
 Gل�  HJإلسا� شأ�   L ُيقا/   �8 ميكن  ما  8قل   �

%مد  �ألعظم  �لرسو/  حق   L مؤخر�  تـمت 
طريقة  
[ا  هو  �سلم،  عليه  �هللا  صلى  �ملصطفى 
0نيئة بكل �ملقاييس �ألخالقية ��حلضاeية �جتاهل متعمد  
ملقاl �إلسالl �تعاليمه �سيـرe Hسوله �لكرمي �لG تزخر 
 Jيبلغها 8حد منذ بد o نسانية عظيمة
مبو�قف �eحانية �
�خلليقة �لن يبلغها 
� يوl �لقيامة. �
� مثاال ��حًد� من 
عن  �لنا�ة  �لظلما�  كل  لتبديد  يكفي   Hلطاهر� سنته 
سوJ �لظن ��حلقد ��لكر�هية �لG تسو0 هذ� �لعاo.. لكن 
8ّنى zذ� �لعاَلم �8 يرx تلك �ألسوH �حلسنة L حني �8 
غشا�H �لعد��H ��لبغضاJ ��جلشع ��ملصا~ �ألنانية حتجب 
بصيـرته عن �eية �لنوe فتنقا0 �لنفس �ألماHe ثائرH هائجة 
بكل ما حتمله من 0نس �eجس، فتؤ.< َمن حوzا ��0 

.Jخجل �8 حيا

هانة �ملقدسا� �لدينية بقصد �لسخرية ��الستهز�J 8مر  �

مرفو� أل� هذ� �ألسلو� ال ميت بصلة 
� حرية �لر8< 
��لتعب�، �ال 
� �لبحث �لعلمي �zا�0 �لذx من ��0عيه 
�لتجر0 من �ملو�قف �ملسبقة بغية �لوصو/ 
� �حلقيقة. لكن 
�لفكر   eشعا  lستخد��  Jُيسا ما  كث��  �لشديد  �لألسف 
 L Hملتعمد� HJلتعب� ��لبحث بغية �لتشه� ��لطعن ��إلسا��
حق معتقد�� �آلخرين بأساليب ماكرH سبقتها نو�يا خبيثة 
موجهة �مدعومة من جها� مغرضة.. 
� �ملسلم �ملتأمل 
L ما �د� حوله هذ� �ألياl لي�رx �يستشعر �8 هنا@ 
�لة منظمة متناسقة تستهد� �لدين �حلنيف ملز� �طعنا 
سياسية   xقو لذلك  ُجّند�  حيث  �تشكيكا،  �تشه�� 
�ثقافية �0ينية ماكرL� ..H �ملقابل نرx �لعاo �إلسالمي 
عاجز� عن تدب� 8مر� متقاعسا عن جتنيد قد�eته للدفا� 
��لتصد< مبنطق �لعصر ���08ته. �هذ� لألسف �لشديد مما 

يبعث على �ألسى، �o يتعد 0e فعل كث� من �ملسلمني 
L �لبال0 �إلسالمية مستوx جر� �لعاطفة �لدينية، مما نتج 
عنه تظاهر�� �
حر�& 8عالl �8عما/ شغب!! ُترx هل 
نصر �إلسالl ��لدفا� عن تعاليمه يتحقق ֲדذ� �ألسلو�؟! 
 Heية �قد�e� هل هذ� هو كل ما متلكه �ألمة من حكمة�
 !lإلعال� H8جهز lو�� l0 8باطيل �ألقالe� لدين� Hلنصر
l8 �8 �ملطلو� هو جتنيد كل �لقد��e ��لطاقا� �zا0فة 
�لL G حو�H �ألمة �توجيهها توجيها صحيحا.. يبد� �8 
 0�0e من xعاملنا �إلسالمي  �سب ما نر L لدينيني� H0لقا�
� غ�هم �ال من eيستفيد�� من جتا o� ��8يقر o مz8فعا
منطق  �لعصر، أل[م لو e08كو� بوعي �حكمة جلاهد�� 
هجما�   lباإلعال �جلاهد��   ،lألقال� هجما�   lباألقال

.eعن كل مفتٍر مّكا eكي ُيكَشف �لستا lإلعال�

� حاجة �إلسالl �ليوl ماسة 
� هذ� �جلها0 �لعظيم �لذ< 
لو قاl به �ملسلمو� حق قياl لتالشت 8باطيل 8عد�J �لدين 
�لذين �د�� �ألبو�� مفتوحة على مصر�عيها ��0 منافس  
مد�فع عن �ى �إلسالl.. لكن �لسؤ�/ �لذ< يطر� نفسه 
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كلمة �لتقو�٢

 



كيف لفكر تقليد< باسم �إلسالl �مل بني طياته �لغث 
�لباطلة �8  �لعقائد  ��لسمني من 
سر�ئليا� �غ�ها من  

!!lير0 على  رصا� �خلصو

� هذ� �حلملة �لشرسة �لG تشنها قوx �ملسيح �لدجا/ 
على حرما� �ملسلمني ليست �ليدH �لصدفة بل L ��قع 
�هللا  صلى  قا/  حيث  كافة  �خللق  سيد  ֲדا  تنبأ  قد  �ألمر 
عليه �سلم: "... ِ
ْ� َيْخُرْ¥ 8�َََنا ِفيُكْم َفَأَنا َحِجيُجُه...". 
�هكذ� فقد غطت هذ� �لكلما� �لوجيزH �ال سيما كلمة 
حجيجه حقبة مهمة من تاeيخ �ألمة �إلسالمية فها ¦ن 
شهو0 عيا� zا حيث 
[ا �eت �خلطو¨ �لعريضة للتصد< 
لفتنة �لدجا/ �.لك باحلجة ��لCها� ال بالسيف ��لسنا�. 

حياJ �إلسالl 8مر مقدe عند �هللا تعا� �هذ� ال يتحقق  �


ال على يد من �ختا�e �هللا تعا� لتجديد �لدين �
صال� 
�ملذ�هب ��لفر& �8  �ملسلمو� من كل  �تفق  �ألمة. �قد 
 Hألخ��  lأليا�  L  xألخر� �أل0يا�  على   lإلسال�  eظهو
سيتحقق على يد �إلماl �ملهد< ��ملسيح �ملوعو0.. لكن 
ير�جو�  �لذين  للمشائخ  �لتقليد<   eلتصو� ليس �سب 
ملقولة �نتصاe �إلسالl على �أل0يا� �ألخرx بالقوH! فهذ� 
 Jالف منهج �ألنبياª كهم فيه كونهeمما ال يسعنا �8 نشا

��ملصلحني.
 lملهد< عليه �لسال� lإلما� Hحضر Hألمني لس�� «eلد�� �

 H�8 حياته �لطاهر �
سيتوصل حتما بعو� �هللا عز �جل 
 xتصد حيث   lإلسال�  J8عد� ضد  جها�0  كانت  كلها 
�لدين  على   Jلقضا�  L �ملريضة  8حالمهم  �بد0ّ  ملطاعنهم 
 L lحلنيف. كما كا� لكتاباته �قع 8شد من �قع �حلسا�
تطا�/ على عر�  من  �ملنّصرين �كل  �لقسا�سة   �قلو
 Jزمية �لنكر�z� �
�ملصطفى صلى �هللا عليه �سلم �0ينه.. 
8ثرها �هذ�  �لG جتّرعها 8عد�J �إلسالz� L lند ال ميحى 

ليس مبالغة بل شها��0 �لتاeيخ 8حسن شاهد على جها�0 
�لعظيم..


ننا L �جلماعة �إلسالمية �أل�دية �لعاملية ندعو 
� هذ� 
 Hلرشيد� H0لعل �لقيا� lلإلسال Hبه تأييد� �نصر lجلها0 �نقو�
�لدفاعي  �خلالفة zي �خلط   lنظا  Cجلماعة ع� توجه   Gل�
�أل�/ �لذ< يصو� كر�مة �إلسالª� lطط للر0 على كل 
جتا�� مبا تقتضيه �حلكمة.. �L هذ� �لوقت �لعصيب �لذ< 
 l8ما� عالنية،   lإلسال�  �
  HJإلسا� على  فيه  �لعد�  ّ®ر 
 �Jعلما� �إلسالمي   oلعا� يسو0  �لذ<  ��جلمو0  �لفر�¯ 
�هيئاته �بعيد� عن كل عاطفة ثائرH عابرH  مد بعد °و0 
��0عيها.. �ن�C �جلماعة �إلسالمية �أل�دية ±اهدH بكل 
ما متلك للر0ّ على كل �ملتطا�لني على �إلسالl �شخص 

�لرسو/ صلى �هللا عليه �سلم..

� ند�J �جلها0 �لذ< 8علنه �خلليفة �خلامس 8يد� �هللا بنصر� 
�لعزيز L خطب �جلمعة للدفا� عن �إلسالl ��لر0 على 
�خلصوz lو ند�J  �ستنفاe �نف�  لنتسلح بسال� �ل�Cهني 
��حلجج ��ملعرفة ملنا�لة �لعد� فكريا ��eحيا.. 
� �لن��� 
�لG يوقدها �ملسلم �أل�د< هذ� �ألياl  ليست من نو� 
تلك �لG توقد L تظاهر�� سرعا� ما  مد بعد .لك! 
 lملسلمني �أل�ديني هذ� �أليا� eصد� L Hملتقد� eلنا� �

zي ناe �لغ�H ��حلما» �حب خدمة �إلسالl ��لر0 على 
�فتر���J �ألعد�J بكل �لسبل �لسلمية �ملؤثرH كتابة �صوتا 
تز0�0  بل  �ملؤمنني   eصد� L مد  ال   eنا 
[ا   ،Heصو�
توهجا �8ملا لبذ/ �ملزيد.. ناe �قو0ها �إلميا� ��ليقني .�� 

حربٍة �ا�ية تطلق سهامها على كل شيطا� eجيم..
�سلم  عليه  �هللا  صلى  %مد  0ين  نصر  من  �نصر  �للهم   
��جعلنا منهم، ��خذ/ من خذ/ 0ين %مد صلى �هللا عليه 

�سلم �ال جتعلنا منهم ³مني..

٣
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