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      �شهد �� ال &له &ال �هللا �حد� ال شريك لـه، ��شهد �� �مًد� عبد� ��سوله. 
�ما بعد فأعو: باهللا من �لشيطا� �لرجيم. �بْسِم �هللا �لرَّْحَمن �لرَّحيم * �ْلَحْمُد هللا َ�)ِّ 
َر�َ<  ُُ  * �ْهدَنا �لصِّ ين * &يَّاDَ َنْعُبُد َ�&يَّاDَ َنْسَتعني �ْلَعاَلمَني * �لرَّْحَمن �لرَّحيم * َمالك َيْوE �لدِّ

الَِّني�، Fمني.  �ْلُمْسَتقيَم * ِصَر�< �لَِّذيَن �َْنَعْمَت َعَلْيِهْم َغْير �ْلَمْغُضو) َعَلْيهْم َ�ال �لضَّ
�ِ&�َّ �َهللا َ�َمالِئَكَتُه ُيَصلُّوَ� َعَلى �لنَِّبيِّ َيا �َيَُّها �لَِّذيَن Fَمُنو� َصلُّو� َعَلْيِه َ�َسلُِّمو� َتْسِليًما * ِ&�َّ 
ْنَيا َ��آلِخَرVِ َ�َ�َعدَّ َلُهْم َعَذ�ًبا ُمِهيًنا� (�ألحز�):  �لَِّذيَن ُيْؤُ:�َ� �َهللا َ�َ�ُسوَلُه َلَعَنُهُم �ُهللا ِفي �لدُّ

(٥٧-٥٨
c هذ� �ألياE هناD موجة من �حلز� ��لسخط �لشديدين c �ملسلمني ��لبالa �إلسالمية 
بوجه عاc� E �ملسلمني �لقاطنني c �لبالa �ألخرg �يضا، �:لك بسبب سلوD منحّط 
�سيئ من ِقبل �عد�l �إلسالE ضد�. �ال شك �� �ملسلمني �قو� c &ظها�هم حزiم 
�سخطهم على هذ� �لوضع �ملتأEq. &� �ملسلم، سو�l �كا� يد�D مكانة �لن� � �حلقيقية 
&��aكا صحيحا �E ال، فإنه يكو� �aئم �الستعد�a للتضحية بنفسه aفاًعا عن شرs سيدنا 
� على هذ� �لفيلم  �سوw �هللا �. فال جرE �� حز� �ملسلمني �سخطهم �مر طبيعي جدًّ
�لتافه ��لسخيف �لذy صنعه �ملعا�ضو� عن �لن� �، �على �إلساVl �ملشينة �لx �ّجهوها 
فيه &~ شخصه � �لطاهر. &� :لك �حملسن لإلنسانية ��لر}ة للعاملني �حبيب �هللا سهر 
�لليا� حزًنا على خلق �هللا، �تأ� إلنقا: �لبشرية من �لدما� �ملا شديد� ح� قاw له �ّ) 
�لعر� �:   لَعلََّك َباِخٌع َنْفَسَك َ�الَّ َيُكوُنو� ُمْؤِمِنَني�، �y: هل سُتهلك نفسك حزًنا 
عليهم بأiم ال يكا��a يعرفو� �ֲדم؟ فكا� طبيعًيا �� َتدمى قلو) �ملسلمني �يعا على 
:لك �لفيلم �ملسيl &~ هذ� �حملسن �لعظيم &~ �لبشرية. ��حلق �� �ملسلمني �أل}ديني قد 
 yلبا� للن� � �لذ� Eaخلا�� �aتأ:�� �كثر من غ�هم من :لك، ألننا �ملؤمنو� باحملب �لصا
�طَلَعنا على �ملكانة �لعظيمة ��حلقيقية للن� �ألكرE �. لقد تقّطعت �كباaنا، �تكاa تنخلع 
قلوبنا حزًنا على :لك، �&ننا �ّر ساجدين على عتبا� �هللا تعا~ متضرعني �� يأخذ ثأ�نا 
من هؤالl �لظاملني، ��علهم ع�Vً للنا� &~ يوE �لقيامة. لقد �:�قنا &ماE �لزما� طعم حب 
�لرسوw � �يث &ننا نستطيع �� نتصا� مع �فاعي �لفلو�� �ضو��يها �سباعها، �لكن 
 ،� lهللا خامت �ألنبيا� wلذين يسيؤ�� &~ سيدنا �موالنا �مد �سو� �aاi �� ال نستطيع

� يصّر�� على :لك.

�
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 :� aملسيح �ملوعو� wيقو 
"�ملسلمو� قوE يضّحو� بأنفسهم c سبيل شرs نبيهم �لكرمي �، �ير�� �ملو� خً�� 
�م من �� يتحملو� هذ� �إلساVl �يصافو� �يصاaقو� �ناًسا يسّبو� �سو�م � ليل iا�، 
�يذكر�نه � c كتبهم �جر�ئدهم �نشر�ִדم بكلما� بذيئة �مسيئة �قذ�V للغاية. �علمو� 
�� هؤالl �لنا� ليسو� �لصني لقومهم �يًضا &: يز�عو� �ألشو�c D طريقهم. �قوw ��حلقَّ 
�قوw &نه ميكننا �� نتصا� مع �فاعي �لفلو�� ��حو� �ل���y �لكن ال ميكننا �لتصا� مع 
�لذين ال يكّفو� عن بذ�Vl �للسا� c حق �نبياl �هللا �ألطها�. &iم يزعمو� �� �النتصا� 
يتحقق بالسبا) �بذ�Vl �للسا�، ��حلق �� �النتصا� كله يأ� من �لسماl. &� �صحا) 
�للسا� �لطاهر يغز�� �لقلو) i cاية �ملطاs ب�كة كالمهم �لطاهر، �لكن �صحا) 
�لطبائع �خلبيثة ال ميلكو� شيئا &ال �� يعيثو� c �أل�¡ فسا�a �ُفرقة... ��لتجربة �يضا 
تعمل  فإ� غ�V �هللا  �مثا�م ال تكو� حسنة قط.   lyلبذ� �للسا�   y�: تشهد �� عاقبة
ألحبائه i cاية �ملطاs."  (جشمه معرفت (ينبو¥ �ملعرفة)، �خلز�ئن �لر�حانية، ¤لد ٢٣، 

(٣٨٥-٣٨٦§
 sد�� �ذ�  �يضا   gألخر�  Eإلعال� ��سائل  ��لنشر��  �جلر�ئد   Eُتستخد  Eأليا� هذ�   c
�خلبيث. فهؤالl �لذين ªا�بو� �هللا تعا~ هكذ� عنا�aً �تعنًتا منهم، سيبطش �هللا ֲדم، ألiم 
 E٢٠٠٦ Eعا c .فعا�م �لغا¬ة هذ� بوقاحة متناهية� c مصّر�� على تعنتهم �مستمر��
عندما نشر بعض :�y �لطبائع �خلبيثة c �لد�منا�D �سوًما مسيئة للن� �، عندها �يضا 
كنت �ّجهُت �بناl �جلماعة �إلسالمية �أل}دية &~ &ظها� �a �لفعل بنهج صحيح، �قلت 
�يضا &� مثل هؤالl �لغا¬ني قد جا°�� من قبل، �لن ينتهي �ألمر هنا، بل سيكونو� بعد 
:لك �يضا، ��� ما يقوE به �ملسلمو� من �لتظاهر�� لن يغّير من موقف هؤالl شيئا، بل 
سيقومو� ֲדذ� �لتصرفا� �لشنيعة �لغا¬ة c �ملستقبل �يضا. �ها ±ن �ليوE نرi� gم قد 

���a�aq ظلًما �سخًفا �ما �qلو� يتقدمو� على هذ� �لنهج �لغاشم. 
��حلق �� هزميتهم �فشلهم �ماE �إلسالE هو �لذy يدفعهم &~ هذ� �لنو¥ من �لسخف 
باسم حرية �لتعب�. فكما قاw �ملسيح �ملوعوi& ،� aم ليسو� ناصحني �مناl لقومهم 
 Eليو� lبه هؤال Eيضا، �هذ� سيتبني على تلك �ألمم �يضا يوما ما �يتضح �م �� ما يقو�
من �لسفاسف سيضّر �قو�َمهم �يضا، أل� فاعليها مغرضو� ��نتهاqيو� �ظاملو�، �ال هّم 

�م &ال حتقيق مآ�ֲדم �&شبا¥ �غباִדم �مصاحلهم.
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يتكلم �آل� �جاw �لسياسة ��آلخر�� �يضا �ق هؤالl باسم حرية �لر�c ،y بعض �ألماكن 
ر�� ��  علًنا �c �ماكن �خرg خفيًة، ��حياًنا يتكلمو� �ق �ملسلمني �يضا، �لكن تذكَّ
�لعا� قد �صبح �آل� قرية صغ�V، لذ� فإiم &:� � يقولو� &� �لسيئة سيئة فسوs تدمِّر هذ� 

�ألموُ� �لسالc Eَ هذ� �لبالa �يضا، &ضافًة &~ �النتقاE �إل�ي �لذy سيو�جهونه حتًما. 
ر�� قوw &ماE �لزما� �aًما "&� كل فتح يأ� من �لسماl"، �&� �لسماl قد قر�� ��  تذكَّ
�لرسوw �لذy تسيئو� &ليه سيغلّنب �لعا�، �:لك بغز� �لقلو)، كما قاw سيدنا �ملسيح 
�ملوعوa �، أل� �لكالE �لطيب �لطاهر يؤثِّر. ��لكالE �لطيب ليس �اجة &~ �� يلجأ 
&~ �لتطرs، �� يرaّ �لبذ�Vl مبثلها. �هذ� �لبذ�Vl ��إلساVl �لx بد��ها ستنتهي عاجال &� 
شاl �هللا، � يعاقب �هللا �مثاw هؤالl بعد هذ� �حلياV. فاآليتا� �للتا� قر�ُتهما عليكم، قد 
لَفت �هللا فيهما �يضا �نتبا� �ملؤمنني &~ مسئوليتهم، فقاw: &� ��جبهم �� يصّلو� على �لن� 
�، �ما بذ�Vl هؤالl �&سا�lִדم �مظاملهم ��ستهز�°هم فال يتأثر ֲדا شرsُ �لن� �لعظيم �  
�عزُته �بًد�، &نه يبلغ من �لعظمة �يث &� �هللا �  نفَسه يصلي على هذ� �لن� �مالئكُته 
 c لعد�� gaعلى �لن� �، �&:� متا Vيضا. فمن ��جب �ملؤمنني �� يكثر�� من �لصال�

�لبذ�Vl فعليهم �� يصّلو� عليه �  �كثر من :y قبل.

�للهم صل على �مد �على wF �مد كما صليت على &بر�هيم �على wF &بر�هيم &نك 
}يد ¤يد.

�للهم با�Dْ على �مد �على wF �مد كما با�كت على &بر�هيم �على wF &بر�هيم 
&نك }يد ¤يد.

&� �لنصر مقد� �ذ� �لصالV ��ذ� �لن� �. فإ:� كا� �ملسلم �أل}دy من ناحية يعّبر عن 
 lينبغي �� ينصح هؤال gفمن ناحية �خر ،��lكر�هيته �غيظه �حزنه على هذ� �إلسا
�ملسيئني ��ملسئولني c بلد� بالتوقف عن هذ� �إلسا��l. ال شك �� �أل}دy يسعى قد� 
�ملستطا¥ ليكشف �حلقائق على �لعا� ضد هذ� �ملؤ�مرV ��¹هم باحلقيقة �ألصلية، �يبني 
 Eلن� �  �حلسنة �تعاليم �إلسال� Vلن� �، �يكشف �سو� Vم جو�نب خالبة من س��
�جلميلة من خالw كل عمل له، �لكن �ب �� يهتّم �كثر بالصالV على �لن� �  كما 
قلت سابًقا. فليمأل �أل}دyُ �جو�l �ֱדتمع بالصالV على �لن� �، سو�l �كا� َ:َكر� �� 
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�نثى، شابا �� شيخا �� طفال، �ليجعل عمَله مثال للعمل بالتعليم �إلسالمي. هذ� هي 
�a�a �لفعل �جلميلة �ينبغي �� نبديها. �ما مص� هؤالl �لظاملني فقد صر¼ �هللا به F cية 
�خرg بأ� �لذين يؤ:�� �لن� �� �لذين �رحو� قلو) �ملؤمنني �لصاaقني c �لعصر �لر�هن 
باإلساVl &~ �لن� �، فسوª sاسبهم �هللا نفُسه، فقد لعنهم �هللا c هذ� �حلياV �لدنيوية 
� �هللا ألمثاw هؤالl �لعذ�)  �بسببها سينغمسو� c �لقذ��V �كثر باستمر��، �بعد �ملو� قدَّ
 lعاقبة هؤال �& wهذ� �ملوضو¥ نفسه حيث قا  � aملهني. لقد بّين سيدنا �ملسيح �ملوعو�

�ملسيئني ال تكو� حسنة. 
فهؤالl �لنا� سيلقو� مص�هم c صو�V لعنة �هللا c هذ� �لدنيا �c صو�V �لعذ�) �ملهني 

بعد �ملو�.
 lفعٍل �سب ما �مر �هللا �، �هو �� ميأل�� �جو� Va� فعلى عامة �ملسلمني �يضا �� يظهر��
بالaهم �مناطقهم �¤تمعاִדم بالصالV على �لن� �، فهذ� هي �Va �لفعل �حلقيقية، �ما 
�� يشعلو� �لنا� c عقا��ִדم c بلدهم �� يقتلو� مو�طنيهم، �� يقو��a مس��� مث�V ح� 

تضطر �لشرطة إلطال� �لنا� على �ملو�طنني فيموتو�؛ فال جد�g منها &طالقا.
 �ألخبا� �لx تصل ع� �جلر�ئد ��سائل �إلعالE �ألخرg تفيد بأ� �غلبية �لنجباc l �لغر) 
جنيبا  نبيال  طبعا  ميلكو�  ممن  �ملسلمني  فغ�  �كرهو�،   ،sلتصر� هذ�  من   ��lستا� �يضا 
هم �يضا � ُيعَجبو� به، سو�c l �لواليا� �ملتحدV �ألم�كية �E هنا �يضا. �ما �حلكومة 
 ،yتؤيد� �جة حرية �لر� gنه خطأ �ليس صحيحا، �من ناحية �خر& wفمن ناحية تقو
 wليس كتابا مقدًسا، �لقد قلُت لرجا yفهذ� �لنفا� لن يستقيم. فالقانو� عن حرية �لر�
�لسياسة �ثناl �خلطا) c �م�كا &� �لقانو� �لذy يسنُّه �هل �لدنيا ميكن �� يكو� فيه عيب 
�نقص ��خطاl، &: ميكن �� Áتفي بعض �جلو�نب عند سّن �لقانو� أل� �إلنسا� ال يعلم 
�لغيب، �ما �هللا �  فهو عاُ� �لغيب، �&� �لقو�نني �لx سنَّها ليس فيها �y عيب �نقص، 
فال حتسبو� قو�نينكم كاملة �شاملة ال ميكن �� ُتبدwَّ �� ُتغّير. ال شك �� هناD قانونا حلرية 
�لر�y، لكن ال يوجد y� c بلد �y قانو� مينع من جر¼ مشاعر �آلخرين �لدينية �مينع من 
 Vستو� �ألمم �ملتحدa c ال يوجد مثل هذ� �لقانو�� ،gيا� �ألخرaمبؤسسي �أل lالستهز��
 yaلعا�، �يؤ� Eقانو� من هذ� �لقو�نني �� مثل هذ� �لفعل يدّمر سال y� c aيضا. � ير�
فإ:� كنتم  ��ألaيا�.   Eألقو�� بني   Vلفجو� �تسا¥   c يساهم� �لنفو�،  بر�كني  تفج�   ~&
سَننتم قانوًنا حلرية &نسا� فلكم :لك، �لكن ال تسّنو� قانوًنا �ر¼ مشاعر &نسا� Fخر. 
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�هذ� هو �لسبب ���l فشل �ألمم �ملتحدV، فإiم يظنو� �iم بسّنهم هذ� �لقانو� �لفاشل 
 Eال تسيئو� &~ �صنا wيقو yعظيم؛ �لكن �نظر�� &~ قانو� �هللا تعا~ �لذ qقد قامو� بإجنا
�آلخرين �يضا، أل� :لك سيؤya &~ تدم� سالE �ֱדتمع، فقاw تعا~: �ال َتُسبُّو� �لَِّذيَن 
 a�aبالتا� ستتأ� قلوبكم �تز� ،(١٠٩ :Eَألنعا�) ���ًهللاَِّ َفَيُسبُّو� �هللا َعْد� �ِ�aُ َيْدُعوَ� ِمْن

  .aلبال� c aتكثر �لشجا��� ��خلصوما� �ينتشر �لفسا� aألحقا�
فهذ� هو �لتعليم �جلميل �لذy يعّلمه &له �إلسالE �لذy هو &له �لعا� ��ألكو��، �هو :لك 
�إلله �لذy بعث حبيَبه �مًد� �  بالتعليم �لكامل من �جل &صال¼ �لعا� �&�ساa lعائم 
�أللفة ��حملبة بني �لنا�، �هو �لذy خلع عليه �  لقب "�}ة للعاملني" ���سله �}ًة جلميع 
 Vهذ� �ملفسد c و�Åم يساiلعا� ��لساسة بأ� Vaيُع �ملثقفني �قا��ملخلوقا�. َفْليفّكْر 
بعدE مما�ستهم �لضغو< على هذ� �لشر:مة �لقليلة من �ألشر��. �ليفّكْر عامة �لنا� �يضا 
�iم عند مشايعتهم لديد�� �لدنيا هؤالl �لغا�قني c �ألaنا� ��أل�جا� يساÅو� c تدم� 
�لعا�. فلما  �ما ±ن �ملسلمني �أل}ديني فال نّدخر جهًد� من �جل خدمة  �لعا�.   Eسال
كانت هناD حاجة للت�¥ بالدc E �م�كا c �لسنة �ملاضية قاE �أل}ديو� Æمع ١٢٠٠٠ 
�حدVً من �لدc� ،E هذ� �لسنة �جلا�ية �يضا يبذw �أل}ديو� قصا�g جهوaهم جلمع 
�حد�� �لدE، فهناD حركٌة للت�¥ بالدc E هذ� �ألياE. لقد قلت �م: &ننا ±ن �ملسلمني 
�أل}ديني نت�¥ بدمائنا من �جل حياV �آلخرين، �لكنكم بتصرفاتكم هذ� �بوقوفكم مع 
�ألشر�� �ملسيئني ُتدمو� قلوبنا. فهذ� هي �عماw �ملسلم �أل}دy �لذy هو �ملسلم �حلقيقي، 

�:لك هو عمل فئة من ��لئك �لذين يّدعو� �iم ُيرسو� aعائم �لعدc w �لعا�.
�لفعل ليست   a�a� فعل خاطئة، �ال شك �� بعض Vaّ� بد��� بأiم  �ملسلمني  يّتهمو� 
صحيحة أل� �عماw �لتكس� ��لتدم� ��حلر� ��لتهديد، �قتل �ألبرياl �عدE �حملافظة على 
حياV �لسفر�l �� قتلهم �� ضرֲדم كلها ال جو�q �ا، �لكن �الستهز�l بأنبياl �هللا �ملعصومني 

��إلساVl &ليهم ��لتماc ya :لك �يضا &� كب�. 
�مشايعًة مع هؤالl �ألشر�� قد جتاسر� ¤لة فرنسية �يضا c �ألياE �ألخ�V على نشر 
�سوE مسيئة &~ �لرسوw �  �هي �سو� من سو�بقها. &� �هل �لدنيا هؤالª lسبو� �لدنيا 

كل شيl، �لكنهم ال يد�كو� �� aنياهم هذ� نفسها حتمل �سباًبا لتدم�هم.
�هنا ��يد �� �قوw �يضا بأ� �حلكوما� �إلسالمية تغطي بقاًعا شاسعة من �أل�¡، �لقد 
�هب �هللا تعا~ لكث� من �لبالa �إلسالمية مو��a طبيعية كث�V، ��لبالa �إلسالمية كلها 
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�عضاc l �ألمم �ملتحدV، ��ملسلمو� يؤمنو� بالقر�F �لكرمي �يتلونه، �هو تعليٌم كامل 
للحياV، فلما:� � حتا�w �حلكوما� �إلسالمية تقدمي هذ� �لتعاليم �لسمحة �جلميلة c كل 
�ألصعدV؟ �ملا:� ال يقدمو� �ماE �لعا� هذ� �ملبد� بأ� �إلساVl &~ �ملشاعر �لدينية ألحد 
�&هانة �نبياl �هللا �� �ا�لة :لك �يضا جرمية؟ بل هي من �شنع �جلر�ئم ��ك� �لكبائر. �من 
�جل حتقيق سالE �لعا� ال بد �� يضاa ~& sستو� �ألمم �ملتحدV �� ال َيسمح �yُّ بلد 
من بالa �لعا� ملو�طنيه �� �رحو� �ملشاعر �لدينية ألحد، �لن ُيسَمح ألحد �� يقضي على 
 wطويلة، �لكن � تبذ Vلعا� �جة حرية �لفكر. �ملؤسف �� هذ� �لشر ينتشر منذ مد� Eسال
 Eلن� �  ��حتر�� Eصو§ �حتر�È اعيًة من �جل توعية �لعا�� �aًإلسالمية جهو� aلبال�
كر�مة كل ن�، �من �جل &قنا¥ �لعا� ֲדذ� �لقانو� على �ملستوg �لد��. ال شك �نه لن 
ُيعَمل ֲדذ� �لقانو� �يضا –ح� لو ّمت َسنُّه – مثل �لقر���� �ألخرg لألمم �ملتحدV، فم� 

عملو� بوثيقة �مِنها �يضا، �مع :لك سوs ُيسجل هذ� �ألمر c سجالִדا على �ألقل.
�ما منظمة ��بطة �لعا� �إلسالمي فإiا � تقم قط بأy سعٍي جاaٍّ من �جل &قامة كر�مة 
�ملسلمني ��العتر�s مبكانتهم c �لعا�، &ّ� ُجلَّ �هتماE ساسة �لبالa �إلسالمية مْنَصبٌّ 
على حتقيق �مانيهم فقط، �&:� كانو� غافلني عن شيl فهو عظمة �لدين فقط. لو �� قاaتنا 
بذلو� جهو�aً جاc Va هذ� �خلصو§ ملا ظهرْ� �Va فعل خاطئة من قبل عامة �ملسلمني، 
كما نر�ها �ليوc E باكستا� �� c بالa �خرg، ألiم c هذ� �حلالة كانو� سيد�كو� �� 
قاaִדم سيتولو� هذ� �ملهمة �سيحا�لو� �l�a حقها، �سيهبو� على �لصعيد �لعاملي من 
�جل &�ساl كر�مة �لن� �  �كر�مة �ألنبياl كلهم ح� يضطر �لعا� للتسليم بأ� �حلق 

معهم.
 � هناD عدa كب� من �ملسلمني يسكنو� c �لبالa �أل���بية بل c كل بقا¥ �لعا�، 
��ملسلمو� ميثلو� �لقوV �لك�g �لثانية من ناحية �لدين ��لعدa �يضا. فلو كانو� يعملو� 
�سب �حكاE �هللا تعا~ فإiم يستطيعو� �� يصبحو� �لقوV �لعاملية �لك�g �لوحيدc V �لعا� 
من �يع �لنو�حي، �c هذ� �حلالة لن جتر° �لقوg �ملعاaية لإلسالE على �� ُتْقِدE على مثل 
هذ� �ألعماw �ملسيئة �� �� تفّكر فيها. فباإلضافة &~ �لبالa �إلسالمية هناD عدa ال بأ� 
�يع بالa �لعا�، فاألتر�c D ����با �حدها باملاليني بل هم باملاليني  c به من �ملسلمني
c كل بلد ����Ì تقريبا. كذلك هناD مسلمو� من �قو�E �خرg، فمثال �ملسلمو� من 
 lبا. فلو قر� هؤال���� aكل بلد من بال c� سيا قد �ستوطنو� بريطانيا ��م�كا �كند�F
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كلهم �� ال يصّوتو� &ال أل�لئك �لساسة �لذين يؤيد�� �لتسامح �لديÍ ليس باللسا� فقط 
بل باألعماw �يضا �يث يشجبو� مثل هذ� �ألفالE �منتجيها، لوجد�� c هذ� �حلكوما� 
�لدنيوية �يضا فئة من �لنا� تتكلم بكل جر�V ضد هذ� �ألعماw �ملسيئة. فلو �D�a �ملسلمو� 
�Åيتهم لتمكنو� من &حد�Î �نقال) c �لعا�. فبإمكاiم سّن قو�نني �حتر�E �ملشاعر �لدينية 
 xحظهم - ليسو� منتبهني &~ :لك. ��ما �جلماعة �ل lلكنهم – لسو� ،aلبال� c لآلخرين
 c و�Åا، �هكذ� يساi�aم يعاiجلماعة �إلسالمية �أل}دية – فإ� y� – تنبههم &~ :لك
تقوية �ياya �لعد�. َ�َهَب �هللا تعا~ لقاVa �ملسلمني �qعمائهم �ساستهم �علمائهم �لعقل 

��لفهم ح� �معو� قوִדم، �يد�كو� �Åيتهم �ينتبهو� &~ تعليم aينهم.
�ما هؤالl �لذين يث��� على �لن� �  �عتر�ضا� شنيعة �يلصقو� به ִדًما باطلة، ��لذين 
 wتلفة، فإ� حالتهم �لال�خالقية تنكشف من خال� ��ً��a� نتجو� هذ� �لفيلم �� مّثلو� فيه�

.Eسائل �إلعال� c عنهم Vملعلوما� �ملتوفر�
�م�كا   c قبطي يسكن �ملسيl هو مسيحي  �لفيلم   c ك��  ��ً�a لعب   yلذ�  ��  wيقا
��Úه "نكوال باسيلي" (NAKOULA BASSELEY NAKOULA) �� "ساE باسيل"  
 Eنه ¤ر� y� ،عنه �� له خلفية &جر�مية a�� ما شابه :لك. �قد �� (SAM  BACILE)
 Ûهذ� �لفيلم فهو �ر Ûعلى �لنا�. �ما �ر wرمية �الحتياÆ ٢٠١٠ Eعا c قد ُسجن�
 gإلباحية �يضا. فهذ� هو مستو� Eألفال� c إلباحية. �ما �ملمثلو� فكلهم يعملو�� Eلألفال
�خالقهم. ��ألفالE �إلباحية ال يستطيع �إلنسا� �� يتصو� مدg �لقذ��V �لx يغر� فيها من 
يعمل فيها. هذ� هي حقيقتهم �مع :لك �ر°�� على �لطعن c تلك �لشخصية �لعظيمة 
�لx شهد �هللا على Úو �خالقها �عفتها �طها�ִדا. فال شك �iم بعملهم �لقذ� هذ� قد 
�لفيلم  �ملمولو� �ذ�  �لعذ�)  ينجو من  يْدعونه. �لن  يز�لو�  تعا~ �ال  aعو� عذ�) �هللا 
�يضا، �ِمن بينهم :لك �لقس �ملسيحي �لذy كا� يريد كسب Úعة بني ليلة �ضحاها، 
ْقُهم  فحا�c w ��قا� �تلفة حر� �لقر�F �لكرمي c �م�كا. �لّلهم مزِّْقُهم كلَّ ممزٍَّ� �سحِّ

تسحيًقا، Fمني.
فعل   Vaّ� �لشنيع، �لكنها :ّمت  �لعمل  تذEّ هذ�   ��  Eإلعال� لقد حا�لت بعض �سائل 
�ملسلمني �يضا. ال شك �� �Vaّ فعل بعض �ملسلمني خاطئة �لكن �ب �� ينظر�� َمن 

.Üaلبا�
على �ية حاw، كما قلت &� ما ªدÎ �آل� &منا ªدÎ بسبب شقاl �ملسلمني �عدE �حتاaهم 
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��فتقا�هم &~ �لقياVa �حلكيمة �ملوحدV. فإiم �غم �aعائهم �بهم للرسوw �  قد �بتعد�� 
عن �إلسالE. يّدعو� �إلميا� �لكنهم ال يعلمو� ِمن �لدين شيئا. �ليس هذ� فحسب بل 
&iم يضعفو� من �لناحية �ملاaية �يضا يوما بعد يوE. ليس من بلد &سالمي ��حد قد �حتج 
�لبالa فكا� �حتجاجه ضعيًفا لد�جة ما  بشكل قوy على هذ� �ألمر، �&:� �حتج �حد 
�ْ�لْته �سائُل �إلعالÅ� Eية. � &:� نشرْ� هذ� �لوسائل خَ� �حتجاÛ �ملسلمني فذكرْ� 
بأ� ١,٨ مليا� من �ملسلمني يبد�� �Vaّ فعلهم كاألطفاw �لصغا�. &:� � يكن هناD من 
 Vaّ� ين، �ال بد �� تصد� منهمaملشتتني �ملتشر� lيلّم ¬لهم فال بد �� يوجد مثل هؤال
فعل كاألطفاw. فإ� �سائل �إلعالE قد طعنت Va� c فعل �ملسلمني، �لكنها كشفت 
عن �حلقيقة �يضا. نسأw �هللا �  �� يوفق �ملسلمني �آل� على �ألقل ليعو��a &~ �لصو�). 
�ما هؤالl �لذين عينهم �لدينية عمياl، ��لذين ال يد�كو� مكانة �ألنبياl، �يسكتو� على 
لعبة  �ملسلمو� &ال  يبديها   xل� �لفعل   a�a� يعّد�� فلن  �يضا،    � �ملسيح   ~& Vlإلسا�
�أل�الa. �لكن كما كنت قد قلت c عاE ٢٠٠٦ �يضا؛ على �ملسلمني �� ينتِبهو� &~ 
هذ� �يِعّد�� خّطة مد��سة قوية ح� ال يتجاسر �حد c �ملستقبل على هذ� �إلساVl. ليت 
�لبالa �إلسالمية يسمعونÍ. �ب �� يسعى كل �}دy إليصاw هذ� �لرسالة &ليهم، فهذ� 

.Eلبضعة �يا Ûبعد �الحتجا lملسألة لن تنحّل با�د��
�تلقيت �قتر�حا �يضا من �حد -&: من �a) �لنا� �iم يرسلو� &� �قتر�حاִדم �ملختلفة- 
�ملسلمني  �حملامني  ليت   .gلشكو� �يرفعو�  كله  �لعا�   c �ملسلمو�  �حملامو�  �تمع   ��
�ملرموقني على �لصعيد �لعاملي يفكر�� c هذ� �يتأملو� c &مكانية �لعمل ֲדذ� �القتر�¼، �� 
يتوصلو� &~ قر�� Fخر، فحّتاEَ يص� �ملسلمو� على مثل هذ� �إلسا��l؟ �لكسر ��لتحطيم 
c بالaهم لبضعة �ياE � ��د�l بعد :لك لن يؤثر �بد� c �لعا� �لغرÌ �� لن يؤثر c منتجي 
هذ� �لفيلم، �ما �� يهد��a �� يسعو� لقتل هؤالl �يها�و� �لسفا��� فهذ� مناsٍ لتعاليم 
�إلسالE. فاإلسالE ال يسمح بذلك �بد�، بل سوs يهيئو� �لفر§ �م للطعن c �لن� �. 
فالتطرs ليس حال للقضية، �&منا طريق �لرaّ هو ما :كرته �آل�، �y �� تصلحو� �عمالكم 
�إلسالمية   aلبال� تتحد �يع  تسليما، ���  �إلنسانية �تسلِّمو�  منّجي  �لن�  �تصّلو� على 
لبذw �ملساعي �ملاaية، ��� �عل �ملسلمو� �ملقيمو� c �لبالa �لغربية �حلكاE يقدِّ��� �Åية 
يعملو� c هذ� �الجتا� حيثما كانو�، ��ب �� يسعو�   �� �بناl �جلماعة  فعلى  �صو�ִדم. 
فو� قوV �صو�ִדم c هذ�  لتسي� �ألصدقاl غ� �أل}ديني �يضا على هذ� �لطريق بأ� يوظِّ
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�لبالa. �ليقدمو� للعا� جو�نب �تلفة من س�V �لن� �  بأسلو) �يل.
 يصرÞ هؤالl �ليوE �رية �لفكر �يصيحو� �� �إلسالE ال يسمح بإبد�l �لر�y، �يستدلو� 
على :لك من سلوD بعض �ملسلمني c �لعصر �لر�هن، �يقولو� &� �ملو�طنني ال يتمتعو� 
باحلرية c بالaهم. �قوw: &:� كانو� ال يتمتعو� ֲדا فهذ� من شقا�V هذ� �لبالa �إلسالمية 
&: ال يعملو� بتعاليم �إلسالE �ال متت  &ليهم تعاليم �إلسالE بصلة، &: جند c �لتا�يخ 
�� �لنا� كانو� ¹اطبو� �لن� �  بال خوs ��جل، بل كانو� يسيئو� &ليه �  �كا� 
مع :لك يص�. �جند على :لك �مثلة ليس �ا نظ� c �لعا� كله. ��قدE لكم بعض هذ� 
�ألمثلة. هذ� �ألحد�Î ُتذكر c بيا� كرE �لن� �  �سخائه، &ال �iا تتضمن بيا� صْبر 

 yلبخا�� c a�� ִדم &ليه �. فقدlلن� �  �ملنقطع �لنظ� على جتاسر �لنا� �&سا�
...  َ�ْخَبَرِني ُجَبْيُر ْبُن ُمْطِعٍم �َنَُّه َبْيَنا ُهَو َمَع َ�ُسوwِ �هللا �  َ�َمَعُه �لنَّاُ� ُمْقِبًال ِمْن ُحَنْيٍن 
َعِلَقْت َ�ُسوwَ �ِهللا �  �ْألَْعَر�ُ) َيْسَأُلوَنُه َحتَّى �ْضَطرُّ�ُ� &َِلى َسُمَرVٍ، َفَخِطَفْت lَ�aَ�ُِ�، َفَوَقَف 
َ�ُسوwُ �هللا �  َفَقاwَ: َ�ْعُطوِني �aَ�ِِئي، َفَلْو َكاَ� َعَدaُ َهِذِ� �ْلِعَضاِ� َنَعًما َلَقَسْمُتُه َبْيَنُكْم، ُثمَّ 
َال َتِجُد�ِني َبِخيًال َ�َال َكُذ�ًبا َ�َال َجَباًنا. (�لبخا�y، كتا) فر¡ �خلمس، با) ما كا� 

�لن� �  يعطي �ملؤلفة قلوֲדم �غ�هم) 
� هناD ���ية َعْن �ََنِس ْبِن َماِلٍك َقاwَ: ُكْنُت َ�ْمِشي َمَع َ�ُسوwِ �هللا �  َ�َعَلْيِه ُبْرaٌ َنْجَر�ِنيٌّ 
َغِليُظ �ْلَحاِشَيِة، َفَأaَْ�َكُه َ�ْعَر�ِبيٌّ َفَجَبَذ ِبِر�aَِئِه َجْبذVً َشِديَدVً، َقاwَ �ََنٌس: َفَنَظْرُ� &َِلى َصْفَحِة 
ُد ُمْر ِلي ِمْن  Vِ َجْبَذِتِه. ُثمَّ َقاwَ: َيا ُمَحمَّ َعاِتِق �لنَِّبيِّ �  َ�َقْد �َثََّرْ� ِبَها َحاِشَيُة �لرlِ�aَِّ ِمْن ِشدَّ
ْل  َماwِ �هللا �لَِّذy ِعْنَدDَ. َفاْلَتَفَت &ِلَْيِه َفَضِحَك، ُثمَّ َ�َمَر َلُه ِبَعَطاlٍ. � قاw له �ألعر�Ì: َحمِّ
� بع�yَّ هذين، فإنك ال حتملÍ من مالك �ال من ماw �بيك. فسكت �لن� �  قليال � 
 yله �لن� �: ال �}لك ح� �قتّص منك للجبذ �لذ wهللا ��نا عبد�. � قا� wُما wملا� :wقا
جبذَتÍ. فقاw �ألعر�Ì: ��هللا ال �فتديكه. فسأله �لن� �: �� ال؟ فقاw ألنك ال تدفع 
 sألنه كا� يعر wعلى هذ� �لقو Ìلسيئة بالسيئة، فتبسم �لن� �. (لقد جتر� هذ� �ألعر��
لو� له بع�ين: على بع� شع��، �على  عفو �لن� �  �ِحلمه �ِ�فقه)، فقاw �لن� �: َحمِّ
�آلخر متر�. (�لشفاl للقاضي عيا¡، �جلزl �أل�w، § ٧٤، �لبا) �لثاc á تكميل �هللا 

تعا~.... ��a �لكتب �لعلمية ب��� ٢٠٠٢)
فلهذ� �لد�جة كا� �لن� �  يتحلى بالص� ��حابة �لصد�، �ليس مع �تباعه فحسب بل 
مع �ألعد�l �يضا. فهذ� هي �خالقه �لسامية من �لكرE ��لسخاl ��لص� ��حابة �لصد�، 
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�}ًة  ُ��سل  َمن  على  علم،   ��a �يعترضو�  ينهضو�  �جلهلة  �ملعترضني   lهؤال �لكن 
للعاملني �يقولو� &نه كا� عنيفا.

 � �عترضو� c هذ� �لفلم على �لقر�F �لكرمي كما Úعُت من �حد، &: � �شاهد� شخصيا. 
قالو� &� �لقر�F �لكرمي قد كتبه �بُن عم خد�ة �ضي �هللا عنها ��قُة بن نوفل �لذy :هبْت 
به � &ليه بعد نز�w�� w �حي عليه. بينما �لكفا� كانو� يعترضو� على �لن� �  c حياته 
ما �قالو�: �َلْوَال ُنزwَِّ َعَلْيِه �ْلُقْرFُ� ُجْمَلًة َ��ِحَد�Vً (�لفرقا�:  �نه ملا:� ينـزw �لقر�F منجَّ

٣٣)، فهؤالl �ملساكني �جلهاw ليس �م �ãa &ملاE بعلم �لتا�يخ �يضا. 
 lما من �لعلماiنتاجه �يُعّد�& c اÅهذ� هي حالة منتجي �لفيلم. �ما �لقسيسا� �للذ�� سا 
فهما �يضا جاهال� كلية، &: كا� ��قة بن نوفل قد قاw للن� �: "َيا لَْيَتِني ِفيَها َجَذًعا، 
لَْيَتِني َ�ُكوُ� َحيًّا ِ&ْ: ُيْخِرُجَك َقْوُمَك" (�لبخا�y، كتا) بدl �لوحي). �لكنه ما� بعد 

.Vجيز� Vفتر
�ما  شيئا.  ��حلقائق  �لتا�يخ  من  يعرفو�  ال  �لقسا�سة   lهؤال  �& قبل  من  قلت  �كما   
�ملستشرقو� فيظلو� خائضني c �وÎ عن سو� �لقر�F �لكرمي م� ��ين نزلت سو�V كذ� 
�سو�V كذ�؟ هل نزلت c مكة �� �ملدينة، �لكنهم (صنا¥ هذ� �لفيلم �ملشني) يقولو� 
بأنه (��قة بن نوفل) كتب �لقر�F �لكرمي كله للن� �. ��ملعلوE �يضا �� �لقر�F �لكرمي 
يتحدg بنفسه �نكم &:� كنتم تزعمو� �� �حًد� قد �ّلف حملمد �لقر�F فأتو� بسو�V من 

مثله. 
� فيما يتعلق باحتر�E �ملشاعر فال يوجد للن� � مثيل c هذ� �ֱדاw �يضا. فكا� � يعلم 
لوá على موسى.  �يعا، �مع :لك قاw �حتر�ما ملشاعر يهوya: ال تفضِّ lنه �فضل �ألنبيا�
�كذلك  ��خلصومة)  �ألشخا§   c يذكر  ما  با)  �خلصوما�،   c كتا)   ،yلبخا��)
�هتم � مبشاعر �لفقر�l �يضا، فحدÎ :�� مرV �� صحابيًّا ثريًّا كا� يفّضل نفسه على 
 Vلقد���  wألمو�� هذ�   �� تظن  هل   :�aمفا ما   wقا� كالمه   � �لن�  فسمع  �آلخرين، 
 .lكلها قد �قتنيَتها بقوتك �نت؟ كال، بل &� قوتك ��مو�لك �يضا تأ� بو�سطة �لفقر�

(�لبخا�y، كتا) �جلهاa ��لِس�، با) من �ستعا� بالضعفاl ��لصاحلني c �حلر)) 
�لفقر�ª� lا�لو� حلماية حقوقهم،  �ليوE إلقامة حقو�  &� �aعياl �حلرية هؤالl يْدعو� 
بينما قد �قامها �لن� � قبل ��بعة عشر قرنا حني قاw: �عُطو� �ألج� �جر� قبل �� �ّف 

(lعرقه. (�بن ماجه، كتا) �لرهو�، با) �جر �ألجر�
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 c من هذ� �لقبيل Vقائع كث�� Dلن� � �حملسن &~ �لبشرية؟ فهنا� ��qفأّنى �م �� يبا�
س�ته �لطيبة. فما من جانب من جو�نب �حلياV، �ما من خُلٍق حسن &ال �جتد�� �مثلة 

��ئعة عليه c شخص �لن� � �لطاهر. 
�من �عتر�ضا� �ملعا�ضني �لو�هية �نه كا� موَلعا بالنساl، ��لعيا: باهللا. �قد aحض �هللا 
�عتر�ضهم على �qاته �يضا، &: كا� � يعلم سلًفا �iم سيث��� مثل هذ� �العتر�ضا�، 
فخلق ظر�فا تفند تلك �العتر�ضا� تلقائيا. لقد ��a عن �Úاl بنت نعما� �iا كانت من 
�ل نساl �لعر)، �حني قدمت &~ �ملدينة ��qִדا نساlُ �ملدينة ��َْثَنْيَن عليها كث�� �قلن: �
�يلة مثلها من قبل. فتز�جها �لن� � نز�ًال عند �غبة �بيها على صد�� قد��  Vنر �مر� �
äس مئة �aهم. �حني aخل عليها �لن� � قالت: �عو: باهللا منك. فقاw �لن� �: لقد 
ُعذِ� بعظيم، �خرÛ. �قاw ألحد �صحابه �� يوصلها &~ بيت �هلها. �قد ��c a كتب 
�لتا�يخ �� �هلها كانو� سعد�l جد� على ��qجها من �لن� � �سخطو� عليها عند عوaִדا 
�لثامن § ٣١٨-٣١٩ :كر من   lالبن سعد، �جلز gلك�� (�لطبقا�  �الموها كث��. 

تز�Û �سوwُ �هللا �.... �Úاl بنت �لنعما�، ��a &حياl �لتر�Î �لعرÌ ب��� ١٩٩٦)
 Ûاته، مع �نه ما كا� يتز��q يرمونه بتهم بشعة معترضني على yفهذ� هو �لن� �لعظيم �لذ
 aلو � يكن له ��ال� Ûبأنه لو � يتز� � aملسيح �ملوعو� wال بأمر من �هللا تعا~. يقو&
ملا ظهر� تلك �ألسوV �حلسنة من حسن �ملعاملة مع �لز�جا� ��أل�الa، �ملا �ّطلعنا على 
ما ظهر منه من �خال� حسنة نتيجة �البتال��l �لx تعر¡ �ا بسبب �أل�الa. كا� كل 
عمل من �عماله لوجه �هللا تعا~ فقط. (جشمه معرفت، �خلز�ئن �لر�حانية ¤لد ٢٣ § 

(٣٠٠
يقاw عن �لسيدV عائشة �ضي �هللا عنها بأ� �لن� � كا� ªبها �كثر من غ�ها، كذلك 
ُتفترg ֲדتانا� �خرg فيما يتعلق بعمرها، �لكنه � كا� يقوw �ا �يضا c بعض �لليا� 
ما معنا�: �ْئذá �، فإá ��يد �� �عبد �لليلة �Ì �هللا �لذy هو �ألحّب &�َّ. (�لد� �ملنثو� 

للسيوطي، تفس� سو�V �لدخا�)
 c اiيوجهو� هذ� �لتهمة �ظلو� يوجهو Þأل�سا�� ���aم متلطخة باألiفالذين �:ها ،�:ً&
�ملاضي، �لعلهم يفعلو� :لك c �ملستقبل �يضا كما قلت من قبل. �مقابل :لك قد قر� 
�هللا �يضا �نه سيظل ميأل ֲדم جهنم. فينبغي على هؤالl �لنا� ��نصاِ�هم �� ¹شو� عذ�) 
�هللا. فكما قاw �ملسيح �ملوعوa � &� �هللا تعا~ يغا� ألحبائه. لقد �ّجه �هللا تعا~ �نظا� 
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�لعا� &~ �إلصال¼ بإ�ساله مسيحه �مهديه c هذ� �لزمن، �لكنهم &� � يرتدعو� عن 
�الستهز�l ��لظلم فليعلمو� �� بطش �هللا شديد. فنرc g هذ� �ألياE �لكو��Î �لطبيعية 
�ألعاص�   wتنـز� مكا�،  كل   c �لدما�  �ªل  �أل�¡  بقا¥  من  بقعة  بكل   wتنـز
 aيا� مهّدaلو� c ية، ��لعمر��aحلالة �القتصا� lتسو� ،Vشد a�aم�كا �تز� c لطوفانا���
بالغر� c �ملاl بسبب ��تفا¥ �aجة حر��V �لكرV �أل�ضية، �هناD �خطا� من عدV �نو�¥ 
حتيط بالعا� بأسر�. فهذ� �ألمو� �ب �� حتوwِّ �نتبا� �لذين يتجا���q كل �حلد�a &~ �هللا 
تعا~، �لكن ما ªدÎ على صعيد �لو�قع هو �لعكس لسوl �حلظ، �ال يز�w �لنا� يسعو� 
لتجا�q �حلد�a. لقد حّذ�هم &ماE �لزما� ��نذ�هم صر�حًة، لو � ُيْصِغ �لعا� &~ صوته 
 xل� � aملسيح �ملوعو� Vعوa �& .Dمن خطو�ته ستدفعه &~ �لدما� ���ال Vفكل خطو

 .gخر� Vيضا مر� Eمر��� �تكر��� �عيدها �ليو aجتد� �� ُتعا
 ،Eبشكل عا wqبوقو¥ �لزال áليكْن معلوما �� �هللا قد �خ�" :� aملسيح �ملوعو� wيقو
فاعلمو� يقينا �نه كما هّز� �لزالwq �م�كا �سب �لنبوVl � ضربت ����با �يضا، كذلك 
 sمنو:جا للقيامة، �سو wqسيا، �سيكو� بعض هذ� �لزالF مناطق �تلفة من c ستقع
�أل�¡  �حيو�نا�   lلسما� طيو�   �& بل  �iاً��،   lلدما�  yجتر ح�   Vبكثر �لنا�  يهلك 
�يضا لن تنجو من هذ� �ملو�. �سوª sيط باأل�¡ aما� شديد ما حّل ֲדا منذ َخْلق 
�إلنسا�. �لسوs تنقلب كث� من �ملناطق ��ًسا على عقب �تغد� كأiا � تكن مأهولة 
قط. �سيكو� كل هذ� مصحوبا بكو��Î مرعبة من �أل�¡ �من �لسماl، ح� تبد� كل 
هذ� �ألمو� غ� عاaية c نظر كل عاقل، �لن تقد� كتب علم �لفلك ��لفلسفة �يضا على 
�صف تلك �لكو��Î �ملقبلة، عندها سوs يسوa �لنا� �الضطر�) فيقولو� مذعو�ين: 
 Eيهلكو� �يضا. &� �أليا sسينجو �لكث���، �لكن �لكث�ين سو !Îدª �� ما:� عسى
 wqلزال� تقع  �لن  �لقيامة.  يشبه  منظر�  �لعا�   gير بالوصيد، حني  ���ها   á& بل  قريبة، 
فحسب، بل ستحل مصائب مر�عة �خرg �يضا، بعضها من �لسماl �بعضها من �أل�¡. 
كل هذ� سوª sدÎ أل� �لبشر قد تركو� عباVa �ֲדم، �ִדافتو� على �لدنيا بكل قلبهم 
�كل جهدهم �كل �فكا�هم. لو � Fِ� لكا� من �ملمكن �� يتأخر حلوw تلك �ملصائب 
لبعض �لوقت، �لكن بعد ¤يئي ظهر� �لتد�ب� �خلفية لغضب �هللا تعا~ �لx كانت خافية 
َََ حتَّى َنْبَعَث َ�ُسوًال�. &ّ� �لتائبني  ِبني منذ �حقا) طويلة، كما يقوw تعا~: �َ�َما ُكنَّا ُمَعذِّ
سوs ينالو� �ألما�، ��لذين ¹افو� قبل �لبالl سوs ُير}و�. �تظنو� �نكم ستأمنو� 
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من هذ� �لزالwq �� ُتنقذ�� �نفسكم �يلكم؟ كال، بل ستبطل حينها �ملكائد �إلنسانية 
كلها. ال تظنو� �� �لزالwq ضربت �م�كا �غ�ها �بلدكم c مأمن منها. &نg�� Í �نكم 

سوs تو�جهو� مصيبة �شد منها. 
فيا �هل ����با، لستم c مأمن، �يا سكا� Fسيا لستم �يضا c �ما�، �يا سكا� �ُجلُز�، 
لن يقد� &لٌه �qئٌف على &سعافكم. &نg�� Í �ملد� تتهدE، ��جد �لعمر�� خر�ًبا يباًبا. &� 
:لك �إلله �ألحد ظل صامتا &~ مدV، �قد ��ُتِكَبت �لفو�حُش �ماE عينه �لكنه ظل ساكتا، 
غ� �نه سوs ُيرy �آل� �جهه باجلالw. فليسمْع من كانت لـه �:� ��عية َ��َّ :لك 
�ع �جلميع حتت �ما� �هللا تعا~، � �� yجهد gلوقت ليس ببعيد. لقد حا�لُت قصا��
��. &نÍ �قوw صدقا �حقا بأ� نوبة هذ� �لبالa �يًضا  �لكن ال بد �� يتحقق ما كا� مقدَّ
قد ��شكت �� كا�a. سوs تر�� qمن نو¼ �   �ماE �عينكم، �لسوs تشاهد�� 
بأE �عينكم �حد�ثا �قعت على ��¡ لو< �. �لكن �هللا تعا~ بطيl �لغضب، فتوبو� 
لُترَحمو�. �&ّ� �لذy يهجر �هللا �  Vٌaَ�a �ليس بإنسا�، ��لذy ال ¹شى �هللا فإنه ميٌِّت 

." (حقيقة �لوحي، �خلز�ئن �لر�حانية ¤لد ٢٢ § ٢٦٨-٢٦٩) �ليس �يٍّ
�لدنيا عقال �صو�ًبا ليجتنبو� �عماw �لظلم ��ملكر �لسيئ،  ندعو �هللا تعا~ �� يلهم �هل 

�يوفقنا �يضا ألl�a مسؤ�لياتنا على �حسن �جه �aئما.Fمني.

Eعليه �لسال yملهد� Eإلما�� aخطبة �م� �ملؤمنني �خلليفة �خلامس للمسيح �ملوعو)

بتا�يخ  ٢٠١٢/٠٩/٢١  c مسجد بيت �لفتو¼ بلند�)

���
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