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 مقدمة
الحمد هلل، هللاالالددواهللاال ددو هللسود هللهلل،ددعلهللا، هللاسودد هلل لدد هلل

هللاصحب هللامنهللااالههللااتبعهلله اههللإل هلليع هللال ين هللابع :
هللالمهللفيهللجنباتهللمكةهللالمكرمة  هلل؛باهللكهللالطهعهللافعقهللثراها

الذيهللاهللتضاههللا،هلللوبشريةهللدينًا هلل هللال ينهللعاهللاإل،و انطوقتهللدس
لتعونهللميودهللأمةهللج ي اهلل،تشي هللفيهللقاد هللاأليا هللحضاهللًاهللخال اهلل

هللسو هللمرهللالعالعهلل.
هللنهللبزغهللفجرهللاإل،و هللسود هللالد نياهللحتد هللتد استهللالجاهويدةماهللأ

هللبغربالهدداهللبقضددهاهللاقضيضددهاهللت ددع هلللحجددنهللهددذاهللالنددعهلل  هللفعيددعن 
هدد اهلًلألَِفددتهللالمددو هللتعشدد هللبددانبو هللالنهددا هلل هللفوددتهللتددحلهللجحافوجهدداهللجج

اقتدددِأهللأصدددحاب هللهللملسو هيلع هللا ىلصهللبإيدددذانهللالنبددديهلل؛فددديهللسددد انهللالددد ينهللالج يددد 
ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ هلل﴿االتفددددددنِنهللفدددددديهللتعددددددذيبهتهلل

هلل.(8)البرا :هلل﴾هللڃ 
ابعدد هللثددورهللسشددراهلل،ددنةهللمددنهللاأللددتهللاالالددبرهللخددر هللالنبدديهلل

منهللمكةهللمهاجراًهللإل هللالم ينةهللالمنعهللا هلليالحب هللماهلليقداهلل هللهللملسو هيلع هللا ىلص
يرجددعهلللودد سعاهللالعليدد اهللهللهدعا ملسو هيلع هللا ىلص؛هللهللخدر هللصددحاب أمددنهللهللالمائدة

منهلل،ديا هللالبالدأهللالهيدنهلليحميهاهللمقاماًهللتوعذهللب هللاتحهللزهللإلي  هللف
حدددمهللاميعدددادهللبطشددد  هللاقبدددأهللأنهللتقدددرهللأهلل انددد هللفيهددداهللأنبدددحههللهللبددد هللب بدددرهلل

ڌ  ڌ      ڎ   ڎ  ڈ    ڈ  ژ  ژ  ڑ     ڑ    ک     ﴿هللق ص

ک  ک  ک    گ  گ  گ  گ  ڳ    ڳ       ڳ  ڳ   ڱ           ڱ    ڱ  

يبشدرهللأصدحاب هللبمعسدعدهللهللملسو هيلع هللا ىلص)الالف( هللفدانطومهلل ﴾ ڱ   ں 
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االهلليتددركهللا،هللهلل االنهدداهللهللليددبوغنهللهددذاهللاألمددرهللمدداهللبودد هللالويددأجهلل»ا،هلل
أاهللهلل بعدزهللسزيدزهلل هدذاهللالد ينهللإالهللأدخود هللا،جهللهلل االهللابدر هللهللهلل هلل هلَلبيتهللَمد
يددددذلهللا،هللبدددد هللهللالًهللاذجهللهلل عددددزهللا،هللبدددد هللاإل،ددددو يجهللهللسددددزاًهللهلل ذليددددأهللبددددذل هلِل
 .(1)«الكفر

دددثدددتهلل اهللحدددأهللسدددنهللالددد نياهللالمددداهللنددد انهللهللبددد  هللهللملسو هيلع هللا ىلص هللالنبددديهلللب 
تكتحأهللسيناههللبرؤيةهللماهللبشرههللا،هللب هللمنهللانتشداهللهللدسعتد هللا،د ددهلل
أمتددد  هلللكدددنهللأصدددحاب هللالكدددرا هللهللأااهللبدددح هللأسيدددنهتهللمالددد اقهللمددداهلل

ةهللمددددنهللالزمددددانهللبوغددددتهللهلل،ددددالةهللخطفدددد هللففدددديهللملسو هيلع هللا ىلصأخبددددرهتهللبدددد هلل
هللالكفدرهلل اإل،و هللاآلفاق هللاتك درتهللتحدتهللمعداالهللبيانهداهللقدوكج

عهللالطفيددأهللالوي دديهللاالعثنيددةهللفدديهللفدداهللَرهللاالددرا  هللفوددتهلليمددتهللأبدد
هللإالهللااإل،ددددو هلل-هلل(2) خددددرهللالالددددحابةهللافددددااهلل-هللهللضدددديهللا،هللسندددد 

 هللاالالددينهللقددرقاً هلللي ددجأهللترفدر هللهللاياتدد هللسودد هللاألندد ل هلل ربداًهلل
انتشدداهللهللديددنهللانشددعنهلل،ددرسةهلل ددبعقةهللفدديهللالتدداهلليظهللهدداهراهلل يددرهللم

هللحضدداهللا حضدداهللا حضدداهللاهللفريدد اهللجمعددتهللبددينهلل،ددمعهللهلل.. هللاأيُّ
اهللالدددددرااهللامطالدددددنهللالج ددددد  هللحضددددداهللاهلل امودددددتهللبدددددينهللالددددد ني
ااآلخدددرا؛هللفددديهللحدددينهلل دددانهللاآلخدددرانهلليعيشدددعنهللحالدددةهللصدددراكهلل

ددددرهللاإلن ددددانهللبددددين ج دددد ههللاهللاحدددد  هللابددددينهللدنيدددداهجهللهللبغدددديخهلليج ي ِ
هللاأخراه..هللققاقهلللتهلليعرف هللاإل،و هللالتهلليعتر هللب .

هللالطعيأ هللتاهللي ها هللم ى هللالم ومةهللهلل اسو  هللاألمة مرت
بالك يرهللمنهللالمرا هللاالمنعطفات هللا،ادهللحالهاهللماهللالهللي ف هلل

                                                 
 (.16509هللااههللأحم هللاهلل)هلل(1)

 (.2/529انمرهلل:هللاإلصابةهللفيهللتمييزهللالالحابة هللابنهللحجرهلل)هلل(2)
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هللأنهللقادتهللهللصععداًهللهلل؛منهللالمتغيرات هللفبع  هللاذلة  هللسزًا انزاالً 
هلل نهللالحضاهللاهللاإلن انيةهللباقت اهللهللثمانيةهللقرانهللترنحتهللإل هلل خرهلل

..هللهللخيأهللألبنائهاهللأنهاهللال هرهلل هلل،نيَنهلللعالال وت هللاقبعتهللفي هلل
هلليكادهللالمرنهلليحاهللهلللتكاثرهاهللتتوم هللبجراحاتها  هللاَتْشَرقهللبغالص 

هللا  رتها.
إن هللهللهلل تهللهذههللالمتغيراتهللجميعاً هللب لقينهللااح هلللتهلليت

هللا هلليع  هلل أ هللفي هللاإل،و  هللهللفيانتشاهلل هلل أ هللزالهللهففج   هللما  ي 
إل هللالحم هللابودهللأققاهاهللهللتتوهفهلللطالماهللقوع و هلليشرقهللس

هلل هللالكفر هللهومات هللفي هللأحعال ت بطجها هللأما هللانك  هللالا هللفق   
تنطويهللإالهللهللالالتيهللهللاأحابيوهتهللاهذهللمةهللهللجال هللناهريهاهللبعالو 

هلل.سو هللمنهللهللضيهللبح،اهللهللسقو هللاقي هللفكره
هلل هللمن هللانقشاأما هللعت هللا شااا هلل بعلهللأاهام   هللمن انعتم
هللاالفهتهللالقطيعي هللإل هلللمطام  هلل  انتقأهللمنهللضحضااهللالفكر

هلل هللمالي اً هللالعقأال مع هللهلل االضميرهلللن ان هللل  هللفوب  أنهللمن
فيهلل أهلليع هلليطوعهللفجرههللهللالذيهللاإل،و يتالالحهللمعهللالفطراهللب

هللبنعهللهللالمزي هللمنهللالمامئينهللإل هللالحقيقةهللسو   هللفيه يهتهللإليها
منهللص قهللفيهللسبعديت هلل،هللاأخوصهللفيهللهللا،هللالذيهلليعطي هلل أ هلل

هلل هللهللضاه چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ   ﴿لون

ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ   ژ  

ک  گ    ڑ  ڑ  ک  ک  ک

هلل)المائ ا(. ﴾گ  گ  گ  ڳ   ڳ  
اهلل ددتهللمدداهللتعانيدد هللاألمددةهللالم ددومةهللمددنهللالضددعفهللهلل-هللااليددع 
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هللاألديدددانهللانتشددداهللاً هللايمكننددداهللهلل-هللاالتدددردي فدددإنهللاإل،دددوَ هللأا،دددعج
الاناتهللالعالميةهللالتيهللتقدرهللهللهدذاهللبعضدعا هللالعقع هللسو هللاإلح

%هللمدنهلل15يم ودعنهللهلل1900نهللفيهللسدا هللعففيهللحينهلل انهللالم وم
مطوددددعهللالقددددرنهللالعاحدددد هللمددددعهلل،ددددكانهللالعددددالت؛هللفددددإنهللن ددددبتهتهلل

نهايددةهلل% هللثددتهللاهللتفعددتهللن ددبتهتهللفدديهلل21.6هللاالعشددرينهللبوغددتهلل
 هللاتتعقدددددعهللداائدددددرهللالرصددددد هلل%23.4إلددددد هللالعشدددددريةهللاألالددددد هلل

 هللاأنهلل%هلل26.4ةهلل هللإلد هللن دب2030الوعاهللسدا هللااإلحالانهللأنهللي
هلل.(1)قادمةهلل%هللخولهللسقعدهللقويوة30هللدالن بةهللتجاازااهللي

التدديهللالعوندداهللنتددذ رهللالهوددعهللالددذيهللأصددا هللبعددخهللالدد اائرهلل
هللمضجعهاهللت اهللكهلل إقبالهللالنارهللسو هللاإل،و هللفديهللأاهللبدا هللأقخ 

ديدرهللأا  دتينهللفيهللهلل-الق هللهللاالن هللايزلبرغهللنف  هللفكانهللحرقهلل
بعد هللفدعاتهللهلل–صرخةهللندذيرهللهلل–هلل(2)رتهللاأللمانيةهللفيم ينةهللأيرفيهلل

منهللانتشاهللهللاإل،دو هللفيهدا هللأاهللإندذاهللهاهللأاهللاباهللتحذيرهلللهلل-األاان
هلل.«أ،ومةهللأاهللبا»مماهلل،ماههلل

اجتدددااهللالتتددداهللهللالعدددالتهللهلل؛افددديهللهدددرا هللتاهللي يدددةهللمشدددابهة
 هللادخودددعاهللساصدددمةهللهجدددري،دددوميهللفددديهللالقدددرنهللال دددابعهللالاإل

                                                 
الذيهللنشرت هللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللانمرهللسو هلل،بيأهللالم ال؛هللالهللالحالر:هللالتقريرهللاإلحالائيهللالمعثم (1)

(Pew Research Center)هلل)هلل هللاذلكهللwww.pewforum.orgفيهللمعقعها هلل  )
م تقبأهلل»  هللاانمرهللمو ال هللبعنعانهلل2011فيهللقهرهلل انعنهللال انيهللمنهللسا هلل

 فيهللالرابطهللالتالي:هلل«ال كانهللالم ومينهللفيهللالعالت

       (www.pewforum.org/The-Future-of-the-Global-Muslim-

Population.aspx). 

هللهلل(2) هللالجمعة هلليع  هللفي هللالالادهلل هللس دها هللفي هللالبريطانية  هللالتايمز هللصحيفة نعفمبرهللهلل3انمر:
2006 .  

http://www.maktoobblog.com/search?s=%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1+%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85+%D9%81%D9%8A+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85+%D9%82%D8%B3+%D9%8A%D8%AD%D8%B1%D9%82&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2011-11-21&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search
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قدداهلل هللالمويددعنهللال وفددةهللاإل،ددوميةهللبغدد اد هللاقتوددعاهللفيهدداهللمدداهللي
افريدد هللهللم ددوت هلللكددنهلل،ددرسانهللمدداهللأذهوهددتهللاإل،ددو هللبحضدداهللت 

هللدخددأسطائدد  هللفبددينهللالحددمهللاالبالددأهللبددرزعهللالهللت طئدد هللسينددان..هلل
فدديهللالهللأعهلللدد هللهللهللحدد رهلل..(1)أفعاجدداهلًلهللاإل،ددو هللإلدد هللهللبددعكهللالتتدداهلل

التاهلليظهللاإلن دانيهللالدذيهلللدتهللي دجأهللأبد اهلًلدخدعلهللاألمدةهللالغالبدةهلل
هللتحينددددذاكهللهددددهللفدددديهللديددددنهللاألمددددةهللالمغوعبددددة هلللكددددنهللالمغوددددع 

ن؛هللالهللاإل،دددو هللالدددذيهللبقدددديهللايبقددد هلل البددداهلًلبحجتدددد هللعالم دددوم
هللبرهان .ناصعهللا

أدهللكهللهرقأهللموكهللالرا هللخالائصهللالحمهللالذيهللهللامنهللقبأ
سدنهللهلل-هللقبدأهللإ،دوم هلل-يكتنزههللاإل،و هللسن ماهلل،حلهللأبداهلل،دفيانهلل

 انهللمنهللأ،دئوت هللألبديهلل،دفيانهللأنهلل،دحل هللسدنهللاادين  هللهللملسو هيلع هللا ىلصالنبيهلل
هللاهللأجابدد هللأبددعهلل،ددفيان:فومددهلل«؟أيزيدد انهللأ هللينقالددعن»الم ددومينهلل

ا دددذلكهللأمدددرهلل»هرقدددأهللبو دددانهللحكددديت:هللهللقدددال هلل«بدددأهلليزيددد ان»
هللمعضدعهللف يموكهلل؛حقاًهللهللتقعلهللماهلل انهللفإن..هللهللاإليمانهللحت هلليتت

هللأند هللأهدنهللأ دنهلللدتهلل خداهلل هللأند هللأسودتهلل ندتهللاقد هلل هداتينهللق مي هلل
هللالدعهلل لقدانههلللتجشدمتهللإليد هللأخودصهللأنديهللأسوتهللأنيهللفوعهلل منكت
هللهللهلل.(2)«ق م هللسنهلللغ وتهللسن ههلل نت

؛هلليذ رنيهللسنهللهرقأهللالذيهللسر هللالحمهللالتهلليتبع هللاح ي نا
هللب هللبشجاسةضراهللا هللهللاالسترا  هللالذين هللالج د استنقعاهللالم منين

أهللبينهتهللابين هللاإل،و  هللبع هللأنهللانشرحتهللص اهللهتهللل  هللالتهلليحج

                                                 
 (.13/401انمر:هللالب ايةهللاالنهاية هللابنهلل  يرهلل)هلل(1)

 (.7أخرج هللالب اهلليهللاهلل)(هلل2)
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منهللأذىهللهلل-هللفيهلل،بيأهللهذاهللاالختياهللهللالمعفمهلل-،يتعرضعنهللل هللماهلل
هللاقتأ هللهللااضطهاد هلل ثر هللفوق  هللبعخهللاألحيان  هللأنهللفي المهت ان

هللبينهللأهوهتهللاذايهتهلليعيشع ..هللخ رااهللافمهلل أهللقعانينهللاهللأ رابًا
و هللاإل،..هللهللتاهلليظالسوااهللسو هللن يانهللهللالجغرافياهللاالرياضيات 

هللحينهللأحالهتهللهلل لتهلليق  هلللهتهللماالًهللاالهللجاهاًهلل بأهلل انهللصريحاً
إل هللجزانهللا،هللافضو هللفيهللاآلخراهللفح ن هللففيهللبيعةهللالعقبةهلل

هلل هللالنبي هللاألنالاهلل هللالغالهللملسو هيلع هللا ىلصبايع هللابذل هللاإل،و  يهللسو 
هلللونبيهلل هللثتهللقالعا هللاحمايت   :هللملسو هيلع هللا ىلصاالرخيصهللفيهلل،بيأهللنالرت 

هللهلل«ذلك؟هللفعوناهللإذاهلللناهللفما» هللالنبي بعضعاهللهللملسو هيلع هللا ىلصفحجابهت
هللاصراحة هلل(1)«الجنةهلللكت»: هلل  هللالجنةفقط هلل.. هللحوكةهللفي مقابأ

هللامضا هللالطريميال بيأ هللا،م هللجنة هللبالمكاهللههلل.. هللحفت هللالتي
ڻ   ڻ ﴿هللاتدددددعاتهللاالر بدددة؛هللالهللالشهددددذلهللاالتضحيددددداالب

ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ    ھ     ھ  ے  ے  

 ﴾ۓ  ۓ  ڭڭ  ڭ  ڭ  ۇ      ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  
هللهلل.)العنكبعت(
نقفهللسو هللنماذ هللمنهللأخباهللهللأسيانهللهللههللالالفحاتفيهللهذ

حمهللبع هللت بطهللفيهللالال اخوينهللإل هللاإل،و  هللالمهت ينهللإل هلل
نحاالهللهللدهلل....هللانال ستهللقوعبهتهللسو هلل يرهللميعاهللدياجيرهللالكفر
هلل هللخولها هللنعهللههللمن هللا،ريان هللاإل،و  هللانتشاهلل هللهاهرا قرانا

اه اههللفيهللالكعن؛هلللتنجويهللالحقيقةهلل ماهللينجويهللالويأهللاألدهتهلل

                                                 
 (.16630أخرج هللأحم هللاهلل)(هلل1)
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هللبنعهللهللالشم .
،نتعر هللسو هللاأل،با هللالتيهللدفعتهلله النهللاألماج هللإل هلل
هللإل هللاستناقهللدينهللج ي هلل هللإلفهت هللاال را هللسن هللأديانهت هجر

هلل هللاماهللتربعاهللسوي هللمنماهللنش ااهللسوي هللمنهللثقافةمي الفهلل  يراًهلل
هللمنهللفجتاتهللاألاها  هللالك ير هللت تزن هللقالة هللمنهت هللااح  هللفوكأ  

هللالقاهللئالمعانيهللالتيهللنعدهللهللصَ هاهللا،بَرهللأ عاهللها هللانقَوهاهللإل هلل
هللا تشا هللاهلل؛الكريت هللإسادا هللفي هللمنها هللليفي  المزي هللا،تحضاهلل

هلل هللمن هللإلي  هلليرق  هللاما هللديننا هللفي هللاإليجابية هللمعالت مبادئهللمن
هلل هللاأخوق  هللاقيت  هللالمهت ين هللاقرائَع هلله الن اجتذبت

ق هلليفتحهلللناهللبعخهللالعقعلهللهللفيهللم يرتناهللال سعيةهللا،تالحابهاا
هلل.. فكتهللفيهللاإل،و هللمنهللخالائصهللسميمةهللنذهأهللهللالمعص ا

هللي هللبينما هللااستيادنا  هللإلفنا هللب بن هللضعؤهاسنها هللاآلخرين  هللبهر
الهللي عهتهللإالهللاإليمانهللسممتها هللسنهللإدهللاكهللاحينهلليعجزانهلل
هللباإل،و هللالعميت.

مهللالك يرينهللحبذ رناهلليهللت اهلل،ناهلللقالصهلله النهللالمهت ين
هللاإل،و  هللأاهللهللبع هللممنهلللتهلليعرفعا هللبعضهتهلللتهللي معهللسن   ..
اضحكتهللأقومناهلل هللهللمو تهاهللأ،ماسناهلل،معهللتوكهللالشنشنةهللالتي

هللهللاهلًلسجبهللهامن هلليال ق هلل يف هللالهمهماتهلل.. هللتوك العقون
ماهللسرفناهللمنهللبوغهتهللفيهللهللقابناهللأنهللنالبشريةهللهللحمهلل..االتمتمات 

 عا هلل هللالحم هللاأنهللنحت نهللفيهللذلكهللسميتهللاألجرهللا،اب هللال
هلل هللهللملسو هيلع هللا ىلصقال هلللعوي هللبماهللاأخبرهتهلل اإل،و هللإل هللادسهت»:
هللمنهلللكهللخير هللهللااح هللهللجأ هللهللبكهلله ىيجهللهللألنهللفعا،هلل سويهتهلليجن
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هلل.(1)«عتالن هللهللرهلِلحمهلْل
هللالعينة  هللالكريمةهللاق هللاخترتهللمنهللقعافأهللالمهت ينهللهذه

هلل هللافاتنيهللالك ير هللم أهللهذههللاالك ير هللالذينهللتضيم منهللاألماج 
هللا،تيعا هللقال هللاالالالفحاتهللسن هللمع هللمنيهللله هت هللفوهت اية 

هللالحنهللااالستذاهلل.
هللفيهلل هللميودهت هللبح ن هللالمهت ين هللقالص هللهللتبت اق 
هللمنهتهلل انتهلل هلل أهللااح  هللفيهللحياا هللالفاهللقة هللفالوحمة اإل،و  

هلل هللاانضمام هللإل هللهلل نهللالم منين.نطق هللبالشهادتين
هللأ سو هللقاهللئيهللهلل-سرضهللاق هللجه تهللفيهللاالختالاهللهللاأنا

هللاحاالتهللصقال- هللالمهت ين  هللهلل- إلوسهلله الن هللهلل-باختالاهلل
هللاهللسو  هللالمهت ي هللبق الية هللاإل،و تعريف  هللقبأ هلل بيئت 

الم ائأهللهللهتأهللفيهللالتر يزهللسو هلل-هللمنهلل يرهللإلالةهلل-اأ،هبتهلل
هللدين  هللسن هللالمهت ي هللأبع ت هللالتي ا،اقت هللهلل الق يتهللاالقضايا

هللأنهلليكعنهللفيهللالتإل هللهللحا هللاإل،و  هلل موً سو هللهذههللهللح ي ؛
هلل.الم ائأهللماهلليضينهللالطريمهلللغيرههللمنهللالباح ينهللسنهللالحم

هللننب هللأن هللبقي هللأن هللإل  هللإل هلليالمهت   هللااف ان هللالج د ن
هللص هللفي هللنجح هللاإيمانهت هللم توفة  هللثقافات هللمن هللهراإل،و 

هللبعضهتهلل هلللكن هللاهللؤاه  هللاثقافت  هللاإل،و  هللبعتقة هللفي معممهت
هللالرهلل؛أ،وتحينهلل هللبينهللاإل،و هللاثقافت  هللائمحاالهللالمزااجة

هلل هللاذ ريهلللبعخهلله النالق يتتفكيره هللفحصا هللاأخطح  فيهللهلل 
هللالكتا  هللهللهذا هلليعني هللاهللسنهللرضاالال التيهللهللزالتهتأفكاهللهت

                                                 
 (.2942أخرج هللالب اهلليهللاهلل)(هلل1)
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أ،حلهللأنهلليغفرهللزلتهت هللفق هللهللا،هلَل هللفثعابتهللاإل،و خالفعاهللفيهاهلل
هلل.جهوعاهللماهللسومنا

هللتباهللكهللاتعال اأ،حل هللالجه هلل أهللباحثهللهلل  أنهللينفعهللبهذا
هللسنهللالحقيقة هللإن هللاليهللذلكهللاالقادهللهللسوي .

هلل
هلل

* * * 
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 ؟ملاذا أسلم السابقون إىل اإلسالم
سذاباتهللماهللهللفيهللأهللضهلل ئيبةهللترزاهللتحتهللملسو هيلع هللا ىلصبعثهللالنبيهلل
حب  خب   مب  ىب  ﴿﴾ هللخت ﴿هللالكريتهللأ،ماههللالقر ن

 هلل(43)األحزا :هلل ﴾مت  ىتيت  ختيب  جت   حت  
هللاأدلجهلل هللاألاصا  هللأدق هللفالمومات هللساَلتها هلللنف   هللهللسو  هالت

هلل هللبا،هللالعاح   هللفوكأهللقع هللهللاأيكفر هللاالشجر  هللالحجر يعب هللمع 
فيهللنعاحي هللصنمهتهللامعبعدهت هللالربماهللصنععههللمنهللالتمر هللثتهلل

ۓ  ۓ  ڭ    ڭ  ڭ  ڭ   ﴿ياهلله النهللفهللجاسعاهللفح وعه 

)الالافات( هلللذاهللنمرهللا،هللإل هللأهأهللاألهللض هلل ﴾ۇ  ۇ  ۆ  
فمقتهتهللجميعاً؛هللسربهتهللاسجمهت؛هللإالهلل حادًاهللمنهللأهأهللالكتا هلل

هللتناثرااهللهناهللاهناك هللجمعهتهللتعحي هللا،هللااإلخوصهلللعبادت .
هللالنبيهلل هللالجاهويةهللملسو هيلع هللا ىلصحينهللااج  خر هللمنهللتحتهللهلل؛بر ان

هلل هللهلل امها هللبين هللامن هللتح يهللحممها هللفي هلل،فنهت أنارهللأقرسعا
أمعا هللالجاهويةهللاالتال يهلللزخرفهاهللباإليمان هللفق هلل منعاهللبالنبيهلل

 هللاهللضعاهللبالحيااهللاآلخرا هللا ثراهاهللسو هللال نيا هللفا،ت فعاهللملسو هيلع هللا ىلص
هتهللمنهللهللجال. هللبماهللأصابهتهللمنهللالمحنهللااإلحن هللفوو هللدهللُّ

هلللياتهلل هللفي هللإجابت  هللسن هللنبحث هلل، ال هلليحضرنا اهنا
هللالنهللاألماج ؟هللا يف؟التاهلليظهللاال ير:هلللماذاهللأ،وتهلله 

هللقه هلل هللالذين هللإل هللاإل،و  هللال ابقين هللاألال هللبالنفر انب أ
ٻ   ٱ ﴿هللا،هلللهتهللبالفضأ هللااس هتهللبالح ن 

ٻ  ٻ  ٻ  پ   پ  پ  پ  ڀ  ڀ  
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ٿ  ٿ   ڀ  ڀ  ٺ    ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ 

هلل ﴾ٹٹ   ٹ  ٹ  ڤ  ڤ   هللتحكيهللفضأهللفاآلي)التعبة(  ة
:هللخ يجةهللملسو هيلع هللا ىلصبيهللال اداهللاألاائأهللالذينهلل،بقعاهللإل هللاإليمانهللبالن

هللأصحا هللهللياأب هللمن هللبع هت هلل من هللمن هللثت هللازي   هللاسوي بكر
هلل هللاهللضيملسو هيلع هللا ىلصالنبي هلل يرهتهللهللا،هلل  هلل،بقعا هللفق  هللأجمعين  سنهت

هللإل هللفضأهللسميت.
فكانتهللأسر هللالنارهللبالاحنهللهلل؛حماهللأ هللالم منينهللخ يجةف

اهيهللألالمهللالنارهللب  هللاأسرفهتهللهلل؟ هلل يفهللالملسو هيلع هللا ىلصالر،الةهللمحم هلل
تقا،م هللبيت هللهللب ريرت  هللهأهللي ف هللأمرهللهللجأهللسو هللزاجت هللالتي

هللالحاف هللالعام هللاقراب هللخم هللسشراهلل،نة؟
 أهللماهلليمكنهللالمرأاهللهللهللضيهللا،هللسنهاهلللق هللسرفتهللخ يجةهلل

هللابالحريهلل هللب   هللالنار هللأخبر هللفكانت هللزاجها  هللسن هللتعرف  أن
هللنزلهللمنهلل اهللهللحرانهللم براهلًل هلللما أ،رَسهتهللإل هللالتال يمهللبنبعت ؛

ل هللساداهللهللتإياهاهللبالح رهللالجوأهللالذيهللاستراههللفحخاف  هللإذهلللي 
لقياهللالموئكةهللا وِمهت هللفكيفهللإذاهلللقيهللسميمهتهللفيهللمكانهللهللفي

ا هللا م هللالتلتهلليعت هللهللؤيةهللالبشرهللفي ؛هللفضوهلًلسنهلل يرهت هللفحصاب
هلللق »هللمنهلل رينهللماهللاج  هللالونهللاألمانهللسن هللزاجت هللخ يجة

هللف اهللستهللإل هلللمحنت «نف يهللسو هللخشيت هللسن هللذهنهللحت هلل 
هلل»الراك هلل تالرحهلللتالأهللإنكهلل أب اًهللهللا،هللي زيكهللالهللاا،هلل و:

هللعيناتجهللهلل الضيفهللقرياتجهللهلل المع ا هللنكِ هللاتجهللهلل أ هللالكهلَلهللاتحمأ
هلل ان«الحمهللنعائنهللسو  هللفمن هللنعت  هللا،هللهللههذهللت  هللفإن حال 

هلليحمي  هللبأهللاهعهللأهأهللألنهلليالطفي هللبر،االت هللا وم .
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دد ظهلليقينهدداهللمدداهلل،ددمعت هللمددنهللابددنهللسمهدداهللهللازادهللالمئنانهدداهللاهلل، 
هللهددددذا»هلل هللا دددانهللمددددنهللسومددددانهللأهدددأهللالكتددددا :نعفددددأهللبددددنهللاهللقدددة

هلل جددذساًهللهللفيهدداهللليتندديهلليدداهلل مع،دد هللسودد هللا،هلللنددز هللهلللددذياهللالنددامعر
هللقددطهللهللجددأهلليددحتهلللددت..هللقعمددكهللي رجددكهللإذهللحيدداًهللهللأ ددعنهللليتنددي
هللأنالددركهلليعمددكهلليدد هلل نيهللاإنهلل سددعديهللإالهللبدد هللجئددتهللمدداهللبم ددأ
هلل.(1)«م زهللاًهللهللنالراًهلل

هللخ يجةهللهللضيهللا،هللسنهاهللأناق هللهللايهللفيهللبعخهللاألخباهللهلل
 انتهللتنتمرهللهذاهللال برهللال عي هللاتتشع هللل  هللفق هللجمعهاهللمعهلل

هللسي ب هللالن انهللفي هللعيجتمهللالجاهويةهللفيهلللقريشهللعخهللالن عا
هلللهنهللقالاهلل يهعديهللسويهنهللفعقفهلل الرجالهللدان هللمعشرهلليا»:
هللا،تطاستهللكن هللفحيُّهللهلل نبيهللفيكنهلليبعثهللأنهلليعقكهلل قريشهللن انهلِل
هللذلكهللااقرهلل فحالبن هلل«.فوتفعأهلل[أيهللزاجة]هللأهللضاهلًلهللل هللتكعنهللأن
هلل منهللمنهللأالهللفكانتهلل لهاهللا،جهللهللحقق هللحت هللخ يجةهللنف هللفي
ملسو هيلع هللا ىلصهللب 

هلل.(2)
 هللمنهللحالهللنماهللسرففيهللاإل،و هلللنياتهاهللدخوتهللخ يجةهللابجهلل

هللالر،عل هللالذيهللأقنعهناهللالزا هللهعف  هللالر،الة هللهللالعال  بعمت
الفت هللسويهللبنهللأبيهلللالن هللابنهللستهللهللننزيأهللبيتههللناانضتهللإليه

إل هللسيال هللهللملسو هيلع هللا ىلص هللاصهرههللمنهللبع  هللاق هللضم هللالنبيهللملسو هيلع هللا ىلصالنبيهلل
هللسو هللسم هلللماهلل  رتهللسيال  هللاقو تهللأهللزاق   هلليزلهللفوتهللت فيفاً

هللا منهللسويهللفاتبع هلل نبياًهللهللا،هللبع  هللحت هللملسو هيلع هللا ىلصهللا،هللهلل،علهللفيهللبيت

                                                 
 (.160)هللاهللام وتهلل (4)هللاهللالب اهلليهللأخرج هلل(1)

 (.1/198)هللالمااهللديهللمحم هللبنهللسويهللالح نهللأبع هللهللالنبعاهللأسو هللهلل(2)
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هللالعشرب  هللدان هللحينذاك هللاسمره هللف  هلليعم هلل  هللفي عر هللاإل،و 
يالويهللمعهللخ يجةهللهللضيهللا،هللسنها هللهللملسو هيلع هللا ىلصهللأىهللالنبَيهللهللإذال اني هلل
هللاصطف هللال ذيهللا،هللدين:هللملسو هيلع هللا ىلصهللا،هللهلل،علهللفقالهللهذا؟هللما:هللفقال

هللقريكهللالهللاح ههللا،هللإل هللفحدسعكهللهلل،و  هللب هللابعثهلللنف   
هللأمرهللهذا:هلليسوهللفقالهللاالعزى هللبالوتهللا فرهللسبادت  هللاإل هللل  
هللأباهللب هللأح رهللحت هللأمراًهللهللبقاضهللفو تهللاليع  هللقبأهللأ،مع هلللت

هلل.لالن
هللي تعونهللأنهللقبأهلل،رههلليفشيهللأنهللملسو هيلع هللا ىلصهللا،هللهلل،علهللا ره

هلليسوهللفمكثهلل تت افهللت وتهلللت[هللإذا]هلل يسوهلليا:هللهللل هللقالفهللأمره 
هللا،هلل هللالويوةهللتوك هللقرا هللاق  هللأصبح هللباإليمانهللثت هللص هلله

هلل.(1)هللملسو هيلع هللا ىلصبالنبيهللهلل هللا منفح،وت
اب هللسبد هللا،هللاي سعهللالنبيهللإل هللاإل،و هللصاحب هللاأني هللقدب

نهلل،ددمعهللب بددرهللالنبددعاهللحتدد هللبددادهللهللإلدد هللبددنهللأبدديهللقحافددة هللفمدداهللأ
هللأحدد اًهللهللدسددعتهللمددا:هلل»ملسو هيلع هللا ىلصاإل،ددو هللبددوهللتددرددهللاالهللتوكدد  هلليقددعلهلل

هلل دانهللمداهللإالهلل؛اتدرددهللانمدرهلل بدعاهللسند ههلل اندتهللإالهللاإل،دو هللإل 
امداهللهلللد هللذ رتد هللحدينهللسند هللَكدتسهلَلهللمداهللسند هللا،هللهللضيهللربكهللأبيهللمن

 هللاقدد هللأ ندداههللسددنهللالنمددرهللمدداهلل،ددبمهللإليدد هللمددنهللمعرفددةهلل(2)«تددرددهللفيدد 
بالالددادقهللاألمددين هلل يددفهللالهلليالدد قهللمددنهللتددركهللالكددذ هللسودد هلل

هلللدتهللأند هللأسدر »النارهللأهللبعينهلل،دنة هللاصد قهللهرقدأهلللمداهللقدال:هلل
                                                 

هلل(1) هلليتقهللاالمتاك هللاالحف اهللااألمعالهللاألحعالهللمنهلليلونبهللبماهللاأل،ماكهللإمتاكهلل
 .(9/94)هلليالمقريزهللأحم هللال ين

 (.2/91)هللهشا هللالبنهللالنبعيةهللال يراهللهلل(2)
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هللهللهلل.(1)«ا،هللسو هللايكذ هللالنارهللسو هللالكذ هللليذهللهلليكن
هلل:هللهللضيهللا،هللسن هللقالهللح انهللبنهللثابت

هللِثَقة هللهللأخيهللمنهللَقْجعاًهللهللَتَذ رَتهللهللإذا
هللَفَعوهللبماهللبْكر هللهللأباهللأخاكهلَلهللفاْذ جر

يهللْيرهلَلدددخهلَل هللَ لهاددداأسهلْلهللادداهدددأتقهلَلهللةدددالبر 
هللَحَموهللبماهللاأافاهاهللالنبيهللبع 

عدهلَلهللاثنينهلِلهللال  انَيهلل ههللاالَمْحمج هللَمْشَه ج
َلهلل قهلللجراهللالنارهللاأا  وهللَص   ،ج الرُّ

هلل(2)
أ،وتهللزي هللبنهللحاهللثةهللمعل هللهلل؛تهللالنبعاا يَرهللبعي هللسنهللبيهلل
هلل هللاملسو هيلع هللا ىلصالنبي هللق   هللسو هللهلل ان هللالنبعا هللبيت هللفي هللالعبعدية اختاهلل

الحريةهللبينهللاإلخعاهللااألخعات هللفعبعديةهللفيهللبيتهللمحم هللالهلل
هلليع لهاهللف رهللفعقهللاألهللضهللاتحتهللأديتهللال مان.هلل

هللا هللاإل،و  هللإل  هلل،اهللك هللا،هللهللسب ةهللبنهللسمراممن هللضي
 هلل(3)«فح،ومتهللأهللبعةهللهللابعهللاأناهللهللأيتني»سن  هللفكانهلل ماهلليقعل:هلل

هللسميتهلل هللاتفحص هللالر،الة هللجول هللهللأى هلللما هللسمرا أ،وت
هللم ت فياهلًلهللبمكةهللاهعهللملسو هيلع هللا ىلصهللا،هللهلل،علهللأتيت:هللمعضعسها هلليقعل

هللهلل.نبي:هللقالهللأنت؟هللاما:هللفقوت
هللهللنبي؟هللاما:هللقوت
هللا،.هللأهلل،ونيهللقال:

                                                 
 (.1773)هللاهللام وتهلل (7)هللاهللالب اهلليهللأخرج هللهلل(1)

هلل(2) هللاله ىهلل هلل،بأ هلليع،فهللهللانمر هللبن هللمحم  هللالعباد  هللخير هلل،يرا هللفي االرقاد
 (.2/303الالالحيهلل)

 (.1410أخرج هللالطبرانيهللفيهللم ن هللالشاميينهللاهلل)هللهلل(3)
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هلل؟أهلل،وكهللقينهللابحيهللفقوت:
هلليعح هللاأنهللاألاثان هللاألهللحا  هللا  رهللبالوةهللأهلل،ونيهللقال:

هلل«.قينهللب هلليشركهللالهللا،
هللسهلَل هللأن هللألحم  هللهللاًهللمرافيهللهللااية هلل ب هللأهلل،وكهللماهللعتنهلِلقال:

هلل.(1)«اص قتكهللبكهلل منتهللق هللأنيهللاأقه ك
:هللملسو هيلع هللا ىلصهللحجابد فهللاإل،دو ؟هللما:هللملسو هيلع هللا ىلصهللالنبيهللافيهللهللاايةهللأن هلل،حل

هللهللهلل.الطعا هللاإلعا  هللهللالكو هلللين»
هللهللهلل.اال ماحةهللالالبرهلل:قالهلل؟اإليمانهللماهلل:قوت
هللمنهللالم ومعنهلل،وتهللمنهلل:قالهلل؟أفضأهللاإل،و هللأيهلل:قوت

هلل.اي ههللن ل ا
هلل.(2)«ح نهللخومهلل:قالهلل؟أفضأهللاإليمانهللأيهلل:قوت

هللالفاهللاق هللسمر هللسن هللاأما هللا، هللبيت هللهللهللضي هللمن ف ر 
احمائأهلل،يف هللتت ابمهللإل هللالشرهللمعهللقرهللهللسيني  هللقال هللالنبيهلل

هللفتع رهللفيهللبيتهللأخت هللفالمة هللحينهللبوغ هللخبرهللهللملسو هيلع هللا ىلص يري هللقتو  
هللقبأهللأنهلليكمأهللالطريمهللإل هللبيتهلل هللالفتكهللبها هللفحهللاد إ،ومها 

 هللففتكتهللبشيطان هللحينهللقرأتهللسوي هلل ياتهللمنهللملسو هيلع هللا ىلصهللهلل،علهللا،
ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ   ﴿:هللص هللهلل،عهللاهللل 

ڇ   ڇ      ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ڌ  ڌ  ڎ  ڎ   ڈ   

ڈ     ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گ  گ   گ  گ  

ڳ   ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ    ڱ   ں  ں  ڻ        ڻ  

                                                 
 (.16568(هللاأحم هللفيهللالم ن هللاهلل)832أخرج هللم وتهللاهلل)هللهلل(1)

 .(551)هللاهللالالحيحةهللال و وةهللفيهللاأللبانيهللاصحح هلل (18942)هللاهللأحم هللهللااههلل(2)
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هلل.(1))ل ( ﴾ڻ  ڻ  ۀ   ۀ    ہ    ہہ  ہ  ھ   ھ  ھ  
هللال مع هللسمر هللهللأصاع هللإالهللاأَبَوت  هللالبيت هللستبة هللجااز فما

هللم مناً هللأخذهللالحمهللبمجامعهللقوب  هللهللضيهللا،هللسن هللاأهللضاه.
هلل هلل،بم هللذهللا ذلك هللأبع هللسن هللالغفاهللي هللا، إل هللهللهللضي

هللإل هللملسو هيلع هللا ىلصاإل،و  هللفحينهللبوغ هللبع ةهللالنبيهلل  هللأهلل،أهللأخاههللأني اً
هلل هللذهلل: هللألبي هللاقال هللأني  هللفعاد هللب بره  هللليحتي  هلللق هللاا،»مكة

هللافيهللهللاايةهلل(2)«الشرهللسنهللاينه هللبال ير هلليحمرهللهللجوًهللهللهللأيت  
هللهعهللماهللا وماًهللهلل هللاألخوقهللبمكاهلل هلليحمرهللهللأيت »فيهللالب اهللي:هلل

هلل.(3)«بالشعر
هللهللاايةهلل هلل،حلهللافي هللذهلل هللأبا هللأن هللهأخاهلللم وت هلليقعلهللفما»:
هللقعلهلل،معتهلللق هلل ،احرهلل اهنهللقاسرهلل:يقعلعنهلل:قالهلل؟النار
هللفوتهلللشعراهللأقرانهللسو هللاضعت هللالق هلل بقعلهتهللهعهللفماهللالكهنة
هللاإن هلل قعرهللأن هلليبع هللأح هللل انهللسو هلليوتئتهللاماهلل يوتئت

هلل.(4)«لكاذبعنهللاإنهتهلل لالادق
فوتهلليقنعهللأبعهللذهللهللبجعا هللأخي هللالمجمأ هللف افرهللإل هللالنبيهلل

هلل.هللضيهللا،هللسن هللاأهللضاههللفح،وتهلل بنف   هللالقي هللا،معهللمن هللملسو هيلع هللا ىلص
حميةهللالبنهللهلل هللفق هللأ،وتهللابت انهلًلملسو هيلع هللا ىلصاأماهللحمزاهللستهللالنبيهلل

اقتم  هللأتاههلل ملسو هيلع هللا ىلصباهللجهأهللق هلل ذىهللالنبيهللأخي هلل هلللماهللبوغ هللأنهللأ

                                                 
 (.2/190)هللهشا هللالبنهللالنبعيةهللال يراهلل(1)

 (.3522أخرج هللالب اهلليهللاهلل)هلل(2)

 (.3861أخرج هللالب اهلليهللاهلل)هلل(3)

 (.2473أخرج هللم وتهللاهلل)هلل(4)
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هللأقعلهللدين هللسو هللاأناهللأتشتم »حمزاهللفضرب هللاقج  هللاقالهللل :هلل
اهللي خأهللفيهللاإل،و هللبع  هلللكنهاهلل«يقعل؟هللما  هللقالهللذلك هللالم 

هلل وماتهللأنطق هللا،هللبهاهللفيهللاقتهلل ضب هللسو هللأبيهللجهأ.
هلل،ي هللأنت:هللفقالهللالشيطانهللفحتاههللبيت هللإل هللحمزاهللهللجعهللثت
هللخيرهللومعتلهلَلهلل؟ بائكهللدينهللاتر تهللئالالابهللهذاهللاتبعتهللقريش
هلل.صنعتهللمماهلللك

هللحمزا هللف سا هللفيهللتال يق هللفاجعأهللهللق اًهللهلل انهللإنهللالوهت:
هلل.م رجاًهللهللفي هللاقعتهللمماهللليهللفاجعأهللاإالهللقوبي 
هللق هللإنيهلل أخيهللابنهلليا:هللقال هللفملسو هيلع هللا ىلصهللا،هللهلل،علهللل إهلل  اهللثت
هللهللأمرهللفيهللاقعت هللقامةإهللق ي  هللاهللمن  هللالم ر هللأسر هللاال 
هللثنيفح  هلِلهلل ي؟هللهعهللأ هللق أهللهلل هعهللماهللأدهلليهللالهللماهللسو هللم وي
هللهلل،علهللفحقبأهللني تح ثهلَلهللأنهللأخيهللابنهللياهللاقتهيتهللفق هللح ي اًهلل
هلل.رهابش هللهللف اخع هللهللااسم  هللفذ رههلل ملسو هيلع هللا ىلصهللا،

 هللملسو هيلع هللا ىلصهللا،هللهلل،علهللقالهللبماهلليماناإلهللقوب هللفيهللا،هللفحلق 
هللفقال هللابنهللياهللفحههرهللالال ق هللقهاداهللالالادقهللأنكهللأقه :
هللنياأهللال مانهللأهوت هللماهللليهللأنهللأحنهللماهللفعا،هلل دينكهللأخي
هلل.الاألهللدينيهللسو 

هللثتهللأنش هلليقعل:هلل
هللف اديهلله ىهللحينهللا،هللحم ت

هللالحنيفهللاال ينهللاال،و هللإل 
هللزيزدددسهللهلل هللمنهللانددددددجهلل يندددددددل

هلللطيفهللبهتهللبالعبادهللخبير
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هللاددددددددسوينهلل دددددددهلل،ائوهلليتدددددددتوهللذاإ
هللالحاليفهللالونهللذيهللدمعهللتح هلل

هلله اهاهللمنهللأحم هللجانهللهلل،ائأ
هلل(1)لحرا اهللةمبينهللبآيات

* * * 

                                                 
 (.2/43الراضهللاألنف هللال هيويهلل)هلل(1)
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 مسرقندالشام ومصر و أهلهلذا أسلم 
 وسائر البلدان

فدديهللالعددالتهللالقدد يتهللهلللإل،ددو هللنتشدداهللهللال ددريعااللقدد هلل ددانهلل
زحدددفهللبطدددينهللهللحدد ثاهلًلمددد اياً هللتجددداازهللمددداهللسرفتدد هللالبشدددريةهللمدددن

 هللاهدديهللهدداهراهللحيدددرتهللسومددانهللاالجتمدداكهللاالتددداهلليظ؛هلللألديددان
فدددزستهللمددددنهللزسدددتهللمددددنهتهللأنهللاإل،ددددو هللانتشدددرهللبحدددد هللال دددديف هلل

انتشداهلِلهللبدينهللتع،ِعهللال الةهللالم ومةهللبالفتعحاتهللاهللاخوطعاهللبين
اإل،و هللب يفهللالحجةهللاالمعامودةهللالح دنة هللامداهللدهللىهللهد النهلل

أنهللال دديفهلليقتددأهللالقوددع هللاالهلليفددتحهللهلل-هللبددأهلللعوهددتهلليدد هللانهلل-
 هللاأنهللالعقائد هللمحوهداهللالضدمائرهللالتديهللالهلل،دوطانهللالرااهللمغاليم

هللألح هللسويها.
معنهللههللالم ددوكددرهلِلالهلليت ددانلهللهدد الن:هللهددأهلليعقددأهللأنهلليجهللهلللددتهلَلهلل

ٹ  ٹ  ٹ   ﴿:هللملسو هيلع هللا ىلص يرهتهللسو هللاإل،و هللاقد هللقدالهللا،هلللنبديهتهلل

ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  

هللاإل ددراههللسودد هللا)يددعن ( هلل ﴾ڃ  ڃ    يددفهلليجتالددعهللهللاقددعكج
چ  چ  چ    ﴿تباكهللالنبيهللالذيهللقدالهلللد هللهللبد :هللأال ينهللمنهلل

:هللأيضداًهللهلل هللاقدال(272)البقرا:هلل ﴾ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍڍ  
هلل.هلل(40الرس :هلل) ﴾ې  ى   ى       ائ  ائ ﴿

إنهللأم ددالهللهددذههللالنالددعصهللتمنددعهللالم ددوتهللمددنهللالتفكيددرهللفدديهلل
ی  ﴿إ راههللالنارهللسود هللاإل،دو  هللاتقدرهللهللقاسد اهللقر نيدةهللمهمدةهلل

 هللالدددددذلكهلل(256)البقدددددرا:هللهلل﴾جئ حئ مئىئ يئ جب حب خب مبىب 
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سددنهللهللعنفددإنهللالم ددومينهلللددعالهللتدداهللي هتهلل ددانعاهللأبعددَ هللمدداهلليكعندد
هللمددددنهلل تددددنهلل هددددذاهللالفعددددأهللالمشددددين هللفوددددتهللت ددددجو هللسودددديهتهللأي 

ظ هللبدددددأهللنقودددددتهللسدددددنهتهللمددددداهللأثددددداهللهللسجدددددنهللالمددددد هللخينهللالتددددداهللي
اا،تح دددددانهت هللا،دددددح تفيهللهنددددداهللبنقدددددأهللقدددددهاداهللالم تشدددددرقةهلل
األلمانيددةهللزيغريدد هللهعنكدد هللفدديهلل تابهدداهللالمدداتعهلل قددم هللالعددر هلل

العر هلللتهلليفرضدعاهللسود هلل»ت طعهللسو هللالغر   هللحيثهللتقعل:هلل
هلل.(1)«الشعع هللالمغوعبةهللال خعلهللفيهللاإل،و 
هدددأهللألهلللددد خعهللمشددداه اإذاهللأهللدنددداهللأنهللنعدددرضهلللدددبعخهللال

التديهللفإنداهللن تحضدرهللالك يدرهللمدنهللالنمداذ هللهللالبو انهللفديهللاإل،دو 
يكفيهللبعضهاهللسنهللاآلخر هللفمنهللأهللادهللمعرفةهلل،دبنهللتحدعلهللأهدأهلل
الشددا هللمددنهللالنالددرانيةهللإلدد هللاإل،ددو  هللفمدداهللسويدد هللإالهللأنهلليتحمددأهلل
النقوةهللالحضاهلليةهللالتيهللأح ثهاهللاإل،و هللفديهللذهنيدةهللاألمدتهللالتديهلل

ا ينددعنتهتهللدخوددتهللتحددتهلل،ددوطان  هللفقدد هللأقددعرهتهللبكددرامتهتهلل
التددديهلللدددتهلليشدددعرااهللبهددداهللتحدددتهللحكدددتهللأهدددأهللمودددتهتهللاديدددنهت هلل

:هللفنالددداهللىهللحمدددصهلل تبدددعاهللإلددد هللأبددديهللسبيددد اهللبدددنهللالجدددرااهلل
ِعاليتجكتهللاسددد لجكتهللأحدددنهللإلينددداهللممددداهلل نددداهللفيددد هللمدددنهللالمودددتهللَلددد»

 هللثدتهلل«جن هللهرقأهللسنهللالم ينةهللمدعهللسداموكتهللن فعن هللاالغْشت هللالهلَل
أ وقددددعاهللأبدددددعا هللالم ينددددةهللفددددديهللاجددددد هللالددددرا هللإخدددددعانهتهللفددددديهلل

هلل.(2) االعقي
اأمدددداهللالنالدددداهللىهللاألهللثددددعذ  هللفدددديهللمالددددرهللفددددذاقعاهللمددددنهلل
حكددددامهتهللالددددراِ هللالكاثعليددددكهللأصددددنا هللالعددددذا هللاالنكددددالهلل هلل

                                                 
 (هلل.364قم هللالعر هللت طعهللسو هللالغر  هللزيغردهللهعنك  هللصهلل)هلل(1)

 (.187ذ رههللالبوذهلليهللفيهللفتعاهللالبو انهللاهلل)هلل(2)
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فددددديهلل تدددددنهللالمددددد هللخينهللالنالددددداهللىهللهللتهللأخبددددداهللهللذلدددددكاقددددداس
ثدتهللاجد هلل هلل«تاهلليظهللالبطاهلل ة»  اايررهللابنهللالمقفعهللفيهلل تاب هلل

اقدد هلل،ددبقهتهللإلدد هللهللسندد هللالم ددومينهللاالعدد لهللأهددأهللمالددرهللاألمددان
 هللفالم دددومعنهللهدددتهللمدددنهللأسطدددعاهللهللا هولددد هللإخدددعانهتهللفددديهللالشددد

بطدددشهللوبابدداهللاألهللثعذ  دديهللبنيددامينهللبعدد هللاختبائدد هللمددنهللاألمددانهللل
الددددددرا هللالكاثعليددددددك هللف دددددر هللمددددددنهللم بئدددددد هللبحمددددددانهللإخعانددددد هلل

هللدفدددعالم دددومين هللاسدددادهللإلددد هلل ني دددت هللمكرمددداً هللاهدددعهللمعقدددفهلل
أخيدد هللهللفدديهللالقددرنهللالتا،ددعهلللوكتابددةهللإلدد هللبطريددركهللبيددتهللالمقدد ر
إنهدددتهلليمتدددازانهلل»هللسدددنهللالعدددر :حا يددداهلًلبطريدددركهللالق دددطنطينيةهلل

بالعدد ل هللاالهلليمومعننددداهللالبتدددة هللاهدددتهللالهللي دددت  معنهللمعنددداهللأيهلل
هلل.(1)«سنف

اتتجوددددد هللالكرامدددددةهللاإلن دددددانيةهللالتددددديهللحر،دددددهاهللاإل،دددددو هلل
اصدددانهاهللفددديهللقالدددةهللالقبطددديهللالدددذيهللضدددرب هللابدددنهللاالددديهللمالدددرهلل

فدديهللاس ددانهللالطريددمهللهلل هللفوددتهلليجدد هللالقبطدديهللبددِنهللالعدداصهللسمددرا
المنددعهللاهللإلدد هللالم ينددةهللهللمددنهللمالددرهللمدداهلليمنعدد هللمددنهللال ددفرهللالعلدد 

لي ددحهللهلللكرامتدد هللالتدديهللأهدد هللهاهللابددنهللأميددرهللمالددر هللإذهللالهلليجقبددأهللم ددأهلل
هللهذاهللفيهللسه هللاإل،و هللادالت هللالعادلة.

هللأميدرهلليداهلل:قدال هللدخأهللالقبطيهللسو هللال ويفدةهللسمدرهللالماهلل
دددفحجابددد هللال ويفدددة:هللهلل.المودددتهللمدددنهللبدددكهللسائدددذهلل المددد منين هللذتسج

هللهللالقبطي:هللقالفهلل معاذاًهلل  هللهلل ف دبقتجهللهللالعداصهللبنهللسمراهللابنهلَلهلل،ابقتج
هلل.األ رمينهللابنهللأناهلل:ايقعلهلل بال ع هلليضربنيهللأفجع

                                                 
 (.364قم هللالعر هللت طعهللسو هللالغر  هللصهلل)هلل(1)
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ات دددعهللهللمكدددامنهللالعددد لهللاإل،ددددوميهللفددديهللصددد هللهللال ويفددددةهلل
 هلل يددفهلليحالددأهللهددذاهللفدديهللمموكتدد  هللاهددعهللالددذيهلل،ددمعهللهللسمددر
 اًهللأاهللانتقالد هللحقد هللأاهلل وفد هللمدنهللهودتهللمعاَهد»يقدعل:هللهللملسو هيلع هللا ىلصالنبيهلل

فعقهلللاقت هللأاهللأخذهللمن هللقديئاًهللبغيدرهللليدنهللنفد ؛هللفحنداهللحجيجد هلل
ل ويفدةهللبإحضداهللهللأميدِرهللمالدرهللاابندِ هللإلد هللفدحمرهللاهلل (1)«يع هللالقيامدة

ليقددتصهللالقبطدديهللب ددعل هللمددنهللابددنهللاأل ددرمينهللهلل الم ينددةهللالمنددعهللا
هلل.ام معهللسو هللمرأىهللمنهللالنار

خالدد اهلًلثددتهللقددالهللسمددرهلللعاليدد هللمقعلددةهللسدد لهللأصددبحتهللمدد وهلًل
يدداهللسمددرا هللمتدد هللا،ددتعب تتهلل»:هلليتغندد هللبدد هللالم ددومعنهللا يددرهت

هلل.(2)«النارهللاق هللال تهتهللأمهاتهتهللأحراهللاً؟
:هللهللودد هللمالددرسعاليدد هللالددذيهلل ددانهللقدد هلل تددنهلللهللهددعهللسمددرهللا

هللمعدددكهللاأن..هللهللسموددكهللايددرىهلليدددراكهللا،هللأنهللمددراسهلَلهلليدداهللااسوددت»
هللاأاصدد هلل بهددتهللملسو هيلع هللا ىلصهللا،هللهلل،ددعلهللأاصدد هللاقدد هلل اسهدد هللذمددةهللأهددَأهلل

هللذمددددةهلللهددددتهللفددددإنهلل خيددددراًهللهللبددددالقبطهللا،تعصددددعا»:هللهللفقددددالهللبددددالقبط
:هللملسو هيلع هللا ىلصهللقدددالهللاقددد هلل مدددنهتهللإ،دددماسيأهللأ  هللهللأنهللهدددتمجهللاهللحهلِلهلل «اهللحمددداًهلل

هلليدددع هللخالدددم هللفحنددداهلل؛لاقتددد هللعقفدددهلل وفددد هللأاهللمعاهددد اًهللهللهودددتهللمدددن»
هلل خالدماًهللهلللكهللملسو هيلع هللا ىلصهللا،هللهلل،علهلليكعنهللأنهللمراسهلَلهللياهللاحذهللهلل«القيامة
هلل.(3)«م اَلهللخهلَلهللخاصم هللمنهللفإن 

                                                 
هلل)هلل(1) هللا هللدااد هللأبع هلل)3052أخرج  هللا هللالن ائي هلل،نن هللفي هللانحعه ( هلل2749( 

 (.2626اصحح هللاأللبانيهللفيهللصحيحهللأبيهللداادهللاهلل)

هلل)هلل(2) هللالجعزي هللابن هللسمر  هللتاهلليظ هللسب هلل130-129انمر: هللالبن هللمالر  هللافتعا  )
 (.195الحكتهلل هللصهلل)

 (.14304ذ رههللالمتقيهللالهن يهللفيهلل نزهللالعمالهللاهلل)هلل(3)
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لم أهللهذههللالشعاه هللدخأهللأهأهللالشا هللامالرهللفديهللديدنهللا،هلل
أفعاجاً هللفق هللهللأااهللمنهللس لهللاإل،و هللماهلللدتهلليدراههللمدنهللقبدأهللفديهلل

إذاهللحد رهلل»أمةهللمنهللاألمت هلليقدعلهللالمد هللعهلل ع،دتا هلللعبدعنهلل:هلل
اات دذهللالعربيدةهللهلل اإل،و هلَلهللالنالرانيةهلِلهللنهللانتحأهللبعخهللالشععِ هللأ

لغدددةهلللددد ؛هللفدددذلكهلللمددداهلل دددانهلليتالدددفهللبددد هللالعدددر هللالغدددالبعنهللمدددنهلل
هلل.(1)«ضرا هللالع لهللالذيهلللتهلليكنهلللونارهللسه هللبم و 

اقددعاه هللسدد لهللالم ددومينهللمددعهللأهددأهللذمددتهتهلل  يددرا هللمنهدداهلل
العدد لهللمعهدددتهللفدديهللخالدددعمتهتهللمددعهللال وفدددانهللااألمددران هللامنددد هلل

مددعهلليهددعديهللفدديهللهللبددنهللأبدديهلللالددنهللهللخالددعمةهللال ويفددةهللسوددي
دهللسدد هللالتدديهللفقدد هاهللثددتهللاجدد هاهللسندد هلليهددعدي هللفاحتكمدداهللإلدد هلل
قريحهللالقاضي هللفحكتهللبهاهلللويهعدي هللفح،وتهللاليهعديهللاقدال:هلل

أماهللإنيهللأقه هللأنهللهدذههللأحكدا هللأنبيدان هللأميدرهللالمد منينهلليد يننيهلل»
إلدد هللقاضددي  هللفيقضدديهلللدديهللسويدد  هللأقدده هللأنهللالهللإلدد هللإالهللا، هللاأنهلل

لدد هللكهللدهللسددكهلليدداهللأميددرهللالمدد منين هللاتبعددتهللمحمد اهلًلهلل،ددعلهللا، هللا
الجددديشهللاأندددتهللمنطودددمهللمدددنهللصدددفين هللف رجدددتهللمدددنهللبعيدددركهلل

هلل.(2)«أماهللإذهللأ،ومتهللفهيهلللك»:هللفقالهللسويهلل هلل«األاهللق
ان داحتهللهلل؛اقبأهللأنهللتغر هللقم هللالقرنهللالهجدريهللاألال

جيدددعلهللالم دددومينهللتفدددتحهللبدددودهللمددداهللاهللانهللالنهدددرهللبقيددداداهللالقائددد هلل
وددد هللنالدددالهتهللقتيبدددةهللبددنهللم دددوتهللالبددداهوي هللفتك ددرتهللسهللعمدديتال

هللجيعلهلللالماهلل انتهلل،بباهلًلفيهلل يا هللهلل،الةهللاإل،و .
                                                 

 (.127عبعنهلل هللصهلل)حضاهللاهللالعر هلل هلل ع،تا هلللهلل(1)

هلل)هلل(2) هللاألاليان هللنعيتهللفيهللحوية هللأبع هللابنهلل4/141أخرج  هللاذ ره هللضعيف  هللبإ،ناد )
 (.5هلل-هلل8/4  يرهللفيهللالب ايةهللاالنهايةهلل)
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فيمدددداهللي ددددم هللاليددددع هللجمهعهلليددددةهللهلل-افدددديهللأاا،ددددطهلل ،ددددياهلل
تددربخهللم ينددةهللمحالددنةهللمنيعددةهللاأل،ددعاهللهللتدد س هللهلل-هللأازبك ددتان

،مرقن  هلل زاهاهللقتيبةهللبع هللدخعلد هللإلد هللم يندةهللب داهللىهلل هللخدا هلل
مند هللأهدأهللال ددغ هلل)،دكانهلل،دمرقن ( هللالوددنهللموكهدتهلللرخددعنهلل

مين هللفعافدددمهللقتيبدددة هللاانالدددر هلل دددأهللمدددنهللالالدددوحهللمدددعهللالم دددو
هللالجيشينهللإل هللحال .

لكدددنهللهدددذاهللالالدددوحهلللدددتهلليقندددعهللقتيبدددة هللفمدددازالهلليطمدددعهللفددديهلل
كدنهللتوكهللالم ينةهللالعالديةهللبحالدعنهاهللسود هللالفداتحين هلللهللدخعل

عهللقدد هللهلللوم ددومينهللحالدداهللهاهلللتجمدد تهللألددرافهتهللمددنهللالبددردهلللدد
هللسويد  هللفهيهداتهلللم دأهلل القاهللرهللالذيهلليع رهللسو هللجيشهللالالدبرج

هلل قطهللإالهللبأليهللابون.هذههللالم ينةهللأنهللت
دددالمجهللهللاذاتهلليدددع هللدخدددأ سوددد هللهللال دددوميهللمدددزاحتهللبدددنهللرجش ِ

رقن هللسود هللحدينهلل دراهللمدنهللأهوهدا هلل هللاأقاهللهللسوي هللب هتهلل،مقتيبة
احاصرهتهلل هللفالالحعههللسو هللأنهلليد فععاهلللد هللجزيدة هللاأنهللهللففعأ

هلليفتحعاهللل هللم ينتهت هللفيالويهللفيهاهللثتهللي ر هللمنها.
هللأخذهللمنهتهللجزيتهت هللاأخبدرهتهلل فوماهللدخأهللقتيبةهلل،مرقن 

دم ينتهتهللهعهللاجندعده هللفهللأن هلل يرهللخاهلل هللمن طهللفديهللأيد يهت هللقهلِل ج
اهندددعاهللأنهدددتهلللعيدددتهللصدددفحتهتهللاضددداكهللحقهدددتهللبغددد هللاهللقتيبدددةهلل

هللهللحم هللا،هلللهت.
الديهللهللفعند مالكنهللم أهللهذاهللالهللي ا هللفيهللدالةهللاإل،و هلل..هلل

إما هللالع لهللال ويفةهللسمرهللبنهللسب هللالعزيزهللأقا هللهلل،ع هللالشدريعة هلل
 هللفحهلل،ددأهللإليدد هللهللهالت هللاأقددا هللالعدد ل هللفشدداستهللأخبددافددردهللالممدد

هلل هومنداهللقتيبدة»أهأهلل،مرقن هلليوتم عنهللس لهللاإل،و  هللاقالعا:هلل
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هلل ااإلنالددا هللالعدد لهللا،هللأههددرهللاقدد  هللبودندداهللفحخددذهلل بندداهللا دد هلل
هلل.«الم منينهللأميرهللسو هللاف هللمناهللفويق   هللهلللناهللفحذن

اهكددذاهلل ددان هللفا،ددتمعهللسمددرهللإلدد هللقددكااهللالعفدد  هللاأهلل،ددأهلل
هللتحدداموًهللاهللهومدداًهللهللقددكعاهلل،ددمرقن هللأهددأهللإنإلدد هللااليدد هلل،ددويمان:هلل

هلل تدابيهللأتداكهللفإذاهلل أهللضهتهللمنهللأخرجهتهللحت هللسويهتهللقتيبةهللمن
هلللهددتهللقضدد هللفددإن هللهللأمددرهتهللفدديهللفوينمددرهلل القاضدديهلللهددتهلل جوهلِلفددحَهلل

هلليمهدددرهللأنهللقبدددأهلل دددانعاهلل مددداهللمع دددكرهتهللإلددد هللالعدددر هلل هلِلفدددحخرهلِل
هلل.قتيبةهللسويهت
أنهلليحكدتهللبدينهللهللالقاضديهللحاضدرهللنبدهللجميدعهلَلهلل،ويمانجهللهللمرفحهلل

هلل دومعنهللمدنالمهللي در هللأنهللفقضد هللالم ومينهللاأهأهلل،دمرقن  
هلل.مع كرهتهللإل هلل،مرقن 

يدداهلللوراسددة هللقاضدديهللالم ددومينهلليحكددتهلللالددالحهللالددعثنيين هلل
اسودد هللمددن؟هللسودد هللإخعاندد هللالم ددومين.هللإندد هللمشدده هللمددنهللمشدداه هلل
العدد لهللالتدديهللتحفددزهلللوتحمددأهللااالستبدداهللهللفدديهللديددنهلليحكددتهللقاضددي هلل

هلللالالحهللخالعمهتهللاأس ائهت.
هندداهلليقددفهللالتدداهلليظهللسودد هللألددرا هللأصددابع هللايرمددمهللبعددينهللا

لحكدددتهللهدددذاهللالقاضددديهللب دددرا هللجددديشهللهللفاحالدددة هللهدددأهلليمكدددن
أ هللأنهللهلل،دددمرقن هللأنهلليجددد هلل،دددبيو هللإلددد هللالتنفيدددذ؟اإل،دددو هللمدددنهلل

األحكا هللالعادلةهللهديهللحبدرهللسود هللالدعهللق هلليتغند هللبهداهللأصدحابهاهلل
بح  رهللفيهللصفحاتهللالتاهلليظ هللمنهلل يرهللأنهللينعتهللبهاهللالمموعمعنهلل

لكنهللهيهاتهللأنهلليالنعهللالم دومعنهللذلدكهللهلل..؟ةهللأحباهللهامنهللهللؤي
هللأمددةهللا،هلليقدد رهلل يددفهللأاهللا،هللقدد رهللال»يقددعل:هللهللملسو هيلع هللا ىلصاهلل،ددعلهتهلل
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أيهللهلل(1)«عمتعَتددهلل يددرهللاهددعهللقدد ي هاهللمددنهللحقدد هللضددعيفهاهلليحخددذهللال
هللمنهللال دع وجوجهللفيهللقكات هللاتت بطهللالحرا هللبينهللقفتي هلليت

هلل.هللهللاالِرس ا
الجديشهللهللتهلللوئدعنهللقم هللذلكهللاليع هللبد أياقبأهللأنهللتغ

قن هللإنفدددداذاهلًللحكددددتهلل ددددتع هلللو ددددرا هللمددددنهلل،ددددمرتاإل،ددددوميهلل
نهللأهوهدداهللقددرهللااهللتج يدد هللألهللعالددتهللي رجددهللثددت هللاإل،ددو هللالعددادل

الالوحهللمدعهللجديشهللاألمدةهللالعادلدةهللالتديهللتمت دأهللأمدرهللدينهدا هللاقد هلل
هللأااهللمنهللح نهللمعاموتهتهللالينهللمعشرهتهللماهلللتهلليعهد اههللفديهلل

هلل.(2)الفاتحينهللممنهللقبوهت
الدذيهللأمدرههللهللبد هللبالعد لهللحتد هللفديهللهللملسو هيلع هللا ىلصإنهتهللأتبداكهللمحمد هلل

ہ  ہ  ھ  ھ        ھ   ﴿حالهللال الدعمةهللاالعد اااهلل

ڭ  ڭ   ۇ  ۇۆ  ھ   ے  ےۓ  ۓ  ڭ  ڭ  

القر نيدددددةهللهللاتآليددددد هللفا(8)المائددددد ا:هلل ﴾ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇۋ 
تر،ددتهلللومدد منينهلللريقددةهللالتعامددأهللالعددادلهللحتدد هللمددعهللأسدد ائهتهلل
الكدددافرينهللالددددذينهلليحدددداهللبعنهتهللفدددديهللديددددنهتهللايالدددد انهتهللسددددنهلل
قبوتهت هللفتحمرهللبالع لهللاتنه هللسنهللالموتهللالذيهللحرم هللا،هللسود هلل

ۅ  ۉ  ۉ   ﴿هللسودد هللسبددادهأيضدداهلًلاحرمدد هللهللالعويددة هللنف دد 

ې  ې  ې  ې  ى    ى  ائ  ائەئ  ەئ  وئ  وئ 

                                                 
( هللاالوفظهلل11232( هللاالبيهقيهللفيهللالشعنهللاهلل)4010أخرج هللابنهللماج هللاهلل)(هلل1)

 ل .

هللهلل(2) هللفي: هلل،مرقن  هللفتح هللقالة هللألالتاهلليظهللفيهللالكامأانمر نيهللالشيباهللالح نهلليب 
(4/327.) 
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ۇئۇئ  ۆئ  ۆئ   ۈئ  ۈئ     ېئېئ  ېئ  ىئىئ  ىئ     ی  ی  

هلل.(2المائ ا:هلل) ﴾ی  
بددنهللهلللم ددأهللهددذههللاآليدداتهللحكددتهللالقاضدديهللالم ددوتهللجميددعجهللا

حاضددرهللسودد هللجيشدد هللاأمتدد  هللفمدداذاهلل ددانهللأثددرهللهددذاهللالحكددتهللسودد هلل
هللأهأهلل،مرقن هللاالمنالمهللالمجااهللاهلللها؟

إل،دو  هللالهللبدأهلللق هلل،اهللستهللالجمعكهللإلد هللالد خعلهللفديهللا
تحعلدددتهللإلددد هللحاهلل،دددةهللألحددد هللمالددد هللي  هللاهددديهللال دددنةهللالتددديهلل
هللأماجدددد هللمدددنهللأهددددأهللتوددددكهللالبقعددددةهلل حفمهددداهللا،هللبجهددددعدهللسومددددان 
المباهلل ددددةهللالتدددديهللقدددده تهللسدددد لهللاإل،ددددو  هللافدددديهللمقدددد متهتهلل
الب اهلليهللاالن ائيهللاالترمذي هللسوااهللسو هلل يرهتهللمنهللسومانهلل
الفنعنهللالشرسيةهللاألخرىهلل الزم شريهللاالن فيهللاأبديهللالويدثهلل

مرقن يهللاأبدديهللمنالددعهللهللالماتريدد يهللا يددرهتهللمددنهللالعومددانهللال دد
الددذينهللحفمددعاهلللألمددةهللدينهددا هللجددزانهللافاقدداهلًللمدداهللهللأاههللمددنهللسدد لهلل

هللاإل،و هللاالتزا هللالم ومين.
الد سعاهلل»العهللا،دتعناهللبكتدا هللالم تشدرقهللتعمدارهللأهللنعلد هلل

لرأينددداهللالعشدددراتهللمدددنهللالشدددعاه هللالرائعدددةهللالتددديهللهلل«إلددد هللاإل،دددو 
ينتشددرهللاهددعهللهللاألهللضتحكدديهللقالددةهللانتشدداهللهللاإل،ددو هللفدديهللهللبددعكهلل

هللب يفهللالحجةهللاالبيان.
مدرانهللالمغدعلهللأيح ثناهللأهللنعل هللسدنهللإ،دو هللبر دةهللخدانهللمدنهلل

اقددد هللقيدددأهللفددديهلل،دددبنهلل»فددديهللالقدددرنهللالمددديوديهللال الدددثهللسشدددر:هلل
إ،ددوم هللإندد هللتوقدد هلليعمدداهلًلمددعهللسيددرهلللوتجدداهللاهلل تيددةهللمددنهللب دداهللى هلل
المددداهللخدددوهللبتددداجرينهللمدددنهتهلل،دددحلهماهللسدددنهللسقائددد هللاإل،دددو  هلل

تهدد هللبدد هللإلدد هللاستندداقهللهددذاهللالدد ينهللفشددرحاهاهلللدد هللقددرحاهلًلمقنعدداهلًلان
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 اقفهللأصغرهللإخعت هللأالهللاألمرهللسدنهللتغييدرههللاااإلخوصهللل  هلل
ل يندد هللااستناقدد هللاإل،ددو  هللاحبددنهللإليدد هللأنهلليحددذاهللحددذاه هللثددتهلل

هلل.(1)«أسونهللبع هللذلكهللاستناق هلللهذاهللال ين
حياناًهلل دانهللمنمدرهللالم دومينهللاهدتهلليماهلل،دعنهللقدعائرهتهللأا

قد هلل،دجأهلل افياًهللالجتذا هللمنهلليعيشهللحعلهتهللإلد هللاإل،دو  هللا
:هلل«اإل،دو هللاالعودت»فديهلل تابد هللهللأهللن دتهللهلليندانالفيو دع هللهذاهلل

مدداهللدخوددتهللم ددج اهلًلقددط هللدانهللأنهللتهزندديهللسالفددةهللحددادا هللأاهلل»
بعبدداهللاهللأخددرى هللدانهللأنهلليالدديبنيهللأ،ددفهللمحقددمهللسودد هللأنندديهلللددتهلل

 ددانهللمددنهللالي دديرهللأنهلل»ايتددابعهللأهللنعلدد هللبددالقعل:هلل هلل«أ ددنهللم ددوماًهلل
هللن هللكهلل يدفهللأنهللمنمدرهللالتداجرهللالم دوتهللفديهللصدوت  هللا،دج ات 
الك يرا هللاسبادت هلللإلل هللالدذيهللالهلليدراه هللفديهلل،دكينةهللاا،دتغراق هلل

نهللإدهللا اهللقعياًهلللوقعىهللههلِلق هللي ثرهللفيهللاإلفريقيهللالعثني هللالذيهللاجهلل
ال فيددة هلل مدداهلليقتددرنهللهددذاهللاإلدهللاكهللسدداداهللب هللجددةهللمنحطددةهللمددنهلل
الم نيددة.هللاقدد هلليحفددزهللحددنهللاال،ددتطوكهللسودد هللالبحددثهللبطبيعددةهلل

ودد هللهددذاهللالحددال.هللاإنهللمعدداهلل هللاإل،ددو هللالتدديهللسرفهدداهللالنددارهللس
.(2)«النحعهللق هللتجذ هللأحياناهلًلفرداهلًلي خأهللفيهللاإل،و 

ايوفدددددتهللأهللنعلددددد هللالنمدددددرهللإلددددد هللأنهللاإل،دددددو هللديدددددنهلل  يدددددرهلل
 هللالتكاليفهلل هللافيهللقرائع هللماهلليشمهللسو هللالعاب ينهللالم دتهترينهلل

هللقعلد هلل اهللليدأ،دكتون يهللال داخرهللتعمدارهللالناق هللاألاينقأهللسنهلل
ع هللفإند هللبمداهللفيد هللمدنهللصدهلل؛لي هللبالد ينهللال دهأهلل»:هللسنهللاإل،و 

اصوعاتهللخمد هلل دأهللهلل قار هللالهاهللا هللاصي هللمعق اهللصاهللمة
                                                 

 (.259ال سعاهللإل هللاإل،و  هللال يرهللتعمارهللأهللنعل هلل هللصهلل)هلل(1)

 (.459المال هللهللال ابمهلل هللصهلل)هلل(2)
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لتهلليفودحهللفديهللأنهلليكدعنهللدينداهلًلهلليع  هللاإم اكهللسنهللقر هللال مر 
يدد حخهللالنمريددةهلل»هددذاهللمدداهللنهللفدديهللحيعوددمهللأهللنعلدد هللبدد هللا«،ددهوًهلل

القائوددةهللبددحنهللاإل،ددو هللنمددا هللديندديهلليجددذ هللالنددارهللسددنهلللريددمهلل
هلل.(1)«مراادتهتهللفيهللموذاتهتهللالش الية

الشدرقيةهللأاهللابداهلل،دو هللفديهللايحكيهللأهللنعل هللسنهللانتشاهللهللاإل
فدديهللقيددعده هلللكددنهللالحتهدداهللاذلهللسودد هلليدد هللأ،دديرهللم ددوتهللير،ددفهلل

منعدد هللمددنهللالتعريددفهللب يندد  هلليقددعلهللأهللنعلدد :هلليكددنهلللاأل،ددرهلللددتهللي
حت هللالم وتهللاأل،ير هلليغتنتهللالفدرصهللفديهللالمنا،دباتهلللد سعاهلل»

 ،ري هللأاهللإخعاند هللفديهللاأل،درهللإلد هللديند  هللاقد هللت در هللاإل،دو هلل
أهللمداهللقدا هللبد هللفقيد هللم دوت هللالشرقيةهللأالهللاألمرهللبفضدأاهللاباهللإل هلل

فدديهللهللهللPechenegsهلل،ديمهللأ،دديراهلًل..هللاجدينهللبدد هللإلد هللبددودهللبتشدنج
م تهأهللالقرنهللالحاديهللسشر هللاق هللب طهللبدينهلليد يهلل  يدرهللمدنهتهلل
تعداليتهللاإل،دو  هللفاستقدد اههللفديهللإخدوص هللحتدد هللإند هللأخدذهللفدديهلل

هلل.(2)«االنتشاهللهللبينهللهذاهللالشعن
هدددداهراهللهللبالدددد قهللالددددذلكهللالهلليمكددددنهلللمنالددددفهللأنهلليقددددرأ

بمداهللهللإذاهللاستدر هللإالهلل؛،و هللادخعلهللاألمدتهللفيد اإلقبالهللسو هللاإل
يموكدد هللهددذاهللالدد ينهللمددنهللسعامددأهللالتفددعقهللالتدديهللأدخوتدد هللإلدد هلل ددأهلل

مددد هللعهللالشدددهيرهللاالهللديعهللاندددتهللم يندددةهللاقريدددة؛هللاقددد هللصددد قهللال
اسو هللالر تهللمنهللخطةهللالت امحهللال ينيهللالتديهلل دانهلل»هللحينهللقال:

استنددمهللهلل؛ينتهجهدداهللالم ددومعنهللاألالددعن هللأاهللب ددبنهللهددذههللال طددة
هللالم دددديحيينهللاجميددددعهللالزهللادقددددتيينهللالدددد ينهللالج يددددَ هللم عمددددتج

                                                 
 (.459المال هللهللال ابمهلل هللصهلل)هلل(1)

 (.453المال هللهللال ابمهلل هللصهلل)هلل(2)
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االعثنيينهللإالهللس داًهللقويوهلًلمنهتهلل..هللاا،تحعذهللال ينهللاإل،دوميهلل
سو هللقوع هللمئاتهللالشدعع هللفديهللالبود انهللالممتد اهللمدنهللالالدينهلل

خيالهت هللا،يطرهللهلل ياهللإل هللمرا شهللااألن ل  هللاتمو كينااأن 
سود هللأخوقهددت هللاصداغهللحيدداتهت هللابعددثهلل مداالهلًلت فددفهللسددنهتهلل

هلل.(1)«سبهاب رهللالحيااهللامتا
هللديعهللانتهلل هللأدهللكهللاال هلللق  هللتغجهللا يره هللفوت هللتشهالحقيقة 

معجاتهللالتضويأهللال افرهللاالكذ هللالمتعاصأهللسو هللهذاهللال ين؛هلل
هللالعالتهلل هللبين عل هللَتحج عا هللهج هللاصطناكج هللالمضووين هلله الن فمقالعد
افهتهللاإل،و هللاالعقعِ هللسو هللحقائق هللالعميمة هللفاإل،و هللدينهلل

منهلللمعتنق هلل،عاداهلليتنا تهللمعهللالفطرا هللايتعان هللمعهللالعقأ هللايض
هللانعيتهللاآلخراهلل ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک  ﴿ال نيا

ک گ گ گگ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ 

هلل(.97)النحأ:هللهلل﴾ڱ 
هلللم أهللهذاهللدخأهللالنارهللفيهللاإل،و هللأفعاجاً.ا
هلل

* * * 

                                                 
 (.13/133قالةهللالحضاهللا هللاالهللديعهللانتهلل)هلل(1)
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 فارس الشدياق (أمحد)
ااحدد هللمددنهللأسيددانهللالقددرنهللالتا،ددعهللسشددر هللفدداهللرهللالشدد ياقهلل

اهلل مدهلل«الفاهللياق»اهعهللاسوتهللمنهللأسو هللالوغةهللااألد هللالعربي هلل
هلليحوعهللل هللأنهللي ميهللنف  هللبالجمعهللبينهللأالهللا،م هللا خرهلللقب .

 هلللعائودةهلل اثعليكيدة هلل1805ال هللفاهللرهللفيهلللبنانهللفديهللسدا هلل
ات ددميتهاهللبالشدد ياقهللن ددبةهللإلدد هلل ومددةهلليعنانيددةهللتشدديرهللإلدد هلللقددنهلل

ثدتهللسود هلليد هللأخيد هللالكبيدرهللهلل ا  هللادهللرهللفديهللالكجت دمرمعقهللديني
فعمددأهللمدنهللأهدأهللالوغددةهللااألد  هللثدتهللتدعفيهللاالد ه هلل هللا دانهللأ،دع 

هلل..جميدأهللاهللحبداههللا،هللمدنهللخدطفيهللصناسةهللن ظهللالكتنهللم دتغوهلًلمد
 هللفالقوتهللمعاهب  هللاالتديهلل دانهللهنة هللجعوت هللص يقاهلًلدائماهلًللوكتا م

مددنهللبينهدداهللمعرفتدد هللباإلنجويزيددةهللاالفرن دديةهللاالتر يددةهللإضددافةهللإلدد هلل
البدا عهللاهلل»براست هللبالعربية هللفق هلل تنهللفيهللقعاس هللاإلنجويزيةهلل تابد هلل

المحددااهللاهللاإلن دديةهللفدديهلل»اهلل «نجويزيددةالشددهيةهللفدديهللنحددعهللالوغددةهللاإل
،ن هللالدراايهللفديهلل»ا تنهللأيضاًهللهلل «الوغتينهللالعربيةهللااإلنجويزية

هلل«.النحعهللالفرن ااي
لبندددانهللهلل-مددداهلل،ي دددم هللفيمددداهللبعددد هلل–تنقدددأهللالشددد ياقهللبدددينهلل

قوعددةهللالتنالدديرهللهلل-ا،ددعهللياهللفدديهللزمددنهلللفعلتدد  هللثددتهللقالدد هللمالطدداهلل
ليدددددتعوتهللفندددددعنهللالتبشددددديرهللبالنالدددددرانيةهللسوددددد هلليددددد هللهلل-حيندددددذاكهلل
العا،ددطةهلل»اتهللاألنجويكانيددة هللافيهدداهلل تددنهللأالهلل تبدد هللاإلهلل،ددالي

 هللثددتهللاهللتحدددأهللإلدد هللمالددر هللاسمدددأهلل«فدديهللمعرفددةهللأحدددعالهللمالطددة
 هلل مداهلللقديهللبعدخهللسومدانهللمحرهللاًهللفيهللجريد اهللالعقدائعهللالمالدرية

 العومةهللنالرهللا،هللالطرابو يهللاالشديظهللمحمد هللقدها هللاألزهرهلل
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 هللاتعوددتهللمددنهتهللامددنهلل يددرهتهللالمزيدد هللمددنهللسوددع هللالدد ينهللالحوبددي
هللالعربية.

مدددنهللأهدددتهللاألحددد ارهللالفاهللقدددةهللفددديهللحيدددااهللالشددد ياقهللهلل دددان
اهددعهللأ،دديرهللفدديهللديددرهللقنددعبين هللفقدد هللهللأ،ددع هللالكبيددرهللمالددركهللأخيدد 

احتجزهللفي هلل،تهلل،نعاتهلللتر  هللالكاثعليكيةهللاانتقال هللمنهداهللإلد هلل
مذهنهللالبرت تانت هللاهدعهللحد رهللمهدتهللتدركهللجرحداهلًل دائراهلًلفديهلل
قونهللالش ياق هللفكانهلليندز هللحبدراًهللفديهلل،دطعهللهلل تبد هللالتديهللحب درهلل

حاتهللالطددعالهللفدديهللازدهللانهللهللجددالهللالدد ينهللالنالدداهللى هللفيهدداهللالالددف
مدراهللسدنهللإقامتد هللفديهللديدرهللهلل حكدمنهللذلكهللأن هللاالتهكتهللسويهت هلل

 ندددتهللأهللىهللمدددنهللسندددادهللالرهبدددانهللاتفدددرقهلل»مدددعهللبعدددخهللالرهبدددانهلل
اقددددكعاهتهللال ائمددددةهللهلل  هللائهددددت هللالعددددنهللبعضددددهتهللفدددديهللبعددددخ

لودددرئي هللمدددنهللأمدددعهللهللبالوددددةهلل...هللازدهللسوددد هللذلدددكهلل وددد هللجهددددأهلل
مددنهلليح ددنهلل ْتددنهللهلل،ددالةهللهللالجميدع؛هللإذهلللددتهلليكددنهللفدديهللالدد يرهلل ودد 

نهللالددرئي هللنف دد هللأدا هللا،هللسددزههللإفدديهللمعندد هللمددنهللالمعدداني؛هللحتدد هلل
]أيهللهللئددي هللالدد ير[هلللددتهلليكددنهلليعددر هللأنهلليكتددنهلل،ددطراهلًلااحدد اهلًل

هلل.(1)«  بالعربية
انمدرهلل دتهللسند ناهللفديهللبودنداهللمدنهللهلل»افيهللمعلنهلل خدرهلل تدنهلل

الددتهللأهلَلهللهلل اسودد هلل ددتهللتشددتمأهللهددذههللاألديدداهللهللمددنهللالرهبددانهلل  ديددر
ثدرتهللسند هللمكرمدة هللبدأهللالهللاالهللمدنهللأجهللهلل تأح اًهللمدنهتهللنبد هللفديهللسود

هلل.(2)«ت معهللسنهتهللإالهللماهلليشينهللاإلن انهللفيهللسقو هللاسرض 

                                                 
 (.97ال اقهللسو هللال اق هللأحم هللفاهللرهللالش ياق هللصهلل)هلل(1)

 (.80)هللالمال هللهللال ابم هللصهلل(2)
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ا تددددنهلليشددددكعهللجهددددأهللهللجددددالهللالدددد ين هللم ددددت الهلًلبر ا ددددةهلل
الزبددعهللهللاهددعهلل تددا هلل»الترجمددةهللالعربيددةهلللوكتددنهللالمق ،ددة هللفدددهلل

حشعههللالوحنهللاال طحهللاالر ا ةهلل هللألنهللمعرب هلللدتهلليكدنهلليعدر هلل
التديهلللبعدتهللفديهللبود دتهلل..هللالعربية هللاِق هللسوي هلل،ائرهللالكتدنهلل

أتح ددبعنهللأنهللالر ا ددةهللمددنهللقددعائرهللالدد ينهللامعالمدد هللافرائضدد هلل
اسزائمددد  هللاأنهللالبو دددةهللتفضددديهللبكدددتهللإلددد هللالكفدددرهللااإللحدددادهلل
االب سددةهللاالف دداد؟هللأ هللح ددبتتهللأنهللتوددكهللاألبيدداتهللالعالوددةهللقدد هلل
أفحمتهللذلكهللالم دوتهللالعدالتهللسدنهللالمجادلدةهللاالمناضدوة؟هللأمداهلل

...هلل؟الجددزلهللالف ددتهللبعددراقكتهللد هلليهدديجكتهللإلدد هللحددنهللالكددو 
قيتهللالوحدنهللاالر ا دةهللمدنهللاقدتهللذهدابكتهللإلد هللأدمغتكتهللق هلل،جهلل

ثدتهللهللهدوًهللا هللاقرانتكتهللفي هلل تا هللالزبعهللهللإل هللأنهللتالديرااهلل جهللت هللالكجهلل
هلل.(1)«قيعخاًهلل

 جدددددرهجهللالشددددد ياقهلللرجدددددالهللالكني دددددة هللاتنددددد هللههللبجهوهدددددتهلل
اتعالدددددبهتهللقدددددادههللإلددددد هللنقددددد هلللقدددددعرهللالكندددددائ هللالم ددددديحيةهلل

أهللالكنددائ هللسدداداهللأنهللألهدد»تعجددنهللمندد هللفيهدداهللاالتعجددنهللممدداهلليجهلل
م هلل ي رجدددعاهللفددديهللأيدددا هللمعوعمدددةهللبمددداهللفددديهلل نائ دددهتهللمدددنهللالددد ج
االتماثيدددأهللسوددد هللثَقِوهددداهللاَضدددَ مها هلليحموعنهددداهللسوددد هللأ تدددا هلل
المتحم دددينهللفددديهللالددد ين هللفيجدددرانهللبهددداهللفددديهللالشدددعاهللكهللاهدددتهلل
عن هللاأ ددر هللمددنهللذلددكهللأنهددتهلليعقدد انهللأمامهدداهللالشددمعكهلل ضدداجُّ
حددينهلليددعدهلل ددأهللإن ددانهللأنهلليددحايهللإلدد هلل هددفهللفدديهللبطددنهللاألهللضهلل
منهللق اهللتعهجهللالشم  هللا يرهللذلكهلل  يرهللمماهللحمأهللالفاهللياقهلل

                                                 
 (.16المال هللهللال ابم هللصهلل)هلل(1)
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هلل.هللهلل(1)«سو هللالعجن
قهللإلدد هللمالطدداهللثانيددة هللليعمددأهللسندد هللالمبشددرينهللفاهلليدداانتقددأهللال

نتية هللاترجتهللتت ااألمريكانهللااإلنجويز هللاتحعلهللفيهاهللإل هللالبر
الددذيهلليضددتهللمجمعسددةهللهلل«الالددوعات» هلل تددا هلل1840فدديهللسددا هلل

قبدددأهللأنهللنتية هللت دددتاتتوددد هللفددديهللالكندددائ هللالبرمدددنهللالتدددرانيتهللالتددديهلل
 هللإلدد هللترجمددةهلل1848جمعيددةهللالكتددا هللالمقدد رهللفدديهللسددا هللهللتدد سعه
إلددد هللالعربيدددة هللف دددافرهللإلددد هللهللمدددنهللاإلنجويزيدددةهللالمقددد رهللالكتدددا 

المطددرانهلل هللاصددفهاهلللدد إنجوتددراهللافرن ددا هللاأنجددزهللترجمددةهلل اموددةهلل
هلل (2)«أدقهللترجمدةهللسربيدةهلللوكتدا هللالمقد ر»يع،فهللال ب هللبحنهاهلل

،ددتعيخهللسنهددداهللب ددبنهللإ،ددوم  هللاافيمدداهللبعدد هلللكنهدداهللأهموددتهلل
بترجمةهللالفاند يكهللالشدهيراهللاآلنهللبدينهلليد يهللم تودفهللالكندائ هلل

هللالعربية.
ترجمدددةهللالشددد ياقهلللوكتدددا هللالمقددد رهللجعوتددد هللمدددنهللأسودددتهلل

 هللااضدددعتهللأمدددا هللاألغدددازههللالندددارهللبددد قائمهللالكتدددا هللاسيعبددد 
التدديهلل،دديجمعهللالك يددرهلليدد هللالك يددرهللمددنهللاإلقددكاالتهللال ينيددةهللناهر

التحايدأهللكداتهللمماح»هلل:اهفديهلل تدا هلل،دم هلل هلل1865منهاهللفيهللسا هلل
 هلل هللايقدددداهللنهللفيدددد هللبددددينهللإنجيددددأهللمت دددد«فدددديهللمناقضدددداتهللاإلنجيددددأ
نالددداً هللفي بدددتهللمددداهللفيهددداهللمدددنهللهلل176ااألناجيدددأهللاألخدددرىهللفددديهلل

القدددد هلل»تناقضدددداتهللا رائددددنهللاأخطددددان هللثددددتهللي تمهدددداهللبقعلدددد :هلل
أح نهللهللئي هلل ني دةهللهللاميدةهلل  يدراهلًلفديهللمنعد هللالعامدةهللمدنهللتدوااهلل

                                                 
 (.186ال اقهللسو هللال اق هللأحم هللفاهللرهللالش ياق هللصهلل)هلل(1)

 (.1/287 هللمحم هللالهاديهللالمطعيهلل)«أحم هللفاهللرهللالش ياق»نقوهلًلسنهللهلل(2)
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هللهذههللالكتن هللفإنهللتاليهاهللالهلليوبثهللأنهلليرىهللماهللفيهاهللمدنهللالمحدال
االم الفةهلللوعاقع هللامنهللتوهاهللالتهلليتبدينهلللد هللذلدك؛هللفداألسم هلل

هلل.(1)«أه ىهللمن هلل،بيوًهلل
 مدداهلل تددنهللالشدد ياقهللبعدد هللإ،ددوم هلل تابدداهلًل خددرهلليربددعهللسودد هلل

صددفحةهللفدديهللنقدد هللالجددزنهللاألالهللمددنهللالكتددا هللالمقدد ر هللهلل700
 هللالودددنهللمدددنهللابنددد هللأنهلل«المدددر اهللفددديهللسكددد هللالتدددعهللاا»هلل:أ،دددماه

كاتدن هللااحتدرقهلل هللإالهللبعد هللافاتد  هللفمداتهللالعديحفمد ؛هللفدوهلليطب
هللالبيت هللفضاكهللالمكتع .

هللالشد ياقهلل هللالدذيهلل تبد «ال داقهللسود هللال داق»هللهللافيهلل تا 
هلل«المدددر ا» شدددفهلل يضددداهلًلمدددنهللفيدددعضهللهلل؛قبدددأهللإ،دددوم هللب دددنتين

 هللفق هلل،طرهللفي هللا،تنكاهللههلللدبعخهللمداهللجدانهللفديهللاأل،دفاهللهللالضائع
هللةم دابرهللالعقدعلهللالمنعتقدهللرتضديهاالهللتالمق ،ةهللمدنهللمعوعمداتهلل

التددعهللااهللحكايددةهللسددنهللالبدداهلليهللفدديهللاقدد هللاهللدهلل:هلل»مددنهللأ،ددرهللالتقويدد 
سودد هللمبالغددةهللفيدد ؛هللهلل«تكدداثرااهللاامودد ااهللاألهللض»تعددال هللأندد هللقددال:هلل

هللهللهلل.(2)«الهللسمرانهاهلل فإنهللَمأنهللاألهللضهللبشراهلًليعجنهللخرابها
ا تددددنهللي ددددحلهللم ددددتنكراهلًلبعددددخهللالمعوعمدددداتهللالتعهللاتيددددةهلل

أيجعزهللاآلنهللألميرهللالجبدأهللإذاهللقداعهلل»هللالم تقبحةهللسنهللاألنبيان:هلل
هللبال يدددا  ي فئجددد ؛هللأنهلليتكدددعىهللببندددتهللسدددذهللانهللهللالدددتهلليعددد هللالتددد ثرُّ

هللج  هاهلل ماهللفعدأهللالمودكهلل أ هلليجدددددعزهلللددددد هللإذاهللهلل[3-1/1(هلل1المودددددعكهلل)هلل]انمدددددرههللفددددديهلل؟داادجميوةهللأيهلليت فحهللبهاهللايالطويهللبحر ِ
حاهلل هللال هللازهللاانتالرهللسويهتهللأنهلليقتدأهللن دانهتهللالمتزاجداتهلل

                                                 
 (.144مماحكاتهللالتحايأهللفيهللمناقضاتهللاإلنجيأ هللأحم هللفاهللرهللالش ياق هللصهلل)هلل(1)

 (.498)ال اقهللسو هللال اق هللأحم هللفاهللرهللالش ياقهلل هللصهللهلل(2)
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رهللبهنهللفحدعلهللجند ههلل مداهلل األفالهتهللاي تحييهللأبكاهللهت؛هلللتفجج
ذ ددرهللفدديهللالفالددأهللالحدداديهللهللفعددأهللمع،دد هللبحهددأهللمدد ينهللسودد هللمددا

اال وثينهللمنهلل،فرهللالع د؟هللأ هلليجعزهللل هللأنهلليتزا هللبدحلفهللامدرأاهلل
..هللأ هللي ددعغهللألحدد هللهلل؟مدداهللبددينهللموكددةهللا،ددريةهلل مدداهللفعددأهلل،ددويمان

مددنهللالددعالاهللأنهلليقتددأهللمددنهللأس ائدد هلل ددأهللهللجددأهللا ددأهللامددرأاهللا ددأهلل
هلل؟لفأهللهللضيعهلل ماهللفعأهللقاالهللبالعمالقةهللسنهللأمدرهللهلل هللالجندعد

تعددددال هللا،هللسددددنهللهلل(1)«[3هلل-هلل2/هلل15(هلل1)هللصددددمعئيأ]انمددددرههللفدددديهلل
هللذلكهللسوعاًهلل بيراً.هلل

هللمدنهللأبندانهللديند  هللتح رهللالش ياقهلليعماًهللإل هللبعخهللجو ائ 
اأمدداهللالفهددتهللفمدداهللإخددالكتهللتفهمددعنهللمدداهلل»فقددالهللمعومدداهلًلامعب دداً:هلل

رلةهللحينهلللودنهللقداالهللمدنهللتقرؤانهللفيهللالتعهللااهلل..هللماهللمعن هللالغجهلل
مددنهللأهددأهللفو ددطين؟هللفمضدد هللهلل(2)رلددةداادهللأنهلليمهددرهللابنتدد هللمائددةهلل جهلل

]انمرههللفديهللهللوفهتهللإل هللقاالمنهتهللمائتين هللاجانهللبغجهللهللداادهللاقتأ
..هللههناهللن ان هللاأخش هللأنهللأف درهلللكدتهلل[27/هلل18(هلل1)هللصمعئيأ

لهدن هللفمداهلل دانهللاق هللف رههللمراهللهلل «معن هللالوفمةهللفتنقبخهللالن ان
منهللإح ىهللالن انهللإالهللأنهللأخذتهللالكتدا هللاهللمدتهللبد هللاألهللض هلل

هلل.(3)«معاذهللا،هللأنهلليكعنهللهذاهللالكو هلل و هللا،»اقالت:هلل
اهعهللأح هللأهدتهلل تدنهللهلل-هلل«ال اقهللسو هللال اق»تا هللافيهلل 
يوحددددظهللالقدددداهللئهللنقدددد اهلًلمريددددراهلًللونالددددرانيةهللا تبهدددداهللهلل-الشدددد ياق

اأحددعالهللهللجددالهللدينهددا هللافدديهللمقابودد هلليمهددرهللميددأهللااضددحهللمددنهلل
                                                 

 (.132المال هللهللال ابمهلل هللصهلل)هلل(1)

 الغجرلةهللهيهللماهلليقطعهللمنهللسضعهللالذ رهللسن هللختان .هلل(2)

 (.2/723نقوهلًلسنهللأحم هللفاهللرهللالش ياق هللمحم هللالهاديهللالمطعيهلل)هلل(3)
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الكاتدددنهللإلددد هللاإل،دددو هللاالم دددومين هللفقددد هلل تدددنهلليقددداهللنهللبدددينهلل
االمددداهرهللأنهللجميدددعهللاإلفدددرنجهلل»هلل:الم دددومينهللاقعمددد هللالنالددداهللى
الهلليفعضددعنهللأمددرهتهللإلدد هللا، هللاإنهلليجزسددعنهللسندد هللالمالدديبة هللا

توب ددعاهللبالعبددادا هللااتالددفعاهللبددالجرانا؛هللسودد هللأنهددتهللالهلليكددادانهلل
ععنهللبمدعتهللأحد هللإالهللايتنا،دعن  هللفاال،ت دو هلللقضدانهللا،هللفجهلَليجهلل

إنماهللهعهللمدنهللخالعصدياتهللالم دومين هللا فد هللبوفمدةهللاإل،دو هلل
هلل.(1)«دليوهلًلسوي 

اتدددحثرهتهللهللسدددنهللنالددداهللىهللالشدددا «هللال ددداق»اتحددد رهللفددديهلل
امماهللينبغيهللأنهلليدذ رهللهنداهلل» هللفقال:هللمينهللالح نةبعاداتهللالم و

أنهللالنالدداهللىهللالمعلددعدينهللفدديهللبددودهللاإل،ددو هللالندداهجينهللمددنهجهلل
هدددتهللأبددد اهلًلدانهدددتهللفددديهللهلل؛الم دددومينهللفددديهللالعددداداتهللااألخدددوق

الفالددداحةهللااألد هللاالجمدددالهللاالكيا،دددةهللاالمرافدددةهللاالنمافدددة؛هلل
هللمددنهتهللسودد هللال ددفرهللاالتجدداهللاهلل إالهللأنهددتهلل]أيهللالنالدداهللى[هللأنشددطج

هللاالالنائع هللاأ األسمدالهللالشداقة هللو اًهللسو هللتعاليهللق اماًهللاجهلَلإ  رج
قددرههللهللاذلددكهللأنهللالم ددومينهللأهددأهللقناسددةهللازهدد  هللافدديهللالنالدداهللى

هلل.(2)«سميت
فددديهللمعاضددعهللسددد اهللمدددنهللهللملسو هيلع هللا ىلصاحددينهللذ دددرهللالشدد ياقهللالنبددديهلل

 هللفإندد هلل ددانهلليالددويهللسويدد هللاي ددوتهلل«ال دداقهللسودد هللال دداق» تابدد هلل
تق يراًهللاإجدوالً هللاالهلليتدرددهللفديهللت دميت هلل)النبدي( هللامنهداهللقعلد هلل

مدداهلل،ددبنهللهللالددتهللأدهللهلِل»تعجبدداهلًلمددنهللتكبددرهللالتددركهللسودد هللالعددر :هللم

                                                 
 (.2/722نقوهلًلسنهللالمطعيهلل)هلل(1)

 (.205ال اقهللسو هللال اق هللأحم هللفاهللرهللالش ياقهلل هللصهلل)هلل(2)
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صددو هللا،هللتكبدرهللهد النهللالتدركهللهنداهللسود هللالعدر .هللمدعهللأنهللالنبديهلل
 دددانهللسربيددداً هللاالقدددر نهللأندددزلهللبالو دددانهللالعربدددي هللهللسويددد هللا،دددوت

ااألئمةجهللاال وفانهللالراق انهللاالعومانهلل انعاهلل وهتهللسربداً؛هلل يدرهلل
مدنهلل دو هللهللإنيهللأهنهللأنهللأ  رهللالتركهلليجهأهللذلك.هلل]ثتهللذ رهللقيئاًهلل

التددركهللبوغددتهت هللاسقددنهللبددالقعل:[هللالهللاا، هللمدداهللهددذاهلل ددانهللل دداَنهلل
النبيهللاالهللل اَنهللالالحابةهللاالتابعينهللااألئمدةهللالراقد ينهللهللضديهلل

 هلل(1)«ا،هللسددنهتهللأجمعددينهللإلدد هلليددع هللالدد ين هلل مددينهللابعدد ههلل مددين
فم ددأهللهدددذاهللالكددو هللالبددد يعهللالهلليالدد هللهللإالهللمدددنهللمحددنهللمفت دددرهلل

هللاأصحاب هللالكرا .هللملسو هيلع هللا ىلصبالنبيهلل
هلل اهدددعهلللقدددنهللهلل-هللصدددادقهللباقددداهللبدددايهللتدددعن دسددداههللمحمددد ج

االتقدددد هللفيهدددداهللقدددديظهللهللفزاهللهددددا هلل-هلللومتالددددر هللفيهدددداهللحينددددذاك
اإل،ددو هللفدديهللالدد ياهللهللالتعن دديةهللمحمدد هللبددنهللال عجددة هللاجددرتهلل

  هلل1857بينهماهللمباح دات هللانتهدتهللبإ،دو هللالشد ياقهللفديهللسدا هلل
أحمددد هللفددداهللرهلل»هلل: هللليالدددبحملسو هيلع هللا ىلصفحضدددا هللال،دددم هللا،دددتهللالنبددديهلل

رهللجري تددد هلل هللاليبددد أهللفددديهللالدددذادهللسدددنهللاإل،دددو هللسبددد«الشددد ياق
التددديهلل ددد تهللقجنيدددةهللالهلل ندددانهللسنهددداهللسنددد هللالم قفدددينهلل«هللالجعائدددن»

هللاال يا،يينهللفيهللسعاصتهللالغر هللاالشرق.
لددعيوً هللهللنددافحهللالشدد ياقهللسددنهللاإل،ددو «هللالجعائددن»افدديهللهلل

 تدنهللفديهللم دحلةهللاح بكهللمنهللالقوداهللمداهللأحدا هللبدالعنم هللفقد هلل
لددالهللنقددالهللالم قفددينهللحعلهدداهللحينددذاك هللاهدديهللم ددحلةهللتمدد نهلل

هللأاهلل،دامع هللهللهأهللمنهللمال  هلل»ةهللالح ي ة:هلليوم ناإل،و هللامونمت هللل

                                                 
 (.170-169المال هللهللال ابمهلل هللصهلل)هلل(1)
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أنهللفيهللالنارهللمنهللي سيهللأنهللالمنهجهللاإل،وميهللالهللينطبمهللسود هلل
هللهدددذاهللالمدددنهجهللالهلليجهلل عزانهللانفكا ددد هللَجدددقعاسددد هللالتمددد ن هللاأهدددأج

هلل.(1)«سن 
م دددومينهللمدددنهللاالنغدددراهللهللالشددد ياقهللهللهللالافددديهللمقابوددد هللحدددذ هلل

بممدداهرهللالتقدد  هللفدديهللالغددر  هللاالددربطهللبينهدداهللابددينهللالنالددرانية هلل
اهللأمعنددتهللالنمددرهللفدديهلل ندد هللديانددةهللالنالدداهللى؛هللاجدد َتهاهللإذ»فإنددكهلل

تنه هللسنهللالتم نهللاسنهللاإلقبالهللسو هللالم اسيهللال طيدرا؛هللفإند هلل
أمدددرهللقددد هللاهللدهللفددديهللاإلنجيدددأهللحكايدددةهللسدددنهلل،دددي ناهللسي ددد هللأنددد هلل

..هللاألجودد هلل انددتهللالنالدداهللىهللفدديهللتوميددذههللبددحنهللالهلليهتمددعاهللبالغدد 
القرانهللاألال هللزاه اهللفيهللالد نيا هللالهللتدنهخهللإلد هللمكرمدة هللاالهلل

بمحم ا هللاهناكهللأيضاًهلل ياتهللأخرىهلل  يراهللفيهللاألناجيأهللتباليهلل
هلل،ددائأهللالحددعاهلليينهللمآلهدداهلل مددآلهللاآليددةهللال ددابقةهللفدديهللاألهللبعددةهللافدديهلل

الحخهللسو هللال معلهللااالندزاانهللاسد  هللالحدرصهللسود هللالمالدالحهلل
هلل.(2)«المعاقية

 تدنهللأنهللهلل؛الم دومينهللتنالدرهللأحد هللخبرجهللهللالماهللبو هللالش ياَقهلل
عنهللبددينهللقعلدد هللمددنهللسامددةهللالنددارهللالددذينهللالهلليفرقدد»هددذاهللالمتنالددرهلل
﴾هللڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہھ ھ ھ ھ ے ےۓ  تعددددددددددددددال :هلل﴿

]انمرههللفديهللهلل«لماذاهللتنا هللهلل هلل.هللا،تيقظهلليا»ابينهللقعلهللالمزامير:هلل
..هللنحكدددتهللأنهللس الددد هللسدددنهللالتعحيددد هللإلددد هللهلل[23/هلل44المزمدددعهلل

الت ويثهلللتهلليكنهللسنهللباليراهللاهللق هللابحثهللسدنهللالحقدائم هللبدأهلل

                                                 
 (.2/742)هلل«الجعائن»نقو هللالمطعيهللسنهللهلل(1)

 (.1/220المال هللهللال ابمهلل)هلل(2)
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هلل.هللهلل(1)« انهللسنهللهعىهللالنف هللالذيهللهللانهللسوي 
انهللفدددديهللسوددددع هللالعربيددددةهللاأد هلل ن ددددهللتددددركهللالشدددد ياقهللمكتبددددة

مددنهلل تددنهللماتعددة هللامنهدداهللهللقبددأجهللهللأقددرناهللإليدد  هللمنهدداهللمدداهللالددرحوت
 هللانتقدد هللفيدد هللمعجددتهلل«الجا،ددعرهللسودد هللالقددامعر»أيضدداهلًل تابدد هلل

ا تدددنهللفددديهللسودددتهللالنحدددعهللهلللوفيرازبدددادي هللالقدددامعرهللالمحددديط
 هلل«،دددددرهللالويددددالهللفددددديهللالقوددددنهللااإلبددددد ال» هللا« نيددددةهللالطالددددن»
يهلل هللا يرهداهللمدنهللالكتدنهللالتد«الوفيفهللفديهلل دأهللمعند هلللريدف»ا

 هللابدالعوتهللالندافعهللمد هللاهلل هللتكشفهللسنهللمعهبةهللبالغةهللاقوتهلل،يال
الشعرهللاجعداهللسذابةهلل انهللالش ياقهللفاهلل،اًهللالهلليجاهللىهللفيهلل ماهلل

ألددفهللهلل22 هللافدديهللديددعانهللقددعرههللمدداهلليربددعهللسودد هللالقالددةهللاالمقددال
هللقعل :هلل هللانقتب هللمن اسيعن هللبيتهللمنهللأ اليأهللالشعر

ر هللالحددمهلليعودددعهللاالالدددواهلليعم ِ
هللرادهللي م هلِلددداالزاهللهلليجمحمهللاالف هللهللهللهلل

هللاالبغيهللمالرس هللذميتهلللتهلليزلهللهللهلل
هللرعنهللي بهلِلددددددةهلل أهلل،دددددد تي هللسرضهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهلل

هلل  هللتبطرههللمنهللالنعتهللالتياالع
هللالكريتهللايشكرهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهلل هلليغن هللبهاهللالحر 
فددددديهللهللأحمددددد هللفددددداهللرهللالشددددد ياقهللتدددددعفيهلل 1887فدددديهللسدددددا هلل

هلل ويهللسوي هللبالم دج هللالق طنطينية هللانقأهللج مان هللإل هللبيرات هللاصج
هلل.العمريهللبحضعهللهللجمعهللمنهللاألسيانهللااألدبان

 هللحم هللا، هللاأ،كن هللف يحهللجنات .هلل

                                                 
 (.2/742)هلل«الجعائن»المال هللهللال ابم هللنقو هللسنهللهلل(1)

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%8A%D8%B7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%8A%D8%B7
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 نجامني ديفيدب (عبد األحد داود)الربفسور 
قويوعنهللأالئكهللالذينهلليتر عنهللبالماتهتهللفيهللالعوع هللالتيهلل

هللاالغالنهللمنهللال هللماهللهللم لفينهللاالكجتا يتناالعنها  يكتفيهللبترداد
هلل.إلي هللاآلخرانهلل،بق 

هللالقويأهلل هللأالئك هللمن هللااح  هللدااد هللاألح  هللسب  البرف عهلل
هللمعضعكهلل هللباحثج هلليق هلل هللال هللمتميزا هللدهللا،ات هللق معا الذين

هللاهللالتغافأهللسنها.الج لهللال ينيهللهللسو هللتجاهوهاهللأ
هللالهللسجنا هللالق هللال ابمهللديفي هللهللفعب   هللداادهللهع األح 

بنجامين هللق هللالهعتيهللتربعهللسو هللأسو هللالمراتنهللاأل اديميةهلل
هلل هلل ما هللاألصويةهلَلأتاالوهعتية  هللالوغاِت هللااليعنانية( هلل)العبرية هللقن

هللالنالراني هللاالترار هللالمق ر هللإلمام هلللوكتا  هللإل  هللإضافة ؛
هللبالعربيةهللاالفاهلل،يةهللاالتر ية.

هللا هللالقرنهللال  هللأاا،ط هللفي هللإيران هللفي هللبنجامين لق 
فيهللأ،راهللنالرانيةهللتنتميهللإل هلللائفةهللهلل التا،عهللسشرالميوديهلل

هللالكاثعليكية هللالكني ة هللتتبع هللالتي هلل(1)الكو انيين هللتوق هلل  اق 
فيهللهلل«برابعهلل ان افي »تعويم هللاأل اديميهللاالوهعتيهللفيهلل ويةهلل
يشيَعهللصيت هللثتهلل  هلل1895هللاما هللقبأهللأنهلليالبحهلل اهناًهللفيهللسا هلل

هللفيهللالالحفهللاالمجوتهللال ينيةهللمنهللخو هللالعومية لهلل تابات 
هلل.مقاالت هللاأبحاث التيهللت ابقتهللإل هللنشرهلل

هللاإلهلل،الياتهلل هللفي هللنشحت  هللمنذ هللبنجامين هللالق  سمأ
هللمنهلل هللا يرها هللهللاما هللازاهلل هللالفرن ية  هللثت هللالبريطانية التبشيرية

                                                 
هلل(هللهلل تهللم الفتهاهلللهاهللفيهللبعخهللالمعتق ات هلل إنكاهللهللالكو انيينهلللوت ويث.1)
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هللم تمرهلل هللفي هلللائفت  هلللتم يأ هللاختير هلل ما هللاألاهللبية  الععاصت
هلل هللسق ت  هللالذي هللالمق ر  هللفيهلل القربان هللالكاثعليكية الطعائف
هللم ينةهلل باهلليهلللعهللمعنيال هللفيهللفرن ا.

هللالعشري هللالقرن هللمن هللاألال هللاليع  هللالق هللهلل نفي ألق 
 هللبنجامينهللمعسمةهللقهيرا هللحضرهاهللجمعهلل فيرهللمنهللالنالاهللى

هللالنالرانيةهلل هللنشِر هللسو  هللالنالاهللى هللحث هللمعضعسها ا ان
هللأنهلل هللاقبأ هللالج ي   هللالقرن هللينا،ن هللبما هللأ،اليبهت اتج يِ 

هللال هللهذا هللأيا  هللالقَ هللتتالر  هللبال ين هللالشكعكج هللأاصوت عا ؛
مأهللالتبشيريهللبع هللبنجامينهللإل هللات اذهللقراهللهللمهتهللباستزالهللالع

هللسزلةهللدامتهللقهراًهلل هللاأمضاهاهلل؛هللقضاها هللاهلِليب   حبي هللقكع  
هللفيهللبيت هللبينهلل تب هللامراجع هللاتحموت .

ب أهللالق هللبنجامينهللتمردههللسو هللالكني ةهللحينهللقو نهللالنمرهلل
هللالشفاسة هللاهي هللمهمة  هللنالرانية هللسقي ا هللإذهلِلهللفي هللاال وص 

ا،تشنعتهللفطرت هللالزستهللبحنهللا،هللالهللي وصهللأح اًهللمنهللالناهللهللإالهلل
هللاأنهلل هللااإللهية  هللاإلن انية هللبين هللالذيهلليجمع بالم يحهللالشفيع

هللال وص هللالجحيتهللهذا هللاسذابات هللهللمن هللالم يح هللبالون تت
هلل اياهللالمذنبينسو هللالالوينهللتكفيرًاهللل ط
 هللف مةهللقفعانهلل  رهللت سعهللالكني ةهلللطونهللالي هللهذاهللفح ن

هلليعب هاهللال و هللالتي هللال و  هللسويها هلل مريت هللأي يهت  هللسو  ص
؛هللاصوعاتهتهللالكاثعليك هللايتقربعنهللإليهاهللبتع،وتهتهللاتضرساتهت

إضافةهللإل هللسباداهللالموئكةهللاالحعاهلليينهللاالرهبانهللالذينهلليغفرانهلل
هللاقرابينهتهلل هللنذاهللهت هللمنهت هللايتقبوعن هللالكنائ  هللفي لونار
القع،هت هللايعتق انهللأنهللالهللخوصهللحت هللألصحا هللاألسمالهلل
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هلل.اقفاستهتهللاصوعاتهتهللالالالحةهللإالهللبت خأهلله الن
هيهللالتيهلل»األح هللهللالم حلةهلل ماهلليقعلهللسنهاهللالق هللسب هللهذه

حيرتني هللاأاهللثتنيهللالرينهللفيهللصحةهللالم يحية هللا،اقتنيهللإل هلل
.هللذهنهللاقادهلل.(1)«البحثهللال قيمهللافحصهللأ، هللاألديانهللبحرية

هللاال را  هللاألاها  هلليقتات هللاال هللالق   هللهذهللمة هلليقبأ هلل..هللال
هللنهللمان.يح ب هللالممآ

يتهللأاصوتال هللا،اتهلل إل هللأنهللهذاهللالمعتق هللهللالق هللال ر ِ
هلليقتضيهلل هللأن  هللأاالهما: هللمرتين  هللاإللهي هللالع ل هللمع يتعاهللض
إفوتهللالمجر هللمنهللالعقا هللبت خأهلل يرههلللمالوحت  هللاال انية:هلل
إدانةهللاهوكهللصاحنهللالعمأهللالالالحهللالذيهلللنهلليج هللا،يوةهلل

هللهلل–لو وصهلل هللالكن ي هللالمنمعهلل هللالشفعانهللهلل-افم هللقفاسة إال
هلل–هلليجعوهتاهعهللماهللبهذاهللالحم؛هللزسعمينهللالذينهلليحتفمعنهللالم

هلل أال هللبالشكرهللاال سانهللمنهللهلل هللالعالمين هلليقعلهللهلل-لعهللص قعا
هلل هللا،هللم تنكراً: هللسن هللهلل»هللحم  هللال الئهللالمعفع إل هللمنهلل،يكعن

هللالم و هللهلل االعتيم هللامتناناًهللأ،بيو  هللم يناهلًلإاهلل؟  ر هلليكعن هللمن ل 
ةهللن هللمهلِلهلل برهلَلأهلليحمأهللإن بالشكر؟هللإل هللا،هللأ هللإل هللالم وص؟هللبالطبعهلل

هلل انتهللهلل  رهلَلأا هللاا،طة هللابحي هللالمطوم  هللالشفيع هللنحع محبة
هللبالشكرهللإل هللاألب هللإل هللالشفيعهللم وال هلل ف يكعنهللالمجر هللم يناً

هللالقاضَيهلل هلليذ ر هللحيث هللمن هللالجود  هلل،كين هللدائمًاهللهللمن بإهو  
هللاحنهللاالنتقا  هللالمطوقةهلل(2)«بالفاتهللالقهر هللفالشفاسة هللاهكذا  

الضعفهلل»هلل:ال هللزاهللاًهللسنهلللريمهللالبشرهللمعتق هللين نهللإل هللا،هللتع
                                                 

هلل(هللاإلنجيأهللاالالوين هللسب هللاألح هللداادهلل هللالمكتبةهللالشاموةهلل هللن  ةهللإلكترانية.1)
  هللهللال ابم.المال(هلل2)
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هللهللهلل.(1)«..االجهأهللاالموتهللا،عنهللالنيةهلل
هللهلل هللسا  هللفي هللبريطانيا هللبنجامين هللالق هللديفي   هلل 1904زاهلل

هللإيرانهلل هللإل  هللساد هللثت هللفيها  هللمعح ا هللدينية هللجمعية هللإل  اانتم 
هللالعومانهلل هللمن هللبجموة هللفيها هللفالتق  هلل  هللا،تانبعل هللفي متعقفاً
هللال ينهلل هللجمال هللاإل،و  هللقيظ هللهللأ،هت هللاسو  الم ومين 

هللاح هللاق أفن ي  هللإال هلليغادهللها هللالت هللمعهت  هللاتباحث هللااهللهت
أسونهللإ،وم  هللات م هللاهللانال كهللبالحمهللقوب هللسو هلل يرهللميعاد 

هللبعب هللاألح هللدااد.
هللفكتن هللم وماً؟ هللِصرت هلل يف هللا،: هللهللحم  معترفاهلًلهلل،ئأ

إنهللاهت ائيهلللإل،و هللالهلليمكنهللأنهلليجعزىهلل»بفضأهللهللب هللامعاله:هلل
فإنهللأليهلل،بنهلل،عىهللسنايِةهللا،هللسزهللاجأ هللاب انهلله ايةهللا،هلل

هللتبذلهلل هللالتي هللالجهعد هللام توِف هللااألبحاِر هللالقراناِت  أ
هللالتيهلل هللاالوحمةج هلل  هللمج ية هللتكعن هلللن هللالحقيقة هللإل  لوعصعل
هلل هلل هللسوي  هللصوعاتهللا، هللالكريت هللابنبي  هللا، هللبعح انية  منتهللبها

هللهلل.هلل(2)«أصبحتهللنقطةهللتحعليهللنحعهللال وعكهللالنمعذجيهللالم من
هللألفهللالعومةهللالبرف عهللهللسب هللاألح هللداادهلل تابينهللفري ين

                                                 
هلل1) هللبالحةهلل( هلليقر هللدااد هللاألح  هللسب  هللالبرف عهلل هللفإن هللالمطوقة  هللالشفاسة اب و 

هللمنهلل هللا يرهت هللاالمر،وين هلللألنبيان هللا، هلليعطيها هللالتي هللالمقي ا الشفاسة
الالالحين هلللكنهللذلكهلل و هللمرهعنهللبرضاهللا،هللتعال  هللاهتهللالهلليشفععنهللإالهلل

( هلل28﴾هلل)األنبيان:هللڃ چ چ چ چ  ﴿لمنهللهللضيهللا،هللالشفاسةهللفي هلل
هللالهلل هللالذين هللالشفعان هللمن هللال هللا،؛ هللمن هللحاجاتهت هللالنارهلليطوبعن الذلكهللفإن

هللإالهللبإذنهللا،هلل هلل﴾ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅۅ  ﴿يق هللانهللسو هللالشفاسة
 (.256)البقرا:هلل

 اإلنجيأهللاالالوين هللسب هللاألح هللداادهلل هللالمكتبةهللالشاموةهلل هللن  ةهللإلكترانية.هلل(2)
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هلل هللأالهما هللمعضعسهما: هللاالالوين»في هللاال انيهلل«اإلنجيأ  
هلل.«فيهللالكتا هللالمق رهللملسو هيلع هللا ىلص هللمحم»

هللالشمهللاألالهللمنهللهللحوت هلل هللالكتا هللاألالهللفيحكيهللفي  أما
الق هلل انتهللنتيجةهللتتبعاتيهللاتحقيقيهلل»إل هللاله اية؛هللإذهلليقعل:هلل

هللال و هلل هللسوي  هللالم يح هللقتأ هللقالة هللأن هللاأيقنت هللاقتنعت أن
هللقال هللاألمعات هللبين هللمن هللقيام  هللثت هللاةخرافيهللة هللاصوب  نهللأ 

هلللي تهللتحليفهللالم يحهللذاتهلِل هلل األناجيأهللاألهللبعةهللمعهلل عنها لتهلل؛
هللزمان  هللفي هللاجهللهلل تعج  هللبزمنهللجهلِلبأ هللالحعاهلليين هللافاا هللبع   ت

 هلللعبتهللبهاهللاألقو هللاأنهاهللاصوتهللإليناهللبحالةهللمحرفةهلل لعيأ
هللااالسترا هللمنهلل أهلل هللاإليمان هللاضطرهللتهللإل  هلل و  هللهذا ابع 

هللمحم  هلل،ي نا هللبحن هللاضميري هللالتهللمحهللنبي هللهللملسو هيلع هللا ىلصهللاهلًلسقوي  
هللذلك هللالت وفهللسن هلل(1)«أ،تطع هللاق  هللذلكهللهللأقبع  هللا، هللحم 

هللات ليوًهلل هللبتتبعهللتاهلليظهلل تابةهللاألناجيأهللابيانهللأحعالهاهللتفاليوً ؛
هللامجهعليةهللم لفيها.

فهعهللهلل«فيهللالكتا هللالمق رهللملسو هيلع هللا ىلصهللمحم »اأماهلل تاب هللال انيهلل
الكتا هللاألهت هللافي هللأب كهللالبرف عهللهللسب هللاألح هللفيهللا،ت وصهلل

هللاهللملسو هيلع هللا ىلصهللالبشاهللاتهللبالنبي هللالوَذيِنهلللعه ينمن هللاالج ي ؛ هللالق يت :
ي منهللبهماهللاليهعدهللاالنالاهللى هللالتهللت تطعهلل  بانهللالتحريفهللاالهلل

أنهللهلل-التيهللتوطظهلل أهللصفحةهللمنهللصفحاتهماهللهلل-أاحالهللالتب يأ
هللبمعرفت هللالكتابية هللاإجادت هللهلل تب هلل هللالذيالقيتهللتعيمهللبح   معززًا

هللالتيهلل جهلل هللإل هلللوغاتهللالق يمة هللإضافة هللالكتا هللالمق ر؛ تنهللبها
                                                 

 المال هللهللال ابم.(هلل1)
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هللاالح ي ة هللالوس هللالق يمة هللالترجمات هللم توف هللسو  هللالكبير  
هللاق هللت هللسو هللالتحويأهللالالحيح.

ٱ  ﴿:هللهللملسو هيلع هللا ىلصهللفالقر نهللأخبرهللببشاهللاهللالكتنهللال ابقةهللبنبينا

ٻ ٻ ٻ ٻ پ پپ پ ڀ ڀ ڀ 

هلل)هلل﴾ڀ ٺ ٺ  هلللتهلل(146البقرا: هللاآلية هللامال اقهللهذه  
يكنهلللي ف هللسو هللال بيرهللسب هللاألح هللدااد هللالذيهلللموتهللقعثهلل

،فاهللهللالمق ،ة هللاق مهاهلللقرائ هللفيهلل تاب هللهذههللالنبعناتهللمنهللاأل
النبيهللحجيهللفيهلل)أحم (هلليزينهلل،فرهللهللملسو هيلع هللا ىلصهللالماتع هللفا،تهللالنبي

هلل( هللحيثهللتقعلهللاألصعلهللالعبرانيةهلللهذاهللال فر2/7اإلصحااهلل)
וִים ְוִהְרַעְשִתי»هللالتعهللاتي ל־ַהגֹּ אּו ֶאת־כָּ וִים ֶחְמַדת ּובָּ ל־ַהגֹּ  כָּ

אִתי וד ַהֶזה ֶאת־ַהַבִית ּוִמלֵּ בֹּ ַמר כָּ ות ְיהוָּה אָּ אֹּ هلل: هللامنطعقها«ְצבָּ
هلل«أافاهعهللِحم اتهلل علهللهاجعييت» يحتيهلل» هللاترجمت هللالحرفية:

هعهللالاليغةهللالعبريةهللهلل(ֶחְמַדת)هللم ات هللفحهلِل«ِحم اتهلللكأهللاألمت
هلل هللالنبي هللالم توفةهللهللملسو هيلع هللا ىلصال،ت هللالتراجت هللألبقت هللاق  )أحم ( 

هلل هلل ومة هللفاستبرت هللاتحريف   هللإخفائ  هللسو  هلل«م اتحهلِل»لوكتا 
هللاتهلل؛صفة هللا،مًا  هللالعربيةهللرجمعهاال هللالتراجت هللفي ايحتيهلل»:

هلل.ملسو هيلع هللا ىلص هللإن هللمحم هلل(1)«مشته هلل أهللاألمت
هلل-هللسن هللاليهعدهللاالنالاهللى- ماهللذ رتهللاأل،فاهللهللالمق ،ةهلل

هللالمن ع هللإل هللهللملسو هيلع هللا ىلصهللالنبَيهلل هللالقعل هللاذلكهللفي هللنصهلل خر  في
                                                 

( هللاي ت لهلل51-50ح هللدااد هللصهلل)فيهللالكتا هللالمق ر هللسب هللاألهللملسو هيلع هللا ىلصمحم هللهلل(1)
هلل هللبنقأهللالنصهللالعبريهلللقعل : هللقعل  هللجاهللك»لالحة هللبيَت هللالهللتْشتِ  )ال را هلل«

 .«لعهللَتحمعدهللبيتهللهلليعي ا»( هللاهعهللفيهللالعبريةهلل20/17



- 49 - 
 

هللبماهلل هللاأخبرهت هللأبنانه هللفق هللجمع هللال و   النبيهلليعقع هللسوي 
هلل هللفقال: هللاألزمان  هلل خر هللفي هللم»ياليبهت هللقضين هلليزال نهللال

يهعذا هللامشتركهللمنهللبينهللهللجوي هللحت هلليحتيهللقيوعن هللال هلليكعنهلل
هللقعع  هللهلل«خضعك هللترجمةهلل49/10)التكعين هللفي هللاالنص  )

أيهللهلل «حت هلليحتيهللالش صهللالذيهللي ال »:هلل هللال ريانيةالبشيتا 
هللصريحةهللسنهللنبيهللمنهلل يرهلل هللنبعنا  ه هللاالشريعةج هللاتف يرج الموكج
هلليهعذا هللأيهلليزالهللأحقيةهلل بنيهللإ،رائيأ هللينتهيهللبمجيئ هللقضينج

هللهلل–موعكهللبنيهللإ،رائيأهلل وكهللهلل-الذينهللهتهللمنهلل،بطهلليهعذا بالمج
هللا ذلكهللتن ظهلل هللذلك  هللقبأ هللمن هللحقيقة هللسنهت هللزال هللق  الذي

هلل«قيوعن»هللملسو هيلع هللا ىلصهللقريعتجهتهللبشريعت هللالج ي ا هللاهعهللملسو هيلع هللا ىلصهللبمق م 
هللالعر هللاالرا هلل هللألمت  هللدان هللفق  هللالشعع   هللل  هللت ضع الذي
االفرر هللاخفقتهللهللايات هللسو هللأقاصيهللال نياهللقرقاًهلل هللاأمعا هلل

هلل.(1)باًهللبحاهللهاهلل ر
مشتمهللهلل-بح نهللالعومةهللسب هللاألح هللهلل-اا،تهلل)قيوعن(هلل

هللالتيهللتعنيهللالم التهللأاهلل منهللإح ىهللالكوماتهللالعبرانيةهلل)َقَو (
هللأاهلل هللالمرَ،أ  هللتعني هللالتي هلل)َقوعه( هلل ومة هللمن هللأا الهادئ 

هللا، هللهلل،عل هللتعني هللالتي هللاالقتقاقهلل(2))قيوعاا( هلل ان هللاأياً ؛
هللالنبي هللفإن هلل)قيوعن(؛ هلللوكومة هللالهللملسو هيلع هللا ىلصهللالالحيح ش صهللهع

عهللاتيةهللالتيهلللنهلليج هللأهأهللحي هللالذيهللتنطبمهللسوي هللالنبعناهللالتعال
هلل منهللحققهاهللالتاهلليظهللاإلن انيهللالطعيأالكتا هللفيهلل،جوتهلل

                                                 
 (.81انمرهللالمال هللهللال ابم هللصهلل)هلل(1)

 (.80-79انمرهللالمال هللهللال ابم هللصهلل)هلل(2)
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بنيهللإ،رائيأهللالتفضيأهللالذيهللأسطاهتهللمنهللا،هللهللفعهللهللملسو هيلع هللا ىلصبع ت هللفب
ڦ  ڦ   ڦ   ﴿هلل(ضين هللمشترك)قهللب بب هللالحكتهللاالشريعة

ڃ  ڃ   ڦ   ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ

ڍ   ڌ  ڌ  ڎ    چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇڇ   ڇ  ڍ

  ڎ  ڈ  ڈ  ژژ  ڑ     ڑ  ک  ک  ک  ک  گ  گ

ڱ  ں   گ  گ    ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ

هلل)الجاثية(. ﴾ں     ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  
امنهللالنبعناتهللالتيهلليراهاهللالق هللالمهت يهللدالةهللسو هللنبعاهلل

هلل هللملسو هيلع هللا ىلصالنبي هلل،فرهلل  هللمن هللال الث هللاإلصحاا هللمطوع هللفي هللجان ما
هللال فر هللنبيهللي مي  هللبمجين )موكهللالعه هللهللموخيهللمنهللبشاهللا

هللالذ هللفيقعل: هللإ،رائيأ(  هللبنع هللينتمره هللمو ي هلل»ي هللأهلل،أ هحنذا
هللايحتيهللبغتةهلًل هللالطريمهللأمامي  هللالذيهللهلل:إل هللهيكو هللفيهين ال ي ج

هللاموكجهلل هللالذيهللتجهللهللتطوبعن   هللقالهلل رُّهللالعه  هلليحتي  هللذا هللهع هللب   ان
هللالجنعد هللالعه «هلل  هللفموك هللسب هللهلل-هلل  هللالبرف عهلل بح ن

هللمحم هلل-هللح األ هللالم هللملسو هيلع هللا ىلصهللهع هللإل  هللقِ   هللاألقال هللالذي ج 
هلل.(1)فجحاهللفيهلليع هللاإل،رانهللاالمعرا 

فيهللأهللبععنهلل،نةهللقضاهاهللسب هللاألح هللداادهللفيهللاإل،و  هللا
بونهللاق هللأبو هللفيهاهللهللهللحم هللا، هلل هللهللحأهللسنهللال نيا1940سا هلل

اجمعناهللب هللخيراهلًل هللاالم ومينهللح ناً هللفجزاههللا،هللسنهللاإل،و هلل
هللفيهللالالالحين.

                                                 
 (.52-51انمرهللالمال هللهللال ابم هللصهلل)هلل(1)
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 عبده عبد امللك إبراهيمالدكتور 
األخيرهللمنهللالقرنهللالميوديهللالتا،عهللسشر؛هللال هللفيهللالربعهلل

هللإبراهيتهللسب هللالموكهللألبعينهللأهللثعذ  يينهللفيهللالقاهرا هلل سب ه
هلل هللفي هللزمنهللهللهللحا انشح هللفي هللتعويم  هللمن هللتمكنت هللثرية أ،را

رهللفي هللسو هللالك يرينهللتحاليأهللنهمهتهللمنهللالعوتهللاال هللا،ةهلل س ج
هللاالتحاليأ.

هللسب ههلل هللصِحن هللال انعية؛ هللالمرحوة هللفي هللدهللا،ت  اخول
هلل وًهلل هللص قيإبراهيت هللتعفيم هللمحم  هللنجينهللهلل(1)هللمن اأحم 

هلللعاالًهللي هلل،عنهللمعًاهللفيهلل رفةهلل هلل،اسات  برادا هللفمكثهللال وثةج
صغيراهللفيهللبيتهللمحم هللص قي هللالهلليفرقهللاجتماسهتهللإالهللقيا هلل
صاحبي هلللوعضعنهللاالالوا هللبينماهلليكتفيهللسب ههللبالنمرهللإليهما هلل
هللهأهللتم وتهلل هللا،  هللالتيهلليحبها ايت انلهللفيهللقوب هللسنهللالحقيقة

و هللدينهللص يقي هللالذيهلليجهو ؟هللأ هللفيهللدين هللالنالرانيةهللفيهللاإل،
هلللعهلل هللاتمن  هللاتربيا؟ هللسوي  هللنشآ هللما هللب بن هلللريق  هللأخطآ الذي

هلل هللهلل-تمكن هلللال يقي  هللالمحن هلللعقهللهلل-اهع هلللهما هلليق   أن
هللالنجااهللب اللتهماهللسو هللسباداهللالم يحهللب الهلًلسنهللسباداهللا،.هلل

هللص يقي  هلل هللمع هللليتعضح هلليع  هللذات هللسب ه هللالفضعلج دفع
هللأ،را هللسن هللبجعا هللا،حلهما هللمنهما هلليمفر هللفوت هللافو فت   هلله

هللاحالهلل هللمنهللال ائأ  هللفيهللدين  هللبحسوت هللفوي هللالم  ال مفِهت 
                                                 

هلل1) هللال  تعهلل( هللاإل،وميهللهللق   هللالج ل هللفي هللمهماً هلل تاباً هللص قي هللتعفيم محم 
هلل هللبعنعان هللا،هللفيهلل تنهللأنبيائ »الم يحي  هللفيهللنقخهلل«دين هللمهت هللمقال هللال   

سقي اهللالالونهلل»حادثةهللالالون هللنشرههللالشيظهللمحم هللهللقي هللهللضاهللفيهلل تاب هلل
 «.االف ان
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هللسنهلل هلليعرفعن هللال هللالذين هللالم ومين هللمن هلل  ير هلل حال الشابين
هللدينهتهللإالهللالنذهللهللالي ير.
هلل هللص يقي  هللفي هلل-جعا  هللجعا  هللال هللسب ههللهلل-الذي دفع

هلللتهلل هللنالراني هللفعب ه هللمقو ان  هللجميعاً هللبحنهت لمالاهللحتهما
هللالنالرا هللا ذلكهللحالهللي تر هلللفعلت   هللمنذ ب ِيهللسويها هللبأهللهللج نية 

هللإالهللالقويأهلل هلل هللم ومانهللالهلليعرفانهللسنهللدينهما هللفهما صاحبي  
هللبحن هلل هللماهللال»الذلكهللصاهللحهما هلللتهللن هللكهللحقيقةهللماهللخيرهللفينا

هللهلل ن تاهلل هللسو هللالبحثهللف هلْلهللتعاههلَلفهو   حقائمهللال ينهلليناهللجميعاً

هللمنهللخو  هللنحنهللسوي  هللنح  هللسو هللهلل؛اأ،با هللما الر تهللمما
هلليجمعناهللجميعاًهلل هللااد هللحن هللاألص قانهلل«من هللتعاه  هللاهكذا  

هللبتا هلل هللالتتعيج هللإل  هللالتقوي  هللسبانا هللمن هللال را  هللسو  ال وثة
هللالعوتهللاالتحقيم هللاالج هللفيهللالبحثهللسنهللال ينهللالحم.

هللفيهلل تنهللاألديانهلل هللاال هللا،ة هللالمطالعة هلل،نعاتهللمن بع 
هللهللضا هللهللقي  هللمحم  هللالشيظ هللالعومة تعق تهللهلل؛االتباحثهللمع

هللاإليمانهللفيهللقونهللس هللالطنمعالت هللافيهللهللدهاتهلل وية هلل  هلل؛ب ه
هلللالاحبي هللبر بت هللفيهللال خعلهللفيهللاإل،و هلل هللحيثهللحركهلل هلليتفحالهاهللأ،ر  هللالتي هللاآلدمية هللالج ث هللمنمرج هلل عامن  هللفي هللالتشريحاإليماَن هللحالة هللفي هللإل هللهلل؛ازموؤه هللي سع هللحعل  هللقين فكأ

هلل هللسنهللأنهلليكعنهللإن انًاهللتعميتهللا،هللااإليمانهللبال الم  اتنزيه 
هللمعتق هللالنالاهللى.افمهلل

هللفحخف هللا،تج هللصاحبي ؛ هلللناليحة هللإبراهيت هللسب ه ا 
هللبتعقفهلل هللالتيهللتنذهلل هللاسقعبت  هللاال ه هللمنهلل،طعا هللحذهللاً إ،وم 
م يرت هللفيهلل ويةهللالطن هللفبقيهلل،نتينهلليالويهلل،رًاهللفيهلل رفت  هلل
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هللهللمضانهللبالمكثهللبعي ًاهلل هلللعالهللنهاهلل هللأهو  ايهر هللمنهللمعائ 
هلللبثهللأنهللانكشفهللحينهللن يهللمالحف هلل هللما هلللكنهلل،ره سنهتهلل 

ااال ت هللاهعهلليالويهللفيهللهللهلل ههللأخعهفيهللمعطف  هللثتهللفشاهللحينهلل
هللخو ة هللالتيهلل رفت  هللاألثافي هللثال ة هللهللمضان هللصيا  هلل ان هللثت  

هللالذيهلل هللاالختباهلل هلليفعق هللس ير هللاختباهلل هللأما  هللالشا  اضعت
هللي تع هللل هللفيهللدهللا،ت هلللو نةهللالنهائيةهللفيهلل ويةهللالطن.

هلل وماتهلل هللمن هلل نانت  هللفي هللما هللفن ر هللاها   هللسب ه هللاال  ما 
البنهللالضال هلل يفهللقا،يةهللاقعتهللسو هللاالبنهلل ال يا :هللأيهاهللا

هللتتركهللدينهللاآلبانهللااألج اد هللأتراكهللأسوتهللب هللمنهت؟هلل
ڀ ٺ  ﴿قالعا:هللهللمهللبوي هللنعاههللالقر نهللسو هللالكفاهللهللإذمنط

هللهلل﴾ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ  ( هلل23)الزخر :
ااجه هللسب ههللب باتهللتذايهللأمام هللالجبالهلل هللحينهللأسونهللالشا هلل
الم منهللتم ك هللب ين  هللاتمن هللسو هللاال ي هللاإخعت هللمشاهلل ت هلل

هللابحثلريمهللاله ا هللبع هلللعلهللدهللا،ة هللالذيهلل،وك  مقت يًاهللهللية
هللال و هللحينهللقالهللألبي : ڇ ڍ ڍ ڌ ﴿هللهللبإبراهيتهللسوي 

ک ک ک    ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک

ڱ ڱ ڱ ڱ ں    گگ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ

هلل(.45-43)مريتهللهلل﴾ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ 
هللاال،تعانةهلل هللاقرهلل هللبح، ار  هللأخما،اً هللسب ه هللاال  ضر 

هللا هللالضال هللاالبن هللقعنرد هلِللبالق  هلللمناهرا هللإل  هللالكني ةهلله
هللال و  هلل هللسوي  هللمع،  ى هللتح   هللحين هللفرسعن هللم وك ،الكاً

ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ  ﴿هللادساههلللونزال:
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 هللافيهللاليع هللالمعسعدهللاجتمعهللالق  هلل(58ل :هلل)هلل﴾ڻ ڻ 
هللالشيظهلل هللبتعجيهات هلللومناهرا هللتزاد هللالذي هللالشا  لمناقشة

هلل«إههاهللهللالحم»يهللاقراناهلل تابهلَلهللهللحم هللا، هللمحم هللهللقي هللهللضا
هللا هللالهن ي  هللا، هللالالوبان»لرحمة هللسبي هللهلل«مقامع ألبي

هللال زهللجي.
هلل هللالق   هللمن هللمحااهللي  هللالشا  هللأذهأ هللم ى ثوثةهللسو 

هللاأثبتهلللهتهلل هللبينةهللابرهانهللااضح  هللفق هللحااهللهتهللبحجة أيا  
هللقبأهلل هللالعثنية هللاألمت هللمن هللم تن  ة هللالم يحية هللأصعل أن

هلل هللات عتهللهللا شفالنالرانية  هللما هللبق هلل هللدينهت هللسعاهلل هللمن لهت
 ااهللبينهللي يهللأ،ئوت هلل،اساتهللالحعاهللهلللتبيان هللاجوئ  هللفوتهلليج

هللسوي  هلل هللبالجنعنهللاصنهللالوعناتهللاألب ية هللإالهللاتهام  اأجعبت 
هللايحايهللإل هلل رفةهلل هلللري اً  لي ر هللسب ههللمنهللبيتهللأبي هللقري اً

هلل،ا ناهلًلالهللزائرًا.هلل؛ص يق هللمحم هللص قي
هللأنهلل هلليعقك هللالذي هللالشا  هللسو  هللقا،ياً هلل ان هللالبون هذا

هللأهعنهللمنهللق عاهللالكفرهلل-سو هلل أهللحالهللهلل-يالبحهلللبيباً هلللكن هلل
هللفي تعذ هلل هللالحقيقة  هللسن هللالباحث هللت هللق هللالتي ا،يال 
هلليعهللرهلل هللالذي هلللإليمان هللمحمعدا هللضريبة هللايراها سذاباِت  

هللااآلخرا هللال نيا هللا،عادا هللالقون  ڻ ۀ ۀ ﴿هللهلل:لمحنينة

ے ے ۓ ۓ ڭڭ    ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ

هلل(.3-2﴾هلل)العنكبعت:هللڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ 
هللاألزهريهلل هللالشيظ هللابنة هللمن هللإبراهيت هللسب ه هللال  تعهلل تزا 

هللالحمي هللالجميعهللسب  هللافاجح هللاهللزقهللبحالهللأاالده   هللمالطف  



- 55 - 
 

هللهعهلل هللإذ هللاالهللين؛ هللالم ومعن هلليحب  هللا،ت هلل)سي  (  بت ميت 
هللاختياهللهلل هللالكن هللاالمر،وين  هللاألنبيان هللأسمت هللمن هللنبي ا،ت
هللاال،تهللالبن هللمنهللبينهلل،ائرهللأ،مانهللال نيا؛هلل ال  تعهللهللسب ههللهذا
هللتراههلل هللهأ اا: هللات اهللُّ هللالشا عن هللفتغامز هللالشكعك  هللحعل  أثاهلل

عنهللاق هللتعززتهللالهلليشكُّهللهللتهلَلإل هللدينهللاآلبان؟هللالهلِلهلليراادههللالحنين
ممانهتهللبزياهللاهللأهو هللالنالاهللىهللل هللاتهنئتهتهللبالمعلعدهلل)سي  (هلل
هللإل هلل هللسعده هللسو  هللسومة هللهنعه هللما هللا،م  هللمن هللالتقطعا الذي

هللدينهتهللمنهللج ي ؟
هللالمرين هلل هللاالختياهلل هللسو هللهذا هللالحمي  هللالشيظهللسب  ساتب 

هللهللتهلْللكهلَل»الشكعكهللبقعل :هلل الطبينلكنهلل،رسانهللهللماهللب دهلل هللدسعتج
ا،هللأنهلليرزقنيهللابناهلًلأ،مي هللسي   هللليكعنهللا،م هللتذ يراهلًلبشهاداهلل
هلل)سي  هللسب ه( هللأاهللذ رههلل التعحي هلل،هللتعال  هللفكوماهللناداههللمناد 

هللهلل- هللحاضرًا هللأ  هلل ان هللقهادا هللهلل؛- ائباً هللبا،م  هللن ائهت هللفي  ان
ههلل سو هللأنهللا،هللهعهللاإلل هللاح ه هللاأنهللسي  هللسوي هللال و هللسب ج

هلل.«بن فح ن هللفوي هللهعهللا،هلل هللاالهللا
هللسوتهللأنهلل تنهللالنالاهللىهلل هلل-ا،يطعلهللسجنهللالقاهللئهللإذا

هللفيهللأنهللالم يحهللهلل-هلل تهللماهللفيهاهللمنهللتحريفهللاتب يأهلل صريحة 
هلل، هللفق هلل،ماههلل،فرهللإقعياهلل)سب ي(هللفيهللالنبعناهللالمزسعمةهلل سب  

هلل هلل»سن  هللالذي هللسب ي هللأسض ههعذا هلل« هللا ذلكهلل42/1)إقعيا  )
سنهللهلل-فيهللمعاضعهلل  يراهللهلل-هللحكتهللاألناجيأهللالتيهللي منعنهللبها

هللاأختاهللهللسبع هللالبشر  هلل  ائر هللفيهللسبادت  هللسي  هلل،هللاتذلود  دية
هلل هللهلل-منها هللالتم يأ هلل،بيأ هللإنجيو هلل-سو  هللمرق هللفي هلل:ماحكاه

هللأنهلل1/35مرق هلل)هلل«ا انهلليالو يهللهناك» هللافيهللإنجيأهلللعقا  )
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هلل هللاصو »هللالم يح هللهلل بتي  هللسو  هللج ا هلل« هللاأن هلل22/41)لعقا  )
هلل«،هللالالواهللفيهلل و هللالويأهللاقض  هللليالو يهللالجبأهللل إهللخر »

(هللفالم يحهللسب هلل،هلليالويهللبينهللي ي هلل  ائرهللسبادهلل6/12هلل)لعقا
هللا،هللالم منين.

يعب هللالنالاهللىهللالم يحهللالعاب هلل، هللهللتهلَلاإذاهلل انهلل ذلك هللفوهلِل
هللاالهلليعب انهللمعبعدههلل هللاَ،هللخالمهللال ماااتهللااألهللض؟

األنهللال نياهللالهللت ا هللسو هللحال؛هللفق هللداهللتهللال اائرهللسو هلل
فقر؛هللفاحتا هللاال هللال  تعهللهللسب ههلل هللاقوبتهللحال هللمنهلل ن هللإل هلل

إل هللم اس اهللابن هللفيهللَدينهلل ادهللي وب هللبيت  هللفماهلل انهللمنهللاالبنهلل
هللالععن هلل هللي  هللألبي  هللم   هللإالهللأن هللاإل،و  هللبقيت هللالمتشبع الم وت
هللالشيظهلل هللسوي  هلل بيرهللالم  هللسطان هللذهبياً  هللجنيهاً هللثمانمائة اأسطاه
هللإل هلل هللت ال هللال نين هللمحالوة هللهللأت هللالتي هللاابنت  هللالحمي  سب 

هللالذيهلل  هللالكافر  هللزاجها هللحينهللاال  ده هللاقر  هللابن  هلللرد هللق  ان هللأصرهللسو هللإ،وم .
هللي يهلل هللبين هللبها هللأدل  هللالتي هللسب ه هللال  تعهلل هللحجة لكن

عج هللالماَلهللألبي هلل انتهللاألقعىهللااأل،م  هللف فهلْل هللزاجت هللاأبيهاهلل
الكافرهللهعهللامت الهللمحمعدهلللماهللتعوم هللمنهلل ياتهللالقر نهللالكريتهلل
هلل افرينهلل هلل انا هللالع هللالعال ين؛ هللصحبة هللبح ن هللتعصي التي

هللإض هللفي هللاهللد هلِلجاه ين هللال هما هللدين ول هللسن ڃ  ﴿هلل:ه

ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ 

ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ 

ک ک ک ک گ گ گگ ڳ ڳ ڳ ڳڱ ڱ 
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 ﴾ ڱ ڱ ں ںڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ

هلل(.15-14لقمان:)
هلل،ن هللهللتعفيهللال  تعهللهللسب ههللإبراهيتهللفيهللالقاهراهللقبأهللبوع  

هللسمو  هلل هللمِحوة هللفي هللالتيفعئي  هللحم  هلل،رت هللفق  األهللبعين 
لع اىهللمنهللمرضاههللفيهللالم تشف  هللليوق هللا،هللاانتقوتهللإلي هللا

  هللاق هللأه ىهللال نياهللَسَومًاهللمنهللأهتهلل1918سزهللاجأهللفيهللسا هلل
هللابنج هلل هللإن  هللالعشرين  هللالقرن هللفي هللاإل،ومية هللالنهضة أسو 
هللسومانهلل هللأقهر هللأح ج هلل  هللالموك هللسب  هللسب ه هللسي   ال  تعهلل
هللفكراهللإنشانهللالبنعكهلل االقتالادهللاإل،وميهللالح يث هللاصاحنج

هللاز هللالتي هللحقيقةهللاإل،ومية هللإل  هللفكرا هللمن هللاتحعلت دهرت
هللبفضأهللمحاضرات هللام لفات هللالتيهللبوغتهللال وثينهلل تاباً.

 ماهللهللزقهللال  تعهللهللسب ههللبابن هللال  تعهللهللمحم هللسب ههللسب هلل
هللالهن ،ةهلل؛الموك هلل،عي را أ،تاذ هللاصاحنهللبجامعات  

هللاألبحارهللالعوميةهللالنافعةهللفيهللتقنيةهلل)تحويةهللمياههللالبحر(.
اهنيئاًهللل هللماهللق م هللألمت هللهللحتهللا،هللال  تعهللهللسب ههللإبراهيت هلل

الم ومةهللمنهللأبنانهلل هللان حلهللا،هللأنهلليشموناهللاإياههللبرحمت  هللإن هلل
هللجعادهلل ريت.

هلل* * *
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 لفونس إيتني دينيه أ )ناصر الدين(املستشرق 
هللأنهلليالأهللإل هللاإل،و هللفنانهللمعهع هلللنهلليكعنهللمفاجئاً  

 هلللفعن هللإيتينهللديني هللالذيهللتزينهلللعحاتجهللا اتنهللأهللينهلليعازيهللأ
هللمتاحَفهلل هللهللالب يعة هللالرفيعهلل؛امعاهللضهاأاهللابا هللبذاق  هللقاه ا

ج جهللبال خعلهللفيهللاإل،و هللانالرت .هللالمرهف هللالذيهللتع 
هلل ل  هلل ألفعن اج هللسا  هلل)باهللي ( هللفي هللديني  هلل 1861إيتان

ألبعينهللنالرانيينهلل اثعليكيين هللهللبياههللسو هللحنهللال ينهللاالترددهلل
سو هللالكني ة هلللي هللرهللفيماهللبع هللفيهلل ويةهللالفنعنهللالجميوةهللفيهلل

هلل هللما هللا،رسان هللباهللي   هللالفنيةهللفههرتهللمعهبت   غزتهللأسمال 
ج هللانهللالمعاهللض هللازاحمتهللالفنانينهللالمعهعبينهللفيهللأهللاقةهلل

هلل:التيهلل انهللمنهالتتعال هللسوي هللاألا،مةهللاالجعائزهللالمتاحف هلل
هلل هللالفضي هللفيالع،ا  هللنال  هللالمقا هلل المعرضهللالذي العالمي

هلل .1889سا هللهللبباهللي 
هللديني  هللقوقًاهللهللال نيعيةهللتعاليهللالنجاحاتهللفيهللحياا لتهلليب د

 وماهللهللط ِردمناًهلليعتوجهللفيهللجعانح هلل وماهللتحمأهللفيهللمعتق ه هللاي ا
الهللهللفطرت هللال عيةقو نهللالفكرهللفيهللصفحاتهلل تاب هللالمق ر هللف

تق هللهللسو هللتقبأهللفكراهللالغفرانهللالكن يهللب  هللالم يحهللالبرين هلل
هللفيهللفهتهلل هللايتي  هللالبابا  هللسالمة هللفكرا هللالكبير هلليرفخهللسقو   ما

هللفي هللأتباس  هللامراد هللال وهللالم يحهللق صهللمراده هللهأهلل سوي   
هلل؟فح نهللهعهللا،؟هللأ هللابن هلل؟هللأ هللهعهللبشر

:هلل يفهلليكعنهللالم يحهللإلهاً هللااإلنجيأهللديني هللت انلا تهلل
هللال اسة؟هلل هللبمعس  هللاال و  هللالالوا هللسوي  هللمعرفت  هللبع   قاه 
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هللاالهلل ح أهللبهماهلليعوتهللفوهللال اسةهللاتوكهللاليع هللذلكهللماأا»
)مرق هلل«هللاآل هللالإهلل؛االبنهللاالهلل ال مانهللفيهللالذينهللالموئكة

هلل.(13/32
هللإل هللاإلنجيأأهللهللجع هللماهللهلل لفعن هللديني  هللبالال مة فحصاب 

هللإلي هلل هللت ين هللحيث هللال و   هللسوي  هللالم يح هللسن هللفي  قرأ
ثتهللهلل( هلل2/4يعحناهللاألناجيأ هللفتمهرههللمراهللبممهرهللالعاقهللألم هلل)

هلل هللأخرى هللمرا هللتق م  هللالهللفي هللالذي هللالجافي هللالش ص صعهللا
هللهللتين هللهلليتعان هللسنهلللعنهللقجراهلِل هللثمراً هللبها هللفوتهلليج  هللانمر)أتاها

تبو هللالرزيةهلل ايتهاهللفيهللقالةهللالمرأاهللثتهلل هلل(20هلل–هلل21/19 هللمت هلل
-الكنعانيةهللالتيهللجانتهللت تشفيهللالبنتها هللفح،معهاهللالم يحهلل

لتهللهلل»:هللأق  هللالعباهللاتهللالعنالريةهللهلل-هللبح نهللالراايةهللاإلنجيوية
لي هللح ناًهللأنهللهلل...الضالةهللإ،رائيأأهلل،أهللإالهللإل هللخرا هللبيتهلل

هلل(.27-25/هلل15 هلل)مت هلل«هللهللي خذهللخبزهللالبنينهللايطراهلللوكو 
لفعن هللإيتينهللاققائ هللالقعلهللالذيهللين ب هللأدهللمنهللألتهللازا

 هللاالهلليبغخهللأباههللاأم هللإنهلل انهللأح هلليحتيهللإلي هلل»لعقاهلللوم يحهلل
هللا هللأيضاًهللهلل خعان إاأاالده هللنف   هلليكعنهللهلل حت  هللأن هلليق هلل فو

هلل.(1)(27هلل-14/26)لعقاهللهلل«توميذاًهلل
هلل هللاالبحثج هللال هللا،ةج هللأنهللأاصوتا هلليو الها هللإل هللنتيجة ديني 

هللتح» هللال هللالكاثعليكية هللاق هللال يانة هللاالمناقشة  هللالبحث تمأ
هلل ،عانهللأ انتهللاخوقيةهللأ هللتاهللي يةهللهلل–أههرتهللاألدلةهللالع ي ا
هللأ هلل، هلللغعية هللأ  هللسومية هللهلل]،وع ية[هللكوعجيةيأ  هللدينية أنهللهلل–أ 

                                                 
 هلل«أاهللاباهللااإل،و »أقعةهللخاصةهللبنعهللهللاإل،و  هللناصرهللال ينهللديني ؛هللنقوهلًلسنهلل(هلل1)

 (.92-88)هللص
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هلل.(1)«ضحةهللاالكاثعليكيةهللمآلىهللباأل و هللالع
سقو هللفيهللالبحثهللهللحاالهللديني هللالتغونهللسو هللقوق هللبإسمال

هللغيرائمهللالكبرىهللبأسياههللالعصعلهللإل هللالحقسنهللالحقيقة هلللكنهلل
مح اد هللاهعهللساجزهللاإلن انيهلله يهللالنبعاهللا،ناها هللفالعقأهلل

سن هاهللهللتسنهللال يرهللبمفردههللفيهلل ياهنهللالغيبياتهللالتيهلللاق
هللق هللمنهللالعقون.،بمنهللسقعلهلل

توفتهللديني هللحعل هللفعج هللالك يرينهللمنهللالحياهللىهللمنهللأبنانهلل
هللامنهتهلل هللفاستنقعه  هللاإل،و   هللفي هللضالتهت هللاج اا هللق  جن  

هللالوعهللدهللهي ليهللال هللمنهلل»ذيهلليقعل: إننيهللاستق هللأنهللهناكهلل الفاً
هللالكنهللخع هللاالنتقادهلل هللقوباً  هللم ومعن هللأيضاً هللاالن ان الرجال

هللالتغيير هللسن هللالتعنهللالناقئ هللسن هللاالبتعاد هللفي تآمراهللهلل؛االر بة
هلل.(2)«منعهتهللمنهللإههاهللهللمعتق اتهتهلل سو

هللي يهللتاقع هللهلل-هللديني هللبين هللهلل-ذاتهللمرا المجوةهلل»مجوة
هلليال هلله«اإل،ومية هللقهرية هللمجوة هللاهي هللم ومعنهلل  ا

هللاأاهلل هللفيهللمقالهللسنعان  هللمتمعناً هللفقونهللصفحاتها لماذاهلل»بيعن 
هلل.«اهللبيين؟أ،وتهللبعخهللاإلنجويزهللا يرهتهللمنهللاأل

هللأجا ا هللهللق  هللاأل» اتنهللالمقال: هلليتوم عنهللااهللألن بيين
هللمعاقرهلل هللألننا هللجعهرها  هللفي هللسومية هللمعقعلة هلل،هوة سقي ا
اإلنجويزهللنتبجحهللبحنناهللأ  رهللأهأهللاألهللضهللتشب اًهللبالعمأ هللسقي اهلل

                                                 
أقعةهللخاصةهللبنعهللهللاإل،و  هللناصرهللال ينهللديني ؛هللهللنقوًهللسنهللالمال هللهللال ابمهلل هللهلل(1)

 (.95صهلل)

هللسنهللالمال هللهللال ابم هللهلل(2) أقعةهللخاصةهللبنعهللهللاإل،و  هللناصرهللال ينهللديني ؛هللهللنقوً
هلل(.175صهلل)
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نهللموئمةهللألحعالهللجميعهللالشعع هللاساداتهتهللاأسمالهت هللتكع
سقي اهللدينيةهللصحيحةهلليقفهللبهاهللالم وعقهللأما هللال الم؛هللب انهلل

هلل.(1)«أنهلليكعنهللبينهماهللا،يط
هللأت انلهللهلل هللألفعن هللديني  الحمهللفيهلليكعنهللنهللسنهللإمكانية

هللفيهلل هللحقيبت  هللحمأ هللثت هللصاحنهللالمقال  هلليزست هلل ما اإل،و 
هللقطرهللالجزائرهللاا1884سا هلل هللفتنقأهلللمغر هللا هللميمماً لعربي 

هللم ائنها هللبين هللاناقش هللاتح ر هللمعايشهتهلل  هللفي هللمتحموً أهوها
هللحعلهللادينهت هللالم تشرقعن هللزسم  هللما هللبطون هللفا تشف ؛
هلل،بيأهللا»هلل:اإل،و  هللفي هللسقبة هللتقف هللال هللالمحم ية لعقي ا
هللفمنهللهللالتفكير هللالم تشرقين  هللمن هللالك ير هلليرا  هلل ان  ما

العقتهللنف  هللهللافيهلل الممكنهللأنهلليكعنهللالمرنهللصحيحهللاإل،و 
هلل.(2)«تفكيرحرهللال

أحنهللديني هللالجزائرهللاأهوها هللاأسجنهللب ينها هللاا،تعلنهلل
هلل هللسا  هللمنذ هللبع،عادا هللفيهلل 1905م ينة هللذهن  هللأسمأ هللافيها  

هللاا،تطاكهلل هللاالم يحية  هللاإل،و  هللبين هللالمقاهللنات إجران
هللت جيأهللمفاهللقاتهللمهمة هللمنها:

أنهللالنالرانيةهللالهللت تنكفهللسنهللتالعيرهللا،هلل)ياهع(هللسو هللهلل-
هللبينماهللالهلليج رؤهللم وتهللسو هللنحتهللأاهللهلل،تهللج هللانهلل نائ ها؛
هللالذي هللالالم  هلل،هللاألح  هللاهللصعهللا هللقبي   هلللتهلليكنهللل لي هللل 

هلل فعاهلًلأح .
                                                 

هلل(.402محم هللهلل،علهللا، هللناصرهللال ينهللديني ؛هللصهلل)هلل(1)
هللهلل(2) هللال ين هللناصر هللاإل،و   هللبنعهلل هللخاصة هللأقعة هللسن هللنقوً هلل أاهللاباهلل»ديني ؛

 (.99 هللصهلل)«ااإل،و 
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امنهاهللأنهللاإل،و هللهعهللدينهللالعوتهللاالحضاهللاهلل هللاأسجب هللهلل-
هلل هلل ازانعفا: هللالم يع هللفضأهلل»قعل هللبحن هللالقائأ هللهع هللاإل،و  نبي

العوتهللخيرهللمنهللفضأهللالعبادا.هللفحيهللهللئي هللدينيهلل بيرهللأاهللأيهللق هلل
ا هلل انتهللل هللالجرأاهللأنهلليقعلهللم أهللهذاهللالقعلهللمنهللالق اا،ةهللالعم

هللالمتين؟  هللالفاصأ هلل(1)«القعي هللقكوت هللاق  الكوماتهللهللتوك 
هلللحضاهللاهللالم ومينهللالتيهللينقأهللديني هللنماذ هللمنهلل النبعيةهللمنطوقًا
هللاالجغرافياهلل هللاالفوك هللاالرياضيات هللالعماهللا هللفنعن هللفي إب اسها

هلل فيهللفجرهللأاهللاباهللاالطنهللاالجراحة هللاهيهللسوع هللا،تقتهللمنها
هللالح ي ةهللاانطوقته هللاق  أدهشتهلل أهللتوكهللالعجائنهللسقعلهلل» 
هلل.(2)«حت هللفيهللأسنفهللأيا هللس ائهتهلللإل،و أاهللاباهلل

هللالم ومين هللفيهللحضاهللا هللأدهشهللديني  هللمنهللهلل امما هللهلل ه ما
هلليتغن هلل هللالغر  هلل ان هللفبينما هلل  هللالم ومين هللسن  هللالفرا،ية قيت

هلل،ان هللالعالهلِلهللتبفرا،ية هللفإن هللهيورهلللعي ؛ هلل،انت هللباهللتومي ت
هلل هلل»سقائ هتالشرقيعنهللا»يقعلهللفيهلل تاب  العر هللهتهللالذينهلل«:

هللسو هللالفضأ هللإليهت هللهلل يرجع هلل،ادات هللفيهللأاهللابا افر،انها
ثتهللهلل هللاتوطيفهاهللنةفيهللتع يأهللساداتهتهللال شهلل القرانهللالع،ط

هللهللقةهللالعالفةهللهللتعويمهت هللإلهلل اتهذينهللنفع،هت  هلل االرفعةهللبها
هلل.(3)«النبأاحيثهللاإلن انيةهلل

                                                 
هللسنهللالمال هللهللال ابم هللهلل(1) أقعةهللخاصةهللبنعهللهللاإل،و  هللناصرهللال ينهللديني ؛هللهللنقوً

 (.105صهلل)

هلل(.372محم هللهلل،علهللا، هللناصرهللال ينهللديني ؛هللصهلل)هلل(2)
هلل(3) هللهلل هللسن هللنقوً هلل هللديني ؛ هللال ين هللناصر هللاإل،و   هللبنعهلل هللخاصة أاهللاباهلل»أقعة

هلل(.106 هللصهلل)«ااإل،و 
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ايضر هللديني هللم وهلًللذلكهللال ومهللالرفيعهللبماهللصنع هللااليهلل
 (هللحينهللحاصرهلللويطوة هللفحهلل،وتهللإلي هللالموكةهلل1139بةهلل)قرل

بيَرنجيرهللأنهلللي هللمنهللالمراناهللاالفرا،يةهللأنهلليحاهلل هللالفاهللرهلل
هللا فهلل هللقرلبة هللإل  هللاألن ل ي هللاألمير هللفرجع هلل  هللامرأا النبيأ

هللليكعنهلَل(1)سنها هللهلل  هللأ،اتذا هللحضاهللت  هللاأبناَن هللال ومهللأاهللابا في
هللفي هللالنبيأ  هللساليهللاًهللخاصر تعجن هللاالح راهللاً هللاأللت مو ه

،ياحةهللدينيةهلل»الق هللميشعنهللفيهلل تاب هللهللشععهللهللبال يبةهللمناال
هللالمشرق هلل»في هللال الهلل«: هللإل  هللبالن بة هللالمحزن هلللمن إن 

هللمبادئهللهلل؛الم يحية هللسومعها هللالذين هللهت هللالم ومعن هلليكعن أن
هللال يني هلللورحمةهللهلل الت امح هللاأل بر هللالنامعر هللهع الذي

هلل.(2)«ااإلح انهللبينهللاألمت
يراهللاصوتهللإل هللمحطتهاهللاألخسنهللالحقيقةهللهللحوةهللالبحثهلل

هلل هللسا  هلل1913في هللأسون هللحين هلل  هللفيهللأ  هللإ،وم  لفعن هللديني 
م ينةهللالجزائرهللفيهللحفأهللبهيهللحضرههللمفتيهللالجزائر هللات م هلل

هلل هللاقال: هللال ين  هللاإل،و »بناصر هللاستناقي هلليكن الي هللهلللت
 الال فة هللبأهللسنهللدهللايةهللتامة هللادهللا،ةهللتاهللي يةهللسميقةهلللعيوة

سرفتهللاإل،و هللفحح  تهلل» هللاقال:هلل«األم هلللجميعهللال يانات
هللاميأبانج ف هلل،ت هللفيهلل تا هللا، هللفعج ت هللهلل إلي  ذا هللنحعه

هللخير هلليكفأ هللما هللفي  هللااج ت هللالبشر  هلللعمع  اإلن انهلل ه اية
هللامادي هلل هللا، هللاًهللهللاحيًّا هلللعبادا هللاألديان هللأقع  هللأن  هللفاستق ت  

هلل«.ارهللالمألؤسو هللهللهللاًهللاأسونتهللذلكهللهلل،مي هلل  اًهللت هللديناات ذ
                                                 

هلل(.379محم هللهلل،علهللا، هللناصرهللال ينهللديني ؛هللهللصهلل)هلل(1)
هلل(.388المال هللهللال ابم؛هللصهلل)هلل(2)
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ناصرهللال ينهللا،تهللسو هللم م ؛هللفبع هللإ،وم هلل تنهللناصرهلل
هللالتيهللتذ هللسنهللاإل،و هللال ينهلل مجمعسةهللمنهللالكتنهللالرائعة

 هللاق هلل تب هللهلل«محم هللهلل،علهللا،»اتنالره هللافيهلللويعتهاهلل تاب هلل
هللالجزائري هللص يق  هللمع هللباالقتراك هللإ،وم ؛ هللمن هلل،نتين هللبع 

 هللافضحاهللفي هلللرائمهللالم تشرقينهللإبراهيتهللباسامر ،ويمانهللبن
هللالمعضعسي هلل هللالحياد هللفي هللدسعاهت هللازيف هللالتحليف  في

هللالم تشرقعنهللفيالالراهللالذ»فد هللالر،علهللإنماهلل يهللقي ه ،يرا
هللجر هللهاهلل هللقفا هللسو  هللأقيت هللق  هللالعهللق هللمن هللصرا هلللذاهلل«هع  

هلل: هللفوتهلليضمنهاهللفيهللمراجع أسرضهللناصرهللال ينهللسنهلل تاباتهت
هللالقاهلل» هلليج  هللتوكهللهللئلن هللمن هللقيئاً هللال فر هللهذا هللدفتي بين

هللالتيهلل هللال نة هلله   هللسو  هللتعمأ هللالتي هللالغالية المذاهنهللالغربية
بماهلللهتهللمنهللهللم تشرقعنهللالمعاصرانالقغفهللبهاهللحباًهللأالئكهلل

هللب كهللمنهللالرأيهللأاهلل رين هللهع هللبكأهللما سو هللأنهللتوكهللهلل؛ را 
هللق هللأتاحتهلللناهلل هللالطريمهلل.. المبت ساتهللالتيهللدخوتهللسنهللهذا
هللق ي اهلل هلل راهية هللالي ا هللأحياناً هلل انت هللأنها هللسن هللنكشف أن

هللتويمهللهلل؛لإل،و  هللاال هللالعوت  هللابين هللبينها هللالتعفيم يالعن
هلل.(1)«بعالرناهللهذا

صرهللال ينهللبالمراجعهللاإل،وميةهللاألصيوةهلللق هللا،تب لهاهللنا
هللالبقاتهللابنهلل،ع هلل- هللابنهللهشا  هلل،يرا ا شفهللهلل-هللاب اصة

 هللاياليبهاهلليرارهللالذيهلليعطنهللأقو هللالم تشرقينسنهلل،رهللالف
هللبد هللي منعن هللفهت هللالقوت  هلليحتيهلل»بجنعن هلل.. هللالعك  منهج

                                                 
هلل(.54-53المال هللهللال ابم؛هللصهلل)هلل(1)
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هللفيقوبهاهلل هللاألنبان  هللاأص ق هللاألخباهلل هللأاثم هللإل  ]الم تشرق[
هللإل هللسك ها هللا وماهلل ان قعيةهللهلل–ب تهللهلل؛ال برهللأاثمهللمتعم اً

هللمب أهللهلل-جامحة هللسو  هللمعتم اً هللذلك.. هللفي هللالبراسة هللفي الر بةج
هللاالمهعهللهلل هللسيعبهت هلل تمان هللسو  هلليعموعن هللالبشر هلل)إن يقعل:

هلل(1)«بنقيضها( هللاضر  هلل  هللال ين هللماهللناصر هللمنها هللأم وة  لذلك
هللالذيهللاصفهلل هللهنريهللالمان   هللالبوجيكي هللالم تشرق صنع 

هللهللملسو هيلع هللا ىلصالنبيهلل هلل تاب  هللصادقاً؟»في هللمحم  هلل ان هللهأ هللأ عل؛هلل« بحن 
هلللماهللجانهللفيهللال نةهللسنهللزه هللالنبيهلل العلهللجعس  هللهللملسو هيلع هللا ىلصسك اً

هلل.  ا  راهللصيام  هللاقوةهللالطعا هللفيهللبيت 
هللاصف هللالمان هللمن هللي تح بحن هللهللملسو هيلع هللا ىلصهللالنبيهللا ذلكهلللت
ٻ  ٻ  ٻ   ٻ  ﴿ن ا  هللافمهللفهم هللالمعكعرهلللقعل هللتعال :هلل

هلللماهلل(هلل20)المزمأ:هلل﴾پ  پ  پ  پ   ڀ  ڀ  ڀ اسك اً
هللمنهللتعهلل هللق مي هلللطعلهللالقيا .هللملسو هيلع هللا ىلصهللالعطراهللجانهللفيهلل،يرت 

هللهذا هللمقابأ هللالم تشرقينهللهلل؛افي هللمن هللالمنالفين فإن
هللالشهيرهلل هللالم هللع هللقعل هللمنها هللمضادا  هللقهادات ،جوعا

هلل هلللعبعن: هللبعممةهلل» ع،تا  هللتق هلل هللالرجال هللقيمة هلل انت إذا
أسمالهت؛هللفإن هلليكعنهللمنهللالم تطاكهللأنهللتقعل:هللإنهللمحم اًهلل انهلل

هلل.(2)«منهللأسمتهللالش الياتهللالتيهللسرفهاهللالتاهلليظ
هللألف م هللاال ينهلل تاب هللديني هللا أقعةهللخاصةهلل»هلل:فيهللالفكر

                                                 
هلل1) هلل( هللسن هللنقوً هلل هللديني ؛ هللال ين هللناصر هللاإل،و   هللبنعهلل هللخاصة أاهللاباهلل»أقعة

هلل(.128 هللصهلل)«ااإل،و 
هلل(.358محم هللهلل،علهللا، هللناصرهللال ينهللديني ؛هللهللصهلل)هلل(2)
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هلل هللافي هللقراهللم هنهلللماهللأسجب هللفيهللاإل،و  «بنعهللهللاإل،و 
هللا هلل ذلك هللالغر »أل ف هلليراه هلل ما هللهلل،علهلل»اهلل«الشرق محم 
 إنكهللفيهللاادهللانحنهللفي»ن هللاا تاب هللفيهللالردهللسو هللالمهلل «ا،

هلل«.ااد
هللا هللاهي هللالكتن  هللمن هللاألد هللمجمعسة هللفي حيااهلل»ل يني 

هللالالحران هللسنتر»اهلل «ال را »ا« هللاأللعان»اهلل «قعر هلل « فات
هلل«.هللبيعهللالقوع »اهلل «لعبةهللاألضعان»ا

هلل تن هلل خر هللهللاأما هلل«الحجهللإل هللبيتهللا،هللالحرا »ديني   هلل 
  هللثتهلل1929فق هلل تب هللقبأهللافات هللبشهعهلل هللفق هللحجهللفيهللسا هلل

هللالكتا هللالذي تنهلل هللاألميرهللقكينهللأهلل،ونهللبحن هللهللهذا اصف 
 هللفي هللنق اًهلللوكتاباتهلل هللاق «العالر منهللأب كهللماهلل تنهللفيهللهذا»

هللسنهلل هللاال،تشراقية هللاضمن هللحوة هللفياضةهللهللديني هللالحج  مشاسر
هلل.ملسو هيلع هللا ىلص مرت هللبينهللجنباتهللالبيتهللالعتيمهللاأما هللقبرهللالنبيهلل

هللسا هلل هللمن هللاألخير هللاأل،بعك هللقم  هللتغين هللأن اقبأ
هللانقأهللهلل  1929 هللالفرن ية  هللمر،يويا هللفي هللال ين هللناصر تعفي

هللبع،عادا هللفي هلللي فن هللالجزائر هللإل  هلللعصيهلل؛ج مان  :هللت إنفاذًا
هلللبقاًهلل» هللجنازتي هللتشيع هللأن هللألننيهللهلليجن هللاإل،ومية  لوتعاليت

ا ر،تهللهلل إخوصهللمنذهللس اهلل،نعات استنقتهللاإل،و هللبكأ
هللأنهلل هلليجن هلل.. هللاإل،و  هلللتمجي  هللامجهعداتي هللمنجزاتي  أ

هللالتيهلل ت فن هللبع،عادا هللبم ينة هللاإل،ومية هللالمقبرا هللفي ج تي
هلل.(1)«أنجزتهللفيهاهللالق تهللاألسمتهللمنهلللعحاتي

                                                 
  ط هللسو هللقبكةهللاإلنترنت.هللانمر:هللموتق هللالبشاهللاهللال سعي.منشعهللهللصعهللتهاهللب(هلل1)
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هللالق هللديني  هللا، هللال اسةهلل»هلل:ائأهللحت هللمن هللاإل،و  هللأ   لق 
هللإذهللهعهلل هلللكأهللزمانهللامكانهلل  هللصالح  هللدين  هللأن  األال هلللمهعهلله

 هللاهعهللالفطراهللالهللت توفهللفيهللإن انهللسنهلل خردينهللالفطراهلل هللا
هلل.(1)«الحضاهللاهللاتلهذاهللصالحهلللكأهللدهللجةهللمنهللدهللج

هلل
هلل

هلل*هلل*هلل*

                                                 
هلل(.هلل345)هللص ناصرهللال ينهللديني هللمحم هللهلل،علهللا، هلل(1)
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 بولد فايسليو (حممد أسد)
و هللبعي اًهللفيهللفهم هلللإل،هللليعبعل هللفاي لتهلليكنهللاليهعديهلل

هللفيهللب ايةهللالقرنهللالعشرينهللفيهللمعلن هللالنم ا هللسماهلل انهللهللائجاً
ا يرهاهللمنهللبو انهللأاهللابا هللحيثهللتشيعهللصعهللاهللنمطيةهللمغوعلةهلل

هللبالكتاباتهللاالتجييشهللالفكريهللهللفتئتهللسو ت هللتحثراً الم ومين
هللالذيهللأفرزت هللالحرا هللالالويبيةهللسنهللاإل،و .

ثتهللهلل الفو فةهللاالفنهللفيهللجامعةهللفييناليعبعل هللفاي هللدهللرهلل
هللسمأهللمرا،وهلًللع الةهللأنبانهللاليعنايت هللتوغرا .لوالحافة هللااتج هلل

دساههللخال هللال  تعهللهللداهلليانهلللزياهللت هللفيهللالق رهللفيهللسا هلل
هللزياهلل1922 هللأال هللفكانت هللاإل،ومي هللهللات    هللالمشرق إل 

هلل هللخاض هللالق ر هللفي هللاجعده هللاخول هللمنهللليعبعل  الك ير
هللالحعاهللاتهللمعهلل هللياليهعدالشعنهللاليهعدهللحعلهللأحقيةهللإخعان 

هلل هللأهللضهللفو طين  هللبح،في هللفاجحهت هللالتيهللئالكت هللالمنطقية وت 
هللاألهللض هللهذه هللسو  هللالحضاهللا هللبنان هللالعر هللإل  هللأ  تهلل،بم
هللهللفخهلل هلللق  هللا رامة  هللبحرية هللسويها هلللوعيش اا،تحقاقهت

،رقةهللاألهللضهللمنهللأصحابهاهللتحتهللهلل-هلل تهلليهعديت هلل–ليعبعل هلل
هللذهلليعةهللسنالريةهللبغيضة.

هلليكنزههلل هللما هللإل  هللنبهت  هللليعبعل  هللحياا هللفي هللمهمة محطات
هلل نانهلللوعالتهللسنها هللاب اصةهللالغر هللالذيهللاإل،و هللمنهللقيتهللال

منهللالقيتهللاالمعاني هللهللاهلًلفق هللبع هللالحر هللالعالميةهللاألال هلل  ير
اتحعلهللالنارهللإل هللاالنغمارهللال نيعيهللاالبحثهللسنهللالرخانهلل

هللاالمالالحهللال اصة هللاتنا،يهللالقيتهللال ينيةهللاالراحية.



- 69 - 
 

هلل هللالق ر هلليالوعن هللهللليعبعل هللهللأىفي هللاهت الم ومين
هللالح هللهذه هللأنهللفت انلهللسنهللفائ ا هللا يفهلللها ر اتهللالج  ية 

هلل:هللأماهلل انهلل تهذ هللالراا هللا،حلهللص يق هللالعجعزهلل)الحاجي(
هللال هللمنهللذلكهللاال تفانهللب اسةهللصفانهللهللاحي؟هللاألَهلل

هللاالرااهللمعاً هللف هللالج   هللا،هللخوم هللبب الة: هللالرجأ حجاب 
إجابةهللأيح نهللأنهللتعب ههللأهللااحناهللاتمتنعهللسنهللذلكهللأج ادنا؟هلل

هللفق هلل شف هللليعبعل   هلللرج هلللها هللسنهللثنائيةهللمقنعةهللقافية  تهللل 
هللإذهللالهللفالأهللبينهما هلل الربطهللبينهللالرااهللاالج  هللفيهللالقر ن 

هللفاإلن انهللهللااهللاج  هلليترابطانهللبغيرهللتناقخهللاالهللانفالال.
ئعةهللسن هللالغربيينهللهللفخهللليعبعل هللاال،ت و هلللوفكراهللالشا

التيهللتربطهللبينهللاإل،و هللاماهللتعاني هللبودهللالم ومينهللمنهللمماهرهلل
هللاهللأىهللأنهللال هللاالت وفهللالتقني  هللااإلنالا التحخر هللمعضعسية

هللسو هلل هللفعكف هللسوي   هللاااللوك هللالقر ن هللقرانا هللسوي  يفرضان
هللل مشم هلل هللزياهللت  هللخول هللالكتنهللاإل،ومية هللمن هللا يره قرانت 
ليكتشفهللالبعنهللالكبيرهللبين هللابينهلل تنهللأهأهللالكتا  هللفالقر نهلل
هللأبعهللالبشريةهلل هللفوي هللفي هللخطيئةهللأصويةهلليرتكبها ي توفهللسنها 

هللإ هللبع ه هللمن هللالبشري هللالجن  هللفتكبأ هللال اسة هلل د  هللقيا  ل 
فيعل انهللم ربوينهللبال طيئةهللمعاقبينهللسويها هللاهتهللالذينهلللتهلل

هلليحضراها هللالتهلليكنهلللهتهللهللأيهللفيها.
هللالع،يطهللهلل الي هللفيهللاإل،و هللهللجالهللدينهلليقعمعنهللب اهلل

هللفما هللانزاالً  منهللأح هلليغفرهلللومذننهللهللبينهللا،هللاخوق هللصععداً
هللمنهللخول هلل هللإل هللا،يطهلليرفع هلللوعب  هللمنهللحاجة هللاما هللا،  إال

هللإل هللا،.هللدسعات 
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هللالنم اهللاهعهلليحمأهللالك يرهللمنهلل هللجعهللليعبعل هللإل هللالن 
هلللفت هللاق  هللبالم ومين  هللااإلسجا  هللاالحن هللالعد هللتمعاني

هلليمتازانهلل انتباه هللقيتهللالع الةهللاالجتماسيةهللبينهللالم ومينهللاما
هللالتعاضعهلل هللاجميأ هللالمعشر هللالين هللالضيافة هلل ر  هللمن ب 

هللاألاهلل هلللوفكرا هللخوفاً هللاالب الة؛ هللالااالالفان هللال ائ ا تيهللبية
هلل هاهللساهلليةهللق هللت تالغرهللالم ومينهللب بنهللت وفهللبودهت هللف

هللسنهللهللااهللالمعضعسيةهللااإلنالا .
هلل هللسا  هللإل هللهلل 1924في هللألي ا هللازاجت  هللليعبعل  ساد

فيهللالعراقهللا،عهللياهللامالرهللهللمعاهلًلهللاالمشرقهللمنهللج ي  هللاتطعف
هللإح ىهللاهللافو طين  هللسم ا هللمع هلليعماً هللالقطاهلل هللسربة جمعت 

لهللبقيمةهللالع ل هللالقرىهللاتاجرهلليعنانيهللاتهتهللاإل،و هللباإلخو
هللالكتا  هلل هللأهأ هللن ان هللمن هللالم ومين هللبزاا  هلللذلك اا،ت ل
هللفحجاب هلل هللالكتا   هللأهأ هللبرجال هللالزاا  هللمن هللبناتهت امنعهت

هللحاليف هللبجعا  هلليتزا هللألمعيهللالعم ا هللحين هللالم وت :
الكتابيةهللفإن هلليحتر هلل أهللمنهللت منهللب هللمنهللاألنبيان هللفونهللي ذيهلل

منهت هللقععهللهاهللالرهيف هللالنهللي ت يرهللحفيمتهاهللبإهانةهللااح هلل
هللسو هلل هللتقعى هلللن هللفالم ومة هللصحيحاً  هلليكعن هلللن االعك 
هللت تطيعهلل هللاال هللبنبيها  هللي من هللال هللالذي هللالرجأ هللإهانة تحمأ

هللال فاكهللسن هللأما هللالرجأهللالقعيهللالذيهللق هللي ذيها.
هلليبجهلل هللأن هللقهلَلحوهلْلهللاليعنانيجهللهللأ هللاقبأ هللاألاالدهللهللأ مأ  العم ا:

هلليتعاهللضهلل هللاإل،و  هللبححقية هللااستقادنا هلل بانهت  هلليتبععن بالعادا
هللتز هلليمع هللال هللحت  هللالم ومين هللبغير هللبناتنا هللايج أاالدهنهلل ين

هلل ينهللنراههللبالوً.ب
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هلل هللبقعل : هللالمشه  هللهذا هللسو  هللأ،  هللمحم  امراهلل»يعوم
أخرىهلل ماهللح رهللليهللمعهللذلكهلل)الحاجي(هللالهِر هللفيهللالق ر؛هلل

هلل.(1)«قعرتهللأنهللباباهلًلج ي اهلًلإل هللاإل،و هلل انهلليفتحهلللي
العأهللمنهللأهتهللاألبعا هللالتيهلل يرتهللليعبعل هللإل هللمحم هلل

هللت هللجويأعرفجهللأ،  هللسالت هللسو  هللااألزهرهلل؛  هللمالطف هللي لشيظ
 هلل ماهللأتااهللجرتهللبينهماهللالك يرهللمنهللالحعاهللاتإذهللهلل (2)المرا ي

هللفيهلل هللالعومية هللاالحوقات هللالمحاضرات هللإل  هللاال،تماكج ل 
هلل َأهللماهللتعوم هللفيهللال قافةهلل األزهرهللالعصعَلهللإل هللحقيقةهللتجناقخج

هلل هللاإل،و هلل»الغربية: هللجعوعا هللالذين هللهت هللالم ومعن هلليكن لت
هللالم ومينهللهلل سميماًهلل هللجعأ هللالذي هللهع هللاإل،و  هلل ان هلللق  بأ
نهللأصبحهللإيمانهتهللسادا هللاانقطعهللسنهللأنهللأإالهللأنهتهللماهللهلل؛سممان

هللمنهاجاًهلل هللخبتهللهلليكعن هللحت  هللاإدهللاك  هللبعسي هلليتبع هللالحياا في
هلل هللاهللان هلل انتهللمن هللالتي هللال وقة هللال افعة هللالقعا م نيتهت هللتوك

هلل«.اأف حتهللالمجالهللإل هللاال،ترخانهللاالعقتهللااالنحطا هللال قافي
:هلل يفهللكرهللفيهللاإل،و هللج ياً هلللكن هللت انلليعبعل هلليفب أهلل

أنهلليتنازلهللسنهلل أهللثقافت هللهلل-هلل ياهعهللالرجأهللالفطنهللالذهلل-ل هلل
يجعلهللفيهللطراهللماهللفهلل؟ هللايتبعهلل يرههللمقو اًهللفيهلل أهللقينافكره

 هللفحجاب :هللإنهللمعمتهللالبشرهللمقي هللخالرههللسو هللالشيظهللالمرا ي
هللهتهلل هللاقويوعن هللاالمالالح  هللاالشهعات هللبالنعازك هللتفكيره في

هللالعهللالقا هللفيهللذااتهت  دهللانهللسو هللفهتهللالالعتهللالذيهلليال هلل
تركهلللكأهللااح هللمناهللأنهلليتابعهللماهلليميأهللإلي هللف ادههلللعصوناهللإل هلل

                                                 
 (.187الطريمهللإل هللمكةهلل هللصهلل)(هلل1)

  .1928قبأهللأنهلليغ اهللهللحم هللا،هللقي اهلًللألزهرهللفيهللسا هلل(هلل2)



- 72 - 
 

اتهللنراهاهلليفعض هللأخوقية هللالماهللا،تطعناهللاالتفاقهللسو هلل،وع 
هللأن هلل هللادس هللبعضنا هلللع هللتعقي اً هللالعضع هللا،يزداد هلل،عية  جميعاً

ار هللقذاذهللسو هللالقاس ا هللاأن هللمتنعهللهللبماهللالهلليعرف هلل،ائرهللالن
لق هللأهلل،أهللا،هللاألنبيانهللبالمنهجهللاإللهيهللحت هلليحميهللالبشريةهللمنهلل

هلل.(1)ه النهللات بطاتهلل،عاهتهللقذاذ
هللاالقاهراهلل هلل  مشم هللاإل،و  هللسعاصت هللبين هللليعبعل  تنقأ

اههللااصأهللإل هللذجهللىهللجبالهللأفغان تانهللمعاصوًهللماهلل،م هللهلل ابغ اد
هللاح يثهللهناك» هللهنا هلللإل،و هللمنهلل ومة هلل«اال تشا هللالبطين

لي اهللالتيهلل انتهللتقرأهللالقر نهللمع هلل هللفتعصأهللبم اس اهللزاجت هللأ
هلل هللبقعل : لق هللأخذتهللاآلنهللصعهللاهلل»إل هللنتيجةهللمهمة هلليو الها

هللأذهوتنيهلل هللحا،مة هللنهائية هللبطريقة هلللي هللتمهر هلللإل،و  متممة
هللهللأيتهللأماميهللقيئاًهللهلل...أحياناًهلل هللهن ،ياًهللهلللق  هللبنان هلل هلل اموًهللهلليشب 

هللسناصره هللبعضاًهلل تتمت هللمتنا مة هللبعضها هللفي هللبطريقة هللنافأ هلل ال
هللي هللقيناال هللإل  هلل.فتقر هلليضيفان. هللا،كينة هللالمرنهلل اتزان سو 
هللفيهللحبهللقععهللاًهلل هللهع هللافراض  هللاإل،و  هللنمرات هللفي هللما هلل أ ن
هلل.(2)«محو 

لتهللهلل-بمقتض هللالقر نهللهلل-أنهللا،هلل»ا ذلكهلللحظهللليعبعل هلل
يطونهللخضعساًهللأسم هللمنهللجاننهللاإلن ان هللبأهللخالنهللسقو  هلل
إن هللالهلليقفهللبعي اًهللسنهللماليرهللاإلن ان هللبأهللإن هلل)أقر هللإلي هللمنهلل

هللاإليمانهللحب هللبين هللفاصأ هللخط هللأي هللير،ت هلللت هللإن  هللالعهللي (  أ

                                                 
هلل(.196(هللانمرهللالطريمهللإل هللمكةهلل هللصهلل)1)
 (.242المال هللهللال ابمهلل هللصهلل)هلل(2)
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هلل.(1)«اال وعكهللاالجتماسي
اتكاموتهللالالعهللاهللسن هللليعهللبعل هللحينهللهللأىهللأنهللالشريعةهلل
اإل،وميةهللتراسيهللمالالحهللالجميع هللاأنهاهلللتهللتعضعهلللمالوحةهلل

هللأجهلل هلللوعالت هللق مت هللاأنها هللال العص  هللسو  نمعذجًاهللأح 
هلللكن هللالم ومين  هللااقع هللسن  هلليعبر هللال هللسميماً هذاهللهللحضاهللياً

سو هللا،تعاداهللداهللهللاألمةهللالم ومةهللينبئهللبق هللاهللفائقةهللالنمعذ هلل
هللفيهللبنانهللالحضاهللا.

 هلل1926هللجعهللليعبعل هللإل هللألمانياهللفيهللالنالفهللال انيهللمنهللسا هلل
هلل هللتفكيره  هللي تغرق هللاإل،و  هللفي هللأدانهللاياالتفكير هللسن هللحت  شغو 

هلل.سمو هلل الحفي
تفررهللليعبعل هللفيهللاج هللثريينهللقاهلل اههللهلل فيهللقطاهللهللبرلين

فومحهللاجعماًهلليوفهللاجهيهما هللبأهللايوفهللاجعههللهللسربةهللالقطاهلل 
الغن هللالباديةهللهللالر ا هللجميعاًهللهلل تهللح نهللموب هتهللاسوماِتهلل

بموحمت  هللفنمرتهللإليهتهللموياً هللهللألي اهللسويهت هللاأامحهلللزاجت 
ثتهللأ  تهللل هللصحةهللموحمت هللفيهللتعا،ةهلله النهللااجعمهت هلل
احينهللاصأهللإل هللبيت هللأهللادهللأنهلليغومهللالمالحفهللالمفتعاهللسو هلل

ژ  ڑ    ﴿:هللتعال هللا،ههللإل هللقعلهللههللي هلَلنمرجهللهلل بملاالت ؛هللف

قرأهللال عهللاهللإل هلل خرها هلل هلل(التكاثر)هلل﴾ڑ  ک  ک  ک  ک  
هلل هللألي ا هللفيهللالقطاهللأل»ثتهللصرع: هللهللأيناه هللجعا هللما ..هللي هللهذا

هللأنهللالكتا هللالذ يهلللق هللسرفتهللاآلنهللبالعهللاهللالهللتقبأهللالج ل 

                                                 
 (.242ال ابمهلل هللصهلل)المال هللهللهلل(1)
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هلل تاب هلل ان هللي ي هللفي هللب  هللمم كاً هللا،هللاًهلل نت هللمن هللب  هلل معح 
اضعهللبينهللي يهللاإلن انهللمنذهللأ  رهللمنهللثوثةهللفبالر تهللمنهللأن هلل

هللأنهلل هللباإلمكان هلليكن هلللت هللقيًئا هللبعضعا هللتعقع هللفإن  هللقرًنا  سشر
هللالمعق يالب هللهذا لق هللسر هلل هللاآلليهللحهللحقيقةهللإالهللفيهللسالرنا

هللااألزمنة هللالعالعهلل هللجميع هللفي هللالتكاثر هللهذاهللهلل النار الكن
التكاثرهلللتهللينت هللقطهللمنهللقبأهللإل هللأنهلليكعنهللمجردهللاقتياقهللإل هلل

هللاألقيان هلل أهللهلل امتوك هللهللؤية هللحجبت هللموهاا هلليالبح هللأن اإل 
أ  رهللمنهللاليع ..هلللق هللهللاهلًلا  هلل قينهلل خر..هللاليع هللأ  رهللمنهللأم 

هللإن انهلل هللمن هللإن انية هللحكمة هللمجرد هلليكن هلللت هللهذا هللأن سرفت
هللفمهماهلل هللالعر هللالنائية  سالهللفيهللالماضيهللالبعي هللفيهللجزيرا
 انهللهذاهللاإلن انهللسو هللم أهللهذاهللالق هللهللمنهللالحكمة؛هللفإن هلللتهلل

هللأ هللاح ه هللي تطيع هللهذاهلليكن هللب  هلليتميز هللبالعذا هللالذي هلليتنبح ن
هلل.(1)«القرنهللالعشران
انطومهللليعبعل هللإل هللهلل  1926 رهللمنهللأيا هللسا هللأفيهلليع هلل

ص يمهللهن يهلليرأرهللالجاليةهللالم ومةهللفيهللبرلين هللفح،وتهللبينهلل
زاجت هللبع هلل)محم هللأ، ( هللثتهللأ،ومتهللهلل ص يقجهللهللي ي  هللا،ماه

هماهللأحم هللإل هللالمشرقهللاإل،وميهللمنهللأ،ابيع هللا ادهللاهللمعهللابن
هللليحجهللفيهللسا هللج ايقابأهللالموكهللسب هللالعزيزهللهلل  1927 ي  

هللحم هللا،هللالذيهللأن هللب هللاا،تمعهللإلي هللقبأهللأنهلليرحأهللإل هللليبياهلل
هللإخعان  هللالم تعمرهللهللالم ومينهللليشاهللك هللض  جهادهت
هللثت هللهللهللحأهللاإليطالي  هللليعمأ هللبا  تان  هلللمعه هللإل  هللئي ًا

                                                 
 (.251-250الطريمهللإل هللمكةهلل هللصهلل)هلل(1)
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هللالهعهلل هللفي هللفيهللال هللا،اتهللاإل،ومية هلللبا  تان هللمن اباً هللثت  
هللتح اهللفيهللنيعيعهللك.األمتهللالم

اتفدرغهلللوتدحليفهللاستزلهللمحم هللأ، هللالعمدأهللال بوعما،دي هلل
م ددتغوهلًلمعرفتدد هللبطريقدددةهللاالمحاضددراهللاالتعريددفهللباإل،ددو  هلل

المجتمعهللالغربيهللفيهللالتفكير هللام تعيناهلًلبمعرفتد هللبالع يد هللمدنهلل
األهللداهللااأل،دددبانيةهللالبعلعنيدددةهللاالعبريدددةهللاالعربيدددةهللا هلل الوغدددات

صددد يق هللم دددتحقاهلًللعصدددفهللهللفكدددانهلل البرتغاليدددةهللااإلنجويزيدددةا
مدداهللمددنهللأحدد هلل»هلل؛هللإذهلليقددعلهللسندد :ال ددفيرهللاأللمددانيهللمددرادهللهعفمددان

محمدد هللأ،دد هللفدديهللهللئددةهلل،ددنةهللاألخيددراهللأنهلليبددز هللاا،ددتطاكهللخددولهللالم
هلل. (1)«إ،هام هللالعميتهللفيهللقراهللاإل،و هللانشرههللفيهللالغر 

هلل هللق   هللأ،  هللفيهللمحم  هللفري ا هلل تباً هللاإل،ومية لومكتبة
هللمنها هللا اهللمعضعسها  مفترقهللهلليإل،و هللف الطريمهللإل هللمكة  

هللا منها هلل هللالقر ن هلل اإل،و  هلليفهللالحكتالطرق    هللا هلل،الة
هللاترجتهلل هللإل هللاإلنجويزية  هلل هللالكريت هللمعانيهللالقر ن هللترجت  ما
هللمنهاهلل هللالب اهلليهللفيهللأهللبعهللمجو اتهللضاك هللصحيَح هللأيضاً إليها

هلل.(2)ثوثة هللإبانهللانفالالهللبا  تانهللسنهللالهن 
                                                 

 (.65اإل،و هلل ب يأ هللمرادهللهعفمان هللصهلل)هلل(1)

هلل هلل،الةهللهلل(2) هللسو هلل تاب  هللموحماتهللقعية هللثمة هللالقاهللئهللالكريتهللبحن  بقيهللأنهللنذ ر
هللتحثرههلل هللفيهما هللسوي  هلل ون هللفق  هللالقر ن  هلللمعاني هللتف يره هللا ذلك القر ن  

هلل هللسو  هللحمو  هللمما هللاألاهللابية  هللمعانهللبالعقوية هللسو  هللمعجزاتهللاألنبيان تحايأ
هللهلل.مجازيةهللا يرهاهللمماهللالهلليعافمهللسوي هللهللحم هللا،

اأنقأهللفيهللهذاهللالال دهللماهللقال هللالمعداديهللسن هللفيهللمرا،وت هلللألختهللمريتهللجميوة:هلل
هللف» هللبحن  هللحال  هلل أ هللسو  هللأقعل  هللأن هللاستناق هللهلليا ،ف هللمن هللاألال  أيام 

=هلللت هلليجهللانحر هللإل هللبتعاليتهللاإل،و  هللالكن هللباهللاموتزماهلًلهللاإل،و هلل انهللافياهلًل
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 هللهللحددأهللمحمدد هللأ،دد هللإلدد هللهللبدد هللبعدد هللحيددااهلل1992فدديهللسددا هلل
جددداننيهللاإل،دددو هلل»ودددةهللبالعطدددانهلللإل،دددو  هلليجموهددداهللقعلددد :هللحاف

هلل مت ووهلًل النعهللهللإل هللقوبيهللالمموت هللالكنهللليبق هللفي هللإل هللاألب 
االذيهللجذبنيهللإل هللاإل،و هللهعهللذلكهللالبنانهللالعميتهللالمتكامدأهلل
المتنا،مهللالذيهللالهلليمكنهللاصف  هللفاإل،دو هللبندانهللتدا هللالالدنعة هلل

ددد هللبعضج الهلليدددزالهللا…هللهاهللبعضددداًهللا دددأهللأجزائددد هللقددد هللصددديغتهللليجدددتت 
هللفهدداهللتدددحخرجهللبددالر تهللمدددنهللجميددعهللالعقبدداتهللالتددديهللخو هللهلل-هللاإل،ددو 
قدعاهللناهضدةهللبدالهمتهللسرفهداهللالبشدر هلللدذلكهللهللأسمتهلَلهلل-هللالم ومين

عتهللهلل باتيهللحعلهللم حلةهللبع  هللمنهللج ي  هلل.(1)«تجم 
يجدنهللسودد هللالم ددوتهللأنهلل»اأخدتتهللبعاحدد اهللمدنهللأهددتهللاصدداياههلل

ددمهللأندد هللمتميددز هللاأنهللسدداليهللالددرأريعدديشهلل  هللايجددنهللسويدد هللأنهلليتحق 
سميتهللالف رهللألن هلل ذلك هللاأنهلليعونهللهدذاهللالتميدزهللبشدجاسةهللهلليكعن
هلل.(2)« أنهلليعتذهللهللسنسنهللب الهلًل

هللهللحتهللا،هللمحم هللأ،  هللاأجزلهللل هلل ريتهللال عا .
***

                                                 
هلل هلل اإلصوحيين .= هللاليهعد هللم أ هلل التق ميين   هللبالم ومين هللي معن .هلل...من

هللاالت هللاإل،و  هللاستناق  هللاألال هللمن هللال نة هللتغيراتهللليبةهللهلليأثنان هللفيها  تقابونا
 هلليالعيشهلل م وتهللحقيقهلليالكنهللحينماهلليب أهللالمرنهللفهلل ادم ةهللقموتهللحيات 

هللال عقية هللقيمتها هللتفق  هللاهلل  أهللق هللات  هللالقالة هللأ،   هللهذه هللمعهلل محم  لحزينة
م تعهللمرتفعهللامعاصفاتهللح ي ةهلللوحياا هللهلليسو هللالعيشهللفهلل انهللمعتاداهلًلهلليالذ

هللقمفهللالعيشهللاصععباتهللمالية هللااج  هلللإل،و  هللاستناق  هللفق هللهلل ابع  الهذا
 .«أجبرهللسو هللتق يتهللالتنازالتهللااح اهللبع هللاألخرى

 اإل،و هللفيهللمفترقهللالطرقهلل هللالمق مة.(هلل1)

 (هلل.78)المال هللهللال ابم هللصهللهلل(2)
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 جرمانوس ( جوالعبد الكريم)املستشرق 
هلل هللأيا  سو هللبعخهللصفحاتهللاإلنترنتهللمقابوةهللقرأتهللقبأ

هللياناهلل هللاإل،و  هللإل  هللالمهت ية هللاألا رانية هللالم تشرقة مع
هلل عهللاب هللفيها: هللقالت  هللما هللأهت هللمن هللفكان هللمنهلل»كع  الك ير

هللدهللا،ةهلل هلل،نعات هللبع  هللاإل،و  هللإل  هللتحعلعا الم تشرقين
هلللولوكهللسنهللقر هللالمِ هللااقعهللالم ومينهللفيهلل ابحثهللا،فر 
هللباستناقهلل هللحتماً هللينتهي هللاال،تشراق هللالريم مجتمعاتهت 

هلل.(1)«الم تشرقهللهللدادهللفعأهللالمحيطينهللاإل،و  هللإذاهلللتهللي َشهلل
ااح هللمدنهللأالئدكهللهللجرمانعرهللجعالالم تشرقهللالمجريهلل

الم تشرقينهللالمهت ينهللإل هللاإل،و  هللإن هللالعدالتهللالدذيهللاصدف هلل
 هلل يدددفهللالهللاهدددعهلل(2)«سشدددراهللسومدددانهللفددديهللااحددد »العقدددادهللبحنددد :هلل

الم تشدددرقهللالدددذيهلليدددتقنهللثمدددانيهلللغدددات:هللالعربيدددةهللاالفاهلل،ددديةهلل
االتر يددددددةهللااألاهللديددددددةهللااأللمانيددددددةهللاالمجريددددددةهللااإليطاليددددددةهلل

الع يددد هللمدددنهللالمجدددامعهللهللااإلنجويزيدددةهلل هلل مددداهلليتشدددر هللبعضدددعية
العوميددةهلل هلل ددالمجمعهللالعومدديهللالعراقدديهللاالمالددريهللاال ددعهللي هلل

هللبوندددد ن هللالشددددرقيةهللاألبحددددارهللمعهدددد لهللسددددوااهللسودددد هللسضددددعيت 
هللمدددين هللا عِنددد هللاألاإليطاليدددةهللاألبددديخهللالبحدددرهللسودددع هللاأ اديميدددة

هلل.(3)المجريهللالقوتهلللناديهللعا ال
هللسا هلل هللالمجر هللساصمة هللبعداب ت هللفي هللجرمانعر ال 

                                                 
 انمر:هللمعقعهللالجزيراهللنت.(هلل1)

هللاالم تقبأهللا مالهللالماضيهللأصالةهللبينهللاإل،وميةهللالحضاهللاهلل(2) هللجمع هللإس اد 
  هلل تا هللإلكتراني.الشحعدهللنايفهللبنهللسوي

 (.317 هللصهلل)هللهللمضانهللبنهللخيرهللمحم انمر:هللتكموةهللمعجتهللالم لفين هلل(هلل3)
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هللنالرانيي1884 هللألبعين هللحينهلل  هللاإل،و  هللمع هللقالت  هللاتب أ ن 
هللسشر هللال اد،ة هللفي هللمالعهللاً هللهللا ان هلليقو ِنهلل،جوً هللسمره  من

هلل هللسيناه هللال شن فعقعت هللمن هللمحفعهللا هلللعحة تج  هللهللسو 
هلليقجصهلل هللقاص هللمنمر هللخول هللمن هللالشرقي هللالمجتمع صعهللا
هللجرمانعرهلل هللهللأى هللحعل   هللالمتحوقين هللم تمعي  هللسو  الحكايا

هلل هلليعه  هلللت هللزاهيًا هللامجتمعاً هللنعهللاً هللالالعهللا هللهذه هللفيهللفي ،ناه
هللا،تب هللبيهللحنينهلللاغهلل»بيهللاالمجتمعهللاألاهلل نهللأسر هللأللق 

هلل.هلل(1)«،رهللهذاهللالنعهللهللالذيهللب دهللالمو هللفيهللهذههللالالعهللا
هللسوتهلل هللدهللا،ة هللإل  هللالتالية هللال نعات هللجرمانعرهللفي اتج 

هللبعداب ت هلليظاالت هللفي هللالعوع  هللجامعة هللفي هللفتعوتااألل ن هلل 
هللدهللا،ة هللإل  هللقاده هللما هللاهع هلل  هللاالفاهلل،ية سوتهلل الوغاتهللالتر ية

هللال،تشراقا هللحباً هللفحلهب  هللا  هللاقادههللفي هللاحضاهللت   لمشرق
هلللوهتما هللباإل،و هللالذيهلل انهللهللااهللالمشرقهللاباسثهللنهضت .

هللافيهللم يوت هللالبع،نةجرمانعرهللزاهللهللهلل 1902هللسا هللفي  
هللاألفك هللمن هللالك ير هللالم ومين هللتشسن هللالتي هللالمغوعلة هللعهاهلل

هللالم ومين هللالم تشرقينهللمما  هلل تنهللأ،اتذت  هللب  التيهللهللتطفح
هلل.الم ومينهللبالهمجيةهللاالعنفهللاالق عاهللدهللجتهللسو هللاتها 

هللأضحع ة هللا،تحالت هللأ اذيبهت هللا شفهللهلل؛لكن بع رها
                                                 

هللهللب هللال  تعهللهللسب هللالكريتهلل تاب هلل(هلل1)  هللانقو هللسن هلل«هللا،هللأ بر»انمرهللالمقالهللالذيهللص  
هلل  هلللو سعاهللIslam Our Choice تا  هللالتعااني هللالمكتن هللنشره هللالذي   

هللصهلل) هللبالب يعة  هللاأل،تاذهلل43-39ااإلهللقاد هللالعربية: هللإل  هللالمقال هللاترجت  )
هللفيهللمجوةهللمحمعدهلللطفيهللال راميجي هللانشره هلل»  هللالبحعرهللاإل،ومية التيهلل«

هلل هللاال سعاهللااإلفتانهللالعوميةهللالبحعرهللإلداهللاتهللالعامةهللالرئا،ةتال هللها
 (.2/585)هللااإلهللقاد
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هللأنهلل هللفق هللخيأهللإلي  هللمعهللالم ومينهلل  هللأالهللاحتكاكهللل  سعاهللها
 ططانهلل،راييفعهلليهللالرجوينهللالجال ينهللقبالت هللفيهللأح هللمقاهي

هللل هللإل هللا،طهما  هللالمش ادين هللب نجريهما هللأسطانيهلل»قتو  لق 
هللازيُّهلل هللهللأ،يهما هلل طان هللمنمر بال ع هللمنهللهللالغرينهللقععهللاًهللهما

تذ رتهللحينئذهللالقالصهللال معيةهللالتيهلل...هللممهرهماهللالمرسن
هللتعالنهلل هللسن هللتتح ر هللالتي هللالمتعالبة هللالكتن هللفي قرأتها

هللاالم ومين هللالبعخهلل  هلللبعضهما هلليهم ان هللأنهما هلل..الحمت
هللبمشاسر هللالالبيانية هللخياالتي هللتالعهللتهللهللفامتألت هللفق  الهوع 

هللالكا هللص هلل هللفي هللخنجريهما هلليغم ا هللأن هلليري ان فرهللأنهما
هللاددتهلللعهللخرجتهلل،الماًهللهلل المتطفأ هللالمكانهللهللالق  منهللهذا
هلل.هلل«الكنيهلللتهللأجرؤهللسو هللالحر ة هللالم يف

دقائمهللمع اداهللمنهللالح يثهللالعدادهللمعهللهذينهللالم دومينهلل
 انتهلل افيةهلللقونهللاألفكداهللهللالمعششدةهللفديهللم يوتد هللهللأ،داًهللسود هلل

هلل أضدددددانهللاجهاهمددددداهللبمدددددعداهللتفددددديخهللبالحندددددان»سقددددن هللفقددددد هلل
مددنهللال ندداجرهللالتدديهللتالددعهللتهاهللهللادسيددانيهللإلدد هللمنزليهمددا هللابدد الًهلل

الق هلل دانهللذلدكهللأالهللهلل ت ترقهللأحشائيهللفق هلل مرانيهللبكرمهما
هلل.(1)«لقانهللليهللمعهللالم ومين

 ا،دتكمأهللجرمدانعرهللدهللا،دت هللاال،تشدراقيةهللفديهللجدامعتي

تددددحهلليظهللالشددددعرهللسندددد هلل»ا،ددددتانبعلهللافين ددددا.هللاصددددن فهللأالهلل تبدددد هلل
تدددداهلليظهللهلل  هللاأتبعدددد هللبددددآخرهللسددددن1906فدددديهللسددددا هللهلل«الع مددددانيين

هلل .1907قهاداهللال  تعهللاههللفيهللالعا هللينالهللاألتراكهللقبأهللأنهلل

                                                 
 (.2/585«هلل)البحعرهللاإل،ومية»المقالهللال ابمهللفيهللمجوةهلل(هلل1)
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رهلل1912سددادهللجرمددانعرهللإلدد هللبعداب ددتهللسددا هللهلل  هلل هللليدد هلل ِ
تدددداهلليَظهللاإل،ددددو هللاحضدددداهللَت هللهلللعهللانددددتهللأنددددعفيشفدددديهللجامعددددةهلل

امددددتألتهللحياتدددد هللاهلل؛االوغدددداِتهللالشددددرقيَةهللزهددددانهللخم ددددينهلل،ددددنة
بالرحوتهللاال هللا،اتهللالتيهللصقوتهللخبراتهللهذاهللالم تشدرقهلل

ي نهللأسدو هللالفكدرهللاألاهللبديهلل هللاسمقتهللفكره هللاجعوت هللمدتالِ ر ِ
هللالمعاصر.

لكددنهللذلددكهلل ودد هلللددتهلليكددنهلل افيدداهلًللعصددعلهللجرمددانعرهللإلدد هلل
القدددد هللهلل فددددإنهللهللاحددديهللهلل ددددتهللذلدددكهللبقيددددتهللهمدددحى»الطمحنيندددةهلل
فديهلل تدنهللالعودتهللاالمعرفدة هللالكدنهللهللجافداًهللهللهللفيعداًهللهللخيطاًهللهللاج تجهلل

هللاحيهلل انتهللتتطوعهللإل هللالجنةهللال ائمدةهللال ضدراهللمدنهللالتجربدةهلل
هلل احدديهللبقيددتهللهمددحىالكددنهللهللهلل الراحيددةهلل هلللقدد هللاهللتددعىهللسقوددي

حتد هللهلل؛الق هلل انهللسويهللأنهللأجردهللنف ديهللمدنهلل دأهللمداهللتعوقدتهللبد 
أ،ددددتطيعهللأنهللأ،ددددتعي هللذلددددكهللسددددنهلللريددددمهللالتحمددددأهللاالتجربددددةهلل

لتالددفعهللهللاحدديهللبندداهللهللالمعانددااهلل مدداهللي ددتحيأهللالح يدد هللهلل البالنيددة
بتعريضدددد هلللالدددد مةهللقدددد ي اهللمددددنهللالمددددانهللهللمرندددداًهللهللالغفددددأهللصددددوباًهلل

هلل.(1)«الباهللد
رهللجرمدددانعرهللا1932ا1929بدددينهللسددداميهلل لتددداهلليظهلل هللدهلل 

اإل،ددوميهللفدديهللجددامعتيهللدلهدديهللاالهددعهلل؛هللتوبيددةهلللدد سعاهللقدداسرهلل
دد  هللا،ددافرهللإليهددا هللفكددانهللمددعهللالهندد هللالكبيددرهلللددا عهلل هللفحمددأهللهم 

ي البدد هللهللملسو هيلع هللا ىلصهللال ددع هللسودد هللميعددادهلل هللفقدد هللهللأىهللفدديهللمنامدد هللالنبددي
سدددو هللالقودددم؟هللالطريدددمهللأمامدددكهلل..هللالطريدددمهللالقدددعيتهللمفتدددعاهلل»

                                                 
 (.2/585المقالهللال ابمهلل)(هلل1)
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ندعهللهللفيد هللب طد هللثابتدةهللبهللفوت درهلْلهلل أمامكهللمدحمعنهلل عجد هللالب ديطة
هلل«.اإليمان

عرهللإ،ددوم هللبددينهللنفدديهلليددع هللالجمعددةهللالتدداليهللأسوددنهللجرمددا
حشدد هللمهيددنهللمددنهللم ددوميهللالهندد  هللالددذينهللتحدد رهللإلدديهتهللفدديهلل

لقدد هللحضددرتهللمددنهللبددودهلل»فدديهللنيددعدلهي:هللهللجددامعهللقدداههللجيهددان
الهلليتي ددرهلللدديهللفدديهللالندديهلل هللالقدد هللأتيددتهللهللبعيدد اهللألحددعزهللسومدداًهلل

هلل«.الق هلللبيتتهللن ائيهلل منكتهللاإللها هللموتم اًهلل
فبددد أتهللأتحددد رهللهلل اتابعدددتهللقدددعلي»هللاأ مدددأهللجرمدددانعر:

سدددنهللاإل،دددو هللاداهللههللالدددذيهللأداههللفددديهللتددداهلليظهللالعدددالتهلل هللاسدددنهلل
هللهلل هللملسو هيلع هللا ىلصهللالمعجددزاهللالتدديهلللعسهدداهللا،هلللر،ددعل  أ،ددبا هللهللاقددرحتج

تمكددنهتهللمددنهللهللالتدديهللااأل،ددباَ هللهلل تددحخرهللالم ددومينهللالمعاصددرين
ا،ددتعاداهللأمجددادهتهلل هللإندد هلللحكمددةهللإ،ددوميةهللأنهلل ددأهللقددينهللبددحمرهلل

ۓ ڭ ڭ ڭ  ھ ھ ے ے ۓ ﴿الكددددددددددنهللا،هلليقددددددددددعل:هللهلل ا،

هلل«.﴾ڭۇ 
أمددعهللهلل  يددراهللتوددكهللالتدديهللقددادتهللجرمددانعرهللإلدد هللاإل،ددو  هلل

 هللفهمدداهللتددعأ هللأل هللامنهدداهللالتعافددمهللالتددا هللبددينهللالعوددتهللااإليمددان
 الهلليعجد هللفديهللتعداليت»؛هللخوفداهلًللومعتقد اتهللاألخدرى هللإذهللاأ 

اإل،ددو هلل ومددةهللااحدد اهللتعددعقهللتقدد  هللالم ددوتهلل هللأاهللتمنددعهللزيدداداهلل
الددي هللفدديهللتعدداليتهلل.. المعرفددة حمدد هللمددنهللال ددرااهللأاهللالقددعاهللأا

هللاإل،ددو هللمدداهللالهلليمكددنهللتحقيقدد هللسمويدداهلًل هللاهدديهللمعجددزاهللسميمددة
يتميدددزهللبهدددداهللسددددنهلل،ددددعاه هللفاإل،دددو هللديددددنهللالددددذهنهللالم ددددتنيرهلل هلل

هلل.(1)«ا،يكعنهللاإل،و هللمعتق هللاألحراهلل
                                                 

هللاالم تقبأهللا مالهللالماضيهللأصالةهللبينهللاإل،وميةهللالحضاهللاهلل(1) هللجمع هللإس اد 
  هلل تا هللإلكتراني.الشحعدهللنايفهللبنهللسوي
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لهذاهللالهلليج هللالعومدةهللجرمدانعرهللفديهللانتشداهللهللاإل،دو هللمداهلل
هللفدديهللأسددر هللندداأاهلل الم ددتنيراهللاألذهددانهللديددن»ي ددتغر  هللإذهللهددعهلل

هللاأل،ددددرهللأهللفددددعهللمددددنهللم ددددتنيرينهللهللجدددداالًهللهللأاهللابدددداهللفددددياهللبددددودي
هللفددديهللالدددعهلل؛دينددداًهللهلليت دددذاههللنأهللايعقدددكعنهلل اإل،دددو هلليحترمدددعن
هلل.(1)«،رائرهت

 ماهللهللأىهللجرمانعرهللفيهللالم ومينهللسك هللماهللقدرأههللسدنهتهلل
هلل»فدديهلل تددنهللاال،تشددراقهلل فدديهللقوددع هللالم ددومينهلل نددعزاهلًلهللأَلفيددتج

 هللفقددد هللمنحدددعنيهللإح دددارهللالحدددنهللتفدددعقهللفددديهللقيمتهددداهللالدددذهن
نددعاالتددآخي نيهللسمددأهللال يددرهللااألمددرهللبددالمعرا هللاالنهدديهلل هللالق 

دددعاهللبالنعاجدددذهللسوددد هلل سدددنهللالمنكدددر..هللاسوددد هللالم دددومينهللأنهلليعض 
هددداهلل هللاأنهللالهللينبهدددرااهللببريدددمهللالقددديتهللال وقيدددةهللالتددديهلليمتدددازانهللب

هللزائفالغر  هللخاا  هلل.(2)« هللألن هلللي هللأ  رهللمنهللبريم 
 هلليعتزهللبالقيتهللاإل،وميةهللايعصديهللبهداالتهلليفتحهللجرمانعرهلل

هللأحدددث»هلل:الجزائدددرهللفددديهللالفكدددريهلل الموتقدددهللفقددد هللقدددالهللم البددداًهلل
هللسوددد هلللوحفدددا هللالم دددومينهللإخدددعانيهلل دددأهللاقدددجاسةهللبج ددداهللا
هلل اإل،ددوميهللدينندداهللفدديهللالراحيددةهللسقائدد ناهللهدديهللالتدديهللاألخددوق
هللاألخدوق هللسود هللترتكدزهللالتيهللاإل،وميةهللالشريعةهللسو هللحافمعا

هللامعتقددد اتهاهللسقيددد تهاهللقامدددتهللقددد هللالغربددديهللالتشدددريعهللفو دددفةهللإن
هللبينمددداهللفقدددط هلل،يا،ددديةهللباستبددداهللاتهللمتدددحثرهللإن دددانيهللفكدددرهللسوددد 

                                                 
 هللالشحعدهلليفناهللبنهللسوي هللجمعهللاإس ادهللهللملسو هيلع هللا ىلصهللا،هللهلل،علهللسنهللال فاكهللمع،عسةهلل(1)

  تا هللإلكتراني.

 (.35اإل،و  هللمحم هللس مانهلل هللصهلل) ه النهللالم قفعنهللاختاهللااهلل(2)
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هللبددحنهللااالقتندداكهللاإليمددانهللمددنهللانب قددتهللقدد هللاإل،ددوميةهللالشددريعة
هللاألخوقيدة؛هلللوراحيداتهللمندتمتهللمن دمهللخودمهللإالهللهدعهللماهللالكعن
هللقدانعنهللأ،دارهللسو هللمبنيهللاتنفيذهاهللالعحيهللهعهللالعقي اهللأ،ار

هللقدددراهللاسوددد هللالتفكيدددر هللمنطقيدددةهللاا،دددتنتاجاتهللا،دددت الالت 
هلل.(1)«ماديةهللاأحعالهللزائأهللدنيعيهللاتف ير

إلد هللتعودتهللالوغدةهللالعربيدة هللهلل-مندذهللأ،دوتهللهلل-تاقهللجرمانعرهلل
هلللديهلل دان»ليحعزهللالمفتااهللالذيهلليعصدو هللإلد هللذخدائرهللاإل،دو  هلل

هللسودد هللاإلقبددالهللإلدد هللدفعندديهللمدداهللاليقددينهللاثبدداتهللاإليمددانهللقددعاهللمددن
هللالالدددعا  هللاقامدددتهللالعقبددداتهللبوغدددتهللمهمددداهللالوغدددةهللهدددذههللتعودددت

هلل تدددنهللابعا،دددطةهللمعودددت هللبددد انهللالعربيدددةهللأدهللرهللأاالًهللهللفبددد أت
هللسودد هللسكفددتهللثددتهللاألاهللابيددة هللالمكتبدداتهللمددنهلليهدداسوهللحالددوت
هللاحفمددتهللالوغعيددة هللالمعدداجتهللبم دداس اهللالكددريتهللالقددر نهللقددرانا
هللالمعقد ا هللااأللفدا هلِلهللالمهمدةهللالكومداِتهللهللمعدانيهللقودنهللههدرهللسن

هللأنهللإلدددد هلل؛قددددهعهللهللسدددد اهللال طددددةهللهددددذههللسودددد هللال دددديرهللاتابعددددت
هلل هللابمددراهلل..هللهللبحصددعلهاهللمومدداًهللهلل-اهللسايتدد هللا،هللبفضددأ-هللأصددبحتج
هللأتفهددددتهللحددددتجهللاهللجهللهللالالددددعا  هللجميددددعهللسودددد هللانتالددددرتجهللهللالزمددددان
هللفديهللأ،دمعهلللتهللأننيهللمعهللاالي ر هللال هعلةهللمنهللقينهللفيهللالعربية
هلل.(2)«بهاهللمتكوتهللصعتهللحياتي

اإلدهللاكهللجرمانعرهللأهميةهللإجاداهللالوغةهللالعربيةهللاالغعصهلل

                                                 
 (.2/585«هلل)البحعرهللاإل،ومية»المقالهللال ابمهللفيهللمجوةهللهلل(1)

هللبعنعانهللهلل(2) هللاليع  هللفيهللمعقعهللاإل،و  هللبودهللإل هللالغر هللهللبعكهللمن»مقالهللمنشعهلل
 «.هلل العر



- 84 - 
 

فدديهللمكنعناتهددا؛هلل،ددافرهللإلدد هللمالددر هللالوددنهللسوعمهدداهللفدديهللهللبددعكهلل
األزهرهللالشريف هللاالتق هللأ ابرهللسومائهداهللاأدبائهدا هللاقد هللاضدعهلل

هللالعربدي هللاألد هللفديهللدهللا،دتيهللندعاحيهللا،دتكماَلهلل»النهللسينيد هللن
هللقددادهللاًهللهللأصددبحجهللهللبحيددثهللالحنيددف هللالدد ينهللعا ِقددهللفدديهللاالتعمددَمهلل

دددهلللددد هللت دددعلهللنَمدددهلل دددأهلِلهللهجمددداِتهللهللصددد هللسوددد  هللأاهللاالفتدددرانهلَلهلل نف ج
هلل.(1)«أاهللاباهللفيهللاإل،و هللعممةلهللالتشعي 

 ماهللجالهللجرمدانعرهللبدينهللسعاصدتهللالد الهللالعربيدة؛هلليوقديهلل
تهلل،ددافرهللإلدد هللالحددجهللألالهللمددرا هللفيهدداهللالمحاضددراتهللالماتعددة هللثدد

الدددذيهللذ دددرهللفددديهللهلل«أ بدددرهللا،»ا تدددنهللقالدددةهللهللحوتددد هللفددديهلل تابددد هلل
هللألصددعلهللقددرحاًهللهلل ضددمن مدداهللهللاإل،ددو  هلل ِقددااستنهللقالددةهللمق متدد 
هلل.اإل،و 

منذهللأ،وتهللال  تعهللهللسب هللالكريتهللجرمانعرهلللتهلليتحخرهللسدنهلل
لقد هللتمنيدتهلل»العمأهللالد ؤا هللفديهللخ مدةهللديند هللالغتد هللال الد اهلل

أهللجعههللل  مةهلللغةهللالقدر نهلل  أهللماأنهللأسيشهللمائةهللسا  هللألحقمهلل
الكدددريت هللف هللا،دددةهلللغدددةهللالضدددادهللتحتدددا هللإلددد هللقدددرنهلل امدددأهللمدددنهلل

 هللاقدد هللتددعفيهللهللحمدد هلل(2)«الترحددالهللفدديهللدهللا هللجمالهدداهللاثقافتهددا
هللالمائدةهلل هلللكند هللتدركهللإثدرانهللسوميداهلًل هللالم هلل1979ا،هللفيهللسا هلل اهلليتت 

الوغةهللاالتاهلليظ هلل،دطرهللفيهداهللمداهللامتميزاًهللفيهللمعضعساتهللال ينهلل
هللالح ي دةهللالحر دات» تابد هلل:هلل تا  هللامنهللأهمهدايقاهلل هللالمائةهلل

هلل «فكددرينهللبددين»اهلل «العربدديهللاألد هللقددعامظ»اهلل «اإل،ددو هللفددي
هللالعددددر هللبددددينهللال قافيددددةهللالعوقددددات»اهلل «هللائدددد اهللحضدددداهللات»ا

                                                 
 انمرهللالمقالهللال ابم.هلل(1)

 (.36اإل،و  هللمحم هللس مانهلل هللصهلل) اختاهللااهلله النهللالم قفعنهلل(2)
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هللدهللا،ددات» هللا«الكددريتهللالقددر نهللمعدداني»اهلل «الع،ددط هللابددااأاهلل
هلل.(1)«العربيةهللالوغعيةهللالتر يباتهللفي

تددددنهللاممدددداهللي ،ددددفهلللدددد هللأنهللجرمددددانعرهلل تددددنهللهددددذههللالك
بالمجريدددةهللااأللمانيدددةهللااإلنجويزيدددة هللاأنهددداهلللدددتهللتتدددرجتهللإلددد هلل

هلل.العربية؛هللهلل تهللترجمتهاهللإل هللالع ي هللمنهللالوغاتهللالعالمية
هللحدددتهللا،هللالعومدددةهللسبددد هللالكدددريتهللجرمدددانعر هللا تدددنهلللددد هلل

هللسميتهللاألجر.
هلل
هلل

* * * 

                                                 
 (.317 هللصهلل)هللهللمضانهللبنهللخيرهللمحم انمرهللتكموةهللمعجتهللالم لفين هلل(هلل1)
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 )حممد( زكي الدين النجار

لدددتهلليكدددنهللأحددد هللليتعقدددعهلللز ددديهللالنجددداهللهللالمعلدددعدهللألبدددعينهلل
ائأهللالربعهللال انيهللمنهللالقرنهللالعشرينهللأنهلليغ اهللنالرانيينهللفيهللأا

بعدد هللحددينهللم ددوماهلًلمعحدد اهلًلداسيدداهلًلإلدد هللا،هللاديندد هللالقددعيت هللفقدد هلل
الدد هللز دديهللفدديهللمحافمددةهلللهطدداهللالمالددرية هللاداا هللمنددذهلللفعلتدد هلل

حتد هللصداهللهللهلل؛سو هللالترددهللسو هللالكني ة هللبأهللت هلل هللفديهللمراتبهدا
هلل اهناًهللثتهللق اًهللفيها.

هللالشا هللز يهللفيهللحرفةهللالنجداهللاهلللدتهلليم ندعهللأنهلليكدعنهللسمأج
محبدداهلًللوعوددت هلل  يددرهللالقددرانا هللالهلليفتددرهللسددنهللالتنقددأهللبددينهللهللفددع هلل
الكتنهللال ينية هللفقرأهلل  يراهلًلفيهللأ،فاهللهلل تاب هللالمق ر هللا دذلكهلل
قدددرأهللفددديهللالقدددر نهللالكدددريت هلل،دددنعاتهللمدددنهللالبحدددثهللاالتمحددديصهلل
 انتهلل افيةهلللتحعيدأهللالقد هللز ديهللالنجداهللهللإلد هللالعدالتهللالم دوتهلل

اهللااحد ا هللالدتهللرإنهللإ،وميهلللتهلليحتهلللفد»محم هللز يهللالنجاهللهلل
 هللبددأهلل ددانهللنتيجددةهللبحددثهللاتنقيددن؛هللبغيددةهلليكددنهللابددنهلليددع هللاليوددة

العصددعلهللإلدد هللالحقيقددة هللفالوعددتهللسودد هللالقددر نهللالكددريتهللبعدد هلل
نهللمداهللاصدوتهللإليد هلل دهللا،تيهلللوتعهللااهللااإلنجيأ هللاأهللدتهللأنهللأجدا ِ
أبحددداثيهللفددديهللهدددذههللالكتدددنهللمدددنهللالحقدددائمهللالتددديهللهددد تنيهللإلددد هلل

هلل.(1)«الالرا هللالم تقيت
النجداهللهللفديهللمعهد هلللهطداهللهللبع هللإ،وم هللدهللرهللمحمد هللز دي

  هللاتزيددد هللبدددزيهللالعومدددانهلل1952-1949الددد ينيهللبدددينهللسددداميهلل
الم دددومينهللاألزهدددريين هللا ددد اهللمدددنهللالددد سااهللإلددد هللا،هللتعدددال  هلل

                                                 
هلل(.33المناهللاتهللال العةهللفيهللهوماتهللال نياهللالحالكة هللمحم هللز يهللالنجاهلل هللصهلل)(هلل1)
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فانضددتهللإلدد هللجماسددةهللاإلخددعانهللالم ددومين هلل مدداهلل ددانهللقدداسراهلًل
هللمجي اهلًلاأديباهلًلحاليفاًهلل.

لتهللت خرهللالكني ةهللجه اهلًلفيهللا،دتمالةهللالنجداهللهلللوعدعداهللإلد هلل
 اههللتداهللاهللبدالزاا هللمدنهللفتدااهللمدنهللأهللفدعهللالععائدأهللالنالرانية هللفعسد

النالرانية هللاتاهللاهللبترفيع هللإل هللأهللق هللالمناصدنهللالكن دية هلللكدنهلل
ذلددكهلل ودد هلللددتهلليكددنهلللينتددزكهللإيماندداهلًلخالطددتهللبشاقددت هللالقوددع  هلل

هللاأقبعتهللأ،  هللاقعاس ههللالعقعل.
،دددجأهللمحمددد هللز ددديهللالنجددداهللهللخوصدددةهللتجربتددد هللاأ،دددبا هلل

اؤها هللهجددرههللل ينددد هللفددديهللسددد دهللمددنهللالكتدددنهللالتددديهللاصدددوناهللأ،دددم
ا دددا هللسدددنهللناهرينددداهللصدددفحاتها هللفقددد هللفقددد تهللهدددذههللالكتدددنهلل

 فيودددةهللفددديهللتعريفنددداهللبالمنزلدددةهللهلل(1)اضددداست هللالكدددنهللأ،دددمانها
العوميةهللالتيهللاصأهللالنجاهللهللإل هللهللحابهاهلل هللفق هلل تدنهللفديهللتفنيد هلل

الالدددرا هللالم دددتقيتهللفددديهللالدددردهللسوددد هلل»سقائددد هللالنالدددرانيةهلل تابددد هلل
 هللافيهللبيانهللتحريفهلل تابهتهللالمق رهلل تنهلل«أصحا هللاألقانيت

 هلل مداهلل تدنهللفديهلل«عهةهللالم  رهللفيهللقونهللالكتا هللالمحر ف»
ه ايددةهللالناقددئينهلل»الدد سعاهللإلدد هللاإل،ددو هللاتعودديتهللمبادئدد هلل تابيدد هلل

فدديهللهللملسو هيلع هللا ىلصهللمعجددزاتهللمحمدد »ا تابدد هلل«هللفدديهللتعوددتهللمبددادئهللالدد ين
قدددذهللمن» هللا تدددنهللفددديهللتبيدددانهللاإل،دددو هللامدددآثرههلل«القدددرنهللالعشدددرين

هلل«.قانعنهللالحيااهللاد،تعهللهللال وعد»ا«هللاإلن انيةهللمنهللنيرهللالعبعدية
هللالمشككينهلل هللقبهات هللأهت هللمن هللالثنتين هللالنجاهلل اتال ى

 هللاأاالهماهللهيهللقالةهلل،جعدهللاأل ماهللالذينهلليتالي انهللهللباإل،و 

                                                 
 (.159(هللذ رهللأ،مانهاهللفيهلل تاب هللالمناهللاتهللال العةهلل هللصهلل)1)
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هللالمنالرينهللفيهلل هللاأقو  هللالتيهللهللاجتهللسو هللأل نة النبيهلللوغرانيم
هلل،ن اً هلل هللالقالة هللضعف هللاتبيان هللسويهت هللالرد هللفي هللفكتن زمن  

هلل«.هللدهللفريةهللالمبشرينهللفيهللح يثهللالغرانيم»انكاهللتهاهللمتناهلًل تاب هلل
اأماهللال انيةهللفهيهللالقالةهللالمذ عهللاهللفيهللبعخهلل تنهللالتف يرهلل

هللمرداداهللهللملسو هيلع هللا ىلصسنهللزاا هللالنبيهلل هللاهيهللهللااية بزيننهللبنتهللجحش 
هللبالنبيهلل ؛هللهلل تهللأنهاهللالهللتالوحهللفيهللبا هللملسو هيلع هللا ىلصيوع هاهللاألفا عنهلللعناً

االحتجا ؛هللفق هللحكتهللالعومانهللسو هللأ،اني هاهللبالضعف هللقالهللابنهلل
 . (1)«هذههللالرااياتهلل وهاهلل،اقطةهللاأل،اني »العربي:هلل

هللإالهلل هللالنافعة هللالكتن هللهذه هللمن هللإلينا هلليالأ الأل،فهلللت
هلل هللاهع هللهوماتهللال نياهلل» تا هللااح   هللفي المناهللاتهللال العة

هللمنهللالم ائأهللالمهمةهلل«الحالكة هللالع ي  هللالنجاهلل هللايناقشهللفي   
هللاألج ادهلل هللدين هللسو  هللاإل،و  هللاختياهلله هللفي هلل،بباً هلل انت التي
هللل ي نهللااآلبان هللاهعهللابت انهللالهلليرىهللفيهللاستناق هلللإل،و هللتر اً

هلل هللهع هللاإل،و  هللفإن هللال و   هللسوي  هللاألنبيانهلل»الم يح دين
االمر،وين هللاألالينهللااآلخرين هلل]اذلكهللأن[هللمعن هللاإل،و هلل

هلل.(2)«يه  هللإل هللالت ويتهللبماهللأنزل هللا،هللمنهلل تب هللالاسةهللهلل،و 
هللالذيهلل هللال ين هللاح ا هللمفهع  هلللالحة هللالنجاهلل اا،تشه 
هللاالمر،وينهللبآياتهللالقر نهللالكريت هللاألنبيان هلل،ائر هللبعثهللا،هللب 

بحنهتهلل انعاهللم ومين هللأيهللم ت ومينهلل،هللالتيهللاصفهللاألنبيانهلل

                                                 
 (.3/1543(هللهللأحكا هللالقر ن هللابنهللالعربيهلل)1)

هللصهلل2) هللالنجاهلل  هللز ي هللمحم  هللالحالكة  هللهوماتهللال نيا هللفي هللالمناهللاتهللال العة )
(28-29.) 
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ڇ  ڍ   ﴿نعاهللسوي هللال و :هللهللتعال  هللفق هللقالهللا،هللسو هللل ان

أيهللمنهللالم ت ومينهلل،هللهلل( 72)يعن :هلل ﴾ڍ  ڌ  ڌ
هللتعال .
ںڻ   ڻ   ﴿هللامنهللبع ههللقالهللا،هللإلبراهيتهللسوي هللال و :هلل

ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ    ہ   ہ   ھ  ھ  ھ  

ۓ  ڭ  ڭ      ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ    ھ  ے  ے  ۓ

ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ     ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  

ې  ې   ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ     

هلل.(1)(133-131)البقرا:هلل ﴾وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  
فإنمداهلليدرىهللنف د هللمعممداهلًلهللملسو هيلع هللا ىلصاالنجاهللهللإذهللي منهللبمحمد هلل

 هللأيهللالحامد  هلل(2)لوم يحهللامال قاًهللبنبعنت هللسنهللبع ةهللالفداهللقويط
إنهلللدديهللأمددعهللاهلًل  يددراهللأيضدداهلًلألقددعلهلل»هللسندد :هللفقدد هللقددالهللالم دديحهلل

لكت هللالكدنهللالهللت دتطيععنهللأنهللتحتمودعاهللاآلن هللاأمداهللمتد هللجدانهلل
ذاكهلل]أيهللالنبددديهللالمنتمدددر[ هللهللااهللالحدددم هللفهدددعهلليرقددد  تهللإلددد هلل
جميددعهللالحددم هللألندد هللالهلليددتكوتهللمددنهللنف دد  هللبددأهلل ددأهللمدداهللي ددمعهلل
يددتكوتهللبدد  هللاي بددر تهللبددحمعهللهلل تيددة هللذاكهلليمجدد ني هللألندد هلليحخددذهلل

هلل(.14-16/12يعحناهلل«هلل)مماهللليهللاي بر ت
هللمعهللقعلهللالم يحهللسوي هللال و هلل اق هللتعقفهللالنجاهللهللموياً

                                                 
هلل(.29-28(هللانمرهللالمال هللهللال ابمهلل هللصهلل)1)
هلل2) هللال و  هللتح رهللالم يحهللسوي  هللهلل-( هللالنبيهللهلل-بح نهللإنجيأهلليعحنا هللسن مراهللاً

هللالعر هللسو هلل هللاستاد هلليعنانية هللاهيهلل ومة هلل)بير وعت (  هللا،ماه هلل  اآلتيهللبع ه
 هللقويط( هللاتعنيهللالحام .نطقهاهلل)الفا
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أيهلليعقرنيهللايكرمني هلل«هللذاكهلليمج ني:هلل»ملسو هيلع هللا ىلصسنهللأخي هللمحم هلل
أهللالعذهللانهللالبتعلهللمنهللفريةهللاليهعدهللفرأىهللأنهللاإل،و هلل ااتهامهتهلللهاهللبالزنا هللفاستبرههللمنهللأسمتهللالفرى هللالذيهللا،تحقعاهللهعهللمنهللبر 

هللفحهومت هللامقت   هللا، هلل ضن هللنعهللهاهللب بب  هللاانطم  هللقوعبهت
ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿ  ٹ    ٹ  ٹ  ٹ  ﴿

هلل)الن ان(.  ﴾ڤ  ڤ  ڤ   ڤ  ڦ  ڦ
اا،تعرضهللالنجاهللهلل،بنهللصد اهللهللهدذههللالفريدة هللأالهللاهدعهلل
مدديودهللالم دديحهللمددنهلل يددرهللأ هللبشددري هللاهللأىهللأنهللالحدد رهللهلل ددتهلل
ماهلليكتنف هللمدنهللاإلسجدازهللفإند هللالهللي در هللسدنهللمقد اهللهللا،هللالقدادهللهلل

ل دماااتهللااألهللضهللاجميدعهللمداهللأفمنهللخودمهللا»سو هلل أهللقينهلل
فيهددداهللمدددنهللسدددعالتهللام وعقددداتهللاقدددمعرهللاأقمددداهللهللا عا دددنهلل
ا،ياهللاتهلليعجزهللأنهلليجعأهللال ي اهللمريتهللتحمأهللب انهللهللجأ؟ هلل

ۆ  ۈ   ۈ  ﴿هللالوهدددتهللإنهللهدددذاهللضدددولهللمبدددينهللابهتدددانهللسمددديت

ې     ىى   ٴۇ   ۋ    ۋ   ۅ  ۅ  ۉ  ۉې  ې  ې  

هلل.(1)«)ي ( ﴾ۆئ  ۈئ ائ    ائ  ەئ     ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ
 هلليقددعلهللالنجدداهلل:هلل«ذاكهلليمجدد ني»قددعلهللالم دديحهلل:هللاسددنهلل

احقددمهللذلددكهللهلل،ددعلهللا،هلل هللامجدد ه هللفرفددعهللسددنهللأمدد هللاصددمةهلل»
 هلل(2)«العاهللهلل..هللاهللفعهللسن هللاسنهللأم هللالموتهللالبينهللاالجعهللهللالمريدع

 مدداهللحققدد هللثانيددةهللحددينهللأ،ددفرهللسددنهللدليددأهللبددراناهللأ هللالم دديح هللأالهلل
اهعهلل و هللابنهاهللسوي هللال و هللفيهللالمه  هللاهيهللمعجزاهللسميمدةهلل

                                                 
هلل(.42(هللالمال هللهللال ابمهلل هللصهلل)1)
هلل(.80(هللالمال هللهللال ابمهلل هللصهلل)2)
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انئي  هللامدألتهللأقد اقهتهللبحاحدالهللال يبدةهللاالبدعاهلل هللأخر،تهللقد
اهدددذههللالمعجدددزاهللهددديهللالددد ليأهللالعحيددد هللسوددد هللبرانتهددداهللسويهددداهلل
ال دددو  هللذ دددرههللالقدددر ن هللا فودددتهللسدددنهللذ دددرههللاألناجيدددأهللالتددديهلل

هللي منهللبق ،يتهاهللالنالاهللى.
«هللذاكهلليمجد ني:هلل»ملسو هيلع هللا ىلصنبعناهللالم يحهللسدنهللالنبديهللالمنتمدرهلل

 هللحققهددداهللأخدددعههللمحمددد هللهللثال دددة هللحدددينهللدفدددعهللسنددد هللمددداهللتتهمددد هللبددد
األناجيددأهللالمحرفددةهللمددنهللسقددعقهللألمدد  هللففدديهللإنجيددأهلليعحندداهللأنهلل
مريتهللسويهاهللال و هلللوبتهللمنهللابنهاهللأنهلليحعلهللالمانهللالذيهللفديهلل
الجراهللهللإل هللخمرهلليشرب هللأهدأهللسدررهلل اندتهللتحضدرههللفديهللقريدةهلل

ماليهللالكهلليداهللامدرأا هلللدتهللتدحتهلل،داستيهلل»قانا هللفقالهلللهاهللبجفان:هلل
هلل(.هلل2/4يعحناهلل« هلل)هللبع 

هللمت هلل هللإنجيأ هللسويهاافي هللأنها هللإل هللهلل  هللجانت ال و 
هعذاهلل»هللالم يح هللت تحذنهللفيهللال خعلهللسوي  هللفقالهللل هللتوميذه:هلل

هلللالبينهللأنهلليكومعك هللفحجا هلل أمكهللاإخعتكهللااقفعنهللخاهللجاً
هللي ههلل اقالهلللوقائأ:هللمنهللهيهللأميهلل؟هللامنهللهتهللإخعتيهلل؟ هللثتهللم  
نحعهللتوميذههللاقال:هللهاهللأميهللاإخعتي هللألنهللمنهلليالنعهللمشيئةهلل

هللاأختي هللأخي هللهع هللال معات هللفي هللالذي هلل)مت هللهللأبي  هللاأمي 
هلل12/48-50 هللفالم يح هللمت هللهلل-(  تجاهأهللهلل-هلل بح نهللإنجيأ

أم هلل هللبأهللتبرأهللمنها هللااتهمهاهللبحنهاهللالهللتالنعهللمشيئةهللا، هللاهعهلل
هللالم يحهللمن هلليرىهللالنجاهللهللأنهللالقر نهللبرأ هللسنهاهللهللزية هللامج ه ها

ژ     ژ  ڑ  ڑ  ک  ک   ک  ک   ﴿:هللحينهللقالهللسو هللل ان 

گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ    ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  
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هلل.(1))مريت(  ﴾  ں  ں  ڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ۀ  ڱ
هلل هللالنبي هللفيها هللمج  هللالتي هللالمعاضع هللهللابع أخاههللهللملسو هيلع هللا ىلصأما

هلل هللسن : هللنبعنت  هللفحقم هلليمج ني»الم يح  هللذاك هللقهادت هلل« فهي
هللمنهلل هللاالناجيأ هللإلي  هللتن ب  هللمما هللال و  هللسوي  هللالم يح بنجاا
صونهللاصفعهللاإهانةهللاتعذينهللاتعريةهللأما هللالنار هللفكأهللهذاهلل

هللبشهاد هللمن  هللا، هللأنقذه هللق  هللالكريت هللالقر ن هللسنهللا هللأخبر الذي
هللاليهعد هللمنهللم امرا ڀ  ڀ  ڀٺ  ٺ  ٺ   ﴿هللنجات 

ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ   ڤ  ڤ  

ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ      ڄ  ڄ  ڄ     ڄ  ڃ  

ڇ  ڇ     ڃڃ  ڃ  چ  چ   چ  چ  ڇ  ڇ

هلل) لهللسمران(.هلل﴾  ڍ
اقدد هللنبدد هللالنجدداهللهللفدديهللمناهللاتدد هللسودد هللم ددائأهللسوميددةهللمهمددةهلل

ةهللاتزييددفهلل تبهدداهللامعتقدد اتها هللاأ تفدديهللفدديهللفدديهللنقدد هللالنالددراني
هذاهللالمقا هللبذ رهللااح اهللمنها هللفح بكهللمنهللالقوداهللمداهللأحدا هلل
بددالعنم هللفقدد هللذ ددرهللالنجدداهللهللاجددعدهللأدلددةهللفدديهللالكتددا هللالمقدد رهلل
تشدده هللبنجددااهللالم دديحهللمددنهللالالددونهللالمهددينهللالددذيهللتن ددب هللإليدد هلل

اهعهللمنهللاأل،دفاهللهللالمق ،دةهللهلل-91األناجيأهللاألهللبعة هللفالمزمعهلل
يقددعلهللمتنبئدداهلًلسددنهللنجددااهللالم دديح:هللهلل–لنالدداهللىهللسندد هللاليهددعدهللاا

هللم دكنك هللئدألنكهللقوت:هللياهللهلل  هللأنتهللموج» ي هللجعودَتهللالعودي 
الهلليوقيددكهللقددر هللاالهللتدد نعهللضددربةهللمددنهللخيمتددك هللألندد هلليعصدديهلل

                                                 
هلل(.85(هللالمال هللهللال ابمهلل هللصهلل)1)
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موئكتدددد هللبددددكهللليحفمددددعكهللفدددديهلل ددددأهلللرقددددك هللسودددد هللاأليدددد يهلل
يحموعندددك هلللدددئوهللتالددد  هللبحجدددرهللهللجودددكهلل..هللألنددد هللتعودددمهللبددديهلل

يهللفح،دتجينهلللد  هللمعد هللأنجي  هللأهللفع هللألن هللسر هللا،مي هلليد سعن
أناهللفيهللالضيم هللأنقذههللاأمج ه هللمنهلللعلهللاأليا هللأقدبع  هللاأهلليد هلل

 هللففدديهللهددذاهللال ددفرهللقددهاداهللبالدد قهللمدداهللأخبددرهللالقددر نهلل«خوصددي
سن هللمنهللنجااهللالم يحهللمنهللالالدونهللاالعدذا هللالمهدين هللاهللفعد هلل
إلدد هللال ددمانهللبعا،ددطةهللالموئكددة هللاأسطدداههللحيددااهلللعيوددةهللجددزانهلل

هللص ق هللاإخوص هللفيهللسباداهللهللب .
فيهلل،دعقهللاألدلدةهللهلل–بأهلل تب هللهلل-النجاهللهللفيهلل تاب هللاي تمرهلل

التيهللت لهللسو هللصحةهللاختياهللههلللإل،و  هللفهيهللمناهللاتهلل،دالعةهلل
لمددنهللت وددصهللمددنهللالتعالددنهللالمددذمع  هللفإنمدداهلل تددنهللمدداهلل تددنهلل

لي در هللالقداهللئهلل»ل اللةهللاه ايةهللمنهللأهللادهللالعصدعلهللإلد هللالحدمهلل
بنتيجددةهللهدداهرا هللايتحقددمهللممدداهللاصددوتهللإليدد  هللإذاهللت ودد هللسددنهلل

مقدعت هللفدإذاهللتالدفحَتهللسجدالتيهللهدذههللالتعالنهللاالتحز هللالم
برايددةهللاإمعددان؛هللاضددحهللالحددمهلللدد يكهللبالبرهددان هللاههددرهللجويدداهلًل
لوعيان هللاج تهللنف دكهللمن داقاًهللإلد هللاليقدين هللفالعاقدأهللإذاهللالاهلل

هلل.(1)«ل هللالحمهللتبع هللاثبتهللسوي 
ن ددحلهللا،هللأنهللي بتندداهللسودد هللاإليمددان هللاأنهلليكتددنهللقددآبينهلل

هلل.ين.هلل مالرحمةهلللوعالتهللالجويأهللالمهت يهللمحم هللز يهللالنجاهلل
* * * 

                                                 
 (.34(هللالمال هللهللال ابم هللصهلل)1)
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 ()أمحد فيلبس إبراهيم خليل القس الدكتور
هللالعقائ هلل هللسوت هللأ،تاذ هللفيوب  هللخويأ هللإبراهيت الق 
هللمنهلل هللسوت هللبح،يع   هللالوهعتهللاإلنجيوية هلل وية هللفي الم يحية
هللهذاهلل هللصب  هللفق  هللالعشرين  هللالقرن هللفي هللال يني هللالج ل أسو 

هللالعوتهللبالك يرهللمنهللإضافات هللفيهلل تب هللالرائعة.
هللأ،ر هللفي هللإبراهيت هللالق  هللت ينهللال  هللمي عهللا هللمت ينة ا

بالنالرانية هللاتعاه ههللاال اههللبالعنايةهللاالرسايةهلل هللفكانهلليعاهنهلل
هللفيهللأدانهلللقع،ها. هللسو هللالذها هللإل هللالكني ة هللايِج ُّ

هللخولهلل هللمن هللاألديان هللسو  هللالتعر  هللخويأ هللإبراهيت ب أ
هللحيثهلل هللاألالية  هللدهللا،ت  هللأثنان هللفيهللالبرامجهللالكشفية مشاهلل ات 

هلل هللال يانات هللم توف هللمن هللالشبا  هللازادتهلليوتقي اال قافات 
هللفيهلل هللالجامعية هللدهللا،ت  هللخول هللخالعصاً هللباإل،و  معرفت 
هللحيثهلل انهللالطعنهللفيهللاإل،و هلل هللالمشي ية  هللاإلنجيوية الكوية
هللزموئ هلل هللمع هللي هلل،ها هللالتي هللالمعضعسات هللأهت هللأحَ  االقر ن
الذينهلليجَع انهلللوتناليرهللفيهللبو انهللالم ومين هللايكفيهلللوعقع هلل

هللأنهللنعر هللأنهللس هللالمعضعكهللاخطعهللت   دهلللو هللسو هللج ية
الكويةهللحينذاكهللاثناهللسشرهلللالباًهلليشر هللسو هللتحهيوهتهللاثناهللسشرهلل

هللأ،تاذاهلًلأمريكياهلًلا،بعةهلل خرانهللمنهللالمالريينهللالنالاهللى.
هللجامعةهلل هللفي هللالكريت هللالقر ن هللخويأ هللإبراهيت دهللر
برن تعنهللبحمريكاهللسو هلللريقةهللالمبشرينهللالطاسنينهللفي  هللحيثهلل

هلل هللسنعانها هللالتي هللهلل،الت  هللسن هللالماج تير هللدهللجة ،يفهلل»نال
هللجالعت[جو هلل]أي هللمنهلل«يات هللباإل،و  هللالطعن هللامعضعسها  
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خولهللالقر نهللاالقضانهللسوي ؛هلل ماهللقجِتأهللجالعتهللب يفهللنف  هلل
هللالنبيهللدااد.هللزمن

هلللوكتا هلل هللاألصوية هللالوغات هللفيوب  هللإبراهيت تعوت
هللااآلهللاميةالمق  هللااليعنانية هللالعبرية هللإل ر؛ هللإضافة هلل؛

هللق ي  هللهللتبة هللسو  هللاحالأ هللالعمأهللاإلنجويزية  هللاباقر  
هلل هللمبشرًاهللهللاًهللسيهللاالتبشيري هللسمأ هللثت هللبباقعهلل  هللاإلنجيوية لوكني ة

فيهللاإلهلل،اليةهللاأللمانيةهللال عي رية هللااصأهللفيهاهللإل هللمنالنهلل
هللال كرتيرهللالعا هلللفرسهاهللفيهللأ،عان.

 هللا،تمعهللإبراهيتهللخويأهللفيوب هلل1955فيهللأاا،طهللسا هلل
ٱ  ٻ  ٻ     ٻ    ﴿هللفيهللالمذياكهللإل هلل ياتهللمنهللص هللهلل،عهللاهللالجن

ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ       ٺ    ٻ  پ       پ  پ  پ  ڀ    ڀ 

تهللجذاَاهلل)الجن( هللفا،تعق  ﴾   ٹ     ٹ  ٹٿ  ٿٿ  ٿ  ٹ  
هللمنهللج ي  هللقوب  هللفي هللسو هللاإليمان هللتوكهللالويوة هللفعكفهلللعال  

هللفيهلل يات هللايعي هللا،تكشا هللمضامين  هللليب أهللهللحوت هلل القر نهلليقرأ
هذههللفيهللالبحثهللسنهللالحقيقةهللبقراناهللالقر نهللمنهللج ي  هللالكنهلل

بأهلللوفهتهللاالبحثهللهللاالطعنهللاالتوبي  هللقرأههللالهلللوتشكيكالمراهلل
هللسنهللالحم.

ڄ  ڄ   ڃ  ﴿:هللا،تعقف هلللعيوًهللقعلهللا،هللتعال 

ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ   چ  ڇ  

ڇ  ڇ  ڇ  ڍ   ڍ  ڌ  ڌ  

ڎ  ڎ  ڈ  ڈ   ژ  ژ  ڑ  ڑ  

گ  ڳ  ڳ  کگ  گ  گ   ک  ک  ک
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 ﴾ڳ   ڳ   ڱ    ڱ  ڱڱ  ں  ں  ڻ
هللفانطومهلل157)األسرا : يتهلل-(  هللالق هللالِ ر ِ يقونهللهلل-هللاهع

هلل هلل تاب  هللبالنبيصفحات هللالبشاهللا هللسن هللبح ًا  هللملسو هيلع هللا ىلصهللالمق ر
هللهلل ت هللجنبات  هللفي هللتتألأل هللتحريفهللهللفعج ها هللمن هللاستراه ما

هللفمحم  هلل،فرهللهللملسو هيلع هللا ىلصهللاتب يأ  هللب  هللالنبيهللاألميهللالذيهللتعس  هع
هللالتعهللاتيإ هللهللقعيا هلل: هلللهت هللقال هللحين هللإ،رائيأ  هلليج فعهلل»بني أا

هللالكتا هلللمنهللالهلليعر هللالكتابةهللايقالهللل :هللاقرأهللهذا هللفيقعل:هللال
هللالقرانا هللهلل«أسر  هللهذههلل29/12)إقعيا هلل،امع هلليموك هللفما  )

هلل هللإل  هللالنالرا هللذهن  هللدفعاً هللالفقرا هللفي هللحالأ هللحران هللما  اهلل
بنزالهللجبريأهللسوي هلل هللاهعهلليقعل:هللاقرأ.هللهللملسو هيلع هللا ىلصهللحينهللنجبئهللالنبي

هلل هللبقاهللئ»فيجيب هللسوي هللالالواهللاال و : هللأنا هللالفقراهلل«ما هللفهذه  
 هللملسو هيلع هللا ىلصهللمنهلل،فرهللإقعياهللالتعهللاتيهللدليأهللااضحهللسو هللنبعاهللمحم 

هلل.ملسو هيلع هللا ىلصذهللإنهاهللتحكيهلللحمةهللنبعت هللإ
هللمنهللهللؤياهللنبعخذهللنالرهللموكهلل اهيهلللي تهللأقأهللاضعحًا

هللل هللالنبيهللدانيال هللحينهللقالهللل :هلل هللالعميتهلل»بابأهللالتيهللسب رها ا،ج
هللاتعبيرههلل هللالحوتهللحم  هللهذا. هلل،يحتيهللبع  هللَسر  هللالموكهللما هللهلل«يقينق  هللالموكهلل2/45)دانيال هللأن هللالنبعنا هللهذه هللام تالر  )

هللهللأ، هللمنهللذهن هللاص هللههللمنهللب تنالرهللهللأىهللفيهللالمنا هللتم االًهلل
فضة هللابطن هللمنهللنحار هللا،اقاههللمنهللح ي  هللاإح ىهللق مي هلل
هللاضر هلل هللحجر هللفجان هللح ي   هللمن هللااألخرى هللخز   من

هللالق مينهللفان كهللالتم الهللاانهاهللهللبتمام .
هللبع هلل هللتتابع هللممالك هللب ور هللدانيال هللالنبي هللف رها اق 
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افيهللأيا هلل»مموكةهللبابأ هللثتهللتحتيهللأمةهلليالطفيهاهللا،هللاي تاهللهاهلل
الموعكهلليقيتهللإل هللال ماااتهللمموكةهلللنهللتنقرضهللأب اً هلله النهلل

هللهذههلل هلل أ هللاتفني هللات حم هلل خر  هلللشعن هلليجترك هللال اَمِوكها
هللاألب  هللإل  هللت بت هللاهي هللسنهلل«الممالك  هلليح ثنا هللاالتاهلليظ  

زاالهللمموكةهللبابأهللسو هللي هللمموكةهللماديهللافاهللرهللالتيهللأقامهاهلل
هلل.ق. ( هللايرمزهلللهاهللفيهللالمنا هللبالال هللهللالفضيهلل539خ راهلل)

هللممو هللقامت هللاإل،كن هللهللثت هللأ، ها هللالتي هللمق انية كة
هلل) هللبالبطنهللهلل336المق اني هللالمنا  هللفي هلللها هللايرمز ق. ( 

هلل.النحا،ي
هللاالمبرلعهللهلل هللالتيهللأ، ها هللالرامان هللامبرالعهللية هللتوتها ثت

هلل) هللمنهللهلل63بعفبيعر هللب اقين هللالمنا  هللفي هلللها هللاهللمز ق. ( 
هللالرامانهلل هللدالة هللاتهز  هللالم تاهللا هللاألمة هللتحتي هللأن هللقبأ ح ي  

هللاتحعلهللساصمتها هللبعل(هللهللاالفرر  هللإل هلل)إ،و  الق طنطينية
هللفيهلل هللدانيال هللنبعنا هلللتتحقمهللمنهللج ي ا هللاإل،و   أيهللساصمة

هللمحم  ملسو هيلع هللا ىلصهللأمة
هللفحمت (1) هللبمهعهللهاهللهللملسو هيلع هللا ىلصهلل  هللالمعسعد هللاألمة هي

هللسو هللل انهللاألنبيانهللسويهتهللالالواهللاال و .
 هللافيهللبراهيتهللخويأهللاستزالهللالعمأهللالكن يقرهللهللالق هللإ

هلل هللفه اني»ذلكهلليقعل: هلل  هللا،هللليهللخيراً إل هللاإل،و هللهلللق هللأهللاد
هللتقعيضاً هلل هلللإل،و  هللأهللدت هللاحماقتي هللجهالتي هللفي هللأنا بينما
الوم ومينهللأنهللي خوعاهللفيهللهللحا هللالنالرانيةهلل هللفعفاهللا،هللسماهلل

                                                 
فيهللالتعهللااهللهلل( هللمحم هلل227المناهراهللبينهللاإل،وميةهللاالنالرانية هللصهلل)هللانمرهلل(1)

 (.69ااإلنجيأهللاالقر ن هللصهلل)
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هللح تهلل هللهللأيتهللضراهللا هللاسو هللجأ هللا، هللهللضعان هللاأما  ،وف.
هلل...هلل هللال ينية هللال  مة هللاستزال هللاهي هللإيجابية  المعقفهللب طعا

ينهللل هللالرق هللهأهللي تطيعهللالمرنهللأنهلليهاجتهللاإل،و هللبع هللأنهللتب
هللأمري هلل هللسو  هلل وبني هللق  هللالقر ن هللإن هللأقعل: هللالحَم هللالغي. من
ا وبتهللإهللاداهللا،هللإهللادتيهلل هللا انهللالقراهللهللبتركهللال  مةهللال ينيةهلل

هلل.(1)«قراهللاهلًلحا،مًاهلللومعقف
هلليحموعنهلل هللالق  هللالذي هللمن هلل،بعة هللالكني ة ا،ت ست
هللبنف  هلل هللينجع هللالذي هللالق هللالمبشر هلللمناقشة هللال  تعهللاه دهللجة

هللضوالتها هللسن هلليقنععن هللبعي اً هللما هللالحجة هللمن هلليج اا هللفوت  
هللاسجزتهللهللااتبهتهللامغرياتهتهلل هللالتبشيري  هللإل هللسمو  بالععدا

 فيهللإ وقهللسقو هللاحجنهللفكره.

هلل،تان هللدهلل،تيالتحمهللإبراهيتهللبعمو هللالج ي هللفيهللقر ةهلل)
هللالج ي هللهللقنيري هللسمو  هللافي هللاالن ظ(  هللالطباسة هلل الت لبيع

هللست هلل هللجزن هللتف ير هلللبع هللمهمة هللم يره هللإلي  بالوغةهللهللأ،ن 
هللفتحهللمغاليمهللجويزيةاإلن هللا،هللسوي   هللأفضال هللمنهللأسمت هللفكان  

هلل ياتهلل هللتحمأ هللفي هلللإلبحاهلل هللالعقت هللمن هللف حة هللااج  قوب  
القر نهللالكريتهللاالغعصهللفيهللسميمهللمعاني  هللفحذسنهلللإل،و  هلل
هللاصمعئيأهلل هلل)إ،حاق هللاأبناؤه هللهع هللالقعيت هلله ي  هللإل  افان

هلل هللاذلكهللفيهللمطوعهللسا  هللإل هلل1959اماج ا(  هللا،م  هللا ي ر   
هلل هللخويأ هللاجمالهللإبراهيت هلل)أ،امة هللإل  هللأبنائ  هللاأ،ماَن أحم  

هللأبتهللزاجت هللال خعلهللفيهللاإل،و  هللااقتهلل هللبينما انجعى( 

                                                 
 (.21يهللالعالتهللالعربيهللااإل،ومي هللصهلل)الم تشرقعنهللاالمبشرانهللفهلل(1)
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هللالذيهلللتهلل ب هللإل هللالكني ة هللليتعرضهلللحنمهللالكني ةهللاترهيبها
يكنهلللي ني هللسنهللحمهللانشراهللب هللص هلله هللاقه هللب هللل ان ؛هللفماهلل
هللهللاتب هلل هللفق  هللأا هللمكتبت  هلللمالادهللا هللسقبي  هللسو  هللينكص م و 

هلل هللا، هللفهبة هللالكبير  هللاأبق  هللأ و  هللالجنةهللتف هللحجهلل»هللاق اجنت 
هلل.(1)«بالشهعاتهللالناهللهللفتاحجهللهلل بالمكاهلله

هللفيهلل هلليج ها هللالت هللاإل،و   هللفي هللا،تعقفت  هلل  يرا أمعهلل
هللأمران:هلل-هللبح نهللهللأي هلل-نالرانيةهللالكني ة هلللكنهللأهمهاهلل

هللسق هللفيهلليأالهما: هلل، هللالمزسع  هللاالتج   هللالت ويث  ا
هلللونالعصهللاإلنجيو يةهللالتيهللالم يح هللإذهللهللأىهللفيهاهللفهماًهللخالئاً

هلل بيرهلل هللقعل هللامنها هللال و   هللسوي  هللالم يح هللبنبعا صرحت
ي عكهلل»(:هلل2/22الحعاهلليينهللبطررهللفيهلل،فرهللأسمالهللالر،أهلل)

هللتبرهنهلللكتهللمنهللا،هللبقعاتهللاسجائن  هلل«الناصريهللهللجأهللق 
فشهاداهللبطررهلللوم يحهللأن هللإن انهللفح ن هللا ذلكهللاصفهلل

هلل هلللعقا هللبالم يح هللهلل(7/16)إنجيأ هللالم منين هللجمعك معتق 
أخذهللالجميعهلل»هللأااهللإحيانهللالم يحهلللومعت :هللهللفحخبرهللأنهتهللحين

هللسميت هللنبي هللفينا هللقا  هللق  هللقائوين: هللا، هللامج اا فق هللهلل «خع  
هللسميمًا هللاهعهللماهلليعافمهللمعتق هللالم ومينهلل هللبالم يحهللنبياً  منعا

هلل.(2)في هللسوي هللالالواهللاال و 
هللالمعتهلل هللسقي ا هللتكتنف  هللالذي هللالمرير هللالموت اال اني:

هللم هللهع هللإذ هللالالوين  هللسو  هلللوم يح هللالتكفيري هللهالت الهلل»عتق 
هللفهأهلل هللمع،   هللقريعة هللامنها يتفمهللمعهللس لهللا،هللاالهللقرائع  

                                                 
 (.2823أخرج هللم وتهللاهلل)(هلل1)

 (.92 هلل20الغفرانهللبينهللالم يحيةهللااإل،و  هللإبراهيتهللخويأهللأحم  هللصهلل)هلل(2)
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هللقعلهلل هللفي هللتتم أ هللالتي هللالمح،ااية هللالرااية هللتوك هللضراهلليًا  ان
هللالتيهلل هللاليائ ة  هللا،طهللصرخات  الم يحيةهللبقتأهللالم يحهللصوباً

هلل.(1)« انهلليرفخهللفيهاهللتوكهللالميتةهللال معية ؟
هللحينهلل هللجمالهللاإل،و  هللالنقية اق هللهللأىهللإبراهيتهللبفطرت 
هللمنهللاألبعينهلل) د هلل هللالمعهللاثة هللاألصوية هللال طيئة يرفخهللسقي ا
هللاسباده هلل هللا، هللبين هللا،طان هللاجعد هللفكرا هللاي تشنع احعان( 
هلليقبأهلل هللذننهللالمذننهللأا هللهللجأهللدينهلليغفر فوي هللفيهللاإل،و 
هللالعب هلل هلليضطر هللحين هلللحمات هللمن هللأصعبها هللفما هللاستراف   من 
لوبعاهللأما هللسب هللم و هللبذنعب هللاخطاياههللالتيهلليعدهلللعهللأنهاهللبينهاهلل

هللبجهللا هللافمهللعهلْلبين  هلللكن  هللين اها؛ هللأن هللمحمعل  هللا اية هللالمشرقين   
هللاما هللاآلخرينهللبها  هللإل هللإسو  هللالكن يهللمضطر منهللهللالمنمعهلل

هللالتيهلل هللذنعب  هللمن هللأ  ر هللب  هللسو هللاإل،راهلل هلليحرصهللالمرن قين
يكفيهلل»ي حلهللا،هللداا هلل،ترههللسويها هلللذاهلليقعلهللإبراهيتهللخويأ:هلل

هللأنهللمغفراهللا،هلللإلن انهللالهللتتعقفهللسهللاإل،و هلَل و هللا،يوةهللف راً
هلل هللسممت هللمهما هللالع،ائأ هللقو هللمن هللتتعقفهللهللحمت هللتأا هللاإنما  

امغفرت هللسو هللتعبةهللاإلن انهللتعبةهللصادقة هللمعهللإيمان هللبا،هللالعاح هلل
هللملسو هيلع هللا ىلصهللاألح هللابر،الةهللمحم  هللقعل هللتعال : ڻۀ  ﴿ هللاي ي هللهذا

ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ےے ۓ ۓ ڭ 

هللهلل.(2)«هلل﴾ڭ ڭڭ ۇ ۇ ۆ ۆ 
                                                 

 (.147المناهراهللبينهللاإل،وميةهللاالنالرانية هللصهلل)(هلل1)

هللخويأهللهلل(2) هللإبراهيت هللااإل،ومي  هللالعربي هللالعالت هللفي هللاالمبشران الم تشرقعن
هللصهلل) هلل  هللا20أحم  هللصهلل(  هللااإل،و   هللالم يحية هللبين هللالغفران هلل تاب : انمر

(110.) 
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رهلل تاباًهللأص هللهللالعومةهللإبراهيتهللخويأهللأحم هللأهللبعةهللسشهلل
هلل هلل)محم  هللمنها: هللاالقر ن(هللهللملسو هيلع هللا ىلصمتميزاً  هللااإلنجيأ هللالتعهللاا في

هللالكتنهللال مااية(هلل هللفي هللا)اإل،و  هللإل ( هللال هللإن ان ا)الم يح
هللالنالرانيةهلل هللبين هللالق ر هللا)الراا هللاألجيال( هللفتنة ا)إ،رائيأ

هللااإل،و (هللا)إ،رائيأهللاالتومعد(.
افيهلل أهللهذههللالكتنهللي فرهللالشيظهللإبراهيتهللخويأهللسنهلل

ةهللاهللأيهللحاليف هللمكن هللمنهللذلكهللإلمامج هللسوتهللجتهللاحجةهلل الب
العا،عهللبالكتا هللالمق رهللانالعص  هللاالوسج هللسو هللتفا،يرههلل
هللالقاهللئهلل هللالذيهلليرص ه هللاألهت هللالكن هللالكن ية  هللال قافة اسو 
لكتب ؛هللإفادت هللمنهللال هللا،اتهللالنق يةهللالتيهللههرتهللفيهللالغر هلل

هللفيهللالقرنهللالتا،عهللسشرهللاأاائأهللالقرنهللالعشرين.هلل
كهللاأل،تاذهللإبراهيتهللمعهلل هللاقتر1982هد/هلل1401فيهللسا هلل

هللالمهن رهلل هللاالوعان هلل ازي هللجميأ هللمحم  هللال  تعهلل هللمن  أ
أحم هللسب هللالعها هللفيهللمناهراهللجرتهللفيهللال رلع هللمعهللثوثةهلل
هللاانتهتهلل هللأيا   هللا،تمرتهلل،تة هللمشهعدا هللمناهرا هللق ي اً  سشر
بإ،و هللالق  هللجميعًاهللاتحعِلهتهللمنهللالتبشيرهللبالنالرانيةهللإل هلل

هلل هللسو  هللمنشعهللا هللاهي هللاإل،و   هللإل  هللاإلنترنتهللال سعا قبكة
هللصعتًاهللا تابةهلللمنهللأهللادهللأنهلليفي هللمنها.

هللحتهللا،هللالعالتهللالجويأهللإبراهيتهللخويأهللأحم  هللاأجزلهلل
هللل هللالم عبة.

 
هلل* * *
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 رام ي( بانكعظميالرمحن األ ضياءحممد  )الدكتور 

هللالنبعي هللهللاألسممي هللالح يث هللسوت هللأسو  هللمن ااح 
هللأفادهللمنهللسوم هللالعشراتهللمنهلللو هلل سومةهللاباحثهللنحرير 

هللالمنعهللا هللال  هللبالم ينة هللاإل،ومية هللالجامعة هللفي هللا،اتهللالعويا
هلللومويينهلل  ماهلل انتهللهلل تب هللالمب عثةهللفيهللالمكتبةهللالعربيةهللذخراً

هللمنهللالم ومين.
هللأاهلل،معهللسنهللهللينالك يرالهللهللينهللأنهلل هللقرأ هلليعر هللأا منا
ينهللإل هللاإل،و  هللهت الهلليعرفعنهللأنهللال  تعهللهللاألسمميهللمنهللالمالرحمنهللاألسممي هلللكنهلللرج هللمعممناهللهللضيانال  تعهللهللمحم هلل
هللا هلل)األسممي(هللفيهللااليةهلليعبيهللالهن يةهللسا هللهللفق هللال هللبانكي

هللي ج هللهلل 1943 هللفيها هللنشح هللمتعالبة  هللهن ا،ية هللأ،را في
هللس دهاهلل هلليحالي هللالتيهللال هلل لهتهت هللايعمت هللالهن ار  ألصنا 

هللإالهللا،هللتعال .
هللابانكي هلللفعلت  هللبا عهللا هلليجوقهلَلهللمنذ هللأهو هللهللا  هللمن ن
هلل هللالم ومين هللسن هللال عَن هللحام هلل،ي  هللزهانهللالذين هللالهن  كمعا

هللالم ومينهلل هللفزستهللم هللخعهللالهن ارهللا تابهتهللأن،نةهلل1200
هلليكرههلل هللجيوً هللفحنش اا هللبحقهت  هللاأجحفعا هللالهنعد  هومعا
هللياإل،و هللايحق هللسو هللالم ومين هللاق هللتعززتهلل راهيةهللبانك

هللا هلللإل،و هللبماهللهلل ههللمنهللفقرهللالم ومينهللفيهللبو ت  هللات وفهتهلل
هللسنهلل  يرهللمنهللصعهللهللالم نية.

هللاانت نهللإل هللهللهللا هلليت ر هللبانك هللال انعية  منهللالمرحوة
هلل هللم ينة هللفي هللقبوي هلل ره» وية هللإليهاهللهلل«أسمت هلل،ين ن التي
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هللفيهللالكويةهلل هللزميو  هللاتعر هللسو هللاإل،و هللحينهللأه اه الحقاً 
 هللفح نهللسو هللقرانت  هلل«ال ينهللالحم» تا هللالعومةهللالمعداديهلل

هللبوهفهللاقعقهللمراتهللامراتهلل هللأح  تهللبحنيهلل»اأسادها لق 
هللفيهللهو هللدام  هللاأن هللي نقشعهللهللاي اًهللهللاي اً هللالق هللهلل بتهللأتي ج
هلل.(1)«فيهللاال،تزاداهللمنهللهذاهللالنعهلل

اقتن هللالشا هللالهن ا،يهلل تنهللالمعدادي هلليطالعهاهللفيهلل
هللبكاتبهاهلل هللسجب  هللفازداد هللال هللا،ية  هللبينهللحالصهللالكوية فرا  
ابال ينهللالذيهللي سعهللإلي ؛هللبي هللأنهللاإلسجا هللبالمعداديهللبو هلل

هلل هللسا  هللفي هللالع كريةهلل1953م اه هللالمحكمة هللحكمت هللحين  
هللا هللماهللهلليلمالمةهللسو هللالمعداديهللباإلس ا  هللفق هللأدهشهللبانكا

هللاماهلل هللا،  هللبقضان هللالمعداديهللمنهللصبرهللاجو هللاهللضا تمتعهللب 
هللا،ترحا هلل هلليرفخهللتق يت هللإيمانيهللجعو  هللمنهللا،تعون تزينهللب 

هلللت فيفهللالحكتهللالمالتهللالالادهللهللبحق .
 نتهللأهنهللأنهلل»هللا  هللفق هللهلليمعقفهللتحثرهللب هللالشا هللبانك

الرضاهللااالبت ا هللق هللاختفعاهللفيهللزااياهللهللهللا،هللبالذينهلليقابوعنهللق هلَل
هلل.(2)«التاهلليظ

هللا هللخطعًاهللإل هللالعهللان؛هللاإنهللقئتهللفقأهللإل هللهلليخطاهللبانك
هللاألما  هللحينهللسادهللإل هلل تنهللالهن ارهللال ينيةهللالم مااهللبالفي ا

ينش هللفيهاهللقفانهللالال هللهللمماهلليضيمهللب  هللفوتهلليج هللفيهللهلل)العي ا(

                                                 
هلل1) هللحام يهلل( هللخال  هللد. هلل  هللالج د( هلللوم ومين هلل)قالص هللاإل،و ؟ هللقبوت لماذا

 (.145فوحي هللصهلل)

منهللهوماتهللالعثنيةهللإل هللضيانهللاإل،و  هللد.هللمحم هللضيانهللالرحمنهللاألسممي هلل(هلل2)
 مقالهللمنشعهللهللفيهللمجوةهللالجامعةهللاإل،ومية.
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هللااألحجا هللاألقجاهلل هللإل هللسبادا هللت سع هللإالهللخرافات  هللهللأ،فاهللها
هللاال هللتضر هللال هللالتي هللهللاالبهائت هللدهللا،ةهلل»تنفع هللبع  هللم وي فكان

العي اهلل م أهللهللجأهللفرهللمنهللالمطرهللخع هللالبوأ هللفعقفهللتحتهلل
هللالميزا  هللأاهلل ماهللقالهللالشاسر:هلل

هللالم تجيرهللبعمراهللبع هلل ربت اهللهللهللهللهللهلل
هلل.(1)« الم تجيرهللمنهللالرمضانهللبالناهلل

هللا هللاهعهللالشا هللالم قفهللأنهلليال قهلل تباًهللهللي يفهلللبانك
هلل هللاآلتنادي هللالمماهرهلللهةبتع د هللمن هللممهر هلللكأ هللفتجعأ  

إل هلللوناهللهللبزسمهت هللهلل«أ ني»دهللالطبيعيةهللحعلناهللإلهاهللم تالاًهللب  هللف
هللاهلل«فايع»ا هللاهلل«أن هللا»لوهعان  لوشم  هللهلل«،َعهلَليا»لورس  
لورزق هللبينماهللتزستهللهذههللالكتنهللهلل«فشنعهلَل»لو مان هللاهلل«أهللانا»ا

هللاأي هللهلل«اقعهلَل»أنهللال المهلل هلل  يرا هللأسيناً هللل  هللاأن  هلللإلن ان  قبي 
هلل هللاأن هلليتعنهللفي تردهللقعت هللباألضحيةهللالتيهللتذبحهللل  هللاأهللجوًهلل

هللفتم ههللبالقعاهللالتيهللينزلهللبهاهللالمطرهللاي يرهللالكعن.
هللاآللهةهللهللي يفهلللعاقأهللم أهللبانك هللأنهلليال قهللأنهللإل  هللا 

هللنطفة هللهلل«بيرميشعهلل»بزسمهتهلل هللاألق هللفيها هللمان  خومهللمنهللذات 
هللإل هلل هللالبيضة هلل  ر هللالذي هللبراهما هللمنها هللخر  هللبيضة فالاهللت

نةهللمنهللأح هما هللاال معاِتهللااألهللَضهللاماهللنالفين هللف ومهللالج
هللبح نهللمعتق اتهلله النهلل هللاالكعنج هللمنهللالنالفهللال اني  بينهما
هللسنهلل هلل فأ هللفإذا هللم تيقماً  هللالمزسع  هللاإلل  هللهذا هللبقي هللما باق

                                                 
هللاإل،وهلل(1) هللقبوت هللحام يهلللماذا هللخال  هللد. هلل  هللالج د( هلللوم ومين هلل)قالص  ؟

 (.147فوحي هللصهلل)
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هلل هللقامتهللالقيامة  ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ   ﴿م وعقات هللانا ؛

پ  پ  پ  پ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  

هلل)الفرقان(. ﴾  ٺ  ٿ   ٿ   ٿ  ٿ   ٹ  ٹ
ق هللنقأهللاألسمميهللبع هللإ،وم هللِفقراتهللمنهللهذههللالكتنهللا

تكفيهلللكشفهللضعفهاهللاتبيانهللهلل ا ةهللمعضعسها هللفق هللجانهللفيهلل
هللتقعلهللل هللأنهللالموئكة هللالمطر(:هللهلل«إن هللا»دأ،فاهللهلل)الريجهللفي ا( )إل 

هللمنهلل» هللمائ ا هلللك هلليطبظ هللالرزق( هلل)إل  هللفشنع هللإن هللإن هللا  يا
بادهلليطبظهللال عهللهللال مي» هللاتقعل:هلل«الجامعر  هلل«نإنهللإن هللاهللمعهللالعج

هلل هلليقعل: هللإن هللا هللالمزسع  هللاإلل  هللفإن هللخم ةهلل»ا ذلك هلللي البظ
هلل،ميناهلًل هللفح عن هلل  و  هللاأنا هللثعهللاً  هللهذههللهلل(1)«سشر هلللم أ فكيف

هللهللا هللأاهلل يرههللب ينهللهكذاهللحال  هلليالمقعالتهللأنهللتقنعهللبانك
هللترجمةهللهللياقتر هللبانك هللأ  رهللحينهللقرأ هللمنهللاإل،و  هللا 

هللتعززهلل هللثت هللنمامي  هللح ن هللل عاجة هللالكريت هللالقر ن معاني
باإل،و هللل ىهللحضعهللههللدهللرهللقر نهلليقيم هللأ،تاذههللفيهللهللاقتناس 

هللقبوي هللي خرههللهلل  وية هللاما هللأستا هللاإل،و   هللسو  هللأصبح لق 
 هللمنهللهللداهللفعأهللأهو  هللاهتهللاتسنهللالعلع هللإل هللأفيائ هللإالهللت عفجهلل

هللالمتعالبعنهللالكاهللهعنهلللإل،و هللاالم ومين.
هللا م هللسويههللا   هللات وصهللمنههللهلليبانكهللاتغون فيهللهللاا 

هلل هللأ، 1960أاا،طهللسا  هللحيثهللقرأ هللتعال :  هللقعل  هللالقر ن   تاذ

ڇ  ڇ    ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ        ﴿

                                                 
هلل(1) هللمحم هللضيانهللالرحمنهللاألسممي هللصهلل)هلل -28فالعلهللفيهللأديانهللالهن هلل هللد.

29.) 
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ڎ     ڈ  ڈژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  

( هللاف رههلل)العنكبعت ﴾  کک   ک  گ  گ  گ
هللالهلليرض هلل هللبشرية هللبيتهللالعنكبعتهللبكأهللسوقة بتم يأهللسوقة

هللا،هللتعال  ٹ  ٹ   ٹ    ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ﴿:هللسنها

 ڃ ڄ  ڃ  ڃ  ڃ ڄ ڄ ڦ    ڦ  ڦ

 ڇ ڇ ڇ  چ  ڇ چ چ  چ

هللي)العنكبعت( هللفهزتهللالكوماتهللأسماقهللبانك ﴾ڍڍ
انشراهللص هلليهلللو را هلل»هلل هللا  هللفحسونهللإ،وم هللفيهللمجو  هلل

هللاال خعِلهللفيهلل هللالعقي اهللالجاهوية  منهللدينهلل بائيهللالرِاهللهذه
هلل،هللالقائأ:هلل ڃ  ڃ  چ   چ   ﴿اإل،و  هللف ج تهللقكرًا

هلل ﴾چ  هلليمتز هلل(1)(«19) لهللسمران: هللج ي ا هللحياا هلللتب أ  
هللمحم هللإيمان هللاال عاداهللفيها هللبالمحنة  هللالرحمن هللضيان  

هللال ام هللإل هلل»بال ع هلل أح  تهللبحنيهللخرجتهللمنهللالمو 
هللالعميقةهللحت هللهلَلَقيتهللإل هللأسو هلل هللامنهللالحفرا النعهللهللال الع 
هللبمقال هللالحيااهللألالهللمرا هللاأح  تهللأيضًاهلل سويينهلل..هللقَعرتج

هلل.(2)«بالبعنهللالشا،عهللبينهللاإل،و هللاالم ومين
هللسنهللاأل،با هللالتيهللقادت هللت انلنا األسمميهللإل هللهللاإذا

هلل هلليجين: هللفإن  هللالتيهللحموتنيهللسو هللال خعلهلل»اإل،و ؛ األمعهلل
هلللي هللديناًهلل :فيهللاإل،و  بأهللهلل سنهللاآلبانهللمعهللاثاًهللهللأنهللاإل،و 

                                                 
هللحام يهللهلل(1) هللخال  هللد. هلل  هللالج د( هلللوم ومين هلل)قالص هللاإل،و ؟ هللقبوت لماذا

هلل(.149-148فوحي هللصهلل)
هلل(.150المال هللهللال ابم هللصهلل)هلل(2)
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هللص هلله هلللكأهللمنهلليفتحهللل  هللهع لي هللفيهللاإل،و هلل ]ا ذلك[ 
هللسالبيات هللهللفعاهللقجهلل هللاال هللتعال :هلل جاهويةهللجن ية هللا، هللقال هللفق 

 ڃ  ڃ  چ  چ  چ   چ  ڇ  ڇڇ  ڇ ڄ  ڃ  ڃ﴿

هلل.(1)(«)الحجرات ﴾ڍ  ڍ  ڌ  ڌڎ  ڎ  ڈ   ڈ  ژ  ژ  
هللحمهلل هلليعرفها هللال هللاإل،و  هللخالال هللمن هللال الوة اهذه
المعرفةهللإالهللاألسمميهللاأم ال هللممنهلل اب هللالعنالريةهللالبغيضةهلل
حيثهللتق تهللالهن ا،يةهللالمجتمعهللإل هللأهللبعهلللبقات:هللأسوهاهلل

هلل هللاإلل  هللهلل«البراهما»لبقة هللفت هللمن هللخوقعا هللأنهت هلليزسمعن التي
هللبحمعهلل هللهللاي تالعن هلللبقة هللاال انية هلل«الشتري»العبادا.

هللمنهلل هللخوقعا هللأنهت هللايزسمعن هللبالحر هللاال وا  الم تالعن
 هللابح نهللزسمهتهلل«العيش»ذهللاكهللاإلل .هللاالطبقةهللال ال ةهللهيهلل

هللاأماهلل هللاالزهللاسة. هلللوفوحة هللاإلل  هللف ذ هللمن هلله الن هللخوم فق 
هللفهيهلل هللالحيعانات  هللمنزلة هللينزلعنها هللاالتي هللالم حعقة  الطبقة

هلل هللاألسمميهلل)المنبعهلل«الشعدهلل»لبقة هللإليها هللينتمي هللالتي ذان(
هللبح نهلل تنهللالهن ارهللالمق ،ةهلل هللاه الن هللالهنعد  امعمت
هللفيهلل هللاألخرى هللالطبقات هللل  مة هللاإلل  هللهللجأ هللمن م وعقعن

هللالمهنهللالتيهلليرانهاهللحقيرا.
هلل هللاألسممي: هلل»يقعل هللأهللذلهللهلل«الشعدهللا»اجعوعا في

الطبقاتهللالبشرية هللاجرداهتهللمنهللجميعهللال الالهللاإلن انية هلل
هللبأهللأذ هللبينماهللفهتهلل الحيعان  هللاتجعب   هللتقَ رهللالبقرا هللإذ هللمن ؛ لج

 هللااِ،هللإن هلللَجعهللهللاس اانهللسو هللالجن هلل«الشعدهللا»تهانهلللائفةهلل

                                                 
هلل(.151المال هللهللال ابم هللصهلل)هلل(1)
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هللإالهلل هللالنار هللمن هللالفئة هللهذه هللإنقاذ هللإل  هلل،بيأ هللاال البشري 
ب سعتهتهللإل هلل،ماحةهللاإل،و هللالذيهلليجعأهللالتقعىهللمقيا،ًاهلل

هلل.(1)«﴾ڇ ڍ ڍ ڌ ڌڎ  ﴿لوشر هللاالكر هلل
راتهللاأللع هللمنهلللبقةهللاق هللدفعهللهذاهللالنما هللالجائرهللسش

هللأصا هللالهيئاتهللهلل«الشعدهللا» هللما هللاهع هللاإل،و ؛ هللإل  لونتقال
هللقعانينهاهلل هللمراجعة هللإل  هللادساها هللبالذسر  هللالهن ا،ية ال ينية

هللال ينية هللاإصوحها.
هللاألسممي هللقالة هللإل  هللخبرهلل(2)ابالععد هللت ر  هللفق   

هللمنهللسرض هلل إ،وم هللإل هللأهو  هللاب أتهللالضغع هللتوحق هللَب ناً
هللالهن ارهللب هللمن  هللسو هللالكهنة هللإخرا هللاألهللاااهللالشريرا زست

هللاحب هلل هللالبيت  هللفي هللالجبرية هللاإلقامة هللفي هللبعضع  امراهللاً
هللالي هلل هللاالنعال  هللبالعالي هللاضرب  هللسن   هللاالشرا  الطعا 
انتهانهللبمحاالةهللأخعات هللااال ت هللا،تعادت هللإل هللالكفرهللالذيهللفرهلل
من هللبعا،طةهللالبكانهللاال معك هللثتهللإضرابهتهللسنهللالطعا هللحت هلل

هللا ( هللفي يَنهللمنهللج ي هللب ينهللاآلبانهللهللييرجعهللمحم هللإل هلل)بانك
هللااألج اد.

هللاالهللتوجوجهللفيهللإيمان  هلل هللالشا هللالم من  هللتونهللقناا لت
هللأهو هللفيهلل هللبذاتهللالق هللهللالذيهللأههره هللب ين  هللا،تم ا   بأهللزاد
تنعيعهللا،ائوهتهللفيهللالتحثيرهللسوي  هللفق هللجادتهللقريحتهتهللأخيراًهلل
هلليغوبعن  هلل هللبالحجة هللالعوهت هللليحااهللاه  هللالن اك با،ت سان

                                                 
 (.55فالعلهللفيهللأديانهللالهن هلل هللد.هللمحم هللضيانهللالرحمنهللاألسممي هللصهلل)هللهلل(1)

هللحام يهللهلل(2) هللخال  هللد. هلل  هللالج د( هلللوم ومين هلل)قالص هللاإل،و ؟ هللقبوت لماذا
هلل(.154-150فوحي هللصهلل)



- 109 - 
 

األسمميهللخم ةهللسشرهلليعماًهلليناهرهت هلليرجمهتهللفتال ىهلللهتهلل
هللالحيأ هلل هللحت هللأسيتهت هللتاهللا  هللبإجابات  هللايوقمهت هللتاهللا  بح،ئوت 
هللسو هلل هللأصر هللإذا هللسوي  هللفعرضعا ر   هللالفج ا،ج تهللفيهللاجعههت
تركهللالهن ا،يةهللأنهللينتقأهللإل هللالنالرانية هللفالم ومعنهللفقران هلل

هت هللا،حلعههلل يفهللدنيااالنالاهللىهللأ نيان هللفوعو هلليالينهللبعخهلل
هللاإل هللالفرقةهللت تاهلل هللمن هلليعانعن هللما هلليعانعن هللاالم ومعن ،و 

االضعفهللاالت وفهللالتقني؟هللفحجابهتهللبحن هللاختاهللهللاإل،و هللالهلل
الم ومين هللاتح اهتهللأنهلليحتعههللبم وبةهللااح اهللتطعنهللفيهللدين هلل

هللالقعيت.
هللت ويم هلل هللاال ه هللفقرهلل هللالهن ا،ية  أج،قطهللفيهللي هللاأل،را
هللاق هلل هللبعحشيتها  هللمعرافة هللمتطرفة هللهن ا،ية هللمنممة إل 

هللإل هللهللت الالت هللالمهت ين هللالهن ار هللأبنان هللتعذين في
هللاهتهلل هللاأقا هللفيهللقمفهللمنهللالعيش  هللفهر هللمنهت  اإل،و  
هللفيهلل هللالمقا  هللب  هللا،تقر هللأخرىهللحت  هللإل  هللم ينة هللمن يطاهللدان 
هللَم هللارهللفيهللجنع هللالهن هلل هللحيثهللأقا هلل،تهلل،نعاتهلل م ينة
هللتعوتهلل هللافيها هللال و (  هللداهلل هلل)جامعة هللت س  هللدينية هللم هلل،ة في

لك يرهللمنهللالعوع هللاإل،ومية هللقبأهللأنهللالعربيةهللااألهللدية هللاحازهللا
يطونهللالعوتهللفيهللهللبعكهللالجامعةهللاإل،وميةهللبالم ينةهللالمنعهللا هلل
هللالماج تيرهللفيهلل هللثتهللنالهللدهللجة هللالح يثهللالنبعي  ف هللرهللفيها
هللاألزهرهلل هللمن هللال  تعهللاه هللثت هللالعزيز  هللسب  هللالموك جامعة
هلللوت هللي هلل هللليتفرغهللفيها هللالمنعهللا  هللإل هللالم ينة هللاساد الشريف 

 هللفكتنهللالع ي هللمنهللالكتنهللالنافعة هللامنهللالجامعيهللاالتحليف
هلل هللالهن »أهمها هللاأديان هللاالم يحية هللاليهعدية هللفي «هللدهللا،ات
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دهللا،اتهلل»ا«هللالالغرى المن ةهللالكبرىهللقراهللات ريجهللال نن»ا
هللاالتع يأ في هللالجرا هللالكبرىهلل»ا« هللال نن هللإل  الم خأ

هلل«.الح يث معجتهللمالطوحات»ا«هلللوبيهقي
هللإليمان.لهللا،هلللناهللالشي ناهللاألسمميهللال باتهللسو هللان ح
هلل
هلل
هلل

* * * 
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 س ومارجريت مارك)مريم مجيلة( 
هلللكأهللالمتابعينهللانتشاهللهللاإل،و هللبينهللالن انهلل  انهللمفاجئاً
ادخعلهنهللفي هللبن نهللفاقتهللالرجالهللفيهللمعمتهللالبو انهللالتيهلل

هللتشه هللزياداهللمطرداهللفيهللس دهللمعتنقيهللاإل،و .
الق هللت انلهلله النهلللعيوًهللسنهللال رهللفيهللتحعلهللالمرأاهلل

هللاال فع هللالوهع هللحياا هللبعخهللمن هللمن هللت وع هللال هللحياا هللإل  هلل
هللاتح هلل هللاممهرها  هللموب ها هللاتقي  هللالمرأا الضعابطهللالتيهللتوز 
هلل يفهلليعتنمهلله النهللالن عاهللاإل،و هلل هللبالرجال  منهللاختولها
معهللأنهللال سايةهللالكاذبةهللسن هللالهللتفتحهللتحذهللهللمنهللاضطهادهللمزسع هلل

هلللومرأاهللاهضتهلللحقعقهاهللفيهللهأهللاإل،و ؟
األنفال: ) ﴾ڻ ڻ ڱں  ں  ڱ  ڱ ﴿

هلل (30
هللااح اهللعاهللجريتهللماهلل  م هللهي هللجميوة  هلل مريت هللأا ر 

هللسنهلل هللالكاذبة هللاألقاايأ هللمن هللالك ير هللالوتيهلل،معن هللالن ان من
 هللألبعينهلليهعديينهللمنهللأصأهلل1934اإل،و  هللفق هللال تهللسا هلل

هللإل هلل هللسائوتها هللمع هلللتتحعل هللقويوً هللتوبثهللإال هلللت هلللكنها ألماني 
هللال قافةهلل هللجمعية هللت س  هللجمعية هللت يره هللإلحادي مذهن

هللات سع هللالقيتهللااألخوقهللبح نهللهللاألخوقية  هللتغير إل هللفكرا
هلليع هللفضيوةهللفيهللمجتمعهللق هلليكعنهلل هللفما هلل–الزمانهللاالمكانهلل 

هللهللذيوةهللفيهللمجتمعهلل خرهللأاهللفيهللزمانهلل خر.هلل-بح بهتهلل
هللالجمعية؛هلل هللهذه هللمع هللالضياك هللمن هلل،نعات هللسشر ابع 
قرهللتهللأ،راهللماهللجريتهللاالنتقالهللإل هللالنالرانيةهللااتباكهلل ني ةهلل

هللإصوحيةهللترفخهللالت ويث.
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هللماهللجري هللبأهلللكن هللالنقوة  هللفيهللهذه هللسائوتها هللتتابع تهلللت
هللب سعتهاهلل هللاجتذبتها هللالتي هللالبهائية هللاستناق هللإل  اتجهت

هللأديان هللتعحي اح اهللالجن هللالبشريهللبتحقيمهللالمزسعمةهللإل هلل
هللالجميع هللي ع هللااح  هللدين هللفي هللفيهللاصهرها هللفمضتهللتغرق  

هللإل هللاليهعديةهلل هلللتععد هللتر ها هللقبأهللأنهللتقرهلل هلل اموة هلل،نة دهلل اتها
هللجا هللفي هللبح،تاذها هللالبرف عهللهللمتحثرا هللالحاخا  هللنيعيعهللك معة

هللاالتيهلل هللااإل،و   هللاليهعدية هللمادا هللسن ه هللدهلل،ت هللفق   اتش 
ل الهاهللالحاخا هللبقعل هلل:هللاإل،و هللدينهللمقتب هللمنهللاليهعديةهلل

هللاالفرقهللالم يحيةهللالق يمة.
هلللتهلل هللماهللجريت هللفإن هلل اتش؛ هللبالحاخا  هللتحثرها هلل ت
هللبالقراناهلل هللفشغفها هللالمزسع   هللالتشاب  هللهذا هللهللؤية ت تطع

هللمك هللأنهللاااللوك هلليو الها هللمهمة  هللحقيقة هللا تشا  هللمن نها
اإل،و هللي توفهللفيهللأصعل هللافراس هللسنهللأديانهللأهأهللالكتا  هلل
اأن هلليرفخهلل افةهللصعهللهللتشبي هللا،هللب وق هللالتيهللتمتوئهللبهاهلل تنهلل
اليهعدية هللالي هللفي هللقينهللمنهللاأل،اليرهللالتعهللاتيةهللااألخطانهلل

هللالعوميةهللاالتاهللي يةهللالتيهللتمتوئهللبهاهلل تنهللأهأهللالكتا .
هللماهلل هللمراهللا،تمعت هللأال هللالكريت هللالقر ن هللإل  جريت

هلل هللالعها هللبينهللب بن هللسنها هللبح ًا هللاتنقوها هللالعربية  بالمع،يق 
إلي هللفحسجبهاهللأدانهللقرائ هللمنهلل يرهللهللاإلذاساتهللالعربية هللا،تمعت

هللأنهللتفهتهللمعاني هللأاهللتنالتهللإل هللن انات .
هللالم تشف هلل هلل،رير هللألزمها هللبمرض هللماهللجريت مرضت

هللالقر ن هللترجمة هلللقرانا هلللها هللفرصة هلل انتا الكريتهللألالهللهلل،نتين 
هلل تبهاهلل هللقعهان هلللترجمة هللضحية هلل انت هلللأل،ف هلللكنها مرا 
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هللالقر نهلل هللسو  هللبالتحامأ هللامألها هلل،يأ  هللجعهلل  الم تشرق
هللاال سااىهللالتيهللأقنعتهللماهللجريتهلل هللهلل-الكريت  هلل-العهلللبرهة
هللبحنهللالقر نهللمنحعلهللمنهللأ،اليرهللأهأهللالكتا .

هللفق هلل هللق هلله؛ هللأ،فاهلل هللفي هللال ير هلللها هللي بئ هللا، األن
أهللجعهلل هلل،يأهللسو هللالقر نهللالكريت هللأدهلل تهللماهللجريتهللتحام

هللاهلل  ياهللفضتهللدساا هللاالوعتهللت والتهللمنهلل شااا أاهام  
سو هللترجمةهللمعانيهللالقر نهللالكريتهللالتيهللأس هاهللالمهت يهللإل هلل
اإل،و هللمحم هللماهللماداكهللبك عل هللترجمةهللأحبتهاهللماهللجريت هلل
هللالقر نهلل هلللهذا هللالحقيقية هللالمضامين هللسن هلللها هللأ،فرت فق 

هللتر هللفي هللبك عل هللينحج هلللت هللإذ هللالمنهجهللالعميت  هللإل  جمت 
هللالم ومينهلل هللبعخ هلليق م  هللالذي هللالضعيف االستذاهللي
هللالتيهلل هللأحكام  هللأا هلللوقر ن هللتف يرهت هللفي هللثقافيًا المهزامين

هلليرامعنهللالمالالحةهللبينهاهللابينهللالقيتهللالماديةهللالغربية.
هللماهلل  هللماهللجريت هللعأدهلل ت هللأن هللهعهللر هللالكريت القر ن

هللفالنعهللاحيهللا،هللتعال  هللالكتا هللالذيهللاهللتفعهللبالعر   هللاأن   
 ايةهللفيهللالتاهلليظهللسو هللأنقاضهللقبائأهللمتناحراهلل اهللقةهللفيهللأمةهللم

هللياإل،و هللفقطهللهعهللالذ»الجهأهللاالعثنية هللتقعلهللماهللجريت:هلل
اب انهللالقر نهللفمنهللالمحتمأهللأنهلل هللجعأهللالعر هللأمةهللسميمة

هللاف هللاآلن. هللمنقرضة هلل،تكعن هلل انت هللالعربية أح نهللهلليالوغة
هلل  هللمشهعهللا هلل ير هللتكعن هللالقر ن هللب ان هللالاألحعال  هللزالع  أهلل.

اتعتم هللسوي .هللهلل نةهلللوقر نهللالكريتيهلْل قافةهللالعربيةهللم هلِلاآلدا هللاال
هلل.«ب ان هلل انتهللاآلدا هللاال قافةهللالهللقيمةهلللهاا

هللاأ،فاهللهلل هللالقر ن هللبين هللالمقاهللنة اقرستهللماهللجريتهللفي
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هللالمعتهلل هللفمفهع  هللاالنالاهللى  هللاليهعد هللبها هللي من هللالتي التعهللاا
هللاإلنجيأ هلل هللفي هلل امخ هللماهللجريت هللت اف  هللالذي االنشعهلل

اضحهللالمعالتهللفيهللالقر نهللالكريت هللا ائنهللفيهللالتعهللاا هلللكن هللا
هلللمشكوتهلل هللمقنعة هللإجابات هلل،عهلله هللأفنان هللفي هللاج ت الذي

ستهللهللأ،هاهللأثنانهللالحيااهللالكبرىهللالك يرهللمنهللاأل،ئوةهللالتيهللص  هلل
هللثتهلل هللاإللحاد هللثت هللاليهعدية هللاالعقائ ؛ هللاألديان هللبين تجعالها

هللالبهائية.
 أهلليع هلليمضيهلل انهلليبع هللماهللجريتهللسنهللالحيااهللالغربيةهلل

هللفق هلل ا هللالمعداديهللالبائ ة  هللاصفها هللا،تعائية هللهللنبتة هلل »نتهلل ما
هللستهلل اهيهللاألن  هللهلل– هللالتهللتكنهلللتقعىهللهلل«منطقةهللقطبيةهلليفزج
سو هللمعاجهةهللهذاهللالعاقعهللاحي ا هللفك رتهللج اهللهللهلل-الضعيفةهلل

هللفيهلل هللاإل،ومي هللالفكر هللأسيان هللبمرا،وة هلليوفها هللالذي العزلة
هللاترجعهلل هللمنهت  هللات تف ر هللت حلهت هللإليهت هللأهلل،وت العالت 

هللا هللااألمن هللمنهاهللالطمحنينة هللهفرت هللالتي هللإجاباتهت هللفي لنف ي
هللإل هلل هللهللحوتها هلللريم هللفي هللأسانتها هللالتي هللالفعائ  هللمن بالك ير

هللا تشا هللالحقيقة.
العأهللاإلما هللالمالوحهللأباهللاألسو هللالمعداديهلل انهللأبرَزهلل
هللفيهللمجرىهللحياتهاهلل هلل منهللهللا،وت هللمريتهللجميوةهللاأبوَغهتهللتحثيراً

هلل هللفيها هللفقرأت هلل  هلل تب  هللأه اها هللاالستزازهللهلل-فق  هللمعاني من
ماهللأثاهللهللالك يرهللهلل-،و هللاالتعاليهللسو هللالفو فاتهللالماديةهللباإل

هللبالك يرهللمنهلل هللاتميزتهللمرا،وت هللالمتتابعةهللمعها منهللإسجابها 
هللالتيهللتويمهللبعوتهلل هللجأهلل بيرهللفيهللحجتهللالال قهللاالمعضعسية

المعداديهللهللحم هللا، هللاق هللنشرتهللتوكهللالمرا،وتهللبينهماهللفيهلل
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هلل تا هللخاص هللاهيهللمنشعهللاهللسو هللقبكةهللاإلنترنت.
هللأصع هللاإلن انيةهللاهلل ت هللمشاسرها هللفإن هللاليهعدية؛ لها

اليهعدهللألهللضهللالعر هللفيهللهللدينهارفخهللاحتولهللأبنانهللفاضتهللب
هلل هللقالتها هللاحكت هللخويأ فو طين  هللفو طينيهللهلل أحم  قالة

هللالبطشهللاالبغيهلل هللالتيهللدجمرتهللبآلة هللاالحتولهللسنهللقريت  قرده
هللالالهيعنيةهللالم سعمةهللمنهللالقعىهللاال،تعماهلليةهللالغربية.

هللاال هللالبحث هللمن هلل،نعات هللسشر هللاال هللا،ةهللبع  تمحيص
؛هللمنهللسومانهللادسااهللاإل،و هللمعهللالمعداديهللا يرههللاالمرا،وة

هللفحسونتهلل هلل  هللجميوة هللمريت هللإل  هللالتحعل هللماهللجريت قرهللت
 هللفيهلل1961إ،ومهاهللفيهلليع هللسي هللاألضح هللالمباهللكهللفيهللسا هلل

هللالشابةهللالمهت يةهلل هلللتعانيهللبع ه م ج هللبرا وينهللفيهللنيعيعهللك 
هللالقا،ية هللالغربة هللمنهللضرااا هللالمزيَ  التيهلل انتهللهللمريتهللجميوة

هللتقجخهللحياتهاهللاتزي هللسزلتهاهللسنهللالمجتمعهللالذيهللتعيشهللفي .
هللسنهلل هللأس تهللمريتهللجميوةهللخطبةهللتعبرهللفيها بجعي هللإ،ومها

هلل  هللسنعانها هللا ان هللباإل،و   هلللإلاستزازها هلليمكن هللأنهللهأ ،و 
هللالعشرين؟  هللالقرن هللهللاا هللمع هلليتعافم هللسو  هللألقاها هللاق  منبرهلل 
هللالمالريين هللالطو  هللأح  هللال طالجمعة هللاتضمنت هللهللب  فخهللة

االتجاههللالتغريبيهللالذيهللينبهرهللب هللبعخهللالم قفينهللالذينهللي معنهلل
هللاإل،وميةهلل هللالشريعة هللبا،تب ال هللايطالبعن هللبالتق ميين  أنف هت

هللبال هللاإل،ومية هللااألجخعا هللالعضعية  القعمية؛هللهللرابطةبالقعانين
 هللاالمقالعدهلل«تحريرهللالمرأا»سوااهللسو هللمطالبتهتهللبماهللي معن هلل

هللنهللدينهاهللهللاقيمهاهللاإل،ومية.تبنيهاهلللوقيتهللالغربيةهللاإبعادهاهللس
هللهذاهلل هللمن هللامتعجباً هللمهنئاً هلللها هللالمعدادي هلل تن اق 
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هلل هللالكبير: هلل»العسي هللدهلل،تج هللب قة هللهلللق  هللالجمعة هللليع  خطبتك
هلللم اهلل هللأهللدده هلل نت هللما هللنف  هللهع هللذ رتي  هللما هللأن هلللك اأؤ  

ثينهللأنهللالمح هلَلهللياذلكهللهعهللال بنهللفهلل با،تمراهللهللنهللساماًهلليثوث
هللسويهتني افع هلل  طر هللهلل ني هلل يف هللأتعجن هلللبنتهللاأنا ت ن 

هللا،تيعا هللفيهلل تهللانشحتهلللهلِلاجهلل هللسو  هللقادهللا هللتكعن هللأن أمريكا
هللالعمم؟. هللبهذا هللفهلل.المشكوة هللذ رتي  هللفهلليما هلليخطبتكهللالهللي ير

هللداسياًهللهللينف  هللالعميم  هللالتق ير هللبالحكمةهللهللإال هلليزادك هللأن ا،
هلل«.اال باتهللسو هللتعضيحهللاتعزيزهللقضيةهللاإل،و 

دساهاهللالمعداديهللهللحم هللا،هللإل هللالهجراهللمنهللأمريكاهللإل هلل
إلقامةهللفيهللبيت هللابينهللأ،رت هللفيهللالهعهلل هللاتوم هللااهللا  تان ب

هللبيعتهتهلل هللفتحعا هللالذين هللاألنالاهلل هلل،يرا هللفيهللمقِ مها هللي تعي  أن
إلخعانهتهللمنهللالمهاجرينهللالفاهللينهللب ينهتهللمنهللمكةهللالمكرمةهلل
 هللاصاهللحهاهللبماهلل،يعاجههاهللمنهللصععباتهللفيهللحالهللاصعلهاهلل
هللالتر هلل هللا،ائأ هللمن هللالك ير هللإل  هللتفتقر هللالتي هللبا  تان إل 

م نيةهللالتيهللتعرفهاهللمريتهللفيهللأمريكا هللاتعه هللهللحم هللا،هللفيهللاال
إل هللاال يهاهللبرسايتهاهللفيهللبا  تانهلل عاح اهللمنهللاجههاهللهلل،الةهلل

هللبال فر هلللها هللفحذنا هللفيهللهلل بنات   هللالشععهللية لتت وصهللمنهلل ربتها
هلل،ئمتها هللالتي هللالغربية هللالمادية هللالحياا هلل صاهلل هللامن ..هللهللبو ها 

نياهللقاليراهللفهيهللت تالرهلل ايةهللال ومهللا مالهللالم وعقينهللفيهللد
هللأن هللاختاهللتهللمريت هلل.. هللالم ومين هللهللزائوة هللإخعانها تعيشهللبين

هللا هلليع،فهللأن هللمحم  هللاأل،تاذ هللاتتزا  هللاإل،و   هللبقيت تنعت
هللخان هللاتنجنهللل هللأهللبعةهللمنهللاألبنان.

افيهللبا  تانهللب أتهللمريتهللجميوةهللحياتهاهللفيهللالمجتمعهلل
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هلللومكتبةهلل هللاق مت هللاالتحليف  هللاالبحث هللبال هللا،ة الم وت
زتهللبالعضعاهللاالنضجهللااالتزان هلل تنهللتميهللااإل،وميةهللسشر

ا انهللأهمهاهلل تا هلل)اإل،و هللفيهللمعاجهةهللالغر ( هللا)هللحوتيهلل
منهللالكفرهللإل هللاإليمان( هللا)اإل،و هللاالتج ي (هللا)اإل،و هللفيهلل
هللافكرهلل هللناضجة هللسنهللذهنية هللفح،فرتهلل تبها هللاالتطبيم(  النمرية

هللااك هللاسوقت هللهلل؛فاحص هللاإل،و  هللدهلل،ت هللحين اب اصة
الغربية هللاتح ثتهللبك يرهللمنهللاأللتهللهللباألديانهللالكتابيةهللابالفو فة

سنهللصعهللهللاال،تو هللالحضاهلليهللامشاسرهللال انيةهللال قافيةهللالتيهلل
هللالغربية؛هلل هللمنهللالم ومينهللالمفتعنينهللبالحضاهللا هللسن هلل  ير هللأتها

هللال معهلل إل هللمزاستهللالغربيينهللهلل-هللالقونبأهللاهلل-حيثهللأصاخعا
هلل هللزمان »أن هللمض  هللالعالرأناهلل اإل،و  هلللهذا هللموئت هلل ير  هلل« 

هللالم هللبعخ هللأن هللفرأت هللهت هلللهت هللالمعافقين هللبأهللأقماهلل ومين  
هللالحيااهللهللت اهللهللفيهللأفوكهللتعابع أالئكهللالغربيينهللالذينهللأف  اا

هامةهللمنهللال قافيةهللاالتعويميةهللفيهللالمشرقهللاإل،ومي هللاصنععاهلل
هلل هللهللقيع هللاالتحخرهللتيته أ هللبالرجعية هللياإل،و  هللاهع زستهلل 

يعانعنهللمنهلل»أنهللهلله النهللالشانئينهللهللمريتهللاالنت ا هللإلي  هللاهللأت
هللال هللفي هللتماماًهللهلل عالنصراك هللمتضادتين هللم نيتين هللنتا  االهللهلل فهت

هللمنهما. هللااح ا هللإل هللأية هللينتمعن هللنف يهلل.. هللهيهللصراك االنتيجة
هللالعقوية هللالراحة هللسو  هلليحالوعا هللأن هللاألجأ هللاأللت  هلل؛حاد

هلللطريقةهلل هللمعافم هللأن  هللسو  هللاإل،و  هلليف راا هللأن هللإل  يضطران
هلل.(1)«الحيااهللالتيهللير بعنهللأنهللي يرااهللسويها
هللدخعله هللمن هلل،نة هللسشرين هللأهلل،وتهللابع  هللاإل،و  هللفي ا

تالفهللفيهاهللهلل؛مريتهللجميوةهللإل هللاال يهاهللهلل،الةهللنالحهللاإقفاق

                                                 
هلل1) هلل( هللفي هللأيوعلهللمقالها هللالرابعة  هللال نة هللال اني  هللالع د هللاإل،و   هللحضاهللا مجوة

 .102-79 هللص1963
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هللبرؤيةهلل هللالبشرية هللتعاني  هللالذي هللالشقان هللاأ،با  هللالغربية الحياا
الق يمةهللالتيهللاضمحوتهللهلل«هللاما»دمتق مةهللتشب ِ هللالحيااهللالغربيةهللب

هللبع هللسين.هللتقعل:هلل هللاالهلل»اأصبحتهللأثرًا نح اهللهللالعاقعهللأنهللهذا
هللااضحاهلًل هللهلل ان هللالحر  هللاألال منذ الفعض هللهلل:العالمية
هللف هللمعايير هللهللياألخوقية هللأا هللمحترمة  هللقيت هللأية ثابتةهللهلل يا 

هلل يهللههللفاانتشاهللجهللهلل الجن يهللالفا، هلللألخوقهللاال وعك هللاالهعرج
هلل،عنجهلل هللالترفيهية  هللاإلسو  هللفهللا،ائأ هللالكباهلل ال ن هللهلليمعاموة

هللالتهللمع التجهلل هللاألجيالهللهللفيهلليالطوق هللبين هللمتزاي  اهللتفاك
سو هللهللست انجهلل هللاالل عي هللأصبحهللنادهللاًهللال ائتهللاهللالح ي ة هللاالزاا جهلل
هللتوعرجهلل هللهللاأللفال  هللا،تنزا ج هللاذاتهللهللالبيئة  هللالنادهللا المعاهللد
هللاألابئةجهلل هللاالهللالقيمة  هللإدمانهللالتنا،وية  هللالعقوية  ضطرابات

هللاال هللاالكحعليات  هللفالم  هللات هللمتق   هلل عنالر هللينتحاهلل
هللالحكعمي هلل هللالف اد هللالت رين  هللالجريمة  هللالعفيات  أ،با 

هللس هللبالفة هللالقانعن هللفشأهللااحتقاهلل هللال بنهللفيهللذلكهللهع امة...
هللالعومانية هللاالمادية هلل التعاليتهللهللالقيتهللاألخوقية هللاتجاازجهللهللا يا ج

هلل.«األخوقيةهللاإللهية هللاالقيتهلِل
هلل هللقعلها: هلليعجزها هللاإل،و  هللمع هللجميوة هللمريت منذهلل»قالة

هلللوحيا هلللي هللضراهللياً هللال ين هللأن هللسرفت هللالقر ن هللأقرأ اهللب أت
هللبعينها هللالحياا هللهع هللبأ هللفح ن  هللتعمقت هلل وما هللا نت فيهلل 

هللأنهللاإل،و هللاح ههللهعهللالذيهللجعأهللمنهلل دهللا،ت هللازددتهلليقيناً
هلل.«العر هللأمةهللسميمةهللمتحضراهلل،ادتهللالعالت
هللهللحمهاهللا، هللاأ،كنهاهللف يحهللجنات .
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 جمدي مرجان ( حممد ) املستشار الدكتور
هلل هللسا  هللمرجان هللمج يهللحويت هللال  تعهلل هللفيهلل1939ال   

هللم توفان هلل هلللكنهما صعي هللمالرهللألبعينهللنالرانيينهللمي عهللين 
هللااأل هللإنجيويهللبرت فاأل هللمتعالبة  هللأهللثعذ  ية نتيهللمنفتحهللت 

هللتعفيمهلل هللمحم  هللمعهللص يق  هللي اا  هلل ان هللفق  سو هللالم ومين 
 ارهللالمعايرجيهللسو هللحضعهللهللخطبةهللالجمعةهللفيهللالم ج هللاقجهلل

هللاألح هللفيهللالكني ة.
هللمنهلل هللاإل،و  هللسو  هللأهفاهلله هللنععمة هللمنذ هللمج ي تعر 
تهللخولهللص اقت هللألبنانهللم هلل،ت هللاالبت ائية هللفق هلل انهلليشاهلل ه

هلليرفخهللال را هللمنها هلل هللالتيهلل ان هللاإل،ومية حالصهللالتربية
هلليقرأهلل هللأن هللاأل،تاذ هلللونهللمن  هللاهللبما هللمعهت  ايحبذهللحضعهللها

هللبعخهلل ياتهللالقر نهللاأنهلليوقيهاهللفيهلللابعهللهللالالباا.
استادهللمج يهللأنهلليضيفهللفيهلل را،ات هللهللامنذهللذلكهللالحين

هلل هللالنبي هللفي هللمحبًة هلل  هللمحم  هللا،ت هللال،م  الذيهللهللملسو هيلع هللا ىلصال هللا،ية
هللفيهللالمنا هللاهعهللي وتهللسوي .  يراهلًلماهلل انهلليراههلل

هللفكافحههللهللاهن هللأهللض  هللقطعة هللالكني ة هللمج ي اال 
هللالكني ة هلل هللفي هللقما،اً هللمج ي هللابن  هللبر،ت هللالك هللائية أ،قف
هللفعَر هللدقائقهت هلل هللالكني ة  هللأقر هللإل هللهللجال هللجعو  هللما اهع
هللسنهلل هللبعي اً هللبعي اً هللأبع ت  هللحقائم هللسو  هللسيناه اتفتحت

هللالم يحية هللا وماهللاقتر هللمنهللالكني ةهللازدادهللبجهلل انفعهللاًهللمنهللع اً
ل ينهللالذينهلليمهرانهللب يماهللالم يحية هللفق هلل رههللمنهاهللهللجالهللا

 هللاقوعبهتهللأمكرهللمنهللال عالن هللهلل هتهللاهتهلليجمععنهللالحمون
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 هللثتهلليتنازسعنهلل«الطبمهلللت هلل»عاتهللفيماهللي معن هللوالنقعدهللبع هللالال
سو هللتقا،م هللب لهللأنهلليعزسعههللهلل-أاهللهلليكادانهللهلل-ايتشاجرانهلل

هللسو هللالفقرانهللاالمحتاجين.
ًاهللماهللهلل ههللمنهلللقعرهللاثنيةهللتغونهللسو هلل رههللمج يهللأيض

دين  هللفالكنائ هللمألىهللبالالعهللهللاالتماثيأهللالتيهللينحنيهللالنارهلل
هللت انلهللهأهلليمكنهللأنهلليكعنهللهذاهللدينهلل لهاهللاير ععنهللإجوالً 
هللسوي هلل هللمع،  هللإل  هللا، هللبتعاليت هللمال قاً هلل ان هللالذي الم يح

هلل هللضهللمالرأمنهللهللأخرجكالذيهللهللإلهكهللالر هللأنا»هللال و :هلل
الهللتالنعهللهللأمامي هللأخرىلهةهلل كنهلللكهللمنهللبيتهللالعبعدية.هللالهللي

ماهللفيهللال مانهللمنهللفعق هللاالهللصعهللاهللما هللمنحعتاًهللهلللكهللتم االًهلل هلل م 
هلل هللفي هللتحتهللاألهللضاما هللتحتهللهلل من هللمن هللالمان هللفي اما
هلل(.هلل4-20/2)ال را هللهلل«األهللض
هللالكن ي هللا هللاالسترا  هللقرسة هللمن هللج اً هللمج ي ا،تان

 هللَم يوجهللال الئهللأاهللال الئةهللبينهللي يهللالق  هللاهعهللحيثهلليقفهلل
 هللبينهللي ي  هللايهتكهللخطيئتهللفيبعاهللب رهللاالعاليان فيهللال طحهلل

ثتهللق هلليالبحهللضحيةهلللق هلليبتزهلل،ترهللا،هللسوي  هللايفضحهللنف   هلل
ق هللالوعهللسو هلل،عنت هللف هللضحاياههللايه دهتهللبكشفهللالمغط 

هلل.اسر هللنقطةهللضعف هللاانك اهلله
بعابةهللهلل؛بينهللي يهللق ي ا  يراًهللماهلل انهللاسترا هللخالئةهللهلل

ج يهلليت انل:هلللماهللالهلليحم هللذ ره هللاالهلليتعقعهللدفع  هللفكانهللم
هلليحتاجهاهلل هللاال هللالمغفرا  هلللننال هللالعا،طة هللهذه هللإل  هللنحتا  لت
هللفضيحة هلل هللاال هللا،يط هللبو هللا، هللي تغفران هللالذين الم ومعن

هللمنهللخطاياهتهلل هللتابعا ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ   ﴿فإلههتهلليحبهتهللإذا
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هلل(.222)البقرا:هلل ﴾ۋ   ۋ 
هلل انتهلل هللمج ي هللقون هلللها هللأهوت هللالتي هللال اهية لكن

هللفهمجهلل هللالعقون هللأسي  هللسقي ا  هللالق هللالت ويث  هللجعو  هللحت  ها 
تعفيمهللجي هللفيهلل تاب هلل ،رهللاألزل هللمنهللالم تحيوت هللالتيهللالهلل

ال العرهلل،رهلليالعنهللفهم هلل»لائأهللحت هللمنهللمحاالتها هللألنهلل
هللاإنهللمنهلليحاالهللإدهللاكهلل،رهللال العرهللتما هللاإلدهللاكهلل اإدهللا   

هلل.(1)« منهلليحاالهللاضعهللمياههللالمحيطهلل وهاهللفيهلل فة
عرهللاقدد هللتح دد هللمرجددانهللبنف دد هللمددنهللا،ددتحالةهللفهددتهللال ددال

الق هللقمتهللبنف يهللبمناقشةهلل  يرهللمنهللاإلخعاهللالم يحيينهللفيهلل»
مدد ىهللفهمهددتهللاتقددبوهتهلللهددذههللالعقيدد ا..هللا  يددرهللمددنهتهللأصدد قانهلل
اأقدددددداهلل هلليعلددددددعنيهللثقددددددتهت هللايالدددددد قعننيهللفدددددديهللالحدددددد يث هلل
فددحخبرانيهللأنهددتهللالهللي ددتطيععنهللفهددتهلل ندد هللال ددالعرهللالمقدد ر هلل
اأنهلل  يرينهللمنهتهلليعيشعنهللفيهللصراكهللبينهللسقدعلهتهللامدعهللارهلل

هلل.(2)«معتق اتهت
اا،تعرضهللمج يهللاأل،فاهللهللالمق ،ةهلليبحثهللفيهاهللسنهلل

هلل هللسقو هللوت ويثلدليأ هللهمح هللااح ًاهلليراي هللحرفاً هلليج  هللفوت  
يرضيهللضميره هللفالت ويثهللصناسةهللالمجامعهللالكن يةهللفيهللالقرنهلل

هللاالهلليعر هللسن هللالم يحهللاالهللحعاهلليعههللقيئاً هللالرابعهللالميودي 
هلل هللاألال  هللالقران هللفي هللال ين هللي مععابأهللحت هللهللجال سنهللهلللت

هللالق رهللمجردهللالت هللاالراا هللالم يح هلليعتبران هللا انعا هلل   ويث

                                                 
 (.58 هللمحم هللمج يهللمرجان هللصهلل)ا،هللااح هللأ هللثالعر؟هلل(1)

 (.60المال هللهللال ابمهلل هللصهلل)(هلل2)
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هللب هلللذلك هللمرجان هللاا،ت ل هلل ريمين  هللم وعقين األ،قفهللقعل
هلل هللالق طنطينية: هللأ،قف هللسمأهلل»مق انيعر  هللالق ر الراا

هللالكعن هللفي هللمنتشر هللاآل هللهلل إلهي هللسن هللمتميز هللبحقنع  الي 
هللالموئكة هلليشب  هللم وعق هللمنهتهلل ااالبن  هللأ،م  هللهللتبة  هلل«ذا

 هلل«رااهللالق رهللفهعهللم وعقهللمالنعكماهللالأ»انقأهللسن هللقعل :هلل
الرااهللالق رهلل»ام و هللسنهللقعلهللأ،قفهللالوذقيةهللأبعليناهللر:هلل

هللااالبنجهلل هللهلل[الم يح]هللسميت  هللااآل ج هللال الم[هللأسمت  هعهللهلل]أي
هلل.(1)«األسمت

هللأنهلل هللي    هللما هللاإلنجيأ هللنالعص هللفي هللمرجان ااج 
هللالت ويثهلل هللفيهللجعهرهللهلل–سناصر هللت اايها التيهللت سيهللالكني ة

هلل هللهلل-األلعهية هللمتفااتة هللأالق هلل  هللاا،هللفبعضها هللمنهللبعخ  سمت
هللا هللمنها  هللاألسمت هللهع هللفالم يحهللهع هلللوعبادا  هللدانها الم تحم

 هللاالم يحهللهلل،علهلل(14/28)يعحناهللهلل«أبيهللأسمتهللمني»يقعل:هلل
هلل هللايقعل: هلللي هللسب هللأسمتهلل»ا،  هللإن  الحمهللالحمهللأقعلهلللكت:

هللمر،و  هللمن هللأسمت هللهلل،عل هللاال هلل،ي ه  هللمن )يعحناهلل«
هلل.(2)(13/26

هللسقي  هللت حخ هللاإلنجيأ هللنالعص هللإن هلل هللبأ هللالت ويث ا
نهللألهلل هللضسو هللاألهللباهلًلأاالهللت سعاهلللكتهلل»ات بتهللس  هللأصالت هلل

هللااح أ هللبا ت هللال م  هللفي هللاهعهللهللأي]هللااتاالذي هللااح  هللبكت
هللمعومينهلل ا،[ هللت سعا هللاال هللااح أل  هللمعومكت هللن «هللالم يح 
هلل)مت هلل هلل23/9-10  هللاق  هلل(  هلللوشيطان: هللالم يح اذهنهللياهلل»قال

                                                 
 (.33المال هللهللال ابمهلل هللصهلل)هلل(1)

 (.33 هلل27المال هللهللال ابمهلل هللصهلل)هلل(2)
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هللاإياهت ج هللإلهكهلللور هلل:مكتع هللألن هلل قيطان هللاح ههلل 
هلل.(4/10 هلل)مت هللهلل«تعب 

ڦ  ڄ  ڄ  ڄ    ﴿امال اقهللذلكهللفيهللالقر نهلل

ڄ   ڃ  ڃ  ڃڃ  چ    چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ   

ڍ  ڍ  ڌڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ   ژ  ڑ  

ڑ  ک  ک  ک  ک  گگ  گ  گ   ڳ  ڳ   ڳ     ڳڱ  ڱ  ڱ  

ڱ  ں  ں  ڻ   ڻ  ڻ       ڻ   ۀ  ۀ  

هلل(.73-72)المائ ا:هلل ﴾ہ  
هللالكني ةهللهللاتعقفهللمرجانهللفيهلل تاب  الماتعهللمعهللمحاالة

هللفيهلل هللثوثة هللتعحي ي  هللثالعر هللبحن  هللبالقعل هللالت ويث تجميأ
هذاهللالمز هللسو هللا،تحالت هلل»ااح  هللاااح هللفيهللثوثة هللفقال:هلل

هللالعاح هلل هللفكيفهلليكعن هلل معضاً  هللاالوغز هللتعقي اً  هللاألمر يزي 
هللاهأهلليمتز هلل هللهأهلليجتمعهللالنقيضان؟ هللااح اً؟ هللاال وثة ثوثة؟

هللا الالعا ؟هللاهأهللي توطهللالنعهللهللالض ان؟هللهأهلليجتمعهللال طح
هللنقعلبالمو هللبالبالأ؟ هللالحم هلليمتز  هللاهأ هللهيهاتهلل ؟ :
هلل.(1)«هيهات

هللبانتهللبالفشأهلل أهللمحااالتهللمرجانهللفيهللفهتهلل اهكذا
إل هللدهللا،ةهللاألديانهللالم توفةهللهللالنالرانيةهللفهر هللمنهلل الت ويث

هللإق» هللفيهللمحاالة هلل بيرًا هللبذلتهللجه اً هللسقويهللافكريهللالق  ناك
هللانشح هللاالدتي هللتحتتبمرا  هللالتي هللبا،هللهللتي هللاإليمان سوي

هلللكنيهلل هللاالعادا  هللااالن ياق هللاالتقوي  هللالعهللاثة ال العرهللبحكت
                                                 

هلل(.43المال هللهللال ابمهلل هللصهلل)هلل(1)
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هلل هللفذهبتهللأبحثهللالعقائ هللاالخرىهللفيهللِحيادهلل فشوتهللفيهللهذا
هلل.(1)«اتجردهللسنهلل أهللهرا هللالبيئةهللاالمعل 

هللأصالةهلل هللمرجان هللا تشف هللاألديان هللفي هللدهللا،ت  اخول
هللفيهلل هللالعثنية هللهللقعة هللات اك هللهلل ت هللالبشري هللالتاهلليظ هللفي التعحي 

هللحيا هللت نج هلللت هللالتعحي  هللبذهللا هللفإن هللالم توفة  هللاألمت هللاق هللا  
هللامنقعال هللقالائ  هللسنها هللال الثهللسبرت هللأمنحتن هللالفرسعن ت

هللأ هللهللفضعاهللاابن  هللالذين هللالعالت  هللفو،فة هللمن هللا يرهت خناتعن
هللمنهلل هللالت ويثهللااح اً هللاالذيهلل ان هللالعثني  االسترا هللبالشرك

اف هللسو هللهللق يتصعهلله هللفق هلل شفهللمرجانهللأنهللالت ويثهللمعتق هلل
هللفالمالريعنهللهللالم يحية هللسويها  هللال ابقة هللالعثنية هللاألديان من

هللإي ( هلل هللهعهلل  هلل)أا،يري  هللبال العر هللي منعن هلل انعا الق مان
هللفايع( هلل هلل ني  هلل)،اف تري  هللبال العر هلل منعا هلل ذلك االهنعد

معهللهلل-فيماهللس اهللاأل،مانهللهلل–الهتهللفي هللأمانةهللتشب  هللبأهللتتطابمهلل
هلل هللسا  هللنيقية هللمجمع هللالتيهللأص هللها هللاألمانة هلل325صيغة ٱ   ﴿ 

ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ  ڀ  ڀ  ٻ  ٻ  

ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ   ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  

هلل(.77)المائ ا:هلل ﴾ٹ 
هللاق هللأاصوت هللقرانات هللإل هللنتيجةهلل هللنهماً  مرجانهلل انهللقاهللئًا
هللبعقائ هاهلل هللالم يحية هللأن هللاهي هللصحيحة  هلللكنها صادمة 

هللالشر ية هللسنهللهللاسباداتها هللبعخهللالشين هللامنقحة هللمع لة ن  ة
لي تهللال ينهللالالحيحهللالذيهللهللال ياناتهللالعثنيةهللال ابقة هللاأنها
                                                 

هلل(.5المال هللهللال ابمهلل هللصهلل)(هلل1)
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هللاألنبيان هللمن هللابع ه هلللمنهللقبو  هللسي  هللمعافقاً هللب  هللفكوهتهللنزل  
هلل هللإل  هلل»دسعا هلل د   هللبذهللت  هللألق  هللااح  هللفدين هللنعا نماههللحاجان

هللفراساًهللهلل ،اقاًهلل هللفرااه هللإبراهيت هللفتعه ههللاتبع  هللمع،  هللأت  هللثت  
هللزهراًهلل اتبع هلل اهللقاًهلل هللفسي  هللفرساه هللمحم  هللجان هللثت  نضج ح 

هللثمر هللقهاً هللياً  هللااح  هللقجرا.دين هلل ض مةهلل.. هللثابتهلل  أصوها
 .(1)«ال مان افرسهاهللفي

أ،وتهللالشا هللمج ي هللات م هللهلل،مياهلًلهلل 1961فيهللسا هلل
هللفيهلل با،تهللمحم هللمج يهللمرجان هللاهعهللح رهلللتهلليمرهللسابراً
قريت هللالتيهللماجتهللاهاجت هللاتقالرهللالق  هللإل هللبيت هلليعمعن هلل

هلل هللايه دان  هللثامرا  هللاير بعه هللمع هللمرا  هلليججِ  هلللت ا هللاَلم  ل ة 
تعرضهلللوقتأهللفيهللمحااالتهللهللأخاف هللته ي هت؛االهلل هللنالحهت

هللس ي اهلل،وم هللا،هللمنهللقرها.
هللفيهلل هللال  تعهللاه هللقهادا هللمرجان هللمج ي هللمحم  نال
هلل،وكهلل هللفي هللات هلل  هللالقاهرا  هللجامعة هللمن هللاالقانعن الحقعق
هللالجناياتهلل هللمحكمة هللهللئي  هللإل  هللاصأ هللحت  القضان

هللالعو هللمنهللياااال،تئنا  هللأخرى هللد تعهللاه هللسو  هللحالأ هللثت  
هللجامعة هللمن هللال الي هللاليع هللهللالقانعن هللاهع هللالفرن ية  بعهللدا

هلل هللهللئي  هلللوكتا  هللالعالمية هللاهيهللالمنممة األفرا ،يعيين 
منممةهللتنشطهللفيهللالعمأهللمعهللالم قفينهللاالم لفينهللفيهللقاهللتيهلل

هلل ،ياهللاأفريقيا.
 تنهللال  تعهللهللمحم هللمج يهللمرجانهللأهللبعةهلل تن هلللبعهلل

                                                 
 (.138المال هللهللال ابمهلل هللصهلل)هلل(1)
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قالةهللإ،وم هللالتيهللهلل هللفي حكهللهللابعهاهللالذيمنهاهللثوثة هللاضاكهلل
 هللاأماهللالكتنهلل(1)عجالةهاهللفيهللهذههللال،وطناهللبعخهللالضعنهللسوي

هلل تنهللالج لهلل هللأهت هللمن ما هللأهللاهج هللمنها هللفاثنان هللاألخرى؛ ال وثة
 هللالذيهللسرضناهلل«ا،هللااح هللأ هللثالعر؟»ال يني هللاب اصةهلل تاب هلل

هلل تاب هللاآلخرهلل هللاأما هللمن   هللإن انهللأ هلل»نتفاً هللال و  الم يحهللسوي 
فهعهللمنهللأمتعهللالكتنهللفيهللإثباتهللبشريةهللالم يحهللابرانت هلل«هللإل ؟

هللد هللفيهللمن هللإلي  هللالمن ع  هللبشهادا هللاالربعبية  هللاأللعهية سعى
هللا،فاهللهللالعه هللالج ي .

هلل هللاألخير هلل تاب  هللالحن»اأما هللنبي هللمحم  فيتح رهللفي هلل«
هللقيمالحنهللاالرحمةهللالتيهللأسو هللمنهللقحنهاهللاسنهللصعهللهلل تهاهللنبيج هللهللملسو هيلع هللا ىلصهللالحنالرحمةهللا هللبشعاه هللمنهللحب  لآلخرينهللهللملسو هيلع هللا ىلصم تعينًا

هلل هللبأهللينقأهللبإ باهللهللاإسجا هللتحعلهللأس ائ  إل هللهللملسو هيلع هللا ىلصاحبهتهللل  
ژ  ژ  ڑ   ڑ   کک   ک  ک    گ   ﴿أنالاهللهللاحعاهلليينهلل

ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں    گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ    گ  گ

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

هللاإخوص.
* * * 

                                                 
هلل1) هللال( هلليع  هللههر هللل  هللالهاتفية هللمكالمتي هللفي هلل،عادت  هلللي هللحكاها جمعةهللاق 

3/10/2012.  
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  مالكوم إكس)احلاج مالك شباز( 
ااحدد هللمددنهللأهددتهللمددالكع هللإ دد هللأاهللالحددا هللمالددكهللَقددبازهلل

هللجدددالهللالعاليددداتهللالمتحددد اهللاألمريكيدددةهللفددديهللالقدددرنهللالماضدددي هلل
 يددفهللالهللاهددعهللأحدد هللأهددتهللأفددرادهللمنممددةهلل أمددةهللاإل،ددو  هللالتدديهلل
ينددتمتهللفيهدداهللالمويددينهللمددنهللال ددعدهللفدديهللأمريكدداهلل هللاأحدد هللأقددهرهلل
المناضوينهللض هللالتمييزهللالعنالريهللالذيهللتعرضهللل هللال عدهللفديهلل

هللأمريكا.
األ،ددعدهللهللامدالكع هللإ د هلللددي هللاال،دتهللالحقيقدديهلللوشدا 

المت فمهللحيعية هلللكن هللاختداهللهللهدذاهللاال،دتهلل)إ د (هلللوتعبيدرهللسدنهلل
مجهعليةهللاألصأهللأاهللالبودهللالتيهللينح هللهللمنهداهللأ،دوف ؛هللقبدأهللأنهلل
يددد ت هللبهدددتهللسبيددد اهلًلإلددد هللالقددداهللاهللاألمريكيدددة هللفهدددعهللابدددنهللالقددد هلل
األ،عدهلل إيرلهللليتأ  هللالذيهلللتهلليج هلل ني ةهللتتعل هللمرا،تهللدفن هلل

هللل عادهللبشرت  هللفشيعهللمنهللد انهللحانعتي.هلل
 يددَرهللبعيدد هللسددنهللتم ددالهللالحريددةهللالدد هللمددالكع هللإ دد هللسددا هلل

فدديهللالعاليدداتهللالمتحدد اهللاألمريكيددة؛هللفدديهللاقددتهلل ددانهللهلل 1925
ال عدهلليعانعنهللفي هللأبشدعهللأندعاكهللاالضدطهادهللالعرقديهللاالتهمديشهلل

 مالكع هللبدالمجتمعي هللالكتهلل لم هللن انهللأقران هللل هللفيهللالم هلل،ةهلل
هللاالدد ههللفيدد الطفعلددةهللهللاالزنجددي  هلللكددنهللمدداهللقتددأهللبددران هلل ددانهللمقتددأج

هللمنهللأفدرادهللسائوتد هللسود هلليد هللسالدابةهللسنالدريةهللمدنهللالبديخ هللاس د 
 هلللتتعطدددأهللم ددديراهللالشدددا هللالدددذيهلللمدددعهلل  هلل دددون(ع ودددع) 

ب هللا،ددةهللالمحامدداا هللفحلددالهللالفقددرهللااليجددتتهللأحوَمدد  هللفطددردهللمددنهلل
م هلل،ت  هلللينتقأهللبينهللس دهللمنهللالمهن هللقبأهللأنهللي تب لهاهللبحيدااهلل



- 128 - 
 

الوالعصدديةهللااإلدمددان هللليقضدديهللأهللبددعهلل،ددنعاتهللمددنهللسمددرههللفدديهلل
هللسمقتهلل راهيت هلللورجدأهللاألبديخ هللاقدال ج هللعهتن هلل،نعات 

 ددأهللمدداهلليتعوددمهللبدد  هللحتدد هللألوددمهللسويدد هلل أقدد هللال ددعدهلل ضددباهلًلفدديهلل
هللأمريكا .

فددديهلل،دددجنهلل عنكدددعهللدهللحيدددثهلليقضددديهللمدددالكع هللسقعبدددةهلل
ال ددجنهللاصددوتهللإليدد هللهلل،ددالةهللمددنهللأخيدد هللفيوبيددرت هللي بددرههللفيهدداهلل
أندد هللاهتدد ىهللإلدد هللاإل،ددو هلل هللاأنهللهددذاهللالدد ينهللهددعهللديددنهللالرجددأهلل

أهلل هللفقِبددد(1)عتقددد اتهللجماسدددةهلل أمدددةهللاإل،دددو  األ،دددعد هللافقددداهلًللم
الك يدرهللمدنهللفديهللمكتبدةهللال دجنهللمالكع هللالد سعا هللاانطودمهلليقدرأهلل

قددد هللأضدددح هللبفضدددأهللالكتابددداتهللالتددديهللهلل،ددد تهللسنالدددريت هلل هللا
الوس هللالكبيرهللم قفاًهللمعهعباًهلليعتزهللب عادهلللعن  هللاي منهللبحاجةهلل
ال عدهلللوتحرهللهللمدنهللالممدالتهللالتديهلليتعرضدعنهلللهدا هللالدتهلليعدر هلل

إالهللأند هللديدنهللال دعدهلل مداهللتدزستهللجماسدةهلل أمدةهللمنهللديند هللالج يد هلل
هللاإل،و  .

 هلل هللليدددددرىهلل1952خدددددر هللمدددددالكع هللمدددددنهللال دددددجنهلل،دددددنةهلل
أذهوتنديهلل»مجتمعاًهللزنجياًهلل خدرهلل يدرهللالدذيهلل دانهلليعرفد  هلليقدعل:هلل

أخددوقهللالم ددومينهللالتدديهلللددتهللأ ددنهللقدد هللهللأيددتهلللهدداهللم دديوهلًلبدددينهلل
الزنددع هلل..هللهزتندديهلللريقددةهللال ددو هللسندد هللالرجددال هللحيددثهلليحخددذهلل

ي يددد  هللاالب ددمةهللسودد هللقددفتي  هللال دددان هللهللالرجددأهلليدد هللأخيدد هللبددين
هلل.(2)«يوهجهللبعباهللاتهللالفرحةهللبالوقان

                                                 
هلل1) هللالرجأهلل( هللدين هللاتعتبره هلل  هللاإل،و  هللفهت هللفي هللمنحرفة هللأمريكية هللجماسة اهي

 األ،عد هللاتناديهللبكراهيةهللالرجأهللاألبيخ.

 (.149مالكع هللإ  هلل)،يراهللذاتية( هللإليك هللهاليي هللصهلل)(هلل2)
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 إليجددداهللمحمددد  هللقائددد هللجماسدددةهلل أمدددةهللمدددالكع هللصدددحنهلل
اإل،ددو  هللاالددذيهلل ددانهلليدد سيهللالنبددعا هللاالهلليكددادهلليعددر هللسددنهلل
اإل،و هللإالهللا،م هللاتكريم هلللو عد هللاأصبحهللمالكع هللمنهللأهدتهلل

عد هللدسددااهللهددذههللالجماسددةهللالمنحرفددةهللاأ  ددرهتهللتددحثيراهلًلبددينهللال دد
ىهللا،ددم هللاح ي دد هللبكراهيددةهللالبدديخهللفدديهللا،ددائأهللاإلسددو هلل ادا 

محاضدددددرات هللفددددديهللأسدددددرقهللهللالتددددديهللتناقودددددتهللأخبددددداهللالم توفدددددةهلل
هللالجامعاتهللاألمريكية.

دجسددديهللمدددالكع هللإ ددد هللإلددد هللإلقدددانهللمحاضدددراهللفددديهللإحددد ىهلل
فحبالدرهللبندانهلل هلل وياتهللجامعةهللهداهللفرد هللاألدأهللمدنهللنافدذاهللالكويدة

قات هللقبدددأهللالهللين ددداههللأبددد اً هللأبالدددرهللبيتددداهلًل دددانهللي بدددئهللفيددد هللم دددرا
مداهللأسمدمهللمداهلل»؛هللفاسترت هللهزاهللسميقدة هللاقدالهللفديهللنف د :هللإ،وم 

هللسوديهللفهد انيهللإلد هللهللامت تهللإلي هلل ي هللاإل،و هلللترفعنيهلل..هللا،هللمن 
اإل،دددو  هللا،ددداس نيهللاإل،دددو هللسوددد هللاالهللتفددداكهللبنف ددديهللمدددنهلل
أا،ددداعهللهدددذاهللالعدددالتهللالمدددتعفنهللاأاحالددد  هللألقدددفهللخطيبددداهلًلفددديهلل

هللا، هللسودددد هللهللأنهللالهللهددداهللفردهلل...هللاهندددداكهللأمددددا هللالنافددددذاهللساهدددد تج
أن دد هللأنهللاإل،ددو هللهددعهللالددذيهللأسطددانيهللاألجنحددةهللالتدديهللأحوددمهلل

هلل.(1)«بها هللالتهللأن هللذلكهللأب اً هلللتهللأن  هلللحمةهللااح ا
لكنهللمالكع هللإ  هلللتهلليتعر هللسو هللاإل،و هللالالحيحهلل

هلل هللحين هللإال هلل،افر هللسا  هللفي هللمراهلل 1964لوحج هللألال هللفرأى  
هللمجتمعهللالم ومينهللالذيهلليضتهللاأل،عدهللااألبيخ هللالم هللفي

هلل هلليتعرضهللل هللهلل-سو هللاختو هللألعانهتهللهلل-إخعان  هللفضهتهلللما

                                                 
 (.218-216المال هللهللال ابم هللصهلل)هلل(1)
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هللمنهللإيذان هللمشينةهللال عد هللبينهتهللاسنالرية هلليعح  هللفاإل،و   هلل 
هللذلك هللفي هللي ثر هللأن هلل ير هللاجن ياتهتهللهللمن اختو هللأجنا،هت

هلل هللااح ا هللأمة هللمنهت هللايالعغ هللتاألعانهت  أق اهللهتهللتفااتهللفيها
ڄ  ڃ  ڃ      ﴿بق هللهللسبادتهتهلل،هللاامت الهتهللأمرههللامنزلتهتهلل

چ   چ  ڇ  ڇڇ  ڇ    ڍ  ڍ    ڃ  ڃ  چ  چ

هلل ﴾ڌ  ڌڎ  هلل13)الحجرات: هلليرفخهلل(   راهيةهللفاإل،و 
هللأيهاهلليا»األبيخهلل ماهلليرفخهللادسانهللتفعق هلل،عانهللب عانهللهللالرجأ
هللفضأهللالهللأالهلل ااح هللأبا تهللاإنهلل ااح هللهللبكتهللإنهللأالهللالنار
هللألحمرهللاالهلل سربيهللسو هلللعجميهللاالهلل أسجميهللسو هلللعربي
هلل.(1)«التقعىبهللإالهللأحمرهللسو هللأ،عدهللاالهلل أ،عدهللسو 

فيهللهللحوةهللالحدجهللتعدر هلل مدالكع هللإ د  هللسود هللاإل،دو هلل
اصددو هللألالهللمددراهللفدديهللهلل الالددحيحهللألالهللمددرا هللفددتعوتهللالعضددعن

التدديهللحياتدد هللفدديهللم ينددةهللجدد ا هللاتنقددأهللبددينهللجنبدداتهللالمشدداسر هلل
هللفيهللالتعر هللسو هللاإل،و هللمنهللج ي .هللألهبتهللحما، هلللوب ن

 هللاأبدد ىهلللدد هللتعددالفهللا،ددتقبو هللالموددكهللفيالددأهللهللحمدد هللا،
مددددعهللال ددددعدهللفيمدددداهلليتعرضددددعنهلللدددد هللمددددنهللاضددددطهادهللالم ددددومينهلل

سنالددري هللثددتهللسددرضهللسويدد هللالموددكهللمدداهللتددذ رههللالالددحفهللسددنهلل
إذاهلل دانهللمداهلل تبتد هلل»جماسةهلل أمةهللاإل،دو  هللاقدالهلللد هللمالداهللحاً:هلل

هذههللالالحفهللصحيحاًهللفإنهللمداهلليتبعد هللالم دومعنهللال دعدهلللدي هلل
إنهللهددد فيهللمدددنهللهلل»فحجابددد هللمدددالكع :هللهلل«هدددعهللاإل،دددوَ هللالالدددحيح

هلل«.يحالحجهللهعهللمعرفةهللاإل،و هللالالح
                                                 

 (.22978أخرج هللأحم هللاهلل)هلل(1)
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هللإخعان هلل هللبين هللإ   هللمالكع  هللقضاها هلليعماً سشران
الم ومينهللبحلعانهتهللالم توفة هللاهللأىهللخولهاهللفيهللاإل،و هللماهلل
هلليرىهللفيهللمجتمعهلل هللاهع هلل  هللإل هللأمريكا هللفعاد هللمنهللقبأ  لتهلليره
هللاأللعان هللسم  هللإن  هلل يره  هللفي هلليج ها هلللت هللمزية هللاإل،و 

هللهللالمحبن هللفالم ومعن هللل ينهتهلل–  هللبينهللهلل-افقاً هلليميزان ال
ألعانهت هللفجميعهللبنيهلل د هللمشمعلعنهللبالتكريتهللالنارهللبح نهلل

هلل هللال وئم هللجميع هللسن هللاإلن ان هللميز هللالذي کک  ﴿اإللهي

ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ 

هلل(.70﴾هلل)اإل،ران:هللڱ ڱ ڱ ڱ ں ں 
الحدددا هللمالدددكهللهلل»اختددداهللهللمدددالكع هلللنف ددد هللا،دددماهلًلج يددد اهلًل

 أليجداهللهللزسديتهلل أمدةهللاإل،دو  هللابد أهللبالتالد يهللألخطدان هلل«َقباز
لدد هللاإل،ددو هللالالددحيحهللم ددتغوهلًلالدد سعاهللإفدديهللهللقددركاهلل محمدد  
عاليدةهللاال قدةهللااإلسجدا هللالدذيهلليكتندزههللفديهلل طابيةهللالق هللات هللال

صدددد اهللهللاألمريكددددانهللال ددددعد هللالددددتهلليبددددالهللبته يدددد اتهلل أليجدددداهلل
محم  هللاأتباس  هللادفعهللحيات هللثمناهلًللذلك هللفماتهللمقتدعالهلًلأثندانهلل

  هللاسمدددرههللحيندددذاكهلل1964إلقدددانهللمحاضدددراهللفددديهللمطودددعهللسدددا هلل
هللأهللبععنهلل،نة.

تجددذ يهللتمددعتهللأفكدداهللهتهللبمددعتهت هللبددأهللهلللكددنهللالعممددانهللال
 هللتقطراتهللدمائهتهللالالادقةهللهللاحاهلًلج ي اهللت دريهللفديمنهللحدعله

فتنيرهللالطريمهلللمنهلليحتيهللبعد هت هللفقد هلل اندتهللصدرخاتهللالحدا هلل
 مالددكهللقددباز هلل،ددبباهلًلفدديهللهللجددعكهللالك يددرينهللمددنهللجماسددةهلل أمددةهلل
اإل،و  هللإل هللاإل،و هللالالحيح هللاأثمرتهللجهعدههللبتركهللس دهلل
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حر ةهلل»  هللاتح،ي هتهللماهللأ،معههلل بيرهللمنهتهلللحر ةهللأمةهللاإل،و
هلل.ن بةهللإل هللالالحابيهللالجويأهللبولهللبنهللهللبااهللهلل«البوليين
لقدد هلل ددانهللهددذاهللاال،ددتهللاختيدداهللاهلًلصددائباً هللإذهللتتجودد هللفدديهللاهلل

سممةهللاإل،و هللالدذيهلل،دااىهللبدينهللالم دومينهلل هللهللقالةهللبولهلل
هللضديهللهللبولهللالذيهللقالهللفي هللال ويفةهللالراق هللسمدرهللبدنهللال طدا 

 هللأيهللبددوالهلًلهلل(1)«ستددمهلل،ددي ناأبددعهللبكددرهلل،ددي نا هللاأ»:هللا،هللسندد 
محبدةهللالم دومين هللبهللالمفرلتهلليمنع هللمنهللهللهللبولهللاف عادهللبشر

هللأبيِضهتهللاأ،عِدهتهللسو هللال عان.
اترايهلللناهللداااينهللال نةهللالنبعيةهللمعقفاًهللسجيباًهللتمهرهللفي هلل
أصددالةهللقدديتهللاإل،ددو هللامالدد اقيتها هللفالم ددااااهللبددينهللالمدد منينهلل

ر هللايتنكدرهلللد هلليرفعد هللاإل،دو هللهللئدانهللالنداهلللي تهللقعاهللاًهللأجعَ هلل
مددرهللأبددعهلل،ددفيانهلل،ددي هللقددريشهللقبيددأهللهلل،دداسةهللالِجدد هللاالِفعددال هللفقدد 

هللفيهللنفر هللفقالعا:هللاا،هللماهلل هللابول  إ،وم هللسو هلل،وماَنهللاصهين 
 أخذتهلل،يع هللا،هللمنهللسنمهللس اهللا،هللمحخذها.

 هللفرفددمهللب ددي هللالعددر هللف ددمعهللأبددعهللبكددرهللالالدد يمهللمقددالتهت
 هللفقددددالهللمعاتبدددداً:هللأتقعلددددعنهللهددددذاهلللشدددديظهللقددددريشهللا بيددددرهللقددددريش

 بددرههللبمدداهللقالدد هلليشددكعهتهللسندد ه هللايهللملسو هيلع هللا ىلصأتدد هللالنبدديهللاهلليِ هت؟ا،دد
يداهللأبداهللبكدر هلل»م تفهماً:هللهللملسو هيلع هللا ىلص،ومانهللابولهللألبيهلل،فيان هللفقالهللل هلل

هلل«.لعوكهللأ ضبتهت هلللئنهلل نتهللأ ضبتهت؛هلللق هللأ ضبتهللهللبك
ذسرهللالال يمهلللماهلل،مع هللفدانطومهللي داهللكهللفديهللخطداههللإلد هلل
بدددولهللاإخعانددد هللمدددنهللالضدددعفةهللالدددذينهلليغضدددنهللا،هلللغضدددبهت هللهلل

                                                 
 (.3754أخرج هللالب اهلليهللاهلل)هلل(1)
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قددال:هلليدداهللإخعتدداههللأ ضددبتكت؟هللقددالعا:هللال.هللايغفددرهللا،هللفحتدداهتهلل هللف
هلل.(1)لكهللياهللأجخي

 هللمدعهللبدولهللالحبشديهللهللالماهللتوح هللالعربيهللأبعهللذهللهلل
قددالهلللدد هللأبددعهللذهللهللاهددعهللمغضددن:هلليدداهللابددنهللال ددعدان.هللسي ددرههللبحمدد هلل
ا،عادها هللفانطومهللبولهللابنهللحمامةهللاهللبااهلليشدكعههللإلد هللالنبديهلل

هلل(2)«هويدةإنكهللامرؤهللفيدكهللجاهلل؟أسيرت هللبحم »فقالهللألبيهللذهلل:هللهللملسو هيلع هللا ىلص
أيهللخالوةهللمنهللخالالهللالجاهوية هللإذهلللي هللفيهللاإل،دو هللأبديخهلل
دد هللاإل،ددو هللالجميددعهللاصددهرهتهللفدديهللبعتقتدد  هلل اأ،ددعد هللفقدد هللاح 
هللم ارهللبهذههللالقيتهللخرا هللسدنهللأخدوقهللاإل،دو هللاقيمد  هلل اأيُّ

هللاسعداهللإل هللقيتهللالجاهويةهللا،وع ياتهاهللالمقيتة.
المددددداهللأهللادهللالم دددددومعنهللدخدددددعلهللمالدددددرهللأهلل،دددددأهللإلددددديهتهلل

هللنحدنهللانتد اس هللنعداموهتهلل مدنكتهللهلل،دوًهللهللإلينداهللابع عاالمقعق :هلل
 هللفحهلل،ددأهللالكددتهلللندداهللصددواهللفيدد هلليكددعنهللأنهللس دداههللمدداهللإلدد هللاهددت

افددد اهلًلمدددنهللسشدددراهللهللهللضددديهللا،هللسنددد بدددنهللالعددداصهللإلددديهتهللسمدددراهلل
رهللسويهتهللسبادَاهللبَنهللالالامت  هللا انهللهللضيهللا،هللسن هللهللهللجال هللاأم 

هللتقد  فد خوعاهللسود هللالمقدعق  هللاهللهللجوهلًللعيوهلًلأ،عدهللالبشراهلل 
ددهلل:قددالاهلل ل ددعادههللالمقددعق هللفهابدد  هللمعدد  هلللوكددوهللسبددادا هللعانحُّ
هللهلل.يكومنيهلل يرههللاق معاهلل األ،عدهللهذاهللسني

هلل اسومددداًهللهللهللأيددداًهللهللناأفضدددوجهللهللاأل،دددعدهلَلهللهدددذاهللإنهلل:جميعددداًهللهللفقدددالعا
هللإل هللجميعاًهللهللنرجعهللاإنماهلل سويناهللاالمق  جهللهلل نااخيرجهللهلل نا،ي جهللهللاهع

                                                 
 (.2504أخرج هللم وتهللاهلل)هلل(1)

 (.1661)هللاهللام وتهلل (2545)هللاهللالب اهلليأخرج هلل(هلل2)
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دهللبمداهللدانناهللاألميرهللرهأم هللهللاق هلل اهللأي هللقعل  هللالهللأنهللرندامهلَلأَهللاهلل بد هللرهأم 
هلل.ن الف 
هللاأل،دعدهللهدذاهلليكدعنهللأنهللهللضديتتهللا يفهللالمقعق :هللقالف
هللإندد  هللهلل ددوهلل:قددالعاهلل؟ كددتدانهلَلهلليكددعنهللأنهللينبغدديهللاإنمدداهلل كتأفضددوهلَل
هللنااأفضدوهلِلهللمعضدعاًهللهللناأفضدوهلِلهللمدنهللفإند هلل؛تدرىهلل مداهللأ،دعدهلَلهلل انهللاإن

هلل.فيناهللال عادهللينكرهللالي هلل اهللأياًهللهللاسقوًهللهلل،ابقة
هللفدإنيهلل برفمهللا ومنيهلل أ،عدهللياهللتق  هلل:المقعق هللل هللفقال

هلللددددذلكهللازددتهللسودددديهلل ومددددكهللاقددددت هللاإنهلل ،ددددعادكهللهددددا أ
هلل.(1)هيبة

اهكدذاهللفددإنهلل،ددعادهللبددولهللاسبدداداهللا يرهمدداهلللددتهلليمنعهمدداهلل
ِرهللسوديهت هللاقد هللألدز هلل منهلل،دياداهلل يرهمداهللمدنهللالم دومينهللاالتدحمُّ

مهمداهلل دانهلللعند هللهلل؛ا،هللاهلل،عل هلللاسةهللمنهلليتعل هللأمدرهللالم دومين
هللسوديكتهللا،دتعمأهللاإنهلل؛األيعدعاهللا،مععا»:هللملسو هيلع هللا ىلصأاهللجن   هللقالهلل

 هللف عادههللاقبحد هللالهلليغيدرهللفديهلل(2)«زبيبةهللهللهللأ، هلل حنهللحبشيهللب س
أحكدددددا هللالشدددددريعةهللالتددددديهللالهللتفدددددرقهللبدددددينهللالندددددارهللبددددددحلعانهتهلل

هلل.اأجنا،هت
هلل،دعدانهللمدرأاافيهللم دج هللهلل،دعلهللا،هللبالم يندةهللالمندعهللاهللا

 هللهللسنهدداهللف ددحلهللملسو هيلع هللا ىلصهللا،هللهلل،ددعلهللففقدد هاهللاتنمفدد  هللالم ددج هللتقددتُّهلل
هلل.تتماهلل:فقالعا

                                                 
هللال وفانهللاال وثةهللا،هللهلل،علهللمغازيهللمنهللتضمن هللبماهللاال تفانهلل(1) هللالربيعهللأبع 

 (.4/15)هللاألن ل يهللالكوسيهلل،ويمان

 (.7143أخرج هللالب اهلليهللاهلل)(هلل2)
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هللرااصدغ هللهللفكدحنهتهلل:لقداهلل «؟ ذنتمدعنيهلل ندتتهللأفو:هللهللهلل»قالهلل
هللفالددددو هللفدددد لعههلل «اقبرهددددهللسودددد هللدلددددعني»:هللملسو هيلع هللا ىلصهللفقددددالهلل.أمرهددددا

هلل.(1)ويهاس
اهكدددددذاهللفدددددإنهللاإل،دددددو هللالهلليعتدددددر هللبفدددددعاهللقهللالودددددعنهلل

هللإلد هللاال،تم داكاالجن  هللافيهللذلدكهللمداهللدسداهللمدالكع هللإ د هلل
دينداً هللفن دحلهللا،هلللد هللالرحمدة هللالنداهللال بداتهللهللالالدحيحهللاإل،و ب

هللسو هللدين .هلل مين.
هلل
هلل
هلل

هلل* * *

                                                 
 (.956( هللام وتهللاهلل)458أخرج هللالب اهلليهللاهلل)هلل(1)
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 إميلي براملت

هلل هللمعسعدا هللأمريكية هللفتاا هللبراموت هللا،-إميوي هللق هلل هلل-في
ڄ ڄ  ﴿هلل:بنعمةهللاله ايةهللالتيهلليعطيهاهللا،هللمنهلل،ع هللإليهاهلل،عيها

ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍڍ ڌ ڌ 

هلل(.74﴾هلل) لهللسمران:هللڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژڑ ڑ ک ک 
هللمعاهبةهلل هللنالرانية هللتتقونهللبينهللأ  ال تهللإميويهللفيهللأ،را

هللأن هللأسياه هللموح  هللاأ   هللالكني ة  هلللقعر هللبينهللهللسو  يعفم
هللمن  هللفهعهلل هللاا،عاً النالرانيةهللاالعوتهللالح يثهللالذيهلليموكهللباباً

هللال هللسوت هللمت الصهللفي هللدينهللحفرياتباحث هللفي هلليج  هللاال  
هللزاجت هللماهلليرضيهللسقو هللاضميره.

  يراًهللماهللهللافقتهللإميويهللأمهاهللفيهللزياهللاهللالكني ة هللهلل تهللأنهاهلل
هللالكني ةهلل هللفي هللفالق  هلليقعلعن هللال ين  هللهذا هللسن هللهللاضية  ير

هللمفهعمة  هلل ير هلل يرهللهللأقيان هللاقالال  هللصعبة  هلللغت  ااإلنجيأ
منطقية هللاتشب هللأحياناًهللقالصهللاأللفالهللال يالية هللهأهللي تطيعهلل
هللصاحنهلل هللالجباهلل هللقمشعن هللفيهللقالة هللهذا هلل ير هلليقعل هللأن أح 
القعاهللالمكتنزاهللفيهللقعرههللالطعيأ هللاالذيهلليقتأهللاأللع هللفيهلل
هلليحمأهلل هلل ما هلل تف   هللسو  هللالم ينة هللبا  هللايحمأ هللمعر ة   أ

هلل هللصغيره  هللأ،أح نا هلللقي هللما هللبي ي هللاإذا هللنالفين هللإل  هللقق    اً
هلل هللالكن هللقصالعاهلليتين  هللما هللالشمشعنهللإذا هللتحعلهللهللهذا قعره
هللهزيأ هللهللجأ هللالتعهللاا هللقمشعنهلل..إل  هللأبطال هللأح  هللهذا

هللالذيهللي منهللب هلل هللالقضاا هللفيهلل،فر هللم طعهللا هللالعجيبة اقالال 
هللاليهعدهللاالنالاهللى.
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هلل هلللوتعهللاا هللإميوي هللقرانا هللسن هلللوت اؤل مال اقيةهللقادتها
هللففيهللقالةهللقالالهاهللامغزاهاهللاسنهللالحوقاتهللا لمفقعداهللمنها 

قِبأهللا،هللقربانهللهللتهلَل د هللالتعهللاتيةهللماهللي تعجتهللسو هللالفهت هلللهلِلهللْيهللابنهلَل
قابيأ هللالتهلليقبأهللقربانهللأخي هللهابيأ؟هلل، الهلل،تكتشفهللإميويهلل

هلل﴿ هللالكريت هللالقر ن هللفي هللالحقاً ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ  جعاب 

هلل.(1)(27﴾هلل)المائ ا:هللڱ
،حلتهللإميويهللاال تهاهللسنهلل،بنهللت ينهاهللبالنالرانية هللاسنهلل

هللفوتهللهللبرهانها هللاألديان  هللمنهللبينهلل،ائر هللاأحقيتها سو هللصحتها
هللاآلبانهلل هلللمعهللاثات هللالتقوي  هللمن هللأبع  هللإجابة هللسن ها تج 

﴾هللڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ  ﴿هلل:ااألج اد
هلل هللإلهاًهلل23)الزخر : هللالبشر هلليعب  هلل يف هللإميوي: هللت انلت  )

ناقالاً هلل،عانهلل انهللهذاهللاإلل هللصنمًاهللحجرياًهللالهللي معهلل هللأ هلل انهلل
ههللأن هللأ أهللهللقجرًاهللالهللتضرهللاالهللتنفع هللأ  ب ادج هلليعتق هللسج  انهللبشراً

ونهللامات هلل ر هللثتهللصج سو هللاج هللهذههللاألهللض هللاقر هللاضج
التهللاقعهلل أهللهذا؟ هلليقعلعنهلل:هللمحبةهللفيهللالبشرية هللاليتحمأهلل
خطاياها هللفينتهيهللح ابنا هللانالنعهللفيهللهذههللاألهللضهللماهللنشانهلل

هلل.(2)منهلل يرهللح ا هللاالهللستا 
إنهللس  هللمنطقيةهللمعتق اتهللالنالرانيةهللجعوتهللاال هللإميويهلل

هللبالعوتهللسنهللال ين هللإذهلللتهلليقبأهلليت ركهللالكني ةهللايوح ؛هللمكتفياً
مب أهللاإليمانهللاألسم هللاالت ويتهلللومبهماتهللاالهمهماتهللالتيهلل

                                                 
هلل(.68 هلل44بربكتهللفا،مععن هللإميويهللبراموت هللصهلل)(هللانمر:هلل منتهلل1)
 (.49(هللانمر:هللالمال هللهللال ابم هللصهلل)2)
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هلليراههلل هلللكن  هلليحنهللالم يحهلل  هللفهع هللالق    هللسو هللأل نة تتردد
هللبشراهلًل ريماً.

هللالذيهلل هللأبي هللم أ هللموح ا هللأ عن هللال هلللت هلل: هللإميوي ت انلت
هللالك هللفالعوت هللالبالأ  هللال ين هللسو  هللالعوت هللاال ينهللاختاهلل امأ

هللالالحيحهللصنعانهللالهلليفترقان.
،حلتهللإميويهللاال هاهللسنهللمعرفت هللباإل،و  هللفحجابهاهللبحن هلل
هلللي عاهلل هللاه الن هللالم تشرقين  هلل تن هللبعخ هللفي هللسن  قرأ
هللالعوميهلل هللاالحياد هللالمعضعسية هللادسعا هللاإن هللالمقبعل؛ المال هلل
الذيهلليغوفعنهللب هللماهلليجعلهللفيهللبعالنهتهللمنهلل راهيةهلللإل،و هلل

لحرا هللالالويبية هللاانتزكهللمنهتهللالذيهلله  هللجحافوهتهللزمنهللا
هللإ،ومية هلللي تهللالق رهللأالها هلل م ائنهللمهمةهللأضحتهللهللبعساً

هللاالهللالق طنطينيةهلل خرها.
ل صهللاال هللبراموتهللمعرفت هللال اذجةهللباإل،و هللبحن هللدينهلل
هللالتحمأهلل هلليطيأ هللا ان هللتاجراً  هللاصاهلل هللالغنت  هللهللس  هلليتيت  هللجأ
ي ِأهللل هللذلك هللفق هلل ان هللسنهللا،هللفيهللخوعات  هللفجانههللموكهللأاهللخج
هللينجويهلل هللالمالراسعن هللاهأ هللإميوي: هللف حلت  هللبالالرك  مالاباً

چ چ چ ڇ  صرسهتهللسنهللم أهللهذههللاآلياتهللالكريماتهلل﴿

  ژ ژ ڑ ڑ   ڎ ڎ ڈ ڈ  ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ   ڇ ڇ

هلل.؟(5-1﴾هلل)العوم:هللک ک ک ک گ 
هللالذيهلل هللاإل،و  هللمن هللاأل،تاذ هلل، ر هللالتاهلليظ هللحالة في

منهللقمةهللتعويماتهللالم يحهللإل هللهلل-هللبزسم هلل–انح هللهللبالبشريةهلل
هلللق هللم وهلًل،فح هللاضر  هللبالجمعد  هللمعتنقيها هللأصابت عر
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لذلكهللبقطعهللاف هلل،ععديهلللمفااضاتهللتجاهلليةهللمهمةهللب اسيهلل
أدانهللالالوا هللاتضاحكهللالوب هللسو هللأتباكهللهذاهللال ينهللالذينهلل
هللاهللنينهلل هللالمفااضات هللمن هللأهت هللسن هت هللالالوا أصبحت

هلل هللال االهللات ؟ هللمن هلل هلليال  هللسيبًا هللالفضيوة هلليرى هللمقوع  سالت
هلل هللاق هللقالهللقا پ پ  ئوهتهللمنهللقبأ:هلل﴿اال ن هلللهاهللا

هلل(.82﴾هلل)األسرا :هللڀڀ ڀ ڀ ٺ 
هللق مت هلل هللببحث هللزموئها هللضحكات هللسو  هللإميوي هللدت
لوم هلل،ةهللناقشتهللفي هللأحقيةهللالفو طينيينهللبحهللضهتهلل هللاقبهتهلل
هللفعو هلل هللابما هللبحج ادهت  هللهتور هللصنع  هلللهتهللبما هللاليهعد اضطهاد
هللالبحثهلل هللفكان هللأمريكا  هللفي هللالحمر هللبالهنعد هللالغزاا األاهللبيعن

هلللمتاسنهللإمي هللالم هلل،ةهلل،بباً هللساتبتهت هللالوذين هللاال يها هللمع وي
هللمت ائوةهللسنهلل يفيةهللت ر هللهذههللاألفكاهللهللإل هللابنتهت.

هللالجامعة هللأستا  هللالعربيةهللهلل سو  هللتعوت هللإميوي قرهللت
هللذلك هلل هلليعومها هللسمن هللابح تهلللعيوً هللاإل،و   هللسن االقرانا

هللقابا،هللف اقهلل هللي س :إليها هللأ،اميهللاً هللهذاهللمحم  الشا هللهلل..
،يالبحهللبع هللهللوكهللالم ينةالم وتهللالذيهللي هللرهللفيهللتالعربيهلل

هللحينهللزا هللإميوي هللااال هللأبنائها.
ساهللضهاهللاال هاهلل  يراًهلللقرانتهاهللفيهللترجمةهللمعانيهللالقر نهلل
الكريتهللالتيهللدفعهاهللإليهاهللمحم هلل هللابو هللالحنمهللب هللم اههللحينهلل
هللالجامعية هلل هللحياتها هللفي هللالعربية هللالوغة هللدهللا،ة هللإميوي اختاهللت

هللبالطردهللمنهللالبيت هلللبثهللأنهللصاهللهللهلل..اه دها هللما ااقعاً هللته ي  
انتقوتهللمع هللإميويهللإل هللال كنهللالجامعيهللال اخوي هلللتب أهللفيهلل
هللادفعهلل هللاأق ا هللجامعتها  هلللتحاليأهللمالرافها هللاالك  العمأ
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هللأثمانهللقراهللاتهاهللالتيهللهلل هاهللأبعهاهللضربًاهللمنهللالطيشهللاالغراهلل.
أيا هللصعبةهللسانتهاهللإميويهللبعي اهلًلسنهللبيتهاهللااال يها هلل ادتهلل

لكعابي هللتوحقهاهللأنهللتعديهللبهاهللإل هللاالنتحاهللهللأاهللالجنعن هللفا
هلل هللتقعل: هللفكتبتهللإل هللاال يها هللالنع   هللأنهلليحمهلللك»اتمنعها ما

هللهكذا هللأتعنت هلللماذا هللهذاهللهللتت انال: هللالنف ي هلللكما فح،بن
هللتزدادهللهلل؟الشقان  هلليع  هللبع  هللايعماً هللأسوت  هللال هللأنني هلللكما أق ت

هلل بتيهلل]فيهللتعوتهللالعربية[ هللا حنهللاألمرهلللي هللبي ي هلللعأهللا،هلل
هلل.(1)«ألمرهللا،هللمرد هللهلليري هللأنهللي فعنيهللإل هللاإل،و  هللاال

هللماهللي هلل هللالنالرانيةج هللالمبشراج هللمراهللاً هلل رفتها هللفي زاهللتها
هلل هلللها: هللاهعهلل»اقالت هلل  هللا، هللهع هللمريت هللابن هللسي   هللأن اقه ي

 هلل«المنقذهلللناهللمنهللذنعبنا هللفهعهلل،ينقذكهلل هللاتكعنينهللمنهللالفائزين
اهيهللتتمتت:هللإميويهلللوبتهللمنهاهللجعابهاهللاألخير هللفا،تمهوتهاهللا
هللليهللم» هللف يالير هللا،ترض هللأمي هللإنهللاتبعتجها نهجهللفيهللحياتي 

احت هللأبيهلل،يرض  هلللكنهللسقويهلليتردد هللاالذيهلليراي هللالقر نهلل
هللسقوي هللإل  هللالجعا «أقر  هللفي هللالتفكير هللأهللهقها هللفحهللختهلل   

هلل-هللاهيهللبينهللالنع هللااليقمةهلل-سو هللال ريرهللج  ها هللا،معتهلل
هلل.(2)«إنيهللأسب هللا،»منهلليوهمهاهللجعا هللالمبشرا:هللقعليهلللها:هلل

هلل، هللسن هللأ،امي هللمحم  هللالشا  هللسنهللح ثها هللامتناس  ر
هللهللمضان هللأيا  هللمن هللاليع  هللذلك هللفي هللاالشرا  هللإن هللهللالطعا  ..

الر نهللال الثهلللإل،و هللبع هللالشهادتينهللاالالواهللالتيهلللتهلليكنهلل
محم هللمنهللالمحافمينهللسويها هللفا،تنكرتهللإميويهللتقاس  هللسنهلل

                                                 
 (.71(هللالمال هللهللال ابم هللصهلل)1)

 (.73-72(هللالمال هللهللال ابمهلل هللصهلل)2)
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هللااجنهللدين هللافريضةهللهللب .
هلل هللمحم   هللمن هللإميوي هللماهللتزاجت هللقوبها هللفي هللاج ت ثت

هللسو هللأنهللت سع ات تغيثهللب ؛هللسو هللهللهللكهللاتعال ا،هللتباهللي زها
هللهللالر تهللمنهللأنها هلللكن: هللإنهلللتهلل»تشكهللبعجعده  هلل،حخ ر ماذا

ي معنيهللأح هلل..هللياهللهلل  هللإنهلل انهلللكهللاجعدهللافقناهللفيهللهذاهلل
هلل.هلل(1)«الزاا  هللاثبتهللزاجيهللسو هللدين  هللفيعومني

تعفيتهللاال اهللإميوي هللفغونهللسويهاهللهلل1961فيهللأاائأهللسا هلل
فيهللقوبها هللفوتهللالحزن هللاألاهللهللالنع هللمنهللسينيها هللاأقاكهللالهوعهلل

تج هللماهللي فع هللإالهللفيهللترجمةهللمعانيهللالقر نهللالكريت هللفح،كنهلل
هلللوالابرين هللا، هللمعسعد هلل﴿ف ادها ٺ ٺ ٿ ٿ  :

   ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹڤ ڤ ڤ ڤ

ڃ چ  ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ

هلل)البقرا:هللچ چ چ ڇڇ ڇ ڇ ڍ ﴾
هلل(.155-157

هللاتعرفتهللسو هلل هللمعلن   هللإل  هللزاجها هللمع ،افرتهللإميوي
عهتهللالذيهللأقغوتهتهللفي هللال نياهللأهو هللامعاهللف  هللفا،تنكرتهللااق

هللقيم هلل هللاسن هللسن  هللقرأت هللالذي هللاإل،و  هللسن هلل  يراً اأبع تهت
هلل هلله الن هللسن  هللفالقر ن هلل حنهتهلل»اتعاليم   هللالمهجعهلل   تابهت

يقرؤان هللليطربعاهللبحصعاتهت هللألي هللالكو هللمنهللسن هللا،هللفيحخذهلل
هلل.(2)«؟ ب هللالم من؟هللأ هللهعهللزينةهللالمنا،باتهللفح ن

                                                 
 (.77(هللالمال هللهللال ابمهلل هللصهلل)1)

 (.85(هللالمال هللهللال ابمهلل هللصهلل)2)
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الهلل»عويتهللإميويهللاإل،و هللمنهلل انهللهذاهللحال هلللنهللي تطيعهللت
هللهتهلل هللالنار هللاإنما هللالعاجز  هللهع هلللي  هللال ين هللأن هللأثم أزال

هللبالقرانا هللإال هللالعوت هللإل  هللفكيفهللأصأ هللالب هلل(1)«؟العاجزان   
لهاهللمنهللتعوتهللالعربية هلللكيهللتحعزهللالمفتااهللالذيهللت لفهللسنهلل
هللمنهللزاجهاهلل لريق هللإل هللسوع هللالقر نهللاحقائق  هلللوبتهللمراهللاً

مالهللفيهللزحمةهللأسمال هللا  راهللأنهلليعومهاهللالعربية هللفتوقتهللاآل
هلل هللإنيهللأقكعهللإليكهلل»هلل:أقغال  هللفرفعتهللي يهاهللإل هللا،هللت سعه

أمري هللدسعتكهللأنهللتعفقنيهللفيهللزااجيهللفحجبتني هللثتهللدسعتكهلل
أنهللت بتهللزاجيهللفا،تجبتهللليهلل هللاق هللأنا  هللثتهللدسعتكهللأنهلل
يعومنيهلل...هللهللبماهللا،تعجوتهللفيهللهذا هلل،امحنيهللياهللهلل  هلللكنهلل

هلل.(2)«داداأليا هللتمضي هللهللاأناهللأمضيهللاالهللأز
هلل رهللنف ها: هللبقع هلل»امضتهللتح  ِ هللما هللا،هللالهلليغير هلل ان إذا

هللبالتغيير هلل﴿ هللبحنف هت هللفألب أ هللما چ چ چ ڇ  حت هلليغيراا

 هللاهكذاهلل«؟الهللأقرأهللاأسوتهللنف يهللبنف يهللتهلَل( هلللهلِل1﴾هلل)العوم:هللڇ 
هللاألالهلل هللالالف هلل تن هللمن هللالعربية هللتعوت هللفي هللإميوي ب أت

هلل هللجه ت هللثت هللاال الث  هللال اني هللثت هللأسبائهلل-اإلبت ائي هللهللهاهلل ت
هللحالصهللالهلل-هللامتطوباتهللأبنائها هللالفيهللحضعهلل هللفيهللوغة عربية

معه هللتعويمها هللا،هرتهللالوياليهللاهيهللتقرأهللالقر نهللاتف يره هلل
ات تعينهللبترجمةهللمعاني هللاإلنجويزية هللحت هللقراهللا،هللص هللهاهلل
هللفغ تهللبفضأهللا،هلل هللثالثهللدسعاتها  هللاحقمهلللها إل هللاإل،و  

                                                 
 (.92(هللالمال هللهللال ابمهلل هللصهلل)1)

 (.92(هللالمال هللهللال ابمهلل هللصهلل)2)
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وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ  ﴿هلل:ترددهللمعهللالم منين

هلل(.43)األسرا :هلل﴾هللېئ ىئ ىئىئ 
هللسو هلل هللمحم  هللااألختهللأ  هللي بتنا هللاجأهللأن هللا،هللسز ن حل

هللدين  هللإن هللاليهللذلكهللاالقادهللهللسوي .
هلل
هلل

هلل* * *
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 واصف الراعي
هللالراسيهلل هللااصف هللال  هللاألهللدنية هللالعاصمة هللسمان  في
ألبعينهلل اثعليكيين هللأَقرباهلللفوهماهللحنهللالنالرانية هللاااللتزا هلل

لمتع،طةهللفيهللبطقع،ها هللاألحقاههللفيهللالمرحوتينهللاالبت ائيةهللاا
هلل هلل،انت »م هلل،ة هللتيرا هللتهتتهلل« هللالتي هللاألمريكية  التبشيرية

هللبح،اليبهتهلل هللأ،اتذتها هللايعمم هللال يني  هللالت قيف بحالص
هللالجذابةهللانتمانهللااصفهللازموئ هللإل هللالنالرانية.

هللسو هلل هللسرضهللأ،تاذهللالتربيةهللال ينيةهللالنالرانيةهللصعهللًا مراهللاً
هللي معنهتهلل هللمن هللصعهلل هللا ذلك هللاأم  هلللوم يح )البرجكتر(

( هللفكانهللااصفهللي تمتعهللمعهللزموئ هللبهذههللالعراضهلل)الق ي ين
هللسرضهللسويهتهلل هللحين هلل ذلك  هلليكن هلللت هللالحال هلللكن الجذابة 
هللالرأر هلل هللقعر هلللعيأ هللال ن  هللفي هلللاسن هللهللجأ هللصعهللا األ،تاذ
هللا،حلهتهللسنهللصاحنهلل هلليجو هللسو هللال حا   هللالوحية  سميت
هللاهذههللالالعهللا؟هلل أهللاإلجاباتهللتعقعهاهللااصفهللإالهللإجابةهللااح 

لهتهللاأل،تاذهللببراد:هللإنهاهللصعهللاهللا،.هلليشينهلللهاهللالرأر هللفق هللقالهلل
هللتعال هللا،هللسنهللالشبي هللاالشريكهللاالم يأهللسوعاهلًل بيرًا.

هلل هللألن هلل»يقعلهللااصف: هلللي  هللبالن بة هللمذهوة  انهللمفاجحا
هللي يهلل هللبين هللمت االة هللصعهللا هلل، هللأن هلل،معت هللأن هلللي هللي بم لت

 هلللق هلل انتهلللحمةهللفاهللقة هللانضافتهللإل هللأ،ئوةهلل  يراهلل(1)«خوق 
                                                 

( هللايمكنهلللوقاهللئهلل22نياً هللسب هللا،هلل،ع هلل)ااصفهللالراسي(هلل هللصهلل) نتهللنالراهلل(1)
هللفيهلل هللالمعوقة هللسشراتهللالالعهلل هللاإلنترنتهللسو  هللقبكة هللمن هللالحالعل الكريت
الكنائ هلللور هللتباهللكهللاتعال هللاتنزههللسنهللالم يأهللاالشبي  هللاتمهرههللسو هللهيئةهلل

 هللجأهللسجعز هللأبيخهللقعرهللالرأرهللاالوحية.
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هللالمتق هللالفت  هللذهن هللفي هللمنهللجالت هلل،نعات هللفعشر هللذ ان   
الحشعهلللومقرهللاتهللال ينيةهللفيهللالم هلل،ةهلل انتهللحاليوتهاهللسن هلل

ال ينهللأ،راهلل..هللا حنهللال ينهللأنزلهللبوغةهللإلهيةهللالهلل»ااصفهللأنهلل
هللالمزسعمينهللفيهللاألهللضهللالذينهلل هللا،هللانعاب  هلل ير هلليعرفها يكاد

هللأنف هت هللتهعى هللبما هللإل هلل(1)«يف رانها هللال ين هللأحوعا هلللق   
هللالكهان.،جعهللل حاهللهللاتمتماتهللاهمهماتهللتشب هللزمزمةهللا

الهلليجعزهلللكهللأنهلل»اق هللأ  هللل هللهذاهللأح هتهللحينهللقال:هلل
هللالمعن هلل هللألن هللالمق ر  هللالكتا  هللنالعص هللفي تناقشني
هللالهلليفهمهاهلل هللاهيهللهللمعزهللألقيان هلل يرهللهاهرها  هللمنها المقالعد

هللال ينهلل(2)«الش صهللالعادي هللسن هللال  ال هلليكن هللفوت هللاهكذا  
هللالشكهلل هللأا هللالكفر هللسو  هللادليوً هللالحرمات هللمن هللااح ًا إال

هللالاليتهللهللهللتيا ااال هللال يئة هللالتفتيش هللمحا ت هللأ،مت  هللما أا
هلل.)هرلقة(

هللأ هللأ،تاذ هلليتجرأ هللااصفهللاحين هللحعاهلل هللسو  هللق  ا
هللالق   هللسادا هللمن هللفإن هللهللازموئ ؛ هللما منهللهللؤانشايفرض

هللايعتبر هللاإنهللانالمق مات  هلللها  هللالت ويت هللينبغي هللب هية ها
أصينهللال ماغهللبالشوأهلللمجافاتهاهللالعقأهللاالمنطم هللفق هلل،حلهلل

هلليعماً: هللالق ي  هللسو هللهللااصف هللالحالعل هللفي هللنحتا  لماذا
هللايقتأهلل هلليالون هللثت هللاألهللض  هللسو  هلليتج   هللإل  هللإل  المغفرا
هللمن ؟هلل هللبكومة هلللنا هللا،هللأنهلليغفر هللأالهلليق هلل هللاهعهللبرين؟ هللسنا نيابة

هلليعتبرههللمج و مةهللب هيةهللالهللمناصهللسقيرت هللالق هللهللرفعف بذ رهللما
                                                 

 (.30المال هللهللال ابم هللصهلل)(هلل1)

 (.31ابمهلل هللصهلل)المال هللهللال هلل(2)
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سنها:هللالهلل فرانهلللو طيئةهللإالهللبمقابأ هللاد هللالم يحهللالم فعكهلل
مقابأ هللاسب اهلًلحاالهللااصفهللأنهللي تفهم هللسو هللالالوينهللهعهللال

ال الئةهللالتيهللتبن هللسويهاهللالنالرانية؟هللهللق مةدليأهللهذههللالمهللنس
هللهأهللا،هلليحتا هللإل هلل هللاهأهللهعهللصحيحهللسقوً؟ منهللقالهللهذا؟

هلل.(1)مقابأهللحت هلليمنحناهللالغفران؟
هللمنهللاال ي هلل راهيَت  هلل اأماهللاإل،و  هللفق هللأهللضعهللااصفج

هللأجقر هللا جذيهلل هللثت هللالتبشيرية هللفيهللم هلل،ت  تبق هللمنهللحق هللما
هللبقالصهلل هللمشفعك هللاإل،و  هللاتوفيقاتهللمحبع ة هللسن م توقة

لتهللأ،حلهللنف يهللدليوهلًلسو هللأنهللاإل،و هلل»اأحياناهلًل يرهللمحبع ةهلل
هلل يري هلل هللمن هللأا هللمني هللالع ان هللأا هللالجفان هللذلك هلل أ ي تحم
هللمنهلل هللإياه هللسومني هللما هلل ير هللقيئاً هللسن  هللأسر  هللال هللديناً فعاديتج

هللاتقوي ًاهللامتألتهللقوعبهتهللبالحق هللسو هللاإل،و هللجهوًهللاتجن ياً
هلل.(2)«أسم 

لتهلليكنهللااصفهللقابًاهللمت يناًهللبالمعن هللالحقيقيهلللوكومة هلل
هللامحاالِت هلل هللالكني ة  هللسو  هللاالفينة هللالفينة هللبين هللتردده هلل ت
هللأخوقهلل هللسن هللاأل،تاذ هللأا هللالق  هلليقعل  هللما هللتطبيم المتكرهللا
الم يحية هللاأنهاهللدينهللالعفعهللاالت امحهللاح نهللالمعاموة هلللق هلل

هللمنهتهللقعلهللالم يحهللب ماهللأا» هلل:هللح نهللإنجيأهللمت هلل،معهلل  يراً
بأهللمنهلللطمكهللسو هللخ كهلل هللالهللتقاامعاهللالشر:هللقعلهلللكتحناهللفأ

هللاأل هللاآلخر هللل  ل هللفحع  هللأيضاًهللأيمن هللامن هلل  هللي اصمكهللأهللاد ن
هللحاي هللالردان هللل  هللفاترك هللثعبك هلليضاًهللأخذ هللميوًهلل  هلل، رك هللامن

                                                 
 (.55المال هللهللال ابمهلل هللصهلل)هلل(1)

 (.29المال هللهللال ابمهلل هللصهلل)هلل(2)
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هللباهلل عاهللالسنيكت.هللس ان ت.أحبعاهللأهلل..فاذهنهللمع هللاثنينهللااح اًهلل
هللأ ليكتهللإجأهللالذينهللي يئعنهللاصو عاهللألهللل هللمبغضيكت.إح نعا

هللج هللالج  هللفمنهلل»( هلللكنهلل44-5/39 هلل)مت هلل«هللايطردانكت إذا
هللاأليمن؟هلل هللسو هللخ ه هلللطم  هلللمن هللاألي ر هللخ ه هللي ير هللأن يطيم
امنهلليفر هللفيهللقينهلليموك هلللمنهلليحخذههللمن هلل،رقةهللأاهللسنعاهلل
هللِمنهلل هللاَمن هلل.. هللالسني ؟ هللايباهللك هللأس انه هلليحن هللامن اقهراً؟

هللفيهلل هللالتعاليت هلليطبمهللهذه هللحيات ؟النالاهللىهللاليع  إنهللهلل(1)«ااقع
هللات ، هلللمجتمعهلل هللفيهللسالتهللال يال  هللالقيتهلل اهللقة  هللهذه م َأ

هللي عدههللالموتهللااإلف ادهللاال نعكهللاالرضاهللبالضيت.
هللالم هلل،ة هللاإداهللا هللااصف هللاال  هللبين هللخو  هللاقع

هللتمتازهللالتبشيرية هللخاصة هللم هلل،ة هللإل  هللمنها هلللنقو  هللفاضطر  
هللليبة هللااصفهللهلل؛ب معة هلل،يضع هللقراهلل هللاهع م اهللرهللاألقال  
هللإل هلل هللاق هللأاصاههللجنباً جننهللمعهللالم ومينهللالذينهلليكرههت 

هلل هللمنهللالمشا أهللهلل-أبعه أنهللالهللي عضهللمعهتهللفيهللأيهللهلل-فراهللاً
هللمجادالتهللسق ية.

هللإجباهلليةهلل هلللي ت هللاأل،بعسية هللاإل،ومية هللالتربية حالة
سو هللااصفهللالنالراني هللاي تطيعهللالتغينهللسنها هلللكنهللممهرهلل

هللجاذبيتجهلل هللدستهللاأل،تاذهللمحم هللهويأهللينبئهللسنهللم برهللجويأ   
هللامشاهلل ِةهلللهللاهلًلااصف هللاإل،ومية  هللالتربية هللحالة هللسو  وم اامة

هللاأحاديثهللالنبيهلل هلل ياتهللالقر ن هللحفظ هللفي هللالم ومين زموئ 
هللملسو هيلع هللا ىلص هللبأ هللفيهللجميعهلل  هللفكانهللاألالهللسو هللفالو  تفعقهللسويهت 

                                                 
 (.35المال هللهللال ابمهلل هللصهلل)هلل(1)
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هللالمعاد هللاأيضًاهللفيهللماداهللالتربيةهللاإل،ومية.
قاهللكهللااصفهللفيهللفرقةهللالم هلل،ةهللالكشفية هللاحضرهللمعهلل

هللالن اا هللمن هللالع ي  هللالم ومين هللاالمحاضراتهللزموئ  ت
االم يماتهلل هللفر هتهلليالوعنهللايالعمعن هللاقاهلل هتهللالاليا هلل
هللاي حلعنهلل هللال ين هللسن هلليتح ثعن هللاهت هلللحمهت هلل ما يعماً 
هللاالهللخالعصياتهلل هلللي هللسن هتهللفيهللال ينهللأ،راهلل ايجابعن 

هللاسزاهلل» هللاقعا هللامنطم هللسقأ هللدين هللاإل،و  هللأن هللاقتئذ هلللي ب ا
هلل«.اااقعية هللامعهللالقعاهللاالعزاهللتج هللالحوتهللاالرحمة

منهللاإل،و هللخولهلل،نتينهلل انهلل افياًهللااصفهللماهللفهم هلل
لعالهلل،نينهللفيهللهللأ، هللهلليتلتفني هللالالعهللاهللالمغوعلةهللالتيهللحش
هلل يفهللا اإل،و هللبموتهلل يرهللهللاصفعسنهللاإل،و هللاالم ومين 

هللهللملسو هيلع هللا ىلصالم ومينهللاالنبيهلل هللمعاههلَل»يقعل: هللانتقال هللمنهللهوت هللأا  ًا
هللبغيرهلللينهللنف ؛هلل حق هللأاهلل وف هللفعقهلللاقت هللأاهللأخذهللمن هللقيئاً

هلليع  هللحجيج  هلللمعقفهلل(1)«القيامةهللفحنا هللااصف هللادهش  
هللي تعطيهلل هللهلل ه هلللما هللاليهعدي هللال طا هللمن هللبن هللسمر ال ويفة

اا،هللماهللأنالفناههللأنهللأ وناهلل»النار هللفقالهللل ازنهللبيتهللالمال:هلل
هلل هللالَهَر  هللسن  هللن ذل  هللثت ڻ  ڻ   ڻ   ﴿قبيبت 

هلل ﴾ۀ هلل60)التعبة: هللاالفقران هللالم ومعن( هللاهذاهللهت  
هللالج هللسن  هللااضع هللالكتا . هللأهأ هللمن هللالم ا ين هللاسنهللمن زية

                                                 
( هلل3052( هللاالح يثهللأخرج هللأبعهللداادهللاهلل)48 هلل44المال هللهللال ابمهلل هللصهلل)هلل(1)

( هللاصحح هللاأللبانيهللفيهللصحيحهللأبيهلل2749انحعههللفيهلل،ننهللالن ائيهللاهلل)
 (.2626داادهللاهلل)
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هلل.(1)«ضربائ 
هللااصفهلل هللسومت هللالم ومين هللمع هللال هللا،ة هللمن ،نتان
هللالتيهلل هللاألباليأ هللمعمت هللفيها هللاانزاحت هللاإل،و   هللسن الك ير
هللالتفكيرهلل هللأ،  هللحاز هللأن  هللفيها هللاألهت هلللكن هلللعيوً  لعقت 

هلل هلل انتهللالنتيجة؟ هللفماذا هللالم هوتهلل»ال ويت  هللبع  هلللعقوي أن 
هللالطو، هللمن هللفيها هللاما هللبالم يحية هلليقتنع هللأن تهللالج ي ا

هللا هللاالت ويث هللا،»ااأل،راهلل هللا«ابِن هللا،»  هللااالستراِ هلل«أِ   
هللالمغمعرهلل هللال بز هللابوِع هللبالذنع   هلل]الق ي [ لو عهللي
هللي معهللالعقأهللسنهللتوقيهاهللبالقبعلهللإالهلل بال مرهلل..هللاأقياَنهلل  يرا 
هللاالسم هلل هللاالتقوي  هللالتعالن هلل شااات هللحبي  هلليكعن أن

هلل.هللهلل(2)«المعهللار
ف هلللكن هللفكراهللال خعلهللفيهللاإل،و هللتراادهللااصهللتب أ

هلللونالرانيةهللايفتحهلل هللالقراهللهللالذيهلليالاد هللتعالب  جبجنهللسنهللهذا
هللفد هلليحتي  هلليعنيهلل»أبعا هللال ع هللسو هللما هللديناً استناقهللاإل،و 

هللإل هلل هللأِلفها؛ هللحياا هللانمِط هللامعتق ات  هللمبادَئ هللسن الت وي
معتق اتهللج ي اهللاحيااهلللتهلليحلْفهاهلل..هللهذاهلليحتا هللإل هللحكمةهلل

هللالهلليق هللهللسو هللالبق(3)«اقجاسة هللأيضاً هلللكن  هللفيهللالنالرانيةهلل  ان
هللسقو هلل هللبين هللالالراك هللمن هللفهر  هللبطونها  هللل  هللا،تبان اق 
هلللكنهللهيهات هلل هللفقرهللهللأنهلليكعنهللموح اً هللإل هللاإللحاد  اتعالب 

                                                 
هللسبهلل(1) هللصهلل) نتهللنالرانياً  هلل،ع   هللا، هلليع،فهللفيهلل44  هللأبع هللأخرج  هللااألثر  )

 (.151 تا هللال را هلل)

 (.54 نتهللنالرانياً هللسب هللا،هلل،ع  هللصهلل)هلل(2)

 (.13المال هللهللال ابم هللصهلل)هلل(3)
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هلل فعادهللإل هللاإليمانهللبا،هللبع هللأنهللهللس لهللسنهللقراهلله ف رسانهللما
ينهللبعجعدهللا،هللاببعخهللصفات هللالتيهللا،تبانهلللعقو هللضراهللاهللاليق

هلل لهللسويهاهللإحكا هللصنعت هللفيهللخوق .ي
هللهلللق  هلل من هللتعال هللااصف هللا، هللصفات هللمن بالع ي 

هللفيهلل هللالبحثهللسنها هللاقرهلل هللالق ير(  هللالحكيت  هللالعويت  )ال الم 
أ،فاهللهلل تنهللاألديانهللال وثةهلل)اليهعدية هللالنالرانية هللاإل،و ( هلل
فوتهلليج هللبغيت هللإالهللفيهللاإل،و  هللاق هللأاقعهللا،هللفيهللي ي هلل تا هلل

هللالم وت» هللسقي ا هللفق هلل« هللا،  هللهللحم  هللالغزالي هللمحم  لوشيظ
ذات  هللاااح هللاإل،و هللي   هللأنهللا،هللااح هللفيهلل» هللمن هللأنهللسر

هللفيهللأ هللاااح  هللاالهللفيهللصفات   هللالذاات  هللذات  هللالهللتشب  فعال  
صفات هللالالفات هللاالهللأفعال هللاألفعال هللاج تهللفيهللهذاهللالتنزي هلل
هلليقعلهللفيهللا،هللماهلل هللاسرفتهللأنهللاإل،و  ،هللضالتيهللالمنشعدا 

هللالشيظهللمحم هللال هللنقو  هللاق هلل انهللما هلل أهللساقأهلل.. غزاليهلليقبو 
هللا،تقالاناتيهلل هللإلي  هللتعصوت هلللما هللمطابقاً هللالم وت هللسقي ا سن
هللال ينهلل هللهع هللاإل،و  هللأن هللبذلك هللجزمت هلل.. هللالطعيوة العقوية
هللسزهلل هللا، هللسن  هللمن هللأن  هللسقوي هلليال ق هللالذي هللالعحي  الالحيح

هلل.(1)«اجأ
خعف هللسو هللالم تقبأهللاتعقع هلللعذابات هللاماهلل،ياليب هللمنهلل

هلل هللال خعل هللفي هلليتوكح هللجعو  هللاالعنتهللااألذى هللفي ثتهللإل،و  
هللاهيهللأنهلليجمعهلل هلل ريبة  هللإل هللفكرا هللأىهللأنهللي ر هللمنهللقوق 
بينهللاإل،و هللاالنالرانية هللاأنهللي كهللمنهللالنالرانيةهللماهلليتعاهللضهلل

                                                 
 (.120المال هللهللال ابم هللصهلل)هلل(1)
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هلل «م وتهلل اثعليكي» هللأيهللأنهلليالبحهللمعهللاإل،و هللمنهللسقائ 
هلل هللا،تمر هللاا،ترس هللااصف هللاإلنجيأ  هللفي هللقرانت  في

منهللهلل- هللبح نهللإنجيأهللمت هللهلل-انتباه هللنصهلليحذهللهللفي هللالم يحهلل
هللابينهللالهللم سي ِهلل هللبينهت هلللوتمييز هللااضحة هللسومة هللايعطي نبعا 

األنبيانهللالالادقين هللفآثاهللهتهللفيهللاألهللضهللانتاجهتهللبينهللالبشرهلل
هللمنهللاأل»هيهللالمقيارهللاالمعياهلل:هلل نبيانهللالكذبةهللالذينهللاحترزاا
 هللالكنهتهللمنهللداخأهللذئا هللخالفةهلل يحتعنكتهللب يا هللالحمون
اهللمنهللأهللهأهلليجتنعنهللمنهللالشعكهللسنباًهلل هللمنهللثماهللهتهللتعرفعنهت

هللهلل؟ كهللتيناًهللالح هللتالنع هللجي ا هللقجرا هلل أ هلل جي اهللثماهللاًهللأهكذا
هللأا هللفتالنع هللالردية هللالشجرا هللقجراهللهلل هللدي ةهللماهللاًهللأثما هللتق هلل ال

هلل هللأجي ا هللتالنع هللهلل هللدي ةهللثماهللاهلًلأن هللهللدي ة هللقجرا هللتالنعهللأاال ن
هللجي اهللثماهللاًهللأ هللالهللتالنعهللثمراًهلل  تقطعهللاتوق هللهللجي اهلًلهلل أهللقجرا

هلل.(20-7/16 هلل)مت هلل«هللمنهللثماهللهتهللتعرفعنهتهللذاهلًلإفهلل فيهللالناهلل
هلللابم هللااإل،و هللهللااصفهللاحين هللالنص هللهذا بين

هللاإل،و هلل» هللأن هللسو  هللقالعًا هللدليوً هللالعباهللات هللتوك هللفي اج ت
هلل،الةهلل،مااية هللاأنهللمحم ًاهللبنهللسب هللا،هللهلل،علهلل،هللحقًاهللاص قًاهلل

هلل هللسباهللا هللفإن هللتعرفعنهت».. هللثماهللهت هللمن هللمنهلل« هللالكاذ  لتمييز
هللا،تعرضتهللاإل،و هلل]فعج تهللفي هللمنهللالالادقهللمنهللاألنبيانهلل..

هللماهلللتهللأج هللفيهلل يره[هلل..هللالمزاي امعهللتوكهللالميزاتهلللتهلليكنهللهللا
هللاثمراهلل هللصالحة هللثمرا هللاإل،و  هللإن هللأقعل: هللأن هللإال هللا،عي في
جي ا؛هللالهللتق هللهللأنهللتعطيهاهللإالهللقجراهللصالحةهلل..هللفقوت:هللأقه هلل
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هلل.(1)«أنهللالهللإل هللإالهللا، هللاأقه هللأنهللمحم اهلًلهلل،علهللا،
هللالراسيهلل هللااصف هللنطم هللالكيميان هللمادا هللحالة في

هللفيب هللأيا هلليع هللالشهادتين  هللمن هللهللجميأ  هلل1966سا 
سشرانهلل،نة هللاانتقأهلللوعمأهللفيهللحينذاكهللهد( هللاسمرههلل1386)

هلل هلل)1970الرياضهللسا  هللاأنجن هلل1390  هللتزا  هللافيها هلل  هد(
هلل هللفحك هللفي هللقالت هللمعهللاله اية« نتهللنالرانياًهلل»هلل:ا تنهلل تاب 

هللإليها هللقاده هللهللالتي هللالذي هللصراكهلل»ا، هللبع  هللباإل،و  هللسوي أنعت
تردينيهلللعالهللأنهللت اهلل نيهللهللنف يهللمريرهللاترددهللافتنةهلل ادتهللأن

هلل.(2)«هللبيهللبرحمت 
اق هللتعفيهللهللحم هللا،هللفيهللحادرهلل،يرهللفيهللالرياضهللفيهلل

هلل هللالعا  هللفيهلل2012هذا هللب  هللاجمعنا هللحمزا  هللأبا هللا، هللهللحت   
هللجناتهللانهرهللسن هللمويكهللمقت هلل.

هلل
* * * 

                                                 
 (.140-136المال هللهللال ابم هللصهلل)هلل(1)

 (.13المال هللهللال ابم هللصهلل)هلل(2)
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 تناغو سامي قصد اهلل( أمحد سامي عبد اهلل)
هللقرىهلل هللمن هللااح ا هللافي هللالعشرين  هللالقرن هللأاا،ط في

هلل،عها هللف هللا،؛هللالشا ج يهللصعي هللمالر؛هللال هللتنا عهلل،اميهللقال ج
هللاألهللضهللأ  رهللمنهللثوثينهلل هللأالهلليعيشهللسو هللهذه هللهللل  الذيهللقج  ِ

هللفي جهلل هللا،هللقهي اًهللهلل،نة  هللبإذن هللفيغ ا هلللتردي   هللإلي  هلل،تمت  الغ هلل
هللفيهلل،بيأهللال ينهللالذيهللاختاهلله؛هللنح ب هلل ذلك هللاا،هللح يب .

هللماهلل هللفطرت  هللهللفخهللبب يهة هللتفتمهللذهنهللالطفأهللتنا ع؛ منذ
هللالم تعاليةهللي  هللمنهللتعاليتهللأقبهتهللاأللغاز هللفيهللالكني ة مع 

لغمعضها هللااصأهللالحالهللبحصحابهاهللإل هللح هللت ميتهاهللأ،راهللهلل
الكني ة؛هللفيهللمقابأهللذلكهلل انهللتنا عهلليرىهللفيهللدينهللأص قائ هلل
هللهللأ، هلل هلليفتح هللفوت هللالعبادا  هللاهللاسَة هللالمعتق  هللاضعَا الم ومين
الالغيرهللأنهللقاهللنهللبينهلللقعرهللالكني ةهللاسباداتهللالم ومين هلل

هللاتراتيأهللا ذ هللالكن ية هللالق ا،ات هللي معن  هللما هللترانيت هللبين ا
هلل ياتهللالقر نهللالكريت.
هلل هلليع  هلل أ هللفي هللالم ومينهلليغ ا هللقريت ؛ هللأبنان هللمع تنا ع

هللحيثهللي هلل،عنهللفيهلل هللالمجااهللا؛ منهتهللاالنالاهللىهللإل هللالقرية
هللالح يثهلل هللبتجاذ  هلللريقهت هلليطعان هللالمتع،طة؛ م هلل،تها
هللأفهامهتهلل هللسوي  هللتق هلل هللما هللبح ن هللاالعقي ا  هللال ين حعل

هللباال،تماكهللإليهتهللات جيأهللب يطال هللاتنا عهللصامتهللمكتف  ة 
هللالموحماتهللمنهللحعاهللهتهللاا،ت وصهللالنتائج.

هللبعخهلل هللمن هللالتحمهللت وصهللتنا ع هللحين هللال ينية( )أميت 
هللأبم اهللرهللاألح هللالكن ية؛هلللكن هللأ بالال مة هللحينهللهللصينيضاً

ا،تمعهللمراهللإل هللالمشر هللبالم هلل،ة هللاهعهلليح ثهتهللسنهللقالةهلل
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هللال و   هللسوي  هللإبراهيت هللمنهللهللضيعِ  هللتنا ع هلل،معها قالة 
هللسنهلل هلليرايها هللالم هلل،ة هللمشر  هلللكن هللالم ومين  أص قائ 
هللم تنكرهلل هلل رينهللسو هللم مع   الكتا هللالمق رهللسو هللاج 

هللف اده هللالكهلل؛في هللالتكعين هلل،فر هللهللااية هللتذ ر هللزااهللهللإذ هللأن ن ي
هللال و  هللسوي  هللمنهللإبراهيت هللااثنان هللاتعال  هللتباهللك هللا، هللهت :

هلل ،تراحعاموئكت  هللاأنهتهللأ وعاهللسن هللإبراهيتهللاقربعاهللاا
هللهأهلل هللاأب هللسقو : هللا،تنكرتهللفطرت   هللاق  ت انلهللتنا ع
يعقأهللهذا؟هللهأهللينزلهللا،هللمنهللسويائ هللليح أهللسن هللإبراهيت؟هللاهأهلل

فيهللصعهللاهللاإلن انهللالضعيف؟ هللماذاهللهلل-جأهللاسزهلل–يتج  هللا،هلل
هللهأهلليمكنهللأنهلل هلليهذي؟  هللبحيهلل و  ده هللمشر هللالم هلل،ة؟ 

هلل.(1)هذا؟الكتا هللالمق رهللهللقعلي
هللااقترىهللن  ةهللمنهللالكتا هللقطعهللتنا عهللالشكهللباليقي ن 

هللحرقةهللهللالمق ر  هللجراح  هلللتزداد هللقرانتها؛ هللسو  اأ ن
اإيوماً؛هللالَيشرقهللبالمزي هللمنهللالمفاجآتهللالتيهلللتهلليتعقعهاهللفيهلل
هللثتهلليفاجئهلل هللا،  هللالمق رهللالذيهلليزستهللأنهللالم يحهللابنج  تاب 

؛هلليب  نهللبيع،َفهللالنجاهلل؛هللوم يحقرانههللبذ رهللن بينهللأهللضيينهللل
لعذهللان هللفغرهللتنا عهللفاههللاهعهللي حلهللال طيِنهللالمزسع هلللمريَتهللا

هلليال  هلِل هللحت  هللبالم يح هللالنجاهلِل هلليع،َف هللسوقة هللما هللهللم تنكراً:
هللاإلنجيويانهللمت هلل هللقائمةهلَلبا،م  هللالم يحهلل هللالعقا هللأاهلَل(2) بان لي هلل 

                                                 
هلل1) هللأحم هلل،اميهللسب هللهلل( هللا يفهللأ،ومت؟  هللفيهلل1/58ا،هلل)لماذا هللالقالة هللاانمر  )

 .18،فرهللالتكعينهللفيهللاإلصحااهلل

( هللاانمرهللإنجيأهللمت  هلل1/67لماذاهللا يفهللأ،ومت؟ هللأحم هلل،اميهللسب هللا،هلل)هلل(هلل2)
 .3 هللالعقاهللفيهللاإلصحااهللهلل1فيهللاإلصحااهلل
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هللأنهاهلل هللالبتعل هللالعذهللان هللإل  هلللعقا هللين نهللإنجيأ هللسجنهللأن من
هلل«هعذاهللأبعكهللاأناهلل ناهللنطوبكهللمعذبين»قالتهللالبنهاهللالم يح:هلل

هلل هلللوم يح؟هلل(2/48)لعقا هللأباً هللالنجاهلل هلليع،ف هلل ان هللفمت   
هللا يف؟.

هلل هللزادت هللاإلنجيأ هللفي هللال و  هللسوي  هللالم يح منهلل،يرا
هللابنهلل هللإن  هللففيهللحينهللتقعلهللالكني ة: تحاهاتهللتنا عهللاسذابات  
ا،؛هللفإنهللاإلنجيأهلليحكيهللأنهللالم يحهللهر هللإل هللمالرهللخعفًاهلل
هلليتعرضهلللوم يحهلل هلل ان هللالشيطان هللاأن هللالموكهللهيرادر  من

هللا هللامحااالت هلل ماهللباإليذان هللإلهاً هللالم يح هلل ان هللفوع إل عان 
هللالشيطانهللسو هلل هللتجرأ هللهر هللمنهللهيرادرهللالما يزسمعنهلللما

هلل عايت  
افيهللمقابأهللهذا؛هلللَحظهللتنا عهللأنهللاإلنجيأهلليتح رهللسنهلل
الم يحهلل بشرهللهلل،علهللمنهللسن هللا،هللفح ن هللفيعحناهللينقأهللفيهلل

:هللبإن انيت هلللويهعدهللصراإنجيو هللسنهللالم يحهللسوي هللال و هللأن هلل
هللقتوي» هللاأنتري ان هللبالحمهللالذيهلل،مع هلل  هلل ومكت هللق  هللإن ان ا

لإليمانهللهلل( هللاأن هللناداهتهللفيهللمعلنهلل خر8/40)يعحناهللهلل«منهللا،
هللهعهلل»هللقائوً:هللبر،الت  هللأهلل،وني هللالذي هللبأ هلل ت  هلللت هللنف ي من

هللأسرف هلل هللألنيهللمن  هللاهعهلل هللأنا حم هللالذيهللأنتتهللل تتهللتعرفعن  
هللهلل«أهلل،وني هللاألناجيأهلل29-7/28)يعحنا هللبح ن هللفالم يح  )

ِكهللاأللعهيةهللقطاهلل  انهللهلل،علالمق ،ةهللسن هت:هللإن لتهللي  
هلل.(1)

بع هللصراكهللسنيفهللبينهللالفطراهللالنقيةهللاالتعاليتهللالكن يةهلل

                                                 
 (.1/108المال هللهللال ابمهلل)هلل(هلل1)
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تعصأهللتنا عهللإل هللحأهللا،ط هللبالبراناهللمنهلل أهللاألمعهللهللالتيهللالهلل
هللالتيهللتوطظهلل هللات وصهللمنهللالكوماتهللالشر ية هللسقو   يرتضيها
الق ا،اتهللاالتراتيأهللالتيهلليرددهاهللفيهللصوعات هللالكن ية هللاهنهلل

حهللمعهللسقو هللايريحهللضميرههللالذيهلل،رسانهللماهللأن هللبذلكهلليالطو
هللإل هلل هللادساه هللهللفخهللأنالا هللالحوعل  هللاإسادا المزي هللالتفكير

ال هللا،ةهللاالج هللفيهللالبحثهللسنهللالحقيقةهللالتيهلليحبهاهللا،هللمنهلل
هللايرضاهاهلللعباده.

هللسنهلل هللالباحثج هللالغو  هلل،جأ هلللألديان هللدهللا،ت  اخول
هللإياهاهلل هللمقاهللناً هللدين  هللسو  هللالموحمات هللمن هللس دًا الحقيقة

صواهللالم ومينهللفيهللهلل هللمنهاهللماهلللم  هللمنهللفراقهللبينباإل،و 
هللجماسة هللفيهاهللالم اج  هلليكتفي هللالتي هللالكن ية هللاالالوا  

هلل هللالتراتيأ هللإل  هللباال،تماك هللبالوغةهللالنالراني هللالمتوعا ال ينية
أ  رهللمماهلليفهم هللمنهلل وماتهللالقبطيةهللالتيهللالهلليفهتهللمنهاهللتنا عهلل

هلل.ااهللال ن كريتيةهللالوغةهللالهيرا ويفية
هللهللجال هللاإل،و  هللفي هللأخرىهللهلللي  هللمزية هللتوك دين 

اقمحزتهللهللفق جعوتهللتنا عهلليفضأهللاإل،و هللسو هللالنالرانية هلل
ات انل:هللهأهلليضعهللهللنهللفكراهللالع،يطهللبينهللا،هللاسباده هللنف  هللم

هللا،هلله النهللالق  هللال الئينهللا وَنهللل هلليغفرانهللذنع هللالعباد
هلل هللصوعاتهت؟  هللا، هللإل  هلله الاايرفععن هللمنهللأين هللالق   ن

هللنفرتهللأخوقهللالم يحهللاتعاضع  هللفق  هللاا فهرتهللمنهلل؛ نف  
هللالهلل هللالذين هللاالق   هلللورهبان هللالكني ة هللقعن هللهلل عك مشاه 
هلل هلل هللالبابا هلل)ق ا،ة هللنحع هللاأللقا هللاأف مها  هللإالهللبحسمت يناَدان
هللهلل انهللالن انهللالمحبنهللاالشائعهلللوم يحهلل هللبينما اِنيافةهللالحبر( 
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 هللاذلكهللافمهللالع ي هللمنهلل«ياهللمعوت»سوي هللال و هللسن هللتوميذههلل
هلل.(1)النالعصهللاإلنجيوية

هلل هللسا  هللا،هلل1968في هللقال  هلل،امي هللالشا هللتنا ع هللقرهلل  
ال خعلهللفيهللاإل،و هلل،راً هللااختاهللهلللنف  هللا،تهلل)أحم هلل،اميهلل
اهلليتجاازهللمنهللالعمرهللالرابعةهللسشرا هللاق هللاجتذب هلل سب هللا،(هللالم 
إل هللاإل،و هللماهللهلل ههللمنهللدقةهللمتناهيةهللفيهللأدانهللالشرائع هللزمانًاهلل
هللا يفيتها هللالم العص  هللزمانجها هللفوكأهللسبادا هللا يفية  هللامكاناً
هللالشرائعهلل هللفي هللال قة هللاهذه هللمكانها  هللالربما الم العصة 
التفاليويةهللتغطيهللمجاالتهللالحيااهللاإلن انية هللبينماهللتفتق هللذلكهلل
النالرانيةهللالتيهللالهللتنضبطهللصوعاتهاهللاالهللصيامها هللسوااهللسو هلل

هللال ينيفق هللاإللزا  هلللمب أ هللقرائعها هللدفعِ  هلل و  هللهذا هللتنا عهلل 
هلل هلل]»لوت اؤل: هللملسو هيلع هللا ىلصإنهلل انهللمحم  هلليزسمعن  هلل ما هلل اذبًا فمنهلل[
هللأمي هللهلل–أينهللأت هلل هللالمتناهيةهللهلل–هللاهع هللالتفاليوية هللاألحكا  بهذه

هلل.(2)«ال قة هللاالتيهلليفتقرهللإليهاهللأالئكهللالمكذبعن؟ 
هللمعناههلل هللاجتذ هللأحم هلل،اميهللإل هللاإل،و هللجويأج إنهللما

هلل هلليقعل: هللمبناه  هللإقراهللههلل»اسممة هللاإل،و  هللإل  هللأيضاً جذبني
هلللما هللسنهللالمشابهة هللاتنزيه  هللال المهللتباهللكهللاتعال   هللبعح انية
هللال الصهلل هللالتعحي  هللسقي ا هلل.. هللسوي  هللالكامأ هللال نان هللمع س اه؛
هذههللتمتازهللبالعضعاهللاالي رهللاالبع هللسنهللالتعقي هللاالغمعضهلل
هللمعناههلل هللالعالمين هللهلل  هلل، هللاإل،و  هلل.. هللإثباتها هللفي ااالجتهاد

                                                 
 (.40-2/38المال هللهللال ابمهلل)هلل(هلل1)

 (.1/147المال هللهللال ابمهلل)(هلل2)
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هللالعقأهلل هللإ،و  هللهع هلل.. هللاح ه هلل، هللاالت ويت هللاالطاسة االنقياد
هللااألمعا هللاالمشاسر هللاالح  هللاالعج ان هللاالراا لهللاالقون

هلل.(1)«ااألسمالهلل ِوهاهلل،هللالعاح هللالقهاهلل
هللفيهلل هللج ي ا هللانطوقة هللنقطة هلل ان هللاإل،و  هللفي ال خعل
هللالقر نهلل هللقرانا هللسو  هللأ ن هللفق  هلل،امي  هللأحم  هللالشا  حياا

المرحوتينهللال انعيةهللاالجامعية هللاتعقفهللموياهلًلخولهللدهللا،ت هللفيهلل
هللاتذ رهلل هللال و   هللالم يحهللسوي  هللاآلياتهللالتيهللتتح رهللسن سن 

چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ   ﴿ ،هللسزهللاجأهللإن انيت هللاسبعديت 

ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژژ  ڑ  ڑ  ک   ڍ  ڍ  ڌ  ڌ

ڱ  ڱ  ڱڱ  ں  ں  ڻ        ک  ک  ک    گ  گ  گ  گ  ڳڳ  ڳ  ڳ

ڻ  ڻ   ڻ  ۀ  ۀ  ہہ  ہ    ہ  ھ  ھھ  ھ   ے  ے  ۓ  

ۓ  ڭ  ڭ   ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆۆ  ۈ    ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅۅ  

 ﴾ەئ  ەئ  وئ    ېى  ى  ائ  ائ ې  ې ۉ  ۉ  ې
هلل)المائ ا(.

هللأحم  هللدهللر هللالم يحيةهللهلل ما هللالمذاهن ،امي
هللأنكهللالم توفة هللنمره هللالفت هللبعضها  هللسو  هللهللدادها هللاتحمأ  

هلل» هلله الن: هللأا هلل،حلتهلله الن هللالهللينطمهللأح هتهللإذا أينهللاألدلة؟
هللمنهت هلل المحلع  هللقفة؛ هللاا،تغر (2)«ببنت هللالمحتجينهللهلل  أن

هللااآلبان؛ هللالرهبان هللبحقعال هللاأقعالهت هلللمعتق اتهت الهللهللي ت لعن
صهللالمن عبةهللإل هللا،هللأاهللالم يح؛هللااألصأهللفيهلل و هللبالنالع

                                                 
 (.149-1/148 ابمهلل)المال هللهللال(هلل1)

 (.2/20المال هللهللال ابمهلل)هلل(2)
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هلله النهللالق  هللأنهلليج ت لهللل ؛هللالهللأنهلليج تَ لهللب .
هللمنهلل بذلهللأحم هلل،اميهللجه ههللفيهللاإل،راهللهللبإ،وم هللَفَرقًا
هللاالاليا هلل هللالالوا هللسو  هللالمحافمة هللاحَرصهللسو  هللأهو   أذى
هللليب دهلل هللإل هللالكني ة هلليرافقهت هللبأهلل ان هللسنهللأسينهللإخعان   بعي ًا

ادهلل أهلليع هلليقينًاهللبح نهللاختياهللههللهجَرهللالنالرانيةهللقكعَ هت هللفيزد
هللبالالعهللهللااأليقعناتهللالتيهللتتزاحتهللالر نهلل التيهللتمتوئهلل نائ ها

هللتماثيوها هللبر ات هللتطون هللا،جعداً  هلللها الحجريةهللهللهلل عسًا
هللفيهمههلِلاال شبية هلللعناتها  هللات ش  هللأفيهللهللتجهلل  هللايوكت  هللقوب : في

هلل(1)عددددأاهللينفعهللهللالعهللقيةهللماهلليضرهللدددأاهللالالانهللددددالالمذههللالتماثيأهللددده
ڳ   ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ       ﴿

ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہھ  ھ   ھ  

هلل(.)األنبيان ﴾ھ 
هلل،اميهلل هللأحم  هللاتم كج هلليقين هللزاد هللاأليا  هللمرت ا وما

هلل هلليقعل: هللالحنيف   انهللالقر نهللمنهللسعامأهللت بيتيهللسو هلل»ب ين 
هللالهلل هللبشكأ هللاإلن ان هللحياا هللبتنميت هللينفرد هللألن  هللاإليمان  يقين

هلل.(2)«ل هللفيهلل أهللالكتنهللا،ائرهللاألديانم يأهلل
هللهللنال هللالبكالعهلليعر هللبح،يع  هللهللمنأحم  هللالتجاهللا  وية

هللإل هلل هللفرجع هللاإل،و   هللقريعة هللمزايا هللسو  هللالتعر  اأحن
هللسو هلل هللاحالأ هللاالحقعق  هللالقانعن هلل وية هللفي هللال هللا،ة مقاس 
هللمنهللاإل،راهللهللبإ،وم  هللاأحنهللأنهلل الوي ان  هللثتهللضاقهللذهللساً

                                                 
 (.2/57المال هللهللال ابمهلل)هلل(1)

 (.2/30المال هللهللال ابمهلل)هلل(2)
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هللذلك هللأن هلليعوت هللاهع هللالمأل  هللسو  هللحيات  هللهلليعون  هلليكوف  ق 
يقرأهللالم بحهللل هللفيهللق هللهللا،هلل:هللهلل الن معهللإلي هللاهعهلليكتن هللا حن

هللمنيهلل» هللينالعن  هللما هللأق  هللإن هللمني. هللينالعن  هللما هللبحق  هللأفعز ليتني
قطعاًهللهعهللقتوي هللاماهللهعهللبقتأ هللالكن هللقهاداهللفيهلل،بيأهللا، هللالهلل

هللالالابران  هللإالهللالمجاه ان هللبها هللبا، هللهلليفعز هللأؤمن إننيهلل ما
سو هللاج هللاألهللضهللت تطيعهللإنقاصهللسمريهللهللفإن هللالهللتعج هللقعا

هلل.(1)«المكتع هلللحمةهللااح ا
 هللفيهللاألزهرهللالشريف هلل1984أسونهللأحم هللإ،وم هللسا هلل

  هلل1986اأقهرههللأما هللأهو هللاذاي هللفيهللقهرهللفبرايرهللمنهللسا هلل
هللالغ هللهلل هللي  هللفكانت هللمالر  هللخاهلل  هللإل  هللمنهت هللالهر  احاال

هللبالرصاصهللبع هللثمانيةهللأقهر هللهلل؛أ،ركهللإلي  إذهللقتو هللأخعههلل يوًة
عهللمتعج هللإل هللسمو هللفيهلل،عها  هللن حلهللا،هللأنهلليتقبو  هللاأنهللاه

يحشرههللفيهللالشه انهللالذينهللقضعاهللفيهلل،بيأهللدينهت هللمعهلليا،رهلل
ا،ميةهلل هللهللضيهللا،هللسنهتهللاسنهلل،عاهتهللمنهللقه انهللالم منينهلل

گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ    ڳ  ڱ  ڱڱ  ڱ  ں  ں  ڻ   ﴿

ڻ  ڻ  ڻ   ۀ   ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  

  ڭ  ڭ  ۇ    ھ     ھ  ے  ے  ۓ    ۓ  ڭ  ڭ

﴾هللۆ  ۆ      ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ    ۉ  ې  
هلل) لهللسمران(.

هلل* * *

                                                 
 (.2/85المال هللهللال ابمهلل)هلل(1)
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 مصطفى حممود الدكتور 
هللقبأهللأنهلليالحهللأنهللالهللهلل تح رهللأتطعىهللصفحاتهلل تابنا

هللال هللانشحهللسنهللإ،و هللهللجأهللمنهللأسو هللالف كرهللالح يث هللهللجأ 
هللا رقهللفيهللم وماًهلل هللاإللحاد  هللتوطظهللبحاحال هلللبثهللأن هللما هللثت  

،نة هلل ماهللدانهللخولهاهللبمعتق اتهللالهنعدهلللجج هللزهانهللثوثينهلل
فيهللتنا،ظهللاألهللاااهللااح اهللالعجعد هللحيثهلليتماه هللال المهلل
هللالمعرافةهلل هلللقع،هت هللالهن ار هللمع هللاماهللر هلل  بالم وعق

يععدهللإل هللاإل،و هلليفيمهللمنهلل،كراهللالبالأهللاباليع ا هللقبأهللأنهلل
هللمنهللج ي .
هللا،إن هللهللحم  هللمحمعد هللمالطف  هللال  تعهلل هللمق  هلل   

 هللأهللبعمائةجهللَحَوقةهللق مهاهللفيهلل«اإليمانالعوتهللا»البرنامجهللالشهيرهلل
هللالذيهللزسمعاهلل هللبا،هللال المهللسنهلللريمهللالعوت تر،يظهللاإليمان

هللأن هلليعصأهللإل هللاإللحاد.
نهللفيهللأاا،طهللب أهللانحرا هللمالطف هللمحمعدهللسنهللاإليما

هللسمره هللمن هللال اني هللامعهبت هللالعق  هللالباهللك هللذ اؤه هللأ راه هللحين  
هللمن  هللالت هلل–ي هللهللهللالكوميةهللبإقحا هللسقو هللالالغيرهللفيماهللهعهللأ برج

أنهللالبا هللالكبيرهللالهلليفتحهللبمفتااهللصغير؟هللاأن هللالهللهلل-حينذاكهلل
هللالبعي اهلل هللالععالت هللي هللك هللأن هللمح اد هللبشري هلللعقأ يمكن
هللاجأهلل هللسز هللبا، هلليتعوم هللما هللإدهللاك هللسن هللفضوً المح ادا؛

هلل هلل انت: هللإيمانعيأ هللالفيو ع  هلليقعل هللالهلل»ااجعده  العقأ
إلدهللاكهللالجزئياتهللهللحي تطيعهللأنهلليحيطهللبكن هللاألقيان هللاهعهللمهي

هلل.(1)«لمعاهرهللفقطاا
                                                 

 (.5حعاهللهللمعهللص يقيهللالموح  هللد.هللمالطف هللمحمعد هللصهلل)هلل(1)
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ح وعلةهللمالطف هللمحمعدهللبسن هللشكعكهللم يراهللالب أتهلل
هللفق هللتم وتهلل، الهللهللإبوي ية بنيهللسو هللالغوطهلل)منهللبوهللمعن  

هللاإالهلل هللم وعقاً؛ هلليكعن هللأن هلليمكن هللال هللفال الم هللا،(؛ خوم
هللاهكذاهلل هللخالم... هللإل  هلليحتا  هللاخالق  هللخالم  هللإل  الحتا 

هلل.حت هللننتهيهللإل هللماهللي مي هللالمنالقةهلل)ال اهلل( هللاهعهللممتنع
هلل هللاق  هللالنبي هللالشبهةهلل ملسو هيلع هللا ىلص ان هللهذه هللبعقعك هللأخبر ق 
هلليقالهللحت هلليت انلعنهللالنارهلليزالهللال»فيهللأمت هللبع ههللهللالشيطانية

هللذلكهللمنهللاج هللفمنهلل؟ا،هللخومهللفمنهلل ال وَمهللهللا،جهللهللخوَمهللهلل:هذا
 هللاهذههللاإلجابةهللالنبعيةهللالبويغةهللهيهلل(1)«با،هلل منتهلل:فويقأهللقيئاًهلل

هللال  ال هللألن هللمماهللالهللتق هللهللس قعلهللالعبادهللاألن نهلللم أهلللهذا
سو هللإدهللاكهللجعاب  هللاهعهلل ذلكهللمنهللنزغهللالشيطانهللاا،اا،  هلل
هللبا،هلل هللايوعَذ هللإيمان   هللإل  هلليحهللز هللأن هلللالاحب  هللاألصوحج فكان

هلل هللقال هللامكره  هللالشيطان هللا،اار هللمن هللملسو هيلع هللا ىلصليجعيَذه هلليحتي»:
هللحت هلل؟ ذاهللخومهللمنهلل؟ ذاهللخومهللمنهلل:فيقعلهللأح  تهللالشيطان
هلل.هلل(2)«ت الينهلل با،هللفوي تعذهللبوغ هللفإذاهلل؟هللبكهللخومهللمنهلل:يقعل

هللال  تعهللهلل هلليذ ر هللالبائ ا هللالشبهة هللهذه هللجعا  افي
هللمحمعد هللهللمالطف  هللاإل،و  هللإل  هللسعدت  هللهيهللبع  هللال ببية أن

هللال هللسو  هللينطبم هللالذي هللالفنان هللالزمانهللمقانعن هللأبناِن  وعقين؛
االمكان هللاالهلليمكنهللأنهللنجريهاهللسو هللا،هللتعال هللخالِمهللالزمانهلل

هلليالنعهلل لةهللثتهللي ضعهلللوقعان ينهللاالمكان هللهأهللهللأيتتهللمهن ،اً

                                                 
 (.134أخرج هللم وتهللاهلل)(هلل1)

 (.3276أخرج هللالب اهلليهللاهلل)(هلل2)
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هلل هاهلل الزنبركهللاالترارهللاالكهربان ؟التيهللتحر
هللالشبهةهلل هللهذه هلللبطون هللمالطف  هللال  تعهلل اي تشه 
هللالكر،يهلل هللقال: هللالذي هللأهلل،طع هللالشهير هللالمنطِم هللسالِت ب و وة
هللالِبذهلل هلل هللمن هللاالشجر هللالشجر  هللمن هللاال شن هللال شن  من
هللإل هلل هللأخيراً هللااضطر هللال ببية  هللسالت هللفي هلل،و وت  هللفي اا،تمر

هللأالي  هلل،بن  هللاالهلليحتا هللهللاالسترا هللبعجعد هللبع ه  هللما يحركج
هللسمنهللي وق  هللخالمهلل ني  هلل.(1)إل هللمنهلليحر   هلل،بن 

اإليمانهللبا،هللتعال هللأمرهللمر عزهللفيهللالفطراهلللذلكهللفإنهللا
البشرية هللالتهلليج هللالموح انهللماهللي فع  هللفتهربعاهللمنهللاإلقراهللهلل
هللخالمهلل هللإل  هللالب يع هللالكعن هللهذا هلل أ هللاأهللجععا هللال الم  با،

هلل هللأ،معه هللسقعلهت هللا»اصطنعت  هللمبهر هلل«لطبيعةقعانيَن هللا،ت  
هر هللالطبيعيعنهللإلي هلل،ف طةهللاخ اسًاهللألنف هت؛هللمنهلل يرهللأنهلل
هللهذههلل هللاضع هللسمن هللاالبحث هللالتفكير هللفي هللسقعلهت يتعبعا
القعانينهللاأجراهاهللفيهللالكعنهللبهذاهللالشكأهللالب يعهللاالح ا هلل

هللال قيم.
هللبالغاًهلل هللإخفاقاً هللمحمعد هللمالطف  هللال  تعهلل هللي جأ اهنا

عرهللاالتنكرهلللعالتهلللإللحادهللالذيهلليقع هللسو هللاإليمانهللبالمح 
هلل هللهي هللالطبيعية هللفالقعانين هللالمح عر  هلل يِر فيهللهلل–الغين

 ينهللن منهللب هلللماهللهللأيناههللمنهلل ثاهلله؛هللدانهللأنهللن هللكهللهلل-حقيقتهاهلل
هلل،رههللا نه .

اضر هللال  تعهللهللمالطف هلللذلكهللم وًهللبا تشا هللنيعتنهلل

                                                 
 (.4 هللمحمعد هللصهلل)حعاهللهللمعهللص يقيهللالموح  هللد.هللمالطفهلل(1)
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لقانعنهللالجاذبية هللاهعهلليتحمأهللتفاحةهللت قطهللمنهللفعقهللالشجرا هلل
رهللالموح اهللل هللالب و عا هللاقالعا:هللا تشفناهلل،رهللالكعن هللقانعنهللزم 

هللفاألمرهلل هللالكعن  هللي بر هللب الم هللاإليمان هللإل  هلللنا هللحاجة هللاال
هلله الن- هللفيهللهلل-بح ن هللتعمأ هللقعانين هللبجموة متعوم

هللسن هتهلل هللحاجة هللاال هللمجرياتها  هللسو  هللات يطر المعجعدات 
هلل.(1)لوستقادهللبعجعدهللخالمهللم برهللمهيمنهللسو هللخوق 

،قطهللهللحقاًهلللق هللا تشفهللنيعتنهللقانعنهللالجاذبية هلللكنهللماهلل
هللاهعهللا،تهللااضعهللقانعنهلل هللسن   منهللفكرهللالطبيعيينهللأاهللتغافوعا
ههللافمهللهذاهللالح ا هللال قيمهللالذيهلليبهرناهللفيهلل الجاذبية هللامقرهللج
 أهللقينهللحعلنا هللاق هلل انهللالعالتهللنيعتنهللنف ج هللأ  رهللتعاضعًاهلل

الهللأسر هلل يفهللأب اهللفيهللأسينهلل»منهلله النهللالطبيعيين هللفقال:هلل
هلللنف ي هللبالن بة هللالكن هللإفهلل؛العالت  هللأب ا هلللفأهللني هللم أ فقط

هللآلخرهلل هللحين هللمن هللنف   هللم وًيا هللالبحر هللقالئ هللسو  يوعن
بينماهللهلل منهللالمعتادهللأجمَأهللهللفة هلل هلَلأاهللَصهللهلل بالبحثهللسنهللحالااهللأنعتهلَل

هلليكتشفهلل هلللت هللالعميت هللالحقيقة هللمحيط هللأن هللفحج  هللأمامي انمر
 هللفنيعتنهلل انهللي منهللبا،هللخالقاً هللاهعهللهللجأهللساقأ هلل«حت هللاآلن

هللأاه هللإل  هللالجاذبية هلللقانعن هللا تشاف  هللي رج  هللالموح ا هلللت ا 
هللإل هلل هللفكتن هلل نهها  هللإل  هللالعصعل هللفي هللبالعجز هللأح  فق 

هلل إن هللألمرهلل يرهللمفهع هللأنهللنج هللماداهللالهلل»ص يق هللبنتويهلليقعل:
حيااهللفيهاهللاالهللإح ارهلل]أيهللاألهللض[هللت ثرهللسو هللماداهللأخرىهلل

                                                 
هلللكنهتهللهلل(1) هلل  هلللوكعن هللخالم هللبعجعد هللم منعن هللاهت هللبالربعبيين  هلله الن يعر 

 اإلن انية.فكراهللالت خأهللاإللهيهللفيهللالش انهلليرفضعنهلل
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هلل.(1)«معهللأن هللالهللتعج هللبينهماهللأيهللسوقةهلل؛اتجِذبجها
بع هللثوثينهلل،نةهللمنهللالضياكهللاتقوينهللالفكرهللفيهللهللدهاتهلل

لفو فةهللا تبهاهللالنافقة؛هللهللجعهللال  تعهللهللمالطف هللمحمعدهللإل هللا
هللا، هللاجعَد هللاا تشفهللتحتهللس ،اتهللمجهره هللالعوت  هلل؛م ابر

 لهللسو هلل مالهللسوم هللتبماهللهلل ههللمنهلل ثاهللههللفيهللم وعقات هللالتيهلل
هللإل هلل هللي سع هللالكعن هللهذا هللفي هللقين هللفكأ هللصنع   اإحكا 

هللاإليمانهللب هللتباهللكهللاتعال .
آمنهللبا،هللن انهللا،تجا هللل هللال  تعهللهللمالطف هللمحمعد هللف

ال المهللمنهللج ي  هللا تنهللفيهللتفني هللمذاهنهللاإللحادهلل تابينهلل
 هللاال اني:هلل«هللحوتيهللمنهللالشكهللإل هللاإليمان»مهمين:هللاألال:هلل

هللالموح » هللص يقي هللمع هللالعوتهلل«حعاهلل هللبعقوية هللاسرضهللفيهما  
هلل هللالموح ا هلليوع   هللبلما هللسقعل  هللأاها  هللمن هللماهللحل نتهت  شيها

هللا هلل  هللالعقأ هللا راهلل هللالذات هللتق ي ج هللمن هللسن شيها هاهلل ا 
ألنهللا،هلل» هلليقعلهللهللحم هللا،:هللهللاالفكرهللالرقي هللالمنطمهللال ويت

 ين هللاألنهللالم تقبأهلل ين هللاألنهللمنهلليذهنهللإل هللالقبعهللهللالهلل
هللاأل هللا،ادت هللاإللحاد  هللبضاسة هللهللاجت هللالمادية هلليععد؛ فكاهلل

هلل.(2)«نف هت هللاا،ت ومعاهلللشهعاتهتاسب هللالنارهللأ
هللألقعالهلل هللنق ه هللفي هللمحمعد هللمالطف  هللال  تعهلل تناال

هللقعلهلَل هللفيهللاجعدهللهذاهللالموح ا هلل،بباً هللالتيهلليرانها هتهللبالال فة
هللال  تعهللهللمالطف هللنعسًاهلل هلليراها هللبينما ال ومهللالمتنا،مهللالب يع 
منهللال ذاجةهللالفكريةهللالتيهللالهللتجَتالعهللهللإالهللفيهللاألفو هللالهزليةهلل

                                                 
 هللحوتيهللمنهللالشكهللإل هللاإليمان هللد.هللمالطف هللمحمعد.هلل(1)

 (.2حعاهللهللمعهللص يقيهللالموح  هللد.هللمالطف هللمحمعد هللصهلل)(هلل2)
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هللهذاهلل هللام أ هللسشعان  هللخبط هللت ِبط هللفالمالادفة الرخيالة 
هللبالتنا،مهللالذيهلليشه هللفي هللب يعاًهللمت ماً هللالعشعانهللالهلليقيتهلل عناً

ۀ ۀ ہ ہ  ﴿ أهلللحمةهللبحكمةهللخالق هللامب س  هللا،هلل

هلل(.7)ال ج ا:هللهلل﴾ہہ ھ ھ ھ ھ ے 
هللمنهلل هلل ان هللهأ هللمحمعد: هللمالطف  هللال  تعهلل ايت انل
هللالحجتهللالمعزانهللاالمحكت هلل هللبهذا الال فةهللأنهللتكعنهللأهللضنا

هللزادهللحجتهللاألهللضهللالزدادتهللالجاذبيةهللفوع  هللالتهلليمِكن اهللالعمأج
هللنقصهلل هللالع هللمفعَقها  هللاألهللضهللألفوتهللالهعان ها هللحجت نهللجع ِ

هللم أهلل هللقاحوة هللجردان هللفالاهللت هللمحيطاتها  هللمن هللالمياه اتب رت
هللالقمِرهللا يِرههللمنهللالكعا نهللحعلَنا.

هللااأل،ماكهلل هللالطيعهلل هللت ت ل هللأن هللالال فة هللمن اهأ
هللمنهلل هللاألميال هلل ال  هللسبر هلل بائها هللمعلن هللإل  المهاجرا
هللالبععضةهلل هللتوقي هللأن هللالال فة هللمن هللاهأ هللاالبحاهلل؟ الالحاهللي

هلللوطفع هللبكي ين هللمزادا هللالمان هللفي هللتغرقهللبيضها هللال هللحت   
هلليكتشفهلل هللأن هللقبأ هللتفعو  هللاهي هللذلك هللسومها هللمن بيعضها؟
هللحشراتهلل هللأهللق ت هللص فة هللاأي هللالطفع؟ هللقانعن اهللخمي ر
الحباحن هلللتضينهللبحنعاهللهاهللهومةهللالويأ هللفتجتذ هللالبععضهلل

   حت  خت ﴿إليهاهللثتهللتبتوعهاهللقبأهللأنهللتغرقهللفيهللالمو هللمنهللج ي ؟هلل

 ﴾ٱ  ٻ  ٻ      ٻ  ٻ     پپجث    مت  ىت  يت
هلل(.50-49)القمر:هلل

هللفيهلل أهللذهللاهللمنهلل إنهللأم الهللهذههللالالعهللهللالعجيبةهللمب عثة 
ڱ  ں  ں   ڻ   ﴿أج امنا هللبأهللافيهلل أهللقينهللحعلناهلل
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( هللاهذههلل21-20)الذاهلليات:هلل ﴾ڻ  ڻ  ڻۀ  ۀ  ہ  ہ  
هلل هللتنتج هللال هللهلل-الالنعة هللالعقون هللسشعائيةهللهلل-برأي هللص   من

الموح اهلل وماهللأسيتهتهللالحيأهللفيهللفهتهللقينهللمنهللهر هللبهاهللي
ادقيمهللتعازن هللاتنا،ق ؛هللفالهرانهللالم م هللأ،راهللهللهللاسةهللالكعنهلل

هللبمق اهللهلل هللإال هللالعوت هلليال ق  هللاال هللالعقأ  هلليقبو  هللال بالال فة
هللمفاتيحهلل هللسو هلللعحة هللقفزهللالسبًا هللل برهلليرايهللأنهللقرداً تال يق 
هللأاهلل هللقك بير هللقعر هلليماثأ هللفكتنهللقعراً هلل  هلل) يبعهللد(  مبيعتر

هلل.(1)ينالحهللأد هللالمنفوعلي 
هلل هللمحمعد هللمالطف  هللال  تعهلل هللنق  هللال اهللاينية ما هللاهي 

هللال اهللاينيعنهلل هلليقعل هللحيث هللالموح ا  هللقراك هللأ بر إح ى
هللا،تجابِةهلل هللنتيجة هللالبعخ هللبعضها هللسن هللالكائنات بتطعهلل
هللأنهلل هللالحمعا هللفق  هللحعلها  هللمن هللالبيئة هلللتحثيرات الم وعقات
هللاأنهلل،حاليهلل هللصعف   هللبعفرا هللأقران  هللسن ال  هللالقطبيهلليتميز
هللالذيهلل هللاإلبالاهلل هللتحتا  هللال هللاهي هللسميانج  هللالممومِة الكهعِ 

هللبقعت هللالحمامةهللتتميز هللمنقاهلَل هللفإن هللا ذلك هللالبرية  هللال حالي  
هللاالن عهللهلل هللالالقعهلل هللمناقير هللمن هللاأهللقج هللأضعفج هللالحبع    وِة
هللهذههلل هللأم ال هللسو  هللال اهللاينيعن هللبن  هللاهكذا هللالوحع     وِة

هلل هللأ بر هللأ فوعاهللترهاتهتهللاالموحماتهللالالادقة هللإذ هلل  أاهامهت
هللأاهلل هللالتنعك  هللهذا هللفي هللالم ثرا هللالفاسوة هللالقعا هللسن الح يث

هللرهللالمب كهلللهذههللالكائنات.صاحنهللالتطعي
هلل هللهلل-احالهت هللمالطف  هلليرىهللال  تعهلل هللحالهللهلل- ما يشب 

                                                 
  هللد.هللمالطف هللمحمعد.انمرهللهللحوتيهللمنهللالشكهللإل هللاإليمانهلل(1)
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هللا،ت  مهاهلل هللالتي هللالمعاصوت هللا،ائأ هللتطعهلل هللفي هللنمر من
هللثتهللسربةهلل هللاإلن ان  هللالتيهلليجرها هللالي  هللمنهللسربة اإلن انهللب نًا
الكاهللاهللالتيهلليجرهاهللالحماهلل هللثتهللسربةهللالحنطعهللهللالمرفهةهللالتيهلل

هللام هللفالقطاهلل هللال ياهللا هللثت هللال يعل  هللمنهللا،ائأهللتجرها هللتبعها ا
هللال شنهلل هللا،ت  ا  هللفي هللموحع  هللبينها هللفالتشاب  النقأ 
هللاالتطعيرهلل هللال ائرية  هللالعجوة هللاتقنية هللاالح ي  االم امير
هلللكنهللذلكهلللتهلل هللالميكانيكية  هللالفكرا ااضحهللمنهللحيثهللتطعهلل
هللبنف هاهلل هللنف ها هللالع،ائأ هللهذه هللتطعهلل هللفوت هللتوقائي  هللبشكأ يتت

هلل  هللاإلن ان هلللعهللها هللبأ هلللوم ثراتهللاالبيئة  ابالم أهللهللا،تجابة
هلل فيهللهذههللالكائناتهللفإنماهللصنع هللا،هللهلل-لعهللصحهلل–هللفإنهللأيهللترق 

هللسزهللاجأهللالذيهلليتغافأهللسن هللال اهللاينيعنهللاليع .
هللإقراهللهلل هللفي هللالموح ا هللب  هللتعوم هللما هللأهت هللمن ا ان
مذهبهت؛هللالقعلهللبحزليةهللالكعنهللالذيهللينفيهللسن هللصفةهللالح ارهلل
هللالتيهلل هللالح ي ة هللالعوتهللبمقرهللات  هللقعلهللأبطو  هللاهع االم وعقية 

هللالتيهللتف رهللهللتتح   هللالكبير هللاالنفجاهلل هللنمرية هللسبر هلليع  هللبع  يعماً
نشحاهللالكعن هلل ماهللتتح رهللسنهللإمكانيةهللفنائ ؛هللب ليأهللفنانهلل أهلل
هلل أهلل هللافي هللاالحيعاناتهللاالنباتات  هللالنجع  هللحعلنا هللمن قين

ڇ  ڇ  ڇ  ڍ   ﴿ذلكهللماهلليشه هللبفنانهللالكعنهللاس  هلل،رم يت هلل

هلل)الرحمن(. ﴾ڍ  ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  
هللن هلللح اث  هللتنصهللايشه  هللالتي هللالحراهللي هللالتبادل مرية

سو هللأنهللالحراهللاهللتنتقأهللمنهللال اخنهللإل هللالباهللد هللامنهللاأل  رهلل
هللإل هللاألدن  هللحت هلليتعادالهللفيهللدهللجةهللحراهللتهما هللالعهلل حراهللا
هللمكعناتهلل هللبين هللالحراهللي هللالتبادل هلللتعقف هللأزلياً هللالكعن  ان
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هلل أهلل هلليوف هللالالقيع هللأضح  هللحت  هللالنجع  هللالبردت الكعن 
هللالتباد هللسموية هللفا،تمراهلل هللدليأهللقين. هللاليع  هللإل  هللالحراهللي ل

هللسو هللح ارهللالكعنهللاس  هللأزليت .
هلللتهلل هللافطرت ؛ هللإ،وم  هللإل  هللمالطف  هللال  تعهلل هللساد منذ

هللا هللسو  هللاالتح ي  هللالمعرفة هللانشر هللال ير هللفعأ هللسن لعوقةهلليفتر
هللاال ين هللالعوت هللبين هللفالعلي ا هللفيهلل  هللجامعاً هللم ج اً هللبن  ق 

هللالقاهرا هللاإل هللجنب  هلل  هللم تشفجمعية هللتضت هلل؛خيرياًهللهللً هللخيرية 
هلللوجعلعجيا هللإضاف هللسامة هللامتحف  هللفوكيهللامكتبة  ةهللإل هللمر ز 

هللا خَرهلللألحيانهللالمائية.
 ماهللتركهلللومكتبةهللالعربيةهللزهانهللت عينهلل تابًاهللأاهللقالةهللأاهلل

هلل هللالطنهللهللااية هللبين هللجمع هللم لف هللإب اك هللجموتها هللفي تحكي
هلل.(1)االفو فةهللااألد 

هللهللحم هللا، هللاأجزلهللل هللالم عبة.هلل
هلل
هلل

* * * 

                                                 
هللإبانهللت بط هللاإلحاده هللامنهاهللهللاايتاههللهلل(1) بعخهللهللااياتهللال  تعهللهللمالطف هلل تبها

هلل هللاتمهرهللفيهماهللسقي ت هللفيهللتنا،ظهللاألهللااا.«التابعت»اهلل«العنكبعت»



- 170 - 
 

 فؤاد اهلامشي ( حممد )الشماس 
هلليالحهللأ هللالذينهللنهللسنهللقالصهللاألتنهللنكهأهللتراه ماج 

هللال  تعهللهلل هلللوح يثهللسن هللنعر  هللأن هللدان هللاإل،و  هللإل  دخوعا
هللمحم هللف ادهللالهاقمي.

يحمأهللأهللق هللالشهاداتهللالعوميةهللفيهللفو فةهللالذيهللَعَوتهللالهلل
هلل هللهللااأل اديمياألديان  هللذخرًاهللالذي هللاإل،ومية هلللومكتبة ترك

هلليويمهللبمكانت هللالعوميةهللقبأهللابع هللاإل،و  هلللقعلهللهللنافعاً مال اقاً
هللملسو هيلع هللا ىلصالنبيهلل هللإذاهللاإل،و هللفيهللخياهلل تهللالجاهويةهللفيهللخياهلل ت»:

هلل.(1)«هعافقجهلل
هللف اد هللهللال  هللأ،را هللفي هللاق هللمالرية هللمتعالبة  نالرانية

هللسو هلل هللاقجعت  هللال ينية  هللالرساية هللمن هللبمزي  هللاال ت  تعاه ت 
هللاالالوعاتهلل هللالتراتيأ هللاحفظ هللالكني ة هللزياهللا هللسو  المعاهبة

هللالكن ية.
هللال هللالم هلل،ة هللإل  هللدخعل  هللتمهي ية هللقبيأ هللبراضة تحم

هلل،عهللهلل هللصغاهلل هللمن هللالم ومين هللأبنان هلليحفم  هللما هللفيها فحفظ
القر نهللالكريت هللاألمرهللالذيهللألالهللسقأهللأحِ هللق  هللالكني ةهلل
الذيهللسزهللسوي هللأنهلليرىهللااح اًهللمنهللأبنائهاهلليترنتهللب عهللهللالقر نهلل
الكريت هللفافتتحهللفالوهلًلفيهللالكني ةهلللرسايةهللاأللفالهللاتعويمهتهلل

هللالم ومين.م اهللرهللبعي اهلًلسنهلل
هللد هللالتعويتهللاالبت ائيهللفيهللم هلل،ة داا هللنماميةهللهللرهللف اد

هللأبنان هللمع هللليتعوت هللاألح   هلليع  هللسنها هللالغيا  هللفيهللهللسو  دين 
                                                 

 (.2378( هللام وتهللاهلل)3374أخرج هللالب اهلليهللاهلل)(هلل1)
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هللم اهللرهللاألح  هللفي هللاحب هللالكني ة هللتعوق  هللذلك هلليمنع هللالت  
هللالطو هلل هلليحضرها هللالتي هللاإل،ومية هللالتربية هللحالة لحضعهلل

هللالم ومعن هللاالهلليجبرهللسويهاهللالطو هللالنالاهللى.
هللاأنش هللالهاقمي  هللف اد هللجماسةهللقن  هللالم هلل،ة هللفي ح

لوطو هللالنالاهللى هللاب أهللبم ازهللاهللخفيةهللمنهللالكني ةهللفيهللإثاهللاهلل
هللالذينهلل هللالم ومين هللالطو  هللمع هللال يني هللالحعاهلل معضعسات
هللمنهلل هلليعرفعن هلليكادان هللفو هللااال،تعماهلل  هللالتغرين هللبهت فتك

هللاإل،و هللإالهللا،م هلل هللاالهللمنهللالقر نهللإالهللهلل،م .
و هلللينالهللهللتبةهللق مارهللفيهللهذاهللالنشا هللال ينيهللالمبكرهللأه 

الكني ة هللاليع هللمنهللبع هللذلكهلللعهللاثةهلل ر،يهللالق هللفيهلل ني ةهلل
القرية هللفشركهلليتوق هللالتعويتهللاإل ويريكيهللاالوهعتيهللسو هللي هلل
هللأي يهتهلل هللبين هللال هللا،ة هللسو  هللاانكن هللالمت الالين  الكهنة
هللالمشا أهلل هللمن هللالك ير هللأما  هلل،ريعاً هللاضعاه هللانشا   بنهت

تحم هللالعق يةهللااأل،ئوةهللالمتكاثراهللالتيهللااجهتهللالشا هللالم
هللم اهلل  هلل هللات اك هللانتماهلل هللإال هلل الالها هللي فع هللما هلليج  الذيهلللت

هلل.و هلل هلللعو هللحينذاكهلليج هلللهاهللجعاباًهللاتما هللسق
لكنهللالهللقينهلليمنعهللأنهللي تالرهللالزمنهللفي حلهللمنهللهعهللهلل

أسوتهللمن هللاأ  رهللخبراهللادهللايةهللفيهللالنالرانيةهللا تبهاهللاسقائ هاهلل
افرقها هللفرااهللي حلهللأ،اتذت هللمنهللالكهنةهللاالق   هللفماهللاج هلل

هللهللماهلليج ههللالعطشانهللفيهللالبحرهللاألجا .سن هتهللإال
هلل هللالهاقمي هللأ،ماها هللما هللسق »تكاثرت هللاأقباه  هلل«ألغازاً

هلل هللالهاقمي هللإل  هللالن مع هللمهماً  هللإيجابياً :هللقعل فحثمرتهللقراهللًا
الذاهلل ثرتهللأنهللأبحثهللسنهللاإلل هللالحم هللألنهللالحيااهللالهللفائ اهلل»
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هلل هلل هللالف اد هللإليها هللتريحهللالنف هللايطمئن هلل،ويمة هللبوهللسقي ا فيها
اهللاإلن انهللال ويمةهللالتيهللفطرهللا،هللالنارهللسويها هللتنبعهللمنهللفطر

هللاإلن انهلل هللبها هللي من هاتهللتقوي ية هللتجر  هلل وها هللسقي ا ابِرئتهللمن
مقو اًهللبوهللإهللاداهللاالهللتفكير هللامنهللهناهللب أهللبح يهللسنهللسقي اهللأاهلل
هللالذيهللسزمتهللأنهلل هللبا، هللالالحيح هللاإليمان هللإل  هلليعصوني دين

هلل.(1)«أخوصهللل هللديني
هلل هلل تاب  هللإ،ومي»في هللاهلل«،ر هللف اد لهاقميهللقالت هلليشرا

امنهللالشكهلل»فيهللالتحعلهللمنهللالنالرانيةهللإل هللاإل،و  هللفيقعل:هلل
 انتهللالب اية؛هللب ايةهللاليقين هللامنهللال هللا،ةهلل انهللاإليمان؛هلل ماهلل

هلل.(2)« منهللاإلن هللاالجانهللمنهللقبأ
اأماهللتفاصيأهللقك هللبالنالرانيةهللفهيهلللعيوة؛هللنقتب هللبعخهلل

هللفق هللا تشفهللف اد هللالعا،عةهللمومحها  أنهللالنالرانيةهللهللمنهللقرانات 
هللالالوينهلل انهللن هللفشعاهللها هلل،ابقة  هللاثنية هللأديان هللمن هللمطعهللا   ة

سن هللالمالريينهللالعثنيينهلللوحنهللاالتضحية هللا ذلكهللفإنهللهللقعاهللاهلًل
التيهللتقع هللسويهاهللالنالرانيةهللمعرافةهللفيهللالعثنياتهللهللثسقي اهللالت وي

هللالتيهللا،تن  تهللتوكهللالعقائ  هلل هللالتيهلل،بقتهللالنالرانية الق يمة
هللاآل هللأ،مان هللتغييَر هلللها هللتطعيرها هلليتجااز هللسب هاهللالت هللالتي لهة

العثنيعن هللفاإلل هللسن هللالمالريينهللالعثنيينهلليتكعنهللمنهللثوثةهللأقانيتهلل
هلل–هلَلك( هللا ذلكهلليعب هللالهنعدهللثالعثهتهلل)براهماهللهلل- معنهللهلل–) تعنهلل
فشنع( هللاهعهللماهللصنعت هللالنالرانيةهللالمحرفةهللالتيهللاضعهاهللهلل-،يفاهلل

االمبرلعهللهللق طنطينهللفيهللالقرنهللالرابعهللالميودي هللحينهللزسمتهلل
                                                 

 (.88،رهللإ،ومي هللمحم هللف ادهللالهاقمي هللصهلل)(هلل1)

 (.15المال هللهللال ابم هللصهلل)(هلل2)
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الرااهللالق ر( هللهلل–االبنهللهلل–يةهللأنهللا،هللهعهلل)اآل هللمجامعهاهللالكن 
هلليعي  هللالعثني هللتغييرهللهللإنتا هللفال العر هللمع هللالنالرانية هللفي نف  

ڻ  ڻ    ں ں ڱ ڱ ڱ﴿األ،مانهللفقطهلل

ڻ  ڻ  ۀۀ  ہ  ہ  ہہ   ھ  

ھ  ھ  ھ  ے  ےۓ  ۓ   ڭڭ  ڭ  ڭ  

ۇ  ۇ  ۆ   ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  

ۋ  ۅ   ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  

 ﴾وئ  ۇئ  ۇئ   ېى   ى  ائ  ائ     ەئەئ  وئ  
هلل(.)التعبة

هللالكهنعتهلل هللهللجال هللأن هللف اد هللالشمار هللا تشف لق 
هللموت  هلل هللأهأ هللضول هللفي هللهللئي  هلل،بن هللاالمجامع االكني ة
هللالك يرهللمنهللالنالعصهلل هللفيهللتف ير هللبأهللخِطئعا حيثهللأخط اا 
هللفميودههلل هللال و   هللسوي  هللالم يح هللسن هللتح ثت هللالتي الكتابية
هللالعذهلليهللمنهلل يرهللأ هللاستبراههللدليوًهللسو هللألعهيت  هللاهعهللخطح
هاهر هللإذهللأنهلل د هللخومهللمنهلل يرهللأ هللاالهللأ  هللالتهلليعتبرههللأح هلل

هلل.(1)العالمينهللإلهاًهللهللمن
هللفإن هللاإلنجيويةهللهللا ذلك هللالنالعص هللبعخ ت مية
)الر (هللالهللتعنيهللاسترافًاهللبحلعهيت  هللبأهللهللدبدهلللوم يحهللسوي هللال و 

هللافقج هلل هللاإلنجيأ  هللقرأ هلللمن هللمعن هللجوي هللاهع هلل)المعوت(  تعني
هللاألصوية هلللغاتها هللفي هللالكومات هلل)هلل (هللدالالت هللفكومة  

هللماهللتشتمهللمنهللالكومةهللاآلهللاميةهلل)هلَلبهلَل هاهللوي(هللايقاباإلنجيويةهلل  يراً
                                                 

 (.57المال هللهللال ابم هللصهلل)هللانمرهلل(1)
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هللتعنيهلل هللالتي هلل)هللباني( هللالعربية هللافي هلل)هلَلباي(  هللالعبرية في
 ڇ  ڍ     ڍ  ڌ  ڌ ﴿)المعوت( هلل ماهللفيهللقعل هللتعال :هلل

( هللاهعهلل79) لهللسمران:هلل ﴾ژ   ڎ  ڎ      ڈ  ڈ
هاهلل هللمعن هللااضحهللفيهللاإلنجيأهللاضعاهللالشم هللفيهللهللابعةهللالن

أنهللمريتهللالمج ليةهللالتفتتهللإل هللهلل(20/16)ففيهللإنجيأهلليعحناهلل
 هللام و هلل«بعنيهللالذيهللتف يره:هللياهللمعوتهللهلَلاقالتهللل :هلل»الم يحهلل

هلل هلل(1/38)فيهللإنجيأهلليعحنا هللمعوتهلليهللب»: هلليا  هلل«الذيهللتف يره:
هللسو هلل هللتطوم هللحين هلل)هلل ( هلللوكومة هللالحقيقي هللالمعن  هللهع فهذا

ي سيهاهللالم يحهللسوي هللال و  هللاهيهللالهللتقتضيهللألعهيت هللالتيهلل
هلل.(1)ق  هللالكني ة

هللاج هلل هللفاحالة؛ هللقرانا هللاإنجيو  هللتعهللات  هللف اد هللقرأ احين
هذههللالكتنهللمنهلل؛هللهلل تهللماهللقا هلليتألألهللملسو هيلع هللا ىلصفيهماهللذ رهللالنبيهلل

العبثهللاالتحريف هللفالتعهللااهللتتح رهللسنهللنبيهللقاد هلليبعثهللمنهلل
هلل هللالر هلل]أيهللنبيهللالر [هلل»فعقهللجبأهللتج مي هللجبأهللفاهللان: جان

هلل«منهللجبأهللفاهللانمنهلل،ينان هللاأقرقهلللهتهللمنهلل،عير هللاتألألهلل
هلل هللالتعهللاا:هلل2-33/1)الت نية هللتقعل هللحبقعق هلل،فر هللافي  )

هللال مااات هلل» هلل ط  هللجول  هللفاهللان.. هللجبأ هللمن االق ار
( هللفمنهللهعهللهذاهلل3/3)حبقعقهللهلل«ااألهللضهللامتألتهللمنهللت بيح 

هللالذيهلل هللفاهللان هللجبأ هلليقع هللاأين هللاألهللضهللبالت بيح؟ هللمأل الذي
هللتتألألهللالنبعاهللمنهللفعق ؟

جعاب هللفيهلل،فرهلل، الهللقغأهللفكرهللالشمارهللف اد هللفعج هلل
                                                 

 (.59المال هللهللال ابم هللصهلل)هللانمرهلل(1)
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هلل) هللسوي هلل21/21التكعين هللإ،ماسيأ هللأن هللالتعهللاا هللحيثهللتذ ر  )
هلل هللسوي هلل«فاهللانهللبريةهللفيهلل،كن»ال و  هللإ،ماسيأ هلل ان هللالما  

ال و هللق هللنشحهللفيهللااديهللمكةهللالتيهللت ميهاهللالتعهللااهلل)فاهللان(؛هلل
هلل هللمحم اً هللفعقهللهللملسو هيلع هللا ىلصفإن هللمن هللبالنبعا هللنعدي هللألن  هللالنبي؛ هع

هلل.(1)هللملسو هيلع هللا ىلصجبالها هلل
هللإل هللالهاقمي هللف اد هللاصأ هللاا،تكانتهللاهكذا هللالحم   

نف  هللإلي هللبع هلللعلهللدهللا،ةهللابحثهلل هللفآمنهللبا،هللهللباً هللابمحم هلل
هللبمحم هللهللملسو هيلع هللا ىلص هللات م  هللالحم  هللقهادا هللاقه  هللاهلل،عالً  نبياً

ف اد هلللق هللدساههللإل هللاإل،و هللماهللاج ههللفي هللمنهللقيتهللامبادئهلل
 منتهللباإل،و هللألن هللدينهلل»موكتهللسوي هللسقو  هلليجموهاهللبقعل :هلل

هللالنارهللإ هلل..هللالتعحي هللال الصهللالذيهللدسا ل هللسباداهللا،هللاح ه
هللاإلن ان هلل هللسنم هللفي هللاأل ول هلليضع هلللت هللألن   منتهللباإل،و 

هللي هللاَجدددد   هللالت هللأ  هللسن هللمعهللاثدددة هللب طيئددة هللوزمدد    ں﴿..

 ﴾ڻ  ڻ  ڻ  ڻۀ  ۀ  ہ  ہ   ہ  ہ   ھ  ھ  ں
هلل هلل رامةهلل13)اإل،ران: هلليمتهن هلللت هللألن  هللباإل،و  هلل.. منت )

هلل هللسو هللأمعهلل هللمهيمناً هللالتهلليجعأهللأح اً ال ينهللفيقعلهللاإلن ان 
هللقرائعهلل هللألن  هلل منتهللباإل،و  هلل.. هللتفكير هللدان هللاتبعني لتابعي :
هللسنهلل هللالتعب ي هلللوجانن هللتض مًا هللتعر  هللال هللاجتماسية انمت
هللسو هلل هللحخ هللألن  هللباإل،و  هلل منت هلل.. هللاالجتماسي الجانن

هلل.(2)«العوتهللاالتعوت هللبأهللجعو هللفريضةهللمق ،ة....
                                                 

 (.112-111المال هللهللال ابم هللصهلل)هللانمرهلل(1)

 (.145-141المال هللهللال ابم هللصهلل)(هلل2)
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هلل هللفيهلل تاب  هللالميزان»دهللرهللف اد اثنيهللهلل«األديانهللفيهلل فة
هللمنهللاألديانهللالمعاصرا هللاذلكهللمنهللجهةهللمعتق اتهاهللسشرهللد يناً

انممهاهللاقرائعهاهللاقيمهاهلل هللثتهللتعصأهللإل هللأنهللاإل،و هللفقطهلل
هعهللال ينهللالذيهلليت ااقهللمعهللضميرهللاإلن انهللاسقو هللافطرت هلل

( هللايو صهلل19) لهللسمران:هلل ﴾ڃ  ڃ  چ   چ  چ  ﴿
لق هلل انهلل»تجربت هللفيهللاختباهللهللاألديانهللاالمفاضوةهللبينهاهللبقعل :هلل

هلل هللمن هللالتيهللقال ي هللالعيع  هللا،ت را  هللاإل،و  هللفي البحث
هللإلي هلل هللفيهللهللأاح  هللزسمعه هللما هللأن هللاج ت هلللكن هللأ،اتذتي  بها

هللبوجهلل هللفحخذهللاإل،و  هللمزايا  هللهعهللفيهللالحقيقة هللسيعباً ي هللب هلِلاإل،و 
هللاتمحيصهلل هللهلل تجهللفانقهلَل هللادهللا،ة هللتفك ر هللسن هللا منتهللب  هلل  إلي 

هلل.(1)«التهلل فةهلل،عاهمابهاهلل وهاهللهللجحتهلل فةهللاإل،و هلل هللا
هللف هللدهللا،ت  هللفيهللاأ مأ هللال  تعهللاه هللدهللجة هللسو  حالأ

فو فةهللاألديان هللاانبرىهلللوبشاهللاهللب ين هللالج ي  هللفق  هلللومكتبةهلل
هللفيهللالذادهللسنهللاإل،و هللاالبشاهللاهللب  هلل العربيةهللاثنيهللسشرهلل تاباً
هلللإل،و هلل هللحب  هلل،ر هللسن هللالمحقم هللالعالت هللبقوت هللسب ر افيها
هللفشراهلل هللااألج اد  هللاآلبان هللدين هللسو  هللاتفضيو  هللل  ااختياهلله

هللا هللالعميمة هللفيهللالحقائم هللاافتق ها هللاإل،و  هللفي هللاج ها لتي
اإلن انهللفيهلل»اهلل«محم هللفيهلل تنهللالغر » يره هللفكتنهلل تاب هلل

 هلل«النبيهللالهلل ذ »اهلل«حعاهللهللبينهللم يحيهللام وت»اهلل«األديان
هللال  تعهللهلل هللمعرفة هللأبرزت هللالتي هللالنافعة هللالكتن هللمن ا يرها
هللالنالرانيةهلل هللافي هللسمعماً؛ هللاألديان هللفي هللالكبيرَا الهاقمي

                                                 
 (.288األديانهللفيهلل فةهللالميزانهلل هللصهلل)(هلل1)
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هعهللالشمارهللالذيهللأمض هللخالعصاً هللاالهللسجنهللفيهللذلكهللف
هللبالماتهلل هلللكتب  هللا انت هللاألديان  هلل تن هللبين هلليتقون ،نين
هللا، هلل هللهللحم  هللاألديانهللاالج لهللبينها  ااضحةهللفيهللسوتهللمقاهللنة

هللاأجزلهللل هللالعطان هللاجمعناهللب هللفيهللجنت .
هلل* * *
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 نوح حاميم كلر
هلل هللسا  هللفي هللأمريكا هللفي هلل ور هللنعا لعائوةهللهلل1954ال 

هللف هللال ينية هللاهلل تهللتربيت  هللمت ينة  إنهلللفعلت هللقه تهلل اثعليكية
هللحعلهلل هللقوب  هللفي هللساهللمة هللبشكعك هللألقت هللثوثة إحبالات
هللتبناهاهلل هللالتي هللالطقع،ية هللالتع يوت هللص مت  هللفق  النالرانية 

 ( هللالذيهللأدخأهللفيهلل1965-1962مجمعهللالفاتيكانهللال انيهلل)
هللباآلالتهلل هللاال،تعانة هللاأجاز هللج ي ا  هللصيغاً العبادات
هللبينهلل هللالمعانمة هللبذهلليعة هللالالوعات  هللفي هللالمتنعسة المع،يقية
العباداهللاالتطعهللهللالعوميهللاالتقنيهللالح يث هللاهذههللالتع يوتهلل
هللالنارهلل هللأحعال هللبح ن هللال ين هللبتقون هللا يِره هلللكور أاحت
ابيئاتهت هللاق هلل انهلليفترضهللفيهللسبادات هللأنهللتوبيهللاالحتياجاتهلل
الراحيةهلللإلن ان هللاهيهللحاجياتهللثابتةهللفيهللاإلن انيةهللالهللتتغيرهلل

هللاالهللتتب لهللبتب لهللالزمانهللاالمكان.
التيهللفجرتهللإيمانهلل ورهللبالنالرانيةهللاأحالت هللهللالقضيةهللال انية

؛هللإذهلللتهلليرهللفيهللحيات  هللاالهلل،معهلليهللسقي اهللالت ويثإل هلل،را ؛هلله
هللفالكني ةهلل هلللألفها   هللتب يطها هللأا هلليقعىهللسو هللقرحها سنهللأح 
هلل تقعلهللبحنهلل]اآل  هللاالبن هللالرااهللالق ر[هللهتهللثوثةهللق اليات 
هلل هللاهت هللاأفعالها  هللاخالائالها هللاصفاتها هللأ،مائها هللفي هلل–متباينة 

هللإل هللااح  هلل يفهلليعقأهللهذا هلل-ذلكهلل و هلل تهلل
هللالعقي اهللهللهلل هللهذه هللمع هللالتفاسأ هللمراهللًا هلل ور هللنعا حاال

أسضانهللالوجنةهلل»بإيجابية هللفكانهلليتنقأهللفيهللسباداهللمنهللي ميهتهلل
هللأفرادههللهلل«اإللهية هللمن هللااح  هللمع هللالعوقة هللفيعل  )ال العر( 
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هللقريكي هلل هللسن  هللل  هللالتع،ط هللمن  هللايطون هللبالعبادا  في الج 
هلل هللسبادتهما  هللفي هللقالر هللأفرادهللالوذين هللبين هلليتنقأ هللزال اما

هللثتهلليغادهللههلل هللااح هللمنهتهللبرهةهللمنهللالزمن  هلليعب هلل َأ ال العر 
هلل-ا تف هللفسنهللسباداهللثوثةهلل لهةهلل هللهلل ضاقهللقوبهللحت إل هلل يره هلل

هللالمطا هلل هللخاتمة هللسنهللهلل-في هللجأ هللاألح ؛ هللالعاح  هللا، بعبادا
هللا منهلل هللالم يح  هللسبادا هللاترك هللالم يأ  هللسن هللاتنزه الشريك 

هللالق هللتشعن هللات وصهللمن هللإهللضانهللببشريت   هللفي هللات بِط  ون
ال وثةهللالذينهللت سعهللالكني ةهللإل هللسبادتهت؛هللزاسمةهللأنهتهللثوثةهلل

هللفيهللثوثة . هللفيهللااح  هللاااح  
هلل انتهللإحبالاتهلل ورهلل هللال العرهللالنالراني هللأفراد ابع د
هللالتيهلل هللالغفران هلللالكعك هللهللفض  هلل ان هللفد ال ها هللالنالرانية  من
ت االتهاهللالكنائ هللالكاثعليكيةهلللعالهللقران هللابمعجبهاهللتمنحهلل

لكني ةهللال وصهلللوم منينهللالذينهللي فععنهللق طًاهللمنهللالمال؛هللا
هلل بانهلل هللأ هللمن هللبتعقيع هللالمذيوَة هللالغفران؛ هللصك هللق يمة لينالعا
هللماهلل هللمقابأ هللفي هللافجراتهت؛ هللس راتهت هللمن هلليقيوهت الكني ة 
دفععههللمنهللالمال.هللمماهلل،ة هلل ن يةهلللتهلليقبوهاهللنعاهلل ور هللفكانتهلل

هللفيهللنعشهللت ين هللبالنالرانية.هلل«الم ماهلَلهللاألخير»
هللبقراناهللهللأهللاد هللج ي  هللمن هللاا،تنباَت  هللإيمان  هللإنقاذ  ور

هللزهللستهللفيهلل هللتنبتهللبذاهلل هلللكنهللهيهاتهللأن الكتا هللالمق ر 
لأل،فاهللهللالمق ،ةهلللتهللتزدههللمنهللال ينهللإالهللبجْع اً هللالهعان هللفقراناتج هلل

هللاا،تطراداتها هلل تابًاهللهللفقالالها هللمن  هللجعوت هللالمنطقية   ير
هللأسرضتهللسنهللجموت هلل هللفق  هللب   هللالم منين هللحت هللسن  مهجعهللاً

هللبعخهللالنالعصهللالكن هللبالتزا  هللسن  هللم تعيضة هللالم توفة  ائ ج
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هللتوكهللاال،تطراداتهلل هللقرانا هللسن هللا،تغنتهللبها هللالتي الطقع،ية
المطعلةهللالتيهلليرىهلل ورهللأنهاهللساجزاهللسنهللتح،ي هللحيااهللإيمانيةهلل

هللمطمئنة.
تعمقتهللمشكوتهللنعاهلل ورهللمعهللالكتا هللالمق رهللفيهلل

هلل هلل انزا اهلل1972سا  هللفيهللجامعة هللالفو فة هللب هللا،ة هللحينهللب أ  
هللالكاثعل هلل تا  هللدهللر هللفق  هللالتاهللي ي»يكية  هللي عك هلل«إقكالية

هللالناق هللالكبيرهللإل هلل لوعومةهلليعا يتهلليريميار هللاق هللانته هللهذا
هللالمعالتهلل هللااضحة هلل،يرا هللبتق يت هللالعفان هللسن هللاألناجيأ قالعهلل

يمكنهللالقعلهللدانهللأدن هللهللين:هلل»لوم يحهللسوي هللال و  هللاأن هلل
هللإل هلل هللانته  هللق  هلللي عك هللالذاتية هللال يرا هللبكتابة ْوت هللالحج إن

هللي الهلل(1)« األب هللأن هلليمكن هللالتي هللالنتيجة هللسن هللنعا هللفت انل  
إليهاهللجه هللباحثهلل خرهللالهللي منهللبمعتق اتهلليعا يتهللالنالرانيهلل
هللاِنتفًاهلل هللي عك هللاجعد هللإقراهلل هللإل  هللتكوف هللبع  هللإال هللسجز الذي

هللي يراهللمنهلل،يرت .
هلل، الينهلل هللمنطقية هللالفو فة هللدهللا،ة هللمن هلل ور هللنعا تعوت

هللا يفهللتعص هللبالتح ي ؟ هللالحقيقة هللهذه هللتعني هللماذا وتهللاثنين:
هللالنالرانية هلل هللسو هللنف  هللب العصهللمعتق ات  هللفطرحهما إليها؟

هلل هللق هلل،قطتهللمنهللبينهلل»فكانهللالجعا : أدهلل تهللأنهللالم يحية
ي ي هللانتيجةهلللذلكهللقرهللتهللخعضهللتجربةهللالبحثهللسنهللمعن هلل
هللإنهلل هللاهيهللالتجربةهللالتيهلليمكنهللالقعل: فيهللسالتهللالهللمعن هللل  

هلل.(2)«  يراهلًلمنهللالشبا هللالغربيهللق هللخاضهاهللبالعهللاهللأاهللبحخرى
                                                 

 (.12لهذاهللأ،ومتهلل)هللحوةهللالبحثهللسنهللمعن ( هللنعاهلل ور هللهللصهلل)(هلل1)

 (.13 هللصهلل)هللالمال هللهللال ابمهلل(هلل2)
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هللمنهللفيهللخض هللاانتقأ هلل ور  هللنعا هللألح  هللالتجربة هللهذه ت
هلللي هللجهلل هللقيكا ع  هللجامعة هللإل  هللالكاثعليكية هللفيهاهللجامعت  ر

هللالغر هلل هللامفكري هللفو،فة هللسن  هللاألخوقية هللالمعرفة نمريات
هلل)نيتشةهلل هللاالعشرين هللسشر هللالتا،ع هللالقرنين هللفي الموح ين

هلل هللقعبنهااهلل  هللا هللثر هللا ايت هللفه النهللافراي  ا يِرهت( 
منهللصنعهللهللتهللاإلن انيةهللاضعيةالموح انهللمطبقعنهللسو هللأنهللالقي

البشر هللهللاأنهاهلللتهللتنزلهللمنهللال مان هللاأنهاهلل يرهللثابتة هللبأهللتتب لهلل
هللماهلل هللمجتمع  هلليعتبره هللفما هللااألحعال  هللاالمكان هللالزمان بتغير

هلل.فضيوًة؛هللق هلليالبحهللهللذيوةهللفيهللمجتمعهلل خرهللأاهللفيهللزمانهلل خر
هللالحقاًهلل هلللكور هللتبين هللاق  هلللو ين  هللتتنكر هللقيطانية فو فة

يااهللالنارهللفيهللالماضيهلل هللاالهللإقباكهللأنهاهلللتهللت تطعهللتهذينهللح
هلل ابةهلل هللفي هللهائمة هلل ذئا  هللتر تهت هللبأ هللفيهت  هللالت ين جعسة

 ناهللق هللأقبعناهللثقافتناهللاماضيناهللبكأهلل»األنانيينهللااالنتهازيين هلل
هعهللمادي هللابالتاليهللجردناهللأنف ناهللمنهللإن انيتناهللبمفهعمهاهللهللما

هللبحقيقةهلل هللاسوقتها هللفطرتها هللمن هللأنف نا هللجردنا هلل ما األا،ع 
هلل.(1)«سويا

هللالعمَأهللفيهلل فيهللاإلجازاهللالاليفيةهللاستادهللنعاهلل ورهلل َأهلل،نة 
هلل هللالبحرج هللالجامعية  هللمالاهلليف  هللليعفر هللالبحري؛ هللالالي  قعاهلل 
هلل ورهللحينهلل انهللي تريحهللمنهلل تنهللالفو فةهلل هللفتح   تا هلل خر
هللفحمعا هلل هللات اكهللالمحيطهللأمام   هلل تا هللاا،عهللبق هلل ال هللا،ية 
هللالبحرهللالعاتيةهللأقعرت هللبضآلةهللاإلن انهللاضعِف هللمعهلل أهللزابعة

                                                 
 (.36 هلل)هللالمال هللهللال ابمهلل(هلل1)
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هللالمعتهلل هللحاصره هلللق  هلل،فينتهت  هللابتوك هللسو  هللتعقك بحرية
هللسنهلل هللالع ال هللسو  هللاأجبره هللحعَل   هللاخطفهللس ي ين مراهللاً 

الفطراهللمنهللج ي  هللاالبحثهللهللمعهللاإللحاد هللاال عيهلللوتالالح
هللسنهللالحقيقةهللالتيهللتجعأهلللوحيااهللمعن .

هللنعاهلل ورهللالم توفةهللاتحموتج هللالبحريةهللقادت هللإل هلل قراناتج
يهلل)اجعدهللا، هللاأن هللتباهللكهللاتعال هللاإلقراهللهللبحقيقةهللمهمة هللاه

قركهلللناهللال وعكهللالمنا،نهللالذيهلل،يحا،بناهللسوي هلليع هللالقيامةهلل
هللثوثةجهلل هللحعلها هللت اهلل هللالحقيقة هللهذه هلللكن هللالعادل(  هللجزائ  في
هللا ذلكهلل هللاليهعدية  ها هللا،وفج هلل  هللتر ها هللالتي هلل)النالرانيةج أديان

هللاإل،و ( هللفحينهللتكمنهللالحقيقة؟.
هللتر هلل ور هللنعا هللقرأ هللاإل،و  هللسو  هللمعانيهلللوتعر  جمة

القر نهللالكريتهلللوم تشرقهللالمتعالنهللجعهلل هلل،يأ هللفتعصأهلل
فإن هللالهلليمكنهللأنهللهلل؛حت هلللعهلل انهللهذاهللالكتا هللمنحعالًهلل»إل هللأن هلل

هاهلل هللالب ِ هللالقضية هللبجعهر هللم ا،اً هللأ  َر هللال ين هللسن هللتعبير يعج 
هلل.(1)«من 

هللترجمةهلل هللاهي هلللوقر ن  هللأخرى هللترجمة هلل ور هللنعا قرأ
هلل هللأهللبري هللال»الم تشرق هللالقر ن هللترجمة هللأن ت تطيعهللهللاهلل ت

هللي تشعرهاهلل هللالتي هللال اصة هللهللاح  هللنقأ هللجعدتها هللبوغت مهما
قاهللئ هللبالعربية؛هللإالهللأنهللتفعَقهللالقر نهللفيهللترجمت هللهذههللق هللههرهلل

سو هللالكتا هللالمق رهللبعه ي هللهلل-فيهلل أهلل،طرهللمنهلل،طعهللههللهلل-
هلللعهلل هلل ما هللاقعرتج هللااإلنجيأ[  هللأيهللالتعهللاا هللاالج ي  ]الق يت

                                                 
( هللاالمنحعلهللهعهللالكتا هللالذيهللالهللتالحهللن بت هلل17المال هللهللال ابمهلل هللصهلل)هلل(1)

 إل هللالم لفهللالذيهللين نهللإلي هلل.
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هلل ..هلللق هللهللأيتهللأنهللحقيقةهللالعحيهللاإللهيهللق هللَم جوتهللنالَنهللسيني 
فيهللهذاهللالكتا هللأ،وعَب هللالرفيع هللاقعَت هللاحجيَت هللالتيهللالهللتقبأهلل
الرد هللالريقَت هللالم هشةهللفيهللا،تباقهللحججهللالقونهللالموح  هلل
هللفيهللذلكهلل و ِ هللبياناًهللااضحًاهلل ااإلجابِةهللسنهاهللقبأهلللرحها؛هللهللأيتج
هللالعحيهللبعح انيةهلل هللبحيثهللإن هلل إن ان  هللالإلن ان هلل إل   لإلل 

هللا هللال شية هللي ير هللالذي هللاإلل  هللالعحيج هللنف   هللهع هللل ؛ هلل.(1)«المتنزلهللبالع الةهللاالجتماسيةهللااالقتالاديةهللبينهللالبشراإلجول
هلل و  هللاتحامج هللالر يكة هلل،يأ هللجعهلل  هللالقر ن هللمترجت هلل-لغةج

دستهلل ورهلللوشععهللهللهلل-المعهعدهللمنهللالم تشرقينهللسو هللالقر نهلل
هللتف يراتهلل هللسن هللبعي اً هللالقر ن هلللفهت هللالعربية  هللتعوت بضراهللا

هلل هللفحمأ هللاقناسات   هللسا هلل-،يأ هلل1976هللفي هللههرههللهلل-  سو 
هلل هلل هللأهوها هللبين هللانزل هللمالر  هللصع  هللميممًا هللالترحال حقيبة

هللماهلل»فحدهش هللماهللهلل ههللمنهللليبتهتهللالبالغةهلل هللفد فيهللمالرهللاج تج
هللاإل،و  هلل هللنحع هللالنار هللمن هلل  ير هللانجذا  هلل،بن هللأن  أستق 
هللفق هلل هلل.. هللأتباس  هللسو  هللال الص هللالتعحي  هللأثَر هللبذلك اأسني

هللا هللأهللاقنج هللا يِرها؛ هللالقاهرا هللفيهللنعاحي هللتنقوتج هللاأتحمأج لنار 
هللمنهلل هللالم ومين هللمن هلل  يراً هللاقابوتج هللامعايشهت  هللساداتهت في

هللمتحثرينهللبتعاليتهلل تابهتهللهلل؛صالحينهللاَمنهللداَنهت  انعاهللجميعاً
هلل.(2)«ب هللجةهللأ بَرهللمماهللقاه ت هللفيهللأيهللمكانهلل خر

هللقونهللنعاهلل هللفي هللتر عا هللالنارهللالطيبين هلله الن هللمن   ير
هللالشاَ هللالذيهلل هللالهللتمح  هللفونهللين  هللأب اً ي هللكهلل ورهللبالمات 

                                                 
 (.39 هللصهلل)هللالمال هللهللال ابم(هلل1)

 (.39المال هللهللال ابمهلل هللصهلل)هلل(2)
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هللا ذلكهلللنهلل هللفيالويهللب شعكهللفيهللالشاهللك  هللهللب هللسوي   فريضة
هللاهعهلليح ث هلل هللال انعيةهللالذيهلليوتهنهللحما،ًا ين  هلل ورهلللالَن
هلل سنهللاإل،و  هللاالهلليفاهللق هللقبأهللأنهللي سعهللل هللباله اية هللالق هللهز 
هللاألهللض هلل هللالمالحفهللسو  هلل،قع  هللمن هللص يق  هللتحثر أسماق 
هلليوتقط  هللاسوماتهللاأل، هللت توطهللفيهللاجه هللم عهللفقا هلل،راساً

هللتكتنزهاهلل هللالتي هللالقر ن هلللكومات هللااالحترا  هللاإلجول مشاسر
هلل هللاألقهرهلل»صفحات  هللتوك هللفي هلل  يرا هللأفكاهلل هللذهني هللفي جالت

التيهللقضيتهاهللفيهللمالر هللااج تهللنف يهللأفكرهللفيهللضراهللاهللأنهلل
هللما هلللق هلل انهللفيمنهللهللأيتهتهللمنهللالم ومينهلل يكعنهلللإلن انهللدين 
هللمنهللتحثيرهلل هلل]ا ت بعها[ هللفيهللالراا  هللا،ماحة  هللفيهللالقال   نبأ 

هللدينهللا هللأي  هللالذيهللفاقهللتحثيَر هللذلكهللالتحثير هللفيهللحياتهت  إل،و 
هللالهذاهلل هلل.. هلل بيراً هللمعقعاً هللنف ي هللمن هللذلك هللاقع هلللق  هلل.. هللأيتج 

هللاإل،و  هللنحع هللفح  َر هللنف يهللتتطوعهللأ  َر هللبهذههللهلل؛اج تج لغناهج
هلل.(1)«المعانيهللالنبيوة هللاثرائ هللفيهللالتعبيرهللسنهللتوكهللالمحا،ن

هلل هللنعا هللقون هللفي هللتحثيراً هللالمعقفهللاألق   هللأما فكانهلل ور 
هللل هللبموب هللهللؤيت  هللهللأت  هللاإل،ومي؛ هللبجوبابها هللمكت ية عجعز

التنزه هللفمنت هللفقيراً هللالتهلليمنعهاهللاختو هللالجن هللاال ينهللسنهلل
هلل هللفتقبوها هللفيهللي ه  اهعهلل اهللقهللفيهللذهعل هلل ورهللاضعهللص قتها

لق هللجعونيهللهذاهللالمعقفهللأفكرهلل  يراًهللفيهللاإل،و  هللألن هلل انهلل»
هلل.(2)«توكهللالمرأاالباسَثهللالعحيَ هللالذيهللههرهللليهللمنهللصنيعهلل

هللالتيهللقالمتهلل هللالفن قهللجانتهللالقشةج بأهللهلل-افيهللهلَلدهة
                                                 

 (.44-43 هللصهلل)هللالمال هللهللال ابم(هلل1)

 (.43 هللصهلل)هللالمال هللهللال ابمهلل(2)
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هللهلل-أنقذتهلل هللسز  هللسجعز؛ هللحيثهللاسترضتهلللريق  هللالبعير  ههر
هللدينهلل هللسو  هللبالحيعية هللالممتوئ هللالشا  هللهذا هللترى هللأن سويها
هللأنهلل هللالب طان هللي تغر هلله الن هللما هللفك يراً هلل  هللاالضول الحيرا

هلللهت هلل م  هللاإل،و  هللاحج هلل خرهلل يرج فق هللهللأااهلليكعنهلللوعقونهللدين 
هللأدهشهلل هللما هللاهللاست  هللاإل،و  هللجمال هللمن هللب التهت هلل ت

هللاال هلللوعقون هللفكيف هللاال اني  هللتعش هللالقاصَي هللأن م قفين
هللسيعنهتهللسنهللأنعاهلله؟ 

هلليقعل:هلل هللم وماً؟ هللتالبح هللال هلللماذا هللالعجعز: ،حلت 
هلل» هللال  ال هللهذا هللهلل-لرحتج هللتوكهللالوحمة هللنف ي هللهلل-في سو 

هللأنهللا،هللخومهللفيهللقوبيهللسزمًاهلللونتمانهللإل هللهذا ال ينهللهللفعج تج
هللب طانهلل هللمن هللأتباس ؛ هلل أ هلللقوع  هللإ نائ  هللم ى هلللم تج الذي
هلللتهلليكنهلل هللسو هللح هلل،عانهلل.. هللافهماً النارهللإل هللألمعهتهللفكرًا
هللالر بةهللااالقتناكهللالعقويهللهعهللال بَنهللفيهللإ،ومي هللإنماهلل مجردج
هللمنهلل هللفحخرجني هللبها  هللت اهلل ني هللالتي هللاه ايت  هللا، هللهللحمة هي

هللاا، هللامنهللالشكهللإل هللاليقين  هللي تصهللالموماتهللإل هللالنعهلل 
هلل.(1)«برحمت هللمنهلليشان
أ،ددوتهللنددعاهلل وددرهللفدديهللاألزهددرهللالشددريف هللهلل1977فدديهللسددا هلل

رهللفيهداهللالعودع هللالشدرسية هللحتد هلل د اهللاهللحأهللإل هللاألهللدنهللليد هللجهلل
أ،دددتاذاهلًليِفددد هللإليددد هللأبندددانهللالم دددومينهلل هلليتعومدددعنهللمنددد هللديدددنهت هلل
امدددددازالهلليقددددديتهللفددددديهللاألهللدنهللمنشدددددغوهلًلبالتدددددحليفهللاالترجمدددددةهلل

هللإياههللإل هلل أهللخير.االت هللي  هللن حلهللا،هللأنهلليه يناهللا

                                                 
 (.47-46 هللصهلل)المال هللهللال ابمهلل(هلل1)
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 جاري ملر ) عبد الواحد عمر ( الدكتور 
لتهلليكنهللمنهلل بيرهللسجنهللأنهلليتحعلهللال  تعهللهللجاهلليهللميورهلل
هلل أ هللالعجن هلللكن هللاإل،و   هللإل  هللالرياضيات هللسوت هللأ،تاذ

هللسقونهللالعجن هللمن هللأم ال  هللمن هللالك يرين مازالعاهللهللاألمتهللأن
هللا،هلللوبشريةهلل يالمعنهللال معهللسنهللال ينهللالحمهللالذيهللاهللتضاه

هللديناً.
هللفيهللم اهللرهلللائفةهلل هللاترسرك هللفيهلل ن ا  هللجاهلليهللميور نشح
هللثتهللدهللرهللالوهعتهللفيهللجامعةهلل هلل  الفرن ي كانهللالكاثعليكية
هللمنهلل هللامعاهب  هللذ ائ  هللبفضأ هللا  ا هلل)الجزايت(  الي عسيين
هللالكنائ هلل هللفي هللالنالرانية هللإل  هللال اسين هللالنشطين المنالرين
االقنعاتهللالتوفزيعنية هللقبأهللأنهلليحالأهللسو هللدهللجةهللال  تعهللاههلل

هللاتهللمنهللجامعةهللتعهللنتعهلل.فيهللالرياضي
هللإياههلل هلليوقن  هللما هلليقبأ هللأن هللالرياضي هللميور هللسقأ هللي تطع لت

هللفهجره هلل نائ هت هللفي هللالكاثعليك هللإل هللاالق   هللاانتقأ  
نتي هللليطع هللبينهلل نائ  هللالم توفةهللم اهللت عهللتالمذهنهللالبرت 

هلل:،نعات هللاهعهللي حلهللسومانهتهللاق  هت هلللكن
هللهللهللهللهللهللهللحياًهللهللناديتهلللعهللأ،معتهللق هللهللهللهللهللهللهلل

هللتناديهللنلمهللحيااهللالهللالكن
هلل،حلهلل هلل)ا،(  هلل: هللفقالعا هللمنهللأبعهللسي  ؟ ،حلهتهللذاتهللمرا:
هللهأهلل هللتوقائي: هللب  ال هللفاجحهت هللمريت. هللقالعا: هللأم ؟ هللفمن ثانية:

:هللقالعاهلل جأهللتزا هللمريتهللفحنجباهللسي  ؟تقال انهللأنهللا،هللسزهللا
هللفا،هلللتهلليتزا هللمريت.هلل ال.هللالهللتقأهللهذا
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هللصاسقت حلفهلل هللميور هللا،جهللق  هللأنجن هللهأ هللالم يحهلَلهللامريتجهللهلل:
هللا ؟بغيرهللزا

هللا التهللالكوماتهلل هللانك تهللالرؤار  هللاألفعاه  َفغرِت
يتح رهللفي هللنالاًهللااح اًهللالق َ هللميورهللفيهللالحوعقهللحينهلل،حلهلل

هلل هللالت ويثهللسنالم يح هللأا هللأنهللفهلل؟ألعهيت  هللانتباه  هللا،ترس  ق 
هللماهللي ت لعنهللسو هللمعتق اتهتهللبحقعالهلل العسا هللاالق  هللنادهللًا

هلل هللاألناجيأ هللفي هللما هلليهجران هللإنهت هللقويوةهللالم يح  هللأ،طر من
لعهللجمعهللبعضهاهللإل هللبعخهللفونهللأ،طرهلل هللعبةهللإل هللالم يحمن 

هللالالحف هلل هللمقاالت هللأسم ا هللمن هللسمعدين هلللعل  هللفي يتجااز
هللسو هللأنهللالم يحهلل انهللي سيهلل هلليبرهنهللب  هللما النهلليج هللقاهللئها

هلل.أاهللأقنعميةهللاإلل هللاأللعهية
،نعاتهللاالشا هللالمشا نهللجاهلليهللمورهلليال كهللهللؤارهلل

هللا،هلل هللأهللاد هللاق  هللالق  هللبح،ئوت   هللالل  هللفحقرأه هللمنهللال ير  ك ير
هلل هللانبي  هللاإل،و  هللسن هللالم تشرقين هللاأاصوت هللهللملسو هيلع هللا ىلص تابات  

هللالنبيهلل هللسو هللهللفخهللنبعا هللالكتا هللالغربيين هللاتفاق هللإل  قرانات 
هللمنهتهللملسو هيلع هللا ىلص هللفالبعخ هللتبريره  هللفي هللات الفهت هللتحيرهت هللمع  

هللتهمتان هلل هللاهما هللبالكذ   هللاالبعخهللاآلخر هللبالجنعن  يتهمعن 
هللالنارهلل هللسو  هلليكذ  هللذ ي هللأن  هللفإما هللمتناقضتان  هللفريتان بأ

هلليفعأهللفي  هللمجنعنهللالهلليعيهللما هللأن  هللاإما هللالنبعا  هللبادسان  سهت
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ         ﴿اماهلليقعلهلل

-52)الذاهلليات:هلل ﴾ڀ     ٺ  ٺ  ٺٺ  ٿ  ٿ  ٿ      ٿ  ٹ  
هلل(.53
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هللالنبيهلل هلل،يرا هللالوعهللهللملسو هيلع هللا ىلصلكنهلل وهللالفريتينهللتكذب  هللاق   
هللفيهلل تا هللالم تشرقهللاليهعديهللالفرن يهلل هللجاهلليهللميور سويها

هللفيهللالكتا هللمنهللتحامأهللسو هللم ك يتهللهللادن عنهلل هللاهلل تهللما
هلل هللالنبي هللبقيتهللهللملسو هيلع هللا ىلصق ص هلللطالما هللأبعابًا هللأمام  هللفتح فإن 

هللالنبيهلل هللابَن هللأنهللإبراهيَت مات هللااافمهللذلكهللهللملسو هيلع هللا ىلصمعص ا هللمنها
هلل هللالالحابة: هللفقال هلللمعتهللالشم هلل  فت»  ع هللالشم  

هللملسو هيلع هللا ىلصهللا،هللهلل،علهللفقالهللإبراهيت  هللالهللاالقمرهللالشم هللإن»:
 هللفماهللجعاب هلللهتهللبقعلهلل(1)«لحيات هللاالهللأح هلللمعتهللينك فان

هلللال قهللقعلهت هلل هللمنهما هللااح اً هلل ان هللفوع  ذا هللاالهللمجنعن 
الماهللأنكرههللسويهت هللالزستهللأنهللفيهللهذاهللالح رهللالكبيرهللإثباتهلل

هللنبعت هللاهلل،الت .
هلل هللسا  هللالقر نهلل1977في هللقرانا هللجاهللي هللال  تعهلل هللقرهلل  

اتمحيصهللماهلليتعقعهللأنهلليكعنهللفي هللمنهللحمهللابالأ هللقرأههللفيهلل
هذاهللماهلل نتهللأقعلهلل»يموكهللإالهللأنهللقالهلللنف  :هللثوثةهللأيا ؛هللفوتهلل

هلل.هلل(2)«ب هللاأستق ههللمنذهللخم هللسشراهلل،نة
هللمحم هلل هلليتح رهللسن هلل تا  هللالقر ن هللأن هلليتعقع هلل ان لق 
هللأهأهلل هلل تن هللفي هللالحال هللهع هلل ما هللابيئت   هللاسائوت  اأحا،ي  
هلللكتهللأدهش هلل هلللتهللينتمره  هللتت ابمهللإل هللما هللبعيني  هللفإذا الكتا ؛

                                                 
 (.915( هللام وتهللاهلل)1043أخرج هللالب اهلليهللاهلل)(هلل1)

ال و هللالحقيقيهللبينهللالم ومينهللاالم يحيينهلل)ن ااهللأقيمتهللهللفيهللديربانهللفيهلل(هلل2)
 ( هللأحم هللدي اتهللاجاهلليهللميور هللترجمة:هللمحم هلل1984جنع هللأفريقياهللسا هلل

 (.145م تاهلل هلللبعةهللداهللهللالم تاهللهللهلل هللصهلل)
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؛هللفيهللحينهللفقطهللخم هللمراتهللملسو هيلع هللا ىلصأنهللالقر نهللذ رهللا،تهللالنبيهلل
هللاسشرينهلل هللخم ًا هللال و  هللسوي  هللا،هللسي   هللنبي هللا،ت هللذ ر أن 

هللمرا هللاذ رهللمع، هللسوي هللال و هللماهلليربعهللسو هللالمائةهللمرا.
هللاج  هلللما هللبا،تهللهللدهشهللجاهللي هلل،عهللا هللالقر ن هلل،عهلل في

مريت هللافيهللالمقابأهلللتهلليج هللفي هلل،عهللاهللخ يجَةهللأاهللسائشةهللأاهلل
لنبيهللفالمة هلللق هللافتق هللفيهللالقر نهلل أهللماهلليتعومهللبححا،ي هللا

الش الية هللفوهللتمهرهللفيهلل ياتهللالقر نهللنشعاهللانتالاهللههللفيهللهللملسو هيلع هللا ىلص
 زااهللب هلل هللاالهللذلةهللانك اهللههللفيهللأجح  هللاالهلليذ رهللالقر نهللحرفًاهلل

هلل هللالنبي هللسو  هللتعالت هللالتي هللاألحزان هللسن هللسا هللهللملسو هيلع هللا ىلصااح اً في
هلل.ملسو هيلع هللا ىلصالحزنهلل هللألن هلل تا هللا،؛هللالهلل تا هللمحم هلل

هللجاهلل هللمعاهلل تعقع هللالقر ن هللفي هلل،يقرأ هللأن  ق يمةهللهلليهللمور
هللهللجأ هلل،نة؛هللهلل تبها هللألفهللاأهللبعمائة هللقبأ هللالالحران سالهللفي

فإذاهللب هلليج ههلل تابًاهللالهلليح ههللالزمانهللاالهللالمكان هلل تا هلل،بمهلل
العوتهللالح يثهللإل هللإقراهللهللدقيمهللاجويأهللالم ائأهللالتيهللتعصأهلل

هللإليهاهللالعوتهللح ي اً هللفانحن هللإجوالهلًلاإ باهللاهلًللحقائق .
 هعيكهللليعنقبأهللمائتيهلل،نةهللا تشفهللالعالتهللالهعلن يهللأنطعنيهلل

"Leeuwenhoek" نهللنهللأهلل ال ويةهللالحيةهللهللمادا%هللمنهلل80المانهلليكع ِ
گ    گ  گ ﴿الكائنات هللاهعهللماهلل،بق هللإلي هللالقر نهللبقعل :هللفيهلل

ڳ  ڱ  ڱ  ڱڱ  ں   ں  ڻ    ڳ  ڳ  ڳ

هلل(.30)األنبيان:هلل ﴾ڻ       ڻ  ڻۀ  ۀ  ہ  ہ  
هلل هللال ابقة هللاآلية   ڳ  ڳ  گ  ڳ  گ  گ ﴿امق مة

ۅ  ﴿هلل:ل إضافةهللإل هللقعل هللتعاهلل﴾ڳ  ڱ  ڱ  ڱڱ  
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،بقتاهللهلل﴾ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ 
هللانشحاهلل هللال وم هللب اية هللحعل هللمهمة هللسومية هللنمرية هللتقرير إل 

هلل) هللالكبير هللاالنفجاهلل هللنمرية هللاهي هللالتيهللBig Bangالكعن  )
تحعزهللسو هللقالنهللال بمهللسن هللالعومانهللاليع  هللاق هللنالهللسويهاهلل

هللمكتشفعهاهللجائزاهللنعبأهلللوفيزيان.
لهللجائزاهلل هللحينهللنا2011اق هللح رهللالشينهللنف  هللسا هللهلل

براينهللامعتر هللا د هللهللاي  هللهلل،علهللباهلللنعبأهلللوفيزيانهلل أهللمنهلل
هللالكعنقمي ت هللات اك هللت اهللك هللهاهرا هللال تشافهت هللاذلك هلل  

هللنعبَأهللاأهَأهللنعبأهللإل هللذ رهاهلل اهيهللحقيقةهللسوميةهلل،بمهللالقر نج
( هللفمنهللالذيهلل47)الذاهلليات:هللهلل﴾ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ  ﴿

هلل هللقبأهللتوكهللالقران.هللإنهللمنهللأاح هللهذاهللهللملسو هيلع هللا ىلصأنطمهللمحم اً بها
هللإن هللالكتا هلليع هللخوقتهللال ماااتهللااألهللض   هلل انهللمعجعداً

هللا،هللاألالهللااآلخر.
گ  گ   ﴿اتح رهللالقر نهللأيضًاهللسنهللألعاهللهللالجنينهلل

ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ      ڱ   ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  

ڻ  ۀ   ۀہ   ہ  ہ  ہ   ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  

هللالحج) ﴾ۓ   ۓ  هللا،تعقفتهللزميأهللال  تعهللهلل5: هلل ية  )
هلل هللتعهللنتع  هللسوتهللميورهللفيهللجامعة البرف عهللهلل يثهلللهللمعهللهللأ،تاَذ

هللا هللاهللم لَفهللاألجنة هلللكتا   The Developing)الشهير

Humanهللالذيهلليعتبرهللمرجعاًهللمعتم ًاهللألعاهللهللخومهللاإلن ان (هلل 
يتضحهللليهللأنهللهذههللاألدلةهلل»فيهلل وياتهللالطنهللالعالميةهلل هللفقال:هلل

حتماًهللجانتهلللمحم هللمنهللسن هللا، هللألنهلل أهللهذههللالمعوعماتهلل
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هللابع هلل هللي بتهللليهللأنهلللتهللتكشفهللإالهللح ي اً هللاهذا قرانهللس ا 
ڭ  ڭ  ڭ  ۇ   ۇ    ۆ  ۆ       ﴿هلل(1)«محم اًهللهلل،علهللا،

هلل(.6:هلل)،بح ﴾ۈ  ۈ  ٴۇ      ۋ  ۋ  ۅ  ۅ   ۉ      ۉ 
هلل يثهللمعهلل هللهللهلل هلل تنهللالبرف عهلل هللفي هللبالمت  هللالقر ن اضع

فحضا هللفيهلللبعاتهاهللالوحقةهللماهللتعوم هللمنهللالقر نهللحعلهللسوتهلل
هللقامتهللالتهللتقع هللحين أص هللهلل يثهللمعهللهللهللاألجنة هلللكنهللال نيا

فحقاهللهللفي هللإل هلل،بمهللالقر نهللهللسوتهللاألجن ةهللال ريري ِ  تاب هللسنهلل
هللحقائمهللتطعهللهللالجنين.فيهللتقريرهلل

هللزميو هلل هللمع هللتوفزيعنياً هلللقان هللميور هللجاهللي هللال  تعهلل أجرى
هللمنهلل هللقيئاً هللالحضعهلَل هللاألخيرج هللفي  هللأ،مع هلل يثهللمعهلل  البرف عهلل

هلل هللاقال: هللالقر ن  هلللي»سوع  هللبالن بة هللج ي  هللالعوقة  هلل«صفة
هللأم هللاالحيعانية( هللااضع هلل)الجنينية هللالعوقتين هللصعهللا امهت

هللليبرهنهللسو هللدقةهللالعصفهللالقر نيهللاالتشابِ هللالكبيرهللبينهما.
هللحاالهللالالحفيعنهللإيجادهللتبريرهلللهذاهللال بمهللالعوميهلل سب اً
هللبتشريحهلل هللقامعا هللالعر  هللأن هللمنهت هللااح  هللفافترض القر ني 
هللال قيم هلل هللالعصف هللهذا هللإل  هللفتعصوعا هلللعحشيتهت  الجنين

فإنهتهلللنهللهلل؛ يثهللمعهلل:هلللعهللفعأهللالعر هللذلكهللفحجاب هللالبرف عهلل
هللألنهللالعوقةهللالهللترىهللإالهللبالميكر،كع  هللاأضا هلل هللقيئاً يراا
هللل ي هلل هلل ان هللالعر  هللأح  هللبحن هللتقعل هللأن هلليمكنك ،اخراً:
مكر،كع هللدقيمهللهللأىهللفي هللالعوقة هللفحسوتهللبذلكهللمحم اًهللدانهلل

                                                 
هلللهلل(1) هللالعومي هللاإلسجاز هللهيئة هللالحم  هللاإل،وميهللإن  هللالعالت هللبرابطة هللاال نة وقر ن

 (.120-116 هلل81 هلل52-51 هلل49)صهلل
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 يره هلللي جأهلللنف  هللهذاهللال بمهللالفري  هللثتهلل  رهللهذاهللالعربيهلل
تعصأهلل يرههللإل هللماهللتعصأهللإلي .هللإنهللهذاهللمكر،كعب هللحت هللالهللي
هللمنهللال  افةهللبمكان.

هللمنهلل، ال هللسنهللمال هللهللمحم هلل فوتهلليج هللالالحافيعنهللبج ًا
هللفحجا هلل يثهللملسو هيلع هللا ىلص] هللالجنين  هللسن هللالمعوعماتهللال قيقة هللبهذه ]

هللمنهللا،»معهلل:هلل هللبعحي  هلل.«لتهلليكنهللهذاهللممكنًاهللإال 
 هللاآلخرينهللسو هللمرهللأَدهشهللجاهلليهللميورهللفيهللالقر نهللدسعتجهللهلل

هللاال هعهلل هللالنمرهللالعالعهلل هللفيهللهللإل  هللالمب عثة هللا، هلل يات في
هللمعقنهللااثمهللبنتالكعن هللاهع هللي  هللتجعالهتهللفيها  وئ﴿جة

ۆئ   ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئىئ   ىئ  ىئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  

( هللفالقر نهلليتح ىهلل53)فالوت:هلل ﴾جئ  حئ ی  ی  ی  ی
هلل هللبشرية هللدسعاهت هللإثبات هللفي هللايأس انه هللالبا هلل يات   هلللهت فتح

لنقض هللإنهللهللصةلوت بتهللااالختباهلل هللايمنحهتهللالفرسو هللمالراسي هلل
چ  چ  چڇ  ڇ    ڇ      ڇ    ڍ  ڍ   ڌ  ڌ   ڎ  ﴿ا،تطاسعاهلل

هلل(.82)الن ان:هلل ﴾ڎ  ڈ
ا هللالغربيينهللسو هللأنهللالقر نهللالهللت هللالكجهللهللاتفاقجهللهللجاهلليهللأذهأ

منهللسن هللنف   هللاذلكهللألن هلل تا هللهللملسو هيلع هللا ىلصيمكنهللأنهلليكتب هللالنبيهلل
هلللوقعلهلل هلليضطرهت هللق  هللما هللاهع هللامعضعسات   هللبمعاهللف  مذهأ

هللاأي ر هللا،  هللاحي هللمجهعلةهللهللبحن  هلللجنة هللأن هللبعضهت هللزست من 
هلل هللالنبي هللأسانت هللهللملسو هيلع هللا ىلص،اس ت هلل يرهت: هللقعل هللأا هللإس اده  في

هللنهللسو هللتحليف .يلاالشي
هللاألخيرهلل هللالقعل هللهذا هللمن هللجاهللي هللال  تعهلل هللسجن الكت
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الذيهلليعتبرههللنعساًهللمنهللالهرا هللاالعجزهللسنهللالمعاجهة هللفوئنهلل
هللبالهلل هللفما هلليزسمعن  هللالقر نهللمنهللاحيهللالشيطانهلل ما  انهللهذا

الينهللاالتحذيرهللمنهللأحابيوهتهلليتاب هللفيهللذ هللالشالشيطانهلليمألهلل 
ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄڄ  ﴿اخطعاتهت هللايحمرهللبع ااتهتهلل

هللهلل﴾ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ  هللبالهلل6)فالر: هللاما  )
هللالمزسع هلل يحمرهللقاهللئ هللباال،تعاذاهللبا،هللمنهللالشيطانهللالرجيتهللهذا

ڱ  ں  ں   ڻ  ڻ  ڻ   ﴿فيهللا،تفتااهلل أهللقراناهللآليات هلل

هلل(.98)النحأ:هلل ﴾ڻ  ۀ 
هللالمع،عس هللأن هللماهللهلل ت هللتج  هلللت هللالج ي ا هللالكاثعليكي ة ة

هللفإنهاهلل هللالقر ن؛ هللهذا هلللراائع هللمقبعل هللتف ير هللمن هلللقرائها تق م 
هللالقر ن هلل هللمالادهلل هللسن هللالم تشرقين هللترهات هللترداد هللمن مو ت

هلل هللبحن : هلل»اصاهللحتهت هللنمريات  مت هللقج  ِ هللالماضية هللالقران سبر
هللالقر ن هللأصأ هللسن هللساقأهللهلل  يرا  هللإن ان  هلليعج  هللال هللااليع  ...

هللمنها هلل هلللق هللنطقعاهللبالحقيقةهللأخيراً هلل«يقبأهللبحي  
هللم هللجاهللي هللال  تعهلل هلليأ،وت هللسا  هللفي هللات م هلل 1978ور  

هللال هللالرياضيات هللهللعاح بعب  هللأق ا  هللفي هللسمو  هللاترك سمر 
القر نهلل»ليتفرغهلللوعمأهللال سعيهللفيهلل ن ا هللا تنهلل تاب هللالماتعهلل

 هللليضيفهللمنهللخول هللإل هللالمكتبةهللاإل،وميةهللجه اهلًل«المذهأ
هللن .اً هللن حلهللا،هللأنهلليتقبأهللممتميز

هلل* * *
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 كارمن سركيسيان

هللسا هلل هللال ت هللنالرانية هللأهللمنية هللفتاا هلل،ر ي يان  اهللمن
افيهاهللنشحتهللهلل-هللحيثهلليعمأهللاال اهاهلل-هللفيهللالكعيت هلل1965

هلللتعمأهللبع هللذلكهلل،كرتيراهللفيهللقر ةهلل الكعيتهلل»اترسرست 
هلل.«لومشاهلليعهللالهن ،ية

هللفيهلل هللمقيت هللسو هللقا هللم وت تعرفتهلل اهللمنهللفيهللسموها
خطبهاهللفقبوتهللالزاا هللمن هللالكعيتهلليعمأهللفيهللالشر ةهللنف ها هلل

هللبزاا هللابنتهتهللمنهلل هللليقبوعا هللالذينهلللتهلليكعنعا هللسنهللأهوها خفية
هللم وت.

ال خعلهللهلل-الذيهللسق هللقرانهماهللهلل-سرضهللسويهاهللالقاضيهلل
هللالهلل هللي ي ؛ هللبين هللالشهادتين هللاأسونت هللفقبوت  هللاإل،و   في
هللإهللضانهلل هللمن هللذلك هللفي هللهللأت هلللما هللبأ هللباإل،و   لقناستها

الهللهلل-الذيهللت سي هللهلل-، هلللعري هاهللالذيهلللتهلليفت هللأنهللإ،و هللسرا
هللتري هلل هللسالفية هللجعلة هللأا هللاجتماسية  هللمجاموة هلليكعن هللأن يع ا

هللسرا، هللمنهاهلل  نهللقوب هللاالمزي هللمنهللمحبت .
هللفيهلل اا هللفج ُّ هللم وت  هللمن هللزااجها هلل اهللمن هللأهأ ا تشف
إقناكهللزاجهاهللبتطويقها هللااس اههللبالتنازلهللسنهللم خرهاهللا افةهلل
هللمنهاهلل هللأقأ هلليكن هلللت هلللزاجت  هللالمحن هللالزا  هلللكن حقعقها 

هللب يمعمةهللالزاا هللاالمحافمةهللسو هللبيتهماهللال عي  هللا،ت م ا اً
هللالذيهللالهللينغال هللإالهللاختو هللدينهما.

هللاتعرفتهللمنهللخولهتهلل هللزاجها  هللبعائوة اختوطتهلل اهللمن
هللالشرقية هللمنهللأسرا هللاقيتهللمجتمعاتنا التيهللتنبعهللهللسو هللالك ير
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هللالعال ينهلل هللااحترا  هللالحجا  هللسو  هللفتعرفت هللاإل،و   من
هللاق  هلل هللالكبير  هللبالالواهللانتباهههللاتعقير هللالم ومين هللقغف ا

هللالجن ين هللبين هللالفالأ هللسو  هللتقالي هللهلل احرصهت هللمن ا يرها
هللمجتمعناهللاإل،ومي.

هللاأم هللحرصهتهلل قرأتهلل اهللمنهللفيهللسيعنهللأخعاتهللزاجها
سو هللأنهللتالبحهللم ومة هللإذهلل انعاهلليفتعوعنهللالمناقشاتهللأمامهاهلل
حعلهللاإل،و هللاالم يحهللاأم هللالعذهللانهللالبتعل؛هللالتهللي خرااهلل

هللبالقران هللبعصاتها هلللوبشريةهللجه اً هلليق م  هللاسما هللاإل،و  هللسن ا
منهللإصواهللانعهلل؛هللم تشه ينهللبحقعالهللالعقونهللمنهللالشرقيينهلل
هللاإل،و هلل هللسن هللالمنالفة هللقهاداتهت هلليق معن هللاهت االغربيين

هللانبي  هلليقعل:هلل(1)ا تاب  هللالماهللتين هللالشهير هللالفرن ي هللفالشاسر  
ضعتهلل» هللهعهللأسمتهللهللجأهللبجميعهللالمقايي هللالتيهللاج إنهللمحم اً

هللاإلن اني هللاإلن انيةهلللعزنهللالعممة هلل انهللمقيارهللالعممة هللفإذا ة؛
هللفيهلل هللفمنهللالذيهلليطاالهللمحم اً هللإصواهللقعنهللمت هعهلل  هع

هللهذاهللالمضماهلل؟
اإذاهلل انهللمقيارهللالعممةهللهعهللتعحي هللاإلن انيةهللالمفككةهلل
هللالنارهللبهذههللالعممة؛هللألن هللجمعهلل األاصال؛هللفإنهللمحم ًاهللأج هللج

هللقمأهللالعر هللبع هللتفككهللقامأ.
هللحكت هللإقامة هللهع هللمقيارهللالعممة هلل ان هللفيهللهللاإذا ال مان

هللمماهرهلل هللمحا هللالذي هللمحم اً هلليناف  هللالذي هللذا هللفمن األهللض؛
هلل«.العثنية هللاثبتهللسباداهللا،هللاقعانيَن هللفيهللسالتهللالعثنية؟

                                                 
هلل(.122 هلل64(هللالكعيتهللاقالةهللإ،ومي هلل اهللمنهلل،ر ي يان هللصهلل)1)
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ا ذلكهلل،معتهلل اهللمنهللمنهللأهأهللزاجهاهللقهاداهللاألدينهلل
هلل هلليقعل: هللاهع هللقع هللفعج ت هلل»برناهللد هللمحم  هللدهلل،تهلل،يرا لق 

بعي اًهللسنهللم اصمةهللالم يح هللايمكنهللبحمهللأنهللنعتبرهللمحم ًاهلل
هللم و هلللعهللحكتهللالعالت)من هللاأستق هللأنهللهللجوً هلل-هللقذهللاإلن انية( 

وجق  هلل«.لجونهلللوعالتهللال و هللاال عاداهلل-هللبإي اهللههللاخج
هلليعهانهلل جهلل هللقهادا هللأدينهللألمانياهللا،معتهللمنهتهللأيضاً عت 

هلل هللقال: هللإذ هللالشرقي( هللالشعريهلل)ال يعان هللفيهللديعان  إذاهلل»الشهير
هلل انهللاإل،و هللمعناههللأنهللن وتهللأمرناهلل، هللفعو هللاإل،و هللنعيش

هللجميعاًهلل هلل«انمعت هللاقعَل : هلل»  هللأاهللاباهلل-إننا بجميعهللهللأهَأ
هلل هللاصأهللإلي هللمحم هلل]هلل-مفاهيمنا هلل هلللتهللنالأهللبع هللإل هللما ]

فيهللالتاهلليظهللسنهللهللالق هللبح تجهلل…هللهللا،ع هللالهلليتق  هللسوي هللأح 
اهكذاهلل…هلل هللفيهللالنبيهللمحم هللم أهللأسو هلللإلن انيةهلل هللفعج تجهلل

هللنجحهللمحم هلل] هللالذيهللاجنهللأنهلليمهرهللالحمهللايعوع هلل ما ]
هلل«. هللبكومةهللالتعحي تهلل و هللأخضعهللالعال

هللالح يثهللمعهاهللسنهللاإل،و  هللاأماهللزا هلل اهللمنهللفوتهلليشح
هلللعس ههلللهاهللبع  هللالت خأهللفيهللخالعصيتهاهللال ينيةهلل- هلل-هللتنفيذاً

لكن هلللجحهللإل هللال سعاهلل يرهللالمباقرا؛هللحينهلل انهلليحرصهللسو هلل
هلل إل هللبرامجهللإذاستيهللالقر نهللهلل-هللحالهللاجتماسهماهلل-اال،تماك

هلل هللن ان هللاإذاسة هللالكعيت  هللمن هللمكةهللالكريت هللمن اإل،و 
هللالمكرمة.
هللحعلهللا هللزاجها هللأصرتهلل اهللمنهللسو هللمحااهللا ذاتهللمرا

هللسذهللان هلل هللمن هللذلكهللبميوده هللاا،ت لتهللسو  هللالم يح  ألعهية
هللصحةهلل هللل  هللأثبتت هللإذا هللالنالرانية هللإل  هلل،يتحعل هللبحن  فحخبرها



- 197 - 
 

معتق هاهلل هللحيثهللزسمتهلل اهللمنهللأنهللالم يحهلل ائنهللخوق هللا،هلل
هللفجو هلل هللابنهللا،  هللأيضًا هللاأن  هللأ   هللتناقخهللقعلهاهلل هلللهمنهلل ير ا

بحلعهيةهللالم يحهللمعهللاسترافهاهللبحن هللم وعق هللا ذلكهللفإنهللمنهلل
التناقخهللأنهللتقعل:هللإنهللالم يحهللهعهللابنهللا،هللاأن هللأيضاًهلللي هللل هلل

هللأ .
هللمنهللجهةهلل هللتقتضيهللاأللعهية هللالهللمزية هللأن  هللزاجها بي نهلللها
هللاأ ر  هلل هللاالدا هللأسجنهللمن  هللفآد  هللالعذهللااية  هللالم يح االدا

تهللي ر هللمنهللبينهلللمثهللحيثهللال هللمنهلل يرهللأ هللاالهللأ  هللال
هلل:الن انهلل ماهللاقعهلللعي  هللسوي هللال و هللا يرههللمنهللبنيهللالبشر

ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ  ﴿

هلل.(1)هلل(59﴾هلل) لهللسمران:هللڭ 
هلل هللسا  هللااهللت تهلل1978في هللاإل،و   هلل اهللمن هللاستنقت  

هللبطعنهلل هللفي هللاإلبحاهلل هللمن هلل،نتين هللبع  هللاإل،ومي الحجا 
هللألقاه هللما هللص هللها هللفي هللاإل،وَ  ظ هللهلل،  هللاق  هللفيهللهللالكتن  ا،

هللمنهلل هللمكنتها هللالتي هللاالمطالعة هللبالقرانا هللقغف هللمن ف ادها
هللأمعهللهلل هللفي  هللنمرها هلللفت هللاق  هللالكريت  هللالقر ن هلل نعز ا تشا 

اتعافق هللفيهللذلكهللمعهلل  يرا هللمنهاهللدسعت هللالعاضحةهلللوتعحي  هلل
نقعلهللالتعهللااهللااإلنجيأهللسنهللاألنبيانهللسويهتهللال و  هللفكماهللأنهلل

هلل﴿ ( هلل4هلل﴾هلل)الالافات:ڀ ڀ ڀ  القر نهللصريحهللفيهللقعل :
هلل هللهلل-فكذلكهللالتعهللاا ا،معهلل»هلل:صرحتهللبم و هلل-هلل تهللتحريفها

هللااح  هللهلل  هللإلهنا هللالر  هللإ،رائيأ  هلل،فرهلل«يا هلليقعل هللا ذلك  
                                                 

 (.53-52(هللالمال هللهللال ابم هللصهلل)1)
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هلل هللاألال: هللالر هللهعهلل»الموعك هللقعع هللاألهللضهللأن هلل أ ليعوت
هلل(.8/60(هلل1)الموعكهلل)«هللرا، هللالي هلل خهلَل

اتعحي هللا،هللهعهللماهللنطمهللب هللالم يحهللسوي هللال و هللحينهللدساهلل
هلل هللقائوً هللإنهلل-ا، هلليعحنابح ن هلل»-هللجيأ هللاألب ية: أنهللهلل:الحياا

هللالذيهلل هللالم يح هللاي عك هللاح ك  هللالحقيقي هللأنتهللاإلل  يعرفعك
هلل- ماهللهللأت هلل اهللمن-( هللاهكذاهللفاإل،و هلل17/3)يعحناهلل«هللأهلل،وت 

هلل.(1)هللهعهللال ينهللالحمهللالذيهللجانهللب هللاألنبيانهللقبأهللمحم هلل
ازادهلليقينهلل اهللمنهللفيهللاإل،و  هللماهللهللأت هللإبانهلل زاهللالكعيتهلل

ماهللساقتهللهلل-هللينهللأهوها هللالنهللتن  هلل اهللمنالغاقتهللمنهللتراحتهللب
هللمعهفهلَلهلل- هللبيتهما هللي ايهللفي هللاهع هللإلي هللزاَجها هللالتجآ ينهلل ربيين

هللأنهماهلل هللهلل ت هللفيهللبيت  هللف بحهما هللمنهللهوتهللابطشهللالغازين  هربًا
هللم ومين هللاهعهللماهلليع هللفيهللتوكهللاألحعالهللجريمًةهللتبيحهللدم  هلل اق هللفَرَقتهلل اهللمنهللمنهللذلك هللفطوبتهللمنهللزاجهاهللإبعادهماهللسنهلل يرج

هلللي هللمنهللهللالبيت  هلللع اهما هللات ويمهما هللبحنهللخذالَنهما فحجابها
هللتوب هلل هللبما هللفتب دهللخعفها هللمنهللزهعهللبقيتهللقيتهللاإل،و هللاقيم    ها

هلل.(2)دينهاهللااستزازهللبشهامةهللزاجها
هلل هلل تابها هللفي هلل اهللمن هللإ،ومي»ناقشت هللاقالة هلل«الكعيت

هللمنهلل األفكاهللهللالمهمة هللأالهاهللتناقخهللاإللحادهللمعهللالفطراهللس داً
هللانتهتهللإلي هللدهللا،ةهللال  تعهللهللاالعقأ هللاا،تشه تهلللذلكهللب ما

ق اليةهللسوميةهللأاهللهلل290األلمانيهللدين رتهللالذيهللحوأهلل هللانهلل
منهتهللمال قعنهللبعجعدهللا،؛هللبينماهللهلل242فو فية هللاتبينهللل هللأنهلل

                                                 
 (.64-60(هللالمال هللهللال ابم هللصهلل)1)

 (.25(هللالمال هللهللال ابم هللصهلل)2)
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هلل هلللتهللهلل28يتحهللجح هللالذين هللاأما هللالم توفة  هللالعقائ  هللبين منهت
هلل.(1)ق الاًهللهلل20يفكرااهللبالمعضعكهللفوهلليتجاازانهللالدهلل

هلل اهللمن هللهلل-هللانقوت هلل تابها هللمنهللقههلل-في هللالع يِ  اداِت
العومانهللالطبيعيينهللاالفو،فةهللالذينهللهللفضعاهللجناحيهللاإللحادهلل
هللببراسةهلل هللالنقعل هللهذه هللتميزت هللاق  هللاالتطعهلل(  )الال فة
االقتبارهللاهللاسةهللالتعويم هللحيثهللأتبعتهلل أهللااح هللمنهاهللبآيةهلل
هللالفو فةهلل هللسباقرا هللتعصأهللإلي  هللما هللإل هللتقرير ،بمهللالقر نهللفيها

هللاالطبيعة.
هلل وعد هللال  تعهلل هللص ق هللااثهاهلل هللفوئن هللقعل : هللفي لق هلل»ي

هللأنهللاإليمانهللبا،هللهعهللالموذهللالعحي هللالذيهللتطمئنهللإلي هلل اج تج
هللبقعل :هلل«الراا هللذلك هللإل  هلل،بق  هللق  هللالكريت هللالقر ن هللفإن ؛

هلل(.50﴾هلل)الذاهلليات:هللىئ يئ جبحب خب مب ىب يب جت ﴿
هلل﴿ هللتعال : هللقعل  ې ې ې ې ى ى ائ  اأما

هللائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئۇئ  هلل)الحج: هللتقريرهلل46﴾ هللففي   )
هللالف هللإلي  هللتعصأ هللجانهللجاكهللهللا،عهلل،ابمهلللما يو ع هللالشهير

هلل هللاماهلل»حينهللقال: هللالحكيت  يجنهللأنهللنعتر هللبال المهللالق ير
أ ب هللالنمريةهللالتيهللتقعل:هللالنما هللالعجينهلللوكعنهللجانهللنتيجةهلل

هللسو هلل«الال فة هللي الن هللاتنا،ق  هللالكعن هللفراسةج هللص ق  هللاق   
هلل.(2) إحكا هللال المهللاسميتهللصنع هللاحكمت

هاهللالحظهللفكانهلللهلل-دينهلل اهللمنهللالق يتهللهلل-اأماهللالنالرانيةهلل

                                                 
 (.49-48(هللالمال هللهللال ابم هللصهلل)1)

 (.45(هللالمال هللهللال ابم هللصهلل)2)
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هللالَمقا هلل هلليت ع هللالي  هللادهللا،تها  هلل اهللمن هللنق  هللمن األ بر
هللنق هلل هللفي هلل اهللمن هللنبهتهللسويها هللالتي هللالوفتاتهللالرائعة لتفاليأ
هلللكنيهلل هللأصعل   هللاضياك هللتناقضات  هللاإبراز هللالمق ر الكتا 
أ تفيهللبإبرازهللفكراهللمهمةهللقغوتهللصفحاتهللمنهلل تابها هللاهيهلل
هللاهلل،علهلل هللنبي هللال و  هللسوي  هللأن  هللالم يح هللمعاصري استقاد

هللمنهللفح ن هللمجمعسة هللإليها هلل،اقتها هللحتمية هللنتيجة هللاهع  
هللمعجزات هلل هللهللأت هللال امرية هللفالمرأا هللاإلنجيوية  النالعص

( هلل4/19)يعحناهلل«هللياهلل،ي هللأهللىهللأنكهللنبي»الباهرا هللفقالتهللل :هلل
هللالذينهللبُّهللحهلِلامجهلل هللاليهعد هلل ي  هللمن هللَحَمعه هللب  هللالم منعن هللالم يح ع

هلل هللمت : هللإنجيأ هلليقعل هللنبعت   هلليعتق ان هللمنهلل» انعا خافعا
هللألن هلل انهللسن هتهللم أهللنبيالجمعك  هلل  هللالماهلل21/45 هلل)مت هلل«  )

إنهلل»ألعتهللخم ةهلل ال هللإن انهللمنهللخم ةهللأهلل فةهللقالهللالنار:هلل
 هلل(1)هلل(6/14)يعحناهلل«هللهذاهللهعهللبالحقيقةهللالنبيهللاآلتيهللإل هللالعالت

اهكذاهللا،تبانهلللكاهللمنهللأنهللالم يحهللسب هلل،هللاهلل،عل؛هللبشهاداهلل
هللاإلنجيأهللاالقر ن.

ح نهللخاتمتها هللن حلهللا،هللأنهللي بتهاهللسو هللاإليمان هللاأنهللي
هللإن هللاليهللذلكهللاالقادهللهللسوي .

                                                 
 (.81-79(هللالمال هللهللال ابم هللصهلل)1)
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 )حذيفة عبد الرحيم( واين بنيت 
هللفيهلل هللسالهللفيهللأمريكا ااينهللبنيتهللهللجأهللأمريكيهللأ،عد 

( هللأيهللفيهللالفتراهللالتيهللا،تعرهلل1956أاا،طهللالقرنهللالعشرينهلل)
يخهللفيهللفيهاهللتطبيمهللأنممةهللالفالأهللالعنالريهللبينهللال عدهللاالبهلِل

هلل هللي مح هللال هللفكان هللهلل–أمريكا  هللالقانعن لو عدهللهلل-بمعجن
هللاحاناتهت هلل هللمطاِسمهت هللاأحيانًا هللالبيخ  هلل نائ  ب خعل
ايجوزمعنهللبالجوعرهللفيهللم خراهللحافوتهللالنقأهللالعا ؛هللحت هلل

هللالبهلِل هللبمر هت هللاالح هللالهللي ذاا هللالزهللقان هللالعيعن يَخهللأصحاَ 
هللالرهيف.

ال هللااينهللفيهللأ،راهلل اثعليكيةهللمت ينة هللاسمأهللخادمًاهللفيهلل
هللي س هللفيهللأنهلليالبحهللق ًا هللااألمأهلليرااده عهللاآلخرينهللالكني ة 

هلل هللس ل هلللكن  هللامعتق ه  هللدين  هللهلل-إل  هللقباب  هللهذههللهلل-في سن
هلللعالهلل هللفيهللالق هللأنهلليعيشهللأسزباً هللالقترا هللالكني ة الر بة 
هلللن انهلل هللم الفة هللمن هللفي  هلللما هللااين هللا،تالعب  هللأمر هللاهع حيات  
الغريزاهللالذيهللأادس هللا،هللفيهللالبشر هللفضوًهللسنهللالميأهللالفطريهلل

هلللتكعينهللاأل،را هللااألن هللبحلفالها.
هللنن  هللأاالن هللالفطري هللالن ان هللهذا هللم الفة هللأن هللحوْتهلل 

هللالتيهلل هللبحخباهللها هللالر بان هلللاهلل هللفضائَح هللفي هللالكني ة ق  
گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ  أز متهللاألنع هلل﴿

ڱ ڱ ڱ ڱ ں ںڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀہ 

هلل(.27﴾هلل)الح ي :هللہ ہ ہ 
هللزاا هلل هللبنيتهللمذهنهللالكاثعليكهللالذيهلليحر  هللااين ترك
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هللفيهلل هللاقاهللك هللالبرت تانت  هللمذهن هللإل  هللااتج  الق   
ي ت هللالراحيةهللم اهلل،نتين هللفكانهللسازفًاهللاضاهلل هللنشالاتهلل ن

هللال ينهللصعهللاهلل هللأصبح هللفق  هللالكن ية  هللالترانيت هللفيهللجعقة لبأ
هللتحقيممنهللصعهللهللالت ويةهللاالترفي  هلللكن هللأسجزهللماهلليكعنهللسنهلل

هلل.ألتباس هللاإلقباكهللالراحي
فيهللقونهللالشا هللهللتيهللتالرعس  هللإقباكهللجعسةهللالت ينهللال

اهللإل هللالمعاب هللااين؛هللدفع هلللهجرهللالكني ةهللادينها هللاالفراهللهللمنه
البعذيةهللاهللياضاتهاهللالتيهللأسجبت هللفيهللبادئهللاألمر هلللماهللا،ت اهللت هلل
هللبحهميةهلل هللأقعرت  هللفق  هللفيهللنف    هللاالقيت منهللمكنعناتهللال ير

هللبعخهللال وع ياتهللااألخوقهللالح نة.
هللسوع هلل هلل وية هللفي هللالجامعية هللدهللا،ت  هللخول هللااين سمأ
األحيانهللال قيقة؛هللفيهلل،فينةهللأبحارهللتتبعهللالبحريةهللاألمريكية هلل

هللاسو هللههرهللامه هلل  هللالمحيطاتهللاتالعيرها هللقيعان هللهلل،ت متها
هللفرأىهلل هللا،  هللخوم هللب يع هللفي هللالتحمأ هلللعاين هللأتيح هللال فينة هذه
جبالهللالجوي هللالبيضانهللفيهللأال،كا هللاأدهش هللماهلليكتنزههللالبحرهلل
هللالعميتهلل هللبال الم هللإيمان  هللأيقمت هللم وعقات هللمن هللهومات  في

هلل.«البعذية»الذيهللالهللذ رهللل هللفيهللدين هللالج ي هلل
هللال فينة هللههر هلل جع هللهلل سو  هللالمهن ر هللص يق  هللإلي  دفع

هللفيههللاأس ههللتيالهلل«الجذاهلل»هللهللااية هللايحكي هللاإليك هللهاليي 
هللإل هلل هللإ  هللاتحعَل  هللمالكع  هللالشهير هللاألمريكيهللاأل،عد ،يرا

هلل هللالتنعيرهلل»اإل،و  هللفي هللحينها هللقرأتج  هلل تا  هللأح ن فكان
هللالكتا هلل ناهلل هللاصوتهللإل هللنهاية هللسن ما االت قيفهللالراحيهلل..

هللالشمال هللالقطن هللمن هللاقتربنا هللهناكهللق  هللالعالت؛ هللقمة هللفعق ي
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قرهللتهللأنهللأستنمهللاإل،و  هللحاالتهللالالواهللاالاليا هلل ماهللاهللدهلل
فيهلل تا هللمالكع هللإ   هللاماهللأسجنهللاألق اهلل هلللق هلل انهللسو هلل
هللالكريتهلل هللالقر ن هللمن هللن  ة هلليحمأ هللق ص هللال فينة ههر

هلل.(1)«ابعخهللالكتيبات
(هللالقريبةهللمنهللtreasureتعقفتهلل،فينةهللااينهللسن هللجزيراهلل)

هلل هللفر ن هللفران ي كع  هلل،انهلل،ان هللزياهللا هللقاص اً هللحافوة ااين
فران ي كع هللاتجاذ هللالح يثهللمعهلل،ائقهاهللمحم هللسب هللا، هلل
هلل،نعات هلل هللقبأ هللاإل،و  هللإل  هللتحعل هللم و  هللأ،عد هللهللجأ اهع
هللااينهلل هللسوي  هلللرا هللامقاص ه  هللألحكام  هلل بير هللبفهت ايتمتع
هللاليهعدهلل هللمن هللامعقِف  هللاإل،و   هللحعل هللاأل،ئوة هللمن الك ير

هللا هلل ما هللاالنالرانية  هللاالم يح هللإل هللااليهعدية هللبإنالات ،تمع
هلل.إياههللمحم هللفيهللا تشا هللاإل،و هللااستناق ال ائمهللقالةهلل

هللاأه اههلل هللااينهللإل هللبيت   هللالج ي  هللص يَق  صحنهللمحم 
ن  ةهللمنهللترجمةهللمعانيهللالقر نهللالكريت هللاترافقاهللإل هللم ج هلل

هللجهلَل هللالم ومينهللاهتهلليالوعن هللحيثهللهللأىهللااين هللإل هللالبو ا  نباً
هللألعانهتهلل..هللننهلْلجهلَل هللاختو  هللسو  هللاإل،و  هللاح  هت

هلللو عد هللم اج ج هللاإل،و  هللفي هللفوي  اأخرىهللهللاجن ياتهت 
هلللوبيخ.

هلل هللالم ومين  هللبين هللااين هللقضاهما هللجعونيهلل»أ،بعسان مما
هللأنهلل هللاأستق  هلل افة  هلللونار هللسالمي هللدين هللاإل،و  هللأن أاقن
ال بنهللالرئي هللالذيهللجعأهللص هلليهللينشراهلللإل،و هللهعهللأن هلل

                                                 
هللصهلل1) هللالرحيتهللاألمريكيهلل  هللسب  هللحذيفة هلل يرتهللدينهلل بائي؟ هللهأهللتعر هلللماذا )

(11.) 
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الهللسنالريةهللفي  هللحيثهللتتوق هللفعاهللقهللالوعنهللاالعرقهلل..هلل نتهلل
يتعامأهللاإلخعانهللفيهللاإل،و ؛هلل انهللي يأهللإليهللهللأالحظهلل يف

أننيهلل نتهللأبحثهللسنهلله النهللليوةهللأيا هللحياتي هلل نتهللأبحثهلل
هللأنهلل هللأستق  هلل.. هللاإل،و  هللفي هللاج تها هللاق  هللحقة  ا هللأجخع  سن
هلل..هلل هللالعالر هللمرض هللالجت ار هللالعحي  هللالحأ هللهع اإل،و 

هلل.(1)«]العنالرية[
هللا هللمنها هللسان  هللالتي هللفالعنالرية هللااين  ا ذلكهللهلل–ص ق

هللاإل،و مرضهللبغيخهللالهلليعرف هللهلل-يكاهللا يرهاال عدهللفيهللأمر
هللأجنا،هت هلل هللأا هللألعانهت هللبح ن هللالنار هللبين هلليمايز هللال الذي
هلليحم هلل هللأن هللت تحم هللفاهللقة هللاالجن هللسومة هللالوعن فوي هللفي

ي ةهلل:هلل»قالهللسويهاهللأح  هلل ب ِ إنهللا،هللسزهللاجأهللق هللأذهنهللسنكتهللسج
هللافاجرهلل هللتقي  هللم من هلل]النار[ هللباآلبان  هللاف َرها الجاهوية

هللاالنارهللبنع هللمنهللترا هللققي  هللا د  هلل(2)« د   هللاستبر هللفق   هلل
ياهللأيهاهللالنار هلل»التفاخرهللبالوعنهللمنهللأفعالهللالجاهويةهللالبغيضةهلل

هللأالهللالهللفضأهلللعربيهلل هللاإنهللأبا تهللااح   أالهللإنهللهللبكتهللااح  
هللسو هلل هللاالهللألحمر هللسربي  هللسو  هلللعجمي هللاال هللأسجمي  سو 

هلل.(3)«أ،عد هللاالهللأ،عدهللسو هللأحمرهللإالهللبالتقعى
هلل هللمن هللال اني هللاأل،بعك هللتما  هللالم ج في أ،وتهللهلل التزا 

                                                 
 (.29(هللالمال هللهللال ابم هللصهلل)1)

 (.8519( هللاهللأحم هللفيهللم ن ههلل)5116(هللأخرج هللأبعهللداادهللاهلل)2)

 (.22978(هللأخرج هللأحم هللاهلل)3)
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  هللات م هللبا،تهلل1979أ  ط هللمنهللهلل29ااين؛هللاذلكهللفيهلل
هللبِنهلل هللحذيفَة هللالجويأ هللبالالحابي هللتيمناً هللالرحيت؛ هللسب  حذيفة

هلل.اليمان؛هللصاحِنهلل،رهللهلل،علهللا،هلل
هلل هلل  يرا هللأمعهلل  هللاإل،و  هللإل  هللحذيفة هللاجتذ  لق هلل»لق 

هللاالر باتهلل هلللومادا هللالعبعدية هللهلِلبقة هللمن هللاإل،و  خوالني
هللالح هللسومني هلل..هللالح ية  هللاالم اااا هللااألجخعا هللاالعطف ن

هللقغوتهلل هللالتي هللاألهللبعة هللاأل،ئوة هللإجابات هللأسر  هللاآلن إنني
هللجئتهللإل هلل هللأهللي ؟هللالماذا حياتيهلل  يراً هللاهي:هللمنهللأنا؟هللاماذا
هلليعومكهلل هللاإل،و  هللإن هللالنهائي؟ هللماليري هللأين هللاإل  العالت؟

هلل.(1)« يفهللتحياهللبطريقةهللصحيحةهللخاليةهللمنهللالتعقي 
هللتهلل هللالمالادفاتهللالعاهللضة هلليكنهللمن هللاألمعهللهلللت عاليهللهذه

هلل انتهلل هللبأ هللاإل،و   هللإل  هللأخذتهللبي يهللحذيفة  ماهللهلل-التي
فيهللالح يثهللهللتحقيقاًهلللمعسعدهللا،هللسو هللل انهللالنبيهللهلل-يرىهلل

هلل هللامنهلل»الق ،ي: هللذهللاساً  هللتقربتهللإلي  هللقبراً هللتقر هللإلي  امن
هلليمشيهلل هللإلي هللأقبأ هللاإذا هللباسًا  هللإلي  هللتقربت هللذهللاساً هللإلي  تقر 

هللإلي هللأهرال هلل.(2)«أقبوتج
هللةهللإل هللجامعت هللاأهو هللبغيرهللالعج هللالذيهللذهنسادهللحذيف

هللسو هللسقن هللنمرتج هللإل هللإذهلل هللب  تغيرهلل،وع   هللبأهللانقونهللهللأ،اً
هلل  أهللقينهللحعل هللتب لت هللبأهللحت هللموب   هللفق هلل انتهلللحمةج
إ،وم هللسومًةهللفاهللقةهللفيهللتاهللي  ؛هلل ي رتهلل أهللقينهللفيهللحيات هلل

أ،رتيهللاأص قائيهللاج ااهللفرصةهللحقيقيةهلللمعرفةهللاإل،و  هلل»
                                                 

 (.39(هللالمال هللهللال ابمهلل هللصهلل)1)

 (.2675)(هللأخرج هللم وتهللاهلل2)
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هلل  يفهلل ي رهللاإل،و هللأ،وع هللحياتيهللنحعهللاألفضأ هللفق هللهللأاا
هللا اناهلل هللالحياا  هللفي هلللريقتي هللأحبا هللفق  هلل  هللالعال ين خالعصاً
هللا انتهللأميهللتعقمنيهلل يعدانهلللعهللأصبحهللأخيهلل]م وي[هللم وماً 

هللم ومة[ هلل.(1)«لالواهللالفجرهلل]هلل تهللأنهاهلل يرج
انت اب هللإل هللاإل،و هلل هللفحيااهللحذيفةهللهللاإل،و هللرتلق هلل ي هلل

هللادسانهلًل هلليكن هللاهلللت هللقبأهللأجع هلل  هللحالي  هللبين هللحذيفة هللقاهللن ق 
هلل هللفعج : هللأقعرهلل»ابع هللاإل،و   هللبينهللالويأهللاالنهاهلل  هلل ما فرقاً

هللاآلنهلل هللأنمرج فحهللىهللاثنينهللمنهللأسزهللأص قائيهلليقضيانهللحياتيهماهللفيهللال جن:هللأنهللاإل،و هللق هللأنقذنيهللمنهللال قع هللفيهللالهااية 
هللالعالهللفضأهللا،هلل هللال رقة  هللااآلخرهللبتهمة هللالقتأ  ااح هللبتهمة

هلل هلللق هللأنقذنيهللاإل،و  هللهلل– انهللقكهللبهلل-سويهلللكنتج معهما 
 ماهلليجنتشأهللالمشر هللسو هللالغرقهللفيهللخضتهللالمحيطهللتتقاذف هلل

هلل.(2)«أمعا هللالشراهلل؛هللبع هللضياكهلل أهلل مال هللبالنجاا
تعقهللإل هللالعمأهللالتبشيريهلل ق ي ؛هللحذيفةهللالذيهلل انهللي

هللأفضأهللمماهللتمن  هللإذهللجعو هللمنهللال سااهللإل هللهلل تن ا،هللل هللق هللاً
ا،هللأ  رهللمماهلل نتهللألوب  هللأسطانيهلللق هللأسطانيهلل»دين هللالعميتهلل

هللمنهلل هلللك ير هللاإل،و  هلللشراهللحقيقة هللليهللالفرصة هللاهيح الق هللا 
اق هللنشطهللفيهللال سعاهللإل هللهلل(3)«النار هللاهذاهللأمرهللي ع نيهللج اًهلل

هلللعاح هلل هلله اية هللمشعأ هللفكان هللاأص قائ   هللجامعت  هللفي ا،
هللاسشرينهلللالبًاهللمنهلللو هللجامعت .

                                                 
 (.37(هللهأهللتعر هلللماذاهلل يرتهللدينهلل بائي؟هللحذيفةهللسب هللالرحيتهلل هللصهلل)1)

 (.39(هللالمال هللهللال ابمهلل هللصهلل)2)

 (.43(هللالمال هللهللال ابمهلل هللصهلل)3)
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هللاإل، هللالتربية هللفي هللالماج تير هللدهللا،ة ومية هللأ مأهللحذيفة
هلل هللسا  هللمنذ هللال ععدية هللالعربية هللالمموكة هللفي  هلل1985اسمأ

هللجاننهلل هللإل  هلل،تريتهلل  هللاال هللبمعه  هللاإلنجويزية هلللوغة أ،تاذاً
هللإل هلل هللالم ومة هلل ير هللالجاليات هللدسعا هللفي هللال سعي سمو 
اإل،و  هلل ماهللق  هللبرنامجهلل ناديهللالشبا  هللال سعيهللفيهللالقنااهلل

هللال ععديةهللال انيةهللم اهللتربعهللسو هللسشرهلل،نعات.
هلل هللحذيفة هللزاهلل هللسا  هللصيف هللال الهلل1990في هللمن هللس داً  

اإل،وميةهللالفقيراهللفيهللأفريقيا هللاالوعهللسو هللجهعدهللالجمعياتهلل
االبع اتهللالتبشيريةهللالتيهللت ته  هللبنشالهاهللأبنانهللالم ومين؛هلل
هللتضمنتهلل هللنشرا هللاأص هلل هللالهائوة  هللالمالية هللق هللاتها م تغوة
هللال هللارهللالم تفاداهلل هللاسن هللالزياهللا  هللهذه هللسن هللمفالوً تقريراً

هللمنها.
هللالمش هللسب هلللكن هللحذيفة هللال اسية هللحياا هللفي هللاأل بر راك

هللهلل؛الرحيت هللفيهللتق يتهلل1991 انهللفيهللسا  ه ه هللبذلهللجج هللفق    
اإل،و هلللومجن ينهللاألمريكيينهللالمشاهلل ينهللفيهللحر هللتحريرهلل
هللمع كرهت هلل هللداخأ هلل بيرا هللثقافية هللخيمة هللاأقا  الكعيت 
هللالضبا هلل هللمن هللالمئات هللإليها هلليتعاف  هللمحطة هللإل  تحعلت

نهللأ،ئوتهتهللحعلهللاإل،و  هللاالجنعدهلليعمياً هلليجينهللحذيفةهللس
هللالقر نهلل هللمعاني هللتراجت هللايعزك هللالمحاضرات  هللسويهت ايوقي

هللفاستنمهللاإل،و هلل هللهلل-الكريت  أ  رهللمنهللهلل–فيهللخيمت هللالمباهلل ة
هلللتهللهلل6500 هللالذين هللاأللع  هللسو  هللسواا هللضابط؛ هللأا جن ي

هللدسايةهلل هللسن هللبعي اً هللسوي  هللتعرفعا هلللكنهت هللاإل،و ؛ يعتنقعا
هللس هللتكذ  هللفتئت هللما هللالتي هللاإلسومي هللاإل،و هللالتضويأ و 
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هلل.(1)اتعتبرههللمال هللهللالشراهللهللااألخطاهلل
ايضر هللحذيفةهللم االهلًللهذههللالشنشنةهللاإلسوميةهللالمغرضةهلل

 هللحيثهلل«لاهللدهللاألهللاااهللالشريرا»بذ رهللفيوتهلل،ينمائيهللسنعان هلل
هلليش اهلل هللاهع هللالم ذن هللصعتج هللاالعنف هللالذسر هللمشاهَ  هللافم
هللإل هلل هللب كينة هللفيغ ا هللالم وت هللي مع  هللالذي هللاألذان بكومات

هللليعب هللا،  هلل﴿بيت هلل،وع   هللايقع ِ  هلل  ۅ ۅۉ ۉ   ه

ې ې ې ې ىى ائ ائ ەئەئ وئ 

هللوئ ۇئ ۇئ  هلل)العنكبعت: هلل45﴾ هللفحيهللسوقة معاقرهللهلل–(؛
هلل هللالهللهلل-المنالفين هللفيوت هللفي هللالقتأ هللامشاه  هللاألذان هللبين تربط

هللمنهلل هللنمعذ  هللإنها هللالم ومين؟  هللاال هللاإل،و  هللسن يتح ر
التيهللت ته  هللت عيفهللالنارهللمنهللهلل«اإل،ومعفعبيا»ه تيرياهلل

هللن هللاالحيوعلةهللدانهللتعرفهتهللسو هللحقائق .اإل،و هللإلبعادهتهللس
هللن حلهللا،هللال ومةهللااله ايةهللاال باتهللسو هللاإليمان.

هلل
هلل

هلل* * *

                                                 
 (.67(هللالمال هللهللال ابمهلل هللصهلل)1)
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 فليفرد هوفمان( مراد ) الدكتور 
هلليفو هللألمانياهللفري هللهعفمان  هلل،فير هللالمعاهن  هللجأهللمتع د

هللمجالهلل هللفي هللاال بير هللالمغر   هللثت هللالجزائر هللفي الم ضر 
هلل هللالمعوعماتهللفي هللق ت هللام ير هللالنعاي  حوفهللالناتع هللال فاك

هللال  تع هللحاصأهللسو  هللأيضاً هللفيهللالحقعقهللمنهللجامعةهللاهع هللاه
هلل هللباهللسًاهللميعنيظ  هللام لفًا هللمعهعبًا هللمفكرًا هلل عن  هللإل  إضافة

هللامحاضراهلًلمتميزاً.
  هلل1931فري هللهعفمانهللفيهللألمانياهللسا هلليال  تعهللهللفوال هللهلل

هللماهللياناهلل هللجماسة هللإل  هللاانتم  هللنالرانية  هللبيئة هللفي انشح
هلل هللاأل،بعسية هللكانهللمنهللالمعاهبفالكاثعليكية  ينهللسو هلللقاناتها

هللهجرهاهلل هللما هلل،رسان هلللكن هللالم يحية  هللبمعتق اتها االم منين
هللالعقأهلل هللمع هللاتناقضاتها هللمعتق اتها هللف اد هللل  هللتبين هللما بع 

هللاالمنطمهللاالفطرا.
هلليقين هلل هللسمقت هللإذ هللأفادت ؛ هللالنالرانية هللمع هللال ينية تجربت 
هللمنهلل هللال ينهلللإلن ان  هللالعحيهلل هللاضراهللا بعجعدهللا،هللاحتمية

هللتنجح هللأن هللايكمنهللهلل ير فيهللحأهللإقكالهللمهتهللسن هللهعفمان 
فيهللتح ي هللماهيةهللال ينهللالحمهللمنهللبينهللاألديانهللالتيهللت ينهللبهاهلل

هللالكياناتهللاإلن انية.
 ادهللأنهللينهيهللهلليتعرضهللهعفمانهلللحادرهللمراهللهللقباب فيهلل

م أهللهذاهللالحادرهللالهللينجعهللفوفري هلل هلل»حيات  هللقالهللل هللالطبين:هلل
خرهلللكهللياهللسزيزيهللقيئاهلًلخاص  .(1)«اًهللج اًهللمن هللأح هلل هللاإنهللا،هللي  

                                                 
 (.21-20اإل،و هلل ب يأ هللمرادهللهعفمانهلل هللصهلل)(هلل1)
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هللإبانهلل هللاإل،و  هللسو  هللالتعر  هللفي هللهعفمان هللهللحوة ب أت
هلل هللفيهللسا  هللفيهللالجزائر هللاأللمانية هللفيهللالقنالوية  هلل 1961سمو 

هللبعخهلل هللاهللأى هلللها  هللالفرن ي هللاال،تعماهلل هللسه  هللفي اذلك
قكوتهللهذههلل»المجازهللهللفيهللبو هللالمويعنهللانالفهللقهي  هللاق هلل

العقائعهللالحزينةهللخوفيةهللأالهللاحتكاكهللليهللسنهللقر هللباإل،و هلل
هللالجزائريينهللالم هللتحمأ هللالحمتهللم ى هللالق  عيشهلل]العاقع[ 

هللبحنهتهلل هللايقينهت هللهللمضان  هللفي هللالش ي  هللاالتزامهت آلالمهت 
،ينتالران هللا،وع هتهللاإلن انيهللا،طهللماهلليعانعنهللمنهلل ال  هلل

هلل.«ا نتهللأدهللكهللأنهللل ينهتهللداهللاهلًلفيهلل أهللهذا
هللفاقتن هلل هلللإل،و   هللال اهلل هللا،تكشا هللهذا هللهعفمان اأهللاد

أسر هلل يفهلليفكرهللايتالر هللهلللكي»ن  ةهللمنهللالقر نهللالكريتهلل
هلل تابهت؛هلل هللأقرأ هللب أت هلللو هشة؛ هللالم يران هللال كان ه الن

هللذلكهللالحين هللمنذ هللقرانت  هللأتعقفهللسن هللالت هلل،رهللهلل«القر ن  إن
ۓ  ﴿نهللاثباتهتهللمكنعنهللفيهللقعل هللتعال :هلليصبرهللالجزائري

هلل.(1)﴾ۓ ڭڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ 
هللل هللهعفمان هللقرانا هلللبثهلللعيوهلًلخول هللالكريت هللالقر ن  عهلل

﴾ هلل يةهللهلل هاهللتعاهللضهللی ی ی ی جئ  ﴿مأهللقعل هللتعال :هلليتح
 أهللمعتق اتهللالم يحيةهللالتيهلل انهلليعتق ها؛هللإذهللهيهللتنفيهللمب أهلل
هللابذلكهللت حخهللمعتق هلل هللاأحفاده  هلل د  هللالذننهللبينهللأبينا اهللاثة

أنهللا،هللمكنهللاليهعدهللمنهللهلل- ذباًهللهلل-الكفاهللاهللالكن يهللالذيهلليزستهلل

                                                 
هللمرادهللهعفمانهلل هللصهلل)هلل(1) هللاانمرهللاإل،و هلل33-32الطريمهللإل هللمكة   ب يأ هلل( 

 (.32صهلل)
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صونهللالم يحهللليكفرهللخطاياهلل دَ هللابني  هللاهذههللاآليةهللأيضاهلًلتزي ِفهلل
عتق اتهللالتيهللصيغتهللحعلهللفكراهللال وصهللالكفاهللي؛هلل أهللالم

 تحلي هللالم يحهللاالقعلهللبحن هللااح هللمنهللثالعرهللأق ر هللات انلهلل
ا،هلليتعذ هللمنهللأجأهللاإلن انية؟ هللأمرهللفميعهلل»هعفمانهللم تنكراً:هلل

هلل.(1)«امراكهللاتج يفهلل]أيهللزن قة[هللاإهانةهللبالغة
هللأنهلل هللالجزائر هللفي هللتجعال  هللأثنان هللهعفمان هللنمر هلللفت  ما

هللفتيا هللمن هللالك يرين هلليحفمعن هللالبربر هللهلل–ن هللأاهللهلل- يباً القر َن
هللأجزاَنهللمن ؛هللهلل تهللأن هللبغيرهلللغتهتهللاألمازيغية.

هللحفظهلل هللهع هللحينذاك  هللهعفمان هلليره هلللت هللمما اأسجنهللمن 
هللامنهلل هللالكريت  هلللوقر ن هللالعربية هلليفهمعن هللال هللالذين الم ومين
هلل هلل هلللكتاب  هللا، هللحفظ هللسو  هللداللت  هللسمت هللسو  هلليقف هللأن أهللاد

 هللهأهلليمكنكهللأخيهللفويجر هللحفظهللمقطعهللفيهلللغةهللالهلليفهمها
هللصفحةهللبالوغةهللاليابانيةهللأاهللالرا،ية هللأاهللهللالقاهللئ الكريتهللحفظج

هلل يرهاهللمنهللالوغاتهللالتيهللالهللتعرفها؟
المحطةهللال انيةهللفيهللاجتذا هللهعفمانهللإل هللاإل،و هلل انتهلل
هلل ثاهللهلل هللاهللأىهللجمال هللأ،بانيا  هللزاهلل هللفق  هللاالجمال  هللبالفن الَع 

هللخطعل هتهللازخاهللفهتهللفيهللالم اج هللالم ومينهللالتيهللنقشتها
هلل»هللقالعهللاال هللمعماهللية هللأسمال هللفيهللهلل-ألهمتني هللالحمراِن م أ

هلل هللقرلبة هللفي هللالكبير هللاالم جِ  هللإفرازهللهلل– رنالة  هللبحنها اليقيَن

                                                 
هلل1) هللصهلل)( هلل  هللهعفمان هللمراد هللمكة  هللإل  هللهعهلل38الطريم هللاال وصهللالكفاهللي  )

هللتكفيرًاهلل هللالالوين هللسو  هللمات هللالم وص هللالم يح هللبحن هللالنالراني اإليمان
هللالتيهلل هلل د  هللأبينا هللمنهللذننهللب بنهللخطيئة هلللحقنا هللمما هلللنا هللات ويالاً ل طايانا 

 نتعاهللثهاهللالحقاهلًلسنهلل،ابم.
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هلل.(1)«حضاهللاهللهللاقيةهللهللفيعة
هلله يةهلل هللميوده هللذ رى هللفي هللالك ن هلل هللالبن  هللهعفمان ق   

هلل هلل  هلل ريبة هللضم هللأه اه هللم تالراً هللفيهللبح اً هللقناسات  هللخوصة ن 
هللسق هللإلي  هللأاصو  هللبما هللاالفو فة؛ هللافطرت  هللال ين هللاضميره و 

هللم يرهاهلل هللفحخبره هلللطباست   هللنشر هللداهلل هللإل  هللالبحث هللهذا ادفع
هللبماهلل هلل انهلليعتق  هللإذا هللم ومًا الم وتهللبحنهلل اتنهللالبحثهلليعتبر
هللمعتق اتهلل هللمع هللمتعافقاً هللجموت  هللفي هلل ان هللفق  هللفي    تن

دهلل هللفو فيهللإل هلل»اإل،و  هللاق هلللبع هللالحقاًهللتحتهللسنعانهللهلل
هلل.«اإل،و 

هلل هللبأ»يقعلهللهعفمان: هللإهلل نتهللل نعات  هللل لعقعدهللمنجذبًا
هلل نتهلل هلللع هلل ما هللأفكاهلله  هللأِلْفتج هللألنني هلل المغنالي   اإل،و 

لق هللاج تهللأنهللاإل،و هللأصف هلل» هللايقعل:هلل«سايشت هللمنهللقبأ
هلل هللب تهللليهللمقعالتج هللالق  هللتق مي  هللتالعهلل  هلل،  اأب طهللتالعهلل
هللج اً؛هلل هللمنطقيًة هللاألخوقية هللادسعت ج هللامبادئ ج هللالجعهريةج القر ن

هلل هللأدن  هللت ااهللني هللتع  هلللت هللإن  هللمحم هللحت  هللنبعا هللفي قكعك
هلل.(2)«ملسو هيلع هللا ىلص

لقد هللاقفدتهللخدولهللهدذاهلل»ايو صهللهعفمانهللبح  هللالفو في:هلل
الجه هللسود هللأنهللالمعقدفهللالفكدريهللالنمدعذجيهلللمعتندمهللالوأدهلليدةهلل
اإللحدداديهلليفتقددرهللإلدد هللالددذ ان هللاأنهللاإلن ددانهللالهلليموددكهللبب دددالةهلل
الهددراَ هللمددنهللات دداذهللقددراهللهللباإليمددان هللاأنهللخوددمهللالكائندداتهللالتدديهلل

                                                 
 (.35 هللصهلل)هللالطريمهللإل هللمكة هللمرادهللهعفمانهلل(1)

 (.39هلل-30المال هللهللال ابم هللصهلل)هلل(2)
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اأن هللمماهللالهللقدكهللفيد هللهنداكهللأسمدتهللتعج هللحعلناهللهعهللأمرهللااضح هلل
اهكدذاهللأدهلل دتهللان جا هللممكنهللبدينهللاإل،دو هللاالحقيقدةهللالكويدة هلل

فديهللخطدعاهللاهللانهللهلل-أننديهللقد هللأصدبحتهللهللهلل-هللهللاق هللهزتنديهللالحقيقدةهلل-
هللم ددوماًهللهلل-هللهللبددذلكهللادانهللأنهللأ ددعنهللااسيدداًهللهلل بددالر تهللمندديهللى؛األخددر

 هللالتهللتبمهلل،عىهللخطعاهللااح اهللأخيدرا هللاهديهللبمشاسريهللافكري
بالشدددهادتينهللفددديهللالمر دددزهللهللنطقدددت..هللهللهللمياًهللأنهللأسودددنهللإ،دددوميهللهلل،ددد
ااختددددرتهلللنف دددديهللمددددنهللبددددينهللاأل،ددددمانهلل..هللهللهللاإل،ددددوميهللبكعلعنيددددا

هللهلل..اًهللم دددومهللهللهللاليدددع هللأصدددبحتهللمندددذهللهلل..هللهللاإل،دددوميةهللا،دددتهللمدددرادهللفريددد 
ا ددددانهللذلددددكهللفدددديهللصدددديفهللسددددا هللهلل(1)هلل«...هللاهكددددذاهللبوغددددتهللمددددرادي

هللهللهلل .1980
هللديناًهلل هلللي  هللاإل،و  هللأن هللإل  هللقرانه هللهعفمان هللمراد اينب 

البشرية هللبأهللهعهللإهللرهللاألنبيان هللنبياًهللتوعهللنبي هللاأن هللج ي اًهللسو هلل
هللقبأهللأنهلل هللال و  هللسي  هللسوي  هللإلي  هللدسا هللالالادقهلللما االمت اد
هللمنهللانحرافاتهللاتغييراتهلل هللأدخو  هللما يج ِخأهللبعل هللسو هللدين 

هللالهللم يحيينجذهلليةهللجعوتهللالنالاهللىهللبعل يين هللايرىهللأنهلل؛  
اإل،و هللي طعهللبالنالرانيةهللإل هللأصوهاهللالالحيح هللاأن هلليعقفهاهلل

هلل.(2)و هللهللجويهاهللمنهللج ي ؛هللبع هللأنهلل انتهللتقفهللسو هللهللأ،هاس
هللهعفمان هللاختاهلل هللاإل،و هلللق  هللألن  الب يوةهللهللالحيااجهلل» 

هللهلل ههلل هللاإذا هللصوحيت   هللتنقضي هللاال هلليبَو  هللال هللأب ي بمشراك
ههللزمانهللهللفهعهللأيضاًهللهللالبعخهللق يماًهلل ح يثهللام تقبوي  هللالهلليح  

االهللمكان هللفاإل،و هلللي هللمعجةهللفكريةهللاالهللمعضة هللايمكن هلل
                                                 

 (.74-73اإل،و هلل ب يأ هللمرادهللهعفمانهلل هللهللصهلل)هلل(1)

 (.125 هلل60المال هللهللال ابمهلل هللصهلل)هلل(2)



- 214 - 
 

هلل«.راهللاال،تم
هللم لفاتهللمتميزا هللاإل،ومية هللمرادهللهعفمانهلللومكتبة  هللق  

هلل هلللها هللاسنعن هللاإل،و   هللسن هللبذ رياتهللمتفرقة )يعمياتهللب أها
 تنهللتجربت هللفيهللاالنتقالهلللإل،و هللفيهلل تاب هللم وتهللألماني( هللا

هللاإل،و هلل هللم تقبأ هللسن هلل تاب  هللأنجز هلل ما هللمكة( هللإل  )الطريم
هلل.(2000)اإل،و هللسا هللبعنعانهلل
هللأهللكتا الهللاأما هللاألا،ا هللالذي هللفي هللاا،عة هللضجة ثاهلل

هلل تاب  هللفهع هللاأللمانية  هللاالحزبية هلل ب يأ(هللاإلسومية  هلل)اإل،و 
هلللو وصهللمنهلل هللالبشرية هللاألمأهللالذيهللترقب  هللاإل،و  اهللأىهللفي 
هللسمعمًاهلل هللالعالت هللي تنقذ هللالذي هللالب يأ هللاهع هللا الالها؛  المها

هللالشيعسيةهللااأاهلل هللالمفو ين هللالنمامين هللنك  هللمن هللخالعصًا با
هللف هللاالرأ،مالية  هللأصبحتالشعع  هلل الغربية هللام منة نهللأمعقنة

هللالراحية هللاحتياجاتهت هللإقباك هللفي هللفشوت هللالغربية  هلل الحضاهللا
هللبشري هللالك ير هللمنهت هللأ وت هلللاحنة  هللحرا  هللفي هللاهلًلاأدخوتهت

هللاهلًلامادي هللا أهللذلكهللي    أنهلليتحعلهللالم يحيعنهللإل هللهللإمكانية 
هللنجح هللإذا هللم اج  هللإل  هللالكنائ  هللتتحعل هللاأن  م ومين 

هللالالحي هللالالعهللا هللتق يت هللفي هللإل،ومهتالم ومعن هللفالنعهللهللهللحة  
هلليحتيهللدائماهلًلمنهللالشرق.

هلل هللفيقعل: هلللإل،و  هللالم تقبأ هللهعفمان االهلل»اي تشر 
مأهللالبعي هللالرؤيةهللأنهلليرىهللالزحفهللاإل،وميهللحي ف هللسو هللالمت

هللديناهلًل هللالنتشاهلله هللممك ناً؛ هللم يطرًا هللاالعشرين هللالحادي هللالقرن في
هللخياهللاهلًل هللنف   هلليطرا هللال هللاإل،و  هللإن هلل.. هللالبشر أل وبية
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هلل.(1)«الغربيةهلل..هللإن هللبالفعأهللهعهللالب يأهللالعحي لومجتمعاتهلل
افيهلل تنهللهعفمانهللالماتعةهللالهللي خرهللجه اًهللفيهللالتعريفهلل
هللفي هلل هللالطاسنين هللقانئي  هللدسااى هللاتفني  هللسن  هللاالذاد باإل،و 
هللبانتشاهللهلل هللبهتانهت هللالتهت هللهذه هللمق مة هللافي هلل  هللابهتاناً زاهللاً
هللبينهلل هللإقاستها هللجرى هللفرية هللاهي هللال يف  هللبح  اإل،و 

هاهراهلل،رسةهللانتشاهللهللهللدهتهللسنهللاإل،و هللاتعويأالغربيينهللإلبعا
هللالعالت هللفي هللتعال :هللاإل،و  هللبقعل  هللابت اًن هللهعفمان هللايردها  

فاإل راههللي سعهللإل هللالنفاق هللاا،هلليمقتهلل» هلل﴾ی جئ حئ مئىئ ﴿
هللفيهلل هللالمععل هللا ان هللبالنيات  هللاألسمال هلل انت هللإذا النفاق 
الالواهللااإليمانهللسو هللالقون هللاالهلليمكنهللأنهللي تكرههللأح هلل

هللالمكرههللاهعهللفيهللداخو هللهللسو هللذلك هللفإن األفعالهللالتيهلليحتيها
هللافخهلللها؛هللالهللي ا هللسويها هللبأهللالهللفائ اهللمنها هللاالهللحاجةهلل،هلل

هلل هللالنبي هللسومنا هلل ما هللاإلخوص هللهع هللفال ين هلل (2)«ملسو هيلع هللا ىلصبها 
هللاالبيانهلل هللالحجة هللب يف هللاإل،و  هللبانتشاهلل هلللقعل  اي ت ل
ب خعل هللإل هللبودهلللتهللي خوهاهللجن يهللم وتهلل ال نغالهللاماليهلل

 هللفق هللأ،وتهلله النهللا يرهتهللضمنهللهلل(3)يجيرياا اناهللاتشادهللان
هلل هللهعفمان هللي مي  هلل»ما هلللإل،و  هللالعفعي هللاالنتشاهلل هعهلل]الذي[

هللالفطراهلل هللدين هللاذلكهللألن  هللالتاهلليظ  هللسو هللمر هللمنهلل،مات  ،مة
لهللسو هللقونهللالمالطف  هلل.(4)«هللملسو هيلع هللا ىلصهللالمنز 

                                                 
 (.20اإل،و هلل ب يأهلل هللمرادهللهعفمانهلل هللصهلل)هلل(1)

 (.119المال هللهللال ابمهلل هللصهلل)(هلل2)

 (.22المال هللهللال ابمهلل هللصهلل)هلل(3)

 (.113صهلل)هللهلليعمياتهللألمانيهللم وت هللمرادهللهعفمانهلل هلل(4)
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اأماهللاتها هللاإل،و هللبالتعالنهللفيكذب هللهعفمانهللبالمقاهللنةهلل
ةهللمعهللتوكهللالتيهللتتبعهللبينهللتاهلليظهللاااقعهللالمجتمعاتهللاإل،ومي

هلل هللالتيهلل يرهت  هللالبود هللفي هللالكنائ  هلليه معا هلللت فالم ومعن
هلللعيوة هلل ماهللفيهللمالرهللاالشا هللهللدخوتهللتحتهلل،وطانهت دهعهللاً

 هللفالت امحهللمزيةهللالم ومينهللالتيهللاناتر يا هللا يرهاهللمنهللالبو 
هلل.ملسو هيلع هللا ىلصأهلل،اهاهللالقر نهللالكريتهللا،نةهللنبي هلل

افيهللمقابو هلليت انلهللهعفمانهللسنهلل،رهللاختفانهللالم اج هللمنهلل
هلل.(1)األن ل هللااليعنانهللاالالر هللبع هللخرا هللالم ومينهللمنها
هللن حلهللا،هلللناهللالو  تعهللهللهعفمانهللال باتهللسو هللدين .

هلل
هلل

* * * 

                                                 
 (.22انمر:هللاإل،و هلل ب يأهلل هللمرادهللهعفمانهلل هللصهلل)هلل(1)
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 القس إسحاق هالل مسيحة

ال هللإ،حاقهللهولهللم يحةهللهلل فيهللأاا،طهللالقرنهللالعشرين
هلل هللالكنانة هللمالر هللتوعيثهللفي هللفي هلل،بباً هلل انا هللنالرانيين ألبعين

هللالتي هللالنارهللسويهللالفطرا هللاهفطر هللا،هللاتعميم  هللها  يهللتعحي 
هللالالغيرف هللالمعلعد هللقون هللفي هللاإليمان هللجذاا مال اقًاهللهللحلفآ

 أهللمعلعدهلليعل هللسو هللالفطرا هللفحبعاههلليهعدان هللأاهلل»هلل:ملسو هيلع هللا ىلصهلللقعل 
ينالران هللأاهلليمج ان  هلل م أهللالبهيمةهللتنتجهللالبهيمة هللهأهللترىهلل

 أيهللتعل هلل،ويمةهلل يرهللمقطعسةهللاألذنهلل.هلل(1)«فيهاهللج سان
الم يحهللمنهللدانهللا،هللهللنشحهللإ،حاقهللسو هللالنالرانيةهلليعب هلل

تعال  هللاب أهللب هللا،ةهللالعوع هللالكهنعتيةهللفيهللم اهللرهللاألح هللثتهلل
هللمرحوةهلل هللإل  هللاصأ هللحت  هللبيرات هللفي هللالوهعت  وية
هللقمارهللإل هلل هللالكهنعتهللمن هلل،وك هللفي هللاترق  هلل  الماج تير
هللفيهللالكني ة هلل هللقبأهللأنهللينالهللأهللفعهللالمناصنهللالقيادية ق ي  

هللالم الهللالم يحي هللاهللئي اًهلل هلللكني ة ف ريًاهللهللفق هللأضح هللهللاسياً
هلل.لجمعياتهللخوصهللالنفعرهللالمالريةهللبحفريقياهللا ر هلل ،يا

هللالكن ية هللحيات  هللاهلل هاهللهلل فيهللبا عهللا هللإ،حاقهللالتعهللاا  قرأ
هللإالهلل هلليفعوها هللال هللالتي هللالقبائح هللاتن نهللإليهت تنتقصهللاألنبيان 

هللفتتهت هللالبشر  هلل هللهللنعحاًهللهللح الة هللبالزنا هللادااد هللال مر  بشر 
هلليم هللهأ هلليت انل: هللفكان هللاألصنا   هللبعبادا هللأنهللا،ويمان كن

هللاألنبيانهللبم أهللهذههلل يكعنهللاألنبيانهلل ذلك؟هلل يفهللتتهتهللالتعهللاا
هلل هللماهللاالرزايا؟ هلل ان هلللع هللهلل،الت  هللإلبوغ هلله الن هللا، هللير،أ هأ

                                                 
هلل(.2658( هللام وتهللاهلل)1385(هللأخرج هللالب اهلليهللاهلل)1)



- 218 - 
 

هللتقعل هللالتعهللااهللحقاً؟
إنهللأح اًهللمنهللالنالاهللىهللالهلليرض هللباتها هللهللاسيهلل ني ت هللأاهلل
أ،قفهللبودههللبم أهللهذههللالقبائح هللبأهلليرىهللنالاهللىهللالكاثعليكهلل

هلل م هللالكني ة هللبابا هللالفاتيكانهللاألالهللسا هللسالمة هللمجمع هللقرهلله ا
هللابابعاتهتهلل1870 هللالنالاهللىهلللق  هت هللفهأهلليكعنهللاختياهلل هلل   

هلللهلِل هللاهلل،و ؟ هللألنبيائ  هللا، هللاختياهلل هللمن هللفيهتهللهللتهلَلأفضأ هلليقبوعن ال
هللالقعلهللال نينهللالذيهلليرضعن هللفيهللأنبيانهللا،هللالكرا ؟هلل

هللاحاقاهتهللصوعاتهللهللبيهللا،وم هللسويهت.
 هللاهيهللأ،ئوةهلل  يراهللتوجوجتهللفيهللأسماقهللفطراهللإ،حاق

تالرعهللهللافضةهللن بةهللالقبائحهللإل هللأنبيانهللا، هللأ،ئوةهللتبحثهللسنهلل
هلللونارهلل هلللق هلل انهللالق هللإ،حاقهللمعوماً جعا  هللاالهللمجين 
هلليجينهللس هللسمن هللباح ًا هلليتوعى هللاهع هلليعومهت هللالكني ة  هللنفي

هللتفوحهللفيهلل هللالت هللناهري   ها هللالتيهللالهلليفاهللقهللليفج هللالفطرا أ،ئوة
هللأ  قتهللسوي  هللالتي هللالطائوة هللاألمعالج هللالم ها لشرانهللهلل بحها

قكع  هللات اؤالت هللالتيهللأقضتهللمضاجعهللهللجالهللالكني ةهللمنهلل
هللحعل .

هلل هللسا  هللألراحت هللهلل  1979في هللإ،حاق هللالق  ب أ
هللفغوبت هلل هلل هلل  هللالقاهرا هللفي هللاإل ويريكية هللالكوية هللفي لوماج تير
هللالنالعصهلل هللداللة هللإل  هللببح   هللاتعصأ هللالبح ية  المعضعسية
هللالم يحهلل هللي مي  هللقاد  هللبنبي هلل هللالبشاهللا هللسو  اإلنجيوية

أاهللالفاهللقويط( هللاهيهلل ومةهلليعنانيةهللتعنيهلل)الذيهلل)بيرا وعت هلل
فيماهللهللل هللحم هلل  ير( هللفق هللهللأىهللقهاداهللااضحةهللبنبعاهللالنبيهلل

هللال و  هللسوي  هللالم يح هللإل  هلليعحنا هللإنجيأ هللمألهلل»هلل:ن ب  ق 
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هللأنهلل هلللكت هللخير هللإن  هللالحم: هلللكت هللأقعل هلللكني هللقوعَبكت  الحزنج
هللالمعزيهلل)الفاهللقويط( هلل هلليحتيكت هللأنطومهللال هلللت هللإن هللألن  أنطوم 

هللالكنهللإ هلل«.أهلل،و هللإليكتهللنهللذهبتج
فضتهلل هللفرج هلل  هللمعضعسيت  هللثمن هللهول هللالق هللإ،حاق دفع
هللااتجهتهلل هللاالم ابرا  هللالجه  هللمن هلل،نعات هللأهللبع هللبع  هلل،الت 

هلل هللفتئهللهللال  يفةهللالفريةاهيهللنف هللبال بأهللاالجنعن  التيهللما
أهأهللالضولهلليِ معنهللبهاهللدسااهللالحمهللفيهلل أهللسالرهللامالر هلل

هللفتطابقتهللأقعالهت ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ  ﴿هلل:تشابهتهللقوعبهت

﴾هللٺ ٺٺ ٿ ٿ ٿ ٿ    پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ پ
هلل(.53-52)الذاهلليات:هلل

  هللهلليع هلل1978 ادرهللمنهللالشهرهللال امنهللمنهللسا هلليع هللالال
هلل هللف ماهللهعهللجال هللفيهللالحافوةهللب ياب هللنيبالهللين اههللإ،حاقهللأب اً

هللفامت تهللي هللهلل؛الكن ية هللإ،ومية  هلل تباً هلليبيع هللصبي هللإليها صع 
هللسوي هلل وبا هلل خر  هللا تاباً هللست  هللجزن هللمن  هللليوت  هللالق هلللتشتري  

 هللفيهللتا،تعقفافضعل هلللوقراناهللفيهما هللهلل افعةفوتهلليق هللهللسو هللم
هللأسماقهلل هللاتهز هللااضحاتهللتنقخهللأهلل انهللسقي ت  القر نهلل يات 

پ ڀ    پ پ پ   ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ ﴿هلل:اج ان 

هلل)،عهللاهلل ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ڀ ڀ ڀ ﴾
هلل.اإلخوص(

هللمنهلل هللمعلعد هللاهع هللإلهًا هللالم يح هلليكعن هلل يف فت انل:
هللامرأا؟هلل
تا هللإل هللالطعا هللاالشرا  هلل يفهللي منهللبحلعهيةهللمنهلليحا
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هللاالهلل هللخوق   هللحعائج هلليقضي هللالذي هللالالم  هللا، هللمع فيشر  
هلل؟يحتا هللإل هللأح هللأاهللقين

هلللتهللاهلل هللالذي هلل، هللام ااات  هللالم يح هللبحلعهية هلليقعل  يف
هللأاهللال ؟هللهلليكنهللل هلل فع هلل

هللحيااهلل هللفي هللال اني هللاإلخوصهللالمشعأ هلل انتهلل،عهللا لق 
هللل هلل هلل،ببت هللالتي هللاأ،ئوِتها هللالفطرا هللن ان هللبع  هللإ،حاق الق 

هلللك يرهللمنهللالمشكوتهللداخأهللالكني ة.ا
هللالكني ة هللفي هللسمو  هللماهللهلل خول هللالفطري هللفخهللضميره

ي م هللباالسترا هللالكن ي هللحيثهلليعتر هللالمذننهللبينهللي يهلل
هللل  هلل هللالذننهللا فرانًا هللمن هللالق هللبرانا هللفيمنح  هلل  الق هللبذنب 
 انهلليت انل:هلل يفهللأ فرهلللآلخرينهللاأناهللأحتا هللإل هللمنهلليغفرهلل

هللا هللإل هللالح  هللهللخيالة هللهأهللالجنة لذيهللي تطيعهلل اهنهللفيهلللي؟
 ني ةهللماهللأنهلليمنحهاهلللمنهلليشان؟هللأ،ئوةهللأهللقت  هللالتهلليغيبهاهللسنهلل
سقو هللماهلل انهلليتعالاههللمنهللم كراتهللاخمرهللزادت هللققانهللفعقهلل

ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ  ﴿هلل:ققائ 

هلل(.124﴾هلل)ل :هللی ی ی 
هللهذههلل هللقادت  هللجعابجها هللالكني َة هللأسي  هللالتي هللالك يرا أ،ئوتج 

هلل)م هللدير هللفي هللالكن ي هللال جن هللإل  هللبعاديهللالمرا هللمينا( اهللي
النطرانهلل هللحيثهللقض هللفيهللذل ِ هللمائةهلليع هللسان هللفيهاهللالك يرهللمنهلل

هللأجهلل هللثت هللاإلهانة  هللاأقكال هللالضر  هلل بيرهلل،وهلِلصنع  هللإل  ت
هللالالعا هلل هللجادا هللإل  هللايعي ه هللليناصح  هللال ير  هللفي الرهبان

هللالكني ة.هللزسم الذيهللت
هلل رينهلللتهللهلل هللبكو  هلل وم  هللفيهللال ير هللالراهنهللالكبير لكن
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منهللقبأ هلللق هللقالهللل :هللياهللابنيهللاصبر هلليعت هلل،ماس هللفيهللالكني ةهلل
هللإنهللا،هللالهلليضيعهللأجرهللمنهلل هلل  امنهلليتمهللا،هلليجعأهللل هللم رجاً

هللأح نهللسموً هللا،تعنهللسو هللقضانهللأمعهللكهللبالكتمان.
هللاتوكهلل هللالمنطم هللهذا هلل رابة هللالق هللإ،حاقهلل،ر هلليفهت لت
الكوماتهللإالهللحينهللدخأهللسو هلل بيرهللالرهبانهللفيهللخوعت هللفجحا هلل

هللاج  هللفق  هلل  هللمزلزالً هللأمراً هللبالواهللليكتشف هلليالوي هللمت فياً ه
الم ومين هللااستر هللل هلل بيرهللالرهبانهللبحن هللم وتهلليكتتهللإ،وم هلل
هللاماهلل هللالقر ن هللاحشت  هللفي هللي ن   هلل،نة  هللاسشرين هللثور منذ

هلليعمرهللقوب هللمنهللإيمان.
الق هللإ،حاقهللهولهلل هللاهللجعهللإل هلل ني ت هللهلللومهلل،رااأجهلل

ليجْفِهتهللالنارهللماهللسجزهللهعهللسنهللفهم  هللهللجعهللاهعهلليحمأهللفيهلل
هللت هللمشاسأ هللثوثة هلل،عهللاهللقوب  هللأسماق : هللفي هللالفطرا هللن ان عقظ

هللالرهبانهلل هللاليفهلل بير هلل ر،يهللاالسترا   هللاسق ا اإلخوص 
هللاهعهلليالويهللبالواهللالم ومين.

هللإل هلل هللتبشيرية هللالق هللإ،حاقهللفيهللهللحوة انت بتهللالكني ة
كهللفيهاهللاألمعالهللالطائوةهللاز هلل هلل هلل1979ال عدانهللفيهللأااخرهللسا هلل

هلل هللانتقالهت هللي ي  هللبين هللأسونعا هللالم ومين  هللمن هللفقراَن إل هللسو 
هللسو هللمالهلليقعتهللأبنانهتهللهلل؛النالرانية هللمن  هللأنهلليحالوعا هللجان

هللمعهتهلل هللا،تقأ هللثت هللل اائهت  هللثمناً هللايكعن هللسريهت ايك ي
الباخراهلل)ماهللينا(هلل هلللتحموهتهللإل هللمالر هلللي تكموعاهللفيهاهللتعوتهلل

هللدينهتهللالج ي .
هلل هللالكابينة هللالم يح هللهلل14في هللسب  هللالج ي  هللالمتنالر يقيت

لق هللإ،حاقهللا انهللا،م هللمنهللقبأهللمحم هلل د  هللدخأهللسوي هللا
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هللالم ومين هللبالوا هلليالوي هللتالويهللهللفعج ه هلل يف هللهذا هلليا ..
هللألتهللتحخذهللمنيهللباألم هللالمالهلل بالوتهتهللاق هللتر تهللدينهت؟

هللالعفيرهللثمناًهلللتركهللمعتق كهللالق يت؟
أاهللإنهللقئتهللهلل-اتهلليزلزلهللالجبالهللأجا هللسب هللالم يحهللب ب

هلل»-هللفقأهللمحم هلل د  هلللق هللبهلِل: هللأماهللهللعتج لكتهللج  يهللبحمعالكت 
و هللفمج هللأبيعهتهللقوبيهللاهللاحيهللاسقوي هللال اهلل  هللالقه  هلل،هللالعاح  ك 
هللأقه هللاأنا هللال نيا  هللمحم  بكنعز هللاأن هللا،  هللإال هللإل  هللال هللأن هللاهلًل 

هلل«.هلل،علهللا،
هللصحةهلل هللمن هللمتشككًا هللزال هللما هللالق هللالذي معقفهللأذهأ
هللسقن هلل هللسو  هللهللأ،اً هللاألمعهلل هللقون هلل د  هللمحم  هللثبات إيمان  
هلللوحقيقةهللالتيهلل فتحعلهللالالي هللإل هللصياد هللا  اهللالاليادهللصي اً

هللليعونهللإ،وم هللهللترددتهللزماناًهلل هللإل هللمالر هللفرجع فيهللخوجات  
هللم خراتهللبنكيةهلل هللمن هلليموك  هللما هلل أ هللسن هللالتنازل هلل وف  الذي
هللالمحنينةهلل هللباإل،و  هللليمفر هللجميعاً هللدفعها اسقاهللاتهللاأمعال 
هللسان هللمنهلل هللما هللالقونهللالذيهلل  يراً القونهللالمنشراهللباإليمان 
هللالتضحيةهلل هللفي هللج ي اً هللالي طهللفالوً هللاضيقت   هللالبالأ هومة

ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ  ﴿هلل:االعقي اهللفيهلل،بيأهللال ين

هلل.(207)البقرا:هللهلل﴾ۀ ہ ہہ ہ ھ ھ 
هلل هللالنبي هللل  هللقال هللب وفهلللين  هللتذ رنا هللإ،حاق :هللقالة

هلليحي » هللأبا هللصهينهللش ِهللخال اتهللبجهللهلل وماتهلل(1)«هللبحهللالبيع هللبها ر
 هللحينهلل ثرهللاآلخراهللسو هللال نيا هللات و هللسنهللأمعال هللهللالرامي

                                                 
 (.7296(هللأخرج هللالطبرانيهللفيهللمعجم هللالكبيرهللاهلل)1)
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هللليفعزهلل هللالمنعهللا هللالم ينة هللإل  هللاهاجر هللالمكرمة  هللمكة في
هلللمنهللباإل،و هللاهنيئاً هللبيع   هللل  هللفهنيئاً هللاالراضهللاالرضعان   

منهللخا هللأدلجهلل» هللابالمكاهللههللْتهللف هللمش هللسو هلل رزه هللفالجنةهللحجهلل
هللأالهللإنهلل هلل  هللا،هلل الية هللأالهللإنهلل،وعة هللامنهللأدلجهللبو هللالمنزلهلل   

هللالجنة هللا، هلل،بيو هلل(1)«،وعة هللافي هللالجنة  هلللريم هللااإل،و   
هلليرخصهللالم منهللال نياهللاماهللسويها.

هللالم  هللت وي هلليكن هللسنهلللت هللهول هللإ،حاق هللالج ي  وت
هللتعرضهللل ورهلل هللفق  هللتعرضهللل   هللابتون هلل خر هلللوكني ة أمعال 
محااالتهلللو تيالهللمنهللقبأهللأقاهللب  هلل ادتهللإح اهاهللأنهللتعديهلل

ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ  ﴿هلل:بحيات هلللعالهللأنهللا،هلل،و ت

ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋۅ ۅ ۉ ۉ ې ې 

﴾هللې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئوئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ 
هلل(.214)البقرا:هلل

هللالذي هللاأل بر هللالبون هللإحراقهللهلللكن هلل ان هللإ،حاق ااج 
هللسباداهلل هللمن هللابنهما هللتحرهلل هللسو  هللاحتجاجاً هلللنف يهما اال ي 
الم يحهللاتعجِه هللإل هللسباداهللهلل هللالم يح هللاالهللينهللأن هلل انهلل

هلللعال ي  هللمحباً هللمحبت هلل  هلللكن هللحياتهما  هللا،تبقان هللسو  حريالاً
هللايقين هللبالحمهللالذيهللانشراهللب هللص هللهأسمت هلل انتهلللإل،و هلل

چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ  ﴿هلل:أ بر

ڎ ڎ ڈ  ڍ ڍ ڌ ڌ

ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک 

                                                 
 (.2450(هللاخرج هللالترمذيهللاهلل)1)
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﴾هللگ گ گ گ ڳڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ
هلل(.24)التعبة:هلل

سو هللاإل،و  هللهللثبتهلل،ع هللبنهللأبيهللاقاصهللهلل امنهللقبأجهلل
هللبو هلل هلل بير هللابتون هللمن هللتعرضهللل  هللما هللهلل ت هللسن  هلليتزحزا الت
ههلل هللابر ِ هلللها هللابنها هللمحبِة هللا،تغول هلل،ع  هللأهللادتهللأ  هللحين أاج 

هلل هلل: هللل  هللفقالت هلل،ع »الكبير  هللق هلل يا هللالذي هللال ين هللهذا هللما
هلللتهلَلأح ثَتهلل هللحت هللينهلَلدهلِلهلل سن هلل؟ هللأقر  هللاال هلل  أ هللال هللأَا هللهذا ك
هللأم هلل أمعت هللقاتَأ هلليا هللفيقال: هللبي  هللاالبنهلل«فتجعي ر هللفحجابها  

كهللدينيهللهذاهلللشين.هلل..هللالهللتفعويهللياهللأم  هللإنيهللالهللأدهلَل»الم من:هلل
هللأم  هللنف هللف رجتهللنف ًاهللهلل يا هلل انهلللكهللمائة تعومينهللاا،هلللع
هلل.(1)«ح ويماهللتر تهللديني هللإنهللقئتهللفكويهللأاهللالهللتهلل؛نف اًهلل

هلل هللإ،حاق هلليزال هللأهو هللهللاهلًلقيممما هللسن هللبعي ًا هللاألهللدن في
هللاالن  هللفن حلهللا،هللل هللالناهللال باتهللسو هللالحمهللاالرق .

هلل
هلل

هلل* * *

                                                 
 (.1/109(هلل،يرهللأسو هللالنبونهلل)1)
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 ) شكران واحدة ( ماري ويلدز 
مددداهللزالهللالطددداسنعنهللفددديهللاإل،دددو هلليزسمدددعنهللأنهللاإل،دددو هلل

المددددرأاهللاهومهددددا هللاقيدددد هللحريتهددددا هلللكددددنهلللغددددةهللاألهللقددددا هللانددددتقصهلل
هللفدديهللاإل،ددو هللتفددعقهللتكددذبهتهللفدديهلل ددأهلليددع  هلل حيددثهللالدد اخوتج

هللهللهللأس ادهنهللال اخوينهللفي هللمنهللالرجال.
ااحددد اهللمدددنهللهددد النهلل..هللفتدددااهللإنجويزيددددةهلل«هللزمددداهلليهللايوددد »

الدد تهللفدديهللبيددتهلل دداثعليكيهللمتدد ين هللادهلل،ددتهللاساقددتهللت ددعهلل
،نعاتهللفديهللم هلل،دةهللداخويدةهللتشدر هللسويهداهللهللاهبداتهللالكني دة هلل
هللزادتهللبجع هللماهلليهللامعمتهللزموئهاهللسنهللال ينهللفاهللتدابعاهلل ،نعات 

يهللأقاايودد  هللاتشددككعاهللفدديهللجدد ااه هللفددإنهللالمددرنهللالهلليمكددنهللأنهللفدد
يقنعهللب ينهللسمدادههللالشدكوياتهللاالطقدعر..هللاالهيا دأهللالفاهلل دةهلل

هللمنهللالمضمعنهللالمقنعهللالمتكامأ.
خرجددتهللمدداهلليهللمددنهلل،ددكنهاهللالم هلل،دديهللاهدديهللتبحددثهللسددنهلل
،دددكن هللقوبهددداهللاسمدددداهلليدددرايهللجعسدددةهللالتدددد ينهللفددديهللضددددميرها هلل

اهللفديهللايجينهللسنهللأ،ئوتهاهللالتيهللتتمحدعهللهللحدعلهللمعند هللاجعدهد
 ندتهللأبحدثهللسدنهلل»العقائ يدةهلل الحياا هللاماهيةهللال ينهللالو عابت

أجعبةهللجعهريدةهللفديهللالحيداا هللِسشدتهللمدعهللالبدعذيينهللاالالدعفيينهلل
فدديهلللندد نهللامددعهللأسضدداَنهللس يدد ينهلل ددانعاهللمددنهللم توددفهللالفئدداتهلل
هللجهدددد يهلل هللابددددذلتج ال ينيددددةهللاال يا،ددددية هللا  يددددراهلًلمدددداهللحاالددددتج
ألقددتركهللمعهددت هللالكددنهللدانهللجددد اى هللإذهلللددتهللتجددنهللأيهللمدددنهلل

معتقددد اتهللااأليددد العجياتهللسدددنهللأ،دددئوتيهللاحاجددداتيهللتودددكهللال
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هلل.(1)«التيهلل نتهللأقعرهللبضراهللتهاهلللتح ي هلله فيهللفيهللالحياا
ااجهددتهللمدداهلليهللااقعدداهلًلماديدداهلًلصددادماهلًليوددفهللالحيددااهللالغربيددةهلل
برمتها هللايالبغهاهللباألثراهللاالق عاهللاالعنف هللفكرهتهللسالمها هلل
بدددأهللاحتددد هللاألقدددياَنهللالجميودددةهللمدددنهللحعلهدددا هللاضددداقتهللسويهددداهلل

ۆئ  ۈئ   ۈئ   ېئ  ېئ  ېئ   ىئ  ﴿هللاألهللضهللبمدددددداهللهللحبددددددت

هلل(.124)ل :هلل ﴾ىئ
تعرفددتهللمدداهلليهللسودد هللاإل،ددو هللخددولهللدهللا،ددتهاهللفدديهللق ددتهلل
األد هللالتر دديهللاالفاهلل،دديهللفدديهللجامعددةهللدهللهددا هلل هللاقددرأتهللفدديهلل
توكهللاألثنانهللالع ي هللمدنهللالكتدنهللالتديهللألفهداهللالم تشدرقعنهللسدنهلل
اإل،ددددو  هلل مدددداهللا،ددددتمعتهللإلدددد هللالك يددددرهللمددددنهللالمحاضددددراتهلل

مهللقوبهددداهلل دددانهللمعصدددعالهلًلاالنددد ااتهللحعلددد  هلللكدددنهللفدددتحهللمغدددالي
بالوسهدداهللسودد هللمجمعسددةهللهلل،ددائأهللالنددعهللهللالتدديهلل تبهدداهللالعومددةهلل
التر يهللب يعهللالزمانهللالنعهلل،يهللالذيهللسالهللفيهللالنالدفهللاألالهلل
مدنهللالقدرنهللالعشدرين هللفكاندتهللهلل،دائأهللالندعهللهلللريقهداهللإلد هللفهدتهلل

لغددةهللالقددر نهلل هللتعومناهدداهللمددنهللبدد يعهللالزمددانهلل،ددعي هللالنعهلل،ددي هلل»
؟هللالذيهللأفهمناهللباإليمانهللال الصهللفيهلل هلل،ائأهللالندعهلل:هللمداهللالكدعنج

امدداهللالطبيعددة؟هللامددنهللنحددن؟هللالمدداذاهللهددذههللاألسدد ادهللالغفيددراهللمددنهلل
جددد اا؟هللاإلددد هللأيدددنهلل الم وعقدددات؟هللامددداهللاهائفهدددا؟هللهللالمددداذاهللاج
هللمتكامددددأ؟هللا يددددفهللأندددد هلل المالددددير؟هللا يددددفهللأنهللاإل،ددددو هللديددددن 
ي الددنهللسقددأهللاإلن ددانهللام اهلل دد هللا ددأهلللطائفدد هللامشدداسرههلل..هلل

العمدددديتهللاننمددددرهللمددددنهللخددددولهللال وددددمهللإلدددد هللأ،ددددمانهللال ددددالمهلل

                                                 
 (.13 ز هللصهلل)(هللهللحوتيهللمنهللالكني ةهللإل هللالم ج .هلللماذا؟ هللماهلليهللايو1)
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هلل.(1)«االرحمنهللالحكيت
هللحوةهللماهلليهللمعهللالتحمأهللاالمراجعةهلللتهللتكنهللقاليرا هللفبع هلل
ثدددورهلل،دددنعاتهلللدددعتهللمددداهلليهللحيدددااهللالنالدددرانية هللااختددداهللتهلل

فوو هللالحم هللالدذيهلل،داقنيهللإلد هللهدذاهللالطريدمهللألنعدتهلل»اإل،و  هلل
باإل،و  هللاق هللنجعتهللمنهللتودكهللالحفدراهللالممومدةهللالتديهلل ندتهلل

احدد ًاهللبعدد هللاألخددرى هللأقددعرهللبهددا هللاانزاحددتهللسندديهلل شدداااتج  هللا
بمعاانددةهللأصدد قاَنهللم ددومينهللفدديهللالجامعددة هللابالددبرهتهللسودديهلل هلل
ام ازهللِتهتهللإيايهلل..هللفطعالهللهدذههللال دنينهلل]أيهللالد ور[هللبد أتهلل

هلل.(2)«تتفتحهللأماميهللدنياهللتب اهللذاتهللمعن هللامغزىهللاان جا 
أ،ددددتاذجهللالهن ،ددددةهللهلل-لقدددد هللا،ددددتطاكهللالدددد  تعهللهللفدددداهللرهللقايدددداهلل

هللمداهلليهللفديهللدهللا،دتهاهللالجام هلل-ةهللببريطانيداهلليدعالميكانيكيةهللازميأج
الدبكَتهلل»باإل،و هللات ويالهاهللمماهللت دمي هللهللهاهعهللازموؤههللإقناس

 هللفعلجتهللإل هللاإل،و هللم تاهللاهللقريراهللالعينهللفيهللسدا هلل«العق ي
 هللاتزاجتهللمنهللال اسيدةهلل«قكرانهللااح ا»  هللات متهللبد1981

،دددعي هللالشددديظهللالتر ددديهلل محمددد هللفرنجدددي هللهللفيدددِمهللهللحودددةهللجهدددادهلل
هللالنعهلل،ي.

ياتهاهللهللانقد هللالجويدأ هللا،رسانهللماهللأضف هللاإل،و هللسو هللح
 انددتهللحيدداتيهللال ددابقةهللهللحوددةهلل»البعهدداهللبجمالدد هللاألخدداذ هللفقدد هلل

إلددد هللاألسمددداقهلل هللفكاندددتهللتغدددعهللهللإلددد هللاألسمدددمهللفددداألسمم هللفددديهلل
هومددداتهللبعضدددهاهللفدددعقهللبعدددخ هللمدددنهللقدددقانهللايدددحرهللااحشدددة هلل
اقدددععهللهللبالعحددد اهللاالغربدددة هللبينمددداهللاآلنهللأهللىهللنف ددديهللاالندددارهلل

                                                 
 (.16(هللالمال هللهللال ابم هللصهلل)1)

 (.16-15(هللالمال هللهللال ابمهلل هللصهلل)2)
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هزنداهللبدحجهزاهللنندالهللبهداهلل،دعاداهللالد نيا؛ فضدوهلًلسدنهللهللجميعاًهللق هللجج
هلل.(1)«أنهاهللتنتجهلل،عاداهللأب يةهللخال ا

هللبعدددددخهللجميدددددأهللالعومدددددةهللالنعهلل،ددددديهلل أهللادتهللقدددددكرانهللهللد 
سويها هللفحقامتهللفيهللبودههللتر يا هللاسكفتهللسود هلل تبد هللاهلل،دائو هلل
هدداهللمددنهللأبنددانهللقعمهدداهلل الدددذينهلليبح دددعنهللسدددنهللالحدددم هلل مددداهلل تبدددتهلل تابددداهلًلسنددد هللبعندددعانهللتترجمهدداهللإلدد هللاإلنجويزيددة هلللينتفددعهللبهدداهلل يرج

اإل،دددو هلل» هللا دددذلكهلل تبدددتهلل تابهددداهلل«الندددعهللم لدددفهللهلل،دددائأهلل»
 هللثدتهلل،دجوتهللأبدرزهللمعدالتهللقالدةهللهد ايتهاهللفديهلل«االغدر هللانحدن

هلل«.هللحوتيهللمنهللالكني ةهللإل هللالم ج .هلللماذا؟» تابهاهلل
اقددد هللتحددد ثتهللقدددكرانهللفددديهلل تبهددداهللسدددنهللدينهددداهللالقددد يت؛هلل
النالرانيةهلل هللفنبهدتهللسود هللأصدالةهللالتعحيد هللفديهللتعداليتهللالم ديحهلل

تبددددرتهللنف ددددهاهللمم وددددةهللسويدددد هللال ددددو  هللاأنهللالكني ددددةهللالتدددديهللاس
لوم ديحهللساهللضددتهللمعتق اتد هللاتعاليمدد  هللااضدطرتهللخعفدداهلًلمددنهلل
افتضدددااهللأمرهددداهللإلددد هللمحاصدددراهللالفكدددرهلل هللامندددعهللالعودددت هللااأِدهلل
محااالتهللتطعيِرهللالمعرفدة هللمدنهللخدولهلل،ديطرتهاهللسود هللالحيدااهلل
هللدسدعىهلللإلصدواهلل ال قافيةهللاالفكريةهللفديهللأاهللبدا؛هللااستباهللهداهللأي 

هللهرلقًةهللبغيضًة.
لهللقد هلليجدعلهللب دالرهللمدنهلليقدرأهللااأجابتهللقكرانهللسدنهلل،د 

 هللفيدد سيهللبددحنهللالحضداهللاهللالغربيددةهللالمعاصددراهللاتقدد مهاهلل،دطعهللها
هللإب اكهللالفكرهللالنالراني هللاهعهللقعلهلليهدر هللبد هللمدنهلل التقنيهللبعخج

إبانهللحكتهللالكني ةهللقبدأهللمديودهللال دعهللاهللأاهللاباهللالهلليعر هللتاهلليظهلل

                                                 
 (.18(هللالمال هللهللال ابمهلل هللصهلل)1)
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منهللالكني دةهللادينهداهللأاهللاباهللت وصهللالالناسية هللالتيهللنشحتهللبع هلل
إهللثهدداهللالقدد يتهللالمتم ددأهللفدديهللالحضدداهللاهللهللالمحددر  هللاهرابهدداهللإلدد 

هلل– مددداهللتدددرىهللقدددكرانهللهلل-اإل ريقيدددةهللالرامانيدددةهللالق يمدددة هللامنهددداهلل
الج ي اهللقَيَمهاهللالماديدةهللافو دفَةهللجعهرهداهللالتديهللأاهللاباهللا،تم تهلل

؛هللااألنانيدددة هللالدددتهللت دددتطعهللالنالدددرانيةهللتقدددع هللسوددد هللالقدددعاهللاالعندددف
هللأخوقيدة هللجعهريدة؛هللاإن هللإضدافات  هللدينهاهللحينذاكهللأنهللتق  هلللهداهللأي 
أث دددرتهللفددديهللال دددوعكهللالش الددديهلللمتبعيهدددا؛هللدانهللالقددديتهللالجمعيدددةهلل

هلللومجتمع.
أخددذتهللالمددرأاهللالغربيددةهللالم ددومةهلل قددكرانهللااحدد ا هللسودد هلل
ساتقهاهللتبالديَرهللأهوهداهللاأبنداِنهللجن دهاهللباإل،دو هللاحقائقد هللالدذيهلل

هللاهلًل ويمددةتددرىهلل دد ج  هللامددنهللحددعلهللدانهللاصددعل هللإلدد هللالغددربيينتهلَلهللجج
،ددو هللالددذيهللأهمهدداهللقدديعكهللالالددعهللِاهللالنمطيددةهللال الئددةهللسددنهللاإل

هللصدددنعتهاهلل«ديدددنهللال ددديف»ي دددمعن هلل هلل-فددديهللالقددد يتهللهلل- هللحجدددن 
ال الةهللاالكني ةهلللحمايدةهللمالدالحهماهللاب دطهلل،ديطرتهماهلل هللثدتهلل

الم ، ددةجهللاال،تشددراقيةهللالمتالددوةهللهلل-لددذاتهللال ددبنهلل-لعهللتهدداهلل
هللهلل-بطْرقهدددداهللالمتعاصددددأهللهلل-باال،ددددتعماهلل هللفحققددددتهلل اختراقددددات 

هائودددًةهللفددديهللالذهنيدددةهللالغربيدددةهللالتددديهللخددد ستهللبتودددب هللدهللا،ددداتهلل
الم تشدددددرقينهللاأبحددددداثهتهللبددددد سااىهللالمعضدددددعسيةهللاالحيدددددادهلل

هللالعوميهللالزائفة.
االهللتتنكددرهللقددكرانهلللوستددرا هللبدد اهللهللالم ددومينهللال ددوبيهلل
مجتمعاًهللاأفراداًهللفيهللتعميمهللهذههللالنمدراهللال الئدةهللالتديهلليدذ يهاهلل
هللالم دومينهللال الئدةجهللفديهللالغدر هللأاهلل ايغريهللبال قهاهللتالرفاتج

ددتهللهللأفعالندداهللفدديهللالشددرقهللالتدديهلل،ددرسانهللمدداهلليطيددرهللال بددر بهددا هلللي ب ِ
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هللالالعهللهللالمزهلليةهللالمب عثةهللسنهللالم ومينهللادينهت.
اتددرىهللقددكرانهللأنهللال هللا،دداتهللاال،تشددراقيةهللأالددتهللاضددعهلل

اا،ددددت  متهللفنعنهدددداهللهلل؛المددددرأاهللفدددديهللاإل،ددددو هللأهميددددةهللبالغددددة
اأحابيوهاهللفيهللالتنفيرهللمنهللتشريعاتهللاإل،دو هللااالفتئداتهللسود هلل
نممدددد هللال اصددددةهللبددددالمرأاهللا يرهددددا هللفحثقوددددتهللالحيددددااهللال قافيددددةهلل

جتماسيدددةهللفددديهللالغدددر هللبال سايدددةهللالكاذبدددةهللسدددنهللاضدددطهادهللااال
هللال دد ادهلل مزسددع هلللومددرأاهللفدديهللاإل،ددو هلل هللفكانددتهللدسددعاهتهللأهددت 
دددد هللهللالتدددديهللحالددددتهللبددددينهللالغددددربيينهللااإل،ددددو  هللإذهلل يددددفهلل االجج
لوغربيهللأنهللي منهللباإل،و هللاق هللسشعشهللفيهللهللأ،د هللمداهللزسمدعههلل
منهللصعهللهللزائفةهللسنهللالمرأاهللالم ومةهللاأل،يراهللالذليودةهللبدزسمهتهلل

تقع هللسو هللانتقاصهللمزسع هلللومرأاهللفيهللهدأهللاإل،دو  هللهلل..هللصعهلل هلل
هلللكينعنتهدا هللاهدعهللمداهلل هلللهاهللفديهللمقابدأهللالرجدأ هللاازدهللان  اتهميش 

 هللفشددددكرانهللاهدددديهللاألن دددد هللالتدددديهلل«الضددددولةهللالكبددددرى»ت ددددمي هلل
ساقددتهللأاضدداكهللالمددرأاهللفدديهللالحيدداتين؛هللالغربيددةهللثددتهللاإل،ددوميةهلل
ترىهللالالعهللاهللمقوعبة هللبأهللإنهللقئتهللفقأ:هللتراهاهللسود هللصدعهللتهاهلل

ااقددعهللالمددرأاهللفدديهلل»ةهللمددنهلل يددرهللهللتددعلهللاالهللأصددباغ هللفدددالالددحيح
الغددددر هللمحددددزنهلللوغايددددة هللفقدددد هللتعطددددأهللداهللهدددداهللفدددديهللالبيددددت هلل
اتحطمدددتهللأنعثتهدددا هللاأصدددبحتهللضدددحيةهلللومجتمدددعهللالغربدددي هلل
فالنما هللالقائتهللي تغأهللسرضهللأج ادهنهللأل راضهللاإلسوناتهلل
هللتهللا حنهددداهلل دددع ِ هللاالتطدددعهللاتهللصج اال سايدددةهلل..هللهدددذههللالتحدددعالتج

هللنحدددعهللالتقددد  هللاالتحدددر هللهلللومدددرأاهلل..هلل يدددرهللأنهللالمدددرأاهللخطدددعات 
..هللاهدتهللبد سعتهتهللهدذههللالهللخج ستهللاا،دتجغوتهللا،دتغوالهلًل،ديئاهلًل

إذهللمدداهلليدد سعنهللهلل؛َيددْ سعنهللإلدد هللتحريددرهللالمددرأا هللبددأهللإلدد هللالعبعديددة
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متمدد وهلًلبالحريددةهللالمطوقددةهللااتبدداكهللهلل؛إليدد هللي ددالفهلللبيعددةهللالمددرأا
هلل.(1)«الشهعاتهللدانهللهللقينهللاالهللح ين

إنهللقدكرانهللتدرىهللافيهللمقابأهللهذاهللالعضعهللالمهينهلللومرأاهللف
أنعثدَةهللهلل-فديهللتشدريعات هللاأحكامد هللهلل-القر نهللالكريتهللاق هللهللاسد هلل

المددرأاهللامهمتهدداهللالبيعتهددا هللفالبيددتهلللددي هلل،ددجناهلًللهددا هللبددأهللهددعهلل
مموكتهددداهللتربدددديهللفيهددداهللأبنانهددددا هللاتالددددنعهللمدددنهتهللجدددديوهلًلنافعدددداً هلل
اتحميهللبوبا،هاهللاإل،وميهللنف هاهللمنهللنهدتهللالرجدالهللاهلل بدتهتهلل

ية هللاهدددعهللمددداهللتعتبددددرههللفددديهللا،دددتغولهاهلل مددداداهلللإلثدددداهللاهللاالت دددو
قدددكرانهللأحدددطهللأندددعاكهللاإلهاندددةهلللومدددرأا؛هلللمددداهللفيددد هللمدددنهللإهددد اهللهلل
لكرامتهددداهللاتغييدددنهلللددد اهللهاهللاابتدددذالهللاتقدددزيتهلللش الددديتهاهلل هلل
فضدددوهلًلسدددنهللانتها ددد هللل العصددديتها هللاتت دددانلهللقدددكرانهللسمددداهلل
تحقدددمهللمدددنهللحريدددةهللا رامدددةهلللومدددرأاهللالغربيدددةهللالعاهلليدددةهللالضدددائعةهلل

العدرضهللهللالمبتذلةهللالتيهللتتعرىهلل هللاتعرضهللفيهللصداالتهللانعافدذ
هللالجن يهلل ماهللتعرضهللاألحذيةهللاقطعهللاألثار.
هللجدوهلًلهلل-اإلن دانهلل اتدرىهللقدكرانهللأنهللالغدر هلليتعامدأهللمدع

بعيددد اهلًلسدددنهللفطرتددد ..هللاقددد هللانجدددر هلل دددأهللمدددنهللهلل- دددانهللأ هللامدددرأاهلل
بعيدد اهلًلبعيدد اهلًلسددنهللهددذههللالفطددراهللال ددويمةهلل..هلل الرجددأهللاالمددرأا

هلللي ددتهللمددن اختالاصددها هللهللفددحدخوعاهللالمددرأاهللفدديهللقضدداياهللاأسمددال 
ددعاهللبالرجدددأ هللااهتمامددداتهللالهللتتدددعان هللهللازجُّ فدديهللقضددداياهللاأسمددال 

هلل-االكدو هلللشدكرانهلل–فطرتد  هللهللاهدعهلل بحدالهللمدنهللاألحدعالهللمدع
اضددددعهللقدددداذهللامعددددا  هللام قددددت هللألندددد هللبعدددد هللهللحوددددةهللالشددددقانهلل

                                                 
 (.58-57(هللالمال هللهللال ابمهلل هللصهلل)1)
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اإلن ددانهللإلدد هللفطرتدد هللالتدديهللفطددرههللا،هلل االتعا،ددةهللالبدد هللأنهلليعددعد
)فدددددالر:هللهلل﴾ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ  ﴿سويهددددداهلل

هلل(.43
التددديهللتحددداكهللسوددد هلللدددذاهللتحدددذهللهللقدددكرانهللمدددنهللالمددد امراتهلل

المدددرأاهللفيمددداهللي دددم هللمددد تمراتهللالمدددرأاهللاتحريرهددداهلل هللاتراهددداهلل
..هللفا،دددكبعهاهللسوددد هللاألهللض هللاأهلليقدددعاهللهللالم دددمعمة الكددحر»

نعباًهللمدنهللمدان هللفمدنهللالهدوكهللالمحدتتهللأنهللي ديرهللاإلن دانهللسويهاهللذهلَل
 هللفالقاصدددديهللاالدددد انيهلل«فدددديهللأهللضهللالتيدددد هللدانهللبعصددددوةهللهاديددددة

عىهللعندددديهللفدددديهللمضددددمعن هلل،ددددييعومددددانهللأنهللتحريددددرهللالمددددرأاهللالهلل
االنفددوتهللاالبحددثهللسددنهللالوددذاهللالتدديهللتعالددفهللبمعددانيهللالحيددااهلل

امجتمدع..هلللتالدبحهلللدذاهللس ميدةهللالهللمعند هللهلل وهاهللمنهللفردهللاأ،را
هلللهاهلل،عىهللالمغالطةهللاالعبثهللاالشذاذ.

هنيئاًهللألختناهللقكرانهللماهللاهبهاهللا،هللمدنهللسمدمهللالفكدرهللاندعهللهلل
القودددنهللا،دددومةهللالفكدددر هللان دددحلهللا،هللال بددداتهلللنددداهللالهددداهللسوددد هلل

هللاإل،و .
هلل
هلل

* * * 
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 روجيه جارودي  ) رجاء (لربفسور ا
هلللكنهلل هللفح،ومعا  هللقوعبهت  هللإل  هلللريق  هللسر هللالحم   يران
فيو ع هللفرن اهللامفكرهاهللجاهللاديهلل انهللم توفاهلًلسنهلل أهلله الن هلل

هللاانتقأهللإل هللاإل،و .هلل فجاهللاديهلللي هللمجردهللهللجأهللفاهللقهللدين 
التهلل  هلل1913سا هللهللال هللهللاجي هللجاهللاديهللفيهللمر،يوياهللفي

اإللحادهللمنهللالمزااجةهللالغريبةهللبينهلليمنع هللتنشئةهللأبعي هللل هللسو هلل
هللالبرت  هللمنهللتالم يحية هلل ان هللفق  هللالماهلل  ية  هللاالشيعسية نتية

هللهللئي هلل هلل ان هللا ذلك هللالفرن ي  هللالشيعسي هللالحز  قيادات
هللجمعيةهللالشبانهللالم يحيينهللالبرت تانت.

هللفيهللساميهلل  :هلل1954-53نالهللجاهللاديهللقهادتيهللد تعهللاه
هللهللأاالهما هللهلل،الت  هللسن هللفرن ا هللفيهلل»في هللالمادية النمرية
هلل.«الحرية» هللاال انيةهللمنهللمع،كعهللبعنعانهلل«المعرفة

هلل هلل1956سا  هللال  هللنقطة هللم أ هلللوفكرهلللب اية مراجعات 
الماهلل  يهللالشيعسي هللفق هللص م هللخطا هللالرئي هللخرتشع هلل

هللا،اد هلِل هللإن انية هللال هللمماهلل،ات هللسن هللفي  هلل شف هللفيهللالذي ية
هللال تالينية هلل هللالحقبة هللاب اصة هللالماضية  هللالشيعسية الِحقن

ل هللنق هللمريرهلللوشيعسيةهللفكراًهللاقادتهللالمراجعاتهللجاهللاديهللإ
هللالحز هلل هللمن هللفيهلللرده هللذلكهلل،بباً هللفكان هللاهللجاالً  امماهلل،ة

هلل .1970الشيعسيهللسا هلل
ب أهللجاهللاديهللفيهللالبحثهللسنهللصيغةهللأخرىهللتنتشأهللالبشريةهلل

هلل هللالشيعسية هللجمعد هللمن هللاأسونت هللأفو ت هللسنهللالتي سجزها
ضميرههللخوفيت هللالي اهلليةهللاعقوج هللافاال،تجابةهلللمتطوباتهللالعالر هلل

هللالفو هلليتقبأ هللاج هللال هللالتي هللاحضاهللَتها هللالغربية  هللالرأ،مالية  فة
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هللبحنهلل هللالتذ ير هللسن هلليكف هللال هللفهع راً  هللمج هللنق ًا هللجاهللادي إليها
هلل هللسا  هللأنفم هلللوحضاهللا هللالغربي هللأهللبعمائةهلل1980األنمعذ   

اخم ينهللموياهللاهلًللالناسةهللاأل،وحةهللالفتا ةهللالتيهلليتعفرهللمنهاهللاليع هلل
ماهلللعهللألقيهللسو هللهللؤارهللالبشرهلللكانهللنالينهلل أهللااح هللمنهتهلل

التق  هللهللأب كهللفيهللصناستهاألنانهللمنهللالمتفجراتهللالتيهللهللخم ة
هلل.  العوميهللالغربي

اهذاهللتق  هللسوميهللاتقنيهللالهللمرانهللفي  هلل»يقعلهللجاهللادي:هلل
هللإل هلل هللنععد هللإذن هللمت  هلل.. هللالتق   هلليعقفهللهذا هلليجنهللأن الكن
هللهاهراهلل هللاأن  هللتشعه  هللالغربي هللالنمع هللنمعذ  هللأن هللانعي هللق نا 

هللمرضية هللضراهللا(1)«تاهللي ية هللإل  هللجاهللادي هللدسا هلللذلك هلل 
هللإل هلل هللااالنتقال هللالغربية  هللالحضاهللية هللالهيمنة هللمن االنتقال
هلللوجميعهلل هلليمكن هلل،عية  هللإن انية هللحضاهللا هللصناسة هللفي التعاان

هللاإل،ها هللفيهاهللسبرهللالحعاهللهللبينهللالحضاهللات.
الحعاهللهللالحضاهلليهللقادهللجاهللاديهللإل هللدهللا،ةهللالحضاهللاتهلل
هللإنجازاتهللالحضاهللاهلل هللمع هلللعيوً هللاأاقف  هللالم توفة  اإلن انية

هللق م هللالتي هللقران هللاإل،ومية هللثمانية هللخول هللالم ومعن ها
فكانتهللحضاهللتهتهللحوقةهللفري اهللمتميزاهللفيهلل،و وةهللالحضاهللاهلل

هاهللماهللأسجب هللاأدهش  هللفدهللاإلن انية هللاقرأهللجاهللاديهللفيهلل،جوت
هللمشرفةهللاإل،و » هللمفككةهللاحضاهللات  ..هللنفظهللفيهللامبرلعهلليات 

هللإل هلل هللاأساد هللج ي ا  هللجماسية هللاجتماسية هللالمعتهللهللاحًا سو 
هتهللاإلن انيةهللااإللهيةهللبنعكهللخاصهللالبشرهللامجتمعاِتهتهللأبعادهلَل

                                                 
 (.87اسعدهللاإل،و  هللهللجانهللجاهللادي هللصهلل)(هلل1)



- 235 - 
 

منهللالت اميهللاالتعحي ؛هلل ماهللأسادههللانطوقًاهللمنهللذلكهللاإليمانهلل
هللالعوع هلل هللتج ي  هللإل  هللأدت هللالتي هللالحمي ا هللاالقيت الب يط

هلل.(1)«االفنعنهللاالشرائعهللاالفو فة
هللالتيهلل هللاإل،ومية هللالحضاهللية هللتحمأهللبعخهللالالعهلل هللقئنا الع

هلل هلل تاب  هللفي هللالك ير هللااج ان هللفإنا هللجاهللادي اسعدهلل»أدهشت
الذيهللألف هللقبأهلل،نةهللمنهللاستناق هللاإل،و  هللايجمأهللفيهلل«هللاإل،و 

هللالعحي هلل هللاالختياهلل هللهع هللاهيهللأنهللاإل،و  هللهللئي ة  هللفكرا ،طعهلله
هللالذيهللتموك هللالبشريةهللاليع هلللو را هللمنهللمحزقهاهللاأزماتها.

أنهللي هشهللمنهللاجعدهللمويعنهلل تا هللأفوهلليحمهلللجاهللاديهلل
هللال ويفةهلل هللزمن هللبغ اد هللفي هللالحكمة هللبيت هللمكتبة هللهللفع  في

اهيهللسو هلل أهللحالهللالهللتعازيهللمكتبةهللالعزيزهللبا،هللفيهللهلل؟لمحمعنا
هللال هللأزي هللهللرابعالقرن هللفيهللالقاهرا هللفق هللضمتهللمكتبت  الهجري 

هللفيهلل هلل ال  هلل،تة هللمنها هلل تا   هللألِف هللا،تمائِة هللمويعن  من
هللبينماهللضمتهللمكتبةهللاألميرهللاألن ل يهللالحكتهللبنهلل الرياضيات 

هللةهللالحضاهلليةضفهشا هللأزي هللمنهللأهللبعمائةهللألفهلل تا  هللاسو هللال
الذيهلل،ميهللبالحكيتهللهلل-المقابوةهللفإنهللمكتبةهللموكهللفرن اهللقاهلللهلل

هلل.(2)لتهللتتجاازهللالِت َعمائَةهلل تا هلل-الهتمام هللبالعوتهللهلل
هللا تبعاهلل هللالم تشفيات هللأهللفع هللالم ومعن هللقاد احين
هللالطنهللفيهلل هلل وية هلللتهللتكنهللمكتبة سشراتهللالكتنهللفيهللالطن؛
هللهعهلل هللالعحي هللأزي هللمنهلل تا هللااح   باهللي هللتحعيهللفيهللهللفها

هلللطبية.مع،عسةهللالرازيهللا
                                                 

 (.هلل18المال هللهللال ابمهلل هللصهلل)هلل(1)

 (.92المال هللهللال ابمهلل هللصهلل)هلل(2)
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هللالعر هلل هللتقانة هللالمشرقهللاا بها هللفي هللالعومية هللالنهضة هذه
هللالتيهلل هللالعهللق هللصناسة هللامنها هللالمفي ا  هللالالناسات هللمن لوك ير
اقتب عهاهللمنهللالالينيين هللثتهللبنيهللأالهللمالنعهلللوعهللقهللفيهللبغ ادهلل

هلل هلل800سا  هللصناسة هللاهي هللسويها   هللبع هللهللتعر   الغر 
هلل.(1)الم ومينهللبحهللبعمائةهلل،نة

هللي تغ هلللت هللبالعوت هللاالهتما  هللمنهللهذا هللجاهللادي رب 
الم ومينهللالذينهلللتهلليطونهللخويفتهتهللالمحمعنهللمنهللاالمبرلعهللهلل
هللسنهللأضراهللهللالحر هللبينهماهلل البيزنطيهللميشيأهللال الثهللتععيضاً

هلل.(2)إالهللم طعلاتهللبعخهللالكتنهللالنافعةهلل
هللأثمرهلل هللاالقوت هللبالكتا  هللالكبير هللالمشرقي هللاالهتما  هذا

هللالفوكيهللهللمشراسات هللفالعالت هللمنها  هللجاهللاديهللنتفاً هللذ ر سومية
هلل)محم هللالبيتاني هللجابر هللبن هلل918  هللالقائأ: هللالنجع هلل» ( بعوت

هللامعرفةهلل هللا، هللاح انية هللسو  هللالبرهان هللمن هللاإلن ان يقتر 
هللخوق  هللمن هللب«الحكمة هللالموقن هللالبيتاني هللالعر   هللبطويمعر

هللفعج هاهلل هلل  هللالشم ي هللالك ع  هللدائرا هللميأ هللزااية حَ َن
 هللاماهللأقر هللهذاهللالقيارهللمنهللالرقتهللالذيهللتعصأهللإلي هلل23.35

هلل.هلل23.27عهللالعوتهللالح يث هللاه
هللفشي هلل هللبيك هللأاغ هللاألمير هلللمراقبةهللاأما هلل،مرقن  هللمرص   

هللفتطابقتهلل هللالشم ية  هللال نة هللاقارهللفوكيعه هلل  الفوكهللاالنجع 
هللإالهللفيهللأهللبعهلل أهللقامهتهللمعهللأهللقا هللالعوتهللالح يث هللالتهلليفترقا

هللسشراهللثانية.
                                                 

هلل(.91المال هللهللال ابمهلل هللصهلل)هلل(1)
هلل(.90المال هللهللال ابمهلل هللصهلل)هلل(2)
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هللالم ومين هلل هللحضاهللا هللمن هلل  يراً هللالغر  هللتعوت اق 
هللأ هللأص هللها هللالتي هللالقانعنية هللالفالم انة كهلللفعن ع هللايشر ِ فيهاهللألخوقهللالحر هللاقعاس هللالشر هللفيها هللاحمايةهللالشيععهللعاقر 

هلل هللالم انة هللهذه هللااأللفال؛ هللاالعجزا بح نهللهلل-االن ان
هللاثائمهللهلل–جاهللاديهلل هللسنهللتشريعاتهللإ،وميةهلل،جوتها منحعلة 

هلل.(1)أن ل يةهلل،ابقة
هللاإل،ومية هلل هلللوحضاهللا هللقرانت  هللفي هللجاهللادي هللافم لق 

هللباإل،وهللنأهللحينهللأدهللك هللالعثيم هللاهللتباَلها هلل  هللزخمًاهللق  أ  بها
فبعقي تهت هللق  هللالم ومعنهللأ ن هللم اهمةهلل»جغرافياًهللاإن انياًهلل

هللالعوميهلل هللالر عد هلل،بَن هلل ان هللبينما هلل  هللالعالمية هللال قافة في
هللمنهللالطبيعةهللالذيهللالهللأاهللاباهللالرئي يهللفيهلل الم يحيةهللاالهللتيا ج

يمكنهللإالهللأنهلليبع هللسنهللا، هللاهذههللإح ىهللثعابتهللتوكهللال نائيةهلل
هلل.(2)«م يحيةالتيهللأف  تهللالرااهللال

هللالحضاهلليهلل هللالنتا  هللفي هللالفضأ هللجاهللادي اأهللجع
اإل،وميهللإل هللمال هللههللاموهم  هللفالقر نهللمنذهللتنزلهللأالهلل يات هلل

هللالبحثهلل1)العوم:هلل﴾چ﴿ هللإل  هللالم ومين هللي سع هللاهع  )
هللتحاليأهلل هللفي هللالِج   هللايعتبر هللاإلب اك  هللسو  هللايح هت العومي 

هلليطونهلللريقاًهللهلل،وكهللمن»المعرفةهللاالعوتهللسبادًاهللي جرهللفاسوهاهلل
هللالموئكةهللاإنهلل الجنةهلللرقهللمنهلللريقاًهللهللب هللا،هلل،وكهللسوماهلًلهللفي 

هللالعالتهللاإنهلل يالنعهللبماهللهللضاًهللهللالعوتهلللطالنهللأجنحتهاهلللتضع

                                                 
 (.77-75اسعدهللاإل،و  هللجاهللادي هللصهلل)(هلل1)

 (.92المال هللهللال ابم هللصهلل)(هلل2)
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هللفيهللاالحيتانهللاألهللضهللفيهللامنهللال معاتهللفيهللمنهللل هلللي تغفر
هللالقمرهلل فضأهللالعاب هللسو هللالعالتهللفضأهللاإنهلل المانهللجع 
هلل.(1)«الكعا نهلل،ائرهللسو هللالب هللهللليوةهلَل

هللاإل هللفيهللالحضاهللا هلل انتهللمفتااهللجاهللاديهللالقرانا ،ومية
هللفيهللالتعر هللسو هللاإل،و  هللاق هلللفتهللنمرههللأمعهلل:

هللاختوق1 هللاإل،و  هللنبي هلليزست هلللت هللفهعهللاًهللج ي هللاًهللدينهلل .  
هللالذلكهلل هللاألنبيان  هللإلي  هلل،بق  هللالذي هللالجعهر هللنف  يحمأ

هللالفهلِلهللاج ْتهلل هللفي  هللالم يحية هللال و هللهلل-رق هللأهللهقها التي
هللاهللاألصَأهللهلل-هللال يني هللالم يحهللسوي  ل و  هللالالحيحهلللنالرانية

هللي هللالذي هللال بيأ هللياأن  هللأن هللتناقضاتها هللمكن  هللمن  والها
فإنهللالمشكوتهلل]العق ية[هلللتهللتكنهلل»ايجردهاهللمنهللانحرافاتهاهلل

ق هللح متهللالبتةهللفيهللسقعلهللالشعنهلل..هللبحيثهللإنهللاألهلليع،يينهلل
هللأ،بانيا هللفي هللاالغنعصيين هللإل هللهلل؛االبري يانيين هللب هعلة انتمعا
هلل.(2)«اإل،و هللالذيهللقعرااهللأنهتهللقريبعنهللمن 

هللفالعوتهللهلل.أن2 هللاالعحي  هللالعوت هللبين هلليفالأ هللال اإل،و 
اال ينهللفيهللاإل،و هللخطانهللمتعازيان هللبأهللمتطابقان هللفالقر نهلل

هلل هللالم ومين  هللحضاهللا هللينبعك هللالمرنهلل»هع هلليكن هلللت هلللع حت 
م وماًهلل هللالعهلللتهلليكنهلليعتر هللبالقر نهلل تابًاهللمعح هللب هللمنهللا،هلل

هلل] هللمحم  هللأنهللملسو هيلع هللا ىلصإل  هللالم هللع هللسو  هللالم تحيأ هلللمن هللفإن  [؛
هلل..هللبعينهللاالستباهلل هلل حقيقةهللااقعةهلليتعذهللهللهللدُّهلليرفخهللاألخذهلل ها

                                                 
هلل1) هلل)( هللا هللدااد هللأبع هللأخرج  هللهللجانهلل3643الح يث هللاإل،و   هللاسعد هللاانمر  )

 (.89جاهللادي هللصهلل)

 (.41اسعدهللاإل،و  هللجاهللادي هللصهلل)(هلل2)
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هللأاضاكهلل هلليقون هللهللاا هللالذي هللالحياا هلللينبعك هللاالنب اق ذلك
هلل.(1)«العالت
هللمعهلل3 هللات امح  هللالم ومين  هلل ير هللسو  هللاإل،و  .انفتاا

هلل هللفد هلل هللال ينية  هللبشعائرهت هلل،ماتهلل»قيامهت هللمن هللال انية ال مة
 هلل(2)«اإل،و هللالتيهللتف رهلل،رسةهللتع و هللهيهللانفتاح هللات امح 

هلل بنهللهذاهللالت امحهللان ااهللاإل،و هللفيهللاألهللض.اب
هللبم أهلل»ايضيفهللجاهللاديهلل هللتمكنهللمنهللاالنتشاهلل اإل،و 

 دهللمعن هللالحيااهللجهذههللالمق هللاهللابهذههللال رسةهلل..هللألن هلل انهللي
هللاثقافتهاهلل هللمجتمعاتها هللبتفكك هللالطريم هللضوت هللقعع  ل ى

هلل.(3)«اسقي تها
ابع هلللعلهللدهللا،ةهللاتحمأهللقرهللهللهللاجي هللجاهللاديهللاستناقهلل

هلل هللاذلك هللاإل،و   هللسا  هللفي هللجنيف هللبدهلل 1982في هللات م   
هلل هلليقعل: هللجاهللادي(  هلليحتهلل»)هللجان هلللت هلللإل،و  هللانتمائي إن

هلل هلللعيوة  هللبأهللجانهللبع هللسنانهللابحث هللاهللحوة  بمحخهللالال فة 
هللاليقينهلل هللمرحوة هللإل  هللاصوتج هللحت  هلل  يرا هللمنعطفات  ت ووتها
هللتم أهلل هللالتي هللال يانة هللأا هللالعقي ا هللإل  هللاال وعد الكامأ

هلل.(4)«اال،تقراهللهللاال،تقراهلل هللااإل،و هللفيهللنمريهللهع
هلل تاب هلل هللمنها هللأزي هللمنهلل،تينهلل تاباً   تنهللجاهللاديهللفيهللحيات 

                                                 
 (.24المال هللهللال ابم هللصهلل)(هلل1)

 (.43المال هللهللال ابمهلل هللصهلل)هلل(2)

 (.33المال هللهللال ابمهلل هللصهلل)(هلل3)

لماذاهللأ،ومت؟هللنالفهللقرنهللمنهللالبحثهللسنهللالحقيقة هللد.هللهللجانهللجاهللادي هللصهلل(هلل4)
(70.) 
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هلل» هللاإل،و الم ج  هللالغر »اهلل «مر ا هللاأزمة حعاهللهلل»اهلل «اإل،و 
هللال ماايةهللفو طين»اهلل «الحضاهللات هللالر،االت هلل «مه 

هللاإل،رائيوية»ا هلللو يا،ة هللالم ، ة ههللهلل «األ،الير هللفكرج هللمرحا ان هللفي هللباح اً هللاسشرين هللخم ة هللدهللا،ة وتيهللمعضعَك
هلل هللسا  هللفي هللمنح هلل ما هللاال  تعهللاه  هللجائزاهلل1985الماج تير  

هلل «اسعدهللاإل،و »هلل:الموكهللفيالأهللل  مةهللاإل،و هللسنهلل تابي 
هللالم تقبأ»ا هللدين هلللوقضيةهلل«اإل،و  هللال اسمة هللالمعاقف   

هللأحقيتهتهلل هللحعل هللاليهعدية هلللومزاست هللاتال ي  الفو طينية 
هللبحهللضهللفو طين.

هلل هللنقعل هللأن هللقبأ هلل م ه هللإل  هلليععد هللأن هللالقوت بحنهللايحب 
جاهللاديهللق هللاقعهللفيهللأخطانهللج يمةهللفيهللفهم هلللبعخهللقضاياهلل
اإل،و  هلل البعثهللاالجنةهللاالناهللهللالتيهلليتحالهاهللسو هللمعن هللقاذهلل
هللالقر نهلل هللبمعاني هللمعرفة هللأدن  هللل  هللمن هللسوي  هلليعافق  هللال منكر
هللاألخرى؛هلل هللاألديان هللمن هللمعقف  هللسوي  هللي خذ هللا ذلك الكريت 

هللهللشتتُّهللحيثهلليجهلل هللبمنهللبعخهللأقعال  هللاألدإيمان  هللاح ا يان هللفكرا
قرأتهللالقر نهللالكريت هللاأس تهلل»العو هللمماهللاستذهللهللسن هللبقعل :هلل

هللفهمتجهلل هللق  هلل نت هللإن هللأدهللي هللاال هلل  يرا  هللمرات هللجي ًاهللقرانت   
بالطريقةهللالتيهلليجنهللسو هللاإلن انهللأنهلليفهم هللبهاهللأ هللال؟هللفق هلل
هللب ينهللسميتهلل هللاال و هللجان هللالالوا هللليهللأنهللالر،علهللسوي  ب ا

هلل.(1)«هعهللأ،ارهللاألديان
هللاسن هللهللحم هللا،هلل هللاسفاهللسنا

                                                 
هلل(.19حعاهللهللمعهللاأل،تاذهللجاهللادي هللس نانهلل،ع هللال ين هللصهلل)هلل(هلل1)
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 ) عمر ( شيام غومت 

أ،راهللفيهلل،تينياتهللهللالقرنهللالماضيهللفيهللال هللقيا هلل عتتهلل
هلل هلل هللهللالن ن هللسريقةهن ا،ية هللالهن ية هلليعبي هللفيهللاالية ام قفة

هلللبقاتهلل هللثاني هللاهي هللالشتري  هلللبقة هللإل  هللأ،رت  اتنتمي
يعطيهاهللالتيهللامزاياهاهللهللالمجتمعهللالهن ا،يهللمنهللحيثهللهللفعتها

هللال ينهللالهن ا،ي.
هلل هللاهعهلليعب هللأحجاهللهللهللقيا هللهن ا،يهللفينشحهلل الهن هللدهراً

أصنامها هللايمج هللحيعاناتهاهللاأقجاهللها هللايق رهلل،فا،فها هلل
هللهلل تهلل هللالذيهللالهللأنهللسائوة هلللتهللتكنهللممنهلليحفأهللبال ين؛ قيا 

هلل هلليكعن هللأن هللسن هت هللسنهلل»يع ا هللأباً هللتعاهللثناها هللاتقاليَ  سادات 
ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ  ﴿هلل(1)«ج  هللاهووناهللسويهاهللسا فين

پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ 

هلل(.170)البقرا:هللهلل﴾ٹ  ٿ ٹ
أالهللماهللص  هللقيا هللفيهللالهن ا،يةهللنما هللالطبقاتهللفيها هلل

هلل هللالفي ا هللأ،فاهلل هللتق ت هللهلل-حيث هللالهن ار هللسن  هللهلل-المق ،ة
هللأنهتهلل هلليزسمعن هللالذين هلل)البراهما هللمراتن هللأهللبعة هللإل  البشر
هللأنهتهلل هللايزسمعن هللالشتري  هلللبقة هلل هللثت هللاإلل   هللفت هللمن وقعا خج

هللابح  هللالعيش  هلللبقة هللثت هللاإلل   هللمنهللذهللاك وقعا نهللزسمهتهللخج
هللم حعقةهلل هللهللابعة هللثتهلللبقة هلل  هللمنهللف ذهللاإلل  ومهلله الن فق هللخج

هللفيهللمنزلةهللالحيعانات هللاهيهلللبقةهللالشعدهلل(.
                                                 

هللد.هللخويأهللال ينهللقجاكهللال ينهلل)ن  ةهللإلكترانية( هلل1) (هللمنهللالموماتهللإل هللالنعهلل 
هللا،.هللأه اهاهللليهللاألعهللالمهت يهللسمرهلل عتتهللحفم 
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هلللبقةهلل هللإل  هللانتمائ  هللهلل ت هلللشيا  هلليرق هلللت هللالتق يت اهذا
هلل انهلل هللاق  هللهللفعتها  هللحيث هللمن هللال انية هللالطبقة هللاهي الشتري 
هلللبقةهلل هللمن هللمزهللست  هللسمال هلليعذ  هللاهع هللاال ه هللمشه  ي ذي 

هلليت هللا ان هللهذاهلل: انلالشعدهللا  هللبم أ هللال ين هللي مح هلل يف
هللالعنالري هللمشيئةهللالتمييز هللهذه هللبإجابةهللمشينة: هللالكهنة هللفحجاب  ؟

ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭڭ ۇ ۇ  ا،هلل﴿

﴾هلل)األسرا :هللۆ ۆ ۈ ۈٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ 
هلل(.28

هلل هلل ان هلل،ويأهلل»الق  هللأا هللبرهميًا هللأهللى هللأن هللنف ي هللفي يقبح
أ،راهللهللفيعةهلليتفاضأهللمعهلل يرههللبوهللسمأهللاالهللح نات هللحت هلل

ه هللاأنهللأهللىهللفرداًهللمنهللالطبقةهللال نياهللدُّهللبح،  هللايج طَنهللاجهلليج ش هلل
هللالعيعنهلل هللتقتحم  هللحت  هللتقالير  هللاال هللذنن هللبو هللققياً منبعذاً
هللمتحهللجحاًهلل هللالشبهات هللهذه هللبين هللأزل هللفوت هللاتزدهللي ؛ بنمراتها

هلل.(1)«هاهللالريحهلل يفهللتشانرجهلل ريشةهللفيهللالفواهللتطي هلِل
هللله النهلل هللاحتقاهللها هللفي هللبالهن ا،ية هللالحال هللاصأ لق 

هلل هللاحرمتهللالمنبعذين؛ هللال ين  أنهللمنعتهتهللمنهللمماهلل،ةهللقعائر
هللحرمتهللسويهتهلل هللبأ هلللم ها  هللأا هللالكتنهللال ينية هللقرانا سويهت
هلليمنعهلل هللما هللبعضع هللاألزمتهت هللاأل،فاهلل  هللتوك هللتراتيأ ،ماك
هللبح نهلل هللفه الن هلل ذانهت  هللإل  هللالقاهللئين هللصعت اصعل
هللالعوياهلل هللالطبقات هللل  مة هللاج ت هللم وعقات الهن ا،ية

هللفح ن.

                                                 
 (هللالمال هللهللال ابم.1)
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هللقهلل هللأاصوت هللا برها هللالالعهلل هللهذه هللقناسةهلل أ هللإل  يا 
هلل هللاهي هللاله ايةهلل»هللا، ة  هللاإلن ان هلليه ي هلللن هللال ين هللهذا أن

هللالفعاهللقهلل هللهذه هللم أ هللسو  هللقا  هللاق  هلل يف الالحيحة 
هلل.(1)«ااالمتيازاتهللالمجحفة

هلل  راهلل هللسقو  هللأزهللى هللحين هللاتعززت هللقيا  هللقكعك زادت
هللبالهن هلل ب  هللسج هللاق  هللإال هللقين هللمن هللفما هللالهن ا،ية  هللفي اآللهة

يانهللاماهلليكرهعن  هللبأهللاقج ر هلللق هللسب ااهللماهلليحبعن هللمنهللاألق
هللاآللهةهلل هللبح،مان هللالهن ار هلل تن هللفطفحت هلليت يوعن   اما
هللام امراتهتهللسو هللمناف يهتهلل اقالصهللحرابهتهللمعهللبعضهت 

هللأيتهللفيهللتوكهللالكتنهللنمرياتهللدينيةهلل»منهللاآللهةهللالمزسعمةهلل
..هللهللاًهللمويعنهلل330متضاداهللفيهللص دهللاآللهةهللالك يراهللالبال هللس دهاهلل

هللقوب هللإل  هللاالشبهات هللال عالج هللب بين هللمنهللأح  ت هللأ  ر ي
قبأ هللااقعتهللفيهللقومهللااضطرا  هللا حنيهللأبحثهللسفعياًهللسنهلل
هللالهن ا،يةهلل هلل تن هلللالعت هلل وما هلل.. هللاألح  هللالعاح  اإلل 

هلل.(2)«خامرتنيهللقكعكهللتوعهللقكعك
هللالشبهاتا هللهذه هلل ال  هللسهلل لوت وصهللمن هللن سكفهللقيا 

هلل) هلل،نتين هللخول هللاااهن هللالجامعة  هللمكتبة -1978هللفع 
هللمن1980 هللا يرها هللالفي ا هللأ،فاهلل هللقرانا هللسو   تنهللهلل (

الهن ار هلل ماهللقرأهلل تنهللفو،فةهللالنالاهللىهللاالجينيينهللاهللاادهلل
اإلصواهللفيهللال ياناتهللالم توفة هللفماهللزادههللسكعف هللسو هللهذههلل

هللاقر هلللكن هللالبالأ  هلللجج هللفي هللضياساً هللقوب هللهللْتهللالكتنهللإال في
                                                 

 (هللالمال هللهللال ابم.1)

هلل(هللالمال هللهللال ابم.2)
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حقيقةهللهللا، ة هللاهيهللأنهللالتعحي هللهعهللالحقيقةهللالمطوقةهللالتيهلل
هللفالهن ا هللت الفها  هللما هلل،رسان هللثت هللاألديان  رهللالذينهللت سيها

هللإلهًاهلل هللاآللهة هللهذه هللفعق هللأن هلليزسمعن هللاآللهة هللبمويين ي منعن
هللالق رهللتزستهلل هللاالراا هللاالبن هللتعب  هللالتي هللاالنالرانية ااح اً 

..ص قهللفيهتهللااح هللاأنهلل لهتهاهللال وثةهللإل  هللأيضاًهللأنهاهللمعح ا هلل
ع،ف:هلل﴾هلل)يٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ  ﴿هللقعلهللهللبي:

هلل(.106
ستزالهللاانته هللبشيا هللالحالهللإل هللات اذهللقراهللهللبالترهبنهللاا

فق هللأجأهللتنفيذههللهلل النارهللفيهللالبراهلليهلل هللالح نهللحم هللا،ع ه
هللالقراناهلل هللفي هللاا،تمر هللالجامعة  هللمن هللت رج  هللبع  هللما إل 

هللاااللوكهللفيهلل تنهللاألديانهللاالعقائ هللالم توفة.
هللفق هللصرف هلل هللإن هللاإل،و   هللسن هللقيا   دينهللااح هلللتهلليقرأ

ماهللتغوغأهللفيهللأذهانناهللمنهللتالعهللاتهللخالئةهللا،وبيةهللسن هلل»سن هلل
هلل  هللفق  هللي بعنهلل.. هللالم ومين هللأن هللالالبا هللبعا ير هللمن هللن مع نا

الهنعد هللاأنهتهللح ادهلل،فا عنهللاج يرانهللبالنبذهللااالزدهللانهلل..هلل
فمنهلللفحهللص هللههللبم أهللهذههللالععالفهللالجياقةهلللونفعهللهللض هلل

هلل.(1)«الم ومينهللأير نهللفيهللاإل،و ؟ 
هلل هللانقوبت هللحين هللبالغة هللإصابة هللقيا  هللأصين دهللاجت هللب 

هلل هللأ،ابيع هللالم تشف  هللالز  هلللالناهللية  هللتكعنهللتكاد هللأن طعلها
هللفكانهللقهعهللاًهلل هللخان  هللناصر هللمحم  هللص يق  هللفيها هللسويها هللتردد  

هللاالشرا هلل» هللالطعا  هلللي هللايق   هلل  هلليع  هلل أ هللإلي  ي توف

                                                 
هلل(هللالمال هللهللال ابم.1)
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هللذلكهلل هللسو  هللمضت هللحت  هللصحتي؛ هللسن هللاي حلني اال اان 
هللبي هلل أ،ابيع هللاهعهللمتح رهللمعيهللفيهلل أهللقينهللإالهللاإل،و ؛
هللفي هللأث را هللالعاليهللق  هللالجت هللالنبيأهللاأدب  هللاإلن اني هللأنهلل،وع  

هلل هللسميقاً؛ هللتحثيرًا هللأن هللهللسوي هللهللْتهللحبفنف ي هلليعماً: هللأ،ائو  هللأن إال
هلليزدهلل هللفوت هللال امية؟ هللاإلن انية هللالمشاسر هللهذه هللسو  تحالوت
هللمنهلل هللالذي هللاإل،و  هللبِوبان هللهللضعت هللم وت هللأنا هللقال: هللأن سو 

هلل.(1)«مبادئ هللالم ااااهللاالتعالفهللاالتعاانهللبينهللالجيران
 هللهلللق هللتعوتهللمحم هللناصرهللهذاهللاألد هللالجتهللمنهللالنبيهلل

سم هللأباهلللالنهللفيهللمرضهللمعت هللاهعهللمشرك هلل ماهللهللق هللزاهللهللف
هللفيهللمرضهللالمعت هللازاهللهللهللأرهللالمنافقينهلل هلليهعدياً سادهلل وماً

هللسب هللبنهللأبيهللبنهلل،وعلهللحينهللأدهلل ت هللالعفاا.
ب بع هللانهاناهللهللأمرناهللالنبيهلل:هلل»هللقالهللالبرانهللبنهللساز هلل

هللاإجابةهلل هللالمريخ  هللاسيادا هللالجنائز  هللباتباك هللأمرنا هلل،بع: سن
هللال هللانالر هللال و  هللال اسي  هللاهللد هللالق ت  هللاإبراهلل مموع  

اتشميتهللالعال  هللانهاناهللسنهلل نيةهللالفضة هللاخاتتهللالذهن هلل
ي هللااإل،تبرق هلل.(2)«االحرير هللاال يبا  هللاالَق  ِ

ب أتهللقالةهللقيا هللمعهللاإل،و  هللهللفق هللهللرضسو هلل،ريرهللالم
قركهللفيهللهللالقراناهللسن هللألالهللمرا هللقرأهللماهلليربعهللسو هللال وثينهلل

هلل هللتحثيرًا هللأ  رها هلل ان هللقوب  تاباً  هللاإل،و »هلل:في هللفهت «هللإل 
لحمعداهللسب هللالعالي هلل«هللاإل،و هللفيهللالمحعهلل»لومعدادي هللا

هللاالجتماسية»ا هللالع الة هللا« هللقطن  هللاإل،ومية»ل ي  «هللحياتنا
                                                 

هلل(هللالمال هللهللال ابم.1)
هلل(.2066( هللام وتهللاهلل)1293(هللأخرج هللالب اهلليهللاهلل)2)
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هللمعانيهلل هللترجمةج هللالعق  هللاا،طَة هلل ان هللثت هللإصوحي  ليع،ف
فكنتهلل»القر نهللالكريتهللالتيهللأه اهاهللإلي هللص يق هللمحم هللناصرهلل

هللقعرتهللبش هللقرأتهللمن هللصفحة؛ هلليجذبنيهللجذ هلل وما هللفي  ين
المغنالي هلللوح ي  هللاأح  تهللبنعهللهلليوفهلل ياني هللايمألنيهلل
باإليمانهللاالوذاهللالراحية؛هللحت هللتطايرهللماهللج تهللسو هللص هلليهلل

هلل.(1)«فيهلل،حنهللاألباليأهللال ا نة
هلل هللقيا : هللتعاليتهلل»يقعل هللمن هللفي  هللما هللاإل،و  هللفي أسجبني

ا دا هللاقيتهللالهللسه هلللوهن ا،يةهللبها هلل حمهللالجاهلل هللااحترا هلل
اح نهللالمعاقراهلللوزاجة هللاأنهللاإل،و هلللي هللدينهللالعال ين هلل

هللمنهجهللحياا هللبأهللهع ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ  ﴿هلل(2)«لقعرهللبالية 

ڭ    ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھھ ھ ے ے ۓ ۓ

ٴۇ ۋ ۋۅ    ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ

هلل(.163-161﴾هلل)األنعا :هللۅ ۉ ۉ ې ې 
هللقيا  هللحي ر هللااح  هللإن هللاقادهلَلهللأمر هللاإل،و   هللسن هللبعي اً ه

هللتشب هللقيئاًهللمنهللاألمعهللهللأحعالهللالم ومينهللا،وع ياتهتهللالتيهللال
الرائعةهللالتيهلليقرأهللسنهاهللفيهللالقر نهللالكريت هللف وع ياتهلله النهلل
اتالرفاتهتهللالمزهلليةهللتق  هللصعهللاهللقعهانهللمزهلليةهلللو ينهللالذيهلل

ياهللأيهاهللالنار هللإنهلل:هلل»هلل هللايال قهللفيهتهللقعلهللالنبيهللنقعن يعت

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

انهللسو هللهامشهللالم تمرهللالرابعهلل(هلل،ع تهللبمقابوت هللفيهللأ،تاناهللساصمةهلل ازاخ ت2)
  هللفح مأهللليهللقذهللاتهللمنهللقالت هلل29/5/2012لزسمانهللاألديانهللالعالميةهللفيهلل

هللالتيهللحك هللبعضاهلًلمنهللفالعلهاهللال  تعهللهللخويأهللال ينهللقجاكهللال ين.
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هلل.(1)«منكتهللمنفرين
هللفيهلل هللاالتحمأ هللاإل،و  هللسن هللالقرانا هللمن هللأقهر هلل،تة بع 

هللمعا هللترجمة هلل)يعليع هللالقر ن هللقيا هللهلل  (1984ني نطم
هللثتهللجهرهلل هللمحم هللناصرهللخانهلل  بالشهادتينهللبينهللي يهللص يق 
بهاهللانادىهللبينهللالم ومينهللفيهللصواهللالجمعة هللات م هللبعمرهلل

هللالبال هللبش اليةهللسمرهللالفاهللاقهلل هلل عتتهللهلللتحثره التيهلليالفها
هلل«.العبقريةهللالعموقةهللالتيهللفاقتهلل يرههللمنهللأ،الينهللاإل،و »بدهلل

هللسمر هللأ،وت هللاإل،و هللهلللتهلل منذ هللتبيان هللفي هللجه اً يحلج
لأللع هللالهائمةهللمنهللقعم  هللال اج اهللأما هللاألصنا هللفيهللمعاب هلل
الهن ار هللفشركهللفيهللدسعاهللالهنعدهللإل هللاإل،و  هللفكتبتهللسن هلل
هللالعالاباتهلل هللااختطفت  هللنشال   هللمن هللمحذهللا الالحافة
هللأيا هللليرجعهللسنهلل هللبالقتأ هللاأمهوعههللثوثة الهن ا،ية هللاه داه

حيثهللأ مأهللهلل؛اا،تقرهللفيهللدلهيهللدين  هللفهر هللمنهللبينهللأي يهت 
هللفيهلل هللالعالمية هللاإل،ومية هللالجامعة هللفي هللالماج تير دهللا،ة

 ( هللثتهللقركهللفيهللدهللا،ةهللال  تعهللاههللفيهللمقاهللنةهلل1990نيعدلهيهلل)
هللإليهاهلل هلل ل هللالتي هللالمادية هللب بنهللهراف  هلليكموها هللالت األديان 

 ماهللهلل هللال انهللحالهتالمالبع هللإ،وم  هللفق هللقطعهللسن هللأهو هلل
هللقبأ: هللمن هللإخعانهت ڃ ڃ چ چ چ چ  ڃ ﴿هللقال

ڇ ڇڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ 

هللسو هللإ،وم هلل7﴾هلل)المنافقعن:هللڈ ( هللاأماهللسمرهللفق هللسخ 
هلل هللما هللالش ائ  هللسو  هللايعين  هللحوااهلل»النعاجذ  هللقوبي هللفي أذاق

                                                 
 (.466( هللام وتهللاهلل)704(هللأخرج هللالب اهلليهللاهلل)1)
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هلل.(1)«اإليمانهللابردهللااللمئنانهللالمحنينةهللالقون
هللالح نهلل هلل حبي هللالهن  هللسومان هللمن هللثوة هللبالحبة هللسمر ،ع 

هللال هللاالعالِت هللالح ني  هللا، هللاسبِ  يمهللالن اي  هللص  ِ زاه 
الباان ي هللاصحبةهلله النهللاأل ابرهللمكنت هللمنهللالك يرهللمنهللسوع هلل
هللاإل،وميةهلل هللالمكتبة هللإل  هللدفع هللأن هللثمراتها هللمن هللفكان الشريعة

هللب هللاإل،ومية»كتاب  هللباأل«المعرفة هللمطبعك هللاهع هللديةهللا 
هلل.االهن ية

اأضح هللسمرهلل عتتهللمنهللال سااهللإل هللاإل،و هللالحنيف هلل
فح،وتهللب بنهللدسعت هللماهللاق هلل تنهللا،هللل هللالقبعلهللبينهللالنار هلل

هللمر زهلل هللاهللااد هللامعاهللف  هللبيت  هللأهأ هللمن هللالمائتين هللسو  يربع
هللالمهت يهلل هللاأل،تاذ هللي يره هللالذي المعاهلل هلللوبحعرهللاالتعويت

هللسمرهلل عتتهللمنذهللماهلليربعهللسو هللسشرهلل،نين.
هللن حلهللا،هللأنهللي بت هللسو هللاإل،و  هللاأنهلليباهللكهللفيهللجهعده.

هلل
هلل

هلل* * *

                                                 
 (هللمنهللالموماتهللإل هللالنعهلل هللد.هللخويأهللال ينهللقجاكهللال ينهلل)ن  ةهللإلكترانية(.1)
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 جيفري النغالربفسور 
هللا هللهومات هللفي هلل،نعات هللالبرف عهللهللسشر هللقضاها إللحاد

هللالرياضياتهللفيهللجامعةهلل،انهللفران ي كعهلل جفريهللالن هللأ،تاذ
سوي هللايوهنهللاإليمانهللالي عسيةهللقبأهللأنهلليشرقهللنعهللهللاإل،و هلل

أحا،ي هللقوب هللالمتوب هللبن رهللالماديينهللالما ر هللاأ،ئوتهتهللالتيهلل
هلل.الهللمعن هلللها

هللألبعينهلل هللال  هللفق  هللاإللحاد  هللسو  هللجفري هللينشح لت
هلل هلل  يراً هللحرصا هللقجهلل اثعليكيين هللحضعهلله هللفيهللسو  هللاألح   ار

 انهللالكني ةهللقبأهللأنهلليالاهللحهماهللبع  هللهلل بت هللفيهللالحضعهلل هللا
هلل هللحينهللأخبرهما هللمعهما هللمنهللاسظهللصريحاً هللفيها هللي مع  أنهللما

فالحجةهلل ائبةهلل..هللهللالق ي هللالهللي بتهللل هللحت هللم حلةهللاجعدهللا،
فيهللدينهلل  اهللمجمعسةهللمنهللاأل،راهللهللالتيهللالهلليعر هللحوهاهللحت هلل

عااهللالمهرا هلل.الحج
هلل هللسمو  هللالطالنهللخول هللمع هللص اقة هللجمعت  هللالجامعة في

هللترجمةهلل هللأه اه هللاق  هللقن يأ  هللمحمعد هللالمبتعث ال ععدي
هللقرانتها هلل هللسو  هللفانكن هللاإلنجويزية  هللبالوغة هللالقر ن لمعاني
هللمتباينةهللتنتاب  هللاأ،ئوةهلل  يراهللتوعاهللفيهللم يوت  هلللكنهلل هللفالقر نهللامشاسرج هللأسماق   هللإل  هلليتح ر هلل ان هللالقر ن هلللومفاجحا  يا

اينتق كهللاي جوكهللايتح اكهلل..هلليجادلكهلل»بح نهللجيفريهلل
هللأسر هلل هللمما هللأ  َر هلليعرفني هللالقر ن هللهذا هللمب ك هللأن هللااضحاً ب ا
هللمق ،ًاهلل نف يهلل..هللالكن هللأيهللم لفهللي تطيعهللأنهلليكتنهلل تاباً
هلل انهلل هلللق  هللاليعمية؟ هللا،كناِتك هللحر اِتك هلليتعقع هللأن ي تطيع
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هللتفكيري هللفي هللدامًا هللي بقني هللالتيهللهلل القر ن هللالحعاجز ايزيأ
 انهللي النهللت اؤالتي هللافيهلليتجهاهللمنذهلل،نعات هللان نتهللق هللب

هلل إل هللهلل- أهللليوةهلل نتهللأضعهللأ،ئوتيهللااستراضاتي هللالكنهلل نتج
هلل هللما هللأنهللهذاهللهلل-ح  هللايب ا هللالتالي  هللفيهللاليع  ا تشفهللاإلجابة

هلللحينهلل هللالمنا،بة هللايكتنهللاأل،طر هللأفكاهللي  هلليقرأ هلل ان المب ك
هللالتالية هللقرانتي هللفيهللهلل معس  هلللعج  هللاجهاً هللنف ي هللقابوت لق 

هلل.(1)«صفحاتهللالقر ن
هللالبرف  هللجفريأح  هللمعهللهللأن هللعهلل هلللوح يث بحاجة

هلل هللاجه  هللفيمت هللصيفهللسا هللهلل-الم ومين  هللفي هللجميأ هلليع  في
هللبعخهلللو هللالجامعةهللهلل-هلل1984 هللي م  هللصغير هللم ج  توقان

هللاقتر هللمنهللبا هللالم ج  هلل قر هلل ن يةهللالق ي هللأا  طين 
هللهللجوهلًل هلليق   هلل ان هلل  هللهللجع هللثت هللأق   هللفيهللال خعل  هلل  يراً تردد

 هللقبأهللم جاي خرهللأخرى هللاهللتجفتهللي اههللسن هللمقبخهللبا هللال
 هلليالفهلللناهللالبرف عهللهللجيفريهللتوكهللأنهلليععدهللأدهللاج هللبعي ًاهللسن 

هلل هللاقعرتهلل»الوحماتهللفيقعل: هللأفعأ  هلليجنهللأن هللماذا هللأدهلل لت
هللمرتهللس اهلل هللمكتبي  هللإل  هللفكرتهللبالععدا هللاالهزيمة  بالحر 

هلل هللنمرتج هلللق هلل انتهللهائوةهللهللثعان  هللمح قاً  هللإل هللال مان خولها
هلل،نعاتهلل هلللق هللمضتهللسشرج هللامطمئنة  هللباأل،راهلل  اموةهللامويئة

هللانتهت هللا هللالمقاامة هللفإن هللاآلن هللأما هللال سان  هللدافع هللأقاا  أنا
ا،رسانهللماهللفاضتهللمشاسري هللفحخذتهللأدسع:هللالوهتهللإنهلل نتهلل
تري نيهللأنهللأنزلهللهذاهللال هلل هللإل هللالم ج هللفامنحنيهللالقعاهللمنهلل

                                                 
 (.34الالراكهللمنهللأجأهللاإليمان هللال  تعهللهللجفريهللالن  هللهللصهلل)(هلل1)
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هلل.هلل(1)«فضوك
هللمنهلل هللالالغير هللالبا  هللإل  هللفاقتر  هللدسانه  هللا، ا،تجا 

ان هللزيهللسب هللالحن هللج ي  هللالتقتهللسيناههللمعهللسينيهللالطالنهللالمالي
هللسنهللاإل،و ؟هلل هللأنهللتعر هللقيئاً هللهأهللتري  هللب  ال : الذيهللبادهلل
ثتهللانطومهللبمشاهلل ةهللإخعان هلليشراهللل هللحقائمهللاإل،و هللالعامة هلل

هللق  هللاجأالطالنهللهللح يثجهللهللجفريهلللق  هللا،هللسز هللسن هلل:  ان
هللسممت هللينانحنهللالهللقهلل الكبيرهللإن » هللمنهللبجعاهلل هللأقأ هللنحن  

يهللأ  رهللمنهلللناهللهترا هللااح ا هللامعهللذلكهللفإنهللمحبةهللا،هللذهللاهلل
..هللسن ماهللن تنشمهللفإنهللذلكهللبمشيئت  هللحنهللاأل هلللطفوهاهللالعلي 

هللالشجرهلل هللمن هللت قطهللاهللقة هللاما هلل.. هللفإنهللذلكهللبمشيئت  هللنزفر أا
هللنالويهللانضعهللأنعَفناهلل هللفعن ما سو هللاألهللضهللإالهللاهعهلليعومها 

هللال جعد هللفي هللاألهللض هللبهلل؛سو  هللنشعر هللاالفإننا طمحنينةهللالقعا
هللاالتهلل  راهللالا هللالعالت  هللهذا هللح اَد هللفيهللهللفعقج يمكنهللاصفها

هلل.(2)« ومات هللاالهلليعرفهاهللإالهللمنهللجربها
هللقونهللهلل هللإل  هلللريقها هللالالادقة هلل  ان هلل ومات ققت

هللل ان هلل هللفنطم هللالرياضيات  هللأ،تاذ هللالن  هللجيفري البرف عهلل
هللبشهاداهللالتعحي  هللاصاهللهللفيهللس ادهللالم منين.

بع هلليعمينهللهللأىهللالبرف عهللهللجيفريهللأالهللبشاهللاتهللال يرهلل
هلل هللإل  هللانضت هللإذ هللإلي   هللا، هلل،اق  هللالم ومينهللالذي هللمن جمع

هللجفريهلل هلليعرفها هللصغيرا هلل رفة هللفي هللالجمعة هللصوا يالوعن
هللفيهلل هللفيهللمنام  هللهلل ها هللما هللالتيهلل  يرًا ها هللنف ج هللالغرفة هللإنها تماماً 

                                                 
 (.37المال هللهللال ابم هللصهلل)هلل(1)

 (.41المال هللهللال ابم هللصهلل)(هلل2)
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ال نعاتهللالتيهللتوتهللابتعادههللسنهللدهللارهللالكني ة هللهللؤياهلللطالماهلل
أقعرت هللبالراحة هللاأنهاهللتنبئ هللبح رهللهللاحيهللجميأهللينتمرههللفيهلل

هللأيتهللمقطعًاهللمنهللحياتيهلل..هللمنهللخولهللحوميهللهذاهلل»قابأهللاأليا هلل
هلل أنهللا،هللقرينهللمني هلليعج هللحياتي هللاي ومهللليهللالمرا هللهللأدهلل تج

هللهذههلل هللبحنيهللاج تهللفي هللالقعل هللأ،تطيع هللأختاهلل.. االفرصهلل ي
هلل.(1)«الرؤياهللإيحانهللاتشجيعاهلًلافرصةهللج ي اهللفيهللالحياا

هللفيهلل هللجيفري هللالبرف عهلل هللقضاها هللسامًا هللسشر هللأهللبعة بع 
هللاهللافاتنهللقالت هللمعهللجميوةهللا،اهلل؛اإل،و هللقرهللهللأنهلليه يهللبجنيات 

هللإياه:هلل هلل،حلن  هلل بير هلل، ال هللسو  هللفيها هلليجيبهن هللاأن اإل،و  
هلللماذاهللاخترتهللاإل،و هللياهللأبي؟

 تنهللالبرف عهللهللجيفريهلل تاب هللاألالهلل الالراكهللمنهللأجأهلل
هلللهنهلل هلليق   هللانطوم هللثت هللإ،وم   هللقالة هللفي  هللقرا اإليمان 
هللالتحمأهلل هللمن هلللعيوة هللتجربة هللخوصة هللبع هن هللمن الو ساا

هللأجهلل هللاليكعن هللاإل،و هللنمعاالتفكير  هللتق يت هلللريقة هللفي ذجاً
هلللورجأهللالغربيهللالمشبعهللب قافةهللبعي اهللسنهللثقافتناهللالعربية.

هلل هلل تاب  هلل»بع  هللأجأالالراك هللالبرف عهللهللهلل«اإليمانهللمن دفع
هللأالهماهلل هلل خرين  هلل تابين هللال سعية هللالمكتبة هللإل  هللالن  جيفري

( هللهللحوةهللاإل،و هللإل هللأمريكا» هللاال انيهلل«ت حلهللحت هللالموئكةجهلل»
هللالبرف  هللق   هلل تب  هللمنهللهللعهللافي هلللوك ير هللإجابات هللالن  جيفري

هلل انهلل هللفوئن هللالغربية  هللالذهنية هللتطرحها هللالتي األ،ئوة
عنهللامنهللتابعهتهلليتهمعنهللاإل،و هللباإلهللها هلللقعل هللقالم تشر

                                                 
 (.47المال هللهللال ابم هللصهلل)(هلل1)
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 هللفإنهلل(60)األنفال: ﴾ې ې ۉ ۉ ۅ﴿هللتعال :
جيفريهللي   هللأنهللاآليةهللالهللتتح رهللسنهللاإلهللها هللالممقعتهلل

هللت هللبأ هللااآلمنين  هللاألبريان هللدمان هللفي  هللت فك هللبإس ادهللالذي حمر
هللالتيهللترهنهللاآلخرينهللاتردسهتهللاتمنعهتهللسنهلل العتادهللاالع ا

ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۇ  ۆ   ﴿،فكهللال مان:هلل

أيهلل( هلل60)األنفال:هلل ﴾ۅ   ۅ  ۉ   ۉ  ې  ې
هللالقعاأ هللمن هللفوهلليحاهللبعنكتهللس اا هللاآلخران هللي اف  هللفبيهلْلما نهلل 

هللالبهلَلهلليناإلهللهابهلَل هللمن هللااالصطوحي( هلل ما)القر ني بينهللهللعن
هلل.(1)ال مانهللااألهللض

هللالذيهلل هللال الئ هللالمعن  هللجيفري هللالبرف عهلل هللي تنكر  ما
هللاإل،ومي هلل هللالجهاد هللمالطوح هللحعل هللال اائر هللبعخ تشيع 
حيثهلليعم انهللإل هللتف يرهللهذههللالكومةهللالقر نيةهللبمعن هللالقتالهلل
هللاتشعي  هلل هللتحريف هللاهع هللالمق ،ة  هللأا هللال ينية هللالحر  أا
هلل يره هلل هللافي هللالقتال هللفي هللايكعن هللالجه   هللبذل هللهع فالجهاد

هللفه هلللالحة هللالقر نيةهللاي ت ل هللاآليات هللمن هللبالع ي  م 
هللتعال  هللقعل  هللامنها هللالنبعية  ڭ  ڭ   ﴿هلل:ااألحاديث

( هلل52)الفرقان:هلل ﴾ڭ     ڭ  ۇ  ۇ  ۆ
هللالبيانهلل هللب يف هللأي هلل  هللبالقر ن هللالمشر ين هللبجهاد هللتحمر فاآلية

هللاالحجة هللالهللالقتالهللاالحر .
هلل هللقعل  هللملسو هيلع هللا ىلصام و  هللمبراهلل»: هللحج هللالجهاد  هلل«أفضأ

                                                 
 (.127انمرهللالمال هللهللال ابمهلل هللصهلل)(هلل1)
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هللهللهلل.(1)هللضانهللا،هللتعال ههللفيهللإفالمقالعدهللهعهللبذلهللالحا هللجه هلَل
هللانتباههلَل هللبينهللهللاا،ترس  هللالكامنة هللجيفريهللالفراقج البرف عهلل

القر نهللاالكتا هللالمق رهللالذيهللي منهللب هللاليهعدهللاالنالاهللى هلل
هللاإنهلل هللامعضعساً  هللأ،وعباً هللابالناً  هللهاهراً هللم توفان فالكتابان
هللبعخهلل هللفي هللالمشابهة هللمن هللنعك هللاالت قيم هللال برا هلللقويأ ههر

هللصفحاتهللالكتابين.هلليجوةهللفقالصهللاألنبيانهللال ابقينهللالم 
هللجيفريهلل هللالبرف عهلل هللهلل-اي جأ هللالال د هللهذا مزاياهللهلل-في

لوقر نهللالكريت هللاهيهللأن هللخطا هللا،هلللإلن انيةهللجمعان هللاأن هلل
هللمعنيهللبالتفاصيأهلل هلل يرج هللاأن  هللالزمانهللاالمكان  هلل هلليتجاازهللح اد هللالهللت فعهللقراً هللألنها هلل  هللالبشرية هللالتيهللالهللتحتاجها التاهللي ية

هلل.(2)االهللت تجونهللخيراًهلل
األمرهللاألهتهللالذيهلللفتهللنمرهللأ،تاذهللالرياضياتهلل انهللهلللكن

هللتقريرهلل هللإل  هلل،بقتهللالعوت هللالتي هللالقر نية هللتوكهللاإلقاهللات هع
هللقعل هلل هللالقر ن هللمن هللنزل هللما هللفحال هللالعومية  هللالم ائأ بعخ

)العوم:هللهلل﴾ڇ ڍ ڍ ڌ    چ چ چ ڇ ڇ ڇ ﴿تعال :هلل
( هللفهذاهللالعصفهللال قيمهلللوبعيضةهلللتهلليكتشف هللالعوتهللإالهلل1-2

هللالح ي ة  هللالعالعهلل هللاألجنةهللهللفي هللسوت هللأ،تاذ هللأدهش هللما اهع
تهللدهشت هلللوتطابمهللبينهللألعاهللهللدالشهيرهلل يثهللمعهللهللالذيهللازدا

هللاقعِلهللا،هللتعال :هلل ۀ   ۀ  ہ  ﴿الجنينهللالمعرافةهللسومياً

                                                 
هلل)هلل(1) هللص هلل  هللال ابم هللالمال هلل هللاهلل298انمر هللالب اهللي هللأخرج  هللاالح يث  )

(2784.) 

 (.61بمهلل هللصهلل)انمرهللالمال هللهللال اهلل(2)
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ہ  ہ  ہ  ھ  ھ   ھ  ھ  ے  

 ﴾ۓ  ۓ  ڭ  ڭ   ڭڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ ے
هلل(.14)الم منعن:هلل

هلل هللبالقعل: هللال بر هللهذا هللسو  هللجيفري هللالبرف عهلل إنهلل»يعوم
هللبينهللالعصفهللسو هللا هللالرائعهللما هللبالعرفانهلللوتشاب  هللأنهلليقر لمرن

هللسوتهلل هللفي هللالمتحخرا هللااال تشافات هللاإلن ان هلللتطعهلل القر ني
األجنة هللاخاصةهللسن ماهللنفكرهللبحجتهللاألفكاهللهللالمغوعلةهللحعلهلل
هللنزالهلل هللبع  هللألفهللسا  هللمن هللأ  ر هلل،ادت هللالتي هللاإلن ان تطعهلل

هلل.(1)«القر ن
هلل،بمهللالقر  هللالبرف عهللهللجيفريهلللما هللذ رها هللس ي ا هللأم وة نج

هللا تشف هللالعوتهللح ي ًاهلل هللما هللإل هللتقريره هللالعأهللمنهللأهمها العوَت
هلللتهلل هللمذهوة هللسومية هللحقيقة هللاهي هللاتم ده  هللالكعن هللات اك سن
هللالنجع هلل هللتباس  هللهللؤية هللقبأ ها هللهللص ج هللالح يث هلللوعوت يمكن

هلل1400بعا،طةهللالمكر،كع هللهابأ هلللكنهللالقر نهللقرهللهاهللقبأهلل
هلل هللبعوتهللالوطيفهللال بير  ﴾ۈئ ۆئ ۇئ  ۇئ  ۆئ ﴿،نة

هلل.(2)(47)الذاهلليات:هلل
هللماهلل انهلليج حلهللالبرف عهللهللجيفريهللسنهللقالةهللإ،وم هلل   يراً

هلل هللبالقعل: هللل ائوي  هلليو الها هللفكان هلل»اموب اِتها  هللمنهللفي لحمة
ا،جهللبعا،عهللسوم هللاهللحمت هللهلل هللمن هللال اصةهللفيهللحياتيهللالوحمات

هللأ اب هللمنهللالعذا هللااأللت هللابع هللسوي هلل هللما  هللبع هللأنهللاج هللفي 

                                                 
 (.75انمرهللالمال هللهللال ابمهلل هللصهلل)هلل(1)

 (.76انمرهللالمال هللهللال ابمهلل هللصهلل)هلل(2)
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هللالكبير هللل يهللاال،تع اَد هللاج  هللال عهللأن هللَمأن هللالراحيهللإل  ان
لتهللأ نهللأسر هللقبأهللاإل،و هلل…هللفيهللنف ي هللفحصبحتهللم وماًهلل
هلللوحن هللمعنً  هللحياتي هللالقر نهللفي هللقرأت هللسن ما هللالكنني  

اب أتهلل هلليقعرتهللبفيخهللاا،عهللمنهللالرحمةهللاالعطفهلليغمرن
 هللفالذيهللقادنيهللإل هللاإل،و هللأقعرهللب يمعمةهللالحنهللفيهللقوبي

هلل.(1)«هعهللمحبةهللا،هللالتيهللالهللتقاَا 
هللجيفري هللال  تعهلل هللأدهللك هللتتضمنهاهللهلللق  هللالتي المعاني

هللبهيمنةهللاالشهادت هللااسترا هللصادق هللتعال  هلل، هللا،ت و  هللمن ن
هلل هللهلل-قريعت  هللاتعال  هللبم توفهللأنمالهاهللهلل-تباهللك هللحيات  سو 

هللبأهللإنهلل»فد استناقهللاإل،و هللهعهللأ  رهللمنهللمجردهللمقعلةهللفكرية 
هللبالمجتمعهللاإل،وميهلل هللا،يا،ياً هللاجتماسياً ذلكهلليعنيهللاهللتبالًا

ابشكأهللنمريهللهلل-إيمان هللأما هللالمألهللإنهللإقراهللهللالمرنهللبهلل.اأه اِف 
هلل هللالشهادا هللم ، اتهللالمجتمعهللهلل-نطمج هلل افة هللإل  هللبالمفتاا تزاده

هللمعهلل هللالمت ااية هللالشرا ة هللبمزايا هللأيضاً هللاتزاده اإل،ومي 
هلل.(2)«الم ومين

اق هللسجنهللجيفريهلللومنهجهللالذيهللي تط هللالم تشرقعنهلل
معالم  هللالعأهللمنهللألرفهاهللهللبعخفيهللنق هللاإل،و  هللاتطرَقهللل

هللالتشكيكهللفيهللهللملسو هيلع هللا ىلصحاديثهللالنبيهللنمرتهتهللإل هللأ التيهللانتهجعا
هللإثباتهلل هللسن هللال نة هللسن هللالمنافحعن هللسجز هللما هللفإذا معثعقيتها 
دليأهللم حلةهللماهللتتعومهللبالح يثهللقالهللالم تشرقعنهللبحنهللالعجزهلل

                                                 
 (.235انمرهللالمال هللهللال ابمهلل هللصهلل)هلل(1)

 (.311المال هللهللال ابم هللصهلل)(هلل2)



- 257 - 
 

هللفذلكهللي لهللسو هللحاجتهتهلل هللدليوً هللق معا هللإذا هللأما دليأهللال طح 
هللبذلكهللي بتهلل هللاهع هللهلل-إلي   هللالمنافحينهللهلل-ح نهللهللأيهت خطح

هللسنهللال نة.
أنهللنشددديرهللبحننددداهللالهللنعافدددمهللالبرف دددعهللهللجيفدددريهللسوددد هللهللهللبقدددي

بعدددخهللمددداهلل،دددطرههللفددديهلل تبددد  هلللكدددنهللاستدددذهللهللسدددنهللذلدددكهللبقعلددد :هلل
فتهللبناتيهللأنهللاال هنهلللي هللباح داًهللفديهللاإل،دو  هللاهدذاهللمداهلل» هلل (1)«ي ددددتطيعهللأنهللي هلل دددد هللسومددددانهللالم ددددومينهللب ددددهعلةهللأيضدددداًهللسر 

أدهللرهللمدداهلل»ايمضدديهللليددذ رهلل،ددبباهلًل خددرهللهلللهددذاهللال وددأهللبددالقعل:هلل
عنهللسنهللدينهللماهلل هلل،عانهللأ انهلله النهللالباح عنهللمدنهلليقعل هللالباح 

داخددأهللهددذاهللالدد ينهللأ هللمددنهللخاهللجدد هلل..هللاسودد هللهددذاهللفددإنهللفهمدديهلل
لإل،ددددو هللمتددددحثرهللإلدددد هللحدددد هلل بيددددرهللبددددآهللانهللالبدددداح ينهللمددددنهلل يددددرهلل

هلل.(2)«الم ومين
ن ددحلهللا،هلللندداهللالوبرف ددعهللهللجفددريهللال بدداتهللسودد هللاإليمددان هلل

هللااله ايةهللإل هللأح ن  هللإن هللاليهللذلكهللاالقادهللهللسوي .
هلل
هلل

هلل* * *

                                                 
 (.15انمرهللالمال هللهللال ابمهلل هللصهلل)هلل(1)

 (.18انمرهللالمال هللهللال ابمهلل هللصهلل)هلل(2)
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 جوزيف إستس ) يوسف ( القس 
ے    ے  ۓ     ۓ  ڭ     ڭ   ﴿قالهللا،هللتعال :هلل

ٴۇ    ۈ ڭ     ڭ  ۇۇ  ۆ  ۆ  ۈ

 ې ې ې ې ۉ ۅۉ ۅۋ  ۋ  

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  ائ     ى  ائ ى

پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺٺ  ٺ  ٿ  ٿ  

هلل(.83-82)المائ ا:هللهلل﴾ٿ  ٿ   ٹ  ٹ  
هللالح هللق اا،ة هللمن هللنفر هللقالة هللحكت هلل ريمة بشة هلل يات

هلل هللا منعاهللب  هللاهيهللقالةهللتتكرهللهللسو هللمر هلِلملسو هيلع هللا ىلصق معاهللإل هللالنبيهلل
هللاألزمانهللمعهلل أهللباحثهللسنهللالحمهللمذسنهللإلي .
 هللفق هلل انهللق ًاهللالعأهللالق هللجعزيفهللإ،ت هللأح هلله الن

هللبرات تانتي هلل ني ة هللاألمريكيةفي هللالمتح ا هللالعاليات هللفي  هللة
هللحيثهللدهللرهللسوتهللالوهعتهللاحالأهللسو هللدهللجةهللال  تعهللاه.

هلل هلليكن هللفيهللالق هللجعزيفهلللت هللإلي  هللي سع هللبما ي منهللحقًا
الكني ة هللفوتهلليكنهللليال قهللبحنهللا،هللثوثةهللفيهللااح  هللاااح هلل
فيهللثوثة هللسقي اهلل امضةهلللتهلليفهمها؛هلل ماهللالمويينهللمنهللقبو  هلل

نب هللالم يحهللسنهاهللاأن  هللل هللأنهللي منهللبهذههللالعقي اهللالتيهلللتهللي
هللقفة هللهللببنت هللي من هللالذي هللالمق ر هللالكتا  هلل،ائرهللفي ب 
هللالنالاهللى.

أخرى هللفق هللهللم لمةهللتاب هللالمق رهللقالةالجعزيفهللمعهلل 
هلل هلليرىهللتوسنهللزموئ  هللل  ان هللاتحريفهت هللالق  هللبنالعص  

 هللاإضافتهتهللفي هللماهلللي هللمن هلل وماهللاحتاجعاهللإل هللفيهللمعاسمهت
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هلل هللالمعانيهللالتيهلل انعا هللفيهللالكني ة هلليعو هلِلدليأهلللمعن هللمن معنها
هلللنهلل احينهلل انهللي تنكرهللسويهتهللفعوهتهلل انعاهلليجيبعن هللبحنهللأح ًا

الت لي  هللفماهللمنهللأح هللمنهللقعنهللالكني ةهللأاهللهلليكتشفهللم أهللهذا
هللق  هاهلليحفظهلل،طراهلًلااح اهلًلمنهلل،طعهللهللهذاهللالكتا .
هللبع هللاإل،و هلليف هلل،نراه هللفإنا خرهلل رهللايفاافيهللمقابأهللهذا

هللا هللالقر ن  هللآليات هللالم ومين هللمن هللالمويين هللفيهللبحفظ تراه
هلل هللاهتهللمحاضرات  هلل  هللالم ومين هللسعا  هللأصعات هللب ماك يتوذذ

هلللي هللمطوعها  هللقرأ هلل ية هللل  هللالقر نهلليكموعن هللتفرد هلللوعالت  بت
ڳ ڳ  ﴿هللالكريتهللمنهللبينهللالكتنهللال ماايةهللبالحفظهللاالالعن

 هللاق هللحفم هللا،هللبحمةهللهلل(9﴾هلل)الحجر:هللڳ ڱ ڱ ڱ ڱ 
هللاا،تمهاهلله  هللتعوم  هللفي هللأسماهللها هللفيهلل»هللبذلت أناجيوهت

هلل.(1)«ص اهللهت
هللاأل،فاهللهلل هللتناقضات هللمع هللمويًا هللجعزيف هللالق  تعقف

أاهلللغيرههللهللالمق ،ة هللفوتهلليق هللهللسو هللحأهلللو،مها هللفكيفهللل 
هلل هللالمنالفين هللالعقون هلل،فريهللمن هللفي هللجان هللما هللبالحة هللي من أن
هللسجهلل هللسن هللحينهللتعل هللالموكهللمجهللالموعكهللااألخباهلل هللالموكهللأخزيا ر

هللهللسو  هلليزست هللإذ هللإ،رائيأ  هللالموعكبني هللتعل هللهلل،فر هللأن  ال اني
هلل هلل،فر هلليذ ر هللبينما هلل،نة  هللاسشران هللاثنان هللاسمره أخباهللهللالحكت

هللل انيةهللااألهللبعين.هللاأليا هللال انيهللأنهللأخزياهللتعل هللالحكتهللحينهللبو هللا
اثنتانهللاسشرانهلل،نةهللأ هللثنتانهللاأهللبععن؟هللهيهللااح اهللمنهلل

                                                 
يهقيهللفيهللدالئأهللالنبعاهلل( هللاالب9903أخرج هللالطبرانيهللفيهللمعجم هللالكبيرهللاهلل)هلل(1)

هلل. هللاضعف هللاأللباني(343اهلل)
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هللالق هلل هللهللأر ست هللص   هللالتي هللالمق ر هللالكتا  تناقضات
جعزيف هللالتهلليج هلللهاهللجعاباًهللحت هللسن هلل باهللهللالق  هللالذينهلل
هللمنهللقعنهللالكني ةهللالهلل هللبالقعل:هللإنهللأح اً هللإليهت هللفا تفعا لجح

هللتقو هللفو هللاالتناقضات؛ هللاألخطان هللهذه هللإل  هللب ببهايتنب  ياهللهللم
هلل جعزيف

هللسنهلل هللالكاذبة هللال ساية هللضحية هللاقععا هلل  يرين هللم أج ام وج 
هللأنهلل هلليتالعهلل هللإ،ت  هللجعزيف هلل ان هللاالم ومين  اإل،و 
هللمنهلل هلليقتوعن هللاالمتعحشين  هللالبرابرا هللمن هللقع  الم ومين
هللالالحرانهلل هللفي هللأ،عَد هللصن اقًا هللايعب ان هللدينهت  هللفي خالفهت

هلل اإل،ومعفعبي هللله تيريا هللاذلكهللافقاً هللالكعبة  هللالتيهللي معن  ا 
يشيعهاهللال ائفعنهللمنهللاصعلهللاإل،و هللإل هللضميرهللأتباسهتهلل هلل

هللفيالبحعاهللمنهللالم منينهللب هللاالمهت ينهللإل هللحقائق .
هلللئوهلل هللالكريت  هللالقر ن هللقرانا هللالق  هللمن هللحذهلله هللما   يراً

هلل هللأ،معها هللما هللالقر ن»تاليب  هلليري انهلل«لعنة هللاخ راا  هللخابعا .
هللسو هللالوسهت هللابين هللأتباسهت هللبين هللتحعل هللالتي هلل هللالجج ج  هللبنان

ۓ  ۓ  ڭ  ڭ       ڭ    ھ  ے  ے ﴿   ياتهللالقر نهللالعميت

هلل(.26)فالوت:هلل ﴾ڭ    ۇ   ۇ  ۆ  
إل هللجاننهللسمو هللفيهللالكني ةهللاقتغأهللجعزيفهللبالتجاهللا هلل

أاهللهلل-اق هلل انتهللل هللمفتااهللخير هللفق هللاجتمعهللالم اهللقهرينهلل
هللالم وتهللهلل-يزي هلل محم هللسب هللالرحمن هللالمالريهللمعهللقريك 

نهللماهلليناقخهلل أهللاألفكاهللهللفرأىهللفي هللمنهللح نهللمعاموةهللالم ومي
هللالم ومين هللاحشية هللسن هللهللأ،  هللفي هللسشعشت هللالتي هللالال ئة

هللاالتقزز؛هللهللاهمجيتهت هللباالقمئزاز هللالمرن هلليالين هلل ذ  ..
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هلل،جيةهلل هللل  هللفالاهلل هللأدمنهللالكذ   هللسو هللسالت هللبالشفقة اأحياناً
هلل.اسادا

هللالبرات  هللالق  هللازاجت  هللتاجتمع هللاأبعه هللجعزيف نتي
هللليك هللجا ع   هللبيتر هللبالق هللالكاثعليكي هللفريمهللاا،تعانعا عنعا

هللسب هلل هللمحم  هللالم وت هللالشا  هللمحااهللا هللسو  هللقادهللاً سمأ
هللأنف هتهلل هللأما  هللافضحهت هللبح،ئوت   هللأسياهت هللالذي الرحمن
هللبحنهلل هللأسومهت هللحين هللأفعاههت هللاأفغر هللاأدهشهت  بحجعبت  

هلل تا هللالقر نهللسن هللجميعهللالم ومينهلل هللتحمأهللي ج هللبينما ااح  
هللالكتا هللالمق رهللت توفهللسنهلل هللمن هللن  ة هللمنهت هللااح   ِأ

هلل هللالتي هللالتيهللالن  ة هللالبرات تنت هللفتعهللاا هللاآلخر  يحموها
هللاثوثينهلل هللت عة هللمن هللتتكعن هللإ،ت  هللالق هللجعزيف يحموها
،فراً هللبينماهلليحمأهللص يق هللالكاثعليكيهللبيترهللجا ع هلل تاب هللذاهلل

هللال تةهللاأهللبعينهلل،فراً.
هللحعلهلل هللمحم  هللقريك  هللمع هللجعزيف هللتباحث احين

هلل هللأ،مع  هللاالنالرانية؛ هللاإل،و  هللاإلخوص هللمحم  ،عهللا
هللس هللاضعا هللجعزيف هللالتيهللفحدهللك هللاب التها هللالتعحي  قي ا

هللمنهلل هللقوب  هللفي هللتبق  هللما هللاتزلزل هللاتعائمها  هللالفطرا توم 
هللالي هلل هللأح   هللااح  هللفا، هللاالت ويث  هللاالشرك هللالعثنية أاضاهلل

هللفه هللالذيهلللتهلليو هللالتهلليعل   هللاهع هللفيهللااح   يهاتهللأنهللثوثًة
الهلل]اهعهلليقرأهلل،عهللاهللاإلخوص[هللهللا حنهللصعت »يكعنهللل هللال  هلل

أزالهللأتذ ره..هللأماهللمعناهاهللفوهللهللزالهلليرنهللص اههللفيهللأذني هللاال
هللاالهللأفضأهللاالهللأقعىهللاالهللأاجزهللاالهللأقمأهللمن هلل يعج هللأاضحج
هللمفاجحاهللقعيةهلللنا..هللمعهللماهلل ناهللنعيشهلل إلوقاً.هللفكانهللهذاهللاألمرج
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هلل.«في هللمنهللضوالتهللاتناقضاتهللفيهللهذاهللالشحنهللا يره
اسو هللم ىهللليالهلللعيوةهللمنهللالمناقشاتهلللتهلليفتحهللالشا هلل

هللي    هللالحجةهللسهللبحد هللااقت اهللهللالم وت هللدينج و هللأنهللاإل،وَ 
هللالعقأاا هلليحتر  هللدين هللاالبرهان  هللإلهيةهللل ليأ هللهبة هللايراه  

هللا،هلل هللاه ى هللالحقيقة هللنعهلل هللإل  هللالعصعل هللفي هللتعين  لإلن ان 
هللالقعيت.
هللسو هللجعزيفهللإ،ت هللالذيهلل انهللهلل هلل ريباً هللمنطقًا  انهللهذا

هللماهلل هللفك يراً هلليجتمعان  هللال هللنقيضان هللاالعقأ هللاإليمان هللأن يعتق 
هللال هللالمقعلة هللي مع هلل ان هللاالرهبان هللالق   هللبين أ ومهلل»شائعة

هلل.«سقوكهللااستق 
هلل هللسا  هللمن هللفيهلل1991قهعهلل هللإ،ت  هلليع،ف هللقضاها  

هللإليهاهلل هللاأضا  هللالرحمن  هللسب  هللمحم  هللص يق  هللمع الحعاهلل
هللاالبعذيةهلل هللاليهعدية هللفي هللاال هللا،ة هللالبحث هللمن الك ير

هللثتهللاضعهللجبهت هللسو هللاألهللض ذاتهللهللاالهن ا،يةهللااإل،و  
هللسليوة هلليبحث هللتائ  هللقون هللأسماق هللمن هللاهتف هللال وص:هلل  ن
هلل.«إلهيهلل هللإنهلل نتهللمعجعداهلًلفاه ني»

ابع هللليوةهلللعيوةهلل،هرهاهللالق هللإ،ت هللازاجت هللفيهللج الهلل
هللالتعحي  هلل هللايعتنم هللالشرك هللمن هلليبرأ هللأن هللقرهلل هللالم وت؛ قريك 
اانضتهللهعهللازاجت هللااال ههللإل هللهلل ا هللالم منين هللاق هلل،بقهتهلل
هللسوي هلل هلليعوم هللح رهللسميت هللجا ع   هللالق هللبيتر هللص يقهت إليها

هللهلل-هلليع،فهللإ،ت األحرىهللجعزيفهللإ،ت هللأاهللب أهللىهلل»بالقعل:
أنهللإ،ومناهللجميعًاهلل انهللبفضأهللا، هللثتهللالق ااهللالح نةهللسن هللذلكهلل
هللح نهلل هللذلك هللقبأ هللا ان هللال سعا  هللح ن هلل ان هللالذي الم وت
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هلل.«:هللالهللتقأهلللي..هللالكنهللأهللنيهللالتعامأ هللا ماهلليقالهللسن نا
ر هللفي هللبعخهللهذاهللالمفتااهللالعميتهللمنهللمفاتيحهللال سعاهلليف

هللف هلليقالران هللالذين هللال ساا هللا،وع ياتهللي هللأخوق إصوا
هللالهللتنمرهلل هللثتهلليكتفعنهللبالقعلهلللآلخرين: إخعانهتهللالم ومين 
هللالقر نهلل هللإل  هللانمر هللبأ هللفعالهت  هللا،عن هللالم ومين هللحال إل 

هللا  هللهعهللجعا هلليعيب هللال اسيةهلليع،فهللإ،ت اال نةهللفح ن.
هللالذينهلل هللالم سعين هللسو  هللينطوي هللال هللالهرا  هللمن هللنعساً ايراه

هللاإل،و  هللهذا هلل ان هلللع هللحالهت: هللل ان هللألث هللهلليقعل هللفيهللسميماً ر
هلليري انهللهللؤيةهللق عصهلل هللحية  هللأم وة هللفالنارهلليري ان أتباس  

هللتم أهللاإل،و هللأما هللالبشريةهللاته يهتهللإلي .هلل
لتهلليكنهلليع،فهللإ،ت هللأنانياً هللبأهللأحنهلللبنيهللجن  هللادين هلل
هللب ين هلل هلليبشر هللالبو ان؛ هلليجع  هللفانطوم هلللنف    هللأحن هللما ال ابم

هللس هللسواا هللالبو ان؛ هللم توف هللفي هللمحاضرات  هللسبر و هللالج ي 
هللالفضائية هللالقنعات هللفي هللالقانات  هللمعقع هللدهللا،  هللفي هللا ذلك  

هلل) هللل هللهلل (www.islamtomorrow.comالمميز هللا، هلل تن اق 
هللفح،وتهللب بنهللدسعت هللادماثةهلل الك يرهللمنهللالقبعلهللسن هللالنار 
هللففيهلل هللالنار  هللمن هللاأللع ج هلللإل،و  هللسرض  هللاح ن خوق 

أ،وتهللزهانهللألفهللهلل 27/7/2008ل هللفيهللألمانياهللفيهللهللامحاضر
هللالمامئينهللإلي .هلل؛اخم ينهللمنهللالباح ينهللسنهللالحمامائتينهلل

دقيقةهللخولهللوشيظهللإ،ت هللأمكنهلللفيهللإح ىهللمحاضرات هلل
ي بتهلللوحاضرينهللأنهللالم يحهلللي هللهعهللا، هللالي هللأنهللااح اهلل

باإلن انيةهلل ماهللفيهللإنجيأهللنف  هللهلل،تأيضاًهللابَنهللا،.هللفالم يحهللا
اأناهللإن انهللق هلل ومكتهللبالحمهلل»اذلكهللبقعل :هللهلل( 8/40يعحناهلل)
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هللسوي هللالالواهللاال و هلل هللا ذلكهللاِصف«ع هللمنهللا،الذيهلل،م
هللاهكذاهلل هللاإلن ان  هللابن هللبحن  هللمرا هللاثمانين هللثوثاً هللاإلنجيأ في
هللاا،هلللي هللإن انًاهلل فالم يحهللفيهللاإلنجيأهللإن انهللاابنهللإن ان 

هلل) هللالع د هلل،فر هللألن هللإن ان  هللابن هللبذلك:هلل23/19اال هلليالرا )
هلل» هللفيكذ هللن اناهلًلإلي هللا، هلل  هللابن هللفين  إاال هللاهكذاهلل«ن ان  
ب الةهللهلل-أاهللب بنهللهلل-هللألألهللالحقيقةهللفيهللأبه هللصعهللهاهللهلل تتت

هللالطراهللالتيهللت بتهللهللاست .هلل
احينهلل،حل هللأح هتهللسنهللانتشاهللهللاإل،و هللبال يف؛هللقال:هلل
هللأاهلل هللماليزيا هللأا هللأن اني يا هللإل  هللاصأ هللالذي هللهذا هلل،يف أي
هللترىهلل هللأن هللقبأ هللاإل،و  هللدخوتهللفي هللالتي هللالبو ان هللمن  يرها

هللاخ هلللق  هللالم ومين؟  هللجنعد هللمن هللااح اً هللاإل،و هللجن ياً تاهللاا
جاهللهللم ومينهللق معاهللماهللهللأاههللمنهللأخوقهللتسنهللحنهللاقناسةهلللهلِل

 هللففتحعهاهللبح نهللمعاموتهتهللالينهللأخوقهتهللإل هللتوكهللالبود
هللامعشرهت.

هللانتشرهلل هللاإل،و  هللإن هللالقائوين: هللقعل ايعجنهللإ،ت هللمن
هللتربعهلل هللالتي هللمرادفاتها هللال يفهللا،ائر هلل ومة هللأن هللمع بال يف.

هللت هلللت هللاالمهن ..( هلل) الح ا   هللال تين هللالقر نهللسو  هللفي رد
العهللمراهللااح اهلل هللافيهللالمقابأهللاهللدتهلل ومةهللال يفهللهلل؛الكريت

هلل،بنهلل هللمما هللمرا  هللمائتي هللزهان هللالنالاهللىهللاإنجيوهت هللتعهللاا في
هللاالكذ هلل هلللو  اك هلللج اا هللالذين هللالق   هلللبعخ حرجاً
هللالقعلهللالمن ع هللإل هلل هللحينهللحرفعا االتوبي هللسو هللال همان 

مًاهللماهللجئتهللأللقيهلل،و»(:هلل10/34 هلل)الم يحهللفيهللإنجيأهللمت هلل
(هللsward هللاقالعا:هللإنهلل ومةهللال يفهلل)«سو هللاألهللض هللبأهلل،يفاهلًل
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هلل هللسن هللتالحفت هللالق  هللward)هللاألصويةكومة ) ومة(هللهللأي( 
هلل) هللحر  هللهيئة هللسو  هللمكرانة هللقطعة هللاقعك هللسو هللsب بن )

هللالذ هللقعلهللالم طع  هللفتحعل هلليكتب   هللالمكرانة هلل  أ هلل ان ي
هلل.«بأهلل،يفاهلًل»إل هللهلل«بأهلل ومة»هللالم يح:

تنطويهللسو هللبعخهللقالةهلللريفةهللتضحكهللمنهاهللال كو  هللق هلل
الععا هللالذينهللالهلليعرفعنهللأنهللاإلنجيأهلللتهلليكتنهللباإلنجويزية هللبأهلل
باليعنانية هللالي هللثمةهللمنا،بةهللت محهلللومكرانةهللأاهلل يرهاهللبتغييرهلل

هلل) هللإل هلل)λόγος ومة هللالتيهللتعنيهلل) ومة( )μάχαιρανهللالتيهلل )
هللتعنيهلل)،يف(.
هلل هللإ،ت نشا  هلليع،ف هللال اسية هلليه أهللالشيظ فيهللهللال

هللاال سعاا هللباإل،و  هللهلللتعريف اإلنترنت هللهللقبكةهللسو إلي 
هللن حلهللا،هلل هللدينهت  هللاتعويمهتهللأمعهلل هللالم ومينهللالج د اهللساية
هللإن هلل هللايعويهللدين   هللهللايت   هللاأنهلليرفعهللب  أنهلليباهللكهللفيهللجهعده 

هللاليهللذلكهللاالقادهللهللسوي .
هلل
هلل

هلل* * *
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 الشماس فوزي السيسي )املهدي(

هللقريباهلًل هللي كنان هلل اثعليكيين هللألبعين هللال ي ي هللفعزي ال 
المالرية هللا انهللهللهلليهللجرج  هللبم ينةهللالزقازيم ني ةهلل ماهللمن

 ايةهللأموهماهللأنهلليالبحهللابنهماهللفعزيهللق ي اًهلللوكني ة؛هلليتشر هلل
هلل-األلفالهللبتقبيأهللي ه هللاالكباهللهللباالسترا هللبينهللي ي  هللفالق هلل

هلل هللالكني ة هللدين هللالذيهللهلل-بح ن هللاألهللض هللسو  هللالر  نائن
هلل.هلل(1)يرج هللنعالهللمغفرت هللاسفعه

هلل هللأخذه هللسشرا  هللال انية هلل،ن هللفعزي هللبو  هللإل هللحين أبعاه
هللفيهلل هللسو هللتحخرهما هللالق هلللعيوً هللفومهما هلللتعمي ه  الكني ة
هللااب هماهلل هللالمتحخرا  هللال ن هللهذه هللبوع   هللحت  هللابنهما تعمي 
هللهذههلل هلللعال هللم ومًا هلل ان هللابنكما هللأن هللتعوما هللألت بالقعل:

هللال نعات؟
هلل،ي هللكهللدقيمهلل هلللكن  هللفعزيهللحينذاك   وماتهلللتهلليفهمها

هلل هللالنبي هللقعل هللالحقاً هلليقرأ هللحين هلل»معانيها هللم: هلليعل هلل أ علعد
هلل.(2)«سو هللالفطرا هللفحبعاههلليهعدان هللأاهللينالران هللأاهلليمج ان 

هللأنهلل هللأ،مع هلل نت هللبالقعل: هللتعمي ه هللقالة هللفعزي ايكمأ
المرنهللبع هللالتعمي هلليحأهللسوي هللالرااهللالق ر هللفت انلتهللبع هلل

الهللأقعرهللبحيهللتغيير؟ هلل..هللالهلليحأهللسوي؟هللهللتهلَلتعمي ي:هللأينهللهع؟هلللهلِل
؟هللت اؤالتهللماهللهعهللماليريهلللعهلللتهللأتعم ؟هللأالتهللأال هللم يحياًهلل

                                                 
هللل هللمنشعهللاهلل1) هللاستم تهللفي هللسو هللمحاضرا هللننقو هللمنهللقالةهللفعزيهللالمه ي  هللما )

سو هللقبكةهللاإلنترنت هللبعنعان:هللقالةهللإ،ومي.هللاق هللأس هللمنهاهللاأل،تاذهللمحييهلل
هلل«. نتهللنالرانياهلًلاأ،ومت»ال ينهللسب هللالحمي هلل تيباهلًلبعنعان:هلل

 (.2658( هللام وتهللاهلل)1385(هللأخرج هللالب اهلليهللاهلل)2)
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هللاتعزيةهلل هللتجاهوها هللإال هلللها هللإجابة هللالمعِم  هللالق ي  هلليج  لت
أ،ئوتكهلل  يراهللياهللال ي هللأنتهللتالوحهللقما،ًاهلل»الغو هللبقعل :هلل
هلل«.فيهللالكني ة

هللأ،ئوةهلل هللبعخ هللإجابة هللسن هللالمعم ِ  هللالق  هللأسرض الئن
هللن هللفإنا هللفعزي هللإل  هللالكبيرهللحيو  هللالنالرانية هللسومة قعل

هلل لو طيئة هللاأن هللأا  طينعرهللالذيهلليعتق هللبحنهللاإلن انهللااهللر 
هلل منهللبالم يح هللاداللةهللاإليمان التعمي  هللهلل: يرهللمف يهللإالهللإذا

هللفجهلل م ِ  هللسج هللانهلَلفمن هللينجع ي هللال هلليجعم   هلللت هللامن هلل انهللهلل؛جا  الع
هلللفوً.
ايجز هللالعالتهللالكاثعليكيهللالشهيرهللتعمارهللاأل عينيهللفيهللهلل
هلل«:ال وصةهللالوهعتية»هلل The Summa Theologica تاب هلل 

بأهللالتعمي هللمحرامعنهللمنهللالتمتعهللحنهللاأللفالهللالذينهللماتعاهللقب
هلل.هلل(1)برؤيةهللموكعتهللالر هلل هللأيهللالجنةهلل

هللاتشعُّهلل هللاال ي  هللمطوِن هللتحقيم هللفي هللفعزي هللالغو  ِ هللج  
هلليزاهللهلل هللقمار  هللبرتبة هللالكني ة هللفي هللخادمًا هللاسمأ الق هللفي  
هللاإلل  هلل هللبالم يح هللالكني ة هللقعن هللإيمان هلللت بيت القرى

هللابال العرهللاألق ر.
هللالكن يا هللسمو  هللفعهلل خول هللسقأ هلللتهللزااج  هللأ،ئوة ي

هللسو هللالبعاهللفيها هلل افيةهلليجرؤ هللتوكهللاأل،ئوة هللبم أ هللفالتمتمة  
ير هللاهعهللماهلليعنيهللتحطيتهلل لطردههللمنهللالكني ةهللأاهلل،جن هللفيهللال  
هللهذههلل هللحبَ  هللالم تح ن هللمن هللفإن هللالذلك هللاال ي   حوت

                                                 
 (.87-86(هللانمرهلل:هللماهللهيهللالنالرانية؟هللمحم هللتقيهللالع ماني هللصهلل)1)
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هلللعأهللالزمنهلليتكفأهللبن يانها هللفيهللأسماقهللالال هلل أاهللهلل األ،ئوة
هللحأهللألغازهاهللافكهلللو،مها.

 هللفعزيهلللق هللالتناال؛هللحيثهللَيعَم هلللتهلليرقهلل  يراًهلللوشا
هللالنالرانيهللبع هللأنهلليوت هاهلل هللفت هلليوقمها الق هللإل هلل  راتهللخبز
هللاأن هلل هللال بزهللمق ر  هللأنهللهذا هللاتزستهللالكني ة فيهللإنانهللخمر 
هللد هلل هللإل  هللال مر هلليتحعل هللبينما هللالم يح  هللج   هللإل  يتحعل
الم يح هلل يفهلليراقهللم أهللهذاهلللعقأهللفعزيهللالذيهللسجزهللسنهلل

هللال ري هللالتحعل هللهذا هلل ينعنة هللإل هللج  هللهللزلو بهللفهت اال مر
هلل؟الم يحهللادم 

هلل هللفوماذاهللنح أهللج  هللالم يحهلل ات انل:هلللعهلل انهللهذاهللحقاً
هللالطعا هلل هللالذيهللي الهللإلي  هللانحنهللنعوتهللالمكان انشر هللدم  
هللأنهلل هلليويم هللهأ هللمنها؟ هللخراج  هللابع  هللأج ادنا هللفي االشرا 
هللالقذهللاهلل هللاألمكنة هللهذه هللفي هللالحوعل هللالم يح هللإل  نن ن

يهلللتهلليفعأهللهذاهللالطق هللاالعضيعة؟هللألجأهللهذاهلل و هللفإنهللفعز
هللإالهللمراهللااح اهللفيهللحيات .

اأبتهللاالنفكاكهللهلل ثال ةهللاألثافيهللالتيهللتقالرتهللأما هللفعزي
هللحيثهلليعم هلل هللاالسترا هلل  هلل،ر هللي معن  هللما هللهي هللم يوت ؛ من
هللفيكشفهلل،ترهلل هللالق   هللأما  هللاالسترا هللبذنعب  هللإل  النالراني

  هللفيا،هللسوي  هللايبعاهللأمام هللبماهللي تحيهللمنهللتذ رههللأاهللالتفكيرهلل
هلل هللالطق هللالكن يهلل-لكن  هلللوسترا هللهلل-هللبمعجنهللهذا م سع

بذنعب هللأما هللالكاهنهللحت هلليحعزهللالغفرانهللمنهللق ي هللخالئهلل
يحتا هللب اهللههللإل هلل فرانهللاأل،قفهللالذيهلليعتر هللبذنب هلللوباباهلل

هلللينالهلل فرانهللا،هللاهللحمت .
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هللالكني ة هلل هللفي هللاالسترا  هلل رفة هللإل  هلليعماً هللفعزي دخأ
هللتعتر هلل هللاأنت هللبذنعبي  هلللك هللاستر  هللأنا هللالق : ا،حل

ومطرانهللالذيهلليعتر هلللوبابا هللفومنهلليعتر هللالباباهللبذنب ؟هللامنهللل
هللالذيهلليغفرههللل ؟هللفحجاب هللالق :هللا،.

أجا هللفعزيهللبب هيةهللاذ انهللفطري:هللأالهلليكفيهللأنهللأستر هلل
هللنف يهلل هلللفضح هللالكني ة هللتضطرني هلللماذا هلل،؟ هللأيضًا هللأنا بذنبي

هللاإههاهللهللسيعبيهللأما هللاآلخرين؟.
االسترا هللهللات انلهللفعزيهللمويًاهللفيهللنف  :هللماهللحاجتناهللإل 
هلل؟اق هللتحمأهللالم يحهللسو هللالالوينهللذنعَبناهللابعائَقنا

هللسو هللا هللالعباد هللق هلل هللفكيف هللا،  هللهع هللالم يح هلل ان إذا
صوب ؟هللاِلَت؟هللأماهلل انهللا،هلليق هللهللسو هلل فرانهللذنعبناهللمنهلل يرهللأنهلل
هللنيابةهلل هلليالوجنهللالم يحهللالبرين هللالماذا يالونهللايتحلتهللايهان؟

هلل هللال طاا؟ هللاالمنطمسن هللالع ل هللمقتضيات هللأال هللمن هللأالي 
ۇئ ۇئ  ﴿هلل؟ال ويتهللأنهللالهلليجَعذ  هللق صهلللذنع هللاهللتكبهاهلل يره

ی ی ی ی   ېئ ىئ ىئ ىئ   ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ

ىب يب جت حت    مئ ىئ يئ جب حب خب مب   جئ حئ

إذاهلللتهلليق هللهللفهلل (41-36﴾هلل)النجت:هللمت ىت يت جث   خت
هللصهللنف  هللمنهللالالونهللفكيفهللي والنا؟.يسو هللت و

هادههلل أماهللالمعضوةهللالكبرىهللالتيهللأهللقتهللفعزيهللاألالتهلل،ج
هلل هللال العر هللحينهللفكانت هللففي هللالكني ة  هللت سي  هللالذي المعح 
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هللثوثةهلل هللالق ر هللاالراا هللااالبن هللاآل  هللبحن هللالنالرانية تنادي
هللتفجحهلل هللفإنها هللاصفاتهت؛ هلل ينعنتهت هللفي هللم توفين أق اص
هلليتعاهللضهللمعهلل هللاهذا هللااح   هللإل  هللال وثة هللإن هللبقعلها: ال امع

( هلل3=1+1+1ماتهللسوتهللالرياضياتهللالتيهللتقعل:هلل)و هللأب طهللمَ هلل
هلل(.1=1+1+1بينماهللالكني ةهللتقعل:هلل)

هللالحيرا هللالتقونهللسو هللجمر هلل،نعاتهللمن هللت ع رهللهللقهلل بع 
هللب هللالق يت هللحوم  هللسن هللالت وي هلليمشيهللفعزي هللق اً هلليالبح حن

هللالتهلليشفعهلللهذاهلل هللاالق ا،ة  هللالبر ة هلليرجعنهللمن  النارهللخوف 
هللفيهللالكني ة هلل هللألقاها هللق  هللسشراتهللالمعاسظهللالتيهلل ان القراهلل

نيرانهللالشكهللالتيهللتضطر هللفيهللأسماق هلل هلللذاهللفكوهاهلللتهللتطفئهلل
هللالقر نهللالكريتهللح هللب هللا،ةهللاإل،و هللمنهللخولهللقرانا ز هللأمره

هللفاهللتع هللاإل،ومية  هللالكتيبات هللسيناههللهلل ابعخ هللادمعت قوب  
چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ  اهعهلليقرأهللقعلهللا،هللتعال :هلل﴿

ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژژ ڑ ڑ ک ک 

ک ک گ گ گ گ ڳڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱڱ ں ں ڻ ڻ ڻ 

ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ  ڻ ۀ ۀ ہہ ہ ہ ھ ھ ھ

ۅۅ ۉ ۉ  ڭ ڭ ۇ ۇ ۆۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ

هلل–هلل116﴾هلل)المائ ا:هللې ې ې ېى ى ائ ائ ەئ ەئ
( هلللق هلل انهللالقر نهللينطمهللبالحقيقةهللالم تقراهللفيهللأسماقهلل117
هلل.فعزيهللضمير

هللالق  هللفيهلل هلليردده هلللما هللإجابة هللالقر ن هللفي هللفعزي اج 
هللابنهللا، هللالم يحهللاأن  هللمنهللاال،ت اللهللسو هللألعهية هلل الكني ة
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ہ ہ  لميودههللمنهلل يرهللأ هللبشريهلل هللفق هللقالهللا،هللتعال :هللهلل﴿

﴾هلل) لهللہ ہ ھ ھ ھھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ 
بطريقةهللاإْنهللهلل؛م وعقهلل،سوي هللال و هلل( هللفعي  هلل59سمران:هلل

لي هللهلل-بالتح ي هلل-هلل آد هللسوي هللال و  هلللكن هلل هللاهع يرهللمعتادا
هللا،.هللابنهلَل

تعج هللفعزيهللإل هللاإل،ماسيويةهللألدانهللال  مةهللالع كرية هلل
هللالت هللاالتفكيرهللاالقرانا هللالمزي هللمنهللأاقاتهللالالفان يهللفتعفرهللل 

هللإل هللاإل،و  هللاأاصوت هللإل هللأستاب  هلللكن هلل هللهللاي اً قادت هللهللاي اً
هللهلل-قرهللهلل هللالفرصةهللاألخيرا هللهلل-قبأهللالعلع هللإلي  منحهللالنالرانية

فذهنهللإل هللالكني ةهللفيهللاإل،ماسيوية هللاأ،معهللالق ي هللفيهاهلل
الك يرهللمنهللأ،ئوت هللالق يمة هللاأضا هللإليهاهللأ،ئوةهللس ي اهللحعلهلل

:هللالفرقهللبينهللالطهاهللاهللسن هللالم ومينهللاالنالا هللى هللا،حلهللالق  
هللم أهلل هلللوالوا هللنتعضح هللاال هللالجنابة هللمن هللنغت أ هللال لماذا

هللالهلِل هللهللتهلَلالم ومين؟ هللسو  هللصعمنا هللتناالهلليقتالر هللسن االمتناك
هللالوحع  هللاالهللنالع هلل العمهت؟

أجاب هللالق :هللهأهللتقرأهللفيهللالقر نهللياهللفعزي؟هللإنهللذلكهللالهلل
هلليجعزهلللكهللقبأهللأنهللتالبحهللق ي اً هللفحنتهللقمارهللفح ن .

هللفعزيهللبال م هللاا راهللقتهللسينا هلل  هللمنجذبًاهللعك هللنف   اج 
هللاألهللضهلل هللهللب هللإل  هلليناجي هللالم ومين؛ هللب جعد هللفعقها ي ج 

هلل هللقوب  هللب  هللاينير هللالحم هلليري  هللأن هللإياه هللأنتهللتعوتهلل»،ائوً هللبي..
َحيرتي هللفإنهلل انتهللالنالرانيةهللهيهللالحمهللفاجعأهللهللااهللالق رهلل
هللفيهلل هللالحمهللفحدخو  هللهع هللاإنهلل انهللاإل،و  هللاآلن.. هلل«قوبيتحأهللسوي  هلليرفع هللالت هللهللهللأ،   هلل،جعده هللسو هللمن هللسز  هللاق  إال
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استناقهللاإل،و  هللفق هللأجا هللدسانههللهلل هللقرينهلليجينهللدسعاهلل
هللال اسيهللإذاهللدساه.

  هللات م هللبفعزيهلل1991أقهرهللفعزيهللإ،وم هللفيهللسا هلل
هلليهلَلهلل..هللالَمه ي هلللت هللتعرضهللسوي هللخبر  هللفحهلل،وت هلللوكني ة  ق هللي يأهللرج هللحيث هللأمريكا  هللإل  هللالهجرا هللفي هللاالم اس ا الزاا 

هللبإيمان  هللا،تعالت هلللكن  هللاهللفخهللسراضهت هلللعا هللالشبا    
فحقاسعاهللأنهللإ،وم هللاهجرههلللونالرانيةهلل انهللب بنهللحب هلللفتااهلل
هللسويهتهللأنهلليعترفعاهللبالحقيقةهللالتيهللألجوهاهللاختاهللهلل م ومة هللاسز 

هللفعزيهللاإل،و .
هللفتجادالهللهللهزاهلل هللالكن ية  هللال  مة هللأص قان هللمن ااح  

لعيوًهللحعلهللال ينهللااإليمان هللثتهللاصأهللالال يمهللإل هللترياقهلل
هللفعزيهللإل  هلليعي  هللأن  هللهللزست هللالشيطانهللل هللقالاالنالرانية  هللإن :

هلليتكوتهللسو هللل انك .
الشيالين؟هللأَخِرْ هللمنيهللهذاهللهلل جهلل رهلِلتجهللهللل َتهللأجا هللفعزي:هللأ
هللالشيطانهللالمزسع .

هللاتمَتتهلل هللاَهمَهت هللهللأرهللفعزي  هللسو  هللي ه هللالال يم اضع
هلللتهلل هلللكن  هللمق ،ة؛ هللا ير هللمنهللنالعصهللمق ،ة هلليعرف  بكأهللما

هللفيهللقونهللالمهت يهللف هللالشيطانهللالمزسع هللأثراً عزي هلليج هلللهذا
فماهللزادت هللتوكهللالقراناتهللإالهلليقيناًهللباإل،و هللاالمئناناًهللبالحةهلل

هللالقراهللهللالذيهللات ذه.
هلل هللثت هللأ،ومتهللأختهللفعزي  هللمنهلللحقها هللااهللتحأ اال ه 

هللمعومًاهلل هللأضح  هللثت هللدين   هللفيها هللليتعوت هللال ععدية  هللإل  مالر
هللالجمعةهلل هللاي طن هللم اج هت  هللفي هللي مهت لوم ومين؛
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هلل هللالنار هللبتعجي  هلللفعلت  هللحوت هللفحقم هلل  اداللتهتهللايعجههت
هللالكنهللفيهللهولهللاإل،و  هللافيهللهلل؛سو هللال ير  الهللالم يحية 

هللهللحا هللمحاهللينهللالم اج ؛هللبعي اهلًلسنهللأجرارهللالكني ة.
هللن حلهللا،هللأنهللي بتناهللاإياههللسو هللالحم هللإن هللجعادهلل ريت.

هلل
هلل
هلل

* * * 
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 اس عماد جت ) املهدي (مَّالشَّ
هللأنهلليكعنهلل هللل  هللأهللاداا هللبال اقت   هلللال يمهللأستز هللاليع  قالة

هللاأهللا هللخ مةهللق ي اً  هللفي هللمبرزاً هللداسية هلليكعن هللأن هللل  هللا، د
هللبعمادهلل هللالمعرا  هللجت  هلل،مير هللسماد هللاألع هللإن  اإل،و  

هللالمه ي.
ال هللسمادهللفيهللمالرهللالكنانةهللفيهللسائوةهللأهللثعذ  يةهللمت ينة هلل

هلل هللأخت  هللمع هلليكعن هللأن هللسو  هللأبعاه هللهللاادهللهلل«ِهبة»حرص من
هللي ديانهلل هللأب رتها  هللبضبا  هللالم تموين هللال ائمين الكني ة

الترانيتهللهلل–التناالهللهلل–توفةهلل)االسترا هلللقعرهللالم يحيةهللالم 
هللالمموة( هللحرفاًهللهلل االالوعات هللمنها هلليفهت هللسماد هلليكن هلللت التي

ااح اً هللفهيهللت دىهللبالوغةهللالقبطيةهللالتيهللالهلليفهمها هلللكن هللسو هلل
هلل هلل أهللحال هللإل هللدهللارهللالكني ةهللهللاًهللحريال ان هللالحضعهلل سو 

هلليطر هلللهاهلل هلله ايا هللمن هللالق هلللوالغاهلل هلليهب  هلللما هلل  اأنشطتها
 .قونهللسمادهللاأقران 

اهللب أتهللأم هللبمشاه اهلل ب أتهللهللحوةهللسمادهللإل هللاإل،و هلللم 
هلل..هلل هللالتوفزيعنية هللالشعرااي هللمتعلي هللمحم  هللالشيظ حوقات
ح يثهللالشيظهلليش هللالف اد هللايناجيهللالعقأهلل..هللتابعت هللبشغف هلل
فقادهاهللإل هللا،تماكهللالقر ن هللفكانتهلل  يراًهللماهللتعومهللسو هلل يات هلل

هللبحنهللهذههللاآليةهللحوعا هللاتوكهللمقنعة هللاهكذا.
مضانهللمعافقًاهللفيهللذلكهللالعا هلللاليا هللالعذهللانهللدخأهللقهرهللهلل

هللفالامتهللأ هللسمادهلل هلليعماً  هللسشر الم يحيهللالذيهلليمت هللخم ة
ثوثينهلليعماً هللا انتهللالهللتفطرهللإالهللبع هلل را هللالشم  هللبينماهلل
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ي خأهللاقتهللاإلفطاهللهللسن هللالنالاهللىهللمعهللههعهللهللأالهللنجتهللفيهلل
هللسو هلل هللصيامهت هللايقتالر هللب قائم  هللالغرا  هللقبأ هللأي ال مان 

هللي ت ر هللمنهللالحيعانات.هللاالمتناكهللسنهللأ أهللما
تهللل هللأهللنهللسمادهللمماهللجهلَلسهلَلهللْأهلللتهلليطجهلل ب برهللإ،ومها هللثتهلل،رسانهللماهللهربتهللمنهللبيتها هللاتعاهللتهللسنهللىهللمنهللأم  هللفق هللأ،ر 

هللال با هلل هللأمعا  هلللتتعال  هللإ،ومها؛ هللاأسونت األنماهلل 
هللاالشتائت؛هللخوهللالتقبيحهللاالتشعي هللاالت في هلللتوكهللالتيهلل فرت

هللهلل-هللبالم يح وصهللاألب ي هللاخ رتهللال هلل-بح نهللهللأيهت
هللاسافتهللبيتهاهللاأاالدهاهللازاجها.

هللالعائوة هللداخأ هللألم  هللال با  هللسماد هلل،مع تحذىهللهلل؛حين
هلل هلللكنهللاألذىهللالجوأهللاقعهللفيهللدهللرهللال وثان هلل  حيثهللهلل-  يراً

هللالكني ةهلل هللدهللر هللحضعهلل هللسو  هللأقران  هللمع هللسماد يعاهن
هللالقبطي هللسمادهللهلل-هللالم الصهلللوشبا  هللإل  هللالق  هللنمر فق 

هللخادساً:هللنمراهللتح بهاهلل  يراهلل هللاهمهتهللبالعتهللي  فيهللمكراً
هللسمادهلل فرتهللبالم يح هللاتعهلللتهللفيهللقضيةهلل هللأخينا إنهللاال ا
م وةهللباآلدا  هللاهيهللاآلنهللفيهللال جنهلل..هللاهذاهللجزانهللإلهيهلل

هلللهاهلللتر هاهللدينهللالم يح 
هللأنهلليتعقف هلل هللقوب  هللا اد هللفيهللسينيهللسماد  ا فهرتهللال نيا
فالكأهلليح قهللفي  هللااألهللضهلللتهللتحقمهللل هللأمنيت هللبابتوس هللمنهلل

ى ائ ائ ەئ ەئ وئ  ﴿هلل:نهللحال بينهللزموئ  هللفو ا

هلل(.23﴾هلل)مريت:هللوئ 
هللص هلله هلل هللفي هللتغوي هللابرا ين هللالكني ة هللمن هللسماد خر 
هللهأهلليزاهللهلل هلل.. تتقافزهللقت هللالهعاج هللاال عالرهللأما هللم يوت 
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ال جنهللليقتأهللتوكهللالتيهللفضحت هللبينهللأصحاب ؟هللأ هلليذ رهلللهاهلل
هللتحكيهلل هللثقيوة هلل انتهللبطيئة هللالشاهللك هللفي هللخطعات  هلل.. أمعمتها؟

هللضياس هللاانهياهلله.
هلللطالماهللا،تمتعهللبوحن هلل)ياهللهلل انتشو هللحان  منهللأحزان هللصعت 
هلل هللب  هللهللالحنعنهللاال،تهللالذيهللاستادتهللأم إن هللسم ا(؛ أنهللتنادي 
هذههللالمراهللمنهللامرأاهللمحجبةهللترقبتهللخراج هللمنهللهلل مع لكن هللي

هلللحماتهللاانطف هلل.. هللإلي  هلللالهللقعقها هللاق  البر انهللهللحالكني ة 
هللتحتضنهلل هللاهي هللاأل  هللب معك هللاانجوتهللالغمة هللقوب   الذيهللفي

هللسمادهللمنهللكذ هلِلاتجهللابنها هلل  هلل أهللال ساايهللالكاذبةهللالتيهلل،معها
هللالق هللفيهللالكني ة.

أسطتهللأ هللسمادهللابنهاهللسنعانهللمنزلهاهللالج ي  هللفزاهللهاهللفي هلل
بع هللخم ةهللأيا هلل هللأ،معت هلل ياتهلل،عهللاهللاإلخوصهللفيهللمشه هلل

هلل هلللربها  هللاخضعسها هللصوتها هللهللأى هلل.. هللذلكهلل»مهين ا ان
هللسو  هلللين هللأثر هللل  هلل ان هلليعصف  هللال هلل هلل المعقف مشاسري

هللاهيهللتمني هللأمي هللق َمي ِ هللاأقبأ هللاألهللض  هللأجو هللسو  هللأن ت
هلليغ أ هللما هللقعرتهللبشين هللصفانهلل تالويهلل  هللدخأهللسوي  هللامتوكنيهللقععهللهلل رينهلل..هللإنهاهللهللااهللج ي اهللت ريهللقوبيهلل  هلل احن 

هلل«.فيهللج  ي
هللج ي  هلل هللمن هللالكني ة هللسماد هللفقال  هللال وثان  هلليع  اجان
هللب يا هلل هللالشبا  هلليعظ هللاهع هللالكاذ  هللالق  هللإل  لي تمع

هللاقوع هللالذئا  هللأنهللالحمون هللمعسمت  هللختا  هللفي هلليفت  هللالت  
يذ رهللالشبا هللاأل راهللهللبماليرهللأ هللسمادهللالتيهللخانتهللالم يح هلل

هلليهللتقبعهللفي هلل.ذزاسماهلًلأن هللزاهللهاهللباألم هللفيهلل،جنهاهللال
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هللالتهلل هللالمراهللمنهللنمراتهللالجال ين  لتهللَيَ فهللسمادهللهذه
هللاألف هلل هللمعاجهة هللمن هللب يا هلليتهين هلليت ثر هللالذي هللالكذا  اق

هللفعقفهلل ين  هلللتهلليعت هلل–ال  ِ هللهللبشجاسة هللقعنهللالكني ة -سويها
هللاأنحنهللق ي هتهلل اذ هللم ادك برهللالجميعهللبلي زاهللهللهللسماداًهللهلل 

هللإالهلل هلللها هللفوهللجريمة هلللي تهللفيهللال جن  هللاأنها هللباألم   أم 
هللأنهاهللاختاهللتهللاإل،و .

هللالكتا هلل هللقرانا هللاقرهلل هللاأحزان   هللاح ت  هللسماد  الَن
هللا ادهلل هللبجع اً  هللمن  هللفازداد هللالتكعين  هللب فر هللمبت نًا المق ر

هللقالة هللقرأ هلل د هللمنهللا،هللبينهللأقجاهللهللالجنة هللهلليالعمهلللما اختبان
هللف حل هلل هللاج ه  هللحت  هللسن  هللابحث هللالجنة هللفي هللمش  هللا، اأن

منهللأسومكهللأنكهللسريان؟هللهأهللأ وتهللمنهللالشجراهلل»م تفهماً:هلل
 هللثتهللأمرهللالموئكةهللبحرا،ةهلل«التيهللأاصيتكهللأنهللالهللتح أهللمنها؟

قجراهللالحيااهللحت هللالهلليحعزهلل د هللال وعدهلل ماهللحازهللالمعرفةهلل
هللاإلن انهللق هللصاهللهلل عاح هللاقالهللالر»هلل:اإللهية هللهعذا  هللاإلل :

هللاالشر هللال ير هللساهللفاً هللمنهللهلل منا  هللايحخذ هللي ه هلليم  هلللعو  ااآلن
هللاألب  هللإل  هللايحيا هللايح أ هللأيضاً  هللالحياا االقالةهللهلل «قجرا

هللم طعهللاهللفيهللاإلصحااهللال الثهللمنهلل،فرهللالتكعينهللالتعهللاتي.
ماهللتقعلعنهللفيهللهللجأهللهلل،حلهللسمادهللزمونههللالنالاهللىهلليعمًاهلل:

ابنهلل : الهللااح هلل:هلل افرهلل..هلل هللاقالهللاآلخر،كرهللازناهللببنات ؟هللفق
هللاحجهلل هلل  هلل  هلل... هللالد هللمنهللساقأهللأاهللقريفهللأاهللاضيعهللهللم  هللفما لهت 

هللفعأهللهذاهللالمنكرهللالم تبشع.ي
هلل هللالرزيةهللإنهللأجابهتهللسماد: الكتا هللالمق رهللين نهللهذه
هللإل هللنبيهللمنهللاألنبيان.
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هللبينهلل هللاانق معا هللاألنف   هللاقهقت هللالشفاه  تبرمت
هلللأل،فهللهذا هلللكن هلليذ رههللهللمتشككهللامكذ هللامتعجن  ما

(هللسنهللنبيهلل35-33:هلل19الكتا هللالمق رهللفيهلل،فرهللالتكعينهلل)
هللا،هلللع هللسوي هللال و .

هلل هللقال هللثت هللما هللالم قفعن هللأيها هللت هللان هللهأ هللسماد: ،حلهت
هلل تابناهللالمق رهللسنهللنعاهللسوي هللال و ؟ هلل

هلللهتهللمنهلل،فرهللف هللفقرأ هللسو هللالكو   هلليجرؤاا هللالت  كتعا
ت أهللاابهلل»(هللماهلللتهللي طرهلللهتهللسو هللبال:هلل21-20/هلل9التكعينهلل)

هلل هلَل نعا هللا رر هللفوحاً  هلل هللرهلْليكعن هللال مر هللمن هللاقر  هلل  ماً
هلل«هلل.ف كرهللاتعرىهللداخأهللخبائ 

داً هللا،حلهللبع هللأيا هللاقفهللسمادهللفيهللدهللرهللالشبا هللمج  هلل
هللا،؟ هللهللالقَ :هللياهللأبعناهلل...هللهأهلليرىهللأح  هلل

هللفيهلل هلليقعل هللالمق ر هلل تابنا هلل: هللالفعهلل هللسو  هللالق  أجا 
هلل«.هللا،هلللتهلليرههللأح هللقط(:هلل»1/18)يعحناهلل

الكتا هللالمق رهلل هللمراهللتح   هللاقال:هللياهللأبعناهللألق هللسمادهللن
هلل هللقط»الذيهللقال: هللأح  هلليره هللا،هلللت هللال را هلل« هللفيهلل،فر يقعل

هلل33) هلل»11/ هلللعج (: هللالر هللمع، هللاجهًا هلليكوتهللهلل ايكوت  ما
هلل«.صاحب  الرجأ

هلللكن هلل هللأنهلليرس هللايزب   هللا اد هللالق هللااصفر  احمرهللاج 
هذاهلل ايةهلل انهلل   هللهلل«أهللفو فةياهللسمادهللبط هلِل»ابتوعهللهلليق  هللاقال:هلل

هللمنهللجعا .هللالق هللماهلليموك 
اقت هللسجنهللسمادهللحينهللقرأهلل،فرهللالمزامير هللفعج ههلليتنبحهلل
بنجااهللالم يحهللمنهللالالون هللمناقضاًهللماهللجانهللفيهللاألناجيأهللسنهلل
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هللفالمزمعهللهلل هللاهللجوي   هللالم يح هللي ي هللثقبت هللالتي الم امير
هلل هللبالقعل: هللجميعهاهلل»يناقض  هللامن يم  هللالال   هللبويا هللهي   يرا

هلل هللااح  هللسمام   هلليحفظهللجميع هللالر   هللالهللينك رينجي  «هللمنها
هلل هللفكيفهلل،وهلِل20-34/19)المزمعهلل هللاق هللمهلَل(  تهللجميعهللسمام 

هللي ي هللاهللجوي ؟ هللمعضوةهللدانهاهللخر هللالقتاد.هللالم اميرهللثقبت
هللبعي اهلًل هللالمق رهللسماداً هللنالعصهللالكتا  هللقادت اهكذا
هللأخباهللههلل هللفي هللقرأ هلل وما هلليذاي هللإيمان  هللفكان هلل  هللالنالرانية سن

هللجهلَلالعجهللهللَنهللجهلَلالعهلَل هللأجهلل س تجهلل»ا : هللاإلنجيأ هللإل  هللالتهللم ثانية ك  
هللفازدادْتهلل هللب   هللا  جهللهللأزلهللمم كًا هللااقت هللحزنيهلل   رت آبتي 

هللمهلَل هلل.. هللحعلي هللمن هللاال،تفها  هلل أهللهللنهلِلسومات هللفي المتح ر
هلل؟هذا؟هلل..هللالماذاهللتتع دهللالرااياتهللات توف هللاتتناقخهللأحياناًهلل

بموأهللهلل...هلللق هللقعرتجهللهلل؟فيهاهللالك يرهللمنهللال رافاتهلليعج جهللهللاِلتهلَل
هللاههرْتهلل هللاإلنجيأ  هللفي هللالقرانا هللمن هللسادي سوماتهللهلل ير

هلل«.ا،تفها هللأخرى
هلللوق :هلل هللقالهللسماد سو هلل ر،يهللاالسترا هللفيهللالكني ة 

إل هللاإلجابةهللسنها هللهناكهللأ،ئوةهللفيهلل هناكهللأ،ئوةهلل  يراهللأحتا »
هلل«.اإلنجيأهلللتهللأج هللمنهلليججينهللسنها

هلل هللالق  هللالكني ةهللكأ هلل–األن هلليموكهللهلل-هللجاالت ال
هلل هللفق هللمالو هللبالقعل:هلل هللمنيهللياهلل)سمادهللأفن ي(هللأنهلل»جعاباً اس  

هللاأجيبكهللسنهللجميعهللأ،ئوتكعمنجو هلل هلل  هللاأه اههللصويبًاهلل«ًا  
هلل-يشتريهللضميره هللايطفئهللهلل..هلليري هللأنهللمنهللالذهنهللال الص

هللقمعةهللسقو .هلل-بعهج هللاألصفرهلل
هلل وف هللذهن  هللااتقاد هللاصراحت  هللسماد هللفق هللتجرأا هلل الياً   
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هللبالمكثهلل هللأخت  هللاسو  هللسوي  هللقئتهللهلل–حكمتهللالكني ة اإن
هللفيهلل-أهللبال جنهللفقجهلل هللالشمام ة يف هللبنيهلل،عهللم ينةهللفيهللدير

هللالعذا هللالنف ي هللاهعهلليجبرهلل ،تهللقما،اً هللاهيهللمرتبةهللسو هللتوقيهللال هللارهللال ينية هلل ماهللهللجهللقهعهللهلل،تةهللسان هللفيهاهللاأخت هللمر 
هللامعاانةهلل هللالمعاسظهللفيهللالكني ة هللإللقان هللت هأهللصاحبها دينية

هللالق  هللفيهللأدانهللال  ماتهللال ينيةهللاالالوعاتهللالكن ية.
هللخم هللفحقا  هللالمنيا  هللإل  هللاأخت  هللسمادًا هللالكني ة  ةهللنقوت

هلل هللالنعمة هللبيت هلل،مي هللفيما هللي مي هللهلل-قهعهلل هلل ما هللالنقمة أا
هلليع هللهلل-هللسماد هلل أ هلل.. هلليتمكن هللفوت هللالهر هللمن  هللحاال هللاق   

هللالنالرانية هلل هللسن هللبجع اً هلليزي ه هلل ان هللال جن هللهذا هللفي يقضي 
هللر،م هللق اهلًلإل هلل،را .بايحيأهللحوتهلل،جاني هلل

هلللي وال هلل هللت تعطف  هللالتي هللابن  هلللر،ائأ هللسماد هللاال  هللق 
هللف هللالعذا   هللهذا هللمن هلل)أاهللاأخَت  هللالنعمة هللبيت هللمن حخرج 

النقمة( هللاهعهلليكادهلليجز هللأنهللسذاباتهللتوكهللالشهعهللهللق هللأن تهلل
  هلللكنهللهيهات هللفماهلللبثهللأنهللساادهللال  الهللسنهاهلل هللم هللأجهللهللاًهللسماد

هلل انهلليتعوتهللالمزي هلل هللمراتهللامرات هللافيهلل أهللمرا االتق هللبها
هللإماِ هلل هللسامر؛ هللأحم  هللح ين هللالشيظ هللامن هللمنها هللاإل،و  سن

هللالم ج هللالذيهللبجعاهللهللبيتها.
هللالكني ةهلل هللفي هللسمو  هللمماهلل،ة هللإل  هللسماد هللالشمار دجسي
هللفبع هلل هللالمقا   هللب  هلليطأ هلللت هلللكن هلل  هللالكني ة هلللشعن  عاسظ
هللإل هلل هللليتحعلهللإل هللصفهللال ساا هللأ،ابيعهللأسونهللإ،وم   ت عة
هللسن هلل هللالشرسي هللالعوت هللتعوت هللسو  هللأقبأ هللأن هللبع  هللتعال  ا،
هللالشيظهلل هللاهما هللالكنانة  هللأهللض هللسومان هللمن هللجويوين قي ين
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هللال ين هللنعهلل هللصفعت هللالشعادفيهللهلل محم  هللصفعت االشيظ
هلليتال ىهللل سعاهلل هللاسماد هللذلكهللالحين هللامنذ هلل  هللا،( )هللحمهما

هللابرامج هللهللأتباك هللالق يتهللإل هللاإل،و هللمنهللخولهللجعالت  دين 
هللفيهللالفضائيات.

فوألعهللسمادهللمنيهللالتحية هللااَ،هللأ،حلهللأنهللي تعموناهللجميعًاهلل
هلل.االه ايةهللإل هللدين هللفيهلللاست 

هلل
هلل
هلل

* * * 
هلل
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 كرين باكريستي املذيعة
كرهللفيهللينهللبا،تينياتهللالقرنهللالماضيهللال تهلل ري تيهللفي

هللبوع هاهلل هللامع هللبرت نتية  هللأ،را هللفي هللاأللمانية هللهامبعهلل  م ينة
هللمحويةهلل هللإذاسة هللفي هللتعمأ هللمحترفة هللتحلقتهلل الحفية العشرين
هلللقناا هللم ابقة هللاآلال هللفي هللمع هلللتشترك هللهامبعهللغ  هللم ينة هللفي

(MTV)الشهيرا هللثتهللتفعزهللمنهللبينهتهللبالعمأهلل مق مةهللألهتهللهلل
لغنائيةهللفيهللهذههللالقنااهللاألاهللبيةهللصاحبةهللالزختهللالكبيرهللالبرامجهللا

هللالتيهللفتحتهلللكري تيانهللأبعا هللفيهللسالتهللالفنهللاالمع،يق   
هللفهللالشهرا  هللبع ها هللجالت هللتعرضهللفي هللاهي هللأاهللبا  سعاصت

هللا هللالعالمي  هللالفن هللبنجع  هللي َمعن هللمن هللالشاقة هللتجريسو 
هللالمويينهلل هللالتيهلليتابعها معهتهللسشراتهللالوقاناتهللفيهللبرامجها

هلل.(1)ع،يق هللفيهللأاهللبامنهللمحبيهللالم
هلل هللسمأج هللقهرتهتهلل ري تيان هللمنحها هللالمشاهير هلله الن بين

هللبعخهللأهتهلل هللنيوها هللفي هلل،ببًا هللا ان هللبأ هللبهت  هللالجمهعهلل احفااا
هلل هللجائزا هللمنحت هللحين هللالعالمية  هللالذهبية»الجعائز  هلل«الكاميرا

هللا يرهاهللمنهللالجعائزهللالمحويةهللاالعالمية.
هللالك يرهللمنهللالهلل ري تياننالتهلل زخر هللفيهللسالتهللاألضعان

هللاال هللتح ثتهللفيهللبهر  هللفق  هلل،عي ا  هللتكن هلللت هلللكنها االمال 
أح هللبرامجهاهللإل هللجمهعهللهلليق هللهللب بعينهللألفاً هللثتهللبع هللدقائمهلل
هللينقصهللحياتهاهلل هللزال هللفما هللاالقوم  هللبالعح ا هللبيتها قعرتهللفي

                                                 
هللنقوهلًلسنهللمعقعهاهللالش اليهللسو هللقبكةهللاإلنترنت:هلل(1)
 (.www.kristianebacker.com)هللهللهلل
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قينهللمهتهللتفتق ههللمعهلل  يرينهللممنهلليشاهلل عنهاهللسالتهللالشهرا هلل
هلل هللزبائن هللأصبحعا هللأن هللالحال هللبهت هللانته  هللسو لق  هللمعاهبين

هللالقنعاتهللاالالحفهللهللسيادات هللتضج هللأن هللقبأ الطنهللالنف ي 
العالميةهللبحخباهللهللانتحاهللهتهللأاهللافاتهتهللب بنهللجرسةهللزائ اهللمنهلل
هللال عاداهلل هللجميعًا هللافتق اا هللفق  هللاالمنعمة  هللالمه ئة األداية
هللالتيهلل هللالذات هللمع هللاالتالالح هللالنف  هللالمحنينة هللالبال اهللاحة

هلل.(1)خوقهاهللا،هلللعبادت  هللفحفنعهاهللفيهللحيااهللالمتعهللاالشهعات
هللحياهلل ري تيانهللقعرت هللفي هللج اى هللال ه النهللهللاأن

م الهتهللاحعاقيهت هللاالهللثمراهللترتج هللفيهللاجعدهاهللبينهت هللأا
هلل هللمنهلل ما هللالمرأا هلل رامة هللته هلل هللالتي هللاإلسو  احتقرتهللصناسة

هللاتهتكهلل هللالترفي  هللثقافة هللسو  هللالجن هللاالتر يز هللت عيم خول
التيهللماهللتزالهللتقالرهللاتقالرهللحت هلللتهلليع هللباإلمكانهللالموب هلل

هللف هللمنها  هللقين هللح ادتقالير هلل أ هللسن هللخرجت الحشمةهللهللق 
هللااألد .

لتالعيرهللحوقةهللمنهلل ري تيانهللهللسو هللمتنهللالطائراهللالتيهللتقأ
برنامجهاهللفيهللبوجيكاهللهمهمتهللفيهللنف ها:هلللعهلل،قطتهللالطائراهلل

هللبيهلللنهللأهتتهلللذلكهلل  يراً.
هللفق ْتهللل هللاال رانهللهللق  هللالبذع هللي تطع هللالت هللالحياا  لذا

اتهاهللفيهللقائمةهللال ع ان هللفحيهللاًهللاالنجعميةهللأنهلليضمنعاهلللهاهللمكان
الهللمغزىهلللهاهللاالهللمعن  هللا ماهللتقعل:هللإنهللفيهللالرااهللفرا اًهللالهلل

هلل  نتهللفيهللالقمةلق هلل»يمألههللإالهللمعرفةهللا،هللتعال هللااألن هللب هلل

                                                 
 انمرهللالمال هللهللال ابم.هلل(1)
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هلللوراا هللمحطمة هللتجربة هلل انت هللأنهلل…الكن هللأ،تطع  لت

هلل.(1)«أ،تمر
هللمنهللبعخهللهلل ري تيانلتهللتكنهلل هللأ  ر تعر هللسنهللاإل،و 

هلل،ما هللسو  هللتععدنا هللالتي هللال  يفة هلللنينهالمعوعمات هللمنهللك ا
هللاإل،و  هللفي هللباالنغوقهللالطاسنين هللاتهام  هللسو  هللدأبعا هللالذين  

هللمبادئج هلل هللتقع  هللدين هللاأن  هللالعالرية  هللالحياا هللمع هللالتعافم اس  
هلليناهخهللالحرياتهلل هللاأن  هللالنار  هللاقتأ هللالمرأا هللاضطهاد سو 
هللالعامة هللاتقعيخهللالنمعذ هللالغربيهللالحضاهلليهللبكأهللمكعنات .

هلل هللسا  هلل1992في هللالتقت هللنجتهللهلل ري تيان  هلللن ن في
ريكتهللالعالميهللسمرانهللخان هللفكانهللأالهللم وتهللتوتقي هللفيهللالك

هللامن هللتعرفتهللسو هللاإل،و هللألالهللمرا هللاق هللح ثه اهللحياتها 
هللاخالق  هللالكعن هللهلل  هللا، هللسن هلليحنهللسمران هللالذي هللالر  ِ  

هللالم منينهللايحبعن  هللفيجعوعن هللب هللاهللحياتهتهللا ايتها.
هلل هلل،افرت هللبا  تانهلل ري تيانثت هللمشراكهللإل  هللازاهللت  

هللم ت هلللبنان هللخان هللفقرانهللسمران هلللمعالجة هلل بير هللخيري شف 
هلل هللسمران هللجهعد هللفي هللاهللأت هللالهعهلل  هللفي هللال رلان هلل-مرض 

هللهلل-هللاالمتطعسينهللمع  هللاإن انية  هللنبوً تجعلتهللفيهللقعاهللكهللثت
هللالعوميةهلل هللالم ومينهللبم توفهللمراتبهت هللاتح ثتهللمع الهعهلل 
هلللكنهلل هللب طان هلل،ع ان  هلللكنهت هللفقران هللأنا،اً هللاالتقْت االمادية 

هلل هللا، هللهلل–نعهلل هللتالف هلل ما هللمحياهت هللهللهلل- ري تيان هللسو  يمهر
                                                 

استم تهللفيهلل  يرهللمنهللمعوعماتيهللسنهللقالةهللإ،و هلل ري تيانهللسو هللمقابوتيهلللهاهلل(هلل1)
هللفيهلل هللبتاهلليظهللق اليًا  هللهلل«ااهللد»  هللاق هللزادتنيهللبموفهلل30/5/2012أ،تانا

 ضمَنت هللالك يرهللمماهللن رتهللمو ال هللبينهللي يهللالقاهللئ.
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هلللغايةهللاه  هللأسو هللهعهللهللضاهللا،هلل أنارهلل رمانهللي ععنهللجميعاً
هللحياتهتهلل هللات اهلل هللبا،م   هللايشربعن هللبا،م   هلليح وعن تعال  

هللحعلهللمراضي  هلليعب ان هللفيهلل أهللحر ةهللا،كنةهللفيهللحياتهت.
اهيهللتقاهللنهللبينهللم وماتهللهلل ري تيانص مةهللثقافيةهللأصابتهلل

هللحياتها؛ هللفي هللسرفتهت هللالوتي هللاأالئك هللثرياتهللهللالبا  تان ن ان
هللهللت قوهن هللسو هللااهللالحويُّ هللالتردد هللفي هللحياتهن هلليقضين لضغع  

هللاالترميتهلل هللاالنفظ هللالش  هللسمويات هللاإجران هللالتجميأ سيادات
 نتهللدائماهلًلأسعدهللبتفكيريهلل»االشفطهللاالتكبيرهللاالتالغير؛هللتقعل:هلل

هللسايشتهاهلل هللالتي هللالجامحة هللاله تيرية هللالمشاه  هللتوك هللإل  لوعهللان
هللأق  هللالبرامج االعراضهللالمع،يقيةهللسو هللهللبانتما  هللسن ماهلل نتج

هللالفتياتهللالالغيراتهلليفق نهللاسيهنهللمنهلل هللأقاه  هللا نتج الهعان 
هللم راهلل هللسو  هللل يهن هللالمفضأ هللالبع  هللنجت هللهللؤية هللسن  اإلثاهللا
هللأم هلل هللالهيا هلليقاهلل هللالعبادا؟ هللاالفتتانهللأا هللهأهلل انهللهذا اهللالعرض 
هللالمي راهلل هللاألداَا هلل نتج هللهأ هللفهع: هللذلك هللمن هللاألهت ال  ال

هلل«.االمحرضةهللسو هللذلك؟
هللثورهلل هللقضتها هللبينهللهلل ري تيان،نعاتهللتوت؛ هللالتنقأ في

هلل هللأباد هلل)إ،و  هللاإل،ومية هللال ال هللهلل–سعاصت هلل–ا،طنبعل
هللهلل–الربا هللهلل–،راييفعهلل اهيهللهلل-ال احةهلل..( هللأسجبتهللخولها

هلل هللبالفن هلللشعرهللهلل–المعنية هللالالعفية( هلل)المع،يق  هللت مي  بما
هللهللاسةهلل هللمن هللاإل،ومية هللالحضاهللا هللأنتجت  هللما هللابهرها الم ائح 

العتيقةهلل م ج هللابنهلللعلعنهللفيهللالقاهرا هللالبنانهللفيهللالم اج هلل
ااألمعِيهللفيهللدمشم هللااألزهللقهللفيهللتر يا هللاقالرهللالحمرانهللفيهلل
هللأنهلل هللفيهللَخَو ها هللاداهلل هللفيهللمرا ش  هللالمناهللا هللاح يقة  رنالة 
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هللنتا هللدينهللسميت.هلل–االب هللهلل-هذههللالحضاهللاهلل
سو هللباسثهللهذههللالنهضةهللاينبعسها؛هللهلل ري تيانحت هللتقفهلل

هللا هللالكريت هللالقر ن هللمعاني هللترجمة هللالكتنهللقرأت بعخ
هلل هللامنهللأهمها هللالطريمهللإل هللمكة»اإل،ومية  لو  تعهللهللمحم هلل«

هللا هللاإلن ان»أ،   هللامالير هللاإل،و  هللالبريطانيهلل« لو بوعما،ي
هللا هلل  هللإيتعن هلل اي هلل»المهت ي هللمحم  هلللمالادهلَلهللهللملسو هيلع هللا ىلصالنبي افقًا

هلللومهت يهللماهللتنهلللينغ .«هللأقر 
هللمهمة هلليجموهاهللأنهللهلل ري تيانلفتهللنمَرهلل فيهللاإل،و هللأمعهلل 

هلليجهلل هللااح   هللإل  هللمباقراا، هللالعبادهللهللعب  هللاأن هللا،طان  هلل ير من
هللأبيهتهلل هللخطيئة هللسن هللمحا،بين هللا يرج هللأفعالهت  هللسن هللسوميهللم  العن هللإسجاز هللمن هللالقر ن هلل يات هللفي هللما هللأدهشها هلل ما  د  

سنهللمال هللهللهذههللالممزا هللبال هشهللي فعهللقاهللئ هللإل هللالت اؤلهلل
قبأهللتفجرهللسالهلليهللم هلِلالمعطياتهللالعوميةهللالتيهللينطمهللبهاهللهللجأهللأجهلل

هلليربعهللسو هللسشراهللقران.هللال عهللاهللالعوميةهللبما
هللاأسجبه هلللومغفرا  هللمفهعم  هللاإل،و  هللفي هللسو هللح ا  

هلل هللسو  هللات امي  هللالتعبة  هللال يئة هللفكرا هللسو  هللالعقعبة إلزامية
هللالم منهللفيهلل،جوت ؛هلل هللينعتهللبها هللإل هللح نة هللايب لها ليحعلها

ٱ  ٻ   ٻ  ٻ  ٻ  پ   پ  پ       ﴿ب لهللأنهلليحمأهللازهللهاهلل

ٿ  ٿ    ٿ  ٹ    ٺٿ  پ  ڀ     ڀ    ڀ  ڀ  ٺ     ٺ  ٺ   

ٹ  ٹ  ٹ  ڤ    ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ      ڦ  ڦ  ڄ  

ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  چ    چ  چ  

هلل(.70-68)الفرقان:هلل ﴾چڇ  ڇ  ڇ  ڇ   ڍ  ڍ  



- 287 - 
 

هلللطالماهللهلل ري تياناهللأتهلل هلليجينهللسنهللأ،ئوة أنهللاإل،و 
فيها:هللمنهللأنا؟هللالماذاهللاج ت؟هللاماهللالمطوع هللهللأهللهقهاهللالتفكير

هللاإل هللأينهللالمالير؟ إجاباتهللاأل،ئوةهلليبحثهللسنهللهللمن»هللمني؟
هللالكبيرا هللالفهتهللهلل..الجعهرية هللي يرا هللهللاحية هللمماهلل،ات اسن

 .«االتطبيم هللاإل،و هلللريمهللهللائعهللل 
هللالشيظهللهللقعلجهللهلل ري تيانأسجنهلل هللالجيوني: هللالقادهلل إنهلل»سب 

اهللانهللال يا هللهلل هللينمرهللإل هللماعهللتكالهللإل هللصهلل؛إل هللقوبكهللا،هللينمر
 هللاهذههلل«عتكهلل هللينمرهللإل هللخوعتك هللالهللإل هللجواالجوعدهللاالعما 

هلل» هللهلل–الفكرا هللتقعل هللفيهللهلل-هلل ري تيان ما هللسميقًا تر تهللص ى
هللاإلفرا هلل هللفي هلل،نعات هللأمضيت هللأني هللأدهللك هللاجعوتني حياتي 

هللتجهلل هلل ما هللبممهري هللأن هللمشغعلًة هللاهللأيت هللسموي  هلللبيعة هللسوي  هلل«.ينبغيهللسويهللأنهللأ عنهللجي ا هللالي هللفقطهللأنهللأب اهللجي اهللموي
هلل هللمنهللهلل ري تيانب أت هللاتغير هلل  هللالقر ن هللله ي ت تجين

طهللحياتهاهللالريقةهللتفكيرها هللفق هللتعومتهللمنهللالقر نهللس  هللنم
هلل هللمعاجهتها هللسو  هللتق هلل هللال هللالتي هلللوضغع  ۇ  ﴿اال،ت و 

هللهلل﴾ۇ ۆ ۆ ۈ ۈٴۇ  هللاتعومتهللمنهلل(286)البقرا:  
هلل،اهللتهلل هللما هللثتهلليرض هللإذا ،َع   هللاج الم ومينهللأنهلليفعأهللالمرن

هللاألمعهللهللسو هلل يرهللمرادههللامشتهاه.
هللهلل هللموب  هللإل  هللالتغيير هللب ري تيانااصأ هللفطالت ع هلل 
هللِقالر هلل هللهيهللأقر ج اات عتهللبع هللضيم هللاههرتهللسويهاهللمماهرج

هلل»لوعقاهللهللاالحشمة هللا زهللبينهللال يرهللمي هلِلأجهللهللا،تيقظهللالضمير هللاصرتج
هللاالشر هللتعال :هللهللاهللأت« هللا، هلللقعل هللمال اقًا هللذلك في

هلل﴾وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئىئ ﴿
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هلل هللسوي هلل53)فالوت: هللت لنا هللأدلة هللأنف نا هللفي هلليجعأ هللفا، هلل( 
هللاسو هللمحبعبات .هلل
هلل هللب أت هللالتيهللهللري تيان  ما هللالبرامج هللنعسية هللتغيير في

 هللفاتجهتهللمنهللالبرامجهللالترفيهيةهللالعب يةهلل(MTV)هللتق مهاهللفي
هللتجهلل هللالتي هللالهادفة هللالبرامج هللإل  هللالبيئيةهللالهابطة هللبقضايا عن 

هللفيهلل هلليبني هللمما هللا يرها هللاالالحة هللالمجتمعية االعوقات
هللالمجتمعهللاالهلليه  .

هللقرأت هللا،ائأهلل؛نهللابرامجهااهذاهللالتغيرهللفيهلل،وعكهلل ري تي
هللبإ،و هلل هللتهمهت هللب أت هللإذ هلل،وبية  هللبطريقة هللالغربية اإلسو 

هلل هلل،ئوْتهلل ري تيان هللاق  هللهأهللهلل  هللالتوفزيعنية: هللالبرامج هللأح  في
ا انتهللتوكهلل»أنتهللم ومة؟هللفحجابتهلل:هللال هللالكنهللقوبيهللم وتهلل

هلل«.هيهللالحقيقة
هلل-التيهلللتهللت وتهللبع هللهلل–هلل ري تيانهذههللاإلجابةهللجعوتهللهللهلل

هللا هللاا،ائأ هللاأللمانية هللالالحافة هللنيران هللمرم  إلسو هللفي
هلل ري تياناألاهللبيةهللالتيهللأا،عتهللم احةهلل بيراهلللوتهكتهللسو هلل

هللاهيهلل هللبرامجها هللاتق   هللإهللهابية  هللم ومة هللتالبح هللق  التي
هلل هلليمنع هلللت هللذلك هللا أ هللإل هللهلل ري تيانمحجبة  هللالتق   من

هللاإل،و هللهللاي اهلًلهللاي اً.
هللْتهللضغطهللاإلسو هللسويهاهللدفعهاهلللوجعنهللإل هللالالوا هللفالو هلل

بحهميتهاهللفيهللجونهللهللرْتهلل،هللألالهللمراهللبالواهللالم ومين هللاقع
ۆ  ۈ  ۈ  ﴿الرااهللات بيتهللالنف  هللاتطهيرهللداخأهللاإلن انهلل

ۅ  ۅۉ  ۉ  ې  ې  ې   ٴۇ  ۋ  ۋ

 ﴾ې     ىى  ائ   ائ  ەئەئ  وئ  وئ   ۇئ  ۇئ 
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هلل(.45)العنكبعت:هلل
هلل هللبع ها هللأصبحت هللمع اداتهللثت م ومة هللهلل ري تيانأيا 

  هلل1995بالتعحي هللفيهللأح هللم اج هلللن نهللفيهللأبريأهللاقه تهلل
تهللمنهللاهيفتهاهللبع هلل،بعهلل،نعاتهللمنهللالتحلمهللردا،رسانهللماهلللجهلل

هللاالنجعميةهللالزائفة.
ازادهللاإلسو هللفيهللاتيراهللاإل،اناهللإليها؛هللبغيةهللتشعي هللصعهللتهاهلل

فاجحهاهللالمهت يهلل ايهللثتهللهلل..هللسن هللجمهعهللها هللاا،تع ائ هللسويها
إيتعنهللبحنهللماهللتتعرضهللل هللمنهللهجمةهللإسوميةهلللي هللمفاجئاًهللل  هلل

هللا هللاهع هللاستنقت   هللالذي هللاإليمان هللضريبة هللا، هللفهع هللمن ختباهلل
هلل هلللها  هللمحبت  هللسو  هللأحنهلل»ادليأ هللفمنهللإذا هللابتوهت  هللقعمًا ا،

هللال  ط هللفو  هلل، ط هللامن هللالرضا  هللفو  فكانتهللهلل (1)«هللضي
هللبهللبع هاهلل ري تيان هللهللقعلتتعزى هللمنهللهللملسو هيلع هللا ىلصالنبي هللهللجع لما
هلل.(2)«إنهلللتهلليكنهللبكهللسويهلل ضنهللفوهللأبالي»هلل:الطائف

هاهللفيهلل،فينةهللاإليمان هللمت طيةهللهذههللإبحاهللهلل ري تيانااصوتهلل
اإل،و هلل نزيهللاألثمن هللاهعهللمال هللهللقعتي هللاهعهلل،بيويهلل»لالعا هللا

هللالتيهلل هللال يئة هلل انتهللاألمعهلل هللأياً هللاهللاضية  هلل،عي ا هللأنا هللال مان  إل 
هلل«.،تعاجهنيهللفيهللحياتي

هلل هللأب اًهلل»اتقعل: هللأقعر هللاإل،و هللهلللت هللاستناق هللسو  هللن   بحي
هللااقِفهلل هللذيهللتعرضتهللل هللمنهللاإلسو هللاأللمانيهلل تهللالهجع هللال

الرديهللمنهللالعمأهللفيماهللهلل لمع،يقية(هللاMTVبرنامجيهللفيهللقنااهلل)

                                                 
 (.4031( هللاابنهللماج هللاهلل)2396أخرج هللالترمذيهللاهلل)هلل(1)هلل

 (.2/268ذ رههللابنهللهشا هللفيهللال يراهللالنبعيةهلل)هلل(2)هلل
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هلل هللالالعبة هللاألاقات هللت طي هللسو  هلل،اس ني هللإيماني التهلل  بع  
هلل.(1)«أقعرهللبالن  هللسو هللضياكهللالنجعميةهللاالمال

 هللإل هللبيتهللا،هللالحرا هلل ري تيانجتهلل هللح2005فيهلل،نةهلل
هلل هلل تابها هللأقهرهما هللمهمين  هلل تابين هلل تبت إل هللهلل MTVمن»ثت

هللل«مكة هللج ي  هلللمعتنم هللفاهلل ة هلللي هللدساية هللاهع هللبأهلل  إل،و  
دهللا،ةهللنق يةهللاحعاهللهللصريحهللمعهللالذاتهلل هللتعزاهللفي هللإ،ومهاهللإل هلل

هللاج ت هللفيهلل هللالغربيهللالقابعهللخوفهللهللاإل،و ما منهللقيتهلليجهوها
هلل تابهاهلل هللتبحثهللفي هلل ما هلللإل،و   هللالمتعم  هللالفهت هلل،عن أ،عاهلل
المشكوِتهللالتيهللتعترضهللالم وتهللالج ي هللفيهللااقع هللاأل،ريهلل

هللان هللباأللمانية  هلل تبت  هللاق  هللباإلنجويزيةهللاالمجتمعي  هللأيضًا شر
هللااألن اا هللبالعربية هللقريبًا هللالنشر هللبال د هللاهع  يةهللنيالهعلن ية 

هللهلل.االماليزيةهللاالتر ية
 هللاتقرهللهللفي هلل«هللاإل،و هللنهجهللالف اد»اأماهلل تابهاهللال انيهللفهعهلل

هللالعومانهللهلل- هللااجتهادات هللالكريت هللالقر ن هللبآيات م ت لة
أنهللاإل،و هللدينهللمت امحهللمنفتحهللفيهللهلل–االمفكرينهللالم ومينهلل

هللاآلخرينسو هللمع هللإ،عادهللقات  هللبمق اهلله هللالذي هللال ين هللاأن   
هلل.البشريةهللفيهللدنياهاهللاأجخراها

ت ددتغأهللخبرتهدداهللاإلسوميددةهللفدديهللقددراهللهلل ري ددتيانمدداهللتددزالهللهللهلل
اإل،دددو هللسبدددرهللالمشددداهلل ةهللفددديهللالبدددرامجهللاإلسوميدددةهللفددديهللالقندددعاتهلل
األاهللبية هلل ماهللت يرهللجمعيةهللخيريةهلللم اس اهللالفقدران هللإضدافةهللإلد هلل

هللاهللهللال ينيهللاالحضاهللي.اهتمامهاهللبم حلةهللالحع

                                                 
  .1995أ  ط هللهلل25فيهللمقابوةهللقنااهللالجزيرا هللبرنامجهللبوهللح اد هلل(هلل1)هلل
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هللن حلهللا،هلللناهللالهاهللال باتهللسو هللدين .
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 يوشع إفانس

قا هللأمريكيهللمعلعدهللفيهللسائوةهللنالرانيةهللهلل(1)يعقعهللإفان 
هللالعالياتهلل هللجنع  هلل اهللالينا هللااليَة هللت كن هللمحافمة مت ينة
هللمحافمة هلل هللتربية هللتربيت  هللج اه هللاتعل  هللاألمريكية  المتح ا

هلل هللسو  هللالم اامين هللمن هللالكني جعوت  هللالمي عديةهللالذها هللإل  ة
هللالتيهلل هللالشبابية  هللالنالرانية هللالجمعيات هللأنشطة هللفي االمشاهلل ين

هللاالعسمية.هللتنمتهللالرحوتهللاالم يماتهللاالبرامجهللالرياضية
هلل ني ت هلل هللاااسظ هللإفان  هلليعقع هللبين هللالعوقة تعل ت

هلل هللجامعة هللفي هللي هللرهللالوهعت هللالذي  هلل«بع هللجعنز»الشا 
 هللحيثهللاستادهلليعقعهللسو هللمعاانت هللفيهللإنجازهللااجبات هللال هللا،ية

هللفيهلل هللتبحث هللالتي هللالكتابي هللالنالي هللالنق  هللمعاد هللفي اب اصة
هللاإللما هلل هللمن هللمكن  هللمما هللالمق ر  هللالكتا  م طعلات

 بالوغاتهللالق يمةهلللوكتا ؛هللالعبريةهللااليعنانية.

هللقراناهلل هللسو  هللالعاسظ هللص يق  هللمع هللإفان  هلليعقع اتفم
هللالبشرية هلل هللإل  هللا، هللهلل،الة هلليعتبران  هلل انا هللإذ الكتا هللالمق ر 

أنهلليقر هللهذههللالر،الةهللهلل-اهللالمت ينانهللاهمهلل-امنهللالوئمهللبهماهلل
منهللأالهاهللإل هلل خرها؛هللالهللأنهلليكتفياهللبتردي هللأاهلل،ماكهللالمقالعهلل

هللالتيهلليقعلهاهللالعسا هللفيهللالكنائ .
هللتوق هلليعقعهللهلل فيهللقرانت هللألالهلل،فرهللمنهللأ،فاهللهللالكتا ؛

هللأنهلل هللالتعهللاتي هللالتكعين هلل،فر هللفي هلليقرأ هللاهع هللاألال  هللص مت 

                                                 
هلل1)هلل هللفيهلل( هللالمنشعهللا هللإ،وم  هلليعقعهللسو هللمحاضرت هللسنهللقالة استم تهللفيهللقالة

 (.www.yushaevans.comمعقع هللاإللكترانيهلل)
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هلل هللنعحًا هللا، هللهلل-نبي هللال و  هللسوي  هللم منهللخمرهلل-احاقاه هلل ان
 هللاإفان هلليرىهللأنهللم منهللال مرهلل(27هلل-هلل9/20التكعينهلل)انمرهلل

الهلليالوحهلللوعمأهللفيهللمطعتهلللبيعهللالبرجر؛هللفضوًهللسنهللأنهللينقذهلل
هللسرمر  هللات انلهلليعقع:هلل يفهلللور هللأنهلل البشريةهللمنهلللعفان 

هللي صهللبعحي هللهللجوهلًل،كيراً؟هلل
تعالتهللالال ماتهللتترىهللسو هلليعقعهلل وماهللقو نهللصفحاتهلل

ا هللفيهللالكتا هللبيهللمنهللأنبيانهللا،هللالكر تاب هللالمق ر هللفوكأهللن
هللفيهللهلل،قطةهلل هللاأيةهلل،قطة   فاأل،فاهللهللالتعهللاتيةهللالهللترىهللحرجاً

ن بةهللالقبائحهللإليهتهلل..هللقبائحهلليتنزههللسنهاهلل،فهانهللالنار هللفضوًهلل
هلللعلًاهلل هللالفضيوة هللنبي هللأن هللساقأ هلليال ق هلل يف هللأفاضوهت  سن
هلليعوت؟ هللال هللاهع هللأ،كرتاه هللأن هللبع  هللبابنتي  هللزن  هللال و  هللسوي 

هلل هلليقالهللسنهللهلل(37هلل-هلل19/30عينهللالتك)انمر ا يفهلليال قهللما
هلل؟فيهلل،فرهللالتكعينهللالتعهللاتيهللإخعان هللمنهللاألنبيان

-11/2هلل(2)هللصمعئيأفيهلل)لكنهللقالةهللداادهللسوي هللال و هلل
هللسو هللسقأهللاسالفةهللهلل(26 هللالتيهللألقتهللب قوها  انتهللالقاصمة

هللبش ص هللمعجباً هلل ان هللفق  هللأفان   هللال و هلليعقع هللسوي  هللدااد
هللالتيهللمشينةالقالةهللوكهللالتابطعالت  هللففاجحههلل تاب هللالمق رهللب

هللهلل–تزستهلل هللهلل–زاهللًا هلل هللال و  هللهلل-أنهللداادهللسوي  زن هللهلل-احاقاه
هللأمره  هلل هللافتضاا هللخشية هللقتو  هللثت هللالح ي  هللأاهلليا هللقائ ه بزاجة
هللنبياًهلل هللالزاني هللالقاتأ هللالمتآمر هللهذا هلليكعن هللأن هللين جت فكيف

هللالفضيوةهللليعومهاهللالنار؟ هللالع لهللايعحيهللإلي هللا،جهللمعانيهلل
هللفيهللقالصهللالتعهللا هللأن هلليعقع هللاألنبيانهللتح   هلله الن هللسن ا

هللال هللمما هللق هللهللالك ير هللإل  هللفوجح هللصحيحاً  هلليكعن هللأن يمكن
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هلليحفظهللهللت  ني  هللما هللفهللالمتبقيي تج يهللمن  هللإيمان   هلل معمن
هللتحطتهلل هللب يطة هللأقيان هللت ك هللال هللبني هلليا هللالالاسم: الجعا 
هللبنيهلل هلليا هلل.. هللبالمعرفة هللالي  هللباإليمان  هللخوصك إيمانك 
هللق اا هللاهت هللإ،رائيأ هللبني هللسن هللتحكي هللالق يت هللقالصهللالعه 

هللاتر ها هللالج ي هلل القوع   هللالعه  هللإل  ف يكعنهللهلل اتحعل
هللالحالهللأفضأ.

هلللينتقأهللإل هللالعه هلللتهلَلاهلِل هللالق يت هلليعقعهللصفحاتهللالعه  هت
الج ي  هللحيثهللهنهللأنهللالحالهلل،يكعنهللم توفاً هلللكنهللص مت هلل
هللاألهللبعةهلل هللفاألناجيأ هللاألق    هلل انت هللافاجعت  هللأ بر   انت

هللايعحنا( هللاالهللي تطعهللتجن نهللإل هلل)مت هلل أح هلل هللامرق هللالعقا
هللالم لفينهلل هللتق يتهللمعوعمةهللمعثقةهللسنهلله الن سو هللاج هللال نيا

سعاهللذلكالذينهلليجزستهللأنهتهلليكتبعنهللاحيهللا، هلل. هللاهتهلللتهللي  
لكنهللاألمرهللاإليجابيهللالذيهلللحم هلليعقعهللهعهللأنهللاألناجيأهلل

هلل هللهلل-تقرهلل هللالتعهللاا هللاسبعديةهللهلل- ما هللتعال  هللا، هللاح انية سقي ا
هلل هللأ بر هللأح  هللاتعتبره هلل  هللبالشرك هللاتن د هللل   اآلثا هللالم يح

االذنع  هللاهعهللماهلليتعاهللضهللتمامًاهللمعهللالمعتق اتهللالتيهللأِلفهلل
الق  هللتردادهاهللفيهللالكني ة هللفحيهللتعافمهلليرتج هللبينهللسقي اهلل

هلل) هللإنجيأ هللبح ن هللالم يح هللاقعل هللالت ويث (:هلل17/3يعحنا
هللاح ك هلل» هللالحقيقي هللاإلل  هللأنت هلليعرفعك: هللأن هللاألب ية الحياا

إل هلل هللفالت ويثهللالكن يهللي سعهلل«اي عكهللالم يحهللالذيهللأهلل،وت 
هللا،هلل هللسبادا هللإل  هللي سع هلل ان هللالم يح هللبينما هلل لهة  هللثوثة سبادا

هللاح ه.
دسدداهللهللسويدد هللالالددواهللاال ددو هللالحددظهلليعقددعهللأنهللالم دديحا
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إلددد هللااللتدددزا هللبشدددرائعهللالتدددعهللااهللهلل-بح دددنهللاألناجيدددأهلل–مدددراهللاهلًل
الهللتمنددددعاهللأندددديهللجئددددتهللألنقددددخهلل»االعمددددأهللبهددددا؛هللمنهدددداهللقعلدددد :هلل

نيهللالنددامعرهللأاهللاألنبيددان هللمدداهللجئددتهللألنقددخ هللبددأهللأل مددأ هللفددإ
الحددَمهللأقددعلهلللكددت:هللإلدد هللأنهللتددزالهللال ددمانهللااألهللض؛هللالهلليددزالهلل
حدددر هللااحددد هللأاهللنقطدددةهللااحددد اهللمدددنهللالندددامعر هللحتددد هلليكدددعنهلل
الكدددأ هللفمدددنهللنقدددخهللإحددد ىهللهدددذههللالعصددداياهللالالدددغرى هللاسودددتهلل

 هللمت د«هلل)هللالنارهللهكدذاهلليد س :هللأصدغرهللفديهللموكدعتهللال دمااات
هلل.(هلل19هلل-هلل5/17

اهدددذههللالعصددديةهللت دددالفهللمددداهللجدددانهللفددديهللهلل،دددائأهللبدددعل هللهلل
 هللألنهللهللالم دديحهلل دد اهللهللتدديهللتوغدديهللالشددريعةهللاإللهيددةاإلنجيويددةهللال

هلل هللاتعتبددر(2/15أف دد هلل)«هللمددبطوهلًلبج دد ههللنددامعرهللالعصددايا»
هللالبعل ددديةجهلل فإنددد هلل»هللس يمدددةهللالنفدددعهللالمع،دددعيةهللالشدددريعةهلَلهللالر،دددائأج

ياليرهللإبطالهللالعصيةهللال ابقةهللمدنهللأجدأهللضدعفهاهللاسد  هللنفعهدا هلل
إذهللالنامعرهلللتهلليكمأهللقيئاً هللالكنهللياليرهللإدخالهللهللجانهللأفضأهلل

ا يددرهللقددادهللاهللهلل هلل(19هلل-هلل7/18)هللسبددرانيينهللهلل« هللإلدد هللا،بدد هللنقتددر
ألنهللجميددعهللالددذينهللهددتهللمددنهللأسمددالهلل»سودد هللخددوصهللالمدد منينهلل

الندددامعرهللهدددتهللتحدددتهلللعندددة..هللهللالكدددنهللأنهلللدددي هللأحددد هلليتبدددرهللهلل
هلل(.11هلل-هلل3/10)هلل وليةهللهلل«بالنامعرهللسن هللا،

هللالتهلليججِ هلل هللالمفاجآتهللترنحهللإيمانهلليعقع  أما هلل أهللهذه
هللق  هللقعلج هللنفعًا هلل»الكني ةهللمع  هللأنتهللتغعصهللفيهللمياههلليع: قع
هلل هللأنت هلل.. هللالج ي  سميقة هللالعه  هللفي هللتشك هللب أت هللبماهللهللاآلن
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هللمنهللالشيطان هلل«.أصابكهللم  
هللالهلل هللفِوت هلليموكهللجعابًا هللالق هللال هلل ان هللإذا هلليعقع: ت انل
هللإل هلل هللالعاسظ هللص يق  هللمع هللاتعج  هللالوهعت؟ هللأ،تاذ أجر 

ليحم هللهذههللالمراهللبإجابةهللاافية هلللكنهاهللهلل«بع هللجعنز»جامعةهلل
هللفق ي انتهلل اهللث هللتعويتهللهللة  هللالمت الصهللفي هللالبرف عهلل أخبره

هلل هللهذا هللأن هللالمق ر هللاأن هللالكتا  هللالبشر  هللتحليف هللمن الكتا 
هللب بنهلل هللاالتب يأ هللالتحريف هللإل  هللالعالعهلل هللمر ِ هللسو  تعرض

هللت خوتهللالن اعهللاأخطائهتهللاخوفياتهتهللال ينية.
هلل هللالبرف عهلل هللين  هللالت هللالوقان هللخاتمة هللبعخهللفي تق يت

هلل هللتشب  هللالتي هللالمعاسظ هللالتي هلل،الشنشنة هللما هللمن  يراً هللمعها
هلل هلليا هللالكني ة: هلليق هللهللبنيالق  هللفي هللفما هللا،تم كهللباإليمان   

هللالعقأهللسو هللمعالجةهللم أهللهذههللاألمعهلل.
هللسقأهلليعقعهللالذيهللقرهللهللتركهللهللبوهانهلل وماتهللخرقان ها مج 

الم يحيةهللا تابهاهللالموينهللباألخطان هللاقركهللفيهللالبحثهللسنهلل
هللالم توفة هلل هللاألديان هلل تن هللدهللا،ة هللخول هللمن هللالحم  ال ين

إذهللهللأىهللأنهللالكتنهللالمق ،ةهللفقطهللهيهللاسرضهاهللسو هللسقو  هلل
هللف هللرهلل هلللوحكتهللسو هللاألديان  هللالالحيحهللالذيهللاهللتآه المعياهلل
يعقعهلل تنهللالهن ا،يةهللاالبعذيةهللاالكعنفعقع،يةهللاالطااية هلل
هللاأاصوت هلل هللببطونها  هللجميعًا هللالتيهللأقنعت  هللمنهللاألديان ا يرها
إل هللاإللحادهللاالغضنهللمنهللاإلل هللالذيهللجه هللفيهللالبحثهللسن هلل

هلل هللليب أ هللي اس ه  هللاالحفوتهللالت هللاالطيش هللالوهع هللحياا في
هللالماجنة.

هللالذيهلللتهلل هللاإل،و  هللإن  هلليعقعهلل تاب   دينهللااح هلللتهلليقرأ
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 انهلليمنهللأن هلليعر هلل أهللقينهللهلل..هلليج هللأدن هللدافعهلللوقراناهللسن 
هلل هللبعنعان: هلل تابًا هللإبانهللدهللا،ت  هللفق هللقرأ هللالهللأهللي هللأنهلل»سن   لماذا

هللفالكتا هللمنهلل«أصبحهللم وماً؟ هللمنهللسنعان   هللهعهللهاهر هللا ما  
هللق هللباألفكاهللهللتحليف هللموين هللاهع هلللإل،و   هلل اهلله  ص

هللأنهلل هللم لف  هلليزست هللإذ هللاالم ومين؛ هللاإل،و  المغوعلاتهللسن
هللصن اقاهلًل هلليعب ان هللخاصهللبالعر   هللدين هللفيهللهللاإل،و  أ،عد

هللخالفهلل هللمن هللايقتوعن هللالمرأا  هلليضطه ان هللاأنهت الالحران 
هلل هللالترهات هللمن هللذلك هلل ير هللإل  هلللهاهللدينهت.. هللتضحك التي

هللسنهللاإل،و .هلل تنهللالغربيينهللئهللب وتتمهللال كو ؛هللمما
هللالم ج هلل هلللزياهللا هللدساه هللم وت هللسو هللص يم تعر هلليعقع
هلليح رهلل هللما هلل أ هللفي هللمرتاباً هللمتعج اً هللفزاهلله هللالجمعة  هلليع  في

هللفوعو هللبالعربية  هللي طن هللفال طين هلله النهللحعل   هلليح ر  
هللالم ومينهللسنهللقتو هلل..هلل فكرهللبالهر هللمنهللالم ج  هللاأخذهلليعج ُّ

هللخطت هلل هللاير،ت هللالبا   هللابين هللبين  هلليحعلعن األق اصهللالذين
لوتغونهللسويهت هللاقبأهللأنهلليشركهللبالتنفيذ؛هللب أهللال طينهلليترجتهلل
خطبت هللإل هللاإلنجويزية هللفيح رهللم تمعي هللسنهللا،هللالعاح هللسزهلل
هلل انهلل هللبحن  هللأقعرت  هللخطبة هللااألهللض  هللال مااات هللخالِم هللاجأ

هللضحيةهللم لفهللأهللسنهلللتهلليركهللأمانةهللالقوت.هلل-لعالهلل،نينهلل-
هللفكأهلل هللالجمعة  التفهللالمالوعنهللحعلهلليعقعهللبع هللصوا

يري هللتعريف هللباإل،و  هللفا تف هللب  الهت:هلل..هللاألجرهلليطمعهللفيهلل
هللالقر ن هللفحسطعه هللب ؟ هلل تا هللت منعن هللل يكت هللأنهللهلل هأ اأهللاداا

هلليتح رهللسنهلل هلل تابكت هللدسعا هللأهللجع ت هللفحجابهت: هللل   يشرحعا
هللنف  .
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هللجعهلليعقعهللإل هللبيت هلل هللاقركهللفيهللتوكهللالويوةهلليقرأهللالقر نهلل
أسطيتهللقوبيهلل»منهللأال هلل هلليالفهلليعقعهللتوكهللالويوة هللفيقعل:هلل

هللألننيهلللوق هللبكيتهللابكيت  هللفيهلل رفتي  هللفيهللتوكهللالويوة  ر ن
هللالعقت هللهذا هلل أ هللالحقيقة هللسن هللأبحث هلل تا هلل« نت هللإن   

يتح رهللسنهللا،هللسزهللاجأهللاسنهللأنبيائ هللالكرا هلل)إبراهيتهللالع هلل
هللإنهاهلل هلل  هلليعقعهللجي اً هلليعرفها هللأ،مان امع، هللاداادهللاسي  ( 
هللالقر نهلل هلللكن هللالق يت  هللالعه  هللإليها هللأ،ان هللالتي ذاتهللاأل،مان

هللف هللقينهللم توفهللسماهلليضعها هللفهنا هللااأل،عا  يهللمحأهللالق اا
ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋۋ   ۅ  ۅ  ۉ   ﴿فيهللالتعهللااهلل

ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئۇئ   ۉ  ې  ې  ې  ې  ى  ى  ائ

ۇئ  ۆئۆئ  ۈئ  ۈئ        ېئ  ېئ  ېئىئ  ىئ  ىئ  ی  ی  

هلل)األنعا (. ﴾ی  ی   
الم يحهللسوي هللال و هللفيهللالقر نهلل هللهللقالةجهللهلليعقعهلَلهللأسجبْتهلل

هللف»ا انتهلل هللاهللأىهللفيهلل و هلل«يهللحياتيأجمأهللقالةهلل،معتها  
هللمنهلل هللالبتعل هللالعذهللاِن هللمريَت هللبرانا هللبرهان هللالمه  هللفي الم يح
هللسنهلل هلل ا  هللالذي هللالبرهان هللذلك هلللها  هللالمشين هللاليهعد اتها 
هللالبتعلهلل هلليبرئ هللما هللقاهللئ  هلليج  هللفو هللالمق ر  هللالكتا  أ،فاهلل

هللايفن هللإفكهللاليهعدهللسنها.
هلل اموً هلل هللالقر ن هللقرانا هلليعقع هللأنه  هللأيا  هللثوثة اخول

هللم هللافيهللالجمعةهللاهللأىهللفي  هللاحقائمهللاله اية  ضامينهللالفضيوة
هلل هللسا  هللمن هللدي مبر هللقهر هللفي هلليعقعهلل1998التالية هللأسون  

هللبالر،الةهلل هللال اتت هللالنبي  هللابالعح انية  هلل، هللاقه  إ،وم  
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هللاالنبعا هللاانمتهللإل هللقعافأهللالم منين.
هللمنهلل هللالتعريفهللباإل،و  هللسن هلليفتر هلللت هلليعقع هللأ،وت منذ

هلل) هللالمعنعنهللبا،م  ( هللwww.yushaevans.comخولهللمعقع 
هلل هللخول هللالعالتامن هللحعل هللاالهللجعالت  هللفيها هللي ح  هللال هللاهع  

يمأهللمنهللحكايةهللتفاصيأهللقالةهلله ايت  هللالهللبقال هللالت وية هللبأهلل
هللمنهلل» هللامويين هللمويين هللهناك هللبحن هللي هلل عن هللالجميع ألجعأ

هللس هلليبح عن هللم وي  هلللريقًاهللالنار هلليج ان هللاال هللالحقيقة ن
هللالتفاهاتهلللذلك هللتوك هلل،ئمعا هللاق  هللالحقيقة  هللسن هلليبح عن ..

هللصن اقهللا هللمن هلل،ئمعا هللاَتكراهللاً  هللمراهللاً هللسويهت هللتجوق  لتي
هلل عنهلل هللمن هلل،ئمعا هللاأل اذين  هللتوك هللسويهت هلليموي الشيطان
العالتهللاحياتهتهللفيهللهذههللالحالةهللالمزهلليةهلل..هللنحنهللالم ومينهلل
نموكهلل أهللالحوعلهلللكأهللمشكوةهللمنهللمشا وهت هلللكنناهللن فيهاهلل

هلل«.سنهتهللفيهللالم ج 
الذيهللهللايضر هلليعقعهللم وًهللبمشكوةهللاالقتالادهللاألمريكي

هللبينماهلل هلل  هللالمالاهلل هللااإل،كان هللقطاسي هللفي هللاب اصة يتآ أ 
هلللو عقهلل هللام تمر هللبطين هللاصععد هللثبات هللإل  هللاألهللقا  تشير
هللدفعهلل هللمما هللاإل،ومية  هللا،عقهللاإل،كان هللاإل،ومية المالرفية
هللب أااهلل هللاأخيراً هللمنهما  هللالعبرا هللاأخذ هللل هللا،تهما االقتالاديين

هلليعرفعنهللأنهللاإل،و هللفقطهللهعهللالقادهللهللسو هللحأهللمشكوتهت.
ي   هلليعقعهللسو هللأهميةهللإ،ها هللالم ومينهللفيهللا،تنقاذهللا

هللأنهلل هللايرى هللالحائرا  هللالتائهة هللالمويين هللمن هللإنقاذه هلليمكن ما
هلللكأهلل هللخيانة هللباإل،و  هللاالتعريف هللالبوغ هللأدان هللفي تقاليرنا

هللال هللالحم  هللسن هللالتيهللهللنالباح ين هللاألسذاهللج هللا، هللسن  هلللنا تشفع
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هللنتذهللكهللتاهللاهللبضيمهللأاقاتنا هللاأخرىهللننعتذهللهللبهاهللألنف نا هللحي
هللالذيهلل هللالنعهلل هللقب  هللمن هللي تفي اا هلللن هللالنار هللأن بافتراضنا
نحمو هلل..هللإل هلل يرهللذلكهللمنهللالتبريراتهللالباهللداهللالتيهلللنهللترفعهلل

هللسناهللأمانةهللالبوغ.
هلليق هللهلل هللمن هللا،تنقاذ هللفي هللال عي هللسن هلليعقع هلليتقاس  لت

( هللDVDسو هللإنقاذههلل هللفح، هللمشراساًهلليعزكهللفي هللأ،طعاناتهلل)
سنهللاأل،ئوةهللالتيهلليجعر ِ هللفيهاهللبتجربت هللمعهللاإل،و  هللايجينهلل

ت اهللهللفيهللأذهانهللالغربيينهللسنهللاإل،و  هللاهعهللجه هللق الي هلل
هلل.لكن هللم ثرهلل هللإذهللي وتهللب بب هللق الانهللفيهلل أهللقهر

ن حلهللا،هللأنهلليباهللكهللفيهللجهعده هللاأنهللينفعهللب هلل أهللهامئهلل
هللإل هللالحم.

 
 

* * * 
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 الدكتور لورنس  براون
هللتنتميهلل هللسائوة هللفي هللال  هللم قف هللأمريكي هللبراان لعهللن 

ت تنتية هللاتعيشهللفيهلل،انهللفران ي كعهللاالبرلطائفةهللالكعيكرزهلل
فيهللهلل-هللاي اًهللهللاي اًهللهلل-فيهللمحيطهللموح هلليتنكرهلللوقيتهلل هللايغرقهلل

هللفجعوت هلل هللالتيهللأث رتهللبالشا هللاليافع  هللاالمادية لججهللاإلباحية
 غيرههللممنهلليعيشهلللو نيا؛هللابهاهلليوهعهللايجمعهلل هللاسالهللحيااهلل
هللالجيشهلل هللفي هللخ مت  هللإبان هللسن ه هللتعززت هللالتي اإللحاد

هللالعيعنهللفيهللهللاألمريكيهللبرتبة هلللطنهللجراحة هللدهللا،ِت  هللثت هللائ  
هللثتهللجامعةهللجعهلل هللااقنطن.هلل جامعةهلل عهللنأ
هلل هللسا  هلل هللهلل1990في هللال انية هلللعهللن  هللابنة هللهيون ِل ت اج

هللقةهللج  هاهللتنبئهلل ا،رسانهللماهللهللق تهللفيهلل رفةهللاإلنعال هللفزج
هللحال هللاأللبانهللتهاب طعهللا هللهمهمة هللت جو  هللمعاناتها هللاتفاقتج  

هلل هللتعاني  هللالذي هللبالضيم هلللعهللن  هللأخبرت هللقريانهاهللالتي في
هللاألبهر.

هللالطبينهلل هللفهع هللتقعىهللسو هللحمو   هللتع  هلللعهللن هلللت أق ا 
هللقعرهلل هلل.. هللاأللبان هللزموؤه هلليتح رهللسن  هللما هللأبعاد الذيهللي هللك
بالضياكهللاالقنع  هللفمنهللذاهللالذيهللي تطيعهللإنقاذهللالالغيراهللمنهلل

..هللحموت هللق ماههللنحعهلل رفةهللم الالةهللهلل؟المعتهللالمتربصهللبها
 هللألالهللمراهللفيهلللوعباداهللفيهللهللدهةهللالم تشف  هللج اهللسو هللهلل بتي

هللالفرصةجهلل هلللكن  هلليناديهللالر هللالذيهلليشكهللفيهللاجعده  حيات  
هللاألخيراهلللتعيشهللالطفوةهللهيون.

ياهللإلهي هللالهللأدهلليهللإنهلل نَتهللمعجعداهلًل»دساهلللعهللن هللقائوً:هلل
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هللأنقذهلل هللسعنكهلل.. هللفإنيهللأهللي  هللمعجعداً هلل نَت هللإذا هلللكن هللال؟   أ 
هللالمحبنهللإليك؛هلل هللال ين هللإل  هللاأهللق تني هللأنقذتها هللإن هلل.. ابنتي

هلل«.ه كهللسو هللاإليمانهللب فإنيهللأسا
هللبكأهلل هللا، هللي سع هللاهع هلللعهللن  هللقضاها هللدقيقة سشران
هللهيونهللقبأهلل هلللق هلل،حل هللبتضركهللأنهللينجيهللالالغيرا جعاهللح هلل..
أنهلليمضيهللإل هلل رفتهاهللمنهللج ي ؛هللليرىهللماهلللتهلليكنهللي طرهللل هلل
هلل..هلل هلليح ر هلللما هللدهشة هللأفعاههت هلليفغران هللاأللبان هللبال  سو 

فوةهلللبيعيةهللهيوينهللتععدهللإل هللالحيااهللمنهللج ي هلل..هلللق هللسادتهللل
هللالهللتحتا هللإل هللجراحةهلل هللبأهللاالهللهللإل هللداان.

هلللكن هلل هلللبية(  هلل)معجزا هللأ،معه هللما هللتف ير هللاأللبان حاال
 انهللبالحقيقةهلل)معجزاهللأاهللهللحمةهللإلهية(هللخاهللجةهللسنهللالمعهعدهلل

هلل هلليتمتت: هللاهع هلللعهللن هللإل هللتف يراتهت هللاا،تمع هللبماهلل»سومياً 
هللا،  هللهذههللالتف يراتهللتنا،بكت هلللكنهاهللالهللتنا،بني هلللق هللدسعتج

هللأنهللأقرهللبحنهللا،هللق هللم هللليهللي هللالععن هلل«.اسوي 
هلليقعلهلل هللالم تشف   هللمن هللمع اداتهللاخرجتهللهيون أيا 

سايشتهللالمعجزا هللاأدهلل تهللأنيهللق هللقطعتهللسه ًاهلل»لعهللان :هلل
سو هللنف ي هللاأدهلل تهللأنيهلللعهللنك تهللالعه هللال،تحققتهللالوع هلل

هللِخفت  هللأسمتهللقين هللاإن هلل.. هللاس تهللخالقي هللفوق  هللأنهللهلل؛.. هع
هلل«.يأمعَتهللاأناهلللتهللأا هللبعس 

هللقطع هللهلل هللالذي هللالعس  هللإنفاذ هللفي هلللعهللن  هللال  تعهلل اقرك
هللتاهلليظهلل هللبح ن هللالعالت هللأديان هللدهللا،ة هللاقرهلل هللنف    سو 
؛هللليكتشفهللأنهلل ههعهللها هللالتهللي تغرقهللاألمرهللمن هلللعيأهللبحث 
هللاثنية هللالهلليمكنهللأنهللتكعنهلل الهن ا،يةهللاالبعذيةهللاالطاايةهللأديان 
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هللالحمهللالذيهلليري ههللا،هللمنهللالبشًر.
هللنف هللمكاب ا هللفي هلللعهللن  هللاإليمانهللب أ هللسو  هللاحموها   

باليهعدية هلللكنهللاإليمانهللتبع رهللِ،راسًاهللمنهللسقأهلللعهللن هللالذيهلل
أِنَفهللمنهللتال يمهللماهللتقعل هللأ،فاهللهللالعه هللالق يتهللسنهللمالاهللسةهلل
يعقع هللسوي هللال و هلل،هللسزهللاجأ هللاانتالاهلِلههللسوي  هللاا تالاِب هلل
هللمنهلل هللإل هللال مان هلليعقع هللليالع  هلليطوق  هللقبأهللأن هللمن ؛ البر َة

هلل-هللاهلًل( هللهأهلليعقأهللأنهللإن ان30-32/24هللج ي هلل)انمرهللالتكعين
اَ،هللخالَمهلليهز هللهلل–الهلليع اهللأنهلليكعنهللفقاسةهللفيهللم وعقاتهللا،هلل

هللالكعنهللبمجرات هللانجعم هللا عا ب ؟ 
هللأخباهللهلل هلل،فر هلليال ق هللأن هلللعهللن  هللال  تعهلل هلللعقأ ا يف

يزستهللأنهللالموكهللأخزياهللبنهلليهعهللا هلل انهللهللالذياأليا هللالتعهللاتي هلل
 انهلل]يهعهللا [هلل»يقعل:هللأ برهللمنهللأبي هللب نتين هللفال فرهللالتعهللاتيهلل

ابنهللاثنتينهللاثوثينهلل،نةهللحينهللموك هللاموكهللثمانيهلل،نينهللفيهلل
هللم ينةهلل هللفي هللادفنعه هللسوي   هللمح،ع  هلل ير هللاذهن أاهللقويت 

هللق هللماتهللاسمرههللأهللبععنهلل،نة.ف( هلل21/20(هلل2)األيا هلل)«هللدااد
هلل هللالحكاية هللالنص هلليكمأ هللثت هللأاهللقويتهلل» هلل،كان امو ك

بنهللاألصغرهللفكتهلل انهللسمرهللاال«هللأخزياهللابن هللاألصغرهللسعضاًهللسن 
هللابنهللاثنتينهللاأهللبعينهلل،نةهللحينهللموك»هللليهعهللا ؟هلل «هلل انهللأخزيا
هلل) هلل2)األيا  هلل22/1-2( هللال نيا هللفي هللساقوً هللإن هللسنهللهلل-(  فضوً

هلل هللالعيعن هلللن هللمت الصهللفي هللهذههللهلل-لبين هللم أ هلليقبأ لن
هلل .هلل؟الباِقعةهللالتيهللتجعأهللاالبَنهللاألصغرهللأ بَرهللمنهللأبي هللب نتين
إقناس هلليئ هلللعهللن هللمنهللتال يمهللقوب هللباليهعدية هللفحاالهلل

هلل هللأهللبعهللفبالنالرانية  هللالنالرانية هللِفرق هللبين هللاجال هللاإلنجيأ  قرأ
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هللاأل،ئوةهلل هللأهللهقت  هللالكنائ  هللمن هلل ني ة هللالتز  هلل وما ،نعات 
حعلهللمعتق اتهاهللامماهلل،اتها هللفبحثهللسماهلليشفيهلل ويو هللمنهاهلل
هللقفاههتهللا،تبانهللل هلل هللأ تافهتهللاقو بعا هللهزاا هللفإذا سن هللالق   

هللهلل هللناق اً هللأخرى هلل ني ة هللإل  هللفغادهللهت هللنف  هللسجزهت؛ احة
هللالمحنينةهللقوب .

أهللبعهلل،نعاتهللتنقأهللفيهاهلللعهللن هللهللبينهللم توفهللالكنائ هلل
الم يحيةهلل)ال بتيين..هللالمعهللمعنهلل..الكعيكرزهلل..هللالمعم انيينهلل
..هللالكاثعليكهلل..هللهللاألهللثعذ  ...(هلللق هلل انهللصادقًاهللفيهللسه ههلل
معهللا،هللأنهلليتبعهللدين  هلللكن هلللتهلليَرهللسن هللااح هللمنهلله النهللدالئأهلل

هلللعهللن هلل هللفقونج هلل لهةهللالحم  هلليضجهللمنهللاإليمانهللب وثة اسقوج 
هللالم يحهلل هللبينما الذيهلللتهللهلل-]اآل هللااالبنهللاالرااهللالق ر[ 
ي سعهللإل هللهلل-يذ رهلل)الت ويثهللالمعح (هللسو هللل ان هللمراهللااح اهلل

هللسباداهللإل هللااح .
إنهللالت ويثهللصناسةهللالمجامعهللبع هللالم يحهللب وثةهللقران هلل
اأهللادتهللأنهللتك ب هللأصالةهللسن هللمتبعيها هللفحقحمتهللفيهللالعه هلل

هللال هلليعحنا هللقعل هللاهع هللسوي   هللي ل هللنالًا هللالذينهلل»ج ي  فإن
هللاالرااهلل هللاالكومة هللاآل  هللثوثة: هللهت هللال مان هللفي يشه ان

اهعهلل( هلل5/7(هلل1)يعحناهلل)«هللالق ر هللاه النهللال وثةهللهتهللااح 
نصهلل انهلللعهللن هللهللي مع هللمنهللالق  هلل وماهلل،حلهتهللسنهللدليأهلل

هللالت ويث.
هللالق  هلل هللأن هللادهش  هللبراان هللسجن هللل  هلليطعل هللما لكن

لنصهلل يرهللأصيأهللفيهللالكتا هللالمق ر هللاأنهلليعومعنهللأنهللهذاهللا
هللاليعنانيةهلل هللالمق ر هللالكتا  هللم طعلات هللفي هللأقحم  نا، اً
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هلل المتحخرا هللاالتيهلل تبتهللفيهللالقرنهللالميوديهللال ام هللسشر
هللالنصهللات ت لعنهلل هللتبشرانهللبهذا فكانهلليوحهللفيهلل، ال :هلللماذا

هللانهللتزا هلِلهللتهلَلب هللمعهللسومكتهللأن هللمزيفهللادخيأهللسو هللالكتا ؟هلللهلِل
مئ ىئ يئ جب  ی ی جئ حئ الحقيقة؟هلل﴿

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ    حب

هلل(.71-70﴾هلل) لهللسمران:هللڀ 
هللالنالرانيةهلل هللفي هللقرانات  هللمن هلللعهللن  هللال  تعهلل اخوص
هللالم يحهلل هللبتعاليت هللاإليمان هللاهي هللمهمة  هللنتيجة هللإل  ا تبها
هللإضافاتهلل هللمن هلل،عاها هللبما هللاالكفر هللاألناجيأ  هللفي العاهللدا

هلل هللفالم يح هللبعل   هللاإلنجيأهلل–)الق ي ( هللي سيهللهلل-في ال
هللبنع هللاال هللا،األلعهية هللسب  هللاأن  هللبإن انيت   هلليالرا هللبأ هللا،  هلل:ا

هللمنهللا،» هللإن انهللق هلل ومكتهللبالحمهللالذيهلل،مع  هللأنا )يعحناهلل«
( هلل ماهلليالراهللبعح انيةهللا،هللاا،تحقاق هللاح ههلللوعباداهلل8/40

 هلل)مت هلل«هلللور هللإلهكهللت ج  هللاإياههللاح ههللتعب »هللهلل:دانهلل،عاه
هلل(.4/10

هللأتباكهلل هللمن هلللي عا هللاليع  هللالنالاهللى هللأن هلللعهللن  أيقن
هللهللالم يح  هللهت هللالذيهلل«بعل يعن»بأ هللبعل   هللأتباك هللمن هللأي ؛

هللالم يحهللا هللألعهية هللقالة هللف ائاخترك هلللوبشريةهللن جهللأ،طعهللا  
هللاهعهللالذيهللنادىهللبإبطالهلل أهللالشرائعهللأسعادهللسو هلل الالوين 

هللالم يح هللأاص  هللالتي هللهلل-هللالتعهللاتية هللال و  بحفمهاهللهلل-سوي 
هلل.االعمأهللبها هللفكانهللبعل هللالم ،َ هللالحقيقَيهلللونالرانية

هلل هللنقأ هللإثبات  هللمايكأهللافي هللالشهير هللالكاتن هللسن لعهللن 
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هلل هلل تاب  هللفي هللقعل  هللالمائة»هاهللت هلل»ال ال ان هلللتهلل«: الم يحية
هللسوي هلل هللالم يح هللاثنان: هللأقامها هللاإنما هللق صهللااح   ي ، ها
هللالمبادئهلل هللأهلل،  هللفالم يح هلل.. هللبعل  هللاالق ي  ال و 

هلللوم ي هللا أ هللاألخوقية هللالراحية هللنمراِتها هللا ذلك ماهللهللحية 
هللمب هللاأما هللاإلن اني  هللبال وعك هلل]أيهلليتعوم هللالوهعت ادئ
هلل«.العقائ [هللفهيهللمنهللصنعهللالق ي هللبعل 

هلللعهللن  هللال  تعهلل هللهلل-هللا،تعقف هللإنجيويهللهلل-لعيوً نص
هللفق هلل هللااليهعد   هللال و  هللسوي  هلليحي  هللبين هللحعاهللاً هللينقأ مهت 

هلل هللأ،ئوة: هللثوثة هلللي حلعه هلل هنة هللإلي  هللفاستر هلل»أهلل،وعا منهللأنت؟
:هللإنيهللل تهللأناهللالم يح.هلل هللالتهللينكرهللاأقر 

هللياهللأنت؟هللفقال:هللل تهللأنا.هللف حلعههللإذاهلًلماذا؟هللإيو
هللال هللفحجا : هللأنت؟ هللالنبيُّ هللمهماً[: هللثال اً هلل، االً «هلل]ف حلعه

هلل هللاليهعدهلل21-1/19)يعحنا هللانتماهلل هللسن هلليتح ر هللفالنص  )
هللل وثةهللأق اصهلل)الم يحهللاإيوياهللاالنبيهللالمنتمر(.
إنيهللل تهلل»أماهللالش صهللاألالهللالذيهللتح رهللسن هلليعحناهلل

هلل هللفكانهللالم يحهللسي  هللسوي هللال و .«أناهللالم يح
فهعهلليعحناهللالمعم ان هللهلل تهللأنهللهلل«إيوياهللأنت؟هلل»اأماهللال انيهلل

هللإيوياهلل هللأنهلليكعنهللهع هللالمعم ان هللصريحهللفيهللإنكاهلل نصهلليعحنا
هللفإنهللاإلنجيويهللمت هلل«هللل تهللأناهلل»هلل:القاد   هللنقأهللسنهللالم يحهلل 

هلل هللينقض : هللالتهلل»قعالً هللجان هللق  هللإيويا هللإن هلللكت: هللأقعل الكني
هللحينئذهللفهتهللالت هللأهللاداا... هلل أهللما هللب  هللبأهللسموعا وميذهلليعرفعه 

هللالمعم ان هلليعحنا هللسن هلللهت هللقال هلل)مت هللهلل«أن  ( هلل17/12-13 
هللفإيوياهللالقاد هللهعهللالمعم ان.
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اال  الهللالمهت:هللمنهللهعهللالش صهللال الثهللالمنتمرهللالذيهلل
هلل؟.«النبي»ي مي هللاليهعدهللاالمعم انهلل

هللسنهلل هللال  تعهللهلللعهللن هلليقرأ هللب أ هللال  ال؛ فيهللجعا هللهذا
هللترجمةهللمعانيهللالقر نهللالكريت هللاأتبع هلل بكتا هللاإل،و  هللفقرأ

هلل هللالنبي هلل،يرا هللسن هلللينج  هللماهللتن هللفعج هللالم تشرق  
لعهللن هللماهلل انهلليبحثهللسن  هللفالقر نهللالكريتهللأجا هللبمنطقيةهلل
هللص هللهلل هللفي هللتتوجوج هلل انت هللالتي هللاأل،ئوة هلل أ هللسن احكمة

هللفيهلل»الطبينهللالشا  هلليقعل:هلل أ،ئوتيهللاج تهللإجابَتهاهللجميعاً
هللقوبي هللاأدهلل تهللأن هلل اإل،و  هلل،ِع تهللفي  هللادخوِتهللالطمحنينةج

 هللفحسونهللال  تعهللهلل«الذيهللتتجمعهللفي هلل أهللقطعهللاألجحجيةهللال ين
هللال عاداهلل هللفيها هللتمتز  هللج ي ا هللحياا هللليب أ هللإ،وم   لعهللن 
باأللت هللاالبونهللبالرضا هللفق هللأجقيأهللمنهللسمو  هللافاهللقت هللزاجت هلل
هللمنهلل هللبحرمان  هللالمحكمة هللحكمت هللالذين هللأبنانه مالطحبة
هللؤيتهتهللإالهللتحتهللحرا،ةهللالشرلة هلل ماهللألزمت هللبال را هللمنهلل

هللالت ويهللسن هلللالالحهلللويقت هللاأبنائ .بيت هللا
هللالم منهلل هلللكن هلللعهللان   هللسو  هلل بيراً هللالبون هلل ان لق 

خولهللتوكهللالفتراهللسن ماهلل»هلل:ي تعِذ هللفيهلل،بيأهللدين هللالعذا 
 نتهللأااج هللهذههللالمحنهللااالبتونات هللأتذ رهللأنهللتوكهللاأليا هلل
هللاالرضا هلل هللبالطمحنينة هللقوبي هللمأل هللا، هللحياتي  هللأيا  هللأفضأ من

هلل هللال نيا هللحقاهللا هلليمنحكهللاأهللاني هلل، هللأمرك هللتج وت هللحينما ...
هللهلل«.هللضً ؛هللترىهللب هللال نياهلل و هاهللالهللقيمةهلللها

هللأنهلل هللاهي هللمهمة  هللحقيقة هلللعهللن هللإل  هللال  تعهلل هللتنب  لق 
هللدينهلل هللمن هللال و  هللسوي  هللالم يح هللدين هللإل  هللأقر  اإل،و 
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الكني ةهللاتعاليمها هللايضر هلللذلكهللأم وةهلل هللمنهاهللأنهللالم يحهلل
هللهلل- هللالكني ة هللتعرضها هللالتي هللالالعهلل  انهللهلل-هللل ح نهللجميع

هللاسباداتهت هلل هللبأ هللاموب هت  هلل،متهت هللفي هللالم ومين يشب 
فبح نهللهذههللالالعهللهلل انهللالم يحهللسوي هللال و هلليوب هللال ع هلل
هللبال و ؛هلل هللايقابأهللتوميذه هللا انهللصاحنهلللحية  الهللالبنطال 

هلل هللفيقعل: هللالم ومين  هلللكت»تحية هلل«هلل،و  هلللعقا  هلل24/36)انمر
هلل هلل20يعحنا هلل19/ هلل21  هلل 26  هللال و  هللسويها هللأم  هللا ذلك هلل( 

هللالكني ة  انتهللامرأاهللهلل؛فبح نهللجميعهللالالعهللهللالتيهللتالعهللها
هللمحجبة هللتشب هللفيهلللبا،هاهللالمرأاهللالم ومة.

اتمت هللصعهللهللالتشاب هللبينهللالم يحهللاالم ومينهللإل هللأمعهللهلل
تشتمأهللهلل-هللح نهللاألناجيأهلل-أسمَمهللاأهت هللفالواهللالم يحهلل

هلل)انمرهلل هللصوعاتهت هللفي هللالم ومين هلل،جعد هلليشب  هلل،جعد سو 
هلل هللالك14/35مرق  هللصوا هللبينما هللفيها هلل(؛ هلل،جعد هللال ني ة

هللالهلل هللبع ه هللالكني ة هللاقعن هللاختتن  هللال و  هللسوي  االم يح
هللالكني ةهلل هللبينما هللاالربا  هللال نزير هللاجتنن هللاالم يح ي تتنعن 
هللتحأهللهذههللاألمعهللهللا يرهاهللمماهللحرم هللالم يحهللسوي هللال و .

هللال ععديةهلل هللفي هللليعمأ هللأمريكا  هلللعهللن  هللال  تعهلل  ادهلل
هللالنبيهلل هللمنهللم ج  هللالمنعهللهللقريباً هللالم ينة هللحيااهللفي هللليب أ ا 

ابة هلليتطوعهللفيهاهللإل هللنشرهللدين هللابو  هللإل هللالعالمينهللج ي اهللاث هلل
هللفيهللمعقع  هللالمب عثة هللالمالعهللا هللامقالع  هللمقاالت  هلل:منهللخول

( هللاسنهلللريمهللwww.leveltruth.com)هلل«الحقيقةهللالعاضحة»
هللبم توفهللالتراجتهلل هللالتيهللنشرها هللالكتنهللالقيمة هللمن مجمعسة

هلل تابج  هللاأهمها هللاج اا»هلل:العالمية  هللا،هللمن »(God'ed)هلل 
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هلل هللا،»ا تابج  هللفق اا هلل)من »MisGod'edهلل هللا تابج  قهعدهلل»( 
هلل(.Bearing True Witness«هلل)الحم

ن حلهللا،هللتعال هلللناهللال هللال باتهللسو هللاإليمان هللاأنهللي تي هلل
هللأجرههللمرتين هللإن هللاليهللذلكهللاالقادهللهللسوي .

هلل
هلل
هلل
هلل

* * * 
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 حمند أزواو
هلل هللم ومينال  هللألبعين هللأزااا هلللكن جزائريينهللمحن  -هلل 

هللإالهللهلل-الم ومينهللهلل ك يرينهللمنهللأبنانهلل الهلليعر هللمنهللاإل،و 
هللاالترددهللسو هللالم ج هللفيهللالمنا،باتهللال نعيةهللألدانهلل ا،م  

هللتجهلل هللفو هللب ين  هللمعرفت  هللاأما هللالعي   هللمنهللجعسةهللشبهلِلصوا هللقيئاً ع
هللالت ينهللالفطريةهللفيهللقوب  هللاالهللتمألهللفراغهللالرااهللفيهللضميره.

ص يمهللهللهذاهللالفراغهللمألههللالشيطانهللبححابيو  هللحيثهللأه ى
نالرانيهلللمحن هللن  ةهللمنهللاإلنجيأهللبالوغةهللالفرن ية هللفحسجب هلل
مهلل هللالتيهللسم  هللالمنمقة هللبعخهللسباهللاتها هللاق ت  هللاألدبي  أ،وعبها

هللال عانهللبههللحثرهت هللا،تغوت هللالتي هللالما را هللص يق  هلل ومات ا
هلل هللسوي  هللفحفاض هللمحن   هلليعيش  هللالذي ب شعكهللهلل-الراحي

هللال جهللهلل-هللقيطاني هللالبشر هللسنهللحاجة هللم هباً هللإل هللفاح ي اً هللد هللطاا
هللاق هلل هللخطاياهت  هللساقبة هللمن هللليحميهت هللحيات  هللايبذل يحبهت 
هللالال يمهلل هللهذا هللحياا هللأنقذ هللالذي هللالفادي هللهع هللالم يح  ان
احعلهاهللإل هللحيااهللمو هاهللالحنهلللوجميعهللاتهذينهللالععالفهلل
هللمحن هلل هللقون هللفي هللمقتوً هللأصا  هللمع عل هلل و  هلل.. االنعازك

هللالفاهللغ هللالذيهللص قهللفي هللقعلهللالشاسر:
هلل هللالهعىأتانيهللهعاهاهللقبأهللأنهللأسرهللهللهللهللهللهلل

هلل(1)فالاد هللقوبًاهللخالياهلًلفتمكناهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهلل
هلل هللفيهللتنال  هللالج ي  هللدين  هللإل  هللبال سعا هللقرك هللبأ هللمحن   ر

                                                 
(هللانمرهللمقابوةهللإذاسةهللالقر نهللالكريتهللفيهللالجزائرهللمعهللاألعهللمحن  هللاهيهللمنشعهللاهلل1)

 سو هللقبكةهللاإلنترنت.
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هللجمعهتهلل هللفق  هللاالضياك  هللالوهع هللحياا هللفي هللأص قائ  أا،ا 
جميعاًهللجهوهتهللباإل،و هللاأحكام هللاسقائ ه هللفا،تمالهللمحن هلل

حمارهلللوتناليرهللالك يرهللمنهتهللإل هللالنالرانية هللاق هللاصأهللب هللال
هللاتعزيعهاهلل هللسو هللاهللقهللالشجر  هللالعباهللاتهللالتبشيرية إل هلل تابة

هللسو هللأبعا هللالبيعتهللاال ياهللات.
هللالنصهلل هللأد  هلل،كرا هللمن هللاأفاق هللاإلنجيأ  هللمحن  قرأ
ستهللهللأ،  هللفق هللب أهللالقومهلل الفرن يهللالجميأهللسو هللحقائمهللص  
هلللجميعهلل هللالكفاهللي هللالم يح هللف ان هللتعاهللضهللفكرا هللمن ي ااهلله

هللف هللالم يح هللقعل هللمع هللال طاا هللمرق : هللإنجيأ هللمنهلل»ي الكن
ج   هللسو هللالرااهللالق رهللفوي هللل هللمغفراهللإل هللاألب  هللبأهللهعهلل

هللأب ية هللدينعنة هللم تعجن هلل« هللفالمج  ِ 3/29)مرق  أيهللهلل( 
منهللهلل-هللبح نهللالنصهلل-الطاسنهللفيهللالرااهللالق رهللمحرا هلل

هللبالهللالق  هللفيهللالكني ةهلليقعلعنهللبحنهللالم يحهللهلل المغفرا فما
هلل.(1)؟ماتهلل فاهللاهلللكأهللال طايا

زاااهللاجعدهللبعخهللالنالعصهللاإلنجيويةهللالتيهلل ماهللالحظهللأ
إذهلل يفهللهلل؛ هللدسعىهللألعهيةهللالم يح هللاتحيوهاهللإل هللأاها كذ هلِلتجهلل

هللمعس هلل هلليعوت هللال هللأن  هللي برنا هللاهع هللإلهاً هللالم يح هلل عن ي تقيت
أماهللذلكهللاليع هللاتوكهللال اسةهللفوهلليعوتهللبهماهللأح  هلل»هلل:ال اسة

هللاآل  هللإال هللاالبن  هللاال هللال مان  هللفي هللالذين هللالموئكة «هللاال
( هللأالي هللمنهللحمهللمحن هللأنهللي تنكرهللدسعىهلل13/32)مرق هلل

هللحيثهلل هللمن هللبال وم هللنف   هللي ااي هلل ان هللالذي هللذاك ألعهية

                                                 
 (.14(هلل نتهللنالرانياً هللمحن هللأزاااهلل هللصهلل)1)
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هلل هللفيقعل: هللتعال   هلل، هللجميعاً هللأبيهلل»سبعديتهت هللإل  هللأصع  إني
هللاإلهكت هللاإلهي هللاأبيكت هلل« هلل ذلكهلل20/17)يعحنا هللاهع  )

هللالتيهللت ن نهلل هللب  هللايكذ هللدسعىهللت ااي  يعتر هلل،هللبالعممة 
هلل(.14/28)يعحناهلل«هللسمتهللمنيأبيهللأ»بهاهللالكني ة هللفيقعل:هلل

هلل–ات انلهللمحن :هلل يفهللأقبأهللألعهيةهللهللجأهللمات هللا انهلل
إلهيهللإلهيهلللماذاهلل»يالرعهللسو هللالالوينهللهلل-بح نهللاإلنجيأهلل

هلل«؟ تر تني هلليقعل: هللالذي هللاهع هللاإلل   هللا يفهللتر   االذيهلل» 
أهلل،ونيهللهعهللمعي هللالتهلليتر نيهللاأل هللاح ي هللألنيهللفيهلل أهلل

هلل؟ (1)(8/9)يعحناهلل«هللحينهللأفعأهللماهلليرضي 
هللبا هللالمشكوتفي هللهذه هللمحن  هللتجااز بإقناكهللهلل؛دئهللاألمر

هللماهلل هللاأن هللاإليمان  هللمن هللاختطاف  هلليري  هللالشيطان هللبحن نف  
هللالعه هللبال ين هلل هللالعوتهللاح اثة هللقوة هللمنهللمشا أهلل،بب  يعاجه 

هلل تهللمضاجع  هللاا،تعل هللال  الهللالمزي هللمنهلللكنهللاأل،ئوةهللأقض 
ة؟هلل..هللتعالتهلل»األ،ئوة هللفكانهلليقعل:هلل هأهللأناهللسو هللالمو ةهللالحق 

هللاأج نيهللاأليا  هللمنعزلهلل  هللبيهللأج نيهللج ُّ هللاإذ فيهللقراهللاهللهلل– 
هلل اهلل–نف يهلل ناهللأسيشهللفيهللاحشةهللق ي اهلل هللاالضطرا هللاالغت 

هلل نتهللأتعذ هلل  يراًهلل هلل انتهللهلليوزماننيهلل  هلللق  افيهللصمتهلل..
هلللتهلل هللال قع . هللإن   هللااح ا: هللابكومة هللحياتي  هللأصعنهللأيا  من

هللنف هللأ  ر  هللالتحمأ هللإذنهللهلل أ،تطع هلل: هللنف ي هللقوتهللفي صبري 
هلل.(2)«ااج هللالحقيقةهلل هللاأتقبوهاهلل يفماهلل انتحانهللالعقتهللألنهللأ

                                                 
 (.21(هللالمال هللهللال ابم هللصهلل)1)

 (.17(هللالمال هللهللال ابم هللصهلل)2)
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هللاب أهللقم هلل هللاالبحثهللاالتنقين  هللالج  هللمحن هللسنهلل،اس  ر
دي اتهللاال  تعهللهللمعهللي هللبع ايهللأحم هلليقرأهللفيهلل تنهللالشيظهلل

هللفانكشف هللالكتابي  هللالنق  هللمنهللالتناقضاتهللهللتاسومان هللالك ير ل 
الكتابيةهللالتيهللت بتهللأنهللالكتا هللالمق رهللسن هللالنالاهللىهلللي هلل

هللتعال  هللا، هللأنهللاحي هلليال ق هللأن هلل محن  هلللعاقأ هلل يف هللإذ  
هللفيهلل هللاختوفا هللاق  هللا،  هلل و  هللمن هللاصمعئيأ هللاألخباهلل ،فري

إذهللهلل؟تع ادهلل نائتهللداادهللسوي هللال و هللفيهللحرب هللمعهللموكهللصعبة
هلل هللصعبة هللموك هللمن هللأخذ هللدااد هللأن هللصمعئيأ هلل،فر ألفًاهلل»زست

هللفاهللراَ،هلل هللبعمائة هلل)« هلل2)صمعئيأ هلل،فرهلل8/3( هللزست هللبينما  )
ألفهللمر بةهللا،بعةهلل ال هلل»خذهللأخباهللهللاأليا هللاألالهللأنهللداادهللأ

هلل.(18/3(هلل1)األيا هلل)«هللفاهللر
؟..هلل7000فاهللرهللأ هللهلل1700فحيهللالرقمينهللهعهللالالحيحهلل

هللتناقخهلللتهللالنهلليج هللل هللمحن هللسن هللأح هللفيهللال نياهللجعاباً.
ا يفهلللعاقأهللأنهلليعفمهللبينهللتعاهللضهللاثنينهللمنهللاألناجيأهلل
فيهللنقأهللاصيةهللالم يحهلللتوميذه هللفق هللزستهللإنجيأهللمرق هللأن هلل

هللال» هللأن هللفقطهللأاصاهت هللسالا هلل ير هلللوطريم هللقيئاً «هلليحموعا
هلل هللأن هلل6/8)مرق  هللفيقعل هللنقيض   هلللعقا هللإنجيأ هللينقأ هللبينما  )
هلل هللمزاداهلًل»أاصاهت هللاال هللسالا هللال هلللوطريم  هللقيئاً هللتحموعا «هللال

هلل هللالم يحهلل9/3)لعقا هللاصية هللفي هللاإلنجيون هللتناقخ هللفق   )
ب العصهللالعالاهلل هللاالهللجعا هللسن هلل أهللالذينهلل،حلهتهللمحن هلل

هللسنهللحأهللهذههللالمعضوة.
عقفهللمحن هللموياًهللمعهللتناقخهللاألناجيأهللفيهللزمنهللا ذلكهللت

 هلليقعلهللبحنهللالم يحهللاقعكهللمعجزاهللقفانهللاألسم  هللفإنجيأهللمت هلل
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هلل هللالمعجزا هللهذه هللأهلليحا»صنع هللمن هللخاهللجعن هللهت هللفيما  هلل)مت هلل«
هللهذههلل20/29 هللصنع هللالم يح هللأن هللفيذ ر هلللعقا هللإنجيأ هللاأما  )

هلل هللأهلليحا»المعجزا هللمن هللاقتر  هلللما هلل« هللقبأهلل18/35)لعقا هللأي )
األسم هللهلل الهللالم هللق:هللهأهللقف هللالم يحجهللدخعل هللإليها هللاال 

هللقبأهللدخعلهللأهلليحاهللأ هللبع هللخراج هللمنها؟.
هلل هللالتناقضاتهللالكتابيةهللا يرها هللذ رههللفيهلل تاب هللهلل-هذه مما

ينبغيهللأنهللأفعأهلل»هلل:أاصوت هللإل هللقراهللهللمهتهلل-هلل« نتهللنالرانياًهلل»
هللما هلللتهلليكنهللليهللاختياهلل هللهللإماهللأن يهللسو هلللريمهللالحم أاهللهلل؛قيئاً

هلل ذب هلل فاني هلل.. هللالضول هلللريم هللاسو هللسو  هللنف ي هللسو  اً
هللسانيت هلل هللالذي هللالعذا هللالش ي  هللتالعهلل هلليمكنكت هللال اآلخرين 
هلل انهلل ر  هللالمق   هللالكتا  هللالتناقضاتهللفي هلللهذه هللا تشافي بع 
هلل بيراً هلل هلل ان هللإحبالي هلل  هللبذلك هللأ،و ت هللأن هللسوي  هللصعبًا هلل.(1)«سقي تيهلل]النالرانية[هللأصبحتهللمعضعهللنمرج ُّ
هللأحابيأهلل هللمن هللمحن  هللخوالت هللالتي هللالمهر هللقاصمة أما

هللالمق ر هللهللالغعاية؛ هللالكتا  هللفي  هللاقع هللالذي هللالوب  فكانت
هللبنيهللإ،رائيأهللإل هللالشيطانهللمرا هلل هللبإحالان حينهللن نهللاألمر

هللاأليا  هللأخباهلل هلل،فر هللففي هللأخرى  هللمرا هللا، ااقفهلل»هلل:اإل 
هللداادهلَل هللاأ عى هللإ،رائيأ  هللض  هللإ،رائيأهللالشيطان «هللليحالي

هلل) هلل1)األيا  هللإ،رائيأهلل21/1( هللبني هللبإحالان هللل ااد هللفاألمر  )
اهلليناقخهللقعلهلل،فرهللصمعئيأهللال اني:هللص هللهللمنهللالشيطان هللاهذ

هلل» هلل ضنج هللداادهلَلهللحمي هللسويهت هللفحها  هللإ،رائيأ  هللسو  هللالر 

                                                 
 (.21(هللالمال هللهللال ابم هللصهلل)1)
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هللامِخهلل هللايهعذااأحهلْلهللقائوً: هللإ،رائيأ هللِص هلل)« (هلل2)صمعئيأ
هللفالر هلل24/1 هللهلل-(  هللال فر هللداادهلَلهلل-ح نهللهذا هللأمر هللمن هللهع

هللبإحالانهللبنيهللإ،رائيأ.هلل
هللال وطهللبينهللالر هلل هللهذا هللهللافضاً صرعهللمحن هللمنهللأسماق 

هللال هللاالشيطان هللالعميت هللنف يهلل»رجيت هللسو   نتهللألراهلل، االً
هلل هلل منهللهعهللالر   هللفكانهللهلل؟م أهللالمجنعنهلل: امنهللهعهللالشيطان؟ 

هللحالهلل هلل أ هللسو  هللبينهما[  هللالتعهللاتي هللالنص هلل]في هللالتبار ة ثم 
هلل هللاأنهللهلل نتج ر ِ   هللحج هللق  ر هللالمق   هللالكتا  هللبحن  هلليقين سو 

هلل.(1)«الحقيقةهللمعجعداهللفيهللمعضعهلل خر
هلل هللبهتان هللأ بر هللأنها هللالت ويثهللفرأىهللمحن  هللسقي ا سرفت هللأما

هللالهللأح هللمنهللالن الاهللىهلليموكهللاليقينهلل هللاقتنعهللأن  البشريةهلل هللألن 
سو هللهذههللالعقي اهللاأل،ارهلل هللاالكأهلليشكهللفيها هللاالهللي تطيعهلل

هلل.هلل(2)تالعهللهاهللفيهللسقو هلل هللاالهللقبعلهاهللفيهللضميره
لتهلليجرؤهللمحن هللفيهللالب ايةهللسو هللالبعاهللبح،ئوت هللألح هللمنهلل
هللااتالأ هللثتهللا،تجمعهللقعاه هللفيهللالكني ة  هللأاهللمعومي  هللأص قائ 
هللتكادهلل هللقكعك هللمن هللقوب  هللفي هلليجعل هللبما هللاأخبره بحح هت 
هللإالهلل هللفوتهلليج هللجعاباً هللهللجعة  هللإل هلل ير هللمنهللالنالرانية ت رج 
هللإل هلل هللاالععدا هللبالتعبة هللتنالح  هللالتي هللالجعفان هللالكومات ترداد

هلل هللي عك  هللالر  هللتغرقهلل»اصايا هلل ما هلل رقت هللأن ي أح  ت
ال فينةهللفيهللالبحر هللاانهرتهللانهياهللًاهللقاقعليًاهلل]منهللأسو هللهللإل هلل

هللبع هللأ،فأ[ هللالعالمي هللالتجاهللا هللمر ز هللسماهللتي  هللانهاهللت هلل ما ؛
                                                 

 (.22(هللالمال هللهللال ابم هللصهلل)1)

 (.38(هللانمرهللالمال هللهللال ابم هللصهلل)2)
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هلل.(1)«،بتمبرمنهللهلل11است اناتهلل
هللإل هلل هللأال  هللمن هللفقرأه هللالكريت  هللالقر ن هللإل  هللمحن  ساد
هللق هلل هللالران هلل ان هللالتي هللاله اية هللأنعاهلل هللأمام  هللفتألألت  خره 
لم ها هللاسادهللإلي هللااللمئنانهللالقوبيهلل..هللالمئنانهللحقيقيهللهذههلل

هللاال هللال شعك هللزيف هللسن هللل  هلل شف هللالتيهللالمرا راحانيات
هلل هلللوت اؤل: هللادفعت  هللالكني ة  هللالنالرانيةهلل»ت سيها هلل انت لع

هللالن بةهلل هللأن  هللاج نا هلللما هللألتباسها؛ ق  هللاتحق  هللالطمحنينة تضمن
هللي ينهلل هللالتي هللالمنالم هللفي هللتعج  هللالعالت هللفي هلللوضياك الكبرى

ي هللأهوهاهللبالنالرانية هللهلل تهللماهلليتمتعهللب هلل،كانهاهللمنهللهللفاههللماد هلِل
هلل.(2)«ابحبعحةهللسيش

هللاأليا  هللأح  هللأص قائ هللهللفي هللأح  هللمع هللمحن  تح ر
هللم ائأهلل هللمن هللالكريت هللالقر ن هللفي هلليقرأه هللما هللحعل الن الاهللى

هللاالراحي هللاالتشريعي هللالعومي هللسنهللهللرتجهللسب هلل»هلل:اإلسجاز ل 
هللالكبيرهلَل هلليهلْلانبهاهلليهللاتفاجئي هللالوبتهللمن  هللالكتا هلل  هللبهذا هلل-ن

هلل هلل،ذاجة هللفحجابنيهللهلل-بكأ  هللالقر ن؟ هللمنهللأينهللجان أنهللي برني:
هللالقر نهلل ومةهللالشيطان هلل«.بحن 

ۆ ۆ ۈ  هتهللفيهللفريتهت:هلل﴿بهلَلبعاهللاخ راا هللفالقر نهلل ذ هللخا

ى ى ائ    ۉ ۉ ې ې ې ې   ۋ ۅ ۅ   ۈ ٴۇ ۋ

بقرانتيهللهذههلل»( هلليقعلهللمحن :هلل28هلل-25﴾هلل)التكعير:ائ ەئ 
هللأخمصهلل هللإل  هللقعري هللمنبت هللمن هللفرائالي ت هللاهتز  اآليات

                                                 
 (.22(هللالمال هللهللال ابم هللصهلل)1)

 (.3(هللالمال هللهللال ابم هللصهلل)2)
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هللق مي هللالكو هلل« هللهذا هلله الن هلل يفهللتوعكهللأل نة هلل.. هللل  م  هللاحج  
هللقعلهللا، هللقرؤاا ڱ ں ں ڻ  :هلل﴿عال تهللال ِمج هللأما

هللڻ ڻ ڻ ۀ  هلل)النحأ: هللالشيطانهللهلل؟(98﴾ أفيعحي
هللأيعحيهلل هلل أهللقرانا؟ هللسن هللب ن هللمن  هللباال،تعاذا القر نهللثتهلليحمر
هللالشيطانهلل تابًاهلليمألههللبوعن هللاالتحذيرهللمنهللخطعات هللاأحابيو  ؟

هلل هللمحن : هللإل هلل»يقعل هللنمرت هلل  هللهذا هلل أ هللفي هللأفك ر اأنا
 هلل)سوي هللال مان هللاأناهللأبكيهللاأهللد دهللمنهللأسماقهللقوبيهللدسانهلليعن

هلل﴿ هلل  يراً: هللأحب   هللالذي ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ  ال و (

هللڻ ڻ ۀ  هلل)األنبيان: هللسو هلل87﴾ هللا،توقيت هلل  )
هللأنهلل هللا، هللاب أتهللأدسع هلل  هللال مان هللنحع هللاهللفعتهللي ي  ال رير 
اهللأناهللفي هلل..هللدسعتهللا،هللأنهلليغفرهللليهللجميعهللذنعبي هلل ينقذنيهللمم 
اأنهلليقبأهللتعبتيهلل..هللأؤ  هلللكتهللبحن يهلللتهللأدهللكهللسممةهللا،هللم وماهلل

هللأتعقفهللسنهللهللأح  ت هلللت هللأن ي هللدهللجة هللإل  هللالويوة  هللتوك بها
هللال مانهللمفتعحةهلللي هللاأنهلل أهلل ومةهلل البكان هللأح  تهللا حن 
أنطمهللبهاهلل انتهللسن هللا،هللم معسةهلل..هللألححتهللسوي هلل هللالوبتهلل

هلل.(1)«قيئاهلًلااح اهلًلفقط:هللاله ايةهللإل هللصرال هللالم تقيت
هللفيهلل هللنطم هللفق  هللمحن   هللحياا هللفي هللتاهللي ية هللليوة  انت

هللب هللالشهادتين هللبكعهللها هللالضياك هللمن هلل،نين هللثور  نتهلل»ع 
هللذهنهلل هللاهللجائي هللالطريم  هللضووت هللال طدح  هللال بيأ أ،وك
،ً ى هللأناهللالذيهللهننتهللأن يهللاصوتهللقمةهللالمج  هللأدهلل تهللأن يهلل
هللا نتهللفيهللالهااية هللأناهللالذيهللهننتهللأن يهللأمتوكهللالحقيقة هللاإذ

                                                 
 (.30(هللالمال هللهللال ابم هللصهلل)1)
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هللسقعلهلل هلللر  هللمن هللأصوً فة هللمحر  هللهلل،الة هلل.. هللمبين هللبهتان هللخ اكهي هللالعحي  هلله فها هللمف  ا  هللسنهللهللاأي  هللاصرفهت الن ار
هلل.(1)«الحقيقةهلللي هللإال هلل

هللسن  هلل هللاالقرانا هللج ي  هللمن هللبا تشا هللاإل،و  هللمحن  ب أ
هلل هللاهي: هللمهمة  هللموحمة هللمعرفتيهلل»ا،جأ قتهللفي هللتعم   وما

هلليقيناًهللااضعحاً هللسك هللالن الرانية هللإذهللباإل،و ؛هلل و هلل ماهللازددت 
هللاا تنفنيهلل و هلل هللالشك   هللهللاادني هلل وما هللمعرفتها هللفي هللتعمقت  ما

لتب أهللبع هاهللحيااهللج ي اهلللو اسيةهللمحن هللأزاااهللهلل (2)«الغمعض
هللس هللمجيباً اداسيًاهللهلل قبهاتهللالنالاهللىهللنالذيهلليطع هللالجزائر

لهتهللإل هللدين هللالقعيت هللاق هللأ،وتهللب بب هللنارهلل  ير هلل ماهلل تنهلل
 «. نتهللنالرانياًهلل»خوصةهللتجربت هللفيهلل تاب هلل

هللينتمرهلل هلل من هللالكبرى   هللالعصية هلل التعحي : هلل: هلل تن  ما
هللا، هلل محبة هللالحم   هللاالنالرانية  هللهللالم يح هللاال،و  بين

هللقبضةهلل هللبين هلل الفرقان هللالشيطاني   هللاالتزيين هللالرباني  ال شعك
هلل.الطعائفهللاالت ينهللالحم 

هلل تنهللا،هللل هللسميتهللاألجر.
* * * 

هلل

                                                 
 (.22(هللالمال هللهللال ابم هللصهلل)1)

 (.31(هللالمال هللهللال ابم هللصهلل)2)
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 ملاذا أنا مسلم؟وأخريًا : 

هلل هللنف ي:هلللماذاهللأناهللم وت؟هلل  يراهلًلماهلل،حلتج
هلل ألبعينهللم ومينهللفح ن؟هللأالهللهللهأهللأناهللم وتهللألنيهللال تج

هللتك هللأن هللفيهلليمكن هلل امنة هللاأنها هللخفيتهللسوي   هللق  هللالحقيقة عن
هللسو هلل يرهللاإل،و ؟هللأتباسهاهلل لهلِلأديانهلل خرينهللاجهلل

تجوجأهللال  الهللفيهللص هلليهلل،نعاتهلللعيوة هللا نتهللفيهلل
فيهللأنيهللفتحتهللهلل أهلليع هللأقفهللسو هللقعاه هللمنهللِمننهلل،هللسوي ِهلل

هللهجهلل هللاأني هللاإل،و   هللسو  هللتحر تهللسيني هللأن هللمنذ هللإلي   يت
وئ وئ ۇئ  أميهلل﴿هللالرااهللفيهللجعانحيهللاأناهللجنينهللفيهللبطن

ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئىئ ی ی ی ی جئحئ 

هلل)األسرا :هللمئ ىئ يئ جب حب خب مب ىب  ﴾
هلل(.43

هللاإل،و هلل هلل ير هللسو  هللال اا هللممن هلل  يرين هللأن هللهللين ال
هلللكنيهلل هللاسقائ هت  هللإيمانهت هللفي هللمكتنزا هللالحقيقة هللأن يمنعن

هللالتعر هللسو هللحقائمهللاإل،و هللأاهللهلل حنبجاز هلل لعهللق هللهللله الن
هلللعقائ هتهللاقرائع هللجادا هللمراجعة هللإل هللماهللهلل هتإجران لعصوعا

هللفآثراههللهللاصوتجهلل هللالمريح  هللاإللف هللأ،اهللى هللبقعا هلللكنهت إلي  
ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ  سو هللالنمرهللاالتحمأهلل﴿

ڀ ڀ ٺٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ 

ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ هللٹ ٹ

هلل﴾.هللڄ ڄڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ
هللإ وقهتهلل هللالكافرين هللسو  هللالكريت هللالقر ن هللنع  لق 
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هلل هللدانهللب  هللما هللبترداد هللاا تفانهت هللمنهلللعقعلهت؛ هللااألج اد اآلبان
ٱ ٻ  :هلل﴿سزهللاجأ هللهللمعتق اتهللبالية هللفحالهتهلل ماهللقالهللا،

ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ 

هلل)المائ ا:هللٺٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ  ﴾
هلل(.104

ٹ  ﴿هلل:االجهأهللاتعطيأهللالعقأهللصفةهللالزمةهلللوكافرين

ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄڄ ڃ ڃ ڃ 

هللڃ چ چ  هللتعافرهلل171﴾هلل)البقرا: هللهتهللالهلليعقوعنهللهلل ت  )
هللت والهتهللاألد هللأن هلللكنهللهيهاتهلللها هللإل هللاإليمان  هللال اسية لة

هللفيهللسقعلهت ٱٻ ٻ ٻ  ﴿هلل:منهللالجهأهللالضاهلل هللبحلناب 

ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ 

هلل(.هللهلل111﴾هلل)األنعا هلل:هللٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ 
القر نهللالكريتهللي   هللداماًهللسو هللداهللهللالعقأهللفيهللالعصعلهلل

ېئ  ﴿هلل:عقأفكرهللاالإل هللالحقيقة هللفماهللزالهلليطالبناهللبإسمالهللال

هللېئ  هللسمران: هلل) ل هلل  يرا( هلل65﴾ هللأخرى هللامعاضع  
ڳ   هللامعاضعهللأخرى( هلل﴿165﴾هلل)األنعا :هللھ ے ﴿

 هللامعاضعهللأخرى( هللفالعقأهللهبةهللا،هلل28﴾هلل)الشعران:هللڱ ڱ 
هللاألسجت هلل هللالحيعان هللالمكوفهللسن هللاإلن ان هللبين هللب  الذيهللميز
امنهللقالرهللفيهللا،ت  ام هلل انهللأحطهللمنهللالعجماااتهللالتيهلللتهلل

ڻ ۀ ۀ ہ ہ  ڻڻ تكوفهلللفق انهاهلل لةهللالتكويفهلل﴿

هلل(.22﴾هلل)األنفال:هللہ ہ ھ ھ 
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هلل،وطانهلل هللمن هللت ش  هللبجموتها هللاألديان هللأن هللاج ت اق 
العوت هللاتتقاصرهللأما هلل،طعاهللالعقأ هللفترهنهللجانب  هللاتذايهلل
هللاهذيانًاهلل هلل، يفاً هلل وماً هللمق ميها هللبعخ هللهللدد هللالربما أمام  

هلل هلليجتمعان»هاهراً: هللال هللااإليمان هللبينهماهلل«العقأ هللفزسمعا  
هللالنا هللخيراا هللثت هلل)العوتهللالمنافرا  هللفطريتين هللنزستين هللبين ر

هللال ينهلل هللاأن هللنقيضان  هللال هللصنعان؛ هللأنهما هللاالحم ااإليمان(؛
الالحيحهللالهلليرهنهللالعوت هللاالهللي ش هللالعقأهللالذيهللهعهللااح هلل

هللمنهللأهتهللأداات هللاا،ائأهللتحاليو .
هلل هللاألالعن: هللقال  هللما هللاإل،و  هللفي هللسقوكهلل»لي  أ وم

هلل«ااتبعني هللاأحاديثهللالنبي هللفآياتهللالقر ن  هللفيهللاألمرهللهلل ا ثر  إسمالهللالعقأهللاإيقا هللالعسيهلل هللاالتحرهللهللمنهللهللبقةهللال رافاتهللب
هللأصعلهلل هللإثبات هللفي هللأصوً هللالعقأ هللجعوت هللبأ اال زسبوت 
هللاقا هلل هللبها هللاليقين هللاصح هللثبتت هللما هللفإذا هللمباني   هللاأهت ال ين

هلل هللسويها هللاالبرهان هللال ليأ هللي و هلِل  هللالم وت هللاألمعهللهللفإن هللفي ت
هللالفرسيةهللاالتفاصيأهللاالجزئياتهللال انعية.

هللهللاالنبيهلل هللالعقويةهللفيهللإثباتهللأصعلهللا،ت    المحاجة
هللال زاسي هللفقالهللل :هللحجهللهللال ين هللفق هلللقيهلل الينهللياهللحجهلل»هللاليناً

 تهللتعب هللاليع هللإلهاً؟هللفقال:هلل،بعًة هلل،تًةهللفيهللاألهللض هللاااح اًهلل
هلل هللفقال هللال مان  هللقال:هللفي هلللر بتكهللاهللهبتك؟ هللتع  هللفحيهت :
فو انهللالحالهللاالمقالهللي سعه:هللأيح نهللهلل(1)«الذيهللفيهللال مان

هللااهللهللالينهللأنبكهللياهللحجهلل تتكأهللسو هللا،هللفيهللأمعهللكهللالتيهللتحبها

                                                 
 (.3483الترمذيهللاهلل)(هللأخرج هلل1)
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تحذهللها هللثتهللإذاهللجانهللاقتهللالعباداهللسب َتهللمع هلل يرههللمماهللالهلل
ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇۋ  ﴿هلل؟يضرهللاالهللينفع

ې ې ې ې ى ىائ ائ    ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ

هلل(.13-12﴾هلل)الحج:هللەئ ەئ وئ 
هللأهلل انهللهلل هللأهت هللاتفرده هللااح انيت  هللا، هللألعهية هلل انت اإذا

هللن هللسويها هللال اللة هللفإن هللقر نهللاإليمان  هللمن هللالشرك هللب ليأ اصعة
هلل هللأثبتها هللق  هللالقر ن هللأن هللإل  هللالتنب  هلليوزمنا هللالكن ب ليأهللا،نة؛

هلل هللالفهع  هللأمام  العهلللتهللت منهللبعحيهللالقر نهلل هللسقويهللتتالا ر
پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺٺ ٿ  قالهللا،هللتعال :هلل﴿

ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤڤ ڤ ڦ ڦ 

هللڦ هلل)الم منعن: هلليكعنهلل91﴾ هللأن هللت توز  هللفاإللهية  )
هلل هللفي هلل اموً هلليقتضيهللاإلل  هللاالتع د هللاتالرف   هللاق هللت  مشيئت 

فوعهللقرلناهللتعح هللهذههللهلل؛اجعدهللس اهللإهللاداتهللاق هللاتهللمطوقة
هللسب ًاهلل هلللكان هللااح ا  هللاق هللا هللمشيئة هللفي اإلهللاداتهللااجتماسها

هللتع دجها؛هللإذهللااح هللمنهللهذههللاآللهةهلليقع هللبمقا هللالجميع.
هللتوكهلل هللاتع دت هللاإلهللادات هللهذه هللاختوفت هللإذا أما

أنهللمنهللفوهللمناصهللحينئذهللهلل– ماهللينبغيهللأنهلليكعنهللهللهلل-المشيئات
تتقا،تهللاآللهةهللالم سااهللمنالمهللالنفعذهللاال يطرا هللفوهلليحكتهلل

هللهللب هلللي  هللألن  هللاآلخر  هللمرابع هللفي هللمنها هللفيااح  هللأنهللهلل  اً أا
تالطركهللاآللهةهللاتتقاتأهللبينها هلل ماهللفيهللدينهللالهن ارهللالذينهلل
هللبقالصهلل هللالمق ،ة هلل تبهت هللاتغص هللاآللهة  هللبتع د يقعلعن

هللف هللاليعنان هللاأما هللبعضها  هللمع هلل لهتهتهللحوُّهللحرابها هللمشا أ عا
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هلللونجع  هلل هللإل  هللفهذا هللاختالاصاً  هلللكأهللمنها هللبحنهللجعوعا الك يرا
هللهذاهلل هللصنععا هلللوبغخ  هللاهللابع هلللوحن  هللا خر هلللورياا  اذاك

هللمنهللتالاهللكهللاآللهةهللسو هللمعبعداتها؛هللإذهللهللالهللي تقيتهلل -هللحذهللاً
هللحضاهللاهللأاهللهللنشعنجهللهلل-معهللتع دهللاآللهةهللاتناف هاهلل هلل:ةي هللم نهلِلهللتح،ي ج

ۉ ۉ ۋ ۅ ۅ  ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ﴿

هلل(.22-21﴾هللهلل)األنبيان:هللې ېې ې ى ى ائ ائ ەئ 
ا ذلكهللفإنهللاإل،و هللدساهللإل هللإسمالهللالعقأهللفيهللالتحقمهلل

هلل هللالنبي هللنبعا هللاهي هللاإليمان  هللم ائأ هللثانية هللجح هللمن هللفق   
هلل،احر هللاقالعا: هللنبعت   مجنعن هللهلل  اهنهلل قاسرهلل الكافران

هللي  هلل هللمما هللالتحقم هللفي هللسقعلهت هللإلسمال هللا، سعنهللف ساهت
ائ ەئ  ۅۉ ۉ ې ېې ې ى ى ائ﴿

ەئوئ وئ ۇئ ۇئ ۆئۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ 

ی ی جئ حئ مئ ىئ يئجب حب خب مب ىب يبجت حت خت    ی ی

هلل(.47-46﴾هلل)،بحهلل:هللمت ىت يت 
ألنهللالذهنهللهلل﴾ائ ائ  ﴿إنماهللقال:هلل»قالهللالقرلبي:هلل

هللأافرهتهللحجةهللا ،هللسو هللالعباد هللاهعهللالعقأهلل هللفحافرهتهللسقوً
هللاإذاهلل هلل  هللفرادىهلل انتهللفكراهللااح ا هلل انعا هللفإذا هللمنهللا،هلل  حماً
 انعاهللم ن هللتقابأهللالذهنان هللفترانىهللمنهللالعوتهلللهماهللماهللأجضِعفهلل

هلل.(1)«سو هللاالنفراد
هلل هللفيقعل: هلل  هللقرحاً هللالزم شري هللهذههلل»ايزي ه هللم أ أي

                                                 
 (.14/311(هللالجامعهللألحكا هللالقر نهلل)1)

http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=2847&idto=2847&bk_no=48&ID=2294#docu
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هللإما هللهللجون: هللإال هلللها هلليتال ى هلليباليهللهللال سعىهللال هللال مجنعن
بافتضاح هللإذاهلللعلنهللبالبرهانهلل هللاإماهللساقأهللهللاجحهللالعقأهللالهلل
ي سيهللم و هللإالهللبع هللصحت هللبالحجة هللاإالهللفماهلليج يهللالعاقأهلل

هللهلل؟دسعىهللقينهللالهللبينةهللسوي  هللب هللهللاق هللسومتتهللأنهللمحم ًا ما
هلل هلل منهللِجنة هللبأهللسومتمعههللأهللجَحهللقريشهللسقوً هللاأهللزَنهتهللِحوماً

هللهللأياًهلل هللا صَوهت هللذهناً  هللاأجمَعهتهللاأثقَبهت هللقعالً  هللاأص َقهت  
هللال ير هلل هللب  هللتمنعا هللألن هللمِمن ًة هللفكان هللالرجال  هللسوي  هلليجحم ج لما

هللفي هللجاننهللالال قهللسو هللالكذ رج هلِلاتجهلل چ ڇ ڇ  ﴿هلل(1)«حعا

ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎڎ ڈ ڈ ژ 

هلل. (16﴾هلل)يعن :هللژ ڑ ڑک ک ک 
اق هلل انتهللم حلةهللالبعثهللبع هللمعتهللمنهللأصعنهللالم ائأهلل

هللال و هللسويهت هللاألنبيان هللااجهت هللمتبو اهللالتي هللفالكافران   
ٿ ٿ ٿ ٿٹ  ٺ ٺ ٺ ٺ ﴿هلل:اإلح ارهلل انعاهلليرددان

( هللاهيهللدسعىهلل،بقهتهللإل هللالتغنيهلل3-2﴾هلل)ق:هللٹ ٹ ٹ
هلله النهلل هللالتيهلل،اقها هللاالحجة هللال ابقة  هللاألمت هلل،فهانج بنشازها

ڱ ڱ    گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ﴿هلل:اأالئكهللااح ا

ۀ ۀ ہ ہ  ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ

هلل(.83-81﴾هلل)الم منعن:هللهللہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے
هللسو هللام هللت تغوم هلل يبية هللالمعتهللقضية هللالبعثهللبع   حلة

هللتعاقنهللاأليا هلل هللفي هلليران هللفهت هللبالمح عر  أ،اهللىهللاإليمان

                                                 
 (.3/590(هللالكشا هلل)1)
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هللي ريهلل هلليع  هلل أ هللفي هللفالف اد هلليبوي   هللالميتهللما هللج مان سو 
هللفالكفاهللهلل هللاهكذا هلل  هللالحياا هللقابوية هللسن هللأ  ر هللايبع ه إلي  

هللجاح انهلللهذاهللالبعثهللب ليأهللالح هللالبوي .
هلل هللإيقا  هللإل  هللفعم  هللالقر ن هللاا،تنقذهتهللاأما سقعلهت 

ب ليو هللمنهللسجزهتهللاقبعسهتهللسن هللمشه هللتناثرهللسما هللالمعت هلل
هللال ماااتهلل هللخوم هللالذي هللبحن هللفذ  رهت هلللحعمهت  اتآ أ
هللخومهلل هلليعجزه هلللن هللااهاد هللأجرا  هللمن هللفيهما هللاما ااألهللض
هلل ع نهلل هلليعيشهللفي هللالذي هللالضئيأ هللالم وعق هللاهع اإلن ان؛

ڭ ڭ ڭ  صغيرهللفيهللألرا هللالكعنهللالف يحهلل﴿

هلل﴾هللۋۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ 
هلل.(58) افر:هلل

هلللنهلليعجزهللسنهلل هللاإلن انيةهللمنهللالع  هللأالهللمرا اَمنهللخوَم
ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ  ﴿هلل:إساداهللخوقهاهللمنهللأقونهللباليات

گ گ ڳ ڳ ڳڳ ڱ ڱ    ک ک ک ک گ گ

ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہہ ہ    ڱ ڱ ں ں ڻ

ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ    ہ ھ ھ ھ

ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ    ڭ ۇ ۇ ۆ

هلل(.81-77﴾هلل)ي :هللۅ ۉ ۉې ې ې ې ى 
ذ  ِرهللياتهللالقر نيةهللم حلةهللالبعث؛هللفإنهاهللتجهللاحينهللتناقشهللاآل

هللالعهلل هللالبعث  هللمنكرا هللين اها هللالتي هللا، هللبالفات هللدامًا قاهللئها
هللسمم هلللعومعا هللالتيهلليهعنهللمعهاهللهللةتذ راا الر هللا مالهللق هللت 

ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ  ﴿هلل:إحيانهللالرميت
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﴾هللۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ 
ے ے ۓ ۓ ڭ ڭڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ  ( هلل﴿33)األحقا :هلل

گ گ ڳ ڳ  ( هلل﴿7﴾هلل)التغابن:هللۅ ۅ ۉ  ۈ ٴۇۋ ۋ

هلل(.4-3﴾هلل)القيامة:هللڱ ڱ ڱ ڱ ں ں   ڳ ڳ
هللالعوتهللالح يثهللسنهللال وية العاح اهللهللالحي ةهللالئنهللح ثنا

هللاخالائال هلل هللاجينات  هللصاحبها هللقفرات هلل افة هللتحمأ التي
العامةهللاال قيقة هللاالتيهللمكنتهتهللمنهللا،تن اعهللالم وعقهللمنهلل

هللالك هللمعوعمات هللمن هللا، هللأادسها هلللما هللااح ا؛ هللفإنهللخوية ائن؛
هللالبعثهللإل هلل مالهللسوتهللا، هلل هللفيهللم حلة هللأقاهللا القر نهللاال نة

هلل هللحفيمًا هلل تابًا هللل ي  هللا جالهت هللاأن هللال وم هللأسمال يحفظ
هلل هللخالائالهت هلليعي هللا ذلك هللحين هللمعادهت هللفي  هلليكعن اما

﴾هلل)ق:هللڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦڦ ڄ ڄ ڄ  ﴿هلل:خوقهت
هللمنهللهذاهللالكتا هللالحفيظ هلل4 ( هللافيهللالح يثهللماهلليف رهللبعضاً

هلل أنبتهللالبقهلْلتعنهلل ماهلليهلَلنبجهللفيهلَلهلل هللمنهللال مانهللماننزلهللا،يجهلل»:هللهللقال
هللقين هلل هللاإلن ان هلليبو هلللي هللمن هللسمماًهللهلل؛إال اهعهللهلل ااح اًهللهللإال

هللسجهلْل هللامن هللير  هللهلل نالذنهلَلهللنج هلل.(1)«القيامةهللال ومهلليع هلَلهللنج
هلل هللالحيااهللهللاق هللضر هللا،هللاهلل،عل  هللإلسادا لونارهللم وً

لوميتهللمماهلليشه ان هللفيهللبيئتهتهللالمحيطة هللفحينهللينزلهللالمطرهلل
ألهللضهللالجردانهللالقاحوة هللاتنبتهللفيهاهللالحيااهللمنهللبع هللت ضرهللا

هلللعلهللمعات هلل ذلكهلليحييهللا،هللالمعت .
هللهللهلَل هلل،حلهللأبع هللالنبي  هلل يفهللِزينهللالِعقيويج هللهلل،علهللا،  هلليا :

                                                 
 (.2955( هللام وتهللاهلل)4935(هللأخرج هللالب اهلليهللاهلل)1)
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هلليحييهللا،هللالمعت ؟هللاماهلل يةهللذلكهللفيهللخوق ؟هللفحجاب هللالنبيهلل
هلل هللحعل : هللدامًا هلليشاه ه هللم ال هللمرهللتهللبعاديهللأهِوكهلل»بذ ر أما

ب هلليهتزهللخِضراً؟هلل..هللثتهللمرهللتهللب هللمْحوً؟هللهللرهللَتهللَمْحوً؟هلل..هللأماهللم
 هللاهعهلل(1)«..هللفكذلكهلليحييهللا،هللالمعت  هللاذلكهلل يت هللفيهللخوق 

هلل﴿ هللتعال : هللا، هللقعل ې ى ى ائ ائ  مال اق

ٱ ٻ    ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ

ٺ ٺ ٺ    ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ

هلل(.7-5﴾هلل)الحج:هللٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ 
بعخهللاألديانهللهللر هللفياهكذاهلل هللفوي هللفيهللاإل،و هللماهللسجهلل

استباهللهللاإليمانهللقيئاًهللخاهلل هللدائراهللالعقأهللاالفكر هلل األخرىهللمن
هللاالفراك  هللاألصعل هللفي هللالمطوم هللبالت ويت هللي خذ حت هلل اأن 

هللاإنهللساهللض هللالبرهانهللالالريحهللالتهلليرتض هللالعقأهللالالحيح.
هلل-هللبأهللافراس هلل-هللاالمتفحصهلللعقائ هللاإل،و هللاأصعل 

هللسينجهلل هللت طئ هللهللؤيةهلَللن هللهلل  هللالذي هللاالنعهلل هللأاله ى هللفيهللادس  ا،
جنباتهللم ائأهللاإليمانهللالتيهللدساناهلللإليمانهللبها؛هللسو هللنحعهللالهلل

يق  هللهلل-م وهلًلهلل-نج ههللسن هللدينهللمنهللأديانهللالعالمين هللفاإل،و هلل
هلليويمهللبجول هلل هللالتيهللتعمتهللا،هللسزهللاجأهللبما هللالعحي ا الالعهللا

هللاسممت  هللاي ، هلللعوقةهللصحيحةهللبينهللالعب هللاهللب .
هللبهلل اب اية هللاالت ويت هللا، هللبعجعد هللاإلقراهلل هللأمرهللفإن ذلك

هللاألمتهلل هللإقراهلل هللادليو  هللافطرت   هللاإلن ان هللأسماق هللفي مر عز
هللالر هللالذيهللالهلليجح هللاجعدههللإالهلل البشريةهلل افةهللبعجعدهللهذا

                                                 
 (.15759(هللأخرج هللأحم هللاهلل)1)
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هللالم اهللرهللذ هللقجهلل هللحت  هللبأ هللل   هللحكت هللال هللاالشاذ هلل  هللاألفكاهلل اذ
اإللحاديةهللالح ي ةهللباتتهللت منهللبعجعدهللا، هلللكنهاهللتعطأهللسن هلل

ومهللات و هللصفاتهللالربعبية هللفهعهللسن هتهللإل هللق يتهللخومهللال 
هللهللسن .

هللبك؟هللأجا هللهللسرفَتهللهللتهلَلافيهللالق يتهلللماهللقيأهللألسرابي:هللبهلِل
هللسو هلل هللي ل هللاالرار هللالبعير  هللسو  هللت ل هللالبعرا هللذ ية: بعفعية
الحمير هللا ثاهللهللاألق ا هللت لهللسو هللالم ير هللف مانهللذاتهللأبرا  هلل

هللي لهللذلكهللسو هللالعويتهللالق ير.هللفوابحاهللهللذاتهللأمعا  هللأ
هللق هللي ت لهللبماهرهللسنهللبالنهللهللهللهلل

هلل(1)حيثهللال خانهلليكعنهللمعق هللناهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهلل
هلليشتركهللفي هللأهأهللاألديان هلل هلل انهللاجعدهللا،هللمعضعساً اإذا

هللمزيةهلليتفردهللاإل،و ؟هللةفبحي
هللالذيهللنز هلل هللالعحي  هللال ين هللهع هللالشريكهللاإل،و  هللا،هللسن ه

﴾هللٺ ٿ ٿٿ ٿ ٹ ٹ  االم يأهللاالنميرهللهلل﴿
پ ڀ  ( هللاهعهللا،هللالعاح هللاألح هللالالم هلل﴿11)الشعهللى:هلل

:هلل﴾هلل)اإلخوص ٺ ٺ ٿ ٿٺ ٺ  ڀ ڀ ڀ
هللمنهلل3-4 هللمنهللصعهللا هللي أ هللفوت هللفي  هللاآلخرين هللمعتق  هللاأما  )

ٹ ڤ ڤ ڤ  صعهللهللالشرك هلل ماهللقالهللا،هللتعال :هلل﴿

( هللفمنهتهللمنهللسب هللمع هللالحجرهلل106﴾هلل)يع،ف:هللڤ ڦ ڦ 
 هللأاهللالجن هللاالشجر هللامنهتهللمنهللسب هللمع هللالبشرهللأاهللالموئكةهلل

                                                 
هللالمقريهلل(1) هللمحم  هللبن هللأحم  هللالرلين  هللاألن ل  هلل الن هللمن ين هللالط ِ نفظ

هلل(.5/290التوم انيهلل)
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هللسو هللصحة هللبرهانًا هللا، هللمن هلليموكعن هللال هللجميعًا هلله الن هلللكن
هللااحيهلل هللأهعائهت هللبنات هللمن هللاصطنععها هللالتي سباداتهت

ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ  قيالينهتهلل﴿

( هللفا،هللسزهللاجأهلللتهلل71﴾هلل)الحج:هللۉ ېې ې ې ى ى 
هللهلل،و هلل هللجميع هللأهلل،أ هللاق  هللالهران  هللهذا هللم أ هللمن هللبشين يعا
بتعحي هللا،هللتعال هللاالبراناهللمنهللسباداهلل يره هلل ائنًاهللماهلل انهللهذاهلل

ې ى ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې  الغيرهلل﴿

هلل(.45﴾هللهلل)الزخر :هللى ائ 
 أهللمماهرهللهلل-هللدانهلل،ائرهللاألديانهلل-لق هللهللفخهللاإل،و هلل
هللاحاهلل هللجميع هللحت هللتوكهللالتيهللت ثرتهللهللالشركهلل  صعهللها 

هللبوبعرهللالتعحي  هلل زستهللالزاسمين ک ک  ﴿هلل:فيهللهاهرها

هلل-هللبح نهلله النهلل-( هللفا،هلل3﴾هلل)الزمر:هللگ گ گ گ ڳ 
هللالتي هللالعا،طة هللمع  هلليعب ان هلللكنهت هلللوعبادا  هللالم تحم هللهع

ى ائ ائ ەئ ەئوئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ  ﴿هلل:تقربهتهللإلي 

ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئىئ ىئ ی ی ی ی جئ حئ 

حت خت مت ىت يتجث مث    مئىئ يئ جب حب خب مب ىب يب جت

هلل(.34-33﴾هلل)الرس :هللىث يثحج مج جح مح جخ حخ مخ 
لق هللهللفخهللاإل،و هللبعخهللصعهللهللالشركهللالب يطةهللحمايةهلل

هللالذيهلل هلللجنا هللالتعحي  حمهللا،هللسو هلل»هللبحن هللالنبيهللاصف 
 هللفحت هللمعهللالمئنانهلل(1)« هللقيئاالعبادهللأنهلليعب اههللاالهلليشر عاهللب

                                                 
(.30)هلل( هللام وتهللا6267(هللأخرج هللالب اهلليهللاهلل)1)
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هللالعباهللاتهلل هلليقبأ هللال هللاإل،و  هللفإن هللا،؛ هللبتعحي  قونهللالم وت
المعهمةهللالتيهللت ثرهللفيهللجنا هللالتعحي  هللفق هللقالهللهللجأهلللونبيهلل

هللماهللقانهللا،هللاقئت هللفقالهللهلل:«هللبأهللهللأجعوتنيهللااَ،هللسْ الًهلل:هلل 
هللاح ه هللا، هللقان هللفكرهلِل(1)«ما هلل  هللتجهللهلله هللأن هللمشيئت  اهعهللهلل-ذ ر

إل هللجننهللمشيئةهللا،هللالذيهللالهللتح هللمشيئت هللهلل-هللالعب هللالضعيف
هللتباهللكهللاتعال .
سنهللالالواهللفيهللهلللجنا هللالتعحي هللنه هللالنبيهللهللاحرا،ةهلًل

ألصحابها هللهللفيهاهللسباداهللالمقابر؛هللحت هللالهلليمنهللهانهللأنهللالالوا
هللف هللالشريف  هللقبره هللسن  هللالالوا هللسن هللالنهي هللفي هللازاد هلل-كان

هللتعالج  هللالمعت هللاجه هلل-هللا،كرات هللسن هللالغطان  هلليكشف
 هللقالهلل«لعنهللا،هللاليهعدهللات ذااهللقبعهللهللأنبيائهتهللم اج :هلل»ايقعل
هللهللهللماهللصنععا.يحذ هلِلهللالرااي:

لعالهللذلكهللألجبرزهللقبرههلل هلل»:هللهللهللضيهللا،هللسنهاهللتقعلهللسائشة
هلل.(2)«خشيهللأنهلليجت ذهللم ج اهلًل

هلل هللتحموتج هللهذاهللهللاق  هللم أ هللفيها هللأج  هللفوت هلل وها األديان
هللسالهلِل هللأا هللنبي  هللقحن هللمن هلليعمت هللفالكأ هللتعال   هلل،   هللمهلِلالتعحي 

 هللإل هللمقا هللاأللعهيةهللع هللمنهللمقا هللالعبعديةهلل هللفيوجهللبيرفهللحت 
هللالعاح  هللخالائصهللا، هللمن هللاهما هللالربعبية  ڱ  ﴿هلل:أا

ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀۀ 

ہ ہ ہہ ھ ھ ھ ھ ے 

                                                 
(.1842(هللأخرج هللأحم هللاهلل)1)
(.531( هللام وتهللاهلل)4441(هللأخرج هللالب اهلليهللاهلل)2)
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ۇ هللےۓ ۓ ڭڭ ڭ ڭ ۇ

ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ 

ۅ ۉ ۉ ې ې ې ېى ى ائ ائ ەئەئ 

( هللاإذاهلل انهلل31-30﴾هلل)التعبة:هللوئ وئ ۇئ 
هللتعحي ي هللنف ها هللت مي هللالتي هللاألديان هللحال هلل اليهعديةهللهذا ة

هللسن هللمنهللي منهللصراحةهلل االنالرانية هللفكيفهلليكعنهللالحالهللإذاً
هللاآللهة هللالوبحاهللهللهلل بتع د هللإلهاً  هللالورياا هلل  هللإلهاً هلللوحن ابحن

هللالتيهللالهلليجهلل هلل،و وةهللمنهللاآللهة هللاهكذا هللإالهللإلهاً  حاليهللس دها
هللا،هللتباهللكهللاتعال .

اق هللتميزهللاإل،و هللسنهللاألديانهللاألخرىهللأيضاًهللفيهللتنزيه هلل
هللاالالفاتهلل،هللتباهللكهللاتعال هلليشينهللمنهللاأل،مان  هللسنهلل أهللما

هللالهلل هللب  هللاالم منعن هللااحي   هللا، هللدين هللأن  هللذلك ااألفعال 
هللاالهلل هللح ن   هللمنهللأ،مان هللنف   هلل،م هللب  ي معنهللا،هللإالهللبما
هللالكمالهلل هللصفات هللمن هللنف   هللب  هللاصف هللبما هللإال يالفعن 

هللهللَتهللعهلَلاالجول هللاق هللنهلَل هللالر ج ڱ ں ں ڻ   هللفقال:هلل﴿نفَ هللهلللنا

ھ ے  ڻ ڻ ڻۀ ۀ ہ ہہ ہ ھ ھ ھ

ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ  ے

ۉ    ۆ ۈ ۈٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ

ې ې ې ېى ى ائ ائەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ 

هلل(.24-22﴾هلل)الحشر:هللهللۆئۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ
هلل يرهلل هلل تن هللفي هللنقرأه هللما هللقين هللفي هللالح ن هللمن الي 
الم ومينهللمنهللن بةهللالن  هللاالن يانهللاالتعنهللاالفقرهللا يرهاهلل
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هللالضعفهلل هللصفات هللامن هللالقر نهللإل  هللنع  هللاق  هللاجأ  هللسز ،
ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ٱ ٻ  ﴿هلل:سويهتهللم أهللهذا

ڀڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ 

هللٹ ٹ  هلل﴿181﴾هلل) لهللسمران: ۉ ې ې ې  ( 

﴾هللېى ى ائ ائ ەئ ەئوئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئۈئ 
هلل(.64)التعبة:هلل
فيهلل تنهللاآلخرينهللماهللن تبشعهللن بت هللإل هللا،هللهلل جهللجهلِلنهلَلهللالق 

التيهللي منهللبهاهللاليهعدهللاالنالاهللىهللهللتعال  هلل ماهللفيهللقعلهللالتعهللاا
هلل هللالما هللالمالريين  هللمعاقبة هللأهللاد هللا، هللاإل،رائيويعنهللأن  ان

هللبال  هلل هللبيعتهت هللستبات هللبتوطيظ هللأمرهت هللفق  هللمعهت  ي كنعن
هللالمالريين هللبيعت هللسن هللسومةهلل»هلل:ليميزها هللال   هلللكت ايكعن

هللفحهللىهللال   هللاأسبرهللسنكت هللفوهلل سو هللالبيعتهللالتيهللأنتتهللفيها 
هللمالر هللأهللض هللأضر  هللحين هلللوهوك هللضربة هللسويكت هلل«يكعن

هلل(.13هلل-هلل11/هلل12)ال را هلل
هللفيهاهللا ذلك هللالر هللخهللنج ج هللبابأهللأن هللأهأ ا هللمنهللسز 

فيذ رهلل،فرهللالتكعينهللأنهللا،هلل«هللهللأ، هللبال مان»سو هللصنعهللبر هلل
هلل هللاهذاهلل»قال: هلللجميعهت  هللااح  هللال ان هللااح   هللقعن هعذا

هللينعانهللأنهلل هللااآلنهللالهلليمتنعهللسويهتهلل أهللما ابت اؤهتهللبالعمأ 
هللي معهلل هللال هللحت  هللل انهت  هللهناك هللانبوبأ هللننزل هللهوت يعموعه.

هللبعضهتهللل انهللبعخ هلل11)التكعينهلل« فتعقفهللبنانهللهلل( 7هلل-هلل5/
هللالبر هللب بنهللس  هللفهتهللالنارهللسو هلللغاتهللبعضهتهللالبعخ.

تميزهللاإل،و هللبتعميم هللهلل-هللأخيهللالقاهللئهللالكريتهلل-اهكذاهلل
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،هللتعال  هللااصف هللبماهللهعهللأهأهللل  هللاهعهللماهللدسانيهللألنهللأ عنهلل
هللفوو هللالحم هلل  يراهلًل ماهللأنعتهلل  يراً.هلل م وماًهلل

اثمةهللم حلةهللمهمةهللأخرىهلللتهللأج هاهللفيهللدينهللمنهللاألديانهلل
اإل،و  هللاهيهللتعميتهللأنبيانهللا، هللفالعقأهللال ويتهللي هللكهللهلل،عى

هلليالطفيهلل هللحين هللا، هللاأن هلل  هللالمرِ،أ هللق هلل هللسو  هللالر،عل أن
هللمنهت هلل و ص هللال ج هللي تاهلل هللفإنما هللهلل،الت ؛ هلللحمأ هللالبشر بعخ

أهلل﴿ چ چ ڇ ڇ ڇ  األتقيان هللاألنقيان هللالكم 

هلل(.75﴾هلل)الحج:هللڇ ڍڍ ڌ ڌ ڎ ڎ 
هللفت هللالنبعا  هللمنالن هللتزدهللي هللجميعًا هللاألديان تقا،تهلللكن

هللالنبعاهلل هللإنكاهلل هللجميعاً هللالكافرا هللااألمت هللالعضعية األديان
هللاإيذانهتاتكذينهللاألنبيان هللبأهللاقتوهت ەئ ەئ وئ  ﴿هلل:؛

ىئ ی    ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ   وئ

هلل.(25-23﴾هلل)القمر:هللهللی ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ
هللاألنبيانهلل هللأن هللبحجة هلل فرهت هللفي هللالجاح ان هللتم ك اق 

اهللمنهللجن هلل هللاأنهللهلل،أهللا،هللينبغيهللأنهلليكعنع  ائرهللالنارهللبشر
ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ هللالموئكةهلل﴿

ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ    ەئ ەئ وئ وئ

﴾هلل ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی
هلل(.95-94)اإل،ران:هلل

هللبمب أهلل هللأتباسهما هلل من هللفق  هللااليهعدية هللالنالرانية اأما
هللإليهتهلل هلللكنهتهللن بعا هلل  يرهللمنهللاألنبيان  هللبنبعا هللااسترفعا النبعا 

فضوًهللسنهللمنهللالقبائحهللاالرذائأهللماهللالهلليالنع هللدهمانهللالنار؛هلل
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أقرافهتهللاسيعنهتهلل هللفضوًهللسنهللهلل،أهللا،هللاحموةهللهلل،الت  هللبأهلل
هللبعخهللاألحيانهلل هللفي هللاالنالاهللى هللن بتهلل تنهللاليهعد اأقعل:

هأهللإالهللفإل هللأنبيانهللا،هللماهلليتنزههللسن هللأهللاذلهللالنارهللا،فهاؤهت هلل
هللتعهللااهللهللنكااهلَلهللاليع هلَلهللال فهانجهللهللقتر ي هللتن ب  هللالذي المحاهلل 

هللاال هللالفضيوة هللنبي هللإل  هللاالنالاهللى هللسوي هللاليهعد هلللع  طهر
هللال و ؟

هللفيهلل هللت ري هللالتي هللالعحشية هلل،ر هللفي هللال امع هللحاهلل الئن
هللاألفران هللفي هللأس ائ  هللبحرق هلليحمر هللاهع هللالنازي هللهتور هلل جعانح

فإن هلللنهلليفهتهلل يفهلليالحهللأنهللين نهللم أهللهذاهللالفعأهللالشنيعهلل
هللا،هللبال يرهلل هللبع   هللإل هللنبيهلل ريت هللبالمناقير هللبالتقطيع مشفعساً

هللس هللدااد هللإل  هللتن ب  هللفالتعهللاا هللاحاقاه هللاالرحمة  هللال و   وي 
هللببنيهللإهلل:يقعلهلل،فرهللصمعئيأهللال اني نهللداادهللسوي هللال و هلل زا

هلل هللثت: هللفو طين  هللبعخهللم ن هللالذيهلل»إ،رائيأ هللالشعن أخر 
هللاف ارهلل هللح ي  هللانعاهلل  هللمناقير هللتحت هللااضعهت هلل  فيها

هتهللفيهللأتعنهللاآلججهلل  هلل[أحرقهتهللفيهللأفرانهللالو ِِبن]رهللح ي  هللاأمر 
هللدااد هللهللجع هللثت هللسمعن  هللم ن هللبجميع هللصنع اجميعهللهللاهكذا

هأهلليفعأهللف( هلل12/31(هلل2)صمعئيأهلل)هلل«الشعنهللإل هللأاهللقويت
هللمجهلل هللقون هللإال هللأنهللهذا هللا، هلللر،أ هللحاقا هللااحشية؟ هللإجراماً وئ
هلليكعنعاهلل ذلك.
هلل هللا،هللبقعل :إنهللدااد هللال و هللهعهللالنبيهللالذيهللم ح  هللسوي 

ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ  ٻ پ پ پ پڀ ڀ ڀ ڀ﴿

ڤ ڦ    ٹ ٹٹ ٹ ڤ ڤ ڤ   ٿ ٿ ٿ
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هلل(.20-17﴾هلل)ص:هلل   ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ
هللا،هللااصفهتهللامنهللق هللأنبيان بأهللأثن هللالقر نهللسو هللجميع

هللالح نهلل هللفعأ هللمن هللسن  هللاالمبوغين هللا، هللبر،أ هلليويم بما
ڦ ڦ ڦ ڦڄ ڄ ڄڄ ڃ  ﴿هلل:االجميأ

ڃ ڃ ڃچ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ 

ڈ ڈ ژ ژڑ ڑ    ڍڍ ڌ ڌ ڎ ڎ

ک گ گ گگ ڳ    ک ک ک

ڱ ڱ ڱ ںں ڻ    ڳ ڳ ڳ ڱ

ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ    ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ

ےے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ 

ٴۇ ۋۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ۈ ۈ 

ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئۇئ ۇئ ۆئۆئ ۈئ ۈئ 

﴾هلل)األنعا :هللهللېئ ېئ ېئىئ ىئ ىئ ی ی ی ی
هلل(.84-90

هلل هلل منتهللباأيضاً  هللاإل،و هللديناً هللال ينهللالذيهلليتعان هلل  ألن 
هللاإلن انهللسويها هللا،هللالتيهللفطر هللمعهللفطرا هللافراس  هلل:فيهللأصعل 

ڭ ڭ ڭ ۇۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋۋ ۅ ﴿

ۅ ۉ ۉې ې ې ې ى ى ائ ائ 

هلل(.30﴾هلل)الرا :هلل   ەئ ەئ
هللتجهلل هللتكاد هللال هللالفطرا هللمع هللتعائم  هلللك رتهاهللاصعهلل حال 

هللال نياهلل هللبين هللألتباس  هلليجمع هللالذي هللال ين هللأن  هللمنها اتنعسها 
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هللتعال هلل هللالر  هللضمن هللفق  هلل  هللبينهما هللي يرهت هللاال ااآلخرا 
هللااآلخرا هللال نيا هللمنهللهلل؛لوم منينهلل،عادا هللي ترمها هللق  هللما هلل ت

نقصهللفيهللالمالهللأاهللالعل هللأاهللالالحةهللأاهلل يرههللمنهللمتاكهللال نياهلل
هلل﴿ال هللااختباهللاً هللابتون هللالم من هللسن هللا، هلليالرف  ڈ ژ  ذي

ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گگ 

هلل(.هلل97﴾هلل)النحأ:هللڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ 
هللال نياهلل هللبين هللأتباسها هللف يرت هللاألخرى هللاألديان اأما
هللفالعه هللالج ي هلل هللس اانهللالهلليجتمعانهلل  هلل-ااآلخرا هللا حنهما

هللالنالاهللى هللب  هللي من هللألح هللهلل-هللالذي هللقال هللالم يح هللأن يزست
هلل هللأتباس : هلل» هللإنهللمراهللهللجمأهللمنهللثقنهللإبراهللهللالحم  أقعلهلللكتهلل:

هللا، هللموكعت هللإل  هلل ني هللدخعل هللمن هللأي ر هلل)مت هلل« هلل-هلل19/24 
هللالنصهللالنالراني25 هللفبح نهللهذا لنهلليالأهللالنارهللإل هللهلل ( 

هلل هللالجنةهلل-الموكعت هللأمعالهت هللهلل-هللأي هللمن هللبالت وص إال
هللاالتحعلهللمنهللحالهللالغن هللإل هللالفقرهللاالععز.هلل

هللل خعلهلل هلل خر هلل،بباً هللاإلنجيأ هلليضيف هلل خر هللنص افي
هللأنف هتهللألجأهللموكعتهلل»هلل:الموكعت يعج هللخاليانهللخالعا

هللفويقبأ هلليقبأ هللأن هللا،تطاك هللمن هلل)مت هللهلل«ال مااات  ( هلل19/12 
فكيفهللي تقيتهللاإليمانهللب ينهلليحاهلل هللالنعازكهللاإلن انيةهللالتيهلل

هلل؟جبوناهللا،هللسويها هللايجعأهللذلكهلللريقاهلًلاحي اهلًلل خعلهللالجنة
هلل ماهلل هللمعاً  هللااآلخرا هلللو نيا هللمنهللقمعلهللاإل،و  أينهللهذا

ى ى ائ ائ ەئ ەئوئ وئ  قعلهللا،هللتعال :هلل﴿فيهلل

ۇئ ۇئ ۆئ ۆئۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئىئ ىئ ی 
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هللی ی یجئ حئ مئ ىئ يئ جب  هلل)القالص: ( هلل77﴾
هللسو هلل هللاق  هللااآلخرا  هلللوم ومينهللخيريهللال نيا هللتجمع مناهللفاآلية

ۈ ٴۇ ۋ ۋ  ناهللأنهللن حل هللهذينهللال يرينهللجميعاً:هلل﴿هللبجهلل

ى ى    ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې

هلل(.202-201﴾هلل)البقرا:هللائ ائ ەئەئ وئ وئ ۇئ 
هللا، هللاس  هللال نياا ما هللح نة هللاس هتهللهلل هللالم منين فق 

ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ  ﴿هلل:ح نةهللاآلخراهلل هللاهيهللأسمتهللاأ ر 

ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئی ی ی یجئ حئ مئ 

( هللاق هلل تاهاهللمنهللقبأهللأباناهللإبراهيتهللسوي هلل41﴾هلل)النحأ:هللىئ 
﴾هللچ چ چ چڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ  ﴿هلل:ال و 

هلل هللال نياهلل122)النحأ: هللفالم وتهللي تطيعهللالجمعهللبينهللح نة  )
إنهلل،هللفيهلل»ابنهللتيميةهللهللحم هللا،:هللاإلما هلللهللااآلخرا هللبأهلل ماهللقا

هلل.(1)«ال نياهللجنةهللمنهلللتهللي خوهاهلللتهللي خأهللجنةهللاآلخدددرا
هلللوفطراا هللاإل،و  هللمعائمة هللحاجاتهللهلل؛من هللبين معازنت 

هللمجهلل هللاإلن ان هللا، هللخوم هللفق  هللاالج    هلل ويهما هللر  هللالراا هللمن باً
هلللماهللزسمت هللهلل-هللاالهلل،عاداهلللإلن انهللبشقانهللااح هللمنهما خوفاً

هللا هللاألديان هللهلل لشرقية هللالنالرانية هللفي  هللجرىهللهلل–اتابعتها حيث
التفريطهللبحمهللالج  هللبزستهللأنهللالرااهللالهللتت ام هللاالهللتترق هلل
إالهللبتعذينهللالج  هللاحرمان هللمنهللموذههللاحاجات  هللامنهللذلكهلل

( هلل8/7هللاميةهلل)هلل«اهتما هللالج  هللهعهللس اااهلل،»أنهتهللزسمعاهللأنهلل

                                                 
(.1/454(هللم اهلل هللال الكين هللابنهللالقيتهلل)1)
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هللمنهلل هللا يرها هلل... هللاالزاا  هللاالنع  هللاالشر  هللفاأل أ اسوي 
إنماهلليماهلل،هاهللاإلن انهللاهعهللخاهلل هللهلل إلن انهللالفطريةحاجاتهللا
هللاق هللأ ضنهللا،هللتعال هللاساداه هللفهأهلليعقأهللهذا؟.هلل سنهللال ين

هللالشقاقهلل هللهذا هللتكرر هللنالعص هللالج ي  هللالعه  افي
هللقعلهللبعل  هللامن  الج  هلل»هلل:المالطنعهللبينهللالرااهللاالج   

هلليقاا هلل هللاهذان هللالج    هللض  هللاالراا هللالراا  هللض  يشتهي
هللما هللتفعوعن هللحت  هللاآلخر هللتري انهللأح هما ) وليةهللهلل«ال

هلليشع هلِل5/17 هللبينهللالرااهللاالج   هللالمعهع  هللالالراك هللاهذا ههلل( 
هللهلل باتهلل هللبين هللبالتكامأ هللإال هللت ع  هللال هللالتي هللاإلن انية الحياا

هللالرااهللاحاجاتهللالج  .هلل
هللاإلجحا هللبحمهللالراا؛هللنج هللاإل،و هلل افيهللمقابأهللهذا
يعازنهللبينهللمتطوباتهللالرااهللاالج   هللفوهللي محهلللعاح هللمنهاهلل

هللاآل هللسو  هلليطغ  هللأن هللالذلكهللقال هللبنهللهللخر  هللس مان معجهاً
هللاالن انهلل هللالنع  هللبهجر هللهللِ نهللفيهللتعذينهللج  ه  ممععنهلللما

أهلل بَتهللسنهلل،نتي؟..هللفإنيهللهلل ياهللس مان»اال اا هللسو هللالاليا :هلل
هللياهلل هللا، هللفاتم هللالن ان  هللاأنكح هللاأفطر  هللاأصع  هللاأصوي  أنا 
هللاإنهلللضيفكهللسويكهللحقاً هلل هللفإنهللألهوكهللسويكهللحقاً  س مان 

هلل.(1)«تانهلَلهللر هللاصأهلِلتهللاأفطهلِل هللفالجهللاإنهلللنف كهللسويكهللحقاًهلل
هللالماهللجانهللثوثةهللمنهللالالحابةهللإل هللبيعتهللأزاا هللالنبيهلل

ي حلعنهللسنهللسبادت هلل هللقالهللأح هت:هللأماهللأناهللفإنيهللأصويهللالويأهلل
هللال هرهللاالهللأفطرهلل أب اًهلل هللأصع  هللأنا :هللال الثهللاقالهلل اقالهلل خر:

                                                 
(.1369أخرج هللأبعهللداادهللاهلل)هلل1
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إليهتهللهللفجانهللهلل،علهللا،هللهللناهللأستزلهللالن انهللفوهللأتزا هللأب اً أ
هلل اا،هللإنيهللألخشا تهلل،هللاأتقا تهللل  هلللكنيهللأصع هللأماهلل»اقال:

هللسنهلل هللهلل ن هللفمن هللالن ان  هللاأتزا  هللاأهللق   هللاأصوي اأفطر 
هللمني هللفوي  هللالق مةهلل، (1)«،نتي هللهذه هلليقبأ هللال فاإل،و 

هللهللالبغيضةهللبينهللالرااهللاالج  هللأاهللبينهللال نياهللااآلخرا.
هلللوفطرا هللاإل،و  هللسميمةهللهلل امنهللمعائمة هللبشريعة هللجان أن 

هللات تق هللالحياا هللتحتالوحهللمعها هللقريعة الضراهللياتهللهللفظيتهلل..
هللال نيعيةهلل هللالنار هللمالالح هللحعلها هللت اهلل هللالتي ال م 
هللال ينهللاالنف هللاالعقأهللاالن أهللاالمال هلل هللاهي: ااألخراية 

هلل هللالقيت: هللابن هللقال هللسو هلل»ا ما ها هللاأ،ا،ج هللمبناها هللالشريعة فإن
هللس لهلل هللاهي هللالمعالهللاالمعاد  هللفي هللالعباد هللامالالح الحكت

هللاحكم هلل وها  هللامالالح هلل وها  هللاهللحمة هللفكأهلل وها  هلل وها  ة
هللإل هلل هللالرحمة هللاسن هللالَجعهلل  هللإل  هللالع ل هللخرجتهللسن م حلة
هللإل هلل هللالحكمة هللاسن هللالمف  ا  هللإل  هللالمالوحة هللاسن ض ها 
هللبالتحايأ هلل هللفيها هللأدخوت هللاإن هللالشريعة هللمن هللفوي ت العبث
فالشريعةهللس لهللا،هللبينهللسباده هللاهللحمتج هللبينهللخوق  هللاهوج هللفيهلل
هللاهي هلل.. هللاسو هللص قهللهلل،عل  هللسوي  هللال الة هللاحكمتج  هللأهللض  
هلليم كهللا،هللال ماااتهلل هللابها هللالعالت  هللاقعا ج هلللونار  العالمةج
هللخرا هلل هللاتعال  هلل،بحان  هللا، هللأهللاد هللفإذا هللتزاال  ااألهللضهللأن

هللالعالت هلَلفعهللإلي هللماهللبقيهللمنهللهلل،عمها هللفالشريعةهللهلل ال نياهللالي 
التيهللبعثهللا،هللبهاهللهلل،عل هللهيهللسمعدهللالعالت هللاقطنهللالفوا هلل

                                                 
هلل(.5063أخرج هللالب اهلليهللاهلل)1 



- 340 - 
 

هلل.(1)«اال عاداهللفيهللال نياهللااآلخراهلل
هلل هللزمانهللاتمهر هلللكأ هللاصوحها هللالشريعة هللهذه هللاسة

هللهلل امكان هللمن هللفيها هللا، هللأمر هللالنافعاتهللهللإباحةبما الطيبات
عثهللبماهللاصف هللب هللبجهللهللاتحريتهللال بائثهللالمضرات هللفالنبيهلل

ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ  ﴿هلل:هللب 

ٿ  ( هلل﴿157﴾هلل)األسرا :هللڑ ک ک ک کگ 

ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤڦ ڦ ڦ ڦ 

ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃڃ چ چ چ چ 

هلل(.هلل32﴾هلل)األسرا :هللڇ 
هللتعال هلل،ي هللا، هللحر  هلل الشركهللهللئاق  األخوقهللاالفعال؛

هللاالعقعقهلل هللاالفعاحش هللاالفجعهلل هللاالب أ هللاالبغي االموت
ۓۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇۆ  ﴿هلل:االقتأهللبغيرهللحم

ۆ ۈ ۈ ٴۇۋ ۋ ۅۅ ۉ ۉ ې ې 

ېې ى ى ائائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ 

ۆئ ۆئۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ یی ی ی 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ هللجئ حئ مئ ىئ

ڀڀ ڀ ٺ ٺ ٺٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹٹ 

ڤ ڤ ڤ ڤ ڦڦ ڦ ڦ ڄڄ ڄ  ٹ ٹ

هلل(.152-151﴾هلل)األنعا :هللڄ ڃ ڃ ڃ 
ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ  افيهلل يةهللأخرىهلليقعلهللا،:هلل﴿

                                                 
هلل(.3/3إسو هللالمعقعينهللسنهللهلل هللالعالمين هللابنهللقيتهللالجعزيةهلل)1 
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ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ 

هلل(.33﴾هلل)األسرا :هللڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ 
هللالمحرماتهللمنهللالفعاحشهللاال بائث؛هلل افيهللمقابأهللهذه

هللالطيباتهلل هلل أ هلللنا هللا،هللأحأ هللاخوقناهللفإن هللا،هلللنا  التيهللخوقها
هللاال ولهلل لها هللاألخوق هللمكاهلل  هللإل   الال قهللهلل ادسانا

ڦ ڦ ڦ  ﴿هلل:االع لهللااألمانةهللاالحيانهللاالعفا 

چچ چ   ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ

چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ 

هلل)النحأ:هللڎ ڎڈ ڈ ژ ژ  ﴾
هلل(.89-90

هللبينهللالم اليةهلل هللتمتازهللقريعةهللاإل،و هللاإللهيةهللبجمعها  ما
ذيهللاالعاقعية هللفوتهللتجنحهللفيهللقرائعهاهللإل هللالعالتهللالم اليهللال

هللأفولعنهلل هلل جمهعهللية هللالحالمين  هللسقعل هللفي هللإال هلليتحقم ال
هللالفاضوةهللالتيهلللتهللتجاازهللسقو هللاقوم .

هللفيهلل هللالجامح هللالم ال هللهللفضت هللحين هللاإل،و  اقريعة
لتهللتتالالحهللأاهللتعتر هللبالعاقعهللالبائ هللالجاثتهللسو هللهلل األاها 

هللبالعهللاهلل هللالعاقع هللهذا هللتالحيح هللسو  هللسموت هللبأ هلل  المجتمع
هللنم أ هللأن هللقئنا هللالع هللااقعية  هللبينهللماهللهللذلكلهللم الية هللنقاهللن فإنا

هللالمالتهلل هللمع هللالتعامأ هللقرسة هللمن هللاالقر ن هللاإلنجيأ هللفي ذ ر
االبا ي هللإذهلليح ثناهللإنجيأهلللعقاهللسو هللل انهللالم يح هللفيقعل:هلل

هللامنهلل» هللاآلخر  هللفاسرضهللل  هللاأليمن هللخ ك هللضربكهللسو  من
هللثعبك هللهللدانكهللفوهللتمنع  هللالذيهلللكهللفوهللهللأخذ هللامنهللأخذ ...
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هللب  هللهلل«تطالب  هللفالنصهللهلل29هلل-هلل6/28)لعقا اإلنجيويهلليحكيهلل( 
هللق  هلِل هللالع هللالع اان  هللمن هللبمزي  هللالمعت ي هللتغري هلللكأهللم الية هلل

هلليهلَل هللأن هللاجههلَلخي ِر هللالباَ، هللعرض هللبيت  هللاأثاَر هلللوضاهللبين   
هلللف  ِتهلل هلللوعاب ينهللهلللو اهللقين هللمرتعًا هللا  ت األهللض

هلل هللقال: هللمن هللاص ق هللأ،انهللمهلَل»االمالمين  هللالعقعبة هللأِمن ن
هلل«.األد 

هللاالنتقا هلَلاإل،و هللهلللتهللتجعأهللقريعةجهللهلل لكنهللفيهللمقابأهللهذا
هللبأهللقرستهللمنهلل هللالموتهللاإحقاقهللالع ل  ال بيأهللالعحي هلللرد
هللالتمادي هلل هللمن هللايمنع  هللالجاني هلليردك هللاالقالاصهللما العقعبة
هللتعال :هلل هللقال هللاالالفح  هللاالم امحة هللفيهللالعفع اهلل  بتهللأيضاً

ھ ھ ے ےۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇۇ ۆ ۆ ۈ ﴿

ى    ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ۈ ٴۇ

ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئۆئ ۈئ ۈئ 

﴾هللی ی ی جئ  ىئ ىئ ىئ یهللېئ ېئ ېئ
هلل(.43-40)الشعهللى:هلل
هلل هللبححقيةهللهلل،ط رتج ؛اما هللأاقن هللجعوني هللمما هلللر  هللهع فإنما

هللا،هلل﴿ ڦ ڦ ڦ  اإل،و هللسو هلل،ائرهللاألديانهللالتيهللالهلليقبوها

هلل) لهللڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ ﴾
هلل هللاأن هللدينهللا،هللالذيهللاهللتضاه85سمران: هلل(  چ چ چ  ﴿:

هلل(.3﴾هلل)المائ ا:هللڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌڎ 
هلل ،هللهلل هللالعالمين هللفوو هللالحم هللهللألجأهللهذاهللا يرههللأ،ومتج

هلل .نهلِلنهلَلعم هللاتتابعهللمهلِلسو هللتراد هللنهلِل
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 خامتة وأبرز النتائج
 هللا،هللهلل هللالذيهللاهللتضاه هللهلل،االت   هللاخاتمة هللدينهللا،  اإل،و 

هللاضمنهلل هللا موتهللالشريعة  هللتمتهللالنعمة  هللاب  هللديناً  لوبشرية
هللاالفواهللفيهللاآلخرا هللال نيا هلل،عادا چ    ﴿هللا،هلللوم منينهللب 

ڍ  ڍ  ڌ    چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇ

 .(3)المائ ا:هلل ﴾ڌ

أ،ددئوةهللاإلن ددانهللهللاإل،ددو هللاحدد ههللهددعهللالددذيهلليجيددنهللسددن
الحقدائمهللالكبدرىهلللوكدعن هللاهدعهللالدذيهللايزيحهللحيرت هللفديهللفهدتهلل

العقدددأهللالالدددحيحهللتدددعأ هلليدددعائتهللفددديهللمعتق اتددد هللاقدددرائع هللبدددينهلل
االرااهللال امية هللفيق  هللبرهاند هللادليود هللبمداهللتقدع هللبد هللحجدةهللا،هلل

 هللتهتهللالرائددمهللتفكيددرهتسودد هللجميددعهللخوقدد ؛هللهلل ددتهللتبدداينهللثقافددا
اإل،ددو هللفدديهللجددعهرههللديددنهلل»دااهللدهللمعنتيدد :هللإيقددعلهللالبراف ددعهللهلل

سقوي هللبحا،عهللمعدانيهللهدذههللالكومدةهللمدنهللالدعجهتينهللاالقدتقاقيةهلل
Rotionalismاالتاهللي يددة.هللفددإنهللتعريددفهللاأل،ددوع هللالعقوددي

بحندد هلللريقددةهللتقدديتهللالعقائدد هللال ينيددةهللسودد هللأ،دد هللمددنهللالمبددادئهلل
سويهاهللتما هللاالنطبداق..هللهللالم تم اهللمنهللالعقأهللاالمنطم هللينطبم

امدددنهللالع ددديرهللأنهللنجددد هللفددديهلل يدددرهللاإل،دددو هللمددداهلليفدددعقهللتوددددكهلل
(1)«المزايا
 اإل،و هللفقطهللهدعهللمدنهلليجمدعهللألتباسد هللبدينهللخيدريهللالد نياهللهلل

ااآلخددددرا هللاهددددعهللفقددددطهللمددددنهلليددددعازنهللبددددينهللحاجدددداتهللالددددرااهلل

                                                 
هللتعمهلل(1) هللاإل،و   هللإل  هلل)ال سعا هللص هلل هللأهللنعل   هللسن455ار هللنقوً  La  هلل( 

propaganda chrétienne et ses adversaries musulmansهلل هلل. 
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امتطوبددداتهللالج ددد  هللاهدددعهللفقدددطهللمدددنهلليجيدددنهللسدددنهللاأل،دددئوةهلل
 الفطريةهللالتيهللت توجهللبينهللجعانحنا.

 هللتد خأهللإلد هللالقودع هللبقدعاهللال ديفهللاالح يد  هللاألديانهللالهلل
،دفاهللههلللتهللي جأهللفيهللااح هللمدنهللأهللناصعالوميهللاتاهللي ناهللاإل،

إجباهللهللأح هللسود هللالد خعلهللفديهللاإل،دو  هللامداهللمدنهللساقدأهلليقبدأهلل
دسعىهللانتشاهللهللاإل،و هللبح هللال يفهللالتيهلليكدذبهاهللالتداهلليظهللفديهلل
الق يتهللاالحد يث هللاب اصدةهللفديهللسالدرناهللالدذيهلليشده هللت دابمهلل

 هللهلل ددتهللضددعفهللالم ددومينهللاسجددزهتهللسددنهللالنددارهللإلدد هللاإل،ددو
حمايةهللالم ومينهللالج د ؛هللفضوهلًلسنهللإجباهللهتهللسو هللالد خعلهلل

 فيهللاإل،و .

 حالدداناتهللالعالميددةهللفدديهللم توددفهللبودد انهللالعددالتهللت  دد هللاإلهلل
النددددارهلل هللاأ،ددددركهللاألديددددانهللانتشدددداهللاهلًلفدددديهللالعددددالتهللاإل،ددددو هللأن
إلي هللأفعاجاً هللهلل تهللالت وفهللالتقنيهللالمريعهلللوم ومينهللهللعن خوي

بقدداكهللالعددالت هللاالم ددومعنهللمدد سعانهللاليددع هللإلدد هللفدديهلل  يددرهللمددنهلل
األخذهللبزما هللالتقنيةهللالح ي ة هللات  يرهاهللفيهللبدوغهللالد ينهللإلد هلل

عد  هلللهلل«األميدةهللال ينيدة»العالتهللالكبيرهللالذيهلليغونهللسو هلل،كان هلل
 ،ماسهتهللباإل،و هللجموةهللاتفاليوً.

 قدد هللهللا،هللالغالددن هللهللفدديهللاألهللضهللانتشدداهللهللاإل،ددو هللا،دد ددههلل
تقالدديرهتهللفدديهللالدد سعاهللإلدد هللالهللالهلليتددحثرهللبضددعفهللالم ددومينهللا

 هلل مدداهللالهلليقدد هللهلل يدد هللالكددافرينهللامكددرهتهللالويددَأهللاالنهدداهللهللديددنهت
ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ  ﴿سوددددد هللإيقدددددا هللأمعاجددددد هلل

ٺ ٿ هللپ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ

ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ 
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هلل(.33-32)التعبة:هللهلل﴾ڤ ڦ 
 ماهلليتعرضهللل هللاإل،و هللاليع هللمنهللا،دته ا هلللنبيد هللا تابد هللهلل

التيهللتجتااهللاإلسدو هللالمعجد هللاأصعل هللافراس هللسبرهللاله تيرياهلل
هدددعهللمحدددااالتهللفددديهللالعقدددتهللهلل«اإل،دددومعفعبيا»الددذيهلليكدددررهلل

هللالضددددائعهللإلقامددددةهللال دددد ادهللبددددينهللاإل،ددددو هللاالمددددامئينهللإليددددد  
االعاجددنهللسودد هللالم ددومينهللهللاالشددم هللالهللتحجددنهللبالغربددال 

تالحيحهللالالعهللاهللالنمطيةهللسنهللدينهتهللاالذ  هللسن  هللاالبع هللسدنهلل
لتديهللتجعونداهللممدنهللالمعاقفهللالطائشدةهللاالتالدرفاتهللالمتشدنجةهللا

هلل هللاهد الن(1)«منفرينهللمنكتهللإنهللالنار هللأيهاهلليا»:هللملسو هيلع هللا ىلصقالهللفيهتهلل
هللتكددف»خددرينهللمددنهللإف ددادهت:هللبإهللاحددةهللاآل:هللملسو هيلع هللا ىلصيددحمرهتهللالنبدديهلل

هلل.(2)«نف كهللسو هللمنكهللص قةهللفإنهاهلل؛النارهللسنهللقرك
 الم وتهللالج يد هلل البداًهللمداهلليتعدرضهلللوضدطهادهللمدنهللأهود هللهلل

اليدداهلًلامجتمعدد  هللاالعاجددنهللسودد هللالهيئدداتهللاإل،ددوميةهللهللسايتدد هللم
هللأخددعهلللم ددوتا»ااجتماسيدداهلًلاصددعنهللحقعقدد  هللاالمحافمددةهللسويدد هلل

 .(3)«يحقرههللاالهللي ذل  هللاالهلليموم  هللالهللالم وت 

 الهجمةهللال افراهللالتيهلليتعرضهلللهاهللاإل،و هللمحنة هلللكنهداهللهلل
الهللت ودددعهللمدددنهللمنحدددة هللفقددد هللت دددانلهللالك يدددرانهللسدددنهلل،دددرهللهدددذههلل

 ادهتهللالت اؤلهللإل هللهللحا هللاإل،و هللالعميت.فقالهجمة هلل

 لجد دهلليفد انهللإلد هللاإل،دو هللمدنهلل دأهللصدقع هللالم ومعنهللاهلل

                                                 
 (.466( هللام وتهللاهلل)702الب اهلليهللاهلل)هللأخرج هلل(1)

 (.84)م وتهللاهللهللأخرج هلل(2)

 (.2564م وتهللاهلل)هللأخرج هلل(3)
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يجمعهتهللجميعاًهللج هتهللفديهللالبحدثهللسدنهللالحقيقدة هللاتشدعفهتهلل
ذيهلله اهتهللإل هللالحمهللالذيهللاختوفهللسويد هللإليها هللاهللحمةهللا،هللال

أسددانهتهللسوددد هللات ددداذهللقددراهللهتهللالشدددجاكهللباستنددداقهللالنددارهلل هللثدددتهلل
ڄ  ڄ       ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ    ﴿اإل،ددددددددددددو هلل

ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژڑ  ڑ  ک   ک  ڇ   ڇ  ڍڍ  ڌ  ڌ   

 ﴾ک  ک  گ      گ  گگ  ڳ  ڳ  ڳ      ڳ  ڱ  
 ) لهللسمرن(.

 الم ددومعنهللالجدد دهلللددتهلليكعنددعاهللفدديهلليددع هللمدداهللضدديعفاهلًلسودد هللهلل
 هللفقدد هللاحرا،دد هللالمجتمددعهللالم ددوت هللبددأهلل ددانعاهللأهللبددا هللالبيددت

جددردااهللمعدداهللفهتهللاخبددراتهتهللالق يمددةهلللودد سعاهللإلدد هللاإل،ددو هلل
قهللحدوااهللاإل،دو  هللفدحبوعاهللبحما،ةهللَمنهللسر هللالجاهويةهللثدتهللذا

نهللالدددذينهللاهتددد ىهللابدددونهللح دددناً هللا دددانهللمدددنهتهللالددد سااهللالمبدددرز
هللاأللع هللسو هللأي يهت.

 الدد سعاهللإلدد هللاإل،ددو هللهدديهللااجددنهللالجميددع هلل ددأهللبقدد هللهللهلل
الم دددومينهلللددد ينهتهلل،دددبباهلًلسدددعا هللحما،دددةهلللاقتددد  هللاقددد هلل اندددتهلل

هلل»هللنعلددد :هللأ هلل مددداهللنقدددأهللتعمدددارهللهللئي ددداهلًلفددديهللانتشددداهللهللاإل،دددو 
ماًهللفديهللحما،دةهللبالغدة هللفقد هلل دانهلل جهللةهللقجد،اهللتهللالد سعاهللاإل،دومي

 ددأهللم ددوتهلل،دداذ هللأمدديهللداسيددةهللإلدد هللديندد  هللاسجددزتهللالقبائددأهلل
الفقيراهللالجاهوةهللاألميةهللمنهللالعثنيينهللأاهللأقدباههللالدعثنيينهللسدنهللأنهلل

ثدتهلليعدعدانهلل هلليتحعلدعنهللإلد هللاإل،دو هللهلل..تقاا هلله النهللال ساا.
م داًهلليجوبدعنهللمعهدتهللأفكداهلل إ،دوميةهلليكدعنهلللهداهللهللاًهللإل هللقراهتهللحج
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 .(1)«بيعتهتهللأثرهاهللفي

ااَ،هللن ددحلهللأنهللي ددتعموناهللفدديهللالدد سعاهللإلدد هللديندد  هللاأنهلليرزقندداهلل
اصدددو هللا،هللسوددد هللنبينددداهللالقبدددعلهللااألجدددرهللاخدددالصهللالعمدددأ هلل
هللمحم  هللاسو هلل ل هللاصحب هللا،وت.

هلل
هلل

* * * 

                                                 
 (.281ال سعاهللإل هللاإل،و  هللتعمارهللأهللنعل  هللهللصهلل)هلل(1)
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 املصادر واملراجعأهم 

 هللالقر نهللالكريت
 هلل تنهللال نةهللالنبعية
 )الكتا هللالمق رهلل)ن  ةهللالفان يك 

 هللالهددداديهللالمطدددعي هللداهللهللأحمددد هللفددداهللرهللالشددد ياق هللمحمددد 
  .1989الغر هللاإل،ومي هللبيرات هلل

 اإل،و هلل ب يأ هللال  تعهللهللمرادهللهعفمان هللمكتبةهللالعبيكان هلل
  .1997هد/1418 هلل2 

 هللالنبعاهللأسو هلل  هللالمااهللديهللمحم هللبنهللسويهللالح نهللأبع 
  .1987الطبعةهللاألال هلل هلل هللبيراتهلل داهللهللالكتا هللالعربي

 هللمعالااألهللاألحعالهللمنهلليلونبهللبماهللاأل،ماكهللإمتاكهلل
 هلل1 هللي المقريزهللأحم هللال ينهلليتقهلل هللاالمتاكهللاالحف ا

  .1999/هد1420 هللداهللهللالكتنهللالعومية هللبيرات

 هللداهللهلل2إنيهلل منتهللبربكتهللفا،مععن هللإميويهللبراموت هلل هلل 
  .1979هد/1399الفكر هللدمشم هلل

 هللداهللهلل4أاهللابدددداهللااإل،ددددو  هللد.هللسبدددد الحويتهللمحمددددعد هلل هلل 
 المعاهلل .

 محمد هللسمدر هللهللتاهلليظهللسمدر هللابدنهللالجدعزي هللتحقيدم:هللسوديهلل
 داهللهللالبيانهللالعربي.هلل

 هللداهلل هللهللهللمضدانهللبدنهللخيدرهللمحمد تكموةهللمعجدتهللالمد لفين هللهلل
هلل.لبنانهلل بيراتهللاالتعزيع هللاالنشرهلللوطباسةهللحز هللابن
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 الحضددددداهللاهللاإل،دددددوميةهللبدددددينهللأصدددددالةهللالماضددددديهللا مدددددالهللهلل
الم تقبأ هللجمعهللاإس اد:هللسويهللبنهللنايفهللالشحعد هلل تا هلل

 إلكتراني.هلل

 مددددة:هللسددددادلهللحضدددداهللاهللالعددددر هلل هلل ع،ددددتا هلللعبددددعن هللترجهلل
هللزسيتر هللمطبعةهللسي  هللالبابيهللالحوبي.

 حعاهللهللمعهللاأل،تاذهللهللجانهللجداهللادي هللسد نانهلل،دع هللالد ين هللهلل
  .1988هد/1408 هللمكتبةهللاهبة هللالقاهرا هلل1 

 حعاهللهللمعهللص يقيهللالموح  هللد.هللمالطف هللمحمعد هللن د ةهللهلل
 إلكترانية.

 تعريددن:هللالدد سعاهللإلدد هللاإل،ددو  هللال دديرهللتعمددارهللأهللنعلدد  هللهلل
الدددد  تعهللهللإ،ددددماسيأهللالدددد  تعهللهللح ددددنهللإبددددراهيتهللح ددددنهللا

 هللمكتبددةهلل3 هللالنحددراايهللاالدد  تعهللهللسبدد هللالمجيدد هللسابدد ين 
  .هلل1971النهضةهللالمالرية هلل

 هللحوتدديهللمددنهللالشددكهللإلدد هللاإليمددان هللد.هللمالددطف هللمحمددعد هللهلل
  هللداهللهللالمعاهلل .5 

 هللحوتيهللمنهللالكني ةهللإل هللالم ج .هلللماذا؟ هللماهلليهللايود زهللهلل
 ]ب انهللمعوعماتهللنشر[.

 هللفدداهللرهللال دداقهللسودد هللال دداقهللفدديهللمدداهللهددعهللالفاهلليدداق هللأحمددهلل 
 هد.1270 /1855الش ياق هلللبعةهللباهللي هلل

 هللسبددد هللالمودددكهللبدددنهللهشدددا هللالمعدددافريهللال ددديراهللالنبعيدددةهلل هللهلل 
هللهد.1411 هللداهللهللالجيأ هللا هلل،ع ؤل هللسب هللالرهلل:تحقيم
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 قدددم هللالعدددر هللت دددطعهللسوددد هللالغدددر هلل هللزيغدددردهللهعنكددد  هللهلل
 هللداهللهلل10ترجمدددة:هللفددداهللاقهللبيضدددعنهللا مدددالهللد،دددعقي هلل هلل

هللهد.1423صادهلل هللبيرات هلل
 مددددان هللالدددد  تعهللهللجفددددريهللالندددد  هللهللالالددددراكهللمددددنهللأجددددأهللاإليهلل

 هللداهللهللالفكددددددر هللدمشددددددم هلل6تعريددددددن:هللمنددددددذهللهللالعب ددددددي هلل 
2009.  

 الطريدددمهللإلددد هللمكدددةهلل)اإل،دددو (هلل هللمحمددد هللأ،ددد  هللتعريدددن:هللهلل
  .1997داهللهللالعوتهلللومويين هللهلل9محم هللالبعوبكي هلل 

 هللداهللهلل1الطريدددمهللإلددد هللمكدددة هللالددد  تعهللهللمدددرادهللهعفمدددان هلل هلل 
  .1998هد/1419الشراق هللهلل

 إل،و  هللإبراهيتهللخويأهللأحم  هللالغفرانهللبينهللالم يحيةهللااهلل
 هد.1409 هللداهللهللالمناهلل هللالقاهرا هلل1 

 هلل مطبعدةهلللجندةهللالبيدانهللالعربديهللفتعاهللالبو انهلل هللالدبوذهلليهلل هلل
 .القاهرا

 هللبيدددرات هللداهللهللالفكدددرفتدددعاهللمالدددر هللالبدددنهللسبددد هللالحكدددت هللهلل 
 . 1996هد/هلل1416

 ترجمددة:هللالدد  تعهللهللز دديهللقالددةهللالحضدداهللا هللالهللديعهللانددت هللهلل
ددعدهللا خددر هلل اهللهللالجيددأ هللبيددراتالناقددر:هللد هللنانجيددنهللمحمج

المنممددددةهللالعربيددددةهلللوتربيددددةهللاال قافددددةهللاالعوددددع  هللالبنددددان هلل
 . 1988هلل/هدهللهلل1408 هللتعن 

 تحقيدم:هللسبد هللهللالكامأهللفيهللالتاهلليظ هللأبعهللالح نهللالشيباني هلل
هلل بيدددددددراتهلل داهللهللالكتدددددددنهللالعوميدددددددة هلل2 هلل هللا،هللالقاضدددددددي

 .هد1415
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 ندددتهللنالدددرانياهلًلاأ،دددومت.هللإسددد اد:هللمحددديهللالددد ينهللسبددد هللهلل 
  .1993هد/1313 هلل2الحمي  هلل 

 نددتهللنالددرانياً هللسبدد هللا،هلل،ددع هلل)ااصددفهللالراسددي( هللبدد انهللهلل 
 معوعماتهللنشر.

 هللداهللهلل1الكعيت هللاقالةهللإ،ومي هلل داهللمنهلل،ر ي ديان هلل هلل 
  .1413/1993الالفعا هللبيرات هلل

 لمدداذاهللأ،ددومت؟هللنالددفهللقددرنهللمددنهللالبحددثهللسددنهللالحقيقددة هللهلل
هللجدانهللجدداهللادي هللإسد اد:هللمحمدد هللس مدانهللال شددت هللمكتبددةهلل

 القر ن هللالقاهرا.

 اإل،دددو ؟هلل)قالدددصهلللوم دددومينهللالجددد د( هلللمددداذاهللقبودددتهللهلل
 هللإداهللاهللقدددددهاداهللحدددددم هلل4خالددددد هللحامددددد يهللفوحدددددي هلل هللد.

  .هللالكتا هللبالوغةهللالهن ية.2009دلهي هلل

 هلل2د.هللمحمدد هللمجدد يهللمرجددان هلل هلل؟ا،هللااحدد هللأ هللثددالعرهلل 
  .2004مكتبةهللالنافذا هللالقاهرا هلل

 لهددذاهللأ،ددومتهلل)هللحوددةهللالبحددثهللسددنهللمعندد ( هللنددعاهلل وددر هللهلل
 هللسمددددددددددددان هلل هللداهللهللال ددددددددددددو هلللوطباسددددددددددددةهللاالنشددددددددددددر1 

  .2006هد/1427

 مددالكع هللإ دد هلل)،دديراهللذاتيددة( هللإلدديك هللهدداليي هللترجمددة:هللهلل
 هللداهللهللبي ددددددانهلللونشددددددرهللاالتعزيددددددعهلل1ليودددددد هللأبددددددعهللزيدددددد  هلل 
  .1996ااإلسو  هللبيرات هلل

 فدديهللالتددعهللااهللااإلنجيددأهللاالقددر ن هللد.هللإبددراهيتهللهللملسو هيلع هللا ىلصمحمدد هللهلل
  .1989هد/1409خويأهللأحم  هلل هللداهللهللالمناهلل هلل
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 هلل،دويمانهللبدن هللا هللناصدرهللالد ينهللدينيدملسو هيلع هللا ىلصمحم هللهلل،دعلهللا،هللهلل
 هللترجمددة:هللد.هللسبدد الحويتهللمحمددعد هللاابندد هللإبددراهيتهللباسددامر

 محم  هللمكتبةهللنهضةهللمالر.

 هلل2د.هللمحمد هللمجد يهللمرجدان هلل هلل؟الم يحهللإن انهللأ هللإلد هلل 
  .2004مكتبةهللالنافذا هللالقاهرا هلل

 مماحكاتهللالتحايأهللفيهللمناقضدةهللاإلنجيدأ هللأحمد هللفداهللرهللهلل
 هللداهللهلل1الشددد ياق هللتحقيدددم:هللد.هللمحمددد هللأحمددد هللسمدددايرا هلل 

  .2003 هللسمان هللهللاائأ

 المناهللاتهللال دالعةهللفديهللهومداتهللالد نياهللالحالكدة هللمحمد هللهلل
ز دديهللالدد ينهللالنجدداهلل هللدهللا،ددةهللاتعويددم:هللمحمدد هللبددنهللسبدد ا،هلل

 ال حيت هللب انهللمعوعماتهللنشر.

 هلللبدددددعهلل2المنددددداهراهللبدددددينهللاإل،دددددوميةهللاالنالدددددرانية هللهلل هلل 
بإقدددرا هللالرئا،دددةهللالعامدددةهلللإلفتدددانهللاالددد سعاهللااإلهللقدددادهلل هلل

 هدهلل.1412هللمكتبةهللداهللهللخزيمة هللالرياض 

 هللجمدددعهللاإسددد ادهللملسو هيلع هللا ىلصمع،دددعسةهللالددد فاكهللسدددنهللهلل،دددعلهللا،هللهلل 
 بنهللنايفهللالشحعد هلل تا هللإلكتراني.هللسوي

 مقابودةهللمدعهللحذيفدةهللهلل؟هأهللتعدر هلللمداذاهلل يدرتهللديدنهلل بدائيهلل
هدد/هلل1416 هللمكتبةهللالعبيكان هلل1سب هللالرحيتهللاألمريكي هلل 

1995.  

 داهللهللاإل،دو  هللمحمد هللس مدان هلل هد النهللالم قفدعنهللاختداهللااهلل
  .2004 هللالرقي 

 سددعدهللاإل،ددو  هللد.هللهللاجيدد هللجدداهللادي هللترجمددة:هللذاقددانهللاهلل
  .1985 هللمكتبةهللم بعلي هللالقاهرا هلل2قرقع  هلل 
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 هلل1يعميدداتهللألمددانيهللم ددوت هللالدد  تعهللهللمددرادهللهعفمددان هلل هلل 
  .1993هد/1414مر زهللاألهرا هلللوترجمةهللاالنشر هلل

 

 املواقع اإللكرتونية:
 www.leveltruth.com 
 www.kristianebacker.com 
 www.islamstory.com  
 www.yushaevans.com 

هلل
 

* * * 
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 فهرس املوضوعات

هللص الموضــــــــــــــوع
هلل3هللهلل........................................................هللمق مدةهلل

هلل12هللهلل..........................هلللماذاهللأ،وتهللال ابقعنهللإل هللاإل،و ؟هلل
هلل21هللهلل.......هلللهذاهللأ،وتهللأهأهللالشا هللامالرهللا،مرقن هللا،ائرهللالبو انهلل

هلل33هللهلل......................................هلل)أحم (هللفاهللرهللالش ياقهلل
هلل43هللهلل...................هلل)سب هللاألح هللدااد(هللبنجامينهللديفي هللالبرف عهلل

هلل51هللهلل.............................هللههللسب هللالموكهللإبراهيتال  تعهللهللسب 
هلل58هللهلل................هللالم تشرقهلل)ناصرهللال ين(هللألفعن هللإيتينهللديني هلل

هلل68هللهلل..................................هلل)محم هللأ، (هللليعبعل هللفاي هلل
هلل77هللهلل...................هللالم تشرقهلل)سب الكريت(هللجعالهللجرمانعرهلل

هلل86هللهلل..................................هلل)محم (هللز يهللال ينهللالنجاهللهلل
هلل94هللهلل.................هللال  تعهللهللالق هللإبراهيتهللخويأهللفيوب هلل)أحم (هلل
هلل102هللهلل........هلليهللهللا هللال  تعهللهلل)محم هللضيانهللالرحمنهللاألسممي(هللبانك

هلل111هللهلل............................هلل)مريتهللجميوة(هللماهللجريتهللماهلل  هلل
هلل119هللهلل.................هللال  تعهللهللالم تشاهللهلل)هللمحم هلل(هللمج يهللمرجانهلل

هلل127هللهللهلل...........................هلل)الحا هللمالكهللقباز(هللمالكع هللإ  هلل
هلل136هللهلل.................................................هللإميويهللبراموت

هلل144هللهلل...............................................هللااصفهللالراسيهلل
هلل153هللهلل.................هلل)أحم هلل،اميهللسب ا،(هللتنا عهلل،اميهللقال هللا،هلل
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هللص الموضــــــــــــــوع
هلل161هللهلل....................................هللال  تعهللهللمالطف هللمحمعدهلل

هلل170هللهلل...........................هللف ادهللالهاقميهللالشمارهلل)هللمحم هلل(هلل
هلل178هللهلل..............................................هللنعاهللحاميتهلل ورهلل

هلل186هللهلل......................هللال  تعهللهلل)هللسب العاح هللسمرهلل(هللجاهلليهللمورهلل
هلل194هللهلل............................................هلل اهللمنهلل،ر ي يانهلل

هلل201هللهلل..............................هلل)حذيفةهللسب هللالرحيت(هللااينهللبنيت
هلل209هللهلل..............................هللال  تعهللهلل)هللمرادهلل(هللفويفردهللهعفمان

هلل217هللهلل..................................هللالق هللإ،حاقهللهولهللم يحة
هلل225هللهلل..............................هلل)هللقكرانهللااح اهلل(هللماهلليهللايو زهلل

هلل233هللهلل..........................هللاجي هللجاهللاديهللهللالبرف عهللهلل)هللهللجانهلل(
هلل241هللهللهلل..........................................هلل)هللسمرهلل(هللقيا هلل عتتهلل

هلل249هللهلل........................................هللالبرف عهللهللجيفريهللالن 
هلل258هللهلل...........................هللالق هلل)هلليع،فهلل(هللجعزيفهللإ،ت هللهلل
هلل266هللهلل..........................هللالشمارهللفعزيهللال ي يهلل)المه ي(هلل
هلل274هللهلل..............................هللالشمارهللسمادهللجتهلل)هللالمه يهلل(

هلل282هللهلل........................................هللالمذيعةهلل ري تيانهللبيكر
هلل291هللهلل.................................................هلليعقعهللإفان هلل

هلل300هللهللهلل......................................هللال  تعهللهلللعهللن هللهللبراانهللهلل
هلل309هللهلل...................................................هللااامحن هللأز

هلل318هللهلل...............................................هلللماذاهللأناهللم وت؟
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هللص الموضــــــــــــــوع
هلل342هللهلل...........................................هللخاتمةهللاأبرزهللالنتائج

هلل347هللهلل......................................هللأهتهللالمالادهللهللاالمراجعهلل
هلل353هللهلل.........................................هللفهررهللالمعضعساتهلل
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