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مل تبح الشريعة آلحاد الرعية معاقبة عامة الناس أو إقامة احلدود عليهم وال يستثىن من ذلك : " قال كاتب الوثيقة-١
  ".إال إقامة املسلم احلدود على عبيده

أما إذا خال الزمان عن حاكم مسلم فيجب أقول هذا كالم غري منضبط، فإن هذا يصح يف وجود احلاكم املسلم، 
  :قال إمام احلرمني اجلويين رمحه اهللا.  إمكاهنمرعلى املسلمني إقامة الفرائض الشرعية على قد

 كعقد العصر مرموق ومراجعة األمر ذوي مطالعة فيه يقتضي األدب لكن بأنفسهم فيه الناس استقالل يسوغ ما أما"
 ولـو  ، الدهر  خلو عند الناس فيتواله والطرف النفس يف القصاص واستيفاء داجلها إىل العساكر  وجر اجلَُمع
 من فهم بالفساد األرض يف السعاة عن الطرق نفض يف والبأس النجدة ذوي من طوائف الزمان شغور عند سعى
ذا كـان يف    هى آحاد الناس عن شهر األسلحة استبداداً إ       ، وإمنا  ين   املنكر عن  والنهي باملعروف األمر أبواب أهم

فإذا خلى الزمان عن السلطان، وجب البدار على حسب اإلمكان إىل درء            الزمان وزر قوام على أهل اإلسالم،       
، وهنينا الرعايا عن االستقالل باألنفس من قبيل االستحثاث على ما هـو األقـرب إىل                البوائق عن أهل اإلميان   

ن أمور السياسة أوقع وأجنع وأدفع للتنافس وأمجع لشتات         الصالح، واألدىن إىل النجاح، فإن ما يتواله السلطان م        
وإذا مل يـصادف     وشهر األسلحة وجوه من اخلبل ال ينكره ذوو العقـل،             متليك الرعايا أمور الدماء    ١الرأي يف 

الناس قواماً بأمورهم يلوذون به، فيستحيل أن يؤمروا بالقعود عما يقتدرون عليه من دفع الفساد؛ فـإهنم لـو                   
، وإذا أمروا بالتقاعد يف قيام السلطان، كفاهم ذو األمر املهمـات  عن املمكن، عم الفساد البالد والعباد    تقاعدوا  

  .وأتاها على أقرب اجلهات
 أن يقـدموا مـن ذوي       لو خلى الزمان عن السلطان فحق على قطان كل بلدة وسكان كل قرية            : وقد قال العلماء  

   .٢"مون امتثال إشارته وأوامره وينتهون عن مناهيه ومزاجرهاألحالم والنهى وذوي العقول واحلجى من يلتز
مل الذي ال يرتدع إال بذلك، ابل لقد أجاز اإلمام الغزايل رمحه اهللا آلحاد الرعية أن جيمعوا السالح ويقاتلوا الظ

  : عن درجات احلسبة-رمحه اهللا-قال . ولكنه ذكر أن يف املسألة خالفاً بني العلماء
ورمبا يستمد الفاسق أيضاً بأعوانه .  أن ال يقدر عليه بنفسه وحيتاج فيه إىل أعوان يشهرون السالح:الدرجة الثامنة"

ال : فقال قائلون. فهذا قد ظهر اخلالف يف احتياجه إىل إذن اإلمام. ويؤدي ذلك إىل أن يتقابل الصفان ويتقاتال
  .د وخراب البالديستقل آحاد الرعية بذلك ألنه يؤدي إىل حتريك الفنت وهيجان الفسا

 ألنه إذا جاز لآلحاد األمر باملعروف وأوائل درجاته جتر إىل - وهو األقيس -ال حيتاج إىل اإلذن : وقال آخرون
والتضارب يدعو إىل التعاون فال ينبغي أن يبايل بلوازم . وقد ينتهي ال حمالة إىل التضارب. ثوان والثواين إىل ثوالث

وحنن جنوز لآلحاد من الغزاة أن جيتمعوا ويقاتلوا . د اجلنود يف رضا اهللا ودفع معاصيهومنتهاه جتني. األمر باملعروف
                                                 

  .ويف، ليستقيم املعىن: لعلها ١
  .٢٨٠ و٢٧٩: غياث األمم يف التياث الظلم ص ٢



فكذلك قمع أهل الفساد جائز ألن الكافر ال بأس بقتله واملسلم إن . من أرادوا من فرق الكفار قمعاً ألهل الكفر
وعلى . إن قتل مظلوماً فهو شهيدواحملتسب احملق . فكذلك الفاسق املناضل عن فسقه ال بأس بقتله. قتل فهو شهيد

كل من قدر على دفع منكر : بل يقال. فال يغري به قانون القياس. اجلملة فانتهاء األمر إىل هذا من النوادر يف احلسبة
  .١"فاملسألة إذن حمتملة. فله أن يدفع ذلك بيده وبسالحه وبنفسه وبأعوانه

  :ز هذه الفرصة ألتوسع قليالً فأقول مث تكلم كاتب الوثيقة عن النصارى، وأود أن أنته-٢
  :حنن مل نقم بأعمال ضد النصارى، وقد كان اجتهادنا أن مواجهة النصارى أمر غري عملي لسببني

الذين يني وعمالئهم احملليني، بلصليبيني الغربا فهم قوة هينة باملقارنة -على عداء قيادهتم للمسلمني-أهنم : األول
يكتفى مبراقبتهم، وعدم استفزازهم أو التورط معهم يف معارك جانبية تصرفنا فصارى  النماوأ. العدو األخطريعدون 

  عن اجملهود الرئيسي، وهي رسالة ما أدري هل فهمها النصارى أم تعمدوا عدم فهمها؟
 يف أن النصارى هم جريان الوطن، وأن االحتالل الصلييب اليهودي زائل ال حمالة بإذن اهللا، وهم باقون: األمر الثاين

  .ديارنا، وقد أمرنا اهللا أن حنسن ملن أحسن منهم
املتتبع للسياق العام لتاريخ املسلمني مع أهل الكتاب عامة والنصارى خاصة، ال جيد النظرة العنصرية الغربية، فنحن و

  مل ننشأ حماكم التفتيش لنصارى مصر، كما أنشأها نصارى األندلس للمسلمني، وكان ذلك بإمكاننا، 
) التحفة املقدسية يف خمتصر تاريخ النصرانية( حممد املقدسي فك اهللا أسره، يف كتابه القيم نا الشيخ أبويقول أخو

  :وهو يتحدث عن نصارى الشرق ملا قبلوا بالدخول حتت سلطان الدولة املسلمة

 من قبل، وال  حىت نعم هؤالء يف ظل حكم اإلسالم بأمن وأمان مل حيلموا مبثله يف ظل أي حكم آخر، وال عايشوه"
حىت يف حكم قسطنطني الذي كان أول من أظهر ديانتهم وجعلها دين الدولة وفرض أناجيلها وعقائدها الشركية 

إذ قد تقدم أنه كان ينكل ويقتل كل خمالف ملا قرره بقوته يف جمامعه وإن كان من أكرب قساوستهم ..! بقوة سلطانه 
كم اإلسالم الذي أقرهم على دينهم بشرط دفعهم اجلزية ونزوهلم وهذا ما مل يتعرض ملثله النصارى يف ظل ح.. 

  . حتت أحكام دولة اإلسالم

ال شك أن املسيحيني : (  فصاعدا٢٦ص) من حيمي املسيحيني العرب(يقول فيكتور سحاب يف كتابه   
ان دولة كانت املخضرمني الذي عاصروا الفتح اإلسالمي هم أكثر من ملس األمر بوضوح، إذ انتقلوا فجأة من سلط

تضطهدهم اضطهاداً وصفه بعض املؤرخني العصريني يف أوروبا بأنه ال يشبه حىت أعمال البهائم، إىل سلطان دولة 
خول يف ذمة حافظت هلم على أديارهم وبيعهم، كما خريهتم بني اعتناق اإلسالم ،والبقاء على دينهم بشرط الد

)  الكنيسة املصرية ٢ألكريوس( ورفض القتال مع أعدائها، وكان نضمام إىل دولة اإلسالم املسلمني، أي بشرط اال
فلما جاء الفتح اإلسالمي عادت الكنيسة املصرية إىل حّرّيتها . متخفياً يف الصحاري هربا من املذابح البيزنطية

  . ، ولقد كان يف اإلسالم متسع للنصارى مل يكن متاحاً هلم شيء منه يف دولة بيزنطية)٣(الكاملة علناً

                                                 
 .)١٦٨ص  / ٢ج  (-إحياء علوم الدين  ١
 .لعلها إكلريوس ٢
قال رسول اهللا :  فقد أخرب النيب صلى اهللا عليه وسلم صحابته بأهنم سيفتحون مصر؛ وأوصاهم بأهلها خرياً، كما يف احلديث الذي رواه مسلم عن أيب ذر قال)٣(

  " ذمة وصهراً " أو قال " لقرياط، فإذا فتحتموها فأحسنوا إىل أهلها فإن هلم ذمة ورمحاً إنكم ستفتحون مصر ؛ وهي أرض يسمى فيها ا: " صلى اهللا عليه وسلم
  . جزء من أجزاء الدرهم والدينار كان أهل مصر يستعملونه زمن الفتح : والقرياط
  . احلرمة واحلق: والذمة



ومتتعت املذاهب املسيحية العربية على اختالفها بعد ظهور اإلسالم؛ باحلرية اليت كانت تقاتل من أجلها   
  .  أهـ)١(حتت حكم بيزنطة، ووقت كانت مجيع الدول ال ترضى بدين آخر داخل ختومها

 يف الشام وعندما مجع هرقل جيشاً ضخماً ملواجهة املسلمني كتب أبو عبيدة إىل عمال املدن املفتوحة  
إمنا رددنا عليكم أموالكم ألنه بلغنا ما مجع لنا من : "يأمرهم برد ما جبوه من اجلزية من أهلها وكتب إىل الناس

  ". اجلموع وأنكم اشترطتم أن مننعكم وحنن ال نقدر على ذلك اآلن وقد رددنا ما أخذنا منكم

اضعني ألحكامها، وال تتبدل تلك الشرائع، وال إنه ديننا دين عظيم، كفلت شرائعه العدالة لرعايا دولته اخل  
بل هي حمفوظة حبفظ الذكر الذي تكفل اهللا حبفظه إىل أن يرث سبحانه األرض ومن عليها؛ رغم .. تتغري عدالتها 

األساليب واملمارسات املقابلة اليت عامل هبا النصارى الصليبيون املسلمني ، عندما غزوا بالدنا، أو عندما صارت هلم 
  . ولة والصولة يف بعض بالد املسلمنيالد

ألف مسلم، ومل يرمحوا الشيوخ وال ) ٧٠( حنو اذحبو) م١٥/١/١٠٩٩(فيوم استوىل الصليبيون على بيت املقدس يف 
 أيام، ومل تنته إال بعد أن أعياهم اإلجهاد من القتل، حيث حطموا رؤوس ٣األطفال وال النساء يف مذحبة استمرت 

ن، وألقوا باألطفال الرضع من أسوار احلصون وشووا الرجال على النار وبقروا بطون احلوامل الصبيان على اجلدرا
  . وهذا كله مدّون يف تواريخ النصارى أنفسهم ؛ فضال عن تواريخ املسلمني .. 

سنة من هذه اجملزرة؛ مل يعاملهم ) ٩٠(وأما صالح الدين فإنه ملا استعاد بيت املقدس من أيديهم بعد   
ألف، وأعطاهم مهلة ) ١٠٠(، وملا ُسلمت له احلامية النصرانية هناك؛ أّمنهم على حياهتم ،وكانوا أكثر من باملثل

اإلجنليزي الذي قتل أمام معسكر املسلمني ) ريكاردوس(للخروج يف سالم ومل يقتل أحدا منهم، وال فعل مثلما فعل 
  !!ن دمائهم  آالف سلموا أنفسهم إليه؛ بعد أن قطع على نفسه العهد حبق٣

وهكذا كانت عهودهم دوماً مع املسلمني، ففي األندلس عقد املسلمون يف غرناطة معاهدة التسليم من   
  !! لكنهما نقضا العهد ؛ وقتل من املسلمني ما يقرب من ثالثة ماليني) فردينا وإزابيال(امللكني 

لمي األندلس خبافية على أحد؛ وما حماكم التفتيش اليت جرت بعد ذلك على مسع وبصر العامل كله ملس  
) م١٥٠٢(ويكفي كي يعرف املرء الفرق يف التعامل بيننا وبينهم؛ أن يعلم أن امللكة إيزابيال قد أصدرت عام 

بذاك ؛ نال مصريه احملتوم الذي مسعت  ومن مل يرض هبذا أو!! مرسوماً خيّير مجيع األندلسيني بني التنصري أو الرحيل 
  . ف على أحدبه الدنيا كلها ومل خي

أما يف عصرنا احلديث فما أظن أن اجملازر اليت ارتكبها عباد الصليب يف مجيع أحناء املعمورة قد غابت عن   
ذاكرة أهل العصر، فالعهد مبجازر صربا وشاتيال ما زال قريباً، فربغم ختلي أكثر أهل ذلك املخيم عن دينهم وحتللهم 

ال من رحم اهللا وقليل ماهم ـ؛ فقد كان ذبح النساء والشيوخ واألطفال من إسالمهم إال من اهلوية واألمساء ـ إ
بدليل جناة كل من انتسب إىل عباد الصليب !! الرضع يتم على أساس أهنم قد مشوا رائحة اإلسالم يف يوم من األيام

  .   لإلسالممن العاملني يف املستشفيات أو اإلغاثة يف ذلك املخيم ،واستئصال شأفه من سواهم من املنتسبني

                                                                                                                                            
  . لكون هاجر أم إمساعيل منهم: والرحم

 . يم ابن النيب صلى اهللا عليه وسلم، منهم فلكون مارية القبطية أم إبراه: أما الصهر
 .  ٧٤لسعيد أيوب هامش ص " املسيح الدجال" نقالً عن كتاب )١(



فال تسل عن املذابح .. أما يف البوسنة واهلرسك وكوسوفا والفلبني وأندونيسيا يف جزر امللوك وغريها   
واجملازر اليت متت على أساس حقد عباد الصليب على دين املسلمني،  ومل يراعوا يف ذلك أدىن آداب احلروب 

  .١"والعهود واألخالق، ومل يستثنوا طفالً أو امرأة أو شيخا

 مبذحبة سربينتسا يف البوسنة اليت قتل  نصارى مصروأزيد على ما قاله الشيخ أبو حممد املقدسي فك اهللا أسره، فأذكر
مسلم حتت مسع وبصر قوات األمم املتحدة ) ١٣٠٠٠ (-إخوانكم يف املذهب-فيها وحدها الصرب األرثوذكس 

  .بزعامة العميل حفيد العميل بطرس بطرس غايل
ولن نقيم لكم حماكم التفتيش كما أقامها إخوانكم إلخواننا، ومل نقم ولن نقيم لكم املذابح اليت أقامها حنن مل نقم 

  .إخوانكم إلخواننا يف سربينتسا وصابرا وشاتيال
  :٢٠٠٧سبتمرب وأذكركم بقول الشيخ أسامة بن الدن يف خطابه للشعب األمريكي يف 

 ثقافتنا، بل إن حتريق الكائنات احلية حمرم يف ديننا، حىت وإن صغرت إن أخالق ثقافة احملرقة هي ثقافتكم، وليست"
فما بالكم بالبشر؟ فمحرقة اليهود قام هبا إخوانكم يف وسط أوروبا، ولو كانت قريبة من بالدنا لنجا . كالنمل

فتيش الرهيبة معظم اليهود باللجوء إلينا، ودليلي على ذلك؛ ما فعله إخوانكم األسبان، عندما أقاموا حماكم الت
للمسلمني واليهود، فلم جيد أؤلئك اليهود مالذاً آمناً إال باللجوء إىل بالدنا، ولذلك فإن اجلالية اليهودية يف املغرب 

هي من أكرب اجلاليات يف العامل، وهم أحياء عندنا، ومل حنرقهم، ولكننا قوم ال ننام على الضيم، نرفض الذل 
مث إن إخوانكم . لعدوان، ولن تذهب دماء املسلمني هدر، وإن غداً قريب ملن انتظرواهلوان، ونثأر من أهل البغي وا

  ". النصارى يعيشون بيننا منذ أربعة عشر قرناً، ففي مصر وحدها ماليني النصارى، مل حنرقهم، ولن حنرقهم
أ على أساسها نظمها  نريد أن نقيم دولة إسالمية، وكل أمة ختتار مرجعيتها اليت تنشأرجو أن يفهم النصارى أننا

وقوانينها ومعامالهتا، وإذا كان الغرب قد اختار االنتماء الوطين والدولة العلمانية وأغلبية املصوتني كمرجعية له، 
ألن اهللا هو اخلالق . فإننا نعتقد أن اإلسالم هو مرجعيتنا وعقيدتنا، وهي عقيدة ومرجعية يطمئن هلا القلب والعقل

أما مرجعية الغرب فال أساس هلا من خلق وال مبدأ، فكل شيء عندهم مقبول إذا . م العدلالرازق، وهو أيضاً احلك
  .حاز األغلبية دون نظر خللق أو مبدأ

ولذلك فإن الغرب يقسم الناس على أساس مرجعيته، فمن حيمل اجلنسية من أبناء الوطن يتمتع باحلقوق كاملة، ومن 
اإلجنليزي أو الفرنسي مهما عاش يف أمريكا وأنفق أو متلك ودفع من ف. ال حيمل اجلنسية ال يتمتع بنفس احلقوق

  .نتخاباتالضرائب ال ميلك أن يكون رئيساً وال نائباً يف الكوجنرس، وال حىت مصوتاً يف اال
وحنن أيضاً نرى أن دار اإلسالم مبثابة البلدة الواحدة، وأن كل املؤمنني إخوة متساوون، وغريهم ال يتمتع بنفس 

  .ق اليت يتمتعون هبا، كما ال يتمتع اإلجنليزي يف أمريكا بنفس حقوق األمريكياحلقو
وهذه الدولة الوطنية فرضت علينا حبدود سايكس بيكو بالقوة والقهر والتزوير، وهي زائلة ال حمالة إن شاء اهللا، ألهنا 

م، واألمر الطارئ ١٩٢٤أمر طارئ فرض بالقوة على األمة املسلمة، اليت عاشت حتت دولة واحدة حىت عام 
  . ألنه خيالف حقائق األشياء وطبائعها،املفروض ال بد أن يزول

وهذا التقسيم حسب مرجعية اإلسالم ليس ظلماً ألحد، فكما ينادي أصحاب العقيدة الوطنية الضيقة املفرقة لألمة 
وملاذا : م السؤال، فنقولاملسلمة بالتساوي بني كل أهل مصر، ألهنم يعيشون يف وطن واحد متجاورين، نرد عليه

                                                 
  .١٢٣ إىل ١٢٠: التحفة املقدسية يف خمتصر تاريخ النصرانية ص ١



تفرقون بني املسلم يف رفح املصرية وجاره املسلم يف رفح الفلسطينية على مرمى حجر منه، ورمبا يكونان أبناء أسرة 
أو عشرية واحدة، وتطالبونه بأن يتحد مع النصراين يف أقصى جنوب مصر، وكذلك األمر يف املسلم يف السلوم، 

  .واحدة، وكذلك األمر بالنسبة للمسلم يف حاليب واملسلم يف السودانواملسلم يف ليبيا، وهم قبائل 
إذن فكل مرجعية جتمع وتفرق على أساس االنتماء هلا، وكما يرى الوطنيون أن للدول الوطنية القومية احلق يف 
تماء تقسيم الناس على حسب االنتماء للوطن، يرى املسلمون أن من حقهم أن يفرقوا بني الناس على أساس االن

  .لإلسالم
ومرجعية اإلسالم أعلى وأمسى وأقوى وأكثر قبوالً للعقل والقلب من مرجعية الوطن الضيقة أو مرجعية أغلبية 

  .املصوتني اليت ال تعرف حقاً وال باطالً، وجتيز كل ما حاز على األغلبية
  :وأنصح النصارى يف مصر بثالثة أمور

 الصليبيني وعلى رأسهم أمريكا، وعمالئهم وعلى رأسهم حسين هو احلذر كل احلذر من الوقوف يف صف: األول
  .إن املعركة على أشدها بيننا وبينهم، فال حتشروا أنفسكم فيها، فنحن ال نريد معركة معكم. مبارك ضد املسلمني

وضد بل ، ، يعد عمالً عدائياً ضد املسلمني يف االنتخابات األخريةويف هذا الصدد فإن تأييد الكنيسة حلسين مبارك
  . كانت الكنيسة يف غىن عنهكل الشرفاء واملظلومني يف مصر،

أن تقرأوا التاريخ جيداً، وتستشرفوا املستقبل على أساسه، فأمريكا قد انكسرت يف العراق وأفغانستان، : األمر اآلخر
ا مقابل يزداد متكنهوهي جتمع متاعها وتلملم ما تبقى من عتادها لترحل، واألمة املسلمة وطليعتها اجملاهدة يف امل

  .هذا هو اخلط التارخيي العام، الذي يقرأه بوضوح أي عاقل متبصر باألمور. ا فترة بعد فترةموقوهت
ولذلك فال تستفزوا املسلمني وطليعتهم اجملاهدة، وهم ال يودون أن يبدأوا معركة معكم، ويف هذا السياق فإن 

 وأخواهتا، وكيف بعن بالضغط األمريكي للكنيسة املصرية املسلمني ال ميكن أن ينسوا ما حدث لوفاء قسطنطني
ليقبعن يف سجوهنا، ال يدري عنهن أحد شيئاً، يف صمت مريب متآمر من هيئات الدفاع عن حقوق اإلنسان، بل 

لقد مت تسليم وفاء قسطنطني وأخواهتا ملعتقالت . ومن أمريكا اليت حتاسب مصر على عدم توفريها للحرية الدينية
سة املصرية بضغط أمريكي مباشر وخبيانة من مشيخة األزهر، اليت تنازلت عن كل عقيدهتا بل وعن البقية الباقية الكني

  .يف قلوب الرجال من احلمية والغرية والكرامة
الذي أنصح النصارى به، هو أال يتوقعوا من األمريكان أن يعاملوهم أفضل مما يعامل به األمريكان : األمر الثالث
لقد كان والد مالكوم إكس قسيساً، ومع ذلك قتله البيض . مريكا الالتينية وال نصارى الزنوج يف أمريكانصارى أ

املتعصبون، ووضعوا رأسه حتت عجالت الترام فهشمتها، وكان مارتن لوثر كنج قسيساً داعياً للمقاومة السلمية، 
  . عند األمريكان البيض ملونون أيضاً-نسوايحىت ال –ونصارى مصر . ومع ذلك قتله املتعصبون البيض

ونصيحيت أيضاً للمسلمني يف مصر خاصة والشرق عامة، بأن يفرقوا بني النصارى كما علمهم القرآن الكرمي، حيث 
  :يقول احلق سبحانه وتعاىل

ارِكُْم أَن َتَبرُّوُهْم َوُتقِْسطُوا إِلَـْيهِْم إِنَّ اللَّـَه         مِّن ِديَ  لَا َيْنَهاكُُم اللَُّه َعنِ الَِّذيَن لَْم ُيقَاِتلُوكُْم ِفي الدِّينِ َولَْم ُيْخرُِجوكُم          (
مِّن ِدَيـارِكُْم َوظَـاَهُروا َعلَـى        إِنََّما َيْنَهاكُُم اللَُّه َعنِ الَِّذيَن قَاَتلُوكُْم ِفي الدِّينِ َوأَْخَرُجوكُم        } ٨{ ُيِحبُّ الُْمقِْسِطنيَ 

  .)ُهُم الظَّاِلُمونَ ُهْم فَأُْولَِئَكإِْخَراجِكُْم أَن َتَولَّْوُهْم َوَمن َيَتَولَّ
هناك من النصارى من حيرص كل احلرص على حتسني عالقته مع املسلمني، وهناك من النصارى مـن ال يقبلـون                    
باالحتالل الصلييب اليهودي لبالد العرب واملسلمني، وهناك من النصارى من يقاومون هذا االحتالل أيـا كانـت                 



رى عرب أقحاح تأىب عليهم محيتهم العربية أن يتقبلوا احتالل اليهود لفلسطني والوجـود  بواعثهم، وهناك من النصا   
األمريكي يف بالد العرب واملسلمني، وهناك من النصارى من يفخرون بأصلهم العريب، ويفخرون بنيب اإلسالم صلى                

  . اهللا عليه وسلم، كأحد عظماء العرب والبشرية
  : الذي ال حيضرين امسهكما قال الشاعر النصراين املهاجر

  وحد اهللا فاملؤذن وحد   وبذكرى النيب يف العيد أنشد
  وكفى العرب فخرهم بانتساب   لنيب هو النيب حممد

الء لألمريكـان   مأنفسهم كع  وبني من يقدمون     -بناًء على أمر القرآن الكرمي    –كل هؤالء ال ميكن أن نسوي بينهم        
  .واليهود

دعو لقتل كل اليهود والصليبيني، وأظنه يعين اجلبهة اإلسالمية العاملية جلهاد اليهود             ي نم مث تكلم كاتب الوثيقة ع     -٣
 والصليبيني، فأرجو  اليهود )قتلل(وليس  ) جلهاد(، وأود أن أنبه الكاتب املدقق احملقق، أن اسم اجلبهة كان            والصليبيني

  .التدقيق والتحقيق
مالت الصليبية على املسلمني، أما اليهود فهم طائفة ني مصطلح ملن شن ويشن احلياألمر الثاين أن الصليب

مشاركة يف إنشاء إسرائيل، والتفرقة بني اليهود والصهيونيني غري ذات معىن، ألن اليهود يف أغلبهم األعم يساندون 
 .إسرائيل، والنادر ال حكم له


