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ابــراهیم النعمــة یمثــل البحــث محاولــة لتحلیــل الطروحــات االصــالحیة التــي انتهجهــا الشــیخ 

على امتداد سنین طویلة في دعوتـه الـى اهللا ومحاولتـه التركیـز علـى االصـالح االجتمـاعي ولفتـت 

االنظار الى مآالت الیه اوضاع المسلمین في ارجـاء المعمـورة الـى جانـب تحلیالتـه وفهمـه لطبیعـة 

المسـاجد والجوامـع النصوص القرآنیـة ومواقفـه مـن االجتهـاد وعمـل الـدعاة المسـلمین والخطبـاء فـي 

ومایجب ان تكون علیه حیاة المسلم والعالقات االنسانیة واالجتماعیة في المجتمع االسالمي.  
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Abstract:
The research is an attempt to analyze the reformatory opinions

adopted by AL sheik Ibrahim Anaama for long time in his call for Allah

and his attempt to concentrate on the social reformation and his opinions

also attracted attention to the conditions of Muslim peoples over all the

world. An account is also given to his analyses, his understanding of

Qu'ranic texts, his attitudes toward, Muslim callers and Orators in

Mosques, and finally his emphasis on how Muslim's life should be and on

how the social and human relationships in Islamic society should.



ون یونس الطائيذن

١٩٢

المقدمة:

شهدت الموصل على امتداد تاریخها الطویل وبخاصة في العصر الحدیث بروز عدد من 

علماء الدین ورجال الفكر الذین تصدوا لمهمات اصالحیة كبیرة بفعل تحسسهم بما حاق باألمة 

وسیادة الممارسات والمفاهیم التي تشد العربیة االسالمیة من محن وخطوب وتجذر التخلف 

المجتمع الى الوراء، نتیجة االبتعاد عن منهج اهللا القویم وما دعا الیه االسالم. فأنبرى هؤالء 

الدعاة المصلحون لالرشاد وممارسة مسؤلیاتهم تجاه اهللا ومجتمعهم وخدمة دینهم في الوعظ 

ثرت اراؤهم االصالحیة بفئات عدیدة من واالصالح والدعوة الى النهوض بأالمة من جدید وقد أ

- ١٨٥٣المجتمع الموصلي بل امتدت الى خارجه ایضًا ومن هؤالء الشیوخ: محمد الرضواني (

) وعبداهللا الحسو ١٩٦١- ١٨٨٩) وفائق الدبوني(١٩٥٠- ١٨٧٤) وعبد اهللا النعمــة (١٩٤٢

.)١(رهم) (رحمهم اهللا وطیب ثراهم) وغی١٩٨٦- ١٩٠٦) وبشیر الصقال (١٩٦٠- ١٨٩٠(

ومنذ منتصف السبعینات من القرن العشرین برز الشیخ ابراهیم النعمة بوصفه احد دعاة 

االصالح الدیني واالجتماعي لیس في الموصل والعراق فحسب بل تجاوزت دعواته الى العالم 

االسالمي في محاولة منه الى سمو االمة العربیة واالسالمیة وان تعز بدینها وتعزز بأخالقها 

تكون فریسة للطامعین او اسیرة بعض المفاهیم التي رانت في مجتمعات الجهل والتخلف. وال

فذاعت دعواته االصالحیة وصدحت في كل اركان العالم االسالمي من خالل اجتهاده ومواظبته 

على معالجة قضایا المسلمین بوسائل شتى كالخطب المنبریة والمقابالت الصحفیة والتلفازیة او 

والمؤلفات والرسائل االرشادیة، وقبیل الوقوف وتحلیل دعواته االصالحیة والنهضویة، المطبوعات

البد من التعرف على نشأته ومكوناته الفكریة.    

:الوالدة والنشأة
، وترعرع في كنف عائلة ١٩٤٣ولد ابراهیم نعمة اهللا النعمة في مدینة الموصل سنة 

دراسته االبتدائیة في المدرسة العراقیة والمتوسطة في متواضعة كانت تسكن محلة باب العراق،أتم

متوسطة المثنى واكمل دراسته االعدادیة في اعدادیة المستقبل، كما حصل على شهادة الصف 

) ١٩٨٦- ١٩٠٦الثاني عشر من المدرسة االحمدیة الوقفیة وكان مدیرها الشیخ بشیر الصقال (

، ونال ١٩٧٣من كلیة االمام االعظم سنة ، ثم حصل على شهادة البكلوریوس١٩٦٩وذلك سنة 

 ١٩٦٨تشرین االول  ١٥)في ١٩٧٩-١٨٨٦االجازة العلمیة على ید الشیخ رشید الخطیب (

 ١٩٧٣) سنة ٢٠٠١- ١٩٢٠واجازة علمیة اخرى على ید الشیخ محمد علي الیاس العدواني (
)٢(.

وهي جامع یعقوب شغل الشیخ ابراهیم النعمة وظائف االمامة والخطابة في جوامع عدة 

اغا ثم جامع الخلفاء وجامع العاقولیة في بغداد، وجامع خزام وجامع النبي یونس وجامع المخیول 
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وجامع الحاج ذیاب العراقي في الموصل، وترأس جمعیة الشبان المسلمین* وجمعیة رابطة علماء 

، وسافر الى واشترك في عدد من المؤتمرات والندوات العلمیة الدینیة ١٩٩٥العراق** سنة 

وبقي فیها ستة اشهر موفدًا من قبل الحكومة العراقیة من  ١٩٧٧امبراطوریة افریقیا الوسطى سنة 

اجل الدعوة الى االسالم وهناك ألف كتابه (االسالم في افریقیا) وطبع في القاهرة ثم في 

من الحجم . وفي اطار تعزیز طروحاته االصالحیة ألف مایزید على االربعین مطبوعاً )٣(العراق

المتوسط والصغیر تتناول امور العقیدة االسالمیة والفكر واالرشاد الدیني واالجتماعي. 

:طروحاتھ في العقیدة االسالمیة
ینطلق الشیخ النعمة في دعواته االصالحیة من االیمان بالقرآن الكریم الذي یقضي 

التسلیم لمتشابهه والوقوف عند بتحلیل حالله وتحریم حرامه واالعتبار بما ورد فیه من قصص و 

. والعقیدة االسالمیة لدیه "هي االساس الذي تبنى )٤(حدوده وتحكیمه في كل قضیة من قضایانا

علیه صحة االعمال وقبولها، وان اصالح كل أمة ورقیها یتوقف على سالمة عقیدتها" ولذلك 

و اصالح العقیدة فكان كل یرى النعمة بأن رساالت االنبیاء (علیهم السالم) اول مانادت به ه

رسول یدعو قومه استنادًا الى ماجاء في القرآن الكریم "اعبدوا اهللا مالكم من اله غیره"(هود، االیة 

. وعند النعمة فأن علم العقائد "اصل االسالم كله ومنزلته كمنزلة الروح من الجسد وهو )٥( )٥٠

وعاته تدور حول اهم مایتعلق افضل العلوم واشرفها، بل هو روح االسالم وجوهره وموض

باالنسان" ویشیر النعمة الى ان الجهل بهذا العلم یؤدي الى العمى مستندًا الى االیة الكریمة 

"افمن یعلم انما ُأنزل الیك من ربك الحق كمن هو اعمى انما یتذكر اولوا االلباب"(االعراف، 

المیة من آیات القرآن القطعیة )، كما ویرى في الجدل المحتدم حول هل تؤخذ العقیدة االس٦٥

الثبوت والداللة فقط ام تؤخذ ایضًا من االحادیث الصحیحة، عن النبي صلى اهللا علیه وسلم " ان 

هذا الموضوع كثرت الكتابة فیه، فمنهم من ذهب الى ان العقیدة االسالمیة التؤخذ اال من آیات 

العقیدة تؤخذ ایضًا من االحادیث القرآن القطعیة الثبوت والداللة، ومنهم من ذهب الى ان 

الصحیحة، وقد استدل كل من الطرفین بأدلة والشك ان صاحب كل رأي من الرأیین كانت غایته 

. أي ان النعمة لم ینحز الى أي من الفریقین بل عّد اراء كل منهما خدمة لالمة )٦(خدمة العقیدة"

االسالمیة والعقیدة بما قدموه من ادلة وبراهین.

الشیخ النعمة كثیرًا ماحاق بالمسلمین من حیاة الهوان بسبب االبتعاد عن منهج  وقد آلم

اهللا اذ تغیرت اخالقهم وتبدلت طباعهم وتشتتوا فرقًا وضعفت قوتهم وازدادوا عزلة بفعل الواقع 

المؤلم الذي یعیشونه، فیرى النعمة وصفًا لذلك الواقع من خالل االیة الكریمة "ومن اعرض عن 

) وبذلك الیستسلم الى الفكرة ١٢٤له معیشة ضنكًا ونحشره یوم القیامة اعمى"(طه،االیة ذكري فأن

القائلة بأن المسلمین قد اعرضوا كلیًا عن منهج اهللا فعنده "ان االمة االسالمیة ولو انها اعرضت 
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بعض االعراض عن منهج ربها ودستور حیاتها، النستطیع ان نقارنها بما وصلت الیه االمم 

یة من تدهور خلقي وفساد عریض، فإن بقایا االیمان في قلوب امتنا التزال قائمة وهي التي الغرب

.)٧(حافظت على شيء من الخلق الكریم واالدب القویم"

وتأسیسًا على مااورده الشیخ النعمة من اراء فهو یرى بأن االیمان معرض للزیادة 

ثر ایمانًا من غیرهم، بل نجد االنسان نفسه والنقصان "فالناس الذین یكثرون من طاعة اهللا هم اك

یزید ایمانه في بعض االوقات وینقص في اوقات اخرى، فحین یكثر من طاعة اهللا والعمل بأوامره 

. وعلیه )٨(واالنتهاء عن نواهیه یكون اكثر ایمانًا من الوقت الذي الیعمل في الطاعات اال قلیًال"

ل القبلة أقر الشهادتین وعمل بمقتضاها اذا اقترف ذنبًا كما یرى النعمة الیجوز تكفیر احد من اه

ُعلم تحریمه من الدین بالضرورة، فعند النعمة ان "الیكون اخراج المسلم من االسالم اال بدلیل 

قاطع الیحتمل التأویل وهو الكفر بأصل االیمان" ویستند النعمة في حكمه هذا الى انه لم یجد في 

صلى اهللا علیه وسلم قد حكم على احد من الصحابة بالكفر لوقوعه االحادیث النبویة ان الرسول

. وجال الشیخ النعمة بناظریه في حنایا المجتمع، )٩(بكبیرة من الكبائر كالقتل والزنا وشرب الخمور

فوجد ان المجتمع االسالمي منشغل وبأهتمام في موضوع (الكرامات) لدى الشیوخ واالولیاء، 

توصیف لمعنى الكرامات لكي التنزلق االمة االسالمیة نحو افكار قد فأنبرى النعمة الى وضع 

تشدها الى الوراء، وبهذا الشأن یقول" الكرامة امر قد یكون خارقًا للعادة، لكنه غیر مقرون 

بالتحدي، یظهره اهللا على ایدي قسم من عباده الصالحین تقویة الیمانهم او ألقامة الحجة على 

الجائزة عقًال والواقعة فعًال، لكن وقوعها الیدل على ان اصحابها هم خصومهم، وهي من االمور 

افضل من غیرهم"، ویمضي النعمة في تبسیطه بالقول "كما ان االولیاء الذین لم یظهر على 

ایدیهم كرامة الیدل على نقصهم، وقد یكون كتاب اهللا وسنة رسوله كرامة من اعظم 

.)١٠(الكرامات"

ات تتصل بأصل العقیدة االسالمیة ومنها القضاء والقدر، وفي اطار تناوله موضوع

سعى الى تبسیط مفهومها لجمهور المسلمین باالستعانة بما اورده الشیخ علي الطنطاوي (احد 

مفكري االسالم وادبائه المعروفین) فیذكر" ان العمارات التي تشید یقوم بتصمیمها مهندس وینفذها 

صمیم العمارة بینما ماتحتاجه من مواد انشائیة وابواب ونوافذ مقاول، فالمهندس هو الذي یقوم بت

فالمقاول ینفذ ماصممه المهندس، ومامثل المهندس، وهللا المثل االعلى، اال كمثل القدر، ومامثل 

المقاول اال كمثل القضـاء ! " ویضیف النعمة على اقتباس الشیخ الطنطاوي قوله "اذا كان 

في التصمیم فأن اهللا تعالى من رحمته بعباده ان جعل قسمًا المهندس من حقه ان یبدل ویغیر

من االعمال الصالحة التي یتقرب بها العبد الى اهللا سببًا في رفع ماكان مقدرًا، ومن هنا تبین 

. ان هذا التبسیط الذي استعان به النعمة سیقود الى االجابة على )١١(اهمیة الدعاء وفائدته"

و هل ان االنسان مجبر وهل له حریة االرادة ؟فیجیب "هناك امور التساؤل المطروق دومًا، وه
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الخیار لالنسان له بها مثل طول االنسان وقصره وجماله او قبحه والزمان الذي ولد فیه، فأن هذا 

وامثاله الید لالنسان فیه، واهللا تعالى وحده هو الذي یوجه الحیاة.. فعلى االنسان في هذه الحالة 

. ویناقش النعمة في هذا السیاق مسألة هامة )١٢(ن اهللا تعالى قد قدره منذ االزل"ان یؤمن بالقدر أل

طالما تداولها عوام الناس واستشرت في اركان المجتمع االسالمي عمومًا وتتصل بأس العقیدة 

االسالمیة، اذ اطلق علیها (شبهة ساقطة) حیث "یقول بعض الجهلة ان ماكتبه اهللا في اللوح، هو 

تارك الصالة تاركًا للصالة وجعل المصلي مصلیًا !" فیتصدى النعمة لهذا التأویل الذي جعل

بقوله"هذا وهم ألن المصلي یقوم الى الصالة باختیاره دون اجبار، وتارك الصالة یتركها دون 

اكراه او اجبار"ویمضي النعمة موضحًا "اما اذا سألت: كیف الیكون ماقد كتب في اللوح مجبرًا 

لى العمل مع انه قد كتب منذ االزل؟ فنقول ان االمر سهل یوضحه هذا المثل: االترى لالنسان ع

ان االستاذ الذكي الخبیر باحوال طالبه الذي یضع اسئلة االمتحان، لو انه كتب في ورقة اسماء 

من هو متأكد من انهم سیرسبون في االمتحان وّبین اسماء من هو متأكد من نجاحهم.. فأن 

. اما عن حریة االرادة )١٣(اذ في الورقة امر یتعلق بعلمه وخبرته السابقة بأحوالهم"ماكتبه االست

فیرى النعمة ان اهللا خلق االنسان مزودًا بملكات وقوى یمكن ان یوجهها "االنسان نحو الخیر كما 

یمكن ان یوجهها نحو الشر، ویستطیع االنسان بما وهبه اهللا من عقل ان یمیز الخیر والشر 

.)١٤(ع بأرادته ان یُقدم على اعمال الخیر او اعمال الشر"ویستطی

:منھاجھ في الدعوة الى هللا
أوفد النعمة من قبل الحكومة العراقیة الى امبراطوریة افریقیا الوسطى  ١٩٧٧في سنة 

بمهام دینیة تقتضي قیامه بالدعوة الى اهللا والدین االسالمي وایضاح اسس العقیدة الصحیحة في 

انت فیها واستشرت اسالیب البدع والجهل وقد حقق نجاحات في مهمته تلك، حیث استرشد بیئة ر 

بجهود الصحابة الكرام في منهاجه للدعوة فهو موقن "ان الصحابة االوائل نجحوا في الدعوة الى 

االسالم نجاحًا النظیر له بسبب معرفتهم بمنهاج الدعوة الى اهللا كیف یكون وألقتدائهم باسلوب 

آن الكریم ومتأسین بخطى الرسول الكریم وابتعادهم عن الوان الفظاظة واتباعهم التیسیر ال القر 

التعسیر في حدود ما اذن به الشرع ومبتعدین عن الجدل العقیم في القضایا الخالفیة ویخاطبون 

ة وعلیه فأن النعمة یسدي ارشاداته ویوضح منهاجه في كیفیة الدعو .)١٥(الناس على قدر عقولهم"

الى اهللا مشیرًا الى ان على الداعیة، ان تكون دعوته بین الناس قائمة على اساس العقیدة 

ان درجة تعلق الناس بالداعیة تتوقف اوًال وقبل كل شيء على –ویوضح النعمة –االسالمیة  

على ضرورة ان یكون الداعیة خالص النیة –ویشدد النعمة –درجة تعلق الداعیة نفسه بدعوته

وان یكون ناصحًا وامینًا ویستخدم الوسائل المتاحة في نشره الدعوة االسالمیة كالرسائل  هللا

الصغیرة والنشرات المركزة، وعلیه استغالل المجالس والمنتدیات لبسط دعواه حول االسالم 
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واوضاع المسلمین وان یحسن المجامالت االعتیادیة لما لها من أثر في النفوس فالسالم الحار 

ویرى –فحة عند اللقاء بوجه طلق والمشاركة في الفرح والحزن یزید من الفة القلوب والمصا

ان على الداعیة عند تعرضه لمسألة ما مع من یدعوه ان یتجنب اثارة احساسه –النعمة ایضاً 

بأن یقف منه موقف االستاذ من التلمیذ "وعلیك ان تقبل منه بتعقل كما ترید ان یقبل منك"، 

في ایضاح منهج الداعیة فیشیر الى ان على الداعیة ان الیكثر في صیغة االمر ویسهب النعمة

وكلمات الوجوب في حدیثه مع من یدعو ألن ذلك اسلوب منفر ثقیل على نفس من یدعو وعلى 

الداعیة ان الیكون مزدوج الشخصیة وان الیكثر من المزاح وان الیكون منطویًا في المحیط الذي 

د النعمة على اهمیة استخدام كل الوسائل المتاحة الیصال الدعوة، وبخاصة . ویشد)١٦(یعیش فیه

وسائل االعالم كالصحف الیومیة والمجالت واالذاعة والتلفزیون، اما عن كیفیة توظیف هذه 

الوسائل فیوضح النعمة ذلك بقوله "وینبغي على من یقوم باستخدام هذه الوسائل ان یدرس رغبات 

سالیب التي تؤثر فیهم وتنقذهم من حیاة التیه والضالل الى حیاة االسالم الناس فیتوصل الى اال

.)١٧(الذي به البسواه یجد االنسان سعادته وهناءه"

ویتصدى النعمة في اطار دعوته الى االلتزام بالعقیدة الصحیحة لموضوعات غایة في 

ل (الخالفات الفقهیة) والجدل االهمیة طالت المجتمع االسالمي في ارجائه المختلفة وتتركز حو 

العقیم فیما یتعلق باالصول والفروع الذي یؤدي الى احتدام االراء والتخاصم ویشیر في ذلك 

(ونحن حین ننظر في احكام االسالم نرى انها، اما ان تكون اصلیة او فرعیة، اما االحكام 

ختالف الفقهي الیعد منكرًا االصلیة فمتفق علیها، واما االحكام الفرعیة فمختلف فیها، وهذا اال

یجب محاربته ذلك ان كل واحد من الفقهاء المتبوعین بذل جهده في استنباط االحكام من كتاب 

–ویسترشد النعمة –اهللا وسنة رسوله محمد صلى اهللا علیه وسلم لیصل الى الحكم الصحیح 

ذي انكرعلى من یختلف مع اخیه بأقوال االئمة والفقهاء وجهابذة العلماء ومنهم االمام ابن تیمیة ال

فیوالي من وافقه ویعادي من خالفه بقوله، ویسأل النعمة "این هذا الفهم الدقیق من االخوة الذین 

یفاصلون اخوة لهم في اهللا لمجرد اختالفهم معهم في بعض القضایا الفقهیة المختلف فیها، 

ت الصالة واسبال الثوب وتحریك كاالذانین یوم الجمعة والقنوت في الصالة واالختالف في هیئا

االصبع وغیرها"، ویؤكد النعمة بهذا الشأن "ان االختالف الفقهي امر اعتیادي وقع بین الصحابة 

.)١٨(بعضهم مع البعض االخر، والتابعین وتابعیهم والیزال االختالف قائمًا الى یوم الناس"

نكر على بعض االنظمة العربیة ومادمنا بصدد الحدیث عن الدعوة الى اهللا، فأن النعمة یست

محاربة ومالحقة بعض الدعاة الى اهللا ویطلق علیها (الحرب المجنونة) ویقول "حتى ان االنسان 

لیحسب ان هذه النظم لیس لها من شغل ولیس لها من هم سوى التصدي لمن یدعو الى عودة 

.)١٩(یم"هذه االمة الى اصالتها والى منبع عزها ومناط كرامتها، االسالم العظ
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:راؤه حول المرأة آ
مایزال المجتمع االسالمي والعربي ینظر الى المرأة نظرة قاصرة وینزلها غیر منزلتها، 

وهي نظرة قدیمة ورثها المجتمع العربي قدیمًا وبخاصة خالل فترة السیطرة العثمانیة على البالد 

ذ فرصتها في التعلیم واداء دورها العربیة، وتكاد تكون حقوق المرأة االجتماعیة مهضومة ولم تأخ

. ولذلك فقد اوضح النعمة ان الشریعة االسالمیة قد عنیت )٢٠(في الحیاة االجتماعیة والمهنیة

بالمرأة عنایة فائقة: فأعطتها من الحقوق مالم یعطها أي نظام كان من انظمة العالم حتى یوم 

دًا في ملبسها وزینتها، فأن ذلك لم یكن الناس هذا ! واذا كان هذا الدین قد فرض على المرأة قیو 

اال سدًا لذریعة الفساد الذي یتطایر شرره نتیجة التبرج بالزینة اوًال، والنه اراد للمرأة ان تتبوأ 

.)٢١(المكانة العالیة، واال تسقط في دركات من المهانة واالبتذال بعد ذلك

قدیمة مضى على ظهورها ان الحدیث عن حقوق المرأة وكیفیة تناول حقوقها هي قضیة 

وتفاعلها قرن من الزمان، حیث بدأت االفكار الداعیة الى تحرر المرأة ومنها وجوب ان تكون 

سافرة (سفور) منذ اوائل القرن العشرین. وقد انقسم المجتمع العربي واالسالمي بین مؤید 

والتجمعات ومعارض للفكرة وقد عبر الكتاب عن مواقفهم تلك من خالل المقاالت الصحفیة 

. وقد اولى النعمة هذا االمر اهمیة متزایدة، ودعا الى )٢٢(االجتماعیة واالدبیة والفكریة وغیرها

ضرورة ارتداء الحجاب من قبل المرأة ومنذ الطفولة وبرعایة ولي االمر، ومن خالل خطوات عدة 

له وعلى محبة الوالدین اهمها: تلقین االطفال ذكورًا واناثًا ومنذ الرابعة من العمر حب اهللا ورسو 

وطاعتهما والى توجیه الطفلة ستر جسدها كله امام محارمها وكذلك تعوید الطفلة منذ الخامسة 

من عمرها على تغطیة شعرها كلما خرجت من البیت والسعي الى ترغیب الفتاة في الحجاب 

مرها على حفظ الكامل منذ السادسة من عمرها، والى اهمیة تلقین البنت منذ سن السابعة من ع

. ویحدد النعمة مكامن الخطر من انحدار المرأة في )٢٣(آیات واحادیث الحجاب وتبیان فوائده

االمة وانزالقها، حیث انحرف المجتمع المعاصر بالمرأة انحرافًا مخیفًا ومتخذًا من زیها سالحًا 

او شبه عاریة وهذا خطیرًا وذلك عن طریق "نشر االزیاء الفاضحة التي تظهر فیها المرأة عاریة 

اللون من االزیاء، ینحرف بالغریزة ویدمر القیم ویؤدي الى كوارث كثیرة، فقد ادى الى كثرة الجرائم 

وشیوع فاحشة الزنا وضعف الروابط االسریة بل تحطیمها وانعدام الثقة بین افرادها وانتشار 

لمرأة في المجتمع، فقد انبرى . ونتیجة لتلك المخاطر المحدقة بدور ا)٢٤(الطالق ألتفه االسباب"

النعمة بتوجیه نداء للمرأة المسلمة یحثها على ضرورة التمسك بأهداب االسالم وتعالیمه فیقول 

"ایتها االخت المسلمة هل تستجیبین هللا ورسوله، وقد دعاك لما فیه خیرك في الدنیا وسعادتك في 

قائًال "لقد اراد لك االسالم ان تكوني االخرة، او تستجیبین لدعاة الموضة" ویمضي النعمة بدعوته

ملكة محجبة فكیف ترضین ان تكوني سوقًا مبتذلة؟!.. لقد اراد لك االسالم ان تكوني مثال 

. ولم یكتف بهذه )٢٥(الكمال بعیدة المنال، فكیف ترضین ان تكوني ملتقى عیون الفساق والفجار"
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یة تعلیم المرأة وتثقیفها عن طریق فتح الدعوات والصرخات المؤمنة بل دعا بشكل واضح الى اهم

دورات صیفیة في المساجد لتوجیههن وتعلیمهن على ان تقوم بالتدریس فیها مدرسات من ذوي 

على دور  –ویؤكد النعمة ایضًا -االختصاص ممن عرفن بالعلم والتقى والحیاء والعفاف، 

واالمهات الى الطریقة المثلى خطباء الجوامع بتنظیم خطب هادفة بین حین وآخر وتوجیه االباء 

. وشدد النعمة على اهمیة احترام حقوق المرأة المهنیة بأن یكون عملها )٢٦(في تربیة البنات

منسجمًا مع طبیعتها وقدراتها كالتعلیم والتمریض والوالدة والخیاطة "وان التكلف بعمل الطاقة لها 

درتها عن قدرته بصورة عامة، وهذا به لكون طبیعة المرأة تختلف عن طبیعة الرجل وتتباین ق

.)٢٧(االختالف في الطبیعة والقدرة یحتم ان تختلف المرأة عن الرجل في التخصص بالعمل"

:المجتمعات الغربیة واالنحطاط
مما الشك فیه ان طبیعة المجتمع الغربي مختلفة عن معطیات المجتمع العربي 

لي یؤمن باقتصاد السوق ومكتظ بالسكان االسالمي من حیث ان االول مجتمع صناعي رأس ما

مع طغیان الفردیة وارتباطها بفلسفة الحریة. وهذه العوامل التتماثل مع المجتمع العربي االسالمي 

والشرقي البسیط في ثقافته وتوجهاته العقائدیة واالنسانیة. ویلحظ من كتابات النعمة انه غیر 

تویات كافة، وبخاصة في البالد العربیة، منعزل عما یدور من حولنا من تطورات على المس

فیلتفت الى تحلیل طبیعة الحیاة في المجتمعات الغربیة، ویحاول تشخیص عوامل االنحطاط فیها 

منطلقًا من ان المجتمعات تؤثر بعضها بالبعض االخر، وان المجتمع العربي واالسالمي ذا صلة 

ان المجتمعات الغربیة قد اعرضت عن هدى –بالمجتمعات الغربیة بنواحي شتى ویرى النعمة 

اهللا فعاشت في ضیق وضنك من العیش، اذ ظنت تلك المجتمعات ان سعادتها في رخاء العیش 

والغنى وقد تیسر ذلك لها، غیر انها التزال تئن وتشكو من ضیق الحیاة وتعاستها ویستشهد 

طبیعة الحیاة في السوید وامریكا ببعض تلك المجتمعات عند ابتعادهم عن ذكر اهللا فعن –النعمة 

یوضح "ان الناس لما اعرضوا عن ذكر اهللا صاروا یعیشون حیاة قلقة مضطربة فازدادت فیهم 

% من الشعب السویدي مصابًا ٢٥االمراض العصبیة والنفسیة زیادة مذهلة حتى صار 

لم یستطع غناها باالمراض العصبیة والنفسیة، وهذه امریكا التي تّغنى الناس بتقدمها المادي،

ویتساءل النعمة –الواسع وحیاتها المترفة ان یحول دون حیاة القلق والضیاع والتعاسة والشقاء" 

دوالرًا من المخدرات  ٥٠) الف بغیة تستهلك الواحدة منهن ٢٥"كیف ال وفیها بنیویورك فقط (

ظ هنا مستوى االنحدار . ویالح)٢٨(یومیًا وكیف ال وفي امریكا یولد ملیون ولد سفاح في كل سنة"

واالنحطاط الذي وصلت الیه المجتمعات الغربیة وامریكا من خالل االرقام التي اوردها النعمة 

للتدلیل عن طبیعة ذلك االنحدار. ویستعین النعمة باراء احد المتخصصین في العلوم النفسیة في 

 ٢٢"ان شخصًا من كل معرض تحلیله لطبیعة االمراض التي تعصف بالمجتمع االمریكي ذاكرًا 
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شخصًا من سكان نیویورك یجب ادخاله احد مستشفیات االمراض العقلیة بین حین وآخر.. وفي 

امریكا في كل عام یدخل مصحات االمراض العقلیة ومایماثلها من المؤسسات حوالي ستة 

مریكا من وثمانین الف حالة جدیدة" ویزید النعمة في تبیان ماحل بالمجتمعات الغربیة وخصوصًا ا

امراض فیقول "لقد سلط اهللا علیها مرض االیدز .. وتشیر التكهنات الى ان عدد المصابین في 

. ویذكر باالحصائیات ماحل بالغرب فیشیر )٢٩(هو اربعة مالیین مصاب" ١٩٩٤امریكا لسنة 

الى ان، وسائل االعالم في الغرب في كثیر من االحیان تنشر الجریمة والرذیلة، وقد اشارت 

% من االفالم الرائجة في اوربا تدور حول الجنس والجریمة وتمجد  ٨٥احدى االحصائیات ان 

.)٣٠(العنف

:الغزو الفكري للعالم االسالمي 
تعرضت االمة العربیة واالسالمیة بشكل عام منذ فترة تزید على القرن من الزمان الى 

حقبة تیارات تنادي بأخذ اسباب غزو االفكار الغربیة ومحاولة اشاعتها، وبرزت منذ تلك ال

الحضارة الغربیة، وآخرین رفضوا ماجاء من المجتمعات الغربیة، معللین بأن، مایأتي من تلك 

المجتمعات یندرج بأطار البدع وكل بدعة ضاللة وكل ضاللة في النار، وعّد ذلك بمثابة غزٍو 

فأنبرى علماء الدین والكتاب فكري، وسرى هذا االعتقاد في البالد العربیة ومنها في الموصل، 

والمفكرین بالتصدي لتلك المحاوالت من منطلق الحفاظ على الموروث العربي واالسالمي والفكري 

. ویشیر النعمة بهذا الصدد الى ان قضیة الغزو الفكري قد غدت )٣١(لالمة العربیة واالسالمیة

في قلوب وعقول كثیر من المثقفین الیوم من اشد القضایا خطرًا، وتبدو ظواهر هذا الغزو المدمر 

في هذا العصر بینة ویقول "نستطیع ان نقرر ان من اهداف الغزو الفكري مسخ شخصیة االمة 

المسلمة وقبر منابع االصالة واالبتكار واالبداع فیها وتحریف مقومات امتنا الحضاریة واثارة 

المسلم بالتخلف وعدم قدرته العجز في نفوس المسلمین وبهذا یتوقف النمو الحضاري، اذ یشعر

. ویرى النعمة ان من تلك االفكار التي شاعت وراجت في )٣٢(على مسایرة حضارات العالم"

المجتمع االسالمي، هي العلمانیة التي یصفها بالقول هي "الالدینیة في اللغات االوربیة، وقد 

، بعد سیطرة المستعمرین انتقلت هذه الكلمة من المجتمعات الغربیة الى المجتمعات االسالمیة

على دیار المسلمین.. وكان المستعمرون یبذلون جهودًا جهیدة في احالل االنظمة الوضعیة 

االرضیة مكان القوانین االسالمیة فجاءت قضیة الفصل بین الدین والدولة لتكون خطوة اولى 

نه وقیمه واخالقه للوصول الى الهدف الحقیقي من وراء هذه الدعوة وهو ان یتخلى المسلم عن دی

ونبه النعمة الى ان وسائل .)٣٣(وفكره وتراثه وان یجعل المقاییس الغربیة مقاییس له في كل شيء"

نشر تلك االفكار وبثها بین المجتمعات العربیة واالسالمیة متعددة ومنها الوسائل الفنیة، حیث 

وعبر عن ذلك بقوله تقود تلك الحمالت (الصهیونیة)*** التي تستهدف باالساس االخالق، 
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"یواجه العالم االسالمي الیوم حربًا حاقدة طاحنة خطط لها ومهدت سبیلها الصهیونیة.. هذه 

الحرب التتسم بالعنف.. بل هي حرب استنزاف لطاقاتنا .. ومحاربة اخالقنا االسالمیة بوسائل 

ایضًا بترویج االزیاء ماكرة، خادعة، منها تشجیع االفالم السینمائیة الداعرة، وقامت الصهیونیة 

ووسائل الزینة وادوات التجمیل.. ومن وسائلهم الخبیثة في حربنا تشجیع االغاني الماجنة الخلیعة 

.. وتشجیع التمثیلیات والمسرحیات التي تهجر الخلق االسالمي هجرًا غیر جمیل.. فضًال عن 

بي لوسائل االعالم في الوقت الذي .ویلحظ هنا ان النعمة انتقد االتجاه السل)٣٤(االذاعة والتلفزیون"

السمین الغنى للمرء عن متابعة تلك الوسائل والمتلقي الحصیف یمكن ان یشخص ماهو الغث او 

فیه.وینتخب مافیه فائدة له ولدینه واخالقه وقیمه ألننا في عالم الغنى عن مسایرة التطور 

ربیة واالسالمیة وبین وربط النعمة بین (الصحوة االسالمیة) التي تشهدها االمة الع

مخططات قادة الغرب ألخماد تلك الصحوة بوسائل شتى فقال "من نعمة اهللا على هذه االمة، ان 

نجد الصحوة االسالمیة قد عمت بقاع العالم العربي واالسالمي.. هذه الظاهرة لفتت انظار كثیر 

اد الصحوة االسالمیة.. من ساسة الغرب فقاموا بأعداد دراسات كثیرة وعقد مؤتمرات.. بغیة اخم

وازداد نشاط الساسة الغرب منذ السبعینات برصد الحركات االسالمیة واخذوا ینعتوها بالسلفیة ثم 

وربما یجب االشارة الى ان بعض النظم العربیة .)٣٥(االصولیة والمتطرفین واخیرًا باالرهابیین"

لح تلك االنظمة  واوضح النعمة االسالمیة قد وقفت سدًا منیعًا ضدها ایضًا لتعارضها مع مصا

ان مخططات الغرب تجاه العالم العربي واالسالمي ترمي ایضًا الى محاولة الخروج من مأزقها 

المتمثل بالتدهور االخالقي وعبر عن ذلك بقوله "ربما كان من اسباب اهتمام العالم الغربي 

غربیین الخناق وجعلهم یئنون بأفساد العالم االسالمي ماكان ویكون من تدهور خلقي ضیق على ال

. ونبه النعمة الى مخاطر الدور الكبیر )٣٦(من وهن وضعف وانتشـار المراض خبیثة مستعصیة "

الذي تلعبه (اسرائیل) بالمشاركة في المخططات الغربیة ألضعاف االسالم او تحییده في 

ها القریبة والبعیدة مع المواجهة معها مشیرًا الى ان اسرائیل تعمل جاهدة على ان التكون معركت

االسالم ویقول "انها ترید تجریدنا من دیننا النها تعلم علم الیقین، انها القبل لها بجنود یبیعون هللا 

انفسهم ویرخصون في مرضاته ارواحهم" ویستعین النعمة بما كتبته احدى الجرائد االسرائیلیة وهي 

بجهودنا وجهود اصدقائنا –أي اسرائیل –جریدة (یدیعوت احرنوت) التي اشارت الى "اننا نجحنا

في ابعاد االسالم عن معركتنا مع العرب ویجب ان یبقى االسالم بعیدًا عن المعركة، ولهذا 

فیجب علینا ان ال نغفل لحظة عن تنفیذ خطتنا في منع یقظة الروح االسالمیة بأي شكل وبأي 

نف في اخماد أیة بادرًة لیقظة الروح اسلوب ولو اقتضى ذلك االستعانة بأصدقائنا الستعمال الع

. وهذا النص الذي استعان به النعمة یتوافق تمامًا مع توجهات السیاسة )٣٧(االسالمیة " 

الصهیونیة ونظیراتها في الغرب في محاولة السعي ألضعاف الصحوة االسالمیة.

:مواقفھ ازاء القضایا االجتماعیة والثقافیة
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جملة قضایا اجتماعیة تتعلق ببعض المفاهیم السائدة بین عبر النعمة عن مواقفه حیال 

الناس، منها ماهي بحاجة الى ایضاح او تفسیرا وتوكید ومنها ماهو بحاجة الى التحذیر والتنبیه، 

وفي هذا السیاق تحدث عن اهمیة المسجد في حیاة المسلمین وتأثیره في الحیاة االجتماعیة، 

كما –جتمع فیه المسلمون خالل اوقات الصالة، والمسجد حیث اعتبر المسجد بمثابة برلمان ی

.)٣٨(مهم في وقایة المجتمع من الجریمة والقتل والسرقة والزنا وأكل اموال الناس بالباطل–یراه 

كما علق اهمیة كبرى على خطبة الجمعة لما لها من تأثیر على عموم المسلمین والمصلین ألن 

ان الخطیب یستطیع ان یحسن االفادة منها فیبني بها–یرى و  –هذه المناسبة تتكرر كل اسبوع 

ویثبت بها االیمان ثم یوجه الناس توجیهًا هادفًا یؤتى ثمرته المرجوة بأذن النفوس وینور العقول 

! كما ان لخطبة الجمعة لدیه شروط اهمها : وحدة الموضوع وطریقة عرضها وتسلسلها وقوة        اهللا 

هان وعلى الخطیب ان یشخص الداء تشخیصًا دقیقًا وان یكون مبتكرًا ومجددًا الحجة ووضوح البر 

.)٣٩(الى جانب الواقعیة فیها وتنوعها واالبتعاد عن القضایا الخالفیة وعدم التكرار وتحدید وقتها

كما ابدى النعمة استیاءه واستنكاره من بعض الممارسات االجتماعیة القدیمة والمستمرة 

ان لها اثارًا سلبیة شتى وقال "لقد ثبت بالدلیل القاطع ان من –ورأى  - رة الخمورالمتمثلة بمعاق

یعاقر الخمرة یصاب باضرار بالغة في عقله واخالقه وجسده وماله، وربما النجد عمًال من 

االعمال ینتج عنه من الضرر الكبیر ماینتج عن شرب الخمر، فهناك یقع النزاع والخصام.. 

. أما عن )٤٠(ف االسرار والخسة والمهانة في اعین الناس وذهاب المال وفناءه"وٕاماتة الحیاء وكش

ظاهرة استشراء التعامل الربوي فهي ظاهرة وجدت في مرحلة سابقة لإلسالم واستمرت في كل 

المجتمعات وما تزال بقایاها منتشرة حتى االن ولذلك فالنعمة یثیر التساؤل اآلتي : هل یمكن ان 

هرا" من الربا ؟ وبغیة االجابة على تساؤل كهذا یقترح األخذ بالنقاط االتیة : نقیم نظاما" مط

القیام بجمع الزكاة وتخصیص قسم منها للقروض االستهالكیة وایداع جزٍء آخر منها القراض . ١

المحتاجین بضمان، وذلك بأن یحول مرتب المقترض الى مصرف ان كان موظفا" . 

ئع .الغاء الفائدة على الودا. ٢

یترتب على نظام الزكاة والغاء الفوائد على الودائع . اقبال الناس على تشغیل اموالهم في . ٣

المشاریع الزراعیة والصناعیة والتجاریة خشیة أن تأكلها الزكاة وتقوم المصارف االسالمیة 

أیضا" بدور الوكیل .

رف مقابل عمولة وهذه تظل عملیات تحویل النقود بین البلدان ساریة وتقوم بها المصا. ٤

.)٤١(عملیات ال غبار علیها

ووقف النعمة ملیًا عند ظاهرة أخرى تفشت في المجتمع تتمثل بظاهرة الطالق وتألم 

الستشراء هذا االمر لما له من آثار سلبیة على وحدة االسرة وقوة بنائها وأشار الى أن تشریع 

في نهایة المطاف وعند الضرورة القصوى الطالق في االسالم امر استثنائي ال یصار الیه اال

حین یفقد الزوجان أي امل في العیش . وشبه النعمة عملیة الطالق بإقدام الشخص على اجراء 

عملیة جراحیة ویقول " ان االنسان ال یقدم على مثل هذه العملیة اال اذا خشي من تفشي المرض 

تعمل جمیع الحبوب وكل االدویة وسائر في سائر الجسد وازدیاده والامل في الشفاء حتى ولو اس
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العقاقیر. فاذا فقد المریض مثل هذا االمل كان البد له ان یقدم على هذه العملیة الجراحیة كي 

. كما ربط بین )٤٢(یتخلص من آالالم اوًال ویضمن عدم تسربه الى باقي اعضاء الجسم بعد ذلك"

في المجتمعات كافة، حیث یرى "ان الجهاد مفهوم الجهاد وازاحة الظلم االجتماعي وتحقیق السلم

في سبیل اهللا قاعدة من قواعد االسالم، بل هو ذروة سنامه فهو ایضًا امر حضاري یهدف الى 

اقامة السلم في العالم كله، فهو وسیلة ألقرار السالم وصیانة الحریات وتحقیق العدل واسعاد 

الم كله، فحین یتطاول الظلم وینفش ریشه البشریة ذلك ان المسلمین مكلفون بدفع الظلم عن الع

.)٤٣(وتخفق الطرق السلمیة في وقفة الیكون امامنا من عالج سوى الجهاد في سبیل اهللا"

ودعا الى االهتمام باهداب اللغة العربیة والتمسك بها النها رمز لغة االسالم والقرآن وهي 

–یرى النعمة -والعربیة الفصحى، من اوائل مقومات االمة وبسبب وجود الترابط بین االسالم

كلما كانت العربیة متألقة في سموها مؤدیة رسالتها، كان االسالم كذلك في سمو وعزة ومنعة قد 

احاط اقطاره بسیاج من القوة والعظمة وكلما كان االسالم كذلك كانت العربیة متاللئة في سماء 

ًا وبشدة شیوع العامیة واسالیب الدعایة لها . وانتقد ایض)٤٤( االبداع محلقة في اجواء من العظمة

وّعدها خطرًا یهدد وحدة االمة االسالمیة فقال "من اخطار الدعوة الى العامیة انها ترمي الى 

ابعاد المسلمین عن لغتهم التي یفهمون بها دینهم وعرقلة بناء امتهم وهدم الوحدة االسالمیة 

عو لهذه الدعوة وتعرض دعوته بالصحف والمجالت واالتیان علیها من القواعد فاذا اوجد من ید

واالذاعة والتلفزیون فذلك نجاح كبیر حققه اعداء الفصحى، وهو طعنة نجالء في تاریخنا 

وشخصیتنا ومقوماتنا.. لقد كـان هدف المستعمر ان یجعل لغتنا الفصحى في المتحف ولتصیر 

.)٤٥(اثرًا من االثـار لیس اال "

المعاني القیمة للحج، واالثر النفسي والروحي واالجتماعي الذي ووقف النعمة عند شرح

یتركه الحج في نفس المسلم اذ عده مناسبة لالصالح والتقویم ویؤكد ذلك بقوله "لقد كانت رحلة 

الحج والزالت تقوم بدور اصالحي كبیر، حیث یصحح بعض المسلمین في هذه الرحلة مااصابهم 

تهم او مااكتنفهم من فساد بتأثیر االفكار والمناهج والمبادئ من انحراف في عقیدتهم او عادا

الغربیة عن امتنا التي تتسلل وتندس على حین غفلة من المسلمین، فتأتي هذه الفرصة لتقوم 

المیل وتحسم الداء وترأب الصدع.. وتزیل ما اصاب الروح من ادران وما علق بها من شر وسوء 

.)٤٦(تثل أمر ربها "فتعود الروح نقیة صافیة طاهرة تم

ومن اجل إشاعة الطمأنینة واالستقرار والسكون في النفس والتي ستنعكس على طبیعة 

الحیاة االجتماعیة عامة وصفوها، فقد شدد النعمة على اهمیة التمسك بتعالیم االسالم حول 

ادة وسالح الدعاء والذكر، باعتبار ان الدعاء قد عده رسول اهللا صلى اهللا علیه وسلم منهج العب

المؤمن وعماد الدین ونور السموات واالرض، في حیـن ان الذكر یبعث الطمأنینـة في نفس 

.)٤٧(المسـلم ویجعله دائـم الصلة باهللا 
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:الخاتمة 
وجدنا من خالل الدراسة ان الشیخ ابراهیم النعمة واحٌد من الدعاة الى االصالح 

مامیزه عن غیره هو غزارة نتاجاته القلمیة، اذ والنهوض الذین حفلت بهم مدینة الموصل، وان 

كرس جهده في سبیل الدعوة الى االصالح في المجاالت المختلفة وانتهر كل الوسائل المتاحة 

والممكنة في سبیل اتمام غایاته االرشادیة والوعظیة، بعد ماحاق باالمة العربیة االسالمیة من 

االسالم من شعائر وممارسات وكان شدید اسالیب سیادة الجهل والتخلف وماهو دخیل على

التأثر بمنهج من سبقه من علماء الدین وبخاصة الشیخ عبداهللا النعمة والشیخ بشیر الصقال 

والشیخ رشید الخطیب. كما تبین لنا ان النعمة كان على الدوام مدركًا لخطورة االوضاع 

ذرًا وموضحًا مكامن الخلل وواصفًا والمخاطر المحدقة باالمة العربیة واالسالمیة وانبرى لها مح

العالج الناجع والمستمد من العقیدة االسالمیة الصحیحة في القرآن والسنة الشریفة. وعلیه فقد 

انصبت دعواته حول االمور الفقهیة والعقائدیة واالجتماعیة والفكریة والمخططات الغربیة 

یجعلها تظفر بعزها وكرامتها ومنعتها. والصهیونیة وبما یعزز مكانة االمة العربیة واالسالمیة و 

ان صح -مدرسة الموصل االصالحیة-واخیرًا یمكن القول ان الشیخ ابراهیم النعمة ینتمي الى 

التعبیرالتي انجبت كبار علماء الدین سابقًا ومازالت تتزاحم فیها اسماء كبار العلماء الذین اختطوا 

ماعي والدیني ولهم مواقفهم الصریحة حیال القضایا لهم منهجًا واضحًا وقویمًا في االصالح االجت

الدینیة والدنیویة. 

:الھوامش
) ٢٠٠١للتفاصیل عنهم انظر ذنون الطائي، رواد النهضة الفكریة في الموصل، (الموصل،)١

ومابعدها . ٣ص

اود ان انوه هنا الى انني راجعته من اجل الحصول على ترجمته، فوعدني خیرًا بالمرة االولى )٢

جعته ثانیة فأجابني بأنه سوف یبحث عنها بعد رجوعه من مكة وراجعته ثالثة فاخبرني بانه ورا

لم یعثر علیها ووعدني بأنه سیرسلها لي. فلم تصلني فاضطررت الى االستعانة باالستاذ 

  .١٧/٤/٢٠٠٤الدكتور عمر محمد الطالب الذي افادني بهذه الترجمة بتاریخ 

، وانتخب الشیخ ١٩٣٠تشرین االول ٣ن قبل وزارة الداخلیة في تمت الموافقة على تأسیسها م*

عبداهللا النعمة رئیسًا لها واهم اهدافها كما ورد في نظامها الداخلي: بث اآلداب االسالمیة 

واالخالق الفاضلة والسعي إلنارة االفكار بالمعارف على طریقة تتناسب وروح العصر واألخذ 

ربیة ومقاومة كل مایمس بمبادئ الدین الحنیف. للتفاصیل من محاسن الحضارتین الشرقیة والغ
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بحث  ٢٠٠٠– ١٩٢٨الموسعة انظر احمد سامي الجلبي، الجمعیات االسالمیة في الموصل 

  . ٦، ص٢٠٠٤ُقدم الى ندوة الجمعیات واالندیة في الموصل،مركز دراسات الموصل،

عراق وماتزال قائمة وابرز كفرع لجمعیة رابطة علماء ال ١٩٦٧كانون االول  ٣** تأسست في 

اهدافها كما ورد في نظامها الداخلي: نشر حقائق الدین االسالمي وفضائله ومكافحة المنكرات 

والموبقات والسعي لتقویة الروابط بین البالد االسالمیة وحث الموسرین لمساعدة الفقراء 

  .   ١٩لمصدر نفسه صللتفاصیل انظر اساجد والجوامع والمعاهد الدینیة.والسعي ألنشاء الم

مقابلة أ.د عمر الطالب المشار الیها آنفًا .)٣

  . ٥) ص١٩٩٥ابراهیم النعمة، العقیدة االسالمیة (الموصل،)٤

  . ٥المصدر نفسه، ص)٥

  . ١٠٧المصدر نفسه، ص)٦

   ٣١-٣٠) ص١٩٩٤ابراهیم النعمة، االعراض عن منهج اهللا واثره في حیاة المسلم (بغداد،)٧

  . ٢٤ة، صالنعمة، العقیدة االسالمی)٨

  . ٣٠المصدر نفسه، ص)٩

  . ٩٩المصدر نفسه، ص)١٠

  . ٩٠المصدر نفسه، ص)١١

  . ٩٢المصدر نفسه، ص)١٢

  . ٩٥المصدر نفسه، ص)١٣

   ٩٢المصدر نفسه، ص)١٤

  . ٣) ص١٩٩٧ابراهیم النعمة، منهج الدعوة الى اهللا (الموصل،)١٥

  . ٢٥-٣المصدر نفسه،ص ص،)١٦

  . ٣٧المصدر نفسه، ص)١٧

  .  ١٥- ١٢المصدر نفسه ص ص )١٨

  . ٧)، ص١٩٩٥عمة، االصولیة االسالمیة ومؤامرات الغرب (بغداد،ابراهیم الن)١٩

للتفاصیل عن اوضاع المرأة في الحیاة االجتماعیة انظر مثًال، صبیحة الشیخ داؤد، اول )٢٠

  ) .١٩٥٨الطریق (بغداد،

   ٣)ص١٩٩٦ابراهیم النعمة، المؤامرة على المرأة المسلمة، فتیاتنا بین الحجاب والسفور (بغداد،)٢١

الموسعة عن هذا الجدل المحتدم انظر مثًال، ذنون یونس الطائي، أثر االفكار للتفاصیل)٢٢

، مجلة آفاق الثقافة والتراث، العدد ١٩٣٢االصالحیة العربیة في المجتمع العراقي حتى عام 

؛ وائل علي احمد النحاس، تاریخ الصحافة  ٤٤،ص٢٠٠٣) كانون الثاني (دبي) ٤٠(



الشیخ ابراهیم النعمة 

٢٠٥

جستیر (غیر منشورة) كلیة اآلداب،جامعة الموصل ، رسالة ما١٩٥٨– ١٩٢٦الموصلیة 

    ٢٣٣- ٢٢٤ص ص  ١٩٨٨

لالطالع على مشروعیة الحجاب وتأكید الخطاب القرآني علیه، انظر، ابراهیم النعمة، تفسیر )٢٣

ومابعدها . ٣١) ص١٩٩٧آیات الحجاب (الموصل،

  . ٢٧- ٢٦ابراهیم النعمة، المؤامرة على المرأة المسلمة، ص ص)٢٤

  . ٥٥– ٥٤ص ص المصدر نفسه، )٢٥

  .١٩)، ص١٩٩٨ابراهیم النعمة، رسالة المسجد (الموصل،)٢٦

  . ١٧) ص١٩٩٦ابراهیم النعمة، عمل المرأة بین االسالم والغرب (الموصل،)٢٧

  . ١٦) ص١٩٩٦ابراهیم النعمة،  لمن تحطم االخالق (بغداد، )٢٨

  . ٢٤-٢١المصدر نفسه،ص ص)٢٩

  . ١٦النعمة، لمن تحطم االخالق  ص)٣٠

حات محمد حبیب العبیدي في، الطائي، رواد النهضة الفكریة في انظر بهذا الصدد طرو )٣١

مابعدها . ١٩الموصل ص

  . ٨-٧) ص ص١٩٨٦ابراهیم النعمة، المسلمون امام تحدیات الغزو الفكري (الموصل،)٣٢

  .٥٣المصدر نفسه، ص)٣٣

*** ظهر مفهوم الصهیونیة في القرن التاسع عشر، وهي بجوهرها فكرة ودعوة سیاسیة عنصریة 

ة، اعتمدت على مقوالت واهداف ظاهرها دیني وباطنها استعماري توسعي استیطاني، توسعی

للتفاصیل عنها انظر، الصهیونیة حركة عنصریة، ابحاث ندوة طرابلس حول الصهیونیة 

ومابعدها .    ١٥) ص  ١٩٧٦(بیروت،  ١والعنصریة، ترجمة عدنان كیالي،ط

  . ١٢-١١) ص.ص ١٩٨٦صل،(المو ٣ابراهیم النعمة، اخالقنا او الدمار، ط)٣٤

  .٥-٤النعمة، االصولیة االسالمیة ومؤمرات الغرب، ص ص )٣٥

  . ٥النعمة، لمن تحطم االخالق،ص )٣٦

) ص ص ٢٠٠٠ابراهیم النعمة، تصریحات یهودیة في مواجهة الصحوة االسالمیة (الموصل،)٣٧

٢٣- ٢٢ .  

  .١٧- ١٦النعمة، رسالة المسجد، ص ص )٣٨

  . ٣١- ٢٨المصدر نفسه، ص ص )٣٩

  . ١٦) ص١٩٩٩عمة، ام الخبائث بین الطب والعلم والقرآن (الموصل،ابراهیم الن)٤٠

  . ٢٦)ص١٩٩٨ابراهیم النعمة، التعامل الربوي وكیف عالجه االسالم (الموصل،)٤١

  .٤٧) ص١٩٧٦لفقه والقانون (الموصل،ابراهیم النعمة، الطالق بین ا)٤٢

  .٨) ص  ١٩٨٢صور االسالمي (الموصل،ابراهیم النعمة، الجهاد في الت)٤٣



ون یونس الطائيذن

٢٠٦

  .٧- ٥) ص ص ١٩٧٦ة العامیة (الموصل،هیم النعمة، االسالم وقصابرا)٤٤

  .٢٦٨) ص ١٩٨٣دوا ایمانًا (الموصل،ابراهیم النعمة، یسألونك لیزدا)٤٥

  .١٧- ١٦) ص ص ١٩٧٩نیة (الموصل ابراهیم النعمة، الحج لیس وث)٤٦

. ٣) ص١٩٩٧واللیلة (الموصل،ابراهیم النعمة، دعاء المسلم في الیوم)٤٧


