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 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 

 (مترجم) أئمة وخطباء ومدرسي وأعضاء مساجد الجالية: إلى أخوتنا الكرام
 السالم عميكم ورحمة اهلل وبركاتو
 :يقول اهلل سبحانو وتعالى يقول

 
ا ُيْصِلْح َلُكْم َأْعَماَلُكْم َويَ ْغِفْر َلُكْم ُذنُوَبُكْم   يَا َأي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا ات َُّقوا اللََّه َوُقوُلوا قَ ْوًلا َسِديدا

ا  (71-70: 33: األحزاب)َوَمْن يُِطِع اللََّه َوَرُسوَلُه فَ َقْد فَاَز فَ ْوزاا َعِظيما  

: فقال. "اإلسالم البريطاني" مؤخرًا إلى المساجد وقادة الجالية يخبرىم عّما سّماه كتب عضو البرلمان، إريك بيكمز
فخور بدينك : ىناك حاجة لمبيان بشكل واضٍح، أكثر من أي وقت مضى، ماذا يعني مسمم بريطاني اليوم"

 ."أن القيم البريطانية ىي قيم إسالمية " حتى إنو ادعى. "وفخور ببمدك 
أي شخص لديو مشكمة ": وحالما بدأ الناس في انتقاد الرسالة، حاول رئيس الوزراء ديفيد كاميرون إسكاتيم قائال

 ."في ذلك، لديو مشكمة حقّقاًا 
ورأينا قوانين يقولون انيا . لقد شيدنا كل الحروب التي قتمت فييا بريطانيا وحمفاءىا اآلالف من المسممين

 .، ومع ىذا فقد استخدمت العتقال الناس بسبب كتابتيم قصائد أو تصفحيم مواقع إلكترونية'اإلرىاب'لمواجية 
، فإن ىذا يعني "مسممين بريطانيين"عندما يقول ىؤالء السياسيون بأننا يجب أن نتبنى القيم البريطانية كي نكون 

أنو حيثما يتناقض اإلسالم مع سياسات كاميرون، فإنو يتوقع من المسممين في المممكة المتحدة أن يتخّموا عن 
 .، وأن يخضعوا بداًل من ذلك لرغبة ىؤالء السياسيين(صّمى اهلل عميو وسّمم)محمد النبي ىدي 

وىكذا، بداًل من الشكوى والقيام بحمالت مشروعة ضّد السياسات الخارجية والداخمية البريطانية التي تضر 
بالمسممين أو تعارض اإلسالم، يتوقع من المسممين دعم أي حروب أو قوانين تضر بالناس من أمة محمد 

 .(صّمى اهلل عميو وسّمم)
ال تعني ىذه الحرية أن .  كقيمة أساسية'حرية التعبير'وقال النائب في رسالتو إنو يجب عمى المسممين اختيار 

إنما تعني بداًل من ذلك السماح .  سنة1400نحاسب أي حاكم سياسي، كما قررتو لنا الشريعة اإلسالمية قبل 
 .(صّمى اهلل عميو وسّمم)ونبينا الحبيب  (سبحانو وتعالى)لمكتاب ورسامي الكاريكاتير إىانة اهلل 

ولكنيا في الوقت نفسو إسكات المسممين عن - إنيا إىانة كّل ما ىو مقدس -  عندىم "حرية التعبير"ىذه ىي 
 .الحديث عن العراق وفمسطين وأفغانستان والقوانين في المممكة المتحدة التي تستيدف المسممين

 !أييا اإلخوة الكرام
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مثل الشريعة اإلسالمية - أدرك أنو عندما يعّمم المسممون الناس بصدق عن مسائل ىامة معينة في اإلسالم 
" بالمتطرفين"فإن ىؤالء يخشون من احتمال تسميتيم - والخالفة والجياد أو العالقات بين الرجال والنساء 

 . الحكومية"منع اإلرىاب"بموجب سياسة 
 ولكن إذا كان ىؤالء الذين لدييم ىذه المعرفة الشرعية ال يعّممون الناس، فمن سيفعل ذلك؟

ذا عمموىم إياىا كما ترغب الحكومة، فإنيم سوف يضّممون الناس، وسوف يكذبون بشأن أحكام اهلل وسنة رسولو  وا 
 .(صّمى اهلل عميو وسّمم)

عمى أي معمومات عنيا، ويمكن أن  (بخاصة الشباب)إذا لم تتحدثوا عن ىذه القضايا، فمن يحصل المسممون 
 .ُيَضمَّموا عن طريق اإلنترنت، أو يظنوا ببساطة أنو ليس لدى اإلسالم أي شيء ميم يقولو حول ىذه القضايا

سياسات ىذه الحكومة والحكومة السابقة، مثل منع اإلرىاب، تسكت المسممين في جاليتنا عن التحدث عن أمور 
 .لذلك فصمت أئمتنا ومدرسينا الكرام عن ىذه القضايا أمر خطير، في الدنيا واآلخرة. يتحدث العالم بأسره عنيا

صّمى اهلل عميو )لدى المسممين الذين يعيشون في بريطانيا خيار مماثل لما عرضتو قريش عمى رسول اهلل 
يقال لنا إما أن نتبنى قيم كاميرون وبيكمز ونسكت عن المنكر من حولنا فيرضون عّنا، وربما يقّدمون لنا . (وسّمم

إن ابن :"جاءت قريش إلى أبي طالب فقالوا. بعض المنح الرمزية، أو أن نتكمم بوضوح نصرًة لمحق والعدل
 ".أخيك ىذا قد آذانا في نادينا ومسجدنا، ولن نصبر عمى ذلك، فانيو عنا

واهلل لو وضعوا الشمس في يميني والقمر ! يا عم":أجاب (صّمى اهلل عميو وسّمم)وكما نعمم جميعا إن رسول اهلل 
". في يساري عمى أن أترك ىذا األمر، حتى يظيره اهلل أو أىمك دونو، ما تركتو 

أاّل نتخّمى عن ىذا الدين وأاّل - ضروري جدا لنا ىذه األيام  (صّمى اهلل عميو وسّمم)ىذا المثال من رسول اهلل 
يوم القيامة الذي ال  (صّمى اهلل عميو وسّمم)رسول اهلل  (أي ينكره)نسمح بتحريفو أو تحويمو إلى شيء ال يعرفو 

 .منو  مفرّ 
 :قال تعالى

اِميَن بِاْلِقْسِط ُشَهَداَء لِلَِّه َوَلْو َعَلى َأنْ ُفِسُكْم َأِو اْلَواِلَدْيِن   يَا َأي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا ُكونُوا قَ وَّ
 َواْْلَقْ َربِيَن ِإْن َيُكْن َغِنيًّا َأْو َفِقيراا فَاللَُّه َأْوَلى ِبِهَما َفََل تَ تَِّبُعوا اْلَهَوى َأْن تَ ْعِدُلوا 

 (135: النساء)َوِإْن تَ ْلُووا َأْو تُ ْعِرُضوا فَِإنَّ اللََّه َكاَن ِبَما تَ ْعَمُلوَن َخِبيراا 
 أخوكم
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