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 �سم اهللا الرمحن الرحيم
 

 نصيحة للجايلة املسلمة يف السو�د 
 حول واقعة حرق املصحف الرش�ف

 )١٤٤٣(رمضان: 

 
، ، � األول� واآلخر�ناحلمد هللا رب العامل�، وأشهد أن ال � إال اهللا وحده ال رش�ك هل

 .وصحبه أمجع�األم�، ص� اهللا عليه وىلع آهل ورسوهل  وأشهد أن �مًدا عبده
واألخوات:  اإلخوة  يف    أيها  اجتمعنا  الرتاو�ح، لقد  صالة  إلقامة  املبار�ة  الليلة  هذه 

، يف هذا الشهر رمحات اهللا و�ر�تهواتلعرض ل وتدبُّر معانيه،  واالستماع لالكم اهللا تعاىل،  
ه اهللا تعاىل ب�ول القرآن العظيم فيه ِ�يِه  َشْهُر  {:  الفضيل اذلي خصَّ نِْزَل 

ُ
أ ي  ِ

َّ
َرَمَضاَن اذل

ُقْرآُن ُهدً 
ْ
ُفْرقَانِ ال

ْ
 ، هلذا جعل اهللا تعاىل هذا الشهر شهرَ }ى لِلنَّاِس َوَ�يِّنَاٍت ِمَن الُْهَدى َوال

نهاره، وقيام يلله، وعمارة سااعته    عبادةٍ  املسلمون بصيام  فيه  تعاىل، ينشغل  خالصة هللا 
 بتالوة القرآن واذلكر وادلاعء واألعمال الصاحلة. 

ر ىلع املسلم�  لقد علمتم أن بعض املتطرف� احلاقدين   ما هم فيه يف صفَو  أراد أن يعكِّ
شهر املبارك من الطمأنينة والسكينة والسالم؛ فَعَمد إىل حرق املصحف الرش�ف  هذا ال 

ر ذلك يف أ�رث من مدينة من مدن السو�د،    ملقدسات   إهانةً يف بعض امليادين العامة، و�رَّ
 استفزاًزا ملشاعرهم و�اولة با�سة منه جلرِّ املسلم� إىل املواجهة والعنف. املسلم� و

 ه، و�ث�ُ زن قلبَ لكَّ مسلٍم ومسلمٍة، ُ�  إن هذا االعتداء اآلثم يمسُّ  ت:أيها اإلخوة واألخوا
ُ غضبَ  املساجد واملراكز اإلسالمية يف   ىلع  واجبال هلذا اكن    ؛باإلهانة واالستفزاز  ه شعره، و�

 ة املسلم� وتوجيههم إىل اتلرصف السليم جتاه هذه الواقعة، اليت � صور السو�د نصيحةَ 
ها حبق اإلسالم من صور االعتداء واالستفزاز اليت سيتمادى ايلم� العنرصي املتطرف في

واملسلم� بهدف اإلثارة واتلحر�ض و�ثِّ روح العنرص�ة واتلعصب ب� املواطن� ودفع 
 املجتمع للشقاق واتلمزق.

 فإننا ننصح إخواننا املسلم� بما ي�:من هنا 
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:
ً

   أوال
َ
مواجهته    نَّ أ وطر�قة  االعتداء  هذا  ىلع  الرد  أمر  يرت�وا  أن  املسلم�  اعمة  ىلع 
فهم املمثلون للجايلة    إىل القائم� ىلع املؤسسات واملراكز واملساجد اإلسالمية،  تهومعاجل

لسياسة الرشعية واخلربة واملعرفة  املسلمة، وفيهم من أهل العلم بأحاكم الرش�عة والفقه با
بالواقع من �ستطيعون ـ بمجموعهم ـ القيام باتلرصف الصحيح إن شاء اهللا تعاىل. فهذا 

َو�َِذا َجاَءُهْم {، كما قال اهللا تعاىل:  ـ يف هذا األمر  أيها املسلمونـ  أول الواجبات علي�م  
ْمٌر  

َ
َوِْف  ِمَن  أ

ْ
ِو اخل

َ
ْمِن أ

َ ْ
يَن األ ِ

َّ
ْمِر ِمنُْهْم لََعِلَمُه اذل

َ ْ
وِ� األ

ُ
 أ

َ
 الرَُّسوِل َو�ِىل

َ
وُه إِىل َذاُعوا بِِه َولَْو رَدُّ

َ
أ

 قَِليًال 
َّ

يَْطاَن إِال �َّبَْعتُُم الشَّ
َ

ِ َعلَيُْ�ْم َورمَْحَتُُه ال  فَْضُل ا�َّ
َ

فردُّ األمر   ؛}�َْستَنِْبُطونَُه ِمنُْهْم َولَْوال
 سدُّ و  ،تضارب اآلراء واملواقفابلعد عن  و  ،لفوىضا�انبة    تصاص فيهإىل أهل الشأن واالخ 

 اال�راف إىل أمور ال حتمد عقباها. ذرائع 
 إىل �شكيل جلنة مشرت�ة لرفع قضية اعجًال إىل أن تبادر  ؤسسات اإلسالميةاملدعو و�ننا ن

السو�دية  دلى احلكومة  املختصة ضدَّ  صت حل  املحا�م  املصحفاليت رخَّ ووفرت    رق 
 ومقدساتهم. هلذا العمل العدوا� ىلع عقيدة املسلم�   احلماية

 أي اذلهاب إىل  هو حتر�م    من األحاكم الرشعية اليت �ب علينا مجيًعا االلزتام به   نَّ أ  ثانًيا:
نلا الكر�م أو إىل ديننا وعقيدتنا، بأي صورة من ورس إىل  أو    كتاب ر�نا  موضع �ُساء فيه إىل

 . صور اإلساءة والسخر�ة واالستهزاء
ب  سمع  إذا  أنه  اخلصوص  بهذا  املسلم  ىلع  �ب  ما  اتلرصفات فأول  هذه  مثل  تنظيم 

   االستفزاز�ة يف املاكن الفال� والزمان الفال�؛
َّ

، وال يبدي أيَّ اهتمام  ذلك يلتفت إىلأال
ْ�َمالُُ�ْم اهللا ت  قالبه.  

َ
أ َولَُ�ْم  ْ�َمانُلَا 

َ
أ نَلَا  َوقَالُوا  َ�نُْه  ْعَرُضوا 

َ
أ اللَّْغَو  عاىل: {َو�َِذا َسِمُعوا 

َاِهِلَ�} [القصص:  
ْ
نَبْتيَِغ اجل  

َ
الُْمْؤِمنُوَن *   قال]، و٥٥َسَالٌم َعلَيُْ�ْم ال فْلََح 

َ
أ سبحانه: {قْد 

يَن ُهْم يِف َصَالتِِهْم َخاِشُعوَن * َوا ِ
َّ

يَن ُهْم َعِن اللَّْغِو ُمْعرُِضوَن} [املؤمنون: اذل ِ
َّ

 ].٣-١ذل
قال اهللا   .من املحرمات القطعية بنصِّ كتاب اهللا تعاىلفهو    اذلهاب إىل تلك األما�نأما  

وا ِكَراًما} [الفرقان:  وا بِاللَّْغِو َمرُّ وَر َو�َِذا َمرُّ  �َْشَهُدوَن الزُّ
َ

يَن ال ِ
َّ

 ].٧٢تعاىل: {َواذل
�ذا افرتضنا أن أحًدا من املسلم� وجد نفسه يف ذلك املاكن؛ فالواجب يف حقه مفارقته و

ِ يُْ�َفُر بَِها  ْن إَِذا َسِمْعتُْم آيَاِت ا�َّ
َ
ِكتَاِب أ

ْ
َل َعلَيُْ�ْم يِف ال فوًرا. قال ر�نا سبحانه: {َوقَْد نَزَّ

 بَِها فََال َ�ْقُعُدوا َمَعُهْم َحىتَّ َ�ُ 
ُ
َ َجاِمُع َو�ُْستَْهَزأ وُضوا يِف َحِديٍث َغْ�ِهِ إِنَُّ�ْم إًِذا ِمثْلُُهْم إِنَّ ا�َّ
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[النساء:   يًعا}  مَجِ َجَهنََّم  يِف  اَكفِِر�َن 
ْ
َوال يَن ١٤٠الُْمنَافِِقَ�  ِ

َّ
اذل يَْت 

َ
َرأ {َو�َِذا   : وجلَّ عزَّ  وقال   ،[

ْعرِْض َ�نُْهْم َحىتَّ َ�ُوُضوا يِف 
َ
يَْطاُن فََال  َ�ُوُضوَن يِف آيَاتِنَا فَأ ا يُنِْسيَنََّك الشَّ  َحِديٍث َغْ�ِهِ َو�ِمَّ

الِِمَ�} [األنعام:  َقْوِم الظَّ
ْ
ْكَرى َمَع ال  ].٦٨َ�ْقُعْد َ�ْعَد اذلِّ

أن  عليه  فالواجب  يفارقهم؛  أن  قبل  لكمًة  املسيئ�  القوم  ألوئلك  يقول  أن  أحب  ومن 
ا أعمانلا، ول�م أعمال�م. سالم علي�م. يتأدَّب بما أمره به ر�ُّه الكر�م، فيقول هلم: (نل

ْعَرُضوا َ�نُْه َوقَالُوا 
َ
ال نبتيغ اجلاهل�). و�رهان هذا يف كتاب اهللا تعاىل: {َو�َِذا َسِمُعوا اللَّْغَو أ

َاِهِلَ�} [القصص: 
ْ
 نَبْتَيِغ اجل

َ
ْ�َمالُُ�ْم َسَالٌم َعلَيُْ�ْم ال

َ
ْ�َمانُلَا َولَُ�ْم أ

َ
 ]. ٥٥نَلَا أ

عة أحاكم رص�ة يف كتاب اهللا تعاىل تتعلق بهذه الواقعة ومثيالتها، و� �كمٌة  فهذه أر�
قون من العلماء، فالواجب ىلع املسلم أن يتحا�م   لم يدخل عليه �سٌخ كما بيَّنه املحقِّ
إىل رشع اهللا و�رىض حب�م ر�ه؛ مهما اكن غضبه شديًدا، وغ�ته عظيمة، ومحاسته كب�ة، 

َشدَّ تَثِْبيتًا} [النساء:  وقد قال ر�ُّنا سبحان
َ
ا لَُهْم َوأ ُهْم َ�َعلُوا َما يُوَ�ُظوَن بِِه لاََكَن َخْ�ً َّ�

َ
ه: {َولَْو أ

]، فيف �الفة حكمه عزَّ وجلَّ اخليبة واخلرسان، كما أن فيه إساءة لسمعة املسلم�، ٦٦
   وتنفً�ا لغ� املسلم� من ادلين احلق.

بغرض اإلن�ار   من حضور تلك األما�نأما ما �صل من بعض شباب املسلم�    ثاثلًا:
، استعمال الُعنف وقوع املنَكر؛ فيجرهم ذلك إىل    رغم عدم قدرتهم ىلع منع  ،واالحتجاج

فالواجب علينا مجيًعا نصيحتهم، و�يان اتلرصف الرشيع الصحيح هلم،    ؛مواجهة الرشطة و
هذا   بفعلهم  أنهم  إىل  ووتنبيههم  تعاىل،  اهللا  ح�م  داعية �انية�الفون  هلذا   �قدمون 

جبرِّ املسلم�  همراد تحققي  ، حيثاحلاقد ابلا�س، فيلفتون األنظار إيله، و�علون هل شأنًا
إىل توعيتهم  . كما �ب  حتر�ض املجتمع عليهم�شو�ه سمعتهم، ووإىل العنف واملواجهة،  

تياًرا عنرص�ًّا متطرفًا، أن هذه اتلرصفات االستفزاز�ة ليست   ترصفات فردية، بل تمثل 
بعدها   ما  بدَّ منوهلا  فال  واملسلم�  اإلسالم  إىل  اإلساءات  واحلكمة وحسن   من  الفقه 

 واهللا املستعان وعليه اتلالكن. ،اتلرصف 
 كتبه:

 عبد احلق الرت�ما� 
 ١٤٤٣رمضان  ١٦


