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خطبة �لجمعة١٤

�لكرمي  �لقر�&  تعا%  �هللا   Yنز� لقد   
فـعلمـنا   � dسوله  على  يومئذ 
 Kهللا تعا% "حقو� Kتأ4ية حقو Kطر
�لسابقة  �ألمم  نسيتها  قد  �ل�  �لعبا4 
"�لذين  �لسابقني،   cألنبيا� �تبا�  من 
¤ يرتقو� )% تلك �ملستويا- �لسامية 
�ما  �إلسال8.  تعاليم  ֲדا   -cجا �ل� 
مر�حل   ç4� بلغو�  فقد  �ملشركو& 

�جلهالة.

نوٍ�  لنا كل  �لكرمي  �لقر�&  بيَّن  "قد 
تأ4ية  كيفية  "عّلمنا  �ألحكا8  من 
كل �حلقوK "لفت �نظاdنا )% Gلك 
�ل�   hلتقو� "هي  �ال  �|ا8..  �ألمر 
سو�  فإنه  �إلنسا&؛  �d4كها   �G(
"يعمل  تعا%  �هللا   Kبأخال يتخّلق 
Ëسب صفاته سبحانه "تعا% "ميكن 
�هللا  لصفا-  مظهًر�  ُخلقه  يكو&   &�
 x �لصفا-  تلك  عطر  "ينشر  تعا% 

�ملجتمع.
موجًها   � �ملوعو4  �ملسيح   Yيقو
 :tمعنا ما  �ألمر  هذ�   %( �نظاdنا 
2يع  فإ&  �لكرمي؛  للقر�&  بالنسبة 
تؤكد  فيه   �4dلو�� "�أل"�مر  �ألحكا8 
"�لسبب   ..hبالتقو �التصا�  على 
�لقو� على  �لتقوh ִדب   &� Gلك   x
�إلنسا&  "تدفع  سيئة،   كل  تفا4] 
)% كل حسنة. "�لسر x هذ� �لتأكيد 
�مٍر)  كل   x)  hلتقو�  &� �لشديد 

التقوى.. مفتاح باب للسالم

خطبة �جلمعة 

د "�يدt �هللا بنصرt �لعزيز"� d"ل� �لقاها حضر� مر�� مسر�
 �خلليفة �خلامس لسيدنا �إلما8 �ملهد] "�ملسيح �ملوعو4 �

 ٢٠٠٧/٦/٢٢x &لند - Æمسجد بيت �لفتو x 

بعد �لتشّهد "�لتعّوG "تال"� سو�d �لفاحتة 
 tد �ّيد
� d"ملؤمنني ِمر�� مسر� �قاY �م

�هللا تعا% بنصرt �لعزيز:
"�ألمن  �لسال8َ  �لدنيا  تفقد  عندما 
"ُترَفُع  "�لقلُق   gُالضطر�� "يسو4ها 
 cألنبيا� فإ&  كليًة؛  �لعا¤  من   hلتقو�
ُيرَسلو& x تلك �أل"قا- �لعصيبة. فمنذ 
�dبعة عشر قرًنا d�ينا  �لتقوh قد �ختفت 
�لفسا4  "ظهر  متاًما؛   jdأل� على  من 
تعا%  �هللا   Yنز� عندئٍذ  "�لبحر؛  �ل_   x
 ..� �لن�  على   ���ألخ  c�َّلغر� شريعته 

فأنقذ �لعا¤ من هذ� �لفسا4.
تر2ة: �مد �
د نعيم "عبد �ملجيد عامر
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هي  مفتاÆ كل باg للسال8،  "هي 
من  �إلنسا&  حلماية  �حلصني  �حلصن 
åتنب  �لتقي   فاإلنسا&  سيئة.  كل 
�لفسا4 "�ملصاعب  كثً�� من مو�قف 
�ل� يتو¹d فيها �آلخر"&، "يهلكو& 
بسببها. "بسبب تسرعهم "عجلتهم 
"يهيئو&  �ألمم   x �لتفرقة  يزdعو& 

.jلالنقضا  cلألعد� Þلفر�
�لدين..  �سا�  تشكل   hلتقو�  &(
 hبالتقو يتحّلو&  �ملسلمو&  "ما8�4 
�هللا  سال8  ينشر"&   �dد�ß" فإlم 
تعا% "حتيته x �لعا¤.. "تنضم )ليهم 
�ألÆ�"d �لسعيد�. فبالتقوh "4"�فعها 
�جلزير�  من  �إلسال8  خر¢  �ملباdكة 
 hألخر� �لبال4   %( "�نتشر  �لعربية 
 %( �لبعيد� ح� "صل  قا�d �سيا   x
�يًضا   �dلقا�  tهذ "نالت  �فريقيا، 
�dيا-  "dفرفت  �إلسال8  بركا- 
�إلسالd"� x 8"با �يًضا. "لكن عندما 
تباعد- �لتقوh عن �ملسلمني؛ "بدًال 
حلت  "�لسال8  �لو�4عة   Æ"d من 
مكانه مشاعر �ألنانية.. فانتشر �لبغض 
"�ملو�4..  �حلب  من  بدًال   cلشحنا�"
�ل_كا-   tهذ من  �ملسلمو&  "ُحِر8َ 
"�لِنعم �ل� خصصها �هللا تعا% للذين 

هم يتقو&.
 Yنز� قد  تعا%  �هللا   &( قلت..  "كما 
لرفع   � �لن�  على   ��ألخ تعليمه 

�ل_ "�لبحر.. "�ليو8 فإ&  �لفسا4 من 
نفس �لتعليم ميكنه �& يغ� �لظلما- 
"åعلها نو�d.. "ميكنه �& يقضي على 
  ��كث هنا\   &� "dغم  �لعا¤.  فسا4 
 hمن �لذين حرمو� �نفسهم من �لتقو
"من بركاִדا؛ )ال �& �هللا تعا% قد "عد 
�لن� � �& �إلسال8 هو �لدين �لغالب 
�هللا  يتخلى  "لن  �أل4يا&،  كل  على 

تعا% عن حتقيق "عدt هذ�.
"�ليو8.. فإ& �هللا تعا% قد �dسل �لعاشق 
�لصاK4 للرسوY �.. �ملسيح �ملوعو4 
�لثانية  �إلسال8  نشأ�  �جل  من   �
"تقدمه "��4هاtd؛ "لنيل �لعز �لضائع 
باملسيح  �منو�  �لذين  لإلسال8. "على 
�لصحيح  بالتعليم  "يعملو&  �ملوعو4 
بالتقوh؛  قلوֲדم  "ُيطهِّر"&  لإلسال8 
لإلسال8.  �لرقي  Gلك  يستعيد"�   &�
هي  �أل
ديني  �ملسلمني  مسئولية   &(
 x  tهذ �لسال8  dسالة  ينشر"�   &�
 gقلو x يرسخوها &�" cكل �أل±ا
�جلميع.. "يثبتو� �& �إلسال8 ليس 4ين 

�لعنف؛ بل هو 4ين �ألمن "�لسال8.. 
�لضما&  تقد8  �إلسال8  تعاليم   &�"
لألمن "�لسال8 على 2يع �ملستويا-. 
 gلشعو� hفاإلسال8 �حلق على مستو
8 تعليًما  "�لبال4  قد بذY �جلهو4 "قدَّ
تلو تعليٍم،  بصو�d ال تنافسه فيها �] 

4يانة �" فلسفة.
�جلميل  �إلسالمي  �لتعليم  بـهذ�   
 x "�لسال8  �ألمن  يستتب   &� ميكن 
به،  �لعمل   x �هللا  صدقنا   �G( �لعا¤. 
فبعد �حلرg �لعاملية �لثانية "من �جل 
�ألمم  منظمة  �ُنشئت  �لسال8  نشر 
�آل&   hنر" نالحظ  "لكننا  �ملتحد�. 
�& ما �لت )ليه �ألمم �ملتحد� هو نفس 
�ملؤسسا-  )ليه  "صلت  �لذ]   Yملآ�
قد  كانت   ���لكب  Y"فالد �لسابقة. 
�ملنظمة،   tهذ "�سسو�  �جتمعت،  
مثل   ���لكب �للجا&  بعض  "شّكلو� 
Ðلس �ألمن لكي ينعم �لنا� باألمن 
"�لسالx 8 �لعا¤ "ُيقضى على �لفسا4 
"�لنـز�عا- "�خلصوما-.. "كذلك 

أن  هـي  األ�ديـني  املسـلمني  مسـئولية  إن 
ينشـروا رسـالة السـالم هـذه a كل األ^ـاء وأن 
يرسـخوها a قلـوب اجلميـع.. ويثبتوا أن اإلسـالم 
ليـس ديـن العنف؛ بـل هو ديـن األمن والسـالم..
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تأسست �كمة �لعدY �لد"لية.
"لكن بالرغم من كل Gلك؛ فإ& ما 
مرئًى  "على  �لعا¤   x �ليو8  nد¥ 
"مسمٍع من �جلميع.. يدY على خيبة 
 tتلك �ملؤسسة "فشلها. )& سبب هذ
 &( .hهو ِقلَّة �لتقو Kخليبة "�إلخفا�
بعض �لشعوg "�ألقو�8 بسبب غناهم 
�لتك_  متلكهم  قد  �ملا4ية؛  "قوִדم 
ملكو-  |م   &� ظنو�  ح�   d"لغر�"
�ألمن "بيدهم مقاليد �لسال8.. "ظنو� 
 hألخر�  gلشعو� �على من  �نفسهم 
�لد�ئمة  �لعضوية  ألنفسهم  فجعلو� 
عضوية  "جعلو�   �ألمن..  Ðلس   x
ميكن  ال  "ֲדذ�  �4ئمة.   �غ �آلخرين 
�& يستتب �ألمن "�لسالx 8 �لعا¤.. 
فال ميكن مع غياg �لتقوh �& يكو& 
يتفشى   &� ميكن  "ال  �من..  هنا\ 
يد   x �ألمر  كا&   �G( �لعاملي  �لسال8 
 dخليا� "حدها  متلك  "�حد�  4"لة 

�لنهائي.
 x nل   &� فقط  ميكن  �لسال8   &(
 cل� جا� �إلسال8  dسالة  بنشر  �لعا¤ 
هو   tجوهر"  ..� �هللا   Yسوd ֲדا 
�لقر�&   gخطا  �"d� ما   .hلتقو�
موضًحا  2يًعا؛   gلشعو�" لألقو�8 
�هللا   Yيقو "فيه  �إلنسانية..  �سا� 
َخَلْقَناُكْم  )ِنَّا  �لنَّاُ�  �يَُّها  ﴿َيا  تعا%: 
ُشُعوًبا  َ"َجَعْلَناُكْم  َ"�ُْنَثى  Gََكٍر  ِمْن 

ِعْنَد  َ�ْكَرَمُكْم   َّ&(ِ لَِتَعاdَُفو�  َ"َقَباِئَل 
 ﴾�َخِب َعِليٌم  �هللا   َّ&(ِ �َْتَقاُكْم  �هللا 
تعليم  هو  فهذ�   ..(١٤ (�حلجر�-: 
�لذ]  فاملؤمن  �إلسالمية.  �ملؤ�خا� 
تعا% هو شخص  �هللا   hبتقو يتحّلى 
 x نفسه "ينشرها x لتعاليم� tينفذ هذ
�لعا¤ كله.. "هو مأموdٌ بذلك. "مبثل 
"�ألمن  �لسال8  ينتشر   &� ميكن  هذ� 
عالقا-  "تنشأ  �لعا¤،   x "�حلب 
فــمهما  ")الَّ  �ملتبا4لة..  �ملو�4 
قامت من منظما- "مؤسسا- فلن 
 &( �لعا¤.  فسا4  على   cلقضا� ميكنها 
�لسال8 "�ألمن ُيْمِكُن فقط َ�ْ& ُيْضَمَن 
 dألفكا� تلك   Y"تز عندما  �لعاِ¤   x
�خلاطئِة "�ملستبّدِ� عن �لسيا�4 لبعض 
�لد"Y �لقوية.. "ال ضما& ألمن �لعا¤ 
أل]  �فضلية  هنا\  يكن   ¤  �G( )ال 

.hخر� gٍعلى شعو gٍشعو
)& هذ� �الضطر�x g �لعا¤ لن ُيقضى 
عليه ما ¤ نقض على �لشعوd بالتك_ 
"ال  "�لتفاخر..  �لعنصرية  "�ألفضلية 
 x "�لسال8  �ألمن  يستتب   &� ميكن 
كل   gقلو  x يترسخ   ¤ ما  �لعا¤ 
dGية  من  كلنا  �ننا  �لعا¤   gشعو
"�84"، "�ننا 2يًعا ¸ضع لُسنَّة كونية 
"�ننا  "�نثى..  Gكر  من  ُخلقنا  "�ننا 
±ن 2يًعا سو�سيٌة. ")�G كا& هنا\ 
فهو  تعا%؛  �هللا  نظر   x �فضل  �حٌد 

 x �فضل  هو  من  "لكن   ..tبتقو�
تعا%..  �هللا  علم   x هذ�  �لتقوh؟؟ 
"ليس من حق �إلنسا& �& nد4 هذ� 
�ألمر.."ليس بوسع �إلنسا& �& يعني 
مستوh تقو�t، "كذلك ليس بوسعه 
 hتقو على  nكم   &� حقه  من  "ال 

�آلخرين. 
d4جتكم   &�  Yيقو تعا%  �هللا   &(
"تعا%  سبحانه   tعند "مكانتكم 
"كونكم �فضل من غ�كم لن يكو& 
"ال  شعوبكم  "ال  نسلكم  بسبب 
مر�كزكم  "ال  ثر"�تكم  "ال  �لو�نكم 
~ة  ليس  "كذلك  �لعالية..  �لدنيوية 
�مة �فضل من غ�ها Ëيث يكو& من 
 hألخر� gحقها �حلكم على �لشعو
"�لتحكم فيها. من �ملمكن �& nد¥ 
�لعا¤  ±و بعضها؛   gهذ� من شعو
نظر   x صاحلا  يكو&  ال  هذ�  "لكن 
�هللا تعا%. فالذ] هو مقبوYٌ عند �هللا 
 &� Yتعا% هو �ملتقي.. "�إلسال8 يقو
عائلة  هم  �لبشر  "كل  �لنا�  2يع 
فإlم  هكذ�؛  تعاملو�   �Gفإ "�حد�. 
عندئٍذ سو� يهتمو& بسال8 �آلخرين 
�لصاحلو&   �لو�حد�،  �لعائلة  كأفر�4 

�لذين يتبا4لو& �حلب فيما بينهم.
�لكرمية:  �آلية   x تعا%  �هللا   &(
﴿َ"َجَعْلَناُكْم ُشُعوًبا َ"َقَباِئَل لَِتَعاdَُفو�﴾ 
سبب   &� "�ألمم   gللشعو بيَّن  قد 
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جعلهم شعوًبا "قبائل هو �& يتعاdفو� 
فيما بينهم.. "�lم x نظر �هللا تعا% 
�إلنسا&  فعو�طف  �نا�.  2يًعا 
عو�طف  نفس  هي   tمشاعر" �لغ³ 
"عو�طف   ..��لفق �إلنسا&  "مشاعر 
�ألفريقي  كعو�طف  هي   Â"d"أل�
 Kيًضا.. "كذلك مشاعر �هل �لشر�
كمشاعر �هل �لغرg.. لذ� åب �& 
�آلخرين.  "عو�طف  مشاعر  تر�عو� 
 x تكونو&  فسو�  هذ�  فعلتم   �Gفإ
 x �4"� سال8ٍ "�مٍن. )& �هللا تعا% قد
كل �مٍة "كل شعٍب من �ملز�يا ما ميكن 
للمحافظة  منها "�ستغال|ا  �الستفا�4 
"�إلسال8   ..Y4ملتبا� �لسال8  على 
�ملوصلة   Kللـطر �لوحيد  �لبيا&  هو 
لتحقيق �لسال8 "�ألمن �لد�ئم. ")الَّ-

شّكلتم  فـمهما  �نًفا-  قلت  كما 
من �للجا& "�نشأمت من �ملنظما- من 
حتقيق  تستطيعو�  فلن  �لسال8؛  �جل 

�لسال8 �لد�ئم �بًد�.
تعاليم  ليست Ðر4  �لقر�&  تعاليم   &(
نظرية؛ بل )& �لن� � قد طبقها عملًيا 
 � �حب  فلقد  �ملباdكة..  حياته   x
"�لفقر�c "عطف على  "�لعبيد  �خلد8 
 x ترًما��ملحر"مني "جعل |م مركًز� 
�ملجتمع. فسيدنا بالY � �لذ] كا& 
 [� له  يكن   ¤  ..dُِّحر  � �لعبيد  من 
�لن�  معاملة  "لكن  �جتماعي؛  مركز 

� له قد �كرمته ""ضعته x مكانة 
 �  gبن �خلطا ُعَمُر  جعلت سيدنا 
َيُقوYُ:  �َُبو َبْكٍر َسيُِّدَنا، َ"َ�ْعَتَق َسيَِّدَنا. 
َيْعِنى ِبَالًال. (�لبخاd]-كتاg فضائل 
4ين  مستويا-  هي   tلصحابة)..هذ�

�حلق إلنشاc �لسال8.
� عند حجة �لو��4 فإ& �لن� � قد 
بيَّن Gلك متاًما للجميع َفَقاYَ: ”َيا �َيَُّها 
�لنَّاُ� َ�َال ِ)&َّ dَبَُّكْم َ"�ِحٌد َ"ِ)&َّ �ََباُكْم 
َ"�ِحٌد َ�َال َال َفْضَل ِلَعَرِبيٍّ َعَلى َ�ْعَجِميٍّ 
َألْحَمَر  َ"َال  َعَرِبيٍّ  َعَلى  ِلَعَجِميٍّ  َ"َال 
َعَلى َ�ْسَو4َ َ"َال َ�ْسَو4َ َعَلى َ�ْحَمَر ِ)الَّ 
�نه   [� 
د).. � (مسند   .“hِبالتَّْقَو
ليست هنا\ �فضلية لشعب على �خر 
"ال للو& على �خر. فهذ� هو �ملجتمع 
�جلميل �لذ] �نشأt �لرسوY �؛ "هو 
�ملسيح  �سسه  �لذ]  �ملجتمع  �يًضا 
�ملوعوx � 4 2اعته باّتباعه للن� 

 .�
�لسال8  �جل  "من  تعا%،  �هللا   &(  �
�لرقي  بالغ  بتعليم  �مر  قد  �لعاملي- 
يتهمو&  �لذين  كل  على  �لر4  فيه 
"�نه  �لسيف  �نتشر Ëدِّ  بأنه  �إلسال8 
على  فر�4  "�لعنف..  بالتشد4  يأمر 

﴿ال  تعا%:  �هللا    Yيقو �لفكر�   tهذ
َيْنَهاُكُم �هللا َعِن �لَِّذيَن َلْم ُيَقاِتُلوُكْم ِفي 
يِن َ"َلْم ُيْخِرُجوُكْم ِمْن 4َِياdُِكْم َ�ْ&  �لدِّ
َتَبرُّ"ُهْم َ"ُتْقِسُطو� )ِلَْيِهْم ِ)&َّ �هللاََّ ُيِحبُّ 
 &�  [� (�ملمتحنة:٩)..  �ْلُمْقِسِطَني﴾ 
�لذين ال يرفعو& �لسيف عليكم "ال 
عليهم  ترفعو�  فال  عليكم؛  يقسو& 
"ليس  عليهم،  تقسو�  "ال  �لسيف 
بل  بذلك  يكتف   ¤ فحسب؛  Gلك 
"حتسنو�  َتَبرُّ"ُهْم   &� åب  �نه  علمنا 
 Yلعد� مقتضيا-  تقدمو�   &�" )ليهم 
كانت  مهما  معهم  "�إلنصا� 

جنسياִדم �" 4ياناִדم.  
هذ�   x  � �ملوعو4  �ملسيح   Yيقو
�لصد4 ما معناt: ال شك x �& حتسنو� 
 Yبالعد "تقومو�  "تو�سـوهم  )ليهم 
جتاههم.. فاهللا nب من يفعل هذ� أل& 
هذt هي �لتعاليم �لقر�نية.. يقوY �هللا 
تعا%: ﴿ال َيْنَهاُكُم �هللا َعِن �لَِّذيَن َلْم 
ُيْخِرُجوُكْم  َ"َلْم  يِن  �لدِّ ِفي  ُيَقاِتُلوُكْم 
َ"ُتْقِسُطو�  َتَبرُّ"ُهْم   &ْ�َ 4َِياdُِكْم  ِمْن 
�ْلُمْقِسِطنيَ﴾..  ُيِحبُّ  �هللا   َّ&(ِ )ِلَْيِهْم 
"x هذ� �حلب )شا�d )% �مر �خر.. 
"هو �نه ميكنكم �لقتا�G( Y �ضطرdمت 

َأُبـو َبْكـٍر َسـيُِّدَنا، َوَأْعَتـَق َسـيَِّدَنا. َيْعـِ� ِبـَالًال. 
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�لفسا4.  على   cللقضا �لسيف  حلمل 
�لذين �ثاd"� �لفتنة ضدكم "عا4"كم 
 gحلر� تعلنو�   &� ميكنكم  كشعٍب 
تستغلو�  �ال  åب  "لكن  عليهم.. 
 .cبشكل سي &Gإل� "� Æهذ� �لسما
يعتد"&  "ال  يعا4"نكم  ال  فالذين 
عليكم؛   cلقضا� عليكم "ال nا"لو& 
ُتحسنو�   &� عليكم  �لو�جب  فمن 
)ليهم Ëسب مقتضيا- �لعدå" Yب 
�ل�   dألمو� من  فهذ�  َتَبرُّ"ُهْم..   &�

جتعلكم �بوبني عند �هللا تعا%.
ضد  فقط  هو   gحلر� )عال&   &(
�لفسا4  هو  �لشاغل  شغلهم  �لذين 
يبد�"نكم  ال  �لذين  �ما   .jdأل�  x
 Æملسمو� من  ليس  فإنه  بالعد"�&؛ 
لكم �العتد�c عليهم. "من هنا يتبني 
�& )عال& �حلرg "�ل_��c "فق �لتعاليم 
�حلكوما-  مسئولية  هو  �إلسالمية 
 �G( فقط؛ "ليست حًقا لألفر�4..ألنه
 gصبح حًقا لكل فر4 �& يعلن �حلر�
"�لقتاY �4خل  �لفسا4  فسو� يسو4 
 x �نه  لألسف  �يًضا.  �لو�حد  �لبلد 
�لفئا-  بعض  هنا\  �إلسالمية  �لبال4 
�لعد"�نية   dألفكا�  tهذ تنتهج  �ل� 
بال4هم   x �لفسا4  ينشر"&  "نر�هم 

"ֲדذ� يسيئو& )% �إلسال8.
 cهنا\ �مٌر )|ي �خر من �جل )نشا �
�لد"لية..  "�لعالقا-  �لعاملي  �لسال8 

�لَِّذيَن  َتُسبُّو�  ﴿َ"َال  تعا%:  �هللا   Yيقو
َيْدُعوَ& ِمْن 4ُ"ِ& �هللا َفَيُسبُّو� �هللا َعْدً"� 
ِبَغْيِر ِعْلٍم َكَذِلَك َ�يَّنَّا ِلُكلِّ ُ�مٍَّة َعَمَلُهْم 
ِبَما  َفُيَنبُِّئُهْم  َمْرِجُعُهْم  dَبِِّهْم  )َِلى  ُثمَّ 
(�ألنعا8:١٠٩)..  َيْعَمُلوَ&﴾  َكاُنو� 
هذ�   x  � �ملوعو4  �ملسيح   Yيقو
 x تعا%  �هللا   &(  :tمعنا ما  �لصد4 
 g4أل�  gسلو� عّلمنا  �لكرمي  �لقر�& 
"�ألخالK لدdجة �نه يقوY لنا ﴿َ"َال 
�هللا   &ِ"4ُ ِمْن  َيْدُعوَ&  �لَِّذيَن  َتُسبُّو� 
َفَيُسبُّو� �هللا َعْدً"� ِبَغْيِر ِعْلٍم﴾.. �] ال 
فيسبو�  �ملشركني؛  تسبو� ح� �صنا8 
 .gم ال يعرفو& هذ� �لرlبكم.. ألd
فانظر"� dغم �& �ألصنا8 ليس |ا �] 
قيمة؛ )الَّ �& �هللا تعا% يعلِّم �ملسلمني 
�الَّ يسبو� �ألصنا8 "�& عليهم فقط �& 
ُيَفهِّمو� �ملشركني �لذين يعبد"& تلك 
 �G( ألنكم  "�للني.  بالرفق  �ألصنا8 
سببتم �صنامهم؛ فإlم سو� يسبو& 
�هللا..عندئٍذ تكونو� �نتم �ملسئولني عن 

هذ�.
�لسال8  ُتنشئ  �ل�  �لتعاليم  هي   tهذ
 �ٍcسا( كل  على  �لر4َّ  أل&  �لعاملي.. 
 �cهو مبثابة 4عو� لنشر �إلسا �ٍcبإسا
"�لقذ�x �d �ملجتمع. فإ�G كا& لكم 
�] عدٍ" �" Éالٍف "44dمت عليه بنفس 
 �cسلوبه �لسيئ؛ فهذ� قد يسبب �إلسا�
)% �هللا تعا%. لذ� åب على �ملسلمني 

"ال  باحلكمة..  كالمهم  يتصف   &�
�ملسلمو&  ُيظهر   &� �بًد�  هذ�  يع³ 
تضعو�   &� هو  �ملقصو4  بل  �ُجلَنب؛ 

�ملوعظة �حلسنة نصب �عينكم.
قد  تعا%  �هللا   &� �نًفا..  قلت  "كما 
�لسيئ  تفاعلكم   &� تفهيما:   فّهمنا 
تعا%  �هللا   jُِّيعر قد  �آلخرين  مع 
 dُبسببكم.. "كل مسلم يغا gللسبا
هللا تعا%.. لذ� åب �ال يكو& مسئوًال 
تعا%.  هللا  يسيئ   cشي حد"¥  عن 
فإ�G سببتم �لكفاd �" معتنقي �] 4ين 
"يسبو&  عليكم  ير4"&  فإlم سو� 
�حلديث:   x  4d" "كذلك  dبكم.. 
ْبِن َعْمٍر" َعِن �لنَِّبيِّ �  َعْن َعْبِد �هللا 
ْنِب َ�ْ& َيُسبَّ  َقاYَ: ”ِ)&َّ ِمْن َ�ْكَبِر �لذَّ
َ"َكْيَف َيُسبُّ  َقاُلو�  َ"�ِلَدْيِه“.  �لرَُّجُل 
�ََبا  ”َيُسبُّ   :�  Yََقا َ"�ِلَدْيِه  �لرَُّجُل 
�لرَُّجِل َفَيُسبُّ �ََباtُ َ"َيُسبُّ َ�مَُّه َفَيُسبُّ 
َ�مَُّه“. (مسند �
د). فهذ� هو تعليم 
ال  "�ألمن..  �لسال8  لنشر  �إلسال8 
�لِشر\  فظاعة  dغم  �ملشركني  نسب 
�لذ] هو �بغض شيc عند �هللا تعا%.. 
"�لذ] قاY �هللا تعا% عنه: ﴿ِ)&َّ �هللا ال 
َيْغِفُر َ�ْ& ُيْشَرَ\ ِبِه َ"َيْغِفُر َما Gَ &َ"4ُِلَك 
ِلَمْن َيَشاcُ َ"َمْن ُيْشِرْ\ باهللا َفَقْد َضلَّ 
 &G( ..(١١٧:cلنسا�) ﴾َضَالًال َبِعيًد�
تتكلمو�   &� �ملشركني åب  ح� مع 
Ëسب �ألخالK �إلسالمية. هذ� هو 
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 �dتقدمو� صو  &� �لقـر�<:  �لتعليم 
�إلسال8 �جلميلة �حلقيقية. 

ينفذ"�   &� �ليو8  �ملسلمني  )& "�جب 
 cألشقيا� �ما   �جلميلة.  �لتعاليم   tهذ
 cالستهز�� عن  يتوdعو&  ال  �لذين 
 x يعو4"&  فـسو�  باملسلمني.. 
�لنهاية )% �هللا تعا% متوdطني بأعما|م 
هذt.. "�هللا تعا% سو� nاسبهم على 
ما كانو� يفعلو& "سو� يعاملهم مبا 
يستحقونه..حيث يقوY �هللا تعا% عن 
 dٍَكفَّا ُكلَّ  َجَهنََّم  ِفي  ﴿�َْلِقَيا   :cهؤال
ُمِريٍب*  ُمْعَتٍد  لِْلَخْيِر  َمنَّاٍ�  َعِنيٍد* 
 tَُفَأْلِقَيا َ�َخَر  )َِلًها  �ِهللا  َمَع  َجَعَل  �لَِّذ] 
-٢٥:K) ِديِد﴾  �لشَّ  gِْلَعَذ�� ِفي 
كيف  تعا%  �هللا  بيَّن  "هكذ�   ..(٢٧
�لذين  �لنا�   cهؤال مع  سـيتعامل 
تعا%  �هللا  "ما8�4  تعا%..  يسيئو& هللا 
قد �خذ هذ� �ألمر بيدt؛ فيجب علينا 

�ال نقلق Òصوصـه.
 ��كب ضجة  هنا\  �أليا8   tهذ  x
 &( dشد]".  لـ"سلما&  بالنسبة 
dشد]"  "سلما&   Yمثا� �مللحدين 
يتخذ"& �إلحلا4 معبو�4ً  "غ�هم ممن 
 "�  h_لك� �حلكوما-  يتخذ"&   "�
�ملنظما- �إلجر�مية �|ًة |م من 4"& 
سيقضي  �لذ]  هو  تعا%  فاهللا  �هللا؛ 
�ما  "تعا%.  سبحانه  Ëكمه  فيهم 
�لذين يقولو& �ننا åب �& نفعل كذ� 

بأيدينا   �لنا�   cهؤال مثل   x "كذ� 
فإlم  ضدهم؛   -�cبإجر� نقو8   &�"
�إلسال8   �dصو يشوهو&  �حلقيقة   x
"�ألخالK �إلسالمية �لسامية. الشك 
�للعني  هذ�  به  قا8  �لذ]   cر�|�  &�
 �  Yلرسو� ”سلما& dشد]“ ضد 
 Yهللا تعا% �يًضا يد� -�G" ملالئكة�"
هذ�  �ظهر  "قد  باطنه..  خبث  على 
حكومة  قامت   �Gفإ �لباط³.  �خلبث 
�لدنيا بتكرميه "�عطته  من حكوما- 
�عماY؛  من  به  قا8  ما   �نظَ جائز� 
�هللا   %(  t4مر �حلكومة   tهذ �مر  فإ& 
تعا% �يًضا. "لكن هذ� ال يع³ �نه ال 
”بريطانيا“   x  cجنبا"  cشرفا يوجد 
 ���" x �لغرg؛ ففي �حلقيقة �& كثً
تصر�  على  �حتّجو�  قد  �لنا�  من 
�مللكة �ل_يطانية هذ�، "�عضاc �ل_ملا& 
�حتّجو� على Gلك �لتصر�.. "قالو� 
 hلتكرمي سو� c�d" ال فائد� ترجى من

ִדديد سال8 "�من �ملجتمع.
كتابه  �لَّف  عندما  �للعني  هذ�   &(
 x") شيطانية-   -�يا-   Îلبذ�
ُطِلَب  قد  �نه   Yلقو� ميكن  �حلقيقة 
Gهب  ما  "هذ�  يكتبه..   &� منه 
فـمن  �ملعلقني)..  من   ��لكث )ليه 
تدفعه   tc�d" يد�  هنا\   &� �لو�ضح  
من  �|د�   &(  .gلكتا� هذ�  لكتابة 
�ملسلمني  �ستفز��  هو   gلكتا� هذ� 

 � قاسية..  فعل   4"4d ُيظِهر"�  لكي 
 x يستغل �ملستغلو& هذ� �ألمر للطعن
�إلسال8. )& �لقيا8 باملظاهر�- "dفع 
 Kحر" "�لنعر�-   -�dلشعا� بعض 

.cألعال8 ال يفيد بشي�
 ��كب مؤ�مر�   tهذ  &( �حلقيقة   x
 Yضد �إلسال8 "لن نستفيد من �عما
�لتخريب "�لتدم�.. أل& �لقيا8 بتلك 
 cسو� يعطي �لفرصة |ؤال Yألعما�
�إلسال8  ضد  ليستغلوها   �لنا� 
"يقولو�:  �نظر"� )% �عماY �ملسلمني 
 �4d &( .حقهم x ا تؤيد ما قلناlفإ
 gقلو  x تنشأ   &� åب  �ل�  �لفعل 
تعاليم  ينشر"�   &� هي  �ملسلمني 
على  ُتَصلُّو�   &�"  cلسمحا� �إلسال8 
dسوY �هللا � �كثر من G] قبل ح� 
ُ�سو�  "تقدمو�  d"حانيًة..  تز4�4"� 
 �G( �ملهمة   tهذ  &( للنا�.   � �لن� 
فإlم  )جنا�ها؛  يستطيع  �حٌد  كا& 
قبلو�  ألlم  فقط  �أل
ديو&  هم 
 .� للن�   K4لصا� بالعاشق  "�منو� 
ير4   &� يستطيع  هنا\ من  فإ�G كا& 
فإlم  �ملعترضني؛  �عتر�ضا-  على 
هنا\  كا&   �G("..فقط �أل
ديو& 
8َ صو�d �إلسال8  �حٌد يستطيع �& ُيَقدِّ
�أل
ديو&  فإlم  للنا�؛  �لصحيحة 
فقط. لذ� على �أل
ديني �& nا"لو� 
Gلك �كثر من G] قبل "ُيَصلُّو� على 
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dسوY �هللا � �كثر من G] قبل.
”سلما&  �للعني:  Gلك  �لَّف  عندما 
طلب  هذ�؛   Îلبذ� كتابه  dشد]“ 
�لر�بع  �ملؤمنني-�خلليفة   ��م سيدنا 
�إلخو�  �حد  من  تعا%-  �هللا  
ه d
 .gديني �& ير4 على هذ� �لكتا
�أل
فكتب �حد �لعلماc �أل
ديني �لسيد 
�dشد �
د] Arshad Ahmedi  كتاًبا 
للر4 عليه بعنو�&: (dشد].. يال�مه 
 Rushdie: haunted”(لشرير� شبحه 
by his unholy ghost“.."ُ�ضيف )ليه 

�لر�بع  �خلليفة  من  بتوجيه  �خر   gبا

ه �هللا تعا%. "åب �& ُيعا4 نشر d
هذ� �لر4 مر� �خرh ح� تظهر �حلقيقة 
 Kألخال� ُيظهر  ما  هذ�  �لنا�.  �ما8 
يعر�  "بذلك  �لسامية  �إلسالمية 
�لنا� �لطريق �لصحيح لالحتجا¢. 

 ..Yسال8 �لعا¤ "�منه مرهوٌ& بالعد &(
يقوY �هللا تعا%: ﴿َيا �يَُّها �لَِّذيَن �َمُنو� 
�ِمَني هللا ُشَهَد�cَ ِباْلِقْسِط َ"َال  ُكوُنو� َقوَّ
َيْجِرَمنَُّكْم َشَنآُ& َقْو8ٍ َعَلى َ�الَّ َتْعِدُلو� 
�ْعِدُلو� ُهَو َ�ْقَرgُ لِلتَّْقَوh َ"�تَُّقو� �هللا ِ)&َّ 
�هللا َخِب�ٌ ِبَما َتْعَمُلوَ&﴾ (�ملائد�:٩).. 
"x هذ� �لصد4 يقوY �ملسيح �ملوعو4 
 cألعد�� عد�"�   &(  :tمعنا ما   �
åب �ال متنعكم عن �لعدå ..Yب �& 
تتمسكو� بالعدY أل& G xلك تكمن 
�إلنسا&  على  �لصعب  من   .hلتقو�

�& يقو8 مبقتضيا- �لعدY "�إلنصا� 
 cتسفك �لدما" [Gمع �ألقو�8 �ل� تؤ
 dكما فعل كفا cلنسا�" Yتقتل �ألطفا"
 Yبالعد �"صى  �إلسال8  "لكن  مكة 

"�إلنصا� ح� مع هؤالc �لنا�. 
)& بعض �لـمجاملة مع �ألعد�c سهلة 
نوًعا ما،  "لكن �لعدY "�إلنصا� مع 
�لعد" ليس سهًال. من �ملمكن �& åلس 
 d"يتحا" �حياًنا   t"عد مع  �إلنسا& 
 Yلعد� مبقتضيا-  �لقيا8  "لكن  معه؛ 

معه "�إلحسا& )ليه �مٌر صعب.    
 :tملسيح �ملوعو4 � ما معنا� Yيقو
�ملتعطش  �لعد"  مع   Yيعد �لذ]   &(
هللا  حبيًبا  يكو&  عندها  فإنه  لدمه؛ 

تعا%.
 &� تعا% åب  هللا  مستوh حبك   &(
بلغ  �لذ]  عد"\  مع  للعد�لة  يدعو\ 
ملا  �نظر  �ملنتهى؛   %( عد�"تك   x
"مع   � �هللا   Yسوd مع   dلكفا� فعل 
�ملسلمني x مكة "�ملدينة؛ "dغم Gلك 
قاY �هللا تعا% �نه åب �& تعدلو� مع 
�حلب  åعل  ما  هذ�  �لنا�..   cهؤال
�ملجتمع   x "ينتشر  يتز�يد  �إلنسا< 
�إلسال8..  تعليم  هو  فهذ�  "�لعا¤. 

.K4هو �& تنشر"� �حلب �لصا"
�لن� � x هذ� �لصد4 قد  )& ُ�سو� 
 �dكبا cجذبت لإلسال8 من كانو� �عد�
"قد �تضح Gلك جلًيا يو8 فتح مكة،  

حني �علن سيدنا dسوY �هللا �: ”ال 
تثريب عليكم �ليو8 يغفر �هللا لكم“. 
)& هذ� �إلعال& x �حلقيقة هو �لذ] 
�لكفاd "�ملتعطشني  جذg كثً�� من 
"هذ�  �إلسال8..   %( �ملسلمني   cلدما
 tتتبعو  &� åب  �لذ]  �لطريق  هو 

�يًضا. 
تؤ4 مقتضيا-   ¤ �G( )& �حلكوما- 
�لعدY "�إلنصا�؛ فـسو� تكو& 
لعبة x �يد] �لظاملني.. �] x �يد] 
تعيث  �ل�  �ملتطرفة  �ملنظما-  تلك 

فساx �4ً �لعا¤.
�أل"�مر  بعض  لكم  قدمت  لقد 
�إلسالمية  �لتعاليم  ُتقد8  �ل�  �لقر�نية 
�لسمحاc.. ندعو �هللا تعا% �& تطلع 
فيها   hنر �ل�  �أليا8  تلك  علينا 
�إلسالمية،  �أل"�مر  تّتبع  �حلكوما- 
تعاليم  ينشر"&  �يًضا  �حلكا8   hنر"
�ملسيح  �dية  حتت   cلسمحا� �إلسال8 
�ملوعو4 �.. "�& يوفقهم �هللا تعا% 
نيل  �جل  "من   .hبالتقو للتمسك 
�أل
ديني  �ملسلمني  على  �ملر�8  هذ� 

.cيكثر"� من �لدعا &�
ندعو �هللا تعا% �& يستجيب لدعو�تنا 
مهًد�  تكو&  أل&  �لدنيا  يوفق   &�"
للسال8 "�حلب "�لوئا8،  "�& يعبد"� 
�لعاملني..   gd هو  �لذ]  "�حًد�  )ً|ا 

�مني




