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  والهواء الماء إلى حاجتها من أشد باتت اإلسالم إلى البشرية حاجة

  :الخبر

 لصالح فيه األساقفة صوت الذي إنجلترا، في السينودس مجمع قرار ليكانية،جأن كنائس رفضت

 .التاريخي نصرانيال اإليمان عن باالبتعاد بريطانيا في الكنيسة متهمين ،المثليين زواج مباركة

 في للتجمع رئيسا كانتربري بأسقف يعترف يعد لم نهأ ليكانيةجأن كنيسة 25 يضم تجمع وأعلن

  ، بتصرف)21 عربي( .قرارهذا ال أعقاب

  :التعليق

 أَْحبَاَرُهمْ  اتََّخذُوا﴿: اآليةَ  هذه يقرأُ  فسمعه نصرانيٌّ  وهو ملسو هيلع هللا ىلص النَّبّيِ  على حاتمٍ  بنُ  عديُّ  قدمَ 

ً أَْربَاب َوُرْهبَانَُهمْ  ً إِلَه ِليَْعبُُدوا إِالَّ  أُِمُروا َوَما َمْريَمَ  اْبنَ  َواْلَمِسيحَ  َِّ  ُدونِ  ِمنْ ا  ُهوَ  إِالَّ  إِلَهَ  الَ اً َواِحدا

ا ُسْبَحانَهُ  موَنه، هللاُ  أحلَّ  ما يحرمونَ  أليسَ «: قال نعبُدهم، لسنا إنَّا: له فقلتُ : قال ﴾يُْشِرُكونَ  َعمَّ  فتحّرِ

مَ  ما ويحلُّونَ    .»عبادتُهم فتلك«: قال بلى،: قلتُ : قال ،»فتحلُّونَه هللاُ  حرَّ

 ىشت تحت البشر فيه يتأله الوجود، عن هللا شرع اإلسالم، بيتغي ظل في العالم حال هذا نعم،

 ن،ووليبرالي نومتحرر ن،ووسيداوي نوحقوقي ن،وومشرع فقهاء ،دين رجال واأللقاب، المسميات

 والنسل، الحرث وتهلك البشر تفسد التي الطاغوت شرعة وراءهم يسير ولمن ألنفسهم فيشرعوا

  .تعقل وال تفقه ال التي الدواب كدر إلى واإلنسانية بالبشرية وتنحط

 بها صلح أو حال بها استقام وال سلطان من بها هللا أنزل ما شيطانية أفكار عن أذهانهم تتفتق

 ما حتى كرها، أو طوعا للبشرية بتسويقها ويبدؤون والتحضر، والدين الفكر لباس يلبسونها ثم مقام،

 عمالء شرذمة بعدهم من أتيت ثم العقوبة، ويستوجب للقانون ومخالفا شاذاً  هامخالفُ  يصبح أن يلبث

 الغرب، في المجتمعات حال إليه آل بما آبهين غير المسلمين، بالد إلى المخزية التجارب تلك لينقلوا

 في ومكانتهم عروشهم يحفظ لدعم أو يتلقونها ةبخس لدراهم إال يكترثون ال عندهم، اإلنسان ووضع

  .المسلمين بالد

 والفطرة نصابها إلى األمور يعيد الذي العظيم هللا شرع إلى الحاجة أمس في باتت البشرية إن

 وإفسادها فسادها ذروة إلى وصلت التي والعلمانية الرأسمالية شرور من العالم ويخلص نقائها، إلى

  .نكضال شدة من ينطق شجروال الحجر يكاد حتى

  التحرير لحزب المركزي اإلعالمي المكتب إلذاعة كتبه

  صالح باهر المهندس

  )فلسطين( المباركة األرض في التحرير لحزب اإلعالمي لمكتبا عضو


