بسم هللا الرمحن الرحيم

ِ
ِ
ِ
ّلل الْع ِزي ِز ا ْْل ِم ِ
يد﴾
﴿ َوَما نَ َق ُموا م ْن ُه ْم إَِّل أَ ْن يُ ْؤمنُوا ِِب َ َ
َ
جمزرة نيوزيلندا

يف يوم اجلمعة الثامن من رجب 1440هـ املوافق لـ2019/3/15م ،قام إرهايب جمرم بقتل  50مسلما مصليا يف مسجدين يف
نيوزيلندا .وقام بفعلته الشنيعة بعد إعداد وترتيب حمكم هلا وبثها مباشرة على الفيس بوك ،وقد بينت احلادثة مقدار احلقد والكراهية
ِ
ِ
ِ
ّلل الْع ِزي ِز ا ْْل ِم ِ
يد﴾.
للمسلمني وذلك إلمياهنم ابإلسالم ومتسكهم أبحكامه ،قال هللا تعاىلَ ﴿ :وَما نَ َق ُموا م ْن ُه ْم إَِّل أَ ْن يُ ْؤمنُوا ِِب َ َ
َ
دعواتنا اخلالصة للشهداء وأحبائهم ،ونسأل هللا عز وجل أن يرمحهم وأن يدخلهم الفردوس األعلى بغري حساب .ونسأل هللا أن مينح
الصرب والسلوان لعائالهتم وجلميع اجلالية املسلمة ،اللهم آمني!
وحنن إزاء هذه اجلرمية البشعة فإننا نوضح التايل:
 -1إن هذه املأساة هي واحدة من العديد من األمثلة اإلجرامية املتأصلة يف اجملتمعات الغربية .وهي الثمرة الفاسدة للمجتمعات
الليربالية اليت حترض على األفكار اخلطرية والشريرة مثل العنصرية والفاشية وتفوق اجلنس األبيض .إن احلكومات الغربية ابختاذها اإلسالم
عدوا هلا قد أدت إىل رفع وترية اإلسالموفوبيا وعمقت كره الناس لإلسالم واملسلمني .إن السياسيني ووسائل اإلعالم قد عملوا مجيعا ولعقود
من الزمن على تصوير املسلمني أهنم ليسوا بشرا .وهذا ما وفر غطاء للحكومات الغربية إلقامة عداء مفتوح مع املسلمني .لقد قام ترامب
وإدارته بتضخيم الكراهية للمسلمني بشكل خاص وللمهاجرين عموماً مما أدى إىل موجة جديدة من الكراهية واهلجمات ضد املسلمني يف
الغرب .وابلتايل فإن احلكومات الغربية تتحمل املسؤولية الكاملة عن هذه اجلرمية.
 -2وهناك أمر جيب توضيحه وهو أن املسلمني مل يهاجروا ويلجأوا إىل العامل الغريب إال بسبب جشع وطمع االستعمار الغريب ،والقمع
الذي مارسه الغرب ضد املسلمني يف بالدهم مما أدى لفقدان املسلمني األمن واحلياة الكرمية يف بالدهم.
 -3مل تكن مثل هذه احلادثة لتحرك خنوة أحد من حكام الضرار يف العامل اإلسالمي ،فقد ُجبلوا على اخلسة والعمالة والنذالة ،فرتاهم
يهرعون إىل ابريس لدعم قتلى تشاريل إيبدو ،وال يعريون مسامعهم لصرخات ضحااي مسجدي نيوزيلندا ،وال جيرؤون حىت على إدانة فعل
إرهايب من قبل متعصب أبيض.
إن مثل هذه احلادثة جيب أال تفت يف عضد املسلمني ،وأال ختيفهم وترعبهم ،بل على العكس من ذلك جيب أن تزرع فيهم الثبات
والصرب والتمسك إبسالمهم ،فإن مثل هذه األحداث يراد منها إخافة وإرهاب املسلمني وجعلهم يشعرون ابلضعف واملهانة .قال تعاىل:
ِ
ِ
ي﴾ .إن على املسلمني أال ُُيفوا إسالمهم بل على العكس من ذلك جيب عليهم محله
﴿ َوَّل ََتنُواْ َوَّل ََت َزنُواْ َوأَنتُ ُم ٱألَعلَو َن إِن ُكنتُم ُّمؤمنِ َ
لغري املسلمني ،وبيان عقيدة اإلسالم والتعريف أبحكامه ،وبيان عوار الليربالية العلمانية وفساد عقيدهتا ونظمها ،وعلى املسلمني الدخول يف
حوار ونقاش مع كافة شرائح اجملتمع يف العامل الغريب حملاربة األفكار العدائية جتاه اإلسالم واملسلمني وجماهبة اإلسالموفوبيا.
 -4إن ُجرح املسلمني يف نيوزيلندا يضاف إىل جراح املسلمني املتعددة يف العامل أمجع .وما كان ملثل هذه اجلراح أن تنزف لو كان
للمسلمني خليفة حيكمهم ويذود عنهم .وإن مثل هؤالء األوغاد ومن ساندهم قوال أو فعال ما كانوا ليتجرأوا على اإلسالم وإيذاء املسلمني لو
كان بني حكام املسلمني فاروق أو معتصم أو صالح الدين .إن املسلمني ليسوا حباجة إىل مزيد من القتل واألذى ليشحذوا مهمهم ويسموا
أبنفسهم ويعملوا بكل إخالص وتفان الستئناف احلياة اإلسالمية إبقامة اخلالفة الراشدة ،فهي الواقية واحلامية واملدافعة عن املسلمني أبمر هللا
ام ُجنَة يُ َقاتَ ُل ِم ْن َوَرائِِه َويُتَ َقى بِ ِه» رواه مسلم.
عز وجل .قال عليه الصالة والسالم «إِ ََّنَا ا ِإل َم ُ
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