
 إنَّ الدين عند هللا اإلسالم 

 بقلم: فاتن صبري

 

 ُكنتم خري أُمة ُأخرِجت للناس: 
ُمدرسة اللغة األملانية مرًة قائلة: من زرع فيك كل هذه الطاقة يف حب العلم وبذل اجملهود واملال والصحة يف الدراسة  أذكر أن أثنت علي  

شااااااا ابك ق ل هرمك    والعمل ورعاية أوالدك؟ قلت هلا: من وصاااااااال الرساااااااول صااااااال: ا علي  وسااااااالم أن  قال: ا  نم   ااااااااً ق ل   :
فرا ك ق ل شاااااغلك  وحيالك ق ل مولكت قالت: عقيب  قمة يف ا أمة  أن م نوع فريد  وصاااااح ك ق ل سااااا مك  و ناك ق ل ف رك  و 

ٍة أُْخرَِجْت لِلنَّاِس"من ال شر  ف ذكرت حينها اآلية الأرمية:     ومحدت ا كثرياًت1" ُكنُُْتْ َخْْيَ أُمَّ
 قد جاءكم من اَّللَّ نور وكتاب مبني: 

شاهادة الدك وراه  كانوا قد ااووا يف زلرة  واور مر ر دويل  وأثناو زلر م للم اقد  ساألد أحدهم  ويف حوار يل مع جمموعة من محلة 
 عن خطيئة آدم  واس هزأ قائالً: فعلها آدم ب  ب حواو وحتملناها حنن مدى ا ياةت

خطأان عل: مر ا ياة  إهنا لي ت اخلطيئة  قلت ل : هذا يف ع يدلأم  أما يف اإلسالم ف د  فر ا آلدم  وعل منا كيف نعود إلي  مىت أ
 األصلية  إهنا العفو األصليت 

 

َماٍت فَتَاَب عَلَْيِه    ب ِِه ََكِ َّهُ   " فَتَلَقَّٰى أ َدُم ِمن رَّ ن
ِ
ِحمُي"   إ إُب إلرَّ  .   2ُهَو إلتَّوَّ

 

وقد لع ت املرأة دوراً ك رياً يف كثري من ال صص وبذلك فإن الن او ال ل حمل وزر خطيئة آدم  بل حرص اإلسالم عل: رفع شأن املرآةت  
 اليت ذُكرت يف ال رآن  مثل بل ي  ملأة س أ وقص ها مع النيب سليمان واليت ان هت إبمياهنا واسالمها لرب العاملنيت 

   
ّن ِ  
ِ
ٍء َولَهَا َعْرٌش َعِظمٌي " "إ  . 3َوَجدتُّ إْمَرأًَة تَْمِلُكهُْم َوأُوتِيَْت ِمن ُك ِ ََشْ

 

 قال: وهل ي  طيع أي إن ان أن يص ح م لماً؟ 
 قلت ل : ابل أكيدت
 قال: وكيف ذلك؟

قلت ل : كل طفل يولد عل: فطرل  الصااحيحة عابداً ب بفطرل   فهو دون لدخل األهل أو املدرسااة أو أي اهة دينية يع د ا م اشاارة  
 حىت سان ال لو،  فيصا ح مألفاً وساسا اً عل: أعمال   فحينها إما أن  خذ امل ايح وسايطاً بين  وبني ا ويصا ح نصارانياً  أو ي  ذ بوذا
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ص ح بوذلً  أو كريشنا ويص ح هندوسياً  أو ي  ذ سمداً وسيطاً ليحيد عن اإلسالم  اماً  أو أن ي  : عل: دين الفطرة عابداً وسيطاً وي
 ب وحده  وحينها صف ت اجملموعةت  

 قال: ملاذا ال يُ مح لغري امل لم دخول مأة؟
بين  وبني ا  ري ُمرحب ب  يف مأة  ويُطلب من  ال وقف عن   قلت ل : حىت امل الم الذي ي  ذ من سمد علي  الصاالة وال االم وسايطاً 

 ال وسل ابلرسول الأرمي أو مغادرة املأانت
 قال: أال جتدون ذلك ضد ال  امح؟

 قلت ل : وهل ل  طيع شراو اخلوار من ال نك يف بلدك؟
 قال: الت

 قلت ل : ملاذا؟
 وار يأون من ال وبرماركتتقال: ألن ال نك ف ط للمعامالت املالية يف حني أن شراو اخل

قلت ل : إذاً حارس ال نك ال يأون  ري م  ااااااااااامح عندما ي ول لك: هذا املأان للمعامالت املالية  اذهب إر ال ااااااااااوبرماركت لشااااااااااراو 
 اخلوارت

ي  من قلت ل  م اا طردة: مأة املأرمة ع ارة عن مأان ُخصااص لع ادة ا وحده بدون وساايط  وهو للع ادة ف ط ولي  لل ااياحة  ول
  املنط ي أن  يت ال وذي إر هذا املأان ويلقأ إر بوذا ابلطلب  و يت النصاااااراج ليلقأ إر امل ااااايح ابلطلب  أو حىت امل ااااالم  يت ليلقأ

 إر النيب سمد ابلطلب  من أراد أن يع د  ري ا  فال  ِت إر بيت ات
 لهم؟ ملاذا ال يُرسل إليهم مالئأة؟  قال أحدهم: ملاذا يُرسل ا إر الناس رسالً بشراً مث

قلت ل : إن الذي يناسااااب ال شاااار هو بشاااار مثلهم يألمهم بلغ هم ويأون قدوة هلم  ولو أرساااال إليهم ملمأاً رسااااوالً وفعل ما اساااا صااااعب  
 .عليهم  الح قوا أبن  مملمك ي  طيع ما ال ي  طيعون

 

َّْو ََكَن ِِف إْْلَْرِض َمََلئِكٌَة يَْمُشوَن ُمطْ  َماِء َملًًَك رَُّسوًًل " "قُل ل َن إلسَّ م م ِ  .    4َمئِن ِنَي لَََنَّلْنَا عَلَْْيِ
 

ا يَلِْبُسوَن"  م مَّ نَا عَلَْْيِ ََّجَعلْنَاُه َرُجًَل َولَلَبَس ْ  . 5"َولَْو َجَعلْنَاُه َملًًَك ل
 رسالًت قال: أان أؤمن ابب وال أؤمن برسالة سمد وال بعي :  وال أؤمن أن ا يرسل 

أدركات من لعلي ا  أنا  من الادلناة اليهودياة  وقلات لا : إناك لو عرفات ا لعاار حع املعرفاة  لعلمات أنا  ال ميأن أن  لع النااس   ال 
ميدهم مبا حت اج إلي  أرواحهم من هداية  كما لفواال عليهم بأل ما حت اا  أا ااامهم من طعام وشااراب وأرء وهواو ور  وقمر  بل 

ن يف ال  اس وحرية وقلع    إذا كنت ال لرمن أبن ا يرسااااااال رساااااااالً  فأيف لرمن مبوسااااااا:؟ من الذي أرسااااااال إلي  الأ اب  يرتكهم ي عو 
 الذي ااو ب ؟

ٍء   ن ََشْ ٍ م ِ َََ َََ َ  ٰ ََ ُ عَ ََّ ا أَ َاَل إ الُوإ مََ ْق قََ ِ
ْدِرِه إ َ َح َّ قََ ََّ َدُروإ إ ا قََ لْ   "َومََ ابَ   أَ َالَ   َمنْ   قَُ ي  إلِْكتََ ِ اءَ   إَّلَّ هِ   جََ ًد    نُوًرإ  ُموَسٰ   بَِ َّاِس   َوهَُ َهُ    ۖل ِلَن َعلُوَن َ   قََرإِطيَس   ََتْ ُدوَ َ ا  تُبَْ

ُفوَن كَثًِْيإ ۖ ْمُُت  َوُُتْ ا َوعُل ِ ُ  قُلِ  أ ََبُؤُُكْ ۖ َوًَل  أَنُُتْ  تَْعلَُموإ لَمْ  مَّ ََّ  . 6" ْرُُهْ ِِف َخْوِضهِْم يَلَْعُبونَ قَ  ُثَّ   ۖإ

 قال: وما الدليل عل: ن وة سمد؟
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 قلت ل : الدليل عل: صدق ن ول  جتدها يف سريل   ف د ُعرف راالً صادقاً أميناً  وقد كان أُمياً ال ي رأ وال يأ بت 
ُه ِبَيِمينَِك ۖ  طُّ ًقإ   "َوَما ُكنَت تَْتلُو ِمن قَْبِِلِ ِمن ِكتَاٍب َوًَل َُتُ
ِ
ْرََتَب إلُْمْبِطلُوَن"   إ  .  7ًلَّ

 ن الرسااول أول من يط ع ما يدعو إلي   ويصاادق أقوال  ابألفعال  وأن  ن يأن يطلب أاراً دنيولً عل: ما يدعو إلي   فعاري ف رياً كرمياً وكا
 رحيماً م واضعاً  وكان أكثرهم لوحية وأزهدهم فيما عند الناست 

ۖ ُ ََّ يَن َهَد  إ ِ ئَِك إَّلَّ ََٰ َ نْ   ۖأَْجًرإ عَلَْيهِ  أَْسأَلُُكْ  ًلَّ  قُل   إقْتَِدهْ  فَِِبَُدإُُهُ  "أُول
ِ
ًلَّ  ُهوَ  إ

ِ
 . 8" لِلَْعالَِمنيَ  ِقْكَرٰ   إ

  وقد م أدلة عل: صدق ن ول  مبا أاته ا من آلت ال رآن الأرمي الذي ااو بلغ هم وكان من ال ال ة والفصاحة ما جيعل  يعلو عل: كالم
 ال شرت

َُّروَن إلُْقْرأ َن    ِ   غَْْيِ   ِعندِ   ِمنْ   ََكنَ   َولَوْ   "أَفَََل يَتََدب ََّ  .  9"   كَثًِْيإ   إْخِتََلفًا   ِفيهِ   لََوَجُدوإ   إ

إُه ۖ  ن ُكنُُتْ َصاِدِقنَي "   " أَْم يَُقولُوَن إفََْتَ
ِ
ِ إ ََّ ن ُدوِن إ تََطْعُُت م ِ ََيٍت َوإْدُعوإ َمِن إس ْ ثِِْلِ ُمْفََتَ  . 10قُْل فَأْتُوإ ِبَعْ ِ ُسَوٍر م ِ

 َ َّْم ي ن ل
ِ
َِّبُعوَن أَْهَوإَءُُهْ   "فا ََّما يَت تَِجيُبوإ ََلَ فَاعََْلْ أَن ََّبعَ   ِممَّنِ   أََضلُّ   َوَمنْ   س ْ ِ     ِبغَْْيِ   َهَوإهُ   إت ََّ َن إ اِلِمنَي"   ُهًد  م ِ َ ًَل ََيِْدي إلْقَْوَم إلظَّ ََّ نَّ إ

ِ
 .  11إ

 قال: ما الفرق بني النيب والرسول؟
ون  ِت برسالة أو منهج اديد  وأما الرسول في عث  ا مبنهج وشريعة لناسب قوم   )ال وراة  اإلجنيل  قلت ل : النيب من أُوحي إلي  

 ال رآن  صحف إبراهيم  الزبور(ت 
 ؟قال: هل اإلمام يف اإلسالم مثل ال  ي  يف النصرانية

وقياد م  وهي لي ااات رل ة دينية سصاااورة يف أشااا اص معينني  وال قلت ل : كلمة إمام لعد من ل دم قوم  ابلصاااالة أو برعاية شاااروهنم  
ألور إبمامة الصااااالة هو األكثر حفواً والعارف مبا يلزم معرف   من يواد ط  ية يف اإلسااااالم  والناس كلهم سااااواسااااية كأساااانان املشااااط  وا

ا االت ال ي مع العرتاف وال يغفر الذنوب كما ومهما حصل اإلمام عل: احرتام من امل لمني فإن  يف كل   األحأام امل عل ة ابلصالة 
 هو ا ال عند ال  ي ت

 قال: ما الفرق بني الفأر اإلسالمي والفل فة؟
هو جمموعة العلوم واملعارف ال ائمة عل: أس  وضوابط إسالمية  وإذا كان خمالفاً هلذه الووابط فهو فأر  الفأر اإلسالمي  قلت ل :

  ري إسالميت 
وهي هبذا املعىن   األصال هي ال ح  عن ا أمة  وعرفها سا راأب أبهنا ال ح  الع لي عن ح ائع األشاياو املردية إر اخلري والفل افة يف  

أمر ح اااااان  ولأن واقع الفل اااااافة هو اخلوء يف علم الأالم  وحتأيم الع ل يف الع ائد ومنها اإلهليات والن وات والغي يات و ريها دون 
 بديهيات الع يدةت  ال صديع ابلوحي  وهذا يناقض

 قال: ما الفرق بني النيب والفيل وف؟
إن معرفة ا  ائع ال صااوى مصاادرها ا  والفيل ااوف يع مد عل: ع ل  ومنط   يف اساا ن اأب ا  ائع  وإدخال مفاهيم فل اافية قلت ل : 

يع الوحيت وال م اارناة بني الرسااااااااااااااول فيهاا  وي قااهال سادودياة لفأريه ك شاااااااااااااارت أماا الرسااااااااااااااول ف األيا  ا  اائع ُمنزلاة من عناد ا عن طر 
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والفيل اوف  فعل: الفيل اوف أن ي  ع الرسال ولي  عل: الرسال أن ل  ع الفيل اوف  فالرساول م عوي والفيل اوف م عوي إلي   والوحي 
 حاكم والع ل سأوم علي ت
 قال: وما هو الشرع اجلديد؟

 يع ال ابعتقلت ل : هو: ال شريع الذي حيوي شيئًا اديًدا  ن يأن يف ال شر 
 

َِم عَلَْيُكْ   ي ُحر  ِ ِحلَّ لَُك بَْعَض إَّلَّ َما بنَْيَ يََديَّ ِمَن إلتَّْوَرإِة َوِْلُ قًا ل ِ ِ َ َوأَِطيُعونِ م ِ  ِبأ يَةٍ  َوِجئُْتُك  "َوُمَصد  ََّ َُّقوإ إ ُكْ فَات ب ِ  . 12" ن رَّ
 

 قال: الأون هو املصدر الوحيد للمعرفة وال مأان للوحيت
 ل : بل كالمها معاً  الأون والوحي  أي خمْلع ا ووحي اتقلت 

 فمصادر العلم عند امل لم هي الأون والوحي  ووسائل  هي ا   والع ل  وأما املنهج في  لف ابخ الف نوع العلم ونوع املصدرت
 

ِ أَُروِّن مَ  ََّ يَن تَْدُعوَن ِمن ُدوِن إ ِ ََكَءُُكُ إَّلَّ ُهْهُ "قُْل أََرأَيُُْتْ ُُشَ نٍَت م ِ ٰ بَي ِ ََ َماَوإِت أَْم أ تَيُْهَاُُهْ ِكتَاًَب فَهُْم عَ َََّ ٌك ِِف إلسَ ْرِض أَْم لَهُْم ُِشْ ن  بَلْ     اَقإ َخلَُقوإ ِمَن إْْلَ
ِ
اِلُموَن  إلظَّ   يَِعدُ   إ

ًلَّ غُُروًرإ "
ِ
 .  13بَْعُضهُم بَْعًضا إ

 

االدعااو أبهنم آهلاة  واإللا  ال باد أن يأون خاال ااً  والادليال عل: أنا  اخلاالع يأون إماا اآلياة لشااااااااااااااري هناا إر أن ع اادة  ري ا ل واااااااااااااامن 
مبشاااااااهدة ما خل   يف الأون  وإما بوحي من اإلل  الذي ث ت أن  خالع  فإذا ن يأن هلذا االدعاو دليل  ال من خلع الأون املشااااااهود   

 وال من كالم اإلل  اخلالع  كانت ابلورورة ابطلةت
 ؟ة وع النية االع  ادرأي اإلسالم يف نورية املعرف  قال: وما

 قلت ل : إذا كنت ل صد بنورية املعرفة أبن  ال ول املطابع للواقع  فهذا ما ااو ب  اإلسالمت 
كان بعض العرب يع  دون أن الرال الذكي ل  قل ان  وكان الواحد منهم إذا  واااااب من زوا   قال هلا أنت كأمي  وكان الواحد منهم  

فحمأم ا لعار عل: كل هذه الدعاوى أبهنا جمرد كالم   ىن ابن  ريه وين اااااااا   إر نف اااااااا  كأن  ولده  كما يفعل الناس اآلن يف الغربي  
 ل اج  وأهنا خمالفة للحعت 

ن قَلَْبنْيِ ِِف َجْوِفِه   ُ ِلَرُجٍل م ِ ََّ ا َجَعَل إ اِتُكْ     "مَّ هَ ِِئ تَُظاِهُروَن ِمْْنُنَّ أُمَّ بْنَاَءُُكْ     َوَما  َوَما َجَعَل أَْزَوإَجُكُ إلَلَّ ْدِعَياَءُُكْ أَ ِلُكْ   َجَعَل أَ ُ    ۖ ِبأَفَْوإِهُكْ   قَْولُُك   َقَٰ ََّ   َوُهوَ   إلَْح َّ   يَُقولُ   َوإ

ِبيلَ  ََيِْدي  . 14" إلسَّ

َه ُهَو إلَْعِِلُّ إلْ  " َـّ َه ُهَو إلَْح ُّ َوأَنَّ َما يَْدُعوَن ِمن ُدوِنِه ُهَو إلَْباِطُل َوأَنَّ إلل َـّ َِلَ ِبأَنَّ إلل  . 15كَِبُْي"َقَٰ

 ال اطل فهو وهمتلم ا  ي ي املطابع للواقع  وأما وهذا هو الفرق بني ا ع وال اطل  فا ع يعأ  العِ 
 ت  اإلن ان ال رآن الأرمي يركد عل: إمأانية اك  اب العِلم بعد والدة

بَْصاَر َوإْْلَفْ  ْمَع َوإْْلَ هَاِتُكْ ًَل تَْعلَُموَن َشيْئًا َوَجَعَل لَُكُ إلسَّ ن بُُطوِن أُمَّ ُ أَْخَرَجُك م ِ ََّ  .  16"  تَْشُكُرونَ   لََعلَُّكْ   ئَِدَة   "َوإ
 

  ال ع ل(عملية  )  هي مصااااادر املدخالت  وي وم الع ل بعملية لفأيك هذه املدخالت وا واس كال ااااامع وال صااااار مرل طة كلها ابلدما،
  والع ل هو الذي حيول املادة اآللية عن طريع ا واس إر أشااياو ف ن ج الفأرة اليت لرل ط ابلشااعور الذي يدفع اإلن ااان إر ساالوك ُمعني  

وي وم بدوره ابل صاااديع   الع ل عل: ال لب األفأار واخلواطر واليت بواااوئها لنفعل ل  عوااالة ال لب  ويعرء  ة لإلن اااان هلا معىن ابلن ااا

 
 .(50)أ ل معرإن:  12
 (.40فاطر: )  13
 (.4إْلأحاإب:  )  14
 (.62)إحلج:  15
 (.78)إلنحل:  16



وميأن لشا ي  ذلك ب طارية مواودة يف اوف الدما، ومربوطة ب الك عصايب مبصا اج مواود يف عوالة ال لب  فاملصا اج يوايو عليهات  
  نرى يف ال رآن الأرمي قول ا لعار:يف الدما،  ولذلك اليت من هذه ال طارية 

ِكن ََٰ َ َِّت  إلُْقلُوُب  تَْعَمى "َول ُدورِ  ِِف  إل  .17" إلصُّ

 من أأفًكر ضاةل. إًلإنسان وهو إنعًكس ما ِف َبطن ،طفأأ نور إلقلب إَّلي ِف إلصدريُ  إًلإنسان أأي أأن إلضَلل ِف عقل

 وأكثر ا واس ارل اطاً ابلع ل هو ال معت
 ي مع:   اإلن ان 

 أصوااتً لألشياو الط يعية كالرعد والريح والطيورت -
 الأالم  وهو أصوات لدل عل: معاج  وي  عمل ال رآن الأرمي ال مع  ال اً هبذا املعىنت -

 أما الذي ال يع ل الأالم وال ي  فيد من   فإن ال رآن يش ه  ابلدابة اليت ال ل مع من الأالم إال األصواتت 
 

ُُهْ يَْسَمُعوَن أَْو يَْعِقلُوَن  "أَْم ََتَْسُب أَ  نَْعاِم ۖ نَّ أَْكََثَ ًلَّ ََكْْلَ
ِ
ْن ُُهْ إ

ِ
 .18بَْل ُُهْ أََضلُّ َسِبيًَل" إ

ًلَّ ُدعَاًء َوِنَدإًء  
ِ
ي يَنِْعُ  ِبَما ًَل يَْسَمُع إ ِ يَن كَفَُروإ ََكَثَِل إَّلَّ ِ ٌي فَهُْم ًَل يَْعِقلُوَن" "َوَمثَُل إَّلَّ ُُصٌّ بُْكٌ مُعْ

19 . 

وأما الأالم فمن  ما هو حع ومن  ما هو ابطل  وال ساااااااا يل إر معرفة ذلك اب   وحده  فالبد أن ينواااااااام إلي  الع ل في رر أوالً ما إذا 
 كان الأالم م ناقواً أم م   اً  فإذا واده م ناقواً حأم ب طالن ت 

 ال وحيدت   رج من بطن أم  ال يعلم شيئا  لأن ع ل   يت مفطوراً عل: اإلن ان ومع أن
 فن رأ يف حدي  النيب صل: ا علي  وسلم:  

  .20"ك مولود يودل عَ إلفطرة، فأأبوإه َيودإنه أأو ينرصإنه أأو ميجسانه"

 نفهم هنا أن:
 .يولد ويف ع ل  بذرة ال وحيد  أي اإلقرار أبن  ال إل  ي  حع أن يُع د إال اإلل  اخلالع الواحد اإلن ان  -
 يولد بفطرة ال يناس ها إال ا  ائع واألحأام اليت ااو هبا اإلسالم كمع  د وسلوكت  اإلن ان  -

يِن َحُِهيفًا    ِ ِ   ِفْطَرَت   "فَأَِقْم َوْْجََك ِلل  ََّ َّ   إ ِ   ِلَخلْ ِ   تَْبِديلَ   ًلَ   ِت فََطَر إلنَّاَس عَلَْْيَا   إل ََّ  .  21.."      إ

 ولذلك فإن  ال يشعر ابلطمأنينة والراحة النف ية إال إذا كان م لماً عابداً بت  
   ِ ََّ يَن أ َمُهُوإ َوتَْطَمِِئُّ قُلُوُُبُم ِبِذْكِر إ ِ ِ   ِبِذْكرِ   أًَلَ   "إَّلَّ ََّ  .   22"  لُوُب إلْقُ   تَْطَمِِئُّ   إ

 قال: هل ا  ي ة ن يواً للقمال والفن والث افة يف اإلسالم؟ 
   اإلن ان  "ا  ي ة" يف اإلسالم صيغت ل  وافع والذوق اجلمايل املرهف  وختااطب فطرةكنت قد قرأت م   اً يف هذا الصدد فأا    بث ة:  

 واآلخرة: ولشري إر ما ل ح ع ب  سعادل  يف الدنيا 
 

ِ َرب ِ إلَْعالَِمنيَ    َّ َِ نَّ َصََلِِت َونُُسِِك َوَمْحيَاَي َوَمَماِِت 
ِ
َِلَ   ًَل َُشِيَك ََلُ ۖ  "قُْل إ ُل إلُْمْسِلِمنَي " أَ   َوأَنَ   أُِمْرُت   َوِبَذَٰ  . 23وَّ
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ا دي  الشريف بينت أن امل لم مطالب إبظهار إن النص ال رآج الأرمي ي رن الوواهر اجلمالية كلها بورورة شأر خال ها  كما أن نصوص  
 .نعم ا علي  ابلزينة الواهرة وال اطنة  واع ربت ذلك من شأر ا وس   

 رسول صل: ا علي  وسلم قال:  
ن هللا ََجيٌل حُيبُّ إجلاَمل"  .24"إإ

الزينة يف كل لفاصاااايل حيال  اليومية  بدوا من ال طهر للصااااالة  واجلمال هنا  خذ مشااااروعي   من لعاليم اإلسااااالم اليت حتض امل اااالم عل: أخذ 
 وااله مام جبمال املوهر واملااااااااااااااااااال   وامل ااااأن واملركب  مرورا جبماليات ال واصاااال وال  اطب  وال وايهات الااااااااااااااااااامرل طة ابمل الغة يف ال زين يف

 اااااااي ال لغفل لفاصيل الألمة اجلميلة  والنورة ا انية  وان هاو  العالقات الزواية  وهي عالقة حييطها اإلسالم هبالة من ال وصيات اجلماااااااالية ال
ابآلداب امل  لفة ل وااو ا ااة وال اواك وال طيب وان  او اجلميل من الثياب  وهي لربية لالية مواهة وقاصادة   دف إر لشاأيل ال الوك  

 تومعماراً    بناوً ون شاً     رمساً وأتليفاً     ك ابةً و قداً    صياماً واب هاالً    دعاوً وسقوداً  اجلمايل للم لم  وي قل: يف إبداع  اليومي  ركوعاً 
فإن  لزعزع ال يم الدينية يف الغرب  واملوقف ال ااااايو يف الواقع مشاااااألة لناقض الدين مع اجلمال هذه مشاااااألة  ربية ولي ااااات إساااااالمية   

  قد ساااااعد عل: ساولة إقصااااائها عن ا ياة والفأر والفن  الذي وقف  املفأرون واألدابو والفنانون عامة من ال صااااورات الأن ااااية واتر ها
 بصفة عامة  كما حدي بينها وبني ال ياسة والعلمت

ااااااااااااام اليوم يف أم ا ا ااة إر إن ااات لالية ُلراع إر إن اني    وحت ع ل  ال عادة اليت اف  دها يف  مرة انشغاالل  املادية     اإلن ان إن العالاا
وعدم قدرل  عل: املواومة بني م طل ات الروج وحااات اجل اد  بعد أن ل لدت أحاساي ا  وصاار ي ا هلك كل ما للفو  وساائل اإلعالم من 

 للشاشة الصغرية يف ال يتت   واعل   أسرياً  اإلن ان مواد  واليت لصل بيولنا اليوم  واليت ضي ت وعي
ي ول "برجين ااااأي" م اااا شااااار األمن ال ومي األمريأي ال ااااابع يف ك اب  "االهنيار": "حنن أصاااا حنا جم مع إابحة االساااا  احة  الفرد لدينا 

ااااااااااااملك أحد اس  اج كل شيو  ولاااااااااااام يعد يف قاموس  كلمة حرام أو سرم  وهبذا ال ل   يم حوارة وال ل  مر  ال فينة كلها لغرق وال ي
 إن اذها  وإن اذها مرهون ابلعودة إر الدين واألخالق"ت

 قال: الفن واجلمال مها مصدر الث افةت
 قلت ل : الث افة هي اليت لن ج الفن واجلمال ال العأ ت

 "ويل " عالام األثنوارافيا الث افية ي اول:  
ؤها كلية  فمن الوااااااااااروري أال يُأ ف: بن د واهة النور ال ائلة أبن " إن ا دود بني الفنون و ري الفنون  جيب أن يعاااااااااااد رمسااااااااااها أو إلغا

 .امل امهة يف الفن لن ج الث افة  بل جيب علينا اإلعالن عن أن الث افة هي اليت ل وم فعليًّا إبن اج الفن  ولي  العأ  "
 وارات موطربة م ناقوة:ل د قدامت الفل فات امل  لفة منذ ال دمي لصوارا ا يف الفن واجلمال  فقاوت هذه ال ص

 إر املثل اخلالد وهو من ب ال ذكرلت الروج  ويف ار ذلك بنورية احملاكاةت اجلمال يُراع   "أفالطون" -
 ن ض نورية احملاكاة وعان املثل واه م ابلواقع  وكان اجلمال عنده لناسع ال أوينت  "أرسطو" -
 اجلمال اب   والشعورت  ربط "بوجمارلن"   -
 لفن  اية يف ذال ت ع رب اا"كانط"   -
 "اوليي " قال: ال واود لشيو ليل ح اً إال إذا كان ال فائدة ل  وكلُّ ما هو انفع فهو ق يحت  -
 أن الفن هو حترير الذاتت يرى   "في   " -

 
 . (حصيح مسَل)  24



  اإلن اااااااان  : إن اجلمال هو يف ال أمل اخلالص روحياً دون أن منزج ب  إرادلنا  فألغ: إرادة" قالشاااااااوبنهاور"الفيل اااااااوف األملاج  -
 ت   25

وهو لع ري عن قوية أو موضوع بوسيلة طاهرة م احة     أما األدب والفن يف اإلسالم هو األدب املل زم ال زام صدق وي ني  وال زام لغة ودين 
عل: الوفااو بعهاده مع ا ساااااااااااااا حاانا  ولعاار: ع اادًة وأماانًة   اإلن ااااااااااااااان  ولوفر امل عاة ا الل اليت أحلهاا ا لع ااده واألمن واألماان  وليعني

ن حيدي مثلها يف ال اريخ ال شااريا  ف د ن ل اللغة وقد ن ل اإلسااالم األدب ن لة واسااعة اداً  وخالفًة وعمارًة لألرء ابإلميان وال وحيدت
 العربية من كوهنا لغة شااااااعب واحد إر كوهنا لغة الن وة اخلا ة  ولغة الع ادة لأل م اااااالم أبد الدهر  ع ادة وطاعة ب عل: ام داد األرء

 والزمانت
 .لع ودية  ولنازيها ل  عن الشركاو واألندادوحت ع اجلمالية اإلسالمية يف ل ليغ رسالة ال وحيد إر العالام  إفرادا ب اب

َِِّن ِمَن إلُْمْسِلِمنَي" " ن
ِ
َل َصاِلًحا َوقَاَل إ ِ َومَعِ ََّ ََل إ

ِ
ن َدعَا إ مَّ  . 26َوَمْن أَْحَسُن قَْوًًل م ِ

 ليل  صفحر  املرمن وُخُل      يف عمل     يف كلم   وبيان : صربر   اإلن ان اليت فطره ا عليها    يف نف   اإلن ان  وي قل: اجلمال يف فطرة
اااااااراجر  ليل  و ري ذلك  هأذا مي د اجلمال يف لصااااااااور املرمن حىت إن  يعيا اجلمال ا ع يف أمره كل   عل: قدر إميان    ليل  هقرر   ليل  سا

 ت27والصال  ابلأون وإدراك لال   والصال  خبالع الأون
 

نسان لَقَْد َخلَْقُهَا" ِ  ٥ ُثَّ َرَدْدَنُه أَْسفََل َساِفِلنيَ  ٤ ِِف أَْحَسِن تَْقِويٍ  إًلإ ًلَّ إَّلَّ
ِ
اِلَحاِت فَلَهُْم أَْجٌر غَْْيُ َمْمنُونٍ إ  .28" يَن أ َمُهُوإ َومَعِلُوإ إلصَّ

نَْعاَم َخلَقَهَا" ُحونَ ٥ لَُكْ ِفْيَا ِدْفٌء َوَمُهَاِفُع َوِمْْنَا تَأَُْكُونَ  َوإْْلَ اٌل ِحنَي تُرحُِيوَن َوِحنَي تَْْسَ  .29"٦ َولَُكْ ِفْيَا ََجَ

َحاِب  " ُِبَا َجاِمَدًة َوِِهَ تَُمرُّ َمرَّ إلسَّ ِ  ُصنْعَ  َوتََر  إلِْجَباَل ََتْس َ ََّ ي إ ِ ٍء  أَتْقَ  إَّلَّ َّ  َن ُكَّ ََشْ ن
ِ
 .30" ُه َخِبٌْي ِبَما تَْفَعلُوَن إ

 قال: وكيف نشأت اللغة؟ ألي ت كما ي ول العلماو انشئة لطوراً عن أصوات ال ردة؟ 
اللغة مربجمة فطرًل )اينيًا( يف بنية أدمغ نا  وأن  ل د ث ت أن مملأمة لت ل : والذي كنت قد قرأت عن  م   اً أيواً  فأضحأد سرال  

 ت31لغات العان ليعها لشرتك يف نف  ال واعد اليت حتأمها 
َماَوإِت َوإْْلَْرِض َوإْخِتََلُف أَلِْسنَِتُكْ  َِلَ َْل ََيٍت ل ِلَْعاِلِمنَي"    َوأَلَْوإِ ُكْ   "َوِمْن أ ََيتِِه َخلُْ  إلسَّ نَّ ِِف َقَٰ

ِ
 . 32إ

 ل د ذكر ال رآن الأرمي أن ا س حان  لعار علم آدم األمساو كلهات 
 

ن ُك 
ِ
ُؤًَلِء إ ََٰ اِء َه ََ إلَْمََلئِكَِة فَقَاَل أَنِبئُوِّن ِبأَْْسَ اَء َُكَّهَا ُثَّ َعَرَضهُْم عَ َ أ َدَم إْْلَْْسَ  .  33نُُتْ َصاِدِقنَي " "َوعََلَّ

 ري مادي كاألن والووو  أو معىن    كاملاو وال ماو  أو شيئاً دلً  ما    سواو كان شيئاً ولعليم آدم األمساو يعىن أن  لعلم أن  لأل شيو امساً 
ية الىت ال مُيارسها سواه  ولُع رب  اإلن ان  جمرداً كا رية وال عادة  وهذا ما يُ م: ابلرتميز  وال درة عل: الرتميز من أرق: امللمأات الع لية

 .و ريه من الأائنات اإلن ان أحد الفروق اجلوهرية بني
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نسان   َخلََ   "  ََّمُه إلَْبَياَن    3 إًلإ  .  34" 4عَل
يف ذلك الرموز الىت أطل ها عل: األشياو  كما ي  عمل قواعد اللغة    اإلن ان  ل واعد  وي  عمل  وال يان هو صيا ة األفأار ب ع ل ول عاً 

 .املربجمة يف ع ل  
َُّكْ   ثَْل َما أَ  َُّه لََح ٌّ م ِ ن

ِ
َماِء َوإْْلَْرِض إ  .   35تَنِطُقوَن" "فََوَرب ِ إلسَّ

   .ا اجلهاز والنطع هو املرحلة ال الية يف اللغة املنطوقة  وي وم هبا اهاز النطع )ا نقرة وال لعوم والفم( واملراكز امل ية امل رولة عن عمل هذ
   وال يأون هلذه املنوومة فائدة وقيمة بدون ُم   ِ ل هلذه املعلومات املنطوقة  لذلك خلع ا لعار لنا ال معت

فْئَِدَة ۖ  بَْصاَر َوإْْلَ ْمَع َوإْْلَ ي أَنَشأَُُكْ َوَجَعَل لَُكُ إلسَّ ِ ا   قَِليًَل   "قُْل ُهَو إَّلَّ  . 36"   تَْشُكُرونَ   مَّ

 ما ي مع  ويفهم ت  اإلن ان ية أبن يعِ لاإلن ان ولأ مل منوومة اللغة
َِلَ  ُل إْْل ََيِت ِلقَْوٍم يَْعِقلُوَن"   "كََذَٰ ِ  .  37نُفَص 

وقد لوصل الطب ا دي  إر أنواع من اخللل الذي ميأن أن يصيب هذه املنوومة  فمن إن ان ال يمع ل ما ي مع   إر آخر  ري قادر  
 .38و وال جيد ل  يف ع ل  امساً عل: ال مع  إر اثل   ري قادر عل: النطع  وآخر ال ي  طيع صيا ة أفأاره  إر أخري ينور إر الشي

"لي  لنا أن ن حدي عن الزمان دون املأان  وال عن   : وما رأيأم مبفهوم ن اااااااااا ية الزمن الذي لوصاااااااااال إلي  آينشاااااااااا اين عندما قال:قال
املأان دون الزمان  وما دام كل شايو ي حرك فال بد أن حيمل زمن   وكلما حترك الشايو أسارع فإن زمن  ساينأما ابلن ا ة ملا حول  من 

 ؟."أزمنة مرل طة حبركات أخرى أبطأ من 
 أن هناك يوماً طول  ألف سنة  ويوماً ي لغ طول    ني ألف سنةت  قد أشار ال رآن الأرمي إر ن  ية الزمن  وذكر قلت ل : 

مَّ  نٍَة م ِ لَْيِه ِِف يَْوٍم ََكَن ِمْقَدإُرُه أَلَْف س َ
ِ
ََل إْْلَْرِض ُثَّ يَْعُرُج إ

ِ
َماِء إ ونَ "يَُدب ُِر إْْلَْمَر ِمَن إلسَّ  . 39"   ا تَُعدُّ

 

نَةٍ  لَْيِه ِِف يَْوٍم ََكَن ِمْقَدإُرُه ََخِْسنَي أَلَْف س َ
ِ
وُح إ  . 40"    " تَْعُرُج إلَْمََلئِكَُة َوإلرُّ

ينشااااا اين لي ااااات ل  ح ي ة منفردة وقائمة بذا ا  وإمنا هو من خواص املادة  ولذلك فالأون أشااااا   ما يأون بأ اب  آوالزمن كما ي ول  
من يوم والدل  وحىت    اإلن اان كل حركة أو فعل أو قول م اقلة يف هذا الأون  وكل ما ي لف  ب ساُقلت في  ا وادي بدقة  حبي  إن  

 وفال  ي  : سفوظاً  وهذا ما ذُكر بدقة عقي ة يف ال رآن الأرميت

يِْه َرِقيٌب َعتِيٌد "  ًلَّ دَلَ
ِ
ا يَلِْفظُ ِمن قَْوٍل إ  . 41" مَّ

  ملفهوم ن  ية الزمنت ولدينا أيواً داللة أخرى عل: لطرق ال رآن الأرمي

نِنَي َوإْزَدإُدوإ تِْسًعا  "  ُه أَعََْلُ ِبَما لَِبثُوإ  ( 25) َولَِبثُوإ ِِف كَهِْفهِْم ثَََلَث ِمائٍَة س ِ َـّ َماَوإِت َوإْْلَْرِض   َلَُ   قُِل إلل عْ   غَْيُب إلسَّ ن ُدوِنِه ِمن َوِلٍ  َوًَل    أَبرِْصْ ِبِه َوأَْْسِ َما لَهُم ِم 

ِه أََحًدإ "   .   42يُْ ُِك ِِف ُحْْكِ

 .سنة وازدادوا ل عاً  300وقد ذكر ا لعار هنا أهنم ل ثوا 
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 الأهف بثالمثئة سنة  واليت لعدل يف الوقت   وقد س ع ال رآن كل علوم الفلك حينما قدر الفرتة اليت ل ثها أهل
 .يوماً  109575=   365,  25×  300سنة ر ية =   300أعوام  مبعىن أن كل  309نف   
 .يوماً  106311=  354 , 37×   300سنة قمرية = 300

 .سنوات  9يومًا=  3264=  106311 109575الفرق بني ال  وميني = 
 سنواتت  9سنة ميالدية بفرق  300عام قمري ي ابلها   309أي أن 

 وأيواً هنا:
 .سنة  1245يوماً أرضياً(  88)سنة عطارد   88  109575( لعادل عل: عطارد =  109575عاماً )  300إن 

 

 .سنة 451=   243  109575عل: الزهرة = 
 

 .سنة 5ت59=  687 109575عل: املريخ = 
 

   عند من أحاأب ابلزمان واملأان وهو ا لعارت   أما ال يمة ا  ي ية فال لواد إال وهأذا يول الزمن ن  ياً 
ُه أَعََْلُ ِبَما لَِبثُوإ  َـّ َماَوإِت َوإْْلَْرِض  " قُِل إلل  . 43"   ََلُ غَْيُب إلسَّ

 وي طرق ال رآن الأرمي إر ن  ية ا ياة الدنيا أيواًت
 

نِنيَ  ْرِض عََدَد س ِ ينَ  (112) "قَاَل َُكْ لَِبثُُْتْ ِِف إْْلَ ًلَّ قَِليًَل  (113) قَالُوإ لَِبثُْهَا يَْوًما أَْو بَْعَض يَْوٍم فَاْسأَِل إلَْعاِد 
ِ
َِّبثُُْتْ إ ن ل

ِ
َُّكْ ُكنُُتْ تَْعلَُمونَ   قَاَل إ َّْو أَ   . 44"  ل

 

اعَُة يُْقِسُم إلُْمْجرُِموَن َما لَِبثُوإ غَْْيَ َساعَةٍ  َِلَ ََكنُوإ يُْؤفَُكوَن "    "َويَْوَم تَُقوُم إلسَّ  .  45كََذَٰ
 

اَها يًَّة أَْو ُُضَ ًلَّ َعش ِ
ِ
ُْم يَْوَم يََرْوَ َا لَْم يَلَْبثُوإ إ  .46"  "ََكَ َّ

ين غي أن يأ ب ال اريخ من واهة نوره  ألن ل دير كل عصااااااار ملا هو مهم وذو معىن  قال بعدها: ي ول كثري من العلماو إن كل عصااااااار  
ابلن اااااا ة ل    لف عن ل دير العصاااااار اآلخر  فأل عصاااااار حياول أن يرى املاضااااااي من خالل اه مامال  واألفأار ال ااااااائدة في   فال اريخ 

 ن يب أيواًت
ة  شاااااااااائنا أم أبينا  وأتريخ ال شاااااااااار املعر ء لل شااااااااااوي  وعدم الدقة قلت ل : هذا صااااااااااحيح ولأن هذا ال ينفي أن لألحداي ح ي ة واحد

 لألحداي وال ائم عل: األهواو لي  ك أريخ رب العاملني هلا  والذي هو  اية الدقة ماضياً وحاضراً وم    الًت  
 

ومُ "   ِت إلرُّ َيْغِلُبوَن ) ٢غُِلبََ ْم سَََََ َ ِد غَلَِِبِ ن بَعَْ ٍذ يَْفَرُح إلُْمْؤِمُهُون )ِِف بِ   (  3ِِف أَْدََن إْْلأرض َوُُه م ِ ُد َويَْوَمئَِ ُل َوِمن بَعَْ ْمُر ِمن قَبَْ ِ إْْلَ َّ َِ نِنَي  عِ سَََََ ِ ِ   (  4ضَََََْ ِبنرَصََََْ

 ِ ََّ ِحمُي" يََشاءُ  َمن يَنرُصُ  إ  . 47َوُهَو إلَْعاِيُا إلرَّ

للم اااااااااااالمني أن لن لب اهلزمية يف بوااااااااااااع عن هزمية ال يزنطيني عل: أيدي الفرس يف معركة أنطاكيا  وقد كان وعداً  ل حدي هذه اآللت  
سااااانني إر ان صاااااار لل يزنطيني  وقد كان ان صاااااارهم أمرا مهما للم ااااالمني  ألهنم كانوا نصاااااارى ويعدون من أل اع دين مساوي  بينما يُعد  

ي ع يف أخدود وادي األردن(  الفرس من أل اع الدلنة الزرادشاااااااا ية وهي دلنة وثنية  وقد دارت املعركة يف املنط ة احمليطة ابل حر امليت  )
ابل حر وا  ي ة املثرية لاله مام لغري امل لمني واليت اك شفت مرخرا من خالل األقمار الصناعية وال أنولوايا ا ديثة  أن املنط ة احمليطة  
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ال رن ال اااااابع  حي  ن لأن امليت هي األقل ارلفاعا عل: األرء  وهذه معقزة قرآنية  فلم لأن هذه ا  ي ة معروفة أو م وقعة هلم يف  
من ا خالع  إهلياً  األقمار الصناعية وال أنولوايا ا ديثة م احة يف هذا الوقت  ال ف ري املمأن الوحيد هو أن النيب سمد قد لل : وحياً 

 إبعقازتسنوات من نزول الوحي هبذه اآللت  حت ع وعد ا ابن صار الرومان يف ال رآن   7الأون وم دع   وبعد حوايل 
 وقد س ع ال رآن الأرمي نورية ن  ية ال اريخ أيواً يف لدوين األحداي يف لوج سفوظت 

 

نَساٍن أَلَْاْمُهَاُه َطائَِرُه ِِف ُعنُِقهِ  " 
ِ
رُِج ََلُ يَْوَم إلِْقيَاَمِة ِكتَاًَب يَلْقَاُه َمنُشوًرإ  َوُكَّ إ  .  48ِبنَْفِسَك إلَْيْوَم عَلَْيَك َحِسيبًا "   إقَْرأْ ِكتَابََك كَفَىٰ (  13) َوُُنْ

 قال: كيف لنورون ملفهوم ال نوير؟ 
ن قلت ل : ي وم املفهوم اإلسااااااالمي لل نوير عل: قاعدة راساااااا ة من اإلميان والعلم  واليت جتمع بني لنوير الع ل وبني لنوير ال لب  ابإلميا

 ابب أوال  وابلعلم الذي ال ينفصل عن اإلميانت 
مت ن ل مفهوم ال نوير األورويب للمق معات اإلسااااااااااااالمية كغريها من املفاهيم الغربية األخرى  وال نوير ابملفهوم اإلسااااااااااااالمي ال يع مد وقد  

أري  عل: الع ل اجملرد  ري امله دي بنور اإلميان  وابل در نف اااااااااا  ال ينفع املرو إميان  إن ن ي اااااااااا  دم ما وه   ا من نعمة الع ل  يف ال ف
 ر وال أمل ولصريف األمور عل: الوا  الذي حي ع املصلحة العامة اليت لنفع الناس و أ  يف األرءت وال دب

ل د قام امل ااااااااالمون يف ال رون الوساااااااااط: املولمة إبعادة نور ا واااااااااارة واملدنية الذي كان قد انطفأ يف ليع بالد الغرب والشااااااااارق حىت 
 ال  طنطينيةت

ية  وهو وضاع  اإلن اان فعل ط يعي عل: اجلربوت اليت مارسا   ال الطات الأن اية ضاد الع ل واإلرادة إن حركة ال نوير يف أورواب كانت رد
 ن لعرف  ا وارة اإلسالميةت

 

ََل إلنُّوِر ۖ 
ِ
اِت إ لُمََ َن إلظُّ م م ِ ِرُْجُ يَن أ َمُهُوإ ُُيْ ِ ُ َوِلُّ إَّلَّ ََّ ينَ   "إ ِ اُؤُهُُ   كَفَُروإ   َوإَّلَّ اغُوُت   أَْوِليََ رُِجوَ ُم   إلَطَّ نَ   ُُيْ ََل   إلنُّورِ   م ِ

ِ
اِت   إ لُمََ كَ      إلظُّ ئَِ ََٰ َ اُب   أُول َ َّاِر ۖ  أَحصَْ ا  ُُهْ   إلَن ونَ   ِفْيََ ادِلُ   خََ

"49 . 

من الولمات  وللك هي اهلداية الرابنية لإلن اااااان    اإلن اااااان  وابل أمل يف هذه اآللت ال رآنية جند أن اإلرادة اإلهلية هي اليت ل ور إخراج
الذي  را  ا سااا حان  من ظلمات اجلهل والشااارك واخلرافة إر نور اإلميان والعلم واملعرفة ا ع   اإلن اااان اليت ال ل م إال إبذن ا  ألن

 هو إن ان منور الع ل وال صرية والوادانت 
 وكما أن ا لعار قد أشار إر ال رآن الأرمي ابلنورت 

 

ِبنٌي" ِ نُوٌر َوِكتَاٌب مُّ ََّ َن إ  .50".....قَْد َجاَءُُك م ِ

 آن الأرمي وال وراة واإلجنيال الغري سرفاة أنزهلاا ا لعاار عل: رساااااااااااااالا  لي راوا النااس من الولماات ار النور  وباذلاك اعال ا اهلاداياةوال ر 
 مرل طة ابلنورت  

 

نَّ أَ َالْنَا إلتَّْوَرإَة ِفْيَا ُهًد  َونُوٌر...." 
ِ
 .51"إ
 

َما بنَْيَ يََديِْه ِمَن إلتَّْوَرإِة َوُهًد  َوَمْوِعَظًة ل ِلُْمتَِّقنَي"  ".....َوأ تَيُْهَاهُ  قًا ل ِ ِ جِنيَل ِفيِه ُهًد  َونُوٌر َوُمَصد 
ِ
 . 52إًْل
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 وينري حيال  إال إبذن من ات اإلن ان قلب يويئوال هداية بال نور من ا  وال نور  
 

ْرِض   َماَوإِت َوإْْلَ ُ نُوُر إلسَّ ََّ  . 53...."   "إ

وهنا نالح  أن النور  يت يف ال رآن مفردا يف كل ا االت  بينما أتل: الولمات لعاً  ويف هذا من هي الدقة يف وصاااااااااااف هذه األحوال  
 ت  54
 
 

 والذين جاهدوا فينا لنهدينهم ُسبلنا: 
خالل مشااااااااارك   يف م اااااااااب ة دولية يف  -أمريأا اجلنوبية أذكر أن ااولد مأاملة من زمالو يل يف يوم إاازيت  إلخ اري أن مالكماً من 

أراد أن ي عرف عل: اإلسااااااااااالم  وهو  ري م فر، إال يف يوم اجلمعة وال ي ألم اإلجنليزية أبداً  ويريدون من ي حدي اإلساااااااااا انية   -املالكمة
 للحوار مع ت

يوم اجلمعة وقابلناه يف م ه: قريب  برف ة وفد من   اس شرت زواي  وقال: أننا ن  طيع م ابل   سولً يف مأاٍن عام  وفعال خرانا
 النادي امل  ويف ل   وكان قد أعلن إسالم  يف هناية الل اوت 

 سألد الشاب من ضمن ما سأل:  
 هل يواد يف اإلسالم قدي ني؟ 

 قلت ل : الت 
 قال: إذاً لي  لديأم أانس صا ني؟ أال ل دسون صحابة الرسول سمد؟ 

حبذو الصا ني وصحابة الرسول وحن هم وحناول أن نأون صا ني مثلهم  ونع د ا وحده كما فعلوا هم  ولأن ال  قلت ل : حنن حنذو 
 ن دسهم وال جنعل منهم وسيطاً بيننا وبني ات 

أن أخلعها؟  قال: أان مثالً أمحل قالدة عليها جنمة داوود ألند أُدعي ديفيد  فهل إذا أسلمت علي    
النيب داوود علي  ال الم من أن ياو ا املأرمني يف ال رآن كغريه من األن ياو  وقد برأهم ا يف ال رآن الأرمي من كل قلت ل : بدايًة  

لوقات ا ُل  ِاح ا مع  ال هم اليت ن  ت إليهم من حتريفات يف ك ب العهد ال دمي واجلديدت وقد ذكر ال رآن الأرمي لنا كيف كانت خم
  ت داوود جلمال صول

 

ِب   ِجبَالُ   َيَ   "َولَقَْد أ تَيُْهَا َدإُووَد ِمُهَّا فَْضًَل ۖ  ِ َّا   ْْيَ ۖ َوإلطَّ  َمَعهُ   أَو   . 55" إلَْحِديدَ   َلَُ   َوأَلَن

 فامل لم لي  لدي  مشألة مع أن ياو ا  ولأن املشألة مع الذين حرفوا دين ا  واعلوا من هذه النقمة رمزاً سياسياًت  
 قال: ما الفرق بني الشيعة وال نةت

ا وحده بال   قلت ل : سمدا ن يأن سنياً وال شيعياً ولأن كان حنيفاً م لماً  وامل يح ن يأن كاثوليأياً وال  ريها  كالمها ع د
 وسيط  فلم يع د امل يح نف   ون يع د أم   ون ي وسل سمد بنف   وال اببن   وال بزواهات  
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وعندما أشاع قوم يف املدينة املنورة أن الشم  انأ فت ملوت إبراهيم ابن النيب  خطب هبم النيب صل: ا علي  وسلم وقال ع ارة 
  ىن خرافات ال حُتص: عن ك وف الشم  حىت يومنا هذات ف ال بأل وضوج وبيان يف  ُلأ ب مباو الذهب  وهي رسالة لأل من ي
 صحراو ش   اجلزيرة ق ل أربعة عشر قرانً:  

َل ِقكر هللا قإ رأأيُُت قَْل، فافَاعوإ إإ
ِ
مَس وإلقََمر أ يتاِن ِمن أ َيِت هللا، ًل ُُيَسفاِن مِلوِت أأحْد وًل حِلياته، فا نَّ إلشَّ َلة""إإ  .56 وإلصَّ

وظهور فرق كثرية ب  ب مشاكل سياسية أو  ريها وارد  وال عالقة ل  ابلدين  ويف كل األحوال فإن كلمة "ُسن ة" لعد ال اع منهج  
 الرسول حبذافريه  ولعد كلمة "شيعة" فرقة من الناس  انش وا عن النهج الذي ين هق  عامة امل لمنيت 

 

نَّ 
ِ
ينَ  "إ ِ قُوإ  إَّلَّ ُ  ِديَْنُمْ  فَرَّ َيًعا  وإ َوََكن ءٍ  ِِف  ِمْْنُمْ  لَْستَ  ش ِ  . 57"  ََشْ

 
 

 ومن أحسن من اَّللَّ ُحكما لقوم يُوقنون: 
 

 سأل الشاب م  طردام: وما معىن اجلهاد؟ 
قلت ل : اجلهاد يعد جماهدة النف  يف الأف عن املعاصاااااااااااااي  اهاد األم يف محلها ب حمل آالم ا مل  اا هاد الطالب يف دراسااااااااااااا    

 املُدافع عن مال  وعرض  ودين   حىت املثابرة عل: الع ادات مثل الصوم والصالة عل: وق ها لع رب نوعاً من أنواع اجلهادتاهاد  
ال    واإلسالم ي در ا ياة  فال جيوز م اللة امل اِلمني واملمدنيني كما جيب محاية املم لأات واألطفال والن او حىت يف أثناو ا روب  كما

 و ال مثيل يف ال  ل: فهي لي ت من أخالق اإلسالمت جيوز ال شوي  أ
 

وُُهْ  ن ِدََيِرُُكْ أَن ترََبُّ رُِجوُُك ِم  يِن َولَْم ُُيْ اتِلُوُُكْ ِِف إدِل  يَن لَْم يُقَ ِ ََُه َعِن إَّلَّ َـّ مْ "ًلَّ يَْْنَاُُكُ إلل لَْْيِ
ِ
نَّ    َوتُْقِسُطوإ إ

ِ
بُّ إلُْمْقِسِطنيَ   إ َََه حُيِ َـّ يَن قَاتَلُوُُكْ ِِف  (٨ )إلل ِ ََُه َعِن إَّلَّ َـّ ََّما يَْْنَاُُكُ إلل ن

ِ
  إ

َّْوُُهْ  ْخَرإِجُكْ أَن تََول
ِ
ٰ إ ََ ن ِدََيِرُُكْ َوَظاَهُروإ عَ يِن َوأَْخَرُجوُُك ِم  اِلُمونَ   إدِل  ئَِك ُُهُ إلظَّ ـٰ َ َّهُْم فَأُول  . 58" َوَمن يَتََول

 

ْرِض فَ "ِمنْ  اٍد ِِف إْْلَ َََ ا ِبغَْْيِ نَْفٍس أَْو فَسَََ ًََ َُّه َمن قََتََل نَْفسَََ إئِيَل أَن رْسَ
ِ
ٰ بَِِن إ ََ َِلَ كَتَبَُْهَا عَ َّاَس   أَْجِل َقَٰ ا إلَن ا أَْحيََ َّمََ اَها فَََكَن ا َوَمْن أَْحيََ يعًَ َّاَس ََجِ ا قََتََل إلَن َّمََ ا ََكَن يعًَ   َولَقَدْ  ََجِ

ْرِض لَُمْْسِفُوَن" َجاَءْْتُْم ُرُسلُنَا َِبلْبَ  َِلَ ِِف إْْلَ ْْنُم بَْعَد َقَٰ نَّ كَثًِْيإ ِم 
ِ
 .59ِي ُهَاِت ُثَّ إ

 

  ري امل لم هو واحد من أربعة:  إن
 ي األمانتوهو الذي أُعطِ   م  أمنون:

ِ ُثَّ "  َ َم إ تََجاَرَك فَأَِجْرُه َحَّتَّ يَْسَمَع لََكَ َن إلُْمْ ِِكنَي إس ْ ْن أََحٌد م ِ
ِ
ُْم قَْوٌم ًلَّ يَْعلَُموَن"َوإ بِْلْغُه َمأَْمُهَُه َقَِلَ ِبأَ َّ  . 60أَ

 وهم الذين عاهدهم امل لمون عل: لرك ال  الت   معاهدون:
والذمة هي العهد  ع د الذمة بني امل ااالمني وأهل الذمة بشااارأب أن ي ذلوا اجلزية م ابل محاي هم ورعاي هم  ومثلها كمثل الواااري ة   ذميون:

 اليت يدفعها املاليني يف يومنا هذا م ابل رعاية الدولة لشروهنمت  

ِ َوًَل َِبلَْيْوِم إْل ِخِر وَ  "   َ يَن ًَل يُْؤِمُهُوَن َِب ِ ُ قَاتِلُوْإ إَّلَّ ٰ ي يَن أُوتُوْإ إلِْكتَاَب َحَّتَّ ِ ِ ِمَن إَّلَّ ُ َوَرُسوَُلُ َوًَل يَِدينُوَن ِديَن إلَْح    َ َم إ ُِموَن َما َحرَّ ْعُطوإ إلِْجْايََة َعن يٍَد َوُُهْ  ًَل حُيَر 

 . 61 َصاِغُروَن" 
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 : أمانت وهم الذين قال ا لعار فيهمأعلن ال  ال ضد امل لمني  فهرالو ال عهد هلم وال ذمة وال  وهم من ساربون:
 

َ ِبَما يَْعَملُو   َ نَّ إ
ِ
ِن إ ََتَْوْإ فَا

ِ
َِ  فَا يُن َُكُُّه  ِ   . 62َن بَِصٌْي""َوقَاتِلُوُُهْ َحَّتَّ ًَل تَُكوَن ِفتْنٌَة َويَُكوَن إدل 

 

ابل  ال وهناك فرق ك ري بينهما  فال  ال هنا مبعىن املوااهة  وفئة احملاربون هي من علينا م الل ها ف ط  ون  مر ا ابل  ل ولأن 
 اب رب للدفاع عن النف   وهذا ما لنص علي  كل ال وانني الوضعيةت 

 

يَن يُقَاتِلُو َُكْ َوًَل  ِ ِه إَّلَّ َـّ نَّ  تَْعتَُدوإ "َوقَاتِلُوإ ِِف َسِبيِل إلل
ِ
بُّ إلُْمْعتَِديَن"   إ َه ًَل حُيِ َـّ  .  63إلل

 

 ألي ت كلمة كافر حت ري للطرف اآلخر؟قال: 
قلت ل : أال أُع رب كافرة ابلن  ة للنصراج ألند ال أؤمن بع يدة ال ثلي ؟ كلمة كفر لعد إنأار ا ع  وا ع ابلن  ة يل كم لمة هو  

 ال وحيد  وابلن  ة للنصراج هو ال ثلي ت
 

 العني يف اإلسالم؟ قال: وملاذا يُأافمأ من ي وم ابلعمليات االن حارية اب ور 
إنا  من  ري املنط ي أن  مر واهاب ا يااة من املوهوب إليا  أن يزه هاا  ويزهع حيااة آخرين دون ذناب وهو ال اائال "وال ل  لوا    قلات لا :

دون ان هاك للحرمات أو اإلقدام  أنف اااااأم"  و ريها من اآللت الىت لنه: عن ق ل النف  إال بواود مربر كال صااااااص أو دفع العدوان 
عل: املوت ولعريض النف  لل هلأة  خلدمة مصاااااااااال لاعات ال عالقة هلا ابلدين أو مب اصااااااااده  ول  عد عن مساحة وأخالق هذا الدين 

رأت وال أذن وال جيب أن يُ ىن نعيم اجلنة عل: للك النورة الواااااااااااااي ة اب صاااااااااااااول عل: ا ور العني ف ط  فاجلنة فيها ما ال عني  العويمت 
 مسعت وال خطر عل: قلب بشرت

  

إن معاانة الشاااا اب اليوم من الوروف االق صااااادية وعدم امل درة عل: حتصاااايل األمور املادية الىت لعين  عل: الزواج  جتعلهم فري ااااة سااااهلة  
للمرواني هلذه األعمال املشاينة  وخصاوصااً املدمنني منهم والذين يعانون من اضاطراابت نف ايةت ولو صادق املرواون ل لك الفأرة لأان  

 ؤا أبنف هم  ق ل أن يرسلوا الش اب هلذه املهمةت األور أن ي د
 اخلالصة:

 
 

 الشاارعن اا ن ج  ا ساا ع أن  ال ل دم وال علم ح ي ي إال ابإلسااالم  يف نطاق الفهم الواعي لدور الدين يف حيالنا  واملوازنة بني ضاارورات  
وحده أن ي اااعد الذين اع مدوا  عن قاعدة من قواعد الدين  أو عن أيٍا من ثواب  ت والع ل ن ي اا طع ال نازل وبني م طل ات ا ياة دون

علياا  إر معرفااة ا  ي ااة كاااملااًة  باال أدى ار احنرافهم ألناا  ازو ال ي قزأ من ح ي ااة ال لأ ماال إال أبمور أخرى  وكااذلااك أخطااأ الااذين 
وحده  ومن هنا ااو اك مال النورية اإلسااااااااااالمية للمعرفة  اامعة بني الع ل وال لب     جتاهلوا الع ل وحبثوا عن املعرفة من خالل ا دس

 وبني عان الغيب والشهادةت
 

ول د عر ف ال رآن الناس خبال هم بأالم ال جيدون  يف ك ب الفل افة وال ك ب الدلانت األخرى  ويف إرشاادهم إر الطريع اليت جيب أن 
خلُلع الذي ين غي أن ي ااالأوه يف معاملة بعواااهم ل عض  ويف إرشاااادهم ار ما ي ااامو بروحهم  وهنيهم عماا  يع دوا هبا هذا اخلالع  وإر ا

حيط من قدرهم  وزودهم مبنهج حياة م أامل من االع  ادات والع ادات واألخالق  إر النوام االا ماعي فرداً وأساااااااااااااارة وجم معاً  وإر 
 .زنة لُليب امل طل ات الع لية  وا ااات اجل دية  والروحيةالعالقات مع  ري امل لمني  وذلك بطري ة م وا
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َِلَ يُُِتُّ ِنْعَمتَُه عَلَْيُكْ لََعلَُّكْ تُْسِلُموَن" " َذَٰ  .64...كَ
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