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ربٍع بن هادي بن عُمري املدخلً 
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بسم اهلل الرمحن الرحيم 
 

: أما بعد ,احلمد هلل والصالة والسالم على رسول اهلل وعلى ألو وصحبو ومن اتبع ىداه 
فقد كثر الكالم عن حوار األديان وعن حرية التعبري وحرية التدين يف الصحف وادلواقع 

. الفضائية وىف اجملالس اخلاصة والعامة 
وإذا حبث ادلسلم عن منشأ ىذه اآلراء فال جيده إال من أعداء اإلسالم ادلتحللني من القيم 

والعقائد السماوية واألخالق الرفيعة ,وال جيد لو على األوجو اليت يريدوهنا أي سند من القرآن 
والسنة ؛إال ما يُ َلبُِّس بو بعض ىواة ىذه احلريات الذين ال يفرقون بني ما شرعو اهلل وما منعو 

. من األقوال واألعمال ,وال بني احلق والباطل وال بني اذلدى والضالل
وأنا ىنا ال أخاطب أعداء اإلسالم ؛وإمنا أخاطب من رضي باهلل رباً ومشرعاً ورضي باإلسالم 

. ديناً ومبحمد رسوالً أو من يدعي ذلك 
 :فأقول - 
إن احلرية الصحيحة إمنا ىي يف اإلسالم دين اهلل احلق الذي جاء إلخراج الناس من  - 1

الظلمات إىل النور ,من ظلمات اجلهل والكفر والشرك والرذائل األخالقية إىل نور اإلسالم 
إفراد اهلل اخلالق الرازق احمليي ادلميت الذي لو صفات الكمال ونعوت : الذي حوى التوحيد 

اجلالل ,إفراده وحده بالعبادة والتوجو إليو بادلطالب كلها واللجوء إليو وحده عند الشدائد 
. والكروب 

يعبدوهنا وخيضعون وخيشعون ذلا ,والكفر بالطواغيت اليت اختذىا ُضالل الناس آذلة وأنداداً هلل 
من البشر ومن األحجار واألشجار واحليوانات ,وغريىا من ادلخلوقات سواء األحياء منهم 

واألموات ,فهذه ىي احلرية الصحيحة وىذا ىو التحرير الصحيح ؛أن يتحرر اإلنسان الذي 
. كرمو اهلل من العبودية لكل ما سوى اهلل 

فهل من شرع للناس ىذه احلريات وينادون هبا ارتفعوا بالناس إىل ىذا ادلستوى الرفيع  الذي 
. يليق بكرامة اإلنسان ؟ 

: الجواب - 
ال وكال إهنم يريدون أن يبقى الناس يرسفون يف أغالل ىذه العبوديات ادلذلة  يعبد كل  
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إنسان ما يريد ويتدين مبا يهواه ,من األديان الباطلة اليت بعث الرسل كلهم إلبطاذلا وىدمها 
. وتطهري األرض وحترير العباد والعقول والعقائد واألخالق منها 

ولن يتحرر الناس شعوباً وحكومات ؛إال باتباع دين اهلل وتشريعاتو العادلة احلكيمة اليت حتفظ 
وحتفظ ذلم عقوذلم وكرامتهم وأعراضهم ودماءىم وأنساهبم ,للناس دينهم الذي شرعو اهلل 

وأمواذلم وتضمن ذلم األمن احلقيقي والسالم احلقيقي ,وتقضي على الفوضى يف التشريعات 
. واألخالق الرذيلة ادلتحللة

. وتغرس يف نفوس الناس العقائد الصحيحة والعبادات الصحيحة والسياسات العادلة 
وتغرس يف نفوسهم األخالق الزكية ,من الصدق واألمانة والعدل واحللم والكرم والرجولة 
. والشجاعة ,واألمر بادلعروف والنهي عن ادلنكر والدعوة إىل اهلل باحلكمة وادلوعظة احلسنة

. وتكرِّه إىل النفوس الكفر والفسوق والعصيان والفواحش باألقوال واألفعال
فهل جتد يف الدعوات إىل ىذه احلريات شيئاً من ىذه التشريعات الربانية اليت فيها الزكاء 

. والنقاء والبناء 
وفيها التحرر من الشرك باهلل والعبودية لغري اهلل دمن ال ديلك لنفسو ضراً وال نفعاً وال موتاً وال 

! حياة وال نشوراً ؟
والتحرر فيها من األخالق الساقطة واألقوال الباطلة ,والتحرر من الفوضى واذلمجية يف الدين 

. واألخالق
: األمور اليت تشرعها وتقرىا الدعوات إىل حرية التدين وإىل حرية التعبري وإىل أخوة األديان

وارفضوا ,أيها ادلسلمون خذوا دينكم جبد وقوة وعزدية صادقة وعضوا عليو بالنواجذ
ىذه الدعوات الباطلة اليت اخرتعها أعداء اهلل من شياطني البشر ,واليت ال ىدف ذلا وال غاية 

ذلا إال ىدم اإلسالم ,وما فيو من عقائد عظيمة وأخالق وعبادات زكية وإخراج الناس من 
عبادة اهلل وتعظيم رساالتو ورسلو إىل عبادة الشيطان واذلوى واألشجار واألحجار وغريىا من 

ادلخلوقات وادلنحوتات وإىل اتباع الشهوات والسقوط يف زتأة الرذائل فاعتصموا باهلل رتيعاً 
. ,واعتصموا حببل اهلل رتيعاً وال تفرقوا وكونوا عباد اهلل إخوانا وعلى احلق وضد الباطل أعوانا 
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واجعلوا آيات التوحيد نصب أعينكم وغاية الغايات من حياتكم ,ومن ىذه اآليات قولو 
 َو َو   ُت ِج  ُت  َون   َو   ُت ِج  ُت  ِج َيْق ُت   ِّم   ِّم ْق ٍق  *  َوااِج نَو  ِج َّن لِج َيَو ْق ُت ُت نِج   َو َو   َو َو ْق ُت الجِج َّن  ): تعاىل 

( . 57-56: الذاريات  ) (  ُت ْق ِج ُتونِج 
 َوالَّن ِج  َو  ِج  قَيَو ْق ِج ُت  لَو َو َّن ُت ْق   َو   َو َي  َو  ال َّن اُت ااْق ُت ُت ا  َو َّن ُت ُت الَّن ِج   َو َو َو ُت ْق  ) : وقولو تعاىل 

 َو َو زَولَو  ِج َو اللَّن َو اِج  َو اًا فَوأَو ْق َوجَو  ِجهِج   َواللَّن َو اَو  ِج َو اًا  الَّن ِج   َو َو َو لَو ُت ُت ااَو ْق َو فِج َواا ًا  *   َيَو َيَّن ُتونَو 
اااًا  ( . 22-21: البقرة ) (  َو َو  ُت ْق  َيَو ْق َو ُتونَو   ِج َو اللَّن َو َواتِج  ِج ْقق ًا لَّن ُت ْق فَو َو  َوجْق َو ُتوا لِج َّنهِج  َو  َو

  َو ُت ِج  ُتوا ال َّن ةَو   َو َو   ُت ِج ُت ا  ِج َّن لِج َيَو ْق ُت ُت ا ال َّنهَو  ُت ْق ِج ِج  َو لَوهُت ال ِّم  َو  ُت َيَو َو اَو  ): وقولو تعاىل 

(. 5: البينة  ) (  َو َولِج َو اِج  ُت ال َو ِّم َو ِج   َو َيُت ْق ُتوا الزَّن َو ةَو 
واآليات يف ىذا الباب كثرية فاحفظوىا ,وافقهوىا وطبقوىا يف حياتكم واجعلوىا دروعاً 

وسدوداً يف وجو الدعوات الباطلة ؛بل ادعوىم ليؤمنوا ويعملوا هبا وحرروىم وانتشلوىم من 
. وىدة الضالل وظلماتو وخمازيو ومن العبوديات لغري اهلل 

جيب على رتيع ادلسلمني أن يتذكروا وأن يعتقدوا يف قرارة أنفسهم أن اهلل مل خيلقهم  - 2
. مهالً ال يأمرىم وال ينهاىم فيختار كل إنسان ما يهواه 

( , 36: القيامة ) (  َو َوحْقلَوبُت ااِج لَو نُت  َون  َيُت َيْق َوكَو سُت ًاى ): قال تعاىل 
(  115: ادلؤمنون  ) (  َو َو َّن ُت ْق  ِجلَو َيْق َو   َو  َيُت ْق َو ُتونَو   َوفَوحَولِج ْق ُت ْق  َو َّن َو   َو َو ْق َو  ُت ْق اَو َول ًا  ): وقال تعاىل 

 .
 َو َو   َيَو َيْق َيَو ُت َو   َو طِج ًا  َولِج َو ظَو   الَّن ِج  َو  َو َو ُت ا   َوااَو ْق َو   َو َو   َو َو ْق َو  اللَّن َو اَو  ): وقال تعاىل 

( . 27: ص) ( فَيَووَو ْق ٌل لِّم َّن ِج  َو  َو َو ُت ا  ِج َو ال َّن  ِج 
فال يظن باهلل ىذا الظن السيء من أن اهلل خلقنا سدى ومهالً ,وأن اهلل خلق السماء واألرض 

وما بينهما بغري حكمة وال غاية ,إال الكفار الذين ال يتبعون رسلو وال يصدقون أخباره 
ووعده ووعيده وال حيرتمون تشريعاتو ,وال ينقادون ألوامره وال جيتنبون نواىيو وال حيرِّمون ما 

حرمو ,ال يظن ىذا الظن السيء وال يتمرد ىذا التمرد إال الكفار الذين أعد اهلل ذلم النار 
خالدين فيها وبئس القرار ,فهل يعترب ويعقل وينظر يف العواقب من يركض وراءىم ويدعو إىل 

سلوك مناىجهم بل ويزىو هبا ؟ 
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ر منهم رسولنا الناصح األمني صلى اهلل عليو  أولئك الدعاة على أبواب جهنم الذين حذَّ
وسلم ,فيجب على علماء اإلسالم التحذير منهم ومن دعواهتم وأن يكشفوا عوارىا ويهتكوا 

. أستارىا باحلجج والرباىني 
جيب على الناس رتيعاً أن يعتقدوا أنِّ حق التشريع هلل وحده ال ديلكو وال شيئاً منو  - 3

أحٌد غريه 
( . 40: يوسف ) (  ِجنِج الحُت ْق ُت  ِج َّن لِج َّنهِج  َو َو َو  َو َّن  َيَو ْق ُت ُت ا  ِج َّن  ِج َّن اُت  ): قال تعاىل 

( 23:اإلسراء )(  َوقَو َو   َو   َو  َو َّن  َيَو ْق ُت ُت ا  ِج َّن  ِج َّن اُت  ): وقال تعاىل 
اٍق فَوحُت ْق ُتهُت  ِجلَو  ال َّنهِج  )وقال تعاىل  (  10:الشورى )(  َو َو  ا ْق َيَو َو ْق ُت ْق فِج هِج  ِج ْق اَو ْق
( 21:الشورى )(  َومْق لَو ُت ْق اُت َو َو اُت اَو َواُتوا لَو ُت ْق  ِج َو ال ِّم  ِج  َو  لَو ْق  َوأْق َونْق  ِجهِج ال َّنهُت  ):وقال تعاىل 
شَو  َو  ظَو َو َو  ِج َيْق َو  ): وقال تعاىل   َوالْق َيَوغْق َو  ِجغَو ْق ِج   َوااِج ْق َو   َو َو   َو َو َو  قُت ْق  ِج َّن َو   َو َّنمَو  َو ِّم َو ال َووَوا ِج

   (  َو َون  َيَو ُتولُتوا اَو َو  ال َّنهِج  َو   َو  َيَو ْق َو ُتونَو   َو َون  ُت ْق ِج ُتوا  ِج ل َّنهِج  َو  لَو ْق  َيُت َيَوزِّملْق  ِجهِج سُت ْق َو   ًا  الحَو ِّم 
( 33:األعراف )                                                                            

ُت ِّم َّن الَّن ِج   َوجِج ُت  َوهُت  َو ْق ُتو  ًا اِج ْق َوهُت ْق فِج   ): وقال تعاىل  الَّن ِج  َو  َيَو َّن ِج ُتونَو ال َّنسُتولَو ال َّن ِج َّن ااْق
ال َيَّنوْق َواةِج  َوااْقِج ْقجِج  ِج  َوأْق ُت ُتهُت ْق  ِج لْق َو ْق ُت فِج  َو َيَو َيْق َو هُت ْق اَو ِج الْق ُت ْق َو ِج  َو ُتحِج   لَو ُت ُت ال َّن ِّم َو تِج  َو ُتحَو ِّممُت 

َو ْق لَو الَّن ِج   َو  َو ْق اَو َو ْق ِج ْق  ( 157:ألعراف )( اَو َو ْق ِج ُت الْق َو َو اِج َو  َو َو َو ُت اَو َيْق ُت ْق  ِج ْق َوهُت ْق  َوااْق
تبيح - وما ينشأ عنها من القول حبرية التدين وحرية الرأي وحرية التعبري-  والدديقراطية 

التشريع لغري اهلل وتبيح الشرك باهلل والكفر بو وتبيح الفواحش ما ظهر منها وما بطن وتبيح 
اإلمث والبغي إىل أبعد احلدود وتبيح القول على اهلل بغري علم وتبيح اجلدال بالباطل ليدحضوا 

مُت  ُتووٍق  ): بو احلق ,كما قال اهلل عن أسالفهم زَوابُت  ِج ْق  َيَو ْق ِجهِج ْق   َو َّن َو ْق قَيَو َيْق َو ُت ْق قَيَووْق   َوااَو ْق

 َو َو اَولُتوا  ِج لْق َو طِج ِج لِج ُت ْق ِج ُتوا  ِجهِج الحَو َّن فَوأَو َو ْق َيُت ُت ْق فَو َو ْقفَو   َوهَو َّن ْق  ُت    ُت َّن ٍق  ِج َوسُتولِج ِج ْق لِج َوأْق ُت ُت اُت 
(.  5:غافر) (  َو نَو اِج َو بِج 

وجيب على ادلسلمني أن يعتقدوا أن اهلل مل يشرع ذلم إال ما ينفعهم ويصلح قلوهبم 
وأحواذلم وحياهتم ويسعدىم يف الدنيا واآلخرة ,ومل حيرم عليهم من األقوال واألعمال 

واألخالق وادلآكل وادلشارب وادلناكح إال ما يضرىم ويفسد قلوهبم وأخالقهم وحياهتم فما 
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من خري وكمال إال شرعو اهلل ذلذه األمة ,وما من شرٍّ وضرر وضالل وظلم وبغي إال حرمو 
اٍق  ): قال تعاىل , ( 38: األنعام  ) (  َّن  فَيَو َّنطْق َو  فِج  ال ِج َو بِج  ِج  اَو ْق

مَو  َو ْق َو ْق ُت لَو ُت ْق اِج  َو ُت ْق  ): وقال تعاىل   َو َوضِج  ُت لَو ُت ُت   َو َو ْق َو ْق ُت اَو َو ْق ُت ْق  ِج ْق َو ِج  ال َيَووْق
 ( . 3: ادلائدة  )  ( اِج   ًا  ااِجسْق مَو 

عي اإلسالم مث يركض وراء أعدائو مطالباً بالدديقراطية داعياً إىل حرية التعبري  فماذا يريد من يدَّ
إنَّ الكمال كل الكمال :  بينها ,ولسان حالو يقول ةوحرية التدين ووحدة األديان وادلساوا

يف غري اإلسالم وعند أعدائو فتلك ىي احلضارة الراقية وادلبادئ السامية اليت جيب على أمة 
. اإلسالم أن تستضيء هبا ,وتدور يف فلكها وتنسج على منواذلا

والغارون هبا ال يأخذون من ىذه احلضارة إال الضار ادلهلك ىذا مع العلم أن ىؤالء ادلغرتون 
. ؛الذي ال يزيدىم ومن يقلدىم إال خساراً وبواراً واحنداراً 

فمن أكرب ادلهانات والصغار والذل واالحنراف عن اإلسالم وعقائده ومناىجو أن نقلد أعداء 
اهلل ورسلو ودينو يف تشريعاهتم وقوانينهم وقواعدىم وأخالقهم ,بدالً عن التمسك بديننا 

. واالعتزاز مبا تضمنو من عقائد صحيحة وتشريعات حكيمة ومناىج وأخالق عالية 
وبدل أن ندعوىم إىل االرتفاع إىل ما تسنمو اإلسالم وأىلو الذين فهموه والتزموه وطبقوه من 

فيتعلق قمم عالية ؛يهبط كثري من ادلسلمني إىل حضيض جهلهم وضالذلم ومستنقعاهتم ,
بالدديقراطية وحياكم إليها وإىل ما انبثق عنها من قوانني وتشريعات جاىلية يف أعظم قضايا 
اإلسالم ويطلب مساواة اإلسالم باألديان الكافرة ,ويطلب إنصاف الرسول الكرًن انطالقاً 

من ىذه الدديقراطية اليت شرعها اليهود والنصارى وادلالحدة إلذالل ادلسلمني وللقضاء على 
 .تشريع رب العادلني  

! وأين عقولكم ؟ (ما لكم كيف حتكمون  )يا معشر ادلسلمني ادلبهورين 
! ودلاذا ال تسمعون لصيحات علمائكم وعقالئكم وحكمائكم ؟

إن األمر واهلل خلطري إن مل يتدارك اهلل ىذه األمة ,وإن مل يضاعف العلماء واحلكماء 
والعقالء جهودىم يف صد ىذه التيارات اجلارفة اليت دتتلك كل الوسائل الشريرة وادلدمرة اليت 

هتدف إىل اكتساح اجملتمعات اإلسالمية ,والقضاء على اإلسالم والرمي بأمة اإلسالم بعيداً 
. عن دينهم 
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 جيب على ادلسلمني أن يعتزُّوا بدينهم  العظيم الذي شرع ذلم ضبط األقوال واألفعال يف – 4
 .رتيع شؤوهنم الدينية والدنيوية لُيَجنِّبَ ُهْم ادلخازي والرذائل وادلهالك والظلم والبغي والعدوان  

لِج  ): قال تعاىل    َو َيَو َيْق َو  اَو ِج ال َوحْق َو اِج   َو ِج  َو اِج  ِج  ال ُت ْق َو   َوااِج ْقلَو نِج   ِجنَّن ال َّنهَو  َوأْق ُت ُت  ِج لْق َو ْق
يف األقوال واألفعال ,فهل يوجد مثل ىذا التشريع يف حضارة الغرب :  أي (  َوالْق ُت  َو ِج 

ودديقراطيتها ؟ ال واهلل ال يوجد فيها العدل واإلحسان والنزاىة وإمنا الظلم والطغيان وال يوجد 
. فيها النهي عن الفحشاء وادلنكر بل تشرع ذلم ذلك وحتميو باسم حق احلريات 

مٍق اَولَو   َون  َو ُتو ُتوا  َو ْق اًا  ِّم َيْق ُت ْق  ): وقال تعاىل  مٌل  ِّم  قَيَووْق   َو   َو َي  َو  الَّن ِج  َو   َو ُتوا  َو  َولْق َو ْق قَيَووْق

 َيَو َو  َيَوزُت ا  ِج اَولْق َو بِج   َو َو   َيَو ْق ِجزُت ا  َو َيْق ُتلَو ُت ْق   َو َو   ِجلَو اٌل  ِّم   ِّملَو اٍق اَولَو   َون  َو ُت َّن  َو ْق اًا  ِّم َيْق ُت َّن   َو َو 
لَو ِج َو هُت ُت اللَّن لِج ُتونَو   ِج ْقنَو ا سْق ُت ال ُتلُتو ُت  َيَو ْق َو ااِج  َو نِج   َو   َو َي  َو  الَّن ِج  َو  *  َو َو  لَّن ْق  َيَو ُتبْق فَوأُت ْق

 َيَوغْق َوب  َيَّن ْق ُت ُت   َيَو ْق  ًا   َو َو   َوجَولَّنلُتوا  َو َو    َو ُتوا ا ْق َو ِج ُتوا  َولِج  اًا  ِّم َو اللَّن ِّم  ِجنَّن  َيَو ْق َو اللَّن ِّم  ِج ْق ٌل 
ب   َو َو ُت ُت ْق  َون  َوأْق ُت َو لَوحْق َو  َو ِج هِج  َو ْق  ًا فَو َو ِجهْق ُت ُتواُت  (. 12:احلجرات) اآلية  (  َو ُتحِج

انظر كيف حيمي األعراض من السخرية واالستهزاء ومن التنابز باأللقاب وكيف يقبح ىذه 
ها  وكيف حيمي األعراض من الغيبة ويشبو من يفعل ذلك  مبن  يأكل حلم ,األفعال ويذمُّ

. البشر ميتاً تقبيحاً ذلا وتنفرياً منها 
فهل يوجد مثل ىذا يف حضارة الغرب ودديقراطيتو وما نشأ عنها من تشريعات؟ 

ال واهلل ال يوجد ,كيف يوجد مثل ىذا يف دديقراطية تبيح يف تشريعاهتا كلَّ احملرمات مبا فيها 
! الزنا واللواط واخلمر والربا والتحلل من األخالق العالية 

 بو وتسعى جاىدة لإلجهاز عليو يف وحتارب دين اهلل احلق بل تكفر,وما ىو شرٌّ من ذلك 
. عقر داره 

 َو ُت ِج َّن ْق لَو ُت ُت ااَو َيْق َو مُت   َو َو   َيُت َولِّم ْق  ُت ُت َو تِج ال َّنهِج فَيَو ُتوَو  َو َيْق ٌل لَّنهُت اِج  َو  َو ِّمهِج   َولِج َو  ): وقال تعاىل 
 َو َيْق َو هلل  ُت َيَو َو اَو  *  َوا ْق َو ِج ُتوا قَيَووْقلَو الز   ِج   ِج َّن  َو   َيُت َيْق َو  اَو َو ْق ُت ْق فَو  ْق َو ِج ُتوا ال ِّم ْقنَو  ِج َو ااَو ْق َو نِج 

وِج   ِجهِج ال ِّم حُت   ُت ْق ِج ِج  َو  ِجه  َو َو   ُت ْق ِجكْق  ِج ل َّنهِج فَو َوأَو َّن َو   َو َّن  ِج َو اللَّن َو اِج فَيَو َو ْق َو ُتهُت ال َّن َيْق ُت  َو ْق  َيَو ْق
  (  َو َو   َيُت َولِّم ْق اَو َو اِج َو ال َّنهِج فَو ِج َيَّن َو   ِج   َيَو ْقوَوى ال ُت ُتوبِج   َولِج َو  * فِج   َو َو نٍق سَوحِج  ٍق 

(  32-30: احلج  )                                                                        
فهل جتد يف حضارة الغرب ودديقراطيتها تعظيماً حلرمات اهلل وتعظيماً لشعائره ؟ 
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! وىل فيها تشريعات صارمة باجتناب الرجس من األوثان واجتناب قول الزور ؟
وىل يوجد فيها أدىن حتذير من الشرك باهلل وبيان خطورتو ؟ 

كال واهلل ما فيها إال الدعوة إىل الكفر والشرك وزتاية الرجس من األوثان وإباحة قول الزور 
!. والكفر والفواحش باسم حرية التدين وقداسة األديان وحرية التعبري 

ومن عنده احرتام لإلسالم فليخجل من ادلناداة بالدديقراطية والتحاكم إليها باسم حرية 
. األديان وتقديس األديان اليت بعث اهلل الرسل هبدمها 

والشاىد أنَّ يف اإلسالم العدل يف األقوال واألعمال وادلعتقدات وضبط أقوال العباد 
. ومعتقداهتم وأعماذلم 

ويف حضارة الغرب ودديقراطيتها الفوضى الدينية واألخالقية باسم احلريات وادلساواة 
والكفر والشرك على التوحيد ! الكاذبة بني احلق والباطل ,بل برتجيح الباطل على احلق 

! واإلديان ؛بل بالسعي اجلاد يف القضاء على التوحيد واإلديان وما يتبعهما 
 َوقُتولُتوا   َو   َو َي  َو  الَّن ِج  َو   َو ُتوا ا َيَّن ُتوا ال َّنهَو  ): وال ,قولو تعاىل ودما جاء يف اإلسالم من ضبط األق

(. 71-70األحزاب) (  َو َيَوغْق ِج ْق لَو ُت ْق  ُت ُتو َو ُت ْق   ُت ْق ِجحْق لَو ُت ْق  َواْق َو لَو ُت ْق  * قَيَووْق ًا سَو ِج  اًا 
 وما فيو من األمر بضبط األقوال ادلناقض (  قولوا قو ًا س   اًا  ): انظر إىل قولو تعاىل 

للفوضى الدديقراطية اليت تبيح لإلنسان أن يقول ويفعل ما يشاء باسم حرية التعبري ولو كان 
. سبَّاً لألنبياء وسخرية هبم 

     ن        هلل  ال وم اآل   ف        اًا    : " وقال رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم 
 ()  " . ل    

 نَّن ال    ل        ل                 ف      و      : " وقال صلى اهلل عليو وسلم 
 () " ف  ال                ال      ال غ ب

                                                 

احلث على : اإلديان باب: ومسلم يف كتاب ( 6475) حفظ اللسان :الرقاق باب : أخرجو البخاري يف كتاب (1) 
  ( .173 )إكرام اجلار والضيف ولزوم الصمت إال عن اخلري وكون ذلك كلو من اإلديان 

التكلم : باب : الزىد والرقائق :ومسلم يف كتاب  (6477)حفظ اللسان :الرقاق باب : أخرجو البخاري يف كتاب (2)
(. 7481 )بالكلمة يهوي هبا يف النار  
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ال يتدبرىا ويفكر يف قبحها وال خياف ما يرتتب : معناه  "             ف   : "قولو
عليها وىذا كالكلمة عند السلطان وغريه من الوالة وكالكلمة تقذف ,أو معناه كالكلمة اليت 

( )" يرتتب عليها إضرار مبسلم وحنو ذلك وىذا كلو حث على حفظ اللسان 

.         وهنى الرسول صلى اهلل عليو وسلم عن قيل وقال وكثرة السؤال 
وأمر رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم حبفظ اللسان وكفو ,فقال السائل وىو معاذ بن 

فقال رسول اهلل صلى اهلل عليو  (وإنا دلؤاخذون مبا نتكلم  بو؟)- : رضي اهلل عنو - جبل 
           ه    ب ال  ا ف  ال    ا     وه      ا        ه     : " وسلم 

 () "    ا   لل    
     ن ال حش : " قال رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم - رضي اهلل عنو-وعن أنس 

  .() " ف  ا ا    ا  ه       ن الح  ا ف  ا ا     ا ه
   ا ا : " أن النيب صلى اهلل عليو وسلم قال - رضي اهلل عنو -         وعن أيب الدرداء 

( ) "      ف    زان ال      وم ال              ل    ن اهلل   غ  ال   ش ال   ا

واآليات واألحاديث يف ىذه األبواب كثرية وفيها من اآلداب الكردية والرتبية الراقية 
على األخالق العالية ما يزكي النفوس وحيفظ العقائد وحيمي األعراض من االمتهان وما ال 

. يعرف قدره إال الشرفاء النبالء أولو األلباب والنهي 
                                                 

( . 117/ 18انظر شرح صحيح مسلم  للنووي  ) (1)
اإلديان عن رسول اهلل صلى اهلل عليو :والرتمذي يف كتاب  ( 21511 رقم 6/305  ) أخرجو أزتد "صحيح   " (2)

) وإرواء الغليل ( 590) حسن صحيح وانظر صحيح سنن الرتمذي : وغريمها , وقال الرتمذي  ( 2616وسلم 
 -.رزتو اهلل-للعالمة األلباين  ( 413 رقم2/138

 عن رسول اهلل صلى اهلل عليو ةالرب والصل: والرتمذي يف كتاب (12279 رقم 3/644)أخرجو أزتد " صحيح  " (3)
وغريىم وقال  (4185)احلياء : الزىد باب: و ابن ماجو يف كتاب (1974)ما جاء يف الفحش والتفحش : وسلم باب

) و صحيح سنن ابن ماجو  ( 449 )ىذا حديث حسن غريب وصححو األلباين يف صحيح سنن الرتمذي : الرتمذي 
695. )  

ما جاء فيحسن :  عن رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم بابةأخرجو الرتمذي يف كتاب الرب والصل" صحيح  " (4)
ذكر البيان بأن اخللق احلسن من أثقل ما : الرب واإلحسان باب : وابن حبان يف صحيحو يف كتاب   ( 2002 )اخللق 

". حسن صحيح : "وقال الرتمذي  ( 481 رقم 2/230 )جيد ادلرء يف ميزانو يوم القيامة 
راجع سلسلة األحاديث الصحيحة : ولشطره األخري شواىد من حديث عبد اهلل بن عمر وأسامة بن زيد وابن مسعود 

   ( .876 رقم 537 – 2/536 )- رزتو اهلل -للعالمة األلباين 
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فهل يوجد مثل ىذا الضبط حلماية الدين احلق واألخالق الكردية واألعراض الشريفة 
!!. يف حضارة الغرب ودديقراطيتها وتشريعاهتا ؟؟

إنَّ اهلل أرسل الرسل باآليات البينات للفرقان بني اإلديان والكفر : أيها ادلسلمون
. والتوحيد والشرك واحلق والباطل 

 َيَو َو  َوكَو الَّن ِج   َيَوزَّنلَو ال ُت ْققَو نَو  ): ومسى القرآن ادلن ّزل على خامت الرسل فرقاناً ,قال تعاىل 
( 1:الفرقان  ) ( اَو َو  اَو ْق ِجاِج لِج َو ُتونَو لِج ْق َو لَو ِج  َو  َو ِج  اًا 

. ومسى اهلل معركة بدر فرقاناً  "   ح   ف       ال  ا: " ويف احلديث 
اٍق فَوأَونَّن لِج َّنهِج  ُت ُتلَوهُت  ): قال تعاىل    َولِج ِج  ال ُت ْق َو   َولِج  َّنسُتولِج   َوااْق َو ُتوا  َو َّن َو   َو ِج ْق ُت   ِّم  اَو ْق

مَو ال ُت ْققَو نِج   َوا ْق ِج اللَّن ِج  ِج  ِجن  ُت  ُت ْق   َو  ُت   ِج ل َّنهِج   َوالْق َولَو  ِج  ِج   َوالْق َو َو  َو   َو َو   َو زَولْق َو  اَو َو  اَو ْق ِج َو   َيَووْق
مَو ال َيَو َو  الجَو ْق َو نِج  ( . 41: األنفال ) (  َيَووْق

يعين يوم بدر الذي أعزَّ اهلل بو اإلسالم ونصره وأىلو على الكفر والكافرين ,وقال 
 َو ِج ْق  َو ِج ُت ُت ُت ال َّنهُت  ِج ْق َوى  ): تعاىل عن ىذا اليوم وىذه ادلعركة احلامسة الفارقة بني احلق والباطل 

 َو ُت ِج  ُت ال َّنهُت  َون  ُتحِج َّن الحَو َّن   َو َيَووَوا  نَو  َونَّن  َو َيْق َو  َواتِج ال َّنوْق َو ِج  َو ُتونُت لَو ُت ْق  ال َّن اِج َو َيَو ْق ِج  َو َيَّن َو  لَو ُت ْق 
 (  َولَووْق  َو ِجاَو ال ُتجْق ِج ُتونَو   َو َيُت ْق ِج َو ال َو طِج َو  لِج ُتحِج َّن الحَو َّن  *  َو َيَو ْق َو َو اَوا ِج َو ال َو فِج ِج  َو   ِج َو ِج َو  ِجهِج 

(. 8-7: األنفال)
. وإحقاق احلق وإبطال الباطل أمر شرعو اهلل وأراده شرعاً يف كل زمان ومكان 

وأعداء اهلل يريدون غري ما يريد اهلل وأنبياؤه ورسلو وادلؤمنون الصادقون ادلخلصون أولو البصائر 
والنهى الذين ال تنطلي عليهم حيل ومكائد أعداء اإلسالم اجملرمون ,والذين من أخطر 
مكايدىم اخللط بني اإلسالم واليهودية والنصرانية واجملوسية بل والشيوعية وحياربون ىذا 

. التفريق الذي شرعو اهلل إلحقاق احلق وإبطال الباطل ولو كره اجملرمني 
فالثبات الثبات على ىذا احلق وعلى ىذا الفرقان 

 َو   َو َي  َو  الَّن ِج  َو   َو ُتوا  ِجنْق  َيَو َيَّن ُتوا ال َّنهَو  َوجْق َو ْق لَو ُت ْق فَيُت ْققَو   ًا  َو ُت َو ِّم ْق اَو ْق ُت ْق سَو ِّم َو  ِج ُت ْق  ):قال تعاىل
( 29:األنفال) (  َو َيَوغْق ِج ْق لَو ُت ْق  َوال َّنهُت  ُت  الْق َو ْق ِج الْق َولِج  ِج 

  (2:الطالق) (  َو َو ْق  َيَو َّن ِج ال َّنهَو  َوجْق َو ْق لَوهُت  َو ْق َو  ًا  ): وقال تعاىل 
ا َو ُت ْق  ): وقال أيضا    (7حممد ) (  َو   َو َي  َو  الَّن ِج  َو   َو ُتوا  ِجنْق  َيَو ْق ُت ُت ا ال َّنهَو  َيَو ْق ُت ْق ُت ْق  َو َيُتلَو ِّم ْق  َوقْق َو
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 َوال َّنهُت  ُت ِج  ُت  َونْق  َيَو ُتوبَو اَو َو ْق ُت ْق  َو ُت ِج  ُت الَّن ِج  َو  َيَو َّن ِج ُتونَو ال َّن َووَواتِج  َونْق  ): وقال سبحانو وتعاىل 
(  27:النساء) (  َو ِج  ُتوا  َو ْق ًا اَولِج   ًا 

!.   وأشد منهم وأخطر الدعاة إىل وحدة األديان وأخوة األديان ومساواة األديان 
 َولَووْق   َونْق  َيَو َّن َيْق َو كَو لَو َو ْق  ِج ْقتَو  َيَو ْق َو ُت  ): وتذكروا قول اهلل تعاىل لنبيو صلى اهلل عليو وسلم 

َو َوقَيْق َو كَو ضِج ْقفَو الْقحَو َو ةِج  َوضِج ْقفَو الْق َو َو تِج  ُت َّن    َوجِج ُت لَو َو اَو َو َيْق َو  .   ِجلَو ْق ِج ْق اَو ْق  ًا قَو ِج  ًا   ِج اًا اَو
( . 75-74: اإلسراء  ) ( َو ِج  اًا 

فماذا سيلقى من يركن إليهم ركوناً كثرياً ودييل إليهم ميالً عظيماً                         
لَيْق َوةُت الْق َو ِج  ِج فَو  َيَّن ُتوا ال َّنهَو  َو   ): واهلل يقول  قُت ْق    َولْق َووِج  الْق َو ِج  ُت  َوال َّن ِّمبُت  َولَووْق  َواْقجَو َو َو  َو

َولْق َو بِج لَو َو َّن ُت ْق  َيُت ْق ِجحُتونَو  ( 100:ادلائدة) (  ُت لِج  ااْق
ومع كل ذلك فلن حياوركم الغرب حوار الند للند بل حياوركم حوار السيد ادلتعايل للعبد 

. بل حوار من يفرض ما يريد ,الذليل 
 َولَو ْق  َيَو َو  َو ْقفَو  ):  وقد ضرب اهلل مثالني فارقني بني التوحيد والشرك فقال عز وجل

 َيُت ْق ِج   ُت ُت َو َو  * ضَو َوبَو ال َّنهُت  َولَو ًا  َو ِج َو ًا طَو ِّم َو ًا  َو َوجَو َوةٍق طَو ِّم َو ٍق  َو ْق ُت َو   َو  ِج ٌل  َوفَيَو ْقاُت َو  فِج  اللَّن َو اِج 
َو ْقلَو لَو لِج  َّن اِج لَو َو َّن ُت ْق  َيَو َو َو َّن ُت نَو    (  ُت َّن  ِج  ٍق  ِج ِج ْقنِج  َو َيِّم َو   َو َو ْق ِجبُت ال َّنهُت ااْق

( 25-24إبراىيم  )                                                                 
 )النخلة تؤيت ذتارىا كل حني ضرهبا اهلل مثالً للكلمة الطيبة     : الشجرة الطيبة ىي

. وما يقوم عليها من العقائد واألعمال الصاحلة واألخالق العالية  (   له    اهلل 
 قَيَو َوا ٍق   َو َولَو ُت  َو ِج َو ٍق  َو ِج لَو ٍق  َو َوجَو َوةٍق  َو ِج لَو ٍق ا ْق ُتلَّن ْق  ِج  فَيَووْق ِج ااَو ْق ِج  َو  لَو َو   ِج  ): مث قال تعاىل

(. 26: إبراىيم  ) (
احلنظل ال أصل ذلا وال قرار ضرهبا اهلل مثالً للشرك : قال ادلفسرون إن ىذه الشجرة اخلبيثة ىي

والكفر الذي شرعو الشيطان ؛فاستجاب لو من خذلو اهلل وأخزاه من أىل ادللل الضالة فلو 
. عملوا من األعمال ما عملوا  ال يقبلها اهلل منهم 

( 23الفرقان  ) (  َوقَو ِج ْق َو   ِجلَو   َو  اَو ِج ُتوا  ِج ْق اَو َو ٍق فَوجَو َو ْق َو اُت هَو َو اًا  َّن لُتو اًا  ): كما قال تعاىل 
. ومصريىم إىل النار وبئس القرار
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اإلسالم وادلسلمني وبني الكفر  بعد ىذا التفريق الواضح اجللي من رب العادلني بني
يذىب أناس يدعون اإلسالم يدعون إىل اخللط وادلساواة بني اإلسالم والنحل ! والكافرين 

ويطلبون من األمم ادلتحدة واذليئات الدولية أن تصدر قرارات تسوي بني األديان ! الكافرة 
. عياذاً باهلل من ىذه ادلواقف الذليلة  ! وال مانع عندىم أن يكون اإلسالم يف ذيل األديان 

 َو   َو َي  َو  الَّن ِج  َو   َو ُتوا  ِجنْق  ُت ِج  ُتوا فَو ِج   ًا  ِج َو الَّن ِج  َو  ُت  ُتوا الْق ِج َو بَو  َيَو ُتا   ُت ْق  ): قال تعاىل 
 َو َو ْقفَو  َو ْق ُت ُت نَو  َو َو َيْق ُت ْق  َيُت َيْق َو  اَو َو ْق ُت ْق   َو تُت ال َّنهِج  َوفِج  ُت ْق  َوسُتولُتهُت  َو َو ْق .  َيَو ْق َو  ِج  َو  ِج ُت ْق  َو فِج ِج  َو 

(. 101- 100: آل عمران  )( َيَو ْق َو ِج ْق  ِج ل َّنهِج فَيَو َو ْق هُت ِج َو  ِجلَو   ِج َواطٍق  ُتلْق َو ِج  ٍق 
 َو   َو َي  َو  الَّن ِج  َو   َو ُتوا  ِجنْق  ُت ِج  ُتوا الَّن ِج  َو  َو َو ُت ا  َيَو ُتا   ُت ْق اَو َو   َواْق َو  ِج ُت ْق  ):        وقال تعاىل 
(  150-149آل عمران )(  َو ِج ال َّنهُت  َووْق  ُت ْق  َوهُتوَو  َو َيْق ُت ال َّن  ِج ِج  َو . فَيَو َيَو َيْق َو ِج ُتوا  َو سِج ِج  َو 

فعلى ادلخدوعني بقضايا احلوار وحرية الرأي وحرية التدين أن يدركوا أن الغرب االستعماري 
إمنا يريد فرض منهجو الفكري ويرفض احلوار إال مع نفسو أو السائرين على هنجو اقرأ ما 

:  يقولو أحد فالسفة الغرب وىو 
لرسول   لادلسيئة على قضية الرسوم الكاريكاترييةيف تعليقو الكاتب الفرنسي رجييس دوبريو )) 

وطلب دوبريو . استعماريا اهلل صلى اهلل عليو وسلم معتربا أنَّ النهج الفكري األورويب ما زال
األوروبيني التخلي عن حماوالت  الفرنسية من"  لو نوفيل أوبسرفاتور "يف لقاء مع أسبوعية 

ين الدور األكرب  .  فرض أفكارىم على عامل يلعب فيو الدِّ
: يقول دوبريو موضحا "  ,ولكن تفكرينا بقي استعماريا خلعنا اخلوذة لقد ": ويقول 

ويضيف أن ىذا العيب . شبيها بنا وإالَّ حكمنا عليو بالتخّلف والرببرية نريد أن يكون العامل "
ر من ضمري حمض استعماري احلّسي التارخيي  . "لدى الفوضويني واإلباحيني يف بلداننا يتحدَّ

ولكنو يرفض التحاور إال مع نفسو أو مع  الغرب يفاخر بنظامو ادلتعدد النقدي: " ويقول 
ل إليهم مهمة  ( ). اى    " ((إخبارنا مبا حنب مساعو شرقيني ذوي ثقافة غربية نُوكِّ

وأكرب شاىد دلا يقول وقد أدركو قبلو ذووا العقول واليقظة أنو منذ نادى رؤساء النصرانية من 
حوايل ثالثني عاماً حبوار األديان وعقدت مؤدترات حلوار األديان فلم يتحرك ىؤالء إىل 
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اإلسالم خطوة واحدة ,وإمنا يتحرك إليهم وإىل مناىجهم من حياورىم ويدعو إىل حوارىم ولو 
. ولفر الكنسيون فرار األرانب من األسود ,واجهوىم حبقائق اإلسالم لتوقف احلوار 

وجيب التنبو إىل ذوي الثقافة الغربية احلريصني على ىذا احلوار وجيب أن تعرف أىدافهم كما 
 .انتبو ذلم ىذا الفيلسوف وبنيَّ واقعهم 

 
   َّن  اهلل ا      ِّم    ح    ا    له   ح ه  س َّن   ل    ًا  ل  اًا 

        ه ا     اُت    ال      :    ب 
 هَي 1427/     / 21

 


