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 الذب عن رسالة حممد
م 

ّ
 صلى اهلل عليه وسل

 

 
 .وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداهاحلمد هلل والصالة والسالم على رسول اهلل 

 :أما بعد
ى يف ملحقهدددا ا سدددم  ( 04651/العدددد  )فقدددد اتلعدددت علدددى تصددديدة املددديته  يدددددة ا دد ددد  

 .م4116/فربادي/01هد، ا وافق 0541/حميم/01جلمع  باليسال  يف دوم ا
حتددت ، اجملددد اا ددي ر ددس  اجمللدد  القددومس حلقددو  ا اسددا  أمحددد  مددال أبددوللمفكددي الددد  ور 

  ." ة اإلسالمااحترام األديان ضرورة وعلى العرب التخلص من معاد"ع وا  
 : ومما قاله يف هذا ال صيدة 

بضرورة فتح مجاالت مختلفة وحديثةة للوةرار بةان اإلسةالم والةديا ات " : قوله  -أواًل 
ألخةةرم مةةن خةةالك ال فاةةرين والعل ةةان والأةةاحثان مةةن ل ةةم الت ةةارب وحةةم ال  ةةاالت ا

 ." واالختالفات
 :اسأل اا ي ر س  اجملل  القومس 

ما هس اجملاالت ا خ لف  اليت تدعو إىل ف حها ؟ وما ا يا  بقولك حددث  ؟ وهل اصوص  -0
 .تدخل يف هذه اجملاالت احلددث  ؟والس   القيآ  

لقواعددد واوصددول والطددوابي الدديت د حدد ل الي ددوق إلسهددا يف القطددادا الكددرب  الدديت ومددا هددس ا -4
 .؟ خي لف فسها أهل الددااات وتدور حواراهتل حوهلا

 .! ه ل ا ما هو ال قارب الذي تدعو إلسه ؟ بس   -3
 وال-أو ديفطده واده باتدل دسلل به ودقديه لسدرك ا سلمو  هل ا سالم   اباً وس   وإمجاعاً 

ال  ازل عن اصوص ال حتصى من الك اب والس   وعدن بواه ال ميكن إال  ؟-إال  ذلكدكو  
 .أصول من الطيوري يف ا سالم ال مسك هبا والثبات علسها
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إن الورار يفتح الطريق لمام لهم الديا ات الس اوية في العالم للتعاون : "قوله  –ثااساً 
خطةار التةي عتعةر   ةترةة ل  اربةة األالأنان من خالك ل  طة مختلفة وم الهادئوالورار 

 ." لها اإل سا اة ومرا هة العنف واإلرهاب وم اةم ازدران األديان
 ،مدددن السدددمااعلدددسهل ازلدددت أ  إ  ا سدددلمؤ دوم دددو  بكدددل اوابسددداا و دددل الك دددي الددديت : أقدددول 

ومددن هددذه الك ددي أبددداً،  دكددو  موم دداً  الدديت مددن أخددل بواحددد م هددا الوذلددك مددن أر ددا   ددد هل 
علسهمدا الصدالة - علدى عسسدىاهلل  الدذي أازلده( ا جنسدل)و ،اليت أازهلا اهلل على موسى (وراةال )

 .أمحد  مال لد  وروحنن اسأل ا ،-والسالم
ل علدى ا  دز   (بالقيآ )و -السالمالصالة و علسهما -د وعسسى هل السهو  دوم و  مبحم   -0
أو ؟ -صدلى اهلل علسده وسدلل- ل علدى عسسدىا  دز   (با جنسل)و، -صلى اهلل علسه وسلل-حممد 

 .د ومبا أازل علسه؟ احدو  مبحم  هل  افيو  

سري على  ربه إال أهنل سسعرتفو  بدأ   دالً مدن السهدو  وال صدار  قدد  دومن  د  ورما أخال ال
 .وأ  السهو  قد  فيوا بعسسى ورسال ه السماود  ،السماود د ورسال ه  فيوا مبحم  
إلسه يف حل اخلالفدات  فما هو ا ي ع الذي دي عو  ؛اااتددتباق الهو واقع أهذا وإذا  ا  

ومددا هددو ا ي ددع أدطدداً يف سددا ي  فددات والعددداوات واحلدديوب؟قا دددد  الدديت هددس أسددا   ددل اخلالعال
 .اخل.. .من سساسس  وا  ماعس  واق صا د  اخلالفات

ة هددل دعدديد الددد  ور أو دعددرتد بددأ   ددالً مددن السهددو  وال صددار  قددد  فدديوا مبددا يف ال ددورا -4
فجعلددوا هلل أب دداا  ،الملددي اا واوادددا  اهلل وإخددالص الددددن لدده وت دددزدهه عددنوا جنسددل مددن توحسددد 

 .؟وأادا اً وشي اا

ةةاحد اباةةند اللاةةتا َ لاةةَ  : )قددال تعدداىل  ةةُر اباةةند اللاةةتا َوقَالَةة ا الناَسةةاَرم الاَ سا َْيةا َوقَالَةة ا الااَةهدةةردد عد
َراهاهاما يدَضاهائدرنَ  لدهدما باَأفةا َفادةرنَ  قَةرا َك الاذايَن َةَفردوا مانا قَةأامد قَاعَةَلهدمد اللاتد لَ اى يةدؤا اعاَخةذدوا *  قَةرا

ةةردوا إاالا لااَةعاأدةةددوا إا  ةةاَح اباةةَن َمةةراَيَم َوَمةةا لدما ةةنا ددونا اللاةةتا َوالاَ سا أَةةا َةهدما َلرابَابةةا  ما أَةةارَهدما َوردها َلهةةا  َلحا
دا  ال إاَلَت إاالا هدَر سدأا  راةدرَن َواحا َراهاهاما َويَةأاَبى  *َوا َتد َع اا يد ا يدرايةددوَن َلنا يدطافائدةرا  دةرَر اللاةتا باةَأفةا

 (.34- 31: ال وب  ) ( اللاتد إاالا َلنا يدتاما  دررَهد َوَلرا َةراَه الاَاافاردونَ 
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 ميا  ذلك مبا يف الك ابؤ من و وب ا  اهل دعرتد بأ  السهو  وال صار  قد  فيو و  – 3
ددد الطعدددن فسددده  ذلدددك إىل بدددل تعددددوا ، ورسدددال ه وو دددوب اتباعددده -صدددلى اهلل علسددده وسدددلل- دمبحم 

 .؟حسداً م هل وعداوة وبغطاً  ،وتملودهه والطعن يف رسال ه وشن احليوب على أتباعه
مبدددا  ددداا يف القددديآ  والسدد   مدددن حتيددددف السهدددو  وال صدددار  لل دددوراة  هددل دعدددرتد الدددد  ور - 5

 .ا يف ال وحسد وغريه ؟مبكثري من اصوصهوا جنسل وال العي 

ي وشددديك وحتيدددددف يف  واودددددن وهدددل دعدددديد مدددا سددددجله علدددسهل علمدددداا ا سددددالم مدددن  فدددد -4
 .!ل بال حيدفهنبل بعض علماا ال صار  ددد و  معيوف ؟

السهددو  وال صددار  إهنددل مددن أهددل عددن فهددل دصددة شدديعاً وعقددالً قولدده ، وإذا  ددا  اومددي  ددذلك
الددذي ال  ع ا سددالم اوفددوا   ابددهأهنددل علددى  دددن قدداوي دقددف مدد أي ؟،الددددااات السددماود 

 .من ال حيدف وال بددلالس   وبسااه دأتسه الباتل من بؤ ددده وال من خلفه 
إن االحتةةرام " : خددالل اسدد قباله لوفددد شلدد  الملددسو  اوسددبا   قددال الددد  ور أمحددد –ثالثدداً 

وحرية االعت اد  ،األقلاات الديناة ضرورة ملوة وض ان لو رقبان الديا ات وم دساعها 
والةةتخلص مةةن ةةةاهرة معةةاداة اإلسةةالم والةةتهجم علةةى  ةةخص وم ارسةةة ال ةةعالر الديناةةة 

 ."رسرك وال سل ان ال  ا ان في لوربالا
 :أقول 

ال أ ري عدددن هدددذا الوفدددد اوسدددبا  هدددل  ددداا  قابلددد  الدددد  ور وحدددده أو قصدددده بالزددددارة مدددع 
و سددف  ددا  ددددور احلددوار ، !وال ادددري عددن أهددداد هددذا الوفددد، !رآخدديدن لملددو  اادداه الددد  و 

و  هلدل ، !ق داق هدذا الوفدد با سدالمول إالد  ور حا أ   وما أظن ، ! ا  ه اك حوار  بس هل إ 
 .ح بطيورة احرتامهاجيي احرتامها  ما صي   د اً قاوداً ومقدسات 

الددددداا ؤ الددديت مدددن  هدددذه ا قدسدددات يف هددداتؤ طلدددي مدددن الدددد  ور أ  دبدددؤ ل دددا بال فصدددسلوا
علدددددى ا سدددددلمؤ اددددداه هدددددذه  ومدددددا هدددددو ادددددوق هدددددذا االحدددددرتام الدددددذي جيدددددي ،الطددددديوري احرتامهدددددا

 .ولعل م ها الصلبا  والصور والقبور ا عبو ة؟ ا قدسات
ص السهدو  وال صدار  مدن ظداهية معدا ات ا سدالم؟ هدس الطدي  الديت  ل د ما :واسأل الد  ور

 ،اخل ...مددن هددذا الددداا ا هلددك إال أ  درت ددوا  ددداا هل اويفدد ص ميكدد هل الدد خل   ه الأال دعلددل أا دد
ةةنَةهدما ) :ودع  قددوا ا سددالم  دددن اهلل احلددق؟ أال دعلددل الددد  ور أ  اهلل قددال عددن السهددو  بَأاسدةةهدما بَةاةا
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ُم ال يَةعا الدةرنَ  َسأةدهدما َ  ااعا  َوقةدلدةربةدهدما َ ةتاى َ لاةَ  باةأَ ةاهدما قَةةرا  ،(05دد  اآل: احلملدي) (َ دايُد َعوا
ةردوا ) :وقال عن ال صار  ةا  دة  ِمةا  ما ا اثَةاقَةهدما فَةَنسدةرا َح َوماَن الاذايَن قَةالدرا إا اةا َ َسةاَرم َلَخةذا َا ما

َم يةدَنأ ةةةئةدهدمد اللاةةةتد باَ ةةةا َةةةةا د  ما الا اَااَمةةةةا َوَسةةةرا ةةةنَةهدمد الاَعةةةَداَوَة َوالاأَةىاَضةةةاَن إالَةةةى يَةةةةرا نَةةةا بَةاةا َاَريةا را باةةةتا فََأ
 .(05:ا ا دة( )نَةعدرنَ َيسا 

فمددن هددذا حدداهلل فسمددا بسدد هل  سددف د خلصددو  مددن معددا ات ا سددالم ودصددبحو  مددن اوبددؤ 
 ! لإلسالم وأهله ؟

العبدددارات الددديت دطلقهدددا  ثدددري مدددن اً مدددن لقدددد سدددي  ل دددا الدددد  ور يف هدددذا ال صددديدة ا دددو ز عدددد 
 :إىل وحدة او دا  أال وهس ا فكيدن الذدن ددعو  أهل الددااات 

 .احلوار بؤ او دا  -0

 ال قارب بؤ او دا    -4
 .الددااات السماود  -3

 .الددااات ومقدساهتا -5

 .حيد  االع قا  -4

 .وهلل عبارات أخي  مل دذ يها الد  ور
ال قلسددد واجلهددل مبددا  ولكددن  ، وال أ ري هددل هددو ممددن دقددول بوحدددة او دددا  أو هددو ممددن لارهبددا

 . فعه إىل سي ها خالل هذا ال صيدة العباراتهذه  إتال ديمس إلسه  عاة وحدة او دا  من 
 :خارا  ول
بل أر  من الطيوري ، -صلى اهلل علسه وسلل-د عن رسال  حمم   ر  أ  يل احلق أ  أذب  أ 

 .وا يب ووا ي ا سلمؤ مجسعاً من وأ  ذلك  ،ع ها الذب  
سهل جيدي علد -صلى اهلل علسه وسدلل-عن رسول اهلل  الكثري من ا سلمؤ للذب   هي  فكما 
وال جيددددوز هلدددل السددددكوت عددددن تملددددوده هدددذه اليسددددال  الع سمدددد  وحتقريهددددا  ،وا عددددن رسددددال هأ  ددددذب  

اس حال فسها ال وحسدد إىل  اليت  ل ف  ا بد  بال سود  بس ها وبؤ الددااات الوث س  أو الددااات اوي  
 .أادا اً هلل وا اذ البملي واوخملاب والصور ،المليك والكفي
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با ضداف  إىل مدا فسهدا مدن  فدي وتكدذدي  ،ا إىل احلالل والعذب الدزاللفسه ماتوحتولت اوي  
صدلى -د ل  حمم  ه ع ها رساإىل ضالالت وأعمال ت دز   ،وليسال ه -صلى اهلل علسه وسلل-د وم  

 .سع اليساالتومج -اهلل علسه وسلل
 .!؟لمليكوبؤ ال وحسد وا! ؟وبؤ ا ميا  والكفي! ؟فهل جيوز ا ساواة بؤ ال لمات وال ور

مدن  يف السداح  ويف بعدض الصدحف ووسدا ل ا عدالم اوخدي اللهل إا ا اربأ إلسك ممدا دددور 
ي وا داددد  حددول وحدددة او دددا  حتددت سدد ار الدددفاق عددن اليسددول الفكددي ا دددم  اللددو  مددن هددذا 
 .وباسل ا سالم -صلى اهلل علسه وسلل-الكيمي 

دددا ا صددي ليسددولك اا صدداراً ظدداهياً مددوزراً وا ،هظهدديه علددى الددددن  ل ددامحدده وأاللهددل ااصددي  د ددك و 
   .قوي دا عزدز

 
 
   

 : ةتأت
 رباع بن هادي ع ار ال دخلي

 هة9241/مورم/91في 
 


