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 الم اليوم .. ؟ـاألول لإلس دوّـمن هو الع
 مشاركة خالد احلسن

مجلة من اجلهل به يربزه يف مظهر ، ذلك ألن هو مصدر كل عداوة له اجلهُل باإلسالم
، وكأنّه جمموعة جيعله يبدو يف أعني اجلاهلني به :القيود اليت ال موجب هلا، وبتعبري آخر

 .دود تقف يف وجه املصاحل والرغباتس
انطبق هذا على كثري من . ورمبا إذن فأكثر الناس جهاًل باإلسالم، أشدهم عداوة له

ساوي .. فاملسلم الذي مل يكن له خيار يف انتمائه إىل هذا الدين إال ما ينفسهماملسلمني أ
، أي فلم يعلم من إسالمه جدادهأ، من آبائه و ث الذي وصله، دون قرار منهخياره يف املريا

 هذا إال أنه احلظ الذي وصل إليه من اآلباء واألجداد ..
، ال كل ما يبلغه عنه من مبادئ وأحكام: هذا املسلم جدير به أن يضيق ذرعًا بأقول

 .كامه جتمح به إىل نقيض كثري منهاسّيما وإن رغائبه وأح
ملناخ الوحيد الذي ، وهو اة الوحيدة النتقاصه واهلجوم عليههل باإلسالم هو الفرصإّن اجل

.. فهذه األكاذيب اليت تتنامى يف الت الباطلة على اإلسالموالتقوّ  كاذيباألتستنبت فيه 
عن إسالمهم حباجز اجلهل  أو أكثرهمهذا املناخ وتلتصق باإلسالم خالل غيبوبة املسلمني 

 والعداوة له . هختلق عوامل االمشئزاز من، هي اليت حبقيقته
وهذا ما يفّسر كثرة الكتب الفكرية اليت ُتؤّلف اليوم وتنشر عن اإلسالم حمشوة باألكاذيب 

 ، ..جل يف عرض مضامينه وأحكامهواالفرتاءات عليه ، ومليئة بالعبث بنصوصه ، والدّ 
هل أكثر املسلمني حبقيقة ا هو ج، إمنالكاتبني احملرتفني هبذا التدجيلإّن الذي يغري هؤالء 

، وفقدهم للموازين العلمية اليت يفرتض أن ميسكوا هبا وحيتكموا إليها للتمييز بني ما إسالمهم
 هو حق وباطل ..!

على اإلسالم ، أن نُدعى دائمًا إىل كتابة الردود على كّل متقول وإنّه إلمعان يف خطأ كبري
بالردود والتعقيبات ال  –وما أكثرهم  -ء العابثني عابث حبقائقه ونصوصه.. إّن مالحقة هؤال

، وأنه إسالمهم إال جمّرد انتمائهم إليه، مادام أكثر املسلمني ال يعرفون من حقيقة تفيد شيئا
.. لسوف ينتشر فيما بينهم هذا الدجل ي وصل إليهم من اآلباء و األجدادالرتاث الذ
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.. وال بّد أن يبعث فيها حقائق اإلسالمعقوهلم الفارغة عن ، ولسوف يتسّرب إىل املصنوع
عقب ، مهما تالحقت وتكاثرت الردود العلمية اليت تتضياع الفكرينوعًا من االضطراب وال

 ، ...هلهأالدجل وتكشف عن حقيقته و 
تيل ـذلك ألن تعّقب اجلراثيم واحلشرات اليت تتصاعد أو تنبعث من أحد املستنقعات بالتق

ضرارها مادام املستنقع موجوداً ن خيفف من أأن أن يفيد شيئًا وال واحدة إثر أخرى ال ميك
يط به احمل على حاله .. ولكن َجفف املستنقع وطّهر الرتبة واملكان ، مّث انظر كيف خيلو اجلوّ 

 .من سائر األوبئة واجلراثيم
 كتاب اإلسالم والغرب للعالمة الشهيد حممد سعيد رمضان البوطي  املصدر:
 99الصفحة 

 
 


