
 

 

 رحـيـم ـ اهلل الـرحـمـن ال   سمـ ب   

 

دائرة يف كل   الدوائر، ومعركتهم ضده  به  القرآن عىل وجه األرض، وأعداؤه يرتبصون  أن ظهر هذا  منذ 

 .واحلرق  اآلثم ، إىل معركة التدنيس التشكيك بمصداقيته زمان ومكان، فمن  

وهول السويد  يف  القرآن  أعداء  بعض  املاضية  األيام  يف  اإلعالم  وسائل  القرآن يف ن  رقوهم حيوندا  نرشت 

و الرشطة  بحامية  غوترخيص  ساحاهتم،  يف  األمريكان  اجلنود  قبلهم  ومن  أهانوا    الذين   نامونتاحلكومة!! 

   . القرآن ودنسوه بالنجاسات وألقوه باملراحيض

 األخرية!يم ليست بغريبة وال بجديدة، ولن تكون  وإهانة الكفار للقرآن الكر

اهلل    ال ينبغي له أن يصاب باليأس والقنوط؛ ألن  واملسلم الغيور وهو يرى هذا العدوان عىل القرآن الكريم

ْوِح اهللهِ إاِلَّ الْ }القرآن نفسه:    قال لنا يف   ْوِح اهللهِ إِنَُّه الَ َيْيَأُس ِمن رَّ ، وحرقهم {َقْوُم اْلَكافُِرونَ َوالَ َتْيَأُسوْا ِمن رَّ

 .للقرآن دليل عىل يأسهم من النيل من إيامن املؤمنني به

من األب يف األرسة،    ، بدأ  هذا الكتاب الكريم   لقرآن الكريم جيب أن يكون دافعا لنا للرجوع إىلل  همحرقو

القرآن   الدولة، لنعيش مع  : تعاىل   ما بنا، قالبصدورنا حتى يغري اهلل  يه ونحفظهنحافظ عل وإىل احلاكم يف 

بَِأْنُفِسِهمْ } َما  وْا  ُ ُيَغرير َحتَّى  بَِقْوٍم  َما   ُ ُيَغرير الَ  اهللهَ  إىل {إِنَّ  الفساد  من  نفسك  التاريخ، غري  يتغري  نفسك  ، غري 

ما بك من اهلزيمة إىل النرص،    اهلل  يغريوعندها سالصالح، ومن الظلم إىل العدل، ومن احلرام إىل احلالل،  

 .ومن احلزن إىل الفرح واالطمئنان

أن  و شك  بشكل  ال  مكان  من  أكثر  يف  القرآن  املسلمنياستفزاز  معلن،  حرق  دفع ملشاعر  منه  ُيقصد   ،

بينهم وبني املحيط الذي يعيشون فيه، وهذا خيدم املتطرفني   د العنيف، واستجالب صدام  الره املسلمني إىل 

 ا التحريض عىل املهاجرين وعىل املسلمني بشكل خاص. الذين اختارو

  هم القرآن من وجهة نظرف، ه بعنف عىل حرق نسخة من   هم غرية أكثر املسلمني، ورداحلاقدون  قد يستغرب و

 ، أن يسبب إحراق نسخة منه ردة فعل عنيفة  يامنطق    هو كتاب من ورق، توجد منه ماليني النسخ، وليس 

 . القرآن الكريم سلم بألهنم ال يستوعبون عالقة امل



 

 

 

عند  ف القرآن  تقبيل  نشأوا عىل  املسلمني  منه، امعظم  االنتهاء  وعند  فيه،  يلمسونه  لقراءة  كانوا    وال  إذا  إال 

ئني.   رين ومتوضه  متطهه

لن يتقبهل شتم القرآن  العايص  ُتتىل يف كل مناسباهتم، حتى املسلم    ه آيات  ، بل  فقط يف صالهتموهم ال يتلونه  

 كالم اهلل مبارشة إليه بال وسيط. كل مسلم يرى القرآن  ف !! تدنيسهأو 

أي   مثل  فهو ال يترصف هبا  يفعل هبا!  ماذا  املسلم  الكريم، حيتار  القرآن  تلفت نسخة من  إذا  السبب  هلذا 

هلا إىل رماد، أو بلها باملاء    صدرتكتاب آخر، و  فتاوى حول رشعية إحراق النسخ التالفة، والتأكد من حتوه

 . تبقى قدسيته دفنها يف تراب طاهر حتى تبىل، كي أو

بعض ردَّ  فإن  عليه،  الغرية  املسلم يف  القرآن، وحق  قدسية  الرغم من  الشوارع    املسلمني  وعىل  بالعنف يف 

العامة، والصدام مع الرشطة يريده ايرضه بصورة املسلمني، وهذا    أو غريها   واألمكنة  الذين  وملتطرفما  ن، 

 حتريضهم عىل فكرة أن اإلسالم دين عنفيرتكزون يف 

   %8.5% إىل  6.5بني    عدد سكاهنا حوايل عرشة ماليني نسمة، يرتاوح عدد املسلمني ما   السويد أهيا اإلخوة

الذين  الربوتستانت  بعد  السويد  يف  الثاين  الدين  يشكلون  وهم  مسلم،  ألف  سبعامئة  حوايل  وسطيا  يعني 

إىل  55%،  وما بني  35يشكلون   تقول عن  ن ملحدو%  %86  أهنا، ألجل ذلك  أن    دولة  نفسها  إال  علامنية 

وهولندا كفرنسا  األوربية  الدول  من  الكثري  شأن  وشأهنا  الصليب،  علمها  حتارب  وإيطاليا    شعار  التي 

يقولون،   أنه الاإلرهاب والتطرف اإلسالمي كام  أو    إال  املتطرف للحكم  اليمني  مانع عندهم من وصول 

 قد وصل اليمني املتطرف للحكم يف بعض الدول كإيطاليا  املشاركة يف احلكم، و

و للعداء،  كثرية  صور  يف  خيرج  الغرب  صدور  يف  الدفني  طريققد  احلقد  عن  اإلسالم  هدم   حاولوا 

املسترشقني ففشلوا ألن اهلل قيض هلذه األمة علامء ربانيني جعلوا كيد املسترشقني يف نحورهم، فحاولوا عن  

املسلمني    ر استعامطريق   عقائد  ف بالد  من  وسخروا  التعليم  مناهج  وغريوا  والصاحلني  بالعلامء  بطشوا 

 امتد رشقا وغربا .اشتد وإذا تركوه  ، ففشلوا ورأوا أن اإلسالم إذا حاربوهاملسلمني وعاثوا يف األرض فسادا 

نحن ال نريد ردود أفعال رسعان ما يزول أثرها، فالغضب والرصاخ آين لن يطول ألنه ردة فعل ليس أكثر،  

ر ُدَعاَءُه بِاْْلرَْيِ }واهلل وصف االنسان بكتابه  نَساُن بِالرشَّ نَسانُ   َوَكانَ َوَيْدُع اإْلِ  ء  فلام وقع االستهزا {َعُجوال   اإْلِ

 



 

 

 

فأتى   الظامل  من  االنتقام  اهلل عنهم رسعة  الصحابة ريض  نفوس  وسلم، وقع يف  عليه  اهلل  اهلل صىل  برسول 

يفلته فقال   إذا أخذه مل  أنه ال يعجل لعجلة أحد من خلقه، بل اهلل يميل للظامل حتى  سأريكم }خطاب اهلل 

   {آيايت فال تستعجلون

، فالصحابة يف مكة كانوا يتعرضون  اب ربك ورشيعة نبيكاملزعج واملقلق هلؤالء احلاقدين هو متسكك بكت 

لكل أنواع التعذيب لكن متسكهم بدينهم وبذهلم الروح ألجل هذا الدين كان مدمرا  ألعصاب الكفار يف 

 مكة وهيد عزيمتهم 

وال تثار محيته إال إذا سب وكثري من املسلمني يف سبات عميق، ال يصيل وال يصوم وال يعرف قراءة القرآن  

تؤثر،   ولن  حقيقية  غضبة  ليست  وهذه  القرآن  أحرقوا  أو  فلربام  و النبي  باطلة،  فعل  ردود  منه  ربام تصدر 

املسيح،  يشتم   أو  واحدة    املسيحني   مجيعضع  ي  وأاإلنجيل  متيييف سلة  والرايض  دون  احلقيقي  اجلاين  بني  ز 

 .مقدسات املسلمني  الذي ال يرىض بإهانة  واملتعاطف ، باجلناية واملحايد الذي ال هيمه األمر

الصعيد العلمي   من ال يعنيه اْلرب، ويمر عليه وكأن شيئا  ال يتعلق به، ومنهم من يتحرك عىل سلمني  من امل و

حول   وخماطبة القوم بلساهنم  فضائل القرآن ونفي التهم الباطلة عنه، واألكاديمي وحياول رد االعتبار ببيان 

 . القرآن  عظمة

فظه وتعلمه وتعليمه، حل  سعىمع القرآن، في   هومنهم من يغار عىل دينه وكتابه ورسوله فيعيد النظر يف تعامل

 . حلقات القرآن ودعم

م والعمل، باحلكمة واملوعظة  جيب أن نقف ضد حرق القرآن الكريم لكن بالدروس واملحارضات، بالعل

 .نصنع به احلياةو  بالرجوع إىل هذا القرآن، لنبني به املستقبلواحلسنة، 

فقد حرقناه    مرة  جيب أن نقوم بوقفة احتجاجية ضد أنفسنا أوال؛ فإذا كان الكافر قد حرق القرآن الكريم

، جاء يف آخر اإلحصائيات أن وأخالقياتنا وسلوكياتنا   ! نعم حرقناه يف معامالتناهلديه   بمخالفاتنا   ألف مرة  

   % يعني عىل أفضل 5عدد مرتادي املساجد يف السويد ال يتجاوزون 

 ألف من أصل سبعامئة ألف مسلم!!   30تقدير حوايل  

وأقول بكل بساطة لو مل تستطع إال أن تصلح نفسك، فتمتنع عن خمالفات ترتكبها لكان هذا منك دفاعا  

 رآن الكريم، ولو مل تستطع املسلمة إال أن متتنع عن التربج والسفور لكان هذا منها دفاعا عن  عن هذا الق



 

 

 

جتعلهم حيسون   وأن  الصحيحة  اإلسالمية  الرتبية  أوالدك  تريب  أن  إال  تستطع  مل  ولو  الكريم،  القرآن  هذا 

إال أن تنقد مسلام واحدا   بانتامئهم ألمة القرآن لكان هذا منك دفاعا عن هذا القرآن الكريم، ولو مل تستطع

 .ذلة اجلهل إىل عزة العلم، ومن ظالم الرشك إىل نور اإليامن، لكان هذا منك دفاعا عن هذا القرآن الكريم 

ا َنْحُن }:  فهو القائل   وحيفظه من كل حاقد وجمرم  ،وإننا عىل ثقة تامة ويقني قاطع بأن اهلل سينترص لكتابه  إِنَّ

ْلنَا   َلُه حَلَافُِظونَ َنزَّ ْكَر َوإِنَّا  الذي مجع الناس ليكرس موسى    وتذكروا قصة موسى مع فرعون،  [  9احلجر :  ]{الذر

 { ُقْلنَا اَل ََتَْف إِنََّك َأنَت اأْلَْعىَلى }  وكان كالم اهلل ملوسى وهيزمه أمام الناس يوم الزينة فكان عكس ما أراد

اآلخرة   قبل  الدنيا  اهلل يف  أن عقوبة  واثقون  أننا  الكافرين  نازلةكام  اهلل  كل   ،بأعداء  فوق كل أرض وحتت 

ِذيَن َكَفُروا اَل َتْسَمُعوا هِلََذا }تعاىل:    اهلل   ل وقوكرروا دائام     سامء جزاء جرائمهم وظلمهم وعدواهنم، َوَقاَل الَّ

ُكْم تَ  َلَعلَّ َواْلَغْوا فِيِه  َيْعَمُلونَ   ْغلُِبونَ اْلُقْرآِن  َكاُنوا  َأْسَوَأ الَِّذي  َوَلنَْجِزَينَُّهْم  ِذيَن َكَفُروا َعَذابا  َشِديدا     َفَلنُِذيَقنَّ الَّ

يَها َداُر اْْلُْلِد َجَزاء باَِم َكاُنوا بِآَياتِنَا جَيَْحُدونَ 
 .[ 28،  27، 26فصلت :]{َذلَِك َجَزاء َأْعَداء اهللَِّ النَّاُر هَلُْم فِ

احلضارات  وستبقى   وأرقى  أعىل  اإلسالمية  البرشيةاحلضارة  عرفتها  واألحداث  وكل  ،  التي  املؤرشات 

 .هلذا الدين تؤكد انتشارها وأن املستقبل

إذ ُسئل صىل اهلل عليه   عبد اهلل بن عمرو عن اهلل عليه وسلم نكتب  بينام نحن حول رسول اهلل صىل  قال: 

قسطنطينية أو رومية؟ فقال صىل اهلل عليه وسلم: ال بل مدينة هرقل أوال ـ وسلم أي املدينتني تفتح أوال  

 . -يعني القسطنطينية

وقد حتقق الفتح األول عىل يد الفاتح العثامين بعد ثامنامئة سنة من إخباره صىل   :يف الصحيحة األلباين قال

  .اهـ .داهلل عليه وسلم بالفتح، وسيتحقق الفتح الثاين ـ بإذن اهلل تعاىل وال ب 

 

 

 وآخر دعوانا أن احلمد هلل رب العاملني 

 

 


