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الصاوي د.صلحا

  

 بعد أما والها، ومن وصحبه آله وعلى الله رسول على والسلما والصلةا لله الحمد

تعححبر متنححه فعلححى والثقافححات، الحضححارات بيححن للتواصححل المثححل الحضححاري السححلوب هححو الحححوار يزل فلم
وتححزال الحجححة، تقححاما خآللححه ومححن والعقححول، القلححوب إلححى طريقها وتشق الخآرين، إلى الصحيحة المعلومة
وانتحححالت الجححاهلين، ومغححالةا الشححانئين، تشححويه عححن بعيححدا مجححردةا الحقححائق علححى الناس ويقف الشبهة،

نهاية في تجسد ولكنها مضامينها، وتتعدد مجالتها، تتنوع السئلة من مجموعة الرسالة هذها المبطلين. وفي
السححلما، حححول المغرضححة الدراسححات وبعححض العلما وسائل أحكمته الذي والتشويه التجهيل مدى المطاف

البلد!  هذا في الناس أذهان في وأمته وتاريخه حضارته عن رسمت التي الشائهة الصورةا تعكس كما

هححذا فححي الرأي استطلع وسائل بعض أجرته عملي استقراء ولكنها الخيال، وحي من ليست السئلة وهذها 
عقيدةا بالسلما قذفت التي الحداث تلك سبتمبر، من عشر الحادي أحداث بعد اللسنة به تقاولت لما البلد،

خآاصححة، البلححد هذا في المثقفين وغير المثقفين من عريضة قطاعات لدى التفكير بؤرةا إلى وتاريخا وشريعة
عامة. الغربية المجتمعات من كثير وفي

وعححدما إيقاعهححا، وسححرعة الحححداث لتلحححق نظرا عجل، على إجراؤها تم فقد حولها أعدت التي الدراسة أما
مححن منهححا كححثير على الجابة كانت وقد الموسعة، الكاديمية الدراسات تقتضيه الذي الطويل التريث ملءمة

بدراسححة تخص أن أمل على والصوارف، الشواغل فيه وتزاحمت المراجع، فيه قلت واقع في الخاطر، وحي
سححاعد عححن يشمر من النجباء الباحثين من لها الله يهيئ أن أو الجل، بنا امتد إن الياما مستقبل في موسعة

والقلححب العقححل فيهححا ويجتمححع المراجححع، فيهححا تتححوافر بيئة في عليها، الدقيقة المفصلة الجابة ويتولى الجد،
بحإذن هحدايته إلحى والمتطلعيحن أبنحائه نفحوس في ومكانته بالسلما يليق موسع، أكاديمي عمل على والهمة

الله.

الذمححة تححبرأ ل المححة، على كفائي واجب عليه الجابة وأن أحد، على ننكرها ل حق التساؤل أن يخفى هذا. ول
أبنححائه، تسححاؤلت علححى نجيححب أن الزمن من ردحا أظهرها بين أقمنا وقد المجتمع هذا حق من وإن بأدائه، إل

ول للححق شخصحية خآصحومة تحمحل ل الحمحد وللحه الغلبيحة أن نرى كنا وإن بعضهم، تعنتات على نصبر وأن
دعاته.   على الغارةا تشن

الوريقححات هذها على يقف من كل إلى نصيحة فإنها التساؤلت، هذها على الجابة يدي بين كلمة من كان وإن
مححن أن يححدرك وأن ديدنه، صوته إلى الصغاء يجعل وأن رائدها، الحق يجعل أن غيرهم من أو المريكيين من

معانححد ضياءها يجحد أن الساطعة الحقيقة يضر النور! فما يضير ول نفسه يضير فإنما النور دون عينيه يغلق
الححدنيا هححذها مححن النححاس من كثير خآرج وقد مكابر، وجودها ينكر أن الساطعة الشمس يضر ل كما مراغم، أو

لسححفتنا نححرى أو نسححمع حيححث منهححم كنححا ولححو والححتراب، الجنححادل تحححت الن وهم ضائع، وعمر حابط بسعي
ليسححتعتبوا يرجعححوا أن فححي اسححتماتتهم أعمححارهم! ولذهلتنححا مححن تولى ما على قلوبهم تعتصر التي الحسرةا

هيهات! هيهات ولكن فاتهم، مما شيئا ويتداركوا

هححو كلمححة إنهححا كل تركت فيما صالحا أعمل لعلي ارجعون رب قال الموت أحدهم جاء إذا { حتى تعالى قال
)100 - 99} ( المؤمنون:  يبعثون يوما إلى برزخ ورائهم ومن قائلها

توسححعات أو ترخآصححات مححن بعضححها في ورد وما الجابات هذها أن المسلم القارئ على يخفى ل فإنه وأخآيرا،
وظلم لها، ظلم السياق هذا عن اقتطاعها فإن ومخاطبين، وملبسات ومكانا زمانا سياقها في تقرأ أن يجب



العححزما ينعقححد ولححم خآلفيححة، مسححألة في ترجيح على فيها الهمة تجتمع المجردةا! فلم للحقيقة وظلم لكاتبها،
به وينآى مضمونه، عن المشروع هذا بمثل يخرج مما هذا فإن اجتهادية، قضية في اخآتيار أو توجيه على فيها
يعنححي ول لجتهححادات، واسححتقراء لواقع، تسجيل يكون أن يعدو ل توسعات من بعضها في ذكر وما غايته، عن
تفتححح ل حححتى الطححار، هححذا فححي تقححرأ أن فححأرجو الكححاتب، قبل من جميعا اعتمادها أو توثيقها بالضرورةا ذلك

وظنححون! هححواجس مححن النفححوس بعض في الفتن به تلقي ما إشاعة إلى أو الصدور، يوغر جدل إلى الذريعة
البين! ذات وصلحا الئتلف إلى فيه نكون ما أحوج نحن واقع في

وأن والحجححب، الغشحاوةا بهححا يزيحل وأن والعقحول، القلوب لها يفتح وأن الوريقات، بهذها ينفع أن أسأل والله
عليححه، والقححادر ذلك ولي إنه البلغا، في التقصير أو الكتمان إثم من لذمتنا وتبرئة معادنا، في لنا ذخآرا يجعلها
السبيل سواء إلى الهادي وهو القصد وراء من والله

الصاوي صلحا

 في ميرلناد   

19/02/1423

01/05/2002

الرحيم الرحمن الله بسم 

السلما حول سؤالت

مسلما؟ المرء يصبح وكيف السلما؟ هو - ما1

فما جميعا، الرسل دين المعنى بهذا وهو رسله، واتباع بتوحيدها تعالى لله الستسلما من الكلمة هذها أصل
السلما هو وهذها عنه، أبلغكم فيما وأطيعوني وحدها، الله لقومه: اعبدوا ليقول إل رسول من الله أرسل
جميعا. الرسل به جاء الذي العاما

25فاعبدون} النبياء: أنا إل إله ل أنه إليه نوحي إل رسول من قبلك من أرسلنا { وما تعالى قال

ول شيئا به نشرك ول الله إل نعبد ل أن وبينكم بيننا سواء كلمة إلى تعالوا الكتاب أهل يا تعالى{ قل وقال
 )64:  عمران } ( آل مسلمون بأنا اشهدوا فقولوا تولوا فإن الله دون من أربابا بعضا بعضنا يتخذ

وحدها، الله عبادةا فهو العاما، المعنى هذا عن يخرج لم وسلم عليه الله صلى النبي به جاء الذي والسلما
وسلم عليه الله صلى رسالته أن إل الدين، من به جاء ما كل في وسلم عليه الله صلى محمد النبي واتباع

السلما. إل دينا بعثته بعد الناس من أحد من الله يقبل فل ، الرسالت من قبلها ما نسخت قد

19عمران: السلما} آل الله عند الدين { إن تعالى قال

85عمران: الخاسرين} آل من الخآرةا في وهو منه يقبل فلن دينا السلما غير يبتغ { ومن تعالى وقال

كل من والبراءةا بالرسالة، وسلم عليه الله صلى ولمحمد بالوحدانية، لله بالشهادةا مسلما المرء ويصبح
والحج والزكاةا، والصياما، والصلةا، : الشهادتان، أركان خآمسة وللسلما السلما، دين يخالف دين

للمستطيع.



 السلما؟ وبين المسلمين بين الخآتلف هو - ما2

وهو  وعقيدةا، شريعة الدين، من وسلم عليه الله صلى محمد نبيه إلى تعالى الله به أوحى ما هو السلما
ومنهم المقتصد، ومنهم لنفسه، الظالم منهم البشر، من بشر المسلمين ولكن له، الله بحفظ محفوظ
النبي بعد لحد عصمة ل لنه السلما، على حجة ليست المسلمين وأعمال الله، بإذن بالخيرات السابق

الملل أهل بين عليه متفق المعنى وهذا ، ويترك قوله من يؤخآذ  بعدها الناس كل فإن وسلم، عليه الله صلى
أو تحرف أن قبل الحقة النصرانية على ول السلما عليه المسيح على تحسب ل النصارى تصرفات إن ، كلها

دامت ما ذاتها، المعاصرةا الكنيسة على بالضرورةا تحسب ل الكنيسة رجال بعض انحرافات وإن ، تنسخ
رجال بعض انحرافات حول أخآبار من يوميا نسمعه فما عليها، تقرهم ول العمال هذها عليهم تنكر الكنيسة
الوائل وتلميذها المسيح على ول الحقة، النصرانية على يحمل أن يجب ل الجنسية وفضائحهم الكنيسة

للمسيحية. الصحيح التجسيد باعتبارهم

مسلما؟ لتكون العربية اللغة تتعلم وأن عربيا، تكون أن يجب  - لماذا3

رحمة فالسلما المسلمين، من أحد بذلك يقل ولم ، مسلما تكون حتى الجنس عربي تكون أن يشترط ل
إليكم الله رسول إني الناس أيها يا : { قل تعالى قال أجمعين، الرض أهل إلى ورسالته للعالمين، الله

الله صلى  وقال107  } النبياء للعالمين رحمة إل أرسلناك : { وما تعالى  وقال158:  جميعا} العراف
الفرس من فيه دخآل ) وقد كافة الناس إلى وبعثت خآاصة قومه إلى يبعث نبي كل : ( وكان وسلم عليه

يشترط ولم كثير، خآلق والوربيين المريكتين من هذها أيامنا في فيه ودخآل ، البشر من يحصى ل ما والروما
مسلم كل يلزما (!) ولكن مسلمين ليكونوا العربية، الجنسية يحملوا أن ول العربية، الثياب يلبسوا أن عليهم

السلما على التعرف من ليتمكن دراستها في يتوسع أن له ويندب صلته، به تصح ما العربية من يتعلم أن
الصيلة. مصادرها من

الرب؟ يعبدون ول الله المسلمون يعبد  - لماذا4

شيء كل خآالق هو إل إله ل ربكم     الله { ذلكم تعالى قال واحد، مسمى على يدلن اسمان والله الرب
الله إلى فحكمه شيء من فيه اخآتلفتم { وما تعالى  وقال102 } النعاما وكيل شيء كل على وهو فاعبدوها

إله الناس ملك الناس برب أعوذ { قل تعالى  وقال10:  } الشورى أنيب وإليه توكلت عليه ربي     الله ذلكم
ذلك، على يزيد ما السماء من لله إن بل الجنة، دخآل أحصاها من اسما وتسعين تسعة لله }وإن الناس
وجل. عز وسلطانه شأنه وعظيم وجهه جلل على يدل وإنما ، المسمى تعدد على يدل ل السماء وتعدد

؟     التعبيرين     بين     اخآتلف     هناك     وهل     والفقه؟     الشريعة     من     بكل     المسلمون     يعنى      - ماذا5

أو المعاملت أو العبادات باب في أكان سواء الدين، من لعبادها الله شرعه ما كل الصل في الشريعة
العتقادية. الحكاما يقابل ما أي العملية بالحكاما العلم أهل خآصها ثم الخآلق،

أبو كتب حتى اعتقادية، أو كانت عملية كلها السلمية الحكاما يشمل الصل في كان فقد الفقه، ذلك ومثل
يقابل ما أي العملية الشرعية بالحكاما خآصوها العلم أهل ولكن الكبر)، ( الفقه كتاب العتقاد في حنيفة

العتقادية. الحكاما



أحكاما لجميع شمولهما حيث من سواء ، مترادفان العلم أهل اصطلحا في والفقه فالشريعة هذا وعلى
الحكاما يقابل ما أي العملية، الشرعية بالحكاما تخصيصهما على الصطلحا بعد أو الصل، في الدين

العتقادية.

الظنية بالحكاما والفقه القطعية، بالحكاما الشريعة فخصوا أخآرى، تفرقة على المعاصرين بعض اصطلح ثم
هو ما الشرعية الحكاما في أن على التفاق بعد بحتة، اصطلحية تفرقة فهذها المر كان الجتهادية. وأيا أو

باسم القطعية خآصصت أو الشريعة، أو الفقه منهما كل على أطلقت سواء ظني، هو ما ومنها قطعي
الفقه.  باسم والظنية الشريعة،

ّكدها     التي     الحقوق      -  ما6 البشر؟     لجميع     السلما     يؤ

الشرائع من به جاءت ما جميع وصيانتها تحقيقها حول ودارت ، كليات خآمس بحفظ الشريعة جاءت لقد
مقاصد تعد الخمس الكليات وهذها والمال، والنسل، والعقل، والنفس، الدين، حفظ وهي والتكاليف،

الشريعة.  في الحكاما

الدين:     بحفظ     الشريعة     جاءت     لقد

الخآتيار في حقه للنسان الشريعة فحفظت

هم عندما الية هذها نزلت وقد الغي}، من الرشد تبين قد الدين في إكراها { ل أنه أعلنت  عندما    -
ذلك في يجادل من منهم وكان السلما، قبول على يكرهوهم أن أبناؤهم تهود الذين النصار بعض

في وقاطعا صريحا النص نزل ذلك ؟! ومع أنظر وأنا النار بعضي أيدخآل الله، رسول ويقول: يا
على ويصادرون الحق، هذا على يعتدون من قتال أوجبت وعندما الدين، في الكراها عن النهي

كله الدين ويكون فتنة تكون ل حتى { وقاتلوهم تعالى قوله مثل في الخآتيار، في حقه النسان
في الكاملة حقوقهم السلمي المجتمع في المسلمين لغير قررت  ) وعندما39}(النفال:  لله

إلى الشخصية الحوال مسائل في والتحاكم لشعائرهم أدائهم حرية وفي يدينون، وما تركهم
القرن! هذا في النسان حقوق عن ودفاعا تحضرا الدول أكثر تبلغه لم أمر وهو شرائعهم،

العباد قلوب في حرمته للدين وحفظت

الفساد، الرض في يشيعون الذي العابثين لتمنع المنكر عن والنهي بالمعروف المر أوجبت عندما    -
على الدين حفظ بالمة المنوطة المهمات رأس على جعلت وعندما الله، حرمات وينتهكون

تهدف التي الحكاما منظومة من ذلك غير إلى المة، هذها سلف عليه أجمع وما المستقرةا أصوله
الدين. حفظ إلى المطاف نهاية في

النفس:     بحفظ     الشريعة     جاءت     ولقد
الرادعة، العقوبات من قررت ما ذلك على وقررت ، حق بغير عليها العدوان حرمت عندما وذلك    -

لم وهي الحماية من قوي بسياج البشرية الحياةا تحوط بل فحسب، الولدةا من تبدأ ل حرمة وهي
رادعة. عقوبات عليه وقررت الجهاض فحرمت الرحم، عالم في تزل

فروض من ذلك وجعلت ودواء، وكساء طعاما للنسان الحياتية الضرورات كفالة قررت  وعندما    -
عقوبته وجعلت النتحار حرمت وعندما وجهه، على به تقم لم إذا كلها المة تأثم التي الكفاية
إلى المطاف نهاية في تهدف التي الحكاما منظومة من ذلك غير إلى النار، في البدي الخلود
النفس حفظ

المال:     بحفظ     الشريعة     جاءت     ولقد



يحل ل أنه وقررت حق، بغير عليه العتداء وحرمت اكتنازها، وحرمت استثمارها، على حضت عندما    -
على موجعة حدية عقوبات قررت وعندما منه، نفس طيب عن كان ما إل أخآيه مال من لحد

على السلمية الدولة في المختصة السلطات لتقدير تترك تعزيرية وعقوبات والحرابة، السرقة
نهاية في تهدف التي الحكاما منظومة من ذلك غير إلى المال، على الخآرى العتداء صور سائر

المال حفظ إلى المطاف

العقل:     بحفظ     الشريعة     جاءت     ولقد

الخمر في لعنت حتى وتعاطيا، ، وشراء بيعا، والمفترات المسكرات وسائر الخمر حرمت عندما    -
لها والحامل والمشتري البائع شملت والمتعاطي. بل الساقي لعنة بمجرد تكتف ولم عشرةا،

بسطوةا لتردع المحرمات هذها على وتعزيرية حدية عقوبات أوجبت وعندما إليه.. الخ، والمحمولة
والمروءةا! والخلق الدين بوازع يرتدع لم من العقوبة

والنسل:     العرض     بحفظ     الشريعة     جاءت     ولقد

في الفاحشة إشاعة عن ونهت القذف، وحرمت صورها، بجميع والشذوذ الزنا، حرمت عندما    -
الفاحشة إلى الذرائع سدت وعندما الغليظة، العقوبات من قررت ما ذلك على وقررت المجتمع،

والخلوةا الفاحش والخآتلط التبرج وتحريم أسبابه، وتيسير الزواج على الحض من قررته بما
العرض حفظ إلى المطاف نهاية في تهدف التي الحكاما منظومة من ذلك غير إلى بالجنبية،
والنسل.

دواما، عليها وتحافظ تحرسها أو ابتداء، المقاصد هذها تحقق أنها يجد الشرعية الحكاما جميع تأمل ومن
قدما كلي مقصود مع جزئي اجتهاد تعارض إذا بحيث والستنباط، الجتهاد في المهم دورها وللمقاصد
رفعتها بل للنسان حقوقا الكليات هذها بجعل الشريعة تكتف ولم الجزئي، الجتهاد على الكلي المقصود

الحوال. من بحال بها المساس لحد ليس التي ، الحرمات مصاف إلى بل الفرائض مصاف إلى

ما     و     ذلك     يزعمون     الخآرين. كيف     للمريكان     التي     الحقوق     نفس     لهم     أن     يزعمون     أمريكا     في     . المسلمون7
الخآرين؟     مع     البلد     هذا     بناء     في     يتعاونوا     لم     و     جدد،     مهاجرون     إل     هم

الديموقراطيححة شححعارات مححن يرفعححه مححا ظل في أجمع العالم عليه تعارف وبما بلدكم، بقوانين أعرف أنتم
الحقححوق، بنفس يتمتعون جنسيتها يحملون من أن على الدول اصطلحت فقد المواطنة، وحقوق والمساواةا

الخاصة. الشروط بعض لممارستها اشترطت التي السياسية الحقوق بعض في إل هذا في تفرق لم

الشخصحية، سحيرته فيهحا تراجحع بعينهحا قانونيحة، محدةا مضحي بعد إل البلد هذا في لمقيم تمنح ل الجنسية إن
مححن بححذل قححد الفترةا هذها في ويكون المالي، بالجانب منها تعلق ما خآاصة السارية، بالقوانين التزامه ومدى

جنسيته.  له تمنح لكي يؤهله ما البلد لهذا الخدمة

خآبرات يستنزف أن استطاع لقد المهاجرين، أكتاف على إل يبن لم المجتمع هذا فإن أخآرى ناحية ومن
ذلك، على مثال خآير إل العليا الدراسات طلب وما المعاصرةا، حضارته بها يبني وأن أجمع، العالم وعقول

لها ليس تقنية على ويدربهم العلمية، مشكلته بهم ويحل التخصصات، مختلف في الطلب أكفأ يستقدما إنه
الفترةا، هذها في وخآبراتهم عقولهم بحصاد تفرد الذي وحدها هو فيكون مجتمعاتهم، في الغالب في نظير
بالخبرةا لهم عهد ل مجتمعاتهم لن تقليديين موظفين مجرد كانوا الصلية مجتمعاتهم إلى هؤلء عاد فإذا
عليها.  تعودوا التي بالتقنية ول اكتسبوها، التي



ًا     غريب     المسلمون     يعتقدها     أو     يفعله     شيء     . كل8 و     ،     لبسهم     , و     أكلهم     (المريكان).  طريقة     لنا     بالنسبة     جد
والنصرانية.     اليهودية     هويته     لبلد     جدا     غريبة     شريعتهم     و     ،     عقيدتهم     و     ،     تكلمهم

- وهو وجد إن ذلك إن ؟ المسائل هذها في المجتمع سائر عليه ما مخالفة هي هل ؟ بالغرابة يقصد ذا ما
الخآتلف من يوجد ما لكن البشر، من بشر المسلمين لن السؤال، في الوارد الطلق بهذا موجودا ليس
الخمر، يشربون ل مثل المسلمين إن ، الدين اخآتلف إلى مردها طبيعي أمر - فهو الحياتية المور بعض في
إلى يذهبون ول العامة، الشوارع في نساءهم يقبلون ول العشيقات، يتخذون ول الخنزير، لحم يأكلون ول

يخادن ل وأن أجسادهن، بتغطية مأمورات نساءهم وإن يقامرون، ول ، الربا يأكلون ول الليلية، الملهي
وهم دين، أصحاب إنهم وغضبه، تعالى الله سخط وموضع آثم فهو ذلك في منهم خآالف ومن الرجال،

يضيرك الذي فما يستطيعون، وما مخالفته لهم ينبغي وما وأحكاما، شرائع من عليهم يوجبه بما يتصرفون
كله؟ هذا من

ل بحتة شخصية مسائل وهي ، المخالفة هذها من المريكي المجتمع يضير الذي ما أخآرى ناحية ومن  
أمورها يباشر أن مسلم غير أو كان مسلما عامة المريكي المواطن حق من أليس بالخآرين، لها مساس
، أحد حرية في بذلك يتدخآل ولم أحد، على ذلك في يعتد لم داما ما صوابه يرى الذي النحو على الحياتية

فلماذا الخصوصيات، واحتراما الحريات، مجتمع أنه الدنيا على المريكي المجتمع به يزهو ما آكد أليس
- مسائل سبق - كما وهي معاشهم، وأسلوب حياتهم، طريقة في المسلمون ألفه بما الحرية هذها ضاقت

بالخآرين؟!   لها مساس ل بحتة شخصية

الله صلى نبيه سنة من هدي على ولباسه وشرابه طعامه في الحياتية أمورها المسلم يباشر أن الصل إن
علم، من ذلك علم الحياةا، شؤون جميع بأحكامها شملت وقد كاملة، شريعة السلما وشريعة ، وسلم عليه

في المسلمين بعض يخطئ أفك! وقد من عنه وأفك هدي، من عليه الستقامة إلى وهدي جهل، من وجهله
بعض في يتشددون وقد العبادةا، قبيل من كان وما العادةا قبيل من كان ما بين فيخلطون ذلك، من شيء

علقة ول الخطأ، هذا عن المسؤول هو وحدها المخطئ فيكون  العلم، أهل عليه يوافقهم ل تشددا المواضع
بالشريعة. لخطئه

ويرى غرابتهم، تثير ول طبيعية تصرفات الشيطان عباد تصرفات أن المريكان بعض يرى أن والعجيب
الشرعية، عليها ويسبغون ، طبيعية تصرفات الرجال من أو النساء من أكانوا سواء جنسيا الشواذ تصرفات

والنفسية الجتماعية البنية نسيج في الجنسية ميولهم تدخآل أن في هؤلء بحق طوائفهم بعض وتنادي
مطولة تليفزيونية وندوات برامج لذلك ويعقدون العاما، الجتماعي الشعور بها يقبل وأن المريكي، للمجتمع

بعض بها يقوما التي البحتة الشخصية السلوكيات ببعض صدورهم تضيق ولكنهم المليين، إليها يستمع
مساس ل والتي وسلم عليه الله صلى نبيهم عن منقول وأنه صواب، أنه يعتقدون مما انطلقا المسلمين

بالخآرين؟! لها

العلمانية، دستورها يعلن كافة للناس معلوما هو كما البلد فهذا نصرانية أو يهودية هويته البلد هذا كون أما
سواء.  المواطنة حقوق في الملل جميع ويرى والدولة، الدين بين ويفصل

"الصولية"؟     "التطرف" و     بين     الفرق     ما    .9                                                                                                                                                              

، المغالةا على يصدق كما التسيب على يصدق إذن فهو والعتدال، التوسط يقابل العرب لغة في التطرف
التطرف جانبي أحد يمثل تطبيقها في والتكلف فهمها في المغالةا فإن الوسط، في الدين حقائق كانت فإذا



العلماني التطرف وهو التطرف، من الخآر الجانب تمثل محاربتها في والمبالغة تجاهلها في المغالةا أن كما
كثير تجاهل في السبب الول. ولعل من بالمجتمعات وفتكه خآطورته في يقل ل وهو كثيرون، تجاهله الذي
ل الخآر النوع لن ربما الغلو تطرف على حديثهم وقصر التطرف، من النوع لهذا المعاصرين الكتاب من
الدولة! قلق ول المجتمع حساسية يثير

- كما الدين في والغلو الغلو، تطرف هو إنما السؤال في المقصود أن وسياقه السؤال صيغة من يخفى ول
علل من علة أنه وبين ، وسلم عليه الله صلى النبي منه حذر فقد عنه، ومنهي - مذموما بالبداهة معلوما هو

قبلكم كان من أهلك فإنما الدين، في والغلو : {إياكم وسلم عليه الله صلى قال ، المم جميع في التدين
ول فيصوما للتبتل ينقطع أن أصحابه من أراد من وسلم عليه الله صلى النبي نهى } وقد الدين في الغلو

وسلم عليه الله صلى وسنته لهديه مخالف هذا أن لهم وبين الزواج، عن يمتنع أو يرقد، ول يقوما أو يفطر،
: {وكذلك تعالى قال السلما ملة في الصل وهو والعتدال، - التوسط سبق - كما التطرف ويقابل

143شهيدا}البقرةا:  عليكم الرسول ويكون الناس على شهداء لتكونوا وسطا أمة جعلناكم

يعلم الذي العلم وهو الشريعة، علوما أهم من علم السلمي المصطلح في الفقه أصول فإن الصولية أما
الستنباط. في الخلل وبين بينه وتحول  الدلة، من العملية الحكاما استنباط من تمكنه التي القواعد الفقيه

يعصم إنه دارسوها يقول الذي المنطق علم جوانبه بعض من يشبه وهو الشريعة، في العلوما مفاخآر من وهو
التفكير. في الخطأ من العقل

والعلقة والمغرب، المشرق بين كالمسافة بينهما والمسافة شاسع، بون والصولية التطرف بين فالبون
تمنع التي الضوابط بين من الصول وتعلم ، الفهم في التخبط إلى مردها التطرف لن تناقض، علقة بينهما

وأسبابه. جذورها على وتقضي التطرف دون فتحول التخبط، هذا

التقاليد؟     و     العادات     و     السلمي     الفن     اصطلحا     عندكم     يوجد       هل10

تقيد إذا إسلمية، فنونا يكون أن يمكن الفنون من العالم عرفه ما وكل عريقة، فنون السلمية الفنون
ونثرا، شعرا الدب فهناك الجتماعي، أو الخلقي التدمير وسائل من وسيلة يصبح ولم الخلق، بضوابط
اصطلح ما سائر وهكذا السلمية، العمارةا وهنالك بأنواعها، القصة وهنالك والموشحات، الناشيد وهنالك
فنا الرقص يكون أن يمكن ل الحال الدين! بطبيعة أو الخلق تدمر ل التي الراقية الفنون من أنه على العالم

إسلمية! فنونا والشعوذةا، السحر، أو العرافة، أو الكهانة، تكون أن إسلميا! ول

ل فلماذا المم، من أمة والمسلمون ، وتقاليدها عاداتها ولها إل المم من أمة من فما والتقاليد العادات أما
ما ومنه يحمد ما ومنه الفاسد، ومنه الصحيح منه عامة العرف أن وتقاليدهم؟! إل عاداتهم كذلك لهم يكون
من عافية في المة كانت فإن المجتمعات، في اليمان حرارةا يعكس الذي الحرارةا مقياس بمثابة فهو يذما،
والمنكر منكرا المعروف يصبح اليماني التراجع حالت وفي محمودةا، صالحة أعرافها كانت دينها أمر

مقبوحة وعادات باطلة، أعراف معها فتنشر الهابطة، والسلوكيات المغلوطة المفاهيم وتسود معروفا،
مذمومة.

ومن الفقه، أصول علم في يدرس وهو الشريعة، في الستنباط مصادر من مصدر الصحيح العرف وإن هذا
وتغير شرطا، كالمشروط عرفا والمعروف متبع، والعرف محكمة، الصوليين: العادةا ألسنة على الشائع
ودورها العرف في جدا نفيسة بحوث المسلمين ولعلماء وهكذا، والمكنة، والزمنة العراف بتغير الفتوى

من أمة لدى والشموخ النضج من المستوى بهذا لذلك نظيرا تجد أنك أحسب ول الحكاما، استنباط في
المم!  

للزكاةا؟     أموالهم     ) من1/40  (     بدفع     مأمورون     المسلمون     و     كثيرون     فقراء     المسلمين     في     يوجد     لماذا    11



منها: السباب، من جملة إلى الخلل ذلك مرد

أموالهم. في عليهم الله افترضه ما ومنع الفريضة، بهذها القياما في المسلمين بعض تقصير         -

العالم بلد معظم في الشريعة تطبيق لعدما وذلك توزيعها، وسوء الزكاةا أموال إدارةا سوء    -
المجتمع في الدولة قبل من تجبى أنها الزكاةا في الظاهرةا الموال في الصل إذ السلمي،
وإنفاقها أهلها من الموال هذها جباية للزكاةا الرسمية المؤسسات تتولى وأن السلمي،

ل كما لكن المسائل، هذها تنظيم على أقدر الدارية آلياتها خآلل من والدولة أهلها، على
السلمي. العالم في سنة مائة على يزيد ما منذ التطبيق عن محجوبة الشريعة إن يخفى

في خآلل أو الزكاةا، جباية في خآلل إلى الجملة: إما في الخلل هذا مرد فإن هذا  وعلى    -
تعالى فقال العيش، وسعة بالرغد الله شريعة يقيمون من وجل عز الله وعد وقد توزيعها،

تحت ومن فوقهم من لكلوا ربهم من إليهم أنزل وما والنجيل التوراةا أقاموا أنهم { ولو
ماء لسقيناهم الطريقة على استقاموا لو { وأن تعالى وقال ) ،66} (المائدةا:  أرجلهم

والجفاف، بالقحط الزكاةا يمنعون من الله وتوعد ) ،17  ،16} ( الجن:  فيه لنفتنهم غدقا
ولول السماء من القطر منعوا إل أموالهم زكاةا يمنعوا { ولم وسلم عليه الله صلى فقال

يمطروا)  لم البهائم

أشححياء بفعححل تتقيححد أن مسححلما كنححت إذا عليححك يجححب فلمححاذا لليمححان، الحريححة يعطي السلما كان .  إذا12
مخصوصة؟

الذي الدين يختار أن في الحق كل الحق المسلم فلغير ، الدين في الدخآول مبدأ في تكون إنما الحرية إن
بشرائع إليه الخطاب توجه مسلما يكون أن اخآتار ما فإذا الخآتيار، هذا تبعة وحدها يتحمل أن على يشاء

قبلت فإذا ترفض، أو المريكية بالجنسية التجنس تقبل أن في الحق لك تقول: إن كما تماما وهذا السلما،
والمكملة. المرةا نصوصه عليك وتسري المريكي بالقانون مخاطبا أصبحت

رباط؟! كل من والتحلل قيد، كل من التفلت الحرية تعني هل ؟ السؤال هذا أعجب فما أخآرى ناحية ومن 
وقوانين الضرائب وبقوانين المرور، بإشارات يلتزمون أل والقانون؟ بالدستور أمريكا في الناس يلتزما أل

في يوجد هل ونهي؟ أمر بل العالم في نظاما يوجد هل ؟ القوانين سائر من ذلك وغير والجنسية، الهجرةا
يغني مما النظار عنه قال مما هذا أن أحسب حراما؟ ول حلل بل سماوي غير أو سماوي دين كلها الدنيا

إبطاله!! عن وبطلنه إفسادها، عن فسادها

اليوما؟     في     مرات     خآمس     تصلى     أن     عليك     يجب     حتى     جدا     صعبا     السلما     نجد     . لماذا13

الصلوات هذها تستغرقه الذي الوقت إن البحتة الموضوعية الناحية فمن تتوهم، كما صعوبة المر في ليس
كلها الرض بل المسجد، في تؤدى أن يشترط ول والليلة، اليوما في ساعة على المتوسط في يزيد ل

يصلي، أن له شرع الصلةا المسلم أدركت فحيثما والحماما، المقبرةا إل ذلك من يستثنى ل وطهور، مسجد
الشريعة قررتها التي الرخآص عن فضل هذا الجمعة، صلةا إل المسجد في الصلةا تكون أن يلزمه ول

ركعتين، تكون فالرباعية والجمع، القصر للمسافر أباحت فقد ونحوها، والقصر الجمع من العذار لصحاب
الصوما عنهما وضع  والنفساء والحائض فقط، مرات ثلث يصلي فكأنه ثلثا تصبح الوقات فإن الجمع ومع

فقط. الصوما من فاتهما ما قضاء وعليهما به، قاما ولو ذلك منهما يصح ول  الحيض، أثناء والصلةا



من كثير من نفوسهم على أطيب وهو المؤمنون، به يستمتع صعبا تراها الذي هذا فإن أخآرى ناحية ومن
الغالي ويبذلون سرابها، وراء ويركضون المجتمع، هذا في الكاثرةا الكثرةا لها تعيش التي الدنيا ملذات

الصلةا) ، في عيني قرةا (جعلت يقول وسلم عليه الله صلى النبي كان وقد اقتناصها، سبيل في والنفيس
بلل)   يا بها يقول: ( أرحنا وكان

رمضان؟ شهر في جوعا أنفسهم يقتلوا بأن المسلمون يؤمر فلماذا يسر، دين السلما كان . إذا14

المشتغلون عليه أجمع ما يبلغك ألم والعافية، الصحة أسباب من سببا يكون قد بل أحدا، يقتل ل الصياما إن
رسول به جاء ما نفس وهو بطنه، من شرا وعاء آدما ابن مل ما وأنه الداء، بيت المعدةا أن من بالطب
للصياما، الطبية الفوائد حول العلمية البحاث آخآر تتابع ؟! ألم الزمان من قرنا عشر أربعة قبل السلما

مجتمعكم؟! في الطب أعلما وأجراها أظهركم، بين من خآرجت التي البحوث وهي

من يمنع فإنه ونحوها الشيخوخآة بسبب الصحة في عاما لعتلل أو لمرض المبلغ هذا بالصائم المر بلغ ولو 
البر من ليس وأنه للفطر، المبيحة العذار من والهرما والمرض السفر أن الشريعة بدهيات ومن الصوما،
تأثم فإنها النفساء أو الحائض صامت فلو الصوما، موانع من والنفاس الحيض وأن السفر، في الصياما

}  اتسع المر ضاق {إذا العامة والقاعدةا باطل، وصيامها

التخمة، وتجنب والرشاقة الرجيم سبيل في أنفسهم أبنائه من كثير يقتل يكاد بلد في هذا يقال أن والعجيب
الحكاما، في القسوةا حول ضجيجا الدنيا وملئوا وولولوا، صاحوا الله باسم ذلك من شيء إلى دعوا فإن

التكاليف!! في والصرامة

الخمر؟     شرب     و     الخنزير     لحم     أكل     المسلمين     على     يحرما     لماذا         .15

ل استباحته من شاع وما كذلك، النصارى شرائع في محرما الخنزير لحم أول:  إن لك أقول أن أريد
بين إيماني مشترك الخنزير فتحريم السلما، عليه المسيح إلى بها أوحى التي الله كلمة يعكس

يرجع عندما ذلك مصداق وستعرف ملتك، أهل من المناء إلى ذلك في ولترجع والنصارى المسلمين
الخنزير! ويقتل الصليب فيكسر الزمان آخآر المسيح

مثل، والميسر الخمر تحريم في ورد كما الخنزير لحم لتحريم خآاص تعليل الشريعة في يرد ولم هذا
كما المة، هذها على تعالى الله حرمها التي الخبائث من باعتبارها العاما التعليل إطار في يدخآل وإنما
فيه ما كل  ) والخبائث157} ( العراف:  الخبائث عليهم ويحرما الطيبات لهم { ويحل تعالى قال

الحكمة هذها من طرفا الطبية الكتشافات أثبتت وقد خآلقيا، أو ماليا أو صحيا النسانية، للحياةا فساد
في بذرتها توجد خآطرةا دودةا يأكله الذي النسان جسم في لحمه من يتولد الخنزير أن اكتشفت عندما

بل المعاء، لديدان الطاردةا بالعلجات للطرحا قابلة بصورةا النسان أمعاء في ل وتنشب الخنزير، لحم
وغيرها، الحاجز والحجاب والحنجرةا والجنب الصدر في وخآاصة العضلت في تنشب ثم القلب، إلى تتجه

مناسبة بيئة توفير أمكن إذا بأنه القول يرد ول عديدةا، سنين الجسم في بحيويتها محتفظة أجنتها وتبقى
ذلك في العلة بانحصار نجزما ل لننا وذلك التحريم، علة لنتفت الفة هذها جرثومة على بالقضاء كفيلة

اكتشافه قبل نفسها الدودةا هذها أن كما اليوما، حسبانه في يكن لم ما غدا العلم يكتشف فقد فحسب،
يتسنى فهل المتقدمة الحواضر بعض مستوى على ذلك تحقق قد أنه حسبانه. وهب في تكن لم لها

ووسائل؟! وإمكانات ووعيا ثقافة أهله وتفاوت مستوياته اخآتلف على كله العالم مستوى على تحقيقه
جميع وفي المم لجميع عامة تكون أن يجب  الخآيرةا الله كلمة تمثل التي الخاتمة السماوية والشريعة
والحوال الظروف



المتحدةا الوليات أن تذكر ولعلك البشرية، على الخمر جناية علمت فقد الخمر لشرب بالنسبة أما
عليه المحافظة سبيل في تقاوما وظلت قانونا، ذلك في وأصدرت رسميا، الخمر تحرما أن حاولت
وأنها الخمور أضرار على العالم عقلء اتفق لقد ، النهاية في عجزت قد كانت وإن عاما، عشر خآمسة

من العالم فيه يستريح الذي اليوما ويتمنون المثال، سبيل على التدخآين من بالبشرية فتكا أشد
! عليه يحسب ول للسلما يحسب مما هذا إن شرورها،

مشركين؟ المسلمين تجعل السود الحجر و الكعبة عبادةا .  أليست16

أو بالكعبة يطوفون وعندما وحدها، الله يعبدون وإنما السود، الحجر يعبدون ول الكعبة يعبدون ل المسلمون
بذلك، تعبدهم الذي هو الله فإن لمرها، واتباعا وجل عز لله طاعة ذلك يفعلون فإنهم السود الحجر يقبلون

ولول تنفع، ول تضر ل حجر أنك { أعلم السود الحجر قبل عندما عمر قاله ما يعتقدون جميعا والمسلون
قبلتك} ما يقبلك وسلم عليه الله صلى الله رسول رأيت أني

السلمية؟ الشريعة في فاعله يقتل لماذا لوط؟ قوما فعل في السلما رأي .  ما17

مدنية، أو كانت دينية الشرائع جميع في مجرمة تكون أن وينبغي الملل، جميع في جريمة الجنسي الشذوذ
ظهرت إذا أنه وسلم عليه الله صلى نبينا أخآبر وقد الفاحشة، هذها بسبب سدوما قرى على الله دمر وقد

مضوا، الذين أسلفهم في مضت تكن لم التي والوجاع الطاعون فيهم فشا بها وأعلنوا قوما في الفاحشة
والمستعصية. الجديدةا المراض من وغيرها اليدز في ذلك مصداق رأينا وقد

أجمعت التي السماوية الرسالت حق وفي للفناء، يعرضها البشرية، حق في جريمة الشذوذ أن والخلصة
- المجتمع على ويجب  قبحه، على اتفقت التي النسانية، للفطرةا وانتكاس فاعله، وعقوبة تحريمه على
النتحار! وبين المنتحر بين يحال كما الفاحشة، هذها وبين بينهم يحول دينيا- أن أو كان مدنيا

العإداما؟     بعقوبة     السإلما     يقر     لماذا    .18                                                                                                                                                                             

الخراب إشاعة إلى معها التساهل يؤدى التي الكبرى الجرائم في إل العداما عقوبة السلما يقرر ل ابتداء
تحت بالكراها السرقة وهي الحرابة أو العدوان، العمد كالقتل الجتماعي، والسلما المن وتقويض والدمار،

أسفر إذا بما الصورةا هذها في القتل يقيد من العلم أهل ومن الغوث، معه يتعذر وجه على السلحا تهديد
عليه وثبتت الزواج له سبق الذي المحصن من الزنا أو السرقة، مجرد وليس عليه المعتدى قتل عنها

وقد ، ربه بإذن طيبة أكله آتى منهج وهو والصعوبة، التعقيد بالغة وهي بها الخاصة الثبات بوسائل الجريمة
ول  ظلله، وتتفيؤ الشريعة تقيم التي المجتمعات حلله في ترفل الذي المدهش المن صورةا في ذلك تمثل
عليه. يحسب أن أو به يعير أن ينبغي ول مناقبه، من ويعد للسلما يذكر هذا أن شك

دمائها؟!  في تتشحط وهي ضحيته وتتجاهل المتعمد، القاتل على أسفا دموعك تذرف أن عجبا أليس

إل تكون ل أنها العداما عقوبة ومنها الشريعة في الساسية العقوبات في الصل فإن أخآرى ناحية ومن
بيان وحق هدايته بحق تفرد الذي وحدها وهو ، الكون هذا خآلق الذي وحدها فهو تعالى، الله من بوحي

الله لن ، العداما لعقوبة بالنسبة للعتراض وجه فل كذلك ذلك كان وإذا عليه، الواجبة والشرائع التكاليف
إن ذلك، تستوجب التي الجرائم هي وما تنتهي، أن تستحق متى يقرر التي وهو الحياةا، هذها منح الذي هو



تمنحوا لم أنكم عليهم فيرد أنفسهم قبل من العقوبات يشرعون الذي الوضعيين على يرد إنما السؤال هذا
؟! منه تسلبوها أن لكم يحق فكيف الحياةا النسان

والشيعي؟ السني بين الفرق ما         .19

في والعقد الحل أهل بواسطة الخآتيار هو العظمى المامة لخآتيار الطريق أن يعتقد الذي هو السني
أجمعوا ما صحة ويعتقد وسلم، عليه الله صلى النبي صحابة يوقر فهو هذا وعلى المسلمين، جماعة

فهم الشيعة أما ، وسلم عليه الله صلى النبي موت بعد وعلي وعثمان وعمر بكر أبي إمامة من عليه
أن يرون وهؤلء إيران، أهل من العظم السواد وهم عشرية، الثنا المامية الشيعة وأظهرهم ، طوائف
وأن بعدها، من علي إمامة على نص قد وسلم عليه الله صلى النبي وأن كالنبوةا، بالنص تكون المامة

عثمان، ول عمر ول بكر أبي إمامة بصحة يعتقدون ول فيهم، فيقعون ذلك مخالفة على تواطؤا الصحابة
والعملية العتقادية الخآرى شذوذاتهم ولهم

الدين؟ مسائل في والرافضة السنيون يختلف هل         .20

المسائل وبعض الصحابة، من الفريقين وموقف المامة، قضية حول كاخآتلفهم الخآتلفات، بعض توجد
بالفروع. يتعلق ما ومنها بالصول، يتعلق ما منها الخآرى،

السياسة؟ و الدين بين السلما يفرق ل لماذا         .21

رب الله تبارك والمر الخلق له { أل تعالى قال لله، كله الخلق أن يعتقد كما لله كله المر أن يعتقد لنه
إليه، الملزما الخطاب وتوجيه هدايته بحق تفرد الكون هذا بخلق تفرد  ) فالذي54العالمين} ( العراف: 

ولن الحياةا، شؤون جميع بتكاليفه غطى وقد وشريعة، عقيدةا ولكنه فحسب، عقيدةا ليس السلما ولن
مسلما، يكن لم ولغيرها له استسلم أو له يستسلم أن أبى فمن ، وحدها لله المطلق الستسلما هو السلما

لحساب فئة على يجور قد يشرع عندما فالنسان وأعدل، وأحكم أحسن الله حكم بأن يؤمن المسلم ولن
حكما الله من أحسن ومن يبغون الجاهلية تعالى: { أفحكم قال ذلك، عن منزهة الله شريعة لكن أخآرى
 )50} ( المائدةا:  يوقنون لقوما

الجوبة؟ تتعدد نسأل ما المسلمين: عند أعياد متى نعرف (المريكان) أن علينا يصعب لماذا         .22

فمن مختلفة، فقهية مدارس تتنازعها الشهر دخآول إثبات قضية لن السلما، دين في التوسعة من هذا
حكمه ثبت فقد المسلمين بلد من بلد أي في الهلل رؤى متى أنه ويعتقد المطالع، بوحدةا يأخآذ من الناس

على الهلل ثبوت في يعتمد من الناس ومن رؤية، إقليم لكل أن يرى من ومنهم المسلمين، لسائر بالنسبة
الزدياد، في آخآذةا كانت وإن قلة، وهم الحساب على يعتمد من ومنهم الكاثرةا، الكثرةا وهم المشاهدةا

هذا أجل ومن الثبات، حالة في به يأخآذ ول النفي حالة في بالحساب فيأخآذ الموقفين بين يمزج من ومنهم
خآصومات. إلى يؤدي ول عداوةا يقتضي ل اخآتلف ولكنه المواقف، تعددت



السلمي؟ المجتمع إماما يختار .  من23

الشروط وفق الماما، هذا يختارون الذين هم الجالية في والعقد الحل أهل فإن الجالية إماما تقصد كنت إن
المطهرةا، بالسنة والعلم الكريم، بالقرآن العلم من المنصب، هذا بمهاما للقياما تؤهله التي العامة الشرعية

إلى بالضافة هذا الشرعية، العلوما من المنصب هذا لمهاما يلزما ما وسائر السلمي، بالفقه والعلم
يفزع الذين والعقد الحل بأهل ويقصد الجالية، من العاما بالقبول وتمتعه السيرةا، وسلمة الخلق، استقامة

الديانة. وحسن بالستقامة عرفوا ممن الجالية في العامة والمصالح المهمات في إليهم

إماما؟     يصير     أن     لحد     يمكن     - كيف    24

تعيينه. على وموافقتها له، الجالية وبقبول المنصب، لهذا اللزمة الشرعية العلوما دراسة في بالتخصص

إمامة؟ تكون أن للمرأةا يجوز .  هل25

النساء مجامع في تكون إنما النساء إمامة وأن للرجال، المامة أن الصل

الماما؟ دور الفتاء هل : و بالفتاء الرخآصة له .  من26

يلي: ما تقتضي وهي الواقع، في الواجب معرفة هي الفتوى

فإن بالمجتهد، الفتوى تناط أن فالصل الجتهاد، مبلغ الصل في بصاحبه يبلغ بالشريعة علما    -
وهو الشريعة، في المناصب أرفع من الجتهاد ومنصب فالمثل، المثل اعتبر المجتهد عدما

العربية واللغة والسنة، بالقرآن، العلم من الجتهاد شروط فيه توفرت لمن إل يكون ل
بمقاصد اللماما عن فضل والخآتلف، والجماع والمنسوخ، والناسخ الصول، وقواعد

الشريعة

بتغير يتغير الحكاما بعض لن الفتوى فيه تطبق الذي بالواقع علما الفتوى تقتضي  كما    -
الظروف من به احتف وما المستفتي وواقع زمانه جهل ومن والمخاطبين، والمكان الزمان

للفتاء. أهل فليس والملبسات

السلما؟ بلد من كثير في ديموقراطية حكومات نجد ل  - لماذا27

لها وهم الشريعة، تحكيم إلى بهم ستنتهي الديموقراطية أن يعلمون وهم علمانية، حكومات لنها
كارهون!

مسلمة"؟     "دولة     بكلمة     المراد     .  ما28

ل وهذا السلمية، الشريعة من قانونها وتستمد السلما، على أهلها يجتمع التي الدولة هي السلمية الدولة
رجال فيها بالحكم ينفرد التي تلك ) أي ( الثيوقراطية التعبير لهذا الغربي بالمفهوما دينية دولة أنها يعنى



وما السماوات، في محلول فهو الرض في يحلونه فما للتشريع، الساسي المصدر ويصبحون الدين،
الوثنية قبيل من السلما نظر في يعد المعنى هذا إن بل السماوات، في مربوط فهو الرض في يربطونه

كائنا بشر يملك فل وعل، جل لله إل يكون ل المطلق التشريع والتحريم التحليل في الحق لن السياسية،
ومصدر القانوني النظاما مصدر بين تفرق السلمية النظرية ولن حلل، يحرما أن أو حراما يحل أن كان من

سيادةا إطار في المة مصدرها السياسي والنظاما الشريعة، مصدرها القانوني فالنظاما السياسية، السلطة
يأكلون البشر، من بشر فيها والناس الدول، من كغيرها مدنية دولة المسلمة فالدولة هذا الشريعة. وعلى

وهذا لحكامها، وتطبيقها الشريعة بسيادةا التزامها هو يميزها الذي لكن السواق، في ويمشون الطعاما
النفاق تعرف ل فهي والنزاهة، والعدل والصدق الثبات ومواقفها والتزاماتها عهودها على يضفي الذي

تزعم التي الميكافلية يعرف ول الفعى، تتلون كما تتلون  العلمانية النظمة من كثيرا يجعل الذي السياسي
تعرف ول خآلق، أو دين من حريجة بل الحرمات، جميع مصالحها أجل من فتستحل الوسيلة، تبرر الغاية أن

 المعايير ازدواجية

)2(ج السإلما 'أمريكية' حول تساؤلتا
13/6/2002

الصاوي د. صلحا

 سإبتمبر11 أحداث حول (ب) أسإئلة

الديموقراطية؟! وحكومته أمريكا، شعب المسلمون يكره ماذال-    36

الشعوب، بقية من غيرها دون خآصوصية المريكي للشعب يرون المسلمين إن
إلى الدعوةا لقبول وأرجاها تعصبا، وأقلها عريكة، الشعوب ألين من يرونه فهم
تكمن إنما المشكلة . ولكن والتشويه التزييف عن بعيدا عليهم تعرض عندما الله

وراء ويجلسون المتحدةا، الوليات داخآل السياسي القرار يوجهون فيمن
الحكاما يكونون ل قد وهؤلء والشعوب، المم بمقدرات ليعبثوا الكواليس
الفساد إل لها عمل ل التي الخفية السياسية القوى بعض وإنما الفعليين،

وتمارس هؤلء، لضغوط المريكية السياسة تستجيب وعندما والتخريب،
وتمارس آخآر، مكان في نقيضه تمارس مكان في تعلنه فما السياسي، التطفيف

المريكية، المصالح حماية أو العولمة، باسم العالم على المريكية الهيمنة فرض
وتطبيع العدوان، هذا فرض إلى سبيل لديها المتوافرةا الحرب آلة من وتتخذ

ليس موقف وهو ، بغضها إلى الناس تدفع بهذا أنها شك فل عنوةا، معه التعايش
والشعوب المم كل قطعا سيشمل بل وحدهم، بالمسلمين ول بالعرب خآاصا
للساسة نقول وإننا الدولية، العلقات في والتوازن والعدل الحق إلى تتطلع التي
ويقوض الدول، ويسقط الممالك، يخرب الظلم المتحدةا: إن الوليات في

البغي بسبب عروش، من وتقوضت حضارات، من سقطت وكم الحضارات،



ينتظرهم ما عن فضل الدنيا، في لصحابه العقوبة بتعجل الله سنة جرت الذي
من فليس النفس، مع مراجعة وقفة إلى وندعوهم الخآرةا، في العقاب من

من مليين بضعة أجل من المسلمين من ونصف بمليار التضحية شعوبهم مصالح
الصهاينة. 

للغرب؟ المسلمين بغض تمثل التلفاز عإلى كثيرة برامج ناجد لماذا   37

المجتمعات من وغيرها المجتمع هذا في فالعلما الصحيح، هو ذلك نقيض إن بل
ل والمسلمون للمسلمين، وعداوةا السلما، على حقدا يفيض الذي هو الغربية

وضعها { والرض تعالى قال وقد الله، بلد البلد فإن لذاتها، بعينها أرضا يبغضون
وشرقها غربها الله، بحمد تسبح الرض كل  )  والرض10:  للناما} ( الرحمن

الدعوةا أمة جميعا هؤلء لن لذاتها، بأعينها شعوبا يبغضون ول سواء، ذلك في
إلى الظلمات من بها يخرجها وأن الله، كلمة تصلها أن على المسلم يحرص التي

الحقوق، على الستطالة ويكرهون والبتزاز، المظالم يبغضون وإنما  النور،
الذي هذا والشعوب، المم إرادات ومصادرةا والموازين، المعايير في والتطفيف

في عقله على مغلوب غير إنسان كل ويكرهه بل الغرب، في المسلمون يكرهه
أو مشرق في موقعها كان أيا به تقوما جهة أي من يكرهونه وهم الدنيا، هذها

مغرب.

 سإبتمبر؟11 أحداث عإلى المفروض الرد كان  -   ما38

بما وحدها ومعاقبته الحداث، هذها عن المسؤول لمعرفة الدقيق التحري
محايدةا. وقضاء تحقيق جهات خآلل من يستحق،

للعراق؟ حل أفضل  - ما39

قواعدها وجود به لتبرر المريكية، السياسة صنعتها قضية العراق قضية
المتحدةا الوليات أرادت لو شعوبه، لمقدرات واستنزافها الشرق، في العسكرية

من تمثال له تقيم لو تود ولكنها ذلك، أعجزها ما شخصيا صداما على تقضي أن
تقتل هي بال.والن على لها يخطر ل ما الخدمات من لها قدما (!) لنه ذهب

على صداما ينعم بينما ، جريرةا بل العراق وأطفال العراق شعب بالمقاطعة
أحدا أن أتظن بسوء، مخصاصاته تمس أن دون قبل من به ينعم كان بما كرسيه

وتبريرها؟! ذلك تسويغ على يقدر الرض في



الدمار أسلحة من العراق يملكه ما عن يتحدثون البلد هذها في الساسة كان وإذا
الوليات ومباركة وبصر سمع تحت ذلك، أضعاف تملك إسرائيل فإن الشامل،
أن المعايير؟! إما في والزدواجية التطفيف فلماذا ، منها كامل ودعم المتحدةا

يخلى أن أو ، الجميع من الشامل الدمار أسلحة وإزالة تدمير على العالم يتفق
تقاما ول دنيا، بها تصلح ل الذي الصارخ والظلم التناقض أو ، الجميع وبين بينها
! حضارات أو ممالك مثله على

مسلمين؟ أما أول أمريكان أنافسهم المسلمون يعتبر  -   هل40

باعتبار الدول من دولة إلى ينتسب فالرجل الجهة، لنفكاك التعارض عدما الصل
لعتقادها الديان من دين إلى وينتسب أرضها، على إقامته أو لجنسيتها، حمله

مسلم، بأنه أجاب دينه عن مسلم سئل فإن وبرسوله، بكتابه وإيمانه بصحته،
أو فرنسي أو بريطاني أو أمريكي بأنه أجاب إقامته بلد أو جنسيته عن سئل وإذا

بوراثتها الناس وأولى للناما، الله وضعها قد والرض ، ..... الخ شامي أو مصري
الله. عباد من الصالحون هم

على السلما حرما فإذا أول، مسلمون فهم  التعارض افتراض إل أبيت إذا أما 
عز الله منهج مع فهو البشرية الشرائع له وأحلته العمال من عمل المسلم

الدستور كان وإذا قاطبة، الرض أهل له أحله وإن تحريمه يعتقد يزال ول وجل،
فإن والمساواةا، والعدالة التدين حرية الساسية مبادئه من يجعل المريكي

يعتقد، ما خآلف على أحد يحمل أن ول أحد، عندها يظلم أن ينبغي ل أنه هذا معنى
المرين.  بين تعارض ينشأ أن ينبغي ول

أمريكا؟     أعإداء     يقاتلوا     بأن     مستعدون     أمريكا     في     المسلمون     - هل   41

للمستضعفين، ونصرةا الحق، عن دفاعا الله، سبيل في يقاتلون المسلمون
في للمشاركة استعاد على فهم ولذلك ، والمضطهدين للمظلومين وانتصارا

الرغبة أو بالقوةا، الغترار إليه يدفع ل مشروعا، القتال هذا يكون عندما القتال
الخآرين! إذلل في الثمة

إسإرائيل؟ في المدنايين تقتل السإلمية الجماعإاتا عإن – ماذا   42

بأن عليه وتقضي بأكمله؟ شعبا وتشرد فلسطين؟ أرض إسرائيل تحتل لماذا
والشتات؟! المنفى في يعيش



حقا، ينشئ ل والعدوان العدوان، بشرعية تقرون أنكم في تكمن المشكلة إن
مدان والغصب الفلسطينية، الراضي اغتصاب في إسرائيل بحق وتعترفون

من وتعتبرون السنين، مئات غصبه على الغاصب بقي وإن الشرائع، جميع في
الحق لهم أبرياء الفلسطينية الراضي فوق الغاصبين الصهاينة من يقيمون

ومحتلون طرق وقطاع لصوص الفلسطينيين نظر في وهم ، المن في
في المنة القامة في حق ول وجود، شرعية منهم لحد وليس وغاصبون،
الخآرين. ممتلكات

الناتحارية؟ بعملياتهم الجنة يفوزون سإوف أناهم المسلمون يعتقد . لماذا43

لها عدوها في النكاية أجل من بنفسه المقاتل فيها يضحي التي العمليات
:صورتان

والعرض النفس عن مشروعا دفاعا أو لصائل، دفعا تكون : أن الولى    -
وهي استشهادية، عمليات حينئذ فهي غاصب، أو محتل ضد والرض

تتقصد ل أن على تعالى، الله سبيل في المشروع الجهاد جنس من
القتال، يطيقون ل من وسائر الشيوخ، أو الطفال أو النساء ابتداء
 الله.  على فحسابهم قتالية لضرورات أو عرضا، أصيبوا فإن

مال أخآذ قصد من أن على : ( الدليل باب النووي بشرحا مسلم صحيح وفي 
من وأن النار، في كان قتل وإن حقه، في الدما مهدر القاصد كان حق بغير غيرها
شهيد) فهو ماله دون ُقتل

َعْن ِبي ف أ
َةا َ ْيَر َء ُهَر َلى َرُجٌل َقاَل: َجا ِه َرُسوِل ِإ ّل َيا عليه الله صلى ال َقاَل:  َف وسلم. 
ْيَت َرُسوَل َأ َأَر ِه!  ّل َء ِإْن ال ُد َرُجٌل َجا ِري َذ ُي ِلي؟ َأخْآ َ َما َفل ِه َقاَل: " ِط ْع َقاَل: ُت َلَك"  َما
ْيَت َأ ِني؟ ِإْن َأَر َل َت ْيَت َقا َأ َأَر َقاَل:  ْلُه"  ِت َقا ِني؟ ِإْن َقاَل: " َل َت ْنَت َق َأ َف َقاَل: َقاَل: " ٌد"  ِهي َش
ْيَت َأ ُتُه؟ ِإْن َأَر ْل َت َو َق ُه ِر ِفي َقاَل: " ّنا ".ال

َقال ِه َرُسوَل و ّل ِتَل َ: "َمْن وسلم عليه الله صلى ال ِه ُدوَن ُق ِل َو َما ُه ٌد َف ِهي َش

على سخطة أو باطل، عن ودفاعا وعدوانا بغيا تكون : أن الثانية    -
يوجب انتحار حينئذ فهي  البلء، من إنسانا أصاب لما وجزعا القدر،

َتَل وسلم: "َمْن عليه الله صلى قال النار، في الخلود لصاحبه ْفَسُه َق َن
ٍةا َد ِدي ُتُه ِبَح َد ِدي ِها ِفي َفَح ِد ُأ َي َوّج َت َها َي ِه ِفي ِب ِن ْط ِر ِفي َب ّنَم َنا َه ِلدا َج خَآا
َها مخلدا َوَمْن ِفي َبدا.  ِرَب َأ َتَل َسّما َش َق ْفَسُه َف َو َن ُه ُها َف َتَحّسا ِر ِفي َي َنا



ّنَم َه ِلدا َج ّلدا خَآا َها ُمَخ َوَمْن ِفي َبدا.  ّدى َأ َبٍل ِمْن َتَر َتَل َج َق ْفَسُه َف َو َن ُه َف
ّدى َتَر ِر ِفي َي ّنَم َنا َه ِلدا َج ّلدا خَآا َها ُمَخ َبدا ِفي ) عليه ( متفق َأ

كححثير بححه صححرحا بل السلمية، القيادات به تتفرد ولم السلما به ينفرد لم الموقف هذا فإن أخآرى ناحية ومن
 المصرية الكنيسة أساقفة من

الرثوذكسية الكنيسة بابا أقامه الذي الفلسطينية القضية نصرةا مؤتمر ففي
الوطن جريدةا في الخبر هذا نشر الثالث شنودةا المصرية

تأكيد علي حرصوا حين المؤتمر في جليا مصر قساوسة كبار رأي ظهر (( لقد
باعتبارها السرائيليين " ضد الفلسطينية الستشهادية " للعمليات تأييدهم
العمليات هذها شهداء مقارنة إلى بالبعض المر ووصل ، وطنهم لتحرير وسيلة

( وطنهم) عن دافعوا الذين السلما عليه عيسى أتباع من الوائل بالشهداء
للعمليات مؤيدا القباط الدين رجال من العديد رأي كان . و بالشهادةا وعقيدتهم

" النهاية في لنهم مستوطنين أو عسكريين كانوا سواء السرائيليين ضد عموما
" ! )). ومغتصبون قتلة

في مصر، في الكاثوليك القباط بطريرك قلته- معاون يوحنا النبا  ويقول
: نفسه المؤتمر

الله" "مدينة كتاب في جاء ما تشبه الفلسطينية الستشهادية العمليات إن
كل فيه تستعمل جهاد، هي حرب أي اعتبر والذي أغطانيوس، للقديس
" . والعقيدةا الوطن عن دفاع هو طالما الوسائل

في الرثوذكسية، المعلقة الكنيسة عزيز- راعي - مرقص القمص انتقد  ولقد
الوزراء ورئيس بوش المريكي الرئيس من كل وصف المؤتمر ذات

: "هذا قائل إرهاب بأنها الفلسطينية الستشهادية للعمال  شارون السرائيلي
". أبطال الفدائيين لن تماما مرفوض كلما

" القاهرةا جنوب والمعصرةا حلوان مدينتي - أسقف بسنتي النبا  ويقول
الله".. في : "محبة الفلسطينيون بها يقوما التي الفدائية العمليات

يقتل أنه يعرف أنه خآصوصا شيء أسمي هو نفسه النسان تفجير أن واعتبر
الستشهادي وأضاف" إن وطنه، تحرير هو وهدفه الخآرين أجل من نفسه
"  مبدأ أجل من سيموت أنه يعلم وهو ، بجسدها يسمو

مدنيين ضد الفلسطينية الستشهادية - العمليات بسنتي - النبا يعتبر ولم
في نفسه يفجر الذي الفلسطيني لن انتحارا، أو جرما أو إرهابا إسرائيليين

المدججين العسكريين ضد بعملية يقوما أن يستطيع " ل السرائيليين المدنيين



أنه طالما مشروعا حربيا هدفا يعد إسرائيلي كل أن إلى بالضافة بالسلحا،
" فلسطين أرض يحتل

أنافسهم     يقدموا     أن     أبنائهما     في     الوالدان     يطلب     -  لماذا 44
الجنة؟     يدخلوا     إسإرائيل) لكي     (في     الناتحارية     للعملياتا

على القتيل الذابح! تلومون على تنقمون ول الضحية على تنقمون أنكم العجيب
إزعاجا هذا وترون الحلقوما، روحه بلغت إذا صدرها وحشرجة شرايينه، نزف

مشاعرهم! لصفو لنسهم! وتكديرا للقتلة! وتعكيرا

العتبا أسهل ما شريانه ونزف                دمه على مذبوحا يعاتب من يا

شربا كمن يشقى ل السم رآى ومن       مواجعه ينسى ل الكي جرب من

اضطربا إذا مشنوقا يعاتب ذا من            عنقي على ملفوف الفجيعة حبل

وأموالهم ديارهم من أخآرجوا الذين العزل تلومون عندما بالضبط مثلكم هو هذا 
العارية بصدورهم ووقفوا والمجنزرات، بالدبابات عظامهم وحطمت حق، بغير

والدمار الفتك من تحمله ما بكل الجبارةا الصهيونية الحرب آلة يواجهون
إلى الجميع يدفع الذي هو الغاشم والعدوان الفادحا بالظلم الشعور الشامل! إنه
من تزيين أو إغراء ما ودون ذاتي، بدافع والرجال، النساء والصغار، ذلك: الكبار

الظالم، يد على والضرب أسبابه، بإيقاف إل المسلسل هذها يتوقف ولن أحد،
بطشه. في السترسال من ومنعه

علححى المسححلمين رب ولكححن خآطايححاها، ويكفححر العححالم ليخلص ابنه يقدما رحيم رب المسيحيين رب  -  إن45
؟!!!! أجله من ليموتوا وغيرها فلسطين في دهم أول يقدموا أن منهم يطلب ذلك من النقيض

على يؤكدان وهما الخآرى، عن شناعة إحداهما تقل ل فريتان القول هذا في
البلد! هذها في معا والمسيحية السلما من بكل الجهل شيوع

فإن وزور، القول من منكر وهذا أجلهم، من ولدها قدما النصارى رب إن قولك فهي الولى الفرية أما          -
وأمه الرسل، قبله من خآلت قد رسول إل مريم بن المسيح وما إله، من معه كان وما ولدا، يتخذ لم الله

غيرهم ول أتباعه من لحد قال وما لله، عبدا يكون أن المسيح يستنكف ولن الطعاما، يأكلن كانا صديقة
الله : اعبدوا قبله من والمرسلين النبياء جميع قاله ما إل لهم قال ما الله، دون من إلهين وأمي اتخذوني

. وربكم ربي



معا: والنقل العقل يردها المزعومة والخلص الصلب فرية فإن أخآرى ناحية ومن

أن أو إله، ابن أو إله أنه فيه زعم المسيح عن صحيح نقل يوجد ل فلنه النقل جهة من مردودةا كونها أما         -
من النقيض على بل يقولون، كما القتاد خآرط ذلك ودون  كبيرا، علوا ذلك عن الله تعالى ، ولدا اتخذ الله
لله. ولدا أو الله، مع إلها يكون أن فيه ونفى لله، عبوديته فيه قرر المسيح عن نقله صح ما كل ذلك

التية: - فللدلة المقاما هذا في الهم هو هذا أن - ويبدو العقل جهة من مردودةا كونها وأما         -

يريد، لما فعال وعل جل فالله والرادةا، المشيئة ونفاذ القدرةا، طلقة اللوهية خآصائص أخآص من أن         -
قدرةا شيء بكل أحاط قد إلها تدعونه الذي هذا كان فإذا لقضائه، راد فل ويقضي لحكمه، معقب فل يحكم
اقترفها؟! وما خآطيئة ول أذنبه ذنب بل ولدها ذبح على يحمله الذي فما ، وعلما رحمة شيء كل ووسع وعزا،
للظالم إغراء هذا سواها! أليس فيصلب فلن غيرها! ويجرما فيقتل فلن الفداء؟! يذنب هذا في العدالة وجه

بغير العالم يخلص أن مقدورها في يكن مبرر؟!  ألم بل عليه وعدوانا البريء على وجناية الظلم، من بالمزيد
القانون أماما أوقف أمريكيا أن لو أرأيت ؟ الخآرين لولد وقتلك لولدك قتلك بين الفرق وما العدوان؟ هذا

ولدها قتل أنه أو يفعل؟ عما فيه يسأل فل ولدها هذا بأن يدفع أن له كان هل ولدها بقتل متهما المريكي
على الظلمة فيه تطاول بلد كل من غيرها في أو العراق في أو فلسطين في الطفال قتل مع تضامنا
بها يقلد التي والفضائل المناقب قبيل من هذا فعله يعد ؟!! وهل حق بغير دمائهم في وولغوا أطفاله

؟!  عليها ويحاكم بها يدان التي الجريمة قبيل من (!)  أما أجلها من بالنياشين صدرها ويزين الوسمة

فلنفسه صالحا عمل { من المعاصي، تضرها ول الطاعات، تنفعه ل الله فإن بالسلما جهل كونه أما         -
فينفعه، الله نفع يبلغ لن الناس من أحدا وإن  ) ،46} ( فصلت:   للعبيد بظلما ربك وما فعليها أساء ومن
الله ملك في ذلك زاد ما واحد رجل قلب أتقى على الناس كل الناس اجتمع ولو فيضرها، الله ضر يبلغ ولن

جهاد هذا : إن يقال وعندما ، شيئا الله ملك من ذلك نقص ما واحد رجل قلب أفجر على اجتمعوا ولو شيئا،
أو بالسلما كفر ذلك واعتقاد وعل، جل الرب إلى تعود الجهاد مصلحة أن هذا معنى ليس الله سبيل في

أن حق، بغير ديارها من وأخآرج عليه، اعتدي لمن أذن قد وعل جل الله يقال: إن ما غاية وإنما به، جهل
للذين  : { أذن تعالى قال شهيد، فهو ذلك على قتل إن أنه ووعد العدوان، هذا يرد وأن لنفسه ينتصر

الله ربنا يقولوا أن إل حق بغير ديارهم من أخآرجوا الذين لقدير نصرهم على الله وإن ظلموا بأنهم يقاتلون
كثيرا الله اسم فيها يذكر ومساجد وصلوات وبيع صوامع لهدمت ببعض بعضهم الناس الله دفع ولول

ظلمه بعد انتصر { ولمن تعالى  ) وقال40 - 39} ( الحج:  عزيز لقوي الله إن ينصرها من الله ولينصرن
} الحق بغير الرض في ويبغون الناس يظلمون الذين على السبيل إنما سبيل من عليهم ما فأولئك

عرضه دون قتل ومن شهيد، فهو ماله دون قتل : ( من وسلم عليه الله صلى وقال ) ،42 - 41( الشورى: 
وأن العدوان، رفض في النسان حق على وتأكيد الطغيان، مقاومة في البشر لحق تقرير ) إنه شهيد فهو
السبيل، سواء على وهم مأجورون الله شاء إن عليه هم بل سبيل، من عليهم ما فأولئك ذلك يفعلون من
وإن وغضبه، الله لعنة فإلى المعتدي قتل : إن العفو محل في فهو دماء إراقة من ذلك عن ينجم قد ما وأن
حقوق بشأن الصادرةا والمواثيق الدساتير جميع تقررها أمر وهو ورحمته، الله جنة فإلى المظلوما قتل

وأرضه عرضه عن الدفاع سبيل في بروحه يغرر من فإن هذا وعلى ذلك، الناس عرف أن منذ النسان
من شيء وليس الخآرةا، في المجاهدين بثواب وللفوز الدنيا، في أحواله لستصلحا ذلك يفعل فهو وماله
الله سوى من وكل إليه، الفقراء أفقر وعبادها عبادها، عن الغنياء أغنى فهو وعل، جل الرب إلى يعود ذلك
إليه!    وفقرا تعالى الله إلى حاجة يكونون ما أشد فهو

البشرية؟!      مستوى     دون     غريبا: عإدوا     عإدوا     تحارب     - أمريكا46

الحتلل، على الشرعية وإسباغا العدوان، وتبرير الظلم، تسويغ هو حقا الغريب
به ويشيع والنسل، الحرث به يهلك بما وإمدادها ظلمه، على الظالم ومؤازرةا



والنتصاف حقه عن الدفاع في استبسل أو اشتكى أو تألم فإن والدمار، الخراب
حول ضجيجا الدنيا وملتم المور، وعظائم والثبور، بالويل دعوتم لكرامته

 الخآر قال كما إل أنتم فهل البشرية، مستوى عن والتدني الهمجية،

تغتفر ل جريمة                    واحد فرد فقتل

نظر فيها مسألة                   كامل شعب وقتل

الجهاد؟     هو      -   ما47

المستضعفين، عن والدفاع الحق، ونصرةا الله، كلمة لعلء الجهد بذل هو الجهاد
وإليه الجهاد، صور من صورةا فالقتال المال، أو اللسان أو باليد يكون وقد

الدعوي، منها: الجهاد أخآرى صور وللجهاد الطلق، عند الكلمة هذها تنصرف
الجهاد بين تتراوحا التي الجهاد أنواع من ذلك وغير الغاثية، والعمال والسياسي،

بالمال. أو باللسان أو باليد

الجهاد؟ يعلن أن له يجوز  -  من48

هو المسلم المر وولي السيادةا، أعمال ) من القتال بمعنى ( أي باليد الجهاد
جماعة إلى ذلك في المر انتقل تقاعس فإن إعلنه، في الحق صاحب

عنها، مسؤول وهو المسلم، إلى موكولة فهي النواع بقية أما المسلمين،
بها. ومجزي

والخصوماتا؟ ، الحرب و ، مسائل: السلم في السإلما رأي  -   ما49

أهل وتحية السلما، هي السلما أهل وتحية الشريعة، في الصل هو السلم    -
دعوةا أمة الصل في السلما. فالمسلمون هي ربهم يلقون يوما الجنة

السلم إليكم وألقوا يقاتلوكم فلم اعتزلوكم { فإن تعالى قال وقد وهداية،
تعالى{ وإن  ) وقال90:  سبيل} ( النساء عليهم لكم الله جعل فما

 )61} ( النفال:  الله على وتوكل لها فاجنح للسلم جنحوا

عندما المظالم إليها وتلجئ الضرورات، إليها تدفع استثناء والحرب    -
أو حق، عن دفاعا تتعين عندما وهي شررها، ويتطاير خآطرها، يستفحل

تكون فإنها لصائل، ودفعا لعدوان، ردا أو لمظلوما، نصرةا أو لفتنة، دفعا



أرقى في معشارها إلى البشرية تصل لم الداب من جملة ولها مشروعة،
المعاصرةا. الدولية مواثيقها

{ وما تعالى قال ورسوله، الله إلى ترد أن الخصومات في  والصل    -
يحكم وأن  )،10} ( الشورى:  الله إلى فحكمه شيء من فيه اخآتلفتم

وإذا أهلها إلى المانات تؤدوا أن يأمركم الله { إن تعالى قال بالعدل، فيها
تحمل أن يجوز  ) ول58} ( النساء:  بالعدل تحكموا أن الناس بين حكمتم
يجرمنكم تعالى{ ول قال عليه، الستطالة أو أحد ظلم على العداوةا
 ) ،8للتقوى} ( المائدةا:  أقرب هو اعدلوا تعدلوا ل أن على قوما شنئان
ولو لله شهداء بالقسط قوامين كونوا آمنوا الذين أيها { يا تعالى وقال
آيات تنزلت وقد  ) ،135:  والقربين} ( النساء الوالدين أو أنفسكم على
إليك أنزلنا : { إنا تعالى قال ظلما، اتهم يهودي عن دفاعا القرآن من

} ( خآصيما للخائنين تكن ول الله أراك بما الناس بين لتحكم بالحق الكتاب
قبطيا عمر قبل من مصر والي العاص بن عمرو مكن  ) وقد105:  النساء
عندما أبيه بسلطان عليه استطال لنه بالدرةا ولدها يضرب أن من مصريا

يعلو أن عمر أمرها بل الكرمين؟ ابن له: أتسبق وقال سباق، في غلبه
استطال فما عمرو، صلعة له: اضرب عمرو! وقال أبيه صلعة بالدرةا
بسلطانه!  إل ابنه عليك

كثيرون؟ إرهابيون المسلمين بين يوجد فلماذا ، سإلما دين السإلما كان  -  إذا50

الرهاب إن بالرهاب، المقصود وبيان المصطلحات، تحرير على المر يتوقف
الذي المحض، العتداء هو السماوية الشرائع جميع وتجرمه السلما يجرمه الذي

الطريق، وقطع السابلة، وإخآافة الدماء، إراقة في الثمة الرغبة إل إليه يدفع ل
والدفاع الصائل، دفع أما والسماء، الرض تدينه الذي فهذا الموال، واستلب
الشريعة في المشروع الجهاد من فهذا والرض والعرض النفس عن المشروع
الخلط أدى لقد البشرية، والعراف المواثيق في المشروع والكفاحا السلمية،

إنك المعاصرةا، الفكرية المعتركات تشهدها التي الجدل دوامة إلى وذاك هذا بين
في يعيشون أهلها من مليين بضعة وإخآراج لفلسطين الصهاينة احتلل في ترى

تولى لمن وتعطي المشروعية، عليه تسبغ مشروعا، عمل والشتات المنفى
التي الفلسطينية المقاومة أعمال في ترى ول والسلما، المن في الحق كبرها

الرهابية، العمال من منظومة إل المظالم ودفع الحقوق استرجاع به تحاول
هذا إلى المغالطة تبلغ عندما بأكمله، الدولي المجتمع وإدانة شجب تستحق التي

القتضاء؟! عند إليه يرجعوا وأن العقلء، إليه يحتكم أن يمكن ما بقي فهل الحد،



السإلما؟     دين     في     الناتحار     يجوز      -   هل51

لنه النار، في مخلد وصاحبه الذنوب، كبائر من وهو محرما، الشريعة في النتحار
كثيرةا ذلك في والحاديث حكمه، على متمرد قدرها، على ناقم ربه، على ساخآط

صحيح ففي السنة، كتب في كاملة أبوابا المحدثون لها عقد وقد ومستفيضة،
ِلنسان قتل تحريم غلظ { باب قال النووي بشرحا مسلم ِإن نفسه ا قتل من و
ّذب بشيء نفسه َأنه النار، في به ُع فيه مسلمة} وساق نفس ِإل الجنة يدخآل ل و
منها: الحاديث من جملة

َتَل وسلم: "َمْن عليه الله صلى قوله ْفَسُه َق ٍةا َن َد ِدي ُتُه ِبَح َد ِدي ِها ِفي َفَح ِد ُأ َي َوّج َت َها َي ِب
ِه ِفي ِن ْط ِر ِفي َب ّنَم َنا َه ِلدا َج ّلدا خَآا َها ُمَخ َوَمْن ِفي َبدا.  ِرَب َأ َتَل َسّما َش َق ْفَسُه َف َو َن ُه َف

ُها َتَحّسا ِر ِفي َي ّنَم َنا َه ِلدا َج ّلدا خَآا َها ُمَخ َوَمْن ِفي َبدا.  ّدى َأ َبٍل ِمْن َتَر َتَل َج َق ْفَسُه َف َو َن ُه َف
ّدى َتَر ِر ِفي َي ّنَم َنا َه ِلدا َج ّلدا خَآا َها ُمَخ َبدا ِفي ".َأ

َعْن ِبي و أ
َةا َ ْيَر َنا ُهَر ْد ِه َع َقاَل: َش ِه َرُسوِل َم ّل َقاَل وسلم عليه الله صلى ال َف ْينا.  َن ُح
َعى ِمّمْن ِلَرُجٍل ْد ِما ُي َ ِلْسل َذا ِبا َه ْهِل ِمْن " َلّما َأ َف ِر"  ّنا َنا ال َتاَل َحَضْر ِق ْل َتَل ا الّرُجُل َقا
ً َتال ِديدا ِق ْتُه َش َب َأَصا َيا َف ِقيَل:  َف ِه! الّرُجُل َرُسوَل ِجَراَحٌة.  ّل ِذي ال ّل ْلَت ا ِنفا: َلُه ُق آ
ّنُه ِإ ْهِل ِمْن " ّنُه َأ ِإ َف ِر"  ّنا َتَل ال ْومَا َقا َي ْل ً ا َتال ْد ِق َق َو ِديدا.  َقاَل َش َف ِبّي َماَت.  ّن صلى ال
َلى عليه الله ِإ َد وسلم: " َكا َف ِر"  ّنا ْعُض ال ِلِميَن َب ْلُمْس َنَما َأْن ا ْي َب َف َتاَب.  َلى ُهْم َيْر َع
ِلَك ْذ َذ ّنُه ِإ ِإ ِكّن َلْم ِقيَل:  َل َو ِه َيُمْت.  ِديدا، ِجَراحا ِب َلّما َش ْيِل ِمَن َكاَن َف ّل ِبْر َلْم ال َيْص
َلى ْلِجَراحِا َع َتَل ا َق ِبَر َف ُأخْآ َف ْفَسُه.  ِبّي َن ّن ِلَك وسلم عليه الله صلى ال َذ َقاَل: "الله ِب َف
َبُر ْك ُد َأ َه ّني َأْش ُد َأ ْب ِه َع ّل ُثّم ال ُلُه"  ً َأَمَر َوَرُسو َدى ِبلَل َنا ّناِس ِفي َف ّنُه ال ِإ " َ ْدخُآُل ل َي

ّنَة ْلَج ّ ا ْفٌس ِإل ِإّن َن َو ِلَمٌة.  ُد الله ُمْس ّي َؤ َذا ُي ّديَن َه ِر ِبالّرُجِل ال َفاِج ْل ".ا

َعْن ْهِل و ٍد ْبِن َس ْع ّي َس ِد ِه َرُسوَل َأّن الّساِع ّل َقَى وسلم عليه الله صلى ال َت ْل َو ا ُه
ُكوَن ِر ْلُمْش َلّما َوا َف ُلوا.  َت َت ْق ِه َرُسوُل َماَل َفا ّل َلى وسلم عليه الله صلى ال ِها، ِإ ِر َك َعْس

َلى الخََآُروَن َوَماَل ِهْم، ِإ ِر َك ِفي َعْس ِه َرُسوِل َأْصَحاِب َو ّل وسلم عليه الله صلى ال
َ َرُجٌل ُع ل َد ُهْم َي ًةا َل ّذ ّ َشا َها ِإل َع َب ّت َها ا ُب ِر ُلوا: َما َيْض َقا َف ِه.  ِف ْي َأ ِبَس ّنا َأْجَز ْومَا ِم َي ْل ٌد ا َأَح

َأ َكَما َقاَل َأْجَز َف ِه َرُسوُل ُفلٌَن.  ّل َأَما عليه الله صلى ال ّنُه وسلم: " ْهِل ِمْن ِإ ِر" َأ ّنا ال
َقاَل َنا ِمَن َرُجٌل َف َأ ِما:  ْو َق ْل ُبُه ا َقاَل َصاِح َبدا.  ّلَما َفَخَرَج َأ ُك َعُه.  َقَف َم َقَف َو َعُه. َو َم
َذا ِإ َع َو َع َأْسَر َقاَل َأْسَر َعُه.  ِرحَا َم ْعَجَل ُجْرحا الّرُجُل َفُج َت َفاْس ِديدا.  ْوَت َش ْلَم َع ا َوَض َف

ِه َنْصَل ِف ْي َلْرِض، َس َبُه ِبا َبا ُذ ْيَن َو ُثّم َب ِه.  ْي َي ْد َلى َتَحاَمَل َث ِه َع ِف ْي َتَل َس َق َفَخَرَج َف ْفَسُه.  َن
َلى الّرُجُل ِه َرُسوِل ِإ ّل ُد وسلم عليه الله صلى ال َه َأْش َقاَل:  ّنَك َف َقاَل: َرُسوُل َأ ِه.  ّل ال

َوَما َقاَل: الّرُجُل " ِذي َذاَك؟"  ّل َكْرَت ا ِنفا َذ ّنُه آ ْهِل ِمْن َأ َظَم َأ ْع َأ َف ِر.  ّنا ّناُس ال ِلَك. ال َذ
َنا َأ ْلُت:  ُق ُكْم َف َفَخَرْجُت َل ِه.  ِه ِفي ِب ِب َل ّتى َط ِرحَا َح ْعَجَل ُجْرحا ُج َت َفاْس ِديدا.  ْوَت. َش ْلَم ا

َع َوَض ِه َنْصَل َف ِف ْي َلْرِض َس َبُه ِبا َبا ُذ ْيَن َو ُثّم َب ِه.  ْي َي ْد ِه َتَحاَمَل َث ْي َل َتَل َع َق َقاَل َف َف ْفَسُه.  َن



ِه َرُسوُل ّل َد وسلم، عليه الله صلى ال ْن ِلَك ِع ِإّن َذ ْعَمُل الّرُجَل " َي ْهِل عَمَل َل ِة َأ ّن ْلَج ا
ُدو ِفيَما ْب ّناِس، َي َو ِلل ُه ْهِل ِمْن َو ِإّن َأ َو ِر.  ّنا ْعَمُل الّرُجَل ال َي ْهِل َعَمَل َل ِر َأ ّنا ُدو ِفيَما ال ْب َي

ّناِس َو ِلل ُه ْهِل ِمْن َو ّنة َأ ْلَج ا

ِه َرُسوِل عن جندب حدث وقد ّل ِإّن أنه وسلم، عليه الله صلى ال َكاَن الّرُجَل قال:"
ْيَمْن ُكْم َكاَن ِف َل ْب ِه خَآَرَجْت َق َلّما ِب َف ْتُه َقْرَحٌة.  َذ َع آ َتَز ْن ْهَما ا َها ِمْن َس َأ َك َن َف ِه.  ِت َن َنا َلْم ِك َف
ِإ َق ّدمُا َيْر ّتى ال َقاَل َح ْد َماَت.  َق ُكْم:  ّب ِه َحّرْمُت َر ْي َل َِة َع ّن ْلَج .ا

دفع سإبيل في بالنفس التضحية الرهاب قبيل من يعد ل ولكن
عإليه الله صلى قال فقد المغتصبة الحقوق واسإتعادة الصائل،

فهو ماله دون قتل ومن شهيد، فهو عإرضه دون قتل { من وسإلم
} شهيد

وا أن إلى المسلمين يرشد السإلما  -  لماذا52 ركين يقتللوا و يبغض يعيشلون اللذين المش
بينهم؟

غير مع التعامل في والبر القسط إلى يدعو الكريم فالقرآن مغلوط، فهم هذا
ديارنا من إخآراجنا على يظاهروا ولم الدين، في يقاتلونا لم داموا ما المسلمين،

قال الساعة، قياما إلى يتلى قرآنا ذلك الله جعل وقد ، عدوا علينا ينصروا ولم ،
من يخرجوكم ولم الدين في يقاتلوكم لم الذين عن الله ينهاكم { ل تعالى

 )8:  المقسطين} ( الممتحنة يحب الله إن إليهم وتقسطوا تبروهم أن دياركم
منه، مدى وأبعد العدل من أبلغ أمر وهو الحسان، هو والبر العدل، هو والقسط

سبق ! وقد متجاهل أو جاهل يكون أن من يخلوا فل هذا سوى لك قال من وكل
لكم الله جعل فما السلم إليكم وألقوا يقاتلوكم فلم اعتزلوكم تعالى{ فإن قوله

 )90سبيل} (  النساء:  عليهم

مصونة حرمات لهم المسلمين أظهر بين يعيشون الذين المسلمين وغير
الله صلى والنبي ورسوله، الله ذمة الحقوق هذها على ولهم مكفولة، وحقوق

حجيجه فأنا طاقته فوق كلفه أو انتقصه أو معاهدا ظلم يقول: (من وسلم عليه
القيامة)  يوما

الرهاب؟ المسلمين أمور ولة يستنكر لم -  لماذا53

في الحيان من كثير في تكمن المشكلة ولكن يفعلون، يزالون ول فعلوا لقد
أن يريد الناس بعض إن ، المعايير، وازدواجية الحقائق وقلب الوعي، تغييب



وعدل حقا والغتصاب الحتلل وتسمي ويدينه، عدوانا الصائل دفع يسمي
ما عينه، في الجذع يرى ول أخآيه، عين في القذى يرى الناس بعض ويحميه! وإن

الوليات داخآل أكثرها وما العالم، مستوى على والرهاب العنف حوادث أكثر
من ينسب ما إل يرى أن يستطيع ل البلد هذا في العلما لكن ، تحديدا المتحدةا

والمسلمين!   السلما إلى زورا ذلك

بسللبعين موعإللودون أناهم صح وهل ؟ الفضل في خصوصية لهم الشهداء - هل54
الجنة؟ ) في70( الحور من

من وبغيرها بذلك وعدوا وقد أحد، فيها يشاركهم ل الفضل في خآصوصية لهم نعم
ذلك لكن وسلم، عليه الله صلى نبيهم أحاديث من صح فيما النعيم أنواع

الشهيد نية تكون وبأن شرائطه، استوفى قد مشروعا الجهاد يكون بأن مشروط
يقاتل بل مكانه، ليرى ول للذكر، ول للمغنم، يقاتل ل الله، كلمة لعلء خآالصة
العليا. هي الله كلمة لتكون

وسلم عليه الله صلى النبي إلى رجل قال: جاء عنه الله رضي موسى أبي عن- 
مكانه، ليرى يقاتل والرجل للذكر، يقاتل والرجل للمغنم، يقاتل فقال: الرجل

سبيل في فهو العليا، هي الله كلمة لتكون قاتل قال: (من الله؟ سبيل في فمن
 البخاري الله)رواها

الصحيحة الحاديث من جملة والشهداء والشهادةا الجهاد فضل في ورد ولقد
: منها أذكر

سبيل في أحد يكلم ل بيدها، نفسي وسلم: (والذي عليه الله صلى قوله    -
لون واللون القيامة، يوما جاء إل سبيله، في يكلم بمن أعلم والله الله،
البخاري) المسك)  ( رواها ريح والريح الدما،

ّله وسلم: (تضمن عليه الله صلى قوله    - إل     يخرجه     ل سبيله في خآرج لمن ال
أدخآله أن علي ضامن فهو برسلي     وتصديق     بي     وإيمان     سبيلي     في     جهاد

عليه الجنة) متفق

بمن     أعلم     والله الله، سبيل في المجاهد وسلم: (مثل عليه الله صلى قوله    -
بأن سبيله في للمجاهد الله وتوكل القائم، الصائم كمثل   سبيله،     في     يجاهد

البخاري غنيمة) رواها أو أجر مع سالما يرجعه أو الجنة، يدخآله يتوفاها: أن



ّلى قوله    - ّلُه َص ِه ال َلي ّلم: (إن َع ّله أعدها درجة مائة الجنة في َوَس ال
ّله، سبيل في للمجاهدين والرض) السماء بين كما الدرجتين بين ما ال

ُها َوا ّي. َر ِر ُبَخا ال

من خآير غدوةا أو الله، سبيل في وسلم: (لروحة عليه الله صلى قوله         -
البخاري فيها)  رواها وما الدنيا

أن يسرها خآير، الله عند له يموت، عبد من وسلم: (ما عليه الله صلى قوله    -
فضل من يرى لما الشهيد، إل فيها، وما الدنيا له وأن الدنيا، إلى يرجع

البخاري أخآرى) رواها مرةا فيقتل الدنيا، إلى يرجع أن يسرها فإنه الشهادةا،

ما رواها أبو هريرةا رضي الله عنه قال:جاء رجل إلى رسول الله صلى    -
الله عليه وسلم فقال: دلني على عمل يعدل الجهاد، قال: (ل أجدها).

قال: (هل تستطيع إذا خآرج المجاهد أن تدخآل مسجدك، فتقوما ول تفتر،
وتصوما ول تفطر). قال: ومن يستطيع ذلك؟! أي أن المجاهد في عبادةا

ما داما في خآروجه، فل يقابله إل من استمر في العبادةا من صياما أو
قياما أو غير ذلك

 07/01الساعة  Raghib 14/6/2002 ذهبت سألت وأجبت وكأنك تقول اذهبوا حيث
وأجبت: ""  سإبتمبر؟11كيف كان رد فعل المسلمين في أمريكا و في أناحاء العالم حول أحداث  "سإألت

سإبتمبر منكر وعإدوان، ل يعتقد المسلمون أن ما وقع عإلى أرض الولياتا المتحدة في الحادي عإشر من
من قتل بغير حق، وناقض لعقود المان، يحل لمسلم أن يشترك في مثله ول أن يعين عإليه، لما يتضمنه

".التي تولت كبره أيا كانات هويتها أو دياناتها ولما تتضمنه مآلته من مفاسإد راجحة تنال الجهة
ولكنك مرة أخري تخوض في أمر اناقسم حوله الناس إلي قسمين بما وإن لم تكن الجابة مقابلة للسؤال

الشيخ أسإامة والرئيس جورج، وكان الحرى بك أن تدرك الواقع وتنزل النص فيهم المسلمين كما أكد
هو ما يجب أن نافهم ونافقه حيث أن النص محفوظ لنا ولمن بعدناا. فأفتنا في الدولة عإليه- والواقع

العالم أجمع حتى أناها المعتدي عإليها أمريكا؟ وهل ما لحق بها هو رد عإلي عإدواناها المتكرر والمتعاظم عإلي
النفيسي (التالي لمقالك) ناقل عإن أحد أصبحت الدولة الكثر كرها في العالم كما جاء في مقال الدكتور

.أهم أهل الحل والعقد في أمريكا
السيادة، يجوز له أن يعلن الجهاد؟" وأجبت: "الجهاد باليد ( أي بمعنى القتال) من أعإمال وسإألت "من

إلى جماعإة المسلمين، وولي المر المسلم هو صاحب الحق في إعإلناه، فإن تقاعإس اناتقل المر في ذلك
".ومجزي بها أما بقية الناواع فهي موكولة إلى المسلم، وهو مسؤول عإنها،

عإليه إذ أناه ل حاجة إلي إعإلن إن لم تفرق بين الجهاد لدرء العدوان الذي فرضه الله عإلي المعتدي,
وفي كشمير و في الشيشان وفي بلد الفغان فالمعتدي قد المعتدي عإليه (في فلسطين وفي احمد أباد

والمتقطعة الشتعال) مشقة العإلن، أما مبادءة (الذين يلوناكم وفي غيرها من الجبهاتا دائمة الشتعال
إن هم رفضوا الدخول في السإلما أو الحكم بالسإلما ودفع الجزية- ولعل هذا ما –من الكفار) بالقتال

قصدتا في مقالك فإناه كما أشرتا هو من أعإمال السيادة وهو منوط بإماما المسلمين ولعله هو من قصدتا
إلي أفراد المسلمين في قولك "ولي المر المسلم"، وشأن قتال المبادءة كشأن إقامة الحدود ل ينتقل

 .المؤمنين. هذا والله ورسإوله أعإلم ول إلي جماعإتهم إذ أناهم مكلفون بها من خلل بيعة أمير

)3(ج السإلما 'أمريكية' حول تساؤلتا
18/6/2002

الصاوي بقلم:د.صلحا
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الخرى الديان و السإلما

يدين     أن     شخص     لكل     يجوز     بحيث        الديان؟     لتعدد     مجال     السإلما     في     هل   -56
؟     يشاء     بما

{ ول تعللالى قال وقد البشري، الوجود طبيعة من والنحل الملل في الختلف
–ل 118خلقهلم} ( هللود:  ولللذلك ربللك رحللم ملن إل مختلفيللن يزاللون  119(

} الغللي مللن الرشللد تبين قد الدين في إكراه { ل المحكمة القرآناية والقاعإدة
مسللؤولية ويتحمل دينه، عإلى البقاء يختار أن المسلم  ) فلغير256:  ( البقرة

منللذ السإلمي المجتمع في المسلمين غير  وجد وقد الخرة، في الختيار هذا
سإللماحة بلغللت بللل مكفولة، وحرماتا مصوناة حقوق لهم وكانات السإلما، فجر

مللن - وهو القضاء باب في  ملته غير من مجتمعه في يعيشون من مع السإلما
مللا إلللى فيهللا يحتكمللون التي الملية محاكمهم لهم تركت - أن السيادة أعإمال

تشللبثا المعاصللرة الللدول أعإللرق تعرفلله ل أمر وهو دينهم، شرائع من يشاءون
في الملية ومحاكمهم المسلمين غير بقاء ولعل إليها، ودعإوة الناسان بحقوق

ذلك. عإلى دليل خير المسلمين بلد بقية من وغيرها مصر

اليهودية     سإوى     العالمية     الديان     في     يتكلمون     ل     المسلمين     ناجد     لماذا - 57
والنصراناية؟

هذا أن توافقني وأظنك عنهم، يكتب ما تقرأ وإنما المسلمين، كتب في تقرأ ل أنك يبدو
عن مستقلة أقساما بها المثال سبيل على الزهر جامعة إن شيء، في النصاف من ليس

مثل وقل السلمية، الجامعات آلف من جامعة إل هي وما فروعها، مختلف في الديان
وأحيلك الديان، عن بالحديث حافلة المسلمين وكتب الخآرى، الجامعات معظم في ذلك
من وهي الديان حول السلمي للشباب العالمية الندوةا أصدرتها التي الموسوعة إلى

المكتبة بها تعمر التي الكتب آلف من واحدةا إل هي وما المجال، هذا في كتب ما أحدث
المجال. هذا في السلمية

المسلمين؟     غير     يقاتلوا     أن     المسلمين     من     يتوقع      - لماذا58

من إل يقاتلون ل فالمسلمون المستشرقين، بعض أباطيل من الطلق بهذا القول هذا
في حقه النسان على يصادر أو حق، بغير ديارهم من يخرجهم من أو الدين، في يقاتلهم

دينه. في ويفتنه الخآتيار،



يعلنوا     المسلمين) حتى     (غير     الكفار     قتال     المسلمين     عإلى     وجب      -  لماذا59
إسإلمهم؟

 )256الغي} ( البقرةا:  من الرشد تبين قد الدين في إكراها { ل العاما السلمي المبدأ
في  ) والقتال99} ( يونس:  مؤمنين يكونوا حتى الناس تكرها { أفأنت تعالى وقال

في النسان حق على والمحافظة المستضعفين، ونصرةا الدين، في الفتنة لمنع السلما
السلما في القتال أن فزعم القول أطلق ومن فتنة، أو قهر  ما دون يشاء ما يختار أن

المسلمين! على وكذب الله على كذب فقد الدين، على الناس لكراها

ل     أناهم     درجة     إلى  )   السلما     عإليه     مريم     بن     عإيسى     المسلمون     يكره     لماذا      - 60
الخلئق؟     لذناوب     صلب     وأناه     ،     الله     ابن     بأناه     يعتقدون

بنححوةا اعتقحاد وبيحن والتقحدير، المحبحة بيحن تلزما يوجحد ل لنححه السؤال، هذا من أعجب أر لم
أولحي محن هحو بحل ، الله أنبياء من كريم نبي المسيح إن  ربوبيته، في العتقاد أو لله المسيح

وسحوف إليحه، اللحه ورفعحه قحومه، عنحت علحى وصبر ربه، رسالة بلغ وقد الرسل، من العزما
ارتكبححت أو إليححه نسححبت الححتي الغلط جميححع فيصحححح مقسححطا، حكمححا الزمان آخآر في ينزل

باسمه.

عنححه، والنحراف ذمه في غل : طرف طرفين بين وسطا المسيح قضية في السلما جاء لقد
والقبائححح، الشححنائع أمححه وإلححى إليححه ونسححبوا سفاحا، من ولد إنه قالوا الذين اليهود هم وهؤلء

ليصحححح الكريححم القححرآن فجححاء الله، دون من إلهين وأمه فاتخذها تقديرها في غل طرف وبين
وأمه: المسيح عن القرآن قال فماذا وهؤلء، هؤلء الحق وإلى بالحق وليرد الفريقين، أغلط

العحالمين}( لسحان على واصطفاك وطهرك اصطفاك الله إن مريم يا الملئكة قالت {وإذ
 )42عمران:  آل

مريححم بحن عيسحى المسحيح اسحمه منححه بكلمة يبشرك الله إن مريم يا الملئكة قالت { إذ
الصححالحين} ومححن وكهل المهححد فححي النححاس ويكلم المقربين ومن والخآرةا الدنيا في وجيها
 )46 – 45عمران:  (  آل

الذين وجاعل كفروا الذين من ومطهرك إلي ورافعك متوفيك إني عيسى يا الله قال {إذ
فيه كنتم فيما بينكم فأحكم مرجعكم إلى ثم القيامة يوما إلى كفروا الذين فوق اتبعوك

)55عمران:  } (  آل تختلفون

عليه التطاول أو سبه ويرون منزلته، وعلو وطهرها المسيح نبوةا في يعتقدون فالمسلمون
صلى محمد وبين بينه ذلك في يفرقون ول القتل، صاحبه على ويوجب الملة من يخرج

وملئكته بالله آمن كل والمؤمنون ربه من إليه أنزل بما الرسول ( آمن وسلم، عليه الله



المصير وإليك ربنا غفرانك وأطعنا سمعنا وقالوا رسله من أحد بين نفرق ل ورسله وكتبه
 )285: ) ( البقرةا

ن عإبد وأناه بشريته يعتقدون الوقت نافس وفي اد م ه عإب ه وأن ، الل الى الل تع
وإن قللاناتون، للله كللل والرض السللماواتا فللي ما له بل ولدا، يتخذ أن من أجل

هللي بللل ، وعإل جللل الللرب به يسب ما أعإظم من وعإل جل الله إلى الولد ناسبة
تنشللق أن الرض وتوشللك السللماواتا، منهللا تتفطللر أن تكاد التي الشنائع من

صللاحبة؟ للله تكللن ولللم ولللد له يكون أناي لبشاعإتها! ، تخر أن والجبال لهولها،
للله يكن ولم يولد ولم يلد لم الذي الصمد الفرد الحد الواحد هو وعإل جل فالله
أحد. كفوا

منحه يتفطححرن السحماوات تكححاد إدا شححيئا جئتححم لقححد ولدا الرحمن اتخذ : { وقالوا تعالى قال
إن ولححدا يتخححذ أن للرحمححن ينبغي وما ولدا للرحمن دعوا أن هدا الجبال وتخر الرض وتنشق

آتيححه وكلهححم عححدا وعححدهم أحصححاهم لقد عبدا الرحمن آتي إل والرض السماوات في من كل
95 -88} مريم: فردا القيامة يوما

المسيح إنما الحق إل الله على تقولوا ول دينكم في تغلوا ل الكتاب أهل {يا:  تعالى وقال
ول ورسله بالله فآمنوا منه وروحا مريم إلى ألقاها وكلمته الله رسول مريم بن عيسى
في ما له ولد له يكون أن سبحانه واحد إله الله إنما لكم خآيرا انتهوا ثلثة تقولوا

ول لله عبدا يكون أن المسيح يستنكف لن وكيل بالله وكفى الرض في وما السماوات
جميعا} ( النساء: إليه فسيحشرهم ويستكبر عبادته عن يستنكف ومن المقربون الملئكة

171 – 172( 

حيا؟     يزل     ل     أما     الصليب     عإلى     السلما     عإليه     عإيسى     ماتا      -  هل61

التي الموتة بعد يذق لم فهو حيا، إليه الله رفعه وإنما السلما، عليه المسيح يصلب لم
الصليب فيكسر مقسطا، حكما الزمان آخآر سينزل أنه كما ، آدما بني على الله كتبها

السلما: شريعة إلى الناس ويرد الخنزير، ويقتل

يلي: ما حيا إليه رفعه قد وعل جل الله وأن يصلب، لم أنه على الدلة ومن 

المسيح قتلنا إنا : { وقولهم المسيح صلب من زعموها فيما باليهود منددا تعالى قوله   -
الذين وإن لهم شبه ولكن صلبوها وما قتلوها وما الله رسول مريم بن عيسى
بل يقينا قتلوها وما الظن اتباع إل علم من به لهم ما منه شك لفي فيه اخآتلفوا

أنهم اليهود زعم لقد  ،158-157:  } النساء حكيما عزيزا الله وكان إليه الله رفعه
رفعه { بل بقوله عليهم وردها ذلك، عليهم الله فأنكر قتلوها، وأنهم المسيح صلبوا

ليتحقق وروحا بدنا رفع قد السلما عليه المسيح يكون أن ذلك إليه} ومقتضى الله
القتل دعوى ينافي ل فقط الروحا رفع لن وصلبه، قتله من زعموها فيما عليهم الرد



الصالحين جميع أرواحا فإن السلما، عليه لعيسى خآصوصية فيه وليست والصلب،
السماء. أبواب لها وتفتح وعل، جل الله إلى ترفع

يكون القيامة ويوما موته قبل به ليؤمنن إل الكتاب أهل من تعالى: { وإن قوله   -
موته) ( قبل تعالى قوله في هنا الضمير  ومرجع  ) 159( النساء:  } شهيدا عليهم

إلى داعيا مقسطا حكما الزمان آخآر في نزوله عند وذلك السلما، عليه المسيح إلى
وإنما آدما، بني على الله كتبها التي الموتة بعد يمت لم أنه ذلك ومقتضى السلما،

به. الكتاب أهل وإيمان نزوله بعد ذلك يكون

دلت وقد ، المسلمون به يدين ما جملة من فإنه مقسطا حكما الزمان آخآر نزوله أما
الصريحة الصحيحة النبوية الحاديث عليه دلت كما القرآنية، الشارات بعض ذلك على

يلي: ما القرآنية الشارات ومن ،

} مستقيم صراط هذا واتبعون بها تمترن فل للساعة لعلم تعالى: {وإنه قوله        -
61الزخآرف: 

بتفسير الناس علم أدري قوله: ما عباس ابن عن تفسيرها في الطبري جرير ابن ذكر وقد
روي وقد ، مريم ابن عيسى للساعة" قال: نزول لعلم "وإنه لها؟ يفطنوا لم أما الية، هذها
. السلف من وكثير زيد، وابن والسدي، والضحاك قتادةا، عن ذلك مثل

يكون القيامة ويوما موته قبل به ليؤمنن إل الكتاب أهل من تعالى: { وإن قوله        -
159شهيدا} النساء: عليهم

السلما، عليه المسيح } على موته { قبل تعالى قوله في الضمير مرجع أن سبق وقد
الن، إلى يتحقق لم الية في المذكور هذا لن الزمان، آخآر نزوله على دللة ذلك وفي
آخآر يعود عندما محالة ل كائن ذلك ولكن الن، به كافر هو من الكتاب أهل من فكم

الزمان.

وفيها التواتر، مبلغ بلغ ما النبوية الحاديث من ذلك في ورد فقد النبوية السنة من أما
: منها نذكر ، ... الخ ومكانه نزوله وصفة بنزوله التصريح

مريم ابن فيكم ينزل أن ليوشكن بيدها نفسي وسلم: ( والذي عليه الله صلى قوله   -
ل حتى المال ويفيض الجزية ويضع الخنزير ويقتل الصليب فيكسر مقسطا حكما
إل الكتاب أهل من { وإن تعالى قوله شئتم إن : اقرؤوا هريرةا أبو ) قال أحد يقبله

عليه ) متفق موته قبل به ليؤمنن

إلى ظاهرين الحق على يقاتلون أمتي من طائفة تزال وسلم: ( ل عليه الله صلى قوله   -
، فيقول: ل لنا، صل : تعال أميرهم فيقول مريم، بن عيسى فينزل القيامة) قال يوما
المة لهذها الله تكرمة أمراء، بعض على بعضكم إن



من الخوارق هذه تكن أفلم المسيح؟ ماتاابكر المسلمون يؤمن ل  - لماذا62
إلهيته؟ عإلى الواضحة الدلة

الله صلى محمد بمعجزات يؤمن كما السلما عليه المسيح بمعجزات المسلمون يؤمن
القرآن من جزء لنها بها، باليمان إل المسلمين من أحد إسلما يصح ل بل ، وسلم عليه

فيه، جاء بما المطلق والقرار به باليمان إل الناس من أحد إسلما يصح ل الذي الكريم
أني إسرائيل بنى إلى ورسول والنجيل والتوراةا والحكمة الكتاب : { ويعلمه تعالى قال
طيرا فيكون فيه فأنفخ الطير كهيئة الطين من لكم أخآلق أني ربكم من بآية جئتكم قد

تدخآرون ما تأكلون بما وأنبئكم الله بإذن الموتى وأحيي والبرص الكمه وأبرئ الله بإذن
49- 48ن عمرا }آل مؤمنين كنتم إن لكم لية ذلك في إن بيوتكم في

ذلك في شأنه نبوته، على تدل وإنما المسيح، إلهية على تدل ل المعجزات هذها ولكن
العصا وانقلبت السلما، عليه لموسى البحر شق لقد ، المرسلين من إخآوانه بقية شأن
سخرت ! لقد إلها بذلك يكن ولم السحرةا، سحر بها له الله وأبطل تسعى، حية يدها في

وتماثيل محاريب من يشاء ما له يعملون الجن له وسخرت بأمرها، تجري لسليمان الريح
من المسيح لتلميذ لتنسبون وإنكم إلها، بذلك يكن ولم راسيات، وقدور كالجواب وجفان

كذلك؟!  آلهة! أليس بذلك يكونوا ولم تنسبون، ما الكرامات

أناه أي ، مخلصهم السلما عإليه عإيسى بأن المسلمون يؤمن ل  - لماذا63 
أوزارهم؟ و معاصيهم و ذناوبهم يحمل

وأن ، أخآرى وزر وازرةا تزر ل أنه العقلء جميع وعند السماوية، الملل جميع في تقرر قد لنه
تعالى قال السلما، عليه المسيح إليه دعا ما يعارض هذا ولن سعى، ما إل للنسان ليس
قال الله دون من إلهين وأمي اتخذوني للناس قلت أأنت مريم بن عيسى يا الله قال { وإذ

نفسي في ما تعلم علمته فقد قلته كنت إن بحق لي ليس ما أقول أن لي يكون ما سبحانك
الله اعبدوا أن به أمرتني ما إل لهم قلت ما الغيوب علما أنت إنك نفسك في ما أعلم ول

وأنت عليهم الرقيب أنت كنت توفيتني فلما فيهم دمت ما شهيدا عليهم وكنت وربكم ربي
قال الحكيم العزيز أنت فإنك لهم تغفر وإن عبادك فإنهم تعذبهم إن شهيد شيء كل على
كفر : { لقد تعالى  ) وقال119 – 116:  صدقهم} ( المائدةا الصادقين ينفع يوما هذا الله

ربي الله اعبدوا إسرائيل بني يا المسيح وقال مريم بن المسيح هو الله إن قالوا الذين
أنصار}( من للظالمين وما النار ومأواها الجنة عليه الله حرما فقد بالله يشرك من إنه وربكم

 )  72:  المائدةا

الجنة؟     النصارى     يدخل     هل        السإلما     رأي      - عإلى64



، الله دون من إلها يتخذها ولم وسلم، عليه الله صلى محمد بعثة قبل بالمسيح آمن من   -
البروج سورةا هي كاملة سورةا القرآن وفي الخآرةا، في الناجين المؤمنين من فهو

الخآدود. أصحاب قصة في النصارى شهداء عن تتحدث

فإنه دعوته بلغته عندما وسلم عليه الله صلى بمحمد آمن ثم البعثة قبل به آمن  ومن   -
عليه الله صلى بمحمد ليمانه والخآرى بالمسيح، ليمانه مرتين: مرةا أجرها يؤتى

وسلم.

وسلم: عليه الله صلى محمد بعثة بعد نصرانيته على ظل أو الله، مع به أشرك  ومن   -
عاند ثم الحجة بمثله تقوما صحيحا بلغا وجهها على السلما دعوةا بلغته قد كان فإن

تقوما ل مشوها بلغا بلغته أو منهم، الدعوةا تبلغه لم ومن النار، أهل من كان وأبى
. الله إلى فأمرها حجة بمثله

يحيى     و     موسإى     و     إسإحاق     و     إبراهيم     بنبوة     تقرون     بأناكم     تقولون     - أناتم65
اليهود؟     من     كاناوا     النابياء     هؤلء     و     هذا     كيف     ولكن  -

السلما عقد يثبت ل ، السلما أهل عقيدةا في اليمان أركان من ركن جميعا بالرسل اليمان
تعالى: ( آمن قال ، جميعا بالنبياء كفر فقد الله أنبياء من واحد بنبي كفر فمن باستيفائه، إل

نفرق ل ورسله وكتبه وملئكته بالله آمن كل والمؤمنون ربه من إليه أنزل بما الرسول
 ) 285) ( البقرةا:  المصير وإليك ربنا غفرانك وأطعنا سمعنا وقالوا رسله من أحد بين

لححم اليهود كتاب وهي التوراةا فإن مغلوط، زعم فذلك اليهود من وإسحاق إبراهيم كون أما 
موسححى بعححث ومححا موسى إلى إبراهيم ينسب فكيف طويل، بزمان إبراهيم بعد من إل تتنزل

بعدها؟! من إل

من إل والنجيل التوراةا أنزلت وما إبراهيم في تحاجون لم الكتاب أهل : { يا تعالى قال
نصرانيا ول يهوديا إبراهيم كان : {ما تعالى  ) وقال65عمران:  تعقلون} ( آل أفل بعدها
 )67عمران:  }( آل المشركين من كان وما مسلما حنيفا كان ولكن

الله يعبد صحيحا دينا تنسخ أن وقبل السلما، عليه موسى زمان في اليهودية كانت وقد
:{ ومن تعالى الله قول القرآن في نقرأ ونحن ، وجنته، مرضاته إلى بهم ويصل به، تعالى
عليه بموسى آمن من  ) فكل159} (العراف:  يعدلون وبه بالحق يهدون أمة موسى قوما

تلحى . وقد الخآرةا في الناجين المؤمنين من فهو رسالته تنسخ أن قبل أو زمانه في السلما
عليه الله صلى ومحمد موسى بين المفاضلة حول النبوةا زمن في ويهودي مسلم رجلن
النبياء. بين المفاضلة عن وسلم عليه الله صلى النبي فنهى وسلم

 

بعض     فهل     السلما     عإليه     عإيسى     يعبدون     النصارى     بعض     كان     - إذا66
 &الله     صلى     محمدا     يعبدون     المسلمين



...الزوار مداخآلت

ًا في المشكلة ؟  11/54الساعة  19/6/2002 القلم صوتا ! ..دعاةا كانوا سبب
 ..صلحا الصلاوي ، سإلمه الله . د

 .السلما عإليكم ورحمة الله وبركاته

ّناه كما تعلم أن أرجو ًا ؛ ل ًا في الجابة ، خاصة إذا كان السؤال دقيق الفتوى الشرعإية ، وكذا أن تكون دقيق
لدى السامع من المعاناي ما صح وما الخطاب الفقهي ليس كالخطاب الفكري ! يساق بلغة واسإعة تحطب

فالسائل حين سإئل الفقيه كان مقصده من . لم يصح !! المر الذي يجعل السائل في حيرة من أمره
ًا في الجابة السؤال السإتيضاحا للمر ليعمل به أو يتركه ، وعإليه ، فيجب عإلى الفقيه أن يكون واضح

 .أو الضطراب الفكري بحيث ل يوقع السائل في الشتاتا

 .د. صلحا
 : ) ملا ناّصه35تقول في إجابة السؤال ( 

منكر وعإدوان، ل يعتقد المسلمون أن ما وقع عإلى أرض الولياتا المتحدة في الحادي عإشر من سإبتمبر
بغير حق، وناقض لعقود المان، يحل لمسلم أن يشترك في مثله ول أن يعين عإليه، لما يتضمنه من قتل

تولت كبره أيا كانات هويتها أو دياناتها. - كما ولما تتضمنه مآلته من مفاسإد راجحة تنال الجهة التي
المتحدة كرد فعل لهذا العدوان من هجوما عإلى أفغاناستان يعتقدون أن ما تقوما به حكومة الولياتا

أخرى في بلد السإلما منكر وعإدوان ، لما يتضمنه من تسويغ الناتقاما واسإتعداد للهجوما عإلى مناطق
الخطيئة بخطيئة أفدحا، وإشاعإة الخراب والدمار بمجرد شكوك وتخرصاتا، ول يحل بالظنة، ومقابلة

كان يشارك في هذا العدوان، ول أن يعين عإليه ، سإواء كان عإلى أرض الولياتا المتحدة أو لمسلم أن
من منطلقاتا نافعية أو خارجها . - وإن إداناة المسلم للعدوان أيا كانات الجهة التي تولت كبره ل ينطلق

يحمل المسلم دائما عإلى أن يكون من عإصبية لقوما أو جنس ، وإناما هو الموقف العقدي الثابت الذي
 أو القربين.أهل قائما لله بالقسط، ولو كان ذلك عإلى نافسه أو الوالدين

ٍءء من الجابة عإلى هذا السؤال ، مع غّض الطرف عإن الخرى في بقية وهنا أسإئلة ترد في مناقشة جز
 .السإئلة

الله به ل كفقيه يعرف الحكم الشرعإي في مسألة عإقد المان بين أولً : هل تعتقد ل وهو الذي تدين
العلقة بيننا وبين أمريكا في ظل الوضع الحالي ، هي عإلقة أمان عإلى الرغم المسلمين والكافرين أن

 .تمارسإه من أسإاليب الحرب الظاهرة والخفية !؟ مما
أن العهد قد رفع بيننا وبينهم ؟ . متى يرفع ذلك : إذا أهلكت الخضر ومتى ينبذ العهد إليهم وكيف ناعرف

وأزهقت جميع المسلمين حتى إذا ما بقي إل الدكتور صلحا الصاوي فحينها ينبذ هو العهد واليابس ،
 !! ..إليهم ويحاربهم لوحده

ٍءما خياناًة فانابذ إليهم عإلى سإواء إّن الله ليحب كيد الخائنين الله تبارك وتعالى يقول : ( وإّما تخافّن من قو
 }.58) { النافال : 

ًا فقط ( أي أحس من قرائن الحال ما يدل عإلى ًا ، فكيف هذا إذا خاف المسلم منهم خوف خياناتهم ) ، إذ
 ! .الحال بمن يقتلنا عإلناية ، ويحاصرناا بشتى الوسإائل

 :أخي الفاضل صلحا
لهل الثغور وليست لهل الدور ، ورحم الله عإليك بأمور الدعإوة ، ودعإك أمور القتال فمسائل القتال

الجهادية ، قال للسائل : إناما العلم عإند أهل الثغور ، وهي الماما أحمد حين سُإئل عإن بعض المسائل
 .عإالم ميداناه إشارة منه إلى أن لكل

 :أخي صلحا
ًا من أسإباب مشاكلنا المعاصرة ، لن أل تعلم أن سإعادتكم ، وأمثالكم من الدعإاة الفضلء كاناوا سإبب

كامل الحقيقة المر الذي يجعل الصورة ? حين تتحدثون في مثل الخيارتا التي لديكم ل تسمح لكم بقول
.المسلمين مشوشة ، خاصة في مثل هذه الوقاتا الحرجة التي تمر بها المة هذه المسائل ? لدى

ًا عإلى المة البهاما في الجاباتا المصيرية من قبل كثير من العلماء ، وعإدما الوضوحا فيها ل يقل إن خطر
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أناكم تنقذون المة ، والواقع أناكم عإن المهالك التي جاءتنا من السياسإيين ، فأناتم بفعلكم هذا تظنون
ًا أو تهلكوناها . ومن هنا ، أتمنى من سإعادتكم مع بالغ ًا وإل تسكت ، فقل خير الحتراما أن تكون واضح

 .اصمت

ًا لك والله  يحفظك ويرعإاك شكر

)4(ج السإلما 'أمريكية' حول تساؤلتا
19/6/2002

القرآن حول أسإئلة

القرآن؟     كتب     - من75   

المرسلين، سيد قلب على المين، الروحا به نزل وجل، عز الله كتاب الكريم القرآن
الله صلى النبي كان وقد ، النبوية البعثة عمر هي سنة، وعشرين ثلث مدى على منجما
من الوحي له يكتب من اتخذ قد ولكن يحسب، ول يكتب ول يقرأ ل أميا وسلم عليه

القرآن كتب ولقد عنهم، الله رضي كعب بن وأبي ثابت بن وزيد ومعاوية كعلي أصحابه،
فتواطأ الصحابة من فريق وحفظه وسلم، عليه الله صلى النبي حياةا في كله الكريم

بهذا الكريم للقرآن الله حفظ وتحقق ، السطور في المكتوب على الصدور في المجموع
الطريق.

ّلم     عإليه     الله     صلى     محمد     يتعلم      - ألم76 النصارى     و     اليهود     قبل     من     القرآن     وسإ
نابي؟     أناه     يزعإم     أن     قبل     يعرفهم     كان     الذين

زمن في المشركون بها تقاول التي القديمة الشبهة نفس بالبارحة! إنها الليلة أشبه ما
ولقد: {  تعالى قال وأوجزها، رد أبلغ أصحابها على ورد الكريم القرآن سجلها وقد النبوةا،

مبين عربي لسان وهذا أعجمي إليه يلحدون الذي لسان بشر يعلمه إنما يقولون أنهم نعلم
منهم: جهل يقولون المشركين هؤلء أن نعلم ذكرها: ولقد تعالى يقول  ) 103النحل:  (} 

تعالى الله الله. يقول عند من هو وما آدما، بني من بشر يتلوها الذي هذا محمدا يعلم إنما
أي: إليه، تلحدون الذي لسان إن تقولون؟ ما كذب تعلمون ذلك: أل قيلهم في مكذبهم ذكرها

أن يزعمون كانوا ذكر فيما أنهم أعجمي. وذلك محمدا، يعلم أنه وتزعمون إليه، تميلون
إليه يلحدون الذي تعالى: {لسان قال فلذلك رومي، عبد القرآن هذا محمدا يعلم الذي

.مبين عربي لسان القرآن يقول: وهذا  ) 103النحل:  مبين} ( عربي لسان وهذا أعجمي

وكلمة     حرفا     حرفا     بالضبط     الله     كلما     القرآن     أن     المسلمون     يعتقد      هل      - 77
كلمة؟



العصار مختلف في والمغرب المشارق في ذلك على المسلمون أجمع ولقد ، نعم
عنقه! من السلما ربقة خآلع فقد به كذب أو ذلك في شك ومن والمصار،

كتاب     أناه     معروف     و  ؟     بالضبط     الله     كلما     القرآن     أن     المسلمون     يعتقد     كيف - 78
ّلم     عإليه     الله     (صلى     محمد     بعد     كتب     و     جمع     قد وفاته؟     بعد     أي  (     وسإ

الله صلى له اتخذ فقد وسلم، عليه الله صلى النبي حياةا في كله كتب الكريم القرآن
كعب، بن وأبي ثابت بن وزيد ومعاوية كعلي الصحابة، أجلء من للوحي كتابا وسلم عليه
تظاهر حتى السورةا، من موضعها إلى ويرشدهم بكتابتها، فيأمرهم الية تنزل كانت

القرآن من ينزل ما يكتب من الصحابة من الصدور. وكان في الجمع السطور في الكتابة
رسول على يعرضون وكانوا وسلم، عليه الله صلى النبي به يأمرهم أن دون لنفسه ابتداء

في الكتابة تكن ولم كذلك، وكتابة حفظا القرآن من لديهم ما وسلم عليه الله صلى الله
يكن لم ما هذا عند كان بل عاما، مصحف في مجتمعة وسلم عليه الله صلى النبي عهد
الله رسول عهد على كله القرآن جمعوا من الصحابة من أن العلماء نقل وقد ذاك، عند

كل في بالقرآن وسلم عليه اله صلى النبي يعارض جبريل وكان وسلم، عليه الله صلى
فعارضه وسلم عليه الله صلى فيها توفي التي السنة كانت حتى رمضان، ليالي من سنة

مرتين. بالقرآن

وحفظه وسلم عليه الله صلى النبي زمن في كله كتب الكريم فالقرآن هذا وعلى
يلي:  لما واحد عاما مصحف في يجمع لم لكنه كذلك، الحفظة

. لخآر آن من الوحي نزول من وسلم عليه الله صلى يترقبه كان ما        -

تلوته. أو أحكامه لبعض ناسخ ورود من وسلم عليه الله صلى يترقبه كان ما        -

كانت بل المر، آخآر في عليه استقر الذي الترتيب على يكن لم نزوله ترتيب  ولن   -
كذا آية بين كتابتها موضع إلى وسلم عليه الله صلى النبي ويشير فتكتب، الية تنزل
هذا لدى واحد عاما مصحف دفتي بين كله القرآن جمع فلو ، كذا سورةا في وكذا
آياته. بعض تلوةا نسخت أو الوحي، من شيء نزل كلما التغيير إلى

:     مرتين     ذلك     بعد     القرآن     جمع     ثم

اليمامة، حرب في بالقراء القتل استحر عندما وذلك ، بكر أبي زمن في مرةا   -
بكر أبو كان ولهذا الحفظة، بضياع القرآن من شيء يضيع أن الصحابة وخآشي
واحد، مصحف في الله كتاب جمع من أول فهو المصاحف، في أجرا الناس أعظم
الحرف على مشتمل تلوته، تنسخ لم ما على فيه ومقتصرا والسور، اليات مرتب

المؤمنين أما عند المصاحف هذها وبقيت وجل، عز الله كتاب بها نزل التي السبعة
عنه. الله رضي الخطاب بن عمر بنت حفصة



في الصحابة تفرق لما ، عنه الله رضي عثمان زمن في كانت فقد الثانية المرةا أما   -
تفرق من الصحابة فخشي قراءته، إليهم وفد عمن مصر كل أهل وأخآذ المصار،

وطلب حفصة المؤمنين أما إلى عثمان فأرسل القراءةا، وجوها اخآتلف بسبب المة
من واحد حرف على حينئذ المصاحف فكتبت إليها ويردها لينسخها الصحف منها

ورد واحدةا، قراءةا على الناس ليجتمع القرآن، بها نزل التي السبعة الحرف
المصاحف، من بمصحف أفق كل إلى بعث ثم ثانية، مرةا حفصة إلى الصحف

) ( الماما يسمى الذي مصحفه هو واحدا بالمدينة واستبقى

جمعا كان وإنما لتدوينه، ابتداء يكن لم بكر أبي زمن في القرآن فجمع  هذا وعلى   -
عثمان زمن في جمعه أما واحد، مكان في له وحفظا له، وترتيبا المدون لهذا

أشبه فهو السلمية، المصار مختلف على وتعميمها منه نسخ استنساخ في فكان
تولى وعثمان وراجعها، ورتبها الصول أعد بكر فأبو المعاصرةا، لغتنا في بالنشر
خآلط قد السائل أن فيبدو الجميع، عن الله فرضي المة، على وتعميمها نشرها

ذكرها. سبق الذي التفصيل على والمر ، والجمع الكتابة بين

غير     مواضيعه     و     قصصه     و     سإوره     أن     بسبب     الفهم     معقد     القرآن     ناجد      - لماذا79
مناسإبا؟     ترتيبا     مرتبة

سور بين وللعلقات أراد، من على وتدبرها حفظه وسهل للذكر، الله يسرها الكريم القرآن
سفر البقاعي الدين ولبرهان العلم، أهل من الفحول فيها تكلم وإعجازا أسرارا القرآن

على القرآن سور بين ما فيه ) بين والسور اليات ترتيب في الدرر ( نظم يسمى جليل
وتدهش العقول تذهل التي واللطائف السرار من المصحف في ورودها ترتيب حسب

وأظن علومها، من معقول وقدر العربية، باللغة إلماما إلى يحتاج المقاما هذا ولكن اللباب،
وإدراكها. المعاني هذها لستيعاب الوقت من شيء إلى يحتاجون بالعربية الناطقين غير أن

و     رسإمية     ترجمة     تعتبر     أيها     ،     للقرآن     كثيرة     ترجماتا     وجود     إلى     ناظرا   80  -   
المسلمين؟     بين     مقبولة

على المسلمون أجمع فقد وجل، عز الله لكتاب تفسيرات بمثابة القرآن معاني ترجمات
المتعبد وسلم، عليه الله صلى محمد على المنزل العربي اللفظ هو الكريم القرآن أن

ليست لمعانيه البشر أعدها التي الترجمات وأن  منه، سورةا بأقصر والمتحدى بتلوته،
من ذلك غير إلى الصلةا، في تجزئ ول الطهارةا، لها تشترط فل حكمه، تأخآذ ول قرآنا

وبطبيعة لمعانيه، وشروحا له تفسيرات هي وإنما  وجل، عز الله بكتاب المرتبطة الحكاما
أو القصور من جميعا البشر أعمال على يرد قد ما عليه يرد بشريا عمل تعد الحال

بعضها التفسير، كتب مع يتعامل كما الترجمات مع التعامل ينبغي أنه والخلصة التقصير،
اللفظ وهو ذاته، القرآن عصمة ول دقة تحمل ل ولكنها الحال، بطبيعة بعض من أضبط

 وسلم. عليه الله صلى محمد على المنزل العربي



الله؟     عإن     يتكلم      عإندما  "  ناحن  "        لفظ     القرآن     يستخدما      - لماذا81

تستخدما )كما ( نا ) و ( نحن مثل الجمع صيغة أن يعلمون العربية اللغة يتكلمون من كل
الكلما، وسياق بعظمته، إشعارا المتعاظم أو العظيم الفرد يستخدمها قد فصاعدا للثنين

إلى والسامع القارئ يرشد الذي هو القرائن، من بالحديث احتف وما الحال، ومقتضى
هذها فاستخداما المطلقة، والعظمة بالكبرياء تفرد وعل جل والله المقصود، ويعين المراد،
معاند أو النبياء، عليه عميت قد جهول إل ذلك في يخالف ل القبيل، هذا من الصيغة
وحدانية على القاطعة الدلة قامت مواضعه! وقد عن الكلم وتحريف التلبيس يريد مبطل

في نظير ولذلك ، كله المسلمين دين مبنى ذلك بل وأفعال، وصفات ذاتا وعل جل الله
الدولة رئيس أو الملك يصدرها بلدنا في والقوانين الدساتير تزال فل المعاصر، واقعنا

نحن.  بكلمة ويصدرها

:  الشهوة     قضاء     و     ملذاتا     فيها     مكان     بأناها     الجنة     القرآن     يصف     - لماذا82
الرضى     أليس        ؟     ذلك     غير     إلى     حور     عإدة     و     شراب     و     طعاما     و     ملبس     و     أرائك

تكفي؟     والمغفرة

من لهم فأعد والمعنوي، النعيمين: الحسي بين الجنة في المؤمنين لعبادها الله جمع لقد
وجهه إلى بالنظر ووعدهم بشر، قلب على خآطر ول سمعت، أذن ول رأت عين ل ما كليهما

تعالى قال ، وأتم أكمل وذلك  أبدا، بعدها عليهم يسخط فل رضوانه عليهم يحل وأن الكريم،
وجهه إلى النظر هي والزيادةا الجنة، هي وزيادةا} فالحسنى الحسنى أحسنوا { للذين
يتضاءل الجنة نعيم أن شك ول أبدا، بعدها عليهم يسخط فل رضوانه عليهم يحل وأن تعالى،

الزيادةا وتلك الرضوان بهذا مقارنة . 

إلى ملكا القيامة يوما يبعث الله فقال: إن البصرةا منبر على الشعري موسى أبو خآطب وقد
لهم الله أعد ما إلى فينظرون وعدكم؟ ما الله أنجزكم هل الجنة أهل فيقول: يا الجنة، أهل
قد فيقولون: نعم، المطهرةا، والزواج والنهار والثمار والحلل الحلي فيرون الكرامة، من

يفقدون فل مرات، ثلث وعدكم؟ ما الله أنجزكم الملك: هل يقول وعدنا. ثم ما الله أنجزنا
أحسنوا يقول: {للذين الله إن شيء، لكم بقى فيقول: قد فيقولون: نعم، وعدوا، مما شيئا

الله. وجه إلى والزيادةا: النظر الجنة، الحسنى إن وزيادةا} أل الحسنى

قوله: {للذين له: أرأيت قوله: {وزيادةا}: فقيل عن ليلى، أبي بن الرحمن عبد سئل وقد
من أعطوا ما فيها فأعطوا الجنة دخآلوا إذا الجنة أهل وزيادةا} قال: إن الحسنى أحسنوا
أبي ابن لهم. قال فيتجلى الزيادةا، وعدكم قد الله إن الجنة أهل يا نودوا والنعيم، الكرامة

جاوزوا وحين أيمانهم، في الصحف صارت وحين موازينهم، ثقلت حين بهم ظنك ليلى: فما
شيئا يكن لم ذلك كل والنعيم؟ الكرامة من أعطوا ما فيها وأعطوا الجنة، ودخآلوا جهنم جسر
! رأوا فيما



و     الزناا     من     لكل     المقررة     الحدود     بالتفصيل     لنا     اشرحا     :     فضلك      -  من83
   السإلمية؟     الشريعة     في     الردة     و     السرقة

شرعي مبدأ يقتطع أن يجوز ل إبانها، غير في أو أرضها، غير في نبتة تزرع أن يصلح ل كما
داخآل محاكمته تبدأ ثم علمانية، منظومة في ليوضع به المرتبطة الشرعية الحكاما بقية عن
الغاية على أوفت قد أنها السلمية العقوبات إلى توجه التي التقليدية التهمة إن الطار، هذا
يديك بين أضع التهمة هذها في الدعاء من الحقيقة نميز ولكي والصرامة، القسوةا في

التالية: الحقائق

إلى تدعوا التي النفسية العوامل مقاومة على تقوما الشريعة في العقوبة فلسفة إن         -
جبلت لقد ارتكابها، في وتزهد عنها تصد مضادةا بعوامل بها وتغري الجريمة ارتكاب
استخف هينة رخآوةا العقوبة كانت فإذا والمفاسد، المصالح بين الموازنة على النفوس

ارتكاب عن يصدهم ما الردع من نفوسهم في تنشئ ولم الجراما، مريدوا بها
كادت أو وانعدمت الشريعة، تطبق التي المجتمعات في الجرائم قلت ولهذا الجرائم،
المعاصرةا، العلمانية المجتمعات بها تغص التي الجرائم ارتكاب إلى العود حوادث

ل بإيقاعها، والتخويف بها، التهديد في تكمن الشرعية للعقوبة الحقيقية القيمة فكأن
العملية.  الناحية من فعل بإيقاعها

بعضححها يأخآذ التي والشرائع الحكاما من متكاملة سلسلة في حلقة العقوبات هذها إن         -
البقية. عن بمعزل منها جزء تطبيق يمكن ول بعض، بحجز

فقححال يدها، فقال: أقطع بسارق؟ الناس جاءك إذا تفعل ذا : ما يوما ولته أحد عمر سأل لقد
لهححم أديناهححا مححتى حقوقححا للنححاس يححدك! إن قطعححت بجححائع عنححدك من أحد جاءني إذا إذن له

عنححه الله رضي فقهه من كان ولهذا بها، المتعلقة الله حدود عليهم وأقمنا شكرها تقاضيناهم
وشححيوع بالمحاويححج، السححراق واخآتلط الحاجححة، لعمححوما الرمححادةا عححاما فححي الحححد يقم لم أنه

الفاقة.  

القواعححد مححن متكاملححة منظومة وسط إل تطبق ل المثال سبيل على الزنا كعقوبة عقوبة إن
يلي: فيما أبرزها يتمثل التي التشريعية

أموال أو الزكاةا أموال من سواء عليه والعانة ، إجراءاته وتيسير الزواج على الحض         -
المال بيت

مشروع ولكنه وعل، جل الله إلى بغيضا كونه بيان مع إجراءاته، وتيسير الطلق إباحة         -
النححاس مححن كححثيرا تحمححل قححد الطلق إجححراءات تعقيد في المبالغة لن حال، كل على
انعححداما عنححد الطلق، تبعات تحمل من فرارا العشيقات، واتخاذ المخادنة تفضيل على

. الطلق إلى الحاجة ومسيس الزوجية الحياةا استمرار في الرغبة

الححزوج لبغححض ذلححك، إلححى الحاجة مسيس عند المرأةا قبل من المخالعة طلب  إباحة         -
التطليق المطالبة في المرأةا حق وتشريع معه، العشرةا استدامة واستحالة للضحرر، ب

امححرأةا أيمححا أنححه علححى التأكيححد مححع الجنسححي، وعجزها عنته أو إعسارها، أو الزوج، لغيبة



مححا غيححر فححي المختلعححات وأن الجنة، رائحة ترحا لم بأس غير من الطلق زوجها سألت
المنافقات! هن بأس

المححرأةا وسححفر بالجنبيححة، والخلححوةا التبرج، وتحريم العورةا، وستر البصر، بغض المر         -
من ذلك وغير المثيرةا، والكلمة الفاتنة، والصورةا الهابطة، الغنية وتحريم محرما، بغير

الغراء ومهيجات الفتنة دواعي

النفاق. على والقدرةا العدل، بشرط إليه، الحاجة عند التعدد إباحة         -

فححي الشهود بشهادةا الجريمة هذها تثبت تكاد ل بحيث الزنا، جريمة إثبات في التشدد         -
حالة يرون عدول شهود أربعة الشهود بشهادةا لثباتها يشترط لنه السلمي، المجتمع

علححى أقيمححت أحححدهم تلجلححج هيهات! فححإن وهيهات المحبرةا، في القلم يرى كما الزنا
الشححهادةا! فل وإسححقاط التفسححيق، إلى بالضافة جلدةا، ثمانون القذف عقوبة الباقين

وفححي إكححراها، شححائبة تشححوبه ل الححذي القرار أو لها، زوج ل ممن بالحمل إثباتها إل يبق
الحححد، عنهححا تححدرأ شححبهة واعتبر منها ذلك قبل الغتصاب ادعت إن الحمل ظهور حالة
عليه. العقوبة توقيع وأوقف رجوعه، قبل وقت أي في عنه رجع إذا القرار حالة وفي

وتعظيم الفاحشة، إشاعة وعدما الستر خآلق وإشاعة العورات، وتتبع التجسس تحريم         -
قبرهححا! والتأكيححد مححن موءودةا أحيا فكأنما أخآيه على ستر من أن وبيان العراض، أمر

 دون أغلق من أما المجاهرين، إل تطال ل العقوبة أن على

)5(ج السإلما 'أمريكية' حول تساؤلتا
20/6/2002

                السإلما في النساء حول مسائل                                          

السإلما؟     في     المسلمة     المرأة     دور      - ما84

فضل الدنيا، هذها في الطيبة بالحياةا وأولهن كرامة، العالمين نساء أوفر المسلمة المرأةا
وأحسنوا السلما فهم الناس أحسن إذا هذا الخآرةا، في الجزيل الثواب من لها أعد ما عن

العدل بضوابط المفاهيم وضبطوا المصطلحات، مع التعامل أحسنوا وإذا ناحية، من تطبيقه
والرذيلة المخادنة في الحق أنها على مثل الكرامة تفسر فلم  أخآرى، ناحية من والموضوعية

في الحق أو خآلقية، أو دينية حريجة كل من (!) والتحلل والشذوذ السحاق في الحق (!) أو
يناط ما أبرز إلى خآاطفة إشارةا النقاط هذها وفي (!) التهلكة إلى بالنفس واللقاء النتحار
كرامة.  من السلما في لها أعد وما رسالة، من المسلمة بالمرأةا

 زوجها بيت في راعإية المرأة

فإن الناشئة، بها يلتحق مدرسة أول وهي وولدها، ماله على وحفيظة لزوجها، سكن فهي
الرياحا، مهب في الناشئة سفينة باتت فسدت وإن ذلك، بعد كله المنشأ طاب طابت



حفظ بما للغيب حافظات قانتات : { فالصالحات تعالى والعواصف! قال النواء وملتقى
في لهم حافظات لزواجهن، مطيعات أديانهن، في صالحات  )  أي34} (النساء:  الله

ومن ، يفشين فل سر ومن ، يزنين فل عرض من لزواجهن حافظات وأموالهم، أنفسهن
في راعية : ( والمرأةا وسلم عليه الله صلى وقال الفواها، في مضغة يجعلنها فل سمعة

الله صلى الله رسول قال: قال هريرةا، أبي وعن رعيتها) عن مسؤولة وهي زوجها بيت
عنها غبت وإذا أطاعتك، أمرتها وإذا سرتك، إليها نظرت إذا امرأةا النساء وسلم: "خآير عليه

وسلم: {الرجال عليه الله صلى الله رسول قرأ ومالك" قال: ثم نفسها في حفظتك
النساء}... الية على قوامون

وفقيهة عإالمة المرأة
صلى وقوله الرجال، تخاطب كما النساء تخاطب عامة العلم طلب على الحاضة فالنصوص

والنساء الرجال يشمل عاما مسلم)  تكليف كل على فريضة العلم : ( طلب وسلم عليه الله
العلم طلب في المرأةا برزت العلم.ولقد أهل من الفحول الثبات ذلك على نص كما جميعا،

. السماء عنان به طاولت ما المنزلة من لها وكان التاريخ، عبر الشرعي

الجماعإية العباداتا في مشاركة المرأة

والعتكاف، الجنازةا، وصلةا الكسوف، وصلةا العيدين، وصلةا الجماعة، كصلةا وذلك
وسلم. عليه الله صلى الله رسول عن الصحاحا بالحاديث ثابت ذلك وكل ، ونحوها والحج

 الغاثية العملياتا في مشاركة المرأة

مما ، عامة بصفة المقاتلين وخآدمة المرضى، ومعالجة الجرحى، كمداواةا وذلك        -
أحيانا يكون وقد الغاثية، العمليات المعاصر واقعنا في عليها يطلق أن يمكن

المر.  لزما إذا الدفاعية القتالية العمليات بعض في بمشاركتها

فنسقي وسلم، عليه الله صلى النبي مع نغزو قالت: كنا معوذ بنت الربيع  فعن        -
المدينة. إلى والجرحى القتلى ونرد ونخدمهم، ، القوما

غزوات سبع وسلم عليه الله صلى الله رسول مع غزوت قالت عطية أما وعن        -
) المرضي على وأقوما الجرحى، وأداوي الطعاما، لهم فأصنع رحالهم، في أخآلفهم

مسلم. رواها

النبي له فضرب الخندق يوما سعد : أصيب قالت عنها الله رضي عائشة  وعن        -
وبين  عليه، قريب. متفق من ليعودها المسجد في خآيمة وسلم عليه الله صلى

في سعدا جعل وسلم عليه الله صلى الله رسول : أن الله رحمه حجر بن الحافظ
في : ( اجعلوها وقال الجرحى تداوي امرأةا وكانت مسجدها، عند رفيدةا خآيمة

قريب) من لعودها خآيمتها



وإنهما سليم وأما بكر أبي بنت عائشة رأيت : ولقد قال مالك بن انس وعن        -
في تفرغانه متونهما. ثم على القرب سوقهما. تنقلن خآدما لمشمرتان. أرى

.القوما أفواها في تفرغانه تجيئان فتملنها. ثم ترجعان أفواههم. ثم

خآنجرا. فكان حنين يوما اتخذت سليم أما أن أنس عن صحيحه في مسلم أخآرج وقد        -
لها خآنجر. فقال معها سليم أما الله! هذها رسول طلحة. فقال: يا أبو معها. فرآها

أحد مني دنا الخنجر؟) قالت: اتخذته. إن هذا (ما وسلم عليه الله صلى الله رسول
 يضحك.  وسلم عليه الله صلى الله رسول بطنه. فجعل به بقرت المشركين من

 المنكر عإن والنهي بالمعروف المر في مشاركة المرأة

من ذلك في أغضبت وإن ، الحق بكلمة وجوههم في وتصدع الولةا، على تحتسب فالمرأةا
جميعا والنساء الرجال تخاطب أنها فيها والصل عامة، بذلك تأمر التي فالنصوص ، أغضبت

عن وينهون بالمعروف يأمرون بعض من بعضهم والمؤمنات تعالى: { والمؤمنون قال وقد ،
الله إن الله سيرحمهم أولئك ورسوله الله ويطيعون الزكاةا ويؤتون الصلةا ويقيمون المنكر
 ) :71حكيم} ( التوبة: عزيز

مع عنها الله رضي بكر أبي بنت أسماء موقف تنس فلن التاريخ ذاكرةا تنس وإن        -
في وصدعت وكبريائه، لصلفه فتصدت الزبير بن الله عبد ولدها صلب عندما الحجاج

َأَما ومبيرها ثقيف ذابك حول وسلم عليه الله صلى النبي بنبوءةا وجهه ِإّن قائلة: 
ِه َرُسوَل ّل َأّن وسلم عليه الله صلى ال َنا: " َث ّد ِقيٍف ِفي َح ًا َث ّذاب َأّما َك َف ًا"  ِبير ّذاُب َوُم َك ْل ا

َأّما َو ُها.  َنا ْي َأ ِبيُر َفَر ْلُم َ ا ُلَك َفل ّ ِإخَآا َقامَا ِإل َف َقاَل:  ُها.  ّيا َها ِإ ْن َلْم َع َها َو ْع مسلم ذكر  وقد.ُيَراِج
ومبيرها ثقيف كذاب ذكر باب عنوان تحت الصحابة فضائل باب في ذلك

بالهجرةا، لها: سبقناكم قال عندما قوله عمر على ترد عميس بنت أسماء وهذها        -
الله رسول مع كنتم والله، وقالت: كل فغضبت ، منكم، الله برسول أولى فنحن
- أرض في - أو دار في وكنا جاهلكم، ويعظ جائعكم، يطعم وسلم عليه الله صلى

ل الله وأيم وسلم، عليه الله صلى ورسوله الله في وذلك بالحبشة، البغضاء البعداء
عليه الله صلى الله لرسول قلت ما أذكر حتى شرابا أشرب ول طعاما، أطعم

بي     بأحق     (ليس:  لها ويقول وسلم عليه الله صلى الله رسول لها ينتصر ثم وسلم،
 قالت:- هجرتان).     السفينة     - أهل     أنتم     ولكم     واحدةا،     هجرةا     ولصحابه     وله     منكم،
الحديث، هذا عن يسألونني أرسال، يأتونني السفينة وأصحاب موسى أبا رأيت فلقد

الله صلى النبي لهم قال مما أنفسهم في أعظم ول أفرحا به هم شيء الدنيا من ما
وسلم.  عليه

بيتها سإيدة المرأة

جزء ولكنها والمنتديات، المجالس في الناس عواطف به تدغدغا مما أدبية عبارةا هذها ليست
آدما بني من نفس : ( كل وسلم عليه الله صلى النبي فيه يقول صحيح نبوي حديث من

 )183/ 4 الصغير الجامع ( صحيحبيتها)  سيدةا والمرأةا أهله، سيد فالرجل سيد،



يلي: ما بيتها على سيادتها مظاهر ومن

بإذناها إل تزوج فل الزوج اختيار في حقها

له فقيل تستأمر، حتى الثيب ول تستأذن، حتى البكر تنكح وسلم: ل عليه الله صلى قال فقد
وسلم: اليم عليه الله صلى وقال عليه، متفق صماتها، : إذنها فقال ؟ تستحيي البكر إن

مسلم صماتها. رواها وإذنها تستأذن والبكر وليها من بنفسها أحق

في نفسها في لها أن معناها للمشاركة هنا أحق لفظة أن الله: ( واعلم رحمه النووي يقول
تجبر، لم وامتنعت كفؤا تزويجها أراد لو فإنه حقه، من أوكد وحقها حقا، ولوليها حقا، النكاحا

حقها تأكيد على فدل القاضي، زوجها أصر فإن أجبر، الولي فامتنع كفؤا تتزوج أن أرادت ولو
 )204/ 9 النووي بشرحا مسلم ( صحيح ورجحانه

والنسائي أحمد أبضاعهن) رواها في النساء وسلم: ( استأمروا عليه الله صلى وقال
) 930الصغير:  الجامع ( صحيح

الطبراني فليستأمرها)  رواها ابنته يزوج أن أحدكم أراد : ( إذا وسلم عليه الله صلى وقال
)300الصغير:  الجامع (صحيح  الكبير في

: فقال لذلك صحيحه في البخاري عنون وقد مردود، فنكاحه عنها رغما ابنته الرجل زوج وإذا
خآداما بنت خآنساء حديث الباب مردود) وفي فنكاحه كارهة وهي ابنته الرجل زوج إذا ( باب

صلى الله رسول فأتت ذلك، فكرهت ثيب وهي زوجها أباها أن عنها الله رضي النصارية
البخاري رواها نكاحها فرد وسلم عليه الله

بالخلع النكاحا عإقدة حل في حق

فكما ، كرهته هي إذا الزوج مفارقة في الحق من لها جعل ما لبيتها سيادتها مظاهر ومن
رحمه رشد ابن يقول بالخلع، ذلك مثل الحق لها بالطلق النكاحا عقدةا حل للزوج يحق
فركت إذا المرأةا بيد الخلع جعل المرأةا فرك إذا الرجل بيد الطلق جعل لما : ( فإنه الله

الخلع جاز فقط المرأةا قبل من حصل إذا الشقاق ( إن حجر بن الحافظ الرجل) ويقول
عشرةا المرأةا كرهت إذا يشرع ذلك وأن جميعا، فيهما بوجودها ذلك يتقيد ول والفدية،

فراقها. يقتضي ما منها ير ولم يكرهها لم ولو الرجل

بالمعروف والمعاشرة الكرامة في حقها

الله ويجعل شيئا تكرهوا أن فعسى كرهتموهن فإن بالمعروف : ( وعاشروهن تعالى قال
وذلك والمروءةا، الشرع ينكرها ل ما هو والمعروف  )،19:   } (النساء كثيرا خآيرا فيه

لها، قوله وتطييب ذنب، بغير وجهها في العبوس وتجنب والنفقة، المهر في حقها بتوفية
قدرته بحسب وهيئته فعله وتحسين غيرها، إلى ميل مظهرا ول غليظا، ول فظا يكون فل



(}  بالمعروف عليهن الذي مثل يقول: {ولهن وعل جل الله فإن منها، ذلك يحب كما
   ) 228البقرةا: 

؟     بالرجال     وعإلقتهن     النساء     عإن     القرآن     في     يقال      -  ماذا85

إلى يتوجه أنه والسنة القرآن في التكليفي الخطاب في والصل الرجال، شقائق النساء
 والنساء  ) 228البقرةا:  (بالمعروف}  عليهن الذي مثل {ولهن ونساء، رجال الجميع
إل أكرمهن ) (وما خآيرا بالنساء ( استوصوا وسلم، عليه الله صلى النبي وصية موضع
عمة، أو خآالة أو أما أو أخآت أو بنت السلما في والمرأةا لئيم) ، إل أهانهن وما مريم،
نصف نظرها في وهي الكلمات، تجسدها ل ما المصونة والحقوق الحرمات من هؤلء ولكل

بأسرها! أمة فهي الخآر، نصفه له وتلد المجتمع،

.  المجتمع     في     الدناى     المستوى     في     النساء     القرآن     يعتبر      - لماذا86

: يقول السلما ونبي الشانئين؟ من فئاما أو المستشرقين غلةا إل ذلك زعم الذي ذا ومن
نفس ( كل هريرةا أبو يرويه فيما ) ويقول داود أبو الرجال!! ( رواها شقائق النساء إنما
/4 الصغير الجامع ) ( صحيح بيتها سإيدة والمرأة أهله، سيد فالرجل سيد، آدما بني من

 228: بالمعروف} البقرةا عليهن الذي مثل : {ولهن يقول السلما  ) وكتاب183

فقال والرجال، النساء من لكل النساني الصل وحدةا الكريم القرآن قرر لقد        -
زوجها منها وخآلق واحدةا نفس من خآلقكم الذي ربكم اتقوا الناس أيها : يا تعالى
كان الله إن والرحاما به تساءلون الذي الله واتقوا ونساء كثيرا رجال منهما وبث

 1: } النساء رقيبا عليكم

متوجها القرآني الخطاب وكان سواء، المسؤولية أصل في والنساء الرجال وجعل        -
أن إل واحد، حكمهما أن : ( الصل رشد ابن الفقيه يقول سواء، حد على إليهما
حكم في استقر الله: (قد رحمه القيم ابن شرعي) ويقول فارق ذلك في يثبت

فإنها بالمؤنث تقترن ولم أطلقت إذا المذكر بصيغة المذكورةا الحكاما أن الشارع
والنساء) الرجال تتناول

فقال ، المتاع يورث كما تورث كانت أن بعد الميراث في اشتراكها مبدأ وقرر        -
ترك مما نصيب وللنساء والقربون الوالدان ترك مما نصيب : { للرجال تعالى

بن عمر  )  يقول7مفروضا}( النساء:  نصيبا كثر أو منه قل مما والقربون الوالدان
شيئا، النساء نعد ل الجاهلية في : كنا صحيحه في البخاري يرويه فيما الخطاب

: عنه أخآرى رواية وفي حقا، علينا بذلك لهن رأينا الله وذكرهن السلما جاء فلما
وقسم أنزل ما  فيهن الله أنزل حتى أمرا، النساء نعد ما الجاهلية في كنا إن والله
قسم ما لهن

هذها من يلي ( من وسلم عليه الله صلى : فقال والتربية التعليم في حقها وقرر        -
عليه الله صلى وقال عليه، ) متفق النار من سترا له كن إليهن فأحسن شيئا البنات
تأديبها، فأحسن وأدبها تعليمها، فأحسن فعلمها وليدةا عندها كانت رجل : أيما وسلم



في يكون أن فأولى الماء، في هذا في كان أجران) وإذا فله وتزوجها أعتقها ثم
عبر المسلمة المرأةا شاركت النساء.  ولهذا وسائر والخآوات البنات من الحرائر
امرأةا حديث المحدثين من أحد رد وما الرجال، شأن شأنها السنة رواية في التاريخ
: الذهبي الحافظ يقول حسنا، بلء ذلك في النساء أبلى وقد امرأةا، كونها لمجرد

من علمت : ( وما الله رحمه الحديث) ويقول في كذبت أنها امرأةا عن يؤثر ( لم
من كان  ) وقد604 / 4:  العتدال ) ( ميزان تركوها من ول اتهمت من النساء
الفراهيدي مسلم أبو النساء! والماما من وثمانون بضع عساكر بن الحافظ شيوخ

شيوخآا كن من المة هذها تاريخ في النساء ومن امرأةا، سبعين عن يكتب المحدث
الشوكاني وغيرهم!!  ويقول حيان وابن خآلكان وابن والبخاري الشافعي لمثل
فكم ، امرأةا لكونها امرأةا خآبر رد بأنه العلماء من أحد عن ينقل : ( لم الله رحمه

من ينكرها ل وهذا الصحابة، من واحدةا امرأةا من بالقبول المة تلقتها قد سنة من
السنة)  علم من نصيب أدنى له

أنفسكم من لكم خآلق أن آياته : { ومن تعالى فقال للرجل، سكنا المرأةا وجعل        -
} يتفكرون لقوما ليات ذلك في إن ورحمة مودةا بينكم وجعل إليها لتسكنوا أزواجا

خآيرا بالنساء (استوصوا وسلم عليه الله صلى فقال خآيرا بها  ) وأوصى21( الروما:
ّلُه َرِضَي  هريرةا أبو رواها فيما وبين عليه، ) متفق ْنه ال ًا المؤمنين (أكمل أن َع إيمان

ًا، أحسنهم ُها خآياركم وخآياركم خآلق َوا ّي لنسائهم) َر ِذ ّتْرِم َقاَل ال ْيٌث َو ِد صحيح، َحَسٌن َح
ّلى فقال عوج، من فيها يكون أن عسى وما زلتها، عن بالتغاضي وأوصى ّلُه َص ِه ال ْي َل َع

ّلم: (ل ًا منها كرها إن مؤمنة، مؤمن يفرك َوَس ُها قال أو آخآر منها رضي خآلق َوا غيرها) َر
ِلٌم زوجها: وفركها  أبغضته، أي زوجها المرأةا البغض. يقال: فركت هو  والفرك.ُمْس

ُها المرأةا متاعها وخآير متاع الدنيا أن وبين أبغضها، أي َوا ِلٌم الصالحة) َر عبد عن ُمْس
ّله العاص بن عمرو بن ال

للزوج يحق فكما ، كرهته هي إذا الزوج مفارقة في - الحق سبق - كما لها وجعل        -
: الله رحمه رشد ابن يقول بالخلع، ذلك مثل الحق لها بالطلق النكاحا عقدةا حل

فركت إذا المرأةا بيد الخلع جعل المرأةا فرك إذا الرجل بيد الطلق جعل لما ( فإنه
جاز فقط المرأةا قبل من حصل إذا الشقاق ( إن حجر بن الحافظ الرجل) ويقول

كرهت إذا يشرع ذلك وأن جميعا، فيهما بوجودها ذلك يتقيد ول والفدية، الخلع
فراقها.) يقتضي ما منها ير ولم يكرهها، لم ولو الرجل عشرةا المرأةا

ِه َرُسول بآل أطاف ‘وعندما         - ّل ّلى ال ّلُه َص ِه ال ْي َل ّلم َع أزواجهن، يشكون كثير نساء َوَس
ِه َرُسول فقال ّل ّلى ال ّلُه َص ِه ال ْي َل ّلم: (لقد َع يشكون كثير نساء محمد بآل أطاف َوَس

.صحيح بإسناد داود أبو بخياركم) رواها أولئك ليس أزواجهن

وصيته أن تعلم أن وحسبك ، وسلم عليه الله صلى الرسول وصية موضع النساء كان وقد
وسلم عليه الله صلى حياته في لحظة آخآر إلى ظلت بهن
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} ( البقرةا: درجة عليهن : { وللرجال فيها الله قال التي القوامة درجة عن تتحدث لعلك
وبما بعض على بعضهم الله فضل بما النساء على قوامون { الرجال فيها  ) وقال228

بها، إل الحياةا أمر يصلح ل تنظيمية قوامة  )  إنها34} ( النساء:  أموالهم من أنفقوا
رأس، من الجتماع عند بد ل أنه يقضي الفطرةا وقانون اجتماعية، حياةا الزوجية فالحياةا
اقتصادية شركة البيت تخيلنا ولو لهم، سراةا ل فوضى الناس يصلح فل المور، به تنتظم

أن : إما أربعة المتخيلة والخيارات أمرها، به ينتظم راس من له بد فل تربوية مؤسسة أو
إلى يفضي الذي الرادات لتضارب عريض فساد ذلك وفي رأسا، الزوجين من كل يكون

اتفق التي الفوضى إلى المر ليعود منهما كل قوامة تنتفي أن وإما محالة، ل التهارج
الفطرةا تأباها الذي المر وهو للمرأةا القوامة تكون أن وإما ردها، على قاطبة العقلء

أدرى لكونه ، للرجل القوامة تكون أن إل إذن يبق فلم نفسها، المرأةا وتأباها بل والمنطق
عليها والنفاق المرأةا بحماية مطالبا كان ولهذا وماله، بقوته التنفيذ على وأقدر بالمصلحة،

بعض على بعضهم الله فضل بما النساء على قوامون : { الرجال تعالى قوله صريح وهو
 )  34أموالهم} ( النساء:  من أنفقوا وبما

تستنكف فلم غضاضة، ذلك في ترى ول العمل، في مرؤوسة تكون أن تقبل المرأةا إن 
سفينة إنسانيتها؟! إن في وقادحا كرامتها من غاضا وتراها البيت في مرؤوسة تكون أن

دقيقا، القرآن التعبير كان ! ولقد فيها وما فيها بمن غرقت وإل ربان من لها لبد الحياةا
تقتضي } والقوامة النساء على {قوامون قال وإنما النساء، على سادةا الرجال يقل فلم

ل الحقيقي التخوف إن والصيانة، التحوط في الوسع واستفراغا والرعاية، والحفظ التعهد
ولكن ، العقل ذاهب الرأي مأفون إل المبدأ هذا في يجادل ل فإنه القوامة، مبدأ من يكون

علقة ل منكرات وهذها ، العشرةا وسوء والفظاظة الظلم من ذلك يشوب قد ما المحذور
شأن القرين إلى والساءةا القيامة، يوما ظلمات فالظلم ذاتها، في القوامة بقضية لها

جواظ، جعظري كل يبغض الله وإن لنسائهم، خآيارهم الناس وخآيار الناس، من السفلة
الخلق حسن ذهب وقد الخآلق، مكارما ليتمم وسلم عليه الله صلى النبي بعث وقد

هذها وكل القائم، الصائم درجة الخلق بحسن ليبلغ الرجل وإن والخآرةا، الدنيا بخيري
عليه الله صلى النبي وصية تزل ولم وسنة، قرآنا الوحيين نصوص عليها أكدت قد المعالم
وسوء شذوذ الزواج بعض من وقع وإن الموت، فراش على وهو حتى المر بهذا وسلم
الدنيا في الرض ديان أماما ويمثلون عليه، ويحاسبون عنه يسألون انحراف فإنه عشرةا

يعملون، كانوا الذي أسوأ ليجزيهم والسماء الرض ديان بين غدا وسيمثلون عليه، للعقوبة
عشرتها، زوجها أساء إذا المفارقة وطلب الحياةا هذها إيقاف في الحق للمرأةا جعل وقد
ل الذي القوامة بمبدأ له علقة ل كله هذا ولكن والتقويم، النصح وسائل معه تجد ولم

يرفضون ولكنهم منهم، المر أولي بقوامة يقبلون الناس إن به، إل الزوجية الحياةا تصلح
ومقاومة لهم، والتصدي عليهم، النكار في الحق لهم شرع وقد واستطالتهم، ظلمهم

وقع انحراف بسبب والدولة السلطة مبدأ بإلغاء أحد يقل لم ولكن القتضاء، عند جبروتهم
عقل!!   ول شرع في يسوغا ل هذا فإن الولةا، بعض من
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السؤال، هذا على الجابة نناقش أن قبل ومعاييرها الظلم مفهوما على أول نتفق أن بد ل
أمرين:  بين التفريق من بد ل المر معالم تتضح ولكي ، التعميم هذا في أنازعك فإنني



حقا يعتبر ما ولكن ذلك، على العالم اتفق وقد ، الحق منع هو الظلم الول:  إن        -
وحقيقة المر واقع في حقا يكون ل قد المجتمعات بعض أو الثقافات بعض في

منعها (!) وأن حقا الفاحشة وممارسة المخادنة حرية تعتبرون إنكم ، الحال،
القانونية والحماية الشرعية وإسباغا الجنسي الشذوذ ممارسة ظلم(!)  وتعتبرون

الخمور تعاطي حرية ظلم(!)  وترون منعه حقا(!)  وأن له والمروجين دعاته على
وتغري الرذيلة تمجد التي الهابطة الثقافة ظلم(!)  وترون حقا(!)  ومنعها

أبشع في والنثى الذكر بين الوقاع وتصور المجتمعات، في وتشيعها بالفاحشة
وإبداعا(!)  وترون حضارةا ترونها وفنا(!) وقد ثقافة المليين على علنا وتبثه صورها

تحريما ذلك تحرما السماوية الملل وجميع بل الظلم(!) والسلما أبين من ذلك منع
معايير وتحديد للظلم تعريف على أول نتفق أن بد فل إليه، الذريعة وتقطع قاطعا
السؤال. هذا على الدقيقة الجابة تتسنى حتى له عملية

ذلك يكون فقد ، الظلم بالضرورةا يعني ل الحقوق بعض ممارسة عدما الثاني: أن        -
والرعاية، بالعتبار أجدر يرونها واعتبارات لمصالح تقديرا أصحابها من حر باخآتيار

ل النساء من كثيرا ولكن ذلك، إلى احتاجت متى مثل العمل في الحق للمرأةا إن
وأقوما لهن أولى الناشئة على للقياما البيوت في القرار ويرون الحق، هذا يمارسن

بهذا يتمتعون من كل ليس ولكن التصويت، في الحق للمواطنين وإن بأحوالهن،
الحق إن لخآر، أو لسبب ممارسته عن نفوسهم تعزف فقد عمليا، يمارسونه الحق

بعض عن التغاضي الناس كثير يفضل وقد كافة، للناس مكفول التقاضي في
وإن المحامين، أبواب على والتردد التقاضي معمعة في الدخآول وعدما حقوقهم

ولكنهم المجتمعات، أغلب في المجاني الولي التعليم في الحق المواطنين لجميع
المنزلي التعليم أو الخاص التعليم إلى واللجوء الحق هذا عن التنازل يفضلون قد

أن إذن بد فل وهكذا، العامة، المدارس أوساط في والمناخ البيئة لفساد نظرا
ممارسته تتفاوت حقا كونه على اتفق مما كثيرا فإن والواجب، الحق بين نفرق

والموازين والقيم والعراف والبيئات الثقافات تفاوت حسب آخآر، إلى مجتمع من
. السائدةا

من تقوما والمبادئ المجتمعات، من مجتمع منها يخل لم النحرافات الثالث: أن        -
فإذا إليها، المنتسبين من قلة انحرافات خآلل من وليس وحقيقتها مضمونها خآلل

الله يسخطه الذي الباطل من فهو البيئات بعض في المظالم بعض وجدت
شرعية عليه يسبغون ول وجد، أينما الله عباد من الصالحون عليه وينكر ورسوله،

بعض إلى ينسب أن يمكن الذي الظلم قست إذا ولكنك الحوال، من بحال
الرغم على ذلك، في الناس أقل لوجدتهم غيرهم من يقع بما السلمية الوساط

محرما! وكثيرها قليله الظلم أن من مسلم كل ويعتقدها نعتقدها مما

العلمانية، المجتمعات في يمارس الذي كهذا للمرأةا ظلما نعرف لم فإننا وأخآيرا        -
إلى وألجأتها والمنتجات، البضائع بها تروج سلعة، إلى المرأةا جسد حولت التي
طلب في بالكدحا وألزمتها كفالتها، عن التخلي أعلنت عندما وأعنفها العمال أشق

إلى اضطررن أو الملجئ، في يعشن اللئي الضحايا عدد ذلك عن وسل القوت،
طغيان من وانعتاقا السرية، الحياةا جحيم من فرارا أزواجهن عن والخآتفاء الهرب
وجبروتهم!  الزواج



السيارة     قيادة     من     النساء     يمنع     لماذا     ،     سإواء     النساء     و     الرجال     كان      - إذا89   
السعودية؟     في

للمصالح تقديرهم على بناء المجتمع، هذا في العلم أهل ببعض خآاص اجتهاد هذا
على مبينا الفقهية الجتهادات من كان وما به، خآاصة لظروف المجتمع، هذا في والمفاسد

والحوال والمكان الزمان باخآتلف الفتوى فيه تختلف مما فهو والمفاسد، المصالح تقدير
والدليل الحال، بطبيعة المة علماء إجماع موضع ليس المر هذا فإن معروف هو وكما ،

ومرآى مسمع على السلمية المجتمعات سائر في السيارات يقدن النساء أن ذلك على
نكير. بغير علمائها من
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توجد ول الفقهي، الجتهاد محل في المر فإن معناها في كان وما الدولة رئاسة عدا فيما
فيه، شهادتها تقبل فيما القضاء للمرأةا الحناف أجاز لقد ، ذلك عن تنهى قاطعة نصوص

بإطلق، القضاء ولية لها حزما وابن الطبري أجاز بل والقصاص، الحدود سوى ما وهو
الولية امرأةا) على أمرهم ولوا قوما يفلح ( لن حديث وحملوا إفتائها، جواز على قياسا

من فريق لي وكيلة المرأةا تكون أن جواز على المنعقد بالجماع واستدلوا العظمى،
على وصية المرأةا تكون أن وجواز مشروعاتهم، وإدارةا أموالهم تصريف تتولى الناس،
نظير لها يوجد لم خآاصة بكفاية تميزت من النساء من وجد فإذا الهلية، وناقصي الصغار

الفقهية الجتهادات هذها وفي مصراعيه، على مفتوحا أمثالها أماما فالباب الرجال، بين
واسعة! منادحا
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الحق هذا يمارسن وهن النساء صور لك تنقل التلفاز شاشات التعميم! إن هذا أعجب ما
هذا لك وأنى الدعوى؟ هذها لك أين فمن ، السلمية المجتمعات من العظم السواد في

التعميم؟!

...الزوار مداخآلت

 06/11الساعة  20/6/2002 مسلم دون افراط اوتفريط
المر المتعلق ببعض جازاكم الله كل الخير فقد اوجزتا واوفيت ، ولكن هناك اشارة لبد من ذكرها وهو

اطلق ذلك عإلى عإمومة قد يفهم منه خصوصياتا المرأة فى تولى القضاء والناتخاباتا فمن المعروف ان
ضوابط( فالفتوى كما ناعلم يمكن ان تتغير من اطلق تولى القضاء او دخول المجالس التشريعية بدون

الزمان والمكان الناى بما يخدما مقاصد الشريعة الغراء دون زمان لخر ومن مكان لخر حسب متطلباتا
للمرأة طبيعتها الخاصة التى خلقها وجلبها الله عإليها ، ومن الظلم ان ناحمل افراط او تفريط) . ناعلم ان

فوق هذه الطبيعة ، ولكن ليمنع ان يولى ولى المر حسب مقتضياتا الظروف ولغراض تهدف المرأة
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ليتم الواجب ال القضايا النسائية المرأة منصب القضاء وبشرط ال يتوفر من الرجال من ليقوما به ، فما
الرجال فهذا مال يقول به احد ، به فهو واجب ، واما خوض المرأة حرب اناتخاباتا المجالس التشريعية ضد

اهل لبعض القضايا التشريعية كما فى حالة ويمكن ايضا لولى المر ان يعين من النساء من يراها
مثل الناشطة الجتماعإية والتربوية والتعلمية والتمريضية .. الخ الفتيامثل .ثم ان مجالتا المرأة كثيرة

مما يمكنها من اداء دورها الحقيقى دون مزايدة او مراهنة عإلى طبيعتها كامرأة كرمها مال يعد وليحصى
 السإلما وجعلها شقائق الرجال . هذا مااردتا توضيحه والله اعإلى واعإلم


	ميرلاند في
	1- ما هو الإسلام؟ وكيف يصبح المرء مسلما؟
	2- ما هو الاختلاف بين المسلمين وبين الإسلام؟
	3 - لماذا يجب أن تكون عربيا، وأن تتعلم اللغة العربية لتكون مسلما؟
	4 - لماذا يعبد المسلمون الله ولا يعبدون الرب؟
	9. ما الفرق بين "التطرف" و "الأصولية"؟                                                    
	14. إذا كان الإسلام دين يسر، فلماذا يؤمر المسلمون بأن يقتلوا أنفسهم جوعا في شهر رمضان؟
	16. أليست عبادة الكعبة و الحجر الأسود تجعل المسلمين مشركين؟
	17. ما رأي الإسلام في فعل قوم لوط؟ لماذا يقتل فاعله في الشريعة الإسلامية؟

	18. لماذا يقر الإسلام بعقوبة الإعدام؟                                                         
	19.         ما الفرق بين السني والشيعي؟
	20.         هل يختلف السنيون والرافضة في مسائل الدين؟
	21.         لماذا لا يفرق الإسلام بين الدين و السياسة؟
	22.         لماذا يصعب علينا (الأمريكان) أن نعرف متى أعياد المسلمين: عند ما نسأل تتعدد الأجوبة؟
	23. من يختار إمام المجتمع الإسلامي؟
	25. هل يجوز للمرأة أن تكون إمامة؟
	26. من له الرخصة بالإفتاء : و هل الإفتاء دور الإمام؟
	27 - لماذا لا نجد حكومات ديموقراطية في كثير من بلاد الإسلام؟



	(ب) أسئلة حول أحداث 11 سبتمبر

	36   - لماذا يكره المسلمون شعب أمريكا، وحكومته الديموقراطية؟!
	37   لماذا نجد برامج كثيرة على التلفاز تمثل بغض المسلمين للغرب؟
	38 - ما كان الرد المفروض على أحداث 11 سبتمبر؟
	39 - ما أفضل حل للعراق؟
	40 - هل يعتبر المسلمون أنفسهم أمريكان أولا أم مسلمين؟
	41   - هل المسلمون في أمريكا مستعدون بأن يقاتلوا أعداء أمريكا؟


	42   – ماذا عن الجماعات الإسلامية تقتل المدنيين في إسرائيل؟
	43. لماذا يعتقد المسلمون أنهم سوف يفوزون الجنة بعملياتهم الانتحارية؟
	يا من يعاتب مذبوحا على دمه ونزف شريانه ما أسهل العتبا
	-          أما الفرية الأولى فهي قولك إن رب النصارى قدم ولده من أجلهم، وهذا منكر من القول وزور، فإن الله لم يتخذ ولدا، وما كان معه من إله، وما المسيح بن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام، ولن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله، وما قال لأحد من أتباعه ولا غيرهم اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، ما قال لهم إلا ما قاله جميع الأنبياء والمرسلين من قبله : اعبدوا الله ربي وربكم .
	-         أما كونها مردودة من جهة النقل فلأنه لا يوجد نقل صحيح عن المسيح زعم فيه أنه إله أو ابن إله، أو أن الله اتخذ ولدا ، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، ودون ذلك خرط القتاد كما يقولون، بل على النقيض من ذلك كل ما صح نقله عن المسيح قرر فيه عبوديته لله، ونفى فيه أن يكون إلها مع الله، أو ولدا لله.
	-         وأما كونها مردودة من جهة العقل - ويبدو أن هذا هو الأهم في هذا المقام - فللأدلة الآتية:
	-         أن من أخص خصائص الألوهية طلاقة القدرة، ونفاذ المشيئة والإرادة، فالله جل وعلا فعال لما يريد، يحكم فلا معقب لحكمه، ويقضي فلا راد لقضائه، فإذا كان هذا الذي تدعونه إلها قد أحاط بكل شيء قدرة وعزا، ووسع كل شيء رحمة وعلما ، فما الذي يحمله على ذبح ولده بلا ذنب أذنبه ولا خطيئة اقترفها؟! وما وجه العدالة في هذا الفداء؟! يذنب فلان فيقتل غيره! ويجرم فلان فيصلب سواه! أليس هذا إغراء للظالم بالمزيد من الظلم، وجناية على البريء وعدوانا عليه بلا مبرر؟! ألم يكن في مقدوره أن يخلص العالم بغير هذا العدوان؟ وما الفرق بين قتلك لولدك وقتلك لأولاد الآخرين ؟ أرأيت لو أن أمريكيا أوقف أمام القانون الأمريكي متهما بقتل ولده هل كان له أن يدفع بأن هذا ولده فلا يسأل فيه عما يفعل؟ أو أنه قتل ولده تضامنا مع قتل الأطفال في فلسطين أو في العراق أو في غيرها من كل بلد تطاول فيه الظلمة على أطفاله وولغوا في دمائهم بغير حق ؟!! وهل يعد فعله هذا من قبيل المناقب والفضائل التي يقلد بها الأوسمة ويزين صدره بالنياشين من أجلها (!) أم من قبيل الجريمة التي يدان بها ويحاكم عليها ؟!
	-         أما كونه جهلا بالإسلام فإن الله لا تنفعه الطاعات، ولا تضره المعاصي، { من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد } ( فصلت: 46 ) ، وإن أحدا من الناس لن يبلغ نفع الله فينفعه، ولن يبلغ ضر الله فيضره، ولو اجتمع الناس كل الناس على أتقى قلب رجل واحد ما زاد ذلك في ملك الله شيئا، ولو اجتمعوا على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملك الله شيئا ، وعندما يقال : إن هذا جهاد في سبيل الله ليس معنى هذا أن مصلحة الجهاد تعود إلى الرب جلا وعلا، واعتقاد ذلك كفر بالإسلام أو جهل به، وإنما غاية ما يقال: إن الله جل وعلا قد أذن لمن اعتدي عليه، وأخرج من دياره بغير حق، أن ينتصر لنفسه وأن يرد هذا العدوان، ووعد أنه إن قتل على ذلك فهو شهيد، قال تعالى : { أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز } ( الحج: 39 - 40 ) وقال تعالى { ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق } ( الشورى: 41 - 42) ، وقال صلى الله عليه وسلم : ( من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون عرضه فهو شهيد ) إنه تقرير لحق البشر في مقاومة الطغيان، وتأكيد على حق الإنسان في رفض العدوان، وأن من يفعلون ذلك فأولئك ما عليهم من سبيل، بل هم عليه إن شاء الله مأجورون وهم على سواء السبيل، وأن ما قد ينجم عن ذلك من إراقة دماء فهو في محل العفو : إن قتل المعتدي فإلى لعنة الله وغضبه، وإن قتل المظلوم فإلى جنة الله ورحمته، وهو أمر تقرره جميع الدساتير والمواثيق الصادرة بشأن حقوق الإنسان منذ أن عرف الناس ذلك، وعلى هذا فإن من يغرر بروحه في سبيل الدفاع عن عرضه وأرضه وماله فهو يفعل ذلك لاستصلاح أحواله في الدنيا، وللفوز بثواب المجاهدين في الآخرة، وليس شيء من ذلك يعود إلى الرب جل وعلا، فهو أغنى الأغنياء عن عباده، وعباده أفقر الفقراء إليه، وكل من سوى الله فهو أشد ما يكونون حاجة إلى الله تعالى وفقرا إليه!
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	الإسلام و الأديان الأخرى

	الاختلاف في الملل والنحل من طبيعة الوجود البشري، وقد قال تعالى { ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم} ( هود: 118 – 119) والقاعدة القرآنية المحكمة { لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي } ( البقرة : 256 ) فلغير المسلم أن يختار البقاء على دينه، ويتحمل مسؤولية هذا الاختيار في الآخرة، وقد وجد غير المسلمين في المجتمع الإسلامي منذ فجر الإسلام، وكانت لهم حقوق مصونة وحرمات مكفولة، بل بلغت سماحة الإسلام مع من يعيشون في مجتمعه من غير ملته في باب القضاء - وهو من أعمال السيادة - أن تركت لهم محاكمهم الملية التي يحتكمون فيها إلى ما يشاءون من شرائع دينهم، وهو أمر لا تعرفه أعرق الدول المعاصرة تشبثا بحقوق الإنسان ودعوة إليها، ولعل بقاء غير المسلمين ومحاكمهم الملية في مصر وغيرها من بقية بلاد المسلمين خير دليل على ذلك.
	وفي نفس الوقت يعتقدون بشريته وأنه عبد من عباد الله ، وأن الله تعالى أجل من أن يتخذ ولدا، بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون، وإن نسبة الولد إلى الله جل وعلا من أعظم ما يسب به الرب جل وعلا ، بل هي من الشنائع التي تكاد أن تتفطر منها السماوات، وتوشك الأرض أن تنشق لهولها، والجبال أن تخر لبشاعتها! ، أني يكون له ولد ولم تكن له صاحبة؟ فالله جل وعلا هو الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
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