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 حفل التكريم
 ))كلمة  االفتتاح (( 

 

  -:األمسية قائالً سان كتوعةحفتتح عريف احلفل األستاذ ا
لصالة والسالم على خري    ي توحد باحلمد لنفسه، وا    ذاحلمد هللا ال  ..  سم اهللا الرمحن الرحيم   ب

 .خلقه، وخامت رسله سيدنا ونبينا ومعلمنا وقدوتنا حممد وعلى آله أمجعني وصحبه
حميب االثنينية، إخواين احلضور، السالم عليكم ورمحة اهللا        ..  صحاب الفضيلة واملعايل والسعادة   أ
فاء واحلب والتكرمي ويف ليلة     مرة اليت حتتضن اثنينية الو    اوأهالً ومرحباً بكم يف هذه الدار الع      .  وبركاته

تأتلق فيها قناديل اخلضرة، ويفوح ا عبري التواصل لنكرم سوياً رجالً من رجال العلم ومفكراً من كبار                 
املفكرين، إن مل يكن أبرزهم، إنه سعادة الطبيب الدكتور مصطفى حممود، فامسحوا يل بامسكم مجيعاً أن                 

 اهللا نبدأ هذا اللقاء املبارك بتالوة آٍي من الذكر احلكيم           ه وبصحبه الكرام، وعلى بركة    دتأرحب بسعا 
 .للقارئ الشيخ سجاد مصطفى كمال

 

  ))لسرية الذاتية لسعادة الدكتور مصطفى حممودا(( 
لرجل ووزنه أجد   ايها السادة بني يدي سرية ضيفنا الكرمي وهي خمتصرة جداً، واحلقيقة أمام هذا              أ

 . أا متواضعة
 .نطاطتلقى تعليمه االبتدائي والثانوي يف ) ملنوفيةا (بني الكومشم، يف ٢٧/١٢/١٩٢١من مواليد  -
 . ١٩٥٢التحق بكلية طب قصر العيين وحصل على بكالوريوس الطب واجلراحة يف ديسمرب  -
، )العباسية الصدرية (و  )  أملاظة(ت  اختصص يف األمراض الصدرية وقضى فترة النيابة طبيباً يف مصح           -

 . م١٩٥٩القدمية حىت آخر سنة  صر الصدري ملواملستوصف
 .م١٩٦٠استقال من العمل احلكومي وتفرغ للكتابة يف سنة  -
 ).األهرام(و ) أخبار اليوم) (صباح اخلري) (روز اليوسف(عمل مبجالت  -
 . يقيارفأوإىل غابات وصحاري  وروباأو مريكاأقام برحالت إىل  -



.. واألدب..  والسياسة..  واملسرحية..  والقصة القصرية ..  له مخسة ومثانون كتاباً يف الرواية         -
 .للتلفزيون) العلم واإلميان(واإلسالميات، وعدد أربعمائة حلقة من 

وترمجت )  املستحيل(مثِّلَت له مخس مسرحيات على خشبة املسرح، وله فيلم أُخرج للسينما هو                 -
 . والصربية.. والكردية.. سيةوالرو.. واألملانية.. والفرنسية.. إلجنليزيةاكتبه إىل 

ووسام الفنون  .  م١٩٩٦م، والتقديرية سنة    ١٩٧٠حاصل على جائزة الدولة التشجيعية سنة          -
 . هبية للرأي العام والعلوم من الدرجة األوىل يف عهد السادات، ويف عهد عبد الناصر، وامليدالية الذ

اليت بدأت  )  حممود( وعيادات مسجد    )حممود(م، وأقام مسجد    ١٩٧٥ مسجد حممود سنة     ةأنشأ مجعي   -
) حممود(بالكوثر، ومستشفى   )  املركز الطيب (باإلعالم، و   )  املركز الطيب (م، مث   ١٩٧٨العمل سنة   

جلراحات العيون يف أبو الِفدا بالزمالك، وهي مجيعها مراكز          )  املركز الرمدي (باملهندسني، وحالياً   
 . ريض سنوياًة تعاجل املرضى بأسعار خمفضة سبعمائة ألف ميخري

 . كلها اطالع شخصي وقراءات ورحالت دراسة وعمل-خارج الطب-ثقافته العلمية  -
والكلمة اآلن لصاحب االثنينية سعادة      .  ذه سرية خمتصرة لسعادة ضيف االثنينية وفارسها       ه

 . الشيخ عبد املقصود حممد سعيد خوجه
 

  ))بد املقصود خوجهعلمة صاحب االثنينية سعادة الشيخ ك(( 
احلمد هللا الذي اصطفى لنا الدين، وأمرنا بالتفكر يف ملكوته، والصالة           ..  سم اهللا الرمحن الرحيم   ب

 .والسالم على خري الربية سيدنا حممد النيب األمي، وعلى آل بيته الطاهرين وصحابته أمجعني
 .. األفاضلةألساتذا
 اثنينية الوفاء واالحتفاء بضيفنا     أهالً وسهالً ومرحباً بكم يف    ..  لسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته    ا

العامل واألديب الكبري الدكتور مصطفى حممود، الذي تفضل مشكوراً باالستجابة لدعوتنا للتشرف              
ويراً للسواد األعظم على كافة      نبلقائه وتكرميه مبا هو أهلٌ له، وملا قدمه ألمته علماً وفضالً، وت              

، هنيئاً له بكل هذا احلب الذي جتذّر يف نفوس مريديه            املستويات الثقافية، وألوان الطيف االجتماعي    
 .وعاريف فضله

 

ن ضيفنا الكبري غين عن التعريف، إذ طاملا حل ضيفاً عزيزاً على معظم العائالت، عن طريق                  إ
 بيوتنا لننهل من علمه الغزير، معجبني مبا منحه له اهللا سبحانه             لبوابة التلفزيون، ففتحنا له قلوبنا قب     

 بيان متميز، فقد استطاع بأسلوب سهل ممتنع أن ينقلنا إىل عوامل بعيدة، مغلفة بكثري من                  وتعاىل من 
الدهشة واألسرار واخلبايا، وطرح على بساط البحث ببساطة متناهية أكثر األفكار والنظريات واآلراء             



بيوت وكثري من   ا يعترب خدمة جليلة للمجتمع، وللعلم التجرييب، لقد وجد الطالب وربات ال            مم تعقيداً،
املثقفني يف عطائه الثر واحات من املعرفة اليت ال تتاح من مصادر عادية ميكن احلصول عليها دون عناء،                  

رات العلمية، من   طوفقد كان ضيفنا الكبري جيوب آفاق العامل نيابة عن حمبيه ليطِّلع على آخر الت                
ها بأسلوبه املميز الذي يضفي عليها      مصادرها األصلية، فيعكف على دراستها وترمجتها ومن مث شرح         

 . ألقاً واء، مما يشد املتلقي بقوة مغناطيسية خفية
 

قد ظلت مؤلفات أستاذنا الكبري ولسنوات طويلة، متثل نافذة فريدة على عامل أدب اخليال                و
  به كواحد من رواده األوائل، والواقع أن مؤلفاته مل تقتصر على هذا ا              العلمي الذي أُشت لفن رغم  ِهر

والرحالت، وقد  ..  املسرحيات..   الروايات -القصص  :  أمهيته، ولكن ميكن تقسيمها إىل أربع جمموعات      
يقة يف  قاستطاع أن يوظِّف مبهارة فائقة هذه القنوات املتعددة خلدمة أهدافه التنويرية، وصوالً إىل احل               

خملّ، وأحسبه تعود الكتابة    أبسط وأى صورها، وتقدميها إىل القارئ دون إسهاب ممل أو اختصار              
مبعيار الطبيب الذي يصف عالجاً حمدداً ملرض معني، فال يزيد يف اجلرعة وال ينقص منها، وقد يشعر                   

، أنه يتناول جرعة مدروسة     ناًالقارئ عند قراءة بعض مؤلفات أستاذنا الكبري اليت تزيد عن مثانني عنوا            
آفاقاً واسعة من التفكري الالحمدود، فيتحول املتلقي       ألمر حمدود، ولكن ميكن أن تفتح يف ذات الوقت          

إىل عنصر فاعل عرب مشاركة وجدانية وجدلية متصلة بني الكاتب والقارئ ال يفصل بينهما سوى البعد                
فها التأمل والشوق إىل اكتشاف اهول، وال شك أن         تناملكاين، ولكن الزمان يتالشى يف متعة فكرية يك       

ميثل رصيداً كبرياً لكل كاتب، وهدفاً لكثري من املبدعني يف خمتلف جماالت             هذا اجلسر من التواصل     
 .العطاء اإلنساين

 

كما يعلم مجعكم الكرمي، أن لضيفنا الكبري نزعاٍت فلسفيةً عميقةً، حىت بالنسبة لبعض مفاهيم               و
بقى يف كل   ية، كما أن له منطقة خاصة من األفكار الشائكة، واألهم من ذلك أن طرحه ي               ماحلياة اليو 

األحوال مثاراً للجدل لفترة قد تطول أو تقصر، يستطيع املتابع أن يديل من خالهلا بدلوه ويبدي رأيه،                  
ه كل حسب مفاهيمه ومكتسباته الثقافية والعلمية، وأحسب أن اختالف وجهات النظر يف مثل هذ               

 ري الدرب، وتفتح آفاق اخلري  تتبلور يف النهاية رؤية تنالقضايا يؤدي إىل مزيد من الوعي، خاصة عندما
 .واهلداية لكثري من الناس

 

ن استعراض مسرية ضيفنا الكبري حيتاج إىل أمسيات عديدة، وحسبنا من مسريته اليت أشجرت               إ
اليت تأيت يف سياق تعبرينا عن شكرنا        ووأمثرت أن نتناول داين قطوفها يف هذه الوقفات السريعة،            



لعطاء الذي تتلمذ عليه أجيال من املثقفني وشداة األدب، وحميب الفكر            وتقديرنا، وعظيم امتناننا هلذا ا    
 .والفلسفة

 

لمة أخرية ال بد من التنبيه إليها يف هذه العجالة، وهي عن قيمة الوقت وتقسيمه لدى ضيفنا                  ك
اجلانب علينا أن نضع نصب أعيننا املؤلفات اليت ساهم ا أستاذنا              الكبري، وحىت نتصور أمهية هذا    

رمي يف إثراء املكتبة العربية والعاملية، وما قدمه من برامج تلفزيونية وحلقات علمية، ودراسات                 الك
إسالمية ورحالت، وكم من املراجع قرأ وهضم حىت تسىن له بناء املخزون املعريف الضخم الذي ينهل                 

يط والتمويل واملتابعة   لسبيله لريوي سنابل العلم يف كثري من أحناء العامل، مث تناول بالتخط             س منه، وميتد 
إنشاء العديد من املشاريع اخلريية اليت ختدم آالف املسلمني، إن حجم املنجز الفكري واحلضاري الذي               

عنصر أساسي يف خضم     ك يضعه أمامنا ضيفنا الكبري يشكل بالتأكيد حتدياً حقيقياً بالنسبة إلدارة الوقت          
 عامة من مالحظة إمجاع كل العظماء والعلماء         هذا العطاء، ويقودنا هذا األمر إىل استخالص قاعدة        

 إىل شحن أوقام مبا يعود بالفائدة على أممهم، وحري بنا وحنن جنابه             -يف كل زمان ومكان   -والعباقرة  
فاضل يف تقدير قيمة الوقت والعناية به لنتأسى        ألأعىت املنعطفات يف تارخينا املعاصر أن حنذو حذو هؤالء ا         

 إرادتنا وسط عامل ال يعرف غري لغة القوة، وال موطأ لقدم فيه إال ملن يستحقه                جبهودهم اخلرية يف فرض   
 .كفاء مسامهته يف مسرية اإلنسانية

وعلى   رحب بامسكم مجيعاً مرة أخرى بضيفنا الكبري متمنياً لكم أمسية ماتعة يف صحبته املاجدة،             أ
كر الفحام، رئيس جممع اللغة العربية      أمل أن نسعد األسبوع القادم باستضافة معايل األستاذ الدكتور شا         

، آمالً أن نلتف حوله     ١٩٨٨ واحلائز على جائزة امللك فيصل العاملية يف األدب العريب لعام             ،مشقدب
 أثروا املكتبة العربية مبسامهام     نلتكرميه واالستزادة من فضله وعلمه، فمعاليه من الرواد األوائل الذي         

 . والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته.. د وأنتم خبرياليت تذكر فتشكر، وإىل لقاء يتجد
كما تعلمون سيفتح باب احلوار إن شاء اهللا بعد أن تعطى الكلمة لسعادة ضيفنا،              :  ريف احلفل ع

ونأمل أن يكون سؤاالً واحداً حىت نعطي          فنأمل التكرم بكتابة أسئلتكم واقتراحاتكم وموافاتنا ا،       
 .فرصة ألكرب عدد من حضراتكم

 

  ))الكاتب اإلسالمي املعروف  مد علي البارحملمة سعادة الدكتور ك (( 
منا خيشى اهللا   إ:  سم اهللا الرمحن الرحيم، احلمد هللا الذي كرم العلم والعلماء، فقال عز من قائل             ب

 ،لصنياالصالة والسالم على أفضل خلقه الذي دعا إىل العلم وطلبه ولو يف               و  ،من عباده العلماء  
 .لعلماء النجباء وأصحابه الغر الفقهاء، ومن تبعهم بإحسان إىل يوم الدينوعلى آله ا

 



احب االثنينية املشارك يف مائدة العلم والعلماء واألدب واألدباء األستاذ عبد املقصود خوجه،             ص
 تكرمي العلماء واألدباء، احملتفى به األديب واملفكر والعامل والفيلسوف الداعية           والذي سن سنة حسنة يف    

إىل اهللا باحلكمة واملوعظة احلسنة الدكتور مصطفى حممود، أصحاب السعادة والفضل والعلم واألدب،             
 ..أيها احلفل الكرمي، السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

 

ي بعض الضوء على جانب واحد فقط من هذه الشخصية          قمسحوا يل أيها السادة الكرام أن أُل      ا
رة طويلة منذ فترة الثانوية، وخاصة بعد رحلته الطويلة الشائقة من الشك            الفذَّة، اليت أُعجبت ا منذ فت     

إىل اإلميان، وبعد حواراته املتعددة مع صديقه امللحد وبعد فضحه للماركسية والعلمانية وهدمه ألسسها              
ميقة الغور بعيدة األثر، وخاصة أن الدكتور مصطفى حممود مل يكن بعيداً عن هؤالء               ع يف حوارات هادئة  

وكتب له  )  اهللا واإلنسان (القوم بل كان له منهم أصدقاء كثريون، وهم الذين احتفوا بكتابه األول               
املقدمات حممود أمني العامل، وعبد العظيم أنيس، ونشروه آنذاك على نطاق واسع، مع أن مصطفى                 

ة قد  د مل يكن ملحداً يف أي يوم من أيام حياته، وإن كانت نوبات من الشك والقلق واحلري                   موحم
 . ساورته فترة شبابه وعنفوانه

 

الدكتور مصطفى شخصية فريدة حقاً، وهو جيمع األديب والفنان ذا احلس املرهف املتطلع إىل              و
وخاصة علوم البيولوجيا، مع عمق يف        أشواق الروح إىل جانب العامل الواسع االطالع يف العلوم احلديثة         

ارس الطب فترة يف حياته، وعرف آالم الناس وحقائق         علوم الفيزياء والكيمياء والفلك، وهو طبيب م      
معادم، يف فترات ضعفهم، كما أن علوم الطب أمدته ذه الطاقة الواسعة لالتصال بالعلوم احلديثة،                

لى تبسيط املعلومات املعقدة والصعبة، وتيسريها حىت تصبح         ع وال أعرف أحداً مثله قد آتاه اهللا القدرة       
أن خياطب العامة وأن    )  العلم واإلميان (دي، بل استطاع يف برناجمه التلفزيوين الفذ        يف متناول املثقف العا   

ييسر هلم تلك املعلومات املعقدة الصعبة وأن حيوهلا كما تفعل النحلة برحيق األزهار إىل عسل فيه شفاء                 
 القلقة إىل   وفيه متعة ولذة وفيه غذاء ودواء، وحديثه غذاء للعقول واألرواح، فريتفع بالنفوس            ،  للناس

ألق اإلميان ونوره ليصلها بنور اهللا الذي مثله كمثل مشكاة فيها مصباح املصباح يف زجاجة، الزجاجة                 
 .كأا كوكب دري

 

 أرباع سطح األرض وقرابة     ةتحدث الدكتور مصطفى حممود كمثاٍل عن املاء الذي يكون ثالث         ي
نسان، فيحدثنا عن خصائصه البديعة، اليت جعلها اهللا        سبعني باملائة من معظم الكائنات احلية مبا فيها اإل        

فيه، فهو مكون من ذريت هيدروجني وهو غاز مشتعل وذرة أوكسجني وهو غاز يساعد على االشتعال،                
هللا إىل مادة تطفئ النار وتطفئ االشتعال، ومجيع         ا فإذا اجتمع االشتعال ومساعد االشتعال حتول بإذن      



اد يف الوزن إال املاء، فهو يتجمد بالربودة وخيف يف الوزن فيطفو وحتتها             السوائل تنكمش بالربودة وتزد   
املاء السائل ميوج باحلياة، واملاء هو السائل الوحيد الذي ميلك القدرة الفذة على إذابة األشياء والتفاعل                

ملاء مدهش عجيب، فاألوكسجني ملتحم باهليدروجني على طريقة العاشق واملعشوق،            ا معها، وجزيء 
كذا يبسطها الدكتور مصطفى حممود، والذرتان داخل بعضها يف بعض، واأللكترون الوحيد يف ذرة               ه

اهليدروجني داخل يف ذرة األوكسجني وله وظيفة يف مدارها مما أدى إىل استقطاب اجلزيء استقطاباً                 
 هذه  ، فأحد طريف اجلزيء موجب وهو اهليدروجني، والطرف اآلخر سالب وهو األوكسجني،           ياًكهربائ

الصفة العجيبة جعلت املاء أشبه باملغناطيس، وجعلت اجلزيئات تتماسك بشدة وتتجاذب، مما أدى إىل               
 ظاهرة التماسك السطحي اليت نسميها التوتر السطحي للماء فيمكنك أن تضع شفرة حالقة برفق فوق              

اصية الشعرية،  طح املاء فتطفو بسبب هذا التماسك، وتكهرب اجلزيئات املائية هو الذي يفسر اخل             س
وهي اخلاصة اليت يتسلق ا املاء إىل أعلى ضد اجلاذبية، وهي السر يف قدرة املاء اخلرافية على إذابة                    

على خزن وتصريف   ء  املواد وقدرته على تسلق قمم األشجار من اجلذور يف أغوار األرض، وقدرة املا             
 .. احلرارة أمر مدهش

ونقطة ماء حتت اهر فيها عدة      :  وال العجيب فيقول  يستمر الدكتور مصطفى حممود يف هذا املن      و
آالف من أصناف األحياء، وعدة ماليني من الكائنات الدقيقة من الفريوسات والبكتريا والفطور                

عامل وتتنافس ومتوت وحتيا، وكل ذلك يف       توالطحالب، شعوب وأمم وممالك من الكائنات تتعايش وت       
أصغر من هباءة يف هذا الكون الواسع، فإذا امتأل القارئ          نقطة ماء من مستنقع على كوكب هو ذاته         

رهبة وخشوعاً انتقل الدكتور مصطفى حممود برباعة الفنان املوهوب الداعية إىل أنوار القرآن وما جاء                
ـَاِء كُلَّ   جعلْنا مِ و،   السماِء ماَء ِبقَدٍر فَأَسكَناه ِفي اَألرضِ      نأَنزلنا مِ وفيه من آيات عن املاء       ن الْم

 ييٍء حش،  اءٍ     وم ٍة ِمنابكُلَّ د لَقخ اللَّه،  راً        وِصهباً وسن لَهعراً فَجشاِء بالْم ِمن لَقالَِّذي خ وه   إىل
 ،"كان عرشه على املاء   و:  "رمي عن املاء، ويقول مصطفى حممود     كآخر اآليات املوجودة يف الكتاب ال     

وإذا اعتربنا اآلية تعبرياً بااز عن عظمة املاء وخطره         :  كتور مصطفى حممود على ذلك قائالً     يعقب الد 
فاملعىن واضح، فقد رأينا احلياة كلها عبارة عن حملول مائي، وأن املاء هو وسيط الفعل اإلهلي يف                    

نا عند احلروف    فعرش اهللا وسلطانه وقبضته تتم كلها من خالل املاء، أما إذا وقف              ااملخلوقات مجيعه 
واعتربنا املعىن لغزاً مما ال يعلمه إال اهللا، فإنه منتهى التشريف أن جييء ذكر املاء مقترناً بالعرش اإلهلي                   

 . وهو تشريف قد رأينا أسبابه
 

ل وماليني اخلالئق مما ال تراه العني؟ أمل جند يف جزئ           ئمل جند يف نقطة املاء الواحدة أمماً وشعوباً وقبا        أ
بسيط معجزة تركع أمامها علوم الكيمياء والطبيعة واجليولوجيا وحتار فيها عقول العارفني؟ هذا              املاء ال 



اجلزيء الذي خيزن الطاقة ويفجر احلياة ويذيب الصخر وينحت القارات وينظم الطقس، هذا اللؤلؤ               
 املعقدة واليت   )أينشتاين(نرى هذا العقل اجلبار وهو حييل نظرية        .   إىل آخر ذلك   ئلاملذاب، واملاس السا  

ال يكاد يفهمها غري املختصني، نرى الدكتور مصطفى حممود يبسطها حىت يستطيع املثقف العادي أن                
يفهم مغزاها، مث يتحدث عن الضوء وهذه النظرية اليت من الصعب أن يفهمها أي مثقف ما عدا                    

الفلسفات العميقة  جداً وأن يستشف منها     ..  ستطاع مصطفى حممود أن جيعلها سهلة جداً       ا املختصني
مث يقول مصطفى حممود وأول صفة للمؤمنني إميام بالغيب، مث تأيت بعد ذلك              .  اليت تؤدي إىل اإلميان   

إىل إميان عميق خبالق هذا الكون يف        )  أينشتاين(إىل آخر التكاليف، وقد توصل      ..  واجلهاد..  الصالة
باهللا بسبب معارك الكنيسة مع العلم      وقت كان لدى العلماء يف الغرب حساسيةً شديدةً من اإلميان            

ا وجعلها اهللا يرتل إىل بطن امرأة مث خيرج من فرجها ويتعرض للضرب واإلهانة              اووقوفها ضده وخراف  
إن اهللا ال يلعب بالنرد وهو تصديق قوله        )  أينشتاين(والشتم، مث يصلب مع لص وقاطع طريق، وقد قال          

 .  متِخذَ الْمِضلِّني عضداًتماواِت واَألرِض والَ خلْق أَنفُِسِهم وما كُنا أَشهدتهم خلْق السم: تعاىل
 

لتطواف مع الدكتور مصطفى حممود ممتع ومثري، وقدرته الفذة على تبسيط وتيسري األمور نابع               ا
عاً، تتجلى يف   احملبة للخري للبشر مجي   ..  الصافية كل الصفاء  ..  من شخصيته الفذة البسيطة كل البساطة     

ن علمه ووقته وماله، مؤسساً مسجد حممود وما يتبعه من          محياته اخلاصة والعامة، ويف ما يبذله للناس        
عيادات ومستشفيات وخدمات جمانية أو شبه جمانية ملا يقرب من سبعمائة ألف شخص كل عام، بارك                 

اهللا هذه الشفافية وهذه النورانية،     اهللا جهود هذا العاِلم اإلصالحي ذه املواهب املتعددة الذي رزقه            
 . ليشع ا على إخوانه من بين البشر، والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاتههاورزقه اهللا املزيد من

 

والكلمة التالية لسعادة الدكتور حسان مشسي باشا استشاري أمراض القلب           :  ريف احلفل ع
 .واالجتماعيةمستشفى امللك فهد العسكري واملتخصص يف الكتابة الطبية 

 
 

  ))ان مشسي باشاحسلمة سعادة الدكتور ك(( 
 .سم اهللا الرمحن الرحيم، والصالة والسالم على سيدنا حممد وعلى آله وصحبه وسلم أمجعنيب
بدأ كلميت هذه بتوجيه الشكر واالمتنان لصاحب هذه الدار العامرة باخلري والعطاء على                أ

ر مصطفى  ور والتكرمي ألديبنا ومفكرنا وطبيبنا الدكت      استضافته لشخصية عظيمة تستحق كل التقدي      
حممود، فاهللا أسأل أن جيعل جزاء هذه االثنينية يف صحيفة أعماله يوم ال ينفع مال وال بنون، أريد أن                    
أقف معكم وقفات سريعة يف حياة الدكتور مصطفى حممود رمبا ال يعلمها الكثري من الناس، فقد بدأ                   



 توأماً وتويف شقيقه بعد أيام،      ود األول من حياته، وِلد الدكتور مصطفى حمم       البالء يصاحبه منذ النفس   
 . تفتحت عيناه على احلياة مريضاً ضعيفاً، فرتلة برٍد كان ميكن أن تقعده يف الفراش مخسة عشر يوماً

 

ان جيد كل زمالئه يلعبون وميرحون يف حني جيد نفسه عاجزاً أن يفعل مثل ما يفعلون، مل                    ك
.. الً حاملاً أن يكون له شأن يف املستقبل عاملاً        مل أقرانه يف اللعب واللهو، بل كان جيلس متأ        ينهمك مث 

أديباً أو مفكراً، وهكذا كان مصطفى حممود، أصيب بعدة أمراض وهو يف السنة الثالثة يف كلية الطب،                 
أصبحوا أطباء وهو   واستمر املرض أربع سنوات، الزم الفراش خالهلا ال يربح غرفته، وخترج زمالؤه و            

ولكن هذه احملنة أكسبته خربة كبرية فكان يلتهم فنون املعرفة ويصقل            ،  ما زال على مقاعد الدراسة    
ثقافته حىت وصل إىل ما وصل إليه، وتوالت عليه األمراض، أصيب فيما بعد بنوع من اإلسهال غريب                  

طري لن يعيش معه سوى ستة أشهر       حار فيه األطباء واحلكماء، وظن األطباء وقتها أنه مصاب مبرض خ          
ن طبيبه أن يفتح بطنه، وتنفس الدكتور مصطفى الصعداء حينما علم من الطبيب أنه               م مث ميوت، طلب  

غري مصاب بذاك املرض اخلطري، مل تكن هذه آخر عملية أجريت له فقد عاش حياته يصارع األمراض،                 
ى كان آخرها قبل عامني، وكان ميكن       أجريت له ست وعشرون عملية جراحية منها سبع عمليات كرب         

يات أن تثبط عزميته أو تثين هامته فمن الناس من ينهزم أمام املرض يصاب باليأس واإلحباط،                مللتلك الع 
ولكن املؤمن احلق يرضى بقضاء اهللا ويصرب على ويالت املرض وخيرج منها ظافراً مبغفرة اهللا، وهكذا                 

 .كان مصطفى حممود
 

ذلك عن أبيه      شخصية مصطفى حممود هو زهده وقناعته، فقد ورث         جانب آخر من جوانب   و
الذي كان يعمل خمرباً يف احملكمة وكان مرتبه مثانني قرشاً فقط بالشهر، ولكن كانت ألبيه عادة مل                    
يقطعها يف حياته قط منذ أول مرتب تقاضاه وهو مثانون قرشاً بالشهر إىل آخر مرتب قبضه وهو                    

، مل يكن مصطفى حممود حيلم      اءك العادة كانت أنه ينفق ربع مرتبه على الفقر        عشرون جنيهاً بالشهر، تل   
يف يوم من األيام أن تكون له سيارة أو قصر ومل خيطر بباله أن يكون من األغنياء، وحينما ذهبت إىل                     

 كنت أتصور أنه يعيش يف شقة فاخرة أو فيال واسعة،            ١٩٩٣عام    لقاهرةامسكنه يف املهندسني يف     
تها ال تتجاوز مساحة غرفة واحدة،      حدهشت حينما وجدته يعيش يف شقة صغرية تكاد مسا         ولكنين  

كانت غرفة الضيوف واجللوس اليت جلسنا فيها عبارة عن مترين مبترين، وكانت تلك الشقة اليت عاش                
 . فيها أكثر من عشرين عاماً عبارة عن ملحق صغري على سطح مركز مصطفى حممود

 

ن شيخ مسجد   أالشك عند الدكتور مصطفى حممود فقد روى يل كيف           ما عن بداية مرحلة     أ
كان أول من زرع بذرة الشك يف قلبه وهو ما زال يف احلادية عشرة من عمره، فقد بدأ                   )  سيدي عز (



الدكتور مصطفى حممود الصالة وهو يف السادسة من عمره وكان يصلي الفروض كلها يف املسجد                 
غة طريقة  صين جاء يوم قال هلم فيه شيخ املسجد سأدلكم على            ويستمع إىل وعظ شيخ املسجد إىل أ      

دينية عظيمة تقضون ا على الصراصري يف البيت، وأخذ ميلي عليهم ورقة عبارة عن مزيج من اآليات                  
والطالسم مث قال ألصقوا هذه الورقة على احلائط وسوف تكتشفون بأن الصراصري سوف متوت حاالً،               

د تزايدت  فقية ولكن ما لبث أن خاب ظنه وأصيب بإحباط شديد             فرح مصطفى حممود يف البدا     
الصراصري وأصبحت أضعاف ما كانت من قبل حىت أكلت الورقة ذاا، فال شك أن الوعظ اخلاطئ                 
ميكن أن يقود إىل كارثة مروعة فما قاله شيخ اجلامع آنذاك ال ميت إىل الدين ِبصلة، ولكن مصطفى                    

 إىل رياض   نيلة الشك يف بداية عام ألف وتسعمائة وسبعة ومخس         حممود كما تعلمون عاد بعد مرح      
 .القرآن الكرمي بقلب مفعم حبب اهللا، قلب ال أثر فيه ألدىن شك مطلقاً

 

نقلة أخرى إىل مركز مصطفى حممود فقد زرته أكثر من مرة فهو ليس جمرد مسجد فحسب،                 و
وثالثة مراكز طبية، ويضم أكثر من مائة       بل إنه يضم صرحاً طبياً خريياً كبرياً يشتمل على مستشفيني           

 ويقدم خدمات كما مسعتم ألكثر من سبعمائة ألف مريض يف           ،صرمباً من أشهر األطباء يف      يومخسني طب 
كل عام، كل ذلك بأسعار رمزية تعني الفقراء وذوي الدخل احملدود، فقد سد بذلك ثغرة كبرية يف                   

  يتقاضى الربوفيسور يف عيادته اخلاصة مائة جنيه       جزاه اهللا عن كل مريض خري اجلزاء، ففي حني          صرم
من املريض مقابل الفحص الطيب يدفع املريض يف مركز مصطفى حممود للربوفيسور ذاته مخسة جنيهات               
فقط، وحيتوى املركز على أحدث املخابر واألجهزة الطبية املتطورة، وأما عن كيفية بدئه ملشروع بناء                

 .ويها لكم كما رواها يل فهي قصة ماتعة وهادفةمسجد مصطفى حممود فأرجو أن ير
 

ل أن أختم كلميت هذه أختار هذه الكلمات مما قاله مصطفى حممود يل، وقاله احلقيقة يف أحد                 بقو
من مل يؤدب شبابه لن يستطيع أن يؤدب شيخوخته، ومن مل يتمرس على كبح نفسه               :  "كتبه أيضاً يقول  

ته ألس".  تحول لذته لتصبح عني مهانته إذا طال به األجل         صبياً فلن يقدر على ذلك كهالً، وسوف ت        
الفكرة اليت  :  "ذات مرة أن يلخص يل خربة حياته كلها بكلمات فكتب يل يف دفتر خاص يقول                 

تصحبين وأصحبها دائماً هي أن اإلنسان يبدأ يكون إنساناً يف اللحظة اليت يقاوم فيها ما حيب، ويتحمل                 
 ". ي الصدق فيها كل شيء ويفوق كل شيءما يكره ويف اللحظة اليت يساو

 .رمحة اهللا وبركاته ووالسالم عليكم
واآلن احلقيقة مداخلة لسعادة األستاذ عبد اإلله عبد ايد الكاتب الصحفي             :  ريف احلفل ع

 .ومدير العالقات العامة جبمعية الرب جبدة
 
 



  ))بد اإلله عبد ايدعلمة سعادة األستاذ ك(( 
الدكتور مصطفى  )  امللحد(هللا صديقي   ا الرحيم، والصالة والسالم على رسول       سم اهللا الرمحن  ب

حممود، هذا الرجل القابع أمامكم كان من أكثر الناس تشكيكاً يف اخللق واخلالق، كان يتناول ذلك يف                 
 رصمحواراته وهو مل يتعد سن املراهقة، حىت أن صفة امللحد التصقت به، وقد أخذ الكتاب واألدباء يف                  

جاداً وحاداً، وألن اهللا سبحانه وتعاىل خيرج امليت من احلي، وخيرج              والعامل العريب يأخذون منه موقفاً    
احلي من امليت فأنا شخصياً أعترب هذا الرجل خرج حياً من ذلك الرجل امليت، والشك واليقني مسة                   

، اجتهت األنظار   ١٩٧٠ام  يف ع )  رحليت من الشك إىل اإلميان    (املبدعني والفالسفة، وحني أصدر كتابه      
يب الذي كان يشك يف اهللا سبحانه وتعاىل ويف القرآن ويف الوجود، مث يعود ويعترف بذلك                طبإىل هذا ال  

كله واضعاً النقاط على احلروف، وظن البعض أا موجة أو موضة يركبها البعض ليسوق ملا يكتب،                 
 .ولكن هذا الرجل كان خملصاً يف عودته إىل اهللا

 

، ١٩٧٢يف عام     لقاهرةايف  )  العجوزة( مبنطقة   هت بضيفنا أول مرة ووجهاً لوجه يف شقت        لتقيا
ووجدت يف استقباله حرارة مميزة ورغبة شديدة أن أجنز معه احلوار الصحفي األول الذي أجريته معه،                 

لت أخطو  وخاصة بأين صحفي من الديار املقدسة، وكما اعتربه مكسباً اعتربته أيضاً كسباً يل، وأنا ما ز               
 واعتربت  ،صرمبعد لقائي به يف       ململكة العربية السعودية  اجاء ضيفنا إىل      يف دهاليز صاحبة اجلاللة، مث    

نفسي يل احلق أن أقيم له حفل تعارف باعتباره رجالً حديث الوالدة وأنه حتول من الشك إىل اإلميان،                   
األستاذ ..  كتور عبد اهللا مناع   الد..  حممد صالح الدين  :  أذكر بعض من ضيوف ذلك احلفل، األساتذة      

شقيقي املرحوم أمني عبد ايد، وبعض من الشخصيات االجتماعية واألدبية آنذاك،           ..   جفري عبد اهللا 
وأن الدعوة كانت يف كازينو كيلو عشرة، يف طريق مكة القدمي، رحم اهللا ذلك الزمن وأخي وأرحب                  

م الوالس.   وثالثة عشر يوماً ومخس ساعات      بالدكتور الصاحل بعد تسعة وعشرين عاماً وثالثة أشهر        
 .. عليكم ورمحة اهللا وبركاته

 .إذاً الكلمة اآلن لفارس االثنينية سعادة الدكتور مصطفى حممود : عريف احلفل
 

  ))صطفى حممودملمة سعادة فارس االثنينية الدكتور ك(( 
لى أنكم أعطيتموين سبباً    ا أهالً بكم، أنا أشكركم شكراً بال حدود على هذه الصحبة أوالً، وع            ي

 ملكة العربية السعودية  ملاآليت إىل أطهر بقعة على األرض، فهذا هو التكرمي حبق، هذا املكان نفسه                
هو التكرمي، ألن هذه هي أطهر بقعة يف العامل على اإلطالق، فأنا               ملدينة املنورة او  كةموحيث توجد   



وا خبصوصي، يف الواقع وأنا جالس معكم        أشكركم جداً على هذا االختيار، نشكر كل الذين تكلم         
سين مثانني سنة وداخل يف     ..  نينيدور يف ذهين شريط طويل عن العمر، وأنا بلغت اآلن السن الثما            

زمن طويل أذكر اآلن من األحداث الكربى يف حيايت متاماً، مثل ما قال أخونا أن                ..  الواحد والثمانني 
نظر هي اللحظة اليت أعطاين فيها الشيخ التابع جلامع          اللحظة اليت فجرت يف عقلي الشك وإعادة ال        

طبعاً كانت تلك أكرب خطأ يف الدعوة هي أنك           ف سيدي عز آيات قرآنية لطرد احلشرات أو لقتلها،        
 . تستعمل القرآن يف شيء مل يخلق من أجله

 

طرية ن القرآن اهللا أنزله من أجل العقل البشري يفكر ويتفتح ويؤمن، فكلمة القرآن كلمة خ               إ
حت تاحلقيقة هذا الذي جعلين أفكر كثرياً يف موضوع اإلميان خلقنا سبحانه وتعاىل، وكالعادة ف             ..  جداً

.. وهو يف الواقع بداية البحث عن اهللا سبحانه وتعاىل        )  اهللا واإلنسان (باب الزوبعة علي بكتايب األول      
اداً باملرة، لكن الزوبعة اليت حصلت      وهو أول خطوة حنو اإلميان بالفعل بالنسبة يل، أبداً مل يكن إحل            

قطب الشيوعيني، الذين جعلوين    ستكانت شيئاً رهيباً، فأيامها أوالً هذا الكتاب استقطب أول ما ا            
خالص، لكن  )  بتاعنا(ظهر اإلمام   :  أيام حممود أمني العامل كتب مقالة عين قال       !  ، أصبحت إماماً  )إماماً(

 رئيس التحرير والشاعر    -اهللا يرمحه -دة لكامل الشناوي    بني املقاالت كلها وقفت عند مقالة واح       
أنا قرأت كتابه   !  أنتم تقولون على الرجل أنه يلحد     :  ال ق )األخبار(والرجل العظيم يومها كتب مقاالً يف       

فعجبت إلهلام هذا الرجل، فعالً كلمة اختصر فيها الكتاب كله، إذا           !!  فرأيته يلحد راكعاً على سجادة    
ا الكتاب إحلاداً فهو إحلاد لرجل راكع على سجادة أي حمب هللا حب اجلنون، أي ال                 اعتربمت أن يف هذ   

هللا سبحانه وتعاىل، فكانت كلمة عجيبة طبعاً أيامها كان عبد الناصر والكتاب              ا يوجد يف خمِّه شيء إال    
أو أيامها فطبعاً كيف خرج هذا الكتاب من ورائهم         "  دار التحرير "هذا أخرجه السادات كان مسؤول      

عملوا يل حماكمة واختاروا أن تكون يف شهر رمضان بالذات، حىت            )  ومش عارف إيه  (مل يقرأه أحد    
كمة قاصمة للظهر، أيامها اخترت حمامياً يدافع عين امسه الدكتور حممد عبد اهللا أخصائي                اتكون احمل 

يباً جداً، أوالً احملاكمة    جرائم النشر، فهو رجل احلقيقة كان مفكراً وعجيباً، فأيامها كان دفاعه شيئاً غر            
ا تدخل وال أحد يصور     مري، ال كا  ..كان مغلق عليها ممنوع النشر ومغلقني احملاكمة يف غرفة مغلقة جداً          

وال أحد يتكلم وشيء سري مطلقاً، كانوا ينوون يل عملية قتل ائي، فخط الدفاع كان عجيباً جداً،                  
لحداً، نسمع كالمه ونأيت بكالم املشايخ، وأتى بكالم        أنا ال أفهم أنتم كيف تعتربون هذا الرجل م        :  قال

ط، وخيرج كالمي من كتبهم نفسها من كل        فقاملشايخ والصوفية واجلماعة املفكرين وأصحاب الدين       
، فأيامها  ..كتاب شيخ، بدأً حىت مبن؟ سيدي إبراهيم الدسوقي، سيدي الرفاعي، كل األولياء واملشايخ            

اً شديداً، ألنه أخرج كالمي هذا من داخل كتب املشايخ أنفسهم مجلة مجلة             أحرج اهليئة احمللفني إحراج   



كتفون مبصادرة الكتاب، مل يقولوا حيثيات مع أنه كان ال بد أن يقولوا              ي فعندما مل جيدوا طريقة غري أم     
 خرج احلكم خالياً من احليثيات متاماً، وأم قالوا يصادر الكتاب وهكذا بدأت             ..  بناء على كذا ال   

 .الرحلة
استمر الطريق ويف طول الطريق مل خيلُ من زوابع باستمرار زوبعة بعد زوبعة، طبعاً أنا رددت                 و
الشيوعيني بعنف وعرفوا بالضبط أنين لست إمامهم، أنا أخطر واحد على الشيوعية بالذات، ملاذا؟                على

جل يف الفكر املاركسي، فلما بدأت      ألنين أنا كنت دارساً املاركسية متاماً، فأنا أعرف متاماً مزالقها والد          
م لكل اللغات فكان صدمة     ِجوالكتاب هذا تر  )  اإلسالم واملاركسية (أكتب ضد املاركسية كتبت كتايب      

رهيبة هلم، ألين كشفت املذهب املاركسي كله وقلت إن هذا كله كالم فارغ وكله دجل، إمنا املسألة                  
هات بدءاً من اجلماعة الشيوعيني الذين كان هلم باع         كلها أنين فتحت على نفسي معارك من مجيع اجلب        

م يفكرون يف حدود الشيء التقليدي، فلم        ه أيامها واشتراكية وهذه األمور للجماعة املشايخ الذين       
تكن حياة سهلة أبداً ومل يكن طريق الكتابة مرصوفاً أبداً، لقد كان حقيقة أنه مرصوف بالشوك طول                  

رب دائماً رساليت هي إيقاظ العقل، والعقل ال ميكن أن توقظه إال              الطريق كله، لكن أنا كنت أعت      
 . ويفكر ثانيةًح بالصواعق الكهربائية هذه حىت جتعله يتفت

يفكرون وعلماء وعاكفني يف      وروباأهي هذه النقطة، يف       وروباأأنا أرى الفرق بيننا وبني       و
ين تفَكُّر وأنا بطبيعيت ربنا خلقين أفكر       ال، الد ..  خمتربات وحنن جالسون ونتصور أن الدين يأمرنا بذلك       

لَى        اعوداً وقُعاماً وِقي ونَ اللَّهذْكُري لَِّذينا         جا منبِض راِت واَألراوملِْق السونَ ِفي خفَكَّرتيو وِبِهمن
ي نعمة من نعم اهللا أنه خلقين دائماً         فالتفّكر صفة وه   ،ِخلَقْت هذَا باِطالً سبحانك فَِقنا عذَاب النار      

شكالية ومن احتجاج إىل    إلأفكر حبكم طبيعيت، وهكذا بدأ الطريق من زوبعة إىل زوبعة ومن إشكالية              
مل يكن الطريق سهالً لكن ال أستطيع أن أخون طبيعيت أبداً ال أستطيع أن أكون                ..  احتجاج شيء طبعاً  

القرآن، تثويره من الثورة يعين، ألن      )  تثوير(كان ال بد من     رجالً آخر، فبالعكس أنا اآلن متأكد أنه        
مة القرآن ال بد أنك تثَور هذه املعاين وتردها         عظشيء مهول فعالً وحىت تعرف      ..  حمتوى القرآن مهول  

إىل أصوهلا، ألن القرآن من أعاجيبه أنه يأيت يف كلمتني يلخص لك علوماً ليس هلا أول وال آِخر، يعين                    
 كلمة هكذا عابرة وإذا ا كلمة خطرية جداً،         ،لَى قَاِدِرين علَى أَن نسوي بنانه     ب:  احدةجمرد آية و  

نكتشف بعد ذلك أن كل واحد هنا له بصمة وال تتساوى بصمتان حىت التوائم، وأن هذه البصمة                   ألننا
شخص هذا سيعود ثانيةً، فلم     هي شخصية الواحد منا، فيعين ربنا يتحدى ا، بأن هذه ستعود ثانيةً، الت            

ه ليس  أننكن نتصور أنه معجزة، لكن البصمة معجزة بدون شك، البصمة معجزة، مث اتضح بعد ذلك                 
 . فقط بصمة اإلصبع هناك بصمة كيميائية



ترقيع اجللد مثالً تأخذ جلد من أي أحد تأخذ وتضعه هكذا ال            ..  ن نعلم أنه عندما تأيت وترقِّع     حن
أنا أضعه يف ذراعي، العمليات     "  وركي"قيع يكون من نفس البين آدم، تأخذ قطعة من          يقع، التر ..  ينفع

، قطعوا عروق من أقدامي من أجل القلب املفتوح عملية القلب            ةاليت قمت ا كانت بنفس الطريق     
والشرايني وهذه األمور، من أين سيأتون بالشرايني؟ لو أتوا ا من شخص آخر تقع، إذاً هناك بصمة                  

، كل خلية عليها بصمة فالن، بشكل أنك ال         )اخللية(ية وبصمة كيميائية وبصمة يف اخللق نفسه        تشرحي
م من جسم آخر أبداً، جيب أن تأخذ من اجلسم نفسه ترقع به وإال سترفَض،                ستستطيع أن ترقع اجل   

 هذا  انظر إىل أمر الرفض هذا شيء غريب، رفضه كما لو كان جسماً أجنبياً يعين كأن أمر البصمة                  
يف كل  )  anatomical(ليست فقط بصمة يف إصبع ال إا بصمة كيميائية وبصمة تشرحيية وبصمة              

، يوجد فقط ترقيع القرنية     ..ليه مصطفى حممود، وهكذا كل واحد عنده بصمة       ععضو خمتوم مكتوب    
وية هذا من املمكن أن تأخذ عني شخص ميت أي عني لسبب بسيط، أن القرنية ال توجد فيها أوعية دم                  

أبداً هي عبارة عن شيء زجاجي شفاف فال يوجد فيها أوعية دموية، لو كان فيها أوعية دموية كان                    
تاج أيضاً من نفس العني، فمن املمكن أن تأيت مبيت منذ ساعتني ثالثة تؤخذ القرنية                 نحس..  استحالة

 .اًوحيصل ترقيع هلا فيما عدا ذلك ال يوجد أي مكان يف اجلسم تستطيع أن ترقعه أبد
 

كأن هذا القرآن نبع كبري يعين الترقيع ليس أمراً بسيطاً، هذا الذي جعلين أبدأ قراءة القرآن                 ف
، الذي أتكلم فيه عن     )القرآن حماولة لفهم عصري   :  (أفكر يف الكتاب الثاين الذي هو      ومرة ثانية،   

لقدماء احملافظني  اللمحات العلمية اليت يف القرآن، أيامها أنا خطر يف ذهين أن آخذ رأي أحد من ا                 
ين لتاحملترمني حىت ال أقع يف هذه املشاكل اليت أقع فيها كل مرة، فذهبت ِلمن؟ لبنت الشاطئ، فقاب                  

فقط غير العنوان، كان    :  بترحيب وأعطيتها نسخة من الكتاب، وقرأت الكتاب وباركته وقالت يل          
، )حماولة لتفسري (، قالت يل ال داعي      أو شيء كهذا  )  حماولة لتفسري القرآن الكرمي   (العنوان على ما أذكر     

قلب عليك الدنيا، فقلت     ت حىت ال )  القرآن حماولة لفهم عصري   :  (إذاً ماذا تقترحني؟ قالت يل    :  قلت هلا 
والكتاب خرج من هنا وشتمتين شتيمة مل حتصل يف التاريخ هي بنفسها،            (هلا حسناً، فغيرت كما قالت،      

ألهرام مكاا جبانب املقالة اليت أكتبها يف األهرام تقلب الصفحة جتد           ، يف ا  )دلة، أربعمائة مقالة شتيمة   
، تيقنت فعالً أن هذه     !)لقد كنت معك  ( فأنا تعجبت     يل الشتائم مستمرة متواصلة، أربعمائة مقالة شتائم     

النفوس ال ميكن أن تعرفها، كيف ستعرفها؟ مل أرد على أي واحدة منهن، جلست أُشتم هكذا يف هدوء                  
، شعرت كأنين فتحت دكاناً جبانبها يف املادة التابعة هلا وهي ال تطيق ذلك، فدخلنا يف باب                  )وخالص(

 . كذاوهآخر متاماً باب املنافسة 
 



هذا غالباً كان سبب الضجة اليت حصلت من اجلماعة املتدينني الذين يعتقدون أن هذا القرآن                و
جيب أن تكون حاصالً على شهادة العالَِمية       هلم، وكيف وملاذا أدخل عليهم؟ فالقرآن حىت تدخل عليه          

ا أن يدخل شخص    من، إ )عوجتها متام خالص تصري بتاعهم    (وجيب أن تكون قد دخلت األزهر والِعمة        
بطربوش عليهم فال، فطبعاً ليسوا مجيعهم هكذا هناك أناس يقدرون العلم، لكن أنا أتذكر نفسي يف                  

ان من اإلخوان املسلمني كان هذا الكتاب يف أيامه يوم ظهر           حكاية أيضاً، يعين عبد احلكيم عابدين وك      
، )القرآن حماولة لفهم عصري   (ب  تاعلى هذا الك  )  معزوم يف عزومة ونزل يفَّ شتيمة ودلة       (وكنت  

التابع هلم، أنت من أين     )  الكار(هناك أناس متطوعني يف الشتم دائماً، جاهزين كما لو كنت داخل يف             
 ..يت هكذا تعمل يف الدين، هذا الدين تابع لنا وأشياء مثل هذهأتيت؟ رجل من الطريق تأ

 

يب، لكن هذا مصري أنا قبلته      تكانت عملية شاقة واستمرت عرب طريق حيايت كله حىت آخر ك           ف
يعين ال يوجد مفر، لكل شيء مثن، الواحد منا ماذا يعمل لكل شيء مثن، إمنا أنا كان هدف                   )  خالص(

مضمون الدين ومضمون القرآن وهو مضمون عظيم، القرآن حيتوي على          من أهدايف أنه ال بد من أن        
 ماذا يعين هذا؟ أقرأ يف      ،كَانت وردةً كَالدهانِ  فَِإذَا انشقَِّت السمآُء    فَ:  كنوز، عندما تقرأ  ..  كنوز

آخر كتب التفاسري ال يوجد أي شيء، غري فامهني أبداً هم يقولون أي كالم، لكن آخذ من اإلنترنت                   
شيء خطري جداً، أن النجوم اليت تكون من نفس كتلة الشمس متوت بطريقة              :  األخبار فأكتشف اآليت  

م ثُالنجوم كيف يكون؟ أوالً كيف تولد النجوم؟ تولد من الدخان،              واحدة، تنفجر، تعرفون موت   
ه ويظل يرتفع حىت يتحول      كأن الدخان ينكمش وترتفع درجة حرارت      ،استوى ِإلَى السمآِء وِهي دخانٌ    

إىل جنم متألق، كيف متوت إذاً؟ اجلرم النجمي هو عبارة عن هيدروجني فعندما يستهلك اهليدروجني                 
يف االنتهاء، عندها يبدأ موت النجم، ملاذا؟ ألن ما حيدث هو أنه عندما ينتهي اهليدروجني ينتقل                   ويبدأ

طبعاً ..  األوكسجني، فيبدأ األوكسجني يعمل له    االشتعال من اهليدروجني إىل األثقل الذي هو ماذا؟          
 عندما ينتهي   لكالتفاعل هنا نووي ليس كعود كربيت ال إنه تفاعل نووي، فينتقل األوكسجني بعد ذ              

األوكسجني ينتقل للكربون، فكل هذه عناصر ثقيلة، فالنقلة من اهليدروجني إىل األوكسجني مث                
، )كوم( رهيب يؤدي إىل انفجار النجم، فطبعاً كل هذا          للكربون ستؤدي إىل ارتفاع يف درجة احلرارة      

دة باالنفجار وعندما تنفجر    احإمنا يف أمر النجوم اليت مبقدار الكتلة الشمسية دائماً متوت بطريقة و             
 .تتحول إىل وردة

 

، وما حيدث أن اإلنترنت هذا      )ناسا(أيت ذا الكالم من أين؟ تأيت به من اإلنترنت يف موقع امسه             ت
فقط اليت فعلت ذلك،      مريكاأيف الفضاء، وليست      مريكاأ باملعلومات من تليسكوب الذي رمته       يأيت
عملت تلسكوب    ليابانا، ف .. تليسكوب، كل هؤالء إذاً    ترم  هلنداأيضاً رمت تليسكوب،      ليابانا



رمت تلسكوب يف الفضاء، وكل هذا يدور ويلتقط أول بأول وبعد ذلك               هلنداورمته يف الفضاء، و   
أستروميكال بيكتشر  ( كله على اإلنترنت، فنرى أخبار السماء أول بأول فعملوا هذا الباب               يتحول

ر فيظهر لك ماذا؟ من ضمن األشياء انفجار عني القط،           اوأيضاً تتكئ على هذه األزر    )  أوف ذا دي  
اجأ أربعة شيء من هذا القبيل، املهم تف      ..  ثالثة..  هذا انفجر منه من مدة سنتني     )  كاتس آي (الذي هو   

 .عندما انفجر حتول إىل وردة مألت السماء) كاتس آي(بصورة عجيبة كثرياً، هذا النجم الذي هو 
 

كاتس (هذا بعيد لكن احلكاية مل تعد       )  كاتس آي (ت عندنا،   سناك أيضاً يف أماكن أخرى لي     ه
حول إىل  فقط، اكتشفنا أن كل النجوم اليت من كتلة الشمس متوت بطريقة واحدة، بأا تنفجر وتت              )  آي

روزيتا من الروز يعين    )  روزيتا(وردة، يعين مثالً من ضمن األشياء اليت انفجرت قريباً وردة أيضاً مسوها             
 أحضرت تقرير وهذه األشياء من اإلنترنت استعجبت كثرياً أن الرجل الفلكي العظيم              اوردة، فأنا مل  

فجارها على شكل وردة،    هذه يف ان  )  كاتس آي (األمريكي كان هو أول واحد يخِرج صورة الـ          
واهللا شيء غريب أن أرى     :  فقالوا له التالمذة وهم حوله احلقيقة هذا شيء عجيب جداً، قال هلم             

يف هذا االنفجار، هذا مستقبل مشسنا أا تنفجر على نفس الطريقة ألن هلا نفس الكتلة،               ا  مستقبل مشسن 
الضبط؟ فهو على طريقته قال أوالً جيب أن        فطبعاً هم قالوا له نريد أن تفهمنا جيداً ما هي احلكاية ب            

 . طريقة األمريكان.. ألن هذا مشهد أنا عمري مل أرى مثله) مشبانيا(نفرقع قارورة 
 

اتضح مثل ما قلت لكم إن كل جنم يف حجم وكتلة الشمس ينتهي بأنه ينفجر على شكل                    كنل
ة ما حجمها؟ حجمها اتضح يف      أمسوه هكذا، هذه الورد   )  روزيتا(وردة، مثل ما قلنا آخر واحد كان        

هذا إن حجم االنفجار هذا وحجم الوردة اليت ظهرت يف السماء ستمائة مرة عن حجم               )  الكاتس آي (
ِإذَا فَ:  الشمسية، هل تعرف هذا ما معناه؟ معناها متأل السماء كلها، انظر اآلية ماذا تقول               ة  اموع

  تآُء فَكَانمقَِّت السانش    السماء كلها ستصبح وردة، انظر الدقة القرآنية الغريبة        .  .يتكلم عن السماء
 إذاً كيف قيل هذا الكالم من ألف        هاِنِإذَا انشقَِّت السمآُء فَكَانت وردةً كَالد     فَيعين شيء غريب،    

ل وأربعمائة سنة؟ النيب عليه الصالة والسالم أحضر هذه اآلية مل يفكر ا ال يعرف هو مثل ما ربنا نز                   
من ألف وأربعمائة سنة القرآن     ..  الكالم الذي يأتيه يقوله     نا سنلِْقي علَيك قَوالً ثَِقيالً    ِإاآلية قال،   

) بتاعتنا(القيامة  ..  ن كيف تنتهي النجوم اليت يف حجم الشمس، إذاً هي مصرينا حنن           عتكلم بالتفصيل   
 .ستقوم عندما تنفجر الشمس

 

يومِئٍذ الَّ  ف،  َِإذَا انشقَِّت السمآُء فَكَانت وردةً كَالدهانِ     فَالقيامة  آليات عندما تتكلم عن يوم      ا
عرف يعلى ما أذكر،    )  ٣٩سورة الرمحن، اآلية    (اليت هي يف      يسئَلُ عن ذَنِبِه ِإنس والَ جآنٌّ      



هذا يوم قيامة إذاً، هذا يوم القيامة، ملا حتصل لنا           ..  الْمجِرمونَ ِبِسيماهم فَيؤخذُ ِبالنواِصي واَألقْدامِ    
 ِرمونَ ِبِسيماهم عرف الْمج ي، وبعدين انظر هنا الوصف الغريب       )بتاعتنا(هذه احلكاية فهي القيامة     

وبعد ذلك ال يسأل عن ذنبه أرأيت هذه احلكاية؟ يوم القيامة غريب جداً، اهللا يصف يوم القيامة                    
فكأن الذي يف ذهننا سوف يأيت شفيع          يومِئٍذ الَّ يسئَلُ عن ذَنِبِه ِإنس والَ جآنٌّ        فَ  توصيف خطري، 

كُلَّ ِإنساٍن أَلْزمناه طَآِئره ِفي     و ملاذا؟ ألن اهللا قال      لهذا على طو  ..  ويتناقش وغرفة مداولة وأشياء ال    
.. قْرأْ ِكتابك كَفَى ِبنفِْسك الْيوم علَيك حِسيباً      ا  ، يلْقَاه منشوراً  عنِقِه ونخِرج لَه يوم الِقيامِة ِكتاباً     

وف تقرأ ال تقدر أن تتكلم أنت عملت هذه         ساحلكاية انتهت ليس هناك جلسة حماكمة، احلكاية انتهت         
 .األشياء فعالً، أنت عملتها فعالً

 

املوضوع أيضاً أن الشفاعة حق ال شك فيه، ال         أنا عندما أبدأ الكالم عن الشفاعة كان نفس         ف
ِض ثُم ِإلَيِه   رل ِللَِّه الشفَاعةُ جِميعاً لَّه ملْك السماواِت واألَ        قُ:  شك، لكن هي فقط معناها ما معناها      

د أن   اهللا يقول للنيب قل هللا الشفاعة مجيعاً، هنا واضح جداً، القرآن عندما تقرؤه كله، جت                 ،ترجعونَ
شفيعك عملك، عملك هو شفيعك، الشفيع احلقيقي هو عملك، يعين هكذا املسألة ليس فيها مثل                 

خانقوين ( حىت عندما فتحت هذا املوضوع       ،الدنيا وسائط أبداً، ال يوجد وسائط، فإذاً األمر كبري جداً         
ماذا أفعل؟ اهللا يقول    ..  يعين، واهللا   )ِحتة ِخناقَة وِحتة زوبعة وأخذت الكراسي على دماغي ملّا قلت بس          

 فَِبأَي.  يومِئٍذ الَّ يسئَلُ عن ذَنِبِه ِإنس والَ جآنٌّ       فَ:  ذلك، أنا ال أقول هذا الكالم، اهللا هو الذي يقول          
ويرموم إىل جهنم، ال      .يعرف الْمجِرمونَ ِبِسيماهم فَيؤخذُ ِبالنواِصي واَألقْدامِ     .  َءاآلِء ربكُما تكَذِّبانِ  

وم ينفَخ ِفي الصوِر ونحشر الْمجِرِمني يومِئٍذ       ي:  يوجد سؤال، مل حيصل سؤال أبداً واهللا قال عن ارمني         
 كأننا سنصنف باأللوان، فاألمر بائن من غري كالم، شخص اهللا بعثه أزرق فتعرف من نظرة ال                  ،اًزرق

نخِرج لَه يوم الِقيامِة ِكتاباً يلْقَاه      و:  سيناقش؟ أنت معك كتابك ها هو احلمد هللا       يوجد فيها نقاش، ماذا     
 كفى بنفسك، فاألمر خطري جداً، كتاب       ،علَيك حِسيباً   قْرأْ ِكتابك كَفَى ِبنفِْسك الْيوم    ا،  منشوراً

 فاعتربا رسالة أن أعود لقراءة القرآن بإخالص        ، قَوالً ثَِقيالً  نا سنلِْقي علَيك  ِإعظيم وكلماته هلا ِثقَل،     
 . شديد وأحاول أن أفهم

 

ها وحددها أيضاً،   تتضح أن القرآن عندما جاء من ألف وأربعمائة سنة جاءت فيه آيات عن اي             ا
ت باباً  كيف ستنتهي؟ فلكياً كيف ستنتهي، فاتضح أن هذه الظاهرة ظاهرة فلكية مؤكدة، فاملسألة فتح             

كبرياً جداً أننا جيب أن جنتهد إذاً ال بد أن جنتهد، لن حيدث شيء أن جنتهد وخنتلف ال حيدث شيء،                      
طري، من يتصور أن هناك حقيقة فلكية أتت         خ شيء..  ولكن املسألة أن اهللا وضع بني يدينا كتاباً عظيماً        

ِإذَا انشقَِّت  فَعنه اهللا متاماً    من ألف وأربعمائة سنة وهي اليت حتكم موت النجوم بالشكل الذي قال              



وطبعاً هي حمسوبة ألن يومها ستنفجر الشمس وترتفع درجة احلرارة            السمآُء فَكَانت وردةً كَالدهانِ   
   تك(كل األرض وتتبخر وانتهى فهي قيامة إذاً، لن حتصل بالتدريج            )  ستسيح  (ايف األرض لدرجة أ (
 . مرة واحدة هكذا

تحق أن الواحد منا جيتهد ال بأس سيحدث صدمات، هذا ال يعجبه، وهذا يقول أين               املسائل تس ف
ة تستحق  لقرأت يف التفسري الفالين أن هذا الكالم غري صحيح، واهللا أنا أقول رأيي وخالص، إمنا املسأ                

خطري معجزة على مجيع    ..  أن الواحد منا يقاتل من أجلها، يقاتل ألن هذا الكتاب كتاب عظيم، عظيم            
املستوى ..  املستوى العلمي ..  املستوى االجتماعي ..  ملستويات، يعين على املستوى السياسي      ا

أصبحت رسالة   ف املستوى الطيب، مجيع اإلعجازات اليت ختطر على بالك شيء رهيب جداً،          ..  التشرحيي
ئلة وهل لديكم أس  .  ملقاة على عاتقنا ولألسف هذا هو املصري فأنا ماذا أعمل إذاً؟ فهذا هو مصريي              

 كثرية؟
يف احلقيقة األسئلة أكثر من كثري، بعض األسئلة تفضلتم باإلجابة          :  لشيخ عبد املقصود خوجه   ا

اآلن لزميلي ليقدم هذه األسئلة       عليها أثناء حديثكم والبعض اآلخر اشترك بني بعض األخوة، فالكلمة         
 .فأرجو أن تتفضلوا باالختصار

املهندس :  اعة، هذه احلقيقة ستة أسئلة نذكر أمساء      سعادة الدكتور حتدثتم عن الشف    :  ريف احلفل ع
واألخ عصام غلُّوش     احملامي هاين إبراهيم زهران، فهمي حسنني، صاحل بوقري، األخ حممد علي موزة،           

 . يسألوا
 ن الشفاعة هل تريدون أن تضيفوا؟ع

 

، مث إن   ال طبعاً كلمة الشفاعة ومعناها هذه وحدها مسألة خطرية طبعاً         :  لدكتور مصطفى حممود  ا
رهيبة، فطبعاً  ..  رهيبة  لقاهرةاالنطق يف هذا املوضوع مليء باحملاذير ويثري خالفات، أثار خالفات يف             

 مبا يكفي، جيب على الشخص أن حيسب حساب هذه األشياء، ففي مسألة الشفاعة               ناملسلمون خمتلفو 
ا؟ حنن نفهما مبعىن    بالذات هي مؤكدة ال شك فيها لكن معناها ماذا؟ هذه هي القضية، ما معناه                

والتدخل، أن اهللا حيكم فشخص يتدخل يناقش       ..  الوسائط واحملاباة واخلواطر كاليت حتصل يف هذه الدنيا       
حكمه نفهما هكذا، إمنا ليس معناها هكذا، الشفاعة ليس معناها الواسطة واحملاباة واخلواطر وأن                اهللا يف 

ل هذا أبداً ألن القرآن صريح يف هذا اجلزء، عندما          اهللا يفتح اال حىت يتدخل أحد يف أحكامه ال حيص         
ل ِللَِّه الشفَاعةُ جِميعاً لَّه ملْك       قُ خالص انتهى املوضوع،      ،ِإلَيِه يرجع اَألمر كُلُّه   و:  يقول مثالً 

يناقَش، ملاذا؟ ألن اهللا عنده علم       فإذاً اهللا ال يناقَش، ال ميكن أن         ،السماواِت واَألرِض ثُم ِإلَيِه ترجعونَ    
 . ال ميكن أن يتوازى مع علم أي شخص يناقشه



 بباطن القلب وشواغله، ولذلك هو أعدل       باهللا سبحانه وتعاىل هو الوحيد العاِلم بغيب القلو       و
، ألنه لو شخص ارتكب جرمية مثالً جيب أن تعرف ماذا يف قلب              )البين آدم (ما يكون يف احلكم على      

ص، رمبا يكون عنده أعذار أو حالة قهرية دفعته، فهذا احلكم العادل حيتاج إىل العلم                  هذا الشخ 
ِإلَى اللَِّه  و  ِإلَيِه يرجع اَألمر كُلُّه   و:   لذلك قال  وببالقلوب وال أحد عنده علم القلوب إال رب القل        

 وراُألم عجرت،  ورِ  وةُ اُألماِقبِللَِّه ع،   حبيث أنه ليس هناك جمال أن تضع       ..  حدة بل آيات   ليست آية وا
ة أننا  لأمام اهللا أحداً كيف؟ ألن ليس هناك أعلم بغيب قلبك إال هو فهو أعدل من حيكم عليك، فاملسأ                  

لسنا ضد الشفاعة حنن نريد فقط أن نفهم الشفاعة، يف األول نفهم هذه حتتاج عادة إىل أيام تفكري يف                    
فهي هنا كلمة الشفاعة ومعناها يف بداية          ل ِللَِّه الشفَاعةُ جِميعاً   قُ:  نيبمعىن الشفاعة، قُلْ يقول لل    

) هذا غلبان واهللا يا ريب مشي حاله      ..  (وسلتاملوضوع كله حنن نفهمها خطأ أا تدخل يف أحكام اهللا و          
د أحد يتدخل   أمور كهذه كما نفعلها يف الدنيا أبداً ليس هناك كالم من هذا حيدث أبداً، أبداً ال يوج                 

 .يف أمر اهللا أبداً، أمر اهللا ائي
 

منا هنا الشفاعة هلا معاٍن أخرى، وهي جيب أن تبدأ الدراسة يف البداية حىت نرى ما معىن                    إ
 ولكن ملن؟   ،ل ِللَِّه الشفَاعةُ جِميعاً   قُ:  لشفاعة، إمنا الشفاعة مؤكدة وبعد ذلك آية صرحية يقول للنيب         ا

نه ال يوجد عاِلم بالغيب إال هو وخصوصاً غيب القلوب وبالتايل احلكم على أن هذا                قال هللا، ملاذا؟ أل   
م بدوافعه وهو الذي سيكون حاكماً عادالً       ِلارم سلباً أو إجياباً، ال يوجد سوى اهللا العامل بقلبه وعا           

ة من أمور اآلخرة،    ملاذا؟ أعود وأقول أيضاً شيء مهم جداً أن الشفاع        ..  عدالً ائياً، فهذه املسألة يعين    
واآلخرة غيب، فعلى مهلنا قليالً يف هذا اجلزء ألن هذا دخول يف غيب وليس من حقنا ال أنا وال                      

حتتاج :   أهالً هلذه احلكاية، وبالتايل املسألة حتتاج إىل ترٍو شديد، أوالً          ناخطوة ألننا لس  ..  غريي، فخطوة 
غيب ..  ه يدخل يف موضوع ال يعرفه، اآلخرة غيب       تقوى من املفكر، ألن   :  إىل رحابة من املستمع وثانياً    

 . وحنن ال نعلم شيئاً أبداً) املولد(حقيقي ال نستطيع أن ندخل يف هذا 
 

ك تثري خالفات وخالفات ال تنتهي، ويف النهاية ال يوجد أي طرف             لاملسألة حتتمل الكثري لذ   ف
املهل فكل احلكاية يف األول     يستطيع القول أنا صح وأنت خطأ، ألا آخرة واآلخرة غيب فهي على              

حناول نفهم ما معىن الشفاعة، وأا خمتلفة عن الفهم احملدود بأا تدخل، ألنه مثالً عندما يقول لك عن                  
 إذاً ال بد أوالً أن يرضى هو، يف األول اهللا سبحانه            ،الَ يشفَعونَ ِإالَّ ِلمِن ارتضى    و:  ألنبياءوااملالئكة  

ولذلك فإن اهللا يف البداية       الَ يشفَعونَ ِإالَّ ِلمِن ارتضى    و تأيت تقتحم هكذا ال ميكن،       وتعاىل يرضى، إمنا  
نه العليم، فاملالئكة كلهم يف حالة ال يستطيعون فيها أن          إسيسبقهم يف القول ال يصح أن تسبق اهللا أبداً،          

 قال هذا الكالم عن من؟ قال عن األنبياء وعن           ،لُونَ يسِبقُونه ِبالْقَوِل وهم ِبأَمِرِه يعم      الَينطقوا،  



ماذا سيقول عندها من املمكن        فينتظروا حىت يروا اهللا    ، يسِبقُونه ِبالْقَوِل وهم ِبأَمِرِه يعملُونَ     الَاملالئكة  
 ماذا سيقولون   لقد عمل أعمال جيدة مثالً، أنا ال أعلم       )  غلبان(أن يقولوا نعم واهللا حنن رأينا هذا الرجل         

 .  يسِبقُونه ِبالْقَوِلالَلكن يف النهاية ال بد أن الكل ينظر هكذا ال ينطق 
 

، بدليل أن عيسى يف القرآن توسط من        اذا الكالم على األنبياء والصديقني فهذه املسألة كله       ه
 ،لْغفُور الرِحيم امل يستطع أن يقول       ..نك أَنت ن تعذِّبهم فَِإنهم ِعبادك وِإن تغِفر لَهم فَإِ       إأجل قومه   

يعين أنت    يملْعِزيز الْحكِ اأنظر خوف عيسى، ملاذا إذاً      ..   خوفه ،ِإنك أَنت الْعِزيز الْحِكيم   فَقال  
قوى مستغين عنهم وال أنت ستضرك ذنوم وال تنفعك حسنام فاختار امساً خطرياً جداً، هذا ذكاء وت               

مل يقل الغفور الرحيم، وإال سيبقى        ..ن تعذِّبهم فَِإنهم ِعبادك وِإن تغِفر لَهم فَِإنك أَنت        إمن عيسى،   
يعين مستغين، فاملسالة     ِإنك أَنت الْعِزيز الْحِكيم   فَ:   هذه، قال  لإلزام ويكون قد فهم خطأ، مل يق       

ذَا يوم ينفَع الصاِدِقني    ه:  ما رد اهللا عليه مل يسأل فيه أبداً ماذا قال؟          خطرية وهذا نيب، ولذلك فعند    
مقُهِصد               ةيعين أنا ليست يل مصلحة، أنت ترد املسألة ملصلحيت ال أنا ليست يل مصلح  ه   نفَعي موذَا ي

 مقُهِصد اِدِقنيالص          النظام ويضع الكاذبني مكان     إذاً هذا الذي سيحدد املوضوع كله، هل اهللا سيقلب 
 .الصادقني؟ حمال

 

احلكاية كبرية جداً أكرب مين وأكرب من القارئ وال نستعجل يف االام، ملاذا؟ ألن              ..  املسألة كلها ف
الغيب وأسئلة كربى، أشياء رهيبة اآلخرة هذه، فعلى مهلكم وأنا              اآلخرة غيب وفيها كل أعماق    

، أتقدم بقدمي لألمام قليالً     ! خطوات ال أرجع خطوة واحدة     أقول خطوة لألمام وأعود عشر    ..  خطوة
وأعود وأجري ثانيةً، ألن هذا املوضوع ال أستطيع أن أحسم فيه أبداً وكل ما يف األمر أين حاولت أن                    

، إمنا هذا موضوع ال ينتهي وحيتاج إىل دراسات وحيتاج إىل إخالص شديد جداً                عةأفهم معىن الشفا  
جداً، ألن هذا املوضوع غيب ليس من املمكن أن نقول فيه كلمة أخرية أبداً، إال               وحيتاج جترداً شديداً    

يف اآلخرة عندما نرى املشهد نفسه كيف سيكون شكله، سيكون مرعباً طبعاً، يعين أنظر الرد على                  
 أسويه كيف   ما شأين أنا ليس يل مصلحة، إمنا ما         ذَا يوم ينفَع الصاِدِقني ِصدقُهم    هف شكله   كيعيسى  

وصليب ومش صليب ليس ممكناً أنا      ..  أسوي بني صادق وبني كاذب؟ يقول ابن اهللا وليس ابن اهللا           
خره، فيعين املسألة ال حتتمل أن تكلمين هكذا يا         آإىل    بل رفَعه اللَّه ِإلَيهِ   .  ما قَتلُوه وما صلَبوه   وقلت،  

ذَا يوم  هذا الكالم الذي قلته أن الصادق هو الذي مير،          عيسى، ال ينفع هذا، أنا عندي قانون كل ه        
  مقُهِصد اِدِقنيالص نفَعي                 أنظر املوازين اليت عند اهللا كم هي، شيء رهيب فهكذا اآلخرة يا إخواين

يعين شيء يف هذه احلكاية أن كل ما يف األمر أنين            ..  املهل وأنا ال أدعي إطالقاً      مرعبة جداً وعلى  



أن أفهم، وأنا أعترف بأين ال أستطيع أن أقول رأياً ائياً، ألين كيف أتكلم يف غيب كيف                   حاولت  
 .أتكلم عن غيب؟ حمال، نعم غريه

 : سؤال من األخ عبد احلميد الدرهلي يقول: ريف احلفلع
ندعوه حبرارة فال يستجيب لينقذ أمة اإلسالم من          دعوِني أَستِجب لَكُم  ا:  ىلال اهللا تعا  ق

الضيم والذل والظلم، هل رب العزة واجلاللة غاضب على األمة اإلسالمية اليت هي خري أمة                 
 أخرجت للناس؟

 

ا مال هي طبعاً األمة اإلسالمية هي املقصرة أوالً واضح جداً عند          ..  ال:  لدكتور مصطفى حممود  ا
صواريخ كل هذه   ..  تتقارن األمة اإلسالمية باألمة الغربية الناس الذين خيترعون الطائرات وموبايال          

االختراعات من أين ظهرت؟ ظهرت من الغرب، ملاذا؟ هل العقل هنا يف الشرق ينقصه شيء؟ هو ال                  
كبري جداً، اقرأ باسم      فهذه معناها   قْرأْ ِباسِم ربك  ا:  عندما قال ..  ينقصه شيء، حنن مقصرين فعالً    

هذه تشمل مجيع املعارف      رأْ ِباسِم ربك  قْاكل املعارف كلمة    ..  ربك، هذا هو املفتاح الذي سيفتح     
يعين أنت    قْرأْ ِباسِم ربك  اوحنن مل نقم ا، حنن نقرأ هكذا فقط، إمنا كلمة             وروباأوهذه علموها يف    

ة جداً يف املعارف، مدارج املعرفة كلها إذاً اسم ربك،          مستدخل على جماهيل مهولة وحتتاج رحلة عظي      
لم اهللا هذا ما مقداره وهو يبيحه لك علم اهللا مباح للذي جيتهد، ال حيجر على أحد،                 أليس هو العليم؟ ع   

 .فنحن مقصرون دون شك، أعترف فعالً بأن األمة اإلسالمية مقصرة
  :األخ مازن حممد الشهري يقول: ريف احلفلع
فبحسب نظرتك  )  النانوتكنولوجي(ار العلماء فما هو رأيك ونظرتك يف علم         بنت من ك  أ

 لمية مما ترى أن هذا العلم علم متحقق يف املستقبل القريب؟ الع
 

؟ ما  ..واهللا هذا فرع مل أقرأ فيه جيداً يف احلقيقة، ما هذا يا مشس              :  لدكتور مصطفى حممود  ا
 حكاية النانوتكنولوجي هذه؟

 .كنولوجيا الدقيقة جداًتعلم ال: حد احلضورأ
نت تقصد النانو هنا يعين علم الدقائق نعم        علم الدقائق يعين، يعين أ    :  لدكتور مصطفى حممود  ا
يعين حنن طبعاً جيب لألسف أن نعترف أننا مقصرين يعين يف أمر هذا العلم بالذات حنن                 .  ممكن..  ممكن

 .طريق الطويل إنه طريق ليس سهالًلمقصرين، فإن شاء اهللا نرجو أن يكون هناك مهم تستحمل هذا ا
 : األخ وضاح أشرم يقول: ريف احلفلع
  هي الروح وما خصائصها وما الذي توصل العلم إليه يف الروح؟ام

 



هذا هو الذي ال نعرف فيه شيئاً أبداً، هذا ما نعرفه وال يستطيع أحد              :  لدكتور مصطفى حممود  ا
ذه لغز عظيم يعين بدون شك ال أحد يعرف شيئاً          هأن يفتح فمه يف هذا اجلزء، نعم بدون شك الروح           

 هذه هي الكلمة سر     ،لمته ألقاها إىل مرمي وروح منه     ك:  ي شيء، هو قال   ال شرقاً وال غرباً وال أ     
 .ال نعرف شيئاً أبداً.. من هذه؟ سبحان اهللا ال.. الكلمة، من يعرف هذه

 : األخ هتان يوسف طاشقندي يقول: ريف احلفلع
اآلية، كيف نربط بني      تهمِإذْ أَخذَ ربك ِمن بِني َءادم ِمن ظُهوِرِهم ذُري        و  :ال اهللا تعاىل  ق

 وخيتلفون يف واحد %٩٩,٩الوراثي بنسبة  DNAهذه اآلية وأن مجيع البشر يتشاون يف الشريط       
 من عشرة باملائة؟

 

ن املسألة تباديل وتوافيق    كطبعاً حنن كلنا خلقنا اهللا على منط واحد ل        :  لدكتور مصطفى حممود  ا
ق يف اجلينات اليت يسموا، فانظر أنت التباديل والتوافيق يف          يف هذا الشريط، األمر كله تباديل وتوافي      

كم حرف عندما تغري هذا قبل هذا، هذا بعد هذا، سينتج كل هؤالء اخللق، كل اخللق تكون نتيجة                    
 والطيور وامليكروبات والفريوسات هذه أشياء      اتتباديل وتوافيق يف نفس احلروف اليت نسميها اجلين        

 .عقولغريبة جداً، شيء غري م
 

 : الطالب تركي بن عوض علوة يقول: ريف احلفلع
 

اآليات الكونية عن   (رأت خرباً يف إحدى أعداد صحيفة األهرام بقلم الدكتور زغلول النجار             ق
يستأذن أهل األرض قبل نزوله بطرقه        تفسريه وحتليله لسورة الطارق وقوله أن النجم املرتل من السماء         

 النجم الثَّاِقب .  ومآ أَدراك ما الطَّاِرق   .  السمآِء والطَّاِرقِ و:   تعاىل ثالث مرات، واستدل بذلك بقوله    
 وأهل العلم من بعده؟ مع العلم بأين حبثت عن ذلك التحليل            فهل هذا املوضوع تطرق إليه الرسول       

 . كتب التفسري املشهورة ومل أستدل على شيء أرجو أن أجد لديكم تفسرياًيف
 

واهللا هو طبعاً خمتلف يف هذه النقطة وأحسن التفسريات اليت تقول أن            :   مصطفى حممود  لدكتورا
هذا هو النجم الذي يهوي إىل داخله فيتحول إىل ثقب أسود، يعين هذه التفسريات احملتملة                )  الطارق(

 يعين،  ب األسود ومصدره، وما قيل فيه أن أيضاً أمر الثقب األسود هذا يف الفلك لغز كبري               قأا هي الث  
تكون أحد سبل ايار النجوم أن تنهار إىل الداخل فهذا هو الذي             ..  فهذا هو االيار، ايار النجوم    

 .يقوله، إمنا العلم عند اهللا، هذه كلها حماوالت إمنا ال يوجد شيء مؤكد
 : يقول) كة املكرمةم(الدكتور عبد الرمحن الكردي : ريف احلفلع



ة اهللا وبركاته هي حتية املسلمني وأتابعكم علماً منذ زمن          ملعروف أن السالم عليكم ورمح    ا
بعيد يف املسموع واملرئي ما أخطأمت قط بترديد حتية اإلسالم وهنا تبدأون دائماً بقولكم مرحباً                

 أهالً، هل لذلك من تعليق؟
 

ال مينع، حنن بالرغم من أننا نقول مرحباً حنن أيضاً نقول السالم              :  طفى حممود صلدكتور م ا
 .ليكم ورمحة اهللا، يعين نقول هذا أيضاًع

 : األخ أمحد خالد خبش يقول: ريف احلفلع
ن املعروف أن ألوان الطيف اليت مصدرها الضوء حينما تدخل يف نطاق الكرة األرضية               م

لوان ما عدا لوا، فكيف تبدو األلوان يف الفضاء وهل حتدث           ألمن مث جتذب األجسام مجيع هذه ا      
  نفس هذه الظاهرة؟

 

ملَّا ذهبوا للقمر مل جيدوا ألوان أبداً، كل الذي وجدوه اللون األسود            :  لدكتور مصطفى حممود  ا
واللون األبيض للشمس، أما الذي يشرق املنطقة اليت يشرق عليها الشمس القمر تكون مثل الشمس                

قمر، ونفس   اليت نعرفها، لكن الطرف اآلخر يكون أسود متاماً الذي هو الوجه اآلخر من ال                ةالقادح
الشيء أيضاً يف الفضاء يعين أول ما الصاروخ يطلع يأخذ فترة يف اجلو األرضي نفسه، فعندما ينتهي                   

ة مهذه كل   أغطش ليلها ويعين هو ظلمة مطبقة،     )  Space(اجلو األرضي وبعد ذلك يدخل يف الفضاء        
 أغطش ليلها و احللكة،   أيضاً أن الفضاء والسموات اهللا أغطش ليلها يعين جعله شديد السواد، شديد           

 .هذا تفسري كلمة أغطش
 : األخ جماهد خلدون األحدب يقول: ريف احلفلع

أثبتت جتارب أمريكية وإيطالية أنه ميكن تسريع الضوء إىل ثالمثائة ضعف على هذه التجارب،               
 عف النظرية النسبية؟ ضهل هذه التجارب ست

حكاية السرعة أكرب من سرعة الضوء       واهللا حنن نقرأ كثرياً عن       :  لدكتور مصطفى حممود  ا
عرج الْمالَِئكَةُ والروح ِإلَيِه ِفي يوٍم      تمعروفة يف القرآن هذه السرعة، مخسني ألف سنة اليت فيها اآلية            

 ه مل جيدوا هلا تفسرياً إال السرعة أكرب من سرعة الضوء هذه عند اهللا             ذه  كَانَ ِمقْداره خمِسني أَلْف سنةٍ    
 .فقط، إمنا حنن مل نبلغ هذه املسألة أبداً، السرعة اليت أكرب من سرعة الضوء، وإا ذُكرت يف القرآن

 : األخ مؤيد أمحد الفارسي من مكتب رعاية املوهوبني يقول: ريف احلفلع



ون، ولكن الشيء الغريب يف األمر أن هناك التقاء بني          تنب..  ن نسمع عن كوكب بلوتو    حن
 يسريان عليه، فهناك التقاء بني هذين املدارين يف نقطة واحدة ولكن بفضل اهللا مث               املدارين اللذين 

 امليل يف هذا احملور هو السبب يف عدم تصادمهما، ما مدى مصداقية هذا اخلرب؟ 
 

لقة عن بلوتو وعن نبتون تكلمت بالتفصيل عن        حواهللا أنا يل فعالً     :  لدكتور مصطفى حممود  ا
 .هذا األمر
الدكتور مصطفى ما هي املعادلة اليت مكنتك من اجلمع بني العلوم الطبيعية            :  ريف احلفل ع

 .والعلوم الدينية؟ سؤال من األخ فراس إخوان
 

ى لواهللا املعادلة هي أنه ال غىن عنها، أنا وجدت أنين لست قادراً ع             :  لدكتور مصطفى حممود  ا
 ليس هذا فحسب بل علوم      فهم القرآن دون أن أفهم الفلك رغماً عين، يعين كان شيء ضروري،            

احلياة نفسها أيضاً، ال ميكن فهمها إال بالعلوم اليت نأخذها بالبيولوجي وكل هذه األمور، وطبعاً دراسيت                
 أن أجد مراجع تتكلم عن      يعالطبية ساعدتين ألا فتحت يل باباً يف العلوم البيولوجية كلها، وأنين أستط           

 .  آخرههذه األشياء سواء كان نبات أو حيوان إىل
 : األخ أمحد طالل خمتار يقول: ريف احلفلع
رأت مؤخراً يف شبكة اإلنترنت عن بعض االكتشافات احلديثة لوجود بقايا اإلنسان               ق

 هل نستطيع أن    ،يالستراأو  اليزياموأدواته عمرها أكثر من أربعني إىل ستني ألف سنة تقريباً يف             
 من أو هو قبله أو بعده؟ وأين كان اهلبوط؟ نقدر أن هبوط آدم إىل األرض يتوافق مع هذا الز

 

، ..واهللا هذا أيضاً ال أستطيع أن أجيب عليه، مىت جاء آدم وكذا            :  لدكتور مصطفى حممود  ا
 وصلنا إليه الفراعنة    ءجمهوالً يعين ال يوجد شيء مؤكد، حنن بالنسبة للتاريخ أبعد شي           ..  كالم ال زال  

ثالً قوم عاد هؤالء قوم مل جندهم أبداً مل جند مكام أبداً،            وكانت منذ مخسة أو ستة آالف سنة، وإمنا م        
أم يف الربع اخلايل واهللا أعلم، خسف م األرض، فهناك أشياء نقرأ عنها ومل نصل إليها مل نصل                  :  وقيل

 . خسف م األرض ونسفهم متاماً، حبيث أننا مل جند هلم أثراًاهللاإطالقاً إىل اآلن أين كان قوم عاد، ألن 
 : األخ حامت حممود شاهني األحول يقول: ريف احلفلع
لى أي أساس حسبت األرقام اليت توضح عدد ارات اليت تسبح يف الكون حيث تبلغ                ع

 .ليون جنمممائة ألف مليون جمرة؟ عدد النجوم يف جمرة درب التبانة حيث تبلغ مائة ألف 
 .نعم هذا صحيح: لدكتور مصطفى حممودا



 . أي أساسعلى: ريف احلفلع
على أي أساس، حيسبوا على أساس حجمها كما تعلم نأخذ هذه            :  لدكتور مصطفى حممود  ا

الصور جتد أن هذه الصور يف اإلنترنت تأيت النجوم تكون نقط، فهي بتعداد النقاط يعدوا طبعاً العدد                 
 . س ولكن عدد تقرييب، يعين النجوم تعدها بالنقطة كل نقطة منهم مشاًغري مضبوط كثري

 : األخ عبد اهللا الشريف يقول: ريف احلفلع
  ملتابعته الدكتور مصطفى حممود الكثري مما يدفعنا ني الطب واألدب والفكر قدم أستاذناب

ن يكون؟ وما هي    واإلفادة مما يطرح، فما موقفه من االجتهاد باحلكم الشرعي أصلي أو فرعي مل            
 ة يصيب القليل منها، ويعتري الكثري منها اخلطأ؟أدواته يف خضم ما يثار اليوم من اجتهادات كثري

 

واهللا الشريعة بالذات هلا أهلها، يعين حتتاج إىل ختصص قائم بذاته، يف            :  لدكتور مصطفى حممود  ا
 .هميعلم األزهر تعترب الشريعة ختصص كبري فهم أعلم، حنن نتعلم على أيد

 جبامعة امللك عبد العزيز قسم      الدكتور غازي زين عوض اهللا عضو هيئة التدريس       :  ريف احلفل ع
 . اإلعالم
عندما تنفصل أرواحنا عن أجسادنا هل منوت حقيقة؟        )  ميتافيزيقي(ؤايل للمفكر الكبري    س

 وما شكل هذا املوت؟ وعلى أي صورة تقوم حياتنا؟
 

داً، ال حل إال أن الواحد يتوىف فهو سيعرف          جهذا سؤال صعب    :  لدكتور مصطفى حممود  ا
ن سيذهب بدون شك، ولكن أنا يف ذهين أن اجلسم طبعاً هو الذي ميوت إمنا                 اجلواب، سيعرف أي  

 ِبالنار يعرضونَ علَيها غُدواً وعِشياً ويوم تقُوم الساعةُ أَدِخلُواْ َءالَ ِفرعونَ أَشد الْعذَ             ا،  .النفس ال 
 مومياءات، لكن ال اهللا يقول شيئاً آخر        اهللا يتحدث عن آل فرعون، وهم ماتوا وأصبحوا عبارة عن          

القرب .  إذاً املومياء أمر آخر، املومياء أو اجلثة شيء آخر انتهى           لنار يعرضون عليها غدواً وعشياً    امتاماً  
 .. هذا وحده
دما تقرأ القرآن جتد أن األمر يصبح       نأيضاً هناك مبالغات يف عذاب القرب ألن يف عذاب القرب ع          و

لَو ترى ِإِذ الظَّاِلمونَ ِفي غَمراِت الْموِت        ورجة قبل أن يذهب الواحد إىل القرب         فوراً حلظة احلش  
الْمالَِئكَةُ باِسطُوا أَيِديِهم   ويقول ماذا؟ يف غمرات املوت يعين مل ميوتوا،            والْمالَِئكَةُ باِسطُوا أَيِديِهم  

إىل آخره، فكأن العذاب يبدأ قبلها بكثري ويف احلشرجة،           اب الْهونِ ِرجواْ أَنفُسكُم الْيوم تجزونَ عذَ    خأَ
حينما بدأ أيب يتحشرج    :  أول ما ستالني بدأ يتحشرج ابنته حتكي سفتالنا ستالني حتكي عن موته تقول             

، هل تعلم أنه قتل مخسة      ..رأى عذابه   ظهر على وجهه رعب مل أره على وجه رجل يف حيايت، فمعناها           



 كانوا قد رفضوا االشتراكية قتلهم، فطبعاً ما رآه عرفه، بعد املوت ال ينتظر أمر عذاب قرب                 ماليني فالح 
فوراً يف احلشرجة فتح    ..  ولكن بعد أن يذهب املشيعون ويسريون وال أدري ماذا األمر يبدأ فوراً             

 .الستارة هكذا الواحد يعرف مصريه كله
لَو و ترتع الروح يف الكافر تعذب       يا دكتور مصطفى نص صريح قاطع قبل أن       :  حد احلضور أ

 .ترى ِإذْ يتوفَّى الَِّذين كَفَرواْ الْمالَِئكَةُ يضِربونَ وجوههم وأَدبارهم وذُوقُواْ عذَاب الْحِريِق
الم الذي أقوله، قبل القرب أنظر      كصح هل رأيت قبل القرب هذا ال       :  لدكتور مصطفى حممود  ا

ال هذا  .  ظهر على وجه أيب رعب مل أره على وجه رجل يف حيايت           :  ا ستالني عن أبيها تقول    كلمة سيفتالن 
يكون والعياذ باهللا يكون طبعاً موت اجلبارين هذا مفاجأة، سيفاجأون حبكاية أنت تعلم مثل اجلبارين من                

بال خمتلف  فهنا االستق ..   وتستقبلهم البنات بالورد وكذا     رةامللوك عندما يكونون نازلني من الطائ      
يودي (هذا شيء رهيب واهللا، واهللا هذا هو اإلقالع الذي            )  والشالليت، يا ار أسود   (بالكفوف  

:  نعم اإلقالع إىل اآلخرة اهللا يرمحنا فيه، ألنه ما منا إال وله ذنب ولذلك قال اهللا                .  اإلقالع)  بداهية
واْ ِإلَى اللَّتوحاًوبصةً نبوِه ت، لنا أبواب التوبة يف كل شيء اهللا من رمحته فتح. 

 : األخ صاحل جريبيع يقول: ريف احلفلع
ن املسلمني نؤمن ونثبت صفيت العلم األزيل مبا كان وما هو كائن وما سيكون وصفة العدل                 حن

نسان مث مصريه إىل جنة     إلالذي ال يأتيه اخللل، فكيف ميكن التوفيق بني هاتني الصفتني فيما يتعلق خبلق ا             
 أو إىل نار؟
ملاذا خلق اهللا هذا سحنته ذا      .  طبعاً اهللا عادل يف توزيع األرزاق     :  لدكتور مصطفى حممود  ا

، اهللا عنده األسباب    ..عنده ختلف عقلي، وهذا إىل آخره     ..  الشكل، وخلق الثاين أعرج، وهذا ال أدري      
أيضاً هناك  وزع األرزاق بعدل، ليس فقط يف عدل و       يبال شك، جيب أن نؤمن إميان ال شك فيه أن اهللا            

 ).بقشيش(يعطي ) شوية بقشيش(
 : األخ ناصر عبد احلميد يقول: ريف احلفلع
ا رأي سعادتكم يف ترمجة املؤلفات العربية إىل اللغة العربية سواء مبوافقة مؤلفها أو بدون                م
 موافقته؟

 

اكتشفت   رنسافأنا عندما ذهبت إىل     )  أوالد كلب (واهللا هم مالعني    :  لدكتور مصطفى حممود  ا
اكتشفت أم يترمجون الكتب      سرائيلإأم يترمجون كتيب هذا الكالم كان منذ زمن بعيد قبل مشاكل            

هذه مسألة جتارة   )  مليم(وطبعاً هم حريصون أم يترمجوا دون أن تدري حىت ال يعطوك أي              ..  هذه
 .راحبة وحنن ال نريد منهم شيئاً



 : ألخ هاين الفقي يقولا: ريف احلفلع
 يف املفاوضات احلالية أو املماطالت احلالية بني العرب واليهود؟ وهل تعتقد             ل من فائدة  ه

 يوماً أن الصهاينة سوف يعطوننا السالم أو األرض؟
 

ال واهللا أنا شخصياً أرى أننا ذاهبون إىل كارثة كربى حنن نسري إىل              :  لدكتور مصطفى حممود  ا
ستدرجنا حتاول أن تسرع هذا األمر، فهذه       ت  سرائيلإهي تستدرجنا طبعاً    ..  رفعحرب حتمية ال أحد ي    

هي الفكرة فال بد أن يبقى يف ذهن األمة العربية كلها هذا االحتمال وارد فعالً، ألن الذي يفعلونه                    
بشاعة، يف حلظة واحدة صواريخ نازلة على البيوت تنظر وترى البيت يتحول إىل                 لسطنيفهناك يف   
غري ممكن، هي   ..  ون على اللعب وسط التراب مناظر     سيدة العجوز جالسة واألطفال يبحث    لتراب وا 

إذاً خالص ننهي احلكاية، يريدون أن ينهوا         مريكاأألنه عندهم طبعاً ما دام معنا       .  مسألة استفزاز واضح  
ى لفقال لك نلحق خنلص ع    (هذه ليست مضمونة ممكن أن تكون ضدنا،          مريكاأاحلكاية، ال أحد يدري     

 . يكون عندنا حكمة شديدةفطبعاً يعين جيب أن ) املسلمني
 

من حسن احلظ أن زعماء العامل العريب عندهم حكمة يف رؤية األخطار هذه كلها، إمنا هذا                  و
.. وارد، ولكن جيب أال نرتلق إىل حرب من غري استعداد ليس هناك كالم من هذا أبداً               ..  وارد..  وارد

وهذه )  حزب اهللا (بات كما فعل    ب الوحيدة املمكنة هي حرب العصا      رأبداً، بالعكس أنا أعتقد احل    
 يقَاِتلُونكُم ِإالَّ ِفي قُرى     الَاألمور، يعين االشتباك رجل لرجل، عندها اليهودي سيهرب فوراً سيهرب،           

د ينعم، فأنت لو دخلت هلم رجل لرجل سيجرون، فهذا هو الشيء الوح              محصنٍة أَو ِمن وراِء جدرِ    
لزم األمر ال نعمل احلرب الواسعة النظامية، نتجنب احلرب النظامية، وتظل           الذي أقوله وأكتبه أنه إذا      

.. وسيلتنا هي حرب العصابات رجل لرجل فقط خالص، إمنا أكثر من ذلك ممكن أن تضيع الدنيا                 
تكسر الدنيا متاماً وهم يريدون أن يكسرونا متاماً عندهم صواريخ ممكن أن تأيت مبدنا األرض، فنحن ال                 

كنهم من هذا الكالم أبداً، ال يصح أن منكنهم إالّ أن يأذن اهللا، هناك اتفاق بني العرب كلهم                  يصح أن من  
حرب ..  واستعداد، وإذا لزم األمر يكون جمرد مشاحنات باألعصاب، يعين اشتباكات حرب عصابات           

اهللا، بأننا  ية ال بد أن نتجنبها إىل أن يأذن         امعصابات وليست حرباً نظاميةً جيب أن نتجنب احلرب النظ        
وأن كل شيء بأوانه، أن تستدرج لشيء قبل األوان ال          ..  جنتمع على كلمة وأن يكون عندنا استعداد      

ال تنوي على خري وال على صلح وال على سالم             سرائيلإإمنا هم ال ينوون على خري،       .  خطأ..  خطأ
سألة وحناول أن خنتار    ى شر مطلق، فيجب أن نتحسب هلذه امل       لإطالقاً، ما تفعله يدل على أا تنوي ع       
 .يوم اللقاء هذا، ال أن ختتاره لنا هي

 : األخ حممد أبو الفتوح من القنصلية املصرية جبدة، يقول: ريف احلفلع



نتم صاحب البصر والبصرية، نرجو التكرم بتوجيه كرمي من رؤياكم الكرمية لكيفية توحيد             أ
، وحنن يف أَمس احلاجة إىل وحدة الصف        فرق اإلسالمية املتنازعة يف الفكر    لاملذاهب والطرق وا  

واهلدف، وهل هناك خطوات عملية جلمع كل هذه الفرق اإلسالمية على كلمة سواء؟ لتخرج               
 .األمة اإلسالمية من ظالم الفرقة إىل نور التوحيد اخلالص

 

 موجودة بالفعل، يعين اجلماعة     ةهناك حماوالت لتوحيد املذاهب مكتوب    :  لدكتور مصطفى حممود  ا
موجودة، احملاوالت تقريب املذاهب واردة وهناك كتب يف األزهر يدرسوا عن            ..  يت قبلنا عملوها  ال

 .توحيد املذاهب
 : األخ حممد علي دولت يقول: ريف احلفلع
 نقد ختلصتم متاماً وهللا احلمد من آثار املاركسية اليت أعجبتم ا يف فترة من حياتكم، لك                ل

 تركوها إىل اإلسالم مل يستطيعوا باعترافهم أن يتخلصوا من           عدداً ممن خاضوا هذه التجربة مث     
جارودي وعبد الوهاب املسريي، فما هو السبب يف رأيكم؟ وهل يف             :  آثارها متاماً، ومنهم  

 املاركسية ذلك السحر الفكري الذي يطول تأثريه؟
 

 تستطيع أن   عليه، يعين علم ناقص فعالً لكن       املاركسية علم يرد  ..  ال:  لدكتور مصطفى حممود  ا
تقول أن هناك أجزاء صح، يعين عالقة االقتصاد املادي باتمعات وهذه األمور هناك أجزاء صح، لكن                
هي يف كليتها خطأ، يعين خرجوا منها باستنتاجات خطأ، إمنا ال ميكن أن تستبعد كل الذي عمله كارل                  

فجارودي أنا قابلته يف كل     ..  أما عن جارودي  .  ة اليت وصل هلا   ئيماركس إمنا تستبعد النتيجة النها    
زياراته ال أعتربه ماركسياً وكل ما يف األمر أنه يستفيد من الفكر اجلديل، والفكر اجلديل هذا فلسفة                   
ليس هلا دخل باملاركسية، الفلسفة موجود قبل أن تأيت املاركسية بزمن، فهو يستفيد من الفكر اجلديل                 

 .كان قد بدأ فعالً يف بداية حياته كان ماركسياً صحيحيعته لكنه ليس ماركسياً، إمنا طبوفيلسوف ب
 : األخ وسام الشهري يقول: ريف احلفلع
على  صرمنتم نتاج نظام تعليمي قدمي وكثري من العمالقة على مستوى عاملنا العريب الكبري و  أ

قة البالد العربية ستخرج لنا عمال      وجه اخلصوص، هل تعتقدون أن األنظمة التعليمية السائدة يف        
يف مستوى من سبقوهم؟ أم سيتجاوزوم لتوافر إمكانات علمية ومادية مل تكن متوافرة يف                 

 .املاضي
 صرمواهللا ال أستطيع أن أحكم على جمتمعات غري جمتمعنا هنا يف             :  لدكتور مصطفى حممود  ا

وناً بينما  ين التعداد وصل إىل مخسة وستني ملي      عكلها التعداد املهول، ي     صرممشكلة    صرممثالً، فهي يف    



عبارة عن أربعة عشر مليوناً تفرق طبعاً، كيف توفر           صرمعلى زمين أنا عندما دخلت اجلامعة كان كل         
التعليم لستني مليوناً أو مخسة وستني مليوناً يعين هذه هي املشكلة، هي مشكلة اقتصادية بالدرجة                  

بداً، يعين أنا بالعكس أرى أن النظام       رب أا موجودة يف العامل العريب أ      تاألوىل، إمنا من أجل ذلك ال أع      
نظام ممتاز وفرصه أكثر، احلقيقة يعين، وكذلك كل األقطار اليت تعدادها قليل إمنا               لسعوديةاالتعليمي يف   

هي الكثرة املوجودة هذه كيف ستوفر مخسة وستني مليوناً ليست مشكلة، إمنا كل شيء                صرممشكلة  
 .صادية سيكون هناك حلولحل طبعاً عندما تنفرج األزمة االقت له

 : السائل علي املنقري يقول: ريف احلفلع
 

إن تفسري  :  ان هناك تصريح لشيخ األزهر حسب ما ذكرته بعض الصحف قال فيه             ك
 القرآن الكرمي بالنظريات العلمية مستبعد فما رأيكم حيال هذا التصريح؟

 

، وحنن ال نفسر لذلك     هو عموماً تصريح غامض ليس له معىن        واهللا:  لدكتور مصطفى حممود  ا
، وملاذا أقول فهماً عصرياً؟     )حماولة لفهم (، يعين بدل كلمة تفسري هي       )حماولة لفهم (استعملت كلمة   

ِإذَا فَألن يف آيات فهمت اآلن مل تفهم من قبل، فالعصر ساعدنا بوسائله على فهم آية، مثل مثالً اآلية                   
 قَِّت السةً كَال   اْنشدرو تاُء فَكَاناِنمهد             العلوم زمان مل تكن تفسر هذا أبداً، إمنا اآلن فهمناها، فالقرآن

 .قليالً عرب الزمن، ولن تنقضي عجائبه.. كتاب عظيم جداً، يفصح عن معانيه قليالً
 : األخ أمحد عايل فقيه يقول: ريف احلفلع

 

ليت من  رح(وما بني   )  رجل حتت الصفر  (و  )  يوميات نص الليل  (و  )  شلة األنس (ا بني   م
، رحلة قطعها الدكتور مصطفى حممود يف الكتابة واإلبداع، أين هو اليوم من             )الشك إىل اإلميان  

 كل هذه التحوالت؟ وماذا سيبقى منه وما رأيه فيما كتبه عنه الدكتور فؤاد زكريا؟
 

ا عدوي اللدود، يكتب ما     ذواهللا فؤاد زكريا هذا رجل ماركسي، ه      :  لدكتور مصطفى حممود  ا
أنا يف القرآن ال أجتاوزه باملرة يعين أقرأ فيه ليل          :  هذه مسألة أخرى، إمنا أنا أين اآلن أقول لك        يعجبه  

 .ار فقط، وأعترب أن القرآن هو أكرب معجم علمي عظيم جداً وحيتوي على أشياء تفوق الوصف
 : الدكتور هشام عبد القادر يقول: ريف احلفلع
ذا ترى يف حال أمتنا اليوم هل حنن يف شك أم             الشك واإلميان فاهتديتم، فما    نيحلت ب ر

 إميان؟ وإذا كنا يف إميان فمىت نصر اهللا إن شاء اهللا؟
 



طبعاً يف إميان احلمد هللا ال زالت غلبة اإلميان هي الظاهرة             ..  ال:  لدكتور مصطفى حممود  ا
 .الواضحة
 : األخ عبد ايد الزهراء يقول: ريف احلفلع
اكتشافاً علمياً نسارع حنن فنحاول أن نثبت أن اإلسالم قد           اذا كلما اكتشف الغربيون     مل

 .عرف هذا من قبل؟ ومل نستطع حسب علمي أن نفعل العكس وما قولكم
 

ال بد أن نعترف ذا األمر،      ..  إم سبقونا ماذا نفعل؟ فهذا لألسف     :  لدكتور مصطفى حممود  ا
مليارات ..  ملختربات تذهل، مليارات  اليت تنفق على البحوث وعلى ا       هم سبقونا لو أنت ترى األموال     

 .من أجل البحوث، فهم سبقونا أنا معترف مريكاأتصرفها 
 : األخ علي تركي الشهري يقول: ريف احلفلع
ن خالل رحلتكم العملية ومع ثورة الكون املعلوماتية، كيف ترون أن يكون للعامل                م

لتحول املذهل يف فلسفة القوة     أقول مكانة فاعلة أمام هذا ا        اإلسالمي والعريب مكانة فاعلة،   
وتوظيفها يف العامل األول، بصراحة دكتور أين حنن وأين نسري وأين هي هويتنا وكيف نفعلها؟                
وأمتىن منكم كلمة واضحة ملؤسسات التعليم ودوائر التربية والتعليم واإلعالم يف العامل اإلسالمي             

 والعريب؟
 

نت خلصته هي مؤسسة التعليم بدون شك،       هذا هو أملنا الوحيد أ    :  مودلدكتور مصطفى حم  ا
جيب أن يكون لدينا مراكز حبثية على أعلى مستوى وننفق عليها فعالً بسخاء بال حدود بدون شك هذا                  

 .األمل الوحيد
 

يف احلقيقة األسئلة كثرية ولو استمرينا إىل آخر الليل لن ننتهي            :  لشيخ عبد املقصود خوجه   ا
ري ومفكرنا العظيم الشكر لألخوة الذين تقدموا بأسئلتهم ويف ذات            فأوالً رأفة بأستاذنا الكب     منها،

الوقت العذر لعدم اتساع الوقت، أحب أن أوضح أنين تلقيت أكثر من مداخلة بعدم االتفاق كما قال                 
 لئال تكون   يةأستاذنا الكبري، وهذه سنة طبيعية ووضع صحي لطرح اآلراء ولكن جرت العادة يف االثنين             

 أال تثري هذه املداخالت ونتركها بني الضيف واألخوة طارحي األسئلة، أقدم بامسكم              األمور تصادمية 
وبامسي مجيعاً الشكر لضيفنا الكبري وأستاذنا القدير على رحابة صدره وعلى ما تفضل به علينا على                  

م مجيعاً ونتمىن أن نلتقي      لكبساط علمه وفكره ومعرفته ونتمىن له الصحة والسعادة الدائمتني، و           
 .األسبوع القادم وأنتم خبري وأترك الكلمة لزميلي عريف احلفل



 ))لمة اخلتامك (( 
يف احلقيقة مع نئتنا لفارس اثنينية هذه الليلة ذا اجلمع الكبري الذي شرف هذه              :  ريف احلفل ع

 .كلالليلة، وطبعاً هذه شهادة يا دكتور حملبة الناس 
شاء اهللا هو معايل األستاذ الدكتور شاكر الفحام         ود أن نذكر بأن ضيف االثنينية القادم إن          ن

 .واحلائز على جائزة امللك فيصل العاملية، عام مثانية ومثانني مشقدرئيس جممع اللغة العربية ب
ع احلقيقة كما يردد صاحب االثنينية الشيخ عبد املقصود بأن الدعوة عامة وليس هلا رق                 ا

الثنينية وكالعادة يقدم صاحب االثنينية جائزة االثنينية       خمصصة، اآلن ويف اية أو مسك اخلتام هذه ا         
وهي لوحة االثنينية هدية تذكارية لسعادة ضيفه الكرمي ذه املناسبة السعيدة على قلوبنا مجيعاً، كما                 

بة، شكراً لسعادة الدكتور مصطفى     اسيقدم سعادته لوحة للفنان خالد خضر هدية تذكارية أيضاً ذه املن          
 .حممود
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