
 
 

  

  
ÉΟó¡ Î0 «!$# Ç≈uΗ÷q§�9$# ÉΟŠÏm§�9$#  

ß‰ ôϑptø:$# ¬! íΝ≈ n=y™ uρ 4’ n?tã ÍνÏŠ$t6Ïã šÏ%©!$# #’ s∀ sÜ ô¹$# 3   

 .. ظالم تعاىل نور ، والظلم ألنَّ منهج اهللاأمر يتناقض مع منهج اهللا تعاىل ، الظلم .. 
  ..والظالم ليس إالَّ جمرد دليلٍ على عدم وجود النور 

ويتجلّى الظلم بأبشع صوره حينما ميارسه الظامل حتت مظلة منهج اهللا تعاىل ، ناسباً 
، م آخرون هذا ما نراه يف مسائل تكفري اآلخرين وقتلهم أل.. ظلمه هللا تعاىل ومنهجه 

  ..عليهم نتيجة عدم اعتناقهم لإلسالم  )حسب املفهوم التارخيي (  فرض اجلزيةيف و
هو عليهم ، ) حسب املفهوم التارخيي ( اآلخرين وفرض اجلزية يف تكفري وهذا الظلم 

وافتراء على اهللا تعاىل ، وبعد ذلك هو ظلم يف الدرجة األوىل إساءة ملنهج اهللا تعاىل ، 
  ..للبشر واستعباد هلم دون حق 

املفهوم التارخيي للجزية ، لنرى كيف أنه افتراٌء على اهللا  –بإذن اهللا تعاىل  –سنتناول 
ديناً ينسب ظلماً نتيجة جعل األهواء والشهوات واألحالم السياسية نه أتعاىل ومنهجه ، و
  ..واآلية الكرمية اليت حيتجون ا يف اجلزية مبفهومها التارخيي هي .. إىل منهج اهللا تعاىل 



    ٢                  
) (#θè=ÏG≈ s% šÏ%©!$# Ÿω šχθãΖ ÏΒ÷σãƒ «! $$ Î/ Ÿωuρ ÏΘ öθu‹ ø9 $$Î/ Ì� ÅzFψ $# Ÿω uρ tβθãΒÌh� ptä† $ tΒ tΠ §� ym ª! $# 

… ã&è!θß™u‘ uρ Ÿω uρ šχθãΨƒÏ‰tƒ tÏŠ Èd,ys ø9 $# zÏΒ šÏ%©!$# (#θè?ρé& |=≈ tFÅ6ø9 $# 4®L ym (#θäÜ÷è ãƒ sπ tƒ÷“Éf ø9$# 

tã 7‰ tƒ öΝ èδ uρ šχρã�Éó≈    ] ٢٩: التوبة [   ) ¹|

كون هذه  وسنبدأ بتفسري هذه اآلية الكرمية بتبيان مفهوم القتل يف كتاب اهللا تعاىل ،.. 
θ#) ( : اآلية الكرمية تبدأ بكلمة è=ÏG≈ s% (  ..  

حماولة تدور يف إطار يف كتاب اهللا تعاىل  )ق ، ت ، ل ( دالالت اجلذر اللغوي  ..
إخراجل بالقات ل من ساحة وجوداً ال يعود بعدها إىل هذه الساحة، ه املقاتائي ًإخراجا .. 

املقتول من عامل الدنيا ، مبعىن هو  فهوم إخراجم –مما حيمل من معىن  –حيمل فالقتل 
ولذلك  حبيث ال يعود إىل حياته الدنيا بعد قتله أبداً ، استعمال وسيلة إلاء حياة إنسان ،

  ..نرى أنَّ القتل يعطَف على املوت 
) È⌡s9 uρ óΟ çF ù=ÏFè% ’ Îû È≅‹ Î6 y™ «! $# ÷ρ r& óΟšF ãΒ ×ο t� Ïÿøó yϑs9 z ÏiΒ «! $# îπyϑôm u‘uρ ×� ö� yz $£ϑÏiΒ šχθãèyϑøg s† 

∩⊇∈∠∪ È⌡s9 uρ öΝšF•Β ÷ρ r& öΝ çFù=ÏFè% ’ n<Z} «! $# tβρç� |³øt éB (   ] ١٥٨ – ١٥٧: آل عمران  [        

) šÏ%©!$# uρ (#ρã� y_$yδ ’ Îû È≅‹ Î6 y™ «! $# ¢ΟèO (# þθè=ÏFè% ÷ρ r& (#θè?$tΒ ãΝ ßγ̈Ψ s%ã— ö� uŠs9 ª! $# $»%ø— Í‘ $ YΖ |¡ym 4 
�χÎ) uρ ©! $# uθßγ s9 ç� ö� yz šÏ%Î—≡§�9    ] ٥٨: احلج [   ) #$
.. املوت بأداة ووسيلة يقوم ا القاتل معىن  –فيما حيمل من داللة  –فالقتل حيمل .. 

  .. وهذا معلوم وال خالف فيه
  :مرين اثنني أيكون وفق  يف كتاب اهللا تعاىل ،قتل المفهوم و ..
النفس وإخراجها من  القتل الذي يؤدي للموت ، مبعىن اختاذ وسيلة إلزهاق – ١

  ..جلسدها الدنيوي ائياً  مبعىن ال تعودتعود فيه إىل عاملها ، ال جسدها خروجاً ائياً 



    ٣                  
) §ΝèO öΝ çFΡ r& ÏIω àσ ¯≈ yδ šχθè=çGø)s? öΝ ä3|¡àÿΡ r& tβθã_Ì� øƒéB uρ $ Z)ƒÌ� sù Ν ä3Ζ ÏiΒ ÏiΒ öΝÏδ Ì�≈ tƒ ÏŠ tβρã� yγ≈sà s? 

Ν ÎγøŠn= tæ ÄΝøO M} $$Î/ Èβ≡uρ ô‰ãè ø9 $#uρ ....... (   ] ٨٥: البقرة  [   

) $yγ •ƒr' ¯≈ tƒ šÏ%©!$# (#θãΨ tΒ# u Ÿω (# þθ è=à2ù' s? Ν ä3s9≡uθ øΒr& Μà6oΨ ÷� t/ È≅ ÏÜ≈ t6 ø9$$ Î/ HωÎ) βr& šχθä3 s? 

¸οt�≈ pgÏB tã <Ú# t� s? öΝä3Ζ ÏiΒ 4 Ÿω uρ (# þθè=çFø) s? öΝä3 |¡àÿΡr& 4 ¨β Î) ©! $# tβ%x. öΝ ä3Î/ $ VϑŠÏm u‘ (  ] ٢٩: النساء [    
حلالة ، خروجاً ائياً فيها  والة اليت همن احل إلنساناقتل الذي يؤدي خلروج ال – ٢
≅Ÿ (فكلمة ..  األوىل يعود فيها إطالقاً إىل حالتهال  أُخرى tG≈ s% (  ليست حمصورة باجلهاد

بالسيف ، إنما تعين أيضاً اجلهاد بالكلمة واحلجة والربهان إلخراج اآلخرين من حالة 
وتعين  ،لة الظالم ائياً ال يعودون فيها إىل حا يتلنور اليغرقون فيها إىل حالة ا الظالم اليت

≅Ÿ (ولذلك نرى أنَّ كلمة اللعن والطرد من الرمحة ،  tG≈ s% (  تتعلَّق يف كتاب اهللا تعاىل باهللا
  ..سبحانه وتعاىل 

) ÏM s9$ s%uρ ßŠθßγ u‹ø9 $# í� ÷ƒt“ãã ßø⌠$# «! $# ÏM s9$s%uρ “t�≈ |Á̈Ψ9 $# ßxŠÅ¡yϑø9 $# Ú∅ ö/$# «! $# ( š�Ï9≡ sŒ Ο ßγä9 öθs% 

óΟ ÎγÏδ≡ uθøù r'Î/ ( šχθä↔Îγ≈ ŸÒ ãƒ tΑ öθ s% tÏ%©!$# (#ρã� xÿ Ÿ2 ÏΒ ã≅ ö6 s% 4 ÞΟ ßγ n=tG≈ s% ª! $# 4 4’ ¯Τ r& šχθà6 sù÷σ ãƒ (  

  ]  ٣٠: التوبة [ 

) * # sŒÎ) uρ öΝßγ tF÷ƒ r& u‘ y7 ç7Éf ÷èè? öΝ ßγãΒ$|¡ô_ r& ( β Î) uρ (#θä9θà) tƒ ôìyϑ ó¡n@ öΝ ÏλÎ; öθ s)Ï9 ( öΝ åκ ¨Ξr(x. Ò= à±äz 

×οy‰ ¨Ζ |¡•Β ( tβθç7 |¡øts† ¨≅ ä. >π ysø‹ |¹ öΝ Íκ ö� n=tã 4 ç/ èφ –ρ ß‰yè ø9 $# ÷Λ èε ö‘x‹ ÷n$$ sù 4 ÞΟßγ n=tG≈ s% ª!$# ( 4’ ¯Τ r& tβθä3sù ÷σãƒ (  

   ] ٤: املنافقون [ 

ÞΟ (فال ميكن لعاقل أن يتخيل العبارة القرآنية ..  ßγ n=tG≈ s% ª! $# 4 ( ها تعين حأناهللا تعاىل  لَم
رجهم اهللا إنما تعين أنه بسبب جحودهم أخ ،لسيف يقاتل هؤالء فيه يف معركة حسية 



    ٤                  
ال يعودون بعده إىل ساحة ائياً تعاىل من ساحة اهلداية إىل ساحة الضالل ، خروجاً 

  ..، وطردهم من رمحته طرداً ائياً ، ولعنهم اهلداية 
≅Ÿ (إذاً كلمة  .. tG≈ s% (  ليست حمصورة أبداً جبانب القتال احلسي يف معركة حياول فيها
ا واسعة ، ونعرف الدالالت اليت حتملها ل أن جيعل اآلخرين من املوتى ، املقاتيف فدالال

  ..مثالً يف اآلية الكرمية التالية  ..كلِّ نص من خالل السياق القرآين احمليط ا 
) tÏ%©! $# (#θãΨ tΒ# u tβθè=ÏG≈ s) ãƒ ’ Îû È≅‹ Î6y™ «! $# ( tÏ%©!$# uρ (#ρã� xÿ x. tβθ è=ÏG≈ s)ãƒ ’ Îû È≅‹Î6 y™ ÏNθäó≈ ©Ü9$# 

(# þθè=ÏG≈ s) sù u !$ u‹Ï9 ÷ρ r& Ç≈ sÜ ø‹¤±9 $# ( ¨βÎ) y‰ øŠx. Ç≈ sÜø‹ ¤±9 $# tβ%x. $̧ÿŠÏè|Ê (   ] ٧٦: النساء [   

نرى أنَّ القتال هنا مسألة مفتوحة ، تبدأ بالدعوة إىل اهللا تعاىل إلخراج الغارقني يف .. 
اهللا تعاىل ، وإن صراط  لىعسبيل الطاغوت من حالة الظالم إىل حالة النور ليصبحوا 

  ..قتاهلم بالسيف  اعتدوا على املؤمنني بالسيف ، عندها فقط ، يتوجب
  ..وهذا املعىن نراه أيضاً يف قوله تعاىل 

) ¨β Î) nο£‰ Ïã Í‘θåκ’¶9 $# y‰ΖÏã «! $# $ oΨ øO$# u� |³ tã #\� öκ y− ’ Îû É=≈ tFÅ2 «! $# tΠöθ tƒ t,n=y{ ÏN≡uθ≈ yϑ¡¡9 $# 

š⇓ö‘F{$# uρ !$ pκ ÷] ÏΒ îπ yè t/ö‘r& ×Πã� ãm 4 š�Ï9≡sŒ ßÏe$!$# ãΝ ÍhŠs) ø9 $# 4 Ÿξsù (#θßϑÎ=ôà s? £ Íκ�Ïù öΝ à6|¡àÿΡ r& 4 (#θè=ÏG≈ s%uρ 

šÅ2Î� ô³ßϑø9 $# Zπ©ù!%x. $ yϑŸ2 öΝä3 tΡθè=ÏG≈ s)ãƒ Zπ©ù !$Ÿ2 4 (# þθßϑn=÷æ $#uρ ¨βr& ©! $# yì tΒ tÉ) −GãΚø9 $# (   ]
   ] ٣٦: التوبة 

≈θè=ÏG#) (العبارتان القرآنيتان  .. s%uρ šÅ2 Î� ô³ßϑø9$# Zπ©ù!%x. $yϑŸ2 öΝ ä3tΡθè=ÏG≈ s) ãƒ Zπ ©ù!$Ÿ2 4 ( 
ال ميكن حصر القتال ما بقتال السيف ، فاملشركون كافّة ليسوا يف حالة قتال بالسيف ، 

هو قتال بني املؤمنني واملشركني ، دائماً وأبداً ، بينما القتال الدائم ، مع املؤمنني كافّة 
، وهذا ال يلغي حاالت القتال بالسيف ، ولكن ، ونشره بني الناس ، الفكر واملعتقد 



    ٥                  
≈θè=ÏG#) ( [ : يتنب من جوانب املعىن احملمول بكلمالقتال بالسيف هو جا s%uρ  (  ،)  

öΝ ä3tΡθè=ÏG≈ s) ãƒ ( ، [ آلية الكرمية اذه يف ه..  
  : قوله تعاىلبعد هذا التبيان ملفهوم القتال ، لنعد إىل  ..
) (#θè=ÏG≈ s% šÏ%©!$# Ÿω šχθãΖ ÏΒ÷σãƒ «! $$ Î/ Ÿωuρ ÏΘ öθu‹ ø9 $$Î/ Ì� ÅzFψ $# Ÿω uρ tβθãΒÌh� ptä† $ tΒ tΠ §� ym ª! $# 

… ã&è!θß™u‘ uρ Ÿω uρ šχθãΨƒÏ‰tƒ tÏŠ Èd,ys ø9 $# zÏΒ šÏ%©!$# (#θè?ρé& |=≈ tFÅ6ø9 $# 4®L ym (#θäÜ÷è ãƒ sπ tƒ÷“Éf ø9$# 

tã 7‰ tƒ öΝ èδ uρ šχρã�Éó≈    ] ٢٩: وبة الت[   ) ¹|

≈θè=ÏG#) ( : الكلمة األوىل يف هذه اآلية الكرمية هي .. s% (   .. ، فما هو القتال املعين ؟

≈θè=ÏG#) (: كلمة ..... وما اهلدف منه ؟  s% (   يف هذه اآلية الكرمية ليست حمصورة بقتال

4®L (: ألنَّ اهلدف من هذا القتال هو السيف ،  ym (#θäÜ ÷èãƒ sπ tƒ÷“Éf ø9$#  tã 7‰ tƒ öΝ èδ uρ 

šχρã�Éó≈ .. ترتب عليه هو أمر مطلوب اء املعين حياً ليعطي اجلزاء املبق.. وبالتايل  .. ) ¹|
وبالتايل فاهلدف ليس قتله ،  ،ن يعطيها أعليه جزية ال بد ، مر اهللا تعاىل مبقاتلته أفمن ي

    ..اهلدف من القتال هو أن ينصاع للجزاء املترتب عليه 
≈=| &šÏ%©!$# (#θè?ρé (ه اآلية الكرمية نرى ورود عبارة يف هذو..  tFÅ6ø9 ، دون  ) #$

 عبارة) È≅ ÷δ r& É=≈ tGÅ3ø9 ≅È ( فعبارة..  ) #$ ÷δ r& É=≈ tGÅ3ø9 مصطلح قرآينٌّ خاص مبتبعي رساليت  ) #$

≈=| &šÏ%©!$# (#θè?ρé ( بينما املصطلح القرآينُّ.. موسى وعيسى عليهما السالم  tFÅ6ø9 $# ( 

ويف .. يشملُ أهلَ الكتاب واملسلمني ، وذلك حسب السياقِ القرآينِّ املُحيط ذه العبارة 
  .. العبارات القرآنية التالية دليلٌ على ذلك 



    ٦                  
)  ∅ãè yϑó¡tF s9 uρ zÏΒ zƒÏ%©!$# (#θ è?ρé& |=≈ tGÅ3ø9$# ÏΒ öΝ à6Î=ö6 s% z ÏΒuρ šÏ%©! $# (#þθ ä. u�õ° r& ” ]Œr& 

# Z��ÏW x. 4 (   ] ١٨٦: آل عمران  [  

) ô‰ s)s9 uρ $ uΖ øŠ¢¹uρ tÏ%©!$# (#θè?ρé& |=≈ tGÅ3ø9 $# ÏΒ öΝà6Î=ö6 s% öΝ ä.$−ƒ Î) uρ Èβ r& (#θà) ®? $# ©! : النساء [    ) 4 #$
١٣١ [   

) àM≈ oΨ |Áós çRùQ $# uρ z ÏΒ tÏ%©!$# (#θè?ρ é& |=≈ tGÅ3ø9 $# ÏΒ öΝä3 Î=ö6s% (    ] ٥: املائدة [   

) $ pκ š‰r' ¯≈ tƒ tÏ%©!$# (#θãΖ tΒ# u Ÿω (#ρä‹Ï‚ −Gs? tÏ%©!$# (#ρä‹ sƒªB $# óΟ ä3uΖƒÏŠ # Yρâ“èδ $Y6 Ïès9 uρ z ÏiΒ šÏ%©!$# (#θè?ρé& 

|=≈ tGÅ3ø9 $# ÏΒ óΟä3 Î=ö6s% u‘$¤ÿ ä3ø9 $# uρ u !$ u‹Ï9 ÷ρ r& 4 (#θà) ¨?$# uρ ©! $# βÎ) ΛäΨ ä. tÏΖ ÏΒ÷σ •Β (    ] ٥٧: املائدة [   

 ..ةالقرآني العبارة فورود ) ÏΒ öΝà6 Î=ö6s% ( ةالقرآني العبارة خلف ) šÏ%©! $# (#θè?ρé& 

|=≈ tFÅ6 ø9$# (  نا من الذين أوتوا الكتابةُ.. ، دليلٌ على أنوالعبارةُ القرآني ) ÏΒ öΝ à6Î=ö6s% 

 #$!©%šÏ ( هي لإلشارة إىل أهل الكتاب تميزاً هلم من مجلة املعنيني بالعبارة القرآنية  )

(#θè?ρé& |=≈ tFÅ6ø9   .. ، اليت تشملُنا وتشملُهم  ) #$

Ÿωuρ šχθ (  إذاً قولُه تعاىل..  ãΨƒÏ‰ tƒ tÏŠ Èd, ysø9 $# zÏΒ šÏ%©!$# (#θè?ρé& |=≈ tF Å6ø9$# (  ليست

4®L ( ..والعبارة القرآنية .. خاصةً بأهلِ الكتابِ كما تذهب تفاسرينا التارخيية  ym (#θäÜ÷èãƒ 

sπ tƒ÷“Éf ø9 $#  tã 7‰ tƒ öΝèδ uρ šχρã� Éó≈ ، تبني لنا اهلدف الذي من أجله يأمرنا اهللا تعاىل  ) ¹|
وهذا ينفي متاماً مفهوم اجلزيةَ مبعىن دفع األموالِ .. مبقاتلة املعنيني يف هذه اآلية الكرمية 

  .. بدالً عن اعتناقِ الدين ، أي مبعىن اخليارِ اآلخر العتناقِ اإلسالم 
قَاتلُوا الَّذين ال يؤمنونَ بِاللَّه وال بِالْيومِ الْآخرِ وال  ((.. تعاىل مل يقل  فاُهللا.. 

 يحرمونَ ما حرم اللَّه ورسولُه وال يدينونَ دين الْحق من الَّذين أُوتوا الْكتاب حتى



    ٧                  
فاجلزيةُ حصراً هي هدف القتال ، ..  ))هم صاغرونَ يعطُوا الْجِزيةَ عن يد و يؤمنوا أو

θ#)  ( حيث ينتهي القتال حينما äÜ÷è ãƒ sπtƒ ÷“Éfø9 $#  tã 7‰ tƒ öΝèδ uρ šχρã�Éó≈ |¹ (  ..  

 ..ةالقرآني 4 ( وبالتايل يكونُ معىن العبارة®L ym (#θäÜ ÷èãƒ sπ tƒ÷“Éf ø9 $# tã 7‰ tƒ öΝ èδ uρ šχρã� Éó≈ |¹ 

(  .. وهِم ، وهم أذالء  حىت ي: هاياتجِنإىل اجلزاِء املُقابلِ ل تلك اجلنايات أصحاب نصاع
 اُهللا تعاىل ورسولُه هممنصاعون ملا حرr  ..  

 (  ..ويف العطف بني العبارات القرآنية املُشرية إىل صفات أصحابِ تلك اجلنايات .. 

(šÏ%©!$# Ÿω šχθãΖ ÏΒ÷σãƒ «!$$ Î/ Ÿωuρ ÏΘöθ u‹ ø9 $$Î/ Ì� ÅzFψ $# Ÿω uρ tβθãΒÌh� ptä† $tΒ tΠ§� ym ª! $# … ã&è!θß™ u‘uρ Ÿω uρ 

šχθãΨƒÏ‰ tƒ tÏŠ Èd, ys ø9$# zÏΒ šÏ%©!$# (#θè?ρé& |=≈ tFÅ6ø9 بيانٌ إىل أنَّ قتالَ هؤالء يكون  ) #$

Ÿω ( حينما يتصفون جبميع تلك الصفات ، ومن هذه الصفات uρ tβθãΒÌh� ptä† $tΒ tΠ§� ym ª! $# 

… ã&è!θß™u‘ uρ (  .. ستحقّة ، فأصحابوحقوقٍ م أنَّ املسألةَ مسألةُ جنايات وهذا يؤكّد
 rباتباعِ اخلصوصيات اليت حرمها الرسول  –عقدياً  –الرساالت اُألخرى ليسوا ملزمني 

  .. على املسلمني 
يت ترتبت فاآليةُ الكرميةُ إذاً تعين أصحاب اجلنايات الذين مل ينصاعوا لألحكامِ ال.. 

 هِم تلك ، وذلك من املسلمني أو من أهلِ الكتابِ داخلَ الدولةعليهم  نتيجةَ جنايات ،
  ..الذين لَهم ما هلا وعليهم ما عليها 

اهللا مر اهللا تعاىل مبقاتلة اآلخرين إلجبارهم على دخول الدين اإلسالمي ، وأكيف ي
#Iω oν (: كتابه الكرمي تعاىل يقول يف  t� ø.Î) ’Îû ÈÏe$!$# ( ‰ s% t ¨t6 ¨? ß‰ ô©”�9$# z ÏΒ Äcxö ø9$# 4 (   ] البقرة :

≅È (: ويقول جلَّ وعال .. ؟   ] ٢٥٦ è%uρ ‘, ys ø9$# ÏΒ óΟä3 În/§‘ ( yϑsù u !$ x© ÏΒ÷σ ã‹ù=sù ∅ tΒuρ u!$ x© 

ö� àÿõ3 u‹ ù=sù 4 (   ] ويقول جلَّ وعال .. ؟   ] ٢٩: الكهف :) öθ s9 uρ u !$ x© y7 •/ u‘ z tΒUψ  tΒ ’ Îû 



    ٨                  
ÇÚö‘F{$# öΝßγ �=à2 $ ·èŠÏΗ sd 4 |MΡ r' sùr& çν Ì�õ3 è? }̈ $̈Ζ9 $# 4®L ym (#θçΡθä3tƒ šÏΖ ÏΒ÷σãΒ (   ] ٩٩: يونس [ 

كيف من املمكن إلنسان عاقلٍ يدرك احلد األدىن من قواعد اللغة العربية ، ويؤمن ذه  ..
فهوم التارخيي للجزية اآليات الكرمية ، وعنده روح ، كيف من املمكن له أن يتصور امل

  !!! ..كيف ؟ !!! ..بأنه حكم من عند اهللا تعاىل ؟
θ#) (أنَّ كلمة من هنا نرى ..  è=ÏG≈ s% (   يف بداية هذه اآلية الكرمية تصف بذل اجلهد ليس

،  أجل فرض اإلسالم عليهم أو إعطائهم اجلزية كبديل لذلك ، أبداًيف قتل املعنيني من 
حكام املترتبة على يف اإلتيان بأصحاب اجلنايات لينصاعوا لأل إنما تصف بذل اجلهد

جنايام اليت ارتكبوها ، مهما كان معتقدهم ، وال فارق يف ذلك بني مسلم وغري مسلم 
كذوبة أتناقهم لإلسالم ، هو عوموضوع اجلزية كمبلغ يدفعه اآلخرون كبديل عن ا. ....

  ..نهج اهللا تعاىل منها براء وم ، كربى ، لُفِّقَت على منهج اهللا تعاىل
 ..ة  إنَّ أمرالدينِ بالقو ال يعين أبداً فرض ، هلوا يف سبيلقاتاهللا تعاىل للمؤمنني بأن ي ..

أي ..  rإنما هو بِسببِ محاربة اآلخرين للمنهجِ الذي أنزلَه اُهللا تعاىل على رسوله 
ها أولئك الذين يأمهِم بسببِ اجلنايات اليت يرتكبتبحارنا اُهللا تعاىل بِمر .. ويف النص

  .. القرآينِّ التايل دليلٌ على ذلك 
) $ yϑ¯Ρ Î) (# äτℜt“y_ tÏ%©!$# tβθç/Í‘$ptä† ©! $# … ã&s!θß™ u‘uρ tβ öθ yèó¡ tƒuρ ’ Îû ÇÚö‘F{$# # ·Š$|¡ sù βr& (#þθ è=−Gs) ãƒ ÷ρ r& 

(# þθç6 ¯=|Áãƒ ÷ρr& yì©Ü s) è? óΟ ÎγƒÏ‰ ÷ƒr& Νßγ è=ã_ö‘r& uρ ôÏiΒ A#≈ n=Åz ÷ρ r& (# öθ xÿΨãƒ š∅ ÏΒ ÇÚö‘F{$# 4 š�Ï9≡sŒ óΟßγ s9 

Ó“÷“Åz ’ Îû $ u‹ ÷Ρ‘‰9 $# ( óΟßγ s9 uρ ’ Îû Íοt� ÅzFψ $# ë># x‹ tã íΟŠÏà tã ∩⊂⊂∪ �ω Î) šÏ%©! $# (#θç/$ s?  ÏΒ È≅ ö6s% β r& 

(#ρâ‘Ï‰ ø) s? öΝÍκ ö� n=tã ( (# þθßϑn=÷æ $$sù �χr& ©!$# Ö‘θàÿ xî ÒΟ‹ Ïm§‘ (    ] ٣٤ – ٣٣: املائدة [   

/tÏ%©!$# tβθç ( فالعبارة القرآنيةُ..  Í‘$ptä† ©! $# …ã& s!θß™u‘ uρ tβöθ yèó¡tƒ uρ ’ Îû ÇÚö‘F{$# # ·Š$ |¡sù (  ،
ويف .. ، سواٌء كانوا مسلمني ، أو غري مسلمني معاً تشملُ كلَّ املوصوفني اتني الصفتني 



    ٩                  
كرارِ كلمةت ) ρ r& (  ه تعاىلبني حاالت اجلزاء يف قول: ) β r& (# þθè=−Gs) ãƒ ÷ρ r& (# þθç6 ¯=|Áãƒ ÷ρ r& yì©Ü s)è? 

óΟ ÎγƒÏ‰÷ƒ r& Ν ßγè=ã_ ö‘r& uρ ôÏiΒ A#≈ n=Åz ÷ρ r& (#öθ xÿΨ ãƒ š∅ ÏΒ ÇÚ ö‘F{$# 4 (  بيانٌ يف اختالف يف ذلك ،
... األحكامِ اليت يستحقِّها هؤالء كَجزاٍء على جناياتهِم ، وذلك حسب جناية كُلٍّ منهم 

 أمام خمتلفة وبالتايل فنحن دة ، جزاؤها بدرجاتتعدم تعاىل ..... جنايات وقولُه.. ) �ω Î) 

šÏ%©!$# (#θç/$s? ÏΒ È≅ ö6 s% β r& (#ρâ‘Ï‰ ø)s? öΝÍκ ö� n=tã ( (#þθ ßϑn=÷æ$$ sù �χr& ©! $# Ö‘θàÿxî ÒΟ‹Ïm ، يؤكِّد لنا  ) ‘§
إىل توبة ، وجزاؤها املُبي حتاجها يانغُفْر جِنايات نا أمامالقرآينِّ ، ال أن يف هذا النص ن

  ..   يسقُطُ إالَّ بتوبة اجلاين قبلَ أن يقْدر عليه 
 ..لقد حدد اهللا تعاىل سبيل الدعوة إليه ، بشكلٍ صريح ال حيتمل أي تأويل آخر .. 

  ..يقول تعاىل 
) äí ÷Š$# 4’ n<Î) È≅‹ Î6y™ y7 În/u‘ Ïπ yϑõ3Ïtø:$$ Î/ Ïπsà Ïã öθ yϑø9 $#uρ ÏπuΖ |¡ ptø:$# ( Ο ßγø9 Ï‰≈ y_ uρ ÉL©9 $$ Î/ }‘Ïδ ß|¡ ômr& 4 ¨β Î) 

y7 −/ u‘ uθ èδ ÞΟ n=ôã r& yϑÎ/ ¨≅ |Ê  tã  Ï&Î#‹ Î6y™ ( uθèδ uρ ÞΟ n=ôã r& tÏ‰ tGôγßϑø9 $$Î/ (    ] ١٢٥: النحل [  
دعوة  ىل اهللا تعاىل ، وكلُّالسبيل الوحيد للدعوة إفاحلكمة واملوعظة احلسنة مها .. 

على منهج اهللا تعاىل ، جتعل من الداعي أكثر كفراً ممن يريد  باإلكراه هي خروج فاضح
βÎ) y7¨ (ومناسبة ورود العبارتني األخريتني يف هذه اآلية الكرمية ... دعوم  −/ u‘ uθ èδ ÞΟ n=ôã r& 

yϑÎ/ ¨≅ |Ê tã Ï& Î#‹Î6 y™ ( uθèδ uρ ÞΟ n=ôã r& tÏ‰ tGôγßϑø9 $$Î/ (  ،هي أالَّ يغتر الداعي  يف هذا السياق ،
فالضالل واهلداية .. نه أهدى منهم أ اهللا تعاىل فيحسب من يدعوهم ضالّني ، وإىل

يعلمهما اهللا تعاىل ، وال جيوز إلنسان أن يرمي اآلخرين بالضالل ، ناسباً لنفسه اهلداية ، 
ما يتطلّب منه هو الدعوة باحلكمة واملوعظة احلسنة ، تاركاً  ...اعتقاده هو بناًء على 

  ..هللا تعاىل تقييم الناس 
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إنَّ القتال يف سبيل اهللا تعاىل هو ملن يقاتلنا ، وليس لفرض الدين على اآلخرين .. 

وإرغامهم على اجلزية ، وكلُّ فرضٍ للعقيدة على اآلخرين هو اعتداء ينهى اهللا تعاىل عنه ، 
  ..وهذا ما يصوره لنا قول اهللا تعاىل 

 ) (#θè=ÏG≈ s%uρ ’ Îû È≅‹Î6 y™ «! $# tÏ%©!$# óΟ ä3tΡθè=ÏG≈ s)ãƒ Ÿω uρ (# ÿρß‰ tG÷è s? 4 �χÎ) ©! $# Ÿω �= Åsãƒ 

šÏ‰ tG÷èßϑø9   ] ١٩٠: البقرة [    ) #$

  ..قوله تعاىل  ولنقف عند.. 
) öΝ èδθè=ÏG≈ s%uρ 4®L ym Ÿω tβθ ä3s? ×π oΨ ÷FÏù tβθä3tƒ uρ ßÏe$!$# ¬! ( Èβ Î*sù (# öθpκ tJΡ $# Ÿξ sù tβ≡uρô‰ ãã �ω Î) ’ n? tã 

tÏΗÍ>≈ ©à9$#  (    ] ١٩٣: البقرة [   
≈öΝèδθè=ÏG (القتال هنا ..  s%uρ (  ، ، ليس حمصوراً بقتال سفك الدماء ، فالداللة واسعة

واهلدف من القتال هو أمران ال ينفكان عن بعضهما بدليل .. وقد بينا ذلك مبا فيه الكفاية 
≈öΝèδθè=ÏG () : و ( عطفهما على بعضهما حبرف العطف  s%uρ 4 ®Lym Ÿω tβθä3s? ×πoΨ ÷FÏù tβθä3 tƒ uρ 

ßÏe$!$# ¬! ( ( ..  ا ، وهذه الفتنة جتعل من العقد إذاً قتال هؤالء هو بسبب فتنة يقومون
السالم والتسامح واحملبة اليت يأمر اهللا تعاىل ا  بنقيضيسري االجتماعي بني أبناء اتمع ، 

tβθä3tƒ (وهذا ما تصوره لنا العبارة القرآنية ..  uρ ßÏe$!$# ¬! ( (  .. فاهللا تعاىل مل يقل )) :

tβθä3tƒ (: ، إنما يقول )) ويسود دين اهللا  uρ ßÏe$!$# ¬! ( (  .. ين هنا هو منهج العقدفالد
االجتماعي للمجتمع على خمتلف تنوعاته ، وهذا املنهج عندما يجاه اإلكراه وه باتج

لسبيل الذي يريده اهللا تعاىل ، وحتصل الفتنة والظلم وطغيان فئة على فئة ، ال يكون يف ا
  ..بني أبناء اتمع ، لذلك ، يأمر اهللا تعاىل مبقاتلة مثريي هذه الفنت 

مبا يشمله من دستور وقوانني إنَّ العقد االجتماعي املشترك بني أبناء اتمع ، .. 
  ..دين حاكمها يسميه القرآن الكرمي بدين هذا اتمع ، أو دين الدولة وللدولة ، 
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، والدين هو ) د ، ي ، ن ( هي يف النهاية من اجلذر اللغوي  )  ÈÏŠ (فكلمة .. 

وهذا املعىن يتقاطع مع مفهوم الدين ، فالدين .. التعامل باألجل ، فالعطاء يسترد بعد أجل 
  ..من هنا ندرك معىن قوله تعاىل .. هو العمل على أن يتم اجلزاء الحقاً 

) ∅̈Β # sŒ “ Ï%©!$# ÞÚÌ� ø)ãƒ ©! $# $·Ê ö� s% $YΖ |¡ ym … çµ xÿÏè≈ ŸÒã‹ sù … çµs9 ÿ… ã&s! uρ Ö�ô_ r& ÒΟƒÌ� x. (   ]
  ] ١١: احلديد 

الدين هو جمموعة القوانني واألحكام اليت يطلَب من املتدين ذا الدين .. إذاً .. 
  ..العمل ا ، على أن يأخذ جزاءه الحقاً 

وقوانني أي .. .ليت يطلَب من الناس اتباعها أحكام اهللا تعاىل ا ودين اهللا تعاىل هو.. 
ويف النص القرآين التايل .. دولة وأحكامها ودستورها ، هي يف النهاية دين هذه الدولة 

  ..أكرب دليلٍ على ذلك 

) r& y‰t6 sù óΟ ÎγÏGu‹ Ïã ÷ρ r'Î/ Ÿ≅ ö6 s% Ï!%tæ Íρ Ïµ‹ Åzr& §ΝèO $ yγ y_t� ÷‚ tGó™ $# ÏΒ Ï !%tæÍρ Ïµ‹ Åz r& 4 š� Ï9≡x‹ x. $ tΡô‰ Ï. 

y# ß™θã‹ Ï9 ( $tΒ tβ%x. x‹ è{ù' uŠÏ9 çν$ yzr& ’ Îû ÈÏŠ Å7 Î=yϑø9 $# HωÎ) β r& u !$t± o„ ª! $# 4 ßìsùö� tΡ ;M≈ y_ u‘yŠ ̈Β â!$ t±®Σ 3 
s−öθ sù uρ Èe≅ à2 “ÏŒ AΟ ù=Ïæ ÒΟŠÎ=tæ (   ] ٧٦: يوسف [     

ÈÏŠ Å7 (فالعبارة  Î=yϑø9 ودستورها ، والقوانني اليت حتكم  تعين نظام دولة امللك ، ) #$
  ..هذا النظام 

öΝ ( :يف قوله تعاىل .. إذاً ..  èδθè=ÏG≈ s%uρ 4®L ym Ÿω tβθä3s? ×π oΨ ÷FÏù tβθä3 tƒuρ ßÏe$!$# ¬! ( (  نرى ،

tβθä3 (أنَّ العبارة القرآنية  tƒuρ ßÏe$!$# ¬! ( (  بناء أويكون العقد االجتماعي بني : ، تعين
.. سبيل الذي يريده اهللا تعاىل ، وال تعين أبداً فرض الدين على اآلخرين بالقوة اتمع يف ال



    ١٢                  
tβθ (، إنما يقول )) ويسود دين اهللا : (( فاهللا تعاىل مل يقل  ä3tƒ uρ ßÏe$!$# ¬! ( (  ،فكلمة )  

ßÏe$!$# (  غري مضافة هللا تعاىل وال للرسول هنا نراهاr ..  
يأمر اهللا تعاىل به يف هذه اآلية الكرمية هو ضد من يفتعل الفنت يف القتال الذي .. إذاً .. 

اتمع متجاوزاً القيم النبيلة اليت يأمر اهللا تعاىل ا من حمبة وسالم وتسامح بني أبناء اتمع 
 Iω ( :، ومن يريد فرض الدين على اآلخرين بالقوة ، إنما يتعدى على أمر اهللا تعاىل 

oν# t� ø. Î) ’ Îû ÈÏe$!$# ( ‰ s% ẗ t6̈? ß‰ô© ”�9 $# z ÏΒ Äc xöø9 ويتعدى على أمر اهللا .. ؟   ] ٢٥٦: البقرة [   ) 4 #$

≅È (: تعاىل  è%uρ ‘, ysø9 $# ÏΒ óΟ ä3În/ §‘ (  yϑsù u !$x© ÏΒ÷σ ã‹ ù=sù ∅ tΒuρ u !$ x© ö� àÿõ3 u‹ù= sù 4 (   ] الكهف :

öθ (: ويتعدى على أمر اهللا تعاىل .. ؟   ] ٢٩ s9 uρ u !$ x© y7 •/ u‘ ztΒUψ tΒ ’ Îû ÇÚ ö‘F{$# öΝ ßγ�=à2 

$ ·èŠÏΗsd 4 |MΡ r' sùr& çνÌ� õ3è? }̈ $̈Ζ9$# 4®Lym (#θçΡθä3tƒ šÏΖ ÏΒ÷σ ãΒ (   ] وبالتايل فهو من ..  ] ٩٩: يونس
الذين يأمر اهللا تعاىل اتمع مبقاتلتهم ، ألنه يكذب على اهللا تعاىل ، ويثري الفنت يف اتمع 

  ..بني عباد اهللا تعاىل  والكره القتل واخلوف، ويشيع 
  ..إذاً قوله تعاىل .. 
) öΝ èδθè=ÏG≈ s%uρ 4®L ym Ÿω tβθ ä3s? ×π oΨ ÷FÏù tβθä3tƒ uρ ßÏe$!$# ¬! ( Èβ Î*sù (# öθpκ tJΡ $# Ÿξ sù tβ≡uρô‰ ãã �ω Î) ’ n? tã 

tÏΗÍ>≈ ©à9$#  (    ] ١٩٣: البقرة [   
لدين بالقوة على اآلخرين ، وما نراه أنَّ ال يعين ما يذهب إليه الظالميون من فرض ا

هذه اآلية الكرمية حتمل أمراً من اهللا تعاىل للمجتمع مبقاتلة هؤالء ، ألنهم يثريون الفنت بني 
أبناء اتمع ، ويتعدون على كلِّ القيم النبيلة اليت يريدها اهللا تعاىل من تسامح وسالم بني 

  ..أبناء اتمع 
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*ÈβÎ (لكرمية تؤكِّد صحة ما نذهب إليه يف تفسريها واية اآلية ا sù (# öθ pκ tJΡ $# Ÿξ sù tβ≡uρ ô‰ ãã �ω Î) 

’ n? tã tÏΗÍ>≈ ©à9$#  (    ] فإن عاد هؤالء عن فتنهم ، وانصاعوا لقيم احملبة ،  ] ١٩٣: البقرة
  ..والتسامح والسالم ، ينتهي السبب الذي من أجله يأمر اهللا تعاىل مبقاتلتهم 

  ..ىن نراه أيضاً يف قوله تعاىل وهذا املع
) öΝèδθè=ÏG≈ s%uρ 4®L ym Ÿω šχθ ä3s? ×πuΖ ÷GÏù tβθà6tƒ uρ ßƒÏe$!$# … ã&—# à2 ¬! 4 ÂχÎ*sù (#öθ yγ tGΡ$# 

 χÎ*sù ©! $# $ yϑÎ/ šχθè=yϑ÷è tƒ ×�� ÅÁt/ ∩⊂∪ βÎ) uρ (#öθ ©9 uθs? (# þθßϑ n=÷æ$$ sù ¨β r& ©! $# öΝ ä39 s9 öθtΒ 4 zΝ ÷èÏΡ 4’ n<öθ yϑø9$# 

zΝ ÷èÏΡ uρ ç�� ÅÁ̈Ζ9    ] ٤٠ – ٣٩: األنفال [    )  #$

آياته الكرمية متكاملة متعاضدة يف تصوير أحكامه ) القرآن الكرمي ( كتاب اهللا تعاىل  ..
، فاهللا تعاىل الذي يأمر بعدم اإلكراه يف الدين ، وحبرية املعتقد ، وباحملبة والسالم والتسامح 

ميكن أن يأمر بفرض الدين على اآلخرين ،  بناء اتمع على خمتلف انتماءام ، الأبني 
  ..كما يفتري الظالميون عابدو أصنام التاريخ 

هؤالء الذين يفترون على اهللا تعاىل بأكذوبة دفع اجلزية كبديل عن : وهنا نسألة أنفسنا 
على اآلخرين باسم اعتناقهم لإلسالم ، والذين يريدون فرض أهوائهم املذهبية والطائفية 

كم : نسأل أنفسنا .. ، تلك األهواء اليت ينقضها دين اهللا تعاىل مجلةً وتفصيالً  الدين
وكم يسيء هؤالء لألمن السلمي واالجتماعي .. يسيء هؤالء ملنهج اهللا تعاىل ؟ 

وكم من املظلومني خالل التاريخ كانوا ضحية هذه األكاذيب .. للمجتمعات البشرية ؟ 
نترك اإلجابة ملن كان له قلب أو ألقى السمع وهو .. قيضها ؟ اليت يأمر كتاب اهللا تعاىل بن

  ..شهيد 
ال توجد حرب شفّافة نقية ال آالم فيها وال عصبية ، وال توجد حرب حاملها .. 

املودة واحملبة بني املتحارِبين ، فاحلرب هي احلرب ، هدفها العلو على اآلخر وتدمري ما 



    ١٤                  
وقد توجد حرب مشروعة دف لرفع الظلم ، وقد توجد حرب .. تسعى احلرب لتدمريه 

  ..هدفها الوصول إىل السالم بني املتحاربني 
أما أن يدفَع املتحاربان إىل حربٍ ال مصلحة ا إالَّ لعدومها املشترك ، وأن يستعملَ .. 

ن يساق ضحايا هذه احلرب الدين املشترك بني املتحارِبين كوقود إلشعال هذه احلرب ، وأ
يف سبيلها كالقطيع باسم الدين واملذاهب والطوائف ، فهذا يعين أنها حرب قذرة ، كلُّ 

مشعلوها أقذار ، والسائرون ا أقذار ، والساكتون عن قول احلق ا أقذار .. ما فيها قذر 
..  

 وطائفي مقيت هذه احلرب القذرة تتجلّى هذه األيام فيما نراه من شحن مذهيب.. 
فكلُّ جوانب القذارة تتجلّى يف هذه احلرب ، .. بني السنة والشيعة على امتداد العالَم 

يف الكثريين ) لألسف ( تظهر ، وكلُّ عناصر الغباء واللهث خلف سياسة القطيع األعمى 
ممن حيسبون أنفسهم خيوضون ا حرباً ، من الذين باعوا ضمائرهم وطلّقوا عقولَهم 

سة مقد..  
يف شيوخ الفتنة وفضائيات الفتنة عند متطريف  رأيت بوادر هذه احلرب القذرةلقد .. 

كلُّ طرف ينفخ بالنار يف نفوس العوام من طائفته ، .. السنة والشيعة على حد سواء 
وقد جتلّى ذلك عند متطريف الشيعة وعند متطريف السنة .. وحيرضهم على الطرف اآلخر 

  ..مون أنفسهم بالسلفيني ممن يس
ومن يطّلع على حقيقة اعتقاد املتطرفني عند الطرفني ، يدرك متاماً سبب الصدام .. 

بينهما ، فكال الطرفني وصال إىل مرحلة عبادة أصنام التاريخ بكلِّ ما حتمل الكلمة من 
  ..معىن ، وهو حيسب نفسه موحداً سائراً على صراط اهللا تعاىل املستقيم 

أنت تعبد أصنام التاريخ ، يزجمر وينكر ذلك : وكلٌّ من الطرفني ، عندما نقول له .. 
ويتهمنا بأبشع التهم ، وذلك ألنه غارق يف مستنقعه الذي أقنع نفسه بالبقاء فيه ، جاحداً 



    ١٥                  
أنَّ عبادة أصنامه هي فيها لدرجة بات يعتقد ، احلقيقة ، ومتشرباً جلحوده هذا مع الزمن 

  ..د اهللا تعاىل عني مرا
) (#ρß‰ ysy_ uρ $pκ Í5 !$ yγ÷F oΨ s)ø‹ oKó™ $# uρ öΝ åκß¦àÿΡ r& $Vϑù=àß #vθ è=ãæuρ 4 ö� ÝàΡ$$ sù y# ø‹x. tβ% x. èπt7 É)≈ tã 

tÏ‰ Å¡øÿßϑø9    ] ١٤: النمل [   ) #$

وإذا قلنا ملتطريف الطرفني إنَّ أهل البيت والصحابة جمتمعني والروايات عند الطرفني .. 
وي حرفاً من كتاب اهللا تعاىل ، وتعالوا إىل كتاب اهللا تعاىل الذين تزعمون جمتمعة ، ال تسا

أنكم تؤمنون به إمياناً كامالً ، هرب كلٌّ منهم إىل مستنقعه الننت ، وراح ال يرى دالالت 
كتاب اهللا تعاىل إالَّ من مناظري مذهبه الضيقة ، وراح يؤول آيات كتاب اهللا تعاىل تأويالً 

  .. اهللا تعاىل به من سلطان ، ليبقى غارقاً يف مستنقعه الننت ما أنزل 
وعلى الرغم من هذا التيه الفكري والعقدي ، لو وجدت فطرة نقية ، وروح تردع .. 

#Iω oν (النفس عن هواها ، الستوعب كلٌّ منهما اآلخر ، وذلك من مبدأ  t� ø.Î) ’ Îû ÈÏe$!$# ( ( 
$ (، ومن مبدأ  ] ٢٥٦: البقرة [  pκ š‰r' ¯≈ tƒ tÏ%©!$# (#θãΖ tΒ# u öΝ ä3ø‹ n=tæ öΝ ä3|¡ àÿΡr& ( Ÿω Ν ä. •�ÛØ tƒ ̈Β ¨≅ |Ê 

# sŒÎ) óΟçF ÷ƒy‰ tF÷δ $# 4 ’ n<Î) «! $# öΝ ä3ãèÅ_ ó� tΒ $ YèŠÏΗ sd Ν ä3ã∞ Îm; uΖãŠ sù $yϑÎ/ öΝ çGΖ ä. tβθè= yϑ÷ès? (   ] ١٠٥: املائدة [ 

≅È (، ومن مبدأ  è%uρ ‘,ys ø9 $# ÏΒ óΟ ä3În/ §‘ (  yϑsù u !$ x© ÏΒ÷σ ã‹ù=sù ∅ tΒuρ u !$ x© ö� àÿõ3 u‹ù=sù 4 (   ]

ليست مسألة اتباع لكتاب اهللا تعاىل ،  –عند الطرفني  –ولكن املسألة  ... ] ٢٩: الكهف 
هو االقتراب والبعد  –عند الطرفني  –إنها مسألة عبادة أصنام التاريخ ، وبالتايل فاملعيار 

  ..ن أحكام كتاب اهللا تعاىل من هذه األصنام ، وليس االقتراب والبعد م
مع يف مستنقع ة هو غرق الكثريين من أبناء اتاألخطر يف هذه احلرب القذر.. 

التضليل والكذب حتت تأثري تلبيس شيوخ الفتنة وتضليلهم ومتاجرم بالطوائف واملذاهب 
ات وتستغلُ يف هذا اهلدف القذر كُلُّ أدو.. حتت شعارات براقة ختطف أبصار السذّج 



    ١٦                  
اجتزاءات نصية من سياقاا ، ومن تضخيم حلوادث لقذارة من فربكات وأكاذيب ، ومن ا

  ..فردية ، لتوظيفها يف إغراق أبناء اتمع يف هذا املستنقع الننت 
احلقد يف نفوس املُضلَّلني بشكلٍ موازٍ للسخف الفكري والثقايف الذي  ويتنامى.. 

فيها املُضلَّل نفسه لقتل  والبغضاء لدرجة يفجرود الشحناء وضعوا أنفسهم فيه ، وتس
وهذا ما .. اآلخرين حىت يف دور العبادة أثناء أداء الصالة اليت يصلّيها ذاا من فجر نفسه 

  ..على امتداد العامل  بلدانرأيناه يف الكثري من اجلرائم املذهبية والطائفية ، اليت وقعت يف 
د مذهبٍ آخر أثناء الصالة ، هل يؤمن حبقيقة صالته هو من يفجر نفسه يف مسج.. 

من يفجر نفسه !!! .. هللا تعاىل ، واليت ال ختتلف كثرياً عن صالة من قتلهم ذا التفجري ؟
 (يف حضانة أطفال مذهبٍ آخر هل آمن ولو حلظة بقوله تعاىل  tΒ Ÿ≅ tFs% $ G¡øÿ tΡ Î� ö� tó Î/ C§øÿ tΡ 

÷ρ r& 7Š$|¡ sù ’ Îû ÇÚö‘F{$# $ yϑ¯Ρ r' x6sù Ÿ≅ tF s% }̈ $̈Ζ9 $# $ Yè‹ Ïϑy_ ôtΒuρ $ yδ$ uŠôm r& !$ uΚ¯Ρ r' x6sù $ uŠôm r& }̈ $̈Ψ9 $# 

$ Yè‹ Ïϑy_ 4 (   ] ؟  ] ٣٢: املائدة !!!..  
من يفجر سيارةً مفَخخةً يف سوق خضار ، أو يف حمطّة قطار ، أو يف أي مكان يوجد 

الذي يصف به  احملمولة بقوله تعاىلفيه إنسانٌ بريء ، هل المس ومضة نور من احلكمة 
⌡È. ( :قول أحد ابين آدم  s9 |MÜ |¡o0 ¥’ n<Î) x8 y‰ tƒ Í_ n=çFø) tGÏ9 !$ tΒ O$ tΡ r& 7ÝÅ™$ t6Î/ y“Ï‰ tƒ y7 ø‹ s9 Î) y7 n=çFø%L{ ( 

þ’ ÎoΤ Î) Ú’%s{r& ©! $# ¡> u‘ tÏϑn=≈ yè ø9$# (   ] ؟ ] ٢٨: املائدة.. !!!  
عندهم ليس بريئاً وال يستحق احلياة إالّ ملن  مشكلة هؤالء التكفرييني أنَّ اإلنسان.. 

ومعيار احلق عندهم .. كان على شاكلتهم ، فكلُّ ما هو ليس ظالمياً هو عندهم كافر 
واالقتراب منه واالبتعاد عنه ، هو االقتراب من أصنامهم التارخيية ، واالبتعاد عن تلك 

  ..األصنام 
النفوس املظلمة أكرب من الدين احلق ، ميُأل صنم عندما تصبح العصبية املذهبية يف .. 

التاريخ مساحةً يف تلك النفوس املظلمة والقلوب املريضة أكرب من املساحة املتعلّقة باهللا 



    ١٧                  
 ن فساد تلك القلوب املريضة ، وال يتمبياإلعراض عن األدلّة والرباهني اليت ت تعاىل ، ويتم

وكلُّ ذلك ناتج عن كون هؤالء ال يعرفون اَهللا تعاىل ،  ..النطق باحلق مهما كان جلياً 
'š�Ï9≡sŒ  χr (ألنَّ احلق اسم من أمساء اهللا تعاىل  Î/ ©! $# uθèδ ‘,ys ø9$# �χr&uρ $tΒ šχθããô‰ tƒ 

ÏΒ Ïµ ÏΡρßŠ uθèδ ã≅ ÏÜ≈ t6ø9 $# �χr& uρ ©! $# uθ èδ �’ Í?yèø9 $# ç�� Î6 x6ø9$# (   ] فمن ال يعرف  ، ] ٦٢: احلج
ال يعرف اَهللا تعاىل  احلق ،..  

 
 


