
 بیان بمناسبة يوم الجمعة الدامي
 

 بسمه تعالى
في الجمعة يوم حصل الذي ذلك ، جمیعاً قلوبنا وأدمى وأوھانا أوھننا حزين لیوم                إنه
، والمصابین الجرحى من ومثلھم فرداً 49 ضحیتھا راح التي المجزرة وتلك ،               نیوزيالندا
في وأنني ، مضاد وإعالم إعالم صنعه متراكم حقد على دل وجبان غادر ھجوم                في
للجمیع يھب أن مخلصاً هللا أدعوا ، الضحايا عوائل جمیع أعزي إذ المناسبة               ھذه

 األمن واإلستقرار وراحة الضمیر .
 

أدى مما ، والكراھیة العنف نحو مألوفا غیر نزوعاً الماضیة السنوات شھدت              لقد
لھا يروج ھدامة وأفكار شعارات تحت ، الُمضاد والقتل القتل من موجات              إلى
، ذلك خطورة من ننبه الدوام على وكنا ، سیئیین ظل ورجال مزيف               إعالم
تلك عن واإلبتعاد ، الجامع اإلنساني الخطاب إعتماد ضرورة إلى اإلنتباه             ونلفت
والحقد الضغینة ولدت والتي ، الخاطئة التاريخیة والتفسیرات          المؤثرات
جديد من التأكید نعید إذ والیوم ، وكبر واإلرھاب التطرف نمى ومنھا              والكراھیة
، التاريخي الزيف وحول األحقیات حول ، الفئوية وھذه التراشق ھذا نبذ              على
التي الحقیقة ھي تلك ، الخلق في لك نظیر أو الدين في لك أخ صنفان                 فالناس
األرض تطھیر على قادر بأنه أحد يظنن وال ، المستقبل بناء في علیھا التركیز                يجب
تلك لیس والدين ، والواھمین والُمضللیین الجھلة خدعة ھي فتلك األخر             من
 المحطة  وال تلك المطیة  التي يتوافد منھا أعداء اإلنسانیة وال يجب أن يكون كذلك  .
نحو ، البعض قبل من التوجه ھذا العبارات بأشد نند الضحايا ننعى إذ               ونحن
شكالً فإلرھاب ، البغیض والعنصرية الكراھیة خطاب وإعتماد السلبي           التدافع
إذ وإني ، منه مأمن في أو ناجي من أحد ھناك يكون فلن ساد إن                 ومضموناً
هللا يحمي لكي مخلصاً أدعوا ، لذويھم والصبر للقتلى الرحمة هللا إلى              أبتھل

 العباد في محال عبادتھم  مؤمنیین ومسیحیین ويھود وغیر ذلك   .
الرجال والشابات الشباب قلوب يطھر أن ، األحد الواحد � جمیعاً نصلي              ودعونا
للسامیة العداء نحو على يظھر الذي العضال الداء ھذا من ،             والنساء
من كتب غذتھا وأفكار بظنون مدفوعین ، أخر طوراً ولإلسالم تارة             وللمسیحیة
دعونا المجال ھذا وفي ، المضطردة الكراھیة وھذه النزوع ھذا تعزز وھناك              ھنا
وتزداد العظائم تدلھم حین المالذ فھي ، الغالبة اإلنسانیة بھويتنا للتذكیر             نعود
ھذه عن بعیداً المفتوح اإلنساني الحوار ھذا إلى أدعوا ھذا سبیل وفي ،               المخاطر



واأللم المأسآة في شركاء فجمیعنا ، والخاطئة المسبقة واألفكار           النتواءات
 وجمیعنا نتحمل نصیباً من ھذه الموجات من الغلوى والتطرف والمقت  .

من والمسلمین المؤمنیین لجمیع التعازي أحر أقدم المناسبة ھذه في            وإنني
ولحكومتھا نیوزيالندا ولشعب ، الضحايا لذوي مواساتي خالص وأقدم ونصارى            يھود
يحترم مدني مجتمع في ، اإلنسان وينتصر العدالة تتحقق أن ورجاء أمل على ،              
هللا حمى ، واحدة إنسانیة أسرة أبناء جمیعاً فنحن ، الجمیع ويحمي              الكل

 الجمیع ودفع عنھم كل مكروه وغیظ ..
 (   وإنا �  وإنا إلیه راجعوان  )
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