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بسم هللا الرحمن الرحيم
مقدمة
الحمددد ح حمدددا كثيددرا طيب دا مبارك دا في د م مددلس السددمماءم ألمددلس ا ر

م

ألملس ما بينهمام ألملس ما شاس ربنا من شيس بعد.
ألالصدددالا ألالسدددالم أددده مدددن رسدددأ هللا رحمدددة لأعدددالمين أل ا دددا لأندددا
جمعينم بشيرا ألنذ رام أل ا يا إله هللا بإذن ألسراجا منيرا.
سيدنا ألإمامنا ألحبيبنا محمدم أل أه آل ألصحب ألمن

ا بد مت م ألا تدد

بسنت إله مم الد ن.
ما بعد:
ففي ألاخر التسعيناء من القرن الرابع شر الهجريم أل ألاخدر السدبعيناء
مدن القدرن العشدر ن المديال يم ادام اتحدا اللأبدة المسدأمين فدي مر دا ألكنددا
مؤتمر م السنميم الذي تعم ألا ن شاركهم في لعدا سنماءم ألل ن لدم تم دن
من السفر إليهم ذلك العامم فلأبما إلي ن سجل لهم كأمة تسمعم سا م بها من
بعيد في ذا الأقاسم الذي كان محمره أل نمان « :لماذا اإلسالم؟» ألادد سدر هللا
تسددجيل ددذه ال أمددة ألإرسددالها إلدديهم فددي شددر بم ألاددد تف ددل بع د

اإلخددما

فأفرغها أه المرق لتقر م ألنشرء في حدد مجأدداء الممسدم الثقدافي لجامعدة
الر «ثمار الف ر».
أل ا ي م تبة أل ب تنشر ا من جد دم تمسيعا لدائرا االنتفدا بهدام أل سده
ن تتبعهددا إن شدداس هللا محا ددراء خددر

لقيددف فددي الددار شددتهم ألمناسددباء

2

لماذا اإلسالم

مختأفةم ألمم م اء متنم دةم ألل نهدا كأهدا تددألر حدم «اإلسدالم» أل متد
ألصحمت ألما تعاني من ألاسم ألما مصد
دأل ام من ألما تسيس ب

لهدا مدن ألاسم ألمدا دا لهدا مدن

ي لنفسها.

إِ ۡ
لدحَ َم َ د
ألال ادم ندا إال مددا االد نبددي هللا شدعي :مددن ابدل{ :إِ ۡن أ ُ ِريد ُ إِ ٱ ۡ ِ
إست َ َ
ۡ
ط ۡع ُۚ ُ
ٱلل َعحَ ۡي ِه ت َ َو ٱك ۡح ُت َوإِلَ ۡي ِه أُنِيبُ } [ م .]88 :
ت َو َ ت َ ۡوفِي ِق ٓي إِ ٱ ِب ٱ ُۚ ِ

الفقير إله رب
مس القر األي

لماذا اإلسالم
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لماذا اإلسالم؟
الحمد ح الذي بنعمت تتم الصالحاءم ألالذي دانا لهذا ألما كنا لنهتدي لدمال
ن دانا هللام ألالصالا ألالسالم أده المبعدمر رحمدة لأعدالمينم سديدنا محمددم
أل أه آل ألصحب م ألمدن

دا بد متد ألا تدد بسدنت ألجا دد جهدا ه إلده دمم

الد ن .ربنا آتنا من لدنك رحمة أل يس لنا من مرنا رشددام ربندا ال تدقل اأمبندا
بعد إذ د تنا أل  :لنا من لدنك رحمة إنك نف الم ابم الأهم أمنا مدا نفعندام
ألانفعنا بما أمتنام ألز ندا أمدا .نحمددل الأهدم أده كدل حدا م ألنعدمذ بدك مدن
حا

ل النار.
أل حيددي م هددا ا خددما ا حبدداب نددال فددي مر ددا الشددماليةم فددي المال دداء

المتحدا ألكندام حيي م من نام مدن الشدرق اإلسدالميم مدن بدال العدرب ألمدن
فاف الخأدي،م بعثهدا إلدي م تحيدة مدن ندد هللا مباركدة طيبدةم تحيدة اإلسدالمم
ألتحية اإلسالم السالمم فالسالم أدي م ألرحمدة هللا ألبركاتد  .ألكدم كندف أل ن
كددمن بيددن م بجسددمي كمددا ن دا بيددن م ألمع ددم بقأبدديم كددم كنددف أل ن ر تأددك
المجمه المشراة بنمر اإل مانم ألالتي رفف كثيرا منهدا مدن ابدل فأحببتهدا فدي
هللا ألحم ألكم كنف أل ن كمن بين م ذه ا دام المباركدة التدي تجتمعدمن فيهدا
مددن نددا ألمددن نددالم مددن ااصددي تأددك المال دداءم شددراها ألغربهددا ألشددمالها
ألجنمبهام لتأتقما أده كأمدة هللا تبدارل ألتعدالهم أل أده طا تد م أل أده نصدرا
مت م فأبشرألا ها ا خما فدإن م مدا جتمعدتم إال حم ألإذا صدحف نيدت م ف دل
خلدمات م ألكددل مددا نفقددتم مدن نفقددة ددم فددي سدبيل هللام أل ددم محسددمب ل ددم فددي
ميقان حسنات م ند هللا ق ألجلم ألصدق هللا العظديم إذ قدم فدي سدأف م مدن
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يدَٗ َو َ يَ ۡق َ
دب لَمُد ۡ
طعُدونَ َوا ِديًد إِ ٱ كُتِ َ
يَٗ َو َ َكِِ َ
المجا د نَ { :و َ يُن ِفقُدونَ نَفَقَد لَد ِِ َ
ِليَ ۡج ِزيَ ُم ُ ٱ
سنَ َ َك نُواْ يَ ۡع َمحُونَ } [التمبة.]121 :
إللُ أ َ ۡح َ

إن المم دددم الدددذي خترتمدددمه لي دددمن محدددمر محا دددرات م ألمنااشدددات م
ألندألات م م اإلجابة أه ذا السؤا ال بير :لماذا اإلسالم؟ لماذا ندد م الندا
ألند م نفسنا إله اإلسالم؟ ند م اآلخدر ن ليددخأما فدي اإلسدالمم فيخرجدما بد
من الظأماء إله النمرم أل هتدألا بد إلده الصدراط المسدتقيمم لمداذا ندد م الددنيا
كأهددا إلدده اإلسددالم؟ لتخددرت مددن حيرتهددا ألاأقهددا أل ددذابها .أللمدداذا نددد م نفسددنا
ا إله اإلسالم؟
ند م اآلخر ن إله اإلسالم؛ ند ألحدده مدنه ،هللا دق ألجدل الدذي هتددألن
ب م أل سعدألن ب م ألليس ذا مم م حد ثي إلي م اآلنم ألإنما حد ثي م دن
الشددا الثدداني :لمدداذا نددد م نفسددنا نحددن المسددأمين إلدده اإلسددالم؟ ألكي د

ددد ه

المسأم إله اإلسالم؟
نددد م نفسددنا إلدده اإلسددالم؛ ننددا فددي المااددع نددد ي اإلسددالم ألال نلبق د ألال
نأتقم في حياتنام ألال نحيا الحياا اإلسالمية التي را ا هللا تعاله لنا.
ن اإلسالم في تشر عاتنا؟ ن اإلسالم في تربيتنا؟ ن اإلسالم فدي ثقافتندا؟
ن اإلسالم فدي إ المندا؟ دن اإلسدالم فدي سدأمكنا الفدر ي ألاالجتمدا ي؟ دن
اإلسالم في تقاليدنا االجتما ية؟ ن اإلسالم في مؤسساتنا كأها؟
إننا نعيش أه امش اإلسدالمم أللدذلك جد :ن نعدم إلده اإلسدالمم جد:
ن نعم إله اإلسالم لنعيش مسأمين حقا بهذا الدد نم لتدتم بد النعمدة أيندا كمدا
عحَ ۡدي ُ ۡ نِ ۡع َمتِددي َو َر ِ د ُ
دت لَ ُد ۡ دِيدنَ ُ ۡ َوأ َ ۡت َم ۡمد ُ
را هللا تعداله لنددا { ۡإليَد ۡدو َ أ َ ۡك َم ۡحد ُ
دت َ
ديت لَ ُد ُ
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إِ ۡسحَ َ دِين} [المائدا.]3 :
ِۡ
نحن ند م إله اإلسالمم إله العمل باإلسالمم إله العدم ا إلده اإلسدالمم إلده
استئناف حياا إسالمية حقيقيةم حياا إسالمية مت امأةم تمجههدا قيددا اإلسدالمم
ألتح مها شر عة اإلسالمم ألت بلها خالق اإلسالم.
ألنحددن نر ددد ددذه الحيدداا اإلسددالميةم نر ددد ن نحيددا فددي ح ددارا إسددالمية
مت امأةم تمجهها قيدا اإلسالمم ألتح مها شر عة اإلسدالمم ألت دبلها خدالق
اإلسالمم ألتحركها ألافع اإلسالمم ألمشا ر اإلسالمم ألتربب بدين بنائهدا امدة
خدددما اإلسدددالمم نحدددن نر دددد دددذه الحيددداا اإلسدددالميةم نر دددد ن نحيدددا ح دددارا
إسددالميةم تأددك الح ددارا الربانيددة ا خالايددة اإلنسددانية العالميددةم ددذا مددا نددد م
إلي .
لماذا ند م إله اإلسالم؟
ألل ن لماذا ند م إله اإلسالم؟ لماذا؟ ذا م السؤا ال بيدر الدذي ادام أيد
ذا المدؤتمرم لمداذا اإلسدالم؟ لمداذا العدم ا إلده اإلسدالم؟ ندا نجيد :أده دذا
السؤا من منلأقاء ثالثة:
 -1منلأا إ ماني قائدي.
 -2ألمنلأا تار خي.
 -3ألمنلأا ألااعي.
فدأي منلدا ح مندداه حدتم أينددا العدم ا إلدده اإلسدالمم سددماس ح مندا منلددا
اإل مانم م ح منا منلا التار خم م ح منا منلا المااع.
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 -1منلا اإل مان فر
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أينا العم ا إله اإلسالم:

فإذا نظرندا إلده منلدا اإل مدانم نجدد نندا ال م دن ن ن دمن مدؤمنين إذا لدم
نعش باإلسدالم أللإسدالمم ألإذا لدم صدبإل اإلسدالم منهاجدا لحياتندام أللدم صدبإل
القرآن ستمرا لمجتمعاتنام أللم ح دم شدر اإلسدالم فدي كدل شدئمننام ال إ مدان
بغير ذام مقت ه اإل مانم ألمقت ه التقامنا بال إل إال هللا محمد رسدم هللام
مقت دده ددذا ن نح ددم اإلسددالم ألنعددم إليد ألنلبقد كأ د م ددل م ددن ن مجددد
إ مان ألال مجد احت ام إله ما شر هللا ألرسمل ؟ القرآن نفدي دذا بصدراحةم
ىدده ٱ
هللا تعدداله قددم َ { :و َ د َك د نَ ِل ُم د ۡ ِ ن َو َ ُ ۡ ِ نَ د إ إِاَا ضَ َ
إللُ َو َرسُددولُ ٓۡهُ أ َ ۡ د ًدَا أَن
َي ُونَ لَ ُم ُ ۡإل ِخ َي ََُٗ ِ ۡن أ َ ۡ َِ ِه } [ا حقاب.]36 :

ليس لك خيار بعد ن آمنفم ليس لك ن تقم  :ابل أل رف

م بحسدبك ن

تعأم ن ذا ا مر أل ذا النهي جاس ن هللا ألرسمل م فال سدعك إال ن تقدم :
ددم ۡعنَ َوأ َ َ
دديَ} [البقدددرا .]285 :دددذا دددم شدددأن
ۡ ۡعنَددد ر اُ ۡف ََانَددداَ َربٱنَددد َوإِلَ ۡيددداَ ۡإل َم ِ د ُ
سد ِ
{ َ
إلل َو َرسُدو ِل ِهۦ
المؤمنين كما اا هللا تعاله{ :إِنٱ َم َك نَ ضَ ۡو َل ۡإل ُم ۡ ِ نِينَ إِاَا دُعُ ٓدواْ إِلَده ٱ ِ
س ِم ۡعنَ َوأ َ َۡ ۡعنَ ُۚ َوأُوْ لَٓئِاَ هُ ُ ۡإل ُم ۡف ِححُونَ } [النمر.]51 :
ِليَ ۡح ُ َ بَ ۡينَ ُم ۡ أَن يَقُولُواْ َ

أل ذا بخدالف المندافقين نهدم تدر ألنم حياندا قملدمن :سدمعنا أل طعندا إذا
كان في ا مر مصدأحة لهدم ألإال رف دمهم أللديس دذا مدن اإل مدان فدي شديسم
ندز َل ِإ َل ۡيداَ َو َ د ٓ
قم القرآن ال ر م{ :أَلَ ۡ ت َ ََ ِإلَه إلٱ ِذينَ َي ۡزعُ ُمدونَ أَنٱمُد ۡ َاا َ نُدواْ ِب َمد ٓ أ ُ ِ
أ ُ ِنز َل ِ ن ضَ ِۡ ِحاَ ي َُِيد ُونَ أَن يَتَحَد َك ُم ٓواْ إِلَده ٱ
َ َوضَد ۡ أ ُ ِ ُدَ ٓواْ أَن يَ ۡ فُ ُدَواْ بِد رِۦه َوي َُِيد ُ
إلطُِدو ِ
شد ۡدي َ
إل ٱ
ط ُن أَن ي ُِى دحٱ ُم ۡ َددحَ ا ََل بَ ِعي د اَ 60وإِاَا ضِيدد َ لَ ُم د ۡ تَعَدد لَ ۡواْ إِلَدده َ دد ٓ أَند َدز َل ٱ
إللُ َوإِلَدده
إلَٱ سُو ِل َرأ َ ۡيتَ ۡإل ُمنَ ِف ِقينَ يَ ُ ُّونَ عَناَ ُ
ل ُودا} [النساس60 :م .]61
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فالصدأل

ما ندق هللا ألالصددأل
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مدا ح دم بد رسدم هللا صدأه هللا أيد

ألسأم م نفاقم سماس كان ذا صدأل ا من حاكم أل مح دممم مقت ده اإل مدان
ن ترجع إله ح م هللا ألرسمل ألإال انتفه نك اإل مانم اسم هللا أه ذلك في
ارآن اسما مؤكدام فخاط :رسمل بقمل { :فَ ََل َو َر ِبداَ َ يُ ۡ ِ نُدونَ َحتٱده يُ َح ِ ُمدو َ
سد ِدم ۡ ح َََ د ِ ٱم د ضَ َ
سد ِدح ُمواْ ت َ ۡس د ِحيم }
فِي َم د َ
دي أَنفُ ِ
ىد ۡديتَ َويُ َ
ج دج َََ بَ ۡي دنَ ُم ۡ ا ُد ٱ َ يَ ِج د ُواْ فِد ٓ

[النساس.]65 :
ذا م مقت ه اإل مانم أللهذا ظأدف ا مدة اإلسدالمية ثالثدة شدر ارندا ال
تعددرف شددر عة غيددر شددر عة ربهددام كددان القددرآن سددتمر ام ألكانددف الشددر عة
اإلسالمية اانمنها الذي تحت م إليد م ألإليد تأجدأ فدي الفتدم ألالق داس ألفدي كدل
شيسم كان نال تقصيرم كان نال انحرافم كدان ندال سدمس الفهدم لشدر عة
اإلسددالم ألسددمس فددي التلبيددا ح امهددام ألل ددن لددم ددن نددال تمددر
رفد

لهددام ال مأددك حددد ددذام شددد الندا

أيهددا أل

طغيانددا ألجبرألتددا مددا كددان مأددك إذا

ألألجد بح ددم هللا ألرسددمل إال ن سددمع أل ليددع ...الحجددات بددن مسد الثقفدديم
اللاغيددة المتجبددر المعددرألف الددذي كددان أخددذ بالظنددةم أل قتددل بالشددبهةم ددذا
الحجددات سددجن ممددا رجددال أللددم ددن ددم الجددانيم ألإنمددا جندده بع د
فجيس ب مام الحجات ألسأل
ر

اربائ د

ن مره ما الذي جاس بكم فقدا  :جنده جدان مدن

العشيرام من ا اارب فأخذء ب ألسجنف بد ال ن م فقا الحجات :إن

الشا ر قم :
نيدددددددا دددددددن يجندددددددي عحيدددددددا وض تع ى ال ح ح ِ ر الجدَ
ولدددددَ

دددددعشوا بدددددذنب عشددددديَٗ ونجدددد المقدددد رل لدددد حب الددددذنب

ي ن اإلنسان اد ؤخذ بذن :غيرهم

دذا قدم الشدا رم فقدا الرجدل :إذا

لماذا اإلسالم

8
كان الشا ر اد اا

ذا فإن هللا تعاله اا

أه لسان مس

إلل أَن نٱ ۡع ُش دذَ إِ ٱ َ ددن َو َ د ۡ نَ َ ت َعَنَ د ِعن د َ ُٓٓۡ إِنٱ د ٓ إِاا لٱ َ
ظ ِح ُمددونَ } [ مس د
ٱِ

المعنه الذي كده القرآن حدين ادا

سسس{ :ضَ َل َ عَ اَ

]79 :م أل ددذا ددم

َ { :و َ ت َ ِدز ُر َو ِاِ َرٗ ِو ِۡ َر أ ُ ۡش َدَى} [ا نعدام]164 :

المسئملية الفر ةم أللما سمع الحجات ذه اآل دة مدن الرجدل ادا  :خأدما سدبيأ م
صدق هللا ألكذب الشا ر!
دذا كدان النددا م أللدذلك مهمدا ايددل إن ا مدة اإلسدالمية اددد انحرفدفم فددإن
اإلسالم ظل سا

حياتهام أللم حدر انفصام ن شر عة اإلسدالم إال فدي دذا

العصددرم ددمم خددل الغددقأل االسددتعمار بددال المسددأمينم أل اددام لأنددا

منددا ،

ألامانين جد دا تح مهم ألتمجههم غير امانين ألمنا  ،اإلسدالمم مدا درف دذا
في ألاف اب؛ ن مقت ه اإل مان حتم أه ا مدة ن ترجدع إلده نهدام ألإلده
كتاب ربهام ألسنة نبيها محمد صأه هللا أي ألسأم .
ذا م منلا اإل مدانم ألإذا احت مندا إليد جد :ن نعدم إلده القدرآن ألإلده
السددنة ألإلدده اإلسددالم ح امددا ألمح ددممينم ألإال رمينددا بالنفدداق ألبددال فر ألبددالظأم
ألبالفسام ألالذي رمينا بذلك م القدرآن كمدا ادا هللا تعداله فدي سدمرا المائددا
في آ اء ثالرَ { :و َ ن لٱ ۡ يَ ۡح ُد ِب َمد ٓ أ َ َ
ندز َل ٱ
إللُ فَعُوْ لَٓئِداَ هُد ُ ۡإل َ ِف ُدَونَ } [المائددا]44 :م
إللُ فَعُوْ َلٓئِاَ هُ ُ ٱ
إلظ ِح ُمونَ } [المائدا]45 :م { َو َ ن لٱ ۡ يَ ۡح ُ ِب َمد ٓ
{ َو َ ن لٱ ۡ يَ ۡح ُ ِب َم ٓ أ َ َ
نز َل ٱ
أَ َ
نز َل ٱ
إللُ فَعُوْ لَٓئِاَ هُ ُ ۡإلفَ ِسقُونَ } [المائدا]47 :م ثالر آ اء ن الفرار منها؟
ولدددو كددد ن ر حددد واحددد ا تقيتددده ول ندددددده ر ددددددم وادددددد ن وا لدددددد

بع د

النددا

قملددمن :ددذه آ دداء نقلددف ف دي ددل ال تدداب أللددم تنددق فددي

المسأمينم ألنقم لهم :ذا صحيإلم ألل ن لفظها دامم ألالعبدرا بعمدمم الأفد ال
بخصمص السب.:
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ألإذا كان هللا تعاله اد ح دم أده دل ال تداب بدال فر أل بدالظأم أل بالفسدا؛
نهم لم ح مما التمراا أل اإلنجيل .فهل من من ترل القرآنم أللم ح دم بمدا
نق هللا في م ال إثما من ؤالس؟! ل القرآن نه من ذه ال ت :حته دمن
ترك ألالخرألت أي ألاإل را

ن ال في اإلثم من ترل الح م بالتمراا أل

اإلنجيل؟ ال.
ثم ل يدل هللا  -جدل شدأن  -ب يأدين أل دقن بميدقانين؟ اليهدم أل النصدار
إذا تركددما كتددابهم كددانما كفددرا ألظالمددا ألفسددااام ألالمسددأممن إذا تركددما كتددابهمم
ألاتخذأله ألراس دم ظهر دام مندمن معدافين مدن اإلثدم ألال فدر ألالفسدا ألالظأدمم
ال ...ثم ال.
إن د هللا ألاحدم ألميقان ألاحدم فمن ح دم بغيدر مدا ندق هللا لديس لد إال
ن رمه بال فر أل بدالظأم أل بالفسدام حسد :ممافد ممدا ندق هللا؛ دل تدرل
ذلك استحالال ألإن ارا ألاستخفافا بما نق هللا؟ ل م معترف بأن
م إن رف

اص ح؟

رف ا ملأقا الرجم إله ح دم هللام أل سدمي رجعيدة أل تخأفدا أل

غير ذلك؟ ال بد ن ح م أي بال فر أل بالظأم أل بالفسا.
منلددا اإل مددان حددتم أينددا الرجددم إلدده اإلسددالم كددل اإلسددالم أللدديس فددي
زاأل ة من القألا ام أل ركن من ا ركانم ألممدا نأسد

لد فدي صدرنا دذا ن

اإلسددالم اددد حصددر فددي الددبال اإلسددالمية ألفددي المجتمعدداء التددي تنتسدد :إلدده
اإلسالمم حصر في ركن من ا ركانم مثل :ركن الحد ث الد ني في اإلذا دةم
ألكثيرا ما من دذا الحدد ث فدي ألادف ميدفم ألالندا
ألكدذلك فددي التأيفق دمنم ألفددي الصددح بعد

فيد نيدام أل مشدغملمنم

صددفحة فددي دمم الجمعددةم ألفددي

المدرسة حصة الد نم ألفدي القدانمن ا حدما الشخصدية فقدبم مدا المعدامالء

لماذا اإلسالم
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االاتصا ة ألالتجار ة ألالمدنية ألالدستمر ة ألاإل ار ة ألالجنائيدةم كدل دذه نجدد
اإلسالم بعيدا نها ألمعقألال نها تماما.
زاأل ة صغيرا أخدد ا اإلسدالمم تصددامن بهدا أيد أل دم صداح :المأدك!
ألحته ذه القاأل ة حيانا تست ثر أي ! في بع

الدبال اسدت ثر أده اإلسدالم

ن ح م في ا حما الشخصيةم ر دألن ن نتق ما من

ذه البقيةم فيحرمدما

اللالقم أل حرمما تعد القألجاءم أل ذا ر دألن التسم ة بدين الدذكر ألا نثده
في الميرار!
حته المسدجد لدم تدرل لإسدالمم المنبدر لدم تدرل لإسدالمم ر دألند منبدرا
ممجها ال تقا في كأمة اإلسالمم بل ال أمدة التدي تر دد ا السدألة! ألمدن خدرت
أدده ذلددك فالم ددل ل د ثددم الم ددلم رم ده فددي السددجن أل فددي المعتقددل أل الاددي
مصيرا غير معأمم!
أل دذا لددم تدرل اإلسددالم حدرام أللددم تدرل ليمجد الحيداام ددرا لد ن أخددذ
جانبا ألاحدا من الحيداام ر ددألنها مسديحية خدر م ألالمسديحية م نهدا ن تقبدل
ن تح دددم بعددد

الحيددداا ألن الدددبع

م فمعدددرألف فيهدددا ن اإلنسدددان مشدددلمر

شلر ن:شددلر لأددد ن ألشددلر لأدأللددةم شددلر تمجه د ال نيسددةم ألشددلر تمجه د
الح ممةم شلر لرجل الد ن ألشلر لرجل السياسةمأل ذا ممجم في اإلنجيدلم
كمددا قملددمن :إن المس ديإل اددا لهددم :ددب مددا لقيصددر لقيصددر ألمددا ح ح! فددإذن
اإلنسان ألالحياا نصفان ألشلرانم شلر لقيصرم ألشلر هللا.
ألاإلسالم رف

ذا المنلا تمامام رف

اسمة الحياام ألاسدمة اإلنسدانم

فالحياا كأها حم ألاإلنسان كأ حم ألكل شيس في دذا المجدم حم فقيصدر ألمدا

لماذا اإلسالم
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لقيصر ح الماحد القهارم ألح ما في السمماء ألما فدي ألا ر
السمماء ألمدن فدي ا ر

م ألح مأدك السدمماء ألا ر

م ألح مدن فدي

م ألال قبدل اإلسدالم

ذا االنشلار بدا أل ذه الثنائيدة غيدر ممجدم ا فيد  .ندال إنسدان ألاحدد تمجهد
سألة ألاحدام ألايا ا ألاحدام أللم ت ن الخالفة اإلسدالمية سدألة زمنيدة بجانبهدا
سألة بابم ة أل رألحية خر م بل كانف سألة نية أل نيم ة معام ألحينما اددم
النبي صأه هللا أي ألسأم با ب ر ليؤم النا

في الصالا اا

مر ألمدن معد

من الصحابة :ر ي رسم هللا لد ننا فال نر اه لدنيانا؟ أل ذا لم دن النبدي
صأه هللا أي ألسأم رجل ن ألمع رجل نيام أل مأك أل اائد آخرم بل كدان
م النبي المبأغ ن هللام أل م القائد في الحربم ألالدرئيس لأدأللدةم ألالح دم فدي
الق اسم ألكذلك كان صحاب من بعدهم الخأفاس الراشددألنم مدا كدان ندال دذا
االنفصا المشئمم بين الد ن ألالدأللة.
اإلسددالم ددن أل أللددةم قيدددا ألشددر عةم أل بددا ا ألايددا ام مصددح ألسددي م
صالا ألجها م ال انشلار ألال انفصدامم دذا دم اإلسدالمم ال قبدل اإلسدالم بددا
تأك التجقئة بين مدا سدممه ندا ألمدا سدممه أللدةم كأد

دن فدي نظدر اإلسدالمم

ألكأ د شددر م الحيدداا نهددر ألاحددد ال تسددتليع ن تفصددل فيهددا شدديئا ددن شدديسم
السياسة مختألة باالاتصا م ألالسياسدة ألاالاتصدا متصدالن بالتربيدة ألالتعأديمم
ألبدداإل المم ألبددالف ر ألبالثقافددةم ألالحيدداا االجتما يددة متصددأة بالحيدداا الف ر ددةم
ألكأتا الحياتين متصأة بالحيداا االاتصدا ةم ألالجميدع متصدل بالحيداا السياسديةم
ذا الحياا كما فلر ا هللام ألكما عا شها أل عيشها النا .
أللذلك ال تقبدل ا دد ملمجياء ال بدر اسدمة الحيداام الشديم ية ألغير دا ال
تقبددل ن تقسددم الحيدداام تر ددد ن تح ددم الحيدداا كأهددام ال م ددن ن تددد التعأدديم
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لغير دام أل تدد الثقافدة أل الف در لسدما ام تر دد ن تأخدذ الحيداا مدن بابهدام مددن
لفها إله ئها.
ألكدددذلك اإلسدددالم ال قبدددل بددددا ن تدددرل جانبدددا ألن ن مجهددد أل ألن ن
ح م م ألإال كان إ ماندا بدبع

ال تداب ألكفراندا بدالبع

اآلخدرم كمدا ادا هللا

تعاله ممبخا لبني إسرائيل حينما مقاما الد ن مقادا أل جدقاسم ادا { :أَفَت ُ ۡ ِ نُدونَ
ب َوت َ ۡ فُ َُونَ ِب َِ ۡع ُۚ
ض فَ َم ََزآ ُا َ دن َي ۡف َعد ُ اَ ِلداَ ِ دن ُ ۡ ِإ ٱ ِش ۡدز ِفدي ۡإل َح َيدو ِٗ
ِب َِ ۡع ِ
ض ۡإل ِ ت َ ِ
ج ِ ۡإلعَذَا ِۗ ِ َو َ ٱ
إل ُّ ۡنيَ ر َويَ ۡو َ ۡإل ِقيَ َم ِ ي ََُدُّونَ إِلَ ٓه أ َ َ
إللُ بَِِ ِف إ َع ٱم ت َ ۡع َمحُونَ } [البقرا.]85 :

ذا م منلا اإل مانم منلا العقيدام إذا احت منا إليد حدتم أيندا ن نعدم
إله اإلسالم كأ م قيدا ألشر عةم با ا أل خالاام معدامالء ألنظامدام جد :ن
نعدم إلده اإلسدالم با تبداره مدنه ،الحيداا الدذي مجههدا كأهدا :البيدف ألالمسددجد
ألالمدرسددة ألالجامعددة ألالمح مددة ألالمقر ددة ألالمصددنع ألالشددار م ألكددل شددئمن
الحياا.
ثدم با تبدداره رسددالة تصددح :اإلنسددان ألتمجهد ألتشددر لد م مددن المهددد إلدده
الأحدم تشر لإنسان من ألاف ألال ت م بدل لد ح دام تتعأدا بدالجنين فدي بلدن
م م ل ح ام إلده ن مدمء اإلنسدانم فهندال ح دام الجندائقم ألبع دها ح دام
تتعأددا باإلنسددان بعددد ن مددمءم كي د
أل دددفن؟ ألكي د

غسددل؟ ألكي د

فددن؟ أل صددأي أي د ؟

ددتم ذلددك كأ د ؟ ألكي د تددمز تركت د ؟ ألتددؤ ي من د ؟ ألتنفددذ

ألصا اه؟ ح ام تتعأا باإلنسان في كل مراحل حيات ()1م فمنلدا اإل مدان حدتم
ـــ ــ ـ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ــ ـ ــــ ــــ ــ ـ ــــ ــــ ــــــ ــــ ـــــ

( )1انظدددر« :شددددمم اإلسددددالم بأنما دددد ألجمانبدددد المختأفددددة» :فصددددل الشددددمم فددددي كتابنددددا:
«الخصائص العامة لإسالم» ألكتاب «شمم اإلسالم» شرح ا صل ا أل من ا صم
العشر ن لإمام الشهيد حسن البنا.
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أينددا  -حتميددة نيددة إ مانيددة -ن نعددم إلدده اإلسددالمم كددل اإلسددالمم فددي جميددع
جمان :الحياام ألجميع طمار الحياا.
 -2منلا التار خ ؤ د منلا اإل مان:
فددإذا احت منددا إلدده المنلددا الثددانيم منلددا التددار خم إذا اسددتمحينا التددار خم
أللنقتصر أه تار خ متنا فقبم نجد ن ذا التار خ فر

أينا ن نعم إلده

اإلسددالمم فددنحن لددم ن ددن شدديئا إال باإلسددالمم إذا نظرنددا إلدده العددرب با تبددار م
صأ :ا مة اإلسالميةم أل صبة اإلسالمم فمن ر دهم انلأدا اإلسدالمم ألفدي
ر دهم تقددع المقدسدداء :م ددة ألالبيددف الحددرام أل قددع مسددجد الرسددم صددأه هللا
أي ألسأم ألالمسجد ا اصهم ألبأغة العرب نق القرآنم ألمنهم نفسدهم بعدث
محمد أي الصالا ألالسالم ألمنهم ظهدر ف دل جيدا البشدرم جيدل الصدحابة
الذي نشر اإلسالم في العالم.
فإذا نظرنا إله العدرب مداذا كدانما ابدل اإلسدالمم ألمداذا كدانما بعدد اإلسدالم؟
نجد نهم ابل اإلسالم لم منما شيئا مدذكمرام مداذا كاندف مدة العدرب؟ مدة لدم
ت ددن لهددا ح مددة الهندددم ألال صددنعة الصددينم ألال فأسددفة اليمنددانم ألال تشددر ع
الرألمددانم ألال مدنيددة الفددر  .مددة مبعثددرا ممقاددة إلدده ابائددلم أكددل بع ددها
بع ام مقاتها العصبية العميداسم نتصدر كدل ألاحدد لقبيأتد بدالحا أل بالباطدلم
إذا غ  :الرجدل -خصمصدا إذا كاندف لد م اندة فدي ابيأتد  -غ د :لد لد
سي م شرا آالف سي م مائة ل

سي م ال سألمن فيما غ :م ألكما ادا

شا ر م:
يسدددعلون أشددد ه حدددين ينددد بم

فددي الن اِ د َ عحدده د ض د ل بَه ن د

لماذا اإلسالم
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بحسدب ن نقدم  :إن القبيأدة الفالنيدة اددد تعددء أيد م فيهد :الجميدع لأقتددا م
ألتقمم حرب اد تلم

شراء السنين تف ا سباب ...اامف حدرب البسدم

بين ب ر ألتغأ :في الجا أية ربعين سنة من جل ناادةم ألاامدف حدرب احدس
ألالغبراس بين بس ألذبيان من جل فر ! صبية ابأيدة شدد دا

ديقة ا فدام

شعار الماحد منهم كما اا النبي صأه هللا أيد ألسدأم « :ان دَ أشد

ل لمد

أو ظحو دد »م دددذا شدددعار م ابدددل ن عدلدد النبدددي  -أيددد الصدددالا ألالسدددالم-
أل عليد مفهممددا آخددر فيقددم « :تن ددَٓ ل لم د ن بددعن تمنعدده ددن الظح د »()2م
ألل نهم ابل ذلدك كدانما أخدذألن ال أمدة أده ظا ر دا ابدل تعدد ل دذا المفهدمم
باإلسالم.
كان العرب مة مبعثرا
{هُ َو إلٱ ِذ بَعَ َ فِي إ ۡ ُ ِ يِنَ
َو ۡإل ِح ۡ َم َ َوإِن َك نُواْ ِ ن ضَ ِۡ

ائعةم كانما في

ال مبدينم كمدا ادا هللا تتدف:

دب
َرسُو ِ ۡن ُم ۡ يَ ۡتحُواْ َ
يم ۡ َويُعَ ِح ُم ُم ُ ۡإل ِ ت َ َ
عحَ ۡي ِم ۡ َاايَتِِۦه َوي َُز ِك ِ
ُ لَ ِفي َدحَ ُّ ِِدين} [الجمعدة]2 :م أل ي دال كبدر مدن

با ا ا صنامم ال عبة التي بنيف لأتمحيد كان فيها ألحملها ثدالر مائدة ألسدتمن
صنما! القبائل لها صنام ل ل ابيأةم بل لأفر م ألالبيف الماحد كدان فيد صدنم أل
كثر .كدان الشدخص إذا سدافر صدح :إلهد معد  .ألممدا ح ده مدن اللرائد
الم ح ة  -ألشر المصائ :ما
ألبع

حك -ن حد م كان حيانا أخدذ آلهد معد م

القبائل كانف تصنع آلهدة مدن العجدمام فدإذا فنده الدقا فدي السدفر غأبد

الجم م ماذا صدنع ألالمعددا ال تدرحم؟ فدال جدد إال إلهد م اإللد المصدنم مدن
العجمام فيستد ر إلي أل أكأ م حيانا فلر بثأث م أل تغذ بثأث م أل تعشه بالثأدث
اآلخر! آلهة تؤكل أل تهافف أيها الدذبابم كمدا شدار إلده ذلدك القدرآن ال در م:
ـــ ــ ـ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ــ ـ ــــ ــــ ــ ـ ــــ ــــ ــــــ ــــ ـــــ

( )2رألاه البخاري في «اإلكراه» حد ث (.)6952
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ُۚ
ُف ٱ
إلط لِبُ َو ۡإل َم ۡطحُو ُ } [الح.]73 :،
{ َوإِن يَ ۡسحُ ِۡ ُم ُ إلذُّبَ ُ ج َۡي ٱ يَ ۡستَن ِقذُوُٓ ِ ۡنهُ َ ع َ

قددم بددم رجدداس العلددار ي :كنددا إذا استحس دنا حجددرا بدددناهم فددإذا ألجدددنا
حجرا حسن من طرحنا ا أل أل بدنا الثانيم فإذا لم نجدد حجدرا جئندا بدبع
حثياء من التراب ألحأبنا أيها من شاا ثم صمرنا ا ألاتخذنا ا إلها.
ي مة ذه التي ألصل ا مر بها إله ذا الحد؟ فسد العقدل اإلنسدانيم فعبدد
ا حجددارم أل بددد آلهددة مددن الحأددم

أل مددن العجددما ثددم أكأهددا! ألفسددد القأدد:

اإلنساني إله حد ن اإلنسان في الجا أية كان قتل أللده الذي خرت من صأب م
أل قتأ لماذا؟ قتأ من إمالق أل خشية إمالقم ي مدن فقدر ألاادع أل خشدية مدن
فقددر متماددعم أل قددم  :جدداس ددذا المملددم ليق ددد فقرنددا فقددرام أل لي دديا أينددا
الددرزق؟ أل قتددل أللددده كمددا جدداس فددي الحددد ث « :خ ف د أن يطعدد

عدده»()3م

ألبخاصددة البندداءم فقددد كددان القتددل فدديهن كثددر؛ نهددن لددم ددن سددعين لأددرزق
أل شاركن في م ألكذلك خشية ن جأدبن العدار فدي المسدتقبلم فقدد تأسدر ا ابيأدة
من القبائل المغيرام ألتجأ :أه أها الذ م ألتألخ جبين القبيأة بالعدارم ألمدن
نا كانما قتأمن البناء أل ئدألنهنم ألال فرحمن بمال تهن.
ايل لبع هم :امر تك أللدءم اا  :ألما أللدء؟ ايل :نثهم اا  :ما دي بدنعم
الملدم نصر ا ب اس ألبر ا سدراة! ي إذا نصدرتني ال تنصدرني بحمدل السدي
ألإنما بالب اس ألالعم لم ألإذا برتني تبرني من ما زألجهام ي :تسرق زألجها.
ددذه ددي نظددرتهم لونثددهم أللددذلك قددم القددرآن ال ددر مَ { :وإِاَا ب ُِشد َدَ أ َ َح د ُهُ
ِبٱ ۡ ُنثَه َ
لد ٱ َو ۡ مُد ۡهُ ُ ۡس َدودا َوهُ َدو ك َِظدي  58يَت َ َدو َرى ِ دنَ ۡإلقَ ۡدو ِ ِ دن س ُٓدو ِا َ د بُش َِدَ ِبد ُۚ ِ ٓهۦ
ـــ ــ ـ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ــ ـ ــــ ــــ ــ ـ ــــ ــــ ــــــ ــــ ـــــ

( )3جقس من حد ث متفا أي

ن ابن مسعم .
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س د ٓ َا َ د َي ۡح ُ ُمددونَ } [النح دل]59-58 :م
ون أ َ ۡ يَ ُ ُّ
س د ُ ۡهُ َ
أَي ُۡم ِ
س د ۡهُ فِددي إلتُّد َدَا ِۗ ِ أ َ َ َ
عحَدده هُ د إ
تددمار مددن القددممم

بحددث ددن اللددرق البعيدددا ددن النددا

جر مة أل ر د ن تخفه من النا

كأنمددا ارت دد:

حته ال رألهم ثم ف ر دل ر ده بدالمااع

ألبالذ ألبالهمان أل قبل ذا المخأمق الجد د م تخأص من أل دس في التراب؟
ألكثيرا ما كان نتصر االتجاه الثاني فيدس في التراب.
ددة بشددا ة أل ددة جر مددة فظددع مددن ددذه الجر مددة؟ القتددل فددي ذات د جر مددة
ددم لبنداس بنداه هللا دق ألجدلم ف يد إذا كدان اتدل طفدل بدريس لدم

بشعة؛ ند

قترف جرما أللم رت  :إثما؟
ألكي

إذا كان ذا اللفل ابدن اإلنسدان؟ ا ب الدذي فتدر

فيد ن حمدي

بناسه أل جم ليشبعمام قتل أللده ألفأذا كبده بيده أل قتأ خمفا من ن لعم مع
أل شارك في ا كل ألالرزقم قتأ من جل اإلمالق ألمن جل الأقمة!
ألكي

قتأ  :ليت

حيددا! ألفددي بع د

رب بالسي

فير ح م ل ن حفر ل حفرا ثم دفن فيهدا

القصددص ن الرجددل ذ دد :دددفن ابنت د أل ددي تددنف

الغبددار

المتلا ر ن لحيت م تخاف ن لحيتة من الغبار ألال خداف أيهدا مدن المدمءم
فيدفنها حية!
ي جنا ة جنتها الجا أية أه اإلنسان؟ اإلنسان قل ألاأ:م ألادد فسدد قدل
اإلنس دان إلدده حددد بددا ا ا حجددار أل بددا ا إل د العجددمام ألفسددد اأدد :اإلنسددان
أل اطفت إله حد ن قتل أللدهم قتل ابنت ألفأذا كبده.
ذا فسدء الجا أية الحياام أللذلك صبإل كل ما في الحياا فاسدا بعد ذلكم
لدديس نددال تشددر ع

ددمن حقددمق ال ددعفاس مددن النددا م حددا الفقيددرم أل حددا

لماذا اإلسالم
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الرايام أل حا المر ا .المر ا كانف تمرر ألال تررم الرجل درر امدر ا بيد
مع ما رث من الما م رثها كما رر ابتد ألبقرتد م إن جبتد تقألجهدا ألإن
لم تعجب خدذ منهدا شديئا تفددي بد نفسدهام إتداألا فر دها أيهدام حتده تركهدا
حرا تتقألت بعد بي من تشاس.
الرايا كانما كأنهم ماشيةم الفقراس ال حقمق لهدمم ال عتبدر ا غنيداس ن لهدم
ي حا ند مم القم

دذا كدان الندا

أكل ال عي م

فدي الجا أيد م الخمدر

ألالقنا شد ما من من االنتشارم أللع العرب بالخمر ف دان لهدا حدمالي مدائتي
اسددمم ألألصددفم ا فددي شددعار مم ألصددفما مجالسددها ألندددماس ا أل اددداحها إلدده
آخددره القنددا منتشددر :أنددي أل ددم السددفاحم ألسددري أل ددم اتخدداذ ا خدددان كددان
لأرجل رفيقة معينة أللأمر ا رفيا معين.
كل ذا كان منتشرا فسدء الحياا فسدتها الجا أيدة ألجداس اإلسدالم فجعدل
مدن دذه ا مددة شديئا جد ددا جمددع الشدتاء أل حيدا المددماء أمهدم مدن جهالددة
أل دددا م مددن

دداللة ألاددما م مددن

ددع

أل أمهددم النظددام بعددد الفم دده

ألاللهددارا بعددد اإلباحيددة ألاالسددتقامة بعددد اإلنحددراف ألالتمحيددد بعددد المثنيددة.
تعأمما بعد ن كانما مة مية ال ت ت :ألال تحس :كما جاس فدي الحدد ث .الدذ ن
تبمن أل قر ألن من العرب كدانما معددأل ن أدي ا صدابع ألمندذ غدقألا بددر
جعددل النبددي صددأه هللا أي د ألسددأم فددداس مددن تدد :ن عأددم شددرا مددن ألال
المسأمين ال تابة.
أل آ ة نقلف من القدرآن كاندفۡ { :إض َدَأ} [العأدا]1 :م ألكاندف السدمرا الثانيدة
ي سمرا القأمَ { :و ۡإلقَحَ ِ َو َ د يَ ۡسدطُ َُونَ }

[القأدم]1 :

اسدم هللا بدالقأم ليدد م ا مدة

إله ن تتعأم تغيرء ا مة من الجهالة إله العأم أم الد ن أل أم الدنيا انتشدر
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العأم ألاامف ح دارا جمعدف بدين العأدم ألالدد ن بينمدا رفدف ا مدم ا خدر
الصرا بين الد ن ألالعأم صرا طم ل رفتد المسديحية ألغير دا بدين الدد ن
من ناحية ألبدين العأدم مدن ناحيدة خدر

اامدف محداكم التفتديش تحداكم العأمداس

ألتقتأهم ألتحرق جثثهم بعد ممتهم ألتحرق كتبهم .ألمن جداس بنظر دة جد ددا أل
باخترا جد د فال قبدل مند بدل عااد :أيد ! أللدم عدرف اإلسدالم دذا؛ ن
الد ن ندنا أم ألالعأم ندنا ن.
الح ددارا اإلسددالمية رفدددف بأنهددا ح دددارا أميددة ا مانيدددة معددا ألكتددد:
المسدأمين العأميدة كاندف دي المراجدع العأميدة التدي تددر

فدي الجامعداء فددي

ألربا ألغير ا من مثا كتاب «القانمن» في الل :البن سدينا أل «الحداألي»
فددي اللدد :لأددرازي أل «التصددر

لمددن جددق ددن التددألي » بددي القاسددم

الق راألي أل «ال أياء» البن رشد .ذه كأها كت :طبية كانف مراجع أميدة
المية ألكدذلك فدي الفأدك ألفدي الر ا دياء ألفدي الجبدرم المسدأممن دم الدذ ن
اختر ددما أددم الجبددرم اختر د الخددمارزميم ألاختر د ليحددل ب د مسددائل فددي
الميرار ألالمصا ام أللذلك نشدر معد «رسدالة المصدية»م

دذا كدان العأدم فدي

الح ارا اإلسالمية.
المسأممن م الذ ن أل عما سدس المدنه ،التجر بدي الدذي نسد :اآلن إلده
فرنسيس بي منم المسأممن م ألا عما دذا المدنه ،حقيقدةم أل دذا مدا ا تدرف
ب مؤرخم العأمم جمرت سارتمن في كتابد «تدار خ العأدم»م جمسدتاف لمبدمن
في كتاب «ح دارا العدرب»م ار بدر فدي كتابد «الندقا بدين العأدم ألالدد ن»م
بر فملف في كتاب «بنداس اإلنسدانية» كأهدم ا ترفدما بدأن المدنه ،التجر بدي خدذ
من الح ارا اإلسالمية ألفرنسيس بي من ألسدمي رألجدر بي دمن كاندا رسدملي
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الح ارا اإلسالمية إله ألربام الأغدة العربيدة كاندف الأغدة المحيددا التدي تعتبدر
لغة العأم العالمية في ذلك الماف.
ددذا صددنع اإلسددالمم غيددر ا مددة ا ميددة إلدده مددة أددمم خددذء مددن ا مددم
ا خر ألزا ء أيها خذء من اليمنان ألمن الهند ألمن الفر

ألمن الدرألم

أل افف أل ذبف ألنقحف ألابت رء.
ألمن ناحية خر صنع اإلسدالم إنسدانا جد ددا غيدر إنسدان الجا أيدة صدنع
إنسانا ل

قل ألاأ :رف

المثني ب دل نما هدا ألصدمر ا أل بدي إال التمحيدد

أل رف معنه« :ال إل إال هللا» فأم تعد جبهت تلأطهس إلنسانم لم عدد نحندي
راكعام أل خر ساجدا إال حم رف معنه العقا باإلسالم ألال رامدة باإلسدالم:
لل ۡإل ِع ٱزُٗ َو ِل ََسُو ِلِۦه َو ِل ۡح ُم ۡ ِ نِينَ } [المنافقمن.]8 :
{ َو ِ ٱ ِ
صنع اإلسالم من اإلنسان العربي القد م خأقا آخرم انتقدل مدن الجا أيدة إلده
اإلسالم بعقل جد د ألف در جد ددم باتجا داء جد ددام ألبدأخالق جد ددام ألبسدأمل
جد د .أللذلك صنع ح ارا

خمة صدنع تار خدا شدامخا جمدع فيد العأدم إلده

اإل مان إلي ا خالق الربانية ألاإلنسانية اام ح ارا ا لة تعدد بدين ا مدم
ألتعد بين اللبقاء كما تعد بين ا فرا .
ددرف الفقيددر أل مددرا ن ل د حق دا نددد الغن دي اإلسددالم اددرر ن لأفقددراس
حقماددا فددي مددما ا غنيدداس ابددل ن تظهددر المددذا  :التدي نعرفهددا فددي صددرنا
كاالشددتراكية ألغير ددام سددماه القددرآن حقدداَ { :وإلٱ د ِذينَ فِد ٓدي أ َ ۡ د َدو ِل ِم ۡ َحددل ۡٱعحُددو }
[المعارت ]24 :لدم عقدد الفقدراس مدؤتمر ليلالبد بحدا لهدمم أللدم سديرألا مظدا را
تلال :بما لهم ند ا غنياسم بل ما شعرألا مما ن لهدم ي حدام ألال ا غنيداس
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ا ترفددما بهددذا الحددام ألل ددن اإلسددالم اددر ذلددك ألفر د ؛ ن المددا مددا هللام
ألالنا

با هللام فيج :ن أكل با هللا مدن مدا هللام الجميدع جد :ن أكدل

مددن ددذه المائدددا الممدددأل ا التددي مددد ا هللا لأجميددعم أللددم ددن ددذا مج در شدديس
تلم ب م أل شيس المي غير محدد م فقدد صدبحف ندال فر

دة إسدالمية

تعتبر الركن الثالث في اإلسالم اسمها «القكداا»م ذاء حقدمق محدد ام ألحددأل
معأممة :فديم تجد :القكداا؟ ألكدم جد :مدن المدا ؟ شدرم نصد
شر؟ ألمته تج :فر
ح َدد ِد ِٓ} [ا
َ

ة حملية أل فر

شدرم ربدع

ة ند الحصدا ؟ { َو َااتُدواْ َحقٱد ۡهُ يَ ۡدو َ

نعددام ]141 :أل نددال طمائدد م ثمانيددة مصددارف مسددتحقةم أل نددال

إشراف مدن الدأللدةُ { :ش ۡدذ ِ ۡدن أ َ ۡ َدو ِل ِم ۡ لَد َضَ } [التمبدة ]103 :بماسدلة «العدامأين
أيها»م ألمن لم دفع طم ا خذء من كر ا.
ألكانددف الدأللددة اإلسددالمية أل

أللددة فددي التددار خ تقاتددلم ألتشددهر السددي م

ألتعأن الحرب من جل انتقا حقمق الفقراس ند ا غنياس.
بم ب ر الصد ا ر ي هللا ن أل من حارب من جل دذام ألادا كأمتد
المعرألفة« :ألهللا لم منعدمني قداال كدانما ؤ ألند لرسدم هللا لقداتأتهم أيد »م
ألجيش حد شر جيشا لقتا المرتد ن ألمانعي القكاا.
امتد الرخاس في ذه الدأللة حتده إند فدي زمدن مدر ابدن بدد العق دق كدان
الرجل هم مر زكات م فيبحث ن مدن قبدل مند صددات م ألكدان حياندا أد
أل دألر فتش من أخذ القكداا فدال جددهم أل رجدع بهدا كمدا كاندفم أل دذا بأدغ
المسأممن من القما.
جأس الخأيفدة العباسدي دارألن الرشديد ممدا نظدر إلده سدحابة فدي السدماس
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فقا لها من منلا العقا ألاالفتخار :تها السحابة شراي أل غربيم أل ملدري
حيث شئف فسيأتي الخرات إله بيف ما المسأمين! ي :حيثما ذ بف تملدر ن
في ر

إسالمية ألتخدرجين زر دا ؤخدذ مند العشدر زكداا إلده بيدف المدا م

ألمن بال خر

أتي الخرات أل ؤخذ من إله بيف ما المسأمين.

ما الذي صنع ذا؟ إن اإلسالم ألال شديس غيدر اإلسدالمم اإلسدالم دم الدذي
صنع ذا المجدم ذا الرخاسم ذا العد م ذه القمام م الذي صنع دذه ا مدة
ال بيرام ألصنع ذه الح ارا العظيمةم اإلسالم بغير شك م صانع ذا كأد م
ألر ي هللا ن مدر حينمدا ذ د :إلده الشدامم ألاابأتد مخا دة فدي اللر دام
فنددق ألاددد خأددع نعأي د م ألخددا
ألخا

كمددا خددم

امددة النددا م شددمر ددن سددااي

المخا ةم فقا ل بم بيدا مير الجيمش :لم فعأف غير ذلك! عني:

لددم بقيددف أدده حصددانك أل نااتددك ألال ا ددي ن تخددم
الندددا

كمددا خددم

حتددده تظهدددر بالفخامدددة ألا بهدددة التدددي رفهدددا دددؤالس الندددا

أللوباطرا ألالقياصرا من ابلم فقا

امددة
لأمأدددمل

مدر بدي بيددا :لدم غيدرل االهدا دا بدا

بيدا! است ثر أي ن قم مثل ذا أل م مين ا مةم اا  :ا با بيددام نحدن
كنا ذ امم فأ قنا هللا باإلسالمم فمهما نلأ :العق بغيره ذلنا هللا!
قا ا مة اإلسالمية باإلسالمم ذا م منلا التار خم ألالفتدراء الم ديئة
المخصددبة فددي التددار خ اإلسددالمي ددي الفتددراء التددي قتددرب النددا

فيهددا مددن

اإلسددالمم إذا ر ددف انتصددارا فددا أم ن ألراسه رجعددة إلدده اإلسددالمم ألحركددة
باإلسالم ألإله اإلسالمم لننظر لفترا مثل فترا مر ابن بد العق ق الدذي سدار
أده نهدد ،الخأفدداس الراشددد ن أل حيددا سدنة مددر ا أل م ألا تبددر خددامس الخأفدداس
الراشد نم ألرغم ن ح م ثالثدين شدهرا فقدب نجدده ادد ادام دذا الرخداسم أل ادام
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ذه الحياام ف ي لم طالف مدت ؟
أللننظر لعصر صالح الد ن ا مبيم ألمن ابأ الشهيد ندمر الدد ن محمدم م
لقد ح ما بشر هللا دق ألجدل ألنفدذ اإلسدالمم ألنفخدا فدي الندا

رألح اإل مدانم

أللددم نتصددر صددالح الددد ن ا ددمبي بمجددر ال ددالمم بددل حدداأل ن صددنع مددن
السالح ما اددر أيد م أل ن جدد اإل مدان فدي القأدمبم كدان بدين الصدفمف فدي
المعركة لأ :ن قر أي من صحيإل البخاريم فيقر ل م ألكدان مدر بالأيدل
أه جنم جيش في الخيامم فإذا ألجدد فدي خيمدة مدن الخيدام رجدال صدأيم أل
قر القرآنم أل دذكر هللام أل سدبإل أل هأدلم أل بدرم فدرح ألادا  :الحمدد حم
بهذا ننتصر! ألإذا ألجد خيمة من الخيام أها كأهم نيام قم  :خشده ن تجيئندا
الهق مة من مثل ذه الخيمة؛ ن ال ل نيام ألال حد قم  :ارب!.
بهذا انتصر صالح الد ن أه الصأبيينم الذ ن جداسألا بق دهم ألا ي دهم
من ألربا ر دألن ن جتاحما اإلسالم في اره.
فدددإذا ر دددف مرحأدددة مدددن المراحدددل التار خيدددة فيهدددا دددق ألاز دددارم ألادددما
ألانتصارم فا أم ن نال إسالما تحرل ألحدرلم دذا دم الثابدف فدي التدار خم
أللددذلك إذا مددا ر نددا العددقا ألالقددما ألالسدديا ا ألالتحددرر ألالمحدددا فأنرجددع إلدده
اإلسالمم أللنجربم ألاإلنسدان إذا جدرب ألاس ألاسدتراح أيد ألشدفي بد م فمدن
المفرأل

ن ستعمل ذا الدألاس ألال بحث ن ألاس جد د كي ال جعل نفسد

حقدل تجددارب

أل ددة متعددد ا صددفها لد الماصددفمنم ألخاصددة إذا كددان ددؤالس

الماصفمن غير مأممنين أي .
لقد جربنا اإلسالم في تار خنام جربتد متندام فمجددء فيد الشدفاس ل دل اسم
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ألالحل ل ل قدام ألالعالت ل ل مع أةم ألال غرأل فهم دي هللام أل دم الهدا دة
الربانيددةم أل ددم القددانمن السددماأليم سددتمر الخددالا إلصددالح الخأددام ألاددانمن
سد ُ
إلل ُح ۡ م د ِلقَد ۡدو يُوضِنُددونَ }
م ح ددم هللاَ { :و َ د ۡدن أ َ ۡح َ
دن ِ دنَ ٱ ِ

السددماس لهدا دة ا ر
[المائدا]50 :

ذا م منلا التار خ إذا ر نا االحت ام إلي .

 -3منلا المااع ؤ د منلا اإل مان ألمنلا التار خ:
بقي منلا آخر ج :ن نتحدر ند م إذا لدم فندا منلدا اإل مدانم ألإذا لدم
قنعندا منلدا التدار خ فأنحدت م إلده منلددا الماادع أل دم منلدا ادم السددألانم
ألا إل البر انم فدالمااع الدذي نعيشد م دذا الماادع فدر

أيندا ن نعدم إلده

اإلسالم كل اإلسالم.
لقد جربنا ا ف ار ألالمدذا  :ألا نظمدة المسدتمر ا مدن الشدرق أل الغدربم
جربنددا النظددام الر سددمالي الأيبرالدديم ألجربنددا النظددام االشددتراكي الثددمري فددي
بال نا اإلسالميةم فماذا نتجف ذه ا نظمة أل ذه المذا  :المستمر ا؟ إنهدا لدم
تلعددم النددا

مددن جددم م ألال آمنددتهم مددن خددمفم ألال سددعدتهم مددن ش دقاسم ألال

ألحدتهم مدن فرادةم ألال ادمتهم مدن

دع م ألال دقتهم مدن ذ م ألظأأندا نحدن

كما نحنم مشاكأنا لم تحلم بل از ا ءم أللم ننتقل من سييس إله حسن.
فمن المفرأل

ننا حين نجدرب نظامدا مدن ا نظمدةم أل حدال مدن الحأدم م

ن ننتقل من سم إله سييسم ألمن سييس إله حسنم ألمدن حسدن إلده حسدنم
ألل ن الذي حدر لوس

ننا ننتقل من سييس إلده سدم م ألمدن سدم إلده شدد

سماسام أل ذام نش م ألتش م كل البال .
نحددن نشد م فسددا ا خالايددام ألانهيددارا ااتصددا ام ألتفسددخا اجتما يددام ألتحأددال
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سر ام نشد م

دعفا نيدام ألا دلرابا سياسديام نشد م تجقئدة ا مدة ألتفراهدام

كثرء الشد م مدن كدل ناحيدةم ألل دن مدا النتيجدة؟ ال دل شد م أل تسداس  :دن
العالت؟ ألالعالت بين د نا ألل نا ال نأجأ إلي .
لقد جربنا ما استمر من الغربم ألما اسدتمر مدن الشدرقم أللدم نجدرب مدا
ندددنام ألا صددل ن نجددرب ب ددا تنا ابددل ن نسددتمر مددن نددا ألمددن نددالم
ا نظمدة االاتصدا ة اآلن تمندع اسدتيرا ب ددا ة صدنع مثأهدا فدي البأدد حما ددة
لها.
كذلك ال جمز لإنسان ن تسدم أل دم غندي؛ ن دذا شديس تعااد :أيد
ا خددالقم ألتعاادد :أي د القددمانينم ألنحددن نتسددم رغددم ننددا لددد نا ظددم ثددرألا
تشر عيةم أل ندنا ظم دا ة ربانيةمألمع ذا نبحث ن ذا ألذالم نبحث في
فأسفاء الغرب ألالشرقم ألنتس ع نا أل نالم نر د ن نأكل مدن ممائدد غيرندام
ألجربنا ألما نفعم فماذا صنعنا؟
ا مددة حتدده اآلن لددم تتقدددمم ال زلنددا متخأفددين فددي معركددة التقدددمم لددم نتقدددم
صنا يا ألال زرا يام بأد مثل مصر بد نه ت الصنا ية مع اليابدان فدي ألادف
ألاحدم في ام محمد أيم انظرألا ن ألصأف اليابان؟ أل ن نحن؟
بال بد ء الصنا ة منذ هد ار  :مثل كمر ا صدبحف منتجاتهدا فدي اأد:
ألربا أل مر ا اآلنم ألنحن مدا زلندا ألراس الدمراسم لدم نصدنع مدا نحتدات إليد ال
س ر ا ألال مدنيام ألإذا لم مدنا غيرنا بالسدالح ألافندا م تدمفي ا ددي فدي دة
معركة؛ ن اللدائرا ألالصدارألو ألالدبابدة ألالمددفع ألالبندايدة مدن ندد غيرندام
ف ي نحارب أل سأحتنا بيد غيرنا؟ ذا من الناحية العس ر ة.
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ألمن الناحية المدنية فدنحن لدم نصدنع حتده الصدنا اء البسديلةم نسدتمر ا
ددام أللقددد شددار القددرآن إلدده الصددنا اء الحربيددة فددي امل د تعددالهَ { :وأ َ َ
نز ۡلنَ د
ۡإل َح ِي َ فِي ِه بَ ۡعس جَد ِي } [الحد دد]25 :م ألإلده الصدنا اء المدنيدة فدي املد تعداله:

{ َو َ نَ ِفدد ُ ِلحنٱدد ِس} [الحد ددد ]25 :ألللالمددا اأددف :إن مددة سددمرا الحد ددد لددم تددتعأم
صنا ة الحد د إله اليمم أل ذا ال زلنا متخأفين.
العالم اإلسالمي كأ صدن

دمن «العدالم الثالدث» الدذي سدممن «الدبال

الناميددة»م أل بددارا الددبال الناميددة تعبي در مأل د لأددبال المتخأفددةم ي نهددا بددال
تسعه لأنمدمم أللوسد

فهدم نمدم بلديس جددام ألنحدن نسدير بسدر ة السدأحفاام

ألغيرنا سير بسر ة الصارألو .فتق ا الهما كل مم بيننا ألبين العدالم المتقددم
الذي نحاأل الأحاق ب م أل يهاء يهاء.
ماذا صنعف ا نظمة العأمانيدة التدي تح دم العدالم اإلسدالمي؟ لدم تصدنع فدي
معركدة التقددم شديئام فالعدالم عديش اآلن صدر الصدنا ة الثداني بعدد ن داش
صددر ا ا أل الددذي كانددف اآللددة تعمددل في د لتددمفير الجهددد البدددني ألالع ددأي
لإنسان .اآلن ألفي صر الصنا ة الثاني صدبحف اآللدة تعمدل لتدمفير الجهدد
العقأي لإنسانم صدر «ال مبيدمتر»م إلده ي مدد ألصدأنا نحدن فدي دذا؟ ال
زلنا في مرحأة الصفر!
ألليس ذا في الصنا ة فقب بل في القرا ة

ا فالعدالم اإلسدالميم أل دم

ددالم زرا ددي فددي صددأ م ال سددتليع ن فددي نفس د بنفس د م حتددات إلدده ن
سددتمر القمددإل أل ا رزم أللددم كفددف الددبال ا خددر
جم ا! فماذا إذن؟

ددد ها ددن إمدددا ه لمدداء
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إذا كنا ال نستليع ن ندافع ن نفسنا؛ ن سالحنا من ند غيرنام ألإذا كنا
ال نستليع ن نشبع بلمننا؛ ن امتنا

ا في كثير من من ند غيرنام فماذا

صنعنا؟
نحددن متخأفددمن صددنا يا ألزرا يددا أل أميددا ألفددي كددل النددماحيم مجددقسألن
مبعثرألنم ا مة اإلسالمية اآلن حمالي لد

مأيدمن نسدمةم ألل دنهم ليسدما ادما

مؤثرام لماذا؟ نهم كمدا ألصدفهم الحدد ث« :كثدَٗ كِثد ا السدي »()4م ألغثداس
السيل م ما حمأ السيل العارم من الحل :ألالقش ألالمرق ألالخشد:م شدياس
خفيفة سلحية غير متجانسةم تسير في غير دف مرسممم ألفي غيدر مجدر
معأممم أل ذا ا مدة ال بيدرا حينمدا ال دمن لهدا ددف ألاحددم ألال دمن بينهدا
تجانسم ألال من لهدا خدب محدد خد ألزنهدام ألتصدبإل غثداس كغثداس السديلم
أل نق هللا من صدألر دأل ا المهابة منهام أل قذف في اأمبهم الم ن.
ذه ي متنا اإلسالميةم لم تصنع شيئا رغم كثرا دد ام أللدم دن لهدا ن
تتحد ما لم ن اإلسالم م ممحد كأمتهام ألبغيره فتدرق الندا
أل نقسممن إله مينيين أل سدار ينم أل نقسدم

ميندا أل سدارام

دا كدل مدن اليمدين ألاليسدار إلده

مراتدد :أل رجدداءم ألإلدده اددبالء متعددد ام ألبددذلك ال أتقددمن مددا امددف ألجهددتهم
غيددر اإلسددالمم أل دددفهم غيددر ر ددمان هللا ددق ألجددلم أل ددذا ددم مددا حددذر من د
رسم صأه هللا أي ألسأم حينما خب خلدا مسدتقيما ألادا « :هدذا سدِي
ـــ ــ ـ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ــ ـ ــــ ــــ ــ ـ ــــ ــــ ــــــ ــــ ـــــ

( )4إشارا إله الحد ث الدذي رألاه حمدد أل بدم األ

دن ثمبدان مرفم دا« :يوجدا أن تتد اعه

كم تت اعه ا كح إله ض دعتم » ادالما :مدن اأدة نحدن ممئدذ دا رسدم هللا؟
عحي ا
ن لد ور عد وك
اا « :ب أنت يو ئذ كثيَ ،ول ن اث ا كِث ا الس ي  ،ولينزعن
المم ب ن  ،وليقذفن في ضحوب الوهن» االما :ألمدا الدم ن دا رسدم هللا؟ ادا « :حدب
ال ني وكَاهي الموَ».
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المسددتقي »م ثددم خددب ددن ميند أل ددن شددمال خلمطددا متعرجددة ألاددا « :هددذٓ
سِ  ،عحه رأس ك واح

نم جيط ن ي عو إليه»م ثم تال ام هللا تعداله:

س د ِِي ِح ِه}
س دُِ َ فَتَفَددَٱ َُ ِب ُ د ۡ َ
{ َوأ َ ٱن َه دذَا ِلد َدَ ِۡي ُ ۡس دت َ ِقيم فَددٱت ٱ ِِعُو رُٓ َو َ تَت ٱ ِِعُددواْ إل ُّ
عددن َ
[ا نعام.]153 :
منه ،هللا دم الدذي جمدع الجميدعم ألإال تفدرق الجميدع أللدم أتقدمام أل دذا مدا
حدر في ا مة اإلسالميةم جما ة تتج نحم الشدرقم ألجما دة نحدم الغدربم
ألحته اخدل الدمطن الماحدد ألالشدع :الماحدد نجدد الندا

ممدقاين ألمبعثدر نم

ألاإلسالم ألحده م الذي ستليع ن جمعهم أل ؤاخي بينهمم أل جعل منهم كتأدة
ألاحدددا كالبنيددان المرصددمص شددد بع د بع ددام أل علدديهم رألح القددما ألاددما
الرألحم أل جد شباب اإل مان فيهمم أل جعل منهم اما فعالة مؤثرا؛ ند صدانع
المعجقاء.
لماذا ألافف ا مة اإلسالمية مام فار
رغددم نهمددا كانددا كثددر ددد ا أل اددم

ألالرألم؟ لقد انتصر العرب أيهمام

دددام أل ظددم ح ددارام انتصددرألا أدديهم

باإلسالم بعقيدا ظيمةم ألرسالة جد دام جعأف منهم ناسي جد ا.
ألفي صرنا ذا لم نستلع ألنحن مئدة ألخمسدمن مأيدمن ربدي  -أل كثدر-
االنتصار أه بني إسرائيل؛ ننا لدم نقداألمهم باإلسدالمم أللقدد اامدف إسدرائيل
أللتها باسدم الدد نم ألحاربدف بعقيددام ألنحدن لدم ندر

لمعاركندا ن تقدا باسدم

هللام ألباسم اإلسالمم ألحاربنا بغير قيدام فال ج :ن نتصرألا أل ن ننهقم!
أل مم رجعنا إله إسالمنا مدا من القمنم صدنعنا جبدا فدي معركدة العاشدر
مدن رم دان سدنة  1393د م أل بلأندا سدلمرا القددما التدي ال تقهدرم ألالسددالح
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ألحده ال قاتلم ألإنما قاتل السالح بيد من ستعمأ م قم المتنبي:
و د تنفد الخيد ال دَا و القند

إاا لددد ي دددن فدددوُ ال دددَا كدددَا

أل قم اللغرائي:
وجدددددددديم السدددددددديف أن يزهدددددددده ولدددديم يعمدددد إ فددددي يدددد بطدددد
بجددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددوهَٓ

ألالبلملة إنما صنعها اإل مانم ألإذا كان ند اليهم التمراام فعندنا القرآنم
ألإذا كدان ندد م التأمدم فعنددنا السدنةم نددنا صدحيإل البخداري ألمسدأمم ندددنا
ألاأل ددن الحددد ث الشددر م لمدداذا ال نحدداربهم بمثددل مددا حاربمننددا ب د ؟ ددذا مددا
نبغي ن نفعأ .
اإلسالم م القا ر ألحده أه ن نقذنا مما نحدن فيد ؛ ن العمدل كدي دتقن
حتات إلده خدالقم ألالصدانع الدذي دتقن مأد ال بدد لد مدن مجمم دة خدالق
ت دمن سددأمك م ألت يد حياتد م ألال ددمن ذلدك إال بعقيدددام ألالعقيدددا ندددنا ددي
اإلسالمم فإذا فرغنا النا

من العقيدا لم نجد الصانع الدذي حسدنم ألال العامدل

الذي تقنم ألالذي فهم ادم رسدم هللا صدأه هللا أيد ألسدأم « :إن

يحدب

ن أح ك إاا عم عمَل أن يتقنه»(.)5
نحن في حاجة إله اإلسالم في كدل مدمر حياتندا لنسدتقر ألنشدعر باللمأنيندة
بدال مدن الهدقاء المسدتمرا .الهدقاء النفسدية ألالهدقاء االجتما يدةم ألالهدقاء
السياسددديةم ألاالنقالبددداء العسددد ر ةم ألاال ددددلراباء المسدددتمرا فدددي بال نددددا
اإلسالمية.
ـــ ــ ـ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ــ ـ ــــ ــــ ــ ـ ــــ ــــ ــــــ ــــ ـــــ

( )5رألاه الهيثمي فدي «مجمدع القألائدد» ( )101/4ألادا « :رألاه بدم عأده ألفيد مصدع :بدن
ثابدددفم ألثقددد ابدددن حبدددان أل دددعف جما دددة»م ألذكدددره ا لبددداني فدددي «سأسدددأة ا حا دددث
الصحيحة» (.)1113
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نحن في حاجة إله اإلسالم؛ ن ألحده الذي مجدد التدمازن ألاال تددا فدي
حياتندا أل علدي المددنه ،المسدب لومدة المسددبم المدنه ،الدذي ددمازن بدين العقددل
ألالقأ:م أل مدقت الدرألح بالمدا ام أل جمدع بدين الددنيا ألاآلخدرام بدين حدا الدنفس
ألحا هللا تبارل ألتعالهم علي اإلنسان فدي الددنيا حسدنة ألفدي اآلخدرا حسدنةم
دم الدذي دمازن بدين الرألحيدة ألالما ددةم بدين المثاليدة ألالمااعيدةم بدين الفر ددة
ألالجما يةم بين حا الفر ألمصأحة المجتمعم اإلسالم ألحده م الذي قيم ذا
التددمازن فددي الحيدداا ألبدددألن ددذا سددنظل نشددعر بددالقأا :ددل نحددن رألحيددمن أل
ما منم فر من أل جما يمن؟سأفيمن أل معاصرألن؟ ألنحن فدي الحقيقدة مدة
ألسبم ألإذا لم نق

أه المنه ،المسب فسنظل ن لرب ألنتأرجإلم ألال م ن

ن نثبف أه حا بدا إال بالرجعة إله اإلسالم.
اإلسالم ألحده م القا ر أه إنقاذنا مما نعانيد مدن مشد الء ألأل دالء فدي
جمان :الحياام ذا ما ندا ي بد منلدا الماادعم أللقدد جربندا ا نظمدة ألا ف دار
ألالمذا  :المستمر ا فأنجرب اإلسالم.
في بع

البال اإلسالمية نتجف بع

تجارب لإسالم الخير ال ثيرم فمدا

بددال م لددم طبددا اإلسددالم بحددذافيرهم أل دداش النددا

فددي مندداو إسددالمي إ جددابيم

تربدده في د اإلنسددان بتربيددة اإلسددالمم أل تددأثر بأف ددار اإلسددالمم ألادديم اإلسددالمم
ألتمجي د اإلسددالمم أل عدديش النددا

في د تحددف إ حدداس اإلسددالمم ألتددأثير اإلسددالمم

ألجهددتهم كأهددا إسددالميةم ألمفددا يمهم إسددالميةم ألمشددا ر م إسددالميةم ألادديمهم
إسالمية؟
سنجد اإلنسان الصالإلم ألا سرا الصالحةم ألالمجتمدع الصدالإل؛ ن سدا
المجتمدددع الصدددالإل اإلنسدددان الصدددالإلم ألال صدددأإل اإلنسدددان إال العقيددددام ألإذا
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إلل َ
صأحف الفر صأحف الجما ةم ألإنما صأإل الفدر بصدالح نفسد ِ { :إ ٱن ٱ َ
يَُِيِ َُ َ بِقَ ۡو إ َحتٱه يَُِيِ َُواْ َ بِعَنفُس ِِم ۡ } [الر د.]11 :

منلددا «مدداركس» ن غيددر االاتصددا أل الادداء اإلنتددات تغيددر التددار خم
منلقنا نحن منلا القرآن أل دم المنلدا الدمااعيم غيدر نفسدك تغيدر التدار خم
غيرألا ما بأنفس م غير هللا ما ب مم ألإنما تغير ما بدا نفس بالعقيددام أللدم ددنا
إلدده اإلسددالم ل منددا اإلنسددان الصددالإل الددذي ددم سددا

المجتمعدداء الصددالحةم

ألإصالح الحياا ألالمجتمعاء ال تم بقراراءم ألإنما تم بأن تصأإل نفس النا
أل خالاهم أل مائر م ابل كل شيس:
لدددن ي دددحم القددد نون فينددد رادعددد

حتددده ن دددون او

دددم اَ تدددَد

حينما جاس اإلسالم كان العرب مملعين بدالخمر إلده حدد االفتتندانم فحرمهدا
اإلسالم بعد ن ص :فدي درألاهم اإل مدانم فأمدا آمندما ألندق ادم هللا تعداله:
سد ُدَ َوإ ۡ َن َ د ُ َوإ ۡ َ ِۡلَ د ُ ِر ۡ ددم ِ د ۡدن َ
{ َيٓعَيُّ َم د إلٱ د ِذينَ َاا َ نُد ٓدواْ ِإنٱ َم د ۡإل َخ ۡمد ُدَ َو ۡإل َم ۡي ِ
ع َم د ِ
ش ۡددي َ
ش ۡددي َ
ط ُن أَن يُو ِضدد َ بَ ۡيددنَ ُ ُ ۡإلعَدد َ َوَٗ
ط ِن فَددٱ ۡ تَنُِِوُٓ لَعَحٱ ُدد ۡ ت ُ ۡف ِححُددونَ  90إِنٱ َمدد ي َُِيدد ُ إل ٱ
إل ٱ
َددن إل ٱددحَو ر ِٗ فَمَدد ۡ أَنددت ُ
َو ۡإلَِ ِۡ َ
ِددَ َويَ ُدد ٱكُ ۡ َ
عددن ا ِۡك ِددَ ٱ ِ
ى د ٓ َا فِددي ۡإل َخ ۡم ِددَ َو ۡإل َم ۡيس ِ
إلل َوع ِ

ُّنت َ ُمددونَ } [المائدددا91 :م]90م فمدداذا اددالما؟ اددالما :اددد انتهينددا ددا ربم اددد انتهينددا ددا
ربم اددد انتهينددا ددا رب .كددان الماحددد مددنهم ممسد ا بال ددأ
بع ا ألبقه بع

فددي ددده اددد شددرب

م أللما سمع بنقأل اآل ة لم شرب البداايم بدل فدرل ال دأ

ألاا  :انتهينام ألذ  :إله مدا فدي بيتد مدن ادرب الخمدرم فأفرغهدا أل رااهدا فدي
طرااء المد نة.
مر دددا حاأللدددف ن تحدددرم الخمدددر فأصددددرء لدددذلك القدددمانين ألالنشدددراء
اإل الميةم أل نفقف المال ينم ألجندء الجديش ألا سدلم ألالشدرطةم لمحاربدة
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شرب الخمرم ألابل ذلك :صنا ة الخمر ألاستيرا ام ألتهر بها ألاالتجار فيهام
ثم فشأف في آخر الملدافم ألنفدس المجأدس التشدر عي الدذي ادر التحدر م ادر
اإلباحةم ألاالما :نحن مقتنعمن بأ رار ام ألل ن الشع :ا مر ي غير مقتندع
بذلكم فشأف ا ساطيل ألفشأف الجيدمشم ألفشدأف القدمانينم ألفشدأف الحمدالء
اإل المية في مر ا ألنجإل اإل مان ألحده في جق را العرب!
فإذا ر نا ن نقيم حياا إنسانية خالاية فا أة فأنعد إله اإلسالمم فهدم الدذي
علينددا الددماز الددذاتيم ددم الددذي صددنع ال ددمائر الحيددةم ددم الددذي نشدد
اإلنسان الصالإلم الذي م سا

الحياا االجتما ية الصالحة كأها.

ددذا ددم منلددا المااددعم فددر

أينددا ن نعددم إلدده اإلسددالمم فددأي منلددا

احت منا إلي حتم أينا الرجم إله اإلسالم.
إذا احت منا إله منلا اإل مان ألج :أينا الرجم إله اإلسالم.
ألإذا احت منا إله منلا التدار خ كدد لندا ن ال نجداا ألال سدعا ا ألال انتصدار
ألال ألحدا إال باإلسالمم

ذا أمنا تار خنا.

ألإذا لجأنا إلده منلدا الماادع فدإن الماادع قدم  :إنندا نعديش فدي حيدرا ألاأدا
ألتناا

أل ق مة ألتخأ م ألإن ال نجاا لنا إال باإلسدالمم دذا مدا قملد الماادعم

أل ذا ما تنلا ب سلمر الحياا كأها.
فأنفهم ذا جيدا أللنرجع إله اإلسالمم أللنؤمن ب م ألل ن ليس اإلسدالم الدذي
ر دددددده االسدددددتعمار مندددددام أل الدددددذي ر دددددده اللغددددداام لددددديس ذلدددددك اإلسدددددالم
«المسدددتأنس»الدددذي سدددير فدددي ركددداب الظدددالمينم أل قبدددل الظأدددم االجتمدددا يم
ألاالستبدا السياسيم ليس إسالم المفرطين ألال إسالم الغالام بل إسدالم القدرآن
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ألالسنةم اإلسدالم ا أل  :إسدالم الصدحابة ألمدن تدبعهم بإحسدانم إسدالم القدرألن
ا أللهم اإلسدالم كمدا جداس بد القدرآن ال در مم ألكمدا

دا إليد محمدد صدأه هللا

أي ألسدأم م ألكمدا طبقد الجيدل الربداني ا أل م اإلسدالم الصدحيإل مدن منابعد
المصفاا.
ذا م اإلسالم الدذي نر دده متندام أل دمم ح دم دذا اإلسدالم حياتندام أل دمم
نستأن

الحياا اإلسالمية في ظل ذا اإلسالم الصحيإل المت امدلم فإنندا سنسدعد

في الدنيا ابل اآلخرام سنر ي هللا تعالهم ألسننا إ جاب العقالس من الندا م
ألسنر ي ن نفسنا المعذبدةم اإلسدالم ألحدده دم السدبيلم دم الصدراطم دم
حبل النجاام م سفينة اإلنقاذ ألال إنقاذ بغيره:
و دددن العج ادددب والعج ادددب مددد

ضدددَ السدددِي و ددد إليددده ولدددول

كد لعيم فدي الِيد اا يقتحمد الظمددع والمددد ا فدددوُ لمورهددد حمدددول

نسأ هللا ق ألجدل ن ر ندا إلده اإلسدالم ر ا جمديالم أل ن عيددنا إلده دذا
الددد ن نلبقد كأد  :قيدددا ألشددر عةم بددا ا أل خالاددام نظامددا ألح ددارام رابلددة
أل خمام كما را هللا ق ألجلم حته نعدم مدة ألاحددام مدة إسدالمية كمدا مدر
هللام ال مما شته كما را االستعمار.
نسأ هللا دق ألجدل ن جعدل دمم المسدأمين خيدرا مدن مسدهمم أل ن جعدل
غد م خيرا من ممهمم إن سميع ار  ..:ألحيداكم هللا هدا ا خدمام ألبدارل هللا
في مم ألبارل في مسعاكمم أل نجدإل مأ دمم إند سدميع ار د:م ألصدأه هللا أده
محمد أل أه آل ألصحب ...
ألالسالم أي م ألرحمة هللا ألبركات .
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