
 
 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 تدنيس المصحف الشريف .. زلة .. أم منهجية ؟؟
تزعم أمريكا أنها بمد الحريات ، وتدعو إلى احترام اآلخرر ، ومرذ كلرك  ردر منهرا تتراوزات : 1س

 كبيرة في حق المسممين ب ورة عامة ، فأين ي نَّف هكا العمل في سموك الحكومة األمريكية ؟ 
بمرررد الحريرررات ، نرررد يكرررون  رررحيحاج مرررن تهرررة ، ومرررن تهرررة أخرررر  خا  ررراج  : زعرررم أمريكرررا أنهرررا1ج

أنرررل بمرررد الحريرررات المنلمترررة مرررن كرررل انسررربا  ، فحريرررة فررري السرررموكيات  ة% . فأمرررا  رررحيح111
الحيوانية ، وحرية األخالق غير اإلنسانية ، والتي ال تراعري حرمرة وال دينراج وال وازعراج مرن ع رل أو 

ل شررريا زاد عرررن حرررد  ، ان مرررب إلرررى سرررد    . فالحريرررات المنلمترررة ن رررل . وكمرررا ي رررول الم رررل :   كررر
ان مبررت إلررى اغت رراب ، ونتررل ، وسررمب . ومررن أراد أن يتأكررد مررن هررك  المعمومررات فميراتررذ مسررتو  
التريمررة فرري العررالم ، ليررر  ن رريب أمريكررا وهررو األوفررر حًرراج ، واألعمررى خ رراج فرري الرسررم البيرراني . 

 نة أو سمب ، أو زنى أو اغت اب أو نهب .فلي كل  انية كم تريمة نتل أو سر 
وأما خ ؤ  فهو أن ليس كل ما يتمنى المرا يدركل ، وليس كل زعم  ردناج ، برل ال برد لرل  

من بينات ودال ل وبراهين . فالحرية المزعومرة فري أمريكرا ف ر  هري سرد كرل شريا يمرت ل سرالم 
ل األفررالم السررينما ية التررري أو رسررالتل عبررر وسرررا ل شررتى م ررل : عمررر ب ررمة .  عنرراج فرري النبررري 

ت عن في نبي اإلسالم أو في معت داتل أو غزواتل . فإكا بك يرر مرن هرؤالا الركين عممروا أول اللريمم 
، أو نسرتاج عمرى منروال ال ررلن الرك   عمى تشويل  رورة اإلسرالم ، يؤمنرون براس ورسرولل محمرد 
زعرروم ال يسرراو  الحبررر ان مبنخررذ فرنرر أنزلررل اس مررن فرروق سرربذ سررماوات عمررى نمررب الم رر لى 

. أو  عنرراج فرري التماعررات اإلسررالمية الترري تريررد ت بيررق الررك  كتررب بررل، أو الررورق الررك  خرر  عميررل
اإلسالم في األرض ، ليعيش الناس في دوحة األمن والعردل التري يح  هرا اإلسرالم وال يح  هرا ديرن 

هرك  التماعرات زاعمرين أنهرا سوا  . إما  عناج فري نياداتهرا وتشرويل  رورهم ، أو  عنراج فري مبرادئ 
تتستر وراا الدين ، ليستولوا عمى الحكم . وكأن الدين ليس هو الحكرم ، وكرأنهم خم روا ألن يكونروا 

 حكاماج ، وخمق الناس ليكونوا محكومين لهم ، ًمماج وعدواناج .
 رراحبة النًررام العررالمي  –وهرركا العمررل م ررنف ألن يكررون عاديرراج فرري سررموك الحكومررة األمريكيررة 

وكما ي ول الم ل :   إن  در العيب من أهرل العيرب فرال عيرب   فهرؤالا منبترون  –لًالم التديد ا
ال ترركور لهررم فرري األرض ، وكررأني بهررم لررم ي رررأوا التررأري، ، ليليرردوا منررل ، لررم يسررمعوا بعرراد الترري لررم 

 غروا فري  يخمق م مها في البالد ، و مود الكين تابوا ال خر بالواد ، وفرعون ك  األوتاد ، الكين
 .البالد ، فأك روا فيها اللساد ، ف ب عميهم ربك سو  عكاب ، إن ربك لبالمر اد  

ب غيانهررررا الررررك  سرررراعد  التسررررم  العسرررركر   أمريكررررا: أمررررا كيررررف ننًررررر إلرررري مررررا تت رررررف فيهررررا 2ج
واالنت اد  بمنهتية مت اعدة في إيكاا مشاعر المسممين من سررب ألهمنرا فري العرراق وانتهراك 



ان مرورا بأفغانستان وستن أبو غريب واآلن تدنيس الم حف، إننا ننًرر إليرل عمرى لح وق اإلنس
أنل عمل ممنهج إلحبا  المسممين و ني أكبر عدد ممكن منهم عن تمسكل بدينرل، أو الونروف فري 
وتررل  غيرران أمريكررا بتيشررها وأسررمحتها، ونسرريت أمريكررا أن روسرريا نررد  غررت عمررى تيرانهررا ب لتهررا 

 سررنوات ونررد عررادت متلككررة إلررى دويررالت بعررد أن أنهكهررا السررعف، مررذ أن العسرركرية فمررا هرري إال
روسرريا عبررارة عررن اتحرراد تمهوريررات وشررعوب بعكررس مررا عميررل أمريكررا اليرروم، مررن أنهررا خمرري  مررن 
أوشرراب وأوبرراش النرراس، ال يمتررون إلررى شررعب وال إلررى دولررة واحرردة، فهرري كمررا ي ررول الم ررل:   م ررل 

األخررالق وركالررة  النحرردارأنهررا تسررير إلررى الهاويررة بسرررعة فا  ررة  شررعير البيررا   ، فالنرراًر إليهررا يتررد
السموك، فما هي إال سنوات نميمة وستكون أمريكرا ليسرت دويرالت برل أشرتاتا وأشرياعا إن شراا اس. 
ألن هررركا م رررير مرررن ونرررف فررري وترررل ديرررن اس أو أراد أن ينتهرررك حرمرررة لبيرررت مرررن بيررروت اس أو 

 اد ة أبرهة األشرم وفيمل وتيشل مازالت ما مة.م حلا أو اعتداا عمى العمماا. وح
ت الحاشردة : أما المًاهرات واالحتتاتات التي خرتت في عالمنا العربي واإلسالمي والمسيرا3ج

التي عمت العوا م شرنا وغربا، فإن دل عمى شري  فإنهرا تردل عمرى تعمرق المسرممين بكتراب ربهرم 
وحرربهم لرردينهم واسررتعدادهم ألن يبرركلوا كررل غررال ونلرريس مررن أتررل الرردفا  عنررل، وأمررا االسررتنكار مررن 
بعرررض الحكومرررات العربيرررة والرررك  تررراا عمرررى اسرررتحياا ليررردل عمرررى أن هرررك  الحكومرررات بعيررردة عرررن 

حاسيس شعبها وعن شعور ، فال يهمها ما يهم شعوبهم، وال يسيرها ما يسريرهم، وهركا يردل عمرى ا
انل ام برين الحكومرات وبرين الشرعوب، فمرا أعترل مروت الترزا الرك  ينل رل عرن التسرد، وكرأني 
بهررك  الحكومررات أفررل نتمهررا وحرران زوالهررا، وكيررف نريررد منهررا أن ت رروم بررأك ر ممررا نامررت وهرري الترري 

بنيرران اس فرري أرسررل وهررو اإلنسرران المسررمم ي ررارد فرري أرسررل و ينتهررك فرري عرسررل، تعتررد  عمررى 
ويحررال بينررل وبررين أهمررل وكويررل عبررر م رراردات أمررا تنتهرري بال تررل أو إيدعررل فرري السررتن. وكمررا نررال 

 الشاعر:
   ل د أسمعت لو ناديت حيا             ولكن ال حياة لمن تناد   

 ولكن كان نلخك في رماد لو كان نلخك في نار لساات         
: أما المونرف الرك  ينبغري أن ي لرل المسرممون تترا  م رل هرك  ال سرايا بكافرة ف راتهم، أوال يترب 4ج

عميهم الرتو  إلرى ديرنهم وم ردر عرزتهم، والرك  هرو مرتكرز عمرى الكتراب والسرنة،  انيرا: أن ن رف 
، فتكتمرل الرؤيرا مرن كرل  لا واحدا وأن نحترم وتهة نًر اآلخرين، ألن كرل منرا ينًرر مرن زاويرة

الزوايا،  ال ا: أن نر  أمريكا ومن سار عمي منهتها في إيكا نا براالحتالل أو مسراعدة االعرداا أو 
انتهاك م دساتنا أن ال مودة بيننرا وبيرنهم، ويترب م ا عترل وسرحب السرلير مرن برالد  و ررد سرلير  

رف بل سبا ل وتنود  هرو  مررة من بالدنا، وم ا عة بسا عل وعدم التعامل معل ليعمم أن ما ت 
 تربيتل اآل مة وأخالنل السي ة وت رفاتل األسنة.



: أما ماكا ن ول لمن يبرر هكا العمل بأن المسرممين فعمروا م رل كلرك، ن رول لريس مرن المسرممين 5ج
من يلعل كلرك، فأمرا أن يكرون مرن فعرل كلرك كرافرا، أو متنونرا، فأمرا الكلرر فمريس بعرد  كنرب، وأمرا 

يؤاخررك فاعمررل، وحتررى لررو  رردر م ررل هرركا مررن حكررام أو أفررراد فهرركا ال يمررت إلررى ديننررا التنررون فررال 
ب مة، ويعتبر ت رف أفراد، ال يتعدون أ ابذ اليد الواحدة، وليس كت رف الحكومات والتيروش 

 المدربة، فاللرق شاسذ وال يتوز تشبيل فعل المسممين بلعل غير المسممين. 
فهرو يكرون نرد كلرر  -ال سمح اس -المسممين أهان اإلنتيل : أما المونف الشرعي لو أن أحد 6ج

ألن اإليمان بالكتب السماوية ركن من أركان اإليمران، واإلنتيرل أحرد الكترب السرماوية التري أنزلهرا 
ن كنرا نرؤمن برأن اس أنرزل إنتريال عمرى  اس سبحانل وتعالى عمى عيسى ابرن مرريم عميرل السرالم، وان

ن اإلنتيرل الرك  برين أيرد  بعرض الن رار  فيرل بعرض اآليرات التري عيسى عميرل السرالم، ف رد يكرو 
نزلت من فوق سبذ سماوات، لكا ال يتوز بحال من األحوال التنكر أو إهانة إنتيرل مرن األناتيرل 
التي يتداولها الن ار . وأما ردة اللعل الغربية ستكون كبيرة وند تعود الحروب ال ميبية من تديد 

  ة األليمة، والتي ال ي رها المسممون ويكلرون من نام بها لو حدث كلك.استغالال لم ل هك  الحاد
: أمرررا مرررا يررررا  بعرررض المحممرررين مرررن أن هررركا العررردوان عمرررى الم دسرررات هرررو ترررزا مرررن الحررررب 7ج

ال ررميبية الراميرررة إلرررى كسررر شررروكة المسرررممين، ف رررد يكررون هررركا الررررأ  ح رراج إلرررى مسرررتو  بعيرررد، ألن 
من الحرب الع دية واالنت رادية والسياسرية واإلتتماعيرة، ف رد  الحرب ال ميبية أخكت منحى لخر،

يكون هكا من الحرب الع دية التي يحركها ده ين ال هاينة وال ميبيين، ولريس شري ا بعيردا عرنهم، 
ومررا بروترروكالت خب رراا (حكمررااب  ررهيون ببعيرردة، فررال يسررتبعد اسررتعمال كررل هررك  األسررمحة لكسررر 

، حيرررث نرررد اسرررتعمموا األسرررمحة النوويرررة والت ميديرررة المنسررربة شررروكة المسرررممين وتنحيرررتهم عرررن ديرررنهم
برراليورانيوم، ممررا زاد مررن تأ يرهررا وأمراسررها عمررى الشررعوب، فمرريس بعيرردا عمررى م ررل هررؤالا اعتررداؤهم 
عمررى الم دسررات، فهررا هررم يعترردون عمررى الم ررحف الشررريف ونبررل كلررك اعترردوا عمررى المسررممين وهررم 

إلبراهيمرري فررري الخميررل، وحرراولوا اإلعتررداا عمرررى ي ررمون  ررالة اللتررر فرري رمسررران فرري المسررتد ا
المسررممين فرري تنرروب لبنرران فرري ليمررة ال رردر لررو أن ترردخل ال رردر فأهمررك مررن ترراؤا لي مبرروا السررالم إلررى 
غدر، ف ترل  ال رة وسربعين مرن تنرودهم بإسر ا  مرروحيتين، فرال يسرتبعد عرن هرؤالا أ  فعرل شرنيذ 

نساننا، واس أعمى وأعمم.  سد ديننا وان

 


