
وال يحـل لـه أن يـقـابـل            ، أن يغضب هللا
ذلك باالرتياح أو يتـقـبلـه بـدم بـارد          

! كالخنـزير الذي ال يغـار عـلـى أنـثـاه         
وإذا كان العمل لهدم أنظمة الـكـفـر    

دولــة " وإقــامــة الــدولــة اإلســالمــيــة           
في نظر الغرب يعد أصـولـيـة    "  الخالفة

وتطرفاً فإنه في نظر اإلسالم فـريضـة     
 .حتمية يجب العمل على إقامتها

وإذا كان الصلح مع اليهود الغاصـبـيـن    
في نظر الغرب يعد اعتـداال وتسـامـحـا       
فهو في نظر اإلسالم خيانـة وتـفـريـط       

عـلـيـنـا نـحـن         :  وختـامـا نـقـول      !  ونذالة
علينا أن نأخذ كل ،  المسلمين أن نأخذ المفاهيم والقيم من عقيدتنا وحضارتنا اإلسالمية

، قَد جاءكُم من اللّه نور وكتاب مبِـيـن  { : قال تعالى  ذلك من كتاب اهللا وسنة رسوله
و ورِ بِإِذْنِهإِلَى الن اتنِ الظُّلُمم مهرِجخيالَمِ ولَ السبس هانورِض عبنِ اتم اللّه ي بِهدهيهي   يـهِـمد
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 مفاهيـم خطـرة لضـرب اإلسـالم
وتـرك  ،  ودعا قومه وعشيرته إلـى اإليـمـان       ،  برسالة اإلسالم لما بعث اهللا رسوله محمداً 

وتمسكوا بما ورثوه عن آبـائـهـم وأجـدادهـم مـن عـادات              ،  كابروا وعاندوا،  عبادة األصنام
عليهم أن يأسروا أنـفـسـهـم لـلـتـقـالـيـد الـمـوروثـة عـن اآلبـاء                           فعاب رسول اهللا ،  وتقاليد

ولما عجزت قـريـش عـن مـقـارعـة             .  دون تفكر منهم في مدى صالحها أو فسادها،  واألجداد
، ويهود لجأت إلى يهود كي يزودوهم باألفكار التي يواجهون بها النبي ، الحجة بالحجة

فإن أجـاب عـنـهـا فـهـو نـبـي مـرسـل                   ،  سلوه عن ثالثة أشياء:  هم أهل كيد وغدر فقالوا لهم
 .وسورة اإلسراء، والقصة تعرفونها من خالل سورة الكهف

وطاردتهـم فـي كـل        ،  فعذبت المسلمين، ولما هزمت قريش فكرياً لجأت إلى استعمال القوة
. فهاجر إلى المدينة المنورة ليصطدم هناك مع يهـود ،    وتآمرت على قتل النبي ،  مكان

لـجـئـوا إلـى سـالح الـمـكـر               ،  ولـمـا هـزمـوا فـكـريـاً           ،  بالحجة والبـرهـان   وقارعهم النبي 
فـأخـذ بـعـض       ،  وذلك بمحاولة تشكيك المسلمين فـي ديـنـهـم وعـقـيـدتـهـم             ،  والخديعة

حـتـى يـقـول ضـعـاف اإليـمـان مـن                  ،  ويـكـفـرون آخـره      ،  أحبارهم يعلنون إسالمهم أول النهار
 .ما ردهم عن اإلسالم إال ألنهم وجدوا فيه نقيصة أو عيباً، المسلمين

الذين جاءوا من كـل    ،  وخطا خطوتهم أولئك الصليبيون الحاقدون،  كذلك فعل فعلتهم
، فقاموا بعدة حمالت صليبية شملـت مـعـظـم بـالد الـمـسـلـمـيـن                 ،  فج عميق لحرب المسلمين

متمسكين بكتاب اهللا ، مخلصين طائعين، ولكن اهللا سبحانه وتعالى بعث عليهم عباداً له
ال يخافون لومة الئم، أمثال صالح الدين األيوبـي  ،  يجاهدون في سبيل اهللا وسنة رسوله 

وهـاهـم   .  وإخوانه المجاهدين الذين طهروا بالد المسلمين من رجس الصليبيـيـن وكـفـرهـم       
واحـتـلـوا بـالد       ،  الصليبيون الحاقدون قد عادوا مرة ثانية ومعهم كل آالت الـحـرب والـدمـار      

ولكنهم أدركوا أن السالح وحده ال يحقـق  .  المسلمين من جديد في حرب صليبية جديدة
. لهم ما يريدون فلجئوا كأسالفهم اليهود إلى تشكيك المسلمين في دينهم وعـقـيـدتـهـم       

أخذ هؤالء الصليبيون يروجون ألفكارهم وثقافتهم في بالد المسلمين بـعـبـارات ظـاهـرهـا           
والـتـعـصـب     ،  الـتـشـدد والـتـطـرف        :  ومن هـذه الـعـبـارات        ،  وباطنها فيه السم الزعاف،  الرحمة

واألصولية، وغالباً ما تساق هذه العبارات ليوصف بها المسـلـمـون مـمـن يـحـمـلـون              ،  واإلرهاب
وال يـرضـون     ،  ويرفضون الحضارة الغربيـة ،  الذين يتمسكون بإسالمهم، الدعوة إلى اإلسالم

 . أو الذين يقومون بأعمال ال ترضي الغرب، بها بديال عن اإلسالم

، والـتـسـاهـل والـتـسـامـح          ،  االعتدال والوسـطـيـة   :  وفي مقابل ذلك أطلقوا عبارات أخرى مثل
وغالباً ما تساق هذه العبارات ، والديمقراطية، واحترام رأي األغلبية، والمرونة وتقبل اآلخر

ويقبلـون بـهـا بـديـال عـن             ،  ليوصف بها المسلمون ممن يحملون الدعوة إلى الحضارة الغربية
فـكـثـر الـخـوض والـحـديـث عـن                ،  أو الذين يقومون بأعمال ترضي الغـرب عـمـومـاً      ، اإلسالم

وقـادة أحـزاب     ،  وتحدث عنها المتحدثون ممن يقال عنهم إنهم علماء ومـفـكـرون   ، الوسطية
وأنـه ديـن ال       ،  وكلهم يحاولون إبراز صورة اإلسالم على أنه دين الوسط والتسامح،  سياسيون

وقد استدلوا على ذلك بآيات وأحاديـث تـظـهـر       .  بل هو دين معتدل،  يعرف الغلو وال التشدد
كَذَلك جعلْناكُـم أُمـةً     و{ :  وعلى رأس تلك األدلة قوله تعالى، تسامح اإلسالم ووسطيته

كما عقـدت لـذلـك      .  } وسطاً لِّتكُونواْ شهداء علَى الناسِ ويكُونَ الرسولُ علَيكُم شهِيداً
. تم نقلها عبر وسائل اإلعالم المرئية والمـسـمـوعـة والـمـقـروءة         ،  مؤتمرات وندوات وحوارات

وكان ذلك بدعم من دول ال تعترف باإلسالم إال بوصفه دينا كهنوتيـا ال دخـل لـه فـي             
وهي دول تريد أن تجعل لنفسها غطاء شرعيـاً لـتـقـوم       .  الحياة إال فيما يتعلق بالعبادات فقط

وتحريف في الـديـن     ،  وتستمر بكل أعمالها اإلجرامية في حق المسلمين من تنكيل وإبادة
وفي لـجـة   ،  هب الحاضر الممعن بعداً عن دقة الفهم لإلسالماوفي غي.  عبر المناهج والمنابر

خرج عـلـيـنـا مـن يـحـاول            ،  التدليس على المسلمين لزيادة الشقة اتساعاً بينهم وبين دينهم
وحججاً واهية إللباس الكفر لباس ، مبتدعين مسميات شتى، التوفيق بين اإلسالم والكفر

: أو ما يسميه آخـرون   " ما يوافق اإلسالم: "ومن هذه الدعوات ما يسميه دعاة التلفيق. اإلسالم
الدولة المدنـيـة   " ومن هذه الدعوات ما يسميه دعاة التلفيق أيضاً بـ "!  ما ال يخالف اإلسالم"

 ". ذات المرجعية اإلسالمية

وال يشك عاقل في أن اإلسالم جاء بعالج شامل لكل ما كان وما يكون من مشـاكـل إلـى      
ولقد رتب الشارع الـحـكـيـم       .  مبنيا على خطاب الشارع المتعلق بأفعال العباد،  قيام الساعة

مما يدل عـلـى أن الـحـكـم          ،  سبحانه وتعالى العذاب على من خالف أمره المنـزل على رسوله
وليس ما ،  على أفعال العباد ال يكون إال بما جاء به الشارع سبحانه وتعالى من طريق الوحي

ومـمـارسـة    ،  وإذا كانت حرية االرتداد عـن اإلسـالم    . وال ما يصدر من أي مصدر آخر، يوافقه
فإنها تعد عند المسلمين مـن أعـظـم الـجـرائـم ومـن                ،  الفواحش من المثل العليا عند الغرب

والمسلم إذا رأى حرمات اهللا تنتهك يجب !  الكبائر التي يعذب اهللا مرتكبيها أشد العذاب


