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 في ذكرى 11 سبتمبر من ھذه السنة عمد ُصناع الفتنة من شذاذ اآلفاق ونبذة
 الكتاب من حثاالت ھذا الزمان على التطاول والنیل من شرف الذات المقدسة

 لرسولنا الكريم ، ذلك الرسول الذي علمنا حب الخیر والتفاني في خدمة عباد هللا
 . وفي الدفاع عن حقوقھم وحرياتھم وعقايدھم

 إن رسول هللا العظیم لم يألوا جھداً في الدفاع عن كرامة اإلنسان وعن قیمه ، لھذا
 . آمنا به وآمنا برسالته وإنه النبي الذي بشرت به كل رساالت السماء

 ونحن وفي الوقت الذي كنا نظن به إن العالم قد بدء يفھم رسالته اإلنسانیة واإللھیة
 في العمق ، خرج إلینا من النعرفه وتحت غطاء الحرية العمیاء ، أناس عديمي الضمیر
 مجھولي الحال لیتطالوا عن عمد وسبق إصرار على ھذا الرسول العظیم وعلى ھذه

 الرسالة المقدسة ، في عمل رديء يفتقد لكل مقومات الثقافة واألعمال الھادفة ،
 عمل جھد أصحابه على تزوير الحقايق والتاريخ والسیرة الصحیحة ، عمل عدواني

 بأمتیاز ھدفه المساس بوحدة الدين ووحدة اإلنسان التي نادى وبشر بھا محمد بن
 . - عبدهللا - ص

 وإننا في الوقت الذي نستنكر فیه ھذا العمل المشین ، نستنكر في الوقت نفسه
 ھذا الزخم اإلعالمي المرافق والمروج لھذا الفساد ولھذا اإلنحطاط ولھذا المساس

 العمدي بعقیدة المسلمین وأساس إيمانھم ، وإنني أقولھا بصراحة : إن صبر
 المسلمین بدء بالنفاذ على كل من تعمد الفتنة وإشاع الفوضى وأسس لذلك وبنى

 . علیه بنايانه

 إن شیئاً من ھذا التزامن النفھمه بین ذكرى 11 سبتمبر وعرض الفیلم ، ويكأن
 المغرضین يريدون أن يكون العداء لرسول هللا محمد سنًة وثقافًة وفناً ينشرونه بین



 ھذا الجیل ، كما ويريدونه نھجاً ينزعون إلیه في تدمیر قیم التعايش التي دعا إلیھا
 . - رسول السماء محمد بن عبدهللا - ص

 وإنني في ھذه المناسبة األلیمة التي ألمت بنا نحن معاشر المسلمین ، أدعوا
 علماء اإلسالم كافة للوقوف بوجه ھذا التحدي السافر لمشاعر وقیم اإلسالم

 العظیم ، وأدعوھم للتعبیرعن رفضھم وحمايتھم للرسول من خالل اإلتباع الصحیح
 لسیرته وتعالیمه ، و ترسیخ قیم الحیاة التي دعا إلیھا ، كما أدعوھم لنبذ التطرف

 واإلرھاب وكل أشكال العنف التي قد تسيء للرسول الكريم ، وأوصیھم بالوحدة ونبذ
 . الطائفیة والتمسك بحبل هللا المتین وصراطه المستقیم

 إن اإلتباع الصحیح لتعالیم رسول هللا تجعلنا - خیر أمة أخرجت للناس - نأمر
 بالمعروف وننھى عن المنكر بالفعل وبالقول ، إنھا مناسبة البد من إغتنامھا لنعلم

 الناس كل الناس من ھو محمد الرسول ومن ھو محمد النبي الذي ينابذه القوم
 العداء ، وإنني في ھذه اللحظة من تاريخ أمتنا أدعوا كل من يصله خطابي ھذا ،

 للوقوف وقفة تضامنیة حضارية يوم الجمعة القادم ، ودون اللجوء لكل مايسيء كي
 .. اليتخذ ذلك سالحاً إعالمیاً بید أعداء الرسول محمد أعداء الحق والحیاة والضمیر

 وفق هللا الجمیع لخدمة اإلسالم العظیم والرسول الكريم

 والسالم علیكم ورحمة هللا وبركاته
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