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ִדب � هولند

آل(نــة   �
من  موجة  
ألخ&�، 

لبغيض  
حلقد ) 
لعنصرية 

إلسالمي  
لدين  ضد 
$مد  
لكرمي   Fلرسو
)

لقـر�	 )  � 
ملصطفى 
عضو  يث&ها  
لكرمي، 
فيلد��"،  "خ&2  
لDملا	 

حلرية   �حز �ئيس 
يقو@  حيث   ،cولندu

بني  
ألعمى  
حلاقد   
هذ
باإل>ال�   ،yألخر
) 
لفينة 
بتصر�اته 
لعنصرية 
ملقيتة. 
ما  بني  من  كا	  فقد 
على  �نه  سابقا،  به   Õصر
 	-  
هولند  � 
ملسلمني 

لعيش فيها  �

ستمر 
)<
��

لقر�	  نصف   
يرمو  	�
�نه  (يبد(  جانبا،  
لكرمي 

لتصريح   
ֲדذ يكتف   ¿
 �
ليعو> قبل حو  ،�yلبذ

Ðظر  باملطالبة  �سبوعني 
 
هولند  � 
لكرمي  
لقر�	 

لبيو2   �  �
سو كليا، 
�نه  Ðجة  
ملساجد،   �  )�

لعنف،   +- يدعو   �كتا
خاصة ضد �تبا� 
لديانا2 


ألخرy (ضد 
ملر�� كذلك، (يدعو 
ملسلمني -+ -قامة 
�نه  
لشريعة 
إلسالمية فيها، كما  >(لة -سالمية (تطبيق 
(صف 
لقر�	 
لكرمي بأنه مياثل كتا� "كفاحي" uتلر، 
(كذ
 فقد كا	  من µمل ما قاله، �نه ال يقبل 
حلديث 

لنو� من  

لسلمي، فال (جو> uذ Fملعتد
عن 
إلسال@ 

لعنف  >ين  (هو  غ&،  ال  
حد ) 
إلسال@  -منا  
إلسال@، 


حلقد (
لكر
هية.)
 ªهذ خلفـية  (تعـو> 

ألخـ&�،  
لتـصر�ا2 

ملسلمني  بعض  قيا@    +-
�صل  من  
uولنديني، 
لشخص   Åبالتعر  ،ºمغر
جامي،  -حسا	  يدعى 

إلسال@،  عن  
�تد   cلذ

(�قا@ 7عية حلماية 
ملرتدين 
عن 
إلسال@ ֲדد� تشجيع 

لظاهر�، كما �نه قد  ªهذ
(نبيه   
إلسال@  على  ִדجم 
 aلعيا
�، بوصفه µرما ((
 +- باإلضافة  باهللا)، 

.yتصر�ا2 حاقد� �خر
قمُت  aلك،  -ثر  (على 

لرسالة   ªهذ بكتابة 
ֲדد� نشرها � 
لصحافة 

لعربية  باللغتني  
uولندية 
(جا�2  
uولنـدية،  )

لبنو>  حتت عنو
	 "�سالة 

لعشر� ... لكل من يهمه 


ألمر" (هي كالتا�:

لصحافة  تناقلته  ملا   
نظر
من  
ألخ&�،  
لفتر�   �

لDملا	  لعضو  تصر�ا2 

إلسال@  ضد  "فيلد��"، 
(Ñاصة  
لكرمي،  
لقر�	 )

القرآن الكرمي..
رسالة احلب والسالم للجميع

بقلم : >. �مين عو>� *


* كاتب ��دc مقيم � هولند

ا على اف`اءات عضو الcملان ا�ولندي "فيلدرز" ردًّ
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قا@   cلذ
  �

العتد بعد 
على  
ملسلمني  بعض  به 
 cلذ
 جامي،  -حسا	 
 yتعد) 
إلسال@   dتر
(تصر�ا2   F
بأقو عليه 

لتنويه  من  بد  ال   ،yخر�

ألمو� 
لتالية، �(جهها  +-
نفسه  "فيلد��"    +- �(ال 
-حسا	   +-  ¸ (�تباعه، 
جامي (مؤيديه، (-+ كافة 
 � 
ملسيحيني ) 
ملسلمني 

هولند
 (هي كما يلي: 

 cبأ نقـبل  ال  %,ال: 
لإلسـال@،  تصنـيفا2 
 Fملعتد
) 
لسئ ) باجليد 
-سال@  ال   a- 
ملتطر�، )
ما  ليس  (لكن  
حد، ) -ال 
يظنه "فيلد��"، بل هنالك 
 cلذ
 
لدين  
إلسال@  فقط 
يدعو -+ 
لسال@ (
ألخو� 
�هل  7يع  بني  
ملحبة )

لطو
ئف، ) 
لديانـا2 
(تباينها  
ختالفها  على 
(هو  
إلميا	، ) 
لعقائد   �
مينح   cلذ
 نفسه  
إلسال@ 

حلرية 
لدينية لكافة 
لبشر، 
 ª
باإلكر يـعتر�  (ال 

بنص   
(هذ  Ëلدي
  Dجل
)

لقر�	  من  عديد�  �يا2 


لكرمي �(�> بعضها:
َقد  يِن  
لدِّ ِفي   ªَ
ِ-ْكَر ﴿َال 

ْلَغي﴾  ِمَن  
لرُّْشُد  تََّبيََّن 


لبقر�: ٢٥٧))
﴿َال َيْنَهاُكُم 
هللا َعِن 
لَِّذيَن 
يِن َ(َلْم  َلْم ُيَقاِتُلوُكْم ِفي 
لدِّ
ُيْخِرُجوُكم مِّن ِ>َياِ�ُكْم َ�	 
-ِلَْيِهْم   
َ(ُتْقِسُطو َتَبرُّ(ُهْم 

َهللا ُيِحبُّ 
ْلُمْقِسِطنيَ﴾  َّ	-ِ


ملمتحنة: ٩) )
﴿َ(َلْو َشاَ� َ�بَُّك َآلَمَن َمن 
َجِميًعا  ُكلُُّهْم   Åِ�َْأل
 ِفي 
َحتَّى  
لنَّاَ�   ªُُتْكِر َ�َفَأنَت 
َيُكوُنوْ
 ُمْؤِمِنَني﴾  (يونس: 

 (١٠٠
 FِوØلرَّس
 َعَلى  ﴿َ(م�ا 

ْلُمِبُني﴾   ëُْلَبـَال
 ِ-الَّ 


لعنكبو2: ١٩) )
 yألخر
(كث& من 
آليا2 

لفكر  حرية  تقـر  
ل§ 
جلميع  
لعقيد� ) 
إلميا	 )


لبشر. Ëب

 كانت هناd فئا2 a- �ما 
 ªملسلـمني ال تفقه هذ
من 
فهمها،  تسئ   )� 
ألمو� 
(حدهم،   خطؤهم   
فهذ

Ðيث ال ميكن 
ִדا@ 
إلسال@ 

لتقـسيما2  (�ما  ֲדا، 
من   ªعال� 
ملذكـو�� 

لتطر� فهي ) F

العتـد
�نفسهم  للمسلمني  ممكنة 
فهمهم  
ختال�  بسبب 
(�ما  لإلسال@،  (تطبيقهم 
منها  فهو  
إلسالمي  
لدين 

.�
بر


آليا2  على  بنـا�  ثانيا: 
�aكر   ،ªعال� 
ملذكـو�� 
�نه ال  
ملسلمـني خاصة، 
جامى  -حسا	  منع  ¾و� 
كما  
إلسـال@،   dتر من 
شخص   c� منع  ¾و�  ال 
(¥تا�  >ينه   Fيبد  	� من 
مناسبة  ير
ها  
ل§  
لعقيد� 
له مبا فيها 
لدين 
إلسالمي، 
 	� مسلم   cأل ¾و�  (ال 
كا	  مهما  عليه   cيعتد
تطا(له على 
إلسال@ (على 
فالقر�	  
إلسال@،   Àن

لكرمي ¿ يذكر �ية عقوبة 
للمرتد، (ملن يتطا(F على 
$مد   Àلن
 على   )� 
هللا 
به   Õما صر كل  بل   .�

ل§ aكر  
آليا2  � كافة 


ملرتد   	� 
ملرتدين،  فيها 
 ª�
(جز عقـابه  سيلقى 
من 
هللا تعا+ (حدª فقط، 
(كل ما �ق للمسلم فعله، 
باحلجة  
عتر
ضاته   <� هو 

حلسن،   Fلقو
) 
لDها	 )

إلسال@  عن  
لدفـا� )
$مد  (سيدنا  
لقر�	 )
بال§   F

جلد) بالقلم   ،�
(فق  (aلك  �حسن.  هي 


آليا2 
لتالية:
َعَلى  َينَقِلْب  ﴿َ(َمن 
َشْيًئا  
هللا  َيُضرَّ  َفَلن  َعِقَبْيِه 
اِكِريَن﴾  
هللا 
لشَّ cَسَيْجِز)َ

(١٤٥ :	
(�F عمر
َعن  ِمنُكْم  َيْرَتِدْ>  ﴿َ(َمن 
َكاِفٌر  َ(ُهَو  َفَيُمْت  ِ>يِنِه 
َ�ْعَماُلُهْم  َحِبَطْت  َفُأْ(لَِئَك 
ْنَيا َ(
آلِخَرِ� َ(ُ�ْ(لَِئَك  ِفي 
لدُّ
ِفيَها  ُهْم  
لنَّاِ�   �َ�ْصَحاُ

لبقر�: ) َخـاِلُد(	َ﴾ 

 (٢١٨
َبْعِد  ِمن  ِباهللا  َكَفَر  ﴿َمن 
َ(َقْلُبُه   ªَُ�ْكِر َمْن  ِ-الَّ  ِ-ميَاِنِه 
ِباِإلميَاِ	 َ(َلِكن مَّن  ُمْطَمِئنٌّ 
َشَرÕَ ِباْلُكْفِر َصْدً�
 َفَعَلْيِهْم 
 �ٌ
َغَضٌب مَِّن 
هللا َ(َلُهْم َعَذ

َعِظيم﴾ (
لنحل: ١٠٧ )
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ُثمَّ   
َ�َمُنو 
لَِّذيَن   َّ	-ِ﴿
 
َكَفُر(
 ُثمَّ َ�َمُنو
 ُثمَّ َكَفُر(
َيُكِن  َلْم   
ُكْفًر  
)<ُ
<َ�ْ
 ُثمَّ 

هللا لَِيْغِفَر َلُهْم َ(َال لَِيْهِدَيُهْم 
َسِبيًال﴾ (
لنسا�: ١٣٨)  

.yيا2 عديد� �خر�)

ينا>(	  
لذين   	- ثالثا: 

إلسال@،  عن  
ملرتد  بقتل 
فهمهم  هم على خطأ � 
لإلسال@، -a جل 
عتما>هم 

ألحا>يث  بعض  على 
 �  dملشكو
) 
لضعيفة 
صحتها، من حيث 
لسند 
 Åتعا� 
ل§ ) 
ملنت، )
صحيح 
لقر�	 من 
آليا2 
(غ&ها،   ªعال� 
ملذكو�� 

 ¿ تفهم a- �<)<هي مر)
به   Õيصر ما  حسـب 
حرية  من  
لكرمي  
لقر�	 

إلميا	 ) 
لعقيد� ) 
لفكر 
 �  ª
-كر ال  مبد�  (فق 


لدين.


إلسال@  يسعى  ال  
�بعا: 
>(لة  بإقامة  يأمر  (ال 
على  بل  عاملية،  -سالمية 
يسعى   	� مسلم،  كل 


لشريعة 
إلسالمية  لتطبيق 
على نفسه، (
لس& حسبها 
� ظل �c نظا@ �( >(لة، 

لد(لة  قو
نني   @

حتر مع 
ما  فكل  ֲדا،  يقطن  
ل§ 
يطبق   	� 
إلسال@،   ªيريد

لدينية  
حلرية )  Fلعد


لديانا2  �هل  جلميع 
(فق  
ملختلفة  
لطو
ئف )


آلية 
لكرمية:
 	�َ َيْأُمُرُكْم  
هللا   َّ	-ِ﴿  .١

َألَماَنا2ِ -َِلى َ�ْهِلَها  
ُتَؤ>ُّ(ْ

لنَّاِ�  َبْيَن  َحَكْمُتم   
aَ-ِ)َ
 َّ	-ِ  Fِِباْلَعْد  
َتْحُكُموْ  	�َ
 َّ	-ِ ِبِه  َيِعُظُكم  ا  ِنِعمَّ 
هللا 
 ﴾
ً َبِص& َسِميًعا  َكاَ	  
هللا 


لنسا�: ٥٩))
 
�َمُنوْ 
لَِّذيَن  �َيَُّها  ﴿َيا   .٢
 �َ
ُشَهَد ِهللا  
ِمَني  َقوَّ  
ُكوُنوْ
َيْجِرَمنَُّكْم  َ(َال  ِباْلِقْسِط 
 
َشَنآُ	 َقْوٍ@ َعَلى َ�الَّ َتْعِدُلوْ
 yلِلتَّْقَو  �َ�ْقَرُ ُهَو   

ْعِدُلوْ

هللا ِ-	َّ 
هللا َخِبٌ& ِبَما  

تَُّقوْ)َ

َتْعَمُلو	﴾ (
ملائد�: ٩)
 ªهذ حتقـقت   
a-)
تضمن  Ðيث   ،è)لشر


حلرية 
لدينية لكافة 
لنا� 
ما  كا	،  �c حكم  حتت 

¾Dنا  ال  
حلكم   
هذ  @
<

هللا  
مر )� عصيا	  على 
من  به  فأنِعم  (جل،  عز 

حكم. 
>(لة  -قامة  فإ	   
هذ (مع 

لشريعة  تطبق  -سالمية 
 	- ممكن،  
إلسالمية 

لقاطنة  
ألغلبية  
ختا�2 

ألمر   
هذ 
لد(لة   �
 èبشر >ميقر
طية،  بصو�� 

لد(لة   ªهذ حتتر@   	�

لديانا2  (�تبا�   Rحقو

لطو
ئف على 
ختالفاִדا )
(تبايناִדا، (تقو@ مبعاملتها 


ملطلق. Fبالعد
"فيلد��"  على  فإ	  (عليه 
من   
¥افو ال   	� (�تباعه 
(من  
إلسالمي  
لتو
جد 
(جو> 
لقر�	 � بال>هم، 
للحظة   
يظنو ال   	�)
إلقامة  يسعى  
لقر�	   	�
 � 
إلسالمية  
لشريعة 
مكا	   c�  �  )� بال>هم 
كا	   
a-) بالقو�،  �خر 
يؤمنو	  
ملسلمني  بعض 
ֲדذ
، ففهمهم خاطئ (ال 

إلسال@  يلطخ   	� ميكن 

لفهم 
خلاطئ.  
كدين ֲדذ

خامسا: ال يدعو 
إلسال@ 
غ&  (مـطا�>�  للعنف 

ملسلمني (قتلهم، بل على 

لعكس من aلك يدعو -+ 

لD -ليهم (حسن معاملتهم 

(فق 
آليا2 
لتالية:
َعِن  
هللا  َيْنَهاُكُم  ﴿ال 
ِفي  ُيَقاِتُلوُكْم  َلْم  
لَِّذيَن 
ُيْخِرُجوُكم  َ(َلْم  يِن  
لدِّ
َتَبرُّ(ُهْم   	�َ ِ>َياِ�ُكْم  مِّن 

َهللا   َّ	-ِ -ِلَْيِهْم   
َ(ُتْقِسُطو

ْلُمْقِسـِطَني﴾  ُيِحـبُّ 


ملمتحنة: ٩) )
﴿َ(ِ-ْ	 َ�َحٌد مَِّن 
ْلُمْشِرِكَني 
َحتَّى   ªَُفَأِجْر  dَ�َْسَتَجا

�َْبِلْغُه  ُثمَّ  
هللا  َكَالَ@  َيْسَمَع 
الَّ  َقْوٌ@  ِبَأنَُّهْم  aَِلَك  َمْأَمَنُه 

َيْعَلُموَ	﴾ (
لتوبة: ٧)

سا�سا: 

لقر�نيـة  
آليـا2   	-

لكفا�   Fقتا على  ة  
حلاضَّ
من  كل   Fقتا تشمل  ال 
ìتص   بل  مسلم  غ&  هو 

لذين  
لكفا�  بأ(لئك 
لكو�م  عليهم  يعتد(	 
على  (إل�غامهم  مسلمني 
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(�(لئك  
السال@،   dتر

لذين يسعو	 >
ئما للتآمر 

ملسلمني،   Fقتا �جل  من 
بينـهم،  
لفـنت  (-ثا�� 
(ينقضو	 
لعهو> 
ل§ حتفظ 

لسـلم (
لعيش 
آلمن مع 

ملسـلمني. كما �	 
ألمر 
بقتاF هؤال�، جا� ليحقق 
 Rحلقـو
 (�®ى  ��قـى 
حرية  (هي  
إلنسـانية، 
جلميع  
إلميا	 ) 
ملعتقد 

ألمثلة ) 
لديانا2،  �هل 
كث&�،  
آليا2   ªهذ على 

�aكر منها (
حد�:

لنَّاَ�  
هللا  َ>ْفُع  ﴿َ(َلْوَال 
َمْت  لَُّهدِّ ِبَبْعٍض  َبْعَضُهم 
 2ٌ
َ(َصَلَو َ(ِبَيٌع  َصَو
ِمُع 

ْسُم  ِفيَها  ُيْذَكُر  َ(َمَساِجُد 

هللا  َ(لََينُصَر	َّ   
ً َكِث& 
ِهللا 
 ٌّcَلَقِو 
هللا   َّ	-ِ  ªَُينُصُر َمن 

َعِزيز﴾ (
حلج: ٤١)

هللا عز (جل  	� Ëهي تع)
حاال2   �  Fبالقتا ®ح 
 íحلفا
 �جل  من  خاصة، 

ملقدسة  
ألماكن  على 
لليهو>  
لديانا2،  لكافة 

ملسلمني )  yلنصـا�
)

.�
على 
لسو


لقر�	  يأمر  ال  سابعا: 
-ال  
لنسـا�،   �بضر
$ا(لة  بعد  �خ&  كعال× 
 yألخر
 
لوسـائل  كل 
 Fحـا  � إلصالحها، 
 Fالختال 
لسبب  كو�ا 
 	� كما  
لز(جية،  
لعالقة 
�قر،  قد   � $مد   Àلن

فقط  
لضر� هو   
�	 هذ
 c� ال يد� cلذ

خلفيف 
ليس   
(هذ عليها،  عالمة 
-ال >�جة بسيطة �على من 
 cلذ
) 
لكالمي،  
لتوبيخ 
نفا>  بعد  -ال  -ليه  ُيلجأ  ال 
 Rلطر
) 
لوسائل  كافة 

.Õلإلصال yألخر

كما �نه من 
ملهم �	 �aكر 
 �

ملسا( سبيل  على   -
 	� 
ملر��- ) 
لرجل  بني 
 �
بإيذ �يضا  يأمر  
السال@ 

لنسا�)،  (ليس   Fلرجا


ملمكن  من   �

إليذ  
(هذ
 �
لضر  +- يصل   	�
 Fلرجا
�يضا، � حاF قيا@ 

ملشينة 
ل§  Fألعما
ببعض 

تضر باملجتمع.
(ال بد �	 �aّكر "فيلد��" 

 	� جامي،  (-حسا	 
مبا  يأمر  
ملقد�   �
لكتا
 ،�
لضر من  �قسى  هو 
لبعض  باملو2  يأمر  فهو 

لفـقر�  (فق  
لنسـا� 


لتالية:
تعيش".  تد� ساحر�  "ال 


خلر(×: ٢٢ : ١٨ ))
 	� "فيلد��"   <
��  
aفإ
�ظر 
لقر�	 فعليه �	 �ظر 
�يضا،  
ملقد�   �
لكتا
 2

لعبا� ªلوجو> مثل هذ
على   Ýسيجر فهل  فيه، 

لقيا@ بذلك. (من 
ألجد� 
 F
�حو �(ال   îيعا  	� له 
 Èلال
 
uولنديا2،  
لنسا� 
من   ÕDمل
  �
لضر يتلقني 

جهن �( يعانني 
ألمّرين )��
من شركائهن (هّن كثر، 
بدال من 
خلوÅ � مسألة 
بدين  تتعلق  يفهمها،  ال 

غ& >ينه.

ثامنا: ال شك �	 فيلد�� 

ألعمى  
حلقد   ª<يقو

ملقيت،   Ëلدي
 
لتعصب )

إلسـال@   � (¾د 
�قق  مطية  له   Åلتعر
)


لسـياسية،  �هد
فه  ֲדا 
من  �مثاله  -ليه  ليستقطب 

ملتعـصبني،  
uولنديني 
(-حسا	  "فيلد��"  (على 
كل   
�ذ�  	� جامي 

لتشبيها2  من  
حلذ�، 
 �بكتا للقر�	  
خلط&� 
((صف  uتلر  "كفاحي" 
(نعت  بالفاشية  
إلسال@ 
 a- باملجر@،   �  Fلرسو

�قد�  على   F)تطا -نه 

إلسالمية،  
ملقدسـا2 

ل§ متس كل مسلم غيو� 
 	� (�aّكرÍا  >ينه.  على 
 cو� 
ملقد�   �
لكتـا
للغاية  خـط&�   2
فقر

لعنف  على  (تعاليم حتّث 
uا  ليس  
ل§  
لقسـو� )

أل>يا	،  تا�يخ   � نظ& 
 Fملثا
(�ضر� على سبيل 


لفقر� : ªهذ
١. م¶ �تى بك 
لر� -uك 

ل§ �نت >
خل  Åأل�
 +-
(طر>  لتمتلكها،  -ليها 
�مامك:  شعوبا كث&� من 

حلثيـني (
جلرجـاشيني 

لكنـعانيني ) 
ألمو�يني )

حلويـني ) 
لفـر�يني )
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 �شعو سبع  
ليبوسيني، )
�كثر (�عظم منك.

-uك   �
لر (>فعهم   .٢
فإنك  (ضربتهم،  �مامك، 
uم  تقطع  ال   . حترمهم* 

عهد
، (ال تشفق عليهم.
 ٣. (ال تصاهرهم. (
لتثنية 

( ٧: ١-٢:

لعبا�� تأمر بقتل  ªهذ 	- *

ملنهز@  
لطر�   <
�فر 7يع 
(شيوخا  (نسا�  �طفاال 
غ&   )� مقاتلني  (�جاال 
شعو�   c�  	)< مقاتلني، 
 	)<) جتاههم  بالشـفقة 
معهم.  معاهد�   c� عقد 
يفكر   	� فيلد��   F)فليحا
 Ôد� 	ملمكن �

 من aما
 ªهذ طبقت  لو  
لعا¿   �
 �حر (قو�  عند  
لتعاليم 
 ªبني طرفني. هل تتفق هذ
 Rحقو (ثيقة  مع  
لتعاليم 
 �(جو (كيفية  
إلنسا	 
هل  
ألسرy؟  مع  
لتعامل 

لعهد  من  
لتعاليم   ªهذ
 � للتطبيق  قابلة  
لقدمي 
��ا   @� 
حلاضر،  عصرنا 

لظلمة  عصو�   +- متت 


لتخلف؟.)

(مثاF �خر:

 كا	 � �جل �( 
مر�� a-)
يقتل.  فإنه  تابعة   )� جا	 
>مه  ير7ونه.  باحلجا�� 
عليه (
لال(يني ٢٠: ٢٧ )

عن  غنية   2

لفقر  ªهذ)

لتفس&.

تعيش".  ساحر�  تد�  ”ال 

خلر(×:٢٢ : ١٨) )

من  
لتالية   2

لفقـر  �)

لعهد 
جلديد، جا� 
حلديث 

ملسيح  
لسيد  لسا	  على 
�، يصف ֲדا غ& 
ملؤمنني 


خلنا�ير:) �به بالكال

لقـد�   
تعـطو "ال 
 
تطرحو (ال   ،�للكال

خلنا�ير، لئال  @
>��كم قد
(تلتفت  بأ�جلها  تد(سها 
فتمزقكم."  (م¶: ٧ :٦)

بالد��  
ملقصـو>  حيث 

لوحـي  هو  
لقد�، )


إلuي.
من  
لتالية   2

لفقر  �)
لسا	  (على  
جلديد  
لعهد 
�يضا،   � 
ملسيح  
لسيد 

إلسر
ئيليو	  غ&  ُ(صف 

:�بالكال
 dخر× يسو� من هنا ¸"

نو
حي   +- 
نصـر� )
بامر��   
a-)  �
(صيد صو� 
تلك  من  خا�جة  كنعانية 
-ليه  صـرخت  
لتخو@ 
يا  سيد،  يا   ،Ë��
 قائلة: 
 

بن§ µنونة جد  <)
< 
بن 
فتقد@  بكلمة.  ¾بها  فلم 
تالميذª (طلبو
 -ليه قائلني: 
تصـيح  أل�ا  
صرفها، 
 :Fقا)  �فأجا 
�نا �)
 gخر�  h+ +ال  
سل %  i
�لضالة  +سر�ئيل  بيت 
قائلة:  له  (سجد2  فأتت 
 �فأجا �عّنـي  سيد،  يا 
 -% حسنا  ليس   :Fقا)
 Qيطر, �لبنني  يؤخذ خبز 
يا  نعم،  فقالت:   nللكال
سيد (
لكال� �يضا تأكل 
يسقط   cلذ
 
لفتا2  من 
حينئذ  ��باֲדا  مائد�  من 
�جا� يسو� (قاu Fا: يا 
ليكن  -ميانك  عظيم  
مر��، 
لك كما تريدين . فشفيت 

لساعة."  تلك  من  
بنتها 

(م¶:١٥: ٢١-٢٨ ) 

لكرمي،  
لقر�	   	� (�غم 
 ،� 
ملسيح  
لسيد   êDي
 ªهذ Fقد قا 	يكو 	من �

 
هذ  	� -ال  كلها،  
ألمو� 
 � بالفعل   �مكتو هو  ما 


ملقد�. �
لكتا
يريد  "فيلد��"  كا	   
a-)

لكرمي،  
لقر�	  �ظر   	�
 Fلعد
 مقتضى  من  �ليس 
 �
لكتا �ظر   	� �(ال 
 ªمثل هذ 
ملقد� الحتو
ئه 


لعبا�
2؟
 ،cلتصد
 هل سيجرÝ على 

ليهو>ية  للمقدسا2 

ملوجـو>� ) ،ªملسيحية هذ
)

إلجنيل، (يطالب ) �

لتو� �

لكـتب 
ملقدسة  ªظر هذÐ

�يضا؟
معر(�،   �

جلو  	� (مبا 
عن  ¾نب  سو�  �نه  (هو 
حينها  ألنه  بذلك،  
لقيا@ 
سو� تقو@ 
لدنيا على ��سه 
(لن تقعد، فمن 
ألفضل له 
�يضا،  
لصمت  يلز@   	�
بالقر�	  يتعلق  ما  جتاª كل 

إلسالمي  
لدين ) 
لكرمي 
لن   ªفكر أل	  
حلنيف، 
فهمها،   yمستو  +- يرقى 
 
ما >
@ بقي حاقد
 على هذ
uم  (ُيكّن  
تباعه، ) 
لدين 


لبغض (
لكر
هية. 
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ملسلمني  على  تاسعا: 
 
يعرفو  	� 
لبال>   ªهذ  �
"فيلد��"  مقا(مـة   	�
(�مثاuم،  جامي  (-حسا	 
-طا�   yتتعد ال   	� ¾ب 
هي  بال§   F

جلد)  �

حلو
uا  يدعو  
ل§ ) �حسن، 
هي   ªفهذ 
لكرمي،  
لقر�	 

إلسـالمية   Rألخـال

سبـحانه  
هللا  �قرها  
ل§ 


لعزيز،  كتابه   � (تعا+ 

لقر�	   � جا�  حيـث 


لكـرمي: 
َ�بَِّك  َسِبيِل  -َِلى   �ُ<ْ
﴿

ْلَمْوِعـَظِة )َ ِباْلِحْكـَمِة 
ِبالَِّتي  َ(َجاِ>ْلُهـم  
ْلَحَسَنِة 

لنحل: ) َ�ْحَسُن﴾  ِهَي 

(١٢٦
�هل  7يع   
ندعو عاشر�: 
 +-  ،
هولند  � 
لديانا2 

لتهجم )  Åلتعـر
  dتر

 yألخر
 
أل>يا	  على 
على  
لعمل ) (مقدساִדا، 

لبنا�   �

حلو تشـجيع 
يوثق   	� شأنه،  من   cلذ

(�فز  
ألخوية  
لعالقا2 

ألمن،   �
ستـتبا على 

حلرية 
لدينية لكل فر> � )


لبلد 
جلميل. 
هذ
 cلذ
 
إلسال@  هو   
هذ  
(نـعرضه  -ليه  ندعـو 

إلسـالمية  
جلماعة   �


ملحبة  -سال@  
أل�دية، 
بني  
لتسامح ) 
ألخو� )

لطو
ئف ) 
لديانا2  �هل 

إلسال@  (هو  
ملختلفـة، 

لدينية  
حلرية  �فظ   cلذ


لبشر، (ال ميكن  Ëجلميع ب
�خر  فهم   c� نقبل   	� لنا 

جلميع  (ندعو  لإلسال@، 

إلطال� عليه (>�
سته  +-


إلميا	 به. )

يسر أسرة "التقوى" أن تهنئ  املسلمني كافة مبناسبة عيد الفطر املبارك.

أعاده اهللا علينا وعلى األمة اإلسالمية باخلير واليمن والبركة.

يسعد أسرة  "التقوى" أن حتيط قراءها األفاضل علًما أنَّ بإمكانهم متابعة بث برامج القناة 

الفضائية العربية للجماعة "mta3 �لعربية" عبر شبكة اإلنترنت على العنوان التالي:

http://www.mta.tv


