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إن الحمد هلل, نحمده ونستعينه ونستغفره, ونعوذ باهلل من    

شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا, من يهده هللا فال مضل له, ومن 

يضلل فال هادي له, وأشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له, 

 وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى هللا عليه وسلم.
 

أسلم كات ستيفنس )يوسف إسالالم   وصتالته ومواصفاله منذ أن         

وبذلــــــــل للــدعوة وخدمتــل  ونشالالاتا هوقـــــــــوة التمامــل وكلما ــل 

مؤثــالالـرج االالدا, وذات دالالت عديــالالـدج كنيالالرج, نسالال   هللا لنالالـا  للــدين

 ولـه النبـــــات على الحـق وما يرضي هللا .
 

ة يستحق أن  كتب عنه وحقيقة أن هذا الرال بمواصفه العظيم        

 عطالالي هالالذا الراالالل االالحقاً مالالن حقالاله كمالالا نحسالالبه,   (1)كتالالب ال كتيبالالات

ـــد عمــيمو اُلالذكر المسالاللمين بهالالذا النمالالوذل الفالالذ الالالذي هالالو   شاهــــــــ

علالالى المسالاللمين فالالي عتالالرنا الحالالدي ,  وحجــــــــــــــــــــــة كبيــــرة

ــالالـق الالالذين صتالالروا بواالاله عالالام فــــالالـي حــالالـق الالالدين وااللتالالحام الحـ

                                                 
أ قدم هنا بالشالكر والالدعاق لكالل مالن أعالانني فالي إعالداد هالذا الكتيالب, وأ الع بالالذكر سالعادج  -1

الدكتور عبدالملك بكر صاضي الذي كنيرا ما كالان يحودنالي بمالا يعنالر علياله مالن كتابالات متعلقالة 

 بموضوع الكتيب.
 

تية المؤثرج المميحج. كما أ منـــى أن يقوم غيري بكتابة أكبر وأوسع وأشمل عن هذه الشخ  -

   

  

This file was downloaded from QuranicThought.com



مــــــن مغــِن إلى داعيـــــــــــة        

 

 5 

 

 

الكامالالل بالال وامره, والعمــالالـل وبالالذ  الاهالالـد فالالي الدعالالـوج إليالاله ونشالالر 

  عاليمه و ذكيـر الغير بتطبيقه, والتضحيــــة في سبيل ذلك.
 

القويالة المالؤثرج  ستحـــالـق واديــالـرج بال ن  وكلما ــــــل ومواقفــــــل

ـة األمة   , وصغيرها وكبيرهـــــا.وخاصتهــــــايلتفت لها عامَّ
 

 
 

 

            

          

            

     :54المائـدج}  

                      
               

 نبذة عن حيا ل قبل اإلسالم وقصة إسالمل
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 " (1)"  كما يرويها بنفسل

ولالالدت فالالي لنالالدن مالالن أ  يونالالاني صبرصالالي وأم سالالويدية  أحوالنالالا         

ديالالالة كانالالالت عاديالالالة   ذهبالالالت إلالالالى مدرسالالالة للالالالروم الكاثوليالالالك حيالالال  ال الما

معلومات على اإلتالال  عالن الديانالة  اإلسالالمية   فالمساليحية ال  عتالر  

ب ن هناك رسوال مالن الخالالق بعالد عيسالـى علياله السالالم الالذي  عتبالره هالو 

آ الالر األنبيالالاق   هالالذا مالالا علالالـمونا فالالي المالالدارا  ولهالالذا لالالم نحالالاو  البحالال  

 قتاق منل هذه الحقائق المسلم بها في الدين المسيحي .                                                     والدراسة واست
 

دراستي كانت عادية ولكني كنت موهوبا منذ البداية  فاهلل سبحانه         

و عالى أعطاني موهبة غير عادية   فقد كنت أرصع وأعالح    وأغنالي  

ي   وأاعالالل اميالالع مالن حالالولي سالالعداق   رغالالم وأنالا فالالي التاسالالعة مالن عمالالر

أنني كنت تفال  اوال أميل إلى الوحدج واالنطالواق   ولكنالي كنالت دائمالا 

 أ طط لكي أكون فنانا  ولهذا ا اهت كل عواتفي وأحاسيسي للرسم .
 

عنالالدما بلغالالت الخامسالالة عشالالرج مالالن عمالالري بالالدأت أهالالتم بالموسالاليقى         

صيتالالارج بعالالد ضالالغوت شالالديدج,  والحالالو والالالدي هالالذا االهتمالالام   واشالالتر  لالالي

وبعد أصل من عامين   قدمت كنيرا فالي الموساليقى وبالدأت أكتالب األغالاني 

عامالا ترحالت فالي األسالوا  أو  شالريط  17وألحنها وأغنيها  وفالي سالن 

غنالالائي يحمالالل اسالالمي وانتشالالر هالالذا الشالالريط انتشالالارا كبيالالرا   ولقالالي إصبالالاال 

ى حيالا ي ومالع اماهيريا منقطع النظير,  وبعدها بدأت الشالهرج  تساللل إلال

الشالالهرج االالاقت األمالالوا  واألضالالواق   وبالالدأت أنغمالالس فالالي حيالالاج اللهالالو 

                                                 
 1- من مقابلة معه في اريدج المدينة, العدد-4963—1400/9/5هـ
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والملذات الر يتة من  مر ونساق  وكانت النتياة أن أصالبت بمالر  

 السل وذهبت إلى المستشفى .
 

فالالي المستشالالفى وأنالالا علالالى سالالرير المالالر  بالالدأت بحنالالي الروحالالي          

 جسـدي ركــــــــت أندأأفكر في عظمالة الخالالق   والمعاالحات اإللهيالة,  

مارد آلة سيذهب وسيندثر, وأن الحياج الدنيا هي مارد ا تبــــالـار لنالا   

 . وال بد أنها زائلــــــــــة

أحد األصدصاق الحو هذا القلق الذي ينتابني وأهداني كتابا اسمه الطريالق 

إلى الماهو    وكان هذا الكتا  وهو من الكتب التي  بحال  فالي الالرو  

أو  كتا  من نوعه أصرؤه وهو من كتب )) اليواا   ,.. على والغيبيات 

 أي حا  كان له الفضل في فتح عيوني على الحياج اآل رج . 

بعد ذلك بدأت أبح  وأصرأ كتب الفلسفة واألديان وصرت  الدريايا        

أ رل من الظالم ..وازدادت  ساؤال ي و عمقت, وانعكس كل ذلالك علالى 

غالالاني أكنالالر عمقالالا مالالن حيالال  معانيهالالا وا ااههالالا أغالالانيَّ .. وبالالدأت أكتالالب أ

 للحقيقة   وكانت أشرتتي في هذه المرحلة لتحقيق هد  .

صرأت عن )) البوذية    واألديان األ ر    لكني لم أصتنع بال ي مالن        

التالالي،   وصالالررت أن أصالالنع لنفسالالي دينالالاً  اصالالاً ت بعالالد أن يئسالالت مالالن 

 الديانات األ ر  .
 

المعاني حققت نااحا كبيرا ..  توصا على صعيد  أغانيَّ العميقة       

الموسيقى واألداق .. وأعاب بها عدد كبير من الناا فالي أمريكالا بسالبب 

آلية الحيالاج والساليطرج الماديالة عليهالا,  و ضالاعفت شالهر ي وعملالت عالدج 

 سايالت أثريت من ورائها بشكل كبير وأصبحت فالي عالداد األغنيالاق .. 

يق ما ياب أن أبح  عنه .. وصررت ورغم ذلك أحسست أنه ينقتني ش
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أال أدع هذه الشهرج واألموا  التي انهالت علاليَّ بال ن  حرمنالي مالن بحنالي 

 للعنور على الحقيقة .             
 

بدأت أعح  نفسي عن الحياج االاتماعيالة  الدريايا .. شالقيقي ديفيالد         

و مالن سافر إلى القدا لحيارج األماكن المقدسة وكان المساد األصتى هال

بين األماكن المقدسالة التالي زارهالا.. ووصالف المنالال دا الل المسالاد ب ناله 

مختلالالف  مامالالا عالالن الكنالالائس المسالاليحية والمعابالالد اليهوديالالة ..  سالالاق  عالالن 

األسالالبا  فقالالد انتابالاله إحسالالاا روحالالي غريالالب شالالعر بالسالالالم واألمالالن ألو  

مرج في حيا ه, س له أحد المسلمين عما إذا كان مسلما أم ال فعندما أاا  

ب نه مسيحي تلالب مناله مغالادرج المسالاد, ولكالن هالذا الطالرد لالم يالؤثر فالي 

 نفسيته وحبه لإلسالم .
 

وعالالن  هعنالالدما عالالاد أ الالي مالالن رحلتالاله حالالدثني عالالن كالالل مالالا شالالاهد        

األحاسالاليس التالالي انتابتالاله دا الالل المسالالاد األصتالالى وأهالالداني نسالالختين مالالن 

معه من القرآن الكريم أحدهما بالعربية واأل ر  باإلناليحية أحضرهما 

القدا  ألنه يعر  اهتماما ي باألديان والبح  عن الحقيقالة وكانالت هالذه 

 الهدية هي الكنح الذي أثر  حيا ي واعل لها تعماً آ راً .
 

بار يا  وأحس كمـا لالو وفي كل مرة أشعــــــر بدأت أصرأ القرآن,         

اق اله أن الكتا  كتب لــي, ولم أشعر باالر يا  إال بعد أن فرغالت مالن صر

كله .. وأدركت أن اإلسالم هـو الديانة التي أبح  عنهالا .. وواالدت فيهالا 

اإلاابات عن كل  ساؤال ي,.. بعدها صرأت عن الرسو  محمد صاللى هللا 

رت فيَّ سير ه وشختيته  ال ثيرا كبيالرا .. مكنالت عامالا  عليه وسلم .. وأثَـّ

أن ونتالالف وأنالالا أصالالرأ عالالن اإلسالالالم دون أن ا الالتلط بالال ي مسالاللم .. أردت 
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أ عالر  علالى هالذه الديانالة بنفسالالي دون أن أ ال ثر ب حالد, وأحمــالـد هللا علالالى 

على الخالفات لتعرفـــت  وا تلطت ببعض المسلمينألني لو حدث ذلكت 

 . (1) لألسـفتتتوأشيـــــــاء كثيرة أخرى  بينهم
 

بعالالد هالالذا العالالام ونتالالف العالالام لالالم أفكالالر فالالي أي شالاليق إال أن أكالالون         

إيمان راسخ ب ن اإلسالم هو دينالي, وآمنالت بمعنالى صالو  مسلما, و ملكني 

الرسالالو  صالاللى هللا عليالاله وسالاللم أن اميالالع النالالاا يولالالدون علالالى الفطالالرج 

 اإلسالمية   وأن أسرهم  غير ديانا هم .

صرت أصاللي مالر ين فالي اليالوم وفقالا لمالا فهمالت مالن القالرآن فلالم أ عالر  

ريانالالت  علالالى السالالنة المحمديالالة بعالالد,.. أحالالد المسالاللمين دلنالالي علالالى االالامع )

بارك   بلندن, فذهبت إلى هناك, وفي أحد أيام الامع صابلت إمام المساد 

 وأسلمت على يديه . 1977عام 

عالن التالد ين ألن أحالد المساللمين  وامتنعـتعالن الشالرا   مامالا ..   وقفت

عالصالا ي  قطعـتصا  لي أن التد ين حرام وأن المسلم ياب أال يالد ن, .. 

الت كيد على التحامي باإلسالم عالدلت عالن النسائية اميعها, .. وزيادج في 

االمتنالالاع عالالن أكالالل اللحالالوم ألنالالي كنالالت نبا يالالا,...... بعالالد أن صالالرأت القالالرآن 

 بدأت أصلي  مس مرات في اليوم وأدفع الحكاج عن أموالي.

                                                 
فلنتالق اللالـه يالا أمالة منل هذه الكلمة سمعناها وصرأناها مراراً من العديالد ممالن أساللم مالن الكفالار,...  -1

نالا ويعـــالـود لنالا , ولنعـــد إلى حقيقة ديننا وصالد  التمسالك باله, لتنتلــــــــالـح اميـالـع أحوالاإلسالم 

عحنا, فنكـــــون أفــــراداً وماتمعــــات صدوجً للعالم ندعوه ونشالاعه لإلسالالم بوضالعنا, بـــالـدالً مالن 

)ربنــا ال  أن ننفالره عالالن اإلسالالم ونكالالون بالالال شالك  مسالالؤولين عالالن هالذا التنفيالالر لتقتالاليرنا, صالا   عالالالى:

بالذذن  ألسلـــالـمتلح حا  األمة وعاد لها عحها .... ولو ص ,5)الممتحنة:  جعلنـــــا فتنةً للذين كفروا( 

مالالن الكفالالار الالالذين يعيشالالون بالالال شالالك  حيالالاجً صلقالالةً متخبطالالة, ولتلهفــالالـوا  األلــــــالالـو  المؤلفــــــالالـةهللا 

 منهم فيه. واصع أمتنا يتد ويشكــــــك الكنيرعليه, والذي ال زا  الذي أؤ منـــــاتتتتلطريق الفال  
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وأبح  له عن إاابة هو: ماذا أفعل الســـؤال الذي يحيرني اآلن!         

...  وصفت  رها لخدمـــــة اإلسالم؟!وكيــــف أسخـ بموهبتي الموسيقية؟ت

عن الحفالت الموسيقية وإنتال األغاني رينما أاد حالال لهالذه التسالاؤالت, 

 اما  القرآن من حي  المعاني والموسيقى أغنانــي عن كل شيق .
 

سمعت آراًق مؤيدجً للموسيقى وأ ر  معارضة, البعض صالا  إنهالا         

وصالالف عنهالالا, أمالالا الالالبعض اآل الالر حالالرام ومشالالاعة علالالى الغوايالالة وياالالب الت

فقا  أنها حال  وينبغي أن  ستخدم لخدمة اإلسالم, وال زلت لم أصرر بعد 

أي الرأيين أ بع .. ولكني  وصفت رينما أاد حالً   فقد رأيت في المنام أن 

الموسيقى حرمتني مالن العبالادج, ورأيالت النالار وأن الشاليطان مالن الممكالن 

 أن يستخدم الموسيقى للغواية .
 

أهم شيق بدأت أفعله هو  علالم اللغالة العربيالة لغالة القالرآن والرسالو         

محمد عليه السالم,.. بدأت أ علم, وبدأت أيضا أبحال  عالن زواالة مساللمة 

 صالحة .

صمالالالت بالالال داق العمالالالرج, وبعالالالد العمالالالرج وزيالالالارج األمالالالاكن  1979فالالالي عالالالام  

المقدسة وادت لنفسي زواة مسلمة صالحة و حوات في المساد علالى 

قة اإلسالمية, ..  عرفت على زواتي مالن  الال  أسالر ها,.. والالدها الطري

 ركي مسلم وأمها أفغانية, و عيش العائلة في لندن,.. الحوال كان مر بالا, 

 وأ وصع تفلي األو  في شهر رمضان .

هللا كان كريما معي للغاية, فقد عرفت اآلن تعم السعادج الحقيقية   كنالت 

االة اميلالة, وأدركالت اآلن أننالي أبح  عن زواالة فاضاللة ولاليس عالن زو
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 أهالالم شالال ليـــــــس  فالالي المالالرأجوأن الجمـــال ا تالالرت الطريالالق التالالوا , 

 همـــــــا األســـــــــاس . اإليمـان والفضيلـة وإنما 

 

مالالوهبتي هالالي الكتابالالة والتلحالالين, .. وأنالالا اآلن أ علالالم العربيالالة ألصالالرأ         

بوضع كتب عالن اإلسالالم القرآن وأ ذو  حالو ه ومعانيه,...  أصوم حاليا 

الستغال  شهر ي في الدعوج لالديني, ... أعتقالد أننالا ياالب أن نركالح علالى 

أتفا  المسلمين فالي الغالر  نرشالدهم إلالى الطريالق التالوا  فالمغريالات 

كنيرج والدعاية المضادج صوية, لالذلك وضالعت عالدج أشالرتة لتعلاليم أتفالا  

إسالالمية نقالرأ  المسلمين  عاليم اإلسالم,.... كونت وبعض المؤمنين حلقالة

 القرآن ونناصش تر  الدعاية لإلسالم .
 

أعتقالالد أن التالالالج فالالي أوصا هالالا هالالي أهالالم ركالالن مالالن أركالالان اإلسالالالم,         

فالحفاظ على التالج في مواعيدها هو أكبر  حتين لإلنسالان وإسالالمه, 

غيـــر عاديــــــة بعـــد  براحة وتم نينةوأشعــر  .. ولذلك أواظب عليها

 كـل صالج .
 

فالالي الغالالر  ُصالالدموا عنالالدما  وصفالالت عالالن الغنالالاق وأسالاللمت,.. بالالدؤوا         

يتسالالاقلون كيالالف  غيالالرت,.. وسالالائل اإلعالالالم كلهالالا صالالمتت, لالالم  عالالد  لهالال  

  لفي منلما كانت, ولم  تحدث عن إسالمي  ااهلوني كليا, .. ال يريالدون 

أن يالروا النالالور, أاهالالحج اإلعالالالم فالالي الغالر  يالالديرها يهالالود, وهالالم يملكالالون 

 المفا يح و ادهم في كل مكان .اميع 

القدا هي تريقالي لإلسالالم .. ومالن غريالب التالد  أننالي ذهبالت         

إلى القدا بعد أن أهالداني أ الي القالرآن .. وكالان دليلالي يهالودي ألمالاني .. 
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ردج فعلالالي مختلفالالة  مامالالا عالالن ردج فعالالل أ الالي .. سالال لوني إذا كنالالت مسالاللما 

اد األصتالالى وبكيالالت ف ابالالت باإلياالالا .. فاحتضالالنني المسالاللمون فالالي المسالال

هي صلب العالم اإلسالمي .. فالذذا كالان هالذا القلالب  القـــــدسوصليت,.....

أمالالا إذا شالالفي هالالذا القلالالب فالالذن  كلــل مــري عليالالل .. فالالذن العالالالم اإلسالالالمي 

 هذا القلب كمسلمين . وعلينــــا أن نحـررالاسم كله سيشفى ويقو  

ه, وأنالا واثالق الشعب الفلسطيني ياب أن يتمسالك بذسالالمه وديناله وصالال 

 أن هللا سيقودهم إلى النتــــر .
 

 س لني عن اسمي, أ ذت اسمي من سورج يوسالف, وهالي السالورج         

التالالي كانالالت تريقالالي إلالالى الهدايالالة فقالالد بكيالالت عنالالدما صالالرأت هالالذه السالالورج . 

 راض عنـي , ومالات وهالـو 1978وبالنسبة ألسر ي.. فوالدي  وفي عام 

محمالد صاللى هللا علياله وساللم,.. أمالا فهو يعر  اإلسالم ويؤمن بالرسالو  

أ ي فال زا  يكافح وهو يريد أن يتعمق ويقرأ, وأنالا واثالق أناله مساللم فالي 

 . (2) (1)أعماصه, ولكن األمر يحتال إلى وصت, وهللا يهدي من يشاق 

 نماذج من  مسكل

                                                 
  1- ليـوســـف إســــالم مــــــــــــــــوصع على الشبكــة العنكبو يـــه, ورابطــه هــــــو: 

http://www.yusufislam.org.uk/     
 

صبل وصت  صتير  اداً من  سليمي هذا الكتيب للطباعة وصلني عن تريق رسالة بريدية  -2

ج )أحسن هللا إليهم  الخبر الذي نشر ه اريدج  اايس  سايتول األلمانية إلكترونية من بعض اإل و

لجائمة شخصيـــــــــــة العــــــــام عن ا تيار يوسف إسالم  2/11/2003في عددها التادر في 

م الاائحج في حفل كبير  2003لعـــــام  الدوليـــــــــة في الماالين االاتماعي واإلنساني, و َـسـلَـّ

أن  وال زلت أ منــىدينة هامبورغ حضره ألف شختية عالمية بارزج,.... وكـم كنت أ منى في م

 نسبـــق الغر  في  كريم هذه الشختية العظيمة وإعطائها التقدير الذي  ستحقه .
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يوســف إســالم كمــا نحســبل وال نمكــي علــى ز أحــداً متميــم فــي  مســكل 

ــا ــر بتع ـــاًء والتمامــل الكبي ـــداًء مــن ممهــرـ وانتهــــ ليم اإلســالم  ابتـــــ
بالعديــد من األمور التي التمم بها حسب ما يرضاـ الشرع  وفـــــــــاق 
فــي ذلــك الكثيــر مــن المســلمين فــي ديــار اإلســالم  الــذين كثيــرا مــا غــدا 

 يحدث منهم التقصير والتردد في أحكامٍّ واضٌح حكم الدين فيها!!.
 ـــــات مما  يسَّـر جمعل من سماتٍّ فـي  مسكل والتمامل:فمـــــع لفتــــ

 

أداًق وسماعـاً, و الرك سالماع المعالاز تتت)وهو المغنالي  (1) َـَرَك الغناق -

 أسـاس أنهـا شـبهةالعالمي سابقاً ,... وصد  رك المعاز  وسماعها على 

ال أمالالر محالالرم صطعاتت,ألنالاله علالالم وصتهـــالالـا أن هنالالاك مالالن يقالالو  أنهالالا حالالرام 

ــــل!!!, (2)مالالالن يقالالالو  ب نهالالالا حالالالال وهنالالالاك  ــــة لدينــــ ــــذ الحيطــــــ  فأخـــ

                                                 
لقد  رك يوسف إسالم الغناق ولكنه يقالوم بالين حالين وآ الر باإلنشالاد بالدون اآلالت المحرمالة   -1

الكبير حرصــل  مــــنل هذا اإلنشاد ينبـــع)وال نحكي على هللا أحداً  شرعاً, وحرصه على من

 ب ي اانب يمتلكـــه ومن ذلك موهبته الفنية الكبيرج. على خدمـــة اإلسالم والدعـــوة إلى ز
 
 وأمــا الغنــاء الحــاليالغنالالاق بالالاآلالت المحرمالالة حرمالاله علمالالاق األمالالة وأدلالالة  حريمالاله صويالالة,...  -2

يربي شبا  األمة على الميوعة ويحنهم ويحفالحهم بشالكل مباشالر أو غيالر مباشالر المبتذ  الذي 

للوصوع في الحالرام فالال يشالك أبالداً فالي  حريماله, ويكفالي فالي بيالان شالره أن يقالا  أناله مالن العيالب 

يقتالالل إ الالوانهم وأ الالوا هم بمالالا فالاليهم  بينمــاوالعالالار علالالى امتنالالا أن  غنالالي عالالن الحالالب والمحبالالو  

 هم فالي شالتى أنحالاق العالم,...وأيضالا كيالف يُغنالي عالن الحالب أتفالهم األبريالاق, و غتتالب أ الوا

امتنالا  عاليش بشالكل عالام فالي بعالد عالن حقيقالة دينهالا وفالي ضالعف وذ  وهالوان  بينمـا والمحبو 

ل بالذلك  العالالم ب سالره يالئن  بينمـاووسط أ طار  عظيمة  حيط بها,...وأيضاً كيف ننشالغل ونُشالغ 

  ج الهداية والسعادج وإيتالـــه لكل العالم.ويتخبط ونحن الذين أنيطت بنا مسؤوليــة حمـــل نه
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و ركها )هللا هللا يالا أبنالاق اإلسالالم والعبالرج العبالرج مالن  مسالكه هذا,....فقالد 

أصبح الكنير من أبناق اإلسالم ال ي  ذون بال مر الالدين حتالى عنالد ا ضالا  

 الحكم الشرعي و  كد حرمة أو واو  أمر ما .

 

 .(1)هيئتــــــه بما في ذلك لباســـــه التحامه بالسنة في -
 

  رك التد ين مباشــــــرج بعد هدايته.  -
  
أصالالدصائه السالالابقين محافظالالةً علالالى إسالالالمه بعالالد أن رأ  عالالدم   ــــــــر   -

على أن يضعف إسالمه وهو معهالم, مالع أن هالذا وخــــــــاف استاابتهم, 

 كر هو ذلك. على نفسه كما ذ من أصعــــــــب األموراألمر كان 
 

 .(2)على حاابها الكامل حريصـــــــة حول بامراج متدينة  -

   في الدنيا, وا تياره البسيــــط من المالبس. زهــــــــدـ - 
 

                                                 
نحالو  طبيالق السالنة فالي لباساله, ناالد  بحرص وحمــاس شـديدين!!بينما إ اه يوسف إسالم   -1

العديالد مالن األلبسالة التالي  ويلبسالوناآلن الكنير من أبناق وبنات اإلسالمتتت يبتعــدون عن ذلك, 

َمتُها التشبـه بالغر  أو ال يرضاهــا الشرع لغ يالا  فهــــل مـن عبـرةير ذلك من األسالبا ,.... س 

 أبناق أمتنـا.
 

التفلالت بينمالا ناالد وهي فالي وسالط الكفالر وصالعالهت,   حرص على الحجاب الكامـــل!زواته  -2

مالن الحاالا  التحيــــــالالـح الكامـالـل عنالالد الكنيالرات مالن بنالالات اإلسالالمتت فالالي بالالد اإلسالالالمتت, 

وال شالك أن القنالوات  نه حاا  وال حاا تتت)حتـــى انه يتح أن يقا  عن حاا  بعضهن أ

 عاصالية هلل فممثلـةذلالك,  دور كبيالر فالي  شالايع المالرأج علالى مالاواإلعالم بشتى وسائله كان له

 يا أ وا نا ويا بنا نا. وأيضاً هــــل من عبرة,.... تتت دَّرجـُمقةٌ ــبطل متبراة
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بعد أن كان ناماً  عالمياً يشار لاله بالبنالان  حالو  إلالى راالل متواضالع,   -

ـــعفكالالـان  ان التبرعالالات فالالي المركالالح النقالالافي اإلسالالالمي بلنالالدن, وكالال يجمــ

 على لانة إتعام التائمين مااناً في المساد. يشــرف
 
 

 بعــد إســالمل  ( 1)انطالقـــــــــــل بحمــــاس وبقــــوة للدعـــوة مباشـــرةً  -

 وسي  ي ذكٌر أكبر لنشاته الدعوي فـي الفتل التالي.
 
 

(           

        ) 

  30فتلت:                                                                              

 

(            

  21-20األنفا :(          

 نماذج من نشاطل الدعوي

 
                                                 

ولـــــــــو كـان  كل مساللم  وااب الدعوج  واألمر بالمعرو  والنهي عن المنكر وااب على -1

,.....و اصــــــــــــةً في واصعنا الحالالي الالذي )كما بين ذلك علماق األمة  مقصراً في التمامل!

يعتبر أســــــــوأ واصع  مر على أمة اإلسالم,.... والـــــــــــذي ال حالٌل حقيقالٌي لاله إال عالودج كالل 

ـــــــــــــالـوج غيالره إلالى الحالق والهالد , فــتُـعـالـح  مسلم إلى حقيقة دينه وااتهــــــالـاده فــالـي دع

 األمة ويُكتب لها الفال  والنتــر والتمكيــــن بذذن هللا.
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يطانيالدعم اإلسالم والمسلمين في براجتهــــد  بعد إسالمه مباشــرج   , - 

ولنشر اإلسالم  فيها وفي غيرها.     
 

ـــأ أول -  ألبنالالاق المسالاللمين فالالي بريطانيالالا, وكالالان فالالي عالالام  مالالدارا أنشـــ

 رئيسا لوصف المدارا اإلسالمية. 1983
 

في األعما  التطوعية الخيرية ومنهالا العمالل فالي امعيالة  مشاركا ــــل -

إعمالالالار المسالالالااد التالالالي أنشالالال ها, ومنهالالالا انبنقالالالت امعيالالالة  الالالالدعوج إلالالالى 

اإلسالالالالم  والتالالالي  قالالالوم بذلقالالالاق المحاضالالالرات علالالالى المسالالاللمين وغيالالالر 

والتالي انتشالرت فالي  فصول  عليم األئمـة لمسلمين, واهتم ورعى فكرج ا

مسااد بريطانيا, والتي  سعى إل رال أئمة يتفاعلون مع الماتمع لنشر 

ات هذه الفتو  العديد من راا  الدعوج.   عاليم اإلسالم, وَ رَّ

اماعالالالة  الحلقالالالة اإلسالالالالمية  التالالالي  خالالالتع بدعالالالـوج غيالالالر  كمـــا أســــس

 المسلمين.
 

مالالن أاالالل  قويالالة القالالوج السياسالالية واالصتتالالادية  ــــودـ الكثيفــــــــــةجهــ  -

واالاتماعية للمسلمين في بريطانيا, ومنها سعيه لوصو  المساللمين إلالى 

 البرلمان البريطاني.
 

 

 من األناشـيـد اإلسالمية)وصلت إلى عدج ألبومات ,  إنتاجــــل للعديـــد -

لناشالئة وغيالرهم عالن تريالق حرصاً مناله علالى نشالر المعالاني اإلسالالمية ل

 موهبته الفنية .
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مع صضايا العالم اإلسالمي وزيارا ه للمنالاتق التالي   الحـــــــار فاعلـه   -

  حدث بها مآسي للمسلمين منل فلسطين وأفغانستان والبوسنة.     
 

لامع التبرعات من المسلمين فالي المالدن البريطانيالة  بجـــــوالتصيامه   -

 سلمين المحتااين في بعض دو  العالم.من أال مساعدج الم
 

 (  Muslim Aid) اإلغاثية  (1)مؤسسة العــون اإلسالمي أنشـــــــأ -

 والتي سعت لعــون المسلمين المحتااين فـي أصطـار العالــم اإلسالمـــي

 اصة أفغانسالتان وفلسالطين , وصالام بذنشالاق هالذه المؤسسالة بعالد زيالارج  لاله 

تا هتت واالاله إليالاله المالالدعي العالالام فالالي المحكمالالة ألفغانسالالتان,  ونتياالالة لنشالالا

العسالالكرية التالالهيونية فالالي مدينالالة غالالحج اسالالتدعاًق للمنالالو  أمالالام المحكمالالة 

, وحتى العالرا  (2)بتهمة التعاون مع حركة المقاومة اإلسالمية  حماا 

 في م سا ها األ يرج كان للمؤسسة نشاتات إغاثية فيها.
 

ف فالي عالمنالا اإلسالالمي, يشـــار لـل بالبنـان  أصبـــــــح داعيالة  - ويُعَــرَّ

 ؤ الالالذ آراؤه ويُستشالالالهد بهالالالا, ويالالالدعى إلالالالى  بالداعيـــــــة اإلسالمــــــي!!! 

العديالالد مالالن المالالؤ مرات اإلسالالالمية, ويقالالوم بذلقالالاق محاضالالرات دعويالالة فالالي 

 العديد من  دو  العالـم.

مـــــن كلما ــل       
 

                                                 
 واد صورج إلحد  النشرات التعريفية عن أحد نشاتات هذه المؤسسة ضمن التور  -1

 الملحقة في نهاية الكتيب.
 

 2- مالة اإلصال , العدد 131, رمضان 1409هـ.
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الالالالدعوج  حتــــــى مـــن العـــاملين فـــي حقـــل  كنيــــالالالـٌر مالالالن المسالالاللمين  -

اإلسالالالمية  الال  ي معيشالالتهم ورفالالع مسالالتواها والسالالعي لهالالا صبالالل اهتمالالامهم 

 برسالة اإلسالم والعمل لهتتت.

لــــــــــــن إن إعطالالاق فضالالل الوصالالتت وفضالالالل المالالا ت, وفضالالل الاهالالدت   

ــــ  االنتشالالالار المالالال مو  لرسالالالالة اإلسالالالالم, وسالالاليُِبق ي الُخَطالالالا وئ يالالالدَج,  يحقــ

بالذلون وينفقالون بسالخاق مالن أمالوالهم والطريق تويلة, بينما اآل رونتت ي

 واهودهم, ويقدمونها على سائر االهتمامات  .
 

 هي كيف أ دم اإلسالم بموهبتيتت  . التي  ؤرقنــــــــي!!  المشكلة  -
 

هالالي  وإنمـــاصضالالية الفلسالالطينيين وحالالدهم,  ليســت  إن صضالالية فلسالالطين  -

 صضية اميـــــــع المسلمين  .
 

بكتا   إلى التمســـكاألر  ومغاربها    أدعو المسلمين في مشار  -

 (1)السالبيل الوحيـالـدهللا وسنة رسوله الكريم صلى هللا عليه وسلم ألنهمالا 

التي يعيشها المسلمون حاليا في مختلف للخروج من األوضاع المريرة 

 األرااق التي يتواادون فيها  .

   أدعالالو المسالاللمين إلالالى التعالالاون والالالدعوج لإلسالالالم, و عريالالف العالالالم -

 بقضايا المسلمين  .
 

                                                 
سالالتحادج فالالي االتالالالع والتذكيــــالالـر بهالالذا الاانالالب الهالالام الالالذي أشالالار إليالاله يوسالالف لال  -1

موقـــــــع "مأسا نــا والحـــل: عــــــودة ودعــــــوة"  إسالم هنا  حبذا اإلتالع على

  .  www.awda-dawa.com الذي يركح على هذا الاانب
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والاميالالعتت صالالد رأ  المسالاللمين يالالذبحون راالالاالً  كيـــــــــــف ننـــام!   -

ونساًق, والراا  يابرون علالى شالر  دمالاق أتفالالهمتتت   )مالن كلمالات  

 صالها  عليقاً على معاناج مسلمي البوسنة والهرسك .
 

 في صال ي . باهلل  وكملت سعاد ي عندما علمت أنه يمكنني اال تا -
 

  . )1)  لم أكـــن أعر  السعــــادج صبل د ولي إلى اإلسالم -
 

  أكالالالرا حيالالالا ي كلهــالالالـا للعبالالالادج والتقــــالالالـر  للخالالالالق عالالالح واالالالل  -

 و دمــــة اإلسالم والمسلمين في بريطانيا  .
 

مــن أجــل  عالالن الغنالالاقو خليــــــــــت   أريالالد أن أكالالون مسالاللماً صالالالحاً,  - 

 سبب  ركه الغناق  .)إاابةً عن سؤا  عن  إسالمي"
 

 

 مـن أن  لهينــــــــــي  لقد أوصفت كـــل نشاتا ي الموسيقية  وفــاًتت  -

 عــــــن الطريق المستقيم  .

  وصبالالل أن أ خالالذ صالالراري هالالذا باالبتعالالاد عالالن الغنالالاق  سالال لت حالالو  رأي  -

,  ولكالن الغنالاق  (1)اإلسالم في الغناق, والحقيقة لالم يكالن هنالاك رأي صالاتع

                                                 
في  وإن كان ممهرهم يخدعكفار بشكل عام ال يعيشون في سعادج حقيقية, أكنر الغر  وال -1

أحيان  كنيرج,  اصةً مع أثر العديد من وسائل اإلعالم, ..ونسبة االكتئا  واألمرا  النفسية 

واالنتحار كبيرج في ماتمعا هم, بل انتحر العديد من المشاهير لديهم ممن صد يٌعتقدتت أنهم كانوا في 

, والتي ذكرت بوضو  في وصيتها المشهورج أنها لـم مونرو" مارلين"منل الممنلة  صمة السعادج,

  كــــن سعيــدج في حيا هات.
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بهة,  والرسو  صاللى هللا علياله وساللم يقالو  : ا قــــالـوا مالواتن أشبه بالش

موهبتي وعطائي,......  صمـــــــــــة ولهذا اعتـملت وأنا فــيالشبهات .. 

إن الموسيقى كانت بالنسبة لالي حيالاج , فلهالذا كانالت أسالئلتي للعلمالاق, وأنالا 

أعالالر  اآلن أن هللا  عالالالى كالالان معالالي فالالي صالالراري فالالي اعتالالحا  الغنالالاق, 

 ما ال يريبك     . إلـــــــى لحدي  يقو  : ))دع ما يريبكوا

 

يتدبــالـروا ألنهـم لـــــم   أظن أن كنيراً مالن المساللمين ضاللوا الطريالق  -

 القــرآن  .

 

.. وكل مالا ازددت صالراقج  كلمالا  عابالتتت منذ أن بدأت صراقج القرآن    -

 مــامهموالدليــــل ألمالالاذا يسالالير النالالاا علالالى غيالالر هالالدً  فالالي هالالذه الالالدنيا 

والضوق أمامهم؟ت..., ولكني أ ذكر ما صالا  الرسالو  الكالريم عالن اإلسالالم 

فالالي أوا الالر الالالدنيا: القالالابض علالالى الالالدين كالقالالابض علالالى الامالالر, أو: بالالدأ 

 اإلسالم غريباً وسيعود غريباً  . 

 

أن النالالاا افتتنالالوا اليالالوم ب شالالياق إلرضالالاق رغبالالا هم  مــن المؤســـــــف   -

م واألشالالالرتة والماالالالالت لالالالم يقتالالالد مالالالن الدنيئالالالة, فاإلسالالالطوانات واألفالالالال

 ورائها إال التاارج وامع الما   .

أن أكون أداج في إصامة اإلسالم في بريطانيا بـــالـ ي وساليلة  أرجــــو   -

 كانت, وبكـــــــل ما أو يت من صدرج  .

                                                                                                
,.. ويبـــــدو أن بعض من س لهم كانوا 12في صفحة  2الهامش رصم  يرجـــى مراجعــــــة -1

 يفضلون اإلاابة على سؤاله بهذه اإلاابة ألنه كان في بداية إسالمه .
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معاملالالالالة النالالالالاا   جــــــــاـواألسالالالالى الكنيالالالالر  بالحـــــــــــمن  أشالالالالعر  -

 ـــه بذمعـــــــــان  .يتدبرونـإذ ال للقرآن,...

 

يعني الت د  بآدابه والتخلق -  )كان  لقه القرآن  صلى هللا عليه وسلم-

هالذا هالو المفتالا ,....... وأي فائالدج  -بمحاسنه وااللتحام ب وامره ونواهيه

......لالذا علينالا أن فقـــــــ  مـن غيـــــــر  ـدبر  من صراقج القرآن باللسان

 ال أن نردده ب لسنتنا . ــل في حيا ناوأن نطبقــــــــنتحلى به 

 

  أنا أحس أننالي لـالـم أفعالل الشاليق الكنيالر,  وليتنالي أسالتطيع, فالالقرآن   - 

دائما  يتكلم للمسلمين .. فكل آية  بدأ : يا أيهالا الالذين آمنالوا .. أن افعلــالـوا 

 .. وافعلـــوا , 

نا أن نعمل والمرحلة القادمة مهمة اداً في بناق الماتمع اإلسالمي ..علي 

ال أن نقف مكتوفي األيدي   اإلسـالم عمــل .. وعمــل .. وهللا يساعدنا .. 

   ) من إاابته على سؤا : هل أنت را  عن نفسك كمسلم ؟ .وعمــل

 

   لم أ ســـــــر,...كسبــت مليار أل مسلم  .  -

 

  . من نار جهنـم للنااج منهج تريقوحدهـــــــــا   سورج العتر.. -
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  إن المسالالالالالالالاللمين فالالالالالالالالي الغالالالالالالالالر  يبنالالالالالالالالون المسالالالالالالالالااد وال يبنالالالالالالالالون  -

هنالاك ايالل مساللم فمـــــــــــاذا  نفع المساجد إذا لــــم يكـن المسلمين,....

ــــــــى على اإلسالم   . (1)يكبر ويُعَـــــــــــد  ويُربـ 

 

 للعبالادج والتالالجالمسـجد ليـــــــــــس مكانـاً   ما هالو دور المسالاد ؟.. -

  .ـــــ !! فقـــــ

 

مالن  األنالا  ألن هللا االل وعالال يقالو   ال  جعلنـــي أُكثـر  أ ي الكريم  - 

)وال  حكوا أنفسكم  وأ شى أن  كون هذه األمور من ذلك  ) من إاابته 

عنالالدما سالالئل فالالي مقابلالالة صالالحفية عالالن مؤسسالالة العالالـون اإلسالالالمي التالالي 

 أنش ها .

 

 كالون اميالع أعمالالي  أن يكون هذا العمالل كمالا أراالو أن أرجـــــــو   -

  )في  عليق له بعد صدور وحــــــدـمستهدفة رضا هللا سبحانه و عالى 

 عمل فني إسالمي اديد له عن السيرج النبوية .

 

 مهيـأ لتقبـل  بدون شك الماتمع الغربي وسالط الضالياع الالذي يعيشاله  -

هنا يدور السؤا   .. في رأيي ومن  ولكن كيـــــــف ؟الدعوج اإلسالمية 

   اربتي أن مشكلتنا كمسلمين أننا ننظر للدين اإلسالمي علالى أناله  ال

لنالالا وحالالدنا, ونهمــــالالـل اانالالب الالالدعوج فيالاله,  والالالدعوج  تطلالالب أسالالاليب 

                                                 
1- وليس هذا في بالد الغر  فقط, فحتى في العديد من ديار اإلسالم يركح على بناق المسااد 

  وينســــــــــى األهـــم.
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ـــل وســيلة  تناسالالب مالالع ظالالرو  العتالالر الحاضالالر, وأعتقالالد أن  أفضـــــ

فهالالذا أكبـــــــالالـر ســلو  المســلمين أنفسهـــم   اليالالوم هــــــالالـيللــدعوة 

ــــة والالدعوج لالدين هللا عالح واالل فالي كالل أصطالا  األر  وسيلة للدعايـ

 وليس في الماتمع الغربي فقط   .

 

  العمامة التي  غطي الرأا هي سنة عالن الرسالو  الكالريم صاللى هللا  -

عليه وسلم, أما الاالبية ف عتر  ب نها أكنالر المالبالس التالي أر الديها فالي 

لالالى أن رأيالالي أن حيالالا ي مسالالاعدجً علالالى الراحالالة واالنطالالال ,.. باإلضالالافة إ

ـــل المسالاللم   عليالاله أن   بــل ينبغــيبغيالالره مالالن النالالااال ينبغــي أن يتشبـــــ

ً يفخـــر  أن يظهالر بمظهالر المساللمين ويحـــــــــرص علـى  بكوناله مساللما

دون  شية وال حرل وال محاولــــــــة للتشبه بلباا اآل رين   )إاابالةً 

 .له عــن سؤاله عـــن سبب ا تياره الحي الذي ير ديه 

 
رفالع مسالتو  عملنــــــا علـى   السبب يراع إلى أننا)أي المساللمين    -

  .وأهملنــــــــــا رسالة اإلسالم!!!  معيشتنا

 
.. بدصائقه ولحظا اله كـــــــــل يومي   أردت أن أعيــــــش لإلسالم ..    -

 . (1)شيئا آ ر من هـذه الدنيـا   وال أريــــــــد.. وكفــى اإلسالم .. لي.. 

 

 

                                                 
 1- يكـــــاد القلم يقف عااـحاً عـــن التعليق على هــذه الكلمـــةتتت.
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كلمـــــــات عنــــل       
 

ــــرون  كالالالان المعابالالالون والمعابالالالات مالالالن الشالالالب ان والشالالالابات  -   ينتمـــ

سالالاعات تويلالالة لكالالي يحظالالوا منالاله بتوصيالالع أو بسالالمة, أو حالالدي  عالالابر ال 

 يستغر  النواني  .

 هـ(1410ربيع األول  – 73) مجلة النور العدد                            

 

سالم أو المطالر  العالالمي )) كالات سالتيفنس    صتالة   صتة يوسف إ  -

  ستحق أن  رو  لما فيها من عبر ومواعو .

ويعتبالر واحالدا مالن أكنالر المطالربين شالهرج  الرجل طبقـت شـهر ل اآلفـاق

بالعالم ب سره..  ذاع أغنيا ه في اميالع اإلذاعالات فالي الغالر  ..  و نتشالر 

فالالي حيا الاله كالالل نالالوادي عشالالا  فنالاله فالالي معظالالم العواصالالم العالميالالة ..  حقالالق 

 شالاليق الشالالهرج والمالالا  .. فاالال ج  وصالالف عالالن كالالل شالاليق وا بالالع تريقالالاً آ الالر

 مختلفا  ماما هو تريق الهداية .

  صالوا له إن الموسيقى حرام فتوصف عنها ..  صالوا له إن التد ين

 حرام فامتنع عنه .. 

  ..تلق شر  الخمر ومعاشرج النساق وا تار زواة مسلمة 

 ي الحيالاج وا تالار البساليط النظيالف ابتعد عن األضالواق  وزهالد فال

 من المالبس..

  حاربالاله اليهالالود بسالالبب إسالالالمه, فالالرد علالاليهم بتالال ليف الكتالالب عالالن

 اإلسالم   .

 هـ(5/9/1400 -4963)جريدة المدينة العدد                         
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  أن  اد نفسك يوما ما محاتا بكل األيادي الملتفالة حولالك .. وأن  االد  -

لحب ..  والسبعة أصفار من األورا  التفراق أن رصيدك  من كلمات ا

التي يسيل لها لعا  الفقراق والبسالطاق والمحالرومين .. فهالذا مهالم االدا .. 

أن  رمالالى بكالالل هالالذه األشالالياق وراق ظهالالرك, وال  لتفالالت إليهالالا مالالـرج ثـــــــم 

 أ ر  ..  وك نها حدث لم يكن يوما ما فهذا هو الشيق األهم ادا ..تتتت
 
 

 رغم صد  الروايات والحكايات التي  ــدقأنا حقيقة لم أصــ ..

صبت في أذني من الناا فكيف لالم  عالد الالدنيا  ..  لالك الحسالناق 

تتت      الهيفالالاق التالالالي  حالالر  القلالالالو  همالالا وصالالالدودا ..  مغريالالالة ؟  

وك نهالالا أواه عاالالوز شالالمطاق سالالقطت عالالن واههالالا  كالالل عالمالالات 

 الدال  والاما  .. 

 أن  شتري اآل ــرج بالدنيـا, أعمــــــم وما ولقد حدث ذلك تت              

 والخيا  .. بالحقيقة . والكنير بالقليل, والقمح بالحوان ..            
 

  ولقد ظهالر )كالات سالتيفنس   سالابقا ويوسالف إسالالم حاليالا .. فالي

الستينات .. مع من ظهر .. كفرصة للبيتلالح .. أو كليالف ريتشالارد 

نالالالين الالالالذين أصالالالابوا  .. أو كغيالالالرهم مالالالن اوصالالالة المطالالالربين والمغ

أغنيالالة   12شالالهرج ومالالاال ..     رصـالالـيده مالالن أغــالالـاني الحــالالـب )

مازا  يغنيها البريطانيون ويستمعون إليهالا بشالغف .. ورصاليده 

أيضا )مائة أغنية  ألفها لمطالربين معالروفين .. ورصاليده أيضالا 

.. بضعة ماليين مالن الانيهالات ال أكنالر وال أصالل .. ورصاليده .. 

فا  رصم المليون اسطوانة .. ثـالـم .. ال شال  ..  من  وزيع أغانيه
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اآلن .. غير رصيد واحد ..  هو اإلسالالم .. مالا أعظالم أن  كالون 

 مؤمنا ال  بغي غير اإلسالم دينا .
 

  أغضالالبته أنالالا فالالي اللحظالالات القليلالالة .. مالالن أو  الحالالوار .. حالالين

دعو ه بكات ستيفنس  .. وك نه .... بعيناله أراد أن يقالو  لالي أنالا 

ذكر الماضي . فكيف    ي لتعيد هذا الماضي .. الحائط لم أعد أ

 المهدوم ..  أمامي  .. إن الماضي كان لعنة .. وكفى . 
 

 

  اعتالالذرت وأنالالا أراه أمالالامي االسالالا علالالى األر  ..  ي كالالل صطعالالة

ابن , ولقيمات مالن الخبالح  ويالدعوني .., وفالي مكتالب عالادي .. 

لحالوار .. الالذي عليه سيماق البسالاتة .. واأللفالة ..     كالان هالذا ا

صطعه رنين التليفون مرات عديدج..  لم استمع  اللها للرال إال 

وهو يقو  .. إن شالاق هللا وبالذذن هللا .. سال فعل ذلالك .. حتالى وإن 

 لم يفهم الطر  اآل ر معنى كلمة إنشاق هللا .. وبذذن هللا   .
 

 هـ(22/7/1403 -420العدد  -)مراسل مجلة إقرأ في لندن            

 
أن ينمــروا إلــى هــذا   علالالى كالالل الدعالالـاج بـــــــالالـل علالالى كالالل المسالاللمين  -

ــم ــوذج المتمي  يوسالالف إسالالالم  فهالالذا الراالالل هاالالر المالالا  والشالالهرج النم

والناوميالالة, وفالالر إلالالى هللا مسالاللماً منيبــــالالـاً, ولكنالاله لالالم يكتالالف بالالذلك فقالالط 

مكرسالاً وصتاله واهالده بكــــل قـوة   اندفع للعمل من أال اإلسالالمبـــــــــل 

 نحذو حذوه  .فليتنـــــــــا وماله لخدمة هذا الدين, 
 

اء في  عليً  لل على صورة ليوسف إسالم نشرها        ) أحد القُرَّ

 وطلب التعلي  عليها ملح  الرسالة لجريدة المدينة(                      
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  . الجنوندراة   في فترج ناوميته وصل حب الاماهير الغربية له  -
 
 

 هـ(26/9/1410 -8682ن  حقي  عنل في جريدة عكاظ العدد )م     
   

في  صومعة يتعبالد  لـم يجلس  هكذا أسلم يوسف إسالم وبعد إسالمه   -

ً هللا  الذي  ليعمل لهذا الالدين فشالارك ولكــــن  خرج , ملك صلبـه حبــــــــــا

في الهيئالات والمؤسسالات اإلسالالمية الدعويالة والخيريالة, وأصالدر الكنيالر 

هذه  ولكـــــناألناشيد اإلسالمية ومأل الدنيا وشغل الناا مرج أ ر  من 

 المرج فـي اال ااه المعاكس  .    
 
 

 هـ(16/5/1422 -13984جريدة المدينة العدد  -) ملح  الرسالة    
  

  ومنذ إسالمه  غيرت حيا ه....وكان يمد إ وانه المسلمين بالمالا  فالي  -

تاعـــــــــالالالـة هللا و دمـــالالالـة ــــــــةً فـــي وكـــان شعلـــكالالالل أنحالالالاق العالالالالم, 

 اإلسالم والمسلمين بكــل إ الص صاد   .
 

 هـ(1422ربيع اآلخر  1450العدد -)مجلة البالغ                         
 

  انتفضالالت دوا لالالي مالالن األعمالالا , واهتالالحت أو الالار القلالالب, وا تلطالالت  -

سالالم المساللم مشاعر األسى مع األشالاان التالي أثارهالا فالي نفسالي يوسالف إ

والمغنالالالالي البريطالالالالاني سالالالالابقاً حينمالالالالا غنالالالالى ألفغانسالالالالتان...وحينما صالالالالد  

ب نشود ه الرصيقة )أفغانستان..ال إلاله إال هللا , كانالت كلما هالا عميقالة  خالرل 

بــــت بمعاني األ وج اإلسالالمية التالي ضالربت فالي دوا لهالا  من رو   شر 

  أمياالً بعيدجتت .
           

  ب زاوية"راصد" في أحد أعداد مجلة اإلصالح() كا                 
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نحــــن !! وهــــو !!!       
 

 

ـــر الكلمــات فــي هــذا الفصــل  ولكــن أدعـــو نفســي وكــل مســلم  ـُث ــن  َكث ل
ســـــير ل والتمامـــــل ودعو ـــــل وبذلـــــل    نتأمــــــــــــــلومســـــلمة لكـــــي 
ي أن ننطلــــــ  ذلك مع واقعنا .......واَلـلــَل اَلـلــَل ف ونقـــــــــــــــــارن

للصــالح  واإلصــالح والدعــــوة  وأن نبـــــــــدأ التنافــــــــــس فيمــا فيــل 
 الخير والفالح لنــــا وألمتنـــــــــا.

 

 فلنتأمــــــــل: 
  

   ـــا نحالالن وهالالو فالالي بالال وامر الالالدين وحاللالاله وحرامالاله,  مسكنـــــ

 وسننـــه ومستحبا ــه.

 

  ي  تالل إلالى حـالـد  الرك مالا التال التمسك قـــــــــوةنحن وهو في

يُـِشـتَـباَلالالـهُ ُحكمالالاله,)أبناق اإلسالالالالمتت فالالالي بالالالالد المسالالاللمينتتت  صالالالـد

أصبح الكنير منهم يترددون ويت  رون في االلتحام بعمل أمالور 

يوابها الشرع واوبا ال  ال  فيه, أو في  رك أمالور يحرمهالا 

 الشرع  حريما ال  ـال  عليه أيضا . 

 

  الالالذي  ـا لواجــــــــــــب الــدعوةبذلنــــا و ضحيتنــنحالالن وهالالو فالالي

غدا يقتالر فياله حتالى بعالض الالدعاج, فضالالً عالن أكنالر األمالة,... 
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الذين وك نهم نســـوا أهميـــــــالـة وواالو  هالذا الاانالب العظاليم 

فالي واصعنالا المعاصالر الالذي  خاصــــــــــــــةعلى كل فالرد مساللم 

بعالالدت فيالاله األمالالة عالالن  حقيقالالة الالالدين وصتالالرت فالالي كنيالالر مالالن 

فضعف حالها وذلت وأهينالت وذبـــالـح أبناؤهالاتتتت فالي أوامره, 

 مشــار  األر  ومغاربهــاتت.

 

  التالي  تضالح في درجة صدقنـــــــــا في محبــــة زنحن وهو ,

فالالالالي صـــــــــالالالالـوج  مسالالالالكه, وحرصـــــــالالالالـه وهمتـــــــالالالالـه فالالالالي 

اإلسالالالم مــا يخـــــــدم كــــــــالالـل مالالا يرضــالالـي هللا وكــــــــالالـل 

ـــاسالاللمين,....... والم العديالالد مالالن أبنـــــالالـاق المسالاللمينتت  بينمـــــ

اآلنتت يُـَرص  ـالالالالـُتون  األمالالالالة ويُلهونهـالالالالـاتتتت بــــالالالالـل وبالالالال مور 

محرمالالالةتتتتتت  قتـالالالـل األمالالالة و ذلهــالالالـا و ؤ الالالـر نتالالالرها )فالالالي 

الوصالالالالالالت الالالالالالالذي هالالالالالالي  اُلالالالالالـذبح و هالالالالالالان واأل طالالالالالالار محيطالالالالالالةٌ 

ـــــــــــــــو بهالالالالالالالالالالالالالالاتتتتت ........  ــــــــــــــة و لهـ ـــــــــــــــ  األم و رق

 .(1)..واألعداق ينتظرونهاتت ويوم القيامة  ُـســ  تتتـــم!!!!معه

 
  الكلمالات المعبالرج  كـــــــــــل مدلــــــــوالتنحن وهو في

 عنه. قيلــــــــــتأو التي  قالهــــــــــاالمؤثرج التي 

 

                                                 
للكا بة   "الراقصــــــون علـى جراحنـــــــــــا"حبذا االتالع على الكتا  القي  م الرائع  -1

  يمان السباعي.
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الخـا مـــــة       

 
ونحن نرى هـذا  َأَمـــــــا آن لناإخو نــا بني اإلسالم في كل مكان         

للتمسك الحـــ  القـوي بكـل أوامـر ديننـا   أن ننطلــــــ النموذج الفريد 
بكل قوة وعمم لنعمل ونبذل ونجتهد ونتفانى فـي واجـب وان ننطلـــــ  

 الدعوة واإلصالح.
 

ـــافهالالل سالالنكون منالالل يوسالالف إسالالالم          بالال وامر ديننالالا,  فــي  مسكنــــــ
شالالتبه ُحكمالالهتتت احتياتـــالالـاً لالالديننا ولحـالالـدود وااتنابنــــــالالـا حتالالى مالالا صالالـد يُ 

وحمـــــــــــــــــــالالـىتت ربنـــالالـاتتت,....... وهالالل سالالناعل الدعالالـوج إلالالى هللا 
ــا كمــا فعــلو دمالالة اإلسالالالم   ـــر همن ,............هـالالـذا هالالو أكبـــــــــــــــــ

 األمـــــــــل في أبناق أمة الخير, أمالة المتالطفى الحبيالب صاللى هللا علياله
ولكنهـــــــالالـا الغفلالالـة  الخيــــــــــــر فــيهم..وسالاللم, والالالذين ال نشـالالـك فالالي 

 ونسيـان الواابات, ومكـر و ضييـع المفسـدين وأعـداق الدين.
 

 (          

          

          
 {25-24األنفا :          (    
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 صور ليوسف إسالم بين الحيا ين                
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                 "في عقد قرانل              

 

 

 

 

 "مؤسسة العون اإلسالمي" 

 

 "في المدرسة التي أنشأها في لندن"       
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