بسم هللا الرحمن الرحٌم
اإلسالم واإلرهاب

دٌن اإلسالم دٌن الرحمة والخٌر للعالمٌن جمٌعا:
أيها األخوة الكرام،إن دين اإلسالم دين الرحمة للناس أجمعين،
قال تعالى:
س ْل َنا َك إِ اَّل َر ْح َمة لِ ْل َعالَمٌِنَ (. )ٔٓ1
َو َما أَ ْر َ
(سورة األنبٌاء).

هو دين الخير للعالمين جميعا ً مإمنهم وغير مإمنهم ،ال يجحد ذلك إال من جهل الحقيقة،
قال تعالى:
اس ََّل ٌَ ْعلَ ُمونَ .
َذلِ َك الدٌِّنُ ا ْل َق ٌِّ ُم َولَكِنا أَ ْك َث َر ال ان ِ
( سورة ٌوسف ).

أو كان من المستكبرين
قال تعالى:
ور (ٕٖ) .
ار َكفُ ٍ
َو َما ٌَ ْج َح ُد بِآ َ ٌَاتِ َنا إِ اَّل ُكل ُّ َخ ات ٍ
( سورة لقمان).

خٌرٌة اإلسالم للمسلمٌن وغٌر المسلمٌن:
أما خيرية اإلسالم للمسلمين فهي بديهية كما قال الشاعر:
فلٌس ٌصح فً اإلفهام شًء***إذا احتاج النهار إلى دلٌل
أما خيريته لغير المسلمين فألنه حفظ حقوقهم ،وصان كرامتهم ،وعاملهم بالحسنى،
قال تعالى:
َو ََّل ُت َجا ِدلُوا أَهْ ل َ ا ْل ِك َتا ِ
سنُ (. )ٗٙ
ب إِ اَّل ِبالاتًِ ه ًَِ أَ ْح َ
( سورة العنكبوت).

ولم يختلف هذا التعامل الراقي حتى في ساعات االنتصار،
دخل النبي عليه الصالة والسالم مكة المكرمة فاتحا ً مطؤطئ الرأس ،حتى كادت ذإابةة عمامتةه تالمةس عنة
بعيره تواضعا ً هلل عز وجل ،وقال:
ما تظنون إنً فاعل بكم؟ قالوا :أخ كرٌم ،وابن أخ كرٌم ،قال :اذهبوا فؤنتم الطلقاء .

[ السٌرة النبوٌة].

هذا التعامل اإلنساني الراقي لم يختلف حتى في ساعات االنتصار ،وساعات نشوة الشعور بالعزة والغلبة،
هذا الصدي رضي هللا عنه يوصى مبعوثه قائد جيش الشام بقوله:
إنً موصٌك بعشر ؛ َّل تقتلن امرأة ،وَّل صبٌا ،وَّل كبٌرا هرما ،وَّل تقطعن شجرا مثمرا ،وَّل تخربن
عامرا ،وَّل تعقرن شاة ،وَّل بعٌرا إَّل لمؤكلة ،وَّل تحرقن نخال ،وَّل تغلل ،وَّل تجبن،
آداب اإلسالم وأحكامه فً الجهاد المشروع:
ولإلسالم آداب وأحكام واضحة في الجهاد المشروع تحرم قتل غير المقاتلين:
هللا الاذٌِنَ ٌُ َقاتِلُو َن ُك ْم (ٓ. )ٔ9
ٌل ا ِ
َو َقاتِلُوا فًِ َ
س ِب ِ
( سورة البقرة ).

تحرم قتل غير المقاتلين ،كما تحرم قتل األبريةا مةن الشةيو  ،والنسةا  ،واألطفةال ،وتحةرم تتبةا الفةارين ،أو
قتل المستسلمين ،أو إيذا األسرى ،أو التمثيل بجثث القتلى ،أو تدمير المنشةآت ،والمواقةا ،والمبةاني التةي ال عالقةة
لها بالقتال ،وال يمكن التسوية بين إرهاب الطغاة وعةنفهم الةذين يغتصةبون األوطةان ،وينهبةون الثةروات ،ويهةدرون
الكرامةةات ،ويدنسةةون المقدسةةات ،وبةةين ممارسةةة حة الةةدفاع المشةةروع الةةذل يجاهةةد بةةه المستضةةعفون السةةتخال
حقوقهم المشروعة في تقرير المصير.
الجهاد فً اإلسالم مشروع نصرا للحق ولر ّد العدوان ورفع الظلم والطغٌان:
أيها األخةوة ،إن الجهةاد فةي اإلسةالم شةرع نصةرة للحة  ،ودفعةا ً للظلةم ،وإقةراراً للعةدل ،والسةالم  ،واألمةن،
وتمكينا ً للرحمة التي أرسل محمد صلى هللا عليةه وسةلم بهةا للعةالمين ،ليخةرجهم مةن الظلمةات إلةى النةور ،وهةو مةا
يقضي على اإلرهاب بكل صوره ،فالجهاد شرع لذلك ،وللدفاع عن الةوطن ضةد احةتالل األر

 ،ونهةب الثةروات،

وضد االستعمار االستيطاني ،الذل يخرج الناس من ديارهم ،وضد الذين يظةاهرون ويسةاعدون علةى اإلخةراج مةن
الديار ،وضد الةذين ينقضةون عهةودهم ،ولةدفا فتنةة المسةلمين فةي ديةنهم ،أو سةلب حةريتهم فةي الةدعوة السةلمية إلةى
اإلسالم،
قال تعالى:
ََّل ٌَ ْن َها ُك ُم ا
هللا
ار ُك ْم أَنْ َت َب ُّرو ُه ْم َو ُت ْقسِ ُطوا إِلَ ٌْ ِه ْم إِنا ا َ
هللا ُ َع ِن الاذٌِنَ لَ ْم ٌُ َقاتِلُو ُك ْم فًِ الد ِ
ٌِّن َولَ ْم ٌُ ْخ ِر ُجو ُك ْم مِنْ ِد ٌَ ِ
ِب ا ْل ُم ْقسِ طِ ٌنَ ( )8إِ ان َما ٌَ ْن َها ُك ُم ا
ار ُك ْم َو َظا َه ُروا َعلَى إِ ْخ َرا ِج ُك ْم
ٌُح ُّ
هللا ُ َع ِن الاذٌِنَ َقا َتلُو ُك ْم فًِ الد ِ
ٌِّن َوأَ ْخ َر ُجو ُك ْم مِنْ ِد ٌَ ِ
أَنْ َت َولا ْو ُه ْم َو َمنْ ٌَ َت َولا ُه ْم َفؤُولَئِ َك ُه ُم ال اظالِ ُمونَ (. )9
( سورة الممتحنة).

دٌن اإلسالم ٌحرم اإلرهاب بالمفهوم الجدٌد وٌمنع العدوان وٌإكد على العدالة والتسامح:
أيهةا األخةةوة الكةرام ،وحيةةث إن ديةةن اإلسةالم يحةةرم اإلرهةةاب بةالمفهوم الجديةةد ،ويمنةةا العةدوان ،ويإكةةد علةةى
معاني العدالة والتسامح ،وسمو الحوار والتواصل بين الناس ،فإن المسلمين يةدعون الشةعوب اإلنسةانية والمنظمةات
الدولية إلى التعرف علةى اإلسةالم مةن مصةادره األساسةية لمعرفةة مةا فيةه مةن حلةول للمشةكالت البشةرية ،وأن ديةن
السالم هو للناس جميعا ً ،وأنه يمنا العدوان
قال تعالى:
وَّل تعتدوا إن هللا َّل ٌحب المعتدٌن(ٓ. )ٔ9
(سورة البقرة).

تغٌٌر الغرب المصطلحات اإلسالمٌة منذ الهجمة الغربٌة على العالم اإلسالمً:
منذ الهجمة الغربية على العالم اإلسالمي والغةرب يقةوم بمةا يسةمى بةاحتالل المصةطلحات اإلسةالمية ،يحتلهةا
ويعطيها معنى آخر ،يحتلها بالمفاهيم الغربية وهةذا مةا أدى إلةى اخةتالل فةي الفهةم ،وضةياع لمعةاني اللغةة التةي هةي
وعا الفكر ،فاإلرهاب في أصله إسةالمي ،لفظةة قرآنيةة الغةر
القويم ،ومنعهم من الفساد في األر

منهةا صةد المعتةدل ،وإرجةاع النةاس إلةى الطرية

،

قال تعالى:
هللا الاذٌِنَ ٌُ َقاتِلُو َن ُك ْم (ٓ. )ٔ9
ٌل ا ِ
َو َقاتِلُوا فًِ َ
سبِ ِ
(سورة البقرة).

هللا َو َعد اُو ُك ْم (ٓ)ٙ
اس َت َط ْع ُتم ِّمن قُ او ٍة َومِن ِّر َباطِ ا ْل َخ ٌْ ِل ُت ْر ِه ُبونَ ِب ِه َعدْ او ّ ِ
َوأَ ِعدُّو ْا لَ ُهم اما ْ
( سورة األنفال).

تمنعونهم من أن يعتدوا عليكم وقد ال تستخدمون هذا السالح إطالقا ً لمجرد وجود سالح قول بؤيدل المسلمين
هذا يمنا العدوان عنهم:
َوآَ َخرٌنَ مِنْ دُونِ ِه ْم ََّل َت ْعلَ ُمو َن ُه ُم ا
هللا ُ ٌَ ْعلَ ُم ُه ْم (ٓ. )ٙ
ِ
( سورة األنفال ).

فظهر أن اإلرهاب إنما يكون لعدو هللا ،وعدو المإمنين ،وللمنافقين الذين ال يعلمون الحقيقة ،ولكةن الصةحافة
واإلعالم ابتذل هذا المصطلح القرآني حتى عاد مرافقا ً للعدوان ،ومرادفا ً للظلم والطغيان ،وقتل المدنيين واألبريةا ،
وبهذا األورا قد خلطت ،وسا ت النيات ،إلى غير ذلك مما يؤباه كل مسلم على وجه األر

،

قال تعالى:
وَّل تعتدوا إن هللا َّل ٌحب المعتدٌن(ٓ. )ٔ9
(سورة البقرة).

التسامح فً دٌننا ٌقوم على:
إن اإلسالم دين التسامح ،وإن شهادات كثيةرة قيلةت وكتبةت عةن اإلسةالم فةي هةذا الميةدان ،وهةذا المجةال قةال
العدو قبل الصدي :
لم ٌعرف التارٌخ فاتحا أرحم من العرب وَّل دٌنا سمحا مثل دٌنهم،
وسةةجت لت مثةةل هةةذه الكلمةةات فةةي سةةجالت تاريخيةةة واجتماعيةةة وسياسةةية ،وإذا مةةا سةةؤل سةةائل عةةن معطيةةات
التسامح في ديننا وإسالمنا قلنا :إن التسامح في ديننا يقوم:
ٔ .اَّلعتقاد بؤن كل الدٌانات تستقً من معٌن واحد:
االعتقاد بؤن كل الديانات تستقي من معين واحد:
شرع لكم من الدٌن ما وصى به نوحا و الذي أوحٌنا إلٌك و ما وصٌنا به إبراهٌم و موسى و عٌسى أن
أقٌموا الدٌن و َّل تتفرقوا فٌه (ٖٔ).
( سورة الشورى).
ٕ .عدم التفرٌق بٌن رسول و رسول:
ال نفر نحن الذين نإمن باإلسالم بين رسول و رسول مةن حيةث اإليمةان ،و مةن حيةث االعتقةاد بةؤن هةإال
رسل هللا إلى الناس و هللا عز وجل قال:
َّل نفرق بٌن أحد منهم و نحن له مسلمون(. )ٖٔٙ
( سورة البقرة).

وقال تعالى:
َّل نفرق بٌن أحد من رسله و قالوا سمعنا و أطعنا غفرانك ربنا و إلٌك المصٌر(٘.)ٕ8
( سورة البقرة).

َّٖ .ل إكراه فً الدٌن:
ال إكراه في الدين ،وال نكره أحداً على الدين ألن هللا عز وجل قال:
َّل إكراه فً الدٌن قد تبٌن الرشد من الغً(. )ٕ٘ٙ
( سورة البقرة).

ٗ .احترام أمكنة العبادة:
أمكنة العبادة محترمة:

ولوَّل دفع هللا الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبٌع وصلوات ومساجد ٌذكر فٌها اسم هللا كثٌرا
(ٓٗ)
( سورة الحج).

٘ .العالقة مع أهل الدٌانات األخرى قائمة على المجادلة بالتً هً أحسن:
العالقة ما أهل الديانات األخرى قائمة على المجادلة بالتي هي أحسن،
قال تعالى:
وَّل تجادلوا أهل الكتاب إَّل بالتً هً أحسن(. )ٗٙ
( سورة العنكبوت).

 .ٙعدم منع قٌام عالقات ط ٌّبة جوار ٌّة ضٌف ٌّة بٌننا و بٌن أهل الدٌانات األخرى:
ليس ثمة مانا من أن تكون بينك و بين أهل الديانات األخرى عالقات طيبة جوارية ضيفية،
قال تعالى:
وطعام الذٌن أوتوا الكتاب حل لكم(٘) .
( سورة المائدة).

وما ذكر الطعام إال ألن احتمال اللقا ات والضيافات وقائم.
هذه األسس الستة التي يقوم عليها التسامح في اإلسالم كمصطلح من مصطلحاتنا.
أقول قولي هذا ،وأستغفر هللا العظيم لي ولكم فاستغفروه يغفر لكم ،فيا فوز المستغفرين.
قال غٌر المسلمٌن فً الفتوحات اإلسالمٌة:
من التاريخ الحديث أحد الفرنجة عقب فتح القدس من قِبل صالح الدين قال:
إن المسلمٌن لم ٌإذوا أحدا ،ولم ٌنهبوا ماَّل ،ولم ٌقتلوا مسالما أو معاهدا ،ومن شاء منا خرج وحمل معه
نر منهم
ما شاء ،وأننا بعناهم ما فضل من أمتعتنا فاشتروها منا بؤثمانها ،وأننا نغدو ونروح آمنٌن مطمئنٌن ،لم َ
إَّل الخٌر والمروءة فهم أهل حضارة ،وتمدن،
قال وليته:
إن المسلمٌن لم ٌهدموا بٌتا ،ولم ٌصادروا أرضا ،ولم ٌنشإوا مستوطنة ،ولم ٌكسروا عظما،
هذا السمو في التعامل في سةاعات الحةرب هةو مةا امتثلةه المسةلمون فةي عصةورهم المختلفةة ،وبةاألخ
العصور الزاهية األولى ،وهو ما اعترف به العقال والمنصفون من أعدائهم.
قال ديورانت:

فةي

لقد كان أهل الذمة ؛ المسٌحٌون ،والٌهود ،والصابئونٌ ،تمتعون فً عهد الدولة األموٌة بدرجة من
التسامح َّل نجد لها نظٌرا فً البالد فً هذه األٌام ،فلقد كانوا أحرارا فً ممارسة شعائرهم الدٌنٌة ،واحتفظوا
بكنائسهم ،ومعابدهم ،وكانوا ٌتمتعون بحكم ذاتً ٌخضعون فٌه لعلمائهم وقضاتهم وقوانٌنهم.
وقال الفيلسوف المإر غوستاف لوبون:
ما عرف التارٌخ فاتحا أعدل وَّل أرحم من العرب المسلمون.
وهذه المعاملة الحسنة من المسلمين لمخالفي دينهم ليسةت طارئةة وال غريبةة ،ألنهةا منبعثةة مةن أصةول الةدين
اإلسالمي الذل يقوم على حفظ كرامة اإلنسان كائنا ً من كان ،ولهذا جهل الناس هذه الحقيقة فةي هةذه األيةام ،فسةمعنا
أصواتا ً تتعالى في اإلعالم باتهام دين اإلسالم وأهله بانتهاك حقو اإلنسان ظلما ً وجوراً وتعنتا ً وكبراً.
حقائق َّلب ّد منها:
هناك حقائ أيها األخوة ،البد من الوقوف عندها
ٔ .حاجة البشرٌة الماسة لدٌن اإلسالم:
حاجة البشرية الماسةة لةدين اإلسةالم ،لتصةوراته ،ومبادئةه ،ومثلةه ،وأخالقةه ،وتعاليمةه ،وقيمةه ،إذ هةو وحةده
كفيةةةل بحةةة تل األزمةةةات ،وصةةةراع الحضةةةارات ،وهةةةو القةةةادر دون غيةةةره علةةةى عةةةالج مشةةةكالت األمةةةم والشةةةعوب،
ومستعصيات الزمان ،ألنه دين يعنى بالفرد والمجتما معاً ،وبالروح والجسد ،وبالدنيا واآلخرة ،وهذا مةا تفتقةر إليةه
جميا المجتمعات التةي تةؤن تحةت وطةؤة الظلةم والضةياع ،وتكتةول بلهيةب المةادة والحقةد ،فةاألمم اليةوم ال تعةرف إال
الشقا والضنك في الحياة ،بل وقد أصبح اإلسالم ضرورة من ضرورات الحياة الهانئة السعيدة وهةذا مةا صةرح بةه
بع

األوربيين الذين درسوا اإلسالم أو قرإوا عنه،
يقول المستشر الفرنسي غوستاف دوكا:
للدٌن اإلسالمً أثر كبٌر فً تهذٌب األمم ،وتربٌة مشاعرها ،ووجدانها ،وترقٌة عواطفها ،فإذا قرأت

تارٌخ العرب قبل البعثة ،وعلمت ما كانت علٌه ،اعتقدت أن للشرٌعة السمحة فً تهذٌب األخالق التؤثٌ ُر األكبر،
ْإذ ما كاد ٌتصل باألمة العربٌة ذلك اإلصالح الروحً المدنً ،حتى انتشر العدل وزال النفاق والرٌاء والعدوان.
وقال بع

العلما الغربيين الذين اعتنقوا اإلسالم:

الهوة
أنا َّل أصدق أن ٌستطٌع العالم اإلسالمً اللحاق بالغرب على األقل فً المدى المنظورَّ ،لتساع ّ
بٌنهما ،لك ّنً مإمن أشد اإلٌمان أن العالم كله سٌركع أمام أقدام المسلمٌنَّ ،ل ألنهم أقوٌاء ،ولكن ألن خالص
العالم باإلسالم ،ولكن بشرط أن ٌحسن المسلمون فهم دٌنهم ،وأن ٌحسنوا تطبٌقه ،وأن ٌحسنوا عرضه على
الطرف اآلخر.

ٕ .اإلسالم عالمً و دعوة لكل اإلنسانٌة:
اإلسالم عالمي ،وأنه دعوة لكل اإلنسانية ،هو دين هللا إلى الناس كافة ،ورسالته عالمية بكل ما تحمله معاني
العالمية ،
قال تعالى:
قل ٌا أٌها الناس إنً رسول هللا إلٌكم جمٌعا (.)ٔ٘8
( سورة األعراف).

ورسول هللا صلى هللا عليه وسلم بعث إلى كافة البشر،
قال تعالى:
وما أرسلناك إَّل كافة للناس بشٌرا ونذٌرا ولكن أكثر الناس َّل ٌعلمون(. )ٕ8
( سورة سبؤ).

وإنمةةةا كانةةةت دعةةةوة هةةةذا الةةةدين عالميةةةة ،ألنةةةه جةةةا لتحريةةةر البشةةةرية كلهةةةا مةةةن االنحرافةةةات ،والضةةةالالت،
والعبوديات لغير هللا ،ولم يكن اإلسالم يوما ً من األيام خاصا ً بقبيلة ،أو طائفةة ،أو أمةة ،أو جةنس ،إنمةا هةو ديةن هللا
إلى الناس كافة ،وألنه دين مشتمل على منهج حياة متكامل في جميا مناحي الحياة ،لةم يكةن هةذا المةنهج ناتجةا ً عةن
ردة فعل لسو أوضاع بيئة معينة كما هو شؤن المناهج البشرية الوضعية ،إنمةا هةو مةنهج عةام شةامل كامةل ،أراده
هللا ليكون للبشرية جمعا في كافة ديارها وشتى أقطارها.
قال بع

العلما الغربيين:

وعلى كل واحد من البشر أن ٌصدق محمدا فٌما أخبر به ،وٌطٌعه فٌما أمر تصدٌقا عاما وطاعة عامة،
وقد بعث هللا رسوله محمدا بؤفضل المناهج والشرائع ،وأنزل علٌه أفضل الكتب ،وأرسله إلى خٌر أمة أخرجت
للناس ،وأكمل له وألمته الدٌن ،وأتم علٌهم النعمة.
ٖ .عظمة اإلسالم وشمولٌته وعالمٌته تتجلى فً جوانب كثٌرة من التشرٌعات:
تتجلى عظمةة اإلسةالم وشةموليته وعالميتةه فةي جوانةب كثيةرة مةن التشةريعات ،منهةا جانةب تنظةيم العالقةات،
سوا في عالقة المسلمين بربهم ،أو عالقةة بعضةهم بةبع

 ،أو عالقةتهم بةاآلخرين ممةن لةم يعتنقةوا ديةنهم علةى أل

وجه كان ،وصد هللا جل جالله إذ يقول:
ونزلنا علٌك الكتاب تبٌانا لكل شًء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمٌن(. )89
( سورة النحل).

وقةةد جةةا تنظةةيم العالقةةة مةةا اآلخةةرين فةةي منتهةةى الروعةةة والكمةةال والجةةالل ،فةةي شةةإون الحيةةاة كافةةة ،وفةةي
مختلف الظروف واألحوال سوا فةي حةال الحةرب ،أو فةي حةال السةلم ،وسةوا كةانوا أهةل ذمةة ،أو مسةتؤمنين ،أو
معاهةةدين ،أو حةةربيين ،أو مرتةةدين ،نظمهةةا تنظيمةا ً دقيقةا ً راعةةى فيهةةا تحقية المصةةالح والعةةدل ،وحفةةظ حة الةةدين
واإلنسان.

ٗ .تعامالت المسلمٌن مع غٌر المسلمٌن:
تعامالت المسلمين ما غير المسلمين  ،وباألخ

فةي هةذا الةزمن ال تمثةل مةنهج اإلسةالم فةي التعامةل معهةم،

ألن نظرات الناس ،وضعف إيمانهم ،وسو فهمهم ،نقلهم إلى عالقة يؤباها الدين اإلسالمي ،فلذلك اتهموا مةا اتهمةوا
به من ضعف إيمانهم وضعف معلوماتهم.
لذلك قال تعالى:
ََّل ٌَ ْن َها ُك ُم ا
هللا
ار ُك ْم أَنْ َت َب ُّرو ُه ْم َو ُت ْقسِ ُطوا إِلَ ٌْ ِه ْم إِنا ا َ
هللا ُ َع ِن الاذٌِنَ لَ ْم ٌُ َقاتِلُو ُك ْم فًِ الد ِ
ٌِّن َولَ ْم ٌُ ْخ ِر ُجو ُك ْم مِنْ ِد ٌَ ِ
ِب ا ْل ُم ْقسِ طِ ٌنَ ( )8إِ ان َما ٌَ ْن َها ُك ُم ا
ار ُك ْم َو َظا َه ُروا َعلَى إِ ْخ َرا ِج ُك ْم
ٌُح ُّ
هللا ُ َع ِن الاذٌِنَ َقا َتلُو ُك ْم فًِ الد ِ
ٌِّن َوأَ ْخ َر ُجو ُك ْم مِنْ ِد ٌَ ِ
أَنْ َت َو ال ْو ُه ْم َو َمنْ ٌَ َت َولا ُه ْم َفؤُولَئِ َك ُه ُم ال اظالِ ُمونَ (. )9
( سورة الممتحنة).

هناك التعايش وهناك المواطنة وهناك التعامل بالحسنى هذا كله وارد.
أيهةةا األخةةوة الكةةرام ،أمةةا الةةرأل المتبنةةي للغلظةةة والعنةةف مطلقةاً ،فهةةو يتنةةافى مةةا سةةمو اإلسةةالم ،وسةةماحته،
وعالميته ،ومبادئه ،وتشريعاته ،ويتنافى أيضا ً ما سيرة النبي صلى هللا عليه وسلم وسيرة أصحابه.
على هامش الحدٌث:
أنقل لكم كلمة قالها لويس التاسا ملةك فرنسةا الةذل أسةر وسةجن فةي دار ابةن لقمةان فةي المنصةورة عةام ألةف
ومئتين وخمسين ميالدية ،أل قبل سبعمئة وستين عاما ً،
قةةال لةةويس التاسةةا ملةةك فرنسةةا وهةةي مةةن الوثةةائ المحفوظةةة فةةي دار الوثةةائ القوميةةة فةةي بةةاريس أنقلهةةا لكةةم
حرفيا ً.
قال لويس التاسا:
ال يمكن االنتصار على المسلمين في الحرب ـ كما رأيتم ـ وإنما ننتصةر علةيهم باتبةاع مةا يلةي (يخططةون لنةا
قبل سبعمئة وستين عاما ً):
 .1إشاعة الفرقة بين قادة المسلمين،
 .2عدم تمكين البالد العربية واإلسالمية أن يقوم فيها حكم صالح،
 .3إفساد أنظمة الحكم في البالد اإلسالمية بالرشوة ،والفساد ،والنسا  ،حتى تنفصل القاعدة عن القمة،
 .4الحيلولة دون قيام جيش مإمن بح وطنه عليه ،يضحي في سبيل مبادئه،
 .5الحيلولة دون قيام وحدة عربية إسالمية في المنطقة،
 .6العمل على قيام دولة غربية في المنطقة العربية،هذه قبل إسرائيل بسبعمئة عام ،عمةر إسةرائيل يقةدر
بستين عاما ً ،هذا قبل سبعمئة وستين عاما ً،

إذاً هم يخططون قبل سبعمئة عام ،وقيل إما أن تخطةط وإمةا أن يخطةط لةك هةذه المقولةة للةويس التاسةا عشةر
ملك فرنسا قبل مئات السنين ،تفسر لكم ما يجرل اآلن.
أيها األخوة الكرام ،معركتنةا معركةة حيةاة أو مةوت ،معركةة وجةود أو فنةا  ،معركةة نكةون أو ال نكةون ،هةذه
معركة مصيرية ،وهللا الذل ال إله إال هو اتخذت ستة قرارات اآلخر غير معلن لكن مطب ،
 .1إفقار المسلمين،
 .2إضاللهم،
 .3إفسادهم،
 .4إذاللهم،
 .5إبادتهم ،يبيدون الماليين وال ينط أحد بكلمة وكؤنهم متفقون على إبادتنا.
فالبد من صحوة أيها األخوة ،البد من عودة إلى هذا الدين العظيم.
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