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 إحراق القرآن: ِمن صور احلقد والعداء على اإلسالم واملسلمني

  
 : احلمُد هلل، والّصالة والّسالم على رسول هللا، وعلى آله وصحبه وَمن وااله، أّما بعد

الذي أرسله هللا رمحًة للعاملني،  -صّلى هللا عليه وسّلم-فإّن أعظم نعمة أنعم هللا هبا على البشرية رسالُة حممٍد 
 .ه خامت النبيني؛ فال نيب بعده، وأنزل عليه القرآن الذي هو أفضل كتب هللا املنزَلة على رسلهوجعل

قد جعله هللا تِبياًًن لكلِّ شيٍء، وهدى ورمحًة وبشرى للمسلمني،  -الذي هو أحسن احلديث-ذلك الكتاب 
ٍة، وهو الشفاء ِلَما يف الصُّدور، وهو الكتاب الذي يهدي للطريقة األقوم يف كل قضيٍة اعتقاديٍة علمّية أو عمليّ 

فيه نبأ املاضني، واخلرب عما سيكون، فيه تعريف العباد برهبم، وما له ِمن األمساء والصفات، وأنّه اإلله احلقُّ 
ين الذي ال يرضى هللا دينًا  الذي ال يستحّق العبادة سواه، وأنَّ كلَّ معبود سواه ابطٌل، وفيه تعريف العباد ابلدِّ

يِن َشرََع }: وهو اإلسالم؛ وهو دين الرُّسل كلِّهم؛ نوٍح وإبراهيَم وموسى وعيسى، قال تعاىلسواه،  َن الدِّ َلُكم مِّ
َنا بِِه ِإبْ رَاِهيَم َوُموَسى َوِعيَسى َأْن أَِقيُموا الدِّ  َنا إِلَْيَك َوَما َوصَّي ْ ِفيِه يَن َواَل تَ تَ َفرَُّقوا َما َوصَّى ِبِه نُوًحا َوالَِّذي أَْوَحي ْ

ُ ََيَْتيب إِلَْيِه َمن َيَشاء َويَ ْهِدي إِلَْيِه َمن يُِنيبُ   [13الشورى:]{ َكرُبَ َعَلى اْلُمْشرِِكنَي َما َتْدُعوُهْم إِلَْيِه اَّللَّ
والقرآن هو الكتاب املشتمل على التشريعات احلكيمة يف العبادات اليت بني العبد وربّه، ويف املعامالت 

ون بني الناس؛ ِمن األحكام الّسياسّية واالجتماعّية واالقتصاديّة واألسريّة وغريها، وهلذا والعالقات اليت تك
نَّة  -صّلى هللا عليه وسّلم-اّّتذه املسلمون منذ بعثة حمّمد  اّتذومها مصدر  -اليت هي شرٌح للقرآن-مع السُّ

 .ظَم كتاب، وأفضَل كتابتديُّنهم، وبنوا عليهما نظم حياهتم، لذلك كان القرآن عند املسلمني أع
َيب  -الذي فيه القرآن-وأهمُّ ما َيب من تعظيمه: العمُل به وحتكيمه، ومن وجوه تعظيمه: أنَّ املصحف 

د من املسلمني امتهاَن القرآن، ويقصد  احرتامه، فال ميّسه إال طاهر، وَيب أن ُيصان عن االمتهان، فَمن يتعمَّ
 . يكون كافرًا مرتًدا عن اإلسالم -إىل الّشياطنيكما يفعل بعض الّسحرة تقرُّاًب -ذلك 

عن السفر ابلقرآن إىل أرض العدو،  -صّلى هللا عليه وسّلم-وحمافظةً على حرمة املصحف جاء النهي ِمن الّنيب 
فإّن الكافر احملارب للمسلمني ال يُؤَمن على القرآن أن ميتهنه إمعاًًن يف عدائه لإلسالم واملسلمني؛ كأن حيرقه 

عاَهد فال يفعل ذلك، وإن فعله كان ذلك نقًضا لعهده أو
ُ

َخه ابلنجاسة، وأّما امل  .يُلطِّ
 

هي الّنيب صّلى هللا عليه سّلم عن السفر وهو املوجب لنّ -وِمن الّشواهد على موقف العدو الكافر من القرآن 
لنسخة من « تريي جونز»الّشاهد: ما ُنشر قريًبا من خرب حرق القس األمريكي  -ابلقرآن إيل أرض العدو
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حاكمة قاضًيا وهو القس، ومدعًيا وشهوًدا، وهذا 
ُ

نت امل القرآن، بعد القيام بتمثيلية حماكمٍة للقرآن، وتضمَّ
لإلسالم واملسلمني، فإّن القرآن أعظُم ما يعتز به املسلمون ويعظمونه ويرفضون كّل ما  العمل إعالٌن لعداوهتم

 .ميت إىل امتهانه والطعن فيه، ويغضبون لذلك أشّد ِمن غضبهم إذا أعتدي على أشخاصهم
ذلك فيجب على احلكومة اليت وقع يف دولتها ذلك احلدث أن تُنزِل بكّل املشاركني فيه العقاب الرادع؛ ألّن 

خيالف مقتضى العهد الذي بينهم وبني املسلمني، وَيب أن يُعلم أن مجيع املشاركني يف هذا احلدث دمهم 
ن بَ ْعِد َعْهِدِهْم َوَطَعُنواْ َوِإن }: هدر ال ُحرمة له، فإهنم من أئمة الكفر الذين قال هللا تعاىل فيهم نََّكُثواْ أمَْيَاهَنُم مِّ

ُْم الَ أمَْيَاَن هَلُْم َلَعلَُّهْم يَنتَ ُهونَ يف ِديِنُكْم فَ َقاتُِلواْ أَ  َة اْلُكْفِر ِإهنَّ  [12التوبة:]{ ِئمَّ

 
وهبذه املناسبة نُذّكر مجيع احلكومات يف البالد اإلسالمّية أّن عليهم أن حُيّكموا القرآن يف سياستهم الّداخلّية 

نَّ إِ } كفيل بكّل ما يصلح به أمر الدنيا واآلخرة،واخلارجّية، ويف مجيع الشؤون الدينّية والدنيويّة، فإن القرآن  
احِلَاِت َأنَّ هَلُْم أَ  ُر اْلُمْؤِمِننَي الَِّذيَن يَ ْعَمُلوَن الصَّ َومُ َويُ َبشِّ َونَ زَّْلنَا } [9اإلسراء:]{ ْجرًا َكِبريًاَهَذا اْلُقْرآَن ِيْهِدي لِلَّيِت ِهَي أَق ْ

َياًًن لُِّكلِّ   [89النحل:]{ َشْيٍء َوُهًدى َوَرمْحًَة َوُبْشَرى لِْلُمْسِلِمنيَ َعَلْيَك اْلِكَتاَب تِب ْ

نسأُل هللا أن يصلح أحوال املسلمني، وأن ينصرهم على عدوهم، وأن خيزي هذا القس الكافر املعتدي وَمن 
َواِهِهْم َوََيََْب اَّلّلُ ِإالَّ َأن يُِتمَّ نُورَُه يُرِيُدوَن َأن يُْطِفُؤواْ نُوَر اَّللِّ ِِبَف ْ } ُُمْزي الكافرينَ  أعانه أو أيّده على فعلته، وهللا

يِن ُكلِّهِ  { َوَلْو َكرَِه اْلُمْشرُِكونَ  َوَلْو َكرَِه اْلَكاِفُروَن * ُهَو الَِّذي أَْرَسَل َرُسوَلُه اِبهْلَُدى َوِديِن احلَْقِّ لُِيْظِهَرُه َعَلى الدِّ
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