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 ؟! اجلهاد يف يعبث متى حتى
 خشية املسلمني وجوه على والقلق اخلوف عالمات ترتسم فمباشرة هناك أو هنا تفجري وقع كلما

 بعمل القيام صاألشخا أحد حاول 11/12/2010 السبت يوم ففي !!! مسلما   الفاعل يكون أن
 سوى تنفجر ومل ذلك يف ففشل ،أستوكهومل السويدية العاصمة وسط أبرياء مدنيني يستهدف إجرامي

 من اثنني وجرح فقط نفسه الشخص ملقتل أدى مما ،حبوزته كانت اليت الستة القنابل من واحدة قنبلة
 ،واملسلمني اإلسالم صورة تشويه هدفها جمهولة جلهة اإلجرامي العمل هذا نسبة علينا سهل .الناس
( اإلسالم )مشوخ نرتنتاال شبكة على اجلهادية املواقع أحد لكن ،حتماالتاال وأحد ووارد متوقع وهذا

 هبذا قام وأنه مسلم الفاعل أن تؤكد املعلومات أن كما !!!. باجملاهد ووصفته املنفذ صورة وضعت
 بعض قبل من ستهزاءواال السخرية من وسلم عليه اهلل صلى الرسول له يتعرض ما على ردا   العمل

 يف املتواجدة القوات يف السويد مشاركة بسبب وأيضا   السويد يف اإلعالم ووسائل اإلعالميني
 األسباب كانت مهما ومدانة مرفوضة اجلرمية فهذه ،الفاعل ومعتقد دين عن النظر وبغض .أفغانستان
 يف ومؤسسات أشخاصا   املسلمني قبل من اجلرائم تلك ملثل والرفض اإلدانة إن أقول بداية .واملربرات

 ،مسلم كل على اإلسالم يفرضه موقف هو إمنا متلقا   وال خوفا   وال جماملة ليس وخارجها السويد
 وسواء ،تنظيما   أو دولة أو شخصا   املنفذ كان سواء واإلرهاب العنف أشكال كل ضد يقف فاإلسالم

 من جو يف املسلمني يوقعون أهنم والقتلة الفاسدين هؤالء يكفي أال .مسلم غري أو مسلما   املنفذ كان
 الفساد عظيمةِ  األحداثِ  هذه ِمْثل ويف الزُّىب، السيل   وب لغ   الكيل، طفح   فلقد ،واخلوف والقلق الرعب

 اإلثْ  يف املشاركة من فهو املفسدين، هلؤالء األعذار واختالق التربير أمَّا اخلافتة، التخطئة   تسوغ ال
 نشعر جيعلنا ما إسالمنا يف يوجد وال ،الواضحة واإلدانة الصريح احلديث من بدَّ  فال ولذا والعدوان،

 الدين هذا يتحمل وال ،وسلم عليه اهلل صلى حممد األنبياء خامت به جاء رباين دين فهو واحلرج باخلجل
 وراء من واملسلمني لإلسالم املصلحة ماهي :نقول مسموع بصوت .املخطئني وخطأ العابثني عبث
 به جاء كما للناس وتقدمه اإلسالم تنشر واهلوجاء العمياء التفجريات هذه هل ؟ اجلرائم تلك تنفيذ
 اإلسالم صورة وتشوه ،تصلح مما أكثر خترب األعمال هذه ؟!. وسلم عليه اهلل صلى األنبياء خامت

 به جاء الذي الرحيم السمح الدين هذا عرض أمام عقبة وتقف ،املسلمني مصاحل وتعرقل ،واملسلمني
 :له فنقول ،ديين بواجب يقوم أنه يدعي الفاعل كان وإذا .وسلم عليه اهلل صلى حممد األنبياء خامت
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 أعمال .حتتمل ماال والقرآن السنة نصوص محلت ولقد ،لإلسالم الصحيح الفهم عن خرجت لقد
 رؤوس بواسطة للعبث احلايل وقتنا يف اجلهاد يتعرض !!! اجلهاد وباسم اإلسالم باسم تنفذ هوجاء
 ح رمِتها، على اإلسالم أهل   جيمع حني يف ،وهبتانا زورا واجلهاد لإلسالم أعماهلم وينسبون ،جهال
 بالفقه معرفتهم وقلة ،اإلميانية الرتبية ضعف :هبؤالء تدفع اليت الرئيسية األسباب ومن احنرافها. وشدَّة

 البالد يف حيصل وما واملسلمني لإلسالم املعادية واملواقف ،األعمى والتعصب ،الشرعية واألحكام
 نتيجة   ،وغاياته اجلهاد مقاصدِ  عن تكون ما أبعد   أفعاهلم إن .حتاللاال حتت تقع اليت اإلسالمية

 وختوين، تكفرير  ِمن وشعائره، اهلل ح رمات على الفجَّة التعدِّي وص ورِ  الضخمة، باملفاسد امتالئها
 يتوافق وال ع ْقل، يرضاه وال ش رْع، ي قرُّه ال مبا لآلمنني، وترويع املعصوم، واملالِ  احلرام للدَّمِ  واستحاللر 

 وقتل تفجريات من به يقومون ما أنَّ  ر يب   فال للفاعلني والنوايا البواعث كانتِ  وأيًّا اإلسالم. تعاليم مع
 عظمى مفاسد   من عليها يرتتب ِلم ا حمرَّمة تكون أن عن فضال   لذاهتا، احملرَّمة احملضة اجلرائمِ  من هي

 االستمرار وبني - وأفراد ا مؤسَّساتر  - اإلسالم دعاة بني وحت  ول   أهله، عضد يف وت  ف تُّ  اإلسالم، ت شوِّه
 يكون حىت عمل أي أن اإلسالم عليه أكد ومما .هبا القيام   تعاىل اهلل محَّلهم اليت رسالتهم أداء يف

  :شرطان فيه تتوفر أن البد مقبوال  
  .واملخلصة الصادقة النية -1
  .النبوية والسنة الكرمي للقرآن موافقا أي ،صحيحا سليما يكون أن -2

 دومنا الطريقة هبذه أموت أن مين مطلوب هل :أنفسهم وسألوا مراجعة جلسة هؤالء جلس هل
 يتجه منهم كل حيث ،الناس فيه يتجمع مكان يف نفسي بتفجري هذا عملي هل ؟ غاية وال هدف
 فخرجت الوحشة قتلتها عجوز وثالثة ،جامعي طالب وآخر ،للرزق طالبا لعمله يذهب فواحد ،حلاجته

 ماذا الشاب هذا .!!! زر على بضغطة مجيعا هؤالء حياة لينهي الشخص هذا فيأيت ،نفسها عن تروح
 جماهدون، أهنم بدعوى هؤالء حياةِ  سلبِ  حقِّ  ميلكون أهنم يظنون هل ؟ أرسله ومن هو يقول أن أراد

 واتسع ،الدماء س ِف كت اجلهل وبسبب .اجلهل إنه ... بساطة بكل اجلواب ؟ اإلسالم عن يدافعون
 سحب الذي من أو ،الرصاصة خترج أين من نعرف نعد ومل ،بالنابل احلابل واختلط ،الراتق على اخلرق

 هؤالء يظن ... بعيدا   بعيدا   جيلس آخر أم الناسف باحلزام امللتف الشاب هو هل ،الت فجري مسمار
 ورصاصة ناسف حبزام تكون العودة هل لكن ،ذلك يرفض ومن ،واخلالفة اإلسالم عودة يريدون أهنم

 صور لكل وأصحابه تعرض فلقد ،قدوتنا وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول أليس .أعمى وقتل طائشة
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 والشجاعة باحلكمة الواقع هذا مع تعامل وسلم عليه اهلل صلى لكنه ،ستهزاءواال والسخرية العذاب
 عن وسلم عليه اهلل صلى الرسول ميتنع أمل اإلسالمية. الدعوة مراحل تقتضيه ما وبكل النفس وضبط

 فعل بل ،زمانه انتهى حكم أنه متقول يقولن وال ،احلكمة لكنها ،عنده معروفني وهم املنافقني قتل  
 الذي باجلهاد أحد يتاجر ال وحىت .الظروف حسب به يعمل باق تشريع وسلم عليه اهلل صلى الرسول

 من النصوص   لكنَّ  اجلنة، أبواب من وباب   اإلسالم، س نام ِذروة   وأنَّه ،اإلسالم يف وشرفه مكانته له
ا لفضائله واملب  يِّنة   باجلهاد اآلمرة والسنة القرآن  يف اإلفساد عمليات أمَّا الشرعي. اجلهاد على تصد ق إمنَّ
 ِثار   كانت ولذا ،ذلك عن تكون ما أبعد ِمن فهي اجلهاد، باسم العبثيَّة األعمال وسائر األْرض
ة، أعماهلم  للحقد وزراعة للف رقة، وبث   ،املعصوم واملال احلرام الدَّمِ  على وجرأة وتكفري، ظ لم، بني ن ِكد 

 لسُّفهاء وتصدير السُّنة، أهل ألصول وم فارقةر  وثوابته، اإلسالم لِقي م وتشويه لألمن، وهتديد والضغينة،
 بأرواح العبث من جرًّا وهلمَّ  …واملستأمنني، املسلمني وقْتل املؤمنني، إيذاء يف واجتهاد األحالم،

 فيها بدَّ  وال العبادات من عبادة اجلهاد سابقا قلت وكما مسلمني. غري أو مسلمني كانوا سواء الناس
 عن خارج   فهو ذلك فيه يتوفَّر مل وما للشريعة، مواِفقة   تكون   وأن اهلل، وجه   هبا ي راد أن شيئني: من

اِهد   أن ألحدر  جيوز وال للجهاد، الشرعي املسمَّى  ففي .ذلك يف جلية والنصوص ذلك، خالف على جي 
 يوم   ي قض ى الناس أوَّل إنَّ ) :وسلَّم عليه اهلل صلَّى قال مسلم. اإلمام رواه الذي الصحيح احلديث
 حىت فيك قاتلت   قال: فيها؟ عملت   فما قال: فع ر فها، نِعم ه فعرَّفه به فأ يت  است شِهد رجل   عليه القيامة

، قال: استشهدت، : ألنْ  قاتلت   ولكنك كذبت   وجِهه على فس ِحب به أ ِمر ث ِقيل، فقد ج رِيء، ي قال 
 عن .الشيخني رجال ثقات ورجاله األرناؤوط وقال حنبل بن أمحد اإلمام وروى .(النار يف أْلِقي حىت

 عليه اهلل صلَّى - اهلل رسول   أتيت   قال: - عنه اهلل رضي - سريع بن األسود عن البصري احلسن
 فب  ل غ الذريَّة، مرَّة: وقال الولدان، ق  ت لوا حىت يومئذ، الناس فق ِتل ،ا  ظهر  فأصبت   معه وغزوت   - وسلَّم
 قتلوا حىت اليوم القتل   جاوزهم أقوام بال   ما) فقال: - وسلَّم عليه اهلل صلَّى - اهلل رسول   ذلك

ا اهلل، رسول يا رجل : فقال (الذريَّة؟!  ث املشركني، أبناء   خياركم إنَّ  أال  ) فقال: املشركني، أوالد   هم إمنَّ
ا، عنها يعرب   حىت الِفطرة، على ت ول د ن س مة كلُّ  قال: ذريَّة، تقتلوا ال   أال   ذريَّة، تقتلوا ال أال   قال:  لساهن 

 والصبيان، كالنِّساء الِقتال، أهل من يكن مل م ن أنَّ  العلم أهل وأمجع .(وينصراهنا يهوداهنا فأبواها
 يف ي قتلون ال مجيع ا هؤالء أنَّ  الصوامع، وأرباب والرهبان واجملانني، والزُّم ناء والع ميان الفانني، والشيوخ

 ،قتال ه جي  ز مل هؤالء ِمن يقاتلنا مل فم ن اهلل، دين إظهار   أرْدنا إذا يقاتلنا ِلم ن هو القتال ألنَّ  ،اجلهاد
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ا - تعاىل - اهلل أنَّ  وذلك تاج ما النفوس ق  ْتل ِمن أباح إمنَّ  سبحانه: قال كما اخللق. صالح يف إليه حي 
ن ة    الكفَّار فتنة ففي وفساد، شر   فيه كان وإن القْتل إنَّ  أي: .212 - البقرة( اْلق ْتلِ  ِمن   أ ْكب  ر   )و اْلِفت ْ

 إالَّ  كفرِه م ضرَّة   تكن مل اهلل ِدين إقامة من املسلمني مينعْ  مل فم ن منه، أكرب   هو ما والفساد الشرِّ  من
 باسم علق حكم كلُّ  إذْ  املوانع، عنه وانتفتْ  الشروط استجمع ما الشرعي: اجلهاد إنَّ  .نفسه على

ا شرعي،  وإن األرض يف يفسدون الذين وهؤالء غري، ال لذلك املوجبة بالصِّفات اتصف ِلم ن يثبت إمنَّ
 وتسمَّْوا. به تسمَّْوا وإن شيء، يف منه ليسوا - وتعد   بغي   عملهم عامة أنَّ  مع - اجلهاد إىل انتسبوا
ْحك م، الشَّرْع من أنَّ " :الزائف اجلهاد :بعنوان له حبث يف البعداين علي بن فيصل الشيخ يقول

 
 ومن امل

 هذا على واإلنكار الزائفة، اجلهاد صور تبيني   املسلمني: بني عليه املتفق الواجب ومن الق ر ب، أعظم
 والدَّعوة، اخلري أهل إىل الظاهر يف به القائمون وانتسب جهاد ا، ُس ِّي وإن ظلم، بال باطلهم يف الصِّنف

 يف تيمية ابن يقول فسادهم؛" يف الضُّالَّل هؤالء ويتماد ى املسلمني، على التلبيس حيصل   ال حىت
 أو والسُّنة، للكتاب املخالفة املقاالت أهل من الِبدع أئمة" :5/111 واملسائل الرسائل جمموعة

 حىت املسلمني، باتفاق واجب   منهم األمَّة وحتذير حاهلم بيان فإنَّ  والسُّنة، للكتاب املخالفة العبادات
 قام إذا فقال: البدع؟ أهل يف يتكلَّم أو إليك أحبُّ  ويعتكف وي صلِّي يصوم الرجل   أمحد: لإلمام قيل

ا واعتكف وصلَّى ا البدع، أهل يف تكلَّم وإذا لنفسه، هو فإمنَّ  أنَّ  فبنيَّ  أفضل، هذا للمسلمني، هو فإمنَّ
 وِمنهاجه وِدينه اهلل سبيل تطهري إذ اهلل؛ سبيل يف اجلهاد جنس من ِدينهم يف للمسلمني عام   هذا ن  ْفع

 يقيمه م ن ولوال املسلمني، باتِّفاق الكفاية على واجب   ذلك على وعدواهنم هؤالء بغي ودْفع وِشْرعته،
 فإنَّ  احلرب، أهل من العدوِّ  استيالء فساد من أعظم   فساد ه وكان الدِّين، لف س د هؤالء ضرر لدْفع اهلل

 يفسدون فهم أولئك وأما تبع ا، إالَّ  الدِّين من فيها وما القلوب، ي فسدوا مل استولوا إذا هؤالء فساد
 يف يغلط من حال بيان   وج ب   وهلذا" :22/231 الفتاوى جمموع يف أيضا وقال .ابتداء" القلوب
 يف الغالطني هؤالء وضرر   ،والعبادة الزُّْهد يف يغلط وم ن والف تيا، الرأي يف يغلط من أو والرواية، احلديث

 كالما   وأنقل . عليهم؟" باإلنكار ي صدع ال فكيف أشدَّ، يكن مل إن أولئك لضرر موازر  اجلهاد أبواب
 أدعو زلت وما كنت" :فيقول بتصرف املوضوع نفس حول العودة سلمان الشيخ لفضيلة نفيسا

 "اجلهاد" املقّدس الربّاين االسم ونزع ،احلقيقية بأُسائها األشياء تسمية إىل املخلصني ودعاتنا علماءنا
 بالد يف أو ،وغريهم اإلسالم بالد يف األمن وتزعزع ،األبرياء تقتل اليت ،القتالية التنظيمات أعمال عن

 من املائدة: "بِاْلع ق ودِ  "أ ْوف وا العزيز: الكتاب بنص واحرتامه رعايته جتب وميثاق؛ عهد وبينها بيننا أخرى
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 من النحل: ت  وِْكيِده ا" ب  ْعد   اأْل مْي ان   ت  ن ْق ض وا و ال ع اه ْدمت ْ  ِإذ ا اللَّهِ  ِبع ْهدِ  "و أ ْوف وا :تعاىل وقوله ،1اآلية
 كانت مهما ،احلرب بإعالن وال ،االتفاق بنقض مفّوضا   الناس أفراد من أحد وليس .11اآلية

 يف الفساد جرائم إدانة يف بالوضوح التواصي أمهية على أؤكد اليوم وأنا .واألحوال والظروف األوضاع
 تسّمت سواء ،بأُسائها عنها الغطاء وكشف ،اجلهاد باسم أو ،اإلسالم باسم متارس اليت ،األرض

 تكفي وال ،اإلسالمية الدولة أو ،املقاتلة أو القتالية اجلماعات أو ،اجلهاد تنظيمات أو ،القاعدة باسم
 احلالة يف كما الوطن عن والدفاع احملتل مقاومة ذلك من وأستثين ،اإلمجال أو التعميم أو الغمغمة

 واملتحدثني اخلطباء من وإخواين نفسي أوصي هنا ومن .وإمجاع إطباق حمل هي اليت الفلسطينية
 ،الدماء سفك فيه الذي ،العظيم املنكر هذا إنكار يف وأبينها األساليب أوضح نستخدم أن والكّتاب؛

 والعبث ،األرواح على والعدوان ،األرض يف والفساد ،التنمية وتعويق ،اإلسالم وتشويه ،اجملتمع وتدمري
 مما ببعض بعضها ونربط ،أخرى منكرات عن حديثا   بذلك خنلط فال واإلنسانية. الشرعية بالضروريات

 نعاجل حني التفجري أو بالتكفري نعّرض ال ،مربرا   نلتمس أو مسوغا   نصنع أننا اجلاهلني بعض يوهم
 املنكرات امنعوا ،التفجري سبب أو التكفري سبب هذا :فنقول إعالميا   أو سياسيا   أو اجتماعيا   منكرا  
 إذا   معذورون بأهنم هؤالء لبعض توحي قد ،جيدة غري لغة هذه الشباب... لتطرف سببا   تعطوا ال حىت
 أعمل بأنين ذاك أو هذا يدينين أن مهما   ليس العنف. أسلوب يسلكوا أن يعجبهم ال ما رأ وا إذا

 يشهد صرحية أقوهلا إنين ،يسمعه أن حيب ال ما قلت ألنين "حكومي" أنين أو ،أخرى أو جهة لصاحل
 وال جهة وال أحدا   فيها منالئ مل ،حمكمة عقلية وقناعة إمياين إحساس هو االستنكار هذا أن ،اهلل عليها
 ميارس ما وضد ،كله واإلفساد والتخريب االحنراف ضد ولكننا ،ضدها وال احلكومات مع ولسنا ،طرفا  
 واإلدانة االستنكار وهذا اإلعالن هذا على ترتتب اليت التبعة كانت ما كائنة ،خاصة منه الدين باسم

 والذين ،اخلائنني كيد يهدي وال ،املفسدين عمل يصلح ال اهلل إن :مدّوية صرحية أقوهلا إنين والتجرمي.
 وسيناهلم ،يصلحوا ولن يفلحوا لن الشريعة؛ تطبيق باسم أو ،اإلسالم باسم ويرهم املسلمني يقتلون
 يعذرون يزالون ال الذين أدعو وإنين .ذلك قبل يتوبوا أن إال ،لغريهم مثال   وسيكونون ،تعاىل اهلل عقاب

 أو ،سلطاهنم جور حيملهم ال وأن ،اهلل يدي بني وقوفهم حساب حيسبوا أن خطاهبم؛ يف وحيجمون
 قامت فبالعدل ،يعدلوا ال أن على معهم احلكومات متارسها اليت القطيعة أو مشروعهم تعويق

 :هلم نقول أن غدر؛ وبعد غدا   هبم سيلتحق ومن األغرار الشباب هبؤالء الرمحة ومن ،واألرض السماوات
 أراد ومن ،نار من يباعد وال ،جنة من ي قّرب وال ،شر من يعصم وال ،مقصد إىل يوصل ال طريق هذا
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 وأركانه ،العظام اإلسالم بعصم فليمسك واجلنة؛ اهلل ورضوان اآلخرة يف والنجاة الدنيا يف النجاح
 يف التأويل باب لنفسه يفتح وال ،مشتبهر  وال حرام دم حمجمة يريقني وال ،الفنت وليتوقّ  ،وحمكماته
 كتاب ويف اهلل عند أعظم وجرما   حوبا   ترتكب املوبقة الكبائر على جبرأتك وأنت ،الصرحية املنكرات

 وال التكفري جملرد قتاهلم يكن فلم ؛ ألجله وقوتلوا ،اخلوارج فعله ما أعظم وهذا ،تنكره أنك تزعم مما اهلل
 فرق شر فكانوا ؛ اإلسالم حرمات وهتكوا ،السبيل وأخافوا ،الدم واستحّلوا قاتلوا حىت ،االعتزال
 قال كما ،أوجه مخسة من -وسلم عليه اهلل صلى- النيب عن عنهم احلديث وصح ،منازع بال اإلسالم

 مع األب حديث هذا ليكن .ي كّفرون ال أهنم الراجح كان وإن ،العلم أهل بعض وكّفرهم ،أمحد اإلمام
 إعالن وليكن ،مريديه مع والداعية ،مجاعته مع واخلطيب ،طالبه مع واملدرس ،أطفاهلا مع واألم ،أسرته
 ،ربانية مبهمة إحساس بل وظيفي؛ تكليف وال ،إعالمي نفري وال ،رُسية حبملة مربوط غري هنا النكري
 ومع اجملتمع ومع النفس مع التصاحل إىل للدعوة مناسبا   مدخال   ليكن ؛ دعوية ومعاجلة ،تربوية وأمانة

 ،الدنيا وإقامة الديانة حفظ يف مشرتكة نقاط إىل والتوصل ،معهم اجلسور مدّ  ميكن الذين املخالفني
 العامة املصاحل يف النظر إىل اخلصوم؛ من الثأر أو ،عنها الدفاع أو ،للنفس االنتصار من بتفكرينا ولنرتق

 وصاحليها وفقرائها وأثريائها وحمكوميها وحكامها وخواصها بعواّمها األمة حتتاجه وما ،واملستقبل
 ال كهذا خطري موضوع عن واحلديث ،إمياهنم بقدر الوالية حق وهلم ،األمة من هؤالء فكل وفّجارها؛

 أو ،آخر وحمل ميدان وله دونه أو ،مثله يكون قد ،آخر موضوع عن باحلديث عليه ي شغب أن جيوز
 والتفجري والقتل االغتيال عن يتحدثون أصبحوا العقول فاسدي بعض إن خمتصون. مهتمون رجال
 -وسلم عليه اهلل صلى- النيب أذن فهل ،األحالم يف وطيش الفهم يف احنراف وهذا ،نبوية سنة وكأنه
 أعطي وهل ،املصاحلة أثناء اليهود زعماء بقتل أم املدينة يف املنافقني بقتل أم مبكة قريش سادة بقتل
 من أسوأ مدمرة فوضى أيّ  ؟ العقوبة عليهم ينّفذ ث أشخاص بكفر حيكم بيده القانون يكون أن أحدا  
 هبم شطّ  الذين هؤالء أن اليقني علم أعلمه ما أقول إنين ؟ هؤالء إليها جيرّنا أن حياول اليت تلك

 وأضلوا وضلوا وقطعوا وضيعوا والنسل احلرث وأهلكوا ألفسدوا شيء األمر من بيدهم صار لو املسلك
 جاهلون ،مقاصدها وإدراك الشريعة فهم عن بعيدون ،السبيل سواء عن شاردون ألهنم وافتتنوا وفتنوا
 ومعرفة وبصرية وعي لديه من به يقطع مما وهذا ،توفيق وال نصر هلم يتأتى وال ،خلقه يف اهلل بسنن

 أمد وإطالة ،البسطاء ببعض والتغرير ،واإلرباك البلبلة إحداث يف يفلحون ولكنهم ،والسنة بالنواميس
 أجهزة اخرتاق على تدل الشواهد أن مع ،الظن وإحساننا وجماملتنا صمتنا ذلك على يساعدهم ،الفتنة
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 يعرفه وهذا مهماهتا وتسهيل باملال ومدها عليها والتأثري املنظمات هذه لبعض وعاملية إقليمية أمنية
 العظيم العلي باهلل إال قوة وال حول وال إيران ويف العراق يف خاصة أوضاعها ويدرسون حيللون الذين

 وكم أريقت؟ الدماء من فكم :والتفجري والقتل التكفري دعاة فإىل .العودة الدكتور كالم انتهى "...
 من يا .؟! برئ ذلك من واجلهاد ،اجلهاد باسم ق تلوا والنساء والعجزة والشيوخ واألطفال األبرياء من

 على الناس هؤالء حتمل وتعاىل تبارك اهلل تلقى أن أيسرك األبرياء الناس من حشد يف نفسك تفجر
 قال ؟ والبشر بالناس فكيف ،باحليوان والرفق للرمحة دعانا اإلسالم ؟! بنون وال مال الينفع يوم ظهرك
 ف ال ن ا ِإنَّ  ر بِّ  ي ا ي  ق ول   اْلِقي ام ةِ  ي  ْوم   و ج لَّ  ع زَّ  اللَّهِ  ِإىل   ع جَّ  ع ب ث ا ع ْصف ور ا ق  ت ل   م نْ ) :وسلم عليه اهلل صلى
ن ْف ع ةر  ي  ْقت  ْلِن  و مل ْ  ع ب ث ا ق  ت  ل ِن   أن يعقل فهل ،للحيوانات احلرمات يرعى دين من وأروعه أعظمه ما .(ِلم 
 خيتصره من وكل ،إنساين بعد ذا عدل ُسح رحيم اإلسالم إن ؟! العابثون هبا ليعبث البشر دماء يرتك

 أعداء يفعله عما خطورة عمله يقل وال اإلسالم ضد يعمل فهو رصاصة أو ناسف حزام أو بقنبلة
  .واملكيدة احلرب من اإلسالم
 


