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قذ باهلل مـ شرور أكػسـا ــوكع ،وكستعقـف وكستغػرهكحؿده  ،إن الحؿد هلل

وأشفد  ،ومـ يضؾؾ فال هادي لف ،مـ يفده اهلل فال مضؾ لف ،ومـ سقئات أطؿالـا

 طبُده ورسقُلف. اوأشفد أن محؿدً  ،إال اهلل وحده ال شريؽ لف  إلـٰفأن ال 

 .[201]آل طؿران:  ﴾ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ﴿

ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ﴿

  .[2]الـساء:  ﴾ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ

﮲   ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ﴿ ے ے ۓ ۓ

﮻ ﮼ ﮺  ﮹  ﮸  ﮵ ﮶ ﮷   . أما بعد:[72، 70]األحزاب:  ﴾﮳ ﮴ 

العدوان طؾك مـ  لاإلسالمالديـ مققػ الـاس يف  ر خقُض فؼد كثُ 

يتفؿقن الـاس  وأكثر ،اإلرهابأو ما ُيسؿك يف وقتـا الحاضر ب ،اآلخريـ

ض طؾك أي يظـقن أن اإلسالم ُيـحر   ،اا ديـق  قف تبـقً لؿسؾؿقـ بدطؿ اإلرهاب وتبـ  ا

فؿ يف ذلؽ ما طؿدتُ  ،ـ يخقضقن يف ذلؽ يخقضقن فقف بال طؾؿوأكثر مَ  ،ذلؽ

هؾ  بدون كظر ،قهنا مـ تؾؽ القسائؾ بال تؿحقصفقتؾؼ   ،ُيـشر يف وسائؾ اإلطالم
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وهؾ الذيـ  ،الديـ اإلسالمل أم ال يف أصقل أساٌس و تؾؽ االهتامات حؼقؼةٌ ل

إن كاكقا -تصرفاهتؿ وهؾ  ،اقامقا بتؾؽ الؿقاقػ العدواكقة هؿ مـ الؿسؾؿقـ حؼ  

أم أهنا تصرفات  ،ؿـابع ومصادر الديـ اإلسالملل ةٌ مستـد -مـ الؿسؾؿقـ

 راء.مـفا بَ مصادر الديـ اإلسالمل و ،فردية

الذي يريد أن يعرف اإلكسان الؿـصػ الؿثؼػ الحؼ أن القاجب طؾك و

 ،اإلسالم مـ اإلرهاب أن يرجع إلك مصادر الديـ اإلسالمل مققَػ طـ قرب 

 ،وال أن ُيسؾِؿ طؼؾف لقسائؾ اإلطالم ،ولقس إلك تصرفات بعض الؿـتسبقـ إلقف

ر الديـ دأما مصا ،اُيصقبقن الققم ويخطئقن غدً  -بطبقعتفؿ-ألن البشر 

 .لـفاراإلسالمل ففل ثابتة ما تعاقب الؾقؾ وا

وموقػفا من إذا رجعـا إلى مصادر الدين اإلسالمي إذا تؼرر هذا فإكـا 

 التالقة:طشر  الستةالـؼاط  اإلرهاب يتبقن لـا

مققػ اإلسالم واضح مـ العدوان طؾك الدماء أو األطراض أو األمقال  .2

 ،وهق التحريؿ ،أو ما يسؿك يف الققت الحاضر باإلرهاب ،)الؿؿتؾؽات(

 .[290]البؼرة:  ﴾ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی﴿رآن الؼيف قال اهلل 

مرأة ستدخؾ الـار يقم اأن  (2)وقد أخرب الـبل محؿد  
                                 

وهذا ؾك وهؿ الؿالئؽة، الصالة طؾك الـبل محؿد هل دطاء لف بلن يثـل طؾقف اهلل يف الؿإل األط (1)

 فقف زيادة تشريػ وثـاء طؾقف، وهق يستحؼ ذلؽ، ألن اهلل هداكا بف إلك الديـ الصحقح.
= 



 5 موقف اإلسالم من اإلرهاب

 
ةــالؼقامة ألهنا حبست هِ  ال هل أصعؿتفا وال هل تركتفا تلكؾ مـ  ،ر 

 شاش األرض.َخ 

فالذي يـحصؾ يف بعض بالد الـؿسؾؿقـ مـ العدوان طؾك األرواح 

كاكت جفة العدوان مـ  سقاءٌ  ،والؿؿتؾؽات فنن اإلسالم بريء مـف

ألن هذا مخالػ لتعالقؿ الديـ ولقس  ،شخص مسؾؿ أو غقر مسؾؿ

 مقافؼا لف.

والدلقؾ طؾك ذلؽ ققل كبل  ،بؾ يؽرهف ،اإلسالم ال يحث طؾك الؼتال .1

واسللوا اهلل  ،العدو وا لؼاء  ال تتؿـ  : »اإلسالم الـبل محؿد 

 «.العافقة

لؿسؾؿقن يف حالة اضطرار لدفع اإلسالم يحث طؾك الؼتال إذا وقع ا .3

                                
= 

ف أو يف زوجاتف ؿف اهلل مـ اآلفات، مثؾ الطعـ فقؾ  ــَس ــومعـك )وسؾ ؿ( هذا دطاء أيضا أن يُ 

 ذلؽ. وكحق

محؿد اثـل طؾك كبقؽ فؿ فقؽقن الؿعـك اإلجؿالل لجؿؾة )صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ( أي: الؾ

 ؿف مـ اآلفات.ؾ  وَس 

وهذه الجؿؾة جؿؾة تقققر واحرتام، ويجب طؾك الؿسؾؿ أن يؼقلفا كؾؿا مر بذكر الـبل محؿد، 

 كلكف يتؽؾؿ طـ إكسان طادي.، وفال يؾقؼ بالؿسؾؿ أن يؿر طؾقف اسؿ الـبل محؿد فال يدطق لف

 .الصالة والسالم قفؿطؾ، ويستحب ذكر هذا الدطاء طـد ذكر باقل األكبقاء
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ـ قاتؾفؿ حؼ مَ  فنن قتاَل  فػل هذه الحالة، معتٍد طؾقفؿطدوان 

وال  ،وهذا الحؼ معروف بالعؼقل والطبائع ،مشروع يف ديـ اإلسالم

 .االسموإن سؿاه اإلطالم الؿعاصر بفذا  ،ايسؿى هذا إرهابً 

سقادة لفؿ ال َؾ أن تقريث األرض ألهؾ الحؼ مـ األكبقاء وأتباطفؿ وجع   .4

ففذا مـطبؼ طؾك  ،ا بؿحؿد طؾقف الصالة والسالمطؾقفا لقس خاص  

ومـفؿ مقسك بـ طؿران طؾقف السالم الذي قال لؼقمف كؿا  ،األكبقاء قبؾف

ۓ ۓ﮲  ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ﴿أخرب اهلل طـف 

﮸﮹  ﮶ ﮷   .[218]األطراف:  ﴾﮳ ﮴ ﮵ 

قال  ،وققمف لؿقسك وققمف بعد أن أغرق اهلل فرطقن وقد حصؾ هذا فعاًل 

 ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ﴿اهلل يف الؼرآن 

ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ 

 .[237]األطراف:  ﴾وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ

 وأورثـا بـل إسرائقؾ الذيـ كاكقا ُيسَتَذلُّقن مشارَق  ومعـى اآلية:

فا وهل بالد الشام التل بارك اهلل فقفا بؽثرة الزروع األرض ومغاربَ 

بالتؿؽقن لفم يف ت كؾؿة اهلل طؾك بـل إسرائقؾ وتؿ ،والثؿار واألهنار

ر اهلل ما كان  ،بسبب صربهؿ طؾك أذى فرطقن وققمف األرض ودم 
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وما كاكقا يبـقن مـ  ،يصـع فرطقن وققمف مـ العؿارات والؿزارع

 األبـقة والؼصقر وغقر ذلؽ.

 ،ـ اطرتض صريؼفؿفاألكبقاء وأتباطفؿ لفؿ الحؼ الشرطل أن يؼاتؾقا مَ 

 قػ سقـتشر ديـ اهلل؟!وإال فؽ

لؼد كص الؼرآن صريحا طؾك األمر بالرب واإلحسان ألهؾ األديان  .5

قال اهلل تعالك يف الؼرآن الذي هق  ،األخرى إذا لؿ يؼع مـفؿ طدوان

ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ﴿دستقر الؿسؾؿقـ إلك ققام الساطة 

ک ک  ژ ڑ ڑ ک ک ڎ ڎ ڈ ڈ ژڍ ڍ ڌ ڌ 

گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ 

 .[9، 8]الؿؿتحـة:  ﴾ڻ ڻ ۀ ۀ

لقجد أن بعض  يف سقرة الـبل محؿد  الـؿستؼرئلق تلمؾ  .6

ا الحروب التل خاضفا إكؿا هل لؾدفاع طـ الـػس ولقست حربً 

وحاصروه يف  ،ف طدة مراتؾَ فؼد حاول ققمف قت   ،همبتدؤها مـ طـد

ثؿ اتػؼقا طؾك قتؾف  ،عب مـ شعاب مؽة ثالث سـقـ هق وأصحابفِش 

ثؿ تعاهد مع القفقد طؾك  ،ا إلك الؿديـةمفاجرً  فخرج ،ابرلؿاكق   ااتػاقً 

بـل ققـؼاع  ،وكاكقا ثالثة أحقاء ،ا إلك جـبالؿسالؿة والتعايش جـبً 
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ولؿ  ،فرتك لفؿ مطؾؼ الحرية يف ديـفؿ ،وبـل الـضقروبـل قريظة 

ؾ يف كؿا هق مػص   ،ولؿ يتدخؾ يف مؿتؾؽاهتؿ ،بعدهؿ ولؿ يخاصؿفؿــيُ 

وا طؾك فاطتدَ  ،ولؽـ القفقد كؼضقا العفد كعادهتؿ ،سقرتف 

فؿا كان مـف إال  ،أحد الـساء الؿسؾؿات ولؿ يحرتمقا العفد وال الجقار

حاكؿ يف  وهذا مـ صالحقات أي   ،هؿأن أجالهؿ إلك الشام لقلمـ شر  

والـبل محؿد  ،حبس أو قتؾ أو كػل مـ البؾدبإما  ،الؼاكقن الدولل

  فا.ـأهقكَ فعؾ 

لقست  أن الحروب التل خاضفا الـبل محؿد  لحاصلفا

يف  فؼد مؽث الـبل محؿد  ،طـ رغبة محضة مـف لؾؼتال

مع كقكف يتعرض ألصـاف  ،بؾده األصؾل مؽة طشر سـقـ لؿ يؼاتؾ فقفا

ولؿ يؽـ  ،وكذلؽ أصحابف الذيـ آمـقا معف ،العدوان والفجر والؼطقعة

مع أكف كان يدطق الـاس إلك  ،ُيسؿح لف بتبؾقغ دطقة اإلسالم إلك الـاس

سقاه مـ األكبقاء  مادة اوهق طبادة اهلل وحده وترك طب ،أمر صحقح

يف حقـ أن ققمف كاكقا يعبدون األشجار  ،واألشجار واألحجار

 وهذا أمر معروف مـ سقرتف الؽريؿة. ،واألحجار واألصـام

 ا إلك أن أغؾب الذيـ دخؾقا ديـ اإلسالم دخؾقهيـبغل التـبف أيًض  .7

التاريخقة، وكذلؽ الؽتب بدون سقػ وال حرب كؿا تثبتف الؿصادر 
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 .التل تـاولت سقرة الـبل محؿد 

طؾك الؿجتؿعات التل قاتؾفا ما  إن سقطرة الـبل محؿد  .8

كاكت لتحؼقؼ مصالح شخصقة أو حبا يف الزطامة والطغقان يف األرض 

 ،ر ديـ اهللوإكؿا هل لػتح الباب لـش ،كؿا يػعؾ كثقر مـ مؾــقك الدكقا

لقعرفقا الطريؼ  ،يتعرفقا طؾك ديـ اإلسالم ن  ألوفتح الؿجال لؾـاس 

فعـ ابـ طباس  ،ك قتالفؿفنن أجابقا ترَ  ،الصحقح الؿمدي إلك الجـة

  (2).دطاهمققما إال  رضل اهلل طـف قال: ما قاتؾ رسقل اهلل 

 أي دطاهؿ إلك اإلسالم.

ال لعؾل بـ أبل ق «خقرب»القفقد يف  وقبؾ أن يغزو الـبل 

ثم ــفؿ، تِ ــساَح بَؽ حتك تـِزل ــؾِ ــ: طؾك ِرس  -قائد الؿعركة-صالب 

بؽ ى فديُ  ن  فقاهلل أَلَ  ،وأخربهؿ بؿا يجب طؾقفؿ، ادطفم إلى اإلسالم

.ــعَ ــِر الـ  ــؿُ ــخقر لؽ مـ ُح  واحدٌ  رجٌؾ  ؿ 
(1) 

ـؾِؽ.َؽ( أيــؾِ ــ)طؾك ِرس   قوله  : ِسر طؾك َمـف 

 بؽ رجٌؾ واحٌد( أي ُيفدى إلك اإلسالم.)ُيفدى  وقوله

                                 

 (.1205برقؿ )« الؿسـد»(، وصححف محؼؼق 2/136رواه أحؿد ) (1)

 .( طـ سفؾ بـ سعد 1406( ومسؾؿ )1941رواه البخاري ) (2)
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( أي أن هداية واحد مـفؿ إلك ــعَ ــِر الـ  ــؿُ ــ)خقر لؽ مـ ُح  وقوله ؿ 

طدد اقتـاء بؾ هداية رجؾ واحد خقر لؽ مـ  ،اإلسالم لفا ثقاب طظقؿ

( أي اإلبؾ الحؿراءــعَ ــِر الـ  ــؿُ ــوالتل طرب طـفا بؼقلف )ُح  ،مـ اإلبؾ  ،ؿ 

( أي األكعام.ــعَ ــوققلف )الـ    ؿ 

طؾك الؿجتؿعات  ومؿا يدل طؾك أن سقطرة الـبل محؿد 

ا يف الزطامة التل قاتؾفا ما كاكت لتحؼقؼ مصالح شخصقة أو حب  

أكف تسؾط طؾك الشققخ واألصػال  فطـ أكف لؿ يلِت  :والطغقان يف األرض

 وال غرابة ،أو اطتدى طؾك الِعرض ،والـساء يف حروبف وال مرة واحدة

 اال تؼتؾقا شقخً  ،ؾؼقا باسؿ اهللــاكط»وهق الؼائؾ إذا بعث جقًشا: يف ذلؽ 

قا غـائؿؽؿــوُض  ،(2)ؾُّقاــغُ ــوال تَ  ،وال امرأة ،صغقًرا وال صػاًل  ،فاكًقا  ،ؿُّ

 «.إن اهلل يحب الؿحسـقـ ،وأصؾحقا وأحسـقا

ا حتك يف سقجد أكف كان رحقؿً  ومـ تلمؾ سقرة الـبل محؿد 

 .[207]األكبقاء:  ﴾ک ک گ گ گ﴿اهلل  وصدق ،حروبف

ـ يف حروبف أن طدد مَ  ومـ دالئؾ رحؿة الـبل محؿد  .9

وطدد  ، (2048)ماتقا يف مجؿقع غزوات الـبل محؿد 

سـقات مـ مجؿقع سـقات  ؿســخالسـقات التل حصؾ فقفا حروب 
                                 

 ؾقل هق أخــذ شلء مـ الغـقؿة قبؾ أن يؼسؿفا اإلمام.ــالـغُ   (1)
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ؾؿ بعد اكتفاء الغزو طؿاًل  ،كبقتف ی ﴿ بؼقل اهلل تعالك وكان يسارع بالس 

بقـؿا الذيـ ماتقا يف  ،[62]األكػال:  ﴾ی جئ حئ مئ ىئ ی ی

وكان  ،فليـ هذا مـ ذاك ،امؾققكً  67الحربقـ العالؿقتقـ األولك والثاكقة 

 (2)كف وشلكف.رَ ــفؿـ فر  مـ الحرب تَ  ،ا طـ الحربرً ال يؼتؾ ُمدبِ 

أن الفدف مـ الحرب يف اإلسالم لقس هق هنب الثروات  والحاصل

بؾ هق إما لدفع صائؾ طؾك  ،مـ الؿطامع الؿاديةوبسط الـػقذ وغقرها 

أو لـشر الديـ الذي ارتضاه اهلل لؾـاس كؾفؿ وإزالة ما  ،بالد الؿسؾؿقـ

ـاس حتك يعرف ال ،ا كاكت تؾؽ العقائؼأي   ،يؼػ أمامف مـ العقائؼ

فقػقزوا بخقر الدكقا  ،اهلل طؾك بصقرة اويعبدو ،فؿفؿ وكبق  فؿ ورب  ديـَ 

 واآلخرة.

 ا سبعةحؼققً العؾؿ بلن كظام الدولة اإلسالمل قد ضؿـ يـبغل  .20

ال تقجد هذه الحؼقق يف أي  ،لغقر الؿسؾؿقـ الؿؼقؿقـ بقـفؿ

 وهل: ،كظام آخر

                                 

الشؿراين، الـاشر: مؽتبة  ، صالح بـ طؾل«أخالققات الحرب يف السقرة الـبقية»يراجع كتاب   (1)

 الؿعارف الرياض.

، مـقر محؿد، الـاشر: مؽتبة السالم «أخالققات الحرب يف السقرة الـبقية»ويراجع أيضا كتاب 

 الؼاهرة. -



 12 ف اإلسالم من اإلرهابموق

 
 حؼفؿ يف حػظ كرامتفؿ اإلكساكقة. -أ

 حؼفؿ يف التزام شرطفؿ. -ب

 حؼفؿ يف العدل بقـفؿ. -ت

 حؼفؿ يف حػظ دمائفؿ وأمقالفؿ وأطراضفؿ. -ث

 داء طؾقفؿ.حؼفؿ يف الحؿاية مـ االطت -ج

 حؼفؿ يف معامؾتفؿ معامؾة حسـة. -ح

 حؼفؿ يف التؽافؾ االجتؿاطل. -خ

ن التاريخ اإلسالمل وأقالم بعض الؿستشرققـ مـ  ولفذا فؼد دو 

غقر الؿسؾؿقـ أن بعض الـصارى والقفقد اختاروا اإلقامة يف ضؾ 

ومـ أراد  ،الدولة اإلسالمقة طؾك اإلقامة يف ضؾ دولة غقر إسالمقة

حؼقق غقر الؿسؾؿقـ يف بالد »قف بالرجقع إلك كتاب التقسع فعؾ

 (2)لؾدكتقر صالح بـ حسقـ العايد حػظف اهلل.« اإلسالم

مـ العجقب أن الذيـ يحتؾقن بالد الؿسؾؿقـ ال يقصػقن  .22

ؿ الؿسؾؿقن إذا دافعقا ه -يف كظرهؿ-إكؿا اإلرهابققن  ،باإلرهابققـ

 .. طـ أكػسفؿ

                                 

 هذا الؽتاب مـ مـشقرات دار كـقز أشبقؾقا، الرياض، وهق مـشقر يف شبؽة الؿعؾقمات هبذا العـقان.  (1)



 13 موقف اإلسالم من اإلرهاب

 
 ،ا مـ الزمـطؼقدً  كسوتق فػركسا احتؾت الجزائر والؿغرب

 ولؿ تقصػ باإلرهابقة. ،وصادرت ثروهتا

 ولؿ تقصػ باإلرهابقة. ،ا مـ الزمـطؼقدً لقبقا وإيطالقا احتؾت 

 وبريطاكقا احتؾت العراق ودول الخؾقج ولؿ تقصػ باإلرهابقة.

دفعة  إكسانوأمريؽا قذفت طؾك القابان قـبؾة ذرية وقتؾت ربع مؾققن 

 بقة.واحدة ولؿ تقصػ باإلرها

وكذلؽ أمريؽا احتؾت العراق يف الققت الحاضر قرابة طشر سـقـ 

 ولؿ تقصػ باإلرهابقة.

سـة بؿساكدة أوربا ثؿ أمريؽا ولؿ  70والقفقد احتؾقا فؾسطقـ مـذ 

 تقصػ باإلرهابقة.

إكؿا اإلرهابققن يف كظرهؿ ويف كظر اإلطالم الجائر هؿ الػؾسطقـققن 

 وأمقالفؿ وأطراضفؿ!الؿسؾؿقن الذيـ يدافعقن طـ أرضفؿ 

 من بدأ الحرب العالؿقة األولى؟

 لقسقا مسؾؿقـ؟

 من بدأ الحرب العالؿقة الثاكقة؟

 لقسقا مسؾؿقـ!



 14 ف اإلسالم من اإلرهابموق

 
 سترالققن؟من السؽان األصؾققن األ امؾقوكً  ٠٢من قتل حوالي 

 لقسقا مسؾؿقـ!

 مؾقون هـدي أحؿر يف أمريؽا الشؿالقة؟ ٠٢٢من قتل أكثر من 

 لقسقا مسؾؿقـ!

 مؾقون هـدي أحؿر يف أمريؽا الجـوبقة؟ ٠٢ثر من من قتل أك

 لقسقا مسؾؿقـ!

 يف قتؾوا مؿن %٨٨فريؼي ورمى إمؾقون  ٠٨٢ من استعبد أكثر من

 األصؾسي؟ الؿحقط

 لقسقا مسؾؿقـ!

.. أما إذا دافع  ؿسؾؿقـ باإلرهاب سؽت اإلطالم طـفقام غقر الإذا 

 !اإرهابً عؾفؿ اطتربوا فِ الؿسؾؿقن طـ أكػسفؿ 

طن الحق  التعؾقق لؾؼارئ الؿـصف الؿثؼف الباحث بتجرد  كترك 

 وأهل الحق.

ن اإلطالم لف دور كبقر يف تشقيف صقرة اإلسالم يـبغل التـبف إلك أ .21

وتعتقؿ  ،ووصػفؿ باإلرهابققـ ،وقؾب الحؼائؼ ،ؿسؾؿقــوال
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فنن اإلطالم اآلن بقد  ،ولقس هذا بغريب ،بة بحؼفؿالجرائؿ الؿرتؽَ 

فؿاذا  ،ؿقـ يف الؼرن الؿاضلؾرة لبالد الؿسستعؿِ الدول التل كاكت م

فؼد تحقل الغزو لبالد الؿسؾؿقـ مـ الغزو  ُيرجك مـفؿ يا ُترى؟!

 العسؽري إلك الغزو اإلطالمل كؿا هق مشاهد.

ا بلهنؿ يؼال لؿـ قال إن اإلطالم الغربل يحؽؿ طؾك الؿسؾؿقـ دائؿً  .23

ـ تحؽؿ طؾك إرهابققن: إن بعض وسائؾ اإلطالم التل بقد الؿسؾؿق

ا بـاء طؾك ما يػعؾقكف يف بعض الدول الغقر مسؾؿة بـػس الحؽؿ أيًض 

فقسائؾ اإلطالم التل بقد الؿسؾؿقـ الصادققـ يحؽؿقن  ،القاقع

ـ ساكدهؿ مـ دول الغرب )كلمريؽا( بلهنؿ طؾك القفقد ومَ 

ويحؽؿقن طؾك أمريؽا التل احتؾت أفغاكستان والعراق  ،إرهابققن

ويحؽؿقن طؾك روسقا التل أبادت مـ  ،دواكقةبلهنا إرهابقة وط

ويحؽؿقن طؾك طامة دول الغرب  ،الؿسؾؿقـ بالؿاليقـ بلهنا كذلؽ

التل تتغطك بعباءة السالم بلهنا إرهابقة وطدواكقة لؽقهنا احتؾت بالد 

 اا ... وهؾؿ جر  ا مـ الزمـ كؿا بقـا آكػً الؿسؾؿقـ طؼقدً 

 ،«اإلرهابل»اآلن بقصػ  حؼُّ ـ األؿَ نذا وزكا األمقر هبذا الؿقزان فف

 الؿسؾؿقن أم القفقد والـصارى )الؿسقحققن(؟
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هـاك بعض الؿـتسبقـ لإلسالم طـدهؿ جفؾ واكحراف طظقؿ يف ففؿ  .24

قا بعض الحؿالت العدواكقة اإلرهابقة تبـ   ،أصقل الديـ اإلسالمل

 وأمثالفؿ وغقر الؿسؾؿقـ باسؿ اإلسالم، ففمالءطؾك الؿسؾؿقـ 

 طؾقفؿ ولقس طؾك الؿسؾؿقـ وال طؾك خطمهؿ محسقب 

مصادر الديـ اإلسالمل )الؼرآن الؽريؿ وأحاديث الـبل محؿد 

. 

أقرت بعض الجؿعقات األوربقة الـُؿــِصػة التل استؼرأت  ؼدل .25

وسقرة الؿسؾؿقـ  مبادئ اإلسالم وسقرة الـبل محؿد 

فقجفت دطقة إلك مركز الؿؾؽ  ،بلن اإلسالم هق ديـ السالم

: انإلصالق مبادرة بعـق« اإليسقسؽق»اهلل لؾحقار بقـ األديان  طبد

 «.الؿسؾؿون صاكعو السالم»

اإلسالم فعؾقف بلن يرجع إلك  ئأراد أن يتعرف طؾك مباد ـطؾك مَ  .26

ن يف الؿصدريـ الرئقسققـ وهؿا الـُؿـدَ دستقرهؿ  الؼرآن و 

ـــ ة الؽتب يف محػقظ وكالهؿا  ،(كالم الـبل محؿدهل و) ،والسُّ

 ،يحؽؿ بعؼؾف طؾك هذا الديـثؿ  ،اطؾك مدى أربعة طشر قركً 

روا لف خاتؿ األديان طؼؾف إلك اإلطالمققـ لقُ ؾِؿ ــلن ُيس  بولقس  صق 

 .شاءواالسؿاوية كقػ 
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ک ک ک ک گ گ گ گ ﴿وما معـى قول اهلل تعالى  إن ققل:

 ؟ [294]البؼرة:  ﴾ڳ ڳ ڳ ڳ

 ألقس يف هذا تحريض طؾى العدوان أو ما يسؿى يف وقتـا الحاضر باإلرهاب؟

 الوجه األول:

ـ اطتدى طؾقؽؿ بالؼتال أو غقره فلكزلقا بف طؼقبة أن تػسقر اآلية أن مَ 

ثؿ قال  ،ألهنؿ هؿ البادئقن بالعدوان ،وال حرج طؾقؽؿ يف ذلؽ ،مؿاثؾة لجـايتف

فتعاقبقا  ،فال تتجاوزوا الؿؿاثؾة يف العؼقبة ،أي: وخافقا اهلل ،﴾ڳ ڳ﴿اهلل 

 بؾ اكتػقا بالؿثؾ. ،بلكثر مـ جـاية الؿعتدي

أن يؼقم حاكؿ البؾد  ،فوإكصافف وطدل الديـ اإلسالمل رحؿةوهذا مـ 

وفقفؿ الـَخــق ــر  ،ألن الـاس فقفؿ الطقب والرديء ،ؿعتديــبحػظ األمـ وردع ال

لؾعؼقبات الرادطة طاش الـاس يف أمـ  افنذا أقام الحاكؿ كظامً  ،والشرير

 ،ؿقل بف يف جؿقع البالد طؾك اختالف أدياهناوهذا األمر معؾقم ومع ،وصؿلكقـة

ولؽـ الديـ اإلسالمل يتؿقز بلمريـ وهؿا الحث طؾك العدل فال زيادة يف 

وترتقب  ،ا بالدم أو الؿالحتك لق كان األمر متعؾؼً  ،والحث طؾك العػق ،العؼقبة

 بخالف غقره مـ الؼقاكقـ القضعقة مـ طـد البشر. ،األجر طؾك ذلؽ
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 الوجه الثاين:

قال  ،ورتب طؾك هذا األجر العظقؿ ،أن اإلسالم حث طؾك العػق والصػح

 ﴾﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮲ۓ ھ ھ ے ے ۓ ﴿تعالك 

 .[40]الشقرى: 

 والظؾؿ. ،والػضؾ ،ويف هذه اآلية ذكر اهلل مراتب العؼقبات وهل: العدل

فالـػس  ،ال زيادة وال كؼص ،هل جزاء السقئة بسقئة مثؾفا فؿرتبة العدل

فؿـ  ،ومـ اطتدى طؾك جارحة مـ جقارح غقره فنكف يعاقب بالؿثؾ ،بالـػس

فؿـ اطتدى طؾك مال الغقر فنكف  ،وكذلؽ الؿال ،وهؽذا ،ا ُكِسرت ِسـُّفُ ـ  كسر ِس 

 ُيضؿـ لف بؿثؾف.

ۓ ﴿ولفذا قال يف اآلية:  ،هل العػق واإلصالح طـ الؿسلء ومرتبة الػضل

﮵ ﮶ ﮳ ﮴   .﴾﮲ 

ـ ضؾؿف بؿؼتضك  ،وثقاًبا كثقًرا ،جزيف أجًرا طظقًؿافنن اهلل ي فؿـ طػا طؿ 

 هذه اآلية.

لؽل يعامؾ اإلكسان  ،ق ج ويرغب فقفــويف ترتقب األجر طؾك العػق ما ُيف

ُػ طـفؿ ،فؽؿا يحب أن يعػق اهلل طـف ،الخؾؼ بؿا يحب أن يعامؾف اهلل بف  ،َفؾ َقع 

 عؿؾ.فنن  الجزاء مـ جـس ال ،فؾقسامحفؿ ،وكؿا يحب أن يسامحف اهلل
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 ،أن يترتب طؾقه اإلصالحومؿا يـبغل أن ُيعؾؿ أن اهلل قد اشرتط يف العػق 

 :وكاكت الؿصؾحة الشرطقة تؼتضل طؼقبتف ،كان الجاين ال يؾقؼ العػق طـف فنذا

 ،حتك يرتدع ،بؾ العؼقبة هل األولك ،فنن العػق يف هذه الحال ال يؽقن ملمقًرا بف

والعصابات وقطاع  ،األصػالوخاصػل الـساء و ،مثؾ مروجل الؿخدرات

هؿ وتحقلت حقاة ففمالء إن صبؼـا طؾقفؿ مبدأ العػق زاد شرُّ  ،الطريؼ

 فالعػق طـفؿ مضر ولقس بـافع. ،الؿجتؿعات إلك جحقؿ

 ٿٿ ٿ ﴿ومـ اآليات الحاثة طؾك العػق ققلف تعالك 

 .﴾ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ

طؿـ  ومـ أهؿفا كظؿ الغقظ ،هذه اآلية فقفا بقان لبعض صػات الؿممـقـ

طـ كؾ  مـ أساء  ويدخؾ يف العػق طـ الـاس العػقُ  ،أساء إلقؽ ثؿ العػق طـف

الؿماخذة مع  ألن  العػق تركُ  ،والعػق أبؾغ مـ الؽظؿ ،إلقؽ بؼقل أو فعؾ

وتخؾ ك طـ  ،وهذا إكؿا يؽقن مؿـ تحؾ ك باألخالق الجؿقؾة ،مسامحة الؿسلء

 ،وطػا طـ طباد اهلل رحؿة هبؿ ،ومؿـ ابتغك األجر مـ اهلل ،األخالق الرذيؾة

 وكراهًة لحصقل الشر  طؾقفؿ. ،وإحساًكا إلقفؿ

 .[209]البؼرة:  ﴾ۀ ۀ﴿ومـ اآليات الحاثة طؾك العػق ققلف تعالك 

 .[137]البؼرة:  ﴾ېئ ېئ ېئۈئ ﴿ومـ اآليات الحاثة طؾك العػق ققلف تعالك 
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ٹ  ٹٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ﴿ومـ اآليات الحاثة طؾك العػق ققلف تعالك 

 [249]الـساء:  ﴾ڤ ڤ ڤ ڦ ڦڤ 

ې ې ې ې ى  ۉ﴿ومـ اآليات الحاثة طؾك العػق ققلف تعالك 

 .[23]الؿائدة:  ﴾ى ائ

يف الحث طؾك العػق  وقد وردت أحاديث طـ الـبل مـحؿد 

وما  ،مـ مال مـفا ققلف: ما كؼصت صدقةٌ  ،والـفل طـ الحؼد واالكتؼام ،والصػح

ا بعػوزاد اهلل طبًدا   قاضع أحد هلل إال رفعف اهلل.وما ت ،إال طز 

وهنك طـ الظؾؿ  ،وهبذا يتبقـ أن اإلسالم حث طؾك العػق والصػح

 والحؿد هلل طؾك ضفقر العؾؿ. ،والعدوان والبغل

﮺  ﮻﴿فؼد ذكرها اهلل بؼقلف  وأما مرتبة الظؾم ، وهؿ الذيـ ﴾﮸ ﮹

 لزيادة ضؾؿ.يـجـقن طؾك غقرهؿ ابتداًء، أو يؼابؾقن الجاين بلكثر مـ جـايتف، ففذه ا

 

 سللـي أحد الؿثؼػقن فؼال:

هذا ؾؿاذا ف ،إذا كان هذا هق مققػ اإلسالم مـ العدوان )اإلرهاب(

كثقرة بالعالؿ  اهـاك أدياكً  أنمع  ،بخصقصفديـ اإلسالم  ل طؾكسؾط اإلطالمالت

 ؟لؿ يتسؾط اإلطالم طؾقفا
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 :وجقه ربعةأوجقابف مـ  ،سمال ذكل ودققؼهذا  فالجواب:

   ؾ  -غقر ديـ اإلسالم-الؿـتشرة يف العالؿ ديان جؿقع األأن  :أواًل ال ُتشؽ 

أتباع األديان لقس لفا قبقل طـد  ألهنا أصاًل  ،ا البعضضفــا طؾك بعخطرً 

ولؾبشر يد صقلك يف صـاطتفا  ،ألهنا لقست مقافؼة لؾعؼؾ ،األخرى

مـ أتباطفا  حدٌ ولقس أ ،وتغققرها وتحديثفا وتعديؾفا مـ وقت آلخر

الديـ الذي ؾ ــؿث  ُيـ ا مـفاواحدً أن أو  ،مـ طـد اهلل ايققـ مـ قؾبف أهن

ا طؾك مبدأ يتبعقهنا اطتؿادً أتباطفا إكؿا القاقع أن و ،ارتضاه اهلل لؾـاس

 .التؼؾقد لؾؿجتؿع وما كان طؾقف اآلباء واألجداد

نهنا ال ا طؾك بعض فبطبقعة الحال ففطالؿا أن بعضفا ال ُيشؽؾ خطرً 

ا غًض إال أن يؽقن بُ  ،ا ال طـ صريؼ إطالم وال غقرهيحارب بعضفا بعًض 

 ا غقر مشتفر.ـً ا مبط  طـصري  

فؿ وجقد ؿُّ ال يفُ  -مثاًل -لتباع الدياكة البقذية ف ،الؿثال بومـ باب ضر

وهذا ال  ،ألن هذا ال ُيــؽر طؾك هذا ،ا طـفؿأو بعقدً بجاكبفؿ  البؼردة ــبَ طَ 

فؾقس وبـاء طؾقف   ،خرا طؾك اآلفؾقس أحد ُيشؽؾ خطرً  ،اُيــؽر طؾك هذ

وبقان خطل سف حؿؾة إطالمقة لؾدفاع طـ كػبأحد مـفؿ بحاجة إلك الؼقام 

 اآلخر، فؽال الدياكتقـ وثـقتقـ بشريتقـ مـحطتقـ.

وال تدطق الـاس  ،ألهنا لقست مـ طـد اهلل ،والحؼ أن كال الدياكتقـ باصؾة
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 بادة غقر اهلل.بؾ تدطق لع ،لعبادة اهلل

ل خطرً إكه ف ،فوضعه مختؾفأما اإلسالم  ا طؾى أتباع األديان ا طظقؿً ُيشؽِّ

ألهنا أديان  ،ألن اإلسالم يحارب األديان البشرية القضعقة ،األخرى

اإلسالم ال يؼبؾ و ،وطبادهتؿ ،وتؼديس البشر ،قائؿة طؾك الخرافة ،باصؾة

ويحث أتباطف طؾك  ،صحقحويلمر بالت ،ا بقـ الـاسبقجقد الباصؾ مـتشرً 

فاإلسالم مثؾ كقر  ،دطقة أتباع الدياكات األخرى لؾدخقل يف اإلسالم

 .اوال يؿؽـ أن يجتؿع معف أبدً  ،ال بد أن يطرد ضالم الؾقؾ ،الصباح

جؿقع  فنن ،جؿقع الدياكاتفؿـ هذا القجف فنن اإلسالم يختؾػ طـ 

أما  ،ساكتة طـفاؾ هل ب ،ال تؼقل طـ الدياكات األخرى إهنا باصؾةالدياكات 

 .وبالعؼؾ والؿـطؼ ،والربهاناإلسالم فقبقـ بطالن جؿقع األديان بالحجة 

مـ مـطؾؼ ألكف يـطؾؼ  ،األديان ال تؼقى طؾك مصادمتفثؿ إن جؿقع 

ؿادي والجـسل ــولقس مـ مـطؾؼ اإلغراء ال ،العؾؿ والؿعرفة واإلقـاع

فبعض الـاس ال  ،اريعً فؾفذا تتؼبؾف الـػقس س ،ن(رو)كؿا يػعؾ الؿبش  

ن التاريخ  ،إال كصػ يقم ويدخؾ اإلسالم يلخذ معف األمر وقد دو 

 حقادث دخؾت فقف مجتؿعات بلكؿؾفا دفعة واحدة.

ـ يرتك ديـف ال تجد مـ الؿسؾؿقـ مَ فنكؽ  االستطراد يف الػائدةومـ باب 

 ،فريؼقاإكرجؾ يعقش يف أدغال  ،اإلسالمل بالديـ إال أن يؽقن جاهاًل 
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أما  ،وه بالؿال لقدخؾ يف ديـفؿف فلغرَ ه ومرَض رَ استغؾ الـصارى فؼ  ف

محاولة كؼؾ أكاس مـ الؿسؾؿقـ طـدهؿ ثؼافة متقسطة يف ديـفؿ إلك ديـ 

 آخر ففقفات أن يحصؾ ذلؽ بالؿـاقشة العؾؿقة أو الؿـطؼقة.

ويف الؿؼابؾ فنكؽ تجد فقؿـ يدخؾ يف اإلسالم العباقرة والعؾؿاء 

ـقاء وطؾقة الؼقم، بؾ والؼساوسة، بعدما وجدوا أن واألذكقاء واألغ

اإلسالم ديـ يقافؼ العؼؾ والؿـطؼ والتاريخ، وكذلؽ كصقص كثقرة 

 مذكقرة يف التقراة واإلكجقؾ.

ن حصقَل  مـاضرات بقـ مسؾؿقـ  ومـ الؾطائػ أن التاريخ قد دو 

فؽاكت الـتقجة دخقل الؼساوسة يف ديـ اإلسالم يف  ،وقساوسة كصارى

يتبعفا دخقل طدد غػقر مـ أتباع ذلؽ الؼسقس  ،ة تؾؽ الؿـاضراتهناي

 ألهنؿ طؾؿقا أكف لؿ يـتؼؾ إال طؾك طؾؿ وبصقرة. ،ايف ديـ اإلسالم أيًض 

يوجفون الغقر إسالمي فإن الؼائؿقن طؾى اإلطالم السبب وغقره فؾفذا 

ه يف وسائؾه وُيشوهون صورت   ،ويصدون الـاس طـه ،إلى اإلسالمفم سفام  

ألن  ،يف الشاشات والجرائد وشبؽة الؿعؾومات وغقرها ،ختؾػةالؿ

فستتالشى جؿقع الؼائؿقن طؾقه يعؾؿون أكفم إن قام لإلسالم قائؿة 

وكػوذهم وهقؿـتفم طؾى ة الؼائؿقن طؾقفا وجاهوستذهب  ،األديان

 ،كؿا سـبقـه يف الـؼطة الؼادمة ،الـاس كؿا تطقر الورقة يف مفب الريح
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 ُيؾِصؼون أكواع التفم واالفتراءات طؾقه.فؾفذا يحاربوكه و

   ًإكؿا  -غقر ديـ اإلسالم-أن أتباع جؿقع األديان الؿـتشرة يف العالؿ  ا:ثاكق

قا طؾقف يف الصغر باع ما ترب  ــوات   ،يتبعقهنا بـاء طؾك مبدأ التؼؾقد لؾؿجتؿع

والدلقؾ  ،ولقس طـ قـاطة قؾبقة طؼؾقة ،مؿا ورثقه طـ اآلباء واألجداد

وطزوف طـد طامة أتباع تؾؽ الدياكات طـ  ػقرٍ هذا ما كراه مـ كُ  طؾك

واختصاص التؿسؽ بالديـ بؿـ  ،ؿثؼػقــالسقؿا شريحة ال ،أدياهنؿ

قن  ما طؾقفؿ إذا  كؾُّ  ،أما البؼقة فؾقسقا ُمؾزمقـ بذلؽ ،«رجال ديـ»ُيسؿ 

أخطئقا أن يلتقا لؾؼساوسة الذيـ كصبقا أكػسفؿ وسائط بقـ الـاس وبقـ 

 بقا يف هذا إثؿَ والؼساوسة كَس  ،خطاياهؿالـاس  روا طـــػ  ــؽَ ــلرب لقُ ا

ب  ،ألن اهلل لقس بـحاجة لقسائط أصاًل  ،افرتاء الؽذب طؾك اهلل ولـؿ ُيـَص 

فؿ الؼساوسة  ،فؿؿُّ فُ ال يَ هذا ولؽـفؿ  ،الؼساوسة وسائط كسب َيُفؿُّ

سػر هـا وكسب الؿال وال ،وتؼديس الـاس لفؿ ،القجاهة يف الؿجتؿع

ثؿ هؿ مػتقكقن بؿـ يلتقفؿ  ،وهـاك طؾك حساب الؿجؿعات الؽـائسقة

-مـ الـساء والػتقات الستشارهتؿ ومغػرة الذكقب طـ صريؼفؿ ا مجاكً 

ألن الؼسقس إذا جاءتف فتاة جؿقؾة لتستشقره فنكف يلخذها  ،-بزطؿفؿ

 لفا فنكف يعرض طؾقفا االستؿتاع هبا الجقابوبعد بذل  ،لغرفة العبادة

ـتف مـ ذلؽ فنكف سقرضك طـفا ،طؾك الػراش وإذا رِضل هق  ،وأكف إذا مؽ 
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اهلل أن  كوحاش ،ألكف ابـ اهلل )بزطؿف( ،طـفا فنن الرب سقرضك طـفا

ـــُف مـ كػسفا فنكف سقغضب طؾقفا ،يؽقن لف أبـاء وإذا  ،وإذا لؿ ُتـَؿـؽ 

 ،فتستجقب الؿسؽقـة رغبة أو رهبة ،غضب هق فنن الرب سقغضب

بقـ ؾػة وكُ ؽذا يتؼؾب الؼساوسة مـ فراش إلك فراش بلقؾ تعب وه

ؿسقح طقسك ابـ ـحب ال وباسؿ ،الديـ باسؿ الراهبات والبـات الػاتـات

هؿ  ،مريؿ يف حقـ أن الؿسقح وأمف بريئان مـ ُمـجقهنؿ وُطفرهؿ وُطُؾق 

 «.الرطقة»ا بـا واحتؼارً ا وهبتاكً طؾك مـ وصػقهؿ كذبً 

طـ محاربة اإلسالم طـ صريؼ الؼساوسة لق سؽت أكف  فالحاصل

لطارت كؾ هذه وسؿحقا لإلسالم باالكتشار  ،الؿمسسات اإلطالمقة

سربِ وهذا م  )الؿزايا والرفاهقات طـفؿ  ر  ولتالشت هقؿـتفؿ طؾك  ،(ط الػ 

ألن اإلسالم يحارب تؼديس األشخاص  ،«الرطقة»ـ يصػقهنؿ بـمَ 

ؼديس الرب )اهلل( ويدطق إلك ت ،والجؿادات واألصـام والصؾبان

فؿـ  ،ألكف هق الؿستحؼ لؾتعظقؿ والعبادة دون جؿقع ما سقاه ،وتعظقؿف

ولقس بقـ  ،ا طـد اهللكان أكثر طبادة هلل ففق أقرب إلك اهلل وأكثر ثقابً 

 .ااإلكسان وبقـ اهلل وسائط إصالقً 

أن السؽوت طن دين اإلسالم يعطي الػرصة الكتشاره بقن  فالحاصل

وأحبار  لؼساوسة الـصارىبالـسبة  بر قاصؿة ضفروهذا يعت ،الـاس
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ألكف إذا دخؾ الـاس يف ديـ اإلسالم فسقػشؾ الؿشروع الذي  ،القفقد

وهق مشروع هقؿـة الؼساوسة والرهبان طؾك  ،ا صقيؾةامتد قروكً 

 ويـفدم يف لحظة كؿا تـفدم قصور التراب! ،«الرطقة»

طـ اإلسالم بؽؾ  فؾذلؽ فالؿمسسات الؽـائسقة والقفقدية تصد الـاس

هذه الػرصة  نقستغؾقف ،مستغؾة يف هذا ضعػ اإلطالم اإلسالمل ،ققة

لؽـ إذا سافر أحد  ،ما شاءوامـ خالل وسائؾفؿ اإلطالمقة قن ثُّ قبُ ف

أو دخؾ يف  ،واحتؽ بالؿسؾؿقـ ،الـصارى أو القفقد إلك بالد الؿسؾؿقـ

 ،الحؼقؼة حقار طؾؿل مع أحد الؿسؾؿقـ بطريؼة أو بلخرى : تبقـت لف

لقس  ،أن اإلسالم ديـ الحريةووجد  ،واكؽشػت لف األكاذيب اإلطالمقة

الجؿقع يعبد رب البشر )اهلل( واكتفك  ،فقف هقؿـة بشر طؾك بشر

األمريـ هـٰذيـ الحظ  ،ؾطــولقس فقف تس ،لقس فقف وسائط ،الؿقضقع

يؿارسف  رهاب فؽريإلقس فقف  ،(ولقس فقه تسؾط ،لقس فقه وسائط)

رهاب وتعذيب جسدي يؿارسف رجال فقف إ لقسو ،لؽـقسةرجال ا

أسرار وال طالمات  فقفلقس  ،إكؿا هق طؾؿ واقتـاع ،الؽـقسة طؾك الرطقة

باستػفام  هذا  ، وسفاًل الدخقل يف ديـ اإلسالم فلهاًل  إذا َقــبِؾَت  ،وتعجُّ

وإذا لؿ تؼبؾ فتحؿؾ طاقبة إطراضؽ طـ الديـ  ،شلء بقـؽ وبقـ ربؽ

إلسالم( يقم الؼقامة إذا وقػت بقـ يدي اهلل وسللؽ: لؿاذا الحؼ )ديـ ا
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 طؾك جؿقع الـاس الدخقل فقف؟ لؿ تدخؾ يف الديـ الحؼ الذي أوجبُت 

أضـ أن مشروع الؼساوسة الستعباد مـ وصػقهؿ بالرطقة آيِــٌؾ و أقول:

مـ كَِعِؿ اهلل طؾك طباده فنن  ،بنذن اهللواالكؽؿاش إلك االضؿحالل 

والذي استطاع أن  ،لؽرتويناالتصال السقؿا الربيد اإل اكتشار وسائؾ

ويبقـ  ،يخرتق جدران الؽـائس والدول الؿحجقبة طـ كقر اإلسالم

 لؿاذا ُخؾِؼقا؟  ،لؾـاس الحؼقؼة

 ومن هو الرب يف احلقيقة؟ 

 وما هو الدين الصحيح الذي جيب ع ى مجيع الناس الدخول فيه؟ 

َزي   ُ
 ف؟ وهل هم ع ى دين صحيح أم دين م

 وما هي مبادئ الدين اإلسالمي؟

 وما هي احلياة رعد املوت؟ 

وغقر ذلؽ مـ األسئؾة التل ترتدد يف خاصر كؾ إكسان غقر مسؾؿ ولؿ 

حتك إن بعض أصحاب تؾؽ األسئؾة آل هبؿ األمر إلك  ،يجد لفا إجابة

كتحار مـ شدة الضقؼ الذي يعاكقكف بسبب طدم التقصؾ إلك إجابات اال

 .الؿصقريةلتؾؽ األسئؾة 

فنكف بالرغؿ مـ محاربة الؿمسسات اإلطالمقة الغربقة  ،بحؿد اهللو أقول:



 28 ف اإلسالم من اإلرهابموق

 
فؿـ  ،اوسريعً  فنكؽ تجد اإلقبال طؾك ديـ اإلسالم هائاًل لديـ اإلسالم 

حقـ يتضح لإلكسان الؿثؼػ مبادئ ديـ اإلسالم فنكف يشعر بالػرق بقـ 

القحقد يف العالؿ ل اإللـٰفمبادئ الديـ البشري الذي هق طؾقف وبقـ الديـ 

 ،وما يؾبث أن يـتؼؾ بروحف وجسده إلك ديـ اإلسالم ،وهق ديـ اإلسالم

 ويرتك ما كان طؾقف مـ الخرافات وطبادة البشر إلك طبادة رب البشر.

حصائقات طالؿقة تبقـ أن اإلسالم هق أكثر األديان روابط إل وفقؿا يؾل

 صالع طؾقفا:بنمؽان الؼارئ الؽريؿ االو ،ا يف العالؿاكتشارً 

 http://www.youtube.com/watch?v=SNGDBiC5Jk8 

 http://www.gatestoneinstitute.org/1790/europeans-converting-to-islam 

 https://sites.google.com/site/burqahandenemies/cnn-news-2-5-million-

americans-converted-to-islam-in-usa  

   تسؾط اإلطالم طؾك الؿسؾؿقـ  تبقـ لؾؼارئ الؽريؿ سبَب  ثالثةكؼطة

طـ  نوهق أن اإلطالم بقد غقر الؿسؾؿقـ مؿـ يتؽؾؿق ،لتشقيف صقرتف

أيفا الؼارئ الؽريؿ وال يخػاك  ،جفؾ أو تؼؾقد أو طدوان لؾؿسؾؿقـ

كػقذ قتصاد كػقذ القفقد يف اإلطالم ويف االوأيتفا الؼارئة الؽريؿة أن 

 ،ويغش الـاساإلطالم يـاقض كػسف بـػسف هنؿ جعؾقا إحتك  ،طظقؿ

 أن يؽقنإال  ،صاحب حقودولتف يدافع طـ بقتف ومالف ذي فقجعؾقن ال

http://www.youtube.com/watch?v=SNGDBiC5Jk8
http://www.gatestoneinstitute.org/2790/europeans-converting-to-islam
https://sites.google.com/site/burqahandenemies/cnn-news-1-5-million-americans-converted-to-islam-in-usa
https://sites.google.com/site/burqahandenemies/cnn-news-1-5-million-americans-converted-to-islam-in-usa
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 !اإرهابق  فنكف إذا دافع طـ بقتف ومالف فنكف يؽقن فػل تؾؽ الحالة  ،امسؾؿً 

 ــص األمر الـؼطة الرابعة بـػسف وترك  هل أن اإلكسان الؿثؼػ لق مـح 

التبعقة لؾؼـاة الػالكقة أو الػالكقة وقؾ ب الشاشات لقجد أن بعض 

الؼـقات العربقة اإلسالمقة ترد طؾك اإلطالم الغربل الذي يفاجؿ 

بؾ تجده يصػفؿ هؿ باإلرهابققـ  ،ويصػ أتباطف باإلرهابققـ ،اإلسالم

الدول  تػعؾف بعض فقؿاالؿتؿثؾ طؾك ضقء الدلقؾ الؿادي  ،ؾة البشروقتَ 

والتل تؼدم الدطؿ الؿباشر والالمحدود لؾقفقد  ،)الؿسقحقة( مثؾ أمريؽا

تحت كظر  ،وقتؾفؿ وهدم مـازلفؿ ،يف احتالل بالد الؿسؾؿقـ )فؾسطقـ(

 ا.العالؿ وسؿعف مـذ ثؿاكقـ طامً 

 ا ـ يحب الـبل محؿدً مَ أن هـاك  الـؼطة الخامسة واألخقرة، 

وإكؿا تبثف  ،ربقةــؼـقات الػضائقة الغويحب اإلسالم، ولؽـ هذا ال تبثف ال

مثؾ قـاة الؿجد وأمثالفا مـ الؼـقات العربقة اإلسالمقة  ،الؼـقات العربقة

 مـ بالد اإلسالم. ثُّ بَ ــالتل تُ 

كقػ تػسر هذا الذي تؼقم بف الجؿاطات والعصابات اإلجرامقة  ل:قفإن ق

التؾػاز، وهل معرتفة بلهنا مـ اإلسالم وما ر الـاس وتظفر طؾك التل تؼتؾ وتػج  

 اإلسالم؟ تؼقم بف يلمرها بف ديـفا
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ل تؼقل تال KKK جؿاطةأن هذه الجؿاطات تشابف يف سؾقكفا  فالجواب:

فريؼل، إإهنا جؿاطة مسقحقة، ومع هذا ففل تؼتؾ الؿسقحققـ الذيـ هؿ مـ أصؾ 

 قكف.مع أن تعالقؿ الؿسقح بريئة مـ هذا اإلرهاب الذي يؿارس
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 ةـؿـاتــة وخـالصـخ

 ةـالصـخ

مققػ اإلسالم مـ العدوان » تبقـ لؽ فقؿا تؼدم ،أيفا الؼارئ الؽريؿ

وأحاديث « الؼرآن الؽريؿ»بـاء طؾك ما جاء يف دستقر الؿسؾؿقـ « )اإلرهاب(

 وبـاء طؾك ما حػظف التاريخ مـ أحداث.، الـبل محؿد 

لؿثؼػ معرفتف لؿققػ اإلسالم مـ ااإلكسان مـ الحؽؿة أن يبـل ولقس 

 ،يرددون ما يسؿعقن فا أكاٌس اإلرهاب طؾك ما تبثف وسائؾ اإلطالم التل يتقلك إدارتَ 

 ويرتك ما تؼرره أصقل ديـ اإلسالم يف هذا الؿقضقع.  ،ويخؾؼقن ما يبثقن

فنن الؽتاب الؿؼدس )الؼرآن( مـتشر يف شبؽة الؿعؾقمات  ،اهلل وبحؿد

 فالحؿد هلل طؾك اكتشار العؾؿ والفدى. ،تطقع أحد حجبفوال يس ،كرتكت()اإل

 وطؾك جؿقع األكبقاء والؿرسؾقـ. ،وصؾك اهلل طؾك كبقـا محؿد ،واهلل أطؾؿ

الؿقافؼ  ،هجري 2438لعام  ،مـ شفر شعبان 12يف  ،ماجد بـ سؾقؿان

 مقالدي 28/5/1027
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