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٢٠

التقوى

ما �لذ
 فعلته "��عش" 
 � مكتوًبا  يكن   ��
كتب �ملشايخ �كّلّيا� 

�لشريعة؟!
منذ *من بعيد �)ن )ّذ' من �لفكر 
�إلجر�مّي �خلر. �لذ
 يد'َّ, � 
�لد'�,   �� �لشريعة،  كّلّيا� 

�لدينية، �� خطب �جلمعة!
�� هذ� �ملقا< نتوّجه ببعض �ألسئلة 

EF هؤالB �ملشايخ �نقو<:
 Gتدّ'سو� Gنتم من تعّلموJ لستمJ
 GLلقر� Mطّالبكم �مريديكم خال
�ألسP؟!  بقتل   Gتقولو� �لكرمي، 
بكّل  يقو<  �لكرمي   GLلقر�  GّJ مع 
 GْJَ لَِنِبيٍّ   Gََكا ﴿َما   :Yضو�

ِفي  ُيْثِخَن  َحتَّى  Jَْسَر`  َلُه   Gََيُكو
ْنَيا َ��هللا  �َألْ'cِ ُتِريُد�Gَ َعَرcَ �لدُّ
َحِكيٌم﴾  َعِزيٌز  َ��هللا   gَآلِخَر� ُيِريُد 

(�ألنفا<: ٦٨)

 Jّنه ال mو* Jسر Jحد، Fّال من J
�ملقاتلني �لذين يشتركوG فعًال � 
 oإلسال�  oقد حّر� �لقتا<.   Gميد�
خطف �ألفر�� من �لقبائل �ملعا�ية، 
 gمنتشر كانت   uل�  gلعا�� �هي 

.oقبل �إلسال
قو�عد  �ملجيد   GLلقر� �ضع  �قد 
Fطالw سر�Y �ألسر` كما يلي: 
َحتَّى   Bًِفَد� Fِ�َمَّا  َبْعُد  َمنًّا  ﴿َفِإمَّا 
(zمد:  Jَْ�َ*�َ'َها﴾  �ْلَحْرُ.  َتَضَع 

(٥

 Bنسا يدّ', س~  Jنتم من  Jلستم 
على  "�أل�ّلة   :Gتقولو� �لكفا'؟! 
جو�* س~ نساB �لكفا' Jكثر من 
GJ �ا� ֲדا � مثل هذ� �ملوطن، 
�Jّلة  قسمني:   EF نقّسمها  �لكّنا 
�أل�ّلة  Jّما  ��Jّلة خاّصة...  عاّمة، 
تبّين   uل� �أل�ّلة  تلك  فهي  �لعاّمة 
�ملسلمني   cعر�J  � �ألصل   GّJ
 cعر�J � ألصل� GّJ حلرمة، كما�
 ".GماJ �J Gّال إلمياF لكافرين �حلّل�
عبد   بن  بكر   oا� Jبو  (�لشيخ 

(
�لعزيز �ألثر
 Gتدّ'سو� Gنتم من تعّلموJ لستمJ
�جلها�  �مريديكم  طّالبكم 
�لعد��ّ�، �تقولوG بقو< �بن با*: 

�مد شريف صال� �لدين
JمP �جلماعة � �لديا' �ملقدسة

;j÷ flê^;9’\;È·;Ï¬ÁÖç’\;k] flË
fl
÷—;j÷ flê^;9’\;È·;Ï¬ÁÖç’\;k] flË
fl
÷—

II<;%]¬’\;Ô]ÁÖd^Â;Ïeà]â“’\;◊iŒ’II<;%]¬’\;Ô]ÁÖd^Â;Ïeà]â“’\;◊iŒ’
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قبل  �لدين   	 eإلكر�� "كا� عدُ� 
�� َيشرZ �هللا – سبحانه – �جلهاَ: 

بالسيف جلميع �ملشركني"؟!
�لّدين"   	  eكر�� "ال  [ية   �ّ�  6�
�ملسلمو�  كا�  حني  كانت 
hّر:  كانت  �ّنها   6� ضعفا�.. 
خدعة، ��لعيا� باهللا. �نسيتم قو7 
�هللا تعا�: ﴿َفَمْن َشاَ� َفْلُيْؤِمْن َ�َمْن 
سبحانه:  �قوله  َفْلَيْكُفْر﴾  َشاَ� 
ٌر * َلْسَت  ْر �ِنََّما �َْنَت ُمَذكِّ ﴿َفَذكِّ
َعَلْيِهْم ِبُمَسْيِطٍر﴾ (�لغاشية: ٢٢-

(٢٣
تدّ�سو� طّالبكم  من  �نتم  �لستم 
�تعّلمو� مريديكم �ّ� شامت �لرسو7  
� ُيقتل شرًعا؟! مع �ّنه ال توجد 
	 �لقر[� �لكرمي [ية ��حدg تعلن 
جرمية  ��لتجديف  �الستهز��   �ّ�
بل  �إلنسا�.  بيد  عليها  ُيعاَقب 
 lفهنا �لّصحيح؛  هو  �لك  ضّد 
 Zموضو  ��  Bتتطّر  Mيا] Üس 
 6ّ� فيها  ُيذكر   �� �الستهز��، 
على  �حسابه  عقابه  بل  عقا\، 

�هللا � فقط.
�ْلِكَتاِ\  ِفي  َعَلْيُكْم  َنز7ََّ  ﴿َ�َقْد 
َ�ْ� ِ�َ�� َسِمْعُتْم [َياMِ �ِهللا ُيْكَفُر ِبَها 
َ�ُيْسَتْهَزُ� ِبَها َفَال َتْقُعُد�� َمَعُهْم َحتَّى 
�ِنَُّكْم   eَِغْيِر َحِديٍث  ِفي  َيُخوُضو� 
�ْلُمَناِفِقَني  َجاِمُع  �َهللا   َّ��ِ ِمْثُلُهْم   ��ً�ِ

َجِميًعا﴾  َجَهنََّم  ِفي  َ��ْلَكاِفِريَن 
(�لنسا�: ١٤١)

�لستم �نتم من يعّلم �ّ� �جلزية ُتفر� 
�لنظر؛  بغّض  �لكتا\  �هل  على 
 Nغ  ��  Ôّلكتا� هذ�  كا�  �ا�ًبا 
�ا�\؟! قا7 �بن با]: "كا� عدُ� 
�إلكر�e 	 �لدين قبل �� َيشرZ �هللا 
–سبحانه– �جلهاَ: بالسيف جلميع 
�ملشركني، �ّال َمن بذ7 �جلزية ِمن 
فرَفع  ��ملجو�...  �لكتا\  �هل 
�لكتا\  �هل  عن   – سبحانه   –
��لتزمو�  �جلزية  �عطو�   ��� �لقتا7َ 
�لصغا�... فالو�جُب �كر�eُ �لكفا� 
على �إلسال�، حÌ يدخلو� فيه ما 
عد� �هل �لكتا\ ��ملجو� �لذين 
عن  ��لكّف  �جلزية  بقبو7  و�  ُخصُّ
قتاfم ��� بذلوها ألسبا\ �قتضت 
��ال7  باجلزية  �لز�مهم  �لك، �	 
للمسلمني  ��عانة  fم،  �صغا� 
 �فتا�  Zموh) جها:هم".  على 
 .Ò /  ٨  .³ با]  �بن   Mمقاال�
٢٦٠) �قا7: "تتابعت �آلثا� عن 
 	  eبعد ��خللفا�   � �هللا  �سو7 
من   �ّ�  ،lلشر� �هل  من  �لعر\ 
�لكتا\  كا� منهم ليس من �هل 
 �� �إلسال�  �ّال  منه  ُيقبل  ال  فإّنه 

�لقتل".
�قا7 �بن جرير �لط6ّ%:

 à� � عو� على �ّ� �سو7 �هللا£�"
�أل�ثا� من   gجلزية من عبد� �خذ 
�لعر\، �� يقبل منهم �ّال �إلسال� 

�� �لسيف".
�قا7 �بن حز�: "� wتلف مسلما� 
	 �ّ� �سو7 �هللا  �� يقبل من 
�لوثنيني من �لعر\ �ّال �إلسال� �� 
�لسيف، �� �� ماM �، فهو 

�كر�e 	 �لدين".
��ستدّلو� على هذ� �إلكر�e �جلائز 
تأمر   Kل� �لقر[نية   Mباآليا عندهم 
�لوها  حيث  �ملعتدين،  بقتا7 
�ّال  £يًعا،  �لكافرين  قتا7  على 
�ليهو:  من  �جلزية  بدفع  قبل  من 

.���لنصا�
�لستم �نتم من تعّلمو� �تدّ�سو� 
قتل  �مريديكم  طّالبكم  �تلّقنو� 
عن  "�ملرتّد  �تقولو�:  �ملرتّد، 
 ���  Zباإل£ا ُيقتل  فإّنه  �إلسال�.. 
�الستتابة  �خلال� 	  ��قع  ��تّد، 
منه  ُتقبل  من   	� �لقتل،  قبل 
على  �قع   Zإل£ا�  �ّ� �ّال  �لتوبة، 
�عما7  �شهر  �من  تركه.  عد� 
عنهم  �هللا  �ضي   – �لصحابة 
– بعد �فاg �لرسو7  � حر�\ 
�ملرتّدين، �هي �حلر�\ �لK عناها 
قوله تعا� – كما �كر كثN من 
�ملفّسرين ﴿َسُتْدَعْوَ� �َِلى َقْوٍ� ُ��ِلي 
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٢٢

التقوى

َبْأٍ� َشِديٍد ُتَقاِتُلوَنُهْم َ�ْ� ُيْسِلُموَ�﴾ 
(�لفتح: ١٧) فلم يذكر غN هذين 
منا�³  كتا\:  (من  �خليا�ين"؟! 
 Òلنصو �لعلمانيني   Mحتريفا من 

�لكتا\ ��لسنة).
عالقة  ال  �آلية   eهذ  �ّ� ��حلقيقة 
fا، �بًد�، بعد��نّيتهم، بل تتحّد� 
��لر��  �لفر�  بقتا7   gنبو� عن 
معهم  �لقتا7  بأّ�  �تتنّبأ  �ملعتدين، 
سيستمّر �� �� ُيسلمو�. ��آلية 	 
�لقتا7  على  �ملنافقني  حّض   Bسيا
�غبة 	  �ليس  �لدين،  عن  :فاًعا 
�لدنيا، ��ّ� عليهم �ّال Ñبنو� كما 

جبنو� 	 �لسابق.
�لستم �نتم من تعّلمو� �تدّ�سو� 
�لوال�  �عندكم  ��ل%��،  �لوال� 
��ل%�� معناe �ّبة �ملؤمنني �مو�الִדم، 
�معا:�ִדم،  �لكافرين  �بغض 
��ل%��g منهم �من :ينهم؟! مع �ّ� 
�هللا  َيْنَهاُكُم  ﴿َال  يقو7:   � �هللا 
يِن  �لدِّ ُيَقاِتُلوُكْم ِفي  َلْم  �لَِّذيَن  َعِن 
 �ْ�َ ِ:َياِ�ُكْم  ِمْن  ُيْخِرُجوُكْم  َ�َلْم 
�َهللا   َّ��ِ �ِلَْيِهْم  َ?ُتْقِسُطو�  َتَبرُّ?ُهْم 
ُيِحبُّ �ْلُمْقِسِطَني﴾ (�ملمتحنة: ٩)

�لستم �نتم من تعّلمو� �تدّ�سو� 
 Nغ منع  �مريديكم  طّالبكم 
معابدهم؟!:  بنا�  من  �ملسلمني 
"من ضر��ّياM �لدين حترمي �لكفر 

�لذ6 يقتضي حترمي �لتعّبد هللا، على 
خال� ما جا� 	 شريعة �إلسال�، 
�منه حترمي بنا� معابد �فق شر�ئع 
 �� نصر�نية   �� يهو:ية  منسوخة 
سو��  �ملعابد  تلك  ألّ�  غSNا؛ 
ُتعت%  غNها   �� كنيسة  �كانت 
  M�:لعبا� ألّ�  كفرية،  معابد 
شريعة  خال�  على  فيها   �تؤّ:
�لشر�ئع  جلميع  �لناسخة  �إلسال� 
قبلها ��ملبطلة fا". (�للجنة �لد�ئمة 

للبحو� �لعلمية ��إلفتا�)
"�ّ� �لسما5 ��لرضا بإنشا� �ملعابد 
�لكفرية مثل �لكنائس، �� Èصيص 
بال:  من  بلد   6ّ�  	 fا  مكا� 
على  �إلعانة  �عظم  من  �إلسال� 
قا7   ...eشعائر ��ظها�  �لكفر، 
تعا�  �هللا  ��ه   – �إلسال�  شيخ 
 Mلكنائس بيو�  �ّ� �عتقد  –: من 

�هللا، ��ّ� �هللا ُيعبد فيها، �� �ّ� ما 
هللا   g:عبا  ���لنصا� �ليهو:  يفعله 
�طاعة لرسوله، �� �ّنه ¢ّب �لك 
فتحها  على  �عا�م   ��  ،eيرضا  ��
قربة  �لك   �ّ�� :ينهم،  ��قامة 
(�للجنة  كافر".  فهو   – طاعة   ��
�لد�ئمة للبحو� �لعلمية ��إلفتا�)

معابد  هد'  بوجو~  ?تقولو+ 
�آلخرين

هد�  �جو\  على  �لعلما�  �£ع 
�لكنائس �غNها من �ملعابد �لكفرية 
�إلسال�.   ���  	 �حدثت   ���
�لعلمية  للبحو�  �لد�ئمة  (�للجنة 
 – تعا�   – �هللا   �ّ� مع  ��إلفتا�) 
باملحافظة  �لكرمي  �لقر[�   	 �مرنا 
على معابد �آلخرين. �عندما �با5 
�هللا – تعا� – للمسلمني �لقتا7، 

للمسـلمني القتال، أباحه،   – kتعا وعندما أباح اهللا – 
أساًسـا، لكي يدافعوا عن احلّرية الدينية مطلًقا، وأّكد 
عليهم أّن من واجبهم أن يدافعوا عن كنائس اآلخرين 
ومعابدهم وصوامعهم أّوًال، قبل مساجدهم هم، وتعّهد 
بنصرهم إن التزموا بهذا اIدف النبيل، وهو حتقيق احلّرية 
لألديان، و�ايـة دور العبادة من العدوان والتخريب.
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يد�فعو�  لكي  �ساًسا،  �باحه، 
��ّكد  مطلًقا،  �لدينية  �حلّرية  عن 
عليهم �ّ� من ��جبهم �� يد�فعو� 
�معابدهم  �آلخرين  كنائس  عن 
مساجدهم  قبل  �ّ�ًال،  �صو�معهم 
�لتزمو�   �� بنصرهم  �تعّهد  هم، 
حتقيق  �هو  �لنبيل،  �fد�  ֲדذ� 
 g:حلّرية لأل:يا�، ��اية :�� �لعبا�
من �لعد��� ��لتخريب. حيث قا7 

تعا�:
﴿ُ�ِ�َ� لِلَِّذيَن ُيَقاَتُلوَ� ِبَأنَُّهْم ُظِلُمو� 
َ�ِ��َّ �َهللا َعَلى َنْصِرِهْم َلَقِديٌر (٤٠) 
ِبَغْيِر  ِ:َياِ�ِهْم  ِمْن  ُ�ْخِرُجو�  �لَِّذيَن 
َ�َلْوَال  �هللا  َ�بَُّنا  َيُقوُلو�   �ْ�َ ِ�الَّ  َحقٍّ 
ِبَبْعٍض  َبْعَضُهْم  �لنَّاَ�  �ِهللا  َ:ْفُع 
 Mٌَ�َصَلَو� َ�ِبَيٌع  َصَو�ِمُع  َمْت  َلُهدِّ
   �ً Nَ�َمَساِجُد ُيْذَكُر ِفيَها �ْسُم �ِهللا َكِث
�َهللا   َّ��ِ  eَُيْنُصُر َمْن  �هللا  َ�لََيْنُصَر�َّ 

َلَقِو6ٌّ َعِزيٌز﴾ (�حلّج: ٤٠-٤١)
تعا�   – �هللا   �ّ� للنظر  ��لّالفت 
– قد حّد: fم هذ� �fد�، �لذ6 
Ñب �� يبذلو� 	 سبيله :ما�هم، 
�لدينية  �حلّرية  صيانة  هو  ��لذ6 
لآلخرين ��اية معابدهم، ��خذ 
�لوقت   	 بذلك،  �لعهد  عليهم 
�لذ6 كانو� هم فيه (�6 �ملسلمو�) 
 �� �لديّ°،  �الضطها:  ضحية 
يكونو� قد حا]�� �لسلطة ��لنفو�، 

حيث  الحًقا؛  fم،  حتّقق  �لذ6 
حكمو� بالً:� ��سعة فيها مو�طنو� 
من �:يا� �خر�. �هذ� يد7ّ على 
�ّ� �هللا – تعا� – ال يعطي �6ّ مّ%� 
للتقاعس عن �اية معابد �آلخرين 
كا�   ���  Ìح ظر�،   6ّ� حتت 
�ملسلمو� هم �نفسهم مضطَهدين 
:ينيًّا �تتعّر� مساجدهم للعد���. 
يهّبو�   �� �ملسلمني  فالو�جب على 
�العتد��،  من  �ملعابد   eهذ حلماية 
بالر�5 نفسها �لK يد�فعو� ֲדا عن 

مساجدهم.
�حÌ 	 ]من �حلر\، فقد حافظ 
�على   g:لعبا�  ��: على  �إلسال� 
�ملصّلني، ��مر �لنّ� �  �ملسلمني 
 g:لعبا� لد��  يتعّرضو�  بأّال 
 �� عابًد�  يقتلو�  ��ّال  خصوًصا، 
يقاتل   ��� صومعة،   	 معتكًفا 
�ملسلمو� �ملقاتلني �لذين يقاتلو�م، 

��ّال يتعّرضو� ل%�6 غN مقاتل �� 
شيخ �� �مر�g �� طفل.

نصوًصا  تعّلمو�  من  �نتم  �لستم 
 Mِمر� �لعاّ�:  مقطوعة من سياقها 
�� �قاتل �لنا� حÌ يشهد�� �� ال 

�له �ال �هللا؟!
 � �ِهللا  َ�ُسو7َ   َّ��َ ُعَمَر  �ْبِن  َعْن 
َحتَّى  �لنَّاَ�  �َُقاِتَل   �ْ�َ  Mُُ�ِمْر َقا7َ: 
 َّ��َ�َ �هللا  ِ�الَّ  �َِلَه  َال   �ْ�َ َيْشَهُد�� 
 gََال ًد� َ�ُسو7ُ �ِهللا َ�ُيِقيُمو� �لصَّ ُمَحمَّ
َ�ِلَك  َفَعُلو�  َفِإَ��   gَلزََّكا� َ�ُيْؤُتو� 
َ�َ�ْمَو�َلُهْم  ِ:َماَ�ُهْم  ِمنِّي  َعَصُمو� 
َعَلى  َ�ِحَساُبُهْم  �ْإلِْسَالِ�  ِبَحقِّ  ِ�الَّ 
كتا\  �لبخا�6،  (صحيح  �ِهللا. 

�إلميا�)
 :��� مسلم   	 �حلديث   :���
بدًال  فيه  �جا�  يقولو�"   Ìح" فيه 
يعّز]  �هذ�  يشهد��"،   Ìح" من 
�ّ� hّر: �إلعال� �� �لقو7 يوقف 

�لقتا7 �يعصم �لدما�.
�حلديث  هذ�   �ُير� ما   �Nًكث
منـز�ًعا من سياقه �لعاّ�، �تقدميه 
ֲדذe �لصو�g �شبه بتحريف �لكلم 
 	 �لقتا7  فقو�عد  مو�ضعه.  عن 
�لوضو5،  متا�  ��ضحة  �إلسال� 

����:g 	 [ياM �كمة.
فالقاعدg �لعاّمة �لK يذكرها �لقر[� 

�لكرمي للقتا7 هي:
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التقوى

�لَِّذيَن  �ِهللا  َسِبيِل  ِفي  ﴿َ�َقاِتُلو� 
�َهللا   َّ��ِ َتْعَتُد��  َ�َال  ُيَقاِتُلوَنُكْم 
 :gلبقر�) �ْلُمْعَتِديَن﴾  ُيِحبُّ  َال 

(١٩١
 Zإل�� بالقتا7 كا� ��ًنا بالدفا��
مقابل �لعد���، حيث قا7 تعا�:

﴿ُ�ِ�َ� لِلَِّذيَن ُيَقاَتُلوَ� ِبَأنَُّهْم ُظِلُمو� 
َلَقِديٌر﴾  َنْصِرِهْم  َعَلى  �َهللا   َّ��ِ�َ

(�حلّج: ٤٠)
 �ّ� يقو7  �لكرمي  �لقر[�   �ّ�  ¿ّ
من  �ملعتدين  مع  ستنتهي  �حلر\ 
�ملشركني عندما ُيهزمو� �يدفعو� 

�جلزية، �ال تنتهي بإسالمهم:
ِباِهللا  ُيْؤِمُنوَ�  َال  �لَِّذيَن  ﴿َقاِتُلو� 
َ�َال ِباْلَيْوِ� �ْآلِخِر َ�َال ُيَحرُِّموَ� َما 
َحرََّ� �هللا َ�َ�ُسوُلُه َ�َال َيِديُنوَ� ِ:يَن 
�ْلِكَتاَ\  ُ��ُتو�  �لَِّذيَن  ِمَن  �ْلَحقِّ 
َ�ُهْم  َيٍد  َعْن  �ْلِجْزَيَة  ُيْعُطو�  َحتَّى 

َصاِغُر�َ�﴾ (�لتوبة: ٢٩)
  � �لنّ�  �لكرمي  �لقر[�  �مر  كما 
بد��  هؤال�  قتا7  عن  بالتوقف 
شر�²، ملجّر: �� يطلب �ألعد�� 
�ألمر   	 كا�  �لو   Ìح �لك، 

خديعة، حيث قا7 تعا�:
َلَها  َفاْجَنْح  ْلِم  لِلسَّ َجَنُحو�   �ْ�ِ�َ﴿
ِميُع  �لسَّ ُهَو  �ِنَُّه  �ِهللا  َعَلى  ْل  َ�َتَوكَّ
 �ْ�َ ُيِريُد��   �ْ�ِ�َ  (٦٢) �ْلَعِليُم 
ُهَو  �هللا  َحْسَبَك  َفِإ�َّ   lََيْخَدُعو

َ�ِباْلُمْؤِمِننيَ﴾   eِِبَنْصِر  lََيََّد� �لَِّذ6 
(�َألْنفا7: ٦٢-٦٣)

�هكذ�، فإّ� �آلياM �لقر[نية تبّين 
بوضو5 ما يلي:

١. ال يكو� �لقتا7 �ّال �:ًّ� على 
�لعد��� بإ�� من �هللا تعا�؛

�ملعتدين  مع  �لقتا7  يتوّقف   .٢
�ملصرِّين على عد���م ��� ُهزمو� 

�:فعو� �جلزية؛
�لذين  مع  �لقتا7  يتوّقف   .٣
 6ّ�  	 �fُدنة   �� لم  �لسِّ يطلبو� 
لو   Ìح شر�²،  �بد��  حلظة 

كا� 	 �ألمر خديعة.
٤. ��ضافة �� �لك، فقد �علن 
�ملعتدين  عن  عامًّا  عفًو�  �إلسال� 
جر�ئمهم  عن  تابو�  لو  فيما 

��سلمو�، حيث يقو7 تعا�:
َالgَ َ�[َتُو�  ﴿َفِإْ� َتاُبو� َ�َ�َقاُمو� �لصَّ
يِن  �لدِّ ِفي  َفِإْخَو�ُنُكْم   gَلزََّكا�
َيْعَلُموَ�﴾  ِلَقْوٍ�   Mِْآلَيا� ُل  َ�ُنَفصِّ

(�لتوبة: ١١)
َالgَ َ�[َتُو�  ﴿َفِإْ� َتاُبو� َ�َ�َقاُمو� �لصَّ
�لزََّكاgَ َفَخلُّو� َسِبيَلُهْم ِ��َّ �َهللا َغُفوٌ� 

َ�ِحيٌم﴾ (�لتوبة: ٥)
 ،gNألخ� �لنقطة  من  ��نطالًقا 
فقد ��� بعض �ملسلمني – على 
�ملشركني  بعض   �ّ�  – يبد�  ما 
�إلسال�  �يعلنو�  wا:عو�، 

ليتوّقف �لقتا7 �لينجو� من �لعقا\ 
�لنّ�  عليهم  فر:َّ  جر�ئمهم.  على 

� ֲדذ� �حلديث:
”�ِمرM �� �قاتل �لنا� (�ملعتدين) 
حÌ يشهد��.. �� حÌ يقولو�..“ 
خيا�  فال  �لك  فعلو�   �� ��ّنهم 
:ما�هم  �عصم   ��  �سو لد6ّ 

��مو�fم.
 �ّ�  ��  – هنا   –  eالنتبا� �Ñد� 
�هللا  من  �مر   ��  Nيش� �لنّ�  
فهنا   ..“Mِمر�” قوله:  تعا� 	 
�هللا  �مر   ��  –� �لنّ�    Nيش
�لكرمي،  �لقر[�   	  – تعا�   –
�لنّ�   �� ُيفهم   �� Ñب  �هكذ� 
�  عندما �كر هذ� �حلديث فقد 
�حا7 �ملتسائلني �� �لقر[� �لكرمي 

�ما فيه من ���مر.
�ّما �لظّن �ّ� هذ� �حلديث يتضّمن 
حكًما بأّ� �لو�جب على �ملسلمني 
�� يقاتلو� �لنا� كاّفة حÌ يسلمو� 
��ّال فالو�جب قتلهم، فهو �لظلم 
بعينه، �هو vالفة صر¢ة ألحكا� 
حو7  �ملحكمة  �لو�ضحة  �لقر[� 
�حلّرية  ملبا:¶  �vالفة  �لقتا7، 
�إلسال�  كّرسها   Kل� �لدينية 

�طّبقها، �منها قوله تعا�:
يِن َقْد َتَبيََّن �لرُّْشُد  ﴿َال ِ�ْكَر�eَ ِفي �لدِّ

(٢٥٧ :gلبقر�) ﴾ ِمَن �ْلَغيِّ




