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 .وعلى آله وصحبه وَمن اهتدى بهداه , والصالة والسالم على رسول اهللا , الحمد هللا 

, الـديُن النصـيحة ((: فقد روى اإلمام مسلم أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم قـال : أما بعد 
, وألئمـــــِة المســـــلميَن , ولرســـــوله , ولكتابـــــه , هللا : ِلَمـــــْن ، قـــــال صـــــلى اهللا عليـــــه وســـــلم : ُقلنـــــا 

  .))وعامتهم
وكـذلك بيـاُن َمـن غلـط فـي رأي رآه فـي أمـر (: وقال شـيخ اإلسـالم ابـن تيميـة رحمـه اهللا تعـالى 

الدين من المسائل العلمية والعملية فهذا إذا تكلم فيه اإلنساُن بعلم وعدل وقصَد النصيحة فـاهللا 
ســيما إذا كــان المــتكلُم فيــه داعيــًا إلــى بدعــة فهــذا يجــُب بيــان أمــره ال , تعــالى ُيثيبــه علــى ذلــك 

  . 5/146منهاج السنة ج) فإن دفَع شره عنهم أعظم من دفع شر قاطع الطريق, للناس 

وفــي هــذه الرســالة المختصــرة أذكــر بعــض مــا خــالَف فيــه طبيــب مستشــفى الملــك فهــد بالقصــيم 
وذلـك عبـر ,  تعالى وسنَة رسوله صلى اهللا عليـه وسـلم الدكتور خالص مجيب جلبي كتاَب اهللا

  .النقاط التالية مع عدم التعليق عليها إال نادرًا لمعرفة بطالنها من الدين 

ولـيس , فـاألمُر هنـا هـو السـير فـي األرض : ( قـال  : قوله بعـدم االسـتغناء بالكتـاب والسـنة* 
والظـن بـأن االسـتغناء بالكتـاب , النصـوص ولـيس قـراءة , أي قراءة الواقـع , السير في الكتاب 

جريـــدة الريـــاض عـــدد ) عـــن الواقـــع هـــو الـــذي قـــاد العـــالم اإلســـالمي إلـــى كارثـــة ثقافيـــة مروعـــة
  .هـ 28/12/1416في 10188

قال ُمدافعًا عن الحالج الـذي يقـول بحلـول اهللا فـي خلقـه  :تمجيده ودفاعه عن ُمدعي النبوة * 
وباســم الشــعب فــي بغــداد ُحكــم علــى الحــالج بضــربه : ( ى األلوهيــة ثــم ادعــ, وادعــى النبــوة , 

فــــــــي  8002ج الشــــــــرق ع ) (وأطرافــــــــه قطعــــــــة قطعــــــــة , ثــــــــم ُقطــــــــع لســــــــانه , بــــــــألف ســــــــوط 
  ) .هـ27/7/1421

م ُأعــدم محمــود طــه 1971وفــي عــام (  :ويقــول عــن محمــود طــه الــذي ادعــى النبــوة بالســودان 
ج ) ولـم يكفـر ولـم يرتـد , وكان الرجل ُمجـددًا , لردة في السودان بيد الطغمة العسكرية بتهمة ا

  .هـ 24/6/1422في  8324الشرق ع 
.. ومات الحالج صلبًا في بغداد بكلمة اخُتلقت ضده بعد جلـده ألفـًا وقطعـت أطرافـه : ( وقال 

مـاتوا , وأنهى المفكر السوداني محمود طه حياته وهو يتأرجح على حبـل المشـنقة بتهمـة الـردة 



ــــــوه  جميعــــــاً  ــــــذنٍب فعل ــــــل مــــــن أجــــــل أفكــــــارهم ونشــــــاطهم , ال ل ــــــي  8212ج الشــــــرق ع ) (ب ف
  ) . هـ1/3/1422

الحــالج ُقتــل علــى الزندقــة التــي ثبتــت عليــه ممــا : ( قــال شــيخ اإلســالم ابــن تيميــة رحمــه اهللا 
ـا منـافق ملحـد , ُيوجب قتله باتفاق المسلمين  وٕامـا جاهـل , وَمن قال إنه ُقتـل بغيـر حـق فهـو إم

  ). 35/108مجموع الفتاوى ج) (ضال 
إذا كـــان الحـــاكم يـــنفخ فـــي : (قـــال  :اســـتهتاره بآيـــات القـــرآن الدالـــة علـــى عظمـــة اهللا تعـــالى * 

ال , فـإن الـزوج فـي البيـت ُيعلـن أنـه األعلـى, الصور فيقول للعباد ما علمُت لكم من إله غيري 
وخنـــق , طبقـــة الكهنـــوتواحتكـــار فهـــم النصـــوص بيـــد .. ُمعقـــَب لحكمـــه وهـــو ســـريع الحســـاب 
والطغيـان يتأســس مـن العائلــة ليظهـر فــي النهايـة علــى , التعبيـر تحـت دعــوى الخيانـة أو الــردة 

فـإذا .. شكل تنين سياسي يقذف باللهب علـى ُعبـاد يرتعشـون وجـًال خاشـعة أبصـارهم مـن الـذل
اعي المطبــق، أنتجــت العائلــة اإلنســان األخــرس الخــائف هيــأت الجــو االجتمــاعي للخــرس الجمــ

  ).هـ25/1/1422في  8177جريدة الشرق ) (وخشعت األصوات للحاكم فال تسمع إال همساً 
, واهللا غيــــر متحيــــز للمســــلمين (  :ومــــن ذلــــك قولــــه عــــن اهللا تعــــالى: كذبــــه علــــى اهللا تعــــالى* 

  ) .هـ12/7/1423في  8695ج الشرق عدد ) (وقانونه يسري على الجميع 
ـــَن الظُلَمـــاِت ِإَلـــى النـــُوِر َوالـــِذيَن َكَفـــُروْا َأْوِلَيـــآُؤُهُم الطـــاُغوُت الّلـــُه َوِلـــي الـــذِ (( يَن آَمُنـــوْا ُيْخـــِرُجُهم م

  ) .257: البقرة()) ُيْخِرُجوَنُهم مَن النوِر ِإَلى الظُلَماِت ُأْولَـِئَك َأْصَحاُب الناِر ُهْم ِفيَها َخاِلُدوَن 
المسلمة في اإلسالم عالنية ووصفه للكتاب والسنة بالعقـل الميـت  دعوته لمناقشة األصول*  
بـــين الـــدين والسياســـة : المـــواطن العربـــي اليـــوم ُمحاصـــر فـــي مثلـــث مـــن المحرمـــات : (قـــال  :

كـل ضـلع فيـه ُيمثـل حـاجزًا شـاهقًا ال يسـتطيع أفضـل حصـان عربـي رشـيق أن يقفـز , والجنس 
وأمام جـدار السياسـة يبـرز , فأمام حائط الدين ُيطل مفهوم الردة , فوقه إال بالقفز إلى اإلعدام 

فالعقـل ُمصـادر ومـؤمم , وعند حافـة الجـنس تشـع كـل ألـوان الحـرام والعيـب , مصطلح الخيانة 
وذلـك يفـتح طرقـًا , ال بد من تدريب عقولنا علـى النقـاش والجـدل ... وملغى حتى إشعار آخر 

ولم يكن للعلم أن يتطـور لـوال نـزع ... والعقل النقلي ميت , ي فالعقل النقدي ح, عصبية رائدة 
ج الشــرق ) (ومناقشـة أي شــيء عَلنـًا دون الخــوف مـن االتهــام بالزندقـة .. غطـاء السـرية عنــه 

  ).هـ19/10/1420في  7728ع 



إن وجود دولة عالمية : (قال  :دعوته للتقريب بين األديان وذلك بإقامة الدولة العالمية * 
) تحتكر العنف من الدول سيحقق األمن عالميًا ، فندخل العصر الذي تتوقف فيه الحروب

.. األمل أن تُتحقق الدولة العالمية الواحدة في مدى القرنين القادمين أو ربما أسرع : (ويقول 
  .  158سيكولوجية العنف ص) عندها تنتهي لعبة الحروب نهائياً 

زال طــــويًال إلقامــــة الدولـــة العالميــــة التــــي ســــتحتكر الطريـــق مــــا : (  ويقـــول فــــي موضــــع آخــــر
ســيكولوجية العنــف ) الســالح والخبــز ، فُتلغــي الحــروب بــين الــدول، وتُنهــي عصــر المجاعــات

  .  218ص
وزحـــف عــــارم , إن مؤشـــرات التقــــدم العلمـــي كلهــــا ُتشـــير باتجــــاه تحطـــيم الجغرافيــــا : ( ويقـــول 

ودخـــــول اإلنســـــان أفـــــق العالميـــــة الثقافيـــــة , يـــــة وتجـــــاوز العنصـــــرية والدولـــــة القطر , لإلنترنـــــت 
  ) .هـ10/5/1418في  10671ج الرياض ع ) (المشتركة

ودعوتــه لنقــد والة األمــر , سـخريته بالحــديث عــن الجنــة واآلخــرة وعــن قصـص القــرآن الكــريم * 
كــل يــوم جمعــة يجتمــع المؤمنــون للصــالة وســماع : ( قــال :  وتهيــيج الجمــاهير, علــى المنــابر 

ويســتنفر نصـف جــيش مـن المخــابرات لتسـجيل الكــالم ورفـع التقــارير ، فلعـل فيروســًا  ,الخطبـة 
وفــي معظــم األحيــان يكتشــف الجمهــور أن صــوته مصــادر فــي .. خطيــرًا مــر مــن أقنيــة الكــالم 

ــاظ الســالطين  ويعيــد نفــس الــدعاء للســلطان بــالحفظ والصـــون .. هــذا االجتمــاع لحســاب ُوع ,
أتقــَن الصــمت بخــتم علــى الفــم أكبــر مــن خــتم الحبــل الســري , رس ويتلقــى الموجــة جمهــور أخــ

على البطن، ليسمع حديث واعظ في قضايا ال تستحق االجتماع ، فال يزيد الحـديث فيهـا عـن 
فواكه الجنـة فـي الوقـت الـذي ال يجـد فيـه المـواطن رزق عيالـه ، وعـن اآلخـرة فـي الوقـت الـذي 

عــون ذي األوتــاد فــي الوقــت الــذي طغــى فيــه وعــن فر , يحتضــر فيــه المــواطن كــل يــوم مــرتين 
  . هـ 16/4/1423في  8611ج الشرق ع ) الحاكم في البالد فأكثر فيها الفساد 

فلـم : (ومـن ذلـك قولـه عـن أحـد الخطبـاء  :تسميته الـدعاء علـى الكـافرين بالـدعاء العـدواني * 
) فرين جميعـًا وعـائالتهموأدعيـة عدوانيـة بـأن ُيـدمر اهللا الكـا, يزد الحـديث عـن مـواعظ عثمانيـة 

  ) . هـ16/4/1423في  8611ج الشرق ع (
عنـدما , وُيبدع الفيلسوف محمـد إقبـال : ( قال  :القول بانتهاء النبوة وٕاحالل البدائل العقلية * 

, فإبطـــال اإلســـالم للرهبنـــة ووراثـــة الملـــك , يعتبـــر أن فكـــرة خـــتم النبـــوة تعنـــي إلغـــاء االمتيـــازات 
وٕاصراره على أن النظر في الكـون والوقـوف علـى , قل والتجربة على الدوام ومناشدة القرآن للع



) كــل ذلــك صــور مختلفــة لفكــرة انتهــاء النبــوة , أخبــار األولــين مــن مصــادر المعرفــة اإلنســانية 
إنهــا فكــرة عمالقــة تعنــي نهايــة مرحلــة : ( فيجيــب ! مــا معنــى خــتم النبــوة ؟: ويتســاءل جلبــي 

يعتمــد , فـالنبوة تحولــت هكـذا مـن نمــوذج قـديم إلـى نمــوذج جديـد , سـه توجيـه اإلنسـان ليقــوم بنف
والكشــف عــن مصــادر الطبيعــة والتــاريخ , وآيــات اهللا فــي اآلفــاق واألنفــس , زخــم العقــل والعلــم 

فـال نبـي بعـد وال خـوارق تدشـن , مع هذه الفكرة ينتهي عصر الخوارق والتفوق واالمتيازات ... 
) الساحة من خالل الكشف عن القانون وتسـخيره فـي كـل مسـتوى والعلم هو الذي سيحتل ... 

  ) .هـ19/5/1419في  11035جريدة الرياض عدد (
... إن األديان السماوية ُأنزلت مـن أجـل أن ُيـؤمن بهـا النـاس (  :قال : قوله بحرية العقيدة * 

 ملحــق الرســالة ) حةولــم ُيرَســل األنبيــاء كــي ُيصــادروا آراء النــاس ويفرضــوا علــيهم القــوة المســل
  . هـ 24/9/1423بجريدة المدينة 

والتقـاء , المجتمع اإلسالمي هـو المكـان الوحيـد المسـموح فيـه بممارسـة كـل األفكـار : ( ويقول 
  . 234سيكولوجية العنف ص) كل الثقافات بالتعايش والتعبير

ب فــالح الــدول وأن ســب, قولــه بــأن ســبب فشــل الشــيوعية هــو إكــراه النــاس علــى ديــن واحــد * 
ال يوجــــد جغرافيــــا واضــــحة : ( قــــال  :األوربيـــة هــــو اســــتيعابهم لجميــــع األديــــان فــــي بلــــد واحــــد 

سـتبلغ مـا بلـغ الليـل  -االتحـاد األوربـي  -أن هـذه التجربـة : ألوروبا ، وهذا يعني بكلمـة ثانيـة 
ول الحـوض ولن يطول ذلك الوقت الذي تزحف فيه هذه الوحـدة شـرقًا ، فتلـتهم كـل د, والنهار 

وٕاذ كانــت قــد تصـدعت وتشــظت اإلمبراطوريــة الشــيوعية عنــدما أرادت , المتوسـط فــي أحشــائها 
جمع الناس بالقوة تحت مبدأ اإلكراه في الدين ، فإن الناس يجمعهـم اليـوم سـقف أوروبـي واحـد 

  ) .هـ3/11/1422في   8450ج الشرق األوسط ع ) (
لـــم تخـــرج أوربـــا مـــن مســـتنقع : ( قـــال  :َضـــت الكنيســـة قولـــه بـــأن أوروبـــا لـــم تســـتقر حتـــى َرفَ * 

جريـــدة ) الطائفيـــة بســـهولة ، ولـــم يكســـر احتكـــار الكنيســـة للنصـــوص الدينيـــة إال بشـــق األنفـــس 
  . هـ 18/10/1422في   8436الشرق األوسط ع 

ـــى القـــرآن ال يحـــل المشـــكالت, ســـخريته بالقضـــاء والقـــدر *  ـــأن التحـــاكم إل ـــه ب : ( قـــال : وقول
دلــيًال علــى الرغبــة فــي , ر معركــة صــفين حيــث ُرفعــت المصــاحف علــى رؤوس الرمــاح لنتــذك

إن لــم يكــن قــد زادهــا , فلــم يحــل التحــاكم إلــى النصــوص المشــكلة ... التحــاكم إلــى النصــوص 
  .  24سيكولوجية العنف ص) تعقيدًا 



توظيفـــه  وٕان القـــرآن بذاتـــه تـــم, إن النصـــوص لـــم تحـــل مشـــكلة فـــي يـــوم مـــن األيـــام : ( وقـــال 
ــراد بهــا , لحياكــة أكبــر خدعــة سياســية فــي التــاريخ  فُرفــع علــى رؤوس الرمــاح فــي كلمــة حــق ُي

ومن سخرية األقـدار أن نـرى فـي النهايـة أن , وٕان ما حكم تاريخنا كان الغدر والسيف , باطل 
  ).  هـ 4/8/1421في  8009ج الشرق ع ) (من حل المشكلة لم يكن النصوص

مــا الــذي ُيفــرق صــاحب المــذاهب عــن : (قــال  :لقــدر علــى الكفــر والفســوق احتاجــه با*      
السلفي بغير مذهب ؟ ومـا الـذي ُيفـرق السـني عـن الشـيعي فـي الـدين الواحـد ؟ ثـم قفـز السـؤال 

ما الذي يفرق المسلم عـن المسـيحي واليهـودي والبـوذي عـن الـديانات األخـرى ؟ : عتبة جديدة 
روت لــي ســيدة كانــت تعــالج فــي مشــفى َكَنســي فــي .. ,الملحــد بــل مــا الــذي يفــرق المــؤمن عــن 

ــَرَأت فــي وجــه الراهبــات الخشــوع , وهــي طفلــة وصــادف ذلــك أيــام أعيــاد المــيالد , دمشــق  , فَق
لقـد علمونـا أن ديننـا : ورأت من لطف الراهبات في العناية بها ما جعلها تطـرح السـؤال التـالي 

وهــو نفــس الســؤال الــذي طرحتــه أم , م كمــا نظــن بأنفســنا ولعلهــم يظنــون بأنفســه, هــو األفضــل 
كانـت العائلـة تُــردد , مالـك بـن نبـي الـذي اســتمر طبيـب فرنسـي ُيعالجهـا لفتـرة طويلــة فـي بيتهـا 

  .هـ 18/10/1422في   8436ج الشرق ع ) نفس السؤال عن مصير هذا الكافر ؟ 
الجهاد ليس : (قال  :ديار المسلمين  قوله بأن الجهاد ُشرع لحماية ديانات الكفار داخل* 

أو , أي دين )) َال ِإْكَراَه ِفي الدينِ ((لنشر اإلسالم ، بل لحماية الرأي اآلخر ، ولتطبيق مبدأ 
) أو عقيدة ، تركًا أو اعتناقًا ، فالجهاد هو لحماية التعددية داخل المجتمع اإلسالمي, مذهب 

  . 13-12سيكولوجية العنف ص
ومن ذلك محاوالته الكثيرة لتأويل القرآن  :ص الشرعية بالتحريف والتأويل تعطيل النصو * 

بقدر نمو الوعي والتراكم المعرفي ، والسمو األخالقي ، : ( قال , إللغاء الجهاد في سبيل اهللا 
َحتى َتَضَع ((تتراجع وتضمر مؤسسة العنف ، حتى يتخلص الجنس البشري من العنف كلية 

  .   120سيكولوجية العنف ص) 4: محمد ( ))اَرَهااْلَحْرُب َأْوزَ 
حتى ال يبقى : )) َحتى َتَضَع اْلَحْرُب َأْوَزاَرَها((: قال ابن عباس رضي اهللا عنهما : اهللا أكبر 

  )  . 7/397زاد المسير ج) (أحد من المشركين 
قـال ُمعلقـًا علـى :  رقوله بأنه إذا التقى المسلم مع الكافر بسيفيهما فالقاتل والمقتول فـي النـا* 

إذا التقـى المسـلمان بسـيفيهما فالقاتـل والمقتــول ((: قولـه صـلى اهللا عليـه وسـلم فـي الصــحيحين 
يظن بعض الناس أن هذا الحديث يخص المسلمين باعتبـار أنـه قـال : (قال جلبي )) في النار



ي محاولـــة لفهـــم عنصـــري فـــ)) إذا التقـــى المســـلمان بســـيفيهما فالقاتـــل والمقتـــول فـــي النـــار (( : 
  . 172سيكولوجية العنف ص) مغلق 

إذ , وفــي الحــديث معنــى انقالبــي خفــي وعميــق : ( وينــتقص الصــحابة رضــي اهللا عــنهم فيقــول 
وهـذا فهـم » ألنـه كـان حريصـًا علـى قتـل صـاحبه « وبسبب بسـيط , ُيسوي تمامًا بين الطرفين 

والصـحابة رضـي اهللا عـنهم لـم , فسـية العميقـة رائع مدهش لجوهر النزاعات البشرية وآلياتها الن
,  198ســيكولوجية العنــف ص) يفهمــوا المعنــى الخفــي والعميــق خلــف داللــة كلمــات الحــديث 

  .هـ 20/2/1418في  10594وجريدة الرياض عدد 
: ( لمــاذا اآلخــرة غيــر حاضــرة فــي مشــروعك ؟ أجــاب : ُســئل  :اســتهزاؤه بــدعاء اهللا تعــالى * 

وأنــت تبحــث فــي , ألن المســلمين مشــكلتهم دنيويــة أرضــية واقعيــة , م فقــط أســتطيع أن أرثــي لكــ
) وهـي كارثـة عقليـة , مثل مريض السل الـذي ُتريـد معالجتـه هـذه األيـام بالـدعاء , الميتافيزيقيا 

  .   هـ 24/9/1423ملحق الرسالة بجريدة المدينة 
آن التــاريخ مصــدرًا للمعرفــة تمامــًا لقــد اعتبــر القــر : ( قــال  :تأليــه الطبيعــة أو الكــون والواقــع * 

والنسـخة األصـلية مـن كتـاب , فهذه الحقول األولية هي كلمات اهللا األساسية ... مثل الطبيعة 
, فصخرة أو جبـل أو شـجرة أو نهـر , اهللا التي ال تقبل التزوير والتحريف والتفسير الالعقالني 

أدل علــى نفســه بنفســه مــن  ,نقــش مســماري أم هيكــل عظمــي , هــرم فرعــوني أم ســور الصــين 
  ).هـ 22/9/1417في  10447جريدة الرياض عدد ) (أي نص كتب عنه مهما كان مصدره 

فقـد جعـل الصـخرة , إن كالم جلبي هـذا كـالم خطيـر فـي تأليـه الطبيعـة أو الكـون والواقـع      
  ! .المخلوقة أولى من كالم اهللا الذي خلقها ؟

الواقـع أكبـر : ( قـال  :كالم اهللا ورسـوله صـلى اهللا عليـه وسـلم تقديمه للواقع الذي يراه على * 
, ألن الواقـع هـو الـنّص مجسـدًا , من النصوص ألنـه يشـكل المصـدر الـذي يـراه البشـر جميعـًا 

والتــي بموجبهــا يفهمــون , فــي حــين أن النصــوص تتعلــق بالخلفيــة الثقافيــة التــي حملهــا البشــر 
بـــل ويفتـــك بعضـــهم بعـــض مـــن أجـــل الخالفـــات فـــي ,  النصـــوص ويتعـــاملون معهـــا ويختلفـــون
  .   42سيكولوجية العنف ص) وجهات النظر وهم ُيواجهون النصوص

: ( قـال  :تقديمه للتاريخ البشري علـى كتـاب اهللا تعـالى وسـنة رسـوله صـلى اهللا عليـه وسـلم * 
فعــل متــأخرو وال توجــد أمــة لــم تســتفد مــن كــل هــذه الثــروة العقليــة كمــا ... ال يوجــد مثــل القــرآن 

حركهـا مـن خانـة , غيـر مفهـوم وغيـر مبـرر وال عقالنـي , المسلمين في استعصاء عقلي عنيـد 



فـــي لغـــز يحتـــاج فـــك طالســـمه إلـــى , دول المقدمـــة العظمـــى إلـــى خانـــة دول التخلـــف واإلتبـــاع 
, والتــاريخ يتحــرك وفــق قــوانين نوعيــة , بحــث تــاريخي عقالنــي موســع الكتشــاف بــدايات الخلــل 

جريــدة الريــاض عــدد ) (وفيهــا محطــات كبــرى عقليــة تأسيســية للمعرفــة , مصــدر للمعرفــة  وهــو
  ) .هـ 22/9/1417في  10447

كنُت قـد طرحـت أن العلـم : ( قال عندما ُسئل عن العلم  :تطاوله على مقام النبوة واألنبياء * 
ملحـق الرسـالة بجريـدة ) حقق للجنس البشري ما لم يستطع تحقيقه األنبياء على مدى العصـور

  .هـ 10/9/1422المدينة الحلقة الثالثة في 
إلغــاء إن الجــنس البشــري بلــغ مــن النضــج مــا جعلــه ُيحقــق الحلــم النبــوي القــديم فــي : ( ويقــول 

والمؤسسـات الدوليـة اليـوم هـي نطـف بدائيـة ألفكـار عظيمـة .. مؤسسة العنـف جملـة وتفصـيًال 
  . 151سيكولوجية العنف ص) نادى بها األنبياء 

لقــد فشــَل نــوح عليــه الســالم فــي عمليــة : ( قــال  :تطاولــه علــى نبــي اهللا نــوح عليــه الســالم * 
فــي تغييــر المجتمــع وتــولي قيادتــه كمــا حــدث  أمامنــا إذن إمكانيــة الفشــل, التغييــر االجتماعيــة 

فقصــة نــوح ُتمثـل مرحلــة بدائيـة مــن التــاريخ , لنـوح مــع أنـه دعــا فيـه مــا يزيــد علـى تســعة قـرون 
  . 78-77النقد الذاتي ص) البشري 

فحين فشَل في اختـراق مجتمـع مكـة : ( قال  :تطاوله على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم * 
, حتــى تفشــى اإلســالم فــي مجتمــع المدينــة , نشــر دعوتــه فــي أهــل يثــرب نجــح فــي , والطــائف 

  . 125سيكولوجية العنف ص) لكنه لم يذهب إليهم على ظهر المدافع والدبابات 
وشخصـيات هامشـية فـي الثـورة اإلسـالمية : ( قـال  :سبه لبعض الصحابة رضي اهللا عنهم * 

فـت  جريـدة الريـاض ) مسـيرة الخالفـة الراشـدة األولى مـن طـراز عمـرو بـن العـاص ومعاويـة حر
  .هـ 22/10/1417في  10481عدد 
ومــن أنفــق , َمــن قضــى عمــره فــي بنــاء اإلســالم : وفــي معركــة صــفين تواجــه فريقــان : ( وقــال 

وُرفـع المصـحف علـى رؤوس , ولكن َمـن ربـح لـم يكـن أنـزه الطـرفين , عمره في حرب اإلسالم 
  .  131ل العراقي صالزلزا) الرماح كي ُيعطل المصحف 

ــر فــي : ( قــال  :طعنــه فــي الخلفــاء الراشــدين رضــي اهللا عــنهم *  فالصــحابة فشــلوا وبوقــت ُمبك
المحافظــة علــى المجتمــع اإلســالمي الــذي بنــاه لهــم رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم بعــد كــل 

  . 34سيكولوجية العنف ص) تعب وعناء 



 :وتكفيـره لدولـة بنـي أميـة , ان رضـي اهللا عنـه تكفيره للصحابي الجليل معاويـة بـن أبـي سـفي* 
ومســخ الخالفــة الراشــدة , عنــدما يقلــب معاويــة الوضــع الراشــدي لبنــاء دولــة بيزنطيــة : ( قــال 

  .   157سيكولوجية العنف ص) بالتآمر اُألموي 
ال الخطأ يحق له أن يعيش ، و : ( قال  :إنكاره لحد الردة وتجويزه الرتداد المسلم عن دينه * 

  .  148سيكولوجية العنف ص) ُيقتل اإلنسان من أجل آرائه مهما كانت 
في المجتمع اإلسالمي مجتمع الـال إكـراه ال ُيقتـل اإلنسـان مـن أجـل آرائـه أيـًا كانـت (  :ويقول 

ألن , وهـذا ُيفنـد االتجـاه العـام للمفهـوم السـائد بقتـل المرتـد … األفكار ، سـواًء تركـًا أو اعتناقـًا 
د هـو الـذي يعتنـق مبـدأ ثـم يتركـه ، فكيــف تسـمح الحريـة الفكريـة العتنـاق مبـدأ ثـم تحبســه المرتـ
) إنه ال حرية فكرية مع هذا الحجر ، فهذه المقولـة تدشـن العصـبية الفكريـة باتجـاه واحـد , فيه 

  . 127-126المرجع السابق ص
فــي اختــراق مجتمــع فحــيَن فشــَل : ( قــال  :ســخريته مــن جهــاد النبــي صــلى اهللا عليــه وســلم * 

فلـم يـذهب إلـيهم علـى ظهـر الـدبابات .. مكة والطائف ، نجَح في نشـر دعوتـه فـي أهـل يثـرب 
  . 125سيكولوجية العنف ص) بانقالب عسكري 

لت أحـداثها علــى أسـاس مسلســل ُمتتـابع مــن الغـزوات : ( ويقـول  وهـذه كتــب السـيرة ســج , كــأن
كمــا , إال علــى غــزوة وال يســتيقظ إال علــى معركــة  الرســول صــلى اهللا عليــه وســلم كــان ال ينــام
ســـيكولوجية العنـــف ) فكلهـــا سلســـلة مـــن المعجـــزات , ُكتبـــت مضـــمخة بعبـــق األجـــواء الســـحرية 

  . 48ص
قـال رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه : لقد روى مسلم عن أبي هريرة رضي اهللا عنه قال : اهللا أكبر 

وروى  ))ث نفســه بــالغزو مــاَت علــى شــعبٍة مــن نفــاق َمــن مــاَت ولــم يغــزو ولــم ُيحــد (( : وســلم 
: والـــذي نفســـي بيـــده (( : قـــال  البخـــاري عـــن أبـــي هريـــرَة أن َرُســـوَل اِهللا صـــلى اهللا عليـــه وســـلم

فكـان  ))ثـم ُأحيـا , ثـم ُأحيـا ثـم ُأقتـل , ثم ُأحيـا ثـم ُأقتـُل , وددت أني ُأقاتُل في سبيل اهللا فُأقتلُ  
  .شهُد باهللا أبو هريرة يقوُلهن ثالثًا أ

قــال مســـتدًال بقصــة ابنــي آدم عليـــه الســالم فــي غيـــر  :إلغــاؤه للجهــاد فــي ســـبيل اهللا تعــالى * 
فنشـبت الحـروب ولـم , الذي حدث بين الدول أنها لـم تتـبن موقـف ابـن آدم المقتـول : ( مكانها 

خـــوض  حينمـــا أدركـــت الـــدول أن , تتوقـــف إال بتطـــور الســـالح النـــووي ودخـــول العصـــر الـــذري 
  ) .هـ26/12/1418في  10895ج الرياض ع ) (الحروب غير رابح إطالقًا 



إن : ( قـال  :دعوته إلقامـة حلـف عـالمي جهـادي لرفـع الظلـم عـن النـاس ُمسـِلمهم وكـافرهم  *
وهـــي أداة مســـخرة ضـــد المســـلم عنـــدما , الجهـــاد المســـلح ُشـــرع لحمايـــة المخـــالف وضـــد الظـــالم 

والجهـاد تحريـر مهـم كونـه دعـوة إلقامـة , الكـافر طالمـا كـان عـادًال وليست ضـد , يكون ظالمًا 
وبـــذلك فـــإذا رأينـــا أن الـــوثنيين : ( وقـــال ) حلـــف عـــالمي لرفـــع الظلـــم عـــن اإلنســـان أيـــًا كـــان 

ُيضــطهدون وُيعــذبون وُيطــردون مــن ديــارهم بــالقوة المســلحة فــي أقصــى جــزر األرض علــى يــد 
ألن علـة الجهـاد هــي , المظلـومين ضـد المسـلمين الظـالمين فيجـب نصـر الـوثنيين , المسـلمين 

  . 164ص,  128سيكولوجية العنف ص) لرد الظلم من أي مصدر جاء 
مـــا عملتـــه أمريكـــا مـــع : ( قـــال  :تأييـــده لحـــرب أمريكـــا علـــى العـــراق وأنـــه نـــوٌع مـــن الجهـــاد * 

مـــر ينطبـــق علـــى صـــدام كـــذلك فـــإن نفـــس األ... ســـلوبودان ُيمكـــن أن يكـــون نوعـــًا مـــن الجهـــاد 
إذا , وعليــه أن يســتقيل فهــو قــد انتهــى , فيجــب علــى صــدام أن ينشــئ تعدديــة حزبيــة , حســين 

ملحـــق الرســـالة ) كانـــت أمريكـــا تريـــد فعـــًال عمـــل نظـــام ديمقراطـــي فـــي العـــراق فأنـــا مـــع أمريكـــا
  .  هـ 3/9/1423

مًا تُـؤدي دورًا مـن الغنـائم كانت الحروب قدي: ( قال  :اتهامه بأن الجهاد كان ألجل الغنائم * 
سـيكولوجية ) والعالم في طريقه إللغاء مؤسسة الحـرب , واليوم فات وقتها , واألسالب والرقيق 

  . 143العنف ص
, غــدت الحـــرب موضـــة قديمــة ُيمارســـها المتخلفـــون : ( قـــال  :تســميته لجهـــاد الــدفع تخلـــف * 

وعنـدما نتأملهـا , عظمها مناطق المتخلفـين فكل بؤر النزاع والحروب في العالم اليوم هي في م
سـيكولوجية العنـف ) فكلها كما ترى منـاطق المتخلفـين , نراها في أفغانستان والصومال وزائير 

  .  164ص
وصفه للشعب اليهودي بما وصَف اهللا به الصحابة ويصُف الشعب العربي بما وصَف اهللا * 

, ن المجتمع اإلسرائيلي من داخله ديمقراطي ويجب أن نعترف بحقيقة أ: (قال  :به اليهود 
(( أما نحن , وهم في الخارج أشداء على العرب وأهالي فلسطين , فهم رحماء فيما بينهم 

  ).هـ 26/2/1423ج الشرق في ) (14:الحشر ( ))َتْحَسُبُهْم َجِميعًا َوُقُلوُبُهْم َشتى
ـــر لأل :إيمانـــه بنظريـــة دارون *  ألنهـــا تعتمـــد علـــى , ديـــان الســـماوية وهـــذه النظريـــة تتنك ) أن

, ثــم تطــورت هــذه الخليــة , أصــل الحيــاة خليــة كانــت فــي مســتنقع أو بحــر قبــل ماليــين الســنين 
وهـذه العمليـة , مرحلة القـرد الـذي تطـور ليكـون منـه هـذا اإلنسـان : ومرت بمراحل عديدة منها 



وال حــد لقــدرتها علـــى , طبيعــة تخلــق كــل شــيء وَيعتبــر دارون أن ال, كّلهــا مــن فعــل الطبيعــة 
  .  98-96مذاهب فكرية معاصرة لمحمد قطب ص: ُينظر .. ) الخلق 

وهـذا , وأصـل اإلنسـان بشـكل عـام , لقد فتح دارون الطريـق لمعرفـة سـر الحيـاة : ( قال جلبي 
ـــدة مـــن فضـــاءات المعرفـــة  ـــ... بـــدوره شـــق الطريـــق إلـــى مجموعـــات جدي ة لقـــد تركـــت الداروني

بصــماتها علــى الفكــر اإلنســاني مــن خــالل علــم االجتمــاع علــى الشــكل الــذي طــوره البريطــاني 
  .هـ 9/8/1417تاريخ  10405عدد , جريدة الرياض ) سبنسر 

: وأن مـن لـم يقـل بهـا فهـو ُمخـرب ومجـرم , دعوته للديمقراطيـة وهـي حكـم الشـعب بالشـعب * 
ومــا لــم نفطــن إلــى طبيعــة , وتربيــة طويلــة , شــيء  الديمقراطيــة انقــالب عقلــي قبــل كــل : (قــال 

بين ومجرمين 130سيكولوجية العنف ص) األشياء فسوف نبقى ُمخر .  
فهـــي قَــَدٌر ال مفــر منــه مثـــل , الديمقراطيــة الشـــورية ســوف تعــم العــالم : ( 157ويقــول فــي ص

  ) .الموت 
فـي الفالسـفة والمفكـرين أنهــم  فالتـاريخ رأى: ( قـال  :زعمـه بـأن الفالسـفة هـم بنـاة الحضـارة * 

ـــرو الثـــورات , الُبنـــاة النظريـــون للحضـــارة اإلنســـانية  إنهـــم , إنهـــم منشـــئو الحركـــات , إنهـــم مفج
  . 74النقد الذاتي ص) مغيرو مجرى التاريخ

فــالجنس , قــد يكــون العــالم العربــي فــي بعــض جوانبــه ارتــد وانــتكس : ( قــال  :تكفيــره للعــرب * 
ج ) علــى حالــة العــالم العربــي وأمراضــه وظالمــه السياســي وٕاغالقــه الفكــري البشــري لــيس وقفــًا 

  .هـ 12/11/1417في  10496الرياض ع 
ألن فشـلها فشـل , يجُب أن نحزن لحزن أمريكـا : ( قال  :قوله بوجوب الحزن لحزن أمريكا * 

فــــي  3403ج االقتصــــادية ع ) وألنهــــا ُتمثــــل طليعـــة الجــــنس البشـــري , لكـــل الجــــنس البشـــري 
  .هـ 3/12/1423

عنــد ســكان اســتراليا األصــليين تتــدلى أثــداء النســاء بــدون : (قــال  :دعوتــه للُعــري واالخــتالط * 
وفــي كهــوف الفلبــين يعــيش النــاس رجــاًال ونســاًء مــع أطفــالهم فــي حالــة ُعــري , أن تُثيــر الفتنــة 

إن كشـف يـد امـرأة متلفعـة فـ: وبالمقابـل , فـال يصـيح واعظهـم أن هـذا مخـٌل بـاألخالق , كامـل 
بالسواد من مفرق رأسها حتى أخمص القدم في بعض المناطق من العـالم العربـي ُيثيـر الشـهوة 

ج الشــــرق األوســــط فــــي ) عنــــد رجــــال يعيشــــون فــــي حالــــة هلوســــة جنســــية عــــن عــــالم المــــرأة 
  .هـ 23/4/1423



إليقـاف تقـديم القـرابين  ُجعـل الحـج تظـاهرة: (قال  :زعمه بأن الحج ُفرض إليقاف الحروب * 
 . 210سيكولوجية العنف ص) البشرية وتدشين السالم العالمي 

وتوســــيع حــــدود الحــــرم ليشــــمل الكــــرة , دعوتــــه لتمديــــد األشــــهر الحــــرم لتشــــمل الســــنة كلهــــا * 
بعد أن تأملت ظاهرة الحج رأيـُت أنهـا رمزيـة فـي تحويـل البيـت الحـرام إلـى : ( قال  :األرضية 

فيكبـــر البيـــت الحـــرام ليســـتوعب بســـالمه الكـــرة , جميعـــًا كهـــدف إبراهيمـــي قـــديم أقطـــار األرض 
ومــّد األشــهر األربعــة لــتعم , األرضــية كلهــا مــن خــالل تجربــة صــمدت عبــر أربعــة آالف ســنة 

 161سيكولوجية العنـف ص) أي امتداد السالم إلى العالم في مستوى الزمان والمكان , السنة 
.  

وكانــت التضــحية بــالحيوان ترميــزًا : ( قــال  :ُشــرعت إليقــاف الحــروب زعمــه بــأن األضــحية * 
, إلحياء ذكرى اإلعالن اإلبراهيمي قبـل أربعـة آالف سـنة بـالتوقف عـن تقـديم القـرابين البشـرية 

فـــي  10531جريـــدة الريـــاض عـــدد ) وتوديـــع عقليـــة العـــالم القـــديم فـــي حـــل المشـــاكل بـــالعنف 
  .هـ 17/2/1417
كـان الصـيام ... لمـاذا نصـوم ؟ : ( قـال  :ُشرع من أجل إيقاف الحـروب زعمه بأن الصوم * 

تحريـر الـنفس مـن : وأهم ما فـي التحريـر , إحدى أدوات التحرير الكبرى في الهند أيام غاندي 
وثمرتهــا الخــوف , جــذورها الكراهيــة , ألن العنــف شــجرة خبيثــة , كراهيــة االنجليــز قبــل رحــيلهم 

  . 10790الرياض عدد جريدة ) في عالقة جدلية 
ومشى في هذا الـدرب األنبيـاء واآلمـرون بالقسـط مـن : ( قال  :تمجيده للفالسفة من الكفار * 

كـان سـقراط فلتـة عقليـة ، , وكان سقراط واحدًا منهم ، فلم يقتل ولم يهرب مـن المـوت , الناس 
كمــــت أثينــــا مــــع هــــذا فقــــد ح, والطفــــرة هــــي قفــــزة نوعيــــة فــــي الخلــــق , وبــــالتعبير الطبــــي طفــــرة 

  .هـ 9/9/1425في  9460ج الشرق ) م . ق 399الديمقراطية بإعدام سقراط عام 
وَمــن , واستســالمها بــدون قيــد وال شــرط , دعوتــه لنــزع الســالح مــن جيــوش الــبالد اإلســالمية * 

فهـم يعلمـون .. إن الـدول الكبـرى أدركـت عقـم مفهـوم القـوة : ( قـال  :لم يفعل ذلـك فهـو مغفـل 
فنكــف عــن , ر خطــر ُيهــدد امتيــازاتهم هــو انتبــاه واســتيقاظ المغفلــين علــى هــذه الحقيقــة أن أكبــ

ـــين استســـلمتا دون قيـــد وال شـــرط فـــي , شـــراء األســـلحة  ـــان وألمانيـــا اللت ـــت الياب ونفعـــل كمـــا فعل
ســيكولوجية ) فكانــت النتيجــة أن ارتفعتــا إلــى قمــة العــالم دون ســالح , الحــرب العالميــة الثانيــة 

  . 168ص العنف



قــال عــن : قولــه بــأن االستســالم للعــدو هــو الســالح الوحيــد لكــي يعتــذر عــن قتلــه للمســلمين * 
إن هـذه المذبحـة جعلـت (  :مجزرة ما ُيسمى بالحرم اإلبراهيمي وقتل الناس وهـم فـي صـالتهم 

اليهـــود لـــيس فـــي إســـرائيل وحـــدها بـــل حتـــى فـــي كنـــدا يمشـــون مطـــأطئي الـــرؤوس خجـــًال وهـــم 
) ن الشـــــموع والقناديـــــل والـــــدموع عـــــن أولئـــــك الـــــذين ُقتلـــــوا صـــــبرًا ظلمـــــًا ُعـــــزًال ُمصـــــلين يحملـــــو 

كـــت هـــذه المذبحـــة : ( وقـــال عـــن مجـــزرة صـــبرا وشـــاتيال ,  90ســـيكولوجية العنـــف ص لقـــد حر
بســـبب , بـــل وحركـــت المظـــاهرات داخـــل إســـرائيل نفســـها حزنـــًا علـــيهم , الضـــمير العـــالمي كلـــه 

والقاتـل سـوف ينـدم فـي النهايـة , الفـًا للقتـل المتبـادل فـي الحـرب األهليـة خ, موتهم بغير دفـاع 
  . 91سيكولوجية العنف ص) فكان من النادمين والندم هو التوبة 

ـــنهم وأنفســـهم ووطـــنهم إرهـــابيون *  إن : ( قـــال  :تســـميته للفســـلطينين الـــذين يـــدافعون عـــن دي
لـذي يقـوم بالعمليـات اإلرهابيـة االنتحاريـة إسرائيل ُتراهن في العالم علـى تشـويه صـورة العربـي ا

ـــوقظ الضـــمير اإلســـرائيلي ,  ســـيكولوجية العنـــف ) ولكـــن أســـلوب مقاومتهـــا بالطريقـــة الســـلمية ُي
  .     215ص
وهنالــك حزمــة : ( ومــن ذلــك قولــه  :وهــي تفضــيل العجــم علــى العــرب : دعوتــه للشــعوبية * 

بــي مــا زال يحكــم بســيف معاويــة بعــد انطفــاء أن العــالم العر : أمــراض ثقافيــة تبلــغ العشــرة منهــا 
وتوديــع حيــاة , وأن الثقافــة العربيــة تســتحم بــالعنف منــذ المصــادرة اُألمويــة ... الــوهج الراشــدي 

فلـيس بعـد الرشـد , وتفشي روح الغدر والقتل واالنقالبات والتـآمر , واعتناق حياة الغي , الرشد 
  .  هـ 1/6/1418في  10692ج الرياض ع ) إال الغي 

م ولكـن 1453يفرح المسـلمون بسـقوط القسـطنطينية : ( قال  :ُحزنه على فتح القسطنطينية * 
فهــل كــان فتحهــا إســالميًا ؟ ثــم مــا هــي النتــائج المــدمرة علــى , هنــاك َمــن يــذكرها مــع الــدموع 

عــين العــالم اإلســالمي مــن وراء هــذا الفــتح المبــين ؟ إن المشــكلة هــي أن مــا يفعلــه المــرء يــراه 
الصــواب ، وال يخطــر فــي بالنــا أن تاريخنــا قــد يكــون فــي بعــض صــفحاته مربــادًا أســود كــالكوز 

يًا  هـ 10/6/1422في  8310ج الشرق ع ) ُمجخ .  
وأن , إن جـذور االسـتعمار تضـرب فـي تربـة الثقافـة : ( قـال  :شتمه ألهل السنة والجماعة * 

منذ االنقالب األمـوي , مثل الروماتيزم الخبيث , ة هذا المرض يعس في مفاصل الثقافة العربي
كتـاب ) ولـم يكـن بسـنة وال جماعـة , وُقتل العقل على يد تيار ما ُسمي أهل السنة والجماعـة , 

  . 124الزلزال العراقي ص



لماذا استوردنا سيارات : ( قال  :دعوته لمذهب الخوارج في الخروج على اُألسر الحاكمة * 
موقراطية ؟ ولماذا ُنبايع الزعيم السياسي مثل شيخ الطريقة الصوفية إلى األبد ولم نستورد الدي

  .هـ 12/7/1423في  8695ج الشرق ع ) 
وٕاحدى الحضـارات المتبقيـة التـي تتـرنح اليـوم ( :قال : طعنه وسخريته بالحضارة اإلسالمية * 
عــاجز عــن حــل  ,مجتمــع منطفــئ الفعاليــة , وتبــدو كشــبح مجتمــع هــي الحضــارة اإلســالمية , 

  .هـ 28/5/1417في  10335جريدة الرياض عدد ) مشكالته الميدانية 
: ( ومن ذلك دفاعه عن مذبحة وقعت بين طـالب مدرسـة أمريكيـة  :مدحه لحضارة الكفار * 

, يجــب أن ال ُتحــرض فينــا مــنعكس البحــث عــن العــورات , فقصــة مجــزرة المدرســة األمريكيــة 
بـــل يجـــب علينـــا أن نتأمـــل , ال يضـــرب اآلخـــرين بالحجـــارة فمـــن كـــان بيتـــه مـــن زجـــاج عليـــه أ

 10874جريــدة الريــاض عــدد ) ُنلقــُح بهــا مجتمعاتنــا العــاجزة , مظــاهر الصــحة والقــوة عنــدهم 
  .هـ5/12/1418في 
وفـي قنـاعتي أن كارثـة أصـابت : ( قـال  :المخرج من الكارثة التي أصابت الشرق األوسط * 

مقابلتـه فـي ) كمـا فعـل اإليرانيـون , ويجـب أن ُنطـور فرقـًا موسـيقية , الشرق بعدم تطوير الفـن 
  .هـ 28/8/1422ملحق الرسالة 

هــداه اهللا علــى أيــدي العلمــاء والــوالة إنــه , هــذا غــيض مــن فــيض مــن ضــالالت خــالص جلبــي 
  .سميع مجيب 

وأن , م وأن يجعـــل كيـــدهم فـــي نحـــوره, نســـأل اهللا تعـــالى أن يكفينـــا شـــر المنـــافقين والمنافقـــات 
وصـــلى اهللا وســـلم علـــى عبـــده , آمـــين , وأن يفضـــحهم فـــي عقـــر دارهـــم , ُيعيـــذنا مـــن شـــرورهم 

  ورسوله محمد وآله وصحبه وسلم 

 


