
اجمللد اخلامس والعشرون، العدد الثامن -محرم وصفر ١٤٣٣هـ  - كانون األول / ديسمبر ٢٠١٢ م

٢

التقوى

شهدها  
ل�  
لفعل   �0F 
حتلت  لقد 
 ��

إلسالمي �ثر بث شريط "بر �Fلشا


ألخباF خال= هذ�  �F

ملسلمني" صد

لسنة. +لقد 
ستهد¤ 
لشريط �هانة شخص �كمل 
 ��  ¥0� مما   .� 
ملصطفى  "مد  سيدنا  
هللا  خلق 
عنيفة  بطريقة  
ملسلمني  
حتجا¬ شر»ة كب&� من 

لغربية ¯ بلد
®م، كما مت  �
Fلسفا
 
حيث هاfو

غتيا= 
لسف& 
ألمريكي ¯ ليبيا. +² تدخر +سائل 
´مال�  قامت  +لكنها  جهو0ها  
لغربية  
إلعال7 
حرية  على  حتافظ  بأ®ا  متحججة  عنيفة  �عالمية 
ملشاعر  +حتدًيا  مشر+عا.  حقا  تعت;ها  
ل�  
لتعب& 
+�عما=  
حتاجا�  من  به   
قامو بعدما  
ملسلمني 
كاFيكاتوFية   
Fسبانية صو� نشر� صحيفة  عنف 
ساخر� لشخص 
لنº � معلنة �®ا حتا+= من خال= 
 2
0� +قد  
لتعب&.  على حرية  
ملحافظة  
لعمل   
هذ
 

لساسة 
لغربيو2 "تو¥ 
لشريط +لكنهم ² »ركو

ساكنا إليقا¤ 
لبث!!!

إلسالمي 
لعنيفُة 
لغ&َ� 
لكب&�  �Fلشا
+ُت;0F Fُ� فعل 
على شر¤ 
لنº � +هذ
 �مر مستحب ¯ حد �
ته، 

سة 
لس&� 
لنبوية 
لطاهر� F0 ֲדم Eحلر
+لكن كا2 
¾ معاملة 
ملستهزئني بنفس 
لطريقة 
ل� عاملهم ֲדا 
إلهاناִדم.   Àتعر كلما   � 
ملصطفى  "مد  سيدنا 
 Áملب
 � �0F Â;قف جليلة ت
فُكتُب 
لس&� تزخر مبو
على 
حلكمة +
لرة. +لنا ¯ �لك �ك; ع;� حيث 
 Ä� بن  
هللا  عبد  على   �Âجلنا
 � صال�   ºلن
 صلى 


لطاهر  لشخصه  كا=   Eلذ
 
ملنافقني  Âعيم  سلو= 
 �� �ك; 
إلهانا�. فلم نسمع قط �نه � هد7 مبا
من �هانو� �+ قتل ممثليهم �+ �حر_ �عالمهم +هلم 
جر
 مما نشاهد� ¯ عصرنا من تعب&
� على غضب 


إلسالمي. �Fلشا

حتدÇ كل هذ� 
النتهاكا� حتت ستاF حرية 
لتعب& 

حلاجة �� تبيا2 �فق 
حلرية ¯  �0
0Â
+بالتا� فقد 
عصرنا 
حلاضر، حيث �سا�� جها� معينة فهمها، 

حلرية 
لفكرية  2� 
+سلكو
 مسالك +عر�، +توÉو

لتفك& بد+2 ضو
بط +ال قيو0،  
لعمل �+  تقتضي 

ملشاعر 
إلنسانية، +هز+
 معاي& 
لقيم 
لعليا،  
فجرحو


عمني �®م مصلحو2. Â 

ألÀF فسا0 ¯ 
+عاثو

ÍÖ“…;ÇÂÉåÍÖ“…;ÇÂÉå

3e¬i’\;ÏÁÖt;‹^3e¬i’\;ÏÁÖt;‹^



٣

التقوىاجمللد اخلامس والعشرون،   العدد الثامن -محرم وصفر ١٤٣٣هـ  - كانون األول / ديسمبر ٢٠١٢ م

 F
�ضر بعد7  مقيد�  +�منا  مطلقة  ليست  فاحلرية 
ينفع  فيما  �عماKا   �F+ضر Ëب  +بالتا�  
آلخرين، 
فمن   
+هكذ 
ملصلحة. + باخل&  عليهم  +يعو0   Íلنا


حلرE �2 توضع قيو0 +
ستثنا�
� بقصد تنظيم 
حلرية 
+قائية  صبغة  
لتنظيم   
هذ يتخذ  +قد  
ִדا. � حد   ¯
+�لك بعد7 تعدE حريا� 
آلخرين �+ صبغة عالجية 

بفرÀ عقوبا� على من يضر ´ريا� 
آلخرين.

حلريا� ¯ 
لد+= 
إلسالمية  �F0سُتغلت مصا
+لقد 

لعقائدية  بالبنية  لإلخال=  فتاكة   Ï0مبا لتر+يج 
جند  
لظر+¤  هذ�   ¯+ 
إلسالمية.  للمجتمعا� 

حلرية  فهم   ¯ Eلفكر
 
لشذ+�  �ما7 ظاهر�  �نفسنا 
تصحيح  من  بد  فال   .
حتديد 
لتعب&  +حرية  ككل، 

 Eلفكر
 
خلطأ   ¯  ÓFملتو
  �
إلنسا 
لفكر   Fمسا
أل2  
خلاطئ.   �Fتصو على  بنا�  
لعملي  
لسلو�   +�
مقدسي  من  
لسخرية + 
النتهاكا�   ¯  E0لتما

عد7  حا=   �� حتما   E0سيؤ 
لديانا�  +مقدسا� 

إلما7  
لعا². +ما �حسن قو=  حضر�   ¯ F

ستقر
قيص&ية"  "حتفة  حضرته   Õكتا  ¯  �  Eملهد

بيوبيلها  
حتفاKا  لد¥  فكتوFيا  للملكة   �
�هد 
لذ¥ 
 ¯ 
لسال7  معا²  ترسيخ  0عائم  من   2� 
ألملاسي: 

لعا² 
حتر
7 �نبيا� +مقدسي 
لديانا�. +ال شك �2 
هذ
 هو �+= بند حلرية 
لتعب& �ال +هو 
حتر
f 7يع 
 Eلر�
 معهم ¯  
ختلفنا  مهما  +مؤسسيها  
لديانا� 


ملعتقد.+

لعد0F 0 فعل 
جلماعة  
0
خل هذ ÏFلقا
 Eجتد عزيز

ملسلمني"  من  ��

إلسالمية 
ألدية حو= شريط "بر
خال= خطبة 
جلمعة 
ل� �لقاها حضر� �م& 
ملؤمنني 
–�يد� 
هللا-. +ال شك �2 
جلماعة 
ل� غرسها 
هللا 

لطليعة للدفا� عن 
لدين  ¯ 
بيد� ستبقى 0
ئما +�بد
+ما   ÀFأل
  Eتنطو +لن  كافة.  
هللا  +�نبيا�  
حلنيف 
+0ين  Fسالة  صد_  قاطبة  للدنيا  يتبني   Ùح عليها 


ملصطفى �.
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 T ولقد اسـُتغلت مصادرة احلريات
الدول اإلسالمية ل\ويج مبادئ فتاكة 
لإلخالل بالبنية العقائدية للمجتمعات 
اإلسـالمية. وT هذه الظـروف جند 
 T أنفسنا أمام ظاهرة الشذوذ الفكري
فهم احلرية ككل، وحرية التعب� حتديدا. 


