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�لدكتو� 2مين فضل عو�� تشـهد �لسـاحة �لعاملية هجمـا< متعد�� علـى  �لديـن �حلنيف. -8خـر حلقة � 
هـذ� �ملضمـا� �لشـريط �لذ^ عرضـه عضـو �ل�ملا1 ��ولنـد^ خـE< فيلد��. 
-ستنشـر "�لتقو�" ع� حلقـا< كتابا �و� ��� مفحما على ما جـاe فيه من �لبهتا1.
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(�حللقة �لثانية)

�إلسال: ال يدعو ملحا�بة غE �ملسلمني 
-قتلهم

 ال شك 
Z �لقرZß �لكرمي Ëو� بعض 
 ،jآليا� �ل» حتث �ملسلمني على �لقتا�
 Å�لكن على �لنقيض ممـا يّدعيه فيلد"
 jعد�� �إلسال[، فليس �ملقصو� ֲדا قتا
"
�يع غN �ملسلمني، بل ال يأمر �إلسال[ 

}ال بقتاj �لفئا� �لتالية:
 Z"
- �ملحا�بوZ "�ملعتـد"Z �لذين يبد

بالقتاj ضد �ملسلمني.
- ناِقضو �لعهو� من �ملشركني، �لذين ± 
يلتزمو� باملو�ثيق "�ملعاهد�� �ل» 
برموها 

مـع �ملسـلمني، "�ل» هـي باألخص 
معاهد�� لضماZ �لعيش �لسـلمي مع 

�ملسلمني.
- �ملجرموZ "مغتصبو �حلريا� �لفر�ية 

ال سيما حرية �لعقيد� "�لدين.
"�%د¼ �ألسا� من هذ� �لقتاj �ملشر"� 
¬ �لقرZß �لكرمي هو �لدفا� عن �لنفس 
ضد �ملعتدين �لذين يريد"Z سلب �حلرية 

�لدينية من �ملسلمني.
}Z هـذ� �ملفهو[ للجها� �إلسـالمي، 
 
من �ملمكن 
Z يفهمه 
� شـخص يقر
�آليـا� �لقرßنية �ملتعلقـة بالقتاj، من 

خالj سـياقها ¬ �لنص �لذ� "��� 
فيـه؛ "من �"Z هذ« �لقر��� �لسـياقية 
يتعذ� فهم هذ« �آليا� بشكل صحيح.

 ما يقو[ به فيلد�Å ¬ فيلم "�لفتنة" هو 
عرÏ بعض �آليا� �لقرßنية مÑ"عة من 
سـياقها ليوهم �لعا± بأZ �لقصد منها 
Jا�بة �يع غN �ملسلمني؛ "لذلك نشد� 
هنا مر� 
خر� 
نه لفهم هذ« �آليا� ال 
بد من عرضها "قر��ִדا ¬ سياقها "هذ� 
�ملبد
 ال بد مـن تطبيقه على كل ßيا� 
�لقرZß �لكرمي "ليس فقط �آليا� �ملتعلقة 

.jبالقتا
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التقوى

"عند قر��� ßيا� �لقتاj بسياقها يتضح 
 :Zهاما Zمر�
لنا 


"ال: }¾ا تدعو }z مقاتلة فرقة �د-�� 
 Zلبا�ئو� Z"، "هم �ملعتد�جد� من �لكفا

برموها  �ل»  للعهو�   Zلناقضو�"  jبالقتا

   .� jمع �لرسو
ثانيا: }Z ¬ سيا� هذ« �آليا� نفسها، 
يؤكد �هللا عز "جل -جو$ مساملة هؤال� 

�لكفا� }�� توقفو� عن �حلر§.
"لكي نثبت 
ß Zيـا� �لقتاj ± ُيقصد 
ֲדا Jا�بة �يع من ال ينتسب لإلسال[، 
نكتفي هنا بعـرÏ �آليا� �ل» 
"��ها 
فيلد�Å ¬ فيلم "�لفتنة"، "لكن ¬ سياقها 
"مع تفسNها �لصحيح "فق ما يظهر من 

هذ� �لسيا�:

 t-آليـة �أل�
﴿َ-َقاِتُلوُهْم َحتَّى  َال َتُكو1َ ِفْتَنٌة َ-َيُكو1َ 

يُن هللا﴾  �لدِّ
جا�� هذ« �آلية ¬ سـو�� �لبقر� "فق 

:vلسيا� �لتا�
 ﴿َ"َقاِتُلو� ِفي َسِبيِل �هللا �لَِّذيَن ُيَقاِتُلوَنُكْم 
�ْلُمْعَتِديَن  ُيِحبُّ  َال  �هللا   َّZ{ِ �-َتْعَتُد َ-َال 

ْخِرُجوُهم َ"َ َثِقْفُتُموُهْم  َحْيُث  َ"�ْقُتُلوُهْم 

َشدُّ َ 
ْخَرُجوُكْم َ"�ْلِفْتَنُة َ َحْيُث  مِّْن 
�ْلَمْسِجِد  ِعنَد  ُتَقاِتُلوُهْم  َ"َال  �ْلَقْتِل  ِمَن 
�ْلَحَر�ِ: َحتَّى  ُيَقاِتُلوُكْم ِفيِه َفِإZ َقاَتُلوُكْم 
�ْلَكاِفِريَن* َفِإ1ِ  ِلَك َجَز�ُ�  َفاْقُتُلوُهْم  َكَذ �

�نَتَهْو� َفِإ1َّ �هللا َغُفوٌ� �َِّحيٌم* َ-َقاِتُلوُهْم 
 Zِيُن هللا َفِإ َحتَّى  َال َتُكو1َ ِفْتَنٌة َ-َيُكو1َ �لدِّ
اِلِمني*  �لظَّ َعَلى  ِ�الَّ  ُعْدَ-�1َ  َفَال  �نَتَهْو� 
ْهِر �ْلَحَر�ِ[ َ"�ْلُحُرَماُ�  ْهُر �ْلَحَر�ُ[ ِبالشَّ �لشَّ
َفاْعَتُد-�  َعَلْيُكْم  �ْعَتَد�  َفَمِن  ِقَصاٌ÷ 
َ"�تَُّقو�  َعَلْيُكْم   ��ْعَتَد َما  ِبِمْثِل  َعَلْيِه 
�هللا َ"�ْعَلُمو� َ
Zَّ �هللا َمَع �ْلُمتَِّقَني﴾(�لبقر� 

(١٩١-١٩٥

�ملقاطع   ¬ تؤكد  بسياقها  �آليا�  هذ« 
�ملشد�� باللوZ �ألخضر ما يلي:

فقط   jبالقتا �لبا�ئني  �ملعتدين  مقاتلة   -
"ليس �يع �لكفا�. 

�لبد�  عد[  �ملسلمني  على  توجب   -
.Z�"بالعد

 ��{ jتوجب على �ملسلمني }¾ا� �لقتا -
�نتهى �ملعتد"Z عن عد"�¾م. 

 jألنفا� سو��   ¬ �آلية  هذ«   ���""
:vحسب �لسيا� �لتا

﴿ُقل للَِّذيَن َكَفُر-� 1�ِ َينَتُهو� ُيْغَفْر َلُهم 
مَّا َقْد َسَلَف َ"ِ}Z َيُعوُ�"� َفَقْد َمَضْت ُسنَّة 
�ْألَ"َِّلني * َ-َقاِتُلوُهْم َحتَّى  َال َتُكو1َ ِفْتَنٌة 
 َّZَفِإ �نَتَهْو�  هللا َفِإ1ِ  ُكلُُّه  يُن  �لدِّ َ-َيُكو1َ 
 -٣٩ jألنفا�) ﴾ٌNَبِص  Zََيْعَمُلو ِبَما  �هللا 

(٤٠
 يبد
 �حلديث ¬ هذ� �لسيا� عن �لكفا� 
�ملقاتلني، بداللة �لكلما� "}Z ينتهو�" " 
 ،jلقتا� من  ينتهو�   �
 �نتهو�"،    Zفإ  "

"�حلديث ¬ �لسيا� كله بعدها، عن هذ« 
�لفئة من �لكفا� "ليس �يع �لكفا�.

 Zيكو"" ôمع Z
"من �جلدير �كر« هنا 

Z يكوZ �حلكم على  �
�لدين كله هللا" 
"جل،  عز  �هللا  بيد  فقط   Éلدي� �النتما� 
شخص   �
 ُيعاقب   "
 ُيقتل  ال  Æيث 
بسبب �نتمائه �لديÉ، فال �ملسلموZ "ال 
على  
حد  إل�غا[  �حلق   Zميلكو غNهم 
�نتمائه  بسبب  قتله  على   "
 �ينه،   Nتغي
�لكفا�   jقتا من  فا%د¼  لذلك   ،Éلدي�
�ملذكو� ¬ هذ� �لسيا� هو حفظ �حلرية 

�لدينية "�لدفا� عنها. 
 

�آلية �لثانيـة 
َحْيُث  َ"�ْقُتُلوُهْم  َفُخُذ"ُهْم  َتَولَّْو�   Zَفِإ﴿

َ"َجدتُُّموُهْم﴾ 
من   vلتا� �لسيا�   ¬ �آلية  هذ«   ���"

سو�� �لنسا�:
َ-�هللا  ِفَئَتْيِن  �ْلُمَناِفِقَني  ِفي  َلُكْم  ﴿َفَما 

Z َتْهُد"� َ Zَ"َُتِريُد

ْ�َكَسُهم ِبَما َكَسُبو� َ
َمْن َ
َضلَّ �هللا َ"َمن ُيْضِلِل �هللا َفَلن َتِجَد َلُه 
َكَفُر"�  َكَما   Zَ"َتْكُفُر َلْو   �"ُّ�"َ َسِبيًال*  

ْ"لَِياَ� َ ِمْنُهْم  َتتَِّخُذ"�  َسَو�ً� َفَال   Zََفَتُكوُنو
َتَولَّْو�  �هللا َفِإ1  َسِبيِل  ِفي  ُيَهاِجُر"�  َحتَّى� 
َ-َجدتُُّموُهْم  َحْيُث  َ-�ْقُتُلوُهْم  َفُخُذ-ُهْم 
ً� * ِ�الَّ  Nلِيًّا َ"َال َنِص"َ ِمْنُهْم  َتتَِّخُذ"�  َ"َال 
َ-َبْيَنُهم  َبْيَنُكْم  َقْوٍ:  ِ�َلى   َيِصُلو1َ  �لَِّذيَن 
مِّيَثاkٌ 2َْ- َجاeُ-ُكْم َحِصَرْ< ُصُد-ُ�ُهْم 
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َقْوَمُهْم َ"َلْو  ُيَقاِتُلو�   -ْ2َ ُيَقاِتُلوُكْم   12َ
َفَلَقاَتُلوُكْم َفِإ1ِ  َعَلْيُكْم  َلَسلََّطُهْم  �هللا  َشاَ� 
ِ�َلْيُكُم  َ-2َْلَقْو�  ُيَقاِتُلوُكْم  َفَلْم  �ْعَتَزُلوُكْم 
َلَم َفَما َجَعَل �ُهللا َلُكْم َعَلْيِهْم َسِبيًال*   �لسَّ
َيْأَمُنوُكْم   Z
َ  Zَ"ُيِريُد ßَخِريَن   Zَ"َسَتِجُد
�ْلِفْتَنِة  }َِلى   �"ُّ��ُ َما  ُكلَّ  َقْوَمُهْم  َ"َيْأَمُنو� 
َ"ُيْلُقو�  َيْعَتِزُلوُكْم  لَّْم   Zِفيَها َفِإ 
ْ�ِكُسو� ُ
َفُخُذ"ُهْم  
َْيِدَيُهْم  َ"َيُكفُّو�  َلَم  �لسَّ }ِلَْيُكُم 
ِئُكْم  ـ� 
"َلُ"َ َثِقْفُتُموُهْم *  َ"�ْقُتُلوُهْم َحْيُث 
َجَعْلَنا َلُكْم َعَلْيِهْم ُسْلَطاًنا مُِّبيًنا﴾  (�لنسا� 

(٨٩-٩٢
�آليا�  هذ«  من  باأل-ر  �مللّونة  �ملقاطع 
هذ«   ¬ �ملقصو�   jلقتا�  Z
 على   jتد
 ��{ �ملنافقني  ضد  فقط  موجه  �آليا� 
توّلو�، 
� ��تد"� "
صبحو� من �ملفسدين 
هنا  فاحلديث  �ملسلمني،  ضد  �ملقاتلني 
"�ضح "ليس عن غN �ملسلمني مبجملهم، 
بل تبد
 هذ« �آليا� باحلديث عن �ملنافقني 
 ��{ بقتلهم ¬ حاj "�حد فقط،  تأمر   ñ
تولو� 
� ��تد"� "قاتلو� �ملسلمني، حيث 
}نه من �ملعر"¼ ¬ �إلسال[ 
Z ال عقوبة 
للمنافقني ملجر� نفاقهم، فاملنافقوZ كانو� 

نه ±  �لنJ öمد �، }ال  معر"فني Åمن 
يأمر بقتلهم، فهذ« �آليا� تتحد� فقط 
ملحا�بة  "يرتد  نفاقه   ¬ يتما��  عمن 
�ملسلمني، لذلك فالقتاj هنا بسبب �حلر§ 
"�لعد�� �لذ� يبديه هؤال� �ملنافقوZ "ليس 

�لنفا� بعينه.

�ملتذبذبني  �ملنافقني  هؤال�  بني  "من 
تا��  �ملسلمني   z{  Zمييلو من  "�ملتآمرين 
 Zيكّنو "هم  
خر�  تا��  قومهم   z{"
للمسلمني، كما جا� "صفهم ¬  �لعد�� 
 Zَ"َخِريَن ُيِريُدß Zَ"هذ« �آليا�: ﴿َسَتِجُد
فهذ«  َقْوَمُهْم﴾،   َ"َيْأَمُنو�  َيْأَمُنوُكْم   Z
َ
�آليا� تأمر بقتا%م }�� 
صر"� على عد[ 
لَّْم   Zَفِإ﴿ �ملقطع:  "فق   jلقتا�" �لسلم 
َ"َيُكفُّو�  َلَم  �لسَّ }ِلَْيُكُم  َ"ُيْلُقو�  َيْعَتِزُلوُكْم 


َْيِدَيُهْم﴾
 Z
 فتؤكد  باألخضر  �مللونة  �ملقاطع  
ما 
يقاتل  ال   Zبأ �حليا�،  يلز[   Z
 يريد  من 
قومه،  ضد  معهم  يقاتل  "ال  �ملسلمني 
فيجب مساملته "عد[ قتاله حò لو ± يكن 

من �ملسلمني.

�آلية �لثالثـة 
﴿ َفِإَ�� َلِقيُتُم �لَِّذيَن َكَفُر"� َفَضْرَ§ �لرَِّقاِ§ 

�ْلَوَثاَ�﴾.   �" َفُشدُّ 
َْثَخنُتُموُهْم   ��َ{ِ َحتَّى� 
سو��   ¬ جا�  كما  �آلية  هذ«  "سيا� 

Jمد:
﴿َفِإَ�� َلِقيُتُم �لَِّذيَن َكَفُر"� َفَضْرَ§ �لرَِّقاِ§ 
َفِإمَّا  �ْلَوَثاَ�   �" َفُشدُّ 
َْثَخنُتُموُهْم   ��َ{ِ َحتَّى� 
�ْلَحْرُ$  َتَضَع  َحتَّى    eًِفَد� َ-ِ�مَّا  َبْعُد  َمنًّا 
َالنَتَصَر  �ُهللا  َيَشاُ�  َ"َلْو  ِلَك  � �َ 2َْ-َ��َ�َها * 

ِبَبْعٍض   َبْعَضُكم  لَِّيْبُلَو  ِكن  ـ� َ"َل ِمْنُهْم 
ُيِضلَّ  َفَلن  �هللا  َسِبيِل  ِفي  ُقِتُلو�  َ"�لَِّذيَن 


ْعَماَلُهم﴾  (Jمد ٤)َ
�آلية خاصة بوضعية �حلر§ كما تدj عليه 

"�Å�ها"،   �حلر§  تضع   òح" �لكلما� 
�لذين  لقيتم   ��{" باجلملة  فاملقصو�  "لذ� 
كفر"�"  
� }�� لقيتم �ملقاتلني منهم ¬ 

�Ï �ملعركة،  ليس �ملقصو�  ֲדا �يع 

�لكفا� حò �ملساملني منهم.
كما 
Z هذ« �آلية تأمر �ملسلمني باإلفر�� 
 "
 عليهم  باملّن  }ما  �حلر§،  
سر�  عن 

مـا يقوم بـه فيلـدرز ! فيلـم "الفتنـة" هو عرض 
بعـض اآليـات القرآنيـة منزوعة من سـياقها ليوهم 
العـاp بأن القصد منها @اربة �يع غf املسـلمني؛ 
ولذلك نشـدد هنـا مرة أخرى أنه لفهـم هذه اآليات 
ال بـد مـن عرضها وقراءتها ! سـياقها وهـذا املبدأ 
ال بـد مـن تطبيقه علـى كل آيـات القـرآن الكرمي 
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التقوى

 Nيأمر بقتل غ Zßلقر� Zبالفد��،  فلو كا
�ملسلمني عامة، ملا 
مر باإلفر�� عن 
سر� 
�حلر§ مّنا؛ بل ألمر بقتلهم، "هذ� بد"�« 
يدj �اللة "�ضحة 
Z �لقتاj موجه فقط 

ضد من يريد �لقتاj "يبد
 به.

�آلية �لر�بعـة
ٍ� َ"ِمن  "� َلُهم مَّا �ْسَتَطْعُتم مِّن ُقوَّ 
ِعدَُّ"َ﴿
ِ̧ �ْلَخْيِل ُتْرِهُبوZَ ِبِه َعُد"َّ �هللا َ"َعُد"َُّكْم  َبا ِّ�

َ"ßَخِريَن﴾   
"�ل» "��� ¬ سو�� �ألنفاj ¬ �لسيا� 

: vلتا�
َكَفُر"�  �لَِّذيَن  ِعنَد �هللا   ِّ§�"َ �لدَّ ﴿ِ}Zَّ َشرَّ 
َفُهْم َال ُيْؤِمُنوZَ* �لَِّذيَن َعاَهد�َّ ِمْنُهْم ُثمَّ 
َال  َ"ُهْم  َمرٍَّ�  ُكلِّ  ِفي  َعْهَدُهْم   Zََينُقُضو
َفَشرِّْ�  �ْلَحْرِ§  ِفي  َتْثَقَفنَُّهْم  َفِإمَّا   *Zََيتَُّقو
َ"ِ}مَّا   *Zَ"ُر َيذَّكَّ َلَعلَُّهْم  َخْلَفُهْم  مَّْن  ِبِهم 
َعَلى�  }ِلَْيِهْم  َفانِبْذ  ِخَياَنًة  َقْوٍ[  ِمن  َتَخاَفنَّ 
َ"َال  �ْلَخاِئِنَني*  ُيِحبُّ  َال  �هللا   َّZ{ِ َسَو�ٍ� 
َال  }ِنَُّهْم  َسَبُقو�  َكَفُر"�  �لَِّذيَن  َيْحَسَبنَّ 
مِّن  �ْسَتَطْعُتم  مَّا  َلُهم   �" 
ِعدَُّ"َ  *Zَ"ُيْعِجُز
َعُد"َّ  ِبِه   Zَُتْرِهُبو �ْلَخْيِل   ِ̧ َبا ِّ� َ"ِمن   �ٍ ُقوَّ
َال  ُ�"ِنِهْم  ِمن  َ"ßَخِريَن  َ"َعُد"َُّكْم  �هللا 
ِمن  ُتنِفُقو�  َ"َما  َيْعَلُمُهْم  �ُهللا  َتْعَلُموَنُهُم 
َشْيٍ� ِفي َسِبيِل �هللا ُيَو¼َِّ }ِلَْيُكْم َ"
َنُتْم َال 
ْلِم َفاْجَنْح َلَها  ُتْظَلُموZ{ِ"َ  *Zَ َجَنُحو� لِلسَّ
ِميُع �ْلَعِليُم﴾     ْل َعَلى �هللا* }ِنَُّه ُهَو �لسَّ َ"َتَوكَّ

(٥٦-٦٢  jالنفا�)

�ملشد��  �ملقاطع  �لسيا�،  هذ�  ففي   *
باألخضر تدj على 
Z �لقتاj �ملقصو� به 
¬ هذ« �آليا�  Âتص بالكفا� ناقضي 
�حلر$.  ساحة   � "�ملقاتلني  �لعهو�، 
ْلِم  كما 
Z �لكلما� ﴿َ-1�ِ َجَنُحو� ِللسَّ
تؤكد  �هللا﴾  َعَلى  ْل  َ-َتَوكَّ َلَها  َفاْجَنْح 
 ���
  ��{  jلقتا� }¾ا�  �ملسلمني  على   Z

�لقتاj؛  "}¾ا�  �ملساملة  �آلخر  �لطر¼ 
مقاتلة   jلقتا� من  �ملقصو�   Zكا "لو 
�يع �لكفا� حò �ملساملني منهم ملا 
مر 
�ستمر��  يريد  هنا مبساملة من ال   Zßلقر�
�%د¼    Z
 �كر«  �جلدير  "من   .jلقتا�
من �الستعد�� للحر§ حسب هذ« �آلية  
ليس من 
جل �العتد�� بل إل�ها§ �لعد" 
�ملسلمني،  على  "يعتد�  حربا  يشن   Z


نه �ستعد�� للحر§ من 
جل �لدفا�  �

عن �لنفس "حفظ �ألمن "�لسال[ "ليس 

 .Z�"جل �لعد
من 

�آلية �خلامسـة 
 كما "��� ¬ سو�� �لنسا�: 

َسوَ¼  ِتَنا  ـ� ِب�اَي َكَفُر"ْ�  �لَِّذيَن   َّZ{ِ﴿
ُجُلوُ�ُهم  َنِضَجت  ُكلََّما  َناً��  ُنصِليهم 
ُهم ُجُلوً�� َغNََها لَِيُذ"ُقوْ� �لَعَذ�َ§ *  ـ� لَن َبدَّ

ِ}Zَّ �َهللا َكاZَ َعِزيًز� َحِكيًما﴾ 

" عقا§ �نيو�  jال حديث هنا عن قتا
بل هذ�  �ملسلموÆ Zقهم،  ينفذ«  للكفا� 
"�ألنبيا�   Zأل�يا� كل  عليه   Nتس  
�ملبد
�ملرسلني من �هللا عز "جل؛ "�لذين قامو� 
بدعو� �لنا� لإلمياZ ֲדم، فحذ�"هم من 
�آلخر�،   ¬  "
 �لدنيا   ¬ �با&  عقا§ 
"�إلسال[ ليس مستثô من هذ« �لقاعد�.

-فق  �ملسلمني   Eغ مع  �لتعامل   J2سا
-�ِحللم  بالسلم  �لقر8نية،  �لتعاليم 

-�الحتر�: �ملتبا�'
�كرها  �ل»  �آليا�  هي  هذ«  كانت 

مـن املعـروف ! اإلسـالم أن ال عقوبـة للمنافقـني 
جملرد نفاقهـم، فاملنافقون كانوا معروفـني زمن الن� 
@مـد �، إال أنـه p يأمـر بقتلهـم، فهـذه اآليات 
تتحـدث فقط عمن يتمـادى ! نفاقـه ويرتد حملاربة 
املسـلمني، لذلك فالقتال هنا بسـبب احلرب والعداء 
الـذي يبديه هـؤالء املنافقـون وليس النفـاق بعينه.
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"فيلد�Å" ¬ فيلم �لفتنة،  "قد 
ثبتنا 
¾ا  
ال تدعو }z قتاj �لكفا� "غN �ملسلمني 
�ملعتدين   jلقتا تدعو  بل  برمتهم، 
كما  فقط؛  �ملعركة   Ï�
  ¬ "�ملقاتلني 
يوجب  �آليا�  هذ«  سيا�   Z
 
ثبتنا 
 ،jعن �لقتا Zمساملة �ملساملني �لذين يكفو
"هذ� �ألمر ينطبق على �آليا� �ألخر� 
 jا
 ال  "�ل»   jلقتا� عن  تتحد�  �ل» 
فهذ«  �لسيا�،  هذ�   ¬ كلها  لعرضها 
�آليا� ال تدعو "ال حتض �ملسلمني على 
قتل غN �ملسلمني �"منا متييز بني مسا± 
}ميا¾م  عد[  ملجر�  "فقط  "Jا�§، 
�لك،  من  �لنقيض  على  بل  باإلسال[. 
�ملسلمني   Nغ مع  �لتعامل  
سا�   Zفإ
"فق �لتعاليم �لقرßنية، هو بالسلم "�ِحللم 
 Nلكث� �ملتبا�j، كما جا� ¬  "�الحتر�[ 

من �آليا� �لقرßنية منها:
يِن َقد تََّبيََّن �لرُّْشُد ِمَن  ﴿ال ِ}ْكَر�َ« ِفي �لدِّ
ِباهللا  َ"ُيْؤِمن  اُغوِ�  ِبالطَّ َيْكُفْر  َفَمن  �ْلَغيِّ 
َفَقِد �ْسَتْمَسَك ِباْلُعْرَ"ِ� �ْلُوْثَقى� َال �نِفَصاَ[ 
َلَها* "�هللا َسِميٌع َعِليٌم﴾ ( �لبقر� ٢٥٧) 

﴿�ْ�ُ� }َِلى� َسِبيِل َ�بَِّك ِباْلِحْكَمِة َ"�ْلَمْوِعَظِة 
 َّZ{ِ 
ْحَسُن َ ِهَي  ِبالَِّتي  َ"َجاِ�ْلُهم  �ْلَحَسَنِة 
َ�بََّك ُهَو َ
ْعَلُم ِبَمن َضلَّ َعن َسِبيِلِه َ"ُهَو 


ْعَلُم ِباْلُمْهَتِديَن﴾ (�لنحل ١٢٦)  َ
 Z

Z �لدعو� �z �لدين "نشر« Ýب  �


.jفقط باإلقنا� "�جلد� Zتكو
�ْلَبَالُ� َ"�ُهللا  ِ}الَّ   jِلرَُّسو� َعَلى  ﴿َما 

َيْعَلُم َما ُتْبُد"Zَ َ"َما َتْكُتُموZَ﴾ ( �ملائد� 
(١٠٠


Z �لرسوj ال سيطر� له على �لنا�  �

"ال ميكنه }جبا�هم على �إلمياZ به "}منا 
هي  "هذ«  �عوته  يبلغهم   Z
 فقط  له 

مهمته �ألساسية. 
�لَِّذيَن  �هللا  َسِبيِل  ِفي   ﴿َ"َقاِتُلو� 
َال  �هللا   َّZ{ِ َتْعَتُد"�   َ"َال  ُيَقاِتُلوَنُكْم 
(١٩١ �ْلُمْعَتِديَن﴾ (�لبقر�  ُيِحبُّ 

﴿ال َيْنَهاُكُم �ُهللا َعِن �لَِّذيَن َلْم ُيَقاِتُلوُكْم 
ِ�َياِ�ُكْم  مِّن  ُيْخِرُجوُكم  َ"َلْم  يِن  �لدِّ ِفي 
�هللا   َّZ{ِ ِ�َلْيِهْم *  َ-ُتْقِسُطو�  َتَبرُّ-ُهْم   12َ

ُيِحبُّ �ْلُمْقِسِطَني﴾  (�ملمتحنة  ٨) 
َقاَتُلوُكْم  �لَِّذيَن  َعِن  �ُهللا  َيْنَهاُكُم  ﴿}ِنََّما 
ِ�َياِ�ُكْم  مِّن  َ-2َْخَرُجوُكم  يِن  �لدِّ ِفي 
َتَولَّْوُهْم*   Z
َ ِ�ْخَر�ِجُكْم  َعَلى   َ-َظاَهُر-� 
 ﴾Zَاِلُمو ِئَك ُهُم �لظَّ ـ� َفُأ"َل َيَتَولَُّهْم  َ"َمن 

(�ملمتحنة ٩)
�ملقاتلني   Nغ مع  �لتعامل  
سا�   Z
  �

�ينهم   Zكا مهما   – �ملعتدين   Nغ"

 .Zعقيدִדم- هو �لّ� "�إلحسا"
َلَها  َفاْجَنْح  ْلِم  ِللسَّ َجَنُحو�   1�ِ-َ﴿

ِميُع �ْلَعِليُم﴾   ْل َعَلى �هللا }ِنَُّه ُهَو �لسَّ َ"َتَوكَّ
 (٦٢ jالنفا�)

 َ̈ �ْسَتَجاَ� �ْلُمْشِرِكَني  مَِّن  
َحٌد َ  Zْ{ِ"َ﴿
2َْبِلْغُه  ُثمَّ  َكَالَ: �هللا  َيْسَمَع  َفَأِجْرsُ َحتَّى  
 ﴾Zَيْعَلُمو الَّ  َقْوٌ[  ِبَأنَُّهْم  ِلَك  � �َ َمْأَمَنُه 

(�لتوبة ٧) 
ِعنَد  َعْهٌد  لِْلُمْشِرِكَني   Zَُيُكو ﴿كْيَف 
َعاَهدتُّْم  �لَِّذيَن  ِ}الَّ  َ�ُسوِلِه  َ"ِعنَد  �هللا 
�ْسَتَقاُمو�  �ْلَحَر�ِ[ َفَما  �ْلَمْسِجِد  ِعنَد 
ُيِحبُّ  �هللا   َّZ{ِ َلُهْم*   َفاْسَتِقيُمو�  َلُكْم 

�ْلُمتَِّقَني﴾(�لتوبة ٨) 

� Ýب حفظ �لسلم "�ألماZ "�الستقامة 

لغN �ملسلمني طاملا ± يعتد"�. 

جلميع  �لدينية  �حلرية  �فظ  �إلسال: 
�لديانا<

 j"نز Z
 z{ »ننو Z
 Zمن �أل¶ية مبكا
 Zßلقر�  ¬  jبالقتا للمسلمني   Zإل��
على   õحلفا� 
جل  من  جا�  �لكرمي، 
�لدينية للمسلمني "غN �ملسلمني  �حلرية 


يضا كما تؤكد« �آلية �لتالية:
 َّZ{ِ"َ ِبَأنَُّهْم ُظِلُمو�  Zَُيَقاَتُلو 
Zَ�ِ لِلَِّذيَن ُ﴿
�هللا َعَلى� َنْصِرِهْم َلَقِديٌر * �لَِّذيَن ُ
ْخِرُجو� 
ِمن ِ�َياِ�ِهم ِبَغْيِر َحقٍّ ِ}الَّ َ
Z َيُقوُلو� َ�بَُّنا 
َبْعَضُهم   Jَلنَّا� �هللا  َ�ْفُع  َ-َلْوَال  �ُهللا  
َمْت َصَو�ِمُع َ-ِبَيٌع َ-َصَلَو�ٌ<  ِبَبْعٍض لَُّهدِّ

  �ً Eَكِث �هللا  �ْسُم  ِفيَها  ُيْذَكُر  َ-َمَساِجُد 
َلَقِو�ٌّ  �هللا   َّZ{ِ »َُينُصُر َمن  �ُهللا   َّZلََينُصَر"َ

َعِزيٌز﴾ ( �حلج ٤٠-٤١)
هذ�  من  �%د¼   Z
 تؤكد  �آلية  فهذ« 
�ملساجد  على   õحلفا� هو   jبالقتا  Zإل��

ماكن �لعبا�� �لتابعة للديانا� �ألخر� "
 Z
غN �إلسال[،  "من "�جب �ملسلمني 
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التقوى

�ملقدسا�  هذ«  على   õباحلفا يقومو� 
�لكرمي   Zßلقر�  ¬  ��" "قد  "-ايتها. 
�حلرية  تضمن  �ل»  �آليا�  من  �لعديد 
باتا  منعا  "متنع  �ملسلمني،   Nلغ �لدينية  
�إلسال[  �عتنا�  على  
� شخص  }جبا� 

"منها:
يِن َقد تََّبيََّن �لرُّْشُد ِمَن  ﴿َال ِ}ْكَر�َ« ِفي �لدِّ
اُغوِ� َ"ُيْؤِمن ِباهللا  �ْلَغيِّ َفَمن َيْكُفْر ِبالطَّ
َفَقِد �ْسَتْمَسَك ِباْلُعْرَ"ِ� �ْلُوْثَقى� َال �نِفَصاَ[ 

َلَها َ"�ُهللا َسِميٌع َعِليٌم﴾ (�لبقر� ٢٥٧) 
﴿َ"ُقِل �ْلَحقُّ ِمن �َّبُِّكْم* َفَمن َشاَ� َفْلُيْؤِمن 
َ"َمن َشاَ� َفْلَيْكُفْر ...﴾ ( �لكهف ٣٠)

 Ïِ�َْْأل� ِفي  َمن  َآلَمَن  َ�بَُّك  َشاَ�  ﴿َ"َلْو 
َحتَّى�  �لنَّاَ�  ُتْكِرُ«  َجِميًعا َ
َفَأنَت  ُكلُُّهْم 

َيُكوُنو� ُمْؤِمِنَني﴾ ( يونس ١٠٠)
 Zنية فإßهذ« �آليا� �لقر z{ باإلضافة"
حيا� �لرسوJ jمد � مليئة باألحد�� 
�ل» تثبت عد[ }جبا�« 
� شخص على 
�عتنا� �إلسال[،  "ال يتسع �ملجاj هنا 
�لعا[   بالعفو  فقط  نذّكر  }منا  لذكرها 

�لذ� 
صد�« ¬ حق �لكفا� �لذين 
"�ß"« }يذ�� شديًد� هو "
صحابه "حا"لو� 
�غتياله ¬ مكة مد� ثال� عشر� سنة، 
ملحا�بته  �ملنو��  �ملدينة    z{ ñ الحقو« 
 jنا  Z
 "بعد  
نه  }ال  مو�قع عديد�،   ¬
�ملسلموZ �لنصر "عا�"� }z مكة فاحتني 

صد� سيدنا Jمد � عفو� عاما عنهم 
على  �Ýهم   "
 منهم  ينتقم   Z
  Z"�

�عتنا� �إلسال[.
يسمح  ال   Zßلقر�  Z
 
َينا � تقد[  مما 
باالعتد�� على غN �ملسلمني ملجر� عد[ 
 Ï"ملفر�  jلقتا� 
ما " مسلمني،  كو¾م 
�ملقاتلني  ضد  فهو  �لكرمي،   Zßلقر�  ¬
�لبا�ئني بالعد"�Z فقط، "هو ¬ حقيقته  
قتاj �فاعي من 
جل �لدفا� عن  �لنفس 
�إلسالمية)  (�لد"لة  �إلسالمي   Zلكيا�"
 öحلرية �لدينية "معاقبة �لظاملني مغتص�"
 
�ملبد "هذ�  �لعهو�.  "ناقضي  �حلريا� 
ينطبق على �يع ßيا� �لقتاj ؛ "باألخذ 
كيف  �حلقائق،  هذ«  �العتبا�كل  بعني 
"�لذ�  �لكرمي   Zßكالقر لكتا§  ميكن 
"�ل�  �لدينية  "�حلرية  �لسلم   z{ يدعو 
�ألخالقية  �ألسس  "يضع   ،Zإلحسا�"
نو�   �
 �كر   Z"� �لبشر�  للمجتمع 
من �لقتاñ  ،j فيما تبقى من ßياته يذكر 
�لقتاj لوضع خا÷ "�ضطر���، كيف 
ميكن %ذ� �لكتا§ 
Z يوصف 
نه شبيه 

 Å�فيلد يّدعي  بالـ "ماين كامف"كما 

تباعه؟!!  "

 "
 �إلسال[   Z
  z{ Ðلص   هنا  "من 
�ملسلمني   Nغ  jلقتا يدعو  ال   Zßلقر�
�حلر"§  
ما  �عتناقه.  على  "}جبا�هم 
�لر�شدين،  "خلفائه   �  jلرسو� Åمن 
بأ�  �لدين  نشر  
جل  من  تكن  فلم 
شكل من �ألشكاj "ال لتطبيق �لشريعة 
�لشعو§  على  "فرضها  �إلسالمية 
�ملعتدين؛   Z�"عد لر�  "}منا  �ألخر�، 

ما توسع �ملسلمني Ãو �لشر� "�لغر§ "
Åمن �لرسوj "�خللفا� من بعد«، فسببه  
�إلم��طو�ية  بد
ته  �لذ�   Z�"لعد�
�لد"لة  ضد  "�لر"مانية  �لفا�سية 
�إلسالمية، "لو 
Zّ هذ« �الم��طو�يا� 
 Zضما" jسس �لعد
كانت قائمة على 
 ±" �لدينية  كاحلرية  �لفر�ية  �حلريا� 
تبد
 بالعد"�Z على �لد"لة �إلسالمية ملا 

.Zֲדا �ملسلمو�حا

اإلسـالم أو القـرآن ال يدعـو لقتال غf املسـلمني 
وإجبارهـم علـى اعتناقـه، واحلروب زمن الرسـول 
� وخلفائه الراشـدين، p تكن من أجل نشـر الدين 
بأي شكل من األشـكال وال لتطبيق الشريعة وفرضها 
على الشـعوب األخرى، وإمنا لرد عـدوان املعتدين...


