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 حفل التكريم
 ))كلمة  اإلفتتاح (( 

 :األستاذ حسني جنار األمسية بالكلمة التالية افتتح
محن الرحيم، والصالة والسالم على أشرف املرسلني حممد بن عبد اهللا، عليه وعلى              بسم اهللا الر   -

 .آله أفضل الصالة وأمت التسليم
مرحباً بكم يف أمسية عامرة بعبق      ..  السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته    ..   أيها اجلمع الكرمي   -
ا وأفئدتنا ووجداننا، كيف ال وبيننا هذه       الرسالة احملمدية يف قلوبن   ..  حتلق فيها الرسالة احملمدية   ..  اِإلميان

 .املنارات اليت تشع نوراً، وحتلق بعلمها وأدا وفضلها على اخلالئق
 مجع هذه األمسية حيتفي بواحد من الدعاة الذين أخلصوا ونذروا أنفسهم خلدمة هذه العقيدة،               -

 احلجة، يقارعوا يف أصقاع     جياهدون يف اهللا حق جهاده، ويناضلون بكل ما أوتوا من قوة البيان وقوة             
 .الدنيا لكي يستبني الطريق الذي أراده اهللا أن يكون طريقاً واضحاً وسهالً

 مرحباً بكم يف أمسية حنتفي ا بفضيلة الداعية الشيخ أمحد ديدات والسالم عليكم ورمحة اهللا                -
 . وبركاته

 

  ))كلمة احملتفي األستاذ عبد املقصود خوجه(( 
ستاذ حسني جنار كلمة االفتتاح، أعطيت الكلمة للمحتفي األستاذ عبد           بعد أن ألقى األ   
 :املقصود خوجه فقال

أحييكم ..   بسم اهللا الرمحن الرحيم، وحبمد اهللا نستعني، وبصالته على خري رسله النيب األمني              -
 .السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته.. حتية اِإلسالم.. بأحسن حتية

لة بكثري من أعباء املاديات والدنيا، يستظل اِإلنسان بني فينة وأخرى            يف صحراء احلياة القاح    -
مة يف هذه األمسية نستظل شجرة من وارف الظالل عالَّ        .  واحة الدين لتطمئن القلوب، وتطمئن النفوس     

 .الشيخ أمحد ديدات.. من األعالم معروفاً لدى اجلميع، نستظل فَيَء علمه وفضله



ه األمسية يف رحاب اِإلميان، نأمل من اهللا سبحانه وتعاىل أن يوفق             كم هو مجيل أن نكون يف هذ       -
عالء كلمته،  داعيتنا ملا حيبه ويرضاه، إنه رجل من الرجال الذين نذروا أنفسهم يف سبيل اهللا جماهداً إلِ                

 رجل من الرجال الصادقني حنييه بقلوبنا وحنييه إمياناً بإميان وصدقاً بصدق، هذه صلة القلوب املوصولة               
هذه الصورة هي الصورة املشرقة ملا جيب       .  يف اهللا وحبب اهللا وفـي سبيل اهللا، بني كل عربـي وعجمي          

 .أن يكـون عليه التآخـي فـي اهللا وفـي سبيل اهللا
 كم حنن سعداء أن يكون بيننا يف هذه األمسية عالمتنا الفاضل الذي أفضل علينا حبضوره                  -

يق كلمات الترحيب به وبعمله اجلليل الذي يقوم به، وأؤهل          ليكون فيما بيننا فألف شكر له حيث تض       
مع أطيب التمنيات،   ..  به وأرحب وأُسهل بامسكـم مجيعاً، وشكراً ملشاركتكم يف هذه األمسية الكرمية          

 . والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته
 

  ))قصيدة معايل الشيخ عبد ا بلخري(( 
 :ن معايل الشيخ عبد اهللا بلخري القصيدة التاليةمث ألقى األستاذ حسني جنار نيابة ع

لــه اآلذان فــيما حيقــق   وتصــغي
. 

ومنتصــب تــرنو النواظــر حنــوه    
. 

ــق    ــو حيل ــو وه ــاب اجل ــه كعق ب
                  .                                           

ــ   ــن ح ــه م ــاىل ب ــواــلوتع ه وتعلق
. 

ــرق   ــرباهني مش ــاب بال ــل خط وفص
. 

ــة    ــاً وحكم ــالل علم ــق كالش وتدف
. 

ــالعلم ال  ــون ب ــدق يفيض ــر ويغ غزي
. 

ــنما     ــة حي ــد األئم ــنا عه ــيد ل يع
. 

ــق  ــبني املوفـ ــق املـ ــية احلـ لداعـ
. 

مـــام وإنـــهنـــرحب بالشـــيخ اِإل 
. 

ــ ــيها مج ــقعل ــزهو وختف ــي ت وعاً وه
                                                            . 

ــوا   ــلمني جتمعـ ــوبة يف املسـ وأعجـ
. 

ــوا  ــرفوها ولفق ــد ح ــن ق ــت م ونازل
. 

ظــت أناجــيل النبــيني كلــها   حف 
. 

ــرق    ــال بط ــا ق ــي وم ــيه ربائ عل
. 

وذُدت عـن التوحـيد فـيها مبـا افترى          
. 

ــرقوا  ــوا وتف ــد خالف ــن ق ــد م لترش
. 

ــرباً     ــرقاً ومغ ــالد اهللا ش ــوف ب تط
. 

قـق تنط ـت باحل ـا قل ــوقد كنت فيم  
                                                            . 

ــنذراً     ــرياً وم ــىن بش ــادل باحلس جت
. 

بـــه رمحـــة اهللا اِإلمـــام املصـــدق
. 

ا أتى ــل م ـي مث ـد ف ـتذود عن التوحي   
. 

ــتدفق    ــدى ي ــل باهل ــند ك ــن اهل م
. 

ــ   ــنوين أرس ــتما ص ــد كن ــاًفق لتما مع
. 

ــنتم  ــبني وصـ ــق املـ ــرمتا احلـ ــق  فأظهـ ــرى ويلفـ ــا يفتـ ــيل عمـ األناجـ
. 

ــدقوا    ــنوا مث ص ــيمن آم ــنارين ف م
                                               .              

ي الورى ـر ف ـد والشك ـفقمتم مقام احلم   
. 

ــبق  ــبق أس ــو بالس ــثىن وه ــت امل فأن
. 

ــاً     ــرتكما مع ــد ذك ــيب أين ق وحس
. 



ــابق  ــرمتا نتس ــا س ــى م ــاكم عل خط
. 

ــي    ــة نقتف ــى درب اهلداي ــن عل وحن
. 

مـن أم القـرى ـدي وتعطـي وتغدق         
. 

فسـر أنـت واسـتوح احلقـيقة واهلدى         
. 

ــادقاً ــاً صـ ــت إمامـ ــتألقمحلـ  تـ
                                                            . 

ــيت   ــراية ال ــل ال ــافح وامح ــع ون وداف
. 

ــوا    ــوه ونافق ــيمن حارب ــر ف وينص
. 

ــك اِإل  ــز ب ــومه يع ــني خص ــالم ب س
. 

يـنري لـك الـدرب الـذي فـيه تطرق          
. 

هـدي ب ـذي ت ـور ال ـوخذ من حرا الن    
. 

ــتق    ــرام املع ــيت احل ــدات والب بدي
. 

ــيوم حتتفــي  ــرى ال وجــدة بعــد أم الق
. 

املســامع مــنا والقلــوب تصــفق   
                                                            . 

تقــر بــرؤياك العــيون وتطــرب    
. 

ــبق    ــبق تس ــبة الس ــا يف حل كعاد
. 

ك أشرقت ـيت ب ـدار ال ـت ال ـا زال ـوم 
. 

ــق   ــبوغ احملل ــيها الن ــوهلا ف ــا ح وم
. 

ــةٍ     ــباد مك ــالذ أك ــن أف ــع م جتم
. 

ــبق  ــب تع ــي باحل ــيها وه ــيك ف حوال
. 

ــوا   ــرموا وحتلق ــيمن ك ــت ف ــا أن وه
. 

وى ويعشق ـا ديدات يه  ـك ي ـذى ب ـش
               .                                              

ــة     ــدوة مك ــن دار ن ــا م  ــأن ك
. 

ــرآن يف الــناس تــورق       ــيان وحامــل الرســالة بالق ــبوركت يــا رب الب ف
. 

ــرق   ــة تش ــاً باهلداي ــت مشس وال زل
. 

ــعالً   ــت ِمش ــاً وال زل ــت نرباس وال زل
. 

 .  والسالم عليكم ورمحة اهللا-
 

  ))كلمة فضيلة األستاذ أمحد حممد مجال(( 
 :مث أعطيت الكلمة لفضيلة األستاذ أمحد حممد مجال الداعية اِإلسالمي املعروف فقال

لرمحن الرحيم، احلمد هللا رب العاملني، وصلى اهللا وسلم وبارك على نبينا سيدنا                بسم اهللا ا   -
 :حممد، وعلى آله وصحبه والتابعني وبعد

 يسعدين أن أشارك سعادة األخ األستاذ عبد املقصود خوجه يف الترحيب بالعامل اجلليل                 -
أشارك يف هذا االحتفاء ويف      يسعدين كثرياً أن    ..  والداعية اِإلسالمي الكبري، األستاذ أمحد ديدات      

الترحيب بضيفنا الكرمي، وال شك أن األستاذ عبد املقصود جزاه اهللا خرياً عن العلم والعلماء واألدب                 
واألدباء قد أتاح لنا فرصاً كثرية لكي نلتقي م، وخباصة عندما يكون احملتفى به مثل األستاذ أمحد                   

 بفكره وقلمه ولسانه، يدعو إىل اِإلسالم، يدافع عن         هذا الذي مسعنا عنه الكثري عن جهاده      ..  ديدات
 .اِإلسالم، يقارن بني اِإلسالم احلق وبني املسيحية الباطلة، ويناظر علماء املسيحية املناظرة املقنعة املمتعة

.  ال شك أا فرصة سعيدة أتاحها األستاذ عبد املقصود لنا مجيعاً، لنرى وجنتمع بالضيف الكبري               -
وال بد أيضاً من إزجاء الشكر جزيالً لألستاذ عبد املقصود على ما قدم              .  ويتحدث إلينا ونتحدث إليه   



ويقدم من هذه االحتفاءات املتعددة املتجددة دائماً بالعلم والعلماء، واألدب واألدباء، والفكر                
 أريد أن أحيي به األستاذ عبد     ..  وقد حضرين شيء من الشعر بعد أن غاب عين طويالً          ..  واملفكرين

حضرين هذا الشعر وأرجو أن ال يكون يف مستوى ال           ..  املقصود ألنه ال شك يستحق هذه التحية       
 :قلت.. يعجب الشعراء العظام

ــاء    ــن علم ــرمت م ــيما ك ــك ف ل
. 

راً جزيالً ـود شك ـد املقص ـن عب ـا اب ـي 
. 

ــرك اهللا ــيك بســــ ســ ــيك وأهلــ ــاء ع يف بنــ ــحة ورخــ د وصــ
. 

 هذه حتييت املوجهة لألستاذ عبد املقصود قلتها شعراً، وأعود فأرحب بأستاذنا أمحد ديدات                -
 . ترحيباً كبرياً، وأرجو أن نستفيد من احلوار معه إن شاء اهللا وشكراً

 

  ))داديكلمة األستاذ عبد ا بغ(( 
 :مث حتدث األستاذ عبد اهللا بغدادي فقال

احلمد هللا املنعم املتفضل على اِإلنسانية مجعاء، اهلادي البشري،           ..   بسم اهللا الرمحن الرحيم     -
يا أيها النيب إنا أرسلناك شاهداً ومبشراً ونذيراً         والسراج املنري، القائل له يف حمكـم الكتاب املبني          

 فهذا اِإلعالن صادر إىل البشرية كلها، وهذه الدعوة مرسلة إىل             وسراجاً منرياً  وداعياً إىل اهللا بإذنه   
الكون كله، وموجهة إىل األجيال البشرية كافة واألدوار التارخيية بأمجعها، ومهداة إىل الدنيا بأسرها               

 .والفكر اِإلنساين عامة
وتتوهج فوق البقاع، وتتألأل     دوت يف فم الدنيا وانطلقت هادية عالية لتلمع فوق قمم اجلبال،             -

قاهلا صلوات اهللا   .  بني الرمال، وفوق سطوح الوديان املنبسطة بني مسجدي منرة واخليف يف لقاء الوداع            
بلغوا عين ولو آية، فليبلغ الشاهد الغائب فَرب مبلِّغ أوعى من سامع، ورب حامل فقه                "وسالمه عليه   

والذي "  : بن عباس حرب األمة وترمجان القرآن، معلقاً بقوله         ، وقد قال عبد اهللا    "إىل من هو أفقه منه    
 ".نفسي بيده إا لوصيته ألمته فليبلغ الشاهد الغائب

 وبعد فها حنن اليوم نلتقي بأحد الدعاة إىل شريعة اهللا، الناقلني ألمة اِإلسالم عطاياه، املبشرين                 -
اِإلسالم قبل أربعة عشر قرناً من الزمان، شارحاً          يببالرسالة احملمدية يف أوطان اِإلسالم، واليت أطلقها ن       

وما .  ومفسراً لعامل الغرب مفاهيم الرسالة احملمدية ومضامينها وعامليتها ومشوهلا لبين البشر أمجعني             
 .أرسلناك إال رمحة للعاملني

ؤمنني، رجل من الرجال امل   ..   معنا الليلة الداعية اِإلسالمي الكبري واملفكر اِإلنسان أمحد ديدات         -
وعامل فذ من العلماء العاملني، وداعية إىل اهللا من الدعاة املخلصني، رجل صدق ودعوة من الطراز                  



األول، له ذكر اهللا يف دنيا الشرق والغرب وعامل اِإلسالم مستمسك بالعروة الوثقى من الباقيات ادية                
يربض بعلمه  .  واملثوبة احلقة والرضوان  يف عاملنا املعاصر، ومن العلماء األفذاذ أصحاب املقاعد الصادقة          

وفكره ودعوته فوق قاعدة متينة على رأس الرجاء الصاحل يف اجلنوب األفريقي حيث ملتقى احمليطني،                
ومرج البحرين الكبريين اهلندي واألطلسي، لينطلق من هذه القاعدة من حني آلخر حامالً لعامل الشرق               

وحيث قيض اهللا له يف مربضه وفوق       .  يبتغي احملبة والوئام  والغرب رسالة اِإلسالم والسالم ولكل من       
 .رفرفه املخضر مغاين للدرس، وروابـي للمعرفة، ومرابع للعلم، وروحاً ورحياناً، وشذى وطيباً ومسكاً

 وأضيف بأن أمحد ديدات يستأثر حبب العلماء واملشايخ وأهل الكفاف والعفاف، ويلتف حوله              -
نة اليت يقيم ا عدد من الذين أعرفهم، منذ أن كانوا يتلقون العلم يف مدارس               كل يوم يف زاويته يف املدي     

ومعاهد اململكة، كمدرسة الفالح، واملعهد السعودي، ومعاهد الرياض، واجلامعة اِإلسالمية يف املدينة             
 .املنورة

ل  إن أمحد ديدات يعرفك بنفسه قبل أن تعرفه، فهو يستأثر حبب مريديه وتالميذه، وله ثق                 -
حيتل مكانة مرموقة يف عامل الفكر اِإلنساين ويف         .  دون النقصان ..  فكري وميزان علمي، له الرجحان    

يستنار برأيه ويرجع إليه السيما فـي هذا العصر الـذي احتشدت فيه             .  مشرق األرض ومغرا  
هذه .  عاصررة واملذاهب الدخيلة، ويف وقت تتقاتل املذاهب، وجم على اتمع امل            سخاألضواء املُ 

األيديولوجيات الوافدة، واليت تغزو عاملنا الفكري وحنن يف هذا العالـم كلما دوت احلياة، ودق                 
الناقوس، وازدمحت الدنيا باملذاهب نرنو بأبصارنا ونتعلق بأفكارنا إىل األمساء املتحلية ذوي العقول               

ل أمحد ديدات، وهو من العلماء      الكبرية واألدمغة العظيمة، واجتهت صوب املفكرين والعلماء من أمثا        
إمنا خيشى اهللا   :  الذين يطلق عليهم ورثة األنبياء فحسبه شرفاً وفخراً وعزاً وجمداً قوله سبحانه وتعاىل             

 وحنن نتحلى مبصداقية العلماء ونتجمل بأفكارهم ونعجب بآرائهم، فهذه النظرة            ،من عباده العلماء  
لعلم عامل من علماء أمة اِإلسالم، إنه اِإلمام علي كرم اهللا وجهه،            قادمة إلينا عرب تارخينا من باب مدينة ا       

 .اِإلمام فيما علم وهدى
-   قول اِإلمام يف وصيته لكميت بن زياد        "  حلية األولياء "عيم األصبهاين يف رائعته      روى أبو ن

، األعظمون  واألرض ال ختلو من قائم هللا حبجة لئال تبطل حجج اهللا وبيناته، أولئك هم األقلون عدداً                "
هجم .  عند اهللا قدراً، م يدفع اهللا عن حججه حىت يؤدوها إىل نظرائهم ويزرعوها يف قلوب أشباههم                

. م العلم على حقيقة األمر، فاستالنوا ما استوعر منه املترفون، وأنسوا ملا استوحش منه اجلاهلون                
 ".ء اهللا يف بالده ودعاته إىل دينهصحبوا الدنيا بأبدان أرواحها معلقة باملنظر األعلى، أولئك خلفا

 وبعد فقد أعطى هذا املفكر اِإلنسان والداعية الشجاع املثل األعلى على صدق العامل، وقدم                -
افياً عن اِإلسالم بأهل العقل وأهل النقل، وشرح ألمة الغرب يف جامعات أوروبا               ضتفسرياً شافياً و  



ضارية إنسانية ذات طابع عاملي تتحقق ا مقاصد          وأمريكا أبعاد الرسالة احملمدية، وأا رسالة ح       
وشرح أكثر من مرة لعلماء الغرب أن الروح العلمي والتقين السائدين يف الغرب، وما يف                 .  اِإلسالم

 .حياة الغرب من إجنازات إنسانية تشكل جزءاً من حمتويات الدين اِإلسالمي، وركز على ذلك
 ولكنه يعارض بعض الظاهرات املتطرفة املادية كما أنه          فاِإلسالم ال يقف مضاداً حلياة الغرب،      -

 .يعارض امليول غري اِإلنسانية، والتراخي األخالقي البشع
 كما وقف أمحد ديدات حمذراً خماطباً بفكره وفلسفته شباب العامل اِإلسالمي املتشبع بالثقافة               -

.  صراع األيديولوجيات الغربية   الغربية، املخدوع حبضارة الغرب، اجلاهل لتراثه الشرقي، والضائع يف         
ولذلك خاطبه باألسلوب واللغة اليت يؤمن ا، واملقاييس اليت يتعامل ا، وبرهن له بأن الشريعة                  
اِإلسالمية قابلة بروحها للتطور ومواكبة التقدم اِإلنساين، وأن املبادئ اليت قامت عليها احلياة الغربية               

بادئ الفكرية اليت قام عليها اِإلسالم، إال أا أي العقيدة اِإلسالمية           بثقلها وتطورها التقين العلمي هي امل     
والسالم .  منحـت اِإلنطالقـة احلضاريـة اِإلسالمية أسسها الروحية اليت فقدا احلضارة الغربية           

 . عليكم ورمحة اهللا
 

  ))كلمة احملتفى به فضيلة الشيخ الداعية أمحد ديدات(( 
 :به، فتحدث باللغة اِإلنكليزية احلديث التايلمث أعطيت الكلمة للمحتفى 

وما أرسلناك إال كافة للناس بشرياً    ..  بسم اهللا الرمحن الرحيم   .   أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم     -
  .ونذيراً ولكن أكثر الناس ال يعلمون

لست أدري كيف أستطيع الرد على الكلمات اليت طوق املتحدثون ا             :   اِإلخوة األعزاء  -
 .، وأشادوا فيها بعملي؟عنقي

زار كثري من العرب املسلمني موطن آبائي وأجدادي اهلند،         .   إنين مسلم حديث عهد باِإلسالم     -
وقد قيل يل قبل إسالمي أن العرب أناس طيبون، ورغب أهلي أن أكون واحداً               .  وتعاملوا مع شعبها  

مث إن الواجب يقضي بأن     .  ك البالد منهم، ولذلك قبل اِإلسالم، وكنت أحد الذين دخلوا اِإلسالم يف تل          
أعترف بالفضل للشيخ عبد املقصود خوجه، الذي استضافين يف نزله عدة مرات، وقدم يل التسهيالت               

 .إن الكلمات لن تستطيع أن تفيه، ولكـن أدعو اهللا أن جيزيه عين خرياً. الكثرية
وما أرسلناك إال   :  ة كلميت وهـي  يف بداي .  إن اآلية اليت تلوا عليكم    ..   أيها اِإلخوة األفاضل   -

، أخذ يفكر فيها،     عندما نزلت على النيب      كافة للناس بشرياً ونذيراً ولكن أكثر الناس ال يعلمون        
وكيف يبلغ رسالة اهللا إىل اجلزيرة العربية، فأرسل اهللا سبحانه وتعاىل جربيل األمني عليه وقال له بلسان                 



أي أن الغالبية   .  ية مجيعاً بشرياً ونذيراً ولكن أكثر الناس ال يعلمون        مل نرسلك إال كافة للناس للبشر     :  ربه
 .من البشر ال يعلمون ماذا تفعل وماذا تقوم به، فال جمال للراحة يا حممد، فهناك الكثري جيب القيام به

 فكتب مخس رسائل إىل كسرى ملك الفرس، وهرقل إمرباطور الروم، واملقوقس ملك مصر،              -
. ور احلبشة وإىل هوذة بن علي صاحب اليمامة يدعوهم فيها إىل اهللا سبحانه وتعاىل              والنجاشي إمرباط 

 ميل عرب البحر األمحر     ١٥٠٠، قطع كل منهم أكثر من       وانطلق ا مخسة من أصحاب رسول اهللا        
 .وإىل بالد الروم والشام لتبليغ الرسالة

طلعت على إحدى الرسائل اليت     لقد ا .  ولكن أكثر الناس ال يعلمون    ..   إا كلمة كافة للناس    -
.. بسم اهللا الرمحن الرحيم   "  :وصلت إىل القسطنطينية يف متحف توكايب وقد عالها الغبار، فإذا ا تقول           

قل يا أهل الكتاب    :  ، وهذه اآلية  "من حممد رسول اهللا إىل هرقل إمرباطور الروم، أدعوك إىل اِإلسالم          
 .تعالوا إىل كلمة سواء بيننا وبينكم

 قرناً، ويدعوهم   ١٤إىل ملوك ذلك الزمان منذ         كانت الرسالة اليت بعث ا رسول اهللا          لقد -
فيها إىل عبادة اهللا وحده، بينما حنن نتلو القرآن الكرمي يف رمضان وغري رمضان ونقرأ هذه اآليات،                   

 .ولكننا مل نقم بتبليغها إىل اليهود واملسيحيني
 

ويرجع ذلك إىل فقداننا القدرة     .  ، وذلك أمر يؤسف له     عن الدعوة   لقد توقف املسلمون عامةً    -
على اِإلقناع وإبالغ الدعوة، وأصبحنا نشعر بأننا ال حول لنا وال قوة على إقناع اليهود واملسيحيني،                 

قل بسم اهللا الرمحن الرحيم    :  لو رجعنا إىل قول اهللا سبحانه وتعاىل      .  وفشلنا يف نقل رسالة اِإلسالم إليهم     
 بأخذ هذه الكلمة، ووضعها     لقد قام النبـي    ،  ب تعالوا إىل كلمة سواء بيننا وبينكـم      يا أهل الكتا  

ولو كانت له الوسائل    .  موضع الفعل والتنفيذ، وجازف بأرواح الصحابة، وقام بدعوة األمم األخرى          
ن،  أن ميأل األرض ذا القرآ     اليت لدينا اآلن موجودة يف ذلك العصر لكان من املمكن لرسول اهللا              

 .وحييل األمم كلها إىل مسلمني
 

من %  ٢ إين جئت من جنوب أفريقيا حيث يوجد ا أقل من نصف مليوناً مسلم، أي                   -
ولو .  السكان هناك، وإن الظروف قد اضطرتين إىل القيام بالدعوة، وأرغمتين على خماطبة الناس هناك              

وقد قمت بإجياد مركز    .  رح ذلك دخلت يف تفاصيل ذلك ألطل علينا ضياء الصباح قبل أن أنتهي من ش            
م، ونشرت كتباً خصيصاً موجهة لليهود واملسيحيني، كما قمت بطبع            ١٩٥٨لنشر اِإلسالم سنة    

كما قررنا  .   نسخة من املصحف املترجم إىل الناس هناك        ٦٠,٠٠٠القرآن الكرمي، ووزعنا حوايل     
 ١٠٠,٠٠٠مج طموح لتوزيع     أيضاً قبل أن أغادر تلك البالد، وأنا بصدد وضع برنا          ٢٥,٠٠٠طباعة  

 .نسخة من القرآن الكرمي



 وإننا نسعى جاهدين يف توسيع نطاق التوزيع، وسنحاول إرسال كميات كبرية من املصحف               -
إىل أمريكا وإىل موريشيوس، حيث تزداد حاجة املسلمني إىل الكتاب كسالح يستطيعون فهمه ومقارعة              

 .يكا هلذا األمروهناك فرصة بطبيعة احلال يف أمر. اآلخرين به
 

 وإن املشكلة اليت تواجه العرب واملسلمني هي إسرائيل، لقد دخل العرب احلرب ضد إسرائيل               -
م، ويف كل مرة تكون نتيجة احلرب ازام العرب           ١٩٦٧م، وعام   ١٩٥٦م، وعام   ١٩٤٨عام  

 .وانتصار اليهود
 
 

م ١٩٧٣اع السادات سنة     يف الواقع حنن ال حنارب إسرائيل بل حنارب أمريكا، وعندما استط           -
يف الواقع حنن ال    .  أن حيقق شيئاً من االنتصار، قامت أمريكا بإرسال األسلحة مباشرة إىل إسرائيل             

نستطيع حماربة أمريكا، وأمريكا يهمها أال تغضب إسرائيل، ألن كل مرشح للرئاسة يف أمريكا يعتمد                
 .على األصوات اليت يديل ا اليهود املقيمون بأمريكا

 

ملاذا :  لقد قال هاري ترومان عندما سئل بعد اعترافه بإسرائيل، بعد إعالن استقالهلا بدقيقتني              -
 فقال ال يوجد    ؟ عريب، هلذا االعتراف   ١٠٠,٠٠٠,٠٠٠مل يصنع حسباناً لغضب مائة مليون عريب         

 .عرب فـي دائريت االنتخابية، وإمنا الذين مينحونين أصوام هم اليهود
 

 يهودي يف الواليات املتحدة يف ذلك الوقت، وأما عدد العرب           ٦,٠٠٠,٠٠٠ وهناك حوايل    -
 .١٠٠,٠٠٠فال يوجد أكثر من 

 

 وأمريكا أيها اِإلخوة لن تسمح بتصدير ستة ماليني مسلم ألراضيها، لذلك فال بد لنا من أن                  -
لمون فهناك املس .  نلتمس وسيلة أخرى وهي أن جنعل الناس هناك يقبلون على اِإلسالم ويعتنقونه             

وذلك للرد على ما يقوم به       .  السود، والبالليون، وغريهم ممن يتوقون إىل اِإلسالم والتمسك به          
إن مثة طائرة أواكس واحدة تسهم يف حل كافة املشكالت، وتؤدي إىل شل أصوات اليهود               .  املسيحيون

تنا ومىت انتهت هذه املشكلة فإننا نستطيع حل مشكلة إخو           .  هناك، وجعلها ليست ذات قيمة     
وكل هذا ميكن القيام به بأقل من       .  الفلسطينيني، وبالتايل ندعو إىل اِإلسالم، ونرضي اهللا سبحانه وتعاىل        

 .سالمقيمة طائرة أواكس واحدة، وجنعل أمريكا حصناً لِإل
 

والسالم عليكم  ..   وأخرياً نسأل اهللا أن جيزي املضيف خرياً عنا ألنه أتاح لنا هـذه الفرصة              -
 . ركاتهورمحة اهللا وب



  ))كلمة األستاذ حممد حسني زيدان (( 
 :مث أعطيت الكلمة لألديب واملفكر األستاذ حممد حسني زيدان فقال

 بسم اهللا الرمحن الرحيم، واحلمد هللا أكمل الدين وأمت النعمة، والصالة والسالم على رسول                -
 اِإلسالم خبري، ينتصر باحلملة      إنَّ أود أن أقول أوالً   .  اهللا نيب الرمحة سيدنا حممد، وعلى آله وصحبه وسلم        

فما سارت حرب على اِإلسالم إال انتصر اِإلسالم عليها، ولكن اخلذالن واهلزمية            .  عليه وباحلرب عليه  
 .كانت على املسلمني لتفرقهم شيعاً ومذاهب وأحزاباً

لقد :   جاء فيه   عاماً مضت مقاالً   ٥٠فأفريقيا القارة السوداء كتبت عنها جملة اهلالل قبل أكثر من           
فقام بعض الناس وهزئ ذا املقال، فقلت       .  فليأت دور أفريقيا  .  أدت أوروبا دورها، وأدت آسيا دورها     

هلم ال زأوا، إن أفريقيا رغم انتشار الوثنية أو رغم انتشار الكاثوليكية أو الربوتستانتينية أو غريها، فإن                 
ك الشمال األفريقي، ما دام هناك يف نيجرييا مسلمون،         أفريقيا أرض مسلمة ما دام فيها مايل، ما دام هنا         

فإن اِإلسالم يف أفريقيا    .  وما دام يف تشاد مسلمون، وما دام فـي جنوب أفريقيا العنصرية مسلمون            
ذلك ألن األفريقي هذا األسود بل هذا األمسر، أنا ال أقول            .  خبري، وسينهض من أفريقيا ضة جديدة     

هو منح أسناناً بيضاً ومنح عيناً ال تصاب بالتراخوما،         .  ض كأسنانه البيض  األسود ألنه قلب متفتح أبي    
 .إذن فقد منح قلباً ال يصاب بالغش

 هلذا أنا أحيي هذا األستاذ األفريقي، مل أكن أعرفه لكن امسه ديدات وامسي زيدان، فالفرق بني                 -
 مسلماً مثلكم وأال تكونوا     امسي وامسه نقطة واحدة، لكن الفرق أال أكـون مسلماً مثله وأال يكون            

 .فهو دين الرمحة. فاِإلسالم يعاب باملسلمني ال يعاب عليه كدين. مسلمني مثله
 

 أما كلمته عن ترومان، فقد صدق يف روايتها فهناك ماليني من اليهود أعطوه أصوام، لكن                 -
مريكا بدعوة احلكومة   أثناء زياريت أل  ..  قبل ذلك قابلت جنراالً متقاعداً يف أمريكا فـي أو كالهوما          

األمريكية، وأنا ال أنكر أننا أصدقاء الشعب األمريكي أو أصدقاء احلكومة األمريكية رغم ما فعلت                 
 .ورغم ما تفعل

 

ما :  إن أمريكا لن تنسى جرميتني أو كـارثتني، قلت        :   قال ذلك اجلنرال األمريكي املتقاعد     -
 .انيفاتورةحريق شيكـاغو، وخسارة ترومان فـي امل: مها؟ قـال

 

ه من  تبر فحريق شيكاغو كان كارثة ال تنسى، وأما خسارة ترومان يف املانيفاتورة فقد قَ                -
. اليهود، فاستعبده اليهود وأعطوه أصوام ليكون رئيس أمريكا وليكون ضد العرب وضد املسلمني             

ؤمن برسالة  ئ ما إذا مل ي    قال ذلك بعد أن شرحت له عقيدة اِإلسالم يف املسيح، وأنه ال يتم إسالم امر               



لـذلك أنا  .  القساوسة ما فهمونا هذا عن اِإلسالم، إن اِإلسالم كبري        :  فبكى الرجل وكرب وقال   .  املسيح
 .أحيي هذا األفريقي، وقد عرفته اآلن ومسعته اآلن، مسعت ما مل أفهم، مث مسعت ما فهمت بالترمجة طبعاً

. أحب هذه األرض وإنساا   .  يها غرب السويس   أحييه وأبشركم بأنين مفتون بأفريقيا، وأمس      -
 .ال يتأقلم بسرعة. فاألفريقي يتأقلم بسرعة يف هذه األرض بينما األسيوي

يف أفريقيا هي     )١(ق، أن الطُّر  "حاضر العامل اِإلسالمي  " إن األمري شكيب أرسالن ذكر يف كتابه         -
سالمية وهي شاذة بال شك وال نقرها،       اليت أثرت على التبشري املسيحي يف أفريقيا، فلوال الطرق اإلِ          
دين :  قال شكيب أرسالن هذه اللفظة    .  ولكنها أصبحت ضرورة حلماية املسلمني من التبشري املسيحي       

نريد له أن   .  خرايف خري من أن ال دين، ال نريد لألفريقي أن يكون مسيحياً وال نريد له أن يكون وثنياً                  
 . آخرينيكون مسلماً على طريق هذا الشيخ وأشياخ

 .  أحييه حتية املسلم ملسلم، وأحيي أفريقيا يف شخصه، والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته-
 
 

  ))فتح باب احلوار بني احلضور واحملتفى به(( 
بدأ األستاذ حسني جنار احلوار بسؤال، يطلب فيه من األستاذ أمحد ديدات أن يتحدث عن               

 : مل يكن هناك حرج؟ فرد الشيخ أمحد ديدات قائالًجتربته يف مقابلة الذين حياربون اهللا إن
 

وأما التقنية فلها   .   إنين متخصص يف األديان املقارنة، وأنا أتعامل مع الناس من هذا املنطلق             -
أناس متخصصون ومهميت هي الرد على املسيحيني الذين يقومون بنشر الدين املسيحي بني املسلمني،               

لذلك فأنا  .  سالمية، ويقومون بتوزيع الكتب الداعية إىل املسيحية      ا اإلِ والذين يرسلون دعام إىل أوطانن    
أرى أن من واجبنا أن نقاوم هذا الزحف ونصده بنفس األسلحة اليت يستخدمها أعداؤنا حناول                  

تعالوا إىل كلمة   :  جاهدين أن ننشر كتاب اهللا، وأن نقوم بنشر الدعوة اِإلسالمية امتثاالً لقوله تعاىل             
 .سواء

 

 املسيحيون حياولون تضليل املسلمني الذين يقعون ضحية إدعاءام الكاذبة املضللة بعدة أمور             -
يفضلون ا سيدنا عيسى عليه السالم، أنه ولد من أب، وإن عيسى كلمة اهللا ألقاها إىل مرمي، دون أن                   

هذا ما  .  افة بشرياً ونذيراً  يشريوا إىل أن سيدنا حممداً هو خامت األنبياء واملرسلني، وأنه أرسل إىل الناس ك             
 .وشكراً. أحببت قوله وأنا على أمت االستعداد للرد على أي استفسار أو سؤال

                                           
مجع طريقة وليست مجع طريق، والطريقة عمل مبتدع يف العقيدة وشاذ وهي وسيلة يلجأ إليها بعض األشياخ يف استمالة                       :قرالطُّ )١(

 .لطريقة املهدية والطريقة الشاذليةمثل ا. أتباعهم إىل االعتقاد يف صالحهم، وأم من األولياء



أعتقد أن هناك فرصة كبرية يف       :   مث وجه أحد احلاضرين سؤاالً للشيخ أمحد ديدات فقال          -
دعوة البيض يف   الواليات املتحدة لنشر الدين اِإلسالمي، حبيث ال يقتصر على السود هناك، لكن ميكن              

الواليات املتحدة وحماولة إقناعهم بدخول اِإلسالم ألم يف حرية وبلبلة بالنسبة للدين املسيحي، فما               
 وسيلة ميكن الوصول    ؟ وهل هناك  هناكمدى استطاعة األستاذ امحد ديدات، يف نشر الدين اِإلسالمي          
 .لوسائل املرئية واملسموعة واملقروءة؟ا إىل أجهزة اِإلعالم وخاصة التلفاز واملذياع والصحف، أي ا

إن حماولة نشر الدين اِإلسالمي بني السود والبيض يف الواليات            :   فأجاب احملتفى به قائالً    -
املتحدة هو هدف نسعى إليه، ونبذل قصارى جهدنا يف إقناعهم واعتناقهم اِإلسالم، والسود هناك                

 وأن يف الواليات    لوا اِإلسالم، واعتنقوه خاصةً   يتوقون إىل اِإلسالم، وهناك مئات األلوف منهم قب        
 من السود، وهذا بطبيعة احلال يسهل حل املشكلة، لكين أرى أنه             ٢٥,٠٠٠,٠٠٠املتحدة حوايل   

 .جيب علينا أن نواصل القيام بالدعوة، السيما وأن الفرصة املتاحة يف الواليات املتحدة موجودة
تحدة من اجلاليات العربية واهلندية والباكستانية ميثلون        وإذا علمنا أن املسلمني يف الواليات امل       -

فما الذي تستطيع   .   أمريكي ٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠نسبة ضئيلة يف اتمع األمريكي، الذي يبلغ تعداده          
 .هذه اجلاليات القيام به؟

 قد يكون يف استطاعتنا أن نعمل الشيء الكثري يف سبيل نشر الدين اِإلسالمي هناك عن طريق                 -
لكن شراء مثل تلك احملطات حيتاج للماليني، وهل         .  م، لو أننا استطعنا شراء حمطات تلفازية       اِإلعال

 .نستطيع إنفاق مثل هذه املبالغ يف الدعوة؟
 إن الفرد املسلم ولو كان صاحب مصرف يف استطاعته أن يدعو لنا بالتوفيق يف مهمتنا، ولكنه                 -

وقد يكون يف استطاعة املسلم     .  كي ننفقه يف الدعوة   ال يستطيع أن يعطينا رصيده كله أو بعض رصيده ل         
أن يتربع خبمسة دوالرات أو مخس روبيات ملساعدة الدعوة ولكن معظم املسلمني ال ميلكون إال أن                 
يدعو لنا بإطالة العمر، وما إىل ذلك، إن احلديث حول هذا املوضوع شائك، ويستغرق وقتاً طويالً،                  

 .غراء املسلمني على قراءا وتالوا نشر للكتب املختلفة ِإلفاليهود والنصارى يقومون بعمليات
 فهناك جمموعات تنشر يف شهر مثالً حوايل عشرة ماليني نشرة، بثالث ومخسني لغة، يف حني                 -

كما أن الكثري من الذين جاءوا إىل اململكة ومنطقة         .  ال نستطيع أن ننشر مليوناً من مثل هذه النشرات        
ني قاموا بكتابة أشياء سيئة عن املسلمني، وقاموا بوضع خطط لشن حرب صليبية             اخلليج من غري املسلم   

وقاموا بإرسال عدد من    .  وقد بدأوا بعمليات نشر هذه الدعوة، مستهدفني العامل العريب كله          .  جديدة
الرسائل إىل بعض الشخصيات اِإلسالمية، كما أوضحوا يف رسائلهم ألولئك األشخاص يف اململكة               

ريها بالربيد األماكن اليت ميكنهم فيها احلصول على اِإلجنيل باللغة العربية جماناً، مبجرد ملء               العربية وغ 
 .كوبون بسيط وإرساله بالربيد



 مبشر لنشر املسيحية يف العامل، وهم يريدون        ٤٢,٠٠٠ وقد قام األمريكيون بإرسال أكثر من        -
 كتاب ضد اِإلسالم، وقاموا     ٦٠,٠٠٠دعوة الناس إىل التخلي عن اِإلسالم، لقد نشروا أكثر من             

وقرأت إحدى عشرة طبعة خمتلفة من التوراة واِإلجنيل        .   لغة أفريقية  ١٠٧بترمجة التوراة واِإلجنيل إىل     
 .وهم على استعداد لتوزيع التوراة جماناً لكل من يطلبها. باللغة العربية

 ورغم املخاطر املتوقعة    ،لطرق وقد قام الكثريون منهم بأساليب ملتوية خلداع املسلمني بشىت ا          -
من وراء ذلك، فإن بعض إخواننا املسلمني حيرصون على االهتمام واالحتفاظ ذه النشرات املؤملة، اليت               
حتمل يف طياا السم داخل بيوم فيفسدون بذلك عقيدم وعقيدة آبائهم، يف حني كان الواجب علينا                

فالكتب .  ثل هذه الكتب داخل بيوتنا اليت حتمل السموم       مقاطعة مثل هذه التصرفات، وعدم االحتفاظ مب      
فهل يرغب املسلم أن يعتين بأفعى يف مرتله لكي تقضي          .  اليت تفسد عقيدة الشباب املسلم إمنا هي أفاعي       

 .عليه وعلى أفراد أسرته؟
  ومن أغرب ما مسعت أن رجالً مسلماً تزوج امرأة مسيحية منذ ربع قرن وما زالت متمسكة                  -
تها، فكيف جيوز مثل ذلك؟ أال يتصور أن تؤثر املرأة على أوالدها فينحرفوا عن عقيدم                  مبسيحي

 .وشكراً. اِإلسالمية ويعتنقوا دين أمهم
يعتقد املسيحيون أن مرمي العذراء ذهبت إىل قرب املسيح         :   مث وجه أحد احلضور السؤال التايل      -

أجهشت بالبكاء مسعت صوت املسيح يناديها      وعندما  .  بعد يومني من دفنه، فوجدته مفتوحاً وخالياً       
وقد استخدم  .  ويقترب منها، فحاولت التعلق به، ولكن املسيح عليه السالم طلب منها عدم ملسه              

الشيخ ديدات هذه الصورة لرفض مسألة صلب املسيح، وأن عدم ملسه جاء ألنه كان روحاً، أو ألنه                  
 .كان يعاين من اجلراح نتيجة الصلب قبل يومني

فما هو هدف الشيخ أمحد     .   نؤمن بأن اهللا سبحانه وتعاىل رفع املسيح        - املسلمني   -ن   حن -
ديدات من التمسك ذه الصورة املنافية للعقيدة اِإلسالمية، واملخالفة ملا جاء يف كتاب اهللا العزيز؟ هل                

اد ذلك املعتقد؟   أم أنه أراد دحض ما يقوله املسيحيون بذكر ما يعتقدونه، مث بيان فس             ..  ة لسان هي زلَّ 
 .أرجو توضيح هذه النقطة

يتوىل الدكتور عبد اهللا الذي يقوم بترمجة إجابات الشيخ أمحد ديدات من اِإلجنليزية إىل                
 :العربية اِإلجابة على هذا السؤال فيقول

 إن الشيخ أمحد ديدات ناقش الدكتور كاالرك األمريكي اجلنسية، وكان حياول يف نقاشه                -
فهو .  سخة يف أذهان املسيحيني، بأن عيسى عليه السالم قد صلب ودفن مث بعث             دحض الفكرة الرا  

إنه مل يصلب ومل يبعث ألنه ما زال حياً وقد رفعه اهللا إليه، بدليل ما يعتقدونه بأنفسهم فضالً عن                   :  يقول
 .اعتقادنا معشر املسلمني



أن السيدة مرمي مل جتد جثة       فالدليل على حياته أم وجدوه حياً يف قربه بعد يومني من دفنه، و             -
  ال مساك اها عن ذلك ألنه روح     ها عندما حاولت اإلِ   وهذا حجة عليهم بأم مل يدفنوه، وأن      .  يف القرب 

ومن هنا يتضح أن الشيخ كان يستخدم معتقدات املسيحيني يف الرد عليهم،             .  تستطيع أن متسك ا   
 .ودحض أفكارهم وتفنيدها

ن احلوار والنقاش مع املسيحيني يقتضي عدم االكتفاء بالتمسك          والشيخ أمحد ديدات يرى أ     -
لذلك .  مببادئنا والتمسك مببادئهم، ألن مثل هذا النقاش يعترب عقيماً غري مجٍد، وال حيقق نتائج إجيابية               

من الواجب أن يستخدم احملاور نفس معتقدام، وحياول تفنيدها وبطالا جزءاً جزءاً، حىت يظهر                 
 .ا من احلقيقة، ومن مث يتبني بطالاعقمها وخلوه

وسأل أحد احلاضرين احملتفى به عن سبب إقراره بأن القرآن حمرف، يف حماورته ألحد                
 : اِإلجنيل حمرف فرد عليه القسيسالقسيسني عندما قال للقسيس إنَّ

بن فأقر الشيخ أمحد ديدات بأن القرآن حمرف، بدليل قيام سيدنا عثمان             .  والقرآن حمرف أيضاً  
عفان رضي اهللا عنه حبرق مجيع النسخ اليت وجدت عند أم املؤمنني حفصة بنت عمر بن اخلطاب رضي                  
اهللا عنهما الختالف التنقيط واحلركات ا، لكن يبدو للسامع واملشاهد أن هذا التربير والتعليل غري                

 نتيجة ضعف من    فهل كان هذا  .  قرار بأن القرآن حمرف، وهو إقرار خطري خيالف العقيدة         مقنع لإلِ 
الشيخ بعلوم القرآن وقرع احلجة مبا هو أقوى منها، وكأين به هزم أمام ذلك القسيس؟ أم ترى أن                    

جابة الشيخ؟ أم يا ترى أن الذي قام بالدبلجة قد أساء           املسؤول عن الترمجة مل يكن موفقاً يف ترمجته إلِ        
لكي تنجلي احلقيقة أمام الكثريين     التصرف فأخطأ يف الربط؟ إنين أريد الوقوف على حقيقة األمر،            

 .أمثايل، الذين ما زالوا حائرين تأخذهم الشكوك مذاهب شىت، وتلعب م التفسريات املتباينة
ليس هناك خطأ يف النص العربـي،      :   وجييب الدكتور على لسان الشيخ أمحد ديدات بقوله         -

عليه رضوان اهللا قام بإحراق النسخ      فهي ترمجة صادقة للنص اِإلنكليزي، لقد أردت أن أقول إن عثمان            
وأن غري  .   بالنسبة للتنقيط والفتح والضم وما إىل ذلك        األخـرى من القرآن، وهي خمتلفة خاصةً      

العرب ال يعرفون هلجة قريش يف ذلك الوقت، واختالفات اللفظ حيمل معىن التحريف، لذلك كان                 
 موحدة من مصحف حفصة عليها       جيب التخلص منها، فقام عثمان عليه رضوان اهللا بنسخ نسخة           

 .رضوان اهللا
كان جيب على   :   ويعترض أحد احلاضرين على رأي الشيخ ديدات يف تلك املسألة ويقول             -

 القرآن قد تكفل حبفظه، فقال جل شأنه يف         إنَّ:  الشيخ أمحد ديدات أن يقول حملاوره القسيس املسيحي       
 بينما النصارى واليهود حرفوا اِإلجنيل والتوراة       إنا حنن نزلنا الذكر وإنا له حلافظون      :  كتابه العزيز 

ألم استحفظوا عليهما فلم حيفظومها، وال داعي للحديث عن النقط، وعن الشكل، وعن أن بعض                 



هذا ما  .  فالقرآن قد نزل بلهجات كثري من العرب      .  العرب أو بعض القبائل ال تعرف مثالً هلجة قريش        
من حيث احلرص على أال تؤخذ مقالة الشيخ أمحد ديدات           أحببت أن أذكر به الشيخ أمحد ديدات         

والسالم عليكم  .  قضية مسلماً ا، ويقر ا من مل يأخذ من العلم واملعرفة، أو كان ضعيف العقيدة                
 . ورمحة اهللا وبركاته

  ))مداخلة(( 
إن الوقت وإن   :  وقبل أن جييب احملتفى به على سؤال السائل حتدث األستاذ حسني جنار فقال             

والفرصة اليت أتيحت لنا هذه الليلة كان اهلدف منها االلتقاء بالداعية العالمة               .  طال فهو ضيق  
واالستماع إىل شيء يسري من جتاربه، وإن كنا نعلم أن ما حيويه من التجارب ال يتسع له هذا اللقاء                     

قت تناول طعام   وهذه األمسية لذلك فإننا لن نتمكن من توجيه مجيع األسئلة إىل فضيلة الشيخ ألن و               
 . العشاء قد أزف وسنستمع قبل تناوله إىل كلمة األديب الشاعر األستاذ عمر اء الدين األمريي

 

  ))كلمة األستاذ عمر هباء األمريي(( 
 :مث أعطيت الكلمة لألستاذ عمر اء األمريي، فقال

.. حلق سيد اخللق   بسم اهللا، خري األمساء يف األرض والسماء، والصالة والسالم على رسول ا             -
 .كلميت حروف قليلة تؤدي غرضاً مل أجد من إبراء الذمة إال أن آخذ من وقتكم دقائق ألدائه

 أوالً الثناء على صاحب الدعوة الشيخ عبد املقصود خوجه مكروراً، والدعاء له ولألستاذ                -
 . موفوراًاًديدات وجلهاده املربور دعاء

من اِإلشارة إليها حول اعتراف أمريكا بإسرائيل بعد دقائق من           وثانياً هناك إضافة تارخيية ال بد        -
 .قرار األمم املتحدة

 التاريخ يؤكد، وحماضر األمم املتحدة تثبت ذلك بأن روسيا أيضاً اعترفت بإسرائيل بعد                 -
أمريكا اعترفت بقوة األمر الواقع، وأما      ..  اعتراف أمريكا بثالث دقائق فقط وهناك فرق بني االعترافني        

ويف األعراف الدبلوماسية والسياسية أن االعتراف      .  فاعترفت بقوة القانون  )  االحتاد السوفييت (وسيا  ر
          فهذا حىت ال تلتبس علينا حقيقة      .  نقضبقوة الواقع ميكن أن ينقضه واقع، واالعتراف بقوة القانون ال ي

، مث على إسالمنا وأنفسنا     هذه الدول الكربى، فكلها نصري ألعدائنا وال ميكننا أن نعتمد إال على اهللا             
 .وقوانا

أن الدين  :  ، للمسلمني وغريهم وهي   هناك حقيقة جيب أن تبلغ للناس كافةً      ..   املالحظة الثانية  -
عند اهللا واحد، وال توجد هناك ديانات مساوية وإمنا توجد رساالت مساوية، فالدين عند اهللا اِإلسالم،                 



    وهذا يعترف به الباحثون من رجال      .  بنائنا وعند الناس  جلى وتكون بينة عند أ    وهذه حقيقة جيب أن ت
 :يقول" الدعوة إىل اِإلسالم"يف كتابه ) Sir Thomas Arnold(فمثالً . الغرب أنفسهم

-"          بعث به كل نيب بشريعته حىت بعث حممد          إن الدين اِإلنساين العام هو اِإلسالم، وكان ي 
 ".فةآخر األنبياء واملرسلني خامتاً هلم وللناس كا

ربنا وأصيب اِإلسالم وأصيبت اِإلنسانية بإصابته، منذ تفرق الشمل اجلامع          ض..   األمر الثالث  -
وال بد لنا لكي نستعيد أنفسنا ألنفسنا ولإلنسانية من أن نستعيد لنا             .  هلذه األمة بالقضاء على اخلالفة    

     هذا أمر ينبغي أن يستقر يف       عني عليه العصر وتقلب الزمان    شكالً جامعاً، بالطريقة واألسلوب الذي ي ،
سالم، والعاملني خلري هذه األمة     أال يكون غائماً وال عائماً وال غائباً جيب أن يستقر يف عقول العاملني لإلِ             

 .العاملني النبعاثها من سياسيني ودعاة
سالمية، اليت تعمل   سالمية فـي حـاجة اليوم ألن تنبعث فيها منظمة األمة اإلِ           إن األمة اإلِ   -

تأخذ .  شكل أو بآخر على سد الثغرات اليت حتف ذه األمة وجتمع حكماء اِإلسالم يف أقطار العامل                 ب
خالصة جتارم وعلمهم، ومتحصها وتستخرج منها منهجاً سديداً لألمة، تأخذ جتارب الدول األخرى              

ا يلبـي حاجات   تستعرض مما ألف عن اِإلسالم مم     .  فاحلكمة ضالة املؤمن، أينما وجدها التقطها     .  تدرسها
   هذا أمر  .  ؤلف، لكي تسد ثغرات تستوعب وتسترتف القوى مللء كل هذه الثغرات           العصر وما مل ي

 .سالمينبغي أن يتفاعل يف ضمائر العاملني واملفكرين لِإل
 الكلمة األخرية وقد كررا يف مناسبات عدة أن اِإلنسانية تعيش اليوم أخطر معاركها، أال                 -

ط احلضاري من السامرية املادية اليهودية، اليت تسيطر على احلضارة املهيمنة اليوم            وهي معركة حتول اخل   
 .جبناحيها الرأمسايل والشيوعي إىل الربانية، اليت ميثلها اِإلسالم ومتثلها حضارة اِإلسالم

 وال بد لنا لكي نكون القائمني حبق اهللا يف أعناقنا وحبق هذه املعركة أن نعيش معركتنا، وهي                   -
 .فالذات اِإلسالمية ضائعة، مائعة، مشتتة، مشردة. عركة استرجاع الذات اِإلسالميةم

 .نسانية فال بد لنا أن نسترجع ذاتنا اِإلسالمية لكي نستطيع أن نقدم اِإلسالم عالجاً لِإل-
-   حارب به اِإلسالم يف نظري هو حماربته يف أجياله، ختدير األجيال، إضاعتها، صرفها              أخطر ما ي

 . معارك جانبية تبدد الطاقةإىل
 هذه معاين أردت أن ال تضيع هذه الفرصة الثمينة اليت أتاحها لنا األستاذ عبد املقصود خوجه،                 -

فأردت أن أقدمها بني أيديكم معتذراً      .  وأتاحها لنا األستاذ ديدات، جزاه اهللا خرياً، وأثابه وأكثر أمثاله         
والسالم ..  فعذراً ولكن ذلك رأيته من إبراء الذمة      .  أجالءعن إقحام نفسي يف جمال الكالم أمام علماء         

 .عليكـم ورمحة اهللا



 :ختام األمسية
 :مث اختتم األستاذ حسني جنار األمسية بالكلمة التالية

وقبل .   بامسكـم مجيعاً أشكر األستاذ أمحد ديدات، وأرجو أن تتكرر هذه الفرصة إن شاء اهللا              -
يوم االثنني القادم كان من املفروض أن يكون ضيفنا فيه هو الدكتور            الوداع أود أن أذكر احلضور بأن       

فهد العرابـي احلارثي، ولكن نظراً ألن االحتفال مبرور عشر سنوات على مصفاة ينبع، وانشغال                
الكثري ذه املناسبة سيتم يف ذلك اليوم فقد أرجئت االثنينية اخلاصة باالحتفاء بالدكتور فهد احلارثي إىل                

 .روقت آخ
ثنني بعد القادم فسيكون لنا لقاء رياضي إن شاء اهللا مع األستاذ عبد اهللا                 وأما أمسية اال   -

 .ويسر الداعي حضوركم ومشاركتكم والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته. الكعكي، والدعوة عامة
 تناول   مث غادر املدعوون يتقدمهم احملتفي واحملتفى به قاعة االحتفاء إىل صاالت الطعام، حيث              -

اجلميع طعام العشاء، فأكرموا البطون مبا لذ وطاب من األكل والشراب بعد أن أكرموا العقول مبا                  
مث انصرف اجلميع وألسنتهم تلهج     .  ترمجته األلسن عن القلوب من أصناف العلم املقروء واملكتوب         

. ا جهده وماله ووقته   بالشكر لصاحب االثنينية على السنة احلسنة اليت أحياها وبذل يف سبيل استمراره           
 .فجزاه اهللا خري اجلزاء على ما قدم وعمل من صاحل األعمال
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