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  مقدمةال
  

 أو میت اإلسالم نصف أن أدركت حولى، یجرى ما عقلت عندما سنة، خمسین من
  !! حین إلى الحركة أو بالحیاة لھ المأذون ھو اآلخر نصفھ وأن مجمد،

 من فریقین بین حینًا وعالنیة أحیانًا، الخفاء فى یدور صراعًا ھنالك أن وأحسست
  :الناس

 استرجاع ویحاول العوادى، عنھ ویدفع سالم،اإل من الموجود النصف یستبقى فریق ـ
  . غیابھ إلى األنظار ویلفت المفقود، النصف

 الوقت فى وھو قتًال، لیقتلھ ویرید الغائب، النصف على الحجب یضاعف وفریق ـ
  . علیھ التراب وإھالة أنفاسھ وإخماد اآلخر النصف لتمویت یسعى نفسھ

 وتشترك دائرتھا تتسع الفریقین بین ركةالمع أن ألحظ كنت العمر بى طال وكلما.. 
 ..  ومؤامرات ومناقشات وحكومات، وجماعات وأقالم، إذاعات فیھا
 ما بعض وربحوا لدیھم، ما بعض المؤمنون فقد وربما سجاًال، الحرب وكانت.. 

 الحق معسكر إلى تنضم الحالتین كلتا وفى العكس، كان وربما خصومھم، أحرزه
 كلما وشدة حدة الصراع ویزداد جدیدة، قوى الباطل عسكرم إلى وتنضم جدیدة قوى
 ..  تقترب الحاسمة الساعة أن الح

  :التعقید شدیدة ظروف فى الكتاب ھذا نصدر ونحن
 كى بأمتھ نزلت التى المصائب استغالل ویریدون منھ، االنتھاء یریدون اإلسالم أعداء
 ..  أنقاضھا على أنفسھم یبنوا

 ..  ودین أمة على القضاء بإیجاز یریدون
 ھذه تبقى أن قررنا أو الخالدة، رسالتنا معنا تبقى وأن نبقى، أن نحن قررنا وقد

 ..  الالحقة األجیال لترثھا سبیلھا فى نذھب أن األمر اقتضى ولو الرسالة
 عقائد علینا تقترحھ ما وفق أو غیرنا یرید ما وفق نعیش أن نرفض ذلك أجل من

  . دخیلة ونظم
 حسب المجتمع یبنوا وأن دینھم، تعالیم وفق یحیوا أن بالدھم فى لمینالمس حق من

  . العامة الحیاة إلقامة اإلسالم یقدمھا التى الرسوم
  ! وشریعة عقیدة إنھ فقط، عقیدة لیس واإلسالم

  . ومعامالت عبادات إنھ فقط، عبادات لیس.. 
  . فردى یمانإ أنھ جانب إلى جماعى نظام إنھ فقط، فردیًا یقینًا لیس.. 
 ..  ودولة دین :التعبیر شاع كما إنھ

 فلن النصرانیة أو الیھودیة یعتنق من اإلسالمیة األرض ربوع فى ھناك كان وإذا
 ھذه ازدھرت وقد اإلسالمیة، التعالیم صلب من التدین حریة إن إذ . شیئًا ذلك یضیره
 ال أخرى أقطار فى مطاردة كانت عندما جمعاء، اإلسالمى العالم أرجاء فى الحریة
 ..  لھا حصر

  . ذلك على صدق شاھد والتاریخ
 والربا الزنا یبیح مدنى حكم ظل فى بالعیش رضوا والنصارى الیھود إن ثم.. 

 أصلھ، من اإلیمان ترفض یساریة نظم ظل فى عاشوا بل المجون، وأنواع والخمر



 ..  سواءال على وینصفھم نفسھ ینصف إسالمى حكم من یتضرروا أن یسوغ فال
 واالستظالل شریعتنا تطبیق فى بحقنا مستمسكون المسلمین فنحن األمر كان ما وأیًا

 مستوردًا نظامًا وال ملحدًا، یساریًا نظامًا نقبل ولن كافة، شئوننا فى اإلسالم برایة
 باسم والخان، المعبد بین والعھر، العفة بین واإلیمان، الكفر بین األضداد، بین یسوى
  . الحریة

 أقوى وبین العالمیة، الیھودیة بین تم اتفاقًا أن ـ غاضبین محزونین ـ الحظنا وقد
 معالمھ على األخیر والقضاء أمتھ وإذالل اإلسالم ضرب على النصرانیة الدول

 ..  وتاریخھ
 نھائیًا وطھارتھ عدالتھ فقد قد “ الكتاب أھل “ عند الدینى الضمیر أن األحداث وأثبتت

 لھذه شاف تفصیل ففیھ . “ ھناك الدینى الضمیر محنة “ :ثامنال الباب راجع [
 ..  ] القضیة
 فیھا، ومن فیھا بما لیأكلوھا أرضنا على وثبوا السحت أكل على مرنوا الذین فالیھود

 ..  أمریكا وغیر أمریكا من تجیئھم والسالح المال من ھائلة أمدادًا ووراءھم
 ذلك أجل ومن القدیم، العھد ألحالم تحقیقًا دهوتع السطو، ھذا تبارك الغربیة والكنائس

 من الیھود وبرأ األناجیل، أول بعدما البابا أمر كما ـ صلواتھا من الیھود لعن تحذف
  . المصلوب دم
 سوغ عندما عالمیة فضیحة أكبر ابتلع “ الكتاب أھل “ إخواننا عند الدینى الضمیر إن

 شیئًا ذلك فى یر ولم وتاریخھم، وأموالھم دورھم والتھام العرب، على العدوان
 ..  النكیر یستحق

 ذبحنا فى یشاركون األبیض البیت رؤساء جعل اإلسالم على التاریخى الحقد إن
 فقد وفرنسا إنجلترا ساسة أما..  وحماس بإسراف الغزاة ویساعدون ورغبة، بسرور
 البیت رب شرع عندما ثم اقتحامھ، من تمكن حتى البیت رب على أوًال اللص أعانوا

 [ . بینھما البیت ویقسم (!) المتساویین الطرفین عن السالح یمنع :قالوا المقاومة فى
  ] !! المستضعفون بھ ورضى ! األمن مجلس أقره ما وذلك

  !! السماء رساالت حملة عند !! والنصارى الیھود عند الدینى الضمیر منطق ھذا
  . الھابطة المسالك ھذه من یجىء إنما والمتدینین للدین الناس احتقار إن

 أقرب كان مسلكھ فألن والقبول الحفاوة من بشىء “ األحمر اإللحاد “ یظفر وعندما
 األحبار من كثیرًا إن “ العظیم اهللا وصدق ! المجردة العدالة إلى وأدنى الشرف إلى

 ] 34 :التوبة [ . “ اهللا سبیل عن ویصدون بالباطل الناس أموال لیأكلون والرھبان
 الیھود عند الدینى الضمیر تبلد إلى یعود وأوربا آسیا فى الشیوعیة نجاح أن الواقعو

 العبادة ومراسم أھوائھم بین المصالحة على الناس ھؤالء وقدرة جمیعًا، والنصارى
 ..  التقلیدیة

 السرائر إلى خفیة یتسلل ثقافى ھجوم اإلسالم على العسكرى الھجوم إلى انضم وقد
 اإلسالمى العالم أطراف اآلن تشمل الھجوم وجبھة والختل، بالدس ملیئًا والعقول

 معالم على التراب وإھالة اإلسالمیة العقائد لتدمیر شىء بكل وتتذرع وصمیمھ،
 ..  كلھا اإلسالم

 الھجوم ھذا من نصیبھم یتضخم أن بد فال وقلبھ اإلسالم دماغ ھم العرب كان ولما
 ..  المحموم



 أن یجب الذین العرب النصارى دور یجىء ـ الغربیة الصلیبیة خطة فى ـ وھنا
  .. !! دولتھ ومنع شوكتھ وكسر اإلسالم ضرب فى یسھموا

  ؟ الخلف من مواطنیھم ویطعنوا بدقة الدور ھذا أیؤدون :ترى
 حمل فلسطین معارك وفى الخیانة، لھذه االستجابة رفض منھم كبیرًا عددًا أن الحق

  . المسلمین انھإخو مع جنب إلى جنبًا السالح
 شتى، میادین فى المسلمین أصابت التى والھزائم الغادر، العرض استمرار أن بید

 وھناك، ھنا من الدافق الشھوات وسیل المدنى، التعلیم خریجى لدى العقلى والفراغ
 بفعل ومصر الشام فى الدینیین الرؤساء بعض وأغرى تتغیر، األوضاع جعل ذلك كل

  !! بال ذات أمور
 ..  الكتاب ھذا تألیف إلى دفعنى ما كوذل
 وأمتھ اإلسالم على المؤامرة وأن خلفھا، من مھددة الدفاعیة خطوطنا أن أحسست لقد

 وقتل الخطر رد فى أجدى ھنا المصارحة وأن..  مخوفة جدیدة أبعادًا أخذت قد الغافلة
  ! تستفحل أن قبل الشر بوادر

..  جانب كل من تناولتھ التى واألدبیة یةالماد الضربات إثر اإلسالم قوى وھنت لقد
 تكون ال ولماذا ؟ یبقى متى وإلى ؟ مصر إلى باإلسالم جاء الذى ما :یقول من وسمع

  ؟ أخرى أسبانیا أو أخرى إسرائیل مصر بدل
 ..  بالده فى اإلسالم غربة أشد ما أال

  !! غباء واإلیمان ذكاء اإللحاد وأمسى
  !! ووعیًا ًاتقدم والشرك جمودًا والتوحید

  . والسخریة التندر موضع اإلسالمى الدین رجال یسمون ومن
  . “ جدًا “ كبار مسئولین من بل وحدھا، الرسمیة اإلعالم وسائل من ال

  !! تمس ال مكانة ولھم تھاویل، فحولھم والنصارنیة الیھودیة كھان أما
 وتزویر نبیھ، مةومخاص القرآن، مھاجمة فى لبنان مراكز القاھرة مراكز وشاركت

 سمومھا تنفث أن ترید یومًا الصفو عرفت ما أفاع جحورھا من وانسابت..  تاریخھ
 ..  مكان كل فى اإلسالمیة القضایا تخذل وأن علنًا،

 یؤثر اختبارًا الطالب فیھ یختبر وأن المراحل، جمیع فى الدین یعلم أن یجب :قلنا إذا
  ؟ والنصارى :قیل..  مستقبلھم فى

 تختبرھم أن الدولة نكلف وال دینھم، یتعلموا أ، ولھم بداھة، اإلسالم نعلمھم أن :نجیب
 درجات إلى طریقھم یأخذوا أن المسلمین لغیر تضمن دقیقة نسبة وتوضع..  فیھ

 ..  حساسیة دون كلھا التعلیم
 أن نرفض نحن [ ؟ دینھم فى المسلمین تجھیل یتم أن الوطنیة الوحدة شروط من ھل

 ] الوحدة باسم الطبیعیة مكانتھ عن یدحرج أو اإلسالم من أجزاء تبتر
  ؟ والنصارى :یقول خبیثًا صوتًا سمعت اهللا، أنزل بما الحكم یجب :قلنا إذا

 بقیة أما الشخصیة، باألحوال تتصل وھى ـ دینھم فى المقررة األحكام لھم تبقى :نجیب
 تشریعات غیرنا ویعتبرھا دینًا، نحن نعتبرھا الكل، على تطبق أن بد فال القوانین

  ؟ ذلك فى ماذا العالم، أقطار سائر فى إخوانھم تحكم التى التشریعات كسائر عادیة
  !؟ بشریعتھم المسلمون یكفر أن الوطنیة الوحدة شروط من ھل
 واستباحة اإلسالم إذالل على الغربیة بالكنائس استعان الذى العالمى االستعمار لكن



  . معھ الشرقیة الكنیسة تعاون لیضمن ھدائرت الیوم یوسع حماه،
 بعض ألسنة على تظھر لھا أساس ال ومطالب مجنونة، تصرفات بدأت ثم ومن

  . المسئولین وغیر المسئولین
 توقف إذا المعركة لوقف ومستعدون الدفاع جانب نلتزم الكتاب ھذا فى ونحن

  . المعتدون
 األرض على ینطلق محلى نشاط فى لھا صدى تجد العالمیة التبشیریة المؤتمرات إن

  . العربیة
 بما تصرخ داللتھ ولكن لھ، یؤبھ ال الطالب من عدد تنصیر فى النشاط ھذا أفلح وقد
  .والخیانة التحدى من فیھا
  . الباطل ونبطل الحق لنحق نتحرك أن من بد یكن ولم

 ..  القول من مزیدًا ویكفونا المقامرون یرعوى أن وعسى
  . دواء الصلیبى للغل یوجد أن من یائسین كنا وإن

 القتال وأنباء..  الشقیق المغرب عاصمة “ الفتح رباط “ فى وأنا الصحائف ھذه أكتب
 “ أجھزة إلى صاغیة آذاننا ساعة، بعد ساعة إلینا تصل والیھود العرب بین الدائر

 ..  یفرح خبرًا تتنسم “ الرادیو
 سالح كل عن یعوضھا وإسرائیل المتحدة الوالیات بین جوى جسر ؟ ھذا ما لكن

 یقول العواصم شتى من ومتطوعون ! رؤوسنا بھ تذل ما القدرة من ویمنحھا تخسره،
  :إنجلیزیة صحیفة مراسل عنھم

 االشتراك إلى قدیمًا الرجال تدفع كانت التى بالروح إسرائیل شطر وجوھھم ولوا لقد
  !! الصلیبیة الحروب فى
  !؟ آخر من الغل لھذا أما
  . مسلمون ألنھم العرب یقاتلون إنھم :القوم بعلل خبیر مغربى صدیق الوق

 أھم القرآن دام وما عربًا، العرب دام ما لیكن،..  دینى ال قومى اآلن القتال إن :وقلت
 بد ال إذن حدیثًا، بھ ینبعثوا أن فیجوز قدیمًا بھ انبعثوا قد داموا وما لسانھم، فى كتاب

  ! محلھم خرآ جنس وإحالل إبادتھم من
 ھذه أن سترى [ ! “ محبة اهللا “ شعار صاحب الدینى الضمیر إلیھ انتھى ما ھذا

  . ] األعداء مع بالجبروت توصى إنكارھا یمكن ال دینیة حقائق وراءھا تخفى الالفتة
 مقابًال، جسرًا أقاموا “ الروس “ أن أسمع كنت الخسیسة المؤازرة ھذه جانب وإلى
 األرض بھ ویسترجعون العدوان بھ یردون ما العرب ید فى یضعون سوف وأنھم

  ! العار بھ ویغسلون
 إلى فقیر إننى فاتن، موقف أمام نفسى وجدت أنى بید والملحدین، اإللحاد أكره إننى
 أسدتھ، التى الید مقدرًا سآخذه . یدى فى ویتماسك یسعفنى أن وعسى ! السالح ھذا

  . وعقل عدل من أثارة كل الحقد فقدھمأ الذین المعتدین شوكة بھ ألكسر سآخذه
 ضرب على الروسى الشعب فأعاون الجمیل وسأذكر مضاعفًا، كان ولو ثمنھ وسأدفع

 إلى اإلساءة ویحاول الشرسة بغرائزه االستعمار ھذا یتحرك یوم الغربى االستعمار
 ..  األخرى الشعوب

 نسوا الذین وضحایاه ،بالدنا فى الثقافى الغزو سماسرة مع الحقیقیة مشكلتى أن على
  .تناسوه أو اإلسالم



  :ورفضھ فارغة وأشكاًال أسماء اإلسالم ورث الذى المھجن الجیل مع المشكلة
 ..  معینة، تربیة ـ
 ..  محددة، وقوانین ـ
 ..  مضبوطة، وقیمًا ـ
 ..  ثابتة، وأھدافًا ـ

 التوجیھ ناصیة لكواامت ولقد لحقتنا، التى المحن كل وراء ھم العجزة المتعاقلون ھؤالء
 ..  واآلالم الشتات إال منھم األمة تجن فلم وضرائھا، األمة سراء فى واألدبى المادى

 مدنى بحكم ویبشرون والسنة، الكتاب إلى العودة بعدم یعالنون إنھم ؟ ھؤالء یرید ماذا
 المغانم بكل الشرك أو اإللحاد نزعات فیھ وتظفر وفروعھ، أصولھ فیھ اإلسالم یخسر

. . 
 یودون كانوا حقائق من بھ جاء لما غیظًا ویتمیزون الكتاب ھذا یقرأون وسوف

 ..  یدور أن یحبون ال وحوار كتمانھا،
 تملك یوم أمتنا إن..  وتاریخھا ودینھا أمتنا على غرباء إنكم :لھؤالء نقول أن ونرید
 ..  جوھا من فورًا فستختفون أمورھا فى البت
 ؟؟ اإلفك ورفض الحق قول عن اإلسالم رجال أیسكت أمرھا األمة تملك أن وإلى
 وأكد حقائقھ، للناس ویكشفوا بھ، یعالنوا أن الوحى حملة على المیثاق أخذ اهللا إن كال،

  :قولھ فى ذلك علیھم
  )178 :عمران آل( “ تكتمونھ وال للناس لتبیننھ “

  الكتمان وعدم البیان من بد فما
 بھاء عمر “ صدیقنا قالھ ما أقول ولكنى م،جسا لمتاعب یعرض قد ذلك أن وأعلم
  :“ األمیرى الدین

  ھدفى وفى دربى فى الھول
  مضطرب غیر أمضى وأظل

  خور على نفسى من كنت ما
  ریب على ربى من كنت أو
  أحاذره ما المنایا فى ما
  واألرب القصد ملء اهللا
 الكافرین القوم على رناوانص أقدامنا وثبت أمرنا فى وإسرافنا ذنوبنا لنا اغفر ربنا “
  ]. 147 :عمران آل [ “
 واغفر كفروا للذین فتنة تجعلنا ال ربنا المصیر، وإلیك أنبنا وإلیك توكلنا علیك ربنا “

 ]. 4،5 :الممتحنة [ “ الحكیم العزیز أنت إنك ربنا لنا
  

  الغزالى محمد



  یقال فیما ننظر ثم أوًال  العقل/األول الباب
 
   

 ذلك بعد أصابعى إلى نظرت ثم رموشھا، وأنظم عیونى أمسح أن إلى بحاجة شعرت
  . أدرى ال حیث إلى فطارت نفختھا عالقة، أھداب بضعة بینھا فوجدت

 ..  تفنى حیث األرض على :الجواب وكان ؟ وقعت أین :تساءلت أن لبثت وما
 ًاسماد فتكون الحیاة فى أخرى دورة ستأخذ أنھا یدریك وما :تداعت المعانى ولكن

  ؟ ذرة كوز أو قمح سنبلة فى متراصة لحبوب
  ! مثلى إلنسان آخر كیان إلى تعود لعلھا :ذلك عند تقف ولم

  !؟ الجدید الكیان ھذا فى ستكون ماذا ترى
  ؟ وفحمة عظمة فى آخر عنصرًا أو عندى، كانت كما العین تظلل رموشًا.. 

  ؟ لرحلةا ھذه فى علیھا یشرف الذى من :تداعیًا المعانى وزادت
 أو ألدنى أعلى من وتنقیل وتغییر كینونة إشراف إنھ . ورقابة علم إشراف لیس إنھ
 ..  ألعلى أدنى من

 ـ آدم أبناء ـ إننا..  وحدى تعنینى ال الماسة المالحقة ھذه إن :تداعیًا المعانى وزادت
 كل راءو العلیم والخالق الطائرة، الكرة ھذه ظھر على ملیون آالف أربعة قرابة نبلغ

 والرءوس الجلود فى تنبت ثمرة كل وراء ومن العروق، فى تتدفق دم قطرة
  .. !! وتھبط الصدور بھ تعلو شھیق أو زفیر كل وراء من والجفون،

 على األعلى اإلشراف ھذا تصورت فقد المعنوى كیاننا فى أما المادى، كیاننا فى ذاك
 كل وعلى معمور، شبر كل فى ،قارة كل فى الخلق أدمغة األدمغة، فى الفكر ھواجس
 استرخاء أو نشاط من رجاء، أو یأس من وسرور، حزن من المختلفة الحس تیارات

 .. 
 واھب من متغلغل مالبس إشراف إنھ كال، ؟ بعید من رقابة إشراف أھو ! عجبًا
  . والبحر البر فى األحیاء ومسیر الحیاة

 أخرى أصنافًا إن . وحدنا لنا حكرًا لیست األرض ھذه لكن :تداعیًا المعانى وزادت
 ومستقرھا ومساربھا، أرزاقھا لھا طائرة أو زاحفة فوقھا تعیش الخالئق من

  . ومنامھا ویقظتھا ومستودعھا،
 عالم ما ثم كلھ، ذلك من نرى ال وما نرى ما لتشمل أجنحتھا تمد المحیطة والعنایة.. 

  ؟ السماء جو فى الطائرة المعلقة الكرة ھذه فى الجماد
 تختفى یابسة وحولھ الماء تحت ومن ! أخرى بعوالم مشحون ماء سطحھا أغلب إن
  .. !! وكریمة خسیسة معادن قشرتھا فى

 تھیج الذى الذھب وأین ؟ إلیھ یھتدون وال عنھ ینقبون الذى البترول أین بالضبط ترى
 ..  یدرى الذى ھو وحده اهللا إن ؟ أفواه لھ وتتحلب أعصاب، لھ

 وباطن مستعرة، نار توجد ویابس رطب من ضمت وما الباردة القشرة وتحت
  ؟ كلھ ھذا ما ملتھب،
 العالم ھذا فى نحن ما ثم :ألتساءل الفكریة الجولة ھذه فى وأنا نفسى إلى وعدت
  ؟ الكبیر



  :یقول الذى األمریكى الفضاء رائد من السؤال ھذا على اإلجابة وسمعت
 أعطیت التى األشیاء أوائل بین كان الفضاء، مجلبرنا االختیار علي وقع عندما..  “

 فقرتان محتویاتھ بین وكان الفضاء، عن المعلومات من الكثیر یحوى صغیر كتیب لى
 ..  بالغًا تأثیرًا في أثرتا الكون بضخامة تنطقان

 الضوء إن :الضوئیة السنة ھى ما أوًال نعرف أن یجب الفقرتین ھاتین ندرك ولكى “
 األرض حول الدوران یعادل ما أى ـ الثانیة فى متر كیلو ألف 300 تبلغ بسرعة یسیر

 لمدة یستمر وجعلتھ الضوء من الشعاع ھذا أطلقت فإذا ـ الثانیة فى مرات سبع حوالى
 السنة ھى ـ تر كیلو ملیون ملیون 9.5 حوالى وتبلغ ـ یقطعھا التى المسافة فإن عام

 ..  ! الضوئیة
 نذكر عندما( :فیھ نعیش الذى الكون حجم عن الكتیب فى ورد ما ھنا أقتبس وإنى “

 بدھشة، نشعر ضوئیة سنة ألف 100 حوالى قطرھا یبلغ كوكبنا تضم التى المجرة أن
 من ضوئیة سنة ألف 30 حوالى مسافة على یقع بھ یعتد ال نجمًا الشمس كانت ولما

 المجرة دوران أثناء سنة ملیون 200 كل بھ خاص مدار فى ویدور المجرة، مركز
 إن بل الشمسیة، المجموعة وراء الواقع للكون الھائل القیاس صعوبة مدى ندرك فإننا

 من مالیین فوراءه الكون، ھذا نھایة لیس مجرتنا فى النجوم بین یقع الذى الفضاء
 بسرعات البعض بعضھا عن متباعدة یبدو فیما جمیعًا تندفع األخرى المجرات

 على ضوئیة سنة ملیون 2000 مسافة بالمجھر ئىالمر الكون حدود وتمتد خیالیة،
 ..  )اتجاه كل فى األقل

 ..  فیھ نعیش الذى الكون ضخامة مدى یظھر الوصف ھذا إن “
 أن فنجد اآلن حتى جسم أصغر وھى الذرة تكوین عن نعرفھ ما إلى اآلن ولنعد “

 ..  الكون فى الشمسیة ومجموعتنا الذرة بین كبیرًا تشابھًا ھناك
 كدوران منتظمة بصورة النواة حول تدور الكترونات لھا الذرات ھذه أن ذلك “

 ..  الشمس أمھا حول الشمسیة األسرة
 ..  حولنا من بأسره الكون نظام عن التحدث أرید ؟ أقول أن أرید ماذا واآلن “
 مالیین تبعد مجرات..  تصوره یمكن شىء أضخم إلى ذرى تكوین أصغر من “

 منھا كل عالقة تضبط محددة مرسومة مدارات فى یسیر اكلھ الضوئیة، السنین
 ..  ؟ اتفاقًا حدث قد كلھ ذلك یكون أن یمكن فھل . باألخرى

 ھذه صنع فى فجأة بدأت الطافیة الغازات نفایات من حزمة أن مصادفة أكانت “
 ..  ؟ الخاص التفاقھا وفقًا المدارات

 خطة وفق تم ذلك أن والمؤكد ل،مستحی ذلك إن بل..  ذلك تصدیق أستطیع ال إننى “
 ھناك أن لى تبین التى الفضاء فى الكثیرة األشیاء من واحد وھذا..  محددة مرسومة

 وظیفتھا تؤدى ھناك وأبقتھا مدارات فى األشیاء ھذه كل وضعت قد ما قوة وأن إلھًا،
 ..  العتیدة

 :عنھا حدثنت التى األشیاء ھذه بعض مع )عطارد( مشروعنا فى السرعة ولنقارن “
 .. 
 29 حوالى إلى تصل سرعة بلغنا فقد یرام، ما على المشروع أن أحیانًا نظن إننا “

 فى مترات كیلو 8 حوالى أى ـ األرض حول الدوران فى الساعة فى متر كیلو ألف
 مرتفعة سرعة أنھا كما األرضیة، لمقاییسنا بالنسبة حقًا كبیرة سرعة وھى ـ الثانیة



 ..  متر كیلو 160 على قلیًال یزید ارتفاع على ونحن مناسب حد إلى
  . ھـ.ا “ جدًا ضئیلة تعد ھذه مجھوداتنا فإن الفضاء فى فعًال یجرى لما بالنسبة أما “

 شىء وفكره بجھده اإلنسان إلیھ یصل ما فإن تلك، كلمتھ فى الفضاء رائد وصدق
 مصانع فى تجولت أننى وأذكر حولھ، العالم فى یقع ما إلى بالنسبة القیمة محدود
 التى واآلالت بالوقود، الملیئة واألفران بالعصیر، الطافحة األنابیب ورأیت السكر،
 ! اهللا سبحان :قلت ثم وھنالك ھنا البصر قلبت لقد األرض، من شاسعة مساحة تغطى

 األجھزة تلك كل دون السكر صنع وظیفة..  الوظیفة ھذه یؤدى صغیرة نحلة بطن إن
  ! العالى والضجیج الدوارة

 الكون فى یتم ما إلى ذكیة إشارة تكون أن تعدو ال البشریة المخترعات أن إلّي وخیل
  . كثیرة وأدوات معقدة وسائط دون عجائب من بالفعل

 التى بالقشرة قمح سنبلة فى النضیدة الحبات للف مصنع بناء أرادوا البشر أن ولو
  ! عود لك تحت كبیرة حجرة إلى األمر الحتاج لبابھا تحفظ

  ! وتواضع صمت فى الطبیعة فى یحدث ذلك لكن
 ما بعض ھو المخترع اإلنسان فإن كثیرًا، فیھا تجاوزنا ھنا عقدناھا التى والمقارنة

 ..  علیھ اهللا أفاء ما بعض فیھ الخصبة والمواھب الخالق، صنع
 بعض إلى فھداه أنشأه، الذى لإلنسان وعظمتھ ذاتھ یعرف أن الجلیل اهللا أراد وكأنما

 باالقتدار للخالق یشھد بما مشحون الكون أن كیف فیھا بذل مما لیدرك ؛ المخترعات
  . والمجد

 یحتل سیارات مصنع من “ سیارة “ میالد من أروع شجرة على برتقالة میالد إن.. 
 إلى غباء أو ببرود ینظروا أن ألفوا الناس ولكن . األرض سطح من مربعًا میًال

 ادعاء لھم انقطع ما ذلك من ذرة أنفسھم ھم باشروا ولو اهللا، صنع من ألنھا البدائع
 ..  ضجیج وال

 بجاللھ شعور وخامرنى بى، یحیط ما وإلى نفسى إلى الواعى بالنظر اهللا عرفت إننى
  . واألحیاء الحیاة فى سننھ أتابع وأنا وعلوه

 الوحى ھذا ونیك أن بد ال إذ..  أنزلھ الذى الوحى فى ربى إلى أستمع أن لى وبدا
  ! وحمد إعزاز من لھ ینبغى بما ناضجًا حدیثًا

 مبینًا التطابق وجدت تلوتھ فلما مسلم، ألننى الكریم القرآن ھو إلى وحى أقرب كان
  . عملھ فى وعظمتھ قولھ، فى اهللا عظمة بین

  :یقول سمعتھ
  “.. واألرض السموات مقالید لھ وكیل، شىء كل على وھو شىء، كل خالق اهللا “
  ]63 ،62 :الزمر[
 بمقدار، عنده شىء وكل تزداد، وما األرحام تفیض وما أنثى كل تحمل ما یعلم اهللا “

 ]9 ،8 :الرعد[ “..  المتعال الكبیر والشھادة، الغیب عالم
  ] 61 :غافر [ “ مبصرًا والنھار فیھ لتسكنوا اللیل لكم جعل الذى اهللا “
 [ “ صوركم فأحسن وصوركم بناء لسماءوا قرارًا األرض لكم جعل الذى اهللا “

 ] 64 :غافر
 وھو شىء كل وخلق صاحبة، لھ تكن ولم ولد لھ یكون أنى واألرض السموات بدیع “

 شىء كل على وھو شىء كل خالق ھو إال إلھ ال ربكم، اهللا ذلك علیم، شىء بكل



 :ماألنعا [ “ الخبیر اللطیف وھو األبصار، یدرك وھو األبصار تدركھ ال وكیل،
101، 102 [ 

 بطریق اهللا عن نفسى فى وقر ما أن على شواھد كلھا كثیرة، كثیرة أخرى وآیات
  . وضمیرًا فكرًا اإلسالم إلى أستریح وجعلنى مطلقًا، تأییدًا النقل أیده قد العقل
 كتب من اآلخرین بأیدى ما أطالع أن إلى دفعنى االستطالع حب فإن ذلك ومع

  . عندى ما إلى جدیدًا أضافت ربما :وقلت السماء، إلى منسوبة
 كما الحیاة وقصة الخلق، بدء أقرأ وشرعت “ المقدس الكتاب “ إلى یدى ومددت.. 

  .مالقدی العھد رواھا
 أیدتھا عقلیة مقررات من لدى ما أذكر سوف إننى واإلثارة، التجنى أحب ولست
 ھذه فى “ قدیمال العھد “ نظر وجھة الناس یدى بین أضع ثم اإلسالمیة، النقول

 یقرأھا أن امرىء كل ویستطیع أصحابھا، لدى معروفة نصوص بنقل مكتفیًا القضایا،
   . مظانھا فى

 
  !!ویصارع ویأكل ویندم ویجھل یتعب اهللا
  

  ؟ ما عمل بعد اإلعیاء یأخذه وأن اهللا، یتعب أن یمكن ھل
 السموات لقخ الذى اهللا أن یروا لم أو “ :السؤال ھذا على یجب الكریم القرآن

 قدیر شىء كل على إنھ بلى ؟ الموتى یحیى أن على بقادر بخلقھن یعى ولم واألرض
  )33 :األحقاف( “

 كرسیھ وسع “ :القوة وذھاب اإلجھاد، فوق الكبیر الخالق یكون أن البدائھ ومن
 . )255 :البقرة( “ العظیم العلى وھو حفظھما یئوده وال واألرض السموات
 ستة فى بینھما وما واألرض السموات خلقنا ولقد “ :الحقیقة ھذه مثبتًا یقول ولذلك

  )38 :ق( ”لغوب من مسنا وما أیام
  :فیقول اهللا ویصف المذھب، غیر یذھب القدیم العھد لكن

 الذى عملھ جمیع من السابع الیوم فى فاستراح عملھ من السادس الیوم فى اهللا وفرغ “
 خالقًا اهللا عمل الذى عملھ جمیع من استراح فیھ ھألن وقدسھ، السابع اهللا وبارك عمل،

  )الثانى االصحاح :التكوین سفر( “
 األسلوب ھابط المترجم یكون فقد العبارات، ھذه بھا صیغت التى الركاكة من ودعك

 أن إال الكالم، ھذا من آخر معنى تفھم أن تستطیع ال لكنك ما، معنى عن التعبیر فى
 بوصفھ أداھا التى األعمال ھذه السابع، الیوم فى عمالھأ جمیع من “ استراح “ اهللا

  . خالقًا
 بأن أمر موسى أن التوراة فى وجاء ویقدسونھ، السبت، یوم العمل یحرمون والیھود

  ! الیوم ھذا فى الكدح إال أبوا الذین الحطابین أحد رجمًا یقتل
 عجز عن الحدیث لكن ناقل، غلطة لعلھا ؟ الكلمات بھذه اهللا عن الحدیث جرى كیف

  !! جھلھ عن آخر حدیث تبعھ اهللا
  :الشجرة من أكال بعدما وزوجھ آلدم القدیم العھد وصف إلى واسمع

 آدم فاختبأ النھار، ریح ھبوب عند الجنة فى ماشیًا اإللھ الرب صوت وسمعا “



 :لھ وقال آدم اإللھ الرب فنادى الجنة، شجر وسط فى اإللھ الرب وجھ من وامرأتھ
 من :فقال . فاختبأت عریان ألنى فخشیت الجنة فى صوتك سمعت :فقال ؟ نتأ أین

 سفر( “..  ؟ منھا تأكل ال أن أوصیتك التى الشجرة من أكلت ھل عریان، أنك أعلمك
  )الثالث االصحاح :التكوین

 شیئًا األمور لھ تكشفت ثم حدث، مما البال خالى الجنة فى یتمشى اإللھ كان ؟ ھذا ما
  ! المحرمة الشجرة من وأكل عھده، خالف آدم أن رففع فشیئًا،

  ! ینتظر لم ما حقلھ فى وقع فالح وكأنھ العالمین رب فیھ یبدو ساذج تصویر
 خلقنا ولقد “ :العظیم القرآن فى لنفسھ اهللا وصف وبین التصویر ھذا بین الشقة أبعد ما

 “ )16 :ق( “ یدالور حبل من إلیھ أقرب ونحن نفسھ، بھ توسوس ما ونعلم اإلنسان
 إذ شھودًا علیكم كنا إال عمل من تعملون وال قرآن من منھ تتلو وما شأن فى تكون وما

  )61 :یونس( “ فیھ تفیضون
 بھذا مھدد ملكھ وكأن یبدو اهللا فإن غریب، قلق “ اإللھى الجھل “ ھذا أعقب وقد

  . اآلدمى التمرد
 اآللھة مصاف إلى العصیان بھذا وارتفع ـ المعرفة شجرة ـ الشجرة من آدم أكل لقد
  . بھما جاھًال بقائھ على حریصًا خلقھ عندما الرب وكان والشر، الخیر أدرك فقد

 سوف عندئذ إنھ بالخلود، وظفر الخلد شجرة من وأكل تمرده ازداد ربما یدرى ومن
  . أمره استفحال قبل فلیطرد إذن حقھ، اهللا ینازع

  :القدیم العھد فى جاء
 واآلن والشر، الخیر عارفًا منا كواحد صار قد اإلنسان ذا ھو :اإللھ بالر وقال “

 الرب فأخرجھ األبد، إلى ویحیا ویأكل أیضًا، الحیاة شجرة من ویأخذ یده یمد لعلھ
 جنة شرقى وأقام اإلنسان وطرد منھا، أخذ التى األرض لیعمل عدن جنة من اإللھ
 :التكوین( “ الحیاة جرةش طریق لحراسة متقلب سیف ولھیب الكروییم عدن

  )الثالث االصحاح
 الحیاة فى منھجھ إن . هللا مرضیة تكن لم األرض ظھر على وأبنائھ آدم سیرة لكن

 ھذا إلى شریرًا سیكون أنھ یعرف خلقھ حین اهللا یكن ولم والمتاعب، باآلثام ضل
 آدم خلق أن قلبھ فى وتأسف الرب حزن ذلك أجل ومن وقع، بما فوجئ لقد الحد،
  :القدیم العھد قال..  آدم وأبناء

 یوم، كل شریر ھو إنما قلبھ أفكار تصور كل وأن اإلنسان، عمل أنھ الرب فحزن “
 وطیور ودبابات بھائم مع اإلنسان..  خلقتھ، الذى اإلنسان عمل أنھ الرب فحزن

  )السادس االصحاح :التكوین( “..عملتھم أنى حزنت ألنى السماء،
 الخرافى الحدیث ھذا من تضح التى الغریرة للطفولة لدھشةا كل أدھش أننى الحق

  .ھجالل جل اهللا عن
  . ضعیف..  متقلب..  قاصر كائن الصبیانیة السیاقات ھذه فى اإللھ إن

 األلوھیة حقیقة عن وثنیة تصورات سجین كان السطور ھذه مؤلف أن فى أشك وما
 ..  لھا ینبغى وما

 ..  وحى شبھ أو وحیًا، تكون أن عباراتال ھذه نقرأ حین نستبعده ما وأول
 الكتاب “ :القساوسة أحد ویقول الكالم، ذلك یقدسون والنصارى الیھود فإن ذلك ومع

 أو أسفاره من سفر كل العرش، على الجالس صوت ھو ـ معًا العھدین یعنى ـ المقدس



  . “ ! األعلى الكائن بھ نطق حدیث ھو آیاتھ من آیة أو اصحاحاتھ من اصحاح
 ھذا أبلھ إلھ إنھ ! الكالم ھذا یسمع وھو الضحك فى یستغرق أن إال یسعھ ال والمرء

  . والندم والطیش والضعف بالجھل نفسھ فیھ یصف وحیًا ینزل الذى
 التوراة أما اللغو، ھذا من برىء موسى على النازل الكتاب أن نعتقد المسلمون ونحن

  :ثةثال أمور علیھ سیطرت بشرى تألیف فھى الحالیة
 ذاتھ على معتلة ذھنیة صورة وإسقاط بھ، یوصف أن ینبغى ال بما اهللا وصف :األول

  . “ كبیرًا علوًا یقولون عما وتعالى سبحانھ “
 فھم..  الوجود وغایة الحیاة، وأكسیر العالم، محور وكأنھم إسرائیل بنى إبراز :الثانى

  . ذلك فى ینازعوا أن یجوز ال والقیادة للسیادة المختار الشعب
 بھا األوصاف أشنع وإلحاق حقوقھا، وإرخاص األخرى، األمم تحقیر :الثالث

  . وقادتھا وبأنبیائھا
 األسفار أن بید المبرأة، والتوجیھات الصادق، الوحى من بقایا األمور ھذه تتخلل وقد

  . الحظناھا التى الصبغة علیھا تغلب اآلن الشائعة
 وحده، التكوین سفر من بالشواھد مكتفین قلنا ما على األدلة نسوق أوالء نحن وھا
  . الحدیث حبل یطیل غیره إلى االنتقال ألن
  . بالطوفان األرض إغراق على ندمھ اهللا أعلن السفر ھذا فى

 ال حتى بذلك تذكرنى عالمة وسأضع ! أخرى مرة الفعلة ھذه أرتكب لن :لنوح وقال
  :النص وھاك واألحیاء، الحیاة إھالك أعاود

 أیضًا جسد ذى كل ینقرض فال معكم میثاقى أقیم..  :قائًال معھ وبینھ نوحًا اهللا وكلم “
 المیثاق عالمة ھذه :اهللا وقال األرض، لیخرب طوفان أیضًا یكون وال الطوفان، بمیاه
 أجیال إلى معكم التى الحیة األنفس ذوات كل وبین وبینكم بینى واضعھ أنا الذى

 فیكون األرض، وبین بینى میثاق عالمة فتتكون حابالس فى قوسى وضعت الدھر،
 فى القوس كان فمتى..  السحاب فى القوس وتظھر األرض على سحابًا أنشر متى

 على جسد كل فى حیة نفس كل وبین اهللا بین أبدیًا میثاقًا ألذكر أبصرھا السحاب
  )التكوین سفر من التاسع االصحاح( “..  األرض

 بألوان المعروفة عناصره إلى األبیض اللون وتحلل ،قزح لقوس التفسیر ھو ھذا
 األفق فى یبرزھا اهللا قوس ھى قزح قوس..  الطبیعة علماء ذلك شرح كما الطیف،

 ھذه یرى إنھ أخرى، مرة األرض یغرق ال كى نفسھ على أخذه الذى العھد إلى إشارة
  !! آخر طوفان فى یتورط ال حتى فیتذكر، القوس
 استوعب غرقًا لیس وأنھ وحدھم، نوح لقوم عقوبة كان لقدیما الطوفان أن ورأیى
 عالمیة، ال محلیة رسالتھ ونوح المساكین ھؤالء ذنب فما . الخمس القارات سكان
  . وحسب نوح دیار الكوكب ھذا من یومئذ المعمور كان إذا إال اللھم
 أال وتعھده األرض، إغراق من ارتكب لما بالضیق اهللا وصف فإن األمر، كان ما وأیًا

  . الناس برب ال بالناس..  بالخالق ال بالخلق یلیق أمر ذلك، یفعل
 شكل فى اهللا قدم لقد إبراھیم، نبیھ ضیافة إلى اهللا دعوة من أیسر القصة ھذه أن على
  !! جمیعًا منھا فأكلوا دسمة، ولیمة إبراھیم لھم وأقام مالئكتھ، من اثنین مع رجل
 لبى فلما بیتھ، فى اهللا یأكل أن شرف الشرف، ھذا حرازإ على حریصًا إبراھیم وكان

 سفر رواھا كما القصة وھاك ! مناسبة مائدة إعداد فى الكریم الرجل أسرع الدعوة اهللا



  :التكوین
 قد كنت إن )اهللا یقصد( سید یا :وقال..  رجال ثالثة وإذا ونظر..  الرب لھ وظھر “

 سارة إلى الخیمة إلى إبراھیم أسرعف..  عبدك تتجاوز فال عینیك فى نعمة وجدت
 رخصًا عجًال وأخذ البقر إلى إبراھیم ركض ثم ملة، خبز واصنعى اعجنى :وقال

 ووضعھا عملھ الذى والعجل ولبنًا زبدًا أخذ ثم لیعملھ فأسرع للغالم وأعطاه وحیدًا
 لسارة ویكون..  :لھ وقالوا أكلوا، الشجرة تحت لدیھم واقفًا ھو كان وإذا قدامھم
 قد وسیدى تنعم لى یكون فنائى بعد :قائلة باطنھا فى سارة فضحكت..  ابن امرأتك
 ؟ شىء الرب على یستحیل ھل ؟..  سارة ضحكت لماذا :إلبراھیم الرب فقال ! شاخ

  )التكوین سفر من عشر الثامن االصحاح( “
 أخرى قصة بإزاء لنقف ومالئكتھ، الرب منھا أكل التى الدسمة المائدة ھذه ونتجاوز

  !! الروائیون اختلق ما وأفجر أغرب من
  ! “ یعقوب “ وعبده “ اهللا “ بین مصارعة تحكى الجدیدة القصة

 اآلخر الطرف أن لوال فیھا یفوز یعقوب وكاد طویًال، لیًال دامت المصارعة وھذه.. 
  فى

  ! یعقوب بعدھا ھزم ریاضیة غیر حیلة إلى لجأ ـ !! اهللا وھو ـ المصارعة
  !! “ إسرائیل “ لقب منھ نال حتى یطلقھ أن وأبى باهللا تشبث یعقوب فإن كذل ومع

 السماء أمر ویدیر العرش إلى لیصعد تركھ ثم “ الفخرى اللقب “ ھذا اهللا ومنحھ
  !! الرھیبة المصارعة تلك بعد واألرض،

  ؟؟ ھزل وأى ھذا، سخف أى
  ؟؟ السفیھ القصص بھذا أوحى مریض عقل أى

 ما یختلقوا أن علیھم وال األعلى، جدھم مكانة یرفعوا أن یدونیر الیھود ولكن
  :التكوین سفر من بأحرفھا القصة وھاك الخیال، یستغربھ

 علیھ یقدر ال أنھ رأى ولما الفجر، طلوع حتى إنسان وصارعھ وحده یعقوب فبقى “
 :فقال..  ! أطلقنى :وقال معھ، مصارعتھ فى یعقوب فخذ حق فانخلع فخذه حق ضرب

 فى اسمك یدعى ال :فقال یعقوب، :فقال ؟ اسمك ما :لھ فقال ! تباركنى لم إن أطلقك ال
  باسمك أخبرنى :وقال یعقوب وسأل..  إسرائیل بل یعقوب بعد ما

 “ فینیئل “ المكان اسم یعقوب فدعا . ھناك وباركھ ؟ اسمى عن تسأل لماذا :فقال
 عرق “ إسرائیل بنو یأكل ال لذلك. . نفسى ونجیت لوجھ وجھًا اهللا نظرت ألنى :قائًال
 على یعقوب فخذ حق ضرب )اهللا( ألنھ الیوم ھذا إلى الفخذ حق على الذى “ النسا
  )32 :االصحاح التكوین سفر( “ !! النساء عرق

 اإللھیة الراحة یوم العمل بتحریم فقھى حكم نشأ المصارعة ھذه لذكرى تخلیدًا نعم.. 
.  

 توقع وكادت اإللھ، عاجزت التى القوة من المثابة بھذه وھمأب كان إذ الیھود یفخر وكم
  !! الھزیمة بھ
  



  ربھم على افتراءاتھ بعد المرسلین على وافتراءاتھ القدیم العھد
  

  :وھو التوراة بناء فى “ الثانى األمر “ إلى ننتقل وھنا
  . مماأل من غیرھم حساب على الفذة والعالقة العریق، بالنسب إسرائیل بنى إفراد

 تعتمد أن فیجب األخرى األجناس من غیرھم یكرھون كما العرب یكرھون الیھود.. 
 ..  والسماء األرض فى ملعونین بعده العرب یصبح دینى أساس على الكراھیة ھذه

  ؟ الغرض ھذا إلى یتوصلون فكیف
  

 دینھ عن األول والمدافع اهللا نبى نوحًا أن فیھا یزعمون ةفطری قصة یثبتون إنھم
 شرب فى أفرط ما كثرة من سكر النبى ھذا العام، الطام الطوفان من بأھلھ والناجى
 منھ فضحك كذلك رآه أبنائھ أحد وأن سوأتھ، كاشفًا األرض على استلقى ثم الخمر،
  . بھ وشھر

 لعنة استنزل بل وتبذلھ، نفسھ من یخجل لم وقع، بما وعلم سكرتھ، من نوح أفاق فلما
  :النص وھاك ،منھ سخر من على اهللا
 كنعان أبو “ حام “ فأبصر خبائھ، فى وتعرى فسكر الخمر من )نوح یعنى( وشرب “

 على ووضعاه الرداء “ یافث “ و “ سام “ فأخذ خارجًا، أخویھ وأخبر أبیھ، عورة
 علم خمره من “ نوح “ استیقظ فلما أبیھما، عورة وسترا الوراء، إلى ومشیا أكتافھما

 :وقال إلخوتھ، یكون العبید عبد ،“ كنعان “ ملعون :فقال الصغیر، ابنھ فعل ما
 مساكن فى فیسكن لیافث اهللا لیفتح لھم، عبدًا كنعان ولیكن ،“ سام “ إلھ الرب مبارك

  )9 اصحاح :تكوین( “..  لھم عبدًا “ كنعان “ ولیكن سام
 أن نیریدو السامیین اإلسرائیلیین أن تقدم ما ومعنى :“ ناصف الدین عصام “ یقول

 أال الجلیل النبى ذلك یقتضیان والمنطق العدل كان وقد لھم، عبیدًا الكنعانیین یتخذوا
 الخاطئ ابنھ على یصبھا بل “ كنعان “ البرىء حفیده على الحامیة اللعنة تلك یصب

 فلسطین أصحاب ألنھم بأعیانھم المقصودون ھم والكنعانیون ذلك لھ وأنى ،“ حام “
 الزاھرة مروجھا غشیان إلى ویتوقون بھا یحلمون دھورًا اإلسرائیلیون لبث التى

  . “ الناضرة زروعھا وجنى
 ثم ومن غیرھم، تجریح حساب على إسرائیل بنى بتزكیة مھتم التوراة مؤلف أن أى

  . زریة منزلة فى إلیھ المنسوبة الشعوب تبقى حتى كنعان، على اللعنة استنزل
  . ومكانتھ نبى كرامة فیھ ذھبت اللعنة لھذه سبب اختالق من بأس وال
  . عورتھ ویكشف وعیھ یفقد حتى الخمر نوح لیشرب إذن

  . لھ جریرة ال المسكین والحفید بھ، دعا بما حفیده على لیدع ثم
  !! مستجابة “ السكران “ دعوة ألن ملعونًا جنسًا أصبحوا الكنعانیین أن المھم
 لوطًا ُیسكر أن رأى النتیجة، ھذه لىإ لیصل نوحًا ُیسكر أن التوراة كاتب رأى وكما

  .مشابھة نتیجة إلى لیصل
 القدیم العھد مزور ولكن نفسھا، األلوھیة ھونوا من على سھل شىء األنبیاء تلویث إن
 عاھرًا جعلھ بل سكیرًا لوطًا جعل بأن یكتف لم فھو سحیقًا، دركًا اإلسفاف من بلغ ھنا

.  
  :النص وھاك حمراوین، لیلتین فى خرى،األ بعد إحداھما :بابنتیھ ؟ یزنى وبمن



 شاخ، قد أبونا :للصغیرة البكر وقالت وابنتاه، ھو المغارة فى )لوط یعنى( فسكن..  “
 خمرًا أبانا نسقى ھلم ! األرض كل كعادة علینا لیدخل رجل األرض على ولیس

 دخلتو اللیلة، تلك فى خمرًا أباھما فسقتا !! نسًال أبینا من فنحیى معھ، ونضطجع
 أن الغد فى وحدث بقیامھا، وال باضطجاعھا یعلم ولم أبیھا، مع واضطجعت البكر
 فادخلى أیضًا اللیلة خمرًا نسقیھ أبى، مع اضطجعت قد إنى :للصغیرة قالت البكر

 وال باضطجاعھا یعلم ولم معھ، واضطجعت الصغیرة وقامت معھ، اضطجعى
 وھو “ موآب “ اسمھ ودعت ابنًا، لبكرا فولدت أبیھما، من لوط ابنتا فحبلت بقیامھا،

  )19 اصحاح :تكوین( “ الیوم إلى الموآبیین أبو
 موآب شعبا عرف لقد ! الفرس مربط ھو وھذا “ :ناصف حفنى الدین عصام یقول
 ..  المراس وصعوبة الرأس بصالبة عمون وبنى

 أكبر بھم وینزالن ویدحرانھم إسرائیل بنى لحرب ینصبان القدم منذ انفكا وما “
 ..  الخسائر

 ] بالباطل الناس یرمون أى [ علیھما “ یتلقحوا “ أن التوراة كتاب على فوجب “
 ..  “ المثالب أقبح بھما ویلصقوا أعراضھما فى ألسنتھم ویطلقوا

 وإلى إلیھ ینسبوا وأن كریم، نبى إلى یسیئوا أن الیھود على حرج ال ذلك سبیل وفى
  . والرعاع الحشاشون عنھ یتورع ما ابنتیھ
 على ذلك فى یعتمدوا وأن أنسابھم، یسقطوا وأن أعداءھم، یجرحوا أن عندھم المھم
  !! أحد تكذیبھ على یجرؤ ال معصوم، سماوى وحى

 الكتاب، من ھو وما الكتاب من لتحسبوه بالكتاب ألسنتھم یلوون لفریقًا منھم وإن “
 یعلمون وھم الكذب اهللا على نویقولو اهللا، عند من ھو وما اهللا، عند من ھو ویقولون

  )78 :عمران آل( “
 ھذه یدونوا لم التوراة كتاب أن القول وصفوة “ :ناصف حفنى الدین عصام یقول

 لھم غایة إلى بھا لیصلوا ورتبوھا ابتدعوھا إنھم بل اعتباطًا، المسلسلة القصص
 من األرض وخلق األرض، أجل من الكون خلق اهللا أن ھى أعینھم، نصب وضعوھا

 ھؤالء واستبقى نوح، وبنى نوحًا عدا ما دابرھم وقطع آدم بنى أباد وأنھ آدم، بنى أجل
  . “ إسرائیل وبنى إسرائیل حفدتھ من یختار ثم سامًا بینھم من لیختار

 فتوھموا وتبجحًا غرورًا أوداجھم وانتفخت الخزعبالت، بھذه إسرائیل بنو آمن ولقد
  .مقدس شعب أنھم
 اختار قد إیاك إلھك، للرب مقدس شعب أنت ألنك “ :النص ھذا نیةالتث سفر فى جاء

 “ األرض وجھ على الذین الشعوب جمیع من أخص شعبًا لھ لتكون إلھك، الرب
  )6 :7 :تثنیة(

 فإن والفضائل، القیم من كثیرًا الیھود عند ھون والشعب بالجنس القوى االعتداد وھذا
 أو یقولون عندما شیئًا یبالون ال جعلھم ثومةالجر ونبل األرومة، شرف إلى طمأنینتھم

  !! الدنیا وجلیة األنبیاء، أوالد “ األسباط “ ـ حال أیة على ـ فھم یفعلون،
 والغیة یشتھون، ما یحقق ذلك دام ما افترائھا أو الدنایا، اقتراف من عندھم بأس وال

  . الوسیلة تبرر
 یصفون بسھولة فرأیتھم مصرل الخلیل إبراھیم زیارة عن قصصھم إلى نظرت ولقد

 امرأتھ یقدم الدنیئة والمنافع الحیاة على حرصھ سبیل وفى ! دیوث بأنھ الكبیر الرجل



 ..  والضر النفع یملكون من إلى
 والحمیر الغنم بعض ذلك نظیر فى أھداه الذى فرعون ببیت إبراھیم زوجة والتحقت

!!  
 من األلوف یساوى إنسانًا كان )120 :النحل( “ أمة كان إبراھیم إن “ اهللا قبحكم

 الجحیم، لنیران وتعرض األصنام، وحطم الوثنیة، حارب اهللا سبیل وفى الرجال،
  . اهللا مرضاة على الحراص الموحدین من جیًال وربى

 الظفر أجل من فرعون بیت إلى بالذھاب امرأتھ یغرى الذى ھو الرجل ھذا فھل
 وھاك حرجًا، ذلك فى یر لم التوراة كاتب لكن ؟ والحمیر بالغنم غاصة بزریبة
  :النص

 علمت قد إنى :امرأتھ لساراى قال أنھ مصر إلى ـ ابرام أى ـ قرب لما وحدث..  “
 امرأتھ، ھذه :یقولون أنھم المصروین رآك إذا فیكون المنظر، حسنة امرأة أنك

 . كأجل من نفسى وتحیا بسببك خیر لى لیكون أختى إنك قولى ویستبقونك، فیقتلوننى
 ورآھا جدًا، حسنة أنھا المرأة رأوا المصریین أن مصر إلى أبرام دخل لما فحدث

 إلى فصنع فرعون، بیت إلى المرأة فأخذت فرعون، لدى ومدحوھا فرعون، رؤساء
 فضرب وجمال، وأتن وإماء وعبید وحمیر وبقر غنم، لھ وصار بسببھا، خیرًا ابرام
 صنعت الذى ھذا ما :وقال ابرام فرعون فدعا..  عظیمة ضربات وبیتھ فرعون الرب

  )21 :تكوین( “ واذھب خذھا ؟ امرأتك أنھا تخبرنى لم لماذا بى،
 للیھود، المباشر األب نفسھ یعقوب عن أخرى قصة إلى الھابطة القصة ھذه ولنتجاوز

 سمى والذى طویًال، لیًال ظلت نفسھ اهللا مع حامیة معركة بعد إسرائیل لقب أخذ والذى
  . باسمھ العرب أنقاض على القائمة دولتھم الیھود

 اهللا، إلى الدعوة فى أباه شارك نبیل، جلیل إنسان المسلمین نحن عندنا النبى ھذا إن
 بنیھ إبراھیم بھا ووصى “ السمحة الملة وإقامة التوحید علم ورفع الوثنیة، ونبذ

  . “ ونمسلم وأنتم إال تموتن فال الدین لكم اصطفى اهللا إن بني یا ویعقوب
  . منحطة بطریقة البكر أخیھ من النبوة سرق محتال، شخص الیھود عند لكنھ

 بالشطارة علیھ االستیالء یمكن دنیویًا میراثًا النبوة یحسب الیھودى الفكر أن ویظھر
 الطھارة أھل من یصطفیھم من العالمین رب یمنحھا علیا ھبة ولیست والمھارة،
  . والنضارة

 “ كان ھذا وعلى أدبیة، أو كانت مادیة كلھا بالتركة البكر االبن یخصون الیھود وكان
 القانون یحكم كان مثلما ـ والمال اللقب سیرث الذى ھو إلسحاق األكبر االبن “ عیسو

 عیسو “ أن وانتھزت ھذا، غیر على ولدھا مع تفاھمت یعقوب أم ولكن ـ اإلنجلیزى
 كما التفاصیل وھاك خطتھا، نفذت ثم المكفوف أبیھ إلى الطعام لیحضر خرج “

  !!: نبوة سرقة تفاصیل..  “ التكوین “ سفر حكاھا
 كى البریة إلى عیسو فذھب إبنھ، عیسو مع إسحاق تكلم إذ سامعة رفقة وكانت..  “

 یكلم أباك سمعت قد إنى قائلة ابنھا یعقوب فكلمت رفقة وأما بھ، لیأتى صیدًا یصطاد
 قبل الرب أمام وأباركك آلكل أطعمة لى نعواص بصید ائتنى :قائًال أخاك عیسو

 ھناك من لى وخذ الغنم إلى اذھب :بھ آمرك أنا فیما لقولى اسمع ابنى یا فاآلن وفاتى،
 أبیك إلى فتحضرھا یحب، كما ألبیك أطعمة فاصنعھما المعزى من جیدین جدیین
 أشعر رجل أخى عیسو ذا ھو :أمھ لرفقة یعقوب فقال وفاتھ، قبل یباركك حتى لیأكل



 لعنة نفسى على وأجلب كمتھاون عینیھ فى فأكون أبى یجسنى ربما أملس، رجل وأنا
 األكبر ابنھا عیسو ثیاب رفقة وأخذت..  فقط لقولى اسمع..  :أمھ لھ فقالت بركة ال

 یدیھ وألبست األصغر، ابنھا یعقوب وألبست البیت، فى عندھا كانت التى الفاخرة
 من أنذا، ھا :فقال أبى یا :وقال أبیھ إلى فدخل..  ىالمعز جدیى جلود عنقھ ومالسة

 وكل اجلس قم كلمتنى، كما فعلت قد بكرك، عیسو أنا :ألبیھ یعقوب فقال ؟ بنى یا أنت
 ھو أأنت..  بنى یا ألجسك تقدم :لیعقوب إسحق فقال..  نفسك تباركنى لكى صیدى من

..  عیسو یدا یدینال ولكن یعقوب صوت الصوت :وقال فجسھ..  ال أم عیسو ابنى
 لك لتستعبد..  األرض دسم ومن السماء ندى من اهللا فلیعطك..  :وقال..  فباركھ
 العنوك لیكن أمك، بنو لك ولیسجد إلخوتك، سیدًا كن . قبائل لك وتسجد شعوب

  )27 :تكوین( “ مباركین ومباركوك ملعونین
  . سماویة رسالة سرقة تمت وھكذا

 أما األرض، فى المناصب تغتصب وأن الجو، فى ئراتالطا تختطف أن أفھم أنا.. 
 إلیھ سماویة رسالة ویحول نبیًا، نفسھ ویعتبر اهللا، على نفسھ شخص یفرض أن

 . القدیم العھد مؤلفى منطق ولكنھ العجاب، العجب ھو فھذا والنصب، التدلیس بطریق
 

 إلى القدیم عھدال نسبھا التى التصرفات فى امتدادھا أخذت االحتیال شریعة أن ویظھر
  . وأبنائھ یعقوب
  ! “ یعقوب “ البنة وقعت زنا قصة اآلن وأمامى

  . األفاكون ھؤالء یفترى كما األنبیاء، بیوت فى تقع التى الزنا قصص أكثر وما
 أعجب زوجاتھ، إحدى من ! السالم علیھ یعقوب بنت “ دینة “ اسمھا لفتاة والقصة

 مشروعة، العالقة ھذه یجعل أن رأى ثم بھا، صلوات المجاورة المدینة رئیس ابن بھا
 ..  العقد إجراءات فى یمضى كى أباه وكلم بھا الزواج وقرر الفتاة فالطف
 بقبول األسرة وتظاھرت . مصاھرتھ یعقوب على یعرض القبیلة رئیس وذھب

 الجدد أصھارھم من یعقوب أبناء وطلب مقبولة، الصلح شروط وكانت المصاھرة،
 المدینة وأھل إسرائیل بنى بین العالقات دائرة وتتسع الزواج، یتم تىح یختتنوا أن

  . جمیعًا
 وھى علیھا یعقوب أوالد أغار المدینة ذكور بین الختان إلجراء الثالث الیوم وفى

  . ثروات من وجدوه ما ونھبوا والنساء األطفال كل وسبوا كلھم الذكور فقتلوا آمنة،
 السیاق من یشتم بل المأساة، ھذه على بشىء علق بیعقو أن التكوین سفر یذكر ولم
  .بموافقتھ تمت المؤامرة أن

  !! األنبیاء یفعل وھكذا
 من مصدره إن.. “ الزمانیین “ الساسة من یؤخذ لم )الوسیلة تبرر الغایة( مبدأ إن

  :النص وإلیك ھنا،
 رئیس الحوى حمور ابن شكیم فرآھا..  لیعقوب ولدتھا التى لیئة ابنة دینة وخرجت “

 وأحب یعقوب، ابنة بدینة نفسھ وتعلقت وأذلھا، معھا واضطجع وأخذھا األرض
 وسمع زوجة، الصبیة ھذه لى خذ قائًال أباه حمور شكیم فكلم الفتاة، والطف الفتاة،

 عرض أن بعد ثم [ )أبناؤه أى( جاءوا حتى فسكت..  ابنتھ دینة نجس أنھ یعقوب
 فقالوا ،.. بمكر أباه وحمور شكیم یعقوب بنو بفأجا..  ] مصاھرتھم حمور علیھم



 مثلنا صرتم إن..  أغلف لرجل أختنا نعطى أن :األمر ھذا نفعل أن نستطیع ال :لھما
 الیوم فى فحدث..  ذكر كل واختتن..  بناتكم لنا ونأخذ بناتنا نعطیكم ذكر كل بختنكم
 أخوى والدى عونشم :یعقوب ابنى أن )الختن بسبب أى( متوجعین كانوا إذ الثالث

 وشكیم حمور وقتال ذكر كل وقتال بأمن المدینة على وأتیا سیفھ واحد كل أخذا دینة
 وكل ونساءھم أطفالھم وكل ثروتھم كل ونھبوا وسبوا المدینة، ونھبوا..  السیف بحد

  )34 :تكوین( “..  البیوت فى ما
  ؟ الدم وسفك بالفسق الملیئة الروایات ھذه فى المعاملة شرف أین
  :نسأل أن ولنا
  ؟ الغامض النحو ھذا على نبى ابنة عرض ضاع كیف ـ
  ؟ وحده یعاقب لم فلم كرھًا اغتصبھا قد أثیم غالم كان وإذا ـ
 على أغاروا فلماذا الزواج بإتمام الخطأ إصالح قبلوا قد وبنوه یعقوب كان وإذا ـ

  ؟ والنساء طفالاأل واسترقوا األبریاء، أرواح وأزھقوا واستباحوھا المدینة،
  ؟ طرق قطاع سیرة أم ؟ أنبیاء وأوالد أنبیاء سیرة ھذه ھل ـ

 والنبوة األلوھیة فصور مختار، شعب الیھود أن نفسھ فى وقر التوراة مؤلف لكن
 فى نستعن لم مالمحھا، لك أبرزنا التى الصورة على أجمعین بالناس الیھود وعالقة

  !! المقدس بالكتا فى الواردة بالنصوص إال توضیحھا
 األسفار أقرأ وأنا الضجر تملكنى ثم بأناة، التكوین سفر قراءة على نفسى أكرھت

  . عابرة بنظرات فاكتفیت اُألَخر
 یوصف أن الرفض كل یرفضون باهللا المؤمنین والعلماء الفالسفة جمھرة إن

 لسفرائھ اختیاره یسىء أن الرفض كل یرفضون كما والتسرع، والجھالة باالنحصار
  . والمنحرفین السكارى على إال یقع فال خلقھ إلى
  . وأرحب أرقى الكون خالق إلى نظرتھم كانت المشركین الجاھلیة عرب إن بل

 أقل أنھم أو أكبر أنھ یحسبون لھا أصل ال أرضیة بآلھة إلیھ تزلفوا أنھم بھ أوخذوا وما
  . مباشرًا اتصاًال بھ یتصلوا أن من
 الفكر فى خبال فھو القدیم العھد فى المدونة بالعبارات عنھ الحدیث أو اهللا وصف أما

 ..  عنھ الجلیل المولى یتنزه
  ! المقدس الكتاب شطر وجعلوھا عالتھا على األسفار ھذه قبلوا النصارى أن بید

  :الشائعة النصرانیة علیھما تقوم قضیتین تخدم ألنھا..  ؟ لماذا
 یأكل شخص إلى العالمین رب حولیت أن وإمكان اإللھ، تجسد قضیة :األولى

  . لخإ..  ویندم ویجھل ویصارع
 “ لمن محتاجون وأنھم مفاسد وأصحاب خطایا أرباب جمیعًا البشر أن قضیة :الثانیة
  . خطایاھم تغفر كى أجلھم من “ ینتحر

 اهللا تنزیھ عن الحدیث مفیضًا الكریم القرآن وتنزل القضیتین، كلتا اإلسالم رفض وقد
 الشخصیة ومسئولیتھم الناس عن الحدیث أفاض كما وعلمھ، وحكمتھ درتھوق وسعتھ

  . شر أو خیر من یقترفون عما
 الصدر نقاوة من وأنھم غوایتھم، عن األبالسة تعجز عبادًا هللا أن الكریم القرآن وذكر

 والصالح لإلیمان نماذج أنفسھم من یقدمون بحیث المستوى ورفعة السیرة وشرف
  . الجماھیر بھا تتأسى والتقوى،



  )65 :اإلسراء( “ وكیًال بربك وكفى . سلطان علیھم لك لیس عبادى إن “
 إذن ھم فمن الكرام النبالء ھؤالء من ویعقوب وإبراھیم ولوط نوح یكن لم فإن

  ؟ الفضالء الصالحون
 وأصحاب السجون رواد یالم فلماذا ومحتالین وزناة سكارى اهللا أنبیاء كان وإذا

  ؟؟ الشرور
 أن أو ولد اهللا أن ادعاء فى لھم عذر ال بل اللغو، ھذا تصدیق فى للنصارى عذر وال
 ..  بھ یھرفون ما آخر إلى ولدًا، لھ

 بارئ ألیس :أتساءل ثم السحیقة، وأبعادھا الثاقبة النجوم أرمق اللیل ھدأة فى أحیانًا
  ؟ امرأة بطن یحتویھ فكیف ؟ وأكبر منھ أوسع الملكوت ھذا

 . كلل أو ملل دون وتعود الشاطىء تضرب وھى الھدیر ذوات األمواج أرمق وأحیانًا
 البحر ھذا رب ھل عابر، خاطر رأسى فى ویبرق میاه، األرض أخماس أربعة إن

  ؟ قتیًال فبشرًا..  فرضیعًا جنینًا كان العظیم
  :اآلیات ھذه أتلو وأنا مستنكرًا رأسى وأھز

  “ تذكرون أفال قل هللا، سیقولون ؟ لمونتع كنتم إن فیھا ومن األرض لمن قل “
  “ تتقون أفال قل هللا، سیقولون ؟ العظیم العرش ورب السبع السموات رب من قل “
 سیقولون ؟ تعلمون كنتم إن علیھ یجار وال یجیر وھو شىء كل ملكوت بیده من قل “

  )89 ـ 84 :المؤمنون( “ تسحرون فأنى قل هللا،
  )91 :المؤمنون( “ إلھ من معھ كان وما ولد، من اهللا اتخذ ما “
 ..  “ رسوًال وبمحمد دینًا، وباإلسالم ربًا، باهللا رضیت “
  

* * * * * 
  

 واختفت اإلسالم، رایة ونكست اإلسالمیة، الخالفة سقطت المشئوم القرن ھذا فى.. 
 ..  الحنیف الدین لھذا سیاسى وجود إلى تشیر عالقة كل العالمى الصعید من
 ھذه لكن . األرض من واسعة رقع على تنتشر كبیرة إسالمیة أمم اكھن كانت نعم

 من الدین استبعد وأغلبھا مائعة، مدنیة أزیاء ولبست الخاصة، بقومیاتھا الذت األمة
  . وشعارًا ومسلكًا وقانونًا تربیة وأماتھ العامة، الحیاة
 بطبیعتھ تمؤق الوجود ھذا لكن الفردیة، العبادات بعض فى بوجود لھ سمح وربما

 ..  البعید الماضى مخلفات الجدیدة الحیاة تیارات تجرف أن إلى
 جدیدة أمة تصنع ـ منھا مثًال لك سقنا التى ـ القدیم العھد تعالیم كانت نفسھ، الوقت وفى

.  
 مراسمھم وفق األرض على “ یھوه “ مملكة لیقیموا فلسطین فى یتجمعون الیھود كان

 ..  الموروثة
 زالت وما مستبعدًا، أمًال احتضنتنھا قوة، من تملك بما تعینھا الحقود ةالصلیبی وكانت
 ..  قائمة حقیقة جعلتھا حتى ترعاھا
 كل فى وقیل الدنیا، معالم وتغییر الحق، ضرب فى الشریرة القوى أفلحت وھكذا
  ! الثرى فى یوارى أن یوشك ! تقترب اإلسالم نھایة بدأت :مكان

  . أخرى كرة الصعود بدایة سنجعلھا ونحن النھایة ایحسبونھ ھم ! الوجوه شاھت



 تخلد لن الناس وعلى اهللا على كذبت التى واألساطیر تتالشى، لن القرآن حقائق إن.. 
 .. 
 الحاضر مسلمى وعلى آیاتھ، تضیع أو شاراتھ تطمس لن المستقیم الصراط إن.. 

 ..  واجبھم ویؤدوا قدرھم یواجھوا أن والقادم
 یودع وھو المرء صاح وربما طویل، والكفاح صعبة، والعوائق ن،كثیرو األعداء

  ؟ آخر من اللیل لھاذ أما :أخرى ویستقبل محنة
  . راقدین یطوینا أن من أشرف مكافحین اللیل یطوینا وألن حتمًا، سیطلع الفجر إن
 الجنة اهللا سلعة إن أال غالیة، اهللا سلعة إن أال نجا، أدلج ومن أدلج، خاف من “
   ).وغیره لبخارىا(“



  

  أبناؤنا لھ یتعرض التوحید عقیدة ضد  تحرك/الثانى الباب
 
   

 شائع، فاإللحاد طیب، وأمریكا أوربا فى النصرانیة یوم إن :یقول أن عاقل یستطیع ال
 السمة ھو العاجل المتاع ابتغاء الحیاة أودیة فى والركض أشیع، والربا والزنا

  . لھا حصر ال األدبیةو المادیة الشباب وبدع الظاھرة،
  . الفراغ من..  أبوابھا الكنائس أعشار تسعة لغلقت الحیاء ولوال

 :العكس على فالحال خاصة، العربیة واألقطار كلھ، اإلسالمى العالم ربوع فى أما
 واألموال علیھا، تتالقى والشیوخ الشباب وطوائف تكثر، والكنائس تنتعش النصرانیة

 العلم میادین فى كفتھا وترجح المسیحیة الطوائف لتدعم شتى منابع من تجىء الدافقة
  . واإلنتاج
 القضاء فى العریضة آمالھا بھ تخدمان الواسع العون ھذا وراء من وأمریكا وأوربا

  ! جاء حیث من الصحراء إلى وإعادتھ اإلسالم، على
  !! لونیفع ولذلك ! یؤملون كذلك نفسھا، الصحراء فى علیھ قضیا ربما ؟ یدرى ومن
 والطالئع..  ودیننا أمتنا على والسیاسى الثقافى الھجوم أالحق وأنا قرن ربع ومن

  . صده وتحاول معھ تشتبك مكان كل فى المؤمنة
 وفیرة وأعداد الدھماء، من كبیرة جماھیر سقطت لقد تسر، ال اآلن إلى النتائج أن غیر
 غیر الطوائف أمام رصالف وتاحت المزدوج، الغزو ھذا براثن فى المتعلمین من

  .الفریسة على اإلجھاز فى تشارك أن ترید برأسھا فأطلت المسلمة،
 النصرانى الطابع وضع یرید بأنھ یعالن یكاد منظمًا مریبًا عمًال رأیت مصر وفى
  . المحروب الوادى ھذا فى الوطنى التراب على
 الصحائف ھذه ىوف..  وتغذیھ النشاط ھذا وراء تكمن خارجیة قوى أن فى ریب وال

 بدحض مكتفین المسلم، الشباب على بغتة شنت التى المنشورات حرب نواجھ أن نرید
 مع العیش یریدون كثیرین نصارى ھناك أن عالمین المفتریات، ورد الشبھات،

 الخلف من اإلسالم طعن البعض محاولة وأن وتراحم، سالم فى المسلمین إخوانھم
  . وحدھم ابھاأصح وزرھا یحمل فردیة تصرفات ھى

 :مقررًا إسالمیًا مسلكًا نسجل أن األساسیة القضیة ھذه فى النقاش نبدأ أن قبل ونحب
 مشاعر ظل فى وأنھ الود، وتنافر الصدور إیغار أبدًا یستلزم ال األدیان اختالف إن

  !! وتراحم وئام فى یعیشوا أن مختلفتین عقیدتین ألتباع یمكن العدالة وقوانین البر
 ..  تالشت عقائدھم بین الفروق أن بداھة یعنى ال األتباع أولئك بین المنشود امواالنسج

 السموات خلق من سألتھم ولئن “ الواحد باهللا یؤمنون األولون العرب كان وقد
  )61 :العنكبوت( “..  اهللا :لیقولن والقمر الشمس وسخر واألرض

 “ اهللا :لیقولن موتھا عدب األرض بھ فأحیا ماء السماء من نزل من سألتھم ولئن “
  )63 :العنكبوت(

 ! بھ ویتشفعون إلیھ یقصدون ولدًا إلیھ نسبوا الواحد باهللا االعتراف ھذا مع ولكنھم
 أشد ـ مریم سورة فى ـ وأنكره شركًا، ذلك وعد المختلق، النسب ھذا القرآن فرفض



 منھ یتفطرن السموات دتكا . إدًا شیئًا جئتم لقد..  ولدًا الرحمن اتخذ وقالوا “ اإلنكار
 أن للرحمن ینبغى وما . ولدًا للرحمن دعوا أن ھدًا، الجبال وتخر األرض وتنشق

 ـ 88 :مریم( “..  عبدًا الرحمن آتى إال واألرض السموات فى من كل إن . ولدًا یتخذ
93(  
 یقول أن الرسالة صاحب اهللا أمر فقد اآللھة، فى التعدد لعقیدة الشدید النكر ھذا ومع

  )6 :الكافرون( “ دین ولى دینكم لكم “ للمشركین
 بین الفوارق تذویب أما المختلفة، األدیان أصحاب بین ما تالقیًا نوجد أن نستطیع إذن

 ..  مستحیل فذاك كلیھما، والتعدد التوحید
 التثلیث وعقیدة اإلسالمیة التوحید عقیدة بین لقاء عقد یرید كالمًا الناس بعض كتب

 الواحد اهللا إن وقال ـ الكریم القرآن ذكر كما ـ ثالثة ثالث اهللا یكون أن نفىف المسیحیة،
  . الثالثة األقانیم جملة ھو

 الغموض، ھذا یوضح أن أراد الكاتب فإن إلھًا، یسمى ـ حدة على ـ أقنوم كل كان ولما
 طالب على توزع مجلة عن منقول والكالم ـ فقال !! التناقض ھذا یكشف نقول وال

  :بنصھ ھنا نثبتھ ـ القاھرة بجامعة الھندسة كلیة
 ..  ؟ واحد ثم ثالثة بین ؟ وذاك ھذا بین نوفق كیف إذن “
 عن تعرف ماذا..  مثاًال أذكر وسوف ! الحدیث وفحوى القصید بیت ھو ھذا إن “

 ھذه من شىء وأى..  وأشعة وحرارة، قرص، أنھا أعرف ؟ الواحدة الشمس الشمس،
 ! الشمس یكونون ثالثتھم األشعة أو الحرارة، أم القرص، ھل ؟ الشمس ھو الثالثة

 حیث من العظیم التشبیھ فارق مع واحد، سبحانھ اهللا وھكذا واحدة، الشمس إذن
  . “..  المكانة
 قد صفات، عدة لھ تكون قد الواحد الكائن إن الكالم، ھذا فى رأینا لنذكر قلیًال ونقف
 أخرى، صفات إلیك تنسب أن ویمكن..  لعقلا ذكى اللون أسمر القامة طویل یكون
 یطلق أن یجوز وھل ؟ الذات فى تعددًا تعنى الصفات كثرة أو الصفات قلة فھل

 إحدى تنفصل أن یتصور وھل ؟ الذكاء أو السمرة أو الطول صفة على نفسھ شخصك
 على تسمر أو المشنقة حبل من تتدلى أو الرصاص، علیھا لیطلق المذكورة الصفات

  ؟ لصلیبا خشبة
 لھا، صفات إلخ..  وكثافتھا وإضاءتھا وحرارتھا استدارتھا ولكن واحدة، الشمس إن

 الواحد لإللھ نثبت ونحن عمًا، وال خاًال وال ابنًا تسمى ال والصفة لذاتھا، أعراض
 القول عن البعد كل بعید شىء األوصاف إثبات أن بید الجلیلة، األوصاف عشرات

 فى خشبة على صلب الذى ھو ھو الكون خالق وأن لصدیق،ا وھو االبن ھو األب بأن
  . أرضھ

 اهللا ذات فى التربیع وال التثلیث قضیة یخدم ال الكثیرة وأوصافھا بالشمس التمثیل إن
  . األلفاظ اللعب من لونًا یعدو ال واألمر.. 
 صفة تنفك ولن الصفر، من أوجده لھ عین عداه وما واحد، ـ العالم ھذا خالق ـ اهللا إن

 أو “ محمد “ أو “ موسى “ أو “ عیسى “ كان سواء آخر، موجود أى عن العبودیة
  . والسماء األرض أھل من غیرھم
 یمكن فھل واألشعة والحرارة القرص ھى الشمس كانت إذا :ھذا نسأل أن ونرید
  ؟ الشمس ثلث مثًال الحرارة بأن القول



 القرص بأن القول یمكن ھل بتاتًا، ذاتلل قسیمًا تكون ال الصفة ألن عاقل، ھذا یقول ال
  ! مثًال بالء من بھ نزل ما لألشعة شكا
  .. !! لب ذو یتصوره ال ما ذاك
 أفراد بین العالقة یصور وال باأللفاظ، اللعب من لون ـ قلت كما ـ الكالم ھذا إن

 ..  المقدسة األناجیل رسمتھا كما الثالثة األقانیم
 التثلیث أن على آخر دلیًال “ الھندسة بكلیة “ الطالب على توزع التى المجلة وذكرت

  :الكاتب قال . التوحید ھو
 یدعى أوالده ووسط بیتھ فى ھذا إبراھیم ـ إبراھیم اسمھ إنسان عن أیضًا لك أقول “

 الجموع فإذا البحر، إلى یومًا ذھب ھذا ،“ إبراھیم یا أبانا یا “ وینادونھ ألسرتھ ربًا
 وارتدى مالبسھ، خلع أن إال منھ كان فما ینقذه، من ولیس یغرق وإنسان محتشدة

 ..  إبراھیم المنقذ لیحیا :المتجمھرون فھتف الغریق، وأنقذ وأسرع البحر لباس
 وصاروا للتالمیذ ویشرح بالتدریس یعمل كان وإذ عملھ، إلى ذلك بعد ذھب “

 ..  ؟ علمالم أم المنقذ أم األب :إبراھیم فأیھم . إبراھیم المعلم :ینادونھ
 األب فھو خلق اهللا أیضًا وھكذا الوظائف، مع األلقاب اختلفت وإن إبراھیم كلھم “

  !! “ الروح فھو یعلم اهللا االبن، فھو أنقذ اهللا اهللا،
 الجیش فى یرتدى قد الضابط فإن النظر، خداع فى سابقھ من أوغل الكالم ھذا :نقول

 مالبس بیتھ فى یرتدى وقد المدنیة، سالمالب عطلتھ فى یرتدى وقد العسكریة، مالبسھ
 أن أحد یتصور وال واحد، وأنھم ثالثة، ھؤالء أن عاقل وال مجنون یقل ولم . النوم

 وأن المدنى، بزیھ نفسھ الضابط على باإلعدام حكمًا یصدر العسكرى بزیھ الضابط
  . تركتنى لماذا أو قتلتنى لماذا :للعسكرى یقول المدنى ھذا
 أقانیم ثالثة یكونوا أن یستحیل إبراھیم الخالق أو إبراھیم المنقذ أو یمإبراھ المعلم إن

 بالقدرة یوصف الواحد اهللا :یقال أن المعقول وإنما المسیحیة، فى المألوف النحو على
 التعدد تقبل ال واحدة، ذات فاهللا اإلسالم یذكره وھذا مثًال، والحكمة والرحمة والعلم

 عبد عیسى الصالح المرشد والمعلم لھ، مخلوق عبد جبریل وھو القدس والروح بتة،
 التناقض من الفرار أما..  ھذا إال یسیغ فلن موجودًا البشرى العقل دام وما لھ، مخلوق

  . منھ جدوى فال باأللفاظ التالعب إلى الحتم
 قتل بعدما العالم یدیر كان فمن الصلیب على المقتول ھو ھو السماء خالق كان وإذا

 یستمد ألنھ یبقى إنما والعالم ؟ موجده ذھب أن بعد العالم یبقى كیف بل ؟ خالقھ
  . جاللھ جل القیوم الحى من أخرى بعد لحظة وجوده

 تغلوا ال الكتاب أھل یا “ :لھم فیقول التثلیث عقیدة أصحاب ینصح الكریم القرآن إن
 وكلمتھ اهللا ولرس مریم بن عیسى المسیح إنما الحق، إال اهللا على تقولوا وال دینكم فى

 إنما لكم، خیرًا انتھوا ثالثة، تقولوا وال ورسلھ باهللا فآمنوا منھ وروح مریم إلى ألقاھا
 باهللا وكفى األرض فى وما السموات فى ما لھ ولد، لھ یكون أنى سبحانھ واحد إلھ اهللا

 :ءالنسا( “..  المقربون المالئكة وال هللا عبدًا یكون أن المسیح یستنكف لن . وكیًال
171، 172(  
 الواحد اهللا وبین جمیعًا الناس بین العالقة محور التوحید عقیدة تكون أن لیسرنا وإنھ

 فرد كل وبألوھیة بالثالوث التشبث البعض یحاول أن المبكى المضحك من لكن األحد،
  . واحد الحقیقة فى ھم الثالثة أن ما بطریقة یزعم ثم أفراده من



 یتناولھ أن وقبل “ ینسونًا “ طلب ثم قھوة على جلس رجًال أن الفكاھة باب فى قیل
 الذى الشاى بثمن طولب فلما..  لینصرف قام ثم شربھ “ شایًا “ بدلھ وطلب تركھ
 أدفع حتى شربتھ وھل :قال الینسون بثمن طولب فلما الینسون، بدل إنھ :قال شربھ
  !؟ ثمنھ

 العقائد، میدان إلى شروباتالم میدان من انتقل الفكاھى االستدالل ھذا أن ویظھر
 ..  المتناقضات ویسیغ الحقیقة لیطمس
 العجائب عجیبة ھى القاھرة جامعة ـ الھندسة بكلیة المعلقة المجلة تنشرھا ثالثة وقصة
  نثبتھا

  !! السابقین الموجزین النقلین بعد ـ طولھا على ـ ھنا
  !! “..  مرتاح واهللا تعبان أنت “ :القصة عنوان

  . الصلب سبب عن طریفة إجابة یحكى المذكور والعنوان
  !؟ االبن اإللھ اآلب اإللھ قتل لماذا :الموضوع ھذا فى التقلیدى والسؤال
  . الخلیقة لخطایا الفداء :ھو المسیحیین إخواننا لدى المعروف والجواب

 رتدو القصة جعل ـ واحد والثالثة ثالثة الواحد أن مع منھ تمشیًا ـ الذكى الكاتب لكن
  :برمتھا القصة ولنذكر ؟ نفسھ اإللھ قتل لماذا :السؤال ھذا حول

 وكانت اهللا، عرش أمام كبیر واد فى البشر من المالیین وتزاحم الحیاة، انتھت “
 عدوانیة، بطریقة ولكن خجل، أو خوف دون شدید بامتثال تتكلم جماعات من المقدمة

 ھو یعرف وماذا !؟ یحاكمنى نأ اهللا یستطیع كیف :تصرخ فتاة الصفوف تقدمت حتى
 ..  !؟ عانیتھا التى اآلالم عن

 معسكرات أحد فى بالحرق مدموغ ذراعھا على رقم عن تكشف وھى ھذا قالت “
 ..  أیضًا والقتل بل والتعذیب الضرب تحملت لقد :أردفت ثم النازیة، واإلبادة التعذیب

 ذلك أثر وعلى . ھذا فى رأیكم وما :قائًال أخرى مجموعة من ھادر صوت وعال “
 حول لحبل بشع أثر عن كاشفًا قمیصھ یاقة ـ زنجى وھو ـ الصوت صاحب أزاح
 فى كالحیوانات وضعنا لقد..  أسود أنى إال لسبب ال شنقت :جدید من وصاح عنقھ
 ..  الموت حررنا حتى واستعبدنا، أحبائنا، وسط من انتزاعنا بعد العبید، سفن

 دعوى لھ منھا كل المجموعات، ھذه أمثال من المئات ىتر كنت البعد امتداد وعلى “
 ! اإللھ ھذا مرفھ ھو كم . عالمھ فى بھما سمح اللذین والعذاب الشر بسبب :اهللا ضد
 ال أنین، وال بكاء ال والنور، بالجمال مغلف شىء كل حیث السماء فى یعیش فھو

 فى مكرھًا ملھوتح اإلنسان أصاب عما ھو یعرف فماذا كراھیة، وال جوع وال خوف
 ..  ؟ العالم ھذا

 ..  األلم تعرف ال ھانئة ناعمة حیاة یحیا اهللا إن حقًا، “
 الحیاة، فى وتألم قاسى من أكثر أنھ مؤھالتھ كل قائد، مجموعة كل من خرج وھكذا “

 ھیروشیما من وواحد شرعى، غیر وطفل ومنبوذ وھندى وزنجى یھودى منھم فكان
 ..  والسخرة ىالمنف معسكرات من عبد وآخر

 دعواھم، لرفع استعداد على كانوا مدة وبعد یتشاورون، معًا اجتمعوا جمیعًا ھؤالء “
 ذاقوا ما یذوق أن علیھ لمحاكمتھم، أھًال اهللا یصبح أن قبل جدًا، بسیطًا جوھرھا وكان

!!  .. 
 وضعوا إلھ، وألنھ كإنسان، األرض على یعیش أن اهللا على الحكم قرارھم وكان “



  :شروطھم وكانت نفسھ، لیساعد اإللھیة قوتھ یستخدم لن أنھ تضمن ًاشروط
 ..  ذلیل مستعمر شعب فى یولد أن ینبغى “
 ..  سفاح ولید وكأنھ أب، لھ یعرف فال میالده، شرعیة فى مشكوكًا لیكن “
 الكراھیة علیھ تجلب حتى جدًا متطرفة لكنھا حقیقیة، عادلة قضیة صاحب لیكن “

 یصف أن لیحاول التقلیدیة، الرئیسیة سلطاتھ كل من أیضًا والطرد بل ةواإلدان والحقد
 ..  باهللا اإلنسان یعرف أن لیحاول یداه، لمستھ وال بھ، یسمع أو إنسان یره لم ما للناس

 یدان لیجعلھ یطلبونھ، لمن ویسلمھ ویخدعھ، یخونھ أصدقائھ وأقرب أعز لیجعل “
 ..  جبان قاض علیھ ویحكم عادلة، غیر متحیزة محكمة أمام ویحاكم كاذبة، بتھم

 أحبائھ، كل من منبوذًا أھلھ، وسط فى رفیق بال تمامًا وحیدًا یكون أن معنى ما لیذق “
 ..  األحباء كل
 ..  اللصوص أدنى مع محتقرة بشعة میتة یموت نعم..  لیموت لیتعذب “
 الموافقة ماتھمھ وكانت الشروط، ھذه فى اقترحھ الذى الجزء یتلو قائد كل كان “

 الوادى ساد حتى الحكم نطلق من آخرھم انتھى أن ما ولكن..  تعلو واالستحسان
 ..  یتحرك أو إنسان یتكلم ولم وطویل، رھیب صمت

 آخذًا نفسھ، أخلى لكنھ..  فعًال الحكم ھذا فیھ نفذ قد اهللا أن ـ فجأة ـ جمیعًا اكتشفوا فقد “
 وأطاع نفسھ وضع كإنسان، الھیئة فى دوج وإذ الناس، شبھ فى صائرًا عبد، صورة

  . “..  الصلیب موت..  الموت حتى
  :نسأل أن “ اإللھى االنتحار “ سر عن المفیدة المطالعة ھذه بعد ولنا

 فأحبوا المبرحة، بآالمھم اإلحساس عدیم اهللا أن یعرفون الثائرون العبید كان ھل ـ أ
  ؟ بقتلھ حكموا كوبذل لحالھم، یرق حتى بمرارتھا شخصیًا یشعر أن
 والمكان الزمان اختالف على تتجدد بقیت أم الصلب بعد اآلالم ھذه انقطعت ھل ـ ب
  ؟ تكرر أن فینبغى منھا، المنشود الصلب قصة تؤد لم وبذلك ؟
 الھوان من ھى وھل ؟ العالم فى اإللھ ھذا یمتلكھا التى السلطة درجة ھى ما ـ جـ

 یحمل وھل ؟ صلبھ أو بشنقھ مطالبة تنفجر نأ حمراء أو بیضاء لثورة تسمح بحیث
  !؟ العالمیة المآسى مسئولیة اإللھ ھذا

 واآلثام الشرور صانعى یتناول الفداء ھذا فھل الخطایا، لفداء الصلب كان وإذا ـ د
  ؟ بھا ینزل ما على الضحایا لتصبر ھو أم ؟ یتجاوزھم أم والمظالم

 فوق العظیم اهللا أن المسلمین نحن قیدتنافع األسئلة، ھذه على إجابات نرید ال ونحن
  . الھازلة التصورات ھذه
 أن نتصور نحن كنا وما اهللا، بھ وصف ما وأغرب أسوأ من قرأنا الذى الكالم ھذا إن

 صاحب ولكن المعیب، الدرك ھذا إلى جاللھ جل اهللا عن الحدیث فى اإلسفاف یصل
 اللغو ھذا تسطیر فى الصحافیة ارتھمھ یستغل أن إال یأبى ـ فوه فض ال ـ الذھبى الفم

 وأن المسیحیة التعالیم یقبل القرآن أن یعتقد ألنھ المسلمین، الطالب بین ونشره
  . التثلیث مع ینسجم التوحید

 الھراء، ھذا إثبات فیھ یحاول الھالل مجلة فى مقاًال األسبق رمضان فى كتب وقد
  . تقدھممع وسالمة توحیدھم عن المسلمین یختل أن بھ ویرید

 الكتاب أھل یا “ :اإلسالم على الحاقدین من وراءه ومن الكاتب لھذا نقول أن نود وكم
 كثیرًا وأضلوا قبل من ضلوا قد قوم أھواء تتبعوا وال الحق غیر دینكم فى تغلوا ال



  )77 :المائدة( “ السبیل سواء عن وضلوا
 یعیشوا أن یستطیعون ختلفةالم األدیان أتباع إن :الحدیث ھذا بھ بدأت ما إلى وأعود

  . الجمیع احترام موضح والنصارى المسلمین العرب بین القومیة والوحدة أصدقاء،
 كل إن . فورًا یختفى أن یجب اإلسالم ضد األمریكى التعصب مع االنسیاق لكن

 والمال احترام، موضع تكون أن یمكن ال أھلھ وإحراج اإلسالم إلھانة محاولة
  . ھدرًا یذھب أن یجب السبیل ھذا فى المبذول األمریكى

  

  عیسى صلب حول
  
 ولعلھا والفداء، الصلب قضیة مثل یعقل سبب دون اللجاج فیھا طال قضیة أعرف ال

 أذكر أزال وال . “ جدًال شىء أكثر اإلنسان وكان “ :تعالى لقولھ یساق شاھد أصدق
 یحدثنى أن حظھ سوء لھ وشاء مكتبى، فى یومًا زارنى الذى األلمانى القسیس حكایة
 علیھ وقعت إذا أرأیت ؟ ألبسھ الذى األبیض الثوب ھذا أترى :ضاحكًا لھ فقلت فیھا،
 اعتذر إذا خطئى یزول فلم :قلت . ال :قال ؟ ثوبك أنت غسلت إذا أتزول حبر نقطة
  ؟ آخر عنھ

 اأن أشعر منھ، نفسى أنا أغسل عنھ، المسئول فأنا جل، أو دق بخطأ نفسى ألوث عندما
 بسوء لھ ألعترف اهللا إلى أنا أعود ثم وقعت، إذا عثرتى من أنا أقوم علیھ، بالندم

  . الصفح منھ أنا وأطلب تصرفى
 كفًا اإلنسان یضرب ما فھذا الواقع للخطأ كفارة ابنھ اهللا فیقتل یخطئ العالم أن أما

  !! لتصوره بكف
  ؟؟ القتیل ومن القاتل من :نعرف أن بد فال آخرھا أما األسطورة، أول ھذا
 ھو اآلب إن :كذلك یقولون لكنھم صلب، “ االبن “ اهللا إن :یقولون المسیحیین إن

  . واحد شىء جمیعًا ـ القدس والروح ـ ھما االبن،
  :المفكرین الفرنجة أحد قالھ ما سر وذاك !! القتیل ھو فالقاتل كذلك األمر كان إن
  “ !! اهللا إلرضاء اهللا قتل اهللا أن المسیحیة خالصة “

 إلینا یجىء أن أما خدمتھا، فى عمره یفنى وأن النقائض، بھذه نفسھ یقنع أن شاء ولمن
 فیھا الطعن ویحاول الواضحة عقیدتنا عن بالعنف أو بالختل لیلوینا المسلمین نحن
  . القصوى السماجة ھى فھذه
 لفداء،ا أسطورة إلى للدعوة الكنائس خارج وزعت نشرات عشر نحو اآلن یدى وبین

  . لكاتبیھا بالرثاء وشعرت كلھا قرأتھا
 الذرة كیزان من مصنوعة الذریة القنبلة أن العلماء إقناع ساذج قروى یحاول وكما

  . حق على بأنھم إقناعنا العمیان “ المبشرون “ ھؤالء یحاول
  



  أوھام من تضمنت وما المنشورات
  

 یقول الجدیدة، بمصر “ مرقص مار “ كنیسة عن الصادرة السطور ھذه معى اقرأ
 غایة فى أمر إنھ لك، أقولھ أن یجب شیئًا ھناك لكن شخصیًا أقابلك لم ربما “ :الكاتب

  . “ بھ أخبرك لم إن مقصرًا سأكون أننى حتى األھمیة
  !! المقصرین من تكن وال عندك، ما ھات حسنًا،
 تھرب أن نكیمك ال لك، شخصیة رسالة أنھا بإخالص أخبرك دعنى “ :الكاتب یقول
  ):16 :3( یوحنا إنجیل من الرسالة ھى وھذه منھا،

 بھ، یؤمن من كل یھلك ال لكى الوحید “ ابنھ “ بذل حتى العالم اهللا أحب ھكذا ألنھ “
  . “ األبدیة الحیاة لھ تكون بل

  !! فأرًا فولد الجبل تمخض ! الخطیر الخبر ھو ھذا
 ؟ اآلخرین ذنوب لأج من البرىء الوحید ابنھ اهللا یقتل لماذا
  ؟ جریرة غیر من جلھم أو كلھم أبناءه یقتل فلم كبیرة أسرة رب اإللھ كان وإذا
  :للمذنبین اإللھ ھذا یقول أن واألعدل األعقل ألیس

  !؟ أقبلكم إلّى وتوبوا أخطائكم من تطھروا
  ؟ دوران وال لف وال ھناك قتل وال

 سوءًا یعمل ومن “ وعباده اهللا بین حةالصحی العالقة قواعد وأرسى اإلسالم فعل ھكذا
  )110 :النساء( “ رحیمًا غفورًا اهللا یجد اهللا یستغفر ثم نفسھ یظلم أو
 بین یتوقع شىء الوالدة إن . صارخ فكذب وحید غیر أو وحیدًا ولدًا هللا أن قصة أما

 لم الذى هللا الحمد وقل “ األلوھیة تصور عند المفاھیم لھذه مكان وال األحیاء، بعض
 “ تكبیرًا وكبره الذل من ولى لھ یكن ولم الملك، فى شریك لھ یكن ولم ولدًا یتخذ

  )111 :اإلسراء(
  . “ سلطانك وعظیم وجھك لجالل ینبغى كما الحمد لك ربى یا “

 “ :قائًال كاتبھا بدأھا “ مخفیة حقائق “ عنوان تحت أخرى نشرة من سطورًا وھاك
  !! “ تتنفسھ الذى الھواء من إدراكھا إلى أحوج أنت حقائق
 من بفقدانھا نشعر ولم النحو ھذا على إلیھا نفتقر التى الحقائق ھذه ما مدھش، شىء
  ؟ بعید زمن
 (!) نفسك إصالح فى تسع ال أنت، كما اآلن یسوع الرب إلى تعال “ :الكاتب یقول
 تزكیة ىف أسعى ال لماذا ولكن “ طاھرًا جدیدًا شخصًا منك یخلق أن یستطیع ھو ألنھ

  ؟ والمعنوى المادى مستواى ورفع نفسى
 ..  الرسام مع المتسول مثل مثلك یكون أن احذر “ :النشرة كاتب یقول

 یتعثر متسوًال فرأى والمسكنة، الذل منتھى فى رجًال یرسم أن أراد رسامًا أن ذلك “
 لكن..  أجرًا یعطیھ أن على لھ، عینھ میعاد فى یحضر أن منھ فطلب بالیة، أسمال فى
 أتى ثم الخجل، نفسھ عن بھ یدفع لباسًا فاستعار البالیة أسمالھ من خجل المتسول ذلك
 أال :الرجل فأجاب . أعرفك ال إنى :قال الرسام إلیھ نظر فلما المیعاد، فى الرسام إلى

 إال أذكر ال إنى :قال . المیعاد ھذا فى یجیئك أن على معھ اتفقت فقیرًا شحاذًا تذكر
 ..  أذكرك فال أنت أما بالیة أسمال فى رجًال

 بكل تعترف أن إال علیك وما السیئة، حالتك فى یطلبك ـ یسوعًا یعنى ـ الرب إن “



 حمل فإن ذلك فعلت إذا لك، شخصیًا مخلصًا وتقبلھ لھا، مستعبد أنت التى الشرور
  . “ ظھرك عن ینطرح خطایاك

 إننا..  آخر شخص إلى اهللا فاتص ننقل أن ونستغرب الكالم ھذا نقرأ المسلمون ونحن
 فألھمھا . سواھا وما ونفس “ وتربیتھا وصقلھا أنفسنا بتزكیة ـ البشر كسائر ـ مكلفون
  . “ دساھا من خاب وقد . زكاھا من أفلح قد . وتقواھا فجورھا

 الصواب إلى العودة على ویستعینھ ویستھدیھ یستغفره ربھ إلى ذھب أحدنا، أخطأ فإذا
 ویستجیب تفعلون ما ویعلم السیئات عن ویعفو عباده عن التوبة قبلی الذى وھو “

  )26 ،25 :الشورى( “ فضلھ من ویزیدھم الصالحات وعملوا آمنوا للذین
 المغفرة، إلى یحتاجون بشر كلھم إنھم ذلك، فى محمد أو عیسى أو آدم دخل ما

  . النجدة ربھم من ویطلبون
 ھب “ :كالمھ من العبارة ھذه ننقل خلط من النشرة ھذه حوت بما القارئ یحس ولكى

 أكنت بھ، ھزءوا من مع تقل وأن ربك، صلب جریمة فى تشترك أن منك طلب أنھ
 من نفسك خالص فى المسیح صلب قوة تختبر لم دمت ما ولكنك..  ال یقینًا ؟ ترضى

  ! “ ربك صلب جریمة فى تشترك بخطایاك فإنك الخطیئة،
 ..  نتنفسھ الذى الھواء إلى نحتاج كما لیھإ نحتاج الذى ھو الھراء ھذا

 طلبوا ھال..  والرضا المغفرة منھ یطلبون ذلك ومع ربھم، صلب یستطیعون عبید
 یقولون كما لألعداء تركھ أن وعاتبھ النجاة، نفسھ المسیح منھ طلب الذى اهللا من ذلك
!!  

 الوردة “ :اتالكلم بھذه بدأت ؟ “ متدین أم متجدد “ عنوان تحت أخرى نشرة وھاك
 الشكل جمیلة الصناعیة والوردة . حیاة فیھا الرائحة، زكیة الشكل جمیلة الطبیعیة

 الوردة أما المتجدد، تمثل الطبیعیة الوردة إن . حیاة فیھا لیس الرائحة عدیمة
 ینكرون ولكنھم التقوى صورة لھم “ :بولس عنھم قال الذین أولئك فتشبھ الصناعیة

  . “ قوتھا
 النشرة كاتب أن المھم..  ربما ؟ المرائین أیقصد بولس، یعنى ما بالضبط أفھم وال

 كنت إذا . متدین أم متجدد أنت ھل :العزیز أیھا أسألك دعنى “ العبارات بھذه یختمھا
 كنت إذا أما..  المسیح فى إذن أثبت لك، فطوبى فوق من الوالدة على حصلت قد

 علیھا حصلت التى الجدیدة الحیاة فتنال..  للمسیح اآلن حیاتك بتسلیم فأسرع متدینًا
 رأسھا، بشعر ومسحتھا بدموعھا یسوع الرب قدمى غسلت حین الخاطئة المرأة
  . “ خلصك قد إیمانك خطایاك، لك مغفورة :الرب لھا قال والتى

  . الغفار بأنھ ووصفھ الرب، المسیح تسمیة على مصرة مثیالتھا من النشرة ھذه
 وبھم بھ ونقتدى ینقص وال یزید ال األنبیاء كإخوانھ اهللا عن بلغًام المسیح نقبل ونحن
  . الصالح بالعمل اهللا إلى التقرب فى جمیعًا

 النشرة عنھ تتحدث الذى التجدید أما راقیة، ووجدانیة عقلیة حیاة لنا یھب والتدین
 وجعلوا “ وتھاویل أوھامًا الدین یحسبون ومن الصبیة، یستھوى الھوس من فضرب

  ]15 :الزخرف[ “ مبین لكفور اإلنسان إن جزءًا، عباده من لھ
 البخور، حارقًا حولھ تلف ثم مائع، أقنوم فى والمخلوق الخالق تعجن أن لیس التجدید

 یتعشق وقلب الخرافة، یرفض عقل وآخرًا أوًال التجدید إن كال، المزمور، فى نافخًا
 ..  ویتطلبھ الكمال



 یقول الذنوب غفار المصلوب یسوع حول كذلك یدور “ لبنان “ من آخر منشور وھذا
 وتشفى اهللا مع سالمًا لتنال یسوع على موضوعة خطایاك العزیز األخ أیھا “ :كاتبھ
 أن تختبر خطایاك وسلمتھ المحبوب المصلوب إلى تقدمت إن . جروحھا من نفسك

 ومھما كذبًا، باهللا حالفًا أو متعصبًا أو قاتًال كنت ولو حتى إثم كل من یطھرك دمھ
  !!! “ جمیعًا یغفرھا ھو المسیح فإن صغیرة أو كبیرة خطایاك كانت

 كثیرة آراء توجد تقول لكنك “ :التساؤل ھذا فیھ یرد القاھرة من آخر منشور ویجاوبھ
 ..  ؟ حق على ھو من أعرف فكیف

 السفینة فى یبقیك من وكل حق، على فھو النجاة قارب المسیح إلى یرشدك من كل “
 فى الوسائل بشتى مجتھد أنت ھل ویضلك، یخدعك ـ الغرق على المشرفة ـ لعتیقةا

 استمررت إذا إذن أنك اعلم ؟ الساقطة البشریة طبیعتك أى العتیقة، السفینة إصالح
 . “..  آجًال وإن عاجًال إن تغطس أن بد فال الحال ھذه على

 المسیح أن یعتقد لم ما ق،الغر إلى حتمًا بصاحبھما منتھیان وتأدیب تھذیب كل أن أى
 !!!..  خطایاه فداء وحده ھو وأنھ أجلھ، من صلب
 فال الشروق وضیاء السحاب طھر فى بضمیر أتیتھ لو بل سلیم بقلب ربك أتیت مھما
 من ویخلصك خطایاك، یفتدى أن أجل من قتل عیسى أن تؤمن لم ما كلھ، لھذا وزن
  !!؟ ذنوبك

 صاحب تحریرھا على أشرف أو بنفسھ ھاحرر التى المنشورات خالصة ھى ھذه
 ..  نطاق أوسع فى توزیعھا على وعمل األقباط، إخواننا رئیس الذھبى الفم

 من بحاملین ھم وما خطایاكم ولنحمل سبیلنا اتبعوا آمنوا للذین كفروا الذین وقال “
 میو ولیسألن أثقالھم مع وأثقاًال أثقالھم ولیحملن لكاذبون، إنھم شىء، من خطایاھم

  )13 ،12 :العنكبوت( “ یفترون كانوا عما القیامة
  

  التفاھات ھذه من بكثیر أقوى اإلسالم
  

 كل بغضب ونرفض أتباعھ، أنفسنا ونعد ونوقره عیسى نحب المسلمین معشر إننا
 الذین أولئك من بعیسى أولى نحن بل أمھ، البتول السیدة إلى أو إلیھ توجھ ریبة

  . فیھ ویغالون إلیھ ینتمون
 أھو :الخالف..  ذلك من أعمق الخالف یقتل، لم أو قتل أنھ النصارى مع خالفنا ولیس

  ؟ یزعمون كما “ إلھ “ أو نقول كما “ إنسان “
 البشر خطایا لمحو نفسھ من اهللا قدمھ قربانًا ھناك أن أم ؟ رھین كسب بما امرىء أكل
  ؟

 القربان ذلك لیكون لصلیبا خشبة على الوحید ابنھ ترك السماء فى اهللا أن یرون ھم
 .. 

  ؟ تركتنى لماذا إلھى :قال عندما ذلك یجھل عیسى أكان :ونتساءل
 فى بھ المستغاث المنادى ھو ھو األرض فى المستغیث المنادى ھل :أخطر سؤال وثم

  ؟؟ یزعمون كما واحد شىء واالبن األب ألن السماء،
  !! عقول لنا لیست :معناه خبئ لھ كالم ھذا



  . تفھم أن یستحیل النصرانیة العقیدة ھذه نأ الحق
  القاھرة فى الصادرة “ لمیساجى “ جریدة فى “ فرح میشیل “ للدكتور مقاًال قرأت

 المقدس الكتاب “ :قال عقالنیة بطریقة العقیدة ھذه یشرح م 1973 / 9 / 16 فى 
 وھذا (!) ولحمًا جسدًا ستأخذ المجردة الكلمة أن أى نفسھ، یظھر سوف اهللا أن ینبئ

 . ویخبر یعلن اهللا سارة، بشرى یصبح اهللا . معنا اهللا . عمانوئیل . الجدید الحدث ھو
 قصتھ فى الحكیم توفیق سؤال على الرد ھو . شىء كل أساس الظھور وھذا

  . “ وتأنس ووقع وحصل حدث ما شىء . اهللا ھو ھا . “ اهللا أرنى “ المشھورة
 للعقیدة العقالنى التفسیر ھو معنى یعطى ال الذى المضطرب المبھم الكالم ھذا

  ! المسیحیة
 رحمتھ فرط من ثم الناس، لیراه “ بشر “ إھاب فى ظھر والمغارب المشارق رب
  ! أجلھم من “ ینتحر “ بھم
  ؟ القول ھذا بھضم یكلفنى من
 فى ما لمن قل “ :النحو ھذا على العقیدة یقرر الذى القرآن وأترك ھذا أعتنق ھل

 ریب ال القیامة یوم إلى لیجمعنكم الرحمة نفسھ على كتب هللا، قل واألرض، السموات
  )12 :األنعام( “ یؤمنون ال فھم أنفسھم خسروا الذین..  فیھ
 
..  شركاء اهللا دون من الذین یتبع وما األرض فى ومن السموات فى من هللا إن أال  “
 فیھ لتسكنوا اللیل كمل جعل الذى ھو.. یخرصون إال ھم وإن الظن إال یتبعون إن

 ھو سبحانھ ولدًا اهللا اتخذ :قالوا . یسمعون لقوم آلیات ذلك فى إن . مبصرًا والنھار
 على أتقولون . بھذا سلطان من عندكم إن . األرض فى وما السموات فى ما لھ الغنى

 )69 ـ 66 :یونس( “ یفلحون ال الكذب اهللا على یفترون الذین إن قل تعلمون ال ما اهللا
 
 

 الطریق وسد الشرك، من مقنع للون التام إباءه وأعلن الخرافة اإلسالم خاصم  ھكذا
  . التوحید معالم لتطمس خبث فى تتسلل وھى الوثنیة القرابین وجھ فى
 فى شىء أھم نختار عندما ظھریًا نطرحھ أن مفروضًا كان إذا بالعقل اهللا كرمنا لم

 !؟ والسلوك اإلیمان وھو الحیاة
 “ إلھ “ مع ابنًا “ إلھًا “ یكون أن ویرفض وحسب، بشر عیسى بأن یجزم العقل إن
 أحدھم ألن حتم، وتعددھم تعددھم، مع واحد وثالثتھم قدس، روح آخر “ إلھ “ مع

 ..  یصلب اآلخر ترك
 ..  والتربیة الحق عالم فى لھ مجال وال األلغاز، باب فى یدخل كالم ھذا
 “ الدین فى إكراه ال “ شئت ما بھ عش :یصدقھ لمن نقول المسلمین فنحن ذلك ومع

 ومحاولة آفاقنا، فى الدخان ھذا كل إثارة المنطق ھذا على الرد فھل )256 :البقرة(
  ؟ الفتنة ونشر الشباب ختل

  



  منھا األناجیل شتى وموقف “ محبة اهللا “ قصة
  

..  نترو ما عكس على !! محبة اهللا أن نرى إننا :یحاورنى وھو أحدھم لى وقال
 نعمة وكل وبر، رحمة كل مصدر اهللا إن !!؟ كراھیة اهللا نرى كأننا ساخرًا، فأجبت
 قال كما ذلك فى واألمر والظلمة، الفجار على بالسخط نصفھ أننا وصحیح..  وخیر

 األمر أفلیس “ المجرمین القوم عن بأسھ یرد وال واسعة رحمة ذو ربكم “ شأنھ جل
 على كثیفة ستائر ووضع وحدھا الكلمة ھذه بذكر لمینالعا تخدعون إنكم ؟ لدیكم كذلك

 تعامل إن بل اإلسالم، فى ورد مما بأشد اإللھى الجبروت تصف كلمات من عداھا ما
 الكلمات ھذه على إال یقول ال الخصوم مع جمیعًا وتعاملكم البعض، مع بعضكم
  . لدیكم أكثرھا وما تخفونھا، التى األخرى

 وسید سیدنا وھو ـ نفسھ المسیح أن بید “ :المسلم ستشرقالم “ دینیھ ایتین “ قال
 آت لم إننى األرض، على السالم أنشر جئت أنى تظنوا وال “ :یعلن ـ المسیحیین

 ..  )34:العاشر االصحاح:متى( “ السیف وإنما السالم أحمل
 إال ذلك من أرید وماذا األرض، على النار أللقى جئت إننى “ :المسیح السید ویقول “

  “ اشتعالھا
 ..  )49 عشر، الثانى االصحاح :لوقا( 
 وبین وأمھا، والبنت وأبیھ، الولد بین ألفرق جئت إنى إذ “ :المسیح السید ویقول “

 ..  )35 :العاشر االصحاح :متى( “ وأمھ االبن زوجة
 وأوالده، وامرأتھ وأمھ، أباه یبغض وال یأتى أحد كان إن “ :المسیح السید ویقول “

 االصحاح :لوقا( “ تلمیذًا لى یكون أن یقدر فال أیضًا نفسھ حتى وأخواتھ، وإخوتھ
 ..  )26 :عشر الرابع

 األخ بین كامل وحب حقیقى سالم من الكریم العربى النبى بھ جاء ما ھذا من أین “
 الجار وبین كبدھا، وفلذة األم وبین وولده، األب وبین وزوجھا، الزوجة وبین وأخیھ،
 فى المشتركین وبین واألقرباء، األرحام وبین مسلم، غیر أو انك مسلمًا وجاره

  . “ اإلنسان بنى فى اإلنسانیة مدلول لدیھم یتوفر الذین اإلنسانیة
 من والبذل الناس وغیر الناس برحمة وجل عز اهللا إلى نتقرب ـ المسلمین نحن ـ إننا

 اهللا میزان فى أجر ذلك من شىء كل على ولنا نفعھم، سبیل فى ووقتنا وجھدنا مالنا
  . میزان عنده یختل ال الذى
 البطریرك إلى )الثالث النسطورى( البطریرك بھا بعث التى تلك شھادة أصدقھا وما

 العرب إن “ :كتابھ فى قال حیث اإلسالم ظھور بعد المجمع فى زمیلھ “ سمعان “
 ال راھمن ذلك ومع معنا، أصبحوا األرض وقیادة العالم سلطة الرب منحھم الذین

 بمعتقداتنا، االحتفاظ على ویشجعوننا یساعدوننا فھم بسوء، النصرانیة یعرضون
  . “ واألدیرة الكنائس بالمال ویعاونون والقسیسین، الرھبان لیجلون وإنھم

 تاریخ معالم “ :كتابھ فى )ویلز . ج . ھـ( العالمى المؤرخ یقولھ ما أصدق وما
  فى تم لقد “ اإلنسانیة

 وأسبانیا، األطلسى المحیط إلى السند نھر من لواءه اإلسالم نشر أن عامًا 125 “
 اجتماعى نظام خیر كان ألنھ اإلسالم ساد ولقد العلیا مصر إلى الصین حدود ومن

 شعوبًا مكان كل فى یجد كان ألنھ انتشر قد وھو تقدیمھ، األیام استطاعت وسیاسى



 أنانیة حكومات وجدت كذلك تنظم، وال تعلم وال وتخوف، وتظلم تسلب :سیاسیًا بلیدة
 فكرة وأنظف وأحدث أوسع اإلسالم فكان . شعب أى وبین بینھا اتصال ال سقیمة

 اإلنسان بنى یھب وكان الیوم، ذلك حتى العالم فى الفعلى النشاط سعة اتخذت سیاسیة
  . “ آخر نظام أى من أفضل نظامًا

  

  المطاردة ةالعلمی الحقیقة المقدس، الرمح العذراء، تجلیات
  

 العقلى األساس َوھى وكلما البدائیة، األدیان فى األولى المكانة العادات خوارق تقتعد
  . وأتباعھ لكھنتھ الكثیر منھا وجمع الخوارق، ھذه على اعتماده زاد ما لدین

 وآثار الشفاء، عجائب على وانتشارھا بقائھا فى تعول التى األدیان من والمسیحیة
 . غیبیةال الخفیة القوى
 وداعة تقطر وھى العذراء صورة وجھیھا أحد على صغیرة، نشرة اآلن یدى وبین

 اآلخر الوجھ أما . والرقة البراءة یمثل یسوع اإللھ الطفل ذراعھا وعلى ولطفًا،
 ھذه وتحتھ ،“ وخدمتھم اآلخرین محبة “ عنوان تحت الخبر ھذا تضمن فقد للصورة

 زھرة السیدة كانت “ )10 :6 غل( “ للجمیع لخیرا فلنعمل فرصة لنا حسبما “ الجملة
 أسقف “ حرابامون األنبا “ أن أبوھا علم ولما نجس، روح بھا باشا على محمد ابنة

 ألجلھا صلى ولما . استدعاه النجسة األرواح إخراج موھبة اهللا أعطاه قد المنوفیة
 :قائًال فرفضھا جنیھ، آالف أربعة بھا صرة باشا على محمد فأعطاه الحال، فى شفیت

  . “ بھا قانع وھو الزھد، حیاة یعیش ألنھ إلیھا حاجة فى لیس إنھ
  . صمت فى أثره لیترك الجماھیر على یوزع الذى الخبر ھو ھذا

 الناس، من نفر یدعیھا موھبة الممسوسة األجسام من العفاریت استخراج وموھبة
 ھذا، یزعم المسلمین ضبع وأعرف االحترام، یستحق وأقلھم الدجل، یحترف أغلبھم
  . نحوه كبیرة بریبة وأشعر

 فى ونجح الطب، عباقرة أمرھم أعیا وربما األطباء، یحیرون األعصاب ومرضى
  . واألرقام الصور بعض غیر فیھ شىء ال “ حجابًا “ یكتب عامى عالجھم
 یعنینى وإنما المنوفیة، أسقف مھارتھ على المأسوف أكذب أو أصدق أن یعنینى ولیس

 قد والصلب حق، الثالوث وأن النصرانیة، بصدق الناس إقناع طرق من طریقة شفك
 ..  العجائب یأتون المخلصین واألتباع وقع،

 إلثبات سلمھا فى إلیھا فقیرة ھى األقاصیص، من اللون لھذا األدیان أحوج والمسیحیة
 على نھاعدوا لتبریر قتالھا فى إلیھ وفقیرة العقلى، المنطق على الخارجة أصولھا

  . اآلخرین
 الرمح “ بقصة المشھورة الصلیبیة الحروب قصص من القصة ھذه معى وتدبر

  :“ والغرب الشرق “ كتاب من منقولة “ المقدس
 جنودھم أفضل فقدوا إذ باھظًا، ثمنًا الصغرى آسیا عبور أجل من الصلیبیون دفع “

 ..  باقیةال البقیة على والفزع الیأس استولى بینما عساكرھم، وخیرة
 الحیل بعض إلى فعمدوا القادة، یساور الجنود وفرار الجیش تفكك من الخوف وبدأ “

 لھا روجوا التى الحیل تلك ومن . العقیدة برباط الجنود وربط الخطر ھذا لصد الدینیة



 ووعدھم الھیابین الجنود أمام والعذراء المسیح ظھور عن المؤرخون رواه ما
 ..  المسلمین ضد معاركھم فى استماتوا ما إذا الجنة فى ودوالخل الخطایا عن بالصفح

 الذى الغرض یحقق ولم الجنود، حماس یلھب لم النظرى األسلوب ھذا أن غیر “
 مادیة واقعة على ینطوى آخر أسلوب من بد ال فكان أجلھ، من الصلیبیون ابتدعھ
 التى العزائم وتقویة الیأس، بھا استبد التى القلوب إلى اإلیمان إعادة شأنھا من یكون

 ..  المقدس الرمح اكتشاف قصة الجنود بین أذیع وھنا . الحرب أوھنتھا
 من غیره عن فضًال “ جیبون “ المؤرخ تفاصیلھا روى التى الواقعة تلك “

 ..  :قال . المعاصرین المؤرخین
 اذ الخلق منحرف “ مارسیلیا “ ألسقفیة التابعین من بارتلمى بطرس یدعى قسًا إن “

 “ یدعى قدیسًا أن الصلیبیة، الحملة قیادة لمجلس زعم معقد ملتو وتفكیر شاذة، عقلیة
 ثم السماء، أوامر خالف ھو إن العقوبات بأشد وھدده نومھ، أثناء زاره “ أندریھ
 كنیسة بجوار مدفون السالم علیھ عیسى قلب اخترق الذى الرمح بأن إلیھ أفضى
 قیادة لمجلس الرؤیا ھذه “ بارتلمى “ فروى ،“ انطاكیا “ مدینة فى بطرس القدیس

 إلى یبادر أن إلیھ طلب قد منامھ فى بھ طاف الذى القدیس ھذا بأن وأخبرھم الجیش،
 “ تخلص “ التى “ الخلود أداة “ بعدھا تظھر ثالثة، أیام لمدة المحراب أرض حفر

 وسط الرمح ارفعوا ثم..  تجدوا ابحثوا :لھ قال القدیس وأن جمیعًا، المسیحیین
 ..  المسلمین أعدائكم أرواح لیصیب الرمح یمرق وسوف الجیش،

 طقوس واستمرت للرمح، حارسًا لیكون النبالء أحد اسم “ بارتلمى “ القس وأعلن “
 بالحفر لیقوموا رجًال عشر اثنا نھایتھا فى دخل أیام ثالثة وصالة صوم من العبادة

 ..  (!) الكنیسة محراب فى “ الرمح “ عن والتنقیب
 تسفر لم قدمًا عشر اثنى األرض عمق فى توغلت التى والتنقیب الحفر أعمال لكن “

 من شىء إلى الرمح لحراسة اختیر الذى “ النبیل “ أخلد اللیل جن فلما . شىء عن
 الكنیسة بأبواب احتشدت التى الجماھیر وبدأت النوم، من سنة وأخذتھ الراحة،
 ..  ..! تتھامس

 طیات فى مخفیًا الحفرة، إلى ینزل أن الظالم جنح فى “ بارتلمى “ القس فاستطاع “
 جوف من رنین القوم أسماع وبلغ العرب، المقاتلین أحد رمح نصل من قطعة ثیابھ

 احتواه الذى النصل وبیده القس وظھر الفرح، فرط من صیحاتھم فتعالت الحجرة،
 منھ لیلتمسوا صلیبیینال على عرض ثم بالذھب، الموشى الحریر من قماش ذلك بعد

 الحملة قادة أمعن وقد بالثقة، قلوبھم وامتألت الجنود بین الحیلة ھذه وأذیعت البركة،
  . “..  لھا تكذیبھم أو بھا إیمانھم مدى عن النظر بغض الواقعة ھذه تأیید فى

 عادیة، كنیسة فى العذراء ظھور أسطورة جرت الغرض ھذا ولمثل النحو، ھذا على
  . دروسھ على األقباط یتردد ال فاشل رجل ـ علمت فیما ـ وكاھنھا

 تجلت العذراء أن البقاع ومأل شاع فقد اآلالف، كعبة أصبح وضحاھا عشیة وبین
 ..  البھیم اللیل جنح فى وغیره ھو ورآھا كنیستھ، برج فوق نورانیًا شبحًا

 بغتة، كلھا ظھرت فقد اإلشاعة، ھذه مع موعد على كانت المصریة الصحف وكأنما
 فى اإلسفاف حد إلى وتلح المحظوظ، البرج صورة وتنشر الغامض، النبأ تذكر وھى
 ..  القصة توكید
  . لیلة كل فى المقدس التجلى تكرار ذكرت أنھا الجرأة من وبلغ



 تحریر أسرة فإن ذلك ومع متعمد، كذب الكالم ھذا من حرف كل أن موقنًا وكنت
 بعینیھا ترى كى المذكورة الكنیسة جوار إلى ھبتذ أن قررت “ اإلسالم لواء “ مجلة

 ..  ھنالك ما
 األفق، نرقب طویًال لیًال ومكثنا وآخرون، “ زھرة أبو محمد “ والشیخ أنا وذھبنا
  . البتة شیئًا نجد فال شىء، عن ونفتش الجو، فى ونبحث

 عن ینكشف أن یلبث ال المحتشدین الدھماء من صیاحًا نسمع والحین الحین وبین
 ..  شمطاء وال عذراء ال..  فوقنا السماء یسود ظالم عن..  فراغ عن..  صفر
 ..  النشر تمنع بالرقابة وفوجئنا شھدنا، ما وكتبنا وعدنا
 لحاجتھا سیاحیة، المنطقة ھذه جعل إلى محتاجة الحكومة إن :الخبراء بعض لنا وقال

 ..  مكذوبًا كان ولو الخبر یبقى أن ویھمھا المال، إلى
  !؟ ھذا ما

 ألعن ساخطًا ووجدنى القاھرة، جامعة فى العلوم بكلیة الجویة الظواھر أستاذ ولقینى
 الشعاع إن قلیًال، لى تسمع أن أحب :لى فقال اإلفك، وإشاعة التخریف على التآمر
  . البحث ھذا واقرأ مدروس، علمى أصل لھ الكنیسة برج فوق برؤیتھ قیل الذى

 جمال محمد الدكتور األستاذ( المتخصص العالم جلالر كتبھ الذى البحث وقرأت
  ..: ھنا كامًال أثبتھ وإنى بھ، واقتنعت ،)الفندى الدین

 ..  طبیعیة ظاھرة الزیتون كنیسة ظاھرة “
 النقاش لباب فتحًا أو أحد، على ردًا ھذا كالمى أعتبر ال العلم باسم أتحدث عندما “

 ما ملخص الحال بطبیعة ھو أكتب ما نولك وعقیدتھ، شأنھ فلكل معروفة، ظاھرة فى
 بھا نبصر التأویل، تحتمل وال الجدل تقبل ال حقائق من المجال ھذا فى العلم أثبتھ

 ..  وتقدیره شأنھ ولكل الناس،
 لعدة اللیالى بعض فى واستمرارھا الظاھرة، ھذه حدوث الطبیعى العلم ینكر وال “

 متعددة ضیاء أو وھج أو راننی مجرد أنھا أساس على ولكن یقرھا بل ساعات،
 منھا وینسج دوره، فیھا یلعب أن للخیال تسمح بحیث المعالم، واضحة غیر األشكال

 الكون ظواھر من إنھا . والصور الخیوط ألوان من ینسج أن الظروف شاءت ما
 الھواء من الكھرباء بسریان تسمح معینة، جویة ظروف تحت تحدث التى الكھربائیة

 مثًال ذلك فى شأنھا الوقت، نفس فى المدببة نسبیًا المرتفعة ألجساما عبر األرض إلى
 وشأن أعظم، وشدة أكبر مدى على ولكن مماثلة، نیران ھى التى الصواعق شأن

 ولطالما األرض، جو أعالى فى كھربى تفریغ مضمونھ فى ھو الذى القطبى الفجر
 إلى خطأ بعضم ذھب تىح الخالب، الرائع بمنظره الناس اھتمام القطبى الفجر أثار
 فى تتموج التى العدیدة األلوان ذات المزركشة كالستائر یتدلى ألنھ القدر، لیلة أنھ

 ..  الریح مھب
 وسط األضواء حدوث حیث من ـ أیضًا ھذه لظاھرتنا المماثلة الظواھر أمثلة ومن “

 سحابال وھذا ،“ اللؤلؤ سحاب “ باسم المعروفة العالیة المضیئة السحب ـ الظالم
 البعد عنھا ویبعد األرض، سطح فوق یرتفع ألنھ اللیل، ظالم وسط ویتألأل یضىء
 األفق، تحت الشمس قرص اختفاء رغم علیھ الشمس أشعة بسقوط یسمح الذى الكافى

 ضیاؤه ویلمع فیتألأل الثلج، أبر من المكون العالى السحاب ذلك األشعة تلك وتضىء
 ..  الشعراء بھ فیتغنى العلوى اءالھو ونقاء اللیل ظالم وسط ویترنح



 
 جیوش حیرت التى تلك المعروفة، السراب بظاھرة كذلك الظاھرة ھذه وتذكرنا “

 حتى الشیاطین عمل من أنھا ظنوا فقد مصر، على نابلیون حملة أثناء الفرنسیین
 ظواھر من أنھا الناس وعرف الیقین، بالخبر “ مونج “ الطبیعى العالم جاءھم

 ..  وئیةالض الطبیعة
 القدیس نیران “ العلم كتب فى تسمى منا الكثیرین بال وتشغل تھمنا التى وظاھرتنا “

 المعارف دائرة فى عنھا جاء ما ھنا نسوق ونحن ،“ المو سانت نیران “ أو “ المو
 :فى اإلنجلیزى النص :إلیھا الرجوع ویمكنھم الكثیرون یملكھا التى البریطانیة
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 ..  :حرفیًا الكالم ذلك وترجمة..  St. Elms Firs :اسم تحت والعشرین الرابع

 إلى الجو من البطىء الكھربى التفریغ یالزم الذى الوھج ھى :المو سانت نیران “
 معامل تجارب فى المعروف “ الفرشاة “ لتفریغ المطابق التفریع وھذا . األرض
 التى المدببة األجسام نھایات على الضوء من رأس صورة فى عادة یظھر الطبیعة

 المنبسطة، األراضى نتوءات حتى أو السفینة وصارى الكنیسة برج غرار على
 ..  وأزیز طقطقة ضوضاء عادة وتصحبھا

 موسم خالل المنخفضة المستویات فى تشاھد ما أكثر المو سانت نیران وتشاھد “
 ..  الثلج عواصف أعقاب وفى أثناء الشتاء

 سانت وأصلھ “ رمو “ سانت من محرف إیطالى لفظ ھو المو سانت واسم “
 ،304 عام یونیو 2 فى سفینتھ حطمت وقد دومتیان، حكم مدة فى البابا وھو أراموس،

 نیران اعتبروا الذین المتوسط البحر لبحارة الراعى القدیس اعتبر الحین ذلك ومنذ
 اإلغریق قدماء لدى الظاھرة وعرفت لھم، لحمایتھ المرئیة العالقة بةبمثا الموا سانت

 كانت ضوءان تواجد كلما أنھ “ الطبیعیى التاریخ “ كتابھ فى Biln بلن ویقول .
 ..  المقدس الجسم بمثابة واعتبر التوأمان، تسمیھما البحارة

 وإنما لطبیعة،ا خوارق عن یتحدثون ال الطبیعى العلم أھل أن نرى النحو ھذا على “
 تمیز ألوان انبعاث حیث من أما التطبیقى، العام السلیم قانونھ إلى شىء كل یرجعون

 جوكل أمثال األلمان العلماء عملھ ما بعض إلى الرجوع فیمكننا النیران، تلك
Gockel كتابھ فى یبین فھو األلوان، فى االختالف تفسیر من Das gewiter من 

 اللون( موجبة الشحنة تكون الثلج سقوط أثناء أنھ لمانیاأ فى أجراھا التى التجارب
 أزیز، ویصحبھا نادرة، لیست الشحنة فإن ثلج صفائح تساقط أثناء أما ،)األحمر
 ..  األزرق اللون علیھا ویغلب

 صفحة شوتالند لمؤلفھ Atmospheric Electricity الجویة الكھرباء كتاب وفى “
 ..  :یقول نجده 38

 إذا السفن كصوارى األرض سطح على البارز القسم فإن المالئمة الظروف تحت “
 التفریغ یحصل الجویة الكھرباء شحن حاالت من شدیدة مجاالت إلى تعرضت
 ..  المو سانت نیران ویسمى واضحًا ویظھر الوھجى

..  1968 / 5 / 6 بتاریخ األھرام جریدة فى وردت التى باألوصاف ھذا قارن “
 فوق أو الزیتون لكنیسة الصغیرة األربع القباب فوق یظھر نور من كامل جسم ھیئة(

 ..  ..) الخ..  بالكنیسة المحیطة األشجار فوق أو الكبرى للقبة األعلى الصلیب



 الفاتح األصفر أنھا على اآلن حتى التقاریر أجمعت فقد..  األلوان أما.. (..  “
 ).. السماوى واألزرق المتوھج

 الظاھرة، الرؤیة الزمت أو سبقت التى الجویة الحالة إلى بالذاكرة نرجع وعندما “
 الباردة الھواء من موجة العلوى الجو طبقات فى تجتاحھا كانت الجمھوریة أن نجد
 موجات لتولد المالئم الظرف وفر مما نفسھا، أوربا ھواء برودتھ فى فاق الذى جدًا

 مدة كافیة تظل أن مكنی الكھربى الجھد فروق ولكن االستقرار، عدم بسبب كھربیة
 ..  طویلة

 المتیرولوجیا “ كتابھ فى البریطانى الجوى الرصد عالم Milham ملھام ویضیف “
 أنھا للرائحة العلمى وتفسیرنا ..) الوھج من رائحة تنتشر أحیانًا أنھ( 481 صفحة “

 مركبات وتكون الكھربى التفریغ تصحب التى الكیماویة التفاعالت نتائج من
 ..  نكاألوزو

 المصحوب الكھربى التفریغ أن علمیًا والثابت المعروف من أنھ القول وخالصة “
 وھو كاف، كھربى مجال فى توضح عندما المدببة الموصالت من یحدث بالوھج
 یحملھا التى الشحنات نوع نفس من شحنات تحمل التى األیونات من سیال من یتكون

 ..  الموصل
 أطراف من حدوثھا تتوقع أن یجب النوع ھذا نم التى الكھربیة والتفریغات “

 یكون عندما ونحوھا، واألبراج النخیل مثل األرض، على المعرضة الموصالت
 المتصل الجسم ارتفاع یكون أن بشرط كافیًا، الكھربى الجھد فى التغیر مقدار

 أمثال األول الباحثین أن المؤكد ومن مالئمة، المعرضة األطراف ودقة باألرض
 ..  السماء صفاء حاالت فى حتى الكھربى الجو مجال الحظوا نفرنكلی

 المرتفعة لألجسام المدببة األطراف توفرھا التى المالئمة الطبیعیة الظروف وتحت “
 ..  واضحًا ظاھرًا التفریغ وھج یصبح قد األرض سطح فوق

 كھربىال التفریغ أن الجویة الكھربائیة فى البریطانى العالم “ ولسون “ ذكر وقد “
 واألرض، الجو بین الكھربى التبادل فى ھامًا دورًا یلعب المدببة لألجسام البطىء

 . الحشائش حقول وحتى المنازل وقمم والشجیرات األشجار طریق عن خصوصًا
 ارتفاعات إلى یبرز أو مدبب بطرف الموصل الجسم ینتھى أن الالزم من ولیس

 ..  عظیمة
 ..  :الناس یتساءل وقد “
 العلم عصر فى ثم العلم، عصر قبل الرومان من األقدمین خدعت الظاھرة إن .. ـ “

 خدعت فقد نفسھ، یعید التاریخ لكن كھربى، تفریغ أنھا على الظاھرة العلماء فسر
 التى الكنیسة تحملھ الذى االسم نفس علیھا فأطلقوا مصر، أھل الطبیعیة الظاھرة نفس

 ..  السالم علیھا مریم روح أنھا خطأ القوم ظن ھنا ومن فوقھا، النیران ظھرت
 تحدث وال والشجر المبانى أعلى الطلق الھواء فى تحدث الطبیعیة الظاھرة..  ـ “

 داخل تظھر لراحت العذراء روح كانت أنھا ولو شوھد، ما عین وھو المبانى، داخل
 ..  والقباب األشجار على الظھور من بدًال الكنیسة

 بالجو وعمومًا الجویة، بالكھربائیة ومكثھا ظھورھا بطیرت الجویة الظاھرة..  ـ “
 ..  ؟؟ كذلك بالجو ظھورھا یرتبط روحًا كانت إذا فھل وتقلباتھ،

 الوھج ضوء ضعف بسبب الظالم، یخیم عندما إال تشاھد ال الطبیعیة الظاھرة..  ـ “



 لنھاربا تظھر أن الطاھرة األرواح یمنع ما ولكن . الساطع الشمس ضوء إلى بالنسبة
 ..  ؟؟
  . “ ؟ الموضوع فما مصر فى أخرى أماكن فى تشاھد الظاھرة نفس كانت إذا..  ـ “

 والغریب فأبت، الصحف فى بحثھ ینشر أن الفندى الدین جمال محمد الدكتور وحاول
 ..  مصر دخولھا منع الكویتیة “ اإلسالمى الوعى مجلة فى نشر لما أنھ

 قریب من للقصة یتعرضوا أال المساجد ألئمة صدرت األوامر أن ذلك من واألغرب
  ! بعید أو

 التى الكنیسة یالئم للمیدان، جدیدًا تخطیطًا لیضع “ زاید سعد “ القاھرة محافظ وذھب
 أن وتالمذتى زمالئى من ذلك بعد وعلمت..  الجلیل الحدث لھذا تخلیدًا تبنى سوف

  . مقصودة منظمة دورات العذراء لتجلیات
 السلطة علیھ فاستولت الكبرى المساجد أحد من قریبًا “ الحبشة “ فى ظھرت فقد

  !! سامقة كنیسة كلھ المكان على وشیدت فورًا،
 جبالھ على وجودھا فرض ترید التى المسیحیة أزر من فشدت “ لبنان “ فى وظھرت
  . مسلمة لبنان كثرة أن مع وسھولھ

 كى األقباط إخواننا طنشا من لتضاعف أخیرًا القاھرة فى ظھرت قد ذى ھى وھا
 ..  اإلسالم على ضغطھم یشددوا

 سنة، من قریبًا الموھوم التجلى ھذا عن تتحدث الطائفیة “ وطنى “ جریدة ظلت وقد
 والحاجات تشفى، المستعصیة واألمراض تترى، والخوارق مستمر، العرض إذ

 ..  تقضى المستحیلة
  . الوطنیة الوحدة على اظًاحف مكسورة مكممة،وأقالمھم المسلمین وأفواه ذلك كل

 . األمریكیة المركزیة المخابرات ذلك ترید عندما بداھة أخرى مرة تتجلى وسوف
 ..  شئون خلقھ فى وهللا

  



  

  ؟ یریدون  ماذا/الثالث الباب
 
 

 وھم ذلك، فى معھم فأنا المسلمین من كأعدادھم یعیشوا أن األقباط إخواننا أراد  إذا
 ..  المسلمین من ونصف كملیونین یعیشوا أن ویجب نصف،و ملیونین اآلن یقاربون

 وصایتھم فرض یحاولوا أن أما واجبات، من علیھم ما وعلیھم حقوق، من لھم ما لھم
 ..  فال أیدیھم فى والسیاسیة االجتماعیة الحیاة أِزمَّة وجعل المسلمین، على

 یعترضھم فال ینیةالد وشعائرھم لصلواتھم أعدادھم تسع كنائس یبنوا أن أرادوا إذا
 المسیحیة وإبراز المسیحى بالطابع المصرى التراب صبغ أرادوا إذا أما..  أحد

 ..  فال البالد على المھیمن الدین وكأنھا
 أن أما ذلك، فلھم تجرح فال وتعالیمھم تمتھن فال بشخصیتھم یحتفظوا أن أرادوا إذا

 الشریعة بتطبیق طالبنا إذا غضبھم ویعلنوا دینھم، عن المسلمین “ ارتداد “ یودوا
 ..  نقبلھ ال ما فھذا الدینیة التربیة وتعمیم اإلسالمیة،

 شریفًا تفاھمًا نرید ولكننا للمسلمین، مراغمًا یقف أن بعضھم إلى أوعز االستعمار إن
 ..  معقولین ناس مع
 غرباء، مصر فى المسلمین أن وقلوبھم آذانھم أعطوه من بین أشاع االستعمار إن

  . فغدًا الیوم یكن لم إن یزولوا، أن ویجب علیھا، ئونوطار
  ! “ وطنى “ الطائفیة جریدتھم أسموا األساس ھذا وعلى
 وكلما والمسلمین، اإلسالم یناوش المغامرین من كثیرون شرع المنطلق ھذا ومن
 خطر فى األقباط التعصب، عاد :صرخ أو ھمس دینھم إلى المسلمین من عودة رأى

!!  
 “ وقواھا أنعشھا مریبة صیحات ولكنھا وعرضھا، البالد طول فى ذلك من ذرة وال
  . بالعواقب اكتراث أى دون “ شنودة بابا
 ال المثال سبیل على منھا نذكر العقالء، أخمدھا النوع ھذا من محاوالت سبقت وقد

  . بذكراه أخیرًا “ شنودة البابا “ احتفل الذى “ سرجیوس “ القمص كتابات الحصر
 ھذا كتب 1947 / 12 / 6 فى الصادر المنارة مجلة من 20 السنة من 41 العدد ففى

 جیوشھ سلح أن بعد األقلیات قتال على یحرض البنا حسن “ :عنوان تحت القمص
  :یقول :“ الحكومة بعلم

 قاتلوا “ :قولھ التوبة سورة آلیة “ البنا حسن “ الشیخ تفسیر السابق العدد فى نشرنا “
 یدینون وال ورسولھ اهللا حرم ما یحرمون وال اآلخر بالیوم وال باهللا نونیؤم ال الذین
 “ صاغرون وھم ید عن الجزیة یعطوا حتى الكتاب أوتوا الذین من الحق دین

 ..  )29 :التوبة(
 القتال أن :والسنة الكتاب من األدلة ذلك على وتظاھرت الفقھاء، قال وقد :قال “

 المسلمین، غیر من المعتدون علیھا اعتدى أو اإلسالم، أرض دیست إذا عین فرض
 واجبًا فیكون اإلسالمى، الوطن وتأمین اإلسالمیة الدعوة لحمایة كفایة فرض وھو
 ..  التأمین وھذا الحمایة ھذه بھم تتم من على



 قسرًا إدخالھم أو عقیدة، على الناس إكراه اإلسالم فى القتال من الغرض ولیس..  “
 )256 :البقرة( “ الغى من الرشد تبین قد الدین فى إكراه ال “ :لیقو واهللا الدین، فى
 دینیة، مغانم أو دنیویة منافع على الحصول كذلك القتال من الغرض لیس أنھ كما

 عن یخرج الذى المسلم المقاتل أھداف من لیست والمطاط والقمح والفحم فالزیت
 بأن وأموالھم أنفسھم المؤمنین من اشترى اهللا إن “ الجنة لھ بأن هللا ودمھ ومالھ نفسھ

 واإلنجیل التوراة فى حقًا علیھ وعدًا ویقتلون فیقتلون اهللا سبیل فى یقاتلون الجنة لھم
 ..  )111 :التوبة( “ والقرآن

 ..  :الكتاب أھل قتال حكم “
 اإلسالم، أرض على اعتدوا إذا تمامًا، المشركون یقاتل كما یقاتلون( :الكتاب وأھل “
 ..  ..) دعوتھ انتشار دون حالوا أو
 ویعرف الفتاوى، وفى والتفسیر الكتابة فى الخاص أسلوبھ )البنا حسن( للشیخ :الرد “

 أن دون أراد ما فى شاء متى لیدخل مفتوحة، األبواب دائمًا یترك إذ المائع باألسلوب
 دیست إذا عین فرض یكون القتال أن یقول أنھ میوعتھ آیات ومن یمسك، أو یتقید

 یحدد أو یبین أن دون المسلمین، غیر من المعتدون علیھا اعتدى أو اإلسالم، ضأر
 من بلد كل ھى أم فقط الحجاز ھى ھل :اإلسالمى الوطن أو اإلسالم أرض ھى ما

 ..  ؟ متعادلین أو أقلیة أو أغلبیة المسلمون فیھا یكون العالم بالد
 حرًا لیكون ؛ سیئًا ماكرًا مىاإلسال الوطن أو اإلسالم ألرض تحدیده عدم فى وكان “

 یقوى الذین والیھود المسیحیین من المستضعفین من یشاء من على القتال إعالن فى
 أرض أن صریحة كلمة یقولھا أن بھ أحرى وكان كان، بلد أى فى محاربتھم على

 ـ اإلسالمى الدین أى ـ اإلسالم علیھا نشأ التى األرض أى الحجاز، ھى اإلسالم
 أو اإلسالم أرض كانت وسواء . العالم فى المسلمون فیھا یعیش التى دالبال ولیست

 یمكن فال المسلمون، فیھ یعیش العالم بالد من بلد كل ھى أم الحجاز ھى اإلسالم وطن
 على كفایة فرض أو عین فرض القتال بأن )البنا حسن( الشیخ بھ یقول بما العمل

  . “ المسلمین غیر من المعتدون ھاعلی اعتدى أو اإلسالم أرض دیست إذا المسلمین
 تحریض رائحة منھ اشتم ھل :“ البنا حسن “ تفسیر على اطلع قارئ أى أسأل وأنا
  ؟ الیھود أو األقباط على

 االشتباك فى والرغبة التحرش إال فیھ وجد ھل :علیھ الرد قرأ منصف أى وأسأل
  ؟ سبب أدنى دون

 مصر، عن اإلسالمیة الصفة إبعاد :واحدًا شیئًا إال یرید ال المفترى القمص ھذا إن
 سكانھا ألن إسالمیًا وطنًا فلیست مصر أما . إسالمیًا وطنًا وحده الحجاز واعتبار

  . أھلھا جملة من % 92 فوق المسلمین
 عنھا الدفاع لجعل تذكر الصفة ھذه أن مع مصر عن اإلسالمیة الصفة تنفى ولماذا

  ؟ مقدسة فریضة
 ..  وفاتھ من قرن ربع بعد بذكراه احتفلوا والذین الوطنى، قمصال عنھ یسأل ما ھذا
 مشاعره تفتر وأن بواعثھ تھتز أن ینبغى العالمى االستعمار ضد مصر عن الدفاع إن

!! ..  
 الوثنیون یقول فھل أغلبھا، تنصر ثم القدیمة، العصور فى وثنیة مصر كانت لقد

  ؟ بتنصرك وطنك فقدت إنك :تنصر لمن المصریون



 وطنك فقدت إنك :للمسلم یقال فھل المصریین، جمھور فیھ فدخل اإلسالم أقبل ثم
  ؟ بإسالمك

  !؟ الرقاعة ھذه ما
 األیام فى وخسة ضراوة وزادت طریقھا، فى مضت اإلسالم على الحملة أن بید

 خبایاھا، كشف من بد ال حملة فقاد لألقباط، رئیسًا “ شنودة األنبا “ جاء ثم األخیرة،
  ؟ نخشى وماذا ؟ نحذر مم :الجمیع یدرك حتى ؛ مداھا حوتوضی

 االستعمار سماسرة بھ ویأتمر الفتن، بھ تعصف كلھ ومستقبلنا السكوت، نستطیع وما
.  
  

  رھیب تقریر
  

 بخطاب ـ قصد غیر من ـ وعلمت ،1973 سنة من مارس في اإلسكندریة، في كنت
 على اهللا أعان سرى، اجتماع في الكبرى، المرقصیة الكنیسة في شنودة البابا ألقاه

 . فیھ وقع ما إظھار
  :المعنیة الجھات إلى مسجال نقل كما حدث، ما القراء وإلى

 ..  الرحیم الرحمن اهللا بسم “
 ..  :التراتیل و الصالة أداء بعد االجتماع في دار ما ألھم التقریر ھذا لسیادتكم نقدم “
 رجال سوى معھ یمكث ولم نصراف،اال الحاضرین عامة من شنودة البابا طلب “

 یرام، ما على شئ كل إن :قائًال كلمتھ وبدأ باإلسكندریة، أثریائھم وبعض الدین
 إطار في حدة، على العمل جوانب من جانب لكل الموضوعة، الخطة حسب ویجري
 ..  :التالي النحو على الموضوعات من عدد في تحدث ثم الموحد، الھدف

 ..  :ةالكنیس شعب عدد :أوال “
 في المسیحیین عدد أن أبلغتھم واإلحصاء التعبئة إدارة في مصادرھم أن لھم صرح “

 ذلك یعلم أن الكنیسة شعب وعلى ،)نسمة ملیون 8( ملیون الثمانیة یقارب ما مصر
 في سندنا ذلك سیكون إذ المسلمین، بین ویؤكده ذلك ینشر أن علیھ یجب كما جیدًا،

 ..  الیوم لكم سنذكرھا التي الحكومة ىإل بھا سنتقدم التي المطالب
 التعلیمات بشأنھ صدرت والتي باإلجماع، علیھ االتفاق تم الذي العام والتخطیط “

 المصري، الشعب نصف إلى الكنیسة شعب بلوغ أساس على وضع لتنفیذه، الخاصة
 منذ أي قرنا، 13 منذ مرة ألول المسلمین عدد مع الكنیسة شعب عدد یتساوى بحیث

 وفقًا المحددة والمدة قولھ، حد على “ لبالدنا اإلسالمي والغزو العربي إلستعمارا “
 من سنة 15 ـ 12 بین تتراوح المطلوبة النتیجة ھذه إلى للوصول الموضوع للتخطیط

 ..  اآلن
 یفعل من كل وتعد تنظیمھ، أو النسل تحدید تامًا تحریمًا تحرم الكنیسة فإن ولذلك “

 الكنیسة، لشعب وقاتًال الرب، رحمة من ومطرودًا الكنیسة، اتتعلیم عن خارجًا ذلك
 الحمل خطر الكنیسة و الطب فیھا یقرر التي الحاالت باستثناء وذلك لمجده، ومضیعًا

 القاضیة الخطة لتحقیق قرارات عدة الكنیسة اتخذت قد و المرأة، حیاة على الوالدة أو
 ..  :عددھم بزیادة



 ..  الكنیسة شعب بین تنظیمھ وأ النسل تحدید تحریم ـ 1 “
 [!] % 65 من أكثر وأن خاصة( المسلمین بین وتنظیمھ النسل تحدید تشجیع ـ 2 “

 ..  )الكنیسة شعب من ھم الصحیة الخدمات على والقائمین األطباء من
 لألسر ومعنویة مادیة ومساعدات حوافز ووضع شعبنا، من اإلكثار تشجیع ـ 3 “

 ..  شعبنا من الفقیرة
 غیر و الحكومي المستویین على الصحیة بالخدمات العاملین على التنبیھ ـ 4 “

 الوافرین، والجھد العنایة وبذل لشعبنا، الصحیة الخدمات یضاعفوا كي الحكومي
 ..  )المسلمین مع ذلك عكس نفعل أن على( شعبنا بین الوفیات تقلیل شأنھ من وذلك

 الكنائس فتح رسوم بتخفیف وذلك ھ،تكالیف وتخفیض المبكر الزواج تشجیع ـ 5 “
 ..  الشعبیة األحیاء بكنائس اإلكلیل ورسوم

 تأجیر المسیحیین والمساكن العمارات أصحاب على تامًا تحریمًا الكنیسة تحرم ـ 6 “
 فصاعدًا اآلن من ذلك یفعل من وتعتبر للمسلمین، تجاري محل أو شقة أو مسكن أي

 على الوسائل بشتى العمل یجب كما سة،الكنی ورعایة الرب رحمة من مطرودًا
 نفذنا وإذا الكنیسة، لشعب المملوكة والبیوت العمارات من المسلمین السكان إخراج

 كما المسیحي، شبابنا بین الزواج نسھل و فسنشجع الجھد یسعنا ما بقدر السیاسة ھذه
 لىإ الوصول في فعال أثر سیكون مما المسلمین، شباب بین فرصھ نضیق و سنصعبھ
 بین الزیادة معدل انخفاض ھو القرارات ھذه من الغرض أن بخاٍف لیس و الھدف،

 ..  المسیحى شعبنا بین المعدل ھذا ارتفاع و المسلمین
 ..  :الكنیسة شعب اقتصاد :ثانیًا “
 مصادر من وذلك نطلب، مما وأكثر نطلب ما بقدر یأتینا المال إن :شنودة قال “

 تخطیطنا في األول االعتماد یكون أن ینبغي ولكن فاتیكان،ال الحبشة، أمریكا، :ثالثة
 الخیر فعل على التعاون وعلى الداخل، من نجمعھ الذي الخاص مالنا على االقتصادي

 نظام تنفیذ و األرض، بشراء أكثر االھتمام یجب كذلك الكنیسة، شعب أفراد بین
 واقع من ثبت وقد ،البناء على لمعاونتھم بذلك یقومون لمن المساعدات و القروض

 بأیدي ھي الداخلیة مصر تجارة من % 60 من أكثر أن الرسمیة اإلحصاءات
 ..  النسبة ھذه زیادة على نعمل أن وعلینا المسیحیین،

 ما أیدیھم من الثروة ونزع المسلمین إفقار یستھدف للمستقبل االقتصادي وتخطیطنا “
 تذكیر مداومة یلزمنا كما شعبنا، اءإثر على التخطیط ھذا بھ یعمل الذي بالقدر أمكن،
 وأن اقتصادیًا، المسلمین یقاطع بأن آلخر حین من مشددًا تنبیھا علیھ والتنبیھ شعبنا
 ذلك، فیھا یتعذر التي الحاالت في إال مطلقًا، امتناعًا معھم المادي التعامل عن یمتنع

 ـ العیادات ـ لصیادلةا ـ األطباء ـ المدرسین ـ المحاسبین ـ المحامیین :مقاطعة ویعني
 االستھالكیة الجمعیات ـ الصغیرة و الكبیرة التجاریة المحالت ـ الخاصة المستشفیات

 أن یجب كما الكنیسة، شعب من إخوانھم مع التعامل لھم ممكنا مادام وذلك ،(!) أیضا
 و بالصناع عنھم واالستعاضة وحرفییھم المسلمین صّناع مقاطعة إلى دومًا ینبھوا
 ..  المشقة و الجھد و االنتقال ذلك كلفھم لو و النصارى، ینالحرفی

 و القریب المدى في العام لتخطیطنا األھمیة بالغ األمر ھذا إن :شنودة البابا قال ثم “
 ..  البعید

 ..  :الكنیسة شعب تعلیم :ثالثًا “



 في مراراالست المسیحي للشعب العام بالتعلیم یتعلق فیما یجب إنھ :شنودة البابا قال “
 بعض أن و خاصة ذلك، في الجھد مضاعفة مع حالیًا المتبعة التعلیمیة السیاسة
 سیجعل الذي األمر كنائسنا، في بھا نقوم كالتي تعلیمیة بمھام تقوم شرعت المساجد
 من بھا الظفر یمكن التي النسبة تستمر حتى حتمیًا أمرًا حالیًا المبذول الجھد مضاعفة

 خاصة الكنیسة شعب أھنئ إذ إني :قال ثم . العملیة الكلیات وخاصة الجامعة مقاعد
 الوظائف بعض في نسبتنا وصلت إذ النتائج، وھذه الجھد ھذا على منھم المدرسین

 إذ إني (!) %60 من أكثر وغیرھا والھندسة والصیدلة كالطب والخطیرة الھامة
 حتى توفیقھ، و بركاتھ یمنحھم أن المخلص الرب المسیح یسوع لھم أدعو أھنئھم

 ..  القریب المستقبل في النسبة ھذه لزیادة الجھد یواصلوا
 ..  :التبشیر :رابعًا “
 الخطة أن إذ الحالیة، التبشیریة الجھود مضاعفة یجب فإنھ كذلك:شنودة البابا قال “

 وھو القادمة، للمرحلة علیھ اتُّفق ھدف أساس على بنیت وضعت التي التبشیریة
 الضروري من یكون أال على بھ، والتمسك دینھم عن المسلمین من عدد أكبر زحزحة
 الجموع وتشكیك نفوسھم، في الدین زعزعة ھو الھدف فإن المسیحیة، اعتناقھم
 كل واستغالل الطرق كل عمل یجب ثم ومن محمد، وصدق كتابھم في منھم الغفیرة

 ..  مدمح تكذیب و بطالنھ إثبات و القرآن في للتشكیك الكنسیة اإلمكانیات
 قد نكون فإننا المقبلة، المرحلة في التبشیري المخطط ھذا تنفیذ في أفلحنا وإذا “

 فلن معنا مستقبًال الفئات ھذه تكن لم إن و طریقنا، من الفئات ھذه إزاحة في نجحنا
 ..  علینا تكون

 لبقة ھادئة بطریقة یتم أن التبشیري المخطط ھذا تنفیذ في یراعي ان ینبغي أنھ غیر “
 ..  یقظتھم أو المسلمین حفیظة إثارة في سببًا یكون ال حتى ؛ وذكیة

 فیھا مبشرونا نجح التي ـ األخیرة التبشیریة المحاوالت في منا وقع الذي الخطأ وإن “
 (!) المخلص یسوع الرب ید على الخالص و اإلیمان إلى المسلمین من عدد ھدایة في
 و المسلمین تنبیھ شأنھ من ذلك ألن ن،المسلمی إلى النجاح ھذا أنباء تسرب ھو ـ

 باألمر ھو لیس و معنا، الطویل تاریخھم في ثابت أمر ھذا و غفلتھم، من إیقاظتھم
 ثمارھا وتؤخر المدروسة، مخططاتنا علینا تفسد أن الیقظة ھذه شأن ومن الھین،
 كل في وسننشرھا األمر، بھذا الخاصة التعلیمات أصدرت فقد ولذا جھودنا، وتضیع
 وتقنعھم غضبھم تمتص ودیة بطریقة المسلمین مع شعبنا جمیع یتصرف لكي الكنائس

 بمشاركة والقساوسة واآلباء الكنائس رعاة على التنبیھ سبق كما األنباء، ھذه بكذب
 ..  لھم والمحبة المودة وإظھار بأعیادھم، وتھنئھم الدینیة، احتفاالتھم المسلمین

 لمن الروح ھذه إظھار والمؤسسات الوزارات و المصالح في الكنیسة شعب وعلى “
 ..  :الواحد بالحرف قال ثم . المسلمین من یخالطونھم

 نستطیع ولن صالحنا، في ذلك ألن ومحنة نكسة من فیھ ھم ما ننتھز أن یجب إننا “
 بالسلم سواء إسرائیل مع المشكلة انتھت إذا ھدفنا نحو تقدم أي أو مكاسب أیة إحراز

 . . “ بالحرب أو
 مجد على الخاصة مصالحھم یقدمون الذین القلوب بضعاف أسماھم من ھاجم ثم “

 بعید، عھد منذ الشعب لھ یعمل الذي الھدف تحقیق وعلى الكنیسة، و الرب شعب
 الواردة بالمطالب رسمیًا للحكومة سیتقدم أنھ أصر و ھلعھم، إلى یلتفت لم إنھ وقال



 المستوى على مكاسب المرحلة ھذه في الكنیسة شعب یكسب لم إذا إنھ حیث بعد،
 ..  ذلك بعد تقدم أي إحراز یستطیع ال فربما الرسمي

 في الكبرى القوى أن القلوب ضعاف خاصة الجمیع ولیعلم :الواحد بالحرف قال ثم “
 األول العامل لكن الھدف، نحقق أن من بد وال وحدنا، نعمل ولسنا وراءنا تقف العالم

 و..  ترابطھ و تماسكھ و الكنیسة شعب وحدة ھو نرید ما إلى الوصول في والخطیر
 األرض وجھ على قوة ھناك تكون فلن التماسك ذلك و الوحدة ھذه تبددت إذا لكن

 ..  مساعدتنا تستطیع شأنھا عظم مھما
 وعلیھم الكنیسة، شعب وحدة تفتیت یریدون الذین ھؤالء موقف أنسى ولن :قال ثم “

 ومناقشة لمخالفتنا یعودوا وأال والصفح، الغفران وطلب بالتوبة فورًا یبادروا أن
 بعض بین وقع خالف إلى بذلك یشیر وھو( لھم یغفر والرب وأوامرنا، تشریعاتنا
 إلى المزعومة المطالب تقدیم وتأجیل التریث یرى البعض كان إذ منھم، المسئولین

 ..  )الحكومة
 :الحكومة إلى رسمیًا یقدمھا سوف ھبأن بھا صرح التي المطالب شنودة البابا عدد ثم “

 .. 
 الجمھوریة رئیس بعد السیاسي البروتوكول في الرسمي البابا مركز یصبح أن ـ 1 “

 ..  الوزراء رئیس وقبل
 ..  )نصارى وزراؤھا یكون أى( وزارات 8 لھم تخصص أن ـ 2 “
 ..  والبولیس الجیش في العلیا القیادات ربع لھم تخصص أن ـ 3 “
 المؤسسات مجالس كرؤساء المدنیة، القیادیة المراكز ربع لھم تخصص أن ـ4 “

 المدن مجالس ورؤساء العامین والمدیرین الوزارات ووكالء والمحافظین والشركات
 .. 
 و العسكریة المراكز و الوزارات في النسبة ھذه شغل عند البابا یستشار أن ـ 5 “

 ..  فیھا لتعدیلا و العناصر بعض ترشیح حق لھ یكون و المدنیة،
 تخطیط بالفعل الكنیسة وضعت وقد بھم، خاصة جامعة بإنشاء لھم یسمح أن ـ 6 “

 من وتمول النظریة، و العملیة الكلیات الالھوتیة المعاھد تضم ھي و الجامعة، ھذه
 ..  الخاص مالھم

 ..  الخاص مالھم من إذاعة بإقامة لھم یسمح ـ 7 “
 الكنیسة، لشعب البشرى ھذه نقل إلیھم وطلب ین،الحاضر بّشر بأن حدیثھ ختم ثم “

 قد “ المسلمین الغزاة “ من أصحابھا إلى واألراضي البالد عودة في األكبر أملھم بأن
 بأسبانیا مثًال لھم وضرب ـ زعمھ في ـ غرابة أدنى ذلك في ولیس وشیكًا، بات

 800( قرون ثمانیة قرابة “ المسلمین المستعمرین “ بأیدي ظلت التي النصرانیة
 من أكثر عادت المعاصر التاریخ وفي قال ثم النصارى، أصحابھا استردھا ثم ،)سنة
 یقصد شنودة أن واضح( جدًا طویلة قرون منذ منھا طردوا أن بعد أھلھا إلى بلد

 الذي الرب للمسیح الدینیة األدعیة ببعض حدیثھ أنھى االجتماع ختام وفي )إسرائیل
  . “ خطواتھم یبارك و یحمیھم

 مسلمى بین الرائعة الوطنیة الوحدة إن كلمة، من بد ال المثیر التقریر ھذا یدى بین
 ما على جید ودلیل تاریخیة، مفخرة وھى تصان، وأن تبقى أن یجب وأقباطھا مصر
  . وقسط بر من السماحة تسدیھ



 ولیس علیھ، القضاء وترید الطیب المظھر بھذا تغص الصلیبیة أن ندرك ونحن
 ..  الصفو تعكیر إلى رفعھا وفى النفوس بعض إفساد فى تفلح أن بمستغرب

 حساب على لیس لكن فتنة، كل ونطفئ صدع، كل نرأب أن ـ ھذه والحالة ـ وعلینا
 . األقباط المواطنین من الطیب الجمھور حساب على كذلك ولیس والمسلمین، اإلسالم

 
 إلخواننا الدینى الرئیس “ شنودة “ العزیز األخ یصنع ما أتجاھل أن أرید كنت وقد

  . العملیة الحیاة إلى طریقھ أخذ قد توجیھاتھ من عددًا وجدت أنى غیر األقباط،
  

  تتكلم الحقائق
  
  . تقریبًا األسرة تنظیم مكاتب األقباط قاطع فقد ـ
 تقلیل سیاسة وحماسة بقوة فیھ تنفذ الذى الوقت فى عددھم تكثیر خطة بحزم ونفذوا ـ

 الفترة فى زادوا أنھم أى مالیین ثالثة یناھزون اآلن األقباط أن وأعتقد..  المسلمین
 !! % 50، % 40 بین ما بنسبة األخیرة

 النطرون وادى أدیرة خصوصًا ـ وتدریب تخطیط مراكز إلى تحولت األدیرة إن ثم ـ
 الشباب إلیھا یستقدم والتى المقربین، أعوانھ من ولفیف األقباط بابا إلیھا یذھب التى

 ..  مریبة توجیھات وتلقى معینة فترات لقضاء البالد أقاصى من القبطى
 “ العزیز األخ استغل المصرى، التراب على النصرانى الطابع إضفاء سبیل وفى ـ

 ال كثیرة كنائس لبناء العالمى واالستعمار الیھود مع نزاعھا فى البالد ورطة “ شنودة
  ؟ حدث فماذا ـ نھاع یغنى ما لوجود ـ إلیھا العابدون یحتاج

 جمھوریًا مرسومًا خمسون 1973 سنة وأكتوبر وسبتمبر أغسطس خالل صدر لقد
 فى الھیمنة وإثبات السطوة وإظھار للمباھاة بنى أغلبھا أن اهللا یعلم كنیسة، 50 بإنشاء
  . مصر

 تاریخ فى مثیل لھ یسبق لم الذى العدد بھذا أذنت عندما محرجة الدولة تكون وقد
 ..  مصر
 كشف خطابھ فى ألنھ یرضى لن ! “ شنودة “ العزیز األخ أن المسئولین نعرف لكننا
 ..  جمیعًا والمسلمین األقباط إلى تسىء نیة وھى نیتھ، عن
 رئیس عن صادرًا الخطاب ھذا یكون أن “ الحقائق تقصى “ لجنة رئیس نفى وقد

  . األقباط
 معروف، اإلسالمى الشرع على وتھجمھ “ شیوعیة “ میول ذا اللجنة رئیس كان ولما
 ..  المصریة الكنیسة باسم الرسمى المتحدث لیس إنھ ثم لھ، وزن ال النفى ھذا فإن

 یحاول من اآلن ویوجد ومحفوظ نفسھ البابا بصوت مسجل الخطاب أن علمى ومبلغ
  . كلھ تنفیذه

  



  الوطنیة مصر وحدة على الحفاظ نرید نحن
  

 یبقوا وأن سفھائھم أیدى على یأخذوا وأن یتریثوا أن العقالء األقباط نناشد ونحن
 ..  طوال قرون من دیدنھا كان كما والوئام بالتسامح عامرة بالدنا

 وقللوا لكم، ما بعض فكثروا تقنع، ال “ علیكم ما وعلینا لكم ما لنا “ قاعدة كانت وإذا
 لھ المعاذیر ماسوالت عنھ التجاوز یسھل شیئًا معقوًال، شیئًا ما، شیئًا علیكم ما بعض

!!  
 ال ما فذلك المدى، طویلة خطة لذلك ویضع بلدنا، من بإزالتنا البعض یحلم أن أما

 ننسى ألن استعداد أتم على ونحن مؤونتھ، یكفونا أن األقباط عقالء نرجو وما یطاق،
 ..  وننسى.. 
  



  

  اإلخوان وجماعة  اإلسالم/الرابع الباب
  
 

 عشرة سبع قرابة فیھا ومكثت عمرى، من عشرینال فى اإلخوان لجماعة  انتسبت
 ..  العام اإلرشاد مكتب فى عضوًا ثم التأسیسیة، ھیئتھا فى عضوًا خاللھا كنت سنة،
 یقضى قرار بصدور انتھى الجماعة، قیادة وبین بینى حاد نزاع یقع أن اهللا وشاء

  . األعضاء من آخر عدد وفصل بفصلى
 واإلجھاز كلھا الجماعة بحل حكومى قرار صدر الحدث ذلك من شھور عدة وبعد
  .أنشطتھا جمیع على

 والزعم وافتراء، سخف أشرار اإلخوان جمیع بأن الزعم فإن منصفًا، أكون أن وأرید
 ..  وادعاء غرور الخطأ من معصومة كانت كلھا الجماعة بأن

 اهللا عند واألخطر، األھم ھو آخر أمر یعنینى الذى إنما ھنا، یعنینى ما ذلك ولیس
  . نفسھ اإلسالم أمر الناس، وعند

  ! الجحیم إلى اإلخوان لیذھب :الناس أحد لى قال
 ھل لكن..  الجحیم إلى شاء من ولیذھب وحده، اهللا بید الناس مصایر اسمع، :لھ قلت

  ؟ معھم الجحیم إلى اإلسالم یذھب
  . ال :قال
 أم نبینا وسنة ربنا بكتا نترك ھل . الموضوع فى ولنتحدث العناوین من دعنى :قلت

  ؟ علیھما ونحرص بھما نتشبث
  ! دیننا نترك ال :تریث بعد فأجاب

 ونھى بھ أمر ما كل فى اهللا نطیع أم نكره، ما ونھمل نحب ما دیننا من ننفذ ھل :قلت
 ونصوصًا بالموت، علیھا محكومًا معطلة والسنة الكتاب فى نصوصًا ھناك إن ؟ عنھ

 أم األوضاع ھذه تبقى فھل كامل، وجھ على بتطبیقھا ذنیؤ وال جزئیًا تنفذ أخرى
  ؟ إصالحھا ینبغى

  !! المسلمون اإلخوان یقولھ ما ھذا لكن :قال
 عن أتحدث أنا العناوین، من یدى نفضت فقد اإلخوان، جماعة من دعنى :لھ قلت

 لمأ إلیھ، تنتمى التى الكسیرة األمة وعن فیھ، وقع الذى المنحدر وعن نفسھ، اإلسالم
  ؟ نبینا وسنة ربنا بكتاب التمسك ضرورة على نتفق
  !! بلى :قال
  ! لتحقیقھ المثلى الخطة ونرسم بلوغھ، على نتعاون أن نرید ما وذاك :قلت

 تشویھ ھى الجریمة وأن جریمة، لیس لإلسالم االنتساب أن ذلك بعد معى ترى ولعلك
 ..  منھ النیل فى أحرارًا أعدائھ وترك ھدیھ وإنكار نھجھ

  !! اإلخوان جماعة إلى بدھاء تجرنى أنك أشعر :قال
 الذى لإلسالم أعمل أن أرید إننى..  تحكمك التى العقدة ھذه عن تخل أخى یا :لھ قلت
 بكر أبو مواریثھ على وخلفھ وسلم، علیھ اهللا صلى محمد األنبیاء خاتم علمھ رفع

 أرجاء وفى لطة،الس دواوین فى المھجور المصحف ھذا..  وعلى وعثمان وعمر



  . شعاره ونرفع وحشتھ نؤنس أن نرید المجتمع،
 ولنطو اشتھروا، الذین األشخاص ولننس العصر، ھذا فى حدث تجمع أى من دعنى

 ..  وحده لإلسالم ولنعمل وصواب خطأ من فیھا بما صحائفھم
  . حائرًا مترددًا فسكت

 الثالث القوى بكراھیتھ مونویخد ذاتھ اإلسالم یكرھون قومًا ھناك إن اسمع، :لھ قلت
  :الیوم ضده تجمعت التى

 “ اإلخوان “ كلمة من یجعلوا أن یریدون وھؤالء الصلیبیة، الصھیونیة، الشیوعیة،
 ..  الخلط ھذا أرفض وأنا حقلھ، فى عامل لھ مخلص كل عنق على مصلتًا سیفًا

 النھضة مامأ العوائق ووضع إخوانًا، بوصفھم اهللا سبیل فى المجاھدین إرھاب إن
 عظمى، خیانة وذاك ھذا إن المنحلة، الجماعة لعودة منع ذلك أن بزعم اإلسالمیة

 ..  الملة عن وارتداد
 أجزاء احتلوا الذین الیھود وجھ فى حیاة ضرورة اإلسالم على التجمع أصبح لقد

 وبقیة عواصمنا نحو كانت ربما أخرى وثبة لھم تكون أن ویوشك أرضنا، من حساسة
 بنى لمصلحة عمل بأنھ إال وصفھ أستطیع ال التجمع لھذا الریب فاصطیاد ا،مقدساتن
 ..  إسرائیل

 اهللا لمحاربة تستفل أن یسوغ ال اإلخوان جماعة لمحاربة وضعت التى الخطة إن
  . ورسولھ

 نفسھ، الدین على بھا یقضوا أن یحاولون الخطة ھذه رسموا الذین أن ویسوءنى
  . وصوابھم خطؤھم لھم الناس من ونفر استھقد لھ دین بین واضح والفرق

  

  لإلسالم المبیتة النیات یفضح تقریر
  

  ..: التقریر ھذا معى اقرأ
 حینھ، فى الوزراء رئیس “ الدین محیى زكریا “ السید بریاسة المؤلفة اللجنة تقریر
 علیا، لجنة بتشكیل الرئیس السید أوامر على بناء اإلخوان، تفكیر على القضاء بشأن

 إلیھا، التوصل تم التى والنتائج استعملت، التى الوسائل واستعراض لدراسة
 ألفضل برنامج ولوضع المنحلة، المسلمین اإلخوان جماعة مكافحة بخصوص

 العامة، والمباحث بالمخابرات، اإلخوان مكافحة فى استعمالھا یجب التى الطرق
  :ھدفین لبلوغ

  . أفكارھم من اإلخوان مخ غسل ـ أ
  . غیرھم إلى االنتقال من أفكارھم عدوى منع ـ ب

  :من المشكلة اللجنة اجتمعت
  الوزراء مجلس رئیس سیادة ـ 1
  العامة المخابرات قائد / السید ـ 2
  العسكریة الجنائیة المباحث قائد / السید ـ 3
  العامة المباحث مدیر / السید ـ 4
  عامر الحكیم عبد المشیر السید مكتب مدیر / السید ـ 5



 متتالیة اجتماعات عشرة وعقدت القبة، بكوبرى العامة المخابرات مبنى فى وذلك
 المعلومات تلخیص أمكن السابقة، واإلحصائیات والبیانات التقاریر كل دراسة وبعد

  :اآلتى فى المجتمعة
 یربط القدیمة بحالتھ للنشء المدارس فى اإلسالمى التاریخ تدریس أن تبین ـ 1

 معتنقى ظھور ویتتابع الصغر منذ التالمیذ من كثیر شعور ال فى لدینبا السیاسة
  . اإلخوانیة األفكار

 معتنقى وبین الدینیة والنزعات المیول أصحاب بین التمییز واستحالة صعوبة ـ 2
 . أكبر بتطرف الثانیة الفئة إلى األولى الفئة تحول وفجائیة وسھولة اإلخوانیة، األفكار

 
 الجماعیة الحیاة یمارس ولم الطھارة، وھم على عاش اإلخوان دأفرا غالبیة ـ 3

  . “ خام “ الناحیة ھذه من اعتبارھم ویمكن الحدیثة،
 ذلك أدى وقد العمل، على كبیرة ومثابرة تحمل وقدرة فكریة طاقة ذوو غالبیتھم ـ 4

 فیھا یعیشون التى والعملیة العلمیة المجاالت فى تفوقھم فى وملموس دائم اطراد إلى
 غیر جزءًا أن رغم ألندادھم بالنسبة واالجتماعى والعلمى الفكرى مستواھم وفى
  . )المشئومة( بدعوتھم الخاص لنشاطھم موجھ وقتھم من بسیط

 الذى المحیط فى للعمل منھم كل تحرك عند تظھر سریعة إیجابیة انعكاسات ھناك ـ 5
  . یقتنع

 بین والتعارف وتزاورھم، ببعض الفردى اتصالھم ودوام بعض، فى تداخلھم ـ 6
  . كبیرة ثقة اآلخر فى منھم كل ثقة إلى یؤدى البعض بعضھم

 ولو حتى مكان كل فى بینھم یجمع وسلوكى فكرى وتقارب روحى، توافق ھناك ـ 7
  . بینھم صلة ھناك تكن لم
 بأنھم والخاصة العامة إلفھام 1936 عام منذ بذلت التى المحاوالت كل رغم ـ 8

 إلى یؤدى بالشعب الفردى احتكاكھم أن إال سیاسیة أھداف لبلوغ الدین وراء ونیتستر
  . زعمائھم لبعض بالنسبة بقیت أنھا رغم عنھم، الفكرة ھذه محو

 بعض أفكار فى رسب 1951 سنة والقتال 1948 سنة العصابات حرب تزعمھم ـ 9
 إلى اإلضافةب فقط، دعائیة ولیست عملیة، وطنیة بطوالت كأصحاب صورھم الناس

 فى أغراضھا تخفى ال المنطقة فى والشیوعیة واالستعماریة اإلسرائیلیة األطماع أن
  . علیھم القضاء

 سواء خارجیة سیاسة بأى یرتبطون ال جعلھم فكرتھم یعادى من كل من نفورھم ـ 10
 لیسوا أنھم ماضیھم فى ینظر لمن یوحى وھذا استعماریة، أو شیوعیة أو عربیة كانت
  . ءعمال
 أساسًا یشمل أن یجب المكافحة فى الجدید األسلوب أن اللجنة رأت ذلك على وبناء
  :وھما متداخلین بندین

  . بالسیاسة اإلسالمى الدین ارتباط فكرة محو ـ أ
  . الفكرة معتنقى من فصًال القائم للجیل وفكریة ومعنویة مادیة تدریجیة إبادة ـ ب

  :اآلتى فى الھدفین ھذین لبلوغ استخدامھ الواجب األسلوب أسس تلخیص ویمكن
  :عامة وقائیة سیاسة :أوًال

 بالمعتقدات وربطھا المدارس فى والدین اإلسالمى التاریخ تدریس مناھج تغییر ـ 1



 الخالفة مفاسد إبراز مع . سیاسیة ولیست واقتصادیة اجتماعیة كأوضاع االشتراكیة
 الكنیسة ھزیمة عقب كان إنما یعالسر الغرب تقدم وأن العثمانیین زمن خاصة

  . السیاسة عن وإقصائھا
 كل فى المسلمین اإلخوان ومقاالت ونشرات وكتب رسائل عن الدقیق التحرى ـ 2

  . وإعدامھا مصادرتھا ثم مكان
 من القرابة فى الثالثة الدرجة حتى وأقربائھم اإلخوان ذوى قبول بتاتًا یحرم ـ 3

 الموجودین عزلة سرعة مع السیاسة، أو البولیس أو العسكرى السلك فى االنخراط
 ثبوت حالة فى األخرى األماكن إلى نقلھم أو األماكن ھذه من األقرباء ھؤالء من

  . والئھم
 وتحطیم بینھم الثقة إفقاد على الدائم العمل سیاسة فى المبذولة الجھود مضاعفة ـ 4

 عن تقاریر كتابة على البعض إكراه طریق عن وخاصة الوسائل، بشتى وحدتھم
 من الطرفین من كل منع على العمل، مع معھا بما اآلخر مواجھة ثم بخطھم، زمالئھم

  . بینھم الثقة انعدام ھوة لنزید ممكنة فترة أطول اآلخر لقاء
 “ یمثلون الذین وھم اإلخوان، غیر من المتدینین لموضوع عمیقة دراسة بعد ـ 5

 المدى فى الصنفین اللتقاء عملیة طبیعیة حتمیة ھناك أن وجد لھم “ االحتیاطى
 أن قبل اإلخوان بمعاملة معاملتھم بتوحید یبدأ أن األفضل من أنھ ووجد الطویل،
  . علینا معھم باتحادھم كالعادة یفاجئونا

 التضحیة من خیر بھم التضحیة أن إال منھم أبریاء لوجود كبیر احتمال افتراض ومع
  . أیدیھم على ما یوم فى بالثورة

 وضع من بد فال عام بوجھ والمبتدئین اإلخوان بین التمییز واستحالة ولصعوبة
  :یلى ما ومراعاة واحدة فئة ضمن الجمیع

 والعملیة العلمیة المجاالت فى عمومًا المتدینین أمام والعمل الظھور فرص تضییق ـ أ
.  

 تحدث ماعاتاجت أو زیارات أو فردى لقاء أى على وباستمرار بشدة محاسبتھم ـ ب
  . بینھم
 أو اجتماعى أو حكومى أو شعبى اتحاد أو تنظیم أى عن عمومًا المتدینین عزل ـ جـ

  .إعالمى أو عمالى أو طالبى
 أو للدراسة للخارج بالسفر متدین ألى السماح فى السابقة السیاسة عن التوقف ـ د

 منھم جدًا بسیط وعدد وسلوكھم، معتقداتھم تطویر فى السیاسة ھذه فشلت حیث العمل
 من فإن غالبیتھم أما . إلیھا سافروا التى البالد فى األوربیة الحیاة مع تجاوب الذى ھو
 المحاضرات أو الجماعیة والصلوات االتصاالت فیھ ینظم بدأ مكان فى منھم ھبط
  . أفكاره لنشر
 یینالشیوع واستعمال الشیوعیین حرب فى المتدینین استعمال سیاسة عن التوقف ـ ھـ
 المجال، ھذا فى المتدینین تفوق ثبت حیث الفئتین، على القضاء بغرض حربھم فى

 مع ومعتقداتھم، أفكارھم وحرب لحربھم للشیوعیین الفرص نعطى أن یجب ولذلك
  . اإلعالمیة األماكن من المتدینین حرمان

 النشر وتكرار والقتال فلسطین حرب فى اإلخوان عن الشائعة الفكرة تشویش ـ و
 یمكن حتى اإلخوان، وقیادة بالھضیبى، اإلنجلیز اتصال عن والتصریح بالتلمیح



  . الجمیع أذھان فى لالستعمار عمالء أنھم فكرة غرس
 وبین الخارج فى المقیمین اإلخوان بین اإلیقاع محاولة سیاسة فى االستمرار ـ ز

 بالغرب، رتبطةالم اإلسالمیة الرجعیة الدول فى وخاصة المختلفة العربیة الحكومات
 یضرون وأنھم لھم ومعادیة مخربة عناصر أنھم الدول تلك فى عنھم یروج بأن وذلك

  . أیضًا الخارج فى محاصرتھم تسھل وبھذا بمصلحتھا،
  :ثانیًا

 أى فى سجنوا أو اعتقلوا الذین لإلخوان وبالنسبة اآلن، الموجود السرطان استئصال
 الجسم فى السرطان یتمكن كما الفكرة منھم نتتمك قد جمیعًا یعتبرون العھود من عھد
  :كاآلتى استئصالھم عملیة تجرى ولذا شفاؤه، یرجى وال

  :األولى المرحلة
 أموالھم على الحراسة وضع أو باالستیالء تبدأ المتاعب من متصلة سلسلة فى إدخالھم

 اإلھانة أنواع أشد معھم تستعمل االعتقال وأثناء اعتقالھم ذلك ویتبع وممتلكاتھم،
 یعاد ثم الجمیع الدور یصیب حتى ودورى فردى مستوى على والتعذیب والعنف

  . وھكذا
 للتأدیب مالزمًا یكون بل الجماعى المستوى على التكدیر یتوقف ال الوقت نفس وفى

  . الفردى
  :إلى ستؤدى بدقة نفذت إذا المرحلة وھذه

  :للمعتقلین بالنسبة
 والعاھات والنفسیة العصبیة االضطرابات تشاروان عقولھم فى األفكار اھتزاز

  . بینھم واألمراض
  :لنسائھم بالنسبة

 عائلھن، لغیاب ویتمردن یتحررن فسوف تبنا أو أخوات أو زوجات كن سواء
  . النزالقھن تؤدى قد المادیة وحاجتھن

  :لألوالد بالنسبة
 الدراسة عن ناءاألب توقیف إلى المادیة ولحاجتھا العائل لغیاب العائالت تضطر

 نفوسھم فى ممن القادم المتعلم الموجھین جیل یخلو وبذلك والمھن، للحرف وتوجیھھم
  . آبائھم أفكار آثار من أثر أو حقد أى

  :الثانیة المرحلة
 السجون داخل سواء الصالبة علیھ تظھر ومن كداعیة، بینھم إلیھ ینظر من كل إعدام

 على عنھم اإلفراج یكون بحیث عنھم فراجاإل ثم بالمحاكمات، أو المعتقالت أو
 یمكن سالحًا ذلك لیكون عنھم العفو أنباء تنتشر لكى الالزمة الدعایة عمل مع دفعات،

  . اعتقالھم إعادة فى الرغبة حالة فى جدید من ضدھم استعمالھ
  :یلى كما النتائج فستكون السابقة المرحلة مع المرحلة ھذه تنفیذ أحسن وإذا

 أن ویمكن أقرانھ، عن تأخر فقد طالبًا كان فإن الحیاة إلى عنھ لمعفوا یخرج ـ 1
  . تعلیمھ متابعة من ویحرم دراستھ من یفصل

  . مكانھ قابع وھو وترقوا زمالؤه تقدم فقد عامًال أو موظفًا كان إن ـ 2
  . تجارتھ مزاولة من یحرم أن ویمكن تجارتھ، أفلست فقد تاجرًا كان إن ـ 3
 صدر أو الحراسة تحت وقعت حیث یزرعھا أرضًا یجد فلن مزارعًا كان إن ـ 4



  . علیھا استیالء قرار
  :اآلتى فى جمیعھا عنھا المعفو الفئات تشترك وسوف

 المستمر والشعور العالج خلف المستمر والسعى والصحى، الجسمانى الضعف ـ 1
  . مقاومة أیة من المانع بالضعف

 والنقمة الفكرة وكراھیة اإلخوان دعوة علیھم جرتھا تىال بالنكبات العمیق الشعور ـ 2
  . علیھا

 المجتمع عن انعزالھم فى أھمیتھا لھا نقطة وھى اآلخر، فى منھم كل ثقة انعدام ـ 3
  . أنفسھم على وانطوائھم

 نتیجة أدنى اجتماعى مستوى إلى أعلى اجتماعى مستوى من بعائالتھم خروجھم ـ 4
  . بھم طتأحا التى اإلفقار لعوامل

 النساء لكون ومعنوى فكرى إذالل ھذا وفى تقالیدھم، على وثورتھن نسائھم تمرد ـ 5
 یمكنھم ال والمادى الجسمانى للضعف ونظرًا أفكارھم، سلوكھن یخالف بیوتھن فى

  . االعتراض
  . عائالتھم مصروفات واستمرار إیراداتھم لتوقف نتیجة علیھم الدیون كثرة ـ 6

  :ھى السیاسة لھذه ابیةاإلیج النتائج
 البولیس أو الجیش من سواء السیاسة ھذه بتنفیذ یقومون الذین والجنود الضباط ـ 1

 عقب یستشعرون حیث القائم الحكم ھذا بمصیر مصیرھا ارتبط جدیدة فئة سیعتبرون
 عمل أى من لیحمیھ القائم الحكم نظام إلى حاجة فى )والجنود الضباط أى( أنھم التنفیذ

  . للثأر اإلخوان بھ یقوم قد مىانتقا
  . القائم للحكم فكریة بمعارضة القیام نفسھ لھ تسول من كل نفس فى الرعب إثارة ـ 2
 المعارضین وأن وكبیرة صغیرة بكل تشعر المخابرات بأن الدائم الشعور وجود ـ 3

  . مصیر أسوأ مصیرھم وسیكون یستتروا لن
  . اإلسالمى بالدین السیاسة ارتباط فكرة محول ـ 4

  الناصر عبد جمال الرئیس السید على ویعرض انتھى
 إمضاء

  الوزراء مجلس رئیس / السید
  المخابرات قائد / السید
  العسكریة الجنائیة المباحث قائد / السید
  العامة المباحث مدیر / السید
  بدران شمس / السید
 . اللجنة اقتراحات على أوافق
 الناصر عبد جمال

 
  :أمور ثالثة علیھ ونالحظ منھ، حذرنا الذى الخلط فى وقع ردىء، یرتقر ھذا
 آخر إلى وقع ما حقیقة فى الحدیث وسنؤخر والعنت، اللدد حد بلغت الخصومة أن ـ

  . الفصل ھذا
  . إلیھم یرتاح ال جملة المتدینین وأن اتھام، موضع أمست التدین عاطفة أن ـ
 أسماء فى والمتأمل مصراعیھ، على انفتح سھنف اإلسالمى والتحریف المسخ باب أن ـ



 لمحاوالت اآلن السجون فى وھم النزعة، یسارى أغلبھم أن یرى التقریر واضعى
 ..  السادات أنور الرئیس قادھا التى التصحیح حركة ضد ارتكبوھا آثمة
 أفاك كل أمام المجال وانفسح نفسھ، اإلسالمى الفكر أعمدة إلى إذن الھدم اتجھ لقد

  . حلوقھم فى المؤمنین أصوات احتبست حین على آمن، وھو عنده ما للیقو
 اإلسالم یضر منحرف مسلم إما :رجلین من واحد إال كلھ الدین میدان فى یتحرك ولم
 من أسالفھ آمال عنھ قصرت ما إلى فامتد الفرصة اھتبل ذكى نصرانى أو ینفعھ، وال

 ..  عام ألف
  . والیابس األخضر أكلت عاتیة رةغا أعقاب فى وكأنھم المسلمون وظھر

 الذى بآخرھا بادئین اآلنف التقریر على الحظناھا التى األمور إیضاح فى ولنشرع
  .اإلسالمى التاریخ یمس

  

  التاریخ تزویر الماضى، تحقیر ذاتھ، اإلسالم على الھجوم من صور
  

  . ایحتویھ التى القیم وعن عنھ للشباب وصرف “ للماضى “ تحقیر حركة ظھرت
 جاء “ األھرام “ جریدة نشرتھ مقال فى ذلك عن محمود نجیب زكى الدكتور ترجم

 أى كان ما على یعتمد أن یجوز ال الحدیث العصر فى العربى اإلنسان بناء أن فیھ
  ..!! عالن وروى فالن قال على
  ؟ المرسل الكالم بھذا المقصود من
  ؟ نامجتمع فى والروایة القول على یعتمدون الذین من
 ھدفھ حدد فألنھ بذلك یصرح لم وإذا والسنة، القرآن ترك إجمال فى یطلب الرجل إن

 . ماركس لكارل “ المال رأس “ كتاب بقراءة أوصى عندما آخر مقال فى بھ وصرح
 

 أو ماض زمان عن النظر بغض “ الحقیقة “ احترام كتابنا فى تعلمنا المسلمین ونحن
 إنتاج من أنھا یزكیھا الخرافة وال األوائل، نتاج من اأنھ یشینھا الحقیقة فال قادم،

 ..  المعاصرین
 بعدم والمسلمین اإلسالم ناصح ینصح أن ـ العامة یقول كما ـ للسقائین الماء بیع ومن

 المقلدین یعیب الكریم والقرآن كیف الحقائق، وزن عند الماضى على التعویل
  :فیقول الجامدین

 آباءنا علیھ وجدنا ما حسبنا قالوا الرسول وإلى اهللا أنزل ما إلى تعالوا لھم قیل وإذا “
  )104 :المائدة( “ یھتدون وال شیئًا یعلمون ال آباؤھم كان لو أو

 الكیان فى لیؤثر ویترك وھدایاتھ، اإلسالم أمجاد یكون یوم یعاب الماضى ولكن
  !! القدیم العھد لترھات وإحیاء إلسرائیل إقامة یكون یوم الدولى

 “ :فیقول اإلقطاعى والنظام الماضى تقدیس بین فیربط “ زكریا فؤاد “ الدكتور ماأ
 وضعھم بحكم یتجھون أناس قبضة فى یقع المجتمع ھذا فى السیطرة زمام إن

 یدین الكبیر اإلقطاعى فلذلك بماضیھم، واإلشادة األسالف تكریم إلى االجتماعى
 ..  للوراثة األحیان معظم فى ونفوذه بثروتھ

 فى ـ تستمد إنما للحاضر قیمة وكل بالماضى، مرتبطة كلھا أمجاده فإن وھكذا “



 فى المسیطرین ھم اإلقطاعیون األعیان كان ولما . الماضى بھذا عالقتھ من ـ نظره
 صورتھا وتطبع تنتشر التى ھى األخالقیة وقیمھم تفكیرھم طرق فإن المجتمع ھذا

 ..  ! ككل المجتمع على
 بعین المستقبل إلى وتنظر بالماضى، المجتمع ھذا مثل فى األذھان تتعلق ھنا ومن “

 “..  للماضى انعكاسًا یكون ما بقدر إال ذاتھ الحاضر عن ترضى ال إنھا بل االرتیاب،
.  

 تشبث إلى تعود بالماضى التعلق من الشكوى ھل الكالم، ھذا بواعث فى تحیرت إننى
  ؟ إلنتاجا فى عقیمة بوسائل والصغار الكبار المالك
  . ھذا بغیر ینطق بالدنا واقع
  ؟ الحاضر فى امتداده ورفض الماضى مھاجمة من القصد ما إذن

 “ الدكتور ألفھ الذى “ االجتماعیة للنظم الفكریة الجوانب “ كتاب قراءة فى ومضیت
 الدینیة التصورات فى اإلقطاعیة المصالح تأثیر عن یتحدث ھو فإذا “ زكریا فؤاد

 إدخال ھى تلك :ممیزة بصورة األفراد عقول تشكیل فى بدورھا أسھمت “ إنھا فیقول
 مجتمعات فھناك . ذاتھ الروحى المجال فى المراتب فى التسلسل أو التفاوت من نوع

 بین المراتب تدرج من نوعًا وتقیم البشر، عالم عن مترفعة عالیة األلوھیة تتصور
 ورجال الكھنة كبار ثم والقدیسون، نبیاءاأل یأتى اهللا فبعد الناس، وعام األلوھیة ھذه

 بد وال . العادى اإلنسان إلى األمر آخر یصل حتى ذلك بعد الترتیب ویندرج الدین،
 أن أى السابقة، بالمراحل المرور من المراحل ھذه من مرحلة كل إلى االرتقاء فى

 أحد نم بالشفاعة یحظى أو اهللا إلى یتقرب أن مثًال یستطیع ال العادى اإلنسان
 ..  وبینھم بینھ یتوسط الذى الكاھن طریق عن إال القدیسین

 ھذه فیھا تختفى الدین إلى أخرى نظرات ھناك أن المراتب وتفاوت بالتدرج “
 البشر من قریبًا اهللا یعد إذ !! واإلنسان اهللا بین التقارب فیھا ویشیع الحواجز،

 وإمكان العالم، فى اهللا حلول ؤكدت الدینیة المذاھب بعض إن بل لھم، ومعینًا مستجیبًا
 األخیرة الفكرة ھذه !! الروحانیة من معین مستوى إلى ارتقى ھو إذا بھ اإلنسان اتحاد
 ..  المجتمع إلى دیمقراطیة أكثر بنظرة ترتبط

 بالدیمقراطیة یتسم اجتماعى لنظام انعكاس الدین إلى النظرة ھذه أن على والدلیل “
 ال ألنھا البشرى كانت األدنى إلى األعلى من مراتبال تسلسل فكرة أن حین على

 النظرة ھذه سادت وبالفعل..  الموجودات بین المرتبة فى الفوارق تأكید على ترتكز
 خصائص أولى ھى التى بالفوارق مقترنة روح إلى أقرب كانت التى العصور فى

  المجتمع
  . “..  اإلقطاعى

 بین فوارق توجد فحیث !! دیمقراطیًا إنتاجًا وأ إقطاعیًا إنتاجًا یكون قد الدین أن أى
 اإلنسان یتحد أن ویمكن الفوارق تقل حیث أما اإلقطاعیین، اختراع فالدین والناس اهللا
  !! الدیمقراطیین اختراع فالدین اهللا مع

  . شمس عین آداب كلیة فى لطالبھ یقدمھا الدین عن فلسفة أستاذ فكرة ھى ھذه
  ؟؟ األدیان حقائق عن والبلھ طفالاأل تصورات إذن تكون فما

 إنما األسالف وتقدیس الماضى عن الغامض حدیثھ وأن شیوعى، الدكتور أن ظاھر
 فى ھناك منابعھ ألن منھ، یستقون الذى النھر عن المسلمین الطالب لصرف ھو



  . القدیم الماضى
 ویترك معًا والباطل الحق یدرس أم ؟ وحده الباطل تدریس تقتضى العلمیة األمانة ھل

  . واالختیار الموازنة حریة للطالب
 الفكر على االطالع عبء أنفسھم یجشموا لم ھنا ذكرناھم الذین الفلسفة أساتذة لكن

 . آمنون وھم أمة مستقبل یدمرون طریقھم فى وانطلقوا المعروفة مظانھ فى اإلسالمى
 الرضا ورائھا من ویرقبون مرسومة، خطة ینفذون وھم ذلك یفعلون كانوا لعلھم بل

  . واالنتفاع
 على تقوم ؟ تقوم عالم . الماضى نبذ فى الفلسفیة الشعبة ھذه حاذت أخرى وشعبة
 الناس یوم إلى الخالفة دولة من ابتداء أجمع النبویة والسیرة اإلسالمى التاریخ تزویر

 ..  ھذا
 اقتصادى بانقال قائد أو عادیًا، إنسانًا “ محمد “ إبراز الفكریة الشعبة ھذه وھدف
  . “ جیفارا “ یصنع أن حاول أو صنع ما نحو على یسارى

 ھذا على سیرة ـ معروف شیوعى وھو ـ الشرقاوى الرحمن عبد السید كتب وقد
  . مسارھا غیر فى بعنف األحداث وتوجیھ العلمى والتدلیس بالدس حشاھا النسق

 السیئة، رةالسی ھذه فضحت مقاالت جملة یحتوى عددًا األزھر مجلة وأصدرت
  . جدوى دون منھا وحذرت

 غیر من تبشیریة واتھامات استشراقیة نظرات خالل من الشریفة السیرة تعرض وقد
  . واالتھامات النظرات ھذه لتھافت كشف

 األودیة فى منطلق جراد أسراب العرب وكأن اإلسالمى، الفتح یعرض أن بأس وال
 للقوتین وتحطیمھم المسترقة لشعوبل تحریرھم أما..  فیھا ما على لیأتى الیانعة

  !؟ یقال ال ما فھذا واالستعالء بالجبروت المنتفختین العظیمتین
 الوسطى، العصور إلى األقدمین حضارة نقلوا أنھم ـ علیھم امتنانًا ـ للعرب ینسب وقد
 ..  فال راقیة ومدنیة ھادیة ورسالة مقدورة حضارة أصحاب أنھم أما

  !! النحو ھذا على یدرس التاریخ كان شمس عین آداب كلیة وفى
 فیھا “ جأر “ مرحلة فى الفكرى اإلرھاب ھذا ضحیة راحوا الذین طالبنا مساكین
  !! الحق فیھا “ وخرس “ الضالل

 المنعم عبد “ الدكتور ألفھ كتاب عن التقریر ھذا “ العظیم عبد على “ أخونا كتب
 داللة من لھ لما كامًال نصھ ننشر “ یةالعرب للدولة السیاسى التاریخ “ وأسماه “ ماجد

  :قال .
 أن علیھ وكان شمس، عین بجامعة اآلداب بكلیة التدریس ھیئة أعضاء من المؤلف “

 على ودراساتھ أبحاثھ فى یعتمد وأن العلمیة، األمانة یرعى وأن المسئولیة یقدر
 عمن مانةبأ نقلوھا أو األحداث مؤلفوھا عاصر التى األصلیة التاریخیة المراجع

 المتعصبین والمستشرقین المبشرین على اعتمد ولكنھ أحداثھا، فى وشارك عاصرھا
 أعمتھم والذین والمسلمین اإلسالم على المتوارثة باألحقاد قلوبھم تمتلئ الذین

 ..  السبیل سواء فأضلتھم الحمقاء العصبیة
 حقائق ھاكأن وینقلھا تمحیص، أو مراجعة دون آراءھم یسرد أنھ الغریب ومن “

 الجدال، أو البحث تحتمل ال صحیحة أحكام كأنھا بھا ویلزمھم لتالمیذه ویلقنھا ثابتة،
 المسئولیة ویقدرون األمانة یرعون الذین الجامعیین األساتذة شأن ھذا ولیس



 قبل دقیقة مراجعة أنفسھم ویراجعون األصیلة، مصادرھا من الحقائق ویتحرون
 بأبشع العلیا اإلسالمیة القیم وتلطخ العربى التاریخ شوهت التى الحاسمة األحكام إصدار

 ..  والمفتریات األكاذیب
 آراء من یشاء بما ویحشوه صاحبھ یؤلفھ كتاب على مقصورًا األمر كان ولو “

 الكلیة طلبة على مفروض جامعى كتاب ولكنھ األمر، لھان المتعصبین المنحرفین
 على ـ ذلك بعد ـ فیھ ما لیرددوا بھ واثقین ھمأستاذ عن الطلبة یتلقاه سنوات منذ فرضًا

  . “ عام بعد عامًا العام التعلیم فى تالمیذھم من اآلالف عشرات
 والتاریخ اإلسالمیة الحضارة درسوا منصفین، مستشرقین ھناك أن یعلم والمؤلف

 العرب وأنصفوا والتعصب، الھوى عن بعیدة عمیقة علمیة دراسة العربى
 اآلثار على معتمدین القاطعة والبراھین الحاسمة باألدلة آراءھم وعززوا والمسلمین،

 لنفسھ واستباح جمیعًا تحاماھم المؤلف ولكن الخالد، العربى والتراث الباقیة اإلسالمیة
 أو نفسھ فى غلیًال یشفى كأنھ برھان أو دلیل دون الحاقدین المتعصبین آراء یسرد أن

 بعض نسوق أن الخیر ومن والتدمیر، الھدم بواعث من طبیعتھ حملتھ ما یشیع
  :تمحیص أو نقد دون كتابھ صفحات الكاتب بھا مأل التى األحكام

  :أوًال
 أسد كقبیلة الكالب یذبحون األعراب بعض كان “ :األول الجزء من 61 ،60 صفحة

 الحیات یأكلون كانوا األعراب بعض أن كما..  ھذیل كقبیلة الناس لحوم یأكلون أو
  . “ القمل حتى أو والخنافس الجعالنو والعقارب

  :ثانیًا
 غیر وسلم علیھ اهللا صلى الرسول میالد تاریخ أن 95 ،94 صفحة فى المؤلف یذكر

 محاولة عن ناشىء ذلك بأن ویوحى الفیل، بعام ربطھ فى ویتشكك بالضبط، معروف
 ذلك فى یعتمد أن الغریب ومن لقریش، بالنسبة القومى الحادث وھذا مولده بین الربط
 ال الجغرافیة الكتب من ویعتبر متأخر كتاب وھو لیاقوت، البلدان معجم على

 المصادر یترك حین على ھذا یفعل فرنسیة، مراجع ثالثة على یعتمد كما التاریخیة،
 سعد ابن وطبقات ھشام ابن وسیرة الطبرى تاریخ مثل األصیلة المتقدمة التاریخیة
 ..  األنف والروض البلدان وفتوح

  :ثالثًا
 یملك األربعین سن فى وفجأة “ :المؤلف یقول األول الجزء من 198 صفحة فى

 فطریة موھبة لیست فإنھا النبوة، بجالل الئق غیر التعبیر وھذا “ النبوة موھبة محمد
 عباده من اجتباھم الذین لألخیار اهللا من اصطفاء ولكنھا األخرى، كالمواھب
  . المخلصین

  :رابعًا
 صلى محمد صیاغة من بأنھ القرآن تصف عبارات یسرد أن لنفسھ لمؤلفا یستبیح

 على یرد فلم ذلك ومع “ :األول الجزء من 99 صفحة فى قولھ مثل وسلم علیھ اهللا
 صدیقھ بكر أبا فیھ أناب وقد “ :125 صفحة فى ویقول “..  القرآن فى النبى لسان
 محمدًا وكأن “ المشركین من یحج ممن محمد فیھا یتبرأ التى براءة سورة علیھم لیقرأ

 أول أن مع المشركین من فیھا لیتبرأ السورة ھذه ألف الذى ھو وسلم علیھ اهللا صلى
  . “ ورسولھ اهللا من براءة “ السورة



  :خامسًا
 أساسھا، من اإلسالمیة الشریعة یھدم غریبًا حكمًا المؤلف یصدر 250 صفحة فى

 “ :الوحى عن فیقول أحالم أضغاث وكأنھ ،المنام فى یتم كان الوحى أن یقرر حیث
  . “ نائم وھو علیھ ینزل كان إنھ

  :سادسًا
 اآلیات بعض ینسخ كان “ ـ وسلم علیھ اهللا صلى ـ النبى أن 250 صفحة فى یدعى
 المحو بعض فیھ أجرى ثم القرآن ألف الذى ھو وكأنھ “ محلھا بأخرى ویأتى

  . منزًال سماویًا وحیًا لیس وكأنھ واألثبات،
 فرض وعلى المسلمین، علماء بین جدل محل القرآن فى النسخ موضوع أن على

 عند من ال اهللا عند من بھ موحى التشریع فى تدرج وھو وحده اهللا عند من فھو ثبوتھ
 منھ ألخذنا األقاویل بعض علینا تقول ولو “ :تعالى قال . وسلم علیھ اهللا صلى ـ محمد

  ]47ـ44 :الحاقة[“ حاجزین عنھ أحد من منكم فما ،الوتین منھ لقطعنا ثم بالیمین
  :سابعًا
 اهللا صلى النبى رسالة عن األول الجزء من 128 ،127 صفحة فى المؤلف یذكر
 مرسل أنھ نفسھ اعتبر أنھ إال العرب إلى أرسل كان وإن وھو “ :فیقول وسلم علیھ
 وكأنما..  “ الناس ةكاف إلى رسوًال نفسھ واعتبر حده تجاوز ولكنھ وحدھم العرب إلى

 األحادیث وتواتر القرآنیة النصوص داللة من یشاء ما فیھ یقرر إلیھ متروك األمر
  . )1 :الفرقان( “ نذیرًا للعالمین لیكون “ الناس جمیع إلى رسالتھ على النبویة

  :ثامنًا
 كالیھودیة، خاصة ولیست عامة المسیحیة رسالة أن المؤلف یذكر 127 صفحة فى

 “ السالم علیھ عیسى لسان على :تعالى قولھ فى الكریم القرآن یخالف ھنا والمؤلف
 فى جاء حیث الجدید العھد یخالف كما )49 :عمران آل( “ إسرائیل بنى إلى ورسوًال

 )24 :15 االصحاح( “ الضالة إسرائیل بیت خراف إلى إال أرسل لم “ متى إنجیل
 القرآن خالفت ولو تمحیص أو نقد دون والمبشرین المستشرقین آراء ینقل فالمؤلف

  . الشریف والحدیث الكریم
  :تاسعًا
 فى فیصوغھا والحساب البعث قضیة عن بعدھا وما 128 صفحة فى المؤلف یتحدث

 ویخرج “ :مثًال فیقول الكریم القرآن رواه فیما والشك بالسخریة توحى عبارات
 جماعیة محكمة وكأنھا “ وھملیحاكم والمالئكة اهللا أمام لیقفوا قبورھم من األموات

 ھذا عالقة ما نتساءل أن ولنا األغلبیة، برأى ویحكمون اآلراء القضاة فیھا یتبادل
  ؟ التاریخیة بالدراسة
 الذى “ الكریم القرآن فى القصصى الفن “ كتاب صاحب كتبھ بما متأثر والمؤلف
 عن الحائدین اءآر بنقل مولع وكأنھ للدكتوراه، رسالة قبولھ القاھرة جامعة رفضت

  . وغربیین شرقیین من الصواب
  :عاشرًا

 التضامن من نوعًا لیست اإلسالم فى الزكاة أن 123 صفحة فى المؤلف یقول
 الجھاد فى واستغالل والرحمة الشفقة على حث ھى وإنما وقتنا، فى كما االجتماعى

  ؟ االجتماعى والتضامن تتعارض الشفقة فھل الدین، ونشر



 والمحروم، للسائل مفروضًا حقًا جعلھا وإنما إحسانًا الزكاة یعتبر لم لكریما القرآن إن
 الدین ونشر وحده الجھاد على نص فیھا ولیس الزكاة مصارف اإلسالم حدد وقد

 بعض إلیھ ذھب كما الثمانیة الصرف وجوه أحد فى یدخالن ھما وإنما فحسب،
  . المفسرین

  :عشر حادى
 بنصوص الحیاة نظم عالج اإلسالمى الدین “ نأ 134 صفحة فى المؤلف ینفى

 النصوص مالحظة بأدنى یدرك اإلسالمى بالتشریع العلم لھ من وكل “ صریحة
 وزواج ووصیة ودین وھبة وشراء بیع من الحیاة شئون جمیع تناولت التى الصریحة
 وشئون السیاسیة والنظم االجتماعیة والعالقات والرذائل الفضائل حددت كما ومیراث
 والقصاص الجرائم وحددت والقضاء الحكم أسالیب تناولت كما والسالم، الحرب

  . قرنًا 13 من بأكثر األمم ھیئة تحدده أن قبل اإلنسان حقوق تناولت كما..  والحدود
 بنى أنھ یدع لم اإلسالم أن والواقع “ :فیقول 138 صفحة فى االتھام ھذا یكرر ثم

 بعضھا یحارب متنافرة متناحرة قبائل العرب كان دلق !!! “ التنظیم غایة فى مجتمعًا
 القرآن كان وما تامة، وحدة منھا تتألف أن یمكن كان وما األسباب، ألتفھ بعضًا
 أو الواحد كالجسد متماسكة قویة أمة أصبحت حتى أفرادھا قلوب إلى ینفذ الكریم
 ما جمیعًا رضاأل فى ما أنفقت لو قلوبھم بین وألف “ :تعالى قال المرصوص، البنیان

  ألف اهللا ولكن قلوبھم بین ألفت
 . الكریم وكتابھم القویم بدینھم التمسك فى تھاونوا أن بعد إال شملھم تفرق وما “ بینھم

 
  :عشر ثانى
 أو مراجعة دون الزوجات تعدد من المبشرون یلوكھ ما 134 صفحة فى المؤلف سرد

  . نالحاقدی أصداء یردد بوق وكأنھ تمحیص، أو مناقشة
  :عشر ثالث

 وكأن الیھود ھم بھ القائمین معظم ألن الربا حرم اإلسالم أن یذكر 136 صفحة فى
 یستھدف سماویًا وحیًا ولیس الشخصیة األغراض على یقوم اإلسالمى التشریع
 القرآنیة اآلیات یتناول المؤلف أن العجیب ومن العالمین، لجمیع العام الصالح

 المؤلف فسر فقد المبین العربى القرآن ألسلوب فھمھ دمع على یدل تفسیرًا ویفسرھا
 من الشیطان یتخبطھ الذى یقوم كما إال یقومون ال الربا یأكلون الذین “ :تعالى قولھ
 “ بالشیطان الربا آكل “ تشبھ اآلیة بأن المؤلف فسرھا وقد )275 :البقرة( “ المس

 الخاصة، قبل العامة ھایفھم بینة واضحة الكریمة اآلیة أن مع )275 ص ،2 جزء(
  . الكریم القرآن أنوار عن حجبھ الفھم سوء ولكن
  :عشر رابع

 العرب استھتار من تعب نفسھ النبى أن ریب وال “ :المؤلف یقول 145 صفحة فى
 علیھ اهللا صلى النبى إزاء السلیم الذوق یجافى تعبیر وھو “ إلیھ میلھم وعدم بالدین
 مواطن فى المسلمین ویقود الصفوف یتقدم مناضًال مكافحًا حیاتھ قضى الذى وسلم

 من یتعب فكیف الئم لومة اهللا فى یخشى أن ودون كلل أو ملل یدركھ أن دون الخطر
  . اهللا إلى الدعوة
  :عشر خامس



 أنصفوا إذا ولكنھم لھا، ویتحمس المستشرقین آراء نقل یلتزم المؤلف أن الحظنا
 اإلسالم صفحة بتشویھ موكل وكأنھ ھممخالفت إلى أسرع ما موقف فى اإلسالم

 بعض نوافق ال “ :یقول 163 صفحة فى فنجده المجید تراثھ وتلویث الوضاءة
 ولكن..  الدینى بالحماس الفتوح نحو مدفوعین كانوا العرب أن قولھم فى المستشرقین

  . “ اإلسالم لنشر ـ (!) بالدین یھتم ال الذى وھو ـ البدوى یخرج أن المعقول غیر من
 ولكن اإلسالمیة، الفتوحات وینصفوا الحقیقة المستشرقون یقرر أن العجیب ومن

 وأن بالدین، یھتمون ال الصحابة أن فیزعم عادتھ غیر على یخالفھم المسلم المؤلف
  . اإلسالم نشر على ال والسلب النھب على قائمة كانت اإلسالمیة الفتوحات

  :عشر سادس
 فیخالف أغاللھا من الشعوب تحریر فى اإلسالمى امحالتس آثار كعادتھ المؤلف ینكر
 برأى ویكتفى المستشرقین، جمھرة آراء یخالف كما العرب المؤرخین جمیع آراء

 12 مدة اإلسالمى للفتح مصر فى األقباط مقاومة بذكر انفرد الذى النقیوس یوحنا
 على قائمة تكان اإلسالمیة الفتوح أن إلى ھذا من لیخلص دلیل أو مناقشة دون عامًا

  . )223 ـ 221 ص( الدماء سفك شھوة وإشباع والسلب النھب
  :عشر سابع
 بحیث عظیم وقع أجنادین فى المسلمین النتصار كان “ أنھ 180 صفحة فى یذكر
 اإلسالمیة العقیدة تصدم عبارة وھى ،“ اهللا عند من النصر ھذا أن المسلمون اعتقد

 من النصر ھذا أن یعتقدون كانوا فھل جنادین،أ قبل المسلمون انتصر لقد الصمیم، فى
  ؟ اهللا عند من ال عندھم

 “ اهللا عند من إال النصر وما “ :تعالى قولھ وفیھ الكریم القرآن یحفظون كانوا ولقد
 النفع أن لعلم اإلسالمیة بالعقیدة معرفة أدنى األغر للمؤلف كان ولو ،)10 :األنفال(

 فھل اهللا، شاء ما إال نفعًا وال ضرًا لنفسھ یملك ال اإلنسان وأن وحده اهللا بید والضر
  !! أجنادین فى انتصارھم بعد إال یعتقدوه ولم ھذا ینكرون الصحابة كان

  :عشر ثامن
 فتوحاتھم فى واإلجرام بالوحشیة الصحابة المؤلف یرمى 230 ،227 صفحة فى

 المزارع بحرق فونیكت ال األكباد، غالظ القلوب قساة كانوا أنھم ویزعم اإلسالمیة،
 الجزیة دفع على وإرغامھم المفتوحة، الشعوب قھر یحاولون وإنما البیوت، وھدم
 وإجماع النبویة واألحادیث القرآنیة النصوص بذلك مخالفًا أسلموا، ولو حتى

 اكتفوا وطرابلس لبرقة فتحھم فى العرب أن فیزعم أحكامھ فى یشتط ثم المؤرخین،
 المصادر إلى رجع ولو الجزیة، لیدفعوا أبنائھم بیع ھاألھل وأجازوا الجزیة بفرض
 دفعھا، على ـ المسلمین غیر من ـ القادرین على إال تفرض ال الجزیة أن لعلم الوثیقة

 ال للجمیع العام الصالح لتحقیق تنفق وأنھا المسلمین، عند الزكاة فریضة تقابل وأنھا
 زعمھ ما ھذا ومن . التزامًا الباطل لتزمی وإنما یعلم أن یرید ال ولكنھ الفاتحین، للغزاة

 260 مصر والة إلى سنة كل یحملوا أن على النوبة أھل أرغموا “ المسلمین أن من
 إلمام أدنى األغر للمؤلف كان ولو !! العمر المتوسط المعیب غیر الرقیق من رأسًا

 بأھا وأنھ الرقاب تحریر على الشدید اإلسالم حرص لعلم اإلسالمیة بالثقافة
 كفارة العتق ھذا جعل وأنھ الرقاب، أى الرقیق بتحریر اهللا إلى یتقربوا أن بالمسلمین

 قال الرقاب تحریر فى إلنفاقھا المسلمین صدقات من جزءًا رصد وأنھ الذنوب بعض



 ولكن )13 ـ 11 :البلد( “..  رقبة فك :العقبة ما أدراك وما العقبة اقتحم فال “ :تعالى
  . األحیان معظم فى ویتجاھل أحیانًا یجھل المؤلف
 فى یستبیح وھو الوسائل، بكل اإلسالمیة الفتوحات صفحات بتشویھ مولع المؤلف

 كما جدال أو مناقشة دون یسوقھا وھو الوھمیة، األساطیر نقل شھوتھ إشباع سبیل
 أول طبخوا إنھم قیل “ لألندلس المسلمین فتح عن 2 الجزء من 204 صفحة فى قال
 دراسة األندلسى الفتح لدرس حقًا مؤرخًا المؤلف كان ولو “ القدور فى قتلوه من

 طاغیتھم حكم من للتخلص قیمة مساعدة العرب ساعدوا األھالى أن فعلم جادة،
 والخرافات، األساطیر على اعتمد ما یكتب فیما جادًا المؤلف كان ولو لذریق، المستبد

 یصور أن على حریص نھولك الشعوب، تحریر على حریصون المسلمین أن ولعلم
 من یسیرًا قسطًا نال قد المؤلف كان ولو البشر، آكلى من مفترسة وحوشًا المسلمین

 الصحابة من للمجاھدین وسلم علیھ اهللا صلى النبى وصیة لتذكر اإلسالمیة الثقافة
 “ بیتًا تھدموا وال شیخًا وال امرأة وال طفًال تقتلوا وال شجرًا تقطعوا ال “ :تالھم ومن

 ذكرھما وإن الشریف بالحدیث وال الكریم بالقرآن یأخذ ال األغر المؤلف أن ویظھر
  . والتضلیل للتمویھ مصادره فى

  :عشرون
 عمر یرمى فھو علیھم، اهللا رضوان الصحابة سیرة بتشویھ االھتمام كل مھتم المؤلف

 ررویك )183 صفحة( القیادة مناصب عن فینحیھم األشداء الرجال یخشى كان بأنھ
 :األغر المؤلف ونسأل حارثة، بن المثنى أو خالدًا عزلھ لیبرر 200 صفحة فى ھذا
 كبار من وغیرھم العاص بن وعمرو وقاص أبى بن وسعد عبیدة أبا عمر نحى ھل

  ؟ مناصبھم عن األقویاء القادة
 من خصومھ ذكره ما ناقًال عنھ اهللا رضى الحسن اإلمام عن ذكره ما بھذا وشبیھ

 الجزء من 2 صفحة فى یقول حیث والمستشرقین المبشرین من وطائفة األمویین
  حیاة فى إسرافھ بسبب كانت الحسن وفاة فلعل “ :الثانى
 الجنة، أھل شباب وسید وسلم علیھ اهللا صلى الرسول سبط أنھ ویتناسى “..  اللھو
 أھل الرجس عنكم لیذھب اهللا یرید “ :أسرتھ وفى فیھ أنزل وتعالى سبحانھ اهللا وأن

 مؤداه اإلسالمى التاریخ فى قویًا رأیًا ھناك أن یتناسى نعم ،“ تطھیرًا ویطھركم البیت
 على أقدمت فلما یزید ابنھ یزوجھا أن على بسمھ الحسن امرأة أغوى معاویة أن

 على فالحسن المال، ببعض وأرضاھا منھا راغ وعده تستنجزه واتتھ النكراء فعلتھا
 مصادر لكن . الدنیة الشھوات قتیل ال الدنیویة األمویة السیاسة قتیل الروایة ھذه

 لمستوى ترقى ال وراجح صادق وخبر وسنة قرآن من والراجحة الصحیحة اإلسالم
  ! “ المسلم “ المؤرخ ھذا عند والمستشرقین المبشرین مطاعن

  :وعشرون واحد
 “ یمنح فھو یشاء، ممن ویسلبھا یشاء لمن النبوة یھب أن لنفسھ المؤلف یستبیح

 وكان “ األول الجزء من 194 صفحة فى یقول حیث سند دون النبوة “ زرادشت
 علیھ إدریس على النبوة ینكر حین على “ زرادشت اسمھ نبى الدیانة ھذه رسول
 نبیًا صدیقًا كان إنھ إدریس الكتاب فى واذكر “ :تعالى قولھ متجاھًال أو جاھًال السالم

  . )56 :مریم( “ علیًا مكانًا ورفعناه
  :وعشرون اثنان



 “ یذكر فھو للتعبیر، مجافاتھ عن فضًال السلیم، للذوق المجافى التعبیر یلتزم المؤلف
 الدین من بدًال “ العربى الدین “ ویذكر اإلسالمى، الفتح من بدًال “ العربى الفتح

 موجھًا یكن ولم وحدھم العرب على مقصورًا كان اإلسالمى الفتح وكأن اإلسالمى،
 اهللا صلى “ المأثورة بالعبارة محمد ذكر یتبع أن قط لنفسھ سمح وما العالمین، لىإ

 الذین أیھا یا النبى، على یصلون ومالئكتھ اهللا إن “ :یقول تعالى واهللا “ وسلم علیھ
 من نفسھ یعد ال المؤلف كان وإذا )56 :األحزاب( “ تسلیمًا وسلموا علیھ صلوا آمنوا

 أدب یفوتنھ فال اإلیمان أدب فاتھ فإن مؤمنین، قومًا اطبیخ فھو “ آمنوا الذین “
  ! الخطاب

 فى الرقیب یالحقھ أن خشیة بیروت فى كتابھ طبع على األغر المؤلف حرص وقد
 الذین وأن تغفل ال اهللا عین أن وفاتھ سنوات، خمس منذ تالمیذه على وفرضھ مصر،

  . علیھ یخفون ال آیاتھ فى یلحدون
 المؤلف اجتھد ولو بیروت، فى الصادرة التبشیر وكتب كتابھ نبی صلة ھناك ولعل

 یبحث، وال یجتھد ال ـ أسفاه وا ـ ولكنھ العذر لھ اللتمسنا مرات وأصاب مرة فأخطأ
 أقدام على ویرتمى المثالیة اإلسالمیة القیم یشوه ما نقل یتعمد فحسب، ناسخ ھو وإنما

  . والضالل التفاھة فى معاناإل كل ویمعن المتعصبین، والمستشرقین المبشرین
 وینادى اإلسالم ھو دینھا أن على دستورھا ینص إسالمیة غیر دولة فى یعیش وكأنھ

  . “ واإلیمان العلم دولة “ بشعار رئیسھا
 على خطر شمس عین آداب بكلیة التدریس ھیئة أعضاء بین المؤلف ھذا بقاء إن

  . “ المجید اإلسالمى والتراث قیةالخل والفضائل التاریخیة واألمانة العلمى البحث
 “ العظیم عبد على “
 

 تزویر من آخر لونًا ونستعرض وتاریخنا، تراثنا على الجھول التحامل ھذا وندع
 واالستعمار اإللحاد لخدمة مواضعھ عن الكلم وتحریف األجیال وتضلیل الحقائق
  . المصریة الوطنیة أو العربیة القومیة بدعوى

  

  ومعناھا العربیة القومیة
  

 طافحًا والواعى الباطن عقلھ كان اإلسالمى العالم على الحدیث االستعمار أغار عندما
  . األطراف المترامیة وأمتھ اإلسالم على بالحقد

 اتجاھھ وكان علیھ، والقضاء الدین بھذا المكر فى مستغرقًا والواعى الباطن عقلھ كان
 والمظاھر النابض للقلب أو سواء على والشریعة للعقیدة شامًال االغتیال إلى

  . جمیعًا المتحركة
 أحظى كان فارغة جوفاء وإبقائھا منھا اإلیمان وتفریغ الصدور لثقب عملھ أن إال

 فى استمات ثم ومن وأشكالھا، الحیاة ألنماط آخر تغییر أى من مأربھ إلبالغھ وأسرع
  . وسنتھا بھابكتا أى ورسولھا بربھا جاھلة أجیال وإنشاء اإلیمان، محاربة

  :الحال تلك وباكیًا وسلم علیھ اهللا صلى النبى مناجیًا شوقى یقول
  وغربھا البالد شرق فى شعوبك



 سبات عمیق فى كھف كأصحاب
 

  وسنة ذكر :نوران بأیمانھم
 ؟ الظلمات حالك فى بالھم فما
 

 وبنى المطھرة، والسنة الحكیم الذكر من المسلمین أیدى جرد االستعمار أن والحقیقة
 عن البعد كل بعیدة تكون أن على أقرھا التى والنضھات احتضنھا التى الثقافات
  . والسنة الكتاب

 كالقلب االجتماعى الكیان فى العقیدة إن..  شیئًا یساوى ال عقیدة غیر على األمم وبناء
  . الدوارة اآللة فى وكالوقود الكھربائى المصباح فى وكالتیار اإلنسانى، الجسد فى
 تصلح ال الناس من مجموعة األرض على إبقاؤھا معناه ما، أمة فى عقیدة اجتیاحو

 إال الدولیة األسرة فى تصیر وال الفردیة، لملذاتھا إال تكترث وال حرب، وال سلم فى
  . وحسب والسفاد األكل یحسن زریًا عضوًا

 أرضھم، ھبط عندما الماحقة النكبة ھذه بالمسلمین یوقع أن االستعمار اجتھد وقد
 فى بالعیش لھم یسمح وأال دینھم، عن یفتنھم أن وعلنًا سرًا وقرر عرضھم، واستباح

  . ظلھ
 منذ أنھ “ المعاصرة وقضایانا اإلسالم “ كتابھ فى سالم موسى أحمد األستاذ یقول

 وصیغ دعوات ظھرت الیوم وإلى العشرین القرن وأوائل عشر التاسع القرن أواخر
 ھذه بعض فكرتھا، وتفتیت تقویضھا على العمل فى أو العربیة، یةالقوم بناء فى كثیرة

 المھین الشعور وشجعھ التخلف أفرزه وبعضھا االستعمار، بھ أوحى الدعوات
 االتجاه من ویقترب ویتطور نفسھ یصحح أن یمكن وبعضھا للغرب، الثقافیة بالتبعیة
  . الصحیح

 أو الدعوات لھذه اإلمكان دربق دقیقة صورًا عابر إیجاز فى نستعرض یلى وفیما
 إطار فى المحیط، إلى الخلیج من العربى المجتمع فى الفكر یتداولھا التى الصیغ
 عن العثمانیة لإلمبراطوریة البالى الصرح سقط منذ وذلك العربیة، للقومیة الدعوة

 كثیرة مخالب تمتد بینما الحیاة، بطلب یصرخ الذى الغنى القوى العربى الولید ھذا
 خالل من وصایة علیھ وتفرض عبدًا، منھ لتصنع أبوتھ أو أمومتھ تدعى دائھألع

  :بریق لھ كان وإن خاطىء سیاسى بفكر لھ حضانتھا
 الغربیة، العالمیة بالفكرة وتنادى معًا والقومیة اإلقلیمیة ترفض حدیثة قدیمة دعوة ـ 1

 مباحث فى وھناك ھنا تتحرك مقنعة، فكریة مدارس أو فردیة، أفكار فى تتردد وھذه
 أو قرب من واالستعمار الصھیونیة تشجعھا دعوة وھى تحررى، طابع ذات ثقافیة

  . بعد من
 أو الفرعونیة باسم ضیقة لوطنیات إیثارًا العربیة القومیة ترفض إقلیمیة دعوة ـ 2

 سقوط عقب العاجل االستعمارى التحرك آثار من أثر وھى اآلشوریة، أو الفینیقیة
 المقبول بمعناھا العربیة القومیة فكرة وانتشار بظھور احتمال أى لقتل مانیةالعث الدولة

.  
 آثار من أثر وھى العربیة، القومیة ترفض اإلسالمى العالم التحاد دعوة ـ 3

 كل الجدید االستعمار لھا یجند ودعوة العربى، الوطن فى التركى الوجود وتراكمات



 ،)نذكره سوف الكالم ھذا فى رأى لنا(    یلإسرائ مأما العربى الصمود لتفتیت قواه
 بھا یبث أن ملتویة إعالم ووسائل كثیرة إسالمیة جماعات خالل من یحاول وھو

  . الدین علماء قلوب فى العربیة القومیة من المخاوف
 ـ االستعمار ینفثھا دعوة وھى والمضمون، الشكل أوربیة العربیة للقومیة دعوة ـ 4
 المثقفة وقیادتھا الرجعیة الجماعات داخل ـ العربیة القومیة قتلل المتنوعة جھوده مع

 للقومیة تصورھا تفرض أن وترید ،“ والصغراء الكبراء “ بمجتمع تؤمن التى
  . المال رأس وامتیازات والدم التفوق نظریة یحمى الذى بالشكل العربیة

 تمتزج وىدع وھى الرفض، ھذا وتشترط الدین ترفض العربیة للقومیة دعوى ـ 5
  . وطنیة دینیة لجیوب المحلیة باالنعكاسات الخارجیة الثقافیة المؤامرات فیھا

 الحكومات عالقات إلى الشعوب إرادة تتجاوز العرب وتضامن التحاد دعوى ـ 6
 الصالت توثیق “ بھدف 1944 سنة تأسست التى العربیة الدول جامعة فى وتتمثل

 میثاقھا فى جاء كما الستقاللھا وصیانة بینھا لتعاونل تحقیقًا فیھًا المشتركة الدول بین
“ .  
 مقوماتھا فى یضعون الماركسیون التقدمیون یتبناھا العربیة للقومیة دعوى ـ 7

 من بدًال واألممیة الدین، من بدًال الكون إلى النظرة ووحدة والثقافى العقلى التجانس
  . “ اإلنسانیة

  
 المركب اإلسالمى العالم فإن السبعة األطیاف ذهھ من الثالث الطیف على تعلیق ولنا
 اإلسالم دماغ ھم العرب أن ویعلم لغتھم، ویقدس العرب یحترم شتى أجناس من

 عربى القرآن دام ما سیدة عربیة أمة غیر من إسالم وجود یستحیل وأنھ وقلبھ،
 اهللا، أرض من مكانھا فى مكة بقیت وما التراث، عربى النبى دام وما اآلیات،
 یتبرم ولن الخاتمة، الرسالة من جزء ھم مكانتھم واحترموا ذاتھم اكتشفوا إن فالعرب

  . منصف حقھم على یفتات أو مؤمن بوضعھم
  :القائق قول علیھم فسینطبق والتاریخیة الدینیة الحقیقة ھذه العرب ینسى یوم ولكن

  حقھا لنفسك تعرف لم أنت إذا
 أھونا الناس على كانت بھا ھوانًا

 
 أصرح بتعبیر أو ورسالتھم، تاریخھم من تجردوا عربًا ھناك أن ذكر الكبیر المؤلفو

 ما نحو على وحدھا العروبة رایة برفع وأغراھم كلھ، ذلك من االستعمار جردھم
 ھؤالء حقیقة الناس یعرف ولكى والسابع، والخامس الرابع الطیف فى شرح

 ساطع “ و “ عفلق میشیل “ كتابات من( كالمھم یرجع إلى المخدوعین الخادعین
  .)وآخرین “ زریق قسطنطین “ و “ الحصرى



  

 أخرى  شبھات/الخامس الباب
   

 
 كتبھا اإلسالم، ضد المطاعن عشرات تضمنت بوریقات “ أسیوط “ من وافد أتانا

  ! الجامعة طالب بعض علیھا وجمع “ جرجس كمیل “ یدعى شخص
 أنھا ورأیت الكاتب، لھا تعرض التى الموضوعات مختلف عجل على وتصفحت

  . نذكرھا عندما قیمتھا القراء وسیعرف وبیان، رد إلى تحتاج
 یشاع لما أمثلة أسوق أن ھنا ویكفى جذورھا، من العلة ألحسم أسیوط إلى أسافر وقد
  !! القاصرین أدمغة إلى ممھودًا طریقھ ویجد دیننا، عن

  

  ! فلكیة غلطة
  

 العلم یخالف ذلك أن وزعم “ لھا لمستقر تجرى مسوالش “ :تعالى قولھ الكاتب كذَّب
 .. 
  !؟ علم أى
 ینكره لم فلكیًا، مقرر الواسع اهللا فضاء فى المعروفة أسرتھا من الشمس جریان إن.. 

  قط، أحد
 محورھا، حول األرض دورة فحكى القرآن، تكذیب یرید “ أسیوط عبقرى “ ولكن 

 تذھب وال تجرى ال الشمس أن یتضح ھذا من “ :قال ثم الشمس، أمھا حول ودورتھا
  . “..  حمئة عین فى تغرب ال وأنھا العرش، تحت لتسجد

 أن یعنى الشمس حول األرض دوران أن العبقرى فھم فقد مضحك واالستنتاج
 الشمس أن “ حمئة عین فى تغرب وجدھا “ :تعالى قولھ من وفھم ثابتة، الشمس
  !! تخرج ثم یومیًا الماء فى تغطس

 عین فى ھو إنما الماء فى الشمس قرص اختفاء أن عندنا األطفال یعرفھ ما ركید ولم
  !! األمر حقیقة فى ال الرائى

 خاضعة جمعاء والكائنات والحیوان والنبات الجماد فإن لربھا، تسجد الشمس أن أما
 ..  مشیئتھ طوع وھى أمره، وتلبى بمجده، وتھتف بحمده، تسبح هللا،

 الذى فمن الحساب، یوم ویفتح الدنیا، أمر وینھى الشروق، فى للشمس یأذن ال ویوم
  ؟ یعصیھ
 ألم “ !! البشر كسائر ركعتین تصلى أنھا الشمس سجود من فھم المسكین أن ویظھر

 والنجوم والقمر والشمس األرض فى ومن السموات فى من لھ یسجد اهللا أن تر
 اهللا یھن ومن . العذاب علیھ حق وكثیر .الناس من وكثیر والدواب والشجر والجبال

  . )24 :الروم( “ یشاء ما یفعل اهللا إن مكرم من لھ فما
  



  والخسوف الكسوف
  

 وینزل وطمعًا، خوفًا البرق یریكم آیاتھ ومن “ :الروم سورة فى جاء “ :الكاتب قال
  . “ یعقلون لقوم آلیات ذلك فى إن موتھا، بعد األرض بھ فیحیى ماء السماء من
 فقام الشمس خسفت :قال األشعرى موسى أبى عن صحیحھ فى رىالبخا وروى “

 وسجود، وركوع قیام بأطول فصلى المسجد فأتى الساعة تقوم أن یخشى فزعًا النبى
 حیاتھ، وال أحد لموت تكون ال اهللا یرسل التى اآلیات ھذه “ :وقال یفعلھ، قط رأیتھ ما

 ودعائھ ذكره إلى فافزعوا ذلك من شیئًا رأیتم فإذا عباده، بھا اهللا یخوف ولكن
  . )البخارى( . “ واستغفاره

 فى مقرر ھو كما والخسوف والكسوف، للبرق، العلمى التفسیر الكاتب ذكر أن وبعد
 البشر، اهللا یخوف أن البرق من الھدف لیس أنھ فالواضح إذن “ :قال المدرسیة الكتب

 أو ،)النبى ابن( مإبراھی لموت أنھ بجھالة البعض ظنھ ما الكسوف من الھدف أو
 العلم فضل ھو وھذا عادیة، طبیعیة ظواھر مجرد األمر بل الساعة قیام خشیة

 لتلك تفسیرھم وكان بعد، ذلك یدركون یكونوا لم ولكنھم جمعاء، البشریة على الحدیث
  . “ محدودة استنتاجات من نابعًا الظواھر

 منطق فى اهللا آیات ھى بالكات یسمیھا كما العادیة الطبیعیة الظواھر ھذه :ونقول
 والتفریغ طبیعیة، ظاھرة سماھا وإن آیة الماء نزول بعد األرض فحیاة..  بھ المؤمنین
  . البرق ضوء أم الرعد صوت أحدث سواء آیة السحب تالقى من الناشئ الكھربى

 یكون أن وخوفھم یستغرب، ال محلھ فى طمع السحب ھذه تھمى أن فى الناس ورجاء
 یتحول أن خشوا ولو . یستنكر ال محلھ فى خوف فیھ خیر ال جھام ابسح ولید البرق
 ..  علیھا نكیر ال طبیعیة فخشیتھم مھلكة صواعق إلى الكھربائى التیار

 أطفال، تصور فھذا یصنعھ عفریتًا ألن البرق تخاف الناس أن الكاتب تصور أما
 یسمیھ ما تصف ابعةمتت آیات ثمانى من واحدة والمطر البرق عن أوردھا التى واآلیة

  . قلوبھم من العلماء یحییھ رائعًا جلیًال وصفًا طبیعیة ظواھر
 لقد یذكرھا، وھو الكاتب صحب كان الذى العمى مقدار ندرى فال الكسوف قصة أما

 فقام والسالم، الصالة علیھ النبى بن إبراھیم لموت كسفت الشمس أن الناس وھل
 الحدیث بالتعبیر أو إلھیة، آیات والخسوف وفالكس أن مؤكدًا بشدة ذلك ینفى النبى

  . طبیعیة ظواھر
 یسكت أن وسعھ فى وكان !! الظروف أتاحتھ الذى المجد فى الرسالة صاحب وزھد
 والسماء، األرض لرب تحیة بالصالة أتباعھ وأمر أبى، ولكنھ یستقر، الظن ھذا تاركًا

  . الفضاء فى الكواكب مسیر عظمة أمام وانحناء
 ..  الوجوه شاھت !؟ یعاب سلكم أھذا

 وربما منھ، الخشیة شدید هللا، الرقابة شدید كان أنھ الكریم النبى سیرة فى ومعروف
 فھل علیھ، المتمردین بھا اهللا یعذب مدمرة ریحًا تكون أن خشیة فیقلق الریح تعصف

  ؟ الساعة عالمات من الریح ھبوب إن :قالوا
 أكثر شىء على یدل الساعة باقتراب ذانًاإی الكسوف یكون أن من النبى خوف وھل

  . اهللا لقاء بقرب الحى شعوره من
 عن نفسھ الرسول قال ماذا ولنتدبر ذلك فى “ األشعرى موسى أبو “ حكاه ما ولنترك



 ..  وحسب..  اهللا آیات من آیتان :عنھما قال ؟ والخسوف الكسوف
  ؟ ھذا على علمى اعتراض فأى

 كما ولیس ،“ للقمر والخسوف للشمس، الكسوف أن العلم لنا یحدد “ :الكاتب ویقول
  . “ الشمس خسفت “ :الحدیث فى جاء

 ال الناس بعض علیھا تواضع اصطالحات ھى وإنما علمیًا، تحدیدًا ھذا لیس :الجواب
 على للشمس والخسوف الكسوف باستعمال تسمح التى العربیة اللغة طبیعة فى تؤثر
  . سواء

  . یسوء وفیما یسر، فیما تستعمل لغة ولكنھا یفرح، فیما شاعت “ التبشیر “ كلمة إن
 تستعمل لغة ولكنھا والمتاعب، اآلالم فى تستعمل “ مصیبة “ أو “ أصاب “ وكلمة
  األفراح فى كذلك

 “ نشاء من برحمتنا نصیب “ و )79 :النساء( “ اهللا فمن حسنة من أصابك ما “ 
 أن یرید نزرًا إال العرب لغة من عرفی ال الذى أسیوط عبقرى ولكن )56 :یوسف(

  .العربیة البالغة لرجال لغویة أخطاء یتصید
  

 ! جغرافیة غلطة
  

  :القراء بھا لیتفكھ “ النكتة “ ھذه وننقل
 ألھل قرنًا :الحج مواقیت ذكر ـ وسلم علیھ اهللا صلى ـ النبى أن بسنده البخارى روى
 وذكر “ الیمن ألھل ویلملم الشام، ألھل والجحفة المدینة، ألھل الحلیفة وذا نجد،

  . “..  عراق یومئذ یكن لم :فقال العراق
 لم أنھ “ عراق یومئذ یكن لم “ معنى أن وبدیھى أجاب من وال سأل من :یعنینا ولیس

 ..  العراق من وافدون حجیج یكن
 عراق، یومئذ كان أنھ ویؤكد یثبت العلمى الواقع ولكن “ :قال الشبھ أخصائى لكن

  . “..  !! عنھ سمعوا أو !! إلیھ ذھبوا قد یكونوا لم القوم ولكن
 اسمھ لھم مجاورًا قطرًا ھناك أن یعرفون یكونوا لم والشام الجزیرة فى العرب
  . العراق

 إذا العرب وكان قائمة، الجزیرة بسكان عالقاتھم وكانت عربًا، العراق سكان كان لقد
  . عراقبال طبعًا مروا الھند أو فارس إلى ذھبوا
 وھم للمسلمین، یومئذ العراق مدن كبرى “ الحیرة “ قصور النبى وصف ولقد

 العرب إن :أبلھ یقول فكیف سیفتتحونھا، بأنھم وبشرھم الخندق، وراء محصورون
  !!؟بعد تأسس یكن لم “ الجغرافیا علم “ ألن العراق وجود یجھلون كانوا

  

  الراصد الشھاب
  

 رجوم أنھا من القرآن فى ورد ما فیكذب اقطةالس الشھب عن الكاتب ویتحدث
  . للشیاطین



 وأنا وشھبًا، شدیدًا حرسًا ملئت فوجدناھا السماء لمسنا وأنا “ :الجن سورة فى جاء
..  )9 ،8 :الجن( “ رصدًا شھابًا لھ یجد اآلن یستمع فمن للسمع مقاعد منھا نقعد كنا

 ھل :نورده الذى والسؤال قھ،آفا واتساع رحابتھ، على الكون علماء أجمع :ونقول
 ألف سبعین من قصرًا رجل أیبنى . !؟ فیھ یحیون الذین العقالء ھم وحدھم آدم أبناء
  ؟ الضخامة بھذه بناه فلم ؟ الریح فیھ تصفر الباقى ویدع منھ غرفة یسكن ثم طبقة
 عنھم تحدثت الذین “ الجن “ ھؤالء ومن الكون، ھذا یسكن غیرنا ھناك أن الواقع

 من المانع فما األرض ألھل النازلة الھدایة وإفساد التمرد، أحدھم حاول فإذا دیان،األ
  ؟ كیانھ یحرق وراءه شھاب إرسال

 ھذا یرد لم ! سارق شیطان وراء فھو یلمع شھاب “ كل “ إن الكریم القرآن یقل ولم
 العلم یعرف ولم ندریھا ال أخرى ألمور الشھب تتساقط فقد قط، القرآن فى القصر

  . شیئًا عنھا المعاصر
 ال لغو “ الشھب قصة فى العلم مع یتناقض أصبح “ القرآن بأن القول فإن ھنا ومن
  . لھ أصل

  

  المیاه خزان
  

 ماء السماء من فأنزلنا لواقح الریاح وأرسلنا “ تعالى قولھ "النابغ "الكاتب ویكذب
  :فیقول )22 :الحجر( “ بخازنین لھ أنتم وما فأسقیناكموه

  . األمطار لمیاه الخازنین أكبر من العالى السد إقامة بعد بحناأص
  !! كاذبة اآلیة تكون وبذلك

 یكن لم السدود وراء أو “ الصھاریج “ فى أو “ األزیار “ فى المیاه خزن فإن
  !!!. أسوان سد بنى حتى الدنیا فى معروفًا
  ؟؟ العمى ھذا أرأیت

  . واآلخرین لألولین روفمع النحو ھذا على األمطار میاه خزن إن
 والدواب والناس لتنمو، الماء إلى تحتاج الزروع فإن رائع معنى إلى تشیر واآلیة
 ھذه لسد الصالح الماء من المقادیر بإعداد اهللا تكفل وقد لتحیا، الماء إلى تحتاج

 وتفجر األمطار، وسقوط السحب وتكون البخر عملیات لذلك ورتب كلھا، الحاجات
 ..  األنھار جریان وأ الینابیع

 ماء، من وغیرھما وتلك ھذه فى ما ویعود البشر، أجساد وتفنى النبات أعواد وستذوى
 آیة المعنى ھذا أكدت [ . دوالیك وھكذا الخ..  واألمطار والسحب البخر دوره لیأخذ

 بھ ذھاب على وإنا األرض، فى فأسكناه بقدر ماء السماء من وأنزلنا “ أخرى
  . ] “ لقادرون

 الوارد االختزان معنى ھما لھ، الدنیا تحتاج الذى القدر وحفظ للماء، العذوبة وتوفر
  .اآلیة فى
 أو زیر أو قلة فى ألنفسھم المیاه خزن عن عاجزون الناس أن غبى وال ذكى فھم وما

  مستودع



  .. !! كبیر أو صغیر
  

  عجیب فھم
  

 على الھجوم حدود تبینأل ممل، بلغو ملیئة وھى یدي، بین التى الكراسة وتصفحت
  . أخاه أحدھما قتل اللذین آدم ابنى عن یتحدث الكاتب فوجدت الكریم، القرآن

 كذلك تقرب شریر وأخ منھ، فقبلھ بقربان اهللا إلى تقرب صالح أخ :معروفة والقصة
 الفاشل أخاه نصح الطیب األخ ولكن بالقتل، أخاه الشریر فتوعد قربانھ، اهللا فرفض

 ولم منى، قبل كما عملك، منك لیقبل اهللا اتق أى “ المتقین من اهللا یتقبل ماإن “ :قائًال
  . أخاه الشریر وافترس النصیحة، تجد
 . التوراة فى واردة أنھا وذكر القصة، ھذه أسیوط عبقرى تناول وقد

 تعرض إذ ؛ بریئًا القاتل لكان الصورة ھذه على تمت لو القصة ھذه :یقول..  ؟ لماذا
 من إلیھ یرنو كان ما بعدالة شعوره نتیجة قاسیة نفسیة لحالة قربانھ رفض بسبب
 وھو القتل، على المحرض إلى االتھام بأصابع تشیر القصة إن “ :یقول ثم قبول،
  . “ القربان قبول رفض الذى

  . “ الجریمة تمت ما القربان قبل كان لو إنھ “ :اهللا عن المغفل یقول ثم
  

  السرقة حد
  

 :یقول “ السرقة حد “ على الكاتب ھجوم أثناء فى العبارات ھذه على عیناى ووقعت
 على وتأمینھم األغنیاء ترضیة منھ الغرض كان فقد للسرقة األدیان تحریم عن أما “

  !! “ الفقیر إال یسرق أال بداھة المفروض إذ تأییدھم، وضمان مالھم
 الجماھیر من ظلمًا اغتصب أن سبق لما شرعى اغتصاب ھو التأمیم “ :ویقول

  . “ المتأصل التاریخى للظلم وإزالة لألوضاع تصحیح فھو الكادحة
 ما علموا ولو علیھا، والرد السخافات ھذه بذكر الھتمامى القراء بعض یلومنى وقد

  . لعذرونى أسیوط فى الجامعة طالب بین آثار من تركتھ
 “ لتخریجھم “ ضوعةالمو والخطة شیئًا، اإلسالم عن یعرفوا لم الطالب ھؤالء إن

 تركوا إذا حتى العالیة، األدبیة والسلیقة الناضجة، اإلسالمیة الثقافة وبین بینھم باعدت
 سھلة فریسة وأصبحوا دینھم، إال شىء كل خدموا “ إجازاتھا “ نیل بعد الجامعة

 ..  الكریم القرآن ضد شبھاتھ ھنا قرأت الذى النوع من أفاكین أو محتالین لمبشرین
 بعض ارتداد عنھ ونتج “ اإلسكندریة “ فى منھ قریب وقع “ أسیوط “ فى قعو وما

  . والفتیات الفتیة
  . الشرك أو اإللحاد ضد بشىء محصنین غیر مساكین إنھم
 من بد فال وكشف وتمحیص بیان إلى تحتاج أشیاء تضمنت قد السنة كتب كانت ولما

  . الفتانون ھؤالء أثاره ما أمام قلیًال الوقوف
  



  مرعب نبى
  

 حدیث منھ لى وقرءوا البخارى، كتاب أرونى لقد :باإلسكندریة جامعى طالب لى قال
 باإلرھاب، دینھ ینشر “ مرعب نبى “ :یقولون وھم وتضاحكوا “ بالرعب نصرت “

  !! األدلة سید واالعتراف
 المعنى لك أشرح أن وأرید الحدیث، ھذا رووا وغیره البخارى إن :للطالب وقلت
 الكریم، القرآن فى بل الشریفة، السنة فى ال الكلمة ھذه مواضع مستعرضًا لھ دالوحی
 ال الباطل، على “ ھجومیة “ الحق عن “ دفاعیة “ حرب سیاق فى أتت أنھا لتعلم

 ..  إرھاب وال فیھا عدوان
 الرعب كفروا الذین قلوب فى سنلقى “ :اآلیة ھذه نزلت أحد فى المسلمین ھزیمة بعد
 آل( “ الظالمین مثوى وبئس النار ومأواھم سلطانًا بھ ینزل لم ما باهللا أشركوا بما

  . )151 :عمران
 اإلسالم على الھجوم وشنھم مكة، من المشركین خروج أعقاب فى كانت أحد وھزیمة

  .ةالمدین فى وأمتھ
 مما الجدید وموطنھ الدین عن بالمدافعین جسیمة خسائر إیقاع المشركون استطاع وقد

 ..  النفوس فى سیئة ارًاآث ترك
 وأنھ لمصلحتھم، سیكون القادم القتال أن یشعرھم وأن جراحھم، یواسى أن اهللا فأراد

 عیب من ذلك فى فماذا . ھجومھم یكررون عندما المعتدین قلوب فى الرعب سیقذف
  ؟

 صلى النبى قتل وحاولوا عھدھم، النضیر بنى یھود خان عندما الكلمة ھذه وجاءت
 الفزع، بھم حل ـ قتال دون ـ القوم ولكن لیؤدبھم، حملة علیھم فجرد وسلم، علیھ اهللا

 من حصونھم مانعتھم أنھم وظنوا یخرجوا أن ظننتم ما “ المدینة عن الجالء وقرروا
  . )2 :الحشر( “ الرعب قلوبھم فى وقذف یحتسبوا لم حیث من فأتاھم اهللا

 أحاطت التى األحزاب إلى قریظة بنى یھود انضم عندما الكلمة ھذه ُذكرت وأخیرًا
  . علیھا رھیبًا حصارًا وأعلنت فیھا، من على دكھا تبغى بالمدینة

 سالم فى المسلمین مع یعیشوا أن على قبل من العھد أعطوا قد قریظة بنو وكان
 الفرصة انتھز فقد ذلك ومع خیرًا، إال النبى من یجد لم بأنھ رئیسھم واعترف شریف،

 اإلجھاز بعد الغنایم المشركین سیقاسم أنھ وظن الغادرة، الحرب وأعلن سنحت التى
 “ المحاصرین جموع اهللا فض لقد أغلب، كان اهللا قدر ولكن . وصحابتھ محمد على

 فریقًا الرعب قلوبھم فى وقذف صیاصیھم من الكتاب أھل من ظاھروھم الذین وأنزل
  . )26 :األحزاب( “ فریقًا وتأسرون تقتلون

 وتتحد اإلسالم فیھا یستعلن جادة حرب إسرائیل، وبین بیننا اآلن ربح وقعت أإذا
 وفزع الشھادة، وإما النصر إما :الحسنیین إحدى یطلبون محمد لیوث ویتقدم الكلمة
 قلوب فى الرعب وسرى ذلك حدث أإذا العنید، الواثق الجدید، الزحف لھذا الیھود
  ؟ إرھابیون إننا عنا قیل أعدائنا

  . اإلسالم أعداء عند مألوف شىء موضعھ عن لمالك تحریف إن
  ؟ قتال أى فى نصره قیل فھال :قال كما بالرعب محمدًا نبیھ اهللا نصر لقد
 ..  وأصحابھ محمد خاضھ الذى القتال ھو األرض ظھر على وقع قتال أشرف إن



 توفى “ األسیوطى الكاتب قول أقرأ وأنا الضیق من قلیل غیر بشىء شعرت ولقد
 الوثنیة من األرض وطھرت التوحید رایة رفرفت بعدما سنة وستین ثالث نع محمد

 ھى ـ البخارى یقول كما ـ غزوة عشرة تسع بلغت متعددة ضاریة، غزوات أعقاب فى
 ذات قریظة، بنو الخندق، وذكوان، رعل الرجیع، أحد، بدر، العشیرة، :التوالى على

 ذات الطائف، حنین، الفتح، بوك،ت مؤتة، خیبر، الحدیبیة، المصطلق، بنو الرقاع،
  . “ البحر سیف السالسل،
 على منھا عشرًا إن :لھ قلت إذا القارئ رأى ما التاریخى، الترتیب عن النظر وبغض

  !!! المشركین خسائر مجموع ھم أشخاص عشرة من أكثر فیھا یقتل لم األقل
  . ًالقلی المائتین تتجاوز الكبرى المعارك شتى فى الوثنیین جملة وأن
 ..  القتلى من مئات عدة اإلسالم مع صراعھم فى الیھود خسائر وأن
 !: األفاكون یزعم كما اإلسالم نشرت التى المتعددة الضاریة الغزوات ھى ھذه

 الكاثولیك بین وقعت التى الفتنة عشر نصف بل عشر، الحربیة خسائرھا
  . “ بارتلمیو سان “ عید فى والبروتستانت

 التى الدم لحمامات بالنسبة قطرة نعم العدوان، لمنع أریقت دم ةقطر خسائرھا.. 
  . سلطانھا وتوطید الشیوعیة، تطبیق صحبت

 الفردى الحكم لدعم ضجة أو صمت فى ذبحوا الذین المؤلفة لأللوف بالنسبة قطرة
  . المطلق

 تدعو الشیوعیة إن :العالم فى صیحة أغرب سمعت الضحایا رفات أحرقت أن وبعد
  ! مللسال

 دیننا ھو المسكین المتھم..  والصلیبیة الصھیونیة تقلد الفاجر النفاق ھذا فى والشیوعیة
  !! وحده

  

  )والسالم الصالة علیھ( اهللا رسول على كذب
  

  . وسماسرتھم والمبشرون المستشرقون ھاجمھا التى األحادیث ذكر إلى ونعود
 صیفًا أمطرھم قوم على اهللا غضب إذا “ :قال اهللا رسول أن األسیوطى الكاتب روى

 ..  ] !! المشھورة الموضوعات كتب فى حتى أجده لم [ “
 الكاتب رواه ما :ونقول..  الجغرافیة بالحقائق قائلھ جھل الحدیث ھذا على وبنى

  . موضوع باطل والحدیث كذب،
 من فیھ ما مع قاطعًا تحریمًا الثوم حرم أنھ والسالم الصالة علیھ النبى عن وروى

  . وطبیة غذائیة وائدف
 ولكن كلھا، مباحة المواد وھذه جائز، والفجل والبصل الثوم فأكل كذب، ھذا :ونقول

 بأى ویقوم غیره عن یبتعد أن ویستطیع فمھ، برائحة المجتمع یؤذى أال آكلھا على
 الجماعة، صالة عنھ تسقط األبخر إن بل الجماعة صالة عنھ وتسقط انفرادى، عمل

 ..  باآلخرین رحمة
 رواه الحدیث [ “ بالماء فأبردوھا جھنم فیح من الحمى “ حدیث الكاتب وروى

 السالم، :فى مسلم ورواه الطب، :فى كلھم :ماجھ وابن والترمذى، البخارى،



  ] شیخنا بین كما صحیح وھو . وأحمد ومالك الرقائق، :من والدارمى
 من فیھا وما ألرضا فیح من ھى بل جھنم، فیح من لیست الحمى :قائًال وكذبھ

 ..  الجراثیم تولد على تساعد قاذورات
 ترفع سببھا كان مھما الحمى فإن ردًا، لیس قالھ وما صحیح، والحدیث كاذب والكاتب

 وأوصى جھنم، بعذاب النبى شبھھا فإذا بآالمھا الرأس تصدع وتكاد الحرارة، درجة
  . محق فھو بالمبردات، الحرارة درجة تخفض أن
  

  الكلم ریفلتح نماذج
  

 الجنة عنھما عوضتھ فصبر بحبیبتیھ عبدى ابتلیت إذا “ القدسى الحدیث الكاتب وذكر
 فى والدارمى الرضى، كتاب فى والبخارى الحلبى، ط 144 / 2 :أحمد رواه [ “

  :الحمقاء الكلمات بھذه علیھ علق ثم . عینیھ یرید ،] الزھد فى والترمذى الرقاق،
 عن ناتج ھو أم اهللا من ابتالء البصر فقد ھل لیقرروا یونالع ألطباء متروك الرأى

 ؟ معینة أمراض
 العینین فقد عن التعویض أو الصبر لیست المسألة إذن “ :طویل لغو بعد قال ثم

  . “ !! آنذاك العلمى المستوى فى نقص كلھا المسألة !! بالجنة
 انتحر :مثًال الشبكیة فى بانفصال أصیب لمن یقال ھل ! الغباء ھذا فى یتحیر والمرء

  !؟ واحتسب اصبر لھ یقال أم الحیاة، نور فقدت فقد
  ؟ سبیل إلیھ وجد إن العالج التماس عدم تعنى بالصبر الوصیة وھل

 سبیل أى من العافیة والتماس بالتداوى وسلم علیھ اهللا صلى اهللا رسول أمرنا لقد
  . میسور

 :أم . بغیظكم موتوا :للمرضى نبیاءاأل أیقول ؟ الدواء ینفع لم إذا العمل ما لكن
  . خاطركم یطیب بما اللقاء یوم یأجركم ربكم، قضاء على اصبروا

 علیھ، التعلیق فى یتخبط أخذ ثم الطاعون فى اهللا رسول حدیث الكاتب وذكر
 ممكن نطاق أضیق فى الوباء تحصر ذلك فى وسلم علیھ اهللا صلى النبى وتعلیمات

 ..  منھا تخرجوا وال إلیھا تسافروا فال بلد فى طاعونبال سمعتم إذا :یقول ألنھ
 یوصیھ الكریم النبى أن بید بحیاتھ، نجاة بالفرار نفسھ تحدثھ بلد فى الباقى أن شك وال

 مواساة وھى شھید، أجر مصابًا مات لمن ویجعل أسلفنا، كما ـ للعدوى منعًا ـ بالبقاء
 ..  مصدوق ووعد كریمة،
 اهللا من ینتظر ماذا إذ وحده، باآلخرة یؤمن لمن األخروى جراأل ھذا یكون أن وبدیھى

  !؟ علیھ الكذب مفتر أو لوجوده، منكر
 ھذا على الموضوع ھذا فى البخارى حدیث یسوق المسكین األسیوطى ھذا لكن

  :النحو
 اهللا یبعثھ عذاب أنھ فأخبرنى الطاعون، عن اهللا رسول سألت “ :قالت عائشة روت
 بلده فى الطاعون یقع أحد من لیس للمؤمنین، رحمة جعلھ اهللا وأن یشاء، من على

 رواه( “ شھید أجر لھ كان إال اهللا كتب ما إال یصیبھ ال أنھ یعلم محتسبًا صابرًا فیمكث
  . )وأحمد البخارى



 العادى المثقف رأى ما بل ؟ القول ھذا فى الطب رأى ما نقول ال واآلن “ :یتساءل ثم
 حتى مراجعھم فى ینظروا أن األطباء كبار أرجو “ :یقول فارغة ثرثرة وبعد “ ؟

  . “..  فقط المسلمین بھا یخص أن محمد رأى التى الشھادة نوع یشرحوا
 ..  الغباء ھذا على بھ نعقب شیئًا نجد وما

 درن، كل من وتنقیتھ البدن، بنظافة االھتمام شدید أنھ اإلسالم تعالیم من ومعروف
 من والخالص الستقبالھ، مھمة إرشادات إلى محتاج فھو طعامال یأكل اإلنسان دام وما

  . فضالتھ
  . والسالم الصالة علیھ محمد عن ذلك أثر كما الفم بتطھیر أمر أنھ أحد عن یؤثر ولم
 عن ذلك أثر كما األدبیة الفضالت آثار من التام بالتطھر أمر أنھ أحد عن یؤثر ولم

 أن بعد الماء، باستخدام أوصى فقد اهللا عبد بن محمد الوضىء الطھور اإلنسان
 االستعانة من صحراویة بیئة فى بأس وال لھ، الید مالمسة دون القذى بإزالة أوصى
 بدلك أمر فقد كلھ ذلك ومع !! النجس مباشرة من للید تنزیھًا ذلك فى الحصى ببعض

 الجسد ملتكری ذلك من أكثر یفعل ماذا ! الكریھة للروائح مزیل بأى أو بالتراب، الید
  ؟ اإلنسانى

 مع والثوب، البدن منھا وینقى تغسل، المنوى للسائل آثار ھناك كانت إذا الجنابة وفى
  . الفقھاء من فریق عند طاھر المنوى السائل أن

 ـ میمونة عن فذكر قذر، متعصب بفكر القضیة ھذه فى دخل أسیوط عبقرى أن غیر
 ثم غسلھا، ثم الحائط، بھا دلك ثم بیده فرجھ فغسل الجنابة من اغتسل أنھ ـ النبى زوج

 ومسلم، البخارى، رواه( “ رجلیھ غسل غسلھ من فرغ فلما للصالة، وضوءه توضأ
  ).142 / 1 :الحبیر تلخیص راجع حبان، وابن مستخرجھ فى واإلسماعیلى

 دلك ثم بیده فرجھ فغسل “ :ھى معینة جملة عند نقف الحدیث ھذا فى “ :الكاتب قال
..  تابعناه أنا لو للعدوى ناقًال التصرف ھذا ألیس بالحائط، یده مسح أى “ طالحائ بھا
 التصرف بھذا تنتقل والبلھارسیا المعویة الدیدان مثل كثیرة أمراضًا أن یؤكد الطب إن
  “..  السلیم إلى المریض من

 الجنسیة المباشرة آثار من جسمھ ینقى زوج أى إن :قال من ! كذب فى كذب وھذا
  !؟ األمعاء ودیدان لبلھارسیاا ینقل

 ما تجعل تعالیم من عنده ما ینسى كیف الشئون ھذه إلى عینیھ یمد الذى والكاتب
  من یخرج
 فى ورد ما لھ نذكر ھل ؟ وأشرف أطھر الفریقین أى..  نجسًا لیس ـ كان أیًا ـ جسمھ

  ؟ ذلك من األناجیل
  . ] والشریعة العقیدة عن دفاع كتابنا یراجع [

  . الغثیان فیثیر غیره عن ینقل ما أما القمة، بلغت ذلك فى المحمدیة لتوجیھاتا إن
 إن ؟ یتطھر ماركس كان كیف یدلنا فھل شیوعیًا وكان نصرانیًا الكاتب یكن لم وإذا
 ! العام للذوق وأصون للمروءة أحفظ الموضوع ھذا على الغطاء إبقاء

 :لھ نقول ونحن . التیمم باسم إلسالما فى المعروفة الرمزیة بالطھارة الكاتب ویتھكم
 الكتاب كان إذا رأیك فما اإلنسان أعضاء بعض التراب یمس أن تضیق كنت إذا

 عن الحدیث عند قلیل بعد النص سنسوق( ؟ نفسھ التراب ھذا بابتالع یأمر المقدس
  . )االعتراف



 الزرقة فھم فى أخطأ جھالتھ أیام البشرى الفكر إن :قائًال السماء وجود الكاتب وینكر
 فأكدت األدیان جاءت ثم سماء، وسماھا األرض سقف بأنھا فوصفھا بنا، تحیط التى

  . العلم أبطلھ حتى سائدًا االعتقاد ھذا وظل طبقاتھا، عدد حددت بأن وزادت ذلك،
 على السماء الكریم القرآن أطلق وقد . عال ما كل على لغة السماء تطلق :ونقول

 مختلفًا ثمرات بھ فأخرجنا ماء السماء من أنزل اهللا أن تر ألم “ :تعالى قال . السحاب
 ثم بینھ یؤلف ثم سحابًا یزجى اهللا أن تر ألم “ :أخرى آیة وفى )27 :فاطر( “ ألوانھا
  . المطر أى ـ )42 :النور( “..  خاللھ من یخرج الودق فترى ركامًا یجعلھ
  . السحاب ھى السماء أن نعلم معًا اآلیتین ومن

 لن أن یظن كان من “ :ارتفع ما وكل العادى، السقف على السماء القرآن أطلقو
  . )15 :الحج( “..  لیقطع ثم السماء إلى بسبب فلیمدد واآلخرة الدنیا فى اهللا ینصره
 ولم أبعادھا، ما وال ھى، ما :نعرف ال فوقنا طباق على السبع السماوات وتطلق
 بیانھ أسلفنا ما یخالف العلم فى فماذا بنائھا، ةطریق عن وال مادتھا، عن الدین یتحدث

  ؟
 ..  محدود ال نھائى، ال فراغ النجوم وراء :الكاتب ھذا یقول

 علماء یقل ولم وحده، هللا ھو بالمطلق والوصف محدود، فالكون كذب، ھذا ونقول
 ..  نھائى ال ھذا كوننا أن من استیقنوا أنھم الفلك

 كانتا واألرض السموات أن كفروا الذین یر لم أو “ :تعالى قولھ إلى الكاتب یجىء ثم
 ذلك یعرف كما العلمیة، النظریات جمیع یناقض الرأى ھذا أن فیزعم “ ففتقناھما رتقًا

 ..  المدارس طالب
 أن قبل الفضائیة الزرقة فى ملزوقة كانت األرض أن اآلیة من األحمق فھم لقد

  . أحد یقلھ لم ما وھذا..  وحدھا تنفصل
 ..  بالنبات األرض وفتق بالمطر، السماء فتق :فقال اآلیة ھذه عن عباس ابن لسئ

 الشمس عن انفصلت ثم سدیمًا، كانت الشمسیة المجموعة بأن علمى رأى وھناك
  . نرى ما نحو على وتوابعھا

 القرآن أن والمھم..  األخیر وضعھ فى یستقر لم علمیًا رأیًا نكذب وال نصدق ال ونحن
  . مقررة علمیة حقیقة یناقض ما بھ یكون أن یستحیل

  

  القرآنى المداد
  

 فكیف محبرة، من بقطرات كتابتھ تتم كلھ القرآن إن یقول أن المسكین سخافات ومن
..  ربى كلمات تنفد أن قبل البحر لنفد ربى لكلمات مدادًا البحر كان لو قل “ بھ یجىء

  )109 :الكھف( “
 المتصلة الكلمات إنھا علمًا، شىء كل وسع وقد م،یعل ما كثرة تكثر اهللا كلمات إن

 والسماء األرض فى ذرة كل بحیاة لصتت إنھا أمره، على والقیام كلھ، الوجود بتدبیر
.  

 ..  فنون الجنون ولكن القرآن، ألفاظ بداھة ولیست



  !! یجد أنھ ویرى یھزل شخص مع والرد واألخذ السرد، أطیل أن أرید وال
  

  الذباب حدیث
  

 ما لملحظ آحاد حدیث رفض ھل :البعض جھلھا ربما إسالمیة حقیقة أقرر أن یدأر
  اإلسالم؟ بناء فى صدعًا یعد
 الفرعیة األحكام منھا تستفاد قرینة إنھا العلمى، الظن تفید عندنا اآلحاد سنن فإن كال
 الدلیل إلى تركھا منھا، أرجح قرینة ھناك أن المحدث أو الفقیھ وجد فإذا دیننا، فى

  . غضاضة دون األقوى
 “ سنده “ فى علة بدت فإذا ،“ قادحة علة فیھ تكون أال “ :الصحیح الحدیث وتعریف

  . حرج وال صحتھ، تالشت “ متنھ “ أو
  . الصائب النظر ھذا على اجتھادھم بنوا اإلسالمى الفقھ وأئمة

 حدیث وزوتجا قصاص دون كافرًا قتل إذا المسلم یترك أن رفض مثًال حنیفة فأبو ـ
 النفس “ آیة على مذھبھ فى واعتمد “ كافر فى مسلم یقتل ال “ ذلك فى البخارى
  . “ بالنفس

 فى البخارى رواه لما یلتفت ولم المغرب، فریضة قبل المصلى تنفل أن كره ومالك ـ
 المدینة أھل عمل أن إلى یرجع ھذا ورأیھ شاء، لمن ركعتین صالة استحباب من ذلك
 من أولى فاتباعھم المغرب، قبل یتنفلون ال وھم آحاد، حدیث نم السنة على أدل

  . البخارى روایة
 
 یوم یخطب واإلمام المسجد تحیة المرء یصلى أن یكرھون جمیعًا ومالك حنیفة وأبو ـ

  . شتى بردود ذلك فى البخارى رواه ما ویردون الجمعة،
 حرمة تثبت كبارال رضاعة أن من الصحیح فى..  روى ما یرفض األئمة وأغلب ـ

 ما أى الطفولة، فترة فى كان ما المحرمة المثبتة الرضاعة أن ویرون المصاھرة،
  . العظم وشد اللحم أنبت

 :قال رجًال أن ھب :نقول أن نرید وإنما مفصلة، فقھیة مباحث إلى ننتقل أن نرید وال
 فى فإن زعھ،لین ثم فلیغمسھ أحدكم شراب فى الذباب وقع إذا “ روایة قبول أستطیع ال

 أن أحد یقل فلم !! كال ؟ الكافرین من أیكون “ شفاء واألخرى داء جناحیھ إحدى
 فیھ سقط إذا الشراب فى الذباب وغمس اآلخر والیوم باهللا اإلیمان تضم اإلسالم أركان

! 
 استكمال باب من أنى بید قاطع، حكم أو شرعیة عقیدة مصدر لیس اآلحاد وحیث
  فقط العلمى البحث

 تفرز الحشرة ھذه أن قرر الحشرات علماء بعض إن ؟ مردود الحدیث ھل :لأسأ
 ثبت وإن صحیح، فالحدیث الفنى الرأى ھذا استقر فإن لھ، المضاد والشىء الشىء

 فى المرویة الحالة بینھا ومن لھ تعرض التى األحوال جمیع فى مؤذ الذباب أن قطعًا
  . غضاضة دون رددتھ الحدیث
  . یقینى وال دینى ىف ھذا بقادح ولیس



 ألدلة بغیرھا عملوا الفقھ أئمة لكن السند صحیحة أحادیث “ البخارى “ روى وقد
 حاسم، حكم إلى فیھ أنتھ لم الحدیث، ھذا فى متوقف شخصیًا وأنا..  منھا عندھم أقوى
 ..  عام أو خاص بسلوك یتعلق ال فھو حال أیة وعلى

 یشرحھ ما ثم الكریم القرآن على أوًال ترتكز وقیمھ وفضائلھ وعباداتھ الدین قواعد إن
 ..  لھا األخصائیون النقاد استراح سنن من

 ما ھو المنھج ھذا إن بل علیھ، غبار ال النبوى التراث تلقى فى المحدثین ومنھج
  . وقبول ثقة موضع لتكون األخرى الدیانات إلیھ تحتاج

 نحن فلنلق متناقضات الماإلس فى أن لیثبت بالجبل رأسھ یضرب من ھناك دام وما
  :الحقیقیة التناقضات تقع أین القراء لیرى القوم تراث على خاطفة نظرة

  

  القدیم العھد أساطیر
 

 بھ تحدث الذى الماجن الطفولى األسلوب فضحنا الكتاب ھذا من األول الفصل فى إننا
 دخلوا حین إسرائیل بنى عدد عن األخبار ھذه فلنسمع األلوھیة، عن القدیم العھد
 عن كاشفًا ناصف حفنى الدین عصام األستاذ یقول منھا، خرجوا وحین مصر

  :التوراة كتاب اقترفھ الذى التزویر
 وكانت یوسف، من بدعوة مصر على وفدوا وأسرتھ یعقوب أن زعموه ما ذلك من “

 3000000 ناھز قد عددھم كان حتى عامًا 215 انصرمت فما شخصًا 70 عدتھم
 الرجال من ماش ألف ستمائة نحو “ بینھم كان دیارنا عن نزحوا لماف )ملیون 3 أى(

 فكان أبكارھم أحصوا وقد )37 :12( ـ الخروج سفر سجل ھكذا ـ “ األوالد عدا
 اثنین منھم المعدودین فصاعدًا، شھر ابن من األسماء بعدد الذكور األبكار جمیع

  . )43 :3 عدد( وسبعین وثالثة ومائتین ألفًا وعشرین
 عدد وبقسمة ،45000 نحو الجنسین من األبكار جمیع كان الرقم ھذا ضاعفنا إذاف

 ولیدًا 65 زھاء تلد كانت اإلسرائیلیة المرأة أن إلى نخلص األبكار عدد على الجماعة
!! “ .  

 ! تعلیق دون..  المقدس الكتاب مقررات ھى ھذه
 فى ھذا كذبھم أودعوا وأنھم صارخًا، كذبًا عددھم ذكر فى كذبوا الیھود أن وظاھر

  !!! نصدق أن وعلینا التوراة، تضاعیف
 من اآلبقین الیھود من المزعومة الثالثة المالیین ھذه إن “ :“ ناصف عصام “ یقول

 عشرین منھا صف كل یضم متراصة عرضیة صفوف فى سارت أنھا لو مصر
 “ البشرى طارالق ھذا الستطال واحدًا مترًا والحقھ سابقھ بین الصف ویشغل یھودیًا،
 ـ السویس وخلیج القاھرة بین المسافة من أبعد ـ مترًا كیلو 150 مسافة “ الطابور
  ! “ أوامره یبلغھم أن موسى قائدھم على ولتعذر

 وإن والجاه المال إن “ :یقول المادى المتاع فى وإغراقھم السابقة األدیان كھنة وعن
 ال لفرض وسیلة ذلك وقبل كذلك ھما لذاتھ، یبتغى غرضًا أمرھما حقیقة فى كانا

 أنفسھم خولوا ثم ومن الجنسیة، الناحیة من الوطر قضاء وھو بھ، إال المتعة تكتمل
 ..  بالرجال عالقاتھن بأوثق یتصل فیما النساء، اعترافات إلى االستماع حق



 رجل استراب فإذا . “ الغیرة شریعة “ أسموه ما الغرض لھذا اشترعوا وقد “
 الكاھن إلى بامرأتھ الرجل یأتى “ آخر مع خانتھ أنھا صدره فى سوھج بامرأتھ،

 فى مقدسًا ماء الكاھن ویأخذ الرب، أمام ویوقفھا الكاھن فیقعدھا معھا، بقربانھا ویأتى
 عدد( “ الماء فى ویجعلھ المسكن أرض فى الذى الغبار من الكاھن ویأخذ خزف إناء
  )17 ـ 15

 بما تقر أن المرأة ویستحلف األلفاظ بعض تالوة فى ویشرع بالمرأة الكاھن ویخلو
  . بالغبار المشوب الماء یجرعھا ثم منھا كان

 للمرارة اللعنة ماء فیھا یدخل رجلھا وخانت تنجست قد كانت فإن الماء سقاھا ومتى
 لم وإن . شعبھا وسط فى لعنة المرأة فتصیر (!) فخذھا وتسقط بطنھا ـ یتورم ـ فیرم
 نقدم [ )17 ـ 15 :عدد( “ لزرع وتحبل تتبرأ طاھرة كانت بل جستتن قد المرأة تكن
  ] عندھم یشرب الغبار ذا ھو ھا بالغبار، “ التیمم “ یرقھم لم لمن النص ھذا

 المسلك إلى تمت ال األعضاء وظائف وأن المرارة، یدخل ال الماء أن المعلوم ومن
 المرأة، على الكاھن سلطان بتعزیز تتخذ خادعة إجراءات ولكنھا وثیق، بسبب الخلقى

 فیدینھا الفصل بالقول وینطق ساخطًا أو راضیًا یخرج ثم خلوة فى بھا ینفرد فھو
  . “ الجبین ناصعة الرأس مرفوعة بالحیاة تنعم یدعھا أو بالعار، مجللة بالموت

 آخر نحو أى على أو النحو ھذا على االعتراف ومبدأ المقدس، الكتاب توجیھات ھذه
 ..  والخلق الدین إفساد إال اللھم أثر، وال ھل معنى ال

 یبسط واهللا الخاشع، ورجاء النادم، دعاء فى لفوره بربھ یتصل أن أخطأ من على ماذا
 یستقبل وبابھ النھار، مسىء لیتوب باللیل یده ویبسط اللیل مسىء لیتوب بالنھار یده
  ؟؟ جاھًال أو عالمًا شابًا، أو شیخًا امرأة، أو كان رجًال شخص كل
 “ رھین كسب بما امرئ كل “ :العتید مبدئھ من نابعة وھى اإلسالم، توجیھات ھذه
  المرأة انفراد أما

 الخلوة ھذه كانت إذا خصوصًا عقباه، تحمد ال فأمر خلوة فى ـ كاھن غیر أو ـ بكاھن
  !! الطعام بأطایب معلوف الزواج من محروم مع
 ..  كال ؟ التعلیمات ھذه مصدر شأنھ جل اهللا ھل
 الكتاب وضع على أشرف واحدًا مؤلفًا ال المؤلفین من عددًا أن بھ المقطوع من إن

 أن نقرر بل ال، آخره، إلى أولھ من اإللھى الوحى من خال أنھ نزعم وال كلھ، المقدس
 . نرى الذى النحو على بینھما التنسیق تم..  اهللا وھدایات الناس أھواء من معقدًا خلیطًا

 
 كل وذھل یكتب، وھو نفسھ نسى التوراة بتألیف قام الذى أن المضحك من أن بید

  !! موسى إلى یكتب ما ینسب سوف أنھ الذھول
 فمات “ :العبارات ھذه ـ فرضًا موسى على النازلة ـ التوراة تضاعیف فى فأورد
 فى الجواء فى ودفنھ الرب، قول حسب موآب أرض فى الرب عبد موسى ھناك

 موسى وكان . الیوم ھذا إلى قبره إنسان یعرف ولم فغور، بیت مقابل موآب أرض
 بنو فبكى نضارتھ، ذھبت وال عینھ تكل ولم . مات حین سنة وعشرین مائة ابن

  . “..  موسى مناحة بكاء أیام فكملت یومًا، ثالثین موآب عربات فى إسرائیل
 والمناحة العزاءو النعى بھذا التوراة عنھ تتحدث التوراة أنزلت الذى موسى ؟ ھذا ما
  ؟؟



 الدور ونسى نفسھ نسى موسى بعد التوراة كاتب بأن اإلقرار إال عاقل یستطیع ما
 لیعرف قال ما فقال المؤلف ال المؤرخ صفة علیھ وغلبت بھ، یقوم الذى التمثیلى

  !! یقرأون ماذا المستغفلون
 من 19( 1973 سنة مایو 3 فى األھرام جریدة نشرتھ آخر بخبر النص ھذا ونقرن
 إلى ھولندا تسلمھا تاریخیة دینیة وثائق “ عنوان تحت )1392 سنة األول ربیع

  :“ األردن
 إلى الھولندیة الحكومة عن بالنیابة “ بانكیر ھانك “ الدكتور الیوم سلم ـ :عمان “

 النصوص تتضمن تاریخیة وثائق األردنى السیاحة وزیر بركات غالب الدكتور
 أثریة بعثة وكانت . اإلنجیل تقییم إعادة تطلبت أنھا خونالمؤر قال التى القدیمة

 فى باآلرامیة كتبت وثائق وھى ،1967 عام فى الوثائق ھذه اكتشفت قد ھولندیة
 قد البعثة وكانت األردن، وادى فى البعثة علیھا وعثرت المیالد، قبل السابع القرن
 “ الدكتور وقال . فظھاح بقصد رموزھا وحل لدراستھا ھولندا إلى الوثائق تلك حملت

 كل إن :وقال نوعھا، من فریدة الوثائق ھذه إن :البعثة تلك رأس الذى “ فراكین . ھـ
 العصر نھایة فى واألردن فلسطین حول اإلنجیل فى وردت التى المعلومات
 قساوسة بھا قام محاولة كانت ألنھا بھا موثوق غیر الحدیث العصر وبدایة البرونزى

  . “ للمیالد السابع للقرن الدینیة اآلراء مع یتناسب لتاریخا لجعل القدس من
 الصحائف ھذه بھا تغص التى والترھات األوھام من بحر فى نقطة الصغیر الخبر ھذا

.  
  . الكریم القرآن ھذا من صیانة أجل وصانتھ العظمى، العنایة حفتھ كتابًا نعلم وما
  . الفذ الكتاب ھذا إال السماء وحى بأنھ یوصف ما فیھا لیس الخمس القارات إن

  !؟ حقھ المسلمون یؤدى فھل
 فیھ، ریب ال الذى االرتداد إلى خطوة مالبسة ألدنى المتدینین ومطاردة التدین تحقیر

 العظمى الخیانة ھو أو العظمى الخیانة من نوع أمتنا تواجھھا التى الظروف فى وھو
  . نفسھا

 لغرض السیادة ینازعونھا جماعات أو أفراد مع الحاكمة السلطات تشتبك أن أفھم وقد
 جماعة تكوین على یعین اإلسالمى التاریخ إن :یقال ھل لكن ! حسن أو سىء

 منھ یستمد مستودع المتدینة البیئات إن :أو..  ! التاریخ ھذا فلیمسخ اإلخوان،
  ؟؟ البیئات ھذه فلتحارب اإلخوان،

 ذاتھ اإلسالم وأن آخر، میدان إلى انمید من الخصومة نقل بداھة یعنى القول ھذا إن
  .للعدوان عرضة أصبح قد

 فیقول اإلخوان إلى االنتساب من یتبرأ شابًا أسمع وأنا أسفًا رأسى ھززت وقد
  !! وكذا كذا وأفعل الخمر، أشرب أنى صحبى ویعلم ركعتھا، ما عمرى أنا :لقضاتھ

 إلى زوجھا اقتید امرأة أن یذكر مصر فى “ الفكاھة نجوم “ أحد إلى الناس استمع وقد
  . “ الدنیا قد حرامى زوجى ! فشر “ :فقالت ؟ اإلخوان من أھو :فسئلت السجن
  ! األقل على فیھا حرج ال نسبة أو ! شرفًا اللصوصیة أصبحت وھكذا
 تخرب تھمة فیھا التدین كان العقبى مشئومة الوجھ، كالحة أیام ببلدنا مرت أنھ والواقع
 على تردده وقل وتقواه، بصالتھ یختفى المؤمنین الشبان من عدد وكان البیوت،
 ..  اعتقلوا قد كذا مسجد فى الفجر صلوا الذین من نفرًا أن أشیع ألنھ المساجد



 المؤسسات وضعت ـ متدینة نزعة ذى بكل الظن سوء سیاسة ـ السیاسة لھذه وامتدادًا
 ،“ الشرعیة الجمعیة “ مثل العلیا الكلمة لھا عسكریة ریاسة تحت الكبرى اإلسالمیة

 البعوث مدینة “ و “ اإلسالمیة للشئون األعلى المجلس “ و ،“ المسلمین الشبان “ و
 ..  “ اإلسالمیة

  :معین إطار داخل التدین عاطفة حصر لضمان وذلك
  . اإلسالمیة الشریعة تطبیق عن كالم أى یسمع فال ـ
  . وباطنھ أمرھا ظاھر فى بدینھا اغاالصطب إلى باألمة للعودة اتجاه أى یقبل وال ـ

 اإلسالمى الشعور ترك من العسكریین ھؤالء بین من أن نذكر أن اإلنصاف ومن
 فى المثبت بالتقریر أملت التى الظروف تغیرت أن بعد خصوصًا حرج، دون ینمو
 نصر، صالح الدین، محیى زكریا :من شكلت التى اللجنة تقریر راجع [ الكتاب ھذا

  . ] اإلخوانیة الظاھرة لدراسة بدران وشمس
 حربًا فأعلنوا المثیرة المطاردة ھذه فرصة انتھزوا قد والصلیبیین الشیوعیین أن على
  . ضدھا شتى قوى وتألیب تحقیرھا فى ونجحوا المجتمع فى اإلسالمیة الشارات على
 كل انتزاع غرضھا وجادة ھازلة روایات عرض أمكن وحده المسرح طریق وعن
  . باسمھ والمتحدثین اإلسالم شیوخل مھابة

 الدین، عن الشباب صرف فى استماتوا بالدنا فى الثقافى الغزو سماسرة أن كما
  . ونبیھ ودینھ ربھ لینسى الشھوات بفنون وأغروه

 المالبس وظھرت صمت فى دینھ إلى یعود الشباب وأخذ األصیلة الفطرة تغلبت فلما
 وصحافیات صحافیین من السماسرة جنون جن الجامعیات الطالبات بین الحشمة

 مالبس ماجنة امرأة ووصفت المحصنات، العفیفات على الكذب یفترون وانطلقوا
 الطیبات أعراض بضراوة ینھشن غیرھا مع وأخذت “ ! موتى أكفان “ بأنھا الفضیلة

  . الطاھرات
 بھ، والرضا الزنا إلى دعوة بھا فوجدت اللغو ھذا نشرت التى المجلة تصفحت وقد

  .. !! مواضع عدة فى علیھ، والتحریض
 نادرة، بسماجة “ القذافى “ العقید ناقشت التى ھى المجلة تحریر فرئیسة عجب وال

 أحكام بالتزام النساء الرجل نصر عندما الھرم شارع فى الخنا انتشار أمامھ وسوغت
  . اإلسالم

 مغافًال رجل تكبھایر عندما الزنا جریمة عن مخفف تعبیر “ الزوجیة الخیانة “
  . زوجھا مخادعة امرأة ترتكبھا أو امرأتھ
 تفریطًا اإلثم ذلك اقتراف یعتبر حیث األوربیة اللغات عن مترجمًا التعبیر ھذا وأظن

 الزنا فنرى إجماًال، المتدینین معشر بل المسلمین، نحن أما عادى، إنسانى حق فى
 المحصن الشخص من وھو عباده، حق فى تفریطًا یكون أن قبل اهللا حق فى تفریطًا
  . زواج لھ یسبق لم ممن وأشنع أغلظ
 لماذا :القضیة ھذه فى أخرى نظر وجھة لھا “ السعید أمینة “ المعلمة األستاذة لكن

 النحو ھذا على الزوجیة الخیانة تستبشع لماذا بل ؟ السیئة النظرة ھذه الزنا إلى ینظر
 / 11 / 18 ـ 843 العدد( حواء مجلة من 47 صفحة فى فنشرت ؟ الناس بین الشائع
  :“ نفسھا أراحت “ عنوان تحت الكالم ھذا )م 1972

 بالوحدة الشعور من أعانى :أجابت ؟ تغارین ھل ):فرنسیة زوجة وھى( سألوھا “



 ولذلك لھ، معنى ال شىء الغیرة أن وأعتقد أغار، ال لكن زوجى، عنى یبتعد عندما
  !! لھ نستسلم أال ینبغى

  ! لى اشرحى :لھا فقال اإلجابة، ھذه تقنعھ لم سائلھا لكن
 أعترض أن حقى من ھل أخرى، واحدة مع اآلن أنھ افرضى لنفسى أقول إننى :قالت

 بد وال لھذا، أحببتھ ،“ ثوبھ ملء “ رجًال تزوجت وإنما نكرة أو قردًا أتزوج لم إننى ؟
 أیضًا ولكن وحدھا الحب عاطفة لھ أحمل ال إننى ! النساء من غیرى یعجب أن

  ! والتقدیر االحترام
  ؟ والوفاء لإلخالص إذن عندك أھمیة ال :السائل قاطعھا

..  القھوة ھذه أشرب اآلن أنا ! اسمع “ :القھوة فنجان من رشفة تأخذ وھى قالت
 زوجى حق من ھل..  ؟ أحد یمانع ھل..  بھا أستمتع أنذا وھا..  إلیھا بحاجة شعرت

 الخیانة أن أقصد ؟ منى إذن دون القھوة شربت لماذا :قائًال ومنىیل أن اآلن دخل إذا
 مما أكثر األھمیة من لھا أجعل لماذا..  لى بالنسبة قھوة فنجان من أكثر لیست العابرة
 باستلقاءة..  موسیقى بقطعة أیضًا غیابى فى ھو یستمتع أن الجائز من ألیس ؟ تستحق

 ؟ االثنین بین حقًا كبیر فرق یوجد ھل ؟ ھزمالئ أحد من یسمعھا بنكتة..  الشمس فى
 نحوى شعوره تغیر فإذا فیھا، نتسامح أن ینبغى العابرة الغلطات..  النزوات أن أقصد
 الحالة ھذه فى حتى لكن حزنى، یستحق شىء..  آخر شىء فھذا منى یده ونفض تمامًا

  . “ ! شیئًا الغیرة تفیدنى لن
 زوجة إنھا !؟ السیدة ھذه ردود دھشتك ارتأث ھل )للمجلة الكالم زال ما( واآلن

 والذى الجرىء الرأى ھذا یعتنقن الفرنسیات الزوجات كل أن أعتقد وال..  فرنسیة
 لكن..  الزوجات بعض مع “ كلیر مارى “ صحیفة أجرتھ حدیث فى عنھ عبرت

 إلیھ یحتاج البال راحة من نوع على نافذة تفتح حكمة كالمھا فى أن فیھ شك ال الذى
  . “ المتزوجین من ثیرك

 كما الزوجیة الخیانة أو الزنا لقضیة مماثل عالج العدد ھذا من )5( رقم الصفحة وفى
 “ المشھور للصحافى روایة على تعلیق المكتوبة الكلمة وھذه األلسنة، على شاع
 خیانة حق أو الزنا حق الرجل منح “ حكیم التوفیق “ ھذا فإن..  “ الحكیم توفیق

 المساواة رایة لترفع “ حواء “ مجلة فجاءت !! الحق بھذا المرأة على وضن زوجتھ،
 موضوعًا یعالج ألنھ كتب فیما النظر یعید أن الخلیع الفنان من ولتطلب الجنسین، بین

  . “ وجیل جیل بین التغیر من للكثیر یتعرض “
 راجعة،لم حاجة فى الروایة فى جاء ما كل أن أقصد ال فأنا “ :الخسیس المعلق یقول
 فى یسكن الذى االجتماع رجل یحمل لكى ذلك، إلى محتاج بعضھا أن یكفى ولكن
 أوضاعھ من وبدال المجتمع أصابا اللذین والتغیر التطور كلمة یقول أن الفنان أعماق

  . “ وأفكاره
 ؟ تخونھ أن الحق لھا ألیس الزوج، خان وإذا :تساؤلھا فى الزوجة قالتھ فیما الرأى ما
 یعرق الذى ھو الرجل أن لذلك تبریره وكان ال، :“ الفكر راھب “ وابج وكان.. 

 یعرق كما اعرقى زوجك، یكدح كما اكدحى :قائًال یمضى ثم تنفق، التى ھى والمرأة
 مالھ، من خان خان إذا فالرجل الحقوق، فى تساویتما التضحیات فى تساویتما فإذا
 الرجال وبین بینكن مطلقة اواةمس ھناك تكون لن زوجھا، مال من تخون الزوجة لكن
 الحیاة فى تناضل الزوجة فرأینا آخر تطورًا الزمن تطور إذا إال اإلثم ھذا فى



 أن بعد لمراجعة بحاجة المنطق ھذا ألیس..  ! الزوج یربحھ الذى بالقدر وتكتسب
 ھذه فى جاء ما بعض أصابت قد التغیر ریح إن..  ؟ اآلن نراه ما إلى الزمن تطور

 الذى باألریج وتتضوع زمنھا طابع تحمل فنیة قطعة تظل ذلك مع لكنھا ر،أفكا من
  . “ المبدع الكبیر فناننا قلم من دائمًا یفوح
 على حكرًا جعلھا فى النظر إعادة وتطلب الزنا، جریمة حواء مجلة تعالج ھكذا
  . الدواب عالم فى الفكر رھبانیة ھى ھذه الفكر، راھب یرى كما وحده الزوج

 للسیدة مقاًال تنشر أن ـ الحضیض ھذا فى تتمرغ التى ـ حواء مجلة من ستغربی ھل
 عدا كلھ المرأة بدن تستر التى الفضیلة مالبس على شعواء حملة فیھ تحمل محررتھا

  ؟ والكفین الوجھ
 السابغة الشرعیة المالبس ھذه تشبھ بالدنا فى نسویًا نشاطًا تقود التى “ المعلمة “ إن
  . “ ! الكفن “ بـ

 صورة العدد من الخامسة الصفحة ففى المأساة، ھذه فى دوره التصویر لعب وقد
 وفى یعاب، ال سائغ أمر ھذا إن..  بالحب تحلم وسادتھا على مضطجعة امرأة

 الحشمة، بادیة الوجھ، مشوھة المالبس جمیلة طالبة صورة عشرة الحادیة الصفحة
  !! الطلعة كئیبة

  ! معروف الجواب..  ؟ من سابولح..  ؟ التحامل ھذا لم
 نماذج نقلنا وقد ـ نفسھا التحریر رئیسة تصف عندما السحیق قرارھا الوقاحة وتبلغ

 المتقیات بدینھن المؤمنات المحتشمات الوقورات من “ إنھا فتقول ـ مجلتھا أخالق من
  . “ الخ..  للخیر الفاعالت هللا

 والزنا الخمر مستبیح لك یقول م،اإلسال على المعلنة الحرب فى جدید أسلوب وھذا
 نحن ال،..  ؟ مسلم واالستقامة الصالة إلى بدعوتك أنت ھل :واالعوجاج واالنحالل

 المظاھر ولیس ومدنیة، تطور اإلسالم اإلسالم، تعرف ال إنك منك، باإلسالم أولى
 ! الراقیات الصالحات نحن بھا، تتمسكون التى

  :الشاعر قول ونذكر
 لحصا عمل من فیالھ

 !! أسفل إلى اهللا یرفعھ
  



  

  الخونة والحكام اإلسالمیة  الدعوة/السادس الباب
  
 

 أجھزة لدیھم تكون أن ویجب . الخمس القارات فى دینھم بنشر مكلفون  المسلمون
 یسعدوا كى للناس ینشده الذى ما ؟ ورسالتھ ؟ محمد من :كلھ العالم تعرف متخصصة

  ؟ ومعادھم معاشھم فى
 شاء ومن قبلھا، شاء فمن قاطبة، الناس أبصار تحت اإلسالم تعالیم تكون أن یجب

 الذى الدخان یكون وأال بھا، الجھل یزول وأن حقیقتھا، على یعرفھا أن المھم ردھا،
 ..  السلیم الواعى اإلدراك ھذا دون حائًال أعداؤھا أطلقھ

 وشاخصًا م،لإلسال رمزًا كانت إذ ذلك، عن مسئولة الكبرى “ الخالفة “ كانت وقد
  . عنھ األعداء ویذود إلیھ، األنظار یلفت عالمیًا
 أن ومع علیًال، شبحًا أصبحت قد التركى الجنس توالھا عندما “ الخالفة “ أن ومع

 وحراس المؤمنین أمراء إلى منھم الجبابرة السالطین إلى أقرب كانوا األتراك الخلفاء
 أثره لھ كان فیھم الخالفة وجود فإن ھكل ذلك مع !! الخلق وھداة الحق ودعاة الیقین

  . وھناك ھنا من بھم النازلة الخسائر وتقلیل المسلمین وحدة فى
 إلیھ ساق فقد فلسطین، من “ الحمید عبد “ السلطان موقف إلى نشیر أن وحسبنا
 محاوالت كل قطع إباء الرجل فأبى فیھا یھودى بوجود لیسمح الذھب قناطیر الیھود

 ..  الغریب العنصر بھذا اإلسالمى العالم لشطر المؤامرات جمیع وأحبط اإلغراء،
 العالم ھم كان فقد المدى بعیدة وأدبیة مادیة آثار من “ الخالفة “ لوجود كان ولما

 األولى العالمیة الحرب بعد غرضھ یبلغ أن استطاع وقد علیھا، یجھز أن الصلیبى
 من والمسلمین اإلسالم باع ىالذ “ كمال مصطفى “ التركى القائد أطماع مستغًال

  !! الجدیدة التركیة للدولة رئیسًا البقاء أجل
  

  األغبر الذئب
  

 صلة یقطع أن ھى علیھ المنتصرون “ الحلفاء “ عرضھا التى األربعة الشروط إن
 الشعب یحكم وأن الخالفة، نظام یلغى وأن خاصة، وبالعرب اإلسالمى بالعالم تركیا

  . بالدین لةالص مبتوت تقدمى بدستور
 ولو المجد، حلل أوربا وألبستھ الشروط، بھذه الخائن القائد رضى الزعامة سبیل وفى

 األناضول فى الصلیبى االحتالل لتقلص دینھا على األمة وبقیت دینھ على بقى أنھ
 لھ األتراك مقاومة كانت فقد !! والمغرب والجزائر والشام مصر فى یتقلص أن قبل
 ..  وأقسى أشد

 قال :عنھ الموجزة الفذلكة بھذه إلیك الحقیقى “ كمال مصطفى “ ھو من تعرف ولكى
  :“ األغبر الذئب “ كتابھ فى “ آرمسترونج “ عنھ
 یقدس وال األوضاع، من وضعًا أو إنسانًا أو دینًا یحترم ال ثائرًا بفطرتھ كان إنھ ـ



  . اإلطالق على شیئًا
 ینصب أو الحماقات، تلك من حماقة إلى یاترك یقود لن الغازى إن :أیضًا عنھ وقال ـ

 المضطھدة لألجناس أو المسیحیة، ضد ولإلسالم للغرب، معادیًا للشرق بطًال نفسھ
 :واحد مبدأ إال لنا لیس “ بقولھ برنامجھ حدد كما إال یكون لن ولكنھ مضطھدیھا، ضد
  . “ تركیا مصالح ونصون التركیة بالعین المشكالت جمیع إلى ننظر أن ھو
 العرب، وبالد سوریا تنالوا أن تستطیعون “ :فرنسا حكومة لممثل قولھ عنھ ونقل ـ

 حدود داخل الحریة فى شعب كل بحق نطالب نحن تركیا، عن أیدیكم كفوا ولكن
  . “ أقل وال ذلك من أكثر واحدًا شبرًا نبغى وال الطبیعیة، بالدنا

 جمیع من بعصبة مؤمنًا لست اأن “ :التركیة الوطنیة الجمعیة فى قولھ عنھ ونقل ـ
  . “ التركیة الشعوب من بعصبة حتى وال اإلسالمیة الدول

 تركیا من الدین اقتالع وجوب یرى أنھ ألصدقائھ أوضح طالما إنھ أیضًا عنھ وقال ـ
!!  

 سقط قد اإلسالم إلى الدعوة إن..  نرید ما إلى ولنخلص الحزینة الذكریات ھذه لندع
 ومن ؟ بالدعاة لھا من ولكن فیھ، تدخل أن یمكن كثیرة شعوب نتوكا العالمى، لواؤھا

  ؟ بذلك یھتم الذى
  

  كوریا فى اإلسالم
  

 فى اإلسالم ینتشر لم لماذا یشرح كورى مسئول “ عنوان تحت األخبار جریدة نشرت
 :قالت “ ؟ كوریا

 ن،األدیا بتشجیع حكومتھا اھتمام مدى الحظ الجنوبیة كوریا یزور الذى المسلم “
 ارتضاه مذھبًا یتبع أو بھ آمن دینًا یعتنق أن یرید مواطن أى على قید أى ھناك فلیس

“ .  
 ومالعب مستشفیات، توجد أنھ كما كنیسة، 350 توجد إذ كبیر كاثولیكى نشاط ھناك

 سكانھا معظم یدین التى الجنوبیة كوریا أنحاء فى مسیحیة وجامعات ریاضیة،
  . بالبوذیة

 ما لھم لیس ـ فقط مواطن 4000 على اآلن حتى اقتصر فقد المىاإلس النشاط أما
  ؟ الظاھرة ھذه سر فما ـ شتاتھم یجمع
 الجنوبیة كوریا فى اإلسالم النتشار سانحة الفرصة إن :حكومى مسئول یجیب

  . كثیرة ألسباب
 یھمھم من وعلى الدینیة، بالحریة ینادى “ ھى سنج بارك “ الحالى الرئیس أن منھا
 ویجىء یتغیر فقد الرئیس، ھذا سماحة منتھزین بسرعة یتحركوا أن إلسالما نشر
 على الفرصة فتضیع أخرى نظر وجھة لھ تكون للجمھوریة جدید رئیس بعده

  . المسلمین
 اإللھ :معناھا كلمة وھى “ بھنانیم “ القدم منذ یؤمنون الجنوبیین الكوریین إن ثم

 فى صعوبة أیة یجدوا لن اإلسالم إلى دعاةال فإن ثم ومن لھ، شریك ال الذى الواحد
  . الكوریین بین عقیدتھم نشر



 النزعات ویرفض الشیوعیة، یمقت وھو اإللحاد إلى یمیل ال الجنوبى والكورى
 العقل یمأل واإلسالم الصحیح، بالدین والعقل، بالروح یؤمن إنھ المجردة، المادیة
 وتسأل ـ الكورى المسئول یقول اھكذ ـ والتطور والزمان الفكر مع ویتفق بمبادئھ

 األدیان لكل قلبھا فتحت أرض فى اإلسالم انتشار عدم أسباب عن كوریا فى المسلمین
  ؟

 “ العاصمة فى كبیرًا مسجدًا نرید كافیة، مادیة إمكانات لدینا لیست :یقول من فتسمع
  !! الثمن غالیة واألرض سیول،

 یبنون أرض قطعة المسلمین إلى ىفأھد المشكلة، ھذه حل الجمھوریة رئیس لكن
 مسجدھم علیھ یبنون الذى المال المسلمین لدى یجتمع لم اآلن وإلى مسجدھم، علیھا
  !! الكبیر
 تعلم أن ویكفى . جدًا قلیلة اإلسالمیة الدول من كوریا إلى تصل التى الدراسیة والمنح

..  طالبًا 29 نواتس عشر خالل اإلسالمیة الدول إلى أرسلوا الذین الكوریین عدد أن
!! “ .  

  . اإلسالم الزدھار الصالحیة كاملة بیئة ھذه
  . أفواجًا اهللا دین فى أھلوھا لدخل مدربین دعاة وجدت لو

  . العالمى الصعید على بھ یھتم من ! یتیم دین اإلسالم لكن
 عن تعجز أو إلیھ االنتساب تأبى أو بھ، تضیق لحكومات یخضعون إلیھ المنتسبین إن
 فى وقطعناھم “ :إسرائیل بنى فى اهللا قال بما الناس أولى وھم لھ، خدمة سداءإ

  . )168 األعراف( “ ذلك دون ومنھم الصالحون منھم :أممًا األرض
 إلیھا وتھوى الجھود حولھا تحتشد رایة لإلسالم لیست الرحب اإلنسانى المجال فى

  . األفئدة
 ..  صفر العالمیة سالمیةاإل الدعایة إن :آسفین نقول فنحن ھنا ومن

 ..  ھنالك ما لنرى اإلسالمى العالم داخل إلى ولنرجع فلنتواضع
 وراء جریًا اإلسالم عن ارتد حاكم أول لیس “ كمال مصطفى “ الھمام الغازى إن

 كفروا رؤساء أو ملوكًا لیبقوا حكام كفر األولى الصلیبیة الحروب أثناء ففى الحكم،
  . وأمتھ اإلسالم ربض فى الغزاة مع وتعاونوا

 الحتالل المسیحیون األسبان تطلع األندلس ضیاع بعد :“ الفاسى عالل “ األستاذ قال
 “ المأمون العال أبو إدریس “ أن الثالث “ فردیناد “ قشتالة ملك وانتھز . المغرب

 جندى ألف عشر اثنى من بجیش فأمده المغرب، فى ملكھ استعادة على مساعدتھ طلب
  :المأمون بھا التزم التى اآلتیة الشروط مقابل كوذل مسیحى،

  . قشتالة ملك یختارھا قواعد لفردیناد المأمون یعطى أن )1(
  . للمسیحیین كنیسة بناء علیھ وجب مراكش مدینة المأمون فتح إذا )2(
 لمناداة النواقیس یضربوا وأن دینھم، بشعائر المجاھرة حق األسبان للجنود )3(

  . معھم المصلین
 النصارى إلى تسلیمھ ویتم بذلك لھ یسمح ال یسلم أن المسیحیین بعض أراد )إذا( )4(

  . أحكامھم علیھ یطبقوا كى
  !! أحد لھ یتعرض لم یتنصر أن المسلمین بعض أراد وإذا )5(

 یقبلون جعلھم السلطة على الرؤساء بعض تھافت أن كیف تبین التاریخیة الحادثة ھذه



 ..  الشروط ھذا مثل
 الذین النصارى الجنود طرد وأمكن األمر، آخر علیھ قضى “ المأمون “ ھذا أن على

  . مسیحى ذلك بعد المغرب فى یر فلم استجلبھم،
  ؟ العفنة الروائح ھذه منھ لتفوح البعید الماضى ننبش لنا وما

  . جسام أخطار من یحفھ وما حاضرنا إلى فلننظر
  . تمتد الدخیلة توالثقافا تنكمش اإلسالمیة الثقافة إن

 نفسھا تفرض األجنبیة واألنماط وتتالشى، تتزعزع الحیاة فى اإلسالمیة واألنماط
  . وتستقر

 بالصالة توصیتھ أو الناس سواد من منحرف نصح تعنى قد اإلسالمیة والدعوة
  ! والتجھم العنت لقیت ذلك من أبعد ھو ما إلى تطلعت فإذا والزكاة،

 یسمع ال حتى لھ المجاورة المساجد فى الصوت مكبرات زعبن الكبراء بعض أمر وقد
  !الفجر وقت األذان

 فالكنائس لإلسالم، معادیة جبھة تكوین على اتفقت والنحل الملل سائر أن وواضح
 والشیوعیة المسلمین، العرب ضد إسرائیل ساندت المسیحیة والحكومات الغربیة

 المتحدة الوالیات وقفت بینما المسلمة، باكستان سحق على تعاونتا الھندوكیة والوثنیة
  . متسلیة المنظر ترمق السیاسیة حلیفتھا

 خداع على والصلیبیة الشیوعیة النشرات تتسابق اإلسالمى العالم قلب مصر وفى
  .عقائدھم وسرقة القراء
 الساحات ھذه من اإلسالم لخرج إذن مجالس، وحوار كتابات، صراع األمر ولیت
  . منتصرًا كلھا
 أساس على بالدنا فى الحكم ینھض وعندما لدیننا، األول الصدیق ھى الحریة نإ

 سیكون انحراف، وال إلحاد یكون فلن الجماھیر، إرادة مع والتجاوب الشعبى الرضا
  . األمة أفراد من الساحقة الكثرة رغبة فتلك حتمیًا إسالمیًا الحكم
 كان التركى الشعب على نفسھ عرض لو مثًال “ كمال مصطفى “ الغازى أن أتظن
 یجر حرة انتخابات أى من یخرج سوف إنھ ؟ الناخبین أصوات من %) 1( بـ یظفر
 ..  الفشل أذیال

 أمریكا عرفت وقد أمتھ، ویذل اإلسالم یقھر الذى وحده ھو المستبد الفردى الحكم إن
 مىالمترا اإلسالمى العالم أرجاء فى عسكریة انقالبات إحداث فقررتا ذلك وروسیا

  . األطراف
  . والعلقم الصاب وتجریعھا الجماھیر، عنان لي یمكن غیر ال الطریق ھذا وعن

 “ كمال مصطفى سمى وقد نفسھ، الشعب باسم سیتم ذلك أن المبكى والمضحك
 من أشباھھم وكذلك الترك عدو وعالنیتھ خبیئتھ فى وھو الشعب، أبا أى “ أتاتورك

 ..  المستبدین الحاكمین
  



  المسلمة اأندونیسی
  

 120 “ نحو اآلن سكانھا بلغ التى الحائرة المسلمة “ أندونیسیا “ من مثًال ولنضرب
 لحركة تعرضت الھولندى االستعمار ظل فى إنھا مسلمون، أعشارھم تسعة ملیونًا، “

 ما إال اإلسالمیة الكتب ومنعت اإلسالمى، العالم عن عزلت إذ النطاق، واسعة تنصیر
 یستطیع حتى بعض عن بعضھ عزل األندونیسى الشعب إن بل الغناء، قلیل تافھًا كان

 ..  حدة على جزء كل افتراس المبشرون
 بحریتھم الشوط آخر یظفروا أن وأمكنھم المبین، البالء ھذا ببسالة المسلمون وقاوم

 المسلم “ ماشومى “ حزب فیھ ظفر نیابى نظام فیھا وقام سیاسیًا، أندونیسیا فاستقلت
 ..  “ ناصر محمد “ السید یرأسھا إسالمیة حكومة وتألفت صوات،األ بكثرة

  ؟ النحو ھذا على یتقرر المسلمة أندونیسیا مستقبل العالمى االستعمار یترك ھل
 ضالتھ ووجد الصفو، وتعكیر األمور، تقلیب یستطیع شخص عن بحث لقد كال،

 الغرائز سیطرةو العقیدة، بانحراف معروف رجل وھو ،“ سوكارنو “ فى المنشودة
  . یعمل “ سوكارنو “ بدأ وقد حیاتھ، على البھیمیة

 وأنصاره سوكارنو زودت وھولندا الھند دسائس إن “ :“ الفاسى عالل “ األستاذ قال
 صاحب یرأسھ الذى الوطنى الحزب فأصبح الثانیة، االنتخابات فى ضخمة بأموال

 على واالشتراكیین مخلصینال المسلمین حمل مما سوكارنو سلوك وانكشف األغلبیة،
 قام اإلسالمى، “ ماشومى “ حزب على والتغلب سلیم إسالمى بحكم والمناداة الثورة

 الصینیون یتجنس بأن یقضى الشعبیة الصین حكومة مع اتفاق بعقد سوكارنو
 أزر یشدوا وأن األندونیسیة، بالجنسیة ـ مالیین عدة وھم ـ بأندونیسیا المقیمون

 الوطنى الحزبین بعد الثالثة السیاسیة القوة بذلك فأصبح البالد، فى الشیوعى الحزب
  ! واإلسالمى

 اإلسالمى النشاط على الخناق یضیق شرع ثم الشیوعیین، مع سوكارنو تحالف وھكذا
  . “..  النظام وإقرار األمن على المحافظة باسم

 بأنھ نًاأحیا صرح الذى سوكارنو لھم وأملى الشیوعیین، بعقول اإلغراء ویلعب
 ذھب اإلسالمیة بالفئات أوقعوھا مذبحة إثر بالحكم االنفراد فحاولوا ماركسى،
  . األلوف عشرات ضحایاھا

 الشیوعیین فدحر المسلمین والمجاھدین المكافحین الطالب مؤیدًا تدخل الجیش أن بید
  .مبرمًا قضاء علیھم وقضى

 حكومتھ لیختار الشعب إلى راألم برد یقضى الواجب وكان “ :“ عالل “ األستاذ قال
  . “ ونوابھ

 ترضى بطریقة البالد وحكم السلطة سوھارتو الجنرال تولى فقد یحدث لم ذلك لكن
  . الزاحفة الصلیبیة محلھا لتحل األدبار الشیوعیة فولت أمریكا،
 أشد الیوم التنصیر حملة إن :“ اإلسالمى العالم رابطة “ إلى وصل تقریر ویقول
 بین شدید والتنافس الھولندى، الحكم أیام علیھ كانت مما ونیسیاأند فى وأقوى

 .. الھدف ھذا تحقیق على والكاثولیك البروتستانت
 الموضوعة الزمانیة الخطة “ والشریعة العقیدة عن دفاع “ كتابنا فى شرحنا وقد

 أسقفًا وعشرین وواحدًا “ كاردیناًال “ وحده “ روما بابا “ لھا أرصد والتى لذلك،



  . القساوسة من كثیفًا وجیشًا
 الغزاة أمام ویجبن المسلمین على یجور قاھر عسكرى حكم ظل فى یعمل ذلك كل

  . والمستعمرین
 الرئیس وطلب استقبال أعظم فاستقبل مصر، إلى قدم “ سوكارنو “ أن والطریف

 ةالعالمی “ فمنح العلمیة، شھاداتھ أعلى منحھ الشریف األزھر من الناصر عبد جمال
  !!! الدین أصول كلیة من والفلسفة العقیدة فى الفخریة “

 النبوى القول مع تمشیًا السنة وشرح القرآن تفسیر فى العالمیة یمنح لم لماذا أدرى وال
  !؟ “ شئت ما فاصنع تستح لم إذا “ :الكریم

 موضع الطافحة الجنسیة انحرافاتھ وكانت اإلسالم، أعداء ألد من كان سوكارنو إن
  !! نفسھ لألزھر تحقیرًا كان األزھر من وسام أى إعطائھ أن ریب وال والقال، یلالق

 جماعة من الناس یعلم كما كنت لقد الناصر، عبد جمال فھم فى حائر إنى والحق
 لیلة فى بایعا حسین الدین وكمال الناصر عبد جمال أن وأقرر المسلمین، اإلخوان

 فیھ وقف مثیر مشھد من قریبًا كنت قدو لوائھ، ورفع اإلسالم نصرة على واحدة
  :یقول البنا حسن قبر أمام الناصر عبد جمال

 ..  “ المسیرة وسنستأنف العھد على نحن “
  . قالئل بأشھر الثورة قیام عقب ذلك كان
 “ عنوان تحت تصدر كانت التى للرسائل مقدمات كبار مسلمون كتاب وضع وقد

 أمتھ نحو مسلم زعیم یؤكده ما أشرف وفیھا الناصر عبد جمال أمضاھا “ لك اخترنا
  . ودینھ

 ..  ذلك بعد حدث ما أدرى ال
 آخر وطرف اإلسالم بین نزاع كل فى جعلھ وسیرتھ الرجل فكر فى رھیب تغیر إنھ

  :اآلخر الطرف إلى ینضم
  . المسلمة باكستان ضد المرة خصومتھا فى الھند إلى انضم ـ
  . أرتریا على الصارخ عدوانھا فى الحبشة إلى انضم ـ
 زنجبار بشعب أوقعتھا التى الشنعاء المذبحة عن وأغضى تنجانیقا إلى انضم ـ

 كاثولیكى قسیس وھو باالشتراكیة یتظاھر الذى بنبربرى ترحیب آخر ورحب المسلم،
!!  
 األزھر وجعل المسلمین، القبارصة مع نزاعھم فى الیونان القبارصة إلى انضم ـ

  . لألتراك اإلسالمى الكیان دوع مكاریوس یستقبل
 ـ الیھود جعل حتى الیھود، قتال فى ودیعًا وحمًال الیمن، قتال فى ھصورًا أسدًا كان ـ

  أحقر وھم
  !! حرب فى یقھرون ال أنھم یزعمون ـ العالم فى مقاتلین
  خده یلطم العم ابن إلى سریع
 ! بسریع الندى داعى إلى ولیس

 
 تجمع أى مساندة ورفض اإلسالم، على الحاقد “ ىالعرب البعث “ ساند ولقد ـ

  .. !! اإلسالمیة العقیدة عن بدیًال لتكون العربیة القومیة حكایة واخترع إسالمى،
 االتجاه ھذا عن راضین یكونوا لم الثورة رجال من عددًا إن نقول أن اإلنصاف ومن



  . الخاطئ
 لمصر الحقیقى الوجھ عن كشف الحكم “ السادات أنور “ الرئیس تولى وعندما

 كانت التى القوة مراكز على وقضى أرشد، طریق إلى البالد سیاسة ودفع المسلمة،
  . اإلسالم عن بعیدًا بمصر السیر ترید
 بعد خصوصًا مضاعفة جھود إلى یحتاج الماضى فى بھا ألم مما مصر استنقاذ لكن
  . لبا ذات بمكاسب وظفرت لإلسالم مناوئة عدیدة تیارات تحركت أن
 ضد تتعصب وال لدین، تتعصب ال اإلسالمیة مصر أن شتى مواطن فى أكدنا لقد

 بین أجمعین العالم یھود استیعاب تستطیع اإلسالمیة األمة أن أعلن وأنا دین،
 أن على شعائرھم، وأداء عقائدھم على البقاء فى مطلقة حریة لھم كافلة ظھرانیھا

  ؟ ذلك الیھود یقبل فھل یضرون، الو ینفعون مسالمین مواطنین بداھة یكونوا
 یعبر محرفة، دینیة تعالیم من استقوه ھائل، غرض ولھم فلسطین على وثبوا إنھم ال،

  :بقولھ الشھیر السفاح “ بیجن مناحم “ عنھ
 شاقة والمھمة محلھا، العبریة الحضارة وإحالل اإلسالمیة الحضارة سحق مھمتنا “
“ .. 
  

  الفاتیكان سماسرة
  

 الغربیة، للكنائس خائن شاذ بموقف نباغت ودیننا بدمنا المطالب الھجوم ھذا ءأثنا فى
 ما برغم المسیح، صلب من تبرئتھم على یقوم الیھود، مع جذریًا صلحًا فیھ تعلن

 ..  القوم بأیدى التى األناجیل تقرره
 ربغی تشھد الكنیسة كانت إذا ولكن وثنى، وال یھودى یصلبھ لم المسیح أن نعلم ونحن
 لؤماء، وقتلة خبثاء، متھمون أنھم ـ أناجیلھا روایات حسب ـ الیھود إلى وتنسب ذلك،

  ؟ المباغت الصلح ھذا سر فما
 نستطیع وما تاریخنا، ویمحون دیارنا، یخربون وھم القتلة ألزر وشد علینا اتفاق إنھ

 من جھد إنھ میدان، من أكثر فى ونتائجھ آثاره عن اإلغضاء وال االتفاق، ھذا تجاھل
  . أمتھ وإھانة اإلسالم إلساءة متصلة جھود سلسلة
 وقد المؤید، موقف االستعمار من دائمًا البابا وقف :“ الفاسى عالل “ األستاذ یقول
 یؤثرون عساھم الباباوات بعض فى خیرًا أملت قد المغرب حكومات بعض كانت
  . وھیھات ئیة،العدا حمالتھم من فیخففون الروحى لنفوذھم الخاضعة الدول على
 البالد لتحریر جھادنا أیام المواقف، أشد فى ونحن لى وقعتا قصتین أحكى وأنا :قال
 ..  الفرنسى االستعمار من
 انجامى الرحمن عبد “ المجاھد وصدیقى أنا االستقالل حزب باسم توجھنا :األولى ـ
 أن نراجی قضیتنا شارحین وحكوماتھا بشعوبھا لنتصل الجنوبیة أمریكا إلى “

 تارة ـ اتجھنا حیث یتبعنا فكان الدولیة، المحافل فى لمصلحتنا الدول ھذه تصوت
 كان كما حكومتھ، قبل من مبعوثًا “ رینو بول “ الفرنسى الوزیر ـ یلحقنا وتارة یسبقنا
  ! الكنیسة طرف من مبعوثًا لبنانى قسیس یتبعنا

 كبیرة بجھود قاما وقد ،البابا من وموافقة فرنسا من بطلب تم إرسالھ أن وعلمنا



 العرب، إخواننا تأیید على وحصلنا هللا، والحمد دعوتنا انتصرت فقد ذلك ومع ضدنا،
  . وغیرھا..  والشیلى واألرجنتین كالبرازیل زرناھا التى الدول كل معنا وصوتت

 بالكلیة جراحة إلجراء “ فریال األمیرة “ مستشفى 1952 سنة دخلت :الثانیة ـ
 اعتقال نبأ العملیة انتظار فى وأنا وبلغنى بھا، أحجار وجود من أشكو وكنت الیسرى،

 فى یدعو وكان “ الرباط “ علماء من “ اهللا عبد بن الواحد عبد “ للشیخ الفرنسیین
 یضیق لماذا وتساءل الحق، نصرة فى واالستبسال التضحیة تقدیر إلى دروسھ

 جان “ السیدة یقدسون وھم ًاجرم ذلك ویعدون بالدنا، لتحریر بكفاحنا الفرنسیون
  سبیل فى وسعھا بذلت ألنھا “ دارك

  ؟ یحتذى مثاًال لدیھم ألیست ؟ وطنھا
 أن االعتقال ووافق..  اعتقالھ فقررت الفرنسیة الحمایة إدارة الكالم ھذا یعجب ولم

 بیوس للبابا رسالة فكتبت واإلسالم، المسیحیة بین للتقارب یدعو كان الناس بعض
 ال الفكرى التفتح ھذا لدیھ مسلمًا عالمًا بأن ومذكرًا حدث، ما إلى منبھًا شرع الثانى
 مسلمى بین الخالف شقة توسیع إال ھذا یعقب لن وأنھ المسلك، ھذا یلقى أن یسوغ

  ! فیھ المقیمین والنصارى المغرب
 الشدید وإخالصھ بتدینھ المعروف “ ماسینیون “ األستاذ الرسالة تحریر بعد وزارنى

 التقریب رغبة من تبدیھ فیما مخلص أنت ھل :لى قال ثم فیھا النظر فأنعم مسیحیتھ،ل
  ؟ الدینین بین المشتركة األخالقیة القیم أساس على والمسیحیین، المسلمین بین
 أتھیأ وقت فى الرسالة ھذه كتبت ما مخلصًا أكن لم ولو الجلیل، السید أیھا نعم :قلت
 لن البابا أن ثق :قال . عفوه إلى أتطلع وأنا ربى، ھافی ألقى قد خطیرة لجراحة فیھ

 قال قولھ، استغربت رآنى ولما . الصھاینة من المال یأخذ ألنھ لغیرك وال لك یستجیب
 أن كما مسیحیتى، عن أتخلى یجعلنى ال البابا یفعلھ وما تستغرب، ال عالل سید یا :لى

  . بھ تمسكى مقدار تعلم الذى دینى عن یخرجنى ال ھذا قولى
 “..  رسالتى على الرد عناء نفسھ یكلف لم البابا فإن ،“ ماسینیون “ صدق وقد

 أعلم فیما وكان العربیة، اللغة مجمع فى عضوًا وكان كبیر، مستشرق “ وماسینیون
  . للنصرانیة التعصب شدید وھو الفرنسیة، المستعمرات لوزارة مستشارًا

 بتبرئة الشھیرة الوثیقة أصدر الذى البابا رغی “ ماسینیون “ عنھ تحدث الذى والبابا
  . الیھود

  ؟ األخیر أخذ كم ترى
 تحاول وأنھا اإلسالم، ضرب على الیھودیة مع اتفقت الغرب فى النصرانیة أن المھم

 العرض ھذا على عونًا لھا ستجد فھل مشابھ، موقف إلى الشرق فى النصرانیة جر
  ؟؟ الخسیس

 ركاب فى والجرى المغرب تحریر عرقلة إلى ىاللبنان القسیس دفع الذى ما
 استقالل ضد بالتصویت إلقناعھا الجنوبیة األمریكیة الدول إلى والسفر المستعمرین

  ؟ مظلوم عربى بلد
 أعینھم تقر أن اإلسالمى العالم ربوع فى یحیون الذین النصارى من نطلب نحن ـ

  . أذى وال َمٍن دون لھم المتاحة الدینیة بالحریة
 واللغة الجنس وقرابة الجوار وحرمات المواطنة حقوق یرعوا أن منھم ونطلب ـ

 وال فیھا تربص وال دس وال فیھا حقد ال حضارة بناء فى الكریمة المشاركة وأعباء



 ..  شماتة
 بالمسلمین ألمت ما إذا والتشفى الغدر نداءات عن آذانھم یصموا أن منھم ونطلب ـ

  . ملمة
 بطرت قریة من أھلكنا وكم “ السماء عدالة من یفلتوا لم ممعیشتھ بطروا إن إنھم

 :القصص( “ الوارثین نحن وكنا قلیًال إال بعدھم من تسكن لم مساكنھم فتلك معیشتھا
58(  
 فھذه !! مئذنتھ من أعلى الكنایس أبراج تكون أن فیحاولوا یبنى مسجدًا یروا أن أما ـ

  . منكورة محاولة
 مساغ ال ما فذلك ورباع وثالث مثنى فیبنوا واحدة كنیسة لعبادةا ألداء تكفیھم أن أما ـ

 ..  لھ
 المسلمین تضلیل على العالمى االستعمار مع تعاون قد األجنبى التبشیر یروا أن أما ـ

 خیانة فتلكم السذج وفتنة المنشورات حرب فى أیضًا ھم فیشاركوا قلوبھم وإزاغة
 إلى وانضم مصر خان الذى “ حنا یعقوب “ المعلم فعلھ ما لمثل تمھیدًا كانت ربما

  !! الفرنسیین الغزاة
 من األرض لیشتروا سماسرتھ فأرسل 1967 سنة ھزیمة فرصة الفاتیكان انتھز لقد

  . محقور تصرف وھذا القدس، مدینة فى المحرجین العرب
 اإلسالم لینكمش وقراھا مصر مدن فى تشترى تكاد بأسرھا شوارع أن نعلم ونحن
  ؟ من ولحساب ذلك فلم غرباء، علیھا المسلمون ویتحول تھا،ترب فوق

 المسلمین نبصر ولكى فعًال، بدأت المبانى واحتكار األراضى شراء حرب إن
 سنغافورة وقصة “ اهللا مع “ كتابنا فى ذكرنا كما “ قبرص “ قصة لھم نذكر بنتائجھا

 باإلسالم لھا صلة ال اآلن وأمست والحكم، السكان مسلمة (!) مضى فیما كانت التى
!!  
  

  قبرص
  

 بن معاویة فتحھا الراشدة، الخالفة عھد على األول اإلسالمى المد فى قبرص فتحت
 المحافظات إحدى تتبع اإلداریة شئونھا وكانت الشام، على والیًا كان حین سفیان أبى

  . المتوسط البحر شرقى لموقعھا السوریة
 فقد اإلداریة، وال المعنویة أوضاعھا تتغیر لم اإلسالم فیھا ونشأ العرب دخلھا ومذ

  . قرنًا عشر أربعة منذ مسلمًا بلدًا أصبحت
 دیار من ورثت فیما قبرص التركیة الخالفة ورثت العربیة الخالفة انتھاء وبعد

 الفساد تحت یترنحون كانوا عشر التاسع القرن فى الترك أن إال الشاسعة، اإلسالم
 أم ـ إنجلترا فوثبت أوصالھم، قطع الذى الصلیبى الضغطو كیانھم نخر الذى السیاسى
 بعدما لھا عسكریة قاعدة وجعلتھا قبرص، على ـ االستعمار میدان فى الخبائث
  (!) عنھا تستغنى عندما إلیھم بردھا العثمانیین مع اتفاقًا أبرمت

 ثم یة،العسكر القاعدة فى لیخدموا بكثرة الیونانیین العمال یستقدمون اإلنجلیز وبدأ
  . الجزیرة فى بالتوطن یغرونھم بدأوا



 كانوا سواء شدیدة مزاحمة المسلمین وزاحموا عددھم، كثر حتى سنوات إال ھى فما
 المسلمین من السكان ربع أصبح ثم یتذبذب، السكانى المیزان فأخذ عربًا أو تركًا

 ..  المسیحیین الیونانیین من أرباع األتراك،والثالثة
 إلى لالنضمام تمھیدًا االستقالل طلبوا حتى العددى بتفوقھم سیحیونالم شعر أن وما

  . للیونان تابعة یومًا الجزیرة تكن ولم الیونان،
 جاوره وما “ قولة “ إقلیم فى یونانیین مسلمین ھناك ألن شدیدًا المسلمین جزع وكان
  ! ضجة دون االنقراض فى وأخذوا واإلذالل، االضطھاد ذوبھم
 ولكن الوافدین، الیونانیین وبین بینھم الجزیرة تقسم أن المسلمون طلب ھنا ومن

 بوصفھ نفسھ فرض یرید مكاریوس السید فإن القاتل، یرضى ولیس القتیل یرضى
  . الجزیرة صاحب
 یقدموا أن األزھر شیوخ إلى وأوعز آنفًا، نشرنا كما أیده الناصر عبد جمال أن والمھم

 ..  المباركات التحیات لھ
 علماء من استبعد العربیة القومیة زعیم أن أدریھ الذى ولكن ھذا، یقع كیف درىأ وال

  أن األزھر
 ..  ال :یقولوا
  . البلى طول من ضمائرھم تعفنت من الیائس المعھد قمة على وجعل
  . قضایاه وتنھزم اإلسالم، یموت وھكذا

  

 الناصرى العقید
  

 القراء یعرفھ أن نؤثر [ ؟ لقذافىا العقید فى رأیك ما :اإلخوان قدامى ألحد قلت
 خبراء من جمع لقد لإلسالم، خدمتھ فى التوفیق لھ نتمنى :قال ]“الناصرى العقید“بـ

 سعى وھذا الحیاة، إلى اإلسالمیة الشریعة إعادة على یعاونون من والقانون الفقھ
 أفكارھم تبنى ألنھ اإلخوان، جماعة من بثورتھ قام ما أول حسبتھ وقد مشكور،

 تقیة لعلھا :قلت بالسوء اإلخوان تناول ولما علیھا، زاد وال منھا انتقص ما مبادئھم،و
 ..  تعویق وال اتھام دون طریقھ فى یمضى ـ اإلسالم خصوم ـ الخصوم یتركھ حتى

 جماعتكم یتھم وھو ؟ األول رأیك على زلت ال وھل :القدیم األخ ھذا على فرددت
  ؟ الجماعة إلى االنتماء بھم یظن من لیبیا أنحاء فى ویعتقل االستعمار، مع بالتعاون

 لیس إنھ الجماعة، من عددتھ عندما واھمًا كنت أحسبنى وما حیرة، فى إننى :قال
 إنھ . بھ أتى بما نفسھ عند من أتى بأنھ وصفھ یمكن إنسانیًا مفكرًا وال إسالمیًا فقیھًا
 وأنت..  اإلسالمیة لشریعةل وسیاسیة اقتصادیة نظرات من اإلخوان كتبھ ما كل یردد
 لمؤلفى ھو الكتابات ھذه من والعربى اإلسالمى العالم أرجاء فى نشر ما بأن خبیر

 لالضطھاد معھم والمتعرضین الحقل، ھذا فى معھم العاملین ألصدقائھم أو اإلخوان
  !! صواب أو خطأ من فیھ بما القذافى العقید تبناه لقد..  والبالء

  ؟ خطأ أى :قلت
 األستاذ نشر ثم الموضوع، ھذا فى كتب عدة األربعینات أوائل فى أصدرت إنك :قال

 نشر ثم ،“ االجتماعیة العدالة “ كتاب األربعینات أواخر فى اهللا رحمھ “ قطب سید “



 الخمسینات، أوائل فى “ اإلسالم اشتراكیة “ كتابھ “ السباعى مصطفى “ األستاذ
 خلطتم وقد ،“ المودودى األعلى أبى “ تاذاألس رسائل ترجمة تمت الغضون ھذه وفى

  !! المسلمین من أعدادًا یرضى ال نحو على باالشتراكیة اإلسالم
 األجنبیة الفلسفات استیراد عن یغنى ما دیننا من الناشئة األجیال أرینا إننا :قلت

 الموضوع جوھر لكن العبارات بعض فى تجوزت أكون قد شخصیا وأنا الشاردة،
  . الحنیف دیننال رائع إنصاف

 الثالثة، بالنظریة أسماه ما “ القذافى “ نقل كلھا الكتابات ھذه فمن حال، أیة على :قال
 اإلخوان من یستمد لماذا :ھو المحیر السؤال فإن بھا سلمنا ولو نرفضھا تسمیة وھى

  ؟ یھاجمھم ثم
 یولد أن بلق من جمیعًا االستعمار ألوان حاربوا اإلخوان إن :الكالم محدثى واستأنف

 وصلوا بعدما أعقابھم على وردوھم 1948 سنة الیھود حاربوا..  الشاب الزعیم
 القناة، شواطئ على اإلنجلیز حاربوا مصر، من أجزاء یحتلون وكادوا العریش
 نجاة الجالء فى الجاد التفكیر على وأرغموھم معسكراتھم، ونسفوا أقدامھم وزلزلوا
 من تیارًا واستحدثوا الجامعات، غمر بعدما إللحادوا الماركسیة حاربوا..  بأنفسھم
 صفوف فى الرعب وألقى المصرى، المجتمع فى القیم جدد واالستعفاف اإلیمان

  . الحق أعداء
 یمكن ال الشائن النحو ھذا على للجماعة التھم اصطیاد إن :حماس فى صاحبى قال ثم
 یقاوم األحرار ؤمنینالم من جیل یتكون ال حتى االستعمار، لحساب إال یكون أن

 ..  والخلقى النفسى التخریب تیارات المحروبة األمة ویحمى الصھیونیة،
 من الرجل فكر إلى سبقت إشاعات لعل أو القریب، بالتاریخ إلمام عدم ولعلھ :قلت

  .. !! دعواھم فصدق بھم خدع أناس
 ..  األحكام بعض فى نفسھ یراجع وأن معھ، یتفاھم أن یمكن القذافى العقید أن رأیى

 االشتراكى لالتحاد المركزیة اللجنة “ مقر فى ألقاھا التى المحاضرة إلى استمعت لقد
 بن عیسى طریقة على اهللا یعبد رجل المسیحى أن إلى منھا خلص والتى بالقاھرة، “

  . الكریم القرآن بنص مسلمون عیسى أتباع ألن مسلم بذلك فھو مریم،
 عیسى رسولھ وصدقوا الواحد، اهللا عبدوا سلمون،م األوائل عیسى أصحاب أن أما

 ..  علیھ المسلمون أجمع ما فھذا
 فإن ! أحد یقلھ لم ما فھذا مسلمون، نفسھ عیسى عبدوا الذین بأن الزعم وأما

 بنى إلى ونبیھ اهللا عبد عیسى، یتبعون ال أنھم النصارى وبین بیننا الخصومة
 صراط ھذا فاعبدوه وربكم ربى اهللا إن “ :قال الذى اإلنسان یتبعون ال إسرائیل،

  . “ مستقیم
 لتكفیر قربانًا الصلیب على بھ ضحى الذى الوحید، اهللا ابن اسمھ شیئًا یتبعون إنھم

  ؟ إسالم ھذا فھل المسیح، یسوع الرب وھو الخطایا،
 لكفور اإلنسان إن جزءا عباده من لھ وجعلوا “ بالكفر القول ھذا اإلسالم وصف لقد

  )15:الزخرف( “ مبین
  !! وتبناه أقره الثورة قیادة مجلس أن وجاھة أیة القذافى العقید كالم یعطى ولیس
 موسى طریقة على اهللا یعبد مسلم إنسان الیھودى إن :ویقال القیاس یطرد أن أخشى
  . والیھود العرب بین القائمة المشكالت تنحل وبذلك الكلیم،



 وأن واألوطان، المجالس فى یتفسحوا أن ینبغى مسلمون، المنطق ھذا حسب فالكل
  . بغضاء وال شحناء دون بعضًا بعضھم یسع

 ذلك بعد یبقى ثم..  النتائج ھذه ویقرر البحوث ھذه فى یخوض إذ نفسھ یظلم العقید إن
  ؟ ال أم المسلمین الحكام سلوك فى مكانھا للعدالة ھل مھم، أمر كلھ
 بالقسط شھداء هللا قوامین كونوا آمنوا الذین اأیھ یا “ :كتابھ فى یقول وجل عز اهللا إن

  )8 :المائدة( “ للتقوى أقرب ھو اعدلوا . تعدلوا أال قوم شنآن یجرمنكم وال
  . والغضب الحقد مشاعر واإلنصاف العقل یحكم أن ذلك ومعنى

 سجن فى ھواى مع أسترسل أن تقیًا كنت إذا یجوز فال جماعة أو فردًا كرھت مھما
 ..  ومستقبلھم حاضرھم تھدید أو یبھمتعذ أو خصومى
 یمنح وأن المتھم، مع یحقق أن ـ إلیھا وما الغابات عدا ـ كلھا اهللا أرض فى والمألوف

 الحكم یصدر ثم نزاھة، فى إلیھ نسب ما القاضى یمحص وأن نفسھ، عن الدفاع حق
 .. التبرئة أو باإلدانة وتبصر أناة فى
 الكریم القرآن جعلھ منكر فشىء ذلك رأى حاكمال ألن السجون فى بالناس القذف أما

 أنفسكم تقتلون ھؤالء أنتم ثم “ :قولھ فى الیھود على وعابھ الحرام، الدم سفك قرین
  . )85 البقرة( “ والعدوان باإلثم علیھم تظاھرون دیارھم من منكم فریقًا وتخرجون

 زوجتھ فتتعرض تھبی عن األسرة رب أو تعلیمھ یتم فال داره عن الطالب یشرد لماذا
  والمعاصى؟؟ للمآسى وأوالده

 ..  المسالك ھذه إلى یتدلى أن یستحیل اإلسالم إلى ینتسب الذى الحاكم إن
 من فصلى بعد وحتى اإلخوان، جماعة إلى منتسبًا كنت یوم اعتقلوا الذین أحد إننى

  . الدینى العمل عن أتخل لم ألنى اعتقلت الجماعة
 غیر ! عنھ أسأل ما ھناك یكن لم ألنھ االعتقال، بعد أو لقب شىء عن سئلت ما إننى

 أقولھ كنت فیما رسوخًا أزداد جعلتنى رأیتھا التى والمشاھد ذقتھا التى التجارب أن
 الوزر مضاعفة سیئة علیھا العدوان وإن رائعة، جلیلة نعمة الحریة إن :باستمرار

  . العقاب شدیدة
 معرة فسیكون اإلسالمى اإلطار داخل یضبط لم إن العربى العالم فى الحكم طراز إن

  !! بھ السخریَة تثیر بل منھ ُتنفِّر لإلسالم
 حكمھ، على معقب ال الذى الواحد اهللا ھو “ یسألون وھم یفعل عما یسأل ال “ والذى
 نفسى على الظلم حرمت إنى عبادى یا ”:یقول فھو المتعال للكبیر االقتدار ذلك ومع

 البر كتاب فى ومسلم ،5/160 :أحمد رواه( “ تظالموا فال محرمًا بینكم وجعلتھ
  )وغیرھما

 وسجنھم الناس ضرب فى الموقوت سلطانھم یستغلوا أن لحكامنا یبیح ما ذلك فھل
  ؟ سبب ما دون
  !؟ اإلسالم إلى بالدعوة متھمون ؟ یھانون الذین ومن

  .. !!! “ العباد على حسرة یا “
 استباحھ لقد..  األرض على دم أرخص اإلسالمى مالد أرى عندما یتفطر قلبى إن

  !! مسلمون وحكام..  والملحدون والوثنیون والنصارى والیھود المجوس
 الحین بین أنھ غیر معقدة، صعبة ظروف تكتنفھم اإلسالم عن المدافعین أن ریب وال

 ..  بالصباح ویبشر الكفاح ویھون الجراح یواسى ندى اهللا روح من ینبجس والحین



 الرایة مرفوعة اإلسالمیة الدعوة بقاء من بد فال محرجة األوضاع كانت ومھما
 ..  إسنادھا وتوھى الشبھ وتلقف براھینھ وتبسط الحق تعلن الھدایة واضحة

 الزمان بقى ما الخمس للقارات رسالتھ إن جنس، أو عصر على وقفًا لیس محمدًا إن
 ..  العبء بھذا ننھض أن وعلینا
 یجدر المھام ھذه لتتولى ـ عین فرض وإعادتھا ـ “ اإلسالمیة لخالفةا “ تعود وحتى

  :یأتى ما نتبع أن بنا
 وإعادة..  العامة الدراسة مراحل شتى فى اإلسالم تعلیم مناھج فى النظر إعادة ـ

  . بصرًا وأحد درایة أوسع فئات لتخریج نفسھ الدینى التعلیم مناھج فى النظر
 الدعوة آفاق وتوسیع اآلن، یتبع مما وأرقى أدق فاتمواص وفق الدعاة اختیار ـ

  . جمیعًا اإلنسانى النشاط میادین تستوعب بحیث اإلسالمى اإلعالم أو اإلسالمیة
 اإلسالم عواصم فى اآلن الموجودة اإلسالمیة الجامعات بین اتصال حلقات إقامة ـ

 ..  والعملیة العلمیة والمشورة الخبرة لتبادل كلھا
 ضد المنظمة الھجمات ورصد الدعوة مشكالت لبحث متصلة دوریة راتمؤتم عقد ـ

  . اإلسالمیة الرسالة لخدمة المناسبة الخطط ووضع اإلسالم
 مواضعھم من واإلفادة الخارج إلى المھاجرین المسلمین على الدینیة الرعایة بسط ـ

 فى ھؤالء بیذو أن بدل العظیمة، لرسالتنا معابر یكونوا حتى والثقافیة االجتماعیة
 ..  الغربیة الحیاة دوامة

 وتیسیر وغیرھا أفریقیا فى لإلسالم المعادیة الحكومات وجھ من الفارین التقاط ـ
 ..  عنھم الفتن ورد أممھم قیادة على أقدر لیعودوا العربیة والمعاھد بالمدارس التحاقھم

 ضدنا المبیتة اتالمؤامر واستكشاف والعالمیة المحلیة التبشیریة المؤتمرات دراسة ـ
.  
 اإلسالم، تحترم حكومات ظل فى إال جزءًا أو كًال یتحقق لن كلھ ذلك أن وبدیھى ـ

  . بحقوقھ القیام عن اهللا أمام مسئولة نفسھا وترى
 وھناك عنھ، والحدث اإلسالم یكره من فھناك كذلك، العربیة الحكومات كل ولیست ـ

  . كلھ تطبیقھ إلى الدعوة ویرفض یعةشر ال وعقیدة معامالت، ال عبادات یقبلھ من
  . العلمانیة الستقبال یمھد ومن الشیوعیة الستقبال یمھد من وھناك ـ
  :نقول أن إال المحجب أو السافر االرتداد ھذا على تعلیق وال ـ

  !! السماء رب من عقوبة للفناء، تعرضت وإال تتحرك أن الشعوب على
  

* * * * * 
  

 العقلیة الصحة عالمات من ھو بل اإلیمان، وأمارات لرشدا دالئل من هللا التواضع
 ولم حقیقتھ، یعرف لم إنسان غیره على المتكبر بنفسھ المعجب فإن والنفسیة،
  ..! كان حیث وقلق تعب مصدر فھو الحقیقة ھذه نطاق فى یتصرف
 لم النبوغ رزقھم الذى وأن متواضعون، النفسیة المواھب أصحاب أن علمى ومبلغ
 اآلخرین، خدمة فى الشخصى تفوقھم یضعون فھم الجھالة، من اللون بھذا یشنھم
 على قلق دون ومبادئھم، ألمتھم أنفسھم یبتذلون صالبة من معادنھم فى ما وبقدر
  ! مزعومة منزلة أو موھومة مكانة



 قریب المعدن ھش فأغلبھم والشارات المراسم من أسوار وراء یستخفون الذین أما
  . العطب
 بافتعال عالتھم یسترون المواھب صغار أقوام المتكبرین من عرفت من وأغلب
  !! لھا أصل ال مظاھر

 قیادة أو ممدود، مال أو رائعة، بطولة أو حقیقى، بعلم استكبر ما امرءًا أن ولو
 ألن..  ؟ لماذا..  الخطأ أفدح مخطئًا لكان..  الرفعة أسباب من ذلك غیر أو حكیمة،

  . شأنھ جل اهللا ھو البروزو والخیر النعمة واھب
 من علیھ الطارئة العاریة لھذه ومجلى األعلى، الفضل علیھ یعبر جسر واإلنسان

  ؟ اهللا على الكبریاء فلم ذاتھ، من ال غیره
  :بثرائھ المغتر ألخیھ المؤمن الرجل قول أحسن ما
  )39 :الكھف( “ باهللا إال قوة ال اهللا شاء ما :قلت جنتك دخلت إذ ولوال “

 رزقھم العلیا المواھب وذوو الوسیمة، مالمحھ من شیئًا یصنع لم بجمالھ المدل إن
  ؟ بالنفس الغرور فلماذا أتى، بما واختبرھم لھم ومھد خلقھم من التفوق

 ..  أصحابھ تفكیر فى سناد أى سناد على یعتمد ال الذى الكبر ھذا ولنترك
 ..  طائًال شیئًا یزن ال بما أو بالھباء یستكبرون آخرین قوم إلى ولننظر

 ومسخت وھناك، ھنا شتى مناصب على وتوزع بالدنا، فى النوع ھذا كثر وقد
  . شىء كل دعاواھم

 الحیاة یرمق ذلك ومع إنتاجھ، فى ضئیًال معرفتھ، فى فقیرًا منھم الواحد ترى
 ..  للعوام والفیلسوف لألقزام، العمالق معاملة الناس ویعامل الشزر، بالنظر واألحیاء

 على حراصًا فرأیتھم یحكمون أو یعملون، أو یتكلمون، ھؤالء قابلت میدان غیر فى
 المستوى فى وثمارھم أقدارھم تضعھم حین على الكبار الناس شارات فى الظھور
  !! النازلة والمكانة الھابط

 تأخذھم قد الناس . بالجھل یستكبرون وھؤالء بالعلم یستكبرون الناس :نفسى فى قلت
 ..  بھؤالء بالدنا أشقى ما . باإلثم العزة تأخذھم وھؤالء بالطاقة زةالع
 على المسدل الحجاب لكن..  ! الستكملوه نقص من كفایتھم فى ما ھؤالء أدرك لو

 ..  وغرورھم بقصورھم الناس ینكبون فعاشوا عباقرة، أنھم إلیھم خیل بصائرھم
  . العمیان لفیف بین بصره بنصف األعور اغتر وربما

  .. !! الجائحة النكبة فھذه الحدید البصر أصحاب بین بعاھة یغتر أن أما
 والتجارب الجیدة والخبرات المعجبة المواھب بأصحاب مشحون اآلن والعالم

  . الھائلة والمادیة األدبیة والثروات المصقولة،
 ونیك فماذا الفارغین األدعیاء من الحفنة بھذه العالمى الموكب فى نحن سرنا فإذا

  ؟؟ مصیرنا یكون وماذا تقدیرنا
 بدًال أنھ أى وھمھ، ویصدق كبره، یشبع بما حولھ األوضاع یفلسف التافھ والشخص

  . ویطغیھ یرضیھ جانب من إلیھا ینظر الالذعة الحقائق على یستیقظ أن من
 من لكثیر صادقة صورة ھزل من فیھا ما على ھى قصة القدیم األدب كتب روت وقد

  :اآلن العربیة األمة فى المرموقة المناصب ذوى
  :قتیبة ابن قال..  ! كذابًا یخیًال جبانًا النمیرى “ حیة أبو “ كان

 أجبن وكان فرق، الخشبة وبین بینھ لیس “ المنیة لعاب “ یسمیھ سیف لھ وكان



 وسط فى ووقف سیفھ، فانتضى بھ لھ عھد ال صوتًا فسمع بیتھ إلى لیلة دخل الناس،
  :یقول وأخذ الدار،

 وسیف قلیل، خیر :لنفسك اخترت ما ـ واهللا ـ بئس علینا، المجترئ بنا، المغتر أیھا “
 ..  نبوتھ تخاف ال ضربتھ، مشھورة بھ، سمعت الذى “ المنیة لعاب “ صقیل

 ..  ! علیك بالعقوبة أدخل أن قبل عنك بالعفو اخرج “
 ..  .. ! لھم تقم ال إلیك قیسًا أدع أن واهللا إنى “
  “ .. !! أكثرھا ما ! اهللا سبحان . ورجًال خیًال الفضاء ـ واهللا ـ تمأل..  ؟ قیس ماو “

  :فقال الدار، من كلب خرج إذ كذلك ھو وبینا
  “ !!! حربًا وكفانا كلبًا مسخك الذى اهللا الحمد “

 الذین الساسة بعض فى المستأسد الجبان لھذا صورًا رأیت إننى :قلت إذا أبعد لست
 ..  الحدیث العصر فى العربى الشرق یختار كتبوا

  . الصدارة على الحریص العجز ـ
  . الواقع على نفسھا الفارضة الدعوى ـ
 صبغتھ علیھا ویضفى تیاره فى واألحداث واألشیاء األشخاص یطوى الذى الھوى ـ

  . الھازلة أو الجادة
 أمریكا فیھا تصرتان التى الثانیة العالمیة الحرب قائد “ أیزنھاور “ الجنرال ذكرت

 فیھا لھ تم حربًا خاض أنھ مع “ ماریشال “ لقب رجلھا تعط لم أمریكا إن وحلفاؤھا،
 شخص ألف ألف سبعون وجرح فیھا وقتل والقرى المدن مئات دمرت أن بعد النصر

.  
 یخوضوا أن دون اللقب ھذا على حصلوا واألقصى األوسط الشرقین فى ناسًا لكن

  . ضربًا یعانوا أو حربًا
 جبینھم، من یتصبب والعرق القمم إلى السفوح من األفراد یصعد المحترمة البالد فى

  . وآخر آن بین یالحقانھم والتفكیر واإلرھاق
  . العرب أمور تجرى البائس السنن ھذا وعلى.. 
 الملق جھد إال اللھم یذكر جھد دون الذرى إلى یصلون ناسًا فإن المتخلفة البالد فى أما

  !! األھواء لخدمة واالستعداد السلطة لمالك
 یصلح ال وھو قائدًا، “ الخلیفة “ جعلھ ھؤالء من واحد إلى البحترى نظر وقدیمًا
  :فقال ریادة وال لقیادة
  العذارى شبھ من ویكاد

 نھوده تبدو أن فیھ
 

  خصره بمعقد ناطوا
 تؤوده ومنطقة سیفًا

 
  عسكر قائد جعلوه

  یقوده ومن الرعیل ضل
 
 



  ؟ كبیر لھدف مواھبھ ترشحھ الخالئق من اللون ھذا لفھ
 یقودون الذین ھم “ والعقلیة النفسیة “ بالخصائص ال “ بالتعیین “ القادة ھؤالء وھل

  !! البقاء معركة فى العرب
  . العربیة البالد فى تمنح التى األلقاب أكثر ما أال

  :تھإدار وصف فى لى قیل كبیر، لمصنع أجنبیًا مدیرًا وعرفت
 الثیاب ملوث وعرقھ، العمل بتراب الجبین مغبر والمكاتب اآلالت بین جواًال تراه “

 إلى وعرة طریق فى أو یعالجھا، آلة تحت وھو علیھ تسقط التى والشحوم بالزیوت
  “ !! ثقیلة مھمة

 :قال العربیة، بالدنا فى الشباب بعض لى یصف وھو المربین أحد شكوى فتذكرت
 ال العیش من ونمطًا فیھ، یثرثرون “ تلیفونًا ”و إلیھ یجلسون أنیقًا ًامكتب یبغون إنھم

  . یقلق وال یضنى
 الرجال وأما المقعدة، عللنا ھم وأصحابھا الضیاع، الھزیمة أخالق ھذه واهللا :قلت

  !! والتقدم النصر أصل فھم الثقال ألعبائھ الحمالون الحق، بالعمل المعنیون
 رائع جانب على العالم عظماء أرى حین واألسف یرةالح من بحر فى أغوص إننى
 ترى حین على التكلف، وقلة الطبع وسھولة المعاشرة، ولطف الخلق، دماثة من

 یقول كما “ ذیلھ “ من بالدیب أتوا كأنھم متعاظمین متعجرفین موائدھم من المتسولین
  . أمثالھم فى العوام

  :بخلقین زونیتمی كانوا الصالح سلفنا من التاریخ بناة إن
  . الكفاءة عظم ـ
  . الذات ونكران ـ

  . باإلسالم الوثیق إیمانھم من استفادوه ما ذلك
 بما الجود إلى أحدھم یدفع هللا وإخالص اإلنسانى، النشاط مجاالت فى ملحوظة قدرة
  )19 :اللیل( “ األعلى ربھ وجھ ابتغاء إال تجزى نعمة من عنده ألحد وما “ :عنده

 مادیًا الدنیا جنبات فى العجز مكشوف فھو الضد على جاء الطالح الخلف أن والغریب
 الناس یرمقھ أن ویرید الغریر، كالطفل وراءھا یجرى شھرة طالب وھو وأدبیًا

  ! شىء غیر على بالتجلة
 شتى فى منطقیین رأیتھم لقد ویتركون، یفعلون فیما العادات یخرقوا لم خصومنا إن

  . أحوالھم
 وراء ومن تصرفاتنا فى منطقیین نكن ولم العادى المستوى عن ھبطنا فقد نحن أما
 جرءوا فقد شىء كل فى سمومھم نفثوا الذین والقومیون البعثیون الجسیم الخلل ھذا

 ثم وفضائلھ، عقائده اطراح على جرءوھم ثم اإلسالم إلى نسبھم قطع على العرب
 أو قریب من العربیة وببالشع تتصل ال مصطنعة انقالبات عقب الحكم على وثبوا
 كان وإن الداخل من حطام على أغراضھم نحو السیر یتعسفون أخذوا ثم بعید،

 ..  النكبة كانت مزوقًا الظاھر
  ؟ رشدھم إلى یثوبوا أن المترادفة ھزائمھم من العرب تعلم فھل
 أنھا وأزعجنى اإلسالمى العالم أرجاء فى وقعت التى االنقالبات راقبت ولقد..  كال

 ..  ینكمش والخیر یزید بعدھا العوج فإذا خیر، وإقرار عوج، لمحاربة وقعت
 حتى لقضایاه وإیھانھم بالده، فى أرباحھم فضاعفوا الفرصة اإلسالم أعداء واھتبل



  !! موعد على االنقالبات ھذه مع كانوا لكأنھم
 نادین رأینا أعالمھ وطى اإلسالم لسحق ماكرة مؤامرات حیكت حیث أفریقیا ففى

 ..  وكرامتھ وسلطانھ تراثھ من الكثیر بعدھا یفقد موجعة ضربات تحت یدوخ الجریح
 وتحقق قلم بجرة الجنوبى السودان ضاع أن ـ علینا البقاع أقرب فى ـ ذلك عن ونشأ
 میل ألف 250 فكسبت سنة، خمسین من وراءه تسعى التى العالمیة الصلیبیة حلم
  . األرض من مربع

 منھ ویمحو الضائعة البقیة فى یتحكم أن المسیحى السكان لعشر غریبة فرصة وتاحت
  . اإلسالم
  . التصرف ھذا من “ إسرائیل “ ستكسب كم وسنرى

 أساس على والوسطى العلیا الدولة وظائف رتب حدثت التى االنقالبات أغلب إن
 ..  مزعجًا إھدارًا الكفاءات فیھ أھدرت

 ھكذا لكن رئیسھا، یصبح محكمة فى كاتبًا وأ عمیدھا، یصبح كلیة فى معیدًا وتصور
  . معًا والدنیا الدین غیبة فى األمور تجرى

 األلقاب ضخامة من حكامھا تفاھة أدرك ألنھ األندلس، إلى الذھاب المتنبى أبى لقد
 ھو عصره فى ال ھذا عصرنا فى العرب أحوال یصف الرجل وكأن یحملونھا، التى

  :قال عندما
  أمم وطئتھا أرض كل فى

 ! غنم كأنھا عبد یقودھا
 
 ..  فناء أو بقاء معركة یخوضون اآلن العرب إن

 بھا تصلح ال أخرى أخالق نمت مجتمعاتھم عن وشمائلھ وتقالیده اإلیمان غیبة وفى
  . أخرى بھا تضمن وال حیاة
  . فیحسموه صفوفھم فى البالء ھذا یتحسسوا أن الخیر ومن

 شكًال الشعب یكون وعندما تجاھلناھا، مھما كرھًا أو طوعًا نفسھا تفرض الحقائق إن
 . صفر فھو لھ موضوع ال

 قد زائفة، عملة فھم محترم نقدى غطاء لھا لیس مالیة أوراقًا الرؤساء یكون وعندما
 ..  حین إلى ولكن المغفلین، بین تروج
 القانون وفق ومتأخریھم ومتقدمیھم وصفوفھم نفوسھم تشكیل یعیدوا أن العرب على

 یجد وال بھ یجز سوءًا یعمل من . الكتاب أھل أمانى وال بأمانیكم لیس “ العتید إللھىا
 وھو أنثى أو ذكر من الصالحات من یعمل ومن نصیرًا، وال ولیًا اهللا دون من لھ

  . )123 :النساء( “ نقیرًا یظلمون وال الجنة یدخلون فأولئك مؤمن
 العرب ورؤساء أنبیائھم كالم ونیحترم خصومھم كان إذا للعرب اهللا یفعل ما ـ

 یقودھم میدان كل فى خصومھم كان إذا للعرب اهللا یفعل ما ـ نبیھم؟ بكالم یستھینون
 حظوظ أماكنھم فى فرضتھم الناس من فأخالط العرب قادة أما وأشجعھم، أقدرھم

  ؟ سیئة
  ؟ جاد وخصمھم یھزلون كانوا إذا للعرب اهللا یفعل ما ـ

  . ربك كلمة علینا حقت وإال كلھ، شأننا فى رالنظ إعادة من بد ال
  



  

 واإللحادى الشیوعى التیار  مع/السابع الباب
  

   بھا الثقافى الغزو یواجھ إیجابیة خطة من لإلسالم بد ال
  

 النظام عن تتحدث مؤلفات عدة أصدرت علینا الھاجمة الفكریة التیارات مواجھة فى
 الخالفة وتطبیقات رسولھ وسنة اهللا كتاب من تصورتھ كما اإلسالمى، االقتصادى

  :أمران ـ التصور ھذا أقدم وأنا ـ علي یغلب وكان الراشدة،
 من المضیئة الجوانب على المدنیة المعاھد خریجى من المعاصرین المثقفین اطالع ـ

  . بغیره ال بدینھم تعلقھم یكون حتى سواھا، عما والمغنیة تراثنا
 تنتحلھ الذى الدینى السناد ورفض السائدة، وجةالمع األوضاع على اإلزراء ثم ـ

  . لنفسھا
 “ الشائعة العناوین بعض وقبلت أحیانًا، التعبیر فى تجوزت بأنى وأعترف

 إلعجابى ال االقتصاد، میدان فى “ واالشتراكیة “ الحكم میدان فى “ كالدیمقراطیة
 أى نفسھ، اإلسالم إلى الكثیرون علیھ یعبر جسرًا منھا ألجعل ولكن العناوین، بھذه
 أوضحتھ بعدما اإلسالم إلى “ االشتراكیین “ و “ الدیمقراطیین “ نقل أرید أنى

 مذاھب إلى نقلھ أو أجنبیة بصبغة اإلسالم صبغ أرید أنى ال معالمھ، وأبرزت
 ..  مستوردة

 رحمة علیھما ـ “ السباعى مصطفى “ و “ قطب سید “ األستاذان بعدى من جاء وقد
 اشتراكیة “ األخیر وألف ،“ اإلسالم فى االجتماعیة العدالة “ األول فألف اهللا،

 إلى الجدیدة بالمبادئ المفتونین رد من إلیھ قصدت ما یقصدان وھما “ اإلسالم
 ..  وأغنى أسمى مواریث

  . تنظیمًا وأكثر أنا كتبتھ مما أفضل كتباه ما كان وربما
 بعدى من جاء فإذا والتدوین، افاالكتش فى أظافرى تدمى رائدًا كنت أننى وعذرى

  !! أدق صوغھا وعلى أقدر تنسیقھا على كان ممھدة حقائق ووجد
 ما واتباع باهللا اإلیمان على األولى دعائمھ تنھض دین اإلسالم أن فیھ ریب ال ومما

 لیست وعباداتھ عقائده وأن وسلم، علیھ اهللا صلى محمد الخاتم رسولھ إلى أوحاه
  . ورد أخذ مجال

 وأقیسة قواعد على ثم محدودة، نصوص على یعتمد فیھ “ والمال الحكم نظام “ نلك
 ..  كثیرة ومصالح ومبادئ

 “ الفروع فقھ “ بعده جمد ثم بعیدة، أعصار من لدینا “ الدستورى الفقھ “ جمد وقد
 ..  طمأنینة موضع لیسوا أناس فتحھ حتى االجتھاد باب أغلق منذ
 الملوك تقید التى الدساتیر یضعون ـ قرنین منذ ـ وأمریكا أوربا فى القانون رجال كان

  . المطلق الفردى الحاكم وجھ فى األمم سلطات وتبرز والرؤساء،
 من یشمئزون والذین وحسب،..  اإلسالم إلى ندعو أن منا المطلوب فكان نحن أما

 میةاإلسال “ الشورى “ بنقل عملى بجھد القیام فى یفكرون ال “ دیمقراطیة “ كلمة



 وتضبط العانیة الجماھیر تنصف دقیقة قوانین إلى المطلق النظرى الفكر میدان من
  . ألقابھم اختالف على الوالة سلطات

 أصحابھ كان وإذا النفسیة، بواعثھ اتھمنا وربما بالدة، التزمت ھذا نسمى ونحن
 أعظم اإلسالم أصاب وقد صاحبھا، قتلت التى “ الدبة “ إخالص فھو مخلصین

  !! ھؤالء من ررالض
  :قال رضا رشید محمد الكبیر الشیخ ذكرھا التى القصة ھذه فى تأمل

  :وخاطبھ الطھطاوى رفاعة استدعى إسماعیل الخدیوى إن
 بعلمائھ، الناس أعرف وأنت بھ، وتربیت األزھر فى تعلمت أزھرى أنت رفاعة، یا “

 ومعامالت حقوق لھم صارت قد الفرنجة إن..لھ ندبناك بما إقناعھم على وأقدرھم
 أنھم إلّى الكثیرون شكا وقد قضایا، األھالى وبین بینھم وتحدث البالد، ھذه فى كثیرة

 أنفسھم عن یدافعون كیف یعرفون وال القضایا؟ ھذه فى علیھم أم لھم أیحكم یعلمون ال
 علماء من فاطلب الخالف، وكثیرة معقدة علماؤنا بھا یحكم التى الفقھ كتب ألن.. 

 تفصیل فى القانون كتب تشبھ الشرعیة المدنیة األحكام فى كتابًا یضعوا أن راألزھ
 وجدتنى یفعلوا لم فإن القضاة، أحكام تضطرب ال حتى الخالف، واطراح المواد

 المختلطة المحاكم تاریخ كتاب فى( “ !! الفرنسى “ نابلیون “ بقانون للعمل مضطرًا
 “ مجلة عن والنقل الوطنیة، المحاكم ناآل وتسمى خانكى، عزیز لألستاذ واألھلیة

  )“ المسلم
 وتعلمت أوربا، إلى سافرت إنى :أفندینا یا :ـ الخدیوى مجیبًا ـ الطھطاوى رفاعة قال

 إلى وبلغت شخت، وقد الفرنسیة، الكتب من كثیرًا وترجمت الحكومة، وخدمت فیھا،
 طعن منكم بأمر تراحاالق ھذا اآلن اقترحت فإذا أحد، دینى فى یطعن ولم السن، ھذه

 آخر اإلسالم عن ارتد رفاعة الشیخ إن :یقولوا أن وأخشى دینى، فى األزھر علماء
 أن فأرجو..  الوضعیة القوانین كتب مثل وجعلھا الشریعة كتب تغییر یرید إذ عمره؛
 یئس فلما . كافرًا مات :یقال لئال ؛ االتھام لھذا نفسى تعریض من أفندینا یعفینى

 ..  الفرنسیة بالقوانین بالعمل أمر .. الخدیوى
 المسلمین أصاب ما أن وتكشف جمیعًا، والعلماء األمراء فساد تحكى المحزنة والقصة

 ربك كان وما“ یستحقونھ عقاب ولكنھ علیھ، یؤجرون بالء لیس وخزى شتات من
   . “مصلحون وأھلھا بظلم القرى لیھلك

  
 تتضمنھ وما الخارج من المستوردة نالقوانی ھذه نكافح نحن :نفسى أسأل كنت ولقد
 وِلم جاءت، یوم منھا العلماء موقف كان وماذا بالدنا، دخلت فكیف وإلحاد، فساد من
  ؟ مجتمعنا فى تحكیمھا دون یموتوا لَم
 اإلسالمیة نھضتنا ومع..  واستقرارھا لقبولھا مھد الذى ھو األدبى موتنا أن علمت ثم

 ریب وال األصیلة، اإلسالم ینابیع من تستقى دنیةوم جنائیة تشریعات بدأت الحالیة
 صحائف فى دفینة أنھا غیر الخمس القارات فى تشریعیة ثروة أعظم نملك أننا

 صرح إقامة فى بھا نسترشد أن ونستطیع قدیمة، قوالب فى ومصبوبة مھجورة
 ..  شامخ إسالمى قانونى
 العصور أوھام من یتخلصو عندنا، الدستورى الفقھ یزدھر أن وبعده ذلك قبل ویبقى

 ..  الجور حكام ورعایا المتخلفة



 وإن فأعینونى خیرًا رأیتم إن “ :مفصلة “ الراشدة الخالفة “ كلمة تتحول أن یبقى
 الطغیان، یمنع إسالمى لدستور مفصلة مواد إلى..  إلخ..  “ فقومونى شرًا رأیتم

 ..  عام أو خاص حق كل حول متینًا سیاجًا ویضع األمم، وینعش
 وعن عنھا اإلسالمى العوض نقدم قائلیھا ونجبھ “ دیمقراطیة “ كلمة نحتقر أن وقبل

  . والبعیدة القریبة آثارھا
 نضع ونحن غیرنا وعند عندنا الطویل الماضى بتجارب ننتفع أن فى حرج وأى

  ؟ الدساتیر
 ..  االقتصادى الجانب فى یقال السیاسى الجانب فى یقال وما
 الجوع وتحارب الكرامة وتضمن األخوة تحقق تعالیم من حوى بما یروع دیننا إن

  . والترف والربا واالستغالل االحتكار حرم إنھ ثم..  والضیاع والبطالة والذل
 اجتماعیة صورة تكون المیدان ھذا فى النبویة واألحادیث القرآنیة النصوص وجملة
  . راقیة زاكیة

 الشأن بھذا الموصولة اإلسالمیة اآلثار فإن قًال،مست اجتماعیًا مذھبًا تكّون :نقول وال
 أو جمعاء، اإلسالم تعالیم تضم التى الكبیرة الشجرة من فروعًا تكون أن تعدو ال

 ..  شعبة السبعین أو الستین تبلغ التى اإلیمان شعب بعض ھى آخر بتعبیر
 العناصر ىھ فما لإلنسان، الكرامة یوفر اإلنسان كان إذا :الواجب اإلسالمى والجھد

 وكیف ؟ الھوان تنبت التى البیئة ولمنع العز، تنبت بیئة إلنشاء یستجمعھا، التى
  ؟ األمم ألحوال ضابطة قوانین العناصر ھذه یصوغ

 لیستغل یحشدھا التى العناصر ھى فما االستغناء، ویحب الفقر یمقت اإلسالم كان إذا
 یصوغ كیف ثم ؟ والكفاح دحللك الھمم یجند وكیف ؟ والبحر البر فى األرض خبرات
  ؟ منتجة ناشطة خلیة إلى اإلسالمیة الجماعة تحیل قوانین كلھ ذلك
  :أمدًا ظلوا المسلمین إن
  . باألعمال یحتفون مما أكثر باألنساب یحتفون ـ
  . الحظ ویقدمون العلم ویؤخرون ـ
 الجد فى تاألوقا یستغلون مما أكثر والثرثرة اللغو مصاطب على األوقات ویریقون ـ
.  
 ..  ذاتھ الدین مواریث تحكمھم مما أكثر ابتدعوھا تقالید وتحكمھم ـ

 لھذه األعلى العقاب فكان..  والمغموصین الھمل وظیفة بالدین العلم جعلوا بل
 ھذا العالمى الصعید على اإلسالمیة األمة سقطت أن والظاھرة الباطنة الخیانات
  .. !! للعالمین رحمة أنھ الناس یصدق فلم ا،دینھ على ذلك وانسحب الذریع، السقوط

 متبنیًا بل متجاوبًا اإلسالم تقدیم سبیل فى حسنًا جھدًا ـ بالتألیف العھد أول ـ بذلنا لقد
 بداھة، موجودة كانت نصوص عن اللثام وأمطنا والتقدم، الكرامة فى الشعوب آلمال
  . تتجاوزھا كانت العیون ولكن

 جردناھا إذا الكتابات ھذه لكن ـ خلیقتنا والخطأ ـ االستنتاجو الشرح فى أخطأنا وربما
 المادة استخالص أمكن الشیخوخة، برودة من قلیًال علیھا وسكبنا الشباب حرارة من

 ..  كفتھا وترفع اإلسالمیة األمة تشرف قوانین منھا تسن التى
 لكل شالعی وكفالة الطب، تأمیم إلى وصلوا الشیوعیة صد سبیل فى اإلنكلیز إن

  .العمل یجد حتى عاطل



 فھل المغرى، الیسار أمام سدًا الباب سدت االشتراكیة من ضروبًا ابتكر وغیرھم
 دساتیر إلى تعالیمھ نترجم أن دون ویشفى یكفى ما اإلسالم فى :نقول أن عنا یغنى

  ؟ وقوانین
 من الكلمات ھذه ننقل غرضھ ویحقق نفسھ لیخدم غیرنا یتصرف كیف نعرف ولكى

 ینفرد “ :فیھا جاء أباظة دسوقى إبراھیم للدكتور “ الشیوعى المخطط “ عن الةرس
 األسلوب التواء بین الحق الماركسى عند یجمع فھو نفاذة، بخاصة الشیوعى المخطط
 مرحلیًا یصدم كان وإن الغایة تسوغھ الغایة إلى یوصل ما فكل العقیدة، وصدق

 ..  لمنطقھ مناھضًا بدا وإن ھدف،ال یبرره الھدف إلى یحمل ما وكل بجوھرھا،
 ..  ! العالمیون وھم بالوطنیة “ المراكسة “ التحق وھكذا ـ “
 ..  ! الالقومیون وھم القومیة نزعة وانتعلوا ـ “
  ! “ الملحدون وھم الدین بحبل واعتصموا ـ “

 فى الدین لمكانة ـ الشعوب أفیون الدین یعد لم الثالث العالم دول وبین “ :ویقول
 ..  للجمیع والشیوعیة هللا الدین :المرفوع الشعار أصبح وإنما ـ العالم ھذا عوبش
 نظرنا اآلخرة جاءت فإذا نحب كما ھنا حیاتنا ننظم :“ أحمر قسیس “ قال كما أو “

 ..  !!نتصرف كیف
 السودان وفى وفرنسا، إیطالیا فى الشیوعى الحزب تحرك األساس ھذا وعلى “

 الممالیك عصر بتفكیر اإلسالمى التراث عن یدافع بعضنا لیزا وال الجنوبى والیمن
“ !!  

 منذ اكتسب الشیوعى اإلعالم إن “ الكلمات ھذه نقرأ یصنع وما عدونا نعرف وحتى
 فى مؤثرة قوة أصبح إذ قبل، من تعرف لم قدرات الحمراء للثورة األولى السنوات
 ھذا حجم على للتدلیل ویكفى. . العالم أنحاء فى الثقافیة الحركات وتوجیھ الفكر صنع

 المركز یحتل السوفیتى االتحاد أن أخیرًا المتحدة األمم إحصاءات فى ورد ما اإلعالم
 إنتاج ربع یوازى ما أى كتاب، 3700000 یومیًا یصدر إذ الكتب إنتاج فى األول
 ىف ولعل نسخة، 20500 الواحدة الدقیقة فى السوفیتیة المطابع تنتجھ ما ویبلغ العالم

  . “ بالمراد یصرخ ما بل یكفى، ما األرقام ھذا
 نحن إننا للمقارنة، مجال ال ألنھ ھنا، یذكر رقم ال ؟ اإلسالمیة المطابع تنتج ماذا ترى

  ! بأعجوبة الحیاة أنفاس نلتقط المسلمین المؤلفین
 المستوى ھذا إدراك فى السوفیتى االتحاد ونجاح “ :فیقول أباظة الدكتور ویستطرد

 فقد الثورة لقیام األولى األیام خالل تقرر ما إلى یعود اإلعالمى اإلنتاج من الىالع
 نشر ونظم مبادئ فیھ حددت مرسومًا 1917 / 12 / 29 فى الحكومة أصدرت

  . “ الكتاب
 آخر بتعبیر أو الثقافیة الثورة وسائل أھم من والكتب الصحافة أن الشیوعیون ویعتقد

 المؤلفة والرسائل الكتب أن شك وال ینشدونھ الذى كرىالف االنقالب وسائل أھم من
 وبث المعارضة، والنظرات األفكار على القضاء فى األسلحة أمضى من بذكاء

  . الماركسیة والتصورات اآلراء
 من النسخ مجموع ویبلغ ،7937 السوفیتى االتحاد فى الجرائد عدد إن األرقام وتقول

  . نسخة ملیون 655 و ملیار 26 الواحد لعاما فى منھا ویصدر ملیون 120 طبعة كل
 وبدیھى نسخة ملیون 132 طبعة كل فى منھا یصدر 4704 بلغ فقد المجالت عدد أما



 فى الشیوعیة المؤسسات من وغیرھا روسیا على یتوزع الضخم اإلنتاج ھذا أن
  . “ الوطنیة واللھجات المحلیة باللغات یطبع وھو العالم، أرجاء

 العسكرى، التسلح فى األول الصف تحتل دولة نظرھا وجھة توضیحل تبذلھ ما ذاك
 .. النكتة ھذه إیراد من بأس فال بأضدادھا تذكر قد األمور كانت وإذا

 یلجأ ما وأنھ تعالیمھ نشر فى اإلقناع على اإلسالم اعتماد فیھا أشرح كلمة یومًا كتبت
  . السیف یلقى حیث إال السیف إلى

  . “ وأطماع أحقاد االستعمار “ كتابى فى طویل لفص من جزء الكلمة وھذه
 واالستسالم بالضعف یتھمنى ھو ما أعرف ال بكاتب الكلمة ھذه نشر بعد وفوجئت

  المستشرقین، آلراء
  ! انطالقھ فى القوة على یعتمد اإلسالم إن :ویقول
 شاطىءال إلى لینقلھم زورقًا ركبوا ومفلسًا وكسیحًا أصم أن البلد أوالد زعم :فقلت

 نملة دبیب أسمع كأنى :األصم قال األمواج وسط فى الزورق وبینما للنھر، اآلخر
 تعرف الذى :المفلس وأجاب الماء، فى ركلتك وإال صھ :الكسیح فرد الشاطىء، على
 ..  أقتلھ دیتھ
 تجعلھ قوة یملك اإلسالم أن جدًال ولنفرض ؟ المسكین أیھا عنھا تتحدث قوة أى

 وأن ؟ الفذة وسیلتھ لیست الدعوة أن ذلك یعنى ھل !! األرض على بالسلطان المتفرد
 كسرًا تكون یوم إال القوة إلى یلجأ ما إنھ ؟ اإلعالم وسائل على لیس األعظم اعتماده

 فى والفساد العلو وناشدى المغرورین لشرور وكفكفة للطغیان وحطمًا للعدوان،
 ..  األرض

 فى الكالم على قدرة السفھاء ھؤالء یملك أن الكبیرة والطامة كثیرون، المغفلین لكن
  ومناوشة اإلسالم
  !! علمائھ
 االجتماعى الجانب وشرح عامة، بصورة اإلسالم شرح إن :موضوعنا إلى ونعود

 المعقدة وقضایاھا المعاصرة بالحیاة بصر إلى یحتاج خاصة بصورة منھ واالقتصادى
 من اإلسالم تضمنھ بما ویصر بل ،والجماعات األفراد شئون فى الدولة تغلغل ومبلغ

 ..  وبعیدة قریبة دالالت من النقول ھذه بھ توحى وما وآثار نصوص
 تطبیق البالغ ھذا یساند أن على سائغة، سھلة وقوانین ومبادئ قیمًا ذلك صوغ ثم

  عملى ونموذج ناجح
  !! محترم

 العلمى ھممنطق عن العریضة دعاواھم..  آخر شیئًا الشیوعیین عن نعرف أن وبقى
 الشیوعى من الطائلة ثروتھ عن حدیثًا أكثر مفلسًا أعرف وال الواقعیة، وفلسفتھم

  ودالئل كذبھ أسانید عن الحدیث یكثر الذى الملحد
 ..  زیفھ

  . والجمود بالرجعیة الناس اتھام فى جرأة غیر ھنالك شىء ال
 االتھام ذات إنھ الدنیا، ختاری فى جدیدًا لیس أوھام نقلة مخرفون بأنھم المؤمنین واتھام

 إذا حتى “ قرنًا عشر أربعة من الرسالة لصاحب الجزیرة عرب یقولھ كان الذى
  )25 :األنعام( “ األولین أساطیر إال ھذا إن :كفروا الذین یقول یجادلونك جاءوك

 أقل الزراعى فإنتاجھا فاشل، نظام االقتصادى التطبیق میدان فى نفسھا والشیوعیة



 “ االشتراكى الحل بحتمیة “ والقول غیره، من أردأ الصناعى وإنتاجھا غیره، من
  . العام والكذب السفسطة من لون
 من تجرى جمیعًا الناس أرزاق ألن المعارضة قتل فى نجح سیاسى نظام إنھا قلنا وقد
 ..  الحاكمین أصابع بین
 ساحات فى ینعق الیوم فإذا االجتماعیة حیاتنا فى الشیوعى الفكر من مس أصابنا وقد

 من ونقص والجوع والخوف والفزع الشؤم غیر الجماھیر تجن لم عامرة، قبل كانت
 ..  والثمرات واألنفس األموال

..  ال ثم فال نفسھ الدین ینقص أنھ أما المتدینین من كثیرًا ینقص قد العلمى العقل إن
 فى ركین كنر والناس الكون إلى الواعى والنظر إسالمیة، فریضة والتفكیر كیف

  . اإلیمان
 الشعاع تقاصر فإذا ویزدھر، اإلسالم فیھ ینمو الذى وحده ھو الدافئ الصحو الجو إن

  ! یرحل اإلسالم شرع الغیم وانتشر
 الحق من یغنى ال الظن لكن ذاھب، مول وھو بأذیالھ تتعلق جماھیر بقیت وربما
 ..  نفسھا العین عن یغنى ال واألثر شیئًا،

 إلى ننظر وما كثیر كثیر وھو یملك بما تذھب أنھا الشیوعیة من قلقھأ الناس وبعض
 الحقود اإللحاد ھذا إلى األول المقام فى ننظر وإنما الشیوعیة، نحارب ونحن أولئك

  . للناس وتوجیھاتھ األعلى بالوحى المتبرم جمیعًا، وأنبیائھ هللا المخاصم األعمى
 على مشرف وأنھ حق، اهللا أن انىوالد القاصى یعرف أن العلمى بالمنطق ونحب
 أخر وما قدم وما مسالكھ، عاقل كل على ویحسب وجوده، لھ ویھب أمره یدیر العالم

  . “ القیوم الحى ھو إال إلھ ال اهللا “
  

* * * * * 
  

 ألقف حتى صبرى وأطلت نفسى فیھ ملكت طویل، جدال المالحدة أحد وبین بینى دار
 ..  شبھات من یوردون ما الساطعة بالحجة وأدمغ إفك، من جعبتھ فى ما آخر
  ؟ اهللا خلق فمن العالم خلق قد اهللا كان إذا :قال
  !! خالق من شىء لكل بد ال أنھ تؤكد االعتراض بھذا أو السؤال بھذا كأنك :لھ قلت
  . سؤالى عن أجب متاھات، فى تلقنى ال :قال
 ذاتھ من وجوده أن أى لق،خا لھ لیس العالم أن ترى إنك دوران، وال لف ال :لھ قلت
 أزًال ذاتھ من موجود العالم ھذا بأن القول تقبل فلماذا موجد، إلى حاجة دون

  ؟ أول لوجوده لیس العالم خلق الذى اهللا إن :یقولوا أن الدین أھل من وتستغرب
 وإذا یقررھا، حین غیرك وتكذب تقررھا حین نفسك تصدق فلماذا واحدة، قضیة إنھا

 المنطق وفق كذلك، خرافة خالق لھ لیس فعالم خرافة، خالق لھ لیس ھًاإل أن ترى كنت
  .. !! علیھ تسیر الذى
  ! ننكره أن نستطیع فال بوجوده ونحس العالم ھذا فى نعیش إننا :قال
  ؟ العالم وجود بإنكار طالبك ومن :لھ قلت
 لیس اؤلنافتس رھیب، طریق فى بنا تنطلق طائرة أو باخرة أو عربة نركب عندما إننا
  !! بصیر قائد یسیرھا أم وحدھا تسیر ھل :ھو وإنما العربة، وجود فى



 معترفان وأنت فأنا علیك، مردود إنھ :لك ألقول األول سؤالك إلى أعود فإننى ثم ومن
 ال أنھ وأرى المادة، إلى بالنسبة لھ أول ال أنھ تزعم إلنكاره، مجال ال قائم، بوجود

  . ھاخالق إلى بالنسبة لھا أول
 من تسخر أن قبل نفسك من فاسخر لھ، أول ال وجود من تسخر أن أردت فإذا

 ..  المتدینین
  ؟ الفریقین إلى بالنسبة واحد العقلى االفتراض أن تعنى :قال
 اإللحاد علیھما یعتمد الذین واالدعاء الفراغ ألكشف معك أسترسل إننى :قلت

 ..  والكافرین مؤمنینال بین سواء فلیس العقلى االفتراض أما وحسب،
 أقامھ، مھندسًا أن خبیرة نظرة بعد فأرى قائم، قصر إلى ننظر ـ وأنت أنا ـ إننى

 وتھیأت مواضعھا فى انتظمت قد وطالءة وحجرة وحدیدة خشبة أن أنت وترى
 ..  أنفسھا تلقاء من لساكنیھا
 فقلت اء،الفض فى یدور صناعیًا قمرًا وجدت أننى األمور إلى نظرتینا بین الفارق

 مدبر مشرف عقل أطلقھ بل :أنا وقلت “ توجیھ أو إشراف دونما وحده انطلق “ :أنت
 .. 
 وبالنسبة عنھ، محیص ال الذى الحق إلّى بالنسبة إنھ سواء، لیس العقلى االفتراض إن
 المؤمنین نحن شتمنا فى مھرة عصرنا كفار كل وإن فیھ، شك ال الذى الباطل إلیك

 ..  والعبقریة والتقدم بالذكاء فیھ أنفسھم یصفون الذى الوقت ىف نقیصة بكل ورمینا
 البحث بھ نستطیع عقًال ونملك مبنیة، سماء وتحت مفروشة، أرض فوق نعیش إننا

  . ونعتقد ونناقش ونستنتج ننظر العقل وبھذا والحكم،
 الناس كان وإذا الفارغة، الدعاوى نرفض كما الغبى التقلید نرفض العقل وبھذا

 یھزءوا أن علیھم فال الفكرى، بتحجرھم ویتندرون الماضى عبید بالرجعیین ءونیھز
 لألسف وھم العلم، باسم العلم منطق ویدوسون العقل، باسم العقل یمیتون بمن كذلك

  .. !! المالحدة جمھرة
 ونستقرئ الذھنیة، والحركة العقلیة الیقظة على باهللا إیماننا نبنى المسلمین نحن لكننا
  . كلھ الكون نواحى فى اإلنسانى الفكر جوالن من األعلى لوجودا آیات

 بوظیفة تنویھًا وجدت الكریم القرآن سور من واحدة سورة من واحدة صفحة فى
 وأول الزمر، سورة ھى السورة ھذه الصعود، سلم فى متتابعة صور ثالث اتخذ العقل

 یستوى ھل قل “ :الجاھلین أقدار من والغض العلم شأن إعالء ھى تطالعك صورة
  . “ األلباب أولو یتذكر إنما یعلمون ال والذین یعلمون الذین

 ھو بل حاكمة عادة أو ثابتة فكرة عبد لیس المسلم أن لتبین الثانیة الصورة تجىء ثم
 یستمعون الذین عباد فبشر “ واألزكى األوثق ویتخیر علیھ یعرض ما یزن إنسان
  )9 :الزمر( “ األلباب أولو ھم وأولئك اهللا ھداھم الذین أولئك أحسنھ فیتبعون القول

 فى النظر أھل أنھم على السیاق ذات فى الثالثة للمرة األلباب أولى ذكر یطرد ثم
 إلى المخلوق من لینتقلوا المختلفة ھاتمجاال فى الحیاة قصة یدرسون الذین اهللا ملكوت
 بھ یخرج ثم األرض فى یعیناب فسلكھ ماء السماء من أنزل اهللا أن تر ألم “ الخالق
 ألولى لذكرى ذلك فى إن حطامًا یجعلھ ثم مصفرًا فتراه یھیج ثم ألوانھ مختلفًا زرعًا

  )21 :الزمر(“ األلباب
 



 لمبتوت اإلیمان أن الخاتم الوحى من الصفحة تلك فى الثالث الصور من وظاھر
  . البلید الفكر أو القاصر النظر أو األعمى بالتقلید الصلة

 عن المسنون الحمأ ینفلق وكیف والثمار، والزھور الزروع فى الخالق إبداع یلحظ إنھ
 كیف ثم والریحان، بالروح حافلة وأكمام أوراق على توزعت شاحبة أو زاھیة ألوان

 والقمام الحطام یعود كیف ثم والحیوان، للناس وأغذیة أكسیة لیكون كلھ ذلك یحصد
 كلھ ذلك صنع من والحدائق، الحقول بھ تھتز قوالمذا الجمال جدید زرعًا أخرى مرة
  ؟

  !! ذلك صنعت األرض :یھذى سكران وكأنھ صاحبى قال
 یختزن أن الشجر وورق تشع أن والشمس تھمى أن السماء أمرت األرض :قلت

  ؟؟ والنشا والعطر والسكر بالدھن تمتلئ أن والحبوب األوكسجین ویطرد الكربون
  ! والسماء األرض فى كلھا الطبیعة أقصد :قال
 على بینھما وما والسماء األرض تعاونت عشائك أو غذائك فى األرز طبق إن :قلت
 جعل عن المسئول ومن ؟ الخلق ھذا فى عنصر كل دور فما فیھ، حبة كل صنع
  ؟ السماء ماء أم األرض تراب أھو حریفًا والفلفل حلوًا التفاح

  !! المعرفة لھذه قیمة وال أعرف ال :قال
  ؟ تصنف ومشیئة مدبر عقل إلى یحتاج ذلك أن تعرف أال :تقل

 األشعة حزم فى أو السباخ أكوام فى نوعت التى واإلرادة أنشأ الذى العقل ترى فأین
  ؟؟

 وال األصل نعرف وال واالرتقاء النشوء سنة على وتطور وجد العالم إن :قال
  !! التفاصیل

 العصر وسالف الزمان قدیم فى كان إنھ :تقولون ! تقولون ما لكم أشرح :لھ قلت
 طول مع ثم الفضاء، أجواز فى تضطرب العمیاء، العناصر من مجموعة واألوان

 فى الحیة الخلیة فنشأت الدھر، أبد تتكرر لن فریدة فرصة سنحت التالقى وكثرة المدة
 الذى الجھل ھو ھذا !!نرى ما بلغت حتى وتنمو تتكاثر شرعت ثم البدائى شكلھا

  !! بھ الدنیا مكابرة من تستحوا ولم علمًا هأسمیتمو
 أنھا تزعمون وجلیلة دقیقة وكائنات تلقائیًا، حلت إنھا تقولون معقدة حسابیة أعمال
 الكبیر باهللا اإلیمان من فرارًا كلھ وذلك !! تعود ولن سنحت فرصة فى بالحیاة ظفرت

!!  
 واآلالم، المآسى بھذه تحفل الدنیا كانت تقول كما إلھ ھناك كان أفلو :ساخط وھو قال

 یمرضون وأطفاًال األذكیاء، فیھ یحتبس وضیقًا األغبیاء فیھ یمرح ثراء ونرى
 ..  منغصین یحیون ومشوھین ویموتون،

 مما أكثر واجتماعیة نفسیة مشكالت إلى یرجع إلحادكم إن ظنى، فیكم صدق لقد :قلت
  !! مھمة عقلیة قضایا إلى یعود

 ومن “ ویسر عسر من یصیبھم ما وفق ویكفرون یؤمنون نم بعید عھد منذ ویوجد
 انقلب فتنة أصابتھ وإن بھ، اطمأن خیر أصابھ فإن حرف، على اهللا یعبد من الناس
  )11:الحج(    “ واآلخرة الدنیا خسر وجھھ على
 أحوال نستعرض إننا ألنفسنا، نرضى أو ألنفسنا نغضب تصف كما أنانیین لسنا :قال

 ..  ترفضھ الذى حكمنا صدرن ثم كافة البشر



 معبر إنھا فیھا، البشر ووظیفة الدنیا الحیاة ھذه طبیعة تعرفون ال أنكم آفتكم :قلت
 أن بد ال خاتمتیھ إحدى إلى المعبر ھذا اإلنسان یجوز ولكى دائم، مستقر إلى مؤقت
 ینجح وعندما شتى، فنون االبتالء وھذا طباعھ، ویھذب معدنھ یصقل بما یبتلى

 واضحة باهللا صلتھم وتبقى طریقھم مألت التى العقبات على التغلب فى ونالمؤمن
 لیقول الشاقة الرحلة تلك بعد اهللا إلى یعودون فإنھم والضراء البأساء ترادفت مھما

  )68 :الزخرف( “ تحزنون أنتم وال الیوم علیكم خوف ال عباد یا “ :لھم
  ؟ االبتالء ھذا ضرورة وما :قال
 على لیحصل عرقًا جبینھ ویتصبب العلم، تحصیل فى اللیالى سھری المرء إن :قلت

 كان فإن للمتاعب، وتعرض بالتجارب تمرس لمن إال كبیر منصب یسند وما الراحة،
 غرابة فأى األرض ظھر على نحیاھا التى القصیرة الحیاة فى السائد القانون ھو ذلك
  ؟ المرتقب للخلود الصحیح الجھاد ھو ذلك یكون أن

 یرـوتصب الخلق حیاة تخالط التى المآسى تسویغ فى فلسفتكم أھذه :ـ مستھزئًا ـ قال
 إن شرور، من تشكو ما حقیقة ـ أوضح بتفصیل ـ سأعلمك :قلت ؟ علیھا الجماھیر

 تنضج وال بھ، إال الحیاة تقوم ال الدنیا، ھذه فى اهللا قدر من قسم :قسمان اآلالم ھذه
 أجزاء بین تكافل “ :العقاد األستاذ یقول كما رفاألم حره، فى إال اإلنسان رسالة

 معنى وال الحاجة، بغیر للكرم معنى وال الخطر، بغیر للشجاعة معنى فال الوجود،
 علیھا وترجح تقابلھا نقیصة بغیر الفضائل من لفضیلة معنى وال الشدة، بغیر للصبر

 .. 
 ومطالبنا النفسیة نافضائل فى یطرد كما المحسوسة لذاتنا فى القول ھذا یطرد وقد “

 نشعر لم ما بالرى نستمتع وال الجوع، ألم بغیر الشبع لذة نعرف ال نحن إذ العقلیة،
 المنظر یسوءنا أن طبیعتنا من یكن لم ما جمیل منظر لنا یطیب وال الظمأ، بلھفة قبلھ

  “..  القبیح
 بما امرئ كل یختبر شأنھ جل اهللا أن إلیھ ینضم العامة الحیاة لطبیعة التفسیر وھذا

 یصرخ وقد وإنسان، إنسان بین الفروق أبعد وما وبیئتھ، نفسھ ویوائم جبلتھ، یناسب
 الخاصة الحیاة أحداث أن والمھم شئون، خلقھ فى وهللا آخر بھ یكترث ال بما إنسان

  . فیھا ریب ال التى اإللھیة العدالة من شامل بإطار محكومة والعامة
 حالة إلى الواحدة النظرة بھا تحیط ال “ :العقاد األستاذ یقول كما العدالة ھذه أن إال

 فى العدل وجوه استیعاب قبل كثیرة بحاالت واإلحاطة التعمیم من مناص وال واحدة،
 ألوانھا من لونًا كلھا الصورة فى تكون قد السوداء البقعة إن . اإللھیة اإلرادة تصریف

 بغیرھا، جمال لھا یتحقق وال ةالصور جمال إلى تضیف التى أو عنھا، غنى ال التى
 كسبناه بما نغتبط أو فنضحك نعود ثم یعجبنا لحادث نبكى قد القریبة حیاتنا فى ونحن

  . “ فواتھ بعد منھ
  . الخلق لھا یتعرض التى اإلرادیة غیر المتاعب إلى الصحیحة النظرة ھى تلك
 أنت طؤكخ فمحوره صاحبى یا منھا تشكو التى الشرور من الثانى القسم أما

  . المنحرفین من وأشباھك
  ؟ تتھمنا فكیف ؟ فوضى من العالم یسود بما لنا عالقة ال وأشباھى أنا :مستنكرًا قال
 قویھ ویجعل سعادتھ، لھ یكفل جیدًا نظامًا للعالم وضع اهللا فإن مسئولون، أنتم بل :قلت

 واعتداء المظالم واقتراف األھواء اتباع من وحذر بفقیره، برًا وغنیھ لضعیفھ عونًا



  . الحدود
 مؤمن وھو أنثى أو ذكر من صالحًا عمل من “ واآلخرة الدنیا خیر ذلك على ووعد

  . “ یعملون كانوا ما بأحسن أجرھم ولنجزینھم طیبة حیاة لنحیینھف
 أن بدل العدوان على وتعاونوا یوصل، أن بھ اهللا أمر ما فقطعوا الناس جاء فإذا

  ؟ آثامھم من المر حصدوا إذا ربھم یشكون یففك التقوى على یتعاونوا
 وفى المستقیم، الصراط عن شروده إلى یرجع شرور من بالعالم أحدق ما أغلب إن

 كثیر عن ویعفو أیدیكم كسبت فبما مصیبة من أصابكم وما “ :شأنھ جل اهللا یقول ھذا
  )20 :الشورى( “

 أقر الراشد المسلك وبھذا ،الزكاة مانعى لقتال جیشًا جرد عنھ اهللا رضى الصدیق إن
 كان صنیعھ فى بھ یتأس فلم غیره تولى فإذا اإلسالم، ونفذ األثرة وكبح الحقوق
  !؟ بالبؤس الحیاة مألت التى األقدار یلوموا أن النقاد على الواجب

  ؟ تعنى ماذا :قال
 اعطلھ من تلوموا أن بدل ولكنكم الجماھیر، إلراحة كافیة اهللا شرائع أن أعنى :قلت

  !! وفعلھ دینھ واتھمتم اهللا على تجرأتم
 بواجبھ یقوم أن من وبدًال األرض، فسدت إذا السماء یلعن أن الناس بعض خسة ومن

  .. !! الدین ورب الدین عن طویل بكالم یثرثر الحق وإقامة الفوضى تغییر فى
 ..  عالج بعد عالج إلى وأفكاركم ضمائركم تحتاج مرضى المادیین معشر إنكم

 إلى تتحول أن توشك األمراض إن :أسألھا الجاد الحوار ھذا بعد نفسى إلى عدتو
 المسلمین الدعاة فى األزمة أن أم السقام ویشفى الجراح یأسو من لدینا فھل وباء،

  ؟ خانقة ستظل
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 مرجریت “ الدكتورة اإلنجلیزیة العالمة أن “ منصور أنیس “ الشھیر الصحافى ذكر
 وقد الكون، ھذا فى نجم أبعد اكتشفت قد “ جرنیتش “ مرصد مدیرة “ برنبریدج

 “ 172 كازار “ المكتشفة الدكتورة علیھ وأطلقت “ كازار “ النجم ھذا الفلكیون سمى
.  

 ذكرنا كما الضوئیة والسنة ضوئیة، سنة ملیون 15600 بمقدار عنا یبعد الجسم ھذا
 میل 186000 × ثانیة 60 × یقةدق 60 × ساعة 24 × یومًا 365( تساوى قبل من

  . )الواحدة الثانیة فى الضوء سرعة وھى
 جدًا ساطع بأنھ النجم ھذا المكتشفة الدكتورة ووصفت الطبیعة، مجلة فى النبأ ھذا ورد

.  
 فى آخر سماوى نجم وجود سجلت إذ الفلكى االكتشاف میدان فى سبق العالمة ولھذه
  .1973 سنة الماضى أبریل

 أحد ال :قالت منھ محدود جانب فى نعیش الذى الكون اتساع عن الدكتورة سئلت ولما
 )120( قطرھا عدسة بھ تسمح الذى بالقدر معرفتى حدود ھى ھذه إن . یعرف

 أكثر الكون، أمامنا التسع وأدق أقدر أجھزة أو أكبر عدسات ھناك كانت ولو بوصة،
  . وأكثر



  !! موجود أنھ ؤكدالم من :جوابھا وكان ؟ موجود اهللا ھل :سئلت
 !! لھذا :وقالت السماء إلى فأشارت ؟ لماذا ولكن :لھا قیل

 بعض سألھ “ النسبیة “ نظریة “ أینشتین “ أعلن عندما قرن بنصف ذلك قبل ومن
  ؟ موجود اهللا ھل :الناس
  !! موجود ریاضیًا :الرد وكان
  ! موجود :قال ؟ وكونیًا :وسئل

  . “ السماء إلى وأشار “..  لھذا :الجواب وكان ؟ لماذا :لھ قیل
 فى التأمل على اإلیمان یبنى وھو السماء، عن الحدیث أكثر الكریم القرآن إن أقول

 بنیناھا والسماء “ قوانینھ واستقامة مادتھ وخصائص ودقتھ سعتھ فى والنظر الكون
 وزیناھا بروجًا السماء فى جعلنا ولقد “ )51 :الذاریات( “ لموسعون وإنا بأید

 “ معرضون آیاتھا عن وھم محفوظًا سقفًا السماء وجعلنا “ )16 :الحجر( “ للناظرین
 
  )32 :األنبیاء(

 تحسھا السحیقة وأبعادھا النجوم عن الحدیث فى مثیرة معجبة علمیة إیماءة وھناك
 “ عظیم تعلمون لو لقسم وإنھ النجوم بمواقع أقسم فال “ :تعالى قولھ تقرأ وأنت

  )76:الواقعة(
 البشرى العقل مستوى فوق كبیرة حقائق ھناك أن إلى تشیر “ تعلمون لو “ جملة نإ

 كان إذا..  ربما ؟ األخیرة الفلكیة الكشوف أوضحھا على ترى المواقع، بھذه تتصل
 الحدیثة المراصد فى یروا لم إنھم..  الوحى ابتداء عھد فى الناس إلى متجھًا الخطاب

 وبھرھم عرفوا، فقد العصر ھذا أھل أما..  عجائب من فیھا وما الزرقاء القبة أسرار
 ذلك ومع “ باطًال ھذا خلقت ما سبحانك “ :تقول أن جمھرتھم واضطرت عرفوا ما

 التى آالتھم فإن عنھم، زوى ما إلى بالنسبة تافھ شىء اآلن العلماء عرفھ ما إن فنقول
 إلى موجھًا القرآنى الخطاب ویبقى الكثیر، عن وعجزت القلیل أرتھم علیھا اعتمدوا
 عظیم تعلمون لو لقسم وإنھ النجوم بمواقع أقسم فال “ سواء على والمحدثین األقدمین

“ .  
 ..  جاللھ جل خالقھ منھ وأكبر كبیر، الكون إن

 علم فى یسیرة قراءات بعد إال فوقھا نحیا التى األرض ضآلة أعرف لم أنى وأعترف
 وآخركم أولكم أن لو عبادى یا “ قدسىال الحدیث معنى فھمت فقط بعدھا الفلك،

 یا . شیئًا ملكى فى ذلك زاد ما منكم واحد رجل قلب أتقى على كانوا وجنكم وإنسكم
 ما منكم واحد رجل قلب أفجر على كانوا وجنكم وإنسكم وآخركم أولكم أن لو عبادى
  . )وغیره القیامة، فى الترمذى رواه( “ شیئًا ملكى من ذلك نقص
 الوحى صاحب مع أردد جعلنى األعلى الخالق عظمة عن شعاع رتىبصی فى أومض
 الیھود أساطیر أكذب جعلنى ما القانت التسبیح ھذا اآلخرین، فى بشر وأصدق الخاتم

 مع صراع فى اشتبك أو إبراھیم، عبده مع یأكل جلس بأنھ اهللا تصف التى والنصارى
  !! یعقوب عبده
 واألرض، السموات بدیع والمغارب المشارق رب یوصف أكذلك..  ! اللغو لھذا قبحًا

  ؟؟ واألرض السموات جاعل
 یصف إلیھ وأستمع بأدب آیاتھ وأتدبر بإعزاز، إلیھ أنظر الكریم القرآن إلى وعدت



 :فیقول بربھم الجاھلین
 مطویات والسموات القیامة یوم قبضتھ جمیعًا واألرض قدره حق اهللا قدروا وما “

  . )67 :الزمر( “ یشركون اعم وتعالى سبحانھ بیمینھ
 إن ؟ العالى النظر ھذا إلى الیقین یحتاج ھل ؟ وحدھا السماء فى التأمل لماذا لكن

 لنعتبر ـ قرب عن ـ فیھا ننظر أن یمكننا علیھا، نعیش التى واألرض أنفسنا ھناك
 )21 :الذاریات( “ تبصرون أفال أنفسكم وفى للموقنین آیات األرض وفى “..  ونتعلم

 
 قریبًا تلعب طفلتى وكانت ومراجعة، استغراق إلى تحتاج علمیة مسألة فى أفكر تكن

 آالف ألربعة نماذج وھى أنا :قلت..  شىء تفكیرى من یعنیھا وال إلّى تنظر منى
 الشمس أمھا حول بقدر تدور اهللا فضاء فى الطائرة الكرة ھذه یسكنون أكثر أو ملیون

 .. 
 وطریقتھ داخلھ یعیش الذى وعالمھ الخاص، فكره المؤلفة األلوف ھذه من فرد لكل
  . األمور على والحكم الفھم فى

  ؟ تصیر إالم األدمغة، ھذه بھ تنیر الذى التیار انقطع لو ترى
 عالمھ علیھا ویقوم بھا یتحرك التى تالفیفھ مخ كل وفى ینقطع، لم إنھ حال كل على

 جمیعًا الخالئق قلوب صابعھأ احتوت من سبحان كلھ، ھذا أبدع من سبحان . الخاص
  . یشاء كیف یصرفھا

 على السماء وداللة المكتشفة الكواكب على منصور أنیس األستاذ تعلیق إلى وعدت
 ندرك ال التى وأبعاده وعظمتھ الكون ضخامة من الرغم على “ :یقول إنھ اهللا، عظمة

 اإلنسانى، مالجس من وأسھل اإلنسانیة النفس من أبسط الكون ھذا فإن حدودًا لھا
 ..  الحیة الخلیة من وأصغر

 أروع الحى الكائن فى الحیاة إن نفسھا، الحیاة تكوین فى تبرز العالم عظمة إن “
 عیوننا عن بعیدًا السحیق الفضاء فى یدور ملتھب نجم من وأصعب وأعقد وأعمق

 ..  وعدساتنا
 فالذى وبینك، بینى التى المسافة من جدًا أقرب القمر وبین بینى التى المسافة إن “

  وغیر صعب وبینك بینى
 ..  مفھوم

 فى غابر نجم أى من أعظم وحجمھ وزنھ دق مھما حى كائن أى كان ھنا ومن “
 ..  األفق

 فى وإنما ـ وحدھا ـ السماء من نستوردھا اهللا وجود على أدلة إلى حاجة فى لست “
  . “ واإلبداع الخلق معجزات أعظم توجد قدمیك وتحت وجسمك نفسك
 لیعرف فلكیًا المرء یكون أن الضرورى من لیس..  كثیر صدق الكالم ھذا وفى

 وعلمھ وحكمتھ اهللا قدرة عن یعرف أن یستطیع العادى الرجل إن..  ربھ عظمة
  . یأكلھ ما إلى فقط نظر أنھ لو ولبھ قلبھ فى اإلیمان ینمى ما ورحمتھ

 محمد( “ لھم مثوى والنار . نعاماأل تأكل كما ویأكلون یتمتعون “ كثیرین ناسًا ولكن
12(  
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 ویزعمون حیاء، دون إلحادھم یعلنون متعلمین أشباه ناس اإلسالمیة األمة أرجاء فى
 لألفكار معتنقون القدیمة، باألفكار ضائقون للمعرفة، عشاق الرجعیة، على ثوار أنھم

  !! الحدیثة
 فى وأتأمل مسالكھم فى فأتفرس لناس،ا ھؤالء من صورًا طریقى فى لقیت ما وكثیرًا
  ! التقلید كراھیة فى مقلدون ھناك :اهللا رحمھ العقاد كلمة أذكر ثم وأحوالھم، أقوالھم

 ..  والعلماء العلم ینكرھا خادعة تعلة فھو وكشوفھ والكون وتقدمھ، العلم حدیث أما
 فى وتردیدھا أخرى بیئات بھا أوحت لكلمات نقلھم الناس أولئك على نلحظھ ما وأول
  !! والنتیجة والباعث والمكان الزمان الختالف حساب أى دون بالدنا

 عنھ یؤثر ومما . شدیدًا باهللا كفره وكان ملحدًا، “ نیتشھ “ األلمانى الفیلسوف كان لقد
 األجراس دقات إلى األحد صباح فى نستمع عندما “ الدین على الھجوم فى قولھ

 كان عام ألفى منذ صلب یھودى أجل من كلھ ھذا إن ؟ ممكن أھذا :نتساءل القدیمة
 ..  برھان إلى یفتقر زعم وھو !! اهللا ابن إنھ یقول

 قدیم أثر عصرنا إلى بالنسبة ھى ـ نیتشھ یقول ھكذا ـ المسیحیة العقیدة أن جدال ال “
 على فیھ نحرص الذى الوقت فى بھا إیماننا كان وربما السحیق، الماضى من نابع

 أطفاًال أنجب إلھًا فلنتصور مفھوم، غیر شیئًا نعتنقھ رأى لكل دقیقة براھینب اإلتیان
 آخر عالم من خوفًا علیھا نفسھ ھو یحاسب ثم اهللا إلى ترجع وخطایا غانیة، زوجة من

 من بعث قد شبح وكأنھ مخیفًا، ذلك كل یبدو لكم ! إلیھ المدخل ھو الموت یكون
  ؟ “ یصدق زال ما ھذا أن أحد أیصدق ! السحیق الماضى

 یفتنوننا أنھم یحسبون الناس، بعض جرثومتھ یحمل الذى ھو اإللحاد من الطراز وھذا
 ..  رسالتنا عن ویصرفوننا دیننا عن المسلمین نحن بھ

 على بالحقد الظھور حب أو المركب، بالنقص األعمى التقلید فیھ یختلط طراز وھو
 وكشوفھ المؤكدة بحوثھ وأن لدین،ا ضد المادى العلم بأن الزعم أما..  المجتمع
 .. ! الصراح الكذب ھو فھذا األلوھیة بإنكار تنتھى الرائعة

 فى وتكاد األعلى، الوجود إثبات فى مقاالتھم تشابھت والفلسفة العلم أساطین إن بل
 ..  وتمجید توحید من الكریم القرآن إلیھ انتھى ما إلى تنتھى هللا وصفھا

 القول كان حیث أوربا فى والدین العلم بین وقع قد یدًاشد خصامًا أن ننكر ال نحن
  !! إلحادًا الشمس حول بدورانھا والقول كفرًا، األرض بكرویة

 ھنا سیئة آثارًا تركت العلم وطبیعة الدین حقیقة بین المفتعلة الجفوة ھذه أن ریب وال
 الدین تجرید نفإ یسوغ، ال الحق لإلیمان التجھم فى ھذا على االعتماد أن بید وھناك،

 قد الحقیقة عن البحث فى السوى للنھج العلم والتزام بھ، لحقت التى الشوائب من
  :شأنھ جل بقولھ یذكرنا شریف بصلح انتھى

 أنھ بربك یكف لم أو الحق أنھ لھم یتبین حتى أنفسھم وفى اآلفاق فى آیاتنا سنریھم “
  “ شھید شىء كل على

  . )فصلت(
 للمادة، إال وجود ال أنھ السائد الزعم وكان الماضى، القرن بدعة ھى المادیة كانت
 ھذا بعد الدین وأن تستحدث، وال تفنى ال المادة وأن محض عدم المادة وراء ما وأن



  !! لھ مكان ال أمسى كلھ
 من تنسف الماضى مقررات فإذا وجھھا عن تكشف العلمیة الحقائق مضت ثم

 مادیًا تصورًا األمور یتصور العلم كان “ :ازانىالتفت الوفا أبو الدكتور یقول أصولھا،
 إلى النظر الطبیعیة ببحوثھ فغیر “ أینشتین ألبرت “ الشھیر العالم جاء أن إلى بحتًا

 درسنا :قائًال ذلك “ راسل “ اإلنجلیزى الفیلسوف صور وقد حاسمًا، تغییرًا المادة
 حللھا إذ وعفویتھا، صالبتھا فقدت قد الحدیث العلم عند المادة فوجدنا الطبیعى العالم

 تعود ذرة وكل ذرات، إلى تنحل منھا مجموعة كل ذریة مجموعات إلى العلماء
 فإذا التحلیل، فى العلماء مضى ثم سالبة، وأخرى موجبة كھارب إلى فتنحل بدورھا

  !! إشعاعات إلى تتحول نفسھا الكھارب ھذه
 أن على یبرھن ما الطبیعة علم فى لیس “ العبارة بھذه كالمھ “ راسل “ وختم

  . “ العقلى العالم خصائص عن تختلف الطبیعى للعالم الذاتیة الخصائص
 !! حقًا مثیر شىء األشعة من أصول إلى الضخم الكون ذلك انتساب :نقول ونحن
  ؟ نراھا التى األشكال ألوف على ووزعھ حركتھ وجمد النور كثف الذى ما ترى
  !! نفسھ تلقاء من ذلك تم :لك یقول سفیھًا تعدم لن إنك

 عن تصدر العالم عواصم فى الصحف إن :أیضًا لك یقول أن مستعد القائل وھذا
 ما غیر من تلقائیًا واألرقام الحروف منسقة والصور والتعلیقات باألخبار ملیئة دورھا

  ! ترتیب وال تبویب وال إعداد وال إشراف
 تلقائیًا الفخم العالم ھذا فى والحیاة الموت خلق من التصور إلى أدنى ذلك إن لعمرى

  !! األفاكون یأفك كما
  . المنزلق ھذا یأبى علمھ ویقدر نفسھ یحترم عاقل أى لكن

 باهللا اإلیمان یؤثر “ أینشتین “ العالمة جعل ما ھذا ولعل :التفتازانى الدكتور یقول
 یدعى ىأمریك صحفى وبین بینھ حوار دار وقد ضده، تختلق التى الشبھات ویرفض

 وال !! ملحدًا لست إننى :بحسم العالم الرجل فیھ قال الموضوع ھذا فى “ فیرك “
 أن من نطاقًا أوسع المسألة إن ؟ الوجود وحدة أنصار من بأنى القول یصح ھل :أدرى
  !! المحدودة عقولنا بھا تحیط

 الذى بالنحو أو الھنود، یعرفھ الذى الوحدة مذھب یعتنقون ممن العالم ھذا لیس [
 اهللا یرى إنھ :یقول أن یرید ولكنھ األخرى، الدیانات بعض إلى الھندوكیة من تسرب

 واآلخر األول ھو “ كلھ الكون مجالى فى العظمى صفاتھ ویلمح شىء كل فى
 فیعبر اإلسالم یعرف ال أنھ الرجل وعذر “ علیم شىء بكل وھو والباطن والظاھر

  .. ] المأثور التعبیر
 العالم، ھذا بھ الذ الذى اإلیمان ھز بھا یرید أخرى بطریقة سؤالھ إلى الصحفى وعاد
 معادلة فى الطاقة ویحبس منحنیان، والمكان الزمان أن یكتشف الذى الرجل إن :فقال

  !! المحدود غیر وجھ فى الوقوف یھولھ أال بھ جدیر واحدة
 عظم من غبل مھما البشرى العقل إن :مثًال لك أضرب أن لى اسمح :أینشتین فیرد

 ما أشبھ نحن !؟ بخالقھ فكیف بالكون اإلحاطة عن عاجز التفكیر وسمو التدریب
 ھى ثم جدرانھا، فغطت السقف إلى كتبھا ارتفعت كبیرة مكتبة داخل بطفل نكون
 ال ولكنھ الكتب، ھذا كتب ما شخصًا أن یعلم الطفل ھذا إن . اللغات بشتى مؤلفة

 بھا كتبت التى اللغات یفھم ال ھو ثم لھا كتابتھ كانت كیف وال ھو، من بالضبط یعرف



!!  
 یشمل غامضًا ونظامًا الكتب بھا رتبت معینة طریقة ھناك أن الطفل یالحظ وقد

  . كنھھ ندرى وال أثره نحس نظامًا وأوضاعھا، صفوفھا
  !! والتثقیف العظمة من بلغ مھما اإلنسانى العقل موقف ھو القصور ذلك إن

 أن العظیمة العقول أصحاب حتى أحد وسع فى ألیس :یسأل ریكىاألم الصحفى وعاد
  ؟ اللغز ھذا یحل

 اهللا كنھ معرفة عن یعجز ولماذا مؤمن، ھو لماذا یعلل أخرى مرة أینشتین فأجاب
 النوامیس ھذه نفھم ونحن معینة، لنوامیس خاضعًا الترتیب بدیع كونًا نرى “ :فقال
 تھیمن التى الخفیة القوة تدرك ال المحدودة عقولنا نولك باهللا فنؤمن اإلبھام یشوبھ فھمًا
  . “ النجوم مجامیع على

 دون بعض فوق بعضھا تتراكم الضخم العالم ھذا منھا یتكون التى المواد كانت لو
 األبعاد فإن !! عریض وثراء واسع غنى على وحدھا كثرتھا لدلت حكمة أو تبصر
  !! مذھلة الكون لھذا اآللیة

  . والفوضى الجزاف عن یكون ما عدأب األمر لكن
 العالم ھذا عن نكون یجعلنا المجرة إلى الذرة من الكون فى المتغلغل العقلى والبناء
  . أخرى صورة الدقیق

 جیمس سیر “ اإلنجلیزى الفلكى أقوال من بل أنفسنا عند من الصورة بھذه نأتى ولن
 عظیم بفكر شبھًا أكثر یلوح لكونا بدأ لقد “ :المثیرة العبارة بھذه ینطق الذى “ جینز

  . “ عظیمة بآلة منھ
 وتؤدى بھا تدور التى الطریقة فى بل نراھا التى اآللة ضخامة فى تكمن ال الروعة إن

  . والتقدیر والضبط الموازنة حبكة فى وظیفتھا،
  . المحدود أثره إلى یتجھ أن قبل الحاسب الواضع العقل إلى اإلعجاب یتجھ ثم ومن

 إنھ ؟ نرى ماذا المخلوقات صنوف من إلیھ ننظر ما بین اإلنسانى عقلنا إلى ولننظر
 واألحیاء األرض سكان من المؤلفة األلوف أدمغة فى ویخفى یبدو قدیر ذكى كائن

 الماء من ؟ العقل ھذا تولد أین من سیوجدون، والذین وجدوا الذین والراحلین،
 الخالق من نفحة إنھ ریب، وال مضحك فرض ھذا..  الحدائق كأعشاب والطین
  . وحده األعلى

 غیر من النقاد بعض یفترضھا التى المقدمات نذكر أن یجب :جینز جیمس سیر یقول
 أصبح قد أنھ رأیى فى ذلك وسبب مادیًا، تصویرًا نصوره أن لنا یبیح ال فالكون علم،

 مسیطرة أو مدبرة قوة دالئل الكون فى واجدون أنا العمیقة الفكریة المدركات من
 (!) ریاضیة أنھا بھ نصفھا ما خیر مشترك، شىء الفردیة عقولنا وبین بینھا یوجد
  . “ التعبیر ھذا من أصلح اآلن نجد ال ألننا

 وھو راعھ لقد األسلوب، بھذا اإللھى اإلبداع وصف فى معذور اإلنجلیزى والعالمة
 علوم تسجد دقة واالنطالق والدوران والغروب الشروق نظام فى یجد أن راسخ فلكى

 أو العاطفة ھو لیس علیھا المشرف التفكیر إن “ :فقال محرابھا، فى الریاضة
 !! ریاضى علمى تفكیر بطریقة التفكیر فى الرغبة ولكنھ الجمال، تقدیر أو األخالق

 تلك فكر شكل على فیھ توجد الذى الكلى للعقل أثرًا اإلنسانى العقل اعتبر إنھ بل
 فى كبیر حد إلى متفقة اآلراء أن إلى أخیرًا انتھى ثم عقولنا، ھامن نشأت التى الذرات



 مادیة، غیر أى “ آلیة غیر حقیقة نحو یتجھ المعرفة نھر أن إلى الطبیعى العلم میدان
  “ . المتعال الكبیر اهللا إلى أى

 الكبار، ورواده الحدیث العلم أئمة ویحكم الكبار، الكون علماء یفكر النحو ھذا على
 ھذه بالدنا فى “ كبیر “ لصحافى قرأت عندما سخریة أى بسخریة شعرت ولذلك
 العقائدیة الوثائق أخطر یجعل أن یوشك العلمى التقدم إن “ :السمجة الغبیة الكلمة
 عوامل علیھا وعدت صفحاتھا، وبلیت لونھا، حال التى القدیمة البردیات من نوعًا

 لھا یخصص أن أثرھا على بقاءلإل الضرورى من وأصبح والتآكل بالتعریة الزمن
  . “ التاریخ متاحف فى مكان
 وإرسال القضایا تناول فى الجھالء ومنطق العلماء منطق بین الفرق أوسع ما :قلت

  . السھولة بھذه كلھ اإلیمان یمحى ھل . األحكام
 “ عقًال لیس العالم “ بعنوان كتابًا رأیت عندما سخریة أى بسخریة كذلك شعرت ولقد
 وتلقى وبیروت، القاھرة قھوات على عمره أغلب وقضى نجد فى ولد شخص ألفھ

  ! والمعقدین المعلولین بعض یسطرھا التى الشاحبة األوراق من علمھ أكثر
 األلوھیة ینكر الفیزیاء أو للكیمیاء مختبر وال مرض فى یومًا یعمل لم الذى المسخ ھذا

 طبعًا الكونیة، المعارف قادة من “ أینشتین “ أمثال إلیھا وصل التى النتائج ویسفھ
  .. !! نابغة وھو قاصرون وألنھم تقدمى، وھو رجعیون ألنھم

 والفالسفة العلماء بعض ھناك فإن الصغار للملحدین صورة أنھ ملحد كل أتھم ولست
 یجزم ھؤالء ألقوال المتتبع أن بید وغایاتھ، وقواعده لإلیمان تنكروا ـ قلة كانوا وإن ـ

 على قصورًا یبنون ثم ویفترضون یخمنون فھم جرىء تزویر العلم إلى ھاانتساب بأن
  ! رمال

 العناصر أن یزعمون فھم الضحك، یثیر الخلیقة بدایة عن كالمًا لبعضھم قرأت وقد
 فتكونت (!) أبدًا بعد تتكرر لن فرصة وسنحت اعتباطًا، تفاعلت السحیق األزل فى

 ..  نرى الذى النحو ىعل وتتنوع تنمو أخذت ثم الحیاة جرثومة
  !! مخبول إال علم بأنھ یصفھ وال محترم عقل عن یصدر ال كالم وھذا

 كنت وما أنفسھم خلق وال واألرض السموات خلق أشھدتھم ما “ العظیم اهللا وصدق
  .“ عضدًا المضلین متخذ

 أم قدیم كائن أنا ھل :السؤال ھذا نفس سألت ـ األدلة بعض أناقش وأنا ـ أنى وأذكر
  ؟ جدید مخلوق

 ثارت شبھة ولكن !! ریب بال حادث فأنا كذا، سنة ولدت لقد :القاطع الجواب فكان
 ومن منك أجساد فستكون تموت وعندما قبلك، ھلكوا الذین مادة عن تخلفت إنك :تقول

 األنا “ ھذه إن..  أنا روحى فى بھ أسلم فلن األجساد فى بھذا سلمت إذا :فقلت ! غیرك
 عدم بعد وجدت مستقل جدید كائن بأنى مستیقن وأنا الكبرى، حقیقتى ھى المعنویة “

  ؟ شىء ال من أبرزنى فمن محض،
 المنحة ھذه رب فمن وشعورى، وجودى بدایة فى أشك حتى معتوھًا لست إننى

 شیئًا یكن لم الدھر من حین اإلنسان على أتى ھل “ تعالى قولھ فتلوت ؟ الخطیرة
 . محضًا عدمًا فیھ كان وقت اإلنسان على أتى لقد أى یرىتقر االستفھام [ . مذكورًا
 فجعلناه نبتلیھ أمشاج نطفة من اإلنسان خلقنا إنا ] اإلنسان سورة صدر فى واآلیات

  . “ بصیرًا سمیعًا



 المادة قدیم ھو ھل مماتى بعد وأنضوه حیاتى فى أحملھ الذى الجسد قصة إلى وعدت
 ؟ عشواء خبط ھكذا سویًا بشرًا یتمثل أن یمكن لوھ ؟ یوجد كیف :العلم فسألت ؟ حقًا

  ! بالبویضة المنوى الحیوان التقاء من أمره أول یتخلق الولید إن :العلم فقال
 ملیون مائة قرابة منھ الواحدة الدفقة فى توجد دقیق كائن ؟ المنوى الحیوان فما

 لإلنسان مادیةوال المعنویة الخصائص یمثل المؤلفة األلوف ھذه من واحد كل حیوان،
  . الخ..  الھدوء أو والشدة الغباء أو والذكاء البیاض أو والسواد والقصر الطول من

 البویضة إلى الكثیفة األلوف ھذه من ـ غیر ال ـ واحد بوصول اإلنسانى التكون ویبدأ
  . البقیة وتفنى

 فى ابحةالس الحیوانات ھذه صنع الذى من :ألسأل ھذه االبتداء نقطة عند فألقف :قلت
  ؟ خلت أجیال من اآلدمیة الساللة لخصائص الحاملة سائلھا،

  ! الجسم فى غدة :قالوا
 واحد طراز من كائن ملیون مائة خلق على واالقتدار والوعى الذكاء أوتیت غدة :قلت

 الغباء، أو الذكاء صنع فى نفسھا تلقاء من تتصرف اللحم من دراھم مجموعة !
  ؟ الغضب أو والحلم

  :تعالى قولھ وتلوت !! العقل مغیب إال ھذا دقیص ما
  ] 58 :الواقعة [ “ ؟ الخالقون نحن أم تخلقونھ أأنتم . تمنون ما أفرأیتم “

 :لنا تقول وكأنھا الجلیل، الخالق مشیئة تبرز وھى العلیا اإللھیة القدرة أدوات أمام إننا
 من ألوفًا تمر لحظة لك فى یخلق ألیس ! غرابة شائبة فیھ لیس للعالم اهللا خلق إن

  ؟؟ النبات من وصنوفًا الدواب، من وألوفًا الناس
 یستطیع بحیث التاریخ ذمة فى وأمست وانتھت، وقعت فلتة لیس الخلیقة إبداع إن

 فى یوم كل أعیننا أمام یقع الصفر من اإلیجاد إن..  ال..  فیھا یجادلوا أن المكابرون
  . المراء ھذا فلم األحیاء عالم

 من صنوفًا بر كل وفى وقت كل فى یخلق یزال ال واألرض السموات دیعب إن
 سوف ما أو أول خلق من كان ما ینكر فكیف لھا، حصر ال والجلیلة الدقیقة األحیاء

  ؟ وجزاء بعث من یكون
 فى سیروا قل . یسیر اهللا على ذلك إن . یعیده ثم الخلق اهللا یبدئ كیف یروا لم أو “

 شىء كل على اهللا إن . اآلخرة النشأة ینشئ اهللا ثم الخلق دأب كیف فانظروا األرض
  . ] 20 :العنكبوت [ “ قدیر

 ضابط دون الفضاء فى یجرى الدوار الفلك أن یرى الناس بعض أن جدًال ولنفرض
 قد الثغر، مفتر الخد مورد العین المع الرحم ظلمات من الخارج الولید وأن رابط، وال

  بطن فى ما شىء حسنال التقویم ھذا على صنعھ
  !! األم

 الزعم ھذا یجعل الذى فما الكالم ھذا وقال رأسھ ركب الناس بعض أن لنفرض
 جمود بأنھ اإلیمان منطق یوصف حین على وتقدمیة علم بأنھ یوصف السخیف
  ؟ ورجعیة
  ! عظیم بھتان ھذا سبحانك

 إنسانیًا ارتكاسًا الواقع فى یمثلون الذین التقدم أدعیاء عن األستار لتھتك األوان آن لقد
 ..  وكشوفھ والعلم وذكائھ بالعقل الصلة مبتوتة والخیر الشرف عدیمة جاھلیة إلى



 ھذا ساور فإذا علیھ، جدواه فى أو یعتنقھ الذى الدین حقیقة فى الناس بعض شك ربما
 من یقرب بل الظن، ھذا لھ یعرض امرئ آخر العربى فإن اهللا، خلق من أحدًا الخاطر

  . یساوره أن ستحیلالم
  . الزرع على والماء الضیاء كفضل العرب على اإلسالم فضل أن ذلك

 وجعل عدم، من أوجدھم أقول بل خوف، من وآمنھم جوع من أطعمھم أقول ال
 ..  حضارة وأنشأ دولة بھم وأقام حقیقة، السمھم

 العرب ءجا لما اإلسالم لكن البشرى، للنشاط مخدرة عقاقیر العقائد بعض تكون قد
 بھا یحلم لم وأدبیة مادیة آفاق إلى بھم وطار صفھم، ووحد عقولھم، وأثار شحذھم
 شقھ الذى المجد طریق فى العرب ومضى أعداؤھم، أو أصدقاؤھم تخیلھا وال آباؤھم

 ینكره ال ما القریب ماضیھ على وأفاءوا یجھلھم، قبل وكان للعالم فعرفھم لھم اإلسالم
  ! كفور متعصب إال

 عنھ تخلوا إذا یتقھقرون فھم الدین، بھذا والعالمیة الذاتیة العرب مكانة تبطتوار
  . حقوقھم وتحترم بھ تشبثوا إذا ویتقدمون یرتقون وھم . حماھم ویستباح

 مواریثھا من تخففت بعدما إال التحلیق تستطع لم أخرى أمم فى عرف ما عكس على
  !! جزءًا أو كال الدینیة

 عاتیة براثن من حریتھم یستخلصوا أن العصر ھذا فى لجزائرا مسلمو استطاع وقد
  ! الشھداء من ونصف ملیونًا الخالص ھذا ثمن یدفعوا وأن
 بما اإلسالم..  القاسى الكفاح ھذا وقود كان وحده اإلسالم أن ھنا تقریره ینبغى وما

  .إباء من األفئدة فى غرسھ
 قرن خالل فقدوھا التى عروبتھم نیستعیدو بدءوا باستقاللھم الجزائریون ظفر فلما

 ویتفاھمون بالعربیة ینطقون والجماعات األفراد لجعل مشروعات ووضعت وربع،
 والدواوین الشوارع فى وسیادتھا الفرنسیة زحف أمام تبید اللغة ھذه كادت بعدما بھا
!!  
  . حیاتھا وصانع نعمتھا ولّى للعروبة بالنسبة اإلسالم إن

 فى الزمان من ردحًا عاش فرنسى شیوعى وھو “ رودیھجا “ مسیو اعترف وقد
 العزیز الكفاح ھذا شرر أوقد الذى ھو وحده الدین بأن الجزائریة التحریر جبھة

  . الشعوب مخدر بأنھ یوصف أن یستحیل اإلسالم وأن الغالى
 كال، كال خاص، دم أو بساللة غیره یفضل مختارًا شعبًا العرب من یجعل ال واإلسالم

 ھذه یحملوا أن العرب إلى وكل ثم عادلة، وشرائع راشدة تعالیم لعباده اختار اهللا إن
 ..  شاء من ولیعلموھا بھا لیعملوا والشرائع التعالیم

 أمة منھا تنطلق محددة، مبادئ إنھا..  قومى استعالء أو عنصریة نعرة كل یأبى واهللا
 فإن تصعد، المبادئ لھذه ءبالوفا لنفسھا، فیدعھا عنھا تند أو اهللا، بعین فتكون ما

  . ھبطت فرطت
 كنتم إن األعلون وأنتم تحزنوا وال تھنوا وال “ أحد فى للمنھزمین اهللا یقول ولذلك

 بالطاعة كلھا األمة وینصح اإلیمان، قرین فالعلو ] 139 :عمران آل [ “ مؤمنین
 تسالماالس ورفض بالمقاومة یأمرھا ثم والھوان، بالطرد عدوھا ویتھدد واإلصالح

 أطیعوا آمنوا الذین أیھا یا “ بربھا موصوًال حبلھا أبقت ھى إن لھا المستقبل وسیكون
 ثم اهللا سبیل عن وصدوا كفروا الذین إن . أعمالكم تبطلوا وال الرسول وأطیعوا اهللا



 یتركم ولن معكم واهللا األعلون وأنتم تھنوا فال لھم، اهللا یغفر فلن كفار وھم ماتوا
  . ] 35 :حمدم [ “ أعمالكم
 سلوك تفضیل ھو ما أمة تفضیل أن بینة فكرة یعطى الثالث اآلیات ھذه فى والتدبر
 العزة أساس الواضحة واالستقامة الشریف اإلیمان وأن لون أو دم تفضیل ال ومنھج،

 سلمًا یقبلوا أن یجوز فال وھزائم صعاب من المسلمون القى مھما وأنھ المنشودة
  . أنفسھم من لدنیةا یعطوا أن وال مخزیًا

  . لھ وعملوا بھ آمنوا ما جانبھم یذل ولن اهللا إلى یركنوا أن ولھم
  :مرحلتین فى نتابعھا أن یمكن األمة یبنى وھو اإلسالم صنعھا التى العزیزة والیقظة
  ! األقویاء علیھا ویتجرأ الضیم تتوقع قلة المسلمون كان یوم المكى، العھد فى األولى

 ھوان لكل ویتنكروا بحقھم، ویشمخوا یثبتوا أن المحن ھذه إبان مونالمسل أمر لقد
 عن ال ملحوظة قدرة فعن عفوا فإن علیھم، اعتدى ممن ثأرھم ویطلبوا بھم، ینزل

  !! مرفوض ادعاء
 اهللا عند ما یؤثرون الذین اآلخرة طالب المكیة الشورى سورة وصفت كیف انظر
 بینھم شورى وأمرھم الصالة وأقاموا لربھم ااستجابو الذین “ إنھم الدنیا، ھذه على
 سیئة سیئة وجزاء ! ینتصرون ھم إذا البغى أصابھم إذا والذین ینفقون رزقناھم ومما
  . ] 38 :الشورى [ “ الظالمین یحب ال واهللا اهللا على فأجره وأصلح عفا فمن مثلھا

 أذنابًا الدنیا فى یعیشون الذین لیسوا ـ المكیة السورة وصفتھم كما ـ اآلخرة فطالب
  :تافھین قومًا یصف الشاعر یقول كما أو مغموصین، ضعافًا أو مستباحین

  تیم تغیب حین األمر ویقضى
 شھود وھم یستأمرون وال
 

 الدنیا الحیاة ھذه على أنفسھم یفرضون اآلخرة بالدار المؤمنین ھؤالء إن ال، ال،
 ویعلم وسخطھم، ضاھمر ویزن حسابھم یحسب أن على والصدیق العدو ویكرھون

 ینتصرون، علیھم بغى إذا ألنھم مستطیر، وشر محذور أذى علیھم العدوان نتائج أن
 كذلك ھو بل كلھا، للجماعة األدبى للحق بالنسبة ذلك ولیس ! بمثلھا السیئة ویلطمون

  :وسلم علیھ اهللا صلى النبى سئل فقد الخاص، مالھ فى الفرد حق إلى بالنسبة
 ..  مالى أخذ یرید رجل جاء إن أرأیت “
 ..  ؟ قتلتھ إن أرأیت :قال . قاتلھ :قال “
 ..  ؟ قتلنى إن أرأیت :قال . النار فى ھو :قال “
  ] اإلیمان كتاب فى مسلم [ “ شھید فأنت :قال “

  ؟ والجماعات األفراد تخدر التى ھى الوصایا ھذه ھل
  ! عظیم بھتان ھذا سبحانك

 األبیة الروح ھذه من ینبع توجیھًا نجد المدنى العھد لىإ المكى العھد تجاوزنا فإذا
  . الشامخة

 الدار فى للسقوط أول مرشح واستكانة ضعف فى الحیاة وقضاء جریمة الھوان إن
  . اآلخرة

 فى عاشوا الذین وبین الموت مالئكة بین الحوار ھذا الكریم القرآن أثبت ھنا ومن
  . ذل وأحالس متاع سقط الدنیا



 فى مستضعفین كنا :قالوا ؟ كنتم فیم :قالوا أنفسھم ظالمى المالئكة توفاھم ینالذ إن “
 جھنم مأواھم فأولئك ؟ فیھا فتھاجروا واسعة اهللا أرض تكن ألم :قالوا . األرض
  . ] 97 :النساء [ “ مصیرًا وساءت
 إلى معالمھ وتضیع اإلیمان فیھ یھدد مكان من التحول ھى ھنا المفروضة والھجرة

 وإنما تحول، فال اإلسالم دار استقرت حیث ولكن دینھ، على المرء فیھ یأمن مكان
 التوحید أرض فى یسلموا وال ذرة ذرة ترابھم عن لیدفعوا كانوا حیث المسلمون یبقى
  . وعدوھم اهللا لعدو

  . رمق آخر إلى المقاومة وتوجب االستضعاف، وإلف الدنیة قبول تحرم واآلیة
 المطلوب التمرد ھذا فى تعذر التى الطوائف أحصى القرآن أن المعنى ھذا یؤكد ومما
  . الشر قوى على
 “ على ال والعفو المغفرة “ رجاء “ على معلقًا ذكر مصیرھا فإن استثنائھا ومع

  !! ذلك “ توكید
 یھتدون وال حیلة یستطیعون ال والولدان والنساء الرجال من المستضعفین إال..  “

  . ] 98 :النساء [ “ عنھم یعفو أن اهللا عسى فأولئك سبیًال
 مكافحة عن یقعد ال حتى مقصودة إثارة وھى للقلق، مثیر ھنا “ عسى “ بـ والتعبیر
  . قل مھما بھم أذى أى إلحاق على یقدر من المعتدین

 بھ یراد ضیم على یقیم وال
 والوتد الحى عیر األذالن إال
 

  برمتھ مربوط الخسف على ھذا
 أحد لھ ىیرث فال یشق وذا
 

 رفضھا وإما یبغى، كما تكون أن إما ثمن، وبأى صورة أیة على الحیاة یقبل ال المسلم
  . منھا خیر ربھ عند ولھ

 دون قتل من “ :وسلم علیھ اهللا صلى اهللا رسول قول واإلباء الكرامة صیحات ومن
 ومن شھید، فھو دینھ دون قتل ومن شھید، فھو دمھ دون قتل ومن شھید، فھو مالھ
  ] السنة فى داود وأبو الدیات، فى الترمذى [ ! “ شھید فھو أھلھ دون قتل

 الشیخان رواه صحیح [ ! “ شھید فھو مظلمتھ دون قتل من “ آخر حدیث وفى
  ] وأحمد األربعة السنن وأصحاب

 واألموال الدماء عن للذود واستثارة للنضال، واستنفارًا للھمم استنھاضًا رأیت ھل
  !؟ المبادئ ھذه من أحر واألعراض

 أال ؟ للشعوب مخدر بأنھ الدین ھذا یوصف أن واإلنصاف العقل منطق فى أیمكن
  !! الوجوه شاھت

 األمان ویوفر الفردیة الكرامة یحفظ الخبر ضمان ھل :نتساءل أن حقنا ومن
  ؟ للجماعات

 فى ءشى كل لیس ولكنھ أزره، وشد المرء طمأنینة فى أثرًا المادى للعنصر أن شك ال
 ورب الرأس، خفیض البطن ملىء سجین فرب ! والجماعیة الشخصیة العزة خلق
  .الصوت جھیر البصر حدید طاو



 وھى أرقبھا بعیدًا وجلست بیتى، شرفة فى للعصافیر الحب وضعت :صدیق لى قال
 باب أن بغتة أدركت ثم تھبط، فلم طویًال ارتقبتھا أنى بید..  كعادتھا بمناقیرھا تلتقطھ

 ال الطعام إن :أقول وأنا الباب أغلق فقمت األكل عن عاقھا الحذر وأن مفتوح فةالشر
  . األمان عن یغنى
 ھذا رب فلیعبدوا “ :قال وبركتھ بنعمتھ قریش على امتن لما اهللا فإن صحیح، وھذا
  . “ خوف من وآمنھم جوع من أطعمھم الذى البیت

 أن یستحیل “ االقتصادیة الدیمقراطیة “ توقیر وإن أبدًا، الحریة عن یغنى ال الشبع إن
  . “ السیاسیة الدیمقراطیة “ عن یغنى

 وال والتحرر، لالنطالق تتشوف فطرة ولكنھا ویسمن، یعلف جسدًا لیست اإلنسانیة إن
 وإقصاء جل مھما منصب ذى كل وحساب والمراجعة النقد فى حقھا لھا یتقرر أن بد

 ..  تحب من وإدناء تكره من
  . جمیعًا األمرین تتضمن للشعوب اإلسالم ینشدھا تىال والیقظة

 فى لھم ونمكن الوارثین ونجعلھم أئمة ونجعلھم استضعفوا الذین على نمن أن ونرید “
  ] 5 :القصص [ “ األرض

  ؟ للشعوب مخدر بأنھ الدین یتھم فكیف
 وأن الماضى، مع رباط الدین أن البعض تصور المتھافتة التھمة بھذه اتصل وربما

  . ینافیھ التطور
  ؟ التطور ھذا ما :نحن ونتساءل

  . األولى القرون جھلة من الصغار لكفر تردید ھو بل تطورًا، لیس اإللحاد إن
 فى یقال ما كل فیھ لخصت كأنما موقفًا رسولھا من عاد قبیلة وقفت السنین ألوف من
 ترابًا وكنتم متم اإذ أنكم أیعدكم “ اإللحاد دعاة من الشطار، ألسنة على العصر ھذا

 نموت الدنیا حیاتنا إال ھى إن . توعدون لما ھیھات ھیھات . مخرجون إنكم وعظامًا
 بمؤمنین لھ نحن وما كذبًا اهللا على افترى رجل إال ھو إن . بمبعوثین نحن وما ونحیا

  ] 37 ،35 :المؤمنون [ “
 التى الدنیا للغرائز عخضو ھو بل ابتكارًا وال تجدیدًا لیس الدین قیود من التحلل إن

 شھواتھم وفق یحیون وجعلتھم القرون عشرات من والخبثاء الخلعاء ألوف أنامت
  !؟ الرخیص المسلك ھذا فى ارتقاء فأى ! وحدھا

 العقل على تغلب اإللحاد نزعات كانت للمیالد عشر التاسع القرن غضون فى
 وتضیق للدین تتنكر مادیة وجھة بالناس یتجھ الطبیعى العلم كأن وبدا الغربى،
 بھذه تقریبًا العالمى الفكر صبغوا فقد وقتئذ الدنیا سادة الغربیون كان ولما بتعالیمھ،
 ..  الداكنة الصبغة

  ؟ الزاحف الفكر ھذا بإزاء المتدینین موقف كان ماذا :تسأل وقد
 ىعل والعالمیة المحلیة رسالتھم أنستھم ذھول حالة فى كانوا المسلمین أن واإلجابة

 غیرھم بھ ینفعوا أن بلھ أنفسھم بھ ینفعون طائًال شیئًا دینھم من یریدون ال فھم سواء،
.  

 الحدیثة األقطار فى السیاسیة الحقوق تقرر عقب شرعوا فقد إسرائیل بنو وأما
 “ من العالم لحكم ویستعدوا األرض على “ یھوه “ ملك لیعیدوا شملھم یجمعون
  الشك ظلمات كتسحت أن علیھم كان وما “ أورشلیم



  .. !! ضمیر كل
 بالراحتین، الطوفان یرد كالذى لكانوا الخطر ھذا لمواجھة تفرغوا فلو النصارى وأما

  ! المریض اإلسالم على بالقضاء مشغولون وھم فكیف
 اإلنسانى، النشاط میادین أغلب على وأحكامھ أفكاره فرض فى اإللحاد نجح لذلك

  . ذلك وحسبھا أدبیة واتجاھات فردیة یوًالم تبقى أن لألدیان سمح وربما
 وجھة ونھایاتھ أواسطھ فى خصوصًا ـ یتجھ أخذ للمیالد العشرین القرن أن على

 اإلیمان إلى واضح نزوع الطبیعیین العلماء من كثیر كتابات فى وظھر مغایرة،
  ! خبیر عالم قادر، حكیم إلھ بوجود والتسلیم بالغیب
  ! جلیل إنسانى كسب العلم وتدین

 بھ یھرف مما الحقیقة إلى أقرب اهللا عن الطبیعیین العلماء لدى تكونت التى والصورة
  رجال من كثیر

  .. !! األدیان
 اإلسالم لكان األولى أصولھ فى نزل كما عرضھ یحسنون رجال لإلسالم كان ولو
  !! رھیبة محنة فى وقع اإلسالمى الفكر ولكن سواء، على والمستقبل الحاضر دین

 !! الطریق ضل من فھناك التدین، إلى نزاعون الكونیین العلماء كل أن أزعم ولست
 إرھاب ودون سیاسیة عوائق دون ھؤالء بین طریقھ فى مضى لو اإلیمان تیار ولكن

  !! ریب بال الدین دائرة فى تدخل سوف جمھرتھم فإن الوضع، لتغیر خارجى
 التقلید مضمار فى مثقفینا تأخر ھى میةاإلسال بالدنا فى نحن نواجھھا التى والمشكلة

!!  
  . عشر التاسع للقرن المادیة العقلیة فى یعیش یزال ال منھم كبیر فعدد

 بعض داخل كرھًا المسجونین إلى ببصره لیرنوا النطاق ھذا یعدو قد آخر وعدد
  ؟ یقلدون ففیم اختیار عن ال إرھاب عن كفروا قوم وھم الحاكمة، المادیة المذاھب

 ال ـ األدبیة القضایا كسائر ـ الدین أن یزعمون اإلسالم علماء من نفرًا أن الغریبو
 یسیطر الذى ھو زال ما عشر التاسع للقرن اإللحادى التفكیر أن أى ! بالعقل لھ صلة

  ؟ ھذا بالء فأى علیھم،
 فإن علیھم، تعرض التى المعرفة أنواع یراجعوا أن العقول أحرار نناشد ونحن

 ..  وغشھا تلویثھا فى دخًال الثقافى رلالستعما
 الطبیعى، بالعلم وحفاوتھا البشرى، للعقل احترامھا اإلسالم رسالة فى شىء أعظم إن

  . والسماء األرض ملكوت فى الصائب النظر على الیقین وبناؤھا
 كھذا البحث مضمار فى العلم وقاد النظر، على العقل حث سماوى كتاب یوجد وال

  . الكریم القرآن
 للحقیقة ونستكین األوھام نرفض للیقین، ونخضع الظنون نرفض القرآن بمنطق إننا

 ..  وحدھا
 عالم فى الھیمان وال یطیق ال ما العقل تحمیل لیس كتابنا من تعلمناه الذى التدین إن

  . عملى زكى تدین إنھ..  األخیلة
 غرض أو خبیثة لنیة فیھ مكان ال سلیمًا، قلبًا الناضج الفكر ھذا إلى یضم ھو ثم

 وآمالھ مقاصده تسیره ما قدر النظرى العلم یسیره ال اإلنسان أن أساس على صغیر،
 .. 



 صدق فإذا سواء، على والشر الخیر فى یستعمل سالحًا الذكاء یكون ما أكثر ما
 لذكرى ذلك فى إن “ “ قلبھ یھد باهللا یؤمن ومن “ المنھج واستقام القلب صلح اإلیمان

  ].37 ق[ “ شھید وھو السمع ألقى أو قلب ھل كان لمن
 الكلمة ھذه السكندرى اهللا عطاء ابن یقول وھداھا والنفس وخالقھ، الكون معرفة وفى

 :الحاسمة
 إلیھ ارتحل الذى والمكان یسیر الرحى، كحمار فتكون كون، إلى كون من ترحل ال “

 “ المنتھى ربك إلى وأن “ المكون إلى األكوان من ارحل ولكن منھ، ارتحل الذى ھو
 .. 
 فھجرتھ ورسولھ اهللا إلى ھجرتھ كانت فمن “ :وسلم علیھ اهللا صلى قولھ إلى وانظر “

 ما إلى فھجرتھ ینكحھا امرأة أو یصیبھا لدنیا ھجرتھ كانت ومن ورسولھ، اهللا إلى
 الستة باقى وأخرجھ صحیحھ، من مواضع سبعة فى البخارى رواه [ “ إلیھ ھاجر

  .“ فھم ذا كنت إن األمر ھذا فى وتأمل والسالم الصالة علیھ قولھ افھمف . ] وغیرھم
 فنعم فرشناھا واألرض . لموسعون وإنا بأید بنیناھا والسماء “ تعالى اهللا یقول

 منھ لكم إنى اهللا إلى ففروا تذكرون لعلكم زوجین خلقنا شىء كل ومن . الماھدون
  “ مبین نذیر منھ لكم إنى آخر إلھًا اهللا مع تجعلوا وال . مبین نذیر

  . ] 50 ـ 48 :الذاریات [
 فیھا أنبتت وما وسفلھا علوھا األكوان وصفت منھا األولى والثالثة خمس، آیات ھذه
  . وأحیاء حیاة من

  . توحیده ثم وجوده عن فتحدثتا المكون إلى األكوان من انتقلتا األخریان واالثنتان
 ال ونفسیة عقلیة فواحش مظاھره بین باسواالحت الكون فى االنحصار أن والحق

  . األلباب أولو منھا ینفر بل لنفسھ، أریب یرضاھا
 األكوان من ویعرف العالمین رب ـ العالمین من ـ یعرف مسكة أدنى لھ من إن

  !! األكوان ھذه صاحب
 كذوب غیر شاھد مجراتھ روائع إلى ذراتھ ودائع من الفخم الضخم الملكوت ھذا إن

  . وأجل أكبر خالقًا ھل أن على
 ویسفھ ینكره بشر یوجد أن لنذالة وإنھا حقھ، العظیم اإللھ ھذا یغمط أن لجھالة إنھا

  . علیھ
  !! مبین خصیم ھو فإذا نطفة من اإلنسان خلق ولكن

 الحیاة قوانین من ویستنتج وتحمیده، اهللا تسبیح منھ فیتعلم الكون فى ینظر والعاقل
 ..  عظمى وصفات حسنى أسماء من األعلى المولى قھیستح ما األحیاء وأحوال
 مع اآلن نتحدث وال وراءھا ما ویجھل وحدھا المادة یعرف صنف :صنفان والناس
  . مضى فیما نبأھم ذكرنا فقد ھؤالء،
 مطالب وراء ذاھل الحیاة، بیداء فى ھائم ولكنھ بلقائھ، مصدق باهللا مؤمن وصنف
 أو الوجود بسر یتصل یكاد ال فھو مظاھر،ال شتى بین المشاعر مستغرق العیش،
  . العالمین لرب یتمحض

  . الحدیث لنرسل نقف المؤمن الصنف ھذا ومع
 العاجلة، ورغبات النفس بحظوظ مشوبة ھى بل معامالتھم، هللا تخلص ال قوم ھناك

 تصفو أفئدتھم شرعت إذا حتى مدخولة نیاتھم بقیت ما أماكنھم یتجاوزوا لن وھؤالء



  . األمام إلى مسیرال بدءوا
 الذى عن منھ بمطالبھم أو وجھھ عن بأجره مشغولون وھم اهللا یعاملون قوم وھناك
 أخرى طریق من إلیھا لیعودوا طریق من أنفسھم عن ینتقلون وھؤالء منھم، لھ ینبغى

.  
 معرفتھم حسنت لو حولھا، ولكن یسیرون فھو أنانیتھم مع متینة بسالسل مقیدون إنھم
 یجب وبما بھ، الشعور علیھم لطغى بل معنویة وال مادیة رغبات عنھ جبتھمح ما باهللا
 ھو یرضیھ لما إال یطمئنوا ولم ساحتھ، فى إال یھدأوا فلم دونھ، شىء كل وتخطوا لھ،
  :فراس ابن قول حد على شأنھ جل
  مریرة والحیاة تحلو فلیتك
 غضاب واألنام ترضى ولیتك

 
  عامر وبینك بینى الذى ولیت

 خراب العالمین وبین نىوبی
 
  ھین فالكل الود منك صح إذا

 تراب التراب فوق الذى وكل
 

 تتجاوز ال الساعة بندول كحركة مآربھم بین یترددون العامة أن یرى اهللا عطاء وابن
 إلى كون من ینتقل الرحى كحمار تعبیره حد على ھم أو السعى، طول على موضعھا

  . منھ ارتحل الذى ھو إلیھ ارتحل الذى والمكان كون،
 ألوف من تفصیًا یتفصى وأن قصدًا، اهللا وجھ یقصد أن المؤمن على والواجب
  . األرض إلى بھ وتخلد الدنیا إلى تشده التى األربطة

 وضعت ولو هللا، یعمل أنھ یحسب وھو لنفسھ یعمل قد المرء أن الحیاة خدع ومن
 ورضاه غضبھ دواعى من كثیرًا أن الستبان مكبر مجھر تحت الكامنة بواعثھ

 النفس بحظوظ تصلھا حین على واه خیط اهللا بوجھ یصلھا وراحتھ وتعبھ وسروره
  . شداد حبال
 قال كما فاألمر وإال وقبلت مضت فقد هللا كانت إذا الھجرة أن المخوف الخطر وھنا

 فھجرتھ ینكحھا امرأة أو یصیبھا دنیا إلى ھاجر من “ وسلم علیھ اهللا صلى الرسول
  . “ إلیھ ھاجر ام إلى

  ! بالواقع شعور إنھ شیئًا، اإلنسان لھ یتكلف أمرًا لیس اهللا بوجود والشعور
 األنس وتحاول صورتھ تتخیل إلیھ اشتقت إذا فأنت مثًال مسافر حبیب لك یكون قد

  . الحقیقة عن بالوھم
 یعد الذى بالواقع إیمان إنھ لوھم، تجسیدًا وال لبعید تقریبًا لیس باهللا الشعور ولكن

  كشعورك باطًال تجاھلھ
 فى بأنك ـ القطار فى وأنت ـ شعورك أو البیت، فى بأنك ـ البیت فى وأنت ـ مثًال

  . القطار
 إن . أساسھ على تصرف كل وبناء بھ، االعتراف عن معدى ال الذى الواقع إنھ

 عن غفلة اهللا عن الغفلة فإن ثم ومن نھار، أو لیل من لحظة العباد تفارق ال األلوھیة



  . المبین الحق
 عینًا ألن مكانھا من تزل لم األشیاء فإن األشیاء رؤیة عن یعجز األعمى كان وإذا ـ

  . تتبینھا لم كلیلة
 تعود عمى فذلك بھم المحیط لھم المصاحب الحق عن ذھول فى الناس كان وإذا ـ

  . معرتھ وحدھم علیھم
 عنھا، یفرون وھم بھم وصاح لمعانى،ا بھذه الناس أشعار من الكریم القرآن كثر وقد
  . ] الطارق [ “ محیط ورائھم من واهللا “ المذھب أین ؟ تذھبون فأین ؟ أین إلى
 الذى ھو . علیم شىء بكل وھو والباطن والظاھر واآلخر األول ھو “ :تعالى قال
 األرض فى یلج ما یعلم العرش على استوى ثم أیام ستة فى واألرض السموات خلق
 بما واهللا كنتم أینما معكم وھو فیھا یعرج وما السماء من ینزل وما منھا رجیخ وما

  . ] الحدید [ “ بصیر تعملون
 المعرفة صدق على الحقائق ھذه تعین أال ! كنا حیثما معنا وھو نعمل بما بصیر ھو

  ؟ وإشرافھ بوجوده الشعور وِحدَّة
 من أنت حضورك ھو إنما ؟ بلغائ استحضارًا لیس هللا ذكرك أن على ذلك یدل أال ثم

  !! غفلة من أنت وإفاقتك غیبة
 یستغلون الناس بعض فإن العالم، ووجود اهللا وجود بین التفرقة توكید من ھنا بد وال

  . بالباطل الحق للبس شرحناھا التى المعانى
 شأنھ جل ذاتھ عن منفصل العالم وھذا المخلوقات، سائر لوجود مغایر اهللا وجود إن

  . تامًا انفصاًال
  . شىء كل فى اهللا یرى إنھ :یقول المتصوفین بعض أو الفالسفة بعض تسمع وقد

  . وشواھده آثاره یرى أنھ یعنى كان إن صحیح التعبیر وھذا
 فالتعبیر الكذبة، یھرف كما الوجود وحدة أو والمخلوق الخالق وحدة یعنى كان إن أما

  . وبالمرسلین هللابا كفر بھذا والقول یائھ، إلى ألفھ من باطل
 النیة لتصحیح وسیلة..  غایة ال وسیلة المجال ھذا فى اإللھیة اإلحاطة ووصف
 اهللا مرضاة على والعقلى البدنى نشاطھ یدیر أن باإلنسان وإھابة والھدف والجھد

  . وحده
  ! قواھم بنصف الطریق ھذا فى یسعون الناس ولیت

 التمكین أو المال، لكسب یبذلھ الذى ھدالج بنصف اهللا استرضاء حاول امرءًا أن ولو
 امرءًا أن ولو والخلقى، الروحى االرتقاء طریق فى رحبة مرحلة لقطع األرض فى

 طھر من لنال والخصوم اآلالم بھ یكره الذى الشعور بنصف ووساوسھ الشیطان كره
  . حظًا المالئكة

 القلب یخلص أن إما ة،النی نصف یقبل ال ولكنھ سبیلھ، فى الجھد نصف یقبل قد اهللا إن
  .كلھ یرفضھ أن وإما لھ،
 الحركة على تبعثھ التى ھى شتى مقاصد قلبھ تحتل قد اإلنسان إن القول أسلفنا وقد

 إیمانھ عن ال أنانیتھ عن تنبعث المقاصد ھذه وأن والسخط، الرضا وعلى والسكون،
  . عنده ما وابتغائھ بربھ

 . فیھ تثوى أن ویمنعونھا القلب إلى المتسللة المقاصد ھذه یطاردون المربون والعلماء
  . منھا القلب ویطھر تخفى حتى مطاردتھا فى یتوانون وال



 لم فمن لھ، المصاحبة والغایة علیھ الباعثة النیة تقویم فى جدًا دقیق اإلسالم أن ذلك
  . فیھ خیر وال لھ عمل فال ھجرتھ فى وجھتھ اهللا یكن
 والتجار والعمال والضباط والمھندسین واألطباء بینالمدر من ألوف اآلن الحیاة فى

 للتكاثر كان ما فأما المدى، واسعة بحركة األرض ظھر یزحمون الخ..  والموظفین
  . األثر ممتد الثمر مبارك فھو هللا كان ما وأما بالتراب، یلصق فسوف والتظاھر

 ومن حرثھ فى ھل نزد اآلخرة حرث یرید كان من “ السماء رب بھ قصد لما البقاء إن
  . ] 20 :الشورى [ “ نصیب من اآلخرة فى لھ وما منھا نؤتھ الدنیا حرث یرید كان

 من ینتقل إنھ غیرھا، یعرف ال المادة عناصر بین المسجون الصنف إلى ونعود
  . ذلك بعد ما ویجحد مادة، إلى مادة وینسب عنصر،

 بعض عن الستر كشف ھنا ونرید شبھ، من ساقوا ما ودحضنا ھؤالء، ناقشنا وقد
  . القوم دعاوى

 كاذب، وصف تقدمیة حركة بأنھ واإللحاد رجعیة، حركة بأنھ اإلیمان وصف إن
  . السفیھة واألفكار الخسیسة الغرائز قدم قدیم فالكفر
 اإلیمان إن “ :قال فمن والفساد والصالح والشر الخیر فیھ یتجاور الحیاة وتاریخ
  . دجال فھو “ الطریق لھ یفسح أن یجب الكفر وأن دورھا وانتھى مضت أیام طبیعة
 أو ذكى عقل حركة بأنھ واإللحاد محدود، فكر حركة بأنھ اإلیمان وصف كذلك

 العلمیة الدراسة منطق بأنھ واإللحاد النظریة، الدراسة منطق بأنھ اإلیمان وصف
 لعلما قادة من كبرى جمھرة فإن لھ، حرمة ال خرافى كالم ھذا الكونیة، والبحوث

 غیر من خلق الكون بأن الزعم ویرفضون باهللا یؤمنون الحیویة والدراسات الكونى
  . شىء

 لم وأنھ والبراھین، الیقین على ال والشائعات، الظنون على یعتمد اإللحاد أن والواقع
  . موجود غیر اهللا بأن مختبر أو معمل فى یثبت
 هللا إال نسبتھ تصح ال ما واإلبداع ظامالن من اهللا لغیر نسبوا المادیین أن ھنالك ما وكل

.  
 وصف كما ھم بل یقین، أى من خالیة وأیدیھم ساروا المنتحل النسب ھذا ووراء
 اهللا إن . شیئًا الحق عن یغنى ال الظن إن ظنًا إال أكثرھم یتبع وما “ الكریم القرآن

  . “ یفعلون بما علیم
 الكون ھذا فى السلیم التفكیر ریقط عن القلوب فى اإلیمان تغرس التى الدالئل أما

  . ناھضة قائمة فھى الكبیر
  



  

 الثامن الباب
  

  حریة ال حیث دین ال
  
  ] السادات الرئیس مصر فى بھا قام التى مایو 15 حركة بعد المقال ھذا نشر [

 المؤامرة من مصر نجت عشیة الدولة رئیس قالھا التى الكلمات صدرى أثلجت
  ! األخیرة

 ید تغل ولن سیسود، القانون وأن ستصان، الحقوق وأن ستوطد، الحریات أن أكد لقد
 وال یتطاول، أن لصغیر یؤذن ولن حق، كلمة عن فم یكمم ولن شریف، عمل عن

  !! یجور أن لمنحرف
 نسائم فكانت ضیق، من عراھا لما تختنق تكاد واألنفاس المعانى ھذه استقبلنا لقد

  . بالخیر توحى رجاء بوارق وكان مقنط، رھیب جو خالل تتسلل منعشة
 العذاب سوء تسومھم التى العصابة أن الكبیر السجن جدران وراء القابعون وأحس

  .وتتالشى تذوب بدأت
 المسلمین تاریخ من النكدة المرحلة تلك فى وھو ھائلة، جریمة الشعوب إذالل إن

  . الصدیق ویضر العدو یفید عمل
 االستبداد ظل فى تنشأ التى األجیال فإن..  سھانف إسرائیل لحساب یتم عمل ھو بل

  . والرد األخذ ضعیفة الغناء، قلیلة الكرامة عدیمة تشب األعمى
  . الرفیع والشرف الوثیق والخلق المكین اإلیمان اختفاء ومع ـ
  . والدناءة والتملق النفاق شیوع ومع ـ
  . المتصدرین الفارغین وتبجح الكفایات أصحاب ھوان ومع ـ

  ! باسلة أبیة وصفوف صلبة، جبھة تتكون ال كلھ ھذا مع.. 
 قلوب مع وتشتبك فراغ فى ستمتد ألنھا العرب، تقاتل حین إسرائیل أمل وذلك

  ! ھواء وأفئدة منخورة
 إلى یعود ما قدر للیھود مزعومة بطولة إلى یعود ال ونماءھا إسرائیل قیام أن والواقع

  . الشعوب وإھانة السلطة نونبج المرضى العرب، الحكام بعض عمى
 من إلسرائیل قدموا ما إلى ترمز تماثیل الحكام لھؤالء ألقاموا الیھود أنصف ولو

  !رخیص ونصر ضخم عون
 یھدر وھو السادات، أنور محمد السید لكلمات عمیقة راحة أحسست ذلك أجل من

  . مشیئتھ على یوضع قید كل وكسر الشعب احترام بضرورة
 غرورھم یقمع المعتدین مع حقیقى لقتال األولى الخطوة ھى البصیرة ةالسیاس ھذه إن

  ! أظفارھم ویقلم
 من لمنعھا ھائلة جھود بذلت ولقد والكرامة، الحریة إلى عطشى العرب جماھیر إن

 على تأبى األمة جوھر ولكن الفرد، عبادة جانب إلى اللذة عبادة وتعویدھا والجد الحق
 تحیا فھى النفسیة المحن ھذه جرفتھا قد كثیرة طوائف كانت وإن السفیھة، الجھود ھذه



 ..  عدو ینخذل وال رسالة معھما تبقى ال مدمرین، ومجون فراغ فى
 ومستقبلنا حاضرنا لحمایة منھ بد ما ولكن ثقیًال، المصلحین على العبء كان ثم ومن

.  
 ودخلت قرن، نصف منذ األحرار والرجال المستبدین الحكام بین الصراع تبعت ولقد
  . وضرھا مرھا بعض ألذوق المعمعة تلك فى

 ویلطمون السیاسیة الوثنیة یھدمون وھم الكبار الرجال صیحات بإعجاب أردد وكنت
  . المواضع أعلى فى كانوا ولو قادتھا

 بالملك معرضًا قال عندما “ العقاد محمود عباس “ الكبیر األستاذ صیحة ذلك من
  !! علیھ یعتدى أو الدستور یخون رأس أكبر تسحق ألن اداستعد على األمة إن :فؤاد
 مصر سجن فى شھور تسعة لیعاقب المحاكمة إلى الكبیر اإلسالمى الكاتب قدم وقد

 زغلول سعد قبر زار أن صنع ما أول فكان السجن من الرجل خرج ثم العمومى
  ! الشعب ألعداء وخصامھ الحریة لقضایا وتأییده العھد على بقاءه لیؤكد
  :الشامخة األبیات ھذه نذكر قبره على ألقاھا التى قصیدتھ ومن

 خطوة كل وفى أسعى لھ خرجت
 یؤكد والء أو یؤدى دعاء

 
 قیودھا من الخطى فك من ألول
 یتقید ال یوم خطوى أوائل

 
 

  قدرھا زید حریة بھا وأعظم
 تفقد السجن فى قیل أو فقدت لدن
 

  والحمى النفس فى الحبین لھا عرفت
 مفرد جل وإن حب لھا نوكا
 

  أشھر تسعة السجن جنین وكنت
 أولد الخلد ساحة فى أنذا فھا
 

  الحجى ذى المرء یولد یوم كل ففى
 یلحد الجھالة ذو یوم كل وفى

 
  عزمة السجن ظلمة لى أفقدت وما
 

 مرقد یغشاك حین لیل كل فما
 
 

  سنى عن السجن ظلمة غیبتنى وما



 
 دفرق منھ فرقدًا یتلو الرأى من
 
 

  علیھما اختالف ال وصحبى عداتى
 

  یعھد كان كما كل سیعھدنى
 
 

 اإلنسانیة عن یذودون الذین األبطال سلسلة مع ینتظم الشریف الموقف بھذا والعقاد
  . المتحكمین الملتاثین من نفر عند العظمة وجنون الجبابرة بطش

 الوحید الجو ھى المقررة الحریات أن من كتبى بعض فى ذكرت ما أكرر أزال وال
  ! وازدھاره ونمائھ الدین لمیالد

 الكفر كان وإذا الحریات، ھذه غیبة فى إال یھانوا أو بھا یضاروا لم اهللا أنبیاء وإن
 إال یبقى ال ھذا الناس یوم إلى فھو واالستبداد الذل مھاد فى إال ویستقر ینشأ لم قدیمًا
 من أو األغبیاء من عصابات كموتتح الشریفة الوجوه وتلطم الحرة الكلمة تموت حیث

 ..  واألھواء المآرب أصحاب
 سجانین إلى والحكام كبیرة، سجون إلى البالد تتحول حیث إال اإللحاد یستقر ما نعم.. 

  . دھاة
 العوج بھذا تصطبغ أوضاعًا ـ الدھر آخر إلى نھادن ولن ـ ھادنا ما ذلك أجل من

  . الفساد ذلك فیھا ویستشرى
  :العقاد قول أردد أخرى ومرة

 معى قلبى دام ما الحق ھو
 ! القلم ھذا الید فى دام وما
 
 
 وتنمو الملكات، فیھ تنضج التى ھى الحریة من كبیرة بمقادیر تستمتع التى البیئات إن

  . نافعة وحضارة جلیلة رسالة لكل الممتد اإلنسانى السناد وھى العظیمة، المواھب
  ! ربالع من محمدًا اهللا اختار ما وألمر

 !! السواء على ینمیھ الذى الجنس وطبیعة الذاتیة، طبیعتھ إلى یرجع ذلك إن
 الروم كان بینما لھم، المتاحة الحریة بخطوط األمم أسعد كانوا البعثة أیام العرب فإن

 وضیاع للملوك والسجود للحكام االنحناء تعودوا الذین العبید من جماھیر والفرس
  .اعتراض علیھا لیس وأوامر عمیاء سلطات ظل فى الشخصیة

 على یكن لم وإن ملك منھم فرد كل لكأن حتى ذلك، عكس على فكانوا العرب أما
 ! تاج رأسھ
 عن دفاعًا یموتون كانوا القبیلة كفار أن بالنفس الخطیر االعتداد ذلك عن ونشأ

 ..  والماء الخبز تداول المجتمع فى متداولة الكلمة حریة وكانت مؤمنیھا،
 التى الطبیعیة المعوقات تثنھا لم صعدًا طریقھا اإلسالم رسالة شقت الجو ھذا ووسط



 ..  منھا بد ال
 بالحكومات عصفت التى االنطالقة كانت األحرار العرب ألولئك القویة الفطر ومن

  . الناس غیر والناس األرض غیر األرض وبدلت المستبدة
 خلق أو صلب، معدن أو حترم،م جیل االستبداد ظل فى یتكون أن یستحیل أنھ ذلك

  . مكافح
 یحسن ال العبد إن :قال القبیلة، عن الدفاع منھ طلب لما شداد ألبیھ عنترة كلمة وتأمل

  ! حر وأنت كر :الوالد فأجاب ! والصر الحلب یحسن ولكنھ والفر، الكر
 من أمة بھالك اھتم ما عبدًا بقى ولو واجبھ، أدى الحریة لواء وتحت “ عنترة “ وقاتل
 ..  ومكانتھ كرامتھ بینھم فقد الناس
 وتكبیرھم الصغار وترجیح الكفایات إھانة فى الشائن أسلوبھ االستبداد مقابح ومن
  :العتید لمبدئھ تبعًا
  . الكفایة أھل من أولى الثقة أھل
 السادة أقدام تحت الالھثون..  والكذب الملق على القدرة أصحاب ؟ الثقة أھل ھم ومن
  . لغنیمة التقاطًا أو ارةإلش تلبیة
 وتضفى بالترقیات، ویظفر بالمناصب یؤثر الذى ھو الناس من الخسیس الصنف ھذا

 ..  األرض فى لھ ویمكن النعوت، علیھ
 وتنسج لھم، ال علیھم تحسب فضائلھم فإن والشرف والعزم والخبرة الرأى أھل أما
 ..  الرایات لھم ترفع أن بدل األكفان لھم

 ..  القادرون فیھا ویخزى التافھون، یقودھا ألمة والویل
 فى والفكر الثقافة “ عن المسئول أن كیف ـ دھشة دون ـ الصحف فى أقرأ كنت وقد

 ..  جاھل فإنى اعذرنى :المحقق سألھ كلما یصیح أمى رجل “ االشتراكى االتحاد
  . النور وتكره الظالم على تعیش التى األوضاع طبیعة ھذه إن
 ثقة موضع لیسوا العلماء ولكن أھلھ، األمر توسید أرید لو بالدنا فى ماءالعل أكثر ما

  :بغضب ویقول الدنیة، ویكره المتناقضات یستنكر العالم ألن المتصدرین لصغار
  ذلة وأجنیھ غرسًا بھ أأشقى

 أحزما كان قد الجھل فاتباع إذن
 
 

 السلیمة، أوضاعھا ىإل باألمور فلنعد األمة كلمة وعلت الغمة، اهللا أزال وقد أما
  . الحنین واشتد الشوق إلیھا طال التى الحریات ولنوفر

 ھذه فى الحدیثة الدولة نظمتھ الذى االستبداد من ضررًا أقل قدیمًا االستبداد كان لقد
 نفوذھا وبسطت الفرد شئون أدق فى تدخلت الحدیث العصر فى الدولة فإن األعصار،

  . شىء كل على
 خبیث اآلماد بعید االستبداد یصحب الذى والمعنوى األدبى رالدما كان ھنا ومن

  . العواقب
  :مستبد ظالم تشییع فى قیل ما أحسن ومن
  نفسھ “ مروان بن الفضل “ على لتبك



 یعرف الناس من باك لھ فلیس
  

  لخیرھا منوعًا الدنیا صحب لقد
 المعنف الظلوم وھو وفارقھا

 
  مثلھ كان ومن فلیذھب النار إلى

 ؟ نأسف منھ فاتنا شىء أى على
 

  . المستعان وأنت المشتكى وإلیك الحمد لك اللھم
  

  دین بال للرجال یا
  

 مرسل محمدًا بأن العرب یشعر ھل :العجاف األیام ھذه فى بإلحاح نفسى أسأل إننى
 یعرفوا أن عرفوه إذ بعد علیھم تفرض دعوتھ فى “ العالمیة “ ھذه وأن للعالمین،

 وإنما الشخصیة مالمحھ لھم یصفوا لن بھ الناس یعرفون ندماع وھم بھ، الناس
  ! اإللھیة رسالتھ لھم یشرحون

 وال وتعالیمھ، مبادئھ فى بأمانة یخلفونھ وال قدره، محمدًا یقدرون ال الیوم عرب لكن
 مصدر ـ وعمًال علمًا ـ ھم بل ضده، خصومھ أثارھا التى الشبھات قبح یحسون
  ! لھ ال علیھ الحكم یجعل زور وشاھد كریم،ال ولنبیھ لإلسالم متاعب

 ھذه تطلق فال التھم فوق لرسولھم ومحبتھم بخیر، الناس أن حسبك حسبك تقول قد
 ..  محمدًا محمد أتباع یحب كما أحدًا الجماھیر تحب فما الساخطة، الصیحات

 الثقافى االستعمار ضلل المتعلمین من ألوف عن العین أغمض سوف :لك وأقول
 قیمة فما العربیة، األمة قیادة فى ثقیل وزنھم أن مع وأذواقھم، بصائرھم وشوه سعیھم
  ؟ الدھماء جماھیر تكنھ الذى الرخیص الحب

 وقلما باردة، أو حارة بعواطف مصحوبة الشفتین من تفلت صلوات غایتھ حب إنھ
 فى األسلوب بھذا محمد حب عن والترجمة خطیر، وجھاد كبیر عمل إلى تتحول

  ! النفاق من ضربًا یكن لم إن مرفوض أمر تراثھ فیھ نھبی وقت
 بعض وقدم بى فاحتفى لى، شیئًا أصلح كى التجار ألحد یومًا ذھبت أنى أذكر

 كان عملھ أن شعرت ثم . أراد ما وفیتھ أن بعد أرید ما أتم أنھ وأفھمنى األشربة،
  ! مغشوشًا أقول وال ناقصًا
 جد ال تحیات من أستفید ماذا ! بصدق علیھ ما وأدى رحب وال حیا ما لیتھ :فقلت
  . إخالص وال معھا

 بالصالة یصرخون قد أو بھم النبوى المولد أحفال تموج قد أقوام مع كذلك والشأن
 من صلوات یؤلفون قد أو األذان، أعقاب فى ـ وسلم علیھ اهللا صلى ـ اهللا رسول على
  . الخیال فى إلغراقھا تراكیبھا فى المرء یحار أنفسھم عند
 حنانًا أو الفرائض بعض من تامًا وھروبًا النوافل ببعض شدیدًا تمسكًا حبھم یكون وقد

  :الشاعر لھ قال الذى كھذا عطاء وال معھ ندى ال



  تندبنى الموت بعد ألفینك ال
 زادا لى قدمت ما حیاتى وفى

 
 غدھمو وأمسھم ولغتھم لجنسھم كتب شرف أى یعرفون ال العرب إن..  ھذا حب أى

 بالسلوك یكون ال الشرف لھذا الحق التقدیر وإن منھم، محمدًا اهللا ابتعث عندما
  . بینھم اهللا برسالة یعبثون بدأوا ومنذ اآلن یواقعونھ الذى المستغرب

 العزیز كتابھ فى اختار الھامیة ورحمتھ النامیة بركتھ یعلن أن العزة رب أراد لما
  :مبینتین عبارتین

 فیستحیل یده، فى الكون أزمة تجمع التى القدرة مظھر فى البركة نع تتحدث :األولى
 “ شأنھ جل یقول المعنى ھذا وفى ملكھ، فى أحد یشركھ أو أمره على یومًا یغلب أن

  . “ قدیر شىء كل على وھو الملك بیده الذى تبارك
 عباده إلى األخیر ھداه حمل الذى الرجل صورة فى البركة عن تتحدث :والثانیة

 ال شعاع مشرق یتلوه الذى القرآن فكان وسیرتھ، بیانھ من الحكمة ینابیع فجرتوت
 المعنى ھذا وفى . والنھار اللیل بقى ما الخمس القارات أھل سناه على یھتدى ینطفي،

 [ “ نذیرًا للعالمین لیكون عبده على الفرقان نزل الذى تبارك “ شأنھ جل یقول
  . ] الفرقان

 ألول فانطلقت ربوعھا فى ظھر التى األمة أشعل للعالمین حمةر المبعوث اإلنسان إن
 األرض جبابرة تؤدب أن واستطاعت والعدل الخیر للناس تحمل الخلیقة بدء من مرة

  ! أحد یخدشھا لن كبریاءھم أن وظنوا فسادًا أرجائھا فى عاثوا الذین
 انبج وأعزوا المعتدین، صعر فقوموا محمد، رباھم الذین الرجال جاء حتى

 لیحموا الرجال من الطراز ھذا إلى ھذا الناس یوم فى الدنیا تحتاج وكم المستضعفین،
 البیض وینزلوا المنكورة اإلنسانیة األخوة ویقروا المھان التوحید وینقذوا الذلیل الحق

 ..  البیض منزلة إلى السود یرفعوا أو السود منزلة إلى
 محمد منحھم التى المكانة عن ذاھلون أنھم المعاصرین للعرب الرھیبة السقطة لكن

 العرب إن :لیقول فمھ یفتح من وفیھم إلیھ، شدھم الذى المستوى عن ھابطون إیاھا
  !! محمد غیر من شیئًا یكونوا أن یمكن
 ..  أفاك قائل من وجھك اهللا قبح

 یقول أن یرید بعضھم :مسجد إدارة على متنازعون العامة من نفر جاءنى أیام ومن
  . “ اهللا رسول محمدًا “ سیدنا “ أن أشھد “ :اناألذ فى

  . مبتدع ألنھ “ سیدنا “ لفظ یذكر فال بالوارد االكتفاء یرید واآلخر
 محترفى إن :لھم وقلت المعتلة، باألمة یفتك الذى المرض أعراض إلى ونظرت
 وشخصھ محمد على باالفتراء العالم أقطار مألوا والمستشرقین المبشرین من اإلفك

 ھذا فى تزالون ال ھنا وأنتم الكثیرین أذھان فى مشوھة صورة لھ ورسموا ینھ،ود
  . الغباء

 من علیھم نضح وما جھل من ورثوا ما بین المسلمین إن أتباعھ، أنتم دینًا أشقى ما
 ..  یعرفون ال بما یھرفون یزالون ال العصر ضالل

 لھ وزن ال حب فھو نونالواھ الكسالى علیھ یضفیھ لقبًا یكون یوم محمد حب إن.. 
 ! أثر وال لھ وزن ال حب فھو میالده بیوم وشعبیة رسمیة أحفاًال یكون ویوم ! أثر وال



 ال حب فھو العزاء ومجالس الموت مواكب فى علیھ المنزل للكتاب قراءة یكون ویوم
 فھو الغالظ والطباع الكامنة الشھوات بھ تستر ادعاء یكون ویوم ! أثر وال لھ وزن
 التسامى طریق للبشر رسم الذى الرسول ھو محمدًا ألن..  ! أثر وال لھ وزن ال حب

 یأبى عقل فدینھ والفضائل الحقائق على التالقى طریق للجماعات ورسم الحقیقى،
  . األھواء على یعلو وقلب الخرافة

  ؟ شكل إلى موضوع من الدین حولوا عندما المسلمون كسب ماذا ـ
 وتراثھ محمد اسم یطوون وھم المستقبل إلى طریقھم شقوا عندما العرب كسب وماذا ـ

  ؟ والعسكرى السیاسى نشاطھ عن
 أجھزة داخلھا لوجدت والمعابد الكنائس من المؤلفة األلوف ھذه إلى نظرت ولو

 إلى النعوت أقبح ونسبة اإلسالم عن الناس لصرف ملل غیر من تعمل دوارة منظمة
 ..  الشریف المبرأ نبیھ

 وأن غباوة من فیھ كانت ما مدى األمم ھذه یعرف أن شاء اسمھ تبارك اهللا وكأن
 ألصناف الشامل العرض ساحة فى فھو ارتكبتھا، التى الجریمة مرارة من شیئًا یذیقھا

 ثم واحد، صعید فى یحشرھم القرون مر على الخمس القارات سكان یحشر الخالئق
 ویتبینون المتعال، الكبیر باهللا لھمجھ فداحة یتبینون ھم وإذا عیونھم عن الغطاء یكشف
 ..  رسلھ إلمام خصامھم شناعة

 ثلث من “ نعلم ھنا من “ كتابنا فى الكالم ھذا كتبنا [ بعض فى بعضھم یموج وھنا
 إلى جموعھم وتتحرك خالص، منھا یرجى ال مفزعة حیرة فى ویضطربون ،] قرن
 ولكن الرحمة، لھم اهللا یسأل أن یناشدونھ انتھى الذى العالم فى باسمھ سمعوا نبى كل

 متراكضین الخمس القارات أھل ویعود المطلب، لھذا التصدى یرفضون كلھم النبیین
 فى أخطأوا أنھم یقین عن اآلن یحسون إنھم كذاب، إنھ لھم قیل طالما الذى الرجل إلى

 إلى شیخنا یشیر [ .. ! وأھلیھم أنفسھم یخسرون كانوا عنھ صدوا یوم وأنھم حقھ،
 فى حبان وابن یعلى، وأبو والبزار، أحمد، اإلمام رواه الذى الطویل الشفاعة ثحدی
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 انصرافھ أن لیعترف كلھ البشرى التاریخ فیھ یحاكم موقف رأیى فى العظمى الشفاعة

 ..  دعاتھ وأصدق أولیائھ ألحب وعداء هللا مشاقة كان اإلسالم عن
 أن فجأة تعلم ثم علیھا یقضى أن یوشك حرج فى نفسھا اإلنسانیة دتج أن أعجب وما

 عنھ تروى وھى دھورًا، عاشت الذى الرجل إلى باللجوء تم ربما كرباتھا عن التنفیس
  . األساطیر إلیھ وتنسب األكاذیب
 یطلب اهللا إلى ولجوءه العصیبة الساعة ھذه فى محمد إلى األرض أھل والتجاء
 لمحمد نسألھ الذى المقام المحمود، المقام ھو ظنى فى ذلك رار،األغ لعبیده مغفرتھ

 “ آخرون عنھ وینصرف قوم لھ لیستجیب الریح مھاب فى صداه یتردد أذان كل عقب
 وابعثھ والفضیلة الوسیلة “ محمدًا “ آت القائمة والصالة التامة الدعوة ھذه رب اللھم

  . “ وعدتھ الذى المحمود المقام
 كثیرون، العمیان لكن نفاحة، وضاحة شمس والحقائق العقائد عالم فى محمدًا إن :قلت
 ثم ومظالمھم، أھوائھم من الناس وینقذ اهللا بأمر یصدع النبیل الرسول ھذا مكث وقد

 من الدعاة فلیتعلم وسنة، كتاب من الجلیل تراثھ فینا تاركًا األعلى الرفیق إلى ذھب
 موعدًا المحمود للمقام وأن الدنیا، فى یعجل ال المبذول الحق أجر أن الدعاة سید حیاة



  . األبرار الدعاة وحده بھ یتعلق الدار ھذه غیر فى
  

  ومجھولون مشھورون
  

 وحده، اهللا یشھد كان الرجل أن النضر بن أنس علیھا حلف التى الیمین فى أعجبنى
  . رضاه وآخرًا أوًال وینشد

 لقاء أول فى نفسھ اهللا یرى أن فأقسم بدر،ب القتال میدان فى یره لم اهللا أن أحزنھ لقد
  . واالستبسال التفانى فى مثل أعلى یضرب وأن بالكافرین،

  یشأ وإن اإللھ ذات فى وذلك
 ممزع شلو أوصال على یبارك

 
  . شھرة إلى تشوق أو جاه إلى تطلع أنس خلد فى یدر لم

  . الدنایا بھذه یلم أن من نفسًا وأشرف نیة أزكى الرجل كان
 وجھھ بھ وقصد وحده، هللا خلص إذا إال للقبول یرشح وال بالصالح یوصف ال العملو
.  

 إن :قال وسلم علیھ اهللا صلى اهللا رسول أن لبید بن محمود عن حنبل بن أحمد روى
 اهللا رسول یا األصغر الشرك وما :قالوا األصغر، الشرك أمتى على أخاف ما أخوف

  ! الریاء :قال ؟
 كنتم الذین إلى اذھبوا “ :بأعمالھم الناس اهللا جزى إذا ـ للمرائین ـ وجل عز اهللا یقول

  . “ ؟ جزاء عندھم تجدون ھل :فانظروا الدنیا، فى تراءون
 إال عبد من عبد یرجو فماذا الدنیا، فى وال اآلخرة فى ال عندھم جزاء ال أنھ والواقع

  ! لةعی یزداد أن إال فقیر من فقیر یطلب وماذا ؟ ذًال یزداد أن
  . الحیاتین فى الخیر وضمان العز سیاج هللا اإلخالص إن

 إذ صدقة، أو جھاد أو بصالة مجاھرة من العبد على یخشى فال النیة تصدق وعندما
  . غیره البال على ولیس اهللا، وجھ استھداف األساس

 لو ذنوبًا علیھ ستر قد اهللا أن یعلم وھو الخلق ثناء إنسان یطلب أن الحماقة ومن
  !! وجھھ لسودوا شفوھاك

 ..  وااللتفات بالحفاوة وأحق والمودة باالتجاه أولى اهللا
 أو صمت، فى یعمل أن وإیثاره إلیھ، اهللا بنظر المرء اكتفاء اإلیمان عظمة ومن

 ورسوخ اإللھى، الشھود فى المرء استغراق داللة االكتفاء وھذا مجھوًال، جندیًا یموت
 علیھ اهللا رضوان جبل بن معاذ شرحھا كما الوالیة ھى وتلك اإلحسان، مقام فى قدمھ

.  
 الرسول قبر عند معاذًا فوجد المسجد إلى خرج الخطاب بن عمر أن ماجھ ابن روى
  وسلم علیھ اهللا صلى
 الریاء من الیسیر “ :اهللا رسول من سمعتھ حدیث :قال ؟ یبكیك ما :فقال ! یبكى

 األتقیاء األبرار یحب اهللا إن بالمحاربة، اهللا بارز فقد اهللا أولیاء عادى ومن شرك،
 الھدى مصابیح قلوبھم یعرفوا، لم حضروا وإن یفتقدوا، لم غابوا إن الذین األخفیاء،



  . “ مظلمة غبراء كل من یخرجون
 والسلطة، الشھرة فى الزاھدین صمت، فى العاملین أولئك یحب اهللا إن أجل

 تغریھم وال فتنة عنھ تحجبھم ال باهللا، وبھمقل المتعلقة القشور، عن باللباب المشغولین
  . متعة
  . تنصر وبھم ترزق بھم المبارك، الصنف ھذا إلى أمتنا أفقر وما
 والدعوة كالتعلم والظھور العالنیة جو فى إال تتم ما األصلیة العبادات بعض أن إال

 النیة ورةخط تؤكد وھنا ذلك، یتطلب األساسیة األركان قیام إن بل والجھاد، والقضاء
  . وقبوًال صحة عمل أى تقویم فى المصاحبة

 سئل فلما جھرًا، فیقرأ یقوم عمر وكان سرًا، فیقرأ اللیل یقوم بكر أبو كان وقد
 وأطرد الوسنان أوقظ :قال الفاروق سئل ولما ! أناجى من أسمعت :قال الصدیق
  !! الشیطان

  . سواء والعلن السر یجعل وھناك ھنا النیة إخالص إن
 مؤنة یحملون من وكل والقادة، والساسة والقضاة الدعاة یعیھ أن ینبغى ما وذلك

  . األسوة موضع فى یكونون أو اآلخرین،
  . وكرامتھ وسمعتھ بنفسھ االھتمام من المسلم یمنع ال واإلخالص

 األھل فى المنظر وكآبة الھیئة رثاثة لنا وكره ومالبسنا، أبداننا نجمل أن كلفنا اهللا إن
 والمكدرات الظنون من مكاناتنا ونحصن أحوالنا نصون أن الریاء من فلیس المال،و
!  

  . باألدران یرمى أال النظیف حق من أن كما بالبخل یتھم أال الكریم حق من
 الصالح بالعمل الناس وجوه وطلب شىء والمعنوى المادى الكیان عن الدفاع لكن

  . آخر شىء
  :األتقیاء الھداة من یقینفر ذكر الكریم القرآن خلد وقد
  . الثناء أطیب رجالھ على وأثنى وجھاده أسماءه سجل :أحدھما ـ
  . أثره وتزكیة عملھ بشرح واكتفى سیرتھ ونشر أسماءه طوى :واآلخر ـ

 عنھا وذادوا األرض، فى السماء ھدایات غرسوا الذین الكرام اهللا أنبیاء األولین من
  . والعدوان الكفر أوبئة
 األسوة منھا تؤخذ التى المناقب بإبراز إال یعنى ال تاریخًا یثبت عندما آنوالقر

  ! أقدارھم وأعلت بذویھا سبقت التى والفضائل
 . واألبصار األیدى أولى ویعقوب وإسحاق إبراھیم عبادنا واذكر “ :تعالى قولھ تدبر

 :ص [ “ األخیار المصطفین لمن عندنا وإنھم . الدار ذكرى بخالصة أخلصناھم إنا
 الكبار، الدعاة لھؤالء والمعنویة المادیة االستطالة إلى تنبھ اآلیات ھذه إن . ] 47

 والدھماء، العباقرة فیھا یشترك التى والحواس األعضاء ھذه واألبصار األیدى فلیست
  ! والمعرفة القدرة ولكنھا

  ؟؟ والثقافات ھممال فى البعید التفاوت بھذا إال یتأخر من ویتأخر یتقدم، من یتقدم وھل
 على أسدل الذى اآلخر الفریق إلى ذكره اهللا رفع الذى الفریق ھذا عن الحدیث وندع
  . ربھم إال یعرفھم فما كثیف ستار رجالھ أسماء

 األضواء، عن بعیدًا الممات حتى یعملون للذین وتثبیت تكریم ھذا لعل ؟ یدرى من
  ھم من الناس جھل وإن ذرة ثقالم عملھم من یضیع ولن ! یناجون من أسمعوا إنھم



  . أسماءھم ـ نسیان غیر ـ وترك أنباءھم القرآن حكى فیمن حسنة أسوة لھم
 فاصطنع قتلھ، على والتآمر بموسى الغدر نیة أحس الذى فرعون آل مؤمن ھؤالء من

  :قائًال وتفكیره نصحھ عرض فى المحاید أسلوب
  :لدنھ من رسالة ملیح أنھ یزعم أو باهللا، أحد یؤمن أن خطورة ما
  . نفسھ إال یضر ولن األیام، فستفضحھ كاذبًا كان إن ـ
 العقل من ولیس الكبیر، اهللا لعقاب استھداف علیھ العدوان فإن صادقًا كان وإن ـ

  . اهللا لعقاب التعرض
 القدرة أصابع من نفلت ال بشر ولكننا غالبین، أقویاء الیوم نكون قد :یقول واستتلى

 ..  اهللا عباد على نجور أن ینبغى فال علینا تقبض اعندم العلیا
  :المؤمن المحامى ھذا دفاع مخلدًا تعالى قال

 وقد اهللا، ربى یقول أن رجًال أتقتلون :إیمانھ یكتم فرعون آل من مؤمن رجل وقال “
 بعض یصبكم صادقًا یك وإن كذبھ، فعلیھ كاذبًا یك وإن !؟ ربكم من بالبینات جاءكم

 ظاھرین الیوم الملك لكم قوم یا . كذاب مسرف ھو من یھدى ال اهللا إن یعدكم، الذى
 أرى ما إال أریكم ما :فرعون قال..  جاءنا إن اهللا بأس من ینصرنا فمن األرض فى
  . ] 29 :غافر [ “ الرشاد سبیل إال أھدیكم وما

 كان أنھ أم راشد، أنھ فعًال یعتقد الرجل كان ھل :فرعون رد عند قلیًال أقف أن وأحب
  ؟ عنید مبطل أنھ یدرى وھو ورسولھ اهللا یحاد
 یستحسنونھا وھم الغوایة طریق فى یمضون الضالین من كثیرًا أن الواقع

  . بالتسلیم جدیرة نظر وجھة لھم أن ویعتقدون إلیھا ویستریحون
 فھم أعمالھم لھم زینا باآلخرة یؤمنون ال الذین إن “ :تعالى اهللا یقول ھؤالء وفى
 سوء لھ زین كمن ربھ من بینة على كان أفمن “ :ویقول ] 4 :النمل [ “ ونیعمھ
  . ] 14 :محمد [ “ أھواءھم واتبعوا عملھ

 فى اآلیة نزلت “ الفتح جاءكم فقد تستفتحوا إن “ :تعالى قولھ فى المفسرون ویقول
 أینا اللھم :الجمعان التقى لما قال فقد بدر، معركة فى المشركین قاد عندما جھل أبى
 ..  أھلكھ أى الیوم فاحفھ ـ ومحمدًا نفسھ یعنى ـ للرحم قاطعًا أفجر كان

  !! ارتكب فیما محق أنھ یعتقد األخیر الرمق إلى كان الكنود الكفور ھذا فكأن
 وھو نفسھ، إلى یتسلل أن الخیر من لشعاع یسمح لم بصیرتھ على المسدل الحجاب إن

 ھذا أصابھ ما الجریمة، وتعود لمعصیةا إدمان فلوال الطمس، ذلك عن المسئول
  ! العمى

 وحواره نفسھ عن حدیثھ فى كاذبًا “ جھل أبو “ و “ فرعون “ الرجلین كال یكون وقد
 یكابر وأنھ ھواه، مع مسترسل أنھ یدرى بحیث والقدرة الدھاء من فمثلھما قومھ، مع

  . ورسلھ اهللا ویشاق الحقائق،
 اهللا آیات جاءتھم لما وقومھ فرعون أن خرآ موضع فى الكریم القرآن كشف وقد

 لرسولھ قال كما ] 14 :النمل [ “ وعلوًا ظلمًا أنفسھم واستیقنتھا بھا جحدوا “ الباھرة
 اهللا بآیات الظالمین ولكن یكذبونك ال إنھم “ وأشباھھ جھل أبى موقف شارحًا محمد

  . ] 33 :األنعام [ “ یجحدون
 رویدًا فأخذ المغرورین، األفاكین من جماعة مامأ أنھ یحس فرعون آل مؤمن كان وقد

 فى الحماس درجة وارتفعت نصائحھ بھ بدأ الذى الحیاد موقف عن یتخلى رویدًا



 ابن “ :ھامان لوزیره ساخرًا فرعون قال عندما خصوصًا معھ ومن لفرعون خطابھ
 نھألظ وإنى موسى، إلھ إلى فاطلع السموات أسباب األسباب، أبلغ لعلى صرحًا لى

  . ] غافر [ “..  كاذبًا
 یا “ فصاح ولسانھ قلبھ فى اإلخالص واضطرم المؤمن، الرجل لھجة احتدت عندئذ

  . “..  النار إلى وتدعوننى النجاة إلى أدعوكم مالى قوم
 مردنا وأن اآلخرة فى وال الدنیا فى دعوة لھ لیس إلیھ تدعوننى ما أن جرم ال :وقال

 إلى أمرى وأفوض لكم أقول ما فستذكرون النار صحابأ ھم المسرفین وأن اهللا إلى
  . ] غافر [ “ اهللا

 مصرعھ، إلى فرعون فمضى واعیة آذانًا تلق لم الحادبة الخالصة المناشدة ھذه ولكن
 خالدًا المؤمن الرجل بذلھ الذى الصادق الجمیل النصح وبقى الحتوف، قومھ وأورد

  . بالظالمین أنزلت مافی العلیا القدرة أسرار عن یكشف الدھر على
 مولده عن نعرف وال نعرفھ، ال ؟ منھم ولیس األنبیاء كالم یردد الذى الرجل ھذا من

  . شیئًا ومماتھ
 وإیثار األرض، فى الشھرة على استعالء األضواء، عن بعیدًا للعمل رمزًا لیكن

  !! السماء فى العقبى
 وحماة اهللا رسل بین مًامحتد العراك وجد رجل عینھ، الطراز من آخر رجل وھذا

 یریدون وأولئك السائد، الشر ویغیروا اهللا عن یبلغوا أن یریدون ھؤالء االنحراف،
 ..  ألسنتھم وإخراس أفواھھم تكمیم
 وجود من تشاءموا أن الوحى بأعداء األمر وبلغ الفریقین، بین الخصام ونما

  . ماأللی بالعذاب فتھددوھم فیھم، دعوتھم ومن بینھم، المرسلین
  ! یعقلوا أن بقومھ یھیب بعید من المؤمن الرجل وجاء
 26 :یس [ “ مھتدون وھم أجرًا یسألكم ال من اتبعوا المرسلین، اتبعوا قوم یا “ :وقال

[ .  
 علیھا یحرصون التى الدنیا وھذه فیھا، أحد یرزأھم فلم أموالھم على قومھ أمن لقد

  ! ھذا أجمل فما الحق، باإلیمان مزدانة لھم ستبقى
  ؟ بالشرك یغرینا وما ؟ اإلیمان من یمنعنا ما :تساءل ثم
 یردن إن آلھة، دونھ من أأتخذ ؟ ترجعون وإلیھ فطرنى الذى أعبد ال لى وما “

 . مبین ضالل لفى إذًا إنى ؟ ینقذون وال شیئًا شفاعتھم عنى تغنى ال بضر الرحمن
  . “ فاسمعون بربكم آمنت إنى
  . إلیھ یدعوھم الذى الطریق من یستوحشوا وال ویقتدوا عووالیر إسماعھم یرید إنھ

 على إیاھم تاركًا مات أنھ بید لیرشدوا، بلده أھل ینصح رمق آخر إلى الرجل وبقى
  . غوایتھم

 المخلص الرجل تذكر عینھ وتقر بھ تحف إیمانھ وثمرة ربھ عند عیشھ طیب وجد فلما
 من وجعلنى ربى لى غفر بما نیعلمو قومى لیت یا “ الھدى لھم فتمنى قومھ

  . “ المكرمین
 وجعلتھم أنفاسھم أخمدت اهللا عذاب من نفحة فمستھم العمل على أصروا قومھ ولكن
  . عین بعد أثرًا
  ؟ النفس السمح القلب الطیب الرجل ھذا من



  ! لھ إال یعمل لم إنھ یعرفھ، ربھ أن حسبھ نعرفھ، ال
 ھم من ظاھرة، مغاالة بتوحیده وغالوا جمًا، حبًا ربھم أحبوا الذین الكھف أھل والفتیة

 أعلم ربھم “ وعددھم أشخاصھم عن النقاب یجلو أن القرآن رفض لقد ندرى، ال ؟
  . “ بعدتھم أعلم ربى “ “ بھم

 بالعبادة، إفراده على وإجماعھم باهللا معرفتھم وسمو یقینھم جالل عن كشف لكنھ
 دونھ من ندعو لن واألرض السموات رب اربن “ الشرك إلى انحراف لكل وازدرائھم

  . “ شططًا إذن قلنا لقد إلھًا
 من وخشیتھم فیھ، البقاء عن وعزوفھم الوثنى بالمجتمع الشدید تبرمھم عن كشف كما

  ! بإیمان متلبسین ضبطوا إذا إلیھ العودة
 إنھم “ لبعض بعضھم وقول أھلھ، سطوة تحت والوقوع للكفر، كراھیتھم مدى وانظر

 :الكھف [ “ ! أبدًا إذا تفلحوا ولن ملتھم فى یعیدوكم أو یرجموكم علیكم یظھروا إن
20 [  
  . حقًا عظیم شىء كریم ولمبدأ كریم بمبدأ العیش إن

  . الرفیعة الحیاة ھذه عمق من واإلخالص الفداء یتفجر وإنما
 الظھور فى والرغبة األجوف التعاظم وعلل الریاء، أمراض بھا فتكت العربیة واألمة
  ! الخسیسة األدواء ھذه مع أمة تنھض أن یمكن وال بالزور، أو بالحق

 ویسدون میدان، ألف فى یعملون المجھولین، الجنود من كبیرة أعداد إلى بحاجة إننا
  . ثغرة ألف ألف
  ؟ الناس أنظار عن ویستغنون إلیھم، اهللا بنظر یكتفون من یوجد فھل

  

  المقدس بالجھاد التنادى
  

 للجھاد بحبھ یعرف اإلسالمى العالم كان الزمن، مع امتداده وعلى تاریخنا، درص فى
  . الباطل ویبطل الحق یحق كى التضحیات ألشق وارتضائھ

 طول من المعتدون یئس حتى والمادیة األدبیة القوى عارم الرحب العالم ھذا كان
 جاءت، حیث من مذعورة فلولھم ورد أظفارھم وقلم جماحھم، كبح فقد معھ، االشتباك

 ..  مرھوبًا وتأدیبًا متوارثة عبرة بینھم یظل ما واآلالم المغارم من بھم ألحق أو
  :عدة أمور إلى ذلك ویرجع

 حمایتھا، ودواعى صیانتھا أسباب عن أبدًا تنفك ال عندنا الدینیة الحقائق أن :أولھا
  . قضمھا حاولت إذا الوحوش أنیاب یكسر صلب بغطاء مغلفة فھى
 تلك الستباحتھا، المتكررة المحاوالت برغم سلیمة عقائدنا بقاء فى السر ھو كوذل

  . أصلھا عن بھا االنحراف أو أخرى عقائد اجتیاح فى نجحت التى المحاوالت
 الحراس أولئك یقظة فلوال أجل أجرًا، العبادات أرفع الحق حراسة جعل اإلسالم إن ثم

 الجھاد یعدل ما اهللا رسول یا قیل “ شعاع لھ سرى وال منار، لإلیمان بقى ما وتفانیھم
 ال :یقول ذلك كل ثالثة، أو مرتین علیھ فأعادوا ! تستطیعونھ ال :قال ؟ اهللا سبیل فى

 ال اهللا بآیات القانت القائم الصائم كمثل اهللا سبیل فى المجاھد مثل :قال ثم ! تستطیعونھ
  . ] البخارى [ “ اهللا لسبی فى المجاھد یرجع حتى..  صیام وال صالة من یفتر



 لبعض بالنسبة الدنیا ترك فإن الناس لبعض مقلقًا أمرًا الحیاة فقدان كان وإذا
 علیھ اهللا صلى النبى أن حتى المنال شھى الجالل مرموق إلھى تكریم بدایة المجاھدین

  . المصیر ھذا یرجو حلف وسلم
 أغزو ثم فأقتل أغزو ثم تلفأق اهللا سبیل فى أغزو أن لوددت بیده محمد نفس والذى “

  . ] البخارى [ “ فأقتل
  ؟ اإلغراء ھذا من أعظم الدین ونصرة اهللا كلمة إعالء فى باالستماتة إغراء فأى
 من الجماھیر وتستھوى والشیب الشباب تجتذب قدیمًا المقدس الجھاد صیحة كانت لقد
 فما . المشتعل لمیدانا فى یصب والنجدة الفداء أولى من لھ آخر ال سیل فإذا لون، كل

  . ینسى ال درسًا وتلقنھم اهللا أعداء تكوى أن بعد إال أوزارھا الحرب تضع
 عقلنا فى محفورة أنھا أم مضت ذكریات اإلسالمیة الخصائص ھذه أصبحت ھل

  ؟ وحسب الغبار عنھا یزیل من إلى تحتاج الباطن
 ھائلة جھودًا بذل ألخیرةا كبوتھ خالل اإلسالمى العالم على زحف الذى االستعمار إن

 العامة، حیاتھم فى النفسیة الخصائص ھذه لقتل أو المعانى ھذه عن المسلمین لشغل
  ! مقاومة أیة دون ومظالمھ ظلماتھ فرض لیضمن وذلك

 والفضائل العقائد وتوھین الجائعة، العیون أمام الشھوات بتكثیر ذلك إلى توسل وقد
 وتضخیم جادة، مجال كل عن وموضوعًا شكًال سالماإل وإبعاد الدنایا، من تعصم التى
 أشتات بین العام الرباط وتوھى الجامعة األخوة تمزق شخصیة أو محلیة نزعة كل

  . المسلمین
 ..  تلك غایتھ سبیل فى ملحوظًا نجاحًا األخیر القرن خالل أصاب وقد

 ھمأرض على جثم الذى العدو لصد المسلمین تجمیع محاوالت تنجح لم ثم ومن
 ..  مقدساتھم واستباح

 والقرآن وفرائضھ، اإلیمان من تحللوا قد ندعوھم الذین كان إذا التجمیع ھذا قیمة وما
  . وأحكامھ

  !! قیمة لھ عددًا ینتج ال األصفار تجمیع إن
 معالمھ وتصحیح دینھم، إلى المسلمین رد فى یكمن المعقول األول الجھد وإن

 ..  بطن وما امنھ ظھر ما شئونھم، فى ومطالبھ
 الشرف معارك فى ویحتشدون فینتصرون، ویكافحون فیستجیبون یدعون عندئذ
  . الرضوان جنات لھم وتتفتح القریب النصر لھم فیبتسم

  . شىء دونھ یقف ال یقاتل عندما العقیدة ذا الرجل إن
  :رائعة داللة من بھ تنضح لما ھنا أسوقھا الوجیزة، الرمزیة القصة ھذه أعجبتنى

 من مؤمن رجل فخرج اهللا، دون من شجرة یعبدون كانوا مضى فیما قوم عن حكوا “
 لھ فتمثل ! لدینھ وحمیة هللا غیرة الشجرة، ھذه بھا لیقطع فأسًا معھ وأخذ صومعتھ
 التى الشجرة تلك أقطع :قال ؟ ذاھب أنت أین إلى :لھ وقال رجل صورة فى إبلیس

 تحت تجدھما یوم، كل درھمین أعطیك أناو اتركھا :لھ فقال اهللا، دون من تعبدون
 ..  ! صباح كل استیقظت إذا وسادتك

 شیئًا، وسادتھ تحت یجد لم أصبح فلما غرضھ، عن وانثنى المال، فى الرجل فطمع “
 فلو ارجع :قال ! الشجرة لیقطع الفأس ومعھ مغضبًا فخرج ایام، ثالثة كذلك وظل
 ..  عنقك قطعت منھا دنوت



 ھذه أما ! منعك على یقدر أحد كان فما هللا غاضبًا األولى مرةال فى خرجت لقد “
 فارجع إربك بلوغ تستطیع وال مھابة، لك فما فاتتك، التى للدنیا غاضبًا أتیت فقد المرة

  . “..  مخذوًال عاجزًا
 وبواعثھ الخالص اإلیمان محو فى استمات اإلسالمى للعالم الثقافى الغزو إن

 فى استمات الحیاة، ولذة الدنیا بعرض الجدیدة األجیال قتعلی فى استمات المجردة،
 ..  العاجلة المنافع وترجیح الرفیع المثل إرخاص

 یشق العدوان فإن الشھوات ومدمنى الحیاة عبید من المعلولة النماذج تكثر ویوم
 ..  عنتًا وال عائقًا یلقى ال الزبد، فى كالسكین طریقھ

 فإن وفضائلھ، الدین على المجتمع بناء بضرورة الدائم جؤارنا فى السبب ھو وھذا
 فى ینقذنا كما الدنیا فى یحمینا الذى السیاج ھو بل فقط، للحق استجابة لیس ذلك

 ..  اآلخرة
 تكون قد خاصة نزوة واتباع مھمة، فریضة إضاعة یكون قد ما صالة ترك إن

 المقاومة ھیاران المنحرفة األمة فى یمثالن ذاك أو ھذا لكن مخلة، جریمة ارتكاب
 استشھاد، فى أمل أو جھاد فى رغبة دون الباغى العدوان لمرور والتمھید المؤمنة

 الشھوات واتبعوا الصالة أضاعوا خلف بعدھم من فخلف “ تعالى قولھ سر ذلك ولعل
  . ] 59 مریم [ “ غیًا یلقون فسوف

 بعید تماعىواج نفسى صدى لھا كان ـ قدیمًا ـ قیلت إذا المقدس الجھاد كلمة إن
 وعدت الواجب، عن والتخاذل األرض إلى التثاقل رفضت الدینیة التربیة ألن المدى،
  . واآلخرة الدنیا وخزى والنار العار طریق ذلك

 أمتنا إلیھا تفتقر التى ھى أبدًا لرضاه المؤثرة اهللا، بدین المغالیة التربیة وھذه
  . وغربھ العالم شرق فى الكبرى اإلسالمیة

  ! أجوف طبًال إال یكون فلن الحتم التمھید ھذا یسبقھ ال إسالمى تمرمؤ وكل
 نفوس إلیھا تھفو التى الحیاة مباھج عن ازورارًا لیست ننشدھا التى الدینیة والتربیة

 وجعل واالستقامة، الشرف من محور على الحیاة إدارة تستھدف تربیة ولكنھا البشر،
  . الواجب طریق اعترضت إذا ھمتع لتطلیق وقت كل فى مستعدًا اإلنسان

 وبین معانیھ بین الجمیل للتالقى فاستغربت النفس أدب فى مترجمًا مقاًال أقرأ كنت
  . الناس من كثیر لألسف یجھلھا التى المعروفة اإلسالمیة مواریثنا

  :العبارة ھذه معى تأمل
 من شىء إلى قریفت فقلما نفسھ دخیلة فى غنیًا كان من :األلمانى الشاعر جوتھ یقول “

  “ ! خارجھا
 كثرة عن الغنى لیس “ :وسلم علیھ اهللا صلى اهللا رسول لقول أمینة ترجمة ذلك ألیس

  ] البخارى [ ! “ النفس غنى الغنى ولكن العرض
 ھو المال كثرة ترى :وسلم علیھ اهللا صلى اهللا رسول قال :عنھ اهللا رضى ذر أبى عن

 رسول یا نعم :فقلت ؟ الفقر ھو المال قلة فترى :لقا ! اهللا رسول یا نعم :قلت ؟ الغنى
 ..  “ القلب فقر والفقر القلب غنى الغنى إنما :قال . اهللا

  :المذكور المقال من العبارة ھذه واسمع
 منھا طلبت فإذا والتعھد، بالعنایة الجدیرة وھى المضنیة، العلل موطن ھى النفس “

 بھ تقوى ما القوت من عطیھات أن على فاحرص صالحة سیاسة بدنك تسوس أن



 ..  وتصح
 التافھة واألحادیث المغریة والمالھى المثیرة األخبار غیر آخر شىء القوت ھذا “

 الخسیس التافھ إن وتشتد، بعد تقوى كیف إلیھا انظر ثم التافھة، البراقة والملذات
 إلى للتتس عاطفة وكل عقلك، فى مكانًا لھا تفسح فكرة كل أن واعلم ! للنفس مفسدة
 الحیاة مزاولة عن تعجزك أن إما :طریقین أحد بك وتسلك اثرھا، فیك تترك فؤادك

 .“ وأمًال اقتدارًا تزیدك أن وإما
  :البوصیرى لقول دقیقًا شرحًا المترجم الكالم ھذا ألیس
  نفسًا الھدایة حلت وإذا

 ! األعضاء للعبادة نشطت
 

  :الرومى ابن لقول حسنًا وتمھیدًا
  تنھج نھجیك أى ظرفان أمامك

 وأعوج مستقیم شتى طریقان
 

 مثل فى الحیاة من وقع رجل رب “ :المترجم المقال فى أیضًا الكلمات ھذه واقرأ
 كذلك ھو وبینا مستیئسًا، للنجاة یجاھد ظل ولكنھ تبتلعھ، فكادت الموحلة األرض
 علة بجسده یجد لم الطبیب..  الطبیب إلى بھ وأسرعوا الجھاد علیھ وشق قواه انھارت
 تثنیھ ال لوجھ وجھًا الحیاة ینازل كیف یعلمھ ناصح الرجل إلیھ یحتاج ما كل . ظاھرة

  .“ رھبة وال عقبة
 ولم تعب یخلق لم ما طلب من :الصادق جعفر عن روى بما یذكرنى الكالم ھذا إن

  . الدنیا فى الراحة :قال ؟ ذاك وما قیل ! یرزق
  :وأنشدوا

  فناال دار فى الراحة یطلب
 یكون ال شیئًا یطلب من خاب

 
 إنھا الراشد، اإلنسانى التفكیر من بدعًا لیست المسلمین نحن ننشدھا التى التربیة إن

 الدنیا واحتقار ضرائبھ، وأداء الحق لخدمة صالحة تجعلھا قوالب فى األجیال صیاغة
 ..  للرحمن ومغاضبة لإلیمان مضیعة بھا االستمساك یكون یوم

 الناشئة األجیال صب سنة مائة من اإلسالمى العالم على یده وضع ومی واالستعمار
 فلما األرض، إلى وتخلد الشھوات عن تبحث وھى بعدھا نمت أخرى، قوالب فى

 تملك ال ونفسًا جسدًا فأمست دنیاھا من استمكن الدنیئة التربیة بھذه دینھا عن ختلھا
 ..  غدھا وال یومھا تحكم وال أمرھا،

  :مثیر تفاوت فى تقع األقوى للعالم قلیدھات فى إنھا بل
 أما الصوت، بسرعة ننقلھا الغربیة الحضارة فى التفسخ ومظاھر المباذل ننقل عندما
  . السلحفاة بسرعة یتم ذلك فإن یسیرًا وخیرًا نافعًا علمًا ننقل عندما
 وادالم من بأكوام والزراعیة المعدنیة ثرواتھا تبیع اإلسالمیة الشعوب من وكثیر

 العدو جشع عنھا یدفع ما إلى المدقع فقرھا مع والترف الزینة وأدوات المستھلكة
  ! وإبادتھا اغتیالھا فى السود ونیاتھ



 الصغر، منذ بھ أخذت الذى التربیة ألسلوب طبیعیة استجابة السلوك ھذا أن وظاھر
 طفولة إال ذلك ینتج وھل وقیمھ، تعالیمھ ونبذ مھجورًا، القرآن التخاذ محتوم وأثر
 ؟ الفارغة والمظاھر المزركشة، والمالبس الجدیدة والطرف المصنوعة باللعب تفرح

 
  ! السھلة الدینیة اآلثار بعض استصحاب من كلھ ذا توفیر بعد بأس وال

  ! شھیر قبر زیارة أو قدیمة بذكرى االحتفال اآلثار ھذه ولتكن
  ! تدینًا التافھ السلوك ھذا یسمى ثم

 علیھم جر فماذا جھاده وترك آدابھ واطراح دینھم عن االنسالخ سلمونالم جرب لقد
 لھم، وعنت بھم ازدانت طالما بالد منھم فصفت األندلس فى خضراءھم حصد ؟ ذلك
  :الشاعر قول أذنى فى یرن زال وما
  تفانوا قوم لدار یومًا قلت
 ؟ علینا العزاز سكانك أین
 
 

  قلیًال أقاموا ھنا فأجابت
 ! أینا أعلم ولست ساروا ثم
 

 إضاعة عقبى واللعب، اللھو عقبى اقتضاب فى یروى الحزین النغم ھذا أسمعت
 ولكنھم طائعین دارھم عن یتحولوا لم األندلس عرب إن..  الشھوات واتباع الصلوات

  . مطرودین خرجوا
  ؟ األجداد أصاب مما األحفاد یرعوى أفال
 فلسطین، مشكلة لعالج اجتمعت ثیرةك وإسالمیة عربیة مؤتمرات أنباء قرأت لقد

 ال خطوة ھذا، كل تسبق خطوة ھناك :نفسى إلى أھمس ثم جانبًا الصحف أدع فكنت
  :أبدًا عنھا غنى
 ..  اإلسالم فى المسلمون یدخل أن ھى

 فى وزھادة الشھوات، إلى وتطلعًا بالفرائض، استھانة ناحیة كل فى ألمح إننى
 الخالل وھذه الحقائق، عن واألشكال األعماق على حللسطو وإیثارًا والنقب المخاطرة

  ؟.. توغل عدوًا ترد أو تھدم مجدًا تعید فكیف . القائم البناء تھدم
 فى الغى شھوات علیكم أخشى إنما “ الكریم النبوى التحذیر نعقل أن أحرانا ما

 رمنحد عن ابتعدنا النذیر ھذا إلى أصغینا فإذا “ الھوى ومضالت وفروجكم بطونكم
  . والجاحدون المفرطون قبلنا فیھا ثوى لھا، قرار ال ھاویة إال وراءه لیست

  

  العوائق كانت مھما زاحف دین
  

 الذین أن وأحسست وتشاؤم، بانزعاج شعرت السنة كتب فى الفتن أبواب قرأت كلما
 ال حیث ومن یدرون ال حیث من ـ أساءوا قد األحادیث ھذه جمع على أشرفوا

  ! ومستقبلھ اإلسالم اضرح إلى ـ یقصدون



 أكثر الزمن امتداد على فیھا یخسر انسحاب، معركة فى یقاتل وكأنھ الدین صوروا لقد
  ! ربح مما

 المسلمین تغرى وكأنھا فظھرت القریبة مالبساتھا عن مقطوعة األحادیث ودونوا
 الظالم ألن الخیر كفة ترجیح من والیأس الجھاد، عن والقعود للشر، باالستسالم

  . منھ مھرب ال قدر المقبل
 عن البخارى رواه الذى مالك بن أنس حدیث یقرأ وھو المسكین المسلم یفعل وماذا

 فإنھ اصبروا :فقال الحجاج من نلقى ما مالك بن أنس إلى شكونا :قال عدى بن الزبیر
 اهللا صلى نبیكم من سمعتھ ربكم، تلقوا حتى منھ شر بعده الذى إال زمان علیكم یأتى ال

  !! “ وسلم علیھ
 على انھیار إلى كلھا األمة بناء وأن إدبار، فى المسلمین أمر أن الحدیث وظاھر
  ! والنھار اللیل اختالف

  ! نفسھ األموى العصر فى وقعت التى األحداث یخالف كما نذكرھا،... 
 الصین من أقطارًا احتوت حتى شرقًا اإلسالم رقعة فمد الملك عبد بن الولید جاء فقد

  . فرنسا وجنوب والبرتغال أسبانیا شملت حتى غربًا اإلسالم رقعة وامتدت
 عز حتى الرخاء وأشاع السابقة، المظالم فنسخ العزیز عبد بن عمر الخالفة تولى ثم

  ! صدقاتھم یأخذون الذین الفقراء یجدوا أن األغنیاء على
 اإلسالمیة الثقافة أحیوا الذین والمحدثین الفقھاء عصر مالك بن أنس بعد أتى ولقد

 كانت الخاتمة اإلسالمیة الرسالة إن :یقال فكیف خدمة، وأجل أروع اإلسالم وخدموا
  . ھراء ھذا ؟؟ أسوأ إلى سیئ من تنحدر
 الدولة على المسلح الخروج منع بحدیثھ یقصد كان عنھ اهللا رضى أنسًا أن الواقع

 الحق بأھل وألحقت مة،األ شمل فمزقت بعده، ومن عھده فى شاعت التى بالطریقة
  . یذكر بأذى المبطلین تنل ولم جسیمة، خسائر

 باألمة أرحم ولكنھ مظالمھ، یقبل أو الحجاج یمالئ أن من دینًا أشرف مالك بن وأنس ـ
 بعدھا الحجاج ویبقى علیھم، تأتى فردیة مغامرات فى وشجعانھا بأتقیائھا یزج أن من

  ! مكینًا راسخًا
 یبقى سوف الظلم أن یعنى ال ـ ھم ینتھوا حتى أى ـ ربھم یلقوا حتى الناس وتصبیره ـ

  ! األبد إلى ماضیة سنة الظالمة االستكانة وأن الساعة، قیام إلى
 تتحول أن یجوز ال أنس فیھا أفتى التى المحدودة والقضیة یقینًا، باطل الظاھر ھذا إن

 ..  كلھا األجیال یحكم قانونى مبدأ إلى
 ظھر على اإلسالم وسیبقى قرنًا، عشر أربعة المدید تاریخھ نم اإلسالم سلخ لقد

 سكانھا یختبر أن اهللا حكمة قضت وما والبقاء للحیاة األرض صلحت ما األرض
  . والشر بالخیر

 والنجوم ستنطفئ الشمس ألن دنیا ھذه تكون فلن الدنیا ھذه من اإلسالم ینتھى ویوم
  ! عأجم العالم سیطوى األخیر والحصاد ستنكدر،

  . یظنون مما وعباده بدینھ أبر اهللا أن ولیعلموا الھزیمة دعاة الجبناء فلیخسأ
 للغرباء فطوبى بدأ كما غریبًا وسیعود غریبًا اإلسالم بدأ “ حدیث بعضھم لى ذكر لقد
  أحمد رواه [ “

 ھذا یسمع من على وأن ویضعف سینكمش اإلسالم أن منھ یفھم وكأنھ ] والجماعة



  ! عنھ محیص ال الذى لألفول ویستكین الجائرین ویداھن اإلثم، ادنیھ أن الحدیث
  . قدیم شائع مرض النحو ھذا على وفھمھ الحدیث وإیراد

 بیت استنقاذ فى فكر ما األیوبى الدین صالح إلى المرض ھذا جرثومة سرت ولو
  !القدامى الصلیبیین من المقدس

 “ فى التتار دحر إلى نھض ما قطز الدین سیف إلى المرض ھذا جرثومة سرت ولو
  ! “ جالوت عین
 الحاضر عصرنا فى اإلسالمى الفكر زعماء إلى المرض ھذا جرثومة سرت ولو

 ما السامق اللواء حملة من واألحیاء الشھداء إلى األفغانى الدین جمال من ابتداء
  ! سطرًا یكتبوا أو حرفًا یخطوا أن فكروا
 وفق یبلغون إلیھ ینتسبون الذین وأتباعھ ًاغریب اإلسالم أیكون :نفسى فى وقلت

  ؟ نفس ملیون ثمانمائة األخیرة اإلحصاءات
  ! والعار للخذالن یا

 فى الحق یواجھھا سوف التى األزمات إلى یشیر وأشباھھ الحدیث ھذا أن الواقع
 على جرأتھ فى وصل ربما بل قناتھ بسھولة تلین لن الباطل فإن الطویلة مسیرتھ
  ! علیھ اإلجھاز ویحاول حقیقتھ، ویھدد حدوده یقتحم أن اإلیمان
 بجلد، الضالل یقاومون علیھ، اهللا عاھدوا ما صدقوا رجال عن الظلماء تتجلى وعندما

 الروحیة للغربة یتخاذلون وال فیھ، یعیشون الذى الفتنة جو من یستوحشون وال
 ویخرج الغمة نقشعت حتى هللا علیھم ما یؤدون یزالون وال یعانونھا، التى والفكریة
 أرضھ إلى فیضم الطھور زحفھ یستأنف لعلھ بل الصفحة، مكتمل محنتھ من اإلسالم

  . رجاًال رجالھ وإلى أرضًا
 ما وھذا تجىء، أعصار خالل سیقع ما وذلك مضت، أعصار خالل وقع ما وذلك
  :روایاتھ بعض فى جاء فقد اآلنف، الغربة حدیث بھ ینطق

 فى راجع [ “ سنتى من بعدى من الناس أفسد ما صلحونی الذین للغرباء طوبى “
 الغربة فلیست ] الحنبلى رجب البن “ اإلسالم غربة “ كتاب كلھا الحدیث روایات

 الدین ویلقى الردیئة الظروف تتغیر حتى دائم قائم جھاد إنھا عاجزًا، سلبیًا موقفًا
  . أفضل حظوظًا
 الھزائم رفضوا الذین الرجال ھم بل زماننا، مسلمى من التافھون ھم الغرباء ولیس

  ! تالشت حتى مدافعتھا فى اهللا على وتوكلوا النازلة
 على التھارش فتنة منھا اإلسالم تحذیر طال والتى وقوعھا فى شك ال التى والفتن
 استتبعھ وما ثمن، بأى السلطة على االستیالء ومحاولة اإلمارة على والتقاتل الحكم
 المرض وھذا..  واألعراض األموال على وعدوان الحدود،و للحقوق إھدار من ذلك
 ..  العمیاء العصبیة على عاشت التى الجاھلیة الطبیعة لوازم من كان

  :الصمة بن درید قال كما فھم والتعادى، الخصام ھذا ألفوا جاھلیتھم فى والعرب
  فیشتفى واترین علینا یغار

 وتر على نغیر أو أصبنا إن بنا
 

  بیننا شطرین لدھرا بذاك قسمنا
 شطر على ونحن إال ینقضى فما



 
 سمعت :قال األسود بن المقداد عن رواه ما یؤیده الدارمى تمیم عن أحمد رواه وما

 وبر وال مدر بیت األرض وجھ على یبقى ال “ یقول وسلم علیھ اهللا صلى اهللا رسول
 أھلھا من فیجعلھم اهللا میعزھ الذین أما ذلیًال، ویذل عزیزًا یعز اإلسالم كلمة دخلتھ إال

 رقم للھیثمى الزوائد فى كما حبان ابن رواه [ “ لھا فیدینون اهللا یذلھم الذین وأما
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 ـ قبیلة اسم ـ محارب من الحى ھذا صلى :مسعود بن قبیصة عن رواه ما وكذلك
 “ :یقول وسلم علیھ اهللا صلى اهللا رسول سمعت :منھم شاب قال صلوا فلما الصبح،

  وإن ومغاربھا، األرض مشارق لكم ستفتح إنھ
  . “ األمانة وأدى اتقى من إال النار فى ـ أمراءھا ـ عمالھا
 یبعث أن على القادر ھو قل “ :تعالى لقولھ تفسیره نھایة فى المنار صاحب ویقول
 من ورد بما االستدالل أن اعلم :“..  جلكمأر تحت من أو فوقكم من عذابًا علیكم
 األمة أن على الفتن أحادیث من غیره وال ھو یدل ال اآلیة ھذه تفسیر فى وآثار أخبار

 یزعم كما والجھل الضعف من اآلن علیھ ھى ما بدوام علیھا قضى قد اإلسالمیة
 أن على تدل أخرى نصوص توجد بل اهللا، روح من الیائسون اهللا بسنن الجاھلون
 الناطقة كاآلیة النبوة ھذه بعد قرطة لسھمھا وأن الكبوة، ھذه من نھضة لجوادھا

 تقوم ال “ وكحدیث بعد، یتم لم عمومھا فإن ـ النور سورة ـ األرض فى باستخالفھم
 العراق بین الراكب یسیر وحتى وأنھارًا، مروجًا العرب أرض تعود حتى الساعة

 ..  أحمد اهرو “ الطریق ضالل إال یخاف ال ومكة
 أن من مسلم عن صح ما معناه ویوضح ویؤیده بعد، یتحقق لم منھ األول والشطر “

 مساحتھا أن أى اھاب، لھ یقال الذى الموضع تبلغ سوف المنورة المدینة ساحة
 بعد نبأه ولتعلمن “..  المنفرین من ال المبشرین من قوم یا فكونوا أمیال، عدة ستكون

  . “ حین
 الفتن اعتزال وأن التدین غایة ھو الشر ترك أن فھمھم من جاء راحالش كثیر وخطأ

  . اإلیمان آیة ھو
  . اإلرادة وسقوط الھمة ضعف سببھ عجز وھذا
  :المتنبى قول فیھ ألذكر وإنى

  بھ القبیح ترك زمن لفى إنا
 واجمال إحسان الناس أكثر من
 

 إدراك غیر والرذائل التوافھ وتجنب األمجاد، بلوغ غیر الصغائر ترك فإن أجل،
  ! آخر شىء الجوائز یحرز والذى شىء یسقط ال الذى والتلمیذ الھام، وتسنم العظائم

 ..  الحد ھذا عن واجبنا ینھى ال الفتن باعتزال یأمرنا عندما الكریم والرسول
 طوًال شعاعاتھ ومد الحق على األمة بناء الواجب االعتزال ذلك بعد یبقى سوف

  كل تنسخ حتى وعرضًا
 ..  ظلمة

 أن بید..  وحدیثًا قدیمًا اإلسالمى الكیان أصابت خطیرة تصدعات أن فى نمارى وال
 الساعة قیام وینتظرون ویتشاءمون، یبكون، بعیدًا انزووا الذین ھم وحدھم الضعاف



!!  
 البناء وإعادة الشتات، وجمع الفتوق، رتق على أقبلوا فقد العلم فى الراسخون أما

 اإلسالم یبلغ حتى اهللا، بمرضاة مشتغلون وھم القتل أو الموت یدركھم حتى الشامخ
 “ والنھار اللیل بلغ ما “ العظیم الرسول قال كما أو اهللا أرض من والظل النور مواقع

 .. 
  

  الحیوان وقال اإلنسان قال
  

 وأن البالد، ھذه خارج رؤوسھم صنعت قد األقالم حملة من عددًا أن نعلم نحن
 وال بتراثنا لھ صلة ال القضایا من كثیر فى وحكمھم الحقائق من یرلكث تصورھم

 وحاضره اإلسالم ھو بھ یھتمون أو لھ یكترثون ما آخر وأن برسالتنا، لھ ارتباط
  . إسالمیة أسماؤھم كانت وإن ومستقبلھ،

 مراجعة على ستكرھھم إسرائیل بنى وبین بیننا المصیر معركة أن أحسب وكنت
  . واھمًا كنت ولكننى خطائھم،أ وتصحیح أنفسھم

 التدین وانحرافات الماضى، غطرسة دمائھم فى وھاجت إسرائیل بنو استیقظ لقد
 ما كل أیدیھم وفى وحضارة، أمة محو یبغون بالدنا على وھجموا التعصب، ولوثات
  ! الفتك أدوات من العلم استحدث

 الحاضر الجیل من رمسرو إنھ مصرى روایات لكاتب تقرأ العدوان ھذا مالقاة وفى
  ! والغناء الرقص یحسن ألنھ
  ! البصیرة مكفوف كاتب من اهللا قبحك
 المصریة الشخصیة “ عن مسھبة مقاالت آخر كاتب ینشر الضریر االتجاه ھذا وفى

  . الوضیعة األھداف لھا ویرسم الشھوة طریق فیھا یمھد “
 الكاتب، ھذا یعیش رعص أى فى مقاالتھ، األھرام صحیفة فى تقرأ وأنت وتستغرب

  ؟ یكتب جیل وألى
 النادى الفرنسیون دخل كیف :لیسأل ال باریس إلى “ الحكیم توفیق “ ذھب لقد نعم

 “ طائرات أسرار سرقة الصھیونیة جواسیس یحاول كیف لیبحث وال ؟ الذرى
 األرض جبابرة تضارع أن ترید ثالثة قوة فرنسا أقامت كیف لیحقق وال ؟ “ المیراج

  . یعنیھ ال ذلك من شیئًا إن. . ال ؟
 بوقود الشھوات حریق ولیمد الجنسیة، األمور فى فھمًا العرب القراء لیزید ذھب إنھ

 ..  والیابس األخضر على یأتى جدید
 طبیبًا أن وكیف ! الوقاع یحسنا لم زوجین أن كیف الناضج الجاد الكاتب لنا ذكر

 :“ المسرح شاشة “ على الفرنسى الجمھور مع شاھد وكیف ! أحسناه حتى عالجھما
 یمارسان عاریین فظھرا الطبیب، من وعرفاه سمعاه لما الزوجین من العملى التطبیق

  ! “ وجوھھا وأكمل أتم فى العالقة ھذه
 “ :فیقول فرنسیة صور من راقھ ما عرض فى الوقور األھرام كاتب ویمضى
..  “ الجماعى واجالز “ عنوانھا قصة تعرض أخرى “ سینما “ الحى فى صادقت
 وأن مشتركة حیاة فى یعیشوا أن على بینھم اتفقوا الشباب األزواج من جماعة



 منھم، شاء لمن مشاع ونساؤھم واحدة، حجرة فى یناموا وأن شىء كل بینھم یتقاسموا
 من ترید ما تختار أن وللزوجة زمالئھ، زوجات من لھ تروق من یعاشر أن للزوج
 تتناولھ خبز رغیف األمر وكأن الجمیع، من التام بالرضا ذلك كل زمیالتھا، أزواج
 التى تفصیالتھا بكل أمامنا تتم الجنسیة العالقات ھذه شاھدنا ثم..  واألفواه األیدى
  . الخ “..  الحیاء تخدش
 على أو الجماعى الزنا على المتصالح والفتیان الفتیات من القطیع ھذا صورة ونترك
 ”!“ الفیلسوف األھرام كاتب لنقرأ المنتن جوه فى القطیع اھذ لنترك..  القذر الفسوق

 سبق ما مستعرضًا األمر فى أفكر جعلت “ قال..  الموضوع ھذا فى رأیھ یقرر وھو
 ھى عصر كل فى الحضارة سمة إن . التشابھ بعض فوجدت كبرى حضارات من

 اإلنسانب یتعلق ما خصوصًا الحقیقة، عن البحث فى حیاء وال الحقیقة، عن البحث
 وتنحت ترسم والھند القدیمة مصر حضارة فكانت والروحى، المادى وجوده وأسباب

 القدیم العربى األدب كتب إن بل..  للحیاة رمزًا التناسلیة األعضاء بعض المعابد فى
 الطعام، عن تتحدث كما الجنس عن تتحدث كانت ربھ عبد وابن الجاحظ ألمثال
 ذلك فى یرى وقتئذ أحد كان وما للباه، وباب للطعام باب من یخلو ال الكتب ھذه وأكثر

 تكثر االنحطاط فى الحضارات تأخذ عندما أنھ یظھر ولكن حرجًا، وال بأسًا
 روح إلى تمتد أن إلى الموضوعات، من كثیر على البراقع وتسدل المحظورات،

  . “ الحضارة وتخسر العلم یقتل وبھذا بالشلل فتصیبھا البحث وعادة المعرفة
 ..  والالحقة السابقة الحضارات لتاریخ ودرسھ الكبیر األھرام كاتب فكر ھو ھذا

 عن وال والحرام، الحالل قضایا عن شیئًا یدرى ال أنھ الكاتب أسلوب من وظاھر
 بھ یمر الذى العصیب الطور عن وال والعام، الخاص السلوك فى السماء شرائع
 األجزاء ھذه إال البشریة الحضارات تاریخ عن یدرى ال أنھ سنرى بل العرب، تاریخ

 األدب كتب فى بالباه الطعام واقتران التناسل، ألعضاء المقامة التماثیل عن المبتورة
  !! القدیم العربى
 أعلى من الجدیدة لألجیال التوجیھ حق یملك كبیر كاتب فھو المزرى التطور ھذا ومع

  . المنابر
 فطرة نقدس ونحن الجنسیة، الغریزة بكبت ما ًایوم بالدنا فى نادوا ما الدین علماء إن
 وسبیل مشبع، مقنع لقاء فى واألنثى الذكر رغبة ونحترم علیھا، الناس فطر التى اهللا
 ..  فحسب الزواج ذلك
 یصحب إنسانى ارتكاس فھو نتائجھ وقبول سبلھ وتمھید أسبابھ وتكثیر الزنا تیسیر أما

  . الغروب فى شمسھا تبدأ عندما األمم
 یعترف لم كما بالرھبانیة یعترف لم بأنھ معروف واإلسالمیة العربیة األمة تاریخو

 العام الزنا فوصف واسع، أو ضیق نطاق على األعراض واستباحة الجاھلیة بتبرج
 وجھ فى مردود ـ الكاتب ألمح كما ـ لقبولھ تمھید وأى قذر، كالم جماعى زواج بأنھ

  . صاحبھ
 أن عدوھم استطاع ثم متالحقة رزایا بھم حاقت قد نالقر ھذا خالل العرب إن ثم

  . الحتوف لیوردھم خناقھم على قبضتھ یشد ھو وھا مقاتلھم، على أصابعھ یضع
 تغرى من فلحساب الحیاة، أمل ھى اآلن بیننا ارتفعت التى واإلیمان العلم وصیحة
 لتنسى عقلوال اإلیمان عن مسلوخ كاتب ویحددھا والتردى، باالنحالل الشباب أفواج



  ! وغدھا ویومھا وشرفھا ربھا
 أكذب من لكنھ المدى، بعید ارتقاًء األخیرة العصور فى ارتقت أوربا أن نعلم نحن

 عن انسالخھا ھو ارتقائھا سبب أن لیزعموا المصریین الكتاب بعض یجىء أن الكذب
  . األدب ومقتضیات الفطرة مناھج

 كتابنا تفاھة نعرف ولكى آخر، شىء االنحالل ومظاھر شىء النھوض أسباب إن
 أرنولد “ الكبیر اإلنجلیزى المؤرخ كتبھ ما إلیك ننقل والنفسى الذھنى وانحدارھم

  . أخطار من األوربى الكیان لھ یتعرض ما حقیقة منھ لتدرك “ توینبى
 “ البراقة الخصائص “ ھى ھى المھتز الكیان ھذا لھا یتعرض التى األمراض إن

 األسماء ذوى من وغیره الحكیم توفیق مثل تائھون كتاب بالدنا لىإ نقلھا یرید التى
  ! والمناصب

 العربیة إلى وترجمتھ الباكستانیة، اإلسالم مجلة باإلنجلیزیة المقال نشر [ توینبى قال
 والمقال ببغداد، الدین أصول كلیة عن تصدر التى العراقیة اإلسالم رسالة مجلة

  :المعاصر لإلنسان التاریخ من درس وانعن تحت ] نبذًا منھ نقلنا طویل
 مشروعاتنا وأصبحت بحتة، مادیة بوسائل مشكالتنا لحل جھودنا جمیع فشلت لقد “

 اآلالت، استخدام فى كبیرة خطوات خطونا أننا ندعى إننا ! سخریة موضع الجریئة
 فوق المرأة تحمیل التقدم لھذا الغریبة النتائج إحدى ولكن العاملة، األیدى وتوفیر
 أن یستطعن ال أمریكا فى فالزوجات قبل، من نشھده لم ما وھذا العمل، من طاقتھا

 ..  یجب كما البیت أعمال إلى ینصرفن
 حیث من والثانى وزوجة، أم ھى حیث من األول العمل :عمالن لھا الیوم امرأة إن “

 العمل بھذا تقوم اإلنجلیزیة المرأة كانت وقد والمصانع، اإلدارات فى عاملة ھى
 عصور أن التاریخ أثبت إذ المرھق، عملھا وراء من الخیر نؤمل فلم الثنائى

 ..  بیتھا المرأة فیھا تركت التى العصور تلك ھى االنحطاط
 المرأة كانت حضارتھا أوج إلى الیونان وصلت حین المیالد قبل الخامس القرن فى “

 الیونان دولة وسقوط رالكبی اإلسكندر مجىء وبعد البیت، فى عملھا إلى منصرفة
 ..  ! الیوم نشھدھا التى بالحركة شبیھة تسویة حركة ھناك كانت

 االجتماعیة األمراض لمعالجة حلوًال وضعوا حین )لتوینبى والكالم( اهللا نسوا لقد “
 ..  كبیرة ومآس مستعصیة علل إلى باألمم انتھت

 لنا وخلق مثًال، المساكن ىف نقصًا مثیل، لھ یسبق لم نقصًا لنا أوجد اآللة عصر إن “
  . “ العاملة األیدى فى ونقصًا البطالة، من متناوبة فترات
 ووضع الیوم، فیھ مشى الذى الطریق فى قدیمًا اإلنسان مشى لقد “ :توینبى ویقول

 عربات استخدموا األوائل أن الوحید والفرق والمرور، السیر لتنظیم نفسھا القواعد
 ھى كما وممیتة مروعة تكن لم المرور تعلیمات مخالفة وأن السیارات، بدل الخیل
 ..  الیوم

 وإن البقاء، ضمان أو الحكمة دلیل ذاتھ بحد لیس والصناعى الفنى التقدم إن “
 االنتحار نحو خطوة تخطو كانت إنما اآللیة بمھارتھا وقنعت انبھرت التى الحضارات

!  .. 
 الوطن عبادة على تربینا ناأن ھو الحاضر عصرنا على الخطر مصادر أحد إن “

 اهللا یعبد أن اإلنسان على ویجب ـ العنصرى ـ الماضى التاریخ وعبادة الرایة وعبادة



 عندما لمحتم فشلنا وإن والمجتمع، الفرد تكامل فى اإللھى بالقانون یتمسك وأن وحده
  . توینبى یقول ھكذا “ عنھ نحید
 أن حضارة وعشرین إلحدى استىدر أقنعتنى لقد “ :المقال ھذا فى عباراتھ ومن

 المشكالت حل من تتمكن التى تلك الصحیحة، الثقافة فقط ھى الخالقة الثقافة
 ..  المختلفة الظروف فى المستجدة

 ..  بجدارة الصناعیة مشكالتنا حل قد الحدیث العلمى التقدم إن “
 إنھا المختبرات، فى یحل الذى النوع ذلك من لیست العصر مشكالت ولكن “

  . “ المعنویة بالقضایا للعلم عالقة وال معنویة، مشكالت
  :یقول ولذلك اإلیمان، لمنطق األحوال ھذه فى األمر أن :یعنى

 بالتغییر تكاملھا وضمنت نضجھا بلغت الكبیرة المدنیات ولكن غریبًا ھذا یبدو قد “
  ! “ الروحى

 الدواء ویصف تاللھااع أسباب یلمح حضارتھ على الغیور األوربى المؤرخ إن :نقول
 ویتذكر بإعجاب، فیصفھ عابث مسرح إلى یذھب فھو المصرى الصحافى أما بحذق،

  !! التناسل ألعضاء التماثیل تقیم قدیمًا كانتا والھند مصر أن
 لتنشرھا أدیب ذھن فى النحو ھذا على المثیرة المعانى تتداعى وكیف ؟ ھذا فكر أى

  ؟ كبرى صحیفة
 أرضھم بھا یحررون إسرائیل بنى مع أخرى لجولة العرب داداستع أیام فى ؟ ومتى

  ! ثأرھم ویدركون
 الشباب نلفت أننا بید..  فیھ وشاخت العبث على شبت أقالم من ھذا غیر ننتظر ما

  . األحداث غمرة فى ذھنھ عن تغیب قد حقائق إلى المسلم
 للتنفیس الفرص ویتحینون قلوبھم أعماق من اإلسالم یكرھون قومًا ترمق أعیننا إن

  . أخرى أو بوسیلة ضغنھم عن
 حركة أیة یتحركون وال اإلسالم إلى ـ انتساب مجرد ـ ننتسب عندما یغضبون وھؤالء

  . األرض ظھر على أخرى نحلة ألیة المتعصبون تعصب إذا
 ..  سواد من خبایاھم فى ما یدرك وأن بحذر ھؤالء یرمق أن المسلم الشباب على

 دى وسیمون سارتر بول جان بین یجمع وفد األزھر صحن ىإل جاء ما یوم فى
 ..  أذكرھم ال وآخرین الحكیم وتوفیق عوض ولویس بوفوار

 ..  بھا محاضرات وإلقاء القاھرة لزیارة مدعوین وعشیقتھ الوجودیة فیلسوف كان
 بذور فیھا لیلقى الكفور الفرنسى ھذا واإلسالم العروبة عاصمة إلى استقدم الذى من

  !؟ لھانحال
 التوجیھات نتقى وأن المبیتة النیات نحذر أن المھم وإنما األشخاص، نعرف أن یھم ال

 ودك عقائدنا لھدم عدونا، فیھا یعمل التى الواسعة الدائرة نتبین وأن المسمومة
  . “ بسیماھم فلعرفتھم ألریناكھم نشاء ولو “ كثیرون األعداء ھؤالء فإن حصوننا

  



  لالنس تحدید خرافة حول
  

 یوم األھرام صحیفة نشرتھ “ التحكم وإمكانات السكانى االنفجار “ عن مقاًال قرأت
 الفكرة صائب بأنھ المقال ھذا وصفت إذا مغالیًا أكون وال 1970 / 1 / 2 الجمعة
  . باالحترام الجدیرة بالحقائق مملوء النظرة عمیق

 فى یصور ألنھ المقال ھذا إلى الدین وعلماء المسلمین الدعاة من عددًا لفت ولقد
 أنھا المسلمین جمھور ورأى عندھا، ووقفت كتبتھا أن سبق أفكار عودة نظرى
 یعلم مراء فیھا مارى قد البعض كان وإن حیاتھم، ونھج دینھم أحكام عن الحق التعبیر

  ! بواعثھ اهللا
  :یقول النسل مشكلة حول جیدة مقدمات بعد والكاتب

 عوامل إلى الزیادة ھذه رد أو االقتصادى، التخلف غیرب السكانیة الزیادة تفسیر إن
  . أخرى

  الجنسیة، الغریزة غلبة مثل
  للتناسل، المحبذة األدیان وجود أو
 ..  بالرقى المباالة عدم أو

  ! العلمى التضلیل باب فى یدخل
 جدیرة واجتماعیة علمیة مالحظات جملة من الصادقة النتیجة ھذه استخلص وقد

  . حارال بالتأیید
 الحین بین إرسالھا فى تخصص التى المفتعلة التشاؤم صیحات استھجن أنھ ویعجبنى

 وھى العام، والحكم الجزئى اإلحصاء فى األمریكانیة األسالیب مقلدى من نفر والحین
 الرأى نجوم من نفر بھا یتبرع التى والبالغات البیانات من معینة سیاسة تخدم أسالیب

  . “ الالعودة “ كارثة نحو مسیرتھ فى بلغ قد العالم أن ھافی یزعمون األمریكیین
 ـ الثالث العالم أقطار أن من نشأت التى الزیادة تلك سكانھ، فى المفرطة الزیادة بسبب
 لم ـ المتخلفة الدول من عشرات آخر بتعبیر أو النامیة الدول من عشرات یضم الذى
 “ تخطیط “ إلى األمریكى لمندوبا لدعوة تستجب ولم الجنسیة، شھواتھا جماح تكبح

 ..  السكانیة المشكلة لحسم الوحید الطریق أنھ سیادتھ رأى الذى النسل تحدید أو
 بضرورة جھرًا ینادوا أن المتحدة الوالیات فى الرأى قادة من نفر یستح لم بل

 بالقدر (!)رالبش من السفلى للمراتب العددى التفوق ھذا من الحد فى القسر استخدام
 !الخلف إلى األعلى المراتب دفع یمنع ذىال

 المحذورة الزیادة فإن السنین عشرات من ثابتة تكون تكاد األوالد نسبة كانت ولما
  . العالم أرجاء فى الصحى المستوى ارتفاع بسبب الوفیات قلة من لألسف نشأت
  ؟ والحل

 األكل، تجد ال بشعو بین العلل مقاومة عدم الرفیعة الغربیة الثقافة أرباب عند إنھ
 على الجیاع األطفال من طوفان إقحام فإن الوافدة األجیال بھذه تفتك األمراض وترك

  ! بكارثة یھدد مضطرب اقتصاد
  ؟ التصرف ھذا یوصف كیف لكن
 وإبقاء األصلح انتخاب على الطبیعة یساعد ألنھ (!) عادى “ إنسانى “ تصرف إنھ

  ! األقوى



 فى أفالطون یقل ألم اإلنسانى، الفكر ثمرات أرقى مع یتفق التصرف ھذا إن بل
 قد ونحن ؟ الضرورى العدد عن یزید طفل كل قتل یجب أنھ الفاضلة جمھوریتھ

  . الضرورى العدد عن یزید ما إلى بالفعل وصلنا
 أحد “ ستیفنز ھوایت “ الدكتور فیقول األمور، على أحكامھ الغربى الفكر ویستتبع

 العالمیة المجاعة ألن 2026 / 11 / 13 سیوافق القیامة یوم إن :االجتماع علم خبراء
 وفق حساب بعد األلمعى الدكتور یقول ھكذا الجمیع، على ستقضى الیوم ھذا فى

  ! التنجیم علم قواعد ال االجتماع علم قواعد
 وإلى اإلجبارى التعقیم إلى األمریكیون یدعو اإلحصائى الھوس ھذا على وبناء

 ینخفض كى ما إجراء إلى المتحدة األمم دعوة وإلى النسل، حدیدلت صارم نظام فرض
  . الثالث العالم سواد وھم وأشباھھم والھنود والزنوج العرب بین األوالد عدد

 المتحدة الوالیات أن منھا بال ذات أمورًا ـ المقال كاتب ـ السید كمال األستاذ ویالحظ
 شعوب تعامل المحتكرة شركاتھا نوأ القتال معدات على دوالر ملیون ألف 70 تنفق

  . المساكین الجیاع بھؤالء للرحمة معھ مكان ال مستغرب بنھم الثالث العالم
  :“ فحواھا الجنوبیة أمریكا فى شائعة صیغة وھناك “ ویقول

 العاملة األمریكیة الشركات أن حین فى دقیقة كل جوعًا یموتون سكانھا من خمسة أن
 .. ! میت كل من دوالر ألف أى دقیقة كل دوالر آالف خمسة تكسب بھا
 األمریكیة المساعدات أن نعرف أننا إال النزعة یسارى الكاتب بأن شعورنا ومع

 ولكنھا والجبن، األلبان من مقادیر األطفال على توزع فقد الھدف سیئة النیة مغشوشة
  . المساعدات من النوع ھذا إلى األبدى الفقر قیود بیئتھم على تفرض

 وتمتنع المتخلفة األمم على وحسب االستھالكیة المواد توزع الرابعة النقطة مجوبرا
 وتستغل بنفسھا، نفسھا تخدم أن على وإعانتھا البیئة تصنیع عن غریبًا امتناعًا

  ! الخاصة بقدراتھا الوطنیة مواردھا
 مكشوفة المواھب مشلولة تظل أن ینبغى ـ تسمى كما ـ الثالث العالم ھذا شعوب كأن

  . خبرات من لدیھا بما االنتفاع تستطیع ال العجز،
 فریضة النسل تحدید وأن واجب، اإلجبارى التعقیم بأن الحكم تسمع أن ـ بعد ـ وعلیھا

  ! السنین من كذا بعد القیامة قامت وإال
 والثبور بالویل ینذروننا وھناك ھنا بھ فیطیرون العقل قصار بعض الكالم ھذا ویتلقى

 علم مقررات عن تائھون رجعیون إنكم :قالوا معھم التفاھم حاولنا فإذا راألمو وعظائم
  ! السكان زیادة من حتمًا سیجىء الذى القیامة یوم وأخطار االجتماع،

 أھلھا حاجات تكفى ال الثالث العالم بالد أن حقًا ھل . المشكلة صمیم اآلن ولنتناول
  ؟ الكسوة تطلب التى واألجساد لقوتا تطلب التى األفواه من لمزید تتسع ال وبالتالى

  ! طنینھا الدنیا ویزعج صداھا االستعمار یضخم التى الكبرى األكذوبة ھى تلك
 الخیرات ھذه أن بید سكانھ، أضعاف تكفى بخیرات مشحونة الثالث العالم أقطار إن

  . القدیرة واألیدى البصیرة العقول تتطلب
 الغافیة الملكات إیقاظ تستھدف نزیھة ةإنسانی المنكودة األقطار ھذه رزقت ولو

 وتمنع والخیرات، القدرات وتجند والوھن الخمول وتطارد المخدرة، والحواس
 غوائل عنھا یرد الشعوب مصالح حول منیعًا سیاجًا وتضرب والترف، التظالم

 أقطار تحسدھا العیش من رغد فى تحیا الشعوب ھذه لكانت أنواعھ بجمیع االستعمار



 ..  ھعلی الغرب
 الصیاحین من ومقلدوھم المستعمرین، من الخبثاء یزعم كما اقتصادیة المشكلة لیست
  . یعرفون ال بما یھرفون الذین
  ! وإمكانیات أرزاق فقر ال ومواھب أخالق فقر الفقر

 عونًا ال الحیاة على عبئًا منتجًا، ال مستھلكًا شغاًال، ال أكاًال القادم المولود یكون لماذا ـ
  ؟ الحیاة على

 مثال ال قلق مبعث وجوده فیكون الوافدة األجیال ھذه شأن فى اإلنسانیة تھون لماذا ـ
  . استبشار

 دون للحیلولة أو األنفس ھذه لقتل المتشائمون یبذلھا التى والمعنویة المادیة الجھود إن
 تلكان العقلیة االنحرافات وتقویم االجتماعیة األخطاء تصحیح فى بذلت لو وجودھا

  ! الغایة إلى وأدنى الرشد إلى أقرب
 ذلك من األنكى بل وحده، لنفسھ شىء كل التھام یرید الشره األنانى االستعمار ولكن

 ویبقى ھى كما األمور تبقى كى األوضاع تصحح نھضة كل طریق یعترض أنھ
  . األمور عالج فى السقیم منطقھ

 واألمریكیون األوربیون كان فقد یةأبد وال أزلیة علة لیس الثالث العالم تخلف أن على
 األدران فتك بعقولھم تفتك الخرافة وكانت األصابع، على تعد قرون منذ حاًال أسوأ

 ألول بدأ أو رفعة بعد غیرھم وھبط الترقى سلم فى صعدوا فإذا بأجسامھم، والعلل
  . منھ والتشفى علیھ لالحتیال معنى فال المدنیة درب على یخطو مرة

  “ علیكم اهللا فمن قبل من مكنت كذلك “
 فھناك المجتمعات أحوال فى المؤثرة الظروف تغییر من أكثر یستدعى ال واألمر

 أو العقل یوقظ آخر وھناك . الذل ینبت ومكان ـ المتنبى یقول كما ـ العز ینبت مكان
  . ینیمھ

 أو الساعة، تقول ال حتى األرانب نسل قفوا :جزعین یصرخون الذین والمعتوھون
 ما عدده أعشار تسعة فقد ولو یرقى لن الثالث العالم أن یعلمون ال..  األمة ترقى حتى
  . الحالیة أوضاعھا على جامدة والفكریة النفسیة ظروف بقیت

  :یقول حیث الواقع لنبصر األھرام كاتب مع ونعود
 عدادأ زیادة كثیرًا تفوق زالت ما المتخلفة البالد موارد خصوصًا العالم موارد إن “

 المنتج النشاط من ضروب إلى تحویلھ یمكن المحتمل االقتصادى فالفائض السكان،
 وجوه فى یتبدد أو األرض ومالك والوسطاء المرابین جیوب إلى یذھب أن من بدًال

 ..  المختلفة السرف
 الطبیعیة ظروفھ فى اإلنتاج بین الفرق بأنھ االقتصادیون یعرفھ ما ھو الفائض وھذا “

 من % 20 بنحو الفرق ھذا ویقدر المنتجة، للجماعة ضروریًا استھالكًا یعد ما وبین
 وھذه ،% 8 تبلغ الدخل فى سنویة زیادة استثماره عند یكفل وھو القومى، اإلنتاج
  . “ السكانیة الزیادة متطلبات عن تفیض بل تكفى الزیادة

 واضطراب تصرف ءسو إلى بل طبیعیة علل إلى إذن یعود ال المتوقع أو الواقع الفقر
 أن یجب إننا “ :“ باران بول “ المشھور األمریكى االقتصادى یقول كما أو إدارة،
 إطعام المستحیل من جعلت قد الطبیعة فى األبدیة القوانین ألن ال الخطر ناقوس ندق

 من كثیفة جموع على یحكم االستعمارى االقتصادى النظام ألن بل األرض سكان



 قبل والموت والتدھور الفاقة كنف فى تعیش أن ـ قبل من متھابضخا یسمع لم ـ الناس
  ! “ األوان

 السكان ضغط بینھا ومن التخلف لمشكالت حل ال إنھ “ :قائًال كلمتھ الكاتب أنھى ثم
..  نفسھا على اعتمادھا ومضاعفة لثرواتھا، الثالث العالم بلدان بتنمیة إال الموارد على

  .“ المنزھة األجنبیة وناتالمع من المیسور القدر على ثم
 قرن، ربع من المطبوع “ نعلم ھنا من “ كتابى فى تقریبًا األحكام ھذه قررت لقد

 ..  وضوحًا الحق یزید ما األیام ھذه قرأت عندما صدرى انشرح فقد ولذلك
 األلسنة، طوال الباع قصار أقوام العامة الحیاة أفق فى نشره كثیرًا ضبابًا یبدد وما

  المعانى أؤكد إذ ـ وإنى
 مرارًا حقائقھ إلى أساءوا اإلسالم باسم المتحدثین من نفر إلى كلمة أوجھ ـ اآلنفة

 ..  كثیرة مواطن فى وھزموه
 القارات دین إنھ والقبلى، البحرى الوجھین ألھل المحلى بالدین ھو لیس اإلسالم إن

 جامعة أخوة فى القارات ھذه كل أجناس بین تمزج الخصبة الرحبة وداره ! الخمس
 مشكلة یعالجون فكیف االستعمار صنعھا التى المفتعلة الضیقة الحدود تعرف ال

  ؟ المبین األساس ھذا یدركون ال وھم السكان
 الصھیونیة تحالف من األیام ھذه فى إبادة لحرب یتعرض الدین ھذا إن ثم

 باركةوم األتباع، بتكثیر األدیان رؤساء من األوامر تصدر فكیف واالستعمار،
  ؟ والتقلیل بالتعقیم ھم ویفتون النسل،

  ؟ الضمیر لیونة أم العلم قلة أھى ؟ الزیع ھذا علة أدرى ال إننى
 أو العاص بن عمرو إلى منسوبة الكلمة على یقع أحدھم إن :ھؤالء إلى آخر وتحذیر

 كتب من ملتقطة بأنھا مكترث وال سندھا بقیمة آبھ غیر بھا فیطیر الرجال من غیره
 ..  والصواب والخطأ والھزل الجد جمعت

  ؟ ورسولھ اهللا كالم إلى بالنسبة عمرو كالم فما عمرو، إلى نسبتھا جدًال فرضنا ولو
 ..  المأساة ھذه تنتھى أن مقالى فى لخصتھا التى األھرام كلمة بعد أرجو

  

  ! ھناك الدینى الضمیر محنة
  

 السداد، ینقصھا أحكام ستفجؤنا . ىالغرب الدینى الفكر أقطار داخل سریعة سیاحة ھذه
  ! الزمان وامتداد العھد طول على عمیقة تزال ال وضغائن القدر، یحبكھا ومؤامرات

 مسنا التى الجبھة ندرس أن ـ فناء أو بقاء حرب لفحتنا وقد ـ المسلمین نحن حقنا ومن
 فخل تبرز أو تكمن التى الدینیة العواطف طبیعة حدید ببصر نزن وأن عدوانھا
  ! قریبة نھایة لھا تبدو ال أحداث
 إلسرائیل، الغالیة نصائحھا بإسداء تطوعت كاثولیكیة مجلة نشرتھ بمقال ولنبدأ

 حیث من یعودوا وأن العرب بحق الیھود یعترف أن الغالیة النصائح ھذه ولیست
  ! ال..  ألصحابھا البالد تاركین جاءوا

 قالت لقد آخر، لون من نصحًا تسدى لھاجع المتدینة الصحیفة عند الدینى الضمیر إن
  :للیھود



 إخراجنا المسلمون استطاع ثم عددًا، سنین فیھا وبقینا قبلكم، فلسطین احتللنا إننا “
 أوالء نحن وھا ارتكبناھا، ألغالط وذلك المقدس، ببیت أقمناھا التى المملكة وتھدیم
  فیھا تقعوا ال حتى القدیمة األغالط تلك لكم نشرح

 ..  ! مثلنا
 فال األصالء سكانھا ویشرد أبدًا فلسطین لكم تبقى كى الفاشلة التجربة من استفیدوا “

  ”! العودة أمل یخامرھم
 “ حكام وتوصى األقدمون الصلیبیون انھزم لماذا :تشرح التقیة الصحیفة وشرعت
 التى الرقعة یوسعوا أن نادرة نذالة فى وتحرضھم بال، ذات بأمور “ إسرائیل

 ضرب فى خطتھم یحكموا وأن العالم، یھود من أكثر أفواجًا یستقدموا وأن ھا،احتلو
 اإلسالم ویندحر إسرائیل ملك یستقر وبذلك خضرائھم، وإبادة قراھم ومحو العرب

  . والمسلمون
 الكاثولیكیة اإلنجلیزیة “ تایلت “ مجلة نشرتھ الذى المقال عبارات القارئ أیھا وھاك

  . 1957 / 10 / 26 فى الصادر العدد فى )اندرسون س . ف( للكاتب
 إلى تعید الحالیة إسرائیل حدود خارطة إلى واحدة نظرة إن “ المذكور الكاتب یقول

 قامت التى الصلیبیین مملكة وحدود الحدود تلك بین القویة الشبھ أوجھ للفور الذاكرة
 ..  م 1099 القدس احتالل عقب

 بین نقارن أن المفید من نرى وجیرانھا إسرائیل بین العدائیة األعمال إلى ونظرًا “
 كان إذا ما نرى ولعلنا الصلیبیین، أیام فى مثیالتھا وبین الراھنة العسكریة الحالة
 ..  ؟ مصیرھم سیلقون أم القدامى للصلیبیین كان مما أفضل خط إلسرائیل سیتاح

 وثمانین ثمانیة مكثت وقد قصیرًا أمدًا إال البقاء لھا یكتب لم الصلیبیین مملكة إن “
 ..  ! القدس المسلمون استرد ثم فقط عامًا

 مدة المتوسط البحر شرقى صغیر بقطاع االحتفاظ فى نجحوا المسیحیین أن ومع “
 البالد ھذه یغادرون وأخذوا أخیرًا عكا عن الدفاع فى فشلوا أنھم إال أخرى عام مائة

 ..  أوروبا إلى عائدین الظالم جنح تحت
 أن إلسرائیل أرید فإذا ظاھرة نقائص بضع إلى یعود كان المملكة تلك سقوط إن “

 ..  النقائص ھذه ضد تحتاط أن إال علیھا فما أطول مدة تعیش
 بین الفرقة بوقوع تمیزت لھم، جدًا مالئمة ظروف فى فلسطین الصلیبیون دخل لقد “

 ..  ! موحدة مقاومة جبھة إقامة عن وعجزھم المسلمین،
 وأن دویلة، بعد دویلة بسھولة، المسلمین یھزموا أن المھاجمون طاعاست وھكذا “

 ظھر حتى طویل وقت یمض لم أنھ غیر فتحوھا التى األقطار فى ألنفسھم یمكنوا
 حشد ثم بسرعة، خصومھم أمام المسلمین یوحد أن استطاع مسلم عسكرى زعیم
 مصیر اثرھا على تقرر ساحقة بھزیمة الصلیبیین وأصاب حطین معركة فى قواھم

 مدینة األیوبى الدین صالح ودخل جملة، الصلیبى المد بعدھا انحسر بل القدس،
  . “ یائسین فتركوھا استعادتھا أو استبقائھا عن أعداؤه عجز التى القدس
 البالد تلك فى أطول مدة البقاء یستطیعون الصلیبیون كان “ :الكاثولیكى الكاتب یقول

 ما وفق مملكتھم حدود وسعوا أنھم ولو الرجال، فى تواصًالم شدیدًا نقصًا یعانوا لم لو
 دمشق احتالل كان لقد ؟ دمشق تحتلوا لم لماذا الماسة، العسكریة الضرورات تملیھ
  الحقیقة لھذه تقدیرھم عدم وسیظل ! بقائھم وضمان مشكلتھم مفتاح



 ..  ؟ لنا لغزًا
 من كانت محاوالتھم أن بید المدینة تلك الحتالل واھیة جھودًا بذلوا إنھم نعم “

  . “ بالفشل علیھا كتب بحیث الضعف
 وشرعوا العقبة واحتلوا جنوبًا اتجھوا دمشق الحتالل جھودھم یتابعوا أن من وبدًال

  !! التحقیق عسیر ھدف النیل على اإلشراف أن مع مصر، إلى حمالتھم یوجھون
 عن الصلیبیین إجالء عوااستطا العھد ذلك فى العلیا الید للمسلمین أصبحت وعندما

 الشرق، من جاءت الكبرى الكارثة أن إال الجنوب، فى حصونھم سائر وعن العقبة
 لمملكة الشرقیة الشمالیة الزاویة عند طبریة من بالقرب وقعت حطین معركة فإن

 ..  الصلیبیین
 للمسلمین ملكًا السوریة والصحراء األردن بین الممتدة واألرض دمشق كانت ولما
 التى الصلیبیة المملكة حول جبھات ثالث على بحریة یتحركوا أن استطاعوا فقد

  ! المقاومة عن أعجزھا ما وذلك..  محصورة شبھ أضحت
 وقطعوا قدمًا اندفعوا الصلیبیین أن ولو “ :أسالفھ أصاب لما الحزین الكاتب یقول

 بین قواتوال الجیوش مرور منع الستطاعوا دمشق من الشرق إلى یؤدى الذى الممر
 أمانًا، أكثر الصحراء إلى المستندة الشرقیة حدودھم ولكانت ومصر، سوریة

  . “ البحریة أساطیلھم من االنتفاع وألمكنھم
 فى العرب كان وقت فى إسرائیل أقیمت لقد “ :فیقول كالمھ الحاقد الكاتب یستأنف ثم

 والشجاعة الجھد من كبیر بقدر ثم موحد، بعمل القیام عن عاجزین المجاورة الدول
 المملكة حدود تطابق الحدود ھذه لكن الحالیة، حدودھم یبلغوا أن الیھود استطاع
  . “ ؟ العمل فما مآلھا عرفنا وقد للصلیبیین، القدیمة

 تتحرك لم ما أخرى مرة “ :العدوان من مزید على الیھود محرضًا الكاتب یقول
 قواھم تنقیل فى الخطرة الحریة تلك للعرب فستبقى دمشق نحو االندفاع فى إسرائیل

  . “ فیھ ما ذلك وفى إسرائیل، من جھات ثالث حول
 واحتالل سوریا لغزو إسرائیل تتحرك أن سیاسیًا العسیر من یكون قد “ :ویستطرد
 ھذه مثل وإن ذلك، تسویغ على تساعد قد السوریة السیاسیة االتجاھات لكن دمشق
 تجنیھا التى الفائدة من أعظم إلسرائیل دائمة فائدة على ستنطوى (!) الحربیة النزھة

  . “ سیناء صحراء فى التغلغل من
 القوى تنقصھا لن إسرائیل إن “ :فیقول الیھود ألصدقائھ “ نصیحتھ “ الكاتب ویختم

 تمدھا العالم أنحاء جمیع من منظمة ھجرة إلى باإلضافة كبیر جیش فلدیھا البشریة
 المیدان فى قوى جیش وضع على قادرة تظل أن بویج طاقات من إلیھ تفتقر ما بكل

  . “ االستعداد أھبة على دائمًا یكون
  ! منھ حرفًا المرء استغرب ما قح یھودى الكالم ھذا كاتب أن لو
 والمسلمین للعرب والبغض إلسرائیل بالود المشوب التوجیھ ھذا فى العجب وجھ إن
  . كاثولیكیة مجلة فى أفكاره ینشر مسیحى الكاتب أن

 الباطن عقلھ من جزء واإلسالم العروبة على القضاء كأن ویقترح ویقارن یفكر وھو
 البغضاء مشاعر إن . سخائھ إعالن فى حیاء من بذرة یشعر ال ھو ثم والظاھر،

 أن ویحزننا تھیب، أن دون والمجازفة باالسترسال تغریھ جوفھ فى المضطرمة
 انتھزوا األرض أرجاء فى اثولیكالك فإن خاصة، نظر لوجھة إبداء لیس الكالم



  . أخیر وفناء طاحنة ھزیمة إلى یحولوھا كیما اإلسالم بھا یمر التى الضعف فرصة
 المجمع مقررات فى كمن الذى الروح نفسھ ھو المقال ھذا بكتابة أملى الذى والروح

 فى تلعنھم أال بعده الكنائس وأمر الیھود، فیھ وصالح روما بابا عقده الذى المسكونى
  . صلواتھا

 ویتعامل المحتلة األرض ویدخل القدس یزور “ بولس البابا “ جعل الذى الروح وھو
  ! السنین مئات من بابا أى یفعلھ لم تصرف وھو إسرائیل، سلطات مع

 االستعمار أصابع أن أم ! وحدھم الكاثولیك موقف أذلك :یسأل أن المسلم وللقارئ
  . الغربیین المفكرین من كثیر دىل الدینى التفكیر أفسدت قد الغربى

 ھذه بھ وردت سلیمان ولیم الدكتور المنصف المصرى للمؤلف وجیزًا كتابًا قرأت
 عقد 1961 سنة دیسمبر فى “ :قال . إیراده من بد ال سریع تعلیق مع نذكرھا الحقائق
 نم موقفھ فیھ حدد قرارًا وأصدر نیودلھى، فى الثالث مؤتمره العالمى الكنائس مجلس
 وجھ على لألذھان وتقریبھ المسیحى الدینى التعلیم تھیئة من بد ال :فیھ جاء الیھود
 التبعات ھذه إن إذ المسیح لصلب أدت التى التاریخیة األحداث تبعات من الیھود یبرئ
  على تقع

 ..  (!) كلھا اإلنسانیة عاتق
 الالھوت معھدب األستاذ نبیت . ج . ل األمریكى البروتستانتى الراعى صرح وقد “

 تعالیم ظلت فقد للسامیة العداء عن خاص بوجھ مسئولة الكنائس إن :قائًال بنیویورك
 الدینیة األحقاد مخلفات من یعد عداء وھو الیھود ضد قرون عدة موجھة المسیحیة

  . “ القدیمة
 الخطأ ھذا ثمن یدفعون فلسطین عرب وھل ؟ ھذا فى المسلمین ذنب وما :نحن نقول

  ؟ ومستقبلھم وحاضرھم وكرامتھم وطنھم نم الكنسى
 فى مؤتمرًا عقد المجلس ھذا فإن ! الموقر العالمى الكنائس مجلس یریده ما ذلك

 لمشكلة دائم حل ھناك لیس أنھ قرر ثم الالجئین مخیمات أعضاؤه وزار بیروت
 وإسرائیل العرب بین بالخالف الخاصة القضیة فى یبت أن إلى الفلسطینیین الالجئین

.  
 الالجئین لتعویض عامة خطة سیشمل ذلك إن :“ القلب الطیب “ المؤتمر وقال “

 أصحاب یأخذھا سوف صدقات ھناك وإن یعودوا لم أم وطنھم إلى عادوا سواء
 ..  ! والمطرودین األرض

 بجنیف “ عشر الثالث الدراسى فصلھ العالمى الكنائس مجلس عقد 1964 سنة وفى “
 مشكلة تثور حین :فوه فض ال فقال بجامعتھا الالھوتیة لكلیةا عمید الجلسة وافتتح “

 آالمھم عن العظیمة مسئولیتھا ثقل تتجاھل أن تستطیع ال الكنیسة فإن الیھود
 ..  المغفرة طلب ھو نحوھم عنھا یصدر ما أول فإن ولذلك تاریخھم طول وضیاعھم

 الذلیلة الضارعة رةالعبا بھذه !! الیھود من المغفرة تطلب أن الكنیسة على یجب “
  . “..  إسرائیل دولة من موقف فیھا یحدد التى الجلسة العالمى الكنائس مجلس یفتتح

 لعنة أال “ ؟ القصاص نحن علینا وجب غیرنا أجرم أإذا :أخرى مرة نحن ونتساءل
  . ] 19 :ھود [ “ عوجًا ویبغونھا اهللا سبیل عن یصدون الذین الظالمین على اهللا
  ! لمستبیحھ عذر یلتمس حتى غامضًا لیس حقنا إن ! ملیًا األمر ھذا فى فكرت لقد
  . ربما ؟ الدینیة مناصبھا كانت مھما الخربة الذمم ھذه وراء من الیھودى المال ھل



 المجال ھذا فى والمقاالت الخطب سیرت وأمتھ اإلسالم على العمیاء الضغائن أن أم
  . ربما ؟ الوقح المكابر الفوضوى

 والصھیونیة االستعمار تواجھ المصریة الكنیسة “ كتابھ فى سلیمان ولیم تورالدك لكن
  . والتأمل الدرس یستحق آخر كالمًا لنا یذكر “

 تیقن لقد “ :لھ تقریر من العبارات ھذه “ نیل ستیفن “ اإلرسالیات مؤرخ عن ینقل إنھ
 فى كان مما ثقة أقل وأصبح بالعار حافل االستعمارى سجلھ أن الغربى الرجل

 یفرض أن ـ الغربى الرجل حق أى ـ حقھ وفى ونھائیتھ، المسیحى اإلنجیل وحدانیة
 خرافة من أكثر لیس أنھ النھایة فى یثبت قد شیئًا األخرى العظیمة األدیان ورثة على

 ..  a western myth غریبة
 فى مظاھرھا بكل األلوھیة على صریح ھجوم الالھوت رجال أوساط فى وبدأ “

 بمسیحیة وینادى (!) “ اإللھ موت “ بدایتھ نقطة یجعل فكرى تیار وانتشر ! حیةالمسی
 جون “ اإلنجلیزى واألسقف “ ویلتمان بنھوفر “ األفكار بھذه وینادى (!) فیھا دین ال

 ..  “ روبنسون
 فى منھ طبع الذى Honest To God روبنسون كتاب المثال سبیل على انظر [

 مایو من كل وفى طبعتان 1962 سنة أبریل وفى طبعات أربع 1962 سنة مارس
 ،1964 سنة سبتمبر فى العاشرة الطبعة وكانت طبعة العام نفس من وسبتمبر ویولیو
 25 فى “ تایم “ مجلة علیھ وعلقت نسخة، ملیون المطبوعة النسخ عدد وقارب
 كثیرة أخرى أمریكیة ومجالت 1966 سنة أبریل فى ونیوزویك 1964 سنة دیسمبر

!! [  
 وساعد عنھم تخلى ألنھ اإللھ على یثورون القوم أن بعید من للمراقب ویخیل “

  . “ أعداءھم
 قیمة لھ تعد لم نظرھم فى الدین “ :الغربیین عن فیقول سلیمان ولیم الدكتور ویستطرد

 الغرب ینشدھا التى الدنیویة األھداف لتحقیق منھ االستفادة یمكن شىء إنھ ذاتھ، فى
  . “ العالم أنحاء شتى فى

 ابتداء ینخلع الذى ھذا تدین فأى أوربا، فى انتحرت المسیحیة أن الكالم ھذا وخالصة
  .. !! ومات تالشى ألنھ منتھیًا معھ التعامل ویعتبر القیوم، بالحى اإلیمان من
 االستعمار، رایة تحت الكھنوت رجال النضواء الحقیقى التفسیر ھو ذلك إن

 ..  ضایاهق خدمة فى الخسیس وركضھم
 على إال ذلك یدل فھل الیھود وتعلق إسرائیل إلرضاء الكنائس شتى تتسابق وعندما

  ؟..  للشیطان ضمائرھم باعوا الدین رجال أن وھو واحد شىء
 قرى محیت وقد منازلھم تنسف والتفجیرات عامة، إلبادة یتعرضون العرب إن

  . وتمرد مإجرا بأنھ یوصف النفس عن والدفاع الوجود، من بأكملھا
 خلقت :والدنیا الدین رجال ویقول إسرائیل، ساسة یبارك المستعر الحریق ھذا ووسط

 وھذا المداھنة تلك فى اآلخر والیوم باهللا اإلیمان منطق فأین ! لتبقى إسرائیل
  . العالمى لالستعمار وعمالء سماسرة إلى تحولوا قد القوم أن ظاھر . االستخذاء
 أن یرى غیرى كان وإن النائم اإلسالم ستوقظ الرھیبة ةالمحن ھذه أن واعتقادى

  . ومثلھ لدینھ الغرب خیانة من الكاسبة ھى المتربصة المادیة
 فى ثقتنا وال توازننا نفقد لن أننا بید شداد، بأخطار محفوف المستقبل أن شك وال



  . اهللا جنب فى آمالنا وال الدینیة أصالتنا
 إلى الشرقیة الكنائس لجر الدائبة محاوالتھ فى فشلسی االستعمار أن كذلك واعتقادى

 على ستبقى الغالبة الجمھرة فإن البعض ضلل قد كان وإذا مآسیھ، فى وإشراكھا جانبھ
  . الصبور وتاریخھا ومواطنیھا لتعالیمھا وفائھا

  

  تنسى أن نرید ال المقررات ھذه
  

 كان . ھمبیوت إلى منصرفون وھم المدارس بعض طالب وراء بصرى أرسلت
 تكن لم ! مسموعًا النابیة بالكلمات والتصایح ظاھرًا، والتدافع شدیدًا، الصخب
  ! ورشد جد على داللة أو علم من أثارة بالشارع

 طبیعة أجھل ولست األصل، إلى واألوبة االنطالق فرح الصبیة على أستكثر ولست
  ! التكالیف وخفة العمل مقتبل فى المرح
 إعداد نرید كنا إذا الماجنة واأللفاظ السخیف والمزح البادى شللطی أسترح لم ولكنى

  . أرى ما غیر وسریرة سیرة یتطلب فاألمر صاعد جیل
 أن أشعر بل قلیلة، أنھا أزعم وال تدرس، التى العلمیة البرامج من كثیرًا عرفت لقد

  . مثقف شعب لخلق صالح أساس استیعابھا
 فھى ذلك ومع . درسھ یجب مما أقل تكون وقد الدینیة، المقررات أغلب على واطلعت

 ..  مھذب مؤمن جیل لتكوین حسن أساس وتحصیلھا فقھھا تم لو
  ؟ معایب من ذكرت ما مصدر وما ؟ الشكوى تجىء أین من إذن
  . آخر شىء وتلقیھا تقدیمھا وأسلوب شىء العلمیة المادة إن
 اعتناقھا على شءالن تربیة وضرورة األمة، برسالة یرتبط األسلوب ھذا إن

  . واحترامھا
 ..  النتائج تافھ جھد أو ضائع جھد التربیة عن المنفصل فالتعلیم ھنا ومن

 ھذا لعالج لجنة ألف قد كان األسبق التربیة وزیر “ مراد حلمى “ الدكتور أن وأذكر
  . الوضع
 أفضل جیل إنشاء فى راغبًا اإلخالص، عمیق البصیرة حاد كان الرجل أن وأشھد

  . الثقیل غده مواجھة على قدروأ
 الواجبات أداء فى جھودھم أعضاؤھا بذل شتى لجان إلى المؤلفة اللجنة انقسمت ولقد

  . بھم المنوطة
 النواحى لدعم لجنة األسبق والتعلیم التربیة وزیر “ مراد حلمى “ الدكتور ألف [

 أخرج وقد مسلم، یلج إنشاء على یعین بما مقرراتھ وإصالح العام، التعلیم فى الدینیة
 إلحدى المقررات ھذه فاستنقذنا واجبھا، اللجنة أدت أن بعد (!!) الوزارة من الدكتور
  ] المدرسى بالجو اختصت التى الشعب

 ألن “ المدرسة یسود الذى بالجو “ المعنیة اللجنة فى أكون أن لنفسى واخترت
 أنھا كما المبذول العلم من لإلفادة األولى الدعامة ھى نظرى فى المدرسیة التربیة

 وفضائل راجحة ومواھب صلبة معادن ذوى برجال أمتنا إلمداد األولى الدعامة
  . بارزة



 اهللا ینفع أن آمًال ذكرھا لنفسى أستبیح كثیرة، توصیات إلى الموقرة اللجنة انتھت وقد
  !! والضیاء الھواء إلى طریقھا تأخذ وأن بھا،

 جوًا لھ ھیأنا إذا إال كاملة دینیة تربیة الطالب بىنر أن نستطیع ال “ :اللجنة قالت
 القیم بھذه التعلق وسائل من الدینى المناخ ھذا لیكون بیتھ وفى مدرستھ فى روحیًا

 بالجو كتابھ ومن مدرسھ من تلقاھا التى الدینیة المعارف تتالقى وبھذا بھا، واالنتفاع
 تتحول كما دینى سلوك إلى نظریةال المعرفة فتتحول النقیة الدینیة بالصبغة المصبوغ

  . “ وثمر زھور إلى المالئم الجو فى البذور
 إلى نزاع جیل وتكوین األخالق وتزكیة العبادات وإلف العقائد تثبیت یمكن وبذلك
  . والتقوى البر على متعاون والخیر الحق

 :یأتى بما المنشود المدرسى الدینى الجو ھذا ویتھیأ
 الجو فى لتشیع مرتلة أو مجودة الحكیم الذكر آیات من بتالوة الدراسى الیوم یبدأ )1(

  . الروحى الطھر أنسام المدرسى
 سمعھ ما حول دقائق، وخمس دقائق ثالث بین باإلذاعة الصباح كلمة تدور )2(

 من إلیھ ترشد وما الدینیة، المناسبات تفرضھ وما المقروءة، اآلیات من التالمیذ
  . موحیة جزةمو كلمات فى سامیة، فضائل

 بما الطالب لیشعر ؛ األولى الثالث الحصص فى الدینیة التربیة دروس تكون أن )3(
 الفكرى، النشاط ذروة فى التلمیذ ولیكون الدراسیة، المواد بین علیا قیمة من للدین
  . نفسھ فى ویقر یسمع، ما فیعى

 الیوم من ولىاأل الفسحة فى قصیرة دینیة قصة أو الدینیة األناشید تذاع أن )4(
  . الدراسى

 الظھر وقت حلول مع الظھیرة فسحة ابتداء فیتالقى المدرسى الجدول ینظم أن )5(
  . الفریضة ألداء الطالب تحمس بكلمات إلیھا یدعى ثم للصالة وینادى

 شاء ومن المدرسة إدارة ومعھم الدینیة والتربیة العربیة اللغة مدرسو یخرج أن )6(
 العمل ھذا لیكون المصلى إلى یتجھوا ثم التالمي، أمام یناآلخر المدرسین من

  . وقتھا فى الشعیرة بإقامة ملموسًا إشعارًا الجماعى
 الفصول عدد مع یتناسب الدینیین الرواد من مجموعة مدرسة لكل یكون أن )7(

 صالتھم فى ویؤمونھم مرشدھم إلى یوجھونھم لتالمیذھم الراعون وھم والطالب،
 الطالب، من عدد أكبر الصالة یؤدى حتى لھ مخطط بجدول الشعیرة ةإقام وینظمون

 ویرسل تالمیذھم من تلمیذ كل سلوك عن شھریًا تقریرًا یعدوا أن أیضًا وعلیھم
  . علیھا فیعینھا للدین المدرسة برعایة البیت لیحس أمره ولى إلى التقریر

 دینیة ناقشاتم فیھا تدور الظھر فسحة من األسبوع فى یومان یخصص أن )8(
 ال حتى طویًال زمنًا الفسحة وقت من تستغرق وال التالمیذ بحیاة متصلة مطبوعة
 بمنھجھم تتصل قصیرة دینیة مسرحیات تذاع األخرى األیام وفى . بھا التالمیذ یضیق

  . ذلك أمكن ما الدراسى
 ھاوغیر اإلسالمى للمسرح جماعة ھناك فتكون الدینى النشاط جماعات تتجدد أن )9(

 كجماعة التقلیدیة الجماعات بجانب..  اإلسالمى للتاریخ وأخرى اإلسالمیة للصحافة
  . وغیرھما واإلمامة البر

 والسلوك باإلیمان تتسم حسنة قدوة المدرسى المیدان فى العاملون یكون أن )10(



  . قویمًا وسلوكًا وإخالصًا إیمانًا تالمیذھم على ینعكس الذى الحمید
 وأولیاء بأساتذتھم التالمیذ اللتقاء فرصة الجمعة أیام بعض من نجعل أن )11(

 على أفكارھم تناقش حیة دینیة دروس علیھم تلقى حیث المدرسة، مصلى فى أمورھم
 الجو نقاء على یساعد مما المناقشة، ھذه فى األمور أولیاء اشتراك لنتیح سعة،

  . والمدرسة البیت بین الروابط ویوثق المنزلى،
 حول والفتریة الشھریة واالختبارات األسبوعى الدینى التطبیق أسئلة تدور أن )12(

 . إلیھا التالمیذ انتباه لنشد الدینیة واللقاءات الندوات فى تثار التى الموضوعات
 بھا فیستبدلون الدینیة التربیة بدروس یستھینون الذین المدرسین محاسبة )13(

  . األخرى المواد حصص
 شخصیة باسم أسرة كل وتسمى إسالمیة، أسر إلى المدرسة طالب تقسیم )14(

 إلیھ انتمت بمن وثیق علم على أسرة كل تالمیذ یكون أن على كبرى، إسالمیة
 فى الكریمة المنافسات بینھم وتثار الدینیة المناشط األسر ھذه تتبادل أن على أسرتھم،

 لیسھموا ؛ األسر لھذه شھریة الجتماعات األمور أولیاء یدعى أن على الدینى، الجھاد
  . المجال ھذا فى بجھودھم

 الذى اإلطار إلى زمالئھم جذب فى الطالب من المؤمنة القیادات استخدام )15(
 من أعمق زمالئھ على الطالب تأثیر فإن حدوده، فى بنوھا لیتحرك المدرسة ترسمھ

  . علیھ األساتذة تأثیر
 علیھا للرد للطالب الحرة تساؤالتال فیھ تجمع المدرسة فناء فى صندوق وضع )16(

  . بالمدرسة الفتوى جماعة من
 متكاملة صورة لتكون لھ، مخططًا احتفاًال الدینیة بالمناسبات باالحتفال یعنى أن )17(

 ربط إحیائھا من الھدف ویجعل المناسبة، لھذه اإلجالل الطالب نفوس فى تطبع
 فى المدرسة مكتبة تعرض أن على لاالحتفا فینبنى ومبادئھ، اإلسالم بشعائر الطالب

 تقوم كما اإلسالمیة، المناسبة لھذه أعدت دینیة توالیف من لدیھا ما كل خاص ركن
  . إسالمیة وأشرطة ومسرحیات دینیة وأناشید بندوات

 إخراجھا بجمال األنظار تجذب بالفتات والمدرسة المصلى جدران تزین أن )18(
 البالغة والحكم الشریفة واألحادیث الكریمة یاتاآل من علیھا یسطر ما اختیار وحسن

  . الموجھة الدینیة والعظات
 الطالب ویدرس واألحادیث، اآلیات من للمدرسة شعار باختیار االھتمام )19(

 ویمكن ومفاھیم، قیم من الشعارات ھذه فى بما االلتزام على الوسائل بشتى والطوالب
 بأھداف والتمسك التبرج عن البعد إلى ویدع الذى الشعار البنات لمدارس یختار أن

  . والمظھر الملبس فى واالحتشام الفضیلة
 ویزود الفصول، مكتبات وفى العامة المكتبة فى ركن الدینیة للتربیة تكون أن )20(

 الدین بین تربط التى الحدیثة الدینیة الكتب من المطابع تخرجھ ما بخیر الركن ھذا
  . الدراسیة المراحل من مرحلة كل وتناسب والعلم، الدین وبین والحیاة

 ومكتبات العامة المكتبة فى الصدارة مكان الشریف للمصحف یكون أن )21(
  . المصلى ومكتبة الفصول

 الدینى، المنھج أبواب فھم على التالمیذ تساعد التى المعینة بالوسائل العنایة )22(
  . إعدادھا فى الطالب تركیش أن على نفوسھم، فى مفاھیمھ وتؤكد إلیھ، وتشوقھم



 یصور واحد، موضوع ذو كتاب الكتب من لھم یقرر فیما الطالب بید یكون أن )23(
 والعلمیة، العسكریة اإلسالم وأمجاد اإلسالمیة والمعارك اإلسالمیة البطوالت بعض
  . الطالب أمام علیا مثًال لتكون

 سلوك فى مشكالت نم یجد ما كل وإنقاذ دراسة فى اآلباء بمجلس ینتفع )24(
  . الخارجیة وتصرفاتھم بالمدرسة وعالقتھم الطالب

 ومعھم، التالمیذ أمام الصالة على للمدرسة الرسمیون الزائرون یحرص أن )25(
  . التالمیذ إلى العنایة ھذه فتنصرف الدین، بأمر واالھتمام العنایة عن لیترجموا

 فى واعیة، دینیة ثقافة المثقفین من وغیرھم األمور أولیاء ببعض نستعین أن )26(
 وعوامل التأثیر أدوات من لیكونوا الدینیة الدروس أو المحاضرات بعض إلقاء

 قد ونزعات تیارات من الطلبة بین یدور بما االھتمام مع الطالب، من االستجابة
  . الدینى والوجدان بالعقیدة تنحرف

  . والطالبات المدرسات بین البنات بمدارس الزى فى والوقار الحشمة التزام )27(
 تعلیمیة وسائل من الطالب أنتجھ ما كل ینظم دینیًا معرضًا المدرسة تعد أن )28(

 بعض مع والغزوات، والمعارك الحج ومناسك اإلسالمیین المصلحین كصور دینیة،
 الروحیة للقیم تجسید ھذا وفى رائدھم، بإشراف الطالب أعدھا التى الدینیة البحوث

  . الجدید الجیل إلعداد دھاننش التى
 كان البالد فى القائمة اإلسالمیة بالجماعات الطالبى النشاط وصل أمكن إذا )29(

  . المدرسة إشراف تحت یتم أن على حسنًا ذلك
 فال بالدین متصًال تحدیدًا ونھایتھ أولھ یحدد إطار فى الدراسى الیوم یوضع )30(

 فى یجمعون ولكن فرادى، منھا فونینصر وال فرادى، فصولھم التالمیذ یدخل
 روحى معنى ذات وقومیة دینیة أناشید لیرددوا واالنصراف الدراسة قبل صفوف
  . وخلقى

 المساجد الطالب فیھا یزور التى الدینیة الرحالت ببعض المدرسة تقوم أن )31(
 احیةالسی والمناطق والتاریخیة الدینیة والمعالم واآلثار اإلسالمیة والمتاحف الكبرى
 كانت التى المجیدة وحضاراتھم اإلسالمى ماضیھم بأصالة إلیھم یوحى مما الدینیة،
  . للعالم إشعاع مصدر

 بجمھوریة المدن جمیع فى األحیاء من حى كل فى المدارس بعض أبواب تفتح )32(
 العطلة مدة فى الكریم القرآن لتحفیظ وذلك مسئولین، إشراف تحت العربیة مصر

 عدد زاد وكلما القرآن، من جزءًا یحفظ لمن مغریة مكافآت تخصص وأن الصیفیة،
  . المكافآت زادت القرآن من األجزاء
  :الحوافز

 الرسوم بعض من إعفائھم مثل من دینیًا المتمیزین الطالب بین الحوافز خلق )34(
  . ذلك غیر أو الرحالت رسوم أو المدرسیة

 وإثابة المصلى، لتأثیث باءاآل مجلس حصیلة من مجزیة نسبة ترصد أن )35(
  . الطالب من المحتاجین وإعانة الدینیة والمسابقات المجیدین

 السلوك فى المثالى للطالب سخیة مالیة مكافآت التعلیمیة المناطق ترصد أن )36(
  . سلوكھم ویسلكوا نھجھم ینھجوا أن إلى غیرھم ذلك لیحفز القیوم الدینى

 ولمن المستقیم وسلوكھم الدینى تحصیلھم فى نللممتازی شرف لوحات إعداد )37(



  . علیھا قاموا بمن واإلشادة بھا التنویھ تستلزم البر فى بأعمال یقوم
 ویسھم الدینى بالتحصیل ینماز الذى الطالب أو للطالبة تقدیریة شھادات إعداد )38(

 لتبعث ذویھم إلى الشھادات ھذه ترسل أن على الفضائل بحبل ویتمسك أنشطتھ فى
 لھؤالء الروحى النماء على البیت ولیحرص المنزل، فى الدینیة للتربیة الحماسة فیھم

  . األبناء
 ..  وبعد

 الحال بقى إذا أما النقیة، الطاھرة اإلعالمیة باألجھزة یدعم إنما قدمناه ما كل )39(
 اإلعالم وسائل من وغیرھا والتلیفزیون واإلذاعة الصحافة فى علیھ ھو ما على

  . ھناك الوسائل ھذه تھدمھ ھنا یبنى ما ألن ضائع، دفالجھ
  . التوفیق ولى واهللا

  

  وأجوبة أسئلة
  
 أن إال الطالب، من لكثیر الشاغل الشغل ھى كانت وإن ـ وغیرھا ـ األسئلة ھذه [

  ] اإلسكندریة جامعة طلبة ھم بھا تقدم الذى
 

  األول السؤال**
 على أنھا أم ؟ التفاؤل وتثیر بالخیر تبشر ھل ،اإلسالمى العالم فى القائمة المرحلة “

  “ ؟ ورائھا من خیر وال سوء نذیر النقیض
  :الجواب*

 ونسى وحدتھ، فیھا فقد فترة الطویل، تاریخھ من كئیبة فترة فى الیوم اإلسالمى العالم
 ضعیف اإلنسانى الركب مؤخرة فى یتدحرج جعلتھ كبرى إغفاءة بھ وألمت رسالتھ،

  . الصدیق لھ ویأسى العدو فیھ یطمع كة،والحر الوعى
 ..  ورائھا من خیر ارتقاب أو قبولھا یستحیل منكورة حالة وھذه
  :السؤال ھذا على شافیة إجابة أظنھ ما ـ بعد یظھر لما ـ لى كتاب فى قلت ولقد
 والمواھب الھمم فى الغریب الشلل ھذا ھو الكبیرة اإلسالمیة األمة فى الحقیقى الفقر
  . واإلجادة اإلنتاج مجال فى السحیق لتخلفا وھذا

 بالشھوات وضیع تعلق جانب إلى منطقھ، عن والنكوص اإلیمان بمعنى العبث ذلكم ثم
  . الدنیا إلى بادیة ونھمة

 تھوى ما تبلغ القویة األمم أن بید وملذاتھا، الحیاة یكرھون بأنھم خصومھم نصف وما
 تعلق بركابھم تتعلق غیرھا وراء تلھث ىفھ الضعیفة األمم أما الخاصة، بوسائلھا

  . السادة بأذیال المتسولین أو النقل بمركبات المتسلقین
 االستغناء على األمة وقدرة جراثیمھ، وفناء العلل ھذه زوال ھو الحقیقى والنھوض

 بحیث الدنیا متاع على واالستعالء وفضائلھا، بإیمانھا واالستھداء وإنتاجھا، بعملھا
  !! شاءت متى عنھ وتنصرف دربق منھ تأخذ

 صحیحة، نھضة تبدأ لم ھذا یومنا حتى اإلسالمیة الشعوب بأن التصریح ویؤسفنى
 العالم فى الكبرى القوى نشاط امتداد ھى عنھا نسمع أو نراھا التى التقدم مظاھر وأن



  .للتقدم المتأخرین تطلع ھى مما أكثر
 المادى، عونھ من بكثیر ویمدھا مآربھ لخدمة شتى شعوبًا یصطنع الصلیبى فالغرب

  . الحضارى تقدمھ من وقلیل
 یحاول أو أخطائھ من االستفادة ویحاول المیدان، ھذا فى ینافسھ الشیوعى والشرق

 الغربى النمط یؤثر بعضھم أوزاع، المتعلمین وجمھرة ما مكان فى انتھى إذا میراثھ
 وباطنًا ظاھرًا بغوافاصط الماركسیة أعجبتھم قد وآخرون والسلوك، الفكر فى

  . بنزعتھا
 على الكبیر المجتمع بناء ویریدون اإلسالمیة والفضائل بالعقائد یتشبثون الذین أما

 الحظ منكودة الوجھ منكورة أقول وال الناس، فى غامضة فقلة المحمدى الوحى دعائم
.  

 ادًاامتد تكون صحیحة، نھضة بعد تبدأ لم اإلسالمیة الشعوب إن :قلت ذلك أجل من
  . لمالمحھا وتثبیتًا ألصلھا، نماء أو لشخصیتھا، وإبرازًا لتاریخھا

  ! ومعارفھم اآلخرین تجارب من االستفادة أحرم أنى تصور الغلط ومن
 ووعى وخلق فكر من أسالفنا عن نقلوه بما إال تقدموا ما اآلخرون وھؤالء كیف

 مواریث من اإلسالمى امالنظ بناء فى اقتبست الراشدة الخالفة دولة إن . وتجربة
  . غضاضة دون والفرس الروم

 التى والقوى جسمى، ھو نمى الذى فالجسم إلیھا، بحاجة أنا أجنبیة أطعمة آكل وعندما
  . قواى ھى أصالة فى انسابت

 جمیع كیانى فى وتبقى أبقى أن المھم..  ومقوماتى بمشخصاتى أنا أبقى أن المھم
 فى ووظیفتى الحیاة فى رسالتى ألنھا بھا وأرتبط بى طترتب والتى أمثلھا التى المبادئ
  . األرض

 جادة نھضات اإلسالمى العالم فى فھل زیفھا، أو صدقھا وآیة النھضة مقیاس ھو ھذا
  ؟ أسوتھا الكریم والرسول وجھتھا، الحنیف اإلسالم تجعل

..  مالدعائ ھاتیك على ینھض الجدید البناء جعل على الحرص أشد حریصون ھنا إننا
 فى غیرنا خیرات من وننتفع الصناعى، التقدم ثمرات الخراج من نستورد كنا وإذا
  . وشعائرنا شرائعنا من صلب إطار فى ذلك فلیكن العامة الحیاة آفاق
 إذا األسلحة ألفتك قیمة وال خرب، قلب إدارتھا تولى إذا اآلالت ألحدث قیمة ال فإنھ

  . بالشھوات مولع اهللا عن مقطوع مستوحش فؤاد بھا الضرب حاول
 وفق إال یتم ال البناء وھذا والجیوش المصانع بناء یسبق والضمائر النفوس بناء إن

 من الكاتب ألقاه ما تضمن الذى )الغرور حصاد( كتاب من [ . السالم تعالیم
  ] أخرى بحوث مع االجتماعى اإلصالح جمعیة فى محاضرات

  الثانى السؤال**
 تعتقد كنت وإذا ؟ البعض ینادى كما سلمیًا تحل أن یمكن سطینفل قضیة أن تعتقد ھل
 ھل ؟ صورتھا فما األمثل ھى الحرب أن رأیكم كان وإذا ؟ ذھنك فى صورتھ فما ھذا

  ؟ إسالمیة أم عربیة تكون وھل حكومات؟ حرب أم شعوب حرب
 :الجواب*

 إلى ینیةالد أمانیھم وتحولت فلسطین، فى لھم قومى وطن إقامة الیھود قرر لقد
  . وصرامة بدقة تنفذ مدروسة مخططات



  . جاءوا والتلمود التوراة باسم فھم
 والغرب الشرق أرجاء من مواكبھم تحركت یقدسونھ الذى الوحى من شعارات وتحت
  . فلسطین صوب

 مسكونة كان بل خالء أرضًا تكن لم علیھا االستیالء الیھود قرر عندما وفلسطین
 أو سكان من علیھا من طرد األرض ھذه تھوید ومعنى العرب، من مؤلفة بألوف
  . القدیم العھد تعالیم وفق إبادتھم

 وتذلیل بعیدھا وتقریب الغایات ھذه تحقیق على فعالة إعانة االستعمار أعان وقد
 البقاء تحاول للیھود دولة قیام إلى الھجرة من 1390 سنة فى األمر وانتھى صعابھا،

 والخیانة والذل الضیاع أشباح على صحوا الذین العرب من متفرقة مقاومة وجھ فى
  ؟ عمیق أو سطحى ذكاء إلى الموقف ھذا فھم یحتاج فھل مكان، كل من بھم تحیط

 وإقامة إفناؤھم أو إجالؤھم المحدد وھدفھا العرب، على بالفعل أعلنت قد الحرب إن
 ھذا فى اإلسالم مكان فأین وكتابھم ورسالتھم جنسھم أنقاض على یھودى دینى وجود
  ؟ الوضع

 الحالیة حدودھا داخل ال سرائیل قیام معناه للذبح، االستسالم معناه ھنا السالم إن
  !! النیل إلى الفرات من :التوراة رسمتھ الذى اإلطار فى بل !! وحسب
 فى اإلسالمى العربى الوجود سحق ـ الذكاء إعمال أو الذھن كد دون ـ ھذا ومعنى
 وآسیا أفریقیا فى الكبرى اإلسالمیة األمة أطراف على اإلجھاز ثم األوسط، الشرق

 الغایة ھى وتلك ! وقلبھ اإلسالم دماغ العرب إذ األصیل العربى الكیان زوال بعد
  . شریرة عناصر لتحقیقھا وتتجمع كثیرة قوى لھا تسعى التى

 وتلك السود، النیات ھذه وأھلھا فلسطین ضد الكثیرة التحركات وراء ألمس وإنى
 مخدرون، وھم مصارعھم إلى یقادون للذین فعجبى أعجب وإن الرھیبة، األھداف
 مرتین أو مرة عام كل فى یفتنون أنھم یرون ال أو “ غافلون وھم األحداث وتلطمھم

  ]129:التوبة[ “ ؟ یذكرون ھم وال یتوبون ال ثم
 عن للتساؤل مكان وال بإزائھا، لھم خیار فال العرب، على فرضًا فرضت الحرب إن

  . وغدنا یومنا على رحاھا دارت بعدما تجنبھا فرص
 دام وما واالنقضاء، بالتالشى والرضا للفناء االستسالم إال الحرب لتجنب معنى وال

 غایتھ دامت وما استعماریة، وأطماع تاریخیة وأحقاد دینیة بدوافع علینا كتب قد القتال
 واستبقاء الغائلة ھذه لرد ؛ وشعوبًا حكومات ومسلمین، عربًا نتالقى أن بد فال إبادتنا

  . المھدد وجودنا
 سالحًا العقیدة دامت وما عاقل، ذلك فى یمارى ال دینیة علینا المعلنة الحرب إن

 إبعاد معنى وما ؟ الدفاع علیھ یرتكز سالحًا العقیدة تكون ال فلم العدوان علیھ یرتكز
  ؟ والغد الیوم ضحیة یھاف وأمتھ ؟ مستھدف فیھا ھو معركة عن اإلسالم

 إسرائیل بنى إال یخدم ال المعركة عن اإلسالم إبعاد أن قلبى أعماق فى أعتقد إننى
  . والمحدثین القدامى وجنسھ محمد رسالة على الحاقدین من وراءھم ومن

 أفتك من طائرة بألف إمدادھم من إسرائیل لبنى أنفع الدائر القتال عن اإلسالم وإبعاد
  . طراز

 . دین إلى یستند دفاع إال دین على یعتمد عدوانًا یصد وال الحدید، إال الحدید یفل ال ھإن



 
  

  الثالث السؤال**
 من ـ كمسلمین ـ موقفنا ھو فما األرض اقتسام على تتصارعان والرأسمالیة الشیوعیة

  ؟ النظامین مستقبل فى رأیك ھو وما ؟ الصراع ھذا
  :الجواب**
 تنفرد أن كلتاھما وتبغى زمامھ تتنازعان وعقلیًا مادیًا دمتانمتق جبھتان العالم فى

 ..  وتوجیھھ بقیادتھ
  . أجمع العالم على سلطانھا لبسط إحداھما تنتصر أن الكثیرین نظر فى والمفروض

 نموذجًا للعالم تقدم ثالثة جبھة ستوجد أنھ أرجحھ ما بل الفرض، ھذا جانب فى ولست
 على السیطرة فى یطمع وال ورسلھ باهللا ؤمنم حر عادل بشرى لمجتمع أفضل

  . الطریق لھم یضىء أن یستطیع ولكنھ اآلخرین
  ! الرأسمالى العالم على یطلق الذى العنوان على مالحظة ولى

 على حیف من وال منھوب مال من ال طیب، حالل من یتكون عندما المال رأس إن
 واحترام بتوسیعھا، ال اعیةاالجتم الثغرات بسد یقوم وعندما الكادحة، الطبقات
 كریمة، إنسانیة لجماعة أساسًا یصلح الحالة ھذه فى إنھ..  إھدارھا ال األدبیة الحقوق

 على ویعمل الشعوب لثروات كبرى خطف بعملیات یقوم اآلن الرأسمالى العالم ولكن
 كما للملونین، البشریة الكرامة إھدار فى ویجتھد العالمى الكیان فى الفتوق توسیع
  . المھین التابع منزلة فى وإبقائھا الضعیفة األمم حقوق إھدار فى یجتھد

 المیادین فى الرأسمالیة أخطاء مستغًال یمتد إنما الشیوعى العالم أن وعندى
 ضارھا التى الشعوب من كتل وھناك جسیمة، أخطاء وھى والسیاسیة، االجتماعیة

 عنده، نجاتھا أن تحسب ال،الخی بعین الشیوعى المعسكر ترمق والذل، الحرمان
 عن تخلى قد الدین إن ثم !! تؤمل ما إلى تعانى مما الخالص ترید أنھا وعذرھا
  !! الرأسمالیة ھذه ظل فى السماویة وظیفتھ

 أعانتھم وكیف الستئصالنا، دانتھم على الیھود تجمع كیف ـ العرب نحن ـ رأینا وقد
  . وجشعھا لحقدھا إشباعًا علینا الكبرى المسیحیة الدول

 طبول ألن معذورون، فھم اإلنسان مستقبل صیاغة فى الدین دور المادیون احتقر فإذا
  !! المعتدین مواكب فى بحماس تدق كنت والباباوات الحاخامات

 وبما وأدبیة، مادیة ومظالم عنصریة تفرقة من یتناولھ بما ینتحر الرأسمالى العالم إن
 ..  والمسلمین اإلسالم على ضغائن من اآلثم ضمیره فى یكنھ
  . أعتقد ال ؟ ھداه عن والبعد باهللا الكفر ستؤثر البشریة أن الكالم ھذا معنى فھل
 مقرونًا الھدى لھا یقدم الناس من جیل یوجد حتى تكثر أو تطول حیرة فى ستبقى إنھا

 نواإلیما الجسد، بتقدیر مقرونًا بالروح واإلیمان بالفضیلة، مقرونة والحریة بالعدل،
  .الدنیا بتقدیر مقرونًا باآلخرة

  ؟ المجید الفرید الدور بھذا یقوم الذى النظام اسم ما
  ! اإلسالم اسمھ
 تفوح متھدم كیان بقایا توجد ! القدیم الحقیقى بمفھومھ تقدمھ أمة اآلن لإلسالم ولیس

 ثمانمائة أكواخھ فى وتسكن القدیمتین، القارتین أدیم على بقایاه تنتشر البلى رائحة منھ



 ..  مسلم ملیون
 یناشدون الذین أحد أننى كما..  النائمة األمة ھذه بأحوال الضائقین أحد شخصیًا أنا

  ؟ تجیب متى یعلم واهللا وكتابھا، ونبیھا ربھا إلى تعود أن تلك أمتھم
 موقفھم یحددوا أن ـ وذاك ھذا من موقفھم یحددوا أن قبل ـ المسلمین من أطلب إننى
 !! والعدو الصدیق نعامل الموقف ھذا ضوء على ثم الغریب، المستوحش اإلسالم من
 

  ! لھ اهللا كتب الذى امتداده بعد یأخذ لما اإلسالم إن..  ھنا أقررھا أخرى وحقیقة
 الدین ھذا أن وسلم علیھ اهللا صلى اهللا رسول عن مسنده فى أحمد اإلمام روى لقد

  اللیل بلغ ما سیبلغ
 ابن [ أجمع العالم سیصبغ اإلسالم أن فى صریح وھو غریب تعبیر وھذا..  والنھار

  ] قدمنا كما صحیحھ فى حبان
 وان جورًا، ملئت بعدما عدًال األرض ستمتلئ اإلسالم باسم أنھ الصحاح فى جاء كما

 )3/84( مسلم حدیث إلى إشارة [ زرعًا تھتز أرضین إلى ستتحول الجزیرة صحراء
  الدینناصر للشیخ الصحیحة األحادیث راجع . )4/477( والحاكم )2/703( وأحمد

)1/10( [  .. 
  . “ آخره أم خیر أولھ یدرى ال كالغیث أمتى “ آخر حدیث وفى
 كان وإذا األخرى، األرضیة للنظم ال الحق اهللا لدین المستقبل أن نعتقد فنحن ھنا ومن

 ال علیھ عبء وھم مزورًا، انتماء اإلسالم إلى ینتمون فألنھم ضیاعًا الیوم مسلمو
  ! لھ عون
 ھذا سطح على اإلنسانیة بانتھاء إیذان فذلك األرض فى اإلسالم دور انتھى وإذا

  ! وشر خیر من اقترفوا ما على واآلخرین األولین حساب وبدء الكوكب،
  

  الرابع السؤال**
 القوى أو العربیة القومیة شعار تحت منطقتنا فى اتحاد أو وحدة نحو نزعات تثور
 من اللون ھذا فى رأیكم فما مثًال، الكبیر كالمغرب إقلیمى بتجمع تطالب أو میةالتقد

  ؟ المسلم للمجتمع تقدمونھا أخرى صبغة أو بدیل عندكم وھل ؟ التفكیر
  :الجواب*

 قد بل فیھ، حرج ال أمر والعمرانى االقتصادى التكامل إطار فى اإلقلیمیة التجمعات
 كثیرة تجمعات إلنشاء الرحب اإلسالم العالم قطارأ دراسة العامة المصلحة من یكون

 وادى أو الكبیر والمغرب واالجتماعى، المادى تقدمھ وتكفل وغربًا شرقًا تنتظمھ
 االقتصادیة الوحدات من ذلك غیر أو أندونیسیا جزائر أو العربیة الجزیرة أو النیل

 إلى یعود أن یجب ذىال الموحد اإلنسانى الكیان داخل وتنمو تولد أن یمكن المتناسقة
  . أخرى مرة الدولیة الحیاة

 انتصبت التى الصعوبات من أقل إسالمى تجمع أى أمام تتوھم التى الصعوبات إن
 ..  عربى تجمع أى أمام بالفعل
 جامعة یقیموا أن یستطیعوا حتى طویلة مراحل المسلمین المناضلین أمام ولكن

 وترد مستعبدیھم، وتحرر احاتھم،جر وتداوى المسلمین، شمل تلم ضخمة إسالمیة
  . عنھم العدوان



 دولة إنسان ملیون 800 فیصبح عادیًا واقعًا الصینى الوجود یكون لماذا أدرى وال
 تحالف أو والیات اتحاد كان ولو ؟ مستبعدًا خیاًال اإلسالمى الوجود ویكون موحدة

  !! متآخیة دول
 الذلیلة والتبعیة باالستعمار فالتأثر ى،العاد بالعقل لألسف تعالج ال المسلمین شئون إن

 ووحدتھ الكبرى وأمتھ اإلسالم عن كالم لكل الغریب التجھم أساس ھما الثقافى للغزو
 ..  المنشودة

 تقریبًا قرنین منذ وأتباعھ اإلسالم على أوربا شنتھا التى االستعماریة القارة إن
  :رھیبین أمرین استھدفت

 الوالء وتمزیق لھ، المنتسبة الشعوب بین سالماإل على تالق أى رفض :األول ـ
 أبناء تجعل ومفتعلة، حقیقیة قومیة نزعات وإحیاء اإلسالمیة الجامعة نحو الموروث

 المشترك الدین آصرة یحترم وال اآلخر على أحدھم یلوى ال متناكرین الواحدة األسرة
  . الدولى المجال فى جنسیة 70 أو 60 بین أوزاعًا المسلمون أصبح وبذلك.. 
 العقیدة، عن السلوك ینفصل بحیث األفراد ضمائر فى اإلیمان تمویت :الثانى ـ

 واألھواء المستقرة للمباذل مسرحًا المجتمع ویصبح تلك، وتنكمش ھذا فینحرف
 وبدع فارغة أشكال على دین من بقى ما یتحول ثم الطائشة، والتیارات المطاعة

  . شیئًا أصحابھا عن تغنى ال حقیرة
 إقامة إلى وصولھ وكان منا أھدافھ بلوغ فى الحاقد االستعمار نجح األمرین وبكال

 فى لإلسالم الوالء إبعاد وھو آنفًا، شرحناه الذى المزدوج التمھید بعد سھًال إسرائیل
 المعامالت وأنواع والخلق العبادة مجال فى بالعقیدة الرباط وتوھین العام، المجال

  . األخرى
 ـ اإلسالم إنصاف إلى ترمى نزعة كل إن مداھنة أو مواربة دون قولن أن ونستطیع

 للزحف امتدادًا إال لیس ـ ضمیر ھو حیث من أو عامة جامعة ھو حیث من
  . وصفوفنا قلوبنا فى اإلیمان بقایا حول خسیسًا والتفافًا االستعمارى

 نتصاراتھاا ویضاعف البقاء، على بعینھا النزعات ھذه من خیرًا إسرائیل تجد ولن
  . علینا

 معادلة ھناك إن ! العربیة األمة أرجاء فى الدینیة الخیانات ھذه فشت كیف أدرى وال
  . “ صفر = إسالم - عرب “ ھى قلب ظھر عن عربى كل یحفظھا أن یجب
 ..  شیئًا یساوون ال دینھم بدون العرب نعم،
 ال أوربا مؤرخى أن كما واإلسالم، العروبة بین نفرق ال أفریقیا مسلمى نحن كنا وقد

 من أرحم فاتحًا یعرف لم العالم إن :لوبون جوستاف قال حین التفرقة ھذه یعرفون
  . العرب

 طریقًا اإلسالم عن البعد فیھا واقترح عفلق میشیل اختلقھا التى المھینة البدعة حتى
  ! العربى للبعث
  . ورسالة أمة فیھ لیدفن العربى القبر یحفر كان تلك بنصیحتھ الرجل أن والواقع
 الناس بعض بنعرتھ یفتتن أن الغریب إنما ! صنع ما یصنع أن مثلھ من غریبًا ولیس

  . والمرسلین باهللا والكفر اإلسالم عن االرتداد إلى فیسارعوا
 ھذه من عقبى وأسوأ فشًال وأبین قومھا على أشأم دعوة تظھر لم إنھ ؟ أفادوا فماذا

  . المرتدة الدعوة



 ھذه قادتھم أین إلى ویعرفون األحداث لھب جلدھم مس أن بعد یعقلون ربالع ولعل
  ؟ بالتراب وجوھھم عفرت وكیف الخدع،
 وال أخرى، أدیان ضد التعصب یعرف ال اإلسالم إن..  دحضھا نرید أخیرة وفریة
 یھود من ملیونًا عشر البضعة أن ولو وخصام، قتال ذریعة الدینى االختالف یجعل
 وقع ما مثل اضطھادًا شكوا وال غبنًا أحسوا ما المسلمین ظھرانى بین عاشوا العالم
 الخالف تجعل زالت وال كانت إنھا وانسلت، بدائھا رمتنا أوربا إن . أوربا فى علیھم
 الكیان تمزیق تحاول العقلیة بھذه وھى وعداوات، حروب مثار والمذھبى الدینى

 فى للمسلمین مكافئین مواطنین طویًال دھرًا المسیحیون فیھ عاش الذى العربى
  . مكان كل فى طائفیة فتن خلق وإما اإلسالم قتل إما وھدفھا والواجبات، الحقوق
 من ویفضحوا مروجیھا ویزدروا یزدروھا أن المسلمین وعلى معروفة، والخطة
  . وراءھم

 یارخ ال :لقومى أقول وإنى لھا، قرار ال سفالة اإلسالم عن بالتخلى العرب مطالبة إن
 تتنازلوا وأن دینكم عن ترتدوا أن منكم مطلوب..  واسعة عالمیة مؤامرات أمام لكم
 ..  والنار العار طریق وتلك وھذه أوطانكم عن

  . والمعنوى المادى وجودكم دون وتجاھدوا ربكم إلى تستندوا أن وتستطیعون
 یرد، ال فإنھ قضاء قضیت إذا محمد، یا :قال ربى إن “ :لكم اهللا رسول قول واسمعوا

 أنفسھم سوى من عدوًا علیھم أسلط وأال عامة، بسنة أھلكھم أال ألمتك أعطیتك وإنى
  .”أقطارھا بین من علیھم اجتمع ولو بیضتھم یستبیح

 وتجمع كلمتنا توحدت إذا شیئًا منا نالت ما ضدنا كلھا تألبت لو الشر قوى أن أى
 ویخلو بعضًا بعضنا فسیأكل أحزابًا سمناوانق شیعًا تفرقنا إذا أما صفنا، وتماسك شملنا

  . للمتربصین الطریق
  

  الخامس السؤال**
 زماننا فى للتطبیق یصلح ال ولكن للغایة، مثالى اإلسالمى التشریع إن یقولون الناس

  ؟ رأیكم فما االجتماعیة، الحیاة وتعقد الظروف لتداخل ھذا
  :الجواب*

 ضرب عابرة بكلمات علیھ والحكم ضخم، وإنسانى ربانى تراث اإلسالمى التشریع
 وأشتات األسرة، شئون یتناول التشریع ھذا كان ولما..  العقالء عنھ یتنزه الطیش من

 فى ویجھ والجنایات الجنح من لطائفة عقوبات فى ویبت والتجاریة، المالیة المعامالت
 بینھا اتللعالق ویتعرض الدولة فى الحكم دستور یتناول التشریع ھذا إن بل أخرى،

 رحبة التشریع ھذا دائرة كانت لما..  والحرب السلم حالتى فى األخرى الدول وبین
 اإلسالم بھا یرمى التى ھذه “ مثالیة “ كلمة تفسیر فى یحار المرء فإن بعید حد إلى
  . تعالیمھ من رائع جانب فى

  ! وتحدیده االتھام ھذا تلقى فى الحدس مع وسأمشى
  . جلده أو الزانى رجمھ فى مثالى اإلسالم لعل
 جدًا الخطیرة القضیة ھذه ذھنھ إلى وثبت اإلسالمى الشرع ذكر إذا الناس بعض إن

(!) 
 حضارى میراث أزكى فى القانونى اإلبداع آیات عن البشرى الفكر یذھل أن وعجیب



 بعض أو جلده، أو الزانى لرجم إال ینزعج فال الطویل تاریخھا فى اإلنسانیة وعتھ
  . األخرى والقصاص دودالح صور

 األدیان سوأة فستكون ـ البعض یتصور كما ـ تشریعیة سوأة تكون یوم الرجم قصة إن
 أحكام وكذلك القدیم، العھد فى مقررًا یزال ال كما التوراة حكم ھو الرجم ألن كلھا

  ! األخرى القصاص
 العصرى قانونال یبیح یوم تنقطع الغرابة ھذه وأن شدیدًا الحكم ھذا یكون أن وغریب

  !! متفاھمین الطرفان دام ما (!) أیضًا واللواطة بالتراضى دام ما الزنا،
 ضرب برجل أمریكى قاض فیندد (!) المقبول مجراه فى الواقعى االتجاه ویمضى

 فى ویعیش مثالیتھ أو رجعیتھ یطرح أن وینصحھ لھ، صدیق مع زنت ألنھا زوجتھ
  !! المتقدم العصر ھذا
 الغرائز وتھذیب النفس وضبط اهللا وإرضاء والتسامى الشرف تعنى ثالیةالم كانت إذا

 ..  المضمار ھذا فى اإلسالم یعاب أن السماجة ومن مثالیًا، التشریع یكون أن فیجب
  ؟ قانونًا تسمى لماذا أدرى فال والعصیان، الفسوق إقرار تعنى التى الواقعیة أما
 ذلك، من أكبر المسالة إن..  بدنھ جلد أو یده قطع أو مجرم قتل لیست المسالة إن

 یتصل األمر..  الفكرى الصغار بھذا تتناول أن من قدرًا أكبر اإلسالمیة والشریعة
 بینھم شجر فیما یحكم نزل الذى الدین وطبیعة وربھم، الناس بین العالقة بحقیقة أوًال
 .. 

  . باهللا مصلتھ وھت ممن غیرنا وبین المؤمنین، نحن بیننا الخالف موضع ھذا
 الجدل، فوق عباده على الحكم فى اهللا حق وأن یتجزأ، ال كل الوحى أن نعتقد نحن
 فى آیة كتكذیب المیراث فى آیة تكذیب وأن والمصلحة، العدالة تحقق شریعتھ وأن

  . ونھیھ ألمره والرد هللا الخضوع رفض إال لھا معنى ال الصالة، فى أو التوحید
 فى فنسوق األذھان بعض على ترد قد التى والواقعیة الیةالمث قصة إلى بالنسبة أما

 ص[ )خصومھ وأباطیل اإلسالم حقائق( كتابھ من العقاد لألستاذ مبینة كلمات دحضھا
115:[  

 فرض فى وحقھ العقائد، نشر فى الدین حقوق بین المساواة من السنة ھذه وعلى “
 فال عقائده إلى ننظر كما اإلسالمى الدین معامالت إلى ننظر والمعامالت الشرائع

 إلھ إلى بدعوى لھ توافرت التى اإلنسانیة العالمیة رسالتھ أداء عن یعوقھ ما فیھا نرى
 غیر عنده الحظوة فى بینھا تمییز بال األمم وخالق أجمیعن، العالمین رب( ھو واحد
 :كان حیث المر الھ یصلى المغربین، ورب المشرقین رب..  والصالح التقوى میزة

 ..  )“ اهللا وجھ فثم تكونوا وأینما “
 على والغبن بھم، الضرر من وتخلو تنفعھم الناس بین معاملة قط اإلسالم منع فما “

 ..  منھم فریق
 أو إجحاف، أو ضرر المحرم العمل فى یكون أن اإلسالم فى كلھ التحریم وأساس “

 ..  والخلق العقل فى حطة
 وشروطھا بقدرھا، مقدرة )حدود( وھو إال قط جزاء من اإلسالم فرض وما “

 ولكل فیھ، شرعت الذى للزمان والشروط القیود تلك موجب على صالحة وقیودھا
 الفرد مصلحة غیر شیئًا تتحرى وال تتحجر، وال تجمد، ال ألنھا بعده، من یأتى زمان

 فإنھا اإلسالم، فى والعقاب الجزاء حقائق إلى تنبیھًا )الحدود( باسم وكفى والجماعة،



 حكمتھا وتحققت ومقاصدھا، أركانھا قامت حیث تقوم واضحة بینة )حدود(
 ..  اهللا لعنة بھ حاقت إال محكوم وال حاكم یقربھا ال حدود فھى وإال وموجباتھا،

 قبل من اإلسالمیة المعامالت على ترد إنما الحاضر العصر فى المتوافرة والشبھة “
 للمسلم وترصد یوم، كل المتجددة یاةالح ضرورات تمس ألنھا والمبشرین، الناقدین

 فى یلقى حتى المسلم نفس من الحساس الموطن الناقد فیتحر سار حیث طریقھ فى
 النظم عصر فى للتطبیق یصلح وال الوراء إلى بھ یتقھقر دینھ فى شیئًا أن روعھ

 ..  والتھذیب العلم أصول على والجزاء القضاء تجرى التى الحكومیة
 یحرمھ والغبن الضرر من برىء نافع شىء والشركات المصارف فى ولیس “

  .“ اإلسالم
 للشریعة بما الدولیة ومؤتمراتھم العلمیة مجامعھم فى اعترفوا القانون أساطین إن

   .رفیع قدر من اإلسالمیة
 ال فنیة تركة ورثونا ـ ومدارسھم مذاھبھم اختالف على ـ عندنا الفقھ أئمة أن والواقع

 مفخرة المترفة الفنیة بحوثھم تزال وال والحدیثة، القدیمة لمدنیاتا أزھى فى لھا نظیر
 المسلمین ذرارى من الھابطة األجیال ھذه جاءت ثم..  المجرد اإلنسانى للفكر

 الصھیونیة عمالء مع تردد ثم بلھاء، نظرة كنوز من لدیھا ما إلى تنظر المتخلفین
  ! للمجتمع یصلح ال تشریعھ وأن مثالى اإلسالم أن واالستعمار

  بھا أدل الالتى محاسنى إذا
 !أعتذر؟ كیف :لى فقل عیوبًا كانت

 
  السادس السؤال**

 متحضرة المجتمعات على نفسھا وفرضت الناس بتفكیر استبدت الجنس قضیة
  ؟ عندكم العالج فما ومتخلفة،

  :الجواب*
 اإلسالمیة التقالید أعد ولكنى فیھا، ریب ال حقیقة أمسى الجنسى الفساد استشراء

 ..  العصریة المدنیة بھ وفدت الذى االنحالل مع الجنائیة المسئولیة فى شریكة البالیة
 وإذا القضایا، من كثیر فى الصحیحة اإلسالمیة األحكام تعرف ال التقالید ھذه إن

 ..  تنفیذھا فى اهللا وخشیة التقوى بواعث مع تقف لم عرفتھا
  . رھیبة اقتصادیة مشكلة الزواج لجع المریضة التقالید ھذه مقررات ومن

 بدور التام والجھل..  وبعده الزواج قبل المرأة لوظیفة اإلنسانیة الصورة فساد ثم
 الریاء على تنھض التى التقالید وھذه العمر مراحل امتداد على التربیة فى األسرة

 دوتوال اإلسالمیة الحضارة انھیار أسباب من زالت وال كانت والتكلف والتظاھر
  . والھمم واألمانى والسیرة الفكر حقیرة أجیال
 واالجتماعیة النفسیة العلل ضد ونتحصن األول، بسیره ونتصل دیننا إلى نعود ولكى
  :شتى أمور رعایة من بد ال األجنبى الغزو مع علینا زحفت التى
  . والمدنیة الدینیة الثقافة وینابیع المرأة بین الصلة توثیق :أوًال
  . الصلوات فى اهللا وبیوت النساء بین للعالقة الحیاة عادةإ :ثانیًا
 ربھا تعرف أجیال تخریج نستطیع حتى المسلم للبیت التربویة الوظائف تدریس :ثالثًا

 یرضعھا وفضائل والدم، اللحم فى مغروسة قواعد على ومعادھا ومعاشھا ودینھا



  . اللبن مع النشء
 المھور فى مغاالة من الزواج تقالید فى بھ مونالمسل تواصى ما بإعدام الحكم :رابعًا

 إلى الزواج وإعادة الكمالیات، فى وتنافس لألثاث وتكدیس الحفالت فى وإسراف
  .والدنیا للدین وسیاجًا عصمة لیكون القدیم السھل معناه

 جو فى بیت یحیا ال حتى الكبرى المجتمع وقضایا المسلم البیت بین ما وصل :خامسًا
 وزارة أنشأن مسلمة دولة كل أن ولو وراءھا ما جاحدًا أو جاھًال صةالخا منافعھ
 إلى أقرب یكون لعلھ بل كثیرًا، ذلك كان ما ذكرنا ما تضمن كى والشباب لألسرة
  . الصحیحة اإلسالمیة حیاتنا

 بالجھل علیھا محكومًا إنسانة فوجدت البیئات شتى فى المرأة وضع راقبت لقد
 یقع وكیف ؟ ذلك فِلم دینھ وتعالیم اهللا حقوق فى التفریط علیھا مفروضًا والقصور،

  ؟ اإلسالم باسم ذلك
 دون الظھور تقصم مشكلة الزواج جعل على متفقة وكأنھا المسلمین جماھیر ورأیت
 یستولى حق وبأى ؟ ھذا تدین فأى والفجور، الفسق شیوع من ذلك عن ینشأ بما مباالة
  ؟ المھور على اآلباء بعض
 البنت تطلب ولماذا ؟ ابنتھ زواج على لیعین باالستدانة آخر بعض یكلف حق وبأى
  ؟ الشرقیة المرأة وال الغربیة المرأة لنفسھا تطلبھ ال أثاثًا عندنا

 الفضاء، رواد من امرأة بھ تحلم ال بیتًا لنفسھا فرضت ربما العادیة العربیة المرأة إن
  ؟فالتر ھذا باهللا فِلم

 التقالید ھذه وفق یتزوجن لم إذا العوانس ألوف على بیوتال إغالق نرتضى لماذا
  ؟ السفیھة

 ودنیانا دیننا ناسین إلیھا االحتكام على تواضعنا التى الریاء تقالید تقودنا أین وإلى
  ؟ السواء على

 أقطاره ویفتح فطرتھ، على یكذب اإلسالمى العالم فإن الفطرة دین اإلسالم كان إذا
 كل ویعطى حرج، دون متداولة عملة الزنا یجعل ناحیة لك من زاحف جنسى لفساد
  . یشتھى ما حسب بعضًا أو كًال الحرام االتصال حق وذكر أنثى

 الناس إقبال إال ینتظرون ال الحالل الطعام فى والضوائق األزمات یفتعلون والذین
  . عبًا منھ یعبون الرخیص الحرام على
 وفق یتموه حتى معینة سن إلى زواجھم نیأخرو ناسًا ـ لألسف ـ بنفسى رأیت وقد

  !! الزنا وغیر الزنا، من مانع ال السن ھذه بلوغ وإلى..  المقررة تقالیده
  ! المطلوبة األحفال لیقیموا بالربا یستدینون ناسًا ورأیت

  ! غضب دون الشاب ویترك زنت إذا المرأة یقتل من ھؤالء ومن
 سخطھ، یبالون وال اهللا بحدود یكترثون ال وغیره المجال ھذا فى المسلمین أن فعلمت
 على الكذب إال ھو وما دین، بأنھ ھواه فیصف بعضھم یتبجح وقد یھوون، كما وأنھم
  . العالمین رب

  . سواء على والنساء الرجال شئون فى الدینى التطبیق وأحكام الزواج تسھیل ویجب
  

  السابع السؤال**
 وخلت العیش، وكسب للتوظیف وسیلة صارت وجامعاتنا مدارسنا فى التربیة مناھج



 حتى التربیة لمناھج المثلى الوسیلة فى برأیكم نستنیر أن نحب ونحن توجیھ كل من
 ..  مسلم جیل یتخرج

  :الجواب*
 تقدمھ ما تشبھ العلم من أنصبة تقدم حسنة دراسیة برامج وجامعاتنا مدارسنا فى توجد

 مساویة عندنا الدراسیة المراحل بعض نتكو أن ویمكن األقطار، أعظم فى نظائرھا
 . والغرب الشرق فى یقابلھا لما العلمى تقدمھا فى
  .. ! وتأمل نظر إلى یحتاج فاألمر للتعلم مناھج تواكب التربیة مناھج أما
  . المعرفة من لھا حصر ال بألوان األذھان شحن العلم إن
 ..  سلوكھا وتھذیب یةالشخص لتزكیة التقدم ھذا من اإلفادة فھى التربیة أما

 غایة إلى كلھا بقواه متجھًا المرء یجعل المعنوى البناء من خاص نوع الدینیة والتربیة
 ..  مرسوم نظام وفق لحیاتھ وضابطًا معلومة

 بعضھ، فى محارب الجامعات بعض فى معدوم الدینیة التوعیة من النوع وھذا
 جامعة فى منھ محدود صیبن قدم وربما ثالث، بعض فى بغیره ومعترف بھ معترف
 ھو ـ العلمى بالتعریف ـ الخلق كان ولما األخالق، تعھد التربیة فى واألصل ! األزھر

  :التربیة برامج فى المفروض فإن اإلرادة عادة
  . المنشود للسلوك الوجھة ترسم أن :أوًال
 طبعًا صبحی حتى مستمرًا أخذًا بھ وتأخذھم السلوك، ھذا على األفراد تدرب أن :ثانیًا
 والسقیا والحرث البذر یتولى الذى بالزارع أشبھ فالمربى فیھم، ثابتة وصبغة لھم

  . ربھا بإذن حین كل أكلھا وتؤتى الثمرة تنضج حتى واالنتقاء واإلخصاب والحمایة
 فإذا والصورة، الشكل معروفة قوالب فى یصاغ األدوار، بھذه یمر الذى والطالب

 انزعج األمانة على ربى وإذا والتخریف، االختالق علیھ صعب الصدق على ربى
  . والغدر العوج من

  :الشاعر یقول الوجھة واستقامة التعود أثر وفى
  أنھ لو حتى الكف بسط تعود
 ! أناملھ یتطعھ لم لبخل ثناھا

 
  :آخر ویقول
  فینا الفتیان ناشئ وینشأ
 ! أبوه عوده كان ما على

 
 بھم لیھذب العرب وربى العرب، بھ لیربى وسلم علیھ اهللا صلى محمدًا اهللا ربى وقد

 علیھم یتلو أنفسھم من رسوًال فیھم بعث إذ المؤمنین على اهللا من لقد “ أجمع العالم
  . “ مبین ضالل لفى قبل من كانوا وإن والحكمة، الكتاب ویعلمھم ویزكیھم آیاتھ

  . الھوى وامتالك بالنفس والتسامى التربیة تعنى التزكیة وكلمة
 . زكاھا من أفلح قد . وتقواھا فجورھا فألھمھا . سواھا وما ونفس “ اآلیة معنى وذلك

  .”دساھا من خاب وقد
 ووقعت خرج فلما شدیدة، بمحنة تمر بالدنا االستعمار دخل مذ اإلسالمیة والتربیة

 ..  أشد بمحنة اإلسالمیة التربیة مرت علیھ تتلمذت التى األیدى فى البالد



 إن الجدوى، قلیلة وكلفھا كبیرة علمیة محاصیل أصحاب نجد أننا فى السر ھو وذلك
  . الضرر قریبة تكن لم

 من بجمل األدمغة وحشو الذھنى التصور حدود عند وقف ھؤالء عند العلم فإن
  . واألحكام القوانین

 تحول والتى واالجتماعى النفسى المستوى رفع إلى العلم بھذا تتوسل التى التربیة أما
 ..  أجلھا من یضحى وقد لھا یعیش ومثل مبادئ صاحب إلى الشخص

  . مسئولة ومؤسسات واضحة مناھج بعد لھا توجد لم التربیة ھذه
 ..  ووصایاه ومطالبھ وتاریخھ لإلسالم الجلى أو الخفى الكره ھو ذلك فى والسبب

 شتى أھدافب یربط كثیرة بالد فى والتعلیم الشیوعیة، لخدمة یكرس روسیا فى التعلیم
 .. 

 الیقظى اإلسالمیة للتربیة برامج عندنا التعلیم برامج یصحب أن مفروضًا وكان
 محكومة والعامة الخاصة الحیاة وتجعل والجماعى، الفردى السلوك على تشرف
  ] تنسى أن نرید ال المقررات ھذه :الباب ھذا فى راجع[ . وتوجیھاتھ اإلسالم بآداب
 على ھزیمتھ آثار انسحبت وقد الدولیة، المجاالت ىف مھزوم دین اإلسالم ولكن

  :نرى كما فأضحت نفسھا بالده فى مطالبھ
 نالوه لما خاصًا وسعرًا المعیشة، من معینًا مستوى العلمیة بشھاداتھم یریدون متعلمین

  !وكفى دراسات من
 المآرب أما فقط، الوسائل تغییر فى أفاد قد العلم وجدت سلوكھم تفحص ذھبت فإذا

  ! الجھال وعند عندھم ھى فھى الدنیا
 آداب تتقرر ویوم قرینین، والتربیة العلم یكون یوم إال أمتنا تنھض أن ویستحیل

  . دجل أو حرج دون ومثلھ اإلسالم
  

* * * * *  
 “ إلى الرمضانیة رحلتھ فى “ الحق قذائف “ تحریر من ـ اهللا ھرحم ـ شیخنا انتھى

 نفس من الحجة ذى غرة فى تصحیحھ من لفراغا وكان ھـ، 1393 عام “ المغرب
  .العالمین رب هللا الحمد أن دعوانا وآخر العام،
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