
 الرحيم الرمحن هللا بسم

 الدين جالل اإلمام مقتل بعد اإلسالمية للجالية نصيحة
 )مًتجم(

 أواًل، وتعاىل سبحانو هللا ندعو. جاليتنا يف مسبوق غري حدث عليو( هللا )رمحة الدين جالل لإلمام ادلأساوي القتل نإ
 يكونس بل فحسب، قتلو ردجمل خطرية آاثر ىناك ليس. تستطيع ما بكل عائلتو جاليتنا تعني وأن ،اجلنة ويدخلو لو يغفر أن

 .ذلك بعد عقدت اليت للمحاكمة تسييس أيضاً  ىناك

 :املقام ىذا يف للجالية واخلالصة الصادقة وأفكاران نصيحتنا ىذه

 يأ حيملون ال الذين أولئك أو "الصوفية" وأ ،"السلفية" سواء ؛قران عشر أربعة لواط ادلسلمون، عاش :مرض الطائفية
 .القطعية ادلسائل من وغريىا - ادلوت بعد واحلياة ،اآلخر يومالو  ورسلو وكتبو ومالئكتو اب اإلديان يوحدىم - خاصّ   مسّمى

 اختالف لديهم كان كما العقيدة، يف جزماً  أقل مسائل حول سلتلفة نظر وجهات ادلسلمون محل ،القرون تلك أثناءو 
 ضمن يقع وال ،شرعي غري ديارسو عمالً  أو آخر مسلم حيملو رأاي أن مسلم رأى ذااو . الفقو مسائل من كثري يف الرأي يف

 يكن ومل - احلوار أو النصيحة تقدمي خالل من كان األمر ىذا مع التعامل طريقة فإن ،اإلسالم يف ادلشروع االختالف
 )صحيح «كفر لواوقت فسوق، لماملس ِسباب  » قال: ملسو هيلع هللا ىلص النيب ألن وذلك ؛اظورين القتل أو العنف خالل من ابلتأكيد

 .(مسلم

 من بدال بل. فوراً  ابلكفر توصف تكن مل - الكفر حتتمل العلماء بعض رآىا اليت ،واآلراء األعمال تكن مل واترخييا،
 إلظهار معهم احلوار جيري أن أو األعمال؛ تلك مثل ديارس أو ،اآلراء تلك مثل حيمل دلن النصيحة تعطى كانت ذلك،
 بل. أبنفسهم القانون بتنفيذ يقوموا أن مجاعات أو أفراداً  للمسلمني يسمح يكن مل ذلك، على ىؤالء أصر لو حىت. همخطئ

 للمسلمني احلقيقي األمري ظل يف زلكمة، من ضدىا قضائي   حكم إصدار خالل من أوالً  يكون األمور ىذه مثل معاجلة إن
 االنقسامات ىذه تزايد إىل أدى شلا - الزمان من قرن مدة الفةاخل غياب بعد ،شرعي غري حاكم رلرد ال الشرعي، اخلليفة -

 .عالج دون وتركها

 بعضاً  بعضنا هاجميو  هبا، نُ تّ َهم أخرى مشكلة اآلن ىناك ولكن - اإلسالم ملهامجة جديدا سالحا "التطرف" أصبح
 بعض نرى اجلردية، ىذه أعقاب ويف - احلاالت ىذه مثل يف "متطرف" كلمة يستخدمون اإلعالم ووسائل فالسياسيون. هبا

 يف "الصوفية" من إخواننا بعض فإن لذا،. القتل جلردية االنتقام من كنوع ابلتطرف، بوصفهم بعضاً  بعضهم يهاجم ادلسلمني
 .إليهم ينتسبون أفراد هبا قام قد يكون أن ديكن جرائم بسبب لتطرفاب همبوصف "السلفية" إخواننا سيهامجون جاليتنا

 فقط ستخدمي يعد مل "التطرف" وصف أن الواضح من أصبح ىذه القتل جردية حول القضائية الدعوى اءأثن ذلك، ومع
 يف اإلصبع" "يرفعون الذين أولئك ضد "متطرف" وصف استخدموا بل. مسلم شخص مقتل إىل أدت اليت ارفة لألفكار
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 عليها مكتوب بيضاء أو سوداء أعالم مأما يقفون الذين أولئك ضد واستخدموىا. هللا وحدانية على كشاىد الصالة
 تسمى ما تستخدمو الذي ملَ العَ  عن ادلظهر يف ختتلف األعالم ىذه أن من الرغم على (،ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول )كأعالم الشهاداتن
 مجيع من ،دينهم ديارسون الذين دلسلمنيا ضد التسمية ىذه تستخدم فصارت متزايد، بشكل يستخدموهنا وأخذوا )داعش(!
 والتعبريات للرموز الرمسي غري للتجرمي "متطرف" كلمة استخدام يتم. ذلك غري أو السلفيةأو  الصوفية، سواء - ادلذاىب

 بضرورة يشعرون أو - دينهم عن اإلفصاح من ابخلوف يشعرون دينهم ديارسون الذين ادلسلمني جلعل وذلك اإلسالمية،
 مساجدىم! داخل الربيطانيني ابجلنود ًتحيبهمك - متطرفني" "غري أهنم تظهر أبعمال لقياما

 هتديداً  يكون أن احتمالً  أكثر فإنو إسالمًا، أكثر صخالش كان "كلما أبنو أكذوبة اإلسالم أعداء روج
 ىو نظرىم يف فالعالج وابلتايل -" "إرىابيني يصبحوا أن قبل "أصوليني" يصبحون الناس أبن يزعمون لذلك. )للمجتمع("

 كانت "رمبا قال: ىورغان جون مثل خرباء إن بل. ذلك صدق على دليل أي يوجد ال. إسالماً  أقل ادلسلمون يصبح أن
 من العظمى الغالبية نأل (أول)... اإلرىاب أحباث يف اليوم موجودة أسطورة أعظم اإلرىاب تسبب األصولية أن فكرة
 الناس أن على متزايدة أدلة ىناك نأل و)اثنيا(. العنف أعمال يف تشارك ل أصولية معتقدات حيملون الذين الناس
 .أصولية" معتقدات ابلضرورة حيملون ل اإلرىاب ميارسون الذين

 لتسهيلو  ادلسلمني لتفريق االنقسامات أوجدت بل طويلة، لقرون وفرنسا، بريطانيا مثل االستعمارية القوى استغلت لقد
 وسوراي العراق يف احلروب إلشعال والشيعية السنية اتالفروق ادلتحدة الوالايت استغلت األخرية السنوات ويف. حكمهم

 ضد بعضها فيكون انقساما، أكثر العامل أحناء مجيع يف اإلسالمية اجلاليات تصبح أن يعين الطائفية اآلراء وتسييس. واليمن
 .هللا" إل إلو "ل راية حتت مجيعها تتحد أن من بدال ،بعض

 أن لنا ينبغي ال كما. الطائفية االنقسامات من فنزيد الشيطان فخ يف قعن أال علينا جيب واألخوات: اإلخوة أيها
 الذين أولئك من بدالً  دينهم، أمور ديارسون الذين ادلسلمني مجيع على فنطلقها و"األصولية" "التطرف" ألفاظ نستخدم
. مقبول غري أمر مكان أي يف مسلم أي وإيذاء. اجلالية ذلذه خسارة الدين جالل وفاة. فحسب ادلشروع غري العنف ديارسون
 يسعى الذي اإلعالمي ابلضجيج يشغلنا أن وال جاليتنا، ودتزيق إضعاف يف يزيد أن احلدث ذلذا نسمح ال نأ يلزم لذلك،
 .جاليتنا يف األيديولوجية االنقسامات لتأجيج

يًعا اّللَِ  حبَْبلِ  َواْعَتِصم وا﴿ تعاىل: يقول  ق  ل وِبك مْ  بَ ْيَ  فَأََلفَ  َأْعَداءً  ك نت مْ  ِإذْ  َعَلْيك مْ  اّللَِ  نِْعَمتَ  ر واَواذْك   ،تَ َفَرق وا َوَل  مجَِ
َها فَأَنَقذَك م الَنارِ  مِ نَ  ح ْفَرة   َشَفا َعَلى وَك نت مْ  ،ِإْخَواانً  بِِنْعَمِتوِ  فََأْصَبْحت م ﴾ نَ تَ ْهَتد و  َلَعَلك مْ  آََيتِوِ  َلك مْ  اّلَل   ي  بَ يِ    َكذِلكَ  ،مِ ن ْ

 [103 :آل عممران]

 حزب التحرير                                                                        ى  1431ذو احلجة  22

 بريطانيام                                                                        2012أيلول/سبتمرب  30


