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التقوى

p;لزه� wها

ما سهل 1 نقر �لتاAيخ 
�لقا/	  مو�قف   'نقر
'�ملؤمنني،  �لعظما�، 
يا  نفسه   ¥ �ملرُ�  'يقو?  '�لصاحلني، 
ليتë كنت معهم فأفو¿ فو¿� عظيما.

'لكن ��� كنا معهم ¥ �لك �ملوقف 
على  نو�فقهم  ُتر�نا  هل  تلك،   '
سلوكهم؟ هل ُتر�نا نفعل كما فعلو�؟. 
'ما�� لو تكرA نفس �ملوقف ¥ عاملنا 

�ملعاصر؟

لنعر% هذ� �ملثاQ !نرi ما�x يكو4 

� فعلنا:

كتابه   	 لوبو1  جوستا�  يقو? 

(حضاA	 �لعر�):
�حلملة  قائد  به   بد ما   ?'  1”
�لصليبية �لثالثة AيكاA/'�* هو قتله  
�ليه  سلَّمو�  مسلم  س$  Õال�  ثالثة 
نفسهم بعد 1 قطع Gم عهد� èقن 
ليس  لوبو1:  يقو?   « /مائهم..... 
/Aجة  �ملر�  يتمثل   1 �لصعب  من 
�لدين   Ñصال  ¥ �لكبائر  تلك  تأث$ 
�لقد�   ¬Aنصا Aحم  �لذ�  �لنبيل 
فلم ميسهم بأ�¬ '�لذ� مد فيليب 

 ،�'/AيكاA جست 'قلب �ألسد'
باأل¿'�/ '�ملرطبا� 	 ثنا� مرضهما، 
تفك$  بني  �لعميقة  �Gو	  بصر  فقد 
'تفك$  'عو�طفه  �ملتمد1  �لرجل 

�لرجل �ملتوحش 'نز'�ته“. 
هنا نر¬  صالÑ �لدين �أليوû يرسل 
بالد'�� '�لعال¸ �� من �حتل فلسطني 

'قتل ثالثة Õال� س$ مسلم.
نا على يقني 1 معظم َمن قر هذ¾ 
�لدين   Ñلر'�ية 'عر� موقف صال�
سيقو? ما عظم �إلسال6 '�ملسلمني، 
�لدين   Ñصال تصر�   1� 'سيقو? 
هذ�  عظمة  على  يد?  �لشكل  ֲדذ� 
�لرجل 'عظمة /ينه '1 �إلسال6 /ين 

~ÁÑ]i’\Â;√Õ\Ê’\;Ød;€÷â∏\~ÁÑ]i’\Â;√Õ\Ê’\;Ød;€÷â∏\

* AيكاA/'� هذ� هو �سم Õخر لريتشاA/ قلب �ألسد.
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�لر�ة '�لعد?.
'لكن ��� �فترضنا 1 هذ� �حلدÄ قد 
 �'قع ¥ عاملنا �آل1، هل سيبقى �لر

هو هو؟
�لد'?  قا/	  حد   1 مثال  لنفتر� 
�لعربية ' �إلسالمية قد Aسل �لعال¸ 
هل  �سر�ئيل،  قا/	  ألحد  '�لد'�� 
 ،ûعظم هذ� �حلاكم �لعرتقولو1 ما 
للر�ة  يدعو  �لذ�  /ينه  عظم  'ما 

حÀ مع �ألعد��؟
'عميل  خائن  �نه حاكم  تقولو1   6
إلسر�ئيل، '¦ر¸ �ملشايخ على كل 
�لفضائيا� يفتو1 بكفر هذ� �حلاكم 
�لذ� يو�� �لكافرين حÀ �نه Óر� 

على بقائهم على قيد �حليا	.
من  'قائد  Aيكا/'�  بني  �لفر^  ما 

�سر�ئيل؟
.pهذ� يهو�! wهذ� نصر�

.c
هذ� }ا
c !هذ� }ا

هذ� }تل لفلسطني

 !هذ� }تل لفلسطني.
هذ� قتل �ملسلمني 'هذ� قتل �ملسلمني.

عد'  'هذ�  لإلسال6  عد'  هذ� 
لإلسال6.

ملا�� تغ$ موقف �ملسلم يا ُتر¬ ؟!
 Áل� 	لسبب هو تلك �لعقائد �لفاسد�

/خلت �� ·تمعنا �إلسالمي، قا/مة 
من �لفهم �لضيق �خلاطئ لإلسال6.

”�لوال�  عقيد	  منه  جا��  فقد 
'هذ¾  �خلاطئ،  مبعناها   “��Rل�'
�لصوA	 �خلاطئة جعلت َمن يؤمن ֲדا 
يكر¾ كل �نسا1 ليس على /ينه، بل 

ليس على مذهبه.
 ¥ كانت   Áل� �ملحبة  �ختفت  'ֲדذ� 
'�ستوطنت  �لدين،   Ñصال قلب 

�لكر�هية ¥ قلو� �ملسلمني.
�بة   �� يدعو  َمن  �ليو6  صبح  لقد 
èسب   – للكافرين   
مو�لي �آلخر، 
هذ� �لفهم �لضيق- 'لكن ما�� نقو? 

عن موقف صالÑ �لدين؟
هل فْعل صالÑ �لدين مو�فق لتعاليم 
 6 مؤمن،  هو  'بالتا�  �إلسال6 
فهو  'بالتا�   ��Rل�' للوال�  مناقض 

مرتد يتو� �لكافرين؟

ال سبيل للوصو? �� حقيقة �ملوقف 
�ال بأحد مرين:

كافر�  �لدين   Ñصال  Aعتبا� �أل'?: 
'كا1   ،Aلكفا� يو��  ألنه  'مرتد� 
حريصا على عد�� �إلسال6 'يسعى 
قا?  'قد  �حليا	،  قيد  على  إلبقائهم 
فإنه  منكم  يتوGم  ”'من  تعا� 

منهم“.
�لدين   Ñصال  1� تقولو�   ' �لثا�: 
على حق 'قد تصر� حسب تعاليم 

�إلسال6.
عن  معتقد�تكم  كل   Aينها 'بالتا� 
�إلسال6  'نو�قض   ��Rل�' �لوال� 
ما  بأ1  'تعترفو1  �لكافرين،  'مو�ال	 
/ينهم   	 للنا�  به من ظلم  تقومو1 
'قتلهم على معتقد�ִדم – 'خصوصا 
 	 �إلسال6  من  ليس  مساملو1-  �م 

شي�. 

ملاذا تغh موقف املسلم يا ُترى ؟!
السبب هو تلك العقائد الفاسدة ال  دخلت إc ¤تمعنا 

اإلسالمي، قادمة من الفهم الضيق اخلاطئ لإلسالم.
فقد جاءت منه عقيدة ”الوالء وال�اء“ مبعناها اخلاطئ، 

وهذه الصورة اخلاطئة جعلت َمن يؤمن بها يكره
 كل إنسان ليس على دينه، بل ليس على مذهبه.




