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 بسم اهلل الرحمـٰن الرحيم

إن احلمد هلل ، حنمده ونستعينه ونستغفره ، ونعــــوذ باهلل من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ، من 
إال اهلل وحده ال شريك له  ،  إلـٰهيهده اهلل فال مضل له ، ومن يضلل فال هادي له ، وأشهد أن ال 

 وأشهد أن حممداً عبُده ورسولُه.
 ذين آَمُنوا اتُقوا اهلَل َحق تـَُقاته وال متوتن إال وأنتم ُمسلُمون﴾.﴿يَا أَيها ال

ُهمَ  َها َزْوَجَها َوَبثَّ ِمنـْ ِِاراً ﴿يَا أَيُـَّها النَّاُس اتَـُّقوا َربَُّكْم الَِّذي َخَلَقُكْم ِمْن نـَْفٍس َواِحَدٍة َوَخَلَق ِمنـْ ا رَِجااًل ََ
اَن َعَلْيُكْم َرِقيبًا﴾.َوِنَساًء َواتَـُّقوا اللََّه الَِّذي َتَسا  َءُلوَن بِِه َواأَلْرَحاَم ِإنَّ اللََّه ََ

﴿يَا أيها الذين آمنوا اتقوا اهلل وقولوا َقواًل َسديدًا * ُيصلح َلُكم َأعمالكم َويَغفر َلُكم ُذنُوَبُكم َوَمن يُطع 
 اهلل وَرُسوَلُه فـََقد فَاَز َفوزاً َعظيمًا﴾. أما بعد:

ِر خوض الناس يف ، أو ما ُيسمى يف وقتنا العدوان على اآلخرين من  ياإلسالمالدين موقف  فقدَ 
أي يظنون أن يتهمون املسلمني بدعم اإلرهاب وتبنيه تبنيا دينيا ، الناس  وأَِر، اإلرهاب احلاضر ب

وأَِر من خيوضون يف ذلك خيوضون فيه بال علم ، عمدهتم يف ذلك ما اإلسالم يُـحرض على ذلك ، 
تلك االهتامات لهل  بدون نظرسائل اإلعالم ، فيتلقوهنا من تلك الوسائل بال متحيص ، يُنشر يف و 

، وهل الذين قاموا بتلك املواقف العدوانية هم من يف أصول الدين اإلسالمي أم ال أساس و حقيقة 
انوا من املسلمني  -تصرفاهتم املسلمني حقا ، وهل  أم ، نابع ومصادر الدين اإلسالمي ة ملمستند -إنَ 
 منها براء.مصادر الدين اإلسالمي أهنا تصرفات فردية ، و 

موقف اإلسالم من الذي يريد أن يعرف عن قرب اإلنسان املنصف املِقف احلق أن الواجب على و 
اإلرهاب أن يرجع إىل مصادر الدين اإلسالمي ، وليس إىل تصرفات بعض املنتسبني إليه ، وال أن ُيسِلم 

ر الدين د، أما مصا ُيصيبون اليوم وخيطئون غدا –بطبيعتهم  –ألن البشر  عقله لوسائل اإلعالم ،
 .اإلسالمي فهي ثابتة ما تعاقب الليل والنهار

 الستةالنقاط  وموقفها من اإلرهاب يتبني لناإذا رجعنا إىل مصادر الدين اإلسالمي إذا تقرر هذا فإننا 
 التالية:عشر 

يسمى ماء أو األعراض أو األموال )املمتلكات( ، أو ما العدوان على الدمن واضح موقف اإلسالم  .1
وال تعتدوا إن اهلل ال حيب ﴿القرآن  قال اهلل، وهو التحرمي ، يف الوقت احلاضر باإلرهاب 

 .﴾املعتدين
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ة ، ال رَّ ــــوقد أخرب النيب حممد صلى اهلل عليه وسلم أن أمرأة ستدخل النار يوم القيامة ألهنا حبست هِ 
تها تأَل من خشاش األرض.هي أطعمتها   وال هي تَر

مسلمني من العدوان على األرواح واملمتلكات فإن اإلسالم بريء ـحصل يف بعض بالد الـالذي يف
انت جهة العدوان من شخص مسلم أو غار مسلم ، ألن هذا خمالف ل تعاليم الدين منه ، سواءَ 

 وليس موافقا له.

صلى )النيب حممد نيب اإلسالم قول  ذلكوالدليل على اإلسالم ال حيث على القتال ، بل يكرهه ،  .2
 .«ال تتمنوا لقاء العدو ، واسألوا اهلل العافية»: 1(اهلل عليه وسلم

 تني:إال إذا وقع املسلمون يف حالاإلسالم ال حيث على القتال  .3

تلهم عليهم أو حنو ذلك ففي هذه احلالة فإن قتال من قا ضطرار لدفع عدوان معتدٍ : حالة االاألولى
وال يسمى هذا إرهابا ، وإن حق مشروع يف دين اإلسالم ، وهذا احلق معروف بالعقول والطبائع ، 

بدعم من  َما يفعل اليهود بالفلسطينيني يف الوقت احلاضر،  االسمسماه اإلعالم المعاصر بهذا 
 .أمريكا ودول الغرب

م تلك البلد  إذا رأى املسلمون نشر اإلسالم يف بقعة معينة: الحالة الثانية من األرض ، فامتنع حَا
لغرض فتح باب الدعوة من فتح اجملال هلم للدعوة يف تلك األرض ، فعندئذ حيق للمسلمني قتاله ، 

م  ألنلإلسالم ، وليس هلدف إراقة الدم ،  يتعرفوا ويتعلموا أن ناس مبنعه الحينئذ املعتدي ذلك احلَا
 خيتاروا دينهم مبحض إرادهتم.و دين اإلسالم 

هو املعتدي أيضا بكونه منع دين اهلل من أن ينتشر يف تلك األرض اليت هي يف احلقيقة هلل تعاىل ، و 
 ﴾.لِْلُمتَِّقنيَ  َواْلَعاِقَبةُ ﴿ِإنَّ اأْلَْرَض لِلَِّه يُورِثـَُها َمن َيَشاُء ِمْن ِعَباِدِه يف القرآن تعاىل اهلل قال 

                                                 

وهذا فيه زيادة تشريف وثناء ،  يف املإل األعلى وهم املالئكةعلى النيب حممد هي دعاء له بأن يِين عليه اهلل الصالة  1 
 عليه ، وهو يستحق ذلك ، ألن اهلل هدانا به إىل الدين الصحيح.

 ذلك. ه أو يف زوجاته وحنومه اهلل من اآلفات ، مِل الطعن فيل  ــسَ ــومعىن )وسلَّم( هذا دعاء أيضا أن يُ 
 مه من اآلفات.ل  حممد وسَ اثين على نبيك  مفيكون املعىن اإلمجايل جلملة )صلى اهلل عليه وسلم( أي: الله

ر النيب حممد ، فال يليق باملسلم أن  لما مر بَذ مير وهذه اجلملة مجلة توقار واحرتام ، وجيب على املسلم أن يقوهلاَ 
 لم عن إنسان عادي.َأنه يتك، و حممد فال يدعو له النيب  عليه اسم

ر هذا الدعاء و  ر باقي األنبياءيستحب َذ  .الصالة والسالم عليهم،  عند َذ
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م ال يسمى عدوانا وال  م هو ذاك إرهابا ، بل هو تنفيذ ألمر اهلل ، و وهذا القتال لذاك احلَا احلَا
املعتدي يف احلقيقة حبجبه نور اهلل عن أن ينتشر يف أرضه بني الناس ، فلما مل يكن وسيلة لنشر 
الدين يف أرضه اليت حيكمها إال قتاله فقد شرع اهلل قتاله لتحقيق املصلحة العظمى وهي نشر دين 

نب ألهلها يف أن حيرموا من نور اإلسالم ، وهذا ما وقع يف بعض اإلسالم يف تلك األرض اليت ال ذ
 احلاالت يف بداية انتشار دين اإلسالم.

ليس خاصا مبحمد أن توريث األرض ألهل احلق من األنبياء وأتباعهم وجعل السيادة هلم عليها  .4
الذي ه السالم عليبن عمران موسى  فهذا منطبق على األنبياء قبله ، ومنهمعليه الصالة والسالم ، 

َرأَض لِلَِّه يُورِثـَُها َمن لَِقْوِمِه اْسَتِعيُنوا بِاللَِّه َواْصربُوا ِإنَّ  ﴿قَاَل ُموَسىَما أخرب اهلل عنه قال لقومه   األأ
 .﴾َيَشاُء ِمنأ ِعَباِدِه َوالأَعاِقَبُة ِللأُمتَِّقين

َوَأوأرَثـأَنا ﴿ال اهلل يف القرآن أغرق اهلل فرعون وقومه ، قملوسى وقومه بعد أن وقد حصل هذا فعال 
َرأِض َوَمَغارِبـََها َعُفوَن َمَشاِرَق األأ َتضأ َم الَِّذيَن َكانُوا ُيسأ َنا ِفيَها  الأَقوأ ِلَمتُ   َومَتَّتْ الَّيِت بَاَرَْ ىَن احلُْسْ  َرب كَ  ََ

انَ   َما َوَدمَّْرنَاَبيِن ِإْسرَائِيَل مبَا َصبَـُروا  َعَلى انُوا يـَْعرُِشونَوقَـ  نُ ِفْرَعوْ  َيْصَنعُ  ََ  .﴾ْوُمُه َوَما ََ
انوا ُيسَتَذلُّون مشارق األرض ومغارهبا وهي بالد الشام اليت  ومعىن اآلية: وأورثنا بين إسرائيل الذينَ 

لمة اهلل على بين إسرائيل  بالتمكين لهم في بارك اهلل فيها بكِرة الزروع والِمار واألهنار ، ومتتَ 
ان يصنع فرعون وقومه من العمارات اهلل  ذى فرعون وقومه ، ودمَّربسبب صربهم على أ األرض ماَ 

انوا يبنون من األبنية والقصور وغار ذلك.  واملزارع ، وماَ 
 سينتشر دين اهلل؟! وإال فكيفا من اعرتض طريقهم ، هلم احلق الشرعي أن يقاتلو  همأتباعاألنبياء و ف

ن ألهل األديان األخرى إذا مل يقع منهم عدوان ، لقد نص القرآن صرحيا على األمر بالرب واإلحسا .5
ُم اللَُّه َعِن الَِّذيَن ملَْ  َُ َها قال اهلل تعاىل يف القرآن الذي هو دستور املسلمني إىل قيام الساعة ﴿ال يـَنـْ

ْم  يـَُقاتُِلوَُمْ  يِن وملَْ خُيْرُِجوَُم م ن ِديَارَُِ ِإنَّ اللََّه حيُِبُّ اْلُمْقِسِطنَي *  مأ َأن تـَبَـرُّوُهمأ َوتـُقأِسطُوا ِإلَيأهِ يف الد 
ْم َوظَاَهُروا َعَلى ِإْخرَ  يِن َوَأْخَرُجوَُم م ن ِديَارَُِ ُم اللَُّه َعِن الَِّذيَن قَاتـَُلوَُْم يف الد  َُ َها َا يـَنـْ اِجُكْم َأن ِإَّنَّ

ُْم فَُأولَِٰئَك ُهُم الظَّاِلُمون﴾.  تـََولَّْوُهْم َوَمن يـَتَـَوهلَّ

يف سارة النيب حممد صلى اهلل عليه وسلم لوجد أن بعض احلروب اليت خاضها  الـمستقرئلو تأمل  .6
النيب إَّنا هي للدفاع عن النفس وليست حربا مبتدؤها من عند حممد ، فقد حاول قومه قتله عدة 
مرات ، وحاصروه يف شعب من شعاب مكة ثالث سنني هو وأصحابه ، مث اتفقوا على قتله اتفاقا 

مهاجرا إىل املدينة ، مث تعاهد مع اليهود على املساملة والتعايش جنبا إىل جنب ،  رَّ ــــفَ ـــ، فَ برملانيا 
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انوا ثالثة أحياء ، بين قينقاع وبين قريظة وغطفان ، فرتك هلم مطلق احلرية يف دينهم ، ومل  َو
ما هو مفصل يف سارته )صل  َ ى اهلل عليه يُـــبعدهم ومل خياصمهم ، ومل يتدخل يف ممتلكاهتم ،

عادهتم ، فاعتدوا على أحد النساء املسلمات ومل حيرتموا   َ وسلم( ، ولكن اليهود نقضوا العهد
ان منه إال أن  م بلد ماَ  حَا ان من النيب حممد )صلى اهلل عليه وسلم(َ  العهد وال اجلوار ، فماَ 

م يف القانون الد ويل ، إما حبس أو أجالهم إىل الشام ليأمن شرهم ، وهذا من صالحيات أي حَا
 قتل أو نفي من البلد ، والنيب حممد فعل أهوهنا.

( ليست عن رغبة حمضة منه صلى اهلل عليه وسلماحلروب اليت خاضها النيب حممد ) فاحلاصل أن
قد مكث النيب حممد صلى اهلل عليه وسلم يف بلده األصلي مكة عشر سنني مل يقاتل فللقتال ، 

ونه يتعرض ألصنا ذلك أصحابه الذين آمنوا معه ، ومل فيها ، معَ  ف العدوان واهلجر والقطيعة ، َو
ان يدعو الناس  إىل أمر صحيح ، وهو يكن ُيسمح له بتبليغ دعوة اإلسالم إىل الناس ، مع أنهَ 

انوا دة من سواه من األنبياء واألشجار واألحجار اوترك عبعبادة اهلل وحده   َ ، يف حني أن قومه
 .من سارته الكرمية حجار واألصنام ، وهذا أمر معروفيعبدون األشجار واأل

ما تِبته دخلوه دخلوا دين اإلسالم  الذينأغلب أيضا إىل أن ينبغي التنبه  .7 بدون سيف وال حربَ 
تاب  املصادر التارخيية  .«سارة النيب حممد صلى اهلل عليه وسلم»، انظرَ 

ان .8  َ ت لتحقيق مصاحل شخصية أو حبا يف إن سيطرة النيب حممد على اجملتمعات اليت قاتلها ما
ِار من ملــوك الدنيا ، وإَّنا هي لفتح الباب لنشر دين اهلل ،  ما يفعلَ  الزعامة والطغيان يف األرضَ 
وفتح اجملال للناس أن يتعرفوا على دين اإلسالم ، ليعرفوا الطريق الصحيح املؤدي إىل اجلنة ، وما ال 

 يتم الواجب إال به فهو واجب.

وال يف حروبه عن النيب حممد أنه تسلط على الشيوخ واألطفال والنساء  أنه مل يأتِ ذلك  يدل على
لقوا ـــــانط»إذا بعث جيًشا: وهو القائل وال غرابة يف ذلك مرة واحدة ، أو اعتدى على الِعرض ، 

،  وا غنائمكممُّ ـــ، وضُ  2والُّ ــــغُ ــــ، وال تَ  ، وال امرأة ، وال طفاًل صغارًا ، ال تقتلوا شيخًا فانًيا باسم اهلل
 «.، إن اهلل حيب احملسنني وأصلحوا وأحسنوا

ان رحيما حىت يف حروبه ، وصدق اهلل  وما أرسلناك إال ﴿ومن تأمل سارة النيب حممد سيجد أنهَ 
 .﴾رمحة للعاملني

                                                 

 الـغُـــــــلول هو أخــذ شيء من الغنيمة قبل أن يقسمها اإلمام. 2 
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هلل عليه أن عدد من ماتوا يف جمموع غزوات النيب حممد صلى اومن دالئل رمحة النيب حممد يف حروبه  .9
سنوات من جمموع سنوات  خــــمس، وعدد السنوات اليت حصل فيها حروب  (1448)وسلم 

ان يسارع بالس   وإن جنحوا للسلم فاجنح هلا ﴿لم بعد انتهاء الغزو عمال بقول اهلل تعاىل نبوته ، َو
ل على اهلل يونا ، فأين هذا من مل 67، بينما الذين ماتوا يف احلربني العامليتني األوىل والِانية  ﴾وتَو

ان ال يقتل ُمدبرا عن احلرب ، فمن فرَّ   3.َه وشأنهَر ـــــمن احلرب تَ  ذاك ، َو

ليس هو هنب الِروات وبسط النفوذ وغارها من املطامع يف اإلسالم اهلدف من احلرب احلاصل أن و 
لهم نشر الدين الذي ارتضاه إما لدفع صائل على بالد املسلمني ، أو لاملادية ، بل هو  اهلل للناسَ 

انت تلك العوائق ، حىت يعرف ال دينهم ورهبم ونبيهم ، ناس وإزالة ما يقف أمامه من العوائق ، أياَ 
 اهلل على بصارة ، فيفوزوا خبار الدنيا واآلخرة. ويعبدو

ينبغي العلم بأن نظام الدولة اإلسالمي قد ضمن حقوقا مثانية لغار املسلمني املقيمني بينهم ، ال  .14
 هذه احلقوق يف أي نظام آخر ، وهي: توجد

رامتهم اإلنسانية. -أ  حقهم يف حفظَ 

 حقهم يف حرية املعتقد. -ب

 حقهم يف التزام شرعهم. -ت

 حقهم يف العدل بينهم. -ث

 حقهم يف حفظ دمائهم وأمواهلم وأعراضهم. -ج

 حقهم يف احلماية من االعتداء عليهم. -ح

 حقهم يف معاملتهم معاملة حسنة. -خ

 عي.حقهم يف التكافل االجتما -د

وهلذا فقد دوَّن التاريخ اإلسالمي وأقالم بعض املستشرقني من غار املسلمني أن بعض النصارى 
واليهود اختاروا اإلقامة يف ظل الدولة اإلسالمية على اإلقامة يف ظل دولة غار إسالمية ، ومن أراد 

                                                 

تاب  3   ، صاحل بن علي الشمراين ، الناشر: مكتبة املعارف الرياض. «أخالقيات احلرب يف السارة النبوية»يراجعَ 
تاب و   القاهرة. –، منار حممد ، الناشر: مكتبة السالم  «النبوية أخالقيات احلرب يف السارة»يراجع أيضاَ 
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تاب  تور« حقوق غار املسلمني يف بالد اإلسالم»التوسع فعليه بالرجوع إىلَ  صاحل بن حسني  للَد
 4العايد حفظه اهلل.

نظرهم يف  –إَّنا اإلرهابيون باإلرهابيني ،  يوصفونمن العجيب أن الذين حيتلون بالد املسلمني ال  .11
 هم املسلمون إذا دافعوا عن أنفسهم ... –

 باإلرهابية. ومل توصففرنسا احتلت اجلزائر واملغرب عقودا من الزمن ، وصادرت ثروهتا ، ف
 باإلرهابية. ومل توصفحتلت تونس واحلبشة عقودا من الزمن ، وإيطاليا ا

 باإلرهابية. ومل توصفوبريطانيا احتلت العراق ودول اخلليج 
 باإلرهابية. ومل توصفواحدة  دفعةإنسانا وأمريكا قذفت على اليابان قنبلة ذرية وقتلت ربع مليون 

ذلك أمريكا احتلت العراق يف الوقت احلاضر قرابة عشر س  باإلرهابية. ومل توصفنني َو
 .باإلرهابية ومل توصفسنة مبساندة أوربا مث أمريكا  74واليهود احتلوا فلسطني منذ 

إَّنا اإلرهابيون يف نظرهم ويف نظر اإلعالم اجلائر هم الفلسطينيون املسلمون الذين يدافعون عن 
 أرضهم وأمواهلم وأعراضهم!

 من بدأ احلرب العاملية األوىل؟
 مني؟ليسوا مسل

 من بدأ احلرب العاملية الِانية؟
 ليسوا مسلمني!
 مليون من السكان األصليني االسرتاليني؟ 24من قتل حوايل 
 ليسوا مسلمني!

 مليون هندي أمحر يف أمريكا الشمالية؟ 144من قتل أَِر من 
 ليسوا مسلمني!

 مليون هندي أمحر يف أمريكا اجلنوبية؟ 54من قتل أَِر من 
 ليسوا مسلمني!

 ممن قتلوا يف احمليط األطلسي؟ ٪88مليون أفريقي ورمى  184ن استعبد أَِر من م
 ليسوا مسلمني!

فهو  عن أنفسهمن و املسلم دافعذا إ.. أما  باإلرهاب سكت اإلعالم عنهاذا قام غار املسلمني 
 ارهاب!

                                                 

نو  4   ، وهو منشور يف شبكة املعلومات هبذا العنوان. ز أشبيليا ، الرياضهذا الكتاب من منشورات دارَ 
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 نرتك التعليق للقارئ املنصف املِقف الباحث بتجرد عن احلق وأهل احلق.

بار يف تشويه صورة اإلسالم وال اإلعالمن أ إىل ينبغي التنبه .12  َ ، مسلمني ، وقلب احلقائق ـله دور
فإن اإلعالم اآلن بيد وليس هذا بغريب ، ووصفهم باإلرهابيني ، وتعتيم اجلرائم املرتكبة حبقهم ، 

انت مستعمرة لبالد املس حتول  فقد مني يف القرن املاضي ، فماذا يُرجى منهم يا تُرى؟!لالدول اليتَ 
ما هو مشاهد.  الغزو لبالد املسلمني من الغزو العسكري إىل الغزو اإلعالميَ 

يقال ملن قال إن اإلعالم الغريب حيكم على املسلمني دائما بأهنم إرهابيون: إن بعض وسائل اإلعالم  .13
 اليت بيد املسلمني حتكم على بعض الدول الغار مسلمة بنفس احلكم أيضا بناء على ما يفعلونه يف

الواقع ، فوسائل اإلعالم اليت بيد املسلمني الصادقني حيكمون على اليهود ومن ساندهم من دول 
الغرب )َأمريكا( بأهنم إرهابيون ، وحيكمون على أمريكا اليت احتلت أفغانستان والعراق بأهنا 

ذلك  ، وحيكمون إرهابية وعدوانية ، وحيكمون على روسيا اليت أبادت من املسلمني باملاليني بأهناَ 
على عامة دول الغرب اليت تتغطى بعباءة السالم بأهنا إرهابية وعدوانية لكوهنا احتلت بالد 

ما بينا آنفا ... وهلم جرا  املسلمني عقودا من الزمنَ 

، املسلمون أم اليهود والنصارى  «اإلرهايب»من األحق اآلن بوصف إذا وزنا األمور هبذا امليزان فف
 )املسيحيون(؟

 تبنواعض املنتسبني لإلسالم عندهم جهل واحنراف عظيم يف فهم أصول الدين اإلسالمي ، هناك ب .14
بعض احلمالت العدوانية اإلرهابية على املسلمني وغارهم باسم اإلسالم ، مِل أسامة بن الدن 
ان يقود تنظيم القاعدة وأمِاله ، وهؤالء وأمِاهلم خطؤهم حمسوب عليهم وليس على   َ الذي

 على مصادر الدين اإلسالمي )القرآن الكرمي وأحاديث النيب حممد صلى اهلل عليه املسلمني وال
أهل العلم والبصارة يف دين اإلسالم يعتربون أسامة بن الدن رأسا لفئة ضالة ، استحلت و وسلم( ، 

 باسمدماء املسلمني وغار املسلمني ، واستحلت تدمار املمتلكات وترويع اآلمنني ونكث العهود 
، وفعلهم حمسوب عليهم وليس على اإلسالم ، وال يوافق ابن الدن على  -مع األسف  –م اإلسال

ِارون وجمامع علمية  ، أفعاله الشنيعة إال جاهل مِله  َ إسالمية وقد صدرت بيانات من علماء
وبينت موقف  ،وغارها بن الدن وتستنكر ما قام به يف بالد املسلمني أسامة تتربأ من أفعال عديدة 

له.الدي  ن اإلسالمي من العدوان بوضوح للعاملَ 
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اإلسالم وسارة النيب حممد وسارة  مبادئاليت استقرأت الـُمـنِصفة اجلمعيات األوربية  بعض أقرت قدل .15
ز امللك عبداهلل للحوار بني األديان هو املسلمني بأن اإلسالم  دين السالم ، فوجهت دعوة إىل مَر

 .«المسلمون صانعو السالم» :إلطالق مبادرة بعنوان« اإليسيسكو»

الـُمـّدوَّن يف املصدرين على مبادىء اإلسالم فعليه بأن يرجع إىل دستورهم  يتعرفأراد أن  على من .16
المها  (َالم النيب حممدهي  و )، والسُّــنَّة القرآن الرئيسيني ومها  الكتب على مدى يف حمفوظ ، َو

صو روا عقله إىل اإلعالميني ليُ ــــِلم أن ُيسْ بوليس  حيكم بعقله على هذا الدين ،أربعة عشر قرنا ، مث 
يف   .شاءواله خامت األديان السماويةَ 

 إشكال والجواب عليه

 ﴿فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكمإن قيل: وما معنى قول اهلل تعالى 
 حاضر باإلرهاب؟؟ أليس في هذا تحريض على العدوان أو ما يسمى في وقتنا الواتقوا اهلل﴾

 من وجهني:فاجلواب 
 الوجه األول:

أن تفسار اآلية أن من اعتدى عليكم بالقتال أو غاره فأنزلوا به عقوبة مماثلة جلنايته ، وال حرج عليكم يف 
ذلك ، ألهنم هم البادئون بالعدوان ، مث قال اهلل ﴿واتقوا اهلل﴾ ، أي: وخافوا اهلل ، فال تتجاوزوا املماثلة 

تفوا باملِل.يف العق  وبة ، فتعاقبوا بأَِر من جناية املعتدي ، بل َا
م البلد حبفظ األمن وردع ال ، هوإنصافه وعدل الدين اإلسالمي رمحةمن وهذا  معتدين ، ـأن يقوم حَا

م نظام للعقوبات الرادعة  األن الناس فيهم الطيب والرديء ، وفيهم الـَخــي ــر والشرير ، فإذا أقام احلَا
ناس يف أمن وطمأنينة ، وهذا األمر معلوم ومعمول به يف مجيع البالد على اختالف أدياهنا ، عاش ال

ولكن الدين اإلسالمي يتميز بأمرين ومها احلث على العدل فال زيادة يف العقوبة ، واحلث على العفو ، 
ان األمر متعلقا بالدم أو املال ، وترتيب األجر على ذلك ، خبالف غاره من القوانني الوضعية  حىت لوَ 

 من عند البشر.

 الوجه الثاني:

وأصلح  عفىاإلسالم حث على العفو والصفح ، ورتب على هذا األجر العظيم ، قال تعاىل ﴿فمن  أن
 فأجره على اهلل إنه ال حيب الظاملني﴾.

ر اهلل مراتب العقوبات وهي: العدل ، والفضل ، والظلم.  ويف هذه اآلية َذ
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هي جزاء السيئة بسيئة مِلها ، ال زيادة وال نقص ، فالنفس بالنفس ، ومن اعتدى على  فمرتبة العدل
ذلك املال ، فمن  َُِسرت ِسنُُّه ، وهكذا ، َو سر سنا  جارحة من جوارح غاره فإنه يعاقب باملِل ، فمنَ 

 اعتدى على مال الغار فإنه ُيضمن له مبِله.

، وهلذا قال يف اآلية: ﴿َفَمْن َعَفا َوَأْصَلَح فََأْجرُُه َعَلى هي العفو واإلصالح عن املسيء  ومرتبة الفضل
 اللَّه﴾.

ِارًا ، مبقتضى هذه اآلية.  فمن عفا عن أخيه املؤمن فإن اهلل جيزيه أجرًا عظيًما ، وثوابًاَ 

اهلل  ي ج ويرغب فيه ، لكي يعامل اإلنسان اخللق مبا حيب أن يعاملهـــــويف ترتيب األجر على العفو ما يُه
ما حيب أن يساحمه اهلل ، فليساحمهم ، فإنَّ اجلزاء  به ، فكما حيب أن يعفو اهلل عنه ، فـَْليَـْعُف عنهم ، َو

 من جنس العمل.

ان  أن يترتب عليه اإلصالحومما ينبغي أن يُعلم أن اهلل قد اشرتط يف العفو  ، ليدلَّ ذلك على أنَّه إذاَ 
انت امل صلحة الشرعية تقتضي عقوبته ، فإن العفو يف هذه احلال ال يكون اجلاين ال يليق العفو عنه ، َو

مأمورًا به ، بل العقوبة هي األوىل ، حىت يرتدع ، مِل مروجي املخدرات ، وخاطفي النساء واألطفال ، 
والعصابات وقطاع الطريق ، فهؤالء إن طبقنا عليهم مبدأ العفو زاد شرهم وحتولت حياة اجملتمعات إىل 

 لعفو عنهم مضر وليس بنافع.جحيم ، فا

رها اهلل بقوله ﴿ِإنَُّه اَل حيُِبُّ الظَّاِلِمني﴾ ، وهم الذين يوأما مرتبة الظلم جنون على غارهم ـ: فقد َذ
 ابتداًء ، أو يقابلون اجلاين بأَِر من جنايته ، فهذه الزيادة ظلم.

 عن الناس واهلل حيب احملسنني﴾. نوالعافيومن اآليات احلاثة على العفو قوله تعاىل ﴿والكاظمني الغيظ 

ظم الغيظ عمن أساء إليك مث العفو عنه ،  هذه اآلية فيها بيان لبعض صفات املؤمنني ، ومن أمههاَ 
ل  من أساء إليك بقول أو فعل ، والعفو أبلغ من الكظم ، ألنَّ  ويدخل يف العفو عن الناس العفو عنَ 

ذا إَّنا يكون ممن حتلَّى باألخالق اجلميلة ، وختلَّى عن العفو ترك املؤاخذة مع مساحمة املسيء ، وه
راهًة  األخالق الرذيلة ، وممن ابتغى األجر من اهلل ، وعفا عن عباد اهلل رمحة هبم ، وإحسانًا إليهم ، َو

 حلصول الشر  عليهم.

 واصفحوا﴾. فاعفواومن اآليات احلاثة على العفو قوله تعاىل ﴿

 أقرب للتقوى﴾. تعفواو قوله تعاىل ﴿وأن ومن اآليات احلاثة على العف

رًا أَْو خُتُْفوُه أَْو  اَن َعُفوًّا  تـَعأُفواومن اآليات احلاثة على العفو قوله تعاىل ﴿ِإن تـُْبُدوا َخيـْ َعن ُسوٍء فَِإنَّ اللََّه ََ
 َقِديرًا﴾
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 .عنهم واصفح إن اهلل حيب احملسنني﴾ فاعفومن اآليات احلاثة على العفو قوله تعاىل ﴿

وقد وردت أحاديث عن النيب مـحمد )صلى اهلل عليه وسلم( يف احلث على العفو والصفح ، والنهي عن 
إال عزًّا ، وما تواضع  بعفواحلقد واالنتقام ، منها قوله: ما نقصت صدقة من مال ، وما زاد اهلل عبًدا 

 أحد هلل إال رفعه اهلل.

، واحلمد هلل على  وهنى عن الظلم والعدوان والبغيوهبذا يتبني أن اإلسالم حث على العفو والصفح ، 
 ظهور العلم.

 إشكال والجواب عليه 

 سألين أحد املِقفني فقال:
ان هذا هو موقف اإلسالم من العدوان )اإلرهاب( ، ف  َ دين  ي علىعالمسلط اإلهذا التلماذا إذا

ِارة بالعامل خبصوصه ، اإلسالم   ؟ليهامل يتسلط اإلعالم عمع أنه هناك أديانَ 

ي ودقيق ، هذا  فاجلواب:  :وجوه أربعةوجوابه من سؤال َذ

 ا ضهـــال ُتشك ل خطرا على بع –غار دين اإلسالم  –املنتشرة يف العامل ديان مجيع األأن : أوال
، ألهنا ليست موافقة للعقل ، وللبشر يد  أتباع األديان األخرىليس هلا قبول عند البعض ، ألهنا أصال 

 امن أتباعها يوقن من قلبه أهن ها وتغيارها وحتديِها وتعديلها من وقت آلخر ، وليس أحد  طوىل يف صناعت
يتبعوهنا أتباعها إَّنا الواقع أن ، و الدين الذي ارتضاه اهلل للناس ل ـــمِ  يُـ واحدا منهاأن أو من عند اهلل ، 

ان عليه اآلباء واألجداد  .اعتمادا على مبدأ التقليد للمجتمع وماَ 
ملا أن بعضها ال ُيشكل خطرا على بعض فبطبيعة احلال فإهنا ال حيارب بعضها بعضا ال عن طريق فطا

 غضا عنصريا مبطنا غار مشتهر.إعالم وال غاره ، إال أن يكون بُ 
أو بعيدا جبانبهم  البقردة ــهم وجود عبمُّ ال يهُ  –مِال  –أتباع الديانة البوذية ف، املِال  بومن باب ضر 

فليس أحد ُيشكل خطرا على األخر ، هذا ال يُـنكر على هذا ، وهذا ال يُـنكر على هذا ، ، ألن عنهم 
 ملة إعالمية للدفاع عن نفسه واحلط من اآلخر.حبفليس أحد منهم حباجة إىل القيام 

ال الديانتني باطلة   ، ألهنا ليست من عند اهلل ، وال تدعو الناس لعبادة اهلل ، بل تدعو لعبادةواحلق أنَ 
 غار اهلل.

، ألن اإلسالم  ُيشكِّل خطرا عظيما على أتباع األديان األخرىإنه ففوضعه مختلف ، أما اإلسالم 
قائمة على اخلرافة ، وتقديس البشر ، وعبادهتم ، حيارب األديان البشرية الوضعية ، ألهنا أديان باطلة ، 

وحيث أتباعه على دعوة أتباع تصحيح ، ويأمر بالاإلسالم ال يقبل بوجود الباطل منتشرا بني الناس ، و 
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الديانات األخرى للدخول يف اإلسالم ، فاإلسالم مِل نور الصباح ، ال بد أن يطرد ظالم الليل ، وال 
 .ميكن أن جيتمع معه أبدا

عن الديانات ال تقول مجيع الديانات  مجيع الديانات ، فإنفمن هذا الوجه فإن اإلسالم خيتلف عن 
تة عنها، بل هي  لةا باطإهناألخرى  ،  والربهان، أما اإلسالم فيبني بطالن مجيع األديان باحلجة  سَا

 .وبالعقل واملنطق
من منطلق العلم واملعرفة واإلقناع ، وليس من ألنه ينطلق األديان ال تقوى على مصادمته ، مث إن مجيع 

فبعض الناس ال ه النفوس سريعا ، ، فلهذا تتقبل مادي واجلنسي )َما يفعل املبشرون(ـــمنطلق اإلغراء ال
وقد دوَّن التاريخ حوادث دخلت فيه جمتمعات بأَملها تأخذ معه إال نصف يوم ويدخل اإلسالم ، 

 دفعة واحدة.
ال جتد من املسلمني من يرتك دينه إال أن يكون جاهال بالدين فإنك  االستطراد يف الفائدةومن باب 
استغل النصارى فقره ومرضه فأغروه باملال ليدخل يف ف ،ا َرجل يعيش يف أدغال أفريقي  ،اإلسالمي 

فهيهات مع أصحاب ثقافات عالية يف الدين اإلسالمي املناقشة العقلية الدخول عن طريق دينهم ، أما 
 .تكون سالحا هلم لنقل الناس من دين اإلسالم إىل أي دين آخرأن 

مني وقساوسة نصارى ، فكانت النتيجة ومن اللطائف أن التاريخ قد دوَّن حصول مناظرات بني مسل
دخول القساوسة يف دين اإلسالم يف هناية تلك املناظرات ، يتبعها دخول عدد غفار من أتباع ذلك 

 القسيس يف دين اإلسالم أيضا ، ألهنم علموا أنه مل ينتقل إال على علم وبصارة.
،  إلى اإلسالمون سهامهم يوجهالغير إسالمي فإن القائمين على اإلعالم السبب وغيره فلهذا 

ويصدون الناس عنه ، وُيشوهون صورته في وسائله المختلفة ، في الشاشات والجرائد وشبكة 
فستتالشى جميع المعلومات وغيرها ، ألن القائمين عليه يعلمون أنهم إن قام لإلسالم قائمة 

تطير الورقة في ا كمونفوذهم وهيمنتهم على الناس  ة القائمين عليها وجاهاألديان ، وستذهب 
ه في النقطة القادمة ، فلهذا يحاربونه ويُلِصقون أنواع التهم واالفتراءات سنبينكما مهب الريح ،  

 عليه.

 إَّنا يتبعوهنا بناء على مبدأ  –غار دين اإلسالم  –املنتشرة يف العامل ديان : أن أتباع مجيع األثانيا
يف الصغر مما ورثوه عن اآلباء واألجداد ، وليس عن قناعة قلبية  باع ما تربوا عليهـــــالتقليد للمجتمع ، وات  

السيما عقلية ، والدليل على هذا ما نراه من نفور وعزوف عند عامة أتباع تلك الديانات عن أدياهنم ، 
، أما البقية فليسوا ُملزمني « رجال دين»واختصاص التمسك بالدين مبن ُيسمَّون مِقفني ، ـشرحية ال

لُّ  ما عليهم إذا أخطئوا أن يأتوا للقساوسة الذين نصبوا أنفسهم وسائط بني الناس وبني الرب  بذلك ،َ 
سِ خطاياهم الناس  روا عنـــف  ــــكَ ــــليُ  بوا يف هذا إمث افرتاء الكذب على اهلل ، ألن اهلل ليس ، والقساوسةَ 
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هم  مُّ هُ يَـ القساوسة هم ، مُّ هُ ال يَـ هذا بـحاجة لوسائط أصال ، ولـم يـَُنص ب القساوسة وسائط ، ولكنهم 
سب املال والسفر هنا وهناك على حساب  َسب الوجاهة يف اجملتمع ، وتقديس الناس هلم ، َو

من النساء والفتيات الستشارهتم ومغفرة الذنوب جمانا اجملمعات الكنائسية ، مث هم مفتونون مبن يأتيهم 
تاة مجيلة لتستشاره فإنه يأخذها لغرفة العبادة ، ، ألن القسيس إذا جاءته ف -بزعمهم  –عن طريقهم 
هلا فإنه يعرض عليها االستمتاع هبا على الفراش ، وأنه إذا مكَّنته من ذلك فإنه  اجلوابوبعد بذل 

ألنه ابن اهلل )بزعمه( ، وحاشا اهلل أن سارضى عنها ، وإذا رِضي هو عنها فإن الرب سارضى عنها ، 
ـنـُه من نفسها فإنه سيغضب عليها ، وإذا غضب هو فإن الرب سيغضب ، وإذا مل تُ يكون له أبناء ،  ـَمـك 

بني لفة وَُ وهكذا يتقلب القساوسة من فراش إىل فراش بأقل تعب فتستجيب املسكينة رغبة أو رهبة ، 
مسيح عيسى ابن مرمي ، يف حني أن املسيح ـحب ال وباسمالدين ،  باسم الراهبات والبنات الفاتنات

ذبا وهبتانا واحتقارا بـ وأمه بر   .«الرعية»يئان من ُمـجوهنم وُعهرهم وُعُلو هم على من وصفوهمَ 
ومسحوا لإلسالم عن حماربة اإلسالم عن طريق املؤسسات اإلعالمية ، لو سكت القساوسة فاحلاصل أنه 

ل هذه املزايا والرفاهيات عنهم باالنتشار  من تهم على ( ، ولتالشت هيمنوهذا مربط الَفَرس)لطارتَ 
، ألن اإلسالم حيارب تقديس األشخاص واجلمادات واألصنام والصلبان ، ويدعو « الرعية»يصفوهنم بـ 

ان  إىل تقديس الرب )اهلل( وتعظيمه ، ألنه هو املستحق للتعظيم والعبادة دون مجيع ما سواه ، فمنَ 
 . اإلنسان وبني اهلل وسائط إطالقاأَِر عبادة هلل فهو أقرب إىل اهلل وأَِر ثوابا عند اهلل ، وليس بني

فالحاصل أن السكوت عن دين اإلسالم يعطي الفرصة النتشاره بين الناس ، وهذا يعتبر قاصمة 
شروع فسيفشل املدين اإلسالم  الناس يف إذا دخلألنه  وأحبار اليهود ، لقساوسة النصارىبالنسبة  ظهر

كما   في لحظة ينهدمو ، « الرعية»على سة والرهبان هيمنة القساو الذي امتد قرونا طويلة ، وهو مشروع 
 تنهدم قصور التراب!

مستغلة يف هذا عدم وجود الناس عن اإلسالم بكل قوة ، فاملؤسسات الكنائسية واليهودية تصد فلذلك 
ما من خالل وسائلهم اإلعالمية يبِون يستغلوا هذه الفرصة فإعالم مسلم نظيف مستقل يف ديارهم ، ف

إذا سافر أحد النصارى أو اليهود إىل بالد املسلمني ، واحتك باملسلمني ، أو دخل يف  شاءوا ، لكن
وانكشفت له األَاذيب حوار علمي مع أحد املسلمني بطريقة أو بأخرى ؛ تبينت له احلقيقة ، 

ليس فيه هيمنة بشر على بشر ، اجلميع يعبد رب البشر دين احلرية ، أن اإلسالم اإلعالمية ، ووجد 
فيه  ليساألمرين )ذين ٰـ هالحظ لط ، ـــــــــــفيه تس وليسفيه وسائط ،  ليس( وانتهى املوضوع ، )اهلل

رهاب إفيه  ليسو ميارسه رجال الكنيسة ،  رهاب فكريإفيه ( ، ليس فيه تسلط وليسوسائط ، 
ال عالمات أسرار و  فيهليس واقتناع ،  علموتعذيب جسدي ميارسه رجال الكنيسة على الرعية ، إَّنا هو 

هذا شيء بينك وبني ربك ، أهال وسهال ، الدخول يف دين اإلسالم ف لتَ بِ ــإذا قَ وتعجُّب ، استفهام 
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يوم القيامة إذا وقفت بني يدي اهلل )دين اإلسالم( عن الدين احلق  كقبل فتحمل عاقبة إعراضت ملوإذا 
 الدخول فيه؟ ملاذا مل تدخل يف الدين احلق الذي أوجبت على مجيع الناس :وسألك

بإذن واالنكماش أظن أن مشروع القساوسة الستعباد من وصفوهم بالرعية آيِــل  إىل االضمحالل أقول: و 
من نَِعِم اهلل على عباده انتشار وسائل االتصال السيما الربيد االلكرتوين ، والذي استطاع أن اهلل ، فإن 

 ، ويبني للناس احلقيقة ، ملاذا ُخِلقوا؟  خيرتق جدران الكنائس والدول احملجوبة عن نور اإلسالم

 ومن هو الرب يف احلقيقة؟ 

 وما هو الدين الصحيح الذي جيب على مجيع الناس الدخول فيه؟ 

 وهل هم على دين صحيح أم دين ُمَزيَّف؟ 

 وما هي مبادئ الدين اإلسالمي؟

 وما هي احلياة بعد املوت؟ 

ل إنسان غار مسلم ومل جيد هلا إجابة ، حىت إن بعض وغار ذلك من األسئلة اليت ترتدد يف خاطرَ 
نتحار من شدة الضيق الذي يعانونه بسبب عدم التوصل إىل أصحاب تلك األسئلة آل هبم األمر إىل اال

 .إجابات لتلك األسئلة املصارية
د اإلقبال فإنك جتحبمد اهلل ، فإنه بالرغم من حماربة املؤسسات اإلعالمية الغربية لدين اإلسالم أقول: و 

على دين اإلسالم هائل وسريع ، فمن حني يتضح لإلنسان املِقف مبادئ دين اإلسالم فإنه يشعر 
الوحيد يف العامل وهو دين اإلسالم ،  يلـٰهاإلبالفرق بني مبادئ الدين البشري الذي هو عليه وبني الدين 

ان عل يه من اخلرافات وعبادة البشر إىل وما يلبث أن ينتقل بروحه وجسده إىل دين اإلسالم ، ويرتك ماَ 
 عبادة رب البشر.

بإمكان ، و يف العامل  انتشاراصائيات عاملية تبني أن اإلسالم هو أَِر األديان حإلروابط  وفيما يلي
 :القارئ الكرمي االطالع عليها

 

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

http://www.gatestoneinstitute.org/2794/europeans-converting-to-
islam 

https://sites.google.com/site/burqahandenemies/cnn-news-1-5-
million-americans-converted-to-islam-in-usa  

http://www.youtube.com/watch?v=SNGDBiC5Jk8
http://www.gatestoneinstitute.org/2790/europeans-converting-to-islam
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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  ن اإلعالم سبب تسلط اإلعالم على املسلمني لتشويه صورته ، وهو أللقارئ الكرمي تبني  ثالثةنقطة
أيها القارئ الكرمي تقليد أو عدوان للمسلمني ، وال خيفاك  وأعن جهل  نبيد غار املسلمني ممن يتكلمو 

اإلعالم هنم جعلوا إ، حىت  نفوذ عظيمنفوذ اليهود يف اإلعالم ويف االقتصاد وأيتها القارئة الكرمية أن 
أن ، إال  صاحب حقودولته ه وماله يدافع عن بيتذي ، فيجعلون الويغش الناس يناقض نفسه بنفسه 

 !إرهابيافإنه إذا دافع عن بيته وماله فإنه يكون ، ففي تلك احلالة  امسلم يكون

 ــص األمرهي أن اإلنسان املِقف لو  النقطة الرابعة واألخيرة وترك التبعية للقناة الفالنية نفسه ب مـحَّ
بية اإلسالمية ترد على اإلعالم الغريب الذي وقلَّب الشاشات لوجد أن بعض القنوات العر أو الفالنية 

يهاجم اإلسالم ، ويصف أتباعه باإلرهابيني ، بل جتده يصفهم هم باإلرهابيني وقتلة البشر ، على ضوء 
ما تفعله بعض الدول )املسيحية( مِل أمريكا ، واليت تقدم الدعم املباشر والالحمدود الدليل املادي وهو 

سلمني )فلسطني( ، وقتلهم وهدم منازهلم ، حتت نظر العامل ومسعه منذ مثانني لليهود يف احتالل بالد امل
 عاما.

ومن جهة أخرى فهناك من حيب النيب حممد وحيب اإلسالم ، ولكن هذا ال تبِه القنوات الفضائية 
اليت تُــــبث من ية اإلسالممن القنوات العربية  وأمِاهلاربية ، وإَّنا تبِه القنوات العربية ، مِل قناة اجملد ـــالغ

 .اإلسالمبالد 
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 خالصة

موقف اإلسالم من العدوان »فيما يتعلق هبذا املوضوع قلت لك ما يف خاطري أيها القارئ الكرمي ، لقد 
قلد القسيس غمض عينيه ويقفل عقله وييُ أن وليس اإلنسان العاقل املِقف حباجة إىل ،  «)اإلرهاب(

السيما وقد يكون عنده من العقل والِقافة واملؤهالت العلمية ، فالن أو احلاخام الراهبة فالنة أو فالن 
اقرأ بنفسك الكتاب ما ليس عند ذلك القسيس أو تلك الراهبة أو ذلك احلاخام ، فإذا اقتنعت هبذا ف

واحكم بنفسك على وإىل يوم القيامة ، رنا أربعة عشر ق ذاملقدس )القرآن( الذي هو دستور املسلمني من
 أم أن االعالم صادق فيما يقوله ويبِه عن االسالم واملسلمني.، هل هو دين حق اإلسالم: 

اهلل ، فإن الكتاب املقدس )القرآن( منتشر يف شبكة املعلومات )االنرتنت( ، وال يستطيع أحد  وحبمد
 حجبه ، ال ِمَن حاخامات اليهود وال من رهبان النصارى ، فاحلمد هلل على انتشار العلم واهلدى بني

 الناس.

 واهلل أعلم ، وصلى اهلل على نبينا حممد ، وعلى مجيع األنبياء واملرسلني.

 هجري 1435من شهر شعبان ، لعام  23ماجد بن سليمان ، يف 

 ميالدي 21/6/2414املوافق 

www.saaid.net/The.clear.religion  

http://www.saaid.net/The.clear.religion
http://www.saaid.net/The.clear.religion
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من هم األحق بأن يوصفوا باألرقام والحقائق المادية بالكتاب يبين  ملحقمقال 
 العدوانو باإلرهاب 

 
 5رهاب !!إلومل نصفها با، م املسيحية ر  ــــجَ ـــنُ مل 

 :يف مقال هلاحسان الفقيه إالكاتبة المبدعة قالت 

ولم يشهد لها ، لم ُنجّرم المسيحية ولم نصفها باإلرهاب رغم الحروب التي أشعلها الغرب - 1
 .مليونا 21ماليين إنسان والجرحى  7ى وَان عدد القتل، التاريخ مِيال في الحرب الكونية األولى

مليونا  94مليونا والجرحى  54حيث بلغ عدد القتلى ، ولم ُنجّرمها في الحرب الكونية الِانية - 2
ظة في وَانت تكلفة الحرب الباه، ترليون جنيه استرليني  37في حين بلغت نفقات الحرب ، 

 .الساعة الواحدة مليون جنيه

وعلى رأسه أمريكا ، ولم نصفها باإلرهاب رغم همجية ووحشية الغرب لم ُنجرم المسيحية - 3
 544التي استخدمت أَِر األسلحة في التاريخ هوال وفظاعة حين قتلت بقنبلتها النووية في اليابان 

 ألف إنسان.

لم ُنجّرم المسيحية ولم نصفها باإلرهاب رغم أن تأثير طاعون القنبلة الذرية أّثر على السكان  - 4
ين يبعدون عن اليابان بل إن عالمات اإلصابة ظهرت على السكان الذ، ميل 144يبعدون عنها  الذين

 .آالف األميال

بعد و، أمريكا رسول السالم التي تقود الحضارة الغربية الشغوفة بالقتل والفتك والتعذيب - 5
الهيدروجينية التي  وهي القنبلة، سنوات معدودة تصنع قنبلة تفوق القنبلة الذرية في قوتها بمليون مرة 

 .1954جرى اختبارها في المحيط الهادي في مارس 

، مع أن أمريكا رسول السالم وزعيمة العالم الحر  لم ُنجّرم المسيحية ولم نصفها باإلرهاب - 6
ألف فيتنامي من أجل تنصيب رئيس موالي لها في الستينيات من  444مليون و  3هي من قتلت و

 )روبرت ماَنامارا(.باعتراف وزير الدفاع  وهذا الرقم، القرن الماضي

                                                 

عجاب بعض املنصفني من املِقفني واملِقفات فنقلته يف حبِي إاالنرتنت( ، وقد نال هذا املقال هذا مقال منشور يف شبكة املعلومات ) 5 
 الكاتبة إحسان خارا.، فجزى اهلل قليال غارت يف بعضها د اختصرت بعض ألفاظه و هذا برمته ، وق
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 7واالستعمار الغربي هو من هّجر ، لم نجرم المسيحية واليهودية ولم نصفهما باإلرهاب  - 7
د تلمودي توراتي وتحقيق حلم ووهبها لليهود بزعم ووع، مليون الجئ فلسطيني من أرضهم

 البائس. "مجدونالهر"

رهاب رغم أن القوات األمريكية الحاقدة هي من حّول جزر لم نجرم المسيحية ولم نصفها باإل - 8
 نسبة إلى( ؛ الفلبيين)وأطلقوا عليها اسم ، سامار اإلندونيسية المسلمة إلى النصرانية بالنار والحديد 

 .الملك فيليب الِاني ملك أسبانيا

موية ملة الدلم ُنجّرم المسيحية ولم نصفها باإلرهاب عندما يقول صحفي أمريكي رافق الح - 9
إن الجنود األميرَيين قتلوا َل رجل وَل امرأة وَل طفل وَل )على جزر سامار ما نّصه : 

، واعتقادهم أن الفلبيني ليس أفضل من َلبه، سجين وأسير وَل مشتبه فيه ابتداء من سن العاشرة 
يد أسرى وال أريد ر)ال أ: ( َانتفرانكلين)وخصوصا أن األوامر الصادرة إليهم من قائدهم الجنرال 

 . (سجالت مكتوبة
 .م بالحق ما اّدعوه علينا بالباطلومع ذلك لم ُنجرم المسيحية ولم نقل عليه، َانوا مسيحيين جميعا

ألف مسلم  84لم ُنجّرم المسيحية ولم نصفها باإلرهاب واالستعمار الصليبي هو من قتل  - 14
واحدة وبصورة مسرفة لم تشهدها ة بواحد وبضر في جزيرة مدغشقر المسلمة في يوم ومسلمة

 .يشهدها أدب الحروب على مر العصورولم ، البشرية عبر تاريخها المتطاول 

، ألف ليبي  744لها واالستعمار اإليطالي الفاشي هو من قتل  ُنسيءلم لم ُنجّرم المسيحية و - 11
حِنا على ديننا قد  بل، ولم نطالب بالِأر لهم، ونفذ حرب إبادة لنصف السكان المدنيين اآلمنين

 الصفح والمغفرة.

لم ُنجّرم المسيحية ولم نصفها باإلرهاب واالستعمار الفرنسي هو من قتل ماليين الشهداء في  - 12
د حَِّوألف ُم 44دينة خزاطة الجزائرية التي استشهد فيها م الجزائر المسلمة وفي مذبحة جماعية في

 .لله في يوم واحد

أحد واليت قال فيها ولم نصفها باإلرهاب في حرب البوسنة والهرسك لم ُنجّرم المسيحية  - 13
إنه قضى شهوًرا طويلة ال يستمع إال لطلقات الرصاص وال يرى سوى قذائف ضباط األمم المتحدة 

وهي عطشى لمزيد من الجِث من الرجال ، الصرب التي َانت تتوالى تباًعا فوق أشباح الموتى
 سربرنيتشا المروعة.  والنساء واألطفال المسلمين في مذبحة
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دير شبيجل ( لمجلة فوشتيك)وقد اعترف قائد القوات الصربية ، لم نتهم المسيحية باإلرهاب - 14
الرصاص على  وقمت شخصًيا بإطالق، وحدي مئات المسلمين لقد قتلت)ل بالحرف: األلمانية وقا

: ية التي تحرم قتل األسرى قالوعندما نبهته الصحفية إلى المعاهدات الدول .(األسرى للقضاء عليهم
 644ن أرخص طريقة هو قتلهم بالجملة مِلما أجهز رفاقي على إو، لم أجد سيارات لنقلهم )

هم ببطء حتى يعترفوا بما سرى وتعذيبهم أو تهشيم أيدياألمسلما .. وَنت أقوم أحياًنا بخرق عيون 
 .أريد(

َما يؤَد هذا الكالم ويؤَد حقيقة عداء الغرب لإلسالم ما صرح به جزار الصرب  - 15
وذلك حين ُسئل عما يفعله في ( ، سلوبودان ميلو سوفيتش)ألرثوذَس األصوليين ومجرم الحرب ا

 .(نني ُأطّهر أوروبا من أتباع محمدإ)لبوسنة فقال : مسلمي ا

( التي أثبتت التقارير )بيهاتش( و)سربرنيتشارغم أّن  بلم ُنجّرم المسيحية ولم نصفها باإلرها - 16
قتل  -طبًقا لإلحصائيات  -ما حدث فيهما ليستا إال اثنتين من عشرات المدن البوسنية التي تم فيها 

ألف قضوا  74منهم ، ألف مسلم أغلبهم من النساء واألطفال 344وتعذيب وحرق ما يزيد عن 
َما تم هدم أَِر ، ألف مفقود  124ألف معاق وما يزيد عن  54نحبهم فوًرا في مجازر جماعية و

مسجد وطرد جماعي قسري لما يزيد عن مليونين ونصف مسلم بال مأوى وال طعام وال  844من 
 خيام.

ألف جندي صربي  75والتقارير تِبت اغتصاب ما يزيد عن ، لم نتهم المسيحية ولم ُنجّرمها - 17
عت أرحام اآلالف ِرُز، ألف طفلة وسيدة  744 ِر منداخل ما يقرب من عشرين معسكًرا ألَ

منهن بأجّنة ذئاب وَالب بشرية تنتسب إلى حضارة زائفة طاغية متوحشة ال تعرف الرحمة وال 
 تُمّت لإلنسانية وال للقيم والمبادئ النبيلة بأدنى صلة.

أى وأمام ولم نتهم المسيحية يوما في حين أن عمليات االغتصاب غالًبا ما َانت تتم على مر - 18
من الرصاص يخترق رأسه وابال وَان جزاء من يتحرك إلنقاذ أي منهن ،   اآلباء واألبناء واألزواج

يرديه صريًعا مضرًجا في دمه .. ووسط هذا الجحيم تروي بعض التقارير الرسمية األوروبية ان 
 .قبيل ما ذَرناآالف اأُلسر تعرضت العتداءات تفوق الخيال وَلها من 

( عضو الحزب الديمقراطي المسيحي وعضو البرلمان األلماني )شفارتزرير يؤَد ذلك تق - 19
( )رأيت بعينيتحت عنوان  7/1992 16بتاريخ / الذي ورد في إحدى نشرات منظمة البر الدولية

 ال يتجاوز عمره الِالثة أشهر مقطوع األذنين مجدوع األنف .. طفاًل رأيت )يقول: وفيه 
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 .طونهن وُمِّل بأجنتهنوقد بقرت ب رأيت صور الحبالى
 . وقد ُذبحوا من الوريد إلى الوريدرأيت األطفال والشيوخ 

ومنهن من تحمل العار ولم يبق لوالدة ما بأحشائهّن سوى ، رأيت الكِيرات ممن ُهتكت أعراضهن 
  .أسابيع

أيت صوًرا لم أرها في حياتي على أية شاشات تليفزيونية غربية أو شرقية على وجه األرض .. ر
 .(ن َان ألحد الجرأة والشجاعة لبِهاأتحدى إو

لم ُنجّرم المسيحية ولم نتهمها باإلرهاب بتسليط الكالب المدربة على التهام األعضاء  - 24
بعد فتح أرجلهم عنوة عبر قيود حديدية في أيديهم  ،معتقل في سجن أبو غريب  344ـ الذَرية ل

 وأرجلهم مِبتة في الحائط ووفاتهم على الفور.

من أبناء العراق في طفاًل  64لم نجرم المسيحية وال حّملنا المسيحيين المسؤولية عن مصرع  - 21
للعديد سجن أبو غريب بعد تقطيع أطرافهم أمام أمهاتهم .. عبر ربط األعضاء الذَرية واأللسنة 

 .منهم باألسالك الكهربائية

عراقيين في سجون الموصل لم ُنجّرم المسيحية والمسيحيين رغم وحشية إدارة بوش على ال - 22
 .بكوبا( جوانتانامو)وأم قصر وبوَا وغيرها وعلى مجاهدي طالبان في سجون أفغانستان وفي 

إسرائيل قد أمدت األمريكيين أن ( من ديلي ستار)ولم نجرم المسيحية وال اليهود بما نشرته صحيفة 
حتى بات العسكريون ، لسجون العراقيةم تعذيب النتزاع االعترافات من أسرى ومعتقلي اُظبآليات وُن

في التعامل مع بقة األمريكيون يستمعون بعناية فائقة إلى خبراء إسرائيليين للتزود بخبراتهم السا
 المقاومة الفلسطينية.

امون عن سؤال أخير نوجهه إلى أصحاب القلوب المرهفة المدافعين عن الغرب ممن يتع - 23
قائق مؤلمة تقشعّر لهولها سؤالي في ختام ما سبق من ح،  (بيدو)شارلي إجرائمه ويبررون مسيرة 

 :األبدان
 ، ومن هم الرجعيون املتخلفون؟من هو الوحشي اإلرهابي المجرم القاتل 

 ، جزاها اهلل خيرا. حسان الفقيهإانتهى مقال الكاتبة الكريمة 
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