
  



فقد كثر الكالم عن : هداه ، أما بعد  احلمد هللا ، والصالة والسالم على رسول اهللا ، وعلى آله وصحبه ومن اتبع
. يف الصحف واملواقع الفضائية وىف االس اخلاصة والعامة ” التدين  حوار األديان وعن حرية التعبري وحرية” 
والنصارى والعلمانيني املتحللني   من أعداء اإلسالم من اليهودحبث املسلم عن منشأ هذه اآلراء ؛ فال جيده إال وإذا

 الرفيعة ، وال جيد له على األوجه اليت يريدوا أي سند من القرآن والسنة ؛ من القيم والعقائد السماوية واألخالق
األقوال واألعمال ، وال اهللا ، وما منعه من  إال ما يلَبِّس به بعض هواة هذه احلريات الذين ال يفرقون بني ما شرعه

 . والضالل بني احلق والباطل وال بني اهلدى

ومشرعا ، ورضي باإلسالم دينا ، ومبحمد  ال أخاطب أعداء اإلسالم ؛ وإمنا أخاطب من رضي باهللا ربا: وأنا هنا 
هو  يعا ، وذلكوأدعوهم إىل الثبات على اإلسالم والتزامه عقيدةً ومنهجا وتشر . –  أو من يدعي ذلك–رسوالً 

 ) . اهِدنا الصِّراطَ الْمستِقيم: ( فيقول  أن يهديه اهللا إليه ؛: الصراط املستقيم الذي يدعو به كل مسلم يف صالته 
ِصراِطي مستِقيما فَاتِّبعوه  وأَنَّ هذَا ( – عز وجل –الذي أمر اهللا املؤمنني باتباعه يف قوله  وهو ] . ٦: الفاحتة [ 

 – صلى اهللا عليه وسلم –اهللا  وبني رسول ] . ١٥٣: األنعام . [ اآلية ) فَتفَرّق ِبكُم عن سِبيِلِه  والَ تتِّبعواْ السّبلَ
. وأنَّ هناك دعاة على أبواب جهنّم من أجام قذفوه فيها . إليه  أنَّ على كل سبيل من هذه السبل شيطان يدعو: 

 . – باهللا تعاىل  عياذًا–

الذي جاء إلخراج الناس من الظلمات إىل  إن احلرية الصحيحة إمنا هي يف اإلسالم دين اهللا احلق ؛: مثَّ أقول هلم 
 إفراد اهللا: والشرك والرذائل األخالقية إىل نور اإلسالم الذي حوى التوحيد  النور ، من ظلمات اجلهل والكفر

وحده بالعبادة والتوجه إليه باملطالب  الكمال ونعوت اجلالل ، إفرادهاخلالق الرازق احمليي املميت ؛ الذي له صفات 
 والكفر بالطواغيت اليت اختذها ضالل الناس آهلة وأندادا هللا ،. والكروب  كلها ، واللجوء إليه وحده عند الشدائد

ملخلوقات سواء وغريها من ا يعبدوا وخيضعون وخيشعون هلا من البشر ومن األحجار واألشجار واحليوانات ،
وهذا هو التحرير الصحيح ؛ أن يتحرر اإلنسان الذي  األحياء منهم واألموات ، فهذه هي احلرية الصحيحة ،
 . لكل ما سوى اهللا كرمه اهللا من العبودية

فهل من شرعوا للناس هذه احلريات وينادون ا ارتفعوا بالناس إىل هذا املستوى الرفيع الذي يليق بكرامة اإلنسان 
املذلة يعبد كل  أن يبقى الناس يرسفون يف أغالل هذه العبوديات: إم يريدون … وكال … ال  : ؟اجلواب!

بعث الرسل كلهم إلبطاهلا وهدمها ، وتطهري األرض ،  إنسان ما يريد ويتدين مبا يهواه ، من األديان الباطلة اليت
اهللا  ر الناس شعوبا وحكومات ؛ إال باتباع دينولن يتحر. والعقائد واألخالق منها  وحترير العباد والعقول



وحتفظ هلم عقوهلم وكرامتهم وأعراضهم  وتشريعاته العادلة احلكيمة اليت حتفظ للناس دينهم الذي شرعه اهللا ،
األمن احلقيقي والسالم احلقيقي ، وتقضي على الفوضى يف التشريعات  ودماءهم وأنسام وأمواهلم ، وتضمن هلم

. والسياسات العادلة  وتغرس يف نفوس الناس العقائد الصحيحة والعبادات الصحيحة. رذيلة املتحللة ال واألخالق
والعدل واحللم والكرم والرجولة والشجاعة ، واألمر  وتغرس يف نفوسهم األخالق الزكية ، من الصدق واألمانة

الكفر والفسوق  وتكرِّه إىل النفوس. نة املنكر ، والدعوة إىل اهللا باحلكمة واملوعظة احلس باملعروف والنهي عن
 . والعصيان ، والفواحش باألقوال واألفعال

وفيها . اليت فيها الزكاء والنقاء والبناء  فهل جتد يف الدعوات إىل هذه احلريات شيئًا من هذه التشريعات الربانية
؟ !نشوراً  فعا وال موتا وال حياةً واللغري اهللا ممن ال ميلك لنفسه ضرا وال ن التحرر من الشرك باهللا والعبودية

األمور . الفوضى واهلمجية يف الدين واألخالق  والتحرر فيها من األخالق الساقطة واألقوال الباطلة ، والتحرر من
 . إىل حرية التدين وإىل حرية التعبري وإىل أخوة األديان اليت تشرعها وتقرها الدعوات

بالنواجذ ، وارفضوا هذه الدعوات الباطلة  وقوة وعزمية صادقة ، وعضوا عليهخذوا دينكم جبد : أيها املسلمون 
عقائد  البشر ، واليت ال هدف هلا وال غاية هلا إال هدم اإلسالم ، وما فيه من اليت اخترعها أعداء اهللا من شياطني

 عبادة الشيطان واهلوى رساالته ورسله إىل عظيمة وأخالق وعبادات زكية ، وإخراج للناس من عبادة اهللا وتعظيم
 املخلوقات واملنحوتات ، وإىل اتباع الشهوات ، والسقوط يف محأة الرذائل ؛ واألشجار واألحجار وغريها من

 . احلق وضد الباطل أعوانا فاعتصموا حببل اهللا مجيعاً وال تفرقوا ، وكونوا عباد اهللا إخوانا ، وعلى

وما خلَقْت : ( اآليات قوله تعاىل  لغايات من حياتكم ، ومن هذهواجعلوا آيات التوحيد نصب أعينكم وغاية ا
وقوله  ] .٥٧ – ٥٦: الذاريات  ) . [ يطِْعموِن ما أُِريد ِمنهم مِّن رِّزٍق وما أُِريد أَن. ِليعبدوِن  اِجلنّ واِإلنس ِإالَّ

ِفراشا  الَِّذي جعلَ لَكُم اَألرض. قَبِلكُم لَعلَّكُم تتّقُونَ  ِذي خلَقَكُم والَِّذين ِمنالنّاس اعبدوا ربّكُم الَّ يا أَيّها: ( تعاىل 
جراًء فَأَخاِء ممّالس لَ ِمنأَنزاًء واَء ِبنمّالسا وادلُوا ِهللا أَندعجفَالَ ت قًا لَّكُماِت ِرزرالثَّم ِبِه ِمن عت مأَنتونَولَم ] . ( 

ويِقيموا الصّالةَ ويؤتوا  أُِمروا ِإالَّ ِليعبدوا اَهللا مخِلِصني لَه الدِّين حنفَاَء وما: ( وقوله تعاىل  ] .٢٢ – ٢١: البقرة 
وطبقوها يف  افقهوهاواآليات يف هذا الباب كثرية ؛ فاحفظوها و ] .٥: البينة  [ ) الزّكَاةَ وذَِلك ِدين القَيِّمِة

ادعوهم ليؤمنوا ويعملوا ا ، وحرروهم ،  حياتكم ، واجعلوها دروعا وسدودا يف وجه الدعوات الباطلة ؛ بل
 . وخمازيه ، ومن العبوديات لغري اهللا وانتشلوهم من وهدة الضالل وظلماته



أن اهللا مل خيلقهم مهالً ال يأمرهم : هم أنفس أن يتذكروا ، وأن يعتقدوا يف قرارة : – مجيعا –جيب على املسلمني 
 ] . ٣٦: القيامة  ] . ( أَيحسب اِإلنسانُ أَن يترك سدى: ( قال تعاىل . ما يهواه  وال ينهاهم ؛ فيختار كل إنسان

وما : ( وقال تعاىل  . ] ١١٥: املؤمنون ) . [ عبثًا وأَنّكُم ِإلَينا الَ ترجعونَ  أَفَحِسبتم أَنّما خلَقْناكُم: ( وقال تعاىل 
 ] . ٢٧: ص  ) . [ ِمن النّاِر باِطالً ذَِلك ظَنّ الَِّذين كَفَروا فَويلٌ لِّلَِّذين كَفَروا خلَقْنا السّماَء واَألرض وما بينهما

 ، وأن اهللا خلق السماء واألرض وما بينهما بغري خلقنا سدى ومهالً  من أن اهللا–فال يظن باهللا هذا الظن السيء 
وال حيترمون تشريعاته ،  غاية ، إال الكفار الذين ال يتبعون رسله وال يصدقون أخباره ووعده ووعيده ، حكمة وال

 ، ال يظن هذا الظن السيء ، وال يتمرد هذا –حيرِّمون ما حرمه  وال ينقادون ألوامره وال جيتنبون نواهيه ، وال
ويعقل وينظر يف العواقب من  الكفار الذين أعد اهللا هلم النار خالدين فيها وبئس القرار ؛ فهل يعترب تمرد ؛ إالال

؟ أولئك الدعاة على أبواب جهنم الذين حذَّر منهم !ا  يركض وراءهم ويدعو إىل سلوك مناهجهم بل ويزهو
دعوام ، وأن  علماء اإلسالم التحذير منهم ومن ، فيجب على –صلى اهللا عليه وسلم  – رسولنا الناصح األمني

 . يكشفوا عوارها ويهتكوا أستارها باحلجج والرباهني

قال تعاىل . ميلكه وال شيئًا منه أحد غريه  أنِّ حق التشريع هللا وحده ال: أن يعتقدوا  : – مجيعا –جيب على الناس 
 ) وقَضى ربّك أَلَّا تعبدوا ِإلَّا ِإيّاه: ( وقال تعاىل  ] .٤٠: يوسف  ) . [ وا ِإالَّ ِإيّاهأَمر أَالَّ تعبد ِإِن احلُكْم ِإالَّ ِهللا: ( 

وقال  ] .١٠: الشورى  ) . [ وما اختلَفْتم ِفيِه ِمن شيٍء فَحكْمه ِإلَى اِهللا: ( وقال تعاىل  ] .٢٣: اإلسراء . [ 
قُلْ ِإنّما : ( تعاىل  وقال ] .٢١: الشورى ) . [ ُء شرعوا لَهم ِمن الدِّيِن ما لَم يأْذَنْ ِبِه اُهللا أَم لَهم شركَا: ( تعاىل 

ِبِه سلْطَانا وأَن ِباِهللا ما لَم ينزِّلْ  وما بطَن واِإلثْم والْبغي ِبغيِر احلَقِّ وأَن تشِركُوا حرّم ربِّي الفَواِحش ما ظَهر ِمنها
يتِّبعونَ الرّسولَ النِّبيّ الْأُمِّيّ الَِّذي  الَِّذين: ( وقال تعاىل  ] .٣٣: األعراف ) . [ ما الَ تعلَمونَ  تقُولُوا علَى اِهللا

هونِجدي مهرأْمِجيِل يالِْأناِة وروِّفي الت مهدا ِعنوبكْتم رعِبالْممِحلُّ لَهيكَِر ونِن الْمع ماههنيوِف و  رِّمحياِت والطَّيِّب
مهنع عضياِئثَ وبالْخ ِهملَيع ِهملَيع تالْأَغْاللَ الَِّتي كَانو مهروما –والدميقراطية . ] ١٥٧: األعراف  ) . [ ِإص 

 تبيح التشريع لغري اهللا ، وتبيح الشرك باهللا –التعبري  رأي وحريةحبرية التدين وحرية ال: ينشأ عنها من القول 
القول على اهللا  الفواحش ما ظهر منها وما بطن ، وتبيح اإلمث والبغي إىل أبعد احلدود ، وتبيح والكفر به ، وتبيح

 قَبلَهم قَوم نوٍح كَذَّبت: ( قال اهللا عن أسالفهم  بغري علم ، وتبيح اجلدال بالباطل ليدحضوا به احلق ؛ كما
ابزاَألحو ذُوهأْخِلي وِلِهمسٍة ِبرّكُلُّ أُم تّمهو ِدِهمعب ِمن مهذْتفَأَخ ّوا ِبِه احلَقِحضداِطِل ِليلُوا ِبالْبادجكَانَ  و ففَكَي

 . ] ٥: غافر  ) . [ ِعقَاِب



إال ما ينفعهم ويصلح قلوم وأحواهلم  أن اهللا مل يشرع هلم ؛: دوا أنَّ يعتق : – مجيعا –جيب على املسلمني  •
ومل حيرم عليهم من األقوال واألعمال واألخالق واملآكل واملشارب  وحيام ويسعدهم يف الدنيا واآلخرة ،

 ، وما من اهللا هلذه األمة إال ما يضرهم ويفسد قلوم وأخالقهم وحيام ؛ فما من خري وكمال إال شرعه واملناكح
 ] ٣٨: األنعام  ) . [ مّا فَرّطْنا ِفي الِكتاِب ِمن شيٍء( : قال تعاىل. شرٍّ وضرر وضالل وظلم وبغي إال حرمه 

 .  ]٣: ة املائد) . [ ِنعمِتي ورِضيت لَكُم اِإلسالم ِدينا  اليوم أَكْملْت لَكُم ِدينكُم وأَتممت علَيكُم: ( تعاىل  وقال.

داعيا إىل حرية التعبري وحرية التدين  فماذا يريد من يدّعي اإلسالم مث يركض وراء أعدائه مطالبا بالدميقراطية
 إنَّ الكمال كل الكمال يف غري اإلسالم وعند أعدائه ؛: ولسان حاله يقول  ووحدة األديان ، واملساواة بينها ،

تستضيء ا ، وتدور يف فلكها وتنسج  امية اليت جيب على أمة اإلسالم أنفتلك هي احلضارة الراقية واملبادئ الس
 . على منواهلا

احلضارة إال الضار املهلك ؛ الذي ال يزيدهم  أنَّ هؤالء املغترين والغارِّين ا ال يأخذون من هذه: هذا مع العلم 
 ر والذل واالحنراف عن اإلسالم وعقائدهفمن أكرب املهانات والصغا. واحندارا  ومن يقلدهم إال خسارا وبوارا

وقواعدهم وأخالقهم ، بدالً عن التمسك  أن نقلد أعداء اهللا ورسله ودينه يف تشريعام وقوانينهم: ومناهجه 
وبدل أن . عقائد صحيحة ، وتشريعات حكيمة ، ومناهج وأخالق عالية  بديننا ، واالعتزاز مبا تضمنه من

عالية ؛ يهبط كثري من   تسنمه اإلسالم وأهله ؛ الذين فهموه والتزموه وطبقوه من قمماالرتفاع إىل ما ندعوهم إىل
فيتعلق بالدميقراطية ، وحياكم إليها ، وإىل ما انبثق عنها من  املسلمني إىل حضيض جهلهم وضالهلم ومستنقعام ،

الكافرة ، ويطلب إنصاف  ديانوتشريعات جاهلية يف أعظم قضايا اإلسالم ، ويطلب مساواة اإلسالم باأل قوانني
شرعها اليهود والنصارى واملالحدة إلذالل املسلمني وللقضاء على  الرسول الكرمي انطالقًا من هذه الدميقراطية اليت

 . العاملني تشريع رب

وملاذا ال تسمعون لصيحات علمائكم  ؟!وأين عقولكم ) ما لكم كيف حتكمون ( يا معشر املسلمني املبهورين 
 خلطري إن مل يتدارك اهللا هذه األمة ، وإن مل يضاعف العلماء واحلكماء ؟ إن األمر واهللا!كم وحكمائكم وعقالئ

واملدمرة اليت دف إىل اكتساح  والعقالء جهودهم يف صد هذه التيارات اجلارفة اليت متتلك كل الوسائل الشريرة
 . سالم بعيدا عن دينهموالرمي بأمة اإل اتمعات اإلسالمية ، والقضاء على اإلسالم

واألفعال يف مجيع شؤوم الدينية  أن يعتزوا بدينهم العظيم الذي شرع هلم ضبط األقوال: جيب على املسلمني 
يأْمر ِبالْعدِل  ِإنَّ اَهللا: ( قال تعاىل . والرذائل واملهالك والظلم والبغي والعدوان  والدنيوية ؛ ليجنِّبهم املخازي



اِإلحىوهنيى وباِء ِذي القُرِإيتاِن ونكَِر سالْماِء وشِن الفَحفهل . واألفعال  يف األقوال: أي  ] . ٩٠: النحل  ) . [ ع
ال يوجد فيها العدل واإلحسان والرتاهة ، … واهللا  ؟ ال!يوجد مثل هذا التشريع يف حضارة الغرب ودميقراطيتها 

حق   فيها النهي عن الفحشاء واملنكر ؛ بل تشرع هلم ذلك ، وحتميه باسموال يوجد وإمنا الظلم والطغيان ،
 . احلريات

نِّساٍء عسى أَن  مِّن قَوٍم عسى أَن يكُونوا خيرا مِّنهم والَ ِنساٌء مِّن يا أَيّها الَِّذين آمنوا الَ يسخر قَوم: ( وقال تعاىل 
ّنها مِّنريخ ّكُنوايلِْمزالَ تو  وقالفُس ماالس وا ِباَأللْقَاِب ِبئْسزابنالَ تو كُمفُسأَن  مه لَِئكفَأُو بتي ن لَّمماِن واِإلمي دعب

بعضا  الَ تجسّسوا والَ يغتب بّعضكُمبعض الظَّنِّ ِإثْم و يا أَيّها الَِّذين آمنوا اجتِنبوا كَِثريا مِّن الظَّنِّ ِإنَّ . الظَّاِلمونَ
انظر كيف حيمي األعراض  ] . ١٢: احلجرات . [ اآلية  ) . فَكَِرهتموه أَيِحبّ أَحدكُم أَن يأْكُلَ لَحم أَِخيِه ميتا

؟ وكيف حيمي األعراض !ويذمّها  ؟ وكيف يقبح هذه األفعال!السخرية واالستهزاء ، ومن التنابز باأللقاب  من
حلم البشر ميتا تقبيحا هلا وتنفريا منها، فهل يوجد مثل هذا يف  ؟ ويشبه من يفعل ذلك مبن يأكل!من الغيبة 

يوجد مثل هذا يف  كيف. ال يوجد … ؟ ال واهللا !الغرب ودميقراطيته ، وما نشأ عنها من تشريعات  حضارة
؟ وما !واللواط واخلمر والربا ، والتحلل من األخالق العالية  ات مبا فيها الزنادميقراطية تبيح يف تشريعاا كلَّ احملرم

 . عقر داره ذلك ، وحتارب دين اهللا احلق ؛ بل تكفر به ، وتسعى جاهدة لإلجهاز عليه يف هو شرّ من

علَيكُم فَاجتِنبوا  وأُِحلَّت لَكُم اَألنعام ِإالَّ ما يتلَىلَّه ِعند ربِِّه  ذَِلك ومن يعظِّم حرماِت اِهللا فَهو خير: ( وقال تعاىل 
فَكَأَنّما خرّ ِمن السّماِء  حنفَاَء هللا غَير مشِرِكني ِبه ومن يشِرك ِباِهللا. الزّوِر  الرِّجس ِمن اَألوثَاِن واجتِنبوا قَولَ

 ) . [ اِهللا فَِإنّها ِمن تقْوى القُلُوِب ذَِلك ومن يعظِّم شعاِئر* ِبِه الرِّيح ِفي مكَاٍن سِحيٍق  فَتخطَفُه الطَّير أَو تهِوي
 ؟ وهل!هللا وتعظيما لشعائره يف حضارة الغرب ودميقراطيتها تعظيما حلرمات ا فهل جتد ] . ٣٢ – ٣٠: احلج 

يوجد فيها أدىن حتذير من الشرك  ؟ وهل!فيها تشريعات صارمة باجتناب الرجس من األوثان واجتناب قول الزور 
إال الدعوة إىل الكفر والشرك ، ومحاية الرجس من األوثان ، وإباحة  ما فيها… ؟ كال واهللا !باهللا وبيان خطورته 

عنده احترام لإلسالم ؛  ومن! ش باسم حرية التدين وقداسة األديان وحرية التعبري والكفر والفواح قول الزور
 باسم حرية األديان وتقديس األديان اليت بعث اهللا الرسل دمها فليخجل من املناداة بالدميقراطية ، والتحاكم إليها

. 

ويف . أقوال العباد ومعتقدام وأعماهلم  أنَّ يف اإلسالم العدل يف األقوال واألعمال واملعتقدات ، وضبط: والشاهد 
 الدينية واألخالقية باسم احلريات واملساواة الكاذبة بني احلق والباطل ، بل حضارة الغرب ودميقراطيتها الفوضى



اجلاد يف القضاء على التوحيد  بترجيح الباطل على احلق ، والكفر والشرك على التوحيد واإلميان ؛ بل بالسعي
 .  يتبعهماواإلميان وما

 يصِلح. الَِّذين آمنوا اتّقُوا اَهللا وقُولُوا قَوالً سِديدا  يا أَيّها: ( ومما جاء يف اإلسالم من ضبط األقوال ، قوله تعاىل 
 كُموبذُن لَكُم ِفرغيو الَكُممأَع قُولُ: ( انظر إىل قوله تعاىل . [ ٧١ – ٧٠: األحزاب ) . [ لَكُما وِديدالً سوا قَو ( ،

ويفعل ما يشاء باسم  األمر بضبط األقوال املناقضة للفوضى الدميقراطية اليت تبيح لإلنسان أن يقول وما فيه من
من كان يؤمن  : ( – صلى اهللا عليه وسلم –وقال رسول اهللا .حرية التعبري ، ولو كان سبا لألنبياء وسخرية م 

إنَّ العبد ليتكلم بالكلمة  : ( –صلى اهللا عليه وسلم  – وقال] .١ ) . [ خريا أو ليصمتباهللا واليوم اآلخر ؛ فليقل
ال : معناه … ما فيها  ما يتبني: ( قوله ] .٢) . [يهوي ا يف النار أبعد ما بني املشرق واملغرب  ما يتبني ما فيها

 السلطان وغريه من الوالة وكالكلمة كالكلمة عند يتدبرها ويفكر يف قبحها وال خياف ما يترتب عليها وهذا
 [٣) . [اليت يترتب عليها إضرار مبسلم وحنو ذلك وهذا كله حث على حفظ اللسان  تقذف ، أو معناه كالكلمة

 صلى اهللا عليه وسلم –رسول اهللا  وأمر.  عن قيل وقال وكثرة السؤال – صلى اهللا عليه وسلم –وى الرسول .
؟ !وإنا ملؤاخذون مبا نتكلم به  : ( – رضي اهللا عنه –معاذ ابن جبل   وهو–السائل  حبفظ اللسان وكفه ، فقال –

على وجوههم أو  وهل يكب الناس يف النار! ثكلتك أمك  : ( – صلى اهللا عليه وسلم –رسول اهللا  فقال) . 
 اهللا عليه  صلى– قال رسول اهللا –اهللا عنه   رضي–وعن أنس ] . ٤) . [على مناخرهم إال حصائد ألسنتهم 

 –وعن أيب الدرداء ] .٥) . [إال شانه وما كان احلياء يف شيء إال زانه  ما كان الفحش يف شيء : ( –وسلم 
املؤمن يوم القيامة من خلق  ما شيء أثقل يف ميزان: (  قال – صلى اهللا عليه وسلم – أن النيب –اهللا عنه  رضي

واألحاديث يف هذه األبواب كثرية ، وفيها من اآلداب  آلياتوا] .٦ ) . [حسن ، وإن اهللا يبغض الفاحش البذيء
من االمتهان ، وما ال  الراقية على األخالق العالية ما يزكي النفوس وحيفظ العقائد وحيمي األعراض الكرمية والتربية

 واألخالق فهل يوجد مثل هذا الضبط حلماية الدين احلق . يعرف قدره إال الشرفاء النبالء أولو األلباب والنهي
 ؟!!الشريفة يف حضارة الغرب ودميقراطيتها وتشريعاا  الكرمية واألعراض

اإلميان والكفر والتوحيد والشرك واحلق والباطل  إنَّ اهللا أرسل الرسل باآليات البينات للفرقان بني: أيها املسلمون 
علَى عبِدِه ِليكُونَ ِللْعالَِمني   الَِّذي نزّلَ الفُرقَانَتبارك: ( خامت الرسل فرقانا ، قال تعاىل  ومسى القرآن املرتل على. 

: ( تعاىل  قال.ومسى اهللا معركة بدر فرقانا ) . وحممد فرق بني الناس : ( ويف احلديث  ] .١: الفرقان ) . [ نِذيرا 
وابِن السِّبيِل ِإن كُنتم  وِل وِلِذي القُربى والْيتامى والْمساِكِنيخمسه وِللرّس واعلَموا أَنّما غَِنمتم مِّن شيٍء فَأَنَّ ِهللا

يوم بدر الذي أعزّ : يعين  . [ ٤١ : األنفال) . [ عبِدنا يوم الفُرقَاِن يوم التقَى اجلَمعاِن  آمنتم ِباِهللا وما أَنزلْنا علَى



وقال تعاىل عن هذا اليوم وهذه املعركة احلامسة الفارقة بني .والكافرين  على الكفراهللا به اإلسالم ونصره وأهله 
ويِريد اُهللا أَن  لَكُم وتودّونَ أَنَّ غَير ذَاِت الشّوكَِة تكُونُ لَكُم وِإذْ يِعدكُم اُهللا ِإحدى الطَّاِئفَتيِن أَنّها: ( والباطل  احلق

 [ ٨ – ٧: األنفال  ) . [ املُجِرمونَ ِليِحقّ احلَقّ ويبِطلَ الباِطلَ ولَو كَِره. الكَاِفِرين  كَِلماِتِه ويقْطَع داِبريِحقّ احلَقّ ِب
. 

يريدون غري ما يريد اهللا  وأعداء اهللا . وإحقاق احلق وإبطال الباطل أمر شرعه اهللا وأراده شرعا يف كل زمان ومكان
 املخلصون أولوا البصائر والنهى الذين ال تنطلي عليهم حيل ومكائد أعداء  ورسله واملؤمنون الصادقونوأنبياؤه

والنصرانية واوسية بل والشيوعية ،  اإلسالم ارمني ، والذين من أخطر مكايدهم اخللط بني اإلسالم واليهودية
 .لباطل ولو كره ارمونإلحقاق احلق وإبطال ا وحياربون هذا التفريق الذي شرعه اهللا

يا أَيّها الَِّذين : ( قال تعاىل . املسلمني والكافرين  فالثبات الثبات على هذا احلق وعلى هذا الفرقان وهذا التمييز بني
 ٢٩: األنفال [  .)  اُهللا ذُو الْفَضِل الْعِظيِمسيِّئَاِتكُم ويغِفر لَكُم و تتّقُوا اَهللا يجعلْ لَكُم فُرقَانا ويكَفِّر عنكُم آمنوا ِإنْ

يا أَيّها الَِّذين آمنوا ِإنْ : ( وقال أيضا  ] . ٢: الطالق  ) . [ ومن يتِّق اَهللا يجعلْ لَه مخرجا: ( وقال تعاىل ] .
 كُمامأَقْد ثَبِّتيو كُمرصنوا اَهللا يرصن( سبحانه وتعاىل  وقال] . ٧: حممد ) . [ ت : كُملَيع وبتأَنْ ي ِريداُهللا يو

ِريديا وِظيمالً عيِميلُوا ماِت أَنْ توهّونَ الشِبعّتي ٢٧: النساء [  .)  الَِّذين [ . 

وا قول اهللا وتذكر! ومساواة األديان  وأشد منهم وأخطر الدعاة إىل وحدة األديان وأخوة األديان وحرية التدين
ِإذاً لَأَذَقْناك ِضعف . قَِليالً  ولَوال أَنْ ثَبّتناك لَقَد ِكدت تركَن ِإلَيِهم شيئًا ) : –  صلى اهللا عليه وسلم–تعاىل لنبيه 

سيلقى من يركن إليهم  فماذا ] .٧٥ – ٧٤: اإلسراء  ) . [ ثُمّ ال تِجد لَك علَينا نِصريا الْحياِة وِضعف الْمماِت
الْخِبيِث  قُلْ ال يستِوي الْخِبيثُ والطَّيِّب ولَو أَعجبك كَثْرةُ ) : ركونا كثريا ومييل إليهم ميالً عظيما واهللا يقول

لَّكُماِب لَعا أُوِلي الْأَلْبقُوا اَهللا يّونَ فَاتفِْلح١٠٠: املائدة  ) . [ ت [ . 

املتعايل للعبد الذليل ؛ بل حوار من  ذلك ؛ فلن حياوركم الغرب حوار الند للند بل حياوركم حوار السيدومع كل 
 أَلَم تر كَيف ضرب : ( – عز وجل –فارقني بني التوحيد والشرك فقال  وقد ضرب اهللا مثالني. يفرض ما يريد 

ٍة طَيِّبرجةً كَشةً طَيِّبثَالً كَِلمم االلَّهلُهاِء  ٍة أَصمّا ِفي السهعفَرو ا كُلَّ ِحٍني. ثَاِبتِتي أُكُلَهؤاُهللا  ت ِربضيا وبِّهِبِإذِْن ر
ملَّهاِس لَعّثَالَ ِللنونَ  الْأَمذَكَّرتتؤيت مثارها كل حني  النخلة: الشجرة الطيبة هي  ] . ٢٥ – ٢٤: إبراهيم ) . [ ي

. وما يقوم عليها من العقائد واألعمال الصاحلة واألخالق العالية  ، ) ال إله إال اهللا( لكلمة الطيبة ضرا اهللا مثالً ل
 ] . ٢٦: إبراهيم  ) . [ ِمن فَوِق اَألرِض ما لَها ِمن قَراٍر ومثَلُ كَِلمٍة خِبيثٍَة كَشجرٍة خِبيثٍَة اجتثَّت: ( تعاىل  مث قال



اهللا مثالً للشرك والكفر الذي  احلنظل ال أصل هلا وال قرار ؛ ضرا:  هذه الشجرة اخلبيثة هي إن: املفسرون  قال
وأخزاه من أهل امللل الضالة ؛ فلو عملوا من األعمال ما عملوا ال  شرعه الشيطان ؛ فاستجاب له من خذله اهللا

 ] . ٢٣: الفرقان  ) . [ فَجعلْناه هباًء مّنثُورا ا ِمن عمٍلوقَِدمنا ِإلَى ما عِملُو: ( اهللا منهم ؛ كما قال تعاىل  يقبلها
 . النار وبئس القرار ومصريهم إىل

 –يذهب أناس ! وبني الكفر والكافرين  بعد هذا التفريق الواضح اجللي من رب العاملني بني اإلسالم واملسلمني ،
واهليئات  ويطلبون من األمم املتحدة! ني اإلسالم والنحل الكافرة اخللط واملساواة ب  يدعونَ إىل–يدّعون اإلسالم 

عياذًا ! يكون اإلسالم يف ذيل األديان   أن– عندهم –الدولية أن تصدر قرارات تسوي بني األديان ، وال مانع 
الَِّذين أُوتوا الِْكتاب يردّوكُم  ِريقًا ِمنيا أَيّها الَِّذين آمنوا ِإنْ تِطيعوا فَ: ( تعاىل  قال. باهللا من هذه املواقف الذليلة 

كَاِفِرين اِنكُمِإمي دعاِهللا . ب اتآي كُملَيلَى عتت متأَنونَ وكْفُرت فكَيِإلَى و ِديه ِباِهللا فَقَد ِصمتعي نمو ولُهسر ِفيكُمو 
 أَيّها الَِّذين آمنوا ِإنْ تِطيعوا الَِّذين كَفَروا يا: ( وقال تعاىل  ] .١٠١ – ١٠٠: آل عمران  ) . [ ِصراٍط مستِقيٍم

 اِسِرينوا خقَِلبنفَت قَاِبكُملَى أَعع وكُمّدرِل اُهللا. يب اِصِرينّالن ريخ وهو الكُمو١٥٠ – ١٤٩: آل عمران  ) . [ م [ 
االستعماري إمنا يريد فرض  أن الغرب: أن يدركوا : وار وحرية الرأي وحرية التدين املخدوعني بقضايا احل فعلى.

 . السائرين على جه منهجه الفكري ، ويرفض احلوار إال مع نفسه أو

تعليقه على قضية الرسوم  الكاتب الفرنسي رجييس دوبريه ؛ يف: اقرأ ما يقوله أحد فالسفة الغرب وهو 
 أنَّ النهج الفكري األورويب ما زال استعماريا:  معتربا –عليه وسلم   صلى اهللا–للرسول اهللا الكاريكاتريية املسيئة 

األوروبيني التخلي عن حماوالت  الفرنسية من” لو نوفيل أوبسرفاتور ” وطلب دوبريه يف لقاء مع أسبوعية  .
لعنا اخلوذة ، ولكن تفكرينا بقي لقد خ: ( ويقول . األكرب  فرض أفكارهم على عامل يلعب فيه الدِّين الدور

) . بالتخلّف والرببرية  نريد أن يكون العامل شبيها بنا وإالَّ حكمنا عليه: ( يقول دوبريه موضحا  . ) استعماريا
الفوضويني واإلباحيني يف بلداننا يتحدّر من ضمري حمض  أن هذا العيب احلسي التارخيي لدى: ( ويضيف 

مع شرقيني  الغرب يفاخر بنظامه املتعدد النقدي ، ولكنه يرفض التحاور إال مع نفسه أو( : ويقول) . استعماري 
 . ]٧. [هـ .أ . ( ذوي ثقافة غربية نوكِّل إليهم مهمة إخبارنا مبا حنب مساعه

نادى رؤساء النصرانية من حوايل  أنه منذ : – وقد أدركه قبله ذووا العقول واليقظة –وأكرب شاهد ملا يقول 
حلوار األديان ؛ فلم يتحرك هؤالء إىل اإلسالم خطوة واحدة ، وإمنا  ثني عاما حبوار األديان وعقدت مؤمتراتثال

اإلسالم لتوقف احلوار ولفر  إليهم وإىل مناهجهم من حياورهم ويدعوا إىل حوارهم ، ولو واجهوهم حبقائق يتحرك



 الثقافة الغربية احلريصني على هذا احلوار ، وجيب أن إىل ذوي وجيب التنبه. الكنسيون فرار األرانب من األسود 
 . كما انتبه هلم هذا الفيلسوف وبيّن واقعهم تعرف أهدافهم

باإلسالم ، واالعتزاز به ، وتربية احلكَّام ألبنائهم   إىل التّمسّك اجلاد– حكاما وشعوبا –أدعوا املسلمني : وأخريا 
واإلذاعات  ئده ومناهجه وأحكامه وسياسته عن طريق املدارس واجلامعاتاإلسالم ؛ عقا وشعوم وجيوشهم على

بل وإلزامها بنشر عقائد اإلسالم  والصّحف واالت وشبكات املعلومات ، وضبط هذه الوسائل وتوجيهها
الزّكَاةَ وأَمروا ِبالْمعروِف ونهوا  واِإنْ مكَّنّاهم ِفي الْأَرِض أَقَاموا الصّالةَ وآت الَِّذين: ( قال تعاىل .ومناهجه وأخالقه 

 . ] ٤١: احلج  ) . [ عاِقبةُ الْأُموِر عِن الْمنكَِر وِهللا

 . وصلى اهللا على نبيِّنا حممد ، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثريا

------------------------- 

مثَّ . هـ ١٤٢٧ صفر ٢١: للشيخ ربيع كتبه بتاريخ ] أي حرية الر: [ أصل هذا املقال كان بعنوان : مالحظة 
 .  هـ١٤٣١ مجادى الثانية ١٧ بتاريخ – لتعمّ به الفائدة –زاد عليه زيادات نفيسة 

------------------------- 

: باب : [ ” اإلميان ” ، ومسلم يف كتاب ) ٦٤٧٥] : (اللسان  حفظ: باب : [ ” الرقاق ” أخرجه البخاري يف كتاب  [١]
  ) .١٧٣] : (اجلار والضيف ولزوم الصمت إال عن اخلري وكون ذلك كله من اإلميان  احلث على إكرام

: ” الزهد والرقائق ” ومسلم يف كتاب  ، )٦٤٧٧] : (حفظ اللسان : باب : [ ” الرقاق ” أخرجه البخاري يف كتاب  ]٢[
  ) .٧٤٨١] : (النار  التكلم بالكلمة يهوي ا يف: باب [ 

  ) .١٨/١١٧: (للنووي ” شرح صحيح مسلم ” انظر ] ٣[

 صلى اهللا عليه –رسول اهللا  اإلميان عن” : ، والترمذي يف كتاب ) ٢١٥١١:  رقم ٦/٣٠٥(أخرجه أمحد ” صحيح “ ]٤[
” ، و ) ٥٩٠: (” صحيح سنن الترمذي ” وانظر ) . حسن صحيح  ( : ، وغريمها ، وقال الترمذي) ٢٦١٦: ( ” –وسلم 
   .– رمحه اهللا –للعالمة األلباين ) ٤١٣: رقم  ٢/١٣٨) : ” الغليلإرواء 

صلى اهللا  – الرب والصلة عن رسول اهللا” : ، والترمذي يف كتاب ) ١٢٢٧٩:  رقم ٣/٦٤٤(أمحد  أخرجه” صحيح ” ] ٥[
] احلياء : باب [ : ” الزهد ” : وابن ماجه يف كتاب  ، (١٩٧٤] : (ما جاء يف الفحش والتفحش : باب [  ” –عليه وسلم 



: ” الترمذي  صحيح سنن” وصححه األلباين يف ) . هذا حديث حسن غريب : ( وقال الترمذي  ، وغريهم ،) ٤١٨٥: (
  ) .٦٩٥: (” صحيح سنن ابن ماجه ” ، و ) ٤٤٩(

ما جاء : باب  ] : ” –  صلى اهللا عليه وسلم–الرب والصلة عن رسول اهللا ” : الترمذي يف كتاب  أخرجه” صحيح ” ] ٦[
ذكر البيان بأن اخللق : باب : [ ” الرب واإلحسان  ” : يف كتاب” صحيحه ” ، وابن حبان يف ) ٢٠٠٢] : (فيحسن اخللق 

ولشطره ) .صحيح  حسن: ( ، وقال الترمذي ) ٤٨١:  رقم ٢/٢٣٠] : (املرء يف ميزانه يوم القيامة  احلسن من أثقل ما جيد
للعالمة ” سلسلة األحاديث الصحيحة ” راجع : وابن مسعود  ن عمر ، وأسامة بن زيد ،األخري شواهد من حديث عبد اهللا ب

  ) .٨٧٦:  رقم ٥٣٧ – ٢/٥٣٦ : (–اهللا   رمحه–األلباين 

 – السنة السادسة ١٩٧٠: العدد : [  م ٢٠٠٦ فرباير ٢٠املوافق /  هـ ١٤٢٧ حمرم ٢١ االثنني –” جريدة الوطن ” ] ٧[
 . ] ٢٧ص 


