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 بسم هللا الرحمن الرحٌم

 ًسلَّم على نبٌنا محمد ًعلى هلو ًصحبو ًسلَّم تسلٌماك كثٌراك الحمد هلل ربِّ العالمٌن ًصلَّى هللا

 :أما بعد      إلى ًٌم الدٌن

أنت  ، عالم الؽٌب ًالشيادة،فاطر السمًات ًاألرض ،الليم رب إسرافٌل ًمٌكابٌل ًجبرابٌل

من  إنَّك تيدي، اىدنا لما اختلؾ فٌو من الحق بإذنك، تحكم بٌن عبادك فٌما كانًا فٌو ٌختلفًن

 تشاء إلى صراط مستقٌم.

 شٌباك.الليم اجعل عملً كلَّو صالحاك ، ًاجعلو لًجيك خالصاك، ًال تجعل ألحد فٌو 

 خٌر الفاتحٌن.. ًأنتالليم افتح بٌننا ًبٌن قًمنا بالحق 

 همٌنا لفٌنهمٌن همٌن ال أرضى بًاحدة *** حتَّى أبلؽيا ه

  فً ىذا المًضًعكتابة الًسبب تًطبة ًتميٌد: 

 ًصخب انفجارات، دًي على اإلسالم بالد بعض فً المسلمٌن بًٌتات من كثٌر ًتصح

 ًبٌن ًؼاصب، محتل بٌن تفرق ًال ًالحاضر، البادي ًتعم ًالٌابس، األخضر تؤكل تفجٌرات

 !راىب فً كنٌستو مستؤمن أً صادق مإمن

نٌسة كالرٌة فً داالسكنمدٌنة الناس على أخبار التفجٌرات التً ًقعت فً  ًلقد صحا

اة بـ:)ًذاألرث ة المسمَّ ٌَّ ى لمقتل  (ٌنالقدٌسكنٌسة كس ا أدَّ أؼلبيم  0ٓشخصاك ًإصابة  ِٕٔممَّ

ٌَّة ة التفجٌر ٌَّ استنكرىا ، ًقد نصارى ًقلَّة من المسلمٌن الذٌن أصابيم شًء من تلك العمل

 .تٌجان الناس من علماء اإلسالم =ًتحدث عن بٌان تحرٌميا الشرق ًالؽرب، 

 ًخصًصاك فً بيذه التفجٌرات ناسقلَّة قلٌلة من ال ًاحتفاء احتفال حقٌقة ؤنًفاجلكنَّ ما 

م  ًرفضيم لمنً سبٌل هللا، ف ًجعليا ضرباك من ضرًب الجياد، ًالمًاقع المنتدٌات بعض حرَّ

ع فً الدٌن، ًعدم الفقو الشرعً، ًمداىنتيم ٌ، ًاتياميم بالتمٌمن أىل العلم ىذه التفجٌرات

 المًاقع من كثٌر فً ، فقد بات ىذا الًضعالتً ٌقًلًنيا ذلك من األلفاظ للطًاؼٌت ًؼٌر

ٌَّة األقالم ًتنبري النقاش فٌحتدم ،ًاضحاك ًالبحاك  لكترًنٌةاإل  زناد ًقدح ًالردح للقدح الكٌبًرد

 الحركة أً ًالتفجٌر، التكفٌر قضاٌا فً لًااؼ الذٌن الشباب بعض مع اختلؾ من لبعض الجرح

ةالح الشبابٌة ٌَّ ، مع عدم إنكارنا لؽٌرتيم على ىذا بسًار تحلى أً بإطار، إطرتُ  ال التً ماس

من أىل الرأي الًجٌو سماع انصٌاعيم لالدٌن، لكنَّ الخالؾ معيم بطبٌعة أفكارىم ًضعؾ 

مًن ىذه األفعال  ٌُحرِّ  !العلم الربانٌٌن الذي 

ة المسلمٌن، كما أّنً حٌنما أكتب ذلك فإنَّ مقصد الكتابة النصح هلل ًلر ً)الدٌن سًلو ًلعامَّ

 .قال صلَّى هللا علٌو ًسلَّم ً) المإمن مرهة أخٌو( كما (النصٌحة

ٌُخلِّص بعض الناس أنفسيم من تبعة ذلك األمر تسجٌل لٌست أشبو ب إنَّيا كتابة مًقؾ، لكً 

انة فحسب،  أً  تبمثل ىذه األفعال، ًالتً لن ٌصعب على أي كالتجرٌم ًاختٌار الكلمات الرنَّ

أن ٌنتقٌيا ًٌخاطب بيا الناس، ًٌبٌن رأٌو الشدٌد فً بٌان حرمتيا أً استنكارىا،  داعٌة



ام العرب فً استنكار بعض المجازر الدمًٌة التً  أحٌاناك  فتكًن أشبو بخطابات كثٌر من حكَّ

 ..فحسب!! تحصل من قًى االحتالل الؽاشم للدٌار اإلسالمٌة، ًٌكتفًن بذلك

بالحدب على بالد اإلسالم، ًالحنً علٌيا،  صاحبو ٌشعرمن شخص كتًبة لقد جاءت ىذه األ

 .حٌنما ٌراىا تتقلب بيا المًاجع، ًتكثر بيا الفجابع، ًتمٌد بيا الفتن البالقع

 :ٌَّة ٌَّة ًالصيًٌنٌة فً البالد اإلسالم  بٌان خطًرة التدخالت الؽرب

 قلًب المالٌٌن من المسلمٌن:فإنَّو ٌقع فً حدسً ًٌجًل فً خاطري ما ٌجًل بفً البداٌة 

أٌد خفٌة خارجٌة كالمًساد )ًذلك ألنَّيم  الٌد الفاعلة ليذه التفجٌرات ىً بؤنَّو لربما تكًن

قامًا بؤعمال شبٌية بذلك ًباعترافات بعضيم( فيم ٌسعًن فً األرض فساداك كما ًصؾ هللا 

 ٌيًد ًىم ٌيًد! 

ح  حادث اإلسرابٌلً المًساد جياز بارتكاب ًمراقبًن البرلمان مصرًٌن فً نًاب ًلقد صرَّ

 ًسعد بكري ًمصطفى صالح صبحً النًاب قال خاصة تصرٌحات فً، فاالسكندرٌة كنٌسة

 أن على بكري ًشدد المًساد جياز رابحة ٌحمل الحادث أنَّ ' العربً القدس'جرٌدة  لـ عبًد

 فً المًساد لًعض عن مإخراك  صراحة النقاب كشؾ السابق اإلسرابٌلٌة االستخبارات ربٌس

 منو الؽرض كان ًربماًالنصارى،  المسلمٌن بٌن ًالًقٌعة الطابفٌة الفتنة ملؾ تؤجٌج

 المصرٌة الحكًمة على ًالضؽط مصر، فً للمًساد عمالء على القبض خبر على التؽطٌة

 ! بشؤنيم

 ىالقًم ًاألمن الخارجٌة العالقات لجنة ًكٌل- عبدالحلٌم أحمد اللًاء اعتبرًألجل ذلك 

 العدً من طبٌعً فعل رد ىى باإلسكندرٌة (القدٌسٌن كنٌسة) تفجٌرات أن - الشًرى بمجلس

 على بالقبض احتفل الذى المصرى اإلعالم قبل من الشدٌدة للمبالؽة نتٌجة الصيًٌنى

 ًالحدٌث للمًساد الذرٌع الفشل ًأظير اسرابٌل، لصالح ٌتجسس الذى المصري الجاسًس

 بعمل القٌام الجية ليذه الضرًى من فكان المصرٌة العامة راتالمخاب تفًق عن المستمر

 . العملٌة ىذه فشل على ٌؽطى

ن ُتشار إلٌو أصابع االتيام ًلربما ما ٌنفك المًساد عن االنتياء من عمليم  أً ؼٌرىم ِممَّ

مةالمجرم حتَّى ٌحاًلًن إلصاق ىذه األفعال ال بعض  ًنبالمسلمٌن، أً أنَّيم قد ٌستخدم ُمحرَّ

مة من خالل اختراق  بعض الحمقى من المسلمٌن؛ لقٌاميم بمثل ىذه التفجٌرات المحرَّ

ة؛ للقٌام بمثل ىذه لخدمة التنظٌمات المقاتلة، ًذلك  تً ال ٌقرىا التفجٌرات المصالحيم الخاصَّ

أصابع مجرمة ترٌد زرع الفتن ًالقالقل فً  ًٌكًن خلفيا بالفعل، رشرع ًال عقل ًال ضمٌ

 ٌن؟بالد المسلم

نًإنَّ مما قٌل  ، ما أًردتو بعض ًسابل ٌشار إلٌو بؤصابع االتيام فً طبٌعة ىذا التفجٌر عمَّ

ٌَّة اإلعالم عن ة لٌست  ، ًقًليم فً بٌانتصرٌح بعض الجماعات المسلحة اإلسالم ليم قبل مدَّ

اب ِملّتيم أبناء على فسٌفتحًن التنظٌم؛ مطلب األقباط ٌُلَبِّ  لم إذا إنو) بالطًٌلة:  ٌتمنًنو ال ابك

ا،  مبات عندنا فلدٌيم المنطقة؛ بلدان ًسابر ًالشام مصر فً بل فحسب؛ بالعراق لٌس أبدك

 ا.ىـ (لنافاك ىد ستكًن ًكليا الكنابس، ًمبات األتباع من اآلالؾ



نَّ بعض المسلمٌن قد ٌكًن ليم دًر أً الًحٌد ًالربٌس الذي ٌجعلنا نقًل: إًىذا ىً السبب 

ُن بمثل ىذه الممارسات،  تًرط فً القٌام ٌِّ ًىً السبب الذي جاءت ألجلو ىذه الرسالة التً ُتَب

ٌَّة،  أنَّ  مع أنَّو ال ٌمكن الحكم علىتحرٌم التفجٌرات التً جرت فً كنٌسة النصارى باالسكندر

 ـ كما ٌرٌد أن ٌدندن بعض الُمؽرضٌن لحاجة فً  من المسلمٌن أحدمن قام بيا 

ة ًدلٌلً ببٌنةإالَّ  أنفسيم ـ ، ًلٌس أن تتيم ـ ًلم ٌظير شًء من ذلك إلى اآلن ـ  برىان ًحجَّ

مجمًعات إسالمٌة أٌاك كانت ًمن ثمَّ تظير الحقابق أنَّو لٌس ليم فً ىذه التفجٌرات ناقة ًال 

جمل، ًال خطام ًال زمام، كما حدث فً حادثة اؼتٌال ربٌس الًزراء اللبنانً األسبق رفٌق 

ل )مفبرك( لرجل ملتٍح ٌقال لو )أحمد أبً العدس( ًىً ٌلبس ٌالحرٌري حٌث خرج تسج

 النصرة جماعة»العمامة البٌضاء ًٌقرأ بٌاناك ًمن خلفو الراٌة السًداء ًمكتًب علٌيا 

 الحرٌري عالقات االؼتٌال، ًذلك بسبب ًٌعلن مسإًلٌتيا عن «الشام بالد فً ًالجياد

 السعًدٌة!! بالسلطات

ة الللبنانٌن، فضالك عن المسلمٌن، ثمَّ ُنسً ىذا التسجٌل بعدما تمَّ ًىً تسجٌل لم ٌقنع ؼالبٌ

 ،ثمَّ استخدمًه ًأقنعًه أً أخضعًهاستخدمو أًلبك  كٌؾـ  هللا أعلم بحالوـ استؽالل رجل 

ًكٌؾ جاء ًلُبِّس ىذا األمر ًقام بو، ًحاًلًا فً البداٌة إلصاق ىذا األمر بيذه الجماعة التً 

 فً القاعدة" أمٌر عمل ما سابقاك لتلك الحادثة ًالحقاك كذلك، بل قد كشؾ لم ٌسمع ليا مطلقاك 

 بيذا للقاعدة تابع جيادي فصٌل أي ًٌجد ال أنو الزرقاًي مصعب أبً سابقاك  " الرافدٌن بالد

ٌَّة ًاختفى أمرىا ًأثرىا ًلم ٌعد ٌتحدث أحد عنيا،  فً االسم المنطقة، ًبعد أن تمتَّ المسرح

وًاضحة تشٌر بؤصابع االتيام فً اؼتٌال الحرٌري ًبدأت الحقابق ال جَّ ًَ لقًى مإثرة عالمٌة  ُت

 ًتنظمٌات معرًفة فً المٌدان.

ٌَّة ٌجٌد صنعيا بالفعل أعداء اإلسالم ًٌحٌ ًن خًٌط المإامرة بدقة، ًٌحاًلًن كىذه المسرح

يم كذلك أالَّ ٌنسبًا شٌباك من خالل ىذه التفجٌرات إالَّ للمسلمٌن، لمزٌد كراى ٌة فٌيم، ًألنَّ

، حقداك ًحسداك من عند عاد ؼٌر المسلمٌن من االقتناع بوالدٌن الحق ، ًإلبٌعلمًن أنَّو 

 أنفسيم...

فً أحداث تفجٌر علم أنَّ مثل ىذا الشًء قد حدث ًلكن بصًرة مؽاٌرة، لكً ٌُ  قلت ذلك؛

ً بنسبة ىذا العمل حٌث قامت اإلذاعة الٌيًدٌة فً الكٌان الصيًٌنالكنٌسة فً االسكندرٌة، 

 لتفجٌر تبنٌياًأنَّيا ُتعلن "  المجاىدٌن مركز" نفسيا على تطلق معرًفة ؼٌر جيادٌة لجماعة

 ستيداؾسابق ال تحرٌض على الدعاًى ىذه ًتستند... اإلسكندرٌة فً"  القدٌسٌن"  كنٌسة

 المقربة اإلسالم شمًخ شبكة على نشر النصرانٌة النٌسان أعٌاد أٌام فً المصرٌة الكنابس

 ٌة( نمًذجاك برالعًمنيا ) أسبًعٌن، بل انقادت ًسابل اإلعالم العربٌة قبل القاعدة تنظٌم من

ٌَّة ليذا المركز...  كالعادة ًبدًن تؤكد ًنسبت ما نسبتو اإلذاعة اإلسرابٌل

ببٌان صادر عن شبكة  ٌنفً ىذا المركز اإلعالمً تبنٌو ليذه التفجٌراتبعد أٌام قالبل  ً

 القدٌسٌن كنٌسة تفجٌر بعد ًالمًاقع الصحؾ تناقلتو بنفً مااإللكترًنٌة،  نالمجاىدٌ

بؤنَّ ىذا المركز ىً القابم بيا، ًٌذكر أنَّو مركز ال عالقة  (مصر) الكنانة أرض فً باإلسكندرٌة

ٌَّة ًأنَّو ال ٌقًم سًى بالعمل اإلعالمً لنشر صًر ًأعمال  لو بؤٌة جية تنظٌمة أً حزب

 دٌة.الحركات الجيا



ة ًىً خطًرة ما ٌقًم بو أعداء اإلسالم فً نسبة األفعال  أقًل ىذا إلقرار مسؤلة ميمَّ

مة فً دٌن اإلسالم  اعة للمسلمٌن، المحرَّ ٌَّة بيا ، ًجعليا شمَّ ًاتيام بعض الجماعات اإلسالم

قع ًقد تقًن علٌيا ما ٌشاإًن من أعماليم التً ال تزرع سًى الفتنة فً بالد المسلمٌن، لِّ عٌ

مة ًؼٌر جابزة شرعاك، ًلكن تقًى هللا  بالفعل بعض ىذه الجماعات بؤخطاء أً أعمال محرَّ

 إلى أن ٌثبت القابم بيا. مجمًعة أً أحد بعٌنوٌجب أن تكًن أمام أعٌننا فً اتيام 

جٌات الؽربٌة التً ترٌد أن تنال من اإلسالم ًاآلٌدًٌل ؾاالنسٌاق خل ًمن الميم التحذٌر من

ه الحركات التً ال أشك كذلك بًجًد حالة اختراق فً صفًفيا بسبب طبٌعة من خالل ىذ

ٌَّة ًما حادثةىٌكلٌتيا ا ٌَّة ًالتنظٌم ى: (الجاسًس)لحرك ) محمًد قًل هؼاسً أبً  المسمَّ

ًتقمُّصو العلم ًالمشٌخة لحركات الجيادٌة فً العراق بعض ااع الشامً( ًاختراقو لقالقع

ن كان ٌسمع بوالحادثة ببعٌدة  لك، ما تب للجيادًتثًٌر الشبا ، ٌُعجب بمنطقوكان ًلربما  عمَّ

ٌُعدُّ مثاالك  انخداع بعض الناس بو،فضالك عن  ا  ٌَّة ال ِممَّ ختراق بعض األنظمة أً الحركات الخف

الؽربٌة لمثل ىذه الحركات اإلسالمٌة، مما ٌستدعً ًجًب الحذر ًاالنتباه قبل الثقة 

 ب بالدىاء ًالنفاق السٌاسً ًاالجتماعً.كاذٌب ًمخضخاص فً عالم ملًء باألباألش

ة  ٌَّة فً إلصاق أي شًء  فً ضرًرة الحذر منًبعد ىذه المقدمة الميمَّ التؤثر بالسمًم اإلعالم

، ًضرًرة التثبت ًالتؤكد ًالتبٌن قبل اتيام اآلخرٌن جزافاك بالمسلمٌن أً بالحركات الجيادٌة

ا كنتم تعملًن( ًالقًل عمل، :)ل هللا تعالىبدًن بٌنة أً برىان، ًالًقًؾ مع قً ًلتسؤلن عمَّ

ٌُسؤلًن( فإنً أقًل:ًقًلو   تعالى :)ستكتب شيادتيم ً

 :ٌَّة فً مصر  السبب الحقٌقً لًجًد األزمة الكنس

ومع ضرورة التأكٌد على ، االسكندرٌة فً مصروقبل الحدٌث عن تحرٌم ما جرى بكنٌسة 

تأكٌد ثانٌاً على أنَّ ما سأذكره من أسباب، ال ٌعنً ، ومع الفٌها من تفجٌرحرمة ما حصل 

لكً ندرك  ًذكر السبب مهم برأٌف، مصدرها كان مهما العنف ألعمال ذرائع إٌجادبالمطلق 

 لماذا آلت األمور لما صارت إلٌه.

ٌَّة أحسب أنَّها هً الشرارة التً أضرمت نٌرا هذا  نإنَّ من الالزم بداهة أن نتحدث عن قض

ٌَّة طائفةالزوبعة التً قلبت المعادلة، و التفجٌر، ترٌد  )قد تنتسب لإلسالم( حٌنما تستغل ذلك أ

اإلعالن الحقٌقً  على أنَّه وحتى اآلن لم ٌتممع تركٌزي ، القٌام بمثل هذا التخرٌب فً الكنٌسة

ن ٌقف ورا  ها..ءعمَّ

 داً :فذلك ٌعود فً رأًٌ إلى شقٌن مهمٌن جلهذه التفجٌرات أكبر سبب داٍع  إنَّ 

 أوال:

النصارى سواء أكان رؤوس وهم  ،ها بالماءمن كان سبباً لذلك حٌنما زرع بذور الفتنة وسقا

ن البابا شنودة أو نظٌر جٌد روفائٌل زعٌم عصابة األمة القبطٌة، أو بٌشٌوي وغٌرهم، ممَّ 

فً اإلسالم طوعاً  ندٌن النصارى ودخل تركنتً كانوا خلف اختطاف المسلمات الال

امٌلٌا شحاتة، وفاء قسطنطٌن،عبٌر ناجح إبراهٌم، ومارٌان مكرم عٌاد، كرٌستٌن مثل:)ك

ا ومن خفً كان أعظمإبراهٌممصري قلٌنً، تٌرٌزا  ً ٌ قد و (، وغٌرهم فهؤالء المعروفات إعالم



ة، بل فقدان إحداهنَّ لعقلها، مع العلم أنَّ أغلب هاإلعالم  تناقلت وسائل  ؤالءأخبار تعذٌبهنَّ بشدَّ

بن من زبانٌة اإلجرام الن ن كنَّ زوجات لبعض الكهنة، وألجل ذلك اختطفن وعذِّ سوة ِممَّ

ز صًرة الكاىن أمام الرأي العام من تحتَّى ال تي النصرانً فً الكنائس وأقبٌة وأدٌرة التعذٌب،

أن ٌدلً  رفض (شنًدة البابا)ًبالطبع فإنَّ القس اللص )سارق األخًات( النصارى فً مصر، 

 كما ٌزعم!ت عن مكان ًجًد كامٌلٌا شحاتة لدرء الفتنة بتصرٌحا

 ىاتنسً% من الشعب المصري ًبكل فجاجة : )الناس 9٘ثمَّ ٌقًل باستيتار بعاطفة أكثر من 

ىذا سٌصنع ً! (المصري الشعب فً حاجة أحسن ًدي قسطنطٌن ًفاء نسٌت ما زي كامٌلٌا

من ٌتابع قضٌة األسٌرات  شعًري لدى الًعً العام للشعب المصري أًالفً الحس ال

، ًلربما ًلَّد المسلمات المختطفات، حالة من الضؽط ًالكره ًالعداء، لقادة الكنابس فً مصر

ما ٌسبب تفاقم المشاكل ًالسبب فً ذلك، الجرابم عند بعض المندفعٌن لمعالجة األمًر 

ٌَّة ضدَّ األسٌرات المصرٌات المسلمات.  الكنس

ٌَّة، لقد شِيَد بذلك كذلك، ًما ع رضتو من أنَّ سبب ما جرى ممارسات قٌادات الكنابس المصر

األلكترًنٌة،  المصرًٌن صحٌفة فً ًرد كما لمعً إكرام القسأحد القساًسة المصرٌٌن ًىً 

 االحتقان إن) ،"المصرًٌن" لـ الكاثًلٌكٌة الكنٌسة قٌادات أحد لمعً، إكرام القسًقال 

 لعب األرثًذكسٌة ًالكنٌسة الدًلة بٌن التًتر صاعدًت المرحلة خالل مصر ساد الذي الطابفً

 الصًت علً" أن إلى الفتا اإلسكندرٌة، كنٌسة تفجٌر لحدًث األجًاء تيٌبة فً األبرز الدًر

 على الكنٌسة ًإصرار المسلمة، لألؼلبٌة كنسٌة قٌادات ًاستفزاز الكنٌسة، داخل الطابفً

" التفجٌر حدًث فً اسيمت عًامل كليا ماإلسال اعتناقين عن أنباء ترددت سٌدات احتجاز

 تعامليم أن معتبرا األرثًذكسٌة، الكنٌسة قٌادات لمعً ًانتقد، اآلن حتى جية تتبنو لم الذي

 من ىً ًالخارجً الداخل فً متطرفة ألصًات ًاالستماع طابفً منظًر من القبطً الملؾ مع

 مطالبا األعمال، ىذه لمثل ساحةال ًتيٌبة الطرفٌن بٌن التًتر حدًث إلى أدت التً األسباب

 أن باعتبار المًاجية، نيج عن ًالبعد الدًلة مع مًضًعً بشكل بالتعامل الكنٌسة قٌادات

 (.مصر فً ًاألقباط المسلمٌن مصالح ٌخدم ال النيج ىذا

ٌِّن أنَّ النصارى فً مصر كانًا ىم السبب الحقٌقً لًجًد  فيذه شيادة من أحد قساًستيم ُتب

 زمات ًالنكبات التً حصل فً مصر.مثل ىذه األ

األخًات كشؾ الظلم الًاقع على من كانًا خلؾ كذا عمًم العلماء ًالمشاٌخ ًمع أنَّ 

سبِّيم للقرهن ، ًقٌام الكنابس ًقٌاداتيا باحتجاز المسلماتٌستنكرًن  كانًااألسٌرات، 

رًن الشباب المندفع لنصرة  ٌُحذِّ إخًانو بؤالَّ ٌقع منيم ًالرسًل علٌو السالم، ًمع ذلك كانًا 

لًُن قًلو تعالى :  لقًمو مًسى قال) تجاًز لحدًد هللا تعالى فً التعامل مع ىذه األزمة بل ٌتمثَّ

( 0ٕٔ)    للمتقٌن ًالعاقبة عباده من ٌشاء من ًٌرثيا هلل األرض إن ًاصبرًا باهلل استعٌنًا

 فً ًٌستخلفكم عدًكم ٌيلك أن بكمر عسى قال جبتنا ما بعد ًمن تؤتٌنا أن قبل من أًذٌنا قالًا

 ((  9ٕٔ)  تعملًن كٌؾ فٌنظر األرض

فما كان أىل العلم إالَّ سداك منٌعاُ فً الًقًؾ ضدَّ أي فتنة فً مصر؛ للحٌلًلة لكلِّ من ٌرٌد أن 

ليم ، ًكانت  لعلم قاطبة كانًا ضدَّ ىذه التفجٌراتفإنَّ أىل ا،ٌتربَّص بيم الدًابر ًالسًء



،  ة فً التعبٌر عن الرفضطرقيم الخاصَّ  لممارسات النصارى من ترًٌع للمسلمات ًخطفينَّ

 أمر معلًم. ًؼٌر ذلك ًىً

مع بكل تعاٌش ًتسامح  عاماك  ٓٓٗٔكثر من ألإنَّ أىل مصر مسلميم ًنصرانٌيم ًقد عاشًا 

بل بشيادتيم أنفسيم أنَّيم حٌنما عاشًا فً ظل حكم الشرٌعة ، احتفاظ كل منيم بعقٌدتو

ٌَّة سابقاك كانًا أسعد حاالكُ  ًأكثر أمنا..اإلسال  م

ًقد ٌستؽرب القارئ حٌنما أسًق لو ذلك، ًأذكر لو أنَّ من قال ذلك لٌس ؼرٌباك عن أذىانيم، 

 الدٌن ىذا عظمة ًالدانً القاصً ،لٌعلم( شنًدة األنبابل ىً الذي تدًر حًلو األحادٌث، ًىً )

 حكم ظل فً األقباط، إن: "فٌقًل ،مصر ألمن العاصمة ىً السمحاء شرٌعتو ًأن ،اإلسالمً

ا، ًأكثر حاالك  أسعد ٌكًنًن الشرٌعة،  حكم كان حٌنما الماضً، فً كذلك كانًا ًلقد أمنك

 مصر إن "علٌنا ما ًعلٌيم لنا، ما ليم" ظل فً نعٌش أن إلى نتًق نحن. السابد ىً الشرٌعة

 من اإلسالم فً ما عندنا لٌس حنًن علٌنا، ًتطبقيا اآلن، حتى الخارج من القًانٌن تجلب

 األىرام صحٌفةعن !!" اإلسالم؟ بقًانٌن نرضى ًال المجلًبة، بالقًانٌن نرضى فكٌؾ قًانٌن،

 .م90٘ٔ مارس ٙ المصرٌة،

ا ٌمس بؤمن  ًلكنَّ النصارى ًلألسؾ الشدٌد، لم ٌكًنًا حماة للنسٌج االجتماعً، ًبعداء عمَّ

رإًس األمًال من أقباط الميجر، بدإًا ٌنادًن مصر ًاستقراره، فبتشجٌع من أمرٌكا ً

ٌَّة ٌَّة مسلمة فً الدًل الؽرب من قبٌل زٌادة بناء  ببعض الحقًق التً ال ٌمكن أن تنادي بيا أقل

 المرتبطٌن بؤجندة ًبرامجمن قساًستيم  قادتيم النصارىٌؤتً الكنابس بشكل ًاسع، ً

ٌَّة ًٌرٌدًن إٌقاد الفتنة  المسلمات، ًسب القرهن، ًسب رسًل هللا  باعتقال ًإشعاليا،خارج

ًالفتنة نابمة لعن هللا من أٌقظيا، ًالسبب فً ذلك قادة الكنابس  صلَّى هللا علٌو ًسلَّم،

ٌَّة فً الداخل المصري، ًأقباط الميجر بقساًستيم ًقُ  م ًرًإس أمًاليم، ًالذٌن يِ صِ مُ المصر

ة المصرٌة ًالشعب المصري بؤكملو.  ٌرٌدًن شراك لألمَّ

الذٌن جنًا على أنفسيم بمثل ىذا الحادث التفجٌري  قادة النصارى إن كانًا ٌعقلًن ىمإنَّ 

م، ألنَّيم كانًا سبباك فٌو، ًعلى فرض أنَّ ىذا التفجٌر كان خلفو قلَّة من السًاد األعظم  الُمحرَّ

تيدٌدات من  لقادة كنابس النصارى من المسلمٌن ًإن صحَّ ًجًد ذلك منيم، فلقد جاءت

ٌُفرجًا عن المسلمات المختطفات فً أدٌرة النصارى، ًأنَّ  ٌَّة، لكً  ة قتال ٌَّ تنظٌمات إسالم

فكان األًلى  النصارى إن لم ٌفعلًا ذلك، فستفتح علٌيم تلك التنظٌمات حرباك ال ىًادة فٌيا،

 .بقادة النصارى إطالق األسٌرات حافظاك على كنابسيم ًمعابدىم

 !ل ىذه التفجٌرات لكً ٌستؽلًىا لمصلحتيم ًٌستثمرًن فً الدماءأم أنَّيم كانًا ٌنتظرًن مث

م شرعاك،  ًلكن ًمع إقرارنا أنَّ ما حصل فً تفجٌر كنٌسة النصارى باالسكندرٌة محرَّ

 :حٌنما قالصدق)البابا شنًدة( 

 !تجنً سًؾ أٌضاك  الشًك نفس ىً*  كفى أشًاكاك  ٌزرع لمن قل

ر ضدَّ المسلمات، فما زرعو شنًدة من إرىاب حقٌقً منو،  لكنَّ )البابا شنًدة( ًقع فٌما حذَّ

غ شرعاك ًضمٌراك إذ ال ذنب ألًلبك الذٌن ماتًا  جناه ًَّ م ًؼٌر الُمس بمثل ىذا التفجٌر الُمحرَّ



سبب ىذا التفجٌر من عًام النصارى، ًلكن لٌس جمٌع الناس ٌفيمًن دٌنيم بالطرٌقة ب

 العنب! المرتضاة، ًمن زرع شًكاك ال ٌمكن أن ٌحصد

 ثانٌاك:

ٌَّة ًرضًخيا ٌَّة األا الكثٌر من قادة للجرابم التً ٌقًم بي سكًت الدًلة ًالحكًمة المصر قل

لو دًر كبٌر فٌما ٌحصل من احتقان كبٌر جداك بٌن % فً مصر، ٘النصرانٌة التً ال تبلػ 

د المفكر النصرانً د. رفٌق حبٌب أنالمسلمٌن ًالنصارى فً مصر،   الدًلة ًليذا فلقد أكَّ

ٌَّة )تتعامل  التًازن حساب ىعل لألقباط ًتنحاز اإلسالمٌة التٌارات مع ًفجاجة بعنؾ المصر

 .البشعة( الطرٌقو بيذه لالنتقام ىأد مما المجتمعً

و   قٌام بعد أنوًىً :  خطٌرة تارٌخٌة ًاقعة إلى المقام ىذا فً اإلشارة ٌمكنًتصدٌقاك لذلك فإنَّ

 ملك لٌصبح ًءش كل بتؤمٌم األشرار الضباط من ًأعًانو ناصرعبدال قام 9ٕ٘ٔ ًٌلًٌ ثًرة

 الحٌن ذلك ًمنذ بؤسرىا اإلسالمٌة األًقاؾ ًأممت االشتراكٌة، النظرٌة حسب للدًلة

 أقرب ًالمإذنًن األبمة ًأصبح ، ًخزانتيا فحسب الدًلة إلى هلت حٌث تدىًر فً ًاألًقاؾ

 التً األمًال لدٌيم فتًفرت ، تإمم فلم لنصرانٌةا األًقاؾ أما، ًعزة بعد ًذلًا المتسًلٌن إلى

 أسمًىا لكن ضخمة قالعا بنًا الكنابس ببناء ليم سمح ًعندما بيا، ًتاجرًا استثمرًىا

 .كنابس

ة  ٌَّ ًعدم تعاًنيا مع المسلمٌن بًجًب إخراج األسٌرات المسلمات من فالحكًمة المصر

ٌَّة لمن ٌكشؾ حقٌقة معا ، ًسجنيم، ًاتياميم بؤنَّيم ٌرًجًن قٌدىن، بل المالحقة األمن ناتينَّ

ٌَّة(، ًما درالفتنلـ:) بل قد درًا أنَّ الذي أشعليا ًأضرم نٌرانيا قادة الكنابس  ًاة الطابف

ٌَّة أنَّ النصارى ىم أىل البلد  بٌشًي( )األنبا فاك األثٌم:األ ، من مثل قًل كبٌرىمالمصر

ٌَّة بحد  ضًٌؾ المسلمٌن أنيممن % 9٘ ٌمثلًن الذٌن البقٌة الحقٌقًٌن، ًأن على مصر القبط

ٌَّة ؼٌرزعمو  تحرك أن ؼٌر من السكًت ، ًال نجد رد فعل حقٌقً للرباسة ًالحكًمة المصر

 ساكنا؟

 للحرٌات األًسط الشرق منتدى مدٌر خلٌل، مجدىذلك النصرانً الخبٌث  جددً

 على ضًٌؾ المسلمٌن إن): ًٌردد ما ٌقًلو )بٌشًي( فٌقًل ،اإلسالم على وىجًم،بالميجر

 (.تارٌخٌة حقٌقة ًىذه مصر

ٌَّة دخلت مصر من تنظٌم  ًال أدري لً أنَّو تسامعت الحكًمة ٌَّة بًجًد قٌادات حقٌق المصر

عل ، فماذا ستف)ًىذا على سبٌل المثال(القاعدة ًأنَّيم ٌجلبًن األسلحة ًٌضعًنيا فً المساجد 

ٌَّة إالَّ  تيا ًعتادىا العتقاليم ًتقدٌميم االنقضاض من خالتلك الحكًمة المصر ل جٌشيا ًعدَّ

فإن كان األمر كذلك  ؛للمحاكمة، ًأنَّيم ٌسعًن لتخرٌب البلد، ًزعزعة األمن ًاالستقرار فٌيا

باتت أدٌرتيا مستًدعات لألسلحة، مع تلك الكنابس التً قٌادات منصباك على ا فلم ال ٌكًن ىذ

 األنبا ًالسٌمار األسلحة عٌاناك بٌد النصارى تيرٌب المتفجرات كذلك لتلك الكنابس، ًظيً

مع ظيًر حاالت الخطؾ ًاالؼتٌال للمسلمات من بٌن الناس فً  الكشح؛ حادثة فً ًٌصا

ٌَّة دًلة كاملة تحكم داخل دًلة، بل تعلن الحرب على  تلك الشًارع ًاعتقالينَّ ًكؤنَّ تلك األقل

 .الدًلة ًشعبيا جياراك نياراك 



ًىً: لً ثبت أنَّ من كان خلؾ ىذه كذلك ىنالك تساإل ٌفرض نفسو  ًبًضًح ًصراحة فإنَّ 

مة المًساد، أً بعض المجرمٌن من أقباط الميجر الستؽالل ىذه األحداث  العملٌة المحرَّ

 لصالحيم، فماذا ٌا ُترى ستكًن طرٌقة محاكمتيم؟

ٌَّة  مجمًعة مسلَّحة ًىل ستقدر الحكًمة المصرٌة على مًاجيتيم بالطرٌقة التً تًاجو بيا أ

ٌَّة إن ثبت أنَّيا كانت خلؾ ىذه الحادثة؟  إسالم

ىم ٌَّة بصراحة فً اإلعالم الرسمً ًىل ستبقى القضٌة ملتيبة ضدَّ ، ًتطالب الحكًمة المصر

 باعتذار )شنًدة( ًكذلك أقباط الميجر، مع تقدٌم الجانً ًمن كان خلفو للمحاكمة؟

ٌَّة ؼا ٌُعرؾ من كان خلفيا، فينا سإال ًجٌو أم أنَّ الملؾ سٌؽلق، ًتبقى القض مضة، ًال 

 للؽاٌة؟

  فً مصر:الكنابس  تحرٌم تفجٌرالداعٌة للحدٌث عن  األسباببٌان 

السبب الذي دعانً للحدٌث عن تحرٌم مثل ىذه التفجٌرات التً طالت الكنٌسة بمصر عابد 

ٌُقال فً تحرٌمو: ة جًانب ًأًجو، ٌقع تحتيا ما   لعدَّ

ة.الشرع فقو النصًص (ٔ ٌَّ 

 فقو المقاصد. (ٕ

 فقو المصالح ًالمفاسد. (ٖ

 فقو الًاقع. (ٗ

 فقو اعتبار المآالت. (٘

ىذه التفجٌرات باتت حلقة فً سلسلة، ًلخشٌتً من استمرار ذلك، فإنً أكتب ىذا ًبما أنَّ 

ًقد استجلب سبب  ،ٌن، تبٌاناك لتحرٌم ما جرى فً مصر لتفجٌر كنٌسة القدٌسمقال الشرعًال

سٌن ًالمندفعٌنمن  لشبابعض ابىذا المقال ما لدى   بمباركة ىذه التفجٌرات ،المتحمِّ

ٌَّة  ًالمقاالت الدراسات ًلربما كتابةفً مدحيا،  المبالؽةً تقرٌر ىذه األفعال، أً أن فً الشرع

ة، كما قال  قابليم :)لم همر بيا ًلم تسإنً( ٌقًل فكان ىذا المقال، درءاك للفتنة، ًتبٌاناك لألمَّ

 القابل سابقا:

 ضرام ليا ٌكًن أن ًًٌشك  *** ًمٌض جمر الرماد خلل أرى

 كالم مبدإىا الحرب ًإن  *** تذكى بالعًدٌن النار فإن

 عظام فتن ًراءىا ٌكًن  *** قًمً عقالء ٌطفيا لم فإن

 دلَّة التحرٌم من النصًص الشرعٌة(أ)

اد صلبان ًٌقًلًن على هللاكفرة باأً فً ؼٌرىا النصارى فً مصر   ًفً هللا لرحمن ًعبَّ

ةاأقً ٌَّ  ،الك بشعة ًكفر

 قال تعالى :) لقد كفر الذٌن قالًا إنَّ هللا ىً المسٌح ابن مرٌم(.



نة(. ٌِّ  ًقال تعالى :) لم ٌكن الذٌن كفرًا من أىل الكتاب ًالمشركٌن منفكٌن حتَّى تؤتٌيم الب

 بٌعة الحال ًالًاقع،ٌعٌشًن مع المسلمٌن المصرٌٌن فً تسامح ًتعاٌش بط كثٌراك منيمإالَّ أنَّ 

 بعض الحًادثفً زمن سابق مع احتفاظ كل من المسلمٌن ًالنصارى بعقابدىم، ًلربما حدثت 

اء ذلك  النادرة التً تشًبيا شًابب الفتنة ًضرب الخالفات المإثرة بٌن الطرفٌن فٌحصل جرَّ

ْنَياُكمُ  : )اَل بالء ًفتنة، لكنَّ األصل فً التعامل معيم قًل هللا تعالى ٌَ  ُ
 ٌَُقاتِلًُُكمْ  لَمْ  الَِّذٌنَ  َعنِ  هللاَّ

ٌنِ  فًِ لَمْ  الدِّ اِرُكمْ  ِمنْ  ٌُْخِرُجًُكمْ  ًَ ٌَ ًُىمْ  أَنْ  ِد ُتْقِسُطًا َتَبرُّ ِيمْ  ًَ ٌْ َ  إِنَّ  إِلَ
 اْلُمْقِسِطٌَن( ٌُِحبُّ  هللاَّ

 .[0/الممتحنة]

كً ٌدخلًا فً ًتؤلٌؾ قلًبيم ل ،ًىً بذل المعرًؾ ًكؾ األذى فالتعامل معيم ٌكًن بالبر

المسلمٌن فال ٌجًز للمسلمٌن أن  أحد لً ظلم بعضيم دًن ظلميم، حتَّىاإلسالم، ًالعدل معيم 

ًأن ٌعصًا هللا تعالى فٌيم، فإنَّيم ًإن عصًا هللا تعالى فٌيم  ا من كان برٌباك منيم،لمًٌظ

 فلٌس على المسلمٌن إالَّ أن ٌطٌعًا هللا فٌيم.

قد  فإنَّيا ،ؼتٌاالت أٌا كانت ًجيتيا ًىٌبتياالتً كانت ًراء اال ًإنَّ ما قامت بو ىذه الفبة

وُ ﴿فاهلل تعالى ٌقًل : بؽٌر الحق اإلفساد باألرضًقعت فً  ا َقَتلَ  َمنْ  أَنَّ رِ  َنْفسك ٌْ ًْ  َنْفسٍ  بَِؽ  َفَسادٍ  أَ

َما اأْلَْرِض  فًِ ا النَّاسَ  َقَتلَ  َفَكؤَنَّ َمنْ  َجِمٌعك اَىا ًَ ٌَ َما أَْح اأَ  َفَكؤَنَّ ٌَ ا النَّاسَ  ْح  [.ٕٖ/المابدة﴾ ]َجِمٌعك

ة النصارى لٌسًا ىإالء األقباط صحٌح أنَّ  ، ًذلك لتياًي نظام الحكم اإلسالمً، ًعدم أىل ذمَّ

الحكم بما أنزل هللا علٌيم ًعلى المسلمٌن كذلك، ًعدم دفع النصارى الجزٌة مع االستسالم، 

ٌَّة حابليا بنابليا ختالط األمًر اآلن ذلك ٌرجع الً ٌَّةفً الدًلة المدن الحدٌثة، ًًجًد  المصر

ة ًاالكتفاء ـ ًلألسؾ ـ بعض الفقياء المعاصرٌن بالقًل  ًالذٌن ٌرٌدًن إلؽاء أحكام أىل الذمَّ

مًاطنًن ال ذمًٌن، ًؼٌر ذلك من الدعاًى التً تطلق من بعض فقياء العصر الحدٌث،  أنَّيم

 ًالكتاب الصحفٌٌٌن ًؼٌرىم.

 الذمة عقد ًالٌجًز) هللا رحمو الحنبلً قدامة ابنٌقًل حقٌقة الذمٌٌن ف ًٌشرح أىل العلم

 أحكام التزام: ًالثانً حًل، كل فً الجزٌة إعطاء ٌلتزمًا أن: أحدىما: بشرطٌن إال المإبدة

ٌُحكم قبًل ًىً اإلسالم  ٌُعطًا حتى» تعالى هللا لقًل محرم، ترك أً حق أداء من علٌيم بو ما

 .(الكبٌر ًالشرح المؽنً( )«صاؼرًن ًىم ٌدٍ  عن الجزٌة

 أحكام) ًؼٌره القٌم ابن ذكره علٌيم، اإلسالمٌة الشرٌعة أحكام لجرٌان التزاميم ىً ًالصؽار

 .(الذمة أىل

ستسٌػ ما ٌقًلو بعض الفقياء بإطالق عام بؤنَّ النصارى فً مصر كليم أىل أإّننً كذلك ال 

 ، على قسمٌن:أنَّ النصارى األقباط فً مصرًالذي ٌظير لً ًالعلم عند هللا عيد ًأمان، 

منيم من ىً حربً هذى هللا ًرسًلو ًالمسلمٌن ًنقض عيده ًأمانو مع المسلمٌن، بسبب ف

ما سقناه سابقاك من أسباب اعتداء الكنابس ًالكثٌر من قٌادتيا على حرمة المسلمات، ًسب 

 النبً ًفاة بعد إلٌو أضٌفت القرهن فً اآلٌات بعض) بؤنًقًلو القرهن كما ٌفعل )بٌشًي( 

ًسب الدٌن اإلسالمً ، (عثمان الخلٌفة عيد خالل ًذلك ،ـ  صلَّى هللا علٌو ًسلَّمـ  محمد

 .عل )زكرٌا بطرس( ًبعض قساًستيم ًقُُمِصِيمفًالسخرٌة منو ًمن نبٌو كما ٌ



تيم للمسلمٌن، فإنَّ بحث محارب ًعلى كلِّ حال فإنَّ ثبت لنا ًجًد بعض المحاربٌن منيم

ن الشخص محارباك ًٌكًن من ًمقاتلتيم لو محل هخر لٌس محلّو ىذا المبحث، فلربما ٌكً

العتبارات ًاقع الحال  ًفقو ،ع لتحقٌق مصالح ًدرء مفاسدعدم قتالو ًذلك راجالحكمة 

من أىل العلم ًالمآل، ًال ٌمكن أن ٌتحدث فٌو إالَّ من كان فً مصر ًرأى الًاقع عن كثب، 

 ادقٌن.الربانٌٌن الص

ٌَّة من إحقاقاك للحق ًعدالك ًإنصافاك ال ترتضً ما ٌحصل من قٌادتيم، ًإن  النصارى ًتبقى بق

ح بذلك ًٌكتب رداك على تلك المزاعم ًأ ٌُصرِّ ٌَّة كما كتبكان بعضيم   ىانً)خطاء قٌاداتيم الكنس

و  انٌاك ( ًىً ًإن كان نصرمؽاٌرة رإٌة.. اإلسكندرٌة جرٌمة( مقالة لو بعنًان : )سًلاير لكنَّ

كان ٌنتقد تعامل قٌادات الكنابس مع المسلمات ًٌطالب بإخراجينَّ من سجًن الظلم ًالطؽٌان 

 رة الرىبان، ًمثل ىذا الشخص من النصارى كثٌر.فً أدٌ

فليم حق فً  عام، ٓٓٗٔأكثر من بمصر منذ مبات بل  مع المسلمٌن ٌعٌشًنفمثل ىإالء 

ة الساحقة من  لياباعتبار أنَّيم من أى يااخلعٌشيم د ٌَّ المسلمٌن فً أىل مصر من مع األؼلب

بعيد أً دٌارىم كذلك، ًقد جرى العرؾ العام أنَّيم ٌعٌشًن بؤمان ًسالم، سًاء أكان ذلك 

من ليم، بل ليم اآلن هًفً نياٌة أمرىم أنَّيم ٌشعرًن أنَّيم فً بلد شبية أمان، حتَّى أمان أً 

، بل لربما بعضيم ٌكًن دًن تمٌٌز ليم عن المسلمٌن ةمًاطنكل الحقًق بما ٌسمى حقًق ال

... ًذلك كلَّو بسبب عدم تحكٌم شرٌعة ًلألسؾ من المسلمٌن ًضعاك مادٌاكُ  ًمعنًٌاك  أفضل

 الرحمن فً مصر..

لك الكنٌسة التً قام ذلك الشخص ت فً ًاكانىإالء المستؤمنٌن أً المعاىدٌن  ًلعلَّ كثٌراك من

تيا ٌَّ ة لو ًال جمل، ممن كان ٌحتفل بعٌده ًٌمارس طقًسو قمن ال نا بتفجٌرىا، فراح ضح

الخاصة بو ًبدٌنو، فإنَّ مثل ىذا العمل بكل تؤكٌد ال ٌجًز، ألنَّيم ما ذىبًا ىنالك إالَّ لشعًرىم 

ًلً حصل الخلل فً نقض العيد من بعضيم فال ٌستسٌػ ذلك أن ٌنقض العيد معيم  باألمان،

 ى :)ًال تزر ًازرة ًزر أخرى(.جمٌعاك ألنَّو كما قال تعال

أن ٌرعًا حقَّ ىذا العيد الذي شعرًا بو إٌفاء لما فً القرهن الكرٌم، بقًل هللا  على المسلمٌنف

ا:تعالى ٌَ َيا ) ٌُّ فًُا هَمُنًا الَِّذٌنَ  أَ ًْ فًُا:تعالىقًلو ً ؛بِاْلُعقًُِد( أَ ًْ أَ ًَ  َكانَ  اْلَعْيدَ  إِنَّ  بِاْلَعْيدِ  )

فًُاْ ): تعالى قال، ًَمْسُإًالك( ًْ أَ مْ  إَِذا هللّاِ  بَِعْيدِ  ًَ الَ  َعاَىدتُّ َمانَ  َتنقُُضًاْ  ًَ ٌْ ِكٌِدَىا َبْعدَ  األَ ًْ َقدْ  َت ًَ 

ُكمْ  هللّاَ  َجَعْلُتمُ  ٌْ ْعلَمُ  هللّاَ  إِنَّ  َكفٌِالك  َعلَ   .9ٔ:النحل سًرة (َتْفَعلًُنَ  َما ٌَ

اْلُمًفًُنَ ): تعالى لقا الصادقٌن، المإمنٌن سمات من بالعيًد الًفاءبل إنَّ   إَِذا بَِعْيِدِىمْ  ًَ

ابِِرٌنَ  َعاَىُدًاْ  الصَّ اء اْلَبؤَْساء فِى ًَ رَّ ِحٌنَ  ًالضَّ أًُلَبِكَ  َصَدقًُا الَِّذٌنَ  أًُلَبِكَ  اْلَبؤْسِ  ًَ  ُىمُ  ًَ

قًُنَ   .11ٔ:البقرة (اْلُمتَّ

ًِّ  َعنِ  عنيما هللا رضً َعْمٍرً ْبنِ  هللاَِّ  َعْبدِ  َعنْ  صحٌحو، فً البخارى وأخرجلما ً بِ  هللا صلى النَّ

ا َقَتلَ  َمنْ ): َقالَ  ًسلم علٌو ا َنْفسك َرحْ  لَمْ  ُمَعاَىدك ِة، َراِبَحةَ  ٌَ إِنَّ  اْلَجنَّ  َمِسٌَرةِ  ِمنْ  ًٌَُجدُ  ِرٌَحَيا ًَ

ا أَْرَبِعٌنَ   .(َعامك



م بل  ظلم َمن أال): فقال ،للمعاىد القتل من أدنى ىً ما الرسًل صلى هللا علٌو ًسلَّم حرَّ

 ًٌم حجٌُجو فؤنا نفس؛ ِطٌب بؽٌرِ  شٌباك  منو أخذ أً طاقتو، فًق كلّفو أً انتقصو، أً معاىداك،

نو ابن حجر ًصححو األلبانً. «سننو» فً داًد أبً رًاه (القٌامة د إسناده العراقً ًحسَّ ًَّ  ًج

م القٌامةة ٌعةرؾ لكل ؼادر لًاٌء عند استو ًٌ)ًقد ثبت عن النبً صلى هللا علٌو ًسلم أنو قال: 
 .رًاه مسلم (بو

 الخداع أمكن كٌؾ الحرب فً الكفار خداع جًاز على العلماء اتفق:"  هللا رحمو النًًي قال

 ". ٌحل فال أمان أً عيد نقض فٌو ٌكًن أن إال

 ٌستؽنً أن إال معاىدٍ  مال من اللقَطةُ  تحلُّ  ال أال:" قال أنو ًصحَّ عنو صلَّى هللا علٌو ًسلَّم

حو األلبانً. " عنيا نو ابن حجر ًصحَّ  أخرجو أبً داًد ًحسَّ

اللقطة التً تسقط من مال المعاىد ال ٌجًز للمسلم أن ٌؤخذىا إالَّ بحقيا ًىً سماح  كانت فإذا

المعاىد لو بؤخذىا، فما البال بقتليم ًالتفجٌر بيم، فً كنابسيم ًأماكن عبادتيم، بل ًفً ًٌم 

 عٌدىم!

فً أمان فً بالد اإلسالم، فال ٌجًز قطعاك الؽدر بو، لقًلو صلَّى هللا  ًليذا فمن شعر أنَّو ٌعٌش

 النسابً أخرجو القٌامة" ًٌم ؼدر لًاء ٌحمل فإنو فقتلو دمو على رجال أمن علٌو ًسلَّم "من

حو األلبانً.الكبرى فً  ، ًصحَّ

 (كافرا قتًلالم كان إن ً،  القاتل من يءبر فؤنا فقتلو دمو على رجال أمن من ):  بلفظ ًًرد

ًقال العقٌلً : إسناده  "المشكل " فً الطحاًي ً "الكبٌر  التارٌخ" فً البخاري أخرجو

حو السًٌطً  ًاأللبانً. صالح، ًصحَّ

 تؽلٌباك  ـ أمان شبية ىً الذي ـ الفاسد ًباألمان الصحٌح الصرٌح باألمان دمو ٌُعصم الكافر إنَّ 

 تدرأ الحدًد أن الشرٌعة قاعدة ألن هللا، لسبٌ عن الصد علٌو ٌترتب ًلبال الدماء، لحقن

  الشبية ألجلدمو  ٌستبح ًلم دمو، فالكافر ٌصحُّ أمانو بكل ما ٌظنُّو أماناك عاصماك لبالشبيات

 أشار أحدكم أن لً ):  قال أنو عنو هللا رضً عمر عن سننو فً ًلقد رًى سعٌد بن منصًر

 (.لقتلتو فقتلو ـ األمان أراد أنو ظناك  أي ـ فنزل مشرك إلى السماء إلى بإصبعو

 .(أمان فيً أماناك  فظنو األمان ؼٌر بشًء ـ الكافر أي ـ إلٌو أشٌر إذا ): أحمد ًقال

 ٌرده لم ًالمسلم األمان أراد المسلم أن الكافر ظن ًلً):الفقيٌة القًانٌن فً جزي ابن ًقال

 .  (ٌقتل فال

 .(الدم حقن فً توكحقٌق األمان شبية أن ًمعلًم):  اإلسالم شٌخ ًقال

 (.أمان لو صار أمان أنو ٌعتقد ما معو عملت أً لو قلت إذا الحربً ألن): اإلسالم شٌخ ٌقًلً

 .(ٌكفً منو ًالقلٌل شدٌد األمان أمر أن بٌن لما ًذلك): السرخسً ًقال



 المإمن الكافر ظنو المسلمٌن بٌن كافر ٌإمنو أن: الكافر دم بيا تعصم التً األمان شبو ًمن

 . األبمة نص ىذا ًعلى ، ٌصح أمانو أن ظن أنو إال كافراك  علمو أً ، لماك مس

 عمر أن"  ًالصبً ًالعبد المرأة أمان باب"  فً المدًنة فً كما بإسناده ًىب ابن رًى فقد

 أمنو ًإذا: "  فٌو فقال قٌسارٌة ٌحاصر ًىً عامر بن سعٌد إلى كتاباك  بعث عنو هللا رضً

 فٌكم، ٌقٌم أً مؤمنو على تردًه حتى همن فيً الكفر أىل عدًكم على بو تستعٌنًن من بعض

 فلٌس أحداك  فؤمن عصى أً ٌعلم لم أً نسً أً منكم أحد فجيل أحداك  أحد ٌإمن أن نيٌتم ًإن

 إساءتكم تحملًا ًال ، فٌكم ٌقٌم أن إال مؤمنو إلى فردًه نيٌتمًه أنكم أجل من سبٌل علٌو لكم

 (. هللا جنًد نم جند أنتم فإنما الناس على

خفر ... ًذمة المسلمٌن ًاحدة، ٌسعى بيا أدناىم، فمن أصلى هللا علٌو ًسلم : ) ًقال النبً

ٌُقبل منو ًٌم القٌامة صرٌؾ ًال عدلٌ   (مسلماك، فعلٌو لعنة هللا ًمالبكتو ًالناس أجمعٌن، ال 

 .البخاريرًاه 

 بيا ٌسعى ًاحدة المسلمٌن ًذّمة: ))ًسلم علٌو هللا صلى قًلو: "هللا رحمو النًًي قال

 أحد بو أّمنو فإذا صحٌح، للكافر المسلمٌن أمان أن: معناه. األمان ىنا بالذمة المراد(( أدناىم

ض ؼٌره على حُرم المسلمٌن ... معرًفة شرًط ًلألمان المسلم، أمان فً دام ما لو التعرُّ

ا أخفر فمن: ))ًسلم علٌو هللا صلى ًقًلو  مسلم أمانَ  نقض من: معناه( (هللا لعنة فعلٌو مسلمك

نو لكافر فتعّرض  إذا ًخفرتو عيده، نقضتُ  إذا الرجل أخفرتُ : ٌقال: اللؽة أىل قال مسلم، أمَّ

نتو  ."أمَّ

ٌَّة مات بسببيا كذلك  فيذا كالم العلماء فً معى اإلخفار، فما البال إن كانت ىذه العملٌة التفجٌر

 ثٌر، فيذه مصٌبة كبرى، ًهللا المستعان.أناس من أىل اإلسالم، ًكذلك ُجرح منيم الك

م شرعاك ًىً من  ًحٌنما ندرك خطر قتل من كان كذلك، فإنَّ ىذا القتل ًإسالة الدم، أمر محرَّ

" المًبقات السبع اجتنبًا:" قال -ًسلم علٌو هللا صلى - النبً عن ىرٌرة أبً الكبابر، فعن

 إال هللا حرم التً النفس ًقتل السحر،ً باهلل، الشرك:" قال ىن؟ ًما هللا رسًل ٌا: قالًا

 .ًمسلم البخاري رًاه..." بالحق

 القٌامة ًٌم بالقاتل المقتًل ٌجًء:"قال ًسلم وٌعل هللا صلى النبً عن عباس ابن عنً

 من ٌدنٌو حتى قتلنً فٌم ىذا سل رب ٌا: ٌقًل دماك  تشخب ًأًداجو بٌده، ًرأسو ناصٌتو

حو األلبانً. أخرجو أحمد ًالترمذي ًقال: "العرش نو ابن حجر ًصحَّ  حسن ؼرٌب، ًحسَّ

 هللا صلىًلخطًرة الدماء التً سالت بؽٌر حقيا، فإنَّيا أًل ما ٌقضى بيا ًٌم القٌامة، لقًلو 

 .ًمسلم البخاري رًاه" الدماء فً القٌامة ًٌم الناس بٌن ٌُقضى ما أًل: " ًسلم علٌو

ِ  َعْبدِ  َعنْ  البخاري ًقد رًى َرَطاتِ  ِمنْ  "إِنَّ : َقالَ  رَ ُعمَ  ْبنِ  هللاَّ َقعَ  لَِمنْ  َمْخَرجَ  الَ  الَّتًِ األُُمًرِ  ًَ ًْ  أَ

مِ  َسْفكَ  فٌَِيا َنْفَسوُ  رِ  اْلَحَرامِ  الدَّ ٌْ  ."ِحلِّوِ  بَِؽ

َقدْ : حجر ابن الحافظ قال وُ  ُعَمر ِاْبن َعنْ  َثَبتَ  ًَ ا َقَتلَ  لَِمنْ  َقالَ  أَنَّ رِ  َعاِمدك ٌْ دْ "  َحق   بَِؽ ًَّ  ِمنْ  َتَز

ة َتْدُخل اَل  َفإِنَّك اْلَباِرد اْلَماء أَْخَرجَ "  اْلَجنَّ ْرِمِذيّ  ًَ ال"  ُعَمر ْبن هللاَّ  َعْبد َحِدٌث ِمنْ  التِّ ًَ ا لَز ٌَ ْن  الدُّ



نُ  ُكلَّيا ًَ ْرِمِذيّ  َقالَ "  ُمْسلِم َرُجل َقْتل ِمنْ  هللاَّ  َعلَى أَْى أَْخَرَجوُ :  قُْلت.  َحَسن َحِدٌث التِّ ًُّ النَّسَ  ًَ  اِب

ال ِمنْ  هللاَّ  ِعْند أَْعَظمُ  اْلُمْإِمن لََقْتلُ "  بِلَْفظِ  ًَ ا َز ٌَ ْن ًّ  ِاْبن َقالَ "  الدُّ ْيً َثَبتَ :  اْلَعَربِ  َقْتلِ  َعنْ  النَّ

رِ  اْلَبِيٌَمة ٌْ ِعٌد َحقّ  بَِؽ ًَ اْل ؾ ، َذلِكَ  فًِ ًَ ٌْ ًّ  بَِقْتلِ  َفَك ؾ ، اآْلَدِم ٌْ ًِّ  َفَك قِ الِح بِالتَّ  الباري حفت.  الصَّ

 (99ٕ/  9ٔ) حجر البن

 ؛فً مصرالمستؤمنٌن  لنصارىدل داللة قاطعة على تحرٌم قتل اما أًردتو ًؼٌره كثٌر، ٌفكلُّ 

التً كانًا على أراضٌيا منذ مبات  سكنى البالدالعٌش ًٌعتقدًن أنَّ ليم الحق فً  ألنَّيم

 السنٌن.

ٌَّة، ًفً داخل الكنٌسة فكٌؾ إذا كانت الطرٌقة بيذا القتل كالتً حصلت فٌيا ت فجٌرات االسكندر

م ًال شك فً ذلك ، ًلقد  محل ابتعاد عن سيام  الكفار، ًمعابدصًامع ت كنابس ًكانفإنَّو محرَّ

ٌَّة أحرقًىا، أً  ًسًٌؾ المسلمٌن، ًالتً لم ٌؤت مطلقاك أن المسلمٌن فً فتًحاتيم اإلسالم

ٌَّرًا معالميا م حرٌصا ان رسًل هللا صلَّى هللا علٌو ًسلَّ ، بل كإالَّ برضى أصحابيا ًأىليا ؼ

، ًٌقًل للجٌش بدىم ًلً كانًا كفَّاراك ًٌشركًن باهلل فً عبادتيماععلى حماٌة العابدٌن فً م

 طفال ًال فانٌا شٌخا تقتلًا ال هللا رسًل ملة ًعلى ًباهلل هللا بسم انطلقًاالذي ٌذىب للفتح: )

( المحسنٌن ٌحب هللا فإن ًأحسنًا ًأصلحًا ؼنابمكم ًضمًا تؽلًا ًال امرأة ًال صؽٌرا ًال

نو ابن حجر   من حدٌث أنس بن مالك. المصابٌح مشكاةتخرٌج فً حسَّ

  ٌَّة سترعب النصارى ًتجعليم ٌخرجًن أخًاتنا جًاب شبية :) القًل بؤنَّ ىذه العمل

 :األسٌرات(

ًات المسلمات المضطيدات لً أنَّ بعض المسلمٌن ذىبًا إلحدى الكنابس التً تٌقنًا أنَّ األخ

، ًقامًا بإخراجينَّ ًلً كان ذلك باقتحام الكنٌسة، ًأخذًىنَّ إلى مكان همن، نمحبًسات فٌي

لما كان ذلك سبباك فً الطعن على المسلمٌن، ًلً كان ىنالك تشًٌو لما قامًا بو، فإنَّ ذلك 

ت نسبتيا للمس لمٌن، ًلكانت األصًات أخؾ ًطباك بكثٌر من القٌام بمثل ىذه العملٌة إن صحَّ

أنَّ النصارى ىم من بدأ الظلم فقامًا باختطاؾ  اإلعالمٌة تذكر السبب الحقٌقً فً ذلك، ًىً

قم تىإالء النسًة ًحبسينَّ فً أدٌرة الكنابس ًقامًا بذلك على مرأى ًمسمع من الناس ًلم 

، فؤتى بعض المسلمٌن ًأخرجًىنَّ من الكنٌسة، لكان ا ألمر فً ذلك أقل الحكًمة بحماٌتينَّ

ٌَّة مسلَّحة ا حصل من تفجٌرات إن كان خلفيا مجمًعة إسالم ٌُعقل السبب ضرراك ِممَّ ، فلربما 

الذي دعا أًلبك الشباب للذىاب لتلك الكنٌسة ًإخراج االخًات األسٌرات حفظاك لينَّ 

.  ًعرضينَّ

مسلمٌن أنَّ مثل ىذه إنَّ من التجافً عن الحق، ًالًقًع فً الخطؤ، ما ٌعتقده إخًاننا من ال

تصرٌحات  التفجٌرات قد تكًن سبباك لإلفراج عن أخًاتنا األسٌرات، ًأنَّيا جابزة شرعاك بسبب

سجن المسلمات سبباك لنقض العيد أً أنَّ ، ًالنصارى فً مصر المشٌنة لإلسالم قساًسة

ٌَّة اآلتً ذكره:جمٌعاك  األمان ليم  ، ًالذي أراه ًهللا أعلم فً ىذه القض

لً قلنا بانتقاض العيد أً األمان بٌنيم ًبٌن المسلمٌن، فإنَّ ىنالك من الجًانب الشرعٌة ى حتَّ 

األخرى التً تدل على تحرٌم ًقًع ىذه التفجٌرات ًفً ىذا الزمن ًالتًقٌت ًالمكان مما 

 سؤذكره الحقاك.



ا نقض بعضيم على ٌُنقض كامالك  نَّ العيد ًاألمانٌعنً ذلك أمان فال للعيد أً األ أً هحادىم ًأمَّ

 ًال قتليم بذلك ٌستبح لم عيدىم الذمة أىل نقض )ًإذا: الماًردي ، ًليذا ٌقًل اإلمامجمٌعيم

 حتى همنٌن المسلمٌن بالد من إخراجيم ًًجب ٌقاتلًا لم ما ،ذرارٌيم سبً ًال أمًاليم ؼنم

الحكام السلطانٌة ا كرىاك( أخرجًا طًعاك  ٌخرجًا لم فإن الشرك، بالد أدنى من مؤمنيم ٌلحقًا

 للماًردي.

 مقاتليم فٌقتل لًقتيم حربا كانًا المسلمٌن بقتال ًالذمة العيد أىل تظاىر )ًإذا: كذلك ًٌقًل

 االحكام السلطانٌة للماًردي. ًاإلنكار( بالرضا المقاتلة عدا ما حال ًٌعتبر

 ًالقًل تو،لقً بحال الباقٌن من نقضا لٌس البعض من )فنقضو: األنصاري زكرٌا أبً ًقال

 عدمو( أسنى المطالب ألبً زكرٌا األنصارى. األصل ألن بٌمٌنو النقض ُمْنِكر قًل

 ؼٌره دًن بالناقض النقض حكم اختص بعض دًن بعضيم نقض )ًإن:  قدامة ابن ًٌقًل

  ، لحقيم الذمة عقد ألن عيدىم إلٌيم ٌنبذ أن ٌجز لم منيم النقض خاؾ لكن ٌنقضًا لم ًإن

 ًألن المسلمٌن لمصلحة فإنو ًاليدنة األمان عقد بخالؾ إلٌو إجابتيم تلزمو ماإلما أن بدلٌل

 بعضيم ًسكت العيد الذمة أىل بعض نقض إذا ًلذلك  ، معاًضة ًىً مإبد ألنو هكد الذمة عقد

 نقضا( المؽنً البن قدامة. ٌكًن اليدنة عقد ًفً  ، نقضا سكًتيم ٌكن لم

الَ ):  الكًٌتٌة المًسًعة فً ًجاء ْبُطل ًَ تِِيمْ  أََمانُ  ٌَ ٌَّ نَِسابِِيمْ  ُذرِّ  ُجْمُيًرِ  ِعْندَ  َعْيِدِىمْ  بَِنْقِض  ًَ

ةِ )  اْلفَُقَياءِ  ٌَّ ةِ  اْلَحَنفِ ٌَّ افِِع الشَّ اْلَحَنابِلَةِ  ًَ َما النَّْقضَ  ألنَّ (  ًَ ِجدَ  إِنَّ َجال ِمنَ  ًُ ةِ  ُدًنَ  اْلَبالِِؽٌنَ  الرِّ ٌَّ رِّ  الذُّ

ِجبُ  ، ٌَ ْخَتصَّ  أَنْ  َف ٌُْفَيمُ .  بِِيمْ  ُحْكُموُ  ٌَ ةِ  َكالَمِ  ِمنْ  ًَ ٌَّ وُ  اْلَمالِِك ُتُيمْ  ُتْسَتَرقُّ  أَنَّ ٌَّ  .ُذرِّ

ة، ًمن  ًَّ ًىنا ٌجدر التنبٌو على أنَّ مثل ىذه التفجٌرات، لن تحقق الثمرة ًالنتٌجة المرج

ة أسباب:   الخطؤ أن ٌظنَّ ذلك، لعدَّ

فإنَّو قد جاءتيم ىذه التفجٌرات ـ ل ىذه التفجٌرات ًإن كانًا قد تؤذًا بمثـ ـ أنَّ النصارى  ٔ

 لكً ٌظيرًا أمام الرأي العام بمنظر المظلًم ًالمضطيد. ؛على طبق من ذىب

ـ أنَّ أسلًب التفجٌرات قد ٌإدي مفعًالك فً إزعاج من ٌراد تنبٌييم باالنصٌاع لمطالب  ٕ

رٌن ) ىذا إن صحَّ أن ٌكًن المف رالمفجِّ ، ًلكنَّو لٌس األسلًب األمثل من المسلمٌن( نًجِّ

ًاألجدر إلخراج المسلمات من الكنابس، ألنَّ األقباط النصارى خلفيم دًل كبرى تنصرىم 

 ًترعى حقيم ًنصٌبيم.

ر هللا مصدر فتنة ألخًاتنا المسلمات األسٌرات، لكً  ٖ ـ أنَّ مثل ىذه التفجٌرات قد تكًن ال قدَّ

لما ٌحصل من بعض  نَّ اإلسالم ًلفت نظرى ٌحاًل النصارى ثنٌيم عن البقاء فً دٌن

ت نسبة التفجٌرات ليم( بمثل ىذه التفجٌرات.  المسلمٌن ) إن صحَّ

ة ـ أنَّ أسالٌب التفجٌرات  ٗ ٌَّ قد استخدمت سابقاك ًالتجربة فٌيا مًعظة ًىً فً البالد اإلسالم

لك التفجٌرات التً ذ إالَّ عتًا ًاستكباراك، ًمن أًلبك التفجٌرات تلكخٌر برىان، ًما زادت 

 طالت الصلٌبٌٌن فً جزٌرة العرب، ًمع ىذا لم ٌزدىم ذلك إالَّ بقاء ًانتشاراك.

 ة(ًَّ ك عالمقاصد الشر وفق) 



ٌَّة، ًأنَّيا سبب من أسباب القًل بتحرٌم ما حٌنما نذكر الم ٌَّة، ًالمرامً اإلسالم قاصد الشرع

ة بمعانٌيا ًأحكاميا ًِحَكِميا ، ًذلك ألنَّ طبٌعة الشرٌعة جرى فً أرض الكنانة مصر ٌَّ اإلسالم

ٌَّة هللا ًمصلحة اإلنسان فً الدارٌن ، ًأنَّ ىذه الشرٌعة الملحًظة تجتمع ضمن تقرٌر عبًد

ة عنيم.  جاءت بإقامة المصالح الدٌنٌة ًاألخرًٌة ًذلك بجلب المصالح ًدفع المضرَّ

ر ًنرى ما جرى من خالل ىذا التفجٌر الذي جاء  فً ىذا الًقت ًبالذات، فً داخل ًحٌنما نتفكَّ

كنٌسة، ًفً أًل ًٌم من أٌام السنة المٌالدٌة، ًفً ًٌم عٌدىم، ًلربما ٌخرج النصارى 

ة بيم، ثمَّ ٌعمد  بجمعيم ًجمٌعيم رجاالك ًنساء ًأطفاالك لٌمارسًا طقًسيم ًصلًاتيم الخاصَّ

اك كان ٌَّ ق جمعيم بمثل ىذه العملٌة التفجٌرذلك الشخص أ ٌُفرِّ ة، ً ٌَّة  يَّ ك ًالجبانة ًالتً العشًاب

ٌَّة، ًٌحاًل أن ٌستؤصل شؤفتيم ًجمًعيم بمثل  لٌس فٌيا ميارة فً العمل، ًال احتراؾ ًمين

ة التً أمر هللا بيا بحفظ أما كن العبادات ىذه الطرٌقة، فيل سٌكًن مإدٌاك ليم حقًقيم الخاصَّ

 ًعدم االعتداء علٌيا؟!

الناس بعضيم  )ًلًال دفع هللاقًلو تعالى: عًر الرىٌب ًأنا أقرأإنو لٌؤخذنً ًٌتملَّكنً ذلك الش

م  ٌُقدِّ ٌع ًصلًات ًمساجد ٌذكر فٌيا اسم هللا كثٌراك( فاهلل تعالى  ٌَ ببعض ليدمت صًامع ًبِ

ة بالكفار من الٌيًد ًالنصارى على المساجد، ًمن مقاصد ذلك االنتباه  ٌَع الخاصَّ الصًامع ًالبِ

، بل كان الجياد فً سبٌل هللا حامٌاك لينَّ  لحماٌتينَّ ًمن ٌقًمًن ة بيم فٌينَّ بعباداتيم الخاصَّ

 من أن ٌؤتً أحد ٌرٌد اقتحاميا ًقتل من فٌيا.

 علٌو هللا صلى هللا رسًل كان: قال عباس بنا عن: )الطبرانً ًمعجم أحمد مسند فًلقد ثبت 

 تؽدرًا ال باهلل كفر من هللا ٌلسب فً تقاتلًن هللا بسم اخرجًا: قال جًٌشو بعث إذا ًسلم ًهلو

نو أحمد شاكر (الصًامع أصحاب ًال الًلدان تقتلًا ًال تمثلًا ًال تؽلًا ًال ، ًإن كان ًحسَّ

فو جماعة من العلماء ًإن  ًقد ضعٌؾ ًىً حبٌبة أبً بن إسماعٌل بن إبراىٌم إسناده فً ضعَّ

 كان اإلمام أحمد قد ًثَّقو.

الشرٌعة حفظ حقًق الرىبان ًالعباد فً صًامعيم ًكنابسيم، ًذلك ٌدلُّ على أنَّ من مقاصد 

ض إلٌيم بسًء، ًحتَّى من كان منيم حربٌاك فال ٌتعرض لو فً الكنٌسة بل فً مكان  ٌُتعرَّ ًأالَّ 

 هخر ًبالشرًط الشرعٌة لقتلو.

 )فقو اعتبار المآالت( 

ًىً شًء أعطاه أىل اك، اإلسالم أمر ًارد شرعاك، ًمعرًؾ قطعإنَّ اعتبار المآالت فً شرٌعة 

العلم منزلة عالٌة، ًمكانة سامقة، فالفقٌو ال ٌكًن فقٌياك إالَّ إن أدرك قًاعد األصًل، ًمعاقد 

الفصًل، ًاعتبار المآالت، ... فسعة األفق، ًبعد النظر، ًاتَّضاح الرإٌة ًبصٌرتيا النافذة 

 سبٌل من سبٌل أىل العلم:

 لو فً الًٌم عٌناك على ؼدِ بصٌر بؤعقاب األمًر برأٌو * كؤنَّ 

:)ًال  ٌقًلاهلل تعالى جاءت األدلَّة من كتاب هللا ًسنَّة رسًلو على اعتباره ًاألخذ بو، ف ًلقد

تسبًا الذٌن ٌدعًن من دًن هللا فٌسبًا هللا عدًا بؽٌر علم( فمنع هللا تعالى من سب ىإالء 

 الكفار ًهليتيم؛ لكً ال ٌقًمًا بسب هللا تعالى.



ة ًىً حدٌث رًكذلك جا سًل هللا صلَّى هللا علٌو ء ما ٌشيد لو بالسنة النبًٌة المطيرَّ

 ٌدخل باب بابٌن، ليا فجعلت الكعبة لنقضت بكفر عيدىم حدٌث قًمك أن لًال عابشة ٌا)ًسلَّم:

 .البخاري رًاه. الزبٌر ابن ففعلو( ٌخرجًن ًباب الناس

 إنكار ترك ًمنو المفسدة، فً الًقًع منأل المصلحة ترك منو ًٌستفاد: "حجر ابن الحافظ قال

 كان ًلً صالحيم، فٌو بما رعٌتو ٌسًس اإلمام ًأن منو، أنكر فً الًقًع خشٌة المنكر

 (.ٕٕ٘/ٔ) الباري فتح" محرماك  ٌكن لم ما مفضًالك 

ًالسبب فً ذلك اعتبار الرسًل علٌو الصالة ًالسالم لمآالت أفعال من أسلم حدٌثاك خشٌة أن 

ة ًما ىً بيادم ليا علٌو الصالة ًالسالم بل معٌد برسًل هللا ٌرٌد ىدم الكعٌظنًا أنَّ 

 لتؤسٌسيا على قًاعد إبراىٌم، ًمع ىذا لم ٌفعل ذلك رسًل هللا صلى هللا علٌو ًسلَّم.

 تفعل ال:  لو فقال إبراىٌم قًاعد على البٌت ٌرد أن أراد حٌن مكة أمٌرَ  مالك االمام ًقد أفتى

 .هللا ببٌت الناس ٌتالعب لبال

 الناس ٌتحدثال ، قال علٌو الصالة ًالسالم : )نفاقو ظير من بقتل رسًل هللا ستشٌراًحٌنما 

لعًاقب ىذا القتل؛ لكً ال  صلَّى هللا علٌو ًسلّكَ م فنظر رسًل هللا (أصحابو ٌقتل محمداك  أنَّ 

و ٌُظنَّ بو من قَِبِل الكفار، أنَّو ٌقتل صحابتو؛ ألن عبد هللا بن أب ً بن سلًل كان ٌعتقد الكفار أنَّ

 من صحابتو، ألنو ٌظير اإلسالم، ًإن كانت حقٌقتو أنو كافر منافق.

مام ، ًمن أبرزىم اإلرابقق، ًكالم ابء اإلسالم بحدٌث شقد أفرده علماًىذا الفقو العظٌم 

 الاألفع كانت شرعا مقصًد معتبر األفعال مآالت فى النظر)الشاطبً رحمو هللا حٌث ٌقًل:

 المكلفٌن عن الصادرة األفعال من فعل على ٌحكم ال المجتيد أن ًذلك مخالفة أً مًافقة

 تستجلب فٌو لمصلحة مشرًعا الفعل ذلك إلٌو ٌإًل ما إلى نظره بعد إال باإلحجام أً باإلقدام

 تنشؤ لمفسدة مشرًع ؼٌر ٌكًن ًقد فٌو قصد ما خالؾ على مآل لو ًلكن تدرأ لمفسدة أً

 بالمشرًعٌة األًل فً القًل أطلق فإذا ذلك خالؾ على مآل لو ًلكن بو تندفع لحةمص أً عنو

 مانعا ىذا فٌكًن علٌيا تزٌد أً المصلحة تساًى مفسدة إلى فٌو المصلحة استجالب أدى فربما

 أدى ربما مشرًعٌة بعدم الثانً فً القًل أطلق إذا ًكذلك بالمشرًعٌة القًل إطالق من

 ًىً المشرًعٌة بعدم القًل إطالق ٌصح فال تزٌد أً تساًي مفسدة إلى المفسدة استدفاع

(  الشرٌعة مقاصد على جار الؽب محمًد المذاق عذب أنو إال المًرد صعب للمجتيد مجال

 .كتاب المًافقات انتيى من

 ليذا فتنبو): ٌقًل ٌنشر، حق كل لٌس أنو ٌقرر أن بعد هخر مًضع فً هللا رحمو ًٌقًل

 مآليا فً فانظر مٌزانيا فً صحت فإن الشرٌعة على مسؤلتك تعرض نكأ ًضابطو المعنى

 العقًل، على ذىنك فً فاعرضيا مفسدة إلى ذكرىا ٌإد لم فإن ًأىلو، الزمان حال إلى بالنسبة

 ًإما العمًم، على العقًل تقبليا مما كانت إن العمًم على إما فٌيا تتكلم أن فلك قبلتيا فإن

 عنيا فالسكًت المساغ ىذا لمسؤلتك ٌكن لم ًإن، بالعمًم البقة ؼٌر كانت إن الخصًص على

 (.ًالعقلٌة، الشرعٌة المصلحة ًفق على الجاري ىً

اه بعض اًىذا الفقو الحًٌي العم لعلماء المعاصرٌن بفقو التًقع، كان من الميم ٌق ًالذي سمَّ

ٌُنظرإلى التً لم ٌرد بيا نص صرٌح ال ٌقبل التؤًٌاألحكام  دراستو ًمعرفة مآالت ل، بؤن 



؛ ًذلك ألنَّ الفقو اإلسالمً فقو قابم على النصًص ًتنزٌليا فً الًاقع مآالتيا ًعاقبة أمرىا

 بتحقٌق مناطاتيا، بعد تنقٌحيا ًمعرفة الداخل منيا من عدمو.

فإنَّيم ٌقصدًن من ًراء ذلك، معرفة عًاقبو ، فقو المآالت عندما ٌبحثًن فًًالعلماء 

لربما  ؤنَّ أصل ىذا الفعل الذي ٌرٌدًن فعلور، مع العلم بشفخٌر ًإن شراك فًنتابجو إن خٌراك 

ياك شرعاك أً ًاجب اك جابز ٌكًن صًن مآالتو، خشٌة أن تكًن مآالتو ، ًلكنَّ ٌكًن من فسٌبة م ٌتفحَّ

مًه، رابو ضرر كبٌر ً ا نتحدث فً مسؤلة جاء ًمفسدة خطٌرة، فألجل ذلك حرَّ فماذا إذا كنَّ

ٌم التعرض ليا ًىً الدخًل للكنابس ًإٌذاء النصارى فٌيا بالقتل ًالتخًٌؾ األصل فً تحر

 جملة ًتفصٌالك...ًالترًٌع 

 ٌنًحٌنما ننظر ًنفكر فً مآالت ىذه التفجٌرات التً حصلت فً مصر ًفً كنٌسة القدٌس

ا ًجدنا مآالت قرٌبة حدثت ًمآالت بعٌدة ٌخشى أن تحدث بل ظيرت عالمتيا، تحدٌداك  ، فإنَّ

ة جًانب ًس ر هللا لعدَّ  ًمنيا:خطرة تإدي ال قدَّ

إنَّ مثل ىذه التفجٌرات التً قُتِلَ فٌيا الكثٌر من المسلمٌن ًالنصارى على حد سًاء،  (1

ًقًع فتنة كبٌرة فً البلد المصري، بٌن المسلمٌن ًؼٌرىم من النصاري، مسببة ل

ر هللا( )ًلعلَّ ىذه الفتنة ٌكًن مصٌرىا  ض النصارى فً بعض تفجٌرات من بعال قدَّ

ًإحراقيا ًىً ما حدث بالفعل، حٌث قام  مساجد المسلمٌن ًدًر العلم الخاصة بيم،

المسجد المقارب ليذه  حاًلًا إحراققباط النصارى بجرٌمة نكراء كذلك فعدد من األ

تضٌع أرض الكنانة فً مثل ىذه األعمال العشًابٌة ًحٌنيا  ،ًمياجمة أىلو الكنٌسة

تنصر دٌناك ًال تقٌم دنٌاك، ًالمجتمع الدًلً قد ٌنكر مثل ىذه األفعال  الطابشة التً ال

علناك، ًلكنَّو قد ٌرؼب بتشجٌع بعضيا لدعم بعض النصارى للقٌام بؤعمال إجرامٌة فً 

ًقٌام  الناسبالد المسلمٌن ًخصًصاك مصر، ًاختراق بعض األٌادي الخارجٌة لبعض 

 ًأدٌرة ًمعابد النصارى.أحدىم ببعض التفجٌرات التً تطال كنابس 

ًالدًلة المصرٌة معرًؾ ، هللاضٌٌق الخناق على اإلسالمٌٌن، فيم ال حامً ليم إالَّ ت (2

 منيم االعتقال ًالتعذٌب ًالتيدٌد، اك ًسٌطال كثٌرتضٌٌقيا على اإلسالمٌٌن عمًما، 

ًالذي جرى تعذٌبو  بالل( ًىذا ما حصل مإخراك فً قضٌة اعتقال األخ السلفً )السٌد

ٌَّة حتَّى قُتل تحت التعذٌب )رحمو هللا رحمة ًاسعة ع لى أٌادي أجيزة االمن المصر

ل بيالك    م.ٕٔٔٓ-ٔ-ٙ الخمٌس ( ًكان ذلك فً ًٌممن قتلو ًظلموًعجَّ

اعة أً مشجباك ٌلقى علٌو تلك التيم ًٌثبت خالفيا   (3 ًلربما ٌكًن المسلمًن مجرد شمَّ

بعض الحركات الجيادٌة  رٌحاتًعسكيا، ًخصًصاك حٌنما تستؽل الحكًمات تص

يدٌدىا بالقٌام بضرب ىذه الكنابس، بعد اعتقال ًاختطاؾ بعض المسلمات ممن كنَّ ًت

 فمنَّ هللا علٌينَّ بالدخًل لإلسالم. سابقاك من النصرانٌات

تيا، ًٌخشى أن تكًن ذرٌعة  (4 ىذه التفجٌرات مفتاح شر على البالد المصرٌة برمَّ

، حٌنما تنتشر ال قدر هللا مثل ىذه فً األراضً المصرٌة كٌة أً ؼربٌةلتدخالت أمرٌ

من المصرٌة تطًٌقيا أً محاصرتيا، بل لربما ال التفجٌرات، ًٌصعب على أجيزة األ

ٌُسمح ليا بذلك، ًىذا ما ٌخشى بالفعل، أن تكًن بالد اإلسالم عمًماك ًفً مصر 

ٌَّةلالستراتٌجٌات الؽر اك مكان تحدٌداك  الفًضى الخالَّقة أً البناءة فً المنطقة بًجًد  ب

للؽربٌٌن، ًالتً ٌسعًن من خالليا ضرب النسٌح االجتماعً ألىل الًطن الًاحد، 



ى بـ:)الًحدة الًطنٌة( ، فتكًن بالفعل فًضى ًتؤلٌب بعضيم على بعض ًىدم ما ٌسمَّ

ةبناءة للؽربٌٌن، ًفًضى خطٌرة فً ًاقع البالد اإلسالم ، ما ٌإدي ألن تنعق بعض ٌَّ

بان الؽربٌة ًالعسكرٌة، بضرًرة التدخالت الؽربٌة أً األمرٌكٌة فً تلك البالد الؽر

من ، ًما شاكل ذلك، ًتكًن بالد اإلسالم مرتعاك خصباك لحماٌة األقباط، أً لضبط األ

 لجًٌش الكفر ًاإلفساد.

ًلٌس ىنالك ًجو ؼرابة فٌما زعمتو، فبعد ًقًع تفجٌر كنٌسة القدٌسٌن، نعق بابا 

ة  )بندٌكتٌس الفتٌكان ٌَّ اس رأس السنة بكاتدراب السادس عشر( ـ فضَّ هللا فاه ـ فً قُدَّ

ٌس بطرس( مطالباك  بالتدخـل فً الشإًن الداخلٌة فً مصر ًمطالبتو  بكل سخؾ )القدِّ

 ًِّ النصارى، ًكان األجدر بو معالجة الفضابح المنتشرة بٌن  لحماٌـة للتدخل األجنب

ٌَّة، بل ما بات معرًفاك بفضابحالقساًسة ًالرىبان ًفضابحيم ا  األطفال لجنس

ـللكً  ؛كنابسو فً المؽتصبٌن ًمع ًقاحـة،  بكلِّ  الداخلٌـة مصـر شإًن فً ٌتدخَّ

لة باألزىر إالَّ  أحمد د. شٌخ األزىر )أنَّ ضعؾ المإسسة الدٌنٌة فً مصر المتمثِّ

رداك جٌداك مستيجناك ىذه ، ًردَّ علٌو راعو ذلك التصرٌح الذي قالو بابا الفاتٌكانالطٌب( 

 ٌطالب لم لماذا: الطٌب)د. أحمد  قال، حٌث لمسمًمة التً نعق بيا ذلك البابااألفكار ا

 العراق؟ فى قتل ألعمال تعرضًا عندما المسلمٌن بحماٌة البابا

ٌُقتلًن ،  إنَّ ذلك من الؽرابب فعالك، ترتفع أصًاتيم حٌنما ٌرًن قلَّة من النصارى 

من المسلمٌن تسٌل ، ًال ٌنبس أحدىم ببنت شفة، ً  ؾدماء مبات اآلالًلكنَّيم ٌرًن 

النصارى أن ٌؤمر  الحادث،الذي استؽل ًقًع ىذا كان أًلى بـ :)باباىم الكبٌر( 

ا اقترفًه فً حقِّ المسجد من محاًلة حرقو ًشتم ًضرب  باليدًء ًٌزرجيم عمَّ

اط بالحجارة، فلم ٌثبت ذلك الفعل من المسلمٌن، و الضبَّ ٌقًم بدعًتو الخبٌثة  لكنَّ

ة النارٌة من تصرٌحاتو ًٌستؽل ًقًع التفجٌر ًبعدىا بساعات ًٌطلق ىذه األعٌر

 )أتًاصًا بو بل ىم قًم طاؼًن( ً)ًما تخفً صدًرىم أكبر(.المشإًمة،

ًمن ؛ فتنة لمن ٌرٌد الدخًل لإلسالممن مآالت ىذه التفجٌرات العبثٌة أنَّيا ً (5

 ٕٓٔٓمن خالل األزىر الشرٌؾ فقد ثبت أنَّو فً خالل عام  اإلحصابٌات التً جاءت

ٌُقارب ) لٌن فً سجالت المسلمٌن ( نصرانً من أىل مصر، ٕٓٓ٘أسلم ما  ًىم مسجَّ

ٌُسلم من اآلخرٌن الؽربٌٌن أً  ،من أىل البلد المصري الجدد فً األزىر ًىذا ؼٌر من 

ًالذٌن النصارى ٌُخشى أن تكًن ىذه التفجٌرات عامل استفادة من فؼٌرىم، 

زت علٌو ًسابل اإلعالم، ًأظيرت اضطادىم أمام الذي  سٌستؽلًن ىذا الحدث ركَّ

ىذه األحداث ًٌكًنًن  لكً ٌستؽل النصارى ؛الكامٌرات ًجرٌمة الترًٌع ليم

ابيا  ث ًٌقًلًن لعمًم األقباط النصارى المستفٌدٌن األًل ًاألخٌر من جرَّ أً من ٌحدِّ

ىذا ىً الدٌن اإلسالمً بحقٌقتو حٌث ٌجٌز تفجٌر الكنابس نفسو بالدخًل لإلسالم: 

 فيً دٌن اإلرىاب ًالعنؾ ًالتفجٌرات.

ة بناء الكنابس أكثر من ذي قبل،  (6 ٌَّ ًمن المآالت السٌبة مطالبة النصارى بحر

ٌَّة منيم، ًبالطبع  ًالمطالبة بذلك من خالل مظاىرات ًاعتصامات ًمطالبات جماىٌر

ٌَّة ستدعم مًقفيم، ًتبقى من ًرابيم لتلبٌة طلباتيم، بالؽرفإنَّ أجيزة المخابرات 

 ًقيم!قبسبب حقًق األقلٌات، ًضرًرة االعتناء بيم ًبح



ال رٌب أنَّ مثل ىذه التفجٌرات أدارت الكفَّة لصالح األقباط النصارى، ًصرفت النظر  (7

ض لو أخًاتنا المسلمات األسٌرات فً كنابس النصارى ًأدٌرتيم ًس ا تتعرَّ جًنيم عمَّ

مع أنَّ ىذا األمر ىً األًلى ًهللا تعالى ٌقًل :)ًالفتنة أكبر من القتل( فً كنابسيم، 

نَّ النفسً ًالبدنً ًتعذٌبي نَّ ًسجني نَّ ففتنة ىإالء األخًات المسلمات عن دٌني

طالبة ًحجبين عن أىلين، أمر كبٌر، ًىً الذي سبَّب خرًج اآلالؾ من المسلمٌن للم

بذلك، حتَّى ال تتفاقم األمًر، ًتخرج عن الٌد، ًلكن  جيزة األمنبخرًجين، ًمطالبة أ

من انصاعت لمطالب الجماىٌر حدٌد بارد، فال أجيزة األ كما ٌقال: أنت تضرب فً

المسلمة، ًال الكافر )شنًدة( استجاب إلخراجينَّ من السجًن، فحدث من ًراء ذلك 

جيزة اإلعالم العالمٌة لتبٌٌن ىذه التفجٌرات، ًالتً سٌستؽليا النصارى ًمن خلفيم أ

الظلم الذي جرى علٌيم، ًنسٌان ما جرى على أخًاتنا األسٌرات المسلمات من 

 اعتقال ًاضطياد.

مثل ىذه التفجٌرات قد تكًن سبباك الستعداء السلطات على الشعب المصري مما ٌإجج  (8

 مزٌداك من الفتن ًاالقتتال بٌن أتباع الدٌن اإلسالمً ًالنصارى.

 (المعاصر فً مصر لًاقعفقو ا)

 فيم :أحدىما الفيم من بنًعٌن إال ، بالحق ًالحكم الفتًى من ، الحاكم ًال المفتً ٌتمكن ًال)

 بو ٌحٌط حتى ًالعالمات ًاألمارات بالقرابن ًقع ما حقٌقة علم ًاستنباط فٌو ًالفقو الًاقع

 .ًالنًع علما

 رسًلو لسان على أً كتابو فً بو حكم ذيال هللا حكم فيم ًىً الًاقع فً الًاجب فيم :الثانً

ىكذا قال اإلمام ابن القٌم رحمو هللا فً كتابو  ( اآلخر على أحدىما ٌطبق ثم الًاقع ىذا فً

 .المًقعٌن عالمإ العظٌم

ًعلماء أصًل الفقو ٌقًلًن: الحكم على الشًء فرع عن تصًره، ًألجل ذلك فال رٌب أنَّ 

لمعرفة سبب فعل أصحابيا،  سلمٌن، تحتاج لدقة التصًرإن ًقعت من م قٌام ىذه التفجٌرات

ًذكر بعضيم لبعض الحقابق الصحٌحة من قبٌل سب اإلسالم بؤبشع الصفات، ًإىانة القرهن 

داخل كنابسيم،  رسًل هللا محمد بن عبد هللا صلَّى هللا علٌو ًسلم بًاتيامو بالتحرٌؾ، ًس

ٌُعلن إسالمو من داخل الكنابس ًأقباب  جنيم داخلًس ، ًتيرٌبيمالنصارى ًخطؾ من 

 األدٌرة...

فً  المقيًرات سجن األسٌرات المسلماتألجل ٌدعً بعض الناس أنَّ ىذه التفجٌرات جاءت 

( ، عبٌر ناجح إبراىٌم)كامٌلٌا شحاتة، ًفاء قسطنطٌن:ًات المسلماتأدٌرة النصارى مثل األخ

.ًؼٌرى  نَّ

، بل قد ٌسبب حينَّ انفعة المرجًة من إطالق سرلملال تإدي الًاقع أنَّ مثل ىذه التفجٌرات ً

تنكٌالك ًإٌذاء لمن أراد منيم إخراجينَّ ، إخراجينذلك مزٌداك من التنكٌل بين ًتعذٌبين ًرفض 

لذلك لكً  سانحةىذه الفرصة ال نبمثل ىذه الطرٌقة، ًلربما كانًا ٌنتظرًمن سجنيّنك 

، ًإبقاء األسٌرات رىن القٌد لمساندة ليماٌستؤسدًا أكثر، ًبمعاًنة القًى العالمٌة الكبرى 



فً ظل ضعؾ بل تراخً أجيزة االمن المصري عن استردادىنَّ ، فلن تكًن ىذه  ًخصًصاك 

 الطرٌقة بالتفجٌر سبب إلخراجين.

تؤٌٌد الحبس الظالم ألخًاتنا ، بالنظر ًاما قد ٌفيمو قاصرًكالمً ىنا ال ٌعنً عٌاذاك باهلل 

،المسلمات األسٌرات فكَّ   نًندعً لي ن، فالقلب معينأً عدم تحرق القلب علٌي هللا أسرىنَّ

، ًنقًل ما ٌقًل الشاعر  نَّ يُ صلًنسؤل هللا أن ٌخ من شر ًكٌد الكفرة النصارى الذٌن هذًىنَّ

 المسلم:

 المعتدي العدً مع ًالمسلمات...  مسلمٌ  ٌيدأ ًكٌؾ القرار كٌؾ

 نًلّدِ  لم ٌتنال:  المقالة جيد...  فضٌحة خشٌن إذا القابالت

 بالٌدِ  أخٌيا من التسّتر إال...  حٌلة من ليا ًلٌس تستطٌع ال

إالَّ أنَّ اليدًء فً معالجة األحداث ال ٌعنً بالضرًرة الركًن أً السكًن ًالكمًن ًالركًد، 

كما ٌحسبو بعضيم، فًسابل اإلصالح ًالتؤثٌر على العقًل ًالقلًب ًنشر معاناتين ميم جداك 

إخًاننا الكرام فً مًقع :)المرصد اإلسالمً لمقاًمة التنصٌر( ًأىل العلم الكبار كما ٌقًم بو 

 ًالمفكرٌن ًالدعاة ًؼٌرىم جزاىم هللا خٌراك.

فً الحقٌقة لٌس أسلًباك إصالحٌاك بل ىً أسلًب أقرب فً التفجٌر ًالتدمٌر لكن ىذا األسلًب 

لعابيم ألن تبقى المنطقة  ٌسٌل لوًما ما ٌكًن لإلفساد النَّو ٌعكس طبٌعة ما ٌرٌده الؽربًٌن 

سٌطرة على الًاقع، ٌحاًلًن الدخًل بقًاتيم العربٌة متًترة، ًحٌنما الٌستطٌع النظام ال

األجنبٌة فً داخل البالد اإلسالمٌة، ًتكًن ىذه التفجٌرات سبباك فً مجٌبيم ًلٌس ردعيم أً 

 طردىم!!

ٌقع  شارع حٌنما ٌقًمًن بعملٌة تفجٌر فًثم أٌن العقل ًالدٌن من ىإالء إن كانًا مسلمٌن 

ًكنٌسة، ًكان المتضرر بمثل ىذه التفجٌرات كذلك من المسلمٌن ًالنصارى،  مسجد بٌن

ًسقًط الضحاٌا ًالقتلى من المسلمٌن ًالنصارى، ًًقًع التفجٌر بٌن الكنٌسة ًالمسجد، ما 

ٌَّ  ٌدلَّ على أنَّ ىذا الفعل لو مإشرات تدل على أٌادٍ  د فً أرضنا الحبٌبة ة ترٌد الفسامجرمة خف

ال ٌعرؾ اختٌار المكان المناسب للتفجٌر لكً ال حٌث مسلم أحمق  مصر، أً أنَّ القابم بذلك

أنَّو أي مكان فً التفجٌر فً الكنابس بمصر المتخذة للعبادة حرام شرعاك،  ٌضر بإخًانو، على

ًمكانو، ًىذا ما ٌدل على  لكنَّ الحدٌث منصب عن طبٌعة ىذا التفجٌر الؽرٌب فً تًقٌتو

منافاة ىذا الفعل لألدلة الشرعٌة، ًفقو الًاقع، ًمقاصد الشرٌعة اإلسالمٌة، مما ٌجعلو فً 

، ًليذا نجد أنَّ مثل ىذه األعمال ال ٌكتب ليا فً الؽالب اك فً األرض ال إصالح اك حقٌقتو إفساد

يا خال تى لً حصدت أرًاح الكثٌر من البشر، ألنَّ فت السنن الشرعٌة الدٌنٌة، القبًل، ًحَّ

ًصادمت نًامٌس الكًن، ًجعلت الناس ال تثق بيذه التفجٌرات، ً)إنَّ هللا ال ٌصلح عمل 

 المفسدٌن(.

ة مصر حماىا هللا ًسابر بالد اإلسالم محطَّ أنظار العتاة نبؤنَّ أرض الكناكذلك الًاقع ٌشيد إنَّ 

 عامًس»فٌيا تلك الشيادة التً أدالىا الجنرالالؽزاة، ًلعلَّ ما ٌشيد لطبٌعة التحركات اآلثمة 

(، أمان) اإلسرابٌلٌة العسكرٌة االستخبارات لجياز ًالٌتو المنتيٌة الربٌس ،«ٌادلٌن



حٌث  «كًخفى هفٌؾ» الجنرال لخلفو منصبو ميام تسلٌمو بمناسبة أقٌم حفل فى بتصرٌحات

 فقد. 919ٔ عام منذ ةالمرسًم الخطط حسب مصر فى العمل تطًر لقد»قال السابق ذكره:

 التًتر تصعٌد فى ًنجحنا مًقع، من أكثر فى ًاقتصادٌة ًأمنٌة سٌاسٌة اختراقات أحدثنا

 من أكثر إلى ًمنقسمة دابماك  متًترة متصارعة بٌبة لتًلٌد ًاالجتماعى الطابفى ًاالحتقان

 نظام أى ٌعجز ًلكى المصرٌة، ًالدًلة ًالمجتمع البنٌة داخل االىتراء حالة لتعمٌق، شطر

 .«البلد ىذا فى المتفشى ًالًىن ًالتخلؾ االنقسام معالجة فى مبارك حسنى بعد ٌؤتى

ٌَّة ًبما  يا ًبٌن نًقعت اتفاقٌات السالم مع الٌيًد، بل قامت بالتطبٌع بٌقد أنَّ الحكًمة المصر

ال ( ، فإنَّو ٌبقى من ًصفيم هللا تعالى:) ًٌسعًن فً األرض فساداك ما ٌسمى بدًلة إسرابٌل

من ًاالستقرار الذي ال ٌرٌد بحالة اإلفساد فً األرض، ًمحاًلة زعزعة األ ٌفتإًن عن القٌام

من االنقسام ًزرع الفتن بٌن  الٌيًد أن ٌكًن دابماك فً مصر، بل ٌحاًلًن أن ٌخلقًا جًاك 

نحن بصددىا، مستدلٌن ًمن ىنا ٌؤتً فقو الًاقع للقضٌة التً  المسلمٌن ًاألقباط ًؼٌرىم،

ة  لى ذلك بؤنَّ ع ٌَّ ىذه التفجٌرات ٌسعى ليا أً ٌستؽليا أعداء اإلسالم لمصالحيم الشخص

تو  .ًالخاسر الًحٌد فً ذلك ىً الشعب المصري برمَّ

 قابم على قاعدة المصالح ًالمفاسد(فقو المًازنات ال)

 هللا نإقال :)محمد صلَّى هللا علٌو ًسلَّم رسًل اليدى ًالسالم، ًالمرحمة ًالملحمة، ٌقًل 

 ( أخرجو مسلم.العنؾ على ٌعطً ال ما الرفق على ًٌعطً.  الرفق ٌحب رفٌق

 فى المسارع فٌو خٌركم زمان فً أنتم): عنو هللا رضً مسعًد ًٌقًل الصحابً الجلٌل ابن

 .(الشبيات لكثرة المتًقؾ؛ المتثبت فٌو خٌركم زمان بعدكم ًسٌؤتً األمر،

ا قٌلً  شٌباُ قبل أًانو عًقب بحرمانو(. ) من استعجل:  فً القًاعد األصًلٌة ِممَّ

 ًقٌل :) فً العجلة الندامة ًفً التؤنً السالمة(.

 ًقال الشاعر:

د السد ٌيدم قد ٌَّ م ًلقد***  فؤرة المش ة ٌحطِّ  متيًر أمَّ

 ًالشاعر المسلم ٌقًل:

ة زلجا  قدر لرجلك قبل الخطً مًضعيا * فمن عال زلقاك عن ؼرَّ

ٌَّة، لفقو المصالح ًالمفاسد، ة، ًتدقٌللعلماء تفصٌالت رابع مجال حدٌثنا  ًبما أنَّ قات متحر

من المصالح  ىذه التفجٌرات تحققومن الميم النظر لما عن حكم تفجٌر الكنابس، فإنَّ 

شرعاك ًٌبقى ىذا إن كانت فً أصليا جابزة  ًالمفاسد، ًمن ثمَّ نخرج بفابدة الحكم الشرعً،

 ا لٌست كذلك.مع أنَّيًل فً مصالحيا ًمفاسدىا األمر مترتب ًمتًقؾ على الدخ

 أصًل أصل): هللا رحمو الشاطبً اإلمام ٌقًل كما ىً المفاسد ًدفع المصالح تحصٌلإنَّ 

 المفاسد ًدفع ًالدنًٌٌة الدٌنٌة العباد مصالح لتحصٌل جاءت إنما الشرٌعة إن إذ الشرٌعة



ا ىالمعن ىذا ثبت ًقد عنيم  األدلة علٌو ًتضافرت تنزٌلو فً حكٌمال الشارع مقاصد من ٌقٌنك

 (.ًالنقلٌة العقلٌة

ًقاعدة فقو المًازنات بٌن المصالح ًالمفاسد ًما ٌنجم عنيا من خٌر أً شر مشتبكة بانسجام 

ا ًٌضح ذلك  هللا رحمو مع قاعدة فقو المآالت ًاعتبارىا، ًٌبٌن اإلمام ابن تٌمٌة شٌباك ِممَّ

 من علٌيم فؤنكر الخمر ٌشربًن منيم بقًم التتار زمن فً أصحابى ًبعض أنا مررت):فٌقًل

 الصالة، ًعن هللا ذكر عن تصد ألنيا الخمر هللا حرم إنما: لو ًقلت علٌو فؤنكرت معً كان

 (.فدعيم األمًال ًأخذ الذرٌة ًسبً النفًس قتل عن الخمر ٌصدىم ًىإالء

ة حصلت لو ل فً فقو شٌخنا اإلمام ابن تٌمٌة فنجده فً ىذا الممَّ ًإذ نتؤ قطع الذي ٌذكر فٌو قصَّ

المآالت من جية، ًمقارنة المصالح ًالمفسد  اعتبارىً ًبعض طالبو، ًٌنبو على ضرًرة 

 ًجًد المنكر إنكار من من جية ًتؽلٌب أٌيما أكثر ًأًضح، كما ٌبٌن رحمو هللا أنَّ الؽاٌة

، ًفً مثل ىذا إنكاره سًغٌ ال فإنو منو أنكر ىً ما ٌستلزم المنكر إنكار كان فإذا المعرًؾ،

 منو، أنكر ىً بما المنكر ٌزٌل أن ألحد ًلٌس: ) - هللاّ  رحمو - تٌمٌة ابن اإلسالم ٌقًل شٌخ

 لً ألنو الحدًد؛ ًٌقٌم الشارب ٌجلد أً السارق ٌد ٌقطع أن ٌرٌد الناس من ًاحد ٌقًم أن مثل

 فيذا ، ذلك ٌستحق أنو ٌدعً ؼٌره ٌضرب ًاحد كل ألن ًالفساد؛ اليرج إلى ألفضى ذلك فعل

 ( .األمر ًلً على فٌو ٌقتصر أن ٌنبؽً

ًىنا ٌتبٌن فقو الفقٌو ًىً أن ٌدرك حقٌقة إنكاره ليذا المنكر بٌده أً حتَّى لسانو، فإن كان 

إنكاره سٌخرج منو مفاسد أكثر ًأربى من المصالح، فإنَّ السكًت عنيا أًلى ًأحرى ًإن كان 

كما ىً معرًؾ فً القًاعد األصًلٌة ٌرتكب أدنى المفسدتٌن فً السكًت عنيا مفسدة، ًلكن 

ًٍ لعدم ًقًع أكبرىا مفسدة،  ًكذلك ٌنظر ليذه المفسدة ًتلك المصلحة فإن كان بٌنيما تسا

فإنَّو ال ٌتقدم على فعل تلك المصلحة ألنَّ درء المفسدة أًلى من جلب المصالح، ًحتَّى لً كان 

اقل كما ٌقًل اإلمام ابن تٌمٌة : لٌس العاقل الذي ٌعرؾ ىنالك خٌر ًشر ًصالح ًفساد، فالع

 الخٌر من الشرً لكنَّ العاقل الذي ٌعرؾ خٌر الخٌرٌن ًشر الشرٌن.

ْعرؾ أن لو ٌنبؽً ًالمإمن): رحمو هللا تٌمٌة ابنشٌخ اإلسالم  ٌقًل  الًاقعة الشرًر ٌَ

ْعرؾ كما ًالسنة، الكتاب فً ًمراتبيا ق ًالسنة، الكتاب فً بياًمرات الًاقعة، الخٌرات ٌَ ٌَُفرِّ  ف

م ًالسنة، الكتاب فً إٌقاعيا ٌُراد ًالتً الكابنة، الًاقعة األمًر أحكام( بٌن)  أكثر ىً ما لٌقدِّ

ْدفع دًنو، ىً ما على شراك  ًأقل خٌراك  ٌَ ْجتلب أدناىما، باحتمال الشرٌن أعظم ً ٌَ  أعظم ً

ْعرؾ لم من فإنّ  أدناىما، بفًات الخٌرٌن ْعرؾ لم: الدٌن فً ًالًاجب الخلق، فً الًاقع ٌَ ٌَ 

ْعرؾ لم ًإذا عباده، فً هللا أحكام  ما كان علم بؽٌر هللا عبد ًمن بجيل، ًعملو قًلو كان ذلك ٌَ

 (.ٌُْصلِح مما أكثر ٌُْفِسد

 تحصٌل أمكن فإن ًمفاسد مصالح اجتمعت إذا: "-هللا رحمو- السالم عبد بن العز قالً

قًُا: )-ًتعالى سبحانو- لقًلو -تعالى- هللا ألمر امتثاالك  ذلك نافعل المفاسد ًدرء المصالح َ  َفاتَّ
 هللاَّ

 المصلحة من أعظم المفسدة كانت فإن ًالتحصٌل، الدرء تعذر ًإن ،(ٙٔ:التؽابن()اْسَتَطْعُتمْ  َما

ْسؤَلًَنكَ : )-تعالى- هللا قال المصلحة بفًات نبالً ًال المفسدة درأنا الْ  اْلَخْمرِ  َعنِ  ٌَ ِسرِ ًَ ٌْ  قُلْ  َم

َمَنافِعُ  َكِبٌرٌ  إِْثمٌ  فٌِِيَما اسِ  ًَ إِْثُمُيَما لِلنَّ  مفسدتيما ألن حرميما ،(9ٕٔ:البقرة()َنْفِعِيَما ِمنْ  أَْكَبرُ  ًَ



 التزام مع المصلحة حصلنا المفسدة من أعظم المصلحة كانت ًإن منفعتيما، من أكبر

 ".فٌيما ٌتًقؾ ًقد بٌنيما رٌتخٌ فقد ًالمفاسد المصالحة استًٌت ًإن المفسدة،

ًلً أردنا أن ننظر لحجم المصالح ًحجم المفاسد التً تنتج من خلؾ ىذه التفجٌرات إن 

ت نسبة القٌام بيا من المسلمٌن، ًال أظن أنَّ ىنالك مصلحة ممكن أن تقال فً ىذا  صحَّ

قباط بالقدرة على شارة تنبٌو للنصارى األإالسٌاق إالَّ أنَّ مثل ىذه التفجٌرات عامل إزعاج ً

ما ٌقترفًنو فً حق أخًاتنا المسلمات األسٌرات أً بعض الًصًل إلٌيم ًإٌذابيم بسبب 

 المنكرات التً ٌقًمًن بيا.

ًلكنَّ المفاسد الناجمة عن ذلك أضعاؾ أضعاؾ المصالح، ًقد ذكرت سابقاك فً مجال اعتبار 

اسدىا فال ٌجعل مجاالك للشك أنَّ م فقو المآالت عن المفاسد المترتبة عن ىذه التفجٌرات بشكل

 أكثر من مصالحيا المًىًمة ًالمزعًمة.

 فً داخل ذلك ًجماع: "قال -هللا رحمو- تٌمٌة ابن اإلسالم شٌخ قرره كما الجملة فً ًاألمر

 ًالنيً األمر فإن ًالمفاسد، المصالح ًتعارضت ًالمفاسد، المصالح ازدحمت إذا فٌما القاعدة

 الذي كان فإن لو، المعارض فً فٌنظر -مفسدة ًدفع مصلحة لتحصٌل متضمناك  كان ًإن-

 كانت إذا محرماك  ٌكًن بل بو، مؤمًراك  ٌكن لم أكثر المفاسد من ٌحصل أً المصالح من ٌفًت

 تٌمٌة ابن اإلسالم لشٌخ المنكر عن ًالنيً بالمعرًؾ األمر"  )مصلحتو من أكثر مفسدتو

 (.9ٔ-ٔٔص

 الشرعً ًالمؤمًر بو لمقاتلة الكفَّار، البد ًأن ٌخضع للمصلحة فً بل إنَّ القتال فً سبٌل هللا

 نكاٌة بو تتحقق ال للكفار قتال أي )إن: هللا رحمو عبدالسالم بن العز قال اإلمامتحقٌقو، ًليذا 

 الدٌن، إعزاز مصلحة من فٌيا لما جازت إنما بالنفًس المخاطرة نأل تركو؛ ٌجب فانو للعدً

 ًشفاء النفًس، مًات من فٌو لما القتال ترك ًجب ذلك ٌحصل لم فإذا ن،بالمشركٌ ًالنكاٌة

 مصلحة(. طٌيا فً ًلٌس محضة مفسدة ًبذا اإلسالم، أىل ًإرؼام الكفار صدًر

مع أنَّ ما قالو اإلمام العز بن عبد السالم، عن قتال فً سبٌل هللا ًمعركة مفتًحة مع العدً، 

المصلحة المرادة، فإنَّو ٌجب ترك ىذا القتال، لبال ٌفرح بو  ًٌبٌن أنَّ ىذا القتال إنَّ لم ٌحقق

أعداء اإلسالم، ًال ٌكًن ىذا القتال مكمن فرحة لقلًبيم حٌنما ٌرًن انيزام جًٌش اإلسالم 

م، فما بالنا إن كنا نتحدث فً  أماميم، ًىذا القتال ٌكًن تحت قٌادة ًاحدة ًجٌش جيادي منظَّ

لذي ٌقسم شرع هللا تعالى، ًال ًٌجد فً مصر تلك المعركة أمًر ؼامضة فال ًٌجد الحاكم ا

الًاضحة الصرٌحة، ًحتَّى لً ًقعت فيً من إحداث الكفَّار ًمحبتيم لزعزعة استقرارىا، 

ًألجل ذلك فإنَّ ًضًح المفسدة من مثل ىذه التفجٌرات ًاألعمال أمر البح ًعمل جرمو 

 ًاضح.

ل  مة، ٌقًل أنَّ المصالح ًمن الؽرٌب العجٌب أن أجد بعض من ٌإصِّ لمثل ىذه العملٌة المحرَّ

 عبد بن العزًالمفاسد ٌختلؾ أىل العلم فً تحقٌقيا ًبٌان األؼلب منيما، ًٌستدل بكالم اإلمام 

 لم ًإن ، قدمت إحداىما رجحان علم فإن جمعيما ًتعذر المصلحتان تعارضت إذا:"  السالم

 هخر ًٌظن فٌقدميا إحداىما رجحان العلماء لبعض ٌظير فقد التساًي ؼلب فإن ، رجحان ٌعلم

 ٌحصليا لم مصلحة منيما ًاحد لكل حصل فقد المجتيدٌن صًبنا فإن ، فٌقدمو مقابليا رجحان



 للحق مصٌب الراجحة المصلحة إلى صار فالذي أحدىما فً الصًاب حصرنا ًإن ، اآلخر

 ًكذلك ، اجتياده فً جيده بذل إذا ، عنو معفً مخطا المرجًحة المصلحة إلى صار ًالذي

 (.0ٖ/ ٔ األحكام قًاعد" )  ًالمصلحة المفسدة تعارضت إذا

ٌَّة؟ ٌَّة التفجٌر  ًالسإال الًارد اآلن: من ىم العلماء المعتبرًن الذٌن قالًا بجًاز ىذه العمل

حًا المصالح الكثٌرة التً تربً على مفاسدىا؟   ًىل ًضَّ

 فً ىذا البحث؟ ًىل نظرًا لجًانب التحرٌم األخرى المذكًرة

 :ٌَّة لنصح ًفتاًى علماء اإلسالم  مخالفة ىذه األعمال التفجٌر

انٌٌن، ًتضلٌليم ًتفسٌقيم  ال على علماء اإلسالم الربَّ من مصابب ىذا الزمان تسلط الجيَّ

تيم، ًاتَّياميم بالركًن إلى الدنٌا، ًملء البطًن بالمطاعم  فضالك  عن تكفٌرىم ًإعالن ردَّ

ا أن ٌتحدثًا بمثل ىذا الحدٌث فً مجالسيم ًالمشارب، ًالمص ٌبة الكبرى أنَّ مثل ىإالء إمَّ

و أمٌر المإمنٌن، أً خلٌ فة على المؽلقة أً فً معرفاتيم االلكترًنٌة ًٌظير الرجل فٌيم ًكؤنَّ

ح ٌَُجرِّ  بذلك العالم ًذلك القابم بدٌن هللا، ًلربما ٌقًل قابليم: اإلسالم ًالمسلمٌن، ًىً 

 زنادا أً سٌفاك  كانَ  ما اجتيادا *** سًى فٌو رىأ ال َزمانً

 فسادا ًازداًدا بالعلم أناِس *** طؽًا من فتاًىك  تسمع فال

ن اآلن ترشٌد الشباب تربًٌاك ًًبالفعل فإنَّ من أكبر المشكالت التً ًٌاجييا العلماء المسلم

الء الشباب، خشٌة ر عن قًل كلمة الحق أمام ىإبًفكرٌاك، بل لربما ٌجبن بعض العلماء األكا

 ممنيم ًمن سًء أخالقيم معيم ، ًبالمقابل ترى أًلبك العلماء قد جيرًا بكلمة الحق أما

ام ًناليم ما ناليم من سجن ًتضٌٌق ًأذى، ًلكنَّيم حٌنما ٌتحدثً للشباب ٌحسبًن ليم  نالحكَّ

ٌفقيًن  ألؾ حساب، فالتيمة جاىزة ًمعلبَّة) عمالء ال علماء، علماء سالطٌن، علماء ال

 الًاقع( إلى ؼٌر ذلك من أًصاؾ السًء ًقالة اإلثم ًالبيتان.

سالطٌن، اشترًا بآٌات هللا ثمناك قلٌالك، ًضلًا ًأضلًا، فقياء صحٌح أنَّ ىنالك علماء سًء ً

تيم الحٌاة الدنٌا، ًلكن أن ٌكًن ىذا الكالم مندرجاك فً الكثٌر من علماء اإلسالم الذٌن  ًؼرَّ

 ، فٌلحق ىإالءً العلم، ًصمًدىم فً الحق، ًًقًفيم فً ًجو الباطلثبت علً كعبيم ف

 الفضالء بؤًلبك العلماء الضالٌن، تلك إذاك قسمة ضٌزى.

إنَّ التحدث فً مسابل فقو الجياد فً سبٌل هللا بحاجة لمنَّ منَّ هللا علٌو بعلم فً الدٌن 

  ة، ًنظر فً الدنٌا ًإدراك للًاقع.اإلسالمً ًفقو ًبصٌر

 اًلً ًالى الرسًل الى ردًه ًلً بو اذاعًا الخًؾ أً األمن من امر جاءىم ًاذا) تعالى قال

 (0ٖ: النساء( )منيم ٌستنبطًنو الذٌن لعلمو منيم األمر

 الدٌن أىل برأي الجياد أمًر فً ٌعتبر أن الًاجب: )رحمو هللا تٌمٌة ابنًٌقًل اإلمام 

 فً النظر علٌيم ٌؽلب الذٌن الدنٌا أىل دًن الدنٌا، أىل علٌو بما خبرة ليم الذٌن الصحٌح

 .(الدنٌا فً ليم خبرة ال الذٌن الدٌن أىل برأي ًال برأٌيم، ٌُإخذ فال الدٌن ظاىر



ًإنَّ حادثة كيذه )تفجٌر كنٌسة القدٌس فً االسكندرٌة( لم أر إالَّ إطباق ًإجماع علماء 

أصدرًا قد  ،السلفٌة فً االسكندرٌةاإلسالم الربانٌٌن على تحرٌميا ًإدانتيا، فمشاٌخ الدعًة 

ٌَّة ، ًقد بدأت بيم أصالة ألنَّيم ٌعٌشًن فً بٌاناك خاصاك بيم فً تحرٌم ىذه العملٌة التفجٌر

كذلك الفتاًى من  االسكندرٌة محل الحدث الذي ًقعت بو ىذه التفجٌرات اآلثمة، ًصدرت

ة للكثعلماء اإلسالم فً مصر  ٌَّ ٌر من الحركات ًالجماعات ًفً ؼٌرىا ، ًالبٌانات الحزب

 ًاألحزاب اإلسالمٌة.

ن ال ٌقتنعًن بفتاًى ىإالء العلماء ، ًال ٌملإًن عٌنيم، ًفإن كان ىإالء الشباب المتحمس

ٌَّة  فتاًى لبعض علماء ًدعاة التٌار الجيادي ٌعلنًن تحرٌميم فلقد ًجدت فً الشبكة العنكبًت

 أدري ىل ستكًن مقنعة ليم أم أنَّيم كذلك فالًاستنكارىم لمياجمتيا، لمثل ىذه التفجٌرات 

 مداىنٌن لألنظمة؟!!

ر التٌار الجيادي فً األردن الشٌخ أبً محمد  فيذه جرٌدة السبٌل األردنٌة فً لقاء ليا مع منظِّ

 ىذه مثل أإٌد ال)  المقدسً حٌث أجاب عن سإال ٌطلب رأٌو فً التفجٌرات بالكنابس فقال:

 .(معارك ساحات لٌست بسالكنا ألن ًأنكرىا؛ األعمال

 تفجٌر من حتى حذرت أنا ًالكنابس بل :) .... الجزٌرة قناة مع الشيٌر لقابو فً أٌضاك  قالً

 إٌش عبادة مكان ثمة كان األمر ىذا فً ًالمسلمٌن لإلسالم مصلحة ال:  ًقلت الكنابس،

 اإلنسانً ًالطفل الصبً ٌدخليا الكنٌسة مصلحتو إٌش كنٌسة؟ تفجٌر من اإلسالم مصلحة

 (.الكنابس؟ تفجٌر من اإلسالم ٌستفٌد ماذا الكنٌسة؟ تفجٌر فً ترٌد إٌش المسالم؟

ًكذلك القابد الراحل فً تنظٌم القاعدة فً العراق أبً مصعب الزرقاًي حٌث علَّق على ما 

افدٌن أَرض ًفً)ٌقًلو بعضيم عن رأٌو باستيداؾ النصارى ًؼٌرىم حٌث قال :  طًابؾُ  الرَّ

ٌِّن اببة،كالصَّ  عدة،  بسًء أٌَدٌنا مددنا ما ًاآلشًرٌٌن، ًالَكْلدانٌٌن، الشٌَّطان، عبدة ًالٌزٌدٌ

 ٌظير لَمْ  ًلكن بصلة، اإلسالم إلى َتُمتُّ  ال طًابؾ أنَّيا مع نحًىم، سيامنا صًبنا ًال إلٌيم،

لٌبٌٌن شاركت أَنَّيا لنا ًر تلعب ًلَمْ  للمجاىدٌن، قتاليم فً الصَّ  لعبو لذيا الَخسٌس الدَّ

افضة  (.الرَّ

  مع ىذه األزمة ًالفتنة؟ًؼٌرىم كٌؾ تعامل كثٌر من المسلمٌن 

مة، بعد ًقًع ىذه  ة المحرَّ ٌَّ ٌَّة التفجٌر ًؼٌرىم ، ًلً مع اختلفت طرابق تعامل المسلمٌن العمل

ة ًقفات:  ذلك عدَّ

ٌَّة،  أؼلب المسلمٌن ٌقًلًن بتحرٌم القٌامأنَّ  (ٔ ة التفجٌر ٌَّ ىنالك قلَّة قلٌلة  لكنَّ بيذه العمل

ًىم لم ٌعرفًا بعد من ٌقؾ  ى ذلك،ًٌذكرًن األدلَّة علًتؤٌٌدىا  بجًازىامنيم ٌقًلًن 

عن  فًاخلفيا، ًمن ٌخالفيم ًٌناقشيم فً ًقًع ذلك من المسلمٌن، فبدالك من أن ٌتًق

 جماعة كذابل ىً من فعل المسلمٌن ألنَّ  :الًضع سًءاك ًٌقًلًن نكالميم ٌزٌدً

 أعلنت أنَّيا ستستيدؾ النصارى، ثمَّ ٌخًضًن فً نقاشات كثٌرة ًكبٌرة،ًكذا 

ٌَّة أصابع  ًالسإال ىنا : لً أنَّو ظير بعد التحري الكامل بؤنَّ من كان خلؾ ىذه العمل



سًن لجًاز  ٌَّة سًاء من أقباط الميجر أً المًساد، فماذا سٌقًل ىإالء المتحمِّ خارج

ٌَّةىذه ال  من قام بيا ؼٌر مسلم. إن ثبت ليم أنَّ  ،عمل

ٌَّث المتحمِّس، ًٌعلم طبٌعة من قام بمثل ىذه  ًألجل ذلك كان من الجدٌر بالذكر أن ٌتر

ة من العملٌات، حتَّى ال ٌقع فً الفتنة،  ًَّ ًال ٌصب الزٌت على النار، بدًن فابدة مرج

ٌَّة.  تلك النقاشات العدم

ٌَّة ستسبب بشرخ ًاضح  (ٕ ًًاسع بٌن المسلمٌن ًالنصارى مع أنَّ ىذه العملٌة التفجٌر

فً مصر، إالَّ أنَّيا ًلألسؾ نجد أنَّيا ألقت بظالل سٌبة فً طرٌقة تعامل المسلمٌن مع 

بعضيم بعضاك، فنجد الخالفات الكثٌرة ًلربما الخصًمات، فً طبٌعة من فعليا ًىل 

ابب فً مص ن، فٌقعًمىً مسلم أم ؼٌر مسلم، ًلربما نجد احتدام النقاشات فٌما بٌني

أخرى من الفرقة ًالتنازع ًالخالؾ ًالشجار، ًكؤنَّ الًضع ٌحتمل فرقة ًسًءاك على 

مة،  ما ىً علٌو من فتن ًمحن ًبالءات، فنجد من ٌرى جًاز تلك األعمال المحرَّ

 بعض المناقشٌن ليم فتاًى بعض العلماء ًالمشاٌخ الثقات األثباتحٌنما ٌسًق ليم 

ىداىم هللا بالسب ًالقذع بيم ًًصفيم بؤًصاؾ فٌبدأ بعض الشباب  فً تحرٌميا،

السًء، ًٌكاد ٌؤخذنً العجب ًأنا أقرأ ىذه الشتابم على مرأى ًمسمع فً بعض 

ًكؤنَّيا مستمتعة بمثل ٌات تقؾ مًقؾ المتفرج، المًاقع أً المنتدٌات ًإدارة المنتد

ٌَّة، ًالتً ٌتَّ  خراج األلفاظ باست، كل طرؾ مع اآلخر بيا سمىذه الحًارات الالإنسان

اتو الكثٌر من العبارات  ٌَّ المشٌنة من )قامًس الشتابم( ًىً قامًس ٌحمل فً ط

 السٌبة ًالمشٌنة.

ًفً المقابل فٌبدً أنَّ عقٌدة )الًالء ًالبراء( نسٌت عند الطرؾ اآلخر من بعض  (ٖ

المسلمٌن، ًصارت نسٌاك منسٌاك أً فً خبر كان، فنرى أقًاالك ؼرٌبة، ًىتافات 

 ٌَّ ال قابلٌن ًىم ٌصدحًن بؤعلى جماىٌر ة مزعجة حٌنما ٌخرج بعض المسلمٌن الجيَّ

بالرًح بالدم نفدٌك ٌا صلٌب(، أً قًليم :)نحن ًالنصارى أصًاتيم ًملء أفًاىيم :)

كلنا مإمنًن فيم مإمنًن من ًجو ًنحن مإمنًن بًجو هخر( ًٌستدلًن على ذلك 

ما المإمنًن إخًة( ة بٌن المسلمٌن ًَّ خُ ىذه اآلٌة تدلُّ على األمع أنَّ  بقًلو تعالى : )إنَّ

فقط بداللة سبب النزًل فٌيا، ًألنَّيا حدث عن المسلمٌن بدلٌل سٌاق اآلٌة ًسباقيا 

مع ًلحاقيا، كما نرى لدى بعض المسلمٌن كانًا ٌقًلًن فً ىتافاتيم:)بمعانقة اليالل 

ة التفجٌرالصلٌب(  ٌَّ ة استنكار ىذه العمل مةًٌفعلًن ذلك، بحجَّ ة المحرَّ ، فٌخرجًن ٌَّ

ر مثل ىذه المعتقدات، ًكؤنَّ اليالل المعبِّر عن الرمز ًالشعار اإلسالمً  ًِّ بؤشكال ُتص

ٌَّة، ًمًاجية مع الصلٌب المعبِّر عن شعار النصارى،  ٌُرمز بيما عن الًحدة الًطن

 ة الحاصلة بٌن النصارى ًالمسلمٌن )بزعميم(، ًما ىكذا ُتًرد اإلبل.الفتن

ًَ  َعابَِشةَ  عن( 9ٕ٘٘) البخاري رًىلقد  ُ  َرِض
ًَّ  أَنَّ  َعْنَيا هللاَّ بِ ُ  َصلَّى النَّ

وِ  هللاَّ ٌْ َسلَّمَ  َعلَ ًَ 

ُكنْ  لَمْ  ْتُركُ  ٌَ تِوِ  فًِ ٌَ ٌْ ا َب بك ٌْ  . َنَقَضوُ  إاِلَّ  َتَصالٌِبُ  فٌِوِ  َش

 تبنى على السٌاسٌة القًى ًممثل من عددًمن الؽرابب العجابب ما نادى بو كذلك 

 جمع حملة بدء بضرًرة نجم فإاد أحمدالقًمً العربً  الشاعر أطلقيا التى المبادرة

 خانة بإلؽاء فٌو ًطالب مبارك، الربٌس إلى أرسلو الذى الخطاب على تًقٌع ملًٌن



 لحل بداٌة باعتبارىا للمبادرة النظام تلبٌة ضرًرة مع، الشخصٌة البطاقة من الدٌانة

 تبنت فٌما الدٌنى، التمٌٌز على ًالقضاء المتطرفٌن رًظيً الطابفى االحتقان مشكلة

 التًقٌعات. جمع حملة أبرٌل ٙ حركة

ٌُطالب أًلبك  ًأظنُّ أنَّ األمر ال ٌحتاج لمزٌد تعلٌق، تحصل جرٌمة على كنٌسة، ف

ج بإلؽاء خانة الدٌانة من اليًٌة، ًذلك لكً ال تحصل مشكلة االحتقان الطابفً  ذَّ السُّ

أًلبك ٌظنًُّن أنَّ ىذا الشًء سًٌافق علٌو الشعب المصري  كما ٌزعمًن، ًكؤنَّ 

ٌكصادر الدٌن كرماالك لما حصل  المعتز بإسالمو ًالرافض كذلك ألعمال العنؾ، ًلكن أن 

 فً كنٌسة النصارى، فتلك عجٌبة بعد ىذه المصٌبة.

ًكذلك سعً بعضيم للمناداة بؤداء شعابر العبادة مع النصارى فً كنابسيم 

اس الًطنٌة ًالًحدة التضامن إظيار بحجةيم فً ذلك ًمشاركت ، ًمشاركتيم قدَّ

االحتفال بعٌد المٌالد فإنَّ ىذا ال ٌجًز شرعاك، ًال أدرى من أٌن ٌنطلق ىإالء فً 

تقرٌراتيم التً ٌزعمًنيا ، ًلً قرإًا هراء الصحابة ًالتابعٌن ، ًما ٌكتبو أىل العلم 

حنابلة ًالظاىرٌة فً مثل أقًاليم ًأفعاليم لعلمًا من الحنفٌة ًالمالكٌة ًالشافعٌة ًال

 ًعٌاليم أعراضيم عن ًالذًد بالنصارى ًالبرانحراؾ فعليم عن اليدى القًٌم، 

 ًمشاركتيم فً االحتفال بؤعٌادىم. عقابدىم ضالل على إقرارىم ٌعنً ال ًأمًاليم

ؤلًنيم عن ًالًاجب أن ٌرجع عمًم الشعب المسلم المصري ألىل العلم الثقات، ًٌس

ة  ٌَّ ة العقابد ٌَّ مدى جًاز ىذه األقًال ًاألفعال، ًٌنتبيًا لخطًرة اختالل القاعدة اإلسالم

تو قتلى  ٌَّ الكبٌرة :)الًالء ًالبراء( بسبب ما جرى من تفجٌر للكنٌسة، راح ضح

اك قلٌال، ً سإاليم عن ًجرحى كان أكثرىم من النصارى ًنال من المسلمٌن منيم حظَّ

ًىذا  عن منع الفتنة بمصر بٌن المسلمٌن ًالنصارى الجابزة شرعاك  رًسابل التعبٌ

 ىدؾ منشًد ًمطلًب، لكً ال تكًن مصر مسرحاك للفتنة فٌيا ًقاىا هللا شرَّ ذلك.

بعد حادثة مقتل الشاب المسلم )سٌد بالل( رحمو هللا رحمة ًاسعة، رأٌنا النظام  (ٗ

المسلم ًالذي قتل تحت التعذٌب الرسمً ًلألسؾ ٌفتعل ىذه الفعلة تجاه ىذا الشاب 

 األجيزة"ًذكر مركز )ضحاٌا( لحقًق اإلنسان فً بٌان لو أنَّ  فً أقل من ًٌمٌن،

ا" لٌالك  الجثة دفنت األمنٌة  بسرعة المركز ًطالب دفنو رفضًا الذٌن" أىلو عن رؼمك

 لمعرفة تشرٌحيا ًإعادة الجثة ًاستخراج المرًع الحادث ىذه ًقابع عن الكشؾ

 ".للًفاة الربٌسى السبب

ة التً تتعامل مع ىذا ً ٌَّ ٌُسبِّب احتقاناك كبٌراك بٌن الشباب المسلم ًاألجيزة األمن بالتؤكٌد 

الشعب المصري المسلم بعجرفة ًبلطجة ؼرٌبة، ًفً المقابل ٌختلؾ تعامليم مع 

اط المصرٌٌن ًالجنًد بالحجارة بعض النصارى حتَّى أنَّ  النصارى كانًا ٌرشقًن الضبَّ

ا سبب جرح أكثر من  ضابطاك ًشرطٌاك كما ذكرت ًسابل اإلعالم، فما  ًٕٓؼٌرىا ، ِممَّ

ألٌس الكل ًاحد أمام سرُّ ىذا الذل أمام النصارى، ًاالستبساد على المسلمٌن؟! 

 الليم رحماك.القانًن المصري كما ٌقًلًن ؟! ف



م فً تفجٌر  (٘ محمًدة ليم  ٌسٌن(كنٌسة القد)مسارعة أىل العلم الستنكار الحدث المحرَّ

ًال رٌب فً ذلك، ًقطع لطرٌق من ٌصطاد فً الماء العكر ًٌخلط األًراق من )بنً 

علمان ًأصحاب األقالم المسمًمة ًالتً تنزؾ حقداك على أىل العلم( ًٌتَّيمًنيم 

ًخصًصاك السلفٌٌن منيم فً السكًت عن مثل ىذه التفجٌرات، فكانت مبادرتيم 

ٌَّة من الحق الذي أًجبو هللا تعالى على أىل العلم أن الستنكار ًتحرٌم ىذه الع مل

ًىم السد المنٌع للفتن فً مصر  مًا منو شٌباك، ًلكن نتمنَّى منيمكتٌقًلًه ًال ٌ

لحالة اعتقال األخًات األسٌرات المسلمات  كذلك أن ٌكًنًا مستذكرٌن ًؼٌرىا،

رًا بيا فً المجامع ًاإلعالم فتلك جرٌمة ال تؽتفر ٌَُذكِّ كذلك، ًاستنكار ما جرى من  ً

التعذٌب حتَّى القتل لألخ المسلم )سٌد بالل( الذي قضى نحبو على أٌادي مجرمة 

ٌُحَ  تخالف ٌَّة ًالقانًن المصري الذي  م التعذٌب للسجٌن ًالضؽط رِّ الشرٌعة اإلسالم

 علٌو النتزاع اعتراؾ بيذه الطرق المجرمة.

قال االخًات المسلمات ًراء التذكٌر باعت اتيام بعض المسلمٌن المستسلمٌن لمن كانًا (ٙ

ة، ًذلك األسٌرات،  ة فً البلد، اتيام ال محلَّ لو من الصحَّ ٌَّ أنَّ ذلك ٌفتح باب فتنة طابف

ألنَّ من بدأ بمثل تلك الجرابم ىم النصارى من اعتداء على األخًات األسٌرات ًسب 

ٌَّة ٌُنازع فٌو اثنان ، ًللقرهن ًتيرٌب أسلحة فً األدٌرة ًاألقبٌة النصران الحق الذي ال 

ًال تنتطح فٌو عنزان أنَّ العلماء المسلمٌن كانًا سداك منٌعاك فً الًقًؾ ضدَّ الفتنة بٌن 

بعض المسلمٌن كان  ن ًالنصارى، فؤي مشكلة لدى ىإالء الذٌن ٌقًلًن: إنَّ المسلمٌ

 .ليم الدًر فً فتح باب األزمة ًالفتنة مع النصارى، ًالعكس ىً الصحٌح

ر أنَّو فً  بدٌر المطارنة عضب التقى م919ٔ سنة دٌسمبر شير نياٌة لعلَّ متذكراك ٌتذكَّ

 الدستًر من الثانٌة المادة تعدٌل حًل حدٌث بٌنيم ًدار النطرًن بًادي بٌشًى األنبا

 طلب التى الضمانات بشؤن المسبًلٌن مع لقاءاتو نتٌجة ٌنتظر بؤنو بٌشًي ًعلق

 عدم حال فى ًأنو األقباط، لحماٌة الدستًر من الثانٌة دةالما تعدٌل على إدخاليا

 ".أسًان إلى اإلسكندرٌة من للركب دم حخلٌيا: "عبارة ردد تلبٌتيا

ٌُعلن  ة الثانٌة فً" بٌشًي"ًٌعٌد التارٌخ القدٌم نفس أحداث أمسو، ً  حًاره للمرَّ

 الكنٌسة ىعل القانًن تطبٌق أن م،ٕٓٔٓ/9/ ٕ٘ الًٌم( )المصري مع جرٌدة الشيٌر

 !؟ ًالقتل الدم أي الشيادة ٌعنً ًالطابفة

ٌُتقنيا أًلبك النصارى فً مصر، ًىً ٌشرح أبعاد منيج التمرد  فيذه ثقافة الدم التً 

 النصرانً ضدَّ المسلمٌن.

ة لبلده مصر؟ ٌَّ  فيل ىذا حدٌث من ٌرٌد الًحدة الًطن

ٌَّة؟الشخص الحكٌم الذي ٌحرص على نزع الفتنة الطابًىل ىً كالم   ف

ثًن بيا سابقاك ًحالٌاك ًكذلك  ًلماذا إذا قمنا بتذكٌر الناس بيذه الحقابق التً ٌتحدَّ

ٌَّة؟  الحقاك ٌتَّيمنا أًلبك بؤنَّ دعاة اإلسالم ٌثٌرًن الفتن الطابف



أم أنَّو حالل ليم أن ٌقًلًن ما ٌشاإًن حرام على دعاة اإلسالم أن ٌنبِّيًا المسلمٌن 

ابعيم كعالمة تشٌر ألًلبك النصارى بؤنَّيم منتبيًن لما من خطرىم، ًٌرفعًا أص

 ٌقًلًنو؟

د التً نراىا ظاىرة لدى قٌادة الكنابس بمصر،  ًكٌؾ ٌنسى أىل اإلسالم رًح التمرُّ

 البند فً النص إلؽاءشإًن الدًلة ًبكل فجاجة، ًٌنادًن ب عندنا ٌقًمًن بالتدخل فً

 الرسمً المتحدث مرقص لألنبا سبق إذ االسالمٌة، الشرٌعة علً الدستًر من الثانً

 القبطٌة اليٌبة" مع صًتً حًار فً مسبًقة ؼٌر تصرٌحات أثارت أن الكنٌسة باسم

 كلمتً من ًالالم األلؾ بحذؾ الدستًر من الثانٌة المادة بتعدٌل فٌيا دعاً" األمرٌكٌة

 إلٌجاد ذلك بمًجب ًدعًتو ،(ربٌس مصدر) لتصبح( للتشرٌع الربٌسً المصدر)

 . المسٌحٌة الشرابع منيا للتشرٌع أخرى مصادر

 ٌطبق مثلما" بالمسٌحٌٌن ٌتعلق فٌما شرابعنا بعض تطبٌق" لـ مرقص األنبا دعا كما

 الماضً العام رفض عندما عملٌا شنًده البابا طبقو ما ًىً ، شرٌعتيم المسلمًن

 سٌحٌٌنللم الثانً الزًاج ٌخص فٌما االداري القضاء محكمة أحكام تنفٌذ ٕٓٔٓ

 . لألنجٌل بمخالفتو ًتعلل

إنَّ ذلك ما ٌجعلنا نتحدث ًبكل ألم شدٌد، للحدٌث ألًلبك المنخدعٌن من المسلمٌن 

عٌن للخنًع ًالركًع ًعدم الدفاع عن حقًق المسلمٌن فً مصر، ًكؤنَّ االد

ٌَّة ال ٌحق ليم الحدٌث ًالدفاع عن أنفسيم، ًإن دافعًا  المسلمٌن فً مصر باتًا أقل

ٌَّة عن  أنفسيم فٌفتح أماميم ذلك الصًت القابل: )انتبيًا كالمكم ٌثٌر الفتنة الطابف

ٌَّة( فٌا سبحان هللا !  ٌُفسد الًحدة الًطن ً 

ٌَّة ًٌقًلًن ليم ىذا الكالم؟!  لماذا ال ًٌجيًن ىذا الكالم لقٌادات الكنابس المصر

كتب كتاباك ىذا الصدد، ًبصٌراُ فً  لقد كان الشٌخ الراحل محمد الؽزالً ـ رحمو هللا ـ

أسماه : )قذابؾ الحق( ًذكر فٌو منذ زمن بعٌد من الذي ٌفتح أبًاب ماك صدر قدٌ

ٌَّة؟!   الفتنة الطابف

النصارى  من ًأثرٌـاء دٌن رجال مع شنًده لقاء ٌصؾحٌث قام بعرض تقرٌر سري 

 رفٌع ًذكر مستًى على بٌنيم خاص جتـماعا فً السبعٌنات أًابل فً ،المصرٌٌن

الشٌخ الؽزالً أنَّ )البابا شنًدة( جلس أمام النصارى ًتحدث إلٌيم طًٌالك عن 

 الحاضرٌن، بّشـر بؤن حدٌثو ختم ثـم) معاناتيم المزعًمة فً ظل عٌشيم فً مصر

 البالد، عًدة فً األكبـر أمليم بؤنَّ  الكنٌسة، لشعب البشرى ىذه نقل إلٌيم ًطلب

 فـً ًلٌس ًشٌكاك، بات قـد" _ !! _ مسلمٌنال الؽزاة" من أصحابيا إلى ًاألراضً

 ظلت التً النصرانٌة بؤسبانٌا مثالك  ليم ًضرب_  زعمو فـً_  ؼرابـة أدنـى ذلك

 استردىا ثم ،(سنة 0ٓٓ) قرًن ثمانٌة قرابة"  المسلمٌن المستعمرٌن"  بؤٌدي

 بعد اأىلي إلى بلد من أكثر عادت المعاصر التارٌخ ًفً:  قال ثم ، النصارى أصحابيـا

_  الصيًٌنً الكٌان ٌقصد شنًدة أنَّ  ًاضح_  جداك  طًٌلة قرًن منذ منيا ُطردًا أنْ 



 ً ٌحمٌيم الذي الربّ  للمسٌح الدٌنٌة األدعٌة ببعض حدٌثو أنيى االجتماع ختام ًفً

 .(خطًاتيـم ٌبارك

كان ذلك منذ زمن بعٌد لكً ٌدرك بعض المسلمٌن الذٌن ٌقًلًن أنَّ من ٌتحدث عن 

ة؛ نصارى  ٌَّ مصر ًجرابم كثٌر منيم ضدَّ الشعب المسلم المصري، بؤنَّو ٌفتح فتنة طابف

ٌُعلم أنَّ  من ابتدأىا ىم النصارى ًلٌسًا المسلمٌن.   سقت ذلك لكً 

أحداث إرادة النصارى بالشعب المصري الُمسالم الشر، ًإؼاظتيم ًترًٌعيم، لن إنَّ 

 خرًجاك مستفزاك بعدد ال ٌقل عن ٌنساىا الشعب المصري ليم، فلقد خرج النصارى 

 لٌياجمًا األبٌض ًالسالح بالمًلًتًؾ مسلح ستمابة ٌقًدىمشخص  هالؾ ثالثة

 من الدابري الطرٌق قطع بعد ، الرىابن ًاحتجاز العمرانٌة ًحً الجٌزة محافظة مبنً

 اليجًم ًأسفر المسلمٌن، بعض ٌملكيا السٌارات عشرات ًتكسٌر المنٌب، ناحٌة

 أصٌبًا الذي ًالجنًد ًالضباط الداخلٌة لًاءات من مجمًعة إصابة عن الدمًي

 ى.المستشف إلى نقليم ًتم بالؽة إصابات

ٌَّة، ًمحاربة  ألٌس ىذا كذلك حادث إرىابً من النصارى، ًأٌن دعاًى الًحدة الًطن

ٌَّة،  ًلكن ٌبدً أنَّيم ٌسٌرًن على ًخصًصاك من أبناء الدٌانة النصرانٌة، الفتنة الطابف

مبدأ :)تكلَّم بلطؾ ًاحمل عصا ؼلٌظة( ًلٌتيم كذلك ٌتكلَّمًن بطلؾ فلقد صارًا 

ثًن فً مصر، ًكؤنَّيم ىم الحاكم الرسمً فٌو، ًلألسؾ ال نجد من ٌردعيم،  ٌتحدَّ

 ًتلك مشكلة كبٌرة كذلك !

ًفً الًقت الحالً فيا نحن ُنشاىد ىجًماك سٌباك من بعض القنًات التً تبث على 

ج فً برامجيا نٌرات الفتنة ًتسكب الزٌت )الناٌل سات ( مثل قناة )الكرمة( ًىً تإجِّ

 ًراء ما"  بعنًان ساعات مدار على ٌبث برنامجا القناة خصصت ًقدعلى النار، 

 ًسلم علٌو هللا صلى الكرٌم الرسًل ًسب اإلسالم على العنٌؾ لليجًم"  األحداث

 مبارك الربٌس بسب ٌقًمًن أقباط من مكالمات ًاستقبال اإلسالم شرابع على ًالتيكم

 ٌقٌم ًأنو اإلسكندرٌة أحداث ًراء أنو ًاتيامو القانًن علٌيا ٌعاقب بؤلفاظ علنا

 .لألقباط ىًلًكست

ج الفتنة، ًتصٌب الجمٌع  فؤٌن إدارة الناٌل سات من مثل ىذه القنًات التً تإجِّ

ل ذلك، كما قامت إدارة باالحتقان الداخلً، ًلماذا ال ٌكًن ليا دًر فً تحذٌرىا من مث

ة زرع  ة تدافع عن حقًق المسلمٌن بحجَّ ٌَّ الناٌل سات بتحذٌرات متتابعة لقنًات إسالم

ة. ٌَّ  الفتنة الطابف

مسارعة المفتً ًشٌخ األزىر لعزاء النصارى فً ضحاٌاىم، ال إشكال فٌو، ًلكنَّ  (1

 ًسط بالعباسٌة مقره فى (شنًدة البابا) لتعزٌة المرقصٌة الكاتدرابٌة ذىابيم لمقر

، فً الحقٌقة لم ٌكن أمراك للمسلمٌن عدابٌة ىتافات ٌرددًن كانًا الذٌن الؽًؼاء

محمًداك، ًذلك ألنَّ أًلبك لم ٌحترمًا رجال العلم المسلمٌن، بل هذًىم بؤلسنتيم 

ًجًارحيم، فما كان ٌنبؽً الذىاب إلٌيم، ًكؤنَّ المسلمٌن ىم من كانًا خلؾ ذلك 

 ٌقؾ خلفو. الحدث المشكًك بمن



 ، أقباط متطرفًن ارتكبيا التً الجرابم ىذه فٌيا ٌستنكر كلمة أً بٌانا البابا ٌصدر لم

 كنٌسة أمام ًقعت التً الجرٌمة الفًر على ًنخبتيم المصرٌٌن مالٌٌن استنكر لقد

 فلماذا ، الجرٌمة مرتكب كان أٌا ، الًطن أمام بالمسإًلٌة االلتزام باب من القدٌسٌن

 ًمفتً األزىر شٌخ ضٌفو على لالعتداء فًرٌة بإدانة شنًدة البابا ٌبادر لم

 . أٌضا الًطن أمام األخالقٌة المسإًلٌة باب من الجميًرٌة

 :ًأخٌراك 

قًُلًُاْ  أَن ٌُْتَرُكًاْ  أَن ٱلنَّاسُ  أََحِسبَ  قال هللا تعالى: ) ا ٌَ ُىمْ  ءاَمنَّ ْفَتُنًنَ  الَ  ًَ إنَّ  ،[ٕ:العنكبًت] (ٌُ

م، المسل الصؾ تمحٌص ًمنيا عظٌمة، لحكم عباده على ًجل عز هللا كتبياتً ىذه الفتن ال

الفتن تحتاج لرجال رجال، ًرإٌة الصابر المتؤنً من المتسارع المتيالك علٌيا، ألجل ذلك فإنَّ 

ىم الرٌاح العاصفات كالراسٌات الجبال،  :)ألحلم ًفً الفتن المدليمة، نحتاجًأبطال ال تُيزُّ

(، ً) أىل التؤنً فً الُحْكِم ًتحلٌل األحداث(، ًفقو أصًل العبادة فً الفتنة الناس عند فتنة

فالرسًل اليادي أخبرنا فً الحدٌث الصحٌح :)العبادة فً اليرج كيرجة إلً( ًالصبر الصبر 

ًالصمت نجاة، ًربَّ قًل :)استعٌنًا باهلل ًاصبرًا( )ًجعلنا بعضكم لبعِض فتنة أتصبرًن!( 

 نجاة لذلك إالَّ باالعتصام بالكتاب ًالسنَّة فمن اعتصم بيما فلن ٌضلَّ، ثمَّ ٌسٌل لو الدم، ًال

انٌٌن فقد أخبرنا بذلك الحسن البصري ًقال :)  كل عرفيا أقبلت إذا الفتنةاللجًء ألىل العلم الربَّ

ُد ُظلُمات الفتنة، ًالسعادة األكٌدة للجاىل كل عرفيا أدبرت ًإذا عالم، ٌُبدِّ مإمن ( فنًر الفطنة 

)إنَّ السعٌد لمن فً اجتناب الفتن ىكذا أخبرنا صلَّى هللا علٌو ًسلَّم فقال فً الحدٌث الصحٌح 

ُجنِّب الفتن(، فالحذر من العجلة ًالتَّسرع فالعجلة أم الندامات، ًكم من أناس رفعًا رإًسيم 

تنا.عافانا هللا ت :)أال فً الفتنة سقطًا(لرإٌة الفتنة فعصفت بيم الفتنة، ًسقطًا  عالى ًثبَّ

ا نسؤلك الثبات على األمر ًالعزٌمة على الرشد، ًإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إلٌك  فالليم إنَّ

 ؼٌر مفتًنٌن.

ًصلَّى هللا ًسلَّم على نبٌنا محمد ًعلى هلو ًصحبو أجمعٌن، ًالحمد هلل الذي بنعمتو تتم 

 الصالحات.

 


