
مطلع  با�يس   �لفرنسية  �لعاصمة  شهد� 
هذ� �لعا) 'حد�َ& ��هاٍ# "عنٍف ضد �حد� 
�لصحف �ل2 تنشر �سوم- مسيئة للن+ *مد 

�  حتت مز�عم حرية �لتعب6.
'يضا  ندين  فإننا  �إل�هابية  �Cجما�   Dهذ ندين   E� "Fن 
 Gلفر�  Hيكو  H' على  "نؤكد   .� �سولنا   M�  NOإلسا�
 H' Pضح- بني حرية �لتعب6 "�هانة �ملقدسا�. من �ملقبو�"
"�لعلمية،  �الحتر�)  من  �طا�   W آلخرين� معتقد��  ُتنتقد 
عاقل   ]' يقبله  ال  فهذ�  "�ملقدسا�  �ملعتقد��  �هانة  'ما 

منصف.
 M� ستمر�� �إلهانا� �ملوجهة� H' `يد� H' aب على �لعاc
�لرسوP � سوe يؤM� ]d مزيٍد من �لعمليا� �إلنتقامية، 
 Hياdأل� O��dg�" 6بني حرية �لتعب Hلطوh لذين� Oفعلى هؤال

'H يتوقفو� عن هذD �ملما�سا� �الستفز�gية.
 H' يعلمو� H' لدين� i"إل�هابيني �جلهلة بر� Oحلر[ ֲדؤال�"
dعوN �ملسيئيني �M �حلو�� "�لتوبة 'فضل كثm6 من قتلهم.  
 Nال شك 'نه لو مت �حلو�� معهم حتت �لتوجيها� �لرشيد"
�ل2 تسديها �لقياNd �إلسالمية �حلكمية  Cذ�  �لعصر "�ل2 
ميثلها حضرN 'م6 �ملؤمنني –'يدD �هللا- ستتغ6 �لصو�N متام-، 
 Nلية عديد"d افل* W حضرته 'لقى H� هللا. حيث� Oشا H�
شرقا "غربا *اضر�� �شر'بت Cا 'عناG متخذ[ �لقر���� 
�ثر  "�لتوجيها�  �لنصح  يسد[   Pيز� "ال  �لقو)،  "كبا� 
 dنو  dلصد� "ֲדذ�  �لعاملية.  �لساحة  على  �ملستجد��  كل 
 W �  Pكر تصريح 'حد �لرسامني للصو� �ملشينة للرسوE
�لدمنا�` بعد مقابلة "فد من 'بناO �جلماعة D"��g بتوجيه من 
حضرته –'يدD �هللا – حيث بينو� له �لوجه �لصحيح للدين 
�حلنيف.. ”لو كنت 'علم مبز�يا �إلسال) �ل2 {عتها منكم 

ملا فعلت فعل2 تلك.“

 gلرسو) �ملسيئة هو �ستفز�� Dنشر هذ O��" لد�فع� Hقد يكو"
"بالتا�  �خلائضني  مع  �خلو�   W "�قحامهم  �ملسلمني 
ما  "غالبا  dينهم.  تشوD صمعة  ��هابية   Pألعما ��تكاֲדم 
 Pألفعا� Dملظلمة ملثل هذ� Pصحا# �لقلو# "�لعقو' dينقا
�لشنيعة "Eلك لقلة ��dيتهم بالتعاليم �إلسالمية �لc 2ب 

�تباعها W مثل هذD �ملو�قف.
"ֲדذ� �خلصو� يعلمنا �لقر�H �لكرمي ﴿H�َِّ َهَذ� �ْلُقْر�Hَ َيْهِد[ 
 iيطر �لذ[   Pلسؤ��"  .(١٠  Oإلسر��) َ'ْقَوُ)﴾  ِهَي  لِلَِّتي 
�لذ[  �ملقا) هو: ملا كاH �ألمر كذلك فما  نفسه W هذ� 
"ُتهد[  تتدنس صد"�ها  �إل�هابية  �لعصابا�   Dهذ جعل 
�تبا�  تركو�  '�م  "هو  "�ضح  "�جلو�#  'سو'؟  هى  لل2 
"قصصا  "فتا"�  مشايخ  d"نه  من  "�تبعو�  �لكرمي   Hلقر��

�عت�"ها كالم- مقدس- معصوم-.
"�H كاH هؤالO �ملشايخ قد �سو�d قلوֲדم بسبب تركهم 
�لتا�يخ، فقد جعلو�  �لكرمي "�تبا� �"�يا�   Hلقر�� تعاليم 
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"جعلو�  *كما�،  �يا�  �لتا�يخ  "قصص  حكايا� 
�ملؤ�خني ال ينطقوH عن �Cو�، "جعلو� كتب �لتا�يخ ال 

يأتيها �لباطل بني يديها "ال من خلفها.
"كأH �هللا � قاC Pم �تبعو� ما {عتموD عن 'سالفكم "ال 
 H' نه قر�نا حكيم-. "ֲדذ� �لتصريح ال ننكر"d من Hتتبعو
'يضا  "فيه  �لصو�#،  من  �لكث6  فيه  تا�يٍخ  من  "صلنا  ما 

�لكث6 من �خلطأ.
"لذلك cب 'H جنعل �لقر�H �لكرمي �لذ[ هو كال) �إلله 
�حلي �لباقي على �لد"�) �لكلي حكم- على كل ما "صلنا 
 W حد&  ما  يعلم  َمن   �   Dحد" هو  ألنه  تا�يخ،  من 
�ملاضي "ما �د& �آلH "ما سوe �د& W �ملستقبل. فهو 

.Oحلي �لباقي بال �نقضا�
�لكرمي   Hبالقر� نتمسك   Hبأ  � �هللا   Pسو� '"صانا  لقد 
"سنته. فهل ما تقو) به هذD �لعصابا� �إل�هابية يتو�فق مع 

كتا# �هللا "ُسنة نبيه �؟!! 

 W 6خل� H� Pلذ[ يقو� Pلدجا� N6كال، بل يتو�فق مع س
 N6ر  ليضل 'تباعه. "يتو�فق مع سh ¡ تبا� ن+ �ألميني�
يأجو  "مأجو  "ما يفعلونه من فساW dٍ �أل�� "قتٍل 

.Oللمستضعفني �ألبريا
 ]gمالحم �لغز"�� "�لفتوحا� �ل2 تر"يها كتب �ملغا H�
تا�hية   e"ظر  W "قعت  'حد�&   dر£ كانت  "�لس6 
 H' عقولكم W لكرمي، فَمن سكب� Hيأمر ֲדا �لقر� a ،معينة
�لفتوحا� "�لغز"�� جزOٌ ال يتجز' من '"�مر �هللا عز "جل؟ 
�ألفكا�   Dمن '[ جحيٍم جئتم ֲדذ H"ملعتد�  Hلضالو� 'يها 
 Hْ'َ Dِْمِر'َ �Cد�مة؟ قاP تعاM ﴿َفْلَيْحَذْ� �لَِّذيَن ُيَخاِلُفوHَ َعْن 

ُتِصيَبُهْم ِفْتَنٌة َ'ْ" ُيِصيَبُهْم َعَذ�ٌ# 'َلِيٌم﴾ (�لنو� ٦٥)
سولت  من  كل  ُنذكر   H' �ال  �ملقا)  هذ�   W يسعنا  "ال 
 eعن شر d"لذ� ��هابية §جة   Pعما' ��تكا#  نفسه  له 
�ملصطفى � 'H �هللا عز "جل ليس §اجة خلدماتكم "غ¨ 
عنها كل �لغ©. "ֲדذ� �خلصو� H"d �لقر�H �لكرمي Eلك 
�إلعالH �ألبد[ W حقه �: ﴿ ِ�الَّ َتْنُصُر"Dُ َفَقْد َنَصَرDُ �هللا 
 Pَُيُقو Eْ�ِ �ُِهَما ِفي �ْلَغا Eْ�ِ ْخَرَجُه �لَِّذيَن َكَفُر"� َثاِنَي �ْثَنْيِن'َ Eْ�ِ

ِلَصاِحِبِه َال َتْحَزH�ِ Hَّْ �َهللا َمَعَنا﴾ (�لتوبة ٤١)
"ال شك 'H نفس �إلله �لذ[ »ى نبيه �نذ�` لقاH' �d �ميه 
 a  E�  .Pجلال�"  Nلقو� بنفس  'يضا  �ليو)  شرفه  عن  "يد�فع 

 .Mمن صفاته سبحانه "تعا Nتتعطل "ال صفة "�حد
"W �خلتا) نوd تد"ين شهاNd �لتا�يخ �لذ[ سجل �لعديد من 
 d"ألخر� §جة �لذ� Hياdجلر�ئم �ل2 ��تكبها 'صحا# �أل�
'" �النتقا) لدينهم "�لدين منهم "من جر�ئمهم بر[O. "لكن 
W عصرنا �حلاضر ُقرH �إل�ها# باإلسال) فحسب، فها Fن 

نذكر �لبشرية قاطبة 'H �إل�ها# ال dين له.
�للهم �نصر نبيك خ6 �لو�� سيدنا "موالنا *مد �ملصطفى 

صلى �هللا عليه "�له "سلم، عند` هيٌِّن عندنا ُمتعسر.
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و� اخلتام نود تدوين شهادة التاريخ الذي 
سـجل العديد من اجلرائم ال� ارتكبها 
أصحاب األديان األخـرى &جة الذود 
أو االنتقـام لدينهم والديـن منهم ومن 
جرائمهم بريء. ولكن � عصرنا احلاضر 
ُقرن اإلرهاب باإلسالم فحسب. فها ;ن 
نذكر البشرية قاطبة أن اإلرهاب ال دين له.




