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 بيان صحفي

 األبرياء قتل يحرم اإلسالم

 من رافقها وما واإلباء، العزة سلط في تجري التي األليمة األحداث واألسى، الحزن بعميق تابعنا

لِ  ِمن  ﴿: بقوله منه تعالى هللا حذر الذي ومدنيين عسكريين من الحرام للدم سيل  َعلَى َكتَب نَا َذِلكَ  أَج 

َرائِيلَ  بَنِي ِض  فِي فََساد   أَو   نَف س   بِغَي رِ  نَف ًسا قَتَلَ  َمن   أَنَّه   إِس  َر  يَاَها َوَمن   َجِميعًا النَّاسَ  قَتَلَ  فََكأَنََّما األ   أَح 

يَا فََكأَنََّما  :النقاط من مجموعة على نؤكد حداثاأل هذه نتابع ونحن [،32: ]المائدة ﴾َجِميعًا النَّاسَ  أَح 

م: أولا  ت ل وا َوال﴿: تعالى قال حق، بغير النفس قتل اإلسالم   حرَّ مَ  الَّتِي النَّف سَ  تَق   إِال ّللاَّ   َحرَّ

ا، بعضهم قتل إن المسلمين وتوعد ،﴾بِال َحق ِ  ةِ  فِي صلى هللا عليه وسلم النبي فقال بعضا  :اْلَوَداعِ  َحجَّ

ِجع وا ال َوي لَك م  » ِرب   ك فَّاًرا بَع ِدي تَر  ك م   يَض   دم قطرة كل على حريصون نناإو ،«بَع ض   ِرقَابَ  بَع ض 

 بَِحِديَدة   أَِخيهِ  إِلَى أََشارَ  َمن  » :صلى هللا عليه وسلم الكريم الرسول لقول ومدنيين عسكريين من مسلم

هِ  أِلَبِيهِ  أََخاه   َكانَ  َوإِن   يََدَعه   َحتَّى تَل عَن ه   ال َماَلئَِكةَ  فَِإنَّ   .«َوأ م ِ

ا   من الحرام الدم سال أن وبعد: له وقلنا السابقة الكرك أحداث في النظام حذرنا لقد: ثانيا

 ما الذي األردن في النظام سياسات لول ليسيل كان ما والذي األحرار، كرك في ومدنيين عسكريين

 وجوههم في ويغلق المساجد في ويحاربهم المستنير، الفكر وأصحاب الدعوة حملة ويعتقل يقمع ئفت

 أو صوتهم ي سمع يعد لم حتى ،ويرهبهم العلماء على ويضيّق بل وسيلة، بكل ويالحقهم المنابر،

 نصرتها وموضع واقعها لتغيير األمة أمل أنهم إل العسكريين في يرون ل والذين رأيهم، ي عرف

 أن األصل وإن. ولها األمة من ألنهم األعراض، وتصان المقدسات تحرر بهم لكرامتها، نووالحافظ

 مدننا من غيرها في أو الكرك في ليس ولكن البواسل، الجنود ودماء العسكريين دماء تسيل

 تحرير في والجهاد المواجهة جبهات وعلى والفخار الرجولة ومواقع مواقف في وإنما وحواضرنا،

 .القدس أسوار وعلى األقصى

 وحملة األحرار، عتقالاو األفواه، تكميم سياسة في ستمراو بالا  الكالم لهذا النظام لقىأ فما

 التواصل مواقع على الفساد يحاسب صوت كل يطارد أخذو بل السجون، في همب وزج الدعوة،

 ولية التحرير/ لحزب عالمياإل المكتب صفحة غالقإ مضايقاته آخر كان حيث ،يلكتروناإل

 الفكر وأصحاب الدعوة حملة واعتقال قمع أن ويدرك النظام يتعظ فهل بوك، الفيس على ردناأل

 قيوالتضي وسيلة، بكل ومالحقتهم، وجوههم في رالمناب غالقإو المساجد في ومحاربتهم المستنير،
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صلى هللا عليه  هللا رسول طريقة انتهجوا وقد يحملونه، الذي للخير منع هو وإرهابهم، العلماء على

ا، يحملوا فلم التغيير، في وسلم  .رأيهم ي عرف أو صوتهم ي سمع يعد لم حتى آمنا يروعوا ولم سالحا

ا   جرى بما وأفكاره اإلسالم لربط رخيصة محاولة في النشاز صواتاأل بعض استغالل إن: ثالثا

ا، عقيدة اإلسالم محاربة في األحداث ليوظف السلط؛ في  لمسلسل ستمرارا إل هو ما وأحكاما

 صواتاأل هذه وما ،(التطرف)و (الغلو)و (اإلرهابـ)ب اإلسالم لربط أمريكا قادته مفضوح، مكشوف

 والرحمة العدل دين اإلسالم حقيقة طمس - هللا بعون - تستطيع ولن ،مشغليها بيد رخيصة دواتأ إل

 التسليم وأتم الصالة عليه نبيه وصف والذي جمعاء، للبشرية وتعالى سبحانه هللا ارتضاه الذي

َسل نَاكَ  َوَما﴿: تعالى قال بالرحمة، َمةً  إِالَّ  أَر   صلى هللا عليه وسلم محمد به جاء ما فكل ،﴾ِل ل َعالَِمينَ  َرح 

. الرحمة عين هو وتعالى سبحانه بها أمر كما وتطبيقها سالماإل بأحكام واللتزام للعالمين، رحمة  

وا ي ِريد ونَ ﴿ :تعالى هللا قول لهم ونقول ِفؤ  تِم   َوّللاَّ   بِأَف َواِهِهم   ّللاَِّ  ن ورَ  ِلي ط  ونَ  َكِرهَ  َولَو   ن وِرهِ  م   * ال َكافِر 

َسلَ  الَِّذي ه وَ  ِهَره  ِلي   ال َحِق   َوِدينِ  ِبال ه َدى َرس ولَه   أَر  ِرك ونَ  َكِرهَ  َولَو   ك ِل هِ  الِد ينِ  َعلَى ظ  ش   .﴾ال م 

 ً  :وختاما

 دماء على حريص عاقل وكل الكرام، ردناأل أهل ندعو ،ردناأل ولية التحرير/ حزب في إننا

 يدعون من وذم البعض، لها يروج التي القبلية النعرات من ونحذر ومدنيين، عسكريين من المسلمين

 ِمن   فَه وَ  ال َجاِهِليَّةِ  بَِدع َوى َدَعا َمن  » :صلى هللا عليه وسلم قال أساسها، على الناس نويجيِّشو لها،

ثَا ِلم   أَنَّه   َوَزَعمَ  َوَصلَّى َصامَ  َوإِن   قَالَ  َوَصلَّى َصامَ  َوإِن   ّللاَِّ  َرس ولَ  يَا قَال وا َجَهنَّمَ  ج  س  صلى  وقال. «م 

ن تَِنة   فَِإنََّها َدع وَها»: هللا عليه وسلم  واقعإلى  سالماإل نظام إلرجاع تسارعوا أنإلى  ندعوكم كما ،«م 

 يوقف فلن ،عراضاأل وصون الدماء حقن ففيه جمعاء، للبشرية العالمين رب ارتضاه الذي الحياة،

 منهاج على الراشدة الخالفة دولة إل بلدنا في الرأسمالية الكفر دول ماتمارسه نذيلال والفساد جراماإل

 رسوله وبشرى هللا وعدقريبا بإذن هللا،  قائمة وهي ،إقامتها أجل منمعنا  للعمل ندعوكم التي النبوة

 .صلى هللا عليه وسلم

ِرهِ  َعلَى َغاِلب   َوّللاَّ  ﴿ ثَرَ  َولَـِكنَّ  أَم  ونَ  الَ  النَّاِس  أَك   ﴾يَع َلم 
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