إىل أي إسالم ينتمون؟

احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول اهلل ،وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه.
وبعد؛
هكذا سقطت ورقة التوت وآخر األقنعة عن مجاعات التكفري والترهيب حبادثة قتل
املصلني مبسجد الروضة بعريش مصر ،ويكاد ال ينقضي عجيب من جمرميها ،كيف
ينتمون إىل اإلسالم؟! وإىل أي إسالم ينتمون؟!
فعلى افتراض ما يزعمون  -كذبا وزورا -من ُكفر مسلمي جمتمعهم ،فهل جيوز
قتلهم يف صالهتم مبسجدهم مبثل هذه الطريقة املخزية ضاربني عرض احلائط
بتعليمات اإلسالم قرآنًا وسُنة؟
نعم فإىل أي إسالم ينتمون؟
أمل يسمعوا قول رسول اإلسالم صلى اهلل عليه وسلم موجها قادته يف احلرب قائال
هلم" :ال تَغُلُّوا ،وَال تَغْدِرُوا ،وَال تُمَثِّلُوا ،وَال تَقْتُلُوا الْوِلْدَان" ،ويف رواية" :لا تَغُلُّوا،
وَال تَغْدِرُوا ،وَال تَقْتُلُوا ا ْمرَأةً ،وَال وَلِيدًا ،وَال شَيْخًا كبِريًا" ،ويف رواية" :وَال تَقْتُلُوا
الْوِلْدَان ،وَال أصْحَابَ الصَّوَامِعِ".1
فهال أنزلوا املصلني بالعريش منزلة الرهبان يف صوامعهم!!
ورسخ رسول اإلسالم صلى اهلل عليه وسلم القاعدة بعدم قتل من مل يرفع سالحا،
أو كان مسلحا مث نزع سالحه ،يف واقعة الرجل احلريب املشرك الذي أراد قتل
الرسول صلى اهلل عليه وسلم شاهرا سيفه قائال" :مَنْ يَمْنَعُكَ مِنِّي؟ قُلْتُ :2اللَّهُ،
فهَا هُوَ ذا جَالِس ،ثُمَّ لمْ يُعَاقِبْهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اهللُ عَليْهِ وَسَلَّمَ".3
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 2القائل هو الرسول صلى اهلل عليه وسلم.
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فهال أنزلوا املصلني منزلة هذا املشرك احلريب األعزل!!
وكما هو معلوم عن رسول اإلسالم صلى اهلل عليه وسلم حترميه لقتل املعاهدين
واملستأمنني من غري املسلمني ،بل ال جيوز نقض العهد من طرف املسلمني وحدهم
بغري إعالم أعدائهم احلربيني من غري املسلمني وإن ظهرت أمارات الغدر واخليانة
من هؤالء األعداء ،لقوله تعاىل" :وَإِمَّا تَخَافنَّ مِنْ قوْمٍ خِيَاَنةً فانْبِذْ إِليْهِمْ عَلى سَوَاءٍ
إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ الْخَائِنِنيَ" [سورة األنفال.]58 :
بل هنينا عن اخليانة ولو ملن خاننا لقول رسول اإلسالم صلى اهلل عليه وسلم" :أدِّ
األمانة إىل مَنِ ائْتمَنكَ ،وال تَخُن مَنْ خَانَك".4
فهال أنزلوا املصلني منزلة هؤالء احملاربني من غري املسلمني ،فأعلموهم بنقض العهد
والسالم واألمان حىت ال يكونوا خائنني.
نعم إىل أي إسالم ينتمون؟
وإىل مقالة أخرى إن شاء اهلل تعاىل
وصلى اهلل وسلم وبارك على سيدنا حممد
وعلى آله وصحبه أمجعني
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