
  بسم هللا الرحمن الرحيم
  

  ه ال مرحباً بِ  بٌر مقتِحمٌ ھذا حَ 
  من شتم الرسولھذا 

  
يجثو أمام المسلمين طالباً الصفح على إھانته لدينھم ولنبيھم ووصفه  كان حرياً بالبابا بندكتوس السادس عشر أن

ا بالشر انية لھم اتم الرسول والالإنس ا ش ذا الباب د ، ولكن ھ دس ويق ى بيت المق دس م عل اف بيت المق بكل أكن
باه  الرسميونو ،المتحدثون نيابة عن البابا ، ولقد طبلواستخفاف بعقول المسلمين ودينھم صلف ام وأش من الحك

ا مناصر وزمّ  الحكام وأتباُعھم أن الباب امھم ب اولين إفھ روا لھذه الزيارة فوصفوھا بالتاريخية، وضللوا الناس مح
  .اإلسالمدين ل تسامح وسالم، وبأن البابا يحترم ألھل فلسطين، وبأن البابا جاء رسو

  

ة أن  ؤالءوالحقيق م،  ھ ود وحليف لھ و مناصر لليھ ل ھ طين ب ل فلس يس مناصراً ألھ ا ل اكون، فالباب ذابون أف ك
ي  هورسالة السالم والتسامح التي يحملھا ھي رسالة تسامح مع اإلساءات الت ي  تُوّج نھم وف ي دي لمين ف ى المس إل

  .مدعياً للنبوة وليس بنبي تجديفاً ويعتبر محمداً ھرطقة وبا ال يحترم دين اإلسالم بل يعتبره ، والبانبيھم 
  

 اَل  آََمنُوا الَِّذينَ  أَيَُّھا يَا( يقولفألن هللا تعالى  وحليف لھم بل ھو مناصر لليھود أما أنه ليس مناصراً ألھل فلسطين
في القضية  البابا سيصدر عن وأصدر  ألن أقصى ماو ،)بَْعض أَْولِيَاءُ  بَْعُضُھمْ  ءَ أَْولِيَا َوالنََّصاَرى اْليَُھودَ  تَتَِّخُذوا

ام السياسية ھو كالم ي  ع ا يعن ين، م دولتين وحل قضية الالجئ د حل ال وارب بتأيي ود تمليك ام جل فلسطين ليھ
ود وحقيقة أما  ،المعراجووتعويض الالجئين بثمن بخس مقابل أرض اإلسراء   اأھل فلسطين فإنھموقفه من اليھ

دوت ه من الع ين موقف ى غزة واتجلى بالمقارنة ب ي ن عل ه ف ود حيث  قصة األسقف وليامسون،موقف ذر لليھ اعت
ه ال إ..... ل معھا بأي حال من األحوالللمحرقة أو الھولوكوست جريمة ال يجوز التساھ إنكارأي  إن(وصرح  ن

اوالت  ع أى مح اريجوز التساھل م ة ا إلنك ة حدوث المحرق ل أوليھودي ن التقلي ى  م ادة الت رائم اإلب اعة ج بش
جرائم اليھود ضد المسلمين  تستنكرتصريحات  ، ولم يُسمع للبابا أي)الحقبة النازية إبانارتكبت في حق اليھود 

ا ال  عددفي  العلمي فالنقاش .خالل العدوان اليھودي األخير على قطاع غزة د الباب رقتلى اليھود جريمة عن ، تغتف
   .ال تستحق اإلدانة، بل فيھا نظرقتل وجرح اآلالف من أطفال غزة ونسائھا، فمسألة أما 

  

ً البابا قلباً وقالباً مع بقاء كيان اليھود ثم إن   لھم فإن زيارته ،معظم فلسطين وفي في قلب العالم اإلسالمي مزروعا
على ما اغتصبوه من فلسطين ومن يقرھم ھو و ولجرائمھا اليومية،" إسرائيل"ھي في حد ذاتھا مباركةٌ لوجود 

  .)حائط المبكى(لحائط البراق المسمى عند اليھود المزمعة مقدسات المسلمين، وفي ھذا السياق تأتي زيارته 
  

الة فوأما رسالة السالم والتسامح التي يحملھا  لمين ھي رس ا التطلب من المس ي يوجھھ تسامح مع اإلساءات الت
ال فإن ھذا البابا قد تجرأ على شتم الرسول  ،وفي قرآنھم في نبيھم الكفار إلى المسلمين في دينھم و دما ق  عن

أرني شيئاً جديداً أتى ( ٢١/٩/٢٠٠٦ريجينسبرج بوالية بافاريا األلمانية في في محاضرته المشئومة في جامعة 
د ه بح ان يبشر ب ذي ك دين ال ر ال ره بنش ل أم اني مث رير وال إنس و ش ا ھ د إال م ن تج د، فل ه محم ، )السيف ب

تم  ھذه اإلھاناتالتسامح تجاه  عند ھذا البابا ھو فالمطلوب من المسلمين لإلسالم ولرسول اإلسالم، وأن يتقبلوا ش
على أنه بحث علمي نزيه، فھل البابا مؤھل للدعوة إلى التسامح بين األديان وھو يھين رسول اإلسالم،  النبي 

ى اخأطفالھم وشيو ،في حين أن المسلمين ا  ،لسواءھم عل ول عليھم ذراء البت ه الع ون عيسى وأم يعظمون ويبجل
اءكل  يعظمونالسالم، كما  لين  األنبي ِ (والمرس َّ ا َن بِ لٌّ آََم وَن ُك ِه َواْلُمْؤِمنُ ْن َربِّ ِه ِم ِزَل إِلَْي ا أُْن وُل بَِم ُس َن الرَّ آََم

ُق بَْيَن أََحدٍ  يرُ  َوَماَلئَِكتِِه َوُكتُبِِه َوُرُسلِِه اَل نُفَرِّ َك اْلَمِص ا َوإِلَْي َك َربَّنَ ا ، )ِمْن ُرُسلِِه َوقَالُوا َسِمْعنَا َوأَطَْعنَا ُغْفَرانَ فالباب
  .أكبرخفي صدره ألن البغضاء قد بدت من فيِه وما يُ  ليس مؤھالً للدعوة إلى التسامح

  



عن مدعياً للنبوة وليس بنبي، فإن قوله  تجديفاً ويعتبر محمداً و ھرطقة والبابا ال يحترم دين اإلسالم بل يعتبره
و، )...فلن تجد إال ما ھو شرير وال إنساني ....(اإلسالم  رى،  ھ ن مفت ه دي ذف لإلسالم بأن هق  الشيطانمن  وأن

دما  .وليس من هللا تعالى انية عن دام اإلنس ي اإلسالم بالشر وانع ذف اإلسالم ونب ى ق ا إصراره عل د الباب د أك ولق
ي األردنزيارته  خالل صرح ة ف وم  الحالي ائالً  ٨/٥/٢٠٠٩ي ا ق ه إنھ تمنحني فرصة للحديث عن ( عن زيارت

 "شرير"فھو لم ينِف ما كان ذكره في محاضرته المشئومة من أن اإلسالم  )االسالمي للمجتمع عميق احترامي
ة مصوغة" انيالإنس" و ارة مجامل ى بعب ه المشئو واكتف ى عدم التراجع عن مقولت دل عل و مةعن قصد لت ، فھ

  .اإلسالمي" الدين"اإلسالمي وليس " المجتمع"يحترم 
  

ولھم  رى رس لمين ومس اجد المس أ مس ا فيط أتي الباب اب أن ي ن العجب العج ه لم ن  وإن ر ع ن أن يكفّ دالً م فب
ا وَ أ ين بقدمه تطأ مساجدھم؟ملأھكذا يعتذر للمس ،يوغل فيھاإساءاته  د؟ إنھ ا يري ليس له لسان يقول به للمسلمين م
ة دخول  المعتبرينفقھاء القبيحة لمخادعة المسلمين، وال نشك أن البابا يعلم أن من  ھابطةلطريقة  ال بحرم من ق

   .أمثاله مساجد المسلمين
  

، وإن المسلمين حريصون على نصارى وھو منھم براء وكأنه حاميھم وراعيھم إن البابا يتمسح بنصارى الشرق
 ً ة أحد من أھل الغرب ال يدانيه حرص ھذه البالد وأمنھم وطيب عيشھم حرصا دول الغربي ا وال يجدون ال ، فالباب

ال ثابت رعاية أھل الذمة عندھم حكم شرعي أما المسلمون فإن ،ذريعة ألغراضھم سوى في نصارى الشرق ، ق
 )د   )أطِعموا الجائع وُعودوا المريض وفّكوا العاني(وقال  ،)من آذى ذمياً فقد آذاني و عبي ال أب ذ : "، ق لك وآ

ك        ناتهم، فإذا اسُتُع أهل الذمة يجاَهد ِمن دونهم، ويفتّك ي ذل دهم أحرارًا وف تهم وعه ى ذم وا إل نقذوا رجع
ل "أحاديث ي الحروبنصارى الشرق ا ولذلك كان من الطبيعي أن يقات زاةَ الفرنجة ف ى جانب  يةالصليب لغ إل
لمين ة ،المس ظ الذم ة وحف الم وحسن الرعاي دل اإلس ن ع ا رأوا م ذ لم دة  من د أنصفتھم العھ ري، ولق تح العم الف

نھم، (...ساكنھم اليھود في القدس حيث جاء فيھا ولبت رغبتھم في أن ال يُ  ،العمرية أيما إنصاف وال يضار أحد م
ذي يعمل بشكل ). اليھودوال يسكن بإيلياء معھم أحد من  ل ال ان اليھودي المحت ارك الكي اء ليب ه ج ا فإن ا الباب أم

  .ھل القدس منھا مسلمين ونصارىمنھجي على تھجير أ
  

ھو إقرار له على  ،والترحيب به ،هاستقبالو،  مسرى الرسول إلى  المعادي لإلسالمدعوة ھذا البابا  وعليه فإن
ه تقباله والترحيب ب اء لتحسين صورته  ھو معاداته لإلسالم ولنبي اإلسالم، واس ه العرج ى محاولت ه عل ة ل إعان

ة واللس .وعلى دين اإلسالم ى رسول هللا التي تلطخت بسواد التعدي عل د آثم ان فاليد التي تمتد لتصافحه ھي ي
  ). يَْوَم تَْشَھُد َعلَْيِھْم أَْلِسنَتُُھْم َوأَْيِديِھْم َوأَْرُجلُُھْم بَِما َكانُوا يَْعَملُونَ ( ،فليتربصوا ،ونفاقالذي يرحب به لسان إفك 

  

دين ؤدب كل عادل ي راشد على إمامتجمع المسلمين فدولة الخالفة  تقوم فيه الذيوهللا نسأل أن يعجل باليوم  المعت
الم و ن اإلس ى دي اولين عل المالمتط ع وأرض اإلس دعو جمي اطلھم، ون ى ضاللھم وب نھم عل ن يعي تص مم ، ويق

  .المسلمين ةوعز تاج الفروض فھي دولة الخالفةإلقامة المسلمين للعمل معنا 
  

ى ع إل دعو الجمي ا ن ذ إنن ة ھ ن مقاطع اع ع ارة واالمتن تقباله الزي ا اس ه الباب ب ب تطيع ، والترحي ن يس دعو م ون
وم  ا  دخولالوصول إلى المسجد األقصى إلى االحتشاد السلمي فيه ي الة  لمسرى الرسول الباب ، إليصال رس

وَ  َكلَِمةٍ  إِلَى تََعالَْوا اْلِكتَابِ  أَْھلَ  يَا قُلْ ( .لمن شتم الرسول )ال أھالً وال سھالً ( ا اءٍ َس نَُكمْ  بَْينَنَ دَ  أاَلَّ  َوبَْي َ  إاِلَّ  نَْعبُ  َواَل  هللاَّ
ِ  ُدونِ  ِمنْ  أَْربَابًا بَْعًضا بَْعُضنَا يَتَِّخذَ  َواَل  َشْيئًا بِهِ  نُْشِركَ    )ُمْسلُِمونَ  بِأَنَّا اْشَھُدوا فَقُولُوا تََولَّْوا فَإِنْ  هللاَّ

  

  حزب التحرير                                       ،١٤٣٠،  جمادى االولى  ١٥ 
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