
  قتل األبرياء و الجهاد                                 
  

 في عالم اليوم تجري آأنها في عالم ثان غير عالمنا المتحّضر، يقتل األبرياء من الكبار و آثيرة تناقضات
  . يحزن القلب و يفتت المهجةاألطفالالصغار دون رحمة و بالذات قتل 

 أليس ألجل المستقبل و أليساومة  و سؤالي للمقاومة لمن تقاوم هنالك في العراق يذبح األطفال بداعي المق
 دين الرحمة و المحبة والسالم، آان الرسول اإلسالم أليس األطفال هم المستقبل فلماذا يتم قتلهم و أين الرحمة

 أو أةامر أو طفال أوقتلوا آهال ت و تأذوا ال إنالكريم صل اهللا عليه وسلم يوصي الجيش المقبل على الجهاد 
 من لم يحمل السالح وهم آفار فما بالكم آيف تحكمون تقتلون من يقول ربي اهللا و تريدون الجنة أوعاجز  
  . في المسلمينترأفون و انتم ال ربالكفا يرأف ما تفعلون واهللا بأس
 في  مدنيأو عجوز أو صادف مرور طفل إذا المقاومة الشريفة و التي نعرف هيه من تأجل القيام بعملية إن

 و ليس مقاومة من اجل القتل و اإلنسان التي تحترم ألحقه و هي المقاومة لحظة تنفيذ العملية ضد العدو
 البريئة فهي السهم األرواح إزهاق أما المقاومة الشريفة توجب االحترام و المساندة إن األرض في اإلفساد

  .الذي يقضي على المقاومة قبل العدو
 إخراج وطنه العزل بحجة أبناء يقوم المقاوم ذبح إنل التي آانت تحت االحتالل  لم نسمع في جميع الدوإننا

 إسرائيلي شعبها بحجة وجود أبناء قامت بقتل إنالمحتل و لنا مثال في المقاومة الفلسطينية لم نسمع يومًا 
  .بينهم
 ، فنرى ممن يتشدق في اإلسالم أعداء إال وال تخدم اإلسالم يشوه صورة  في آذا عملياتباإلسالم التشدق إن

 الصحيح ال يقبل بقتل الحيوان اإلسالم دون رحمة و األبرياء في العراق يقومون بالمجازر ضد المدنيين اإلسالم
 قتل الناس جميعا، ومن المشاهد المريعة التي رأيناها في آإنماء و من قتل نفسًا بغير حق باإلنسان كفما بال
 النار بشكل عشوائي على المظاهرات السلمية إطالق حيث تم األهواز  الماضية ما حصل في انتفاضةاألشهر

 و رجل  غير الذين تم امرأة من مائتي شهيد بين طفل و عجوز و أآثر فيها سقطةالتي قام بها االهوازيون و 
 بعد قتلهم و القا أجسامهم القبض عليهم و ظهرت صورهم على مواقع االنترنت و آثار التعذيب على ألقى

 و اإلسالم القرى  ام و يحسب نفسهاإلسالم يتشدق في اإليرانيجثثهم في نهر آارون، في حين نرى النظام 
 غريبّا عن تصرفات أصبح اإلسالم إن القارئ الكريم أيها فما هذا التناقض، واهللا حامي حمى المسلمين

 أول في آخر الزمان سيعود غريبّا آما بدء اإلسالم إنالمسلمين و آما اخبرنا رسول اهللا صل اهللا عليه وسلم 
  .مره غريبا

 و من يقومون بذلك هم اإلسالم و قتل النفس التي حرم اهللا قتلها يعد جريمة آبرى في حق األبرياء سحق إن
  العربية واألمة ألعداء دنيوية دنيئة و خدمة ألهداف هؤالء ما يقوم به إن،األصيل المحمدي اإلسالم أعداء

 ا يراجعوإن و قرر بهم فنرجو ا ممن خدعوهؤالء من حيث يشعرون ومن حيث ال يشعرون فأن بين اإلسالمية
 دين الوسطية و اإلسالم إن في شي و اإلسالم جيدا ، فأن التطرف ليس من اإلسالمي و يقرئوا التاريخ أنفسهم

 من ه من عانأول األهواز في إنناغيض و  االحتالل شي بإن نعرف جميعا إننا اإلسالم و ال تفريط في إفراطال 
 اعزًال و ما ضاع أو و لم نقتل طفال إنسانيتنا لم نتخلى عن الآنا و لغاية يومنا هذا 1925 عام امن ذواالحتالل 

  .حق ورائه طالب لكن في المقاومة المشروعة التي تستهدف العدو المحارب و ليس المدنيين
 و اآلمنين و من األبرياء عنهم يعني العبث بأرواح التخلي إن و قيم و ادئمب الجهاد لهو شروط و إن إخوانفيا 

 بها سيد المرسلين محمد بن أتى و يشوه الصورة المشرقة التي اإلسالم ما يحصل يضر إنهذا المنطلق نقول 
  سلمآله و  صل اهللا عليه وعبدا هللا
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