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 דעתרמאות אּבליס, והיעדרות ה

, שומה עלינו עות הבלתי רגילות בחברתנו המצריתכשאנו חוקרים את התופ

 -בפרוש ובגלוי ובלי שיקול לחשבונות המדיניים-להתעמק במחקר ובבדיקה, ולעמוד 

ו שתהיה מות את המולדת, מכיוון שהיא מעל כל דבר. אי  א  על אמיתות הסכנות המ  

מולדת ומדינה או שתהיה אנרכייה משחתת את הארץ, ונכוו בלהטה הזאטוטים 

והמבוגרים ]האמת: מי שזורע עוולה יקצור אוון[. אבל הנבונים, החכמים, האצילים 

והפטריוטים לעולם לא יאפשרו להגיע לאנרכייה הזאת שמתכננים לה אויבי המולדת 

ה, האנרכייה על כל יוצרת. ולמעׂש לתיוקוראים לה בשם האנרכייה היוצרת או הב

 מתומכי אּבליס וגידודיו בארץ. סלפיםהמ סילוףפנים היא האנרכייה, אף על פי 

נו את משטר ההלכה של פעולות הפשע, ואין הבדל אם היו הפעולות אכן גילי

והדגשנו כי מי שמנפץ את עצמו הוא מתאבד ומקדים האלה פעולות התאבדות או לא. 

מו בגיהינום ובאבדון בעולם הזה ובעולם הבא, אין הבדל אם פגע להשליך את עצ

הוא נחשב כהורג, משחית ומתעלל.  בזולת או לא. אם הוא ניפץ את הזולת במרוחק,

את  זרמי שע: "משתתפים בפשע, כנזכר במסורת -בלי ספק- המסיתים והמדיחים

 -יתגדל ויתהלל-ההורג אפילו בחצי מילה כדי להרוג איזה מוסלמי, ייפגש עם אללה 

מחים לאיד, לוקחים חלק ואילו השותקים והׂשרחמי אללה". מ ורשום במצחו: נואש

בשתיקתם, משום שהם מכינים את הכיסוי והאקלים החברתי, ובכך, יהיו מכשירים 

 את הקרקע לפעולות פשע דומות.

על משטרי ההלכה האלה  הדגישו הנאמנים מהמדענים, לא רק במצרים, אלא גם 

, ממדינות העולם האסלאמי, אז הוציא המופתי הכללי של הממלכה הסעודית בהרבה

כי מי שמנפץ את עצמו דרך  בו קובעופסק הלכה  "שיח' "עבד אלעזיז אל אלשיח'

חגורות הנפץ הוא פושע ומקדים להשליך את עצמו בגיהינום, וכי פעולות ההתאבדות 

ד את הנערים המוסלמים, ן להשמיאינן אלא מנהיגות אויבי האסלאם שמתנהגים בה

ולהביא כלייה עליהם ]כלומר: לשקוע בהם בהשמד[, והדגיש )המופתי הכללי( כי 

שהביאו הטרוריסטיים האלה אכן תעו מן הדרך הישרה, וכי הם מתמכרים בסמים 

הר אלשריף שהפריכו את לשביית לבבותיהם, והוא הדבר שעליו הדגישו מדעני אלאז

 אוסר את ההתאבדותאינו שעים האלה. האסלאם טן מטיל על הפוהחשדים שהׂש

את בקשת מוות אפילו בעתים ובמצבים העדינים ביותר,  אוסרגם הוא אלא ש, בלבד

עליו השלום: "אם יפגע במישהו מכם נזק, אל יבקש את -אז אמר הנביא מוחמד 

עליו לאמור בעת הצורך: אלוהי! השארני בחיים אם יהיו טובים לי, ונטול המוות, ו

 תי אם יהיה המוות טוב לי" ]צחיח אלבוח'ארי[.נשמ

, דעתפעולות הפשע האלה נובעות מכמה גורמים, החשוב ביותר מהם: העדרות ה

 ראשית ומהגינים שנית.האנוש ם מבני ׂשטניורמאות ה

אויב חכם טוב "אומרים: : "השוטה ׂשונא את נפשו", ואומרים דעתהעדרות ה על

לך נזק כשהוא רוצה להביא לך תועלת". אויבי  מידיד שוטה, מכיוון שהשוטה מביא



הדת והמולדת אינם מסתפקים בלכידת השוטים והאפָּתים, אלא שהם גם משחיתים 

סת ההטעיות לתוכם, או דרך קלקולם, החלשתם דרך הכנ ,בכל כוחם את ׂשכליהם

והשמדתם בסמים. על כן חשב האסלאם את היין למקור הרעות, משום שהיין מביא 

התנהגויות אויליות ויבצע את הפשעים האדם יתנהג המחשבה, ואחר כך להעדרות 

שלא מתקבלים על הדעת או ייתכנו. לכן מבקשים אנו להחמיר את העונש עד 

המקסימום נגד כל מי שמיקל בראשי נערינו ומזלזל בהם. ואנו מדגישים כי האסלאם 

כולם ו, א אליומי שהובואסר את שתיית היין, וקילל את שותהו, מוכרו, נוׂשאו 

 ים, המטיפים המוסריים, אנשיאמ  מָּ וביחוד: המדענים, הא  ) אבל הכל שווים בחטא.

נוׂשאים באחריות התקשורת, הסופרים, הרופאים, הפסיכולוגים והסוציולוגיים( 

 , כל אחד מהם בתחום פעילותו.ההסברה בסכנות ההתמכרות בסמים

אמצעים קטים בנו לאמור שהם, אפשר ומהגינים האנושהׂשטנים מבני  על רמאות

ישתבח -אללה  , כדי לסלף את בני אדם.נתיבים רביםמחילות ובשונים, והולכים ב

חשים זה לזה במתק ׂשפתיים הׂשטנים מבני האנוש ומהגינים מל: "אמר -שמו

ישתבח שמו: "אלה הם מחנה -[. ואמר 111(: 6ומתעתעים" ]אלאנעאם )סורה 

 [.19(: 88נים עם מחנה הׂשטן יילכו לאבדון" ]אלמוג'אדלה )סורה הׂשטן, אכן הנמ

ולא את אללה, ויחשבו נים יאת הׂשטנים למגלהם ישתבח שמו: "אלה לקחו -ואמר 

אלאמאם אלאוזאעי ז''ל  [.03(: 7)סורה  אעראף]אל הכי הם הולכים בדרך הישר

י מבלבמצווה את האדם  -יתגדל ויתהלל- באסלאם, מעולם לא ציווה אללהאמר: "

שינסה הׂשטן להתגנב אל האדם דרך ההגזמה או דרך ההזנחה, דרך הההפלגה או 

ממחיש דרך ההתרשלות, ולא איכפת לו איזו דרך הוא מתגנב תוכה, אלא שהוא 

לאדם את קלות הדעת, הטפשות, הפזיזות, העוול והנגישה כאומץ לב. אם הסוכנים 

חיזקו את זה בהוצאת פסקי ההלכה  -והדת באמת חף מפשעם-המתראים כאנשי דת 

לבצע  ון מהשיגעון ומטירוף הדעת, ותביאלגוהמתעים, תשתנה קלות הדעת הזאת 

את הנערים ים ל  ש  נגד מולדתם ובני עמם, אז הם מ   את מעׂשי השטות של הפשע

הם מי שימות מהם נחשב כמת על קידוש אללה ]שהיד[, וכי ואומרים להם כי 

מרה בזומשחיתיםוה עומדים בפני אנשי העוול , יה ועלילת שווא, הם משמיעים א 

משום שאלה  והדבר נהפוך הוא, .וטופלים שקרים על אללה ועל שליחו עליו השלום

ים את המזרע ואת ל  כ  מ  ומשחתים את דרכם בארץ, ּו הסוכנים מושחתים ומשחיתים

היביט אכן  -עליו השלום-הנביא מוחמד  הזרע, "ואללה אינו אוהב את השחיתות".

ל  , ומה רב ַאת  , וכמה אצילה ת  כמה גדולה ַאבּכעּבה ואמר לה: " -       אצל אללה ְךגֹד 

ְך אצל אללה פיכת דם המאמין גדולה אך ׂש -יתגדל ויתהלל מ  . אללה יתגדל ויתהלל-מ 

בלא שהרגה נפש או ביקשה למלא את -כל מי שהרג נפש אחת אמר: " -ישתבח שמו-

כאילו  שאיר אותה בחייםג את כל האנשים, וכל מי שהכאילו הר -הארץ שחיתות

 ועם זאת, האסלאם אסר [.01(: 8בחיים" ]אלמאידה )סורה את כל האנשים  שאירה

בעתתם, בטוחים ועל שליחת היד בהם, אלא שהוא גם אסר על העל הריגת ה לא רק

הלוחמה בפורעים , ועל כן קבע האסלאם את חוק ועל זריעת המורא בלבבם

בנכסים.  חים ידםהשולהׂשופכים את הדמים, ההוללים את הכבודים ו םובפושעי

שדדו הפושעים את האנשים ינוגע לעונש על השוד בדרכים קבעו המדענים כי אם ב

בלא . ואם יהרגו את האנשים , יומתו וייצלבוגזלו את נכסיהםיהרגו אותם ויבדרך, ו



ייכרתו יד  ,האנשיםשיהרגו בלא ואם יגזלו את הנכסים,  נכסיהם, יומתו.את  שיגזלו

בלא שיהרגו אותם ובלא שיגזלו את ימינם ורגל ׂשמאלם. ואם יפחידו את האנשים 

במידת פשעם ויגורשו מן הארץ, כלומר: יוצאו ממנה,  נכסיהם, יוקל העונש עליהם

לוחמים באללה ובשליחו והמבקשים למלא את הישתבח שמו: "-על כן אמר אללה 

לם, או י חרב, או ייצלבו, או ייכרתו יד ימינם ורגל ׂשמאהארץ שחיתות, יומתו לפ

בעולם הבא צפוי להם עונש כבד" ויגורשו מן הארץ, זה קלון להם בעולם הזה, 

 .[00(: 8]אלמאידה )סורה 

דת או דרך ההתאבדות או הניפוץ אינו קשור ל פעולות פשעולבסוף, מה שאירע מ

ת, ׂשכל, חוק, אנושיות או הומניות. מעולם לא מסכים לפעולות האלה איזו ד לׂשכל.

פעולות האלה הם אנשים אפשר לאמור עליהם שהם יצאו מדתם צעים את ההמב  

מכל הדתות, הערכים,  -בנוסף על כך-ונטרפה דעתם, ולא זה בלבד, אלא שהם יצאו 

 יםקשור שאירועים האלה אינםהחוקים שלא כתובים, אנושיותם והומניותם, כיוון 

אינם מתמסרים לבצע חסרי הדעת שבעלי החיים  גם ומניות. אפילולאנושיות או לה

 פשעים כאלה.

ואם לא נעׂשה כך על כן, שומה עלינו להתאחד ולעׂשות יד אחת נגד הטרור, 

את תוצאותן  הרא  וי  ולא ישאירו זכר, פשו פעולות הנפץ, יפות, י  ק  בערנות ובת  

חוששניים, הפוחדים הפושעים, המסיתים והמדיחים, השותקים, המהססים, ה

 .אישים[ה]חדלי  והתבוסניים

נחומינו לנהרגים על קידוש אללה ]אלשוהדאא[, ואיחולנו לפגועים שיתן להם 

ם דריך אותהן סבלנות, ולנערינו שיה בריאות, ולמשפחותם כולם שישרה עליאלל

יסיר את היגון וקריאתנו לאללה שאל הבינה וינחה אותם אל אורח המישרים, 

 .העונש המרתיעאת ת על ההורגים ינחוי , ויפיל את הטרור,םוהייסורי
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