
مقال في الوارد العنف مصطلح مناقشة
.. الفجر لمجلة

الرحيم الرحمن الله بسم
. الله رسول على والسلما والصلةا ، لله الحمد
. الله حفظهم ، الفجر مجلة إصدار على القائمون الخأوةا
.وبعد ، وبركاته الله ورحمة عليكم السلما

استوقفتني ، الفجر مجلة من والربعين الثامن العدد في
السلمية الجماعة باسم الرسمي الناطق راشد، عمر للخأ عبارةا

معارضتنا وراء هي الشرعية نظرتنا" عنوان تحت المقاتلة،
.." للمبادرة
المقاتلة السإلمية الجماعة في :[فنحن قوله وهي

وقف لمبادرة المعارضين صف في نقف وضوح وبكل
 وأراد..] المقام هذا في تفصيلها يمكن ل لسإباب العنف

.. مصر في السلمية الجماعة أطلقتها التي المبادرةا بالمبادرةا
وهذا ، بالعنف الجهاد وصف هو استوقفنا الذي والشكال

التالية: الملحظات عليه نسجل خأطأ
خألق الشرع في وهو ويضاده، الرفق يقابل ما هو - العنف1

:  قوله في كما ، مذموما
"           "    ":   

            "     ":
                    "

   ":          "        
   ..

 -          " "   
" "  


               

        ..
   - " "       
             ..

                 
             
  !            
        ..     .

    .
     /  /      .

  

1



    / /     .
  

2


