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٢ 
 لماذا اعتنقنا اإلسالم دينا؟

  
  

  ِلماذا اْعتَـنَـْقنا اإلسالم ِدينا؟
  ﴾ وأنـُْتْم ُمْسِلُمونَ األَ ّديَن َفال َمتُوُتنَّ اللَّه اصَطَفى َلُكُم الَوَوصَّى 7ِا إبراهيم بَنيِه ويعُقوُب يابينَّ إنَّ ﴿
  )١٣٢بقرة (ال
  

Why do We choose Islam?  
ِ  قدمياً املعالخرى يف خمتلِف أقطاِر األُ وِم علالقانوِن و الفكِر و ال القصص لُنخبٍة من رجالمن أروَِع 

  . وحديثاً وسبِب اعتناِقِهم ِلإلسالم
A selection of the best stories Law ideology ،and other 
scienees men in different parts of the world and the reason 
behind their choosing Islam. 

   
  

  مدايناحلشَّيخ سفر أمحد ال :يفألت
Safar Ahmed AL - Hamdani   

  yahoo.com@alhamdani1955 - اتصل ب
  

  
  

  دار القبس للطباعة والنشر والتوزع
  ٦٣٠٣دمشق ص. ب:  -سوريا 

٠٠٣٦٦٥٠٦٠٠٠٣١٩الرياض جوال  - السعودية 
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 لماذا اعتنقنا اإلسالم دينا؟

  مقدمةال
 رَِّحيمِ الرَّْحَمِن اللَِّه ال ِبْسمِ 

 ،نياملبعـــوث رمحـــة للعـــاملصـــطفى امل rحممـــد  ،نـــاماألوأكرمنـــا خبري  ،نا لإلســـالماذي هـــدالـــهللا  مـــدُ احل
   .ديناليوم إىل  كراماله وصحبه الوعلى  ،يزاناملشر و احلشفاعته يوم  ال7ا أن وأصلي عليه صالةً 

كـراً للعـرب أو يـة ومل يكـن حاملة عالرس ،rكرمي النيب ال بهعث ذي بُ ال ،اإلسالميدين الإن  :وبعد
وقولـــه  ، ١﴾نيَ املِ لِْلَعـــ َرْمحَـــًة االَوَمـــا أَْرَســـْلَناَك ﴿ :ســـبحانه ذلـــك قولـــه  ومصـــداق ،مـــماألً غـــريهم مـــن 

س ذي يدرُ الو  ، ٢﴾ال يـَْعَلُمونَ  نَّاسِ ال َكافًَّة لِلنَّاِس َبِشرياً َوَنِذيراً َوَلِكنَّ َأْكثـََر اال أَْرَسْلَناكَ َوَما ﴿: اىلتع
وهـذا راقــص  ،جيــد حقيقـة ماتقــدم ،صــحيحة بإنصـافالنبويـة الســنة الو قـران الصــادره مـن ماإلسـالم 

 أو ،لـــيس خاصـــاً جلـــنس واحـــدٍ اإلســـالم  إن :يقـــول زهـــراأل ةنكليـــزي أصـــبح أســـتاذا جبامعـــاإليـــه البال
ذراعيـه  ليفـتحاإلسـالم وإن  ،وإمنـا هـو للـدنيا بأمجعهـا ،واحـدةٍ  أو قـارةٍ  واحـدٍ  أو قطرٍ  ،بشعب واحدٍ 

   .٣آدموهم مجيعاً أوالد  ،ميع يف حمبة كاملة شاملةاجلويرحب ب ،نسانلكل إ
وكلفــه بتبليغـــه  rنــيب حممــد الإىل  يمــه يف أصــوله وشــرائعهالذي أوصــى بتعالــ اهللاهــو ديــن اإلســالم 

وبـني  ،فبلغـه كمـا تلقـاه ،كـرميالقـران العـن ربـه  rوقـد تلقـى فيـه حممـد  ،يـهالودعـوAم  ،كافةللناس  
 –كما نـزل   –يناال وصلحىت  ،عن ربه مث تلقاه هو ،عمل نصوصهالوطبق ب ،ده جممله وإرشااهللابأمر 

   .فيهمتواتراً الريب 
عقائــد الوهــذه  ،ة لكــل زمــان ومكــاناحلجــاء بعقائــد وآداب وشــريعة صــ rمــد اإلســالم حمورســول 

ــت بعثتــه  ،ســنةاحلوعظــة املكمــة و احلب ايهــاليــدعوا  ،شــريعةالداب و اآلو  علــى هــذه قيــام ال تتنــاولوكان
ـنَـُهْم ﴿: اىلتعـ القـ ،تنفيـذالقضـاء و الناس عليها بالومحل  ،جتماعيةاإلنظم الداب و اآل َوَأِن اْحُكـْم بـَيـْ

   .٤﴾أَْهَواَءُهمْ  تـَتَِّبعْ لَُّه َوال الِمبَا أَنـَْزَل 
  جندها ال تدع  ،قرآين هلاالعىن املوأخذنا اإلسالم، تبصرنا كلمة  وإذا 
قــران ال لغــة اإلســالم يفف، ســماويةالديان األوبــني ســائر اإلســالم عالقــة بــني العــن  ،الســؤ الهلــذا  االً جمــ
 وانتسـب ،نبيـاءاألبـه كـل  هتـفذي الـشـرتك املهو اسم للّدين  وإمنا ،ليس امساً لدين خاص ،كرميال

                                                 
 ١٠٧سورة االنبياء اآلية  ١
 ٢٨سورة سبأ اآلية  ٢
دار اإلعتصام  –يف جامعة األزهر، حتقيق وتعليق، أبو بكر عبد الرزاق  راقص الباليه اإلنكليزي الذي أصبح ُأستاذاً  ٣
 ٨٣ص  -م ١٩٩١ –القاهرة  –
 ٤٩سورة املائدة اآلية  ٤
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  نبياء.االكل أتباع إليه  
 َعلَـى االِإْن َأْجـرَِي  َأْجـرٍ ْم ِمـْن ُتكُ الفَِإْن تـََولَّْيُتْم َفَما َسـ﴿: لقومه يقولسالم الوهكذا نرى نوحاً عليه 

ــَن ال ــْرُت َأْن َأُكــوَن ِم  لَّــِه َوأُِم
ُ
ــُتْم ُشــَهَداَء ِإْذ ﴿ :يوصــي بنيــه قــائالً  u ويعقــوب ، ٥﴾ْســِلِمنيَ امل أَْم ُكْن

ـــَحَضـــَر يـَْعُقـــوَب 
َ
ـــرَاِهيَم  هَ الـــوَ َك اهلـَــوا نـَْعبُـــُد اللَِبِنيـــِه َمـــا تـَْعبُـــُدوَن ِمـــْن بـَْعـــِدي قَـــ القَـــ ِإذْ ْوُت امل آبَائِـــَك ِإبـْ

ُموَسـى  الَوقَـ﴿: يقـول لقومـه u وموسـى،  ٦﴾لَـُه ُمْسـِلُمونَ  َوَحنْـنُ اً َواِحـداً اهلـَوِإْمسَاِعيَل َوِإْسـَحاَق 
   .٧﴾تـَوَكَُّلوا ِإْن ُكْنُتْم ُمْسِلِمنيَ  فـََعَلْيهِ لَِّه اليَا قـَْوِم ِإْن ُكْنُتْم آَمْنُتْم بِ 

ممـا أكثر ذي كان جيول يف نفسه وخـاطره الله إجابة على تساؤله أصحاب عيسى يقولون  واريوناحلو 
ــا َأَحــسَّ ِعيَســى ﴿:يقــول جــّل ذكــره ،يف يديــه هلــم ــنـُْهمُ فـََلمَّ ــال ِم ــَر َق ــالإىل  َمــْن أَْنَصــارِي الُكْف  اللَّــِه َق

  .٨﴾لَِّه َواْشَهْد بِأَنَّا ُمْسِلُمونَ اللَِّه آَمنَّا بِ الأَْنَصاُر  َحنْنُ َوارِيُّوَن احلَ 
ال  ،صالني يف خضوع خـاملعال رب اهللاإىل  توجهالهو  إنه :ديناليعرف كنه هذا قران اليقرأ  ذيالف

ويف أي زمـــان أو  ،مـــن أي لســـان ،بكـــل ماجـــاء مـــن عنـــده مطمـــئنويف إميـــان واثـــق  ،يشـــوبه شـــرك
كتـاب مـن كتبـه أو   بـني ،ودون متييز شخصي أو طـائفي أو عنصـري، حكمهدون مترد على  ،مكان

   .٩رسول من رسلهرسول و 
يَن الــلَّــَه ُخمِْلِصــَني لَــُه ال لِيَـْعبُــُدوا االَوَمــا أُِمــُروا ﴿: يقــول عزوجــل ،كــرميالقــران الجــاء  هكــذا  ُحنَـَفــاءَ دِّ

   .١٠﴾َقيَِّمةِ الزََّكاَة َوَذِلَك ِديُن الصَّالَة َويـُْؤتُوا الَويُِقيُموا 
رســول ومعـــه كتــاب جــاء مصـــدقاً كلمـــا أرســل  ،متواصــلةســماوية سلســلة مـــن حلقــات ال ديــاناألو 

ولكل  ،توراةالمصدق ومؤيد لإلجنيل و قران المصدق ومؤيد للتوراة و  :مثالً جنيل اإلف ،ومؤكداً ملا قبله
قاً ِلَمــا ﴿ :اىلتعــ القــ يديــهمــا بــني  َنــا َعَلــى آثَــارِِهْم ِبِعيَســى ابْــِن َمــْرَميَ ُمَصــدِّ ــْورَاِة الَيَديْــِه ِمــَن  بـَــْنيَ َوقـَفَّيـْ تـَّ

قاً ِلَما بـَْنيَ َيَدْيِه ِمَن  ُهدىً  جنِْيَل ِفيهِ األِ َناُه َوآتـَيْـ     .١١﴾َوَمْوِعَظًة لِْلُمتَِّقنيَ  َوُهدىً تـَّْورَاِة الَونُوٌر َوُمَصدِّ
لَِّه الِإينِّ َرُسوُل  ِإْسرائيلَ ِعيَسى اْبُن َمْرَميَ يَا َبِين  الَوِإْذ قَ ﴿ :قولهسالم العن سيدنا عيسى عليه  وجاء
ــْنيَ يَــَديَّ  ْيُكمْ الــ قاً ِلَمــا بـَ ــراً ِبَرُســوٍل يَــْأِيت ِمــْن بـَْعــِدي اْمسُــُه َأْمحَــُد ال ِمــنَ ُمَصــدِّ ــْورَاِة َوُمَبشِّ ــاتـَّ َجــاَءُهْم  فـََلمَّ

                                                 
 ٧٢سورة يونس اآلية  ٥
 ١٣٣سورة البقرة اآلية  ٦
 ٨٤سورة يونس اآلية ٧
 ٥٢سورة ال عمران اآلية  ٨
 ٨٥راقص الباليه  ٩
 ٥سورة البينة اآلية  ١٠
 ٤٦ئدة اآلية سورة املا ١١
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   .١٢﴾وا َهَذا ِسْحٌر ُمِبنيٌ البَـيـَِّناِت قَ البِ 
ــيب الكتــاب يعرفــون الأهــل  وكــان فقــد  ،يكتمــون أمــره ألنــه مل يبعــث مــن بــين إســرائيل ولكــنهم rن

َناُهُم ال﴿: كرمي أمرهمالقران الأخربنا  ُهْم  أَبـْنَـاَءُهمْ ِكَتاَب يـَْعرُِفونَُه َكَما يـَْعرِفُـوَن الِذيَن آتـَيـْ َوِإنَّ َفرِيقـاً ِمـنـْ
    .١٣﴾يـَْعَلُمونَ قَّ َوُهْم احلَ لََيْكُتُموَن 
ســفر  يف جــاء ،rجنيــل يف نبــوة حممــد اإلتــوراة و الصــرحية يف النصــوص البعــض مــا جــاء مــن  وهــذه
أقيم هلم نبياً  ،تكلمواقد أحسنوا فيما  :رباليل  الق(( :قائالً  uيتكلم موسى  ٢٢ -١٨ تثنيةال

دليل الــفصــحَّ عنــدي ب :الســمو ال يقــول ،.))..وأجعــل كالمــي يف فمهــم ،مــن وســط إخــوAم مثلــك
  .١٤وآمنت 7ما ، عليهما وسلماهللاصطفى صلى املسيح و املنبوة  ،قاطعال

كتـــاب ال يف rوممـــا جـــاء يف كتابـــه بعنـــوان حممـــد  ،قـــدساملكتـــاب ال يف r حممـــد وجـــاء يف كتـــاب
ــــاباليت نشــــرAا مجعيــــة الــــصــــححة املنســــخ الرواه مرتمجــــاً مــــن  مــــا ،قــــدسامل ــــة القــــدس امل كت ربيطاني
ملة اجلثـامن عشـر ال فصـلال((تـوراةال مـن)) تثنيـةال(( واردة يف ِسْفرالية التالكلمات الولنقرأ  ،جنبيةاألو 

كــالم ال ال هــذاكــان   فــإذا ،كالمــي يف فمــه))  وأجعــل ،هلــم نبيــاً وســط إخــوAم مثلــك مأقــي((: ))١٨
ــيب الســيح نفســه مل يــدَِّع أبــداً أنــه املف ،متحققــة وال نافــذةغري تبقــى  فإmــا)) حممــد علــى ((االتنطبــق  ن

ــ على نفــسحوارييــه كــانوا أنَّ يه حــىت الشــار امل كــي ســيح مــرة ثانيــة لاملعــودة إىل  وأmــم يتطلعــونرأي ال
   .١٥نبوة ال تتحقق
مــن  وحــي(( :نبــوءةالهــذه  تقــول ،)١٧ -١٣( يــاتاآل ٢١صــحاح اإل ،يف إصــحاح إشــعيا ووردت

َدانينيالـتبيتني ياقوافل  ،عربالوعرمن بالد اليف  ،عربالجهة بالد  وافـوا  ،ويـا سـكان أرض تيمـاء ،دَّ
 ،رباحلــمــن أمــام شــدة  ،شــدودةاملقــوس ال أمــامومــن  ،ســيوف هربــواالفــإmم مــن أمــام  ،ارب خببــزهاهلــ

 ،قــواساألوبقيـة عـدد  ،جـري، يفــىن كـل جمـد قيــداراأل كسـنةيف مـدة ســنة   ،سـيداليل  الفإنـه هكـذا قــ

                                                 
 ٦سورة الصف اآلية  ١٢
 ١٤٦سورة البقرة اآلية  ١٣
- ه٥٧٠، لإلمام املهتدى السموال بن حيىي املغريب املتوىف سنة rإفحام اليهود وقصة إسالم السموال ورؤياه النيب  ١٤

طبع ونشر  –هرة جامعة القا –ة بكلية العلوم اإلسالمي، حتقيق وتعليق الدكتور حممد عبداهللا الشرقاوي، قسم الفلسفة 
م ص ١٤٠٧/ ٢م ع السعودية ط –الرياض –يف الرئاسة العامة لدراسات البحوث العلمية واإلفتاء والدعوة واإلرشاد

٦٧ 
حممد يف الكتاب املقدس، تاليف الربوفيسور عبداالحد داود، ترمجة: فهمي مشّا، مراجعة وتعليق: أمحد حممد  ١٥

باختصار  ٨٢-١٣ص  - م ١٩٨٥ - ١٤٠٥/  ١ؤون الدينية بدولة قطر طالّصديق. الرئاسة احملاكم الشرعية والش
MUHAMMAD IN THE BIBLE By Prof B KELDANI 
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٦ 
 لماذا اعتنقنا اإلسالم دينا؟

جــاءت يف ســفرمن أســفار  كمــا) )أشــعيا((نبــوءات يف الهــذه  إقــرأ ))بــين قيدارتضــمحل المــن أبطــ
) )فــاران((يف قفــار  كــان إمساعيــل قــد ســكن  فــإذا . مــن فــاراناهللاعــن قــدوم نــور  تتحــدثيت الــتــوراة ال

   .على للعرباألسلف الد و اجل وهو )عدنان(ولد له قيدار حيث
مث   عديـدةرض لقـرون األ ظـالم يلـفُّ الكان   حيث ، ١٦ )عدنان(كان قد كتب على أوالد قيدار  وإذا

ذي حتقق ال داwفإذا كان كل ذلك .. رب.النورمن الرض أن تستقبل األبقعة من الكان على تلك 
فـإذا كانـت هـذه كلهـا  ،مـن أوالد قيـدار البطـاألوكـذلك كـل أجمـاد  ،رماةالعدد من ال لقيدار،وذلك
فهــل هنــاك مــن  ،شــدودةاملقــوس الو ، ســلولاملســيف الفرارأمــام البعــد  ،ســنة واحــدة لتتالشــى خــال

ملــة اجلصــحاح اإل ،حبقــوق( !؟))حممــد((هــو) )فــاران((كــالم غــري شــخص واحــد مــن اليعنيــه هــذا 
٣( .  

) )حممـد((فـاران والاسـتقرَّ يف قفـار  ذيالـ )عـدنان(قيـدارمـن ، ل إمساعيـل وبنيـههو من نسـ فمحمد
 ،رضاألظـالم يلـف الكـان   عنـدما) )ياإلهلـ وحيالـ((عرب عن طريقه الذي تقّبل الوحيد النيب ال هو

 .رب يف بيتــهالـذي متجَّــد اسـم الـوحيـد البلـد الومكـة هــي  .ي يف فـاراناالهلنــور ال شعشـعة لـومـن خال
قـــد اضـــطهده  ،هـــو حممـــد فهـــا ، ١٧اهللاوحي علـــى مـــذبح بيـــت الـــت رعيـــة قيـــدارتتقبل جـــاء وكـــذلك
   .١٨من مكة للهجرةفاضطر  ،شعبه
وقــد  ،جنيــل الميكــن إنكارهــااإلتــوراة و النصــارى مــن اليهــود و الصــرحية ذكرهــا كبارعلمــاء  أدلــة وهــذه

 رشــــيدالبدعيقــــول  ،دياناتالــــلعــــدم قنــــاعتهم لكثـــري مــــن طقــــوس اإلســــالم، أســـلموا عنــــدما درســــوا 
طبيعـي الدين كـان مـن الـوألنـين ولـدُت 7ـذا  ،سـيحيةاملكانت أول حملـة عثـرت عليهـا يف  :نصارياأل
 هو اهللاأن  ،جتنبهذي ال ميكن الي اإلهل باحلوعندما قمُت بذلك أدركت حقيقة  ،أبدأ بدراستهأن 
سـالم رجـًال السـيح عليـه املإنـين أعتـرب  ،يـاةاحليت وهبهـا الخملوقاته  حيب ،وهلذا جيب أن حيبنا ،باحل

أنـه  يف ،كلـي للمسـيحيةالكيـان اليت يعتمـد عليهـا الـوهيتـه الولكنـين مل أسـتطع قبـول  ،ونبيالً عظيماً 
جنـــة عــــدن  يفوتضـــحيته بنفســـه بـــأن يصـــلب تكفـــرياًعن خطيئـــة إرتكبتهـــا خملوقاتـــه  ،تجســـدامل اهللا

                                                 
  ٣١حممد يف الكتاب املقدس ص ١٦
ََناِم َأينِّ أَْذَحبَُك فَاْنظُ ﴿إشارة إىل قول اهللا تعاىل:  ١٧

ْر َماَذا تـََرى قَال يَا فـََلمَّا بـََلَغ َمَعُه السَّْعَي قَال يَا بـَُينَّ ِإينِّ أََرى ِيف امل
) والذبيح هو سيدنا إمساعيل عليه السالم، ١٠٢. (الصافات: ﴾أََبِت افْـَعْل َما تـُْؤَمُر َسَتِجُدِين ِإْن َشاَء اللَُّه ِمَن الصَّابِرِينَ 

عظيم، تفسري القران الواليهود يعتقدون أنه إسحاق عليه السالم، وقد ذكر تفصيل القصة ابن كثري يف تفسري. أنظر 
 ١لبنان ط –دار اجليل بريوت  -ه٧٧٤لإلمام احلافظ ايب الفداء امساعيل ابن كثري القرشي الدمشقي املتوىف سنة 

٤/٢٠ 
 ٣٤حممد يف الكتاب املقدس ص ١٨

http://www.alukah.net


 

www.alukah.net 

٧ 
 لماذا اعتنقنا اإلسالم دينا؟

  !قدير؟شيء  وأنه على كل !؟غفورال هو اهللاأوليس  !!فقودة من فرتة طويلةامل
   .١٩شيء مل يعن شيئاً يلالإن جتريد مثل هذا 

سلمني يرتاجعون املأخالق بعض إىل  ولكن عندما ينظرون اإلسالم،كثريون يريدون اعتناق ال هناك
  قيقيني مل يرتددوا... احلدعاة الصادقني من ال هؤالءفلو وجد  ،عن عزمهم

 سلمون ألوربـا فكـرةً امليُعِطَي  أنأمتىن  ،صادقنيالم إسال نريد :اهللا هبةبلجيكية مرمي السلمة املتقول 
ــزل اإلســالم  عــن  صــحيحةً  فهــم يعرفــون  ،عطــى ألوربــا خــاطىء جــداً امل ثــلامل ألنَّ  ،اىل تعــاهللاكمــا أن

   .٢٠صادقنيالأوربا إسالم إىل  لنا أن يصاىل تعاهللا الإنين أس ،اإسالماً مشوهً 
أن يـنهض بواجـب  مسـلمٍ  ومفكرٍ  مسلمٍ  املٍ ع لى كلِّ وأرى واجباً ع :)ح .أ(فرنسية ال سلمةامل تقول
   .٢١اإلسالمصحيح لعقائد الفهم ال وبني ،كثرييناليت حتول بني المور األتوضيح ملثل هذه الشرح و ال
من إىل  ماسةٍ  وهم حباجةٍ  ،قاإلسالم احليف فطرAم  ،نصرانيةال ديانةالكثريون ممن يعتنقون ال وهناك 

كتاب ذكرت امرأة فرنسية ورجًال أمريكيـاً كـان الففي هذا  ،صحيحاليق طر الإىل  أيديهميأخذ على 
ألول اإلســالم لقــد اســتجبت لنــداء  :)ح .أ(فرنســية الســلمة املتقــول  ،ذاناألإســالمهم مســع  ســبب

   .٢٢ظهر، لقد شعرت أنه يناديينالملصر،عند مساعي لألذان يف موعد صالة  زياريتمرة عند 
عــراق الدويل و الــف التحــالبــني قــوات  لــيجاخلحــرب  يفذي شــارك الــ اهللامريكــي عبــداألســلم امل وهــذا
ذي طلبـه الـسِّـعر الووافق على  ،فاختار شيئاً ما تاجر،املوكان يتسوَّق يف أحد  ،سعوديةالإىل  أُرسل
   ،ؤذن من مسجد جماوراملجاء صوت  ،دفع مثن ما اشرتاه وشك علىوعندما كان  ،بائعال
 ،مث أغلـــق متجـــره ذاناأل مســـاعبعـــد  قيـــام بـــأي عمـــلٍ ال ورفـــض " عـــن هـــذا نتوقـــف " :تـــاجرال الفقـــ

   .سجداملإىل  ومضى مسرعاً 
  ! ادثةاحل ودهش هلذه اهللاذهل عبد

  سِّعر؟الوقد اتفقنا على  ،ثمنالبائع أخذ الملاذا رفض 
 الاملــ علــى ميــع للحصــولاجلتجــارة يتســابق الففــي  الاملــشخصــاً يــرفض أخــذ  حياتــه يف اهللاْمل يَرعبــد

   ؟بائعالناس هذا الرى أي نوع من تُ  ،وسيلة بأية

                                                 
 ذكرت جوانب كثرية عن حياته يف قصة إسالمه ١٩
 ٢٢سلسبيل الفلوجة ص مكتبة –دار األنبار للطباعة  –نساء يتحدثن عن اإلسالم، حامد حسني الفالحي  ٢٠
 –م ١٩٨٧ -ه١٤٠٧/ ١ط–القاهرة  –إجابات حامسة إىل األخت الفرنسية املسلمة، مؤسسة اخلليج العريب  ٢١
 ١٠ -٩ص 
 ٩املصدر نفسه ص  ٢٢
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٨ 
 لماذا اعتنقنا اإلسالم دينا؟

   .٢٣!؟بائعاليف نْفِس هذا  ولويةاألذي له هذه الهذا  وأي دينٍ 
 ببُ سَّ الكان  ،ذين أسلمواالفإنك ستجد أكثرهؤالء  ،7ا ونمسلاملتزم اللو  رائعةٌ اإلسالم يم التع إن

 ناسالوف من االلمئات  لودخو  :رشيدالدكتور عبدال ليقو  ،سلمنيامل وليس ،نفسهاإلسالم هو 
ومهندسني  أطباء :ثقفنياملبة من الغالكثرة ال. ف..بشراتاملمن اإلسالم يف أوربا وأمريكا يف 

أجدر  الحو األفهذه  –اإلسالم إىل  ة قد إجتذبتهماإلسالميمة األ الوال نقول أن أحو  .وعلماء
   .٢٤قاحلفيه من نصاعة مبا  ،ذاتهاإلسالم ذي إجتذ7م هو الإمنا  – !أن تنفرهم وتبعدهم

ائة عام امل اإلسالم يفربيطاين برنادشوعن انتشار الفكر امللقد تنبأ  :ودود شليبالعبددكتور ال يقول
   .٢٥معايشته وتقبلهإىل  غربية نفسها مضطرةالضارة احل جتدحبيث  –قادمة ال
  ...اىل تعاهللاقادم بإذن اإلسالم و  ،دينالهلذا  ستقبلاملف 

نصرانية الديانة العلماء يف من  ،يةاملعالشخصيات الإسالم أبرز  ذكرتكتاب الففي هذا 
من أمريكا وفرنسا وبريطانيا  ،ياةاحلت االوخمرتعني يف خمتلف جمومفكرين  وفالسفة ،يهوديةالو 

 كبريةيفها جهودًا  البذلت يف ت ،إmا قصص رائعة ،املعالوكوريا وغريها من دول  انيااملو يا الوإيط
َفُع مَ ﴿ :قيامةالم و أن جيعله يف ميزان حسنايت ي ،اىلتعو  سبحانه اهللاأرجو  َوال بـَُنوَن*  اليـَْوَم ال يـَنـْ
   .٢٦﴾لََّه ِبَقْلٍب َسِليمٍ الأََتى  َمنْ  اال

  . ه وصحبه وسلمال وبارك على حممد وعلى اىلتع اهللا وصلى
  حمدانيالأحمد سفر 

  

                                                 
٢٣ TRUE STORIES OF AMERICAN NEW MUSLIMS  

(For Youth and Ladies) Imtiaz Ahmed M.S. ،M phil (London)  
  ... ٢٧أمريكا اجلدد، للشباب والشابات إمتياز أمحد ص صص واقعية عن مسلميق
أشكر جزيل الشكر اُألخت الفاضلة دجانة عبد الغين سعدالدين اليت قامت برتمجة هذه الرسالة الصغرية حبجمها  

 والرائعة مبضموmا، وكما أشكر الدكتور كاظم اجلوادي ملراجعته هلا....
 ١٦٠راقص الباليه ص  ٢٤
 ١١ىل األخت الفرنسية املسلمة ص إجابات حامسة إ ٢٥
 ٨٩ - ٨٨سورة الشعراء األية  ٢٦
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٩ 
 لماذا اعتنقنا اإلسالم دينا؟

  علمالكنيسة من الموقف 
. ولكن اإلسالم..فالبد لكل نصراين أن يؤمن ب ،يةننصراال تِ خَ سَ ة قد نَ اإلسالميديانة الا أن ومبِ 
نهضة الواضحة هلا عندما اصطدمت بالنتكاسة اإلفكانت  ،رافضالكنيسة وقفت أمامه موقف ال
  ...سلمامليت يؤمن 7ا العلمية يف أوربا ال

هذه  علم يفالديانتني من العليه أن يقارن بني موقف  ،قيقةاحلولكي يقف كل منصف على 
  ...ويعطي رأيه بأمانة ،صفحاتال

جاء يف  ،رضاملفقرو الهل و اجلمن إنتشار  ،نصرمة يف ظالم دامساملقرون اللقد عاشت أوربا طيلة 
ما إىل  يالدياملسابع القرن الجنلوسكونية يف اإلكانت إنكلرتا  :عام لألفيس ورامبو ما يليالتاريخ ال

 ،بيوت حبجر غري منحوتالتبين  ،صالت بغريبالدهاالمنقطعة  ،عاشر فقرية يف أرضهاالقرن البعد 
 ،واصطبالت وحظائرال نوافذ هلا ،غالقاإلغريحمكمة مساكن ضيقة  ،وتشييدها من تراب مدقوق

ناس الومل يكن  ،بالدالوحيد يف الورد املسائمة وهي الواشي و املتكررة املوبئة األمراض و األتقرض 
طني الشب و اخلبيوت يف باريس ولندن تبىن من النت وكا ،يواناتاحلأحسن مسكنًا وأمنًا من 

  . قصبالقش و العجون وبامل
   .٢٧باعرتاف مؤرخيهم ،ادي عشرفما بعدهاحلقرن الوسطى حىت القرون الغرب يف الهكذا كان 
دكتور يوسف اليقول  .ناسالهيمنة حلياة املكنيسة هي الكانت  ،ياةاحلقساوة من الومع هذه 

رافة ضد اخلومع  ،علمالهِل ضدَّ اجلفقد وقفت مع  ،نيسة تاريٌخ خموِّفكالإن تاريخ  :قرضاويال
ماهري اجلحىت ثارت  ،شعبالقطاعيني ضد اإللوك و املومع  ،رِّيةاحلستبداد ضدَّ اإلومع  ،فِّكرال

دولة كسبًا للشعوب ضد الدين عن الواعتربوا عزل  ،ااهلباشر لرجاملكم احلعليها وحترروا من 
 ،تفتيشالقتل وحماكم الضهاد و اإليعين  ،سيحياملغريب النسان اإلكنيسة يف ذهن لاتاريخ  .جالديها

سيحية يف كتابه املحيث حيلل أسباب فشل  ،امري ريفر))((ستاذ األيقول  .ستمرةاملذابح املو 
يت شهدناها يف الضغوط الهاد و طاإلتعذيب و الو  ،نطاقالواسع القتل الإن  :) فيقول)سالمالحتليل ((

كوسيلة لرتويض  ،كامل للمسيحيةالفالس اإلألدلة قاطعة على ، عشرينالقرن المنتصف 
  ..خملوق إجتماعي معقولإىل  ،من حيوان ،نساناإلولتحويل  غريزيةالنسانية اإلت االنفعاإل

اليني املكما mب عشرات  ،برياء دون أن Aتزشعرة يف جسم من قتلوهماألاليني من امللقد قتل 
  ...ونفواعن بالدهم واستبعدوا ،ا ميلكونبشروجرِّدوا ممالمن 

                                                 
/ ١القاهرة ط –مؤسسة اخلليج العريب  –إجابات حامسة إىل األخت الفرنسية املسلمة، د. عبدالودود شليب  ٢٧

 ٨٣م ص١٩٨٧ - -ه١٤٠٧
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١٠ 
 لماذا اعتنقنا اإلسالم دينا؟

 وقد أدى هذا ،منظمٍة ذات سلطٍة رئاسيٍة مطلقةإىل  حتولت شيئاً فشيئاً  ،سيحية كديٍن منظماملإن 
فرق ال انتشار اىلو  ،ديكتاتورية من ناحيةإىل  ،ياملعالواحد القانون الوبذلك احندر  ،تفرقالإىل 

عدد إىل  سيحية فيما بينهااملكنائس الفانقسمت  ،ذاهب على أوسع نطاق من ناحية أخرىاملو 
  جديد من 

ث عشر وحىت الثالقرن النشطت منذ يت العلوم الحركة إحياء مث جاء دور  ، ٢٨ذهبيةاملفرق ال
 ،بريسلي(فيزياء ومن روادها الطبيعة و السادس عشرقامت mضة يف علم القرن الامس عشر، ويف اخل

 )فسيولوجيا(ال :تشريحالويف علم  )سريإسحاق نيوتن(الضيات رياالويف  )فراداي ،دايفي ،الفوزيه
   .٢٩كنيسةالوأعباء  العصر، أن يتخلصوا من كل أثقالبعد أن استطاع علماء هذا 

صالح اإلإىل  دعوةالديثة ظهرت احلعصور السادس عشر، وهو مستهل القرن الوعندما دخلت أوربا 
 ،ديثةاحلعصور الذي ثارعلى كنيسة روما يف ال  ٣٠ مارتن لوثر)(انيا املفقد ظهر يف  ،بشكل عنيف

 مياناإلصالح تقوم على أن اإلوكانت فلسفة لوثر يف  ،باباالعصيان بوجه الوهو أبرزمن محل راية 
   .ولاألقام امليأيت يف 

 ؛فة للدينالشموع وعبادات خمالدينية وإيقاد الت االحتفاإلج و احلف ،فال جدوى منها العماألأما 
  . مياناإلثواب بالغفران هو الف ،الصاخلر عقبات يف طريق هي يف رأي لوث

 بابويةالم لراهٍب أرسله  ١٥١٧ حني تصدى لوثر سنة االفكار األكنيسة خبطر هذه المل تشعر 
قديس اللصرفها يف إصالح كنيسة  المو األإىل  حيث كان حباجة ،غفرانالانيا لبيع صكوك املإىل 
   .٣١بطرس

بل حاربته بكل ما أوتيت  ،علمالريادي ومل ترحب بالmا مل تأخد دورها أ ؛كنيسةالإنَّ سبَب فشل 

                                                 
ليف: الدكتور يوسف القرضاوي، وجهاً لوجه اإلسالم والعلمانية، رد علمي على د. فؤاد زكريا ومجاعة العلمانيني، تا ٢٨

 ٥٩-٥٧م ص ١٩٨٧ - -ه١٤٠٨/ ١القاهرة ط –دار الصحوة 
الرياض  –أخطارالغزو الفكري على العامل اإلسالمي، تاليف الدكتور صابر عبدالرمحن طعيمة، عامل الكتب  ٢٩
 ١٣م ص ١٩٨٤- -ه١/١٤٠٤ط
يف دير القديس أغسطنيوس مدة ثالث م، وتفرغ ١٤٨٣ولد مارثن لوثر فب مقاطعة سكسونيا األمانية سنة  ٣٠

سنوات للزهد والتأمل والعبادة. مث مث حصل على شهادة الدكتوراه يف علم الالهوت، مث على كرسي اإلستناذية يف 
حيث درس الفلسفة والالهوت، وهو ينتمي إىل الكنيسة الربوتستانتية، اليت تؤمن  Wittenburgجامعة فتنربغ 

 –م ١٤٥٣، من سنة ١٨ – ١٦الثورة الفرنسية القرون  –ا احلديث، عصر النهضة بالعهد القدمي. تاريخ أورب
 ٥٠كلية الرتبية ص   –م، الدكتور حممد مظفر األدمهي، جامعة املستنصرية ١٧٨٩
 ٥١ -٥٠املصدر نفسة ص  ٣١
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  . غفراناللشراء صكوك  المو األوأخذت ما لديها من  ،ناسالسذَّج من الواستغلِت  ،من قوة
سلمني املخبالف ما عليه علماء  ،ناجيلاأليم العلوم تتعارض مع تعالألن هذه  ،رئيسيالسبب الو 
كرمي القران الوقد دعا  ،ديناليف كافة مناحيه من أساسيات هذا  ،علميالتقدم الذين يعتربون ال
  ديث مؤكداً هلذه احلعلم الوجاء  ،قرانية قد حتدثت بصراحة تامة عن حقائق علميةاليات اآلو  ،يهال
رتاكيب اليطات ذوات احملبحار و الإن مياه  :ذي اكتشفالكرمي قد سبق كوستو القران الف ،قائقاحل
إذا اردت أن تعرف أنت ومن  :وذلك بفعل حاجزمائي مينع امتزاجهما  ،ال ختتلط أبداً  ،ختلفةامل

سلمني امل أن تراجع كتاب االفما عليك  ،قيقةاحلان وتكشف هذه االملسبقك من زمالئك 
 قد وجه أنظار اىل تعاهللاو  !!ف وأربعمائة سنةالنبأ قبل الذي قصَّ علينا هذا ) القران(القدس امل
سََّماَواِت الُقِل اْنظُُروا َماَذا ِيف ﴿ :اىلتع الق ،رضاألسماوات و الكتشفوا جماهيل عرب أن يال
   .٣٢﴾ْرضِ األَ وَ 
علماء الكرمي منزلة القران الوبنيَّ  ،بل هي عامة ،شريعة فقطالية التعين فقط علوم اآلتأكيد أن الوب

َا َخيَْشى ﴿ :يةاآليف هذه   ،اىل تعاهللاناس خشيًة من ال وعدَّهم أكثر  ، ٣٣﴾اءُ ُعَلمَ اللََّه ِمْن ِعَباِدِه الِإمنَّ
وكان يف مقدمتهم مارثن لوثر، وقد سبق  ،كنيسةالروج على اخلوربية األشعوب الوكان لزامًا على 

  ..ناسالكنيسة عن حياة الفصلت ناوهكذا  ،ذكره
  
 
  

                                                 
 ١٠سورة يونس اآلية  ٣٢
 ٢٨سورة فاطر اآلية  ٣٣
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  مسلمينالغرب وشورى الديمقراطية 
ويظــن أنــه ســيحقق بظلهــا  يطريفرحــاً  ،غــربالراطيــة يف دميقالنظمــة األعاصــر باملســلم املعنــدما يســمع 

ويظــن أنــه  ،المــاآلفيعقــد هلــا  ،يــهالو بمــا يصــإىل  اهلــويصــل مــن خال ،نشــودةاملوارف كــل أمانيــه الــ
 ٣٤﴾ظَّْمآُن َماًء َحـىتَّ ِإَذا َجـاَءُه ملَْ جيَِـْدُه َشـْيئاً الَكَسرَاٍب ِبِقيَعٍة َحيَْسُبُه ﴿ :حيصد مثرAا بيسر، وإذا 7ا

بـــدأوا  ،غـــربالدميقراطيـــة يف اللـــذا نـــرى مـــن كـــانوا ينـــادون ب ،صـــحيح هلـــاالفهـــوم املألنـــه ال يـــدري  ،
مـــة األكراهيـــة بـــني أبنـــاء العـــداء و الوتـــزرع  ،وتشـــتت وحـــدAا ،مـــةاأليشـــعرون خبطورAـــا ألmـــا تفـــرق 

 ستشـــرقامللغـــوي الؤرخ املـــفيلســـوف و الكاتـــب اليقـــول  .خـــاءاإلب و احلـــبـــدل  ،تماســـكةاملواحـــدة ال
 ،وصة من أساسهادين منقال الدميقراطية يف نظررجالان فكرة  :Renan ارنست رينان)(فرنسي ال

   .٣٥شعورمقدسة ولكنها ليست متساويةالفإن صورة 
فكـــرين مـــن املجعـــل  ،غـــريبالتمـــع اwدميقراطيـــة يف اله تـــإن مـــا أحدث :فلســـفيةالومـــن حمـــاورات رينـــان 

دميقراطي)  الــيســار (الفظهــرت طبقــة  ،تمــعاwورAــا علــى دميقراطيــة نفســها حيســون خبطالإىل  داعنيالــ
ديث) صــار مفكروهــا احلــفكــر المنشــأ (يف كتابــه  Crane Brintenدكتوركرين الــكمــا يقــول 

بون اللتنمو وتزدهر، ويط ،فيدةاملديدة اجللألفكار  الاwوإفساح  ،رية للناساحلينادون بوجوب توفري 
   .٣٦فرد وحتقيقهاالحبقوق 

ذين هلـــم الـــ احلصـــاملولكـــن أهـــل  ،دميقراطيـــة أصـــبحت مكشـــوفة لكـــل ذي لـــبال فـــإن كـــذب دعـــاة
دعاة الـــســف ان بعــض األومـــع  ،يــومالصــعود علـــى أكتــاف غــريهم هـــم دعاAــا الويريــدون  ،أطمــاع

وظنّــوا أmــا تســاوي  ،قاصــر هلــاالســطحي اللفهمهــم  ،صــادقني قــد وقعــوا يف شــراكها وأوقعــوا غــريهمال
  . !سلمنياملشورى لدى المفهوم 

  . واناألقبل فوات  ،وجذورهاعلى حقيقتها  وقوف وحبذر شديدالجيب لنا 
دميقراطية فهي الأّما  :يف بيان ووصف واضح ملفهومها قائالً ستاذ حممد قطب األه الروائع ما قفمن 
  . شرتاكية من قبلاإلكما وقع بعضهم يف فتنة  ،يومالدعاة المن  قع فيه كثرية ينفت !كربىالفتنة ال

ولكنَّهم مع ذلـك  – اهللاوال نزكيهم على  – اهللااة إن شاء عدالندي شكٌّ يف إخالص هؤالء وما ع
ظاهري الّشبه المر بسبب األويلتبس عليهم اإلسالم، حيسبوmا ختدم  ،دميقراطيةالخمدوعون يف هذه 

                                                 
 ٣٩سورة النور اآلية  ٣٤
 ٢٦بغداد ص  –م، مطبعة املعارف ١٩٨٢ - -ه١/١٤٠٢رمي ن حممد اجلومرد طإنسان احلضار يف القران الك ٣٥
  مطبعة املفيد اجلديدة –ترمجة: عبدالرمحن مراد  –منشأ الفكر احلديث الدكتور كرين برنتون  ٣٦
 ٢٢٩دمشق ص  –
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 ،طية شيئاً واحداً دميقراالو اإلسالم حيسبون  ،ةاإلسالميمة األُ  7ا اهللازم اليت ال) )شورى((الوبني  بينها
   !أو شيئني منتجانسني ميكن مزجهما يف عجينة واحدة

اإلسـالم، تطبيقيـة لـروح الصـورة الهـي  ،دميقراطيـة حـىت حيسـبوmا لـهالإىل  ذي جيـذ7مالـوأحسب أنَّ 
دميقراطيــة اليت تكّلفــا الــضــمانا الو  ،دميقراطي وحاســبتها لــهالــنظــام الاكم يف احلــمــة علــى األُ هــو رقابــة 

  ...دولةالإزاء للفرد 
ــ ســتبداديةاإلنظم الــأنفســهم يف وســط إىل  دعاةالــفــإذا نظــر أولئــك  7م وتقــتـُِّلهم ال يت ُتشــرِّدهم وتُعــذِّ

   !ستبداداإلعنف و الا من اهلدولة ورجاليا ليت لنا نظاماً دميقراطياً حيمي  :واالق
  ...دميقراطيةالديعة باخلولكن هذا ال يربُر  !نعم

 :ويف ســــلوكه ،وتســـري فكـــره ،مـــن حيـــاة عقيدتـــه تنطِلــــق ،ســـلمامليف حيـــاة إنَّ هنـــاك قضـــّية كـــربى 
   ؟أو من دونه ،ة ُأخرى معهاهل أم اهللا ؟))عبوداملمن ((تلك هي قضيَّة  ..عملال

تلـك هـي قضـية  ،ميـاناإلوال تقـل عنهـا صـلة بأصـِل  ،ويتفرَُّع عنها قضـية ُأخـرى ال تقـلُّ خطـراً عنهـا
   .؟))شرِّعاملمن ((

اد مكفـوٌل يف دسـاتري االحلـ) )حـق((دميقراطيات أن الـفيكفـي لبياmـا يف  ،))عبوداملمن ((ة فأّما قضي
   .!))عبادةالحق ((مم حتت عنوان األُ تلك 

) )لُألمــة((تحــرمي هــو التحليــل و ال دميقراطيات أنَّ حــقالــيف  واضــحُ الف، ؟))شــرِّعاملمــن ((وأمــا قضــية 
نَّظـر عـن كـون أصـحاب رؤوس البصرف  ،قلاألعلى  ذي ميثلها نظرياً الربملان الو  ،سلطاتالمصدر 

تمثيـل المسـرحية  ،ميلـةاجلسـرحية املمـن وراء  ،سـلطانالوهـم أصـحاب  ،قيقـياحلثقـل الهـم  المو األ
   !تعبريالوحرية  ،ختياراإلوحرية  ،نيايبال

 ولــــو أبــــاح ،وال معقــــب حلكمــــه ،عليــــاالتشــــريعي اليئــــة اهلربملــــان هــــو الف ،نظريــــةالولكــــن إذا أخــــذنا ب
   !ولو أباح أي شيٍء وكل شيء –وقد أباحها  –فاحشة ال

ــا نقصــد  ..ال.. ال ..دميقراطيــةالذين ينــادون بالــدعاة الــهنــا ســيقول  لتزمــة امل ،ةاإلســالميشــورى الإمنَّ
وال شــكَّ  ،شــريعةالملتزمــة مبقاصــد  ، ٣٧رســلةامل احلصــامليت جتتهــُد يف الــو  ،كتــاب وســنَّة رســوله صالب

                                                 
ى املصــاحل املرســلة: هــي املصــلحة الــيت مل يــنصُّ الشــارع علــى حكــم لتحقيقهــا، ومل يــدل دليــل شــرعيٌّ علــ ٣٧ -١

 اعتبارها أو الغائها، وهكذا فإنَّ املصاحلَ ثالثة أنواع:
  مصاحل معتربة نصَّ عليها الشارُع، وأمّر 7ا، ودعا اليها، كالزواج والسَّفر والصَّيد  –أ 

 مصاحل ملغاة، حرَّمها الّشارُع، وmى عنها: كالربا والقمار وغريها  -ب 

http://www.alukah.net


 

www.alukah.net 

١٤ 
 لماذا اعتنقنا اإلسالم دينا؟

م يقصدون ذلك َّmأ !  
ولـيس لـه اإلسـالم إّمنـا هـو  ..دميقراطيـةالذي ينادون به لـيس هـو الأنَّ  –خملصاً  –ولكين أقول هلم 

  !  ٣٨اإلسالم االإسٌم 
 ،دميقراطيــةالحنــن نريــد أن نطبــق  :قــل لــه ،رضاأل)) يف أصــيلأي دميقرطــي (( الوأســ :ويقــول أيضــاً 

ال جييـزه  ،شخصـيةالريـة احلدخل يف فـور: إن هـذا تـالمـر! فسـيقول لـك علـى اخلولكنا نريد أن حنِّرم 
فســيقول  !جــاباحلرأة بارتــداء املــولكــن نريــد أن نلــزم  ،دميقراطيــةالنريــد أن نطبــق  ،هالدســتور! واســال

   !دستورالشخصية مكفولة بنص الرية احلف !فور: ليس من حقكاللك على 
   ،ديناليم الولكنا نريد أن نلتزم بتع ،دميقراطيةالنريد أن نطبق  ،هالواس

فـور: إن السـيقول لـك علـى  ،اداالحلـفسـاد و العـالم مـن نشر اإلومننـع وسـائل  ،زناالربا وحنرم الفنلغي 
  عقليتك ليست دميقراطية.

ما  ،ناس شيئاً بغري رضاهمالوال منلك أن تفرض على  ،شعبال إلرادة االدميقراطية الزام يف الإنه ال 
يَـرَُة ِمْن أَْمرِِهْم اخلِ لَُّه َوَرُسولُُه أَْمراً َأْن َيُكوَن َهلُُم الَنٍة ِإَذا َقَضى َوَما َكاَن ِلُمْؤِمٍن َوال ُمْؤمِ ﴿: يومئذٍ  الاحل

دميقراطيـــة ال) )لعبـــة((الشـــرفني علـــى املإن  .٣٩﴾ ُمِبينـــاً الً لَّـــَه َوَرُســـوَلُه فـََقـــْد َضـــلَّ َضـــالالَوَمـــْن يـَْعـــِص 
وقضـــية  !ال يفتحـــون لإلســـالمولكـــنهم  ،رضاألبـــواب لكـــلِّ عابـــٍث ولكـــلِّ مفســـٍد يف األيفتحـــون 

بشــر أن حيصــل علــى أغلبيــة يف الذكرة.. مــن حــق أي فريــق مــن الــت حيــة مل تغــب عــن الــزائرمــا ز اجل
   .٤٠ !سلمنيامل األ ..ربملانال

 وحيالال صــلة هلــا بــ ،شــعباليمهم مــن الدميقراطيني يســتمدون تعــالــأن  :القــو األفــنفهم مــن هــذه 
فعلــى كــل ذي لــب أن اإلســالم، شــورى يف الغــرب و القراطيــة ديكبريبــني الفــرق البينمــا جنــد  ،ياإلهلــ

دكتورصـــابرطعيمة كحقيقـــة كـــل مـــن اليقـــارن بينهمـــا دون روغـــان، وحيكـــم حكمـــاً عـــادًال، فقـــد بـــني 
 ،ختتلف معها إختالفاً كثرياً  ،دميقراطيةالنتخابات يف اإلتشتبه باإلسالم شورى يف ال :بقولهنهجني امل
ناضـجة التجـارب الكمـاء وأصـحاب احلعلمـاء و العقـد مـن الّل و احلـألصـحاب اإلسـالم شـورى يف الف

                                                                                                                                            
د باإلستصالح، وأورد من ا أمثلة على املصاحل املرسلة، أنظمة اجلند، مصاحل مرسلة سكت عنها الشارُع، وهي املرا -ج 

وتدوين الدواوين، وإحداث السجون لردع اwرمني، فكل هذه املصاحل قررها األصحاب مما سكت عنه الشارع العظيم، 
 ٥٦املعتد يف ُأصول الفقه. نظم وشعر وشرح، الدكتور حممد حبش، تقدمي حممد الزحيلي ط بال ص

 -  -ه١٤١٤/  ٢دار الشروق ط – اله اال اهللا عقيدة وشريعة ومنهاج حياة، تاليف: اُألستاذ حممد قطب ال ٣٨
 ١٥٠م ص١٩٩٣
 ٣٩سورة النور اآلية  ٣٩
 ١٥٣ال اله اال اهللا عقيدة وشريعة ومنهاج حياة ص  ٤٠
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١٥ 
 لماذا اعتنقنا اإلسالم دينا؟

دميقراطيـة الوهـي يف  ،نزاهـةالسـرية و الواستفاضـة  ،عقـلالشهود هلـم برجاحـة امل ،ظاهرين يف قومهمالو 
 ،ســاقطالنزيــه و الورأي  ،كــيماحلبلــه و األيســتوي فيهــا رأي  )هــّب ودب(غوغــاء أو لكــل مــن اللكــل 

  لى أنَّ ع ،ورأي من يعلم ومن ال يعلم
-  
١-   
٢-   
١-  
 
خوية بني األعالقات الوتعميق  وتقوية أواصره ،سلماملتمع اwتستهدف متاسك اإلسالم شورى يف ال

   .٤١أفراده
 ،ريـاتاحلقـوق و احلفـرد مـن الفـال يعطـي  ،تمـعاwفـرد و القسط بـني الوازين امليقيم  تمعاwوازين يف امل

صـالحيات التمـع اwوال يعطي  ،يةالمسرأالكما فعلت  موعاwعلى حساب مصلحة  ،حىت يتضخم
وتذبل حوافزه ومواهبه كما  ،حىت يضمر وينكمش ،فردالما جيعله يطغى ويضغط على  ،سلطاتالو 

فــــال طغيــــان وال  ،تمــــع حقــــهاwو  فــــرد حقــــهالبــــل يعطــــي  ،تطرفــــةاملشــــرتاكيات اإلشــــيوعية و الفعلــــت 
كما حيافظ على  ،واطناملى حرية و7ذا يرع ،شريعة وتوجيهاAاالإخسار، كما نظمت ذلك أحكام 

 ،تشـهريالال حريـة  ،رأيالـوحريـة  ،فسـقالال حريـة  ،ضـمريالفكـر، وحريـة الوهي حرية  ،وطنالحرية 
فـال جيـوز ألحـد  ،نـاس قـد ولـدAم أمهـاAم أحـراراً الونؤمن هنا بإن  ،فسوقالقوق ال حرية احلوحرية 

   .اهللادون  من ناس أرباباً ال وال أن يتخذ بعض ،أن يستذّل أحداً 
 ،وحـدة بـني أبنائـهالخاء و اإلتمـع علـى أواصـر اwيقـيم  وإسـالم ،قيقـياحلتوحيـد القيقية مثرة احلرية احلف

  ذاهب..املوال لصراع  ،طبقاتالوال لصراع  ،دياناألوال لصراع  ،جناساألفال مكان فيه لصراع 
 ،سلمنياملوذمة  وذمة رسوله ،هللاويعتربهم يف ذمة  ،اإلسالميتمع اwسلمني يف املإسالم حيرتم غري 

وحيــافظ علــى  ،تعبــدالعتقــاد و اإلوهــذا تعبريديــين، فهــو يكفــل هلــم حريــة  ،أي يف عهــدهم وضــماmم
   ...سلمني سواء بسواءاملكما حيافظ على  ،ماهلوأعراضهم وأمو  ،دمائهم

قـــوق احلوجيعــل هلــم مــن  ،ارجاخلـــعــدوان مــن الكمـــا حيمــيهم مــن  ،داخلالــظلــم يف الوحيمــيهم مــن 
تمييز الممـــا ال عالقـــة بـــ ، فيمـــا اســـتثيناال ،وعلـــيهم مـــا علـــيهم ،ملـــة مـــا للمســـلمنياجلرمـــات يف احلو 

                                                 
 – ١ الكتب، الرياض طأخطار الغزو الفكري على العامل اإلسالمي، تاليف الدكتور صابر عبدالرمحن طعيمة، عامل ٤١

 ٥٥م ص١٩٨٤ - -ه١٤٠٤
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 لماذا اعتنقنا اإلسالم دينا؟

  . ديينال
وكيـــل جامعـــة أكســـفورد يف  SirLiving Stoneمريكـــي رتشـــرد لفنجســـتون األ املعـــاليقـــول 
مــن  وهــي يف نظــر كثــري مــن، كــل لســان كلمــة علــىالهــذه  :يمقراطيــةال حــائر)) عــن املرتبيــة لعــ((ال
وقـــد أصــبحت شــعاراً وســـتاراً ينــادي 7ـــا  ،كــماحليب اليــاة وأســـاحليب العلـــى يف أســاألثــل املنــاس ال
   .٤٢ناساليسّريون 7ا  بعض يف كل مناسبة يريدون 7ا حتقيق أغراض ورغائبال

نسـان اإل لوبـني نظـام قـائم علـى اسـتغال ؛نـاسالسـاواة بـني املعدل و القائم على النظام الفشتان بني 
  ...نساناإلألخيه 
غــرب خمتلفـــون فيمـــا بيـــنهم يف حتديـــد الفـــإن  ،هـــذا لـــيس هنـــاك مفهــوم حمـــدد للدميقراطيـــةإىل  إضــافة
  فإن دميقراطية أمريكا ال تشبه دميقراطية أوربا وهكذا. ،مفهومها

إىل  رأُة عاريـةً املـولتخرج  ،ريات ليفعلوا ما شاءوااحلدميقراطيات إطالق العموم يف الرتكيزعلى وجه الف
  . شارعال

جـــل مـــن هـــذه اخلنســـانية يشـــعرون باإلكرامـــة الذين حيملـــون شـــيئاً مـــن الـــنصـــفون أو مـــن امللـــذا بـــدأ 
  تحضر.امل املعالناهج أمام امل

ـــع تعـــدد  ،غـــرباللقـــد اكتشـــف مفكـــروا  لقطـــاء الزوجـــات وارتفـــاع نســـبة الأن هنـــاك عالقـــة بـــني من
طـرق ملقاومـة الللبحـث عـن خري  ،م١٩٠١فرنسـية سـنةالكومـة احلذي عقدتـه الـؤمتر املففـي  ،وؤديناملـو 

ســـني)) ((المـــوعني يف مالجـــىء مقاطعـــة اwلقطـــاء الإن عـــدد أوالد : جـــاء يف قـــوهلم، بغاءالانتشـــار 
آليت الــبنــات الالجــىء يفحشــون باملقــوام علــى هــذه الوأن بعــض  ،ف لقــيطالــوحــدها بلــغ مخســون 

   .هموال زاجريزجر  ،ببعض لقطاء يفحشون بعضهمالوأن نفس  ،حتت واليتهم
بـاحثون البالء وقـل الـوعـم  ،شـاردات مـن بناتنـااللقـد كثـرت ( :شـأنالوكتبت كاتبة إنكليزية يف هذا 

ومــاذا  ،بنــات، وقلــيب يتقطــع شــفقة علــيهن وحزنــاً ال هاتيــك اىلوإنــين كــإمرأة أنظــر  ،عــن أســباب ذلــك
 !فرنســيونلاداء! عرضــه الــهــذا هــو  .)س مجعيــاً النــالوإن شــاركين فيــه  ،يفيــدهن بثــي وحــزين وتــوجعي

   !نكليزياتاإلوحتدثت عنه 
  ؟ دواءالفأين 

وهــو  ،دواءالــووصـف  داءالــ) فإنـه رأى )تــومس((فاضـل ال املعــال[ وهللا در  :نكليزيـةاإلكاتبــة التقـول  
وتصــبح بناتنــا ربــات  ،بالءالــســلوب يــزول األو7ــذا  ،باحــة للرجــل بــأن يتــزوج بــأكثر مــن واحــدةاإل

ذي الــتحديــد هــو الوهــذا  ،كتفــاء بواحــدةاإل وريب علــى األرجــل البالء يف إجبار الــبالء كــل الفــ ،بيــوت
                                                 

 ٢٦إنسان احلضار يف القران الكرمي ص  ٤٢
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١٧ 
 لماذا اعتنقنا اإلسالم دينا؟

شـرإذا مل تـبح للرجـل الوالبـد مـن تفـاقم  الرجـال التمـاس أعمـالإىل  وقـذف 7ـن ،جعل بناتنا شـوارد
   .٤٣بالء]الزوجات مباحاً ملا نزل بنا هذا الولو كان تعدد  ،تزوج بأكثر من واحدةال

   :زعومةاملية يف أوربا وأمريكا من مثرات دميقراطيتهم حصائيات لقضايا ال أخالقاإلوهذه بعض 
ة اإلسالميديانتني الفكر من ال المناقشة بني جمموعة من رج –نصرانية الو اإلسالم مناظرة بني  -١
ملكة امل –رياض ال –رشا د اإلدعوة و الفتاء و اإلعلمية و العامة للبحوث الرئاسة ال –نصرانية الو 
   ٣٦٧ – ٣٦٦ص  -  - ه١٤٠٧سعودية العربية ال
  ! الرجالب الرجالقساوسة يعقدون قران  -١
رور بسبب امل./.من حودث ٥٠غتصاب و اإل./. من جرائم ٥٠قتل و ال./. من جرائم ٨٦ -٢

  ! غربالسكرات يف املإنتشار 
   !باحي يف أمريكااإلفن المليون طفل يباعون يف جتار  - ٤ 
 ،مليوناً  )٨٠(٢٠٠٠أمريكا وحدها عاميدزيف اآلصابني بفريوس املتوقع أن يصبح عدد املمن  -٥

   .٤٤ قنبلة ذرية أو أكثر!١٠٠وهو ما يعادل 
وما فيه من خري  ،نسان كفرد له شخصيتهاإلكرمي قد أعطانا صورة صرحية واضحة عن القران الإن 

 ،وناملظالعادلون و الو  ،نافقوناملصادقون و الكافرون و الؤمنون و املوفيهم  ،ناس مجيعاً الوشر، وعن 
غاز، وفيه تذكري االلنسان كُلْغزٍمن اإلدقيقة عن الصور الغريذلك من إىل  ذاكرونالكرون و شا الو 

اإلسالم بعيدين عن النسان. لكن اإلتساوي بني إنسان وأخيه الوعدم  ،تفاوتالوتأكيد على 
وله عمل  ،ياةاحلهذه إىل  نسان كفرد جاءاإلختبَّطوا كثريًا يف فهم  ،ودراستهقران الوفهمه وعن 

 اهللاو  ،كون ويدومالياة وينتظم احلمث ميضي ليدوردوالب  ،عظيمالق الاخلأودعه فيه  ،واجب يؤديهو 
   .٤٥ بسرائره وخفاياهاملعالوحده 

خبالف ما قام به  ،فشلالفإنَّ مصريها  ،مم على أسس دميقراطيةاألغرب توحيد الومهما حاول 
قران اليم الوتع ،دالاإلسالم اخلبني يف ظلِّ قبائل أخوة متحاالتناحرين من املانه مجع  ،r اهللارسول 

ْرِض األَ َلْو أَنـَْفْقَت َما ِيف ﴿: اىلتع الكما ق  ؛توفيقال باىل تعاهللافأيده  ،باطلالذي ال يأتيه الكرمي ال

                                                 
 مليون فتاة أمريكية هلن عالقة جنسية بآبائهن! ١٥ -١٢هناك من  ٤٣
مؤسسة اهلداية ١٩٩٣ ٥ط –عمان  –التلفزيون بني املنافع واملضار، أ د. عوض منصور، منشورات مكتبة البشائر  ٤٤
 ٣٥لندن ص  –
 ٣٤ان احلضارة ص إنس ٤٥
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 لماذا اعتنقنا اإلسالم دينا؟

يعاً َما  نَـُهمْ اللََّه الْفَت بـَْنيَ قـُُلو7ِِْم َوَلِكنَّ المجَِ    .٤٦﴾َف بـَيـْ
  .  أعلماىل تعاهللاو 

                                                 
 ٦٣سورة األنفال اآلية  ٤٦
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 لماذا اعتنقنا اإلسالم دينا؟

  نساناإلوق وحقاإلسالم 
َوَلَقـْد َكرَّْمَنــا بَــِين ﴿: اىلسـبحانه وتعــ الكمـا قــ ،فهــو خملـوق مكــرم ،نسـان قيمــة عليـااإلســالم اإلعـدَّ 

   .٤٧﴾طَّيَِّباِت َوَفضَّْلَناُهْم َعَلى َكِثٍري ِممَّْن َخَلْقَنا تـَْفِضيالً الَبْحِر َوَرَزقْـَناُهْم ِمَن البَـرِّ وَ الآَدَم َوَمحَْلَناُهْم ِيف 
نَّـاُس إِنـَّا اليَـا أَيـَُّهـا ﴿ :اىلتعـ الكمـا قـ  ؛أتقـاهمإليـه  أكـرمهم ،اىل تعـاهللانـاس سواسـية يف ميـزان ال فإن

ــَد  ــاُكْم ُشــُعوباً َوقـََبائِــَل لِتَـَعــاَرُفوا ِإنَّ َأْكــَرَمُكْم ِعْن ــاُكْم ِمــْن ذََكــٍر َوأُنـَْثــى َوَجَعْلَن لَّــَه اللَّــِه أَتْـَقــاُكْم ِإنَّ الَخَلْقَن
   .٤٨﴾ِبريٌ َعِليٌم خَ 
  ...قبل معرفة دينه ومذهبه ؛ لهاىل تعاهللانسان لتكرمي اإلحرتم اإلسالمي

عدل الة بكوmا قائمة على أساس اإلسالميشريعة المتتاز  :ميد حممود طهمازاحلستاذ عبداأليقول 
عدل بني العليم إلقامة الكيم احلفهي شريعة ُعلوية ربانية أنزهلا  ،ناسالتامة بني الساواة املطلق و امل
يف  الاحلعدل كما هو الفيها ألدىن ميل واحنراف عن ميزان  الفال جم ،ظلم عنهمالورفع  ،ناسال
   .٤٩هماحلاضعة ألهواء واضعيها ومصاخلوضعية القوانني ال
فال يُبخس من حق مسلم  ،تمع مجيعاً اwة ألبناء اإلسالميشريعة القوق مضمونة يف احلف

اكم احلومسؤولية  ،سلمنياملصانة جلميع من يسكن يف بالد عراض ماألو  المو األو  ،وغريمسلم
- سلمني أن يقوموا بواجبهم خ-امل اىل سبحانه وتعاهللاوقد أمر  ،ناسالة بني العدالسلم أن حيقق امل
  يام بقوله -يرق
لََّه الَعْدِل ِإنَّ النَّاِس َأْن َحتُْكُموا بِ الأَْهِلَها َوِإَذا َحَكْمُتْم بـَْنيَ إىل  َمانَاتِ األَ لََّه يَْأُمرُُكْم َأْن تـَُؤدُّوا الِإنَّ ﴿: 

   .٥٠﴾لََّه َكاَن مسَِيعاً َبِصرياً النِِعمَّا يَِعُظُكْم بِِه ِإنَّ 
ن رسول أ ،tن أيب هريرة عف ،عباد بعضهم لبعضالسلمني ظلم امل rاإلسالم وقد حذررسول 

) )قرناءالشاة اللحاء من اجلشاة قيامة حىت يقاد للالأهلها يوم إىل  قوقاحللتؤدن (( :الق r اهللا
   .٥١رواه مسلم

 ولو ظلَم شاٌة هلا قرن املظالعن قصاص الأو  ،نساناإلأخيه  الكل مفهذا حتذيرووعيد لكل من يأ
                                                 

 ٧٠سورة اإلسراء اآلية ٤٧
 ١٣سورة احلجرات اآلية  ٤٨
م ٢٠٠٤ - -ه١٤٢٥ ١بريوت / ط –اإلنسان يف نظر اإلسالم، تاليف عبداحلميد حممود طهماز، دار الشامية  ٤٩
 ٦٣ص 
 ٥٨سورة النساء اآلية  ٥٠
 –دار الرتاث العريب  –، حتقيق: حممد فؤاد عبدالباقي صحيح مسلم، مسلم بن احلجاج القشريي النيسابوري ٥١

 )٢٥٨٢(٤/١٩٩٧بريوت، كتاب الرب والصلة واآلداب باب حترمي الظلم 
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٢٠ 
 لماذا اعتنقنا اإلسالم دينا؟

  ! ةاملظالشاة ال من اهللاشاًة ال قرن هلا ألقتصَّ 
اهلية اجلمعات تاwيف  الاحلكما هو  ،أو حصانة ألحٍد أبداً  ،سوبيةاإلسالم احملوليس يف شريعة 

تطبيقية الشواهد الفمن  ،واحدالتمع اwساوى بني أفراد اإلسالم ف ،يةالاحلقدمية و الجبميع صورها 
ومن  ؟r اهللامن يكلم رسول  :وااليت سرقت فقالخزومية املرأة املن قريشًا أمهتهم أ :ةالعدالملبدأ 

   ؟r اهللا أسامة حب رسول االجيرتئ عليه 
ناس الياأيها ((: المث قام فخطب ق .))اهللاأتشفع يف حد من حدود (( :لافق r اهللافكلم رسول 

ضعيف فيهم أقاموا عليه الوإذا سرق  ،شريف تركوهالأmم كانوا إذا سرق  ،إمنا ضلَّ من كان قبلكم
   .٥٢بخاريال) رواه ) لو أن فاطمة بنت حممد سرقت لقطع حممد يدهااهللاوامي  ،داحل

ِذيَن آَمُنوا  اليَا أَيـَُّها ﴿ :اىلصادق لقوله تعالتطبيق الكم هو احلا وهذ :دكتورعارف خليلاليقول 
   .٥٣﴾قْـرَِبنيَ األَ َدْيِن وَ الوَ الِقْسِط ُشَهَداَء لِلَِّه َوَلْو َعَلى أَنـُْفِسُكْم أَِو الُكونُوا قـَوَّاِمَني بِ 

وليس يف  ،ابدين عنف وإرهاإلسالم غربية أن الدول الؤسف حقًا أننا نسمع ما يشاع يف املومن 
wوحقوق  ،رأةاملخص حقوق األبل حقوقه مهضومة وب ،حرية لإلنسان اإلسالميتمع ا
  ...سلمنياملغري 

فقد أعطوا  ،قيقةاحلمع معرفتهم ب ، بالدهماإلسالم يفغربية تريد تشويه صورة العالم اإلإن وسائل 
 نَ هناك مِ  أنَّ  ع أنكاروال نستطي ،سلمنياملو اإلسالم غريب صورة مشوهة مقلوبة عن الللمواطن 

سقيم الغرب أو شرحه النحرف وهو يعيش يف املإما بسلوكه اإلسالم إىل  أساؤا نْ سلمني مَ امل
كبعض  ،شرعيةالمارسات امل بعض األ اإلسالميدين اليم الال يعرف عن تع وهو ،لإلسالم

ولو   ،ة ُعليانسان كما سبق ذكره قيماإلإن  ...عبادات من صوم وصالة وقد حفظها وهو صغريال
رمحن ابن أيب ليلى البد عفعن  ،سلم أن يقوم جلنازة يهودياملأمر اإلسالميفهذا نيب  ،كان غريمسلم

، فقيل عليهما جبنازة فقامافمروا ،قادسيةالسهل بن حنيف وقيس بن سعد قاعدين بان ك :الق
فقيل له  ،فقام مرت به جنازة rنيب الإن : االفق ذمةالأي من أهل  رض:األهلما إmما من أهل 
   .٥٤ ))يست نفساً ((ال :الفق ،إmا جنازة يهودي

                                                 
حتقيق د. مصطفى  –بريوت  -اليمامة  –دار بن كثري  –صحيح البخاري، حممد بن إمساعيل البخاري اجلعفي  ٥٢

 )٦٤٠٦( ٦/٢٤٩١م ١٩٨٧/ ٣ديب البغا ط
 -ه١٤٠٥ ١الكويت ط  –.. القران شريعة اwتمع، د. عارف خليل حممد، دار األرقم ١٣٥اآلية سورة النساء  ٥٣
 ٤٢م ص ١٩٨٤ -
 )١٢٥٠( ١/٤٤١املصدر نفسه كتاب اجلنائز باب من قام جلنازة يهودي  ٥٤
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٢١ 
 لماذا اعتنقنا اإلسالم دينا؟

 هـــذه اجلفعـــ ،نســـاناإلذي ينـــتقص مـــن كرامـــة الـــرق) الـــنظـــام (وأمامـــه نظـــام جـــاهلي اإلســـالم جـــاء 
يف  الاحلـكمـا هـو  ،تـدرجالديـد باجلدين الـيم هـذا السـليمة وتعـالفطرة الف اليت ختالة شاذّ الظاهرة ال

عبيد ملا فيه الأي  :رقابالسلم على عتق امل يات حتثُّ اآلمر حيث نزلت خلامثل حترمي  ،قضايا كثرية
 اهللا الرقـــاب قـــالاة ســهماً لعتـــق زكـــال الوجعـــل مــن أمـــو  ،اىل ســبحانه وتعـــاهللاعظيم عنـــد الجـــر األمــن 
َا ﴿: اىلتع  صََّدقَاُت لِْلُفَقرَاِء وَ الِإمنَّ

َ
َها وَ الَساِكِني وَ امل  َعاِمِلَني َعَليـْ

ُ
َغارِِمَني َوِيف الرِّقَاِب وَ الُلوبـُُهْم َوِيف َؤلََّفِة قُـ امل

   .٥٥﴾لَُّه َعِليٌم َحِكيمٌ اللَِّه وَ السَِّبيِل َفرِيَضًة ِمَن اللَِّه َواْبِن الَسِبيِل 
 لَّْغِو ِيف أَْميَــاِنُكْم َوَلِكــْن يـَُؤاِخــذُُكْم ِمبَــااللَّــُه بِــالال يـَُؤاِخــذُُكُم ﴿ : اىلتعــ الكمــا قــ ،هميينــكفــارة وجعلــه  
يـُر ْميَاَن َفَكفَّارَتُُه ِإْطَعاُم َعَشرَِة َمَسـاِكَني ِمـْن أَْوَسـِط َمـا ُتْطِعُمـوَن أَْهلِـيُكْم أَْو ِكْسـَوتـُُهْم أَْو َحتْرِ األَ َعقَّْدُمتُ 

ُ َرقـََبٍة َفَمْن ملَْ جيَِْد َفِصَياُم َثالثَِة أَيَّاٍم َذِلَك َكفَّارَُة أَْميَاِنُكْم ِإَذا َحَلْفُتْم َواْحفَ  لَُّه الظُوا أَْميَاَنُكْم َكَذِلَك يـُبَـنيِّ
   .٥٦﴾َلُكْم آيَاتِِه َلَعلَُّكْم َتْشُكُرونَ 
ــق مملوكــاً  tبــن عمــر اهللافعــن عبــد ،عبــد عتقــهالوجعــل كفــارة مــن ضــرب  فأخــذ مــن  :القــ وقــد أعت

 :يقــول r اهللا أين مسعــت رســول اال ،جرمــا يســوى هــذااإلمــا فيــه مــن  :الرض عــوداً أو شــيئاً فقــاأل
  .٥٧) رواه مسلم)يعتقه ه أنْ ارتُ فكفّ  ربهُ مملوكه أو ضَ  مَ طَ من لَ ((
اعلـم أبـا (( :فسـمعت مـن خلفـي صـوتا ،نـت أضـرب غالمـا يلك :النصـاري قـاألن أيب مسعود عو 

 هـــو اهللايـــا رســـول  :فقلـــت ،r اهللاتفـــت فـــإذا هـــو رســـول الف ،))مســـعود هللا أقـــدرعليك منـــك عليـــه
   .٥٨) رواه مسلم)نارالنار، أو ملستك العل للفحتك أما لومل تف(( :الفق ،اهللاحرلوجه 

وكظم  ،عفوال التنبيه على إستعمالوعظ و الملوك و املرفق بالث على احله يف :نوويالمام اإليقول 
   .٥٩ على عبادهاهللاكم كما حيكم احلو  ،غيظال
غري  ففي كل منهج ،عبودية لإلنسانالنسان من اإلذي يتحررفيه الوحيد النهج املهو اإلسالم و 
وحده  اإلسالمينهج الويف  ،ناسَ الناُس الويعبد  ،اهللاناس أربابًا من دون اليتخذ  اإلسالمينهج امل

   .٦٠عباد وحده ال شريك لهالعبادة رب إىل  عبادالناس من عبادة الخيرج 

                                                 
 ٦٠سورة التوبة اآلية  ٥٥
 ٨٩سورة املائدة اآلية  ٥٦
 )٢٩( ٣/٣/١٢٧٨م عبده يف كتاب اإلميان باب صحبة املماليك وكفارة من لط ٥٧
 )١٦٥٩( ٣/١٢٨٠يف كتاب اإلميان باب صحبة املماليك وكفارة من لطم عبده  ٥٨
 ١١/١٣٠شرح النووي على صحيح مسلم  ٥٩
 ٣٦م ص ١٩٨٤ - -ه١٤٠٥/ ١دار األرقم ط –القران شريعة اwتمع، الدكتور عارف خليل حممد  ٦٠
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 لماذا اعتنقنا اإلسالم دينا؟

زائفة فظنوها الثقافة الغرب من الكثريين من فتحوا أعينهم على ما يف الأن  ،ؤسف حقاً املإن من 
  ...فإذا هي ناٌر تدمركلَّ شيٍء جتدها أمامها ،اً نور 

ادية ال جيوز أن يعشى املضارة احلإن بريق  :اهللاهيد سيد قطب رمحه كلمات للشالومن أروع 
 ،طلقةاملصواريخ الإن  ،ضارةاحلبشرية يف ظل هذه الذي باتت تعانيه الشقاء الأبصارنا عن حقيقة 

) ومقومات )نسان((اإلإليه  ذي ينحدرالدرك الن ال جيوز أن تلهينا ع ،صاعدةالقمار األو 
  . ))نسان((اإل
 ،ستخلف يف مقدراAااملو  ،ساسي فيهااألكائن الإنه هو  ،رضاألنسان هو أكرم ما يف هذه اإلإن 

ذي العلى األقوم امل) هي )إنسانيته((و –أو ينبغي أن يكون كذلك  –يف خدمته  فيهاوكل شيء 
يت يعيش فيها من الضارة احلوسعادة روحه هي مقياس ما يف  ،يقاس به مدى صعوده أو هبوطه

   .٦١مالءمة لطبيعته أو مصادمة
   .٦٢ ))اهللا األنارال يعذب 7ا ال((إن  :نسانيةاإلغرب من كالم رسول الأين 

 الوأجساد أطف ،نوويةالقنابل اليابانيني باليت أحرقت وشوهت أجساد الدميقراطية الأين دعاة 
  ؟rنسانية حممد اإلة رسول الأين هم من رس ،عنقوديةالقنابل العراقيني بالونساء 

دين الإىل  كثرييناليت كانت سببًا هلداية النسانية اإلوانب اجلذي بني يديك الكتاب الوستجد يف 
  ...ياإلسالم

                                                 
 ٦٤ ص دار الشروق ط بال –املستقبل هلذا الدين، سيد قطب  ٦١
 )٣٠١٦( ٤/٧٤رواه البخاري  ٦٢

http://www.alukah.net


 

www.alukah.net 

٢٣ 
 لماذا اعتنقنا اإلسالم دينا؟

  حيوانالرفق بالو اإلسالم 
عجم األوان أن جعلت للحي ،بل تعداها ؛نساناإلة عند حدود حقوق اإلسالميشريعة المل تقف 

حيوان إىل  كل من أساء  r اهللابل توعد رسول  ،للمسلم أن يعتدي عليها ال جيوز ،حقوقاً 
  ...عقوبة عاجالً أو آجالً الب

 ،عــذبت امــرأة يف هــرة ســجنتها حــىت ماتــت(( :القــ r اهللان رســول أ t بــن عمــر اهللافعــن عبــد 
ركتهـــا تأكـــل مـــن خشـــاش وال هـــي ت ،إذ حبســـتها ،نـــار،ال هـــي أطعمتهـــا وســـقتهاالفـــدخلت فيهـــا 

   .٦٣) رواه مسلم)رضاأل
فوجـد  ،عطـشالينما رجل ميشي بطريق اشـتد عليـه ب :الق r اهللاسمان أن رسول ال احلن أيب صعو 

لقـد بلـغ  :رجـلال الفقـ ،عطـشالثـرى مـن الفـإذا كلـب يلهـث يأكـل  ،بئراً فنزل فيهـا فشـرب مث خـرج
ئــرفمأل خفــه مــاًء مث أمســكه بفيــه حــىت بالفنــزل  ،ذي كــان بلــغ مــينالــعطــش مثــل الكلــب مــن الهــذا 
 ؟بهــائم ألجــراالوإن لنــا يف هــذه  ،اهللايــا رســول  :واالقــ ، لــه فغفــر لــهاهللاكلــب فشــكر الفســقى  ،رقــي
   .٦٤رواه مسلم ))يف كل كبد رطبة(( :الفق

فلما رأوا ابن  ،نت عند ابن عمرفمروا بفتية أو بنفر نصبوا دجاجة يرموmاك :العن سعيد بن جبريق
) رواه )لعــــن مــــن فعــــل هــــذا rنــــيب الإن  ؟مــــن فعــــل هــــذا((ابــــن عمــــر: الوقــــ ،فرقــــوا عنهــــاعمــــر ت

   .٦٥بخاريال
ألن فيــه تعــذيباً هلــا بــال  ،غربيــةالدول الــثــريان يف بعــض الوهــذا يــدل علــى حتــرمي مــا يفعلــه مصــارعو 

   .٦٦فائدة
حراثـة  –كـراب الثوروحتميلـه و الوجازركوب  :فقهاءال اليوان وترك تعذيبه قاحلرفق بالحسان اإلومن 
وال يضـرب وجههـا وال رأسـها  ،فـال حيملهـا فـوق طاقتهـا ،مـري بـال جهـد وضـرباحلعلى  –رض األ

   .٦٧إمجاعاً 
 r اهللاررسول م :النظلية قاحلن سهل بن عف ،عتناء بطعامها وشرا7ااإلدابة الوجيب على صاحب 

ة احلوكلوهـا صـ ،ةاحلفاركبوها صـ ،مةعجاملبهائم ال يف هذه اهللاتقوا ((: الببعريٍقد حلق ظهرُه ببطنه ق

                                                 
 )٢٢٤٢( ٤/١٧٦٠يف كتاب السالم باب حترمي قتل اهلرة  ٦٣
 )٢٢٤٤( ٤/١٧٦١املصدر نفسه كتاب السالم باب فضل سقي البهائم احملرتمة  ٦٤
 )٥١٩٦(٢١٠٠/ ٥يف كتاب الذبائح  ٦٥
 ٨٨اإلنسان يف نظر اإلسالم ص  ٦٦
 ٨٩املصدر نفسه ص  ٦٧
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٢٤ 
 لماذا اعتنقنا اإلسالم دينا؟

   .٦٨صحيح األلباين الرواه أبوداود وق((
فهـي أسـرية بـني  ،ااهلـعـن حوال تسـتطيع أن تعـربِّ  ،يت ال تـتكلماليوانات احل ،عجمةاملبهائم ال :وقوله

  . ..ومن ال يرحم ال يرحم ،وعدم إجادها، شرعي رعايتهاالواجب الف ،يدي صاحبها
فجـاءه  ،عزيزغالم علـى بغـل لـه يأتيـه بـدرهم كـل يـومالكـان لعمـربن عبـد :الي قـوز اجلـومما ذكره ابن 

   ؟ما بدا لك :اليوماً بدرهم ونصف فق
   .٦٩بغل أمجه ثالثة أيامالولكنك أتعبت  ،ال :السوق قالنفقت  :الق

ن عبـد عـف ،بهـائمالإيـذاء  r اهللافقـد mـى رسـول  ،وحتميلها أكثرمن طاقتهـا ،دابةالفال جيوز إجهاد 
 حـديثاً ال أحـدث بـه أحـداً مـن ايلَّ فأسـرَّ  ،خلفه ذات يوم r اهللاردفين رسول أ :ال بن جعفر قاهللا
فـدخل حائطــاً  :القـ ،حلاجتـه هـدفاً أو حـائش خنــل r اهللاوكـان أحـب مــا اسـترت بـه رســول  ،نـاسال

فـراه فمسـح ذ rنـيب الفأتـاه  ،حـنَّ وذرفـت عينـاه rنـيب النصار، فإذا مجل! فلما رأى األلرجل من 
يل يارسول  :النصار فقاألفجاء فىت من  ؟مل))اجلمل؟ ملن هذا اجلمن رب هذا (( :الفسكت فق

 أنـــك ُجتيعـــُه ايلَّ فإنـــه شـــكى  ، إياهـــااهللايت ملكـــك الـــبهيمـــه ال يف هـــذه اهللاأفـــال نتقـــي (( :ال فقـــاهللا
   .٧٠األلباين) رواه أبو داود وصححه )وُتْدئُِبهُ 

  : شاعراله الوما أمجل ما ق ،وحيمله فوق طاقته ،به جييعه ويؤذيهمل بأنَّ صاحاجلوهنا بني أوصرح 
 يا محمد حملي ثقيل الق   جمل يشتكي ودموعه تسيلالجاء 

أنَّ قوماً  ،أنَّه حني بلغه :بعري بستمائة رطلالحتديده محولة  ،عزيزالومن مآثر سيدنا عمر بن عبد
ُد للبعري الو إىل  كتب ،وذلك يف مصر ،ما ال تطيق الماجلحيملون على  بستمائة رطل منه يها حيدِّ

   .٧١وأمره بتنفيذه ،ناسالوإبالغ قرارهذا 
صيانة  ،ظلومنياملدفاع عن  ،ساكنياملرامل و األرعاية لأليتام و ، فهذه هي شريعتنا ،ديننافهذا هو 

                                                 
ن بن األشعث السجستاين، دار الفكر، حتقيق: حممد حمي الدين عبداحلميد، مع تعليقات  سنن أيب داود، سليما ٦٨

كمال يوسف احلوت، تذييل حممد ناصر الدين األلباين، كتاب اجلهاد باب ما يؤمر به من القيام على الدواب والبهائم 
٥٤٨( ٢/٢٧( 
دين أيب الفرج عبدالرمحن بن اجلوزي القرشي ومناقب عمر بن عبدالعزيزاخلليفة الزاهد، تصنيف احلافظ مجال ال ٦٩

 -ه١٤٠٤ ١لبنان ط –بريوت  –دار الكتب العلمية  –تعليف األستاذ نعيم زرزور  - -ه٥٩٧البغدادي املتوىف سنة 
 ٩٧م ص ١٩٨٤ -
 )١٢٤٩(٢/٢٧سنن أيب داود، كتاب اجلهاد باب ما يؤمر به من القيام على الدواب والبهائم  ٧٠
 – ١لبنان ط –بريوت  –عوامل اإلزدهار، وتداعيات اإلmيار، د. علي حممد الصاليب، دار املعرفة الدولة األموية،  ٧١

 ٢/١٤٢/ ٢م ٢٠٠٥ - -ه١٤٢٦
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 لماذا اعتنقنا اإلسالم دينا؟

م اإلسالغرب بأن الوكل ما يشاع يف  ،يواناحلورفق ب ،نسان ذكورًا كاموا أم إناثااإلحقيقية لكرامة 
نسانية فال اإلأو يقوم جبرائم ضد ،دباألوكل من يسئ ديننا بصلة إىل  ميترهاب فكالم الاإلدين 
   ناس.الإىل  تنا حنملهاالوهذه رسياة احلهومنهجنا يف  نفسه فهذا األميثل 
 لبشرواحتالال لإستغالعن ومىت يكفون  ؟نساناإلومىت يدافعون عن كرامة  ،من ديننا غربالفأين 

   ؟دميقراطيةالخرياAا باسم وmب بلداmم 
  

  غربالروحي في الفراغ ال
 ،هالعلم ولكـــن أســـاء اســـتعمالنـــور، نــور الغـــريب يعــيش يف ظـــالم دامـــس رأى النســـان اإلبعــد أن كـــان 

فيكـون  ،بسبب عدم أخذه أو جتاهله بتعليمات طبيبه ،فيسيء استخدامه ،دواءالكمن يُوّصُف له 
يف مواكبتهـا للتقــدم  ،صـحيحالكنيســة يف أداء دورهـا العنـدما فشـلت  لـه داًء ومسـاً قـاتًال، ففــي أوربـا

ذي عـاش قرونـاً طويلـة الـذين قدَّموا خـدمات جليلـة wـتمعهم العلماء الواحتضان  ،اصلاحلعلمي ال
فـــانزوت يف واٍد  ،كنيســـة مصــداقيتهاالووقفــوا بوجـــوههم ففقــدت  ،أنكــروا علـــيهم ،يف ظــالم دامـــس

طبيعـة التفـوا حـول علمـاء الو  ،ا هو جديد يف حياAم من كـل جانـبناس على مالفتهافت  ،سحيق
رة كان أدهى وأمر، وهوعدم وجود ظـوابط املولكن ما طرأ على حياAم هذه  ،ياةاحلت االيف كل جم

 ،ال دورللــروح فيهــا ،غــريب حيــاة ماديــة حبتــةالنســان اإلفأصــبحت حيــاة  ،اهلــأو قيــود ينطلــق مــن خال
وكــان  ،نصــارياألدكتور اليصــف  .نــاس عليهــاال اهللايت فطــر الــفطــرة العلــى  فهــذا يُعــدُّ خروجــاً ســافراً 

علــوم التعميــق يف المــوم حنــو احملنســان يف غمــرة اندفاعــه اإلإن  :ولاإلســالم يقــيــه واعتنــق الراقــص ب
ف يف ذلـك كلـه اإلسالم يقـوهنا نرى  ،روحالوهو ميدان  ،يادين مجيعاً املادية قد جتاهل أهم هذه امل

  ...قمةاليف 
جنـب إىل  روحي جيب أن يسريا جنباً الانب اجلوكذا  ،ادياملانب اجلنسان جيب أن يتعلم أن اإلإن 

ـــك أنـــه بـــدون أحـــدمها يصـــبح  ،مـــع بعضـــهما وإمنـــا بتعاوmمـــا معـــاً يتكـــون  ،قيمـــةالخـــر عـــدمي اآلذل
أن تكون  ،ناسالوجودة يف مجيع املزدوجة املطبيعة الوأن هذه  ،ومها صنوان ،كاملال ايلثاملزدواج اإل
   .٧٢كاملة عليهاالسيادة الله 
نسان إنسان بروحه ال اإلنسان فاإليت هي قوام الروح التخلي عن الغرب خبطورة الوهلذا شعرعلماء  

أو إنســاناً  ،فيصــبح وحشــاً كاســراً  ،جتــرد عــن إنســانيته ،روحالــنســان عــن دو اإلجبســمه.. فــإذا جتــرد 
  عدوانياً على أقل تقدير. 

                                                 
 ٨٧راقص الباليه اإلنكليزي ص ٧٢
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 لماذا اعتنقنا اإلسالم دينا؟

وال  :))عـش مائـة عـام(( رائعالجايلورد هاورز)) يف كتابة ((ردكتو الخصائي األ املعالطبيب و اليقول 
بشــر، فإنــه لــيس أمحــق وال الديين مــن أمهيــة قصــوى يف حيــاة الــمــا لإلميــان إىل  يفــوتين هنــا أن أشــري

عقيـدة ال. ف..ديث للـديناحلـعصر الذين يزعمون أن المكانة يف العمى وانطماس بصرية من أولئك 
زمن الــيــاة يف احلغــوامض مــن حبــر الخطــار و األالحــني يف عــرض باملذي يهــدي الــقطــيب الم نجالــهــي 
   .قدميال
عقيـدة العصرية أشـد تالطمـاً وأوسـع مـداً وأحفـل الياة احلو  ،ظالمالبحر إذا خّيم الإىل  يومالاجة احلف

ة راسـخة عقيـدإىل  طمئنة ال ميكن أن تكون كذلك ما مل تستنداملنفس الأشد منها يف أي عصر، و 
   .٧٣أبدية أزلية

جـان  الحـىت قـ ،عنانالولكنها يوماً بعد يوم غرقت يف ماديتها عندما أطلق هلا مفكروها وفالسفها 
 ،باحيــة يف أرجــاء أوربــا،ال رادع يــردعهماإلفانتشــرت  ،جـاك روســو: دعــه يعمــل دعــه ميــر، دون قيــود

  . فوضىالت وانتشر  ،بلوىالوال قانون مينعهم فعمت 
، حيــث أن قاطنيهــا أغلــبهم كــانوا مــن أوربــا ،فــإن أمريكــا الشــك مــن ضــمنها ،غــربال وعنــدما نقــول

غرب الوال ننسى أmا كانت مستعمرة بريطانية.. ف ،فارقةاألمر و احلنود اهلصليني من األسكان العدا 
فـــإن مل نســـتطع مـــأله  ،فــراغ ال بـــد مـــن ملئهـــاالفـــإن  قلوب خاويـــة فارغـــةالفـــ ،يعيشــون فراغـــاً روحيـــاً 

وأعتقـد أن شـياطني  ،فسادالإلغراء هؤالء ب ،ستعداداإلن يف أُهبة اجلنس و اإلفإن شياطني  ،انمياإلب
ضـــطراب اإلو  ،لـــلاملضـــجر و الؤمن عنـــدما يشـــعر باملـــنـــس أحيانـــاً أكثرتـــأثرياً يف إفســـاد هـــؤالء فـــإن اإل
روحـي اله ليقينـه أن هـذا هوعالجـ ،اىل سـبحانه تعـاهللاطـارىء بـذكر الداء الـ هـذا اجلفإنه يعـ ،روحيال
ــذِْكِر الــ﴿ :اىللقولــه ســبحانه وتعــ ،نــاجعالنــاجح و ال ــوبـُُهْم ِب ــِئنُّ قـُُل ــوا َوَتْطَم ــذِْكِر االلَّــِه الِذيَن آَمُن لَّــِه ال ِب

   .٧٤﴾ُقُلوبُ الَتْطَمِئنُّ 
وخاصـــة عنـــد ذوي  ،يـــدياألفســـاد يف متنـــاول الفـــإن أســـباب  ،غـــرب قـــد وقعـــوا يف شـــراك إبلـــيسالو 
نس قــد أصــبح مهنــة راحبــة وورائهــا شــركات اجلجتــار بــاإلفــإن  ،أكثــرمن هــذاوجتــاوزوا  ،ايلعــالدخل الــ
  . يةاملع

نيكسـون) أن (مريكيـة األتحـدة املسـابق للواليـات الرئيس الـأعلـن  :ليم عويساحلستاذ عبد األيقول 
   .٧٥م١٩٧٢رأة قد عادت على أصحا7ا بأكثر من ملياري دوالر يف عاماملتجارة بالأرباح 

                                                 
 ٨٧راقص الباليه اإلنكليزي الذي أصبح أستاذاً يف جامعة األزهر، ص ٧٣
 ٢٨سور الرعد اآلية  ٧٤
 ٥٧م ص ١٩٧٦القاهرة  –دار اإلعتصام  –حلليم عويس اإلسالم أوًال: األستاذ عبدا ٧٥
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  شيطان. الميان ملا وقعوا يف حبائل اإلريق فلوا سلك هؤالء ط
كبريتني أوربا وأمريكا تعيشان يف عزلة عن القارتني الإن  :ايلغز الكبريحممد ال اإلسالميداعية اليقول 
سـائدة أقـوى وأعـىت مـن أن الاديـة املألن  ،كنـائسالوإن كثرت يف أرجائهمـا  ،وحيالوغربة عن  ،اهللا

ســباب بعيـداً عــن األغربيــون علـى الأمــا أن يعتمـد  ،روحيـةاليــة و عقلالسـس األتصـدها عقيـدة مزعزعــة 
  يت ال مهملني أسبابه اهللاشرقيون على الأو يعتمد  ،علىاألق الاخل
 ،نكراملفحشاء و العن  صالةاليوم أن الديث نفسه يشهد احلولكن ها هو ذا  ،خرة من رمحةاآليف 

نبات ينمو ويزدهر إذا العذب جتعل الاء املوهي ك ،دنيا من خريالطيب لكل ما يف الساس األوأmا 
وال ترى ، رض قد تتعفن وتفسداألبذرو يف الأما إذا تركه وشأنه فإن ..زارع لهالما صلى 

  ..أو خترج مث يذوى نبتها ويذبل ،شمسالنور 
 ،))لـــوس إجنلـــوس((مريكيـــة يف األعامـــل املتجربـــة يف بعـــض الفرت عنهـــا يت إســـالـــقيقـــة احلهـــذه هـــي 

ســـاحر يف الذين ينكـــرون أن للـــروح تأثريهـــا الـــو  ،علم وحـــدهالذين يؤمنـــون بـــالـــعلمـــاء الولعلهـــا تـــردع 
م وهــم جيربـــون يف  ١٩٥٢فمنــذ عــام .  جــل شــأنهاهللا التقــوى كمــا قــالزاد الــوأن خــري  ،كائنــاتال

وإذا كنـا نسـتطيع أن  .ميـان تـدليًال علميـاً اإلتجارب للتـدليل علـى قـوة الديين شىت البحث المؤسسة 
فكـر علـى شـكل صـالة الأفال ميكن أن نلقى إشـعاعات  ،رأس آخرإىل  نا من رأس بشرننقل أفكار 
   .!؟ودعاء ونداء
ويكــاد يكفــر بكــل مــا  ،سيســةاخلادة املــذي جيــري ورآء الــنــا املتقيــة يف عالت االبتهــاإلوهــل تــؤدى 

  . !؟عظيمةالنتائج الهذه إىل  عداها
مث وضعوا حبوباً يف أحواض أخرى بال صالة  ،ازرع حبوباً صلوا هلا وباركوهاللقد وضعوا يف أحواض 

إنــك أنــت  ،ســبحانك ريب ..خــرى يف قفــر وجــذباألوظلــت  ،وىل نباتــاً حســناً األفنبــت  ،وال دعــاء
   .٧٦!زارعنيالوما كنا حنن  ،كرباألزارع ال

 ذَ خِ وأن يتَّ  ،هماملانب اجلوخنشى أن حييف على  ،قاحلكالم كذلك ميثل جوانب من الوهذا  :أقول
  . خريتهم لسُ االً يون جمادِّ املمنه 
   .٧٧كاملةالفطرة ال –كما قررنا   –أو هو  ،مادّي وروحيّ اإلسالم إن 

ملـاذا  ،نـاس عليهـاال اهللايت فطـر الـفطـرة الوخـروج علـى  ،روح تعطيـل للحيـاةالـنسان من اإلفإن جتريد 
كمــا أثبتــت  ؟ةالمياإلســدول الــنتحــار أكثــر مــن اإلإىل  غــريبالنســان اإليــوم إقــدام الســلم امل الاليســ

                                                 
 )٦٤. (الواقعة: ﴾أَأَنـُْتْم تـَْزَرُعونَُه أَْم َحنُْن الزَّارُِعونَ ﴿إشارة إىل قوله تعاىل:  ٧٦
 ٢٨ – ٢٧مصر ص  –مطبعة السعادة  –القاهرة  –مع اهللا دراسات يف الدعوة والدعاة، دار الكنب احلديثة  ٧٧
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ولو جلـس ربـع سـاعة أمـام  ،اديةامليت ال جيد هلا حًال يف ظل الألنه ال جيد ملشاكله  ..حصائياتاإل
ية أن أن خيتار كل واحد اإلهل قدرةالولكن شاءت  ،ناجعالعالج السلمني لوصف له املأحد علماء 

 ،لـم ودرايـة يعـرف وجهتـهومنهم قد رسم طريقه بع ،منهم يسري دون هدي ،بشر ويشق طريقهالمن 
   .٧٨﴾ُقْل ُكلٌّ يـَْعَمُل َعَلى َشاِكَلِتِه فـَرَبُُّكْم أَْعَلُم ِمبَْن ُهَو أَْهَدى َسِبيالً ﴿ :اىل تعاهللاعند  ،لقاءالفهناك 

  
 عمىاألتقليد العقل وينبذ الخاطب ي اإلسالم

 ،وضــعيةالبــادىء املو  يهوديــةالنصــرانية و المــن  ،ســماويةالديــان اإلخيتلــف عــن مجيــع  اإلســالميدين الــ
تحريـف يف كتـبهم ممـا الولكننا نعتقد وقـوع  ،نبياء واحدةاألرغم أننا نعتقد أن عقيدة  ،إختالفاً كبرياً 

ذين إعتنقـــوا الـــعلمـــائهم  المـــن أقـــو  ،كتـــابالات قيقـــة يف طّيـــاحلهـــذه  نـــتُ وقـــد بيّ  ،دلاجلـــال يقبـــل 
  . سماويةالومقارنة للكتب  ،بعد دراسة مستفيضةاإلسالم 

   .عقلاليوان باحلنسان عن اإل ميَّز اىل تعهللااف
فاهيم املفأخذ  قرآن.القراء عن اليت يأخذها الة شهري النطباعات اإلوهذا يقودنا ملناقشة إحدى أوىل 

وهــذا مــا كــان قــد الحظــه  ،تــأمليالتفكري العقــل و العقيــدة هــو أمهيــة الركزيــة للحفــاظ علــى املقرآنيــة ال
يف   Rodinsonيقول رودينسـون  الثاملفعلى سبيل  ،بدورهويالحظه كل مستشرق غريب معاصر 

 ..اهللاة علـى قـدرة الـدالعقليـة ال رباهنياليقـدم باسـتمرار قـران ال: إن ٧٩يـة صالرأمسالو اإلسالم كتاب 
كونيــة واخــتالف أنـــواع الظــواهر الســماوية و الجــرام األوحركـــة  ،لــقاخللــق مثــل تكــاثر اخلفمعجــزات 

،  ٧٩﴾َبــابِ االلَآليــاٍت ِألُوِيل ﴿:نســان بشــكل رائــع هــي مجيعــاً اإليــاة نبــات مبــا يناســب وحاليــوان و احل
ذي الـفعـل (َعَقـَل) و الكرمي حـواي مخسـني مـرة القران اليتكرريف  :ويضيف رودينسون قائًال بعد قليل

يف  ﴾أفـــال تعقلـــون﴿: الزمـــةالعنـــا الوتط ،يفهـــم مناقشـــة ذهنيـــة ،يعلـــل ،فكـــار بـــبعضاأليعـــين بـــربط 
فــإن  ،ذين ال يســتجيبون لــدعوة حممــدالــوأمــا  ،تعليليــة ث عشــرة مــرة بعــد قطعــةثالســور العديــد مــن ال
مـــن ســـورة ١٠٣ –١٠٢و ٥٨ -٥٣يـــات اآلكمـــا يف ،  ﴾قـــوم ال يعقلـــون﴿: يصـــفهم بـــأmمقـــران ال
  ٨٠شــراحلمــن ســورة  ١٤، ونبيــاءاألرة مــن ســو  ٤٦ –٤٥و  مــن ســورة يــونس ٤٣ – ٤٢ائــدة وامل

ـــني يـــدي صـــاحبها ،ااهلـــعـــن ح ســـتاذ حممـــود األيقـــول  ،شـــرعي رعايتهـــاالواجـــب الف ،فهـــي أســـرية ب
كثـرة يف الباب 7ذه االلوخماطبة أويل  المثاأليات وضرب اآلعقل وذكر الفكر و الان ترديد : جومرد

                                                 
 ٨٤سورة اإلسراء اآلية  ٧٨
 ١٩٠سورة ال عمران اآلية  ٧٩
 ٥٦الصراع من أجل اإلميان ص ٨٠
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 ،وفيمـا حولـه ،بتوعيتـه وتعميـق فكـره يف نفسـه ،نسـاناإلعناية بالخريدليل على مدى  ،كرميالقران ال
روح الـنفس وغـذاء الـان اطمئنطريق وخيسـر الفيضل  ،اقةربّ البادىء امله ضلِّ◌ُ هواء وتُ األلئال تعبث به 

   .٨١خرةاآلدنيا و الياة وخريات احلميان لإلنسان من متع اإلوكل ما يقدمه ياة احلفكروسعادة الولذة 
مبـــا فيـــه  ،ويشـــد مـــن أزره ،تجـــرييبالعلمـــي التقـــدم ال مواكبـــة اىلبـــل يـــدعو  ،مـــوداجلاليقبـــل اإلســـالم و 

ة) أو حـديثاً صـحيحاً لـدالالف نصـاً قرآنيـاً صـرحياً(قطعي التقد أن كـل نظريـة ختـبشر، ويعالمصلحة 
وال  ،علمــاء عليهــاالورد  ،كمــا ســنأيت لــذكرة ،كنظريــة دارون ،ة) نظريــة باطلــةلــدالالورود و الــ(قطعــي 

غـرب خـري الوجتربة علمـاء  ،تشريعيةالبل عن إميان راسخ بصدق مصادرنا  ،كالم جمازفةالنقول هذا 
فـأكثرهم أعلنـوا إسـالمهم بعـد  ،دينـاً اإلسـالم وخاصة من اعتنق مـنهم  ،على صدق ما نقولشاهد 

نبويـــة مـــن حقـــائق الســـنة الكـــرمي و القـــران المـــا توصـــلوا عـــن طريـــق جتـــارب علميـــة صـــدق مـــا جـــاء يف 
   .ن وقفنا على تفاصيل حياAموموريس بوكاي وغريهم كثريممَّ  ،بحر كوستوال املكع ،علمية
عظـيم أوجـد الق الاخلـ ألنَّ  عصـور،العلـى مـدى  رُ طـوَّ تَ وتَـ  دُ دّ علـوم تتَجـالو  :حممـد قطـبستاذ األيقول 

بحار العادن و املفلك و اليوان و احلنبات و الفظهر علم  ،نساناإلقل ع أشياء ال يدركها املعو اليف هذه 
أصـول وهلـا  ،كرتون وعلوم أخرى ال حيصيها عددااللو كيمياء الكهرباء و الذرة و الصوت و الضوء و الو 

نسـان علـى هـذه اإلق خلليفتـه الاخلـيت يعلِّمهـا الـعلوم الستقبل من املومن يدري ما سيظهريف  .وفروع
إزداد إميانـــاً وشـــعوراً وصـــلة  ،نســـان علمـــاً اإلوكلمـــا ازداد  ؟نســـان مـــا مل يعلـــماإلوقـــد علـــم  ،رضاأل
 كــــان أشــــد  ThomasHuxley  ٨٢ربيطــــاين تومــــاس هكســــليال املعــــالفهــــذ  ،عظــــيمالق الاخلــــب
نســــان اإلأن إىل  ودعوتــــه )رتقــــاءاإلنشــــوء و الونظريــــة (  ٨٣ )Darwinدارون ( املتحمســــني للعــــامل

ولكنـه سـرعان  ،علميـةالكمـاس علـى أحباثـه ومؤلفاتـه احلوقد انعكس هذا  ،قرودالأصله من جمموعة 
نسـان إلامكان (أن جتسد إميانه أخرياً يف كتابه إىل  ، يف كل شيء حولهاهللاَ ما حتول عندما بدأ يرى 

شمس رأيت أعظـم مـا ميكـن أن اليف شروق  :قالاخلحيدثنا فيما رآه من قدرة  :فيه الق )طبيعةاليف 
   .اهللايراه إنسان آمن ب

كــان يف نفــس املائــل مــن نفــس اهلقــرص الفيهــا هــذا  يت يظهــرالــلحظــة الوهــل هنــاك أروع مــن تلــك 
ــظــالم الفيبــّدد بضــوئه  ،وقــت كــل يــومال علــم ال ال و اهللاإن  ،شــمسالعنــا كلمــا غربــت  ،ذي حيتويــهال

علمــاء للكشــف عــن الويف لقــاء يف كــل جتربــة يف كـل حبــث يقــوم بـه  ،إmمــا دائمــاً يف موعـد ،يفرتقـان
                                                 

 ٤٤إنسان احلضارة ص ٨١
 م١٨٩٥توماس هكسلي: عامل بريطاين شهري  ٨٢
 م عامل بريطاين القائل أصل اإلنسان جمموعة قرود عدمية الذيول ومنها اإلنسان١٨٨٢دارون  ٨٣
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  كون الأسرارهذا 
شـمس أكـرب الو  ...!صـوابالإىل   مفكرفاهتـدىاملكون وأنارت عقل رجل عالشمس أنارت الهذه 
فـرق اللذلك فـإن  :الوما أمجل ما ق ؟مبصرون فهل حنن متأملون ،ف مرةالف ال ايلرض حبو األمن 
   :عاجز يقولالؤمن املهو أن  – علماءالكما يقول أحد  – املعالؤمن املو عاجز الؤمن املبني 

   .٨٤ثننياإلوشتان بني  ،ال نعرف فلنبحثْ  : فيقولاملعالؤمن املأما  ،ال نعرف فلنؤمن ْ 
علميـة ال قـائقاحلسليم أو النطق فة للمالخاملأو قطعية النصوص الارجة عن اخلنعود مرة أُرى للنظريات 

  ..نقف مرة أخرى عند دراون ونظريتهثابتة فال
 ،لـقاخل مـن أمـر اهللاسـلم يـرفض ابتـداًء كـل نظريـٍة ختـرج مشـيئة امل املعالو  :ستاذ حممد قطباأليقول 

مقبـوًال  )معلـ(الباسـم  الومـن مث فلـيس كـل مـا يقـ .علميةالظواهر الوخترج تدبريه وهيمنته من تفسري 
قيقـة علـى احليت مل تـزد يف الـكنظريـة دارون  ،طنطنوناملفاق وطنطن به اآلسلم ولو طارت به املعند 

واعتـرب مـن  ،رضاألحـىت مـألت أرجـاء  فـرتاتالولكنهـا راجـت يف فـرتة مـن  ،أن تكون فرضـاً علميـاً 
  ...يرفضها متأخراً أو جاهالً 

ساســية وتعطــي تفســريات لظهــور األب فكرAــا ) جديــدة تكــذ)نظريــاتن علميــة((يــوم الحــىت ظهــرت 
   .نساناإل
 يـواناحلداروينيـة النظريـة السنة يـرفض الكتاب و الذي يستمده من الفكري النهج املسلم مبقتضى املو 

   .٨٥نساناإلإىل 
عجيب أننا الو  .علميةالقائق احلنظرية بالديث زيف هذه احلعلم الماس بعد أن أثبت احلوانتهى هذا 

توسطة درسناها دون نكري أحد املريف مرحلة حنن صغاو  ،ةاإلسالمينظرية يف بالدنا النرى رواج هذه 
 :اىلقاطعة منها قوله تعالدلة األة تكذ7ا باإلسالميوعقيدتنا  ،نسان قرداإلوأن أصل  ،ساتذةاألمن 
   .٨٦﴾ٌق َبَشراً ِمْن ِطنيٍ الرَبَُّك لِْلَمالِئَكِة ِإينِّ خَ  الِإْذ قَ ﴿
ة قولـه لبدال ،اءاملعجون باملرتاب الطني هو الو  ، مآلئكته أين سأخلق بشراُ من طنياىل تعاهللاأخرب  
ــُتْم َبَشــٌر تـَْنَتِشــُرونَ ﴿ :اىلتعــ ــرَاٍب ُمثَّ ِإَذا أَنـْ مث بــني أن مهمــة هــذا  ، ٨٧﴾َوِمــْن آيَاتِــِه َأْن َخَلَقُكــْم ِمــْن تـُ

                                                 
 ٧٥-٧٤إنسان احلضارة ص ٨٤
م ١٩٩٣ - -ه١٤١٤/ ٢ط –بريوت  –دار الشروق  –منهاج حياة، حممد قطب ال اله اال اهللا عقيدة وشريعة و  ٨٥
 ٩٤ص 
 ٧١سورة ص اآلية  ٨٦
 ٢٠سورة الروم اآلية  ٨٧
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٣١ 
 لماذا اعتنقنا اإلسالم دينا؟

سـجود هنـا أن الولـيس معـىن  ،يـوهآلئكـة أن حياملمث أمـر  :اىلنسان أن يكون خليفته سـبحانه وتعـاإل
   .٨٨﴾فَِإَذا َسوَّيـُْتُه َونـََفْخُت ِفيِه ِمْن ُروِحي فـََقُعوا َلُه َساِجِدينَ ﴿ :رضاألجيعلوا جباههم على 
رَبـَُّك لِْلَمالِئَكـِة ِإينِّ َجاِعـٌل ِيف  الَوِإْذ قَ ﴿: اىلتع الق ،نسان خليفته يف ارضهاإلوجعل سبحانه هذا 

َماَء َوَحنْـنُ الــوا َأَجتَْعــُل ِفيَهــا َمـْن يـُْفِســُد ِفيَهــا َوَيْســِفُك القَــ ْرِض َخِليَفـةً األَ  ُنَســبُِّح ِحبَْمــِدَك َونـَُقــدُِّس لَــَك  دِّ
   .٨٩﴾ِإينِّ أَْعَلُم َما ال تـَْعَلُمونَ  القَ 

 يت مير 7االطوار األمث  ،نشور، فبني هلم أصلهالعث و الرتابني على ارتيا7م وإنكارهم باملمث أنكرعلى 
 الق ،موته بأسلوب رائع موافق ملا ذكرناها آنفاً إىل  والدته وطفولته وشبابهإىل  نسان يف بطن أُمهاإل
بَـْعِث فَِإنَّا َخَلْقَناُكْم ِمْن تـُرَاٍب ُمثَّ ِمْن نُْطَفٍة ُمثَّ ِمْن النَّاُس ِإْن ُكْنُتْم ِيف رَْيٍب ِمَن اليَا أَيـَُّها ﴿ :اىلتع

َ َلُكْم َونُِقرُّ ِيف َعَلَقٍة ُمثَّ ِمْن ُمضْ  َأَجٍل ُمَسّمًى ُمثَّ إىل  ْرَحاِم َما َنَشاءُ األَ َغٍة ُخمَلََّقٍة َوَغْريِ ُخمَلََّقٍة لُِنبَـنيِّ
ُلُغوا َأُشدَُّكْم َوِمْنُكْم َمْن يـُتَـَوىفَّ َوِمْنُكْم َمْن يـَُردُّ  يـَْعَلَم َمْن ُعُمِر ِلَكْيال الأَْرَذِل إىل  ُخنْرُِجُكْم ِطْفًال ُمثَّ لَِتبـْ

َها األَ بـَْعِد ِعْلٍم َشْيئًا َوتـََرى   ْرَض َهاِمَدًة فَِإَذا أَنـْزَْلَنا َعَليـْ
َ
اَء اْهتَـزَّْت َورََبْت َوأَنـَْبَتْت ِمْن ُكلِّ َزْوٍج امل

 ،ذي يطأ عليه بقدمه كل يومالرض األنسان من تراب اإلية من خلق اإلهل كمةاحلوكأنَّ  .٩٠﴾7َِيجٍ 
أن قران المث بني  ؟من أي شيء خلقت :له الومن فعل ذلك فيق ،د على أحدلكي ال يفخر أح

واس احل –علم ال قد هيأ له أسباب اىل تعاهللاولكن  ،ولود يولد وال يعرف عن حقيقة وجوده شيئاً امل
لَُّه الوَ ﴿: اىلتع الرض قاألليشق طريقه لعمارة  –لسان وغريها البصر و السمع و العقل و المن 

ْفِئَدَة َلَعلَُّكْم األَ ْبَصاَر وَ األَ سَّْمَع وَ الِمْن بُطُوِن أُمََّهاِتُكْم ال تـَْعَلُموَن َشْيئًا َوَجَعَل َلُكُم َأْخَرَجُكْم 
   .٩١﴾َتْشُكُرونَ 

  ؟ سالم بعد خلقهالكيف كانت صورة آدم عليه 
ـــا  -حاشـــاه  –؟ أكانـــت صـــورته صـــورة بشـــرأم قـــرد ـــا قرآنن ـــا َلَقْد َخلَ ﴿بكـــل صـــراحة:كـــرمي الجييبن ْقَن

وقــد جــاء وصــف  ،فكــان بشــراً ســوياً طــويالً  ،أي بأحســن صــورة ، ٩٢﴾ْنَســاَن ِيف َأْحَســِن تـَْقــِوميٍ األِ 
 ، آدم وطولـه سـتون ذراعـااهللاخلـق (( :القـ rنيب الن ع tبخاري عن أيب هريرة الرواه  طوله فيما

   ؟تكفاستمع ما حييونك حتيتك وحتية ذري ،الئكةاملاذهب فسلم على أولئك من  المث ق

                                                 
 ٢٩سورة احلجر اآلية  ٨٨
 ٣٠سورة البقرة اآلية  ٨٩
 ٥سورة احلج اآلية  ٩٠
 ٧٨سورة النحل اآلية  ٩١
 ٤سورة التني اآلية  ٩٢
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٣٢ 
 لماذا اعتنقنا اإلسالم دينا؟

   .سالم عليكمال الفق
نـة علـى صـورة آدم فلـم يـزل اجلفكـل مـن يـدخل  ،اهللافزادوه ورمحـة  ،اهللاسالم عليك ورمحة ال :واالفق
  .٩٣بخاريالن)) رواه اآللق ينقص حىت اخل

َبْحِر الوَ  بَـرِّ الَوَلَقْد َكرَّْمَنا َبِين آَدَم َوَمحَْلَناُهْم ِيف ﴿: اىلتع الق ، وذريته من بعدهاىل تعاهللاوكّرمه 
   .٩٤﴾طَّيَِّباِت َوَفضَّْلَناُهْم َعَلى َكِثٍري ِممَّْن َخَلْقَنا تـَْفِضيالً الَوَرَزقْـَناُهْم ِمَن 

وبــــني لإلنســــان طريــــق  ، ٩٥﴾َونـَْفــــٍس َوَمــــا َســــوَّاَها﴿ :وفطريــــة ســــوية ،وخلقــــه علــــى اســــتقامة كاملــــة
قَــْد أَفْـلَــَح َمــْن ﴿ :ســتقامةاإلمن ســلك طريــق ئز فــاالو  ، ٩٦﴾َمَهــا ُفُجوَرَهــا َوتـَْقَواَهــااهلَ فَ ﴿ شــر:الو ري اخل

َوقَـــْد َخـــاَب َمـــْن ﴿ :ســـوءالمـــارة باألف مـــن وافـــق هـــواه ونفَســـه المن خـــوخـــاب وخســـر  ، ٩٧﴾زَكَّاَهـــا
   .٩٨﴾َدسَّاَها

ذي مل يبقى له رصيد الضللني من أتباع دارون املبعيدًا عن مناهج قران اليم السلم يتمسك بتعاملف
ومل يبقى  ،رياحالوذهبت جهوده أدراج  ،علمية نظريتهالقائق احل تْ دَ نَّ فَـ  أنْ  بعد ،يومالنا امليف ع

  ...قيمة تذكر )نواعاألأصل (زمن الكثريين ردحاً من الإعجاب  الذي ناللكتابه 
  

 تجديدالو  جتهاداإل
 :اىللقولــه تعــ ،نصــرانيةاليهوديــة و البــني  ،ســماويةالديــان األوســط بــني  ديــنعظــيم الدين الــهــذا  إن
  . ٩٩﴾رَُّسوُل َعَلْيُكْم َشِهيداً النَّاِس َوَيُكوَن الُشَهَداَء َعَلى  لَِتُكونُواَكَذِلَك َجَعْلَناُكْم أُمًَّة َوَسطاً وَ ﴿

 شــرقالناس يف الوســار  ،شــيوعيةاليــة و الرأمسالمــن  ،بشــريةالعقــول اليت صــاغتها الفكــار األبــني  ووســط
فهـو ديـن ال  اإلسـالميدين الـأمـا  .بينـا آنفـاً بل أثبتت فشلها كمـا  ،فلم تفلح ،غرب على هديهاالو 

ــؤمن مبواكبــة  ،تقليــدالو مــود اجلديــن يقــاوم  ،عقيــدة وشــريعة ومنهــاج حيــاة ،تجزئــةاليقبــل   ،تطــورالوي
عجـز الوإمنـا  ،تعجـزعن إجيـاد حـل ألي مشـكلة وال ،شـريعة ال تضـيق جبديـدالوأن  ،تقـدمالومواصلة 

 ،تاالاwـــجيـــايب يف كـــل اإلتـــوازن الفهـــو ميثـــل  ،يـــاAمحأو يف إرادAـــم لشـــؤون  ،ســـلمنيامليف عقـــول 
                                                 

 ٣/١٢٠٧م يف كتاب األنبياء باب خلق آدم عليه السال ٩٣
 ٧٠سورة اإلسراء اآلية  ٩٤
 ٧سورة الشمس اآلية  ٩٥
 ٨سورة الشمس اآلية  ٩٦
 ٩سورة الشمس اآلية  ٩٧
 ١٠سورة الشمس اآلية  ٩٨
 ١٤٣سورة البقرة اآلية  ٩٩
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٣٣ 
 لماذا اعتنقنا اإلسالم دينا؟

ــني املعلــى  –فــرد اليف حيــاة  – ومعنويــةماديــة  ،إعتقاديــة وعمليــة عقــل البــني  ،ادةاملــروح و الــوازنــة ب
   .واجباتالقوق و احلوبني  ،خرةاآلدنيا و ال وبني ،قلبالو 

عصر! الة ال تليب حاجات ياإلسالمشريعة الوظن أن ، اىل تعاهللادب مع األوهناك من جتاوز حدود 
ة اإلسالميشريعة الفإن  ،صوابالهو  عكسالو  فال بد من قانون بديل ،ياة قد تطورتاحليوم الو 

 ، من تقدم علمياملعالأنزهلا كان يعلم ما حيدث يف  وعندما سّروأخفىالأنزهلا من يعلم 
   .١٠٠﴾ِبريُ اخلَ لَِّطيُف ال َمْن َخَلَق َوُهوَ  يـَْعَلمُ  اال﴿: اىلتع الق ،ستقبلاملواكتشافات يف 

تدرجيية  تربيةبشرية اللرتبية  ،يةاإلهل عنايةالإmا سياسة حكيمة رمستها يد  :حممد قطب ستاذاأل يقول
وثبات  ،بل تضافر وتعانق تعارضوال تناقض وال  ،وال توقف فيها وال رجعة ،ال طفرة فيها وال ثغرة

   .١٠١وازدهار المث منو واكتم ،واستقرار
 ،ثايتة أنَّنها قول للنصوصالوميكننا  ،تخلفالو  موداجلبة اإلسالميشريعة الوصف  جيوز فال

يقول  ،نا ما هو ثابت وما هو متغريؤ وقد بني علما ،وستبقى كانتعقيدة ال ميكن تطويرها فهي  الو 
قسم القسم نستطيع أن نسميه  :قسمني بوجه عامإىل  تنقسماإلسالم علوم  :قالاخلرمحن عبدالعبد
 )مياناإلمسائل (عقائد الو قسم هالوهذا  ،جتهاد وال إضافةاإلتطوير وال الال يقبل  ثابتال
حسان اإلصدق و اللقية كاخل فضائلالخالق جمموعة األربعة و اإلسالم األعبادات أركان الو 
   اخل. ..شجاعةالو 

   .١٠٢ضافةاإلجتهاد و اإلوال جيوز أن جنري عليها قط أمور  ،دينالثوابت يف المورهي األهذه 
كانت مبثابة  ،عامالتامليت نزلت يف هذه الديثية احلقرآنية و النصوص الو  :يقول ،تغرياتاملوأما 
تغريات املويسمح هلم أن  ،طرقالذي يضيء للمسلمني الطار اإلو  ،عامةالصول األضوابط و ال

وهلذا هو أعظم  ،يشرعوا ألنفسهم على هديه كلما جد هلم جديد مع أنفسهم أو مع أعدائهم
 ،عامةالقواعد الولكنه متغري وفق ثوابت من  ،ولكن ليس متغريًا مطلقاً  ،دينالغريات يف هذا تامل
   .١٠٣منوعاملطلوب و املو  ،راماحلو  لالاحلفاصلة بني الدود احلو 
أو يومًا لشهر  ،غرباملأو نزيد ركعة لصالة اإلسالم، ميان أو اإلفهل جيوز أن نغري ركنًا من أركان  

                                                 
 ١٤سورة امللك اآلية  ١٠٠
 ٩٩ال اله اال اهللا عقيدة وشريعة ومنهاج حياة ص  ١٠١
/  ٢مطبعة وزارة الرتبية ط –ي املعاصر، د. صالح الصاوي الثوابت واملتغريات يف مسرية العمل اإلسالم ١٠٢
 ٣٦م ص١٩٩٨ -ه١٤١٨
 ٣٦املصدر نفسه ص  ١٠٣
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٣٤ 
 لماذا اعتنقنا اإلسالم دينا؟

   .خرىاألثوابت الوهكذا  ،كعبةالللطواف حول  رمضان أو نضيف شوطاً 
ما مل  ،بيوعالوخاصة يف قضايا  ،فسحة يف دينهشارع قد أعطى للمسلم الفإن  ،تغرياتاملوأما 

يت الالبس املو  ،شتهيهنذي الكل األفلنا أن خنتارنوع  ،سنةالو قران الصريح من  بنصيتعارض 
فال  ،يت أركبهاالسيارة الوكيف أختار  ،ثاثهاوكيف أُرتب أ ،وكيف ُأصمم خارطة داري ،رتديهان
 اىل تعاهللاو  ،مر سعةاألفإن يف  ،مل يركب سيارة وهكذا r اهللافإن رسول  ،يل إنك مبتدع اليق

  . أعلم
  

   ؟مسلمينالهو سبب تخلف اإلسالم هل 
هو سبب تأخر اإلسالم  سلمني يعتقدون أنَّ امل كثريًا من جهلةِ   ألنَّ  ،مهم جداً  الوهذا سؤ 

داعية الكتاٍب مستقٍل كما فعل إىل   وحباجة ،يأخذ منا وقتًا طويالً  السؤ الواب هلذا اجلو  !سلمنيملا
) فأجاب بكتاب  )؟سلمون وتقدم غريهماململاذا تأخر (( يف كتابه اىل تعاهللاندي رمحه اجلكبريأنور ال

ال أستطيع ، ديناً اإلسالم فلدّي مشروع كتاب عن أُناس إعتنقوا  ،وأما أنا ،جوابًا شافياً  ،كامل
وعلى  ،جبواب خمتصركافٍ  السؤ الستطاع أن أجيب هلذا املولكن ُأحاول بقدر  ،واباجلة يف الطاإل

   :شكل نقاط
إذ ليس  ،سلمون هم سبب تأخرنااملبل  ،سلمني قطعاً املهو سبب ختلف اإلسالم ليس  :أوالً 

 ،سؤلوناملوإمنا هم  ،فهموالعن فقرهم وإسرا سلمني وضعفهماملسؤول عن ختلف املهو اإلسالم 
ة اإلسالميمة األلقد كانت  :ستاذ حممد قطباأليقول  .يت وضعها للناسال اهللافوا شريعة الألmم خ

ومنه تعلمت أوربا كثرياً من  ،رضاألة يف املعالمة األبل كانت هي  ،ةاملأمة ع –يوم كانت حقاً  –
غيب.. وهذه الها كانت دائمًا تؤمن بولكني علمالبحث التجرييب يف النهج املوتعلمت  ،علومال

   .١٠٤بال تناقض وال ِصدام ،شهادة يف آن واحدال املغيب وعال باملميان بعاإل :مزيتها
ماٍض إىل  ادئة يشرياهلساكنة الثار اآلليس أثرًا من قران الإن  :نصارياألرشيد الدكتورعبداليقول 
 ،لنا أن نفخر به ،أورثنا تراثًا عظيماً  ذيالعريب العصر الظهر يف  ،وإمنا هو منبع حي للحق ،ميت

كما   ،عاين يف يومنا هذااململيئة بقران ال. إن كلمات  نرتكه بسهولةاالذي جيب الرتاث الذلك أن 
ناس كافة و7ذه الإىل  اهللاكمة بعثها احلإmا كلمات مليئة ب ،نسب ألسالفناالكانت كذلك ب

زمن لتكون الأحكمت خارج حدود  ،أحكمت ،ألmا عندمازمنالد كيفية إلإmا تتصدى حدو ال

                                                 
 ٩٩ال اله اال اهللا عقيدة وشريعة ومهاج حياة ص  ١٠٤
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٣٥ 
 لماذا اعتنقنا اإلسالم دينا؟

   .١٠٥زماناألجلميع  بلة لكل زمان احلدة صالخ
ة حضارة عظيمة فاقت  اإلسالميالفة اخلأن سقطت إىل  كرميالقران السلمون منذ نزول امللقد أقام 

   .رومانيةالفرسية و الرية و مرباطاإلك ،مرباطورياتاإلو  ،ضاراتاحلكل 
مل يعــرف  ،ة قويــة واضــحة مشــرِّفةالوهــي رســ :نــدويالســن احلأبــو  كبــريال اإلســالميداعيــة اليقــول 

سـلمون امللهـا يت محالـة الرسـالوهـي نفـس  ،وال أفضل وال أمين للبشرية منهـا ،ة عدل منهاال رساملعال
  إبتعثنـــااهللا: ((يف جملـــس يزدجـــرد ملـــك إيـــران بقولـــه خلصـــها أحـــد رســـلهميت الـــو وىل األيف فتـــوحهم 

ومــن جــور  ،ســعتهاإىل  دنياالــومــن ضــيق  ، وحــدهاهللاعبــادة إىل  عبــادال مــن شــاء مــن عبــادةلنخــرج 
فهـــي منطبقـــة متـــام  ،تغيـــري كلمـــة وزيـــادة حـــرفإىل  ال حتتـــاجة ال)) رســـاإلســـالم عـــدل إىل  ديـــاناإل
زمـــان قـــد اســـتدار  الكـــأن  ،ســـيحياملســـادس القـــرن العشـــرين إنطباقهـــا علـــى القـــرن النطبـــاق علـــى اإل

   .١٠٦اهليةاجلوثنية و ال من براثن املعالن جزيرAم إلنقاذ سلمون ماملكهيئته يوم خرج 
 :بكلمة r اهللاوحي على رسول العلم كانت يف غارحراء عندما نزل الإىل  وىلاألنطالقة اإلو 
لقة اخلبني أصل  ﴾ْنَساَن ِمْن َعَلقٍ األِ َخَلَق  *ِذي َخَلقَ الاقْـرَْأ بِاْسِم رَبَِّك ﴿: مث أكد وأضاف ﴾إقرأ﴿

كرمي ص ال خماطبًا رسوله اىلتع الوق ،كتابالقرآنية يف بداية العجزة املفصلت هذه  وقد علقالهو 
   .١٠٧﴾َوُقْل َربِّ زِْدِين ِعْلماً ﴿: دعاء الأن يدعو 7ذا 

ِعْلَم الِذيَن أُوتُوا الِذيَن آَمُنوا ِمْنُكْم وَ اللَُّه اليـَْرَفِع ﴿ :علم عنده بقولهالب المنزلة طقران الوبني 
   .١٠٨﴾لَُّه ِمبَا تـَْعَمُلوَن َخِبريٌ الَدَرَجاٍت وَ 

علــم الطلــب ((رضــاً علــى كــل مســلم ومســلمة بقولــه:طلبــه فوأعرب  تعلمالــعلــم و الإىل  دعــا rرســول الو 
 ،طـاب قطعـاً اخلرأة داخلـة يف املفـ ،تغليـبالتـذكري مـن بـاب الوهنا بصيغة  ،))فريضة على كل مسلم

بــه اهتمامــاً   rرســول الواهــتم خلفــاء  rوفاتــه  ة بعــداإلســالميدولــة العلميــة يف الركــة احلوامتــدت 
ف خمطوط عـريب علـى ال ن يف مكتبات أوربا وأمريكا حنو مائةاآلو  ،وبرز منهم علماء وفقهاء ،كبرياً 

انيــا وغــريه حنــو املوفرنســا و أوربــا حمفوظــة يف مكتبــات إنكلرتا عربيــة يفالخطوطــات املوجّل أقــل تقــدير،
ضاهت حضـارة  ،ةاإلسالميالفة اخلحضارة رائعة إبان  ندلساألوشهدت  ،ف خمطوطالمخسة عشر 

                                                 
 ٨٠راقص الباليه ص  ١٠٥
صر م –مكتبة دار العروبة  –ماذا خسر العامل باحنطاط املسلمني / تاليف السيد أيب احلسن علي احلسين الندوي  ١٠٦
 ٢٥٣/ ص ٣ط

 ١١٤سورة طه اآلية  ١٠٧
 ١١سورة اwادلة اآلية  ١٠٨
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٣٦ 
 لماذا اعتنقنا اإلسالم دينا؟

ـــت غرناطـــة وقرطبـــة و  ،يـــاةاحليف مجيـــع نـــواحي  اإلســـالميشـــرق امل قـــاهرة وغريهـــا يف نشـــاطها الفكان
فقود لنطق املماثلة يف فردوسنا  اليت ال تز العظيمة الة اإلسالميثار اآلوأن  ،وتقدمها وازدهارها علميال

بضـعة  )سـكولایر(اإلعربيـة يف مكتبةالخطوطـات املدم وازدهـا، وبلغـت سـلمون مـن تقـاملمبا كان عليه 
م ١٦٧١حزيــــران  ٧ويف ،خــــربنياملدمرين املــــعــــداء األرق علــــى أيــــدي احلــــف جملــــد َســــلمت مــــن اآل

لقــد  (( :غينيــو القــ ، ١٠٩خطوطــاتاملدير، أحرقــت قســماً كبــرياً مــن هــذه الــســقطت صــاعقة علــى 
غربيــون ال وفالســفتهم لظــلاإلســالم ولــوال علمــاء وهدايــة ر ة منبــع نو اإلســالميلــوم عالثقافــة و الكانــت 

  . ))ظالمالهل و اجلدياجري  يتخبطون يف
يها من بالدهم الذين نزحوا الوربيني األسلمني كانت مفتوحة للطلبة املإن جامعات (( :دريرب الوق

   .١١٠ ))وا فيهااجلسلمني ليعاملوكان ملوك أوربا وأمراؤها يفدون على بالد  ،علماللطلب 
كثري يف  الشيء الة اإلسالميعربية الضارة احلميد من روائع ما قيل عن احلدكتورحمسن عبدالينقل 
إننا (( :مريكي (آرثر)األؤرخ امليقول  ،أقف عند بعضها ،ةاإلسالميضارة احلمذهبية  ،رائعالكتابه 

يونانية التني دنياملإىل  ناس ُأصول مدنيتنااليُرِجع  ،دائنونالوأنتم  ،عربالمدينون لكم معشر 
ولو مل يقدر هلما أن  ،ظلمةاملعصور النسيان زمن المع أن آثارمها كانت يف زوايا  ،رومانيةالو 

  . )ل)ضمحالاإلوهن و العرب ألصا7ما التتناوهلما أيدي 
وادث احلسلمون برتكيز أفكارهم على املعلماء الإستطاع (( :فيقول )سيديو(ه الما ق )جب(ويؤكد  
يهم الو  ،يونانالسكندرية أو اإلأسالفهم يف إليه  أبعد مما ذهبإىل  علميالنهج املروا أن يطو  ،فرديةال

  . ))وسطىالعصور الأوربا يف إىل  علميالنهج الفضل يف استخدام أو إعادة اليرجع 
فلقد ظلت  ،غريب جنده رحبًا جداً الطب السلمني يف املطباء األتأثري دراسات  الجمإىل  وإذا رجعنا
وربية عدة األامعات اجلطبية يف الدراسات الزهراوي وابن زهر أساس الازي وابن سينا و ر المؤلفات 
  . قرون

 خراآلاوي)) ويف كتابه احلرازي يف مؤلفه ((اليت نشرها الطبية العلومات املوتعد جمموعة 
  . طبية يف أوربا كلهاالآلتينية اللغة الإىل  ذي تُرجمالنصوري)) و امل((

ية من اليطاإلفرنسية و الامعات اجلفقد درس كتاباًأساسيًا يف  ،) البن سينا)طبلاقانون يف ((الوأما 
  . ثامن عشرالقرن الإىل  ،ثاين عشرالقرن ال

  . طبيةالرنو)) الفقد أثرتأثرياً كبرياً يف مدرسة((س ،صقليال اإلسالميطب الوأما 
                                                 

 خمتصراً ٣٢م ص ١٩٩٠روائع وطرائف، لفضيلة الشيخ إبراهيم النعمة، مطبعة دار اخللود بغداد  ١٠٩
 ٣٨روائع وطرائف ص  ١١٠
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٣٧ 
 لماذا اعتنقنا اإلسالم دينا؟

ضخم الطيب الرتاث الهمًا من تارخيية تشكل جزءًا مالطبية السلمني املاصل أنَّ مؤلفات علماء احلو 
   .١١١يومالهذا إىل  وتأثريه واضحاً  ،ت أمهيته مستمرةالوهو تراث ال ز  ،سلمون للغرباملذي خلفه ال

ث الثالليفة هشام اخلإىل  ثاين ملك إنكلرتااللك جورج املة اليكم نّص رسالأنقل  ،وتأييدًا ملا تقدم
وهذا  ،) أمرية عليها)دوبانت((مرية األنة أخيه وجعل اب ،نكليزياتاإلبات الطالقدم 7ا بعثة من 

ندلس صاحب األسلمني يف مملكة املليفة ملك اخلإىل  ثاين ملك إنكلرتاالمن جورج : ةالرسالنص 
ذي تتمتع العظيم الرقي الفقد مسعنا عن  :توقريالتعظيم و البعد  :قاماملليل اجلث الثالعظمة هشام ال

فأردنا ألبنائنا إقتباس مناذج من هذه  ،عامرةالات يف بالدكم صناعالعلم و الصايف معاهد البفيضه 
هل من اجليت حييط 7ا العلم يف بالدنا الفضائل لتكون بداية حسنة يف اقتناء أثر منه لنشر أنوار ال

) على رأس بعثة من بنات أشراف )دوبانت((مرية األوقد وضعنا إبنة شقيقنا  ،ربعةاألأركاmا 
عطف لتكون مع زميالAا موضع عناية عظمتكم التماس العرش و الأهداب  نكليز لتتشرف بلثماإل

صغرية المرية األت دوقد زو  ،لوايت سيتوفرن على تعليمهناللون الوهن من  كرميةالاشية احلومحاية 
  . صالاخلب احلو  ،تعظيمالتفضل بقبوهلا مع الأرجوا  ،كرميال7دية متواضعة ملقامك 

  مطيعال خادمكم من
  نيثاالجورج 

   
   :تياآلخليفة هشام كالوكان جواب 

  رحيمالرحمن ال اهللابسم 
 ملك اىلف :.وبعد..رسلنياملسالم على أشرف أنبيائه سيد الصالة و الو  ،نياملعالمد هللا رب احل

وعليه  .مر على طلبكماألاستشارة من يعنيهم  دتماسكم بعاللقد اطلعت على  :جلاألإنكلرتا 
ة على مودتنا لشخصكم لسلمني دالامل البعثة من بيت مالهذه  فإننا نعلمكم بأنه سينفق على

  لكي امل
 ،ندلسيةاأل دسجاالطنافس و ال ايليكم بغالقابلة أبعث املو  ،سرور زائدبأما هديتكم فقد تلقيتها 

  . سالمالتفاتنا وحمبتنا و الكايف لدليل على الغزى املوفيها  ،وهي من صنع أبنائنا هدية حلضرتكم
   .١١٢هشام ندلساأل  على ديارهللاخليفة رسول  

                                                 
/  ١األردن ط –عمان  –دار عمار  –مذهبية احلضارة اإلسالمية وخصائصها، الدكتور حمسن عبداحلميد  ١١١
 ١٤٣م ص ٢٠٠٠ - -ه١٤٢٠
 ٨٥ - ٨٤إجابات حامسة إىل األخت الفرنسية املسلمة صص  ١١٢
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٣٨ 
 لماذا اعتنقنا اإلسالم دينا؟

  ؟ ولكن ما سبب تأخرهم :ثانياً 
زمن السلمني قد أصبحوا يف املأن  ،واقعالغريب المن  :ندويالسن احلستاذ أبو األيقول  :جوابال
 ،وربيةاألحلفاء للجاهلية  ،وعواصمهاإلسالم حىت يف مراكز  ،رضاألخري يف كثري من نواحي األ

يت الوبية األشعوب الة يرى يف اإلسالميدول الشعوب و الصار بعض بل  ،وجنودًا متطوعني هلا
شرق الوركزت أعالمها على  ،ونفخت فيها روحًا جديدة ،اهلية منذ قروناجلتزعَّمت حركة 

 قـَّواماً املعالعدل يف الحامًال لراية  ،ستضعفاإلسالم املحاميًا لذمار  ،ناصرًا للمسلمني ،غربالو 
يش اجلبدل أن يكونوا قادة  ،اهليةاجلمني بأن يكونوا ساقة عسكر سلاملورضي عامة  .قسطالب

اء يف عروق املوربية سريان األفلسفة الاهلية ومبادىء اجلخالق األوسرت فيهم  ،اإلسالمي
ترى Aافتًا على  ،ة يف كثري من مظاهرها وآثارهااإلسالميبالد الغربية يف الادية املشجر، فرتى ال
  شهوات ال

 .وال يدخر من طيباAا شيئاً  ،ياةاحلوال يوقن حبياة بعد هذه  ،خرةاآلmََم من ال يؤمن ب وmماً للحياة
  باً الفخار، وتكالاه و اجلوترى تنافساً يف أسباب 

  احلوترى إيثاراً للمص ،ياة وأسبا7ااحلفعل من يغلو يف تقومي هذه  ،عليها
 ،وال يرجو معاداً  ،بنيب وال بكتاب شأن من ال يؤمن، خالقاألبادىء و املشخصية على النافع املو 

   .١١٣وال خيشى حساباً 
كيف تبددت هذه  ،ياعجباً  :كبرية ويقولالفاجعة ال هلذه ايلغز الكبري حممد الداعية الويتحسر 

   ؟نضرةال املعاملوأقفرت تلك  ،عظيمةالقوة ال
  عرصاتِ الومنِزُل وحٍي ُمقِفُر      َمداِرُس آياٍت َخَلْت من ِتالوةٍ 

  . ومل تلتق أسبابه فجأة ،نكسار مل يقع بغتةاإلهذا  واقع أنال
وأن تظهر  ،علمالووريثة وحي جيب أن تبلغه ب ،وحاملة دعوة ،ةالة صاحبة رساإلسالميمة األإن 
ليل الووفاؤها له على اختالف  ،وضعف أخذها به ،بيد أmا نسيت ذلك أو تناسته .عملالب
وأخريًا يف شكل متضاعفات  ،يات حسابيةالمتو تفريط أوًال يف شكل النهار. واطرد هذا الو 

   .١١٤هندسية
مث حّلت بنا هذه  ،رفعة طيلة قرون خلتالعزو السلمني بعد حياة امل العام حلالوصف الوهذا هو 

فكر، السلمني من أهل املدد من اجل الأقو  لوهناك أسباب كثرية ميكنك أن تقرأها من خال ،ناحمل
                                                 

 ٢٤٩ماذا خسر العامل باحنطاط املسلمني  ١١٣
 ٣٦مع اهللا ص  ١١٤
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٣٩ 
 لماذا اعتنقنا اإلسالم دينا؟

 ،وأغلبهم ،دAم قد درسوها دراسة عميقة قبل إسالمهموقوف عليها ألنين وجالفإين حاولت 
ولو   ،نبويةالسنة الدراستنا للقران و  لمن خال اإلسالميدين الأننا أسلمنا لقناعتنا ب ،صرحوا قائلني

  . يوم ما أسلمناالسلمني املمر متعلقاً باألكان 
  ؟ حلالما هو 

سـؤلون املوإمنـا هـم  ،فقـرهم وإسـرافهموالعـن  ،سـلمني وضـعفهماملسؤول عن ختلف املهو اإلسالم ليس 
  . يت وضعها للناسال اهللافوا شريعة الألmم خوذلك  ،سلموناملأي  ،عنه

ديب األسلم و امل املعالسلم و املفكر املفكري يتكون لدينا النهج امل7ذا  :ستاذ حممد قطباأليقول 
ة بكثافة ملحوظة حني  سالمياإلمة األوقد كان هؤالء مجيعاً موجودين يف  ،سلماملباحث الو  ،سلمامل

  فلما غفلت من دينها قلت كثافتهم حىت كادت تذهب..، مة متمسكة بدينهااألكانت 
 نفتـاحاإل ساحة مبسخ مشوه يقول بضـرورةالضغط عّجت النسحاق حتت اإلفكري و الغزو الويف فرتة 

فليس  ،غربالمن  خذاأليقصدون (ثقايف التبادل الوضرورة ! غربية)ال ية(يقصدوناملعالضارة احلعلى 
يت صـــنعتها الـــواحـــدة الة يـــقر الوضـــرورة مســـاكنة أصـــحاب  !)عنـــدهم شـــيء ذايت يتبادلونـــه مـــع أحـــد

   .!) (يقصدون تقليد أوربا يف كل شيء))تكنلوجياالثورة ((
يت العزة الولكن ب ،ساكنة مطلوبةاملعايشة و املو  ،ثقايف مطلوبالتبادل الو  ،نفتاح مطلوباإلإن 

علم الو  ،لحدامل املعالإن . ؤمناملنهج يف فكر املذي يصنعه التميز الؤمن و املنفس  ميان يفاإلينشئها 
دمار ليس مزيدًا من ذلك البشرية لتنجو من الإليه  ذي حتتاجالو  ،رضاألموجود ميأل  ،ادياالحل
ذي لاوهذا هو  ،ؤمنامل املعال اىلو  ،ميايناإلعلم الإىل  بشريةالإمنا حتتاج  ،علماءالال أولئك  ،علمال

  . ))اهللا االه الال((فكري القتضى امل ذي مسيناه هناالو  ،اإلسالمينهج املينشئه 
 ،رضاألة يف املعالمة األبل كانت هي  ،ةاملأمة ع –يوم كانت حقاً  –ة اإلسالميمة األلقد كانت 

   .علميالبحث التجرييب يف النهج املوتعلمت  ،علومالومنه تعلمت أوربا كثرياً من 
شهادة يف آن ال املغيب وعال باملميان بعاإل :. وهذه مزيتها..غيبالدائمًا تؤمن ب ولكنها كانت

   .١١٥بال تناقض وال ِصدام ،واحد
ماٍض إىل  ادئة يشرياهلساكنة الثار اآلليس أثرًا من قران الإن  :نصارياألرشيد الدكتورعبداليقول 
 ،لنا أن ففخر به ،تراثًا عظيماً  ذي أورثناالعريب العصر الظهر يف  ،وإمنا هو منبع حي للحق ،ميت

  .  نرتكه بسهولةاالذي جيب الرتاث الذلك أن 
إmا كلمات  ،ألسالفنا ةنسبالكما كانت كذلك ب ،عاين يف يومنا هذااململيئة بقران الإن كلمات 

                                                 
 ٩٩ال اله اال اهللا عقيدة وشريعة ومهاج حياة ص  ١١٥
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 لماذا اعتنقنا اإلسالم دينا؟

ألmا عندما ، زمنالدود كيفية إmا تتصدى حالو7ذه  ناس كافةالإىل  اهللابعثها  ،مةكاحلمليئة ب
  .١١٦زماناألدة لكل زمان بل جلميع اللتكون خزمن الأحكمت خارج حدود ، تأحكم

ســعادة التقـوى فإننــا نشـعر بالســتقامة و اإلصـحيح و الميـان اإلإىل  ،عمــلإىل  اهللافمـىت مـا تــرجم كـالم 
زاء مـن اجلفـ ، جيعل حياAم حياًة قاسيةً اىل تعاهللافإن  ،رباينالنهج املفنا الوإذا خ ،طمأنينةالراحة و الو 
ـــْو َأنَّ أَْهـــَل ﴿ :اىلتعـــ العمل.قـــالنس جـــ ـــْيِهْم بـَرََكـــاٍت ِمـــَن الَوَل ـــْوا َلَفَتْحَنـــا َعَل ـــوا َواتـََّق ـــَماءِ الُقـــَرى آَمُن  سَّ
بُوااألَ وَ     .١١٧﴾فََأَخْذنَاُهْم ِمبَا َكانُوا َيْكِسُبونَ  ْرِض َوَلِكْن َكذَّ

رزق الــومبــا أن  .أرزاقهــم فإنــه يكفــل هلــم ،ســويالربــاين لإلنســان العطــاء اليــة تتحــدث عــن اآلهــذه 
 دين فهـم حباجـةالـوطن و الـنفس و الـعسـكرية للـدفاع عـن القوة الإىل  فإmم حباجة ماسة ،مكفول هلم

 ماحيتاجونـه يف اىل تعـاهللافلـىب هلـم  ،صـناعةالت لتطـوير اآلوكذلك مـا حيتاجونـه مـن  القتالعدة إىل 
نَّـاُس اليـزَاَن لِيَـُقـوَم املِ ِكتَـاَب وَ البَـيـَِّناِت َوأَنـْزَْلَنا َمَعُهُم البِ  َلَقْد أَْرَسْلَنا ُرُسَلَنا﴿ :اىلوذلك قوله تع ،حياAم

لَّـَه الَغْيـِب ِإنَّ اللَّـُه َمـْن يـَْنُصـرُُه َوُرُسـَلُه بِ الِديَد ِفيِه بَْأٌس َشِديٌد َوَمَناِفُع لِلنَّـاِس َولِـيَـْعَلَم احلَ ِقْسِط َوأَنـْزَْلَنا البِ 
   .١١٨﴾َقِويٌّ َعزِيزٌ 

  . ديداحلعادن ويف مقدمتها املمن كافة أنواع  ،رضاأل لإلنسان ما ينفعه يف هذه اىل تعاهللاهيأ  فقد 
سـيوف السـالح كاليعـين  :﴾ِديـَد ِفيـِه بَـْأٌس َشـِديٌد َوَمنَـاِفُع لِلنَّـاسِ احلَ َوأَنـْزَْلنَـا ﴿ :يقول ابن كثري، قولـه 
فــأس السـكة و اليف معايشـهم ك أي :﴾لنَّـاسِ َوَمنَـاِفُع لِ ﴿ :دروع وحنوهـاالـو  النصـالسـنان و الراب و احلـو 
، ومـا ال بـزاخلطبخ و الياكة و احلراثة و احل يت يستعان 7ا يفالت االآلرفة و اwزميل و اإلنشارو املقدوم و الو 

   .١١٩قوام للناس بدونه
نهج املـــرض مبقتضـــى األقيقيـــة هـــي أن تعمـــر احلضـــارة احلو  ،ناآلديـــد احلوقـــد تطـــورت إســـتخدامات 

عبـــادة هـــي أن تأخـــذ العمـــل و الأمر  ،روحالـــســـد و اجلأمـــر  خـــرةاآلو دنيا الـــمـــع أمـــر أي أن جت :ربـــاينال
 امليف عـــ بنشـــاط جســـمه ونشـــاط عقلـــه ونشـــاط روحـــه بإبداعـــه ،حبســـياته ومعنوياتـــه ،نســـان كلـــهاإل
رض األيـــدب علـــى  ،علـــىاأل) يف أفقـــه )نســـان((اإل ةهـــي حضـــار  ،قـــيمال املوارتفاعـــه يف عـــ ،ادةاملـــ

  . سماء..الوقلبه معلق ب ،بقدميه
  . مة يف أوجهااألة حني كانت اإلسالميضارة احلوقد كانت 

                                                 
 ٨٠راقص الباليه ص  ١١٦
 ٩٦سورة األعراف اآلية  ١١٧
 ٢٥سورة احلديد اآلية  ١١٨
 ٤/٤٠٣العظيم  تفسري القران ١١٩
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 لماذا اعتنقنا اإلسالم دينا؟

ســياحة يف الطــرق الدن وتعبيــد املــبنــاء  ،ســلموناملضــه  خااالريّ اخلــنشــاط الت االمــن جمــ المــا مــن جمــ
بنـــاء الرض يف األســـماء و ال للنـــاس مـــن طاقـــات اهللامـــا ســـخَّر  لإســـتغال ،رض لكشـــف جماهيلهـــااأل
يت الـ الصـاخلوكـل  ،ثـابرةامللد و اجلد و اجل ،مانةاأل ،صدقاللقي اخلتهذيب ال ،علميالتقدم التعمريو الو 

   .١٢٠ء أمة عظيمةىتنش
فرنسيني يقول الجتماع اإلمن أشهرمفكري وفالسفة علم  Lebonدكتورغوستاف لوبون اليقول 
مة األ وخنبة، متازة فيهااملطبقة البل بقيمة ، مة بعدد أهلهااألال تقاس قوة )كلمالجوامع (يف كتابه

   .١٢١فوضىالفقروتولتها الوإذا فقدAم حّل 7ا  ، 7ماالُصّناع حضارته فال ترقى 
َكْم ِمْن ِفَئٍة قَِليَلٍة َغَلَبْت ِفَئًة  ﴿ :اىل تعاهللاذي جاء يف كتاب الوهذا كالم صحيح موافق للحق 

   .١٢٢﴾صَّاِبرِينَ اللَُّه َمَع اللَِّه وَ الَكِثريًَة بِِإْذِن 
ق وأمامـه أمـة كاملـة تعبـد احلـسـالم كـان ميثـل جانـب الفـإن إبـرهيم عليـه  ،كمِّ الوع البـنالعـربة بـالفإن 
ِإنَّ ِإبـْـرَاِهيَم َكـاَن ﴿ :اىلتعـ القـ ،ي بوصـفه أنـه أمـةاإلهلـ ثنـاءالفجاء  ،يت يصنعوmا بأيديهمالتماثيل ال

كيــف ،  قــل لــهأنــه سـفيه ال ع  حكـم مــن يســتغين عــن مـنهج إبــراهيم عاىل تعــاهللامث بــني  ، ١٢٣﴾أُمَّـةً 
َوَمـْن يـَْرَغـُب َعـْن ِملَّـِة ﴿: اىلتعـ ال قـاىل تعـاهللاإىل  نـاسال لقيـادة اىل تعاهللاختارمن قبل امليرغب وهو 

َناُه ِيف االِإبـْرَاِهيَم  نـَْيا َوإِنَُّه ِيف ال َمْن َسِفَه نـَْفَسُه َوَلَقِد اْصَطَفيـْ لـه  لَ وذلَّ  ، ١٢٤﴾نيَ احلِ صَّ الِخرَِة َلِمَن اآلدُّ
 ١٢٥﴾نُُّشـورالْيـِه الْرَض َذُلوًال فَاْمُشوا ِيف َمَناِكِبَهـا وَُكلُـوا ِمـْن رِْزقِـِه وَ األَ ِذي َجَعَل َلُكُم الُهَو ﴿ :رضاأل
ِخــرََة َوَســَعى َهلـَـا اآلَوَمــْن أَرَاَد ﴿ :أنــه يبــارك لــه يف ســعيه، ســاعي مــن أجــل آخرتــهالؤمن املــأجر وبــني  ،

   .١٢٦﴾اَن َسْعيُـُهْم َمْشُكوراً ُمْؤِمٌن فَُأولَِئَك كَ  َسْعيَـَها َوُهوَ 
 ،rمؤسِّســـه إليـــه  يت وكلهـــاالـــته ال برســـاال اإلســـالمي املعـــال ال يـــنهض :نـــدويالســـن احليقـــول أبـــو 

ة عــدل ال رســاملعــالمل يعــرف  ،ة قويــة واضــحة مشــرِّفةالوهــي رســ ،ســتماتة يف ســبيلهااإلميــان 7ــا و اإلو 
وىل األسـلمون يف فتـوحهم امليت محلهـا الـة الرسـالوهي نفـس  ،وال أفضل وال أمين للبشرية منها ،منها

 إبتعثنــا لنخــرج مــن شــاء مــن ((اهللا :يت خلصــها أحــد رســلهم يف جملــس يزدجــرد ملــك إيــران بقولــهالــو 
                                                 

 ١٠٤ال اله اال اهللا عقيدة وشريعة ومهاج حياة ص ١٢٠
 ٢٧إنسان احلضارة ص ١٢١
 ٢٤٩سورة البقرة اآلية  ١٢٢
 ١٢٠سورة النحل اآلية  ١٢٣
 ١٣٠سورة البقرة اآلية  ١٢٤
 ١٥سورة امللك اآلية  ١٢٥
 ١٩سورة اإلسراء اآلية  ١٢٦
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عـــدل إىل  ديـــاناإلومـــن جـــور  ،ســـعتهاإىل  دنياالـــومـــن ضـــيق  ، وحـــدهاهللاعبـــادة إىل  ،عبـــادالعبـــادة 
قــرن النطبــاق علــى اإلفهــي منطبقــة متــام  ،ة حــرفتغيــري كلمــة وزيــادإىل  ة ال حتتــاجالرســ ))اإلســالم

سـلمون املزمان قد استدار كهيئته يوم خـرج الكأن  ،سيحياملسادس القرن العشرين إنطباقها على ال
ال  اإلسـالمي املعـالوأضاف: ولكن مهمـة  .١٢٧اهليةاجلوثنية و ال من براثن املعالمن جزيرAم إلنقاذ 

 ،فائقــــةالقــــدرة املفعليــــه ب ،املعــــالوميلــــك قيــــادة اإلســــالم  ةالفــــإذا أراد أن يضــــطلع برســــ ،تنتهــــي هنــــا
غرب يف كل مرفـق مـن الوأن يستغين عن  ،رباحلتجارة وفن الصناعة و العلوم و التام يف الستعداد اإلو 

ويـنظم شـؤون  ،ويصـنع سـالحه ،يقـوت ويكسـو نفسـه ،اجـاتاحلويف كل حاجـة مـن  ،ياةاحلمرافق 
يطــة بــه احملوميخــر حبــاره  ،هالــه ومالــويــدير حكوماتــه برج ،اويســتخرج كنــوز أرضــه وينتفــع 7ــ ،حياتــه

وال  ،وتزيــد صــادراته علــى وارداتــه ،عــدو ببوارجــه ودباباتــه وأســلحة بــالدهالوحيــارب  بســفنه وأســاطيله
معسـكر مـن إىل  راية من راياتـه وينضـمإىل  أن يلجأإىل  وال يضطر ،غربالستدانة من اإلإىل  حيتاج

   .١٢٨معسكراته
رمحة للعرب  r اهللاومل يبعث رسول  ،ة لقوم أو أمة معينةالليست رساإلسالم ة لاومبا أن رس
   .١٢٩﴾نيَ املِ  َرْمحًَة لِْلعَ االَوَما أَْرَسْلَناَك ﴿ :اىلتع الني كما قاملهداة للعاملرمحة البل هو  ،وحدهم

مة األهذه  بيد املعالفإننا نعتقد أن أزمات  ،املعالكل بقعة من بقاع إىل   صوته الفالبد من إيص
يت الرقاء اخلثيمة األيد الياة من احلدفة  الوانتق ،يةاملعالقيادة الوحيد هو حتول الل احلرحومة و امل

وحيول جمرى  ،تاريخالذي يغري وجه التحول الهذا  .يد ُأخرى بريئة حاذقةإىل  ااهلأساءت إستعم
كل بلد إسالمي وشعب إسالمي إن حقًا على   ،يت ترقبهالرهيبة الساعة ال من املعالوينقذ  ،موراأل

   .١٣٠أن يشد حيزمه لذلك
  .. أعلماهللاو  ،ذي ال ريب فيهالق احلوهذا هو 

  
  اإلسالم وجاء دور 

 لحتالاإلنكسار، حتت رمحة اإلو  لِّ ذُّ الة حياة اإلسالميالفة اخلسلمون بعد سقوط املنعم عاش 
نسمع الف ،ف حسابالحيسب هلا عدو الو  مة ال ولن متوت أبداً األأسآة فإن املكافر، ورغم هذه ال

                                                 
 ٢٥٣ماذا خسر العامل باحنطاط املسلمني ص  ١٢٧
 ٢٥٣املصدر نفسه  ١٢٨
 ١٠٧سورة األنبياء اآلية  ١٢٩
 ٢٤٨ماذا خسر العامل باحنطاط املسلمني ص  ١٣٠
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٤٣ 
 لماذا اعتنقنا اإلسالم دينا؟

ولكن جيب  ،ة نائمةاإلسالميوحدة الإن  :ستقبلاملغرب و الو اإلسالم ما يقوله أرنولد تونيب يف كتابه 
   .١٣١نائم قد يستيقظالأن نضع يف حسابنا أن 

وما  ،))نائم قد استيقظ((ال :تنبأنعم كما  ،سلمني من جديدامللقد كان توينيب خائفًا من يقظة 
عن وسأتكلَّم  ،نسيةاجلصل و األيه إنكليزي الذي كان راقص بالنصاري اإلرشيد اله عبدالقأروع ما 

قيقة احلويف  ،يوم أشبه برجل قد استيقظ من نوم عميقالسلم املإن  :الق اهللاإن شاء  قصة إسالمه
 سلمون رؤوسهماملفجر، وقد رفع الن قد الح اآلو  ،نسبة لإلسالماللقد كانت ليلة طويلة مظلمة ب

سلمون يف املولقد استغرق  ،اهللا عن اال ،عن كل شيء لستقالاإلرية و احلية يف ظل المرة أخرى ع
ديد اجليوم الوعليه أن حييا  ،فكرية لن قد استيقظوا مكبلني بأغالاآلبيد أmم  ،نوم سنوات عديدةال

وأنه هو  ،ضباب فجر جديد لن من خالاآلشع اإلسالميإن ضوء  ،بذهن متفتح وقلب قوي
يشجعهم على أن حيرروا أنفسهم من  ،ستعبدةامل املعالامًا لشعوب اهلذي كان الضوء النفس 

  ..١٣٢حنطاطاإلومن آثار  ،جنبيةاألدول النري 
فرض نفســه بــديًال اإلســالميبــل  ،قــادماإلســالم أن  ،مــلاألعاصــرون مــن علمائنــا زرعــوا يف نفوســنا امل

غربيـة واشـرتاكية مـاركس الدميقراطيات الـسـتطع مل ت ،مـماأليت فشـلت يف قيـادة الـنـاهج املعن خمتلف 
ومــن  نــاس خدمــة ملبــادئهمالبــل إســتغلوا  ،تــاجني شــيئاً احملفقــراء و الولينــني وغريهــا أن يغــريوا مــن واقــع 

كثـريون ملـنهجهم مـن أبنـاء جلـدتنا أن جتـد حـًال الواخنـدع  .غـريالائلة علـى حسـاب اهلثروات الأجل 
وال أنسـى مـا كـان يقولـه فضـيلة  ،ولكـن خابـت ظنـوmم ،ةسـالمياإلعربيـة و الأسـاوي لألمـة املللوضع 
 نكثـريو الفبـدأ  ،يـهال اهللاأحوجـه  ،اهللامـن تـرك حرفـاً مـن كتـاب  :سـعدياللك املدكتور عبـدالـشيخنا 

 ،ذي أنطلقــوا منــهالــكــان املإىل  عــادوااإلســالم، بــديًال عــن  ،فــاً للشــرعالممــن كــانوا حيملــون أفكــاراً خم
  . ..طأ فضيلةاخلعرتاف باإلم و واعرتفوا خطأ مناهجه

بــل  ،غيــبالومــا نقولــه لــيس رمجــاً ب ،اىل تعــاهللاوهــو قــادم إن شــاء  ،لاحلــهــو اإلســالم إننــا جنــزم أن 
  مارات قد ظهرت.األ

وحيدة على المة األسلمون من علة وضعف فإmم هم املولكن برغم ما أصيب به  :ندوياليقول 
ومزامحتها يف وضع  مماألية وغرميتها ومنافستها يف قيادة غربالمم األيت تعدُّ خصيم ال ،رضاألوجه 

                                                 
دار النور للطباعة والنشر  –قادة الغرب يقولون: دمروا اإلسالم أبيدوا أهله. عبدالودود يوسف (جالل العامل)  ١٣١
 ٥١ - ٥٠م ص ١٩٩٤ - -ه١٤١٣
 ٨١راقص الباليه ص ١٣٢
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٤٤ 
 لماذا اعتنقنا اإلسالم دينا؟

   .١٣٣املعال
  ف. ١طااملماعية يف mاية اجلنظمة األفردية و النظمة األمث فشلت  

   ...واضطراباً ساعات حرجاً اليف أشدِّ  ))مة((األ ودور، ))((اإلسالم ولقد جاء دور
 ؛وىلاألنسان اإلألنه يعده من وظيفة  ،ضر األادي يف املذي ال يتنّكر لإلبداع اإلسالم الجاء دور 

وحتقيقاً لغاية  ،عبادة هللا –خاصة  حتت شروط –ويعتربه  ،رضاألالفة يف اخلبإليه  اهللامنذ أن عهد 
   .١٣٤نسايناإلوجود ال

بل عن واقع  ،كم عن فراغاحلوال نقول هذا  ،غربيةالضارة احلة ال تقف عاجزة أمام اإلسالميأُمتنا 
   ..قرنالة يف هذا اإلسالميصحوة الجبهود شباب  ،يضار احلمن واقعنا 

 ،عشرينالواحد و القرن ال امليف منظورنا لع :ميداحلدكتور حمسن عبدالفاضل اليقول أُستاذنا  يقول
وقوة  ،ائلة للياباناهلقتصادية اإلقوة الف ،ناآلوجود من الإىل  نالحظ قوى ُأخرى بدأت تظهر

ستقبل أزمة  املستشكالن يف  ،شرقية للحضارةالصول األت ضخمة ذاالبشرية العسكرية و الصني ال
ذي الستسالم اإلياباين ال ميكن أن ينسى توقيع صك الشعب الف ،غربيةال احلصاملكبرية أمام وحدة 

  . ذريةالقنابل الوحشية  وإمنا مبفاجآت ،مريكان وبطوالAماألفرض عليه ال بشجاعة 
  . غربية بقيادة أمريكاالطاغوتية للحضارة القوة الف أمام وقو الصني فمرشحةمتاماً لإلنتقام و الوأما 

عكس من ذلك يف الفإنه ب ،ضعفالإىل  قوةالغرب تتوجه من الضارية يف احلوضاع األفإذا كانت 
   :تيةاآلقوة لألسباب الإىل  ضعفالفإmا تتوجه من  ،اإلسالمي املعال

 ،ياةاحلتواكلية مميتة وجهل بسنن إىل  خريةاألقرون السلمني يف املبعد أن انتهى تصور  :أوالً 
نهضة تنموشيئًا فشيئًا يف البدأت منذ قرن بذور  ،ذي نفق مظلم ضيق ،وتعصب طائفي ومذهيب

سياسية القتصادية و اإلعلمية و الديثة مبؤسساAا احلدول الحيث ظهرت  ،اإلسالمي املاهلأرجاء 
  رتبوية. الو 

  . واحدةالة اإلسالميمة األسلمة أم املعربية المة األسواء  ،حدةواالمة األُ إىل  نتماءاإلشعور بال :ثانياً 
واستجابة  ،طبيعيةاليقظة الة النتيجة حل ،ةاإلسالميمة األُ ظهور وعي شعيب عام يف  :ثاً الث

إن  .ثةالشامل ثالهاد اجل اىلو  ،ثورة أخرىال اىلو  ،صالح أحياناً اإلإىل  يدعو ،قائمةالللتحديات 
   .هااحلمة ومصاألُ ة الهود للدفاع عن أصاجليوم تتحد فيه إىل  نظرونالمياإلسرتبطني بأرض امل

إىل  هوداجلوحينئذ ستتوجه  ،ةاإلسالميقافلة الإىل  ميعاجلينطم فيه  ،اهللاوسيأيت يوم قريب بإذن 
                                                 

  ٢٥٠ماذا خسر العامل باحنطاط املسلمني ١٣٣
 ٥م ص ١٩٧٩ - -ه ١٣٩٩ ٦بريوت ط  –دار الشروق  –معا مل يف الطريق سيد قطب  ١٣٤
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٤٥ 
 لماذا اعتنقنا اإلسالم دينا؟

كل يف توجه حضاري الذي يضم الشامل عقيدة وشريعة وأخالقًا و اإلسالم البناء يف ضوء ال
   .١٣٥واحد

  . اهللاوإن غداً لناظره لقريب بإذن  ،ميداحلكتور حمسن عبدالما ذكره  هذا خمتصر
  

  حديثالعلم الو ن آقر ال
  خنزيرالية من تحريم لحم اإلله حكمةال :أوالً 
الدخل حملمد  ،اىل سبحانه و تعاهللاتام أنه منزل من الليقينه  ،كرميالقران اليم السلم يتقيد بتعاملإنَّ 
r ْيَك ِمْن رَبَِّك الرَُّسوُل بـَلِّْغ َما أُْنزَِل اليَا أَيـَُّها ﴿:  اىلتع الق ،اهللاا أمره كم ،وإمنا هم مبلغ له ،به

   .١٣٦﴾َكاِفرِينَ الَقْوَم اللََّه ال يـَْهِدي النَّاِس ِإنَّ اللَُّه يـَْعِصُمَك ِمَن الَتُه وَ الَوِإْن َملْ تـَْفَعْل َفَما بـَلَّْغَت رِسَ 
َا َحرََّم َعَلْيُكُم ﴿ :اىلمنها قوله تع ،نزيراخلًا فيه حترمي حلم  بيانًا واضحاىل تعاهللافقد أنزل   ِإمنَّ

َ
ْيَتَة امل

َم َوحلََْم الوَ  َر بَاٍغ َوال َعاٍد َفال ِإْمثَ َعَلْيِه ِإنَّ الْنزِيِر َوَما أُِهلَّ بِِه لَِغْريِ اخلِ دَّ لََّه َغُفوٌر اللَِّه َفَمِن اْضطُرَّ َغيـْ
 كمةاحلوض يف معركة جدل ملعرفة اخلدون  تسليمالرضى و الن موقف فعندئٍذ يكو  ، ١٣٧﴾َرِحيمٌ 
  . يزاد إمياناً على إميانه ،كمةاحلوإن وجد  ،ية أوالً اإلهل

نـاظرين مـن املوجـه أحـد  ،نصرانيةالة و اإلسالميديانتني الفكرمن ال الويف مناظرة بني جمموعة من رج
  : السؤ النصارى هذا ال

   ؟خنزيرالقران اللماذا يحرم 
تحرمي من وجهة الودراسات ممتعة عن أسباب  ،ت قيمةاالبعض مقالفكتب  :واباجلوكان 

شريطية الدودة الك ،فتاكةالراثيم اجلللمكروبات و  نزيرمرتعاخلفأكدوا أنَّ حلم  ،طبيةالصحية و النظر 
   .كتسبةاملوبويضاAا 

دودة الهذه وقد عارض آخرون بأنه ميكن استخدام حرارة شديدة عند إنضاج حلمه لقتل  
   .قضاء عليهاالو 

ديدان بعد أحقاب متطاولة من الإننا اكتشفنا هذه  :عرتضنياملباحثون على هؤالء الهؤالء  وردَّ 

                                                 
 ٢٠١مذهبية احلضارة اإلسالمية وخصائصها ص ١٣٥
 ٦٧سورة املائدة اآلية  ١٣٦
 ١٧٣سورة البقرة اآلية  ١٣٧
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٤٦ 
 لماذا اعتنقنا اإلسالم دينا؟

   .١٣٨ !. فما يدرينا بعد أحقاب أخرى ماذا نكتشف أيضاً .. للخنزيراهللاحترمي 
نزير اخلأن آكل حلم  :ديثاحلطب السلمة يف املقائق احلمن  :نعمة يف روائعهالشيخ إبراهيم الوذكر 

ودودة  ،Taeneaتنيـــــا الومــــن أمههـــــا دودو  ،ديــــدان يف جســـــمهاليصــــاب بـــــأنواع خطــــرية مـــــن 
يت يصــاب 7ــا قســم مــن الــدودة الــدودة وتلــك ختتلــف عــن الــوهــذه  Trinkinosis، رتيكينيــاال
دودة أمـا  ،فماليطة تعطـى بـبسـقضاء عليها بأدويـة البقار ميكن اإلإذ دودة  ،ختالفاإلبقار كل األ
خ أصــابت املــفــإذا كانــت يف  .صــاباملوهــي تــؤثر تــأثرياً مباشــراً علــى  ،نزيــر فــال يقضــى عليهــا قــطاخل
  نوناجلنسان باإل

وإذا كانت يف جدار  .عمىالعني أصابتها بالوإذا كانت يف  .عصبيةالتشنجات الشلل أو الأو 
  . قلبية!الذحبة البوط أو اهلقلب أصابته بال

راحة وفحص اجلخ أزيل باملورم ب )مائة( ١٠٠ختربية أن بني كلاملفحوصات الولقد أثبتت 
والعالج ملن يصاب  ،ربعالأي مبعدل  –نزير اخلمنهم أصيب بدودة  ٢٥وجد أن  –مكروسكوبيا 

مكاmا.هذا ما يتعلق بدودة إىل  وصولالراحة إذا أمكن اجلتها بالبإز إىل  دودة حىت يومنا هذاال7ذه 
  . تنياال

خنازيريف  ٦ية أن بني كل املعالحصائيات اإلفقد ذكرت إحدى  ،)رتيكينيا(الانية ثالدودة الأما 
سادس البيطري يف عددها الطبيب الوقد أوردت جملة  ،رضاملأمريكا يوجد واحد مصابًا 7ذا 

ن موجة عداء عنيفة ضد أكل اآلبا ر يف أو  :لةاwت الق ،خرباً مثرياً  ٣٧يف ص  ١٩٨٩صادر سنة ال
طبيب الوكان  ،سرطانالين يتناولونه لإلصابة مبرض ذالبعد أن ثبت أنه يُعرٍُّض ،نزيراخلحلم 
كتشاف قد تعرض لتهديد وحماوالت كثرية لقتله من قبل أصحاب اإل ذي أعلن هذا الفرنسي ال
وتستطرد  !نزيراخلتجار يف حلوم الضخمة من الذين يعيشون على دخوهلم ال ،لحومالزارع وجتار امل
wعامةالصحة التحدة أعلن أطباء املواليات اليف  :لة فتقولا  

وأmم يدركون خطورة أكل حلم  ،فرنسي قدميالدكتور الأن اكتشاف  :تخصصنياملوعدد من 
صحاب تربية أذي سيصسيب الضخم الضرر الألن  ،لكن ال يستطيعون أن يعلنوا ذلك ،نزيراخل
   .١٣٩ !!نازير سيكون أفدح من خسائر أي حرباخل
حلم قران الّرم - اذا ح- مل :ملني- ساملاء - رين علم- بشاملض - بع ال- ؤمتر س- املذا - ي ه-وف

                                                 
 –ية مناقشة بني جمموعة من رجال الفكر من الديانتني اإلسالمية والنصران –مناظرة بني اإلسالم والنصرانية  ١٣٨

 ٤٣٢ص  -ه١٤٠٧اململكة العربية السعودية  –الرياض  –الرئاسة العامة للبحوث العلمية واإلفتاء والدعوة واإلرشا د 
 ٢٥روائع وطرائف ص  ١٣٩
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٤٧ 
 لماذا اعتنقنا اإلسالم دينا؟

 ،رمات يف ديننااحملوحنن على بينة أن كثريًا من  ،مر خاف على علمائنااألوقد ظنوا أن  ؟نزيراخل
-كتاب بقالكرمي أهل القران الفقد خاطب  ،تحريفالمذكورة يف كتبه رغم ما جرى عليها من 

ُ َلُكْم َكِثريًا ِممَّا ُكْنُتْم ُختُْفوَن ِمَن ال يَا أَْهلَ ﴿ :وله ِكَتاِب َويـَْعُفو َعْن  الِكَتاِب َقْد َجاءَُكْم َرُسولَُنا يـُبَـنيِّ
  .١٤٠﴾لَِّه نُوٌر وَِكَتاٌب ُمِبنيٌ الَكِثٍري َقْد َجاءَُكْم ِمَن 

نزير، خلاعن حترمي حلم  نصارى قد حتدثت بشكل صريحاليهود و الفإذا كتب  ،فاجآتاملوبدأت 
 :١١ الوينيالسفر ( .وجثثها ال تلمسوا ،من حلمها ال تأكلوا ،نزيرجنس لكماخلو  :الوينيالففي سفر 

وذلك ألنه قذر، وال جيرت (( :نصالتعليقًا على هذا ٣٠٥قدس ص املقاموس الويف  )٨ -١
زير ناخلشبهوا  المثاأل) ويف سفر )إذا مل ينضج عند طبخه ،مراضاألويولد حلمه بعض  ،طعامه

وقد حرم  ،عرب تربيتهالوكان حمرمًا على  .))١١:٢٢ المثاألسفر ((عقل العدمية الميلة اجلرأة املب
    .١٤١توراةالأكله كما حرمته قران ال

وكــان (( :ويف إجنيـل مـرقس ،٦٧) إجنيـل مـىت )نـازيراخل((ال تطرحـوا درركـم قـدام  :ديـداجلعهـد الويف 
إىل  إرســـلنا :شـــياطني قـــائلنيالكـــل إليـــه   فطلـــب ،يرعـــىنـــازير اخلقطيـــع كبـــري مـــن  البـــاجلهنـــاك عنـــد 

) )نـــازيراخلودخلـــت يف  ،نجســـةالرواح األفـــأذن هلـــم يســـوع للوقـــت فخرجـــت  .نازيرلنـــدخل فيهـــااخل
   .)١٣-١١: ٥إجنيل مرقس (

ومؤكـداً ملـا  ،سـيح جـاء مقـرراً للتـوراةاملهـي أن  ،على أن هناك حقيقة ينبغي أن تكـون نصـب أعيننـا
فــإين  مــا جئــت ألنقــض بــل ألكمــل ،نبيــاءاألأو  ،نــاموسالظنــوا أين جئــت ألنقــض ال ت :جــاء فيهــا

   ؟قاحل
نـاموس حـىت الال يـزول حـرف واحـد أو نقطـة واحـدة مـن  ،رضاألسـماء و الأن تـزول إىل  أقول لكم

ِعيَسـى  الَوِإْذ قَـ﴿ :اىلومصداقه قوله سبحانه تعـ ، ١٤٢ ))١٨ – ١٧ :٥إجنيل مىت ((كل اليكون 
قاً ِلَمـا بـَـْنيَ يَـَديَّ ِمـَن اللَِّه اليَا َبِين ِإْسرائيَل ِإينِّ َرُسوُل  اْبُن َمْرميََ  ـراً ِبَرُسـوٍل يَـْأِيت الْيُكْم ُمَصدِّ تـَّـْورَاِة َوُمَبشِّ

   .١٤٣﴾وا َهَذا ِسْحٌر ُمِبنيٌ البَـيـَِّناِت قَ الِمْن بـَْعِدي اْمسُُه َأْمحَُد فـََلمَّا َجاَءُهْم بِ 
ومـن مثراتـه إسـالم  ،رائـعالؤمتر املنزير يف هذا اخلثالثة على حترمي حلم الوية سماالديانات الفقد إتفقت 

سـيحيه أمـام مجـع مبـارك املخطـأ  ،واعـرتف ،ذي أعلـن إسـالمهالجيمس خبيت سليمان بشري القس ال

                                                 
 ١٥سورة املائدة اآلية  ١٤٠
 ٤٣٥مناظرة بني اإلسالم والنصرانية ص ١٤١
 ٤٣٦املصدر نفسه ص  ١٤٢
 ٦سورة الصف اآلية  ١٤٣
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 لماذا اعتنقنا اإلسالم دينا؟

 . اهللاوهم يعتقدون أنه من كالم  ،ناجيلاألواضحة بني التناقضات البعد أن تبني له  ،علماءالمن 
  قرآنية نسان من علق حقيقةاإل خلق :ثانياً 

ِذي الـاقْــرَْأ بِاْسـِم رَبـَِّك ﴿: اىلتعـ القـ ،حقيقـة قرآنيـة ال ميكـن إنكارهـا) علـق(نسان مـن اإلإن خلق 
   .١٤٤﴾ْنَساَن ِمْن َعَلقٍ األِ َخَلَق  *َخَلقَ 
 اهللايف قول أيب موسى وعائشة رضي قران الوهي مكية بإمجاع وهي أول ما نزل من  :قرطيبال الق
   .١٤٥هماعن
: اللك فقاملفجاءه  ،صادقةالرؤيا ال r اهللاأول ما بدء به رسول  : عنهااهللات عائشة رضي الق
   .١٤٦بخاريالرواه  ﴾كرماألنسان من علق * اقرأ وربك اإلذي خلق * خلق الاقرأ باسم ربك ﴿

 مفتتحا باسم ربك وهو أن تذكرقران اليك من الأي اقرأ ما أنزل  :﴾اقرأ باسم ربك﴿ :ومعىن
   .١٤٧تسمية يف ابتداء كل سورةال

علقـة الو  ،أي مـن دم مجـع علقـة: ﴾مـن علـق﴿يعين ابن آدم ﴾نسان من علقاإلخلق ﴿: اىلقوله تع
نســان اإلألنــه أراد ب ،مــعاجلفــذكره بلفــظ  :﴾مــن علــق﴿:الســفوح وقــاملوإذا جــرى فهو  ،امــداجلدم الــ
مسِّيـت بـذلك ألmـا تعلـق  ،طـبقطعـة مـن دم ر  :علقـةالو  ،نطفـةالمن علق بعد  وكلهم خلقوا ،معاجل

ــني قــدر نعمتــه عليــه :وقيــل ،كرتشــريفاً لــهذِّ النســان باإل وخــصَّ ، لرطوبتهــا مبــا مترعليــه بــأن  ،أراد أن يب
   .١٤٨خلقه من علقة مهينة حىت صار بشراً سوياً وعاقًال مميزاً 

رحم هو لابيضة يف الإن انغراس  :علمالو قران القدس املكتاب ال :يقول موريس بوكاي يف كتابه
ضروري لنمو اليت تستمد غذاءها الو  ،بيضةالة يف قت دقياالوهي استط ،نتيجة تطور زغيبات

   .رتبةالنبات يف المثلها يف ذلك مثل جذور  ،رحمالبيضة من ثخان ال
 يف االومل يتم إكتشاف هذا  ،رحمالضبط جبدار البيضة تتعلق بالتشكيالت جتعل من الوهذه 

   .١٤٩ديثةاحلعصور ال
ر مث يتطوَّ  ،ردة كقطعة حلم ممضوغةاwنمو حىت يصبح شكلها للعني النني باجليبدأ  ،نغراساإلوبعد 

                                                 
 ٢ – ١سورة العلق اآلية  ١٤٤
 ٢٠/١٠٩اجلامع ألحكام القرآن ١٤٥
 ٤/ ١رواه البخاري يف كتاب بدء الوحي باب كيف بدء الوحي  ١٤٦
 ٢٠/١٠٩اجلامع ألحكام القرآن ١٤٧
 ٢٠/١١٠املصدر أعاله  ١٤٨
 ٢٠٤الكتاب املقدس والقران والعلم، موريس بوكاي ص  ١٤٩
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 لماذا اعتنقنا اإلسالم دينا؟

   .عظاماليت تغّطي العضالت التطور أنسجة الكتلة ويتلوهذا العظمي داخل هذه الكيب رتَّ ال
   .١٥٠نآقر الوصف موجود يف الولكن هذا  ،يومالنسبة لنا المعروف متاماً ب مراألإن هذا 

َعَلَقَة ُمْضَغًة َفَخَلْقَنا النُّْطَفَة َعَلَقًة َفَخَلْقَنا الُمثَّ َخَلْقَنا *  ُمثَّ َجَعْلَناُه نُْطَفًة ِيف قـَرَاٍر َمِكنيٍ ﴿ :ىلاتع الق
 
ُ
   .١٥١﴾نيَ قِ الاخلَ لَُّه َأْحَسُن الِعظَاَم حلَْماً ُمثَّ أَْنَشْأنَاُه َخْلقاً آَخَر فـََتَباَرَك الْضَغَة ِعظَاماً َفَكَسْونَا امل
دثنا حـ: البخـاري قـالذي أخرجه الديث احليف  ،طواراألة كلَّ طورٍمن هذه مدَّ  r اهللاوبنيَّ رسول  
دثنا حــ :اهللاعبــد  العمــش عــن زيــد بــن وهــب قــاألعــن  ،حــوصاألحــدثنا أبــو  ،ربيــعالســن بــن احل

يكــون  مث ،إن أحــدكم جيمــع يف بطــن أمــه أربعــني يومــاً (( :الصــدوق قــاملصــادق الوهو  r اهللارســول 
ــك علقــة مثــل ذلــك  :لــه الويقــ ،فيؤمربــأربع كلمــات ، ملكــاً اهللامث يبعــث  ،مث يكــون مضــغة مثــل ذل

   .١٥٢بخاريالرواه ) )روحالمث ينفخ فيه  ،وشقي أم سعيد ،ُأكتب عمله ورزقه وأجله
 ضيةقإىل  ذي حييلهاالكيد األسند الن اآلإىل  جتد يت ملْ الظرية نَّ التلك  :دكتورصابر طعيمةاليقول 
   .١٥٣يت أثارها تطرفها وافرتاضيتها لدى تالميذ دارون أنفسهمالفعل الخصوصاً بعد ردود  ،مسلمة
لذين سبقا اكتشاف هذه النبوية السنة الكرمي و القران الديث مطابقًا متامًا مع احلعلم الفجاء 
ئق قااحلديث أن يقفوا على هذه احلعصر الفالبد لعلماء  ،علمية بعد قرون عديدةالقائق احل

   ...!؟علومالهذه  rويتساءلوا من علم حممداً 
 :كريمالقران الو  جويالضغط ال :ثاً الث
لَُّه َأْن يـَْهِديَُه َيْشرَْح َصْدرَُه ِلِإلْسالِم َوَمْن يُرِْد َأْن ُيِضلَُّه َجيَْعْل َصْدرَُه الَفَمْن يُرِِد ﴿ :اىل تعاهللا الق

َا َيصَّعَُّد ِيف     .١٥٤﴾سََّماءِ ال َضيِّقاً َحَرجاً َكَأمنَّ
عليا الطبقات التنفس حيصل يف الفقد ذكرت أنَّ ضيق  ،كرمية ال حتتاج لبيان وتفصيلالية اآلهذه 
 املسابع عشر، وقد اكتشفها عالقرن العلمية قد اكتشفت يف منتصف القيقة احلفهذه  ،واجليف 

 –علماء اللقد أوىل و  .زئبقال .م .س ٧٦ضغط وقدَّره بوزن الفقد قاس  )تورشيلي(طلياين يدعى 
ووزنه  ،زاتهاوي وغاجلغالف الفقاموا بدراسات واسعة عن  :غاً القضية اهتماماً بالهذه  –بعد ذلك 

                                                 
، ترمجة الدكتور Jeffery Langالصراع من أجل اإلميان، إنطباعات أمريكي إعتنق اإلسالم د. جفري النج  ١٥٠

 –سورية  –دمشق  –دار الفكر  Struggling to Surrenderمنذر العبسي، الرتمجة العربية املرخصة لكتاب 
 ٧٥ – ٧٤ص  - ه١٤٢١/ ٢بريوت لبنان ط –دار الفكر املعاصر 

 ١٤ – ١٣سورة املؤمنون اآلية  ١٥١
 ٣/١١٧٤يف كتاب بدء اخللق باب ذكر املآلئكة  ١٥٢
 ٢٢٣الغزو الفكري ص أخطار  ١٥٣
 ١٢٥سورة األنعام اآلية  ١٥٤

http://www.alukah.net


 

www.alukah.net 

٥٠ 
 لماذا اعتنقنا اإلسالم دينا؟

فيقل هذا  ،ضغط على جسمهالنسان يتحمل مقدارًا معينًا من هذا اإل. وقرروا أن ..وارتفاعه
إختلَّ بحر الق سطح قدم فو  ١٢ر٠٠٠حىت إذا ارتفع  ،علىاألإىل  سانناإلضغط كلما ارتفع ال

ضغط الوقلة  ،داخليالضغط الوذلك لزيادة  ،وصار يشعر بضيق شديٍد يف تنفسه ،نظام تنفسه
واء حنو اهلفهو يبلغ يف  ،واء ضروري لكل كائن حياهلوجود يف املوكسجني األعلى أن غاز ! ارجياخل
وكسجني ويصبح األ – الاحلبطبيعة  –ويقل  ،واءاهلو قّل اجلنسان يف اإلوكلما ارتفع  ،مس منهاخل
حني  فوق ذلك –نسان اإلعلى أن  !رضاألتنفس غري ممكن على عدة كيلومرتات من سطح ال

  . ويتجدد نشاطه ،عملالقدرة على الفيكسب  ،دم يف عروقهالوكسجني يتجدد نقاء األيستنشق 
 :مكانرض موجود يف كل األأن هواء  –عهد قريب إىل  –ناس السائد عند الرأي الولقد كان  

  .! ..زهرةالريخ و املقمر و الفهو موجود يف 
ظهرت أمامه  ،فضائيةالركبة املصاروخ و الطائرة و النطاد و املنسان من استخدام اإلوحني متكن 
ختناق على ارتفاع عدة  اإلدرجة إىل  نساناإلحىت يصل  ،وكسجنياألواء ونقص اهلمشكلة قلة 
  . ..كيلو مرتات

   .١٥٥؟لوملَْ تكن تنزيًال من عليم خبريقيقة احلهذه  rفمن أين حملمد 
َفَمْن ﴿: قرآنالوقرأت يف  :قوهلا اإلسالم يت إعتنقت البلجيكية الخت األومن مجيل ما قرأت عن  

يمه ختاطب قليب الوكانت تع ،جذبين ببطءاإلسالميفشعرُت أن  ،﴾لَُّه أَْن يـَْهِديَُه َيْشرَْح َصْدرَُه ِ اليُرِِد 
 ،روحيةالدنيوية و الت االاwتامة يف مجيع الرية احلجناس و األبني مجيع  ساواتاملف ،وعقلي وروحي

 ،فريضة على كل مسلم ومسلمةذي يعترب العلم الوطلب  ،غةالمبدنيا من غري الياة احلعرتاف باإلو 
  .١٥٦هوربِّ عبد الباشرة بني املعالقة الو  ،رأةامل ومكانة

قد ال  ،قيقةاحلبحث عن القبلة على املطيبة الفس نالوب ،ؤمنةاملنفس ال له وقع يف اىل تعاهللاإن كالم 
   .قراءة كأي كتابقران الذي ال يقرأ السلم امليشعر شعوره 

  
  حديثالعلم النبوية و السّنة ال

  حديثالعلم الكلب و الولوغ  :أوالً 
  : r اهللارسول  الق :الق tعن أيب هريرةروى مسلم يف صحيحه عن 

                                                 
 ٣٠ - ٢٩روائع وطرائف ص  ١٥٥
شارع املتنيب ص  –بغداد  –نساء يتحدثن عن اإلسالم، حامد حسني الفالحي، دار األنبار للطباعة والنشر  ١٥٦
٣٠ 
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 لماذا اعتنقنا اإلسالم دينا؟

   .١٥٧) رواه مسلم)رتابالب أن يغسله سبع مرات أوالهن بكلالطهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه (( 
كلـب الولـغ :الأبـو زيـد يقـ القـ إذا شرب بطـرف لسـانه:ناءاإلىف  كلبُ ال ولغَ  اليق: لغةالأهل  الق

   .١٥٨باراقتهمر األوفيه  بشرابنا وىف شرابنا ومن شرابنا
علم الينا إكتشفها ولكنها كانت خافيًة عل ،غةالنبوي حكمة بالمر األوال شكَّ أنَّ يف هذا 

ومن  :ديث مايلياحلعلم السنة و القيم الرزاق نوفل يف كتابه الستاذ عبداألفقد نقل لنا  ،ديثاحل
فأما  ،رتابالناء باإلوغسل  ،كلبالهتمام بنظافتها حديث ولوغ اإلواين و األضمن صوروقاية 

ك حىت ال يتأخر أي إنساٍن وذل ،وهي بال مقابل ،نظفة لإلنسان وأيسرهااملواد املرتاب فهو أقرب ال
ديث احلعلم الوال شك أن  ،نظف أو ما شا7هامل كلب إنتظارًا لتوافراليف غسل إنائه إذا ولغ فيه 

 ،الال خيطرعلى ب كبريةال كمياتالراثيم اجليكروبات و املكلب حيمل من القد أوضح أن لعاب 
ا حتمله من جراثيم خصوصاً ومب ،رضاألكلب لكلِّ ما على الدوام شمِّ إىل  ولعّل ذلك يرجع

  وأيضٍا لدوام فتح فمه...  ..ااهلفضالت بأشكالقمامة و ال
ذي ينقلـه الـكلـب الفهـو مـرُض  ،أما أخطـرمن ذلـك ،يكروباتاملمما يعرضه أكثر  ،فهو اليغلقه أبداً 

كلـــب الوال ينتقـــل مـــرض  ،مـــراض وأخطرهـــا فتكـــاً مبـــن تصـــيبهاألوهـــو مـــن أخطر  ،كلـــب لإلنســـانال
لعـايب الفقد ينقله لإلنسان عن طريق إفرازه  ،بل ان ميكروبه يف لعابه ،كما كان يُظنُّ  ،عضِّ فقطالب

يت تنتقــل عــن لعــاب الــمــراض األرض وغــريه مــن املــوقايــة مــن هــذا الولــذلك فــإن  ،عــضالفقــط دون 
 االوهلـــذا ال يتـــأتى  ،أو يتقـــرب فمـــه لعابـــه غســـًال جيـــداً  ،كلـــبال هُ َقـــهـــو بغســـل كـــل مـــا يلْ كلـــب ال

علمي قد البحث الرتاب وذلك عالوة على أن المطهرأرخص وأكثرتوافراً هو  الغسل واستعمالبتكرار 
إليـه  ديث وكل ما وصلاحلكلب وهكذا يسبق التغلب على ميكروب الرتاب له خاصية الأثبت أن 

   .١٥٩زمانالعلم يف آخرأربعة عشرقرناً من ال
 اهللامــن  مــر وحــيٌ األيس الــ ؟طــب متــأخراً اليت أثبتهـا الــقيقــة احل7ــذه  r اهللاذي أخــرب رســول الــفمـن 
   .١٦٠﴾ َوْحٌي يُوَحىاالِإْن ُهَو  * َوىاهلَ َوَما يـَْنِطُق َعِن ﴿ :اىلتع

  حديثالطب الو  ذبابالحديث  :ثانياً 
ولـــيس لـــديهم  ،لألمـــراض الً ذباب نـــاقالـــ غـــرب يعتـــربونالاً مـــن علمـــاء أن كثـــري  ،إن ممـــا ال شـــك فيـــه

                                                 
 ١/٢٣٤يف كتاب الطهارة باب حكم ولوغ الكلب  ١٥٧
 ١٨٤/  ٣شرح النووي على مسلم  ١٥٨
 ٧٦احلديث، عبدالرزاق نوفل ص  السنة والعلم ١٥٩
 ٣سورة النجم اآلية  ١٦٠
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٥٢ 
 لماذا اعتنقنا اإلسالم دينا؟

عـن طريـق نبيـه  ،ذبابالـ مٌّ  ُسـاجلوعلم كيـف يعـ ،غرباللماء سلم قد سبق عامل ولكنَّ  ،جواب آخر
  . rكرمي ال

مث  ،كلــه  فليغمســه ،ذباب يف إنــاء أحــدكمالــوقــع  إذا(( :القــ r اهللارســول  عــن tأيب هريــرة فعــن 
   .١٦١بخاريال رواه ))خر داءاآلويف  ،فإن يف أحد جناحيه شفاء ،ليطرحه
   .قدمياً وحديثاً  علمِ الاهل  الاقو وجولًة مع  ةفلنا صولة علميال ناحيهالأما من 

 ،ولـو كـان فيـه هالكـهُ  ،نفسـه يف كـل شـيءٍ  يلقـىحـىت أنـه  ،شـياءاألذباب أحـرص الـ :أفالطـون الق
ذبابـة تصـقل الف ،دقـةاحلفـن يصـقل اجلو  ،لصـغرحدقتها ة-ن للـذباب-وال جف ،عفونةالويتولد منه 
ـــز  ،بيـــديها ـــيض األ ثـــوبالقـــع علـــى عـــه ييومـــن عجيـــب أمـــره أن رج ،عينيهـــامتســـح  الفـــال ت ســـود أب

   .١٦٢ومبدأ خلقه منها ،عفونةالوأكثرما يظهريف أماكن  ،عكسالوب
 ذباب سـمٌّ الـيف  يكـونفلـم ينكـرمن أن  :وبعـد ،ديثاحلـ يف هـذا اهللادينوري رمحـه الابن قتيبة  ويقول
 ؟ةيــاحل  مبنزلــةااليف ذلــك  ذبابالــوهــل  ،ةفلســفالإىل  ورجعنــا ؛ديانــةالإذا حنــن تركنــا طريــق  ؛وشــفاء
كـــرب، ونـــافع مـــن لـــدغ اال رتيـــاق العمـــل منـــه  إذا ،مـــن مسهـــا طبـــاء يـــذكرون إن حلمهـــا شـــفاءٌ األ نفـــإ
 ،رعصَّ الو  رتعاشاإلو  ، ١٦٦لقوةالو   ١٦٥اجلفالو   ١٦٤ربعالو  مىاحلو   ١٦٣كلبةالكالب العقارب وعظ ال

وا يف لاوقـــ .باب فـــال يرمـــدونذُّ الـــمـــم كـــانوا يـــأكلون األُ قومـــاً مـــن  نطـــق أنَّ امل صـــاحبوحكـــوا عـــن 

                                                 
 ٥/٢١٨٠يف كتاب الطب با ب إذا وقع الذباب يف اإلناء  ١٦١
 ٢٥٠/  ١٠ الفتح ١٦٢
ُسعاٌر وداٌء ِشْبُه اجلُنون، وقيل: الَكَلُب ُجُنوُن الِكالِب. ويف الصحاح: الَكَلُب شبيٌه باجلُُنوِن.الَكِلُب الذي َيْكَلُب  ١٦٣

َْعُقوُر، وَأصابه داُء الَكَلِب، يـَْعِوي ُعَواَء الَكْلبِ يف َأْكِل حلُ 
، وُميَزُِّق وِم الناس فَيْأُخُذه ِشْبُه ُجُنوٍن، فِإذا َعَقر ِإنساناً َكِلَب امل

لَكَلُب ثيابَه عن نفسه ويـَْعِقُر من َأصاب، مث يصري أَْمرُه إىل أَن يْأخذه الُعطاُش فيموَت من ِشدَِّة الَعَطش وال َيْشَرُب، وا
 ٧٢١/ ١ِصياُح الذي قد َعضَّه الَكْلُب الَكِلُب. لسان العرب 

اُحلّمى يقول ابن منظور: أَْربـََعت عليه اُحلمَّى، َأخَذتًه قال اَألزهري كالم العرب: أَربعت عليه احلمى، والرجل  ١٦٤
ويف الصحاح تقول: َربـََعْت عليه اُحلّمى. لسان  ُمْربَع، بفتح الباء، وقال ابن اَألعرايب: أَْربـََعْته احلمى، وال يقال َربـََعْته

 ١٥٦. ويقول ابن قتيبة: وهي اليت تأخذ يوماً وتدع يومني،مث جتيء يف الرابع تأويل خمتلف احلديث ص ٩٩/  ٨العرب 
د اجلزري النهاية يف غريب األثر، أليب السعادات املبارك بن حممالَفاُجل داُء: هو داء معروف يـُْرِخي بـَْعَض الَبَدن.  ١٦٥

لبنان  –بريوت  املعروف بابن األثري، حتقيق طاهر أمحد الراوي وحممود حممد الطنامي، من منشورات: املكتبة العلمية
 ٩١٢/  ٣م ١٩٧٩ – -ه١٣٩٩
، دارالكتاب العريب، بريوت -ه٢٧٦، ابن قتيبة الدينوري املتوىف سنة اللقوة: داء يف الوجه تأويل خمتلف احلديث ١٦٦

 ١٥ص لبنان.  -
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٥٣ 
 لماذا اعتنقنا اإلسالم دينا؟

  .١٦٧وجعالعقرب سكن الإذا شدخ ووضح على موضع لسعة  :ذبابال
يـوم الوحنن نعيش  :اهللادينوري رمحه البه  حتدث :زمانالمن  كالم عمره اكثرمن احدى عشرقرناً   هذا

اذ  ،نبويـةالسـنة الكـرمي و القـران الة سـلدرا كبـريةً   مهيـةً أعطى أ ذيالعلمي التقدم التكنلوجيا و اليف عصر 
ديث احلــومنهــا هــذا  ،شــكاليت التقبــل الــعلميــة القــائق احلديــدة لكثــريمن اجل دلــةاألهــا مــن وجــدنا في

 احلصــ نعمالـسـتاذ عبــد األذكر  .وهــم غـري مســلمني ،طبـاءاألت افالكتشــا ذي جــاء مطابقـاً الـ عظـيمال
 انيـا وجـد يفاملب الهـمـن جامعـة ماني بريفلد االلستاذ األُ  علمية انالراجع املجاء يف  :عزيالعلي ال

 قضـييو ) امبوزاموسـكي(مساهـافطريـات النزلية مصابة بطفيلي من جـنس املذبابة الم ان ١٨٧١عام 
ذبابة على شكل خاليا مخـرية مسـتديرة مث يسـتطيل الداخل بطن  دهنيةالطبقة الفطرحياته يف الهذا 

ارج ة يصـبح خـالـاحلويف هـذه  ،فاصـلاملو بـني أتنفسية الفتحات البواسطة  بطنالوخيرج على نطاق 
إىل  ليـهاخلفطريف داخـل الفطر، وتنجمـع بـذور التناسلي هلذا الدور الشكل ميثل الوهذا  ذبابةالجسم 

دفع شديدة له درجة  بقوةبذورخارجها وهذا سيكون النفجار واطالق اإللية من اخل نُ كِّ متُ  معينةٍ  قوةٍ 
ســائل علــى هيئــة الاع ليــة وانــدفاخلليــة بواســطة انفجار اخل مــن )ســم٢ (ايل مســافة حــو اىلبــذور التطلــق 
   .رشاش
كمـا   فطريـاتالان هذه  :م ١٩٤٥فطريات يف عام ال علمساتذة يف األكرب أ ستاذ آليجروناالوذكر 

وهـي تفـرز انزميـات قويـة حتلِّـُل وتـذوُِّب  ،ذبابـةالمستديرة داخل انسجة  مخريةشكل  يفذكرنا تعيش 
ضــرورة  يؤكــدذي الــنبــوي الديث احلعلمــاء بأحبــاثهم تفســري الاملــة للمرض،وبــذلك حيقــق احل بكرتيــاال

يت نقلتهــا الــرضــية امل راثيماجلــغــذاء اذا وقعــت عليــه إلفســاد اثــر الو أ ،ســائلالذبابــة كلهــا يف الغمــس 
   .بأرجلها او بربازها

أي يف احـد اجـزاء  ،وهـي ان يف احـدى جناحيهـا داء ،ديثاحلـ يهاالاشار يت القيقة احلوكذلك يؤكد 
يت الـــضــادة للحيويــة املواد املــوهو ، خرشــفاءاآلويف  ،يت محلتهـــاالــراثيم اجلبــ نقولــةاملمــراض االجســمها 
 ســتطيلةاملاليــا اخليت ختــرج وتنطلــق بوجــود ســائل حــول الــو ، وجــودة علــى بطنهــااملفطريــات ال تفرزهــا

   .١٦٨للفطريات
ذباب عنــدهم قــوة مسيــة يــدل الــيف  أن واعلــم :جوزيــةالطبيــب ابــن قــيم ال فقيــهالعالمــة ال ويقــول 

 ،فـإذا سـقط فيمـا يؤذيـه اتقـاه بسـالحه ،سـالحالوهي مبنزلة  ،عارضة عن لسعهالكة احلورم و لاعليها 
فــيغمس   ،شــفاءال خــرمناآل ســبحانه يف جناحــه اهللاســمية مبــا أودعــه اليقابــل تلــك  أن r نــيبالفــأمر 

                                                 
 ١٥٦املصدر نفسه ص  ١٦٧
 خمتصراً  ٢٥١ – ٢٥٠لبنان ص  –دفاع عن أيب هريرة، عبد املنعم صاحل العلي العزي، دار الشروق، بريوت  ١٦٨
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 لماذا اعتنقنا اإلسالم دينا؟

إليـه   وهـذا طـب ال يهتـدي ،فيـزول ضـررها ،نافعةالادة املسمية الادة املفيقابل  ،طعامالاء و املكله يف 
وفــق املعــارف ال املعــالطبيــب الومــع هــذا ف ،نبــوةالمشــكاة  مــنبــل هــو خــارج  ،طبــاء وأئمــتهماألكبار 

ي اهلــوأنــه مؤيــد بــوحي  ،الق-طاإللــق علــى اخلبــه بأنــه أكمــل  جــاء ويقــر ملــن ،عــالجالخيضــع هلــذا 
ك موضـعه عقرب إذا دلـالزنبـورو اللسـع  أنَّ  ؛طبـاءاألوقد ذكرغريواحـد مـن  ،بشريةالقوى ال خارج عن

 ورمالـوإذا دلك بـه  ،فاء-شِّ اليت فيه من الادة - للماالوما ذاك  ،وسكَّنه بيناً  نفعاً  منهذباب نفع الب
   .١٦٩ذباب أبرأهالسمى شعرة بعد قطع رؤوس املعني الذي خيرج يف شعر ال

شـيخ خليـل نـدا الكنـت أحتـاور مـع فضـيلة  ،اسـوباحلكتـاب يف ال الوال ز  ،كتابالوبعد إمتام هذا 
ة لطيفــة البرســ ،ذبابالــفــإذا بــه يفــاجئين مبعلومـات جديــدة عــن خلـق  ،ذبابالـكبيسـي عــن خلــق ال
ماغ و الخصائي يف جراحة األبوري اجلدكتور أمحد عدنان الفها ال  :اىليقول يف قولـه تعـ ،عصاباألدِّ
لَِّه َلن َخيُْلُقوا ُذبَاباً َوَلِو اْجَتَمُعوا الوِن ِذيَن َتْدُعوَن ِمن دُ النَّاُس ُضِرَب َمَثٌل فَاْسَتِمُعوا َلُه ِإنَّ اليَا أَيـَُّها ﴿

ُهُم   ُب وَ الطَّ الذُّبَاُب َشْيئاً الَّ َيْسَتنِقُذوُه ِمْنُه َضُعَف الَلُه َوِإن َيْسُلبـْ
َ
   .١٧٠﴾ْطُلوبُ امل

  !!وإنَّه لتحدٍّ عظيم من لدنه عزَّ وجل :يقول
   ..ا ذبابًة ولو واحدةقْل هاتوا علماءكم فليجتمعوا ليخلقو  ،فكأنَّه يقول هلم

ال يقـدرون عليـه مهمـا أوتـوا مـن  ،وإنَّ بيـنهم وبـني حتقيقـه بونـاً شاسـعاً  ،ةالفإنَّ ذلك معجزُهم ال حم
  ..علم وحيلة

 ،ديحـتالذبابـة دون أْن يعلمـوا 7ـذا الوحـاولو خلـق  ،علمـاُء مـن كـلِّ حـدٍب وصـوبٍ الوقد أمجعِت 
 بيضُة بعد تسعة أياٍم من تلقيحهاالأي كيف تستحيل  :ذبابةالمعرفة كيفية خلق  ،فكان أول أمرهم

   !؟بعد أن كانت بيضًة هامدًة جامدة، ذبابٍة طّنانة طّيارةإىل 
ــك فباســتطاعتهم حماكاتــه م إْن عرفــوا ذل َّmفيصــنعوا بيضــًة مث خيلقــوا منهــا ذبابــة متامــاً كمــا يفعــل  ،فــإ

   !!قهمالذباب وخالق الخ
ت 7ـم الـوط ،دَّرسُ الـوقـد أعيـاهم  ذبابـةالوهـم يدرسـون خلـق  ،علمـاءالوهنا أنا ُأخربكم خبرب هـؤالء 

  ..لق علماً اخلوملا حييطوا ببعض تفاصيل  ،سنونال
فـه مـن الفدرسوا شكلها ومكوناAا فرتاءْت هلـم بيضـة ال تشـبه مـا ن ،ذبابةالبداية من بيضة الكانت 

ويف إحـدى طرفيهـا نتـوٌء  ،بـيضالمنهـا بقيـة  ،بقـلالأشـبه بثمـرة  ،مـدحاةٍ  فهي مسـتطيلة غـري ،بيضال
                                                 

مكتبة املنار اإلسالمية  –زاد املعاد يف هدي خري العباد، حممد بن ايب بكر الزرعي ابو عبداهللا، مؤسسة الرسالة  ١٦٩
 ٤/١٠١ يق شعيب االرنؤوطم حتق١٩٨٦ -ه١٤٠٧ – ١٤الكويت ط –

 ٧٣سورة احلج اآلية  ١٧٠
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متها مــن  حتفُضــها ممــا ُحيــيُط 7ــا مــن  ،وهــي حماطــٌة بقشــرة قويــة لكنَّهــا رقيقــة ،ؤخرةاملــيعــرُف بــه مقــدِّ
بابةاليت حتمُلها ال )وراثيةالادة (املينات اجلخاطر. ويف وسطها نواٌة واحدٌة حتمُل ِنصَف عدد امل    .ذُّ

ـم أز  ،وكـان أول مـا فعلــوه َّmلكــّنهم  ،مـراألفوجــدوا فيهـا أمـراً غريبــاً مل يفقهـوه يف بــادئ  ،قشـرةلاوا الــأ
هـو وجــود جزيئــات ذات  مــرُ األذلـك  .علمـوا حكمــة وجـوده وســببه ،بحــثالدَّرس و الـعنـدما تــابعوا 

إنَّ هاهنـا  ،بيضةالفتخرب بذلك  ،وختتفي من سواها ،قشرةالشكٍل خاص تنتشر مبنطقٍة حمدودٍة من 
مةُ امل ؤخرة املـوإن هـذه  ،صَّـدرالبطن و الـبيضـة فتكـون الوإّن هناك وسط  ،رأسالخيلق فيجب أن  ،قدِّ

وإنَّ مثلهـا   ،ّذبابـةالوملـا خلقـِت  ،عضـاءاألزئيـات الضـطرب وضـع اجلُ ولـوال هـذه  ،طرافُ األفتتكون 
أو  ،ه مـن جنوبـهالـفعلـم مش ،نجومالفمـا عـاد يعـرُف مكانـه لـوال اهتـدى بـ ،بحـرالكمثل رجـٍل ركـب 

   ؟!!أمٌر عجيب ..بهشرقه من غر 
ـــباً ألمـــٍر ســـيحدُث يف جزيئـــات توضـــُع يف مكـــاٍن دقيـــق حمـــدود  وهـــو اهتـــداء  ،قريـــبالســـتقبل املحتسُّ

أو  ،وسطالأو يف  ،رأسالإىل  فتستحيل ،قّدمةاملاليا يف اخلأي  :فتعلم أmّا ،بيضةالا يف داخل يالاخل
   ..ذلك فيما بعدتقّصي إىل  وسنأيت ،صدٍر أو بطنٍ إىل  فتستحيل ،ؤخرةامليف 

يت الـينـات اجلعدد من البيضة فيها نصُف الإنَّ  :عجيب إذ يقولالشَّيق و الدكتور حديثة المث يواصل 
عــدد مــن الخــر نصــَف اآلذي حيمــل هــو الــنــوي امليــوان احلمــا ان يــدخل  لكــن ،ناضــجةالذبابــة اليف 
 ذّكرالــهـي أمشــاج مـن نـواِة وتتكـون بـذلك نــواٌة واحـدٌة  ،وراثيــةالادة املـحـىت يكتمــل عـدد  ،ينـاتاجل
حـىت  ،نـوى عديـدةفتكوُِّن مـن نفسـها  ،نقساماإلنواة بالمث يأخذ هذه  ..)بيضة(النثى األُ و  )يمن(احل

  ! ؟نقسام بعد بضع عشرة مرةاإلعن  )نوى(الإذا ما تراكمت هذه 
نعلــم أنّــه لكــن ! ؟يطاحملــإىل  وســطالجــرة مــن اهلإىل  )نــوى(الذي يــدفُع هــذه الــكمــا أننــا ال نعلــُم مــا 

  ..ّذبابةالملا خلقِت  ،عمليتنياللوال هاتني 
إىل   بيضـةالولتحولـت عنـد ذلـك  ،بيضـةاللتزامحت وتـدافعت يف  ،تكاثرالاستمرت ب) نوى(الفلو أّن 

  . ّذبابة بأجنحٍة وصدٍر وبطٍن وأرجلالبدًال من  )نوى(الكيس من 
ملـــا خلقـــِت  ،بيضـــةالاة مكاmـــا مـــن وعملـــت كـــل نـــو  ،بيضـــةالحمـــيِط إىل  مل Aـــاجر) نـــوى(الولـــو أنَّ 

بيضــة الال جيــوز هلــا أن تــرتك وســط  )نــوى(ال وهــو أنَّ  ،ذّكرالــمثّ أن هنــاك أمــراً آخــر جــديٌر ب ،ذبابــةال
بيضـة لـوال أنَّ هنـاك قـوة غيبيـة سـاقت اليف  )نوى(الحسب قانون انتشـار ،يط حسباحملوتستقر يف 

  ..داً ملا سيأيت بعد ذلكمتهي ،ناسباملمكاmا إىل  وَهَدAا )نوى(ال هذه
ال (فتتكـون خاليـا كاملـة  ،نـوى بعضـها عـن بعـضٍ الفتعـزل  ،بيضـةالّمث تنشأ أغشية من داخل قشرة 

ّقة و العملية هي يف غاية ال وهذه ،بيضةالمرتاصة حتت قشرِة  )نوى فقط   !!تقاناإلدِّ
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تعــّرض ملــّدٍة  ال )نــوى(ال ذهَلمــا تســّىن هلــ ،قشــرةِ الوصــوهلا حتــَت  الحــ ،نــوىالغشــية عزلــِت األفلــو أنَّ 
  . )صدر ،بطن ،رأس(نهائي ال تضلُّ مكاmا ومصريها ايلتّ الوب ،ةالدّ الكافيٍة للجزيئات 

ــز  ،غشــية تــأخرت عــن موعــدهااألولــو أنَّ هــذه  أو الختفــت هــذه  ،ةالــدّ الزيئــات اجللتســاوت تراكي
  . مكاmا كذلك) نوى(الولضّلِت  ،زيئاتاجل

 ختصـــاب عبـــارة عـــن قشـــرة وطبقـــة واحـــدة مـــناإلتســـع ســـاعاٍت مـــن بيضـــُة بعـــد الهكـــذا أصـــبحِت 
  . قشرةالاليا حتت هذه اخل

دايـة اهلوفيهـا تتجلّـى  ،ريقـةاللـق وهـي اخلمرحلـٍة ُأخـرى مـن إىل  قد حتولـتبيضُة الوعند ذلك تكون 
 ة برتاكيــز حمــددٍة يفالــدالزيئــات اجلعشــرات مــن الحيــث تظهــر  ،لــق بــأ7ى صــورهااخلوروعــة  ،رّبانيــةال

مـن إليه   ما ستصريُ ايلتالوب ،ريقةالزئيات مكاmا من اجلاليا من هذه اخلفتعلم  ،ريقةالخمتلف مناطق 
   ..ذبابةالجسم 

مــة عنــد املترتكــز يف  )hecabakفمــثًال هنــاك جزئيــاٌت يســموmا ( مثّ ختتفــي تــدرجيياً يف  ،ّنفــقالقدِّ
رةامل    ..ؤخِّ

مث  ،بيضــةالث يكثــر وجودهــا يف مــؤخرة حيــ ،)nanos(ذلــك موقــف جزئيــات  عكــس مــنالوعلــى 
   ..قدمةاملختتفي تدرجيياً يف 

  ..ؤخرةاملخر يف اآلو  ،قدمةاملأحدمها يف  ،فتتكون بشرطني ،)ganet(أما جزئياُت 
زئيات اجلمن وهكذا عشرات ُأخر  ،ريقةالتتكون على شكل شريٍط يف وسط  ،)curel(وجزيئات 

ــق يف كــلِّ أحنــ أعضــاٍء إىل  فتســتحيل ،اليــااخللتســتهدي 7ــا  ،ريقــةالاء تنتشــُر هنــا وهنــاك بشــكل دقي
   ..تناسب مكاmا
غايتــه إىل  ســافُر حــىت يصــلاملنجوِم يســتهدي 7ــا الطُّــرق أو كــالهــي متامــاً كعالمــاِت  :ونعــود ونقــول

  ..نشودةامل
وبـذلكتكون هنـاك عالمـت  ،dorzal((ريقة وختتفي من بطينها مثل جزيئات الوال تنتشر يف هذه 

فيكـون كـّل  ،لُق دقيقاً حمكمـاً اخلحىت يأَيت  ،بعاداألأي عالمات ثالثية  :بيضة وعرضهاالطول على 
وتأخـد  ،زئيـاتاجلنـني 7ـذه اجلبعد أْن تستهدي خاليا  ،ذبابةالناسب من جسم امليف مكانه  وٍ عض
وهـي  ،لـقخلامرحلـة ُأخـرى مـن إىل  نـنياجلفيتحّول  ،فيحدُث انبعاٌج هنا وهناك ،تَّشكيلالتكاثر و الب

 وهـــي أشـــبه مـــا تكـــون مبرحلـــة  ،)pupa(ادرة اخلـــمرحلـــة 
ُ
فـــإنَّ فيهـــا  ،ضـــغة مـــن جنـــني ا؟إلنســـانامل

ذبابــة الوهــي ال تشــبه  ،مكونــة بــذلك مقــاطع عديــدة ،وانتفاخــات يف ُأخــرى ،ختّصــرات يف منــاطق
   ..الشكاألبأي شكل من 
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   .قاطعها بشل واضحفتتمّيز م ،ادرة ثالثة أياٍم يزداد فيها حجمهااخلمث تبقى هذه 
هـذه  ،ذبابـةاليت تنتهـي خبلـق الـو  ،لـقاخلخـرية مـن األرحلـة املتـأيت  ،ثالثةاليام األمث بعد انقضاء هذه 

رحلـــة املويف هـــذه  ،نقـــالباإلأو مرحلـــة  ،)metabophosis( ّتحـــولالرحلـــة تســـمى مبرحلـــة امل
   !!مث متوت بداخلها ،ادرة نفسها بقشرة مسيكةاخلحتيط 

ادرة تســــمى اخلــــمبعثــــرة يف أشــــالء  ،اليــــا هنــــا وهنــــاكاخلمــــن جتمعــــات صــــغرية مــــن  األنعــــم متــــوت 
  ..قراص)(األ

  .. موٍت ورفاٍت وأنقاضاىلف ،خلوقاملأما بقية 
ذبابــة الفــإنَّ كــلَّ واحــٍد منهمــا ســيكون جــزءاً مــن جســم  ،)قــراص(األلويــة اخلّتجمعــات الأّمــا هــذه 

 ،صدٍر أو بطـنإىل  خراآلو  ،أجنحةٍ إىل  خراآلو  ،عيونٍ إىل  قراص يستحيلاألفأحُد هذه  ،ّناضجةال
فتخــرُج ذبابــة تامــة  ،غشــاءُ العنــد ذلــك يَتفتَّــُق  ،عضــٍو كامــلإىل  قــراصاألوهكــذا تتحــّو!ل كــلُّ هــذه 

  ..لق طيارة طنانةاخل
  ت!! الكلمة من معاٍن وِدالالإmّا معجزة بكلِّ ما حتتويه هذه 

ا حتدُث أمامنا ونشاهدها ألنكرن َّmةالاها ال حمولوال أ..  
ا حبّق ملث َّmنُّشورالللموِت و  الوأ!!   

مث فجـأة حتـيط نفسـها بغـالٍف  ،جماحلزيادة يف الّتعدي و ال األياِة وال همَّ هلا احلريقُة مفعمٌة بالفهذه 
  !!بذورالّذبابة من هذه الفتُبعُث  ، من بذور منهااأل ،مث متوت بداخله ،قربالمسيٍك وكأنّه 

  . يت جاءت منهاالريقة الن قريب وال من بعيد وهي ال تشبه ال م
ذبابـــة مـــن هـــذه ال قـــد وال كيـــف خلقـــت ،ريقـــةالريـــات ال نعلـــم ملـــاذا ماتـــِت اwوحنـــن مـــن كـــلِّ هـــذه 

إننـا عنـدما  :أحـدهم الحىت ق ،حياءاألولكن رغم ذلك فإن معلوماتنا من خلق سائر  ،تجمعاتال
ـــق  ـــإن بقيـــة  ،ذبابـــةالنتـــدارس خل ـــق يـــاة حياحل علمـــاءف أي  :ذبابـــةالســـدوننا علـــى مـــا نعرفـــه مـــن خل

ة كثــرية عــن الخيفــي ورآءه أسـ ،علــماللكـن علــى رفــاة مـن  ،ذبابــةالحيسـدوmم ال علــى علــم تـام خبلــق 
  .!!ضعيفالكائن الخلق هذا 

بشـر مـا هـو التكـرمي للعلمـاء مـن الذكر لوجـدت أن فيهـا مـن الكرمية آنفة الية اآلإىل  إّنك لو عدت
فإنّـه جـلَّ شـأنه قـد رفـع مـن  !!خلق خلقها ،ذبابةالفهم عاجزون عن فهم خلق  ،أكثر من حتديهم

   .١٧١لقاخلية اليف حني هم عاجزون عن إدراك أو فهم  ،لقاخلمكانتهم حني حتداهم ب
                                                 

 – ٣األنبار ص  –بال  –آفاق علمية، بقلم الدكتور أمحد عدنان اجلبوري، أخصائي جراحة الدماغ واألعصاب  ١٧١
٨ 

http://www.alukah.net


 

www.alukah.net 

٥٨ 
 لماذا اعتنقنا اإلسالم دينا؟

لــق مبراحلهــا يف مجيــع أو بعــض اخليــة حقيقــة االلأو إدراك  ،نســان مهمــا بــذل مــن جهــد ملعرفــةاإلو 
أنّـه قـد وصـل يظـنُّ ذي الـغرور امل وكأنـه يقـول لإلنسـان ،عـاجزاً حـائراً ذبابـة لبقـي الخلقـه ومنهـا خلـق 

   !!ذبابةالأنَّك عاجز عن معرفة خلق  ،علميةالقائق احلأو اكتشف بعض  ،علمالمنتهى 
علـــم الو  ،نســـاناإلقـــد أعطـــاك مراحـــل خلـــق  كـــرميالقـــران ال و ،يت بـــني جنبيـــكالـــوال تنســـى نفســـك 

عـاجزاً نسانُن اإلولكن سيبقى  ،قرآنية بعد قرون عديدةاليقة قاحلمعرفة هذه إىل  ديث قد توصلاحل
   .١٧٢﴾َوِيف أَنُفِسُكْم أََفَال تـُْبِصُرونَ ﴿ :اىلتع الكما ق ،خلقهعن إسراٍر كثرية من 

روح بوضــع اجلــ وناجليعــأطبــاء  ســوريةالفضــائية القنــوات ال إحــدىشــاهدت يف وقبــل ســنوات عديــدة 
  . اهللان فتربأ بإذ ،روحاجلذباب على اليرقات 

وضــوع تفصــيًال  املفقــد فصــلت  ، ١٧٣كــربىالفاجــآت املبيــت و ال الوللمزيــد راجــع كتــايب أبــو هريــرة و 
  . عرفيةالفقهية و العلمية و الناحية الكامًال من 

  
  )أ. ح(فرنسية القصة إسالم 

لقــد اســتجبت لنــداء  قــاهرةالن باآلوأقــيم  ،ولــد ومســلمةاملفرنســية   ١٧٤ )أ. ح(امســي  )أ. ح(تقــول 
ظهـر، لقـد شـعرت الألول مرة عنـد زيـاريت ملصـر، عنـد مسـاعي لـألذان يف موعـد صـالة   ١٧٥الماإلس

   .حينئٍذ بأنه يناديين
ذي أصــبح الــســلم املصــري املتقيــت يف مســاء مصــر، ومــن أعلــى معبــد أبــو مسبــل بالوبعــد بضــعة أيــام 

  . فيما بعد زوجاً عزيزاً يل
يت توفيـت الـو  ،ولاأليت أجنبهـا زوجـي مـن زواجـه الـرى صُّـغالبنـة اإلأmـا  ،ثـةال هديـة ثاهللالقـد أعطـاين 

  . أُمها
 اإلســالم،لقــد اشــرتكت يف تعليمهــا أولويــات  ،عــاديالســتوى املإنَّ ذكاءهــا وحساســيتها تعلــوا علــى 

وربيـة األقصـص الديث عـن احلـبـدًال مـن اإلسـالم وظللـت أحـدثها عـن  ،عندما كنا نعيش يف فرنسـا
  . روعةالغة الهي قصة ب rة رسولنا حممد حيث أنين أؤمن بأن حيا ،عاديةال

                                                 
 ٢١سورة ذاريات اآلية  ١٧٢
 خمتصراً  ٢٥١ – ٢٥٠دفاع عن أيب هريرة ص  ١٧٣
 لضبط ولكنه باختصار للحروف األوىل منهيقول الدكتورعبدالودود الشليب:ليس هذا هواإلسم با ١٧٤
وهذا الشعور اجلميل من نداء الفطرة، فإن املؤذن ينادي كل إنسان، أن يكون مؤمنًا باإلسالم، وملبيًا لدعوة  ١٧٥

 احلق..حيا على الصالة... حيا على الفالح
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كثـري، فـإنين أشـعر بأنـه مـن واجـيب أن أعطـي أكثـر يف حمـاواليت مـع الونظرأً ألنـين قـد حصـلت علـى 
 أن أحســـن مـــا أقدمـــه هلـــم هـــو ايلّ خييـــل  ،ســـلمنيامل يف طريقـــي عنـــدما أخـــتلط بغـــري اهللامـــن وضـــعه 

   .ولداملوكأين مسلمة  ،هلايت ال mاية الجابة بدقة عن أسئلتهم اإلمقدريت على 
بعض مـنهم خيلـط الومع ذلك فاإلسالم، يم الوقات يتطوعون لتعليمي تعاألسلمني يف كثريٍمن املإن 

 لــذلك فــإنين يف حاجــة ،صــحيحة –دائمــاً  –أو يــذكرون أشــياء ليســت  ،دينالــعــادات وبــني البــني 
يف بـاريس كنــت أدرس  .تباعـهوأحـاول ا ،صـحيحالطريـق اللكـي أتبـني اإلسـالم، تعميـق معـرفيت بإىل 
ف عـدة  الـو  ،فرنسيةالإىل  كرميالقران الذي ترجم معاين ال اهللاربوفيسور حممد محيد العلى يد قران ال

وهـي  ..ن تراودين من وقت آلخـر شـكوك وأسـئلة ال أرى هلـا عنـدي إجابـةاآلو اإلسالم، كتب عن 
وأرى واجبـاً علـى   ،...دينيةالثقافتهم بعد  – ممن مل يعمقوا ايلكثري أمثالشكوك وأسئلة يتعرض هلا 

يت حتـول بـني المـور األتوضـيح ملثـل هـذه الشَّـرح و ال مسـلٍم ومفكـٍر مسـلٍم أْن يـنهَض بواجـب املٍ كلِّ ع
 ،ســلمة التشــكُّ يف إســالمهااملخــت األوهــذه  .١٧٦اإلسـالمصــحيح لعقائــد الفهــم الوبــني  ،كثـريينال

   .همةاملواحد فقط من أسئلتها  الوأكتفي بذكر سؤ 
نار، أم أن الوهل يدخلون  ،دعوةالسلمني ممن مل تبلغهم املعن مصري غري  )أ. ح(خت األتتساءل 
   ؟مث أصربعد ذلك على عناده وكفره ،دعوةالنار خاصٌّ مبن بلغته الدخول 

ِبَني ﴿ : عزوجـلاهللاحيـث يقـول  ،جـداً قران الواضح في  السؤ الجواب عن هذا الو  َوَمـا ُكنَّـا ُمَعـذِّ
َعَث َرُسوالً َحىتَّ نَـ  ـٌة الُرُسًال ُمَبشِّرِيَن َوُمْنِذرِيَن لَِئالَّ َيُكوَن لِلنَّاِس َعلَـى ﴿ :اىلوقوله تع ، ١٧٧﴾بـْ لَّـِه ُحجَّ
طـرق الوسـلك يف دعوتـه هـذه كـل  ،دايـةاهل متـىن لقومـه األوما من نيبٍّ أو رسـوٍل  ، ١٧٨﴾رُُّسلِ البـَْعَد 
 ،ميكـن أْن نقـول بصـراحة ،يتـنياآل ضـوء هـاتني ويف ،يب واضـحةالداية بأساهلهذه  المكنة إليصامل

ــق علــيهم الــذين مل تــبلغهم الــأن  ذين قامــت علــيهم الــباســتثناء  ،))عانــدينامل ةكفــر ((الدعوة ال ينطب
   جة..احل
 –ال عمـــًال  –يت تنتحـــل قـــوًال الـــســـيحية املف ، موقفـــه هـــذا أكثرمساحـــة ورمحـــة مـــن غـــريهاإلســـالم يفو 

وال  ،لعنـــةالعقـــاب و ال) جموســـياً ووثنيـــاً يســـتحق )ســـيحياملغـــري (( املعـــالتـــرى  ،بـــةاحملرمحـــة و الصـــفيت 
 ســـيحيةاملعـــرتاف باإلفضـــل يف الذين كــان هلـــم الـــســـلمني املحـــىت  –كـــم أحــداً احلتســتثىن مـــن هـــذا 

                                                 
م ١٩٨٧ - -ه١٤٠٧/ ١ط –القاهرة  –إجابات حامسة إىل األخت الفرنسية املسلمة، مؤسسة اخلليج العريب  ١٧٦
 ١٠ -٩ص  –

 ١٥سورة االسراء اآلية  ١٧٧
 ١٦٥النساء اآلية  ١٧٨
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بتول الووجهوا ألمه  ،كرميالوا على وجهه الوأه ،يهودالبعد أن أنكرها  ،سيح ونبوتهاملة الوتأكيد رس
عذاب السيحيني جموسي ووثين ولن تنج روحه من املفكل ما عدا  .تهمالكاذيب و األفرتاء و اإلتراب 

  ...سيحاملرب يسوع الوما مل خيضع ويذعن لكنيسة  ،صليبالما مل يدخل خمتاراً يف مملكة 
شـيخ الكرب األمـام اإليف مكتـب  –قبـل سـنوات  –ذي مت الـوار احلـهـذا إىل  وأدعوك لإلسـتماع معـي

 أربعني أستاذاً جامعياً من خمتلـف ايلوار حو احللقد اشرتك يف هذا  ...زهراألليم حممود شيخ احلعبد
كنـائس ال عشـرة قسـس ميثلـون خمتلـف ايلكما اشرتك فيه حو  ،مريكيةاألتحدة املواليات الجامعات 

صادق بني الآفاق جديدة للتعاون إىل  ستشرافاإل ،وار أصالً احلغرض من هذا ال. كان ..مريكيةاأل
زهـر: نريـد أن األوقف أستاذ أمريكـي يقـول لشـيخ  ،. وبدون مقدمة... وفجأة..سيحيةاملو اإلسالم 
. ولكنها مفاجآة من .. أقل إmا مفاجآةامل ؟نار أم الالسيحيني ممن يدخلون املإذا كنا حنن  ،نعرف
ئـاً رد مفاجالجابة أو اإلكانت  ،) مفاجئاً )تفجري((الأو السؤ الوكما كان  !.!نوويالمريكي األنوع ال

  ..أيضاً 
   :واحد من ثالثةاإلسالم، ناس يف نظر الان  :رد كما يأيتاللقد كان 

  ذين ال يتعرضون حلساب وال عقوبة الطلقاء الوهذا من  ،دعوة أصالً الإنسان مل تبلغه  –أ 
ومل يكن هناك من يساعده على  ،ولكن يف صورة مشوهة وغري واضحة ،دعوةالإنسان بلغته  –ب 

  نسان يفوض أمره اإلمثل هذا و  ،قيقةاحلمعرفة 
  وال ميكن أن حنكم عليه إمياناً أوكفراً  ،اهللا اىل
ولكنـه أصـر علـى كفـره  ،دايـةاهلقتنـاع و األوتـوفرت لديـه أسـباب  ،دعوة واضـحةالـإنسان بلغته  –ج 

  !!!...أن مصريه جهنم ،ومثل هذا ال ختتلفون معنا ...وعناده
وإن بــدت علــى وجــه  ،ميــع إعجابــاً مبــا مسعــوااجلق . وصــفَّ ..ضــحكالقاعــة مــن شــدَّة اللقــد ضــجت 

ب األغربة من خوف آخر مل يفصـح عنـه الأم  ؟ندمالوال أدري أكانت غربة  ..قساوسة غريهالأحد 
  ؟! ...بجلامل

  .؟..ختاألُ جابة أيتها اإلترى هل ترضيِك هذه 
 اهللامبشــيئة  –ن أعــود وأ ،كتـابالوأن ختـتم صــفحات هــذا  ،وراقاألقلــم و الِلــَم املْ وان أن األلقـد آن 

  .؟!..ساباحلرافعة و املقضية ُأخرى تنتظر إىل  –
   ؟...هل أقول وداعاً 

يـــِك  اللقـــد قضـــيُت قرابـــة شـــهرين أحتـــدُث  ..خـــت بعـــداألانـــين مل أرك أيتهـــا  ؟. ملـــن..ولكـــن وداعـــاً 
ى فلسـوف تبقـ ،تعارف أو مل يكـنالوكان  .لقاء أم مل يتمالوسواء أمت هذا  ..وقضية فقط ،كظاهرة
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مسلمة فرنسية ْمل تـرد أْن  ،. كنموذج ملسلمٍة خملصٍة وصادقةٍ ..عنيال) ماثلة أمام )ح –أ ((خت األ
  ..باحلعاطفة و ال. أو عقًال جمرداً من ..يكون إمياmا تقليداً بغري عقل

  ...قاحلقيقة و احلكل إنسان ينشد إىل   وانه لنداء توجهينه
مـد هللا مـن احلو  ،غـربالشـرق أو يف اليف  ،قلـب ويف أي ،نداء لن يذهب صداه ُسـدى يف أي عقـل

  . ومن بعد ،قبل
  

  الهوت الحد داود ُأستاذ علم األعبد  بروفسورالقصة إسالم 
وقّســيس  ،الهــوتالســتاذ يف علــم األ) )بنجــامني كلــداين((بجــل املكــاهن الهــو  ،حــد داوداألعبــد 
 كلدانيني الكاثوليك لطائفة الروم ال

ُ
 ،) مـن بـالد فـارس)أورميـا((م يف ١٨٦٧وقد ولد عـام  .وحدةامل

  . دينةاملبتدائي يف تلك اإلوتلقى يف صباه تعليمه 
ية رئـيس التعليم يف إرسالكان أحد موظفي   )م١٨٨٩ –م ١٨٨٦من سنة (ثالثة أعوام  لويف خال
   .يف أورميا )نسطوريني(الشوريني األنصارى الإىل  بعوثةامل) )كانرت بوري((أساقفة 

دراسات الدريباً منظماً يف حيث تلقى ت ،روماإىل  ))فوهان(( الكاردينالسله أر ) م١٨٩٢ويف عام (
  . م مت ترسيمه كاهناً ١٨٩٥) ويف عام )بروبوغاندا فيد((الهوتية يف كلية الية و فلسفال

ذي تابليــت)) حــول ((ت يف جملــةااليف وضــع سلســلَة مقــ ،ربوفيســورداودالم إشــرتك ١٨٩٢ويف عــام 
دي إيـــريش ريكـــورد)) حـــول موضـــوع ((وكـــذلك يف جملـــةوكـــانرتبوري)) ورومـــا رية شـــو ((األموضـــوع 

  . ))قدميالعهد الصحة أسفار ((
رميي)) وهو حتية جربيل للعذراء بلغات خمتلفة ُنشرت املسالم ((الوللربوفيسور داود عدة ترمجات عن

   .صورة))املكاثوليكية اليات الرساإليف جملة((
لـة يأسـهم يف نشرسلسـلة طو  ،م١٨٩٥بـالد فـارس عـام  إىل وهـو بطريقـه ،وعندما كـان يف اسـتانبول

ليفانــت ((وقــد ُنشــرت هنــاك باســم  ،يوميــةالصــحف الفرنســية يف النكليزيــة و اإللغــة الت باالقــاملمــن 
   .شرقية))الكنائس ((ال) حول موضوع )دالهري 

تــاريخ ونشــر ألول مــرة يف  ،فرنســية يف أورميــاال) )الزارســت((ية الإرســإىل  م إنضــمَّ ١٨٩٥ويف عــام 
 صـوتُ ((أي  :))َتْشـرَعْ  – االَكـ((سـريانية تُـدعى العامـة اللغـة المنشـورات فصـلية دوريـة ب ،يةالرسـاإل
   .))قاحل

)) أورمـي((وحـدة يف املكلدانية الطائفة الم أنُتدَب من قبل اثنني من رؤساء اساقفة ١٨٩٧ويف عام 
ذي عقــــد يف مدينــــة الــــ) )قــــدساملُقربــــان ((الشــــرقيني يف مــــؤمتر الكاثوليــــك ال) لتمثيــــل )اساملســــ((و
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)) وكانـت هـذه طبعــاً بـريود الكاردينـ((ال) يف فرنسـا حتـت إشـراف ورئاسـة ال)مونيـ –لـو –بـاراي ((
  . دعوة رمسية
يت الـ)) الن((األؤمتر،فقد مت نشرها يف صحيفة املب بنجامني يف ذلك األيت قدمها العمل الأما ورقة 

وقــد جــاء يف هــذه  .عــامال) يف ذلــك )بلــرين –تــدعى ((لــويت كانــت الــو  ،قــدساملقربــان النشــرها مؤمتر 
إســـتنكاراً للطريقـــة  ،رمســـي آنـــذاكالكلـــداين)) وهكـــذا كـــان لقبـــه الكهنـــة اليت قرأهـــا ((كبري الـــورقـــة ال
) " )أورميــا((روس يف الــكهنــة الوتنبــأ كــذلك بقــرب ظهــور  ،نســطورينيالتعلــيم بــني الكاثوليكيــة يف ال

Urmia .  
حيــــث قريتـــه ومســــقط رأســــه  ،بــــالد فـــارسإىل  بنجـــامني مــــرة اخـــرى باألم عــــاد ١٨٨٨ويف عـــام 

 ،ذي تــالهالــعــام الويف  .اناwــوهنــاك افتــَتح مدرســة ب ،دينــةامليت يبعــد مــيًال واحــداً عــن الــ) )االدجيــ((
نزعــــات الحيـــث كانــــت  ،ســــؤولية هنــــاكامل) كــــي يتـــوىل )اساملســــ((إىل  كنســـيةالســــلطات الأرســـلته 

ها بــني الو  تلــك  ،آلزاريــنيالبــاء اآلوبــني ) )خودابــاش((حتــادي اإلســاقفة األرئــيس فضــائح علــى َأُشــدِّ
ب األم قـــام ١٩٠٠ســـنة  ديـــدةاجلســـنة الويف أول يـــوم مـــن  .نقســـاماإليت كانـــت Aـــدد بالـــنزعـــات ال

حيـــث صـــلى جبمـــع حاشـــٍد مـــن  .يت ال تنســـىالـــوعظـــة املتلـــك  ،خـــريةاألقـــاء موعظتـــه البنجـــامني ب
كاتدرائيـــة يف  وغـــريهم كثـــري، إجتمعـــوا  ،كـــاثوليكينيالرمـــن غـــري األمبـــا فـــيهم عـــدد كبـــريمن  ،صـــلنيامل
) )ُجــُدد العصــر جديــد ورجــ((وعظــة املاس)) وكــان موضــوع املســ(() خوروثابــاد )ســانت جــورج((

نــاس الكانــت تعــُظ اإلســالم،  نســطورية قبــل ظهور اليات الرســاإلأن  ،يت ذكرهــا فيهــاالــقــائق احلومــن 
ســـيح وموتـــه امليت تتحـــدث عـــن حيـــاة الـــديـــد اجلعهـــد المـــن وىل األربعـــة األكتـــب الأحـــد ( جنيـــلاإلب

 ،بـاراالخصوصـاً يف سـهل م نـداهلوأنه كانـت هلـم عـدة مؤسسـات يف  ،يف مجيع أحناء أسيا )وانبعاثه
 لغـات اىلو )، يوغـورس(رتكيـة اللغـة الإىل  ناجيلاألوأmم ترمجوا هذه  ،صني ومنغولياالتتارو الويف بالد 
طيــب لُألمــة العمــل النكليزيــة مل تقــدم مــن اإلمريكيــة منهــا و األثوليكيــة كااليات الرســاإلوأن  .أخــرى
جهة ُأخرى على تقسيم  وعملت من .بتدائياإلتعليم القليل عن طريق الكلدانية سوى الشورية و األ

طوائـف إىل  ،نهـرينالسـتان وبـالد مـا بـني دوزعة يف بـالد فـارس وكر املو  ،قليلة يف عددهاالمة األتلك 
ر هلـا أن جتلـب الرسـاإلوكأمنـا كانـت جهـود تلـك  .بعضها بعضاً  يعادي ،متعددة دمار الـيات قـد قُـدِّ

تضـحيات ال بـأن يقومـوا بـبعض ايلهـاألواعظ نصـح الـ فـإن ايلتـالوب .ذكورةاملـنهائي لألمة الmيار اإلو 
  .!!اخل. ..جنبيةاأليات الرساإلوال يعتمدوا على  .الرجالليقفوا على أرجلهم ك

 ،ياتالرســاإلن مالحظاتــه مل يـرض عنهــا أســياُد وأل ،واعظ مبـدئياً علــى حــقالــر بوفيســو الولقـد كــان 
   !؟هماحلنت لصاوال هي ك
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 منضــــور احلب)) ليزيــــه(( ونســــنيوراملبــــابوي النــــدوب املوعظــــة أن ســــارع املوهلــــذا فقــــد نــــتج عــــن هــــذه 
ســـــنة  يـــــا منـــــذية روســـــية جديـــــدة يف أورمالتأســـــيس إرســـــ َمتَّ  وكـــــان قـــــد، ))اساملســـــ((اىل)) أورميـــــا((

عمــوم ديانــة إمرباطور  ،قدســةاملديانــة الاعتنــاق إىل  ن فقــد انــدفعوا حبمــاسنســطوريو الأمــا  ،م١٨٩٩
  !..روسيا

 ،روسـيةالانيـة و االملو  فرنسـيةاإلو  جنليكانيـةاإلمريكيـة و األ :يات عظيمة هـيالوكانت هناك مخس إرس 
مجيــع  ،ســفراءالقنــاص و الو  ،ةغنيــالدينيــة المعيــات اجليت تــدعمها الــكليــاAم وصــحافتهم إىل   ضـافةاإلب

ليتبعوا واحداً أو أكثـر  ،ف كلداين أشوري هرطوقيالهؤالء كانوا يسعون لتحويل ما يقرب من مائة 
روســية ســرعان مــا ســبقت الية الرســاإلصــلية ولكــن األعقيــدة النشــقني عــن املَهــرَطقني املمســة اخلمــن 

ــت هــذه  .خــريناآلوتقــدمت علــى  شــوريني اآلبــل أجــربت  ،دفعــت يتالــذات هــي الــية بالرســاإلوكان
إىل  ذين كـــانوا عنـــد ذاك قـــد هـــاجرواالـــ ،كردســـتانيةالبليـــة اجلقبائـــل الم وكـــذلك ١٩١٥فـــرس عـــام ال

   .سالح ضد حكوماAمالاس وأورميا ألن حيملوا املسهول س
  . صليةاألباقي فقد طُوردوا من أرضهم الأما  ،رباحلناس يف النتيجة فقد هلك نصف هؤالء الوب
   .١٧٩؟صحيحةال اهللامسيحية ديانة الديانة الكبير، هل ال تساؤلال

ل يف احلــويبحــث عــن  ،ذي كــان ملــدة طويلــة يتغافــلالــكبــري التســاؤل الو  :حداألربوفســورعبداليقــول 
ا اهلواmـا وأشـكالسـيحية مـع املديانـة الهل كانـت  .قمةالإىل  ناآلوقد وصل  ،كاهنالذهن صاحبنا 

  ؟؟ صحيحةالديانة الهل هي  ،وفساد كتبها ،هامع عدم مصداقيتة شرعيت ،تعددةامل
عنــب الواقــع وســط حقــول الصــغري الدنيا يف منزلــه الــكــاهن نفســه عــن الم عــزل ١٩٠٠ففــي صــيف 

صالة الومكث هناك شهراً كامًال يقضي وقته يف  ،))االدجي((شهورة امل))  بوالغيايلش((قرب عني 
زمــة علــى األوأخــريا إنتهــِت . ة مــرة بعــد مــرةصــلياألقدســة بنصوصــها املكتــب اليعيــد قــرآءة  ،تأمــلالو 

إىل  يت شــرح 7ــا وبصــورة صــرحيةالــ)و )أورميــا((ألســاقفة يف رئيســاإىل  ة رمسيــة بعــث 7ــاالصــورة اســتق
وقـد قامـت  .كهنوتيـةالتخلـي عـن وظائفـه الإىل  يت وجـدت بـهالسباب األتوما عاوَدو)) ((ونسنيورامل
ومل تكــن هنــاك أيــة  .ولكــن دون جــدوى ،قــراره كنســية بعــدة حمــاوالت لكــي يعــود عــنالســلطات ال

ــني  ،خصــومات شخصــية ــني رؤســائهاألومل تكــن هنــاك أيــة خالفــات ب ل مــا بــل كــ ،ب بنجــامني وب
وهـذا مـا أصـبح يـدعى  –سـيد داودالعدة أشـهركان  الوطو  .ة شعورووعي مقصودالحدث كان مس

                                                 
ومن غرائب والوان ما شاهده عبد االحد داود، ما جرى للكاهن من خالل ما رأى أو مسع من تناقضات من  ١٧٩

مضاmا النقية، لذا بدأ يدرس املسيحية من  -وهو املتضلع بعلوم الديانة النصرانية  –اخالل اإلرساليات التبشريية 
 بطريقة علمية، ليجد اخللل، أو ماهو دخيل وما هو صحيح يف كتب ومصادر الديانة املسيحية!!
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فارســية حتــت إمــرة أحــد المــارك اجلربيــد و ال)) مفتشــاُ يف زتربيــ(( –قــد اســُتخدم يف  –ناآليـُـدعى بــه 
كمــدرس  ))حممــد علــي مــريزا((عهــد الونقــل بعــد ذلــك ليــدخل يف خدمــة ويل  ،بلجيكــنيالرباء اخلــ

 ماعـة ((اجلإىل  م زار بريطانيـا مـرة أخـرى حيـث انضـم١٩٠٣ويف عام  .ومرتجم
ُ
ـدة بـامل )) ويف اهللاَوحِّ

توعية التعليم و الكي يقوم مبهمة  ،فارس إىل جنبيةاألربيطانية الوحدين املم أرسلته مجعيُة ١٩٠٤عام 
مواجهات عديدة مع شيخ  وبعد ،زارمدينة إستانبول ،بالد فارسإىل  ويف طريقه ،بني مواطنيه وأهله

وبعــد عــرض  ، ١٨٠قدســةاملة اإلســالميديانــة الإعتنــق  ،دين أفنــدي وعلمــاء آخــرينالــ المجــاإلســالم 
نتابعه وهو يعرض لنـا مـا خفـي مـن أسـراركتب  ،حداالربوفيسورعبدالمتعة مع املرحلة الوار، و احلهذا 
   .r وحدانية ونبوبة حممدال ،نصارى حولال
  

  مقدسالكتاب الفي  r محمد
يت الـــصـــححة املنســـخ القـــدس،مارواه مرتمجـــاً مـــن املكتـــاب اليف  rوممـــا جـــاء يف كتابـــه بعنـــوان حممـــد

واردة يف الـــــــ ،يـــــــةالتال كلمـــــــاتالولنقـــــــرأ  ،جنبيـــــــةاألربيطانيـــــــة و القـــــــدس املكتـــــــاب النشـــــــرAا مجعيـــــــة 
وأجعل   ،أقيم هلم نبياً وسط إخوAم مثلك(( :))١٨ملة اجل ١٨فصل ال((توراةالمن  ))تثنية((الِسْفر

  ). )كالمي يف فمه
سـيح نفسـه املف ،)) فإmـا تبقـى غريمتحققـة وال نافـذةحممـد(( علـىاالكالم ال تنطبق الكان هذا فإذا  

عـودة إىل  وأmـم يتطلعـون ،رأيالـحىت أن حوارييه كانوا علـى نفـس  ،يهالشار املنيب المل يدَِّع أبداً أنه 
   .١٨١نبوةالسيح مرة ثانية لكي تتحقق امل

وحــي مــن (( :نبــوءةال) تقــول هــذه ١٧ -١٣(يــات اآل ٢١صــحاح اإل ،ووردت يف إصــحاح إشــعيا
َدانينيالتبيتني ياقوافل  ،عربالوعر من بالد اليف  ،عربالجهة بالد  وافوا  ،تيماءويا سكان أرض  ،دَّ

 ،رباحلــمــن أمــام شــدة  ،شــدودةاملقــوس الومــن أمــام  ،ســيوف هربــواالفــإmم مــن أمــام  ،ارب خببــزهاهلــ
 ،قــواساألجـري، يفــىن كـل جمـد قيــدار، وبقيـة عـدد األيف مـدة ســنة كسـنة  ،سـيداليل  الفإنـه هكـذا قــ

  نبوءات يفالإقرأ هذه  محل))بين قيدارتضْ  المن أبط
فـإذا كـان  ، مـن فـاراناهللايت تتحدث عـن قـدوم نـور التوراة السفرمن أسفار كما جاءت يف   ))أشعيا(( 

                                                 
حممد يف الكتاب املقدس، تاليف الربوفيسور عبداالحد داود ترمجة: فهمي مشّا، مراجعة وتعليق: أمحد حممد  ١٨٠

باختصار  ٨٢-١٣ص  - م ١٩٨٥ - ١٤٠٥/  ١ط الّصديق. الرئاسة احملاكم الشرعية والشؤون الدينية بدولة قطر
MUHAMMAD IN THE BIBLE By Prof B KELDANI 

 ٣١املصدر نفسه ص  ١٨١
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علــى األســلف الد و -اجلو -وه )عــدنان() حيــث ولــد لــه قيــدار)فــاران((إمساعيــل قــد ســكن يف قفــار 
وإذا كــان  ،اهللاوحي مــن الــأن يــأتيهم ) عــدنان( دار-ب علــى أوالد قــي-وإذا كــان قــد كــت ،للعـرب

ظـالم الحيث كان   ١٨٢ ))لبيت عظميت((قدس متجيداً املقبلهما للذبح على رعية قيدار أن تُبدَي ت
  رض أن األبقعة من المث كان على تلك  ،رض لقرون عديدةاأليلف 
مـن أوالد قيـدار، فـإذا كانـت هـذه كلهـا تتالشــى  البطــاألوكـذلك كـل أجمـاد  ،رمـاةالعـدد مـن التـس 
فــإذا كــان كــل  ،ربالــنــور مــن التقبــل  قــوسالو  ،ســلولاملســيف الفرارأمــام البعــد  ،ســنة واحــدة لخــال

كــالم غــري شــخص الفهــل هنــاك مــن يعنيــه هــذا  ،شــدودةاملذي حتقــق لقيــدار، وذلــك الــد اwــذلــك 
   .)٣ملة اجلصحاح اإل ،حبقوق( !؟))حممد((فاران)) هو((واحد من 

 )دحمم(و ،فارانالذي استقرَّ يف قفار ) العدنان(دار -من قي ،نيهفمحمد هو من نسل إمساعيل وب
 ،رضاألظـالم يلـف ال) عنـدما كـان )ياإلهلـ وحي((الـ عرب عن طريقهالذي تقّبل الوحيد النيب الهو 

 .رب يف بيتــهالـذي متجَّــد اسـم الـوحيـد البلـد الومكـة هــي  .ي يف فـاراناالهلنــور الة شعشـع لـومـن خال
ــت الــوكــذلك جــاءت رعيــة قيــدارتتقبل  قــد اضــطهده  ،فهــا هــو حممــد ، ١٨٣اهللاوحي علــى مــذبح بي

   .١٨٤فاضطر للهجرة من مكة ،عبهش
أو  هنصـراين حبكـم اعرتافـالسيحي أو املوث الثالو  :نصارى وعا7م بقولالؤلف عن عقيدة املوحتدث 
 ،فإنـــه ينســـب خصـــائص شخصـــية منفصـــلة لكـــلِّ شـــخص ،اإللـــه شخصـــيات يفالبتعـــدد  ،تســـليمه

ال ميكـن قبـول هـذا ولـذلك  ،يـةوثنالثولوجيـا املوجـودة يف املشـا7ة لتلـك املعائلـة الويستفيد من أمساء 
  . هلصحيح لالالفهوم امل تثليث على أنهال
أبــدي ال  ،وهــو أزيل ال أول لــه ، ١٨٦ولــيس لــه أُم ، ١٨٥كمــا لــيس إبنــاً ألب ،بــن لــيس أبــاً إلاهللافــ 

                                                 
هو بيت اهللا يف مكة احلرام، وليس كنيسة  ٧اجلملة  ٦٠يف اإلصحاح إليه  يقول الربوفيسور عبداالحدواملشار ١٨٢

 ٣٤املسيح، كما كان يعتقد املفسرون املسيحيون، املصدر نفسه ص 
ََناِم َأينِّ أَْذَحبَُك فَاْنظُْر َماَذا تـََرى قَال يَ ﴿إشارة إىل قول اهللا تعاىل:  ١٨٣

ا فـََلمَّا بـََلَغ َمَعُه السَّْعَي قَال يَا بـَُينَّ ِإينِّ أََرى ِيف امل
هو سيدنا إمساعيل عليه السالم، ) والذبيح ١٠٢. (الصافات:﴾أََبِت افْـَعْل َما تـُْؤَمُر َسَتِجُدِين ِإْن َشاَء اللَُّه ِمَن الصَّاِبرِينَ 

تفسري القران العظيم، واليهود يعتقدون أنه إسحاق عليه السالم، وقد ذكر تفصيل القصة ابن كثري يف تفسري. أنظر 
 ١لبنان ط –دار اجليل بريوت  -ه٧٧٤لإلمام احلافظ ايب الفداء امساعيل ابن كثري القرشي الدمشقي املتوىف سنة 

٤/٢٠ 
 ٣٤ب املقدس صحممد يف الكتا ١٨٤
ِسيُح اْبُن اللَِّه ﴿كما رد القران على هذه املزاعم الباطلة بقوله:  ١٨٥

َ
َوقَالِت اليَـُهوُد ُعَزيـٌْر اْبُن اللَِّه َوقَالِت النََّصاَرى امل

 ).٣٠(التوبة:  ﴾ يـُْؤَفُكونَ َذِلَك قـَْوُهلُْم بِأَفْـَواِهِهْم ُيَضاِهُئوَن قـَْوَل الِذيَن َكَفُروا ِمْن قـَْبُل قَاتـََلُهُم اللَُّه َأىنَّ 
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عتقــاد  اإلهــذا ، قــدسالروح الــ هــو اهللاو  ،بــناأل هــو اهللاو  ،باأل هــو اهللاعتقــاد بــأن اإلو  ، ١٨٧آخــر لــه
وهــي ســواء منفصــلة أو متحــدة  ،واعــرتاف متهــوٌر بثالثــة كائنــات ناقصــة ،اهللايــة كفــر صــريح بوحدان

وأن واحـداً  وحدة ليست أكثرمن واحـد وال أقـل،الرياضيات كعلٍم إجيايب تُتلِّمنا أن الو  ال ميكن ؛معاً 
واحـــد الوبعبـــارة ُأخـــرى فإنـــه ال ميكـــن أن يكـــون  ،ال ميكـــن أن يســـاوي واحـــداً + واحـــداً + واحـــداً 

  . ثالثةالواحد هو ثلث الألن  ،لثالثة مساوياً 
كمـا أنـه  ،ثالثـة ال تسـاوي واحـداً العكس فـإن الثلـث. وبـالواحد اليسـاوي الوقياساً على ذلك فإن 

رقـام األقيقة فإن مجيع احلزمن. و الكميات و السافات و املبعاد و األوزان من مجيع األمعيار للمقاييس و 
   .نوعالمجع عشر وحدات متساوية من نفس  عشرة هي حاصلال) و ١( وحدةالهي حاصل مجع 

ه ((الـــإن كـــل شـــخص  ،إمنـــا يقولـــون لنـــا ،شـــخاصاألوث مـــن ال يف ثـــاهللاذين يقولـــون بوحدانيـــة الـــو  
ــني وكــاملني، اهلــلكنــه ال يوجــد ثالثــة  ،وكامــل ،أزيلٌّ  ،قــدير، دائــم ة قــديرين موجــودين ودائمــني وأزلي

فإننـا ســنطرح هــذا  ،ذكور أعــالهاملــنطـق املطة يف وإذا مل تكــن هنـاك سفســ .ه واحـٌد قــدير))الــولكنـه 
ُمُه اللغز)) ((ال  : يةالتالعادلة املويكون طرحنا له ب ،كنائسالذي تُقدِّ

 ه واحد اله واحد + اله واحد + اله واحد = ال 
  .!..؟ةاهلاً واحداً = ثالثة اهل :كذلك فإن

  حداً منهما فقطبل يساوي وا ،ةاهله واحد أن يساوي ثالثة لال ميكن ال :أوالً 
 ١=  ١+ ١+ ١فـإن اسـتنتاجك بـأن  ،ه كامـٌل مثـل قرينَـْيـهالـمبا أنك تسّلم بأن كـل شـخص  :ثانياً 

  ..!!سخفالبل هو ضرٌب من  ،ليس استنتاجاً رياضياً 
تســاوي  ،عنــدما حتــاول أن تثبــت أن ثــالث وحــدات ؛أو جلاجتــك ،غ يف عجرفتــكالفأنــت إمــا مبــ
 ،وىلاألة الــاحلويف  .مــن أن تعــرتف بــأن ثالثــة تســاوي ثالثــةلــو أنــك أجــنب وأخــوف  ،وحــدة واحــدة

ــت حــًال خاطئــاً ملســ ــك لــن تســتطيع أبــداً أن تثب ثانيــِة تنقصــك الة الــاحلويف  ،ٍة مــا بعمليــة زائفــةالفإن
 اهللامســـلمني ونصـــارى نـــؤمن بـــأن  –ذلـــك أننـــا مجيعـــاً إىل  يضـــاف .ة ثالثـــةاهلـــشـــجاعة بإميانـــك بال

 وقـد اال" فمـا مـن فـراغ أو ذرة  Omnipresentوجـود "الضـور و احلأو أنـه دائـم  ،موجـود دائمـاً 
   .١٩٠عليه  ١٨٩وهيمن  ١٨٨ به اهللاأحاط 

                                                                                                                                            
 ).٣(االخالص:  ﴾َملْ يَِلْد وََملْ يُوَلدْ ﴿كما يف قوله تعاىل:  ١٨٦
 ).٣(احلديد:  ﴾ُهَو اَألوَُّل َواآلِخُر َوالظَّاِهُر َوالَباِطُن َوُهَو ِبُكلِّ َشْيٍء َعِليمٌ ﴿كما يف قوله تعاىل:  ١٨٧
نَـُهنَّ لِتَـْعَلُموا َأنَّ اللََّه َعَلى ُكلِّ اللَُّه الِذي َخَلَق َسْبَع مسََ ﴿كما قال تعاىل:  ١٨٨ اَواٍت َوِمَن اَألْرِض ِمثْـَلُهنَّ يـَتَـنَـزَُّل اَألْمُر بـَيـْ

 )١٢. (الطالق:﴾َشْيٍء َقِديٌر َوأَنَّ اللََّه َقْد َأَحَاَط ِبُكلِّ َشْيٍء ِعْلماً 
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 اهللايؤمنــوا بوحدانيــة  نصــارى أmــم مــا ملالالبــد يل مــن تذكري  :يقــول هلــم ناصــحاً  تــذكرة رائعــة هلــؤالء
 ،دقـةالوعلـى وجـه  قـيقياحله االلـفإmم يكفـرون قطعـاً ب، ثالثةالشخاص األمياَن باإلوينبذوا  ،طلقةامل

كـافر الوثين الـيت يعبـدها الة اإلهل وهو أن ،ولكن باستثناء واحد ،نصارى مشركونالقول بأن الميكن 
وهـي صـيغة  –باأليكون فيـه  ،ثالثة للكنائس تتميز بطابع خاص 7االة اإلهل بينما ،ية وباطلةالخي

شــخص الوأمـا   ١٩١د نـيب وخــادم هللابــن جمـر اإلولكـن ، قيقــياحلوحيـد ال اإللـه وهــو –ق المرادفـٌة للخـ
 اهللاوكلهــا تعمــل يف خدمــة  ،يت ال حيصــيها عــدّ الــرواح األفإنــه واحــد مــن  ،قــدسالروح الــث هــو الــثال

١٩٢.   

                                                                                                                                            
ِلُك ا﴿كما قال تعاىل:  ١٨٩

َ
َُتَكبـُِّر ُسْبَحاَن ُهَو اللَُّه الِذي ال الَه اال ُهَو امل

َُهْيِمُن الَعزِيُز اجلَبَّاُر امل
ْؤِمُن امل

ُ
لُقدُّوُس السَّالُم امل

 )٢٣. (احلشر:﴾اللَِّه َعمَّا ُيْشرُِكونَ 
 ٤٧حممد يف الكتاب املقدس ص ١٩٠
آتَاِينَ الِكتَاَب  قَال ِإينِّ َعْبُد اللَّهِ ﴿كما قال سيد املسيح عليه السالم معرتفًا بعبوديته هللا تعاىل ساعة والدته:  ١٩١

وقد أجاد وأفاد العالمة الشيخ رمحة اهللا خليل الرمحن اهلندي بقوله: إنكم تعرتفون بأن اليهود  ٣٠. مرمي:﴾َوَجَعَلِين نَِبّياً 
أخذوه وصلبوه وتركوه حيًا على اخلشبة، ومزقوا ضلعه، وأنه كان حيتال يف اهلرب منهم، ويف اإلختفاء عنهم، وحني 

، حاال فيه، فِلَم مل اإلله حاآل فيه، أو جزء من اإلله املعامالت، أظهر اجلزع الشديد، فإن كان اهلاً، أو كان عاملوه بتلك
يدفعهم عن نفسه، وِملَ مل يهلكهم بالكلية، وأي حاجة به إىل إظهار اجلزع منهم، واإلحتيال يف الفرار منهم، وباهللا أنين 

قول هذا القول، ويعتقد صحته، فتكاد أن تكون بداهة العقل شاهدة التعجب جدًا أن العاقل كيف يليق به أن ي
 اإلله بكليته، أو حّل بعض اإلله هوهذا الشخص اجلسماين املشاهد، أو يقال: حلّ  اإلله بفساده. وإما أن يقال، بأن

قتله اليهود كان ذلك  وجزء منه فيه، واألقسام الثالثة باطلة، أما األول: فألن اله العامل لو كان هو ذلك اجلسم، فحني
قوال، بأن اليهود قتلوا اله العامل، فكيف بقي العامل بعد ذلك من غري اله؟! مث أشد الناس ذًال ودناءة اليهود، فاالله 

مكتبة الثقافة  –الذي تقتله اليهود اله يف غاية العجز. إظهار احلق، تاليف العالمة الشيخ رمحة اهللا خليل الرمحن اهلندي 
 ١/٤٣١املركز اإلسالمي للطباعة  –القاهرة  –الدينية 
 ٤٧حممد يف الكتاب املقدس ص ١٩٢
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  تثليثالشرقية لفكرة الكنائس المعارضة 
وتعتقــد أن  ،تثليــثالقائمــة علــى عقيــدة الغربيــة الكنــائس الشــرقية للنصــارى مل توافــق الكنــائس الإن 

  ...سيحياملللفكر  ،يدة باطلة ودخيلةعقالهذه 
شــرق قــد عارضــت الوِحــدة يف املكنــائس الوجيــدر بنــا أن نضــيف أن  :حــداالبروفســور عبداليقــول 
) علـى )رابـعالللـوحش ((كامـل الدمار الـوأmـا عنـدما شـاهدت  ،تثليـثالقـائلني بالوعارضـت  ،دائماً 

فعى حلواء بعبارات األ لذي نطق من خالالن شيطاالأما  ،هفإmا تقبلته واتبعت ،عظيمال اهللايد رسول 
قــرون الذي نبــت مــع الــ )Little Horصــغري (القــرن الفوهــة  لعلــى مــن خــالاأل اإللــه كفرضــدال
فلــم يكــن ســوى  ،ثــامن)) ]الصــحاح اإلو  ،رابــع [ ِســْفر((دان))الوحش الــعشــرة علــى رأس القــرون ال
وبعنـــف  ،بصـــورة رمسيـــة ،ســـكوين))ملامع ((اwذي أعلـــن عـــن اتبـــاع عقيـــدةالـــكبـــري)) القســـطنطني ((

وذلـك  ،بـداألإىل  وعودةاملرض األشيطان وأزاحه من ال) فقد حطَّم إبليس أو )حممد((وأما  ،شديد
   .١٩٣قاحلواحد ال اهللادين اإلسالم بإقامة دين 

 ،نصـرانيةالديانـة اليف علوم  عٌ ومتضلِّ  ،نصارىالمن رجل كان من كبارعلماء واضحة فهذه شهادات 
عقيدة السلمون باملطلق عليه حنن ذي نالو  ساسي للديناألرتكز املعد ذي يال ،الهوتاللم وخاصة ع

 اهللامعرفة ((صطلحات املود يف كل هذه قصاملف ،صطالحاإلوال مشاحة يف  ،مياناإلأو  ،توحيدالأو 
طريقتـه ب ،حـداألواحـد ال اإللـه شـاقة حبثـاً عـنالهمـة املفقد قام 7ـذه  ،))ومعرفة صفاته ،اىلق تعالاخل
 يهــدي لدينــه مــن يشــاء مــن اهللاو  ،قاحلــوأيــده وهــدى قلبــه لإلســالم  ، عليــهاىل تعــاهللاففــتح  ،فريــدةال

  . عباده
  )أ .(ن بلجيكيال العماألإسالم رجل  قصة

دعوة يف التبليغ و المجاعة إىل  ينتميمهندس بلجيكي تقى مع الأنه  ؛ ١٩٤عيد خ حممداأل حدثين
 اىل تعاهللامث هداه  ،اً وكان نصراني ،دهلوي يف نيو دهليالياس المد دين شيخ حمالند يف مركزنظام اهل

 :قائالرجل عن كيفية إسالمه الهذا  حتدث :قائال قصة إسالمه خ حممداأليروي اإلسالم، إىل 
وقصور  الأمو من  ،دنيويةالسعادة الواسع وأملك كل أسباب النفوذ الو  المو األكنت من ذوي 

 اىل تعاهللاما منحين  ومع ،نصرانيةالديانة الكنت على  ،يف بلجيكا ومصانع وسيارات وزوجة مجيلة

                                                 
 ٤٨املصدر نفسه ص ١٩٣
مستشار قانوين يف وزارة الصناعة، وقد حدثين عن هذا الرجل البلجيكي الذي أسلم، ولكن مع األسف قد نسي  ١٩٤

ستدالل من القران والسنة، وصيغة احلوار امسه.. والعربة من القصة المن األسم. لذا أشرت إىل امسه بالرمز (ن. أ) اإل
 من كالمي اخلاص لكي تكون القصة مشوقة..
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 لماذا اعتنقنا اإلسالم دينا؟

  . نومالومل أشعر بطعم  ،سعادةالمل أكن أشعر ب ،واسعالعطاء المن 
إن يف استعالمات  :يلت الفق ،سكرتريةال جائتين سبان!احليام فوجئت بشيء مل يكن باألأحد  يف
 ؛يةالأmم يريدون مساعدة م فظننت ،تحدث معكاليريدون مواجهتك و  أشخاصصنع ثالثة امل

دير قد خولين أن املإن  :يهم قائلةال سكرتريةالفرجعت  ،الاملإعطهم ما يشاؤون من  :فقلت هلا
 .لكننا جئنا لزيارتهو  ؛يهال حباجةولسنا  ،االولكننا ال نريد م :واالق .ذي حتتاجونهالبلغ املأعطيكم 

زياريت من غري أن تكون له إىل  من يأيت هناكوقلت يف نفسي:هل  ؛فتعجبت من جوا7م :الق
 أكثر الح وهذا ، وهلم مصلحة دنيوية يف زيارAماأل يأتونينوحىت أقاريب وأصدقائي ال  ؟حاجة

  . ناسال
 مخس األأن يأخذ من وقته  يستطيعال  ،جداً  ديروقته ضيقٌ املأن  :قويل هلم :للسكرترية الفق

  . دقائق
  . عليه فدخلوا ،حنن موافقون :واالفق

 ،سماءالكأmم مآلئكة نزلوا من  ،وقاراليبة و اهلوعلى وجوههم يَّ فلما دخلوا عل :)ن. أ( يقول
   ؟ديةاهلما هي هذه  ، هديةايلقدموا 

لـذا شـعرت  ،عنويـةاملقيمتهـا دية هلا اهلورغم بساطة  ،وسواكعطر  ،هدية متواضعة ،هدية بسيطةإmا 
ــيب  لقــد حــثَّ  ،نــاسالكبــرييف نفــوس الديــة هلــا أثرهــا هلا.نعم رياخلــويريــدون يل  ،أmــم حيبــونين عليهــا ن
   .))Aادوا حتابوا(( :بقوله rنام األفخر  مداإلسالم حم

  حوار ال وبدأ
، ذاناآلإليه  ويصيخ ،قلبالإليه  يطمئنصدر،و الإليه  ينشرح ذيالوار احلب ،ادىءاهلوار احلمعي ب بدأوا

دين الــولــيس يف  ،ولــيس حكــرا ألحــد نياملللعــنســانية اإلرمحــة و الوأنــه ديــن اإلســالم، بــدأوا يعرفــونين ب
  نار الناس من عذاب المن أجل إنقاذ إليه  يدعونولكنهم جتاوزعلى أحد أبدا  اإلسالمي

  عهدالبيلتزم  مسلمال
َوَمـْن أَْوَىف ِمبَـا َعاَهـَد ﴿ :عظـيمالجر األمن وراءه  الين أنهويعتقد  ،ق يفي بعهده إذا عاهداحل سلمامل

   .١٩٥﴾َفَسيُـْؤتِيِه َأْجراً َعِظيماً  لَّهَ ال َعَلْيهُ 
   ؟ديثاحلوقفتم عن تأراكم قد  :هلم الفق ،ديث معهاحلفبعد مخس دقائق توقفوا عن 

آلبـــاس  :الفقـــال نزيـــد عليهـــا ، مخـــس دقـــائق بيننـــاذي الــعهـــد الفهـــذا  ،هـــذا مـــا اتفقتـــه معنـــا :واالفقــ
مل يشبع من  )أ .ن(ديراملولكن  وار؛احلى إنته ،تكلموا فإن هذا حديث شيق مل أمسع مثله من قبل

                                                 
 ١٠سورة الفتح اآلية  ١٩٥
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 لماذا اعتنقنا اإلسالم دينا؟

يف  اصـةاخلللـدعاة طـريقتهم  و .زيـداملومتىن  ،ضمآنالذي يثلج قلب الكالم ال ،شيقالديث احلهذا 
تعلموهــا مــن  كمـا ،ســآمةالديث خمافــة احلـة يف الــطاإلوهــي عـدم  ،نصـح لآلخــرينالوعظـة وتقــدمي امل

 r اهللاكــان رســول ((: قــوهلم ،كــرامالحابه كمــا جــاء عــن أصــ rكــرمي المــن رســوهلم  ،مــةاألمعلــم 
كثـارمن اإل فـإن  ،بـه وحبديثـة متعلقـا)... فيبقـى مـن يهـوى حديثـة )سـآمةالوعظـة خمافـة امليتخولنا يف 

فلما أرادوا  ...أكالت منعتْ  رب أكلةٍ  :قيل وكماطعمة األطعام واحد قد مينع صاحبه من كثريمن 
  ...قريب من مصنعكالسجد امليف  :واالق ؟لقآءكم أردتأين أجدكم إن  :)أ .ن(هلم  الروج قاخل

ــــت  إنتهــــى  اىلو  ،رتقــــبامللقــــاء ال اىلبعــــد فــــراق قصــــريف لقــــائهمل وزاد شــــوقه ،صــــنعاملعمــــل يف الوق
  . يت نسمعهاالفاجآت امل

  بعد فراق قصير لقاء
أم أهم بشر  ،يت حيملوmاالخالق األوب ؛7موأنا معجب  ،سجداملذهبت للقائهم يف  :)أ .ن(يقول 
ــطمــثلهم ولكــن مل أرَ  إmــم بشــر !؟مالئكــة  رمحــه ايلغــز الكبــري حممــد ال داعيــةال صــدقو  .يف حيــايت ق
  :العنــدما قـــ

ُ
 ،يـــهالع صـــا يســـمع حــديثك وين حيبــكذي الـــ، فــإن ١٩٦بـــك قــد يـــذوب فيـــك عجــبُ امل

  .!!؟اإلسالم عنديث احلفكيف ب ،مرية فيهذي الال ياإلهل وحيالعن فكيف مبن يتكلم 
   ؟عليه أنتمذي الدين الوعلى  ؛أريد أن أصبح مثلكم : )أ .ن(لهم  الق
   .توفيقالومتنوا يل  ،فرحبوا يب وفرحوا فرحا عظيما :الق

   .كبرياً   وأحببته حباً  ،ديناً اإلسالم  إعتنقتُ نة املمد و احلوهللا 
  . سنواتالطيلة هذه  ،ذي كان سببا يف شقائيالكبري الفراغ الوبه ملئت  ،حقا انه دين عظيم

  محنةالو  ءبتالاإل
 ؛سوءالمارة باألنفس النصرعلى الونشوة  ،عظيمالفرح الأنا يف غمرة هذا  وبني :)أ .ن(يقول 

 ،مد كبحت مجاحهااحلألنين وهللا ، نفسي معرة املشكلة هذه املليست  ،واجهت مشكلة كربى
شريكة  يت هيالرة مع زوجيت املشكلة هذه املإن دا هلا. ابعد أن كنت ضعيفا منق ،وأخذت بزمامها

 ،ادةامل تعبدبل  الامللهو وأmا حتب الفالت وأماكن احلإىل  ذهابالقد اعتادت  احيث أmحيايت 
بعد أن  ؛يومالمنذ  معهافالبد يل أن أقرر مصريي  ؟يومالرأة زوجة يل بعد املوكيف تكون هذه 

 المة للمال قي ،كل ما أملك  أجلهفالبد يل أن أضحي من  ،ايلعظيم رأس مالدين الأصبح هذا 
من  ؛زوجةالصارحة مع املد و اجل حياة األ أماميليس  ،فاضلةالخالق األيت ال تتخلق بالزوجة الو 

                                                 
 ٢٨٦مع اهللا، حممد الغزايل ص  ١٩٦
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 لماذا اعتنقنا اإلسالم دينا؟

شودة نامليت الوأجد ض ،ةقاحلسعادة الفيه  الذي أنال طريقالهذا هو  ،اىل تعاهللاأجل من إرضاء 
ليس  ؟ميلةاجلجة زو الاه و اجلو  الاملذي قدمه يل الما  ،سنواتاليت كنت أحبث عنها طيلة هذه ال

 - سف األومع  –ناس يعتقدون الوأكثر  ،عيشالضنك  األمل أجد يف حيايت ، عناءالشقاء و الغري 
تبني يل أن  لقد الاملسعادة ليس يف مجع ال ..ال..ال ،الاملإىل  اسةاملاجة احل ،عيشالأن ضنك 

فراغ الو  ،اىل تعاهللا عميق كلها كانت بسبب بعدي عن منهجالزن احلو  رقاألو  ،نفسيةالضطرابات اإل
ا - كم ،ه-سبحان اهللاعرضي عن منهج إ بب-كلها بس ،نعم ..نعم ،كنت أعيشه  ذيالكبري ال
َربِّ  القَ  *أَْعَمىِقَياَمِة الذِْكرِي فَِإنَّ َلُه َمِعيَشًة َضْنكًا َوَحنُْشرُُه يـَْوَم  َعنْ َوَمْن أَْعَرَض ﴿: اىلتع ال-ق

  .١٩٧﴾يَـْوَم تـُْنَسىالأَتـَْتَك آيَاتـَُنا فـََنِسيتَـَها وََكَذِلَك  َكَذِلكَ  الْنُت َبِصريا*قَ ِملَ َحَشْرَتِين أَْعَمى َوَقْد كُ 
 ،رجولةالحياة اإلسالم، ألبدأ حياة  نهار؛الشمس يف رابعة الأمامي ك قد أصبح واضحاً  قُّ احلن اآلو 

صراط اللين عن ذين أضالن شيطاالأوهلم  ،سبب شقائي كانواذين  الفالبد يل أن أقاوم كل أعدائي 
  علي أن أقاطعه  ،سويال
َا َيْدُعو الِإنَّ ﴿: اهللاكما أمرين  ،بداأل اىل ُذوُه َعُدّوًا ِإمنَّ لَِيُكونُوا ِمْن  ِحْزبَهُ شَّْيطَاَن َلُكْم َعُدوٌّ فَاختَِّ

   .١٩٨﴾سَِّعريِ الَأْصَحاِب 
  ... سبحانهاهللاّصحيح بالميان اإل االنسان اإلحقاً ال ميلىءُ فراغ 

ؤلف بأفكاره املفقد حاول  ،ياةاحلقلق وابدأ بالدع  :قرأُت كتابًا عنوانه اً أكثر من عشرين عام قبل
  . ..راهقةاملنفسي يف سنِّ القلق الشاب من ال ما يعانية اجلقاصرة أن يعال

   !؟ؤلف قد مات منتحراً املأتعلمون أنَّ 
   ؟هفكيف يقدر حلَّ مشاكل غري  ،إنَّه مل يستطع حلَّ مشاكله ومهومه

ــ ،نفســية يف كتــاب ربِّــهال لألمــراضشــايف العــالج الفإنَّــه جيــد  ،ســلماملأّمــا  ــواْ الــ﴿ :اىلتعــ الق ِذيَن آَمُن
   .١٩٩﴾ُقُلوبُ الّلِه َتْطَمِئنُّ ال ِبذِْكِر االَ ّلِه الَوَتْطَمِئنُّ قـُُلوبـُُهم ِبذِْكِر 

ــيطانال مــداخل اجلَ نعــم علــيَّ أن أُعــ :)أ .ن(يقــول  ــ ،شَّ  : َذُه عــدواً كمــا أمــرين ريب بقولــهعلــيَّ أن أختَِّ
َا َيْدُعو ِحْزبَُه لَِيُكونُوا ِمْن َأْصَحاِب الِإنَّ ﴿ ُذوُه َعُدّواً ِإمنَّ    .٢٠٠﴾سَِّعريِ الشَّْيطَاَن َلُكْم َعُدوٌّ فَاختَِّ
ارٌَة نـَّْفَس َألَمَّـالـِإنَّ ﴿: اىلتعـأمـرين ريب سـبحانه و كمـا سـوء  الب مارةاألعليَّ أن ُأجاهد نفسي واجٌب و 

                                                 
 ١٢٤ -١٢٦سورة طه اآلية  ١٩٧
 ٦سورة الرعد اآلية  ١٩٨
 ٢٨سورة الرعد اآلية  ١٩٩
 ٦سورة فاطر اآلية  ٢٠٠
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 لماذا اعتنقنا اإلسالم دينا؟

   .٢٠١﴾سُّوءِ البِ 
فــإنين كنــت فيمــا  ،الوال أكــون عبــدا ذلــيال للمــ ،ألكــون قائــدها ،أن آخــذ بزمامهــا علــي ،فيجــب
 عبـددينار وتعـس الـتعـس عبـد (( :rاإلسـالم بقول نـيب اإلسالم، خبالف ما أراده  ؛له عبداً  مضى
  ... من أجل آخريتايلر مأسخِّ  أنْ  عليَّ  ،))درهمال

قد  وهي ؛صرحيا جلداً  شجاعاً  أمامها رجالً  أكونَ  أنْ  فال بدَّ  ،زوجةالن اآلذي أقف عندها الوأما 
  فلة احلإىل  Aيأت للذهاب

 اهللايها منكرة اليرضاها اليت تقدمني ال العماألهذه  أما تعلمني أنَّ  :وبكل صراحة قلت لها
  ؟ سويةالفطرة الوتأباها  ،اىلتع

 كنتِ   فإننكر، املعروف وأmاك عن املأن آمرك بفديين يأمرين  ،قول إنين قد أسلمتال أصارحكِ 
لقاء بعد  وبينكِ  بيينر، ليس شَّ الواتركي سبل  ،نياملعالقة أسلمي هللا رب احلسعادة التريدين حياة 

   .طالقال بل مصريكِ  ،إن مل تستجييب لدعويت ؛يومال
 أتدخل فيما ال وال ،فال تتدخل فيما ال يعنيك ،ديين ويلَ  دينكَ  لكَ  :وسخرية باستهزاءو ت الق
   !!ييننيع

ذي دار بيـــين وبـــني الـــوار احلوأخـــربAم بـــ ؛هـــداييتذين كـــانوا ســـبب الـــبـــإخويت  فورأتصـــلتُ ال وعلـــى
  ..زوجيت
 فأعـــــــداءُ  ،ال ميكـــــــن غلقـــــــه لنفســـــــك بابـــــــاً  وإيـــــــاك أن تفـــــــتح ،تتســـــــرعأخي ال اإهـــــــدأ يـــــــ :واالفقـــــــ

 أصـبحتَ  نـك عنـدما أسـلمتَ عنك أ الناصعة وحنن ال نريد أن يقال صورتهحاولون تشويه اإلسالمي
 أن اهللاعســى وحــاول معهــا مراراً  ،دآيــةاهل هلــا باىل تعــاهللاولكــن ادع ووووو... زوجتــك وطلقــتَ  ،فقــرياً 

   .يهدي قلبها لإلسالم
 اْذَهبَـا﴿ :ملوسـى اىل تعـاهللاوهـي تـذكرنا بقـول  ،قلـبالياة يف احلإmا تبعث  ،كلماتال هذهأمجل  ما

   .٢٠٢﴾أَْو َخيَْشى يـََتذَكَّرُ *فـَُقوال َلُه قـَْوًال لَيِّناً َلَعلَُّه ِفْرَعْوَن إِنَُّه َطَغىإىل 
  عى ذي إدَّ الفرعون إىل  سالمال موسى وهارون عليهما اىل تعاهللافقد بعث 

ــ أنــه مــر األإذن  ،قبيــلالمــن هــذا  شــيئاً  تــدعيومل  ،كربيــاءالســتوى مــن املكــن 7ــذا تزوجــيت مل و  ،هال
  ...خر هلدايتهاآ أن أسلك أسلوباً  فعليَّ  ،أخف
كيـف تكـون  ،إقناعهـامن أجل  ،يت أتعامل معهاالطريقة الوأنا أفكر يف  ،بيتالإىل  فذهبت :يقول

                                                 
 ٥٣سورة يوسف اآلية  ٢٠١
 ٢٤سورة طه اآلية  ٢٠٢
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 لماذا اعتنقنا اإلسالم دينا؟

   ؟بدايةال
 ..ذي به أستطيع إقناعهاالوحيد الشيء الهو  الاملوقع يف نفسي أن  ؛حلياAا سريعةمراجعة  وبعد
  !!الامل. أهم شيء يف حياAا مجع ..الامل نعم
  ءدواالو  داءال

هــو  ،نســاناإليت يولــد عليــه الــفطــرة الصــل و األهو  ميــاناإلو  ،طــارىء لبــين آدم ومــرضٌ  كفــر داءٌ ال نعــم
ولكنـين أعتقـد  ،من أجل هـدايتها ،عبةصَّ الهمة امليل أن أقوم 7ذه  فالبد ،ناجع لهالعالج الدواء و ال

صـفقة  معـكِ  ن أعقـدَ مـا رأيـك أ : فقلـت هلـااىلتعـ اهللافتوكلت على  ، عليهاهللاسهل  ملن ؛سهلةأmا 
   ؟جتارية راحبة

  ؟ ؟؟راحبةال تجاريةالصفقة الما هي هذه  ولكن ،المانع لديَّ  :تالق
   ؟عقارات.سيارات... ...طبية..جتارة مواد غذائية

راحبـــة  جتـــارةخـــر اآليـــوم ال و اهللاميــان بـــاإلفـــإن اإلســـالم، ميـــان باإل) أ. ن(خ األذي يف نفـــس الـــولكــن 
يٍم* تـُْؤِمنُـوَن الـَعلَـى ِجتَـارٍَة تـُْنِجـيُكْم ِمـْن َعـَذاٍب  أَُدلُُّكـمْ ِذيَن آَمنُـوا َهـْل الـأَيـَُّهـا يَـا ﴿ :اىلتعـ القـ :يقيناً 

ٌر َلُكْم ِإْن ُكْنُتْم تـَْعَلُمونَ  َوأَنـُْفِسُكمْ ُكْم اللَِّه بَِأْموَ الَوَرُسولِِه َوُجتَاِهُدوَن ِيف َسِبيِل  لَّهِ البِ     .٢٠٣﴾َذِلُكْم َخيـْ
كما   يومٍ  كلِّ   نيصلّ تُ  ،ائةاملمائة يف  مضمون بحُ رّ الو  ،تجاريةالفقة صَّ السارة يف هذه ال خ :فقلت لها

   ..دوالراً  ٢٠ صالةٍ  عن كلِّ  وأعطيكِ  ،صليأُ 
  ؟ يوماليف  تصلون وقتاً  كمْ  :فورالت على القف

  مخس أوقات :قلت
×  ١٠٠وم يــاليف دوالر ١٠٠ = ٥ × ٢٠فضــربت صــغرياً  وإذا 7ــا قــد أخرجــت مــن جيبهــا حاســوباً 

  إذا هو مبلغ كبري!!!فشهر الدوالريف ٣ ٠٠٠=  ٣٠
   ؟ولكن علمين كيف أصلي ،موافقةإتفقنا أنا  :تالق

 أن تعلمـتِ إىل  دار مدة يومنيالخترج من  فلم ،صالةالوضوء و اليف تعليم  أحضرت هلا كتاباً  :يقول
وهـي تقـول  ،سـالمياإلصالة وهي بكامل حجا7ا ال ألداءمث خرجت من غرفتها  ،صالةالوضوء و ال
  ذي اتفقنا عليه... التفاق اإل وحسب ،سوف أبدأ بأول صالة أصليها :يل

زن احلــبــدأ  ولكــن !مــا أمجلهــا مــن مشــهد :يهــاال نظــرت  أكــرب..اهللا :تالــقبلــة وقالوقفــت مســتقبلة 
  ؟ صالةالفائدة هذه  ماولكن  وتسجدُ  تركعُ  ، زوجيتاىلواmارت قويت وأنا أنظر  ،يفطرقليب

                                                 
 ١١ - ١٠سورة الصف اآلية  ٢٠٣
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٧٤ 
 لماذا اعتنقنا اإلسالم دينا؟

متواضـع ال قيمـة  المن أجـل مـ ،زائلإmا صلت من أجل عرض  ،ألmا ليست هللا ،اطلة قطعاً إmا ب
 ؟مـاذا أفعـل ، مبـا قلـتايلولكنهـا مل تبـ ،عقـابالو ثـواب الو  ،نـارالنـة و اجللكم تكلمت معها عن  ،له

  ؟؟اإلسالمإىل  سبيل إلرضائها وإقناعها وهدايتهاالكيف 
جعلتهـا تقـف  ،وسـعي يفأنـا فعلـت مـا  ،ارب يـارب يـاربي :وأنا أبكي وأناجي ريب :دخلت غرفيت

  ..ميان يف قلبهااإليارب إقذف  ،يت حتبهاالكلمات الوهي تردد  ،بني يديك حمجبة متوضئة مصلية
وهويسمعين ويـراين ويعـرف مـا أريـد فهـو  ،ليلالمضطجع يف فراشي أناجي ريب يف جوف  أنابينما و 

   لهاوعويفإذا يب أمسع صراخها  ،أملي ورجائي
  !!! !!ذي أصا7االما  ...هلا جرىذي اليها ألرى ما الأسرعت 
  ...صوAابأعلى  وتصرخُ  وهي تصيحُ  غرفتها مسرعاً  دخلت

   ؟ذي أصابك ِ الما  :قلت هلا 
نــاس انقســـموا ال وأن ،قيامــة قــد قامــتال أنَّ  نــامِ امليف  رأيـــتُ  :فأجابــت وهــي مرتبكــة خائفــة فزعــة

أســـرييف موكـــب  اوأنـــ ،نـــةاجلبدايـــة مـــع أهـــل الوكنـــت يف ، نـــارال إىل نـــة وقســـماجلإىل  قســـم ،قســـمني
فإذا أمامي على  ،نةاجل بابوصلت  عندماولكنين  ،دماخلومن أمامي وخلفي عدد كبريمن  ،مهيب
   !!نة مآلئكةاجل باب
  !!؟رأةاملأين تذهبون 7ذه إلى  :مآلئكةالت الق
   نةاجلإلى  :واالق 
 ،الاملمن أجل  صلتولكنها  ،r اهللاوالحبا لرسول  ،اىل تعولكنها مل تصلي هللا :مآلئكةالت الق
  ...نارالإىل  خذوها ،نةاجلرأة املفال تستحق هذه  ،نياتالب العماألو 

  !!!نارالإىل  ؟أينإىل  ...فغريوا طريقهم
   ؟يت مجعتهاال المو األأين  :منامالفقلت في نفسي وأنا في 

   ؟ثمينةالواهر اجللي و احل أين ؟رتديهاأ يت كنتُ الميلة اجلالبس املأين 
   ؟أين ...أين ..كذا وكذا  اه أيناجلأين 

   ؟ندمالولكن ما فائدة 
 ، ٢٠٤نـارالوثياب مـن  سالسلالومعهم  ،فإذا خبزنة جهنم ،دخولالب أمرت :باب جهنمإىل  وصلنا

كلمـا دخلـت وتوغلـت  ،حيماجلأعماق إىل  على رقبيت وهم جيرونين ووضعوا قيداً  ،ثيابالبسوين الف
                                                 

سورة احلج:  ﴾فَالِذيَن َكَفُروا ُقطَِّعْت َهلُْم ثَِياٌب ِمْن نَار﴿وثياب أهل النار مذكور يف القران الكرمي بقوله سبحانه:  ٢٠٤
 ١٩من اآلية
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٧٥ 
 لماذا اعتنقنا اإلسالم دينا؟

  فرار؟!!ال أين اىلأعالها نار وأسفلها نار و  ...الأجد هلا قراراً  ،أعماقها يف
ال  ،وأصـلي هللا وحـده سـوف أتـوب ،سوف أتـوب :وبدأت أصرخ حقيقة وأقول ،وقفاملهابين  لقد
  ...الاملأجل  من

  ...كأنين جمنونة ،قمت من منامي خائفة مرعبة مرهقة
أطلــب رضــى  وإمنــادوالر، الــال حاجــة يل ب ،هللاأنــا مســلمة ســوف أصــلي  ناآلمنــذ  :قلــت لزوجــي

  ...ريب
بعد أن  زوجيتإن  :ئالً قا ،اهللاقسم بأأعلن إسالمه  ذيال بلجيكيالخ األإن  :قصةاليل راوي  الق 

ــت تقــص علــى  ،بلجيكيــة ها أربعمائــة إمــرأةيأســلمت علــى يــد ،رؤيــةالرأت هــذه  ــث كان  نســاءالحي
   اإلسالم.ويدخلن  ،فيتأثرن 7ا ،رؤيتها

   .٢٠٥هاتعظ بغري  منسعيد الو  ،وما أصدقها من توبة ،ا من موعظةهوما أبلغ ،ما أروعها من قصة
  

  يالقصة إسالم إيط
ولقيـت مسـلماً  ،يـاالومن قريـٍب حضـرُت مـؤمتراً للمسـلمني يف إيط :قرضاويالدكتور يوسف اليقول 
 ،شــديدالربد الـجــوال يف أنــه وجـد مســلماً مغربيـاً يعمــُل بائعـا مت :فعرفــُت عـن ســبب إسـالمه ،يـاالإيط
  اهللاأطلب رزق  :الق ؟شديدالربد الذي يوقفك يف الما  :هالفس

   ؟وهل تكسب ما يكفيك :ايليطاإل الق 
  غرب امل أبويَّ وإخويت يف ايلباقي الوأرسل  ،ما أكسبه يكفيين بعضه ،مد هللاحل :الق
   ؟وهل أنت مسؤول عنهم :الق
   .٢٠٦عمرالرحم تطيل الوصلة  ،دينالو ال يف رضا اهللا رضى ،نعم :الق
   ؟يعين أنت راض عن حياتك هذه :ايليطاإل الق
  نعمته عليَّ  رضا يدميُ  ،مد هللاحل :الق
  ؟ ومن أين تعلمت هذا :ايليطاإل الق

                                                 
 من األمثال العرب ٢٠٥
ة الرحم، فعن أيب هريرة إشارة إىل ما رواه البخاري يف صحيحه، يف كتاب اآلداب، باب من بسط له فالرزق بصل ٢٠٦

يقول: ((من سـرّه أن يُبسـط لـه يف رزفـه، وأن ينسـأ لـه يف أثـره فليصـل رمحـه)).  rرضي اهللا عنه قال: مسعت رسول اهللا 
   ٥٦٣٩برقم  ٥/٢٢٣٢صحيح البخاري 

 ومعناه هنا: الربكة يف العنل: أي رغم قصر عمره، فإن اهللا تعاىل يبارك له فيه، مبضاعفة األجر.
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٧٦ 
 لماذا اعتنقنا اإلسالم دينا؟

   .٢٠٧ ))ناسال لك تكن أغىن اهللارضى مبا قسمه (( :ديننا علمنا هذا :غريباملسلم امل الق
  ؟ مفكيف يل أن أعرف دينك :ايليطاإل الق
  سجد لتقابل إمامه وهو يشرح لك فأنا رجل أمياملأدلك على  :غريبامل الق

ومــا  ،ســجداملصــالة أو يرتــاد الومل يكــن ممَّــن حيــافظ علــى  ،ســجداملإىل  غــريباملمــع  اليطــاإلوذهــب 
 داعنيالـغيـورين اللتـزمني املوأصـبح مـن  ،وحسـن إسـالمهاإلسالم، رجل يف ال أيام حيت دخل األهي 
   .٢٠٨ماإلسالإىل 

فعلينـا أن  ،عرضـاً صـحيحاً اإلسـالم ريف عرض ولكن فيها درس بليغ مل قصِّ  ،قصة قصريةالورغم أن 
عاملـه وت ،اداحلـدعاة ولكنـه مبزاجـه الـوكـم مـن مسـلم يعـد نفسـه مـن  ،سـلم دعـوةاملنعلم أن أخـالق 

وف بقولــه وصــاملخــالق و األمــن  rدى اهلــخبــالف مــا كــان عليــه رســول  عنــهنــاس التــوازن ينفِّر املغري ال
   .٢٠٩﴾َوإِنََّك َلَعَلى ُخُلٍق َعِظيمٍ ﴿:اىلتع

ســـــلمني شخصـــــاً املآل أنـــــه زاد عـــــدد  ،ذي أســـــلمالـــــ ايليطـــــاإلهـــــذا  الأمثـــــإىل  يـــــومال فمـــــا أحوجنـــــا
عامــــة الؤمترات املــــدوليــــة و الافــــل احمليف ويــــذكر  ،اىل تعــــاهللاإىل  وإمنــــا يكــــون داعيــــاً  ...ال...ال..واحــــداً 

واقــع عملــي إىل  اإلســالمقيقيــة ملســلم يــرتجم أخــالق احلاهداته عــن مشــاإلســالم اصــة حماســن اخلو 
   ...يهااليت ينتسب المة األتقليدي عاراً على السلم املوقد يكون  ،الجمرد مسلم وكفى ملموس

  

                                                 
 ١٠٠وحسنه يف اجلامع الصغري  tمن حديث رواه أمحد والرتمذي عن أيب هريرة جزء  ٢٠٧
بريوت  –الثقافة العربية اإلسالمية بني األصالة واملعاصرة، لفضلة الدكتور يوسف القرضاوي، مؤسسة الرسالة  ٢٠٨
 ١٩ – ١٨م ص ٢٠٠١ - -ه١٤٢١– ١لبنان ط
 ٤سورة القلم اآلية  ٢٠٩
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٧٧ 
 لماذا اعتنقنا اإلسالم دينا؟

  ))رشيدالعبد((قس يوم سوب القصة إسالم 
   ٢١٠سيئول –جنوبية المن كوريا  

مـام أيب حنيفـة اإلقريبـاً مـن جـامع  ،mـر دجلـة وعلـى ضـفاف ،بيبـةاحليوم مجيل رائع مـن أيـام بغـداد 
قبـــل أن  ،طبـــاءاخلئمـــة و األ إلعـــداد ايلعـــال اإلســـالميعهـــد املم كنـــا طالبـــاً يف ١٩٨٧ســـنة  ،نعمـــانال

وكنــا جنلــس علــى  ،طــل علــى mــر دجلــةاملداخلي الــقســم الوكنــا نســكن يف  ،كليــةإىل   عهــدامليتحــول 
إمــا لتحضريدروســنا أو لنقــرأ كتابــاً خارجيــاً أو  ،ميلــةاجلرتاثيــة الشــبية اخلكراســي النهرعلــى الضــفاف 

اء املــــ حركــــة اىلو  ،كاظميــــةالعظميــــة باألربط ذي يــــالــــئمة األســــيارات علــــى جســــر الحركــــة  اىلننظــــر 
بعظهــم قــد خرجــوا  ،ميلــةاجلقــوارب الو  ،مســاكاألاء لتصــطاد املــإىل  بيضــاء وهــي تنــزلالنـوارس الوطيور 
وبينمـا حنـن جلـوس بعـد  ،مسـاكاأليصيدون  ،ماهلتوا رزق أطفخر قد خرجوا ليقتااآلبعض الو  ،للنزهة
 ،قسـمالُأخربنـا مـن قبـل مسـؤول  ؛كراسـيالسون على هـذه الغرب وحنن كعادتنا جاملعصر، وقبيل ال

 ،ورحبنـــا بـــه ترحيبـــاً حـــاراً  ،فـــوراً إليـــه  جئنـــا ،حيمـــل حقيبـــة كبـــرية ،ســـتعالمات شـــاب غريـــباإلأن يف 
عربيـة الغة معه ألنه كـان ال جييـد الستفساروبصعوبة باإلوبعد  ،يامالحمه توحي أنه من بالد شرق أس

  ولكننا كنا نفهمه  ،نكليزيةاإلوال  ،صحيحالشكل الب
ســرير القســم مــن الهيئنــا لــه كــل مــا حيتاجــه يف  ،عهــداملجئــت للدراســة يف هــذا  ،أنــا مــن كوريــا :القــ
  عهد املباً من طالب الفأصبح ط ،فراشالو 

  ثانيالكريم في يومه الضيفنا 
  عراق الإىل  يءاwذي شجعين على الرجل اليوم أنا على موعد مع ال :رشيد قائالً الخ عبداألأخربين 
جلسنا معاً يف  ،يناالوسأبقى معك حلني وصوله  ، ال أُفارقكاهللايوم إن شاء الفأنا  ،حسناً  :قلت له

 الوجلسنا قليًال فق ،يداخلالقسم الإىل  ذي واعده قد وصلالشخص الفإذا ب ،غرفته وعلى سريره
فإنه ضيفك  ،حسناً تفعل :ميلة قلتاجل بغداد املليشاهد مع ،يل صاحبه: سآخذه جبولة يف بغداد

   ..فخرجا يف نزهة بسيارة صاحبه ،يومال
                                                 

طريق الكتيبة الرتكية اليت إنظمت إىل قوات األمم املتحدة للحفاظ على السالم  وقد عرف الكوريون اإلسالم عن ٢١٠
لقد لفت جنود األتراك نظر الكوريني وهم يولون وجوههم  –بعد احلرب العاملية الثانية  –وا؟ألمن يف هذه الدولة 

يتحرون يف كل حركاAم الطهارة شطرالكعبة، وهم يرفعون أصواAم باآلذان يف مساء كوريا، وهم يتوضأون قبل كل صالة و 
والنظافة. وقد دخل يف اإلسالم منذ ذلك اليوم بضعة الوف قليلة، وال تزال هذه االلوف يف دائرة هذه األرقام بالرغم 
من مضى حوايل أربعني عامًا على قيام اجلنود األتراك 7ذه املهمة، وبالرغم من وجود بعض املساجد، وقيام مركز 

) العاصمة. إجابات حامسة إىل األخت الفرنسية املسلمة. تاليف الدكتور عبدالودود الشليب، إسالمي يف (سيئول
 .٢١م ص١٩٨٧ - -ه١٤٠٧ -١القاهرة ط –مؤسسة اخلليج العريب 
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  حول إسالمه حوارال

ــت أظــنُّ عمــره ال يتجــاوز  ،اصــةاخلعامــة و اللطيــف عــن حياتــه  دخلــت معــه يف حــوار  ،ســنة٢٥وكن
  ؟ كته كم عمر الس
  ؟ عمري كم تقدر :فأجات 
  فضحك ضحكًة قويًة  ،عاماً ٢٥ ايلحو  :قلت 
كماهو معروف يف بالد جنوب  ،سِّنال عليه كرب فال يظهر ،عاماً  :الق ؟إذن كم عمرك :فقلت له 

  شرق آسيا
  ؟ كيف أسلمت

ء وكــان يل أصــدقا ديــاناألطــالع علــى اإلكنــت قســاً نصــرانياً ولكنــين كنــت حمبــاً للقــراءة و  :أجــاب
ديانــة الكتــب كتــاب عــن الكتــب وممــا وقــع يف يــدي مــن هــذه النــد وجيلبــون معهــم اهلإىل  يســافرون
وبـدأت  ،دينالـكوريـة فـأعجبين هـذا اللغة الإىل  ة من كتابات علماء مسلمني هنود مرتمجةاإلسالمي
يـف ولكـن ك ،حبـاً الحـدود لـهاإلسـالم ممـا جعلـين ُأحـبُّ اإلسـالم، علومات عن املزيد من املأطلب 

  ؟ سلمنياملتقي مع ال
 لهـّم إين صـادقال ،مهما كلفين من جهـد ،البد يل أن أحبث عنهم، تقي مع علمائهمالالبد يل أن 
دايــة فيســره يل وبــدأت أفــتِّش اهليــارب إنــين ســلكت طريــق  ،اىل تعــاهللاتيســريمن الأطلــب  ،فيمــا أقــول

ســجد وكــأنَّ املإىل  ق دخلــتصــديالعــن مســجد للمســلمني يف ســيئول فــإذا أنــا أَمــاَم جــامع أيب بكر 
ــــَب يب أمجــــل ترحيــــب.. طلبــــت منــــه أن يشــــرح يل شــــيئاً عــــن  ،ايلمــــام كــــان متهيئــــاً إلســــتقباإل فرحَّ

ومنصــيب كقــس وســلكت طريــق  ،نصــرانيةالديانــة الوتركــت  ،دينالــ صــدري هلــذا اهللافشــرح اإلســالم، 
 اإلســـالميدين الـــيم لاعربيـــة وشـــيئاًعن تعـــالامع ودرســـت اجلـــوبـــدأت تلميـــذاً عنـــد شـــيخ  ســـتقامةاإل
سـواه،كما يف لحـد الاألرشيد،ألكون عبـداً للواحـد العبدإىل  )يوم سوب( نيف وغريت امسي مناحل
ـــٌر ابْـــُن الِت الـــَوقَ ﴿: اىلتعـــ الديــان كمـــا قـــاأليهوديـــة وغريهـــا مـــن النصــرانية و ال ِت الـــلَّـــِه َوقَ اليَـُهــوُد ُعَزيـْ
 نََّصاَرى ال

َ
   .٢١١﴾لَّهِ الِسيُح اْبُن امل

   ؟عراقالإلى  كيف جئت
تقيـــت مـــع أخـــوة مـــن الف ،ة يف كوريـــااإلســـالمييـــة الاجلحضـــرت يومـــاً مســـابقة قرآنيـــة آقامتهـــا  :يقـــول

                                                 
 ٣٠سورة التوبة اآلية ٢١١
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طبــاء قــد متَّ افتتاحــه يف بغــداد اخلئمــة و األففــاحتين أحــدهم ورغبــين أن هنــاك معهــد إلعــداد  ،عــراقال
ممــا أثــار  ،شــرعياللــم عالوكنــت حينئــٍذ متعطشــاً علــى  ،وقــافاألوعلــى نفقــة وزارة  ،عــراقالعاصــمة 

عهـد ألختـرج منـه املباً يف هذا الفأعددت نفسي ألكون ط ،فرحالوكدت أطريمن  ،ماس يف نفسياحل
   ...عاصمة سيئولالإماماً وخطيباً يف قلب 

  من شب على شيء شاب عليه
 ،راقيـةالشـهية العراقيـة الطعمـة األطعم عامراً باملوكان  ،داخليالقسم المطعم إىل  أتذكر أيام دخولنا

 ،اىل تعـاهللاكبيسـي رمحـه الدكتور محـد الـعهـد املمث جبهود عميد  ،اىل تعاهللابفضل  ،طازجةالفواكه الو 
وكأنــه أب  ،بغداديــةاللويــات احلويــأيت بــأنواع  ،ذي كــان يشــرف عليــهالــدكتورعارف علــي عــارف الــو 

مريبـــاً وأبـــاً اً وفعـــًال كـــان ٌأســـتاذ ،طـــالب كـــانوا يســـمونه بابــا عـــارفالوحـــىت بعـــض إخوتنـــا  ،للطــالب
ولكن  ،رشيد يأكل معناالخ عبداألكان  ،طالبالبني  قد حيدثُ  خالف كلَّ حياول حلَّ   ،للطالب
كورية ويأيت القنصلية الإىل  وكان أحياناً يذهب ،لعقة فقطاملويأكل ب ،طعامال قليالً من األال يأكل 

بــدأ  ؟حــدث بعــد أشــهرولكــن مــاذا  ،خلــآلتاملوخاصــة أنــواع مــن  ،كوريــةالكــالت األمعــه بعــض 
يـد التقالو  ،قيـةعراالعـادات الوبدأ يأكل بيده وأحب  ،لعقةاملوحىت أنه ترك  ،رشيد يأكل بشهيةالعبد

بل وجدت قد فرش على  ، دخلت يوماُ عليه ومل أجد سريرهأتذكر أنين ،يف غرفته وحىت ،ةاإلسالمي
  كثر..رض أاألإنين أرتاح على  :الفضحك وق ؟أين سريرك :قلت له ،رضاأل

  يوم حزين من حياته
 ،وقـد نكـس رأسـه ،همـوماملجلـوس  ،طلـة علـى دجلـةاملشـبية اخلكراسـي السـاً علـى الوجدته يومـاً ج

  سالم الفسلمُت عليه فرد ، ووضع يده على رأسه
 المث قـ ،ناآلدموع من عينيه على خديـه وكـأنين آراه الِت البكى وس ؟رشيدالما بك يا عبد :فقلت
 وستأيت ،وقد واعدوين أننا سنعطيك شقًة مستقلًة ألنَّ زوجيت قد Aيأت ،رفليس لدّي مص :حبياء
  ..عراقالإىل 
أهكـــذا يكـــون  ،مواعيـــد كاذبـــة ،صـــدق عنـــدهمالومل أجـــد  ،وقـــاف مـــراراً األإىل  لقـــد ذهبـــت :يقـــول
   !؟سلمامل

  ،راتبلاهؤالء موظفون من أجل  ،اإلسالميدين العزيز، ال تعتقد أن هؤالء ميثلون الأخي  :قلت له
إىل  دموعالـفتحولـت  ،سـتطاعاملفوعدته أنين أقف معه بقدر اإلسالم، ورمبا أكثرهم يشوهون صورة 

طـالب المـن بعـض  الاملـمبلغـاً متواضـعاً مـن  مـد أمجـع كـل شـهراحلوكنـت وهللا  ،مـداحلابتسامة وهللا 
وكــان  ،يالً بلـغ ال يكفيــه ولكـن خيفـف عـن كاهلـه قلـاملوهـذا  ،-نصـف دينـار أو أكثـر - ،يسـورينامل
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وكان  ،كتبالمكتبة عامرة ب ،كونة من طابقنياملتابعة للمعهد و الكتبة املدكتورعارف حيضرمعنا يف ال
عصـــر، ويشـــجعه علـــى الرشـــيد إمامـــاً يف صـــالة الوكـــان يقـــدم عبد ،دكتوراهالـــته الوقتـــذاك يكتـــب رســـ

ألننـا كنـا نعلـم  ،امتـهخنشـع يف إم –حقيقـة  –وكنـا  ،عربيـة ألن مستقبله إمام يف دولـة غـري ،مامةاإل
   اإلسالم..إىل  اىل تعاهللامسلم فهداه  أنه كان غري

ولكنــين كنــت  ،يت أســكنهاالــافظــة احملوصــل املإىل  ولكنــين خترجــت وعــدت ،دراســيةالســنة الهــت تإن
  ..أُتابع أخباره

  دكتور عارفالمواقف 
وبقدرما  ،رشيد خري قيامال عبداهللانساين جتاه إخينا يف اإلشرعي و الواجب الدكتورعارف باللقد قام 
متهيدًا إلسكان زوجته أم أمحد فيها وهي تنتظره يف  ،عظميةاألفهيأ له شقة متواضعة يف  ،يستطيع
  ...سيئول

دخلت معه  ،فلما رآين عانقين بلهفة ،شقةالطرقت باب  ،زرته يومًا ليالً  يف إحدى زيارايت لبغداد
مث  ،قبلت إبنه أمحد ،هذا إبين أمحد الفق ،محدخرج من عندي مث جاء ويف حضنه أُبنه أ ،ةالصال

ومع  –بلده إىل  رشيدالعاد عبد...عربية أبداً الجاءت أُم أمحد فسلمت عليَّ ولكنها ال جتيد 
   ..عراقاليت عاناها يف الادية املظروف الدراسته بسبب  القبل إكم –سف األ

دراسة يف جامع أيب الا ميكِّنه من مواصلة ة مماإلسالميشريعة الودرس  ،عريبةاللغة المد تعلم احلوهللا 
بشكل جيد  - طابة اخلمامة و اإل - ويستطيع أداء واجبه  ،عاصمة سيئولاليف  tصديق البكر 

  ... أن جيمعين بهاىل تعاهللاأرجوا  ،شهادةالرغم عدم حصوله على 
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  عراقيال اهللاقصة إسالم عبد
بيـت مـن سـوق الع بعـض مـا حنتاجـه يف ، كنـت أتبضَّـ١٩٩٥لتهبة مـن سـنة املصيف اليف أحد أيام 

ومالحمـه تـوحي  ،قامـةالمتوسـط  ،بنيـةالضـعيف  ،بشرةالسلَّم عليَّ شابٌّ أبيض  ،عامرةاللة احلمدينة 
   وبركاته اهللاسالم ورمحة الوعليكم  :قلت ،دينةاملأنه غريب عن 

  ؟ )ح .م(شيخ فالن الأتعرف  :يل الق
  ولكين ال أعرف موقع داره  ،نعم :قلت
ــت لــهف  بقــدر مــا اىل تعــاهللاواجــب إن شــاء الفأنــا أقــوم ب ؟ومــاذا تريــد منــه ،قــل يل مــا حاجتــك :قل

  استطيع 
  جئت ألعلن إسالمي  ،نصرانيةالديانة الأنا على  :الق

وأنا لسـت مـن  ،صديقي امعاجلفإنَّ إمام  ،يتاوينياهلجامع إىل   معياىلتع ،أهًال وسهًال بك :قلت
  سيبملابل من سكنة  ،لةاحلسكنة 

عريضـة كمـا ال  حبفـاوة وتكـرمي وابتسـامتهاحلشيخ فالفاستقبلنا فضيلة  ،امعاجلفسار معي حىت وصلنا 
 ،وهـي غرفـة صـغرية جـداً  ،مـاماإلجلسـنا يف غرفـة  وحـىت مـع أُنـاس مل يعرفـوه أبـداً  ،هو دأبه مع حمبيه

  ؤمنة..املقلوب الولكنها ميدان للمحبني ألmا تسع ماليني 
ذي أمامـك الـرجـل الهـذا  : احلقلت للشيخ ف ،باردالاء املوشربنا  ،راحةالقسطاً من وبعد أن أخذنا 
دين الـإىل  نتسـاباإلجـاء مـن أجـل أن حيظـى بشـرِف  ،وذكرت له كيفية لقائي به ،قصته كذا وكذا

  نيف احل اإلسالمي
  ذي أتى به هنا الوب ،أهًال ومرحباً به :احلشيخ فال الفق
  ن من سكنة بغداد اآلولكن  ،وصلاملصل من األ :الق ؟ينة أنتمن أي مد :احلشيخ فاله الس

  ؟ وصل وسكنت بغداداملوملاذا تركت 
  وظيفي يف بغداد الألن أيب طبيب وأُمي طبيبة وعملهما  :الق
   ؟يت حتملهاالشهادة الما  :احلشيخ فال

  خريج معهد  :اهللاعبد
   ؟اإلسالميدين الهل أنت مقتنع ب :احلشيخ فال

لــذا تركــت أيب وأُمــي  ،قاحلــدين الــهــو  اإلســالميدين الــلقــد ثبــت يل أن  ،مــداحلم وهللا نعــ :اهللاعبــد
فكنـت أحبـث عـن مســلم  ،وهـددوين وقـاطعوين ،نصـرانيةالديانــة العنـدما علمـوا أنـين عـازم علـى تـرك 

  مد قد وجدتكم احلوهللا  ،اإلسالميدين اليم اليأخذ على يدي ويعلمين تع
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  أقول  ن تردد مااآلإذن  :احلشيخ فال
  حسناً  :اهللاعبد
ه الأشهد أن آل  :اهللاوأشهد أن حممداً عبده ورسوله عبد ،اهللا األه الأشهد أن ال  :قل :احلشيخ فال
  وباركناه على إسالمه  ، على هدايتهاىل تعاهللافحمدنا  ،وأشهد أن حممداً عبده ورسوله ،اهللا األ
سلم إذا أسلم حيلق شعره مث امل ريغالرجل الأن  rكرم األإن من سنن نبينا  :شيخالله  الق

   .٢١٢يغتسل
  ال مانع لدي  :اهللاعبد

جاءنــا بعــد ســاعة أو  ،صــلنياملخــوة اإلامع مــع أحــد اجلــقريــب مــن الالق احلــإىل  اهللاخ عبــداألبعثنــا 
شـيخ الوكـان  ،امع سـاعاتاجلـوقضـى معنـا يف  ،يزيد وقد حلـق شـعره وفرحنـا بإسـالمه فرحـاً عظيمـاً 

وال  ،تقي معه بـني حـني وآخـر هنـا وهنـاكالوكنت  ،مث تفرقنا ،نيفاحلم ديننا يال يعلمه بعض تعاحلف
 لـــه اىل تعـــاهللا الأســـ ، ٢١٣عـــراقاليت تعصـــف باهلنـــا يف الـــزمـــات األدهريف هـــذه الـــأدري مـــا حـــل بـــه 

  . مياناإلثبات على ال
  وإسالمه فيما بعد  ٢١٤قصة إسالم عائلة أبي بهاء

ياة ال تسريعلى وترية احليف هذه  -كما نعلم   –يام األو  ،يآساملولكن فيها  ،إmا قصة طويلة وممتعة
  ...رةامللوة وفيها احلبل فيها  ،واحدة

عوائــل العائلــة أبــو 7ــاء عائلــة طيبــة كســائر  ،وكــان جــاراً لنــا ،صــابئيةالديانــة الأبــو 7ــاء كــان علــى  
يف يــوم مــن  ...اإلســالميدين الــوكــأmم علــى  ،مل نســمع مــنهم مــا جيــرح شــعورنا ،صــيلةاألعراقيــة ال
وحكــم عليــه مخســة عشــرعاماً يف  ،ســجناليــام مسعنــا بنبــأ قــد أزعجنــا بــأن أبــا 7ــاء قــد أودع يف األ

  . ..سجن أيب غريب
فوننــا يف الرغــم أmــم خي ،البــد لنــا أن نشــاركهم يف مصــيبتهم، ســلم جتــاه جــارهاملار اجلــوهنــا يــأيت دور 

                                                 
 ).لرجل أسلم: ((الِق عنك شعرالكفر) rحيث أن من السنة أن حيلق معتنق اإلسالم شعره كما قال رسول اهللا  ٢١٢
الغيمة ستنقشع إن شاء اهللا تعاىل يوما، فإن كل من لوث يده بدم حرام ينال جزاءه العادل عاجًال أم آجال،  ٢١٣

فََأمَّا الزَّبَُد فـََيْذَهُب ُجَفاءً ﴿والسعيد من كان طوال هذه األزمات مفتاحاً لكل خري ومغالقاً لكل شر، جيمع وال يفرق،: 
َفُع النَّاَس فَـ  ) فاألصالة ستبقى والزبد ١٧.(الرعد: من اآلية ﴾َيْمُكُث ِيف اَألْرِض َكَذِلَك َيْضِرُب اللَُّه اَألْمثَالَوأَمَّا َما يـَنـْ

 يذهب جفاء إذ ال تقبله األرض وال السماء، وال مكان له بينا واأليام دول....
د عائلته امسًا مستعاراً.. حاولت أن ال أذكر أمساء أفراد هذه العائلة رغبة منهم، ولكن جعلت لكل فرد من أفرا ٢١٤

األب: أبو 7اء، واألم أم 7اء، وابنه الكبري 7اء والثاين عالء والثالث وهو الصغري برآء، وأما البنات فالكبرية هدى 
 والثانية آمنة والثالثة، مسرية و الصغرية ندى....
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 لماذا اعتنقنا اإلسالم دينا؟

لَّــَه َوال ُتْشـرُِكوا بِــِه َشــْيئاً الَواْعبُــُدوا ﴿ :اىلتعـ الســلم قــاملســلم علــى جـاره املغري الار اجلومــن حـق  ،دينالـ
 َيتَــاَمى وَ الُقــْرَىب وَ الَدْيِن ِإْحَســاناً َوبِــِذي الــوَ الَوبِ 

َ
صَّــاِحِب النُــِب وَ اجلُ اِر اجلَــُقــْرَىب وَ الاِر ِذي اجلَــَســاِكِني وَ امل

   .٢١٥﴾ َفُخوراً االً َمْن َكاَن ُخمْتَ  لََّه ال حيُِبُّ لاسَِّبيِل َوَما َمَلَكْت أَْميَاُنُكْم ِإنَّ الْنِب َواْبِن اجلَ بِ 
 ،تالــ عنهــا قاهللاؤمنني رضــي املــعــن عائشــة أم  يهــاالارمأمور7ــا منــدوب اجلة بيوصــاال :قــرطيباليقــول 

   .٢١٦)) متفق عليهارحىت ظننت أنه سيورثهاجلجربيل يوصيين ب الما ز (( :يقول r اهللامسعت رسول 
ذي لــه ثالثــة الــار اجلفأمــا  ،وجارلــه حقــان وجارلــه حــق واحــد ،ة حقــوقفجارلــه ثالثــ :ريان ثالثــةاجلــو 

فهـو  ،ذي لـه حقـانالـار اجلو اإلسـالم، قرابة حـق الوحق ، واراجلقريب له حق السلم املار اجلف :حقوق
مث  .٢١٧واراجلـكافرلـه حـق الذي له حق واحـد هو الار اجلو ، واراجلوحق اإلسالم سلم فله حق املار اجل
 ورســوله عنــه ويرغــب فيمــا رضــياه وحضــا اهللاأذى جــاره وينتهــي عمــا mــى للمــؤمن أن حيــذر  :القــ
   .٢١٨عباد عليهال

بــدأ املف هــذا الوعــدَّ مــن خـ ،ار مهمــا كـان دينــه،أن يعــيش يف جوارنـااجلــنيــف قــد أوصـى باحلوديننـا 
 ال اهللاو  ، اليـؤمناهللا ال يـؤمن، و اهللاو (( :القـ rنـيب العـن tفعن أي هريرة  ،مياناإلعظيم ناقص ال
   ))!ؤمني

   .٢١٩متفق عليه ))من ال يأمُن جارُُه بوائَِقهُ (( :الق ؟اهللامن يارسول  :قيل
يت يوصــينا 7ــا الــذهبيــة الوصــية الهــل تــرى أمســى وأنبــل مــن تلــك  :رزاقالســتاذ أبــو بكرعبــداأليقــول 

يت الــديانات الــفضــًال عــن اإلســالم، ديانات عــن الــيت هــي أبعــد الــوثنيــة الكــرمي يف معاملــة القــران ال
 َوِإْن َأَحٌد ِمَن ﴿ :اىلتعسماوي أ إقرأ قوله الوحي التربطنا 7ا أواصر 

ُ
ْشرِِكَني اْسـَتَجاَرَك فَـَأِجْرُه َحـىتَّ امل

   .٢٢٠﴾لَِّه ُمثَّ أَبِْلْغُه َمْأَمَنُه َذِلَك بِأَنـَُّهْم قـَْوٌم ال يـَْعَلُمونَ الَيْسَمَع َكالَم 
وال  ،من يف جوارنا فحسباأل ونؤويهم ونكفل هلم شركنياملفنحن نراه ال يكتفي منا بأن جنريهؤالء 

مايــة احلبــل يأمرنــا أن نكفــل هلــم  ،ري وكفــىاخلــق وmــديهم طريــق احلــإىل  يكتفــي منــا بــأن نرشــدهم

                                                 
 ٣٦سورة النساء االية  ٢١٥
، ومسلم يف كتاب الرب والصلة باب الوصية ٥/٢٢٣٩رواه البخاري يف كتاب اآلداب باب الوصاءة  ٢١٦
 ٤/٢٠٢٥باجلار
 ٥/١٧١اجلامع ألحكام القران  ٢١٧
 ٥/١٧١املصدر نفسه  ٢١٨
 ٢٠٢٥/ ٤، ومسلم يف كتاب الرب والصلة ٥/٢٢٣٩رواه البخاري يف كتاب اآلداب  ٢١٩
 ٦سورة التوبة اآلية  ٢٢٠
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   .٢٢١ذي يأمنون فيه كل غائلةالكان املإىل  م حىت يصلوااهلرعاية يف انتقالو 
  ...احلصالوهكذا كان سلفنا  ...سلم مع جارهاملهكذا فليكن 

  إسالم بهاء
من يكون  ...دارالطُرق باب  -عصرالوقت بعد صالة الوأظنُّ كان  – ايلس بني أطفالبينما أنا ج

فـإذا  ،بـابالفتحـت  ؟أو صـاحب حاجـة ،قـربنياملطـارق أحـد أصـدقائي الوكنـت أظـن أن  ؟طارقال
كـن ول بيـتاللوس يف اجلوطلبت منه  ،رحبت به أمجل ترحيب !صابئيالباب جارنا الواقف على الب

   شرعياً االً ك سؤ الجئت أس :رفض قائالً 
  ؟ كالتفضل وسل سؤ  :قلت 
   ؟ أن ال يفعل كذا ولكنه فعلاهللاما كفارة من حلف ب :الق

  وأنا أعرف أنه غريمسلم  ؟على أي دين تريد :فقلت
  على دينك  :الق

   ؟هل أسلمت :قلت
مـــن أجـــل أن  ،مـــر معلقـــاً األكـــت اً، فرت وكـــان مرتبكـــ ،ومل ُأحرجـــه  عليـــهاحل ومل ،ايلمل جيـــب علـــى ســـؤ 
أو ، سلم أن يصوم كفارة ميينه ثالثة أيـامامله أن على الفأجبت على سؤ  ،وأمرعائلته ،أحتقق عن أمره

  . دارهإىل  مث ودعين وذهب  ٢٢٢أن يطعم عشرة مساكني
ذي الــمــا  ،مــرتاً تقريبــاً  ١٥٠وداره ال تبعــد عــن داري ســوى  ،بيــيت وأنــا يف حــرية مــن أمــرهإىل  عــدتُ 
رمبـا أسـلم ولكنـه يكـتم  ؟يم دينهالومل يتقيد بتع السؤ الين هذا الوملاذا س ؟كيف أتصرف معه ؟أفعله

! !قيقـةاحلوالأعرف  ،ولكن كلها جمرد ختمينات وظنون ،أسئلة كثرية كانت تدور يف خميليت ؟إسالمه
ى ولكــــن جيــــب علــــي أتعامــــل معهــــم مبنتهــــ ...مكاناإلقيقــــة بقــــدر احلإىل  ولكنــــين عزمــــت أن أصــــل

وهــو مــن رواد  ، أن أقــرب جارلــه هــو أبونــاظمايلوقــع يف بــ ،وبــدأُت أُفكــرعن حــٍل معقــول، كمــةاحل
عرف عـنهم ولعّله ي ،وضوع لعله يعطيين جواباً مقنعاً املفعليَّ أن أُفاحته ب ،طيبنيالخوة األمن  ،امعاجل

  ؟ ..أموراً الأعرفها.
   ؟أخربين ،وهل أسلموا ؟صابئةيسوا ال ،ماذا تعرف عن بيت أيب 7اء ، :ت أبا ناظمالس

وال  ،فــال شــك أmــم كــانوا صــابئة ، أنــا حــائر مثلــك بــأمرهم أيضــاً اهللاو  :نــاظم قــائالً أبــو خ األأجــاب 
                                                 

 راقص الباليه اإلنكليزي الذي أصبح استاذاً جبامعة األزهر ٢٢١
ٍة َفَمْن َملْ َفَكفَّارَتُُه ِإْطَعاُم َعَشَرِة َمَساِكَني ِمْن أَْوَسِط َما ُتْطِعُموَن أَْهِليُكْم أَْو ِكْسَوتـُُهْم أَْو َحتْرِيُر َرقـَبَ ﴿قوله تعاىل: ل ٢٢٢

 ).٨٩(املائدة: ﴾اَنُكمْ جيَِْد َفِصَياُم َثالثَِة أَيَّاٍم َذِلَك َكفَّاَرُة أَْميَاِنُكْم ِإَذا َحَلْفُتْم َواْحَفظُوا أَميَْ 
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وعـــاداAم يف  ،يف دارهـــم كـــأي بيـــت مســـلمقـــران الألننـــا نســـمع أحيانـــاً قـــرآءة  ؟أدري أأســـلموا أم ال
   !!أشياء كثرية ال ختتلف عنا

زمن إن شـاء الـزيد منها مبرور املإىل  وصولالميكننا  ،قيمةالعلومات املذه على ه ،أشكرك ياأبا ناظم
  اىل تعاهللا
 البـدأت أسـ ..اىل تعـاهللامـام إن شـاء األإىل  وىلاألطـوة اخلوأmـا  ،هم أصبح لديَّ معلومات أوليـةامل

زيارته ذي اعتاد على الكبري 7اء الرسائل مع ابنه إليه  وأبعث ،ده يف سجن أيب غريبالعن وضع و 
) شــهورةاملصــالوية املكبــة (الإليــه  وأحيانــاً أبعــث ،دتــه أُم 7ــاءالوَأحيانــاً تصــحبه و  ،بــني فــرتة وُأخــرى

وأنـك  ،ويشـكرين ملعـرويف ،واب كـل مـرةاجل بـايلّ . فكـان يبعـث ..اىل تعاهللاوبعض ما حيتاجه بفضل 
  ...زيارات متكررة ،عالقات عائلية ،عالقات تتوسع فيما بينناال. بدأت ..ويفالطيب الار اجل

ــك وبكــل صــراحة :فــاحتين 7ــاء يومــاً قــائالً  ــأننــا مجيعــاً مقتنعــون ب ،ياشــيخ أقــول ل  ،اإلســالميدين ال
وأرجــوا أن  ؟فمــاذا تنصــحنا ،أو يؤذوننــا ،قــارب فســوف يقاطعوننــااألعشــرية ومــنهم الولكننــا خنشــى 

  ؟ أن جند له خمرجاً إىل  مر، ويبقى سراً بيننااألتكتم هذا 
ن بـني اآلوأعلـم أنـك ال حتتـاج إعـالن إسـالمك  ، حبكمـة ورويـةاىل تعـاهللانتصـرف إن شـاء س :قلت
  أن أجد حًال معقوًال إىل  عائلة أن يتكتموا أمر إسالمهمالوعليك أن تنصح  ،ناسال

زيـد املبـة بالطاملإىل  ممـا دفعـهاإلسـالم بسـطة عـن املكتـب الوزودتـه ب ،بشـوقاإلسـالم بدأ 7اء يدرس 
  سراع على إعالن إسالمهم مجيعاً...اإلو  ،كتبالمن 

حمافظـــة إىل  ملـــاذا ال نـــذهب ،افظـــةاحملكمـــة أن تعلنـــوا إســـالمكم يف غريهـــذه احلإن مـــن  :قلـــت لـــه 
  ..سفرالوحددنا يوم  ،رأىالواجب على أفضل وجه فاقتنعوا بالفعندنا أخوة يقومون ب نباراأل

  مباركةالرحلة الوبدأت 
يـــوم نبـــار األحمافظـــة إىل  ) بأننـــا ســـنقوم بســـفرة)حافلـــة صـــغرية((إتفقـــت مـــع صـــاحب ســـيارة ُأجـــرة 

   .٢٢٣غد
  سفرة الأحداً عن سبب هذه  طلب مين 7اء أن ال ُأخرب

  ...اىل تعاهللاإن شاء  :قلت
إmا كانت وهللا  ،صحراويةالطرق العرب  نباراألباكرتوجهنا حنو حمافظة الصباح الشمس يف الومع بزوغ 

 ،وحنــن مقبلــون ألمــرعظيم ،رمحن حتفنــا مــن كــلِّ جانــبالــانــت مآلئكــة ك ،مــد ســفرة إميانيــة ممتعــةاحل
َوَمــْن ﴿ :اىلتعــ الكمــا قــ ،اىل تعــاهللاإىل  دعوةالــولــيس هنــاك عمــل أفضــل مـن  ،اهللاديــن إىل  دعوةالـ

                                                 
 إتصلت مع األستاذ الداعية الفاضل (ج. ر) تلفونياً أننا قادمون اليكم غداً، وفاحتته باألمر ٢٢٣
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 إِنـَِّين ِمـَن  الاً َوقَ احللَِّه َوَعِمَل صَ الإىل  َأْحَسُن قـَْوًال ِممَّْن َدَعا
ُ
سـتاذ األدار  إىل وصـلنا ، ٢٢٤﴾ْسـِلِمنيَ امل

 مـــن ايلّ كـــأنكم نـــزلتم  :وة وتكـــرمي قـــائالً بكـــل حفـــا -كعادتـــه مـــع كـــلِّ قـــادم   –ر) فاســـتقبلنا  .(ج
   ...سماءال

كمـة احملإىل  أي مجيع أفـراد عائلـة ايب 7ـاء :مث توجهنا مجيعاً  ،شايالفطور، وشربنا الفقدم لنا طعام 
   ...ر) .(ج ستاذاألومعنا  ،إلعالن إسالمهم

وأن حممــداً عبــده  اهللا االه الــنــاطقني شــهادة أن ال  ،اىل تعــاهللابفضــل اإلســالم مجــيعهم فقــد أعلــن 
أصـبحتم  :قلنـا هلـم ...باركنـا هلـم إسـالمهم يوم عيداً لنا وفرحنا فرحـاً عظيمـاً الكان ذلك   ...ورسوله

  . ..دينالإخوة لنا يف 
يـوم أأفـرح إلسـالمهم الف ذلـك وال أدري كيف أص ،بوليمة فخمٍة تكرمياً هلم ر) .(ج ستاذاألوقام 

 بــك رجــال واحــداً خــري لــك مــن محــر اهللالــئن يهــدينَّ (( :بقولــه ؟لنــا rصــطفى املأم أفــرح لبشــارة 
 الأدري اهللاو (( :بشـة عنـد فـتح خيـرباحلمـن  tعنـد قـدوم جعفـر  r اهللارسـول  الوكمـا قـ ))نعمال

حــاملني يف  ،ذي إنطلقنــا منــهالــكــان املمث ُعــدنا علــى  ))بأيهمــا أفــرح بفــتح خيــرب، أم بقــدوم جعفــر؟
  ..اهللاحممد رسول  ،اهللا األه الال ،توحيدالسنتنا كلمة القلوبنا و 

  اإلسالمحياة جديدة في ظل 
يــت أبــا 7ـــاء الي :وكنــت أقــول يف نفســي ،ربانيــة يف بيــت أيب 7ـــاءالنوار األت ألوتــال ،ظــالمالذهــب 
  ...معنا

  ولكْن ماذا حدث  ،سجدملايوم 7اء وأخوه عالء من رواد الفأصبح منذ ذلك 
  ...بعد ذلك

كيـف لـوعلم بإسـالم مجيـع  ،يف سـجن أيب غريـب الذي ال ز الـده الو  خ 7اء يفكر يف مصرياألبدأ 
بـدات خمـاوف 7ـاء  ؟نـارالوكيـف يبقـى علـى دينـه ويكـون مـن أهـل  ؟ماذا يفعـل ؟أفراد عائلته بغيابه
   ؟خرجاملكيف  ؟ل إذناحلما  ..تزداد يوماً بعد يوم

  شدائدالن و احملمن  r اهللاوأبني له ما جرى ألصحاب رسول  ،ت أهدؤهبدأ
فأنــت مل  ،صــابرةاملصــرب و الزمــات باألوجتــاوزوا كــل هــذه  ، علــيهماهللاوكيــف فــتح ، يف ســبيل ديــنهم

ألنـك  ،فإنـه ال شـكَّ أنـه يكـون معـك ،اىل تعـاهللاإىل  بـل تقربـت ،اهللاتفعل شيئاً باطًال كي يعاقبـك 
ــَع الَواْعَلُمــوا َأنَّ ﴿ : يقــولاىل تعــاهللاو  ،وىتقــالأصــبحت مــن أهــل   لَّــَه َم

ُ
ــنيَ امل ففــرح وأصــبح  ، ٢٢٥﴾تَِّق

                                                 
 ٣٣سورة فصلت اآلية  ٢٢٤
 ١٢٣سورة التوبة اآلية  ٢٢٥
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   ...ف حساباليت كان حيسب هلا الخاوف اململقاومة  ،أكثرجرأة
يـك وأريــد الة أقــول فيهـا أنـين مشــتاق الدك رسـالـأريـد أن أبعــث لو  ؟مـا رأيــك :قلـت لـألخ 7ــاء يومـاً 

ورسـائله ال  ،بين دائمـاً أن أكـون قريبـاً مـنكمالويطـ ،عظيمـاً ألنـه حيبـين فإنه يقيناً يفرح فرحاً  ،زيارتك
   ؟ألنين على يقني أن قلبه قد آلن لديننا ،فأنا مستعد ملفاحتته ،ت حمفوظة عنديالز 

  . ..المانع لدّي أنا موافق :7اء
   ...إذاً حنن على موعد

  سجن أبي غريبإلى  نورالرحلة 
وأن  ،وأن جيعـل خروجــي هـذا يف ســبيله ، أن يفــتح علـيَّ اىل تعـاهللادعـوا وأنــا أ ،أيب غريـبإىل  سـافرنا

 :اىلتعـ الكنـا قـ ،ليكون على نـورمن ربـه ،كما هدى مجيع أفراد عائلته ،ده لإلسالماليشرح قلب و 
ْســالِم فـَُهــَو َعَلــى نُــوٍر ِمــْن رَبِّــهِ الأََفَمــْن َشــرََح ﴿ يف  ســجن أيب غريــبإىل  وصــلنا،  ٢٢٦﴾لَّــُه َصــْدرَُه ِلْإلِ
قانونيـة اللإلجـراءات إليـه  حلني وصـولنا ،ولكننا تأخرنا أكثرمن ساعة ،عاشرة صباحاً تقريباً الساعة ال
ذي  الـخـيم املمـد وصـلنا علـى احلولكننـا وهللا  ...زائـرينالتفتـيش وخـتم ايـدي ال ،سـجونالعتادة يف امل

ائلتـه وأmـم أمانـة يف وخاصـة ظـروف ع ،عامـةالمور األفتعانقنا وجلسنا طـويًال نتحـدث عـن  ،كان فيه
  . ..سجنالحني خروجك من إىل  عنقي

فـــأخرج يل بعـــض مذكراتـــه  ،ففهـــم مـــا أريـــده منـــه ،اىل تعـــاهللاميـــان بقـــدر اإلبـــدأت أســـتدرجه وأرغبـــه ب
وقــد كتــب يف مذكراتــه  ،عــريبالط اخلــشــعر و الدب و األرغبــة يف اليت نظمهــا وكــان لديــه الــقصــائد الو 

وهو ال يعلم عن إسالم عائلته اإلسالم ديث حول احلرأ معه بوبدأت أجت، ناجآتاملدعية و األبعض 
  شيئاً 
  ؟؟ولكن اإلسالميدين ال أنا مقتنع باهللاو  :يل الفق

   ؟انع من إسالمكاملإذن ما  :فقلت
  المانع لديَّ  :الق

   ؟شهادتنيالنطق بالن اآلهل أنت مستعد  :فقلت له
  أجل  :الق

ه الـأشهد أن ال  :الق وأشهد أن حممداً عبده ورسوله ،اهللا االه الأشهد أن ال  :إذن قل معي :قلت
 ،ستقيم على يديَّ املذي هداه صراطه ال اىل تعاهللاوأشهد أن حممداً عبده ورسوله فحمدت  ،اهللا اال

  . إmا فرحة ما بعدها فرحة ..فرح تسيل من عيونناالفتعانقنا ودموع 
                                                 

 ٢٢سورة زمر اآلية  ٢٢٦
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َـا ﴿ :اىل تعـاهللا الكمـا قـ ،سلمملاسلم أخو املألن  ،اهللان أصبحت أخاً يف اآلو  :قلت له  ِإمنَّ
ُ
ْؤِمنُـوَن امل

   .٢٢٧﴾ِإْخَوةٌ 
 ،سؤول عنكم يأمكركم فتستجيبون لهاملشيخ هو اليوم اليا7اء منذ هذا  :بعد ذلك البنه 7اء الفق

نـاس لنـا مل الوحـىت أقـرب  ،دةاملـفإننا ال نستطيع أن نقدم له مثل ما قدمه لنا من خدمة طيلـة هـذه 
  .....يقفوا موقفه

   .؟ ٢٢٨اإلسالمإىل  حىت لودعانا :7اء الق
  اإلسالم..وحىت لو دعاكم لعتناق نعم  :أبو 7اء الفق
  ونرتك ديننا ودين آبائنا؟  اإلسالميدين الإىل  ياأبيت كيف نتحول :7اء الفق

  نسانية اإلرمحة و الدين  ،قاحلدين هو دين الإن هذا  :أبو 7اء
قصـائد القـد كتـب بعـض  فرأيـتُ  ،ن بـني يـديَّ اآليت هـي الـاتـه وبعد حلظات أخرج مـن حقيبتـه مذكر 

ولكــن هنــاك  ،اإلســالميدين الـ يل أنـه كــان مقتنعــاً بوقــد تبــنيَّ اإلســالم، شــيء عــن حماسـن الوبعـض 
خ 7ــاء األفكــان  ...مــدينتناإىل  . مث ودَّعنــاه وعــدنااإلســالم..ت بينــه وبــني الــعقبــات قــد حالبعــض 
 اىل تعـاهللامث بعـد أشـهر عديـدة فـرج  ،سـجداملمـس يف اخلصـلوات ال صغرمنه عالء حيضراناألوأخوه 
جوارربه حبادث إىل  دهم قد إنتقلالية أن و اإلهل قدرةالوشاءت  ،سجنالدهم أيب وخرج من العن و 

دين الـهـذا إىل  نتسـاباإلشـرف  الولكـن نـ ، ٢٢٩سـجن مبـدة سـنة وشـهرالسيارة بعـد خروجـه مـن 
  عظيم ال

ميان اإلو اإلسالم عن أركان وفيها معلومات عامة  ،تركه سجل ذكرياته وخريمااإلسالم، ومات على 
  قضبان.التائب وراء  ،سجلالوقد كتب على غالف  ،وخطه مجيل جداً  ،خبط يده

ِكَتــاِب التـَْنزِيــُل حـم * ﴿ :اىلوىل ذكـر قولــه تعــاألصــفحة اليف  ،وأنقـل شــيئاً يســرياًعن سـجل ذكرياتــه
إليــه   ُهــوَ االَه الــطـَّـْوِل ال الِعَقــاِب ِذي التـَّــْوِب َشــِديِد الذَّْنِب َوقَابِــِل الــَغــاِفِر * َعلِــيمِ الَعزِيــِز اللَّــِه الِمــَن 

 
َ
   .٢٣٠﴾ِصريُ امل

                                                 
 ١٠سورة احلجرات االية  ٢٢٧
 وكان 7اء يكتم إسالمه عن والده ٢٢٨
م، ترىب يف ٢٠٠٠م وتويف عام ١٩٤٧يف نفس السجل نبذة خمتصرة عن حياته: ولد عام  وقد ذكرت أبنته مسرية ٢٢٩

سنة  ٢٥كنف عائلة غري مسلمة على الديانة (الصابئية) يف مدينة بغداد، أكمل دراسته، وأصبح موظفًا حكوميًا مدة 
عامًا قضى  ١٥لمحكمة مث السجن تزوج خالهلا ورزق بثالثة أوالد وأربعة بنات، أAُم بتهمة باطلة أحيل على إثرها ل

 منها ثالث سنني أسلم وهو يف السجن، مث خرج منه صابراً حمتسباً، وبعد سنة وشهر تويف حبادث سيارة.
 ٣ - ١سورة غافر اآلية  ٢٣٠
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ـــربييتال :ســـجنالومـــن مجيـــل دعائـــه يف  ك أن توفـــق اللهـــمَّ اســـال ،وتســـرتعائليت ،لهـــم أدعـــوك أن تعمِّ
   .٢٣١نياملظلاقوم الوتنصرنا على  ،نياحلصالقوم الأوالدي وجتعلين وذرييت من 

  ...يباwإنه نعم  ،مياناإلويثبت ذريته على  ، أن يتغمده بواسع رمحتهاىل تعاهللاأرجوا 
  

  زهراألذي أصبح ُأستاذاً بجامعة النكليزي اإليه البالراقص 
حـــىت  ،وتلقـــى تعليمـــاُ منزليـــاً  ،ولـــد يف ُأســـرة إنكليزيـــة ارســـتقراطية ،نصـــارياألرشـــيد الســـيد عبدالإنـــه 

   .))باسيفيك(( :رب على مسرحاحلوقد عمل يف أثناء  ،ثانيةالية املعلارب احلاندالع 
إجتـه  ،مث مـرض مرضـاً خطـرياً طـويالً  ،يـاً مشـهوراً يف أوربـااملرب أصـبح ممـثًال مسـرحياً عاحلبعد انتهاء 

 ،شـهورةاملشخصـيات الفـرتة يف رسـم بعـض الوقـد جنـح يف هـذه  ،رسـمالشـعر و الإىل  يف أثنائه وبعده
مث  ،فلسـفةالدراسـة إىل  . وبعد ذلك اجتـه..وربيةاألقطار األمن  شعرية يف كثريالصائه كما طبعت ق

جتــارب ودراســات  دوبعــ ،نــد ليعــيش هنــاك يف ديرللرهبــاناهلإىل  م ســافر١٩٦٠ويف ســنة  ،تصــوفال
إنكلـــرتا مـــرة ثانيـــة أســـس إىل  وعنـــد عودتـــه .نيـــفاحل اإلســـالميدين الـــإعتنـــق  ؛دينيـــة عميقـــة وشـــاقة

وبعــد فــرتة مــن  . معــهاهللامــع عــدد ممــن هــداهم  ،علــى يديــهاإلســالم واعتنقــت أُمــه  ،ســالمياً جمتمعــاً إ
بلـد  ،مصـرإىل  سـفرالفكـريف  ،سـنةاحلوعظـة املكمـة و احل جـلَّ وعـال باهللاإىل  دعوةالإسالمه وعمله ب

ة ويف أثنـاء وجـوده يف مصـر عمـل ُأسـتاذاً للغـ ،دراسـة علميـة سـليمةاإلسالم ليدرس  ،شريفالزهر األ
صــــحف الوجبانــــب ذلــــك كــــان ينشــــريف  ،عليــــا بــــهالدراســــات الو  ،شــــريفالزهر األنكليزيــــة جبامعــــة اإل
ـــت غالـــشـــعرية الوقصـــائده  ،عديـــد مـــن دراســـاتهالالت اwـــو  ـــاً مـــا تعـــرب عـــن مكنـــون نفســـه اليت كان ب

  . رسلنياملنبياء و األسيدنا حممد خامت اإلسالم، ورسول  ،من عشق لإلسالم ،ووجدانه
أسـراررحليت مـع  – اهللا األيت ال يـدركها الـشـوق اللغة  –طريق الفلسفة  ،وضوعاتاملومن أبرز تلك 

قيقة غائبة احل – ..اماهلكنيسة مل يثريا يفَّ أي الجنيل و اإل –يقني الإىل  شك طريقال –ي اإلهل باحل
   !؟رتاجم أصحالأي هذه  –وهيته القبلت نبوة عيسى ومل أقبل  –نون الحتت أضواء 
  صل؟!األوأيها يكون 
طائفيـة  المنـو  –وازين املـولـو فهمـوه علـى حقيقتـه النقلبـت اإلسـالم، غرب ال يفهمـون ال الأكثر رج

من أين أبـدأ حبثـي  – اهللاإىل  طريقال –صدقالحملات من  –ند خاصة اهلسلمني باملكان لعنة على 
   !؟اهللاعن 

جيب أن  – اهللاقة وجود حقيإىل  دخلامل –بشرين املت الصدق بعيداً عن ضالالوحديث اإلسالم 
                                                 

 من سجل ذكرياته ٢٣١
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 لماذا اعتنقنا اإلسالم دينا؟

  –مد هللا أصبحت مسلماً احل –حممد يأخذ بيدي  –طر اخلأجنو من 
صادقني أْن الّدعاة الفعلى  ،وازيناملألنقلبِت اإلسالم حقيقة   لو علم هؤالءاهللاو  :ما يقولهحقاً  -١

  صحيحة مع خصومه الة اإلسالميخالق األويستخدموا  ،يعوا كالمه
  مهنصاري يروي قصة إسالاأل

ــك أنــه اليوجــد بيننــا إثنــان يســلكان نفــس  ،اهللاإىل  لقــد قيــل إن كــل امــرىء عليــه أن جيــد طريقــه ذل
نـــاس يســـلكون طـــرقهم الأن  :بيـــد أين أُريـــد أن أُؤكـــد بـــأن ُأضـــيف ،هـــذا حـــق ال مـــرآء فيـــه ،طريـــقال
عنـــدما  ،وفـــاقإىل  طـــرق تفضـــي بنـــاالإن عـــدد  .نهايـــة طريـــق واحـــدةالولكـــن جتمعهـــم يف  ،ختلفـــةامل

  ية اإلهل ضرةاحل وهي اآل ،غاياتالأشرف إىل  رحلةاملتوصل هذه 
هــدى يف تيــه وأرض  فإننــا سنضــرب علــى غري األو  ،طريــقالفإننــا واجــدون هــذه  ؛اهللاإىل  فــإذا اهتــدينا

ناس تسـتلب الذلك أن كثرياً من  ،وهذا ليس أمراً يسرياً  ،ياةاحلروح يف معرتك الوهنا تضل  ،موحشة
وأســباب فشــله  ،ب خماوفــهالــنســان أن يناضــل ويغاإلومــن مث فإنــه لــيس علــى  ؛قطريــالقلــو7م ملشــقة 

ذين يقلقهـم الـوهـؤالء  ،خـرين وسـخريتهم منـهاآلبـل جيـب عليـه كـذلك أن يقـاوم شـكوك  ،فحسـب
بـاب يشـدون االلعلـى أن هنـاك نفـراً مـن ذوي  ،ويكونـون مـن أنفسـهم علـى اسـتحياء ،قاحلوضوح 

  ...لى أن ميضي يف سبيله مهما كان من أمرويقوِّمون من عزمه ع ،رءاملأزر 
وقد تكون هذه  ،كامن يف رغبة ال تتزعزع ، أمر فطري ال شعورياهللانفس يف سبيل الهذا وإن قهر 

عنـد قلـة بيـد أmـا قـد تكـون قـوة متدفقـة غالبـة  ؛خـريناآلقويـة عنـد  ،نـاسالرغبة واهية لدى بعض ال
وهـذا  ،روحيـةالاديـة و املكانت حيايت صرعاً مسـتمراً بـني   ...حىت يدركوا بغيتهمال يقر هلم قرار  ،نادرة
تني الاحلـذب بـني بـني اجلـشـد و الذلـك أن  ،واقـفاملواطن وأمحـق املـأعجـب إىل  صراع قادين أحياناً ال

   !!عنها أmا كانت جد غريبة الأن أحيا حياة أدىن ما يقإىل  أدى
مهمــا كلفــين ذلــك غــري  !!وجــودال فقـد كنــت دائمــاً أرغــب يف أن أعــيش وأتــذوق وُأجــرب كـل مــا يف

ذلـــك أين قـــد عرفـــت  ؛عرفـــةامل ومعرفتـــه حـــق اهللابيـــد أين كنـــت راغبـــاً يف  ،ثمن مـــا حييـــتالعـــاىبٍء بـــ
ويف آخر  ،طويلةالقرون ال لرء ينشده خالاملذي عاش الياة احلقيقي يف احلسر البفطريت أن هذا هو 

أقبلــت مرحلــة  ، وحــدهاهللاوبفضــل  .يــفعنالصــراع التضــحية و الروحــي بعــد الانــب اجلطــاف إنتصــر امل
  . رضاألما وراء إىل  ذهاباالولو كان ذلك يعين  ،اهللاكان كل مهي فيها أن أجد  ،من عمري

  !!يقينالشك طريق ال
ــــك طريـــــق ال ،نصـــــارياألرشيدالســــتاذ عبداأليقــــول  لَّــــُه نُـــــوُر ال﴿ :اىلتعـــــ هلــــو قويســـــتدلُّ ب ،يقــــنيالشَّ

زَُّجاَجُة َكأَنـََّها َكوَْكٌب ُدرِّيٌّ الْصَباُح ِيف ُزَجاَجٍة املِ نُورِِه َكِمْشَكاٍة ِفيَها ِمْصَباٌح ْرِض َمَثُل األَ سََّماَواِت وَ ال
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 لماذا اعتنقنا اإلسالم دينا؟

 نَاٌر نُوٌر َعَلى نُوٍر يُوَقُد ِمْن َشَجرٍَة ُمَبارََكٍة َزيـُْتونٍَة ال َشْرِقيٍَّة َوال َغْربِيٍَّة َيَكاُد َزيـْتُـَها ُيِضيُء َوَلْو ملَْ َمتَْسْسهُ 
   .٢٣٢﴾لَُّه ِبُكلِّ َشْيٍء َعِليمٌ اللِلنَّاِس وَ  الْمثَ األَ لَُّه اللَُّه لُِنورِِه َمْن َيَشاُء َوَيْضِرُب اليـَْهِدي 
ناســب حقـاً أن نبـدأ 7ــذه املوأنـه ملـن  ،كـرميالقــران الكرميــة مـن أشـهر آيـات اليـة اآلإن هـذه  :فيقـول

   ...قصةال
ولكــن مــن أيــن  ،نـوار))األمشــكاة (( :ايلغــز المـام اإل اإلســالميـة موضــوعاً حلجــة اآللقـد كانــت هــذه 
  ؟ جيب أن أبدأ
) بيـد أنـه )بدايـة ذاAـاالإن أفضل نقطـة للبـدء هـي (( :اللويس كارول)) ذات مرة فق(( :ولقد كتب

ســباب األنظــراً ألن تتــابع  ،وادثاحلــيــة ومتداخلــة مــن اليف سلســلة متت ،بدايــةالصــعب أن جنــد المــن 
طفـل النهايـة كالنسـان نفسـه يف اإلفيجـد  ،وراءالإىل  نسان دائماً خطوةاإلا تعود برتتبة عليهاملثار اآلو 

   !يف رحم أُمه
سـئلة مـن األ كثـريمن ايلَّ فقـد ُوجهـْت  ،وهذا هو أقصـى مـا ميكـن تصـوره فيمـا خيـتصُّ ببدايـة أي فـرد

عسـى  ،قصـةاللـذلك علـى كتابـة هـذه  ،جنسياٍت متعـددةإىل  وينتمون ،أُناس يدينون بأديان خمتلفة
   .أن يرعاهم كما رعاين ال أساهللاو  ،اهللاإىل  تقربالأن تكون ذات أثر يف حياة من حياولون 

   !!كامل للحياةالمعنى ال
 ،خـريةاأليـة املعالرب احلـ ل خـالايلليـالكانـت يف إحـدى  ،أعتقد أن أول مرة استيقظْت فيها روحـي

يت تبــدو فيهــا  الــ –عصــيبة الوقــات األويف تلــك  ،شــبابالوكنــت إذ ذاك حــدثاً حموطــاً بكــل مشــاكل 
أســبه بصــورة حتطمــت علــى صــفحة مــرآة  ،ةامليت نظــن أmــا مأمونــة وســالــو  ،وفــة لنــاالاملشــياء األكــل 

 ،كنت يف لندن حينئٍذ بعد غارة جويـو كبـرية ،يت وقع فيها ذلكالفرتة الإنين أذكر جيداً  ..مكسورة
! كثرية لتنفجر حمدثة هزات أرضـية عنيفـةالعدو ال بينما تتساقط قنابل ،إختذت لنفسي مأمناً أثناءها

شــعور اليــدرك  ،وأن مــن عــاش مــنكم حلظــات خطــر كهــذه ،طبيعيــةالن يســتعيد نبضــاته اآلبــدأ قلــيب 
 الأنـه ال يـز  ،حيسـبها طويلـة ،ذي ينتابه عندما يدرك أنه سليم آمـن لفـرتة قصـريةال ،راحةالعجيب بال

ظلمــة يف هــذا املســماء اليت متــأل الــنجــوم الإىل  أنظــر بتكاســل ،اهللانــزل شــاكراً املإىل  وتوجهــت ،حيــاً 

                                                 
  .٣٥سورة النور اآلية  ٢٣٢

نه: قال ((يقول اهللا تبارك وتعاىل: من أ rوكأنه يشري إىل قاحلديث القدسي الذي رواه أبوذر الغفاري عن رسول اهللا 
جاء باحلسنة فله عشر أمثاهلا وأزيد، ومن جاء بالسيئة فجزاء سيئة مثلها أو أغفر ومن تقرب مين شربا تقربت منه 
ذراعا.ومن تقرب مين ذراعا تقربت باعا. ومن أتاين ميشي أتيته هرولة، ومن لقيين بقراب األرض خطيئة مث اليشرك يب 

 ١٢٥٥/  ٢ه مبثلها مغفرة)). سنن ابن ماجه شيئا لقيت
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  . سحريةالالمعة الواهر اجلوف من الميل باجلليل ال
كواكـب الوكيـف هـي أحـد  ،رضاألبـدأت أُفكـر يف هـذه  ؛متـعاملنظـر املهذا إىل  وبينما كنت أنظر

نظـــام الوأن  ،شمســـيالكواكـــب هـــو جـــزء مـــن نظامنـــا الوأن هـــذه  ،واســـعال املعـــالصـــغرية يف هـــذا ال
بـدأُت  !كبـريال املعال واحد من األموعة ما هي اwوأن هذه  ، جزء من جمموعةاألشمسي ما هو ال

وفجــأة أحسســت   ،يت عرفهــاالــســنني الويف مئــات  ،عــهالذي أُطالــميــل اجلنظــر املأُفكــر يف قــدم هــذا 
ذي السد اجلن أن هذا رغم مالوب ،سننيالوأنين ممن ال ميكنه أن يتبني عدد  ،كونالكأين قدمي قدم 
ضجر اللل و امل أن روحي وقدعرفت األ ،عصارية للحياةاإلعواصف ال نغمة ريح يف األحيتويين ما هو 

  !!اضيةاملقرون اليف حياة 
  فاً ال خطوة خطا نحوك اهللاإذا خطوت نحو 

س املو  ،فضاءالفخلتين أسبح يف  ،بعاداألوإذا حواسي تدرك كافة  ،وقتالوسرعان ما ذهبت قيمة 
ومع ذلك مل  ،لقد عرفت كل شيء، كون وهي تتمددالوأرى سحب  ،سماءالبعيد يف النجم ال

بدية األياة احلفضاء أدركت نغمة الوبينما أنا أسبح يف  ،كل أصبح شيئاً واحداً ال أن األأعرف شيئاً 
سي يف نفإىل  عتادة تثوباملياة احلولقد بأت  !!اهللاياة هي احلو  ،كل حياةالوكان  ،يف كل مكان
غرابة. ويف الوقد حاولت أن أعرف كنه هذه  ،غرابةالبيد أmا كانت مشوبة بشيء من  ،لطف ورقة

فريدة الكلمة الومألت هذه  ).(اهللا.نجومالجابة من وحي اإلحماوليت هذه بدأقليب يسمع صدى 
ول وهنا أشعر كأن قليب قد عرف ذلك ط ،سماواتالآلئكة يرتدد يف املوكأmا تسبيح  ،املعال

 ،ااهلوعندئًذ عرفت أن مثة  ،كامل للحياةالعىن املذي هو ال ،اهللاإىل  وأن كياين يتجه ،حياته
وملا فكرُت  ،حضرتهإىل  ذي يقودالطريق الوأن أحبث عن  ،يهالوأدركت أنه يتحتم عليَّ أن أمضي 

   .٢٣٣افً الألنك إذا خوت خطوة خطا حنوك ، مر أدركت أنه سيعاونيناأليف 
  هام ليالنيسة لم يثيرا فيَّ أي كالنجيل و اإل

ألين علــى ، فقــد كانــت غريبــة حقــاً ومثــريًة للعجــب ،رحلــةالذي بــدأت عليــه الــنحــو اللعــل هــذا هــو 
فقد  ،كنيسة.وبصراحةالإىل  ذهابالصوص مل أكن شخصاً متديناً.كل ما كنت أفعله هو اخلوجه 

رية، احلــبــل وجــدAما يثــريان  ،امــاً مـااهلذلــك أين مل أجـد فيهــا مــا يثــري يفَّ  ،كنيســةالجنيــل و اإلبرمـُت ب

                                                 
أنه: قال ((يقول اهللا تبارك وتعاىل:  rوكأنه يشري إىل قاحلديث القدسي الذي رواه أبوذر الغفاري عن رسول اهللا  ٢٣٣

من جاء باحلسنة فله عشر أمثاهلا وأزيد، ومن جاء بالسيئة فجزاء سيئة مثلها أو أغفر ومن تقرب مين شربا تقربت منه 
عا.ومن تقرب مين ذراعا تقربت باعا. ومن أتاين ميشي أتيته هرولة، ومن لقيين بقراب األرض خطيئة مث اليشرك يب ذرا

 ١٢٥٥/  ٢شيئا لقيته مبثلها مغفرة)). سنن ابن ماجه 
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) )She((مثـل  ،كتـبالق لقد كنت أجـد دوافـع ذهنيـة يف تلـك احلويف  ،فهمالويستعصيان على 
وعظ ومــع الــيت تلقــى علــى منرب الــ) )أنــت وأنــت(( أكثــر ممــا كنــت أجــد يف ،هاجاردلســري يــدر  )هــي(

عاصـرة املديـان األزمن،بـدأت يف دراسـة الوبعقـل إزداد نضـجاً مبرور  ،ليلـةالذلك وبعـد جتـربيت يف تلـك 
وقـرأت  ،اهللاإىل  ومـن مث ،سـليم للحيـاةالديين الـطريـق الإىل  بعض ما يرشـدينإىل  يف حماولة للوصول

وحتدثت مـع أشـخاص ذوي  ،دين، وحضرت حماضرات كثريةالفلسفة و الحبماس كل ما وجدته عن 
ومضـيت أحبـث  يبحثـون عمـا أحبـث لاورجـ ،ديانات وصوفيةالدين يدينون مبختلف  الورج ،معرفة

كـل مـا وجدتـه كـان كثـرياً . قيقـة بأكملهـااحلولكن مل أعثر أبـداً علـى مـا أنشـده وهـو  ،كثريالوأجد 
 طويل الكالم التفاهات من المن 

ُ
ساسي يف األنسان اإلذي ال صلة له بدور الساذج الفكر الو  ،ِملامل

 تنـازل عــن حبثـي مـنهم عقـل راحــة معينـة بشـرط أن أكثري الومـنح  ،يـاةاحل
ُ
ومل ميكنـين ذلــك ألين  ،لِـحّ امل

  . ساومة فيهااملفهناك أشياء معينة ال ميكن  ،ت أن أكون صادقاً مع نفسيدأر 
  . صدقالقيقة و احلوإمنا جيب أن يغمره ضوء  ،رءاملتشوب عقل  لوجيب أن ال تكون هناك ظال

  !!حقيقة غائبة تحت أضواء لندنال
 ،غريـبالزواج الـحرى األأو ب ،ذي أعقبهاالمل يكن زواجي ، أوزارهاية املعالرب احلوبعد أن وضعت 

  . روحيالدافع لطموحي المها ، فنونال امليت عشتها يف عالمومة احملياة احلومل تكن 
رغم مـن ذلـك وجـدت مصـادفة الـوعلـى  ،قيقـة بـني أضـواء لنـدناحلبحث عن الستحيل املوكان من 

يف  –لــذات ســريعة وزاخــرة املغارقــة يف الحت حيــايت وأصــب ،أضــواء هنــا وهنــاك حيــث كنــت أتوقعهــا
كانـت وألن زوجي مـادي   ،طبيعيالب غري احلافل بأحاديث احلغرام الفالت و احلبكثريمن  –ظاهرها 
إىل  وقد أشارت مـرة يف مالحظـة تافهـة بعـد حلظـة نـادرة أمضـيتها متـأمالً  ،ما يفَّ من ماديةإىل  ترمز

  . ذي تراه فيهماالهول اwفاً من عيين ترتعش خو إىل  أmا عندما تنظر
مثــل كثــري مـــن  ،ذي حيوطنــاالــخــر اآل املعــالهتمـــام باإلولكــن ينقصــها  ،كانــت زوجــيت إمــرأة مجيلــة

أكثــر Aيجــاً ومليئــة  –فــرتة أعــدها غريبــة  لخــال –وعنــدما انفصــلنا أخــرياً أصــبحت حيــايت  ،نــاسال
 ، ٢٣٤نتحـار حمتومـاً اإلاة بـال معـىن.. وبياحلاوية!وأصبحت اهلحىت أشرفت أخرياً على شفا  ،فسادالب

                                                 
عاىل: املسلم يعاجل األزمات النفسية بالذكر والدعاء والتضرع إىل اهللا تعاىل،فيجد مثرة عملة يف قلبة، وذلك قوله ت ٢٣٤
لقد قرأ ت وأنا شاب ال أجتاوز اخلامسة  ﴾الِذيَن آَمُنوا َوَتْطَمِئنُّ قـُُلوبـُُهْم ِبذِْكِر اللَِّه اال ِبذِْكِر اللَِّه َتْطَمِئنُّ الُقُلوبُ ﴿

والعشرين من عمري كتاب (دع القلق وابدأ باحلياة)، واملؤلف يريد معاجلة األزمات اليت يواجهها اإلنسان يف حياته، 
ل تدري أن املؤلف مات منتحراً!! مل يستطع أن يعاجل نفسه، فالقران هو العالج الناجع لكل إنسان كما قال تعاىل: وه
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  . ظلم حموطاً بنفوس عقيمةاملفراغ ال ووجدت نفسي يف
  !!اهللاإلى  طريقالسرُّ 

يت الــسالســل الوتطــرح أرواحنــا  ،مــن خيــوض جتــارة مروعــة مــن نــوع نــادر حــىت ينضــج يبــدو أّن كــل
ــك ســقطُت طــريح  ،تقيــدها وتعــوق حركتهــا تعدت نشــاطي وعنــدما اســ ،فــراش ملــدة ســنةالوبعــد ذل

 ،دنياالــلعلــي أكــون نافعــاً يف هــذه  ،جتمــاعياإلألهــب نفســي للعمــل  ،فســاد هــذهالودعــُت حيــاة 
ووجــدُت نفســي يف بعـــض  ،لقــد كـــان عمــًال شــاقاً جــداً  ، يف خــدميت لآلخــريناهللاوراجيــاً أن أجــد 

هــو ُأســاعده و  ،ممســكاً بيــد حمتضــرويف أحيــان ُأخــرى كنــت أجــدين  ،العمــاألحيــان أؤدي أحقــر األ
وشــعرت  ،خــرين ُأســاعد نفســي أيضــاً اآلومثــل كثــريين ســبقوين وجــدُت أين مبســاعدة  ،جيــود بروحــه

واكتأب قليب ملا تراه  ،من جديدإليه  وأنا أنظر ،يط يباحمل املكما تغريت نظريت للع ،بتغيرييف داخلي
  ...ذريةالقنبلة الروح قد اختفى بتفجري ال املوبدا أن ع ،عيناي

  !!وهيتهالولم أقبل  ...قبلت نبوة عيسى
طبيعـــي أن أبـــدأ الدين كــان مـــن الـــوألنـــين ولــدُت 7ـــذا  ،ســـيحيةاملكانــت أول حملـــة عثـــرت عليهــا يف 

 ،باحلـ هو اهللاأن  ،ذي ال ميكن جتنبهالي اإلهل باحلوعندما قمُت بذلك أدركت حقيقة  ،بدراسته
ســالم رجــًال عظيمــاً الســيح عليـه املإنــين أعترب  ،يـاةاحليت وهبهــا الــ حيـب خملوقاتــه ،وهلـذا جيــب أن حيبنــا

 اهللايف أنـــه  ،كلـــي للمســـيحيةالكيـــان اليت يعتمـــد عليهـــا الـــوهيتـــه الولكنـــين مل أســـتطع قبـــول  ،ونبـــيالً 
ـــامل نـــة عـــدن صـــلب تكفـــرياًعن خطيئـــة إرتكبتهـــا خملوقاتـــه يف جيُ  وتضـــحيته بنفســـه بـــأنْ  ، ٢٣٥دتجسِّ

                                                                                                                                            
. وقد سبق ذكر قصة العالج النفسي ﴾َونـُنَـزُِّل ِمَن القران َما ُهَو ِشَفاٌء َوَرْمحٌَة لِْلُمْؤِمِنَني َوال يَزِيُد الظَّاملَِني اال َخَساراً ﴿

 القراين.
هو حق يف نفسه، لكن قد نقضوه بقوهلم يف عقيدة إمياmم: نؤمن وقوهلم فاالله واحد خالق واحد رب واحد،  ٢٣٥

برب واحد يسوع املسيح ابن اهللا الوحيد، اله حق، من اله حق، من جوهر أبيه مساو األب يف اجلوهر، فأثبتوا هنا 
ه، فصاروا يثبتون ثالثة اهلة ويقولون: إمنا نثبت اهلا واحدا وهو اهلني، مث أثبتوا روح القدس اهلا ثالثا وقالوا: إنه مسجود ل

تناقض ظاهر، ومجع بني النقيضني بني اإلثبات والنفي. وهلذا قال طائفة من العقالء إن عامة مقاالت الناس ميكن 
 كالمهم بني تصورها، اال مقالة النصارى وذلك أن الذين وضعوها مل يتصوروا ما قالوا، بل تكلموا جبهل ومجعوا يف

النقيضني، وهلذا قال بعضهم: لو اجتمع عشرة نصارى لتفرقوا عن أحد عشر قوال. وقال آخر: لو سالت بعض 
النصارى وامرأته وابنه عن توحيدهم لقال الرجل قوال وامرأته قوال آخر وابنه قوال ثالثا. اجلواب الصحيح ملن بدل دين 

حتقيقيق:  - -ه١٤١٤/  ١ط –الرياض  –دار العاصمة  –اين أو العباس املسيح، أمحد بن عبداحلليم بن تيمية احلر 
وقد سبق أن فصلت القول يف هذا  ٢٩٩/  ٣د. علي حسن ناصر ود. عبدالعزيز أمحد العسكر ود. أمحد بن حممد 

 املوضوع على هامش قصة إسالم الربوفسورعبد األحد داود ُأستاذ علم الالهوت.
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لــى كــل شــيء قــدير؟! إن جتريــد مثــل هــذا وأنــه ع !؟غفــورال هــو اهللاأولــيس  فقــودة مــن فــرتة طويلــة!امل
عديـد السـيحية قـد اسـتوعبت املومما ثبط من عزمي أيضاً أنـين وجـدت  ، ٢٣٦شيء مل يعن شيئاً يلال

) وآخــرين يقــدمن لنــا )ذهيبالــغصــن ((الوأن فريــزر يف كتابــه  ،وثنيــة يف كفاحهــا لتبقــىالشــعائر المــن 
 األ ،المـاجلحسـاس باإلإىل  شعائر تدعوالمن أن بعض هذه  رغمالوعلى  ،براهني جلية على ذلك

 ،خــرىاألديــان األويصــدق هــذا علــى  ،صــة لإلنســانالاخلعقــدة القيقــي عــن احلعــىن املأmــا ختلــو مــن 
  .قه يف صمت وصدقالنسان على خاإليت 7ا يقبل الصة الاخل اهللاحيث نبذت شعائرها عبادة 

  !؟صلاألأيها يكون  ؟؟تراجم أصحالأي هذه 
يسـرية التعلـيالت الو  ،يت متـتالـرتمجات الوأحطت علماً بكثري من  ،قدساملتاب كالوعندما درست 

رغم البـ ،ُأخـرىإىل  باً عندما نـرتجم مـن لغـةاليت ال ميكن جينبها غالو  ،أحياناً يف معاين كلمات هامة
! ؟رتاجم أصــحالــأي هــذه  :شــكلةامل. وهكــذا بــدأت ..رتجماملــومــن ســعة علــم  ،قصــداملمــن حســن 
   !؟صلألاوأيها يكون 

أشــــعيا ((نبيــــني اليت حتتــــوي علــــى نصــــوص الــــثاً و ييت اكتشــــفت حــــدالــــيــــت املبحــــر الإن خمطوطــــات 
عربيــة الألن مــا بقــي مــن خمطوطاتــه  ،قــدميالعهــد ال) تلقــي ضــوءاً جديــداً قيمــاً علــى كتــاب )وحبقــوق

على ترمجات من ديد مبين اجلعهد الو  .زمن متأخرإىل  آلتينية ترجعالسويانية و اليونانية و الرامية و اآلو 
أخـذت مـن  ،وصـدرت أخـرياً يف أمريكـا ترمجـة هامـة لإلجنيـل ،تينيةاآلعربية و اليونانية و الخطوطات امل

يت  الــصــلية األديثــة للغــات احلونقحــت طبقــاً للمعلومــات  ،١٦١١) يف عــام )جــيمس((لــك املترمجــة 
مـم األألmـا كانـت  ،وديـةيهالديانـة السيحية كثرياً مـن املورثت . قدميةالخطوطات املكتبت 7ا تلك 

عقيـــدة إىل  وجاهـــد للرجـــوع ،عوجـــةاملكهنـــة اليم الســـيح يهوديـــاً ثـــار ضـــد تعـــاملكـــان   –يت أجنبتهـــا الـــ
 ،وكـذلك معجزاتـه ،بـاً الوألنه كـان صـوفياً فـإن كلماتـه قـد أسـيء فهمهـا غ ،صةالاخلنبياء األموسى و 

  . قدميالباسم  عهدالسيحيون باملويعرفها  ،قدسامليهود الوهي كتاب  ةتوراالو 
 ،علـىاألكـائن الكـان أثنـاء حكـم أول ملـك عـرف بعبـادة  ،يهـودالثـري، أن أول مـا مسـع عـن املومن 
ــ ،ديــدةاجلملكــة امل) فرعــون )أخنــاتون(( شــهوراملصــري املتصــرف امل) وهــو )شــمس((ال ذي حكــم ال

 ايلحـــو إىل  يت يرجـــع تارخيهـــاالـــعمارنـــة الواح تـــل الـــ) وتصـــف )نفـــر تيـــيت((ميلـــة اجلمصـــر مـــع زوجتـــه 
ذين اسـتنجدوا بفرعـون الـفلسـطينيني الكنعـانيني و العربيـة القبائـل الكيف غزت   –يالد املقبل ١٣٠٠

                                                 
الذي يقبله كل عاقل، أن اهللا تعاىل ال يعاقب أحداً بذنب غريه، وذلك قوله سبحانه: واملبدأ اإلسالمي الواضح و  ٢٣٦
) لقد أصاب األنصاري كبد احلقيقة بعقله، وجاء النص الصريح ١٦٤. األنعام: من اآلية﴾َوال َتزُِر َوازِرٌَة ِوْزَر أُْخَرى﴿

 من كتاب اهللا تعاىل موافقاً ملا قال.
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تــوراة ((ال: د يقــولو تلمالفــ ،قدميــةالخطوطــات املصــدق بــني الووجــدت حملــة ُأخــرى مــن  ،ملقــاومتهم
ــثاإلســالم و  حياة ملــن يدرســها))مصــدر  كثــريون الهــم ظ أن ال يفاحلــولســوء  ،ســماويةالديــان األث ال

كتـــب النكليزيـــة للقـــرآن و اإلرتمجـــة الأن ؟ ووجـــدت ،ستشـــرقنياملباســـتثناء قلـــة مـــن  ،غـــربالذلـــك يف 
 المـع مجـ ،يهوديـةالسيحية و املعقائد العادة ما تعطي صورة شاملة خلليط من اإلسالم خرى عن األ
ف الـ املعـ يعـيش يف ،سلم شخص غري أخالقياملناس أن البينما يظن أوساط  ،سطورياألاضي امل

 ،ب مـن تشـويهتـكالرغم من ذلك جند حملة صدق أخرى هنا مـع مـا حتتويـه هـذه الوعلى  ،ليلة وليلة
كنت أزداد اإلسالم  وكلما تعمقت يف قرآءة  ،الينياملصورة عن دين يتبعه الولقد رفضت قبول هذه 

يادة وحكـم نصـف عربيـة مـن سـالصـحراء الذي ميكِّـن قبائـل بدويـة يف قلـب الـدين الـألن  ،إقناعاً بـه
واضـــح المـــن  ،اماالهلــصـــدق و اليف أقـــل مــن مائـــة عـــام البــد أن يقـــوم علــى  ،وقــتال يف ذلـــك املعــال

  . اهللاسالم صفي من أصفياء الصالة و العندئًذ أن حممداً عليه 
   !!هندال. كان لعنة على ..طائفيةالنمو 

قطــر الانوا أصــًال غــزاة مــن فيــدا كــالذلــك أن كــاتيب  ،ندوكيــة حملــة صــدق ُأخــرىاهلديانــة الوجــدت يف 
 ،يالداملـقبـل  ٣٠٠٠ريـون ومـن جـاؤا قـبلهم يف عـام اآلغـزاة الفهـؤالء  ،ماليااهل الوراء جب ،ايلشمال

  ؛صيباخل لالاهليت يضمها القطار األلوحات عبادة التشبه من بعض  ،كانوا ميارسون طقوساً دينية
. ونظـــرة ..ميالديـــة ٧٠٠ســـنة نـــد اهلســـلمون املكمـــا جلبـــوا معهـــم ثقافـــة مماثلـــة دامـــت حـــىت فـــتح 

  ...تناسخالوتؤمن بة اإلهل بل تتعدد فيها ،كون معقدةالإىل  ندوكيةاهل
ن تتحـرر اآلبيـد أmـا بـدأت  ،نـداهليت كانـت لعنـة علـى الـطائفيـة الع علـى منـو الطـالولقد ساعد هذا 

وقـد  ،حيـاة سـابقهأن يـرث نسـان قـد قـدر عليـه اإلأن ذي يعـىن 7ـا الـتناسـخ العتقاد يف اإلمن ربقة 
 اإلله أنت :كمةاحلتزخر ب )وبانيشاد(األفإن ،قدسةاملند وكتبها اهلى عظيماً يف روحانية وجدت مغز 

   .بأعماق كل قلب تتجلى ملن يبحثون عنك ،ذهيبالضياء الومن  ،جلي ،دالخ
من صلية و األعقيدة القد صرفت عن رضية األديانات الندوكية مثل غريها من اهلرغم من ان الوب

ذات الوليس إنكار  ،نانيةاألياة هو إنكار للذات وبعد عن احلعروف عن متعة املناحية ُأخرى فإن 
 وعرفت ،رءاملنفس يف داخل العماق ذات هو معرفة أالعمل وإنكار الدف من اهلوأن  ،للحياة
و كل وبرامها ه نفس هي برامهاالفإن  ،تطابقهماعرفتني املويتحقق من هاتني  ،ا من خارجهبرامه
  . شيء
  !!اهللاإلى  طريقال

وأنـين جيــب أن  ،وسـطاألشـرق الوهـو  ،نسـاناإلمهـد ديـان قامـت منـذ فـرتة سـحيقة يف األوأن هـذه 
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 . جابة عما أحبثاإللعلي أجد  ،أذهب هناك
 ،يت زرAـاالـقطـار األويف  ،ذين حتـدثت معهـمالـنـاس الويف  ،قائق يف كل شـيء قرأتـهاحلوجدت تلك 

إذا قـدر يل  ،شـرقالروحانيـات إىل  غـربالذي يعيش فيه ال لضالالب أن أترك أنين جيإىل  وانتهيت
ألنـــه يعـــين أن أتـــرك كـــل مـــا عرفتـــه  ،اماهلـــقرار القيقـــة وتـــرددت يف اختـــاذ مثـــل هـــذا احلأن أعثـــر علـــى 

بحـث عـن الشـك و الوبعد فرتة مليئـة ب ،تهدشيء غريب وخمتلف عما تعو إىل  اصاخلي املع ،وفهمته
ــ ودِّع أصــدقائي وأســريتقــررت أن أُ  ؛روحالــ ــني أن يظنــوا يب (ال ــت مــواقفهم جتــاهي ب  ،نــوناجلذين كان

رحلـة ال تنتهـي هـذه األونـذرت  ،ألبـدأ يف أهـم رحلـة يف حيـايت )وبني عدم تصديق ما اعتزمت عليـه
   .اهللاإىل  طريقال. ..قيقيةاحل بعد أن أجد علة وجودي األ

نقطــة ال معــدل إىل  ولكنــين وصــلت ، طبيعيــةحــوادث غــريإىل  ســيؤدي ،فــذالقــرار الإن اختــاذ هــذا 
 ،وهـذا سـيكون خطيئـة حقيقيـة ،شـتعلة بـدخل نفسـي تـدرجيياً املنـار الأما أن استمر أو ختمـد  ،عنها

  . اهللاألنين بذلك أكون قد أنكرت وجود 
ــتاآلوأعلــم   ــت قــد بقي  اهللان وبفضــل اآلصــراع الفــإن روحــي مل تكــن لتكــفَّ عــن  ؛ن أنــين إذا كان

  . ي بني يديهتستقر روح
  !؟اهللامن أين أبدأ بحثي عن  

، حينمـا غـادرت انكلرتاعلـى ظهـر بـاخرٍة صـغريٍة لكـي ١٩٦٠لقد كان ذلك يف ليلة من شـتاء عـام 
   .روحية أيضاً الناحية البل ومن  ،ادية فحسباملناحية الليس من  ،هولةاw املعو الأكتشف 

وقفـت  ،يطاحملـشاسعة مـن ظـالم الباردة الفاق اآل لباخرة تشق طريقها ببطء خالالوعندما أخذت 
مث أخـذت تتالشـى واحـدة  ،سـاكنالشـاطىء الضوء على السفينة فشهدُت خيوطاُ من العلى ظهر 

ــق األُ بعــد  ــت تتنــاثر علــى وجهــيالــبحــر ال رذاذ مــن ميــاه األخــرى حــىت مل يب وحينئــذ بــدأُت  ،يت كان
خـذ  ،ياهلهـا أنـذا يـا : قـائالً اهللاإىل  عتوتضـر  ،يت أمـاميالـهمـة املوف مـن اخلدة و حو الأشعر قليًال ب

لقــد  ،عونــك ومســاعدتكإىل  وإين لفــي حاجــة ،ظــالم حبثــاً عنــكالفقــد خطــوت خطــوة يف  ،بيــدي
يـك الواهـدين  ،لهـم برعايتـكالفـامشلين  ،ن بني يـديكاآلوأنا  ،تركت كل شيء وليس معي شيء ما

قوى شـعور يف نفسـي بـأين مصـيب  بدأت أشـعر بـبطء بـأاهللاوعندما دعوت  ...ياحبييب ويامعبودي
ســفينة تســري الولقــد كانـت  ، فيــهاهللاوتالشــت خمــويف عنـدما رحــب قلــيب بوجـود  ،فيمـا أنــا قــادم عليـه

باخرة ستقف يف عدة مـواىنء الووفقاً لربنامج  ،ببطء مريح ومل يكن عليها سوى مسافر واحد غريي
واعتـدت أن  ،غريـاتاملت وقليـل مـن وقـالمـن  عوهلـذا كـان لـدي متسـ ،شرقالإىل  بطيئةاليف رحلتها 

ولقـد   ،ذي إختذتـهالـقرار الوأنـا سـعيد وراٍض بـ ،تغري وأُفكـر مث أُفكـراملبحر الإىل  أمعن عدة ساعات
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  . كانت رحليت ممتعة وهادئة
رغم مـن أن الفبـ ،يـاماألوذلـك يف عصـر أحـد  )جنـوا(ولقد كانت هنـاك حلظـة ال تنسـى خـاج مينـاء 

و بضــباب مــن اجلـممـا مــأل  ،مـواج متالطمــةاألريح عاصــفة و الـبحـر هائجــاً و الكــان  ،يـوم كــان مجـيالً ال
شــمي الطيــف الوان االلــفبــدت مجيــع  ،شــمسالوظهــر قــوس قــزح حيــث تنــاثرت أشــعة  ،بحــرالميــاه 
نــة خلــق بــأمر مــن اجلمنظــر مــن ( :وكــان ذلــك بــال شــك مبعــث ســرور كبــري يل ،بحــرالميلــة فــوق اجل
ومل  ،وقـــت مل أكـــن علـــى بينـــة مـــن أمـــريالويف ذلـــك  ،)فـــاينلانســـان اإلســـرور علـــى ال الإلدخـــ ،اهللا

  . ولذلك تركت نفسي بني يديه ،اهللاأعرف من أين جيب أن أبدأ حبثي عن 
  اإلسالم..أول لقاء ببعض علماء 

ولقـد تلقيـت  ،نـداهلديـرة باألمرأين تلقيت بعد مغادريت انكلـرتا دعـوة لإلقامـة يف أحـد األوكان ما يف 
. ..بحثاليت جيب أن أبدأ منها النقطة الوأخذAا على أن هذه هي  ،سرورالمن دعوة مبزيد الهذه 

عجيـب أين الومـن  ،وقـتالبعـض  )كراتشـي(، مكثت يف مدينة ديرالذلك إىل  وبينما أنا يف طريقي
ذين السلمني املتقي ببعض علماء الوظننت أين س ،عظماملدينة يف شهر رمضان املتلك إىل  وصلتُ 

   اإلسالم. سوف حيدثونين عن
قرنفليـة القبـة الح فجـأة املـوإذا يب  ،شـديدالرِّ احلـدينة أخذت أجتول أثناء املتلك إىل  وعقب وصويل

بوابــة ال لوبنظــرة فاحصــة مــن خــال ،يط 7ــااحملــقدميــة البــاين املتكــاد ختتفــي وراء  ،ميلــة ملســجدهااجل
سـجد املياه وسط صـحن املشهدت نافورات  ،سجداملوجودة يف مدخل امل ،صنعالنيقة األديدية احل
  . ياه تتدفق منهااملو  ،فسيحال

وقـد  ، آخـريناالً كما رأيت رج ،سجد بتؤدةاملوشاهدت كذلك أُناساً كثريين وهم ميرون يف صحن 
وجعلــين أشــعر  ،ندية.لقــد خلــب ذلــك كلــه جمــامع شــعوريالشــائش احلخضــرمن األبســاط الافرتشــوا 

وكنت منتظراً  ، دخلت بعد أن ترددت قليًال يف ذلكوفعال ،سجداملإىل  دخولالبأنين البد يل من 
 ،ولكن شيئاً من ذلـك مل حيـدث ،كاناملناس سوف Aجم عليَّ لتطردين من المتاماً أن جمموعة من 

دون أن يعرتضـين أحـد  ،سـجداملإىل  سـرت يف طريقـي ،ايلَّ ففيما عـدا بعـض نظـرات غريبـة وجهـت 
هـــل أســـتطيع  :وجـــوديناملت أحـــد المث ســـ ،ســـجداملذي يـــؤدي الـــســـلم الوســـرت حنـــو  ،أو يكلمـــين

وحينئـٍذ  ،) ولكن جيـب أن ختلـع حـذاءك أوًال مـن فضـلك)أجل((فأجاب مبتسماً  ؟سجداملدخول 
ومل يكن به مذابح أو أصنام أو رسوم أو صور،  ،لقد كان كبرياً وواسعاً  ،وألول مرة دخلت مسجداً 

وهنـا وهنـاك  ،دراmا وسقفها بزخارف مركبـةوأنه كان عبارة عن باحة كبرية واسعة مفتوحة حليت ج
  . ناعمالبساط اليتحدثون على  الرجالجلست مجاعات من 
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ــك   ذي تفضــل الــو  آنفــاً إليــه  ثتدذي حتــالــشــخص الت الوســ ،ه ممتعــاً ومثــرياً حقــاً لــكولقــد كــان ذل
 ،اإلســالميدين الــمشــكوراً أن يكــون مرشــداً يل عمــا إذا كــان هنــاك مــن ميكــن أن أتنــاقش معــه يف 

  . دينةاملرجل مشهور بقيم إىل  أنه سيأخذين :الوق ..فرحب مسروراً بطليب
  اإلسالم..نصاري وأول حديث عن نبي األدكتور ال

وهـرول  ،مث أخذ رفيقي بيدي ،ذي أدخل عليَّ سروراً عظيماً السجد املروج من هذا اخلوتثاقلت يف 
صــعدنا ســلماً خشــبياً مهتــزاً يعلــوه فــدخلنا و  ،منــزل قــدمي جــداً إىل  شــوارع ضــيقٍة مزدمحــةٍ  ليب خــال

  ..علويالطابق الإىل  رتابال
 ،قادريالنصاري األدكتور ال وهو اآلذي قدر له أن يؤدي دوراًهاماً يف حيايت الرجل الإىل  مث قدمين

وقـد بـدا يل  ،يـهالنسان يف حضـرته كأنـه سـحر جيـذبين اإلوهو حيظى بشخصية جذابة حمببة ويسعد 
ـــا قـــادم مـــن فـــوري مـــن ـــك نظـــراً ألثوابـــه  ،اضـــياملعهـــد الغـــرب كأنـــه شخصـــية إجنيليـــة مـــن ال وأن وذل

 ، األوديـعالوخلقـه  ،سـوداءالطويلـة الوكـذا حليتـه  ،وقـادالوذهنه  ،سوداألطويل الوشعره  ،فضفاضةال
 وحيـاين حتيـة ايلَّ قـام  ،يـهال. وملـا ُأخـرب بسـبب حضـوري ..اضـراحلمتـازة تربطـه باملنكليزيـة اإلأن لغتـه 
وكــان  ،ألننــا كنــا يف ذاك يف شهررمضــان ،ايلَّ رطبــات املعتذرلعــدم إمكانــه تقــدمي شــيٍء مــن وا ،حــارة
وانتهــاء فــرتة  ،شــمسالفطــار معــه بعــد غــروب اإلولكنــه دعــاين للعــودة لتنــاول طعــام  ،قــوم صــائمنيال
كنـا قـد  ،سـاءاملفطـار يف اإلولقـد قبلـت ذلـك بكـل سـرور؛ وقبـل انتهائنـا مـن طعـام  ،يوميـةالصوم ال
ىء دولقـــد كانـــت مبـــا ،لقـــد كانـــت بدايـــة وتارخيـــاً اإلســـالم، مَّقنـــا كثـــرياً يف مناقشـــاٍت طويلـــٍة عـــن تع

  ...rحممد  دين وزعيمهالاً عن سرية قائد هذا ومعتقدات وقصص
ا  املـوط ،يت بعـدهاالـيـة و التالليلـة الوفعلنا ذلك يف  ،ليلالديث حىت ساعٍة متأخرٍة من احلإستغرقنا يف 

حيث نواجه بعضنا  ،رضيةاألوسائد الوحنن جلوس على  ،ديثاحله وأصدقاؤه يف كان يشاركنا أبناؤ 
بيد أن ذلك مل يكن  )؟ين أكثر من ذلكالملاذا ال تناقش وتس( :يل حينذاك الوأتذكر أنه ق ،بعضاً 

لقــاء الولقــد كــان هــذا  ،فــياخلصــويت إىل  ألنَّــه عنــدما كــان يــتكلم كــان كأمنــا يصــغي ،يف اســتطاعيت
يت كانــت الــقيقــة احلئ مــن لــ كانـت كلماتــه الايلَّ وكــان كلمــا حتــدث  ،ايلّ نســبِة الًة ورائعــًة بجتربـًة بديعــ

 ،اهللايت لو أمسكت 7ا لكانت مبثابـِة حلقـٍة ال تنفصـم بيـين وبـني الو  ،بعيد يف ذهين خمتلفة منذ أمدٍ 
  صدور. العني وما ختفي األذي يعلم خائنة ال اهللاوهذا هو ما حدث يل بفضل 

  مبشرينالت الصدق بعيداً عن ضالالوحديث  .اإلسالم.
اإلسالم ينشر  rرسلني حممد املنبياء و األوملاذا قام خامت  !؟كيف ،قاحلولقد أوضح يف كلمات من 

ديـــان األولكـــن علـــى أنـــه تأكيـــد جلميـــع  ،عربيـــة ال علـــى أنـــه ديـــن جديـــدالزيـــرة اجلقرنـــاً يف  ١٤منـــذ 

http://www.alukah.net


 

www.alukah.net 

١٠٠ 
 لماذا اعتنقنا اإلسالم دينا؟

رض خشـية لـه ورغبـة األرؤسـنا بذي نركع له ونطـأ ال ،حدألاواحد ال اهللايت أنزهلا السابقة السماوية ال
  .!؟وتعبداً له ،فيه

دينـــاً اإلســـالم وعـــاش حــىت رأى  ،نهايـــةالوكيـــف انتصــريف  ،عظــيمالرســـول الولقــد ذكـــر يل مــا عانـــاه 
سـيدنا إىل  حـاةو امل اهللاتوي على كلمـات احملقران الوشرح يل كذلك  ...عربالراسخاً يدين له مجيع 

  قيقية...احل اهللاوهي كلمات  ،عايناململ تتغريأو تتبدل منذ نزوله يف أي معًىن من يت الحممد و 
 ،اصـة أضـافت معـاين جديـدةاخلولكـن كلماتـه  ،يت حتـدث عنهـاالمـور األاٌم بكثـريٍمن املـولقد كـان يل 

يت الية لتو املضلَّلة املعلومات املمور، وعلى كثريمن األق على تلك احلميان ونور اإلكثري من نور القت الو 
 ،غـربال اإلسـالم يفيت تنشـرعن الـت الضـالالوبدأت أفهم كثـرياً مـن اإلسالم، مسعناها من قبل عن 

ة الرســالقــائق فيمــا خيــتص باحلوكلمــا حــدثين حــديثا منطقيــاً قائمــاً علــى  ،ديث معــاً احلــكلمــا جتاذبنــا 
  عمورة... املبشر يف شىت أحناء المليوناً من  ٧٥٠يت يعتنقها الة اإلسالمي

  ...ستةالميان اإلج وأركان احلصوم و الزكاة و الصالة و الشهادتني و اإلسالم، اللقد شرح يل أركان و 
  ..اهللاحقيقة وجود إلى  مدخلال

يت صـارت فيمـا بعـد الو  ،يت أصبحت أفهمها حقَّ فهمهااإلسالم الفهذه باختصارهي عمدة  :وبعد
   ،سلماملنسان اإلوترتكز فيها قوة  ،هي عمدة حيايت

  ...نةاجلإىل  إذا فهمت جيداً وطبقت تطبيقاً صحيحاً تصبح سبيالً ألmا 
وبعـض حقـائق ُأخـرى جعلتـين أقتنـع اقتناعـاً جازمـاً بسـهولتها اإلسـالم، مـور أساسـيات األكل هـذه 
وأوضـحت  ،اإلسـالميدين الوأكدت يل صدق  ،سليمالنطق املعقل و الوأmا تتمشى مع  ،وصفائها

ستفســارات اإلتلــك  ،وقــد أجابـت علــى كـل استفســارايت وأسـئليت .اهللاحقيقــة وجـود إىل  دخلاملـيل 
دون أن أحظـى جبـواب  ،خـرى عـدة سـنواتاألُ ديانات الـ الكثـري مـن رجـإىل   يت وجهتهـاالـسـئلة األو 

وذلــك أن  ،ةاحلصــاملضــمانات أو الأmــا مل تتطلــب مــين نوعــاً مــا مــن  ،وأكثــر مــن ذلــك كلــه ،شــافٍ 
  . )وسطالل احلوال يسمح ب(وديانة حقيقية  ،كامليف جمموعه دين مت اإلسالميدين ال

إقنــاع إىل  بـل كنــت حمتجـاً  ، أن هـذا مل يكفــياأل ،عقيـدةالرغم مــن أن عقلـي قــد قبـل هــذه الـوعلـى 
وكـان هـذا  ،ديان حقيقياً وكامالُ األقناع بدين من اإلثنني معاً ال يكون اإلألنه بدون  ،روحي كذلك
حـٍد ال ميكنـين معـه أن أحصـل إىل  كثـريالشـيء الوتعلمـت  نائيـةفقـد أتيـت مـن بـالد  ،أمراً هاماً يل

  ... بعد حتقيق رغبيت حتقيقاً كامالً األ ،نشوداملنفسي الستقرار اإلعلى 
وكل ما سـوى ذلـك زائـد كانـت أُمـوراً  ،ذي أعيش من أجلهالوحيد السبب الوكان ذلك حينئٍذ هو 

 ،طبعالوقد فهم كل شيء بـ –لصديقي  لهوعندما ذكرت ذلك ك ،ومل تكن تعنيين يف شيء ،ثانوية
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فـروض أننـا سـنلتقي مـرة املفقد كـان  ،عمومالوعلى  ،نداهلإىل  باركين عندما غادرته مستكمًال رحليت
  .. .ُأخرى

  !!ما عشته كان رؤيا
وأنـا  ،ادي تنهـارمن حـويلاملـ املعـالشـعرُت حبواجز  ،يسـريةاليـاة احلوهـذه  ،تقـوىالوبينما أُمـارس حيـاة 

  !!وأجلس متأمالً  ،اهللا إىل أبتهل
 ،مــا يريــدين أن أفعلــهإىل   أن يهــدييتاهللابعــد أن أمضــيت فــرتة طويلــة أدعــو  ،وذات ليلــة رأيــُت رؤيــا

ــع علــى  ألmــا   ،دنيويالــنطــاق الرؤيــا جتــاوز التأكــدت أن هــذه  ،نفســي لألحــالمالتفسري الوألين مطل
ــت حقيقــة ــ ...وأنــا أُدرك أن مــا عشــته كــان رؤيــا ،كان  ســوف يتــوىل اهللات واثقــاً مــن أن بيــد أين كن

  ...اهللاتجول يف أرض املأنا ذلك  ،هداييت ومحاييت فيها
  وقصة إعالن إسالمي  ...شرقاويالشيخ ال

ســـــتاذ جبامعـــــة األ ،شـــــرقاويالســـــتاذ أمحـــــد األُ وهـــــو  ،وهنـــــاك ســـــعدت مبقابلـــــة أول صـــــديق مصـــــري
وقــت وقــت الأن هــذا  :يَّ قــائالً ســجد إقــرتح علــاملإىل  .. وذات يــوم بينمــا حنــن يف طريقنــا...زهــراأل

ــ ،وعلــى هــذا ،اإلســالميدين الــباعتنــاق  المناســب لإلحتفــ لغــة الشــهادتني بالنطق بالفقــد قمــت ب
   :عربيةال
قضاة مبدينـة مـدارس وحبضـور الأمام كبري  )وأشهد أن حممداً عبده ورسوله ،اهللا األه الأشهد أن ال (

ــك  ،فاحتــةالمث قــرأت  ،عربيــةالة لغــالشــهادتني بالوقــد نطقــت ب ،نــاسالمجــع غفــريمن  وصــرُت بعــد ذل
درجـة مل أمتكـن معهـا إىل  سـرورالفرح و ال) وكان قلـيب إذ ذاك مليئـاً بـ)سلماملنصاري األرشيد ال((عبد

   ...اإلسالمميع حويل يهنئونين ويرحبون يب يف دين اجلتف العندما  ،كالمالمن 
ولقد شعرت أن هذا ما كنت أودُّ أْن أكونـه  ،نساناإلسرور، قلما متر حبياة الولقد كانت حلظة من 

  .  ))إنساناً ((
  ..وأسلمت أُمي معي ..أسلمتُ 

ففـي  ...نسـان هـو أن يضـع خامتـة ألحـداث معينـةاإلوكل ما يستطيعه  ،واقع ال توجد mاية مااليف 
فلـم أعـد بعـد  ،اصاخلـباكسـتان ألجـد نفسـي غريبـاً يف وطـين الانكلرتا مـن إىل  م عدت١٩٦٣عام 
وحتملـين  ،ويف أي بلـٍد تظلـين مسـاؤه ، واسـعةاهللاوأرض  ،وإمنا إنسان قد صار مسلماً  ،إنكليزياً  رجالً 
   ...وأصبحُت أعمُل وأُفكر كمسلم ،أرضه

إىل  عذر على أن أعـودتاملحبيث أصبح من  ،مرمنذ سافرت من إنكلرتااألُ كثري من الولقد حدث يل 
ذان األإىل  وكانــت أُذين دائمــاً تصــغي ،ايلَّ نســبة الًال بمــر ســهاألومل يكــن  ،غربيــة مــرة ُأخــرىاليــاة احل
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غربية لبعض النغمات الأو بعض  ،نافساخلصالة ولكن كلما مسعته كان صوت الإىل  اإلسالمدعوة 
   ...يةالبالتاريخ اليت تذكرنا بعض أنغام ما قبل الراهقني املشبان ال

وواســتين باعتناقهــا  ،أُمــي مــن روعــي فقــد هــّدئت الوعلــى كــل حــ ،لقــد كــان كــل شــيء غريبــاً حمزنــاً 
 ،شرق حزنت حزناً شديداً الإىل  عودةالوعندما عزمت على  ...وأصبح امسها مرمي ،اإلسالميدين ال

   ...ستحيلاملصحية جعلت اصطحا7ا يف حكم التها ال أنَّ حاأل ،شرقالإىل  وأرادت أن تأيت معي
لــذلك تركــت  ...عــربالبعيــد عــن إخــواين ســعادة وأنــا الب لقــد عرفــت مــن صــميم قلــيب أين مل أشــعر

ولقــد   ،أهلــهإىل  رءاملــرة كمــا يعــود املــبيــد أين عــدت يف هــذه  ،شــرقالإىل  إنكلــرتا مــرة ُأخــرى وعــدت
ولقــد اســتهواين منــذ فــرتة طويلــة تأرخيهــا  ،عربيــة إحــدى رغبــايت دائمــاً الكانــت زيــارة مصــر وأراضــيها 

كثـريعن فراعنـة ال أمجـع يعـرف املعـالو  ،نسـاناإل كثـريمن ماضـيالتـاريخ حيـوي الإذ أن ذلـك  ،عظيمال
  . ..هرامات ملشهورةاألوإن عظمة  ،قطر بأمجعه كنزاً كبرياً المصر، ويعد 

ولقـد أُقيمـت بأثقـل  وإmـا آلثارعجيبـة هائلـة لعصرمضـى ألول مرة شـعرت شـعوراً قويـاً وعندما رأيتها 
  ...صىاحلحجاروكأmا بنيت بأخف أنواع األ
  لم في مصر عالزهر مركز األ

قطر، ولكن الإن ملصرتأرخيًا طويًال ال يتأيت للمرء أن يقصر يف معرفته مبجرد وجوده يف هذا 
 قد عرفت املعاليت هي أقدم جامعات الامعة اجلوأن هذه  ،قاهرةالشريف بالزهر األعلم هو المركز 

تاريخ البته يف ذي لعالوهي مشهورة للدور  ،اإلسالميفكر الف عام على أmا مركز المنذ أكثرمن 
 املعالونساٌء من مجيع أحناء  اليها رجالويِفُد  ،م ٩٧٠فاطميون يف عام المنذ أنشأها  اإلسالمي
فلسفة على الدين و الو  ،عربيةاللغة اليها أنا كذلك لدراسة الولقد وفدت  ،ليدرسوا 7ا اإلسالمي
  . علمائها

نسان إذا قدر له أن يعيش يف هذا اإلعليهما وجيب أن حيصل  ،عرفة قوٌة يف حدِّ ذاAمااملعلم و الإن 
ضـعيف فيهـا حتـت رمحـة الحيـث يكـون  ،ياة ليست سـوى معركـة ال تنتهـياحلوأن  ،صاخبال املعال
وبينما نرى جزءاً كبرياً مما نتعلمـه يأتينـا  ،ائلةاهلغرب قوته الذي أعطى العلم هو القادر، إن القوى ال

ن مـــا عنـــدهم قـــد ُأســـُتمدَّ ُأسســـه ممـــا مـــنحهم علمـــاء جيـــب أن نتـــذكر دائمـــاً أ ،غـــربالعـــن طريـــق 
ــت أوربــا راكــدة يف  ،ســلمني منــذ قــرون مضــتامل وعلــى أســاس  ،ظلمــةاملوســطى العصور الحينمــا كان

ية وبلغـت شـأواً الاحلقامت مدنيتهم  ،ةاإلسالميامعات اجليت mلوها من العرفة املوتلك  ،علمالذلك 
  بعيدا...

  ...غرب مجتمع غير قانعال
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إذا   ،ومـا ال جيـب ،غـربالفـإن علـيهم أن يفرقـوا بينمـا جيـب أن يتعلمـوه عـن  ،أرادوا أن يتقدموا وإذا
كثــري بقــدر مــا  الشــيء الغربيــة الشــعوب الغــرب ضــار وخطــر، ولقــد خســرت الكــان كثــرياً مــن علــوم 

غــريب جمتمعــاً غريمتــزن وغريمنســجم مــع التمــع اwوأصــبح  ،تقــدمالا يف ســبيل اهلنضــ لكســبت خــال
إىل  مكن راجع ذلكامل.ويف رأيي أن من ... إنه جمتمع مرتف ولكنه غري قانع..بشريةالياة احل طبيعة

   :أربعة أسباب
  صناعية الثورة ال -١
 ثانية الوىل و األيتان املعالربان احل -٢
 . )رأةاملرجل و (النسني اجلساواة بني امليف سبيل  النضال -٣

   :ولعلَّ أمهها مجيعاً 
 فلعلها حقيقة مؤملة أن نذكرأن ،يحيةساملكنيسة الثقة يف الفقدان  -٤

ومـرة  ،تعميـدالمـرة عنـد  ، ثـالث مـرات يف حيـاAماالكنيسـة الإىل  ناس يف أوربـا ال يـذهبونالمعظم 
  خرية عندما ميوتون األثة و الثالرة املو  ،ثانية عندما يتزوجون

ا بلغت من ضارات مهماحلكل إىل   نسبةالب الاحلوهكذا  ،شجرة بدون جذورسرعان ما تسقطالإن 
  ...مياناإلوعدم  ،شكالمن  الإذا قامت على رم ،تقدمال

دة الــاخلوإذا درســنا مبادئــه  ،تماســكةاملقويــة ال اهللاإن لــه جــذوراً مكينــة متتــد يف أرض اإلســالم فــوأمــا 
كمـا  .تأصـل يف قلوبنـااملعميق القوي الد الاخلميان اإلذور شجرة قوية من اجلفإننا نراه ميتد من هذه 

 .ومثرته هي غذاء ألرواحنا ومنبع لقوتنا ،مث أن قوته سوف حتمينا ،ياةاحله سوف يبعث فينا الأن مج
بــل جيــب أن  ،فهــمالســبب فــإن كــل مســلم يف كــل قطــر جيــب أن يــدرس دينــه ويفهمــه حــق الوهلــذا 

  ...عربيةاللغة ال وهي اآلدين اليدرس كذلك لغة 
  ...قرآنالوقت لغة الأmا يف نفس كما  ،عربية هي جزء ال يتجزأ من تراثنااللغة الإن 

  ..املعالإىل  كرميال 7ا كتابه اهللا ملا أنزل األو  ،إmا كذلك لغة مقدسة 
 ،ذي حولنــــاالــــ املعــــالما عــــن بعضــــهما لفهــــم اهلعربيــــة شــــيئان ال ميكــــن انفصــــاللغــــة الو قــــران الإن 

عرفــة علــى ملاويعــرف بعضــنا بعضــاً حــق  ،شــكالويــزول  ،شــعوبالواجزبني احلــوبدراســتهم تتالشــى 
ـــاء صـــرح شـــامخ للعلـــم الســـاس األوعلـــى هـــذا  ،وحـــدةالخـــوة و األأســـاس مـــن  ســـليم يمكـــن بن
 ،ولغـــة مشـــتركة ،مســـلمين لهــم عقيـــدة مشــتركةالإن جميـــع  ،ةاإلســالميحضـــارة الو  اإلســالمي

   اإلسالم.وهذا يساويان هدفاً واحداً هو 
وبـذلك  ، يف خلقـهاهللامسـى مـع سـنة فإذا عرفنا هـدفنا فإننـا حينئـًذ نعـرف كيـف حنيـا حيـاة كاملـة نت
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١٠٤ 
 لماذا اعتنقنا اإلسالم دينا؟

   .٢٣٧قناالنكون قد أرضينا خ
 ،عريضـــةالطـــوط اخلألنـــه أعطـــى لنـــا  ،ســـلماملعاصـــر أن يســـتفيد مـــن جتربـــة هـــذا املوميكـــن للمســـلم 

ذين الو  ،غربالاصل يف احلعلمي التقدم ال -تفوق الأو  –مواكبة إىل  يت توصلناالسليمة السس األو 
   ...قيقة ال يستطيع أحد أنكارهااحلوهذه  ،ةاإلسالميضارة احلاض بنوا علومهم وحضارAم على أنق

  
 Abdullh  من أمريكااهللاقصة إسالم عبد

 ،ثـانويال شـاباً قـد أمتَّ تعليمـه اهللاكـان عبـد : قـائالً اهللاستاذ إمتياز أمحد قصة إسالم عبداألروى لنا  
 ،فنيــةالهــارات املم بعــض حيــث تعلــ ،مريكــياأليش اجلــة يف الــفعالدمــة اخلوأمضــى بضــع ســنوات يف 

  ...يكسب من ذلك رزقه ،فاكسالستنساخ و اإلن مصلحاً ألجهزة اآلوهو يعمل 
لـيج بـني اخليف أثنـاء حـرب  .ثريأن نعرف كيـف كـان إسـالمهاملوإنه من  ،إن قصة إسالمه قصٌة ممتعة

 ،اختارشـيئاً مـاتـاجر، فاملوكان يتسـوَّق يف أحـد  ،سعوديةالإىل  عراق أُرسلالدويل و الف التحالقوات 
ــعر الووافــق علــى  جــاء صــوت  ،. وعنــدما كــان يف وشــك دفــع مثــن مــا اشــرتاه..بــائعالذي طلبــه الــسِّ

قيــام بــأي عمــل بعــد مســاع ال" نتوقــف عــن هــذا " ورفــض  :تــاجرال الؤذن مــن مســجد جمــاور، فقــاملــ
ملـاذا  ...ثـةاداحل ودهـش هلـذه اهللا! ذهـل عبـد...سجداملإىل  ومضى مسرعاً  ،مث أغلق متجره ،ذاناأل

  سِّعر؟!الثمن وقد اتفقنا على البائع أخذ الرفض 
 الاملـميـع للحصـول علـى اجلتجـارة يتسـابق الففـي  ،الاملـ يف حياته شخصاً يـرفض أخـذ اهللاْمل يَرعبد
  بائع الناس هذا التُرى أي نوٍع من  ،بأية وسيلة

   ؟بائعالولوية يف نْفِس هذا األذي له هذه الوأي دين هذا 
وأخرياً قرر أن يسلم  ،كثري عنهالفقرأ  ،دينالزيد عن هذا املوأراد معرفة  ،تَّطلُّعال شديد هللاكان عبد
  ...أمريكاإىل  بعد عودته

 ،يديناجلدرسني املكرمي على يد بعض القران الوكيفية قراءة اإلسالم، يف نيويورك تعلَّم مبادىء 
  ...زم نفسه أوامرهالو  ،دين بقوةال اهللاوأخذ عبد

قامـة اإلوقرَّر  Detroitدترويـت) (إىل  ستاذ إمتياز: وحصـل أن تعرفـت عليـه عنـدما انتقـلاألُ يقول 
وكنـت  ،سـجداملوكان يصـلي معظـم أوقاتـه يف  ،Detroitدترويت) (توحيد مركزالجبانب مسجد 

  ...سجد متطوعاً، وإدارة شؤون منظمة إسالمية مهمة شاقةاملأديرشؤون 
فكالنــا كــان  ،مــر، أوجــدت بيــين وبينــه مشــاكل مؤقتــةاأل مــن  كثــرياهللاخ عبــداألحــدث بيــين وبــني 

                                                 
 ٧٧قصَّة إسالمه بشكل خمتصر غري خمل ص  –لذي أصبح أستاذاً جبامعة األزهر راقص الباليه اإلنكليزي ا ٢٣٧
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 لماذا اعتنقنا اإلسالم دينا؟

للصـرب أن  عظـيمٌ  حـانٌ ته امومـع ذلـك فإنـَّ ،وقـتالواختفـت خالفاتنـا مبـرور  ،اصـةاخلخملصاً بطريقتـه 
   ..اهللايوم يف بيت المرات عدة يف  رأي مع شخص تلقاهالختتلف يف 

 يف بعـض أنشـطة اهللاخ عبـداألمشـاركة صـول علـى احلكنت أمتىن  :الفاتاخليكم جانباً من هذه الو 
   ..سجداملصالة يف الإذ أنه كان مواظباً على أداء مجيع أوقات  ،سجدامل

فأخربتـه أننـا  ،رئيسـيالطريـق السـجد يف املفـأراد أن يـؤذن خـارج  ،ذاناأليام طلبـت منـه األويف أحد 
ـــــي احملطفـــــاء اإلبنـــــاء مـــــع قســـــم الصـــــول علـــــى إجـــــازة احليـــــاً نقـــــوم بعمليـــــة الح دترويـــــت) (وبلديـــــة ّل

Detroit،  وكـان علـيَّ  ،فلـم يهـتم لكالمـي ،مـراألبلدية عقدت جلسة عمومية خبصوص هـذا الو
  ...دينةاملوقسم ختطيط  ،نطقةاملوسلطة  ،امياحملكومة و احلبأن علي مواجهة  ؛أن اخربه حبّدة

يت الـعوبات صـالفلـيس لـديك أيـة فكـرة عـن  ،سـجداملأدِّ صـالتك واتـرِك  ،شـابالأيهـا (( :وقلت لـه
  ...بلديةالنواجهها يف دائرة 

ملـاذا نضـايق ونثـري جرياننـا  ،ةاإلسـالميذر يف أداء شـعائرنا احلـكمـة و احلإن علينا أن نلتزم بشـيء مـن 
شــاكل مــع املبــدًال أن خنلــق  ،ســلمنياملميــان يف قلــوب اإلعلينــا أ نركــز علــى إحيــاء  ؟ســلمنياملغــري 

  . ))سلمنياملجرياننا غري 
 اهللا الأسـ ،ذاناألفطلبـت مـن غـريه أداء  ،سـجداملذان داخـل األورفـض  ،مايت عن عزمهفلم تثنه كل
  ...أن يغفر يل

ذان بوضع مساعاته األ مسجداً واحداً لديه األأنين ال أعرف أنَّ يف أمريكا  ،أودُّ أن أقول ،ناسبةاملوب
ديربـــورن (يف ســـلمني امل احلكمـــة لصـــاحملذان بقـــرار مـــن األوقـــد حصـــل علـــى هـــذا  ،ســـجداملخـــارج 
   ...سجداملسلمة حول املغلبية األبسبب  Dearborn Michigan )يشيغيان

فــاتيح املوبأننــا نضــع  ،ســجد يُفــَتح للصــالةاملفأخربتــه بــأن  ،ســجدامل مفتــاح اهللاخ عبــداألطلــب مــين 
  ...تأمنيالشخاص ألسباب تتعلق باأليف عهدة عدٍد قليٍل من 

وملــاذا ال  :تهالفرفضــت وســ ،ســجداملبيــت يف املضــيفه ذن بــأن أمســح لاإلوبعــد عــدة أســابيع طلــب 
   ؟منزلكإىل  تأخذه
  ألنين متزوج  :الفق

  ..منزيلإىل  وسآخذ ضيفك :فقلت
  ! ؟ست متزوجاً الو  :الفق

  ..وأدفع مثن مبيته ،فندقالإىل  وإن مل أجد فسآخذه ،ولكين سأجد مكاناً لضيفك ،بلى :فقلت
ســلمني املواشــتكى لكثــري مــن  ،بطريقتــه هــو مــرُ األ يــتمَّ أن َ  ألنــه أراد ، مغاضــباً اهللاخ عبــداألفــذهب 
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 لماذا اعتنقنا اإلسالم دينا؟

   ...سجداملماعة يف اجلكان حيافظ على صالة  ،غاضبة هذهالرغم من مشاعره الب ،مين
صـلني يف املفطلبـُت منـه أن يـُؤمَّ  ،غـانالب ولتالوته ِسـحٌر وتـأثريٌ  ،قرآنالكثريمن ال اهللاخ عبداألحفظ 
  ...عشاء يومياً الصالة 
ولكـن  ،صـالةالويفضـل قراءAـا يف  ،وحيـب كـل سـورة حيفظهـا ،قرآنالزيد من امليوم  فظ كلكان حي
   ...صلني غري مرتاحنياملكثري من الجعلت  ،ديد كان ال خيلو من أخطاءاجلحفظه 

ديد أمامي اجلوأن يتلوا حفظه  ،يت أتقنها فقطالسور المر واقرتحت عليه أن يقرأ األفتكلمُت معه يف 
  ..قرتاحاإلفـَرَاق به  ،صالةالذي يسبق اليوم العدة مرات يف 

وقــف املمــاعي و اجلوســاعد عملنــا  ،و7ــذا تطــور، وأدرك وجهــة نظــري وبــدأت أخطــاؤه ختتفــي متامــاً 
  ...صلح بينناالتعاون يف امل
بعــــدها ســــورة  ،فقــــد اعتــــاد أن يقــــرأ يف كــــل ركعــــة ســــورة طويلــــة ،مث واجهتنــــا مشــــكلة ُأخــــرى معــــه 
نــاس لــيس الو  ،عشــرين دقيقــة أحيانــاً إىل  قــد يصــل ،تســتغرق وقتــاً طــويالً  صــالةالخــالص وكانــت اإل

بأنــه جيــب أن يقــرأ  :فأجــابين ،نــاسال مشــاعر اهللاخ عبــداألصــرب فأبلغــت التــزام وهــذا االللــديهم هــذا 
  ...خالص يف كل صالةاإلكان يقرأ سورة  ،rعلى طريقة أصحاب حممد 

  ثانية فقط الركعة الص يف خالاإلولكن على ما أعرف كان يقرأ سورة  :قلت
   .٢٣٨ركعتنيالديث أmا يف احلوقد قرأت يف  :الفق

  ...خالصاإل عن تالوته لسورة طويلة متبوعة بسورة اهللاومع ذلك مل يستطع أحد أن يثين عبد
ويـده حتـت رأسـه بـني سـنة  ، ٢٣٩ميـناألسـجد علـى شـقه امليام رأيتـه مسـتلقياً علـى أرض األيف أحد 

   ؟اهللاته مابك ياعبدالقلق واقرتبت منه وسالتابين فان ،فريضةالفجر و ال
  ...وأنه كان يفعل ذلك ،rرسول الذي أنا عليه من سنن الوضع الو  ،أنا خبري :فأجاب
عائليـة الحياتـه  ...نبويـة بـال تـرددالسـنة الكـرمي و القـران ال كـان حيـب عمـل أي شـيء يقـرأه يف اهللاعبد

                                                 
بعث رجال على سرية فكان يقرأ ألصحابه  rولعله قرأ حديث أم املؤمنني عائشة رضي اهللا عنها: أن رسول اهللا  ٢٣٨

شيء فعل ذلك؟))  فقال: ((سلوه ألي rيف صالAم، فيختم (بقل هو اهللا أحد) فلما رجعوا ذكروا ذلك لرسول اهللا 
: ((أخربوه أن اهللا عز وجل حيبه)). rفسالوه فقال: ألmا صفة الرمحن عز وجل، فأنا أحب أن أقرأ 7ا. قال رسول اهللا 

 -ه303أمحد بن شعيب أبو عبد الرمحن النسائي املتوىف سنة  ،سنن النسائي (اwتىن) يف كتاب اإلميان وشرائعه
 ١٧٠/  ٢م ١٩٨٦ – -ه-١٤٠ ٢حلب ط –ة، مكتب املطبوعات اإلسالمية بتحقيق الشيخ عبد الفتاح أبو غد

إذا صلى ركعيت الفجر اضطجع على شقه األمين)).  rحلديث أم املؤمنني عائشة رضي اهللا عنها قالت: ((كان النيب 
 ٣٨٩/  ١رواه البخاري يف كاب التهجد باب الضجعة على الشق األمين بعد ركعيت الفجر 

٢٣٩  
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 ،الطفــاألكثــري مــن اللديــه اإلســالم، قربــاء زوجتــه دخلو وأ ،زوجتــه وُأختهــا أســلمتا علــى يديــه ،رائعــة
بإشـراف قـران الحيفظ جزءاً كبرياً من  ، سبع سنواتايليبلغ أكربهم حو  قرانالوكلهم جييدون حفظ 

   ...فجرالحىت يف صالة  ،سجداملماعة يف اجلوحيضر بانتظام صالة  ،دهالو 
شــديد الربد الــفجــر حــىت يف النتظــام لصــالة ذي عمــره ســبع ســنوات باالــومل أعـرف أحــداً ُحيِْضــُر ابنــُه 

  ...اهللاعواصف سوى عبدالثلج و الو 
   ...سجداملفجريف البعد صالة قران ال أن يعلِّم ابنه اهللاواعتاد عبد
يتصرف كشاب ناضجٍ  يف  دهالوحفظه ممتازكو  ،انت متميزةة وسلوكه وتصرفاته كاإلسالميثقافة ابنه 

مــر أن األمل يقتصــر  ،مث فيمــا بعــد ...كون إمــام مســجد جيــدوآخــر فيــه أنــه ســي ،ثالثــني مــن عمــرهال
  ...صالة فيهالبل لقد أصبح مسؤوًال عن إدارة  ،اهللاخ عبداألسجد عند املصارت مفاتيح 

  ...نربامل خطيب اهللاناسب ليكون عبداملوقت اللقد حان 
ولكنـه  ...سهرتدد أن خيطب مرة واحدة ليجرب نفالفقبل مع  ؟معةاجل ختطب خطبة اال :فقلُت له

توحيــد يف مركــز المعــة يف مســجد اجلقــاء خطبــة اللــذا اختــري ملهمــة  ،طبــةاخل مــد جنــح يف أداءاحلوهللا 
 Farmington –ميشلغيان  –توحيد مركزفارمنجتون هلز الومسجد  Detroit دترويت)(

Hills Michigan. ســـنوات الوكـــان يـــؤدي مهمتـــه بشـــكل جيـــد تطوعـــاً يف  ،كـــل اســـبوع
ســجدين وطلبــوا مــين بقــاءه خطيبــاً املنــاس جــاءوين مــن الان كثــرياً مــن  :غ إذا قلــتالأبــوال  ،اضــيةامل

  ...كرميالوكانوا حيبون تالوته للقران  ،ثابتاً 
يـام دخـل األويف يـوم مـن  .اهللاسـجدين كلمـا كـان خيطـب عبـداملكنا حنصل على تربعـات أكـرب مـن 

فجــر، الع أخ مســلم بعــد صــالة مــ Detroit دترويــت)(توحيــد يف مركــز ال مســجد اهللاخ عبــداأل
فســـلمت  ،ج لتوِّمهـــااحلـــوكانـــا قـــد عـــادا مـــن  ،فأمتـــا صـــالAما ،قـــرآنالوكنـــت أقـــرأ  ،صـــلوناملوتفـــرق 
 رفــض ألنــه مل يــذهب ملنزلــه اهللاخ عبــداألولكــن  ،فطــار عنــدياإلحــت عليهمــا لتنــاول احلو  ،عليهمــا
ــ ،ســجد مــن رحلتــهاملإىل  فقــد جــاء مباشــرة ،بعــد ســجد بعــد املكــان يقصــد  rرســول البــأن  الوق

  ؟ سلمني من يفعل ذلكاملَمْ◌ن ِمِنَ◌  :فتسائلت ،ولقائه بأهله وقبل ذهابه ملنزله ،عودته من سفره
  حاضر ال اهللاوعبد ،ماضيال اهللاعبد

لذا بدأ يؤذن  ،رأيالختالف يف اإلويتقبل  ،اضياملصارمة يف الن من تصرفاته اآل اهللايضحك عبد
   سجداملداخل 

وعـن  ،وحتـدثت عـن إسـالمه ،اضـريناحلقدمته للمسلمني  ،جاحلة له بعد عودته من وبعد أول خطب
طايب بعد اخل متلهفاً ملعرفة مستواه اهللاخ عبداألفجر يومياً وكان الذي يفتخر حبضوره لصالة الولده 
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ال سـيما أنـه جنـح يف إmـاء خطبتـه يف حـدود  ،فأخربتـه بأmـا كانـت ممتـازة ،ديـدةاجلأْن خاض جتربتـه 
خ هــاين األأراد  ،عشــاءالوبعــد صــالة  ســجد مرتاحــاً املة مملــة.. فغادر الــأي دون إط :قــرر لــهاملوقــت لا
كمـا  ،ضـور كـان مبثابـة قطـع عنقـهاحل أمام فثناؤك عليه ، متضايقاهللاخ عبداأل :التحدث معي فقال

 ذي يعلمنــا أن نعطــي كــل ذيالــخر اآلديث احلــبأنــه جيــب عليــه مالحظــة  :ديث فأجبتــهاحلــجــاء يف 
 ،ثناء حـني جيـب ذلـكال يقلل أتباعه من األسالم يركزعلى النيب شعيباً عليه الكما أن  ،فضل فضله

مـد احلوو  ،ناس يبين أحكامه على حديث واحـد يقـرؤهالوبعض  .يف غري موضعقران الوذكرذلك يف 
ويف  .دديـاجلنـاس أن يعرفـوا شـيئاً عـن خطيـبهم الغ حني قدمته للجمهور، مث مـن حـق الهللا أين مل أُب

ثنــاء البعــد أن علــم مشــروعية  ،مساأل فبــدأ مرتاحــاً مــن حــديثي بــاهللاثــاين شــرحت رأيــي لعبــداليــوم ال
  . أحياناً 

 ،ســــجد حــــديثاً وهــــم ال يعرفونــــهاملإىل  وفــــيهم قــــد جــــاءوا ،وبعـــد شــــهر قدمتــــه للجمهــــورمرة ُأخــــرى
  ...ثانيةالألنفعهم بعد خطبته 

قيقيـة احلميـزات املو  ،قـائقاحلعـدل أن أُبـني الرى أنـه مـن ولكـين أ ،اهللاخ عبداألأنا ال أمتدح  :فقلت
 اهللاخ عبـداأل ،جنـبإىل  سؤلية تسـريان جنبـاً املسلطة و البأن  ،وبعد تقدميي أضفت ،ديداجلخلطيبنا 

وكالمهـا يؤديـان مسـؤليتهما وميارسـان  ،اهللاما شاء  ،سجداملن يف غيايب عن اآلخ هاين مسؤالن األو 
  . سلطة بشكل ممتازال
شــيخ علــي الدكتور الــيقــدمها  ،ليــةاحملطائفــة العربيــة يف كليــة اللغــة ال حيضــر درس اهللاخ عبــداإلن وكــا

وكمــا يــتعلم  ،قــرانالويتلــو وحيفــظ ســوراً مــن  ،نحــوالويفهــم بعــض قواعــد  ،عربيــةالويــتكلم  ،ســليمان
  ….كثريون الوعلى يديه يهتدي  ،معةاجلأحاديث نبوية جديدة وخيطب 

ــزام يســتطيع أن يقــوم االلخــالص و اإلولكــن لديــه  ،عداديــةاإلدراســة الة شــهاداألشــاب لــيس لديــه  ت
 اهللاخ عبــداأل…. بيــنهم إليــه  ويــدعو ،ســلمنيامللغــري اإلســالم فيقــدم  ،رائعــةالشــياء األبكــل هــذه 

عربيـــــة الملكـــــة املعســـــكريني بعـــــد عــــودAم مـــــن الوقــــد أســـــلم كثريغـــــريه مــــن  ،لـــــيجاخلنتيجــــة حلـــــرب 
   .٢٤٠سعوديةال

  . كتابالصاحب كما يروي لنا 
  

شـكر الإمتيـاز أمحـد... أشـكر جزيـل  شـاباتالللشـباب و  ،دداجلـقصص واقعية عن مسلمي أمريكا 
                                                 

٢٤٠ TRUE STORIES OF AMERICAN NEW MUSLIMS (For Yoth and 
Ladies)Imtiaz Ahmad M. S. ،M phil(London).. 
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صــغرية حبجمهــا الة الرســاليت قامــت برتمجــة هــذه الــدين الغــين ســعدالفاضــلة دجانــة عبــد اللُألخــت 
   ...٢٤١وادي ملراجعته هلااجلدكتور كاظم الوكما أشكر  ،رائعة مبضموmاالو 
  

 James abibaم جيمس حسين جيبة قصة إسال
 )فــــورت ميــــد(ثانيــــة عشــــرة يف ثانويــــة الرحلــــة املإىل  تاســــعةالرحلــــة املرياضــــيات مــــن الكنــــت أُدرس 

FortMeade ــــد)  يف ــــيَّ أن أُدرس مخــــس جمموعــــات مــــن ، .Maryland(ميريالن وكــــان عل
بـأي مـن هـذه جـيمس حبيبـة مل يكـن مسـجًال  ،بـاً الط ٤٠ ايلف من حـو الكل جمموعة تت ،تالميذال
، وملـا جـاء واجهـين االً ولكنه اتصل يب بواسطة أحد أحد طاليب يطلب مقابليت فوافق ح ،صفوفال
  ...اإلسالمساسية عن األسئلة األين بعض الس

وهـــل هـــذه  :تهالفســـ ســـئلةاألزيـــد مـــن املوأجبتـــه عـــن أســـئلته باختصـــار، وبعـــد مـــدة قصـــرية جـــاءين ب
  ؟ تماعجاإلدرسة يف علم املسئلة من واجبات األ

وقـد اإلسـالم زيـد عـن املدرسة استثارشوقه ملعرفـة امل مكتبة اإلسالم يفكتاباً عن  فأجاب: إنه قد قرأ
ناسب ملثـل هـذه املكان املدرسة ليس املوكما هو معروف أن  ،دولةالدين و اللفت نظره للصراع بني 

وداربيننـــا نقـــاش  ،عةســـريالوجبـــات اللـــذا دعوتـــه لتنـــاول وجبـــة خفيفـــة يف مطعـــم  ،طولـــةاملناقشــات امل
فقـــد كـــان  ،أُمـــوركثرية شـــغلت فكـــري، وكـــان عمـــرجيمس آنـــذاك ســـتة عشـــرعاماً فقـــط، إجيـــايب جـــداً 

 FortMead فـورت ميـد)(، دهالـبـأن يضـايقين و  الجيمس جمرد مراهق غري راشـد، وهنـاك احتمـ
د أمر غـري وكانت تراودين أحياناً خماوف من وجو  ،قوميالمن األة القاعدة عسكرية واقعة جبانب وك

مـــن األة الـــد جـــيمس يعمـــل موظفـــاً بـــدوام كامـــل يف وكالـــفـــإن و  ،عـــالوة علـــى ذلـــك، ســـار ينتظـــرين
وكانــت حماوراتنــا صــرحية  ،ســريعةالوجبــات الومــع ذلــك كــان بيننــا عــدة جلســات يف مطعــم  ،قــوميال

جداً يف فأريته منزًال قدمياً جداً يسـتخدم مسـ ،اإلسالميعبادة الأراد جيمس أن يرى مكان  ،ومثمرة
 ،ســلموناملوشــرحت لــه كيــف يصــلي  .Laurel Maryland )لوريــل مريالنــد(اورة اwــدينــة امل

وهلـذا فإنـه جيـب  ،اىل تعـاهللاأسـوأ عمـل عنـد اإلسـالم ردة عن الوحذرته كذلك أن  ،بساطةالفأحبَّ 
خل قبـــل أن يســـلم بعـــد أيـــام قليلـــة أصـــرَّعلى أن يـــداإلســـالم عليـــه أن يقضـــي وقتـــاً أكـــرب يف دراســـة 

7ـــا وهــــي  مولــــديَّ مهمـــة أقــــو  ،ن أمـــامي وأمامــــه حتـــديات كثـــريةاآلو  ،مــــد هللاحلفأســـلم و اإلســـالم، 
سـجد علمتـه املويف أثناء مكوثه يف  ،سجداملعصر يف الحد من منزله لتأدية صالة األاصطحابه يوم 

 ،ذاناألألن جـــيمس كـــان موســـيقار، وكـــان حريصـــاً علـــى تعلـــم  ،فأتقنهـــا بســـرعة ،عربيـــةالحـــرف األ
                                                 

  املصدر نفسه ٢٤١
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ديـد يكـون أكثـر اجلسـلم املذي يؤديـه الـذان األوقد الحظت أن  ،سجداملوسرعان ما أصبح مؤذن 
   .عربيةالبقران المث بدأ شيئاً فشيئاً يقرأ  ،ثأثرياً 

أمخـص إىل  عـريب مـن رأسـهالزّي الـفوجئـت أنـه يرتـدي  ،يـام إلصـطحابه مـن منزلـهاألذهبت يف أحـد 
ديه وأصدقاؤه كانوا يتهامسون عن زياريت الا وأن طاليب وو السيم، مر صدمة يلاألكان هذا  ،قدميه
زي الصالة بالسلم يستطيع املظهر، فاملظهور 7ذا الأخربته انه جيب عليه أن يتجنب  .نظمة ملنزلهامل
داك متضـايقان مـن هـذه الـهـل و  :تهالفسـ .ميـاناإليأمحـد أنـت ضـعيف  :يل الفقـ .مريكي كـذلكاأل
   ؟ثيابال
فبعـث قولـه هـذا  .كـل يـوم  لالاحلـكـل األديت جتهـز يل الـحـىت أن و  ،فامهـان جـداً إmمـا مت ،ال :الفق
اسم إىل  ثانوية حني فاحتين برغبته يف تغيري امسهالدرسة امليف  الكان جيمس ال يز  .راحة يف نفسيال

  . إسالمي
ىء دليتسىن له شـرح مبـا ،بأقرانه بشكل أسهل التصاإل يستطيع ايلاحلوحبذر، أنه بامسه  :فقلت له
   .فقد يتجنبونه اإلسالميأما بامسه  ،هلماإلسالم 

 ،ديـد جـيمس حسـني جيبـةاجلوكـان امسـه ، ميـاناإلأنـت ضـعيف  أمحـد: يـا :يل حبدة مرة ُأخرى الق
فعيَّنته  ،امعيةاجلوكان يبحث عن عمل صيفي يدفع منه نفقات دراسته ، ثانويةالوخترج من مدرسته 
فلـــم تكـــن  ،ومبـــا أmـــا كانـــت حديثـــة عهـــد بعملهـــا ،الماتطبيـــة موظـــف اســـتعالزوجـــيت يف عيادAـــا 
إعتــاد جــيمس أن حيتفــل اإلســالم، وقـت ليقــرأ عــن الكثــريمن الوكــان لــدى جــيمس  ،عيادAـا مزدمحــة

ــت  ،كرمــة يف شــهر رمضــانامل أن أزور مكــة اهللاســنوات شــاء الويف إحــدى  ،عيــد مــع عــائليتالب وكان
عيد يف مكة الحىت أنين قضيت  ،نورةاملدينة املكرمة و املأول مرة أقضي فيها رمضان بأكمله يف مكة 

ت الس ،تحدةاملواليات الإىل  وعند عوديت ،وكنت مع هذا أُفكر بوحدة جيمس يف أمريكا ،كرمةامل
عديـــد مـــن الفأجـــابوا حبمـــاس: إنـــه شـــارك يف  ؟خـــوة يف مســـجدنا عـــن جـــيمساإل مـــن بعـــض االً حـــ
قدمـــة يف املإنـــه دائمـــاً يف  ،أواخـــر رمضـــان ســـجد يفاملكمـــا أن اعتكـــف يف  ،نشـــطة يف رمضـــاناأل

 أن يتقبـل اىل تعـاهللا الوأسـ ،سـجداملكـان متواضـعاً ومل يـتكلم يل عـن اعتكافـه يف  ،تطبيقه لإلسالم
وكـان رئيسـاً معروفـاً  ،اإلسـالميتـأريخ الكلية وخترَّج متخصصـاً يف الودخل  ،طاعةالمن اخالصه يف 

 College Parkعي يف (كـــريج بـــارك مريالنـــد) اماجلـــرم احلـــســـلمني يف املطلبـــة الملنظمـــة 
Maryland. يـة العالة اإلسـالميدرسـة املي -ف ،تدريسالوبدآ يعمالن ب ،وتزوج مسلمة هندية

ألمريكـــا  اإلســـالميتمـــع اwمـــؤمتر ملنظمـــة (خريبـــه يف األوكـــان لقـــائي  ،Chicahoشـــيكاغو) (يف 
  ؟ ته ما هذاالفس ،ةوكان يرتدي زيّاً خاصاً مع عمامة خضراء كبري  ،ية)الشمال
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 لماذا اعتنقنا اإلسالم دينا؟

  إنتهت  ...٢٤٢ياأمحد أرجوك ال ختاطبين يف ذلك :الفق 
  

   ٢٤٣قصة إسالم يوسف استس
  دمنهوري الرجب  :واراحلأجرى 

ذي كان العاصر، و امل اإلسالميفكر القة الذي يعد أحد عمال ،دكتور يوسف استسالقصة إسالم 
حىت لو كانوا من أشد  ،يرتكون معتقداAمكثريون   اإلسالم.إىل  اىل تعاهللانصرانية فهداه المن دعاة 

وشرح  ،مياناإل يف قلو7م اهللابعد أن قذف  ،يقنيالو اإلسالم نور إىل  تعصبني هلا، ويتحولونامل
إِنََّك ال ﴿ :كرميةال ترمجة لآلية األطلقة،وما ذلك املقيقة احلووضع أيديهم على  ،صدورهم لإلسالم

   .٢٤٤﴾َه يـَْهِدي َمْن َيَشاءُ لَّ التـَْهِدي َمْن َأْحَبْبَت َوَلِكنَّ 
كويت مؤخرًا بدعوة من الذي زار اليوسف استس  .كبري دال اإلسالميداعية الأحد هؤالء هو 

إىل  دعوةالوجتربته يف  ،غربال اإلسالم يفاضرات عن احملعديد من القى الو اإلسالم، تعريف بالجلنة 
  داعية الوملكانة هذا  ،اهللا

 احلأيوب ص :قام برتمجته ،) وأجرت حوارًا موسعًا معه)يةاملع((التقته الكبرية الة اإلسالميوجهوده 
   :واراحلهارون وفيما يلي تفاصيل 

                                                 
٢٤٢ TRUE STORIES OF AMERICAN NEW MUSLIMS  

 ٧قصص واقعية عن مسلمي أمريكا الجدد ص
  االسم قبل اإلسالم : جو سيف إدوارد إستس ٢٤٣

  بعد اإلسالم : يوسف إستس -
   أمريكي اجلنسية -
 م مث الدكتوراه يف علم الالهوت ١٩٧٤حاصل على شهادة املاجستري يف الفنون عام  -
 م ١٩٩١إعتنق اإلسالم مسة  -
 م ١٩٩٤إمام وخطيب يف السجون الفيدرالية منذعام  -
ين مقدم برامج تلفزيونية مبدينة نيويورك ومنها برنامج اإلسالم اليوم، والدين على اخلط، ويذكر أن التلفزيزن الباكستا  -

 يقوم ببث براجمه 
يقدم هذا املوقع خدمات جليلة للمسلمني ، Islam Today - Comمشرف على موقع إسالمي باإلنرتنيت  -

 وغري املسلمني. 
له نشاطات دعوية واسعة يف املساجد والقواعد العسكرية واملدارس اخلاصة والعامة واملعاهد الدينية واجلامعات والسجون 

 المية.واجلمعيات اخلريية اإلس
 ٥٦سورة القصص اآلية  ٢٤٤
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 لماذا اعتنقنا اإلسالم دينا؟

  أسرة متعصبة 
  ؟ أسرتكم قبل إسالمكم الوكيف كان ح ،نودُّ أن حتدثنا عن نشأتكم -س 
ا دعاة ومجيع أفراد عائليت كانو  ،فأيب كان قسيساً  ،متعصبة للنصرانية ةٍ ر نشأُت يف أُس - ج 

ناس ال لكي يصبحوا نصارى الوكان هديف دائمًا هو تنصري  ،وكنت أشدهم تعصباً  ،للنصرانية
وُأسريت كانت تعمل ضمن مجاعة يهودية من أشد  ،وإمنا لكي يكونوا دعاة للنصرانية ،عاديني

 نشطةاألومن بني أخطرهذه  ،تنصرييةالنشطة األوكانت تنفق بسخاء على  ،ناس عداوة لإلسالمال
وكانت  ،كنيسة كل يوم َأحدالإىل  تذهبكما كانت ُأسريت  ،بصورة سلبية ومنفرةاإلسالم إظهار 

  . منغلقة جداً 
  يقين الإلى  رحلتي
بل وحتولتم من  ؟اإلسالمواعتنقتم  ،عجزةاملكيف وقعت  ،عمىاألتعصب اليف ظل هذا  -س

   ؟داعية لإلسالمإىل  داعية للنصرانية
هذا  ،رمحنالشاب من صعيد مصر يدعى حممد عبدإىل  مث ،اىلتع اهللاإىل  فضلاليعود  –ج 
فرحبت  ،تعاون معهالدي ملقابلته و الودعاين و  ١٩٩١دي يف عالقة جتارية عام الشاب دخل مع و ال
لكن  ؟سواحالوملاذا يؤمها  ،قدميةاللرغبيت يف أن أتعرف على حضارة مصر  ،وىلاألفكرة للوهلة الب

 ذهين  اإلسالم يفألن  ،تعامل معهالترددُت يف  ،شاب مسلمالأن هذا دي وذكر الحينما استطرد و 
رض مخس األويقبلون ) كعبةاليقصد (صحراء السلمني يعبدون صندوقًا أسود يف املكان يعين أن 

وتساءلت كيف  ،فضًال عن أmم إرهابيون وال يعرفون رباً  )مساخلت اصلو اليقصد ( يومالمرات يف 
  !!!؟كفارالأتعامل مع هؤالء 

وافقت على مقابلته  ،شخص بأنه مهذب وخلوقالدي وإصراره بوصفه هلذا الاح و احللكن أمام 
حد بعد عوديت من األوضربت معه موعدًا يف أحد أيام  ،فكرة تنصريه بعد أن سيطرت عليَّ 

أرتدي قبعة مكتوباً وكنت  ،صليبالقدس و املكتاب العي وكان متقيته الدد احمليوم الويف  ،سةكنيال
يت انطبعت عنه يف الوعندما قابلته وجدًت هيئة وصورة مغايرة متاماً للصورة  ،ربالهو  ىليها عيسع

 ،رهايباإلرجل التظهر عليه مالمح  ،سنالأنين سأُقابل شخصًا كبريًا يف أعتقد فقد كنت  ،ذهين
ت قيقة كاناحللكن  ،وجهالطب قوم ،ويلبس عمامة ،وصاحب حلية كثة ،يرتدي جلبابًا قصرياً 

 ،ال حلية له يرتدي مالبس عصرية وجهه بشوش ،فقد قابلت شابًا أصلع ،عكس ذلك متاماً 
 ،رتياحاإلفقد أحببته حبًا عجيبًا وشعرت جتاهه ب ،مر كان مدهشاً األوهذا  ،إبتسامته ال تفارقه

صورة الت الاوالت لتنصريه فما ز احملشاعر، وصممت على بذل كل املحاولت مقاومة هذه 
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 لماذا اعتنقنا اإلسالم دينا؟

  . للمسلمني ال تفارقينرهابية اإل
  جهود مكثفة  

 ،فقلت يف نفسي إنه جدير بأن يكون داعية للنصرانية ،وبدأ مبصافحيت ،لقاء رحب يباليف بداية 
ت آدم االهل تؤمن برس ،تهالواحد ال شريك له. مث س ،أجل :أجاب ؟اهللاهل تؤمن ب :تهالوس

إذ اليكتمل إسالم  ،جنيلاإلبينها ومن  ،سماويةالت االرسالأُؤمن جبميع  :الق ،وموسى وعيسى
اإلسالم، البد من قراءة  ،قلت يف نفسي .. كانت إجاباته مدهشة وغري متوقعة.. بذلكاالرء امل

وجلسنا نتناقش يف موضوعي  ،قاهياملشاي يف أحد الفدعوته لكي نتناول  ،واستمررت مبحاججته
 ،حديثي بدقة وانتباه شديدينىل إ وقد استمع ،عتقدات ملدة ساعات طويلةاملفضل وهو قضية امل

ليس عندي مانع لكن بشرط  :الق، نصرانيةالته عن إمكانية أن يرتد عن دينه ويعتنق الوعندما س
 ،جابةاإلأدهشين 7ذه  ،رباهني على ذلكالدلة و األوتقدم يل  ،نصرانية صحيحةالأن تثبت يل أن 

 ،تجاريةال العماألستمرار معه يف إلادي على الوقلت ان امرتسيريه يبدو سهًال، وبدأت ُأشجع و 
عديد من الوكان لدينا ، كبري ببلدتنا يف والية تكساسالبل ودعوته لكي يعيش معنا يف بيتنا 

كثر صحة من األنسخة الوحاولة إثبات ، دينالوكنا جنتمع كل ليلة للحديث يف  ،نصَّرينامل
وزوجيت لديها  ،لدي نسخة ُأخرىجنيل، وأنا اإلفأيب كانت له نسخته من  ،ختلفةاملناجيل األ

قدس املكتاب النسخة جيمس سواجارت،وكان يعيش معنا قس كاثوليكي كان لديه 
 جانب هذه اىلو  ،ربوتوستانيتالجنيل اإلكتب أخرى من ٧كاثوليكي،كما كان لديه أيضًا ال
ت الس وما أثار دهشيت أنين .نصرانيةالإىل  ناقشات كنا قد كشفنا جهودنا لكي يتحول حممدامل

اليوجد سوى مصحف ، أخربين ،عام ١٤٠٠منذ فرتة ظهوره قبل قران الحممدًا عن عدد نسخ 
ؤمنني قد حفظته،هذا املاليني من املكما أن صدور  ، تكفل حبفظهاهللاوأن  ،واحد وأنه مل يتغري

   .٢٤٥قدس ومعرفة معانيهاملكتاب الطبع كان أمراًعجيباً، أننا ال نستطيع حفظ الب
قســـــيس الوذات يـــــوم فوجئـــــت أن  ،الاحلـــــمـــــد معنـــــا ملـــــدة ثالثـــــة أشـــــهرعلى هـــــذه وهكـــــذا بقـــــي حم

ودار  ،مث عـــاد مســـلماً  ،ســـلمنياملليتعـــرف علـــى عبـــادة  ،ســـجداملإىل  كــاثوليكي إصـــطحب حممـــداً ال
وبعـد إسـالمه  ،فتأكدت أنه أسلم ،ب بيرت جاكوباألذي كان يعرف بالقسيس الحوار بيين وبني 

اوســة وأصــحاب سقال مــن كثــريالوهكــذا بــدأ  ،تبعتــين زوجــيت مث أيب مث ،بيــوم واحــد أعلنــت إســالمي
   اإلسالم.خرى يرتكون معتقداAم ويعتنقون األشرائع ال

                                                 
َوَلَقْد َيسَّْرنَا ﴿خبالف القران الكرمي املنزل، يّسراهللا تعاىل حفظه للناس، ومعرفة معانيه ألهل العلم بقوله تعاىل:  ٢٤٥

 )١٧. (القمر:﴾القران لِلذِّْكِر فـََهْل ِمْن ُمدَِّكرٍ 
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  أخواتي متعصبات 
   ؟كيف كان رد فعل عائالتكم ازاء اعتناقكم لإلسالم  - س
 بل أن ينطقوقت قال أنه تأخر بعض االلإلسالم دي بذلك وكأنه كان يتهيأ اللقد رحب و  - ج
فكرة لكن اخوايت وكن متعصبات الب –مثل أيب  –بداية رحبت الديت فإmا يف الأما و ، شهادتنيالب

  . ياة لألسف دون أن تسلماحلوقد فارقت  ،تثليثالعلى عقيدة 
   ؟كنيسة بعد إسالمكمالوماذا كان رد فعل  - س
سالم كما ال ألنين أدبرت عن عيسى عليه ،سوق بوجه عبوساللقد القاين أحد زمالئي يف  - ج

وهؤالء من شدة  ،غضبالخر استبد به اآلبعض الو  ،وبعضهم جن جنونه ملا حدث ،يتصور
  . يمهالوتعاإلسالم تعصبهم مل يهتموا بأن يعرفوا عن 

   ؟اإلسالمكيف تعامل معك أصدقاؤك وأقرباؤك بعد   - س
ذلك مثل  وعاملوين بعد ،ذهولالخواين إفقد أصاب  ،كثريينالمل يعجب اإلسالم دخويل  - ج
بعض قطعوا عالقاAم يب الو  ،يهملإن يردون على مهاتفايت كلما حتدثت اآلو  !أو أسوأ منه !كلبال

ابن   أواهللا عيسى هو قل نبذوا فكرةاألأو على  ميمني أسلموا،احلوبعض أصدقائي  ،مجلة وتفصيالً 
  . اهللا

  فطرةالكن على 
   ؟وهل أسلم أوالدكم - س
طبيعي الومن  ،فطرة مث نشأن يف أحضان أبوين مسلمنيالن على وما زل ،نعم بنايت صغريات - ج

  . نقابالوزوجيت وبنايت يرتدين  ،وقمن برتبيتهن تربية إسالمية ،أن يكن مسلمات
   ؟في تقديركم ما سبب عدم إسالم جميع أفراد ُأسرتكم - س
ن صــور مــعــالم اإلبســبب مــا تبثــه وســائل اإلســالم أmــم ال يريــدون  –ب الــغاليف  -ســبب ال -ج

لكـن مبـرور  ،قيقـةاحلبحث عـن الكما أmم حبكم انغالقهم وتعصبهم مل يكلفوا أنفسهم ،  شائنة عنه
   اإلسالم.ق ويعتنقون احلم سيتبني هل ،طيبةالعاملة املوقت وبال
  عالم زادهم عتواً اإل
   ؟دعوة للنصرانيةالبعض عن الوهل أسهم إسالمكم في فتور  - س
وإذا  ،وتعصبًا للنصرانية ،سلمنياملازدادوا ُعُتوًا وكرهًا لإلسالم و  أmم –عم األغلب األ -يف - ج
 ،ي أذهانهماإلسالم فتي شوهت العالم هي اإلوسائل  ،مرة ُأخرى :سبب أقولالت عن لأس

فضًال عن استعداد هؤالء للتعرف على دين  ،مسلمينالشاذة لبعض التصرفات الثم بعض 
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  . جديد
  اإلسالم أفخر ب 

   ؟م بسبب إسالمكم وماذا كسبتمماذا خسرت - س
 ،مقاوالت وغري ذلك الية وأعمالومعامالت م ،تمثلة يف شركة للغناءامللقد خسرنا جتارتنا  - ج

لدرجة أن منزلنا تعرض للسرقة حينما ذهبنا ألداء فريضة  ،كثريون وAجموا عليناالوقد كاد لنا 
 )من أسلم منها(يت حصلت عليها أسريت العظيمة الكاسب املادية أمام املسارة اخلغري أنه ، جاحل

طمأنينة النفسية و الراحة الياة يف ظل احلو  ، ورسولهاهللاألننا كسبنا  ،فهي بسيطة جدًا وال قيمة هلا
اضرات احمل لمن خالاإلسالم إىل  كثريينال عز وجل قد وفقين لدعوة اهللاوأفخر بأن  ،سعادةالو 
  . رتنيتناإلتلفزيونية وموقع الذاعية و اإلربامج الو 

  ؟ حقيقيةالوتوضيح صورته اإلسالم ذي تقومون به من أجل نشر الدور الما  -س 
 وموفداً ، يف أمريكا اإلسالميشباب الفأنا أعمل ممثًال لندوة  ،شأن كثريةالنشاطايت يف هذا  –ج 

نية امج إذاعية وتلفزيو ومقدمًا لرب  ،تحدةاملمم األاها يت ترعالدينية السالم للقيادات القمة إىل 
شرطة األوحنن ننشر كثريًا من  Today Islam موقع لنرتنيت من خالاإلونشرات يومية على 

شائكة الويف أحاديثنا وحماضراتنا وبراجمنا نتعَّرُض للقضايا  ،املعالبصرية يف خمتلف أحناء السمعية و ال
هاد اجلو  ،معهاتعامل الوكيفية اإلسالم، رأة يف املمثل مكانة  ،شبهاتالبعض حوهلا اليت يثري ال

  . خراآلسلم باملوعالقة اإلسالم، وأركان  ،وفلسفته
   ؟برامجكم وجهودكم لكم عدد من أسلموا على أيديكم ومن خال  - س
 أننا االوليس لنا أي فضل فيه  ،اىل تعاهللاولكن كل ذلك بفضل  ،وفااللئات بل املأسلم  - ج

 عز وجل هو اهللاو  ،باطلالق من احللني وبيان وتبياmا للغاف ،قاحلديين يف شرح كلمة النقوم بواجبنا 
   .٢٤٦﴾لََّه يـَْهِدي َمْن َيَشاءُ الإِنََّك ال تـَْهِدي َمْن َأْحَبْبَت َوَلِكنَّ ﴿ :ذي يهديال

  بعضهم يعاملني بلطف 
   ؟يك كداعية إسالميالمريكيون األكيف ينظر   - س
وبعضهم  ،وتاملمنون يل ويت ،قساوسة يعاملونين بطريقة غريالئقة وحيقدون عليَّ البعض  - ج

قي خطبة الفمن وظائفي انين  ،تقوايب وحتدثوا معيالذين اليعاملين بكل احرتام وتقدير،وال سيما 
يب  التصاإلوكثري  ،سؤول هناك يعاملين بكل لطف وأدباملقس المعة يف (واشنطن دي سي) و اجل

                                                 
 ٥٦سورة القصص اآلية  ٢٤٦
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 لماذا اعتنقنا اإلسالم دينا؟

  . همبالسلمني وتلبية مطاملسبل ملساعدة النزل للتشاوروحول أفضل امليف 
 ؟مسلمينالو اإلسالم مريكي قضايا األعالم اإلتي يتناول بها الكيفية الما رأيك في  - س

   ؟وكيف يمكن مواجهته
غرض منها تشويه الله أهداف معينة  ،إعالم موجه ،سلمنياملو اإلسالم إنه إعالم متحيز ضد  - ج

إىل  تحتاجواجهة فاملأما و  ،يه إعالم إبليسوأنا ُأمس ،رهايباإلسلم يف صورة املوإظهار اإلسالم 
ىء ددوالرات وذلك لشرح مباالماليني إىل  وميزانية ضخمة تصل ،اسرتاتيجية مدروسة وطموحة

دور فسوف السلمون غري مستعدين هلذا املوإذا كان  ،تعريف 7ا على نطاق واسعالو اإلسالم 
  . عالماإليت تبثها وسائل الفرتاءات اإلساءات و اإلتطول بنا فصول هذه 

بعد اإلسالم مريكيين اعتنقوا األتي تواترت عن أن كثيرًا من النباء األما مدى صحة  –س 
   ؟وهل لديكم أرقام محددة ،سبتمبر ١١هجمات 

وليس لدي  ،اضياملذين أسلموا بعد أحداث سبتمرب الفعل زيادة كبرية يف أعداد الالحظنا ب –ج 
ولكن أستطيع  ،هي جمرد توقعات وتقديرات تداولةاملنسب الو  ،علم 7ااأل هو اهللاف ،أرقام حمددة

دارس ورواد املامعات و اجلسجون و الواسعة مع جهات عديدة مثل القول بأنه بسبب عالقايت ال
قد ازداد اإلسالم فقد تأكد أن عدد من أقبلوا على  ،تجمعاتالساجد وغريها من أماكن امل

  بشكل الفت للنظر، ولكن مل يكن هناك تعداد جازم بعددهم. 
   ؟اإلسالميلفت للنظرإلعتناق هؤالء للدين امل القباإلما سبب هذا  :قولأ

  : ميد حممود طهماز قائالً احلكبري عبدالداعية الفضيلة  السؤ الجييبنا هلذا 
تحدة املواليات اليف ناس الوحيد ملا حدث أن كثريًا من الجيايب اإلثر األف ،وُربَّ ضارة نافعة

ت فقد تأثَّروا حبمالاإلسالم، قة لكي يعرفوا حقي ،ةاإلسالميتب كالبلوا على شراء مريكية أقاأل
ختلفة أن املعالم اإلحىت ذكرت وسائل  ،قيقةاحلمعرفة إىل  فضولالفدفعهم اإلسالم، شري ببتال

 ،سواقاألعروضة يف مكتباAم قد بيعت ونفدت من املو اإلسالم يت تتحدث عن الكتب المجيع 
اضية مخسة وعشرين املثالثة الشهر األ لحىت بلغ عددهم يف خال ،معتنقني لإلسالاملوازدادت نسبة 

   .٢٤٨مريكية فقطاألتحدة املواليات اليف  ؛ ٢٤٧فاً ال

                                                 
م ومل ١٨/١/٢٠٠٢، املوافق -ه٤/١١/١٤٢٢، والكتاب قد الف يف أي يف األشهر األوىل من حادت سبتمرب ٢٤٧

 ينشر يف حينه
 ٧م ص ٢٠٠٤ -ه١٤٢٥ ١اإلنسن يف نظر اإلسالم، تاليف عبد احلميد حممود طهماز، دار القلم دمشق ط ٢٤٨
– ٨ 
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 لماذا اعتنقنا اإلسالم دينا؟

وما سبب  صحيح الرجالمن اإلسالم  على االً نساء أكثراقبالهل ما يتردد عن أن  - س
   ؟ذلك
رب وبشكل أخص غال وخباصة يف املعال مجيع أحناء اإلسالم يفالئي يدخلن النساء العدد  –ج 

سيئة وانتهاك كرامتهن وعدم الرئيس هو تعرضهن للمعاملة السبب الو  ،الرجاليف أمريكا أكثرمن 
،  ٢٤٩فتوحة على مصراعيهااملبيئة الهلن للعيش كنساء طبيعيات يف هذه  الاحرتام أدميتهن فال جم

ويصل  ،ءيف كل شي الرجالوبعضهن يقلدن  الرجإىل  دليل على ذلك أن كثريات يتحولنالو 
يتام وتربيتهم وهذا يف األتبين  جتاه حنواإلمث  ،درجة أن يتزوجن من نساء مثلهنإىل  7ن الاحل
  طبيعية!! غري قيقة جنون وحياةاحل
 ،غربالمنتشرة في الباحية اإلخلقي وتيارات ال لنحالاإلحديث عن الإلى  هذا يدعونا - س
   ؟سباب في نظركماألما 
خدرات املالهي و املكفر و الحيث شيوخ  ،ياة هناكاحلكا تعكس واقع عالم يف أمرياإلوسائل  –ج 

وقات يف مشاهدة برامج األوإضاعة  ،شديدالفراغ الو  ،ادياتامللهث خلف النس و اجلكحول و الو 
سبب الو  ،تمعاتاwسر و األمور أسهمت بشكل مباشريف تفكيك األكل هذه  ،تافهة وغريذلك

قيقة وشرعوا يلهثون وراء احلفقد انفصلوا كلية عن  ،دوmايت يعتقالباطلة العقيدة الدهى هو األ
   .شيطاينالعالم اإلغريوجهة حمددة غري وجهة إىل  شاعرامل

وهل صحيح أن لإلسالم مستقبالً  ،متحدةالوالت الي اإلسالم فما مستقبل  :أخير السؤ 
   ؟مشرقاً هناك

ودون أدىن شك أن  ،مريكيةاأل تحدةاملواليات الوحيد يف الستقبل اململ و األهو اإلسالم  –ج 
وهلذا فإننا نعمل يف أمريكا داخل منظمات  ،بينةامليمه الوتعاإلسالم إىل  بلد حيتاجالهذا 

نشرات الصاحف و املكتب و التعاون من أجل تقدمي وتوفري التنسيق و الية الومؤسسات تعتمد 
، C.Dالريب بدأنا توزيع قالمس األوب ،سلمنياملفيديو وغريها يف متناول الة وأشرطة اإلسالمي

فنحن نصارع  ،دعوية فسوف خنسر كثرياً النا وضمن جهودنا التأكيد إذا مل نضع أمريكا يف بالوب
 ،عربية وعلومهااللغة الوكذلك  ،كرمي دراسة وحفظاً القران السلمني املولنعّلم أبناء  ،بقاءالمن أجل 

                                                 
ة املسؤولية ال وحقوقهنَّ مضمونة يف الشريعة اإلسالمية كالرجال، والدرجة اليت ذكرها القران الكرمي درجة القوام ٢٤٩

َْعُروِف َولِلرَِّجال َعَلْيِهنَّ َدَرَجٌة َواللَُّه َعزِيٌز َحِكيمٌ ﴿تفيل الرجل على املرأة: 
(البقرة: من  ﴾َوَهلُنَّ ِمْثُل الِذي َعَلْيِهنَّ بِامل

 )...٢٢٨اآلية
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 لماذا اعتنقنا اإلسالم دينا؟

   .٢٥٠غدال يف اإلسالمفهم أمل  ،دعوةالهم يف نشرهذه بحىت يقوموا بواج
اإلسالم غربيني على الذي بني لنا بوضوح تام سبب حقد بعض السلم املوهذا موجزمن حياة هذا  
بل ، قاإلسالم احلال ميثلون  بعض،علمًا على يقني أن هؤالءالتطرف عند السلمني بسبب املو 

وقد  .أم غريمسلمنسانية مسلمًا كان اإلرمحة بكل خملوق بشراً كان أم حيوانًا ودين الدين اإلسالم 
إىل  نهجاملهذا اإلسالم وترجم نيب  ،تسامحاللني و الإىل  ودعا ،عنف بكل أنواعهالكرمي القران الذم 

فقد أخربنا  ،يف دعوته r اهللانهج ملا جنح رسول الولوالهذا  ،فدخلوا يف دينه ،شروكوناملواقع ملسه 
  : بقولهكرمي عنه القران ال
   .٢٥١﴾َقْلِب َالنـَْفضُّوا ِمْن َحْوِلكَ الِه لِْنَت َهلُْم َوَلْو ُكْنَت َفظّاً َغِليَظ لَّ الفَِبَما َرْمحٍَة ِمَن ﴿ 
لكي نقيم  ،صورةالوعدم تشويه هذه  ،قيقيةاحلشرعي يدعونا أن نعطي لإلسالم صورته الواجب الف

  .اإلسالم..هذا هو  ،ولكي نقول هلم ،سلمنياملو اإلسالم جة على أعداء احل
  

  مريكية األالمية عاإلقصة إسالم 
   )ليلى وايت مان رامزي(

قِّ احلَ َدى َوِديِن اهلُ ِذي أَْرَسَل َرُسوَلُه بِ الُهَو ﴿ :وجلوىل عز املكما اخرببذلك  ،قاحلدين اإلسالم 
يِن ُكلِِّه َوَلْو َكرَِه اللُِيْظِهرَُه َعَلى   دِّ

ُ
   .٢٥٢﴾ْشرُِكونَ امل

إىل  وذلـك نظـراً  ،يـومال املعـاليتوقعـه كثـريمن مفكـري وهـذا مـا  ،اهللادين إن شاء الستقبل هلذا املفإن 
   .قيقيةاحلسعادة الناس على طريق الوعجزها عن هداية  ،رضيةاألفلسفات النظريات و الإفالس سائر 

جتربة إسالمية فطرية جـرت  ٣٢بغداد ص –م ١٩٩٩أيلول  ٥٢يف عددها  )شبابالجملة ( نشرت
  ...)ليلى وايت مان رامزي(مريكية األعالمية اإلهي قصة إسالم  ،غربال امليف ع

  اإلسالم قصتها مع 
إىل  ةال إنسانة مياىل تعاهللالقد خلقين  :بداية فتقولالمن اإلسالم تقص ليلى رامزي قصتها مع 

 ،عظيمةاليمه الواعرف عن تع اإلسالميدين الفقبل أن أمسع عن  ،علياالنسانية اإلثل املقيم و ال
من  ،ري بشكل عاماخلق وعمل احلقيم إىل  كنت أجد نفسي منحازة ،علياالنسانية اإلومثله وقيمه 

                                                 
دار اهليئة السنة الرابعة عشر، من أص١٤٦العدد  –م ٢٠٠٢اغستس  - -ه١٤٢٣مجادى األوىل  –العاملية  ٢٥٠

 الكويت. –اخلريية اإلسالمية 
 ١٥٩سورة ال عمران اآلية  ٢٥١
 ٣٣سورة التوبة اآلية  ٢٥٢
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   .عاين يف داخلياملدون أن يكون هناك إطار ديين واضح يرسخ هذه 
وهنــاك  ،مريكيــة) األفــيال دفيــا(عــالم مبدينــة اإلتحقــت بكليــة الثانويــة الوعنــدما انتهيــت مــن دراســيت 

ويف  ،وســطاألشــرق الدراســة لتــاريخ  ،اريختــالوكــان ضــمن مــنهج  ،تــاريخالسياســية و العلــوم الدرســت 
ورأيـُت  ،خـرىاألعلومـات املمقارنة ب اإلسالميدين النهج وجدُت معلومات ناقصة جداً عن املهذا 

 رتجماملــــشــــريف الصــــحف املفاســــتعرت  ،اإلســــالميدين الــــأنــــين البــــدَّ أْن أســــتكمل معلومــــايت عــــن 
كـــرمي كانـــت أول خطـــوٍة يل علـــى طريـــق الن هـــم أن قـــراءيت للقـــرآامل ،امعـــةاجلنكليزيـــة مـــن مكتبـــة اإلب
أكتشـف فيهـا أشـياء  ،وكـل مـرة كنـت أقـرأ فيهـا ،ومـع قـراءيت كانـت تـزداد كـل يـوم ،داية لإلسـالماهل

ق الاخلـبشـر، ولكنهـا مـن عنـد الأْن تكـون مـن عنـد  الحـو األمـن  العظيمة وراقعة ال ميكـن بـأي حـ
  . اىلسبحانه وتع

  اإلسالم وهكذا عرفت 
ونطقت بيين  اإلسالميدين الإقتنعت متامًا ب ،ودرست معانيه ،أكثر من مرةقران الوبعد أن قرأت 
 ٢٠(وقت الوكان عمري يف ذلك  ،اهللاوأن حممدًا رسول  ،اهللا االه البشهادة أن ال  وبني نفسي

سلمني يف أمريكا تعلمت فروض املومبساعدة أحد  ،ولكين شعرت بأين ولدت من جديد )سنة
   .جاحلصوم و الصالة و لاوكيفية اإلسالم، 

   :تقولاإلسالم وعن موقف ُأسرتها منها بعد 
دي بعد الوقد تويف و  ،ومل يعلم أهلي بأين أسلمت ،باتالدراسة أعيش يف بيت للطالكنت أثناء 

فيوم ذكرت هلا أنين أسلمت مل تكن  ؛ديتالأما و  ،إسالمي بثالثة أشهر، ومل يكن يعلم بإسالمي
يت الو  ،ومل يقفوا يف طريقي ،أما إخواين فهم أصغرمين ، مل تعارضايلتالوباإلسالم، تعرف شيئاً عن 

  . ديال وأُسرة و ايلعارضت بشدة كانت جديت لو 
 ةقناعحجاب عن الإرتديت 
وحصــلت علــى لقــد أســلمت وحتجبــت عــن إقنــاع تــام  :تقــولاإلســالم فليلــى قصــتها مــع  وتواصــل

 ،قارنـةاملديـان األوكنـت أرغـُب يف دراسـة  ،عليـاالدراسيت  الكندا إلستكمإىل   وريوس وسافرتالبكال
علــوم الوهلــذا ختصصــت يف  ،دراســةالصــعب أْن أعمــَل بعــد خترجــي 7ــذه الولكنــين وجــدت أنــه مــن 

ومل تكــــن  ،ةاإلســــالميدراســــات العربيــــة و اللغــــة الولكــــن كانــــت رغبــــيت ملحــــة يف تعلــــم  ،سياســــيةال
صــول علــى منحــٍة احلعربيــة خبصــوص الان بلــدالفأرســلت لعــدد مــن  ،اديــة تســمح بــذلكاملإمكانيــايت 

 ،قــاهرةالإىل  نحــة ســافرتاملوبعــد حصــويل علــى هــذه  ،شــريفالزهــر األتعليميــٍة لتكملــة تعليمــي يف 
عربيـة وحفــظ اللغـة الاصـة باخلدراســات الودرسـت علـى نظـام  ،شــريفالزهـر األوقـدمت للدراسـة يف 
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عربية اللغة الوأخذت دروساً خاصة يف  ،باتالفرتة عشت يف بيت للطالهذه  لوخال ،كرميالقران ال
ة حــىت اإلسـالميضــارة احلو  اإلسـالميتــاريخ العليـا يف الحـىت أتقنتهـا متامــاً 7ـدف تكملــيت للدراسـات 

 جانــب دراســيت كنــت اىلو  ،ستشــرقنياملرد علــى الــو  ،ةاإلســالميدعوة الــســامهة يف نشــر املن أمتكــن مــ
د. (عرفـــت علـــى زوجـــي فـــرتة تالهـــذه  لوخـــال ،ةصـــرياملوامـــع اجليت تعقـــد يف الـــنـــدوات الُأشـــارك يف 

  .) وتزوجنا بطريقة تقليدية إسالمية متاماً ياسني
   ؟اإلسالميزواج الوما رأيِك ب –س 
ألن  ،زواجاليف  اإلسالمينظام الومقتنعة متامًا ب ،أنا قبل كل شيء مسلمة وداعية لإلسالم –ج 

  . وفيه تكرمي للمرأة ،نطقاملعقل و الفيه دعوة للحب و 
   ؟وماذا عن ُأسرتكِ  –س 
دين الــــوكمــــا ذكــــرت فــــإن أُمــــي كانــــت ســــعيدة باختيــــاري  ،حنــــن ُأســــرة مرتبطــــة ارتباطــــاً قويــــاً  –ج 

ما  اإلسالميدين الورأت يف  ،نفسيالدوء اهلألmا رأت أنين بعد إسالمي بدأُت أشعر ب ،اإلسالمي
نسبة الوب ،زواجيتعارض اً مل وهي أيض ،هدايتِك فال مانعاإلسالم إذا كان يف  :ت يلالوق ،يهديين
أرسـلت  ،جاحلـوعنـدما أديـت فريضـة  ،التاwـفهي صـحفية وتعمـل حمـررة دينيـة يف إحـدى  ،جلديت
ســلمني إجتماعــاAم يف املوأنــا ُأشــارك  ،شــرحت هلــا مشــاعري كمســلمة ،كرمــةاملة مــن مكــة الهلــا رســ

 ، ٢٥٣كــل سواســيةال ،أو غــريه زيالــلــون أو النس أو اجلــمــن دون متييــز يف  ،اهللامكــان واحــد لعبــادة 
وأرسلت يل ردها  ،وقد تأثرت جديت كثرياً من خطايب ،جاحلكانت مشاعري ال ميكن وصفها أثناء 

ولكـين أرى  ،اهللابحث عـن الوهي  ،سرةاألُ ة اللقد كنت أتصورأنِك بإسالمِك تركِت رس :ت يلالوق
واسـتقبلتهما يف  ،قـاهرة بعـد زواجـيلاوقد زارتـين جـديت وُأخـيت يف  ،ةالرسالياً تكملني هذه الأنِك ح
ن أصـبحت مرتاحـة نفسـياً عـن اآلوذكرت يل أmـا  ،ديدةاجلوكانت جديت سعيدة جداً حبيايت  ،بييت

   .٢٥٤وإقاميت يف مصر ،إسالمي وزواجي
   اإلسالم. يف ظل األراحة الواعرتافها أmا مل جتد  ،كم هو مجيل أن تسمع كالماً كهذا

                                                 
َرَمُكْم ِعْنَد يَا أَيـَُّها النَّاُس ِإنَّا َخَلْقَناُكْم ِمْن ذََكٍر َوأُنـَْثى َوَجَعْلَناُكْم ُشُعوبًا َوقـََبائَِل لِتَـَعارَفُوا ِإنَّ َأكْ ﴿كما قال تعاىل:  ٢٥٣
  ) ١٣. (احلجرات: ﴾أَتْـَقاُكْم ِإنَّ اللََّه َعِليٌم َخِبريٌ اللَِّه 

يقول األستاذ عبد احلميد حممود طهماز: فال حصانة ألحد يف الشريعة اإلسالمية، وليس فيها ما يسمى يف القوانني 
ه ليس فيها متييز الوضعية (احلصانة) من القانون اليت حيتمي وراءها بعض ذوي النفوذ من احلكام ورجال التشريع، كما أن

 ١٠٠بني الناس، فالناس لكلم يف األصل سواء، ويف التشريع سواء. اإلنسان يف نظر اإلسالم ص 
 ٣٢بغداد ص  –م ١٩٩٩أيلول  ٥٢العدد  –جملة الشباب  ٢٥٤
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 لماذا اعتنقنا اإلسالم دينا؟

   Jeffery Lang٢٥٥ النجدكتور جفري القصة إسالم 
وهو كتاب  ،عربيةالإىل  رتجماملدكتور جفري الؤلف نفسه املرائعة إختصرAا من كتاب القصة الهذه 

   ؟ملاذا أصبحت مسلماً ياأيب :إبنته اليفه له سؤ الوكان سبب ت ،صفحة٣٦٣ضخم عدد صفحاته 
يت الكاتب يف مفكرته ال إmا مل تكن مذكرات عابرة دوmا ،جابةاإلكتاب مثرة تلك الفكان هذا 

وجلفري ثالثة بنات وهو  ،بل كان عصارة فكرجنم عن حبث وتنقيب حثيثني ،حتتوي سجل ذكرياته
 ايف هذ حقًا إنَّ  ،رمحة 7نالشفقة و الذي ملىء قلبه الب األإنه فعال  ،حبًا شديداً  متعلق حببهنَّ 

طريق للقارىء الن أجل أن أختصر ولكن م ،تأمل عند قرائتنا لهالت البد من ارائع وقفالكتاب ال
كرام ال يقرأون مثل هذا القراء الألنين على يقني أن كثرياً من  ،منه إختصرت له ما هو مهمٌّ  ؛كرميال
إما لعدم إدراكه للتعابري  ،ويرتكون ما هو أهم ،صفحاتالوقد يقرأون بعض  ،خمضَّ الكاتب ال
  العربية بُأسلوب أديب عالة لغالإىل  كتاَب قد تُرجمالألنَّ  ،صعبةالدبية األ

ستوى املذي يتناسب مع الستوى املوب ،لذا إخرتت منه ما هو سهلٌ  ،ثقايفالوفوق مستواهم 
  . عام للقراءالثقايف ال

ملاذا أصبت مسلماً  :تين إحداهن وكأmا تستجوبينالس :كتابالمؤلف  دكتور جفري النجاليقول 
   ؟ياأيب

   .؟هأي جواب تستطيع براءAن أن تستوعب
   .شرحالنتظار وقت كله الالوكأنه كان  ،قت كل منهن يب 7دوءحدَّ 

  . ذاتالن وليبدأن بعملية فحص البل ليس ،ورمبا جئن ال ليفهمن
دي الُت و الأتذكر عندما س ،ن كان أكثر خصوصية من ذلكاهلالبد أن سؤ  ،ال :قلت يف نفسي

   ؟ملاذا أنت كاثوليكي مرَّة
وعندما أصبحت  ،ل نتيجة لبحثي شخصيًا عن تعريف لنفسيب ، ليس فضولايلفقد كان سؤ 

 ،ثالثالبل لبنايت  ،يت كنت أضعها ال لنفسي فقطاليارات اخلمسلمًا مل آخذ يف حسايب عدد 
  . ومن بعدهن ألوالدهن طبعاً 

ن اهلقـرار قـد اختذتـه مـن أجلهـن وإخـالألن هـذا  ؟قـرارالملاذا قمت باختـاذ ذلـك  يعرفنَ  لقد أردن أنْ 
   .تفهيم له يف مستقبل حياAنإىل  توصلنسوف ي

                                                 
، ترمجة الدكتور Jeffery Langالصراع من أجل اإلميان، إنطباعات أمريكي إعتنق اإلسالم د. جفري النج  ٢٥٥

 –سورية  –دمشق  –دار الفكر  Struggling to Surrenderبسي، الرتمجة العربية املرخصة لكتاب منذر الع
 م١٩٩٨ -١م ط٢٠٠٠ - - ه١٤٢١/ ٢بريوت لبنان ط –دار الفكر املعاصر 
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 لماذا اعتنقنا اإلسالم دينا؟

ب أن األنثوية يستطيع األُ طبيعتهن  لفمن خال ،َب جيُد طمأنينة خاصة مع عالقته مع بناتهاألإنَّ 
عواطف أكرب مما تسمح به حياته الشاعر و امل من املعو  وتفتح أمامه ،ما وراء حدود جنسهإىل  يصل
 ، لشخصيتهاالً إكم ألنه يرى فيهنَّ  ،ليس إناثًا بل أوالداً  ،توازنهإليه  ويعدنيكملنه فهنَّ  ،عامةال
ذلك أنه يعود يف  ،لديَّ عندما يصدرعن بنايت ةاصاخلله أمهيته  ؟ملاذا أصبحت مسلما :السؤ الف
شرحت هلن . قاحلذي يستنطقين لقول الطاهرة النقية الكّمل يف حقيقته املإنه صويت  ،صل يلاأل
باب الذلك أين أردت أن ابقي  ،مر معهن ّ األولكن مل أحسم  ،اعستطاملجابة باختصار قدر اإل

ذي بدأ على ال ،كتابالذي دفعين لكتابة هذا الن هذا هو اهلولكن سؤ  ،مفتوحاً ملزيد من تسؤهلن
   .ن كل ليلةاهلتفكري بسؤ الشكل مالحظات نامجة عن 

  منامية لبناته وهو طفل صغيرالالنج يقص رؤياه  يدكتور جفر ال
ما عدا سجادة  ،غرفة صغرية ليس فيها أثاث :ناماملأنه رأى يف  :دكتور جفري النجلا يقول 

ومل يكن هناك أي  ،غرفةالكانت تغطي أرض تلك  ،بيضاألمحر و األساسية األواmا ال ،منوذجية
غرفة الوكانت هناك نافذة صغرية واجهة لنا متأل  ،بيضاءال –رمادية الزينة على جدراmا الشيء من 

 من دون االً وكنا مجيعًا رج ،ثالثالصف الوكنت أنا يف  ،كنا مجيعًا يف صفوف ،ساطعالر نو الب
 ،غربة إذ مل أكن أعرف أحدًا منهمالكنت أشعر ب .سني على أقدامنا مواجهني للنافذةالنساء جال

و هادئاً اجلوكان  ،رضاألووجوهنا تقابل  ،وكنا ننحين على حنو منظم ،رمبا كنت يف بلد آخر
وعندما  ،وسرعان ما كنا نعود للجلوس على أقدامنا ،صوات مجيعًا قد توقفتاألوكأن  ،ناً وساك
وسط حتت الويف  ،الشمالوكان بعيداً عين من جهة  ،مام أدركت أن شخصاً ما يؤّمنااألإىل  نظرت

 ،وكان يرتدي عباءة بيضاء طويلة ،ح على حنو بسيط ظهرهاملوكنت  ،نافذة متاماً كان يقف مبفردهال
رأيت هذا  ،ثناء كنت أستيقظ من نومياألوعلى رأسه لفحة بيضاء عليها رسم أمحر، ويف تلك 

   ...ية تقريباً التالعشرة العوام األ لقصري نفسه عدة مرات خالاللم احل
ولكين أصبحت أعتقد فيما بعد أن  ،طالقاإلبدء مل يكن ذلك ليعين يل أي شيء على الويف 

بل كنت أشعر بارتياح غريب عندما كنت  ،لم ليزعجيناحلهذا  ومل يكن ،ة دينيةللذلك دال
  ...أصحومن نومي إثره

  طريقالمأساة في 
دينية إما قبل ذلك أو بعده بقليل على الرتبية الول مع إقصائي من دروس األلم احللقد تصادف 

فلقد ُعّمدت  ،دراسي مل يكن لديَّ أّي شكوك حول معتقديالفصل الوقبل ذلك  ،ما أذكر
   ...ومنحت تثبيتاً دينياً على أنين كاثوليكي ،درسةاملإىل  وأرسلت ،أنشئتو 
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قل يف جنوب والية كونّيكتيكت األعلى  –صحيحة " الوحيدة الديانة الكاثوليكية " الفقد كانت 
Connecticut...  فقد كان أصدقائي وجرياين وأقاريب  ،يهودالوباستثناء عدد قليل من

لقد كانت بداية سنيت  ...شيء آخرإىل  ولكّن أمرًا واحدًا قادين ،وليككاثالوأصحايب مجيعًا من 
 ،وهو كاهن متمرِّس حقاً  ،دينيةالرتبية الثانوية للذكورعندما قرر مدرس النهائية يف مدرسة نوتردام ال

وىل األمناقشته لألسباب  لوهكذا فقد حاول أن يثبت ذلك من خال ، موجود حقاً اهللابأن 
وهكذا مل  ،رياضيالنطق املولعني باملوكنت من  ،رياضياتالبًا جمدًا يف الكنت طولقد   ...للوجود

شرح ليس برهاناً  الوكانت فكريت ببساطة تتمثل يف أنَّ  ،ماح من أن أحتدى نتائجهاجلأستطع كبح 
عمق األفقد يفسِّر وجودنا وإدراكنا  –تسمية الإن جازت  - مسى األكائن الوأن وجود  ،كافياً 

يت نتعلمها الذلك ولكن ال بد من وجود شروحات بديلة كتلك إىل  وما ،صوابالطأ و اخلللذنب و 
فعلى حني  ،شروحات قد التكون كافيةالرغم من أين جيب أن أعرتف أن هذه العلى  ،علمالمن 
علم يبدو وكأنه يتقدم بثبات حنو إجياد الفإن  ،عقلالديانات تتخبط يف تعارضاAا مع ال الما تز 

ا أننا نستطيع امل طاهللاوجود ليست برهانًا كافيًا على وجود الفمناقشة علم  ،نقوصةحلول غري م
نسان اإلة الوهذه هي ح ،كبريينالهل اجلوف و اخل جذوره يف اهللاكبري بوجود القول بأن لإلعتقاد ال
  . كادميياتاألذين يعملون يف الخاصة أولئك  ،عصريال

عديد من الوكنت أحظى بتأييِد  ،ا نناقش يف حلقاتكن ،يت تلت ذلكالقليلة السابيع األ لوخال
أنا  )كاهن(الدرس املنصحنا  ،طريق مسدود حمرجإىل  وعندما وصلنا ...زمالء صفي لوجهة نظري

 فإنه االو ، حىت تغري وجهة نظرناإليه  نعود الو  ،صفالبأن تغادر  ،رأيالذين شاطروين الوزمالئي 
  . رسوبالقرر عالمة املسوف يضع لنا يف 

ملاذا سوف  ،يَّ دالفضل يل أن أشرح لو األفّكرت أنه من  ،عشاءالتلت وعلى  الوبعد عدة لي
  . دينيةالرتبية ال أرسب يف مقرر

  ))؟اهللاكيف ال ميكنك أن تؤمن ب(( :رخ يب قائالً دي فصَ الو  بَ ضِ يت للخرب، وغَ دالصعقت و 
 اهللاسوف يذّلك (( :يل الوق ،يت كان يؤمن أmا سوف تتحققالمث إنه جاءين بإحدى نبوءاته  

هل wرد أين مل  ؟ولسوف خيزيك لدرجة تتمىن فيها أنك مل ختلق أبداً )) ولكن ملاذا !ياجفري
  ؟ جابة عن أسئليتاإلأستطع 

رحلة املغريب عند هذه الو  ،صفالوزمالء  ،صدقاءاألعائلة و الوهكذا فقد أصبحت ملحدًا يف نظر 
 نقاشٍ  مر هو أنين كنت فقط أتابع خطّ األوكل ما يف  ،اهللا بهو أنين مل أختّل عن إمياين ،نزمالمن 

  ...نقاشال wرد اال ال لشيءٍ 
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يت قدمت يف درس الرباهني الولكن ما قلته حقًا هو أين وجدت  ،اهللاأنين كفرت ب فلم ُأصرح قطُّ 
   ...دينية غري مالئمةالرتبية ال

. مث أدركت أين ...ة تركت أثراً كبرياً يفَّ ناحشاملألنَّ  ،ديداجللقب الومهما يكن فإين مل أرفض هذا 
  .؟لست متأكداً مما كنت أؤمن به أو ملاذا

   ؟مراألحاد في بداية االللماذا سلك جفري طريق 
ولقد كان من روح  ،اهللاة وجود القادمة كنت أحتدى يف ذهين مسالشهر األ لوخال :يقول جفري

ففي مدارسنا  ،ثقةالقد كنا جيًال ترّىب على عدم ف ،دينية منهاالعصرنا أن نشك يف مؤسساتنا حىت 
ذري الغبار الذلك كنا mرع للقبو خشية  لوخال ،ويةاجلغارات الكنا ندّرب جسدياً على  بتدائيةاإل
خوان كندي اإل ،ناالوأبط ،طوارىءالؤن حتسبًا ملثل هذه املولقد كانت أقبيتنا مزودة ب .تساقطامل

Kennedy brothers   كنغ ومارثن لوثرMartin Luther King ،Jr، م اهلمث اغتي
سياسي النفى املإىل  ذهابالنهاية أن يرغموا على الستعاضة عنهم بقيادة كان من شأmم يف االو 
 ...صناعية كمدينيتالدن املوكان هناك مشكالت عرقية وحرائق وسلب وmب خاصة يف  .هانةاإلو 

لقد كان هناك خوف دائم من أن أحدًا ما و  ،تلفازكل مساءالضحايا على شاشة الوكنا نشاهد 
  . وخوف من شيٍء ما مل تكن لتعلمه ،سوف يؤذيك
ما عدا  ،نهاية مجيعاً الوفوق ذلك سوف يعاقبنا يف  ،ةالاحلدنيا على هذه ال خلق اهللاإن فكرة أن 
 .طالقاإل على اهللا نؤمن باالمن فكرة  ،كانت أكثررعبًا وسيطرة على عقولنا ،نفرًا قليًال منا

  . ثامنة عشرة من عمريالوهكذا فقد أصبحت ملحداً يف سن 
  في حياتي  وهومةاملحرية ال

ومن أن أحداً ما   )لعاهلرهاب و (اإل ،فوبياالديدة حررتين من اجلألن رؤييت ، ريةاحلبدء شعرت باليف 
ومل يكن  ،اصة يب وحدياخلفقد كنت حراً ألعيش حيايت  ،كان يعبث بأفكاري وأوهامي ويلعنين

حد ما بأنين كنت إىل  وكنت فخوراً  ،لديَّ ما يدعو للقلق من إجل إرضاء أهواء قوة فوق بشرية
مان فيما خيتص مبشاعري األشعرت ب .وأملك زمام نفسي ،رأة لتّمل مسؤلية وجودياجلأمتلك 
مسى أو أي شخص األكائن الوكانت رغبايت طوع إراديت بعيدة عن سيطرة أو مشاركة  ،ومبداركي
ذي كنت أققر لنفسي ما كان الوأنا  ،قه ومغذيه ومنظمهالاص يب وخاخلي املقد كنت مركزعل .آخر

  . صواباً أو خطأً  ،خرياً أو شراً 
أو أصبحت جشعا  عنان لنفسيالولكن هذا ال يعين أنين أطلقت  ،ومنقذها ه نفسياللقد أصبح 

ومل  .هتماماإلرعاية و الشاركة و املعكس أصبحت أؤمن أكثر من أّي وقت مضى بالبل على  ،متاما
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مر أين  األبل كان يف هذا  ،صول على أي ثواب مستقبلياحلدفع إلمياين لعملي هذا هو اليكن 
 ،نسانيةاإلشاعر املب على أنه أمسى احلإننا نؤمن ب .كنت أشعر حبب إنساين جوهري حقيقي

فإن ذلك ال  ،ية بيئيةأو منفعة بيولوج ،صادفةاملتطور أو عن الب نامجًا عن احلأكان هذا  وسواءً 
ألنك عندما  ،ذي جيعلنا سعداءالب هو شيء حقيقي كأي شيء آخر، وهو احلألن  ،يهم كثرياً 

  . الاحلري يف اخلقابل تتلقى املفإنك يف  ،باحلمتنح 
هذا يعين ببساطة أنك  وطنالشيء عينه عندما تغادر الامعة ليس هو اجلتحاق بلسفر بعيداً لالالإن 

ذي المر األ ،لستقالاإلإىل  تبعيةالتحول من الإmا مرحلة  ...ناآليك بعد داللن تعيش مع و 
وسرعان ما تعلمت أن ال  .الئمني حبيث تكون مبأمن لكي ختترب آراءكاملكان املزمان و اليزودك ب

  ...لحداملوحدة كالأحد يعرف 
واحد ال أعماق روحه لعزلة فإنه يستطيع أن يناجي من خالالعادي بالشخص الفعندما يشعر 

ملحد ال يستطيع أن الولكن  ،ستجابةاإلويكون بمقدوره أن يشعر ب ،ذي يعرفهالحد األ
ألنَّ  ،ويذكِّر نفسه بسخفها ،دافعالألن عليه أن يسحق هذا  ،نعمةاليسمح لنفسه بتلك 

م قد العالألن حدود هذا  ،م صغير جداً الولكنه ع ،خاص بهالمه اله عالملحد يكون ال
  . حدود تكون دوماً في تناقص مستمرالوهذه  ،هحددتها إدراكات

لحد ال يستطيع حىت امليف حني أن  ،ؤمن ميتلك إمياناً بأشياء تفوق إحساسه أو إدراكهاملرجل الإن 
  . قيقة ذاAااحلوعنده ليس هناك من شيء حقيقي تقريباً وال حىت  .شياءاألثقة بتلك ال

شعور الة هي يف حتّول وتبّدل حسب ميوله ونزواته مع العدالرمحة و البة و احمللحد عن املإن مفاهيم 
فاظ احلوتراه منهمكًا يف نفسه حياول  ،ستقراراإلة عدم البنفسه ومبن حوله أmم مجيعًا ضحايا ملس

  .  يسعى جلعلها ذات معىنايلتالوب ،على وحدAا واتزاmا
يت النسانية اإلعالقات الك هي تل ،يت تنافس قواهالارجية اخلقوى الوقت ذاته عليه أن يقبل بالويف 

ولكنه  ،نفراداإلعزلة و اللحد حيتاج للبساطة و املف ولكنه ال يستطيع كبح مجاحها ،هاملتتطفل على ع
  . حيتاج أيضاً أن ميدَّ نفسه فيما وراء نفسه

لحد فإن عليه أن املأما  ،سبيل لتحقيق ذلكالؤمن أن يتخيل املومبقدور  ،إننا مجيعًا نصبو للخلود
يف كتاب أو إجناز إخرتاع ما أو الأو ت ،زواج وإنشاء ُأسرةالوذلك رمبا عن طريق  ،ناآلل احلر بيفك

  . خريناآلحبيث يعيش يف أذهان  ،عمل بطويل أو رومانسي
ما  :الومع ذلك عليَّ أن أس ،ناسالبل أن يذكره  ،ذهاب للجنةالمسى ليس األلحد املإن هدف  
   ؟نهايةالفرق بني هذا وذاك يف ال
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هل  ...عملالحيثنا دون مناص على  ،وهذا مطلب ذايت داخلي ،النسان يطمح للكماإلإن 
  ؟ داً يوماً مااليا أو طباخاً أو إنساناً أو و املسأصبح رياضياً عظيماً أو عداء ع

 .ألن عقيدته ختربه أنه ليس هناك شيء كامل أو شيء مطلق ،لحد ال شيء يشبع حاجاتهاملف 
يًا بل الال ألين أقدرها ع ،رّبةاwجتماعية اإلنماذج الرار، ولذا فقد اتبعت ستقاإلوليس أمجل من 

  . ة ومفيدةالألmا فع
   Lafayette) إنديانا(غربية الالفاييت إلى  زواجه ورحلته

 Westلكي نتابع دراستنا يف جامعة بوردو. Purdue University  رغم من أنّا  الوعلى
بل مبقدورنا ان  ،تزامًا دائماً الزواج ليس الاتفقنا على ان هذا   أننااال ،زواجالكنا حديثي عهد ب

زواج ذا الفقد كان  ،وقتالأما يف ذلك  .ننهيه مبودة إذا ما بدت ألحدنا أو كلينا فرص افضل
وكما كان متوقعًا فقد افرتقنا بعد  ،ولكن دون عواطف ،ؤكد أنا كنا أصدقاءاملمنافع عملية من 

او احداً  ،ليس النين فقدت حب حيايت ،. ولدهشيت حزنت كثرياً ..طيبة ثالثة أعوام على عالقات
ولكن عندما فكرت  .إمنا كنت اخشى أن أواجه نفسي وحيداً ثانية ،عيش من دونهالما ال استطيع 

ثالث سنوات من  لفخال ،بذلك مليًا أدركت اين كنت دومًا وحيدًا سواء اكنت متزوجًا أم عزباً 
لكن مل يكن هناك  ،ولقد كانت زوجيت زوجًة رائعة ،لحظةالرقب جميء هذه كنت دومًا ات ،زواجال

يت اثارت موضوع الوهي  –ذي غادرت فيه اليوم الففي  متسع الي شخص آخر يف حيايت.
ولكنين مل اكن  ،ي قد اصبح سجنًا أو مكانًا الختىبء فيهاملأدركت جبديٍة قاسية أن ع –طالقال

  ...اً اهلسهل أبداً ان تصبح الانه ليس من  حقاُ  ،رباهلاعلم مم كنت احاول 
ناس الونظرة  ،ناسالأردت اْن اكوَن أي شيء لكلِّ  ،لحظة شعرت حباجة ماسٍة ألن اثوراليف تلك 

  ...رغم من انين كنُت ُأصرُّ أmا التعين شيئاً العلى  ،كثريالشيء ال كانت تعين يل ايل
ذا مل يكن هناك من شخص آخر يقدر حيايت إذاً وإ ،رغبة لكي نعلل وجودناالإننا مجيعًا لدينا 

   ؟ياةاحلماقيمة هذه 
ولذا  ،رياضياتالقل كنت مولعًا باألولكن على  ،ياة إذاً احلياة أي قيمة فلم احلوإذا مل يكن هلذه 

وهذه   ،عاطفيةالعالقات اليني كان يل بعض التالعامني ال لوخال ،دراسةالفقد عزمت على اmاء 
ُمث إن شيئاً  ،)زواج(ارتباط رمسي إىل  ولكن غريكافية كي تؤدي ،باحلخترب كانت مدة كافية أل

   ...غريباً حصل يل
لجنة الغرفة بينما كانت الوكنت انتظرخارج  ،دكتوراهالكنت قد دافعت لتوي عن أطروحة 

   .قرارالفاحصة جمتمعة الختاذ ال
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باب ليحييين الحدهم وفجأة فتح أ ،مراجلعمل على أحرمن اللقد امضيت مخس سنوات من 
شقيت بدأت فرحيت إىل  النغ لقد جنحت "، ولكن بينما كنت عائداً ر كلمات " مبارك يا دكتو الب
مل االسوداوية وخيبة الشعور بالوكنت كلما حاولت أن اسرتجاعها غمرين مزيد من  ،تالشيالب
ين ان نسرتجع عندما حناول جاهد، )يالداملعيد (عيد اللقد تذكرت كيف نكرب على  .رارةاملو 

ياة قد تكون عبارة احلاعتقدت ان  .االً والكننا النستطيع ذلك الننا مل نعد اطف ،طفولةالإثارات 
ذي جيعلنا تواقني لالشياء السبب الورمبا يكون هذا هو  ،تلفزيونيةالعالنات االعن سلسلة من 

 ،قيقيةاحلقيم التوي على بعض يلة حتاحلإننا خندع أنفسنا عندما نعتقد أن غايتنا يف  ...تافهة جداً ال
 ،ياةاحلهل هذا هو كل مايف  ،يوانات حتاول ان تعيشاحلقيقة ما حنن سوى نوع اخرمن احلويف 

  بدأت افكر بكل شئ ثانيةً . .؟خر وهكذااآلجناح مصطنع يليه 
كلية حماضرًا ادرس الوبقيت يف  ،١٩٨١ول األ وقت كانونالامعة كان اجلعندما خترجت من 

ومل يكن  ،غربية للتأملالفقد خلقت مدينة الفاييت  .بينما كنت احبث عن عمل ،لفصل آخر
تصبح خاوية عندما يغادرها  ،لقد كانت مدينة طالبية صغرية .هناك شيء أخر ميكن عمله فيها

وداران للسينما  ،سريعالطعام الطاعم تقدم املعديد من الواكان فيها  .طالب لقضاء إجازاAمال
كانت مدينة اشبه  .كبريةالة البقالوبعض خمازن  ،البساملوثالثة اماكن لغسيل  ،كنائسالوبعض 

ولقد كان ذلك  ،عميقالثلج العلى طول طرقاAا عرب  الوكنت أسري عدة أمي ،زارعاملقرية حتيط 7ا الب
ثلج هادئاً على حنو جّذاب عندما بدأت احمِّص اللقد كان حبر  ،شتاء ابرد شتاء صادفته يف حيايتال
وعندما  .ساعدةاملمكتيب تطلب إىل  يت جاءتالشابة الفتاة المل استطع نسيان تلك  .فكاريا

كانت  .وسطاألشرق اليت بدت وكأmا من الغامضة الرأة امليت هذه الباب وجدت قبالفتحت 
غم من أن وجهها ويديها كانت ر الب ،قدمهاإىل  من رأسها ،سود بشكل كاملالثياب المغطاة ب
إن أستاذها أرشدها  :تالنظري من حقل دراستها وقالانب اجلطلبت مساعديت يف لقد  .مكشوفة

نساء اليت كنت قد كونتها مسبقًا عن الصورة الوسرعان ما حتطمت  ،وافقت على مساعدAا ،ايل
  . عربياتال
 ،ولقد افرتضت اmا مادامت تشاطرمكتباً كمكتيب ،رياضياتالية يف البة دراسات عاللقد كانت ط 

البس املوهي تقف بتلك  ،لهاولكين مل استطع ختيُّ  ،فال بد اmا معيدة بدورها ،عيدين آخرينمع م
وقت نفسه كان هلا الولكن يف  ،رمايناجلصول االذوي  ،صلينياالسكان انديانا من  أمام صفٍّ 

  . جل من نفسهااخلوقار واتزان جعالين اشعر ب
وعلى  ،رباءةالو  الماجلن أن وجهه كان يشبع برغم مالتحديق 7ا على الوجدت نفسي حماوًال عدم 
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ومل  ،اجة للتحدث معها ثانيةاحل أين شعرت باال رغم من أنين أرشدAا يف دروسها مرتني فقطال
لقد كان يف داخلها قوة لطيفة  .ثنني معاً اإلرمبا  ،أكن متأكدًا إن كان شعوري فضوًال أم افتتاناً 

 ،ن إهتمام كبري يف ديانات أخرىاآلصبح عندي أ ،تعرف عليها بشكل أكربالأردت  الومج
 ،صنياليابان و الباكستان و الند و اهلوبدأت أكون صداقات ُأخرى محيمة مع أناس غرباء من مصر و 

ة الختلفة دليًال إضافيًا ضد مساملدينية العام لألنظمة النظر امللحظة كنت دوما أعترب الوحىت تلك 
ختالف فإنه يقع اإلحد كبري، وأما إىل  ساسية متشا7ةاألعتقدات املولكين وجدت أن  .توحيدال

فكَّرت أنه رمبا كان هناك روح أو طاقة أو قوة خارقة تتخلل  ،عبوداملطقوس و الرموز و الفقط يف 
وهذا  ،رء فيهاامليت ينشأ الثقافة ال تعبري عن ذلك إلدراك حتددهاالطبيعي أن رموز الومن  ،وجودنا

لذا فكرت أنه رمبا كان من  ،ء مادمنا نشكل ونتشكَّل حسب ثقافتنارااآلتباين إىل  بدوره يؤدي
  . دينيةالجذوري إىل  فضل يل أن أعوداأل

رغم العلى  ،ولقد سرَّْت أُمي كثرياً  ،وطين كونيكتيت لقضاء ستة أسابيعإىل  صيف عدتال لوخال
لقد كان  .حداأليوم  كنيسةالعندما طلبت أن أُرافقها وأىب للصالة يف  ،من أmا مل تندهش متاماً 

   .قيقةاحلأنين كنت أحبث عن إىل  اتفية هلمااهلايت امليت ومكالهناك إشارات كافية يف رس
على  ، ،وكنت أصغي باهتمام للخطبة ،دي يوماً الكما كان يفعل و  ،كنيسةالكنت أقف خلف 

كان   كاهن كان يتكلم مع شخص آخر، لقدالفقد بدا وكأن  ،كلمات مل تكن لتصلينالكل فإن 
وحىت أُمي وأيب مل يبدواmما مصغني له كعادAما على ما  .ميان مسبقاً اإليتكلم لن كان عنده 

مر كان خمتلفاً األ ملا حضرا ملن االو  ،تجمعالأذكر. ولكن البدَّ أّن هناك شيئًا ما يثريمها يف ذلك 
شَّخصية الطران خرباAما دايَّ يتشاالكان و  قداسالفطائر بعد الفعندما كنا خنرج ألكل  ،معي متاماً 

وكنت ُأحبهما من أجل  ،فهمت أmما كانا حياوالن مساعديت ،وشكوامها يب ،وعدم رضائهما
ولكن شقَّ عليَّ على أن أخرب أمي  ،يت تلتالثالثة القداس لآلحاد المث إين حضرت معهما  ،ذلك
وأدرت ظهري هلا  ،تهماومل أستطع حىت مواجه ، من أين لن أذهب معهما للكنيسةايلتالحد األيف 

ا كانت ، رمبَّ قصريٌ  كان هناك صمتٌ  ،يل ياأُمي تكنيسة ليسالإن  :عندما جاءت لتوقظين قائالً 
 ،تفكريالوقت يف الزيد من املكنيسة الورمبا كانت تريد أن ختربين بأن أُعطي  ،ربطريقة لتشجعينتفكِّ 

   .رء مؤمناً امللكي يصبح  فرتاض بأن ثالثة قداسات قد تكون كافيةاإلسذاجة الوأن من 
ها املرؤوم و الم األكلمات يف يأٍس وإذعان ينتا7ا حب الوغاصت  ،حسنًا يابين :ت أميالوأخرياُ ق

 لقد أردت أن أmض من فراشي وأُعانقها . وهي قادرة على مساعدتهاملذي يتالعلى ولدها 
امتة قرب سريري حلظة . وقفت ص..يهاالتفت الولكين مل أستطع حىت أن  ،وأعربعن أسفي هلا
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  ...غرفةالمث مسعت خفق نعليها وهي تغادر  ،أخرى
كانت فرصيت أكرب كي أبدأ من  San Franciscoكبرية الويف مدينة سان فرانسيسكو 

وية هنا جيعل مبقدورك أن اهلوكونك جمهول  ،ديدة تقدم دوماً فرصاً جديدةاجلماكن األألن  ،جديد
رغم من أن الولقد اخرتت جامعة سان فرانسيسكو على  .لفةتقوم بأشياء غري متوقعة أو خمت

امعة مع اجلملاذا اخرتت هذه  ،أساتذيت كانوا قد نصحوين بأن أعمل يف مكان آخر، ومل أكن واثقاً 
دراسي كانت حيايت الفصل الوعن بداية  .؟كبريةالدن املومل أكن ألحب  ،أmا ليست مركز حبوث

  . ستقبلاملاضي أو امل أمتسك كثرياً باألليومي و  ألنين قررت أعيش، مثرية وفوضوية
يت كنت قد اعتدت عليها التقشفية الب الطاللقد كان رائعًا أن أعيش مبرتب جيد بدًال من حياة  

لفي للصف شاب وسيم اخلباب البدء مبحاضريت عندما دخل من الكنت على وشك  ،اضيامليف 
 .وقد كان يرتدي ثيابًا تنم على ذوق رفيع جداً  ،يالً لقد كان طويًال وحن .جدًا بدا وكأنه أمريعريب

ميع كانوا اجليبدو أن  .ورمبا اعتقدت أmم سوف يقفون من أجله ،صف مجيعهاللقد لفت انتباه 
خربإشارات اآلوللبعض  ،بتسامةاإلكان يومىء لبعض معارفه ب ،مقعدهإىل  ويف طريقه ،يعرفونه

، كانت حماضريت اwله لدرجة أن مزاح  وكان هؤالء بدورهم يضحكون ،لطيفة مؤدبة موعة تغريَّ
وما كان ألحد  ،درسالشاركة باملإن كان أحد ما يريد  ،صفالوطلبت من  ،طيبالبحث التتعلق ب

لقد قام  .ذي افرتضت أنه أمري عريبالصف و الس يف آخر الاجلشاب الأن يرفع يده سوى ذاك 
ولكنها متأثرة  ،و كبري، ومتحدثًا بلغة إنكليزية تامةة برّمتها واثقًا من نفسه على حنالساملبإيضاح 
  . ربيطانيةاللهجة القليالً ب

   ؟ما اسمك :تهالس -
 فأجاب حممود قنديل  -
  ؟تخصصك الهل هومج ،طبالكثير عن اليبدو أنك تعرف  :قلت له -
 . مساألوضوع يف جملة طبيبة باملولكنين صادف أن قرأت عن هذا  ،ال :أجاب -

ن فصاعدًا سوف اآلمن  :طب قائًال لهالوشجعته على دراسة  ،صفاله يف شكرته على مشاركت
عمر، لكنه كان الفتبسم بلباقة كنت أتقدم على حممود خبمس سنوات من  ،أُناديك يادكتور قنديل

 ،عهد كي يعرِّفين مدينة سان فرانسيسكوالفلقد أخذ علّي نفسه  ،املعالأكرب ضالعة مين يف معرفة 
جتار إىل  ،روكالجنوم إىل  شرطةالقائد إىل  افظاحملمن  ،حرى مفتونًا بهاألأو ب ،ميع يعرفهاجلكان 
نسان اإلوكان مبقدوره أن جيعل من  ،درجة كبريةإىل  لقد كان سخياً  ،شارعالأُناس إىل  خدراتامل
  . وقت متواضعاللكنه يف نفس  ،لقد كان انفتاحياً  ،وضيع شخصاً مهماً ال
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ويتمتع مبهارة  ،ناس على سجيتهمالألنه كان يقبل  ،شيئًا عن حممود رء أن خيفياململ يكن على 
   ...علك تنساها ولو آنياً وكان مبقدوره أن يكتشف جروحك وجي ،تعامل معهمالية يف الع

  . ستحيل جماراتهاملوكان فاتناً وساحراً ومن 
  ...يهقبل على وجنتالفتيات حتبه بالويف كل مكان كانت  ،مكان لكإىل   لقد ذهبت معه
وأمجــل  ،ثيــابالوأزهــى  ،ســياراتالأفخــم  اً يفاملــعاً مؤلفــاً املــع ،اً مل أَر مثلــه يف حيــايتاملــلقــد كــان ع

wقامـات امل وأصـحاب دبلماسـينيالو  ،يخـوتالاً يف املـعوجبـات الوأشـهى  ،طـاعماملوأرقـى  ،وهراتا
ثريـات مـن السـبيل عنـد الذي ميهـد لـه الـعـام الذلك  ،ديسكوهاتالشمبانيا و الصاحبات و الرفيعة و ال
اً فاتناً براقـاً امللقد كان ع ..فطار كما كنا يقلناإلأو لتناول  ،وسطى لقضاء ليلة يف منازهلنالطبقة ال

سـتماع اإلميـع فيـه حرصـون علـى اجلو  ،يقوم بأدوار قـل أن تناسـبه ،ليد من مجيع اجتاهاتهاجليلتمع ك
  . ..لذةال يفوAم شيء من االو  ،حبياAم
   .تمع أيضاً اwذلك إىل   أنه مل يكن ممن ينتموناال ،دوربرباعةالأن حممود أدى  رغمالوعلى 

وكان سر جاذبيته يكمن يف  ،وهر، كان حممود طبيعته شابًا بسيطًا ومتواضعًا وكرمياً اجلفمن حيث 
   ... قليالً االومل تؤثر مدينة سان فرانسيسكو يف صفاته  ،براءته وإخالصه وصبيانيته

فلو مل  ...مهاالفمحمود بدوره كانت له  ،ذي كان قد فقد شيئًا ماالوحيد الخص شالومل أكن 
   ...ذي فقدهالشيء المهم وكم كنت أرجو له أن يلقى االكثريين من المه ملا أراح االتكن حملمود 

ؤكد املولكنهم من  ،أmم اختذوين صديقاً  الاحلومل يكن واضحًا يف  ...قدمين حممود ألفراد عائلته
  ...وين عن أنفسهم أكثر مما أخربAم عن نفسيأخرب 

باً الوكان أخوه عمر ط ،سعوديةالسرة األسؤولية يف هذه املكرب وهو يف موقع األبن اإلكان حممود   
كان عمرشابًا طويالً   California Berkeleyيفورنيا بريكلي الفيزياء يف جامعة كالالمعًا يف 

 Tae Kwon Doeتايكوندو السود يف رياضة األم زااحلثانية من الدرجة الحيمل  ،وقوياً 
لكنه عندما كان يتبسم   ،وكانت نظرته حادة لدرجة أنه يبدو كأنه غضبان إن مل يكن يتبسم

  . يبدو إنساناً رقيقاً ومطمئناً  ،كعادته
طيب..أما عروس ال السان فرانسيسكو، فكانت مث ةبة يف جامعالوهي أيضاً ط ،أما أُختهم راجية

وكان  ،االً د حممود قد تويف عندما كانوا أطفالوكانت ذكية وفطنة. كان و  ،ستقبلية فهوازناملحممود 
سعودية الأما أُمهم فهي تعيش يف  ،عاطفية ملا تندملالواضحًا من تذكرهم إياه أن جروحهم 

 رحالتالتنزهات أو اليت قضيناها معًا سواء يف الوقات األإن  .دماخلعديد من الحييط 7ا  ،وحدها
مل أعش مثلها منذ  غداء يف شقتهم حلظات سعيدة جداً يف حيايتالأو تناول  ،شاطىءالمنطقة إىل 
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  ...زمن بعيد
 ...حياناألوعندما كنا نفعل ذلك إمنا كان استجابة لتساؤاليت يف معظم  ،دين كثرياً المل نتناقش ب

وكنت أدرك أmم كانوا  .ناألنين مل أرد أن يؤثر ذلك يف صداقت ،مل أحب أن أكون حلوحاً يف أسئليت
   اإلسالم.كتب عن الشعور نفسه ولكنين دهشت عندما أهدوين نسخة مع بض اليبادلونين 

على  ،ولكن طريقة عيشهم مل تكن دينية كثرياُ  .فقد عرفت حينئذ أmم كانوا متمسكني بدينهم
  . رغم من أين مل أجدهم يهتّمون بشخص آخر فقطال

 ،وراجية عاطفية ،فعمر كان روحانياً  ؟كتبالراد إهدائي ذلك من فيهم أ ،تسائلت يف نفسي
   .وحممود يعرفين جيداً 

  ؟ زناحلهل كان يبدو علّي  :تسائلت أيضاً 
قابل فإن علّي أن أقرأها وُأحاول املويف  ،تلقيتها هدية ومشاطرة لشيٍء ما شخصي العلى كل ح

فإما أن تكون لتَِّك قد  ،ءته ببساطةفإنك ال ميكنك قرأ ،جبديةقران الوإذا ما اختذَت  ،فهمها
 ،وكأن له حقوقاً عليك بشل مباشر وشخصي ،فهو حيمل عليك ،أو أنك ستقاومه ،استسلمت له

   ...عركةاملظاهر، يرسم خطوط الومن حيث  ،وهو جيادلك وينتقدك وخيجلك ويتحداك
واضحًا أن مبدع ومل أكن يف وضع حيسدعليه إذ بدا  ،واجهةاملخريف اآلطرف الولقد كنت على 

  كان يعرفين أكثرمما كنت أعرف نفسي.قران  الهذا 
 ،يت كنت قد بينتها قبل سنواتالوجز احلويزيل  ،يسبقين دومًا يف تفكرييقران اللقد كان هذا 

  . وكان خياطبين تساؤاليت
يوم الجابة يف اإلحدما أكتشف إىل  ولكين كنت ،ويف كل ليلة كنت أضع أسئليت واعرتاضايت

  . قادمةالناسبة حلني موعد قراءيت املسطر األويكتب  ،بدع كان يقرأ أفكارياملويبدو أن  .ايلتال
نقياد اإلكنت أشعرب .وكنت خائفًا مما رأيت ،قراناللقد قابلت نفسي وجهًا لوجه يف صفحات 

 ،كان علّي أن أتكلن إلحد ما  ...يت مل حتِو سوى خيار واحدالزاوية الإىل  حبيث أشق طريقي
  . كي ال تكون هناك توّقعات ،أحد مل يكن ليعلم يبإىل  ،ه ليس ألحد من أُسرة قنديلولكن

 Golden Gateعامة الذهبية غولدن غيت البوابة السبت وبينما كنت يف حديقة اليف ذلك 
Park  عائدًا من دياموند هايتسDiamond Heghts  إىل  توصلت ،يوميةالبعد نزهيت

  . ثننياإللي يوم احملطالب لامسجد إىل  حلٍّ وهو أن أذهب
واقعة على قمة غولدن غيت ال Stignatius Church. Stقديس إغناطيوس الإن كنيسة 
ذهبية هي مصدر فخرعظيم جلامعة البوابة الجادة Boulevard Golden Gate بولفارد
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س لقد رأيت كنائ .ومن زوايا خمتلفة ،امعة حيتوي على عدة صور هلااجلودليل  ،سان فرانسيسكو
وبعد ظهر  .سماءالإىل  غمام عندما ينزل وحيللها فإن برجها يبدو وكأنه يصلالولكن  ،أكرب مهابة
 Harneyوقفت خاج مركز هارين للعلوم  ،نسماتالو صحوًا وكثري اجلربعاء كان األأحد أيام 

Science Center كنيسةال، حيث كان يقع مكتيب وحّدقت يف .  
 Jesuitsيسوعيون القيقة غرفة صغرية مسح احلويف (سجد امليقع  لفي منها كاناخلزء اجلويف قبو 
   .)سلمني باستخدامها مسجداً املللطلبة 

فقد بدأت أُفكر  ،رغم من أين كنت قد قررت ذلك مسبقاً العلى  ،سجد بعداململ أكن قد زرت 
ؤكدًا لنفسي أنين ضي بتنفيذ خطيت ماملوأخريًا قررت  .أنه رمبا كان قراري لزيارته قرارًا سريعًا جداً 

كنيسة السجد وعربمكان وقوف سيارات املإىل  ويف طريقي سئلةاألعددًا من  الذاهب فقط ألس
كان  .انيباجلدخل املإىل  فاجتهت ...متثلت يف نفسي ما ميكن أن أقوله عند تقدميي لنفسي هناك

   .لونملاضوء اليوط من اخللوَّن مسح ببعض املزجاج الولكن  ،داخلالو مظلماً يف اجل
 ،وتساءلت يف نفسي ،)تعبدًا واحرتاماً (دون أن أحين ركبيت  )صليب(الصلوب املمررت أمام 

   !عجباً 
   .؟دروس يف أنفسناالكيف تتأصل تلك 

   ؟سجداملهل تستطيع أن تدلين أين  :قلت للحاجب
 أنتظر ولكنين مل ،سخطالدهشة و الألن تعابريه كانت مزجيًا من  ،شعرت أنين رمبا بدوت غري متزن

   .!جوابه
كم هو مريح أن  :كنيسة أخذت نفسًا أو نفسني عميقني قائًال يف نفسيالوعندما خرجت من 

كنيسة ألرى إن كانت هناك أي المث مشيت حول  ،إسرتحت قليالً  !نورثانيةالرء يف امليكون 
  ؟ مداخل ُأخرى ممكنة للمسجد
   .باب كان مقفالً اللكن  ،ولقد كان هناك مدخل إضايف

   ...التمثالدرج قرب الهكذا انتهيت حيث بدأت أمام و 
   ...درجالدُّوارعندما بدأت نزول الوشعرت ب ،كنت قلقاً و 

وراء الإىل  وبسرعة إستدرت ،باب ضاق صدري وازداد خفقان قليبالإىل  طريقالويف منتصف 
  ...درجالأعلى إىل  وقفلت راجعاً 

لن  !يا لنفسي. .امعة كل يوماجلأبواب هذه  إنك تدخل وخترج من ،مهالً  :وّخبُت نفسي قائالً 
   .طالباليكون هناك سوى 
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   ...نزول ثانيةالأخذت نفساً طويًال آخر وبدأت 
 .غثيانالنقباض و اإلقاع شعرت بالوعندما وصلت  ،رةاملوسط أكثر سوءًا هذه اللقد كانت نقطة 

وأخذت  ،ب فبدأت ترجتفباالقبضة إىل  مددت ...لتني كانتا حتمالين ضعيفتني هناالإن رجلي 
 سجداملإىل  ت هناك جامدًا وطهريوقف ،درج ثانيةالأعلى إىل  مث ركضت ،أرجتف وأتصبب عرقاً 

  ...عزميةالرج و احلوشعرت ب. مل أدِر ماذا جيب أن أفعل
  ..مكتيبإىل  عودةالفكرت ب 

قاً الإىل  اهلمرَّت عدة ثواٍن نظرت خال    ...سرار ومطمئنةاأللقد كانت هائلة ومليئة ب ،سماء حمدِّ
قاومة انتهت وسرعان ما املن فإن اآلأما  ،دعاءاللقد مضت عشر سنوات كاملة وأنا أقاوم دافع 

سجد فامنحين املإىل  درجاللهم إن كنت تريدين أن أنزل هذا ال :فأخذت أدعو ،فاضت مشاعري
  ....إنتظرت قليًال لكين مل أشعر بشيء! قوة من فضلكال

ولكين  ،قشعريرةالأو حىت أن تنتابين  ،Aتز أو أن تنزل صاعقة فتحيط يب رض قداألكنت آمل أن 
  ...مل أشعر بشيء

باب ودفعته فانفتح. كان يف الووضت يدي على قبضة  ،درجالإستدرت مائة ومثانني درجة ونزلت 
ليدياً ول فكان يرتدي زيًَّا شرقيًا تقاألأما  ،قدمنيالوكانا حافيا  ،داخل شابان قصريان يتحادثانال

  . خر فكان فكان يلبس ثياباً غربياً اآلوأما  ،مع قلنسوة على رأسه
  .؟هل تبحث عن شيء هنا :أحدمها الفق ،لقد قاطعت بدخويل حمادثتهما

   .؟هل عمرأو حممود هنا :ةالفأجبت على عج ،يت كنت أنوي قوهلاالسطر األلقد نسيت  :قلت
   ...خر مرتاباً اآلبينما بدأ  ؟ما أمسهما :قبعةالين صاحب الفس .عصبية ثانيةالبدأت أشعر ب

  . ولكن دون جدوى )قنديل(حاولت أن أقول 
البد يل يف  ،أنا آسف :يبدو أن هذه لن تنفع أيضًا فقلت هلما ،الأحد هنا سوانا :أحدمها الفق
هل تريد أن تعرف  ،قبعةالذي يرتدي ال ال. فق..مث استدرت وكأين أستعد للذهاب ،طأاخلكان امل

   ؟اإلسالمعن  شيئاً 
   اإلسالم.نعم نعم أريد أن أعرف عن  :أجبت وأنا أخطو حنومها

شـاب ذو اللقـد كـان  .كـاناملإننـا نصـلي يف هـذا  ،هالّ خلعت نعليك من فضلك :يل شارحاً  الفق
وظهــرمن  ،ن براقــب شــيئاً لــهواضــح أنــه قــررأالخــر فمــن اآلوأمــا  ،ذي يــتكلمالــتقليديــة هــو الالبــس امل

   .ه غريعاديأن تعايب وجهه
فجلست حيث أواجه  ،كاناملفلقد مسحا يل باختيار  ،يسرىالزاوية الرض يف األجلسنا على 
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وكان هناك غرفة صغرية  ،دار، كانت هناك غرفة صغرية للغسل على ميييناجلإىل  باب وظهريال
  ...ايليسار عن مشالإىل  جداً للنساء بعيداً 

ثاين فكان من الأما  ،امعةاجليزيًا يدرس يف البًا مالط وكان ،ناناحلقبعة عبدالشاب ذو الكان اسم 
  . وامسه حممد يوسف ،فلسطني

   .دهشا بسرور، وحتدثنا مدة مخسة عشر دقيقةاإلسالم فأخربAما بكل ما أعرف عن 
نان خيربين بشيء احلوبدأ عبد .ولكن مل حيدث كما كنت أتوقع ،سطحيةالسئلة األت بعض الس

  .....ذي سيكابدونه يف قبورهالعذاب الوعن  ،كافرينالأرواح موتى يت تعذب الالئكة املعن 
كانت ناجعة (مكتيب متذرعاً حبيلة إىل  علّي أن أعود :وقلت هلم ،يهمالتظاهرت فقط أنين أصغي 

كنت  ،ذي أمضياه معيالوقت الوهي أن هناك طالبًا جيب علّي مقابلتهم وشكرAما على  )دوماً 
شمس يف العصر، وكانت الوقت بعد الكان  ،بابالعندما فتح  على وشك أن أmض للمغادرة

مر أكثر نورًا وبدا املباب كان الوعندما فتح  ،غرفة خافتةالضاءة يف اإلكانت  ،بابالوراء  الزو ال
 ،وَصْنَدًال يف رجله ،كاحلهإىل   نور، حليته كثَّة يرتدي ثوبًا طويالً الومن خلفه يتدفق  ،لنا رجل

  طور.الوبدا كأنه موسى عائداً من جبل  .وحيمل عكازاً يف يده ،سهويضع عمامة على رأ
   ...لذا كان علّي أن أبقى

   ..سجد 7دوء وبدا وكأنه مل يالحظنااملدخل 
   .اهللاإىل  تاالكان يتمتم ما ميكن أن يكون ابته

 ،مـن صـدره كانت يداه قـريبتني  ...وعيناه تكادان تكونان مغلقتني ،علىاألورأسه مرفوعاً قليًال حنو 
   ...وكأنه ينظرأن يأخذ حصته من شيء ما ،وكانت كفاه مفتوحتني لألعلى

  غسلاملإىل  عربية مث مشىالف حممداً شيئاً ما بالوعندما فرغ من ذلك س
  ). وضوءالمكان ( 

   .صالةالذي يقود المام اإلإنه  ،خ غساناألإبتهجا قائلني هذا هو 
لقد كانت نربة صوته  ؟كرميالسم اإلما  : قائالً جاء غسان فجلس بقريب ووضع يده على ركبيت

هلجته عرفت  لومن خال ،اماإلهل ة منالكان يف صوته رنني أضفى عليه ه ،ضعيفة ولكنها واضحة
   .فقد حاول أن الينظريف عيينَّ  ،شيءالوكان خجوًال بعض  .عربيةالزيرة اجلأنه من 

  جيفري النغ :قلت له -
فصل الففي بداية  ،سينإذ كان يبدو أصغر من  ؟يسكوفرانسب يف جامعة سان الهل أنت ط -

 طالب.الألmم مجيعاً إعتقدوا أين كنت أحد  ،درسنياملطُلب مين مغادرة إجتماع 
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 . رياضياتالإين بروفيسور يف قسم  ،ال -
مث إن غسان إستأذنين بأدب كي يصّلوا  ،حتدثنا بضع دقائق ،خريناآلإىل  ونظر ،إتسعت عيناه

   ...نت هذه أّول مرة أرى فيها مسلمني يصّلون مجاعةعصر، وكاالصالة 
وعندما أmوا  ،رضاأللوس على اجللتني كادتا تتيبسان من الفرصة كي أمدَّ رجلي الوانتهزت هذه 

 ؟اإلسالموتابع غسان حديثه قائًال: إذن كيف بدأاهتمامك ب ،وىلاألعدنا جللستنا ، صالAم
ويبدوا أن  ،كنت أقرأ عنه :ولكنين قلت له ،قنديلال تساءلت يف نفسي إن كانوا يعرفون عائلة

  . واب كان كافياً اجلذلك 
: ين غسانالتقنية.سالسائل املوتركزت معظم مناقشاتنا على بعض  ،وقتالديث لبعض احلتابعنا 

 اللديَّ سؤ  : شيء جديد فقلتايلمث إنه خطر بب ،نفيالأجبت ب ؟هل لديك أية أسئلة أخرى
  . واحد إضايف

رء إن املهل لك أن ختربين كيف يشعر  : فقلتايليت أصوغ فيها سؤ الطريقة اللربهة أفكر بتفكرت 
  ؟ كان مؤمناً 

كنت لتّوي قد خبرت أن غسان كان يتمتع بشخصية لها  ؟اهللاأعين كيف ترى عالقتك مع 
  . روحانيالقائد الجاذبية رائعة وحدس هما ضروريان لشخصية 

ولكن على خالف  ،داخليةالمك االحساس جتاه إلامرهف  ،كان غسان مثل حممود قنديل
رتكيز الوجيربك على  ،كان يعظمها لك ،عكسالبل على  ،مل يكن ليدعك تتجاهلها ،حممود
جانب إىل  ،وهذه قدرة هائلة قلَّ من ميلكها بل إن على كل قائد ديين عظيم أن يتمتع 7ا ،عليك

  . ساماجلخاطر املحتمله للمسؤوليات و 
مث  ،نية من ورائهالو  ،السؤ الرمبا كان يفحص مصدر  ،الاحللكنه مل جيب يف  ،يقابل نظره نظر 
كما يفعل  ،حّرك رأسه مينة ويسرةً ، ٢٥٦روحيةال ويستجمع قوته اهللاوكأمنا يدعو  ،خفض رأسه

                                                 
والذي يتحث يف مسائل الشرع جيب عليه عدم التسرع يف اجلواب، بل االلتجاء إىل اهللا كي يلهمه الصواب، فإن  ٢٥٦

ر كان ورعًا يف اجلواب، وخاصة اذا كان األمر متعلقًا بإسالم شخص ال يدين باإلسالم. يقول ابن قيم غسان يظه
اجلوزية: ينبغي للمفيت املوفق إذا نزلت به املسالة ان ينبعث من قلبه االفتقار احلقيقي احلايل، ال العلمي اwرد إىل ملهم 

ب، ويفتح له طريق السداد، ويدله على حكمه الذي شرعه لعباده الصواب ومعلم اخلري وهادي القلوب ان يلهمه الصوا
يف هذه املسالة، فمىت قرع هذا الباب فقد قرع باب التوفيق، وما اجدر من امل فضل ربه ان ال حيرمه إياه، فإذا وجد 

ن الصواب من قلبه هذه اهلمة، فهي طالئع بشرى التوفيق فعليه ان يوجه وجهه وحيدق نظره إىل منبع اهلدى، ومعد
ومطلع الرشد، وهو النصوص من القران والسنة وآثار الصحابة، فيستفرغ وسعه يف تعرف حكم تلك النازلة منها، فان 
ظفر بذلك اخرببه، وان اشتبه عليه بادر إىل التوبة واالستغفار واالكثار من ذكر اهللا، فإن العلم نور اهللا يقذفه يف قلب 
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دعاء الكانت أول كلمة نطقها من مزيج من  .تحدثالمث بدأ ب ،نفيالعندما جييبون ب ،ناسال
وحنن  ! عظيم جداً (اهللامث توقف وتنّفس تنفُّسًا عميقًا مث أضاف  )(اهللا :غسان الق ،تسبيحالو 
وكأنه محل ذرة  ،هذا مشرياً بسبابته وإ7امه الق )حنن أقل من ذرة تراب واحدة ،نسبة له الشيءالب

 لنا هي أكثرمن حب اهللاومع ذلك فإن حمبة  :تراب مث أطلقها ليجعل مثله أكثر تأثرياً، وأضاف
مطأطئاً  ُ الوكان ال يز  وكانت عيناه شبه مغلقتني ،كان يقاوم مشاعره ؛ ٢٥٧!وليدال م لطفلهااأل
   ...كنت أرى روحاً تتAقد خوفاً ورجاًء ورغبة ،وحىت كلماتهإىل  نقطةالمن هذه  ،رأسه

وما تشاؤون  :وأضاف غسان .وكانت كل كلمة يقوهلا موجة مشاعر، ترتفع تارة وتنخفض ُأخرى
   !اهللا أن يشاء األ

وعندما نرفع قدمًا لنخطوا فإننا  ،نزفر، فإن ذلك مبشيئته )يضع يده على صدره(فعندما نستنشق 
 وهو االرض األشجر على الوما تسقط من ورقة من  . بأمرهاالرض األال نستطيع أن نضعها على 

   .٢٥٨يعلمها
سورتفوق حدود لاطمأنينة و الو  قوةالسجود فإننا نشعربالرض يف األدما نصلي ونضع أنوفنا على نعو 

   ... من جر7ااالوال يعرفها  ،وال ميكن وصفها يف كلمات ،املعالهذا 
وَلَكْم متنَّيت أن أكون يف  ،كلمات أن تعرب مشاعريالبقي غسان صامتًا لعدة ثواٍن ساحمًا هلذه 

وهذا  ،عاناةاملوهذه  ،اهللاإىل  رغبةالشعور من الكي أشعر فقط 7ذا  ،ولو لبضع دقائق ،مكانه
  ! ليكاملإىل  شوقال

إىل  لرتتقي ،عدماليت تنبثق من الرجاء الوف و اخلعذاب و السكينة و اللقد اردت أن أعرف مشاعر 

                                                                                                                                            
ة تطفئ ذلك النور أوتكاد وال بد ان تضعفه. وشهدت شيخ اإلسالم قدس اهللا عبده، واهلوى واملعصية رياح عاصف

واستنزال الصواب إليه  روحه اذا اعيته املسائل واستصعبت عليه فر منها إىل التوبة واالستغفار واالستغاثة باهللا، واللجأ
إليه  دا وتزدلف الفتوحات اإلهليةمن عنده واالستفتاح من خزائن رمحته، فقلما يلبث املدد اإلهلي ان يتتابع عليه م

 ١٧٢/  ٤بايتهن يبدأ، وال ريب ان من وفق هلذا االفتقار. إعالم املوقعني عن رب العاملني، ابن قيم اجلوزية 
بسيب، فإذا  rأنه قال: قدم على رسول اهللا  tوكأنه يشري إىل ما رواه مسلم يف صحيحه عن عمر بن اخلطاب  ٢٥٧

: ((أترون هذه rوجدت صبيا يف السيب أخذته فالصقته ببطنها وأرضعته، فقال لنا رسول اهللا امرأة من السيب تبتغي إذا 
: ((هللا أرحم بعباده من rاملرأة طارحة ولدها يف النار؟)) قلنا: ال واهللا وهي تقدر على أن تطرحه. فقال رسول اهللا 

، دار الفكر، عىن -ه٢٦١املتوىف سنة  صحيح مسلم لإلمام ايب احلسن مسلم بن احلجاج النيسابوريهذه بولدها)) 
 ٤يف كتاب التوبة، باب يف سعة رمحة اهللا  م١٩٧٨ – -ه١٣٩٨– ٢بطبعه واالشراف عليه حممد فؤاد عبد الباقي ط

 /٢١٠٩ 
٢٥٨  
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هل تريد أن  ،عندما خاطبين غسان قائًال: إذن ،لقد آن لروحي أن تبعث من موAا ،تسليمال
  ؟ تصبح مسلماً 

   .صمت لتنفجريف ضمرييالإخرتقت كلماته  
ختيلت أنين  ،فإنين مل آت من أجل ذلك ؟اذا كان عليه أن يقول ذلك يلمل ،تساءلت يف نفسي

   ؟فماذا عن عملي ،لقد كنت أعمل يف جامعة يسوعية ،أشرح ذلك ألسريت وزمالئي وأصدقائي
قيقة احلإمنا جئت يف  . تساءلت يف نفسي وأنا مضرب..صوات يف خميليتاألوجوه و التزامحت 

فقد  ،تجربةاليبدوغسان قد مّر مبثل هذه  ..مكتيبإىل  عودةالفقد أردت  ،سئلةاألبعض  الألس
ولكنين أعتقد أنك  :يل ثانية بلطف الفق ،ةالاحلعرف كيف ال يستسلم بسهولة يف مثل هذه 

   ...؟فلماذا ال جتربهاإلسالم، تؤمن ب
س هناك من أحد على يومل يكن هناك حاجة لكي أنزعج فل ،صوات من خميليتاألوجوه و الإختفت 

مث إين تذكرت  ...قرار هو قراري وحديالإن  ،ال أحد ،الغسان وال أصدقائي –د شيء أح
يت اليم نفسها التعالفكل ثقافة هلا (ربعة عن كوننا جرمانيني األدّي وقصصهما يل وإلخويت الو 

دروس وهو أنك إذا الوتذكرت بشكل خاص أحد هذه  ،)اصاخلتعرفها على أmا ملكها 
فقد اعتادت أمي أن  ،خرون بهاآلنظر عما يعتقد الحيح فاتبعة بغض فإن شيئًا ما ص ،شعرت
   ...إتبع مشاعرك :تقول
َبْحِر َوَما البَـرِّ وَ ال ُهَو َويـَْعَلُم َما ِيف االَغْيِب ال يـَْعَلُمَها الَوِعْنَدُه َمَفاِتُح ﴿ :اىلقوله تعإىل  إشارة -١

 ﴾ ِيف ِكَتاٍب ُمِبنيٍ االْرِض َوال َرْطٍب َوال يَاِبٍس األَ ٍة ِيف ظُُلَماِت  يـَْعَلُمَها َوال َحبَّ االَتْسُقُط ِمْن َوَرَقٍة 
  ) ٥٩ نعام:األ(
   .امعيةاجلدراسة مناهجي دما قمت بتغيري فلسفة عنالمرة أطبق هذه أول نت وك

 نظرت .قارنة أمرًا يسرياً املتذكرت أن ذلك كان ب ،اضيةاملحداث األوعندما تأملت مسرتجعًا تلك 
بهجة الإرتسمت تعابري  .أعتقد أين أريد أن أصبح مسلماً  ،ثالثة وأومأت برأسي قائًال نعمالإىل 

فضائية الحباث األمؤسسة ( NASAلقد ذكروين بإسالم مهندسي ناسا  سرورعلى وجوههمالو 
  ...قمرالناجح على سطح البعد هبوطهم  )مريكيةاأل

   .؟ذين أسلمواالأmم هم إنك لتعتقد  ،زائدالطراء اإلمل أكن ألعلم ملاذا هذا 
أي أنطق  :مياناإلفقد كان عليَّ أن أعرتف ب ،وعلى كٍل مل أكن أسلمت بشكل رمسي

  ...شهادتنيالب
  وأسلم جيفري النغ ،مفاجآتالبدأت 
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 ،ارجاخلوتدفق نور من  ،بابالوفتح  ،وكان هناك حزمة ضوئية أخرى ،باب ثانيةالدارت قبضة 
 أنه  اال ،لقد كان رجًال أشبه بغسان من حيث شكله ومالبسه ،سجداملإىل  وإذا برجل آخر قادم

  ....خ يريد أن يصبح مسلماً األهذا  !مصطفى :فناداه غسان قائالً  ،كان أكرب حجماً وأكثر وزناً 
وهرع  ،)Burl lvesلقد كان أشبه ِب بريل أيفس (رقيق البوي األكبري الAلل وجه مصطفى 

  . ليعانقين
شهادة أوالً، فرتجع 7دوء كما أنه لو اكتشف شيئاً الن عليه أن ينطق بولك :قاطعه غسان قائالً 

خ ما عليه أن يقول يف األأخرب  :له الفق ،هالمثيناً. ولكّن غسان مل يشأ أن حيرمه مشاركته وانفع
  ...حبيث أعي ما ما جيب عليَّ قوله ،نكليزيةاإلشهادة يل يف الكررمصطفى  ؟شهادةال

عربية الشهادة بالوليد جديد، مث إنه لفظ يل إىل  كما أنه لو يتحدث ،مساهلكان صوته أشبه ب
  أشهد  :مصطفى قل الوكنت أُردد خلفه. ق ،وكان يقول يف كل مرة كلمة أو كلمتني

لقد كنت كمن حياول  .حاولت جهدي أن أنطقها بشكل صحيح )أقر وأعرتف(أشهد  :قلت -
  .كالم ثانيةالتعلم 

 ه الأن ال  :مصطفى الق  -
 . )هالليس هناك من (ه الأن ال  :مردداً  :قلت  -

  ...يوم وكأmا حقيقةالحيايت حىت هذا  العبارة مبفردها طو الكنت أؤمن 7ذه لقد 
 . عبارة وخلو معناها ونتائج ُأخرىالرعبة هلذه املقيقة احلوىل األن فقد أدركت للمرة اآلوأما 

  اال :مصطفى الق -
 . أن هناك شيئاً مغفالً إىل  تشري أداة إستثناء اال )باستثناء( اال :قلت -

واقع المبعدة إياب عن  ،ائل وهو حيايتاهلفراغ الإmا كلمة صغرية وقفت بيين وبني ملء ذلك 
 . ذي كنت أحبث عنهال
  . اهللا :مصطفى الق
رتق لرجل احمللق احليف صافية تنحدر الاء امللمات كقطرات كالكانت هذه   )عبود(امل اهللا :قلت 

  . قوة بكل كلمة كنت أصحو للحياة ثانيةالوكنت أستعيد  ،عطشالدة وت من شاملقارب 
  ..وأشهد أن :مصطفى الق

  . )وأقر وأعرتف بأن(وأشهد أن  :قلت مردداً 
عصــور الذين أرســلوا يف خمتلــف الــرســل الذين يؤمنــون بكافــة الــنبيــاء مجيعــاً األاتبــاع إىل  كنــت أنضــم
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مصـدق ملـن بعـث لإلنسـانية منـذ أربعـة عشـر قرنـاً ماداً يدي كتابع و  ، ٢٥٩عراقاألجناس و األجلميع 
   .خلت
  . ديهاللقد كانت قراءته كمناجاة طفل مهجورينادي و  ،رائعال

   ... برتنيمة إيقاعية حمكمةاهللاإىل  لقد كان يتضرَّع
  . تنظيم كنا نتحرَّك وكأننا جسد واحدالوحنن واقفون يف صفوف حمكمة 

   ...ناسالعدد من الميس ولكن ليس 7ذا اخليوم سجد امللقد أديت أربع صلوات يف 
 ،املعالثمانني مصلياً حشروا يف غرفة صغرية شباباً من مجيع بلدان ال ايلن فإن هناك حو اآلوأما 

  ...يؤدون شعرية مجاعيةميثلون رمبا عشرين بلداً 
وهل  ،أأنا يف حلم حقاً  ،ن فقد صعقت وذعرت وتساءلت يف نفسياآلأما  ،قد نسيته متاماً 

ربد السرت موجة من ،  ٢٦٠ألرى إن كنت حقًا نائماً  ،رتكيز على ما جيريالحاولت  ؟ستيقظسأ
كما يف قصة سيدنا يوسف  ،كافر رؤيا صادقةالوقد يرى  داخلالوتبعه دفٌء رقيق يشع من  يفَّ 

لك إين أرى سبع بقرات مسان يأكلهن امل الوق﴿لك: املن   على لسااىلتع الكما ق ،سالمالعليه 
يف رؤياي إن كنتم للرؤيا  أل أفتويناملف وسبع سنبالت خضر وأخر يابسات يا أيها سبع عجا
  = يتبع ٤٤ - ٤٣ية اآل. يوسف ﴾نياملحالم بعاألوا أضغاث أحالم وما حنن بتأويل الق * تعربون

  ...دموعالففاضت عيناي ب
من   أجعل معىنً  حماوًال أنبيضاء الرمادية الدران اجلسجادة أتأمل الجلست على  ،صالةالإنتهت  

ية االلكثري مما جنهله عنها ولكن مهما تكن الوهناك  ،حالم شيء غريباألإن  ...كل ذلك
 ،أُناسًا قابلتهم ،أشياء فعلتها(حلمي هذا رأيت قطعًا من حيايت  لفإين من خال ،تحكمةامل
إىل  لتصل صالةالقادتين هذه  )ت حققتها دون أن تعين يل شيئاً يف حينهاخربا ،ت مررت 7ااالح

                                                 
ُْؤِمُنوَن ُكلٌّ آَمَن بِ إليه  آَمَن الرَُّسوُل ِمبَا أُْنزِلَ ﴿إشارة إىل قوله سبحانه وتعاىل:  ٢٥٩

اللَِّه َوَمالِئَكِتِه وَُكتُِبِه َوُرُسِلِه ِمْن رَبِِّه َوامل
ِصري
َ
ْعَنا َوأَطَْعَنا ُغْفرَاَنَك َربـََّنا َوالْيَك امل  )٢٨٥. (البقرة:﴾ال نـَُفرُِّق بـَْنيَ َأَحٍد ِمْن ُرُسِلِه َوقَالوا مسَِ

ؤيا، فما كان مزعجاً وقد سبق ذكر رؤياه لبناته وقد رآها وهو طفل صغري، والبد هنا من التفرق بني احللم والر  ٢٦٠
قال: ((الرؤيا الصادقة من اهللا  rوفيه التهويل فهو حلم وهو من الشيطان. روى البخاري يف صحيحه عن عن النيب 

. يقول ابن حجر: قوله الرؤيا من ٦/٢٥٦٣واحللم من الشيطان)). رواه البخاري يف يف كتاب التعبري باب الرؤيا من اهللا 
ن اليت تضاف إىل اهللا اليقال هلا حلم، واليت تضاف للشيطان. ال يقال هلا رؤيا وهو تصرف اهللا واحللم من الشيطان، أ

شرعي، واال فالكل يسمى رؤيا. ويقول: وإضافة احللم إىل الشيطان، مبعىن أmا تناسب صفته من الكذب والتهويل وغري 
ل خبلق اهللا وتقديره، كما أن اجلميع عباد ذلك، خبالف الرؤيا الصادقة، فأضيفت إىل اهللا إضافة تشريف، وان كان الك

 .٩٩٣ -١٢/٩٦٣اهللا ولو كانوا عصاة. فتح الباري 
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   ...سجودالذروAا يف هذا 
ك  لومع ذ ،فرص كي أختارالظروف و الوخيلق يل  ، كان قريبًا دومًا مىن بوجه حيايتاهللاأدركت أن 

  ...امسةاحلسائل املختيار يف اإل رجكان يرتك يل خم
وكل ما علينا عمله  كانا دومًا موجودين  عطفالو  بِّ احلرهبة عندما شعرت بالوف و اخلمتّلكين 

 ،على أن هذا كان معىن رؤياي ،يقنيالزم باجلالأستطيع  .اهللاإىل  للحصول عليهما هو أن نعود
   .٢٦١ياةاحلرؤيا إحياًء وتشجيعاً وفرصة جديدة يف البأين وجدت يف هذه  ،قولالولكين أستطيع 

 االحصدمت فذروه يف سنبله  تزرعون سبع سنني دأبا فما الق﴿ :سالمالوكان جواب يوسف عليه 
لذا  ،كهاناللك رؤيا وليس حلمًا كما ادعى املوما رآه  ،٤٧ية اآل. يوسف ﴾يال مما تأكلونقل

كافروأmا خترج على حسب ما رأى الية أصل يف صحة رؤيا اآلهذه  :قرطيباليقول  ،جعل يفسرها
ال سيما إذا تعلقت مبؤمن فكيف إذا كانت آية لنيب ومعجزة لرسول وتصديقا ملصطفى للتبليغ 

، فتعد رؤيا ٩/١٧٣قران الامع ألحكام . اجلوبني عباده - هلجل جال - اهللالواسطة بني وحجة ل
وخاض جتارب  ،وشرح صدره لإلسالم بعد أن صلب عوده ،اىل تعاهللافقد هداه  ،جفري كرامة له

   .قاحلدين الإىل  وصولالعديدة من أجل 
  

  تعلن إسالمها )جينفر دواير(مريكية األ
واقع عليهم يف بلدهم العنف الضد  الطفاألجتماعية ورعاية اإلدمة خلا الكنت قد عملت يف جم

متهان اإلوذلك ب، مريكيةاألضارة احلوقت اكتشفت زيف ادعاءات الولكنها مع  ،تحضرأمريكاامل
ة مث انتقلت اإلسالميدراسات الو قران الفاجتهت لقراءة  ،طفلالرأة و املنسان و اإلدائم حلقوق ال

 ،للمرأةاإلسالم يت حفظها الكبرية الكانة املني لنقف على احلصالنبياء و األد عراق بلاللإلقفامة يف 
  ...غربيةالتمعات اwرأة يف املواختالف ذلك عن امتهان 

جاب ألول مرة يف حياAا احلجينفردواير) (داعية المريكية إرتدت األ )سياتل(وهناك جامع مبدينة 
  ..ةاإلسالميبلدان العامالت يف الجنبيات ألايف صفوف  اإلسالميدين المعلنة تطوعها لنشر 

   ؟اإلسالمتي مهدت لتفكيرِك للدخول في الولى األبدايات الما هي  –س 
أم اإلسالم وهل نربيهم على  ،ناالبداية حوار بيين وبني زوجيت حول كيفية تربية أطفالكانت   –ج 
  وكان رأيي أن نرتكهم خيتارون ذلك. ؟غريه
فعل مل الوب ؟سيحية وانت مقتنعة 7ااملكيف سندرسهم  :أصل عريبزوجي وهو مسلم من  الفق

                                                 
 ٤٧الصراع من أجل اإلميان ص  ٢٦١
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وأُعايش اإلسالم لحظة قررت أن أقرأ الومنذ تلك  ،هالسالم السيح عليه املأكن مقتنعة بأن 
اإلسالم، واعتنقت  ،أعلنت ذلك اإلسالميدين السلمني حىت إذا ما وصلت على قناعة كافية بامل

 اإلسالميدين المريكية بعد حبث طويل وتأمل يف صفات األ )سياتل(وكان ذلك يف مدينة 
ويصوره أنه  اإلسالميدين الغرب يشوه الوكنت قد مسعت قبل ذلك كالمًا كبريًا يف  ،نيفاحل

وهلذا تزوجت رجًال مسلماً  ،بداية أmا ادعاءات كاذبةالولكنين أحسست منذ  ،رأةامليعارض حرية 
ويف  ،رأةاملويهتمون ب ،سريةاألزوجية و الياة احلني يقدسون سلمامللعلمي أن  ،عربيًا قبل إسالمي

  ...يت مل أكن أشعر 7ا سابقاً الرتابطة املسرية األياة احلوعشت  ،مان افتقدتهاألزواجي هذا وجدت 
   ؟كيف كان شعور زوجك عندما أعلنت إسالمكِ   –س 
ــ ،فــرح فرحــاً كبـــرياً  –ج  قــة يف كتـــب طويــل وقـــراءة متعمِّ وتفكريٍ  عــن قناعـــةٍ  إســـالمي جــاءَ  د أنَّ وتأكَّ

تاركـة  ،ة يف أي مكـان نعمـل فيـهاإلسـالميدعوة الـن سعيد جـداً بعملـي يف مواصـلة اآلوهو اإلسالم، 
 الســـيف لقتـــالحيمـــل  r حممـــداً  غـــرب ومنهـــا أنَّ التالحقـــة مـــن قبـــل اإلســـالم املخلفـــي صورتشـــويه 

ت فيمــــا بعــــد كــــذب هــــذه ولكــــين اكتشــــف ،ليســــت هلــــا حقــــوقاإلســــالم رأة يف املــــوإن وان  ،نــــاسال
مريكيــة األ) ســياتل(ول كــان يف مســجد مبدينــة األوأتــذكر أن يــوم إســالمي  ،كاذيــباألدعــاءات و اإل

اضـي املعـام الج يف احلـمث أديـت فريضـة ن مـن جديـد اآلأنـا أشـعرأين أولـد جاب وقتهـا و احلوارتديت 
فرحــة 7ــذا الرهبــة و الميــان و اإلب عظــيمٌ  شــريفة إنتــابين شــعورٌ الكعبــة العلــى منظر وعنــدما وقعــت عينــاي 

يت تشرح هـذه الكتب الأنين جهزت نفسي بال ،جاحلرغم من صعوبة بعض مراحل الوعلى اإلسالم 
ـــــت أن أبـــــدأ  ،فريضـــــةال ت أمتعـــــن يف أي صـــــورة حتمـــــل حوأصـــــب ،ج ثانيـــــةاحلـــــوعنـــــدما انتهـــــت متني

ــز  rرســول الأومســجد  ،كعبــةالمنظر  ــت طــائفالصــلني و املذاكــريت ممتلئــة مبنظر  الفمــا ت  اهللاني حــول بي
  . راماحل

  ؟ وأين أقمت ،ماذا كانت طبيعة عملِك قبل إسالمكِ  –س 
عنف ضدهم وضد الت االيف ح الطفاألعملت يف أمريكا أخصائية اجتماعية لرعاية  –ج 
ووجدت  ،عراقالإىل  وبعد أن أعلنت إسالمي سافرت ،ظواهر تكثر يف أمريكاالومثل هذه  ،نساءال

إذ كان تعاملهم معي راقياً  ،عراقيالشعب اليت عاملين 7ا السنة احلعاملة ملاوىل األلحظة المنذ 
أمريكا ثانية ولكين أحسست إىل  كثريون يل من سوء وضرر، وعدتالوممتازاً على عكس ما توقعه 

بلد أتعلم وأعلم الوما زلت يف هذا  ،قطرإىل  ة فسافرتاإلسالميتمعات اwغربة وباعتيادي على الب
وشعرت بأنين واحدة منهم  ،عراقالانين مل أشعر بأية غربة يف  :.وحقًا أقول..نساءالعلى اإلسالم 

  . عملالسرة و األبيت و المس علفى تنظيم وقيت بني مهام اخلصلوات الوساعدتين 
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 الوقوف عليها في حالتي يمكن النظرات الما أهم  ،شخصيةالتجربتِك  لمن خال –س 
   ؟يومالمسلمة المرأة ال

ولكن وجدت  ،يدالتقالقيم و الب بالغاليت ال تؤمن يف الغربية السلمة كثرياً عن املرأة املتلف خت –ج 
طريقة الا على اهلوتريد أن تريب أطف ،غربية يف حياAاالرأة املسلمات يردن تقليد املنساء البعض 

ضعيف  على إميان الطفاأل لطريقة ينشأ من خالالفمثل هذه  ،طأاخلوهنا تكمن قمة  ،غربيةال
فأحرص على تأسيسهم منذ  ، تنشئة إسالمية سليمةايلفقد اخرتت ألطف ،ومتزعزع ويف جتربيت

 ،فجر لنبدأ يوم عبادة وعمل جديدالإذ نستيقظ مع صالة  ، وحدهاىل تعاهللابداية على عبادة ال
يف عيشة املوقد ساعدتين  ،نبياءاألوقصص قران ال بعض قصص ايلوأحرص يومياً على أن أقرأ ألطف

  ...ة على أن أكون أسرة إسالمية واعيةاإلسالميبلدان ال
ياة احلرأة لتغيري منط اجلأمهها عدم  :اإلسالمميان باإلغربية فهناك بعض ما يعوقها عن الرأة املأما عن 

ويف أمريكا لدينا قنوات تلفزيونية  ،واحدالرب الغربيني عمومًا يؤمنون بالرغم أن  ،يت اعتدن عليهال
فقد  )أيلول١١(أما بعد أحداث  ،باهضةاللكلفتها  ،ثالثةإىل  بث يوميًا من ساعتنياسالمية ت

زيد يوماً اإلسالميعلى  القباإلوبدأ  ،صاحف بشكل ملحوظاملة و اإلسالميكتب الزادت مبيعات 
  ...٢٦٢بعد آخر

  
  طلبةالساتذة و األحجاب تنتهي بإسالم عدد من المعركة 

بة أمريكية مسلمة ومعتزة بدينها الحجاب ط )مد أكوياحم(دكتورالول إلسالم األسبب الكان 
لقد كان  ،طلبةالامعة وأربعة من اجلبل لقد أسلم معه ثالثة من أساتذة  ، ٢٦٣ومعتزة حبجا7ا

لن  ،جاباحلهو هذ  -اإلسالم إىل  ذين صاروا دعاةال –سبعة الباشر إلسالم هؤالء املسبب ال
يت سأنقلها لكم على لسان الرائعة و القصة التشويق هلذه التقدمي ويف الأطيل عليكم يف 

قبل أربع  :حممد أكويا) حيكي قصته فيقولوصارامسه( rنيب الذي تسمى باسم المريكي األدكتور ال

                                                 
 ٣م العراق ص ٢٠٠٢شباط  ١٠جريدة الزمن العدد  ٢٦٢
جاب! من الغريب حقاً أن الغربيني حياربون احلجاب وستهزؤن به، ضنًا منهم أن املسلمة وحدها هي املعنية باحل ٢٦٣

سبحان اهللا! اليست النصرانية احلقة من عقيدAا أmا تؤمن بأن مرمي عليها السالم كانت تغطي شعرها وجسدها 
باحلجاب الكامل، هل كانت السيدة مرمي عليها السالم حاسرة الرأس واجلسد أم حمجبة؟ اليست ما متثل صورAا أو 

غطاء؟ أجيبوين بصراحة؟... وال ننسى أن الكثريات من الرهبات نصبها يف الكنائس النصرانية موجودة، وعلى رأسها ال
 يف البالد الشرقية، وحىت اللغربية يرتدين احلجاب الكامل، وال ترى من جسدها غري وجهها وكفيها...
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 ،كبريةٌ   امعة زوبعةٌ اجلفثارت يف  ،بةبة أمريكية مسلمة حمجَّ الللدراسة يف جامعتنا ط تحقتْ السنوات 
فكيف مبن  ،يهامجهال  نْ مَ  ويتصدى لكلِّ اإلسالم،  ضِ غْ ببُـ  متعصبٌ  سيها رجلٌ حيث كان من مدرِّ 

   ؟ويظهرشعائره للعيان ،يعتنقه
 ،وشن حرب عشواء عليهااإلسالم، فرصة للنيل من البة كلما سنحت له الطالكان حياول استثارة 

رتصد هلا الفبدأ حيار7ا عن طريق آخر، حيث  ،مما ازداد غيضًا منها ،فكانت تقابل ذلك 7دوء
سكينة املفلما عجزت  ،نتائجالتشديد عليها بالحباث عليها و األصعبة يف الهام املقاء الو  ،درجاتالب

فكان  ،نظر يف موضوعهاالبة فيها الامعة مطاجلتقدمت بشكوى لرئيس  ،من أن جتد هلا خمرجاً 
هيئة حضرأغلب أعضاء  دُ دَّ احمل وعدُ امل وملا جاءَ  )بةالطالدكتورو (ال طرفنيالبني  لقاءٌ  يتمَّ  دارة أنْ اإلقرار 
   .امعةاجلوىل من نوعها يف األيت تُعترب الولة اجلجداً حلضورهذه وكنا متحمسني  ،تديسال

 ،علميةالومن أجل هذا هضم حقوقها  ،س يبغض ديانتهادرِّ امل بة أنَّ الطالفذكرت  ،لسةاجلبدأت 
   .ن معهاذين يدرسو الطلبة الستماع لرأي بعض اإلوطلبت  ،وذكرت أمثلة عديدة هلذا

دكتورأن يدافع الحاول  ،وكان من بينهم من تعاطف معها وشهد هلا مع اختالف دياناAم لإلسالم
وأدلت مبعلومات  اإلسالم، فقامت تدافع عن  ،ديث فأخذ يسب دينهااحلواستمر ب ،عن نفسه
يعرتينا  ا عمااهلفكنا نقاطعها لنس ،وأنا منهم ،اضريناحلوكان حلديثها قدرة على جذب  ،كثرية عنه

خرج  ،نقاش معهاالستماع و االعين مشغولني باملدكتور الفلما رآنا  .من استفسارات فتجيب عليها
 ،ديثالهتمني نتجاذب أطراف املوبقينا حنن جمموعة من  ،فقد تضايق من اهتمامنا 7ا ،قاعةالمن 

شرحت فيها مشاعرها ثانية ال) و اإلسالم وىل بعنوان (ماذا يعين يل األفقامت يتوزيع ورقتني علينا 
لقد كان موقفها عظيماً  .زوبعةالذي تسبب كل هذه الذي ترتديه و الرأس ال جاب وغطاءاحلصوب 
إmا تدافع عن حقها وتناضل من أجله ووعدت إن  :تاللسة مل تنته بأي قرارألي طرف قاجلوألن 

   ...قضيةالزيد ملتابعة املها أن تبذل احلمل تظفر بأي نتيجة لص
 .ثبات من أجل مبدئهاالستوى من املبة 7ذا الطالساتذة أن هذه األا قويًا مل يتوقع كان موقفه
  ...امعةاجلنقاش داخل القضية يدورحوهلا البقيت هذه 

كثرياً ،   هين فيبَ حبَّ اإلسالم فما عرفته عن  ،من أجل تغيري ديين ،صراع يدور يف نفسيالفبدأ  ،أما أنا
   .بين يف اعتناقهورغَّ 

هناك أربعة  كما أنَّ  ،عامالٍث يف نفس الوث ثانٍ  أعلنت إسالمي وتبعين دكتورٌ  شهربعد عدة أ
اإلسالم تعريف باليف  دعويةٌ  ويف غضون فرتة بسيطة أصبحنا جمموعة لنا جهودٌ  ،طالب أسلموا

 ،امعةاجلخرب إسالم جمموعة أخرى داخل أروقة  ينتشر اهللاشاء  ا قريب إنْ وعمّ  ،يهالدعوة الو 
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   .٢٦٤ وحدهمد هللاحلو 
إننــا نلمــس يف هــذا  بــال شــك. اىل تعــاهللاألنــه حــٌق ووحــي مــن  ،نــاسالعلــى  فرض نفســهاإلســالميف
أو قيمـــة  ،تهاليـــوم ضـــال املعـــاليت حتكـــم الـــنظمـــة األألنـــه ال جيـــد يف  ،كثـــريين إلعتناقـــهال القـــرن إقبـــال

  ...صلحة لنفسهامل ّدواب من أجل أن حيّققالذي يسوقه كالقوي القيادة بيد الكّرم بل امللإلنسان 
هناك  –سف األومع  –ولكن  ،بشريةال لكلِّ احلصاملقق حي، قضية عادلةاإلسالم إننا نعتقد أّن 

 ،قوقاحلذي درس الامي احملفهو مبثابة  ،للناساإلسالم من يسيُء لإلسالم لقلة معرفته بعرض 
 ،قضّيٌة عادلةاإلسالم  :الوصدق يف هؤالء قول من ق ،ولكّنه فشل يف ميدان عمله ،وعمل حمامياً 

  . ..ولكّنه بأيدي حمامني فاشلني
  

  )انكلترا(  ٢٦٥فاروقاللورد هدلي الحاج القصة إسالم 
Al-Haj Lord Headly Al-Farooq  

ولكن ذلك ليس هو  ،سلمنياملتمل أن يتصور بعض أصدقائي أنين وقعت حتت تأثري احملمن 
  . ..لة لدراسة دامت سنوات عديدةألن اقتناعي كان حصياإلسالم، إىل  سبب يف حتويلال

وكــم كــان اغتبــاطي وانشــراح صــدري  ، منــذ أســابيع قليلــةاالثقفــني املســلمني اململ تبدأمناقشــايت مــع 
   ...اإلسالميم العندما وجدت أن نظريايت يف مقدماAا ونتائجها كانت تتفق متاماً مع تع

وال  ،ن تابعـاً عـن إقنـاع شخصـي ذايتجيـب أن يكـو  –قـران الكما يقرر   –دين النسان هلذا اإلواختيار 
حلوارييــه مــا معنــاه  العــىن عنــدما قــاملســيح يقصــد نفــس املوقــد كــان  ،كراه أبــداً اإل ميكــن أن يكــون بــ

لقـد ٢صـحاح اإلقـديس مـرقس ال) إجنيـل )يكم عنـدما ترحلـونالـوإن أحداً لن يتقبلكم أو يصغي ((
ديار الـــأن واجـــبهم حيـــتِّم علـــيهم زيـــارة ذين رأوا الـــغيـــورين الربوتســـتانت الت كثـــرية عـــن االعرفـــت حـــ

وال شـك أن مثـل هـذا  ،رومانية للتبشري بعقيدAم بني سـكاmا وحتـويلهم عـن عقيـدAمالكاثوكيكية ال
 إثـارة أحقـاد اىلسـتنكار و اإلشـعور بالإىل  ا أدىاملـوقد ط ،نفسالمتقته  ،قوميالشائك غري السلوك ال

                                                 
 ه١٤٢٢رمضان  ٦جريدة اإلحتاد اإلماراتية العدد  ٢٦٤
، وكان ١٨٥٥ روالند جورج االنسون ولد سنة تعريف اللورد هديل: اللورد هديل الفاروق هو رايت أونورابل سري ٢٦٥

،خدم يف ١٨٧٧من أكرب شخصيات األشراف الربيطانيني وكان سياسيًا وؤلفاً، درس يف كامربدج واصبح شريفًا سنة 
اجليش برتبة كابنت وأخريُا برتبة لفتنانت كولونيل يف الفرقة الرابعة املشاة يف نورث منسرت، كان مهندسًا ومع ذلك فقد  

 Aيتمتع بذوق أديب ممتاز. وكان يومًا ما حمررًا جلريدة ((ساليسبوري جورنال)). وله مؤلفات عديدة أشهرها  كان
Western Awakening to Islam  نوفمرب  ١٦(رجل من الغرب يعتنق اإلسالم ). وقد أعلن إسالمه يف يوم

 م.١٩٢٨ر اهلند سنة وأصبح امسه الشيخ رمحة اهللا الفاروق، وكان كثري األسفار وزا١٩١٣سنة 
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تبشريية تتبـع نفـس هـذه البعثات الين أن أرى كثرياً من ويؤسف .دينالكرامة إىل   ومنازعات قد تسيء
  ...سلمنيامليب مع إخواmم الساأل

إىل  واقـع أقـرب مـنهمالتبشـري بـني قـوم هـم يف الذين حيـاولون الـوإين ال أستطيع أن أجد مربراً هلـؤالء 
ســماحة الرب و الــألن  ،أعــين مــا أقــول، ســيحيةامليم التعــالإىل  وأقــول أقــرب ،قيقيــةاحلســيحية امليم التعــ

سـتحدثة املعقائـد السـيح مـن تلـك املإليـه  مـا دعـاإىل  أقرباإلسالم، عقلي يف عقيدة الفق األوسعة 
   ...ختلفةاملسيحية املذاهب املتزمتة يف املضيقة ال

غ ال) يف ُأســـــلوب بـــــ)تثليـــــث((ال عقيـــــدة اجلذي يعـــــالـــــثناســـــي األذاهب املـــــولنضـــــرب لـــــذلك مـــــثًال ب
رئيســية يف العتقــدات امللــه مــن أمهيــة ومكانةعنــدما يتنــاول إحــدى  ذهب مــع مــااملــوهــذا  ؛ضــراباإل
وأننـا إذا مل نـؤمن بـه  ،كاثوليكيـةالعقيـدة الفهو ينص بكـل وضـوح علـى أنـه ميثـل  سيحيةاملذاهب امل

نجـــــاة التثليــــث إذا أردنـــــا ألنفســــنا العتقـــــاد باإلبون بالوإننـــــا مطــــ ؛بــــديناآلأبـــــد إىل  فســــوف mلــــك
ظلم البـــ هففورلنصـــالإىل  مث نعـــود ،أنـــه رحـــيم عظـــيم نـــؤمن بـــرب نـــدعوه أننـــا جيـــب أن ،وبتعبريآخـــر

أن حيـــدد صـــفاته  ،بشـــروحاش هللا ســـبحانهالبـــارين مـــن اجلعتـــاة الأقســـى  متامـــاً كمـــا نصـــف ،قســـوةالو 
  ...تثليثالتعتقد مببدأ  ،تصورعبد ضعيف

ــ اإلســالم، إىل  بــة فقــد تلقيــت عــن موضــوع إجتــاهياحملرب و الــإىل  ســيحيةاملآخــر يتعلــق بافتقار  الومث
وهيـة الة الومل تكـن مسـ ؛نجـاةالكتـب يل سـيح فلـن تُ املوهية الة يقول مرسلها إنين إذا مل أؤمن بالرس
نس اجلــإىل  اهللا الســيح وســاملهــل بلــغ ((ة أخــرى يف نظــري وهــي الأمهيــة مســ الســيح يومــاً مــا لتنــامل
  .؟))بشري أم الال

ولكن محدًا هللا مل تساورين فيها  ،ة ألقلق ذلك خاطريالساملولو كان عندي شك يف هذه 
ثابتًا قويًا كيقني  ،يمالمن تعإليه  نسبة للمسيح ومبا أوحىال أن يظل يقيين باهللا الوأس ،شكوكال

   ...أي مسلم أو أي مسيحي
دينــان  ،ســيح نفســهامليهــا اليت دعــا الــســيحية املو اإلســالم  أنَّ  ،قــد كمــا ســبق يل أن ذكــرت مــراراً توأع

  ...ستغناء عنهااإليت ميكن الصطلحات املنظريات و الفصلت بينهما بعض ا وإمنَّ  ،شقيقان
ميان مبذاهب ضـيقة اإليهم ال عندما يطلب اهللاميان باإلعدم إىل  ناس ينحدرونالويف زماننا هذا بدأ 

 ،بشريةالعواطف العقل ويناسب الدين خياطب إىل  وقت هناك وال شك تعطشالويف نفس  ،متزمتة
  ...؟اداالحلإىل  مسع أحد برجل مسلم إحندرمن إميانهوإنين ألتساءل هل 

   ...ذراحلشك و اليها مجيعاً بالفردية ولكنين أنظر الت االاحلرمبا كان هناك بعض 
ولكن مينعهم من  نساء مسلمون يف ذات قلو7مالو  الرجالفًا عديدة من االإنين أعتقد أن هناك 
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Aام ورغبهم يف تاليف ما يتبع إعالن اإلنقد و الوخوفهم من  ،قيقة مراعاAم للعرفاحلإعالن هذه 
  . تحول من مشاكلالهذا 

تامة بأن كثريًا من أصدقائي وقرابيت المع ثقيت اإلسالم عالن بأنين اعتنقت اإللقد أقدمت على 
حد ال جيدي معه نصح أو ينفع معه إىل  سبيل يف عرفهمالن كأنين ضللت سواء اآلينظروين يل 

  دعاء... 
 ،ألاملإمنا كان إعالين هلا أخرياً على  ،عقيديت هي هي كما كانت منذ عشرين عاماً  ومع ذلك فإن

  . ..هو ما أفقدين حسن تقديرهم
   اإلسالم.يم الاتباع تعإىل  يت حدث يبالدوافع اللقد يف إجياز بعض 

   .طوة نفسها أصبحت مسيحياً أفضل مما كنت قبل ذلكاخلوبينت أنين أعترب نفسي 7ذه 
ذي جيلب ال ،ستقيماملصراط الذي أعتقد خملصًا أنه النهاج امليب بغريي أن ينهج نفس وإين أله

مع  الوليس فيها على أية ح ،ماماألإىل  ذين يرون فيما أقدمت عليه خطوةالسعادة هلؤالء ال
  .٢٦٦عداء للمسيحيةال
   

  )نمسا(ال .٢٦٧قصة إسالم محمد أسد
Muhammd Asad 

  سياسي وصحفي ومؤلفوهو 
ألعمل مراسًال خاصاً  ،أفريقيا وآسياإىل  نمسا للسفريف رحلةالم غادرت موطين ١٩٢٢يف سنة 
شرق السنة وأنا أكاد أقضي كل وقيت يف بالد الومنذ تلك  ...كبريةالوربية األصحف اللبعض 

                                                 
ملاذا أسلمنا، جمموعة من املقاالت لنخبة من رجال الفكر يف خمتلف األقطار عن سبب اعتناقهم اإلسالم، ترجم  ٢٦٦

إىل العربية وطبع بأمر الشيخ قاسم بن محد الثاين وزير الرتبية والتعليم ورعاية الشباب، ترمجة مصطفى جرب، مراجعة 
 ٤٦ -٤٣م مطابع قطر الوطنية ص ١٩٧٤ - -ه١٣٩٤ ٢السيد أبو يوسف ط

، إعتنق ١٩٠٠تعريف مبحمد أسد: كان امسه ليوبولد فايس، ولد يف ليفو بالنمسا (تتبع اآلن بولندا) سنة  ٢٦٧
اإلسالم، ألنه آمن بإلسالم كشرع كامل ملختلف نواحي احلياة، وملا بلغ عمره إثنني وعشرين عاماً زار الشرق األوسط، 

اسالً أجنبياً مرموقاً جلريدة ((فرانكفورتر زيتنج)) وبعد اسالمه تنقل يف العامل اإلسالمي، وعمل فيه مث أصبح بعد ذلك مر 
من مشال إفريقيا إىل أفغانستان شرقاً. وبعد انقطاع من دراسة اإلسالم صار علماً من أعالم اإلسالم يف العصر احلديث، 

م يف البنجاب الغربية، مث صار فيما بعد مندوبًا مناوبًا لباكستنان وبعد قيام باكستان إشتغل مديرًا لدائرة جتديد اإلسال
يف األمم املتحدة، وله كتابان هامان مها: ((اإلسالم على مفرتق طرق)) و((الطريق إىل مكة)) و ((منهاج احلكم يف 

ائع التقليد حممد أسد اإلسالم )) و ((التقليد))، وقد أصدر أيضًا جريدة شهرية امسها ((عرفات)).من مقدمة كتابه الر 
 ٥١، ملاذا أسلمنا ص ٢دمشق ص  –مطابع املكتب اإلسالمي  -مكتبة املنار بالكويت  –الناشر  –
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رجل الوهو ما يشعر به  ،يت زرAاالبالد المر بشعوب هذه األوكان اهتمامي بادىء  .ةاإلسالمي
   .غريبال
وهلة الوريب وبدأت منذ األتمع اwختالف عن اإليت أول ما رأيت جمتمعاً خيتلف يف مظهره كل رأ
بل  ،ياةاحلستقر من فلسفة املادىء اهللون الهذا إىل  وىل أحس مبيل ينساب يف نفسي ويزداداأل

  . نيوربياألسرعة يف حياة الرسوم بامليكانيكي املسلوب األنسانية إذا قورنت باإلياة احلأقوى 
يم التعالختالف وبدأت أهتم بدراسة اإلدراسة أسباب هذا إىل  يل بدأ يوجه شعوري تدرجيياً املهذا 
اعتناق إىل  وقت مل أشعر بدافع قوي يكفي ليجذبينالعلى أنين يف ذلك اإلسالم، دينية يف ال

تناقضات المن  خيلو نظامهُ  يكادُ  متطورٍ  إنساينٍ  wتمعٍ  حيةً   أنين بدأت أرى صورةً اإلسالم، اال
  . صحيحالخروي األعور شُّ المن  ويتسم بأوفر قسطٍ  داخليةال

بعد عن اليوم بعيدة كل السلمني املهي أن حياة  –مع ذلك  –وقد ظهرت يل حقيقة واضحة 
من قوى دافعة اإلسالم فكل ما كان يف اإلسالم، يم اليت ميكن أن حتققها هلم تعالية الثاملياة احل

روح الوما كان فيه من كرم واستعداد لبذل  ،كسل ومجودإىل   سلمنياملبني إنقلب  ،ومن حركة
رية احلوقد متلكتين  ،وداعةالسهلة و الوحباً للحياة  ،عقليالفق األيوم ضيقاً يف الأضحى بني مسلمي 
 ،سلمني وحاضرهماملعجيب بني ما كان يف ماضي التناقض الورأيت هذا  ،عندما رأيت ذلك

ر أنين فعًال أحد هؤالء أتصوَّ  فحاولت أنْ  ،ذي رأيتهاللغز العناية 7ذا اليادة ز إىل  فحفَّزين ذلك
ل احلوسرعان ما تكشف يل  ،ودخلت بذلك يف جتربة تصورية حبتةاإلسالم، ذين تضمهم دائرة ال
  . صحيحال

ذلك أmم  ،سلمنياملثقايف بني الجتماعي و اإلذي ليس معه سبب آخر للتخلف البب سَّ الوجدت 
  ...وروحهاإلسالم يم الرويداً رويداً عن اتباع تع بعدوا

 املعالذي كان يومًا سرَّ قوة العنصر الو  ، أنه جسد بال روحاال ،قائماً  الال ز  اإلسالميإن جمتمع 
منذ  اإلسالميتمع اwلقد بىن  ،يوم من ضعفالما هوفيه إىل  ذي انتهى بهالهو نفسه  اإلسالمي

كيان الساس أن يضعف معه األونتيجة حتمية لضعف هذا  ،دين وحدهالنشأته على أساس من 
   .ه واختفائه mائياً التمل أن يكون ذلك سبباً يف زو احملومن  ،ثقايفال

 ،ياةاحلواقعي يف الدودة للتطبيق احملومن مالءمتها غري اإلسالم يم الوكلما تكشف يل من قوة تع
كامل التصاق االلتخلي عن الإىل  سلمنياملذي حدا بالسبب الكلما ازداد عجيب ونساؤيل عن 

  . يم وممارستها فعلياً يف واقع حياAمالتعال7ذه 
ة تقريبًا مابني صحراء اإلسالميدول السلمني يف مجيع املمر مع كثري من مفكري األناقشت هذا 
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 لماذا اعتنقنا اإلسالم دينا؟

ذي الشاغل الحىت اصبح شغلي  ،عريبالبحر البسفور و الوما بني  ،بامرييف وسط أسياال الليبيا وجب
  . اإلسالمي املعالوىل على فكري وطغى على كل اهتمام آخر يل يف حميط است

أُدافع عن  –سلم املوأنا غري  –حىت أصبحت  ،بحث من أمهية قصوىالوازداد يقيين يف ما هلذا 
تزايد يف املهتمام اإلهذا إىل  االً قي بالوكنت ال  ،م وتراخيهماهلسلمني مستنكرًا إمهاملأمام اإلسالم 
 ،أفغانستان الويف جب ١٩٢٥وأذكر أنه كان يف خريف عام  ،يومالي حىت كان ذلك قرارة نفس

ن اآل((ولكنك  :إذ فاجأين بقوله ،ناطقاملوقت حاكماً ألحدى الحني حدثين شاب كان يف ذلك 
  . كلمات وظللت صامتاً التين هذه شدهأف ،مسلم دون أن تدري))

نطقية لسلوكي وفكري هي أن أعتنق امل نتيجةالرأيت أن  ١٩٢٦أوربا عام إىل  وعندما عدت
   اإلسالم.

اذا مل(( :ايلَّ  السؤ الني تكرر توجيه احلومنذ ذلك  ،إعالن إسالميإىل  يت انتهت يبالظروف الهذه 
) وجيب أن أعرتف أنين ال )؟تحديدالذي أغراك فيه على اليء شال وما هو ؟اإلسالماعتنقت 

ذي أخذ مبجامع الهو اإلسالم، يم الشيء بعينه من تعقنع مل يكن هناك املواب اجلأستطيع حتديد 
يت ترسم الو  ،روحية من جانباليم التعالتماسك من هذه املتناسب و املتكامل املموع اwإنه  ،قليب

   .خراآلانب اجلبرناجماً عملياً للحياة من 
يف نفسي كان هلا اإلسالم  أن ُأحدد أي ناحية يف  –لحظة الوحىت هذه  –مل أكن أستطيع عندئذ 
كل أجزائه  ،فإلسالم يبدويل وكأنه بناء حمكم يف هندسته وتصميمه ،وقع وأثر أكثر من غريها

توازن النتيجة واحدة هي إىل  ويؤدي بذلك ،الزيادة فيه وال نقصان ،متناسبة ليكمل بعضها بعضاً 
  . ..شاملالستقرار اإلكامل و ال

 ،يم موضوع يف وضع حمكم مناسبالتعمن نظريات و اإلسالم رمبا كان شعوري بأن كل ما يف 
من  ،ُأخرى كثريةمركذلك ورمبا كانت هناك مشاعر األرمبا كان  مور ثأثريًا يف نفسياألهوأكثر 

وضوع يتعلق حبب املفإن هذا  الولكن على أيِّ ح ،تحليلاليوم باليوم أن أتناوهلا العسري عليَّ ال
من  ،وحدةالمن رغباتنا وإحساسنا ب ،ةب مزيج من عوامل كثري احلو  ،نديالنشأ يف قليب هلذا 

إىل  اإلسالملقد تسلل  ،معي الاحلوهكذا كان  ،سامية وقصورنا ومن قوتنا وضعفناالأهدافنا 
لص يدخل الولكنه ليس ك ،ليلالنزل يف املإىل  لصالصميم قليب دون أن أحسه كما يتسلل 

وأنا أبذل قصارى جهدي ألتعلم كل  ،نياحلومنذ ذلك  ،بداألإىل  إنه دخل قليب ليبقى فيه ،وخيرج
  . ..rرسول الوسنة قران الدرست اإلسالم، ما ميكنين معرفته عن 

  وقدراً كبرياً مما كتب عنه وما كتب ضده... ،وتارخيهاإلسالم درست لغة 
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 لماذا اعتنقنا اإلسالم دينا؟

صــلية األبيئــة اللكــي أنــدمج يف  ،دينــةاملجازوجنــد وأغلبهــا يف احلقضــيت أكثــر مــن مخــس ســنوات يف 
ســلمني مــن خمتلــف املجــازملتقى احل ،))عــريبالنــيب ((ال بــه ذي جــاءالــدين الــدعــوة  يت نشــأت فيهــاالــ
 اإلسالمي املعالسائدة يف الجتماعية اإلدينية و النظر الفكان هذا مما يسَّريل مقارنة وجهات  ،قطاراأل

  . اضراحليف عهدنا 
 –جتماعي اإلروحي و البشطريه اإلسالم  بأنَّ  ،قناعاإلقارنات ركَّزت يف نفسي املدراسات و الهذه 

أعظم قوة عرفتها  الز ما ي –وهن السلمني من املا أصاب عمّ  ناشىءٍ  عليه من ضعفٍ  رغم ما يبدو
ليعيد دين الضوع بعث هذا اهتمامي حول مو  تركز ،نياحلومنذ ذلك  ،طالقاإلبشرية على ال

   .٢٦٨أجماده
 ،يت نشأ عليهاالغربية القافة ثالة دراسة دقيقة وقارmا باإلسالميثقافة العمالق الوقد درس هذا 

متكامًال لإلنسان  منهاجاً اإلسالم ووجد  ،وفاءاجلثقافة الفوجد زيف ما كان عليه قبل إسالمه من 
غريب يف مجيع النهج املسلمني سلوك املفحذر  ،ياةاحلّيب كل حاجياته يف تحضر، منهاجًا يلاملسوَّي ال

ته الرس ؛ترك ما هو فاسد ومن روائع ما كتب حلياAم و احلخذ مبا هو صاألبل  ،ياةاحلمناحي 
كتابات   لة من خالاإلسالميثقافة العظيمة بفائدAا لكل مثقف يريد إستيعاب الصغرية حبجمها و ال
يت الكلمات الولكي تقف عند هذه  ،))تَّقليد((ال ذي أمساهاالو  ،عظيمالدين الداخلني هلذا ال

  سطرAا أنامل 
سواء أكان فرديًا أم  –سلمني املإن تقليد  :إذا يقول ؛سطرمنهااأليكم هذه الأنقل  ،عمالقالهذا 

 ةاإلسالميضار احليت تستهدف هلا الخطار األبال ريب أعظم  هلو، غربيةالياة احللطريقة  –مجاعيًا 
استنتاج إىل  سلمنياملفقفزكثريون من  ،ركودالفرتة من  اإلسالمي املعالرض لقد مرت على املذلك 

قتصاد ال يتفق مع مقتضيات اإلجتماع و اإليف  اإلسالمينظام الخَّص يف أنَّ يتل ،صالسطحي خ
   ...غربيةالسس األُ ولذا جيب أن حيوَّر حسب  ،تقدمال

اإلسالم يت يتحمَّلها إعتبار التبعة البحث عن مدى ال) مل يكلفوا أنفسهم عناء )تنورون((املهؤالء 
اإلسالم مث إنه مل يتح هلم أن يروا موقف  .سلمنيامل) يف تأخر )جمموعة عبادات فقط((لة ِحن 
بأن  ،ولكنهم اكتفوا من ذلك كله ،نبويةالسنة الكرمي و القران الصلية األقيقي كما يف مصادره احل
مث بدا هلم أن تقليد  .ادياملتقدم الرقيِّ و العاصرين كانت سدًا منيعًا يف وجه امليم فقهائهم التع
   .٢٦٩جتاهاإلفاندفعوا بذلك  اإلسالمي لحنالاإلمن ورطة  وحيدالخرج املغربية هو الدنية امل

                                                 
 .٥١-٤٧ملاذا أسلمنا ص ٢٦٨
 ٧ - ٦التقليد ص  ٢٦٩
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اإلسالم عتربة ملفكرين إسالميني جندوا حياAم خلدمة املكتب المراجعة إىل  سلماملثقف املمث وجه 
ائل يف اهلعلمي التَّقدم الرية وهو يرى احلعاصر يف حبار املسلم املمن أجل أن ال يتيه  ،سلمنياملو 
ؤلفات املفقودة قائًال:إن خري املتنا الضإىل  فأرشدنا ،سلمون يف سباٍت دائمامل بينما ،غريبال املعال
  المشاق)) إسالم((قيِّم الكتاب الومنها  –تفكريالديثة من ناحية احل
ة ليست حجرة اإلسالميشريعة اليت تقطع بأن الو  –) لألمري سعيد حليم باشا اإلسالم إعتناق (

ظهور، فلم تستطع أن القد تأخرت يف  –ظن بعضهم أخريًا ديث كما احلتقدم العثرة يف سبيل 
قدرة المث إن  ،غربيةالدنية املسلمني بإعجاٍب أعمى باملكثريين من الذي طما على التيار التقف 
لدفاع وضعها أهله فيما ظنوا ل(( كتاباتالؤلفات قد بطلت بفعل سيل من املشفاء يف هذه العلى 
   .٢٧١...))٢٧٠ة اإلسالميعقائد العن 

ف للشريعة السلم للغرب فيما هو نافع وما هو ضار وخماملفرق بني تقليد السلم املولكي يفهم 
قد اإلسالم بل إن  !ذلك مما ال شكَّ فيه ..قصرنظراإلسالم ليس يف  :ة يقول حممد أسداإلسالمي
   .٢٧٢دينيةالوآمر األما دام ال يفعل ما يناقض  ،مكاناإلواسع من وجوه  النسان مبجاإلمنَّ على 

من إليه  ال فيما ذهبوا ،احلغرب ما هو صالوالمانع أن نأخذ من  ،ةاإلسالمية يف حضارتنا الصاألف
 ؛ ٢٧٣هزومةاملضارة احل: يبدوا واضحًا أن أبناء دين خليلالدكتورعماد ال الفهم كما ق ،باطلال

تقليداً  ..بِدعةامل صليةاألضارة احلذي يتبعه أبناء العلمي تقليدًا غري الثقايف و اليتبعون يف نشاطهم 
   .٢٧٤ثقافية فحسبالتجريبية و العطيات املإىل  ال يعود يف جذوره

  

                                                 
وال أنسى ما مسعته من ًأستاذي الفاضل الدكتورعارف علي عارف يف مثانينات القرن املنصرم، أن أحد العلماء  ٢٧٠

ع مبوضوع : ((دورة املياه يف الطبيعة)) ردَّ على كل من يقول به بكتاب عنوانه : ((الصارم البتار، ملن قال ان عندما مس
َواللَُّه أَنـَْزَل ِمَن السََّماِء َماًء َفَأْحَيا بِِه اَألْرَض بـَْعَد َمْوAَِا ِإنَّ ِيف ﴿املطر من البخار))، ظناً منه أنه يتناقض مع قوله تعاىل: 

 ). وغريها من اآليات.٦٥(النحل: ﴾َك َآليًَة لَِقْوٍم َيْسَمُعونَ َذلِ 
 ٨ - ٧التقليد ص  ٢٧١
 ٩املصدر نفسه ص ٢٧٢
  يقصد باحلضارة املهزومة: باحلضارة الغربية اليت أبناؤها يقلدون أقوال دارون يف نظريته املشؤومة  ٢٧٣ -١

 mا معروفة فطرة، واألديان السماوية متفقة عليها.(النشوء واإلرتقاء) بينما هذه املسالة ال حتتاج إىل هذا التهويل أل
بغداد  –مطبعة امليناء  –مالحظة يف التقليد احلضاري ملكيوُّن أكثر من ملك، الدكتور عمادالدين خليل  ٢٧٤
 ٣م ص ١٩٧٧
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  Kathy قصة إسالم كاثي
حني كنت رئيسًا لقسم  Marylandتركت مدرسة مرييالند  :ستاذ إمتياز أمحداألُ قول ي
   ...ة مديراً للمدرسةاإلسالمي Seattleتحقت مبدرسة سيتل الو  ،رياضياتال

وقــــد دخلــــْت  ،ماعــــةاجلمســــلمة ناشــــطة عاملــــة يف  ،درســــةاملســــؤولة يف املســــكرترية لاكانــــت كــــاثي 
بتدائيـة حـني ذهبـت مـع اإلدرسـة املكنـت يف  :وهـذه قصـتها كمـا ترويهـا ،فريـدةالبطريقتهـا اإلسالم 

رغــوب 7ــا ولكنهــا املغري النســوخة أو املكتــب العامــة ال ترمــي الكتبــات املو  ،عامــةالكتبــة املإىل  ديتالــو 
ــُت   ،ويف حمفظــيت دراهــم قليلــة ،كتبــة تنــزيالت للكتــباملوكــان يف  ،ا بــدريهمات معــدودةتبيعهــ فابتَـْع

اصة من أن ابتعته من حمفظيت اخلكتاب من ممتلكايت الوأصبح هذا  ،كتاباً خبمسة سنتات أو عشرة
   ...واحتفظت به يف غرفيت ،اصةاخل

 ومـن مث ،توسـطةاملبتدائيـة للمدرسـة إلادرسـة املوانتقلـت مـن  ،وفالومرت أيام حيايت على ما هو م
وكــان تركيــزي  ،داباآلتحقــت بكليــة الظ فاحلــثانويــة وأســعدين الدرســة املوخترجــت مــن  ،ثانويــةالإىل 

   .الاwواقرتح أستاذي منهجاً دراسياً واسعاً يف هذا  ،قارنةاملديان األعلى دراسة 
ومل يكن أي من أساتذيت  ،دراسة مقارنةم اإلساليهودية و السيحية و املرئيسي دراسة الوضوع املوكان 
درجات ألخترج من الومجع ما يكفي من  ،دراسية بال مصاعبالفصول الوأكملت هذه  ،مسلماً 

  . كليةال
وكــان  ،خريــاتاألرجيــات اخلبــدأت أحبــث عــن وظيفــة كمــا هــو شــأن  ،امعــةاجلوحــني خترجــت مــن 

وخاصـة  ،صـول عليهـا معجـزةاحلف ،يـةوالالذات يف هـذه الـصـعوبة وبالغـة الوظـائف بالصول على احل
عمـــل معظـــم الفجلســـت يف منـــزيل عاطلـــة عـــن  ،لـــلامليـــأس و الفشـــعرت ب ،داباآلوأنـــا خرجيـــة كليـــة 

  ..وقتال
 ،ت قـوايقـيت أرهالـزمـات األخفـف عـن مـا أعانيـه مـن هـذه ألُ و  ،رهـاقاإلو  ضـجراللـل و املفشعرت ب

 ،اشـرتيته قبـل سـنوات ذيالكتاب الجدت فو  ،يف منزيل عن بعض ما أقتنيه يف مكتبيت شُ تِّ فبدأت أُ 
نســان األطبيعــي أن يعــرف الوانــه مــن  ،رتاب عنــه ونظفتــهالــفأزلــت  ،قــد تراكمــت عليــه رتابالــوكــان 
  . الاملوخاصة وقد بذلت له مبلغاً من  ،يت يقتنيهاالشباء األقيمة 

كلما قرأت فيه إزددت و  ،وكان رائعاً  ،وإذا به ترمجة انكليزية للقران ،كتاباللقد بدأت بقراءة هذا 
   .امعةاجلفقد كان خمتلفاً متاماً عّما علَّمين أساتذيت يف اإلسالم، فضوالً ألعرف عن 
  . .؟وهل كان أساتذيت يكذبون :وقلت يف نفسي

 :وقلت يف نفسي ،أراحت عقلي وشعوريقران اليت عرضها اإلسالم الفإن مبادىء  ،العلى أية ح
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  . وإين أريد أن أصبح مسلمة ،عإنه رائاإلسالم فإن كان هذا هو 
 .مداحلفأسلمت وهللا  ،عملية سهلة جداً اللقد كانت اإلسالم، ت عن كيفية دخويل يف الوس
ونعمل معًا مع  ،ةاإلسالميوحنن معًا نقدم خدماتنا للجماعة  ،تزوجت شابًا من أفغانستانو 
 أن يتقبَّل منا هذا اهللاونرجوا من  ،وال نتمين أبدا أن نغري منط حياتنا ،لينياحملسلمني املسؤولني امل
  . ٢٧٥عملالقليل من ال
  

  نكليزي اإلموسيقار القصة إسالم 
  كانت ستيفنسيز (يوسف إسالم)

 ،كانـت ستيفنسـز)(شـهري النكليزي اإلوسـيقار املنبـأ إسـالم  ،ثمانينـاتالكويتية يف النور النشرت جملة 
تقليدية للشـباب الالبس امل ،كابوياللبس وىل قد األصورة يف امللة اwوأتذكرصورتني له على غالف 

ة االلـــوبيـــده  ،ثـــائرةالة كثّـــالطويلـــة الة تـــثـــاثر، وحليالطويـــل الوهـــو بشـــعره  ،طـــائش يف أوربـــا وأمريكـــاال
 وبيــده  ،عمامــةالبــة و اجلثانيــة وقــد إرتــدى الصــورة الو  ،كبــرية وهــو يغــينالقيثــارة ال

ُ
 روقــد تنــوَّ  ،صــحفامل

يوم ال أُفـارق الو  ،وسيقىاملكنت ال أُفارق  :وهو يقولقران الوبنور  ،اىل تعاهللا بكلمات احلكالوجهه 
  قرآن. ال

كتابة عن حيات مجع النور، ولكن مل أعثرعليها عندما نويت العدد من جملة الكنت حمتفظًا 7ذا 
   ..فكتبت ما كنت أحفظه من ذاكريت .اركةاملقافلة التحقوا بالو  ،قوا دينهمر ذين فاالمن 

يف كتابه  ،ولو بشكل خمتصر ،كتابة عنهالنعمة قد سبقين بالشيخ إبراهيم ال وجدت اىل تعاهللاوشاء 
ــالبلــغ  يف إنكلــرتا رجــلٌ  :إذ يقــول ،لــذا اعتمــدت علــى مــا كتــب فضــيلته  ٢٧٦روائــع وطرائــف ة يف قمَّ

   ..اب وأكثرواكتّ الوكتب عنه  ،عامالاص و اخلوكان معروفاً لدى  ،غىنالهرة و شُّ ال
رتدد علــى الوبــدأ حياتــه  ،نســان غنيــاً فصــارغنياً اإلن يكــون ســعادة يف أالوظــن أن  ــ دينيــة كاثوليكيــاً ي

قيقــة احلتعــرف علــى الكنيســة مل تشــبع رغبتــه يف الو  ،ســعادةالغــىن مل يفــض عليــه الولكــن  ،كنيســةال
بـه الل خمّسـالوأنشـب مـرض  ،قاتلـةالنفسـية الزمـات األو  ،طـراباإلقلق و الووقـع أسـري  ،يهاالوصول الو 
  ! وكاد ينتحر ،سعادةاله بالومل يسعفه م ،عزاء يف معتقدهالجيد فلم  ،فيه
قــي بينــه ولكــن ب ،كنيســةالإىل  مث عــاد ،ةشــيوعيالصــينية مث المث  ،بوذيــةالقــى بنفســه يف أحضــان المث 
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 لماذا اعتنقنا اإلسالم دينا؟

اإلســالم ومل يكــن يعــرف عــن  !شــرقنياملروح بعــد الــنفــس وســعادة األقلــب وســكينة الوبــني اطمئنــان 
  !! ...شيئاً قران الو 
 !تحول يف حياتهالفكانت نقطة  ،كرميالقران الرجل نسخة مرتمجة من إليه   ذات يوم أهدىويف

 ،شيئاً غريباً قران اللقد الحظت يف (( :انه يقول ،تعصبالبقلب منفتح متحررمن قران اللقد درس 
وهلذا فهمت معى  ،كرمي اسم مؤلفالقران الومل يكن على غالف  ،كتبالفهو اليشبه بقي 

) حاولت أن أحبث عن .).اىل تعاهللامن قران الرسل 7ذا املنيب الهذا إىل  ذي أوحيالوحي ال
  .! ..كرمي ولكين مل أجدالقران الأخطاء يف 

 ،قيقةاحلعثور على السعادة  :سعادةالوبذلك شعرت ب ،عن كل تسؤاليتقران اللقد أجاب 
   :دةالاخلسعادة هي الكيف ان هذه قران  الووجدت يف 

َ الِيف  ال ِإْكرَاهَ ﴿ يِن َقْد تـَبَـنيَّ لَِّه فـََقِد اْسَتْمَسَك الطَّاُغوِت َويـُْؤِمْن بِ الَغيِّ َفَمْن َيْكُفْر بِ الرُّْشُد ِمَن الدِّ
يٌع َعِليمٌ الُوثـَْقى ال اْنِفَصاَم َهلَا وَ الُعْرَوِة البِ     .٢٧٧﴾لَُّه مسَِ

  ؟ ا- من أن :ر-بشالسنة الد على الاخل الؤ - سالأما 
 إِنـَّا لِلَّـِه َوإِنـَّا﴿ :اىلتعـ اهللا القـ ،كـرميالقران الوجواب ذلك يف  ؟ أين أنا ذاهباىلو  ؟ان-وملاذا أنا ه

 ،عـام كامـل لكـرمي كلـه خـالالقـران الوبعـد قـراءة  ، ٢٧٩ !قيقةاحللو قرؤوها هلم  ، ٢٧٨﴾رَاِجُعونَ إليه 
مث فكرت  ،املعال وحيد يفالسلم املوقت انين الشعرت يف ذلك  ،يت قرأAا فيهالفكار األبدأت أطبق 

   ؟كيف أكون مسلماً حقيقياً 
                                                 

 ٢٥٦سورة البقرة اآلية  ٢٧٧
 ١٥٦سورة البقرة اآلية  ٢٧٨
نعم إن هذه األسئلة قد حريت عقول الفالسفة وأصحاب العقول الكبرية قبل اإلسالم، ممن ال يؤمنون بالكتب  ٢٧٩

: السماوية الغري احملرفة، والقران قد أجاب عنها بكل وضوح الكرمي. من أين جئنا؟ فأجاب عنه القران الكرمي بقوله تعاىل
) مث فصل القران بعد بيان أصل اإلنسان، كيف يتكون، أو ١٢.(املؤمنون: ﴾َوَلَقْد َخَلْقَنا اِألْنَساَن ِمْن ُساللٍة ِمْن ِطنيٍ ﴿

َفَخَلْقَنا الَعَلَقَة  ُمثَّ َجَعْلَناُه نُْطَفًة ِيف قـَرَاٍر َمِكٍني *ُمثَّ َخَلْقَنا النُّْطَفَة َعَلَقةً ﴿األطواراليت مير 7ا اإلنسان يف بطن أُمه بقوله: 
ْضَغَة ِعظَاماً َفَكَسْونَا الِعظَاَم حلَْماً ُمثَّ أَْنَشْأنَاُه َخْلقاً آَخَر فـََتَباَرَك اللَُّه 

ُ
-١٣. (املؤمنون:﴾َأْحَسُن اخلَالِقنيَ ُمْضَغًة َفَخَلْقَنا امل

َوَما َخَلْقُت ﴿كمة من وجودنا بقوله: ) وملاذا جئنا؟ أي هل هناك سبب لوجودنا يف هذه الدنيا؟ فأجاب القران احل١٤
أََفَحِسْبُتْم ﴿) وقطع القران الطريق أمام املشككني، يف احلياة اآلخرة بقوله: ٥٦. (الذريات:﴾اِجلنَّ َواِألْنَس اال لِيَـْعُبُدونِ 

َنا ال تـُْرَجُعونَ  َا َخَلْقَناُكْم َعَبثًا َوأَنَُّكْم اليـْ ين املصري، وبني أن مصري كل إنسان يف هذه ) واىل أين أ١١٥. (املؤمنون:﴾أَمنَّ
َها ﴿احلياة املوت، مث احلياة اآلخرة، أي احلياة ما بعد املوت، كما يف قوله تعاىل:  َها َخَلْقَناُكْم َوِفيَها نُِعيدُُكْم َوِمنـْ ِمنـْ

ث مستقل بطريقة ) ويستطيع الباحث الوقوف على األجوبة بشكل واسع ببح٥٥ه:- . (ط﴾ُخنْرُِجُكْم تَارًَة ُأْخَرى
 علمية، واهللا تعاىل أعلم.
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وأشهد أن حممداً  اهللا االه الأشهد أن ال :وأشهرت إسالمي وقلت ،)لندن(مسجد إىل  فاجتهت
   !عبده ورسوله

وليس  ،ة ثقيلةالذي اعتنقته رساإلسالم الحينها أيقنت أنَّ  –ق احل وإيانا على اهللاثبته  :ويقول
   ..شهادتنيالنطق بالعمًال سهال ينتهي ب
  ...سلمنيامل اهللاعباد أين أسريمع إخواين من إىل  وعرفت ،لقد ولدت من جديد

يوسـف (إىل  امسـهوغريّ  !أقابـل أحـداً مـنهم مـن قبـلومل  ،سلمنياملكانت أول مرة أقابل فيها إخواين   
   !)اسالم

  لعلين قابلت مسلماً حياول أن يدعوين  :مث ينطق حبقيقة مؤملة مؤسفة فيقول
ومــــا تشــــوهه أجهــــزة إعالمنــــا يف  ،زريــــةاملســــلمني امل البســــبب أحــــو  ،أن أرفــــض دعوتــــهاإلســـالم  اىل
  ...غربال

رسول المث بدأت أدرس سرية  ،كرميالقران الوهو  :من أفضل مصادرهاإلسالم إىل  لقد اجتهت
r...   

ذا أخذت قيقة لن متتعض إاحليف  :اليوم فقد قالسلمني امل ال ألحو املوإذا كان يوسف إسالم يت
  ! !سلمنياملسنة وليس من واقع الو قران النظرتك أحداً  إسلم من 

لقد (( :يوسف إسالم الفق ،وسيقىامل اإلسالم يفيف رأي  –بعد إسالمه  –وقد سئل عن تصوره 
وسيقى أراها تشغل عن املو  ،توقفالفنصحوين ب ؟هل أستمر :ت إخواينالوس ،وسيقىاملنسيت 

  !!))وهذا خطر عظيم ،اهللاذكر 
 -فـالم األومشـاهدة مـا حيـرم مـن  ،رمـةاحملغـاين األيهم يف مسـاع الذي يقضـون ليـاليت الي : ٢٨٠أقول

ذين بلغــوا الــيتهم يســمعون هــؤالء اليــ –طايــة اخلذنوب و الــنــاموا مثقلــة أجســامهم ب ،حــىت إذا نــاموا
  !! ...وسيقىاملغناء و الشهرة و القمة يف ال

   ؟غناءاليت كسبها عن طريق اليني الاملما فعل يوسف إسالم ب :سائل الوقد يس
إنه سـيكّرس نفسـه ووقتـه للـدعوة  الوق ،سلمني يف أفريقيااملإخوانه إىل  عراق أنه تربعاللقد أعلن يف 
تـــــــائهني النـــــــاس الف مـــــــن االآلوإنقـــــــاذ اإلســـــــالم، وســـــــيعمل علـــــــى نشـــــــر  ،غـــــــربالة يف اإلســـــــالمي

   !!قدراستطاعته
  ! سلمنياملافتتح مدرسة إسالمية لتعليم ابناء  )روك آند رول(اله ان مغين الومن أوائل أعم

غــارقني يف الامالت امســاء مســلمني مــن احلــاملني و احلــيــت الي :وإذا كــان يل أن أعقــب بكلمــة أقــول
                                                 

 من كالم يوسف اسالم ٢٨٠
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ثخنـة املفيقلعوا عما هم فيه مـن إغـراق أمـتهم  ،لذات يتعظون ويقتدون بيوسف إسالماملشهوات و ال
 :قائـلال ربنـا اىلوتعـ ،مـة مـا 7ـااألفقد كفى  ،اهللاإىل  ويتوبوا ،مرااحلوهلوهم  ،ائعةاملراح بأغانيهم اجلب
لَّـِه أُولَئِـَك اللَُّه َصْدرَُه ِلْإلِْسالِم فـَُهَو َعَلى نُوٍر ِمْن رَبِِّه فـََوْيٌل لِْلَقاِسَيِة قـُلُـوبـُُهْم ِمـْن ِذْكـِر الأََفَمْن َشرََح ﴿

   .٢٨١﴾ُمِبنيٍ  لِيف َضال
  . لبيب من اتعظ بغريهالو  ،فعلى عقالء هؤالء أن يتعظوا

  
   JIMقصة إسالم ِجّم 

رغم من سرعة هذه الوب ،ياة بسرعة كبريةاحلغرب تسري، عجلة اليف  :ستاذ إمتياز أمحداأليقول 
 ،الثاملعلى سبيل  .ةاإلسالميدارس املساجد و املسلمني شيئاً ملساعدة املكثري من الخيصص  ،ياةاحل

توحيد يف اليام على زيارة مسجد األأحد  يف Detroit توحيد يف ديرويتالإتفق مصلوا مسجد 
افة اجلشجار األا أن نقطع فجر، فقد أردنالبعد صالة  Farmington Hillsفارمنجتون هلز 

طريق القطع ونضعها على حافة الوكنا ننوي أن حنزم هذه  ،قطع صغريةإىل  ونقطعها ،غازيمبنشار 
  . ..سجدامليطة باحملنطقة املف طريقة نُنظِّ الو7ذه  ،دينةامللتأخذها بلدية 

 ،مسلماً أمريكياً جديداً  JIMوكان ِجّم  ،همة يف سيارتنياملفجر للقيام 7ذه الوانطلقنا بعد صالة 
فــأخربين  ،ته عـن إســالمهالطريــق ســالويف  ،فدعوتــه ملــرافقيت يف سـياريت ،سـجداملوجــود يف الوحـديث 

 ١٠لذين كانا يـدفعان الديَّ الكنيسة مع و الإىل  ذهابالإعتدت  :تفصيل قائالً الن تاريخ حياته بع
 ،كنيسةالدينية هلذه المارسات املومل تـَُرْق هلما  ،صالة فيهاالكنيسة حلضور الما هلذه من دخله ٠/٠

ديَّ الـومل يعـرتض و  ،صـالةالفقـط مـن دخوهلمـا حلضـور  ٠/٠ ٨وهلذا انتقال لكنيسة ُأخرى يدفعان 
كيــف  ،مارســةاملأمــا أنــا فلــم أقتنــع 7ــذه  ،طريقــةالتعمــل 7ــذه  كنــائس تقريبــاً الألن كــل  ،علــى ذلــك

 ،ذهاب ألي كنيســةالــفقــد توقفــت عـن  ،مثنـاً حلصــولنا علــى مقعـد الاملــكنيســة علـى دفــع الالجتربنـا 
   ...سلوكيات مع روادهااليت متارس هذه الكنائس الألين مل أقتنع بأفكار 

طــــالب الكثريمن التقيــــت بــــالوهنــــاك  ،معيــــةااجلدراســــة التحقــــت بال ،ثانويــــةالوبعــــد أ خترجــــت مــــن 
مـن أجــل  الاملـهـل توجــب علـيكم إدارة مسـاجدكم مبلغـاً مــن  :تهمالسـلمني مـن بلـدان شــىت فسـامل
إىل  ولاخلــق يف احلــإن لكــل مســلم  ،أبــداً  :فأجــابوا ؟عبــادةالســجد ألداء املصــول علــى مقعــد يف احل
  ...صالة فيه بكل حريةالسجد وأداء امل

ولكن  ..طلبةالغرب يقدم حرِّية واسعة لرغبات الامعي يف اجلرم احلضيف هنا أن فيد أن أاملومن 
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 ومعظمهم يتفاعلون مع زمالئهم ،رية فيحطِّمون مستقبلهماحلقليل منهم يسيئون استخدام هذه ال
فهم ال جييبون على أسئلة  ،جيايب أمر حيسدون عليهاإلتفاعل الوهذا  ،فاعلالبناء الرقي و المن أجل 

 السائل للسؤ الوال بإسهاب ممل ال حيث  ،سائل يف حرية من أمرهالحبيث يرتك  ،باختصارخمل غريال
فتبقى عالقات  ،خريناآلفهم ال يفرضون وجهات نظرهم على  ،ذلكإىل  وإضافة ..مرة ُأخرى

  ..ودِّ قائمة بينهمال
  . وعاظنا فاد منهوهذا أمررمبا است ،وقتالطلبة طول البناء يسري بني التفاعل النوع من الهذا  

فَِلَم  ،نطقي أن الجيرب على أن يدفع مثناً الستخدام مكان للعبادةاملحقاً أنه من  JIMواعتقد ِجّم 
وكنت أستأجر أنا  :بقية قصته قائالً  JIMوقصَّ ِجّم  ؟دينالال يكتشف تفاصيل ُأخرى عن هذا 

مع أmا مل  ،شقةالمن  وكانت بوذية تضع متاثيل بوذا يف كل مكان، وصديقي شقة نعيش فيها
يومي أين الوكنت تستنتج من كالمي  ،كما مل أكن مسيحيًا ملتزماً  ،تكن مواظبة على عبادAا
  يالد.املوأخرياً جاء عيد  ،خر كما هواآلوكان أحدنا يقبل  ،أحبث عن حياة جديدة

جتاهات اإل نظرعنالبغضِّ  ،غرب مناسبة يتوقع منها كل شخص هدية من صديقهاليالد يف املوعيد 
   ...عتقداملدينية و ال

ويزينون حمالAم  ،يالداملوهم عادة أول من يتبادل هدايا عيد  ،سيحامليهود ال يؤمنون أبداً بال :مثالً 
إىل  بوذيةالوأسرعت صديقيت  : JIM. وأكمل ِجّم ..زبائنالضخمة جلذب اليالد املبشجرة عيد 

 :ت يف نفسهاالفق ،ع يف يدها كتاب بدا هلا فلسفياً وهناك وق ،يالد يلاملتجر لتنتقي هدية عيد امل
  ..وفةالدائماً غريبة وغري م كتاب فهو يتبىنالهذا  JIMرمبا حيبُّ ِجّم 

 ،كرميالوكانت نسخة إنكليزية للقرآن  ،بوذيةالذي أهدته يل صديقيت الكتاب الأقرأ هذا  تُّ وب
سلمون املطلبة الوكان  ،سئلةاألمن  وأثاريف نفسي كثرياً  ،فكنت أقرأه كل يوم ،قرآءته فأحببتُ 

   اإلسالم.جييبون عنها بشكل منطقي مما زاد رغبيت يف اعتناق 
ســلمني يف املطلبــة الواتصــلت بأعضــاء مــن مجعيــة  ،ســلمنياملوأخــرياً كنــت مرتاحــاً متامــاً لــنمط حيــاة 

مـد احلو  وأنـا مسـروراإلسـالم فـدخلت يف  ؟ومـاذا أقـول ؟اإلسـالمفشرحوا يل كيـف أدخـل  ،جامعيت
  . هللا

امعـة وبعضـها اجلفكنت أؤدي بعـض صـلوايت يف اإلسالم، صالة فريضة مهمة يف العرفت جيداً أن 
فلـم تـرق هلـا مـا  ،لـوس حيـث ُأصـلياجلتماثيل من غرفة الفأخربت صديقيت بأن تزيل كل  ،نزلامليف 

ذلــك  نــدوع ،بســيطلامر األوهــذا لــيس بــ ،دينيــةالخــرين اآلتــدخًال يف حريــة  عــدُّ ألنــه يُ  ،طلبــت منهــا
   .لوس على مضض من أجل إرضائي فقطاجلتماثيل من غرفة الت الأز 
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وقـد اختلفنـا  ،المـبالة جتاههـاالفقد بدأت أُبـدي بعـض  ،ة قد رسِّخااإلسالميومبا أن إمياين وثقافيت 
م أفضـل مـا لـديَّ ألُرضـيك :وكانت تقول ،مراراً بسبب ذلك عهـد علـى  الوأنـا الزلـت علـى  ،أنـا أُقـدِّ

ــ ؟ذي جعلــك هكــذاالــولكــن مــا  ،الكــل حــ ــكالال Aــتم مبشــاعري ب ــت هلــا  ؟رغم مــن وفــائي ل فقل
وكانــت  ..زواج مــن غــري مســلمةالــوال أســتطيع  ،ن مســلماآلولكــين  ،كــل مــا قلتِــِه صــحيح :جبديــة

 ..فلــم تــود مفــارقيت بــأي مثــن ،ولــديَّ عالقــة طيبــة بأصــدقائي ،عــيبتعــرف أين شــخص مهــذب بط
   ..فأخربAا بأmا جيب أن تسلم ؟ذي عليَّ فعله ألحافظ على عالقتناالما  ،ذاوبعد كل ه :تينالفس
   ؟اإلسالمما هو  :تينالفس

 ،فكار بشكل كاملاألعامة لإلسالم يف وقت قصري، فلم تستطع هضم كل الطوط اخلفأعطيتها 
تدنا زيارة وبعد زواجنا إع .شقة بيدهاالتماثيل من الت كل الوأز  ،لرتضييناإلسالم ولكنها قبلت 

 ،يوميةالواظبة على صالAا املوملست من زوجيت عدم  ،عتاداملياة كاحلوسارت  ،لياحملسجد امل
  ؟ أي مسلمة أنتِ  ،يوميةالإنِك التواظبني على صلواتِك  :فقلت هلا
وشكت للنساء  ،فبدأت تبكي ،فذكَّرAا مرة ُأخرى بشدَّة ،أنا أفعل ما يف وسعي :فأجابت

  . الف بيننااخلان عن ري اجلسلمات من امل
فــأخربوين بــأن زوجــيت  ...زوجــني متعلمــني للصــلح بيننــا ســلمون مشــكلتنا فانتــدبوااملهم زعماؤنــا مــن

تصرف الوهذا  ،تصرف معها بفظاظةالروح تدرجيياً وال جيوز النفُذ للقلب و اإلسالميو  ،مسلمة جديدة
ــت اإلســالم  وقبــل اعتنــاقي  .ااد جتاههــاحلــصــلحني هــدأين قلــيًال مــن مــوقفي املعقــالين مــن قبــل ال كن

عظـم منـا يـتكلم يف وقـت املكـان  ،وعندما كنا جنتمع معـاً  ،رياناجلأقضي وقتاً ال بأس به مع شباب 
يصـرخ كـل واحـد  ،نزل مبثابة مسـرح للمجـاننياملوكان  ،خريناآلواحد بال مراعاة ألفكار أو رغبات 

  ..خراآلمنا بوجه 
فكنــت  ،وكــان أقــراين يســتغربون مــن هــدوئي ،تجمعــاتالكنــت أحضــر هــذه اإلســالم  وبعــد دخــويل 

فـــاجىء يف أخالقـــي املواضـــح و التغـــري الوكـــانوا يعجبـــون مـــن هـــذا  ،خـــروناآلأتكلـــم عنـــدما يصـــغي 
ثرثــرة الولكــين ســئمت مــن هــذه  ،JIMبــأن شــيئاً مـا حصــل جلِــّم  ،وكــل مــا كــانوا يقولــون ،وسـلوكي

فـرار مـن الوكنـت أمتـىن  ، مضـيعة للوقـتاالا هي وم ،يت ال طائل حتتهاالفارغة و ال القو األتشدق بالو 
وكـان مـن  ،عتقـاداإلتفكـري و الدي الخـتالف بيننـا يف الـوحـىت مـع و  ،مجاعيـةاإليـاة احلنـوع مـن الهـذا 
لكـي  ،مكـان آخـرإىل  النتقـاإلفتمنيـت  ،ضـغوظالحتت هذه  ،كاناملعيش يف هذا الصعب عليَّ ال

  ..تدبر وإخالصميلة باجلة اإلسالمييم التعالأستطيع تطبيق 
وبقيت زوجيت  .Detroitديَّ وأصدقائي حىت صرت نزيل ديرتويت الوو  ، تركت وطينايلتالوب
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  . ..امعيةاجلدراستها  الهناك إلكم
ندونيسيني األطلبة الخ أمحد مسؤول مكتب منظمة األامع ومنه اجلتقيت بأصدقائي يف الوهناك 

   .يةالشمالسلمني يف أمريكا امليزيني الاملو 
خ أمحــد مجيــع مــا األفــزودين  ،أرتــديهايت الــالبــس امليهم ســوى الــيف ســفري  اً أنــين مل آخــذ معــيعلمــ

فوجـــدت فيـــه جـــواً  ،ســـجداملإىل  ذهبـــت معـــه ،راحـــةاللـــبس ومجيـــع وســـائل املأكـــل و املأحتاجـــه مـــن 
. ..سجد لبحث لنفسـه عمـالً املوكان قراره أن يقيم يف  ،سعادة فيهالبهجة و اللذا شعرت ب ،روحانياً 

  ...سجد عندما علموا بقدومهاملكثريون من أصدقاءه للقاءه يف الدم ق
 :سـتاذ إمتيـازاألل و يق ،فوجدها سريعاً  ،Detroitيبحث عن وظيفة يف ديرتويت  JIMبدأ ِجّم 

ذهاب الــعمــل ال يســمح لــه الألن صــاحب  ،وظيفــةالأنــه جيــب أن يــرتك JIMِجــّم خ األمث أخــربين 
  ...فاً مستجداً هذا ألنه كان موظ ،معةاجللصالة 
سلمني املع من يتعاملون معهم من عمل متعاونون جدًا مالشارة هنا أن أصحاب اإلوجيب 

عديد من سور الJIMِجّم طويلة تعلم الغداء الفرتةاسرتاحة لمعة خالاجلويسمحون بأداءصالة
  ؟ خ أمحد يف ذلكاألوهل ساعدك  :تهالفس ،وكانت قراءته جيدة جداً  ،قرآنال
سور الوأتعلم  ،وأعيده مراراً  ،قرانالنزل حاسوب أضع فيه قرصًا خاصًا بقراءة امليف  بل ،ال :الفق

   .!بنفسي
   ؟سجداملمرتمجة من قران الهل تستطيع أن تشرتي نسخة من  :ِجّم يوماً ين الس

   ..دداجلإmا تعطى جماناً للمسلمني  :فقلت له
كما أنين أودُّ أن  ،كما حصل يل ،لو قرأتهديت أمًال يف هدايتها الإنين أُريد إهداء نسخة لو  :الق

  . دينةاملقدامى يف يف الأرسل بضع نسخ ألصدقائي 
  ...بال باستئذانقران اليت يريدها من النسخ الصول على احلأنه بإمكانه  ،فأخربته

دد حبــرارة اجلــســلمني املماعــة تســتقبل اجلوهــذه  ،تبليــغالدعوة و الــتقــى ِجــّم جبماعــة الثنــاء األويف هــذا 
   ...ساسية لإلسالماألباىء املو  ،ةاإلسالميجتماعية و اإلعادات الويعلموmم  ،غةالب

إنضـم ِجــمّ هلــذه  .الاwــخــرى يف هـذا األة اإلسـالميماعــات اجلطليعــة بـني الدعوة يف الـوتعـدٌّ مجاعــة 
  ...تعليم وللدعوة لإلسالمالمريكية لتدريس طرائق األواليات الماعة ورحل معهم ملختلف اجل
طريقة كان يتسىن لنا لقاؤه الاد زيارة ديرتويت ليلة أو أكثربعد سفر يستغرق عدة شهور، و7ذه واعت

  ...مدة قصرية
وأن يتقبل  ، أن يبارك له يف عمله لإلسالماهللا الأس :اإلسالم لقد كرَّس ِجم حياته وشبابه خلدمة 
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   .٢٨٢. أمني..منه تفانيه ووفاءه وخدمته لإلسالم
  

  )مجر(ال .٢٨٣كريم جيرمانوسالعبد دكتور القصة إسالم 
Dr.Abdul Karim Germanus 

  شرقية الدراسات الاستاذ 
عنـدما كنـت أقلـب صـحائف جملـة  ،راهقـةامليف سـن  الكان ذلك يف عصر يـوم مطـري، وكنـت مـا از 

 ؛نائيــةالبالد الــمــع وصــف لــبعض  ،اليــاخلاريــة مــع قصــص اجلحــداث االختــتلط فيهــا  ،مصــورة قدميــة
فجــأة علــى صــورة لوحــه وقعــت عيــين  انْ إىل  صــحائف يف غــري اكــرتاثالأقلــب وقــت البقيــت بعــض 

صــورة لبيــوت ذات ســقوف مســتوية تتخللهــا هنــا وهنــاك قبــاب الكانــت  ،خشــبية اســرتعت انتبــاهي
ـــق ـــظلمـــة املســـماء الإىل  مســـتديرة برف ســـقوف صـــور الوعلـــى أحـــد هـــذه  ؛ظلمتهـــا لالاهلـــيت شـــق ال

  ...طرازالبس غريبة جيلسون يف صفوف غريمنتظمة مرتدين مال
ــت يف طابعهــا ختتلــف عنــدما تعوَّ  ،ايلصــورة علــي خيــالملكــت   ،يف اوربــانــاظر املدنــا رؤيتــه مــن اذ كان

ميثــل رجــًال يقــص حكايــات خالبــة علــى  ،عــريبالشــرق اليف مكــان مــا يف  ،شــرقالكــان منظــراً مــن 
  . ربانسالستمعني يتدثرون باملمجهورمن 
وأنين يف زمرة  ،رجل يسلينا حبديثهالصوت إىل   استمعصورة ناطقة حى ختليت انينالكانت 

سادسة عشر من الذي مل يتجاوز الب الطالوانا  بناءالعرب على سطح المن زمرة إليه  نصتنيامل
نور المعرفة ذلك إىل  مث أحسست بشوٍق غالب اليقاوم ،راwس على كرسي وثري يف الاجلعمره 

   .لوحةالظالم يف الب الذي كان يغال
 على قدر قليل االكتوبة الحتتوي الرتكية اللغة الوسرعان ما الح يل ان  ،رتكيةاللغة الأت ادرس بد

صول االب نثر يزخرالوأن  ،فارسيةالكلمات الرتكي يزخر بالشعر الوأن  ،رتكيةالكلمات المن 

                                                 
٢٨٢ TRUE STORIES OF AMERICAN NEW MUSLIMS  

  47 - 40قصص واقعية عن مسلمي أمريكا الجدد ص
  تعريف احلاج الدكتور عبدالكرمي جريمانوس:  ٢٨٣

ف وعامل طبقت شهرته آفاق العامل، زار اهلند يف فرتة ما بني احلاج الدكتور عبدالكرمي جريمانوس مستشرق جمري معرو 
وأخريًا وفد على ((اجلمعية امللية))  Shanti Naketenاحلربني، وقد عمل فرتة يف جامعة تاغور ((شانيت ناكنت)) 

Jamia Mille خالل  يف دهلي، وهناك اعتنق اإلسالم، وهو عامل يف اللغات ومرجع يف اللغة الرتكية وآدا7ا، ومن
دراساته الشرقية عرف اإلسالم واعتنقه. وكان آخر شغله منصب يف حياته أستاذًا ورئيسًا لقسم الدراسات الشرقية 

 ٨٣-٧٦واإلسالمية يف جامعة بودابيست. ملاذا أسلمنا من ص 
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ذي الروحي ال املعالحىت استطيع خوض هذا  ،ثالثاللغات الوحاولت ان امتكن من هذه  ،عربيةال
  . بشريةالباهرعلى ارجاء الضوء النشر هذا 

  . ...بالدناإىل  وهي اقرب بلد شرقي ،بوسنةالإىل  ويف إجازة صيف كان من حضي ان اسافر
سلمني يف واقع حياAم املروج ملشاهدة اخلإىل  حىت سارعت فنادقالاحد إىل  وما كدت انزل
  ...غامضة يل الرتكية ماتز الوكانت لغتهم 
إىل  فنزلت ،وقت ليالً الكان  ،نحوالعقد يف كتب املعربية الكتابة ال لفتها من خالإذ بدأت معر 

مقهى متواضع جيلس فيه رجالن من اهل إىل  وسرعان ما وصلت ،ضاءةاإلشوارع وكانت خافتة ال
ميسك  واسعةالتقليدية السراويل ال) يرتديان )كيف((الرتفاع ويتناوالن اإلبالد على كرسيني قليلي ال

عليه  ،مظهرمها مباعليهما من لباٍس غريبنجر، فكان اخلسط حزام عريض مدجج بو اليف 7ا 
بقلب مرجتف  Kahwekhane) )قهواخان((قهى املفدخلت  ،شراسةالغلظة و المسحة من 

  . وجلست منزوياً يف ركن ناء عنهما يف هلٍع ووجل
يت الـدماء الـمجيـع قصـص سـفك خميلـيت إىل  وعندئذ قفزت ؛رجالن نظرًة عجيبة مستطلعةال ايلَّ نظر 

كانا يتهامسان فيما بينهما  ،نصفةاملتحيزة غري املتحيزة غري املكتب السلمني يف املقرأAا عن تعصب 
إmمــا  ؛لــعاهلأدركــين  الطفــاالويف اوهــام  .توقــعاملوكـان موضــوع مهســهم وال شــك هــو حضــوري غـري 

د عليهمـــا ومتنيــــت لــــو انــــين وافــــالكــــافر الصـــدر هــــذا إىل  وال شـــك ســــيوجهان طعنــــات خنجريهمــــا
  . راكاحلغري ان قواي خانتين فلم استطع  ،رهيبالأزق املالص من هذا اخلروج و اخلاستطعت 

فرنوت  ،رهيبنيالرجلني ال ايلَّ واشار  ،قهوة يفوح ارجيهاالادم كأساً من اخلوبعد ثوان قليلة أحضر يل 
اسـطنعت علـى  ،ويف تـردد ،مِة مودٍة رقيقـةسالم يف رفق مع ابتساالقيا عليَّ الف ،يهما بوجٍه خائفال

 ،منضـــديتإىل  كمــا كنـــت اختيلهمــا وحضــرا ،عــدوانالفقــام هـــذان  ،رجتفتني ابتســـامة بــاردةاملــشــفيت 
ثانيــة السـالم للمـرة ال ايلقيـا الولكنهمـا  ؟تـرى هـل يريـدان طـردي واخراجـي !شـعو عجيـب وسـاورين
ظهر املراقص حملت ان وراء هذا الافت اخلها قدم يل احدمها لفاقة تبغ ويف ضوئ ،جواريإىل  وجلسا
 ،فجمعــت اطــراف شــجاعيت وخاطبتهمــا يف لغــٍة تركيــة ركيكــة ،رهيــب ارواحــاً طيبــة كرميــةالارجي اخلــ

ودة املـصـداقة و الفـإذا يب ارى يف حميامهـا عواطـف  ،سـحريةالعصـا الومع ذلك فقد كان حديثي مثـل 
واذا 7مـــا يفيضـــان علـــي  ،ل ماتوقعتـــه منهمـــا عـــداءمنزليهمـــا بـــدإىل  واذا يب اتلقـــى منهمـــا دعـــوًة يل

كـان هـذا هـو اول لقـاء يل . نـاجراخلن علـي بأسـنان االفيما كنت احسبهما سينه ،عطفالمشاعر 
دراســات وكنــت مــع مــرور الســفار و االمث مــرت يب ســنوات وســنوات يف حيــاة حافلــة ب .ســلمنياملمــع 
ودرســـت يف جامعـــة  ،كـــل بـــالد اوربـــا  لقـــد زرت .زمن تتفـــتح عيـــوين علـــى آفـــاق عجيبـــة وجديـــدةالـــ
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١٦١ 
 لماذا اعتنقنا اإلسالم دينا؟

رتكيــة اللغــات الوتعلمــت  ،صــغرى وســورياالثــار يف آســيا االقسـطنطينية واســتمتعت مبشــاهدة روائــع ال
 ،ة يف جامعـــة بودابســـتاإلســـالميدراســـات الوشـــغلت منصـــب أســـتاذ كرســـي  ،عربيـــةالفارســـية و الو 

 ،علماءالصفحات من كتب الف الاقرون طويلة يف  لفت خالاليت الدفينة الافة اجلحباث االوقرأت 
لقــد وجــدت يف  ...قــرأت كــل ذلــك فاحصــو ومــع ذلــك ورغــم كــل ذلــك فقــد ظلــت روحــي ظمــأى

قـيم املنعـيم الإىل  علم ولكنين كنـت مـع ذلـك تواقـاً البعض مراحل إىل  ختلفة شعاعاً هادياً املكتب ال
كـان علـيَّ أن أجتـرد مـن  و  ،أما روحـي فقـد بقيـت ظمـأى ،كان عقلي متخوماً  ،دينيةالياة احليف ظل 

شـوائب الصـة مـن الخ ،شخصـيةالجتـاريب  لعلومات ألعود فأمن 7ا من خـالاملكثري مما مجعت من 
فـاجىء فيصـبح املتربيـد النصـهر بامل اماخلـديـد احل اجلكما يع ،قاحلمعرفة إىل  شوقالبصهرها يف نار 

  . صلباً مرناً 
 ،نيقةاألبسيطة الناء، ومالبسه احلخضبة باملة طويلالبلحيته  rرأيُت كأن حممدًا  ،ويف ذات ليلة

إن  ؟ريةاحلملاذا (( :تلمع عيناه بربيق قوي مؤثر، وخاطبين بصوت عطوف ،يفوح منها أريج طيب
   .))مياناإلوبقوة  ،سرعليه خبطى ثابتة ،رضاألستقيم أمامك مأمون ممهد مثل سطح املطريق ال

 ،بالغالوأنت  ،مر سهل عليكاألإن هذا  ،اهللارسول يا :عجيباللم احلعربية يف هذا اللغة القلت ب
نصر، أما أنا فما ال لك فيها اهللاعندما بدأت سبيلك بتوجيه رباين كتب  ،عداءاألوقهرت كل 

   ؟ت أمامي طريق شاقة ومن يدري مىت أجد طمأنينيتالز 
ن كـل كلمـة منـه تـر ، وظلَّ حلظة يفكر،مث عاد يقول يف لغة عربية واضـحة ، يف صرامة وحزمايلَّ فنظر 
ــني  حــىت  ،يضــغط علــى صــدري، يم ربــهالشــريف أســتوعب تعــالوكــأين بلســانه  ،فضــيةالجــراس األرن

َوَجَعْلَنـــا * َوَخَلْقَنـــاُكْم أَْزَواجـــاً  * أَْوتَـــاداً  الَبـــاجلِ وَ  * ْرَض ِمَهـــاداً األَ  َجنَْعـــِل املْ ﴿: خلـــُت صـــدري يتهشـــم
وليس يف قدريت أن  ،نومالإين ال أستطيع  :االملقلت يف حشرجة وقد أجهدين   ٢٨٤﴾نـَْوَمُكْم ُسَباتاً 
  ...اهللاأغثين يارسول  ،كثيفة أغثين ياحممدالستار األيت ختفيها الغوامض الأجلو هذه 

وكنت أخشى غضـَب  ،كابوسالكأمنا كنت أختنق من ثقل هذا  ،وانطلق من خلفي صريخ منقطع
وفجــأة اســتيقظت مــن هــذه  ،اقعمــاألأعمــاق إىل  مث شــعرت كأمنــا أهــوى مــن عــل ،r اهللارســول 

مث أحـــاط يب  ،اءاملـــ يتنـــزَّى األومـــا مـــين عضـــو  ،دم جيمـــد يف عروقـــيالـــيكـــاد  ،أتصـــبب عرقـــاً  ،رؤيـــاال
  ...وحدةالسى و األوشعرت ب ،قبورالصمت مثل سكون 

رجل غريب شاحب يف دهلي  كبريالمعة اجلعظيم يف مسجد الدث احل وقع ايلتالمعة اجلويف يوم 
يت يزخر الؤمنة املموع اجلبني  ،شبابالبارحهم  اليشق طريقه مع رج ،ب شعرهشيالوخط  ،وجهال

                                                 
 ٩-٦سورة نبأ اآلية  ٢٨٤
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 لماذا اعتنقنا اإلسالم دينا؟

ومسة األور، وعلى صدري - وعلى رأسي قلنسوة رامب ،نديةاهلاب - ثيالكنت أرتدي  ،سجدامل7ا 
أخذ مجعنا  ،سلمون يف دهشة وذهولامل ايلَّ نظر  ،سابقونالسالطني ال ايلَّ يت أهداها الرتكية ال
سالم يف الوين بقَّ لَ فتَـ  ،شيوخالكانة من املعلماء وذوو النرب،حيث جلس املاجتاه صغريطريقه يف ال

 اىلو  ،سجدامليت تزين صدر الرائعة الزخارف الإىل  نرب، أتطلعاملصوت مرتفع رقيق جلست قريبًا من 
ذان األمث نودي ب ،ربي فوقها مساكنه حيوم حوهلا يف أمانالنحل الوقد بىن  ،وسطىالدعائمه 
أبعد إىل  صوتالسجد حىت يبلغوا املكربون يف مواضع خمتلفة من صحن املوقد وقف  ،فجأة
ربانية وقد اليستجيبون للدعوة  ،ندةاwند اجلف وكأmم اآلوهم يقاربون أربعة  ،صلوناملفقام  ،أركانه

لقد كانت  ،اشعنياخلوكنت واحدًا من هؤالء  ،اصطفوا صفوفًا متقاربة وصلوا يف خشوع عميق
  . لحظة عظيمة وجميدة حقاً لاتلك 
نرب، وكان عليَّ أن أسري يف حذر حىت ال أُزعج أحداً املإىل  ي بيدي ليتجهاحلطبة أخذ عبداخلوبعد 
موع اجلوسرت حركة بني  نرباملفوقفت عند درجات  ،عظيمالدث احللقد آن وقت . سنيالاجلمن 
 رؤوس الف اآلبينما بدت يل زاخرة ال

ُ
وقفت  ايلA إmم مجيعاً يهمهمون  ،مزهرة عمَّمة وكأmا حديقةامل

ًا عجيبًا مل فأشاعوا يف نفسي محاس ، مشجعنيايلَّ شهباء ينظرون العلماء بلحام الوقد أحاط يب 
موع اجلإىل  واجتهُت ببصري ،سابعةالنرب حىت درجته املغريوجل أوتردد إرتقيت ويف  ،أعهده من قبل

وساحة  عناق حنوياألوقد اشرأبت ياة احلا هي حبرميوج بوكأمن، أmا ال آخر هلا ايلَّ يت ُخيِّل ال
ب احل)) ورأيت نظرات يشيع فيه اهللاما شاء (( مسعت من قريب أصواتًا تُردِّدُ  ،سجد كلها حركةامل
 ،عربية ((لقد حضرت من بالد بعيدةاللغة ال)) متحدثاً بكرامالسادة الأيها ((ودة فشرعت أقول:املو 

فاستجبتم  ،روحيإليه  أتيت ألmل مما تتوق ،أستطع أن أجده يف بالديذي مل العلم الحبثًا عن 
 7ا اهللايت أيد العجزات امل وعن املعال تاريخ اإلسالم يفذي قام به الدور المث حتدثت عن  ...))يل

يت ميكن أن يستعيدوا الوسائل الاضر، وعن احلعهد السلمني يف امل لوتكلمت عن احنال ،rرسوله 
بينما يقول  ،اهللاإن كل شيء موقوف على إرادة : سلكني من يقولاملفقود وان من امل7ا جمدهم 

هذه وركزت حديثي على  ، ٢٨٥﴾لََّه ال يـَُغيـُِّر َما بَِقْوٍم َحىتَّ يـَُغيـُِّروا َما بِأَنـُْفِسِهمْ الِإنَّ ﴿: كرميالقران ال
تحلل الوعلى ضرورة حماربة  ،طاهرةالنقية الياة احل مث عرجت على متجيد اهللافقرة من آيات كتاب ال
  . مث جلست ،ستشريامل

وأفقت على هتاف يرتدد يف صوت مرتفع من كل زوايا  ،ديث بكل مشاعرياحلوكنت مستغرقاً يف 
  ...)) أكرب((اهللاسجد امل

                                                 
 ١١سورة الرعد اآلية  ٢٨٥
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 لماذا اعتنقنا اإلسالم دينا؟

ني غري أن احلكان وال أستطيع أن أتذكر ماذا كان يف ذلك املماس يعّمان احلتأثر و الكان 
  . سجداملخارج إىل  نرب وشد على يدي وقاديناملق ناداين من فو ، ))أسلم((

   .))؟عجلةالملاذا هذه (( :قلت له
ين اليس ، يف ضراعةايلَّ كم من مسكني جمهد نظر  ،حضاناألناس أمامي يتلقونين بالوقف 
 وكأين أرفع ايلَّ ربيئة تنظر النفوس ال أن اليدع هذه اهللاإىل  ) ويريد تقبيل رأسي فابتهلت)دعوات((ال
نور، الحول يل الحث عن بالأو تائه جاد يف  ،رضاأل حشرة بني حشرات األفما أنا  ،قدراً  منها

  . تعيسةالخلوقات املمثل غريي من وال قوة 
  ...أو سلبتهم شيئاً  ،وأحسست كأنين قد خدعتهم ،طيبنيالهؤالء  اللقد خجلت أمام أنات وآم

ويطلبون منه  ،ناس فيهم ثقتهماليضع  ،انسلطالدولة و الى على عاتق رجل لقاململ احل ما أثقل اآل
 ،دداجل) من أحضان إخويت )أسلم((أخرجين  ..ويعتقدون أنه يستطيع ما ال يستطيعون ،عونال

  . نزلاملإىل  وذهب يب ، ٢٨٦ ))توجنا((وأجلسين يف 
ين ين من حمبتهم وعواطفهم ما يكفيالون ، وما يليه يفدون عليَّ يف مجاعات لتهنئيتايلتاليوم الويف 

   .٢٨٧زاداً مدى حيايت
  
  السمو القصة إسالم 

يت الكتاب أن يقف عندها و يتأمل كل كلماته الينبغي لقارىء  ،قصة رائعة السمو الإن إلسالم 
ذي الويعرف كل ما خفي علينا من أسرار دينهم  ، ٢٨٨يهودالألنه كان من كبار أحبار  ،حتدث 7ا

   ..سالمال سيدنا موسى عليه اهللاٌحّرف من بعد نيب 
وكيف  ،دايةاهل له من اهللاوأنا أذكر سبب ما وفقين  :عن قصة إسالمه قائالً  السمو اليتحدث 

 .ليكون عربة وموعظة ملن يقُع عليه ،يهودال عن مذهب ايلانتقإىل  ،منذ نشأت الاحلانساقت يب 
                                                 

 توجنا: مركبة خفيفة ذات عجلتني تستعمل يف اهلند ٢٨٦
 ٨٣-٧٦ملاذا أسلمنا من ص  ٢٨٧
هو احلرب مشوائيل بن يهوذا بن آبون، وبعد أن هداه اهللا تعاىل، وشرح صدره لإلسالم مسي بـ(السوال بن حيىي  ٢٨٨

املغريب) وهو رياضي طبيب عامل باليهودية واإلسالم، وأمجع املرتمجون على أنه من أعيان علماء القرن السادس اهلجري 
، لإلمام املهتدى السمال بن حيىي املغريب rحام اليهود وقصة إسالم السموال ورؤياه النيب يف الطب والرياضيات..إف

 –اإلسالمية بكلية العلوم  -، حتقيق وتعليق الدكتور حممد عبداهللا الشرقاوي، قسم الفلسفة -ه٥٧٠املتوىف سنة 
 –الرياض  –فتاء والدعوة واإلرشاد طبع ونشر يف الرئاسة العامة لدراسات البحوث العلمية واإل –جامعة القاهرة 

 ٤٥م ص ١٤٠٧ ٢اململكة العربية السعودية ط
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 لماذا اعتنقنا اإلسالم دينا؟

 ،يشاء خيصُّ بفضله من اهللافإن  أخفى من أن حياط بُكْنِههِ  ،ياإلهل لطفالأن  ،وليعلم متأمله
  ...ويهديه صراطاً مستقيما ،كمة من يشاءاحلويؤيت 

   ...غربامليت بأقصى الرّآب يهوذا بن آبون)) من مدينة فاس ((ال: له الوذلك أن أيب كانيق
وأقدرهم على  ،توراةالرب، وكان أعلم أهل زمانه بعلوم احل :وتفسريه ،لقب وليس باسم :رّآبالو 
  . عرباين ومنثورهالملنظوم ال حتر اإلعجاز و اإلنشاء و اإلتوسع يف ال

وذلــــــك أن  غــــــريب)املبقــــــاء حيــــــىي بــــــن عبــــــاس ال(أبــــــا : عربيــــــةالبــــــني أهــــــل  ،دعو بــــــهاملــــــه وكــــــان امســــــ
 ،عــربالكمــا جعلــت  ،أو مشــتق منــه ،عــربيالغــري امســه  ،يكــون لــه اســم عــريب ،أكثرمتخصصــيهم

خــوات األوهــي إحــدى )، بصــرة(الوأصــلها مــن  )ببغــداد( ،ه بــأُّميالوكــان اتصــ .كنيــةالســم غــري اال
بصـري الاسـحاق بـن إبـراهيم (وهـنَّ بنـات  ،عـربيالقلم الكتابة بالتوراة و النجبات يف علوم املثالث ال
  . سالمالألن منه كان موسى عليه  ،نسبالوهو سبط مضبوط  ،أعين من سبط لِيوي ،)لِّيويال
وكان  ،داوديال  نصرنفيسة بنت ايب نت أُمهنَّ اوك ،وكان اسحاق هذا ذا علوم يدرسها ببغداد 

ال ترزق  ،نيب قد ولد بعد أن مكثت أمه عاقراً السالم النيب عليه البإسم أمي مشوائيل  ،اسم أمي
 احلودعا هلا رجل ص ،يكون ناسكًا هللا ،وال حتمل عدة سنني حىت دعت ر7ا يف طلب ولد ،ولداً 
  . فرزقت مشوائيل ،)َعْيلي( :له الئمة يقاألمن 
ألن امسها كان باسم  ،تسميه مشوائيل ،أmا نذرت أmا إن رزقت وا ذكرا :أيضًا عن أمه الوق

  ...مشوائيل
مث بعلوم  ،عربيالقلم الكتابة بالوشغلين أيب ب ،السمو ال :وهو إذا عرب ،وحني رزقتين دعتين مشوائيل

   .ثة عشرة من مولديالثالسنة الحىت أحكمت علم ذلك عند كما  ،توراة وتفاسريهاال
سوف أيب فيلالطب على الوقراءة علم   ٢٨٩زجياتالوحل  ندياهلساب احلتعلم نئذ بفشغلين حي

 العماألمراض ومشاهدة ما يتفق من األتأمل يف عالج الو  ، ٢٩٠ بن علياهللاربكات هبة ال
شغف الوكان يب من  :يقول بصريالفتح بن ال أبو ايلها خاجليت يعالات اجلعاملو  ،طبالصناعية يف ال

فخلوُت بنفسي  .إذا فكرت يف بعضها ،شرباملطعم و املما يلهيين عن ، ق هلاعشالو  ،علومال7ذه 
ورددت على من أخطأ من واضعيها،وأظهرت  ،كتب وشرحتهاالوحللت مجيع تلك  ،يف بيٍت مدة

                                                 
الزيج والزجيات: هي اجلداول الفلكية، ومن أشهر من الف فيها ابن الشاطر، وأبو حنيفة الدينوري، وأبو معشر  ٢٨٩

 ٤٨البلخي. أُنظر: هامش إفحام اليهود ص 
ملكا البلدي، كان يهوديًا فأسلم، وكان من املتميزين يف صناعة  أوحد الزمان ابو الربكات هبة اهللا بن علي بن ٢٩٠

 ٤٨. املصدر نفسه ص -ه٥٤٧الطب والفلسفة، قد عمي يف آخر عمره وكان وفاته سنة 
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١٦٥ 
 لماذا اعتنقنا اإلسالم دينا؟

يف ترتيت  )إقليدس(وأزريت على  وعزمت على ما عجزوا عن تصحيحه وحتقيقه ،أخطاء مصنفيها
يها الال يبقى  ،أن استغىن عن عدٍة منها هالغريت نظام أشك أن ،حبيث أمكنين ،كتابه  الأشك
  . حاجة

وال  ،هالإذ مل حيدثوا أنفسهم بتغيرينظام أشك ،هندسنياملبعد ان كان كتاب إقليدس معجزًا لسائر 
  . ثامنة عشرة من مولديال ،سنةالكل ذلك يف هذه  ،ستغناء عن بعضهااإلب

 عليَّ كثريًا مما ارتجَّ على من اهللان وفتح اآل اىلسنة و ال علوم منذ تلكالواتَّصلت تصانيفي يف هذه 
  . يهاللينتفع به مْن يقُع  ،فدوَّنت ذلك ،ربزيناملكماء احلسبقين من 
 من اهللاإذ أعطاين  ،حظوكان يل منها أوفر  ،طبال بصناعة االذلك ليس يل مكسب  لويف خال

ت اجلفما ع  ٢٩١يت ال عالج هلاالاض مر األعالج من التأييد فيها ما عرفت به كل مرض يقبل ال
وكفوا عن  ،طباءاأل وعجزعن عالجه سائر االعالج مريض وما كرهت  ، ٢٩٢ وعويفاالمريضًا 
كتب العتُه من العة ما طالواتضح يل بعد مط ،هللا على جزيل نعمته وعظيم فضلهمد احلف تدبريه
واخرتاع أدوية مل أعرف  ،وم كثريةاستخراج علإىل  طريقالشام وأذربيجان وكوهستان العراق و اليت بال

   .اىل تعاهللامما فيه منافع وشفاء للناس بإذن  يهاالأين ُسبقت 
 ،كبارالدواوين المث  نوادر، على اختالف فنوmاالكايات و احلؤلفة يف املتصانيف الإطلعت على 

 ،وريختالإىل  ت مهيتالفم ،صحيحةالخبار األفطلبت  ،ؤرخنياملف الواتضح يل أن أكثره من ت
 rنيب الوأخبار  ،طربيالوتاريخ  ،مماألذي مساه تاريخ ال ،أيب علي بن مسكويه :فقرأت كتاب

تأييد يف غزوة بد وخيرب النصر و ال من اهللاوما حباه  ،عجزاتامل له من اهللاوما أظهر  ،وغزواته
ه ببدر ومصرعهم بني يديه بسيوف أوليائ نكباتالذين جاهدوه من الوما جرى لألعداء  ،وغريمها
على غاية من  ،وف كثريةاليف  ،بار معهماجلورستم  -فرسالعجيبة يف هزمية الية اآلوظهور  ،وغريها
 ،ضعفالمن  الوهم يف فئة يسرية على ح ،tقوة بني يدي سعد بن أيب وقاص الشد و احل

مث سياسة أيب بكر وعمر رضي  tراح اجلروم وهالك عساكرهم على يد أيب عبيدة بن الوانكسار 

                                                 
أي ال عالج معروف هلا، ألن اهللا تعاىل أنزل الشفاء لكل االمراض كما يف احلديث الذي يرويه البخاري يف  ٢٩١

قال: ((ما أنزل اهللا داء اال أنزل له شفاء)) رواه البخاري يف كتاب الطب  rالنيب  : عنtصحيحه عن أيب هريرة 
 ٢١٥١/  ٥باب ما أنزل اهللا من داء 

كان األوىل به أن يقول بإذن اهللا يف هذا املوضع، كما قال السيد املسيح عليه السالم، كما يف قوله تعاىل:  ٢٩٢
ْوَتى بِِإْذِن اللَّهِ َوأُْبرُِئ اَألْكَمَه َواألَبـَْرَص َوُأْحيِ ﴿

َ
) ولو أنه استدرك قوله بعد أسطر معدودة ٤٩(آل عمران: من اآلية ﴾ي امل

 فذكرأن ذلك بإذن اهللا.
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 لماذا اعتنقنا اإلسالم دينا؟

  ... عنهما وعدهلما وزهدمهااهللا
مث أين ملّا  ،فعلمت صّحة إعجازه ،قرآنالدمية يف اآلفصاحة اليت ال تباريها العجزة املفشاهدت 

بتث خاطري ب راجعت نفسي يف اختالف  ،ندسية وبراهينهااهلوال سيما  –رياضية العلوم الهذَّ
عيت كتاب الطم ،حث عن ذلكبالركات يل يف احملوكان أكرب  ، ٢٩٣ذاهباملديان و األناس يف ال
عقل الفعلمت أن  ،وما وجدت فيه،  ٢٩٤ )كليلة ودمنة( من كتاب كليلة ودمنه )طبيبالبرذويه (
نبياء االاتباع إىل  عقل أرشدناالإذ لوال أن  ،نا هذااملعجيب حتكيمه على كليات أُمر  ،اكمح
وعلمت أنه إذا كان  ،هميف سائر ما تلقياه عن ملا صدقناهم ،سلفالشايخ و املق وتصدي ،رسلالو 

سلف ليس النقل عن العلمنا أن  ،جداداألباء و اآلنقلناه عن عقل على ما الوإذا حنن حكَّمنا 
أجل لكن من  ،سلفالبل مبجرد كونه مأخوذا عن  ،عقل قبوله من غرياحمان لصحتهاليوجب على 

  . جة موجودٌة بصحَّتهاحلو  ،أن يكون أمراً ذا حقيقٍة يف ذاته
صوم اخلكانتا حجًة لكانتا أيضًا حجة لسائر  إذ لو ،فليستا حبجَّة ،سَّلِفيَُّة وحدمهاالبوة و األُ فأما 

ع - اناملرزاق الوأنه  ،اهللاإن عيسى ابن  :فإmم نقلوا عن أسالفهم ،نصارىالكفار، كالو 
فإن ذلك يلزم  ،ما نقل عنهم سالف يدل على صحةاألباء و اآلفإن كان تقليد  ، ٢٩٥نافعالضارو الو 

                                                 
يقول الدكتور الشرقاوي: كأن السموال يعرض تطوره النفسي والوجداين باجتاه اإلسالم وما أثر فيه من قراءات  ٢٩٣

. مث ثانياً: أدرك وأيقن بصحة rسرية واملغازي، فاطلع على معجزات النيب ومواقف... فهو أوال: قد قرأ كتب التاريخ وال
إعجاز القران الكرمي، مث بدأت مرحلة التحول النفسي باملراجعة واملقارنة والتأمُّل، وترك التقليد، وحتكيم العقل، إىل أن 

الم. وعندما صح عنده بالدليل انتهى إىل التيقن بصحة النبوات الثالث: ملوسى وعيسى وحممد عليهم الصالة والس
القاطع نبوة عيسى وحممد عليهما الصالة والسالم آمن 7ما، اال أن شبهة الربِّ بوالده، والتذمُّم هللا منه، منعه أن يعلن 

بل  إسالمه إذ ذاك، واىل أن فتح اهللا عليه، وحلَّ عنه تلك الشبهة مبا رأى مناماً، فهو مل ينتقل إىل اإلسالم wرد الرؤيا!!
إىل صحته، فاعتقده سراً. من هامش إفحام  –إن هذه الرؤيا دفعته فقط ألن يشهر ما اطئن بالدليل العقلي القاطع 

 .٥٤اليهود ص 
من أشهر الكتب القدمية، موضوعه احلكمة والتهذيب، صيغ أكثره على السنة احليوانات والطري، نقله عبداهللا بن  ٢٩٤

 فوجد ذيوعاً واشتهاراً كبرياً، ومل يزل يطبع وينشر يف العربية. –من الفارسية  –املقفع إىل العربية 
َوَقالِت اليَـُهوُد ُعزَيـٌْر اْبُن اللَِّه َوقَالِت ﴿وقد أخربنا القران الكرمي عن قوهلم، وقول اليهود املنكر القبيح، قال تعاىل:  ٢٩٥

َِسيُح اْبُن اللَِّه َذِلَك قـَْوُهلُْم بِأَفْـَواِههِ 
ْم ُيَضاِهُئوَن قـَْوَل الِذيَن َكَفُروا ِمْن قـَْبُل قَاتـََلُهُم اللَُّه َأىنَّ النََّصاَرى امل

إىل ربه تعاىل، وتربأ من قوله، كما إليه  ) وقد ردَّ السيد املسيح عليه كل الصالحيات اليت ُنسبت٣٠.(التوبة:﴾يـُْؤَفُكونَ 
ُذوِين َوأُمَِّي اهلَْنيِ ِمْن ُدوِن اللَِّه قَال َوِإْذ قَال اللَُّه يَا ِعيَسى ا﴿أخربنا القران الكرمي بقوله:  ْبَن َمْرَميَ أَأَْنَت قـُْلَت لِلنَّاِس اختَِّ

ي َوال أَْعَلُم َما ِيف نـَْفِسَك ُسْبَحاَنَك َما َيُكوُن ِيل أَْن أَُقوَل َما لَْيَس ِيل ِحبَقٍّ ِإْن ُكْنُت قـُْلُتُه فـََقْد َعِلْمَتُه تـَْعَلُم َما ِيف نـَْفسِ 
ُم الغُُيوبِ إِ   )١١٦. (املائدة:﴾نََّك أَْنَت َعالَّ
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  . وساwة النصارى ومقالة البصحة مققرار اإلنه م
 أن يأتوا اال ،فال يقبل منه ذلك ،مماألُ يهود خاصة دون غريه من التقليد ألسالف الوإن كان هذا 

يهود ادَّعت ذلك يف حق آبائها الفإن  ،مم وأسالفهماألُ بدليل على أن آباءهم كانوا أعقل من آباء 
فنحن  ،تعصُّبَ هلمالوإذا تركنا  ، ٢٩٦اطقة بتكذيبهم يف ذلكارأسالفهم نفجميع أخب ،وأسالفها

نصارى وغريهم قد نقلواعن الفإذا كانت آباء  ،مماألجنعل آلبائهم أُسوة بسائرآباء غريهم من 
فليس مبمتنع أن يكون ما نقله  ،طباع عنهالوتْنفُر  ،عقول منهالذي Aرُب ال لضَّالالكفَر و الآبائهم 

يهود بلهم ُأسوة بغريهم فيما نقلوه عن الفلما علمت أن  ،صفةالًا 7ذه يهود عن آبائهم أيضال
 ، ٢٩٧تواترال شهادة االعلمت أنه ليس بأيديهم حجة صحيحة بنبوة موسى ، سالفاألباء و اآل

تواتريفيد الفإن كان  ،سالم أمجعنيالكوجوده ملوسى عليهم  ،تواترموجود لعيسى وحممدالوهذا 
  ونبوAم معاً صحيحة.  ،ونثالثة صادقالف ، ٢٩٨تصديقاً 

نبياء األمعجزات غريه من  - وال  ،ومل أشاهد معجزاته ،بعيين أّين مل أَر موسى –أيضاً  –وعلمت 
فعلمت أنه ال جيوز للعاقل أن  ،ناقلني ملا عرفنا شيئاً من ذلكالوتقليد  ،نقلالولوال  ،سالمالعليهم 

وال شاهد  ،ألنه مل يَر أحدهم ،سالمال نبياء عليهماالويكذب بواحد من هؤالء  ،يصدق بواحد
كمة أن ُيصدق احلعقل وال من الفليس من  ،تواتر موجودة لثالثتهمالنقل وشهادة ال باال ،هالأحو 

. فأما ..كلالوإما تكذيب  ،كلالواجب عقًال إما تصديق البل  ،باقونالأحدهم وُيكذَب 
ا جن ،عقل ال يوجبه أيضاً الفإن  ،كلالتكذيب  إىل  وندبوا ،خالقاألدهم قد أتوا مبكارم ألنا إمنَّ

  .  بسياسة 7ا صالح أهلهاملعالوألنا جندهم ساسوا  ،رذائلالعن  اوmو  ،فضائلال
  .  عليهما وسلم وآمت 7مااهللاصطفى صلى املسيح و املنبوة  ،قاطعالدليل الفصحَّ عندي ب

وذلك أنه كان شديد  بة أليبة مراقاإلسالميفرائض التزم المن غري أن  ،فمكثت برهًة أعتقد ذلك
علوم الإذ شغلين منذ أول حداثيت ب ،وكان قد أحسن تربييت ،رب يبالكثري  ،صَّرب عّين القليل  ،بِّ يلاحل

                                                 
يقول الشرقاوي: يقصد أن جل كتب العهد القدمي (التوراة وأسفر امللوك والقضاة واألنبياء) ذم لبين إسرائيل،  ٢٩٦

 ٥٦ولعن هلم، ونعي عليهم، ونذارة له بالويل واخلسران والتشتت والضياع. إفحام اليهود ص 
رواية اwموع عن اwموع من إبتدائه يف كل عصر. ُحتيل العادة تواطؤهم على الكذب. أو هو مارواه عدد كثري  ٢٩٧

- لبنان-قواعد التحديث من فنون مصطلح احلديث.حممد مجال الدين القامسي،منشورات،دار الكتب العلمية،بريوت
 ١٩ص ١٩٨٤-١٤٠٤ ٦ط–الكويت -مكتبة دار الرتاث–، تيسري مصطلح احلديث د. حممود طحان ١٧٣ص -ط

واملذهب احلق، أن الكذب عدم مطابقته الواقع، والصدق مطابقته. عمدة القاري شرح صحيح البخاري، لالمام  ٢٩٨
، ضبط وتصحيح عبداهللا حممود حممد -ه ٨٥٥العالمة بدرالدين ايب حممد حممود بن حممود بن امحد العيين املتوىف سنة 

 ٢/٢٢٥ -ه١٤٢١/ ١لبنان / ط -وتبري 

http://www.alukah.net


 

www.alukah.net 

١٦٨ 
 لماذا اعتنقنا اإلسالم دينا؟

عقل من  )أفالطون(لَّذين مدح الِعلمْني ال ،ندسةاهلساب و احلورىب ذهين وخاطري يف  ،ربهانيةال
وال تنَحلُّ عين هذه  ،دايةاهليُفتح عليَّ وجُه فمكثت مدة طويلة ال  ،نظر فيهمااليرتىب ذهنه يف 

وأنا مقيم على  ،وبعدت داري عن داره ،سفار بيين وبينهاألِت الأن حإىل  ،وهي مراقبة أيب ،شبهةال
  . تَّذمُِّم من أن أفجعه بنفسهالمراقبته و 

تاسع ذي  ،معةاجلنام ليلة امليف  rية برؤييت للنيب اإلهل وعظةاملوجاءتين  ،دايةاهلوحان وقت 
  . وهذا شرح ما رأيت ،من أذربيجان ، ٢٩٩وكان ذلك مبراغة ،سنة مثان ومخسني ومخسمائة ،جةاحل

  وَّلُ األَمَناُم ال
إىل  ناس يُهرعوناليلوح من شرقيها شجرة عظيمة و  ،اءرجاألرأيت كأين يف صحراء فيحاء خمضرََّة 

ناُس الس و الّنيب جالمشوائيل  شجرةالإن حتت  :الفق ناسال الت بعضهم عن حالفس شجرةالتلك 
فسلمت  ،شجرة فوجدت يف ظلها شيخًا جسيمًا 7ياً الوقصدت  ،فسررت مبا مسعته ،يسلون عليه

يك وعل((:ال وقايلَّ  مبتسماً وهشَّ ايلَّ تفت ال))فاهللاسالم عليك يانيب ال((وقلت بلسان عريب: ،عليه
  )).اجلس لَِنعِرْض عليك أمراً ، سماالياشريكنا يف ، سالمال

  . ذي بني يديهالكتاب ال ايلَّ فدفع  ،فجلست بني يديه
  . ))إقرأ ما جتده بني يديك(( :الوق

 )أحيهم كاموخا إيالويشماعوننايب أقيم الهيم مقارب (:توراةالية من اآل يديَّ هذه فوجدت بني
   .٣٠٠))به فليؤمنوا ،من وسط اخوAم مثلك ،نبياً أقيم هلم(( :تفسريه

ية نزلت يف حقِّ اآلإنَّ هذه  :يهود يقولونالوكنت أعرف  ، عز وجل ملوسىاهللاوهذه مناجاة من 
ذي كان منه السبط الوهو  ،يعنون أنه كان من سبط ليوى ،ألنه كان مثل موسى ،نيبالمشوائيل 
بأن  ،فتخاراإلإىل  وظننت أنه يذهب ،توراة قرأAاالية من اآلفلما وجدت بني يدّي هذه  .موسى
  . u وبشر موسى ،توراةاليف  ذكره اىل تعاهللا

  . !!))نزلةامل به من هذه اهللاما خصَّك  ،اهللاهنيئاً لك يانيبَّ (( :فقلت
  ! ...)) 7ذا ياذكياً اهللاأَو إيّاَي أراد (( :ال مغضباً وقايلَّ فنظر 

   !.؟ندسيةاهلرباهني ُ الما فادتك إذا 
   .)!)؟ 7ذااهللافمْن أراد  ،اهللايانيب (( :فقلت

                                                 
 ٩٣/ ٥ة مشهورة عظيمة أعظم وأشهر بالد معجم البلدان مراغة: بلد ٢٩٩
يتكلم موسى عليه السالم قائًال: ((قال يل الرب: قد أحسنوا فيما تكلموا، أقيم  ٢٢-١٨جاء يف سفر التثنية  ٣٠٠

 هلم نبياً من وسط إخوAم مثلك، وأجعل كالمي يف فمهم...))
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 لماذا اعتنقنا اإلسالم دينا؟

َهار فارَان)ي أراد به يف قولهذ((ال :الق   . ) هو فيَّع َميـْ
   .فاران النُبوٍَّة ُوِعد بنزوهلا على جبإىل  إشارة :وتفسريه
 الوهي جب ،فاران البعوث من جباملألنه  ،rصطفى امل :عرفت أنه يعين ،يل ذلك الفلما ق
ويشب ( :توراةالل وذلك يف قو  ، ٣٠١إمساعيل لفإن فاران مسكن ال ،توراة ناطقة نّصاً الألن  ،مكة

  . ..سالمالعليهما ليل اخلعين إمساعيل ذرية ابراهيم يوأقام يف برية فاران  :وتفسريه، )ِمبد نار فاران
 ،وأما إمساعيل فقد مسعت لك فيه )سالمال إلبراهيم بشأن إمساعيل عليهما اىل تعاهللا الوق

 ). )لد، وأجعلة أمة كبريةإثين عشر رئيساً ي ،وأكثره كثرياً جداً  ،ها أنا أباركه وامثره
وإمنا بعثين  ،توراةال مل يبَعْثين بَِنْسِخ شيء من اهللاأما علمت أنَّ (( :الوق ،ايلَّ تفت المث إنه عاد و 
  . )!)؟وُأخّلصهم من أهل فلسطني ،وأحيَي شرائعها ،ُألذكِّرهم 7ا

  .!اهللابلى يا نيب  :فقلت 
   .؟أو حزقيل ،أو أرميا ،الوة دانيأن يوِصَيهم بقبول نبإىل  فأي حاجٍة هلم :الق

   .ذلكإىل  مل ُحيَتجْ  ،لعمري ،ال :فقلت
فارتعت لغضبه وازدجرُت ملوعظته، واستيقظت  ،!صحف من يدي وانصرف ُمْغَضباَ املمث أخذ 

فإذا  ،نام مجيعهاملفتذكرت  ،صباح يُقدُّ يف غاية استنارهاملسحر، و الوكان وقت  ،مذعورًا فجلست
  .!!ُه ال يذهب عليَّ منه شيءأنا قد َختيَّلتُ 

يت كانت متنعين من إعالن  الشُّبهِة الة الوموعظٌة إلز  ،اىل سبحانه وتعاهللافعلمت أن ذلك لطف من 
   اإلسالم.تظاهر بالق و احلكلمة 
أسبغت  ،rصطفى امل اهللاصالة على رسول الوأكثرت من  ، من ذلك واستغفرتهاهللاإىل  فتبت
   .دايةاهلسرور مبا قد انكشف يل من الوأنا شديد  ، عز وجلوصليت عدة ركعات هللا ،وضوءال

   .٣٠٢نوم عند تفكريي ومنتالفغلب عليَّ  ،مث جلست مفكراً 
  ثانيالمنام ال

فلم  ،فقراءالتصوفة وزي املعليه ثياب ، إذ أتاين آتٍ  ،ٌس يف سّكة عامرة ال أعرفهاالفرأيت كأين ج
  . ))r اهللاأِجب رسول ((:اللكنه ق ،يسلِّم عليَّ 

                                                 
وكان اهللا مع الغالم، فكرب وسكن الربية،  ٢١ - ٢٠رقم أنظر سفر التكوين، اإلصحاح احلادي والعشرين، فقرة  ٣٠١

وكان ينمو رامي قوس، وسكن يف برية فاران، وأخذت له أمه زوجة من أرض مصر. وجاء يف نفس السفر واإلصحاح 
٢٠-١٧ 
 .٦٤إفحام اليهود ص  ٣٠٢
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إىل  وأنا من ورائه حىت انتهيب ،فسار بني يديَّ  .rنيب الوفمت معه مسروراً مستبشراً بلقاء  ،َفِهبُتهُ 
 أنه االظلمة القليل  ،وسرت خلفه يف دهليز طويل ،فدخلت وراءه ،دار، فدخله واستدخلينالباب 
   .مظلم

سالم عليكم ورمحة (( :يلأنه كان إذا لُقي يف مجاعة ق ،rوذكرت أين كنت قد قرأت يف أخباره 
  . ..)) وبركاتهاهللا

  . )) وبركاتهاهللاورمحة  ،اهللاسالم عليك يارسول ((ال :قيل ،وإذا لُقي وحدهُ 
وىل األألين رأيت ذلك كأنه  ،سالمالماعة يف اجللتدُخل  ،فعزمت على أين ٌأسلُِّم عليه سالمًا عاماً 

داخل الوعن يسر ِة  ،ليز جملس طويلدهالدار، وكان مقابل المث أشرفت على صحن  ،يقااللو 
   .لسنياwهذين  دار غريالوليس يف  ،جملس آخر

 ، أين أظن أكثرهم كانوا شباناً اال ،الرجالن صورأؤلئك اآللسني رجالن ال أُحقُِّق اwويف كل هذين 
   ...وأسلحتهم قريبة منهم ،فمنهم من يلبس ثياباً للسفر. تهيئني للسفرامللكنهم كانوا ك

صحن الركن من أركان اليت يف ذلك الزاوية الأعين يف  ،لسنياwقائماً فيما بني  r اهللايت رسول ورأ
قبل  ،دخول عليهالفـََفَجأتُه ب ،وقد فرغ منه وانقلب عنه ليشرََع يف غريه ،وكأنه قد كان يف شغل

   .٣٠٣شروعه يف غريه
وهو  ،قه رداء أبيض حول عنقهوعلى عن ،لطافةالوعمامته معتدلة  ،البسًا ثيابًا بيضاء rوكان 

  بياضاللون بني النبيل جسيم معتدل  ،قامةالمعتدل 
وشعره  ،وشعر حماسنه نصف كأنه شعره ،عيننيالاجبني و احلأسود ، سمرةاليسري من الو  ،مرةاحلو 

   .قصرالطول و الوحماسنه أيضاً معتدلة بني 
مدهشُت هليبته  .. جيداً ايلَّ سمًا وهشَّ فأقبل عليَّ مبت ، ورآينايلَّ تفت ال ،وملا دخلت عليه ورأيته

 اهللاسالم عليك يارسول ال :فسلمت سالمًا خاصًا فقلت ،سالمالعّما كنت قد عزمُت عليه من 
  . يهال االتفْت ببصري وقليب ال. فلم ..ماعةاجلغيت الو  ، وبركاتهاهللاورمحة 
توقف وال إليه  وبني سعيي ،ومل يكن بني تسليمي عليه ، وبركاتهاهللاسالم ورمحة الوعليك  :الفق

  اىلوأهويت بيديَّ  ،بل جريت مسرعاً  ،زمان
  . اهللاوأنت رسول  ،اهللا اله الأشهد أن ال  :فأمسكتها بيدّي وقلت ،ايلَّ كرمية الومدَّ يده  ،يده

ومنهم  ،عارفاملعالم هي أعرف األمساء األمنهم من زعم أن  :نٌّحاةالوذلك أنه َخَطَر بقليب أن 
) )أنك((كاف من قويل الألن  ،صحيحالوهو  ،عارفاملضمرة هي أعرف املمساء األإن  ،من يقول

                                                 
 .٦٦إفحام اليهود ص  ٣٠٣
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فرأيته قد ُملىء ابتهاجاً!! مث جلس  ، ٣٠٤عليه وحدهاالألmا ال تقع ، خاطب فيه أحداملال يشارك 
   .وجلست بني يديه ،لسنياwيت بني الزاوية اليف 
   .للغزاة  ٣٠٥غمدانإىل  تأهب للمسري معنا :الوق
وأن  ،صنياليت هي كرسّي ُملِك ال )عظمىالدينة (امل :وقع يف نفسي أنه يعين ،ذلك الما قفل

   .مل ييتوِل عليها بعداإلسالم 
خضر، وهو أشد األبحر الصني يف الإىل  سلوكاملقرب األطريق الوكنت قد قرأت قبل ذلك أّن 

  .  وأعظمها أخطاراً االً بحار أهو ال
كماء ال احلإن  :وقلت يف نفسي ،بحرالخفت من ركوب  ،rنيب القول من الفلما مسعت ذلك 

   !اهللاياسبحان  :من غري توُقف !مث قلت يف نفسي أيضاً . بحر؟!الفكيف أركب  ،بحاراليركبون 
  !؟أفيأمرين بأمٍر وال أُتابعه ،نيب وبايعتهالأنا قد آمنت 7ذا 
  ...طاعةالسمِع و الوعزمُت على  !؟فإذاً أيُّ مبايعٍة له

بحر يكونان الربَّ و الفإن  ،وأصحابه r اهللاإذا كان معنا رسول  :وقلت ،يل خاطر آخر مث وقع 
   .وحُسن يقيين وقبويل ،وطاب قليب بذلك .خطاراألوال خوف علينا من سائر  ، ٣٠٦ُمسخرين لنا

أعين من غري  ،يف غري زمان rنيب الواطر، ظهرت يل وأنا بني يدي اخلفكارو األوأنا أذكرهذه 
 :الفق .اهللامسعاً وطاعة يارسول  ،فما كان بأسرع مْن أْن قلُت له ،ئين به عن إجابتهيستبط ،توقف

   ،))اىل تعاهللا((على خرية 
  . فقمت بني يديه وخرجت

  !.!!دخولاليت كانت فيه عند الظُّلمَة الدهليز الفما وجدت يف 
صيارف وبني البني فيما  ،)مراغة(وجدُت كأين يف سوق  ،ومَشيُت رقليالً  ،دارالفلما خرجت من 

  . زهادالوثياب  ،تصوفةاملوكأين أرى ثالثة نفرعليهم َزيُّ  ،قضويةالدرسة امل
                                                 

المية، إذ قال: وأشهد أنك رسول اهللا، بالضمري يقول احملقق: يف هذا داللة على متكنه يف الثقافة العربية اإلس ٣٠٤
املخاطب، ومل يقل: أن حممدًا رسول اهللا، باإلسم العلم، ملا عّلل وأظهر من الفرق الدقيق بني الصياغتني..من هامش 

 ٦٧إفحام اليهود ص 
 ٢١٠/  ٤غمدان : من قصور اليمن بني صنعاء وطيوة، معجم البلدان  ٣٠٥
بالكرامات، وهذه  r تعاىل قد أكرم رسوله الكرمي باملعجزات الباهرات، وأصحاب نبيه وهذا ليس ببعيد، فإن اهللا ٣٠٦

: tجبل أحد عندما ارتّج 7م، روى البخاري عن أنس  rحقائق مسلَّمة، ولو مل يكن كذلك، ملا خاطب رسول اهللا 
ليك نيب وصديق : ((أثبت أحد فإمنا عrصعد أحدًا وابو بكر وعمر وعثمان فرجت 7م فقال  rأن النيب 

 ٣/١٣٤ tوشهيدان)). صحيح البخاري كتاب فضائل الصحابة باب فضائل أبو بكر 
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وبيده قوس ملفوفة  ،على رأسه مئزٌر من جنسها ،ومنهم من على يدنه ُصدرُة صوٍف خشن أسود
ن غمده م ،خر متقلِّلد سيفاً اآلو  ،نخيلالخرى حربة نصا7ا من سعف األُ وبيده  ،يف لباد خِلق

حني قرأت أخبار ظهور دولة  ، منذ كنت صغرياً ايلألنه كان قد انطبع يف خي ،نخلالخوص 
 ، شبيهًا مبا ذكرنااالت االالوليس هلم من  ،ضعفاء فقراء rنيب الكيف كان أصحاب اإلسالم،  

   .٣٠٧قويةالشوكة العديدة ذوي اليول اخلو  ،كثيفةاليوش اجلوأمهم كانوا مع ذلك يُنَصرون على 
مع هؤالء  ،نبيصالهؤالء هم أصحاب  ،غزاةالاهدون و اwهؤالء هم  :ثالثة قلتالنفر الرأيت فلما 

  إياهم!!!.  ٣٠٨وغبطيت ،لفرط سروري 7م ،نومالدمعة تبُدُر من عيين يف الوكانت  ،أسافر وأغزو
رص على احلفجر، وأنا شديد الوضوء وصلَّيُت الفاسبغت  ،صبح مل يسفر بعدالمث استيقظُت و 

   اإلسالم.دين إىل  النتقاإلوإعالن  ،قِّ احلكلمة   إشهار
عزبز بن حممود بن الدين عبدالجمد فخر األصاحب الوكنت حينئٍذ مبراغة من أذربيجان يف ضيافة 

ويل به انس  ، منهاهللاوكان قد ابتلي مبرض قدعافاه  ، عليهاهللاضري رمحة املسعد بن محيد بن 
جاب عّين احل قد رفع اهللاوعرفته أن  ،ذكور يومئذاملة معاجليف أوائل mار إليه  فدخلت ،متقدم
  .!!فما أعظم استبشاره يومئذ بذلك وهداين

دين يف القضاة صدر الا قد حاورت قاضي املوط ،مر ما زلُت أمتناُه وأترجاهاألإن هذا  ،اهللا :الوق
على ما  مد هللااحلف، !وكّنا مجيعًا نتأسَّف على علومك وفضائلك أن ال تكون إسالمية ،ذلك
   .!وعلى استجابته دعاءنا يف ذلك ،مك به من صالٍح وهدايةٍ اهل

   .؟وامتناعه  ٣٠٩ عليك وسهَّله بعد إرتاجهاهللاكيف فتح  :فقل يل
ودليله يف  ،عقلي كنت قدميًا أعرفهالودليله  ،تفكرالام و االهل يف نفسب باهللاذلك أمٌر أوقعه  :فقلت

ت عين القد ز  ناآلو  ،اىل تعاهللاتذمما من  ،ه أن أفجعه بنفسهوأكر  ، أين كنت أإراقب أيباال ،توراةال

                                                 
. (ال ﴾َوَلَقْد َنَصرَُكُم اللَُّه بَِبْدٍر َوأَنـُْتْم أَِذلٌَّة فَاتـَُّقوا اللََّه َلَعلَُّكْم َتْشُكُرونَ ﴿وكأنه يشري إىل ما جاء يف قوله تعاىل:  ٣٠٧

 )١٢٣عمران:
ٌد خاُص. يقال: َغَبْطُت الرُجل أَْغِبطُه َغْبطا، إذا اْشتَـَهَيْت أن يكون لك ِمْثُل ماله، وأن يَُدوم عليه ما الَغْبط: َحسَ  ٣٠٨

هو فيه. خبالف احلسد، وَحَسْدتُه أْحُسُده َحَسداً إذا اْشتَـَهْيَت أن يكون لك ماله وأْن يـَُزول عنه ما هو فيه. النهاية يف 
 ٦٣٣/  ٣غريب األثر 

ْغَلُق. وقد أَْرَتَج إرتاجه:  ٣٠٩
ُ
إنغالقه وامتناعه. وأصل الكلمة من(رتج) الرََّتُج والرِّتاُج الباُب العظيم. وقيل: هو الباب امل

  الباَب ِإذا أَغلقه ِإغالقاً وثيقاً، وأَنشد: 
  وِإنَّني لَبَـْيَن رِتَاٍج ُمْقَفٍل وَمَقامِ     الم تـََرني عاَهْدُت رَبِّي 

  ٢٧٩/  ٢لسان العرب 
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صاحب الفقام  ،اهللاوأشهد أن حممدا رسول  ،اهللا االه الفأنا أشهد أن ال  ،ُمدَّ يدك، شبهةالهذه 
 واستجلسين ،وغاب عين ،تكلفال باالوكان قبل ذلك ال يقوم  ،واهتزَّ فرحاً  ،لفرط سروره قائماً 

 سعيالوأمر خواصَّه ب ،راكب على أنبلهااملومحلين من  ،البس أجلَّهااملمن  وأفاض عليَّ  ،عودتهإىل 
  امع بني يديَّ.اجلإىل 

 ألنَّ  ،سجداملوقت حضوري يف إىل  توقفالتأخري و الوأمره ب ،طيباخلإىل  صاحب قد تقدمالوكان 
إىل  سريتصاحب بتفصيله فاليت أمر البَّة اجلياطون من خياطة اخل أْن فرغإىل  وقت قد ضاقال
وارتجَّ . حني أشرفت عليهم ،سجداملمن مجاعة أهل تكبري الوارتفع  ،ماعة يف انتظارياجلو  ،امعاجل
  . r اهللاامع من صالAم على رسول اجلسجد امل

 اهللاأبو بكر حممد بن عبد ،وعاظالملك  ،دينالقاضي صدر الناس الووعظ  ،نرباملطيب اخلمث رقى 
غ يف الوب ،دايةاهلتيقُِّظ و ال به من اهللامدحي وإمحاِد ما أيدين وأطنب يف  ،رحيم بن للْ البن عبد
  . لس متعلقاً يباwوكان وأكثر  ،وصفالغة جتاوز حد الذلك مب

 جج احلإبتدأُت بتحرير  –نحر الأعين ليلة عيد  –يوم الويف عشية ذلك 
ُ
فتها يف  الو  ،حمة لليهودامل

وانتسخ مين يف عدة بقاع نسخ   ،وطار خربه ،كتابالواشتهرذلك  ،يهودالومسيتها إفحام  ،كتاب
نام مل يكن باعثاً املأن  –ن اآل –فليعلم  .عجمالعراق وبلد الوديار بكر و  ،ااهلوصل وأعماملب ،كثرية

نامات امله بالعاقل ال جيوز أن ينخدع عن أحو الفإن  –يهودية الأي  –ول األذهب املعلى ترك 
نام املوأما  ،دايةاهلو  النتقاإلرباهني هي سبب الجج و حلافتلك . حالم من غري برهان وال دليلاألو 

ق بعد هذا احلرتبص بإعالن كلمة الغفلة و التمادي يف الزدجار من اإلنتباه و اإلفإمنا كانت فائدته 
  . إرتقاباً ملوت أيب

 ال على حممد وعلى اهللاصلى  ،دايةاهلونور  ،مياناإلونور  ،قاحلوكلمة اإلسالم، مد هللا على احلف
   .٣١٠حبه وسلموص

  
  هكذا أسلمت

  )جاك ايف كوستو(مكتشف الباحث القصة إسالم 
وينوهون به يف كل اكتشاف يهللون له ويفخرون إىل  علماءالفرتة قصرية حىت يصل ال تكاد متر 

ناس بأن الفتقوم حجة جديدة على  ،ذلكإىل  كرمي قد سبقالقران المث ال يلبثون أن جيدوا  ،مكان
ويتبع  ،وأن العذر ملن مل يؤمن به ،ما ورد فيه ما ورد ،اهللامل يكن من عند ولو  ،حققران الهذا 

                                                 
 ا خمتصر شديد مما دونه السموال عن حياته...هذ ٣١٠
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  ! ذي أنزل على قلبهالكرمي الرسول ال
باحث التلك هي قصة إسالم  ،املعالعلمية يف الدوائر الغربية و الصحافة الوهذه قصة أثارت اهتمام 

  . جاك ايف كوستو)(كتشف املو 
  .٣١١شباب نشاطاً وتفكرياً وختطيطاالشرخ  كأنه يف  الم وما ز ١٩١٠رجل ولد سنة 

ميان اإل املانه اعترب نفسه ولد من جديد يف ع :عمرالومما زاد من نشاطه وحيويته وهو يف هذا 
  . عظيماإلسالم ال املع ،نورالداية و اهلو 

خرتع املغطاس ال :ذي امتهن مهنته هذه من قبل أكثر من ستني سنةالقدمي البحار الكوستو هو 
  . املعال العماألؤلف رجل املديب األكاتب الوسيقار املرسام لاكتشف امل

 ،)تلفزيون(الضيء املستار الناس من وراء الناس منذ عشرين عامًا يعرض جتاربه على اللقد شاهده 
لفني(اليُروِّض  ،غارقةالسفن اليكتشف  ضخامة الثل يف املوهو دابة حبرية كبرية يضرب به  -  )دُّ

لؤلؤ ال، يبحث عن بحاراليغوص يف أعماق  ،يتاناحل يتابع ،باشرةبعد صيدها م –سمن الو 
ذين حييون حياة السكانه إىل  –نوبية اجلوهو mر يف أمريكا  –مزون األيشق صدر  ،رجاناملو 
 وامسه ،تلفزيونالذي يعرضه الربنامج الناس يف الوقد شاهده  ،فضاءالجرية يف عصر احلعصور ال
  . )بحارالأسرار (

قيقة احلفأخذ يبحث عن  ،وحركت وجدانه وأشغلت فكره ،جارب علمية هزَّت نفسهمّر كوستو بت
  . وتطمئن به نفسه ،ذي يقف عندهالل احلو 

 ،لفت انتباهه مالحظة غريبة أثارت عجبه وفضوله ،هول وهو يف قمة تأمالتهاwوظل يبحث يف 
توسط املبيض األبحر اليف يت حتيا وتعيش ال –ية من نبات وحيوان احلكائنات الذلك أنه الحظ أن 

  ختتلف يف دقائق تركيبها –
قيقة أحبركوستو احلوإلمتحان هذه  !اور لهاwطلسي األيط احمليت حتيا وتعيش يف العن شبيهاAا 
وبدأ  ،بحرينالفاصل بني ال دُّ احلوهو  ،ربزخالحيث ) مضيق جبل طارق(إىل  علميةالتصحبه بعثته 

ولية األقائق احلأثارت (( :فنسمعه ينادي ،غريبالسر اله هذا ليسفر ل ،تنقيبالسري و البحث و ال
إذ حتققنا من جريان سيل مائي يفصل بني مياه أُمر أثارت فضويل ودهشيت إىل  هاياليت توصلنا ال
  . ))خر أو خيتلط بهاآلفال يدع أحدمها يالمس  ،طلسياأليط احملو  ،توسطاملبيض األبحر ال

                                                 
انتقل قبل سنوات معدودة إىل رمحة ربه الرحيم، نرجوا اهللا تعاىل أن يسكنه فسيح جناته، ملا قدم للمسلم املعاصر  ٣١١

من أدلة دامغة، وحقائق علمية، ال ميكن إنكارها، وقد جاءت مطابقة ملا جاء يف القران الكرمي، أن مياه البحار 
 يطات ذوات الرتاكيب املختلفة ال ختتلط أبداً، كما ستجد يف طيات حبثه الرائع.واحمل
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 ،مالحظة مماثلةإىل  بحارالانية يف علوم امللقد سبقتنا بعثة (( :قولهإىل  كابنت كوستوالويضيف 
باب  - وذلك يف موضع مضيق  ،ندياهليط احملمحر و األبحر الفاصل بني الد احلتنصب على 

وما  ،اص بهاخلويرتك لكل منها كيانه  ،ياه أيضاً املفهناك يقوم تيارمائي مينع اختالط  ،- ندب امل
   ) ……)حيتويه من نبات وحيوان

يطات ذوات احملبحار و المياه  إنَّ  : وضع فرصة علمية مفادهااىلبحار المرعند رائدنا األوانتهى 
  . حاجز مائي مينع امتزاجهما لوذلك بفع ،ختلفة ال ختتلط أبداً املرتاكيب ال

بوصفه من مر األيف هذا  )موريس بوكيل(انه حدَّث صديقًا له امسه  –بعد ذلك  –وذكر كوستو 
  ! املعالهولة يف هذا اwعجائب ال

إذا اردت  :) هزَّه هـزاً عنيفـاً بقولـهبوكيلإذ روى كوستو أن صديق ( ،عظمىالفجآة املوهنا حصلت 
 أن تراجــع  االفمــا عليـك  ،قيقـةاحلان وتكشــف هـذه االملـأن تعـرف أنـت ومــن سـبقك مـن زمالئــك 

  !!ربعمائة سنةف وأالنبأ قبل الذي قصَّ علينا هذا ) القران(ال قدساملسلمني املكتاب 
فرنســية اراجعــه يف شــوق وترقــب الأو نكليزيــة اإلكــرمي يف ترمجتــه القــران الإىل  فأســرعت كوســتو:  القــ

نَـُهَمـا * َبْحـرَْيِن يـَْلَتِقيَـانِ الَمـرََج ﴿: رمحنالـثالث من سـورة اليات اآليف يت نصب عيينَّ الفوجدت ض بـَيـْ
بَانِ ِء رَبُِّكمَ االفَِبَأيِّ * بـَْرزٌَخ ال يـَْبِغَياِن     .٣١٢!.!﴾ا ُتَكذِّ
فكل  ،عذب يتجاوران ويلتقيان وال ميتزجانالبحر ال و احلاملبحر ال أرسال اىل تعاهللان  :وتفسريها يقول

هو  :ربزخالو  ،بسبب أن بينهما برزخًا ال يلتقيان ،كيمياويةالمنهما حمتفظ خيصائصه ومكوناته 
مازجة املخرباآلأحدمها على  فال يطغى ،ضيق يفصل بينهمااملفاصل من مياه الاجز و احل
   ختالط.اإلو 

َبْحـرَْيِن َهـَذا َعـْذٌب فـُـرَاٌت الِذي َمـرََج الـَوُهـَو ﴿ :فرقـانالمسـني مـن سـورة اخلثـة و الثاليـة اآلمث وجدت 
نَـُهَما بـَْرَزخاً َوِحْجراً َحمُْجوراً     .٣١٣﴾َوَهَذا ِمْلٌح ُأَجاٌج َوَجَعَل بـَيـْ

 ،ان وال ميتزجـان مـع بعضـهماجـبحـرين متالصـقني ال خيتلطالوأرسـل   بقدرته خلىاهللاإن  :وتفسريها
تكوينيـة فأحـدمها البـل يبقـى كـل مـاٍء حمتفظـاً بأوصـافه  ،ماًء ذا خصائص ومركبات جديدة فيكونان

أي  :خـر: [ ملـح أجـاج ]اآلو  ،قاطع للعطش من فرط عذوبتـه ،عذوبةالأي شديد  :]عذب فرات[
يت تكيفت للعيش فيـه [ وجعـل بينهمـا الل منهما نباته وحيوانه وولك ،رارةاملمرٌّ شديد  ،لوحةاملغ الب

أي  :]وحجـراً حمجـوراً [ خـر:اآلال يغلـب ويطغـى أحـدمها علـى  ضـيقاملأي حاجزاً من ماء  :برزخاً ]
                                                 

 ٢١ - ١٩سورة الرمحن اآلية  ٣١٢
 ٥٣سورة الفرقان اآلية  ٣١٣
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ا يف مـــاء ذي أوصـــاف ومكونـــات ، وامتزاجهمـــا مـــع بعضـــهمخـــراآلإىل  ومنعـــاً مـــن وصـــول أحـــدمها
   .٣١٤جديدة
وأن محمـداً  ،اهللامـن  هـو وحـيٌ قـران ال ن أشـهد وأعتقـد يقينـاً أنَّ اآل :كوسـتو  النتيجـة قـالوفي 
معاصــر يحبــو فــي أثــر مــا جــاء بــه فــي أنــاة وصــبرعلى فتــرة أربعــة ال علــمَ ال وأنَّ  ، ورســولهاهللانبــي 

يبحـث فيهـا عـن  ،حياة جديدةاإلسالم   يف ظلِّ املعالواستأنف هذا  .زمنالعشر قرناً مضت من 
يــوم السـرار األ فـإذا 7ـذه ،جمهـول امليف عـ حُ لغـزاً يسـبَ  ،انـت منـذ وقـت قريـبيت كالسـرار األزيـد مـن امل

   !!قرآنالم عنها حقيقة يتكلّ 
تقــــرع آذان  ،خرتعــــاتاملبــــداع و اإل املواكتشــــافات جديــــدة يف عــــ ،غز قواعــــد علميــــة ثابتــــةلَّ الوإذا بــــ

ـــــأَ ﴿ :فتخـــــاطبهم ،جحـــــودهم م علـــــى كفـــــرهم وهُ بُـ وتـــــؤنـِّ  ،غـــــافلني يف كـــــلِّ حـــــنيٍ ال ِء رَبُِّكَمـــــا االيِّ فَِب
بَانِ     ..٣١٥﴾ُتَكذِّ

 .ال يبغـي أحـدمها علـى صـاحبه فيغلبـه :جماهـد القـ ،أي حـاجز :﴾بينهمـا بـرزخ﴿ :اىلويف قوله تع 
ربزخ الــبحــرين يلتقيــان لــوال المــرج  :كــالمالوتقــدير  ،أن يلتقيــا ﴾ال يبغيــان﴿ومعــىن  :ابــن زيــد الوقــ
بحـــران شـــيئا واحـــدا وهـــو  الدنيا صـــار الـــ يف انقضـــاء اهللاذي بينهمـــا ال يبغيـــان أن يلتقيـــا فـــإذا أذن الـــ

   ١٤١/ ١٧قران الامع ألحكام اجل .﴾بحار فجرتالوإذا ﴿ اىلكقوله تع
  

  قصة إسالم بلجيكيتان
شخصيات الوكان من  ،يغتبلالند عمل مع مجاعة اهلوجوده يف  لبأنه خال )ع .م(خ األحدثين 

وقد كان من نصيبه  ،نداهلقيم يف املو  ،نسيةاجلداين سو الطيب الشيخ حممد الفضيلة  ،7ايت تأثر ال
 نوروجهه اىل تعاهللاولكن  وهو رجل سوداين ،الماجلج زوجتني بلجيكيتني غاية يف أنه قد تزوَّ 

  ...وجهال ال من مجاىل تعاهللاميان أفضل عند اإل الفإن مجاإلسالم، بنور 
 اهللافإن  ،بشرةالرغم أنه أمسر  ،ههبتسامة ال تفارق وجاإلو  ،قلبالطيب طيب الشيخ حممد الكان 
إىل   ال ينظراهللاإن (( :r اهللالقول رسول  ،نساناإلقلب إىل  بل ،نساناإللون بشرة إىل  ال ينظر

 ،ناسالوجه حمل نظر الو  ،اهللاقلب حمل نظر ال) ف)قلوبكمإىل  ولكن ينظر ،صوركمإىل  أجسامكم وال

                                                 
ولو نظرنا إىل املتقدمني من علماء السلف، فإmم مل خيتلفوا كثرياً عن معاصرينا من العلماء فقد فسروا هذه اآلية  ٣١٤

ماء املعاصرين الذين عاشوا يف زمن التقدم العلمي احلاصل اآلن: ومما نقل القرطيب من اآلراء قول قريبًا من تفاسري العل
 إنه البحر املاحل واألmارالعذبة. ﴾َمرََج الَبْحرَْيِن يـَْلَتِقَيانِ ﴿ابن جريج يف قوله تعاىل: 

  ١٣-١٠ص  -م ١٩٩٠غداد ب –مطبعة دار اخللود  -من كتاب روائع وطرائف لفضيلة الشيخ ابراهيم النعمة ٣١٥
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١٧٧ 
 لماذا اعتنقنا اإلسالم دينا؟

   ...وانااللال ب العماإلتفاضل بالف
  اركة مبالرحلة ال

 أن اىل تعاهللاوقدر  ،ارجني للتبليغاخلعرب ال: كنت مع جمموعة من )ع .م(خ األقصة اليقول راوي 
 :)) مسجدايلبنكال و ((سوداين يف مقره يف مسجد الطيب الفاضل حممد الشيخ النكون يف رفقة 

منك  دُ ياشيخ حممد نري :نوداهلخوة اإلله بعض  الق ،وبينما حنن حوله ،احلصالرجل الأي مسجد 
  ..ة زواجكعرب عن قصَّ التتحدث إلخوانك  أنْ 

  ! شيخ من إعجوبةالهل يف زواج  ،فتعجبنا :راوياليقول 
  ...نساءالناس أتزوج مثىن من الوحيد من الأنا  لستُ  :الشيخ وقالفضحك 

فحدثنا  ،القو األال ب الفعاألناس يتأثرون بالفإن  ،وعظات لكل مسلمولكن يف زواجك عرب  :واالق
  ...ة زواجكصَّ عن ق

  ؟ كيف بدأت قصة زواجه
عملـــي يف حمـــل صغريمتواضـــع يف مدينـــة  حمـــلَ  إنَّ  :طبيـــب قصـــة زواجـــه قـــائالً الشـــيخ حممـــد الحتـــدث 
 ،بلجيكيــةالعاصــمة الماركــت كبــري يف  بضــاعة مــن ســوبرالمــن  ق مــا أحتاجــهوكنــت أتســو  ،بلجيكيــة

نصــرانية الديانــة العلــى  ،واجزَّ الــ نِّ تجرفتــاتني يف ِســاملعــامالت يف هــذا الوظفــات املوكانــت مــن ضــمن 
  ...روجاخل اىلتجر املإىل  منذ دخويل ،تراقبانين عن كثب

ملاذا ختتلف عن باقي  ؟ما سرك ،من أين أنت :غريبالا اهلبسؤ  نَّ يام فاجأتين إحداهُ األففي أحد 
  تجر؟املرواد هذا 
   ؟يت منتلكهاالفتان ال الماجلا رغم نّ عَ  كَ رَ بصَ  ملا تغضُّ 
  ؟ ناساليت نراها بني شفتيك عند لقاءك بالبتسامات اإلب ما سب

   ؟داركإىل  زائد يف حسابك بعد وصولكالبلغ املمن أمرك أن تعيد 
  ؟ عرفناك كذبت علينا مرة واحدة منذ أنْ   كَ نرَ  ملْ 

، فأنا مسلم :فقلت هلا يم نبينا حممد النيف تعاحليم ديننا السلوك من تعالوهذا  ،إن هذا ليس بِسرٍّ
r...  
   ؟جرال يفعلون مثلما تفعلتْ املن هذا قون مِ سلمني يتسوَّ املإن هناك كثرياً من  :تالق

  ...نساءالفهم ال يغضون أبصارهم عن 
ال اإلسالم، مذنبون يف نظر  فهم عصاتٌ اإلسالم، يم الهؤالء مسلمون اليطبقون تع: قائالً أجبت 
  ...فقط بل ميثلون أنفسهم ،اإلسالميدين الميثلون 
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 لماذا اعتنقنا اإلسالم دينا؟

  ...رأةاملولكنين مسعت أنكم حتقرون  :تالق
   ؟علمالمن أين لِك هذا  :قلت
وجب  ،رجل وهو يصلياللب إذا مروا أمام كالرأة و امل ،ةاإلسالميديانة اليف  انَّ  قسُّ الأخربنا  :تالق

   .٣١٦كلب سواءالرأة و املفعندكم  ،صالةالعليه إعادة 
ثمينة حنافظ عليهـا وعلـى كرامتهـا وعفتهـا الوهرة اجلرأة عندنا كامل إنَّ  ،هذا قلٌب للحقائق :فقلت هلا

ــالهلــا ذين يريــدون الــ ،بشــريةالذئاب الــو  ،عــابثنيالمــن عبــث  رأة عنــده ســلعة املفــ قــسُّ الر، أمــا هــذا شَّ
 رأة منـذ والدAـا هـي مكرمـةاملـ ،نيـفاحليم ديننـا الولكـن يف تعـ ،يباع يف أخبس مثن ،بصلالرخيصة ك

نـار، فعـن اللـه حجابـاً مـن  وأحسـن تربيتهـا كـنَّ  ، لهاىل تعاهللاه ناث ورضي مبا قسماإلومن رزق من 
تين فلـم جتـد عنـدي شـيئاً غـري متـرة الفسـ ،اءتين امرأة ومعها ابنتـان هلـاج :تالق rنيب الائشة زوج ع

مث قامـــت فخرجـــت  ،فأعطيتهـــا إياهـــا فأخـــذAا فقســـمتها بـــني ابنتيهـــا ومل تأكـــل منهـــا شـــيئاً  ،واحـــدة
بنـات بشـيء المن ابتلـي مـن (( :rنيب ال الفحدثته حديثها فق rنيب صلى الوابنتاها فدخل علي 

   .٣١٧)) رواه مسلمناراليهن كن له سرتاً من الفأحسن 
 ولكــن لــيس معــىن هــذا أنَّ  ،بيــتالباشــرعن إدارة املســؤول املرجــل هــو النيــف احلصــحيح إن يف ديننــا 

  ...رأةاملهو أفضل من  جلَ رَّ ال
رأة ال تسـتطيع املـإننـا علـى يقـني أن اإلسالم، من أجل تشويه صورة  ،دينالفهذا تدليس من أعداء 

  . ..رجلالنثوية ال تساعدها كاألفإن طبيعتها  ،رجل بشكل عامالشاقة كال العماألقيام بال
روب احلـنسـاء يف العلـى ال تسـتطيع أن تعَتِمـد  رأةاملـرجـل و اليت تـدعي أmـا سـاوت بـني الدول الفإن 

ـــر بـــني أجـــر rكـــرمي الإن رســـولنا  ســـب ضـــئيلة بناألشـــاقة ال العمـــاألو  قيـــام ال دين وأن أجـــرالـــو ال ِب
مـن أحـق  :الفقـ r اهللارسـول إىل  اء رجـلجـ: الأيب هريرة ق نع اىل تعاهللام أعظم عند األ احلمبص
   ؟ناس حبسن صحابيتال
 :القــ ؟مث مــن ال) قــ)مث أمــك((: القــ ؟مث مــن ال) قــ)مث أمــك(( :القــ مث مــن :ال) قــ)أمــك(( :القــ

                                                 
ذكر عندها ما يقطع الصالة فقالوا يقطعها الكلب واحلمار واملرأة قالت: لقد  rعن عائشة رضي اهللا عنها، أنه  ٣١٦

جعلتمونا كالبا لقد رأيت النيب عليه السالم يصلي، وإين لبينه وبني القبلة وأنا مضطجعة على السرير، فتكون يل احلاجة 
  )٤٨٩( ١/١٩٢سل إنسالًال.. صحيح البخاري فأكره أن أستقبله فأن

. كما يف ٣/١١قال الشوكاين: وأما املرأة غري احلائض والكلب الذي ليس بأسود فقد فال يقطعان الصالة نيل األوطار 
 رواية ابن ماجه والرتمذي... فال حتقري للمرأة

  )٦٢٩( ٤/٢٠٢٧رواه مسلم  ٣١٧
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 لماذا اعتنقنا اإلسالم دينا؟

   .٣١٨)) رواه مسلممث أبوك((
من كتاب  ،رأةاملصرحية يف حق  وما جاء من نصوص ،علمالله من  اىل تعاهللاشيخ مبا يسر اليستطرد 

   ؟!!!فهذا دينكم :تاالوق هنَّ وجوه يف دَّهشةالفرأى  ،r وسنة رسوله اهللا
  نعم هذا هو ديننا :شيخال الق

  ! مفآجآتالوبدأت 
  ؟ ننا سنواجه مصاعب مجة يف حياتناولكاإلسالم، نريد اعتناق  :تاالق
   ؟صاعباملما هذه  :شيخال
وال جيوز  ،ألننا مسلمات ،وال يتزوجنا أحدٌ  ،بيت أوالً الرد من طَّ الإننا سنواجه عقوبة  :تاالق

   ..للنصراين أن يتزوج مسلمة ثانياً 
   !أنا مستعد للزواج منكنهلنَّ وجبرأة  أن أقول اىل تعاهللامين اهللقد  :شيخال
ماذا نقول وماذا اإلسالم، إىل  طريقالولكننا نريد أن تعلمنا  ،زواج منك بعد إسالمناالوافقنا  :تاالق

   ؟نفعل
زكـاة الصـوم و الصـالة و الوضـوء و الشـهادتني و العـن اإلسـالم، ذه كتـب مبسـطة عـن مبـادئ ه :شيخال
  ...ج وغريهااحلو 

فكانتا  ،بقناعة نادرة اإلسالميجاب احلشهادتني ولبسن البعد فرتة قصرية أعلنَّ اسالمهنَّ ونطقن ب
  ...سوداينالطيب الليل حممد اجلشيخ المن نصيب هذا 

 بعـد اخنـراطهنَّ  ،بلجيكياتال سبباً يف هداية مائة من اىل تعاهللافجعلهن  :طيبالشيخ حممد اليقول 
  . اىل تعاهللاإىل  دعوةاليف سلك 

 :ال حيث قايلغز الشيخ حممد ال اىل تعاهللا ورحم ،كثرياتالشيخ كان سببًا هلداية النعم إن سلوك 
  ...عجب بك قد يذوب فيكامل
  ...يباwسداد إنه نعم التوفيق و ال أن يكتب هلن اىل تعاهللا لأنس

  

                                                 
 )٢٥٤٨( ٤/١٩٨٤رواه مسلم  ٣١٨
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 لماذا اعتنقنا اإلسالم دينا؟

  خاتمةال
حيوي  وهو ،دداجلسلمني املعزاء من األألخويت  ديّةً هه  أن أقدماألاليسعين ، كتابالا يف ختام هذ
كماء احلعلماء و ال من بة مباركةعن إسالم خن، واقعيةالقصص الن م ،رائعة على جمموعة يف طياته

 قدمياً املعاللف أقطار تمن خم ،ختلفةاملختصاصات اإلمن ذوي وغريهم فانون الو  فكرالوأصحاب 
دين ال هلذا اىل تعاهللايت كانوا عليها، هداهم العقائد الفكار و األشاق وطويل مع  وحديثًا بعد صراع

، ومكابرة ومساعهم له دون تعصبأق احلدين الحبثهم عن  ،بنياملق احلإىل  موسبب وصوهل ،عظيمال
لَُّه الِذيَن َهَداُهُم الَقْوَل فـََيتَِّبُعوَن َأْحَسَنُه أُولَِئَك الِذيَن َيْسَتِمُعوَن ال﴿ :اىلتع وكأmم استجابوا لقوله

 ،رباينالتكرمي الوا من اليوفق هؤالء فيما ن  أناىل تعاهللاأدعوا  ،١٨زمر:ال ﴾َبابِ االلَوأُولَِئَك ُهْم أُوُلو 
  يباwإنه نعم 

  
  

من شهر شباط  ٣موافق ال - ه١٤٢٧من شهر صفر  ١٣كتاب في اليف لأنتهيت من تا
  م٢٠٠٧

  
  مؤلفال 
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١٨١ 
 لماذا اعتنقنا اإلسالم دينا؟

  مصادرال
/ ١ط –قــــاهرة ال –عــــريب اللــــيج اخلمؤسســــة  ،ســــلمةاملفرنســــية الخــــت األإىل  إجابــــات حامســــة -١

 م ١٩٨٧ - -ه١٤٠٧
 املعـــ ،رمحن طعيمـــةالدكتور صـــابر عبـــدالـــيف التـــ ،اإلســـالمي املعـــالفكـــري علـــى الزو غالأخطـــار  -٢
 .م١٩٨٤- -ه١/١٤٠٤رياض طال –كتبال
 م ١٩٧٦قاهرة ال –عتصام اإلدار  –ليم عويس احلستاذ عبداأل :أوالً اإلسالم  -٣
 ١ط –بــريوت  -شــاميةالدار الــ ،ميــد حممــود طهمــازاحليف عبدالتــاإلســالم، نســان يف نظــر اإل -٤

 م ٢٠٠٤- -ه١٤٢٥
 ،عصـاباألدماغ و الـخصائي يف جراحـة األ ،بورياجلور أمحد عدنان دكتال :بقلم ،آفاق علمية  -٥
 نباراأل –بال  ط
ــ ،قاحلإظهــار  -٦ ــ خليــل اهللاشــيخ رمحــة العالمــة اليف الت  –دينيــة الثقافــة المكتبــة  –نــدي اهلرمحن ال
 للطباعة  اإلسالميركز امل –قاهرة ال
غـريب املبـن حيـىي  السـمو الهتدى امللإلمام  ،rنيب الورؤياه  السمو لايهود وقصة إسالم الإفحام  -٧
ــق  ،-ه٥٧٠تــوىف ســنة امل ــحتقيــق وتعلي ة اإلســالميفلســفة القســم  ،شــرقاويال اهللادكتور حممــد عبــدال

فتـاء اإلعلميـة و البحـوث العامـة لدراسـات الرئاسـة الطبع ونشر يف  –قاهرة الجامعة  –علوم البكلية 
 م ١٤٠٧ ٢سعودية طالعربية الملكة امل –رياض ال –رشاد اإلدعوة و الو 
عروف بابن قـيم امل حممد بن ايب بكر اهللادين ايب عبد المشس –ني املعالوقعني عن رب املأعالم  -٨
 -لبنـان –بـريوت  -يـلاجلدار  –ف و رؤ الـطـه عبـد  تقـدمي وتعليـق –هجريـة ٧٥١توىف سنةاملوزية اجل

 ط بال
عارف املمطبعة  ،م١٩٨٢ - -ه١/١٤٠٢ومرد طاجلمد كرمي ن حمالقران الضار يف احلإنسان  -٩
 بغداد  –
م ١٤٥٣من سـنة  ،١٨ – ١٦قرون الفرنسية الثورة ال –نهضة العصر  ،ديثاحلتاريخ أوربا  -١٠
 رتبية الكلية   –ستنصرية املجامعة  ،دمهياألدكتورحممد مظفر ال ،م١٧٨٩ –
 ،عـــريبالكتـــاب الدار  - -ه٢٧٦ تـــوىف ســـنةاملدينوري الـــابـــن قتيبـــة  ،ديثاحلـــتأويـــل خمتلـــف  -١١

 لبنان  -بريوت 
تــوىف املدمشـقي القرشــي الفـداء امساعيـل ابــن كثـري الافظ ايب احلــلإلمـام  ،عظــيمالقـران التفسـري  -١٢

  ١لبنان ط –يل بريوتاجلدار  ،-ه٧٧٤سنة 
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 ٥ط –عمـان  ،بشـائرالمنشـورات مكتبـة  ،عـوض منصـور .د. أ ،ضاراملنافع و املتلفزيون بني ال-١٣
  م١٩٩٣/ 
ــت ال –نــار املمكتبــة  – )ليوبولــدفايس(لألســتاذ حممــد أســد  ،تقليــدال -١٤ كتــب املمطــابع  –كوي

   دمشق – اإلسالمي
ــــة دار  –حممــــود طحــــان . د ديثاحلــــتيســــري مصــــطلح  -١٥ ــــمكتب  ٦ - ط –كويــــت ال- رتاثال

١٩٨٤ -١٤٠٤  
مؤسسـة  ،قرضـاوياليوسـف  دكتورالـلفضلة  ،عاصرةاملة و الصاألة بني اإلسالميعربية الثقافة ال -١٦
  م ٢٠٠١ - -ه١٤٢١– ١بريوت لبنان ط –ة الرسال

وزارة  ةمطبعــ –صـاوي الد. صـالح  ،عاصـرامل اإلســالميعمـل التغـريات يف مسـرية املثوابـت و ال -١٧
   م١٩٩٨ -ه١٤١٨/  ٢رتبية طال

زرجـي خلانصـاري اال حممد بن أمحد بـن أيب بكـر بـن فـرح اهللاأليب عبد قران الامع الحكام اجل -١٨
ــــــاب الدار  ،-ه٦٧١تــــــوىف ســــــنة املقــــــرطيب الندلســــــي اال  ٣نشــــــر مصــــــر طالعــــــريب للطباعــــــة و الكت

 م١٩٧٦ – -ه١٣٨٧
  عراقالم ٢٠٠٢شباط  ١٠عدد الزمن الجريدة  -١٩
  -ه١٤٢٢رمضان  ٦عدد الماراتية اإلحتاد اإلجريدة  -٢٠
دار  –عباسالراين أو احل ليم بن تيميةاحلأمحد بن عبد ،سيحاململن بدل دين صحيح الواب اجل -٢١
 و عسـكرالعزيزأمحد الد.علي حسـن ناصـرود.عبد :حتقيقيق -ه١٤١٤/ ١ط –رياضال –عاصمة ال

  د.أمحد بن حممد
 ،رزاقالحتقيق وتعليـق أبـو بكرعبـد ،زهراألذي أصبح استاذاً جبامعة النكليزي اإليه البالراقص  -٢٢
  م١٩٩١قاهرة ال –عتصام اإلدار 
  م ١٩٩٠بغداد  –لود اخلمطبعة دار  -نعمةالشيخ ابراهيم الضيلة روائع وطرائف لف -٢٣
نسـائي الرمحن الـأبـو عبـد  أمحـد بـن شـعيب، ميـان وشـرائعهاإليف كتـاب  )تىن(اwنسائي السنن  -٢٤
حلـب  –ة اإلسـالميطبوعـات املمكتـب  ،فتاح أبو غدةالشيخ عبد البتحقيق  -ه٣٠٣توىف سنة امل
  م ١٩٨٦ – -ه-١٤٠ ٢ط
فــــرج الدين أيب الـــ الافظ مجـــاحلــــتصـــنيف  ،زاهـــدالليفـــة اخلعزيز الومناقـــب عمـــر بــــن عبدســـرية  -٢٥
دار  –ستاذ نعيم زرزور األتعليف  - -ه٥٩٧توىف سنة املبغدادي القرشي الوزي اجلرمحن بن العبد
  م١٩٨٤ - -ه١٤٠٤ ١لبنان ط –بريوت  –علمية الكتب ال
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، مؤسســـة r اهللاقرابـــة رســـول  صـــحابة بـــاب مناقـــبالبخـــاري يف كتـــاب فضـــائل الصـــحيح  -٢٦
   لبنان –بريوت  ،عريبالتاريخ ال

دار  ،-ه٢٦١تـوىف سـنة امل ،نيسـابوريالجـاج احلسن مسلم بـن احلصحيح مسلم لإلمام ايب  -٢٧
   م١٩٧٨ – -ه١٣٩٨– ٢باقي طالشراف عليه حممد فؤاد عبد االعىن بطبعه و  ،فكرال

 Jefferyد. جفــري النــج اإلســالم نــق إنطباعــات أمريكـي إعت ،ميــاناإلصـراع مــن أجــل ال -٢٨
Lang،  رخصــة لكتــاب املعربيــة الرتمجــة ال ،عبســيالدكتور منــذر الــترمجــةStruggling to 

Surrender  ٢ط بـــــريوت لبنـــــان –عاصـــــر املفكـــــر الدار  –ســـــورية  –دمشـــــق  –فكـــــر الدار /
  -ه١٤٢١
رابعة عشر، لاسنة ال١٤٦عدد ال –م ٢٠٠٢اغستس  - - ه١٤٢٣وىل األمجادى  –ية املعال -٢٩

  كويت.ال –ة اإلسالميريية اخليئة اهلمن أصدار 
دين ايب حممد حممـود بـن حممـود بـن العالمة بدر البخاري لالمام القاري شرح صحيح العمدة  -٣٠

 ١/١٤٢١لبنــان /ط -وتبــري  حممــود حممــد اهللاضــبط وتصــحيح عبــد ٨٥٥تــوىف ســنة املعيــين الامحــد 
   -ه
   ودود يوسفالعبد .أبيدوا أهلهالم اإلسدمروا  :غرب يقولونالقادة  -٣١

  م ١٩٩٤ - -ه١٤١٣نشر النور للطباعة و الدار  – )املعال لجال( 
  شابات إمتيازأمحدالللشباب و  ،دداجلقصص واقعية عن مسلمي أمريكا  -٣٢
   ...وادياجلدكتور كاظم ال ومراجعة دينالغين سعدالدجانة عبد  :ترمجة

 TRUE STORIES OF AMERICAN NEW MUSLIMS  )For Youth and 
Ladies) Imtiaz Ahmed M.S. ،M phil (London( 

دار  ،منشـــورات ،قـــامسيالدين الـــ الديث.حممـــد مجـــاحلتحـــديث مـــن فنـــون مصـــطلح القواعـــد  -٣٣
   لبنان -بريوت ،علميةالكتب ال

  موريس بوكاي  ،علمالو قران القدس و املكتاب ال -٣٤
 -ه١٤١٤/ ٢شـــروق طالدار  –حممـــد قطـــب  ،ة عقيـــدة وشـــريعة ومهـــاج حيـــااهللا االه الـــال -٣٥

  م ١٩٩٣
قطـــار عـــن ســـبب األفكـــر يف خمتلـــف ال الت لنخبـــة مـــن رجـــاالقـــاملجمموعـــة مـــن  ،ملـــاذا أســـلمنا -٣٦

تعلـيم ورعايـة الرتبيـة و الثـاين وزير الشـيخ قاسـم بـن محـد العربيـة وطبـع بأمر الإىل  تـرجماإلسـالم، اعتناقهم 
م مطـابع قطـر ١٩٧٤ - -ه١٣٩٤ ٢يد أبـو يوسـف طسـالترمجة مصـطفى جـرب، مراجعـة  ،شبابال
  وطنيةال
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 –نـــدوي الســـين احلســـن علـــي احلســـيد أيب اليف الســـلمني / تـــامل باحنطـــاط املعـــالمـــاذا خســـر  -٣٧
  ٣مصر ط –عروبة المكتبة دار 

 ٤لبنــــان ط –بــــريوت  –ة الرســــالمؤسســــة  ،فتحــــي يكــــن –مــــاذا يعــــين انتمــــائي لإلســــالم  - ٣٨
  ١٤٨ص م١٩٧٩ - -ه١٣٩٩
مراجعـــة  فهمـــي مشّـــا :ترمجـــة ،حـــد داوداالربوفيســـور عبداليف التـــ ،قـــدساملكتـــاب الحممـــد يف  -٣٩

 -١٤٠٥/  ١دينية بدولة قطـر طالشؤون الشرعية و الاكم احملرئاسة ال .ّصديقالأمحد حممد  :وتعليق
  م١٩٨٥

MUHAMMAD IN THE BIBLE By Prof B KELDANI  
  اد بغد –م ١٩٩٩أيلول  ٥٢عدد ال –شباب الجملة   - ٤٠
 –عمان  –دار عمار  –ميد احلدكتور حمسن عبدال ،ة وخصائصهااإلسالميضارة احلمذهبية  -٤١
  ١٤٣م ص ٢٠٠٠ - -ه1420 / ١ط ردناأل
   ٦٤شروق ط بال ص الدار  –سيد قطب  ،دينالستقبل هلذا امل -٤٢
ــدراســات يف  ،اهللامــع  -٤٣ كتــب الدار  ايلغــز الشــيخ حممــد ال اإلســالميداعيــة ال –دعاة الــدعوة و ال
  مصر -سعادة المطبعة  –قاهرة ال –ديثة احل
لبنـان  –فكـر بـريوت الدار  ،اهللامـوي أبـو عبـد احل اهللايف ياقوت بن عبـد الت ،بلدانالمعجم  -٤٤

  ط بال
  م١٩٧٧بغداد  –يناء املمطبعة  –دين خليل العماد .د –ضاري احلتقليد المالحظة يف  -٤٥
فيــــد املمطبعــــة  –رمحن مــــراد العبــــد :ترمجــــة –رنتـــون دكتور، كــــرين بالــــ ديثاحلــــفكــــر المنشـــأ  -٤٦
 -٤٣دمشق  –ديدة اجل
  م ١٩٧٩ - -ه ١٣٩٩ ٦بريوت ط  –شروق الدار  –سيد قطب  طريقال يف املمع -٤٧
ة اإلسـالميديانتني الـفكرمن ال المناقشة بني جمموعة من رج –نصرانيةالو اإلسالم مناظرة بني  -٤٨

عربيـة الملكـة امل –رياضال –رشا داإلدعوة و الفتاء و اإلعلمية و الث عامة للبحو الرئاسة ال – نصرانيةالو 
  ٤٣ -ه١٤٠٧سعوديةال

 –بغداد  –نشر النبار للطباعة و األدار  ،فالحيالحامد حسني اإلسالم، نساء يتحدثن عن  -٤٩
  تنيب املشارع 
حتقيـق  ،ثـريألاعـروف بـابن املزري اجلـبارك بن حممد املسعادات الثر، أليب األ نهاية يف غريبال -٥٠

لبنـــــان  –علميـــــة بـــــريوت الكتبـــــة امل :طنـــــامي مـــــن منشـــــوراتالراوي وحممـــــود حممـــــد الـــــطـــــاهر أمحـــــد 
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  م ١٩٧٩ – -ه١٣٩٩
ــؤاد زكريــا ومجاعــة  ،علمانيــةالو اإلســالم وجهــاً لوجــه  -٥١  :يفالتــ ،علمــانينيالرد علمــي علــى د. ف
 م ١٩٨٧ - -ه١٤٠٨/ ١قاهرة طال –صحوة الدار  ،قرضاويالدكتور يوسف ال

   أو من نقلوا عنهم من هنا وهناك ،حوارات مباشرة مع بعض من أسلموا -٥٢
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  )مواضيعالفهرست (
  

 صفحةال مواضيعال ت
 ٣     قدمةامل ١
 ٩ علم الكنيسة من الموقف  ٢
 ١٢ سلمنياملغرب وشورى الدميقراطية  ٣
 ١٩ نسان اإلوحقوق اإلسالم  ٤
 ٢٣ يوان احلرفق بالو اإلسالم  ٥
 ٢٥ غربالروحي يف الاغ فر ال ٦

 ٢٨  عمى األتقليد العقل وينبذ الاطب خي اإلسالم ٧
 ٣٢ تجديد الجتهاد و اإل ٨
 ٣٤  ؟سلمنياملهو سبب ختلف اإلسالم هل  ٩

 ٣٩  ؟لاحلما هو  ١٠
 ٤٢ اإلسالم وجاء دور  ١١
 ٤٥ ديث احلعلم الو قران ال ١٢
 ٤٥   نزيراخلية من حترمي حلم اإلهل كمةاحل :أوالً   ١٣

 ٤٨   نسن من علق حقيقة قرانيةاإلخلق  :ثانياً  ١٤
 ٤٩ كرمي القران الوي و اجلضغط ال :ثاً الث ١٥

 ٥٠ ديث احلعلم الو  نبويةالسنة ال ١٦
 ٥٠ ديث احلعلم الكلب و الولوغ  :أوالً  ١٧
 ٥٢ ديثاحلطب الذباب و الحديث  :ثانياً  ١٨
 ٥٩  )أ. ح(قصة إسالم  ١٩
 ٦١ حد داوداألسور عبدربوفيال قصة إسالم ٢٠
 ٦٨ )ن. أ(بلجيكي ال العماألرجل  قصة إسالم ٢١

 ٧٥   ايلقصة إسالم إيط ٢٢
 ٧٧  )رشيدالعبد(قس يوم سوب ال قصة إسالم ٢٣
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 صفحةال مواضيعال ت
 ٨١ عراقي ال اهللاقصة إسالم عبد ٢٤
 ٨٢ عائلة أيب 7اء وإسالمه وإسالم عائلته فيما بعد قصة إسالم ٢٥
 ٨٩ نكليزي اإل يهالبالراقص  قصة إسالم ٢٦
 ١٠٤ اهللامريكي عبداألندي اجل قصة إسالم ٢٧
 ١٠٩ جيمس حسني جيبة قصة إسالم ٢٧
 ١١١  يوسف إستس  قصة إسالم ٢٨
 ١١٨  مريكية ليلى وايت األعالمية اإل قصة إسالم ٣٠

 ١٢١  دكتور جفري النجالقصة إسالم   ٣١

 ١٤٠ جينغر دواير تعلن إسالمها ٣٢
 ١٤٢ طلبة الساتذة و األتنتهي بإسالم عدد من جاب احلمعركة  ٣٣
 ١٤٤ فاروقاللورد هديل ال قصة إسالم ٣٤
 ١٤٦ نمساالحممد أسد من  قصة إسالم ٣٥

 ١٥١ كاثي  قصة إسالم ٣٦
 ١٥٢ يوسف إسالم –نكليزي كانت استيفنسز اإلوسيقار امل قصة إسالم ٣٧

 ١٥٥ جمم قصة إسال ٣٨
 ١٥٩ مي جريمانوسكر الدكتور عبدال صة إسالمق ٣٩
 ١٦٣  السمو القصة إسالم  ٤٠
 ١٧٣ كتشف جاك إيف كوستوالباحث ال قصة إسالم ٤١
 ١٧٦  قصة إسالم سيدتان بلجيكيتان ٤٢
 ١٨٠ امتةاخل ٤٣
 ١٨١ راجعاملصادر و امل ٤٤
 ١٨٦ فهرستال ٤٥
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 مؤلف في سطورال
  ..مدايناحلشيخ سفر أمحد قدو ال :هو

  م١٩٥٦لبية سنة احلناحية  –نينوى حمافظة  -عراق الولد يف 
اجسـتري يف املوعلـى  ،عظماألمام اإلة من كلية اإلسالميعلوم الوريوس يف البكالحاصل على شهادة 

  ...جامعة بغداد –ة اإلسالميعلوم الديث وعلومه من كلية احل
 اهللااء نشـر إن شـالإىل  منها نشرت ومنها يف طريقهـا ،تاالقاملبحوث و الكتب و اللديه جمموعة من 

  .. اىلتع
  . نباراألسين يف الوقف الصحابة يف مديرية البيت و ال المسؤول قسم ديوان تراث  -
  . سين يف بغدادالوقف اليت تصدر من ديوان الذين معه " التحرير يف جملة " و العضو هيئة  -
   .نباراألسين يف حمافظة الوقف اليت تصدر مديرية الميان " اإلمستشار جملة " نسائم  -
  . ة يف كربالء سابقاً اإلسالميللوحدة  tسن بن علي احلمام اإلرئيس مؤسسة  -

  : ومن أبرز مؤلفاته
  - مطبوع  - سلماملشباب الحوار هادٌئ مع  -١
   - مطبوع  -  نساناإلِبَشْعِر اإلسالم مدى اهتمام  -٢
  - مطبوع  - كربىالفاجآت املبيت و ال الأبو هريرة و  -٣
  - بوع مط -  هلاألو  االلفصِل يف القول ال -٤
  - مطبوع  -  كرميالقران الكما وصفها  rرسول الأخالق  -٥
  - مطبوع  -  أنتبه أنت على موعد! -٦
  -مطبوع  -  نياحلصّ الزاد  -٧
  -مطبوع  -   عنهاهللاب رضي الؤمنني علي بن أيب طاملمناقب أمري  -٨
   - مطبوع  - فأسلم r اهللاأراد قتل رسول  -٩
 -مطبوع  -  ...دينااإلسالم ملاذا اعتنقنا  - ١٠
 -مطبوع  -  وسطيةالو  العتدااليف بناء  خوةاألدور  - ١١
 - مطبوع  -  داعيةالعربية يف خدمة الكم احلو  المثاأل - ١٢
  -مطبوع  - ال ة واقع أم خياإلسالميفرق التقريب بني ال - ١٣
 –خمطوط  – عداءاألة سالحنا ضد اإلسالميوحدة ال - ١٤
 -  خمطوط – rامت حممد اخلنيب النبياء باألبشائر  - ١٥
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 –خمطوط  – ُأسامة يصلي  - ١٦
  –خمطوط  – تصلي ندى - ١٧
 -مطبوع  -  فرج قريبالال تيأس فإن  - ١٨
  - خمطوط  – ةاإلسالميشريعة الخوة يف األموازين  - ١٩
  - بني يديك  .دراسة حتليليةاإلسالم سياسي يف ميزان العمل الدميقراطية و ال - ٢٠
  -خمطوط  – رباالبيع وحرم ال اهللاوأحل  - ٢١
  نورالمنشور يف منتدى  ؟د منهااحلحلها أو إىل  سبيلالطالق وكيف المشاكل  - ٢٢
  -خمطوط  – تكنلوجياالعلمية يف عصر السلم املطفل الموسوعة  - ٢٣
  -خمطوط  – طوىب للغرباء - ٢٤
  -خمطوط  – .َتمعاwَفرد و الصوَمة وأثرها يف ُسلوك اخلُ  - ٢٥
إىل  يف طريقة سارةّتائبة الومع قصَّة  مةاألُ شباب وشابات إىل  ٌة مفتوحةٌ الرس ،فنتالاحذروا  - ٢٦
  ...طبعال

 َعقلالسُّنة و الكتاِب و الِبَضوِء  ،ّتكنلوجياالِدراسٌة ِعلميٌٌّة يف َعْصر ق الاخلّله الذُّباُب ُمْعجزُة ال - ٢٧
  . سينالوقف الميان " يف ديوان اإلعلم حمراب الثاين يف مؤمتر " الفائز ال -خمطوط  –
  - خمطوط  – داعيةالدعوة و الة ساسية يف حيااألرتكزات املبادئ و امل - ٢٨
  - خمطوط  – ُعمرالّله َوظيَفُة الإىل  دَّعوةُ ال - ٢٩
 -  ة ماجستريالرس ربع دراسة حتليليةاألسنن اليف  t بالمام علي بن أيب طاإلمرويات  - ٣٠

   خمطوط
  - خمطوط  – أنواعه نون واجل - ٣١
   - خمطوط  – اإلسالمينظور املعشائرية يف ال - ٣٢
  - خمطوط  – املعالذي أرعب طغاة الفايروس النازير اخلا انفلونز  - ٣٣
   - خمطوط  – طغاةالمصارع  - ٣٤

  -خمطوط  – صَّاِدقةالَكلمة الوَشهيُد  واقفاملسَّعدي َرُجُل الَعليُم الَعبد  - ٣٥ 
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