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  مقدمة

، التي ، عقب أحداث وزارة الدفاع وميدان العباسيةبئيسيخرج كتابنا ھذا، الذي ھو ثاني كتبنا عن الثورة، في وقت حزين 
ونحسب أن ھذه األحداث، ھي عالمة مميزة وركن بارٌز في تاريخ الثورة المصرية، إذ . شھدناھا وعشنا أحداثھا في الميدان

حملة  وإنھاءتكرس ھذه األحداث السيطرة العسكرية التامة على الشارع المصرّي، وإخماد أنفاس الثوار، مسلميھم وعلمانييھم، 
  .ي ركن الدفاع عن نفسه وسمعته وحملتهحازم أبو اسماعيل، ووضعه ف

منذ أن مرت الشھور التسعة األولى من الثورة، واألحداث تترى، مدللة على صحة ما ذھبنا اليه، من قيادة العسكر للثورة 
المضادة، وعدائھم السافر للثورة وأھلھا، الذين ھم أھل مصر، ولم يتورعوا عن صناعة أزمات طاحنة في كافة القطاعات، 

بل تعدوا إلى حرق مصر، تخويفاً وإرھاباً . ن مراعاة للمواطن المسكين الذي عانى ستيين سنة بالفعل من ظلمھم وجبروتھمدو
ثم سنوا القوانين التى تحمى فسادھم وإفسادھم، فوضعوا . ألبنائھا، وكأن الناس ال يعرفون من الفاعل الحقيقّي من ورائھا

بوا أفسد أھل القضاء ذمة على ما ت به اإلخوان، وتركوا كافة الفاسدين في أماكنھم، ونصبرلماناً كرتونياً بال صالحيات، رضي
أسموه لجنة اإلنتخابات الرئاسية، ثم بدؤا مسلسالً جديداً، بإمتناع ھذه اللجنة المرتشية الفاسدة عن أداء عملھا في التزوير، لعلھم 

إنتخاباٌت مزيفة مزورة، أبطالھا أربعة، أحمد شفيق وعمرو موسى، يقصدون بذلك تأجيل اإلنتخابات، وليتھم يفعلون، فإنھا 
علمانيين ليبراليين من فلول مبارك، وعبد المنھم أبو الفتوح ومحمد مرسى، ليبراليين أحدھما مستقل واآلخر تابع لإلخوان، 

  .التابعين للعسكر

واية لون من التأريخ يجمع بين الراألخيرة، وجعلتھا  وقد تابعت، في ھذا الحشد من المقاالت، األحداث الجارية في الستة أشھرٍ 
والرأي، وبين الحدث ومفھومه، لتكون شاھداً على ھذه ا لفترة من ناحية، وبيانماً وتوضيحاً لما يجرى، من وجھة نظٍر سنية 

  .صافية، من جھة أخرى

 فإن. ال أعتذر عن ھذه الشدة أو تلك الحدةلكنى وهللا . وكالعادة، فقد المنى البعض على شدة في كلماتي، وحدة في أسلوبي
لقد أعان ھؤالء . الذين جلدتھم بسياط القلم حجم الكارثة الفادحة التي تولى كبرھا ھؤالءلم يستشعروا ن ھؤالء الالئمين الالحي

فوهللا، . ال إستحقاقعلى إيقام األمة اإلسالمية بأسرھا في أزمة تاريخية، وأضاعوا عليھا فرصة أتاحھا هللا لنا دون عمل منا و
فإن الجزاء من جنس العمل، وھؤالء عملھم . لو وجدت في قاموس الكلمات أشد ما استعملت في وصفھم ما ترددت لحظة

أسوٌد، بين تثبيٍط وعمالة وإرجاٍف وتخذيل وحسٍد ومداھنة، وما شئت من أعمال الفساد التي ال تمت إلسالٍم بصلة، بل هللا 
  .من أعمالھم، سواء سلفيوھم أو إخوانھمورسوله برئ من ھؤالء و

 .، فإن مقاالته على قصرھا، تحمل تحليالً وتوجيھا يحتاج إلى تأٍن وتثبتثم أدعو القارئ أن يتمھل في قراءة الكتاب

  وهللا ولّي التوفيق

  طارق عبد الحليم

  2012مايو  09تورونتو 

  

  

  

  

  



  2011-11- 29 بين فتنة الصمت، وفطنة الجھر

  صلى هللا عليه وسلملّصالة والّسالم على َرسول هللا الحمد  وا

من المحرم، مّس الشيخ المجاھد حازم أبو اسماعيل مواقف بعض  3نوفمبر،  27في لقائه األسبوعي على قناة الناس، يمو 
، يربأ بنفسه أن وھو، كعادته. المتخاذلين، الذين اتھموه بإشعال الفتن، وبمسؤليته عن دماء من قتل في ذاك األسبوع المنصرم

  . يتحدث عن أسماء بعينھا، وإن كان الَشارع اإلسالمّي يعرف من يقصد

لكن ما أردت أن أعلق عليه ھنا أنه قد أوضح موقفه من تصريح شاھين الجيش، األخير، والذي عزاه إلى أنه ورقة أخيرة في 
لصدر حين قال أنه ال يرى لبقائھم في السلطة بعد وقد أثلج ا. يد مجلس العسكر، بعد أن ضعف مركزه ولم يعد على سابق قوته

 ً   .وھو ما كنا نتوقعه منه ومن أمثاله. إنتخاب النواب تبريراً ولو ليوم واحٍد، إذ يصبح تسليم السلطة ُمحتما

يٍح إال إنه، كما نّوھنا من قبل، فإن شيوخ الصمت والتخاذل، ورموز التخلف والتقاعس، لم يصدر عن أيھم أي تصريٍح أو تلم
عّما قاله ھذا الشاھين، َمھيض الجناح، من حيث وضعھم في قفص واحٍد، ُمكبلة أيديھم وراء ظھورھم، وأعلنھا صريحة أّن 

  . عليھم أن يسحبوا ذيولھم بين أرجلھم، وأن يستديروا للخلف، وال يجرؤا على المطالبة بحكومة أو صالحية

تتغمز وتتساءل عن موقف الشيخ حازم، ثم ال تذُكر ما قاله شاھين وال تعلن يا شيخ محمد عبد المقصود، أَيصح في دين هللا أن 
موقفك منه البته؟ أھذا ما علمته لك سنوات درسك للحديث؟ أتكون كطالب العلم الذي ظل فقيھاً في العلم النظرىِّ ، ثم حين 

  دخل الَمعمل، رسب في العملّي من أول مرة؟

صريح ممثل العسكر؟ أتظنه ھزراً أو صرفاً للوقت، أو لعبة يلعبھا؟ أم إنھا تصريحاٌت وإنى ألسال الشيخ، لماذا الصمت عن ت
مقصودة للتھديد والوعيد، وتأكيد أن طريقھم لن يتغير ولن يتبدل، فإن دون إسالمية الدولة، إسالمية صحيحة ال إخوانية متلونة 

  وال سلفية ُملّجمة، ھو أمر دوَنه خرط القتاد

لشيخ وأمثاله، أن َيْشحذوا أتباعھم بما يجب أن َيحذروا منه، وھو واقٌع ال محاله، أم إنھم ُيعدون الُعدة للصمت، أال َيحُسن بھذا ا
  الذي يحسنونه، إال في الحديث عن طلب السكينة واإلستقرار الزائف، تحت سيطرة العسكر؟

َصَمم، ورموز القھر والتقاعس، فإن ھؤالء ال لعل الشيخ حازم يدرك من اآلن، أنه ال يجب أن ُيعّول على مشايخ الصمت وال
وما . يتحركوا إال إن أمنوا الَعواقب، وَظنوا أنھا لھم ليست عليھم، بحسابات الدنيا، الُمتلّفعة بالَشرع المزور على هللا ورسوله

  .ھو ُمقِدٌم عليه، له عواقبه، الَمحمودة إن شاء هللا، بثمنھا

طريقنا، ليختلفان وال يجتمعان مع طريق ھؤالء في أية نقطة، إن كان الھدف ھو إتمام  وهللا، يا شيخ حازم، إن طريقك، وھو
 ً   . الحرية والبلوغ بالبالد إلى حكم هللا حقا

لن ينصرك ھؤالء يوم الُمواجھة، بل سيقولون لك إن اإلستقرار أھم للبالد، وسيأتى دورنا في تشكيل الحكومة، ويمكن لنا 
  . لينا أن نقبل اآلن بالوثائق المعدة، ليمكن لنا استالم السلطةساعتھا أن نبدل ونعدل، وع

عند ھؤالء مقصد أساٌس وأول ووحيد، مھما كانت ھذه الّسلطة، مقيدة، أو ُمدجنة، أو َمسلوخة من " استالم السلطة"إن 
  .يكون ، ثم ليكن بعدھا ما"اإلخوان والسلفيون في السلطة"إنما ھم يريدون أن يقال في الصحف . موضوعھا

غير مقصود ھؤالء المشايخ الصامتة والرموز  الشك أن استالم السلطة أمر تتفق عليه العقالء، لكن مقصودنا بالسلطة
السلطة عندنا ھي السلطة الكاملة الطليقة غير المقيدة، والسلطة عندھم ھي أن يقال أن فالناً من اإلخوان ھو رئيس . الُمدجنة

األول حقيقة وواقع وممارسة ونصح . وشتان ما بين المفھومين. يين ھو نائب رئيس الوزراءالوزراء، وأن عالناً من السلف
  .والثاني َشكل وفراٌغ ووھم ٌوماليَنة للباطل، وِشرك في الُحكم، وإضاعة للدين. لألمة وإقامة لدين هللا



وھا وبّدعوھا ابتداءاً، منفذا للتنفس، درجة، بعد أن فتحت لھم الثورة، التي رفض 180العجيب أن السلفيين قد غيروا طريقھم 
ثم إذا ھم . فقد كان موقفھم من اإلخوان معروفاً، موقف تبديع وتفسيق وتخوين. دون إستئذان أمن الدولة كما تعودوا من قبل

وال  ينقلبوا على أعقابھم ويصبحون من السائرين على درب الإلخوان َحذو القذة بالقذة، ويشھد هللا ما غير اإلخوان طريق
استبدلوا وسيلة، إنما ھي المصلحية البراجماتية، والتلون والمالينة في دين هللا كما عھدناھا منذ ستين عاما، وإنما تغير 

  .السلفيون، فدخلوا معترك السياسة وھم ال ناقة لھم فيه وال بعير

ُمسّيسة، وسيكون، من ثم، لعبة في يد ومن المعروف أن حزب النور ھذا، ھو لعبة في يد رموز السلفية الصامتة الُمدجنة ال
  .وما أشبه اليوم بغدٍ . الداخلية الجديدة كما كانوا من قبل، ولعبة في يد من يتولى السلطة أّيا كان

يجب على مشايخ العلم السنّي الصحيح مثل الشيخ رفاعي سرور وأبو األشبال وغيرھم ممن في طبقتھم أو أصغر منھم سناً، 
صلى هللا عليه ية، تظھر الحق وتشيد بأھله، وتفند الباطل وُتعّرف بأھله، فإن ھذا ھو منھج هللا ومنھج رسوله أن يقوموا بحملة توع

، حين يكون ھؤالء مستعلنين بالمعصية داعين اليھا، ومروجين لھا بين صفوف الشباب، وإن تصور البعض إنھا إجتھاٌد،  وسلم
ن أيديھم، إنما ھو الھوى والضعف، اللذان إن اجتمعا، َذِھلت العقول، وُطمست القلوب، رددنا عليه قوله، فالمادة اإلفتائية َبينة بي

  .وَزلّت األقدام

يا شيخ عبد المجيد الشاذلي، نوصيكم، وأنتم أھل الخير والعلم، أن تَوّجھوا أبناء دعوتكم، بأال يستكينوا لباطل البرلمان، إال إن 
ً أعلن أھله أنھم برآء مما قال شاھين العس فإنه بدون ذلك، نكن قد عدنا لما كانت عليه برلمانات الباطل التي . كر، جھارا وعلنا

  .   وقفنا في وجھھا عقوداً عديدة من قبل، ونكون ممن خان األمانة ونكص عن الدربن وحاشا أمثالك من ذلك

، والتشدق بالْرقائق، إال إن  عليه وسلمصلى هللال يصح أن يستمع مسلم لھؤالء المشايخ، وإن أحسنوا الحديث عن حديث رسول هللا 
أعلنوا الَبراء مما قال َشاھين، الذي ھو َمھين وال يكاد ُيبين، براءة تامة، فاألمر أمر مفاصلة على العقيدة، ليس فيه محل لُھراء 

  .وتالعٌب وتلون وسياسة، تخرج المسلم من دين هللا إلى شرك العبادة

نوٍر ونھار، وظلمة وليل، وبين حق وصدق، وباطل وزيف، بين قوة وتمكين، وبين ضعف  األمر قد بات واضحاً جلياً، بين
وما أحسب أن ھؤالء الذين عاشوا عمرھم في صمت وطأطأة رأس، برافعيھا . بين عمل وجھر، وبين صمت وجھل. تسكين

، إنما ھؤالء قد وقعوا فيما وقع  فيه أھل األھواء، من شدة في موضع لين، اليوم، مھما كان الثواب، وال حول وال قوة إال با
  اختلط عليھم األمر، وتزاحمت عليھم األحداث، فباتوا بالجھل موصوفون، وبآثاره متحلون، وصدق القائل. وليٍن في محل شدة

  فابعث من الَجھِل أو فابعث من الرجمِ   والجھُل موٌت فإن أوتيت معجزةً 

  

  

  

  

  

  

  

  



  2011-11- 29 قطت الرموز؟سَ  إذا..من لنا إذن 

، والصالة والسالم على رسول هللا      صلى هللا عليه وسلمالحمد 

حيرةٌ قرأتھا في تعليق أحد قرائنا، وإن شفعھا بآية، لمَزنا فيھا لمزاً رقيقاً، فأردُت أن أبّين وجه الحق في أمرھا، لعله خيٌر لي 
وما  )ونقصد بھا اإلنتماء إلى طبقة الرموز(، معنى الرموزية وقد قّسمت ھذا المقال إلى ثالثة أقسام. وله ولكافة قرائنا األحباء

  .إذا َسقطت الرموز..من لنا إذن المقصود بالرموز، ثم حدود الرموزية ومجالھا، ثم 

، حين نتحّدث عن رمز من الرموز فإننا نعنى قامة من القامات التي برزت، في مجال من المجاالت، ِزيةومعنى الَرمأوالّ، 
حينھا تصبح ھذه القامة . ونطقت بالحق حين سكت الُمّدعون ادھا، وعّز أمثالھا، وكبرت حيث تضاءل اآلخرون،فتجاوزت أند

رمزاً لذاك األمر الذي برزت فيه، وتصبح علماً عليه وھو علم عليھا، وتشخص أبصار الناس اليھا حين ُيذكر ھذا المجال، وال 
  .الً قاطعاً، فسبحان من ال يخطئيتعدى أحٌد برأٍى على ما تقول إال إن َحمل دلي

كما . وھو ما يشير إلى إننا ھنا نتحدث عن ظواھر ال تتكرر في مجال من المجاالت. ھذا ھو المقصود بالرمز، ال أقل من ذلك
ير األول شمٌس تن. إنه يشير إلى الفرق بين من كان رمزاً وَعلََماً، ومن كان معروفاً في مجال من المجاالت، أو له جھٌد فيه

طريق السائرين، وتھدى إتجاه الحائرين، والثاني كويكٌب ُمعيٌن للسير على الدرب، يتلمس فيه السارى بعض ما َيْغُمُض عليه، 
  .فشتان ما بين الطبقتين .في بعض مواضع الطريق

إال ما فّذ عن ذلك من ا، فمما تقدم، يّتضح أن الرمز عادة ما يكون في َمجاٍل من المجاالت، زية ومجالھومحدود الرّ ثانياً، 
، من أمثال اإلئمة رضى هللا عنھم ، وصحابته الكرامعليھم السالم أجمعينالمعدودين على مّر التاريخ البشري واإلسالمّي، َعدا أنبياء هللا 
يثم في كما يكون الرمز في المجاالت الدنيوية كالَحسن بن الھ. األربعة، والبخاري ومسلم، وبن تيمية ومحمد بن عبد الوھاب

البصريات، وجابر بن حيان في الرياضيات، وبن خلدون في اإلجتماعيات، أو عالمياً كنيوتن وآينشتاين في علوم الَطبيعة 
ً . والرياضيات   .ھؤالء، ال يذكر العلم الذي نبغوا فيه إال وُذكرت أسماؤھم، صراحة أو تضمينا

أن سقف الرموزية يختلف من عصر إلى عصر، حسب ھبوط  ھذه واحدة، والثانية، مما يجب أن ننتبه له في ھذا األمر،
قدت فيه الرؤوس بال شك في ذلك، ليس في مجال ت فيه العلوم، وفُ ونحن نعيش عصراً قد انحطّ . وانحطاط العصر عما سبقه

ه أحمد الزمن الذي مضى كان على رأس. منھا علوم اإلسالم فحسب، ولكن في كافة مجاالت النشاط البشرّي، حتى العلمانيّ 
والشنقيطي ُمجتھداً، ونجيب محفوظ َقصصياً، والحكيم مسرحياً  شاكر ُمحدثاً ومحمود شاكر أديباً وسيد قطب مفسراً ومفكراً،

فإذا بنا َنعيش َحضيض عالء األسواني، وفؤاد نجم، ). علمانيا(والرافعّي أديباً وأحمد شوقي َشاعراً، ومصطفى النحاس سياسياً 
خرج علينا قصار القامات في كل مجال من مجاالت الشريعة، والسياسة والفكر، من حياتنا بالكلية، وي دبوَشعبلة، ويختفى األ

لين، وال حول وال قوة  فكان علينا أن نقنع بمحمد عمارة وفھمى ھويدى مفكرين ومبدعين، وبالغّنوشى والترابّي ُمجتھدين ُمؤصِّ
  .إال با رب العالمين

فكري والَشرعّي والسياسّي، يبرز من اعتبرھم العامة وطالب العلم من الرموز اإلسالمية التي  في ظّل ھذا اإلنحطاط ال
، ومحمد عبد )المعروف بإبي إسحق الحويني(فوجدنا على الساحة أسماء حجازى يوسف . ضارعت ھاماتھا أصحاب السبق والتقدم

وعصام العريان ومحمد مرسى وأمثالھم ممن يمارس  المقصود، ومحمد حسان وغيرھم في مجال العلم والحديث، ومحمد بديع
  . خليطاً من الدعوة والسياسة

فإنه ليس . ولو أنصف المحققون، لوجدوا أن ھؤالء ليسوا رموزاً على أي مستوى من المستويات، كما عرفنا الرموز من قبل
، لم يجد )الحويني(كتب حجازى يوسف فإنك إن اطلعت على ثبت ! ألّي من ھؤالء ما يختصُّ به مما يجعله رمزاً في علمه

فيھا ما يقرب من التجديد أو اإلضافة بحاٍل من األحوال، إنما ھي مجموعة من التحقيقات والتخريجات واتباع األسانيد وتحقيق 
 درجاتھا أحاديثھا وصحتھا، على بعض الكتب مثل فضائل القرآن إلبن كثير، أو فضائل فاطمة ألبي حفص بن أيوب البغدادي،

وھذه النوعية من التحقيقات، وإن كانت مفيدة إال إنھا ال جديد فيھا وال . والتعليق على أحاديث بعض الكتب ككتاب بن جارود



إذ يلزم في رسائل الدكتوراه  جستير، وال أقول رسائل الدكتوراه،إضافة، وال تغنى عن غيرھا، بل ھي أشبه ببعض رسائل الما
. وقد وهللا رأينا رسائل للدكتوراه تزن كل ما دون حجازى يوسف، بال تجٍن وال تعدٍ . للعلم ذاتهتقديم جديٍد وإثباته مما يضيف 

فال أدرى من أين يأتي وصف الحويني بالرمز، . فإن ما كتب الرجل يعتبر من أملوحات علم الحديث ال من أصوله وال قواعده
ھذا مع . للھم إال ھو انحطاط عصر حاضرال ارتفاع ھمة عالموكيف قفز فجأة إلى مصاٍف أكابر العلماء ورموز علم الحديث؟ ا

 ً   .التقدير واإلحترام للشخص، تقديراً مالئما لما ھو عليه حقيقة ال تخييالً وتضخيما

لكن ال أعرف .  ثم عن الشيخ محمد عبد المقصود، وھو من أصحاب السمعة الحسنة، والكلمة المؤثرة، وحفٍظ متون الحديث
لرمز في حق الشيخ؟ فلم أعرف له كتاباً إال شرائط مسجلة كتعليقات على نيل األوطار، ودروس عديدة من أين أتت صفة ا
ومع تقديرنا للشيخ وعلمه ودوره، إال إن كونه رمزاً ال يصح في تقديري على ما بينت من معنى لھذه . كلھا سمعية َخطابية

جاءه سائل يسأله عن : مثال"خالف في فتاواه وأتى بما يلي دليالً وقد مدحه أحد تالمذته بأنه ينصر القول الم. الوصف العالي
فقد قال العالمتان بن باز  فيھا خالف معتبر :في المجالس النيابيه والشيخ يري أنھا التجوز من األساس ولكن قال االنتخاب

تأتي إذن حسب ما يراه ال حسب الدليل  وھو ما خالفه في أقواله المتأخرة، فالتوى .عن موقعه فرسان الحق" بن العثيمين بجوازھاو
، فذلك تضخيٌم ال يجوز "لم ترى العين مثله"ا أن يوصف بأنه عاّلمة الدنيا، وُيقرن بابن تيمية في قول الذھبي عنه أمّ . الشرعيّ 

وھو دين شرعاً، ال يقول به إال بعض تالمذته ممن َضحلت ھممھم، وانحط سقف علمھم، ولم تر أعينھم شيئاً على الحقيقة، 
  .أدعياء السلفية في تقديس مشايخھم

ونضيف إلى ذلك أن ھذه النوعية من علوم الحديث، . ولعل في ھذين الشيخين أوضح مثال لما أردنا أن نبّين في ھذا الّموضع
ا تقوم على تتبع حين تتناولھا ھذه الطبقة المتأخرة من طالبي العلم ال من محققيه، تعود على العقل بداء التقليد، إذ ھي بطبيعتھ

أقوال الغير وعلى الجمع والَحشد ال على اإلستنباط والُمقارنة التى َتعتمد على قّوة النظر ودقة اإلستدالل، فال يكتسب منھا 
العقل النظر الكافي للتعليل واإلستدالل، ومن ثم تأتي اقوالھم المختلطة الخاطئة حين يخرجون عن مجال نظرھم الجمعّى إلى 

  . ليلّي واإلستنباطّي، ال سيما إن كان الواقع عامالفي ھذا القولالنظر التح

ه أصالً في مجال السياسة الشرعية، فإن كانوا ليسوا برموٍز في مجال ثمن نقول إن ھؤالء، وأضرابھم، ليسوا ممن باعُ 
موز، أي ھؤالء، الذين لم يسلم صھم، فما بالك بما ليسوا فيه رموزاً وال أشباه رموٍز؟ وھو ما قصدنا في قولنا إسقاط الرتخصّ 

فإن أراد أحٌد أن يستفيد مما لديھم من . لھم لقب الرمز أساساً في مجاالت مساھماتھم العلمية، باألخص فيما ليسوا منه في شئ
كيف نسقط رموزنا؟ فھذه مشكلة : ا أن يفرض ھؤالء رموزاً ثم يتساءلأم. ھم الذي ارتضوه، فال بأس عليهعلم في مجال

  . بسوء تقديره واضطراب حكمه أوجدھا

وقد خرج محمد عبد المقصود في حديث على قناة الناس، فشنع على الشيخ المجاھد حازم أبو اسماعيل، يعلم هللا أن ليس له 
وما أرى إال أم ذلك مصدقاً لما قلت من ضرورة إسقاط . حًق فيما قال، وال علٌم وال دراية تؤھله لھذا الھجوم العدوانّي الشاذ

فإنھم، بعلم اللخ، يقودون البالد إلى . تبة الموزية عن ھؤالء، بشكٍل عام، ورفض اتباعھم في شأن السياسة بشكٍل خاصر
  .كارثة شرعية محققة، بھذه الغفلة والحديث فيمل ليس لھم فيه باع

شئت أن تراجع بعض  ؟ فكما ذكرنا، أن الرمز يجب أن يكون في مجال تخصصه، فإنموزإذا َسقطت الرّ ..من لنا إذن  أما
مفردات الحديث، فال بأس أن تتوجه إلى حجازى يوسف، أو محمد عبد المقصود، لتسأل بأدب جٍم واحتراٍم وتبجيل، دون أن 

أما في السياسة وأمور الواقع، فال يحّل أن ُيتخذ . ترفعھم إلى رتبة ليسوا من أھلھا، فإن في ذلك فتنة لھم ولكم على السواء
وإن األقرب لإلتباع ھو الشيخ المجاھد حازم أبو اسماعيل، إذ . ال ھم أھٌل أصالً للحديث فيھا بله اإلتباع عليھاھؤالء رموزاً و

. ھو من أھل القانون أصالً، ومن دارسى الشريعة ومشايخ العلم، مثله كمثل ھؤالء الذين يّدعون، أو يّدعى لھم، ما ليس فيھم
  .الء بال أدنى شكفھو أقرب للواقع وأفھم بمتغيراته من ھؤ

وال أحسب وهللا أعلم أن ھناك في عصرنا ھذا رمٌز يجب اتباعه أصالً، إال إذا َحسبنا الشيخ عبد المجيد الشاذلي الذي أضاف 
  .في مجال التوحيد ما لم يسبقه اليه أحد من قبل في مجال التنظير وإيضاح الحدود واإلستدالل عليه



نآناً ألحٍد، أو عداوة أو بغضاً، فوهللا إنى لمحب لكل من أشاع قوالً صحيحاً عن رسول هللا وهللا شاھٌد على أّني ما دونت ھذا ش
لكن أن نرتفع بالناس فوق أقدارھم، ونستبدل إتباع الدليل بتعظيم الشيوخ، . ، فإن له في رقبتى من ھذا ذمة وعھداً صلى هللا عليه وسلم

ليس بحالٍل وال بمكروه، بل ھو حراٌم، لما َيستتبعه من َضالل رأي وإضاعة  كما ذكر األخ أحمد موالنا في مقال له، فھذا أمرٌ 
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  2011-12- 4 ".القيم اإلسالمية"غزالن والعريان يعلنان عدم ضرورة تطبيق 

  فى مصر الدينية" اإلسالم عليكم: "يديعوت -الوفد اقرأ المقال األصلي علي بوابة الوفد االليكترونية 

مع وكالة أسوشيتد ودللت الصحيفة على صدق اعتقادھا بتصريحات عصام العريان رئيس حزب الحرية والعدالة، في مقابلة ھاتفية "
ير معنيين بفرض القيم اإلسالمية في مصر، احتراما لألقلية المسيحية الكبيرة، وغيرھم ممن مؤكدا أن اإلخوان غ برس االمريكية

  .يعترض على أن تخضع مصر لقيود إسالمية صارمة
وأكد العريان في المقابلة أن اإلخوان يمثلون طرفا معتدال ونزيھة، بعيدا عن التشدد الذي يعتقده حزب النور السلفي، مضيفا أن 

  .ان لن تفرض القيم اإلسالمية وستحترم األقليات والحريات وحقوق اإلنسانجماعة اإلخو
وأشار العريان إلى سعى حزبه نحو تطبيق أساسيات الشريعة بطريقة عادلة تحترم حقوق االنسان، مطمأنة المصريين بأنھا 

  .سحترم الحريات الشخصية في الشريعة اإلسالمية
دا لإلسالم مماثال لتلك القيود التي تفرضھا المملكة العربية السعودية، حيث يتم فصل وأضاف أن حزب النور ينتھج تفسيرا متشد

  ".الجنسين، ويفرض ارتداء النساء للحجاب ومنعھن من القيادة
  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  2011-12- 4 أطروحات الَعَمل السياسي اإلسالمي في الحاضر المصريّ نظرة في 

، والصالة والسالم على    صلى هللا عليه وسلمرسول هللا الحمد 

ما يجرى اليوم على الساحة السياسية المصرية، وفي أرِوقة الَحركة اإلسالمية على َوجه الُخصوص، ھو من أھم الِحراكات 
  .في تاريخ األمة المصرية الُمسلمة في الَعصر الحديث، دون مبالغة

. لحزبية أو الجماعية، من ناحية تصوراتھا ومن ناحية تحّركاتھاوقد َتعّرضُت، مراٍت عدٍة من قبل، للقوى السياسية، سواء ا
وما ذلك إال لما نعلم من . لكن مقالي اليوم يتعرض لما ھو كائن حاٌل من مواقٍف، ُبنَيت، بال شك، على أطروحات فكرية محددة

ن كانا يدوران، في غالب األمر حول األثر المتبادل بين األطروحة الفكرية والموقف العملّي، فھما يتجاذبان أخذاً ورداً، وإ
فإن ترى تغّيراً في أيھما، في بعض األحيان، فھو نتيجة محاوالت للتبرير  .، في ھذا الَتجاذب، إال قليالً ثابت ال يتعّديانه محورٍ 

  . أو للتنظير، التبرير للطرح النظرى إن تبدل، والتنظير للموقف الَعملي إن تغير

كذلك قوى . يناير، يتلخص في قوى حزبية، تتحكم الجماعة التي نشأت عنھا في توجھاتھا 25لور بعد والواقع اإلسالمّي، كما تب
. فردية، قد اكتسبت شعبية وقوة نتيجة مواقفھا أو أطروحاتھا، وإن لم تنضم ھذه القوى تحت تنظيم واحد، جماعّي أو حزبيّ 

  .نھا ما ھو مستقٌل كتجمع الشيخ حازم أبو اسماعيلومن ھذه القوى ما ھو قديٌم كاإلخوان أو جديٌد السلفيون، وم

وفي تحليلنا ھذا، سنتجاوز عن األفراد الذين ينتمون إلى العمل اإلسالمّي إسماً دون أن تكون لھم قاعدة شعبية حقيقية، نتيجة 
  .ِعمالة أو َضعف، مثل محمد سليم العوا وعبد المنعم عبد الفتاح

ي يستطيع الشباب أن يفسر ما يرى، وأن يرى ما ال يجد له تفسيراً، في ھذه المرحلة الَضبابية وقد تناولنا ھذا األمر بالبحث، كَ 
  .التي ليلھا حالك كقطع الليل

  اإلخوان

لم يختلف الحديث عن الطرح النظرى، أو التأصيل النظرى لجماعة اإلخوان على مّر تاريخھا الطويل كثيراً : الطرح النظري
ت عند كتب اإلمام حسن البنا رحمه هللا وتصوراته عن العقيدة والمنھج، ثم بعدھا عند كتاب دعاة ال في مرجعيتھم، التي تجّمد

ثم تشعّبت بعد ذلك بھم . ال يكاد الباحث أن يرى لھم مرجعية أبعد من ذلك، فيما اتفقوا عليه. قضاة المنسوب لحسن الھضيبي
ھذا الطرح النظري، . مما يدور في عالم المسلمين من اتجاھاتاإلتجاھات، بين مرجعياٍت صوفية أو حديثية، أو ما شئت 

حول تصحيح إسالم كل من نطق بالشھادتين، مھما قال  -دون الدخول في تفاصيلھا  - يدور حول فكرة إرجائية تتَمحور َعقدياً 
أن أفعال الكفر ال يبنى عليھا أو فعل، وأن اإليمان تصديق بالقلب وقول باللسان، وأن األعمال مكمالت ال تقَدح في اإليمان، و

وتتمحور عملياً حول . وبإختصار فقد ّحّجموا التوحيد قوال وعمال في نطق الشھادتين. رّدة أو تكفيٌر، إال بالتصريح دون العمل
ه المرجعية ھذا الطرح وھذ. قضية الحكم بما أنزل هللا، وإعتباره واجباً كسائر الواجبات ال ُيِخلُّ باإلسالم، وال َيستدعى كفراً 

  .النظرية لإلخوان لم تتغير على مدى ما يقرب من ثمانين عاماً، وإن باتت أكثر عمقاً في إرجائھا، وأكثر خطراً في أثرھا

ومما يجدر بالذكر ھو أّن اإلخوان، في ھذه المرحلة، لم تعبأ حتى بطرح تصوٍر نظرّي مجدداً، يدعم ما يتخذونه من مواقف، 
  .وما يصدرونه من قرارات

وبناءاً على ھذه األطروحة النظرية، جاءت تصرفات اإلخوان، ومواقفھم كلھا، فكانوا، في غالب أمرھم، : الطرح العمليّ 
متسقون مع أطروحتھم، ال يختلفون معھا أو عليھا إال في النادر القليل، كما نرى مثال من توجه لألخ الكتور راغب السرجانّي، 

  .ن عبد الخالق فى بعض التَصورات النظريةأو من بعض آراء الشيخ عبد الرحم

ھذه المواقف العملية، تتلخص في أن النظم السياسية الحالية نظماً عاصية منحرفة عن جادة اإلسالم في بعض سياساتھا، وإن 
واءاً قبل كما أّن ذلك قد َسَمَح لھم بالدخول في التشكيالت التشريعية س. كانت حكومات مسلمة، ال يصح الخروج عليھا بالقوة



ومن ھذا المنطلق تجدھم ال يتَرّددون في عقد اإلتفاقات والتَحالفات مع اتجاھات ِعلمانية َصريحة، وال . يناير، أو بعدھا 25
ويجب أن ُنَذّكر بأن المنطلق التصورّى . يتَحّرجون في مقابالت َشخصياٍت َساقطة مثل عمر سليمان وسامي عنان من بعده

من تعقباٍت أمنية على مدى عقود، قد أدى إلى تلك السياسة البرجماتية التى تنبنى على جلب  لإلخوان، مع ما واجھوه
المصلحة، ودرأ المفسدة، لكن على نطاق الجماعة، ال المجتمع، وھم يبّررون ھذا بأّن َمصلحة الَجماعة ھي مصلحة المجتمع، 

  .من وطأة الشعور باإلثم والَحرج وھو طرح مبسٌط ينشأ عن عملية نفسية تبريرية، يخرج بھا أصحابھا

يناير، ومن بعده عدم التصادم مع المجلس العسكرّي في كافة المواقف، واإلكتفاء  25من ھنا َخرج قراُر عدم الخروج في 
ومن ھنا كذلك، أيدت اإلخوان . بتصريحات رمزية، أو الخروج إن خرجت بقية الجماعات، ال يستقلون بمواجھة أّياً كانت

  . يقة، مع التحفظ على محتواھا، لتفادى الصدام الكامل مع ما يعلنه المجلس العسكريّ إخراج وث

  : ويجدر بنا أن نبين ھنا نوعين منفصلين من الصدام مع السلطة

  ما كانت تتبّناه الجماعات الجھادية، من أعمال تفجيرية وقتل لألفراد العزل وغير ذلك من أشكال العنف الموجھة
دام،  ).ھاني السباعي.راجع تعليق د(كثر منھا ضد الحكومات الكافرة ضد أفراد الشعب أ وقد َعارْضنا ھذا النوع من الصِّ

وال ِزلنا، إذ ال َيصلح في وطٍن غالبّيته ُمسلمة، وقد تراَجَعت عنه ھذه الجماعات، وَسقطت في نقيِضه، وتحّولت من 
  .ِبدعة إلى بدعة

  قوى الَبغي الَظاھرة، بقوة الَعدد الَشعبّي ومناصرته، لنصرة دين هللا والشكل اآلخر من الّصدام، ھو الصدام مع
 ً   .وَدحض الباطل مرة واحدة، وھو الشكل الذى ترفضه اإلخوان عقيدة ومنھجا

في َمرحلٍة قادمة، وسيكون أقرب إلى " السلفيون"من ھنا فإن الَطرح اإلخواني، يرفض حازم أبو اسماعيل، بل وسيرفض 
ة من أي ِحزب إسالمّي، وَسيولى الَمجلس العسكرّي كل فُرصة ُمتاحة، وسيقف منھم َموقف الُمساند الَحنون، أو الُكتلة الِمصري

لن ُيعارض اإلخوان المجلس المدني اإلستشاري، ولن ُيعارضوا إصدار وثيقة ذات أرضية . الُمعارض الُمقُل في الُظنون
ً  ُمشتركة مع الِعلمانية، ال َتكتيكا وَتحّيالً، بل   .ديانّة وَمذھبا

فالرابط إذن بين التأصيل الَنظرّي والَطرح الَعملّي في اإلتجاه اإلخوانّي قائٌم متوازٌن، ال َيختل، بل يمكن تتبعه بسھولة ويسر، 
  .مما يجعل البناء على تاريخھم لفھم ما قد يأتي منھم، َسھٌل أقرب إلى الّصحة من غيرھم

*****  

  السلفيون

لسلفيون، عكس اإلخوان، لھم طرح نظرّي قوى رشيٌد، من الناحية العقدية، يقوم على صحيح السنة بشكل وا: ظريرح النّ الطَ 
وفھمھم للتوحيد وجوانبه قوى صحيٌح، ال غبش فيه، من . خاص، وعلى إجتھادات اإلئمة المعتمدين في مذھب أھل السنة
فھم يعرفون توحيد الربوبية وتوحيد العبادة، ويعتقدون . الَمدخليّ  الناحية اإلرجائية البدعية، إال من مال منھم إلى الفرع الَجاميّ 

  . في قضية التحاكم وأصوليتھا ومكانھا من التوحيد واإلسالم، ويعتقدون الوالء والَبراء، ويوّحدون الُنسك، وال يرَضون بالبدع

أن يعتبر أطراف األدلة الشرعية عامة، ففرقوا أما من ناحية الفقه، فقد َوقعوا في مزالق من التَصق بالحديث، على َشرفه، دون 
الُمجتِمع، وجمعوا الُمفتِرق، واعتبروا جزئيات َضربوا بھا كليات، وشذوا في عدد من الفتاوى، خاصة حين يختص بأمٍر له 

  . عالقة بواقع معاش

لحاكم، وإن حكم بغير الشريعة كما أن بعضا منھم، مثل حجازى يوسف ومحمد حسان، قد سادت فتاواه تلك النبرة التي تبّجل ا
  .وحارب أولياء هللا، على فرق واسٍع بين سذاجة ھذا وعمالة ذاك



فمنذ خرجت حركتھم إلى النور في مصر، في بداية . وتأتي مأساة اإلتجاه السلفّي في الجانب العمليّ : الطرح العمليّ 
وقد تقوقعوا على أنفسھم، منذ بداية الثمانينيات، . ھاالسبعينيات، وھم يتسمون بالنظرية، والبعد عن السياسة وأھلھا ومجال

واعتزلوا السياسة، وحرموا اإلشتراك فيھا كلّية، ومنعوا الدخول في البرلمانات، وخالفوا اإلخوان وعادوھم، وَشّھروا بھم، 
ا، وھا ھما رابط كما كفروا بالديموقراطية، وكفروا من رضى بھا وعمل من خاللھ. ورموھم بكل بدعة، وھو صحيح في ذاته

يناير، وُيبّين رأيه في المشاركة  25، يوضح رأيه في الديموقراطية قبل )األبناء القراء ليّ اأرسله (للشيخ محمد عبد المقصود 
   http://www.youtube.com/watch?v=JVz_EDw4‐0g !البرلمانية 

ثليج الُمتساقط من السماء، تراھا المعة جميلة جذابة إال إن ُمشكلتھم األصيلة تكُمن في أن علمھم وبناءھم النظري كُكرات ال
يناير، وُسمح  25فما أن قامت انتفاضة ! للنظر وھي محلقة بين السماء واألرض، فما أن تمّس األرض حتى تختفى دون أثر

حزب  -ا حزباً لھؤالء بالحركة الطليقة دون خوٍف، أو حاجة إلى التعاون مع أمن الدولة كما كان الحال من قبل، حتى أنشأو
ثم ألقوا بكل ِثقلھم َخلف العملية . ، كما في حزب اإلخوان الُمسّمى الُحرية والعدالة"رموزھم"النور، بمرجعية تسيطر عليھا 

وَعارضوا كّل مبدإٍ وَضعوه من قبل، دون أن يقّدموا َسنداً واحداً . اإلنتخابية، والبرلمان، إذ وجدوا أن َسيكون لھم فيه َنصيب
وحة جديدة تبين ما يستندون عليه في ھذا، إال قول الَشيخ محمد عبد المقصود بأن األلباني وبن عثيمين قد أباحاھا، في أطر

  ! يناير 25وكأن ھذا القول لم يكن موجوداً قبل 

يتوّجه والعجيب في األمر أنھم ال يزالون يقولون بتكفير من لم يحكم بما أنزل هللا، أو من رفض الشريعة، لكنھم، ما أن 
الحديث إلى المجلس العسكرّي، يرجعون إلى القول بطاعة الحاكم، وال يجرؤون على تكفير أمثال شاھين الذي صرح بأن 

  !  الدولة العلمانية ال بديل لھا عند المجلس العسكريّ 

احُث أين يتجھون في معاملتھم فأمر السلفيين أّن إتجاھھم ال يطرح تصوراً حقيقياً مقبوالً للوضع القائم، وال يمكن أن يعرَف الب
مع السلطة القائمة، أيقفون في وجھھا إن حاربت الشريعة، أم يقنعون من الغنيمة بعشرين بالمائة من المقاعد، وينتكثون إلى 

  .لعبة الديموقراطية التي كفروا بھا من قبل؟ ھذا ما ستكشف عنه األسابيع القادمة

العملّي مقطوٌع غير موصوٍل في إتجاه ھؤالء السلفيين، كما بّينا، مما يجعل التنبؤ  فالرابط إذن بين التأصيل النظرّي والطرح
  .بردرد أفعالھم، أشبه بضرب الودع منه بأي شئ آخر

*****  

  دعوة أھل السنة والجماعة إلحياء األمة

والشيخ . جيد الشاذليعبد الممن الشباب الذي التزم بدعوة أھل السنة والجماعة، كما قدمھا الشيخ الفاضل  وھي جماعة
الشاذلي، ليس كغيره من الدعاة، ممن يترك الجانب التنظيرّي سداحاً مداحاً كما يقال، وكما تفعل اإلخوان، كما ال ينأي بنفسه 

ومن ثم، سنقدم الّطرح الذي قّدمه فضيلته، كممثل لھذا . عن التصدى للواقع العملي، بأقصى َتجاُنٍس ُممكن كما يراه ويؤمن به
  .طاع الھام من المسلمينالق

  : الطرح النظري

والقاعدة النظرية التي ينطلق منھا الشيخ الشاذلي، ثابتة لم تتغير، من حيث أصولھا، فھو يرى الحاكمية الشرعية والوالء 
ية ونادى والبراء أصل من أصول التوحيد، وأن الِبدعة شٌر َمحٌض، وأن من لم يحُكم بما أنزل هللا كافٌر، كمن َرضي بالعلمان

  .بھا وَدعمھا وقاعدته النظرية مؤّصلة في ِكتابه َحّد اإلسالم

وقد التزم الَشيخ الشاذلّي ما انبنى على طرحه النظرّي طوال العقود السالفة منذ أن فّك هللا أسره في منتصف السبعينيات، إلى 
ت بالوضوح، في الحلقة التي وَضعُت َوصلتھا ھنا وقد قّدم الشيخ أطروحته الَنظرية في ُعجالة اتسم. يناير 25أن وقعت أحداث 

  الصحيحة والخاطئة لمشاركة اإلسالميين السياسية األوجة ، تحت عنوانhttp://www.youtube.com/watch?v=B5hf1e3MzHEلمن أراد 



 ً نظرياً جديداً أّسسه على  وفي ھذه الحلقة، أكد الشيخ التزامه بكل التفاصيل الَعَقدية التي َنَصرھا من قبل، إال إنه أضاف َطرحا
وسواءاً وافقنا عليھا أم خالفنا، فإنھا . المناط الحالي لألمور بعد الثورة، واستلھام أحداثھا، ومن ثم غّير بعض اجتھاداته

  .اجتھاداٌت مؤّصَلة، لم ُتْتَرك لَيرُجَم الناُس بشأِنھا الَغيَب، كما فعل غيره

رؤيتين للواقع، أولھما رؤية إصالحية ترى أن الواقع إسالمّي شرعّي، وأن المطلوب فمن الناحية النظرية، يفّرق الشيخ بين 
وذاك الواقع ھو ما َعاشه سيد قطب، وانَبنت عليه . ھو العمل على إصالحه ال تبديله، كما ترى اإلخوان في العھود السابقة
الُمغّبش في  التوحيدحمى ي مفأراد أن يح ل ال لإلصالح،أقواله ودارت حولَه أفكاره، من ناحية أن األمر يحتاج إلى مفاصلة للتبدي

ورؤية أخرى، في واقع جديد، ترى أن الواقع، وإن كان ال يزال جاھليا، إال أن المشاركة فيه مبنية على أّن . عقول الناس
قل املين في الحَ وعند العَ قبوالً عند الناس التوحيد قد َصار أكثر تحديداً و حيث أنّ من الوضع اآلن يختلف عنه أيام سيد قطب، 

ھو من أجل أن الوضع بات صراعاً على في العملية السياسية اإلنتخابية ومشاركتھم فيھا، اإلسالمّي،  وأن دخول المسلمين اآلن 
على وإسالمية الدولة ال تعنى أنھا تصبح دولة إسالمية . إسالمية الدولة، ال من أجل اإلصالح كما كان من قبل، فھو اشتراك ضرورة

ثم يستمر الصراع إلقامة الدولة اإلسالمية الصحيحة بعد مواجھة  في المرحلة الحالية، ،"ليست علمانية"منھاج النبوة، بل لتصبح دولة 
، فھو ومن ثمّ . فھم عن التفكير في التوحيد أو في غيرهالتحديات الداخلية والخارجية، وتحسين أحوال الناس، وتلبية حاجاتھم التي تصرِ 

  .في نشره شاركة تنافي تأصيل التوحيد واإلتجاه العلميّ المُ  ى أنّ ال ير

ً مشتركإذن اآلن، كما يقول في ھذا الطرح، يجب أن يكون قدراً فاألمر  ، فھي مشاركة بين أي توجه اسالمّي وھو منع علمنة الدولة ا
  )لّضررأي لمنع ا( مشاركة الممانعةوقد أسماه . ، تمھد لما بعدھايكية ال استراتيجيةتكت

  :وقد اشترط الشيخ لھذه الُمشاركة ثالثة شروط

 وثوابتھا عدم التفريط في العقيدة.  

 أن يكون من خاللھا كسب أرض ال خسارة أرض. 

 تنازالتضائعة، دون تقديم قتناص حقوق أن تكون ال.  

في ھذا  لمانية الوطنية الُمخلصةإذ ھو لم يمانع في التحالف مع القوى الع مشاركة التعاونثم النوع الثاني من المشاركة، وھو 
  .، ، بشرط حفظ الثوابت الثالثة"علمانيو ثقافة كامب ديفيد"النوع الثاني من المشاركة، ال العميلة التي ُيطلق عليھا 

، وھي النوع المرفوض، وھو المشاركة التي تنقض الثوابت الثالثة، كلھا أو أحدھا، كما كان المشاركة القديمةثم، ما أسماه 
  .دث في السابقيح

ز دخول البرلمان، بل يراه واجباً يأثم تاركه، بناءاً على ظروف جوّ وھو واضح مما سبق، مبنّي عليه، فإنه يُ : الطرح العمليّ 
  .، لإلنقضاض عليھا وسلبھا ھويتھا ودينھاالناشئة لمانية بالدولةص العِ المرحلة الحالية، من تربّ 

ن الشيخ الشاذلي أنه ال يمانع فيھا، كما أورد على صفحته بالنت، وكما أرسل إلّى، أما عن التظاھرات واإلعتصامات، فقد بي
  .تعليقا على إحدى المقاالت السابقة

فالرابط إذن بين التأصيل النظرّي والطرح العملّي عند الشيخ الشاذلّي، موصوٍل ممھٌد ال عوج فيه، وھو أليق بطريقة الشيخ 
  .األصولية، ومنھجه التأصيليّ 

*****  

  . وبين ھذه األطروحات الثالث، تجد أن كل علٍم من أعالم الدعوة منتسٌب اليھا وحدھا، أو متفرق الرأي بينھا



فالشيخ الُمجاھد حازم ابو اسماعيل، يتفق مع الطرح النظرّي السلفّي، وال يبعد عن الَطرح الَشاذلّي التأصيلّي، وإنما يخالف 
الذي ال يوافق أطروحتھم النظرية، ويؤكد على أھمية الميدان ومواجھة العسكر أكثر مما السلفيين في بنائھم العملّي الَھّش، 

  .وعلى ذلك يجرى الشيخ رفاعي سرور وأمثاله من العلماء المجاھدين. يؤكد عليھا الشيخ الشاذليّ 

*****  

  .ى ومن الشيطانثم، آن أوان أن أوّضح ما أرى في ھذا األمر، فإن كان صواباً فمن هللا، وإن كان خطأ فمن

وإنى ال أخالف الّطرح الَنظرّي الذي وّجھه أخي الجليل الشيخ عبد المجيد الشاذلّي، سواء في التوحيد، فنحن : الطرح النظريّ 
فيه مدرسة واحدة، أو في تقييم الواقع من حيث ضرورة مجابھة الكفر في أية صورة ظھرت، كما بينت في مقاالتي السابقة، 

ثم، قلت بِحّل أو َندب . د الثورة، بِحلِّ اإلشتراك في اإلستفتاء، وأرجأت القول في البرلمان لحين يأتي الحينوعليھا َصّرحت بع
اإلشتراك في اإلنتخابات، لّما ظھر دفع العلمانيين نحو اإلستيالء على الِبناء التشريعّي، ثم لّما رأيت أنھا ُتصِرف الناس عن 

. ، ال أصالً ذريعةً ھو تماما مقصودھم من التأكيد على إجرائھا في وقتھا، قلت بُحرمتھا الخروج إلسقاط الَمجلس العسكرّي، و
طحية وإنما ھو، مسايرة لقاعدة تغير الفتوى حسب تغير الحال، مما ال يعرف ! وھو ما دفع أحد القراء ألن يرميني بالذبذبة والسَّ

كرت من قبل أن اإلنتخابات في حّد ذاتھا وسيلة لھدف، ليس ھدفاً أما حّل المشاركة في اإلنتخابات، فقد ذ. قدَرھا إال العلماء
يار، فال يمنع عاقل من اإلشتراك فيھا وإنما منعنا من المشاركة فيه من . بذاتھا، فإن أنتجت نظاماً إسالمياً، ودفعت الكفر عن الدِّ

ة ُمشاركة، فالمجلس الناتج ھو مجلس ِشركّي قبل بالمنھجية اإلخوانية، لما ُبِنّيت عليه من َشراكة تستلزم الِشرك، في صور
  .دون تحقيق أي نتيجة للمسلمين

   :العمليّ الطرح 

والحق إنى أخالف اإلتجاه اإلخوانّي تمام المخالفة، كما ال أتفق، لھذا السبب ذاته، مع طرح الشيخ عبد المجيد في بعضه، وإن 
  .اتفقت معه في بعضه اآلخر

جاھات اإلسالمية، تشترك معه في َطرِحه النظرّي، ومن ثم، ھم يعلنون الُمشاركة من باب فالشيخ الشاذلّي يعتبر أن اإلت
الُممانعة، وأن البرلمان القادم ھو باٌب للوصول إلى الدولة المسلمة، من حيث ال يمكن اآلن، تحت الظروف الداخلية والخارجية 

  . الحقيقة الواقعة وھو، فيما أرى، كالٌم ال ُيمثل. أن ننشأ دولة إسالمية حقيقية

بل إنھم أوغلوا فيھا لدرجة أنھم . فاإلخوان لم ُيغيروا من فِكرھم، الذي أسماه الَشيخ الُمشاركة القديمة، شئ على اإلطالق
ھذه الثقة التي يلقيھا الشيخ عبد المجيد في اإلخوان، ھي ثقة في . رفضوا أن يرشحوا أو يساندوا مرشحا إسالمياً، كالشيخ حازم

. اإلخوان لن َيصطدموا بالمجلس العسكري مھما كان السبب. وھو بالذات، األحرى بأن يعلم ھذا تمام العلم. وضعھاغير م
ھل نسينا موقفھم من كاميليا وأخواتھا؟ لم ُيصِدروا حتى بياناً . اإلخوان لم يدعموا أي موقف رجولّي تمليه شھامة اإلسالم

، لكن يضعون ذيولھم بين أرجلھم إن كان األمر ماذا عن حبس الشيخ يحي؟ ھم ي! باإلستنكار كر البابا ِبَشرٍّ ستنكرون على من ذَّ
، في غير َموضعه، وھم ال يزالون ُيعلنون أن "كفر دون كفر"اإلخوان ال يزالون على تبّنى قول بن عباس . يتعلق بإسالميين

. ق مع كافة اإلتجاھات الِعلمانية، بدليل موقفھم من البرادعيّ طريقتھم العملية َمبنية على التوافق ال الَتدافع، وھم يقِصدون التواف
لذلك فإن . فدعمھم ليس دعماً لھذا التصور، إال إن كان من باب إختيار أسوأ الّضررين، وھو ما يجب بيانه إن أردنا القول به

يتھم من اإلعالن الدستورّي لطارق إعتبار أنھم ممانعون مجاٍف للحقيقة مجافاة مؤكدة، أو إنھم، في مشاركتھم، قد أخذوا شرع
وھذا القول األخير، يعتبر تبسيطا شديداً لألمور إذ الجيش حريٌص على المادة الثانية التي تؤكد . البشرى، وفيه المادة الثانية

طين من التيارات اإلسالمية   .على مبادئ الشريعة ال أحكامھا، استغفاالً للشعب، واستدراجاً للُمتبسِّ

أن الثورة الثانية ھي مقصودة لضرب اإلنتخابات، وإسقاط التيارات، غير صحيح في نظرى، إذ إن العسكر قد  ثم إن تصّور
تَصّرفوا في ھذا األمر من َوحى الَساعة، فأرادوا َضرب الُمعتصمين، وإنھاء أي تجمٍع قد يكون منظماً ليوم السبت، ولم 



يعرفوا كيف الخروج من ھذه الورطة، إال بالتأكيد على اإلنتخابات في يحسبوا حساب أمثال الشيخ حازم أبو اسماعيل، ثم لم 
  .موعدھا، مع صّرح بوقھم َشاھين للتأكيد على أنه َسيكون َبرلماناً ُصورياً على أية حال

د ثم إنه يجب أن نتصدى بوضوٍح للسؤال الذي يتناول مسألة إباحة اإلشتراك في البرلمانات اليوم، بعد َمنعھا طوال العھو
السابقة، ھل كان الَمنع عقدياً، أم مصلحياً؟ وھي نقطة ال تزال غير مطروقة في أّي من طرحّي السلفيين ودعوة أھل السنة 

والجماعة، وإن كانت واضحة جلية في مذھب اإلخوان، أن المنع واإلباحة في ھذا األمر يتعلق بالمصالح والمفاسد، وال مكان 
ساؤل يشغل بال الكثيرين من شباب دعوة أھل السنة، وإن لم يشغل بال أبناء السلفية لنزوعھم وھذا الت. للناحية الَعقدية فيه

  .للتقليد والسير وراء المشايخ مھما قالوا

وال أريد أن أتحدث باسم الشيخ الشاذلّي، ولكنى كنت أقول بتحريم دخول البرلمان في العھد السابق من باب العقيدة، ومجانبة 
المصلحة، وإن كان تجنب الشرك ھو مصلحة في ذاته، إذ إن الَمقصد الَعام للعقيدة والشريعة ھو جلب  الشرك، ال من باب

فإرتباط الَجانب العقدّي بالمصلحة والمفسدة غير مقطوٍع، بل . مصالح العباد في الدنيا واآلخرة، كما ھو مقرٌر في علم األصول
  :وم على أمرينوالجانب العقدّي في ذاك التحريم يق. َموصوٌل مؤكد

 .أّن المجلَس النيابّي يتحاَكُم إلى ِشرَعة الجاِھلية، ويَضع َقوانيناً تضاد ما أنزل هللا، وأّن مرجعيته جاھلية كفرية .1

وقد تشتبه . أّن إشتراك اإلسالميين لن يغير من مناط التحريم شيئاً، لعوامل عدة، منھا أنھم أضعف قوة وعدداً للتغيير .2
ح ھذا التوھم بأّن ھذه النقطة تتعلق بالقدرة على ھذه النقطة بأّن ال تحريم قائٌم على حساب المصالح والمفاسد، ونَصحِّ

التغيير، وھي مطلوبة في التصور العقدى قبل العملي، إذ إنھا مھمة الرساالت وَعمل األنبياء، أن يتّم الَتغيير من حكم 
  . كان اإلْثم أوالُكفر، حسب وضع الُمخالف ت ولم ُتستغلالجاھلية إلى حكم اإلسالم، إن تحققت القدرة، فإن تحّقق

وقد ذكرت في بداية الثورة أّن الوضع الجديد الذي نشأ نتيجة الَخلَخلة في البَناء الكفرّي القائم، من إزالة رأسه وبعض رموزه، 
غّير من مناط التحريم العقدّي، في كلتا وإسقاط دستوره، وإعالن مواٍد دستورية مؤقتة تحل محله فيما أسموه بالفترة اإلنتقالية، ي

فبالنسبة لألمر األول، لم يعد ھناك مجلس نيابّي تشريعّي أصالً، بإسالٍم أو كفر، وإنما استلب الجيش . األمرين اللذين ذكرناھما
خالل عملية  السلطتين التشريعية والتنفيذية بصفة مؤقتة، كما ھو ُمعلن، لحين تشكيل الَمجلس الجديد، وتحديد ھويته من

ھذا األمر فتح باب القدرة على التغيير بطريقة سلمية، إن كانت فرصة نجاحھا تكاد تكون معدومة إال إنه ال يصح . اإلقتراع
بل األصح أن ال َنجعلھا تشغلنا عن المنھج األصلي الربانّي في التغيير، والذي َينبع من مبدأ أن الكفَر ال ُيزاح . تركھا بالكلية

  .ولھذا السبب راَوْحُت بين إباحة اإلنتخابات مؤخراً ثم تحريمھا لّما َطَغْت على األصل. ة، ِسلمية أو ُمسلحةإال بالقو

أما األمر الثاني، فإن إمكانية التغيير أصبحت أمراً واقعاً محسوساً، تتنازع فيه قوتان، إحداھما الَغالبية الُمسلمة، والثانية ھي 
فأن نترك ھذه القوى تسيطر على الَمسرح . ومن خلفھا الَمجلس الَعسكرّي يْمُكر َمْكَره، وُيَزّين إثَمه األقلية الِعلمانية الَكافرة،

التشريعّي، ولو ُصورياً، دون أن نحاول السيطرة عليه، بحقنا، ھو إثم بال أدنى شك، فإن األمر ال يزال في مرحلة التكوين، 
أحد الكافرين وضع لبنة في البناء، َحرم علينا أن نبنيه لِحماية حقنا، لھو منطق  ولم ُيبَنى البناُء بعد، فأن يقال أنه إن حاول

  .أما األمر من قبل فقد كان وضع لبنة مسلمة في بناء كافر مھترئ قائم أصال، وَشّتان بين الصورتين، لمن عقل. أْخَرق

  :أما عن إمكانية قيام الدولة اإلسالمية، فإننى أرى، وهللا تعالى أعلم

 ا لن تقوم إال بسنة الَتدافع الحقيقّي، ال البرلماني، وإن كانت الَسيطرة على أجھزة التشريع تمَنع من تشريع ما أنھ
 ً   .يخالف الشريعة، نظريا

  أنه يمكن أن تقوم الدولة اإلسالمية كاملة، دفعة واحدة، بأن تعلن مبادؤھا وغاياتھا، ثم يكون الَتطبيق َمرحلياً حسب ما
فالتدرج يكون فى التطبيق ال في اإلعالن، كما َعلمنا المنھج اإللھي، حين . ذاتھا من مرحلية وتدرج تقتضيه الشريعة
 . ، ثم نظم الدولة وأحكامھا في ثالثة وعشرين عاماً تلت"ال إله إال هللا" صلى هللا عليه وسلمأعلن رسول هللا 



 اً، وإسقاط مجلسھم، مھما كلف األمر، دون مداورة أن ذلك التصور لن َيتحقق إال بالخروج على العسكر، ُخروجاً تام
 . وال محاورة، وال مطالبة وال شجب

 وأن الشباب المسلم على استعداٍد لتقديم الثمن . 

  ،ًوأن موضوع الِحفاظ على الدم، الذى تَعلّل به محمد عبد المقصود، ھو حق في إطار باطٍل، وإال َحُرم الجھاد رأسا
وأنه من الَبّين أن الَعسكر لن َيرَضخ لكلمات وال تھديداٍت وال شجب ومطالبات، فتعّين ألنه يستلزم سفك الدماء، 

يناير، وجب عليه تعضيد مثله وإال كان التناقض  25فمن عضد . يناير 25الخروج السلمّي عليھم، كما حدث في 
 .والتخاذل والبلبلة

 َما"تتصورن كما رأينا من سقوط حسنى مبارك، و ثم إن الفرصة قوية لو اّتحَدت الكلمة، فإن الَعسكر أضعف مما  إِنَّ

ُف أَْولَِيآَءهُۥ َفاَل َتَخافُوُھْم َوَخافُونِ  ٰذَ  ُن ُيَخوِّ ـٰ ْيَط ْؤِمِنينَ  لُِكُم ٱلشَّ  . 175آل عمران  "إِن ُكنُتم مُّ

 تخاب، إن تعذر الجمع وأن التخذيل عن المشاركة في الوقوف في وجه العسكر فيه إثٌم أشد كثيراً من التخذيل عن اإلن
بينھما، ألن اإلنتخابات، في ھذا الواقع الذي يسيطر عليه المجلس العسكرّي وشاھينه، وسيلة نكاد نجزم بعدم 

جدواھا، بينما القوة السلمية ھي التي أتت بما أتت به، من اإلطاحة بالمخلوع مما رفع اسم السلفيين وشأنھم بين 
 .األولى في اإلنتخاباتالناس، وأتي باإلخوان إلى الصفوف 

  ثم إن حسابات القوى الخارجية ال يجب أن تمنع من فرض الحّق، مع القدرة عليه داخلياً، ففي التنازل عن إعالن
الدولة المسلمة، خسارة أرض بتعبير الشيخ عبد المجيد، وبل وتغيير ثوابٍت ھي تأجيل البيان عن وقت الحاجة، 

على حساب أن المسلمين أغلبية، وأن ھذا اإلعالن ال يجب أن يكون  والصمت عن الحق دون معارض له، ذلك
ال "استفزازياً طفولياً، مع مّد يد التفاوض على قواعد اللعبة الجديدة مع الغرب، دون تنازل عن الثابت األول، وھو 

ُ َوِنْعَم  ْم َفٱْخَشْوُھمْ َقاَل لَُھُم ٱلنَّاُس إِنَّ ٱلنَّاَس َقْد َجَمُعو۟ا لَكُ  ٱلَِّذينَ "بروح و، "إله إال هللا َّ ا َوَقالُو۟ا َحْسُبَنا ٱ ًنۭ ـٰ َفَزاَدُھْم إِيَم
 .173آل عمران  "ٱْلَوِكيلُ 

  ،أن الواجب الشرعّي ھو ھذا الخروج واإلعتصام، في وجه أية محاولة جديدة للعسكر، يظھر منھا رائحة الوثيقة
 .أو بغيره من الُجھّنميات التي َيتفّننون فيھا سواءاً بواسطة المجلس اإلستشارّي المدنّي الكرتونّي،

ومن ھنا نذھب إلى أن التوافق الذي تسعى اليه اإلخوان ھو من صميم أطروحتھم، وأن اإلضطراب الذي يعيشه السلفيون، ھو 
  .وأن البديل الحقيقّي ھو فيما عرضنا من طرحٍ . من غياب أطروحتھم العملية، وتناقضھا مع التصور النظري

*****  

بعد ھذه اإلطاللة على المذاھب النظرية والعملية للتجمعات الكبرى على الساحة السياسية اإلسالمية في حاضر مصر، فإننى 
أدعو الجميع، إلى توحيد الصف، ورفع راية التوحيد، واإلستعالء على الِخالف، ومد يد التوافق، مع اإلسالميين ال مع 

  . والثمرة ناضجة، وما تحتاج إلى يد الجماعة تقطفھاالعلمانيين، فالحق بين، والباطل بين، 

فإن تعذر ھذا، وھو صعٌب جداً، فعلى شباب المسلمين أن يأخذ المبادرة، وأن يسير حسب ما تھديه اليه الفطرة، ال ما تمليه 
  .عليه بعض المشايخ، ممن شّذ وخالف

 .وآخر دعوانا أن الحمد  رب العالمين

  

  



  2011-12-4 اإلسالميين؟كم حُ  نماذا يتوقع المسلمون م

، والصالة والسالم على رسول هللا    صلى هللا عليه وسلمالحمد 

التساؤل الذي يطرح نفسه اآلن على الواقع المصرى اليوم، ھو كيف سيكون الحكم في مصر بعد أن أخذت اإلخوان األغلبية، 
ن أبناء ھذا البلد من ھذه اإلتجاھات، التي ظھرت على ومن ورائھا السلفيون؟ ما الذي يتوقعه المصريون، والمسلمون، م

  يناير؟ أھو فارق نوعي مؤثر أم فارق دعائي محدود؟ 25الساحة نتيجة انتفاضة 

وبطبيعة الحال، فإن الكثير من اإلجوبة تتوقف على عدة أمور، أولھا وأھمھا كيف سيحكم العسكر إنتاج الدستور الجديد، وماذا 
سيطرة على البرلمان، حرية التشريع، وماذا سيؤول إلى رئيس الجمھورية من سلطات، يلقيھا له سيؤول اليھم من قوة و

  .المجلس العسكرّي، بعد أن يفرغھا من محتواھا

لكن السمة الرئيسية التي أرى إنھا ستسود المجلس القادم، ھي المعارضة القوية والعداء الظاھر بين كتلة اإلخوان، وكتلة 
  .قع في ھذا الواقع أن يتحالف اإلخوان مع الليبراليين في غالب رؤاھم ضد السلفيين، بشكل عاموالمتو. السلفيين

وما يھم المجتمع المصرّي عامة في ھذه الحكومة المرتقبة، بعد أن يجردھا العسكر من السلطة الحقيقية، ھو كيف سيتعامل 
 ً يھم الُمسلمون منه ھو كيف سيتعامل ھذا المجلس التشريعي،  وما. الجھاز التنفيذي مع الواقع المتخلف إقتصادياً وإجتماعيا

والحكومة التي ستنبثق عنه، آجالً، مع تطبيق أحكام الشريعة اإلسالمية خاصة، سواءاً في الناحية اإلجتماعية، أو الناحية 
  .اإلقتصادية أو السياسية

األداء الحكومّي، من ناحية أن منتسبى اإلخوان  ففي الجانب الحياتّي البحت، فإن التوقع أن يكون ھناك بعض التحسن في
إال أنه . وأقل َفساداً من العلمانيين، مما يؤدى إلى تحسن الخدمات، وتقليل الّسرقات والَمحسوبيات" أمانة"أنھم أكثر " يفترض"

ن ھناك يجب أن نكون على علم بأن اإلخوان أو غير اإلخوان، ليسوا مالئكة يمشون في األرض مطمئنين، بل سيكو
المحسوبية والتحايل والسرقة والرشوة، والتدليس، إذ إن ھذه األمور قد صارت جزءاً من الثقافة المصرية نتيجة ستين عاماً 

واألمر ليس أمر نواٍب في البرلمان ال غير، بل . من الُممارسة، والتي تربى فيھا منتسبى اإلخوان والسلفيين كغيرھم من الناس
ومن ثم، فإن ذلك ھو . عامل الذي لم يتغير، ولم يخرج عن عاداته التي َشّبت معه في الُعقود األخيرةھو كذلك أمر الشعب ال

  .التَحدى الَخطير لدى الحكام الجدد لتغيير الثقافة الَھادمة التي تسود حالياً بين أبناء الشعب المصري، وتسرى في كافة طبقاته

اسمه حسام أبو " سلفيّ "منذ عدة ايام، تحدث إلّى أحد األخوة عن شاب ولعل قصة إعتراضية بسيطة ھنا توضح ما نقصد، ف
البخارى، قد دعى إلى لقاء على قناة فضائية، وانه سأله النصيحة فيما يقول، فاشار اليه بأن يذكر فيما يذكر مقال ترجمته عن 

، 2011مارس  12وذلك في  )"مترجمٌ  مقالٌ (البنتاجون يضع رھانه في مصر على جنرال مصرّي :النيويورك تايمز تحت عنوان 
على الھواء، " نفش ريشه"فما كان من ھذا البخاري إال أن . وأوصاه بما ھو من أخالق المسلم أن يذكر المرجع الذي وجده فيه

وذكر المقال وعلق عليه، دون ذكر مصدره، وكأنه ھو من َبَحث وَنقب، ودرس وترجم، فاستحل جھد غيره، دون حياء أو 
ھذه ھي النوعية . ا كان من صاحبه، الذي استأذن في النقل، إال أن اعتذر أنه لم يكن يعرف الوجه القبيح لھذا الرجلخجل، وم

  !من الناس التي تتھيأ إلستالم الحكم في مصر

دعنا نلقى نظرة و. أما عن الحكم اإلسالمّي، فإن الُحكام الُجدد، ليسوا أقرب اليه، فيما أرى من العلمانيين الوطنيين، إال قليالً 
  .على معنى الحكم اإلسالمّي، وصفاته لنعرف صحة أو بطالن ما أدعيت

الحكم اإلسالمّي كما نعرفه، له مرجعيته الخاصة، التي ھي أعلى من َمرِجعية الدستور ابتداءاً، وھي كتاب هللا وسنة رسوله 
ثم بعد المرجعية العليا، تأتي سمات الحكم . م أو علمانيّ وھذه الصفة ھي التي تحكم َھوّية الحاكم، إن مسل. صلى هللا عليه وسلم

  .اإلسالمّي، وھي التي تنقسم إلى قسمين، السمة العامة للمجتمع، واألحكام التي تطبق على مواطنيه



من فإنه . والسمة العامة للمجتمع اإلسالمّي تظھر في منظومة من القيم اإلجتماعية التي تتعاون على نشرھا الدعوة والتقنين
. الغريب أن يكون ھناك مجتمعاً مسلماً مثالً، يرضى ببيع الخمور جھاراً نھاراً، أو أن يصدر تراخيص مثل ھذه المحالت

وغريٌب أن يرخص بأفالٍم تنشر الجنس المباح . مالھي الدعارة وشواطئ العري" اإلسالمية"وغريباً أن تحمى الشرطة 
ھذه سماٌت إجتماعية ال تجتمع وأي مجتمع مسلٍم يقوده . دون اعتراض" ميةاإلسال"والشذوذ المتاح، وتمر على الرقابة 

  .، يريدون اإلسالم الصحيح"إسالميون"

ُھْم فِى  ٱلَِّذينَ "أولئك الذين يصفھم هللا كممثلين لدينه، قائمين بحقه، إن أخذوا المسؤولية وتربعوا على سدة الحكم، ھم  ـٰ نَّ كَّ إِن مَّ
َكٰوةَ ٱأْلَْرِض أََقاُمو۟ا ٱل لَٰوَة َوَءاَتُو۟ا ٱلزَّ َرٌضۭ  َفَتَرى"ھم ليس ،  41الحج " َوأََمُرو۟ا ِبٱْلَمْعُروِف َوَنَھْو۟ا َعِن ٱْلُمنَكرِ  صَّ ٱلَِّذيَن فِى قُلُوِبِھم مَّ

ِرُعوَن فِيِھْم َيقُولُوَن َنْخَشٰىٓ أَن ـٰ ا وحلفائھا، ويدخل في التحالفات فيسارع في اإلتصال بأمريك، 52المائدة " ُتِصيَبَنا َدٓاِئَرةٌۭ  ُيَس
  .  العلمانية، ويرضح لحكم العسكر، خشية من الدائرة

فإذا نظرنا إلى اإلخوان، وجدناھم قد بينوا أنه ال يجب على المسلمين أن يعتمدوا عليھم في بناء حكم إسالمّي، ولو أخذنا 
األحكام الشرعية، بل بمبادئ الشريعة التي تشترك فيھا فھم ال يؤمنون بتطبيق . بالتدرج المشروع في تطبيق األحكام الشرعية

ً . مع كافة قوانين األرض يقوم به األفراد، وليس للحاكم . كما أنھم يرون أن تطبيق الشريعة ال يكون إلزاما قانونياً بل أخالقيا
ما رأينا من إسالميو تونس وأعلنوا أن العري والخمور ستظل على إباحتھا تبعا لمبدأ الوسطية، ك. تقنينه، أو التدخل فيه

وھم في ھذا كله يرون أنھا سياسة شرعية وحنكة سياسية، وال يرون ما فيھا من إثٍم وخروج عن الشرع، ومجافاة ! والمغرب
  .لحكم هللا ورسوله، وقرب للعلمانية وبعد عن اإلسالم

للكفر، بصفته موجوٌد قائٌم على أرض  اإلخوان يرون الدولة شراكة بين اإلسالم والكفر، وأنھم يجب أن يفسحوا المجال
وقد ذكرت من قبل أنه من اشد الخطأ أن يحسب . الوطن، أن يتمتع بفرض بعض أفكاره، وأن يصبغ المجتمع ببعض صبغته

ذات مرجعية " جماعة وطنية"جماعة اإلخوان على أنھا جماعة إسالمية، ففي ھذا غبن لھا ولإلتجاه افسالمّي جميعا، بل ھي 
ويخطأ . عامة، يجتمع تحت لوائھا كّل األديان والمذاھب، فھي من ھذا المنظور، ماسونية التوجه ال إسالمية المرجعتوافقية 

من ظّن أن ليس في الماسون مسلمين مصلين، بل إن منھم جمال الدين األفغاني ومحمد عبده، رائدا اإلتجاه اإلصالحّي في 
  .ھذه الجماعة الوطنية شبه الماسونية الحديثةالعصر الحديث، وھو اإلتجاه الذي تنتمى اليه 

وإذا نظرنا إلى السلفيين، وجدنا أنھم على سذاجة وقلة خبرة، فإنھم أقرب إلى تطبيق الشرع، إن ابتعدوا عن وسائل اإلخوان، 
ه السلطة، لكن يعيبھم ضعف رموزھم، وتخاذل مشايخھم، واستسالمھم لمن بيد. وكفوا عن اتخاذھم المثل األعلى في السياسة

 ً   .وھي حالقة في مجال السياسة عامة، والسياسة الثورية خاصة. تدينا

الحكم اإلسالمي ھو تطبيق كتاب هللا وسنة رسوله صلى هللا عليه وسلم، ھو الحكم بما في كتاب هللا وسنة رسوله نصاً 
وإذا قلنا بالتمھيد ، فال ندرى كيف يمھد . يد لهوإجتھاداً، مع األخذ في اإلعتبار بطبيعة الواقع، وما يمكن تطبيقه مما يجب التمھ

اإلخوان للسمة اإلسالمية اإلجتماعية دون سّن القوانين التى تنظم بعض المظاھر اإلجتماعية، فمثالً ترك النساء المتكشفات 
ان ال يھم أن يتھيأ، لنه ليس في العاريات يدفع إلى الخنا والزنا، فكيف يتھيؤ الجو المالئم لحّد الزنا إذا؟ ال يتھيأ، وبالنسبة لإلخو

منھاجھم تطبيق حّد الزنا، فإن دينھم ال يدعو إلى ذلك، بل يدعو إلى أن يمتنع الناس عن الزنا إختياراً، مع انتشار العري 
  !!والمثيرات الجنسية واألفالم واألغاني الخليعة

بحكم اإلسالم، بل ھو حكٌم مختلٌط بين اإلسالم  ا لحكم يشبه حكم اإلسالم، وما ھو، فإن من واجب المسلمين أن يتھيؤإذن
وليتھيأ المسلمون للصراع من أجل دينھم، مع العسكر المسيطر . والعلمانية والماسونية والقبطية، وما شئت من أديان األرض
  .من وراء الكواليس، ومع اإلخوان المسيطرون من أمامھا

لمجاھدين، أن ال تسقط منھم الراية، وأن ال يركنوا إلى حكم ھؤالء ھنا يأتي دور الشيخ حازم أبو اسماعيل وإخوانه من ا
  .وكأنھم نالوا ما أرادوا، فالمعركة لم يحمى وطيسھا بعد

 



  2011-12-5بين الضرورة العملية والمصلحة الدعوية .. دعم اإلخوان 

، والصالة والسالم على رسول هللا    صلى هللا عليه وسلمالحمد 

السابق إلى أن ليس كل ما يتوقع المسلمون من حكم اإلسالميين حٌق متحقق، بل يجب أن يتفھم المسلمون خلُصنا في الَمقال 
والسلفيون، خاصة . فلإلخوان منھجھم الذي ال يحيدون عنه، كما أسلفا. حقيقة ما يجرى على أرض الواقع، ال في أحالم اليقظة
لسلفي عامة، ال يتورعون عن التعاون الواضح الفاضح مع السلطة ضد مدرسة اإلسكندرية، ذات التأثير األكبر على اإلتجاه ا

اإلسالميين ممن يخالفونھم، وھو ما يجعلھم عالمة استفھام كبيرة في البرلمانبل إنھم اليوم خطوا خطوة في طريق اإلخوان، 
سقف التوقعات إلى القاع، من ثم، فإنه يجب خفض ! حيث أعلن متحدثھم أنه ال مانع لديھم من التعاون مع ساويرس وحزبه

  .فيما يمكن أن يحدث في الفترة القادمة، خاصة والعسكر يتربص بالدستور، وبصالحيات البرلمان والرئيس المنتخب

اإلتجاه الوحيد الذي يمكن أن ُيحدث تغيراً نوعياً في مستقبل األيام، ھو اإلتجاه الذي نناصره عقدياً وفكرياً، وھو إتجاه أھل 
اعة، بكافة ممثليه، وعلى رأسھم الشيخ عبد المجيد الشاذلّي، من الناحية األكاديمية العلمية، وحركة الشيخ حازم أبو السنة والجم

  .ففي ھذين الجناحين، يكمن أمل اإلسالميين، ال في اإلخوان وال في السلفيين. اسماعيل من الناحية العملية التنفيذية

ود أبناء إتجاه أھل السنة والجماعة إلحياء األمة من مناصرة شديدة لإلخوان في ھذه إال إننى يجب أن أسجل ھنا قلقّي مما َيس
ولكن األمر أن العامة ال تعرف . األيام، وھي المناصرة التي بّررھا الشيخ عبد المجيد الشاذلّي، بأنھا تكتيك ال استراتيجية

جميع أمره، وإن جّرحته في أمر، فقد جّرحته في جميع تكتيكا وال استراتيجية، بل إن حسنت أحدا في أمٍر، فقد َحسنته في 
  .ھذا ھو ديدن العوام. أمره

وھذا القلق وھذا الحذر، نتيجة لعاملين، أولھما، اإلعتبارات العقدية التي تمنع من الدعم التام غير الَمشروط أو الُمقّيد لھذه 
رجائية، وتقاربھم مع الرافضة والليبراليين، واستحاللھم اإل/الطائفة الوطنية شبه اإلسالمية، منھا بدعية عقائدھم الصوفية

وما نعرف ھذا، كمسلمين . الّشراكة في الحكم بالشرائع المختلفة كصنعة األبستاق، بل وحرصھم عليھا، دفعاً للّضرر بزعمھم
. ب دون مسببھا سبحانهمن أھل السنة، إال إنه تفريط في الثوابت العقدية، وخروج على مبادئ التوحيد، وتوكالً على األسبا

والعجيب أن معظم ھؤالء من األشاعرة الصوفية، الذين ال يومنون بقضية التسلسل السببّي أصالً، إنما ھو الھوى ال اكثر وال 
  .أقل

إذ  وثانياً، أن النتائج الَعملية الُمترتبة على الوقوف في َصّف ھؤالء، دون التنبيه لَخرابھم، لن يكون في صالح اإلسالم عامة،
، ألم ينتخبھم الناس، كّل الناس؟ خالف ما "الوسطي"سيكرسون في عقول العوام أن ھذه ھي طريقة اإلسالم، وھذا ھو منھجه 
  .سيكون من صورة علمانية للدولة، واستمرار المعاصى والكفريات كما ھي

ب ّدفع أعلى المفسدتين، وتحمل أقل واألحرى، أن يبّين للعامة والخاصة، أن دعم مرشحي اإلخوان، أو السلفيين، ھو من با
  . الضررين، مع بيان خراب عقيدتھم اإلخوانية، أو طريقتھم العملية السلفية

أما أن نعلن دعمنا لإلخوان، دون بياٍن واضٍح، نعلم كلنا، ممن ينتمى إلى دعوة أھل السنة، أنه الحق، فھو مما ال يجب أن 
ميزت بطابع السياسة الماكر، إال أنه ال يصح أن نسلك ھذا المسلك، لعدم جدواه، ال يتبعه أبناؤنا في ھذه المرحلة التي، وإن ت

  .في الدنيا وال في اآلخرة

فالقول بدعم ھؤالء في اإلنتخابات، دفعاً لبالء العلمانيين، صحيًح ال شك، بشرطين، أولھما أن ال ُيبّطأ الحركة في الميدان، وال 
والثاني، أن َيصَحب ذلك بياناً واضحاً، يفضح المشاكل ! قد وصلنا إلى الحكم اإلسالميّ  يصرف الھمة عنه، فيظن من َظّن أننا

العقدية والحركية لھذه الجماعة، بما يترك ألھل السنة باباّ مفتوحاً ينفذون منه إلى الدعوة الصحيحة من ناحية، ويعذرھم أمام 
  .هللا سبحانھن بقولة الحق، دون تلجلٍج أو مداراة

  



  2011-12-6 بدأ الَمرفوضالمو ..الَمفروض شھد المَ 

، والصالة والسالم على رسول هللا    صلى هللا عليه وسلمالحمد 

َصرفُت أكثر من ُربع القرِن الماضى، أعيُش في الغرب، أتأمل وسائله وطرقه، وأشاھد َمسالكه وسبله، مما أرى واجباً علّي، 
إال إني . المشاھدات، التي تأتي من واقع الحياة بين الناس، ال من َسماع أو اّطالعإن مّد هللا في العمر، أن أدون طرفاً من ھذه 

أسبق بالقول أننى لم أِغب عن مصر لحظة، بفكر أو بقلم، ولم أتواني أن أواكب أحداثھا يوماً بيوٍم منذ أن غادرتھا مضطراً 
على العودة إلى ربوعھا بشكٍل دائٍم، ما استطعت إلى  منذ ذلك الحين وأنا أشتاق اليھا، وأعمل. 1981عقب مقتل السادات عام 

  وال زلت أرّدد قول شوقي . ذلك سبيال

  َعھِد الَوفاء وإن ِغبنا ُمقيمينا  يا َساكنى مصر إّنا ال َنَزال على

  شيئاً َنُبُل بِه أْحشاء ِصادينـا  ھاّل َبعثُتــم لنا من َماء َنھِركـــمُ 

  ما أْبَعَد النيَل إال عن أَمانينا  ـــــةٌ ُكلُّ الِمنــاِھل بعد النيل آِسنَ 

لكن الذى أريد أن أسّجله . وفي خالل ھذه السنين المتطاولة، شاھدت العديد من العمليات اإلنتخابية، في انجلترا وكندا وأمريكا
ٍل من األشكال، اليوم ھو أنه خالل ھذه السنين لم أشاھد، وال مرة واحدة، بدلة عسكرية تظھر في وقت اإلنتخابات، بأي شك

بل ما رأيت، يعلم هللا، إلى يومي ھذا، رجالً . ال وجود للعسكر في الحياة المدنية، على اإلطالق. وألي غرٍض من األغراض
  .يرتدى بزة عسكرية في شارع من الشوارع، ولم أر سيارة عسكرية، إال مرة أو مرتين، في طرٍق ريفية جانبية

نحن محاصرون بالعسكر، فعالً ! في عالمنا العربّي كله، فإذا الَعسكر من حولنا في كّل مكان ثم انتقل إلى الَمشھد في مصر، بل
كيف يخرج عسكرّي يتحدث عن دستور البالد، كما يفعل شاھين الفساد؟ كيف يصدر عن عسكٍر قوانين تحكم العباد، . ال قوالً 

أھل البالد، وفي شؤون حياتھم ودولتھم؟ كيف يتحكم  أيا كانت طبيعتھا؟ كيف يخرج ھؤالء من جحورھم، يأمرون وينھون في
  في  العقول المصرية العالمة ذات الخبرة، مجموعة من راسبى الثانوية العامة، أو أقرب إلى راسبيھا؟

ك ما ھي ھذه األسماء الغريبة التي لم تشارك في حياتنا السياسية وال الثقافية وال اإلجتماعية من قبل، والتي ال يصح أن تشار
فيھا اآلن، وال في أي آن؟ من ھو ھذا المال وبدين والعصار والفنجرى وشاھين وعنان؟ ما ھذه األسماء التي ما أنزل هللا بھا 

، أما )خيبة هللا عليه( من سلطان؟ إن كان للعامّي أن يعرف إسما من العسكر، فلعله، وأقول لعله، يكون الطنطاوى كوزير للدفاع
كأنھم مديرو مؤسسة للتخطيط واإلحصاء، على سبيل المثال، ثم إذا بھم أسياد البالد ُيملون . ي مجاھيلمن عداه، فھم مجاھيٌل ف
  .عليھا قراراتھا الَمصيرية

لم نر، في الغرب، َبّزة عسكرية على َشاشة التلفاز إال يوم أن يستدعيھا مجلس النواب، بل ولجنة الشؤون العسكرية في مجلس 
ثم تختفى ھذه الشخصية مرةأخرى في مكان عملھا، إلى تقوم . لمحاسبتھا على أمر أو لمساءلتھا فيه، )أو الكونجرس(النواب 

  .حرب، فتعود للظھور، في خلفية الصورة من وراء الرئيس ووزرائه

ينا، فھي إنما تقع في بالدنا لسببين، أو لھما أننا لم أما ھذه المھزلة، التى نعيشھا، والتي تجعل صورة شاھينھم تَصّبحنا وُتمسِّ
بل يشيع ھؤالء على التلفاز، وتشيع أدوات إعالمھم العميلة، أننا نعيش الديموقراطية أول مرة، . نعرف معنى الحرية بعد

لترّسخ في األذھان أن الديموقراطية ال تتعارض مع وجود العسكر من حولنا في كل مكان، يحاصروننا ويلقون في روعنا أننا 
لكن، نحن . ورنا، ويحددون مھام رئاستنا، ويقفون بعد ذلك حراساً على الخراب، يحمونه ويرعونهيملون علينا دست! أحرار

  ! أحرار" برضه"

ال يعرفون، ھم أنفسھم معنى الحرية، فقد عاشوا كلھم بال استثناء منذ رأت أعينھم النور، أو منذ " رموزنا"أم ثانيھما، فھو أن 
حكم العسكر، فتعودت أعينھم رؤية العسكر، وبزات العسكر، وتحكمات العسكر،  نعومة أظفارھم على أحسن تقدير، تحت ظل



كمن عاش نصف حياته في " الُرموز"وليست ھذه . وتدخالت العسكر، وغابت عن أعينھم معاني الحياة الحرة، على حقيقتھا
يتقبل ِحّسه ذاك المبدأ المرفوض،  حرية حقيقية، أصبح حّسه بعدھا ال يقبل ھذا الَمشھد المفروض علي أبصارنا، ومن ثم، ال

 .، إال من الَمولى جّل وعالفروٍض َمرفوضفكل مَ . مبدأ وجود العسكر، وَتحّكم الَعسكر وُمحاصرة العسكر

  

 السادسة عشر عاما من العمر وبما أن الشئ بالشئ يذكر، فقد دونت ھذه المعارضة على قول شوقي، ولما أبلغ 

  عنك المياه ولفظ منك يروينا  ــــدهأبلبل النيل ما ضنت روافـــــ

  وإن نأيت فال نسلو المحبينـا  إن غبت شطرا فما غابت قلوبكم

  فا يعلم إنا عنه جافينـــــــا  إن عّن للنيل يوماً أن يجافيكــــم

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  2011-12- 7 محمد عبد المقصودالشيخ على  دّ الرَ عوُن الَمعبوِد في 

، والصالة   صلى هللا عليه وسلموالسالم على رسول هللا  الحمد 

في حلقة من حلقات قناة الناس، خّصصھا المذيع خالد عبد هللا للھجوم على الَشيخ الُمجاھد َحازم ابو اسماعيل، وتشويه سمعته، 
لينا نصُر المؤمنين، ولّما كان حقاً ع. وقد استمعت إلى ھذه الحلقة بعناية فائقة. من خالل استضافته للشيخ محمد عبد المقصود

  .حتى من الطائفة التي َتبغى، كالماً أو قتاالً، فإنه حّق أن أعلق على ما جاء فيھا من أغاليط وتجاوزات

وأِلُحّق الحق، فإن الشيَخ محمد عبد المقصود رجٌل له مكانته التي ال ُننكرھا عليه، بل ُنثبتھا مع المحبة واإلحترام، وإن كنا 
  .يه بعض تالمذته من إصباغ صفة الرموزية على مشايٍخ من ذوى الفضل، إغراقاً في التقديسنخالف فيما يذھب ال

وأِلُحّق الحق كذلك، فإني أْثِبُت استھجاني لمقدم البرنامج الذي أدخل نفسه طرفاً في الحوار، وللطريقة الصبيانية التي رّد بھا 
وكان أجدر به أن يركز على الموضوع، . اللون من الخصومة على من قذفه وَسّبه، مع عدم رضائي للقذف والَسّب في ھذا

وان يلوم، إن إراد اللوم، من سبه، وال ينزل َجام غضبه الطفولي على موضوع حلقته، الذي لم يتعرض له فيما أعلم بكلمة 
  .واحدة

ه لحظه دون التقلب ذات اليمين والحلقة كلھا قد أظھرت الشيخ عبد المقصود مضطرباً، قلقاً في جلسته، ال يكاد يستقر في مقعد
وذات الشمال، والمذيع من أمامه، باسٌط ذراعيه على مكتبه، قلٌق متحفٌز، ال يكاد يجد مناسبة َيخِدش فيھا الشيخ حازم ابو 

وھو ما يعكس الطبيعة الشخصية لھذا الحوار بالذات، . اسماعيل إال انتھزھا، بسرعة وشراسة غير معھودة في برامج التلفاز
  .قدح في موضوعيته كله ابتداءاً وي

فقد أحصيت تسعة وعشرين َموضعاً َجاوز فيھا . على كّل حال، دعونا ننظر فيما جاء به الشيخ الفاضل محمد عبد المقصود
وقد تتّبعت . وسنتناولھا ھنا كلھا بالنظر، لعله أن يراجع نفسه في كلھا أو بعضھا. الصواب، ولم ُيجر هللا فيھا على فمه الحقّ 

 ً   .أقواله حسب ورودھا في الحلقة المذكورة زمنيا

  في ِحّل دخول البرلمانات واإلشتراك في العملية السياسية، وقد كان  عثيمين واأللبانياعتباره فتاوى الشيخين بن
ولو أنه، كصاحِب علٍم، بّرّر رجوعه ھذا ألسباب شرعية أو واقعية، لخرج بنفسه . يناھضھا من قبل أشد المناھضة

وضع التقليد، وألعطى تالمذته مثالً في اتباع الدليل، لكنھا ثقافة التقديس والتكديس تطغى على ثقافة اإلجتھاد من م
 .وتحرير النظر

 وھي قولة حق في إطار باطل، إذ من قال أنه، وبعض من اَتصفوا بالعلم من : قوله إن األمر يجب أن ُيَرّد إلى العلماء
أنشؤوھا، وأصبغوا عليھا صفة العلمية والشرعية، ھم العلماء الذين ليس في أھل مصر، ممن َضّمتھم ھيئة، ھم 

؟ إذن نحن نستبدل المجلس "وأولى األمر منكم"البالد غيرھم، أو مثلھم، ومن ثم ھم أولوا األمر الَمعنيين في األية 
جمعية مثل ھذه، تضم العسكرّي وعصابته، بعدد محدوٍد من أصحاب العلم الذي ال يرون غيرھم أھالً لذاك؟ وھل 

محمد حسان، يعلم الكّل من ھو محمد حسان وما ھي مواقفه بعد سقوطه بالكلية من أعين الناس، يمكن أن تعتبر 
الَمرجِع العام للمسلمين دون غيرھا؟ إذن من ھم ھؤالء المشايخ الذين خالفوكم إذن واعتبروا اإلعتصام فرضاً وواجباً 

وصفوت بركات ووجدى غنيم، وغيرھم كثير داخل مصر وخارجھا، من أھل كرفاعي سرور وحسن أبو األشبال 
 العلم والتقوى؟ أم َحَصرُتم العلم في أنفسكم، ومنعتم عنه غيركم؟

  َھا"ثم يستنكر الشيخ اإلعتصام والخروج في شھر المحرم، ويتلو قول هللا تعالى ٓأَيُّ ـٰ ِٓئَر ٱ َي ـٰ ِ ٱلَِّذيَن َءاَمُنو۟ا اَل ُتِحلُّو۟ا َشَع َّ

ْھِر ٱْلَحَراِم  َيْسـَٔلُوَنكَ "وينسى الشيخ أّن هللا سبحانه يقول  .، وغيرھا في ھذا الباب2المائدة " ٱْلَحَرامَ  َواَل ٱلشَّْھرَ  َعِن ٱلشَّ
ِ َوُكْفٌرۢ ِبِهۦ َوٱْلَمْسِجِد ٱْلَحَرا قَِتاٍلۢ فِيِه ۖ قُْل قَِتاٌلۭ فِيِه َكِبيٌرۭ ۖ  َّ ِ ۚ َوٱْلفِْتَنُة  ِم َوإِْخَراجُ َوَصدٌّ َعن َسِبيِل ٱ َّ أَْھلِِهۦ ِمْنُه أَْكَبُر ِعنَد ٱ

فما يريد ھؤالء بالدين أعظم من  .بن الحضرمي صلى هللا عليه وسلمحين قتلت سرية رسول هللا  ،217البقرة " أَْكَبُر ِمَن ٱْلَقْتلِ 
الحرام، يا شيخ، ھداك هللا، المسالمون ثم، من الذي أحل الشھر . حرمة الشھر الحرام، إذ ھي فتنة بال مخالف



المعتصمون، أم البغاة المعتدون؟ ما ھذا الخلط والتغبيش؟ ثم أآلخروج لنصرة ھؤالء، دون دفٍع أو اعتداء، ھو إحالل 
 .للشھر الحرام؟ وهللا ما سمعنا بھذا من قبل من عالٍم أو جاھل

 أت فيه بقوٍل واحٍد يعتبر دليالً شرعياً على جواز ترك ثم، حين تعرض الشيخ، ھداه هللا، إلى موضوع النصرة، لم ي
وإنما لجأ إلى تقديراٍت مبنية على آراٍء، مثل أنه ال حق لھم في . المقھور يضرب ويقتل أمام عينيك، فال تنتصر له

يتفرغ ثم تجاوز ھذا الموضوع، الذي ھو صلب المسألة في دقيقتين، ل. وھو ما يناقضه فيھا غيره بآرائھم! اإلعتصام
 .لسحل الشيخ حازم أبو اسماعيل

  نوفمبر كان ھو إلغاء الوثيقة، وقد غادرتم الميدان، أيھا الفقھاء الشجعان، ولم يعلن  18ثم قال، إن ھدف الخروج في
العسكر إلغاءھا، بل على العكس، صرح شاھينھم بأنھا باقية، بل ھي ملزمة، بل وعلمانية الدولة خٌط أحمر لن يمكن 

وما أحسب إال أن الشيخ المجاھد . ذاً لم يكن لخروجكم أوالً سبب، ولم يكن يكن إلنصرافكم آخراً ھدفإ! تجاوزه
حازم ما غادر يوم السبت إال بناءاً على ضغطكم، غير راٍض لعدم تحقق الھدف الذي أعلنتموه أنتم، وھو إلغاء 

لكاذب، وتسمعون للزنديق، وھو ما ھّز سمعتكم ومشكلتكم، يا أصحاب ھذا اللون من السلفية، أنكم تصدقون ا! الوثيقة
 .ھي تصرفاتكم، تعود عليكم بالنبذ والتطاول. عند الشباب، ال ما قال أو فعل حازم أبو اسماعيل

  ثم يقول إنه إن لم يعجب الناس بقاء العسكرّي، فلنطرحه في استفتاء؟ سبحان هللا، أليس ھذا ما دعا اليه العسكر؟
يوم؟ أصار ھؤالء من أصحاب القول الحق؟ مع العلم أّن العلمانيين أنفسھم رفضوا ھذا، ألن أنسير في ركب ھؤالء ال

ثم ھل عملوا بنتيجة اإلستفتاء األول، . ھؤالء لم يتحكموا في الشعب بإستفتاء، بل ھو مجرد الغصب واإلستيالء بالقوة
وبدلوا حروفاً، قلبت ما تدل عليه، لنذھب مادة، ثم غيروا فيھا نصوصاً  63الذي كان على تسعة مواد، حولوھا إلى 

إلى إستفتاء آخر؟ ثم، أليست األغلبية غير راضية عن حكم العسكر، فلم نلجأ إلى استفتاء؟ أم أننا راضون عن 
حكمھم الذي أتوا فيه بالجمل والسلمّي وعيسوى والفلول والطوارئ، وما ال يحصى من مضارات للشعب وھادمات 

 لإلسالم؟

 الشرطة لم تقتل الناس، عجيٌب وهللا، ولوال أنه ال يزال في الرجل بقية علٍم لسألته عن رتبته في  ثم، يقول إن
بالطبع الشرطة ھي . لو لم يكن إال تسجيل الشناوى صائد العيون لما صَح منه أن يّدعى مثل ھذا الھراء! البوليس

. بالطبع قد ترك لھم الجيش الفسحة ليفعلوا ھذاالتى ضربت الشعب، وبالطبع ھم من القْوا ھذه القنابل والغازات، و
ألم تسمع يا شيخ بحمولة القنابل التي وردت للداخلية ورفض عدد من شرفاء الجمرك . ھذا من ألف باء قراءة الواقع

 .إدخالھا؟ أكانت ھذه مرسلة للفلول أم البلطجية؟ أال إن تقوى هللا ألمر صعب
 كانت مفتعلة لضرب التيار اإلسالمّي، سواءاً حقيقة، أو بإلغاء اإلنتخابات ثم، يبّرر عدم الخروج بأن ھذه األحداث .

يوليو،  29فكيف يضرب الجيش عدة ماليين رأيناھا في . وھو من أسخف وأضعف ما يمكن أن يقال في ھذا الموقف
بعضھم ببعضكم، وأبلغه  بالفعل؟ ھذا أمر محاٌل، إنما لَِعب عليكم الَمجلس الَعسكرّي لعبة وقعتم في َخّيتِھا، فاتصل

فھي، في الحق، ِحكَمة المجلس العسكرّي ال  !!عدم ِحكمة الخروج لَمنع التصادم، وحفاظاً على التيار اإلسالمي
 .ِحكَمتكم، وتوِجيھه ال توِجيھكم

  من كتم "قال  صلى هللا عليه وسلم، أن رسول هللا رضى هللا عنهثم، يستشھد الشيخ بالحديث الذي َحّسنه الترمذي، عن معاذ
". غيظاً وھو قادر على أن ينفذه، دعاه هللا على رؤوس الخالئق يوم القيامة، حتى يخيره من الحور العين ما شاء

أقصد الشيخ أّن . وسبحان هللا العظيم، كيف واتت الشيخ الجرأة على إيراد ھذا الحديث الشريف دليالً في ھذا الَموضع
ون، وكانت معه من الكثرة ما ُيَمّكنه الوقوف معھم وصّد القتله عنھم، َكظم غيظه، من رأي أمامه رجاالً ونساءاً ُيقتل

بل ھذا . فرضَى عنه المولي سبحانه بھذا؟ وهللا إن فاعل ھذا لن يرى من حور العين َطَرٌف وال ِظفر إال ما شاء هللا
وإال فلعل الشيخ يرى . ضرر أو دماء حديث عن كظم الغيظ في األمور الفردية التي تنُشب بين الناس، وال ينتج عنھا

تعنى أن من شاھد قتل نفٍس فكظم الغيظ، بل ودعا إلى العفو عن " والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس"كذلك أن آية 
 .قاتلھا، كان ممن يخّير بين حور العين؟ ھذا استدالل، أقل ما يقال فيه، أنه في غير موضعه

 صلى هللا قال كان الناس يسألون رسول هللا "ذلك، بحديث حذيفة الصحيح في الفتن  ثم احتجاجه، وغيره ممن تابعه على

يا رسول هللا إنا كنا في الجاھلية وشر فجاءنا : فقلت . مخافة أن يدركني  وكنت أسأله عن الشر,عن الخير  عليه وسلم



. نعم وفيه دخن  :شر من خير ؟ قالوھل بعد ذلك ال: قلت . نعم : الخير فھل بعد ھذا الخير من شر ؟ قال هللا بھذا
نعم : فھل بعد ذلك الخير من شر ؟ قال  : قلت. ديي تعرف منھم وتنكر قوم يھدون بغير ھَ : وما دخنه ؟ قال : قلت

ھم من جلدتنا ويتكلمون : فقال . يا رسول هللا صفھم لنا : قلت. فيھا  دعاة إلى أبواب جھنم من أجابھم إليھا قذفوه
يكن لھم جماعة  فإن لم: قلت . تلزم جماعة المسلمين وإمامھم : فما تأمرني إن أدركني ذلك ؟ قال  : قلت. بألسنتنا 

ولو أنه ". يدركك الموت وأنت على ذلك ولو أن تعض بأصل شجرة حتى, فاعتزل تلك الفرق كلھا : وال إمام ؟ قال 
نك ادعيت ومن َمعك في تلك الھيئة، أنكم يستشھد بھذا الحديث على لزوم جماعة المسلمين، لقلنا ما سبق، من إ

جماعة أولياء أمر المسلمين، وأنك أحصيتھم وعددتھم عّدا، وأنھم كلھم وقفوا إلى جانب التراجع والتخاذل، وھو 
وإما أنه يستشھد ! ، وھو ما ال يتابعك عليه إال خالد عبد هللا"إمامھم"افتراٌء ال دليل عليه بالمرة، إال إن رأيت أنك 

خن والضبابية في الموقف، فأكرر ما سبق أن قلت سابقاً، أين الفتنة والَدَخن والَضبابية فيما نحن فيه؟ عسكٌر باٍغ بالد
صائل، استولى على الحكم منذ ستين عاماً، وشرطة حاقدة موتورة ال ضمير لقادتھا وال دين، وكالھما حرٌب على 

فأين ! ستعٌد، جالس بالبيوت، بإيعاز منكم، للحفاظ على حياتههللا ورسوله، وغالبية ساحقة مسلمة، شبابھا قادٌر م
 .الَدَخن والَضبابية في ھذا الموقف؟ ھداك هللا يا شيخ عبد المقصود

  ثم قال الشيخ، في معرض حديثه عن خروج الشيخ حازم لإلعتصام، إنه إْن أراد امرئ أن ُيقدم على فعٍل فالبد أن
جوز أن يقدم عليه، فال أدرى إن كان يعنى بھذا نفسه، فال وجه لھذا القول إذ بالطبع يكون ُمعتقداً لِصّحته، وإال فال ي

وإن كان . أن عدم خروجه نتيجة قناعته بعدم صحة الخروج، فنحن ال نقدح في نزاھته، بل نقدح في صواب تقديره
 .لخروجيقصد به الشيخ حازم، فال ندرى كيف اطلع على قلبه وعلم أنه خرج رغم عدم اقتناعه با

 ثم يقول الشيخ أن لقرار الخروج مسؤلية عظيمة يجب أن يتحمل توابعھا من أخذ القرار، وأنھا ثقيلة يجب أن ُتعَتبر .
قلنا، ومن يخالف في ھذا؟ لكن ھل ھذا يعنى أن ِعظم المسؤولية يمنع من إتخاذ القرار بالعمل؟ على أي مذھٍب ھذا؟ 

بالخروج إلى بدر، وإلى أحد، وإلى  تبوك، وإلى مؤتة، كلھا قرارات عظيمة   وسلمصلى هللا عليه ألم يكن قرار رسول هللا 
التبعات، ينشأ عنھا استشھاد أنفٍس كثيرة في وقت َعز فيه المسلمون عدداً؟ أولو أراد هللا أن تكون يا شيخ عبد 

َحّمل المسؤلية ھي في لزوم البيت بما تنصح به اليوم؟ ثم ھل تَ لنصحته  صلى هللا عليه وسلمالمقصود على عھد رسول هللا 
وكبح الشباب عن تأدية واجبھم في الوقوف في وجه البغّي، أم في الحرص على السالمة مطلقاً دون تقديٍر لعواقبھا، 

 .فإن السالمة لھا عواقب وتبعاٌت كذلك، وھو ما ستراه في األسابيع المقبلة

 تدعو الشباب إلى أن يتحرر من ربقة تقديس المشايخ، التي ھي ثم، يعيب على الشيخ حازم أنه تال آيات من آيات هللا ،
الفطرة تأتي بمعنى العقل (جزء من منظومتكم التعليمية، كما يفعل الصوفية، وأن َيتبعوا الفطرة التي عليھا أصل التكليف 

اللى على "سكم، من باب ثم ھو لم يذكر اسمه وال اسم غيره استحياءاً وتديناً، فأنزلته أنت ومن معك على أنف. )كذلك
لم ھذا التشنج في الرّد والتجريح، والرجل إنما ُيدلى برأي ويذكر حديثاً وآية تَعّضد رأيه، ال كمن ..". راسه بطحة

أم األمر ھو أنه َكُبرت على نفوٮسكم أن تخرج ھذه الجموع من . ذكر أحاديثاً وآيات يستشھد بھا في غير مواضعھا
استبدلوا كبراء بكبراء ومشايخ بمشايخ؟ مع عدم تأييدى أو رضاي بأن ُيجّرح الشباب  الشباب عن طاعتكم، وأنھم

 .ھؤالء المشايخ الذين استبدلوا بھم غيرھم، ال َسباً وال قذفاً وال تجريحاً، فليس ھذا من خلق اإلسالم في شئ

 منكم تصرفاٍت، وما  ما رأيناه ثم، يقول الشيخ، أن حازم أبو اسماعيل يخترق الصدور ويتحدث بالنوايا، ووهللا إن
فالنوايا حسابھا عند هللا سبحانه، وإنما تحدث . تناوله الشيخ حازم مواقف، ال دخل لھا ِبنّية، وال تحتاج إلى شق صدر

وھذه . الرجل عن القعود في ساعة النھوض، واإلحجام في ساعة اإلقدام، وإيثار السالمة في ساعة التضحية والفداء
دخل فيھا للنويا، إال أن يقول فاعلھا أنه فعل ما فعل نتيجة لنوايا حسنة لديه، دفاعاً عن نفسه، بطبيعة كلھا أفعال ال 

أما أن يقال إن تصرفنا ھذا مبنّي على نوايا أنتم ال تعرفونھا، فال يصح نقدھا، فھذا خلط يسقط قاعدة العمل . الحال
 .بالظاھر ابتداءاً 



 األنصار أن يدفع ثلث ثمار المدينة لغطفان في إبان غزوة  صلى هللا عليه وسلم ثم، يستشھد الشيخ باستشارة رسول هللا
هللا  يا رسول هللا؛ إن كان: فقاال"في األمر،  رضي هللا عنھماسعد بن معاذ وسعد بن عباده  صلى هللا عليه وسلمالخندق، فاستشار 

نحن وھؤالء القوم على الشرك با  نا فيه، لقد كناأمرك بھذا فسمعاً  وطاعة، وإن كان شيء تصنعه لنا فال حاجة ل
ثمرة إال قرى أو بيعاً، فحين أكرمنا هللا باإلسالم وھدانا له، وأعزنا  وعبادة األوثان وھم ال يطمعون أن يأكلوا منھا

العرب قد إنما ھو شيء أصنعه لكم، لما رأيت  :فصوب رأيھما وقال. أموالنا؟ وهللا ال نعطيھم إال السيف بك تعطيھم
رسول  فإن. ، بل ھو دليل عليه ال لهوضعهاستشھاد في غير مَ  ،فسبحان هللا، مرة أخرى. "ةواحد رمتكم عن قوس

إنما فعل ھذا ألنه، والمھاجرين، من أھل مكة، والمدينة ھي التي تتعرض للغزو والتدمير، فأراد أن  صلى هللا عليه وسلمهللا 
. صلى هللا عليه وسلمدوا التراجع قبل وقت المعركة، رفعاً للوم عنھم، كما َبّينت كلماته يترك باباً مفتوحاً لألنصار إن أرا

ما رّد به أسياٌد المدينة ورؤوسھا ورموزھا، حقاً ال إدعاءاً، أّن الموضع ليس موضع تخاذل، وأن الخروج ھذا  لكنْ 
ال يرمي من أخذ بالعزيمة بنعوت، لن  لمواجھة العدوان ھو العزيمة، وأن من أراد الترخص فليمكث في بيته، لكن

 .تعود إال عليه، وعلى موقفه المتخاذل الُمثبط

  ًكم كان عدد المعتصمين؟ مائتان؟ وكأن المائتين ھؤالء ال دّية لھم، وال ِسعر وال قيمة؟ ألم : ثم يقول الشيخ متسائال
ال "حازم بالنفاق الصريح، وأنه ھو من قال ثم يرمى الشيخ . يقل هللا سبحانه أن قتل نفٍس كقتل الناس جميعاً؟ عجيب

وأنت تقول ال أخرج لنصرتھم حتى ال أزيد . ھناك مائتا نفٍس معرضة للقتل والسحل. عجيب! ؟"آبه بدماء المسلمين
من عدد القتلى، ثم تلوم على من خرق الصف الذي رتبته أنت ومن ھم على رأيك، وتقول اتركھم يموتون، ثم تزعم 

 فاتق هللا يا شيخ عبد المقصود، ! ماعيل قال ال آبه بالدماءأن حازم ابو اس

o  أوال، لم تأت بَبينة على أن الشيخ قد قال ھذا، فأنت مفتٍر عليه حتى تنشر البينة، بينما البينُة على قصدك
 .ھي من فعلك بالَتخلف

o من داللة القول ثانياً، فعل الشيخ حازم بالنزول يدل على عكس ما ذكرت من قوله، وداللة الفعل أقوى. 

o  ثاثاً، ما قال الشيخ حازم، إن صح عنه، يمكن أن يكون في سياٍق ُمختلٍف، وھو األرجح ولكنك لم تأِت
بالنص الذي قال، ليحكم عليه الناس، وأكاد اجزم أنه إنما قال ذلك في محل ترويعكم له أنه سيسقط قتلى، 

ھذا ما يمكن . ء في سبيل هللا، ھؤالء أحياٌء ال أمواتوھم عنده وعند هللا شھداء، فقال ومن يعبأ بسفك الدما
أن يكون السياق الذي قال فيه الشيخ حازم ذلك، وإن كان غير ذلك، فعليك بنشر النص، أو وقعت في 

 .التدليس على الرجل

  إنما ھي فنقول ال وهللا". تجرؤ الصغير على الكبير"ثم يقررالشيخ عبد المقصود أن ثقافة التحرير اليوم ھي ثقافة ،
ثقافة تمحيص الصغير من الكبير، ومراجعة قوائم الكبراء، وإزالة أسماء من سقط منھا، واستبدالھم بغيرھم، ال أكثر 

ھذا ھو ما جنته أيديكم، بعدم التدقيق في الواقع، وبناء الفتوى على الصواب، ال اتباعاً للشباب، بل تحقيقاً في . وال أقل
وانحازوا إلى غيركم، فال يجرمنكم شنآن ھؤالء األكفاء على عدم العدل وعلى التجريح فإن ترَككم الشباب، . النظر

 .والتدليس

  ثم يقول الشيخ، أن الشيخ حازم وصف نفسه بالحكمة والشجاعة حيث قال عمن ذھبوا للنصرة حكماء شجعان، ألنه
َرقاء؟ ثم، ألم تصف أنت نفسك ومن فسبحان هللا، ھل تريد أن يصف من وقف في وجه القتل والبغي ُجبناٌء خُ ! منھم

 .معك بالذھد في الدنيا في نفس ھذا البرنامج

  الجلوس مع العسكري ليس له داللة، وأن جلوسه مع العسكرّي، وعدم دعوة العسكرّي لحازم يدل على "ثم يقرر أن
ھذا دخوٌل في النيات، فسبحان هللا، أليس ". أن الشيخ حازم شعر بھضم حقه لعدم دعوة العسكري له، غيرة وحسداً 

أظھر وأوضح مما افتريت على الرجل الذي حكم على أفعالك؟ المجلس العسكرّي لم يدع الشيخ حازم ألنه يعلم أنه 
ثم من قال إن الجلوس مع العسكرّي ليس له . مستقيم ال خلل في رؤيته على اإلطالق، وأنه لن يحيد عن مطالبه



رّي؟ أتجلس معه لتقرر أنك لن تتنازل عن الحكم بالشريعة، أم للوصول لحٍل داللة؟ أال يعلم الجمع ما يريد العسك
وسط؟ ثم إن الشيخ حازم حين ذكر من لم يكن ليدعى إلى الجلوس مع العسكرّي لوال ھذه األْحداث، قصد محمد سليم 

غم أنه كان َيسّبھم قبلھا العوا، الثعبان األرقط الذي باع نفسه ابتداءاً ِبمجّرد أن أشار له الَعسكرّي بالُحضور، ر
 .بساعات

  ثم يتساءل الشيخ عبد المقصود، ما ھو المكسب من اإلعتصام، إذ أصدر العسكرّي بياناً قبله وبعده مؤكداً أنه لن
سبحان هللا، أھذا يعنى اإلستسالم وعدم جدوى المحاولة؟ ثم أال يسأل الشيخ نفسه أْن . يتنازل عن الوثيقة وتوابعھا

بر العسكرّي بسبب موقف الَتخاذل والتراجع واإلستكانة الّسلفية اإلخوانية؟ أكانوا يمكنھم إعادة التصريح كان ھذا التج
يولية، على أالً يعود الناس إال بعد التصريح  29بھذه البذاءة الشاھينية لو أن أرض مصر امتألت كما امتألت يوم 

 الذي يقول منطق ُيعّول عليه؟ بالتنازل عن ھذه الوثيقة وتوابعھا؟ سبحان هللا أفي ھذا

  ثم " كنت أنوى إعطاء صوتي للشيخ حازم"ثم، كنت أربأ بالشيخ أن يھبط إلى مستوى التھديد الرخيص في قوله
؟ ھذا وهللا رخص في األسلوب ال يليق بشيخ مثله، وإنما يليق بذلك الصبّي الَدعّي مقدم !مرة أخرى" كنت"يكرر 

فمن يھتم يا شيخ بصوتك؟ أأنت وحدك من ينتخب في مصر؟ أم إنك قائد الجماھير، . ذكرالبرنامج خالد عبد هللا، كما 
مت " الرموز"ما قلت صار عليھم حكماً نافذاً؟ أھذا ھو مصداق ما ذكرت أنت قبل عن ھذه الطائفة من  الذين تَضخَّ

مت ذاتھم، فصارت ال ترى أحداً سواھا، قائالً أو عامالً  أال تنتخب حازم ابو اسماعيل فال لو أردت . آنيتھم، وتورَّ
طيب مش "بأس على اإلطالق، ولكن كن حريصاً، وال تقل قول األطفال وال تتصرف تصرف األطفال، على منطق 

 .وأحسب أن ھذه السقطة من الشيخ عبد المقصود أسوأ ما كان منه!!" العب

  عامين إلكمال العملية السياسية أمر ال ثم، حتى يثبت وجھة نظره، راح الشيخ ُيبرر، بل ويؤكد، أن مدة عام أو
يا مشايخ، لستم : ولھذا قلنا. ھذا ما يجنيه عليكم جلوسكم مع مجلس العسكر، يستغفلكم، ويستھزئ بعقولكم! مبالغة فيه

. أھال لھذا األمر، اتركوھا ألھلھا من الُمحامين أو القضاة من أھل القانون، كما ھو الحال في كل بالد العالم الراقية
وهللا إنھا لنكبة على المسلمين أن يتقدم أحدكم لمفاوضات عن األمة، وھم ليسوا أھالً للتفاوض على بيع عقار أو 

وھم لھذا . ھذه العملية السياسية كلھا يمكن أن تختزل في أربعة أشھر لو أراد الماكرون من العسكريين. شراء عقار
ون بھا أمد سيطرتھم ليتسنى لھم تدبير الخروج من المآزق التطويل جعلوا اإلنتخابات على مراحل وأطوار، يطيل

بل إن الشيخ عبد . التي يضعھم فيھا أمثال الشيخ حازم، والتي تھيئون أنتم لھم الخروج منھا، سذاجة ال عمالة
يونيو لتسليم السلطة، وھو  30، خضع لضغط الشارع، فأعطى مھلة إلى "يا عينى"المقصود، يصرح بأن الجيش، 

وهللا ليكاد العاقل أن يخرج عن !! صدق أوال تصدق!! مھارته السياسية، أنه يجب أن تمتد إلى نھاية العاميرى، ب
 .طوره، فَثبتنا يا ُمثِبت العقول والقلوب

  ثم ھو يتبع ذلك التحليل العبقرّي بأن تسليم السلطة سيتأخر طبيعياً ألن الشعب لن يرضى بالدستور إلنقسامه على
سبحانك ربي، أليس ھذا اإلنقسام !! ستور، فال حيلة وال ذنب للمجلس العسكرّي إذن في ھذا التأجيلنفسه في أمر الد

والرفض بسبب ما يريد مجلس الكفر العسكرّي إدخاله في الدستور لحفظ علمانية الدولة، وحفظ تسلطه على البالد 
وإن كان على أمر القبط والعلمانيين، . داً فھذا دوران يا شيخ عبد المقصود، ھم من فعلوه، قص. ورئيسھا إلى األبد

 .مارس، بال خالف 19فھؤالء أقلية ستھزم في اإلستفتاء، كما ھزمت في 

  ھل ُكّل من جلس في برنامج حواري على الھواء أصبح من أساطين السياسة؟ أقول، كالمك حجة :ويتساءل الشيخ
سياً ُمحنكاً؟ ولكن الشيخ حازم رجل قانون، وقد عرفنا فھل وجودك في ھذه البرامج الفضائية يجعلك سيا. عليك ال لك

كافة رؤوساء الوزارات، والسياسيين، في أمريكا وانجلترا وكندا وكافة بالد الغرب من أھل القانون، ومن المحامين 
ي أو ُمتخّصصى العلوم السياسية، حصراً، ولوال اإلطالة لَسَردت لك مائة إسم وإسم، ولكن اكتفي ھنا بأوباما ف

. األمر أن الموازين في بالدنا مقلوبة رأساً على عقب. أمريكا، وستيفن ھاربر في كندا، ودافيد كاميرون في انجلترا
 .فوهللا أنتم الدخالء على السياسة، وأنتم من َسَيسقُط بھذا البلد من خالل برلمانكم



 َطآِئَفَتاِن ِمَن ٱْلُمْؤِمِنيَن  َوإِن "سبحانه يقول  ثم يعود الشيخ إلى اإلستدالل بما ليس بدليل على الخصوص، فيقول إن هللا
ِتلُو۟ا ٱلَِّتى َتْبِغى ٱْقَتَتلُو۟ا َفأَْصلُِحو۟ا َبْيَنُھَما ۖ  ـٰ َِّ  َفإِۢن َبَغْت إِْحَدٰٮُھَما َعلَى ٱأْلُْخَرٰى َفَق ھداه : قال. 9الحجرات " َحتَّٰى َتفِٓىَء إِلَٰىٓ أَْمِر ٱ
وماذا !! المؤمنين تقاتلتا، أفال يصح أن نصلح بينھما أوالً؟ عجيب وهللا يا شيخ عبد المقصود ، وھؤالء طائفتان من

ِتلُو۟ا ٱلَِّتى "كان قتالھم في العشرة أشھٍر الماضية؟ أليس في عودتھم لقتل المتظاھرين المسالمين َبغّي قال تعالى فيه  ـٰ َفَق
الذي يعطى أوامره لجنوده؟ أين توحيدك يا شيخ عبد المقصود؟  ؟ ثم، من الذي قال بإسالم المجلس العسكريّ "َتْبِغى

أين تطبيقه على األرض؟ أليس ھؤالء ھم من ُيصّرح مرة تلو المرة تلو المرة، بأن الدولة يجب أن تظل علمانية، 
الً وأنھم لن يسمحوا بغير ذلك؟ أدينك وتوحيدك نظرّي في نظريٌّ في نظرّي؟ أين ھو، وما ھو، مناط ما تقول لي

ونھاراً، عّمن أصّر على الُحكم بغير ما أنزل هللا؟ ثم كيف يفترق الطنطاوى وعنان وشاھين عن عمرو حمزاوى 
وممدوح حمزة ومحمد البرادعّي وابراھيم عيسى؟ أم الفرق يأتي من الحول والقوة التي يحوزونھا؟ سبحانك ھذا 

 .تحريف للكلم عن مواضعه

 مسؤول عن الدماء التي سالت؟ ليس المجلس العسكرّي وال الداخلية في رأيه، بل ھو ثم يقول الشيخ، ھداه هللا، من ال
سبحان هللا، أين سمعنا ھذه الحجة من قبل؟ نعم، ما قالته قتلة الحسين، من طائفة يزيد، أنه إنما قتله !! من أخرجھم
 سبحان هللا، ھل ھذا منطقك اليوم؟! من أخرجوه

  كيف تقول ھذا الكالم يا شيخ؟ أكنت ! كان من الممكن أن يتحقق المطلوب دون مجازرثم يقول الشيخ، ھداه هللا، أنه
تعيش في مصر العشرة أشھٍر الماضية، أم تركتھا؟ ولَِم لَم يتحقق الھدف إلى يوم الناس ھذا، بعد أن تطاولت المدة 

عادوا للناس سنة كاملة منھا؟ ثم اإلنتقالية من ستة أشھٍر إلى عامين ونصف، لوال جھد المشايخ بحٍق في الميدان، أ
ستترك المواجھة وتقنع باألمانّي " الرموز"أنتعامى عن المواجھة القادمة بسبب الوثيقة؟ أم أنك، ومن معك من 

 واألحالم، من مقاعد البرلمان، على أن ذلك سيحل مشكالت الوثيقة؟ 

  السلفية ! سبحانك ربي! ثبت أنه ال طريق غيره يناير ألنه قد 25ثم يقول الشيخ، ھداه هللا، إن الدماء تعّينت في
بل إن منكم من ال يزال يقول أنه ال . يناير، إال بعد أن ثبت أنھا ثورة ناجحة 25واإلخوان لم  يخرجوا أصالً في 

ولكّن ھذا . َيِصح الخروج ألنه يؤدى إلى اإلختالط، وأن حكم مبارك أفضل من الفوضى، وأنت تعلم من أعنى
يناير، أفستنتظرون من يخرج للمواجھة، حقيقة ال تمويھاً، ثم  25تتحدث به، ھو ھو منطقكم قبل المنطق الذي 

تقولون اآلن تعّينت؟ وإن شاء هللا يكتب هللا لنا العمر لنرى ما سيكون من فريق العسكر في أمر الوثيقة وتوابعھا، 
العسكرّي، لعبة المجلس اإلستشارّي المدنّي، وھا ھي اللعبة الجديدة التي يلعبھا . ساعتھا" الرموز"وكيف ستفعل 

يستبدل بھا السلمّي والَجمل، أعداء هللا ورسوله، بمجلس من خبثاء المسلمين والعلمانيين، حتى يقال أن من رضي 
  .بالوثيقة مجلٌس مدنّي ال نائٌب فردٌ 

 سماعيل، بأنه كيف يوجه اللوم في ثم يقول الشيخ، ھداه هللا، لمن َخّطأه في ُھجومه الَشرس على الشيخ حازم أبو ا
وهللا، لم يذكر الشيخ حازم اسماً واحداً، بل تحدث عن . خالف العلماء لصاحب رد الفعل وال ُيوّجه لصاحب الفعل

فضل من َخَرج، وعن منھج المقاومة، وعدم الصبر على الَمھانة، وعن حياة الكرامة، وعن ضرورة عدم التخاذل 
  . ذلك، إال اإلحساس بالذنب، والتقصير، وفقدان المؤيد والنصير فما يضيركم في. واإلنتكاس

  
نا وھم فضالء ولن نخواإھم ان"وقد أحسن الشيخ حازم أبو اسماعيل، حين َعلق على ھذه الَحلقة المشؤومة قائالً ما معناه 

ينا الرد إحقاقاً للحق ودرءاً ن علقد تعيّ نرى أنه إن كنا و. بارك هللا في منھجه" نقع فى فخ التنازع ونفضل الصمت تماما
  .للباطل، ولعلھم يتقون

  
 وآخر دعوانا أن الحمد  رب العالمين. اللھم أرنا الحق حقاً وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطالً وارزقنا اجتنابه

  
 



  2011- 12- 7 يا أرباب البرلمان؟..  بعد الصورةلم َتتِضح أ

، والصالة والسالم على رسول هللا   صلى هللا عليه وسلم الحمد 

، وحسبنا هللا وِنعَم الوكيل   ...ال حول وال قوة إال با

وقد كنت أحسب أن يقف الّسلفيون في البرلمان ضد اإلخوان، .. ھذا ما َجنيناه من الّدعوة لإلنتخابات، والَتعويل على الَبرلمانات
ُمجتمعة، ستفرض على األقلية العلمانية الالدينية شرع هللا، وإسالمية وتسّيبھم وتَساھلھم في أمر ديننا، أو أّن الكتلة اإلسالمية، 

  فماذا رأينا؟..الدولة

تطاحٌن بين الفريقين، ال بالثقة في العسكر، وتسليم أمور الناس لھم، والرضا بما يملونه عليھم بشأن تشكيل الحكومة، كما 
لى من يحظى بالتحالف مع القوى العلمانية، الكتلة المصرية كما صرح اإلّخوان باألمس، والسلفيين اليوم، بل، تصارعا اليوم ع

أن حزبه يرحب بالتحالف مع أى "رئيس حزب النور السلفى "جاء على لسان عماد عبد الغفور . بما فيھا ساويرس! يسمونھا
جيب ساويرس لبناء قوى وطنية حتى لو كانت الكتلة المصرية أو حزب المصريين األحرار، وأنه يقبل أن يضع يده في يد ن

الوطن وأنه التقى به أكثر من مرة وأنه ال توجد مشكلة طائفية وال خاصة ضد المصريين األحرار، وأن الحزب لم يھاجم 
اقرأ المقال األصلي علي بوابة الوفد االليكترونية . "وھذه تصرفات فردية ال تعبر عن رأي الحزب" الكتلة الصليبية"حزب ساويرس ولم يسمه 

  "آخر النھار"من برنامج ،  النور السلفى يرحب بالتحالف مع ساويرس - الوفد 

سياسة، مواالة الكفار، لمصلحة الوطن؟ أي مصلحة ألى وطن، ومشايخھا من اإلخوان، ومن الھذا ما تعلمته زعماء السلفية أ
يتحدث عنه ھذا الرجل؟ وهللا لن يكون ھناك مصلحة مشتركة بين مسلٍم ومشرك لصالح ھذا الوطن، خاصة ھذا الخائن 

ريخ، ومن له ھذه ثابتة مؤكدة، يعرفھا من له أدنى علم بالتاريخ القديم، ومواقف النصارى على مّر التا. الصليبّي ساويرس
أدنى علم بما يفعله ُمحّدثي النصاري اليوم من محاوالت تقسيم البالد، واستعداء الغرب عليھا، وطلب الحماية من القوى 

األجنبية، ولن نقول من له أدنى علم بمبادئ الوالء والبراء في الكتاب والسنة، إذ يظھر أن ھذه الَمرجعية الشرعية صارت 
  !كمبالنسبة ل" موضة قديمة"

ھذا ما ذكره محمد بديع، ُمرِشدھم إلى الّتخاذل، أّن ". المواجھة"أقولھا لكم واضحة مرة عاشرة، ليس في أبجديات اإلخوان 
وليضرب الثوار الذين َضّحوا ! ... ھكذا" إذا أحسن العسكرّي قالوا له أحسنت، وإن أساء قالوا له أسأت"سياستھم تقوم على أنه 

لو كان اإلخوان يريدون الصدام، فلَِم لَْم يصادموا "وكما قال أخ لي، . م في السجون عرض الحائطبأرواحھم وما زال أكثرھ
تھم الطاعة أجند اعة سياسة، كما أن الَسلفيينھؤالء أجندتھم الطَ " مبارك عشرات السنين، وھم يضربون وُيسحلون ويعتقلون؟

 ً بل ! إلخوان ودورھم، ويعيب على من كشف َعوارھم وانحرافاتھمثم يأتي من يشيد با. سالم ضائٌع بين الطرفينواإل. تدينا
ھؤالء ھم الدرع التشريعّي الذي سيحتمى به الجيش ضد اإلرادة اإلسالمية الواعية، ! وُيَعّول على دوِرھم في الَمرحلة القادمة

سبحان هللا . ادة، كلمة واحدةكما أن الداخلية ھي الدرع البلطجّي الذي سيختفى من ورائھا الجيش ليبطش بأصحاب ھذه اإلر
ِكن َتْعَمى ٱْلقُلُوُب ٱلَِّتى فِى" ـٰ ُر َولَ ـٰ َھا اَل َتْعَمى ٱأْلَْبَص ُدورِ  َفإِنَّ   .46الحج  "ٱلصُّ

العسكر لن، لن ُيسلم السلطة، ولن يكون جزءاً من حكومة، ولن يرضى إال ببعض َدجاجاٍت تنقُر بمناقيرھا في البرلمان، 
وھم بالفعل قد َھَزموا الثورة الثانية، بمعاونة اإلخوان والسلفيين، والترتيب جاٍر للتأكيد على . ھا، ال أكثروتصيح وتتعارك ديوك

إرھابية الداخلية، وتسليحھا وجعلھا العصا الغليظة التي يضربون بھا الشعب، وتدشينھا كقوة بلطجية رسمية، تقتل بال حساب 
فمن يسلم السلطة لمن، يا أرباب . فى وراءه من بطش قوٍة بھذا الَحجم والُعدةويصبح ليس للشعب إال الجيش يخت. وال عقاب
  البرلمان؟

ما األمر يا جماعة الخير؟ ما الذي تغير بعد سقوط مبارك؟ ألم يكن سقوط مبارك أدعى لظھور اإلسالم واستعالئه؟ أم العكس؟ 
  لذي أغَرتكم به سياسة اإلخوان، من َباطل الّسياسة؟ فوهللا لقد كنتم على خير من ھذا من قبل، على ما كنتم فيه، فما ا



إلى أين يتوجه َركُبكم؟ وأين ستُحّط ِرحالكم؟ إلى الجلوس في مقاعد البرلمان، الذي كنتم تكفرون به منذ شھور عدة، تتحاورون 
سمحون لكن بتمرير مع كفار مصر، من قبط وعلمانيين، تعقدون الصفقات حول ما تتنازلون عنه من دين هللا، مقابل أن ي

  قانونال يسمن وال يغنى من جوع؟

يا قوم، إنه إما إنكم كنتم على ضالٍل من قبل، فأطلقتم الكفر على اإلسالم، وحّرمتم ما أحل هللا، أو أنكم اليوم على شٍر، إذ 
ائلته؟ ايكون تحريمكم تطلقون اإلسالم على الكفر، وتحلون ما حرم هللا، فماذا تختارون؟ وأي الّشرين تضعون أنفسكم تحت ط

ما ترونه حالالً اليوم كان من قبيل عدم القدرة على المشاركة فيه، ليس تعففاً عنه؟ كما يقلع إمرئ عن شرب الخمر لعدم توفر 
  المال، مدعياً المشيخة والتدين، فإذا جرت بين يديه العملة، َسارع إلى خّمارة الحّين فِرحاً فخوراً؟

، لكن الثابت التمكين السياسيّ م آليات البرلمان، فھي وسائل في حّد ذاتھا، وھي البد منھا في مرحلة يا قوم، لسنا نقول بتحري
الشرعّي الذي ال يحتمل اإلجتھاد ال يتبدل وال يتغير، وھو أن تجرى ھذه اآلليات بعد ھذا التمكين السياسّي، باستالب السلطة 

قننون تحت خيمة الدولة المدنية الشركية العلمانية، وأنه لن يكون لكم قول من العسكر العلماني، الذي يقولھا صريحة، أنكم ست
وأنھم . في ھذا األمر بالذات، الذي سيضمنه العقد اإلجتماعي، الذي يسمونه الدستور، حين يفرضونه عليكم وعلى الشعب

ا كان من قبل؟ فلما تلجئون إلى سيكونون حرسا على استمرار الحال على ما ھو عليه؟ فكيف يكون ھذا الواقع ُمغايراً لم
استعمالھا في غير مرحلتھا بأدلة ظنية مرجوحة، وتدعون الممكن والمقدور عليه بدعوى حقن الدماء؟ أتظنون أن دين هللا بھذا 

 الرخص، ال تسكب في سبيله دماء؟ أم ال تعرفون أنكم األغلبية، كما ظھر من آلياتكم اإلنتخابية، فلن يكون دماٌء اصالً إن
  توحدتم في المطالب؟

أليس فيكم رجل رشيٌد، يجلس في َھجَعة الليل مع نفسه، ُيراجع ما تعلّم من دين هللا، وقواعد التوحيد، ثم َيعُرج على واقع الھيئة 
  التشريعية باألمس، وواقعھا اليوم، ثم يخرج على الناس بالنصح الراشد، والرأي الراجح؟

ووهللا . فاألمر قد بدأ في اإلنزالق نحو التفريط في الثوابت. إياكم لعلى ھدى أو في ضالل مبين وهللا ليس لنا إال ان نقول إّنا أو
إنه ألحب الينا أن نستخفى بديننا، ونعود إلى الدعوة للتوحيد، من منازلنا وزوايانا، على أن تتسامع بأسمائنا الفضائيات، وتنشر 

اعات، ونحن ننحدر إلى مستنقع الشراكة مع العلمانية، تحت وھم السياسة صورنا الصحف السائرات، وتتراكم على أبوابنا اإلذ
  .الشرعية

اليوم أنتم األقوى عددا، واألكثر نفيراً، والشعب الُمسلم كله من رائكم، فإذا أنتم َتخونون األمانة، ِخيانة َخسيسة ُمَحقّرة، وإذا 
ألم تقرؤا قول هللا . ّي، إن تم للعسكر ما يريدون، بَدعمكمأنتم تتناحرون على تكتالت باطلة شركية تقوم على برلمان شرك

ا"تعالى  ُ لَِيَذَر ٱْلُمْؤِمِنيَن َعلَٰى َمآ أَنُتْم َعلَْيِه َحتَّىٰ  مَّ َّ يِّبِ  َكاَن ٱ أتعتقدون أّن هللا سبحانه كان ؟ 179آل عمران " َيِميَز ٱْلَخِبيَث ِمَن ٱلطَّ
عليه دون َتمحيص؟ أال ترون أن ھذه ھي فتنتكم، إذ تتركون الُممكن والَمقدورعليه، إن  َسيدَعكم، أنتم ورموزكم على ما أنتم

  بقيت فيكم أثارة من تضحية وحبٍّ لھذا الدين، وتتمسكون بالباطل الصريح الثابت شرعاً وعقالً وفطرة؟

يتم فيه، رضيتم الّشراكة مع الكفر، تحت ستار المصلحة والسياسة والُممكن وفقه الواقع، وما  وهللا إنھا لحسرة عليكم ما تردَّ
  .الثابت الُمحكم صلى هللا عليه وسلمشئت من أسماء، َيجمعھا َجامُع التبرئ من قول هللا ورسوله 

وهللا، إن الغضب لھذا الدين، الذي َخَذله ُمّدعوه، ليأخذني، فما أقدر أن أمسك القلم في جريانه إلى حٍد معلوم، لكن إلى هللا 
د ُطمست بصائر، وَخانت َضمائر، وَصُغرت أكابر، وَعلت أَصاغر، ولم يبق على العھد إال القليل، كما نّبأنا المشتكى، فق
  .صلى هللا عليه وسلمرسول هللا 
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، والصالة والسالم على رسول هللا    صلى هللا عليه وسلمالحمد 

ة اإلسالم ھو غاية كّل مسلم موحٍد، على َمذھب أھل السنة والجماعة خاصة، إذ ھو ُمرّكب التوحيد، ومقتضى الحكم بشريع
الرساالت، ومنتھى دعوة األنبياء، به نزلت الكتب، واليه أرشدت، فيما يخص حياة المجتمعات وخصوصيتھا التشريعية، 

ن مجتمٍع يھيؤ الفرصة للطاعة، ويعين عليھا، تصبح طاعة هللا مما ال فمن دو. وإعانة للفرد على إقامة دين هللا في نفسه وأھله
  .يقدر عليه المكلف في ذات نفسه، وتضيع الحقوق، وينتشر الفساد، وتنھار أسس العدل، ونرى ما نراه في مصر اليوم

أم إنھا الحقة له؟ وھو سؤال  لكن الَجدلية التي تعّن للناظر ھي، ھل إقامة الحكم اإلسالمّي سابٌق على تربية الفرد المسلم،
  .العصر، الذي باإلجابة عليه تتضح المطلوبات، وتتشكل الَمسالك، وتتحدد الوسائل

ھناك فرضياٌت يجب أن يعتبرھا الباحث في ھذا األمر، ويستقر على تصوٍر منھا يبنى عليه ما يرى من مطلوبات ومسالك 
  ووسائل، منھا

 يجب أن نبدأ بنشر التوحيد فيه أصالة؟ ھل نعيش في مجتمٍع كافر إبتداءاً، ف 

  أم نعيش في مجتمٍع جاھلّي، يشيع فيه الفساد، وتنتشر المعاصى، ويعم الجھل، وإن ثبت للناس اإلسالم أصالة، فننشر
 .تذكيرا وإيضاحاً؟ التوحيد

 ُيفرض عليھم؟ ثم ھل حكم المجتمع يسرى على أفراده، أم يسرى على العقد اإلجتماعّي الذي إما يتراضون به، أو 

ال شك أن الفرضية األولى تحظى بتأييد عدد من اإلتجاھات بين الشباب، إال إنھا فرضية تخالف الدليل الشرعّي، أصالً 
 ً إنما أمر الناس أقرب إلى الفرضية الثانية في غالب أمرھم، وإن وصلت األمور في بعض الجوانب إلى حّد الكفر . وواقعا

ر بھا الَعامة، ألن غالبھا مما يجب فيه العلم، وُيعذر فيه بالجھل، إلختالط أقوال شيوخ العصر فيھا واإلستحالل، إنما ال َيكفُ 
  .كموضوع تعاطى الربا في البنوك، أو اإلختالط أوغير ذلك

من أن يكون  أما بالنسبة للنقطة الثالثة، فإن العقد اإلجتماعي الذي يسمونه الدستور، قد ُوِضعت فيه تلك الَمادة الثانية لتحميه
ولكن الشرع ال يبيح أن نسحب . كفراً ظاھراً محضاً، استغفاالً للناس، ثم جاء التطبيق يحمل كّل معالم الكفر والردة بعد ذلك

حكم المجتمع على األفراد، ألن الفرد مسؤوٌل عن عقيدته، خاصة وھو عقٌد مفروٌض، وإن تم التصويت عليه مجدداً، فسيكون 
  .ته بالمادة الثانية كرة أخرىُمَشّوشاً على حقيق

إذا نخلص إلى حقيقة أننا نعيش في مجتمٍع يدين غالبيته باإلسالم، لكنه جاھلّي يشيع فيه الفسق والفساد، ويرتكز على عقٍد 
  . إجتماعّي كافٍر حقيقة، وإن اخُتلف فيه ظاھراً، ويجب فيه نشر التوحيد إيضاحاً وتذكيراً 

سقوط الخالفة، الزالت قائمة منذ بداية اإلخوان في نھاية العشرينيات من القرن السابق، وبعدھا ثم إن الدعوة اإلسالمية، بعد 
في عدد من الجمعيات، كالجمعية الشرعية وأنصار السنة المحمدية، ثم ما خرج من جماعات انتقضت على اإلخوان على مّر 

الجماعات كلھا قد كان لھا أثٌر في شرح اإلسالم والشك أن ھذه . السنين، لرفض مناھجھا وأساليبھا، مما يصعب حصره
للعامة، ونشر بعض الوعي، مما حفظ على غالب األفراد حّسھم الدينّي، وإن أفلت الكثير من ھذا الخير، كما ظھر في تلك 

ر ذلك، فإن اإلئتالفات الشبابية الثورية التي انجرفت خلف العلمانية الالدينية، وانحرفت عن منھج اإلسالم، وإن اّدعت غي
  .الناس ال ُيعطوا بدعواھم

إذن، ھل يمكن، في ھذه المرحلة التي وصفنا أن يسعى الناس إلى تطبيق الحكم اإلسالمّي، أم يقتصرون على الدعوة إلى 
  تحسين الخلق والتربية حتى تكون القاعدة مسلمٌة إسالماً صافياً نقياً، ثم نسعى إلى تطبيق شرع هللا؟



ة النبوية الشريفة، وفي منھج هللا في التغيير، وجدنا أن مرحلة التمھيد قد جاءت على فترتين، أولھما، إذا نظرنا في السير
جاءت حاسمة قوية صادعة، وھي إعالن التوحيد في حياة الفرد، وضرورته في حياة الناس منھجاً وتطبيقاً، وأن ذلك ھو 

ثم تبعتھا الفترة الثانية من التمھيد، وھي فترة . ولى من الدعوةھذا القدر جاء في اللحظة األ. الھدف الذي تسعى له الدعوة
ترسيخ وتقوية وتأصيل عقدّي وأخالقّي، وإن أبقت على كثيٍر من العادات الجاھلية، وتوازت في سيرھا مع التقوية واإلعداد 

ر، ففرض الحكم الشرعّي، ثم جاءت مرحلة التغيي. المادّي، والتربص لفرصة سانحة، واستمرت عليھا عشرة سنوات في مكة
وتسلم اإلسالم الراية في المدينة، بعد أن رضوا به حكماًن وبدأت التشريعات في التنزل حسب الحاجة على مكث، لتواجه 

كما توازت مع إستكمال بناء الشخصية المسلمة، وتربيتھا . المتطلبات اإلجتماعية واإلقتصادية والسياسية والعسكرية المتطورة
  .ن توقف، وھي فترة الثالثة عشر عاماً في المدينةوصقلھا، دو

والبناء على قواعد شرعنا؟ ھل يجب أن ننتظر  صلى هللا عليه وسلمفأين نحن من ھذه الصورة اآلن، حتى نستطيع استلھام سيرة نبينا 
ألن الظروف اإلجتماعية ال  فال نطالب بحكٍم إسالمّي ألن الكثرة الغالبة ممن يجھل الكثير من الشرع فلن يقبله ابتداءاً؟ أم

تسمح بتطبيق تفاصيل األحكام الشرعية، لعدم توّفر مناخھا، فيجب اإلنتظار حتى يتوفر المناخ، ثم يكون اإلعالن عن إسالمية 
  الدولة؟

 مارس، وإن كانت ال تعرف على وجه 19الَثابت المؤكد أن الَغالبية الشعبية تريد أن تطبق الشرع، كما وضح في استفتاء 
، "الرموز"والثابت المؤكد أنه ھناك من الفئات الدعوية ومن اإلسالميين، ومن . التحديد ما ھى تفاصيل الشرع الذي صوتت له

ھذا من ناحية . مع التحفظ على ھذا الوصف، كوادر عريضة تعرف ما يجب أن يكون وما يجب اتباعه تحديداً وتفصيالً 
ّن اإلستمرار في نشر الدعوة وتحسين الخلق، مع وجوبه وأھميته، يتوازى مع جھد كما أنه مما الشك فيه أ. القاعدة الشعبية

 خارق ھداٌم لمن بيده الحكم، َيھِدم ما ُنقيم، وُيّخِرب ما ُنْصلح، وھو ما َثُبت في العقود الَسابقة كلھا، بال استثناء، وھو العامل
  .األھم في ھذه الُمعادلة كلھا

المدقق، يجب أن نختبر ھذه االمفردات، التي ينشأ عن عدم ضبط حدودھا خلل كبيٌر في  وحتى تتضح الصورة أكثر للباحث
  . القول والعمل

أولھما، تمھيٌد بمعنى إعداد نفٍس خاوية غير مشغولة بإيمان، ألن تتقبل اإليمان وترضى . فالتمھيد، في النظر المحقق تمھيدان
ثم تمھيٌد بمعنى أن ُتصبح النفس، بعد قبولھا . الجارى في العھد المكيّ  بالدين، وھم معنى اإليمان المجمل او التوحيد، وھو

  .ممھدة لھذا الرضا بالطاعة، والِصراع للمحافظة عليھا، وھو جاٍر في معنى زيادة اإليمان ونقصانه، وفي المدينة بعد الھجرة

، في السياسي/اإلجتماعّي، والتمكين اإلجتماعيّ  التمھيد، وبين التمھيد الفردّي والتمكين الفرديّ ومن ثم يجب ھنا التفريق بين 
ففي حالة األفراد، يكون التمكين، بمعنى َتمّكن ال إله إال هللا من النفس، أي الدخول في اإلسالم، . شعٍب مسلمٍ حالة الحديث عن 

رعھا، وھو مجال الدعوة سابق للتمھيد، الذي يعنى جعل النفس ُممھدة لزيادة اإليمان والطاعة والتعرف على مفردات دينھا وش
السياسية، ففي ھذا الواقع كذلك، يأتي التمكين أوالً، من /أما في الناحية اإلجتماعية. الرحب الذي لن ينتھى إلى يوم يبعثون

السياسي وھو تعديل /ناحية أن يكون إعالن الدولة المسلمة فرٌض واجٌب مع وجود األغلبية الراضية، ثم التمھيد اإلجتماعيّ 
ليكون موافقاً لألحكام الشرعية من باب إقامة الحدود، أو الجھاد، أو منع الربويات، وھو ما يلزم له وقٌت طويٌل كما  الواقع

  .حدث في الثالثة عشر عاما في المدينة

والمالحظ أن التجمعات اإلسالمية تطرق ھذا الباب، ببساطة وسطحية، فتدعى أن التمكين ھو تمكيٌن سياسٌي بحت، وأنه يجب 
وھم بھذا يرفعون عن أنفسھم حرج المواجھة، وإن كانوا ال ! أن يأتي بعد التمھيد، أي قبول الناس إلعالن الدولة اإلسالمية

  .يؤمنون بھا ابتداءاً كما قلنا في مواضع أخرى

عليه اإلخوان مواقفھا الحٌق للتمھيد، مخالف لواقعنا الحالّي، والذي بنت " ال إله إال هللا"فأن يقال أن الَتمكين بمعنى إعالن 
وھو ما نصرناه، مع التركيز على دعم معنى التوحيد عقوداً كذلك، . عقودا متطاولة، من أّن اإلصالح ھو المطلوب ال التغيير

  . فيجب التمييز بين معاني التمكين، والتمھيد، وتحديد أّيھا نقصد. إحتساباً لواقع الناس ھذا



  ، ھيمعطيات الواقع الحالّي إذن

 ية َشعبية تحب اإلسالم، وَصوتت له مرتين، ودانت به، وإن َجِھلت الكثير من جوانبه، وَعانت من جراء الفساد غالب
 .والفتن التي سببھا نخبة خربة ملحدة سيطرت على الحكم واإلعالم

  ّحوا بھا، وھي نظام حكٌم لم تتَحّدد َمعالمه بعد، َيسعى الَعسكر، ُمفلحين إلى اليوم، في السيطرة عليه، ألغراض َصر
استمرار َسيطرِتھم على مقاليد الحكم حقيقة، واُصباغ الدولة بِصبغة العلمانية، وما يتبع ذلك من سياسات داخلية 

 .وخارجية

  تتَمّتع بتنظيم، وكوادر، وقوة بشرية داعمة، مدعموة بتأييد َشعبّي كاسح، وھي مشغولة بالترشيح "إسالمية"جماعات ،
  .ف األصلّي األصيل دون مواجھةواإلنتخاب، تاركة الھد

األمر، في حقيقته اليوم، ھو ھل يصح، مع ھذه المعطيات التي ذكرنا أن نرجأ المطالبة بالخطوة األولى من مرحلة التمھيد، 
  وھى إعالن إسالمية الدولة، بال إله إله إال هللا؟ ورفض علمنتھا، عنوة لو تطلّب األمر؟

في مصر ليس كوضعھم في مكة، من حيث ھم أغلبية قابلة لإلسالم، وليسوا ھم أقلية ونحن نعلم أن وضع المسلمين اليوم 
  .قھورة، إال بقھرھم ألنفسھم، وتخاذلھم عن واجبھم، ورضاھم بالدون، وتخليھم عن خيار المجابھة والمجالدة ابتداءاً 

اء آخر ، نريد تربية إسالمية قائمة نحن نريد اإلسالم في نفوس وقلوب الناس قبل أي إجر"إن األستاذ سيد قطب حين قال 
أصالً علي أساس العقيدة ، واألخالق اإلسالمية ، ويجب عدم إضاعة الوقت في فرض التشريع اإلسالمي بالقوة ، قبل أن 

، 2011لم يكن يتحدث في عام فإنه " تكون القاعدة المسلمة في المجتمعات والتي تسعي إلقامة النظام الذي عاشت به وتعرفه
نعرف، وُنقٌر بما فيه من تغيير حاصٍل، بل نتحدث اليوم بعد خمسين عاماً من العمل اإلسالمّي، والدعوة، في شعٍب مسلٍم  الذي

فإن لم يكن ھذا الشعب، بھذه المعطيات، بعد ھذا الجھد، ال يصلح أن ُتبَعَث فيه دولة ترفع شعار ال إله إال هللا، فال . ابتداءاً 
لمجالس التشريعية والخضوع لُحكم العلمانية والديكتاتورية الَعسكرية، التي نزعت بالفعل من نحسب أن الدخول في ھذه ا

ولم تبق له إال الحديث عن التموين ..اختصاصات رئيس الجمھورية اليوم، القضاء والسياسة الخارجية والدفاع والداخلية
ولن ُتصلِح أخالقاً، إذ سيقف لھا ھؤالء بالمرصاد، وھو ، ھذه المجالس التشريعية لن تنتج دعوة !والغالء والوحدات السكنية

  .البعد الذي ال يريد أن يراه من قنع بھذا القدر اليوم، ولم يھتبل الفرصة وھي الئحة قريبة

األستاذ سيد، يشير في قولته إلى أنه ال يجب أن يكون ھناك إنقالب عسكرّي، أو حركة جھادية مفردة، تسيطر على الحكم 
وھو ما نوافقه عليه، وھو ما دعونا اليه حين عارضنا الجماعات الجھادية، إذ إن اسلوبھا ال . ن قاعدة شعبية قابلة لهبالقوة، دو

فإن الشعب اليوم قد وقف بجانب التكتالت اإلسالمية، من حيث ھي . لكن ھذا ليس ما نحن فيه بإتفاق. يؤدى إاّل إلى فساد أَعم
رفضت أن ترفع باإلسالم رأساً، وراحت، خوفاً وفزعاً، تتمحك في أقواٍل تنزلھا على غير  داعية له، لكن التكتالت اإلسالمية

رضاً للحكم بالقوة، الخروج إلى الشوارع للتظاھر السلمّي واإلعتصام، ليس فَ ثم . مناطاتھا، تبرر بھا التخاذل والرضا بالدون
  .، الفارق بينھما َبّين لمن له بصيرةالحكم رِض بل ھو قوة في فَ 

أما أن يقال أنه ال يجب إقامة الحكم اإلسالمّي، حتى مع اإلستطاعة، حتى يتحول المسلمون إلى صحابة أو أقرب إلى 
إن اإلستطاعة في حّد ذاتھا، وھي ما نحسبه واقعنا اليوم، تدل على أن . الصحابة، لھو خطٌل في الرأي وتھرٌب من المسؤولية

بما أننا لن نقيم الحكم اإلسالمّي اليوم، فھذا دليٌل على أننا لسنا : يدعيه ھؤالء أنه بينما ما. الشعب مھيأ لمثل ھذه الخطوة
  !!مستعدين له

المطلوب، والواجب المقدور عليه، في واقعنا اليوم، ھو المرحلة األولى من التمھيد، بال إله إال هللا، على كّل رأس الدولة، بما 
وھي، في واقعنا ھذا، مختلطة بمرحلة . ارق أو الزاني، أو إلغاء الربا دفعة واحدةليس مطلوباً ان يقام حّد الس. فيھم العسكر

بل ھي خليٌط من التمھيد المجتمعّي، والتمكين . ففي واقعنا، ليس األمر على تدرجه كما حدث في السيرة النبوية. التمكين
ً  ومحاولة اإلنتظار حتى يتم التمھيد، لبداية التمكين، لغٌو وفقرٌ . السياسيّ  كما أّن إدعاء التمكين . في فقه الشرع والواقع جميعا



الكامل، وتناسى التمھيد اإلجتماعّي، بتھيئة الظروف للطاعة والحالل وإبطال دواعي المعصية والحرام، اكتفاء بالتمكين 
  .السياسّي، لھو عبٌث لن يقوم لإلسالم قائمة عليه

حيث أن أفراد األمة، أو غالبھم على األصح، قابلين للتمكين الفردى، ولھذا من ھنا نرى أن التمكين السياسّي واجٌب حاٌل، من 
فمعنى أن تتراجع تلك األحزاب اليوم، ھو خيانة األمانة والركون إلى الذين . صوتت األغلبية، ولھذا فازت األحزاب اإلسالمية

  .د الناسوھيھات أن يظفر ھذا بقبول عند هللا وعن! ظلموا، والتحجج بعد استعداد الشعب

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 



  2011-12- 9 !لحين إشعاٍر أخر.. ؤجل اإلسالم المُ 

، والصالة والسالم على رسول هللا    صلى هللا عليه وسلمالحمد 

نصح رئيس حزب النھضة اإلسالمى فى تونس راشد الغنوشى جماعة اإلخوان المسلمين "، Foreign Policyفي حديثه لمجلة 
مشيرا إلى أن دور الجيش فى مصر يختلف تماما  ... من خالل تحالف وطنى يضم العلمانيين واألقباط،فى مصر أن تحكم 

ً معاقبة ووعن الوضع في تونس،  .عنه فى تونس قال الغنوشى أن الدستور الجديد لن يتضمن أى مواد تدين إسرائيل، نافيا
الشريعة اإلسالمية ليس من أولويات  تطبيقَ ، مؤكداً أن "ھمالناس أحرار فى أن يغيروا أديان"المرتدين عن اإلسالم، بقوله 

  .عن جريدة الوفد"حزب النھضة اآلن

تأجيل . التي يتبعھا ِحزبه في تونس، والتي تكاد تكون نسخة من شقيقتھا في مصر" اإلخوانية"ھكذا لّخَص الغنوشّي السياسة 
كما أسماھا الشيخ العثيمين  - النصارى، تحت شعار القاعدة الخشبية والتعاون مع العلمانيين و. الحكم باإلسالم لحين إشعاٍر آخر

  ".  نتعاون فيما اتفقنا عليه، ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه" رحمه هللا

  .يناير 25ھذا ھو ما تتخذه إخوان مصر طريقاً ومنھجاً في َحركتھا، والتي َظھر واِضح المعالم بعد انتفاضة 

نية بشكٍل أصليّ والغنوشي أستاذ للفلس وھو ال يرى األولوّيات كما نراھا . فة، نظرته لإلسالم تختلف عن النظرة الشرعية السُّ
. كما َنعتّد به، وال يتقيد بحدود اإلسالم كما نتقيد بھا صلى هللا عليه وسلمنحن أھل السنة والجماعة، وال َيعتد بحديث رسول هللا 

ال يتحدث  -كزعيم لحزب حاكٍم  -ومن ھنا نجد أنه . لة ال تنتمى ألھل السنة بحالوأطروحاته الفكرية تدل على بِدعية موغِ 
، تحت ظل (!)، ومع القبط (!)باسم اإلسالم، لكنه، كأردوغان، ينصح إخوان مصر بالتَصالح والتعاون والَتناغم مع الِعلمانيين 

  .دستور علمانيّ 

نس، وما ندعو اليه وننصره وال نقبل بغيره، فإننا نعرض وحتى يتضح الفرق بين ما يدعو اليه ھؤالء، في مصر وتو
صورتين، وإن تشابھتا في بعض جوانبھما، إال إنھما مختلفان اشّد اإلختالف، متنافران أعمق التنافر، حتى لتحسبھما قد صدرا 

  .عن دينين مختلفين

ھا الدولة بھويتھا العلمانية، وذلك بإعراضھا تحتفظ في. اإلخوان البرلمانيون والسلفيون المتطورونوينصرھا : الصورة األولى
وفي . الدستورى ، ومن ثّم، التغاضى عن تطبيق الشريعة، الذي يأتي تالياً لھذا اإلعالن الشرعي"ال إله إال هللا"عن إعالن مبدأ 

ة عنه ال تصدر بما ھذه الصورة يكون البرلمان توافقياً، رغم أغلبية أفراده من المسلمين، ومعنى ذلك أن القرارات الصادر
يتوافق مع الشريعة اإلسالمية، بل مع ما يراه المجموع مصلحًة للوطن، وإن تعارَض مع الشريعة، وقد َعبر أحد اإلخوان على 

، وھو َجھٌل َمعيٌب "حيثما ُوجدت الَمصلحة فثّم شرع هللا"التلفاز، في برنامج للجزيرة مباشر مصر، عن ھذا الَتوّجه بقوله 
  . نى الَمقصود، ليس ھنا محُل بيانهوقلٌب للمع

لكن تستمر فيه . في ھذه الصورة يكون التركيز على تلبيِة إحتياجات الُمواطن، كما َيّدعون، من َملبٍس ومأكٍل وتعليم وصحة
لبيات اإلجتماعية تنخُر في جسد األمة، كإباحة الخمور، والعھر الفنّي تحت اسم السياحة واإلبداع، وتحقيق الدخ ل، واإلعالم السَّ

  . (!)الساقط الُمِضّل الُمّضلّل 

وھذه الصورة ال تتطلب أي مواجھة حقيقية مع الجيش، بل إنكاٌر أو استنكاٌر بالقلب أو باللسان، في بعض األحيان، وإعتبار أن 
تتعارض مع رؤيتنا ، حسب رؤية ھؤالء، والتى (!)المعارضة البرلمانية ستسفر عن نوع من أنواع التغيير، في يوٍم من األيام 

  .له في الكثير من التفاصيل

ويجب، إحقاقاً للحق، أن نشير إلى انسحاب اإلخوان من المجلس اإلستشارى العميل، على أنه داللة طيبة، وقدرة سياسية، 
ّي لكسب ورغبة في تولى الحكم بطريقة الديموقراطية الغربية الصحيحة، لكن السؤال في ھذا الشأن يبقى، ھل ھذا تكتيك سياس



دعم شعبّي في المرحلتين القادمتين من اإلنتخابات؟ وھل يتصاعد ھذا الموقف إلى تحٍد ظاھر مكشوٍف للعسكر، إن كان موقفاً 
  جاداً ال تكتيكياً؟ 

كدستوٍر شرعّي لألمة من " ال إله إال هللا"وفيھا يتم إعالن . والتي ينصرھا عدد من أھل السنة والجماعة: ثانيةالصورة ال
ومن ثم، فإن أية مواٍد يتم وضعھا في الدستور يجب أن ال تتعارض . لحظة األولى، ويتم بھذا اإلعالن التميكن لدين هللا البالدال

كذلك، فإن القرارات الصادرة عن البرلمان، تكون توافقية فيما ال يعارض المبدأ الدستوري . مع ھذا اإلعالن الشرعّي األعلى
يق أحكام الشريعة تدريجياً حسب اإلصالحات اإلجتماعّية التي تحدث في المجتمع، ليتماشى مع ويكون تطب. الشرعّي األعلى

  . حكمة ھذه األحكام وشروطھا وموانعھا

ويكون التركيز في ھذه الصورة كذلك، على التنمية اإلجتماعية في وسائل المعيشة، َملبٍس ومأكٍل وتعليم وصحة، وعلى 
وتتميز ھذه المرحلة بتطبيق المبدأ الشرعّي المحكم، الذي أسسه القرآن الكريم في . بيق الشريعةالتربية الدعوية، تمھيداً لتط

قُوا۟  "قوله تعالى  َ َما ٱْسَتَطْعُتمْ  َفٱتَّ َّ  أََمْرُتُكمْ َفإَِذا " صلى هللا عليه وسلمرسول هللا عن  رضى هللا عنه أبي ھريرةحديث أكده ، و16التغابن  "ٱ
، وھو أن تمنع المنھيات في أسرع وقٍت ممكن، منھا ما ھو بن ماجة" فانتھواَعْن َشْيٍء  َنَھْيُتُكمْ وا ِمْنُه َما اْسَتَطْعُتْم َوإَِذا ِبَشْيٍء َفُخذُ 

أنّي، كبيع الخمور والعھر الفنّي وإباحة العري، أو ما يحتاج لفترة كما في شؤون العادات والمعامالت، كالِحجاب، وأَشكال 
أما عن الِربا، فيجب . لتأمين وغير ذلك، فيكون تدريجياً متمشياً مع ُخطى اإلصالح والدعوة، إلى حيت يتم فرضهالتعاقدات كا

صلى هللا أن َيبدأ اإلصالح اإلقتصادي على الفور، فإنه يأتي على رأس المنھيات ال المأمورات، وإن كان آخر ما طبق رسول هللا 

، في ُخطبة الوداع، لتَشابك الُمعامالت، وعدم إمكانية َتطبيقه )ائدة الُمستحقة بتعبير العصرأي ألغى الف(حين وضع الربا  عليه وسلم
  .دفعة واحدة

وھذه الصورة تستدعى مواجھة صارمة مع الَمجلس الَعسكرّي، وتستدعى َتضحية وبالءا وِدماءاً وُخسارة في األموال واألنفِس 
  .والّثمرات، وبّشر الصابرين

ن الصورتين ھو أن ِكليھما َسيعمل على الِبناء والتنمية وتحسين الُظروف الَمعيشية، من حيث ھي مطلوبة فالُمشترك إذن بي
كما أّن كليھما ال يمانع أن يكون في مجلسھم نواباً عن األقليات القبطية أو العلمانية، رغم أن موضوع ردة العلمانّي . للدنيا

  . األقباطوأحكامھم يجب أن تخضع للنظر الشرعّين بخالف 

والمختلف بينھما ھو علمانية الدولة في صورتھا األولى، ومن ثم العمل والتشريع تحت مظلة كفرية، وإسالمية الدولة في 
ومن ثم، فإّن المواجھة مع . صلى هللا عليه وسلمالصورة الثانية، ومن ثم العمل تحت مظلة الشريعة، إرضاءاً  وإتباعاً لرسوله 

  .ي في حكم التحريم في الصورة األولى، وفي حكم الجوب في الصورة الثانيةالمجلس العسكرّي ھ

وال ندرى كيف ينظر النواب من اإلخوان البرلمانيين والّسلفيين المتطورين، لھذا الخالف على أنه أقل من أن ُيعتبر، أو أن 
  .و كفر، ال أقل من ذلكھو قضية إسالم و  (!)ُيصرف فيه الجھٌد لتحصيله 

أما السلفيون فاألمر أخطر، إذ عدم الصدام مع . خوان فقد صرحوا عبر متحدثھم غزالن أن الصدام ليس في أجندتھمأما اإل
العسكر، حتى إن كانوا كفاراً في نظرھم، ھو دينھم الذي يدينون به، فالخضوع والذلة والتشدق بالحديث عن التوحيد ھو مجرد 

نصارى والَعسكر دين ھؤالء لَحملوھم على األكتاف ولرّشحوھم للرئاسة، بل ووهللا لو عرف ال. حركات باللسان لدى ھؤالء
  . وَضمنوا لھم َمقعدا في المجلس الكنسيّ 

  

  

  

  



  2011-12- 10 ودور العقل في الشريعة.. خالد صالح 

، والصالة والسالم على رسول هللا    صلى هللا عليه وسلمالحمد 

خالد صالح عن عالقة الشريعة بالعقل وعن ضرورة إعمال العقل فيما يتطلبه  في مقال له، على صفحة اليوم السابع، تحدث
  الدين 

والحق أن أن الرجل، ھذه المرة، لم يتعد الحدود في المقال، كما يفعل عادة إبراھام عيسى، الشقيُّ ذو الحّماالت، بل تناول 
  .ذكر، وعّتم على الحقيقة في البعض اآلخرالموضوع بھدوٍء وبال عصبية مناوئة للشريعة، وإن كان أخطأ في بعض ما 

ال إله إال هللا محمد رسول «يرسل صحابته الكرام إلى البلدان واألمصار إال برسالة ) صلى هللا عليه وسلم(لم يكن النبى محمد  "قال خالد 
قد عرفت طريقھا إلى ماكينات  »ابن ماجه«و» الترمذى«و» مسلم«، وقتھا لم يكن صحيح البخارى قد ظھر بعد، ولم تكن مجلدات »هللا

الطباعة وأرفف المكتبات، ولم يكن أئمة المذاھب األربعة قد بدأوا رحلتھم مع فھم ھذا الدين وتفسير أحكامه، كان أبوحنيفة والشافعى 
ين، ويحملون ومالك وابن حنبل غيبا فى غيب، ال يعرف به صحابة النبى الذين انطلقوا فى المشرق والمغرب، يعلمون الناس ھذا الد

الذين  وبعد مئات األعوام من ھذا السلف الصالح والرعيل األول للصحابة والتابعين جاء دور األئمة والفقھاء .رسالة السماء إلى العالمين
ء اجتھدوا ما استطاعوا ليجمعوا آثار ھذه الحقبة الممتدة منذ بعثة النبى وحتى مائتى عام أخرى أو أكثر بعد الھجرة، جاء الفقھا

، ثم قام ھذا الجيل التالى من ويستبعدوا ما لم يصح من أحاديث النبى بإعمال العقل فى المتن والسندوالمجتھدون ليعيدوا رواية النصوص، 
وأھدافھا فاستنبطوا ألبناء عصرھم فقًھا وأحكاًما تحددت بالسياق الزمنى  بإعمال العقل مرة أخرى فى مضامين ھذه النصوصالعلماء 

  .لكل حكم وكل فقه والجغرافى
، بل كان العقل ھو األساس فى العقل سالًحا فى استنباط األحكام الشرعية والقواعد الفقھية، وكان العقل سالًحا فى ثبوت النص أو نفيهكان 

الموازية  ، أو تفسير القرآن بالرجوع إلى النصوص التاريخيةعلم مصطلح الحديث، أو أصول الفقهعلوم صارت جزًءا من ھذا الدين مثل 
  .أو البحث فى أسباب النزول

العقل ھو عنوان ھذا الدين، والعقل ھو عنوان ھذه الشريعة، وكما أنعم هللا على األجيال التى تلت جيل الصحابة بعقول أعادت تفسير ھذا 
ن الصحابة لم يتعبدوا إلى هللا جيل يؤمن بأالدين وفق الوضع الجغرافى والتاريخى، فإن هللا لن يترك ھذه األمة دون جيل يعمل بالعقل، 

، اإلسالم أوسع وأشمل وأصلح لكل العصور، ألنه ببساطة بتفسير ابن حجر العسقالنى، أو بفتاوى ابن تيمية، أو بالفقه المالكى والحنبلى
  .http://www2.youm7.com/News.asp?NewsID=550996&SecID=12 "دين يسمح للعقل بأن يكون بطالً فى التشريع

  .التوضيح قي على الكالم، يرتكز على شقين، شق التصحيح، وشقوتعلي

التصحيح، فھو أن دور اإلئمة والفقھاء لم يأِت بعد مئات األعوام من السلف الصالح، بل إن بعضھم قد عاصر التابعين  أما شق
سين عاماً فقط من استشھاد علّي مثل أبي حنيفة الذ ھو من صغار التابعين، ثم مالكاً الذي عاصر أبي حنيفة، والذى ولد بعد خم

ً رضى هللا عنه كما أن البخاري ! فال أدرى من اين جاء الكاتب بھذه المعلومة عن مئات األعوام. ، ثم الشافعّي الذي عاصر مالكا
. ي نقلهوھذا  الذي ذكر إما جھل بالتاريخ، أو إغراٌض ف. ومسلم قد عاصرا الشافعي وأحمد، في المئة التالية لمالك وإبي حنيفة

  . ولنلجأ إلى التفسير بالجھل، فھو أھون نتيجة

الذي اسماه تفسير بن حجر، وھو شرح للبخارى إذ ليس إلبن حجر (كذلك فإن المسلمين لم يتعبدوا هللا بفتح البارى بن حجر 
علمائھم خالفوا بن  ، بل إن لكثير من!!)تفسير، وھو دليل على جھل ھؤالء المطلق بالشريعة وعلومھا، ثم يتحدثون عن العقل

حجر وعّدلوا عليه، في نطاق التسليم باألحاديث الصحيحة القبولة تبعاً لقواعد علم مصطلح الحديث، كما يّتبع أھل كّل صنعة 
أما عن الفقه، فقد ُمألت رفوف المكتبة اإلسالمية بكتب فقه، فيھا مما جرى . معايير أئمة ھذه الصنعة في مقاييسھم ومعاييرھم

  .الفقھاء األربعة وفيھا من خالفھم على نظر

صحابته ينشرونھا في األمصار، كانت ھي  صلى هللا عليه وسلمأما شق التوضيح، فھو أّن تلك الكلمة التي أرسل بھا رسول هللا 
نى إذ حملت ھذه الكلمة مع. المجلد األكبر الذي يستوعب كافة ما استخرجته عقول البشر من بعد في مجال العقيدة والشريعة

واحداً، أنه ال مطاع إال هللا، ال العقل البشري وال الحاكم الديكتاتوري وال النفس وال الھوى، بل هللا سبحانه، ھو الحقيق 
بالطاعة، ومظھر من مظاھر ھذه الطاعة ھو إقامة الشعائر، وجزء منھا إقامة الشرائع، يستويان قدراً، فمن أطاع في الشعائر 



وإن ظن خالد صالح، ومن . ق من الدين، ومن أقام الشعائر ورفض الشرائع فقد مرق من الدينوَرِغب عن الشرائع فقد مر
يسيروا سيره أن تلك الكلمة التي ھزت عروٌش وقلبت موازين الدنيا، لم تكن تحمل ھذا الكنز من المعاني، فقد حّجر واسعاً 

  . واتھم عقله وعقول الناس

والحق أن البخارى قام بجمع المادة التي يجب أن ينشأ منھا ! للسنة، ومناوئا للعقل خالد صالح، يعتبر أّن البخارى كان عدواً 
لكن المشكلة تكمن في أّن خالد صالح والعلمانيين عامة، . ، الذي ھو بيان للقرآنصلى هللا عليه وسلمالفقه، وھي حديث رسول هللا 

ونحن نقول أّن العقل ليس مجرداً ولم . ا نفعل في دنيانا ما نشاءيعتبرون الدين ھو التلفظ بالشھادتين، ثم يقولون، عندنا عقولن
 ً أما الوحى فواحُد ال تعدد فيه، . يكن مجردا في يوم من اليام، بل ھو مرتبط بالجمجمة التي تحتويه، بعدد سكان األرض جميعا

  . فيصح فيه معنى المرجعية

لوحى، وال يضربون في مناحي الحياة عابثين متنافرين، كّل العقل، حين يستخدمه أھل السنة، فإنھم يستخدمونه في حدود ا
وال أدرى أعقل خالد صالح أحق باإلتباع من عقل إبراھام عيسى؟ ھل يسلم خالد صالح أمره إلجتھاد إبراھام . يدعى عقالً 

ألربعة عقالً فيجب السير عيسى؟ أم البرادعي أحّق باإلتباع من ِكلْيھما ألنه أرَجح من كليھما عقالً؟ أم أن الطنطاوى أرجح ا
خلف إجتھاده بالبقاء في الحكم؟ ھذا النوع من الخلط والتدليس في استعمال لفظ العقل ھو ما يموه به ھؤالء العلمانيون على 

موحٌد محفوٌظ في معمٍل ما، متصل بشبكة من الكابالت إلى جھاٍز الكترونّي، يعمل بالنيابة عنھم، " عقل"العوام، وكأّن لھم
  ! لھم من اآلراء الصائبة والفتاوى الصحيحة ما ال يقدر عليه علماء أھل السنة ويخرج

فإن ھناك قواعد ثابتة في نقد المتن، لكن ليس منھا . ومن ھنا يأتي خطله في اقول مثل أن العقل سالٌح في ثبوت النص ونفيه
لد صالح، وإنما تتعلق بالمنھج النبوى ومسايرة الھوى وعدم اإلعجاب بالنص، أو حضاريته بالنسبة للناظر كما يريد أمثال خا

وقد فرع العلماء على مّر اربعة . الحديث لھذا النھج، معنى وبياناً، ومدى تعارضه مع غيره مما ھو أثبت سنداً، إن تعذر الجمع
لمبنية على النّص، ھذا من جھة النص، أما من جھة الفتوى ا. عشر قرنا من ھذا األمر، إال ما كان من حديث ھنا أو آخر ھناك

وتحديد مناط الواقع الذي ينطبق عليه نّص بعينه، فھو ما تتصارع فيه األنظار ويعمل فيه العقل السنّي، بمعنى إنزال نص على 
الواقع، أو األحرى إدخاله تحت نص آخر، أو قاعدة أخرى، تتكون من مجموعة نصوص متآلفة متعاضدة على معنى واحد، 

  .ولكما ھو معلوم في األص

ولعل كثرة ذكر َكلمة العقل في حديث العلمانيين يجعله موھٌم لكثير من العوام، لكن أنصح ھؤالء بمطالعة بعض علوم الشريعة 
 .بين العامة، بله عند هللا سبحانه" صفراً على الشمال"حتى ال يقعوا في تلك األخطاء الفادحة والتي تجعلھم 

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  2011- 12-11 ا عن اإلخوانلنالتي تفصِ .. الھوة العميقة 

، والصالة والسالم على رسول هللا    صلى هللا عليه وسلمالحمد 

إلى اآلن، أو بصورة أصح،  لعله ، برغم كّل ما دّونت وَسّطرت، ال تزال الصورة ُمغّبشة عند البعض، عن موقفنا من اإلخوان
ال ُيمكن تعّديھا دون التأكيد على معناھا، وعلى بيانھا إلى  ولكنھا نقطة. مدى الھوة التي تفصلنا عن الفكر اإلخوانّي بعامة

فھذه الھوة العميقة ليست مجرد خالف في . أقصى حدود البيان، إذ ھي الَحَكم بيننا وبينھم أمام هللا سبحانه يوم يقوم الحساب
  .رأي أو إختالف في وجھة نظر، بل ھي صدٌع في الموقف العام من اإلسالم وأّولياته وأُسسه

)1(  

واإلختالفات، في شأن الدين تنقسم إلى ثالثة أقسام، قسم يقع التوحيد، وقسم في القواعد الكلية والعامة في الشريعة، وقسم في 
والخالف في القسم األول منه ما ُيخرج من الدين، إن تعلق بأسس العبادة والطاعة، ومنه ما يلحق . األحكام الفرعية التفصيلية

أما القسم الثاني، فھو الذي تنشأ عنه الفرق البدعية . الخالف في الصفات كما في األشعرية والماتريدية بالقسم الثاني، مثل
أما القسم الثالث فھو ما ينشأ عنه الخالف المذھبّي كما في مذاھب الفقه المعروفة . كالمعتزلة والمرجئة والصوفية والخوارج

  .ا جاء عن أفراد أئمة اإلجتھاد مثل بن تيمية أو بن عبد السالم أو غيرھماكالحنفية والمالكية والشافعية والحنبلية، أو م

، ينحصر في إثبات ما  من صفات، صلى هللا عليه وسلم، فإن التوحيد، كما ثبت في كتاب هللا وسنة رسوله القسم األولأما عن 
اً على ما له سبحانه من صفات علٍو وكماٍل مطلق، تجب ونفى ما ال يجوز عليه ُسبحانه، تبعا لما َورد نّصا ال إجتھاداً، ثم، بناء

له الطاعة الُمطلقة الّتامة بال عناد وال استكبار، في أي جزئية من جزئيات الحياة، فنحن عبيد مملوكون له سبحانه بكل ما تعنى 
وھذان األمران معا، . ه وحدودهوالعبودية تستلزم الطاعة بكل مستوياتھا وأشكالھا، والتسليم بكل مراتب. ھذه الكلمة من معانٍ 

أاََل لَُه ٱْلَخْلُق "، أي ال مطاع إال هللا، فھو الخالق الرازق، وھو المطاع المعبود "ال إله إال هللا"يَشّكالن المقصود بشھادة أن 
  . 54األعراف  " َوٱأْلَْمرُ 

وإعالن مبدأ الخضوع لھا، إذ ھو معنى ھذه من ھذا الفھم الصحيح الصافي للتوحيد يظھر إدراك مقام إتباع الشريعة اإللھية 
 "ومن ھنا وجب أن تكون شريعة هللا ھي الحاكمة في حياة الناس ألنه وحده سبحانه الحاكم في أمرھم . الشھادة ال أقل من ذلك

ِسِبينَ  لهُ أاََل  ـٰ ِ ۚ أَمَ "، " 62األنعام  "ٱْلُحْكُم َوُھَو أَْسَرُع ٱْلَح َّ ِ ٓ إِيَّاهُ ۚإِِن ٱْلُحْكُم إاِلَّ  يُن ٱْلَقيِّمُ  ٰذَ  َر أاَلَّ َتْعُبُدٓو۟ا إاِلَّ فجعل الحكم ھو ، 40يوسف  "لَِك ٱلدِّ

ِبْع أَْھَوٓاَءُھمْ  َوأَنِ "، العبادة وھو الدين ُ َواَل َتتَّ َّ ُ  ٱْحُكم َبْيَنُھم ِبَمآ أَنَزَل ٱ َّ َوَمن لَّْم " 44المائدة  " َوٱْحَذْرُھْم أَن َيْفِتُنوَك َعۢن َبْعِض َمآ أَنَزَل ٱ
ِٓئَك ُھمُ  ـٰ ُ َفأُ۟ولَ َّ فُِرونَ  َيْحُكم بَِمآ أَنَزَل ٱ ـٰ ا لَِّقْومٍۢ  أََفُحْكمَ "، 47المائدة  "ٱْلَك ِ ُحْكًمۭ َّ ِة َيْبُغوَن ۚ َوَمْن أَْحَسُن ِمَن ٱ ِھلِيَّ ـٰ فھذا . 50المائدة  "ُيوقُِنونَ  ٱْلَج

  .ومن نازع في ھذا المبدأ فليس له في دين اإلسالم نصيب. اء اإلسالم بال خالفأمر ثابت في الدين، يقوم عليه بن

فمن أنكرھا فقد خرج . وتأتي، في ھذا السياق، إقامة الشعائر، التي ھي تجسيٌد عملّي للطاعة، بالصالة والصوم والحج والزكاة
، ولو دون إنكار باللسانعن الملة، بل إن من األدلة الشرعية ما يفيد على أن تاركھا، أو بعضھا كا   .فر با

إجتماٌع من طائفة معينة على من اإلختالف، فھو ما تنشأ عنه البدعة وتتكون الفِرَق المبتدعة، والتي ھي  القسم الثانيأما 
ل، ، كإجتماع المعتزلة على أصولھم الخمسة، نفي الصفات بدعوى التنزيه، وإنكار القدر بدعوى العدخالٍف في أصل كلّي عامٍ 

والتحسين والتقبيح العقلي بدعوى الحرية، ونفى الحكمة بدعوى إنفاذ الوعيد والوعد، وإختراع منزلة في اآلخرة، ھي منزلة 
، صلى هللا عليه وسلمأو الرافضة الذي يقوم مذھبھم أساساً على أن تبليغ الشرع لم يتم بوفاة رسول هللا . بين منزلتّي اإلسالم والكفر

ل عصٍر إلى كامل مثله في كل أوان، ھو واحد من أئمتھم، إلتمام البالغ، فالقرآن وحده ال يكفي، وبناءاً على وأنه ُيحتاج في ك
أن يأخذ مكانه كأول كامٍل مبلٍغ بعد رسول  رضى هللا عنه ذلك فأن الصحابة كلھم قد ارتدوا إلنكارھم ھذه المبدأ وإنكارھم على عليّ 

م بقية الفرق التي تجتمع على مثل ھذه األصول المبتدعة الُمحَدثة، واألفكار الَخِربة الَنكدة، التي منھا وِمْثلُھ !صلى هللا عليه وسلمهللا 
ما تَجاوز إلى الكفر حين مّست بلّيات أفكاره أصوالً ال يصح إنكارھا، كما في األحمدية أو اإلسماعيلية أو العلوية الروافض، 

  .أو في أصحاب الحلول واإلتحاد من المتصوفة



، وھو الخالف المذھبّي، فھذا ال ضرر فيه وال أذى، إن تجنب أصحابه التعصب وكانوا من المتبعين أصالً، القسم الثالثثم 
لكّن ھذا القسم . كأئمة مذاھبھم، ال من المقلدين أصحاب العمى والھوى كما وقع من الكثير من أتباع المذاھب على مّر العصور

  . في تنزيل األحكام الثابتة على الوقائع الُمتجددة، إلحاقاً واستنباطاً، قياساً واجتھاداً إعماالً " العقل"ھو ما يجرى فيه 

******  

)2(  

. أَما وقد َبّينا ھذا، فإنه يجب أن نَوّضح موقف الُمخالفين، بشكٍل عاٍم، من ھذا األصل المكين في البناء العقدّي لإلسالم
، ليَنّفروا الناس من عبادة هللا على "اإلسالم الوھابيّ "بّي ُيطلقون على ھذا اإلسالم فالعلمانيون، ومن وراِئھم دول الغرب الصلي

الوجه األكمل، كما تنّزل بھا الوحي، ويقصرون الدين على روحانياٍت أشبه بما عليه دين النصارى، مما ال َيضر كفار 
  .لكن ال علينا من ھؤالء. ب ثرواتناالعلمانية في الشرق أو الغرب، ويترك لھم ُحرية الَعَبث في أخالقنا ونھ

وإذا نظرنا إلى قواعد اإلخوان، وتصريحات اإلخوان، ومناھج اإلخوان، وجدنا أنھم يتجمعون على أمور محددة، كأصوٍل 
ضاً فيما نتعاون على ما اتفقنا فيه، ويعذر بعضنا بع"، من أننا رحمه هللاعامة ال يخرقونھا، منھا القاعدة التي خّطھا لھم حسن البنا 

فإذا عرضناھا على األقسام . إال إّن فيھا إجماٌل ُمخيف، وَتعميٌم ُمَضيِّع. وھي قاعدة، للنظر األول جميلة َسديدة". إختلفنا فيه
أّما في البدع . الثالثة اآلنفة، وجدنا أنھا ال تصلح إال في القسم الثالث، حيث يكون الخالُف مذھبّيا، قائما على النظر الفقھيّ 

فريات، فماذا يعنى أن َنعُذر أھل األھواء والبدع، أو أھل الكفر واإللحاد، بل الحُق في شأن أھل البدع التحذير من شأنھم، والكُ 
وتجنبھم ونبذھم، وفي أھل الردة استتابتھم ثم قتلھم، شرع هللا الذي ال يغّيره برلمان وال مجلس عسكري، اللھم إال إن كان 

  ة أو أھل اإللحاد، فكان الَعاِذر على دين المعذور؟الُمتحدث نفسه من أھل البدع

اإلخوان يعُذرون العلمانيين، الُمصّرحين برفِض الشريعة، ورفِض التحاكِم اليھا، بل والذين يغّضون من قدرھا وعدم مسايرتھا 
حجة  قائمة، كما أن اإلخوان للحياة، وأنھا من بقايا التخلف أيام القرون الوسطي، عالمين بآيات هللا في ذلك، ال ينقصھم علم ب

يعذرون من َيحكم بما ُيضاد شرع هللا، تشريعاً ال تطبيقاً، ويرونه ُمسلٌم عاٍص، ويتأولون في ذلك بعض متشابھات، على مذھب 
اإلرجاء الَمحض، كما صرح بذلك العالمة ُمحِدُث األمة أحمد شاكر وأخاه العالمة اللغوي البليغ محمود شاكر في شرحھما 

  .لى تفسير الطبرّي، ُمحّذراً ھؤالء أن ما يقولون وما يتأولون، مآله الكفر إن أصّروا عليهع

من ھذا األصل البدعّي إذن، وقع الخالف بيننا وبين اإلخوان، كطائفة اجتمعت على أصول بدعية، فصارت، بال شك، فرقة 
 ً   .فاتھم، متناسقة مع تلك األصولومن ھذه اإلبتداع، خرجت كل قراراتھم وتصر. مبتدعة، فكراً وتطبيقا

اإلخوان ال ينظرون إلى التوحيد كما نراه، يل ھم يرون أّن التصديق ھو اإليمان، وأن العمل ال مدخل له في التوحيد، بل إن 
، بصورة تكاد تكون مستح يلة التصديق با خالقاً ورازقاً ھو كلّية التوحيد وأصل الدين، وأن الكفر ھو إعالن التكذيب با

ومن قال أن القبط "التحقق، وھي التْصريح بالتكذيب علناً، بل إن منھم من َصّرح على َفضائية َرّداً على سؤاٍل عن القبط 
ومن ھنا فإن قضية التشريع بخالف ما أنزل هللا، وتعبيد الناس لھا، وعقابھم على خالفھا، ليست من الطاعة العامة "! كفارٌ 

لكفر، بالنسبة لھم، وسّووا بين َخلفاء بنى أمية وبنى العباس ممن كان فيھم ظلم وفساد، رغم حكمھم تركھا ا الكلية التى يستتبع
  .بما أنزل هللا، بحكام اليوم الذين ينكرون الشريعة، ويشّرعون بديالً لھا، ويقتلون من أَمَرھم بالرجوع اليھا، والتسليم بھا

ٍل عامة، ال بأحكاٍم فرعية، وإن َصَدر عنھم في األحكاِم الفرعية ما يصدر عن األمر إذن، بيننا وبين اإلخوان، َيتعلق إذن بأصو
ومن ھنا كذلك فھم يقعون في القسم الثاني الذي بيناه آنفا . أھل البدعة من ُشذوذات فقھية، وُمخالفات شرعية، كمنع حّد الردة

  .كفرقة بدعية

وتوفير المناخ المالئم له، بأن تتوفر المؤن وُتستبدل الكفاية بالفقر اإلخوان ال يرون تأجيل الحكم بالشرع، لحين القدرة عليه 
ليمكن تطبيق حّد السرقة مثال، أو أن يلتزموا بإتفاقيات الِخزى حتى يمكن إعادة البناء العسكري بديال عن ھذا الكيان المھترئ 

 ً خصية، ال يمكن فرضھا بصورة جماعية، بل ھم يرون أن تطبيق األحكام الشرعية ھي حريات ش. الفاشل الذي يسمونه جيشا



اإلخوان فيما يرون، قد راعْوا العالقة بين المرء وربه، فتركوا األحكام الشرعية . كما صرح كّل متحدث لھم في كّل مناسبة
ع حقا في تطبيق للفرد، إن فعلھا فِنعّما ھو، وإن لم يفعل فِحسابه على هللا، ونسوا العالقة بين المرء وبين المجتمع، إذ إّن للمجتم

ھذه األحكام، من حيث أن الشريعة توفر الُمناخ الَصحيح للُطھر والَعفاف، فكم من إثم تتسبب فيه إمرأة كاسية عارية تسير بھذا 
العرى الفاحش في الطرقات بين الناس؟ وكم من إثم يقترفه من يشاھد ما يسمونه فناً وإبداعاً وھو محُض فحٍش وإسفاف؟ ومن 

ألوزار غير ھؤالء النواب األغرار؟ إن َقدر الحرية الّشخصية في اإلسالم يقف عند إحداث الضرر بالمجتمع، كما يتحمل ھذه ا
بأن يسقى جار الزبير للزبير رغم أن مسار المجرى  صلى هللا عليه وسلمثبت في متواترات الشريعة، ومثاله ما حكم به رسول هللا 

  .في الَشْرع، وغير ذلك مما ال يحصى من أمثلة تقع كلھا في باب سّد الذرائع المائي يقطع في ملكه، ألن الّضرر مرفوعٌ 

ومن ھذا الباب، أباح اإلخوان الدخول في البرلمانات الكفرية السالفة، ال بناءاً على تقليل مفسدة أو جلب مصلحة، بل بناءاً على 
 ً نما قد رأيناھا نحن أنھا كيانات طاغوتية تتكفل بالتشريع بغير بي. أنھا كيانات شرعية ُمسلمة، يجب المشاركة فيھا، عقدياً وعمليا

ومن ھذا الباب أيضاً فھم ال يرون الخروج على . ما أنزل هللا، وبإستالب حق هللا في الحكم بشريعته، وبالَتَسّور على ألوھيته
يحھم بعدم السماح للشريعة طاعة العسكرّي، إذ ھؤالء كلھم مسلمون موحدون، أال تراھم ينطقون بالشھادتين، رغم تصر

بالتطبيق مھما كلف األمر، ال لعدم مناسبة المناخ الحالّي، بل مطلقاً من حيث ھي ال تناسب العصر وال المزاج المصرّي 
  ! الحاضر

على  الخالف بيننا وبين اإلخوان أشد خطراً وأبعد غوراً مما يعتقد بعض الَبسطاء، إذ ھم، بالنسبة لنا، فرقة بدعيٌة، ال تعمل
وإن كّنا قد رأينا أن إنتخاب ھؤالء لمنع َضرر . ، ال اليوم وال غداً، كما بّيناصلى هللا عليه وسلمتطبيق الشريعة كما يريد هللا ورسوله 

واإلخوان أولى بأن يكون شبابھم مادة . الكفر العلمانّي، فھو من باب إختيار أقّل الضررين وأھون الّشرين، ال أكثر وال أقل
  .الّسنية الصحيحة من أي شباب آخر، إال من غاص إلى شحمة أذنيه في ھذا الفھم السقيمللدعوة 

 .صلى هللا عليه وسلماللھم وفق أمتنا للفھم الصائب، على منھج نبيك 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  2011- 12-14 الھوة التي تفصلنا عن السلفيين

  صلى هللا عليه وسلمالحمد  والصالة والسالم على رسول هللا 

ود، قبل أن نشرع في الحديث عن تلك الھوة التي تفصلنا عن السلفيين، أن نؤكد على عدة أمور، أولھا إننا ما ذطر ما نذكر ن
من تصويٍب وإيضاح، بغضاً في أحٍد، فليس بيننا وبين أحد ممن نذكر خصومة، ولسنا طرفاً في انتخابات، وال ترشيحات، وال 

نطالقاً من إنه كما أننا نصلى ونصوم  سبحانه، فإننا نتحرك  سبحانه، ونكتب  تعيينات، وإنما نحن نكتب ما نكتب إ
إِنَّ َصاَلِتى َوُنُسِكى َوَمْحَياَى  قُلْ "فحياتنا كلھا له جّل شأنه . سبحانه، ونعارك في سبيل هللا سبحانه، وننافُح عن دين هللا سبحانه

ِ َربِّ  َّ ِ لَِمينَ  َوَمَماِتى  ـٰ فالدعوة إلى هللا ھي مرادنا، وھي سبيل األنبياء والرسل، الذين خرجوا بدعوِة هللا إلى . 162نعام األ "ٱْلَع
ا"أقوامھم، ال يكلّون وال َيملّون  ما نكتب ليس بغضاً في أحٍد، بل حباً في هللا . 5نوح " َقاَل َربِّ إِنِّى َدَعْوُت َقْوِمى لَْياًلۭ َوَنَھاًرۭ

ثانيھما أنه دون ھذا البيان، فال ندرى كيف ندفع بھؤالء الذين نرى فيھم خيراً مشوباً بسوء، . ال غير لمصلى هللا عليه وسورسوله 
وقد ذّم هللا الصامتين القاعدين عن العتب على المخالفين، وبيان الحق . وحقاً مخلوطا بباطل، أن يمّيزوا ما عليه، ولعلھم يتقون

ْنُھْم لَِم َتِعُظوَن َقْوًما ۙ"أنفسھم، بل ألحقھم بھم في الحكم، قال تعالى للمبطلين بأن أغفلھم كما أغفل المبطلين  ٌةۭ مِّ ُ  َوإِْذ َقالَْت أُمَّ َّ ٱ
ا ۖ ا َشِديًدۭ ُبُھْم َعَذاًبۭ ُكْم َولََعلَُّھْم َيتَّقُوَن  ُمْھلُِكُھْم أَْو ُمَعذِّ ا َنُسو۟ا َما ُذكِّ  ﴾164﴿َقالُو۟ا َمْعِذَرًة إِلَٰى َربِّ ٓوِء َفلَمَّ ُرو۟ا ِبِهۦٓ أَنَجْيَنا ٱلَِّذيَن َيْنَھْوَن َعِن ٱلسُّ

، فَذَكر هللا ما كان من عاقبة الفريقين، الظالم والجاھر بالحق، 165األعراف  "َوأََخْذَنا ٱلَِّذيَن َظَلُمو۟ا ِبَعَذاٍبۭ َبـِٔيٍسۭ ِبَما َكاُنو۟ا َيْفُسقُونَ 
امتين عقوبة لھم، كما أغفل ثم ثالثة، وھى أّن كثيراً من الشباب ال يستطيع وحده أن يميز ما . وا ِذكره سبحانهوأغفل ذكر الصَّ

بين الدعوات، أو اإلتجاھات، لحداثة السن، او حداثة اإلسالم، فيتبع ما يرى عليه من حوله، بعين الكثرة ال بعين التحقيق، 
صرفنا الوقت في الحديث عن إتجاھاتھم وبيان  ولوال أننا نريد بھؤالء الذين نذكر خيراً ما. فيضع نفسه حيث ال يجب

أال ترى أننا ال نكاد َنصِرف سطوراً في الحديث عن مذاھب العلمانية والليبرالية واإللحادية، إذ ھي بينة واضحة من . خالفاتھم
  .ناحية، واألمل في صرف رموزھا إلى الحق جّد ضئيلٍ 

فالسلفيون قد نشأوا على عقيدة صحيحة ال غبار عليھا، من . أمر اإلخوان ، فأمرھم وأمرنا أقرب من"السلفيون"أما عن إخواننا 
إال إنه يجب أن نعرف أّن تاريخ نشأِة الدعوات، بَشكٍل عاٍم، له تأثيٌر مباشٌر على بعض . فھم للتوحيد وحدوده وضوابطه

م، في عھد السادات، وقد كان لھذا الزمن فإن السلفيين قد نشأوا في مصر، أول أمرھ. توجھاتھا وما تتبناه من اختياراٍت فقھية
خاصية مميزة من حيث شدة التنوع الُمخلِّ في التوجھات اإلسالمية، التي كانت قد خرجت لتوھا من تحت األرض، ومن 

 وكانت الدعوة السلفية آنذاك توّجھاً لضبط الحياة الخاصة. سجون عبد الناصر، بإذٍن من السادات، للوقوف ضد المّد اليساريّ 
طبقاً لمنھج الّسلف الصالح، ولم تكن تبلورت كإتجاه عاٍم، بأي حاٍل من األحوال، بل كانت عدة ُدعاة من الشباب من طالبي 

ثم، انتھى أمر الَسادات بمقتله، وتولى الَمخلوع، وَظھرت بواِدر الُطغيان، وأصاب . العلم وقتھا، يدعون إلى ھذا التوجه فرادى
لكن ُمفّردات ھذه الدعوة ال تسمح بالخضوع للحاكم الكافر، وال مواالته وال .. الِسجن واإلعتقال بعض ُدعاة السلفية مّس من
ولّما كان البد أّن يستمر ھؤالء في دعوتھم، فقد زين لھم  .ھذا مسلٌّم به في منھج السلف الصالح. السكوت عنه، والءاّ وبراءاً 

والموقف العملّي، بأن يلجوؤا إلى أحاديث طاعة الحاكم، ولو جلد ظھرك  شيطانھم وسيلة للجمع بين األمرين، الدعوة النظرية
وأخذ مالك، وأحاديث منع الخروج على الحاكم الظالم، وبعض مواقٍف ألھل السنة، حّملوھا ما ال تحتمُل من معاٍن، رغم أّن 

  .الكثير من أھل السنة قد خرج على الحاكم الظالم، بله الكافر

في مصر ما كان من أحداٍث في الخليج بعد غزو الكويت، وحرب العراق، بعد أن ظھرت الجامية  وقد أعان ھذا اإلتجاه
المدخلية، وأعانتھا الحكومات الخليجية ضد اإلتجاه السنّي الصحيح، الداعي إلى اإلصالح والتغيير، وإقامة الَشرع حقيقة ال 

  .مظھراً 

أخضعوا اإلتجاه العام الذي صبغ الدعوة بمواقف فقھية مرجوحة، عالمين أم واألمر الذي نأخذه على اإلتجاه السلفّي ھو أنھم قد 
فھم يصرحون بان قضية التحاكم إلى الشرع ھي . جاھلين، مما أدى إلى تأخر دور الدعوة وإظھار تناقض شنيٌع فيما يقولون
ُيحِجمون عن تكفير ذاك الَحاكم على ثّم إذا ھم . قضية توحيد وشرك، ثم يقولون بكفر الحاكم الذي يحكم بغير ما أنزل هللا



ثم ُيحّرمون الُخروج على الَحاكم، الذي ال نعرف في ھذا الخلط، إن كانوا يعتبرونه مسلماً أم كافراً، ال ذريعة لدرأ ! األرض
  ؟ !األذى، بل ديانة لحرمة الخروج على الحاكم

عقدھا، وال تتوافق مناھجھا، بل ھي ُممزقٌة بين إرادٍة فأطروحة السلفيين إذن أطروحة ُمضطربة ُمخلّطة َمشبوھة، ال ينتظم 
تريد أن ُتملى موقِفاً سياسياً محدداً، تقويه وتنظر له تلك الزالت الفقھية التي ذكرنا، وعقيدة تحِرص على اإلنضباط بموازين 

خاصة بعد ذلك التغيير الھائل  وھذا التناقض ھو الّسمة األساس التي باتت تحكم ما يقدمه السلفيون،. الشرع ودالالت الّنصوص
وھذا التغّير قد أفَصَح عن ھذا الَتناقُض، إذ . في توجھھا، بعدما كانت الدعوة حبيسة بالمساجد، نائَية عن الّسياسة وشؤون الُحكم
َده على أرض الواقع، بعدما كان مختفياً وراء الِغياب الَسلفّي عن الشأن العام   . َجسَّ

أن تقوم الدعوة بحّل طالسمه، واإللتزام بأحد األمرين، إما بالتوجه السياسّي بالدخول في العمليات  وھذا التناقض، ھو ما يجب
السياسة، والتحالفات البرلمانية، بناءاً على ما تقرر لديھم من إجتھادات فقھية معيبة مريبة، أو اإللتزام بتوابع ما يمليه التوحيد 

  .اقعالخالص، واألمانة في تطبيقه على أرض الو

وإلى أن تحسم تلك الدعوة أمرھا، وتحدد مرجعيتھا، تظل بيننا وبينھم تلك الھوة التي تفصلنا عن اللحاق بھم، أو تمنعھم من 
  .اللحاق بنا

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  2011-12- 14 !أتم الحريــةومَ .. رس الديموقراطية عُ 

، والصالة والسالم على رسول هللا    صلى هللا عليه وسلمالحمد 

تردد في أجھزة اإلعالم والفضائيات، تعبير أشاع في نفسي اليأس من اإلصالح، والقنوط من التغيير، إال أن يدركنا هللا 
  ! "أّن مصر تعيش عرس الديموقراطية"برحمته، وھو 

العسكر؟ أال سبحان هللا العظيم، أھؤالء بلھاٌء معتوھون؟ أم عمالٌء مأجورون؟ أّي ديموقراطية َيعنون، وھم خاضعون لحكم 
؟ ھل يتوازى حكٌم عسكرّي مع "الحكم العسكريّ "يعرفون أن وْضعنا الذي نحن فيه يسميه العقالء من الناس، شرقاً وغرباً، 

الديموقراطية، حتى بمعناھا الغربّي الخليط؟ الديموقراطية، حتى بمفھومھا الغربّي، ھي حكم الشعب، ِسيادة الَشعب على 
يتالعبون بأبناء ھذا البلد، خاصتھم . مما يحدث اليوم؟ العسكر متحكمون أشد ما يكون التحكم مقدراته بنفسه، فأين ھذا

يعلن ُمالّھم أن البرلمان لن يكون أكثر من طراطير ال سيادة له على شئ، ثم يخرج شاھينھم ليقول العكس، تالعباً . وعامتھم
  . ل الذين يعتقدون أن مصر تتحرك في طريق الديموقراطيةووهللا إنھم ليضحكون ِسّراً من ھؤالء الَمھابي. واستھزاءاً 

أو على األصح المجلس (َرّكبوا ھذه التركيبة الّشاذة من متسولي الشھرة ومتصيدى الفرص، وأسموھم المجلس اإلستشارى، 

لذي يتلون بلون من يجلس وجعلوا فيھم أخابث القوم، محمد سليم العوا، الثعبان األرقط، العلماني، شبه اإلسالمّي، ا !)العستشاري
على مائدته، ويتحدث باسم من يدعوه إلى حواره، نصير العلمانية التي يسميھا مدنية، والبدعية التي يسميھا وسطية، والتفلت 

ونجيب ساويرس . الديني الذي يسميه التجديد، وإھدار الدين الذي يسميه المواطنة، حبيب الروافض وولّي مكفرى الصحابة
وال أدرى وهللا كيف يكون ساويرس في مجلس إستشاري لھذا المجلس . الحديث، وداعية التدخل األجنبّي في مصرنبّي القبط 

؟ اللھم إال إن كان خونة المجلس !العسكري اللعين، الذي يحكم مصر اليوم، وھو يستعدى الغرب علنا على غزو مصر
جعلوا ھذين العقربين في ھذا المجلس العستشارّي، ليكون . ةالعسكري على وفاق معه في ھذا األمر، لغرض في أنفسھم الخبيث

األول بديالً عن اإلتجاه اإلسالمّي السادر في غيه، الذي جعل ھمه البرلمان الطراطيرّي، والثاني ممثالً للقبط المدعومين 
  .بالغرب، وصوتاً للصھيونية التي ليس لھا ممثالً أصيالً 

ات الرئيس الجديد، ليخرج من تحت يديه العسكر، بما في ذلك وزارة الدفاع، التي في ھذا المجلس العستشارّي، تطبخ سلط
الكاريكاتورى القادم، حيث أن ممثلي الشعب غير مؤتمنين على قرار السلم " األمن القومي"سيجعلونھا خاضعة لمجلس 

س العسكرّي، ومن ثم مخصصاته والحرب، ويكون تعيين وزير الدفاع من اختصاص ھذا المجلس الجديد، الذي َيخضُع للمجل
وھو في الثامنة (ويظل طنطاوى على رأسه، كما َصّرح منذ أسبوعين أنه لن يتقاعد . من ثروة مصر كلھا %60التي تصل إلى 

ً )والسبعين من عمره المشؤوم  فنكون قد تحولنا من توريث مدنيّ . ، ثم يورثھا بعد ذلك لعنان، ثم لشاھين، لمن يأتي َمن بعدھم تباعا
  !!!وِنْعم الثورة ثورتنا !إلى توريث عسكريّ 

أية ديموقراطية يعنيھا ھؤالء الّسكارى المخدوعون؟ الحرية ُتقتل في مصر اليوم، قانون الطوارئ مفروٌض بال حدود، العسكر 
عالم يطّبل والشرطة يقتلون الناس في الميادين، ويعتقلون النشطاء من بيوتھم، أمن الدولة َعاد كأشد وأشرس ما يكون، اإل

  فأين الديموقراطية، وأين الحرية؟. ويَزمِّر للعسكر، كما كان يطبل ويَزمِّر لمبارك

إن كنتم، يا من تروجون ھذه الخزعبالت، تعنون بالديموقراطية أّن نواباً ممن اختارھم الشعب، يجلسون على عدة مقاعٍد في 
، ويلعقون عرق خجلھم، ...قات العضوية في رقابھم كتراخيص المبنى عتيق، تعّود الناس أن يسمونه البرلمان، يعلقون بطا

  .ويمّصون َسّبابتھم وإبھامھم، بال سلطة وال اختصاص، فأنتم أولى بھذا الحكم الديكتاتوري العسكرّي الجديد

رقص فرحاً ونحن ن. الحرية تغتال في وضح النھار، حرية الشعب، حرية المصريين، حرية أجياٍل قادمة من األبناء واألحفاد
مات من أبناء مصر أكثر من ألف شھيد، وجرح أكثر من عشرة آالف، ليجلس محمد مرسي وعماد ! بتسويد ورقات اإلنتخاب

عبد الغفور وعمرو حمزاوى في مقاعد زائفة ال قيمة لھا، ويعلنون أنھم ال يريدون صداماً مع الجيش طالما ھم على مقاعد 
 تلك المقاعد؟ أال يرون أن الحرية تغتال أمام أعينھم، بفعل ھذا المجلس العسكريّ ألي غرٍض ھم جلوٌس على . البرلمان



اللعين، وتآمر ھؤالء الخائنين في مجلسھم اإلستشاري؟ أال يعرف ھؤالء أن مصر على وشك أن ُتجدد عھدھا بالديكتاتورية 
لتكوين، مشوه الصالحية، ورئيٌس مسلوب العسكرية من جديد، وتدشن عصراً آخر من العبودية، تحت شكٍل برلمانّي ناقص ا

  اإلرادة، ال يتحكم إال في شؤون الزراعة وأمور التموين؟

صورة عرٍس ُيخّدع به العوام من الناس، سواء منھم الجاھل أو المتعلم، فإن العامّي ليس من . اليوم صورة عرٍس وحقيقة مأتم
لكننا في مأتم حقيقّي للحرية والكرامة واإلستقالل، . ، وإن تعالمتخرج في جامعة أو معھد، بل العامّي من جھل ما يدور حوله

  . ال يحضره إال الَخواص ممن أدرك حجم المأساة التي تجرى على أرض مصر

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



قُو۟ا فِيهِ " يَن َواَل َتَتَفرَّ       2011‐13 15 12الشورة  "أَْن أَقِيُمو۟ا ٱلدِّ

، والصالة والسالم ع   صلى هللا عليه وسلملى رسول هللا الحمد 

، بالدين القيم، فقد أراد أن َيرتفع به الِخالف، وأن تتوّحد به الَكلمة، على َنھج الُنبوة، صلى هللا عليه وسلمحين بعث هللا سبحانه محمداً 
قُو۟ا فِيهِ "وعلى َرسم الِصراط المستقيم، قال تعالى  يَن َواَل َتَتَفرَّ َب إاِلَّ  َوَمآ "، وقال تعالى 13الشورى  "أَْن أَقِيُمو۟ا ٱلدِّ ـٰ أَنَزْلَنا َعلَْيَك ٱْلِكَت

َزُعو۟ا َفَتْفَشلُو۟ا َوَتْذَھَب ِريُحُكْم ۖ "والتنازع اً من التفرق رذّ حَ وقال تعالى مُ ، 64النحل  "فِيهِ  لُِتَبيَِّن لَُھُم ٱلَِّذى ٱْخَتلَفُوا۟  ـٰ  .64األنفال  " َواَل َتَن
  .عليه أحد من المسلمين وھو معنى ال يختلف

بسبب غموض البّينات أو أّن ھذا اإلختالف والتفّرق الحادث، ليس  اأولھأما وقد قلنا ذلك، فإننا نود أن نؤكد على عدة معاٍن، 
ا"قال سبحانه صعوبة الوصول إلى الحق،  فًۭ ـٰ ِ لََوَجُدو۟ا فِيِه ٱْختِلَ َّ ا َولَْو َكاَن ِمْن ِعنِد َغْيِر ٱ الناظر في ولكنه بسبب ، 82النساء  "َكثِيًرۭ

ا لَّْسَت ِمْنُھْم فِى َشْىءٍ  إِنَّ " بالبدعة والتفلت من القواعد الشرعية،المفتى فيھا  الشريعة قُو۟ا ِديَنُھْم َوَكاُنو۟ا ِشَيًعۭ ، 159األنعام  "ٱلَِّذيَن َفرَّ

  .د أوضح الشاطبّي ھذا المعنى في كتابه اإلعتصاموق .فنسب سبحانه التفرق والتشيع إلى الذين يفعلونه، ال إلى الدين ذاته

، فھو أن التوحد الذي دعانا اليه هللا سبحانه، ليس مقصوداً لذاته، بل مشروٌطا بأن يكون على ھدى النبوة المعنى الثانيّ أما 
قُوا۟  َوٱْعَتِصُموا۟ "ومنھاج السنة، قال تعالى  ا َواَل َتَفرَّ ِ َجِميًعۭ َّ حبل وھو  فأتي بذكر موضوع اإلعتصام أوال. 103ان آل عمر "ِبَحْبِل ٱ

" اإلجتماع على غيره"الَتفّرق وعن  ، ونھى عن"جميعا"ثم دعا إلى اإلجتماع عليه بعدھا  ومنھاج السنة النبوية الصحيحة، هللا،
نى وھو مع. في الفعل ، فكان الترتيب في الذكر داللة على األھمية"واعتصموا جميعا بحبل هللا"ال مجرد اإلجتماع، ولم يقل 

   .والحركةفي فقه الدعوة وعزيز جداً في الشريعة، 

فإن اإلقامة ال تتم إال بالرجوع إلى شرع هللا في التحاكم بين الناس، كإقامة . ، فھو المعنّي بإقامة الدينالمعنى الثالثأما 
ش والمعاد، وقد وردت في القرأن بمعاٍن والدين كلمة جامعة، يدخل تحتھا كّل ما ھو من شؤون المعا. الصالة، أي فعلھا

يوسف  "َما َكاَن لَِيأُْخَذ أََخاهُ فِى ِديِن ٱْلَملِكِ "كما في قوله تعالى " النظام"متعددة من قبيل إختالف التنوع ال التضاد، فھي باألساس 

ينِ "وجاء بمعنى الحساب  .أن نظام حكم الملك، 76 لِِك َيْوِم ٱلدِّ ـٰ بمعنى النظام التعبدي الشامل المرسل من هللا ، وجاء 4الفاتحة  "َم
مُ  إِنَّ " ـٰ ِ ٱإْلِْسلَ َّ يَن ِعنَد ٱ فإقامة الدين تعنى التواصل واإلتحاد على تطبيق شرعه، وعدم التفرق في ذلك، فمن . 19آل عمران  " ٱلدِّ

ف الجماعة دين اإلسالم، فقد شّق صَ  أتى بمعنى يستدل به من القرآن أو السنة على أن تطبيق الشرع ليس واجباً إلزامياً في
 ً   .ودعا إلى الفرقة، ولو حشد من ورائه أھل األرض جميعا

، أن التفّرق في الدين الذي تعنيه اآلية، في فھم ُمراد هللا، وفي تنزيل ھذا المراد على الواقع، والخروج بإجتھادات والمعنى الرابع
سلف وال تتشبع بروح الشريعة ومنھج السلف، ھو كذلك من أمور التفرق شاذة مريبة ال تجرى على مھيع السنة وال طريقة ال

فإن صار التفرق في قواعد . واإلختالف المذموم، إال أن يكون في إطار الفقھيات التي تتعلق بمناطاٍت فردية، ال قواعد أصولية
وقد أوضحنا أقساماً ثالثة في ھذا . لشريعةأصولية، فقد خرج إلى اإلبتداع، ومنه إلى الُكفر إن تمادى الُمنَشق في البعد عن ا

 .)اإلخوان عن تفِصلنا التي..  العميقة الھوة(الصدد في مقال سابق 

وإذ نحن ننظر في كلمات هللا التامات، ونستشف غورھا ما أمكن لبشٍر أن يفعل، فإننا نرى ما َحّذرنا هللا منه واقعاً معاشاً في 
عليھا تلك الجماعات واألحزاب، التي تتحدث باسم الّسياسة، فتعارض الدين، ثم تتحدث باسم نرى المناھج المختلفة التي . حياتنا

ومن ثم، تجد التنافَر والتناحَر . الدين فتعارض السياسة، في حين أن الدين والسياسة أمٌر واحٌد مجتمٌع في شرع اإلسالم
ع الُمتَشابھات، والعدول عن الُمحكمات، وتقديم الجزئيات واإلختالف والتفرق، والھوى والتعّصب، والتأويالت الفاسدة، وإتبا

وما ذلك إال بسبب . على الكليّات، والتخليطُ في النظر إلى األحداِث الواقعات، وما شئت من أصول الحوادث المبتدعات
رضات، ال تشملھا قاعدة، وال الشخصيات الُمتَھافِتات التي تتخذھا الناس رؤوساً ُمتّبَعات، وما يخرج به ھؤالء من إجتھاداٍت متعا

ينتظمھا عقد، ال بسبب غموض الدين، أو صعوبة المناطات، بل بسبب فقر بعض الناظرين وجھل بعض الُمتَصدِّرين، وال حول 
 .وال قوة إال با رب العالمين



َمةِ  لَِيْحِملُٓوا۟ " ـٰ   25النحل  "أَْوَزاَرُھْم َكاِملًَةۭ َيْوَم ٱْلقَِي

، والصال   صلى هللا عليه وسلمة والسالم على رسول هللا الحمد 

وهللا إنكم لواقعون تحت مدلول قول هللا . رسالة اليكم، أيھا المتخاذلون، القاعدون عن نصرة المظلومين، ورعاية حق الدين
َمِة ۙ َوِمْن أَْوَزاِر ٱلَِّذينَ  لَِيْحِملُٓوا۟ "تعالى  ـٰ نعم َستحملون . 25النحل "لُّوَنُھم ِبَغْيِر ِعْلٍم ۗ أاََل َسآَء َما َيِزُرونَ ُيضِ  أَْوَزاَرُھْم َكاِملًَةۭ َيْوَم ٱْلقَِي

أوزاِر التقاُعس عن الَثورة ضد الطغيان والفساد والغلمانية الكفرية، التي يقودھا مجلس العار العسكرّي، الذي تلحسون أحذيته، 
أھذا فعل المسلمين؟ أھذا موقف أتباع . برلمانكم الخبيثوتلوحون بالشجب في وجھه، ثم تعودون لحصر أرقامكم التعيسة في 

وفيتكم يا إخوان السائرون على َھديه؟ أتدفعُكم إلى ذلك صُ  صلى هللا عليه وسلمأصحاب بدٍر وأُحد؟ أھذا ما َيفعله أحباب رسول هللا 
  فيون؟ البرلمان؟ أتذھب بكم سلفيتكم وطاَعة ُحكاِمكم وُمشايخكم ووالة أموركم إلى ھذا يا َسل

ستحملون أوزار ضياع ھذه األمة وسحقھا تحت أقدام الذل والطغيان وضياع الكرامة والعزة، وستحملون أوزار ضياع حق 
ستحملون أوزار ُحزن أمھات ثلكى وأمھات أرامل، وأطفال ايتام، خذلمتوھم، بوھم . كل من قتل واعتقل وعذب وفقد بصره
  . بطاقات اشتراككم في مجلسكم الخائب

، فيجب إذن أال نھتف ضد العسكر، إذ إن "إسالميين"ُعكم تتھامسون، لكن ھؤالء الذين يقفون في وجه العسكرّي ليسوا أسمَ 
إننا نسعى إلسقاط العسكر الذين يقتلون الناس . وھذه َخيبة أخرى من َخيباتكم". عدو عدوى َصديقي"العسكر أصدقاء من باب، 

إننا َنسعى . إننا نسعى إلسقاط العسكر الذين يسعون لدولة عميلة تتودد لبني صھيون .لإلبقاء على النظام العلمانّي السابق
من ثروات  %60 إلسقاط الَعسكر الذين يريدون أن َيتحكموا في ِبالدنا وَثرواتنا ُعقوداً َقادمة، ُيملون الُدستور، ويتَحّكمون في

وأبقوا على المخلوع، ودعموا الداخلية في قتل الناس عامة، ثم إننا نسعى إلسقاط العسكر الذين أبقوا على الطوارئ، . البالد
  . دفعوا بكالب الشرطة العسكرية يمثلون حتى بالنساء المنقبات، بدال من الِدفاع عن البالد ِضّد الَعدو الَصھيونيّ 

تعلمون "لھم قدوة وريادة، وأنتم بل وإنكم َستحِملون من أوزار أولئك األتباع الذين ُتضلونھم بغير علم، فيسيرون وراَءكم، فأنتم 
، ألستم قيادات ومرشدين ومشايخ فضائيات ونواب برلمانات؟ كيف نتوقع من "أفضل مما َيعلمون، وتقّدرون خيراً مما يقّدرون

حدث صغيٍر أو شاٍب غٍر أن يقف في وجه جماعة كبيرة يصرخ في وجه ساداتھا وكبرائھا أْن قد َضللُتم الَسبيل؟ أيستطيع أن 
قوم وحده بما تنصل منه مشايخ أكبر منه سناً وأعلم منه فقھاً وأكثر منه خبرة؟ وأين يذھب وإلة من يتحدث إن علقوا عضويته ي

وهللا لتحملون أوزار ھذا الجيل من المسلمين الذين َنزعتم عنھم   أو طردوه من جماعتھم؟ ھذا وهللا خزى وعاٌر عليكم؟
دون عقول وقلوب، ِخراٌف َمسحوبة من ِرقابھا، ال تتحمل مسؤلية التكليف وال ُتعمل  َنخوُتھم، وتركتموھم َجالبيب ولحى،

  . إسالٌم ُمَشّوه وُمشّوش، ال يدفع إلى فضٍل وال يمنع من جبن وذل. العقل، الذي ھو من اإلنسان مدار التشريف

إنكم تتحدثون باسم اإلسالم، وترفعون رايته، تقولون، لم تحمل علينا، نحن اإلسالميين، وتترك العلمانية دون ھجوم؟ أقول لكم، 
  . وتموھون أنكم تسيرون على طريقه، ويعلم هللا أّن ھذا تدليٌس ال صلة له بإسالم، وال بھدى نبيّ 

  اإلسالم قوة  

  اإلسالم عزة  

  اإلسالم منعة  

 اإلسالم كرامة  

 اإلسالم تقديٌم ال تأخير  

 اإلسالم علٌو ورفعة ال سفوٌل وِحّطة  



 لو وال ُيعلى عليهاإلسالم يع  

وقد . ونحن مأمورون ببيان المخادع المبتدع األثيم. الحرب اآلن على الدين عالنية وصريحة، إما العسكر الكافر وأما اإلسالم
م عليه، وإشاعة بدعتھم، ذكرھم بما ھُ : السادس"ذكر الشاطبّي خمسة عشر طريقاً يتبعه أھل السنة تجاه من يبتدع بدعكم، قال 

فنحن ال نتَجّنى عليكم، بل نعاملكم . 1/176اإلعتصام  "، كما جاء عن كثير من السلف)يعنى العامة(ا، ولئال ُيغتُر بكالمھم كي ُيحذرو
  . بما تستحقون، َشرعاً وعقالً 

الجيش يمّرغ كرامتكم في التراب، إذ يعلنھا صريحة أنكم، وإن مثلتم الشعب، فأنكم، والشعب معا،ال ُتساوون قطميراً في 
  فھل ھي نافعتكم بطاقات عضويتكم؟ . زان الحكممي

. الجيش مبنّي على سمعنا وأطعنا لحكم رؤوسھم، وسمعنا وعصينا لحكم هللا. الجيش، كّل الجيش، خيانة وعمالة وطغيان
ة، عند اشتروا ذممھم الخاوية بمّيزاٍت تبدأ من رتبة العقيد، ويرتفع سقفھا إلى أن يصل إلى السرقة البواح، مالييناً شھري

، ببعض البدالت والميزات "جنود فرعون"واشتروا ذمم من دونھم وجنودھم، . اللواءات ومشيرھم، ورئيس عصاباتھم
الجيش اليوم، ھو العصابة الكبرى، التي َسلّْحناھا بأنفسنا وأموالنا، لتعتدى علينا وتقتل أبناءنا، وتغتال . التموينية والصحية

ية، مشاھد القتل والتمثيل، الداخلية في أحداث محمد محمود، ثم الجيش في أحداث رئاسة يتناوبون، ھم والداخل. أحالمنا
  . الوزراء

وعن المواجھة "، "خانعون خاشعون"، "صابرون صابرون"وأنتم في المقابل، يطؤكم العسكر بالحذاء، فيكون َرّدكم 
وهللا إنكم لَموقوفون، وعن تناِزالتكم لَمسؤولون، ". مھما فعلتم، فلن نتصدى لكم"، و "ال خيار لنا إال السالم" و، "معرضون

الطريق ممھد أمامكم لتحكيم شرع هللا، ولكنم تصرون على تَنّكبه، حرصاً على . وألوزار األغلبية الذين تمثلونھم لَحاملون
  .أمُركم سالمتكم وعلى سالمة أموالكم، بل وتصرون على َتغطية َدربه أمام َغيركم كي ال َيسلُكونه، فُيفَضحَ 

ن أوُد أن أبيّ  قلت،. يا شيخ، ھذه اآليات في الكفار، ال في المسلمين، سواءاً العاصين أو المبتدعين: وأسمع من يتسرع بالقول
والتفسير القُرآني، والتي تتلّخص في أّن القرآن حين يتعرض لوصف فئة من فئات الكفار أو مأخٍذ الفھم أسِس اعدة من قواعد قَ 

َيصف أشد الناس كفراً، وأخبث مسالكھم، كما أنه حين يصف المؤمنين، أو عمل من أعمالھم، يصف المؤمنين  من مآخذ الكفر،
ثم يكون المسلم وسطاً بين ھؤالء، يريد اللحاق بأفضل المؤمنين، ويخشى الوقوع فيما وقع فيه . حقاً، ويذكر أحسن ما يعملون

كذلك، فإن السنة النبوية قد ھدتنا ألّن كّل وصٍف يتراوح بين أعلى . ه ونقصهالكافرين، يتراوُح بين الدرجتين، في زيادة إيمان
إنك امرؤ "عن أبي زٍر الغفاري أنه قال له صلى هللا عليه وسلم درجات ھذا الوصف، وبين أخبث درجاته، كما في حديث رسول هللا 

أنه قال  رضى هللا عنهومن ھنا ما ورد عن عمر  .جات الكفرفالجاھلية تبدأ من أقل درجات المعصية إلى أعلى در ،البخاري ”فيك جاھلية
    ". أخشى أن يقال لي يوم القيامة أذھبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بھا"لمن نصحه بالرفق بنفسه 

 .ربنا ال تكتب علينا الخزى بما يفعل السفھاء منا
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، والصالة والسالم على رسول هللا    صلى هللا عليه وسلمالحمد 

، ال وسط أعدل بين الطرفين، إما ِعبادة الشيخ والسيُر وراءه "اإلسالمي"ما أعجْب الجيل الذي نشأ في ظّل ھذا الَتخّبط 
ْفھم واألكبر كما لو أنك تتحّدث إلى صديٍق كالقطيع األعمى الذي ال عيون له وال َسمع وال َعقل، وإما الحديث إلى األْعلم واأل

  !لك، تتسايرا على كورنيِش النيل، َينَصحك وَتنصحه

وقد عملت، طوال السنين األربعين الماضية، على التحذير من داء التقليد، وضرورة اإلتباع، والسؤال عن الدليل، إذ في ذلك 
، كلھا يبين أقوال السلف في التأكيد على ھذا األمر الذي، كان أول وقد دونت مقاالٍت عدة. أمن للقلب وحجة أمام هللا سبحانه

  .من نقضوه وناقضوه، ھم السلفيون، وياللعجب

لكّن الوْجه اآلخر للَمسألة، يأتي ُمناقضاً لھذا الَتوّجه، فيأتيك ِغّر َصغير، ليس له َباع في ِعلم َشرعّي، إال ما توّھمته نفسه، 
سنوات تعد على أصابع اليد، فيلقى عليك بالنصيحة، ويَوّجھك إلى ما يجب أن تفعل، بلغٍة  وجاَدت به عليه شھور عدة، أو

َحازمة كأّن الِغّر الَصغير يعرف ما يقال، ومتى يقال، ولمن يقال، أكثر مّمن َصرف ُعمراً أكثر من ِضْعف ُعمره كله من يوم 
أو ". ال َتتسّرع في قولك"ثم يأتيك َشاٌب يقول لك . وفروعھا ِوالدته في ُمطالعة الَشريعة ومعرفة أسرارھا ومدارسة أصولھا

  ما ھذا الكالم؟ "...! عليك بمراعاة الدقة"

ولقد َحَباني هللا بقراٍء كثيٍر من أفاضل من الشباب، كما بالني بالقليل ممن يتجاوز األدب في الحديث، ولكن، ھزني بشدة ما 
ما تستحق، رغم أنھا ليست من سوء أدب، بل من ترفٍع في الَتوجيه، أحسست جاءني من ھذين الشابين اليوم، لدرجة أكثر م

  !معھا كأني، في نھاية عقدي السابع من العمر، أقعد منھم مقاعد الدرس واإلستماع

  وليس عندى ما أقول في ھذا الصدد، غير ما قال أبو العالء المعرى

  على ما فّي من عوٍج وأمـــتِ     ُخذي رأيي وحسبك ذاك منى

  أرادوا منطقى وأردت صمتى    وماذا يبتغى الجلساء عنــدى

  فأّمــوا َسْمَتھم وأَمْمُت َسْمتـى    ويوجد بيننــــا أمٌد قصـــــيّ 
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، والصالة والسالم على رسول هللا    عليه وسلم صلى هللالحمد 

خُرجون من ُظلماٍت متماثلة، وَيحِملون فھم يَ . الُمشركون في كّل َعصر ِسماُتھم واحدة، وتصرفاُتھم واحدة، ومواقفُھم واحدة
  . وأصحاب الحق إنما يدعون ھؤالء المشركين إلى أمٍر واحٍد، فيه صالح دنياھم ودينھم. توّجھاً متماثاِلً 

ّي؟ ندعوھم إلى أن يختاورا المعسكر الذي ينتمون اليه بوضوٍح وصراحة، إّما أن يتبنوا ما ما الذي ندعو اليه المجلس العسكر
يؤمن به الشعب، ويراه طريقاً لإلصالح، على المنھج النبوّي، أو أن يختاروا معسكر الِخيانة والِعمالة، التي عاشوا فيه، وبه، 

ھؤالء، أننا ال ندعوھم إلى صالة أو صيام، ھذا أمٌر بينھم وبين واألمر الذي ال ينتبه له . عقودا، قد انفرطت أمام أعينھم
بل ندعوھم إلى أن يتبعوا ما رضيه الشعب ديناً في تحاكمھم وإدارة . خالقھم، ال ندعوھم لتدين فردّي، فھذا شأنھم مع مليكھم

أن َيَدعوا الشعب ودينه، . طة والمالأن ال يستعبدوا الناس ويخضعونھم لدينھم الذي يحيون به، وھو مثلث القوة والسل. شؤونھم
ثمانين مليوناً يظلمون . متخّ ضَ ت، أو قوة مھما تَ لَ أن ال يخضعوه ألبناء صھيون من أجل مال مھما كثر، أو سلطة مھما عَ 

ويھانون، يصربون ويسجنون، يستذلون ويحتقرون، يفقدون مالھم وعيالھم، من أجل حفنة من كفار العسكر يتقاضى أحدھم 
  . ألف جنيه شھرياً عن كّل قطعة صفيٍح ُيعلّقھا على َصدره، دون َخجٍل أو َحياءٍ مائة 

ما الذي َندعو اليه العلمانيين والليبراليين؟ ما الذي ندعو اليه إبراھام عيسى ومحمد البرادعي ومجدى الجالد وأمثالھم؟ ندعوھم 
وبين ربھم، وإن كنا نعلمه مما يصرحون، لكّن في النفاق متسٌع إلى كًف األذى عن الناس، فوهللا ال َيھمنا ما يدينون به بينھم 
ھذا ليس . أن ما يصرح به ھؤالء ھو كفٌر بواٌح ال خالف عليه. لھم، فال يصٌح أن ُيظھروا كفراً بواحاً لنا فيه من هللا برھان

فر ويصرحون به، ويدعون أنه ليس وھؤالء يظھرون الك. بنفاٍق كما يظن البعض، إذ النفاق ھو إظھار اإلسالم، وإبطان الكفر
بأنه من كفار أھل الكتاب؟ أيقر بابا  )رئيس الكنيسة القبطية(وأين وجدنا في الكفار من يقر على نفسه بالكفر؟ أيقُر نظير جيد ! كفراً 

 ْم إاِلَّ َمآ أََرٰى َوَمآ أَْھِديُكْم إاِلَّ َمآ أُِريكُ "بأنه من كفار أھل الكتاب؟ أأقر فرعون بكفره، أم قال لقومه  )الكاقوليكيةرئيس الكنيسة (روما 
َشادِ  ، إنما اإليضاح يقع على عاتق العلماء، حين تشتد الصبابية، ويختلط الحابل يقر أحٌد بكفره إن أحداً ال؟ 29غافر " َسبِيَل ٱلرَّ

اين . ثوابته، وُتشُد دعائمه، وُتحرس حدودهبالنابل، وُيَشّوه دين األمة، وال يصبح األمر أمر تكفير واسلمة، لكنه أمُر ديٍن ُتحفظ 
أنتم ممن زعم أن أصحاب التثليث من القبط، ھم من أھل الجنة؟ أليس ھذا بكفٍر أكبٍر ناقٍل عن الملة؟ أُيرك قائل مثل ھذا القول 

  ؟ !طنيةدون أن ُيَعّرف به وِبِردتِّه، حتى ال ينتشر مثل ھذا الكفر بين العامة األغرار، تحت غطاء الوحدة الو

، أو من ھواة الكفر وعشاق الخروج عن دين هللا كمن ذكرنا وأضعافھم القوة والسلطة والماللكن ھؤالء، من العسكر أصحاب 
من أرباب اإلعالم اليوم، لھم دينھم الذي يدينون به، وھم يرون أن استماعھم لمن يدعوھم ھذه الدعوات، سيفقدھم 

ظّنوا أنھم أكبر من أن . نھم نسوا إنھا ُخصوصياٍت فاحشة وُمخّصصاٍت مغتصبةخصوصياتھم ومخصصاتھم، وھو حٌق، إال إ
أليسوا ھم الُمتحكمون، والُمتنفذون، وھم أصحاب األقوال والمقاالت والمواقع والفضائيات؟ كيف . يوّجھھم أحٌد كائنا من كان

  يستمعون إلى أصواٍت تأتي من صفوف العامة، وإن حملت حقاً، ودعت إليه؟

 .لِكبُر عن إّتباع الَحق، كان وسيظل، دين الُمشركين، وصدق هللا العظيمھو ا
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، والصالة والسالم على رسول هللا    صلى هللا عليه وسلمالحمد 

من مواقف اإلخوانية، والبالھة السلفية، ھو عن الشفنا وكرنا الموقف على الساحة السياسية في مصر، رّ السؤال اآلن، بعد أن حَ 
، الثورة على الكفر والعلمانية، الثورة على القوى التي تقف في سبيل تحقيق ھدف الثورة؟ ما ھي القوى الذين نصارع اليوم

اضرھا، وأھدر الظلم والعبودية، الثورة على الفساد والمحسوبية، الثورة على كّل ما فّتت ھذه األمة، والتھم ثرواتھا، وسرق ح
  .الثورة ألجل إعادة كّل ما ھو ربانيٌّ سنّي، أخالقّي منضبط، من أجل إعادة الرحمة والبسمة، والعدالة واإلستقامة. حضارتھا

نعرف اليوم أّن المجلس النيابّي القادم لن يقف في صٍف الشعب، إذ إن غالبيته تنتمى لحزٍب بديٍل للحزب الوطني، تحت عباءة 
إذ تّم تشكيله بتواطئ بين الَعسكر الكافر، وبين جماعة اإلخوان المتواطئة، على أن يترك العسكر اإلنتخابات . ةإسالمية خداع

تجرى بحرية تكفل أغلبية اإلخوان، ويترك اإلخوان السلطة الحقيقية في يد العسكر، ويتبعوا الخطة التي رسموھا لتسليم 
  !السلطة، زعموا

تلك القوى المعادية للثورة المصرية، بل ھو رأس القوى المعادية للثورة المصرية، وإن بدا  الَمجلس الَنيابّي إذن، ھو من
  .للناظر الُمتعّجل أو الغّرير األخرق، غير ذلك

نعرف اليوم، بعد أن َعرفنا وَتيقّنـا طيلة األشھر العشرة السابقة، أّن الَمجلس الَعسكرّي، ھو يد مبارك الباطشة، وأنه ما احتجزه 
وقد ظھرت تصرفات ھؤالءالخونة من . له ورموز نظامه إال لحمايتھم من غضبة الشعب، إن أراد أن ينتقم لنفسه منھموأھ

ومن ساعتھا ". خليك انت مرّيح على َجنب يا ريس، واحنا ھنوضبلك الِكالب دول"الوھلة األولى، حيث قالوا لرئيس عصابتھم 
كانت قيادات اإلخوان في غاية الحرص والمكر، حين َعقدت ھذه الَصفقة مع وقد . والمؤامرة تتكشف خيوطھا يوماً بعد يوم

  . 1956و، 1952الَعسكر، تَجّنباً ألن يفعلوا فيھم ما َفعلوه في أسالفھم في 

يھا، إذ فھؤالء ليس لديھم أية قاعدة َشعبية َيستندون ال. ثم يأتي الَعدّو األقّل قوًة واألصغر شأنا، واألضعف حيلة، وھم العلمانيون
بين الثالثين بالمائة التي خرجت من يد اإلخوان والسلفيين، يوجد خمسة عشر بالمائة من فلول الوطنّي الذين اشتروا 

األصوات، ثم من الخمسة عشر بالمائة الباقية، تجد  ستة أو سبعة بالمائة من القبط، فيبقى للعلمانيين والليبراليين ما يقرب من 
وھؤالء مضمارھم أجھزة اإلعالم الفاسدة، ال . قوة ھزيلة ال تمثل أي صدى على الَحلبة الّسياسة. ةسبعة إلى ثمانية بالمائ

الجماھير الحاشدة، فال أعتقد أن البال يجب أن ينشغل بھؤالء، بل إن اإلنشغال بھم ھو من قبيل تشتيت الجھد، ُيقصد به َصرف 
لقومّي اليوم، بل ھم في الَحقيقة من ُيواجه الَعسكر اليوم، ويكشف تخاذل الجھد والوقت والنظر عن الَخطر الحقيقّي في َوضعنا ا

  !اإلخوان، وياللعجب

 ً والقيادات اإلخوانية . القوى التي تھدد مشروعنا القومّي اإلسالمّي اليوم، ھم القيادات اإلخوانية أوالً، ثم القيادات الَعسكرية َثانيا
رون بلباس الدين، ويطلقون على أنفسھم جماعة إسالمية، ويبدؤون حديثھم، في غالب تأتي في الخطر قبل الَعسكرية ألنھم يتَدسّ 

ھذا ھو الغطاء الذي جعل الكثير من الناس، بل كثير من المشايخ العلماء، بل حازم أبو اسماعيل نفسه، . األمر، بالبسملة
  .لتي َيضرب بھا العسكُر مصَر في القلبيوصى بانتخابھم، غافلين عن أنھم ھم الشوكة في حلق الثورة، ورأس الحربة ا

. لوال ھذه الخيانة المريرة، لما َتجّرأ العسكر على أن يقفوا في وجه عشرات الماليين من البشر الَغاضب، بكل عدتھم وعتادھم
سيطرة العسكرية ھؤالء ُھم من ُيسّوقون لل". شبه اإلسالميّ "لكن ھؤالء ال يدينون لھذا الشعب بأي والٍء، إال والءھم لتجّمعھم 
وال يدرك ھؤالء أنھم بذلك ُيضِعفون األمة، َضعفاً على . على الحكم من الظل، طالما أنھم يجلسون على كراسي البرلمان

، من أن "إضمحالل اإلمبراطورية الرومانية وسقوطھا"ضعف، إذ إن الجيوش، كما ذكر إدوارد جيبون في مقدمة رائعته 
ل إلى مؤسسات تجارية، ُتبعدھا عن الَغرض األساس التي أُنِشأت ألجله وھو الحرب، فيسھل الجيوش حين تتولى الحكم، تتحو

، التي ُسحقت فيھا ثالثة جيوٍش 67ولنا في تارخنا القريب مصداقاً لما قال ھذا المؤرخ العظيم، من ھزيمة . غزوھا وسحقھا
  .عربية مرة واحدة في ستة أيام، ال غير



. لمسلم نفسه فيھا اآلن، أّن من انتخبھم ليمثلوه في البرلمان، ال يؤمنون بالثورة على النظام السابقالمشكلة التي يجد المصري ا
وكيف يؤمنون بالخروج عليه، وھم، بتصالحھم معه على مثل ھذا اإلتفاق، أصبحوا جزءا منه، مصلحتھم من مصلحته؟ ھل 

يون عاھدوا السادات في كامب ديفيد معاھدة الخزى والعار، يكون العدو معاھداً؟ نعم، يكون العدو معاھداً كما أن بني صھ
ھذه ھي النوعية من اإلتفاقيات التى يمكن أن ُتبرم بين َقوّى غالٍب، وبين َضعيٍف ُمرتعٍش . وسلبوا مصرنا حقوقھا وكرامتھا

  . َخائب

ا، وأن ُتملى إرادتھا على حكامھا، وأن إن اإلتفاق بين اإلخوان والمجلس العسكرّي َيسلُب مصر حقھا في أن تحُكم نفسھا بنفسھ
التي تتغير مع األوضاع السياسية، والتي ھي أساساً ال ترى " ثوابته"وألن دين اإلخوان له . تتبع اإلسالم دينا، والشرع مصدراً 

لزم أحٌد بشئ مشكلة التشريع بغير ما أنزل هللا كما يراھا أھل السنة، كقضية توحيد وكفر، بل ال يرى أن السلطان يجب أن يُ 
مجلس العسكر أحد و(إبتداءاً، فھم، بھذا الفھم العلمانّي للدين، ال حرج عليھم أن يوّقعوا مثل ھذه الُمعاھدات، ولو مع الشيطان نفسه 

  .)األوفياء جنود الشيطان

َخرج ضعيفاً ھزيالً، مرة  لقد أنكر اإلخوان أن يكون بينھم وبين العسكر إتفاق، إنكاراً يقرب من اإلعتراف منه إلى اإلنكار، إذ
وقد قامت على صحة وقوع ھذا اإلتفاق، ولو كان ضمنياً، من . واحدة، وقد أطبقت القوى األخرى كلھا على وجود ھذا اإلتفاق

كما أنه ليس ھناك أّي . القرائن القوية التي ترقى إلى مستوى الدليل األكيد، كما علمنا في أصول الفقه، وعلم مصطلح الحديث
آخر لحرص العسكر على إجراء اإلنتخابات، رغم علمه األكيد بأن اإلخوان سيحصدون الحصيلة األكبر فيھا، إال أن مبرر 

ومن ال يرى ھذا، لم يعرف مسار السياسة وطرقھا إال معرفة الوليد . يكون ما وراء الستار قد َضَمن عدم جدوى ھذه النتيجة
  ! بنسبية آينشتين

بين معسكرين، األول ھو معسكر العسكر، وفي َصفھم اإلخوان، وفي ذيلھم الّسلفيون، وھم  الصراع اليوم في مصر دائرٌ 
ومعسكر المسلمين، كفريق حازم أبو اسماعيل . الفريق الذي أقّر بقاء الَعسكر في َتحّكمھم، وَرضى بنسخة ُمعدلة من اإلسالم

انه أن يقبل تعديل دينه، وأعلن أن الكرامة ھي طريقنا ومن معه، ممن رَفَض وجوُد الَعسكر ابتداءاً، واستحى من هللا سبح
وسبيلنا في الحياة، ثم توابعھم من العلمانيين، الذين، وإن رفضوا حكم اإلسالم، إال أنھم رفضوا الطغيان وتَحّكم العسكر، طمعا 

وكما ذكرنا من قبل، فإن  .شاءوا في الحرية الطليقة التي يعتقدون أنھم، من خرابھم، يمكنھم بھا أن يخرجوا على شرع هللا أّنى
  .اإلختالف في األيديولوجية، ال يمنع من إتحاد الھدف

معسكران، أولھما الباطل فيه غالٌب وھو معسكر العسكر، والحق فيه مجرد ظاھر إسالمّي مختل، واآلخر، الحق فيه ھو 
اء اإلسالم ظاھراً، والباطل فيه علمانيون، يبحثون الغالب، وھم المسلمون الين لم يتلوثوا بالجماعات السياسية التي تتدثر برد

  !عن شرعية يقفون تحت لوائھا

  

والتمييُز بين الحقين والباطلين، ضرورة حتمية إليضاح صورة الصراع الدائر، ومن سيقف إلى جانب الحق األغلب، ومن 
  .سيسقط في فخ الباطل األغلب

  .طل باطالً وارزقنا اجتنابهاللھم أرنا الحق حقاً وارزقنا اتباعه، وأرنا البا

  

  توقيته ليكون على نحو حاسم وهللا المستعان ؛ وذلك دفًعا عن أعراض النساء ودماء المستضعفين وسالمة القضاة الذين يباشرون 
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، والصالة والسالم على رسول هللا     عليه وسلمصلى هللالحمد 
  

أدين بالفضِل قي ھذا المقال إلى أحد القراء األلمعيين، الذي لفت انتباھي إلى أمر بشأن األحداث الدائرة على الساحة المصرية، 
ھذا . وقد سبق أن ألمحت إلى ھذا األمر منذ شھوٍر، لكن تتابع األحداث يلھى المرء، ويشتت الفكر. بعد قراءته لمقالنا األخير

أكتوبر، بعنوان  4انظر مقالنا بتاريخ (، ماذا الذي يجرى وراء الكواليس بين العسكر وبين قيادات اإلخوان على وجه التحديد؟ األمر ھو

  ) http://www.tariqabdelhaleem.com/new/Artical-25560زواج اإلخوان بالعسكري باطل
  

ليس من قبيل الُمصادفة أن َيتخاذل اإلخوان ھذا الَتخاذل الذي يِصل إلى َدرجة الِخيانة والِعمالة، والتي َعرفھا عنھم اآلن كًل 
  .ُمنصٍف، قارئ لألحداث بعقل متحرر، إال من عميت بصيرته بالتقليد األعمى

  
رة، ايام عمر سليمان، بعد اجتمعوا به رسمياً، ثم جاءت تمثيلية انسحابھم وقد استمر ھذا التخاذل، من أول أيام الثورة الُمبك

وتتالت بعد ذلك مواقفھم التراجعية، ورفضھم الُمشاركة في أية مليونياٍت ". كامب سليمان"الرسمّي، بعد أن عقدوا معه إتفاقية 
األحداث، ورفضھم النصرة لكاميليا وأخواتھا، أو أّي  إال إن تأكدوا أنھا ستنتھى بنھاية يومھا، ومن ثم، لن يكون لھا تأثيٌر على

ثم يأتي موضوع مقابالتھم مع السفيرة األمريكية ثم جون كيرى، وھو ما َظھر . من الشھداء أو المعتقلين حتى يوم الناس ھذا
يكان من الكفار رسمياً على الّسطح، لكن ھذه النوعية من الُمقابالت، سواءاً مع مجلس العسكر من المرتدين، أو األمر

  .األصليين، يحدث بطريقة غير رسمية في أوقاٍت وأماكن ال يعلمھا إال هللا
  

لكن أسبابھا ونتائجھا ھي ما يجب الوقوف عليه وقراءته ما . وھذا قدٌر ال شك فيه. ھذه الَمظاھر كلھا تنبؤ عن خيانة حدثت
عقوداً، وھا ھي على وشك أن ُتخدع بھا مرة ثانية بواسطة أمكن، إذ ھو يتعلق بمصير أمة، ّخدعت بالديكتاتورية العسكرية 

  .نفس العسكرية الكافرة، لكن ھذه المرة، بالتنسيق مع اإلخوان الخائنين
  

من أحداث، يتلخص، بكلماٍت محدودة، في أّن اإلخوان عقدوا صفقة مع عبد الناصر، ثم بالطبع، خدعھم  1952ما حدث في 
َد بھم من خلفھم، ھو ومن جاء بعده إلى عبد الناصر، ولّما أرادوا أن ي . 2011يناير  25قفوا في وجھه نتيجة ھذه الخديعة، َشرَّ

وكان من جراء ھذا، كما ذكرنا، أن ارتأت القيادة اإلخوانية، في مواجھة ھذه الَھّبة الشعبية، أن تتالفي ما حدث قبالً في 
ضد العسكر، فكان أن اتفقت مع كفار الجيش الذين يعرفون  ، حيث لم تضع ثِقتھا في الّشعب وقدرته على اإلنتصار1952

  :وما كان إال أن َعقدت الَصفقة مبكراً معھم على أساس. توجه الشعب المصري المتدين،
  

  أن ُتلّجم اإلخوان أبناءھا، وتمنع من أي خروٍج غير مدروس وُمحّدد العواقب، مھما كان األمر
.  

حة، يفوز فيھا اإلخوان، فيحسن ھذا األمر صورة العسكر، أنھم يريدون أن تضمن الَعسكر إجراء إنتخابات صحي
  .الديموقراطية، ويضمن غالبية المجلس لنواب اإلخوان

  
وعلى أن يوافقوا على تشكيل . اإلتفاق على َمعالم الّدستور، بحيث أال يجرى فيه تعديل عدا ھذه الَمادة الثانية التي ال معنى لھا

حت سيطرة العسكر، فتظل قبضتھم على ميزانيتھم المنھوبة من قوت الشعب خارج أّي تساؤل أو مجلس أمن قومّي يكون ت
  .محاسبة

عدم المعارضة الحقيقية ألي تصرفاٍت تقوم بھا الُشرطة أو الَعْسكر، إال من قبيل حفظ ماء الوجه، إن كان لديھم بقية من حياة، 
  .ن تمر األزمة، عير عابئين بدماء ُتھدر أو أعراض ُتسفكفيشجبون، أو يكالبون بالتحقيق، أو ما شابه، إلى أ



أن يستغل اإلخوان البعد الدينّي للوقوف في وجه العلمانية، التي عرف الَعسكر أن ال شعبية لھا على األرض، فألقاھا كالعظمة 
  .النجسة، لصالح من بيدھم األغلبية، طالما عندھم اإلستعداد للتواطئ والخيانة

  .إلخوان مصالح إسرائيل والغرب، وأن ال يكون لھم أّي بصمة في السياسة الخارجية إال بعد موافقة العسكرأن يضمن خونة ا
ولھذا رفضوا المقترح المنطقي األخير بنقل السلطة في . أن يقاوم اإلخوان أي تغيير في َمعالم الَصفقة التي تمت مع العسكر

ولھذا لم يكن ھؤالء الخونة . َترك السلطة بيد العسكر أطول مدة ممكنة يناير، وانتخاب رئيس في فبراير، وأصّروا على 25
عداء بما فعل حازم أبو اسماعيل من إجبارالعسكر على تقديم موعد تسليم السلطة عاماً كامالً، ولو على الورق   .من السُّ

أية مساءلة، تحت أي ظرٍف أن يضمن اإلخوان سالمة رموز النظام السابق، وعدم المساس برؤوس العسكر، وحمايتھم من 
  .من الظروف

وھو ما دعانا إلى التشكيك في . ھذا ھو السيناريو الذي نرى تفصيالته تتوالى على األرض، من واقع تصّرفات خونة اإلخوان
  ".الفلول الدينية"صحة التصويت لنوابھم، إذ ھم أكبر عمالء النظام السابق في الوقت الحالّي، أو كما أسميناھم 

  
  .لقيادات اإلخوانية ھم الخونة األصالء على مسرح الحياة السياسية المصرية اليومھذه ا

  
ثم، أتى السلفيون، بما يحملوا من سذاجة سياسية وبالھة فكريٍة من ناحية، وتّصوٍر إرجائّي ِبدعّي في حق ولّي األمر من ناحية 

فراحوا يتسابقون في تقديم التنازالت واحدة بعد األخرى، أخرى، فرأوا ما يحدث، ولم َيجدوا ِمثاالً َيحتذوه إال اإلخوان، 
اإلخوانية، -وأكاد أجزم أنھم ال يعرفون حقيقة الصفقة العسكرية. يتسابقون في تقديم والئھم للجيش، ولو تركوا دينھم بالكلية

م حظوة أكبر عند أسيادھم إنما ھم يقلدون اإلخوان خطوة خطوة، ويحاولون أن يسبقوھم في سباق التنازالت، َعلّھم يكون لھ
لكن األمر أّن اإلخوان سبقوھم بھذه الصفقة، التي ستدمغ تاريخھم بوصمة الخيانة العظمى  وللدين وللوطن، ما . العسكر

  .كانت ھناك جماعة تسمى اإلخوان
  

  .ية المصرية اليوممشايخ السلفيات إذن، وأذنابھم ممن على رأس حزبھم، ھم الخونة بالتبعية على مسرح الحياة السياس
  

فحطم الفريقان كّل سبٍب إلحترامھم، وآذوا . خان اإلخوان خيانة أصيلة وأصلية، ثم تبعھم الّسلفيون، بخيانتھم الَفرعية الَتابعة
  .دين هللا بما ألحقوا به من العار، ولّما تحدثوا باسمه، وما ھم إال مجموعة من الَخونة األشقياء

  
كامب "الُمخزية، وباعوا مستقبل مصر في إتفاقھم مع النظام في " كامب داود"رب ما تكون من إتفاقية أبَرم اإلخوان إتفاقية أق

  ".عمر سليمان
  

على شعب مصر أن ينَھَض لنفسه، وأن يعرف مدى خيانة ھذه التجّمعات التي اكتسبت شرعية في وقت أسھل ما يكون أن 
قيقّي مع الواقع، ال ينتظر منك أحٌد إال الشعارات، أو ترديد األحاديث ُتكَتسب فيه الشرعية، وأنت ُمبعٌد عن التعامل الح

واآليات، يجذب بھا العوام، ويغّيب بھا عقول األتباع من الشباب المسكين الُمقلد، فيقوا في مصيدة الخيانة من حيث ال 
  .فلما جاء وقت التمحيص سقطوا وانزلقوا، وطھر معدنھم الحقيقّي، صاج ال حديد. يشعرون

  
  .أَسقطھم يا شعب مصر في المرحلة القادمة، فھم ليسوا لكم بممثلين، بل ھم لشياطين مبارك ُمعينين وموالين

  
اللھم عليك بالخائنين أيا كانوا، َخّرب عليھم ُمخططھم وصفقاتھم، واكشف أمرھم، واھتك سّرھم، وولّى أمرنا خيارنا ال 

 .خائنينا، إنك نعم المولى ونعم النصير

  



  2011-12-24 !الَمعركة الَفاصلة قادمة.. ب اإلسالمِ يا شبا

، والصالة والسالم على رسول هللا    صلى هللا عليه وسلمالحمد 

يؤّخرھا الَعسكر، وتتخاذُل عنھا َزعامات اإلخوان، وُيدينھا َمشايخ السلفية، لكن الُخلّص . الَمعركة الَفاصلة قادمة ال َريب فيھا
 ُكِتبَ "، وُيخلصون لوطنھم وشعبھم، يعلم أنھا َضرورةّ ُمحتمة ال َمفر منھا صلى هللا عليه وسلم هللا ورسوله من المسلمين، مّمن ُيحبون

  . 216البقرة " َعلَْيُكُم ٱْلقَِتاُل َوُھَو ُكْرهٌۭ لَُّكمْ 

هللا سبحانه غالبة، ال وسيلة لكّن ُسنن . نحن ال نريد َحرباً، وال نريد إراقة دِم مصرّي واحد، ھذه ُمَسلّمة ال يختلف عليھا أحد
  .لتجاوزھا

فلتسيل الدماء .. َحَسَم الجيُش َموقفه "، بعنوان 2011فبراير  11يناير، وما بعدھا، كتبنا مقاالً بتاريخ  25حين َحدثت َوقائع 
وإلن ظّن البعض . ھداء، قلنا فيه أّن للثورات طبيعة ال يمكن َتجاوزھا، وھي أّن ُيقدم أھلھا الثمن، دماءاً وش"وليسقط الشھداء

  . أن الثورة يمكن أن تبلغ مداھا دون أن تدفع ثمن حريتھا كاملة

  بكل َيٍد ُمَضّرَجٍة ُيَدنقُ   وللحريِة الَحمراِء بابٌ 

لمية البيضاء، فكرة نبيلة ِمثالية، لكنھا ال تمت للواقع البشرّي بِصلة فالفساد والطغيان لھما أنياب كأحّد ما . فكرة الثورة السِّ
أن ثورَتھم " الطيبون"وقد ظّن المصريون . تكون األنياب، وقلب كأسود ما تكون القلوب، وبطشة كأشد ما تكون الَبطشات

َنَجَحت بتخلّى الَمخلوع عن الرئاسة، وھو إنما تنّحى جانباً، تاركاً مھمة َسحق الثورة لطابوره الَعسكرّي الكافر، الذي أشبعه 
َيصلح جيشاً، وحتى أصبح قُوة َخاصة تحمى ھؤالء الكفرة الطواغيت، شخصياً، ال أكثر وال  سرقة ونھباً وغنى، حتى ما عاد

  .أقل

إن األيام القادمة ھي التي َسُيفَصل فيھا أمُر الثورة، إما أن تصل إلى مداھا، فُتعز المسلمين، وُتذل الُمشركين، وتعلى شأن 
أو أن ُتلقي بمصر في أحضان . د لمصر أمنھا الحقيقّي، بعزٍة وكرامةالدين، وُتحّرر المصريِّ من العبودية والتبعية، وتعي

  .الّطاغوت الُكفرّي ُعقوداً قادمة، ُيَذلُّ فيھا المصرّي، وُتحارب الَشريعة، وَيعم الفساد، وينتشر الُكفر الفسق والعصيان

  .بكم غيركم، ثم ال يكونوا أمثالكمھو إمتحانكم، إما أن تفلحوا، أو أن يستبدل هللا . األمر بيديكم يا شباب اإلسالم

لقد ألقت قيادات اإلخوان والسلفيين بأنفسھم في أحضان ُمعسكر الَبغي والُكفر، آملين أن يخرجوا فائزين آمنين، لكننا نبشرھم 
ه األمر، بل بخزى في الحياة الدنياة وحسرة في اآلخرة، فإن ما ھربوا منه لھو ُمواقُِعھم، فلن يتركھم العسكر بعدما َيسَتتب ل

ً  56و  52َسيَمّثل بھم كما َمثل بآبائھم في    .من قبل، لما أعطوا الثقة لمن ال يستحقھا، وإن أفسح لھم المجال مؤقتا

لقد تأّخر ھؤالء عن ركب الثورة األولى حتى عرفوا أن لھم من ورائھا كسٌب، وأن فيھا لھم مغنٌم، لكن ھذه الثانية، ليس لھم 
ا "وا أن يتمسوا بھا، تثبيتاً لشعبيتھم المتدھورة فليس لھم عندنا إال قول هللا تعالى فيھا مغنم، ولئن أراد َفقُل لَّن َتْخُرُجو۟ا َمِعَى أََبًدۭ

ا ۖ  ِتلُو۟ا َمِعَى َعُدّوً ـٰ ٍةۢ َفٱْقُعُدو۟ا َمعَ  َولَن ُتَق َل َمرَّ ُكْم َرِضيُتم ِبٱْلقُُعوِد أَوَّ لِفِين إِنَّ ـٰ  . 83التوبة  "ٱْلَخ

وسيلتكم إلى الكرامة والعزة . اتركوا قيادات اإلخوان والسلفيين، ال تستمعوا إليھم. يكم ممن كان ھذا ُمبتغاه في حياته الدنياال عل
 ً   : ھي ما ذكر الشيخ الفاضل حازم أبو اسماعيل، أنقل كلمته ھنا لتكون لكم عونا

ا يتواصل في ميدان التحرير من موجات إعتداء القوات " تك األعراض فضال النظامية على الدماء واألرواح وھَ الساكتون عمَّ
عن المشتغلين بالتبرير له نخشى أن يكونوا ولو بحسن نية أو نبل قصد شركاء فيه ؛ فإنه لو كان معلوًما بيقين أنھم لن يقبلوا 

أ النظاميون أبًدا وال مأجوروھم من البلطجية على إيقاع  وسأدعو ‘‘ . جريمة واحدة ھتًكا لِعرض وال إزھاًقا لروح لما تجرَّ
الناس إلى خروج ضخم جًدا له شأن إن شاء هللا ، أنظر اآلن حثيًثا في ترتيبات توقيته ليكون على نحو حاسم وهللا المستعان ؛ 

وذلك دفًعا عن أعراض النساء ودماء المستضعفين وسالمة القضاة الذين يباشرون إدارة المعركة االنتخابية وحفًظا لسالمة 



وسأنزل ولو كنت وحدي فليحزم كٌل أمره وليحزم طاعته  عز وجل ’’ الشعب وتمكيًنا لضمانات المسار الطبيعي للبالد  أفراد
 http://hazemsalah.net/News_details.aspx?news_id=295 " من تخلفه عن نصرة المستضعفين وهللا المستعان

ٓأَيُّھَ "وھذا التوّجه ھو من ھدى اآليات الكريمة  ـٰ َبَعَك ِمَن ٱْلُمْؤِمِنيَن َي ُ َوَمِن ٱتَّ َّ ِبىُّ َحْسُبَك ٱ ِض ٱْلُمْؤِمِنيَن  ﴾64﴿ا ٱلنَّ ِبىُّ َحرِّ َھا ٱلنَّ ٓأَيُّ ـٰ َي
  .  65األنفال  "َعلَى ٱْلقَِتالِ 

من اتبعنا من المسلمين، أال ترى أّن هللا كاٍف عبده؟ أنحتاج إلى من خان األمانة وباع الديانة؟ ال وهللا، إنما حسبنا هللا، وحسبنا 
المھم أن يستوعب الشباب ما الذي يجرى . أياً كان انتماؤھم، من شباب اإلخوان أو َشباب الّسلفيين، أو َشباب المسلمين عامة

ثم، إننا نقوم بمھمة الَتحريض على الوقوف في وجه ھؤالء العسكر الكافر، . واضحاً، وأن يتبع الحق دون َتعصٍب أو تقليد
كخطة معنوية، بعدم اإلنتباه للخاسرين  صلى هللا عليه وسلمتحريض في غاية األھمية، إذ ھذا ما وّجه هللا ُسبحانه اليه رسوله فدور ال

الُمتخاذلين، ثم انتقل إلى الُخطة التنفيدية التي تبدأ بالتحريض والَحّض على القتال، وَحشد الناس، ممن على نفس الھدف دون 
  .َصفقاتٍ تمّيع وال ُمناورة وال 

فامضوا على َبركة هللا، وواجھوا الّشياطين كلھا، وال عليكم من الُمثّبطين الُمتخاذلين، الذين يقّدمون تحالفاِتھم مع الشياطين 
  .على عقدھم مع هللا سبحانه بنصرة المظلوم، ودعم المسلمين، فھؤالء ال خير فيھم وال في عددھم، ھم أجساٌد بال أرواح

دينك، واخذل من خذل دينك، واكتب الشھادة لمن استحقھا، وانصر عبدك حازماً ومن معه، وال تخذلھم،  اللھم انصر من نصر
  آمين. فھم أولياؤك بحٍق، وھم للمظلوم ناصرون، وعلى الظالم صائلون

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  2011 25ديسمبر  روإخوان العسك ..برلمان الِضرار 

، والصالة والسالم على رسول هللا   صلى هللا عليه وسلم الحمد 

ال شك أّن اإلتجاه اإلسالمّي كله قد أصيب بعاِر ذلك الموقف الَخسيس الخائن الذي وقفته تلك الجماعات المحسوبة عليه في 
على اإلتجاه اإلسالمّي قد فقدوا ِمصداقيتھم وإسالميتھم وشرفھم وكرامتھم،  والشك أن تلك الجماعات المحسوبة. أحداث الثورة

فھم سياسيون بكل ما تحمل ھذه الكلمة من ُخْبٍث وَخَبٍث، ومن نفاٍق ونفعيٍة، ال يرَدَعھا . في خيٍر يأتي على أيديھم وكّل أمل
  .ديٌن، وال يثنيھا َشرٌف أو ُخلق

َعَفن ، يراد به الخير ظاھراً، وھو يحمل الَخَبث وال"برلمان ضرار"برلمان الذي َسيّشكله إخوان العسكر، وَسلفيوا الوطنّي، ھو 
 ً ونحن، والعالم كلّه، يعلم أنھم ما فازوا بأغلبيٍة إال بخداِع الّشعب، وارتداء لِباس اإلسالم، والحديث بلسانه، نفاقاً . باطنا

ثم انقلب عليھم الّشعب، وَعرفوا تآمرھم مع َعسكر السوء، ورؤوا ُجبنھم وَتخّنث أفعالھم في الّتخلف عن أي نشاٍط . وَتغريراً 
وإلِن كان عبيد العباسية قد قبضوا ديناراً أو دوالراً، ليھتفوا ألسيادھم، فقد قبض إخوان الَعسكر، وأذنابھم من  .ِضد الَعسكر

  . سلفيوا الحزب الوطنّي، أجَرھم كراسّي وُسلطة ظاھرة، ستكون عليھم َحسرة يوم القيامة إن شاء هللا

المباركّي، الذي كان  2005يفترق في توجھاته وانتماءاته عن مجلس  الَعسكرّي، ال مجلس الِضرار البرلماني، اإلخوانّي الّسلفي
مقعداً، وكان وقتھا ال يزال السلفيون يعيشون تحت لِحاف األمن الدافئ عملياً، متوشحين بقضية التوحيد  88إلخوان العسكر فيه 

لمان حٌق وباطنه باطل، بينما كان مجلس الفارُق الوحيد ھو أّن ظاھر ھذا البر. ظاھرياً، قبل أن يلقوا وشاحھم وراء ظھورھم
  .لذلك كان ذاك مجلساً كافراً، وھذا مجلساً ِضراراً . ظاھره باطٌل وباطنه باطل 2005

على كّل حال، فإّنه يجب أن نتساءل اليوم، كيف َنمسُح الَعار الذي جاء به ھؤالء الَخونة الُمنتسبين للتيار اإلسالمّي، على التيار 
مكن أن نعيد ثقة الناس في التيار اإلسالمّي ومنتسبيه حقيقة ال نفاقاً، بعد أن أصاب ھذا اإلعصار النفاقّي اإلسالمّي؟ كيف ي

  .أركان التيار، وَھَدم ُجدرانه، وترك َقواِعده َمكشوفة أمام العلمانيين وأعداء اإلسالم للھجوم عليه، بما َجنت أيدى ھؤالء

عدم التواني في فضح إخوان ، أولھما. إتجاھين متوازيين، سلبّي وأيجابيّ  الشك أّن الطريق إلى ذلك يجب أن يسير في
، وكشف تآمرھم، وفضح نواياھم، وشرح المعنى الُمستتر وراء َتصرفاتھم، وبيان أنھا ليست تكتيكاً كما يظن بعض العسكر

يراد بھا الوصول إلى ھدف  السذج الواھمين من أصحاب فكرة إحسان الظن، بل إنھا سياسة مقصودة مرتبة متفٌق عليھا،
لتكشف زيفھم ألكبر عدد  تنظيم عدد من التظاھرات ضد إخوان العسكربل ويجب . معين، ولو على حساب اإلسالم وثوابته

وھذا الَفْضح والبيان، واجٌب عينّي على كّل من عرف بما يجرى، وَفِھم تداعياته على اإلسالم الصحيح، . ممكن من الناس
  .اوتطبيقه في بالدن

الَصحيح، وبيان أسسه وأركانه، وشرح مرتكزاته وثوابته وأفكاره،  الم الطريقعَ إنشاء إتجاه مواٍز، يقدم مَ ھو  واإلتجاه الثاني
وإيضاح خطواته ومساره، بما ال يدع مجاالً لشٍك أو َريبة لمرتاٍب، سواءاً بالقول الَخطابّي أو الَكلمة الَمقروءة أو البيان 

  . الُمشاھد

وقد كان ھذا الموقُع حريصاً منذ بداية الثورة على أن . اإلتجاھان، يجب أن يسيرا بكل قوة ووضوح بأسرع وقٍت ممكنوھذان 
يسير في خط اإلتجاه األول، مبيناً ومحذراً، رغم ما القاه من ھجوٍم ممن لم يدرك الحقيقة وابعادھا من الشباب الُمغّرر بھم، 

  .فيينسواء المنتمين إلى اإلخوان أو السل

وال شك أن ھذا الَتوّجه، وأصحابه، سيعانون من حرٍب َشعواء َشِرسة، سيقوٌد ِكبرھا برلماُن الضراِر سياسياً، حيث يعلم ھؤالء 
أنھم لن يحظوا بشعبية مرة أخرى بعد تواطئھم مع المجلس العسكرّي الكفرّي، كما سيقودھا العسكر، وقواته الَشيطانية أمنياً، 

وسيسمى أصحاب ھذا اإلتجاه بالخوارج والعمالء . لّضرار اإلخوانّي َباطنا، وَشْجب التصرفات األمنية ظاھراً بمباركة َمجلِس ا
  .والمخربين، وكّل ما ألِْفنا من ألقاٍب رمَي بھا الحق من قبل



  2011-12-26 صرة الدين؟عن نَ ھل َتراَجْعت .. ازم أبو اسماعيل حَ  يا شيخ

، والصالة والسالم عل   صلى هللا عليه وسلمى رسول هللا الحمد 

النقاب عن قرب تسوية  فَ شَ كَ "جاء خبٌر اليوم، أصابني بَغٍم وُحزن وقلق، وھو تصريٌح للشيخ حازم أبو اسماعيل، جاء فيه أّنه 
أن يقدم  مشكلة المرشحين اإلسالميين الثالثة المحتملين فى انتخابات رئاسة الجمھورية المرتقبة قبل نھاية يونيو المقبل، دون

  . الوفد "يار اإلسالمى فى مصرأية إيضاحات بشأن سبل تسوية تلك المشكلة حتى ال يتم تفتيت أصوات الناخبين الذين يؤيدون التَ 
  

ومن ھم الَغير؟ ھم محمد سليم العوا، وعبد المنعم يره؟ غَ  ن انتھت إلى يدِ إسوية، عات ھذه التّ بِ يخ حازم تَ عرف الشَ ما أدرى ھل يَ 
ھو نفعّي علمانّي يدعو إلى نظام علمانّي رافضّي . سليم العوا ال َناقة له في الّشرع وال َجمل. تاح، شّران أحالھما ُمرُّ عبد الف

أما عبد المنعم أبو الفتوح، فھو رجٌل ال لون له، . بحٍت، مواٍل لكل ما يدعو اليه العسكر، وقد ُكتبنا فيه ما َكتَب مالٌك في الخمر
وى والتوّجه، مطرود من اإلخوان لرغبته في الرئاسة، وأقواله في تطبيق الشريعة ال تبعد عن أقوال العوا بل ھو إخوانّي الھَ 

وال أريد أن استطرد في ھذه األقوال ألنھا َمعلومة للُكّل، من َرْفِض الشريعة كمصدٍر َوحيد للتشريع، وعدم إعالن دولة . كثيراً 
شرعية كإباحة تصاريح الخمور والفّن الَخليع، والرقص والموسيقى، وغيرھا من الَفواحش ال إله إال هللا، والتسّيب في األمور ال

  . وما يشيعھا بين الناس

ال نعلم من سيكون المرشح المختار بين الثالثة، ولكن ما نأباه على الَشيخ حازم ھو أن يناقش مثل ھذا اإلقتراح، إال إن كان 
  . على ثقة من النتيجة

، ھل يصّح شرعاً أن يمون ھناك خياٌر بينك وبين ھؤالء؟ إن الناس ما التفوا حولك إال لما عرفوه عنك من واسأل الشيخ حازم
بعد عن ھذه المقايضات على دين هللا، وما رأوه منك من تمسك بتطبيق الشريعة المنزلة المنزھة على وجھھا الصحيح، دون 

فإن تنازلت عن ھذا الغرض، ماذال بقي لك عند الناس، وماذا ". حرامالحكم بالحالل وال"كما أسميتھا أنت . تنازل أو تخاذل
  بقي لك أمام هللا سبحانه؟

ھل األمر لديك يا شيخ حازم ھو أمر ترشيٍح للرئاسة، يمكنك التنازل عنه لمن له فرصة أكبر في الفوز؟ أھو حٌق لك تتنازل 
  عنه، أم ھو  سبحانه في عنقك ليس لك في التنازل عنه حق؟

قد صدمنا في مثل ھذا الخبر العجيب، رغم أننا قد تعودنا الصدمات في تلك اآلونة األخيرة، وكان آخرھا ما كان من ل
تصريحات الشيخ الفاضل عبد المجيد الشاذلي، والتى ال زلنا نلعُق ِجراحھا، من نصرته المطلقة لإلخوان، بل وتسميتھم بأنھم 

سياسياً، يعلم هللا أّن ذلك ما ھو بحق بإطالق، بل ھم من متقاعسي ھذه المرحلة، ومن ، وأنھم األقدر واألفھم "رجال المرحلة"
أجھل الناس بالسياسة الشرعية التي يرضاھا هللا ورسوله، وھو ما آلمنى ألماً عميقاً، ال يوازيه إال موقفك يا شيخ حازم من 

  .موضوع التفاوض على الرئاسة ھذا

ا أنت عليه ثابتاً ال تغير وال تبّدل، وإن سقطَت ونجَح غيرك، فأنت تعرف أن األمر ليس األشرف لك، واألكرم أن تظل على م
  .أمر نجاح أوسقوط، إنما أمر إقامة ُحجة، وإثبات موقف

نعلُم يا شيخ حازم، وأنت تعلم، أن اإلخوان يعادونك، وأنھم لن يوجھوا أتباعھم لترشيحك، ألن ما في دينھم يختلف عما في  
ك، كما علمنا ھو دين دولة ال إله إال هللا، ودينھم ھو دين دولة الحرية والعدالة الوضعية، تحت أي منظومة دينية، دينك، فدين

، "كامب سليمان"وھم قد صرحوا بأنھم سيختارون رئيساً من غير اإلسالميين إمعاناً في الخنوع لصفقة . وشتاٌن بين الدينين
لكّن ھذا ال يبرر أن تترك مقعدك، . في التالعب بمصير األمة من أجل السياسةفوق الحساب للعسكر، وإيغاالً " بونص"وك

الذي توليته قائداً لجموع من الشباب الذي آمن لك، وأسلم قياده لحركتك، ثم إذا بك تسلمه إلى العوا، ُثعبان العسكر األرقط، أو 
فإن  رئيس شبه علماني لن يأتي باإلسالم، بل سيؤخره  ال تلعب معھم لعبة اإلنتخابات،. أبو الفتوح، الذي ال لون له وال روح

  .إلى أجٍل غير معلوم



بل . إن ذات فكرة التفاوض ستسبب انقساماً عريضاً بين داعميك، بل وفي الصف اإلسالمّي الذي يريد دولة ال إله إال هللا
  .وسيؤدى إلى إسقاطك من عيون الناس الذين وثقوا ِبك وبشرفك وبِصّحة توّجھك

على الساحة المصرية، فإنھا تيارات بدعية كاإلخوان، أو ُمتخبطة " تيارات إسالمية"يخ حازم، ال َتسقُط في وھم وجود يا ش
ً "وھل العوا يا شيخ حازم . ذاھلٌة كالسلفية، أو ُمستسلمة ُمستأنسة كالجماعة اإلسالمية ؟ فما ھو ھذا التيار "يمثل تياراً إسالمّيا

سالمّي الذي يمثله عبد المنعم أبو الفتوح؟ ما ھي القاعدة اإلسالمية األصولية الثابتة التي يبنى في رأيك؟ وما ھو التيار اإل
  ؟ إما إنك تعرفھا وتقّرھا، وھي كارثة، أو أنك ال تعرفھا، فھي كارثة أكبر"اإلسالميّ "عليھا العوا توجھه 

  أو كنت تدرى فالمصيبة أعظم  إن كنت ال تدرى فتلك مصيبة

يخ حازم، أال تسير في ھذا الطريق، وأن ال تَدَع مسار الَمصالح والَمفاسد الَموھومة، التي يتالعب بھا اإلخوان أناشدك يا شَ 
وال تدعنا . وأمثالھم، على طريقة الطوفي الحنبلّي، أن تلفِتك عن طريق هللا، فالّزلل َسھل، والسقوط ال يحتاج إلى كبير مقاومة

  .وأال نعاملك ُمعاملة ُمرجئة قيادات اإلخوان من أذناب العسكرنفقد الثقة في كل ما رأيناه منك، 

الطريق الوحيد يا شيخ حازم، ھو الذي إعتقدنا أنك ناصره، وھو المواجھة في الميدان، ولو كنت وحدك، ولن تكون إن شاء 
  . إال ظاھراً من الحياة الدنيا فال تتردد في ھذا، وال تدع موقعك، كإمام لدولة ال إله إال هللا، لمن ال يعرف من الشرع. هللا

 .ولعل هللا سبحانه أن يھدَيك إلى الصواب، قبل فوات األوان
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، والصالة والسالم على رسول هللا    صلى هللا عليه وسلمالحمد 

، ال وسط أعدل بين الطرفين، إما ِعبادة الشيخ والسيُر وراءه "اإلسالمي"ّبط ما أعجْب الجيل الذي نشأ في ظّل ھذا الَتخ
كالقطيع األعمى الذي ال عيون له وال َسمع وال َعقل، وإما الحديث إلى األْعلم واألْفھم واألكبر كما لو أنك تتحّدث إلى صديٍق 

  !لك، تتسايرا على كورنيِش النيل، َينَصحك وَتنصحه

سنين األربعين الماضية، على التحذير من داء التقليد، وضرورة اإلتباع، والسؤال عن الدليل، إذ في ذلك وقد عملت، طوال ال
وقد دونت مقاالٍت عدة، كلھا يبين أقوال السلف في التأكيد على ھذا األمر الذي، كان أول . أمن للقلب وحجة أمام هللا سبحانه

  .من نقضوه وناقضوه، ھم السلفيون، وياللعجب

الوْجه اآلخر للَمسألة، يأتي ُمناقضاً لھذا الَتوّجه، فيأتيك ِغّر َصغير، ليس له َباع في ِعلم َشرعّي، إال ما توّھمته نفسه،  لكنّ 
وجاَدت به عليه شھور عدة، أو سنوات تعد على أصابع اليد، فيلقى عليك بالنصيحة، ويَوّجھك إلى ما يجب أن تفعل، بلغٍة 

ير يعرف ما يقال، ومتى يقال، ولمن يقال، أكثر مّمن َصرف ُعمراً أكثر من ِضْعف ُعمره كله من يوم َحازمة كأّن الِغّر الَصغ
أو ". ال َتتسّرع في قولك"ثم يأتيك َشاٌب يقول لك . ِوالدته في ُمطالعة الَشريعة ومعرفة أسرارھا ومدارسة أصولھا وفروعھا

  ما ھذا الكالم؟ "...! عليك بمراعاة الدقة"

اني هللا بقراٍء كثيٍر من أفاضل من الشباب، كما بالني بالقليل ممن يتجاوز األدب في الحديث، ولكن، ھزني بشدة ما ولقد َحبَ 
جاءني من ھذين الشابين اليوم، لدرجة أكثر مما تستحق، رغم أنھا ليست من سوء أدب، بل من ترفٍع في الَتوجيه، أحسست 

  !، أقعد منھم مقاعد الدرس واإلستماعمعھا كأني، في نھاية عقدي السابع من العمر

  وليس عندى ما أقول في ھذا الصدد، غير ما قال أبو العالء المعرى

  على ما فّي من عوٍج وأمـــتِ     ُخذي رأيي وحسبك ذاك منى

  أرادوا منطقى وأردت صمتى    وماذا يبتغى الجلساء عنــدى

  ُت َسْمتـىفأّمــوا َسْمَتھم وأَممْ     ويوجد بيننــــا أمٌد قصـــــيّ 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  ٌل أمره وليحزم طاعته  عز وجل من تخلفه عن نصرة المستضعفين وهللا المستعان



  2011-12- 28 "ال إله إال هللا"أقيموا دولة .. يا شباب اإلسالم 

  صلى هللا عليه وسلمالحمد  والصالة والسالم على رسول هللا 

لنا َقرار، حتى يتحقق الَھدف األسمى الذي يسعى له كّل مخلص لدينه، صائب في نظره،  ال وهللا لْن َنمّل، ولن نھدأ، ولْن َيقِرُ 
ذلك ھو ھدفنا، كمجتمٍع يرى  عليه حق ". ال إله إال هللا"، أال وھو إقامة دولة صلى هللا عليه وسلممستٍو على منھجه، متبع لرسوله 

  .واجب، ال يتميع فيه، وال يتخاذل ويتخنث في الدعوة اليه

صلى هللا وهللا سبحانه ال يعنيه ما نفعل، فقد أمرنا ونھانا، وتركنا في معترك اإلختبار، بعد أن بّين في كتابه وعلى لسان رسوله 

ِ َشيْ "إرادته الشرعية التي بموجبھا يدخل الجنة الفائزون، ويدخل النار الخاسرون، فقد قال تعالى  عليه وسلم َّ ـًٔا قُْل َفَمن َيْملُِك ِمَن ٱ

ا ۗ إِْن أََراَد أَن ُيْھلَِك ٱْلَمِسيحَ  ُهۥ َوَمن فِى ٱأْلَْرِض َجِميًعۭ وقال تعالى، مبيناً أنه إنما يأمرنا وينھانا لصالحنا في ، 17المائدة " ٱْبَن َمْرَيَم َوأُمَّ
ا"الدنيا واآلخرة،  ُ ِبَعَذاِبُكْم إِن َشَكْرُتْم َوَءاَمنُتْم ۚ مَّ َّ   . 147ء النسا" َيْفَعُل ٱ

ليس . صلى هللا عليه وسلمھي مقتضى التوحيد، الذي يعلن به مجتمع ما أنه دخل في طاعة هللا ورسوله " ال إله إال هللا"فإقامة دولة 
ال "من دولة " اإلسالميين"فإننا رأينا موقف . المجتمع الذي ينتخب برلماناً، وال المجتمع الذي يرشح رئيساً، ولو كانا إسالميين

رفضھا اإلخوان المتخاذلون، وجاؤوا بكل تسمية أخرى في قاموس المبتدعات ليلتفوا من حولھا، وكأنھا رجس أو ".  هللاإله إال
ال "ولم يتجرأ واحد منھم أْن يدعوھا دولة "! توافقية إئتالفية خنفشارية"وقالوا " مدنية بمرجعية إسالمية"فقالوا . إثم، اخزاھم هللا

أما . ھادة، الذي يدعى أنه يقولھا في صالته يومياً أربعة وثالثين مرة، قوال باللسان، ونقضاً باألعمال،  لفظ الش"إله إال هللا
السلفيون، فوهللا إن أمرھم لھو مضحكة مبكية، فإنك تره ھؤالء، البسين بزاتھم، وأربطة عنقھم، تحسبھم متشبھين ببنى آدم، ال 

ولم يتنطعوا في دين هللا اصال ما كانت ھذه صورتھم، ولو أنھم استمروا على ولو أنھم ارتدوا البزات من أول أمرھم، ! منھم
جالليبھم البيضاء الناصعة، لما كانت ھذه صورتھم، ولكنھم تنطعوا أوالً، ثم تَصّنعوا آخروا، فخسروا في الحالين، التنّطع 

على العلمانية الصريحة، بل إن منھم من أفرط في  ثم إنھم توغلوا في بدعة اتباع ولي األمر الكافر الذي يجبر الناس. والتَصّنع
  .بأن الجيش محّق في قتل الثوار، قاتله هللا أنى أفك !)ة ال من الفتوىمن الفتّ لعله (ذلك كذلك البھلوان الُمسمى أحمد فريد، الذي أفتى 

" القوى السياسية"ن إلى دولٍة تتوافق فيھا إنما ھؤالء يْدعو. ، يا شباب اإلسالم، ال تقوم على أمثال ھؤالء"ال إله إال هللا"دولة 
وھذه األخيرة ال تصلح . تحت راية علمانية للدولة، باللفظ الشرعيّ " أھل الشرك وأھل اإلسالم"باللفظ المدني، أو يتشارك فيھا 

 ً ٌط في دينه، أَما وقد الحت الفرصة، وبانت الفرَجة، فال وهللا ما يترك. للمسلم أن يعيش تحت ظلھا إال قھراً وإكراھا ھا إال ُمفرِّ
ٌر لمصلحة وطنه م لمصالحه، ُمؤخِّ   .ُمبتدع فاسٌق في عقيدته، َجباٌن في ُخلقه، ُمؤثٌر للدنيا، ُمھمٌل لآلخرة، ُمقدِّ

 ال"إن ھذا اإلنتخابات آلية تنفيذية، تأتى بجمٍع ممن وثق بھم الشعب، يطّبقون ما َشرع هللا، تحت لواٍء واحٍد ال لواء غيره، لواء 
ال تلك الكرامة المزعومة لھؤالء الغاصبين الّداعرين . ، كرامة األمة ھي من كرامة ھذا اللواء، ال كرامة لھا دونه"إله إال هللا

من مجلس التسعة عشر، وال الصفوف المحشودة من الجند المسلح بأموال الشعب وعتاده، يصنعون لھم كرامة أعلى من 
ھؤالء الّسفلة األخّساء، ويتركون من َيُسب هللا علناً، ومن يستھزئ بالدين كعدو " ُيھين"كمون من ، إذ ُيحا"ال إله إال هللا"كرامة 

هللا الجمل األجرب، ومن يخطف النساء المسلمات المھاجرات إلى هللا، يطلقون سراح العلمانيين كعالء عبد الفتاح، ويكبلون 
  .جھنم وساءت مصيرا أغالل اللمسلمين، كالشيخ يحي، أال خذلھم هللا وأسكنھم

التوافقية "الحرية والعدالة ، يا شباب اإلسالم، ھي في إعالن التوحيد شعاراً لألمة، وَمصدراً أوحداً لتوّجِھھا، ال في حزِب 
، الذي يرّوجون له بين الَمساكين من العوام، يلفِتوھم عن واِجبھم األصيل، في استرجاع دينھم وسيادتھم وحقھم "والَمھانة
، قتل الناس، وَسحل النساء، وتكبيل األسرى في "التوافقية والَمھانة"وھا ھي بشائر البرلمان تحت رعاية حزب . ھموكرامت

  .المستشفيات، وتعذيب المعتقلين في المباني الحكومية، والبقية تأتى

، منذ أربعة عشر قرناً، ال  عليه وسلمصلى هللالنور، يا إخوة النور، ھو في تلك الشعلة التي أضاءھا لنا سيدنا، وسيد البشر، رسولنا 
من الببغاءات الّسلفية التي تساعدھم، " الزور"تخفُُت وال تتوارى، والتي يريد كفار العسكر أن يطفئوھا بأفواھھم، ال حزب 



واآلخرون، من . النور، ھو ما يرفضه ھؤالءالعسكر، صراحة وبجاحة. وتعاضدھم، وتدعو إلى عدم الخروج على طاعتھم
لوانات السلفية، يعتقدون أنھم اآلن من أرباب السياسة، وما ھم إال أذناٌب من أذناب اإلخوان، وقعوا في نفس مصيدتھم، لّما بھ

  .كان أمرھم من قبل، كله محصوٌر في الھدى الظاھر، ال عالقة له بفھٍم شرعيٍّ أصيٍل، يعصم عند القواصم

الباطلة، فھى وهللا مجرد تحالفات ضد افسالم، وضد الشھادة، سواًء شھادة ال  تجمعوا يا شباب اإلسالم، وانبذوا ھذه التحالفات
  ال علينا من ھؤالء، فقد اشبعناھم فضحاً ةتفنيدا، ولكن صدق القائل. إله إال هللا قوالً، أو الشھادة في سبيله عمالً 

  ولكن ال حياة لمن تنادى  لقد ناديت إذ اسمعت حيا

  .َنحمل ِمشعل النور، ونحن نتوّجه به إلى الُحرية والَعدالة، ال غيرنا نحن نحمُل ِمشعل الحياة، ونحن

َمَثلنا، وأصحاب القرون الثالثة األولى ُھداتنا، وإعالُء راية التوحيد َغايتنا، حّقاً  صلى هللا عليه وسلمالقرآن ُنورنا، ورسول هللا 
  .وِصدقاً، ال غيرنا

ھا الَمحتومة، إلى نصر هللا المؤّزر، إلى وعد هللا الذي ال َيخلِف وعده، إلى حيث نحن، معكم وبكم، سنقود ھذه الثورة إلى غايت
  .الحرية والعدالة والمساواة، التي يأتي بھا القرآن، ال التي يأتي بھا ھذا البرلمان، وشتان بينھما

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  2011-12-30 قبل البرلمان؟.. لماذا اإلنتفاضة 

 صلى هللا عليه وسلمم على رسول هللا الحمد  والصالة والسال

، ال يزاالن يعمالن على الساحة اإلسالمية السياسية الَدعوية، ھما أفضل من ُيمثل "دولة ال إله إال هللا"رؤيتان، يتَبنيان مفھوم 
ة اإلنتفاضة ودور يناير، ومدى جدي 25منھج أھل السنة والجماعة، وإن افترقا في اآلونة األخيرة، من حيث تقييمھم للواقع بعد 

  .التجمعات المختلفة فيھا

وقد آليت على النفس أن ألّخص ُرؤية ِكال اإلتجاھين لتكون واِضحة للِشباب، َمنعاً للَخلط ودرءاً لإلضطراب وإيضاحاً 
  .للصورة

  :، تتلخص فيما يلىوالرؤية األولي

 .، ھو الَمقصد والَھدف، ال غيرھا"ال إله إال هللا"إقامة دولة  .1

 .حكَم العسكرّي أسوأ أنواع الُحكم، لِعلمانيته وديكتاتوريته، وأن العمل على إزالته واجب شرعّي مؤكدأن ال .2

 ".  دولة ال إله إال هللا"ال ثورة إسالمية تقصد إلى " إنتفاضة برتقال"، كانت 2011يناير  25أن اإلنتفاضة الشعبية في  .3

 . مره، في اتجاھين، اإلخوان والسلفيونأن الواقع السياسّي اإلسالمّي قد انحصر، في غالب أ .4

فمنھم من ھم . أن اإلخوان، ھم كعادتھم مكيافيليون، ذوو َدَخل في العقيدة وبرجاتية في الحركة، وإن لم يكونوا سواء .5
، وھؤالء ھواھم أقرب لتطبيق الشريعة، ولكن المتغلبون علٮيھم إعالمياً ھم العلمانيون المتأسلمون أمثال 65من جيل 
 .العريان ومحمد مرسي سعد الكتاتني عصام

أن السلفيون ھم أسوأ من على الساحة السياسية المصرية، من حيث والءھم للعسكر، وبالھتھم السياسية، ومن ثم  .6
 .يجب البعد عن تأييدھم، بتأييد من ھم ضدھم، أي أن تأييد اإلخوان ليس من باب حبھم، بل من باب بغض من عداھم

 .لى الواقع من دعم اإلخوان، مرحلياً، لمنع تغلغل السلفيين، ووقف زحف العلمانيينأّن العلمانية أخطر ع .7

ثم إن . أن الشعب ال يمكن التعويل على إنتفاضته، إذ كثير منه قد نضب معين ثورته، إنا للقمة العيش، أو لنقصھا .8
جيش في الدولة، غضافة أكثر من ثلث الشعب يؤيد العسكري بالفعل، وھم اسر أثر من مليون ونصف رجل أمٍن و

 .إلى الفلول وأصحاب المصالح والسلفيين

أن الشعب، وإن كانت طبيعته التدين، إال أنه تدين مصحوب بالكثير من البدع والتخليطات، كما أنه يحب المساومة،  .9
 .وال يريد دفع فاتورة الدم المستحقة للنصر، ولذلك انتخبوا اإلخوان

نتخابات، ولعل ھذا اإلختيار ُيحقق َھامش حرية ديموقراطية للدعوةن أفضل مما أن دعم اإلخوان مرھوٌن بفترة اإل .10
 .ھي عليه في عھد العسكر

 .أن دعم حازم أبو اسماعيل أولوية ستشغل وحدھا الوجه الكامل لتلك الدعوة، عشية اإلنتھاء من افنتخابات .11

شكيل المخزّي، بل سيقومون بحلّه، كما حدث في أن العسكر، في غالب اإلحتماالت، لن يتركوا البرلمان، ولو بھذا الت .12
 .تجربة الجزائر



  .ھذا، بكل أمانة، ما يمكن استشفافه من أصحاب تلك الرؤية، من أھل السنة والجماعة

  :، التي يدعمھا كاتب ھذه السطور، تتلخص فيما يلىالرؤية الثانيةثم، 

 .ھا، ھو الَمقصد والَھدف، ال غير"ال إله إال هللا"إقامة دولة  .1

 .أن الحكَم العسكرّي أسوأ أنواع الُحكم، لِعلمانيته وديكتاتوريته، وأن العمل على إزالته واجب شرعّي مؤكد .2

دولة ال إله إال "ال ثورة إسالمية تقصد إلى " إنتفاضة برتقال"، وإن كانت 2011يناير  25أن اإلنتفاضة الشعبية في  .3
، سواًء بمع".هللا وما حدث أوالً يمكن أن يحدث ثانياً، بمعونة . ونة اإلخوان أو غيرھم، فغنھا قامت بأيٍد تصلى 

 .اإلخوان أو غيرھم

4.  ً وأنھم إن زعموا . أن السلفيين بالفعل ھم أسوأ اإلتجاھات التي تنتمي لإلسالم حالياً، ولكن اإلخوان ال يقلون عنھم خبثا
وا يدارون أصحاب الرؤية السابقة، ال العسكر، أنھم يدارون العسكر حتى نھاية اإلنتخابات، قلنا ال نأمن أن يكون

 .فھؤالءاإلخوان ال يمكن أن ُيؤَمَن لوعدھم وال ُيَعّول على كلمتھم. ليكسبوا تأييدھم

أن الطبَع اإلخوانّي طبٌع ديكتاتورّي، يتوّحش على اإلسالميين أكثر مما َيتوحش على غيرھم، وما أحداث مسجد غزة  .5
وانّي قد يأتى بھامِش حرية، مردود بأّن اإلخوان لن يسمحوا، للتيار السنّي ألھل السنة ودعوى أن الُحكم اإلخ! ببعيد

 .والجماعة خاصة، بأن يفتح فاه، بل سيوقفونه بشتى الوسائل، سواًء القانونية أو األمنية، مثلھم في ذلك مثل السلفيين

6.  ً أو ُنِحُس له ركزاً؟ ھذا فرٌض ال ُيبنى على  أنه لو كان داخل اإلخوان تياٌر أفضل مما نرى، فلم ال نسمع له صوتا
معطيات على اإلطالق، فإما أنه ال يوجد ھذا الفصيل اساساً، أو أنه اضعف من أن يكون له تأثير، فوجوده وعدمه 

وھذا يجرى على أولئك المشايخ من السلفية الذين رضخوا بالسكوت، عمالً بشورة مزعومة، لم يجتمع عليھا . سواء
 !قد، بل اجتمع عليھا أھل خيبة وخسران، كأحمد فريد ومحمد حسانأھل حّل وع

أن اإلخوان َيبغضون الشيخ حازم أبو اسماعيل، بل يدعون إلى انتخاب البرادعّي العلمانّي الفاجر، صراحة على  .7
 !فكيف َيسقيم َدعم اإلخوان والشيخ حازم معا، في وقت واحد، ولو مرحلياً؟. لسان ُعريانھم، أخزاه هللا

أما دعمھم، وتوجيه . أنه يمكن أن يبلغ التيار الُسنّي ألھل السنة والجماعة ما يريد بعدم معارضة مرشحى اإلخوان .8
نحن نعلم أنھم يريدون إطفاء الجذوة الباقية تحت . الناس إلى انتخابھم، فھو أمٌر قد بُعدت فيه النجعة، وجاوز الحدّ 

ء بأيدينا إلطفائھا؟ الجذوة موجودة، لكنھم ُيخمدونھا، ونحن ُنعينھم علي رماد الثورة، أفنعينھم على حمل َخراطيم الما
 .إخمادھا

أن الشعب وإن كان فيه إنحراٌف وتخليٌط وبدع، لكن يمكن أن يستغل التيار الُسنّي ما فيه من صالح وتدين ولو  .9
من أحد، ال إخوان وال سطحّي، تمثل في ماليين المصلين في ميادين مصر، حيث قلب موازين القوة، بال تخطيط 

 . سلفيين وال علمانيين، بل بيد هللا سبحانه وحده

أنه إن كنا نتوقع عدم إبقاء العسكر على البرلمان، وأن سيناريو الجزائر سيتكرر في مصر، فما ھو الداعي إذن  .10
سكر، فھؤالء ال لتضييع األوقات والجھود، في أمر لن يكون له ثمرة على اإلطالق؟ وال يقال إنما ھو إلحراج الع

 .حياء لھم، وال ضمير، بل ھم يكِذبون َعياناً َبياناً، كما رأينا في أحداث مجلس الوزراء

أننا نعجب وهللا كيف يصبر العلمانيون، أو أفراد الشعب العاديين، على بذل حياتھم، وأعينھم، وتعذيب أجسادھم،  .11
، عن التضحية والفداء؟ خوفاً من اإلعتقال أو القتل؟ إال بينما يتراجع من يدعى اإلسالمية، من اإلخوان أو السلفينن

 . أّن دينھم البدعّي ال يسمح لھم بھذا



بل إنه ممنوع من باب . أن اإلنشغال بدعم ھذه الطائفة البدعية الَمارقة ليس من الُمرّجحات الشرعية، وإن كانت عليه شبُه أدلةٍ  .12
من حيث أنھم يرّشحون القوى التي نريد رة، غير مؤكدة على اإلطالق، الَمصالح، إذ ليس فيه مصلحة، بل فيه شبھة رفع مض

، وممنوع من باب سّد الذرائع، إذ إنه ال يصح أن يتخذ المسلم وسيلة خارجة عن منھج الشرع، !لمنع انتخابھاندعم انتخابھم، أن 
َ اَل ُيْصلُِح َعَمَل ٱلْ "إلى تحقيق مقصٍد شرعّي، بل يجب أن نعلم  َّ وھؤالء اإلخوان مفسدون في األرض،  . 81يونس "ُمْفِسِدينَ إِنَّ ٱ

  .2012 يناير 25وعلى كل حال فالموعد . خواننا ممن رأى ھذه الرؤية السابقةإيتفق معنا في ھذا 

ك بسرعة وكفاية، وإنكم لقادرون على التحر. الحّل ھو الميادين. فإلى األمام يا إخوة اإلسالم، ال تنتظروا برلماناً وال نواباً وال يحزنون
ھذا وهللا عيٌب ما بعده عيٌب أن يقف مشايخ الزور من اإلخوان . إبريل بأفضل منكم تنظيماً أو أقوى منكم حجة 6وليس اصحاب 

 ".ال إله إال هللا"المنافقين، في طريقكم، وطريق دولة  لفيينالسّ من والخّوانين، 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 



  2011-12- 31 التخاذلومنھجية ..  اإلخوانيّ التدليس 

 صلى هللا عليه وسلمالحمد  والصالة والسالم على رسول هللا 

 َتحّدثُت من قبل، في مقاالت عديدة، عن أھمية تحرير الَمفاھيم، وتنقية الَتسِميات من الُمشتركات الُموھمة، إذ إنھا َمْسَربٌة للخطأ
  .وَمدَعاةٌ للّزلل، سواًء بقصٍد أو بغير َقصدٍ 

يناير، في أروقة الفكر، التي تتصل بالواقِع قليالً، وإن كانت، من خبثھا  25ولت ألفاظاً، دارت في غالبھا قبل أحداث وقد تنا
  . تؤسس إلتجاه عامّي منحرف

، ويعنى والتجديد، وتعنى التوسط بين الحق والباطل، والوسطية، وتعنى نبذ المأثور الثابت، الحداثةومن ھذه األلفاظ مثال، 
، وتعنى إلغاء الفاِرق بين الديانات، وغير ذلك مما اشتھر به عدد من منافقى الفكر اإلسالمّي، والمواطنةعن الثوابت،  التخلى

  .امثالھم من ھذه الطبقة,ومنحرفيه، وعلى رأسھم محمد سليم العوا، والغنوشي والترابّي 

 25التي ظھرت في واقعنا، على األرض، بعد أحداث  لكّنه يجب أن ننتبه إلى أن ھناك عدد من التسميات واأللفاظ الموھمة،
  . ، الذين يدينون بدين البرلمان، قبل اإلسالم وفوقه"اإلسالمية"يناير، قد تبنتھا طائفة من منافقى السياسة 

  .ِتخابيةوالتَحالَفات اإلن، والمدنية ذات الَمرجعية اإلسالمية، لتوافقيةمن ھذه التسميات التي ُتنشأُ مفاھيماً َمغلوطة، ا

. ، التي تتناَقض في أصلھا مع أصل الديموقراطية الَغربّية الُملحدة، التي تستند إلى حكم األغلبيةالتوافقية الَمزعومةفأولھا، ھذه 
فليس لھذا المصطلح الذي يطرحه أمثال العلمانيين من أبناء حركة اإلخوان، كالعريان ومحمد مرسى، أّي وجوٍد على أرض 

سالمّياً، إذ الغالبية ليست على حٍق إال إن وافقت الشرع، وال وضعياً، فإن الغالبية إن انتخبت أحداً لم يجز ألقلية الواقع، سواًء إ
  .أن تترعب في ھذه النتيجة تحت أي مسمى، توافقّي أو تخالفيّ 

ذه الَحركة اإلخوانية الِبدعية، قد ، المتخفية من وراء المرجعية اإلسالمية، التي ال تغنة من الحق شيئاً، فإن ھالمدنيةثم الدعوة 
أوضَحْت بما ال يدع مجاالً للشك أن ھؤالء فيھم َدَخٌل دينيٌّ ال شّك فيه، فقد َورَدنى فيديو من أحد اإلخوة المعلقين، لمحمد 

قائدّي بين ال ِخالف عَ "، يقول فيه َصراحة أنه http://www.youtube.com/watch?v=rsQ7ry2kdkQمرسى رأس ھذا الحزب البدعّي، 
، ثم يلقى بكلمة "مصر فيھا مسلمون ومسيحيون، وليس ھناك خالف بين العقيدة اإلسالمية والمسيحية"و أنه " كل الِمصريين

ھو ما يمكن أن يحمل تصريحاً على التماثل بين ".. لكلٍّ الُحرية أن يعتقد ما يشاء"يخّفف بھا وقع ھذا الكالم الكفرّي، بقوله أنه 
، وأن يحمل 36القلم  "َما لَُكْم َكْيَف َتْحُكُمونَ  ﴾35﴿َفَنْجَعُل ٱْلُمْسلِِميَن َكٱْلُمْجِرِميَن أَ "المية والمسيحية، وھو كفر بواح، العقيدة اإلس

إحسانا للظن على أنه يقصد به أن ال فرق في مجال اإلختيار الشخصي، وھو تأويل بعيد للكالم، لكن قد ينجى صاحبه من 
  .ياالكفر في حكم الدن

قبل الوالء البرلمانّي، ومعلوم أن البرلمان ھو الھيئة التشريعية، فيكون الوالء اإلنتخابّي " الوالء اإلنتخابي"ثم ھو يتحدث عن 
  . للفوز بالمقاعد مقّدم على الوالء التشريعّي، وھو، مرة أخرى ليس من دين هللا وال من عقيدة المسلمين

وتتبنى ! لى أن ُننحى بأنفسنا جانباً من ھذه الزمرة من البشر، التي تلتحى، ثم ال تستحىمثل ھذه المفاھيم، ھي التي تدعونا إ
  .، اإلسالم الذي ينبنى على مفاھيم مغلوطة في أول أمره، إسالماً ال يعرفه هللا وال رسوله"إسالم األقلمة"

  اإلنتفاضة الشعبية) 2

تكن إسالمية في طبيعتھا، إال إنھا كانت محمولة على أعناق المسلمين، يناير، وإن لم  25إّن اإلنتفاضة الشعبية التي قامت في 
ونحن نراھن على  . وال تزال جذوتھا تحت الرماد، وما أخمد نيرانھا إال ھؤالء المنحرفين من اإلخوان، والعمالء من السلفيين

يطفأھا بالمرة، أم ننفخ فيھا بأفواھنا، أنھا باقية تحت رماد كثيف، لكن، ھل يعنى ھذا أن نحمل خراطيم الماء لمن يريد أن 



د حق هللا والناس؟ ثم كم الشباب اليوم من يريد الخروج إلسقاط العسكر، وليكن بعدھا ما  ونُھش عليھا بأيدينا لتعود َجزعة تسترِّ
تي الفتنة، وھنا يأتي يكون، ولتكن المواجھة، إذ نعلم أن ھؤالء الكفار ال يريدونھا سلمية أبداً، بل سيقتلون ويسحلون، وھنا تأ

  .معنى حب الموت كراھية الدنيا

إن الواقع المصرّي ليس بعيداً عن أحٍد اليوم، بل يعيشه كّل مصرّي في أي بقعة من بقاع األرض، ثم إن ھذا األمر أمر مبدأ ال 
  .التوجه اإلخوانّي مرفوٌض جملة وتفصيالً . مناط

ن منھم من يرى إنتخاب حازم ابو اسماعيل، لكنه يرھب بطش العسكر إن قد يكون اإلخوان منقِسمين على أنفسھم، وقد يكو
لكن األمر أّن ما يخرج من . أعلن ذلك، ومنھم من يرى إنتخاب البرادعي من جيل الوسط الُمتَمثل في ِعصام الِعريان وأمثاله

وھم بشكٍل عاٍم على َخلل َعقدّي . تصريحاٍت عن اإلخوان، كجماعة أو كحزٍب، بشكل عام، ال ينبؤ إال عن التخاذل والتواطئ
. فإما أن يظھر لنا منھم ما َيدلّنا على إتجاة كّل منھم، أو أن يكونوا كلھم كتلة واحدة في ُمواجھة دعوة الحق. ال ُيخالف فيه أحد

  .ة البرلماناتوليس أمامھم إال أسابيعاً ثالثة يحسمون فيھا أمرھم، ويعودون لصوابھم، ويخرجون من ضبابية اإلنتخابات وفتن

وقد يختلف الناس في تقييم قوة الشعب المصرّي وقدرته على الوقوف في وجه العسكر، فمنھم من يرى أن الّشعب ال يرى 
وقد يرى البعض أن . الدين على حقيقته، بل ھو مشوّش فيه، كما ھو مشوّش في كل ما عداه، وھو قدر فيه الكثير من الصحة

، إن أرادوا ذلك، وإن تخلصوا من عقدة "التيارات اإلسالمية"يزال يمكن استغالله من قادة ھذا التشويش وذاك الغبش، ال 
  .الخوف وبرؤوا إلى هللا من فتنة البرلمان المختلط

ومن ھنا فإننا نرى أن البصيص الباقي تحت رماد اإلنتفاضة الشعبية، ھو األمل الذي يجب أن ُيرّكز عليه َشباب اإلسالم 
الَمرحلة، التي قد ال يتجاوُز عمرھا الثالثة أسابيع القادمة، فإما أن تخرج الُجموع لإلطاحة بالعسكر أو أن وُدعاته في ھذه 

 ً   .نستسلم لحكمھم العلمانّي الديكتاتورّي إلى أن يشاء ربنا شيئا

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 



  2011- 12-31 دعم القبطية على المسلمين األغلبية وحملة.. محمد عمارة 

 صلى هللا عليه وسلمة والسالم على رسول هللا الحمد  والصال

يطرة سياق الحملة السائدة لدعم س ، في!)الذي يسمونه العقالنيّ ( ، ذو التوجه اإلعتزاليّ "المفكر اإلسالميّ "كتب محمد عمارة، 
هللا ُعمر أمير المؤمنين أھل ھذا ما أعطى عبُد (" رضى هللا عنه، مستشھدا بما دّون أمير المؤمنين عمر القبط على األغلبية المسلمة

أعطاھم أماًنا ألنفسھم وأموالھم ولكنائسھم وصلبانھم، وسقيمھا وبريئھا وسائر ملتھا، أنه ال ُتسكن كنائسھم : من األمان –) القدس) (إيليا(
م، وال ُيضار أحد منھم فإنه وال ُتھدم وال ينتقص منھا وال من حّيزھا، وال من صليبھم، وال من شىء من أموالھم، وال ُيكرھون على دينھ

أن يسير بنفسه وماله مع الروم، ) القدس) (إيليا(آمن على نفسه وماله حتى يبلغوا أمانھم، ومن أقاَم منھم فھو آمن، ومن أحّب من أھل 
م ومن شاء رجع ويخلي بيعھم وصلبھم فإنھم آمنون على أنفسھم وعلى بيعھم وُتعلى ُصلبھم حتى يبلغوا مأمنھم، ومن شاء صار مع الرو

قبل أكثر من أربعة عشر قرناً ـ مواثيق  –الدين والدولة  –ھكذا أعلن اإلسالم  .)حصد حصادھمإلى أھله، فإنه ال يؤخذ منھم شىء حتى يُ 
نيا بحماية التعايش والحقوق والتعددية، عندما بنى الدولة على التعددية الدينية فى األمة وجعل لغير المسلمين كّل ما للمسلمين، وتعھد دي

وأن أحرس دينھم بما أحرس به نفسي وخاصتي وأھل اإلسالم من : اآلخرين بما يحمى به المسلمين ودين اإلسالم، وبعبارة رسول اإلسالم
   التعايش اإلسالمي مع اآلخر -الوفد اقرأ المقال األصلي علي بوابة الوفد االليكترونية  ".ملتى فھل يعرف ذلك الذين يفترون على اإلسالم ورسول اإلسالم

ما أتعجب له، ھو أين يعيش ھؤالء الكتاب األلمعيون؟ أفي مصر، أم في غيرھا؟ أفي القرن ھذا أم في قرٍن غيره؟ أيقرؤن ما 
  الصحف، أم لھم صحفھم ومصادرھم السرية؟ نقرأ في

يا أخ عمارة، المسلمون اليوم ھم من يجب حمايتھم من تغّول الكنيسة القبطية، التي تستقوي بالغرب الصليبي، سراً وعلناً، 
  .وبخونة بعض قبط المھجر الذين يريدون شراً باإلسالم والمسلمين

فاليوم، اإلسالم في مصر ليس ديناً ودولة، بل ال يكاد  .تدين نفسك بنفسك فإنك" الدين والدولة –أعلن اإلسالم  "حين تقول 
لو أّن اإلسالم دين ودولة، ولو أّن أمثالك . ھذا ھو صراعنا، لو كنت ال تدرى، أن يكون اإلسالم دين ودولة! يكون ديناً فحسب

لكننا . النبوّي والمتابعة العمرّية، على الواقعدخلوا حلبة الصراع الحقيقّي ليكون اإلسالم دين ودولة، النطبق ھذا التوجيه 
نتحدث في واقٍع يغيب فيه حكم اإلسالم، وتتحكم فيه العلمانية بأي اشكالھا، إما العسكرية عن طريق مجلس الخونة، أو الغربية 

رعية، وينافح فكيف ُيطّبَق فرع صغير مثل ھذا الفرع، في السياسة الش. عن طريق أمثال البرادعّي وصحبه ومن ھم دونه
وعلى  صلى هللا عليه وسلمعنه، وُيترك األصل، وھو طاعة هللا ورسوله بإعالن دولة ال إله إال هللا، التي كانت على عھد رسول هللا 

  ، يوم أن قاال بما قلت؟ أھذا منطق يا رجل الفكر والعقل؟رضى هللا عنه عھد عمر

األمان، ھم مّمن دخلوا في العھد، ولم  رضى هللا عنهوأعطاھم عمر  عليه وسلم صلى هللاثم، إن القبط، الذين تحدث عنھم رسول هللا 
يخونوا ولم يغدروا، ولم يطلبوا اإلنفصال، ولم يحوزوا األسلحة، ولم يعتد كاھٌن منھم على حرمة القرآن، ولم يھتف ھاتفيھم 

شوارع تحّدياً للمسلمين، ولم يختطفوا مسلماٍت في ماسبيرو سباً في اإلسالم ورسوله، ولم يحملوا الصلبان يدورون بھا في ال
  !عائداٍت إلى هللا ويحبسوھن أو يقتلوھن ليعودوا في ملة الكفر القبطّي، ولم يطالبوا بأن تكون ھوية الدولة قسمة بيننا وبينھم

خاضعين للجزية، غير أال يعنى ھذا أنھم كانوا ؟ "صادھمحصد حَ ال يؤخذ منھم شىء حتى يُ "أنھم  رضى هللا عنهألم يذكر عمر 
رافضين لھا؟ أال يدل ھذا، حتى لو سلمنا بإجتھاداتكم العقلية السقيمة في إلغاء الجزية، أنھم كانوا راضين بحكم الشرع، 

دعيا أن ھذا ھو ما يعنيه عمر في ج منافقى اليوم، مُ كالمسيحية، كما يروّ  وبسيطرة اإلسالم؟ أذكر أي منھم يومھا أن اإلسالمَ 
صلى هللا عليه بين المسلمين والمسيحيين؟، وأن الشريعة ال تنطبق إال على المسلمين، مما يعنى رفضھم ألمان رسوِل هللا مساواة ال

  .، لو كنت تعقل ما تكتبرضى هللا عنهولعھد عمر  وسلم

لوا اإلسالم حاكماً على إن ھذه المساواة التي تتَشّدق بھا، أنت ومن معك، َمشروطة بشروِط اإلسالم، أن يوفوا بالعھد، وأن يقب
 صلى هللا عليه وسلمتلك ھي الصفة التي أعطاھم هللا ورسوله ". ذّميون معاھدون من أھل الكتاب"األرض التي يعيشون فيھا، 

  .من بعده، ال ما نحن عليه اآلن من نكوث عن العھد، وتمّرد على الشرعية، ورفض للھويةوخلفاءه 



ل ھؤالءالقبط، فإّن ممن يحمل اسماً مسلما، بل من ينتسب للفكر اإلسالمّي، من يردد مثل ثم، وهللا ال يصُح أن نتعّجب من فع
مثلك يا ! دعاواھم، ويقويھا ويبرر لھا، بدالً من أن يبين حقيقة شروطھا، وكأن ھؤالءالقبط يقّتلون في الشوارع ليالً ونھاراً 

وتعريِة مسلمة في الشوارع؟ من يدعو لحمايتھا، كمن تدعو  أين أنتم من َسْحل. عمارة، ومثل سليم العوا، الثعبان األرقط
  لحماية القبط الغادرين بالعھد؟

إتق هللا يا رجل، وكن ِدرءا إلسالمك الذي تدعيه، فوهللا، لئن لم تنته، لَيحشَرّنك هللا، أنت ومن يدعى ھذا الُھراء، ويؤول 
  .ع من تناصرون يوم يقوم الحسابوخلفائه على ھواه، م  صلى هللا عليه وسلمكلمات رسول هللا 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 



  2012- 01- 02 !كم األغلبيةحُ ھو ..البلية  يصبح شرُ  حين

، والصالة والسالم على رسول هللا    صلى هللا عليه وسلمالحمد 

يطر على كيف يتحول حلم الناس، بأن تحوز األغلبية المسلمة، صاحبة الحق األصيل في حكم مصر بدور الريادة، وتس
مجالسھا التشريعية فيكون الحكم لإلسالم ال لغيره، إلى كابوٍس يخشاه من يعرف اإلسالم، ويعرف حكم األغلبية، الذي سيجّر 

  البالد إلى شّر البلية؟

السبب في ھذا، ھو أن ھذه األغلبية التى فرحت بنفسھا، قبل أن يفرح بھا أحد، وھنأت نفسھا قبل أن يھنئھا أحد، قد فقدت 
  .صلى هللا عليه وسلموصلة اإلسالم، واتخذت توجھا غير ما وجھتنا اليه سنة نبينا ب

، ونحن نتفھم طبيعة مصر اليوم، ونوعية شعبھا، صلى هللا عليه وسلمقالوا، نحن من ينصر اإلسالم، ويسير على سنة رسول هللا 
ولننظر إلى دعاوى ھؤالء، فيما . مصلحة ھذا الشعب واحتياجاته، ومن ثم، فإننا نتخذ القرارات المناسبة، ونصّرح بما ھو في

 ً . ، وإخوانيّ !)من طائفة حسان وعبد المقصود "سلفيال"دقة قديمة، لكن (ولنفعل ذلك على شكل حواٍر بين ُسنّي . يرونه صحيحاً صالحا
  :فبعد أن ھنأه السنّي باألغلبية في البرلمان الجديد، قال

تقوم " ال إله إال هللا"ن غالب ھذا الشعب الذي انتخبك لتكون ممثالً له، يريد أن يرى دولة أ ، يا صاحب األغلبية،أجزم: السنيّ 
صلى هللا ھي لكتاب هللا وسنة رسوله في مصر في مصر، وھي الدولة التي دستورھا ينص في أول بنوده أن المرجعية الحاكمة 

، من حيث دستورھا، وتطبيق الشريعة فيھا، المصرية القادمةتريد أن تكون الدولة  فكيف كمصدٍر أوحد ال شريك له، عليه وسلم،
  يا إخوانّي؟

وكذلك كانت طوال العھود السابقة، والمادة الثانية منصوص عليھا ! غريب، أليست الدولة بالفعل دولة إسالمية: اإلخوانيّ 
ثم إن تطبيق . عرف الجميعبالدستور، وسنعمل على تركھا كما ھي بالدستور الجديد، وھذا يضمن إسالمية مصر، كما ي

الشريعة ليس ملزٌم للحاكم، في دين اإلسالم، بل ھو إختيارّي، وإلزام أخالقي، فال شئ في اإلسالم يطبق بالقوة، من ھنا  
فسنترك الخمور والحياة الفنية التي نراھا ال بأس بھا، وموسيقى الشريعي وھاني شنودة الجميلة، وغيرھا من العوائد السائدة 

، ال لفترة معينة، بل مطلقاً، فاألمر ليس تدّرجاً في تطبيق الشريعة كما يعتقد البعض أننا نقول به، بل إن )يقصد الجاھليات: يّ السن(
لكن أطمئنك، يا متشدد، إلى أننا سندعو الناس إلى . الشريعة ليست من عمل الَحاكم والمجتمع، بل من مسؤلية المحكوم الفرد

اد في مشاھدة الفن، وسُنعين السياح على ما يريدون على شواطئنا، لنسكب الدوالت التي يحتاجھا عدم تناول الخمر واإلقتص
  .ليس ذلك فحسب، بل إننا نقبل، بل نِصّر، على أن يحكمنا علمانّي، ونرشح البرادعي لذلك. أبناء مصر

من المعلوم، في دين هللا، أّن . جھلي العلميآه، فھمتك، ما شاء هللا عليك، لكن، دعنى اسألك بعض األسئلة، أشبع بھا : السنيّ 
حكم = ومن المعلوم أّن الفتوى . الرأي الذي يتخذه إمرئ أو القرار التي تتخذه ھيئة، في الشؤون العامة، ھو نوع من اإلفتاء

المادة الثانية، الذي  وأن تتخذ اإلخوان قراراً بأّن يحكم مصر علمانّي، وأن تكون. )مناط بالتعبير األصوليّ (واقع قائم + شرعّي 
تنص على أن ھناك مصادر أخرى للتشريع بجانب دين هللا، وأن ھناك من ثم آلھة من دونه يتحّكمون في التحليل والتحريم، 

  على أساسه ؟ ھي كلھا فتاوى يجب أن تقوم على حكم شرعّي أوالً، فما ھو الحكم الشرعّي  الذي اتخذت ھذه القرارات

  ..إنك ال تعلم عن حال الشعب، فالشعب آه، أخي، : اإلخوانيّ 

ال، ال، اسألك عن الحكم الشرعّي، فال تبدأ بإجابتى عن الواقع الذي يجرى فيه الحكم الشرعّي، فھذا خلٌف في تناول : السنيّ 
. لخمرالشرع، يجب أوالً أن تحدد الحكم الشرعّي، كما في الخمر حرام، أو أّن ولي األمر ليس من سلطته وقف تصاريح بيع ا

  .فإذا اتفقنا على الحكم الشرعّي، تحولنا إلى الواقع، ودَرسنا حالته، وما ھو ممكن فيه، أو مقدور عليه

  ..نعم، الوضع اليوم أننا نحتاج إلى رئيس توافقّي ودستور توافقي، و: اإلخوانيّ 



كم شرعّي، كدليل على ما تقول عدت بي مرة أخرى إلى الواقع، وما يجب فيه، وتجاَوزَت، كعادتك، إيراد أي ح: السنيّ 
ھذه واحدة، ثم أليست األغلبية تعنى التوافقية، أم التوافقية تعنى تنازل األغلبية ببعض حقوقھا لألقلية؟ ثم كيف تنشأ . وتفعل
العسكر، الذين كيف تتصور أن يتحكم  ؟صلى هللا عليه وسلم، بقيادة رئيس ِعلمانّي ماسونّي ُمحارب  ورسوله "ال إله إال هللا"دولة 

يصرحون كل يوم، أنھم لن يسمحوا بدولة تطيع هللا ورسوله وحدھما، في كّل مفاصل الدولة األساسية، الداخلية والخارجية 
  واإلعالم والدفاع، ثم يتركوا ھذه الدولة تقوم على األرض؟

نحن نقنع بدولة نصف علمانية ونصف . ھاآه، لكننا ال نريد مثل ھذه الدولة بھذه الصورة التي تراھا، وتتشدد في: اإلخوانيّ 
مسلمة، ونحن مرتاحون لھذه الدولة بشكل عام، إذ نعتبرھا إسالمية ال تزال، من واقع إعتقادنا بأن العلمانيون مسلمين، 
والمجلس العسكرّي مسلم، بل والقبط ھم من أھل الجنة، كما صرح بعضنا، فليست لدينا مشكلة في ھذا، بل أنتم الذين 

ون أموراً ثم تواجھون مشكلة، فلم ال تسيرون سيرنا، فتعيشون في تالؤم وتواءم وتوافق مع الجميع، مع القبط ومع تتصور
العلمانيين، ومع الفنانين، ومع المجلس العسكرّي؟ بل إننا لو سلمنا بما تقول، فإنه ليست لدينا القدرة على التغيير، في وجه 

كما قال المخلوع من قبل، فما لنا ال نتودد اليھا، ونظھر لھا أننا " أوراق اللعبة كلھا" كذلك فإن أمريكا ھي التي تحمل. الجيش
  .الذراع التي تقدر على تطويع العامة وتجنب عدائھم

أتعرف أنك، بعد َخْرطك ھذا كلّه، لم تأت بدليل شرعّي واحد، على صحة ما تقول، من أن المسلمين لھم أن يرضوا : السنيّ 
، بل يسعون لتعيينه، ويسلمونه قيادھم، رغم أن ھناك داعية شجاع مسلم، كالشيخ صلى هللا عليه وسلمورسوله حاكما  بمن يحارب هللا

ھذا وأنتم أغلبية ساحقة، !! ، وإذا بكم تحاربونه من أجل العلمانّي البرادعيّ "ال إله إال هللا"حازم، يمكن أن يكون رئيساً لدولة 
لم، يا مسلم، أنه من ناحية الشرع الذي ال تأبه به، فإن أوراق اللعبة كلھا في يد هللا سبحانه، وأن ثم أال تع. في برلمانك المشؤوم

أمريكا ال قدرة لھا على أي عمٍل إذا عزم القادة في شعٍب أن يواجھونھا؟ أنتم أقل من كوريا الشمالية، عباد األصنام؟ أم من 
  فنزويال عباد التماثيل؟ 

صلى أمر ال خيار لنا وال لكم فيه، ھو ما صدع به رسول هللا " ال إله إال هللا"يا إخوانّي، أّن إعالن دولة أنبئك إن كنت ال تعلم، 

ٱْحُكم َبْيَنُھم  َوأَنِ "من اللحظة األولى قبل القوة وقبل التمكن، أي َصدع بوجوب إعالن الطاعة التامة  سبحانه، وأْن  هللا عليه وسلم

ُ وَ  َّ ِبْع أَْھَوٓاَءُھمْ ِبَمآ أَنَزَل ٱ ُ إِلَْيكَ  َبْعِض َوٱْحَذْرُھْم أَن َيْفِتُنوَك َعۢن  اَل َتتَّ َّ   .. 49المائدة "َمآ أَنَزَل ٱ

  أه لحظة يا سنّي، لكن ھذه آية مدنية، ونحن لسنا في الفترة المدنية، بل في فترة اإلستضعاف المكية؟: اإلخوانيّ 

اآلن أن تقول لي أن المصريين اليوم في العصر المكّي، أترميھم بالكفر إذن، وأنھم  سبحان هللا، أتريد يا إخوانيّ : السنيّ 
؟ َحِسبُت أننا نحن ھم التكفيريون ال أنتم؟ ال وهللا، بل إّن "ال إله إال هللا "يرفضون طاعة هللا سبحانه العامة، لو قامت دولة 

ھِر والتحريِف على عقائدھم، لكنھم مّوحدون بالفطرة، مطيعون  َتصّورنا يقوم على أن الناَس ُمسلمون، وإن غّبشت سنين الق
 "وإنما األمر في ضبط إعالن دولة . بالطبع، وإن اقترفوا كل آثام األرض، دون الشرك الذي تريدون لھم أن يظلوا تحت حكمه

ال إله  "كن ھذا القدر من إقامة دولة ل. ، وتحديد مفھوم تطبيق الشريعة، متى وكيف، وھو أمر آخر أبينه لم بعد"ال إله إال هللا
  .، ال فصال فيه وال تراجع عنه، وال دين بغيره"إال هللا

ماذا فعلتم بأغلبيتكم؟ ماذا استفاد الشعب من إعطائكم أصواته؟ أتحسبون أن فراركم من الزحف الحقيقّي، وصمودكم في 
لمجلس العسكرّي يتحكم في كّل مفاصل الدولة، مع رئيس الزحف الورقّي، سيكون لكم شفيعاً عند هللا؟ أتحسبون أن ترككم ل

، سيأتي بأي خيٍر لھذا الشعب؟ أتستغلون ما عليه العوام من ضعف في التصّور )شركيّ (توافقّي "علمانّي ماسونّي، مع دستور 
 عمداً مع القدرة على وقلة في العلم، لتنصحونھم بما فيه خراب دينھم، ومن ثم خراب دنياھم؟ يشھد هللا أنكم تاركين لحكم هللا

، "ال إله إال هللا "تغيير الواقع، الذي غيره أمامكم حفنة من الشباب بدأت بمائة وخمسين فرداً، لكنكم لستم على ديٍن يقيم دولة 
  .بل على دين التخليط والتوافق والشركة

  . ھذا ھو ما سنجنيه من حكم األغلبية، التي ستجر على شعبنا المسلم شّر البلية



  2012-01-05 أوھام يصنعھا اإلعالم.. الدولةإسقاط 

، والصالة والسالم على رسول هللا    صلى هللا عليه وسلمالحمد 

، كإسقاط الجيش وإسقاط الدولة، وإسقاط مصر، "وكذا.. إسقاط كذا "تسود تلك النغمة الھزلية العجيبة التي تتحدث عن 
من العسكر أو السلفيين، الذين ال ھّم لھم إال إبقاء العسكر في الحكم، من أمثال تحذيرات عدد من المنافقين المتلونين، سواًء 

 ً   !سليم العوا ومحمد حسان، ليتم لھم ما ارادوا من أعراض الدنيا، سليم العوا رئيساً، وحسان بليونيراً فضائيا

ئة كالطنطاوى وعنان وعصابتھما، إلى كلمات ال حقيقة لھا وال معنى، فالجيوش ال تسقط، بل تتغير قياداتھا، من فاسدة خاس
والدول ال تسقط، إال إحتالالً من معتٍد خارجّي، وإنما تتغير منظومة ُحكمھا، من منظومة كفٍر وفساٍد وعھٍر، . شرفاء أتقياء

  .، إلى حكم فاضٍل راٍق مدنّي مسلم!)طنطاوى(كحكم المخلوع، وتابعه قفه 

لم . يعرفوا في حياتھم إال نظام المقتول والمخلوع، وقليل منھم من عاصر المھزومھذه الكلمات ھي فزاعاٌت للَعامة، ممن لم 
أما ِحّس الھزيمة ومرارتھا، وفرحة النصر وحالوته، وإن كان . 73، وأننا انتصرنا في 67يعرف شباب اليوم إال أننا ھزمنا في 
  .محدوداً مدبراً، فلم يعرفوه، ولم يذوقوه

، 81و، 79من النكسة الصغرى، وما حدث في  67، وما حدث في 52في الشوارع ما حدث في  لم يَر غالب من يتحرك اليوم
ومن ثم، فھؤالء الثعابين الرقطاء تتدّسس بُسمھا في عقولھم لترھبھم من التغيير . حين كانت النكسة الكبرى بتولّى الَمخلوع

السابقتين، نكسة اإلستسالم للعسكر بعد فشل الثورة، الحقيقّي، وتدفع بھم، مرة أخرى إلى نكسٍة أكبر وأخطر من النكستين 
  . والرضا بتلك التغييرات، التي لم تصل حتى ألن توصف بالشكلية

األمر أن النظام الَعسكرّي، يعلم ِضعف الُمعارضة الرسمية من قبل اإلخوان، لمنھجّيتھم البرلمانية الَتخاذلية التي ترى أّن 
، وَيعلم ضعف أثر العلمانيين في الشارع، فھم !)يحدث إال في أفالم فريد شوقيال علم هللا أن ھذا ي( النصر يمكن إحرازه بالَكراسي،

فلم يبق أمامه إال ضغط أفراد الشعب . مجرد أبواق إعالمية، ويعلم عمالة السلفيين ووالئھم للحاكم ولو كافراً كما صّرحوا
إذن، العسكر يعلمون أّن لھم الكلمة العليا في أية . لزوم لھا إبتداءاالذين ال ينتمون إلى أي إتجاه من ھذه اإلتجاھات التى ال

فلم يعد إال أن يخيفوا طبقاٍت قليلة الوعي من الشعب، فال يعود أمامھم إال تلك القلة الواعية المتدينة من أھل . مواجھة قادمة
  !الُسنة وعدد ممن نأى بنفسه عن اإلخوان والسلفيين، وكان هللا يحب المحسنين

الّلعب على نقطة الَضعف الَكامنة في كلِّ فريٍق من الفُرقاء . ُخطة العسكر واضحة، منذ اللحظة األولى، ال خفاء فيھا وال َدھاء
الُمتناحرين على الّساحة، وضرب أفراد الشعب بقسوة، ونشر الرعب في القلوب سواء من ھذه اإلدعاءات الفارغة المحتوى 

نّي الذى تمارسه أجھزة أمن الدولة والمحاكمات العسكرية في حق كل من يفتح فاه بإعتراض ، أو الفزع األم"السقوط"عن 
  .حقيقيّ 

مؤسسة العسكر، ھي عصابٌة حقيقية كعصابات آل كابون في شيكاجو، وُخّط الصعيد في مصر، إال إنھا أكثر قوة وعدة 
وھي . وھي ال تتورع عن القتل والسحل! كلھامن رصيد مصر  %50فھي تسحُب من رصيٍد ال يقل عن . ورجاالً ومصادراً 

تستخدم قواٍت بشرية شرسة، قد ُشِحَنت عقولھم، الُمتواضعة ابتداًء، بُھراٍء وكذب، أن ھؤالء يريدونكم أن تواجھوا إسرائيل 
  .وھو ما قاله ذلك الضابط الُمحّقر للمتظاھرين في أحداث مجلس الوزراء! وأن تموتوا، فإما أنتم وإما ھم

وھو أمر يجب أن . قوط إال للخونة، وال سقوط إال للفساد والعھر السياسّي، وال سقوط إال للطنطاوى وعنان، وحاشيتھمال س
  .يتبينه شباب مصر، وأن يتفھمه أبناؤھا، حتى ال ُتستغل مثل ھذه المصطلحات الخاوية من المعنى لتشتيت جھدھم

، ھم إّما "الجيش"الدولة و" تسقط"ھؤالء الخونة، وترك نظامھم، حتى ال وھؤالء الذين يدعون إلى ترك . الحق واحٌد ال يتعدد
 .بلھاء ال يعقلون، أو متآمرون ال يؤتمنون



  2012-01-07 يناير القادم 25في .. الممكن والمحتمل 

، والصالة والسالم على رسول هللا    صلى هللا عليه وسلمالحمد 

ولى الُمھتّمون بالشأن المصرّي، الُمخلصون منھم لدينھم ووطنھم، أشد اإلھتمام من األھم واألخطر، في ھذه المرحلة، ھو أن ي
إذ من المعروف أّنه ليس كل ممكِن . بتحديد ما يمكن تحقيقه، وشروط ھذه اإلمكانية وموانعھا، وما يحتمل وقوعه بالفعل

  .لى الممكن، لكن ال تفعله لسبب أو آلخروالسبب في ھذا ھو طبيعة القوى الفاعلة التي قد تقدُر ع. الوقوع محتمل الوقوع

أما عن الممكن، فإننا نستطيع أن نقسم القوى المشاركة فيه إلى عامة الشعب العادّي، القوى السياسية كاإلخوان والسلفيين 
  .والعلمانيين، في مواجھة الَمجلس الَعسكري

لكن ھل ھذا محتمل . حدث في يناير الماضى أما عن الشعب، فال شك أّن من الممكن أْن تحتِشد جموعه مرة أخرى كما
الوقوع؟ العوامل التي تحّدد ذلك تنحصُر في ذلك التدھور اإلقتصادي الذي ُترك عمداً من قبل العسكر إللھاء الشعب والضغط 

ھو سالٌح  لكن ھذا التصّرف من قبل العسكر. عليه، ثم إسناد ھذا التدھور إلى قوى الثورة، ليبتعد عنھا رجل الشارع العاديّ 
كذلك فإن مشاھد القتل والسحل، وإن كان العسكر . ذو حدين، فقد أنزل الشعب لعناته على العسكر بصفتھم الحاكم الفعلي اليوم

يتخذھا رادعاً مرعباً إلبعاد الناس عن الخروج، إال إنھا مرة أخرى، سالح لم يرى العسكر حّده القاطع، وھو إثارة النخوة 
وھذا ما قد يجعل المسافة . المخلوع، والربط المباشر بين مجلس الخيانة العسكرّي وبين النظام الفاسدواسترجاع بشاعة عھد 

  .بين الممكن والمحتمل أقرب مما يريدھا العسكر

فاإلخوان، َوُھُم الجماعة األكبر اليوم على الساحة، الشك أنه من . أما عن القوى السياسية، فھي تختلف في رؤياھا وأولوياتھا
لممكن أن يحشدوا عدة ماليين من أبناء الشعب، سواًء من أتباعھم أو ممن انتخبوھم دون انتماء جماعي، وھذا الحشد يكون ا

لكن، ھل . بطبيعة الحال موجه إلى تنحية العسكر عن الحكم بالكامل دون تنازالٍت أو شوائب تظل في حلق الشعب إلى األبد
فأن أي . ك أن اإلخوان قد حققوا في مجال البرلمان ما لم يحلموا به عقوداً متطاولةذل. ھذا من المحتمل حدوثه؟ الجواب، ال

واإلخوان . أمٍر يعرُض مثل ھذا النجاح ألي نسبة من الخطر، لن يكون له محٌل في سياساتھم، مھما عظَم المكسب وقّل الخطر
ومن ثّم، فھم . كثر ُمطابقة للّشرع، وال األفضل للشعبيلعبون دائما اللعبة اآلمن لھم كجماعة، ال األكرم، وال األنبل وال األ

إلى أن ُيفاجؤا بأمٍر دّبره الَعسكر بليٍل، يطيح بھم ! )ھم الفأر في حقيقة األمر(سيلتزمون بالَتحسيِس على الَعسكر، ولعبة القّط والفأر 
ھة العسكر، ولكن سيكونوا من المتكلمين فليس إذن من الُمحتمل أن يحشَد اإلخوان أي حشٍد في مواج. كرة أخرى وراء الشمس

والداعين للُمحاورة والھدوء، إال إن رأوا إنتصاراً جديداً، ساعتھا فسيحشدون الحشود، ويقترب وقتھا الممكن من المحتمل 
  .بحدود

ثر عدداً فإنھم ال شك قادرون على حشد ماليين، أك. أما عن السلفيين، فھؤالء أكثر غموضاُ من غيرھم، خاصة في محتملھم
لكن ھؤالء قد فقدوا بوصلة التوجه الصحيح بالكامل في الشھور األخيرة، واتبعوا خطى اإلخوان . وأشّد حماساً من اإلخوان

ثم " أكلة فسيٍخ بالبصل"حذو القذة بالقذة، لكنھم أضافوا لھا نكھة سلفية ال يمكن أن تتوافق مع ھذا التوّجه، فكأنما جاءوا على 
كما أنھم قد سقطوا، أو باألحرى سقطت مشايخھم، في ھاوية عبادة ولّي األمر الحاكم، مھما كانت "! ريمةبطبقة ك"زّينوھا 

ملّته، وتخالفت أقوالھم النظرية مع أفعالھم العملية، فوقفوا مع العسكر لتثبيت حكمھم وتقوية قبضتھم، وإن تظاھروا بأجسادھم 
. سافة بين الممكن والمحتمل في حالة ھؤالء، كالمسافة بين السماء واألرضومن ثم، فإن الم. لنصرة أمر فرعّي ھنا أو ھناك

  .وال إحتمال ألي مشاركة لھم تھدف لتقويض حكم العسكر

أما عن الجماعة اإلسالمية، فال محل لذكرھا ھنا إلنحطاط دورھا وخسة أفرادھا وإنھيارھم الخلقّي والديني، وعدم تواجدھم 
  .الشعبيّ 

ابريل والتيارات الثورية  6والُمعتبر منھم ھم طبقة الشباب مثل . ، فإّن ممكنھم أقرب ما يكون من ُمحتملھمأما عن العلمانيين
وھؤالء منھم من فتنته العلمانية بصخبھا وعجيجھا الفارغ، فضاع بھا، ومنھم من . المستقلة، أو الوطنية للتغيير وكفاية وأمثالھا



، كما ذكروا، لفقدھم الثقة في حاملى شعار اإلسالم، من سلفيين "التطبيقية"نية أعرف، شخصياً، أنه مدفوٌع بقبول العلما
أما . وھو توجه وإن كان يفسد أكثر مما يصلح، إال إنه يجعل في تلك الفئة من ھم على خير ممكن، بل محتمل. وإخوان

وھؤالء، شبابھم وشيوخھم، قد . ا في الشارعغيرھم، فما ھم إال ابواٌق تتشادق، وأفواه تتراشق، في أجھزة اإلعالم، دون سنٍد لھ
. شعروا بأنھم قد خدعوا في ثورتھم، إذ يرون أنھم َمْن بذر بذرتھا وروى َشتلتھا، ثم إذا باإلخوان والسلفيين يقطفون ثمارھا

الضحية التي التي تمت من تحت الطاولة، ويعتبرون أّنھم " صفقة كامب سليمان"وُھْم، من ثم، ينقمون على المجلس العسكرّي 
ومن ثم فإنھم سيحشدون كّل ما يمكنھم من قوى لقلب نظام العسكر، ومن ثم محاولة أن يعيدوا . خسرت في ھذه العملية كلھا

  .رسم الخريطة السياسية البرلمانية في الجولة القادمة، وليس لديھم على أي حاٍل ما يخسرونه في ھذه الجولة

نظر إلى وطنھا بمنظار دين هللا، وتعتبر مصلحته متطابقة مع شرع هللا، دون تمحٍك أو يبقى الفئة المخلصة الوحيدة، التي ت
ومن يمثلھم اليوم حازم أبو اسماعيل، وبعض أفاضل الَمشايخ كرفاعي سرور، . مصلحية أو تأويالٍت باطلة، أو صفقاٍت مريبة

إذ سيحشدون، كما . ؤالء ممكنھم مطابق لمحتملھموھ. ومن يقفون وراءھم فكراً وعمالً، أفراداً وجماعات، وھيئات وتيارات
  .أتوقع، ما، ومن يمكنھم من الناس في ميادين مصر، إلزاحة العسكر عن حكم مصر، وإعادة األمور إلى نصابھا

يناير المقبل، ھو حشٌد جباٌر مليونّي أقوى مما كان، إذ الشعب اآلن قد عرف خادعيه، وكشف  25إذن المشھد الممكن في 
كما ان دم الشھداء وعرض البنات وحبس . العسكر وشراكتھم وعبادتھم للمخلوع وزوجته الحيزبون، وشلته من القتلةعمالة 

لكن المحتمل، كما رأينا، أّن القوى المساندة لحازم أبو اسماعيل، . األبرياء، ھو حافز أكبٌر على دعم ھذا الحشد وتوسيع نطاقه
خوان الخونة، سيقفون مع العلمانيين في خندٍق واحٍد ضد القتلة، مع أصحاب الھمم إلامع بعض المنشقين عن السلفية الغافلة و

  .من أبناء مصر وشعبھا، الذي اتضحت له الصورة كأوضح ما تكون

إال أن ذلك الحشد سيقابُل بقوة عاتية شريرة خسيسة، ال ترعى في الناس إالّ وال ذمة، إذ تدافع قياداتھا عن حياتھا ورغدھا، 
حياتي "ع أفرادھا عن إبعاد شبح الحرب مع إسرائيل الذي يخوفونھم به، ليقف ھؤالء األغبياء من أھليھم وإخوانھم موقف وتداف

  "!أو حياتك

 .وهللا غالٌب على أمره ولكن أكثر الناس ال يعلمون

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  2012-01- 08 فال ُتضّيعوھا.. فرصتكم وفرصة مصر 

، والصالة والسالم على ر   صلى هللا عليه وسلمسول هللا الحمد 

في الخامس والعشرين من الشھر الجارى، يتعازم الُمخلصون من المسلمين على الخروج إلى الميادين، للدفاع عن ثورتھم، 
وعن وطنھم، وعن كرامتھم، وعن حريتھم، التي أطاَح بھا َمجلس الَعسكر، وأبى إال أن يخّرب على مصر فُرصتھا للنھوض 

  .راية ال إله إال هللاوالتقدم، تحت 

وَيعَجب البعض أّنه فقط في مصر، تخرُج ثورات في أياٍم ُمحددة معروفة، لكن إن دّل ھذا على شئ، فإنما يدل على إفتقاد 
ولئن كنت أرى أن الشيخ حازم أبو اسماعيل ھو الجدير بھذا القيادة، إال أنه . الثورة إلى القيادة العامة التي تجمع كّل قياداتھا

ارب بشراسة من شانئيه، من قيادات اإلخوان، بل ومن َمشايخ الّسلفيين، َحرباً ال يرفعونھا على عمرو موسى وال أحمد يح
ومن ثم، فھم َيحِرمون الثورة من تلك القِيادة التي فشلت َشخصياتھم الَفردية أن ُتحققھا، فعاشت جماعاتھم . َحَسداً وِغالًّ ! شفيق

  .ى النفاذعلى رصيد تاريخّي، قارب عل

ُحريات لم ُتدرك، . يناير الّسالف 25واستقر، على ما كان عليه قبل " َقَعدَ "ذكرنا من قبل، أّن الوضَع القائم، لم يعد قائماً، بل 
َعدالة لم تتحقق، ُمساواة لم تتم، ِرزٌق لم يتسع، ِصحة لم تتحسن، َتعليم لم يتقدم، ُخبز لم يتوفر، وھي مكّونات الحياة الكريمة 

ْن َخْوفٍۭ "لتي يجب للمسلم أن يھنأ بھا، فسبحان من مّن على البشر، وأمرھم بعبادته وحده بعد إذ ا  أَْطَعَمُھم مِّن ُجوٍعۢ َوَءاَمَنُھم مِّ
فإن اإلسالم َيُمّن على الناس بالرزق واألمن، وھذا الحكم الجائر يفيض على الناس بالجوع والخوف، فھو مضاد للشريعة . "

أوالً، ثم بسعيه الحسيس على ھدم مقومات اإلسالم جملة، والتي ھي نشر العدل واإلحسان  كلمة ال إله إال هللابرفضه إعالء 
، وتفصيالً بالصد عن سبيل هللا "إن هللا يأمر بالعدل واإلحسان وإيتاء ذي القربى وينھى عن الفحشاء والمنكر والبغي"التكافل 

مقاصُد انظر مقالنا (للعدل واإلحسان والمساواة، والتي ھي مبادئ الشريعة العليا في تطبيق أحكامه التي ھي الضامن الوحيد 

   .)، كتاب أبحاث في الشريعة، وغيرھا في تحقيق مقاصد الشريعة العامة3 -والَتجديد الُسنّي الُمعاِصر .. الَشريعة 

وإلبعاد َشبح الُحكم الَعسكري الديكتاتوري، أوالً، يناير إذن، وليكن ُخروجنا ھذا لوجِه هللا تعالى،  25فلنتفق على الخروِج في 
ولتأكيد َعزم ھذا الشعب الُمسلم الموّحد، الذي رأينا أبناءه يملؤون ساحات الميادين بالماليين، راكعين ساجدين، قبل أن ُيفّتتھم 

  .تنازع طالبى الفوز في صناديق اإلقتراع، وُتشتتھم قرارات قياداتھم بالمشاركة ثم اإلمتناع

يناير القادم، كما ذكرنا في مقالنا السابق، ينحصر في الفئة المسلمة الخالصة، من أبناء الشعب المسلم، الذي لم  25األمل في 
ھؤالء ھم وقود ھذه الثورة الحقيقية التي ستخرج إن شاء هللا . بفقد إيمانه، ولم تخدعه تحايالت العسكر، ولم يستسلم لشباكھم

 تعود إال بالنصر على أعداء هللا ورسوله، وأعداء مصر الوطن، وتأتى لنا باإلسالم، واألمان تعالى في ذلك اليوم، فال
  .وباإلحسان وتمنع عن الجوع وتدرأ الخوف

إلتفوا يا أحبابنا من الشباب الواعي، حول قيادة الشيخ حازم أبو اسماعيل، ودع عنكم ھؤالء الذين صاروا من تراث مضى 
قد َسلبت " األم"كّل آن، وكأن التاريخ قد توقف عنده، وكأننا عجزنا أن نسير إلى األمام يوما، وكأن وَولّى، يتشدقون به في 

  ، ما لكم كيف تحكمون؟"األم"أبناءھا حريتھم وصادرت كرامتھم واستھزأت بعقولھم، أليست ھي 

أفعاالً عظاماً كباراً، ِكَبَر إسالمنا، وديننا ستظل الكلمات حبراً على ورق، القوة لھا وال أثر، إال أن تترجمھا أيدينا وأرجلنا، 
  . وقرآننا

، نحيا على فُتات جسارتھم، ونعيش على موائد )أي نقص(ونحن في تخّوٍف  صلى هللا عليه وسلمإننا منذ عصر صحابة رسول هللا 
ھنا وھناك، على إمتداد مساحة  دون أن نقدم لھذا الدين شيئاً، إال ھنات وھنات،! انتصاراتھم، نتحاكي بھا وكأنھا من أفعالنا

  .الزمان والمكان



عاٌر علينا أن ننتسب لعمرو بن العاص، فاتح مصرنا، وأن ندع مصر تتھاوى أمام أعيننا، في أيدى أِخّسائھا وُمبطليھا، 
  .وبمباركة أدعيائھا وَخاذليھا وُمثبطيھا، دون أن نقاوم ھؤالء فنقھرھم، وأن نعّير أولئك فنسقطھم

إذا عزمتم فتوّكلوا، وال َيجرمّنكم تخاذل بعض قياداٍت على أن تتراجعوا، فإنه أمر دينكم ومستقبل َحياتكم، وَشھادتكم إعِزموا، ف
بين يدّي هللا بعد َمماتكم، فإنما ھي قياداٌت ومشايخ، زعموا، صنعت ألنفسھا قواعد مھترِئة من األتباع، واختفت وراء أسماٍء ما 

تركوا الَھْدَى الواضح البّين، لمتشابھاٍت، كيفما نظرت اليھا وجدتھا على الجبن ُتَرّبى، وإلى الظلم أنزل هللا بھا من سلطان، ف
تراھم يدعون إتباع . َتْستكّن، وللعبودية َتْستلم، فتنكر أھم ما أورث هللا عباده المتقين، حريتھم وكرامتھم التي جسدتھا شھادتھم

ادھم في سبيل إعالء ال إله إال هللا، وفي سبيل َدحر الطواغيت، وإزاحة الطغاة، الصحابة، وھم أبعد الناس عن َھديھم وِجھ
ادين عن سبيل هللا، الرافِضين لدينه   .الصَّ

وھذا الخروج يجب أن يراعى فيه التأني والتريث والسلمية إال أن يعتدى ُمعتٍد، فإن الكثير ممن ُھم على الَناحية األخرى، ھم 
الَمخدوع ومنھم الُمخدر، ومصُر ِمصرنا ال نريد بھا َدماراً وال َھدماً وال َتخريباً، بل نحن َنسعى إلى  من أھلنا وإخواننا، منھم

األمان من الَخوف، فكيف نكون من دعاته؟ إال أّن ھذا األمان لن يتم وھذا الرزق لن يعم إال إن أقمنا دولة ال إله إال هللا، 
  .لعالمينبالتضحية واھتبال الفرصة التي ھيأھا رب ا

  .إنفروا في ذلك اليوم خفافاً وثقاالً، وليقّدم كل إمرء ما يقدر عليه، فإن هللا ال ُيكلف نفساً إال وسعھا، والموعد هللا

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  2012-01-09 السلفيين واإلخوانشباب .. ھمسة في آذان 

َھا" ٓأَيُّ ـٰ   "ٱلَِّذيَن َءاَمُنٓو۟ا َءاِمُنوا۟  َي

، والصالة   صلى هللا عليه وسلموالسالم على رسول هللا  الحمد 

كم منا . كم منا يظن أنه على الحق، وھو على درب الباطل. كم منا يظن بنفسه اإليمان، وما ھو بمؤمن! سبحان هللا العظيم
  يظن أنه يقّدم الّشرع على الھوى، وقائده ھواه؟

وقادتنا، بل بمطابقة ما نقول لما نفعل، ومطابقة ما نفعل بما يدل األمر، ليس بما َنظُن في أنفسنا، أو بما نرى ما عليه شيوخنا 
  . عليه الشرع

ذلك ھو اإليمان الذي َطلبه هللا سبحانه ممن َقنع من  .كتحرّ تحدث ثم نَ أن نَ  ،نقول ثم َنعمل، أن ُنعلن ثم َنفعلاإليمان ھو أن 
  .ملهاإليمان بالقول والحديث، والتصريحات والتأكيدات، أن يصدق قوله ع

ھذه قِضّيتنا بألسنتنا، تحدثنا عنھا عقوداً، وقرأنا فيھا مجلدات، . حين نعلن أن ال حاكم إال هللا سبحانه، فال حاكم إال هللا سبحانه
فإن كانت ھي إيماننا، فلن ندع الفرصة لتحقيقھا تفوت، ونحن قاعدون متخاذلون . ودّونا فيھا مراجع، ومألنا بھا شرائط

بما يقوله نفر من الَمشايخ والقادة، ممن َطَحنت عزائَمھم الدنيا، وخّربت َضمائَرھم أعراُضھا، فلم يجدوا  متواطئون، نتحّجج
  . حيلة يتَحّيلوا بھا على كتاب هللا إال استخدموھا، ولم يتركوا َمْخرجاً من َفرِض هللا إال أشاروا به على الشباب الَسامع المطيع

ر بطاعتھم والسير وراءھم، إذ ھم األعلم واألحكم واألقدم؟ أليس أولئك ھم أول من َعّرفنا نعم، أليسوا ھم مشايخنا؟ ألم نؤم
بدين هللا، وأسمعنا كالمه؟ أننسى تلك الرقائق التي حكوا لنا عن أحوال الصحابة، والتابعين، والفقھاء والمحدثين؟ أليس ھؤالء 

ين ماتوا منذ قرون؟ كيف نخالف إلى رأي غير رأيھم؟ كيف نسير في ھم أھل العلم بما عليه فالٌن وعالّن من رواة الحديث، الذ
  .طريٍق غير طريقھم؟ ھذا وهللا إثٌم عظيم

ال وهللا، بل ھذا ھو الفضل العظيم، أين يا شباب اإلسالم تعّبدكم هللا بقول مشايٍخ، أو ربط فروَضه بقرارات مجالس؟ ألم تكن 
ِرَج الناس من أْسر تقليِد ما يقوله َمشايخھم، حين يتعارض مع شرع هللا وتوجيھاته؟ ألم ھي أن ُيخ صلى هللا عليه وسلمرسالة محمٍد 

ِبُعوا۟ "يقل هللا سبحانه  ِبُعو۟ا ِمن ُدونِِهۦٓ ٱتَّ ُكْم َواَل َتتَّ بِّ اإلتباع ھو لما أنزل هللا، . ّيا كان ھؤالء األولياء، أ"أَْولَِيآءَ  َمآ أُنِزَل إِلَْيُكم مِّن رَّ
، في ھذه القضية جيةسبحانه أنزل حكمه من فوق سبع سماوات، أّن ال حكم إال حكمه، ال شراكة فيه وال توافقية وال تدرّ وهللا 

  . ، فعالً ال قوالً كم إال إن الحُ 

هللا من  ليس ھذا ھو اإليمان الذي أراده. حين َزْمَجَرت الّضباع" تأْرَنبوا"شّوش عليكم ھؤالء الُضعفاء الُمخادعون، من الذين 
ِعباده الصالحين، بل اإليمان الذي أراده هللا مّنا ھو أن نكون ممن يزأر َزئير السباع، في وجه الّضباع، ال أن نستخرج من 

 ً ثم نفتى العسكر، الذين يصرحون " نحن نريد ُحكم هللا"فنقول بأفواھنا . كالم هللا ما نجعله ِعضين، يضرب بعضه بعضا
هللا في األرض نافذاً، بقتل من يخرجون عليھم، من الُمسلمين الّرافضين لَتنحية ُحكم هللا، أو من بإستحالة أن َيَدعوا حكم 

  .العلمانيين الذين ال يريدون إال الحرية

ال وهللا، إن العلمانيين من طالبي الحرية، أقرب لكم، في ھذه القضية، من مشايخ الُسوء الُمضلين عن سبيل هللا، فإن الحرية 
لشريعة األعلى، الحرية من عبادة الطواغيت والخضوع لھا، سواًء كانت سالطيناً أو ملوكاً أو حكاماً أو مشايخ ھي مقصد ا
وأنتم أغلبية ساحقة، ال يضيركم بعض الخبث، وإن رافقكم، فإن من ھذا الخبث ما قد يتطھر بطھركم، ومنه ما . سوء مضلين

وبمشاعركم، وبطھارة شبابكم وقلوبكم، ويصورون لكم أّن إتباع غير رأيھم أما ھؤالء الذين يتالعبون بكم، . سينحسر بقوتكم
  .خروٌج عن الشرع، فأولئك ھم الّضالين الُمضلين، على علٍم ويقين



ھؤالء، يا أبناء اإلخوان والسلفيين، قد َصَرعتھم الَمصالح، وضّيقت أفق ضمائرھم الَمناصب، فصاروا َساسة َخساسة، ال ساسة 
  . شرع وحكمة

وبما َحباُكم به من طھارة الشباب الواعد، في أن تتحّسسوا َطريقكم خارج تلك األزمة التي ، صلى هللا عليه وسلمقوا با برسوله ث
لستم منھم وليسوا منكم، وإن أرادوا أن يوھمونكم بذلك، فإنھم ھم من يحتاجكم ليكون . وضعكم فيھا من ترونھم َمشايخ وقادة

  . ، وترتفع أسھمھم الفضائية بأعدادكم، وتكثر صفوف نوابھم بتأييدكملھم أتباع يتكاثرون بھم

ال إله إال "َخّبروني با عليكم، يا أصحاب العقول من الشباب، إن وقف ھؤالء المشايخ موقف العّزة ممن يرفضون إقامة دولة 
؟ أال تعلمون أن األتباع ھم فتنة المشايخ؟ من العسكر، ما الّضمان لھم أن َيحتفظوا بفضائّياتھم، وبجمھورھم ومستمعيھم" هللا

أنتم، يا شباب اإلسالم لم تعرفوا يوماً شھوة أن تروا عشرات اآلالف ينصتون اليكم خاشعين، كأن على رؤوسھم الطير، 
إنھا وهللا . كنتم دائما في صفوف الُمَصّفقين، ال تعلمون ما يفعل الشيطان بعقول ھؤالء المتأّمرين. وكأنھم أنصاف آلھة ينطقون

فتنة َحّذر منھا سلفنا الصالح، ال تودى بالمشايخ المتخاذلين وحدھم، بل بمن سار وراءھم سير القطيع، دون أن يرى إنحرافه 
اْرِجُعوا ، الَ، َقالَ ، اَجٌة؟ َقالُواأَلَُكْم حَ : اْبَن َمْسُعوٍد َناٌس َفَجَعلُوا َيْمُشوَن َخْلَفُه َفَقاَل "ألم تروا ما جاء عن بن شيبة أن . في المسير

اِبِع فِْتَنٌة لِْلَمْتبوعِ  َھا ِذلٌَّة لِلتَّ   .وھذا عبد هللا بن مسعود، كما جاء عن عمر مثلھا ."َفإِنَّ

تأويل ھذه اآلية الكريمة، لم، صلى هللا عليه وسيا شباب اإلسالم، ھذه فرصتكم أن تؤمنوا، بعد إيمانكم، وأن يرى منكم هللا ورسوله 
أن نرفع قولنا إلى مستوى العمل، وأن نتبع تصديقنا بيقين الفعل، وأال نقنع بأن نكون آذاناً صاغية وعقوالً خاوية  التي تدعونا

  . وقلوباً الھية، َيُصّب فيھا ھؤالء القادة والَمشايخ ما يريدون، وقتما يريدون، لصالح ما، ومن يشاؤون

يقفون بينكم وبين هللا سبحانه، فھناك من المشايخ والقادة من عرفوا معنى يا شباب اإلسالم، ال تجعلوا ھؤالء القادة والَمشايخ 
  .اآلية، وفھموا عن هللا مراده، فسيروا وراء من ھم باب إلى هللا وكلماته، ال من ھْم َسّد وَصّد عنه وعن كلماته سبحانه

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  2012- 01-09 !اختاروا يا شباب األمة.. الشرع أوالشيخ 

،   والصالة والسالم على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم الحمد 

لم يعد ما يقال ھو المعتبر، بل ما . يا شباب اإلسالم، لم يعد ھناك كثير وقت للحيرة والتردد، بل حان وقت العمل والَحركة
  .ُيفعل ھو المؤثر

  .تأخذوا بھاھناك ثالثة معسكرات، ترسم كلھا صورة للشرع، يريدكم أصحابھا أن تعّولوا عليھا و

  الذي (معسكٌر يقوده مشايخ السلفية التقليديين، وھم قد تخلفوا عن اإلنتفاضة السابقة، بحجة أّنھا خروج على ولّي األمر
، ثم إذا ھم يباركون العمل السياسّي، ويسارعون فيه، )يعتبر كافراً حسب ما كانوا يقولون نظرياً، لرفضه تحكيم شرع هللا

م، فيلبسون غير الملبس ويتحدثون غير الحديث، رغم أّن النظام قد ظھر أنه لم يسقط، كما أحببنا ويغيرون جلدھم ولسانھ
لكن ھؤالء ! له أن يسقط، ورغم أن العسكر قد صرحوا بأن دولة العلمانية باقية، ال سبيل إلى تبديلھا، إذ لن يسمحوا بھذا

نة لم يتجاوز الھدي الظاھر، فزعموا أنھم ال يزالون جاؤا بكل المتناقضات، في أقوالھم وأفعالھم، وظھر أن إتباع ھم للسُّ
متمسكين بأن الحاكم بغير ما أنزل هللا كافر، ثم إّن العسكر، الذين يدعون للحكم بغير ما أنزل هللا، مسلمون موحدون، بل 

وأنه ال بد أن نتعاون مع  ،)المنافق أحمد فريد(بل ويحّل لھم قتل مخالفيھم ... وإنھم بصفتھم الحكام، قد وجبت طاعتھم 
  .، وسبحان مثّبت العقول ومقلّب القلوب)المنافق محمد حسان(أمن الدولة للقضاء على المعارضة 

  ومعسكٌر يقوده اإلخوان من أصحاب البرلمان، فھؤالء قد تخلفوا كذلك عن اإلنتفاضة، وخرجوا اليھا بعد أْن تيقّن لھم أنھا
، وإنما خرج بعض شبابھم مبكراً لنصرة المتظاھرين قبل أن تسمح الجماعة بھذا ستؤدى إلى تغيير في بعض الموازين

 ً ثم، إن ھؤالء يرون أن الحاكم بغير ما أنزل هللا عاٍص، وھو ما كان عليه مبارك، طاغية عاٍص، لكن يمكن . رسميا
. الذي استصحبوه في العسكر وھو الحكم. التعامل معه والحركة من خالل تنظيماته، إذ ھو وأولياؤه ال يزالون مسلمين

وركزوا على حصد مقاعد البرلمان، وھم يعرفون تماما أن العسكر ُمتربٌص بھذه العملية السياسية، قد وضع لھا حّدا ال 
تتخطاه، بل وأقام مجلساً موازياً يشرع له ما يراه مالئما ألعراضه في اإلستيالء على السلطة حقيقة، بتشريع قوانين 

وقد صرح أولياء ھذا المعسكر بأن الشرع بالنسبة لھم ثانوّي في التطبيق، وأنھم . ة والدستور والبرلمانتضعه فوق الدول
وكأن أحكام الشرع ال (راضون بوسائل العلمانية، مشاركون في وسائلھا، ليتم رفع الفقر والجھل والمرض عن الشعب 

بھذا، وبأشد منه نفاقاً وتلّوناً في دين هللا، صرح قادة . اعة، وأن أحكام الشرع توجيھية للفرد، ال إلزامية للجم)تفعل ذلك
ھذا ! ھذا المعسكر، حتى بلغ بھم الضالل ببعضھم إلى التسوية بين عقيدة المسلمين وعقيدة القبط من أصحاب التثليث

  .دينھم وھذه عقيدتھم، عليھا سيقابلون ربھم، وسبحان  العظيم

 قوالً وعمالً، تصريحاً وتلميحاً، فرداً  ومعسكر ثالث، ظل أولياؤه يدعون في ، العقود الستة األخيرة، إلى أن ال حكم إال 
وھؤالء قد شاركوا في اإلنتفاضة منذ اللحظة األولى، واستمروا على تحذيراتھم من خيانة العسكر، وحيلھم، . وجماعة

لس عسكره من بعده، وأن النظام لم يسقط، واعتبروا مبارك وعصابته مارقين من دين هللا صاّدين عن سبيله، وكذلك مج
كما رأوا أْن ال . بل لم تتبدل فيه شعرة، وأن الَشرعية الَمدنية ال يمكن أن تتوازى مع ُحكم الَعسكر بشكٍل من األشكال

وأن  مقايضة على دولة ال إله إال هللا، فھي المراد واليھا المسعى، لنيل رضا هللا، ونصره، وبركاته في السماء واألرض،
التغيير الوحيد على الساحة المصرية كان تغييراً في الشكل ال في الموضوع، وذلك بتعديل نسب المشاركات البرلمانية، ال 

وقد عرف أبناء ھذا المعسكر ما يريده العسكر بأبناء ھذه األمة، ووقفوا ضد ممارساته الغاشمة في قتل وسحل . غير
تظاھرات واإلحتجاجات التي مرت بھا مصر في الشھور الماضية، كاشفين خداع الناس في الشوارع، وشاركوا في كافة ال
  .العسكر، وتلون السلفيين ونفاق اإلخوان

ويظھر لكلِّ ذي عقل وضميٍر وبصيرة ودين، أن المعسكرين األّولين، ھما ظلٌّ تابٌع لما يسمح به العسكر، يرضون بالفتات 
يخھم وقادتھم ال ُتمس مصالحھم، أيا كانت ھذه المصالح، ولكن المبدأ العام ھو أنھما الظاھر الذي يلقونه اليھم، طالما أّن مشا

ھذا َقْدٌر ال يمكن الّشك فيه، إال لمن فقد بوصلة اإليمان كلية، . تابعون لھؤالء المشايخ والقادة، ال لشرع هللا وحكمه ومنھجه



ٌب من هللا سبحانه لمن رضى بالدنية في دينه، وانحرفت وفقد معھا القدرة على النظر الدقيق وتمحيص المواقف، وھو عقا
  .بوصلة إيمانه

إن لكل معسكر مشايخه وقادته، يدعون إلى منھجھم ورؤيتھم، وإّن اإلختيار ليس صعباً، وليس تعجيزياً، بل ھو واضٌح 
مشايخ والقادة ممن لم يبدلوا ولم صريٌح، ال غبش فيه، كما كان دائما، إما المشايخ والقادة ممن ثبت إنحراف بوصلتھم، وإما ال

 ً نة المطھرة طاھراً وباطنا   .يغيروا، بل ثبتوا وَصمدوا ووافق قولھم عملھم، ووافق منھجھم منھج السُّ

 25فتخيروا يا شباب اإلسالم، بين شرع هللا وبين مشايخ الفتنة وقادة الذلة، فوهللا لم يعد ھناك وقت للتردد، وإلن تجاوز األمر 
  .ى الثورة الرحمة، وألھلھا الصبر والسلوانيناير، فعل

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  2012-01- 11 !ھد الجديدالعَ  تِ م رجااُل ھؤالء ھُ ..ا مصر ي

، والصالة والسالم على رسول هللا    صلى هللا عليه وسلمالحمد 

تلك .. ، عماد عبد الغفور، إلخ إلخ َسعد الَكتاتنى، ِعصام العريان، محمد مرسى، َمحمود غزالن، نادر بكار، عاصم عبد الماجد
  . ھي األسماء التي استبدلھا الشعب بأسماء عصابة المخلوع التي عايشناھا ثالثين عاماً كاملة

لكن األمر، أن ھذه األسماء الجديدة الالمعة، ليست ھي وحدھا التي سنسمعھا في السنوات القادمة، بل إن أصحاب ھذه األسماء 
ماٍء أخرى، كريھة مقيتة، تبعث في النفوس التقزز واإلشمئزاز، أن تتردد في أجواء مصر، وتنشر قد أفسحوا الَمجال ألس

َخَبَثھا، وُتشيح بأيديھا في أوجه الناس، وكأنھم أسيادھم وأولياء ِنعَمتھم، حسين الطنطاوى، سامي عنان، ممدوح شاھين، بدين، 
  . ون، عمالء المخلوع، وأنصار الفساد وأولياء اليھود والنصارىإلخ إلخ من أسماء تلك الّشرذمة القليل..عتمان، فلتكان

من الذي َسمح لھذه األسماء أن تبقى تترّدد في أجواء مصر، وكأن ألصحابھا قيمة إنسانية أو حضارية، أو أن وجوَدھم على 
مسرح األحداث، ھم من مسرح األحداث ضرورة ُملحة لَصالح ھذا الشعب؟ ھؤالء الرجال الذين سمحنا لھم أن يكونوا على 

فعل بنا ھذا الُجرم، وترك ھذه الِعصابة الُمسلحة تأخذ الوطن كله رھينة لديھا، ُترعبه بسفك الدماء وإغتصاب النساء، وتلّوح له 
سمحوا لھم أن يمارسوا شذوذھم الدموي، في أحداث محمد محمود ومجلس الوزراء وغير ذلك من مخازى، . بالسحل والفتك
  ". كامب سليمان"تركوھم يأدبون الشعب حتى يتَسّنى لھم إنفاذ محخططھم في . دون إعتراض

الظريفة اللطيفة، لم يكتفوا بھذا، بل إنھم رضوا بأن يجھضوا الثورة بالكامل، وبأال يتركوا لھا اثراً ثم إن إصحاب ھذه األسماء 
، ترك قانون الطوارئ، ترك المحاكمات العسكرية )(!فَرَضْوا بأن تستمر حكومة العسكر ستة أشھٍر، ھكذا اّدعوا. على األرض

واإلتھمات العشوائية، ترك أمن الدولة كما ھو، ترك اإلعالم مملوكاً للعسكر، يوجھونه حيث يشاؤون، ترك دم الشھداء َيذھب 
ا، بل تعّدوا إلى واألدھى واألمر، أن ھؤالء لم يكتفوا بھذ! بال َقصاص على اإلطالق، دون أن توجه تھمة واحدة لضابٍط واحدٍ 

التصريح باإلستسالم الكامل للعسكر، ورضاھم بحكمھم، وعدم ثقتھم في الشعب الذي قام بالثورة ابتداًء، ورفعھم إلى كراسي 
، الدستور "إغضاب العسكرنريد إنھاء المرحلة االنتقالية دون : »واشنطن بوست«ليصرح الكتاتني "وھا ھو . الحكم انتھاءً 

http://www.dostor.org/politics/egypt/12/january/11/66800، ُتقَتل األنفس، وَتضيع الحقوق، ! نعم، ال يريد الكتاتنى إغضاب العسكر
  ! وُتستعبد البالد، وُتسحل الِعباد، لكن، ال ُنغضب الَعسكر

م شرعية برلمانية أوال، يرّوج ھؤالء الّسادة، الذين كتب علينا اإلصطباح بوجوھھم لسنواٍت قادمة، أّنھم أرادوا أن تكون لھ
إذا ھم يتراَجعون ُخطوة  انھم، ثمانھم عليه من أعَ وأعَ يستطيعون أن يواجھوا بھا العسكر، وَصّدقھم في ھذا من َصّدقھم، 

لن نرضى إال ! خطوة، يلَحسون كالمھم ويتنّصلون مما أَشاعوا من قبل، أْن انتظروا ما سنفعل حين نحوز األغلبية البرلمانية
ثم إذا بھم اليوم يعلنون أّنھم . الحكومة، ولن نقبل بأي وضٍع خاٍص للجيش، ولن نسمح بأي مشاركة في تدوين الدستوربتكوين 

  ! ال يريدون إغضاب العسكر

الداخلية والخارجية (ھل يعلم ھؤالء ما ھو ثمن إرضاء العسكر؟ دستوٌر علمانّي، سيادة كاملة للجيش على الوزارات السيادية 

ھذا ما يرضى العسكر، وھذا ما يريدون، . وضع خاٌص للجيش في ممتلكاته وميزانيته، خارج الشرعية البرلمانية، )والدفاع
. ثم َتَرك كل فريٍق اآلخر يقوم بدوره دون تدخلٍ . ، غداة اإلنتفاضة"كامب سليمان"وھذا ما نحسب أنه قد تم اإلتفاق عليه في 

األصوات، وأعانھم الجيش في تأمين اإلنتخابات، ثم تحول اليوم حديث فأظھر اإلخوان أنھم مع الشعب وثورته، لكسب 
! اإلخوان، لضرورة إرضاء العسكر، وأنه ال مانع أن يكون للجيش وضع خاص، إذ ھو جيٌش خاص ال كجيوش األرض كلھا

قف المطلب اإلسالمّي، وأنھا ال وأّن الدستور يجب أن يكون توافقياً، وأن المادة الثانية التي يقبل بھا العلمانيون والقبط، ھي س
تعنى أكثر من عدة مبادئ عامة، منصوص عليھا في كل دستوٍر علمانّي على األرض، وأّن الرئيس يجب أن يكون علمانياً، 
وأن المجلس المنتخب ال حق له في تشكيل حكومة جديدة، حتى يتم طبخ الدستور، وتؤول الوزارات السيادية إلى يد الجيش 

فعل يحتاج الجيش . تتكّرث الخيانة والعمالة للصھاينة، حين يستقر أمر الدفاع في يد دولة الجيش اإلنكشاري الجديددستورياً، و
  !ألن يتخذ أية أعمال استثنائية لتدوين الدستور؟ ال وهللا، بل سيتوالھا عنه تلك الطائفة الخائنة، التي ال تريد إغضابه



متى كانت شرعية التغيير نابعة من شرعيات برلمانية؟ أفقدتم عقولكم عن : طريفةوسؤالنا ألصحاب ھذه األسماء الالمعة ال
يناير، ثم أتت بكم، واحسرتاه، لتصبحوا ممن ُيْستمع اليھم؟ ألم  25بكرة أبيكم؟ أين ھي الشرعية البرلمانية التي أتت بإنتفاضة 

ثم ھا أنتم تخونون من والّكم، وتخدعونھم، إذ . فعىتكن الشرعية الثورية أوالً، ھي التي بّدلت األوضاع، وَقَطعت رأس األ
ھذا أحّط ُمخّطٍط، . توھموھم أنھم بحاجة إلى َشرعيتكم البرلمانية الَخائبة، ليتبدل الَحال، ونخرج من تحت ظلم العسكر وأسرھم
لنصر، واستعادة دينه وھذه أنذل مؤامرة واجھھا الشعب المصري في تاريخه الحديث، بعد أن أصبح قاب قوسين أو أدنى من ا

  .وحريته وثروته وكرامته

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  2012-01- 12أم رجال استسالم؟ .. رجال إسالم 

، والصالة والسالم على رسول هللا    صلى هللا عليه وسلمالحمد 

فاوت بين خيانة بعضھا وھذا العار يت. ما َضَرب الَصّف اإلسالمّي في َعصرنا ھذا، كان َعاراً على اإلسالميين والشك
  . بعضھا اآلخر" خيابة"و

، فإن أبطالھا ھم حركة اإلخوان التوافقيون، التي، والحق يقال، قد َتَجاوزت كل الُحدود في ھذه الَمرة، فإن الخيانةأما عن 
ة تجمعھم، دائماً ھؤالء قد عرف عنھم الثعلبانيات السياسية، التي ال يقف أمامھا َشرع، وال يحُكمھا دين، بل كانت المصلح

وقد كانت أحالمھم تدور في إمكانية الَتحالف والَتعاون مع الّنظم القائمة، . وأبداً، وھي األصل والمبدأ والمرجعية في تحركاتھم
وظلت ھذه العالقة غير الشرعية، بين اإلخوان وبين النظام . التي كانت، وقتھا، ال ترى داعياً ألي تقارٍب أو تحالٍف بينھما

ومن ثم، كان الضغط على اإلخوان من قبل . رفض، إن شئت أن تَصفھا/كره، أو قبول/كم، قائمة على أسس عالقة حبالحا
النظام، وسيلة لتھديد اإلسالميين بشكل عام، ال تجميداً لحركة اإلخوان بشكٍل خاص، إذ كما ذكرنا، كان اإلخوان على الدوام، 

وقد أحسن الثعبان اإلخواني استغالل ھذه . ضى بالقليل من الحبيب العاصى الكارهبال استثناء، ھم الطرف الُمحب القابل الرا
  .الُمصادمات، من جانٍب واحد، في تصوير اإلخوان وكأنھم جھادّيوا السلم وأبطال الَتضحية

ع اإلخوان، لتصبح ، فأصبح العسكر في حاجة ألن ُيبّدلوا َشكل العالقة م2011يناير  25وقد تغيرت ھذه الِعالقة، بعد إنتفاضة 
، "كامب سليمان"وكانت ُمعاھدة . قبول، ولو إلى حين، ليجتازوا الفترة الحرجة الحاضرة/حب، أو قبول/عالقة عرفية من حب

وجاءت كل َقرارات اإلخوان وَتصريحات مسؤوليھا، تؤكد ھذه الَعالقة الُعرفية، بل وقد جاءت دالالت ُتشير إلى بعِض 
  .  لتي مّررھا العسكر، إذ َعِملت في َصالح اإلخوان لضماِن أن يكون لھم أكبر دوٍر في البرلمانالتجاوزات اإلنتخابية ا

ھذا الذي فعلته اإلخوان، يعتبر، بأي مقياس، خيانة عظمى  وللوطن وللشعب المصري، بل ولألمة اإلسالمية بكاملھا، إذ إن 
ھذه الخيانة قد َسَرت تحَت مائدة الّتفاوضات، لضمان . لم اإلسالميّ مصر ھي مفتاح األمة العربية، بل ومدار اإلسالم في العا

تحقيق دورھم في العالقة العرفية مع العسكر، الذي يمثل، بشكل غاية في الوضوح، مصلحة الحرص على رموز النظام 
م للبرلمان، خطأ في ومن ھنا كان، وما زال اعتراضنا على التوجه الذي يجعل من إختيار اإلخوان ودعمھ. السابق ومصالحه

  .قراءة الواقع، ومعرفة حقيقة ما وراءه

نّي الَخالص من موقف السلفيين المتبدلين، وعالقتھم "الخيابة"أما عن  ، فإنى لم أجد كلمة أقرب منھا لتوضيح التَصور السُّ
وھذه . 2011فبراير  11 بمشايخھم األكاديميين، وقربھم أو بعدھم عن مرجعيتھم التي كانت طافية على السطح حتى ما بعد

وقد ظھر ھذا الَتضارب في عديٍد من . الخيابة، تعنى ذلك التردد والتفاوت بين القول والعمل، بين النظرية والتطبيق
التصريحات التي قررت استحالة التحالف مع العلمانيين تارة، ثم ضرورتھا تارة أخرى، وبين طلب التحاكم إلى الشريعة من 

مما يبين أن ھؤالء لم َيحسموا أمرھم بالنسبة ! لعسكر، الرافضين للشريعة، وإعالن الوالء لھم من ناحية أخرىناحية، ثم تأييد ا
لَشرعية البرلمان الذي يشاركون فيه، وال كيفية التعامل معه، خالفاً لإلخوان، الذين بدلوا بدينھم ديناً شبيھا باإلسالم، وما ھو 

وما أدى إلى ھذا التضارب كذلك، ھو التوجه البدعّي الذي ساد الفكر السلفّي . ض الُمھينمنه، ووفروا على أنفسھم ذلك التناقُ 
وقد . التقليدّي من ضرورة الُمصالحة مع الحكام، بل والتعاون مع أجھزتھم كما قال بذلك بعض منافقيھم صراحة دون مواربة

مصر منذ أوائل التسعينيات، ثم استقّل بحياة ذاتية بعد أن وجد  كان ھذا التوّجه أوالً، من تأثير الَمدخلية على الفكر السلفّي في
فيه رموز ھذا التيار وقتھا حالًّ ألزمته مع الحكم والحكام، ولم يشغلوا بالھم وقتھا، كما لم يشغلوا بالھم حالياً، بالتضارب 

رقى ألن تعارض األصول الكلية في الفاضح بين النظرية والتطبيق، وقَنعوا ببعض التخريجات الباردة لجزئيات شرعية ال ت
  .مفھوم التوحيد، واستراح بالھم اليھا، وربوا تالميذھم عليھا، فكان ما نراه اليوم من أتباٍع ال يكاد الكثير منھم أن يفقه حديثا

لتي تسير بھا بين أن نُغّض الَطرف عن الحقيقة الواقعة ا. بين ھذه الِخيانة، وتلك الَخيابة، يقف مصير مصٍر، على كِف حائرٍ 
البالد نحو دولة مسلمة في الَظاھر، علمانية في الحقيقة، ديموقراطية الظاھر، عسكرية الحقيقة، برلمانية الظاھر، ديكتاتورية 

الحقيقة، وأن نعيش ھذه اإلزدواجية مرة أخرى، ال نقاء في العقيدة، وال تحديد للمرجعية، وال صفاء في التصور، بل خليط 



اٍت إسالمية، ومفاھيم وضعية علمانية، يصوغونھا في دستوٍر، بعيداً عن مفھوم التوحيد، واألخذ بالقوة، ُمَعّجن من تصور
  .وقريباً من مفھوم الھوان والخذالن، والرضا بالتوافقيات الشركية، ويسمونھا سياسة، وما ھي إال َخساسة في َخساسة

يقية لشباب مصر، الذي ال يّتبع كل ناعٍق من مشايخ السلفية أو قادة من ھنا، فإن الفرصة القادمة، ستكون اختباراً للقوة الحق
  . يناير القادم، إن كانت خيانة ھؤالء، وخيابة أولئك، لھا رصيٌد حقيقّي في الشارع 25وستظھر ھذه الفرصة في . اإلخوان

بل سيعملون على . فر الظالم الفاسقومما ال شك فيه أن ھؤالء الخونة وأولئك الخيابى لن يْدعموا أي تحّرك ضد الَعسكر الكا
كما . ، وتأمين الكنائس ضد بغيان المسلمين، كما فعل بلھاء السلفيين في إحتفاالت ميالد إله القبط"الثوار"تأمين الجيش ضد 

عملھا ، وھذه القائمة المفبركة من المصطلحات الَخّداَعات التي يست"إحراق الوطن"، ومحاوالت "العنف"سُيدين قادة اإلخوان 
  .نظام الحكم ضد األوفياء الشجعان من أعدائه

قريباً، سيكون اإلخوان ھم من يأمر الداخلية بالتصّدى للثوار، ولو كانوا بالماليين، بل لقد ظھرت بوادر ذلك، فما أحسب 
د، لَيخلوا لھم وجه يناير، وإحباط الثورة إلى األب 25مشاركة اإلخوان والسلفيين إال من قبيل إجھاض أي نتيجة حقيقية ليوم 

البرلمان، بأن يسيطر أتباع ھؤالء وأولئك على الميادين، ثم يصرفون الناس آخر اليوم، ويتركون البقية لعدوان األمن، 
  . وتَوّحش الداخلية ومساحل الجيش

! يناير 23تھا في ھؤالء الخونة وأولئك الخيابى، قد وجدوا بغيتھم في اإلنتخابات، التي قرر مجلس العسكر عقد أول إجتماعا
ولتذھب الثورة . حتى يكتمل إنبھار الخيابى، وتتم صفقة الخونة، ويكون، بالنسبة لھم، ال داعى أصالً ألى خروج على أي أحد

إلى الجحيم، وليذھب دم الشھداء إلى الجحيم، ولتذھب دولة ال إله إال هللا إلى الجحيم، ولتذھب حرية الشعب وكرامته ونقلته 
أليست ھذه مقاعد البرلمان ُنحّسھا تحت مقاعدنا، وثيرة دافئة؟ ألم يتحقق الحلم القديم؟ مھما . حقيقية إلى الجحيمالحضارية ال
  .كانت تكاليفه

رجال يتنازلون عن الثوابت، في سبيل أوھام يوھمون بھا أتباعھم، . ال وهللا، ما ھؤالء برجال إسالم، ولكنھم رجال استسالم
ال وهللا ما ھي مصالح . ھا إعتبارات الزمان، واألحوال، وأنھم ھم فقھاء الكوارث والنكبات والنوازلأنھا مصالح ومفاسد، وأن

  .إال مصالحھم، وال مفاسد إال مفاسدھم، وما ھم إال الداء في ھذه الكوارث والنكبات والنوازل، ال الدواء

عد بن أبي وقاص، أو العز بن عبد السالم، أو بن أيجلس رجل من رجال اإلسالم، كُحذيفة بن اليمان أو أسامة بن زيد أو س
تيمية الحّراني شيخ اإلسالم، أو من شئت منھم، أمام مذيعة علمانية ُينكر أمامھا أّن قطَع يِد الَسارق من الّشريعة، وإنما ھو ُحكٌم 

لكفار عنه وعن حزبه، أخزاه هللا فِقھّي، كما فعل المدعو محمد مرسى؟ ينكُر ھذا الرجل آية قرآنية قطعية ليْستِدر بھا ِرضا ا
ووهللا، لو ُعرضت ھذه . من رجل، وكأن األغلبية التي رفعته لكرسيه لم تستطع أن تحّرر عُبودية قلبه، أو أن تجّرد والءه

  .المسألة على َمحكمة شرعية، إلستتابته بال ترّدد، فإن تاَب وإال أقاموا عليه حّد هللا

واألنكد . الم رجال، إنما ليس ھؤالء برجال إسالم، بل رجال تراجع وتخّنث واستضعافنعم، إن لإلسالم رجاٌل، ولإلستس
واألبكى، أنھم َزَرعوا ھذه الروح الَمريضة في نفوس أتباعھم، حسبنا هللا ونعم الوكيل، فصار دينھم إعتذاراً، وُصمودھم 

مة، التي لو صاغتھا قلوٌب مخلصة لدين هللا وسنة رسوله ھذا ما حّولوا اليه أفضل نخبة من شباب األ. انھياراً، وَجھادھم فراراً 
، وَشكلتھا أيدى رجال اإلسالم ال اإلستسالم، لكانت ھذه النخبة من شباب اإلخوان والسلفيين ھم ُجند هللا في صلى هللا عليه وسلم

لكن، شاء هللا . والرحمة مما اقترفوا قائمة اليوم، ولدخل العسكر جحورھم، طالبين الرأفة" ال إله إال هللا"األرض، ولكانت دولة 
َمِة ۙ َوِمْن أَْوَزاِر ٱلَِّذينَ  لَِيْحِملُٓوا۟ "إال  ـٰ   .25النحل " ُيِضلُّوَنُھم بَِغْيِر ِعْلٍم ۗ أاََل َسآَء َما َيِزُرونَ  أَْوَزاَرُھْم َكاِملًَةۭ َيْوَم ٱْلقَِي

  

  

  



  2012-01-14 وكتابة الدستور..  اإلخوان

، وال   صلى هللا عليه وسلمصالة والسالم على رسول هللا الحمد 

كامب "والعسكر، أحسبه تكملة لمعاھدة  "اإلخوان البرلمانيون"ھناك أْمُر ُمريٌب يجرى اآلن تحت طاولة الُمفاَوضات بين 
وتضمن الحفاظ ، وھو اإلتفاق على مواد الدستور التي ستضمن للعسكر وضعاً خاصاً، ماّدياً وسياسياً، فوق الدولة، "سليمان

على المادة الثانية بصياغتھا البالية، التي ال ُتمثل إسالماً، بل تكّرس ِشركاً في الُحكم، وتزرع مواد الوَسطية الشركية 
  .كالمواطنة والتعّددية

فق على بنودھا التصريحات اإلخوانية األخيرة تُدّل على أن الھيئة التأسيسية ستوَكُل آخر األمر لنواب البرلمان، لكن بعد أن ُيت
األساسية، ويقوم نواب اإلخوان بَدعمه والّدفع في سبيل َتمريره، بتكتٍل بينھم وبين بعض أحزاب العلمانية، كالوفد، إذ 

العلمانيون والعسكر موافقون على المادة الثانية، وعلى التوافقية والتعددية والمواطنة، وھذه البنود الشركية التي رّوج لھا محمد 
كذلك بعد اإلتفاق على أن يترك اإلخوان المناصب السيادية واألمنية في يد من ينّصبه الجيش طوال . ثاله من قبلالعوا وأم

طالما ھم قابعون في ! الدورة األولى، وهللا يعلم ما بعدھا، وَيتَولّون ھم شؤون الشاي والسكر، ويبحثون أمور الدجاج والصابون
  .المجلس، فعلى الدنيا السالم

لذي أعلن اإلخوان أنھم لن َيتكّتلوا معه ھو حزب النور، وأحسب أنه خارج ھذه التفاوضات، لَسذاجة ُمنتميه، وتشويِش الحزب ا
أفكاره وانتماءاته، بين العمل السياسّي وبين اإللتزام بمبادئ التوحيد، التي ُيصارع أفراده أنفسھم، ال يزالوا، كي ال َينخلعوا 

  .خوان من قبلھمعنھا بالكلّية كما انخلع اإل

جديدة، تختفى وراء " إسالمية/علمانية"أخشى أّن أمَر الدستور قد ُحِسم بالفعل، أو في طريقه للَحسم، ليكّرس دولة ِمصرية 
! بعض اللحى الُمَنّمقة، التي ُتصّدر تاريخ َجماعة، ابتلينا بھا في الّستين عاما الماضية، وكأنه تاريخ اإلسالم في الَعصِر الَحديث

سبحان هللا، الست يا عريان تملك ! عليه السياسيون" توافق"ما صرح عريان اإلخوان أّن جماعته ستصوت للبرادعّي إن زك
  .منه؟ لماذا ترشح علمانيا عتيداً إذن؟ إال لصفقٍة تمت بليل %25من البرلمان، ويملك النور  45%

ر، حسَب دين اإلخوان الُمَحّرف، سيكون َوباالً على األمة الخيانة ال زالت ُمستمرة، واألمر جدُّ خطير، فإن ِكتابة الدستو
 25الِمصرية الُمسلمة، وسينقُض كل أمٍل في أن يجنى المسلمون الصادقون من أتباع دين التوحيد الحق، أّي ثمرة إلنتفاضة 

 ً   .يناير، وسيكون أعضاء البرلمان اإلخوانّي ھم وحدھم الفائزون، دون الشعب جميعا

تحّسب لمثل ھذه الخيانة أو أن نجازى مرتكبيھا، إذ إنھا أوضح من أن نسعى إلظھارھا، يعرفھا اليوم كّل عاقٍل ال أدرى كيف ن
  . متجرٍد، إال من لحس اإلخوان عقولھم وأبطلوا مفعول فكرھم

، ومن على دربه ال أدرى من في مصر يقف في وجه ھذا الُمَخّطط الشِّركي البِّدعي، إال ما ظھر من الشيخ حازم أبو اسماعيل
إن من ھؤالء من ال يزال يدعو ولألسف، . من الشيوخ، ومن يّتَبعھم من الشباب، على بعض التنازالت ھنا وھناك، ال يزالون

وھو ماال نؤيدھم عليه، وال نعينھم على السير فيه، بل نقف ضده بشدة، . إلى تأييد حزب اإلخوان، من منطلق ال يعلمه إال هللا
ال يعلم ھؤالء المؤيدين لإلخوان، من أھل السنة والجماعة، أنھم يلقون بتاريخھم كله وراء ظھورھم، ويخسرون و. وننقده بحدة

  . صريحات قادته الضالةاً، وال يمكن الفصل بين حزب اإلخوان وتضمن رصيدھم تدريجياً، إذ إنھم يؤيدون تصريحات اإلخوان

ّشراسة األمنية، خاصة ضد من يكشف تحريفاتھم للّدين، من المسلمين واإلخوان سيكونون عوناً على الشعب، وسيدَعمون ال
فإما أن نتبعھم على تحريفاتھم، أو نكون من الخارجين على الشرعية، وعلى الداخلية . الصادقين من أتباع دين التوحيد الحق

ي ھذه المرحلة، لتصفية خصومھم وھو ما أحسب أنه أحد أغراضھم في ترك الداخلية واألمن للعسكر ف. أن تتولى التنكيل بنا
ومواقفھم الُمخزية من القتل والسحل وإختطاف النساء المسلمات يدل على . الشرعيين، دون أن يكون لھم يد ظاھرة في ذلك

  .ھذا الھوان ونقص الرجولة



لشرك على مسافة متوازيٍة، ھناك بعض الشباب من أتباع العلمانية، الذين رأوا أّن ھذا الَوضع الجديد، الذي يقف بين اإلسالم وا
لن يمكنھم من الُحرية الطليقة التي يريدونھا، فاّتحدت وسائلھم مع المسلمين الصادقين من أتباع دين التوحيد الحق، في الرغبة 

وھم أصحاب الدعم الوحيد الذي أراه في الشارع . في اإلطاحة بالعسكر وباإلخوان الُمحالفين لھم، رغم إختالف أھدافھم
  .ّي للمسلمين الصادقينالمصر

، وُيسلِمون الّسلطة الفعلية للَعسكر، ويكّرسون بقاء النظام "كامب سليمان"اإلخوان إذن َيضعون اللَّمسات األخيرة في  ُمخطط 
وھم يبيعون دم األلف شھيد بمائة وتسعين مقعداً ال غير، المقعد بخمسة . السابق، تحت أسماٍء جديدة المعة تنتمى لحزبھم

  .بھم هللا أني يؤفكونماء الشھداء وكأنھم أولياء دمھم، خيّ ازلھم عن دِ ويعلنون تنَ  )!يا بالش(وربع  شھداء

الُخروج . القصاُص من الخائنين لِمصر اإلسالم والوطن يجب أن َيشمل قيادات اإلخوان، جنباً إلى جنب مع الَمخلوع وأوالده
  . الَجماعة قبل أن َتنالھم َيد الَعدالة اإللھيةاآلمن من السلطة، ھو ما يجب أن َيسعى له قواد ھذه 

وإنى ألدعو كل من فيه بقية ديٍن وحٍب  ورسوله ولَوطنه، كل من فيه بقية ضمير من أصحاب العقول التي تحّررت، ال 
تھم، كل من لم العقول التي َتسّمرت، والنفوس التي تتشّوف لِعّزة اإلسالم وتعاليم رسوله، ال لھوان اإلخوان وتوجيھات قادَ 

تأخذه العزة باإلثم فظّن أنه على حق في تبنى مصالح ومفاسد طالما تالعب بھا اإلخوان أنفسھم من قبل، أن ينادى بزوال 
ھؤالء، فقد نصحنا عشرات المرات، وحذرنا مئات المرات، من أن ينتخب الشعب ھؤالء، لكن العقول ال تستوى واألفھام ال 

  .عم الوكيلتتساوى، وَحسُبنا هللا ون

حين ننادى بسقوط الَعسكر، يجب علينا أن ننادى بسقوط أتباعھم ومواليھم من قادة اإلخوان الُمَحّرفين لدين هللا، البائعين 
  .لوطنھم ودماء أبناء وطنھم، فھم األحرى بالزوال قبل العسكر

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  2012-01- 14 !بالّنكھة الِمصرية.. العلمانيةطبخة 

، وا   صلى هللا عليه وسلملصالة والسالم على رسول هللا الحمد 

َكِكل أمٍر يتعلق بمصرنا الحبيبة العجيبة، فإن ما يخرج منھا له وضٌع خاٌص على الدوام، ُتشّكله النفسية المصرية بَخيرھا 
! ة المصرية، في آخر األمروَشّرھا، ببساَطتھا وَتعقيدھا، بَمكرھا وَسذاجتھا، فتلّون الوارد اليھا من الخارج بما يعطيه النكھ

  .واألمثلة على ذلك أكثر من أن ُتحصى، والعلمانية الِمصرية أحدھا

، كما أراد لھا أصحابھا، ھي قطع الصلة بين Secularismالعلمانية، أو على األصح العالمانية المنسوبة إلى العالم المحسوس 
يا أية مرجعية إال ما بين يديه من مادة يشكلھا، أيا كان شكل ھذه عالم الغيب وعالم الشھادة، ھي أن ال يكون لإلنسان في الدن

ال محل للغيب في النظر العالماني، وال يمكن وال ُيتخّيل أن يكون له محٌل، إذ إنھا نشأت في أوروبا للخروج . المادة المحسوسة
حرير اإلنسان من الربط بين أنظمته علي سيطرته الكنسية الغاشمة من ناحية، وألنه يناقض تعريف العالمانية، الذي ھو ت

وھاكم تعريفھا بلغة ". الكنسية"المعيشية ومؤسساته المدنية وبين معطيات الدين الُمتَمثلة في تعليمات المنظمات الدينية 
  :اصحابھا

"Secularism is the principle of separation between government institutions and the persons mandated to represent 
the State from religious institutions and religious dignitaries. In one sense, secularism may assert the right to be free 
from religious rule and teachings, and the right to freedom from governmental imposition of religion upon the people 
within a state that is neutral on matters of belief". 

لكن أصحابنا من العلمانيين المصريين قد رسموا صورة مختلفة لعلمانيتنا المصرية، صورة تلفيقية مّحرفة عن أصل تعريفھا، 
  .في عدد من مستويات التعريف

 العالمانية المصرية، وياللعجب، تقبُل الدين، َكُكٍل، بل وقد تجد من العالمانيين من يصوم أياماً من رمضان، وقد تجد منھم من
وھم يستشھدون بالقرآن والسنة، ويحاولون إقامة ! يصلى الجمعة في بعض األحيان، وقد تجد في أسِرھم من يلبس الحجاب

األدلة منھما على صحة إدعاءاتھم، كما يفعل المأفون ذو الحماالت إبراھام عيسى، أو خالد صالح أو حتى البرادعّي وعمرو 
ه في الفكر العالماني الصحيح، إذ إن المرء، في علم الَجدل والُمناظرة، ال يمكن وھذا األمر ال مسّوغ ل! موسى وبن حمزاوى

ھذا ! أن يّتخذ مما ال يراه حقاً، وال يعتبره حقيقاً أن يكون مرجعية له في حياته، أساساً ومرجعاً َيستدل به على صحة مذھبه
، فإننى أستعير ھذا في "نحن نشك في إسالمه"ة لإلسالم وكما يقال في بعض األحيان لمن يعمل أعماالً مضاد. ُخلٌف، بل تبّجح

  .لبعدھم عن حقيقتھا!" أننى أشك في علمانيتھم"حق ھؤالء، فأقرر 

ثم إن العالمانية الغربية، قد خرجت على المؤسسات الدينية الكنسية، لتطلق العنان ألصحابھا أن يسيروا في مجال العلم 
يتعرضون له من تلك المؤسسات الدينية، من إرھاٍب مبنّي على خزعبالت كنسية،  والبحث غير ھّيابين لما كان الُعلماء

فاضطروا إلى أن ُيلزموھم كنائِسھم، وَسمحوا لھم بالُخزعبالت التي ال تشكل خطراً على التقدم العلمّي، متمثلة في تلك 
ھا، ودم المسيح الذي يشربونه، ولحمه الذي الطراطير التي يلبسونھا، والَصولجانات التي يحملونھا، والترانيم التي َيتلون

  .يأكلونه، فھي كلھا خزعبالٍت ال ضير منھا على أحد

لكن أمر علمانيينا ھو أمر آخر، ال يتعلق بعلٍم أو بإنطالٍق حضاري أو بتفوٍق صناعّي أو بالتخلص من ُخزعبالٍت وترانيم 
الفواحش ما ظھر منھا وما بطن، كما يحلو لھم، من شراٍب  ال وهللا، بل أمُرھم كله يتعلق بالحق في ممارسة. وصولجانات

العلمانية ". زبالة"إن تركَت لھم ھذه الُحرية َمفتوٌح بابھا، فسيلقون بالعلمانية في أقرب مقلب . ورقٍص ونساٍء وغناٍء، ليس إال
سق والدعارة، ال حرية الكفر العلنّي بالنسبة لعلمانيي مصر، في غالبھم، إال من تَشيطن ِمنھم من أمثال القمنّي، ھي حرية الف

ومن ھنا تجد كثيراً من بسطاءالعامة، ال يمّيزون . الّصريح، وإن كانوا ال يدركون أن تقنين ھذه اإلباحية ھو كفٌر في حّد ذاته
  . بين ما ھو كفٌر في مذاھب ھؤالء، وبين ما يظھرون من أفعاٍل تضمھم لفريق المسلمين



 شأن لھا بعلم وال عمل، بل ھي، في غالبھا، مجرد الَبحث وراء الملذات، واتباع الشھوات، ومشاھدة علمانيتنا فكاھية مرحة، ال
لذلك تجد . الراقصات، وسماع المغنيات، وتدخين الشيشات، وتعاطى المخدرات، لكن يريدونھا تشريعاً ال مجرد ممارسة

ال  فونھم إال عن الّسياحة وبيِع الَخمر والفّن، الُموبقات الثالثة،اإلعالميين من العلمانيين، ال َيسألون الُمسلمين الذين َيستضي
  !َغير

وليس لھا ھدٌف إال تدمير الدين، ال . ھذه علمانيٌة َخاسرة، حتى بمقياِس الكفر، إذ ال يترّتب عليھا إصالٍح وال تقدٍم وال حضارةٍ 
  ! الخنا، ويتواعد عمرو حمزاوى وبسمة دون تكلف لذاته، بل كوسيلٍة لتدمير األخالق، ومن ثّم تشيُع الَفاحشة وينتشر

ِحَشُة فِى ٱلَِّذيَن َءاَمُنو۟ا لَُھمْ  إِنَّ "ھذا لوٌن من ألوان الكفر يقع تحت قوله تعالى  ـٰ ْنَيا  ٱلَِّذيَن ُيِحبُّوَن أَن َتِشيَع ٱْلَف َعَذاٌب أَلِيٌمۭ فِى ٱلدُّ
  .19النور  "َوٱاْلِخَرةِ 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  2012- 01-15 ملھافاعملوا لھا عَ .. قادمة الثورة 

، والصالة والسالم على رسول هللا    صلى هللا عليه وسلمالحمد 

أكاد أشعر تدافع األجسام سارية كالموِج الَھادر في طريقھا لميدان . أكاد أسمع دقات األقدام متسارعة في طريقھا للتحرير
أكاد أسمع . سكر، بقايا المخلوع، وبالتحّرر من ِعصابة الّسوء الَحاكمة باسمهأكاد أنصت للَحناجر تتنادى بزوال العَ . الُحرية

إن ھي إال أياماً معدوداٍت ونرى ما يفعل الصابرون . األصوات تتعالى باإلسالم، حق اإلسالم، يكون ھادياً لمصر وأبنائھا
  . المحتسبون

ا، وأن َيَتراَجعوا، وأن َيقَنعوا من الَغنيمة بالَكراسّي، وأن َيَتجّنبوا الِصدام لقد أبى من َنَسبوا أنفَسھم للتّيار اإلسالمي إال أن َيجُبنو
مع الكفر، وفّضلوا أن ُيسايروه وُيعايشوه وُيخاِدنوه، فمنھم من حّور دينه لُيناِسب دينھم كاإلخوان، ومنھم من َفصل دينه عن 

  .فرة من حكام المسلمينواقعه، فقرأ القرآن، لم يبلغ تراقيه، وصّير ھؤالء العسكر الك

صلى  لكن الّتنادى اليوم، ھو ألبناء منھج اإلسالم الخالص الصحيح، الخالص  سبحانه ال للكراسي، الصحيح على سنة رسوله

  . ال على أقوال مشايخه هللا عليه وسلم

  .ْكَبھا، تارة أخرىوالحذر اليوم من أن يمتطى ھؤالء رَ . الثورة اليوم ھي ثورة الشعب، بقيادة ھؤالء الُمخلصين

  .ال تجعلوا ُدنيا ھؤالء أغلى عليھم من دينكم عليكم. ال تتركوا المواجھة للعلمانيين والليبراليين والالدينيين

  . ال تترّددوا، وال تتراجعوا، واعلموا أّن حّيكم منتصٌر وأن قتيلكم شھيد. انزلوا الى ميدان المواجھة

ليس لھم أن يتدخلوا في سياسة أو برلماٍن أو قضاٍء أو . ، صاغرين، دون سلطة أو إرادةال ترجعوا حتى يعود العسكر لثكناتھم
تكفى سنة كاملة حاولوا فيھا قھر الشعب . يجب أن ُيعيدوا ما نھبوه، ويدفعوا ثمن ما اقترفوه، ويحصدوا زرع ما َجنوه. حكومة

  .كله وإذالله وقتل أبنائه وسجنھم وسحلھم وتعذيبھم، دون َمساءلة

  .ال ترجعوا حتى يطلقوا سراح السجناء غدراً، وُيرفع قانون الطوارئ فيعود الغائبون عن بالدھم آمنين، ويوسد األمر إلى أھله

إن الحديث اليوم عن اختيار شخصية إخوانية، لرئاسة البرلمان، بعدما أكدوا إنھم ال يريدون الَمنصب من داخل الحزب، ھو، 
يناير القادم، ويضطر العسكر إلى تسليم السلطة،  25تغيير قھرى نتيجة انتفاضة الشعب في  فيما أحسب، تحسباً من أن يحدث
وھم يعلمون ما سيفعلون، من إرضاء العسكر، والَتنازل عن حقوق الشھداء، وإتمام صفقة . وقتھا يكون اإلخوان في اإلنتظار

لقوى على األرض، ولكن خطوطھا العريضة معروفة، الخطة معدة، ال تتغير إال تكتيكياً حسب معادالت ا". كامب سليمان"
تتلّخص في جملتين، اإلخوان يتسلمون السلطة، العسكر يحتفظون بجزء سيادّي منھا، الدستور يصاغ بصورة شركية توافقية 

  . ثم تفاصيل متى وكيف ومن، تأتي مع تطّور األحداث. علمانية

كوب الموجة وإمساك العصا من الِنصف، فقد َصّرحوا بأّنھم َسينزلون اإلخوان سيكسبون الجولة، مھما حدث، إذ ھم أرباب ر
الميدان، لإلحتفال، ولِحماية الّثوار، فإذا مرت األحداث دون صداٍم، أرضْوا العسكر، ولم ُيغضبوا الناس، وإن حدث الّصدام، 

  . الشعب فسيكونون مع من له الغلبة، فينسحبون إذا ثقلت كفة العسكر، ويثبتون إذا ثقلت َكفة

لكن، ليس ھؤالء ھم دافِعنا إلى إْحقاق الَحّق، وإبطال الَباطل، فسيأتي من الشباب جيل، ھو في طور النشأة اليوم، يعرف ماذا 
يعنى حكم اإلسالم، وعزة اإلسالم، وعلو اإلسالم، وسيزيح ھؤالء الذين ھم من الشرع على شفا جرٍف ھار، من الصورة غير 

ُكْم َولََعلَُّھْم َيتَّقُونَ "و ما قالته الطائفة اآلمرة بالمعروف، الناھية عن المنكر إنما ھدفنا ھ. مشكورين   . 164األعراف  "َمْعِذَرًة إِلَٰى َربِّ



علينا واجب الوقوف  َصفاً أمام  .جالسس المَ جَ ن اإلنتخابات ونَ طَ ياسة وعَ ن السّ رَ من دَ  الخالِص  علينا واجب الدعوة إلى الحقِ 
علينا أن نشكر  نعمة اإلسالم، بأن نأخذھا بقوة، وأن َنرَدع من يريدھا . وأذلّنا، كما نقف  َصفاً في َصالتنا وُنسكنامن َقَھرنا 

غار في بالدنا   . ھينة لينة مبتورة، وكأننا كتب علينا الصَّ

مره، وأن يعلم أّن حياته جزء من كيان ثم أنِشدكم هللا، وأستحلف با كّل ُمتوجه لھذا الميدان، أن يكون على أشد الحيطة من أ
أن هللا أمرنا بأن نحتاط، وأن نتخذ كل مقياس يحافظ على النفس، إال مقياس اإلندحار وتولي األدبار، فھو . اإلسالم ذاته

يل حفظ ، وھو المقياس الوحيد الذي ارتضته اإلخوان في سبصلى هللا عليه وسلم المقياس الوحيد الذي ال يرضى عنه هللا ورسوله
  .نفسھا

وليكن منكم كٌر وفٌر، وابدؤا بالسلم، وال تجنحوا لقتال، فقوتكم في أعدادكم، إال أن يعتدى عليكم معتٍد أثيم، فإن ھؤالء لن 
  .يستطيعوا أن يواجھوا ماليين من البشر

  .وهللا معكم وناصركم

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  0122-01-20 للثورة المصرية.. ة يالثورة الفرنس ِعَبرَ 

، والصالة والسالم على رسول هللا    صلى هللا عليه وسلمالحمد 

وھو ما . يناير في مصر، موافقاً أو مخالفاً لھا 25المتأمل في أحداث الثورة الفرنسية، يرى فيھا الكثير مما يراه في أحداث 
ه في طريقھا للنصر أو الھزيمة، من يجب أن يتأمله الباحث في تطور ھذه الحركة المصرية، واستالب العبرة مما قد تالقي

  .خالل استطالع احداث تلك الثورة

: وقد ظلت الثورة الفرنسية عارمة في الشارع الفرنسّي فترة تقرب من عشر سنوات، تقلبت فيھا األحوال في ثالثة مراحل
أشبه بالبرلمان ، ثم أصدروا  أولھا، تلك الفترة التي جرد فيھا الملك من سلطاته، وأُرجعت ھذه السلطات إلى جمعية وطنية

ثم تم . دستوراً، يمثل إرادة الثورة وينص على أن الكاثوليكية دين األمة، وعلى التساوى في حقوق اإلنسان وحريته في العقيدة
  .إعدام الملك وإنھاء النظام الملكّي بشكل قاطع

روبسبيرو، الذي قتل ما ال يحصى من  إلى الدموىثم في المرحلة التالية، تصاعدت قوى الثورة واندفاعھا، وأوكلت رئاستھا 
  . الفرنسيين على أنھم من أعداء الثورة وأعلنت الجمھورية، التي لم تستمر إال بضع سنين

ثم انتھت تلك الفترة بعودة السيطرة البرجوازية مرة أخرى، حيث يظھر أن أتباعھا لم يكونوا قد فقدوا السيطرة بشكٍل كامٍل 
وتمكنوا من اغتياله، ثم مراجعة الدستور، وكان من جّراء ذلك الفقدان األمنّى أن عادت القوة إلى الجيش،  كما ظن روبسبيرو،

وكان ذلك ھو المسمار األخير في نعش الثورة . وظھر نابليون بونابرت، الذي أنھى الجمھورية وأقام النظام اإلمبراطوريّ 
  .الفرنسية

والمتأمل فيھا على وجه العبرة، يمكنه أن يخرج بتلك الحقائق الجديرة . لشھيرةكانت ھذه خالصة ما حدث في تلك الثورة ا
  :بالتأمل

  لم تتمكن من القضاء على الملك ذاته، بل بقي لويس السادس عشر )السنوات الثالثة األولى(أن الثورة في أوائل عھدھا ،
 .ثلة في شخصية روبسبيرو آنذاك، تلبية لطلبات الثوار متم1793ملكا دون سلطات حتى تم إعدامه في عام 

  من (أن الحالة اإلقتصادية واإلجتماعية لم تتحسن، ومن ثم، استمر الشعب على ثورته طوال السنوات اإلثني عشر
 .حتى عودة الجيش للسيطرة على األمور بقيادة نابليون) 1804إلى  1792

 من أھم دواعي سقوط البالد تحت سيطرة  أّن اإلنفالت األمنّي الذي صاحب فترة ارتفاع سھم روبيسبيرو، كان
ھذا رغم أن جھود روبسبيرو كانت كلھا موجھة إلستعادة . الجيش مرة أخرى، وإلغاء الجمھورية الديموقراطية

 . األمن، إال أن دمويته ھي التي جعلت من ھذا الھدف ذاته وسيلة إلنتشار الفزع وغيبة األمن، انتھت إلى مصرعه

  الفاسدة ھو من أھم عالمات ومطالب الثورات، ال يتم نضجھا إال بهأن إعدام رأس السلطة. 

  أن دعاة الديموقراطية، وماكسميليان روبسبيرو كان من أشد مؤيديھا، ال يتورعون عن القتل واإلغتيال وكبت
 .الحريات باسمھا، كما فعل ذاك السفاح

  ال ينتھى وجودھا بمجرد )مانھمسموھا البرجوازية بتعبير زَ التي ا(أّن الطبقات الفاسدة، المستفيدة المستغلة ألقوات الشعب ،
بل تكمن مستخفية بثروتھا وشبكة عالقاتھا إلى أن تخرج مرة أخرى على . قيام الثورة، ولو استمرت سنين عددا

 .السطح، لترمى شباكھا على ابناء الشعب مرة أخرى وتستعبده، بشكل أو بآخر

  قيادات العسكر َحتمية لتقارب مصالحھما، كما رأينا أن عودة تلك الطبقة تالزم مع أّن العالقة بين تلك الطبقة وبين
 .استيالء بونابرت على السلطة



  َ  .أّن الثورة الفرنسية قد استسلمت أخيراً لحكم العسكر، بعد حرب دامت ما يقرب من خمسة عشر عاما

ويحدث على الساحة المصرية، وأن يستشف ما ھو في في ضوء ھذه الحقائق التي ال ترّد، يمكن للمباحث أن يرى ما حدث، 
  . طريقه للحدوث

  أن الفارق األساسي بين الثورة المصرية، ومشروع الثورة المصرية، يكمن في إذعان الجيش الفرنسّي أوالً للثورة
 .حالّي وحمايتهبينما الجيش المصرّي، كان وال يزال المستفيد األول في استمرار النظام ال. لما عاناه على يد الملك

  أما الثورة المصرية، 16فالثورة الفرنسية ظلت مشتعلة بيد الشعب فترة ثالثة سنوات انتھت بقتل المخلوع لويس ،
فقد بدأت مؤامرات إحباطھا على الفور على يد مجلس الخيانة العسكرّي، وتآمر القادة السياسيين ومشايخ السوء 

 .مخلوع ترتبط بإصرار الشعب على حركته، رغم محاوالت الخونة العمالءلكن، يمكن القول أّن نھاية ال. المضلين

  َثم إّن الثورة الفرنسية قد سلمت قيادھا للّجنة الوطنية، التي سلمت قيادھا للسفاح روبسبيرو، الذي كان داعياً عنيفا
ان الذي اسلم قياده للعسكر، للديموقراطية ولمطالب الثورة، مما أدى لقتله، بينما الحركة المصرية قد انتھت بالبرلم

 . أعداء الثورة ابتداءً 

  أن الطبقة الُبرجوازية الُمنتفعة ال تموت بسھولة، بل تكُمن وتتَشرنق استعداداً لفصٍل جديٍد، تتعامل فيه مع القوى
 . الُمسيطرة، وغالباً ما تكون القوة العسكرية

 لتي تنشأ في فجر الثورات، ال تلبث أن تفقد قبضتھا في ضحى أّن اللجان الوطنية أو البرلمانات والھيئات التشريعية ا
فإن العسكر ال دين . ھذه الثورات، إن لم تتَحّكم في الھيئة الَعسكرية بالكامل، دون تنازالٍت أو ميزات أو ُمخّصصات

 .لھم، إال القوة والسيطرة

  األمن، المدعومة بالجيش أن ُتنكل أّن دعاة الديموقراطية من اإلخوان وغيرعم لن يتورعوا عن السماح لقوات
فإن . بمعارضيھا أشد تنكيل، سواء إسالميين أو علمانيين، كما فعل روبسبيرو، بل ستكون أشد وطأة على اإلسالميين

 .الممارسة الديموقراطية، تقف عند حدود المصلحة الشخصية، بال خالف

 ،إذ ھم المسيطرون في نھاية األمر، إال إن أراد  أّن الحركة المصرية يجب أن تتَحّسب من عدوھا األول، العسكر
 ً  .ربنا شيئا

ھذه عبرة من ِعَبَر التاريخ، نقرؤھا، فنستقِرؤھا، وندرسھا لنستلِھَمھا، فإنه ال جديد تحت الشمس، واألحداث دول، تتشابه على 
 لََقدْ "ھو َقَصصا وعبرة لَمْن َبعده  إختالف، وتتقارب على بعد، والحصيف من استلب العبرة من َقَصِص َمْن قبله، حتى ال يكون

ـٰبِ  ُ۟ولِى ٱأْلَْلَب   .111يوسف  "َكاَن فِى َقَصِصِھْم ِعْبَرةٌۭ ألِّ

  

  

  

  

  

  



  2012-01-22 للثورة المصرية..  السقوط العثمانيّ  ِعَبر

، والصالة والسالم على رسول هللا    صلى هللا عليه وسلمالحمد 

في السلطنة والخالفة، كنزاً لمن أراد أن يتأمل صعود وسقوط الدول التي تنتمى لدين تعتبر الدولة العثمانية، بمرحلتيھا 
اإلسالم، وھو ما يجب أن َيّتخذ اھتماماً خاصاً في ايامنا ھذه التي يصارع فيه نظام فاسد أن يسقط، ويحاول فيھا نظام جديد أن 

  .يبزغ

ية، في بداية مراحل ضعفھا، بعد حكم سليم األول، وسليمان وما يھمنا ھنا، اآلن، أن نرى عوامل سقوط الخالفة العثمان
القانونّي، ثم بدء الضعف العثمانّين إذ نرى في ھذه العوامل مشتركات مع ما نحن فيه، على بعد الصورة بين دولة مصر 

  .لكن اسباب الھزيمة تظھر أنھا واحدة متشابھة على كل حال. اليوم، وبين دولة العثمانيين آنذاك

  :سباب ھذه الھزيمة وذاك السقوطفمن أ

 ولعله من الغريب أن يكون ذلك منسوباً إلى الدولة العثمانية التي كان لھا : البعد عن الشريعة، وانتشار القتل والفسق
لكن الدفعة األولى للعثمانيين قد صاحبھا . أكبر األثر في قوة اإلسالم في مواجھة أوروبا وإيقاف زحفھا وغزوھا

افق مع الشريعة وال يقبلھا اإلسالم، كقتلھم اإلخوة واألبناء خوفاً من المنازعة على السلطة، ثم بعد أن أعماٌل ال تتو
بدأ عصر الضعف العثماني، سمحوا للفسق والخمور أن تشيع في البالد، بضغط من العسكر الذين زالت عنھم روح 

حدث في عھد مراد الثالث الذي وقفت العسكر في  اإلسالم لبعدھم عن النشأة الصحيحة، وخلو ايديھم من القتال، كما
 .وجھه حين أراد منع تداول الخمر

 إذ بعد أن خمدت روح الجھاد وقلت الحروب، لم تجد اإلنكشارية إال أن تحيا حياة : تحكم العسكر في الدولة وإدارتھا
العطايا والميزات، ويخرجون المدنيين، بالروح العسكرية، مما جعلھم يتدخلون في التجارة واإلقتصاد، ويطلبون 

 .وما ھذا إال لبعدھم عن الحرب، وتركھم َثكناتھم لُممارسة األعمال الَمدنية. على الحاكم إن لم يھيأ لھم ما يريدون

 وكانت سبباً في تدخل دول أوروبا في الشؤون العثمانية، وھي وإن ظھرت أن لھا : المعاھدات والتحالفات األجنبية
، إال أنه بان عوارھا بعد أن تغلغلت سلطاتھا في شؤون الدولة اإلسالمية، واتيحت لھم ميزات فائدة في أول أمرھا

قضوا بھا على استقاللية الدولة، مثل ما كان معاھدة مع البندقية، وفرنسا بشأن رعاياھم في بالد العثمانيين، وما كان 
 .من سلطة القناصل األجنبية لدى الحكم المحليّ 

 ففي الجانب الخارجّي، . وقد ظھر ھذا من الجانبين الخارجّي والداخلي: اصة النصارى، في الدولةسلطة األقليات، خ
ظّل البابا وقيادات الكنيسة يعادون الدولة العثمانية ويحرضون عليھا ملوك الدول األوروبية، ويسعون إلى أن ينقضوا 

مل على ھدم الدولة بالجمعيات السرية التي تتخفى وأما من الداخل، فقد كانت النصارى تع. معاھداتھم مع العثمانيين
وراء جمعيات خيرية أو أدبية أو قومية، وھي تسعى في حقيقة األمر لتقويض اساس الدولة اإلسالمية، إبعادھا عن 

 .دينھا

 د أن وقد أصبح ھمھا جمع الثورة وشراء الذمم، واستمالة العسكر لصالحھا، بع: الترف الذي آلت اليه الطبقة الحاكمة
وداء الترف والمال داء عضال ما . كانت تسعى للسيطرة والقوة وتحرير أراضى المسلمين من أيدى الكفار النصارى

أن تصاب به سلطة حاكمة، حتى يقضى على أمل األمة في أي تقدم، ويبدأ منحنى التأخر في اإلنحدار، مھما بلغت 
  .قوة الدولة أصالً، فھى سنة هللا في فيھا

فإن عسكر مصر قد وّقعوا معاھدات اإلستسالم مع . قاط، نرى عبرة التاريخ التي ال يغفل عنھا إال واھٌم أو ُمغرضمن ھذه الن
 ً ثم إنھم، . العدوالصھيونّي والصليبّي، وواعدوه على المعاونة ضد المسلمين في غزة، أو أي منطقة مسلمة ترفع بالكرامة رأسا

روا أعماالً أبعد ما تكون عن روح العسكرية والقوة، وأقرب ما تكون من روح لما فرغوا من أمر الحرب، استداروا ليدي



فأنشأوا المصانع والفنادق، واستولوا على األراضي والمزارع، وفرضوا على األمة . الَتخّنث والَوداعة، إال على أبناء وطنھم
ثم إنھم سمحوا لألقليات . رقة وإخوان النھباإلستعباد، بعد أن أغرق الحكام في السرقة والنھب والترف، فكانوا شركاء الس

  . القبطية أن تتوحش وتقيم لنفسھا دوالً داخل الدول، على أن يسلموا لھم قياد الدولة دون تدخل

ثم يأتي من ال معرفة له بتاريخ، وال فھم له بأحداثه، فيقنع من ھؤالء بكلمات، ويسلمھم قياد الشعب المغلوب على أمره، دون 
  . قص هللا علينا قصص الواقع المشھود، بعد أن قصھا علينا في القرآن المقروءالعبرة مما 

ـٰبِ  لََقدْ " ُ۟ولِى ٱأْلَْلَب   .111يوسف  "َكاَن فِى َقَصِصِھْم ِعْبَرةٌۭ ألِّ

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  2012-01-23! ُھّبوا طالَ َنوُمكم..يا حماة اإلسالم 

، والصالة والسالم على رسول هللا   صلى هللا عليه وسلم الحمد 

ليس مثل ھذه األيام ما يتكّرر إال ُكّل دھر، حين يريد هللا َتمحيَص الّصادق من الَكاذب، والُمخلص من .. يا ُحماة اإلسالِم 
فقد وهللا ُشِرعت الرايات، وتمّيزت الفسطاطات، وتّباينت الُمعسكرات، فمنھم من آمن وعرف . الدعّي، والمؤمن من المنافق

واحتارت بين الُمعسكرين، طوائف ال إلى ھؤالء وال إلى ھؤالء، . ، ومنھم من كفر وشاّق هللا ورسوله وعاند َشرعهطريقه
 " َنْخَشٰىٓ أَن ُتِصيَبَنا َدٓاِئَرةٌۭ "يقفون على أعرافھم متوّجسين من الحق، ُمنحازين عن الَصّف، يقولون بلسان حالھم، وَمرض قلبھم 

  .حٍق، وما ھو إال باطٌل ُمقّنع، وفساٌد مبّطن، أظھروا نصرة 52المائدة 

ونحن نوشك "! النور"و " الحرية والعدالة. "ال يغرنكم تلك األحزاب التي يسمونھا ويسعون بھا بين الناس.. يا ُحماة اإلسالم 
، أيما كانت "ميةأن نكّون حزبا جديداً، ھو األجدر بالصدارة في ذلك الھول من األحزاب، التي تدعى كلھا المرجعية اإلسال

وھو الحزب الذي يلتحق به كّل من رأي ما تفعله ھذه التحزبات "! حسبنا هللا ونعم الوكيل"تعنى ھذه المرجعية، وھو حزب 
ضد إقامة شرع هللا، ويدرك أي جريمة يرتكبھا اصحاب ھذه التحزبات بالثقة في العسكر، والرضا بأن يكونوا مأمورين ال 

لم  واستعداه على ھؤالء الخبثاء المستسلمين ممن اعتقد أن العسكر سيرضى بأن يكون للشريعة ھو حزب كل من أس. آمرين
  . مكانا

أّما . ليس لتطبيق الشريعة في جدوله نصيٌب أصالً " الحرية والعدالة"، فإن حزب "العلمسالمية"وحتى ُننصف ھذه األحزاب 
  .يمكنه تطبيق الشريعة من خالل نظاٍم ُكفري برلمانّي، وما أشدھا من غفلة، فإنه تائه في بيداء الخيال، يعتقد أنه "النور"حزب 

أية ُحرية وأية عدالة، تأتي من داخل نفس النظام الذي حكم به المخلوع؟ أتغير شئ في نظام المخلوع إال أسماء نواب البرلمان 
مراد؟ أھذه ھي الحرية والعدالة، التي وجھنا من طراطير الوطني إلى طراطير اإلخوان وبھلوانات النور؟ أھذا ھو التغيير ال

، وسارت على ھدي نشرھا صحابته من بعده؟ أتحّرر الشعب صلى هللا عليه وسلماليھا رب العالمين ورسمت لنا خطتھا سنة رسوله 
وا ، وإن تحكم في البالد نفس العسكر الذين كان2005في  %20 في البرلمان بدال من %45ألن اإلخوان أصبحوا حازوا 

حزب "متحكمين من قبل؟ أھذا مبلغ إيمانكم وَمطَمح آمالكم؟ أھذا أقصى ما تريدونه لدين هللا؟ ال وهللا بل ھو أحرى أن يكون 
  .، إذ ليس في منھاجه حرية وال عدالة"الخزي والندالة

من قبل، ثم أنارت الثورة الشعبية  ثم، أي نوٍر ھذا الذي يدعو اليه السلفيون؟ من أين أتاھم ھذا النور؟ أكانوا يعيشون في الظالم
فجأة، فلحقوا بمن كانوا لھم أعداء من قبل، في رفض الممارسة السياسية إال في ظل ال إله إال هللا؟ أيعترف ھؤالء  طريقھم

رون منھا بأنھم لم يعرفوا الظالم من قبل، حتى رأوا النور، الذي أشعلته لھم ثورة ليس لھم فيھا ناقة وال جمل، ثم إذا بھم ُيحذّ 
ال يزالون؟ أفي ھذا عقل أو منطٌق يا أولوا األلباب؟ أال يرى العميان من مقلديھم ماذا فعل بھم مشايخھم طوال أعوام الظالم 

الذي عاشوھا من قبل الثورة؟ ألم يتساءل إي مغفل من ھذه القالب الفكرية التي صبوھا على مقاس واحٍد لماذا كنا إذن نعادى 
اجعكم عن استنباطاتكم من قبل، أكنتم على باطل من قبل، ثم نِدمتم؟ أم كنتم على حٍق ثم تراجعتم؟ ال يمكن اإلخوان؟ وفيم تر

أن يكون كال الموقفين حٌق، فإما إنكم انتقلتم من نور إلى ظالم، أو من ظالم إلى نور؟ وقد اخترتم األخير منھما، كما يشھد 
ما أريكم إال ما أرى وما أھديكم "ب الُمقلدة أن تكونوا ال تزالون معھم على مذھب بھذا اسم حزبكم، فھل يأمن اتباعكم من القوال

  ؟ "إال سبيل الرشاد

أِمن الصدفة المحضة أن يكون كال الِحزبين اللذين فازا في اإلنتخابات، ُھم َمْن َعِمى أو رضى عن خطة الَعسكر، وَسلم نفسه 
يما يحدث، أم على قلوٍب أقفالھا؟ أّما نحن فلسنا في صراٍع حزبّي وال سياسّي، اللھم اليھم؟ أال َيْشَتُم أحٌد المصلحة والمنفعية ف
  .إال صراٌع لدحض الباطل وإظھار الحق



حزٌب يرتفع . انقسم الناس على أرض الواقع ال حلبة السياسة، إلى حزبين، حزب النصرة والتوحيد، وحزب التلكئ والتمديد
لعسكر، مقبالً لأليادى، يسير خلف طواقيھم ذليال منكسراً، يسرع اليھم إن طلبوه ويتأخر بنفسه وبمنتسبيه أن يكون خادماً ل

  .أال إنھا أحزاب الخزى والندامة والعمالة. عنھم إن أعرضوا عنه، ثم يدعى الحرية والعدالة والنور

تباع البرادعّي وأنصار العلمانية لقد تركنا دينكم يھمل وشريعتنا تترك، وسنتنا تھجر، فإلى متى نرضى بھذا الضيم؟ أيكون أ
  أخوف على حريتھم منا؟ 

، فإن ھذا من سنن الخالق ومن طبائع األمور   . لن يكون ممن رزح تحت أغالل العبودية سنيناً موقفاً 

ل النظم إن ما فيه ھؤالء من خنوع وعبودية وذلة، ليس إال أثراً جانبياً لقبولھم العمل تحت قبب البرلمانات الكفرية، وفي ظ
إن الشرع الحنيف، حين حذرنا وحّرم علينا العمل من خالل ھذه األنظمة، لم يكن يرعى فقط البعد العقدي، ولكن . الفاسقة

يرعى معه، على نفس القدر، البعد التربوي، إذ لن يكسب ھؤالء العاملين في ظل تلك األنظمة الفاسقة الظالمة الكافرة، إال 
  .الرأس وتلقى الصفعات على الوجه، واإلستماع لألوامر من األعلى، قائدھم األعلى أيا كانالتعود على العبودية وخفض 

وال يكون ذلك إال بالبعد عن مواطن اإلستعباد، فإن . والحر يولد حراً ويعيش حرا ويموت حراً . من تعّود العبودية أبى الحرية
  .ل إن رضوا بالعمل من خالل نظمھا وترتيباتھالإلستعباد طبائٌع ال ينجو منھا أحد، وأولھا كسر أعناق الرجا

  له أن يقود بنى اسرائيل، قّيد له أْن ال ينشأ بينھم ُمَستعبداً لفرعون، بل أن  سبحانه، لّما أراد هللا عليه السالمأال تَرون أّن موسى
  .أن ينشأ في نظام ُملٍك، ليرتفع بنفسه فوق طبائع العبودية ولوازمھا

  له أن ينشأ في بيت ُملٍك، ثم لّما بدأ َعوار النظام الفاسق يدنو منه، أبعده  سبحانه، قد اختار هللا عليه السالمأال تَرون أّن يوسف
طاً، مالكاً ال  عنه سنيناً، داخل سجن، ليبتعد عن المشاركة فيه، فسقاً أو حكماً، ثم لّما عاد اليه، عاد متمكناً قائداً ُمتَشرِّ

لساً على العرش، ال متربعا على كرسى برلماٍن أمره بيد غيره، ليرتفع بنفسه فوق طبائع مملوكاً، سيداً ال عبداً، جا
  .العبودية ولوازمھا

  ًلقيادة البشرية، قد اختاره من قمة الشجرة القرشية حسباً ونقاءاً،  سبحانه، لّما اختاره هللا صلى هللا عليه وسلمأال تَرون أّن محمدا
ا تكون من معاني الذلة والتبعية والعبودية، فلم يكن حتى من أواسط الناس، بل أعالھم وھم من ھم من أمة كانت أبعد م

قاطبة، ثم لم يجعله من أولئك المأل المؤتمرين المتنفذين في قومه، حتى ال يكون ألحٍد عليه قوٌل في أمر، وليرتفع بنفسه 
  .فوق طبائع العبودية ولوازمھا

لقد أصابتكم الذلة من واقع َعملِكم، ومن رضاكم بالدخول في البرلمانات ". لوٍب أقفالھاأم على ق"يا قوم، أال تقرؤن القرآن 
السابقة قبل أن تتحاكم إلى شرع هللا، وقبل أن ترتفع عنھا ظالل العبودية من الفسقة أنصار الطغيان والظلم، فكنتم عبيدا وَظللتم 

  .تبدادعبيداً، انتم ومن ربيتم على معاني العبودية وطبائع اإلس

اليوم يوم الصدق، يوم اإليمان، يوم العھد والوعد، يوم أن َيتلقى أھل الُظلم والفسق َدرساً في اإليمان، وينخذل أتباعھم ممن 
وماذا نتوقع ممن تربى على أيدى العبيد؟ إال أن يشاء ربنا . قُدت عقولھم من طينة العبودية، تحت رداء اإلسالم ظلما وزوراً 

 ً   .شيئا

  

  

  

  



  2012- 01-24 !ھل يعود الزمن إلى وراء.. إلخوان حكم ا

، والصالة والسالم على رسول هللا    صلى هللا عليه وسلمالحمد 

يكاد القلم يتعثر فيما يكتب، وتكاد اليد ال تطاوع فيما تخط، إذ كيف يمكن تصور ما يحدث اليوم تحت قبة البرلمان المصري 
  ! الجديد

أال ترى يا رجل أن األغلبية . ِنْعَم ما يجرى اليوم تحت قبة البرلمان: شيھات، يقولونالكثير ممن خدعتھم الصور والكال
في َقَسِمه؟ أليس ذلك " على أال يخالف الشرع"مسلمة، وأن منھم من صلى بالفعل، وأن منھم من أصّر على إضافة جملة 

  بأفضل من برلمان صفوت الشريف وفتحى سرور؟

اض عما ھو كائٌن واليأس مما سيكون، إال من رحمة هللا، إن العبرة ليست باألحسن يا إخوة قلت، وقد بدأت النفس في اإلعر
لو تصورنا أنك اعطيت ابنين لكن كل واحد منھما ألف . الخير، إنما العبرة بالنتيجة التي وصلنا اليھا، مقارنة بالمقدور عليه

فعاد اليك . نفس اإلمكانات، ثم يعودا لك بعد شھر زمان بما َفَعاَل جنيه، وسالتھما أن يذھبا بھما لإلستثمار في تجارة واحدة، وب
قال األول، ربحت يا أبتاه، وھو جھد المستطاع، وقال . األول، بألف وخمسة عشر جنيھا، وعاد لك اآلخر بألف وخمسمائة

حق بالثقة والفوز؟ أيشك عاقل في ترى أي الولدين أ. اآلخر، ربحت يا أبتاه، والمستطاع الذي تھيأ لنا مكننا حتى بأكثر من ذلك
  أنه الثاني، الذي أحسن استغالل ما َمكنه فيه ربه، وأخرج منه كل المستطاع من طاقته؟ 

وھذا المثال، وإن كان صبيانياً، إال إنه يكشف عن الورطة التي وقعنا فيھا مع ھذا السيناريو الذي َصّور لنا فيه اإلخوان أننا 
حين يقول هللا . بمقياس ما َمكنا فيه هللا سبحانه، بل خسرنا فرصة العمر التي أتيحت لنا بغير عمٍل مناال وهللا لم نربح، . ربحنا

ما استطعتم، ال بعض ما استطعتم، إنما رفع عنا حرج ما ال نستطيع، ال " كلّ "فإنما يعنى " فاتقوا هللا ما استطعتم"سبحانه 
  . حرج ما نستطيع، لكن نترك فعله إختياراً 

َقنعوا بما أقدرھم عليه العسكر، ال . لّلتنا أجندة اإلخوان، الذين َرضوا بما َمّكنھم فيه العسكر، ال ما َمّكنھم فيه هللا سبحانهلقد ضَ 
فإن هللا قد َمّكنا في أكثر من ذلك، وأْعظم، لكن كما . أوھموا الناس أّن ال فرق بين اإلستطاعتين، وكذبوا. بما استطاعوا حقيقة

  .فأتت عزائم ھؤالء خائرة بائرة من أول أمرھا. على قدر أھل العزم تأتي العزائمُ  :قال المتنبى

، مرة واحدة، لكن ھؤالء ال ثقة لھم "ال إله إال هللا"إن الشعب يمكنه أن يزيل الطاغوت العسكرّي، مرة واحدة، وأن يقيم دولة 
، وال ثقة لھم بأنفسھم ھذا دينھم، . واضحة أنھم يخشون أمريكا أكثر من خشيتھم هللالقد أعلنوھا . في الشعب، وال ثقة لھم با

، أال ساء ما يزرون   . وھذا فھمھم لإلسالم، وھذه ثقتھم با

ونثق بقوة ما َمكنا فيه هللا، أغلبية . نحن نثق بوعد هللا. ھذا ليس إسالمنا، ومن ھنا فإنا أو إياھم لعلى ھدى أو في ضالل مبين
في أيدى من يؤمن با حقاً، ال من يخلط إيمانه بعلمانية وقومية ووسطية، وما شئت من شركياٍت َشعبية َساحقة، لو وقعت 

  .ُمحدثة

ھذه واحدة، ثم األخرى، األدھى واألمر، أّن اإلخوان يريدون أن يعملون تحت مظلة قانون الطوارئ، كما كان الحزب الزطنّي 
ھل يمكن لعاقل أن يتَصّور  !لم يتقدم أحد منھم بطلب إلغائه !!!ُمستقرة يعمل تحته، وبنفس األسباب، أال وھي أن البالد غير

اليوم ما وصلنا اليه؟ أليس ھو قانون الطوارئ الذي كانوا يتنادون بظلمه وديكتاتوريته وضرورة َرفِعه؟ أصبح اليوم أداة لھم، 
ھم اليوم يريدون أن تبقى . خذالنھمال يطلبون رفعھا، كي يواجھوا بھا الشعب الذي ال يرضى عن تصرفاتھم وضعفھم و

الطوارئ، وأن يبقى العسكر، وأن تبقى المحاكمات العسكرية، ليتصدى العسكر لعدوھم المشترك، ليس العلمانيين، فھم أحباب 
ھم  ھؤالء. العلمانية وأولياؤھا، بل المسلمين الذين يعرفون ُجرمھم ويقدرون ما أَضاعوا من دين هللا، وما فّرطوا في شريعته

من يريدون أن تظل قوانين الطوارئ، وقوى الداخلية، وعصا الَعسكر تجلد ظھورھم، حتى تخلو لھم الساحة تماما، ويستكملوا 
  . تصدير وھم الحكم المسلم للشعب الغافل



والرزق والرغد فإن الخير . لكن األمر، أّنھم، ككل طاغية مستبد، ال يحكم بشرع هللا، ال يرون يد هللا عاملة من وراء األحداث
وحينئذ، حين . الذي وعدوا به الشعب، لن، وأقول لن، يأتي في ظل مبادئھم العلمانية المتسترة بإسالم خجوٍل متنازٍل ضعيف

يفشل جھدھم، ويظھر عوارھم، وتنقلب عليھم العسكر من ناحية، والشعب الُمحَبط من ناحية أخرى، سيعلمون وقتھا أي جرم 
  .د أضاعوا، وأي دين قد أھدروا، والت حين مناصقد ارتكبوا، وأي فرصة ق

. ستخبو اإلحتفاالت، وستنتھى المجامالت، وسيفيق الناس إلى ما ھم فيه، فإذا ھم على مثل ما كانوا عليه، ال تغيير وال تبديل
ثم ماذا . الُستر وسيجدوا الطوارئ سيفاً ُمسلطاً على ِرقابھم، والداخلية تسوقھم، والَعسكر يتحكمون في مصائرھم من وراء

حينئذ؟ يومئذ َيَعضُّ ھؤالء الظلمة على أصابعھم، ويتمنون لو أن يعود بھم الزمن كرة أخرى فيفعلوا خيراً، لكن ھل يعود 
  الزمن إلى وراء؟

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  2012-01-25! عبد المجيد الشاذليّ الحبيب إلى الشيخ  ..خطاٌب مفتوحٌ 

، والصالة والسالم ع   صلى هللا عليه وسلملى رسول هللا الحمد 

من حديث أبي  صلى هللا عليه وسلمالَمحبة في هللا أمر قد جعله هللا من دالئل طاعته، ومن عالمات محبته، فقد جاء عن رسول هللا 
وقد . متفق عليه"وتفرقا عليهورجالن تحابا في هللا اجتمعا عليه ".. َعّمن ُيظلّھم هللا في ِظله، يوم ال ِظّل إال ِظله  رضى هللا عنه ھريرة

وھو، يشھد هللا، أحب الناس . نعمت بدفئ ھذه العالقة، عقوداً عدة، جمعتنى باألخ الحبيب والشيخ العالمة عبد المجيد الشاذليّ 
 إلى قلبى وأقربھم إلى عقلى وفكرى ومنھجى، وقد َعببت من علمه وترّددت على أبواب معرفته منذ أربعين سنة، َتعاشرنا فيھا

عدة سنين، أقرب ما يكون األخ ألخيه، حين تدارسنا معا مسائل العقيدة واألصول، بين ضواحي مدينة نصر واإلسكندرية، ويا 
  .لھا من أيام ال أحسب أن مثلھا يجوُد به الزمن مرة أخرى

مرارة . ال يعرفھا إال من عاناھا في اآلونة األخيرة، من جّراء موقف أخذه عالمتنا الُمبّجل، جعلنى أشعر بمرارة  لكنى َتَكّدْرتُ 
ذلك حين قرر شيخنا الحبيب أن يناصر اإلخوان في معركة . من شعر بطعنة من أقرب الناس اليه، وأحبھم إلى نفسه

  .اإلنتخابات، ويقف، ومن ورائه، محبيه، وليسوا بقليل، في صّف ھذه الجماعة يدعمونھا ويدعون لھا

أمن حقيقة أن الشيخ الفاضل ھو أعرف الناس بطبائع اإلخوان، وغدرھم ...! ين أبدأأو من أ.. ال أدرى وهللا ماذا أقول
ومنفعيتھم؟ أم من حقيقة أن الشيخ المبجل أعرف الناس بحقيقة دين ھؤالء، اإلرجائي الموغل في الِبدعة؟ ثم أال تعنى ھاتان 

  هللا، ليس لدين هللا؟الحقيقتان، الشرعية والواقعية، أن ال أمان لھؤالء، وأنھم عون على دين 

واألدھى من ذلك أن موقع الشيخ ال يزال إلى اليوم ينشر تأييده لحزب الخسة والندالة، المسمى بالحرية والعدالة، رغم تأكيد 
الشيخ لي شخصياً بأنه سوف يرفع كّل تأييد لھم من الموقع عشية إنتھاء اإلنتخابات مباشرة، وأنھم سوف يردون على حديث 

   .وان، الذي أعلن فيه تأييده للبرادعّي، نكاية في الشيخ حازم، قبل أن ينسحب البرادعىعريان اإلخ

أتوجه بسؤالي إلى الشيخ الُمبّجل، وإني وهللا أحبه في هللا مھما كان خالفنا، أن كيف يتأتي يا شيخ عبد المجيد أن يظھر على 
م لحزب الحرية والعدالة؟ كيف إجتمع الِضدان؟ أنتم تعلنون موقعكم تأييدكم لحازم أبو اسماعيل، جنباً إلى جنب مع تأييدك

واإلخوان يعلنون وقوفھم ضد حازم، وأنتم تعلنون دعمكم لإلخوان؟ أليس في ھذا خلط لألوراق، أحسبه ليس  دعمكم لحازم،
فسھم، فُيخطئون من قرارات الشيخ، حفظه هللا، وإنما من عمل بعض ممن ھم حوله، من القائمين على الموقع، يجتھدون بأن

  .)الملف المرفق رجاء فتح(فيما اجتھدوا 

؟ ھل أعلنوا مرة واحدة أن "ما استطعتم"ثم، يا شيخنا المبجل، ھل استغرق اإلخوان الجھد في اإلطاحة بالعسكر؟ ھل أّدوا حكم 
ثالُكم؟ ھل أعلنوا مرة واحدة الشريعة ھي مرجعھم، أقصد أحكامھا ال مبادئھا، التي يوھمون به ِغرار الناس، وال َيغتر بھا أم

  أنھم يريدون تطبيق الشريعة ولو مآال، أم أعلنوا أنھم لن يغيروا أمراً مستقراً؟

ثم، يا شيخنا المبجل، ھل يختلف ھذا البرلمان، في شرعيته، عن البرلمانات السابقة، التي كنتم، معنا ومع غيرنا، ترون حرمة 
القائمون على البرلمان ال يتحدثون عن تطبيق أحكام . مادة الثانية ھي المادة الثانيةالعمل من خاللھا؟ ما الذي تغير فيه؟ ال

الشريعة، بل يشرحون، على الھواء كما فعل محمد مرسى، كيف أّن العلمانيين واإلعالميين قد فھموھم فھما مغلوطاً، وأنھم لم 
وكأن  ،أخزاھم هللا(ي ال تتجاوز أصابع اليد، كالحرية والعدالة يقصدوا أبدا إلى تطبيق أحكام الشريعة، بل فقط مبادئھا العليا الت

كيف يكون ھذا البرلمان مغايٌر لسابقه إذن؟ بل إننا نزعم أنه أكثر خطراً  .)ھناك حرية وعدالة في غير ما أنزل هللا من تفاصيل أحكامه
فھال كنا ممن . ا بما َشّوش عليھم به الُمحدثونوتشبيھاً على العامة من الناس، إذ قد عرف الناس كفر السابقين، لكنھم اغترو

  يَرَفع ھذا التشويش وُيْجلى ذاك الَغبش؟ أو على أقل تقدير، ال ننصر من يثير الغبش ويقصد التشويش؟

اإلخوان . ھذا أوضح من أن ُيدلّل عليه يا َشيخنا الحبيب. البرلمان بالرئاسة" كامب سليمان"لقد اشترى اإلخوان في صفقة 
كما " من أوراق اللعبة في يد األمريكان %100"ليبرالية، إتحدت مشاربھا مع اإلمريكان، ومع العسكر، وآمنوا بأن  جماعة

كما قال محمد مرسى، لكن ال نصيب  " فال يجب أن نغضبھم"قال السادات، وأن إدارة دفة ھذه األوراق في يد العسكر، 



، فليس إال من أجل كسب أصوات الناخبين، لكنھم ھم ليبراليون قلباً )ظاھراً (أما خالفھم مع الليبراليين  !في ھذا وال ذاك
 ً ! ، ومحا الوصف من سجل الجلسة"دولة الكفر"أال ترى كيف انتفض الكتاتني حين وصف أحد السلفيين أمريكا بأنھا . وقالبا

  .ھؤالء ھم من ناصرتھم يا فضيلة الشيخ، أولياء أمريكا والعسكر، غفر هللا لنا ولكم

. ھاتان النقطتان، ھما ما أقّضا ِمضجعى في موقفكم يا شيخنا الُمَبّجل، وما ھما بھّيَنتين، يمكن التغافل عنھما أو السكوت عليھما
  . بل ھما ابتالء كل مسلم داعية في أيام الناس ھذه، كما تعلمون

اذا يحدث وقتھا؟ لقد خّرب ھؤالء اإلخوان ما نخشاه اليوم، يا فضيلة الشيخ، أن ينتفض الشعب على من خانوه وخدعوه، ثم م
الليبراليين اسم الدين وأساؤا لسمعته، فكيف يأتي أمثالك من المخلصين بعدھا ليتصدر الموقف؟ كيف يثق بنا الشعب، وقد رأي 

  خيانتھم وغدرھم، بعد أن أصبحوا محسوبين علينا، او أصبحنا محسوبين عليھم؟ 

ي تبيان التوحيد، وحماية جنابه، وبيان حقيقة الوالء والبراء وأسسھما، ال يشك في فضلكم لقد حفظ لكم الجيل السابق دوركم ف
ھذا أحد يعرف الفضل ألھله، لكن، يا شيخنا قد اختلط األمر على الكثير من محبيكم في ھذا الشأن، بل لم يجدوا له تفسيراً، بل 

باً في اإلخوان من قبل، يوم أن كنتم ال ترضون عن وجد فيه بعضھم حيدة عن الحق، وممارسة لما كنتم تعتبرونه عي
  .ممارساتھم

فإن المصلحة في بيان الحق دوماً، ثم في . وال أظن أن قضية المصالح والمفاسد تصلح لتفسير ھذا الموقف يا شيخنا الحبيب
 ً أن يظھر اإلخوان على  إن المصلحة في وضعنا ھذا، إن كانت في. الوقوف في صفه دوماً، ثم في كشف دور من يعاديه دوما

مندوحة  صلى هللا عليه وسلمالعلمانيين، فما كانوا في حاجة لنا ليظھروا عليھم، فالصمت كان أفضل لنا، إذ قد جعل فيه رسول هللا 
فما بالنا نقف في َصف ھؤالء بالكلمة الصريحة، ثم نداوم على . لمن وقع في الحرج، وال أرى حرجاً في نقض مذھب ھؤالء

أنتعلل بمصلحة الدعوة؟ أيمكن أن نكون قد سقطنا فيما حذرنا منه الناس عقوداً متطاولة؟ أكانت . حتى يومنا ھذا نصرتھم،
  دعوتنا من قبل َخَطل من الَخطل، ثم عرفنا اليوم الحق، فإبنا اليه؟

ول بإذن هللا، وال أحسبكم ال أحسبكم يا فضيلة الشيخ الحبيب إال على كّل خير، وال أحسب ھذه العثرة إال ِسحابة صيٍف ستز
 ً   .تتمسكون بالخطأ بعد أن ترون الصواب في خالفه واضحاً جليا

  .بارك هللا في جھدكم وعمركم

  أخوكم طارق عبد الحليم  

  

  

  

  

  

  

  

  



  2012- 01- 27 !صرم مِ لكُ  صُ خلُ تَ .. صوا من اإلخوان خلّ تَ 

، والصالة والسالم على رسول هللا    صلى هللا عليه وسلمالحمد 

ولھا منذ أربعين سنة، وسأظل أكّررھا بال َملل وال َكلل، حتى يأتي أمر هللا وأنا على ذلك، اإلخوان ھم َسرطان اإلسالم في أق
  .أمتنا، ال َنصرة له فيھا إال بزوالھم، ھكذا بال ُمحاورة وال ُمداورة وال توّسط

ب، يحتاج إلى مراجعاٍت فقھية، وأدلٍة أصولية تتجاوز لست اآلن بصدِد األفضل أو األقل أفضلية، فإن ھذا َحديٌث يطول ويتشعّ 
  .نطاق ھذا الَمقال، لكنى أتحّدث من حيث الَمبدأ الذي ال َيجب أن يغيب عن أذھاننا

يمالئون العسكر ضد الشعب، وضد اإلسالم، من حيث ينشرون ليبراليتھم التي تتناسب مع أمركة اإلسالم، وھو األمر  اإلخوان
أمريكا ال تحبذ . ت األمريكية الغشيمة تتفھمه وتتوجه لتأييدھم من ثم، إذ ھم أقرب اليھم من مباركالذي باتت السلطا

الديكتاتورية، بل ھي محكومة بمنظومة ليبرالية ال تنكر الدين، ولكن تتعامل معه من المنطلق العلماني الذي ال يجعل له نصيباً 
ً في الحكم، وھو ما عليه سياسة  اإلخوان بالتمام،  وھو ما يجعلھم والعسكر يداً . ال تكتيكياً، بل استراتيجياً، بل إيماناً قلبياً وعمليا

  .واحدة مع اإلخوان

  . عمالء لكل صاحب سلطة، ال يعملون إال لمنفعة شخصية، تستخدم مصلحة الجماعة اإلخوانية لتحقيق مآربھا اإلخوان

  .عّشش في ھيكلھا، طالما أنھم ھم من بيدھم أمر البرلمانيريدون لمصر استقراراً قائما على فساد مريع ت اإلخوان

يناير، رغم القتلى والجرحى والمسحولين والمعتقلين، رغم المھزلة القضائية في  25يرسلون تھنئة للعسكر في يوم  اإلخوان
  .محاكمة المخلوع وشلته، رغم عدم محاسبة مسؤول واحد عن جرم سفك الدماء، سواء من الداخلية أو الجيش

ال دين لھم، إال أن يكوَن ديناً َيحملھم على أعناق الناس، ُيَضّحون في سبيله بكل غاٍل ونفيس، مھما كانت، ومھما  اإلخوان
  .مثلت في دين أو دنيا

ال يحملون بين جنباتھم ديناً، كما َنحِمل دين اإلسالم، يتمسكون به في مواجھة ما يطرأ، إنما يحملون ھدفاً يريدون  اإلخوان
  . وصول اليه، ھو كراسى البرلمان، ولو ذھبت مصر ومن فيھا إلى جحيم الفشل والسقوطال

يسيرون على نھٍج سياسّي، ال َمنھٍج دينّي، يقّدمون الكسب السياسّي على النھج الشرعّي بال تردد، دون أن يشغلوا  اإلخوان
يشغلون أنفسھم بأدلة وھم أغلبية، يعلمون أنھا لْن ُتقنع وما لھم . أنفسھم بتقديم األدلة، والفرق بينھما فرق بين إسالٍم وكفر

 ً فالمواصلة دون دعٍم شرعيٍ ھي أفضل تكتيكاتھم، ودع أصحاب األدلة يضربون رأسھم في . َعالماً، ولن َتكسب عاميا
  "! الحيط"

سوزان مبارك؟ أِمْن صفقتھم  أين ھم من َفضائح. ھم الذراع الخفّي لنظام مبارك، الُمتمثل في الَعسكر وحكمھم اليوم اإلخوان
أن ال يتدخلوا في وضعھا، الذي ُتھدد به المجلس العسكرّي أن تفضحھم إن مّسوھا بسوٍء، كما ھّددھا حسين سالم بأن يرسلھا 
ھي وعائلتھا إلى المشنقة إن فضحه محامي المخلوع؟ كلھا عصابة مجرمة متواطئة، من عائلة المخلوع إلى مجلس الخيانة 

لى حسين سالم إلى مجلس اإلخوان البرلمانّي، كلھم ُمتواطئون على الحفاظ على الوضع القائم الجديد بما فيه من العسكري إ
  .فساد متعشش، وال دية للشعب المسكين بين أولئك الخونة المتآمرين

ذو "مرشحاً  ھم يدعمون، يعنى أن"ذو مرجعية إسالمية"، على لسان بديعھم، يعلنون كل يوٍم أنھم لن يدعموا مرشحاً اإلخوان
ً "! مرجعية ال إسالمية كيف يتالءم ھذا مع إدعاء ھؤالء أنھم مسلمون؟ أي مبرر يقدمون؟ الخوف ! أي مرشحاً علمانياً مشركا

  .من أمريكا؟ أخزاھم هللا من منافقين متخاذلين متواطئين، ال مرجعية لھم إال مصالحھم



كانوا  .ي قضت بھا أمريكا على الثورة من غير أن تتدخل بأي شكل مباشرھم الطابور الخامس، حصان طروادة، الذ اإلخوان
  .على استعداد وترقب ليلعبوا دورھم في ھذه اللعبة القذرة، التي تتوائم مع اتجاھاتھم العقدية وتالعباتھم الحركية

ذووا دين، ويدعون استرھاب ، الذين يجلسون في البرلمان اليوم، َيسحرون أعين الناس بأنھم إسالميون اإلخوانھؤالء ھم 
العسكرّي، ليتم، بين السحر واإلسترھاب، السيطرة على الشعب، كما ھو الحال في كل حكومة تحكم بغير ما  الناس للمجلس

  .116األعراف "۟ا أَْعُيَن ٱلنَّاِس َوٱْسَتْرَھُبوُھمْ َسَحُرو" أنزل هللا، بال استثناء

ني أفضل من التعبير التلقائي الذى أرسله لي أحد األخوة توا، عما فعله شباب ھذه ال أجد أفضل ما يعبر عن ذلك العھر اإلخوا
  :فبراير أنقله بلفظه 25الجماعة في يوم 

  السالم عليكم ورحمة هللا"
  يا رب تكون بخير حال

  :من شاھد عيـان " المشھـد"وھذا ملخص اليوم إن أردت ملخصا أو قل ...عدت منذ ساعات من ميدان التحرير
  **فقت جموع المصريين إلى ميدان التحرير وميادين أخرى فى السويس و المحافظات تد

  **ماليين ھائلة من المصريين ...سبحان هللا!! األعداد مھولة ال تٌتَصور 
  **أثبت النـاس أنھم مع الثورة بال شك، كل ھؤالء قلوبھم مع الثورة رغم كل التدليس اإلعالمى 

  ** كل مكان أنّه يجب تقديم بالغ فى ھؤالء العسكر الخونة الجبناء أشباه الرجال بتھمة اإلضرار لو كان بأيدينا ألذعنا فى 
  !!والذى لم يحدث منه شىء  25باالقتصاد و ترويع اآلمنين بنشر أخبار كاذبة عن مخططات حرق البالد فى 
  **أوالدھم ونساءھم  الناس لم تتأثر بھذا الكذب و ذھبوا إلى الميدان يھتفون للثورة وأخذوا معھم

  ** بالشكل التصعيدى المطلوب إطالقا والسبب فى ھذا بال افتراء وال مزايدة - وھذا ما توقعته فلم أٌصدم  -اليوم لم يظھر 
  !!ھم اإلخوان 

  **نزلوا اليوم للركوب عليه واستيعابه كما أتت لھم األوامر من المجلس العسكرى، فنزلوا يحتفلون بفجاجة مثيرة للغثيان 
كرنفاليا احتفاليا أكثر منه  -ومع كثرة العوام الذين أتوا ال يدركون من أمر السياسة شيئا إال فرحة بريئة  -ظھر اليوم نتيجة لھذا 
  وحسبنا هللا ونعم الوكيل!! تصعيدا ضد العسكر 

ن، قال لى أنھم يطلقون لم يراعوا حتى لوعة أھالى الشھداء والمصابين حتى كلمنى أحد أصحابى من المعتصمين ھناك اآل
شغلنالھم قرآن يمكن يقفلوا "حتى قال لى بالحرف الواحد !! األلعاب النارية و يشّغلون األغانى الوطنية وما إلى ذلك احتفاال 

  " !!األغانى وبرده مفيش فايدة
  

العسكر مذعورين إلى أى بلد والنصرف ...الخالصة يا شيخنا إن ھذه الماليين الھادرة لو كان من يقودھا الختلف األمر كثيرا
  ولكن تخلف العلماء والمشايخ والقادة وإلى هللا المشتكى...ساعة  48تأوييھم فى 

 :و أنقل لك ما كتبه أحد أصحابى 

" .. ترخيص ممارسة"اليوم في ميدان التحرير ھو أشبه كثيراً بما تفعله العاھرة إذا منحتھا الحكومة " الجماعة"ما فعلته 
الجماعة فھو منھم ، حتى وإن استنكر ھذا بقلبه ، ألننا ھذا ليس مقام ضعف ما دام /الحزب/ياً لھذا التيارومن يظل منتم

  ومن كثّر سواد قوم فھو منھم.. االنسحاب عنھم ممكناً 

   .والمصيبة أن كثير من شبابھم لم يتفھموا بعد عظم الجرم الذى يرتكبونه
  

سننزل الجمعة بإذن هللا ولعّل لألمر ما بعده، سنحاول التصعيد وعلى هللا الھدى وھو ...لھمعموما فى النھاية هللا موالنا وال مولى 
   اھـ "نعم المولى ونعم النصير

  !َتخلُُص لُكم ِمصر.. َتخلّصوا من اإلخوان ...إال  ثم ال تعقيب



  2012-01- 29 !َدعِم اإلخوان أخرى في إجتھادِ  ظرةٌ ن

، والصالة والسالم على رس   صلى هللا عليه وسلمول هللا الحمد 

كما ذكرت في خطابي المفتوح إلى حبيبنا الشيخ العالمة الشاذلّي، أّن موقفه من قضية دعم اإلخوان، قد َحّيرتني وأقّضت 
. مضجعى، مما جعلنى أعيد النظر في جوانبھا، َعلّى أجد ما يجيب عن حيرتي في صحة ھذا اإلجتھاد، أو حتى في فھم توجھه

  .رأيتوھاكم ما 

ال شك أن الحركَة اإلسالمية ستُمر في حالة من الّضيق واإلختناق في المرحلة القادمة، تحت وطأة ضغط اإلخوان على 
الظّن أن الحركة اإلسالمية ستكون في وضع "حيث قلنا " ھموم الحركة اإلسالمية"معارضيھم، كما بينا في مقالنا السابق عن 

لى الفترة الناصرية، أقرب منھا إلى فترة السادات أو مبارك، من حيث وضع القيود على ال ُتحسد عليه، بل قد تكون أقرب إ
   ".الدعاة، بالذات من ينتقد الوضع القائم، ولو باللسان

، كما بّين األخ الكاتب عبد الرزاق ھذا التحليل، وھذه الرؤية، ليست تشاؤمية وال إفتراضية، بل لھا شواھد على األرض بالفعل
واإلخوان بال أدنى شٍك عندى، سيكونون عوناً ألجھزة األمن والمخابرات وأمن الدولة . مقاله الذي نشرناه باألمس الجمل في

على أصحاب اإلتجاه السنّي بال شك، بل أشّد عوناً من السلفيين في ھذا األمر، لكن سيأتي ذلك التعاون في وقته حين يستقر 
  .ن بكافة اتجاھاتھمالشارع المصري، وال يعود ظھيراً للثائري

والشاھد ھنا، أنه يظھر لي، من َتَتُبع ما قال الشيخ الحبيب الشاذلّي عن وجوب دعم اإلخوان تكتيكياً، وعن ضرورة وجود 
سالم الدعوة اإلخوان في المرحلة القادمة، وأن غطاٍء استراتيجّي للدعوة لتسير في مجراھا في الفترة القادمة، أنه يرى أن تُ 

صالحھم، ومن ثم يمكن أن تستمر الدعوة إلى هللا والتوحيد، دون مغالبة من القابعين ريحاً لمَ يرون فيھا تھديداً صَ تجعلھم ال 
  .دة الحكمعلى سُ 

نة عليھم، تجعلھم يتركون  ھذا ما يظھر لي من وجه اإلجتھاد في مسألة دعم اإلخوان في اإلنتخابات، لتكون يداً بيضاء للسُّ
ن، والتغاضى عن الحركة والدعوة، وبھذا يكون ھذا التعضيد من الّسنة اليوم لليبراليين اإلخوان، تكتيكياً فسحاً من الوقت واألم

 ً وھو ما يبين تصريحات الشيخ المضادة لإلخوان، إذ ھو ال يرضى وال يوافق على سياساتھم وال . مرحلياً، ال استراتيجياً دائما
  .عقيدتھم بال أدنى شك

ب ما يكون لھذا اإلجتھاد، لمن َعَرف الشيخ الشاذلّي وعرف علو قامته وھمته ومكانه من التوحيد وھذا التفسير، ھو أقر
  .والوالء والبراء

  .. لكن 

  ھل يصح ھذا اإلجتھاد شرعاً، مع تسلمينا بأن له وجه، وإن رأيناه مرجوحاً؟

، الحكم الشرعّي الُمَعّضد له، ثم القراءة اإلجتھاد الشرعي، أّي إجتھاد شرعي، يخضع في معايير صحته إلى النظر من وجھين
  .للواقع المحيط به األصح

والنّص الشرعّي في ھذه المسألة، وھي دعم من ھم من . يتردد النظر دوما، من ناحية الحكم الشرعّي، بين النّص واإلجتھاد
ء بصفة عامة، والنھي عن البدع وھذا مستفاٌد من نصوص الوالء والبرا. أھل البدعة في أًصل كلّي يؤكد عدم حلّه بال شك

أما عن األجتھاد، فقد يظھر للمرء أن يلجأ إلى المصالح المرسلة، إن رأي العدول عن النصوص . ومواالة أھلھا بصفة خاصة
الصريحة في ھذا األمر، لكن، كما ھو معلوم من األصول، أّن اللجوء إلى باب المصالح مرتبٌط بالواقع الذي َيدفُع بالمجتھد في 

  . ھذا اإلتجاه



فإذا نظرنا إلى واقع حال اإلخوان، نجد أنھم وصلوا بالفعل إلى قمة ما يمكن أن يصل اليھم نفوذھم، وھو ما يجعلھم أشّد خطراً 
ثم إن سياسة اإلخوان، والتى ال تخفى على أمثال شيخنا الحبيب، تقوم على مبدأ المصلحة والمنفعة الَمحَضة، . على معارضيھم

وھم من أجل ذلم، يتحالفون مع الشيطان للوصول إلى ھدفھم، ويتحالفون معه . ل أي شئ آخر، بما في ذلك دين هللالجماعتھم قب
ھذا تقرير واقٍع يتحدث عن سياسة مكتب اإلرشاد، ال عن تلك الشخصيات . ثانياً للوقوف ضد من يعيقھم أو يھدد مصالحھم
ئم اإلخوانية البرلمانية، ممن قد ال يدركون ھم أنفسھم خطة القائمين على ھذا الثانوية التي تتناثر ھنا وھناك على خريطة القوا

 ً   .التجمع الليبرالّي حقيقة، اإلسالمي إسما

ً ھل يمكن لإلخوان، إن اشتمّ  ً  ،وا نقداً حقيقياً قوياً موجھاً ھادفا لمنظومتھم، أن يسكتوا عليه، وأن يفسحوا له مجاالً على  ھادما
ال يعمل . ، بزعمھم، وإن كانوا حقيقة ال يزالون عبيداً للعسكر؟ الجواب، ال وألف الان لناصيتھمالكو ، التي ھم اليوماألرض

   .اإلخوان بھذه الطريقة

الرؤية الوحيدة التي يمكن أن تؤدى إلى اإلجابة بنعم على ھذا التساءل، ھي الرؤية التي تقوم على أن الوضع القادم سُتحترم 
وھذه الرؤية . إلخوان مجبرون على اللعب حسب قواعدھا، مع موافقيھم ومع مخالفيھم على السواءفيه الديموقراطية، وأن ا

أوالً، فإننا نعلم أن ال حقيقة للديموقراطية على األرض، َخاّصة في بالدنا، وخاّصة في ھذه . فيھا ما فيھا من َخلل واْضطراب
سمح اإلخوان وال الَعسكر، الذين يعملون معھم يداً بيٍد على أن يظلّوا الَمرحلة المبكرة من اليقظة، إن َسميناھا بذلك، إذ لن يَ 

تار، بأّي ديموقراطية تھدد وجودھم، ھذا لن يكون بحال من األحوال نة، ُنَعّول . حاكمين َخلف السِّ ثم متى كنا، نحن أھل السُّ
ثم ثانياً، فإن اإلخوان ال . مھما َقلْبتھا على أوُجِھھا على الديموقراطية في َشئ؟ َشرعاً أو َوضعاً، نحن نؤمن بأنھا ال تأتي بَخير

يحفظون َعھداً إال لمن يھدد مصالحھم كما حفظوا عھد العسكر، ال تلك التحالفات الوقتية التي ال تبَرح أن تذوب مع تحقق 
إال المزيد من التنازالت من جانب ثالثا، فإّنه كم من مرة رأينا أّن تكتيكات العمل إلى جوار أھل البدعة ال تجدى نفعاً . َھدفھم

ولئن حافظ إمام أھل السنة على موقفه في مواجھة طغيان حكام المعتزلة، بَصَدد أمٍر يختّص أصالً بصفة من . أھل السنة
الصفات، قد ال يعتنى بھا إال القليل من العلماء، دون تأثير على واقع المجتمع، فما بالك بموقفه من تبنى إسالم متأمِرٍك 

، يھدم أصل توحيد العبادة، ويحصر العبادة في المساجد واإللزام األخالقّي؟ إ   خوانيٍّ

ومن . ومن ھنا فإّن َدعمھم لْن يجدى الَحركة أو الّدعوة نفعاً، في غالب الَظّن، وھو ما َيبنى عليه الُحكم الّشرعّي كما ھو معلوم
يث أو فعل الصحابة وإجماعھم بشأن التعامل مع أھل البدعة أمثال ھنا فإن الُعدول عن َمسالك الّنصوص سواًء الكتاب أو الحد

بل نراه أجدر بنْشر تلك الِبدع وتأكيد مشروعيتھا لدى . اإلخوان، إلى ُطُرق المصلحة والمفسدة، ھو أمٌر مرجوٌح ال يعتّد به
  .الَعامة، الذين ال َيعرفون َتحليالً وال تأويالً 

ال العلمانيين عات الثورة الثانية، علّي لجماعة اإلخوان، وإحتقارھم لھم، في تجمّ وا نبذھم الفِ امة قد أظھرالعَ  وأقل ما يقال أنّ 
عد عن أي مق والتعبير عن ضرورة البُ في غاية العُ  ذو داللةٍ  وھو أمرٌ منھم فقط كما يحاول اإلخوان أن ينشروا بين الناس، 
  .تآلف أو تقارب مع ھؤالء، لصالح الدعوة، ال العكس

ا أرى عليه إجتھاد دعم اإلخوان، فإن كنت محقاً فمن هللا، وإن كنت مخطئاً فليعذَرني شيخنا الحبيب، فما أحاول إال الفھم ھذا م
  .ما استطعت، ِحْرصا على الدعوة وأبنائھا

  

  

  

  

  



  2012- 01-30 !يد واحدة.. مجلس العسكر ومكتب اإلرشاد 

، والصالة والسالم على رسول هللا     عليه وسلمصلى هللالحمد 

ھينت كرامته، بعد أن قرر شيوخه أن يضربوا بطلبات قد سقطت شرعيته، وزالت ھيبته، وأ من الواضح أن مكتب اإلرشاد
  .البرلماندة الشعب عرض الحائط، وآثروا أن يحفظوا عھدھم للعسكر، وأن يخونوا عھد من أتي بھم إلى سُ 

أن الشعب انتخب ممثليه للبرلمان، وبين أن الشعب قد اختارھم للقيام لقد أخطأ ھذا المجلس خطأ تاريخياً، حين خلط بين 
بأعمال محددة، ھي استالم السلطة، وانتخاب رئيس إسالمّي، كما انتخب ممثليھم تحت وھم أنھم إسالميون، وما يتبع ذلك من 

لقبض على قتلة الثوار محاكمة المخلوع وفلوله محاكمة صحيحة بدال من التھريج الذي يجرى على يد أحمد رفعت، وا
، قبل أن يكشفوا عن وجھھم  "اإلسالميين"ومحاكمتھم، وكتابة دستوٍر يمثل ھوية الشعب اإلسالمية، التي ظھرت في انتخاب 

  . الحقيقيّ 

ثم . كانت ھذه الَمطالب على رأس القائمة التي يريد الشعب أن يرى مجلسه، الذي انتخبه، أن يقوم بھا بال تباطئ أو تواطئ
تي بعدھا اإلصالحات اإلقتصادية واإلجتماعية وغيرھا، إذ ھذه الخطوات، تعنى بالنسبة للشعب تغيير إتجاه الدولة بالكامل، يأ

  . وإخراجھا من تحت سيطرة العسكر الخونة

م لكن، ماذا حدث؟ انقلب مجلس اإلرشاد، من ظاھر أنه ضحية للنظام، إلى ولّي للعسكر، خدام النظام، وتابع خطوات نظا
فقد أعطى ھيئة الحزب الذي يمثله تعليمات، وأعطى أبناء الجماعة، المغيبين عن . مبارك، وكأنه يستلھمه ما يقول وما يفعل

واقع أھداف قادتھم، تعليمات تتلخص في أن يتعاون ھذان الجناحان مع العسكر، فيتنازلوا عن حقھم في تكوين حكومة جديدة، 
ثم، أن تعطى مؤشراٍت أّن الجيش البد ان يتمتع بميزات خاصة في الدستور، وأّن . جديد رغم أّن ذلك حّق ثابت ألي برلمانٍ 

ھذا . الدستور برمته سيكون مائالً إلى األيديولوجية العلمانية التي ال تسمح إال إلسالٍم صورّي، ترضى عنه اليھود والنصارى
أن صرّح رئيس الحزب برفض تسلم السلطة من  بل وتجاوز األمر إلى. إلى جانب إغفال الحديث عن محاكمات مبارك

وكان ھذا التصريح األخير ھو القشة التي قصمت ! الجيش، وتصريح مرشدھم بأنھم لن يدعموا أي مرشح له توجه إسالميّ 
  !ظھر الَبعير، رغم أن البعير كان قد برك منذ عقوٍد، دون أن يدرى حاديه

ث عن ھذه المواقف التي يتخذھا مكتب اإلرشاد، فإننا ال نقصد أعيانھا، بل ومما يجب أن يؤخذ في اإلعتبار، أننا حين نتحد
فھؤالء ال يتورعون عن أّي فعٍل أو قوٍل أو . نقصد إلى داللتھا على ما وراءھا من أيديولوجية، أو بدعة، بالتعبير الشرعيّ 

نة أو مخالفاً لھا، كأن فعلھم ھو السنة، ال أنه صفقة تضمن لھم التربع على كراسي البرلمان ولجانه، سواًء كان ذلك موافقاً للس
األمر ھنا إذا ليس أمر قرارات فردية أو تصريحات شخصيةن . وھذا القول ال مبالغة فيه، أُشھد هللا على ذلك! يحب أن يتبعھا

ة عليا، تتخطى كل وھؤالء يتخذون من عقولھم، التي تقبع من ورائھا أھواءھم، مرجعي. لكنه إتجاه عاٌم في النظر والمرجعيات
وما . ولھذا السبب، ال تجد، على اإلطالق، تبريراً شرعياً واحداً يصدر عن أحدھم، َيدعم قوالً أو يؤصل قراراً . المرجعيات

فاألتباع قد سلموا . يثير الحزن أن أتباعھم من عوام اإلخوان، ال يكادون يلحظون ھذا األمر، بله أن يستريبھم ويثير تساؤالتھم
  . تماماً لھؤالء الجالسين بما يسمى مكتب اإلرشاد، الذي يسيطر على الحزب والجماعةالقياد 

لم تعد تستدعى دليالّ، بل قد أّكد ِصّحتھا كّل تصرف قام به، وكل قوٍل " كامب سليمان"حقيقة أّن مكتب اإلرشاد قد َتبنى َصفقة 
وھو ما يجعلھم شركاء، في تقديرى في . م، بال استثناءَصّرح به، أّي من قياداتھم، منذ منتصف فبراير الماضى إلى اليو

جريمة الخيانة العظمى لھذا الوطن، ومحاولتھم أن يقيموا دولة داخل الدولة، ويجندون الشباب الغافل دعامة لھذه الدولة 
رنا موقف محمد بديع ولو قا. بل إن التشابه بينھما من دواعي العجب والتساؤل. اإلخوانية، تماماً كما يحاوله القبط في مصر

، لوجدنا أن نظير لم يصرح برفض دعم مرشح إسالمّي كما فعل أخاه في العقيدة بديع )واسمه الحركي شنودة(بموقف نظير جيد 
وقد رأينا تمّيزھم عن أبناء الشعب في مواقفھم في التحرير طوال أحداثه، . )نائباً عن مكتب اإلرشاد ،ح بھا محمد مرسىة صرّ وھي أخوّ (
وھو ذلك اإلحساس بالتميز الزائف الذي ُينّميه في نفوسھم مكتب ! أنھم من شعٍب غير الشعب، وكأنھم طينة من غير طينتهوك

َشادِ  َمآ أُِريُكْم إاِلَّ َمآ أََرٰى َوَمآ أَْھِديُكْم إاِلَّ َسبِيلَ "إرشادھم، وما ھو بإرشاٍد، يشھد هللا، إال كما أرشد فرعون قومه    .29غافر" ٱلرَّ



كل توجه عقدّي تتبناه ھذه الجماعة، إن كان لھا توجه عقدّي، وكل تصرٍف يقوم بھا مكتب إرشادھم، يدل على أنھم قد تبّنوا 
إنما اُستبدل . سياسة المحافظة على أّس النظام السابق، وھو السيطرة العسكرية، مع تغيير األوُجه الَقائمة على ذلك، ليس إال

وال يجدى نفعاً أن نقول أّن أعضاء اإلخوان أفضل من أعضاء الِحزب الَوطنّي، إذ . زب الوطنيّ أعضاء اإلخوان بأعضاء الح
األمر يتعلق بُخطورة أن يعتمد ُنواب البرلمان على دعم تجمٍع ُمعيٍن، فإننا كما نرى أن ھذا قد أدى إلى انسياق البرلمان وراء 

  .َدعم خيانة الَعسكر لِمصر وَشعبھا قيادتھم الحقيقية التي تملى عليھم تصرفاتھم، ومن ثم،

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  2012-02-01 دعوتنا حقيقةفي .. تذكير وإيضاح 

، والصالة والسالم على رسول هللا    صلى هللا عليه وسلمالحمد 

حدث مع كافة من  وھذا أمر عاديّ . الظاھر أن كثيرا من الخلط قد تطرق إلى حقيقة ما أقول، وإلى الفھم عنى فيما أدعو اليه
فطبيعة الحوار المكتوب تملى غبشاً في الفھم وضبابية في إيصال . امتطى قلماً للدفاع عن قضية، أو نصر مذھب أو دين

ومن ھنا . ھذا إلى جانب ما ھو مترسٌب في أذھان البعض من تصوراٍت عن أشخاص بعينھم، أو إتجاھات بذاتھا. المعنى
  .ال تتوه الحقائق بين السطوروجبت اإلعادة، كرة وكرات، حتى 

وقد كان ھذا موقف . نحن ال نرى العنف وسيلة إلى تحقيق ما نريده لھذا البلد المسلم. نحن ال ندعو إلى عنف أو قتٍل أو تخريب
ٍن في ، بعد تمعالكاتب منذ أحداث ما قبل السادات، كتبتھا ودونتھا ورددت على من تبناھا من أبناء الجماعة اإلسالمية في حينھا

. ستبدل إثماً بإثم، ديموقراطية بَھَرج وفتنلكن ھذا ال يعنى أننا ن. حالة مصر الخاصة بكبيعة شعبھا وجغرافيته البيئية والنفسية
من قال ھذا؟ نحن نرى أّن الحّل المشروع في حالتنا ھذه ھو إستمرار الزخم الشعبّي الذي أثبت أنه الوسيلة الوحيدة لتحقيق أّي 

بعد أن فشلوا في ثمانين عاماً أن ورحه اإلخوان، بعد أن صار البرلمان في أيديھم، على األرض، والذي اطّ  تغيير حقيقيّ 
  .يصلوا اليه إال بھذا الزخم الشعبيّ 

، إن كان لھم مطلب الفارق بيننا وبين اإلخوان ھو أن سقف المطلب الشرعّي لنا أعلى بكثير جداً من سقف مطلبھم الشرعيّ 
. كما أن الوسيلة التي يتخذونھا ھي بحّد ذاتھا مخالفة لدين هللا بإجماع من عنده علم بدين اإلسالم. ح سلطويّ شرعّي ال مطم

ونحن إذ نؤمن بأن هللا تعبدنا بالوسائل كما تعبدنا بالمقاصد، فإننا نرفض ھذه الوسيلة الديموقراطية التي تكرس مشرعاً غير 
  .هللا سبحانه

 أنْ لكن . ، أياّ كان ھذا الذنب، إال إن استحله، إال من وقع في ُكفر أكبر لما فيه من هللا ُبرھانب اقترفهكّفر مسلماً بذننحن ال نُ 
ُيِحّل أحٌد التحاكم إلى غير شريعة هللا، أو أنه يمكن الرجوع الي مبادئھا العامة دون أحكامھا التفصيلية، أو أن تكون مصدراً 

، ال أئمة البرلمان، وعليكم الرجوع إلى و خرق لجناب التوحيد، بال خالٍف من أئمة العلماساسياً، وليس وحيداً لترشيع األمة، ھ
  .  ، في الباب الرابع منه"فتنة أدعياء السلفية وإنحرافاتھم"ما َدّون العلماء في ھذا الباب، وقد أجملُت الكثير منھا في كتاب 

بل إننا قررنا، وال زلنا نقرر حكمھم في الشرع كجماعة، أنھم ماعة، نحن لم نقل بتكفير اإلخوان على اإلطالق، ال أفرادا وال ج
تفصيالً مشفوعاً باألدلة، كما بيناه في العديد من " حقيقة اإليمان"وقد قررنا ذلك في كتابنا . فرقة بدعية وقعت في بدعة مغلظة

فيعامل كّل بما يصدر عنه شخصاً، فالعريان أما عن أفرادھا، . مقاالتنا مختصراً ومطوالً، فليرجع اليھا في موضعھا من يشاء
أو مرسى أو بديع، قد صدرت منھم أقواٌل تدل على عقيدة فيھا فساٌد وإنحراٌف عن اإلسالم، غالباً ما نشأ من صوفية مختلطة 

فسه إلى ھذا بينكا الشيخ الفاضل وجدى غنيم ليس مثل ھؤالء، ديناً وال تصوراً، وال يشينه إال إصراره على نسبة ن. باإلرجاء
  .التيار البدعيّ 

دھا وأيّ  ،ودعا لھا ،ل البدعةوھم من أصّ  ،القيادات اإلخوانية ذات المصالح  نحن نفرق بين ثالثة درجات في جماعة اإلخوان،
ونشرھا، وأتباع اإلخوان، من قياداتھم الوسطى التي تؤمن بمذھبھم وتدعو له بفھم عاٍم مجمٍل دون معرفة بالتفاصيل، وبين 

فھذه الطبقة الثالثة ال . بيھم ممن ال علم لھم بأية تفاصيل إال محبتھم لھذه الجماعة وإعتقادھم أنھم على دين صحيح سنيّ منس
أما الطبقتان الثانية واألولى فھؤالء يجب أن يعاملوا معاملة أھل . مشاحة فيھا وھم منقادون يجب الرأفة بھم ودعوتھم إلى الحق

التي يحاول، ويحاول محبيھم على غير الحق أن يصورھا سياسة وحنكة وفھم بالواقع، ونسوا أنھم البدعة بما يليق ببدعتھم، 
أخفقوا في فھم الواقع وتحقيق أي مكسب فيه إال ما أتى لھم بغتة من الثورة التي يرفضون إلتمامھا اليوم بالخالص من 

 .البرلمان إلى ھدفھا النھائي بالتربع في العسكر، بعد أن وصلت طبقتھم األولى

ً رَ نحن ال نريد بمصر ھَ  ، فإن ذلك مناقّض لمقاصد الشريعة وأحكامھا على السواء، بل نريد لھا استقراراً يھيئ جاً وقتالً وتخريبا
لكن اإلستقرار الذي ننشده ھو استقرار . التقدم واإلزدھار، وأن تأخذ بالدنا موقعھا الطبيعّي الذي فقدته بعوامل الخيانة والكفر



تمام المخالفة في قواعده وأسسه عن اإلستقرار الذي يدعو اليه العسكر، ويعّضده اإلخوان، وبقية ُدعاة الديموقراطية  مخالف
اإلستقرار الذي ننشده استقراٌر على منھج هللا سبحانه، وسنة ! في مصر، وداعميھا، وھم لألسف كثير ممن كفر بھا من قبل

لى أسس تشريعية مخلطة، ترّسخ مبادئ الكفر، وتزّينھا في أعين الناس بتلك الُمصطلحات ، ال استقرار عصلى هللا عليه وسلمنبيه 
الموِھمة كالديموقراطية، وتؤسس إلسالٍم ُمتأكرٍك ال حرام فيه وال ممنوع، إال الخروج على الُحكم الجبرّي، سواًء العسكرّي أو 

  . الديموقراطي المفروض علي المسلمين

وقد . فرضھا الشرع على من التزم به، وأمر ثوابت ال يتخّطاھا ُمسلم، تتوفر لديه القدرة واإلرادةاألمر ھو أمر أولويات ي
ال ينكر ذلك إال . تخطت تلك الجماعات التى ُتحسب على اإلتجاه اإلسالمي ھذه الثوابت وَتجاوزت تلك األولويات، بال شكّ 

منذ فبرايى الماضى، على تفاوٍت بيتھما في درجة العمالة  وھو حصيلة تصرفات اإلخوان والسلفيين البرلمانيين. متعصبٍ 
لمجلس العسكر، والوالء للديموقراطية، بين اإلخوان الذين يتخذونھا ديناً، وبين السلفيين الذين ال يعروفون رأسھم من قدميھم 

  .في ھذا الشأن

ال تتالعب بنا عقولنا، وال تتقاذفنا أمواج . بأول نحن، على العكس من ذلك، نعرف ما يمليه الشرع، وما ُتَحّتُمه األدلة، أوالً 
  .الغرب العالية العاتية، ال نتخوف منھا، وال نحسب لھا حساباً أكبر مما نحسب لرّب العالمين، لعنة هللا على من سوى بينھما

وتطرٍف وعدوان، وعلى من ولھذا نقف من ھؤالء موقفاً نحتسبه عند هللا، غير مبالين بما يقذفنا به القاذفون من دعاوى تكفير 
 .يقول بھذا الدليل، فقد مھدنا أدلتنا بما يزيد ويفيض، وما علينا إال إقامة الحجة، ال إفھامھا، فالفھم أمٌر يؤتيه هللا من يشاء

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  2012- 02- 04 !بالسقوط في الميدان.. سر اإلخوان ماذا خَ 

، والصالة والسالم على رسول هللا    ى هللا عليه وسلمصلالحمد 

ال أدرى إن كان اإلخوان على ِعلم بما خسروا في موقفھم ھذا من الثورة، ومن الشعب، ومن الميدان، ومن الشريعة، ومن 
  مصر كلھا؟

فھل يا . سمعنا أّن اإلخوان، جماعة حصيفة سياسية من الدرجة األولى، تحسب خطواتھا، وتْضبط حسابات َمكاسبھا وخسارتھا
  آلت اليه حساباتھم، وانتھت إليه سياستھم؟ترى ھذا ما 

 ھل كان في حسابات أھل السياسة والَحصافة أن يھتف الَشعب بسقوطھم، ھم والعسكر في يوم واحد؟  

 ھل كان في حساباتھم أن ترتفع األحذية في وجوه منتسبيھم في الشارع المصري؟  

 ة العصر؟ھل كان في من تصّوراتھم أن يقُنَت عليھم إمام التحرير في َصال  

ما الذي كان في ُمخّيلة ُمشير اإلخوان، وَمجلس إرشادھم، حين تصوروا أّن إنتخاب نسبة من أبناء الشعب لممثليھم تعنى 
بالضرورة تسليم رقابھم ومستقبلھم ودينھم لھؤالء السياسيين المتالعبين الممالئين للسطة العسكرية؟ خلطوا في ھذا بين أفراد 

من تحدث باسم هللا، ال بد أن يكون ناصراً لشرعه، مخلصاً لدينه، وبين أفراد جماعتھم، الذين ھم الشعب الذين رأوا أن 
  ".عقله في أذنيه &ياله من ببغاء "سماعون لألوامر، تباعون لقادتھم، على مذھب 

ُتخيِّل على ُكّل أبناء مصر، ، وھم ُمعتدون، سَ "كامب سليمان"أَظّن، ُمشير اإلخوان، ومجلسه، أّن فِعلََتُھم التي َفَعلوھا في 
ودعاتھا، وأن لن يكشف ُجرمھا أحٌد؟ ال وهللا، بل ال زال في مصر قوٌم َيَتوّسمون، يعرفون الحّق بدالالته، ويعرفون الباطل 

كشفنا َصفقتھم مما تعلّمنا في مصطلح الحديث واألصول، من أن اإلجتماع له قوة أكبر من مجموع . بَھلَھالته وَضالالته
ادھا، وأن إقتران األدلة يقويھا وإن ضعفت آحادھا، وأن التواتر في إستقراء معنى يجعله يصل إلى درجة القاعدة الكلية أفر

قد استقرأنا قرائن ال تحصى على . العامة، التي ال يمكن معارضتھا، ولو بنٍص جزئّي، وھو محل قوة التواتر وحجية اإلجماع
  لكن من أين يتأتى لھؤالء بعلم شرعّي؟. حتى من أن يعترف بھا أحد أفرادھمھذه الصفقة، بما يجعل حقيقتھا آكُد 

أيظن ھؤالء، أّن من يخرج ضدھم اليوم ھم العلمانيون؟ ال وهللا، بل ھم أفراد الّشعب الذين َشعروا بالِخيانة، َخاّصة أھالى 
  .ثرھم في الّشارع الِمصرّي، من ناحية أخرىالشھداء، من ناحية، وأولئك اإلسالميون ممن ال ينتمى إلى َتجّمِعھم، وما أك

بل أحسبھم قد َغلّقوا أبواب اإلنتساب لجماعتھم بأيديھم، . لقد خسر اإلخوان، بتصرفاتھم األخيرة، أضعاف ما خسروا من قبل
عد أن يستولوا وانحصر مؤيدوھم فيمن انتسب اليھم قديماً، إذ قد َجّف المنبع، إال أن يتحركوا من خالل اإلغراءات المادية، ب

وَرْبِعه، ثم يستخدمون ُخدامھم من أبناء َتجمعھم، تماما كما كان يفعل الحزب " شاطرھم"على اإلقتصاد المصري من خالل 
  .الوطنيّ 

خسر اإلخوان الثقة التي أوالھا لھم أفراد الشعب، من غير المنتمين لھم، أسرع مما كان في خيال أحد، إذ لم يأخذ األمر إال 
و اثنين، حتى انكشف أمرھم، وُرفعت األحذية في وجوھھم، وَدعا الناُس هللا عليھم، وَسّبْتُھم الَدھماء، فياله من سقوط أسبوعا أ

  !سريٍع مريٍع، كأنھم ُجلموُد َصخٍر َحّطه الّسيُل من َعلِ 

ان أنفسھم، إذ الرابُح ھو من فكما عرفنا عنھم، ھم قد ربحوا في ميز. لكن ھل تأثر ھؤالء القوم بما لحقھم من ُخسران؟ ال أظن
وصل إلى ھدفه، ال إلى أھداف اآلخرين، وُھم، من ھذه الناحية، قد أفلحوا في الوصول إلى البرلمان، رئاسة ولجانا فرعية، 
ين وأغلبية نيابية، فكيف با عليكم يقال أنھم خاسرون؟ إال من وجھة نظر الشعب المخدوع، ثم أولئك اإلسالميين المثاليين، الذ

  .يريدون أن َيْنفَُذ حكم هللا في األرض، وأن يكون التشريع حٌق  وحده



خسر اإلخوان، وانكشف مكرھم، وظھر عوارھم، وقد ثاب الكثير من الناس، بعد تلك اإلنتخابات التي أذھلت الناس عن 
، مرة حين تركوا الطريق الحقيقّي الخروج إلى الشوارع ضد العسكر، إلى ما فرطوا فيه، إذ قد وقع الناس في التفريط مرتين

للتغيير، عبر التظاھرات المسالمة والتجمعات الشعبّية، ومرة أخرى حين انتخبوا من ليس بثقة، فعادوا إلى مربع الصفر مرة 
  .أخرى

إلخوان ا قيادة  ، ضد مكر العسكر، ومكر، تسالم من يسالمھاإن التغيير لن يحدث إال كما حدث أول مرة، ثورة حقيقية عارمة
محمد "د رشِ شير المُ فإني أكاد أسمع المُ أما تلك المحاورات والمداورات التي تجرى تحت قبة ذلك البرلمان، . الممالئين لھم

 ..."!خليھم يتسلوا "كاً احِ ضَ  يداعب من حوله، "بديع الطنطاوى

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  2012- 02-04 !ھل أصبحت مصر كلھا فلوالً 

، والصالة    والسالم على رسول هللا صلى هللا عليه وسلمالحمد 

  . األحداِث التي تجرى اليوم على أرض مصر، ُمتوقعة، غير ُمستغربة

شھوٌر طويلة من اإلھانات الُمتكررة لضمير ھذا الشعب، والعبث بثورته، . شھوٌر طويلة من الغيظ الَمكظوم، والِحنق الَمكتوم
ألبرياء والَجرحى والَمسحولين، بال ذنٍب وال جريرة، بينما المجرمون المذنبون مئاٌت من القتلى ا". ذقونه"والَضحك على 

  .يتمتعون بأقصى درجات الراحة والّرغد، في العيش والعالج، وحق التآمر والتخريب

اتھا العميلة ثم تأتى الّطامة الكبرى، وُيقتل أربعة وسبعون مواطناً بريئاً في حادٍث مدبر تواطأت فيه الداخلية، ممثلة في قياد
  . للنظام السابق، مع البلطجية القتلة، الذين تستأجرھم منذ سنين للتزوير واإلرھاب

  ! ثم يراد بالشعب أن يْضَبط نفسه، وأن يكون ُمتحّضراً، وأن يكون وطنياً، وأن ال يرتكب خطأً وال يعتدى على أحد

  حالم، المغرضة ال الشريفة؟ كيف با عليكم يمكن أن يحدث ھذا، إال في عالم المثاليات واأل

نعم، المؤامرات العينية التي عانى الشعب منھا كلھا، ھي من عمل الفلول، ومن صناعة حكومة طرة، ونزيل المستشفى 
لكن من َصنَع التآمرات القانونية وعّين . ھذا ما ال شك فيه. الدولّي، بتمويل من سوزان الحيزبون، وبالتعاون مع الداخلية

ل نسينا يحي الجمل وعلى السلمّي والعيسوى؟ ھل تغافلنا عن أحمد الطيب، الذي ُصِنع له قانوناً خاصاً، يبقيه في ملفقيھا؟ ھ
  َمشيخة األزھر مدى حياِته التعيسة؟ من الذي ترك على ُجمعة، طباخ الفتاوى، في موقعه ُيَزّيف وُيحّرّف؟

ھي يد من قّدر ودبر، ثم أعَرض واستكبر، وقال . من َسّھلت وَمّھدت لكن يَد الجناية ليست فقط من اْعتدْت، بل يد الجناية ھي
  .أن ھذا إال فعَل فلوٍل ُيؤثر

 يد من دّبر أن تقبع حكومة طرة كلھا معا في مكان واحٍد، ليسھل لھا العمل متناغمة متعاضدة على األذى والجرم .  
  ّيد من رفض وْضع المخلوع في مكانه الطبيعي من الّسجن الحقيقي .  
 يد من ترك الحيزبون تتحرك داخل البالد وخارجھا، تخطط وتمول لقتل شعب مصر.  
  ،يد من رفض أن يزيل عميل المخلوع، النائب العام، ليكون منخالً يغربل به القضايا، يترك منھا ما يشاء ويتھم من يشاء

  . ومعنى ويضيع حقوق الناس بال ضميٍر وال دين وال حّس، كأّنه من الحالليف النجسة، مادة
 يد من َحاكم ھؤالء الكفرة الطغاة وكأنھم سرقوا قطعة من األرض أو اعتدوا على رجل بالَسّب أو الضرب !  
  يد من ماطل وتواطئ في تسليم السلطة وترك بقايا النظام في أماكنھا، بكل وزارة وكل مؤسسة، وعين حكومة عميلة ال

  . ، ال َحلھاقيمة لھا، تشرف على إلھاء الشعب بإختالق األزمات
  يد من تواطئ مع قوى سياسية معينة، تسمح له بالبقاء في السلطة عن طريق ِصياغة البرلمان، وتسھل له الھروب

مقابل أن تصل ھذه القوى إلى كراسي "! الخروج اآلمن"بجرائمه وبما كسب من ثروات طائلة، عن طريق ما أسموه 
  .البرلمان

  اللھو الخفّي، وأصحاب المصلحة األولى فيما يحدث اليوم، المسؤولون وحدھم عن قتل يٌد العسكر، الخونة العمالء، صّناع
  .ھؤالء الذين ال ذنب لھم وال جريرة

ثم يقال أّن ھؤالء المتظاھرين الغاضبين الحانقين على الداخلية كلھم من الفلول المتآمرة، التي ال تبغي لمصر أماناً وال 
  !استقراراً 



نعم، ھناك من عمالء الفلول من يحّرض ويستغل الفرصة، لكن ھؤالء ليسوا ھم الشعب . وإفتراءعبث من العبث، وتضليل 
ليسوا ھم من يعرضون حياتھم لخطر الموت كل لحظة، ليسوا ھم يعرضون أبصارھم للضياع، مع كل شبر يتقدمون فيه . كله

  .إلى مبنى الطغاة المتآمرين

حاط بمبنى الداخلية، وأراد أن يحاصرھا، ليعرف قاطنيھا من يحاصر من، ومن الفلول ھم حرق ودّمر، لكنھم ليسوا كل من أ
  .بيده القوة الحقيقية الباطشة

لم نسمع إال عن . فكيف با عليكم، ال نرى مصاباً واحداً من الفلول، بل كلھم من الشباب المتعلمين، أو من الرجال العاملين
  ! م، ال مصابين وال مقتولينفلولياً أو اثنين، أو أربعة فلول قُبض عليھ

ھم أصحاب الحق الذي َضاع، والحياة التي فُقِدت، واألعين التي فُقِأت، . من أحاط بالداخلية، ھم الشعب الغاضب الحانق
  .والِعرض الذي ھتك، والمال الذي ُسلِب، وإن اختلط بھم من الفلول من تحين فرصة للحرق أو النھب والسلب

لكّن ماذا ترك . ن الَحرق والّسلب والتخريب، ال َيخِدم مصلحة وال ُيوصل كلِمة وال ينِصر قضيةالشعُب ليس غافالً عن أ
  العسكر، صانعي اللھو الخفي ومناصروه لھذا الشعب المسكين، يجعل صبره يمتد وسكوته يطول؟

يفرض رأيه، وسيضع حداّ ، وس"كامب سليمان"الشعب المصرّي سيخرج عن بكرة أبيه، رغم تخلف القاعدين من أتباع عمالء 
  .المھزلة التي جعلتنا مضحكة لألمم، بدالً من أن نصبح ملھماً لھا. للمھزلة التي عشناھا في السنة الماضية

  !إن كانت ھذه اآلالف المؤلفة، المطالبة بحقھا، ھي من الفلول، فليكن شعب مصر كله إذن من الفلول

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  2012-02- 06 انيون؟ما الذي يمكن أن ُيقدمه البرلم

، والصالة والسالم على رسول هللا    صلى هللا عليه وسلمالحمد 

فقد ظھر . لة في أغلبية من اإلخوان والسلفيين، أكبر عار على أحزابه الممثالبرلمانيشينة التى عقدھا المجلس كانت الجلسة المُ 
لنواب وكأنھم تالميذ في مدرسة، ينادونه بسيادة الريس من الدقيقة األولى عمالة رئيسه سعد الكتاتنى، الذي يتعامل مع ا

ثم إذا به يتجاھل الطلبات . ھي ھي الديكتاتورية المزروعة في دم ھؤالء المترأسون! ويناديھم باسمھم األول، كأنه ولي أمرھم
على أن ُيَضّحوا بوزير  التي تقدم بھا أعضاء من النواب بغرض نقل السلطة، واعنى بھا السيناريو المدبر مسبقا مع عريانھم

  .الداخلية، لصرف النظر عن المجرم الحقيقي، مجلس العسكر

من ناحية، العمالة تزكم األنوف، فحزب الحرية والعدالة اإلخوانّي، تدفع اليوم ثمن صفقتھا، وتدمر ثقة الناس بھا، وتدفع 
وھذه العمالة ھي السمة الغالبة على تصورات . حاليبوالءھا ووالء أتباعھا لمن ال يستحق الوالء، العسكر والنظام الكافر ال

ھذا الموقف، يأخذ باإلتجاه اإلسالمّي كله إلى الحضيض، وإلى فقد . وقرارات رئاسة البرلمان، ومطالب أعضاء ذلك الحزب
  .الثقة حتى في دين هللا، الذي يربط البسطاء من الناس بينه وبين موقف ھؤالء المتآمرين

ن ھذا البرلمان، كما اعترف عدد من نوابه بالفعل، بل وظھر من ضعف ادائه، أنه ال قيمة له على ومن ناحية أخرى، فإ
اإلطالق، إذ ال صالحية له على أية سلطة تنفيذية على األرض، ال في سحب سلطة وال في محاكمة مسؤول وال حتى في 

بينما الناس يقتلون ! قانوني لمحاسبة وزير الداخلية وقد كان نتيجة ذلك أن انشغلت أجھزة البرلمان في إيجاد مخرجٍ . محاسبته
َعنَجھية اإلخوان وإعتقادھم أنھم يْحكمون الشارع، وأنھم أغلبية تستطيع توجيه . ھذا ما حذرنا منه من قبل. في الشوارع

ية مشروطة، إن فھي، كما ذكرنا، غالب. وھذا التصور عمى عن حقيقة طبيعة الغالبية التي حصل عليھا ذلك الحزب. الشارع
فشل اإلخوان في إدراك الفرق بين أعضاء . ساير اإلخوان الشعب، فبھا ونعمت، وإن خانوھا، فال كرامة لھم وال ثقة بھم

جماعتھم الملتزمون بعمى التقليد، وبين أبناء الشارع الذي أعطاھم فرصة أن يعملوا بمقتضى دعواھم أنھم أصحاب دين، ال 
برلمان قد فشل في كسب ثقة الشعب الذي انتخبه، وسيؤدى ھذا إلى إسقاط ھذا البرلمان بال شك، بعد أن من ھنا فإّن ھذا ال. دنيا

  .تصل الثورة إلى غرضھا

آثروا أن يعقدوا الَصفقة مع الخائنين، على أساس أّنھم . لقد َقّدمت قيادات اإلخوان، الثقة بالَعسكر، على الثقة با والثقة بالشعب
ثم ال يزالوا يحافظون إلى اليوم على صفقتھم، دون أن يفتح هللا . له، وھو ما ثبت خطؤه وعواره وخساستهمن بيده األمر ك

  . عليھم بالفھم وتقدير األمور على حقيقتھا

بب والسّ . البرلمان، في الوقت الَحالّي، غيُر قادٍر على أن ُيقّدم أّي حّل، أو أْن ُيشاِرك على أي ُمستوى فيما َيجرى على األرض
 ً وكياٌن بھذه . أنه قد ُولد ِسفاحاً ِخداجاً، فَشرعية الّصفقة مع الَعسكر تجعل مولده سفاحاً، وسلبه صالحياته تجعله ِخداجا

ھذا خالف الطريقة اإلخوانية التي َتعتمد الَتآُمر والخيانة والَصفقات كوسيلة للوصول إلى . المواصفات، ال بقاء له وال غرض
  .ي عالقة باإلسالم ومنھجهالحكم، مما َيسلبھا أ

لقد وجھنا منذ اليوم األول إلى ضرورة الترّيث في موضوع اإلشتراك في اإلنتخابات البرلمانية، أو إنشاء أحزاٍب في ظل 
وبررنا . النظام الضبابّي، ووافقنا على اإلشتراك في اإلستفتاء من حيث إنه ال عالقة له بتشريع، بل ھو إبداء َتوّجه بنعٍم أو ال

ذلك وقتھا بحدوث فجوة في النظام التشريعّي القائم وقتھا، تسمح بھذا القدر من أبداءالرأي، إذ ليس ھذا من قبيل المشاركة إال 
ولم نتخذ أبداً موقفاً يساند برلماناً أو . عند من تنطع في القول، وناظرنا في ھذا القدر أبو مريم الجريتلي وأبو منذر الشنقيطى

لكن الَعسكر سرعان ما عد اليھم توازنھم، وفتتوا النصر الشعبّي، إلى خطوات . زٍب حتى تتضح الصورةيوافق على إنشاء ح
كامب "وكشفنا في وقٍت مبكٍر صفقة . يھلك بھا الثورة، التي أسميناھا إنتفاضة، حسب ما ترتب عليھا من نتائج على األرض

ين والخائنين منھم، والمبتدعة الجاھلين منھم، الذين خرجوا اليوم وھاجمنا بكل قوٍة عمالة مشايخ السلفية، المتلون". سليمان
، ولم يعلم ھؤالء المغفلون أّن أبناء مصر كانوا في مبارة كرة ال "القاتل والمقتول في النار"ليستكملوا شواھد جھلھم بقول أن 

  !ساحة قتال، لكن ما تفعل في أھل البدعة وفي شياطينھا



ببين رئيسين، أولھما أن األغلبية اإلخوانية فيه متواطئة مع العسكر، ونواب السلفية فيه متواطئة مع البرلمان، لن يقدم حال، لس
  .وھما جناحا السقوط، الخيانة والضعف. مشايخھا، الموالين عقدياً للعسكر، الثاني أنه بمؤسسة بال صالحياٍت أصالً 

المخلصون من منتسبى الجماعات، من زالت عن عينيه غمامة  يجب أن يقوم أبناء الشعب، ومنھم. يجب أن يسقط ھذا البرلمان
التقليد األعمى لمشايخ السوء والبدعة كأعضاء تلك الجمعية الكرتوينة التي تضم عبد المقصود والحويني وحسان وبقية الشلة 

مرار التظاھر لحين إسقاط الفضائية، أو مشير اإلخوان محمد بديع، وعصابته الممالئة للعسكر، فيقوموا بالتجمع الشعبّي وإست
مجلس العسكر، البديل لمبارك، والحامي له ولنظامه، و من ثم انتخاب برلمان جديد، ال يكون لمكتب اإلرھاب اإلخوانّي محل 

  .فيه

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  2012-02-06اإلسالم في ظل دولة .. اإلخوانجماعة مشروعية بقاء 

، والصالة والسالم على رسول    صلى هللا عليه وسلمهللا الحمد 

فالشرع يكفى منه تطبيق المبادئ العامة الكلية، التي . %100 الدولة في مصر اآلن، من وجھة نظر اإلخوان، ھي دولة إسالمية
كما أن اإلخوان اليوم في البرلمان، مسيطرون على أغلبية، إن . ھي مفاھيم أكثر منھا أي شئ آخر، كالحرية والعدل والمساواة

، خاصة ومنھم رئيس المجلس الذي ظھر أنه يعمل .ن مطلقة، ولكنھا مريحة، كافية لتمرير ما يريدون، وقمع المعارضةلم تك
  .بطريقة فتحى سرور، أو ناظر المدرسة اإلبتدائية على أحسن تقدير

يعد له مبرراً على إن وجود جماعة تحمل أھداف اإلخوان، في ظل ھذه الدولة اإلسالمية اإلخوانية، القائمة بالفعل، لم 
وقد قامت مؤسسة تشريعية ھي البرلمان الممثل للشعب كله، ال . فالدعوة إلى اإلسالم كدين ودولة قد تحقق بالفعل. اإلطالق

  .لطائفة منه، بتوجيه مسار الدولة، وضمان مشروعيتھا، والحرص على ثوابتھا

، تكون وصية ع لى ھذه األغلبية، توجھھا وترشدھا، أمر في غاية الخطورة، لكّن وجود جماعة، خارج ھذا اإلطار الَتشريعيِّ
 ً فالشرع ال يسمح بوجود حكومة مركزية موازية، إال أن تكون مجلس شورى يجمع العلماء من األمة، وھو، . شرعاً ووضعا

. بالمقياس الشرعيّ بھذا التوصيف، أبعد ما يكون من مكتب إرشاد اإلخوان، إذ إن ھؤالء ال يزيدون عن عوام المسلمين كثيراً 
فيعود ھذا الوضع إلى مجرد سيطرة مجموعة من العوام على . وھم ال يمثلون مجلساً شرعياً بأي مقياس في حقيقة األمر

وھي صورة أقرب ما تكون من الصورة السابقة للحزب الوطنّى ومكتب سياساته، الذي . مقدرات الدولة، وتوجيه سياساتھا
وھو أمر ممنوع عقالً ووضعاً كذلك، إذ فيه تعدد الوالءات، . العدالة ومكتب اإلرشاد اإلخوانيّ استبدل اليوم بحزب الحرية و

وفي ھذا ما فيه من . وصناعة القرارات خارج اإلطار التشريعّي الُمنتخب، بالصيغة الديموقراطية التي يتحاكم اليھا ھؤالء
 ً   .سقوط دعوى الديموقراطية قلباً وقالبا

فيحرم أن تكون ھناك كيانات جماعية تتحدث في . ، تتغير الديناميكية الدعوية إلى شكل آخر من أشكالھافي ظل دولة اإلسالم
فإن في ذلك إضعاٌف للحكومة المركزية، وتوزيع الوالءات، وإتمام الصفقات، كما رأينا على . سياسة أو تنتسب لھا أحزاب

أمام الجميع، على شكل جمعيات للحسبة أو لألمر بالمعروف  ويبقى قيام جمعياٍت خيرية، وأو دعوية مفتوحٌ . أرض الواقع
  .والنھي عن المنكر، ومثل ذلك من أغراض

اإلشكال أّن الجماعة، بطبيعة تركيبھا الحالّي الذي يقوم على تنظيم مواز للدولة، ھي مناھضة للدولة القائمة، وھادمة 
لظروف القائمة، أن ُيفّكك مكتب اإلرشاد، ومثله أي جماعة أخرى لمشروعيتھا، ومن ثم فإّن وجود مثل ھذه الجماعة، في ظّل ا

تعمل بنفس األسلوب، وأن يعاد النظر في أسس قيام تجمعاٍت، بحيث أن ال تنعكس تصرفاتھا على القرارات العليا للدولة 
  .المسلمة

وھو . لديموقراطّي الذي يدينون بهھذا إن أخذنا بالتصور اإلخوانّي عن ھوّية الدولة المصرية اآلن، وعلى أساس الَمذھب ا
فھم يفترضون أن الدولة . لكننا نحاكم ھؤالء إلى تصوراتھم ودينھم الذي ينشرونه بين الناس. أساٌس وتصوٌر ال نوافقھما عليه

ھم  إسالمية بالفعل، وأن المذھب الديموقراطّي عامل وفاعّل وناِجٍح من ناحية، حين يتعلق األمر بشرعيتھم البرلمانية، ثم
يعتبرونھا غير إسالمية، تحتاج إلى تنظيمات موازية وتوجيھات موازية، ال تعترف للبرلمان بقدرته وحده على تسيير شؤون 

البالد، من ناحية أخرى، حين يتعلق األمر بمشروعية وجودھا كجماعة لھا كوادرھا ومكاتب سياساتھا وميليشياتھا، التي توجه 
  .أسس معينة نابعة من تصوراتھا الخاصةالدولة وتدعو إلى إقامتھا على 

ھذه الجماعة، وتحويلھا إلى جمعية خيرية، إذ ال تصلح عقائدھا وتصوراتھا ألمٍر بمعروف وال نھّي عن منكٍر،  والحق، أنه يجب تفكيك
كموسيقى عمار ، !"الھادفة"كيف وھم يرون حل السياحة والعري على الشواطئ وبيع الخمور في الفنادق، والموسيقى . وال حسبة

وأن ! ويرون تساوى المسلمين والنصارى في العقيدة وأن قبط مصر ال يقولون بالتثليث! الشريعى، والفن الھادف الذي يمثله محمود ياسين
ل، جماعة لكنھا، والحق يقا. وكافة ما يجعلھم جماعة سياسية ليبرالية ال جماعة إسالمية! المرأة والقبطبي يحق أن تعقد لھما البيعة الكبرى

 .تستطيع تقديم خدمات خيرية عديدة، فال يجب أن يكون لھا كياٌن يسمح بأكثر من ذلك بحاٍل من األحوال



  2012-02- 07 ؟اوماذا يراد لھ.. ماذا يراد بمصر 

، والصالة والسالم على رسول هللا    صلى هللا عليه وسلمالحمد 

واجتمعت . الشر كلھا لتخطيط ما يراد بھا، من فوضى وتخريٍب وانھيار اجتمعت قوى. شتاٌن بين ما يراد بمصر، وما يراد لھا
  .صلى هللا عليه وسلمقوى الخير كلھا تريد لھا التحرر والتقدم والعدالة، وبكلمة جامعة، اإلسالم، كما أنزله هللا على نبيه 

. تين عاماً، الَعسكر، ال غيرھمالالعبون ضد مصير مصر، وضد شعبھا وضد مصالحھا، ھم نفسھم من تالعب ببالدنا منذ س
ونحن إذ نحصر ذلك الخراب والتخريب في العسكر، فإننا نذّكر أن مبارك والعادلّي وطواقَمھما من الَعسكر ال يزاال، ھم 

  .والطنطاوى وَعنان وشلة المجرمين من حولھم، يٌد واحدة على مصر

ا وَسَجنوا شرفاءھا، ھم من ال يزال يتآمر على أمنھا واستقرارھا ھؤالء القتلة السفاحون، الذين باعوا البالد، ونھبوا ثرواتھ
وحريتھا وثورتھا، ما بين أولئك القابعين في منتدى طرة والمستشفى الدولّي، وما بين القابعين في وزارة الدفاع، على مائدة 

  . مجلس العسكر

والتي ال نزال نشاھد مصداقھا كّل يوٍم، وعلى . هالذي أطلقه المخلوع عشية خلع. التآمر مستمر، تحت شعار، نحن أو الفوضى
  .كل ساحة، في كل أنحاء مصر، بعمل منه وعصابته، وبتفويٍض من العسكر، ودعم الداخلية

لكن قد يقال، وما ھي مصلحة العسكر في نشر الفوضى والفساد والدمار، إال تشويه صورته؟ والحق أّن ھذه الفوضى ھي 
طيل أمد سيطرتھم على الحكم، وتخيف البسطاء من الناس من أن يطالب بتركھم للسلطة، األمثل لمجرمي العسكر، إذ ت

ثم، قبل ھذا كله، . وتمكنھم من َصرف انتباه الناس عن موضع الدستور، والرئاسة، فيمّرروا ما يريدون دون حرج، ولو ظاھرٍ 
تطوراٍت قد يأتي بھا من ھم من غير المتواطئين معھم  ھم يدينون بالوالء للمخلوع، فالبد أن يفعلوا ما بالوسع إلنقاذه من أية

  .في البرلمان، ولو أحرقت مصر بكاملھا

أما عن ھذه األزمة الحالية التي يقال إنھا نشبت بين العسكر وبين األمريكان، فتفسيرھا أّن أمريكا، قد وجدت بالفعل حلفاءھا 
و غيرھم، يقدم أية مصلحة لسياساتھم، بل من المصلحة أن يظھروا الجدد في اإلخوان، ولم يعد الموالون للمخلوع، من عسكر أ

كما أّن العسكر يريد أن يثبت لإلدارة األمريكية أنھم ال يزالون ھم من يدير . أنھم داعمين للحرية والديموقراطية ومؤسساتھا
  .فھى أزمة مفتعلة أوالً وأخيراً . دفة األمور في مصر

تواطئة، التي رفعت علم اإلستسالم، منذ اللحظة األولى، وھي القوة التي تدخل تحت جناح وإلى جانب العسكر، تقف القوى المُ 
  .جماعة اإلخوان، ممثالً في مكتب إرشادھا

وما كان ابتالؤھا طوال ھذه . وھذه القوى، قد تبنت سياسة مھادنة النظم طوال تاريخھا الحديث، بعد الخمسينيات على األقل
حدث من خروجھا على مقتضى اتفاقھا مع عبد الناصر، فشّرد بھم يومھا، ثم أصبحت عادة من حكم من  الفترة إال امتداداً لما

  .بعده، أن يضرب اإلخوان، يخيف بھم غيرھم، ال أكثر وال أقل، ال لمقاومة منھم ألي حكم على األرض

ال أنه ابتالء من هللا سبحانه، فاستكانوا والظاھر أنھم اعتقدوا أن عدم مطاوعة العسكر، كان ھو سبب محنتھم مع عبد الناصر، 
كامب "وانبطحوا بالكامل، حين لّوح لھم عمر اسماعيل، أن ھذه فرصتكم التي لن تتكرر، ثم ما كان ما كان من صفقة 

  ".سليمان

ما أراد بھا كل ھؤالء أرادوا بمصر شراً َماحقاً، وضرراً ُمردياً، إما مباشرة كما أراد بھا العسكر، أو تھاوناً وتواطئا ك
وقد رأينا تريث اإلخوان . اإلخوان، مھما حاول المتواطئون أن يزينوا فعلھم وأن ينسبوا أنفسھم إلى الحكمة والتريث والتثبت

وحكمتھم على مدى ستة عقوٍد فشلوا فيھا فشالً تاماً في أن يقتلعوا الطغاة، ثم اقتلعت الثورة رأس الحية في ثمانية عشر يوماً، 



وھم يعلمون أنه برلمان صورّى ال قيمة له على وجه " نحن اليوم في البرلمان، فال داعي للثورة بعد"يقولون  ثم إذا بھم
  .اإلطالق واليقين، لكنھا الصفقة، لعن هللا من أبرمھا

نصر ال يكون أّما ما يراد لمصر من خيٍر وَعدل، فھو تصّور ومنھج وعقيدة، يتبّناھا من تمّسك بكالم هللا سبحانه، ورأى أّن ال
. بغير ثمنه، وأن ما غير األمور في مصر لم يكن برلماناً، بل رجاالً وثورة، وأن الصفقة مع الشيطان لن ُتدخل أطرافھا الجنة
وأّن هللا لم ولن يصلح عمل المفسدين، وأن ما ُبنى على الباطل فھو باطل، وأّن هللا َمْولى الذين آمنوا، وأن الكافرين الفاسقين 

لدين ال مولى لھم، وأّن الثقة با ُعنصر النصر ومفتاح األمان، ال الثقة بالناس وال باألمريكان، وأّن الحكمة في إتباع أعداء ا
  .الّشرع ال التبرى والخجل منه واإلسِتخفاء به، وأن الّسياسة ال َتحُكم الَشرع، بل الَشرع َيحُكُمھا ويوّجھھا

وھؤالء . وال طريق إلى الخير واألمان إال بھذا الطريق، ال بغيره. صر خيراً ھذاغيٌض من فيض ما يؤمن به من أراد بم
فھم مادةُ الحركة . الخّيرون الَصامدون الُمجاھدون، منتشرين في ربوع مصر، أكثرھم ال ينتمى لجماعة، ولم تلّوثه حزبية

  .اإلسالمية الوليدة، التي ستتمّخض عنھا ھذه األحداث الجارية في مصر

  أن نتحير ونتساءليراد بنا 

  في ِمراٍس، لم أبلغ اليوم ُرشدى  أتراني، وقد طويت حياتي

  لكننا مصر ترّدد، دائماً وأبداً 

  رغم أنف العدا قّطعت َقيــــدى  إننى حرة كسرت قيودى

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  2012- 02-08 والبرلمانية المتخاذلة.. البرلمان

، والصالة والسالم على رسول هللا    هللا عليه وسلمصلى الحمد 

المحور األساسّي الذي ستدور حوله رحى السياسة المصرية في المستقبل القريب، ھو ما َترسمه لھا السياسة اإلخوانية 
والتصور اإلخوانّي، الذي أصبح، فجأة وبدون مقدمات، ظھيراً للعسكر، وداعماً للنظام، بما فيه الداخلية وأجھزة األمن، بعد أن 

تقلوھم وأھانوھم سنين عدداً، لكن، قاتل هللا المنصب، ذاعت كّل ھذه األفعال، وضاع معھا حق الشھداء، َشّردوا بھم، واع
وضاعت معھا حقوق الشعب كله، بعد أن تمت صفقة ھؤالء مع الَعسكر، والتي شواھدھا أكثر من أن تكون محل تساؤٍل أو 

  .تمحيص

مية للدولة المصرية تنحصر في حقيقة أّن األغلبية ُمسلمة، لكنھا ال تتعدى السياسة اإلخوانية، تقوم على أساس أّن الھوية اإلسال
كذلك في محاولة فرض الرؤية . إلى حق التشريع، الذي ُترك َمشاعاً بين كافة الَمذاھب والَطوائف، والَمصادر والَمرِجعيات

الت التطبيق، سواًء اإلقتصادية أو اإلجتماعية اإلخوانية، بكل ما فيھا من سلبيات عديدة، على السياسة المصرية، في كافة مجا
  . النظام المصريّ " أخونة"وبإختصار . أو اإلعالمية

وفي سبيل ھذا الھدف، الذي تحقق منه معظمه، في حسابات المكسب والخسارة اإلخوانية، يفعل اإلخوان ما يتبدى لھم إلكمال 
بل ھم يخّططون للحفاظ على . ال دية لمصاب، وال كرامة لمواطنھذه المسيرة، دون مراعاة لشرع وال وضع وال حٍق لقتيٍل و

وھم يسارعون بطلب التصويت على قرار . الداخلية قائمة، وھم يعلمون أنه لن يتم تطھيرھا، وال إعادة ھيكلتھا كما يقال
بل لم . وفي يناير مؤخراً السماح للداخلية بقتل الثوار، قبل أن يصدروا قراراً بشأن ما حدث من مجازر في نوفمبر وديسمبر، 

  .يتقدم أحد منھم بطلب إقالة النائب العام العميل، لضمان نزاھة النيابة وكفاية أدلتھا

وإنه من المعلوم في علم األصول، وفي منطق العقل . إن ھؤالء قد فقدوالقدرة على الفھم عن هللا ورسوله صلى هللا عليه وسلم
إي إنه ال يكفى أن نصحح عمال . فعال، تتساوى في أھميتھا مع إعتبار مقاصدھا ونياتھاالراشد، أّن النظر مآالت األقوال واأل

وانظر يا رعاك هللا، . بصحة نية فاعله، قبل أن ننظر في مآل قوله وما يؤدى اليه، فمآله جزء ال يتجزأ من صحته أو بطالنه
لون به على سنة الحبيب المصطفى، إمام العدل وقاھر إلى قول ھؤالء السلفيين المرضى بداء الحرفية في الفھم، مآل ما يتقو

أولئك ! الطغاة والجبارين، حيث قد أل اليه تأويلھم بما ال يفھمون من سنته أن وقفوا في صّف قتلة الداخلية، وطغاة العسكر
أرأيت، . كرسى الحكم الذين قتلوا وسرقوا ونھبوا وسحلوا، وحكموا بحكم الجاھلية، عنوة وكفاحاً، ليس إال ألنھم جالسون على

. ال وهللا إن دين هللا وسنة رسوله منھم براء! واألمّر أنھم ينسبونه لدين هللا سبحانه. يا رعاك هللا، بعد ما يفعلون عن دين هللا
  .1989ھذا الذي يفعلون ال يليق وال بدين البوذية، بل إن البوذية قد وقفت لُطغاتھا مؤخراً كما حدث في ميدان تيانانمن عام 

فريٌق امتھن سياسة الِخداع والّتالعب . ھذان الفريقان، ھما ما ابتالنا هللا به، بعد أن ظننا أن عصر الطغاة قد ولى وأدبر
وفريٌق ذھب مذھب . البقرة"وما يخدعون إال أنفسھم وما يشعرون"والتآمر والصفقات، وحسبوا أنھم َيخدعون هللا سبحانه 

حين أسلموا عقولھم لَمشايخ، ممن ابتدع قوالً أدى إلى نصرة القتلة والمجرمين والطغاة، دون الصوفية، وإن اّدعوا الّسلفية، 
ولو افترضنا أّن ھؤالء الّطغاة الكافرين بشرع هللا، فسقة عاصون، فھل يعنى ھذا تأييدھم . سنٍد من شرٍع أو أَثارة من َعقل

  .ى الكرامة والعزة، ورفض العبودية والذلة والخنوعوالدفاع عنه؟ في أي ديٍن ھذا؟ خاصة دين اإلسالم، الذى أعل

الكارثة الكبرى التي حدثت في سياق إضاعة الثورة وإحباطھا، والتي َخّطط لھا العسكر، واستخدم فيھا الداخلية وأمن الدولة 
البرلمان . ية ال حقيقة لھاكأداة للسيطرة، ھي ھذا البرلمان الذى ُيسَتخدم كأداٍة لتطويع الشعب الثائر، وتخديره، بصورة برلمان

ثّم إّن ھؤالء النواب، ال يتحدثون عن ھذا الَشلل الذي ُولد . ال قوة له وال فاعلية، وال َصالحية، وھذا أمٌر معروف ُمعتَرٌف به
ام بل ھم فرحون بحضور وزير الداخلية، ويرّددون أنھا المرة األولى التي يمثل فيھا وزير داخلية أم. البرلمان مصاباً به

  !ما شاء هللا عليكم وعلى مكاسبكم. وكأن ھذا ھو منتھى أمل النواب الكرام !البرلمان منذ عقوداً عديدة



وهللا، إنه لمن دواعى العار أن يكون نواب العلمانية من الكتلة المصرية وغيرھا، ھم من أنطقھم هللا بالحق، وغيبه عن أولئك الذين  
العلمانيون يقفون موقفاً مشرفاً، ويعتصمون لحفظ حقوق األبرياء، بينما . دعون الشعب بشعارهيدعون اإلسالم، ويتحدثون باسمه، ويخ

أي عاٍر عليھم ھذا، وأنت ترى الواحد منھم إما يتزين بلحية أكثر من تسعة ! الكتاتني اإلخوانّي يمنعھم من الدخول للمجلس يعتصموا فيه
وع نصرة الداخلية والوالء للعسكر، أو تجده حليقاً نظيفاً قد لّمع وجھه من شدة حّك بوصات، ثم إذا به يتحدث فيقطر كالمه غثاًء من ن

  !الموسى عليه، ثم يتحدث بنفس الحديث، ال يستحى أن يطلق علي نفسه إسالميّ 

بى التيار اإلسالمّي،  لكن  جنود ال يزالون، ال تأخذھم في هللا لومة الئم، ال يضّرھم من رماھم بالشدة أو القسوة أو التطرف، من منتس
 ً ففتش عن ماضى . منھم المھزومين داخلياً، ومنھم من ال تزال بصمة اإلخوان مطبوعة عليھم منذ أن انتموا إلى ھذا التيار البدعى يوما

  .أحدھم، تعرف لماذا يتفوه بما يتفوه

امة مواطنيھا، وعلى دينھا الصحيح، إذ ھم اآلن إن ھؤالء النواب، من اإلخوان والسلفيين، ھم األخطر على الدولة المصرية، وعلى كر
أدوات القمع الخفية التي يستخدمھا العسكرى لضمان استمراره في السيطرة من وراء الستار، وللحفاظ على الدولة البوليسية التى عانت 

  "!خليھم يتسلوا"منھا مصر عقوداً، وما على النواب من ھذا كله، فھم بالفعل أعضاء في البرلمان، و

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  2012-02-08 !على ما فيه من عوج وأمت.. ھذا قلمى 

وصلنى أن عدد من اإلخوة الذين أتشرف بإطالعھم على ما أدّون، على ضيق باعى وقلة متاعى، قد ساءھم حدة قلمة وقسوة اسلوبي 
يه، أّن ھذا األسلوب العنيف، على صحة بل وصرح أحدھم ممن أثق ف. وعنف تعبيراتى، رغم إعجابھم بمحتواه وتقديرھم لمضمونه

  .محتواه، إال أنه يمنع عددا من الناس أن يستفيد مما قد يكون فيه من نفٍع أو علم

وقد أحزننى ذلك كل الحزن، خاصة من أولئك الذين لم يتحدثوا بھذا إلي شخصياً، رغم معرفتنا الوثيقة، ولكن داروا ُيصّرحون بھذا بين 
قضاً لعرى الصداقة، ال ألن النقد يؤذينٮـ ال وهللا، بل ألن الرجل يعرفنى أكثر مما يعرف األخ أخاه، وكان من األوفق الناس، مما اعتبرته ن

  .واألقوم أن يناقشنى فيما يراه مخالً من وجھة نظره، بدال من أن يسعى بين الناس بھذا من خلف ظھرى

نى عنفه وقسوته عقوداً عدة، منذ أن بدأت في صناعة اإلنشاء في بداية لكن، على كل حال، عودة إلى ھذا القلم العنيف، الذى صاحب
  .السبعينيات

وھو ال يقدر على تغييره أو تبديله، وإال صار ليس ھو من . اود أن أشير أوالً، أن األسلوب قطعة من نفس الكاتب، وجزء من شخصيته
  .تضعف الفكرة وتنحل عرى الموضوع ومن ثم. يكتب، وخرج عن حيز الشخصية إلى حيز اإلفتعال والتَصّنع

ثم إننى أرى، ولعلى على خطإٍ في ھذا، أّن الساحة اإلسالمية قد ماجت بالنقد الھادئ، الذي يصل إلى حد التعتيم على المثالب والخطايا 
  . ارناويتم ھذا باسم الرأفة والبعد عن التعرض للشخص، بل للموضوع، وما إلى ذلك مما ألفناه على مدى أعم. والبدع

ماذا ترى نتيجة ھذا التھاون في البيان، والتقصير في اإلشارة بالبنان؟ ترى خلطاً عند الشباب، بل . لكن انظر حولك، يا أيھا الالئم الالحى
وفي ھذا ما ترى نقصاً حاداً في تحقيق المناط، ومن ثم إلقاء اللوم على الَملوم، . وعند الشيوخ، بين الحابل والنابل، وبين الصالح والطالح
ھذا األسلوب، الذي يدور حول صاحب الخطأ وال يعينه، رغم أنه ". لتبيننه للناس"فيه من اإلنتقاص من قصد المولى سبحانه في طلبه لنا 

ھو  يفعله علنا، ويدعو له، ويشيعه بين الناس، كما تفعل قيادات اإلخوان في قراراتھم الَخِرفة، ومشايخ السلفية، في فتاواھم المنحرفة،
  . أسلوٌب أعتقد جزماً بأن فيه لمحة من خيانة  ورسوله

إنما الحرج في القدح فيما ال عالقة له . إن وصف العميل، في موضع عمالته، بأنه عميل، خاصة وعمالته صفة مالزمة له، ال حرج فيه
وھكذا في سائر ما يظھر جلياً . ية الشرقبموضوع اإلنحراف، كأن يتناول القادح أھل الرجل وعرضه، كما يفعل ساسة الغرب، أو صفو

  .من أفعال الخيانة والتنازل والخذالن

لقد آليت على النفس، منذ أن بدأت أحداث الثورة المصرية تتكشف عن خيانات وصفقات وعمالة، ھبطت بالتيار اإلسالمّي كله إلى 
قوط، بكل ما الحضيض، وأضعفته أمام العلمانيين ممن ال خلق لھم وال خالق، آليت أن أع مل على ھدم ھذه الرموز التي تصّدرت ھذا السُّ

. آليت أن أكِشف انحرافِھم ال تلميحاً، بل تصريحاً، ال مرة، بل في كل مرة يصيبون فيھا دين هللا بأذى. آتاني هللا من قوة بيان، على ضعفه
دركت كذلك أنه سّد لثغرة يجب أن يقف عليھا من قدر وقد أدركت أن ھذا العمل لن يعجب الكثيرين، ولن يرضى عنه الكثيرون، لكننى أ

فإني وهللا ال أبغى سمعة وال أطلب أتباعاً، إال أن َيظھر وجه الحق من . على المواجھة، ورغب عن الشھرة الزائفة، والجماھيرية الخادعة
  .وجه الباطل، وأن يتميز الخبيث من الطيب، فرداً فرداً، على التفصيل ال اإلجمال

ً  والعجب وال أدرى ما صلة التشاؤم والتفاؤل بالحديث عن ! أن بعض من َينُسب نفسه إلى البحث اإلسالمّي ، يقول أن حديثى متشائما
الواقع ومعطياته ووقائعه وحقائقه؟ كيف يتحدث من ينسب نفسه لعلم وبحث، عن التفاؤل والتشاؤم، وكأننا نتحدث في ضرب الّرمل أو 

  .وأقوال ثبتت عن ھؤالء الذين نتحدث عنھم، فما ھذا التحديث عن تفاؤل وتشاؤم؟ سبحان هللا العظيم ھناك وقائع! قراءة الفنجان

ولكننى قدرت أنه يجب أن يكون ھناك من يقوم . وكما ذكرت، فإن ھذا التوجه لن يجلب علّي إال النقد ممن يرى خالف ذلك من منھٍج للنقد
  .فقمت به وأمرى إلى هللا. ى صاحب البدعة والعمالة والخيانةبھذا الدور البغيض، دور اإلشارة بالبنان إل

وھو، وهللا . وقد أديت دوراً في السنة األخيرة، التي تحّولت فيھا من كاتب في األصول والعقيدة، إلى كاتب سياسّي شديد الوطأة عنيف القلم
  . ادى قبل أن أطعن بقلمي فيمن خان وخسرالذي ال إله إال ھو، دوٌر لم يكن يوماً قريباً إلى قلبى، ألنه يطعن في فؤ

ولم يعد . وإني قد قّدرت أننى قد بّينت، في ھذا المجال، كل ما يمكن قوله، وأعدُته مرة ومرات، من َشّتى الزوايا وُمختلف وجھات النظر
اإلرجائية، اسماً اسماً، حتى  لدي ما أقول في اإلخوان، وشخصيات اإلخوان، وعمالة اإلخوان، أو في مشايخ السلفية الفضائية، وبدعة



ومن ثم، فقد قدرت أن السياسة قد . وعاد الحديث في ھؤالء ممقوتاً ممجوجاً مكروراً ". الَضرب في المّيت حرام"َصّح فيھم وفّي القول 
  .ولم يعد لدّي ما يقال فيھا بعد. أخذت منى أفضل وقتى وأثمن جھدى في السنة األخيرة كلھا

  . يث العقيدة والفرق واإلختالف، وشرح األصول وتحقيق مناطات الفروع، حسب ما يھّي لنا هللا سبحانهھي العودة إذن إلى حد

  ونحن بصدد

فإن كنت قد قدمت في الفترة السالفة لما يمكن أن يحمل فائدة ألحٍد، فبفضل هللا وحده، وإن كنت قد جاوزت صواباً، أو تعديت على حٍق، 
  .يعلم هللا فما كانت النية متوجھة إلى ذلك

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  2012-02-11 الشيخ الجليل عبد المجيد الشاذلي..  َحاشيةعلى  تعليقٌ 

، والصالة والسالم على رسول هللا    صلى هللا عليه وسلمالحمد 

لألستاذ سيد قطب بقلم  مقدمة كتاب المقومات"نھا حاشية على في تعليق لشيخنا الفاضل العالمة عبد المجيد الشاذلّي، على موقعه، دوّ 
 قال، أطال هللا عمره  ،http://alshazly.org، "شقيقه األستاذ محمد قطب

" فمن , مناط التحاكم ال يتحقق فى حالة االستضعاف أو عدم القدرة على إقامة شرع هللا إال بإرادة التحاكم والرضا والمتابعة
حاكم لرد اعتداء نا فى الرد على أھل الغلو عن لجوء الناس إلى التَ كان كارھا ومنكرا فال يمكن أن يوصف بالتحاكم ولذلك كتب

.أو الستيفاء حق مع عدم الرضا والمتابعة وتحقق شرط الكره واإلكراه أن ھذا ليس تحاكما إلى شرع غير شرع هللا    

عى والمناط الشرعى التكيف الشرعى ال يتكون إال بفعل محسوس وقصد مقارن فالقصد له دور كبير فى تحقيق التكيف الشر
فالذى يشارك فى الحياة السياسية إلقامة شرع هللا ال يعتبر كما يقولون منغمسا فى الكفر لتحقيق . ألى وصف من األوصاف

وقد أخذ وضع المواجھة ولم ينسحب من الساحة ويولى أعداء الدين ظھره ويخلى لھم , مصلحة بل ھو أبعد الناس عن الكفر
اله وتقوقعه إلبعاد الدين عن كل مجاالت الحياةالساحة بانسحابه وانعز "  

وقد أَردنا أن نعرض فھمنا لما أتي به الشيخ الجليل، إعانة منا على زيادة اإليضاح، في موضٍع يتحتم فيه اإليضاح، لما نحن 
 ً بحبه لقولة الحق،  فيه اليوم من ضروب الَعمى وغيابات التخبط، وتجرءاً منا على ما دّون الشيخ، عشماً في سماحته، وعلما

  .كماعرفناه في األربعين عاماً السالفة

  .وما أريد أن أسارع بإيضاحه ھنا أن ما قرره الشيخ ھنا صحيح، ولكنه ليس على إطالقه، كما سنبين

المشاركة في الحياة العامة، ومن أشكالھا الحياة السياسية، وإن كان لھذه األخيرة وضعھا الخاص كما سنبين، في ظل حكم 
أما المستويان، فھما الفرد والجماعة، وأما الغرضان، فھما جلب . كفرّي، تقع على مستويين، وتكون لغرضين مختلفين

المصلحة أو درأ الفسدة، وليس حكمھما واحداً كما ُيظن ألول وھلة، فيتكون لنا ھنا أربعة أوجه محتملة للمسألة، سنعالجھا على 
  .كّل شق منھا

الثابت أنه إذا تعرض لمفسدة في نفسه أو عياله أو ماله، فھو مأذون له، بل مأجور، على دفعھا،  أما عن الفرد، فإنه من
ومحاولة التصدى لھا، سواء وقعت في ظل ُحكٍم كافٍر أو إسالمي، ومثاله ما في حق المقيمين في بالد الغرب النصراني، من 

  . أو عرض، لدرء مفسدة العدوان اللجوء لمحاكم المشركين إن اعتدى عليھم أحٌد في مال أو نفس

أما عن الجماعة، فاألمر كذلك، فإن وقع سوء على جماعة المسلمين، في دولة َتحُكم بغير ما أنزل هللا، وجب أن تتقدم ھذه 
تي عن طريق ممثل لھا كمحاٍم عنھا، في كّل الدرجات القضائية إلى أن تأ الجماعة إلى محاكم النظام، ولو كانت قوانينھا كافرة،

  .بحقھا وتدرأ عنھا مفسدة ضياعه

ثم، في الشق اآلخر، وھو الفرد، إن أراد أن يجلب مصلحة لنفسه، أو عياله، فإنه ھنا يجب التفرقة بين الَمصلحة المشروعة 
 فما أباحه الشرع، فال جناح على من يطلبه ويسعى له، ولو في ظلّ . والمصلحة الممنوعة، وإن أباحتھا تلك القوانين الكفرية

نظام الكفر، إذ إن اإلكراه ھنا متحقٌق، والبد للناس من أن يحصلوا على ما يقيم حياتھم، وإن كانت مما ال يرضاه الشرع، ولو 
  . أباحته الوضع، حرم أن يسعى له المسلم، إال في حاالت الضرورة، التي لھا أحكامھا

ري، إلى أن تأتي بما يصلحھا عن طريق السعي بالقضاء ومثل ذلك في الجماعة، إذ يمكن أن تسعى من خالل نفس النظام الكف
  .والضغوط الشعبية

  .وھو ما يعضده توجه الشيخ الجليل الشاذلّي حين تحدث في الفقرة األولى عن اإلكراه وحكم المكره



فمن ناحية، تشترك . فإذا ذھبنا لننظر في الحياة السياسية والمشاركة فيھا، وجدنا أن بينھا وبين الحياة العامة، خصوٌص وعموم
مع الحياة العامة، وإحتياجاتھا، في أنھا تجلب مصالحاً، وتدرأُ مفاسداً على العموم، لكن لھا خصوصية أنھا تضع أفراداً بعينھم، 

وھو ما يجعل األمر شائكاً، وما يجعل النظر فيه . داخل التركيبة السياسية الكفرية، لجلب ھذه المصالح، أو درأ تلك المفاسد
  . ول الواجب والمحرم، ال من قَِبِل المصلحة والمفسدة ال غير، بل من باب العقيدة وإيمان الفرد المشاركيتنا

من ناحيٍة، يمكن أن يقال أن النائب البرلمانّي، إنما ھو فردٌّ معنوٌي يمثل عددا من المسلمين، يدخل في البرلمان بقصد درء 
  . لعادي في تعامله مع النظام الكفريّ المفسدة، وجلب المصلحة، فھو في ذلك كالفرد ا

  : لكن ھذا معارٌض بعدة أمور، منھا أن

  ًالفرد المشارك، ال يزال يخضع لحكم الواجب والحرام، ويجب عليه مراعاته، عقدياً، وال يغنى عنه أنه ممثال
َمِة َفْرًدا َوُكلُُّھمْ "لجماعة  ـٰ ز من الُمشاركة في تقنين الُكفريات، وإباحة ولھذا يجب اإلحترا، 95مريم "َءاِتيِه َيْوَم ٱْلقَِي

  .الُمحّرمات، بالتواطئ عليھا، في مجلٍس مغلوٍب على أمره

  والتي ُيشترُط لھا الضرر الحال الغالب، وھو )غير الرافضية(أّن فعل الكفر، ال َيحّل بالقصد والنية، إال في حالة التقّية ،
من قال أو فعل ما ھو "حيث يقول رحمه هللا " اإليمان"، وكتاب "اقتضاء الصراط المستقيم"مدار كتاب بن تيمية 

، فإنه رغم المستقيم إقتضاء الصراط". كفٌر، كفر بذلك، وإن لم يقصد أن يكون كافراً، فإنه ال يقصد أحٌد الكفر إال ما شاء هللا
، إال أّن ذلك مقيدٌ " مقارنف الشرعى ال يتكون إال بفعل محسوس وقصد التكيّ "َصحة ما قرر الشيخ الشاذلّي من أّن 

فالفعل المحسوس متوّفر الشروط في الدخول في تحليل الحرام وتحريم الحالل تشريعاً، في ھذه المجالس، أما القصد، 
فھو ُمضطرٌب بين جلب المصالح ودرأ المفاسد، أو بين الھوى الشخصّي، أو بين الرضا والمتابعة، وال يعلمه إال 

ظھوراً إن كان لدرء مفسدة واضحة، وال يكون مرعياً بالتساوى لجلب المصالح، إذ درأ  هللا، كما أنه يكون أكثر
له دور كبير "ومن ھنا فإن القصد في ھذه األمور ال يجب أن يكون . المفاسد مقدم على جلب المصالح كما ھو معلوم

لى إطالقه فيما يتعلق باألعمال ، لكنه صحيٌح عفي ھذا المقام بالذاتكما ذكر الشيخ، " ف الشرعىفى تحقيق التكيّ 
 .غير الكفرية، كما في األحوال األربعة لصحة أو بطالن العمل مع القصد، التي أوضحھا الشاطبّي في الموافقات

وھو ما . حّل الفعل إبتداءاً ال أن يُ  ھو الذي يدرأ التكفير الَعينّي،والتشويش في القصد الِنّية وإنما يكون ھذا التداخل في 
تحريم المشاركة السياسية في مجالس الكفر، وھو محصلة ما  ه قولنا، وقول الشيخ حفظه هللا من قبل، منكان علي
وھذا الذي قلنا . د قطب رحمه هللا، لكن مع درأ الحّد بالشبھة، التي ھي َتمّيع القصد، وعدم تحرير مناط الكفربينه سي

ھو مقتضى منھج الَسلف في عدم الدخول في األعمال التشريعية التكفيرية، مع الِحفاظ على َمظاھِر الحياة العامة 
معنى من قبل في الفرق بين التشريع والتطبيق، وبنى عليه فتوى وقد أوضح الشيخ الشاذلي ھذا ال. َمكفولة قدر الطاقة

 ً وھذا الذي استشھدنا . التحريم السابقة، كما فعلنا نحن في نفس األمر، وھو ما لم نتراجع عنه، إليماننا بصحته مطلقا
 .به أصوٌل ثابتات ال يصح العدول عنھا بحالٍ 

 لقول، إال إنه كذلك يمكن أن يقال أن المصلحة العامة، يجب أن وإن كانت النقطة السابقة قد َحسمت األمر في ھذا ا
تكون متحققة الوقوع، أو غالبة على الظن، وكذلك درأ المفسدة، في حالة اإلشتراك، وھو ليس الحال كما رأينا في 

وھو ما ُيؤجل  بل ھؤالء المشاركون يكوراً ديموقراكياً، وأداة طّيعة ولعبة في يد الُسلطة الكافرة،. العقود السابقة
تحقيق الُخروج على الكفر حقيقة، إذ يميت الحاجة اليه ظاھراً، ويجعل الركون إلى الظلم مبرراً، ومن ھنا ال يمكن 

ينسحب من الساحة ويولى أعداء الدين ظھره ويخلى لھم الساحة بانسحابه  "أن نصف الَحِذُر في ھذا اإلشتراك بأنه 
الٍص، ويترك نه يتعامل مع الواقع من منظوٍر عقدّي خَ بل إ، "كل مجاالت الحياة وانعزاله وتقوقعه إلبعاد الدين عن

  . غاةراسي الطُ جاً تحت كَ ؤجّ األتون مُ 

، إذ إلى مناٌط صالح ألقوال الشيخ عبد المجيدلكن، ال ريب أن المناط الحالّي، الذي لم يتشكل فيه الواقع التشريعّي من قبل ھو 
ً يومنا ھذا، لم يتحقق تكوين  ومن ھنا فقد رأينا المشاركة الحالية في اإلنتخاب، من . برلماٍن إبتداءاً، بله أن يكون ُكفرياً ِعلمانيا

باب الُمعاونة على منع أن يكون البرلمان علمانياً، ورّد الصائل العلمانّي، وإن َشَككنا في ھذا األمر على أرض الواقع، لما نرى 



خاذل من إئتمنھم الشعب على دينه من نواٍب، من ناحية أخرٮن ولم نتخذ مذھب من من عزم َمجلس العسكر من ناحية، ومن تَ 
 ً   .حسم األمر سلفاً كالشنقيطّي وغيره، وأفتى فيما ال يزال في علم الغيب مطويا

األيام وقد انتھجت فيما أبديت فيه الرأي سابقاً منھج إنتظار ما يقع من حوادث، قبل أن أعمم قوالً أو أنتصر لرأئ قد تثبت 
  .خطأه، كما ذكرت في تكوين األحزاب

أما اإلنسحاب من الساحة، وإخالؤھا للعدو، والتقوقع، فھو أمر مربوط بالمناط، فإن كانت الساحٌة كفرية كفر تشريع، فإن 
، أما عن إخالئھا واجٌب على المسلم، وھناك ساحة الدعوة مفتوحة، وساحة الجمعيات األھلية مفتوحة، وغيرھا مما يقوم مقامھا

 ً لكن ساحة الخروج والمقاومة الشعبية . التقوقع، فكذلك، وإن كان التقوقع شراً على كل حال، إذ ال يثمر إال غلواً أو انھزاما
فما العمل إن انتھت لعبة اإلنتخابات، وحاز : فإن سأل سائلٌ . الجماھيرية ال تزال مفتوحة للمخلصين من أھل ھذا الدين

ية، ھل يجعل ذلك المجالس التشريعية والمشاركة السياسية حالال؟ قلنا، يتوقف األمر على الشكل على األغلب" إسالميون"
أن تفرض " المستأنسة"التشريعّي الذي سيخرج به الدستور، ويرسم الدور التشريعّي للبرلمان،فإن استطاعت ھذه األغلبية 

قھا في الحكم، فبھا ونعمت، وإن َخرج الدستور على ھوى العسكر، دستوراً ُيرجع الحاكمية إلى هللا، وُيعطى الَھيئة التشريعية ح
وھو ما ال نراه واقعاً بناءاً على تصريحات . علمانّي كفرّي، وجبت استقالة ھذا البرلمان، والنزول إلى الشوارع مرة أخرى

، وأن يكون الرئيس علمانياً، )شركية(" توافقية"اإلستضعاف، ومظاھر الُخنوع والتسليم، بل واإلصرار على أن تكون الحكومة 
  .كما صرحت بذلك مراراً مصادر اإلخوان، أغلبية البرلمان

وال أحسب أن الشيخ الجليل الشاذلّي قد َتراجع عما قال ُمسبقاً، كما يحسب كثير ٌممن سألوا، رغم أن التراجع إن ظھر الحق 
ل، لكّنى أحسب كذلك أن َنْصَر ما كانت عليه اإلخوان من في خالف ما ذھبنا اليه ليس بعيٍب على اإلطالق، بل ھو فضٌل وَعد

  .قبل، ليس َفضالً وال َعدالً، بل ھو خالُف القواعد الشرعية الراسية، والمناھج الُسّنية الُمتبعة

  .وهللا ولّي التوفيق

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  2012-02-12 !وأغلبيته.. تنا مع الَبرلمان المصرّي شكلمُ 

، والصالة والسالم   صلى هللا عليه وسلمعلى رسول هللا  الحمد 

إنما . ليس بيننا وبين أحٌد في ذلك الكيان الَبرلمانّي َعداٌء شخصّي، أو صراٌع على إرٍث أو متاٍع، أو نزاٌع على أرٍض أو َنسب
  . أمرنا وأمره مثل ما بين المسلم والمسلم، فيما يجب عليه من أمٌر بمعروٍف ونھى عن منكر، بالقول واللسان

كلتنا مع ھذا البرلمان، ليست مع حوائط المبنى ودھاليزه، بل مع ُنوابه وممثلى الشعب، الذين إختارھم ليمثلوه في الِكيان مش
  . التشريعّي الِمصرّي، يكونون ضميره وصوته، ويسيرون في الطريق التشريعي الذي ارتضوه

فبَغّض النظر عن شرعية الشكل . ه الناس ليقوم به نيابة عنھممشكلتنا مع ھذا البرلمان ھي إّنه ال يقوم بھذا الدور الذي انتخب
، نجد أن ھذا الكيان اليوم، "ال إله إال هللا"البرلمانّي ذاته، إذ كما ذكرنا من قبل، ھي آلية قد تصح وقد ُتستبدل في ِظل دولة 

م األظفار، َمھيض الجناح، ُمجرد صوٍت وبعد عدة أسابيع فقط من انتخابه، يثبت ما كنا نحّذر منه، أنه مولوٌد ِخداٌج، مقلّ 
  . وصداه، ولساٌن بال ِشفاه، جسٌد بال أعصاب، وكّف بال أنامل

لقد َعرف ُنوابه، من قبل أن ينتخبھم الناس أي دوٍر ھم قد تعاَقدوا عليه، مع الَمجلس الَحاكم، تبعاً لما أسموه اإلعالن 
فقد َرسم مجلس الخونة العسكرّي خيوطھم بدقة ومھارة، ليكوَن ھذا الَمجلس . الدستورّى، ذلك الذي توافقوا عليه بديالً للقرآن

وھي صفقة ارتضتھا قيادات حزب . ، معدوم الُسلطات، ال يمكن أن ينجز إال ما يسمح له به مجلس الخونة"بَشفافية"المنتخب 
وصول إلى البرلمان، على أن يتركوا اإلخوان، الذي له شعبية أكبر بين الناس، أن تكون اإلنتخابات نزيھة، تضمن لھم ال

الرئاسة والدستور، إلختيار مجلس الخونة العسكري، وأن يقبلوا بدوٍر صورّي في الحياة التشريعية، والتضحية باليد العليا على 
  .السلطة التنفيذية، مقابل الوصول للمقاعد

د عقدوا صفقة البرلمان مع العسكر، أما السلفيون فقد فاإلخوان ق. ويجب ھنا أن نفّرق بين نواب اإلخوان، وبين نواب السلفيين
استفادوا من الشفافية التي سادت اإلنتخابات، بعد أن تأكد مجلس العسكر أنه أحكم الخطام حول أعناق النواب، وترك لھم 

بيعة الحال، إذ وعرف الَعسكر سلفاً أّن السلفيين مستأنسون بط. مساحة ضئيلة في التحرك، وإال جذب الخطام، وسحب اللجام
ھم يؤمنون بطاعة الحاكم، فاسقاً كان أو كافراً، وقد كانت عالقتھم بأمن الدولة من قبل ليست سراً، بل افتخر بھا ُمقَدمُھم، 

محمد حسان، في تسجيل حديٍث له، َبّين فيه كيف كانت صلته بضباط أمن الدولة منذ أيام الجامعة، ثم كيف أّن أمن الدولة ھم 
ولھذا تجدنا . وانه، إلى يومنا ھذا، وأنھم يعرفون مصالح الناس وُطرق السياسة ما يدعونا إلى اّتَباعھم والثقة فيھمأحبابه وإخ

  !في نقد البرلمان ونوابه، ال نعير كبير إھتماٍم بالسلفيين، إذ ليس لھم دوٌر، ال في الطحين وال في الثور

وقد ظھر ھذا في أول تجربة . ستقل صورة، التابع حقيقة لمجلس العسكرھذا الوضع، قد أنشأ لنا ھذا الكيان التشريعي، الم
لصداٍم بين نوابه وبين الحكومة، بعد مذبحة بور سعيد، حيث تنادى النواب بكلمات كبيرة، لم تتمخض إال عن موقٍف ذليٍل 

. الحكومة سمعاً لھذا التصايح الفارغمھيٍن، حيث طلبوا سحب الثقة بالحكومة، ثم بالوزير، ثم ھيكلة الوزارة، فلم يعر أحٌد من 
  . كالمعھود في كافة برلمانات الحكم الديكتاتوري! بل انتھى األمر إلى لجنة، تتبعھا لجنة، تتلوھا لجنة

أھذا ما أعطى الشعب نوابه األصوات ليحققوه؟ لقد عرف ھؤالء ما سيكون عليه أمرھم من َضعٍف وَعجز قبل أن ُينتخبوا، 
  فماذا يمكن أن يكون مبرر ھذا التصرف؟ . الَمسرحية الھزلية الھزيلة، إلى مداھا لكنھم سايروا ھذه

  قد يقال في تبرير ذلك إنھم قايسوا المصالح والفاسد، فرأوا أّن المصلحة في أن يسايروا العسكر، ليسيطروا على مقاعد
ة التي ھي الُمواجھة التي ال يعرف أحداً البرلمان، ثم يكون بعدھا ما يكون، وھي المصلحة كما يرونھا في مقابل المفسد

  .وھذا قول الموافقين من األتباع في غالب األمر. نتيجة لھا



 وأن . وقد يقال إنھم ينتھجون سياسة َنشأت عن عقيدة راسخة، ھي أصالً ال تقبل مواجھة مھما دّل الدليل على موقعھم منھا
بِصفة خاصة، وتسعى ألن يكونوا في موقِع قيادة، أي قيادة،  ھذه السياسة تؤثر السالمة ألعضاء الجماعة، وقياداتھا

 . استشرفوا لھا عقوداً، قبل أن تھتم بأي عامٍل آخر

  .ولننظر في إحتمال ُكٍل من التفسيرين، فإن الكالم ال ُيحَمل ھكذا على َعواھنه إال بنظٍر وتحليٍل واستقصاء 

ون إجتھادھم صحيح أو باطل، فإن كان صحيحاً، وجب أن يكون على أما عن التفسير األول، فإنه يخضع إلعتبارين، أن يك
فإن كان بغير قصٍد، رجع إلى اإلجتھاد الخاطئ، . ُسنة رسول هللا، وإن كان باطالً، فإما أن يكون الخطأ بقصد أو بغير قصد

  .وأن كان بقصد، انتقل بنا إلى القول الثاني

سد، فإعتبار ھذه المصالح والفاسد يقوم على أسٍس ُمتعارٍف عليه بين أھل من ناحية ِصحة اإلجتھاد بقياس المصالح والمفا
تكون الَمصلحة حقيقية ال متوھمة، حالية ال آجلة، ال تعارض نصاً، ھو أن . األصول، ال تخضع لھوى الناظر، وتقرير األفراد

  .بديالً عنھا كلية عامة ال تختص بفريٍق دون فريق، وأن تربو في نتائجھا على المفسدة المتوقعة

والعجب ممن يقول، الزال الوقت . يرى البصير أّن الوضع الذي آل اليه البرلمان، وضٌع ُمزٍر ُمھين، يجعل وجوده كعدِمه
إذ إّن ما حدث ھو تماما ما كان مبارك ونظامه . إن األمر ال يتغير مع الوقت في ھذا الشأن إال لألسوأ! مبكراً للحكم عليه
لديكتاتوريات العربية، أن ُيصّوروا برلمانات بال َصالحيات، يتالعبون بھا على جيتار الديموقراطية، يفعلون، بل وكافة ا
فھل يتعدى ھذا البرلمان ما . وما ھذه البرلمانات إال إلضفاء الشرعية على النظام القائم ال أمكثر وال أقل! أصواٌت من أموات

اء ھذه اإلنتخابات، وَعْقد ھذه الصفقة مع اإلخوان، أن يتھيأ لھم مجلس وصفنا؟ إن السبب األساس فيما فعل العسكر من إجر
َخارطة . تشريعّي ُيصِبُغ الّشرعية على وجودھم كله، وكأّن خارطة الطريق التي رسمھا المجلس العسكري ھي ما يريد الشعب

خاب رئيس علمانّي كما اشترطوا، طريٍق تصل بھم إلى َمجلس نواٍب ال صالحية له، وحكومة معينة من قبلھم، حتى يتم إنت
  ! وتقييد صالحياته في الدستور، وتوثيق دورھم في الُسلطة والّسيادة واإلستقاللية عن الدولة، لِحماية الديموقراطية

نذ وسبحان هللا، لقد جاءت بھم الُمواَجھة إلى الّصدارة م. ھذا في ُمقابل الَمصلحة التي افترضوھا، وھي َدرء َمفسدِة الُمواجھة
 28لقد كانت الُمواجھة ھي الَمصلحة الحقيقية، التي إعتبرتھا اإلخوان والّسلفيون قبل ! ُشھور قليلة ال ينبغى للذاكرة أن تتَخّطاھا

الُمواجھة ھي . إذن ھذه الَمصلحة ھي مصلحٌة متوھمة، غير َحقيقية على اإلطالق. ، مفسدة ال قبل للناس بھا2011يناير 
وھي ال تكون إال بتدّفِق الّشعب بال َتراُجِع . يأتي بالَنتائج، كما رأينا، بأْعُيننا، ال ما أْخبرنا به الّناساألسلوب الوحيد الذي 
  . فصيٍل أو َتخلِّف َجماعة

الَعسكر يجنى ثِمار اْصطناع ھذا المجلس . ثم، إّن ما َيجنيه الَعسكر نتيجة ھذا التّوّجه، واقٌع حاٌل، َيجنى ثماره اليوم، ال غدا
فأين ما يقال عن اإلنتظار وإفساح الوقت؟ وكيف يكون ھذا . األبتر في إكمال َخارطة ّطريقه، وفي تثبيت أركان َفساده وكفره

  متالئماً مع شروط المصلحة المناسب إعتبارھا أو المفسدة المناسب إلغاؤھا، من أن تكون آنية حقيقية عامة؟

إذ قد َشرحنا أّن األّمة لم َتكِسب من ھذا التوّجه شيئاً، . يرھم، وَجماعتھم ال غيرھاثم إن الَطَرف الذي استفاد ھم اإلخوان، ال غَ 
إال خطٌر وشيك قائٌم حاٌل، دائُم األثر، ھو تدوين دستوٍر علمانّي، ينّص على مادة ماِئعة ال عالقة لھا بتطبيق الّشريعة، بل قد 

ً صّرح كبراؤھم بھذا، وھو ما ينقلنا إلى الّصفة األخيرة ف   .ي أوصاف الَمصلحة المعتبرة، وھى أن ال ُتعارُض نّصا

األمر الذي يجب أن ينتبه له الُمتحدثون في ھذا الَشأن، أّن النّص يمنع من الُمشاركة في ھذه الھيئة أصالً، لقيامھا على أساٌس 
فراد ال عالقة له بما تعاقدوا فدين األ. علمانّي، رغم ما يمّوه به أصحاب المصلحة في ھذا البرلمان من أّن أعضاءه مسلمون

وال يعترض أحٌد بأن التوافق ھنا توافٌق سياسّي، بل ھو توافٌق عقدّي بحت، ألمرين، ". توافقيٌّ "عليه من أن يكون التشريع 
شرائع ، أّن حقيقته الشراكة بين وثانيھماأّن الدين والسياسة ال ينفصالن في اإلسالم، فال معنى لھذا اإلحتجاج أصالً،  أولھما

التوافق إذن ھو . اإلسالم، التي يكفر المسلم بالتحاكم لغيرھا، وبين عقيدة العلمانية التي ُتملى اإلحتكام إلى ما عدا شرع اإلسالم
وال يعنينا من يقول أن العلمانية ال تتعارض مع اإلسالم، أو أن . شرٌك بين نظامين، وخلٌط بين عقيدتين، اإلسالم والعلمانية



مكن أن يكون مسلماً، وأنه ال يصح تكفير من ينطق بالشھادتين من المؤمنين بالعلمانية، فإن ھذا خبٌل وبدعة وخروج العلمانّي ي
َِّ "فا سبحانه يقول . عن أصول التوحيد، ومداراة للباطل ونشر لإللحاد ِ ُ  َوأَنِ "، 40يوسف "إِِن ٱْلُحْكُم إاِلَّ  َّ  ٱْحُكم َبْيَنُھم ِبَمآ أَنَزَل ٱ

ِبْع أَْھَوٓاَءُھمْ  ُ إِلَْيَك ۖ َفإِن َواَل َتتَّ َّ ُ أَن ُيِصيَبُھم ِبَبْعِض  َوٱْحَذْرُھْم أَن َيْفِتُنوَك َعۢن َبْعِض َمآ أَنَزَل ٱ َّ َما ُيِريُد ٱ "  ُذُنوِبِھمْ  َتَولَّْو۟ا َفٱْعلَْم أَنَّ
ِھلِيَِّة يَْبُغوَن ۚ َوَمنْ  أَفَُحْكمَ "، 49المائدة  ـٰ ا لِّقَْومٍۢ  ٱْلَج ِ ُحْكًمۭ َّ وتوحيد العبادة يقوم على منتھى الطاعة  ،50المائدة  "يُوقِنُونَ  أَْحَسُن ِمَن ٱ

، بينما العلمانية ترى أن الدين ليس له دخل في معايش الناس وأحوال 54األعراف "أاََل لَُه ٱْلَخْلُق َوٱأْلَْمرُ "والتسليم لمن َخلَق وأَمر 
ھذه ھي حقيقة الالدينية العلمانية، دون فلسفات وترھات، وھذا ھو مدار الخالف بين . ريع  ولغيرهإجتماعھم، وأن التش

الشركّي، وأن " التوافق"أن يتفق جمٌع من المسلمين على مثل ھذا  - تحريم كفر  -فالنّص إذن َيحّرم . اإلسالم والعمانية الالدينية
وھذا ھو مضكون . اإلسالم الذي عرفناه بقلوبنا قبل أن تدركه عقولنا ھذا ھو مقتضى. يتخذوه مرجعية لھيئات تشريعھم

  .الشھادتين التي تلفظ بھما نبض قلوبنا قبل أن يتحرك بھما لساننا، مھما تمّحك الُمبطلون، وتصايح الُمتآمرون، وبّدل المتأولون

لى السبب الثاني، وھو أّن اآلخذين بھذا التوجه، يحملنا ھذا التحليل، المبنّي على حقائق الشرع ودقائق األصول، أن نلجأ إذن إ
وأن ھذه السياسة تؤثر . ينتھجون سياسة َنشأت عن عقيدة راسخة، ھي أصالً ال تقبل مواجھة مھما دّل الدليل على موقعھم منھا

ا له عقوداً، قبل أن السالمة ألعضاء الجماعة، وقياداتھا بِصفة خاصة، وتسعى ألن يكونوا في موقِع قيادة، أي قيادة، استشرفو
  .تھتم بأي عامٍل آخر

فاإلخوان، إلى جانب عقيدتھم اإلرجائية المشوبة بالصوفية األشعرية، . والدليُل علي ذلك يقينّي مشحون باألسى والحسرة
دعاة "وليس ھذا تقريٌر جزافّي، بل ھو مدّون في عمدة فكرھم . ترضى بذلك الَخلط الَعقدي، وال ترى فيه مجاوزة أو مجازفة

، وعلى المتحدث في ھذا األمر أن يرھق نفسه برھة، ليقرأ ما ذھبوا اليه من إيغاٍل في اإلرجاء، بل أشرفوا، فيما "ال قضاة
ساقوه من أدلة، على أن يستتاب ُمستدلُھم، كما قال إمام محدثي األمة في عصرنا أحمد شاكر، وأخاه عالمة األمة محمود 

  .شاكر

سير كّل ما ترّدد عن ُكبرائھم، مما لم نَضعه في أفواھھم، بل خرج منھا تطّوعاً، عن مقام الشريعة في ثم يحملنا على ھذا التف
منظومة التشريع الدستورى كما َيرونه، ثم ما سال منھم من تصريحات بشأن التفصيالت التي تؤكد ھذا الوضع التشريعّي، في 

األقليات، بل وصل إلى عقيدة األقليات التي أنكر رئيس حزبھم أنھا أمور السياحة واإللزام التشريعّي، ووضع المرأة ووضع 
  .مما جعلھم أقرب كثيراً إلى دين الليبرالية منھم إلى دين اإلسالم! عقية تثليٍث، رغم أّن ھم أنفسھم ال يقولون ھذا عن أنفسھم

ھؤالء مطابقة السنن الكونية لألحداث، يقول  ، مما ينطبق على ما يفعل73 و دّر سيد قطب رحمه هللا في تفسيره آلية اإلسراء
محاولة  دائما محاوالت أصحاب السلطان مع أصحاب الدعوات ھي ھذه المحاوالت التي عصم هللا منھا رسوله "رحمه هللا

 يرةمغانم كث في مقابل ويرضوا بالحلول الوسط التي يغزونھم بھا عن استقامة الدعوة وصالبتھا قليال ولو إغرائھم لينحرفوا
السلطان ال يطلبون إليه أن يترك دعوته كلية إنما  فأصحاب من يفتن بھذا عن دعوته ألنه يرى األمر ھينا ومن حملة الدعوات
فيتصور  على حامل الدعوة من ھذه الثغرة ليلتقي الطرفان في منتصف الطريق وقد يدخل الشيطان طفيفة ھم يطلبون تعديالت

الطفيف في أول الطريق ينتھي  ولكن االنحراف لطان إليھا ولو بالتنازل عن جانب منھاأصحاب الس في كسب أن خير الدعوة
استسالم اإلخوان لُمحاوالت الَعسكر ال تعدوا ما َحّذر  إن. دار الشروق 8، طبعة 2245، ص4ج"إلى االنحراف الكامل في نھاية الطريق

، أْن الَتِزموا بخطة سبحانهھا باسم المصلحة، فإن المصلحة ھي ما قرره هللا ، وإن فعلھا من فعلصلى هللا عليه وسلمهللا سبحانه منه نبيه 
  .، ال بخطة طريق العسكرسبحانههللا 

وقد كانت ممارسات اإلخوان خالل العقود السابقة كلھا، مبنية على النفعية واھتبال الفرصة والبراجماتية المغرقة في المادية، 
أي مستوى من المستويات، إال ما كان من قول أحد ُمفتيھم يوماً، وأحسبه عبد الرحمن دون اإلعتناء بأي دليل شرعّي، على 

، بينما أمسك عن اإلفتاء إّبان الثورة بأن "تولى يوم الزحف"بأن عدم المشاركة في اإلنتخابات  2010البر، الذي أفتى في عام 
ا بأنھم ال يؤيدون الخروج على مبارك، بل أّن ما قّدمه حقيقة ال كناية، بل أفتو" التولى يوم الزحف"اإلعراض عنھا ھو عين 

التي تمت بعدھذا " كامب سليمان"وبالطبع كان ھذا بداية صفقة ! مبارك، جيد ورائع" تخلي"عمر سليمان من مقترحاٍت قبيل 
مان نائب رئيس أرجع جلوس اإلخوان مع عمر سلي"بأن  2011الحديث بعدة أيام، وھو ما تملّص منه خيرت الشاطر في يونيو 



ھذه ھي مصلحة . الدستور "الجمھورية السابق إلي أنه ليس من باب القناعة بالنظام ولكن للوصول ألھداف في مصلحة الوطن
الوطن التي وقع عليھا ھؤالء مع المجلس العسكرّي، ھذا البرلمان الَعليل الَكليل، ثم الوقوف في وجه أي محاولة لإلنتفاض ضد 

  ! تلَعب دور األمن المركزي مايته بمليشياتٍ جسد الفساد، بل وح

قد عرفوا ما أتوا من قبل أن . تنازٌل وتراجع. تسليٌم واستسالم. ضعٌف وعجز. ھذا ما نأخذ على البرلمان الحالّي، شرعاً وعقالً 
 ً   .يأتيھم، وأصابوا أنفسھم وبالدھم بھذا الوباء عن قصٍد وَعمد، ال غفلة أو نسياناً أو إكراھا

ال كمسلمين يسعون إلى تطبيق أحكام الشريعة حقيقة ال تالعباً، . لم يتعاقد عليه الشعب حين انتخب ممثليه في تلك الھيئةھذا ما 
 ً   . وال كمواطنين َيسعون إلى قطع دابر الفساد العسكرّي، الذي أطاحوا برأسه، ثم بقي َجسده يعمل بعد أن أنبت تسعة عشر رأسا

وفقدوا ثقة الشعب في وقت قياسّي، لم يسبقھم اليه حتى مجلس فتحى سرور، بعد أن ظھر سعد لھذا َفَقَد ھؤالء َشرعيتھم، 
  ".الُمَعّدل" 2012الكتاتني، فتحى سرور 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  2012- 02-13! ..أنقذونا من سعد الكتاتني 

، والصالة والسالم على رسول هللا    صلى هللا عليه وسلمالحمد 

مصر وشعبھا أن نعيش في ديكتاتوريات متتالية، سواء في سدة الحكم، أو في أّي سدة أخرى لھا  ال أدرى إن كان نصيب
  .طبيعة سيادية، تفرض نفسھا على من حولھا

ال أريد أن أوغل في التحليل النفسّي لشعوبنا العربية في ھذا المقال، لكن، ال شك أن ھناك جرثومة ديكتاتورية، تكمن في 
من الناس، وتبدأ الحراك في عقولھم وتطبع تصرفاتھم ما أن يجلس أحدھم على كرسّي مسؤول، فيتحول نفوس الغالب األعّم 

  . بقدرِة قادٍر إلى كرسّي سائٍل، يعلو على من حوله، كأنه يقدم لھم فضالً من فضله، ال يؤدى لھم واجباً عليه

  .وسعد الكتاتني خير مثال اليوم على ذلك

ً  لسبب ما يذكرني الرجل بفتحى ولسبٍب ما ال استسيغه كما لم استسغ سلفه، قلباً وقالباً، . سرور، قلباً وقالباً، شكالً وموضوعا
 ً   .شكالً وموضوعا

أما قالباً وشكالً، منذ أن وضع النواب ھذا الرجل كرئيس للمجلس، تحّول إلى ديكتاتوٍر متعاٍل، يحدث النواب كولّي أمرھم، أو 
بنفس أسلوب الديكتاتورية المقيتة . ُمھم ويوّجّھھم، ويقّوم ما أعوّج من حديثھم وتصرفاتھمكأنه ناظر مدرسة المشاغبين، يلو

ياّل "تجده يرفع صوته باألمر والنھي، والتوجيه واإلرشاد، منادياً النواب، بأسمائھم األولى ". مسؤول"الذميمة، التي تركب كل 
  . لسون على قھوة الحّي، يتندرون ويسمرونوكأنما ھم يج !"فينك يا فتحى" "إتكلم يا عثمان" "يا على

ألم يَر كيف ُيحّدث رئيس البرلمان . الرجل نسى أنه ھو مجرد نائٍب مثلھم، وأن منصبه ليس إال منصباً إدارياً، ال أكثر وال أقل
لرئيس أحد النواب أعضاءه، في برلمانات الديموقراطيات التي اتخذوھا مثاال لھم؟ ال يمكن، بأي حاٍل من األحوال، أن ينادى ا

إنما ھي . باسمه األول، بھذا الشكل الُمْزرّى، الذي يعكس قلة احترام، وإزدراٍء وتعاٍل ال مبرر له، ال بفضل ِعلم، وال ُرتبة
 ً   .جرثومة الديكتاتورية تنفش ريش ھذا الرجل، فتجعله طاووساً مغروراً، بدال من أن يكون متعاوناً متواضعا

أن يحكم . ئاسة تعنى التعالى والتكبر والزجر، وھي وهللا ال تعنى إال التواضع والتعقل والصبريحسب ھذا الرجل، أن الر
  .الجلسة شئ وأن تخاطب النواب بھذا األسلوب الُمتَعْجرف شئ آخر

ومعالى "، "سعادة الريس"ولكن، والحق ُيقال، إن أكثر الخطأ في ھذا يقع على عاتق النواب أنفسھم، إذ ينادون الرجل ب
ومثل ھذه األلقاب التي تعكس نفسياٍت ضعيفة مريضة مستعبدة، تعّودت الخضوع للتجبر والخنوع أمام السلطة، " الريس

  كيف با عليكم نثُق في نواب يتخلون ھم حقھم، أن يأتوا للشعب بحقه؟. والتخلي عن الحق

طلبات، حسب ما يترائى له، مما " يركن"اباٍت، واستجو" ُيمّرر:"أما قلباً وموضوعاً، فالرجل قد اتضح في عدة مراٍت أّنه 
وتراه يترك باب الحديث مفتوحا  .يتمشى مع النھج اإلخوانّي في مصالحة الحكومة والمجلس العسكرّي، ما استطاع لذلك سبيالً 

ّط عدة مرات وقد رأينا ذلك الخ. محذراً لمن يتحدث ضد ھذا النھج" يبرَطم"لمدة أطول لمن يسير على ھذا الخّط، وينفعل و
بل رأينا تلك العجيبة التي فعلھا ھذا الرجل في موضوع آذان ممدوح . متكررة، فيالصدام الذي حدث مع نواٌب مستقلون

ليس " توافقيّ "غضب لغير هللا، واحتقن وجھه، وأرغى وأزبد، وراح يقاطع الرجل في آذانه، ال لشئ إال ليثبت أّنه . إسماعيل
ين له، بل كّل حسب دينه، فمن أراد الصالة فليخرج متستراً متلصصاً، دون أن ينبه إخوانه إلى بإسالمّي، وأن المجلس ال د

ولست أقول بوجوب اآلذان داخل القاعة ذاتھا، لكن من الواجب أن يكون نظام الجلسات في مجلٍس يدعى . وقت الصالة
لكن ھذا . اس الصالة، وليحفز من ال يصلى أن يصلىاإلسالم، أن تكون مناسبة ألوقات الصالة، فتقف أعماله وقتاً ليتيح للن

التي قالھا " دولة الكفر"الرجل، غضب غضباً شديداً، وراح يصيح أنه لم يأذن بالصالة، رغم أنه قبل ذلك أصّر على رفع كلمة 
تركھا لتقدير من أال يدل ھذان العمالن على إتجاه معيٍن في إدارة ھذا المجلس؟ وأ! أحد نواب السلفيين، من محاضر الجلسة

  .عقل



إن إتجاه اإلخوان العام، الذي يسوده اإلستسالم للسلطة القائمة، يتمثل في طاعتھم المطلقة لھذه النظم، وال ننسى أّن من كان 
وقد أبرز اإلخوان . معتقالً منھم، أبر أن يخرج من محبسه، وبقي داخله، إلى أن أطلقته السلطات، كما فعل الكتاتني والشاطر

إال إن الناظر في حقيقته، يرى أّن ھؤالء قد حبست نفوسھم قبل أن تحبس أجسادھم، وخشوا ! الفعل على أنه بطولة ووطنيةھذا 
عواقب عصيان نظام مبارك، الذي كان ھو النظام وقتھا، رغم أن الشعب كله قد خرج عليه، إال اإلخوان، الذين راحوا 

  .يفاوضون عمر سليمان بعدھا

م سعد الكتاتني، لم يصلوا إلى كراسي البرلمان إال بعد أن وقعوا صفقة مع العسكر، كما يعلم الشعب إن اإلخوان، ومنھ
وفي سبيل الوفاء بھذه الصفقة، لن يدخر ھؤالء وسعاً أن يفعلوا . المصرّي كافة اليوم، إال من أعماه التعصب، وألَجَمُه التقليد

نتخبوا علمانيا لرئاسة الجمھورية، أو أن يوقعوا على دستوراً يكفل للعسكر ولو كان أن ي. كلَّ شئ، وأعنى بكِل شِئ كلَّ شئ
  . دولة داخل الدولة، بل فوقھا، أو يكونوا مجرد صورة مجلس، بال حقيقية صالحياتٍ 

، إن خيانة العسكر للشعب المصري، ھي أمر ال جدال فيه، لكن المؤلم، أن يضع ھؤالء الذين صّدعونا برسائل البنا رحمه هللا
ثم خرجوا عليھا جملة وتفصيالً، وصدعونا بالتضحيات واآلالم التي عانوھا في سبيل الوصول إلى حكم اإلسالم، ثم تركوه 

  . للعلمانيين

واألمر أن العلمانيين اليوم ھم أقوى من يقف في وجه العسكر، بكل شجاعة ووضوح، كعبد الحليم قنديل، وإبراھام عيسى، 
لناس أصبحت تسمع لھم، وأصبحت أسھمھم في إرتفاع، واسھم اإلسالم واإلسالميين في إنخفاض، وعمرو حمزاوى، حتى أّن ا

  . بسبب ھذا الموقف الذي لن يمحوه هللا من سجالته، ولن ينساه التاريخ من ذاكرته، ولن تغفره لھم األجيال القادمة

عسكر، الخائنة للمسلمين، مھما حاول إيھام العامة سعد الكتاتنّي ھو يد اإلخوان العابثة داخل البرلمان، المتواطئة مع ال
  .والبسطاء بغير ذلك، فھو نصير أمريكا، ومعين العسكر، ومؤيد حكومة النظام، وخصيم المسلمين

  آمين.. اللھم خلصنا من سعد الكتاتنّي 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  2012-02- 15 ؟إفتراءأم  َحقيقةٌ .. تخوين اإلخوان 

، والصالة والسالم    صلى هللا عليه وسلمعلى رسول هللا الحمد 

اليوم في المركز من دائرة الضوء، محلياً وعالمياً، ال في مصر فقط، بل في أنحاء العالم العربّي " المسلمون"أصبح اإلخوان 
منذ  وھو أمٌر كان قادة اإلخوان يحلمون به طوال العقود الَسبعة الماضية،. المسلم كله، خاصة دول الثورات، كتونس واليمن

  . الخمسينيات من القرن الماضى

  . لكن، الوصول إلى الحلم الذي يراود النفس أمٌر، وتحقيق أھداف ذلك الحلم أمٌر آخر

أود أن أشير أوالً إلى إننى أتحدث عن اإلخوان اليوم، وصاعداً، على أنھم الحكام الُمتصّدرون للَمشھد السياسّي، ومن ثّم، 
ب القرارات، رغم أّن القاصى والداني يعلم أنھم صورة يختفى وراءھا المجلس المسؤولون عن صحة التوجه وصوا

وھم، إذ تحملوا عبئ ھذه المسؤلية، يجب أن يتحملوا ما يأتي معھا من مساءلة ونقد وَجرح، . العسكرّي، حتى يوم الناس ھذا
  .الجرح ساءلة أوفليس لھم عند هللا وال عند الناس دالة خاصة، تجعلھم أعلى من ذلك النقد أو الم

ھل عمل اإلخوان، في سنوات الَقھر والَعناء، في اإلتجاه الّصحيح . التساؤالت التي َتطرُح نفسھا في ھذا الّصدد عديدة متشعبة
لتحقيق الحلم؟ ھل كان الَھدف واِضحاً خالل ھذه الفترة كلھا، للقيادة ولألفراد؟ ھل تحقق الُحلم، أخيراً، بسبب منھم أو من 

  ومن ثم، ھل توافقت تصريحاتھم وتصرفاتھم مع ما ينتظره منھم ناخبوھم؟عملھم؟ 

تخوين أحسب أن اإلجابة على ھذه التساؤالت، يمكن أن تعطى رّداً على التساؤل الرئيس الذي َطرحناه في عنوان المقال، 
  ؟أم إفتراءھو حقيقة .. اإلخوان 

الباحث في أمر اإلخوان، والذي َيضمن أن يكون تحليله دقيقاً، أقرب  ويجب أْن نقرر ھنا أّن األساس الذي َيجب أن يبنى عليه
إلى واقع الحال منه إلى أمنيات الخيال، ھو أن يتعامل مع ھذه الجماعة على أنھا جماعة سياسية وطنية، يدين أعضاؤھا بدين 

تدلة، والتوافقية بين األديان والمذاھب، على وتدين الجماعة ذاتھا بالليبرالية المع. اإلسالم، ويتخذونه مرجعية فردية، ال جماعية
  ". أن الدين  الوطن للجميع"مبدأ 

، ُتعارض ھذا التوّجه، بشكٍل قد يكون كامالً، إال إن إخوان اليوم قد رحمه هللاورغم أن كتابات المؤّسس األول، حسن البنا 
ُيفتى بخالف ما قاله مرشدھم األول تماما، فيما يتعلق  درجة عن تعليمات مرشدھم األول، بل إن مرشَدھم الحاليّ  180انحرفوا 

بالتأثير األمريكي وخطط الحركة على أساس من التوافق مع الغرب، وإن اّدعوا غير ذلك، فاألمر ليس بدعواھم، بل 
بحجة على  وأن يدعى مدٍع أنھم قد تربوا على أفكاٍر معينة في فصائل اإلخوان، فھذا ليس. بتصريحاتھم وأفعالھم ومواقفھم

تصرفات قادتھم السياسية، إذ ليست ھذه الحالة الُمفردة التي نرى فيھا إختالف التربية النظرية عن التوجه العام السياسّي 
. لجماعة من الجماعات السياسية، سواًء في اإلسالم، أو في غيره من األيديولوجيات، شيوعية أو ليبرالية، أو ما َعداھما

التعاليم ھي تلك . سية واحدة في كل أشكالھا، أنھا تفصل بين النظرّي والتطبيقّي، بين التعاليم والتعليماتفطبيعة الَجماعة السيا
المجموعة من المثاليات التي يصلح أن يعيش بھا األتباع، أما التعليمات، فھي التوجيھات العملية التي يتبعھا القادة في توجيه 

فمرجعية التعاليم ھي دائماً الَحق . ، وما أبعد مرجعية كل منھما عن اآلخرىدفة الجماعة ككل، وشتان ما بين المصدرين
والعدل والمساواة، ولو في جماعة ماو تسى تونج، أو جماعة تشالز مانسون، لكّن التعليمات مرجعيتھا صالح التنظيم، وقيادته، 

بّرر ھذا بالسياسة والِحكمة وغير ذلك مما ُيناسب ثم ت. ورغبة قيادته في البقاء والسيطرة، كأي مجموعة تحكم قطاعاً من البشر
لكن دائماً مواقف األتباع، ورؤيتھم األحادية الجانب، وقلة المعرفة بأحداث التاريخ وِعَبره . ظروف كّل جماعة وبيئتھا

حاً أمام القيادات ورؤيتھم للتعاليم على أنھا مطابقة للتعليمات، بتأويٍل أو بآخر، ُتغّبش على الصورة، وتترك الَمجال مفتو
  .للتالعب بالحركة وإخراجھا عن مسارھا

وإذا نظرنا إلى عمل اإلخوان في العقود السابقة، وجدناه يقوم على فكرة واحدة، ليس لثورة فيھا نصيب، ال من قريٍب وال من 
ملتھا، ومن داخل النظام ال أية منظومة حاكمة، مھما كانت " من داخل"إذ إن منھجھم كان، وال يزال، يعتمد على العمل . بعيد



وھذا يتفق مع نظرتھم لقضية التشريع ومكانتھا في بناء التوحيد، إذ قرروا أن التشريع بغير ما أنزل هللا ذنٌب . من خارجه
وقد قرر ھؤالء ھذا التصور بعد أن استقر في أذھانھم الصورة العملية التي . كالتدخين سواء بسواء، ال عالقة له بكفر

في العملية السياسية خالل الخمسة عقود السابقة، فالتوا بالنصوص وأنزلوھا ھذه المنازل التي تدعم توجھاتھم  سيتبنونھا
  .العملية

يناير، أعلنوا أنھا ُمدانة، وأنه َيجب أن ُنعطى  25حتى حين تحّركت مراكبھا دونھم في . الثورة إذن لم تكن خيار اإلخوان أبداً 
ثم بعد أن انتصرت إرادة الناس على تراجعھم، قلبوا الصورة، للتعامل . فاوض مع عمر سليمانالنظام الفرصة، من خالل الت

فسياسة ھؤالء ثابتة ال . مع السلطة الجديدة، َعسكر الطنطاوى وعنان، وصارت السلطة العسكرية الجديدة ھي الجديرة باإلتباع
  .عدم الثورة، وعدم الُخروج على أية سلطة قائمة. تتغير

ينا أّن الثورة قد حدثت على الرغم منھم، بل قاوموھا كما قاومھا العسكر، بل َرَفَض الَمسجونون ِمنھم أن َيخرجوا عن وقد رأ
  .بذلك، فھم أتباع النظام، أّيا كان" الّنظام الَجديد"الذي سجنھم، بترك زنزاناتھم، حتى َسَمح لھم " النظام"

كيف نفھم تصريحاتكم "تخبتھم الُجموع الَشعبية على أساِسه، صار الُسؤال أْن وألّن ما َيطَرحه اإلخوان من تعاليم ھو ما ان
ضا باإلنتظام في َمجلس ال قيمة له، وال صالحياٍت "وقراراتكم وتصرفاتكم في ضوء ھذه التعاليم ؟ كيف يمكن تعليل الرِّ

َمرة، بل ھاھم َيتراجعون عن تكوين حكومة بالمرة، وبأن ُيترك مجلس العسكر في السلطة الكاملة، وھو ما ال يمكن إنكاره بال
إنتقالية بعد أن وّبخھم الَطنطاوى وَعنان في مقابلة مع رئيس مجلسھم، وبعد أن تراجع عن سحب الثقة في الحكومة أو حتى في 

  . وزير الداخلية، والبقية تأتي

َر تصريحات ماذا يقول ھذا المجلس، بأغلبيته عن كتابة الدستور الَقادم، وعن سلطات رئيس ا لجمھورية؟ وكيف يمكن أن تبرَّ
قيادات اإلخوان، بإنتخاب رئيٍس علمانّي، أو أنھم لن يطبقوا الشريعة، بل يؤيدون تطبيق مبادئ الحّرية والعدل ال األحكام 

نطلق أنھم الشرعية، يقولونھا َصراحة، ويبّينون تفاصيلھا من ِخالل ُخَططھم في َمجال الفنون، والّسياحة، والُحدود، من م
  !، يعلم هللا وحده ما يعنى ھذا إال أن يكون معنى الشرك في التحاكم وحق التشريع بعينه"توافقيون"

القاعدة النظرية التي تقوم عليھا تحركات اإلخوان حالياً، تحكمھا آراٌء وأھواء، دون أحكام شرعية فقھية، وتستند إلى باب 
َمفاسد الذي ال يفتحه مجتھٌد حٌق إال إذا أُوِصَد باُب النّص الوارد الصحيح الصريح مفتوح للتالعب والتضليل، باب الَمصالح وال

إن وضع أيديھم في يد العسكر، واإلستسالم لرغباته، وتناول الفتات الذي يلقيه اليھم، وعقد صفقة معه على القبول . أمامه
  . مقاييسبظاھر الحكم، والتنازل عن حقيقته، لھو مناط خيانة بأي مقياٍس من ال

. ھذا تعريف الخيانة. ممن فّوضه، دون الرجوع إلى من َمنح التفويض مرفوٍض  ألمرٍ  ،و جماعة مافرد أالخيانة، ھي فعل 
وھل فعل اإلخوان إال ذلك؟ ھل فّوضھم الشعب في األخذ بفتات ما يلقيه لھم العسكر؟ ھل فّوضھم في عقد صفقاٍت يقتسموا فيھا 

م التسلط على مقدرات الشعب وثرواته، مقابل أن يجلسوھم على كراسي البرلمان؟ لم يفوضھم السلطة مع العسكر، يمنحونھ
أين إذن حسنى . ال، بل فوضھم في تطبيق شرع هللا، واألخذ بقوة على يِد الفاسدين ممن أھلكوا الَحرث والنسل. الشعب في ھذا

من لجاٍن يغرقون بھا الشعب الغافل، وھم يعلمون أن  مبارك من سجن طرة؟ أين محاكمات الضباط المجرمين القتلة؟ دواماتٌ 
كما فعل في إجتماع اليوم مع رئيسھم في البرلمان، الكتاتني، وأخرس ألسنة من " قفاھم"الطنطاوى، سيصفعھم على " بابا"

طان األخيرة وما مطالبة عصام سل". كامب سليمان"يطالب بحكومة إئتالفية، من النواب الذين ال ينتمون إلى أصحاب صفقة 
  .بالحكومة التوافقية إال حركة سياسية إلحراجھم وبيان عدمية صالحياتھم الممنوحة من العسكر

  .وسيعلم الذين ظلموا أّي منقلٍب ينقلبون. نعم، اإلخوان خانوا األمانة، وخانوا هللا والوطن، حقيقة ال إفتراءً 

  

  



  2012-02- 19 مالة عاية والعِ بين الدِ .. محمد حسان 

، والصالة والسالم على رسول هللا الح   صلى هللا عليه وسلممد 

  من ھو محمد حسان؟

التزوير فّن من الفنون الَبشرية التي ُيتقنھا عدُد من الناس، من يفعل أمراً َظاھراً يريد به خالف ما يظھر، فالُمزّور أقرب ما 
  . يكون من الُمنافق في ُعرف اإلسالم

  . لناس على أنه داعية إسالمّي، ھو، لمن فھم وعقل، أكثر الناس تزويراً في مصر اليومومحمد حسان، الذي َيعِرفه ا

، أصبح أھل صلى هللا عليه وسلم الذي نود أن يفھمه القارئ أنه ليس كل من له قدرة على الحديث، ثم تحدث بكلمات هللا وسنة رسوله
اٍن، يفسدون وال يصلحون، يروجون للباطل بثياب الحق، فعلماء السلطان كانوا وال زالوا يحيون في كل زم. ثقة وأمانة

  .ويلبسون الحق بالباطل، ويقلبون األدلة ويغّيرون الَكلم عن مواضعه

. وتاريخ الرجل، قد لّخَصه بنفسه في كلمات قالھا عن ِعالقته باألمن، فال يحتاج تقييمه إلى من يتجسس أو يتحسس أو يسنتج
يباً لضباط أمن الدولة، يقول أنھم على ثغر والدعاة على ثغر، الدعاة فقھاٌء في الدين، وأمن كان الرجل، وال يزال، أخاً وحب

وليس وراء ھذه الكلمات من دفاع مدافٍع أو تأويل مؤول . ھذا وهللا ما يقول محمد حسان! الدولة فقھاٌء في أمن الوطن
http://www.youtube.com/watch?v=t8Bn59Pn4Iw ذا الرجل، ما يقولون في ھذه العمالة الواضحة التي أقر وال أدرى عن عشاق ھ

  بھا شيخھم؟ أكلھم عمالء من عينته؟ أم ھم مجرد جھلة به؟ وفي الحالين، ھم في مصيبة وشر

  أو كنت تدرى فالمصيبة أعظمُ   إن كنت ال تدرى فتلك مصيبة

ال وهللا، بل ھم من جلدتنا . يصرحون بالفجر علماء السالطين، يا إخوة الدين، ال يتحدثون بالفسق، أو ينشرون العھر، أو
ويتحدثون بألسنتنا، ويستخدمون سنة نبينا وآيات ربنا، لكن ِبلَيِّھا وتأويلھا وَتنزيلھا على غير َمنازلھا، إعانة للشيطان، ودعماً 

  .للسلطان، ظالماً كان أو باغياً أو كافراً 

مھم، وھو الذي يجعل لھم مكانة وصدارة، فھو شريكھم في الذنب األمر أمر الناظر في حديث ھؤالء، ھو الذي يخطأ تقيي
  .وعونھم على التضليل

ويمّوه بتسميته "محمد حسان، كان يدعو لمبارك أيام كان مبارك في الحكم، يحّييه ويدعو له ويقسم أنه ليس بخائن وال عميٍل 
لمجلس العسكري بعد أن سيطر على الحكم، ثم يدعو ل ،http://www.youtube.com/watch?v=XDnFW7SuHW8&feature=related!" مصر

الرجل، . http://www.youtube.com/watch?v=Z2j‐3ParONwوال يرى إال أنھم يعملون لصالح مصر، نفاقاً، من على صعيد عرفات 
من منظومة متكاملة،  مفردٌ  ومثالٌ وھذا الذي أوردناه جزء . http://www.almasryalyoum.com/node/495264 تابٌع لكل نظام سائدٍ 

  .ل مواقفهنه وتبدّ ن تلوّ معروضة، تبيّ  يجدھا الناظر

الرجل يتحدث بلباقة وتدفٍق، نعم، كذلك كان واصل بن عطاء مؤسس اإلعتزال، بل كانت لواصل القدرة أن ُينشأ خطبة مدة 
؟ صلى هللا عليه وسلم اء هللا وبحديث رسولهأيتحدث الرجل بأسم! ساعة كاملة يحذف منھا حرف الراء بالكامل، دون تلعثم، ألنه ألثغ

الحديث عن سنة رسول . نعم، وھكذا كان يتحدث كّل صوفّي دعا لوحدة الوجود، وكّل من دعا لبدعة منذ القرن الثاني الھجريّ 
درة، خاصة ألمثال سھٌل ولكن اإللتزام بھا قوالً وعمالً صعب يحتاج إلى اإلخالص والتجرد، وھما سلعة نا صلى هللا عليه وسلمهللا 

  !اللواء حسان

السؤال، لماذا يفعل الرجل ما يفعل، إلى جانب أنه مثاٌل من شخصيات تتلون بطبيعتھا وتنافق بفطرتھا؟ اإلجابة مطروحة في 
الرجل كان ممن يتقاضى . الرجل يملك فضائية يقدر ثمنھا بعشرات الماليين من الجنيھات على أقل تقدير. قطاع المال والعمل

الرجل يملك فيالت عديدة في أنحاء مصر يأوى فيھا . رات اآلالف من الدوالرات َشھرياً على برامجه من فضائيات أخرىعش



الرجل يركب سيارات من أحدث الموديالت وأفخرھا، آخرھا ما . زوجاته، ال في بيت أو عمارة واحدة، لكن في فلل متفرقة
ثم إن عرف ما يمكن أن يفعله به أمن الدولة، ! وع عشرات العائالت عدة سنينرأيناه على اإلنترنت، ثمنھا وحدھا يكفى لسد ج

رغم عمالته وعمله لحسابه، حين قرر النظام إغالق الفضائيات، ال ألجله، فھو معروٌف مضمون، لكن كان من الصعب أن 
ات، وإيقاف مراكب المشاريع ذاق وقتھا ألم إنقطاع المال، وتوقف طرح الدوالر. يتخير منھم العميل ويتركه في الساحة

السائرة، فكان أن بدأ الرقص على أوتار األحداث، يالعب الثوار مرة، حتى ال يخسر مشاھديه، ويالعب العسكري وينافقه 
ھو رجٌل يعرف من أين تؤكل الكتف، بل والفخذ والظھر، . مرات، ألنه يعلم أن أمَر ماله اليه، إن َشاء أبقاه وإن شاء ذھب به

ً لحماً و   !عظما

كلھم باع نفسه . منه" الحكومية"من على جمعة وأحمد الطيب، وھما النسخة " القطاع الخاص"اللواء محمد حسان ھو نسخة 
، إلمتالكه القدرة والموھبة، ومنھم من رأي نفسھم "قطاع خاص"للنظم الحاكمة، لكن منھم من أراد أن يعمل لحساب النظم 

والفارق بينھما كبيٌر، كما نرى ما فيه حسان من مال وافر، ". قطاع عام"لعمل لصالح النظم محدود القدرة، عليل الكلمة، فآثر ا
  .وما فيه الطيب وجمعة من سلطة دون مال يقرب من معشار ما عند أخيھم في النصب

  !ان والمعونة المحرمةحسّ 

صري للتبرع، إلنقاذ مصر، وإنقاذ المجلس ثم إذا بحسان، صاحب الماليين العديدة، يخرج علينا ببدعة جديدة، يدعو الشعب الم
سبحان هللا، الشعب المصرّي الذي أكثر من خمسين بالمائة منه تحت خّط . العسكرّي من مذلة الخضوع للمعونة األمريكية

  الفقر، يدعوه ھذا الدعّي المنافق إلى التبرع للمجلس العسكرّي؟ أرأيتم أشد من ھذا الحديث ھراٌء ودجل؟ 

رّي يسيطر على أكثر من أربعين بالمائة من إقتصاد مصر، وثروتھا القومية، بين ممتلكاًت وأراٍض وفنادق المجلس العسك
ومصانع، وقرى سياحية، يذھب ريعھا كلھا إلى شلة المنتفين في الرتب العليا، ثم على الصف الثاني من الرتب، تحت اسم 

نعم، . َشھريا، حسب الّرتبة راوح بين مليونين جنيه وخمسين ألف جنيهھذه البدالت تت". !بدل ما يثوروا عليه"، أي "بدل والء"
 ً   ! شھريا

ھؤالء من يريد منافقنا ! الَمجلس الَعسكري يمتلك أعضاؤه ثروات تقرب من ثروات مبارك، بل منھم من يمتلك موانٍى كاملة
  !الداعية أن يساھم في إنقاذھم من ورطتھم

لشركات السالح " ممثليه"ھذه المعونة األمريكية؟ يقوم المجلس العسكرّي بإرسال  ثم أتعلم يا قارئنا العزيز أين تذھب
األمريكية المختلفة، التي تعرض عليھم منتجاتھا، فيتعاقدوا مع أحدھا أو بعضھا لشراء منتجاتھم، التي تدفعھا لھم الحكومة 

سكرّي مع الشركات التي يختارھا، تكون لھم عمولة الع" الحرامية"مجلس " ممثلي"ھل تعلم أن كّل عقد يوقع عليه . األمريكية
  .عليه، تقدر بماليين الدوالرات؟ ھكذا تذھب المعونة األمريكية، فال يرى الشعب منھا خردلة واحدة

أعرفت اليوم لماذا يريد المجلس أن يظل قابعا على كرسي الحكم، جاسماً على صدر أبناء الشعب؟ إنھا باليين الدوالرات التي 
ا ھذا الشعب، ذھبت إلى جيوب المخلوع وعائلته من قبل، وإلى حسابات المجلس الخائن، ثم يريد اليوم ھذا المجلس ينزفھ

  .العميل أن يستولى عليھا كلھا، دون مشاركة أحٍد حتى المخلوع

ومنافقنا يستفيد  ھم يستفيدون،"! شيلنى واشيلك"من باب ! ھذا ھو المجلس الذي يّدعى الداعية العسكرّي أنه يريد معاونته
  .بالدعاية والشھرة، والحصانة ضد أي غدٍر قادم من العسكر

ھل يحّل أن يتبرع أبناء الشعب الذين ھم تحت مستوى خط الفقر، لصالح ھؤالء المالعين؟ َيحُرم ذلك بإجماع العلماء، وھو ما 
ال َيحل : س لمعاونته في الحرب، قال له العزأفتى به العز بن عبد السالم للسلطان قطز، حين أراد أن يفرض ضريبة على النا
وھذا ما أشار اليه الشيخ الفاضل ھاني . لك حتى تبيع ممتلكاتك ويبيع أمراؤك ممتلكاتھم، ثم ننظر بعد ما يحتاجه نظامك

  .السباعي



ائل وال يبيع مجلس الخونة من . ةلكن الداعية العسكرّي ال يبيع شيئاً، ال سياراته الفارھة، وال فيالته الفاخرة، وال أمواله السَّ
بل يلجئون للشعب المسكين المظلوم، الذي لم يعد لديه إال أعضاء جسده . رفاقه ما يمتلكون، من متاع سائٍل وثابٍت ومنقول

  . يبيعھا للحصول على لقمة العيش

مصرّي، كافية أن تغرق  ثم أين مال المخلوع؟ أين مال سوزان وجمال وعالء والعادلي، الذي يقدر بأكثر من ترليون جنيه
البلد كلھا في نعيم إقتصادي؟ ھل حّرك المجلس ساكنا إلنھاء المحاكمة الھزلية التي تدور مسرحيتھا سنة كاملة ليصدر قرارات 

قد َسّھل تھريب ھذه األموال،  -! مرشح الرئاسة -تصلح لتكون وثائق تعيد األموال المھربة؟ أم إن العسكر، بقيادة أحمد شفيق 
  أموال الطنطاوى وعنان وغيرھما من حيتان مجلس الخيانة؟مع 

إن نداءات الماليين ضد . ھؤالء ھم من يدعو لھم داعيتھم العسكرّي، ويحِرص على توجيه الشعب المخدوع بعدم تخوينھم
، وھو مجلس العسكر، ھي بالضرورة ھتافات بإسقاط محمد حسان، إذ إن كان الناس يريدون إسقاط ھذا الَمجلِس الخائن

  . يحِرُص علي بقائه، فالنتيجة أنھم يھتفون بإسقاط ھذا الرجل وتعرية عمالته

وقد عّين هللا سبحانه مصارف الزكاة، مبيناً أن المال . إن المال، في وجھة النظر الشرعّي، ال يجب أن يعطى إال لمن يستحق
، وھو ما يبين "وال تأتوا السفھاء أموالكم"قال تعالى وقد . له مصارف ثابتة بوجه عام، سواًء كانت في الزكاة أو في خارجھا

واإلستحقاق صفة . أّن المال، ولو كان حقاً للسفيه، لم يجز تسليمه له، فما بالك، اإلنفاق والتبرع؟ ھذا ال يكون إال لمن يستحق
تدير البالد لحساب العسكر، وھؤالء العسكر، والحكومة التي . واألمانة صفة تثبت بالمنھج وبالتاريخ. متالزمة مع األمانة

تاريَخھم أسود ملوث، ومنھجھم ال صلة له بإسالم أو بغيره، بل ھو منھج النصب واإلحتيال، ووضع المصالح الشخصية فوق 
فتاريخ ھؤالء ومنھجھم يسلب عنھم صفة األمانة بالكلية، ومن ثم، في صفة اإلستحقاق التي ال يحل دونھا . دم الشعب وكرامته

  . م بأي شكٍل من األشكالالتبرع لھ

إن جمع األموال من أفراد الشعب، لتصّب في يد العسكر، ھو أكبر عملية نصٍب عامة، يقوم بھا ملتحٍى، وترّوج لھا وسائل 
  .اإلعالم، وتدعمھا مؤسسات عميلة للعسكر كاألزھر واإلفتاء

يحرم، من ناحية العالقة بين حرمة الوسيلة وحرمة ومن الناحية الفقھية، فإنه إن كان جمع ھذا المال يحرم، فإن التبرع به 
ھذا المال، سيكون أداة في يد العسكر وفي يد الفاسدين في السلطة التنفيذية التي تتبعه في الحكومة الحالية، ُينفقونھا في . القصد

  .غير َمصاِرفھا الشرعية

.  َعسكر عليه وعلى فضائياته وعلى مشروعاته وفيالتهاألمر ليس أمر دعاية يرّوجھا ھذا العميل األمنّي ليكسب ِرضا مجلس ال
إنما األمر أمر َسلب ھذا الشعب َحقه في أن يرى الحق الذي سلبه منھم العسكر، والثَورة التي فّرغھا من مضمونھا، وَجّره في 

م مغلوبون على مبادرات دعائية َخسيسة تلعُب بالَمشاعر، وتحّسن صورة العسكر، على أنھم في صراع مع أمريكا، وأنھ
  !أمرھم، وأنھم يريدون دعم الشعب حتى ال يسقطون

ولو أّنه بدأ بنفسه، فأعلن التبّرع بنصف ريعه الذي . ليس ھناك ما ُيبرر أقوال ھذا الرجل وال أفعاله، إال بالِعمالة والَمنفعية
بعدة ماليين مما عنده، لقلنا صدق  يتقاضاه من الفضائيات، والخروج عن نصف ممتلكاته، لصالح المعونة المصرية، واكتفى

ولن يفلح رجٌل وضع نفسه في خندق واحٍد مع القتلة من أمن الدولة، أخا وحبيباً لھم، . لكن اإلخالص سلعة نادرة. وانفق
  . http://www.youtube.com/watch?v=1GPGU4gMHB0وللقذافي المقتول 

  .ومن فمه وفعله ندينه
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، والصالة والسالم على رسول هللا    صلى هللا عليه وسلمالحمد 

والغرض من ھذا ھو تركيزھا . كانت والزالت. تقع السلطة العليا في النظام المصري، للحظتنا ھذه، في يد رئيس الجمھورية
ھذا الَوضع ھو ما يسعى المجلس . َشكل، ومن أي جھةفي يد الرئيس العسكرّي، بعيداً عن أّية تدخالٍت في صالحياته بأي 

من ھذا . الَعسكري إلى أن يستمر، لُيمكن له أن ُيسيطر على الّسلطات الثالث، يوجھھا كما يريد، لصالح قياداته التسعة عشر
تيارات المنطلق يمكن أن نفھم دواعي المجلس الخائن في تمسكه بضبط صالحيات رئيس الجمھورية من ناحية، وضبط إخ

  . الشعب للرئيس من ناحية أخرى

المجلس العسكرّي لن يسمح إال برئيٍس ضعيف الشخصية، نفعّي متآمر، منقاٍد لرغباتھم، متوّرٌط في الَفساد، لتكون عليه ِذلّة، 
ّي، أن يكون ومن صفات الرئيس الجديد، كما يريده العسكر. كما يسمونه، ال دين له، وال والء إال لنفسه وللعسكريّ " توافقيّ "

صليبية، جبان رعديد، ال يقدر على أن يتخذ أي موقف قوّي جاٍد في وجه الغرب، بل ھو أقرب إلى مسّير -مخلصاً للصھيو
  .أعماٍل وحامل أختام، منه لرئيس ذي صالحية ونفوذ

ه إلى منصور حسن، فإن لم يكن، فإن خيار العسكري يتوج. وھذه المواصفات تتحقق في أعلى درجاتھا اليوم في عمرو موسى
وھؤالء من رجال العھد السابق، وكلھم علمانّي حتى النخاع، وعميل . ومھم من قال بأن نبيل العربّي ھو المرشح المحتمل

  .للغرب بدرجِة إمتياٍز، وإن تفّوق موسى على زميليه في ھذا المضمار

فرغم أننا نرى أّن ھذه اإلنتخابات كلھا، لن تجدى في . أما الشعب، فإّن موضوع الرئاسة بالنسبة له، ھو موضوٌع دقيق ٌَحاسمٌ 
، كما يقال في المثل المصري العام، بمعنى أّن "الدجاجة ال تلقي كتاكيت"تحصيل المطلوب، وال الوصول إلى الَمقصود، إذ 

ضطراراً وإجباراً، المجلس العسكرّي لن يتنازل بملئ خطره عن أية ميزة له، لصالح الشعب، إختياراً، بل يجب أن تؤخذ منه ا
إال أّن وجود رئيس يمثل الھوية اإلسالمية، ھو أمٌر ! وھو ما رأيناه بالفعل في فبراير الماضي، لكن أكثر الناس ال يعلمون

ھذا قدٌر . يعتبُر من المقاصد الشرعية التي يجب أن يسعى اليھا من يريد للشريعة أن تظھر، وأن تكون لھا اليد العليا في مصر
  .عليه أحٌد ممن له في اإلسالم نصيب، إال من أھل البدع واألھواء ال يختلف

وكما ذكرنا مراراً، أّن طريق التغيير لن يكون من منطق اإلنتخابات، إذ إلى جانب أن ھذا يخالف منھج هللا سبحانه في سنة 
عاجز، من خالل العملية  التدافع، فإننا نرى ما حدث، حين لجأ اإلخوان إلى عقد الصفقات للوصول إلى برلمان كسيحٍ 

  فكيف يمكن أن يكون خصماً وحكماً؟. اإلنتخابية التي يضع شروطھا وينسق مشروعيتھا مجلس العسكر

لكن الواقع أّن الشعب يجب أن يكون على َوعيٍ بمواصفات من يريده رئيساً، إذ إن إحياء ھذا الوعي، يمثل إحياًء لقضية 
ومن ھنا وجب أن نحدد ما نراه في . فھو كالدعوة لمنھج ال لشخص بعينه. اً وحياةالتشريع في نفوس الناس، ويعطيھا زخم

مواصفات ھذا الذي نرجوه رئيساً لمصر، على رغم أنف الُخّوان الَبرلمانيين، الذين صّرحوا بأن الصفة الرئيسة في الرئيس 
  !الذين يرَضونه ھو أن يكون علمانيا ال صلة له بالتيار اإلسالميّ 

رجٌل يضع أيات هللا وسنة . لذي يسعى له الشعب ھو رجٌل يأخذ دين هللا بقوة، ال يماأل فيه وال يداھن وال يقايضالرئيس ا
ومنھج السنة النبوية، نصب عينيه، ال تحيد عينه عنھما، بھما يتحرك وبھما يحكم واليھما يرجع في كافة  صلى هللا عليه وسلمرسوله 

ين الحالل والحرام، تمييزاً فقھياً وتمييزاً عملياً وتطبيقياً، فال يسمح للحرام أن يقنن أوالً، وھو رجل يميز ب. تصرفاته وقراراته
 ً   . وال أن يطبق ثانيا

يظھر فيه . في قيادة شعٍب ُمسلم، ديناً وفِطرة صلى هللا عليه وسلمالرئيس المطلوب، ھو رجل َيصلح أن يكون خليفة لرسول هللا 
  . الدين، وفي خدمة المؤمنين، َيمنع عنھم الّضر والَفساد، ويجلب لھم النفع والرشاد إخالصه وتفانيه في خدمة ھذا



يق أبي بكٍر، أو الفاروق عمر، بل َيعنى أّنه َيحِمل بين جنبيه ھؤالء الّصحابة األبرار، َمثالً  وليس ھذا معناه أننا ننتظر الصدِّ
المثالية ليست ھي القصد ھنا، إذ ھي . ى رّبه قبل أن ُيرضى الّناسيعنى أنه يصبو إلى أن ُيرض. أعلى في سيِره قوالً وعمالً 

  .، لكنھا األمانة واإلخالص والشرف والتقوى والكرامة، وسداد الرأي ما أمكن صلى هللا عليه وسلم مستحيلة الوقوع، بعد رسول هللا

فھم . يدى العسكر، إلتمام صفقة كامب سليمانفإذا نظرنا إلى أرض الواقع، وجدنا الُخّوان البرلمانيين قد وضعوا أيديھم في أ
يريدون أن ُيسلموا مصر إلى علماني عميل عليل كسيٍح، يعمل كسكرتارية للمجلس العسكرّي، صورة بال حقيقة، يحركه 

  .العسكر كما تتحرك العرائس المتحركة في الموالد، بخيوط ممدودة بينه وبين المجلس

، قد انقسموا على أنفسھم، منھم من فھم اللعبة وخرج عن تبعية "السلفيون"رائه ثم نجد أن حزب النور السلفّي، ومن و
المشايخ، ومنھم من تحير واضطرب، ال يعرف ماذا يريد، أيتابع الخوان إيماناً بأنھم أعلم بالسياسة؟ أم يخرج على اإلجماع 

  المزعوم، ويحدد مواصفات من يريد بحرية واستقاللية؟

العلمانيين، نجد أنھم يحّددون مواصفات الرئاسة في اإلستقاللية، والتوافقية، وأن يكون كفئاً من الناحية  ثم إذا نظرنا إلى حديث
وھذا القدر فيه حق . اإلدارية، وأن يقدم برنامجاً مدروساً مدعوماً بفريٍق من الخبراء الذين يشھدون له بالصحة والواقعية

ي شرٌط عند كافة الفقھاء في باب إخيار اإلمام، بل ھم أكثر دقة في تحديد معنى وباطل، الحق فيه أن الكفاءة أمٌر معتبٌر، وھ
وھو ما يمتد إلى ضرورة وجود البرامج المتخصصة التي تشھد أنه صاحب عمل ال . الكفاءة وتفصيل المقاييس المرعية فيھا

ً "لكن الباطل في قول العلمانيين أنھم يريدونه . قول عجيب أن التوافق أساساً يعنى ما يراه الشعب أي علمانياً، وال" توافقيا
لكنھم يقصدون بالتوافقية . بأغلبيته، والشعب قد توافق على الشخصيات اإلسالمية في أو من يدعى اإلسالمية، في كل إختياراته

   .، فھم يريدون أن يكون الرئيس من األقلية العلمانية، وما ھذا إال تلفيٌق بغيض واستبداد مريض"التلفيقية"

ثم، إن رجعنا إلى أرض الواقع، ونظرنا إلى أولئك الذين ھم على مسرح األحداث اليوم، وجدنا أمثال حمدين صباحي، 
العلماني، وعمرو موسى ربيب الفساد وعميل الغرب، وأحمد شفيق الشيطان العسكري وصناعة مبارك، وعبد المنعم عبد 

ثم من سيأتي به العسكري، تواطئاً مع ! ق في منظومة القطاع الخاص الدعوىّ الفتاح، اإلخوانّي اآلبق، وسليم العوا رأس ال نفا
  .الخوان في األيام القليلة القادمة، ما يجعله مرفوضأ حتى قبل أن يعلن اسمه

ثم نرى أن ھذه الصفات التي َسرْدنا ال يتوفر ُمعظمھا إال في الشيخ حازم أبو اسماعيل، على ھّنة فيه أو َھنتين، أولھما 
وھو في ذلك مثل . راره السابق على اإلنتساب إلى اإلخوان، رغم أن مثله كان يجب أن َيِعَى أمرھم قبل أن يفعلوه، ال بعدهإص

ثم ما كان من حديثه عن دور البرلمان ودعمه لإلخوان في ترشيحھم، وھو األمر الذي أشرنا من قبل إلى . الشيخ وجدى غنيم
  .لمجيد الشاذلي، وفق هللا مشايخنا األفاضل كلھم إلى الحق والصوابخطئه، مثله في ذلك مثل الشيخ عبد ا

من ھنا، فإنه إن كان البد أن يذَھب الناس إلى صناديق اإلقتراع، قبل أن يستلبوا حقوقھم وَيحِسموا أمورھم في الميدان، وھو 
بي شيئاً، فإنه ليس أفضل من ھذا الشيخ األمر الذي بات واضحاً لذي العينين أنه حقيقة ال ِنزاع في حدوثھا، إال إن أراد ر

ھون لشعبنا، كاية في الَعسكر واإلخوان، إذ ھو يمّثل كّل ما يكرَ وال أقول ھذا دعاية للشيخ قدر ما أقوله نِ . حازم أبو اسماعيل
، باإلضافة ، من حرٍص على اإلسالم، وعلى معاني الحالل والحرام، ومن تصّور عاٍم شامل لدين هللاوكافة ما يريدون تجنبه

فاألمر . إلى كفاءة إدارية ووعيا سياسياً، وكرامة محفوظة، وطھارة يد ولسان، إلى جانب الِحنكة الَقضائية والبرامج المقنعة
  .ليس أمر الشيخ ذاته، بل ما يمثله من قيمة إسالمية يحاول العسكر واإلخوان ھدمھا، ھدمھم هللا

تھا، ھي مھزلة متكاملة األطراف، ال جدوى منھا إال تمكين خونة العسكر ية برمّ لكننا نعود لنؤكد أن ھذه العملية اإلنتخاب
وان البرلمانيين، أن يفرضوا رئيساً على الشعب ، فنحن ممن ال نرى العمليات اإلنتخابية، في ظل العسكر ومتواطئة الخُّ

ك المواد التي يضيفھا العسكر لما يسمونه وھو ما ظھر من تل .والنظام العلمانّي ال تحلّ أصالً، ال شرعاً وال تجدى عقالً 
ھؤالء ! اإلعالن الدستورى الذي زّوروه ليوافق أغراضھم، بشأن أن قرارات اللجنة ال يصح اإلعتراض عليھا، سبحان هللا

 المالحدة ال يريدون أن يكون لنصوص القرآن الكريم ھذه الحصانة في دستورنا، لكنھم يجعلون ھذه الحصانة مكفولة للجنة،



بقرار رجل واحد ھو ذلك المستشار فاروق سلطان، عميل السلطة الذي عّينه مبارك، مما يعنى أنه ھو وحده من َسيعّين رئيس 
  !الجمھورية

 .واأليام بيننا. وھي مھزلة في حّد ذاتھا تنبئ عما سيحدث في تعيين أكبر مسؤول في مصر

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  2012- 02- 21 سكريةلفية اإلخوانية العَ السّ اتورية والدكتَ .. أزمة العليمي 

، والصالة والسالم على رسول هللا    صلى هللا عليه وسلمالحمد 

  .ھذا أمٌر ليس موِضع ِجداٍل أو تشّكك. زياد الِعليمي علمانّي التوّجه، نختلف معه إختالفاً أصيالً وجذرياً في الفكر والمذھب

ابقة من أحداث تتعلق بقضية َسّبه للَطنطاوى أو على األَصّح الَتعريض ِبه في مؤتمٍر عاٍم إنما األمر الذي رأيناه في األيام السَ 
وھذا الَحدث، ھو في حقيقته، َكاِشٌف ألموٍر عديدة في َغاية الُخطورة، توّضح األزمة الَحقيقية التي ُنعانيھا على . ببورسعيد

  .أمّتنا ِبرّمته الّساحة السياسية الِمصرية، والتي تكاد َتعِصف بِمستقبل

، في تلك "البرلمانيون الّسلفيون اإلخوانيون العسكريون"وسنطَرح ما َنراه األْخطر في أعقاِب ھذه الفِتنة التي أظَھرت ما عليه 
  :النقاط التالية

  األخطر ھو ھذه السرعة العجيبة في مساَءلة العليمّي عن جريمته الكبرى وخطيئته الُعظمى، وإحالته إلى التحقيق
كيف يتناسب ھذا مع البطء التواطئّي الذي نراه في قضية قتلى بورسعيد، وفي قضية نقل المخلوع، وفي . على الفور

قضية ھيكلة الداخلية، وفي قضية أموال المخلوع، وأموال قناة السويس، وشھداء يناير الذي مّر عام كامل دون إدانة 
القضايا التي أثبتت أن األغلبية البرلمانية متواطئة مع الحكم  ضابٍط واحٍد فيھا، وكأنھم قتلوا أنفسھم، وفي كافة

  .العسكريّ 

  األخطر ھو تقديم ھذه األمور الجانبية الشكلية على ذلك اإلستھزاء بمن يفترض أنھم ممثلو الشعب، بتجريدھم من أية
  !صالحياٍت إال صالحية الحديث والصياح تحت قبة البرلمان

 لى تأليه العسكر، الذي يتبناه السلفيون واإلخوان، بتطرٍف غير مسبوق وال مفھوم، األخطر ھو استمرار اإلتجاه إ
والعسكر، إن َنسى الَبعض، ھم أركان ُحكم . وكأن العسكر ھم من حملوھم إلى كراسيھم ال أبناء الشعب المخدوع

  .م في ذلك إلى يومنا ھذامبارك، ومعاونيه مدة ثالثين عاماً، وشركاؤه في الفساد والسرقة والنھب، بل واستمرارھ

  ،األخطر ھو ذلك التحيز العجيب الذي يتعامل به الكتاتنّي، في المسائل المعروضة، يضرب عرض الحائط بما يريد
  .ويركز اإلنتباه على ما يريد، ورحم هللا فتحى سرور من قبل

 ضاؤه بمثل ھذا الَتحّيز الَغّث، ولما األخطر، ھو أنه لو كان الحزب الوطنّي ال يزال في الَبرلمان اليوم، ما تصّرف أع
وقفوا بمثل ھذا التبجح يتصايحون بالثأر لشرف الطنطاوى، وردع الجاني المعتدى على شرف الوطن، يعلم هللا أّن 

  .الطنطاوى ھو رأس الغدر اليوم في مصر، لمن فھم وعقل

 وإن تعلل ! ث وتناقش داخل المجلساألخطر ھو الّزج بھذا الداعية الَعسكرّي اللواء محمد حسان في قضيٍة تبح
البعض بأن ما حدث من سًب للطنطاوى، وإن حدث خرج المجلس، فھو بشأن مؤسسة قومية، ترأس الدولة 

الكمصرية اليوم، فما ھي مناسبة أن يدرج اسم محمد حسان في ھذا األمر؟ إن سّب العليمّي حسان خارج المجلس، 
أنصاره ذلك للمجلس، فإن ذلك يمثل إساءة استخداٍم للسلطة، وتدخل في  لكن أن يحمل. فعلى حسان أن يلجأ للقضاء

وھو ما يدعونا مرة أخرى إلى . عمل القضاء، وَخرق للقوانين الّسارية، فإنه ليس لحّسان ھذا أية حصانة بأّي قدرٍ 
ماعات ومشايٍخ خارج التذكير بما نّوھنا به من قبل، من أّن من أشد الخطر أن يكون الوالء لنواٍب في البرلمان لج

البرلمان، فإن في ھذا تعدد للوالء، وإسقاط لحق الشعب في والء نوابه له بشكل كامل، وھو ما دعانا من قبل لطلب 
حّل جماعة اإلخوان، وتفكيك مكتبھا اإلرشادّي الذي يوجه األغلبية البرلمانية، كما كانت لجنة السياسات في الحزب 

  .تماما بال فرق الوطنّي توّجه نوابه من قبل،



  األخطر ھو أّن توجھات معينة، تنسب نفسھا لإلسالم، قد فرضت وصايتھا على الشعب بكامله، وھي ھي التي
تواطأت مع العسكر، ضد الشعب الذي ثار عليه، وحملت له جميالً ونسبت اليه فضالً ھو برئ منه براءة الذئب من 

  .دم بن يعقوب

متحيزة، متواطئة، يلعب بھا العسكر دوراً محدوداً لزمن مقدور، ثم يكون له ولھم موقف آخر البرلمان اليوم، ھو تجربة فاشلة، 
  .بعد، وقتھا لن يكون لھؤالء مسانٌد بعد أن كشفوا أنفسھم وسجلوا خيانتھم في ذاكرة الشعب

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  2012-02- 22 !شايخھاومَ .. ركة اإلسالمية مأزق الحَ 

، والصالة    صلى هللا عليه وسلموالسالم على رسول هللا الحمد 

ذلك أّن ھذه الَحركة، كانت، في . الَحركة اإلسالمية، كما ذَكرنا من قبل، في َمأزق َخطير، وُمنعطٍف حاٍد، في تاريخھا الَحديث
لنِّظام القائم والُحكومة العقود الماضية، تقف في خندٍق واحٍد، بكل طوائفھا وأطيافھا، أمام قوى ُمحّددة وَمعروفة، تتمّثل في ا

ھذه األطياف التي كانت، والزالت، تختلف فيما بينھا إختالفاً شديداً حاداً، يصل بين طيف الليبرالية . التي تتعامل باسمه
نية العادلة  ھذه  لكنّ . ، وھما طيفان يقعان على طرفّي المنظومة المنتسبة لإلسالم السنيّ )ال أقول المعتدلة(اإلخوانية، إلى السُّ

اإلختالفات، كانت خافية وراء جدار الخندق الواحد في مواجھة العدو الجاھلّي المشرك، رغم أّن الطيف اإلخوانّي لم يعتبره 
  !عدواً بل شريكاً، من جھة واحدة

لم  في أعقاب الثورة المصرية، وإثر تبدل موازين القوى، الذي قلب األمور رأساً على عقب، في المنظومة اإلسالمية، وإن
يكن له ھذا التأثير في الِجھة القابِضة على الحكم، التي قويت قبضتھا بعد أن استولى العسكر عليه، وأملوا إرادتھم تحت أوھام 

برلمانية خداعة وبتمرير قوانين فاصلة في شؤون البرلمان  والرئاسة، حدث أْن تَبّدل َساكنى الخندقين، فتحولت طوائف 
  .إلى خندق النظام القائم والحكومة الموالية له، في مواجھة أھل السنة، من أتباع السلف الصالح اإلخوانية وأدعياء السلفية

والمأزق الذي تواجھه الحركة اليوم، وباألحرى التحّدى الذي يواجھه شيوخھا األفاضل من أھل الحق والصدق والعدل، يأتي 
، وتركھم في مواجھة نظام .استقطب منھا من ضعف واستسلممن ذلك الموقف الذي طرأ على القوى السياسية خارج الحركة، ف

  .الدولة من ناحية، وأولئك الذين كانوا رفاقاً، في ظاھر األمر، من ناحية أخرى

وَضوابطه، كما  ولعل ھذا التحّدى ھو األكبر في تاريخ ھذه العصبة التي ال تزال تتمسك بالحّق، وتعرف َمعالمه ُسَننه وُسبله
  . طل وحدوده وحيلهمالمح البا تعرف

وھذا التحدى، َسيُمّحص ھذه الفئة كذلك، كما َمّحَصت الثورة العديد من الفئات والحركات والمشايخ، فخاضت بعضھا فيما 
خاضت فيه العلمانية، من ركوٍن إلى الظلمة والبغاة، بل تفوقت على العلمانية بالتآمر معه، وتبعتھا أخريات من تلك الحركات، 

ھذا التحدى سيفرز من ھؤالء المشايخ والقادة درجاٍت متعددة، حسب قدرة كلٍّ على الثبات على . خاضوا فخاضوا كالذي
الحق، ثم التحدث به والدعوة اليه، ثم التحذير ممن خالفه وتالعب به وظاھر عليه، وھي درجات ثالثة لكٍل منھا دوٌر، ولكٍل 

  .صية لكلٍّ منھممنھا ضرورة على الساحة، ثم تتفاوت حسب القدرة الشخ

وقد رأينا أن بعض ھؤالء المشايخ، وإْن عارض الفكر اإلخوانّي، بل وصرح بالوقوف ضد ھذا الفكر، دعم اإلخوان في 
ثم يختلف الشيخ أبو اسماعيل عن . البرلمان، مثل حازم أبو اسماعيل، والشيخ عبد المجيد الشاذلّي، بارك هللا في عمرھما

ماعيل يفخر باإلنتماء إلى اإلخوان، وإن َعارض كافة سياساتھم الحالية، بينما لم ينتمى الشيخ الشاذلّي الشيخ الشاذلّي، أن أبو اس
إلى الفكر اإلخواني في يوم من األيام، بل كان دعمه لإلخوان، وعزوفه عن التصريح بِعمالتھم وَصفقاِتھم مع الَعسكر، من باب 

وھو أمر ال يقدر أن يعترض عليه معترٌض إذ . ستعداد كاٍف للوقوف في وجھهإغالق باب ريٍح ليس لديه، وال لدى من تبعه، ا
ھو يخضع بشكٍل كامٍل للتقدير الشخصّي لكل من يتصدى لقيادة شعبية أياً كانت، وإن كنا نرى أن الصمت عن الدعم كان 

عن السبيل السوّي، في كافة ما  بينما كان ُعزوف أبو اسماعيل عن التَصّدى بَصراحة للرموز اإلخوانية التي َخرجت. أولى
قررته، بل ودعوته لترشيح العريان لرئاسة مجلس الشعب مع الموقف المخزى لھذا األخير من ترشيحه للرئاسة، بأّن ذلك 

سياسة ُيقصد بھا عدم خسارة أصوات تنتمى إلى اإلخوان، يمكن أن تخالف قياداتھا في عدم انتخاب الشيخ، على فضله، وھو 
  .اسة، كان الصمت عن مدح اإلخوان فيھا أولى وأضبطما نراه سي

ثم رأينا مثل الشيخ رفاعي سرور، بعلمه وفضله، يتحدث بشكل أكثر وضوحاً عن الخلل القائم في السياسات التي اتبعتھا 
ة أطيافه، في اإلخوان، وجناية العسكر، وإن تجاوز عن ذكر أسماء ِبعينھا، وفّضل أن يدعو إلى توّحد التيار اإلسالمي، بكاف

وھذا، مع إقرارنا بأّنه يجب الحذر منه والتحسب له، ال . وجه المؤامرات الخارجية التي تدفع بالبالد، خطوة خطوة إلى التقسيم



الخطر ليس في . نرى أن أية قوى خارجية اليوم تمثل أكثر من خمسة بالمائة من حجم الخطر الجاسم على أبواب مصر
حت أّي سيناريو َمعقول، لكن، في التحليل النھائي، ما يقوم به العسكر، ومن ھم في َخندقه اليوم، من التقسيم، فھذا لن يكون، ت

  . إخواٍن وسلفّيين، ھو األخطر على مصر وعلى مستقبلھا اإلسالمّي والوطنيّ 

ولة القادمة، ليست عملية بتعدد طوائفه أن يلتئم ليكسب الج" التيار اإلسالمي"ثم األخرى أّن ھذه الدعوة، التي ترى أّن على 
بأّي شكٍل من األشكال، إذ ھذا َيستلزم أن يتحّول أحد الفريقين، الذي يقَبع اليوم في َخندق الَعسكر والُحكومة والنظام السابق، 

وھذا لن يحدث إال بأحد طريقين، أن ُتعارَض اإلخوان والسلفيون . واآلخر الذي في خندٍق مقابل، ليجتمعا في خندق واحدٍ 
لحكم العسكرّي، وتتخذ القرارات الّصحيحة في البرلمان، وفي الّشارع، إلزالة ھذا النظام الَعسكرّي، مثل أن ُيعارض القوانين ا

أو الَبديل، أن يتنازَل مشايخ الّسنة الَعادلة عن . التي أمّرھا العسكر دون البرلمان ورغم أنفه، كقانون رئيس الجمھورية وَغيره
  .إلى الخندق اآلخر، وساعتھا، تخلو الساحة، إال ممن يعصمه هللا من ھذا الزلل المريع توّجھاتھم، وينضموا

، أمر مطلوب مفروض ال شك، لكّن المسألة ھي في َرسم حدوِد ھذا اإلئتالف وبيان ضوابطه، التي "التيار اإلسالمي"وإئتالف 
عن السنة العادلة، والظروف الداعية لھذا اإلئتالف، " التيارات"ال شّك تختلف بإختالف سعة الھوة التي تفصل اّي من ھذه 

إذا لم نعتبر ھذه . وھو ما سنحاول بيانه في مقاٍل آخٍر بإذن هللا. ودرجة اإلئتالف المطلوب بناًء على األمرين السابقين
نة، والقينا بالفقه كله خلف ظھورنا، من أجل توّحٍد مشبوه ال أساس له   .الضوابط والحدود، ضاعت السُّ

كذلك نرى على الساحة، عدد من المشايخ الذين أدوا الحق بدرجاته الثالثة التي ذكرنا، مثل الشيخ محمد حجازى، والشيخ 
مجدى كمال، والشيخ سيد حسنى وغيرھم من األفاضل في الداخل، والشيخ ھاني الّسباعي والشيخ وجدى ُغنيم وأمثالھما في 

ز من الحركة اإلسالمية اليوم، ومن حولھم الكوكبة التي ذكرنا منھا بعض وھؤالء، ھم من نظن أنھم في المرك. الخارج
  .نجومھا أعاله

التحدى الذي أشرت اليه في أول المقال يكمن في أّن الدعوة الي التوحيد الخالص، والتحذير من الشرك بكافة صوره، وعلى 
لكّن . من قبل، لم يشّذ عنھا حتى اإلخوان والسلفيونرأسھا شرك التشريع، كانت ھي مدار دعوة أھل الخندق اإلسالمّي الموحد 

الدعوة اليوم، بمستجدات اإلنفصام الَخندقّي بين طوائف التيار، يجعل الّدعوة إلى التوحيد، والتحذير من الّشرك، ليست كافية 
النظر عن حقيقة عقيدته  لبيان اإلنحراف الَقائم، خاصة وھذا اإلنحراف أصَبح يمثله عدد ممن يلبس ِدثاراً إسالمياً، بغضّ 

  . وسياساته الَمبنّية عليھا، بعد تمّيز المعسكرين

الوضع القائم َيستدعى أْن تشمل الدعوة إيضاح شرك التشريع، وإيضاح بدعة التوافقية، أو شرك ھذه الِبدعة في بعض 
براء، وإال كانت دعوة منقوَصة، وكان مناطاتھا، وأن تنّزل أفعال بعض ھؤالء المتدثرين بلباس اإلسالم على معاني الوالء وال

، حيث أّن "إختالف الدالالت"ھذا ما تستدعيه أصول النظر ومقّررات الفقه، في باب . دعاتھا خائنين  ولرسوله ولدعوتھم
ا القدر من داللة ما قد تكون كافية لإلقرار باإلسالم أو لفھمه وشرحه والدعوة اليه، وقد ال تكفي ذات الداللة في واقٍع آخر لھذ

وھذا يعنى أنه البد من الوضوح والُمباشرة، والبعد عن لعبة السياسة، إذ طرق الدعوة . اإلقرار أو من الشرح والبيان والدعوة
  .ال تتفق مع السياسة التي تظھر أمراً وتغفل أموراً، قصداً وعمداً 

قادمة، يمثل تحٍد للمشايخ والدعاة والقادة، ندعو هللا أن ھذا ما نقِصد اليه من أن التحّدى الذي يواِجه الّدعوة في الَمرحلة ال
 .وأعاد إلى الحق اآلخرين، من ضّل منھم عنه، إخوان وسلفيون. يوفقھم إلى الحّق والصواب، ثم الثبات عليه

  

  

  

  



  2012-02-22 ..ربنا تقبل عبدك رفاعي في الصالحين 

، والصالة والسالم على رسول هللا   يه وسلمصلى هللا علالحمد 

، وفاة الشيخ الجليل، وبقية السلف الصالح، األخ العالمة رفاعي سرور  ُكلُّ "تلقيت ھذا الخبر، الذي يتوقعه كّل حيِّ عن كلِّ حيٍّ

ذا والشيخ الجليل من أقراني في العمر، فوهللا ما كنت أحب أاّل أن يكتب ھو عزائي، فإن في ھ. 185آل عمران "َنْفٍسۢ َذٓاِئَقُة ٱْلَمْوتِ 

  .ولكن قدر هللا سابق، وال حول وال قوة إال با. شرف لي وألمثالي

وقد عرفُت الشيخ رفاعي رحمه هللا منذ السبيعنيات، حين كنا، كلنا، في معترك تلك الفترة الفريدة في طبيعتھا، مشغولون 

كان يوم أن توفاه هللا، قوياً في الحق، ثابتا وكان رفاعي، رحمه هللا، كما . بالدعوة، وبالرد على المّدعين، وببيان الحق وتأصيله

عليه، واعيا له، رغم ما لقيه من اضطھاٍد وظلٍم واعتقال، لن يؤثر في حديثه وال توجھه وال ھدفه، كما فعل بآخرين ممن 

  .يراً وقد قاوم الطغاة ووقف في وجه الكفر، وبّين التوحيد، وأزال الشبھات، جزاه هللا عن األمة خ. راجعوا فتراجعوا

كان آخر حديث لي معه منذ عدة أسابيع، ومعنا الشيخ الفاضل ھاني السباعّي، حيث تدارسنا موضوع مصير الدعوة في 

  .مصر، وانطالق التيار السنّي إلنقاذ مصر، وأمور عديدة، تدور كلھا على الدعوة ومجاالتھا

يفاً، ال يكاد ُينھى ُجملة من القول، إال وأنت تنتظر أفضل منھا وكان الشيخ الجليل رحمه هللا، كعادته، أديباً، مھذباً، وقوراً، ظر

  .يؤثر في السامع، بقوله وإشارته، وھيبته، وعلمه، فال ُيمّل من حديثه ولو استوعب الليل والنھار. وأحكم

ْن ِغلٍّۢ  َوَنَزْعَنا"ال أجد في ھذا المقام أفضل من أن أرجو أن يكون شيخنا رحمه هللا ممن قال هللا تعالى فيھم  َما فِى ُصُدوِرِھم مِّ

ا لَِنْھَتِدَى لَوْ  َذا َوَما ُكنَّ ـٰ ِ ٱلَِّذى َھَدٰٮَنا لَِھ َّ ِ ُر ۖ َوَقالُو۟ا ٱْلَحْمُد  ـٰ َنا ِبٱْلَحقِّ ۖ َتْجِرى ِمن َتْحِتِھُم ٱأْلَْنَھ ُ ۖ لََقْد َجآَءْت ُرُسُل َربِّ َّ اَلٓ أَْن َھَدٰٮَنا ٱ

ُة أُوِرْثُتُموَھا ِبَما ُكنُتْم َتْعَملُونَ َوُنوُدٓو۟ا أَن ِتْلكُ    .143األعراف " ُم ٱْلَجنَّ

  من كلماته األخيرة

 !"ال علي الجھاد بل علي الموت الطواغيت ال يؤثر فيھم األفعال الرمزية ما داموا آمنين في قصورھم، فينبغي أن نبايع"

  .والسلوان رحم هللا الشيخ الجليل رفاعي سرور، وألھم أھله وأبناءه الصبر

  

  

  

  

  



  2012-02- 23 الغائُب القريب.. الموت 

  الحمد  والصالة والسالم على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم

وسبحان هللا، ما توقعت أن أعوَد اليه . شرعت أكتب ھذا المقال منذ أكثر من ستة أشھر، وبالتحديد في مايو من العام المنصرم
  .األقدار سابقة، والموت قريٌب، والوداع قضاٌء مكتوب لكن. بسبب فراق الشيخ رفاعي سرور

  فمتى أودُع ِخلّي التوديعا    َخاللت توديَع األصادق للنَّوى

ِصيَبُة ٱْلَمْوتِ "الموت مصيبة بكل َمعايير الحّس البشرى، سماه هللا كذلك  َبْتُكم مُّ ـٰ وأجمع الناس على ذلك،  ،106المائدة"َفأََص
لكنھا، أحسب، وهللا أعلم، مصيبة لمن بقى من الخلف، إن كان المرء من أھل التقوى . لبعيدالصديق والعدو، القريب وا

  .والصالح، ومصيبة للميت، إن كان من أھل الفسق والفساد

حين يكون المتَوفَّى رجالً صالحاً عالماً ذاھداً، ينصُح لنفسه وألھله وعشيرته، ويدعو إلى الحق، ويحيا عليه، ويعذب في 
ما كان شيخنا رفاعي، نحسبه كذلك وال نزكي على هللا أحداً، فموته مصيبة لمن حوله، ال أقول أھله وأقاربه، فإن ذلك سبيله، ك

ھي مصيبة أمة، . مما ُجبلت عليه الفطر، أن تحزن لفراق من تحب من األھل، ولكن أقول مصيبٌة عامة ال تختص بأھٍل أو ولد
  .ارقَتَتيّتم مرة بعد مرة، مع كل عالٍم ُمف

فقد ثُبت ھذا في حديث رسول هللا . ذلك أّن الثابت َشرعاً، والُمشاھد واقعاً أن أھل الَفضل في انحسار دائٍم وفي اندثار مستمر
، وھو ظاھٌر في انقراض الثبات الصالحين، قرناً "خير القرون قرني، ثم الذين يلونھم، ثم الذين يلونھم"صلى هللا عليه وسلم 
كما أّن ذلك مشاھٌد معروف، إذ أين أمثال محمد شاكر ومحمود شاكر ومحمد محمد . زمن، حقبة بعد حقبة بعد قرن، زمنا بعد

  حسين وسيد قطب والشنقيطي ومحمد إبراھيم والدوسري والغديان ورفاعي سرور، رحمة هللا عليھم جميعاً؟

  وَبقيُت في َخلٍف كجلِد األجَربِ     ذھَب الذين ُيعاُش في أكَنافِھمْ 

بة التي مازالت تصيب األمة ھي التي أشار لھا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم في حديثه الصحيح عن عمرو بن العاص المصي
إن هللا ال يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد ، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء ، حتى إذا لم يبق عالما ، "رضى اله عنه

ھذه ھي المصيبة التي تواجه األمة كل مرة . البخاري" فتوا بغير علم ، فضلوا وأضلوااتخذ الناس رؤوسا جھاال ، فسئلوا ، فأ
  السؤال ھو أين البديل؟. يختار هللا سبحانه أحد علمائھا لجواره الكريم

، علماء "الُمعلبة"لقد ترك لنا الشيخ رفاعي، تركة مثقلة بالھّم والُھموم، وساحة ُمترَعة بالرويبضات، وواقعا فشت فيه الفتاوى 
، اشتروا رخيص الدنيا بغالى، وَحَملوا الِعلم كأنه َحمُل "قطاع خاص"ومنھم " قطاع عامُ "بّدلوا وغّيروا، منھم قطاع علماء 

فأّي علم لمن تابع السلطان الكافر الفاسق الظالم، الذي حكم هللا فيه من فوق سبع سموات، بما انتزع من حّق التشريع، ! البغالِ 
أضلوا شباباً كثيراً، وأعموا أعينا غضة عن الحقائق، ِحرصاً . ، رغبًة في المناصب، وھرباً من جھاٍد واصبفرضوا وتابعوا

  . من ھؤالء اللئام على ُحسن ِعالقتھم بالنظام

ھذا ونحن في وقٍت عّز فيه أصحاب الھمم، وتعطشت لوجودھم الدول واألمم، فبنياُن واحد منھم يقوم بما ُتنشأ فرقة من 
إّن تحليل ھؤالء، وأخّص منھم َشيخنا رحمه هللا، ونظرتھم . ليس ذلك مقتصٌر على التحصيل، بل على النظر والّتحليل. غيرھم

  . وھي قدرة عزيزة لمن فھم ما أعنى. إلى الواقع تكشف خبيئه، وتفھم ماضيه ونسيئه

الھمة التي تبعث على إدراك أھمية األمر الذي . ثّم األھم، ھو الھمة، وھي ما أراھا ُتفَتَقد في كثير من أبناء الجيل الجديد
يقصدونه، ثم التعلم والبحث الحثيث، ثم التحليل والتمحيص، ثم اإلنتاج من كتابة أو تدريس، ثم القيام على ذلك دھراً ال ينالھم 

  .تعب وال ملل، فھي خطة حياتھم، ال حياة لھم إال بالسير على خطاھا



من مھام؟ ھل ھو مستعٌد لحمل األمانة، بعدما ظھر أنه قد راح الكثير، وبقي القليل، علما ھل يعي الجيل الجديد ما أمامه 
 ً فالجيل الغارب لم يبق منه إال أقل القليل، منھم المغترب ومنھم العليل، لكن حّق على الناشئة من الجيل القادم أن . وعزما

عالم من البقّية  الصالحة، يأخذون المنھج ويتعلمون تصحيح يھتبلوا الفُرصة، فال يضّيعوا لحظة دون الرجوع إلى ھؤالء األ
  .النظر، وتحقيق المناطات، فھي في أيامنا ھذه، مزلة العلماء

فھا قد ذھب عالم آخر، وبقي كثير من الُجْرب، . ، وصدقوا"قاصمة الرقاب"سبق أن قال القدماء عن الستينيات من العمر 
آ إِلَْيهِ  ٱلَِّذينَ :ليس لنا إال أن ُنرّدد قول هللا تعالى . يتصايح بالبرلمانات، ويتآمر مع الطغاة ِ َوإِنَّ َّ ِ ا  ِصيَبٌةۭ َقالُٓو۟ا إِنَّ َبْتُھم مُّ ـٰ  إَِذٓا أََص

 .156البقرة "ِجُعونَ  ٰرَ 

 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  2012-02- 24 واحدةٌ  يدٌ .. مصر  جرمون في حقّ المُ 

، والصالة والسالم على رسول هللا   صلى هللا عليه وسلم الحمد 

كم انُتھكت ُحُرماُتك؟ كم انُتھبت ثرواُتك؟ كم َشّرد وقتل وُسجن من أبناِئك؟ كم ُوِطَئت كرامتك؟ حّول . لك هللا يا شعب مصر
ل ال يشرب ماءاً إال ملوثا، وال يأك. المجرمون ھذا الشعب إلى ُمتسوٍل على أبواب األمم، ال يجد الخبز وال الوقود وال الكرامة

 ً ليس في حياة أبنائه ما يجعل في مواصلتھا أمالً، ال تعليٌم وال . تنھش بدنه األمراض، ويستأثر بعقله الجھل. طعاما إال ُمسرطنا
  . ماٍض كئيب، وحاضر مريب، ومستقبل جديب. صحٌة وال مالٌ 

ولكن ھذا الذي َنِصُف ھو واقُع . رضلست متشائماً، فالتشاؤم والتفاؤل أمران َمبنّيان على َوھٍم نفسّي، بال حقائق على األ
مصر، التي َتماأل على َشِعبھا الكافرون الظالمون الفاسقون، عقوداً متواليات، ينشرون السموم، وُيھلكون الَحرث والّنسل، وكأّن 

وعسكروا لم يكتفوا بما نھبوه، وبما أعاثوا فيه من فقر ومرض، فقضوا على ثورته، . ّيتبينھم وبين ھذا الَشعب ثأر ُمبَ 
ھذه حقائق ثابتة على األرض ال يستطيع عاقل . المؤسسات، وتحكموا في كافة مفاصل الدولة أشد ما كان على عھد المخلوع

  . أن يدفعھا، أو أن يدافع عنھا

  . الذين ساھموا في أن يصل شعب مصر إلى ما ھو فيه. المجرمون معروفون، كل الُمجرمين، المباشرين وغير المباشرين

مون الرؤوس ھم أعضاء النظام العسكرّي الذي بدأ بعھد عبد الناصر، مؤسس الديكتاتورية في المنطقة العربية، وحليف المجر
ثم بعده السادات، عميل أمريكا األول، الذي خّرب حرب اكتوبر بعد ! األسد وصانع القذافّي، وقاتل سيد قطب، وتطول الالئحة

 %99 عار في معسكر داود، بعد اتفاقه مع أسياده األمريكان، الذين كان يصفھم بأنأن أصبح النصر وشيكاً، وصانع معاھدة ال
ثم مبارك، عديم ! في معبد سيناء الداعية إلى توحيد األديانالماسونّي و، !)بيد هللا% 1ولم يترك إال (من أوراق اللعبة في أيديھم 

ليد الطولى في نھب الثروة وقتل الحرث والنسل، الشخصية األفاق، الذي قضى على ما بقَي من شعب مصر، وكانت له ا
وھذا األخير فعل ما فعل دون أن تختلج في وجھه . من الدوالرات لحساب اليھود والنصارى، مقابل ثروة قدرت بسبعين ملياراً 

  !اتالتعيس عضلة أو أن تطرف له عين، بل وبلغت به البجاحة أن يعمل على توريث ابنه العزبة التي تركھا له الساد

ھذا النظام العسكرّي، أفرز تلك الجراثيم الطفيلية التي اجتمعت اليوم فيما يسمى المجلس العسكرّي، الذي صنعه مبارك 
من ثروة مصر، يحلبونھا لَصالحھم الخاص، بعد أن َنسوا الَحرب والقتال، وأصبحوا تّجاراً سارقين  %40 ليحميه، وأغدق عليه

  .من َعَھَرة النظام

في ذلك الِجھاز اإلرھابّي الّرھيب، الذي َيسمونه جھاز األمن، وھم الذين تعتمد عليھم الّسلطة الحاكمة والنظام  ثم المجرمون
العسكرّي للقمع والقتل والتشريد، سواء الشرطة أو األمن المركزي أو المباحث العامة، أو أمن الدولة، أو جھاز البلطجية الذي 

الُمساعدون، من أنصار ھذه الّطبقة الَحاكمة، من وزراء ورجال أعمال وسفراء ورؤساء ثم المجرمون . تديره الداخلية سراً 
.مجالس إدارة، ونائب عام عميل، تليھم الطبقة الثانية المستفيدة من الَفساد والبؤس الذي يعيشه الّشعب، في َكاّفة َمصالح الّدولة  

د بكاّفة َكوادره، ال زالت تعمل اليوم بكامل قوتھا، بل أصبحت أَشد َشراسة وَنود أن ُنؤكد ھنا أّن اإلستبداد والِديكتاتورية والَفسا
من قبل، وھو ما َظھر في أحداث قتلى التحرير ومجلس الوزراء وماسبيرو ومحمد محمود ثم استاد بورسعيد، َجھاراً َنھاراً، 

ذ إن الِعصابة القائمة عليھا ال تزال في أوكارھا لم يتبّدل منھا شئ، إ. واألزمات الُمتتالية في الغاز والخبز وارتفاع األسعار
  .العسكرية والشرطية تعمل على تخريب البالد والسيطرة عليھا وافساح المجال للفساد لإلستمرار واإلنتعاش

تركون وھؤالء مش. ثم يأتي دور الُمجرمين المتمالئين مع ھذا الَجھاز الّشيطانّي الذي يقَبع على َصدر الّشعب الِمصرّي البائس
وھؤالء . في الجرم أصالة، إذ الساكت على الجرم شريك فيه، فما بالك بالُمتسّتر على فاعله، المتواطئ معه، المتعاون عليه

وقد سنحت الفرصة منذ عاٍم مضى للقضاء . وإن تلّونوا وغّيروا ِجلدھم، وبّدلوا قُبعاِتھم وِعماماِتھم، فھم مجرمون متآمرون
لكن، ھؤالء المجرمين بالتواطئ وقفوا . ال رجعة، وھو، بال خالٍف، أصل البالء وأّس الفساد وراعيهعلى النظام العسكرّي، ب

في وجه التحرك الشعبّي فَضلّلوه، وحّرفوه عن َمساِره، واستغلوا حاجة أبنائه للتغيير، أّي تغيير، فقّدموا أنفسھم على أنھم 



طة العمل مع العسكر في كامب سليمان، وساروا على نھجھا، ليتمكنوا الَبديل الشريف، والوحيد، والممكن، بعد أن رسموا خ
  .من كراسي البرلمان، دون صالحياٍت على اإلطالق، وتركوا الّتنفيذ في يد ذات النِّظام الَعسكرّي الَخائن الَفاسد

اِع الھاِوية، التي ھو بالفعل في ھؤالء كلھم ھم المجرمون في حق الشعب المصرّي، الذين أرادوا له، وال يزالوا، أن َيظّل في قَ 
  . َحضيضھا

وال ندرى أي تغيير قد حدث نتيجة الثورة التي قّدم أكثر من ألِف مدنّي حياتھم في َسبيلھا؟ لقد أَضاع ھؤالء الُمجرمين، على 
بنظاٍم يكفل العدالة الشرعية  تنّوعھم، أّي مكاسٍب لھذه اإلنتفاضة الّشعبية، التي كان من الُممكن أن ُتزيح الُطغيان بالمّرة، وتأتي

لفية الُمزيفة عن  واألمن واإلستقرار، كما أراده هللا سبحانه، ال كما تريده أمريكا، التي استبدلت اإلخوان بمبارك، واسَتغفلت السَّ
  .دينھا، فَضَربت ثالَثة َعصافير بحجٍر واحدٍ 

ادقين من الُشيوخ األحباب، وھو أن نقطة الخالف بيننا، وأحب أن أشير ھنا إلى نقطة قد تتوه عن فِكر بعض الُمخلصين الصَ 
من يدعو إلى نبذ البرلمان لحساب الميدان، وبين من ھم قابعون في البرلمان، يتجاھلون ما في الميدان، ليست قضية خالف 

لنظام العسكر، الذي فرعّي يدور حول طريقة أو أسلوب في التغيير، ِكالھما له وجھة شرعية، لكن ھو بين من يقبل اإلستسالم 
صليبية ويرضى بأن يكون الدين بعضه  وبعضه -ھو نفسه نظام المخلوع بما يحمل من معايب وَمفاسد وُكفر وِعمالة للصھيو

للنظام، وبين من ُيريد أْن يتحّرر من قيود الّتبعية والَفساد وأن يكون الدين كله  وأن تسود األمانة ومعايير العدل، دون تحايٍل 
ً في التمويه. و تميعأ الفارق شاسع . الفارق في المقاصد ليس في الوسائل، وإن أراد التوافقيون أن يظھروه بغير ذلك، إمعانا

ومن الخطأ الفاحش أن يطالب أحٌد بأن يتقاربا، أو أن ال يختلفا لضمان وحدة الصّف اإلسالمي، إذ ھذا . َبّيٌن بين اإلتجاھين
  .، للتباين الشاسع بين المنھجين، منھج هللا، ومنھج البدعة والتوافقيةنظٌر غير شرعّي على اإلطالق

ضوخ لألمر . وسبيل المجرمين دائماً واحدة، ال تتغير الّتصايح بضرورة اإلستقرار، الذي َيعنون به الخضوع لحكمھم والرُّ
يتفقون عليھا َخلف ظھر الشعب مع  الواقع، ينشرون الفوضى والھرج والقتل، ويمنعون السلع، وُيمّھدون للّطغيان بقوانين

سبيل المجرمين ھى تزيين الباطل، وتبديل كلمات هللا، والتالعب بآياته، كما يفعل الّظالمون من . مجرمي التواطئ والِعمالة
الحق  ھذه كانت وستظل دائماً سبيل المجرمين، تّدعى أنھا على. َمشايخ الّسلفية المزيفة، وُمدعى الِحكمة من منظومة اإلخوان

َشادِ  َمآ أُِريُكْم إاِلَّ َمآ أََرٰى َوَمآ أَْھِديُكْم إاِلَّ َسبِيلَ "والرشاد، وأنھا ما تريد إال خيراً بالعباد  ، وأنھا َصاحبة الشَّرعية التي .29غافر"ٱلرَّ
َقْوِم أَلَْيَس لِى ُمْلُك ِمْصرَ  "يريد الخارجون أن َيستلبوھا بال َحّق  ـٰ وكأن ملك مصر يأتي بالشرعية تلقائياً، ال مع ، 51الزخرف"َقاَل َي

  . العدل والحق والكرامة

َشادِ  َوقَالَ "وقد َتتشابه الدعوتان، دعوة أھل الحق، ودعوة الُمجرمين  قَْوِم ٱتَّبُِعوِن أَْھِدُكْم َسبِيَل ٱلرَّ ـٰ كما زعم  ،38غافر"ٱلَِّذٓى َءاَمَن يَ
التحدى الذي يواجھه كّل فرٍد على حدة، سواًء كانت ھذه الدعوة باسم الجيش أو  فرعون من قبل، لكن ذلك ھو اإلبتالء، وذلك ھو

وانظر يا رعاك هللا، كيف يدعى بعض المشايخ من َسَحرة . أواإلخوان الحكومة، أو باسم مؤسسات الدين الرسمية أوالّسلفية
وانظر كيف . اإلصالح، وأنّھم العلماء، ال علماء إال ھمالفراعنة الجدد، فاّدعوا أنّھم أصحاُب الّشرعية الدينية، في ھيئة الحقوق و

ھذه ُكلھا َشرعيات بَاطلة، ال تمثُل وجه . يلتوى اإلخوان بالَشرعية التى َمنحھا لھم الّشعب، ليُصبحوا يداً عليه ال على العسكر
 .الحق، إال بقدر ما يتناسُب فيھا مع الّشرع وما تقّره الفطرة

 .زقنا اتباعه، وارنا الباطل باطال وارزقنا اجتنابهاللھم أرنا الحق حقاً وار
  

  

  

  



  2012-02-26 سكرّي العَ وعب بين الشّ .. الرئيس القادم 

، والصالة والسالم على رسول هللا    صلى هللا عليه وسلمالحمد 

من ھذا ھو تركيزھا والغرض . كانت والزالت. تقع السلطة العليا في النظام المصري، للحظتنا ھذه، في يد رئيس الجمھورية
ھذا الَوضع ھو ما يسعى المجلس . في يد الرئيس العسكرّي، بعيداً عن أّية تدخالٍت في صالحياته بأي َشكل، ومن أي جھة

من ھذا . الَعسكري إلى أن يستمر، لُيمكن له أن ُيسيطر على الّسلطات الثالث، يوجھھا كما يريد، لصالح قياداته التسعة عشر
نفھم دواعي المجلس الخائن في تمسكه بضبط صالحيات رئيس الجمھورية من ناحية، وضبط إختيارات  المنطلق يمكن أن

  . الشعب للرئيس من ناحية أخرى

الّشْخصية، َنفعيٍّ ُمتآمر، منقاٍد لرغباتھم، متوّرٌط في الَفساد، لتكون عليه ِذلّة،  رخيصالمجلس العسكرّي لن يسمح إال برئيٍس 
ومن صفات الرئيس الجديد، كما يريده العسكرّي، أن يكون . نه، ال دين له، وال والء إال لنفسه وللَعسكريّ كما يسمو" توافقيّ "

صليبية، جبان رعديد، ال يقدر على أن يتخذ أي موقف قوّي جاٍد في وجه الغرب، بل ھو أقرب إلى مسّير -مخلصاً للصھيو
  .أعماٍل وحامل أختام، منه لرئيس ذي صالحية ونفوذ

فإن لم يكن، فإن خيار العسكري يتوجه إلى منصور حسن، . المواصفات تتحقق في أعلى درجاتھا اليوم في عمرو موسى وھذه
وھؤالء من رجال العھد السابق، وكلھم علمانّي حتى النخاع، وعميل . ومنھم من قال بأن نبيل العربّي ھو المرشح المحتمل
  .يليه في ھذا المضمارللغرب بدرجِة إمتياٍز، وإن تفّوق موسى على زم

فرغم أننا نرى أّن ھذه اإلنتخابات كلھا، لن تجدى في . أما الشعب، فإّن موضوع الرئاسة بالنسبة له، ھو موضوٌع دقيق ٌَحاسمٌ 
، كما يقال في المثل المصري العام، بمعنى أّن "الدجاجة ال تلقي كتاكيت"تحصيل المطلوب، وال الوصول إلى الَمقصود، إذ 

لعسكرّي لن يتنازل بملئ خطره عن أّية ميزة له، ال لرئيس جمھورية وال لصالح الشعب، إختياراً، بل يجب أن تؤخذ المجلس ا
إال أّن وجود رئيس يمثل الھوية ! منه اضطراراً وإجباراً، وھو ما رأيناه بالفعل في فبراير الماضي، لكن أكثر الناس ال يعقلون

صد الشرعية التي يجب أن يسعى اليھا من يريد للشريعة أن تظھر، وأن تكون لھا اليد العليا اإلسالمية، ھو أمٌر يعتبُر من المقا
  .ھذا َقْدٌر ال يختلف عليه أحٌد ممن له في اإلسالم نصيب، إال من أھل البدع واألھواء. في مصر

يخالف منھج هللا سبحانه في سنة وكما ذكرنا مراراً، أّن طريق التغيير لن يكون من منطق اإلنتخابات، إذ إلى جانب أن ھذا 
التدافع، فإننا نرى ما حدث، حين لجأ اإلخوان إلى عقد الصفقات للوصول إلى برلمان كسيٍح عاجز، من خالل العملية 

  فكيف يمكن أن يكون خصماً وحكماً؟. اإلنتخابية التي يضع شروطھا وينسق مشروعيتھا مجلس العسكر

على َوعيٍ بمواصفات من يريده رئيساً، إذ إن إحياء ھذا الوعي، يمثل إحياًء لقضية لكن الواقع أّن الشعب يجب أن يكون 
ومن ھنا وجب أن نحدد ما نراه في . فھو كالدعوة لمنھج ال لشخص بعينه. التشريع في نفوس الناس، ويعطيھا زخماً وحياة

لذين صّرحوا بأن الصفة الرئيسة في الرئيس مواصفات ھذا الذي نرجوه رئيساً لمصر، على رغم أنف اإلخوان الَبرلمانيين، ا
  !الذين يرَضونه ھو أن يكون علمانيا ال صلة له بالتيار اإلسالميّ 

رجٌل يضع أيات هللا وسنة . الرئيس الذي يسعى له الشعب ھو رجٌل يأخذ دين هللا بقوة، ال يماأل فيه وال يداھن وال يقايض
ية، نصب عينيه، ال تحيد عينه عنھما، بھما يتحرك وبھما َيحكم واليھما َيرجع في كافة ومنھج السنة النبو صلى هللا عليه وسلمرسوله 

وھو رجٌل يمّيز بين الحالل والحرام، تمييزاً فِقھياً وتمييزاً عملياً وتطبيقياً، فال يسمح للحرام أن ُيَقّنن أوالً، . تصرفاته وقراراته
 ً   . وال أن ُيطّبق ثانيا

يظھر فيه . في قيادة شعٍب ُمسلم، ديناً وفِطرة صلى هللا عليه وسلمَيصلح أن يكون خليفة لرسول هللا الرئيس المطلوب، ھو رجل 
  . إخالصه وتفانيه في خدمة ھذا الدين، وفي خدمة المؤمنين، َيمنع عنھم الّضر والَفساد، ويجلب لھم النفع والرشاد



يق أبي بكٍر، أو الفاروق  عمر، بل َيعنى أّنه َيحِمل بين جنبيه إنقياده لھؤالء الّصحابة األبرار، وليس ھذا معناه أننا ننتظر الصدِّ
المثالية ليست ھي القصد ھنا، إذ . يعنى أّنه َيصبو إلى أن ُيرضَى رّبه قبل أن ُيرِضى الّناس. َمثالً أعلى في سيِره قوالً وعمالً 

انة واإلخالص والشرف والتقوى والكرامة، وسداد الرأي ما ، لكنھا األم صلى هللا عليه وسلم ھي مستحيلة الوقوع، بعد رسول هللا
قُوا۟ "أمكن  َ َما ٱْسَتَطْعُتمْ  َفٱتَّ َّ   .16التغابن "ٱ

فھم . وإذا نظرنا إلى أرض الواقع، وجدنا اإلخوان البرلمانيين قد وضعوا أيديھم في يد العسكر، إلتمام صفقة كامب سليمان
ي عميل عليل كسيٍح، يعمل كسكرتارية للمجلس العسكرّي، صورة بال حقيقة، ُيحّركه يريدون أن ُيسلموا مصر إلى شبه علمان

الَعسكر كما تتحرك العرائس الُمتحركة في الموالد، بخيوٍط ممدودة بيَنه وبين الَمجلس، ويحركونه ھم، من مكتب اإلرشاد، 
  .مناصفة

وا على أنفسھم، منھم من فھم اللعبة وخرج عن تبعية ، قد انقسم"الّسلفيون"ثم نجد أن حزب النور الّسلفّي، ومن ورائه 
الَمشايخ، ومنھم من تحّير واضطرب، ال يعرف ماذا يريد، أيتابع الُخّوان، إعتقاداً بأنھم أعلم بالسياسة؟ أم يخرج على اإلجماع 

  المزعوم، ويحدد مواصفات من يريد بحرية واستقاللية؟

نھم يحّددون مواصفات الرئاسة في اإلستقاللية، والتوافقية، وأن يكون كفئاً من الناحية ثم إذا نظرنا إلى حديث الِعلمانيين، نجد أ
وھذا القدر فيه حق . اإلدارية، وأن يقدم برنامجاً مدروساً مدعوماً بفريٍق من الخبراء الذين يشھدون له بالصحة والواقعية

فقھاء في باب إخيار اإلمام، بل ھم أكثر دقة في تحديد معنى وباطل، الحق فيه أن الكفاءة أمٌر معتبٌر، وھي شرٌط عند كافة ال
وھو ما يمتد إلى ضرورة وجود البرامج المتخصصة التي تشھد أنه صاحب عمل ال . الكفاءة وتفصيل المقاييس المرعية فيھا

ً "لكّن الباطل في قول العلمانيين أنھم يريدونه . قول ساساً يعنى ما يراه الشعب أي علمانياً، والعجيب أن التوافق أ" توافقيا
لكنھم يقصدون بالتوافقية . بأغلبيته، والشعب قد توافق على الشخصيات اإلسالمية في أو من يدعى اإلسالمية، في كل إختياراته

  . بغيض ، فھم يريدون أن يكون الرئيس من األقلية العلمانية، وما ھذا إال تلفيٌق مريض واستبداد"التلفيقية"

رض الواقع، ونظرنا إلى أولئك الذين ھم على مسرح األحداث اليوم، وجدنا أمثال حمدين صباحي العلمانّي، فإن رجعنا إلى أ
وعمرو موسى ربيب الفساد وعميل الغرب، وأحمد شفيق الشيطان العسكري وصناعة مبارك، وعبد المنعم عبد الفتاح، 

ثم لھواً خفياً، سيأتي به العسكري، تواطئاً مع ! لخاص الدعوىّ اإلخوانّي اآلبق، وسليم العّوا رأس النفاق في منظومة القطاع ا
  .اإلخوان في األيام القليلة القادمة، ما يجعله مرفوضأ حتى قبل أن يعلن اسمه

ثم نرى أن ھذه الصفات التي َسرْدنا ال يتوفر ُمعظمھا إال في الشيخ حازم أبو اسماعيل، على ھّنة فيه أو َھنتين، أولھما 
وھو في ذلك مثل . بق على اإلنتساب إلى اإلخوان، رغم أن مثله كان يجب أن َيِعَى أمرھم قبل أن يفعلوه، ال بعدهإصراره السا

ثم ما كان من حديثه عن دور البرلمان ودعمه لإلخوان في ترشيحھم، وھو األمر الذي أشرنا من قبل إلى . الشيخ وجدى غنيم
  .حق والصوابخطئه، وفق هللا المشايخ األفاضل كلھم إلى ال

من ھنا، فإنه إن كان البد أن يذَھب الناس إلى صناديق اإلقتراع، قبل أن يستلبوا حقوقھم وَيحِسموا أمورھم في الميدان، وھو 
األمر الذي بات واضحاً لذي العينين أنه حقيقة ال ِنزاع في حدوثھا، إال إن أراد ربي شيئاً، فإنه ليس أفضل من ھذا الشيخ 

ھون لشعبنا، كاية في الَعسكر واإلخوان، إذ ھو يمّثل كّل ما يكرَ وال أقول ھذا دعاية للشيخ قدر ما أقوله نِ . يلحازم أبو اسماع
، من حرٍص على اإلسالم، وعلى معاني الحالل والحرام، ومن تصّور عاٍم شامل لدين هللا، باإلضافة وكافة ما يريدون تجنبه

فاألمر . حفوظة، وطھارة يد ولسان، إلى جانب الِحنكة الَقضائية والبرامج المقنعةإلى كفاءة إدارية ووعيا سياسياً، وكرامة م
  .مية يحاول العسكر واإلخوان ھدمھا أو تحجيمھاليس أمر الشيخ ذاته، بل ما يمثله من قيمة إسال

ال تمكين خونة العسكر تھا، ھي مھزلة متكاملة األطراف، ال جدوى منھا إلكننا نعود لنؤكد أن ھذه العملية اإلنتخابية برمّ 
، فنحن ممن ال نرى العمليات اإلنتخابية، في ظل العسكر البرلمانيين، أن يفرضوا رئيساً على الشعب اإلخوانومتواطئة 

وھو ما ظھر من تلك المواد التي يضيفھا العسكر لما يسمونه  .والنظام العلمانّي ال تحلّ أصالً، ال شرعاً وال تجدى عقالً 
ھؤالء ! رى الذي زّوروه ليوافق أغراضھم، بشأن أن قرارات اللجنة ال يصح اإلعتراض عليھا، سبحان هللاإلعالن الدستو



المالحدة ال يقبلون أن يكون لنصوص القرآن الكريم ھذه الَحصانة في دستورنا، لكنھم يجعلون ھذه الَحصانة َمكفولة للجنٍة، 
يل السلطة الذي عّينه مبارك، مما يعنى أنه ھو وحده من َسُيعّين رئيس بقرار رجٍل واحد ھو ذلك الُمستشار فاروق سلطان، عم

  !الُجمھورية

السيناريو المتوقع في قضية ھذه اإلنتخابات الكرتونية، أّن لجنة إنتخابات الرئاسة ستضع عراقيل وتزاول عمليات تزوير، ثم 
م، وتحت َزعم أن الوقت قد تأخر وضرورة نقل السلطة من ث. تخرج على الناس ببطالن اإلنتخابات، كأنما ھي تْرعى الّشفافية

أو على األقل غالبيته من اإلخوان المتواطئين مع (سيحدث توافق بين مجلس الشعب يجب أن يتم بأسرع وقت ممكن،  - بزعمھم  -

عسكر، ويَسّھله لھم وينتھى األمر إلى من يريده ال. عّين بالتزكية، لمدة عاٍم أو يزيد، وبين العسكر، على شخصية تُ )العسكر
  .. يمرر العسكر في عھده كافة ما يريدون من قوانين ومواد دستورية ثم  .اإلخوان

الكتاتنّي عن  درك الطنطاوى الّصباح، فيكفّ ويُ !! وا ِصبيان وَبنات ثم يعيش العسكر واإلخوان بعدھا في َتباٍت وَنباٍت، وُيْخلِفُ 
  .الّصياح

 .واألّيام بيننا. في حّد ذاتھا عما سيحدث في مصر، في المستقبل القريبھي مھزلة متكاملة األركان، تنبئ 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  2012-02-27 ؟يا إخوان.. ذبحة بورسعيد أين حقائق مَ 

، والصالة والسالم على رسول هللا    صلى هللا عليه وسلمالحمد 

وا إال َصنائع للَعسكرّي، يأُمرھم فيطيعوا، ويَتحّدث اليھم ، ُعّباد الَبرلمان، ليساإلخوانھذا الذي قلناه من قبل، أّن ھؤالء 
  صنائع ال تملك من أمر نفسھا شيئاً، فكيف تملك من أمِر الّشعِب شيئا؟ . فُينِصتوا، بال ُمقاَطعة، وال تھاُمسٍ 

وزير الداخلية والشرطة، تكّونت لجنة تقصى الحقائق، وتبارَز الُمتحّدثون في الّتنديد بما َحدث، وظھرت عنتريات كثيرة، تدين 
  !بل وتجرأ البعض على مساءلة رئيس الوزراء، بل وطلب أحدھم ُمساءلة الطنطاوى

ال أحد يعلم ماذا يجرى . ثم إذا بالموضوع يوَضع على الرفّ . ثم جاء تقرير اللجنة، المؤقت، الذي أدان الداخلية والشعب معا
رة بورسعيد بأحداث التحرير ومجلس الوزراء ومحمد محمود اآلن؟ من الذي َسيحاسب؟ متى َسيحاسب؟ وتلحق َمجز

تدخل ھذه التحّريات المشبوھة المنكوبة إلى غيابات ُجبِّ الكتاتني، . وماسبيرو، وبأحداث موقعة الجمل وقتلى الثورة ومصابيھا
  . يحفظھا ويرعاھا، أن تظھر، فعله كفعل سلفه فتحى سرور، وكفعل أخيه عبد المجيد محمود

يملك سلطة . إذ ليس في يِد ھذا المجلس إال الكالم، والتنديد. لُمْضِحك الُمبكى، أن ھذه التحّريات، ال قيمة لھا إبتداءً لكّن ا
ال يملك َسحب الثقة في الحكومة، وال إقالة وزير، وال حتى . السؤال، لكنه ال يملك القدرة على أن يعمل بموجب نتائج الُمساءلة

بل ھو يرفع ما يرى ألسياده من العسكر، فھم رئيس الجمھورية، وُھم الّسلطة التنفيذية، وبيدھم . أنهإقرار قانوٍن مھما َصغر ش
مفاتح السلطة القضائية، كما يظھر من محاكمات رموز النظام، َحسب ما قّننوه بأنفُسھم في إعالنھم الدستورى، بل وبيدھم 

يس الجمھورية وقانون المجلس اقومي للمرأة، بال رجوع إلى السلطة التشريعية، كما ظھر من إصدارھم قانون إنتخاب رئ
  .طراطير البرلمان

وھو ينتظر أن َيترك . إذن، َجَمع مجلس الَعسكر الّسلطات الثالث في يده، وبمعرفة وتواطئ من نوائب اإلخوان البرلمان
لطة الحقيقية، بل سُيصبح أقو ى مما كان أيام مبارك، إذ أيام مبارك كان السلطة الرئاسية لمن يكن طوع يديه، فيستمر في السُّ

أما في السيناريو الذي يتواطئ . المخلوع ھو صاحب السلطة، وكان الَعسكر من خلفه يعطيھم من عطاياه ويمنحھم من فضله
ا ليس ھذ. عليه العسكر مع اإلخوان اليوم، سيصبح الرئيس الجديد صورة، ومن ورائه العسكر يمنحون ويمنعون بملئ إرادتھم

فقط، بل ويدّبرون، مع اإلخوان البرلمانيين، أن يكون ھذا الوضع البئيس دستوراً يتقيد به الشعب، وُيعتبر الخارج عليه، خارٌج 
  ! فيعتقل ويشرد ويسحل ويضرب، مرة أخرى، واألمن الَوطني جاھٌز حاضر! عن الشرعية

يعقل أحٌد أن تعلن جماعة تّدعى اإلسالمية، وتضع في إسمھا ھل . ھذا ما يريده نوائب اإلخوان في البرلمان بمصر، وبمستقبلھا
؟ يا عباد هللا، قولوا لنا ماذا "لن تدعم مرشحاً ذو إتجاه إسالميّ "، رسمياً في كافة تصريحات قوادھا، أنھا "المسلمون"كلمة 

بذاً للعقيدة، وافتئاتاً على دين هللا، بل يعنى ھذا؟ يا عقالء األمة، بّرروا لنا ھذا؟ وهللا ما ھذا إال خروج عن مقررات الوالء، ون
  .يستتاب قائلوا ھذا، فإن تابوا وإال فحكم المرتدين معلوم ألھل ھذا الدين

ال لجنة وال تحقيق وال محاسبة . ھذا التواطئ الُكفرّي، ھو ما أدى بذھاِب دماء ھؤالء الَمساكين الذين فقدوا حياتھم ھدراً، ھباءً 
  . تواطئ في تواطئ بل تواطؤ في. وال يحزنون

وال ننسى َخراب ُمّدعى الّسلفية الَمناكيد، مثل اللواء محمد حسان الدعّى، صاحب الماليين، وعميل األمن، وناصر العسكر، 
ً . وموالى أمصار مبارك   . وهللا لقد فقد ھؤالء حياءھم وكرامتھم، وظنوا أّن اتباعھم من بلھاء القوم، سيغنون عنھم من هللا شيئا

ھؤالء دم األبرياء يضيع ھدراً، وھم من انتخبھم الشعب، ال ليمسكوا بميكرفونات، ويحصلوا على امتيازات، وتصل  ترك كلّ 
فإذا بالكتاتني، يدفن الملفات، ويرقد على المساءالت، . إليھم رواتب ومعاشات، بل ليكونوا وكالء ھذا الدم وأوليائه نيابة عنھم

  .أال ساء ما يفعل



ين كالكتلة، وأنصاف العلمانيين، كحزب الوسط، يتصّدرون مشھد الَصدارة في الُجرأة والَجسارة، يطلبون ثم إذا بالعلماني
ال وهللا لن يفعل الكتاتني أي عمل يھّدد كرسيه الذي استقر عليه، . محاسبة العسكر، ويفضحون مواقف اإلخوان في البرلمان

  .على دماء أبناء مصر

رة أخرى، دليل على ذلك الوضع الذي َيجّرنا اليه الَعسكر بعمالة اإلخوان، وبالھة عدد من مذبحة بورسعيد، وضحاياھا، ھي م
لفيين، الذين أصبح مطمح السياسة عندھم أن يحضر ُمتحدثھم بّكار، حفل زفاف َحمزاوى   .السَّ

كر في القضاء علي ثورة ، وعادت الديكتاتورية قوّية غالبة، ونجح العس2011لقد دارت األيام لتعود كما كانت في فبراير 
وَزرع في الَبرلمان َمجموعة من . مصر، والبقاء في السلطة، والحفاظ على النظام بكل كوادره األمنية والتنفيذية والَقضائية

وماذا ننتظر من أتباع اللواء . الضعاف المثبطين، على رأسھم الكتاتنّي، من الذين أحسن الَشعُب ظنَّه بھم، لَجھله بتاريخھم
؟ وماذا ننتظر من جماعة تَبّنت الصوفية )انظر الفيديو على موقعنا( ان، الذي أقر بلسانه أنه عميل لألمن منذ أيام الجامعةحسّ 

  واإلرجاء، وأعلنت ِمراراً مھادنتھا للكفر وتعاونھا وتوافقھا معه، رغم قھره وتعذيبه؟

  .لن َيأخذ حق القتلى إال الشعب، بيده ويد ثواره

. ضد النوائب المتأسلمين، وضّد ُمّدعى الدين وُمنافقي األمة، وضّد الَعسكر الذي َصنعھم على عينه. الحقيقية حان وقت الثورة
  .فوهللا ما حصلنا على حق وال تغير وضع، إال عند من فقد عقله وتمييزه، أو عند توابع العسكر

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  1220-02- 28 ة اإلسالمي الجماعاتشكلة الوالء عند شباب مُ 

، والصالة والسالم على رسول هللا    صلى هللا عليه وسلمالحمد 

بإتجاه معين، " التزم"أوّد أوال أن أوضح أّن الحديث عن شباب التيار اإلسالمّي ھنا في مقالنا ھذا، ال يعنى إال الشباب الذي 
وھذا . الساحة اإلسالمية المصريةسواء كان اإلخوان أو السلفيين أو غير ذلك من اإلتجاھات الثانوية المطروحة على 

خصيص، يجعلنا نتوجه إلى األقل من الشباب المسلم في أرض مصر، إذ القاعدة المسلمة من الشباب تعنى أكثر كثيراً من التّ 
  .رعية معينةھؤالء الذين رأوا أّن في اإللتزام فائدة ما بناًء على تخريجات شَ 

من َمشاكل ُمزِمنة، َصاحبت تكوين الَجماعات ذاتھا التي ينتمون اليھا، سواًء عقدياً أو  ، يعاني"الُملتزم"والحّق أّن ھذا الّشباب 
 ً فالباحث في أمر ھؤالء الّشباب، الُمھتم بھذا القطاع منھم، يجب أن يكون على بينة من الخلفية التي تكونوا عليھا عقدياً . َعمليا

دمة، وثانياً، إمكانية تصحيح ھذه التوجھات، ومدى الَحاجة إلى ھذه وعملياً، ليمكنه أوالً، تقييم دورھم في المرحلة القا
  .التصحيح

ثم، يجب أن ُنفّرق في ھذا الموضع، بين أمرين ھامين، ھما من ِسمات الَتجّمعات اإلجتماعية َعامة، والّسياسية أو الّدينية منھا 
التوجيه داخا ھذه التجمعات، التوجيه القاعدي،  خاصة، والتي أشرنا اليھا من قبل، وھو ضرورة التمييز بين مستويين من

  .والفارق بينھما جّد ھائٍل ومخيف". التعليمات"والثاني " التعاليم"وقد أسمينا األول منھما . والتوجيه القياديّ 

جه إلى أعلى التعاليم التي يتربى عليھا عضو الجماعة، بصفة عامة، ھي تعاليم ترتفع بھا النفس ُمحلّقة في أجواء الَكمال، وتت
وھذه الطبيعة . مقامات التَدين وتواِكب معاني الوحي، لكنھا خالية، بطبيعتھا، من أّي ُبعٍد عملّي أو َمناطات واقعية ُمحّددة

فإّنه ليس من طبائع األمور أن َيجتذب تجّمع ما عضوية . تشَترك فيھا كافة الّتعاليم التي ُبنيت عليھا جماعات من أّي اتجاه
  .أن يدعو إلى أمر حسٍن محموٍد يناسب الفطرة وينِزع إلى الَصالحالناس دون 

أرسل القرآن، يحوى أفضل التعاليم، وُيغّذى  سبحانهوالشاھد على الفارق بين الدرجتين ھو من منھج اإلسالم ذاته، إذ إن هللا 
ھادياً ومرشداً ومعلماً، وموجھاً  هللا عليه وسلم صلىأْن َيجعل رسول هللا  سبحانهأرفع التوجھات اإلنسانية، لكْن كان من مقتضى حكمته 

كذلك فإن . الشيخان"كان ُخلقه القرآن" رضى هللا عنھامبيناً للتعليمات التي ُبنيت، في َمنھجه، على ھذه التعاليم، كما في قول عائشة 
حددٍة مبنية على مناطاٍت واقعية، تعطى مُ  )او تكاليف بالتنعبير الشرعيّ (ذاته، تجدھا دائماً مصحوبة بتعليماٍت " تعاليم القرآن"

  .الِمثال، وتؤسس مبادئ النظر، وترسم طريق اإلنتقال من مستوى التعاليم إلى مستوى التعليمات

ً (فالتعاليم التي تَرّبى عليھا اإلخوان  جماعة وطنية ھي إنما ، مع تحفظى الشديد على وصف اإلخوان بأنھا جماعة إسالمية كما ذكرت سابقا

فاإلخوان لھم منھج محّدد ُمعْسكٌر محصوٌر في صّب أبنائه قالباً . تغاير مغايرة َشديدة لما ترّبى عليه الّسلفيون )ة ليبراليةسياسي
واحداً، مرتكزين في ھذا على رسائل البنا، بشكٍل شبه تام، ثم يخلو بعد ذلك منھجھم من أّي توجيه علمّي موحٍد، بل ينشغل 

أما السلفيون فتقوم تعاليمھم على أسس . ع والنشط اإلجتماعية، دون اإللتفات إلى الناحية العلميةأبناؤھم بالَحركة والتجمي
التوحيد وإتباع السنة، بطريقة تنحو إلمنحى الظاھرّي بدرجات تتفاوت، لكنھا تتواجد بشكل دائٍم على اي مستٍو من مستوياتھم، 

من الخلق، رغم إجماع مشايخھم " بالجھلة العاصين"ا بأنفسھم عن الخلطة يناير أن ينأو 25ثم اعتادوا قبل أن يفرج عنھم ثوار 
  .على ضرورة الَسمع والّطاعة لمن غلب

ويّتحد اإلخوان والسلفيون في أمر واحٍد، وھو طبيعة التربية التي تقوم على إتباع التعليمات الصادرة من أعلى، مع اإلختالف 
، يكون أمر اإلتباع شرطاً في العضوية اصالً، ثم يكون خاضعاً للتدّرج البيروقراطّي ففي تنظيم اإلخوان. في تأويل ھذا اإلتباع

أما السلفيون، فاألمر بالنسبة اليھم أقوى صلة بالنظرة الصوفية . الھيكلّي، مع مسحة من اإللتزام ببيعة على إتباع المرشد
ضرورة اتباع العلماء، وخطر مخالفتھم، وكل ما ھو للولي، الذي ھو الشيخ بالنسبة للسلفّي، مع دعم نصوصّي مما ورد عن 

  .من ھذا القبيل



والشك أن الكثير من المصلحين من أھل السنة العادلة، حاولوا أن يتناولوا ھذا األمر من ناحية اإلجتھاد والتقليد، وأن يشرحوا 
لكنى، في ھذا المقال أنحو منحى . خاصة معنى التقليد، وحدوده وضوابطه، وعدم جدواه في كثير من المسائل المتعلقة بالعقائد

آخر في تقعيد ھذه المسألة، وھو النظر اليھا من ناحية مبدأ الوالء والبراء، إذ إن ھذه الزاوية منھا ھي أشد خطراً وأبعد اثراً 
قلدة، ممن من مجرد إرجاعھا إلى التقليد المذموم، خاصة وقد يرجع البعض على المعترض بأن غالب ھؤالء ھم حقيقة من الم

  .وھذا األخير توجيه خاطئ للمسألة كذلك، لكننا سنضرب عنه الذكر صفحا في مقالنا ھذا. ال يمكن لھم اإلستقالل بالنظر

إن قاعدة الوالء والراء في اإلسالم، ھي مركٌب من مركبات التوحيد، سواًء عند من اعتبرھا ركناً فيه أو عند من إعتبرھا 
وھذه القاعدة الركينة في . اإللتزام بالنصرة والعون، والبراء يعنى اإللتزام بالمفارقة والصدّ  والوالء يعنى. شرطاً لصحته

 ً   . اإلسالم قد دلت عليھا العديد من النصوص القرآنية والوقائع النبوية، بما يجعلھا متواترة ثابتة نصاً وإجماعا

توافقن بل ھو على ما ثبت صحته في اإلسالم، سواًء بنٍص أو ھذا الوالء والبراء، ليس والءاً ألي أحٍد أو على أّي تواثق أو 
هللا ولى الذين "لذلك تجد أن صفة اإليمان قد صاحبت كافة اآليات الذي ذكر فيھا الوالء، كما في . إجتھاد مجتھد، بشروطه

نزع اإليمان في حالة الحديث ، كما ذكرت ب"المؤمنون والمؤمنات بعضھم أولياء بعض"، "إنما وليكم هللا والذين أمنوا"، "آمنوا
ال تجد قوما يؤمنون با واليوم اآلخر يوادون من حاد "، "إذ قالوا لقومھم إّنا برآء منكم ومما تعبدون من دون هللا"عن البراء 
ة والعقيدة الصحيح. إذن فالوالء والبراء يكون على أساس من صحة العقيدة. ، ومثل ھذا كثيٌر منتشٌر معروف"هللا ورسوله

ھذه القضية . يتبعھا عمل صحيح خاصة في األمورالتي لھا صلة مباشرة بقضية التشريع وحقيقة السمع والطاعة  وحده
  .األخيرة ال يثبت دونھا والء وال بيعة وال سمع لمرشد أو لشيخ كائناً من كان

لوالء للجماعة، حتى فيما يمس العقيدة، تخدش من ھنا، فإن تلك التربية التي أشرنا عليھا، في تلك الجماعات، والتي تقوم على ا
فبينما يجب عليھم أن يتبعوا من يأمر بالطاعة . مقام التوحيد، في رتبة الوالء والبراء، عند أتباعھا دون أن يعيروا لذلك باالً 

ي حقيقتھا جوھر ويحض على إتباع الشريعة، تجدھم، والًء للجماعة، أو طاعة عمياء للشيخ، يسيرون وراء تعليمات، تناقض ف
. وليس أدل على ذلك في واقعنا المعاصر من قضية إنتخاب الرئيس المقبل. التعاليم التي يفترض أنھا مرعية محفوظة الجانب

، ھو حازم أبو  فبينما تجد أن الوحيد الذي أثبت ضرورة إتباع الحالل والحرام، وضرورة إقرار مبدأ السمع والطاعة 
ت اإلخوان قد صدرت بإنتخاب من ليس له خلفية إسالمية، أي، بالتعبير الشرعّي، إعطاء الوالء اسماعيل، تجد أن تعليما

وفي ھذا تتمحص . والنصرة لمن ليس لديه إتجاه إسالمّي، ھكذا قال مرشد اإلخوان إلى الخراب والزلل المشير محمد بديع
معنى الوالء أخص صفاته، وھي الوالء للحق وللداعي  قضية الوالء والبراء، ويظھر خراب التربية اإلخوانية التي نزعت من

  اليه، ليس لما يراه مرشدھم وإن كان خطؤه ال يحتاج إلى دليل

  إذا احتاَج النھاُر إلى دليلِ     وليس َيصّح في األذھاِن شئٌ 

عظمة الشيخ، ولعلم والسلفيون يسيرون بنفس المنطلق، من طريٍق آخر، وھو الوالء للشيخ، ولفتاوى الشيخ، ولجالل الشيخ، ول
الشيخ، حتى ولو لم يكن للشيخ كتاب واحد يدّل على قدرة في البحث وتوغل فيالعلم، واللواء محمد حسان خير مثال على ھذا 

ھذا الموضوع، ليس فقط موضوع تقليد مذموم، بل ھو موضوع والٍء يريده هللا في ناحية، ويريده محمد حسان في ! األمر
  .لة الشيخ حازم أبواسماعيلناحية أخرى، كما في حا

الخطورة إذن، تكمن ھنا في مبدإ تزييف الوالء والبراء، وفي توجيھه وجھة تخرج به، تطبيقاً، عن مراد الشرع منه، وھذا 
بدوره تھديد خطير للثابت العقدّي عند أبناء ھذه الجماعات، وإن غفلت عنه الشباب لخلطھم في التفرقة بين التعاليم العالية 

ية التي يدرسونھا، وبين التعليمات التي َتصُدر اليھم من قياداٍت تلّوثت بالقُرب من القمة،  فإنه يجب أن نفّرق بين من ھو الصاف
ھذا القُرب من الّسلطة، وھو قريٌب من مفھوم الدخول  على . قريٌب من الَقاعدة الّشعبية، ومن ھو قريٌب من َھَرم الّسلطة

ف بياناً، وحّذروا منه على أي ُمستوى كان، خاصة لمن لم يتحرر قصده وتخلص نيته، وتالعب السالطين الذي اسھب فيه السل
  .بالمفاھيم وتزاحم في فكره وفعله الحق والباطل



وأمر ھذه التعليمات، ال يخضع حقيقة لعلم ُمكَتسٍب، قدَر ما يخضُع لفطرٍة َسليمة، لكّن ذلك الَخلط الذي َذكرنا قد أوقع أبناء ھذه 
  .معات في إتباع المحظور، واإلضطراب في تمحيص الوالء وتحديد بوصلتهالتج

)2(  

األمر الذي نخرج به من ھذا النظر والتحليل، يقودنا إلى ما نريده من توجيه وترشيٍد لشباب الدعوة على منھج السنة العادلة، 
ار الجھد أن يصرف شباب الدعوة وقتھم في بل ويدعونا إلى إشراك قيادات ھذا التيار في نظرتنا ھذه التي ترى أنه من إھد

من ھذه الجماعات، أمكثر مما يقضون في الدعوة بين صفوف األغلبية المسلمة التي لم " الملتزمين"حوارات وجدل عقيم مع 
في مواجھة تتشوه عندھا عقيدة الوالء والبراء، بتخليطات البيعة، وقواعد الجماعة واإلنبھار بالمشايخ، إنبھاراً كإنبھار الوعل 

  !أضواء السيارة المقبلة، تحمل له الموت، ويجمد في مكانه حتى تصدمه

وإذا َرِجعنا إلى ما قّرر العلماء في ھذا الباب، نجد أن أقرب ما يمكن الرجوع اليه فيه ھو ما ذكر الشاطبّي رحمه هللا في 
اليھا، ثم يتبعه مقلده، الذي يعلم من مفرداتھا ما فعلى رأسھم صاحب البدعة ومنّظرھا الداعي . اإلعتصام عن درجات المبتدعة

. يؤھله للحجاج عنھا جملة ال تفصيالً، ثم الثالث الذي يتبع ھذين اإلثنين، إنبھاراً وإعجاباً دون أي دليل على صحة ما يقال
أما الطبقة . إلى التعزير فاألول والثاني ھما من أھل البدعة ممن يقع عليھم ِعقاب أھل األھواء بدَرجاته الُمختلفة من الھجر

الثالثة، ع بين العذر واإلدانة، لكنھا، في غالب أمرھا، لْن تتخلى عْن والئھا، إال إذا انبھرت بمن ھم أقوى من األولين، إذ ھي 
ال يجدى  ومثل ذلك من نتائج اإلنبھار، الذي" أال تسمع حديث الشيخ؟" "أال ترى علم الشيخ؟"ال تتبع دليالً أصالً، بل دليلھا ھو 

  .معه دليل أو إعذار

الذي أنصح به أبناء التيار اإلسالمي الّسنّي، بّكافة طوائفه، أن تتوجه جھودھم إلى ذلك الكّم الھائل من الشباب المسلم الصادق 
بيضاء، والعلم الزائف اشد خطراً على صاحبه من قِلة الِعلم، التي صاِحُبھا كصفحة . الصافي النقّي، إذ ھم األكثرية وال شك

  .باطلة، ثم يثبت فيھا الحق بعد أليٍ وَنصب" شخبطة"يكتب عليھا المرء، بدال من أن ينصرف لمسح ما عليھا من تخليط و

كما ال يصح عموماً . وقد يبدو ھذا الطريق أصعب من غيره لبادئ الرأي، لكنه في الحقيقة أجدى نفعاً وألصق بالسنة من غيره
  .يلجأُ اليه الداعية، بل الطريق األصوب ھو ما يجب علي الدعاة سلوكه وتحمل مشاقهأن يكون الطريق األسھل ھو ما 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  2012- 02-28! والِمصرّيون.. محمود سلطان 

، والصالة والسالم على رسول هللا   صلى هللا عليه وسلمالحمد 

اإللكترونية التي " المصريون"ريره لمجلة محمود سلطان، كاتب عرفته الصحافة المصرية منذ سنواٍت، ومؤخراً من خالل تح
وقع في ظن الكثيرين أول ظھورھا أنھا تنتمى للفكر اإلسالمّي، خاصة وقد وقف من ورائھا جمال سلطان، األخ األصغر 
يد، واألبرز واألمھر، لمحمود، والذي كانت له عدة كتابات تنتمى لإلتجاه اإلسالمّي بشكٍل عاٍم، كما أصدر دورية المنار الجد

  . حظيت بمكانة عند المثقفين، خاصة بين السعوديين ودول الخليج، ففتحت له أبوابھا، ومؤتمراتھا، وشخصياتھا

، ذات توجه إسالمّي، ھو بالمقام األول، خلو الساحة حينھا من أي "المصريون"والسبب الذي أدى إلى ظن العديد من الناس أّن 
فما كان إال أن أصبغ عليھا الناس ھذه الصفة من عند أنفسھم، . ليل القارئ المسلممجلة ذات توّجه إسالمّي ُمحترٍف، تشفى غ

  .إلشباع رغبة دينية كامنة، ال أكثر

، لكن أريد أن أسجل ما أراه في مقاٍل ظھر لألخ  ولست أتھم ھنا األخ محمود سلطان، وال أخاه، بأي منقصٍة أو عيب، حاشا 
وإتجاه كّتابھا، خاصة " المصريون"بعد أن تلقيت عددا من الرسائل التي تساءلت عن حقيقة  محمود، يعكس اإلتجاه الحقيقّي له،

وقد كان األخ . ، إال أن ھذا موضع حديث آخر إن شاء هللا"المصريون"وأن عالقتى بأخيه جمال عالقة قديمة تسبق إنشاء 
، قبيل إعتقال ابنى شريف، حين 2005، عام "رسالةال"محمود سلطان يوماً، مرشحا لرئاسة تحرير مجلة أردُت إنشاءھا باسم 

، ال من الناحية الصحفية الحرفية، ولكن من ناحية التوجه "المصريون"بدأت أرى الَعوار اإلسالمّي الذي بدأ يتكّشف في 
نشر األستاذ  حتى تبين لي ھذا اإلتجاه على صورته الحقيقية، حين. اإلسالمّي السنّي، الذي ظننت أّني أدعمھا لحسابه وقتھا

ثم ما تولته المجلة من تبجيل محمد عمارة وَنشر ! المفتى العميل، وَضعه فيھا َمحل المجتھد" على جمعة"جمال مقالة عن 
مفترياته اإلعتزالية كما في مقاالته عن حديث اآلحاد، بل ورفضھا َنشر ما رَددُت به عليه، ِحرصاً على العالقة بينھم وبين 

 2008س والتدّسس الذي راعيته في مقالي، والمنشور على موقعنا ھذا في أكتوبر رغم التحسّ  ِعمارة،
)http://www.tariqabdelhaleem.com/new/Artical‐327(!! ثم بعدھا ذلك الَدعم الذي كان لسليم العوا، وما أدراك ما سليم العوا ..

  .والحديث في ھذا األمر حديٌث ذو شجون

ء التيار اإلسالمّي السنّي، أن الستاذ محمود سلطان لم يدعى يوماً أنه كاتٌب إسالمّي، أو مفكٌر المھم، أنه يجب أن ينتبه أبنا
فالخطأ في تقدير الرجل . إسالمّي، وھو ليس بھذا وال بذاك، وال تسمح خلفيته العلمية الشرعية بھذا اإلّدعاء، على أي مستوى

وھو أمر يجب أن يحترَز منه أبناء التيار اإلسالمّي السنّي، حين . ءً وفھم إتجاھه ال يقع إال على عاتق من أساء فھمه ابتدا
ينسبوا أحداً للتيار دون إدعاٍء منه أصالً، ثم يحاسبوه على ما صدر منه، فإن في ھذا ما فيه من الَخطاً والتحّيف على الُمّدِعى 

عى عليه   .والُمدَّ

ليس فيه جديد بالنسبة لي، إذ، كما َذكرُت، أّن ، http//:www.almesryoon.com/news.aspx?id=105062ومقال األستاذ محمود سلطان 
األستاذ محمود رجل صحافة وطنّي مسلم، تَشّرب بثقافة العصر الديموقراطية، . الّرجل لم يّدعى لنفسه اإلسالمية يوماً ما

وھذا األمر َقاسٌم ُمشترك بين العديد . فأحبھا وتبناھا، ولم يسعفه علمه الشرعّي أن يدرك في غيرھا َحال، وال في ِسواھا أمال
وھو ما جعل ھذه التيارات، وأمثال . من الّشخصيات، حتى منھا ما ينتمى إلتجاھات محسوبة على التيار اإلسالمّي كاإلخوان

حمل ما األستاذ محمود، يقفون َصفاً واحداً ضد الشيخ حازم أبو اسماعيل، إذ ھو أفضل من يمثل اإلسالمية في ھذا الوقت، وي
  .يحلم به اإلسالميون من آمال، لن تتحقق إال بالثورة ال باإلنتخاب

من أھم ما ُيعَرف به التيار اإلسالمّي . ذلك أّن اإلنتماء العام لدين اإلسالم شئ، واإلنتماء إلى التيار اإلسالمّي الُسنّي شئ آخر
قر أن الشعب مصدر السلطات، أو أّن ھناك مرجعية غير السنّي ھو تبنيه للنظرية السياسية اإلسالمية، التي ال يمكن أن تُ 

. أما أولئك الديموقراطيين، فإنھم قد بنوا على صرٍح منھار، ووقفوا على جرٍف ھار. في إستقاء األحكام سبحانهمرجعية هللا 
ون ما قال األستاذ وھذا ھو مضم. فالتعبير الذي يستخدمونه دون تحرير، ال يدل إال على إينانھم به على الطريقة الغربية



. فّرق بين الديموقراطّي واإلسالميّ ، ف"ومصر اليوم تحتاج إلى الرئيس الديموقراطّي ليس اإلسالميّ "قال محمود نفسه حيث 
  !وال أدرى كيف ُينسب رجٌل يدعو لھذا إلى اإلسالمية، لكنه مرة أخرى خطأ من ظن بالرجل ھذا الظن السئ

 ً مؤخراً، بوجه " المصريون"ليس إسالمياً، وھو عين ما تطالب به اإلخوان، الذي باتت  فاألستاذ محمود يريد لمصر رئيسا
وقد . عام، ولسبب ما، تتقرب من الفكر اإلخوانّي، بعد أن حاز على األغلبية البرلمانية، رغم موقفھم المضاد لھم من قبل

دعو مسلم لمواالة ديموقراطّي، في مسألة الحكم، إذ أشبعنا ھذا اإلتجاه نقداً من قبل، بناًء على أنه ال يصح وال يجوز أن ي
الديموقراطية تتناقض في أصل وضعھا مع اإلسالم، ومن ال يعرف ذلك، أو يجادل فيه، فعليه أن ُيبادر بالتسجيل في الصّف 

  ! األول اإلعدادى مرة أخرى

فكل .. لم يعد ثمة جدل أو سؤاٍل عن الھوية "ول والعوار الُمبين في كالم األستاذ محمود يأتي في الفقرة التي تلت ذلك حيث يق
التيارات السياسية ال يسعھا إال أن تقر بالفحوى الحضارّي والثقافي للھوّية الوطنية المصرية، وقوامھا األساسّي ھو العروبة 

والقلوب والوجدان  واإلسالم، ھذه باتت حقيقة مسلمة ال تصنعھا النصوص الَمكتوبة في الدساتير، وإنما محفورة في الّصدور
ووهللا ال أفھم من ھذا الحديث إال شعارات كالتى يتشدق ". .. والضمير الوطني العام، كثوابت أقرتھا حقائق التاريخ والجغرافيا
  .بھا السيد البدوى في حزب الوفد، أو الطنطاوى في بيانات العسكر

ً اإلسالم ال يثبت بمجرد أن يكون ھوية لمجتمع يا أستاذ محمود، و اإلسالم ليس فحوى . إنما حين يكون تطبيقاً وحياة وواقعا
حضارّي، إنما ھو واقع معاش يتعامل به الناس في الدولة الُمسلمة في حياتھم اليومية، وفي تعامالتھم الُمختلفة، سياسياً 

 ً حياة الناس إتفاقاً، فال يعنى  وصحيح أّن الدساتير ال تصنع اإلسالم، ولكنھا تكّرسه وتجعله األعلى في. وإقتصادياً وإجتماعيا
وإن لم . جزئيات حياتنا" بعض"أّي شئ إن تصاَرخنا بأّن ھويتنا إسالمية، ثم إذا دستورنا ينّص على أن الحكَم لغير هللا في 

". واحذرھم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل هللا اليك"تكن تدرك ذلك، يا أستاذ محمود، فعليك بالقرآن حيث يقول هللا سبحانه 
القرآن ال يكفى أن يكون محفوراً في الصدور والضمائر، فھذا مذھب الصوفية المرجئة الذين ال ُيبالون بالسمع والطاعة 

ھكذا بال استثناء، يا أستاذ . العامة، بل يجب أن يكون القرآن محفوراً في الصدور ومدوناً في السطور، وحاكما في كّل األمور
اريخ والجغرافيا يا أستاذ محمود، التي ھي مجرد ثوابت كونية تشھد بالربوبية، يؤمن بھا ھناك فارٌق بين حقائق الت. محمود

المسلم والكافر، والبّر والَفاجر، وبين أن يعمل اإلنسان بمقتضاھا، إقراراً لأللوھية التي ھي السمع والطاعة الكاملة غير 
  . المنقوصة

اه من مناصرى الديموقراطية، ال يرى في الَحاكم الُمسلم، أو على وال أدرى ما الذي يجعل األستاذ محمود، ومن جرى مجر
إال " الديموقراطيّ "الذي يتبّنى الّشرعية اإلسالمية التطبيقّية، ال الوجدانية، إال ديكتاتوراً؟ وال يرى الَحاكم " اإلسالميّ "األصح 

عل اإلسالم دنيا ودين، ال وجداناً وھوية؟ أھذه ھى َسمحاً متواضعاً صاحب َمشورة؟ ال أدرى لماذا الظّن السيئ بمن يريد أن يج
ِثقتكم با وبالناس؟ وإن كنتم تُشكون في حسن تصرف اإلسالمّي، فكيف تْضمنون حسن تّصرف الديموقراطّي؟ أيكون األمر 

ن شخصية وع" الفرد"مرتبطاً بكراھة تطبيق الشريعة، ويكون التمييز ھنا مجرد ظاھر ال أكثر؟ ومن الذي تحدث عن حكم 
كما عّبر األستاذ؟ أين سمع األستاذ محمود ھذا  "صاحب المستقبل وحده ال شريك له"، وعن أن الرئيس اإلسالمّي " أنا الدولة"

  الكالم؟ أم يكون مجرد حلم فخاطر فمقال؟

م، وقد كتبت مقاالً تحت ال أريد أن يكون مقالي ھذا درساً في التوحيد، أو في التفسير، أو المقارنة بين الديموقراطية واإلسال
كان موجھاً أساساً إلى األخ جمال سلطان، يجده القارئ في موقعنا " صرعى الديموقراطية في الوسط اإلسالمي"بعنوان 

http://www.tariqabdelhaleem.com/new/Artical‐419 لكن يجب أن يكون معلوماً أّن المرء يجب أن يؤاخذ بما قال، ال بما َزَعم عنه ،
واألستاذ محمود ليس فقيھاً إسالميا وال مفكراً إسالمياً وال كاتباً إسالمياً، بل ھو كاتٌب َصحفّي، يتناول موضوعات  .غيره

  .حساسة في بعض األحيان، فيضرب فيھا َضرب الصحافيين، بالرأي الشخصّي ال الَشرعّي، ال يزيد األمر عن ذلك

  .وّفقنا هللا جميعاً لما فيه خير ھذه األمة

  



  2012-03- 01! اية البيضاءوالرّ .. مال حشمت جَ . د

، والصالة والسالم على رسول هللا   صلى هللا عليه وسلمالحمد 

الدكتور جمال حشمت أحد األسماء الالمعة في سماء اإلخوان، منذ ثالثة عقود، بعد أن تحول إليھا من عضوية منظمة الشباب 
ء مجلس الشعب، بعد أن انتخب من قبل، وأزاحه مصطفى الفقى عميل النظام وھو حالياً من أعضا. الناصرية في السبعينيات

رسالة خفيفة في وھي ونشرھا موقع عالمات أونالين وقد وصلتنى إحدى الرسائل التي كتبھا الدكتور حشمت، . الُمباركيّ 
   http://alamatonline.net/l3.php?id=241 .معناھا ومبناھا، لكن أردت أن أعلق عليھا من حيث أنھا تدل على اإلتجاه اإلخوانّي َككل

وقد اختلط الصواب والخطأ فيما كتب الدكتور حشمت ، وھو ليس مما يعيب أحداً، لكن ما سنأخذه عليه ھو المنھج الذي 
  .تواطأت عليه اإلخوان في الربط بين األسباب والنتائج، وقواعد اإلستدالل التي يترتب عليھا الكثير من القرارات

كلما مرت األيام دون خبر جديد أو انجاز جديد كلما شعرنا أن الثورة لم تحقق نتائجھا "صّح من كالم الدكتور فھو قوله  أما ما
وليس ھناك فى الحديث تناقض ! وكذلك كلما مرت على حياة المصريين حادثة أو محاولة اغتيال كلما تأكد نجاح الثورة ! بعد 

ن فى مواقعھم وتسارع معدالت الفساد خشية إنھاء خدمتھم أو قرب محاسبتھم يؤكد أنه رغم بل الواقع يقول أن استمرار الفاسدي
ھناك من يفكر فى مصيره ! ھناك من يخشى استمرارھا ! التأخر فى تحقيق أھداف الثورة إال أن ھناك من يخشى نجاحھا 

ھذا القول . "تؤكد نجاح الثورة ھذه العالمات  وكل! عندما ينكشف دوره فى مقاومة الثورة أو اإلضرار بمصر الفترة الماضية 
  .فيه الكثير من الِصحة وال َشك، إال الفقرة األخيرة منه

إن نجاح الثورات ال يمكن أن يستدل عليه بھذه . إن إعتبار ھذه الظواھر نجاحاً للثورة، إبعاداً في النجعة، وضرب في عماية
اذا ال يكون تسارع صربات الفاسدين، مع حقيقة ُوجودھم في مواقعھم ال فإن لقائل أن يقول، ولم. السطحية في اإلستدالل

يبرحون، في كافة مؤسسات الدولة، دليل على قرب القضاء على الثورة، وإنھاء وجودھا؟ ما ھو دليل تفسيركم على العكس 
األصل أن تنبى األدلة . رتيب النتائجمن ذلك؟ إن اإلنتقال من ظاھرة إلى نتيجة، ال ُيمّثل تسلسالً َصحيحاً في تناول األمور وت

  . على الحقائق ال على الظواھر

. الحقيقة أن العسكَر ال يزالون مسيطرين على الُحكم، بالكامل. الحقيقة أّن الفاسدين ال يزالون يتحكمون في كافة َمفاصل الدولة
برلمان اإلخوانّي لم يتحّدى العسكر، رغم أنه ُممثل الحقيقة أّن ال. ُوضعت في الدستور لتزوير اإلنتخابات 28الحقيقة أّن المادة 

، إذ ال جھة قضائية قادرة على "ويشربوا ميتھا"الّشعب، وترك المادة كما ھي وعمل على قوانين معدلة يأخذھا المرشحون 
يترك منھا ما ال الحقيقة أّن النائَب العام، صنعة مبارك، ال يزال يتالعب بالقضايا، يعرض منھا ما يروق له و. النظر فيھا

الحقيقة أّن الفلول ال يزالون يعملون ! يناير 25الحقيقة أن أحداً إلى اليوم لم يدان في أي حادث قتل منذ أحداث . َيروق للعسكر
الحقيقة أّن ُمبارك ال يزال في ُمنتجعه رغم كّل تلك الّتظاھرات . بكل قواھم لتدمير البالد، وھم معروفون للعسكر، وللناس

الحقيقة أن سوزان ال زالت تعمل بكّل حريتھا داخل مصر وخارجھا، فھي سيدة . ر الّصحة ومطالبات البرلمانوتقاري
الحقيقة أن . الحقيقة أن مصر لم تقدم ورقة واحدة إلستراد األموال المنھوبة بشھادة الدول المعنية ذاتھا. الطنطاوى وولية نعمته

  .يات المتعلقة بمطالب الثورة الحقيقية، ال يكابر في ھذا إال عميل أو معتوهالبرلمان ُولد ِخداجاً فاقداً لكل الصالح

ھذه حقائق على األرض، بل جزء من الحقائق، ال ُمجرد أحاديث إنشائية تَتحّكم فيھا الَعاطفة وُتوّجھھا الّظنون، وال تنطلى إال 
  . ئج، ال َجزافاً كما فعل الدكتور حشمتوھذه وحدھا ھي ما ينبغى أن ترّتب عليھا النتا. على البسطاء من الناس

لذا أرجو أن نتفق على المشترك بيننا وتتوقف "ثم يرفع الدكتور حشمت الراية البيضاء في وجه منتقدى سياسة اإلخوان فيقول 
 ھهٍ كارِ  خاصة مكين لحاالتٍ أمال فى الوجود بشكل فاعل أو التَ ! المقاالت التى تدبج للطعن فى شرعية اإلخوان أو تسخر منھم

واإلصرار ! وعلى كل األحوال المحاوالت التى تتم اآلن لتفريغ مصر من عناصر قوتھا ! لإلخوان من التواجد بشكل طبيعى
ثم يرمى من ينقد . إذن يطلب الدكتور أن تتوقف مقاالت النقد، لإلتفاق على الُمشترك". رابا أسوأ مما كانت عليهعلى تركھا خَ 

  !ھذه ھي الموضوعية عند الدكتور حشمت!! ظھور، أو يعملون لحساب جھة تريد تشويه اإلخواناإلخوان بأنھم يريدون ال



لكن، يا سعادة الدكتور، حين يكون النقد في أموٍر فرعية ثانوية، يمكن أن يتجاوز عنه الناقد، أّما إن كانت سياسة اإلخوان 
، بتسليمھا للعسكر، تحت مسميات وھمية، وصياغة الدستور، ذاتھا ھي التي يراھا الناقد تحمل مصر وثورتھا إلى نھاية سوداء

مّس، فإنه من الّصعب، بل من الُمستحيل، بل من الخيانة وتقنين إنتخاب رئيس الجمھورية، والحصول على وضع خاٍص ال يُ 
  . ولألمة، أن يتقبل الناقدون رايتكم البيضاء صلى هللا عليه وسلم ورسوله 

صله باإلبطال، واإلجتماع فرٌع عن سيادة أحكام الشريعة، فإن كان اإلجتماع سيؤدى أع ال يعود على يا سعادة الدكتور، الفر
على الحق، ھو األصل الذي " المفارقة"إلى التنازل عنھا، أو عن بعضھا، فال شرعية له، بل يكون اإلفتراق ھنا تحت مفھوم 

  .ال يترك

وھذه النتيجة مبنية على خطواٍت ثابتة، يمكن تتّبَعھا، . خّطط الَعسكر أن ُيَمّررالّسياسة اإلخوانية، ُتسّھل وُتمّھد الّطريق لمُ 
إذ بمقَتضى عملية منطقية كالّسبر والتقسيم أو الحصر، يمكن أن يتحدد ما يصلح تفسيراً . وتحديد معناھا، بنسبة ِصّحة عالية

التي تتوّجه كلھا إلى إثبات نظرية ما، تجعلھا دليالً كذلك، فإن عملية تراكم القرائن، و. للوصف، والوصول إلى ِعلة الحدث
دامغاً على صحة النظرية، كما في علم الحديث، إذ تعّدد الروايات الَضعيفة ترتفع بالحديث إلى درجة الحسن، وتعّدد الروايات 

ألعيان المفردة في مواجھة إجتماع الَحسنة ترفعه للّصحة لغيره، وھكذا، في إثبات القواعد الكلّية الَعامة، والتغافل عن َقضايا ا
  .القرائن

ما فائدة أن نترك الناقد الناقم على . إذن، فإّن األمر ليس أمر المشتركات، إن أخلّت باألصول، وبالھدف من التوحد إبتداءً 
ور، وبرئاسة سياسة اإلخوان نقده ونقمته، ليحقق قاعدة مشتركة، ستؤدى بالبالد إلى الوقوع تحت سيطرة العسكر، بدستوٍر مز

مزورة؟ وكيف يكون ھذا عامالً لنجاح الثورة؟ أيكون نجاح الثوة المقصود ھنا ھو األغلبية البرلمانية اإلخوانية؟ أيظن 
الدكتور، ومن ورائه اإلخوان، ومن ورائھم البسطاء من المشجعين، أن إصالح مصر ھو حصول اإلخوان على األغلبية؟ من 

  لَعسكر والَفساد والتزوير أْعنف وأَشّد مما كان؟زعم ھذا؟ وبأّي منطق يكون، وا

إننا ال نريد أن نجتمع مع اإلخوان على مشتركات بيننا، ولكننا نريد من . ال يا دكتور حشمت، نأسف لعدم قبول رايتك البيضاء
حاول اإلخوان أن لقد . اإلخوان أن يجتمعوا معنا، ومع غيرنا، على مشتركات الشريعة وثوابتھا، ومقتضيات الواقع ودروسه

يكون التغيير في النظام القائم من داخل ھذه األنظمة، ومن خالل البرلمانات، خالل العقود الستة الماضية، فماذا حدث؟ فشٌل 
جموع لم يحركھا اإلخوان ببرلماناتھم وال . حّتى تحّركت الُجموع في الّشوارع. ال نتيجة على اإلطالق. زريٌع مريٌع ُمخجلٌ 

وما . وھو ما أثبت على وجه القطع واليقين أن طريقتھم خائبة فاشلة، ال يصح أن يّتبعھا عاقلٌ . وال بمشتركاتھمبسياساتھم، 
نعجب إال ممن يريد أن ُيقنع الّناس اليوم أن الَفساد الموجود اليوم، والذي ھو، بشھادة حشمت، أشّد وأقوى مما كان، يمكن أن 

  ؟؟؟!!!رلمان اإلخوانفقط ألن في الب ؟؟؟!!!يتغير بالبرلمان

اللھم إھدنا إلى الحق، واجعلنا من أھله، وأبعدنا عن الھوى والتعصب لفئة أو جماعة، إال جماعة الحق التي تدور مع الشرع 
  . حيث دار، بالدليل والبرھان

  

  

  

  

  

  



  2012-03-02 !ماعة اإلخوانأطالب بحلّ جَ سلھذا 

، والصالة والسالم على رسول هللا    هللا عليه وسلمصلى الحمد 

الوالء  ھو أعلى درجات الوالء التي يتقيد بھا الُمسلم في ديننا، وعلى أساسھا َوحدھا يعطى الناس صفقات أيديھم وقلوبھم 
، وحده ال َشريك له، دون توافقية أو عمالة والحاكم، أو النائب الُممثل للّشعب، حين ينتخب ممثالً للشعب . لمن ال والء له إال 

، ثم البيعة للشعب الذي وضعه في موضع الوالية، ومن ھنا تسمى والية، ألنھا الم سلم، ھو واقع تحت مفھوم ھذا الوالء 
 ً   .تقوم على مفھوم الوالء،  من الكّل أصالً، وللشعب من الحاكم أوالنائب فرعا

لحاكم أو النائب يجُب أن تكون محكومة بصالح ھذا من الناحية الشرعية، أما من الناحية التطبيقية السياسية، فإن تصّرفات ا
ال يجب أن يكون خاضعاً ألي . الشعب ابتداّء وانتھاًء، كما يراه ھو شخصياً، أو حزبه، الذي انتخب على أساس توجھاته

، أو بما انتخبه الشعب على أساسه"تعليماتٍ " أخذ أوامره الشعب لم يرّشح أحداً لي. ، من أّي جھة أخرى مخالفة لما يدين به 
ھذا بالضبط ما كان على عھد المخلوع، . من غير نفسه وضميره ورؤيته، ويكون خادماً مطيعاً لسيٍد من خارج دائرة الحكم
ھذا ھو عين الديكتاتورية التي تحاول مصر . وكّل مخلوع آخر، تعّدد الوالءات، والخضوع لرأي شخص آخر، فرد أو جماعة

حسرة عليك ! فتتخلص من الحزب الوطني، لتظھر لھا جماعة اإلخوان الليبراليين البرلمانيينعبثاً أن تھرب من تحت وطأتھا، 
  !يا مصر

 ً ال . من ھذا المفھوم، فإن تعدد الوالءات من حاكٍم أو نائٍب، أمر يجب أن ينتھى في نظامنا الَحاكم، شرعاً وعقالً، ديناً ووضعا
ومن ھنا . لية يتحكم في قراراٍت سياسية تتعلق بمصالح الشعب وبمصيرهيصح أن نترك أحداً من َخارج دائرة الحكم والمسؤ

، (!)فإن ذلك اإلعالن الذي صدر عن جماعة اإلخوان الليبراليين البرلمانيين مؤخراً بمنع أي من نواب حزب الحرية والعدالة 
قدر استقالليتھم المعدومة، واستھتاراً أن يوقع ألحٍد إال بإذن الجماعة، ال الحزب، ھو تحقير لنواب ھذا الحزب، وتعريفاً ب

بقطاع الشعب الذي انتخب ھؤالء اإلّمَعات، ليمثلوه في البرلمان، وھو ال يعلم أنه انتخب المشير محمد بديع، والمشير محمد 
  !بديع وحده ال أحد معه

وأن ليس لإلنسان إال ما "، "كّل نفس بما كسبت رھينة"اإلستقالل في اإلرادة والتصرف، ھو األصل في اإلسالم، إذ إن 
، ھذه كلياٌت عامة ثابتة أقوى مما يؤول به ھؤالء المتأول، الُمحرفون لشرع هللا، عن السمع والطاعة، التي يرّكعون بھا "سعى

  . منتسبيھم، ويجّردونھم من الكرامة التي تقوم عليھا أمانة التكليف

وال . ، رغم مخالفتھا لإلسالم"الديموقراطية"التي تقوم على مفھوم اإلستقالل في اإلرادة والتصرف، ھو األصل في نظم الحكم 
وقل لي با عليك، ماذأ إذا . نكاد نعرف رئيساً أو نائباً في العالم كله، يخضع ألوامر من غير دائرة الحكم كالحزب نفسه

المشير بديع، ليفعل أو اليفعل؟ من ھو  انتخب أحٌد من اإلخوان كرئيس للجمھورية، ال قدر هللا وال كان، ھل ستأتيه األوامر من
سياسية وشرعية تعكس اإلنھيار الشرعّي " عكعكة"صاحب السلطة الحقيقية في مجلس الشعب، أو الحزب أم مكتب اإلرشاد؟ 

  .دالذي تعيش فيه ھذه الجماعة، بال ثوابت وال التزامات، إال ثابت اإللتزام بالوالء لفرد، ھو خليفة البّنا، مشيرھم الُمرش

ليست ھذه سياسة وال ھي شريعة، إنما ھي عسكرية مغلفة برياء ومداھنة، مرتدية مسوح دين اإلسالم، دون تقيٍد بأي من 
لھوھم "وھم في ھذا في غاية التفاھة السياسية، كما ترى في موضوع إعالن مرشحھم . ثوابته، التي يتالعبون بھا كما يشاؤون

با عليكم ھل رأينا في أي جمھورية أو دولة محترمة مثل ھذه ! يو الترشيح، الذي سيفجرون مفاجأته عشية "الخفي
التصرفات إال ما كان من مبارك، حين رفض حزبه اإلعالن عن اسم المرشح، سواًء جمال أو حسنى، إلعتبارات تخدم 

ً . أغراضھم؟ ھي إذن سياسات الحزب الوطني كما قلنا   .تّبت أيديھم وتّبوا جميعا

جب أن يسمح بمثل ھذه العالقة المريبة التي تتدسس من الخلف لتوجه إرادة الشعب وتلتف حولھا، لتكون ممثلة القانون ال ي
من ھنا . القانون يمنع السيطرة على القرار المصرّي، من قبل فرد أو جماعة مھما كانت. إلرادة مكتب إرشاد أو مرشد إخوان



زاب التي ھي مجرد واجھة تمثيلية لجماعة خارج دائرة السلطة التي يجب أن يكون القانون واضحاً في التعامل مع األح
  .أعطاھا الشعب ثقته وصفقة يده

لھذا السبب الَشرعّي والقانوني والّسياسي، أرى أّن ھذه الجماعة، ھي اآلن مركز قوٍة خارج منظومة الحكم، َترسم السياسات 
بل أن يكون . أساً، أو أن تتغير رخصتھا إلى جماعة دعوية ِصرفةخارج الدائرة التي رشحتھا الناس، فھي أجدر بأن ُتحّل ر

  .أحد متطلبات الترشيح للبرلمان أن ال ينتمى اليھا، أو إلى غيرھا أي مرشٍح لضمان استقالليته وحفظاً لقراراته من العبث بھا

صياً، في األسابيع القليلة القادمة، كمواطٍن ھذا األمر، ھو ما يجب أن تطالب به الِجھات الُمعنّية، بل وما أعتزم أن أتقدم به َشخ
مصري، إلى القضاء، للعمل على رفع يد ھذه الجماعة عن السياسة المصرية، وتركھا تعمل حّرة بما فيھا من مسلمين، 

ي وھا ھم يضربون برأي القِطاع العريض من الّشعب الذي يرى ف. وإسالميين، ينتمون لكل اإلتجاھات التي ُتخالف توّجھاتھم
، "لھوھم الخفيّ "حازم أبو اسماعيل ممثالً للتوّجه اإلسالمي الّسني، عرض الحائط، ويسبتدلون الذي ھو أدني بالذي ھو خير، 

  .حزبية، وضيق أفق، وتعصب، وفرقة ما بعدھا خطوة إال الُمروق من الدين! ال لشئ إال لصالح جماعتھم أوالً ووسطاً وأخيراً 

لجماعية، لن يكون إال َحسرة على الّسياسة المصرية، بل وعلى حرية الفرد عامة، إذ إْن كانت ھذه ھذا النوع من الديكتاتورية ا
معاملة ھؤالء ألبناء جماعتھم، بل ومن ِعلَية منتسبيھم، بھذا التحقير وإضاعة الكرامة واإلستقالل، فماذا نتوقع منھم ِضّد الناقد 

فماذا إذن جنت مصُر على نفسھا، بإختيارھا . لى الفتك بُمعارَضتھم في كّل مجالالُمخالف؟ ال وهللا لن يكون إال َحّض نوابھم ع
  ممثلى ھذه الجماعة الديكتاتورية النھج، الليبرالية الھوى، البدعية العقيدة؟

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  2012-03-02 !التوافقية والَوجبة.. الرئاسة  مطبخُ 

، والصالة والسالم على رسول هللا     عليه وسلمصلى هللالحمد 

لم أجد كلمة تعبر عّما يجرى اليوم وراء الكواليس، وأمامھا، بشأن مرشح الرئاسة المصرية القادم، تعبيراً أقرب من كلمة 
، وإن افترق أمر الرئاسة عنه في َناتجه النھائّي، فالّطبخ ينتج أمراً مرغوباً ومقبوالً، ولكن مطبخ الرئاسة ھذا، سينتج "الَطبخ"

  .ثاًء عفناً، ُيمِرض الجسد وال ُيصّحهقيئاً، غ

طباخوا الرئاسة اليوم كلھم في شغٍل، يريد كل منھم أن يضيُف مركباً للوصفة التعيسة، تضمن له أن يكون مذاق الّطبخة على 
  . ذوقه ووفق شھيته

يد الرئاسة أكثر ما يريد الحياة العسكر يريد علمانياً أو شبه علمانّي، مطواعاً، ذا تاريٍخ مشوٍه، ذالته تربو على فضائله، ير
وفي وصفته ھذه، أضاف . نفسھا، يخشى العسكر أكثر ما يخشى هللا سبحانه، سواء التحف بمسوح اإلسالم أو تجّرد منه

، التي أضافھا سراً إلى اإلعالن الدستورّي ليضمن بھا أن تظل نتيجة اإلنتخابات 28خاصة به، وھي المادة " دقة"العسكر 
  .ت يديه، وكلّف بھا رئيس طھاته، فاروق سلطان، خبير طبخ اإلنتخابات المشھود له منذ عھد المخلوعالمطبوخة تح

واإلخوان الليبراليون يريدون، في غالب األمر، وخلف الستار، ما يريد العسكر، إعماالً لصفقة كامب سليمان، وتخاذالً عن 
ّتبع األحداث، ويترصد حركتھا، ليركب الموجة الُمتعالية، ويسرق فاإلخوان، كانو على مّر تاريخھم، ممن ي. تحّمل المسؤلية

ولم يتعود اإلخوان أبداً، أن يبدؤا بالعمل للمعارضة الّصريحة للنظام القائم، بل . الضوء ويحتل موقع الصدارة، دون جدارة
ؤلية، لم يرتفعوا إلى مستواھا، بل فحين الحت لھم فرصة تحمل المس. عملوا دائماً كمعارضة من داخل النظام ال إلزالة النظام

لكن الُمحّير أنھم، إن كانوا ال ُيريدون تحّمل المسؤلية ! َجُبنوا عن أخذھا بقوة، خوفاً من مسؤلية تحمل األمانة، كما يّدعون
كجماعة، فما يمنعھم من انتخاب شخصية عريقة مثل حازم أبو اسماعيل، أو أي ممن له خلفية اسالمية كما صرح رئيس 

والجواب الوحيد المفھوم، بخالف صفقة كامب سليمان، أنھم ال يريدون أن يكون لمن ال ينتمى . لمطبخ اإلخوانّي محمد بديعا
    .إلى جماعتھم، ممن ينتسب للتيار اإلسالمّي، أية قوة أو ُسلطة، وھو غاية في الِحزبية والنفعية واإلنتھازية

ره، فھم، كقاعدة، أكثر التصاقاً باإلسالمية من اإلخوان، ومن ثّم ترى الكثير منھم أما مطبخ السلفيين، فھو أكثر ارتجاالً من غي
ھذا الخليط قد . اند حازم أبو اسماعيل، لكن ھؤالء الذين راحوا يتالَعبون باألمر ھم بين حاسٍد وَمنفعّي، وال ثالث لھماقد سَ 

    .يين الفضائيين قوة الموقف السلفي بعامةعاَب موقف ھذا التجّمع ككّل، بل وسيفسد ھؤالء الحاسدين والمنفع

أما العلمانيون الليبراليون، فھم في واٍد آخر غير بقية الّشعب، يحاولون أْن يجدوا لوصفتھم متذوقاً، لكنھا طبخٌة ممجوجة ال 
  .ُتسمن وال تغنى من جوع، فسيكون لھم أقل دور في ترتيب ھذه الطبخة القادمة

. بصاً بھؤالء الطّباخين، يعلم أنھم كلھم بال استثناء، ال يريدون مصلحته، وال يقصدون إلى نفعهأما عن الشعب، فإنه يقف ُمتر
. اإلخوان الليبراليون يسعون إلى تقوية تجمعھم، مع أقل خسائر ممكنة، أو بال خسائر إن أمكن، مھما كان حجم التنازالت

ً والعل. والسلفيون ال يستطيعون تحديد ما يريدون ككتلة واحدة وغالبية الشعب قد أحكمت أمرھا، . مانيون ال وزن لھم أساسا
، وھي صلى هللا عليه وسلم خارج المطبخ، فأعطت صفقة يدھا لحازم أبو اسماعيل، وباألحرى لما في الفطرة من طاعة  ورسوله

ون أن يدركوا أن دين ھذه نفس النزعة التي جعلت الشعب يختار ممثليه من صفوف اإلخوان والسلفيين، تحسيناً للظن بھم، د
ھذه الفطرة . الطائفة من السلفيين ھي طاعة من تغلب على الحكم، وأن دين اإلخوان ھو الليبرالية الصوفية المتدثرة باإلسالم

  .حق المعرفة صلى هللا عليه وسلمالشعبية ھي التي توجھت بثقلھا لتساند أبو اسماعيل، كذلك كّل من عرف هللا ورسوله 

القُوى األقوى واألكثر فاعلية على المستوى الرسمي، ھي الَعسكر، ثم اإلخوان الليبراليين، وكالھما ال يريد مرشحاً  واألمر أنّ 
، والذي يريد اإلخوان الليبراليين أن يجعلوھا 28وذلك التعديل القانونّي الَمعيب على المادة . حقيقياً قوياً، كلٌّ لحسابه الخاص

فقد ُيوّقع رؤساء كّل اللجان الفرعية . لن يكون لھا أّي تأثير في تصحيح عملية التزوير المرتقب بديالً من مواجھة العسكر،
. والرئيسية، على جداول ُمعينة، ويكون مع ممثلي الُمنتخبين صوٌر منھا، لكن يصدر قرار اللجنة العليا بإسم أحد الخاسرين



ھذا عبٌث بارٌد يستھتر به نواب اإلخوان !! احب الجداول لنقض القراروالمؤلم أّنه لن يكون ھناك جھة يمكن أن يتوّجه اليھا ص
ما تّم ھو خيانة عظمى  وللشعب وسينشأ عنھا أحد أمرين، إما أن يرضى . الليبراليين، ليتركوا أمر الرئاسة في يد العسكر

الماضى، إلى أن يحكم هللا بينھم وبين الشعب وينھى ثورته بيده إلى أن يأذن هللا، أو أن يخرج أبناؤه، كما َحدث في يناير 
  .الظالمين من العسكر واإلخوان الليبراليين

إن خرج من ذلك المطبخ الرئاسّي المسّمم، بل سيكون ُمَعيناً َمفروضاً عليه، ليضمن  الرئيس القادم لن يكون من إختيار الشعب،
والفرار من العقاب كما نسميه، وليسير بمصر على  استمرار العسكر في السلطة، وليضمن لھم الخروج اآلمن، كما يسمونه،

وطالما أن الكَتاتنّي يجلس في ُكرسي ِرئاسة البرلمان، واإلخوان يسيرون في مخططھم . خطى المخلوع، فساداً واستبداداً 
  .اإلقتصادية لتعزيز الجماعة، فال بأس بأّي من كان في كرسّي رئاسة مصر

ي أْن َيخرَج الناُس إلى الّشوارع، ُمستمرين في َثورتھم، إلى أن ينتھى الّنظام الَقائم، الطريقة الوحيدة لَضبط ھذا األمر ھ
  ويخرج العسكر عن السلطة، ويخرج عمالء اإلخوان الليبراليين من البرلمان

الرئاسة الذي من ھنا فإننا نرى أن ما سُيسفر عنه مطبخ . المعلوم من أصول الَطبخ، أّن األيدي الكثيرة فيه تفسده وال تصلحه
تتنافس فيه العديد من أيدى العابثين بمستقبل ھذا الوطن، سيكون مخيباً لكل اآلمال التي انعقدت على الثورة التي أجھضتھا 

   .أيدى طباخي السلطة، والرئاسة

  .والفرصة الئحة، مرة عاشرة، حين ينتخب العمالء مرشحھم، ويدرك الغافلون أن الطبخة فاسدة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  2012-03-06 داء الكبر والحسد مرة أخرى.. لشيخ محمد عبد المقصود ا

 الحمد  والصالة والسالم على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم

داءان عضاالن، ما أصابا من أحٍد َطلََب العلم، إال َحّطا من قدره، ونزعا منه إحترام األقران، وإن َحظى .. الِكبر والَحَسد
ونه آذانھم، ويصغون لكلماته كأّن على رؤوسھم الطير، فَطِرب لتردادھم اسمه وتشّنف بضحكمھم على بأسماع العامة، يعط

  !دعاباته

ھذه ھي المرة الثانية، التي شّخْصُت فيھا داء محمد عبد المقصود، إذ أرسل إلّى أحد األحبة تسجيالً تحدث فيه الرجل عن 
. ي بدليل آخر على مرض الكبر وداء الحسدالشيخ الجليل المجاھد عبد المجيد الشاذلّي، فأت

http://www.youtube.com/watch?v=yClgBsiwTwM&feature=youtube_gdata_player  

أما المّرة األولى، فھي التي ھاجم فيھا الشيخ المحترم حازم أبو اسماعيل، والتي رَدّدت على برنامجه الّسخيف، في مقال 
، الذي أداره ذلك الرويبضة خالد عبد هللا، على قناة فضائية تتيح لمثله أن "المقصودعون المعبود في الرد على محمد عبد "

  http://www.tariqabdelhaleem.com/new/Artical-30570. يتعدى ويعتدى على األكابر

أن  وأصدقكم القول، أننى كنت أشعر ببعض الحرج، بعض أن كشفت عيبه في المقال اآلنف الذكر، لكن، و الحمد، بعد
، فَصّدق ما قالته عنه األصاغر !"أنت وال أحد معك"جاءني ھذا التسجيل، عرفت أن الرجل قد َصَرخ الشيطان في أذنيه أْن 

  .، مما ال دليل عليه إال قول الرويبضات..و.. مؤخراً، من إنه فقيه األمة وعالمھا و

قول، ولكنى، وأصدقكم القول مرة أخرى، لم أحتمل وقد سمعت ھذا التسجيل المذكور، وجاھدت السمع ألفھم عن الرجل ما ي
إذ راح يرغى في قصٍة ال دخل لھا بالسؤال المطروح عن العالم الجليل عبد المجيد، يروى فيھا عن .. أن أكمل الشريط آلخره 

لم الحق أن ، وأمور ليست إال حشواً في حشو، يجب على العا!رحلة ما، ودعوة على العشاء، وسفرة ألخ من ُبعد سبع ساعات
  ..!يترفع عنھا، ال أن يسترسل فيھا فيمأل بھا شرائط، ويستغرق بھا وقتاً، بينما ينظر اليه المستمعون وكأنه جاء من كوكٍب آخر

  .وقد استطعت أن استخلص من حديثه نقاط محددة، لم أرى فيھا إال عيباً أو جھالً 

على علٍم واسٍع حين تقرأ مقدمته األصولية، ثم تراه بعدھا وقد زّل  أولھا، أنه رمي الشيخ عبد المجيد بأنه مصنوع، َتحسب أنه
  !وانحرف وتحدث عن التوقف والتبين

  "!الجواب المفيد في حكم جاھل التوحيد"وثانيھا، أنه نسب للشيخ عبد المجيد كتاب 

  .، بھت بھا الشيخ، فاستسلموثالثھا، أنه تكّبر وانتفخ حين زعم أنه أفحم الشيخ عبد المجيد، بمجرد كلمات قليلة قالھا

 ً   .ويعلم هللا لو أّن الشريط كان واضحاً، فلربما كنت استخرج ما عليه الرجل من ھذا الكبر والحسد، أكثر تجسيداً ووضوحا

ھل كتب شئ مثل، أو قريب، مما كتب الشيخ الشاذلّي، سواًء في األصول أو في ! أّما األولى، فعجيب أمر ھذا الرجل الحسود
صول؟ أھناك عمٌل له يمكن أن يقارن الباحث بينه وبين ما دّون الشيخ الشاذلّي ليعرف من ھو العالم ومن ھو الُمّدعى؟ غير األ
إن ھي إال محاضراٍت في محاضراٍت في !! وال كتاب واحد! ال، الرجل ليس له كتاب واحد في العلم الشرعيّ : والجواب

وكأن األمة تحتاج إلى !.. ر البدء في الكتابة، بدأ في فقه العبادات، كما قيلثم حين قر. كالم في كالٍم في كالم.. محاضراتٍ 
، وھو يصدقھم بما قالوا، وال "فقيه مصر"رجل يطلق عليه الناس أنه . عجيب ثم عجيب ثم عجيب! كتاٍب آخر في فقه العبادات

فإن قيل أنه كان محاصراً ! ه مؤلف واحديعترض عليھم في ھذا الوصف الذي أقل ما فيه أن يدثٌره بما ليس فيه، ثم ليس ل
  بالنظام الفاسد أو مسجوناً، قلنا فما بالكم بالسرخسّي أو سيد قطب، أو الشاذلّي الذي تجرأ عليه، وقامته ال تبلغ ركبتيه؟

إلسالم رجالً يقال أين رأيتم في تاريخ ا: أخبرونا يا أتباع الرجل ومريديه... وهللا ما سمعنا بھذا في القرون األولى وال األخيرة
عنه أنه عالٌم ال ُيعرف له ِكتاٌب واحٌد وَضعه، ليكون كعود في عين الحسود؟ سّموا لنا عالماً واحداً، بلغ الخامسة والستين سنة 



من العمر، لم يكتب كتاباً وال بحثاً مفرداً؟ من؟ النووى، أم السيوطي، أم الشاطبي، أم محمد بن عبد الوھاب، أم سيد قطب، أم 
القرطبي أم بن رجب، أم بن عبد الھادي، أم السبكي، أم حسن البنا، أم أحمد شاكر، أم الشنقيطي؟ نبؤنا بعلم، يا أصحاب العلم 
ويا أتباع الفقيه األوحد؟ أال يستحى ھذا الرجل أن يرضى بما يشاع عنه؟ أال يستحى مستمعوه وأتباعه أن يقولوا عنه ھذا؟ ثم 

لحسد أن يتحدث عن مقدمة الشيخ عبد المجيد لكتاب حد اإلسالم، أنھا ُتوِھم بأنه على علم، وھو تصل به الجرأة، ويبلغ به ا
  .الرجل مغرور، متكبر حسود! ليس بذاك

والثانية، ما قاله من نسبة كتاب الجواب المفيد للشيخ عبد المجيد زوراً وجھالً، وھو كتاب سطره بيده كاتب ھذه السطور عام 
وقد أشار الشيخ عبد المجيد إلى عارض الجھل بشكل مختصر في . اب، كما بّينت في مقدمته، على موقعنا، وإخوة له أحب1978

والرجل لم يحقق نسبة كتاب إلى مؤلٍف . ، لكننا أفردنا له كتاباً كامالً ألھميته وضرورة بيانه"حد اإلسالم"الباب الخامس من 
عة عشر قرناً؟ فھل مثل ھذا يمكن توثيق رواياته؟ وإنى في إنتظار ما من معاصريه، ثم ھو يتحدث بالعنعنة فيما ھو من أرب

يكتب، رداً علمياً على كتاب الجواب المفيد في حكم جاھل التوحيد، إال إن كان مشغوالً عن الكتابة، كما انشغل عنھا في العقود 
  الخمسة الماضية؟

على الشيخ الجليل سليم البشرى في الكتاب المصنوع أما الثالثة، والتي ذكرتنى بذلك الرجل عبد الحسين، الذي كذب 
وھي ما أطال الحديث فيه إيھاماً لمن حوله ! حين وضعه أماه وكأنه تلميذ صغير مبھوت أمام حجة العالم العالمة" المراجعات"

ھو أصل ال يخالف من إثبات أن األصل ھو العمل بالظاھر، وهللا يتولى السرائر، و! بأنه جاء بجديد، وقرع بمقرعة من حديد
وأشك وهللا أنه أتم قراءتھا، أو أتّمھا لكن لم  -فيه أحٌد من أھل السنة، ولو أن ھذا الرجل قرأ مقدمة كتاب الشيخ عبد المجيد 

ً  -يفقه نصفھا  اال أن الشيخ الشاذلّي قد توّسع في . لوجد أنھا أصٌل من األصول التي أقّرھا، وجعل عليھا مبنى الشريعة قائما
قاعدة العمل بالظاھر، بما َتاه عنه عقل عبد المقصود، فشرح عالقة ھذه القاعدة، بالقواعد األخرى المعتبرة في الحكم  بيان

، ثم مراتب األلفاظ بالنسبة إلى المتكلم بھا، حسب ما أورده الشاطبّي في الكتاب الثالث من "العبرة بالمعاني ال بالمباني"كقاعدة 
والقصد في تفسير الظاھر وإنزاله منزله، وغير ذلك مما أّصله، حفظه هللا، ثم كان رّد عبد المقصود  الموافقات، ثم مدخل النية

عليه، بأحاديث ال يخالف فيھا أحد، ثم أجراھا مجرى الظاھرية، دون عرضھا على أية قواعد أخرى، وكـأنه جاء بما لم تأت 
ظر يمينه وشماله يستشھد بمن حوله على وقت اللقاء أو شئ تافه من به األوائل، فلم يفھم عن الشاذلّي ما قصد اليه، وراح ين

ھذا القبيل، ويشغل الناس بحكايات عن سفريات ومقابالت في أنصاف الليالي ودعوات على العشاء، وذلك الخرط الطويل الذي 
القيم في الدرجة الخامسة من ال ُيسِمن وال يغنى من جوع، إال عند من ھم على أدنى درجات العلم الشرعي، الذين وصفھم بن 

  ".درجة كل متكلٍف متخلٍف متدن بنفسه"درجات الناظرين في الشريعة 

ثم ال أدرى من أين جاء بھذا اإلفتراء الَمحض على الشيخ عبد المجيد، من إنه يقول بالتوقف والتبّين؟ وهللا إْن ھذا إال بھتاٌن 
ه الشيخ محمد سرور زين العابدين، الذي اجتھد أّيما إجتھاد إلثبات أّن عظيم، وقد وقع فيه كما وقع في ھذا البھتان من قبل

الشيخ الشاذلي يقول بھذا القول، في حضورى شخصياً، رغم أّنى بينت له زيف ھذا اإلدعاء، فَضّل عن الحق، كما ضّل عنه 
ره، وشرح وجه نظر من رأوه صحيحاً، وأُشھد هللا أّن الشيخ عبد المجيد ما قال بھذا القول، لكنه حكاه عن غي. عبد المقصود

بل إنه، كما أشھد بھذا بصفة شخصية لمعايشتى لھذا، أنه وقعت بينه وبين من رّوج لھذا القول، وَجّمع الشباب عليه، مشادات، 
  فال أدرى ما ھذا التھافت الذي يتحدث عنه عبد المقصود؟. بل وفارقھم لھذا السبب

ث عن نصرة الدين، لجلس إلى مكتبه، فأخرج رداً على عبد المجيد، أو على الجواب لو أن ھذا الرجل صاحب علم حق، وباح
لكن الرجل . المفيد، مثبتاً فيه ما يأخذه عليه، قارعاً الحجة بالحجة، لتقوم على عبد المجيد الحجة ويبصر أتباعه خطأ متبوعھم

  .ي طالب معھد أزھرى أفضل منهلكنه إكتفي بقوٍل يحسن أ. أعجز من ھذا األمر، وهللا لو استطاع لفعل

قد ارتفعت أسھمھم، لّما غاب عن الناس أصحاب العلم، لسبب أو آلخر، فتَكّون، أو " الرموز"المشكلة التي نعيشھا أّن ھؤالء 
باألصح َتكّوم، حولھم عدد من المستمعين، ال أقول طلبة علم، فصارت تتحدث بذكرھم الركبان، على قلة علم، وضآلة 

وھو سمة الزمان . ، ھذا بالضبط ھو ما نحن فيه اليوم"األعور بين العميان مفتح"عدام إنتاج، وقد قيل في المثل تحصيل، وإن
  وصفة ھذا األوان

  وَعّير َقٌس بالَفھامة وائــــــــــلُ   إذا عاير الّطائـــّي بالبخل مادٌر 

ھي للشمِس أنِت َخفية جى للصبِح لوُنك حائلُ   وقال السُّ   وقال الدُّ



  ويا نفُس ِجّدي إّن دھرك زائلُ     يا موت ُزْر إن الحياة ذميمةٌ ف

إن قامة محمد عبد المقصود ال تصل إلى ركبتّي الشيخ عبد المجيد الشاذلي، ووهللا الذي ال إله إال ھو ما أقول ھذا نكاية أو 
ً وال أرى أن الشيخ الشاذلّي قد أعرض عن الحدي. إساءة، ال وهللا، لكنى أشھد بما َعلمت لكن الحق . ث عنه إال استعالًء وترّفعا

  .يجب أن يقال، والبيان واجب، ودفع الصائل الحاسد المتكبر، فرض على القادر عليه، وھذا مما نحن فيه

حين رأيُت أّن الشيخ عبد المجيد قد اجتھد في أمر على غير ما أحسبه صحيحاً، في موضوع مساندة اإلخوان، جادلته شخصياً 
ولقد . ة ثانياً، لم أتورع عن ذلك، لكن، أعطيت الرجل مقامه الذي أنزله هللا إياه بين العلماء وعند من يفھم ويعقلأوالً ثم كتاب

َرَدّدت على كثيٍر من أصحاب المقاالت الفاسدة، مثل سليم العوا، ومحمد عمارة، والغنوشّي، والترابّي، وعابد الجابرّي، فبينت 
سطية المحدثة، والمواطنة الخادعة، وتحريف األصول وتضييع الفروع، بالدليل والحجة فساد أقوالھم فيما زعموا في الو

. ثم رددت على بعض زالت الشيخ القرضاوى، كما بينت خطل ربيع المدخلّي، في مطوالت ُتحاّج عن نفسھا. الُمدونة المقيدة
لشيخ حازم أبو اسماعيل، بمقال طويٍل َزّيفُت فيه بل تناولت الرجل نفسه باللوم والتقريع على ما أظھره من حسٍد وشنآن على ا

فما له يتحدث عن مثل عبد المجيد الشاذلي، في دقائق معدودات، يثبت فيھا غير المطلوب، ويأتي بدليل على . أقواله قوالً قوالً 
  غير المقصود، تلبيساً وتدليساً؟

دليالً على صحة الرؤية، وأّن الِكبر ال يرفع ھامة قصيرة، متى يترّفع ھؤالء عن مثل ھذه األفعال، فيعرفوا أّن السمعة ليست 
معة   .وأن الحسد يأكل القلب وَيسلُب السُّ

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  2012-03- 07 !وداخله..رب ارج السّ غّردون خَ المُ 

، والصالة والسالم على رسول هللا    صلى هللا عليه وسلمالحمد 

التي تتمتع بھا الحركية اإلخوانية، والتي يجب أن نقر بھا لھم، ھي القدرة على ال شك أن الَمْلَمَح الرئيسّي، بل والَمزية 
وھو ما ". التغريد داخل السرب"اإلستمرار والتعايش مع كافة األنظمة، الصديقة والمعادية، والتي يمكن أن يشار اليھا بأنھا 

ية، ثم الّدكتاتوريات الُمتعاقبة، على إختالف َمالِمحھا َجعلھا تستمر في الوجود خالل طيلة الُعقود الَسبعة السابقة، في الَملك
  . ووسائلھا، بينما اختفت حركات إسالمية كثيرة، إما بتاتاً، أو بتغيير مالمحھا ومنھجھا، حتى لم يعد لھا مما بدأت إال اسمھا

ھذه المزية، قد جاءت من طبيعة . طول البقاء على أية حال كان، لم تأتى من فراغ، كما لم تأتى بال مقابل لكن ھذه الَمزّية،
الَحركية اإلخوانية، التي تتلون بلون عصرھا، مع بقاء مسحة اإلسالمية، على مطبوعاتھا وشعاراتھا أكثر مما ھي في قراراتھا 

بين ا تتشكل ال بشكل األنظمة نفسھا فقط، بل تأخذ السمات الثقافية والفكرية التي تسود ھوھذه الصفة، قد جعلت. وتصّرفاتھا
وبكلماٍت أخر، تتالحم . ، ثم تبدأ في جعلھا ُجزءاً من التراث الفكرّي والثقافي للجماعة"أفضل المتاح"الناس، فتقبلھا على أنھا 

فھي ال تقُف على َمسافة منه، توّجھه وُترشده، بل ھي . الجماعة فكريا وثقافيا مع الشعب، على مستوى الشعب، وبطريقته
ه وقيمه التي تتغير مع تغير الزمان، فال تكاد يميز الناظر بين أبنائھا وبين غيرھم من عامة الناس، تتحرك من خالله، بمفاھيم

  .إال في اإلنتماء لكوادر تنظيمية محددة

ھذه األيديولوجية في الَحركة، قد ساعدت على َبقاء الجماعة، في أحشاء الشعب، ُمتسترة بردائه، ُمتخفية بين أبنائه، فطال 
إال إن ذلك كما ذكرنا، جاء بضريبة باھظة، ھي اإلستغناء عن الثوابت، والِبناء على . ومت عوامل التعرية والفناءبقاؤھا وقا

وكان لِزاماً لھذا التَوّجه الَحركّي أن يتَبنى َمذھباً ". المتاح"ب" القدرة"، وتقييد "الُممكن"على أّنه " الواقع"الُمتغيرات، وإعتماد 
ات العقدية، ويقلل عدد الثوابت إلى أدنى حٍد لھا، فال تتعدى أصابع اليد الواحدة كما عبر محمد يغض البصر عن اإلنحراف

  .مرسى، لتصبح في األخير، ھي مجرد التلفظ بالشھادين

، ال يكاد يتميز تغريدھم عن غيرھم، فال تكاد تشعر لھم أثراً في الترنيمة "ُمغردون من داخل الّسرب"ومن ھنا فإن ھؤالء 
بل لو . ولو َنظرَت إلى كافة قرارات تلك الَحركة لعرفت أننا قد أصبنا كبد الحقيقة في تحليلنا لمصادر أيديولوجيتھم. يةالشعب

بل وتجدھم أول من يسارع في الموافقة على تلك . نظرت إلى وجوه قادتھم، ما ميزت بينھم وبين دعاة العلمانية بأي شكل كان
بل، والصحيح بالسقيم، والمسلم بالنصراني، كالتوافقية، والمواطنة، والوسطية المحدثة، وما إلى المفاھيم التي تدمج الحابل بالنا

ً . ذلك وَساعدوا، بعلٍم أو بغير علٍم، على َتراجع اإللتزام الّشعبي بالثوابت، . فھم فارقوا التميز اإلسالمّي، شكالً وموضوعا
  !راجع الناسفكانت َكحلقة مفرغة، يتراجُع الناس، فيتراجعوا، فيت

. أما اآلخرون، ممن آثروا الَتغريد من َخارج السرب، فقد اختلفت حركتھم عن تلك المنظومة اإلخوانية مائة وثمانين درجة
فتراھم يقفون خارج السرب، يحددون إتجاه مساره، وترّدد ترنيماته، ثم يقايسونھا بما وجه اليه اإلسالم، ظاھراً وباطناً، قوالً 

ً وعمالً، فكراً  ثم يبدأ تغريدھم بما عليه الدين القّيم، فيسمع لھم من كتب هللا، فينحرف عن مسار السرب، ويبدأ في . وتطبيقا
  . ترديد التغريد على وتيرة اإلسالم

ھؤالء، قد تحّملوا تبعات ھذا الموقف، فوقفوا وحدھم، على َمسافة من الّناس، يدعونھم إلى طريقھم، وال يسارعون للتحول إلى 
ٌبۭ َيْدُعوَنُهۥٓ إِلَى ٱْلُھَدى ٱْئِتَنا"الناس، على مذھب  طريق ـٰ ھكذا كان طريق األنبياء، . ، ائتنا، فال يتحولون ھم اليه"َحْيَراَن لَُهۥٓ أَْصَح

  . وھكذا يكون التغيير، وھكذا تنصلح األمم

. غاشمة، في كل وقت وعلى كّل حالھؤالء، ال تجدھم في كراسي الترشيح ألي منصب، بل ھم دائماً في صراٍع مع السلطة ال
وھم ال يسقطون في حيل فقھية وتأويالت حركية . فمنھج الثوابت ال يسمح لھم بالتصالح مع ھذه القوى، تحت أّي ُمسمى كان

تنازل ھو األقوى واألظھر، فأّجل حقاً ألجٍل مسمٍى، ولم ي صلى هللا عليه وسلمكمن يتعلل بصلح الحديبية، الذي كان فيه رسول هللا 
ھؤالء ال يتالعبون بالمفاھيم الثابتة، وال يختبؤن . عنه ألجٍل غير معلوم، ومن موضع َضعف وھوان، رغم القدرة على النصر



إنما تصلح ھذه المنھجية لمن أطلق . وراء الحيل والتأويالت وإدعاءات الَمصالح الُمتوّھمة، التي ُتخفى الجبن واإلستخزاء
لُو۟ا َتْبِدياًلۭ "رح مع المتغيرات، وبّدل فيھا، وَخرج عن مفھوم قوله تعالى العنان لثوابته، فتركھا تس   .32األحزاب " َوَما َبدَّ

باعي ومحمد ِحجازى وصفوت بركات، ومحمد عباس،  من ھؤالء الُمغّردين األفاضل، المشايخ وجدى غنيم، وھاني السِّ
وال يعنى ھذا . م، أو من الجيل الصاعد كَخالد حربي وأقرانه، وغيرھم كثيٌر معروف، سواًء من جيلھرحمه هللاورفاعي سرور 

أّن ھؤالء المشايخ األفاضل ال ُيدِركھم الَخطأ، ال وهللا، بل كّل ُيخطئ وُيصيب، لكنھم ثبتوا على منھٍج واحد، حتى إذا انحَرف 
  .مّرة، عاد لُيدرك َركب الّثابتين مرة أخرى

ن على منھِجه، القائمين على حقوقه، الّراعين لَشرِعه وُحرماته، الُمغّردين من خارج نسأل هللا سبحانه أن يجعلنا من الّثابتي
  آمين.. السِّرب 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  2012-03- 10 والديموقراطيةرعية بين الشّ .. يعة ألبي إسماعيل البَ 

، والصالة والسالم على رسول هللا    صلى هللا عليه وسلمالحمد 

الحال اليوم في مصر، من إنفتاح باب التصارع على رئاسة الجمھورية، وتنافس كافة المرشحين  الوضع الذي آلت اليه
المنتسبين إلى طوائف مختلفة من الشعب، بدءاً من المسلمين الصرحاء، كحازم أبو اسماعيل، وأھل البدعة والخلل كالعوا وأبو 

ياسيين، كعمرو موسى وحمدين صباحي وأيمن نور، وحتى الفتوح، والخارجين عن الشرعية اإلسالمية، من العلمانيين الس
النساء العلمانيات كبثينة كامل، تراھم يتزاحمون على ھذا السباق الغريب، الذي ُيفترض أنه سيأتي على رأس ھذه األمة من 

احية الوضعية يمثل دينھا اإلسالمي، دين غالبيتھا، من الوجھة الشرعية، أو من يحصل على غالبية أصوات ناخبيھا من الن
وصاحب البيعة في الحالة الشرعية إماٌم مسموع مطاع يقود األمة بدينھا، ورئيس الجمھورية في الحالة الثانية . الديموقراطية

ولكّل منھما حقوق على رعاياه، وواجباٌت تختلف فيما بينھا، ليس ھذا محل . معّيٌن صاحب سيادة وضعية يقةد الشعب بدستوره
  .التفصيل فيھا

وال أريد أن أعيد ما . نا ننتھى أوالً ممن َيصلح أن تؤخُذ له البيعة الشرعية، إن كنا سنصُل إلى وجوبھا في ظرف الناس ھذادع
لكن أقرر أّن الشيخ حازم . كتبت في عشرات المقاالت من قبل، وبخاصة عن بعض من وضع اسمه لشغل ھذا المنصب الجليل

علمانّي " توافقيّ "رقى لھذا الُمستوى من ناحية اإلسالم، إذ من المرشحين من ھم أبو إسماعيل ھو الوحيد الذي يمكن أن ي
خارج عن الدين، ومن ناحية العلم الشرعّي، الذي ھو شرٌط في اإلمام، ومن ناحية الّنزاھة والورع ونظافة اليد والبعد عن 

اً عليه إال من حاسد أو علمانّي أو عميل، أتم الصفقة دعنا ننتھى إلى ھذا األمر الذي ال أعتقد أّن ھناك خالفاً حقيقي. السلطان
  .، والرجل صادق فيما يقول"إتقوا هللا وكونوا مع الصادقين"وقد قال تعالى . وقضى البيعة بالفعل مع المجلس العسكريّ 

ھاء الُمتحدثين عن البيعة ونود ھنا أن نثبَت أمراً نحسبه خطير األثر، وھو الخالف بين ُمحدثي الّسلفية الظاھرية، وبين نظر الفق
القھرية، ھو مناط كّل نّص من نصوص ھؤالء الفقھاء، إذ على سبيل المثال يقرر القاضي بن جماعة في كتابه تحرير 

إذا طرأ على اإلمام أو السلطان ما يوجب فسقه، فاألصح أنه ال ينعزل عن اإلمامة بذلك، لما فيه من إضطراب "األحكام، أنه 
و موضع الخالف اليوم بين من وقع في ھذه الشبھة الخطيرة من إعتبار أن السلطان أو اإلمام، أو الھيئة وھ. 72" األحوال

الممثله له، وبين أھل السنة العادلة، من أن صفة اإلسالم تبقى سارية على من ارتضى تقنين دستورھا، وإجراء تشريعاتھا على 
ص، على كثرتھا في الكتب الفقھية، وما استندت اليه من أحاديث، تأولھا ومن ھنا فإن مثل ھذه النصو. غير شرع هللا إبتداءً 

ھؤالء على غير مناطھا، ال تفى بغرضنا في ھذه المسالة، إذ ھى تتناول وضعاً لسنا منه في شئ ھنا، والمتمسك بھا مستمسٌك 
لكن . على تعبيد الناس لشرعه ھذا بقشة في وجه طوفان من النصوص الواردة في ُكفر المشرع بغير ما أنزل هللا، الُمطِبق

  .التوسع في ھذا األمر، ليس محله ھذا المقال

إذ البيعة تأتي عن طريق أھل الحّل . لكن، على كّل حال، فإّنه يجب أيضا أن نثبت أّن الترشيح اإلنتخابّي ليس بديالً للبيعة
والفرق . اس، على فرض نزاھتھا وعدم تزويرھاوالعقد، والترشح اإلنتخابّي تأتى عن طريق أصوات الغالبية من عامة الن

  . بينھما جّد كبير جداً 

األفاضل المستقلون الذين حنكتھم التجارب وھذبتھم المذاھب، وعرفوا الصفات "يقول الجوينّي عن أھل الحّل والعقد، أنھم 
في ھذا الوصف كثيراً،  اولوا ھذا األمروال يختلف عنه بقية الفقھاء الذين تن. 77الغياثّي "المرعية فيمن يناط بھم أمر الرعية

ومحصلته أنھم مجموعة المشايخ، الذين عرفھم الناس بالعلم، وبالقوة في الحّق، وبصواب النظر في الواقع، وعفة النفس 
  . والزھادة السنية، ونظافة اليد واللسان، وعدم الدخول على السالطين، وھو متضمٌن فيما قال الجوينيّ 

فاألزھر . يست فيھا ھيئة تجمع مثل ھذه الكوكبة التي تعارف الناس على صفات أصحابھا، بھذا الوصفومصر، مع األسف ل
ساقٌط بسقوط شيخه، كما سقطت دار اإلفتاء بمفتيھا، والھيئات التي ظھرت حديثاً كالحقوق واإلصالح، تمثل عدداً محدوداً من 

أن ھناك عدد من األفاضل الذين يمكن أن يكونوا محل ثقة  لكن ال شكّ . الشيوخ، وبعضھم محل تساؤٍل، بل موضع إتھام
  . الغالبية من الناس، بما عرف عنھم من صفات، لھا دالالت، أولھا عدم التحول والثبات



، ومنھم من بلغ بھا مائة، 51الشيخ حازم قد َعّضده األكثرية ممن لھم وجود حاضٌر على الساحة اإلسالمية، منھم من بلغ بھا 
كما أظھرت النتائج في كافة التصويتات على تقّدمه على . ه إال القليل، بفرض نزاھة توجھھم، دون عمالة أو حسدٍ ولم يخالف

ومن ھنا فإنه من الواضح أنه يحظى بتأييد ما يمكن أن يمثل أھل الحّل والعقد، . منافسيه في عدد الراغبين في تصّديه للمھمة
  . وبتأييد الغالبية من عامة الناس

تصير بحصول مبلغ من األتباع واألنصار واألشياع يحصل به شوكة "من القواعد المعتبرات في مسألة البيعة، أّنھا  ثم إن
على قوة  فإن حصول صاحب البيعة .وھذا أمٌر آخر يجب النظر اليه وإعتباره في ھذا الموضع. 84الغياثّي  "ظاھرة ومنعة قاھرة

وھنا نتحدث عن . يريد أن يسلب السلطة ويسلمھا إلى من ھو ليس بأھٍل لھاغالبة ضرورّي إلقامته ووقوفه في وجه من 
ويجب ھنا النظر إلى القوة المناوئة، إن قُّدر لصاحب الحق في اإلمامة أن يواجھھا بالقوة . األتباع، ال عن أھل الحّل والعقد

وصدھا عن السيطرة على الُحكم بال خالف،  المتاحة له، فإن كانتا متكافئتين أو أقرب إلى التكافؤ، وجب الوقوف في وجھھا
، مع الفارق الشاسع بين المثالين، إذ في حالة علّي، كان الطرف اآلخر باٍغ، أما في رضى هللا عنهوھذا ما فعل علي بن أبي طالب 

ئ، فاألرجح أّن أّما إذا كان الفارق بينھما شاسعاً لمصلحة المناو. حالتنا ھذه فالطرف اآلخر خارج عن الشرعية اإلسالمية
التصدى ليس واجباً، ويقع األمر حينذاك تحت مفھوم ماردين، حيث استولت قوة كافرة على الحكم بالعتاد والسالح، وعاشوا 

  .تحت لوائه بالجبر، وكانت لھم أحكامھم كما أفتى فيھا شيخ اإلسالم بن تيمية، مما ھو معروف

ا حقوقھا التي يجب أن يرعاھا المبايع، ليس كمنح الصوت في الترشيح يجب أن نعرف إننا حين نتحدث عن البيعة، فإّن لھ
والثانية، ھي مجرد تفضيل شخٍص على آخر دون التزام بنصرة ھذا . فاألولى ھي إعطاء صفقة اليد في َسبيل هللا. اإلنتخابيّ 

  .الشخص بأي شكٍل من األشكال

ره ألحد المرجعيتين، إّما اإلسالمية، ويقودھا إلى النھاية، وإّما وبناًء عليه، فإّن األمر راجٌع إلى الشيخ حازم، في إختيا
وال يمكن أن ُيبايع رجٌل إال إن طلب البيعة الشرعية صراحة، أّما أن يبايعه . الديموقراطية، وفرصته فيھا تكاد تكون معدومة

الشيخ في ھذا األمر حتى يومي  وال أعرف شخصياً توجه. الناس دون طلب منه فھذا أمر غير مشروع، وال محمود العواقب
  .ھذا

 فأوالً ھل َيصح عدم طلبھا إن تحققت أغلبية كافية من أھل الحّل والعقد. أما إن لم يكن ھناك طلٌب للبيعة، فاألمر إذن جّد خطير
لى الشرعية، ومن الناس؟ نعود إلى القول، إن ھناك إعتبارات واقعية قد يثيرھا من يريد أن تخرج ھذه العملية بطريقة تؤدى إ

في صورة ديموقراطية، مثل استفزاز العسكر بما قد يؤدى إلى تصادٍم أشّد مما لو سارت األمور على وتيرتھا بطريقتھم، ثم 
بل ومن الممكن أن يقال أّن العسكر سيخرجون . يخرج الناس إلى الشارع وقتھا، وتتم الَبيعة حينھا، على النصر أو الشھادة

  .أصالً لو بدأ بأخذ البيعة، لمخالفته القوانين، والقبض عليه بتھمة التحريض أو ما شابهالشيخ حازم من السباق 

والطريق الثاني، وھو إعطاء الصوت ثم البيعة، قد يكون أكثر . الطريق األول، وھو إعطاء البيعة من اليوم، أفضل وأتقى
لكّن ما ال يصح ھو أن يتم . م تحمل التبعات في الحالتينسالمة إن كانت نھايته تصل إلى البيعة سواًء إن فاز الشيخ أو خسر، ث

  . التصويت دون رؤية واضحة ألن البيعة الزمة، اليوم أو غداً، والخروج عن الطريق الديموقراطّي الغربّي الزٌم اليوم أو غدا

ل والثورة اإلسالمية، إال إن إن نھاية األمر لن تكون بنھاية التصويت، ھذا ما أؤمن به، بل ھو خطوة في سبيل اإلصالح الشام
  .عقل العسكر وعمالؤھم

ولو أعلنھا الشيخ حازم، فسأكون أول الُمبايعين إن شاء هللا تعالى، على النصر أو ھذا ما رأيته من إجتھاد في ھذه  المسألة، 
  .الشھادة

  

  



  2012-03- 10 !ذابھا العَ وباطنُ .. ھا النعمة اھرُ ظَ 

، والصالة والسالم على    صلى هللا عليه وسلمرسول هللا الحمد 

فالدنيا . ر التي تخدع المرء عن حقيقة ما يعرض له من خير وشر، أو من صحيح وباطل، أو من صالح وطالحموكثيرة ھي األ
إن أضحكتك، فإلى بكاء تأخذك، وإن أغنتك، فإلى . خّداعة بطبيعتھا، تظھر حسناً وھي قبيحة، وتقدم نصحاً وھي ماكرة لئيمة

  ع بك، وإن أعلتك، فليكون سقوطك أشّد ألماً، وصدق شوقيفقر تدف

  َيُمْت كقتيِل الغيِد بالبسماتِ   ومن َتضَحك الدنيا إليه َفيغتِررْ 

جالت بخاطرى تلك المعاني، وأنا أرى سعد الكتاتني يتربع على كرسّي البرلمان، ومحمد بديع يصدر التصريحات التي تتلقفھا 
ُكْم أَن "ائر منظومة اإلخوان، التي سكنت ديار قوم مبارك، وتذكرت قول هللا تعالى الصحافة بالترحاب والبيان، وس َعَسٰى َربُّ

ُكْم َوَيْسَتْخلَِفُكْم فِى ٱأْلَْرِض  اإلستخالف ھو . اإلستخالف إذن ليس فوزاً في حّد ذاته. 129األعراف "َفَينُظَر َكْيَف َتْعَملُونَ  ُيْھلَِك َعُدوَّ
  . هللا به في عمل العاملين، إن صدقوا فازوا، وإن انحرفوا وكذبوا وداھنوا خسروا وخابوامحنة وابتالٌء، ينظر 

، ھو  اإللتزام بطاعة هللا في المنشط والمكره، . ، بكل ما تحمله ھذه الكلمة من معانٍ اإللتزامالفيصل في حياتنا الدنيا، لمن أسلم 
. منھج هللا، منھج هللا السوّي المستقيم، الذي ال يزيع عنه إال ھالكاإللتزام ب. وفي السلم والحرب، وفي العموم والخصوص

اإللتزام بكتاب هللا وسنة رسوله صلى هللا عليه وسلم، ال حيدة عنھما، مھما تراءت للمرء خوادع الدنيا، وتزينت له مفاسدھا في 
ثم الصبر عن المكاسب . لى ألواء اإللتزامالصبر ع. الصبر على أشياٍء وعن أشياء. الصبرثم بعد اإللتزام، . رداء مصالحھا

والصبر عن مماألة . الصبر على المحنة وعلى تحدى الباطل وإختيار طريق الحق الشاق. السريعة، واإلنتصارات الزائفة
َواَصْو۟ا َوَتَواَصْو۟ا ِبٱْلَحقِّ َوتَ "ألم يقل المولى سبحانه . الباطل وإختيار األسھل واألقرب، من سكة المداھنة والتوافقية

ْبرِ    .العصر"ِبٱلصَّ

ھل استفاد ھؤالء الذين استخلفھم هللا على َكراسَي الظالمين، من عبرة الدنيا؟ ال وهللا، بل ما أراھم إال سقطوا صرعى الغيد 
أعمت محاسن الغيد الخّداعات عيونھم عن حق . صرعى الديموقراطية، وصرعى السلطة والقوة. الَحسناوات من خدع الدنيا

وسّولت لھم . اء، وعن الدفاع عن قضية تحكيم شرع هللا، وصرفتھم إلى تحالفات شيطانية مع ألّد أعداء هللا في األرضالدم
أنفسھم أّن ھذه التحالفات ستتيح لھم البقاء أطول من المقدور، وسيشتد عود جماعتھم بھا، وتصبح ھي المسيطرة على ملك 

راحوا يتوافقون على مرشح ال يرفع شعار الشرع، وال يأبه لتطبيقھا إرضاًء ! مصر، واألنھار تجرى من تحت أقدام مرشدھا
وحاربوا الرجل الفاضل حازم أبو اسماعيل، لصالح أمثال منصور حسن أو . للعسكر، وتطمينا للصھاينة والصليبيين األمريكان

  .باسم خفاجي

َ اَل ُيْصلِحُ "َغّر ھؤالء في دينھم الغرور، فغاب عنھم  َّ . ، وال ينصر إال الصالحين، وإن طال األمد81األعراف " َعَمَل ٱْلُمْفِسِدينَ  إِنَّ ٱ
إن التحالف مع الشيطان لم يكن يوماً في منھج ديننا، الذي يعتمد الوسيلة في مقام الغاية، كالھما له حكم واحد، إن فسدت الوسيلة 

  .بطلت الغاية، وإن بطلت الغاية، فسدت الوسيلة

أضلتھم الدنيا بزخرفھا وزينتھا وسطوتھا . أفعالھم، وبّرروا تصّرفاتھم، فھم مخدوعون، موھومون، ُمَضلَلونمھما أّول ھؤالء 
إنما أراد هللا . وھذا باطٌل من الفكر والنظر. وقوتھا، وظنوا أّن ما ھم فيه ھو فضٌل من هللا اكتسبوه، وأنه جزاٌء لما قّدموا من قبل

واتاھم الفرصة األخيرة، التي لو فطنوا لحقيقتھا، لكسبوا الدنيا واآلخرة، لكّن علم هللا ضعف سبحانه أن يبيّن معدنھم للناس، ف
لم يعلموا أّن مقام الصبر عن الدنيا أعلى من مقام . قلوبھم وفساد نياتھم، فأسقطھم في أول إختباٍر في الصبر عن الدنيا وزينتھا

قد يكون دليل صبٍر إن أصاب المرء في سبيل هللا، أو قد يكون . قد وقد فاألول دليل عزٍم ماٍض، والثاني. الصبر على الدنيا
  . ظاھر صبٍر دون حقيقته، إن أُرغم عليه الَمرء

وأن األمر أمر . ما غاب عن ھؤالء، في سكرتھم بما ھم فيه اليوم، أن هللا ليس بغافٍل عما يعملون، وأنھم موقوفون ُمساءلون
  .إبتالء وتكليف، ال فوٍز وتشريف



إن مثل شرع هللا كمثل حديقة غناٍء واسعة مترامية األطراف، ما تطأ قدمك فيھا موضعاً إال َمّست ُخضرة، وما وقعت عينك فيھا 
. ظلّھا ظليل وھواؤھا عليل، تجد في كّل أنحائھا ما يشّد أزرك ويقيم أودك ويصلح حالك ويريح بالك. على شئ إال أحّست أمنا

المخدوعين كمثل صحراء شاسعة األرجاء، ليس فيھا إال رمال في رمال، ما تجد فيھا محطّة راحة ومثل ما يتوافق عليه ھؤالء 
ً . وال معاقد آمال إن وجد فيھا الضائع واحة صغيرة، ھلّل . ما خاضت فيھا قدٌم إال زادت عن الحياة بعداً ومن الھالك قربا

يعلم ھذا المسكين، أّن ما ھو فيه إال قطرة في محيط نعم هللا  وتصايح كأنه وقع على ما لم يؤت هللا أحداً من العالمين، وال
  .الوارفة، التي تركھا قصداً وعمدا، ليضرب في التيه بحثاً عن الماء وما ھو ببالغه

أما أن يتالعب بدين هللا المتالعبون، ويمارسوا سياساٍت ال . وهللا، ال يفلُح إال من صدق هللا، ونصر دينه، ونصر من نصر دينه
  .فرخ إال شؤماً على البالد، فإّن ھذا ليس من دين هللا وال من شرعه، مھما تملصوا من النتائج التي عقدوا أسبابھا بايديھمت

ھذا الذي يَْرفُل فيه قادة اإلخوان اليوم، فيذھلھم عن الحق المبين، ويتركھم راضين خاضعين لسياسات الشيطان الرجيم، إن ھو 
فإنه ال طريق إلى النصر والرفعة والكرامة والرغد إال بأخذ أوامر هللا سبحانه بقوة، مھما تصور . إال رحمة في باطنھا العذاب

ا ۚ"الضعفاء صعوبتھا وھُزمت نفوسھم عن نصرتھا   . 81التوبة "لَّْو َكانُو۟ا يَْفقَھُونَ  َوقَالُو۟ا اَل تَنفُِرو۟ا فِى ٱْلَحرِّ ۗ قُْل نَاُر َجھَنََّم أََشدُّ َحّرًۭ

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  2012-03- 10 ؟الثورة وأُخِمدت.. ت القضية بيعَ لحساب من 

، والصالة والسالم على رسول هللا    صلى هللا عليه وسلمالحمد 

عاٌم واحد، انتھت فيه الثورة إلى إعادة َفرز . ما كنت أحسب أن تنتھى قصة ھذه الثورة بھذه السرعة. الحول وال قوة إال با
  .، بتلبيسة إسالمية خادعة، وبوجوه َحِسب الناس أّن فيھا خيراً النظام الفاسد

لقاء أن . باعوا مصر وحاضرھا ومستقبلھا. باعوا دين هللا وشرعه. باعوا دماء الناس. اإلخوان باعوا القضية برمتھا للَعسكر
أن مبارك لن يمّس، والعريان يكون الكتاتني رئيس البرلمان، يروح ويغدو كرئيس وزراء، ويزور الكويت، ليؤكد ألمراءھا 

رئيس لجان، وفھيم رئيس الشورى، والَشاطر يدور في األسواق يرتب إلمبراطورية مالية قادمة، ومن ورائھم بديع يحكم 
  ! مصر مع رھطه من أصحاب الثمانينات

أطراف اللعبة السياسية،  تتجاذبھم! والّسلفيون كأّن الطير تتخطفھم، أو كأنھم يھوون من مكان سحيق، ال يعلمون ما يفعلون
يتساءلون فيما بينھم، ھل كنا على خطأ من قبل ثم أصبنا؟ أم كنا صائبين ونحن اآلن متورطون؟ أصّح مذھب اإلخوان الذي 

عشنا دھراً نھاجمه؟ أنبيع ديننا جھاراً نھاراً كما فعل اإلخوان، ونتولى العسكر وقطاع العلمانية، أم نتمسك ببعض ما كنا عليه؟ 
ح الخروج على العسكر، أم يجب طاعتھم؟ ھم في حيرة وبلبلة ينبؤ عنھا تردد قراراتھم في شأن الكثير من القضايا آخرھا أيص

تارة يكون أحد الثالثة، أبو اسماعيل، وابو الفتوح والعوا، ثم تارة يتجھون وراء اإلخوان للغريانّي، ويعلم هللا . مرشح الرئاسة
  . أين سينتھى بھم األمر

ولم يعلموا أنھم يبيعون مصر . اإلخوان والسلفيون كرامتھم رخيصة للعسكر، فرضوا أن يكونوا أذالء أتباع بال صالحياتباع 
 ً بل حمى اإلخوان ھذا الوحش الخادع من . كلھا لوحٍش غادر لئيم، عبث باألمة وبكرامتھا وبثروتھا على مدى ستين عاما

اعات، من عينة كالم فتحى سرور، أننا لن نفرط في حقوق مصر وال الناس، بكلمات خد" طيبوا خاطر"غضب الشعب، و
  !كرامتھا

يناير وفي محمد محمود ومبنى رئاسة الوزراء وماسبيرو، وصفقوا  25ناموا عن دم مذبحة بور سعيد، وعن دماء من قُِتلوا في 
، وعن نقل مبارك، كما "ة التمويلأزم"وصمتوا عن أي فعٍل جاٍد حول مصيبة ما أسموه . حين قرر المجلس تأديب العليمي

  . إن تحدثوا بكلمة، أو أصروا على موقٍف ال يرضاه" قفاھم"وھم يعلمون أّن العسكر سيضربھم على . أمرھم العسكر

ھل دامت كراسي البرلمان لمن قبلكم فتظنون إنھا ستدوم لكم؟ أين المسلمين المخلصين في ھذه الجماعات ! ياللعار وياللشنار
لعميلة؟ أليس فيكم رجٌل رشيد؟ أعلى مدى عشرات السنين عجزت ھذه الجماعات أن تنتج رجالً واحداً يعرف  الھزيلة ا

  ولشرعه حقاً، وأن يتكلم عدالً وصدقاً؟ أتربيتم كلكم على الغدر والمداھنة والعمالة وطاعة الطغاة؟ 

كم، وال فائدة منه أصالً؟ ُيخلص العلمانيون إلتجاھھم، مالكم تحتارون في أمر من ترشحون للرئاسة، رغم أّن األمر ليس بأيدي
أال تباً لكم من دعاة . بل ويضحون في سبيله، ويواجھون العسكرالظالم الغاشم المستبد، وأنتم تتماحكون وتدھنون وتراؤن

فضحتمونا أمام نوارة نجم  .خيبكم هللا، حقرتم دين هللا، وأظھرتموه كأن أتباعه كلھم بھذه العمالة والخيانة. إسالم، بال إسالم
  .فوهللا إنھم، كلھم، بفتياتھم، أكثر رجولة منكم أجمعين، يا أشباه الرجال وال رجال. والعليمي وأسماء وفودة وعيسى واألسواني

وهللا إن الصدر ليضيق، وإن القلب لينقبض، وإن العين لتدمع، لمجرد أن أتصور ما يحدث في الساحة، التي يزعمون أنھا 
أھناك شكٌّ فيمن يجب أن يكون على رأس القائمة؟ أيكون العوا نصير العسكر وناصر . ، بشأن دعم مرشٍح رئاسيّ "ميةإسال"

 الرافضة؟ أم يكون أبو الفتوح اإلخواني الليبرالي المنبوذ من اإلخوان؟ أم يكون علمانياً مسلماً، كما يريد بديع، كمنصور حسن
ن خريفاً، ورئيس مجلس الّدعارة التشريعية؟ أم الغرياني، أم باسم خفاجي الذي ُبعث مرشح العسكر، الرجل ذو السبعة وسبعي

من ال شئ، وعليه غباٌر من ماٍض كشفنا عنه؟ أم الفريق شفيق عراب النظام؟ أم عمرو موسى، قواُد األنظمة الفاسدة كلھا؟ أو 
ھم، ومن أين أتوا؟ يمكن أن يكون أّي ھؤالء، لكن ال  أّي من األسماء التي تحصى بالعشرات من المرشحين، يعلم هللا وحده من

واحد حازم أبو " إسالميّ "الوفد العلمانّي، دعم منصور حسن، بينما لم يدعم حزب ! يمكن أن يكون حازم أبو اسماعيل



ألھذا ! ا أعداء هللاأفي وجه ھؤالء بقية من حياء؟ الرجل ھو الوحيد الذي يدعو إلى دولة إسالمية، َيحكمھا َشرع هللا، ي! اسماعيل
  ال تريدونه على رؤوسكم؟ ألھذا الحّد تكَرھون دين هللا، وُتنافقون فيه؟

 ً   !بالذقون" الذقون"إنما ھو ِخداع الَعامة، والّضحك على . ال وهللا ما ترك ھؤالء إلبن سلول، وال إلبن سبأ شيئا

بيعت قضية اإلسالم، لحساب التوافقية، . أو مبصريا شباب اإلسالم، فكروا فيما يحدث، فإنه أوضح من أن ُيخطأه بصير 
بموجب ھذه الصفقة، تّم تجميد الشعب، وتخويف . وتمت َصفقة مع الشيطان، من وراء ظھر عباد الرحمن، لم يرد بھا وجه هللا

سلم كان أو بل وترويع المعارضين للحكم الفاسد الحالّي، برئاسة العسكر، وعضوية اإلخوان، أياً كانت ھوية الُمعتِرض، م
  . علمانّي أو قبطّي، أو ما شئت، وتحويلھم لَمحاكم َعسكرية، بموافقة وُمباركة عمالء الّسلطة في الَبرلمان

تكميم األفواه ھي السياسة التي عادت إلى السطح مرة أخرى، لتضمن الحفاظ على أركان الفساد الجديد، لصالح اإلخوان 
فمن يجرؤ اليوم على  الخروج في مظاھرات، دع عنك المليونيات، تدعو . ث في ينايروكأننا لم نتعلم شيئاً مما حد. والعسكر

الملفات الحرجة، بمعنى الحرجة  )أي وضعوا في الرشيف(" أرشفوا"لتطھير البالد؟ لقد خّدر اإلخوان البرلمانيون الشعب، ثم 
  . ولّي نعمتھمللعسكر، إذ ھم يعرفون أن ال صالحية لھم في أّي قرار، وحتى ال ُيغِضبوا 

؟ !)فھيم/الكتاتنى (أين الثورة؟ أين الحرية؟ أين العدل اإلجتماعي والقضائي؟ أين دين هللا وشرعه؟ أين القضاء على المحسوبيات 
 ا كان؟ أين وقف المحاكماتم، بعد أن عاد أشّد م)األمن الوطنّي كما يحبون أن يطلقوا عليه(أين ھيكلة الداخلية؟ أين دور أمن الدولة 

العسكرية للمدنيين؟ أين حسنى مبارك اليوم، وغداً؟ أين السياسة الخارجية الفاضحة التي أدت إلى عزلنا عن مساندة ليبيا، حتى 
  اشترطوا أن ال يكون لمصر َدخالً في التعمير؟ 

  )كما قال أيليا أبو ماضى(لست أدرى ... كلھا ضاعت، ولكن كيف ضاعت 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  2012-03- 15 !؟...ه حاربونَ لماذا يُ 

   والصالة والسالم على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم الحمد 

كبٌر؟ حسٌد؟ تشابكت األھواء، مشبوھة؟ ال أدرى ما الذي يحدث على الساحة اإلسالمية؟ خيانة؟ عمالة؟ مداھنة؟ صفقات 
عرفنا من أصحاب الباطل أشّد إيغاالً  وتناثرت المطامع، وإختلفت النوايا، وصار من عرفنا من صاحب حق، على باطل، ومن

  . أمور ال تمت من قريب وال من بعيٍد لإلسالم، وال للفضيلة وال للحق وال للعدل. فيه

إنما ھي، كما سنظل . وما ھومنه في شئ ونحن ھنا ال نتحدث عن اإلخوان، فھؤالء فصيل محسوب على التيار اإلسالمي،
ً نذكرالقارئ، أنھا جماعة وطنية حزبية ل ھؤالء سيدعمون من يدعم العسكر، لواليتھم . يبرالية، تحمل إسما إسالمياً وھوى وفديا

  ".كامب سليمان"لھم، وإيفاًء بعقد 

لماذا يحارب السلفيون حازم أبو اسماعيل؟ ما اإلَحن : السؤال الذي ال يجدإجابة منطقية، تحمل أي رائحة براءة واستقامة، ھو
  د المقصود وياسر برھامّي للرجل؟ والضغائن التي يحملھا محمد عب

أما محمد حسان، فقد انكشف أمره وانفضح ستره، فھو حبيب وأخ قريب ألمن الدولة، أثبتھا مرة تلو األخرى، وھو حريص 
  فما الذي يدفع عبد المقصود وبرھامي إلى ھذا الموقف من الرجل؟ . على ماله أكثر من حرصه على عياله

إّن حازماً قد أعلن أنه . ريقة المنطق، لم نجد إال إجابات قليلة محتملة، أحالھا أمر من العلقمإن استخدمنا منھج العقل وط
سيطبق الشريعة اإلسالمية من أول يوم ظھرفيه، وقال أن الدولةالتي سيحكمھا ستتقيد بالحالل والحرام، وفند كل عارضه في 

كما أنه رجٌل قد ُعرف بالسلفية الفكرية . أمر ال فصال فيهوأوضح أّن ھذا . ھذا كعمرو أديب وأضرابه من مھرجى اإلعالم
وبالطريقة السوية في النظر، إلى جانب األمانة وطھارة اليد والرؤية الواضحة، خالف من يسمونھم بمرشحى التيار اإلسالمّي 

   .اآلخرين

الم السني بسبب، منھا قوله بالمواطنة، محمد العوا، رجل ثعباٌن يتلّون بلون البيئة المحيطة،عرفت عنه أقواٌل ال تمت باإلس
والحداثة، وحق القبط والمرأة في تولى اإلمامة العامة، ومناصرة الشيعة الرافضة وضرورة تجديد الخطاب اإلسالمي، بما 

.. على سبيل المثال (ومن شاء أن يرجع إلى مقاالتنا عنه، ففيھا الكثير من بيان مذھب الرجل المخلط . يعنى تبديله
9763-http://www.tariqabdelhaleem.com/new/Artical  ،2950-http://www.tariqabdelhaleem.com/new/Artical(   

ً أما عبد المنعم أبو الفتوح، ف ولنتصور إذن ذلك األداء، بل الداء، . ھو إخوانّي حتى النخاع، مع زيادة أنه يريد أن يكون رئيسا
البرلمانّي الذي يقوم به اإلخوان، كي نتصور حجم الكارثة إن حملنا واحداً منھم إلى الرئاسة، وإن اختلف معھم في جزئية 

  . نية القلب والقالبترشيحه، إنما أفكاره وتوجھاته الليبرالية الوفدية، غخوا

ثم، ذلك القزم األخير، باسم خفاجى، الذى خرج علينا من حيث ال يدرى أحد، يمثل دور السلفّي، يعلم هللا أن ليس له من 
سبحان هللا، فليرجع القارئ إلى ما يسميه مقاالت، ھي على ضعفھا اللغوى، وتھافتھا الفكرّي، ال تحمل منجاً . السلفية نصيب
والرجل لم يكن له منھٌج في حياته . للمرء أن يؤاخذالرجل عليه، بل ھو يضرب في كل واد، وينفخ تحت كل رمادمحدداً يمكن 

أبداً، بل ھو معروف لدى من عاشره سواًء في أمريكا، أو حين تعامله مع المنتدى اإلسالمي بلندن، بالنفعية والفھلوة، ولھذا 
بل واألدھى أنه قد ارتكب عملية سطو على مال مجموعة من . لقاھرةابعده المنتدى اإلسالمي بلندن عن مركزه في ا

، والقصة قد نشرناھا في تحليالت إخبارية، ولدينا عليھا الشھود IANAالمستثمرين في أمريكا أيام كان مديراًتنفيذياً لمنظمة 
   .العدول، وسنقيم على الرجل دعوى قضائية لتضليله الرأي العام

قول أو منقول، يتنكر ھؤالء المتنكرين لدعم حازم أبو إسماعيل؟ لحساب وسطّي حليق محّب للشيعة، كيف إذن، وبأي داٍع مع
  أو إخواني متحرر، أو مجھوٌل ملوث السمعة؟



. قد يكون السبب ھو تلك العالقة العائلية الوثيقة بين محمد عبد المقصود وبين بعض رجال أمن الدولة، وبين برھامّي وبينھم
وقد يكون السبب . حُب أتباع ھؤالء أن يتغافلوا عنھا، إذ إن الوعي بھا سيسقط رموزھم التي ظلوا عليھا عاكفينوھي عالقات يُ 

الحسد، وھو داٌء خفّي عضاٌل، إذ كيف يتأتى لذى لحية سنّي سلفّي أن يكون األعلى في مصر؟ وأين يضعھم ذلك؟ أيرضون 
ه مصر، وحكيمھا عبد المقصود، أن يرى رئيسه سلفّي ملتٍح، غير ، في حسابات األتباع؟ ھل يرضى فقي2أن يحسبوا رقم 

   .نفسه؟ وقد يكون السبب مركباً من ھذين الّسببين، وھو الغالب في حالتنا ھذه

أتصل خيانة دين هللا،بسبب أخ أو قريب في أمن الدولة، أوبسبب حسد وخشية فقد أتباع، إلى حد أن يعرقلوا أن يصل شيخ 
  رؤية إسالمية أصفى من كل من عداه على الساحة، ليحكم بين الناس بما أراه هللا؟جليل كحازم، صاحب 

وھل سيطبقھا أبو الفتوح مباشرة؟وھل سيطبقھا العوا أصالً؟ وھل ! تحّججوا بأن الشيخ لم يجزم بتطبيق الشريعة مباشرة
إالبتحقق شروط وإنتفاء موانع في بعض جوانبھا، يعرفھا باسم خفاجى إبتداًء؟ ثم إن تطبيق الشريعة عملياً بشكل متكامٍل اليتم 

ولكّن مبدأ التطبيق يجب أن يستقر على الفور، وان ُيطبق منھا ما يمكن . وھوأمٌر معروف لمن له أدنى علم بالشرع وأصوله
ھذا ما . حنيففوراً، دون تلكإ أو تحجج، ودون أن يكون لمؤثرات الخارجية أّي دخٍل في قراراتنا الداخلية الخاصة بشرعنا ال

مجرد سخٍف وتحجٍج ! وكأنه يتحدث عن مشروع مقاوالت عقارية! لكّن برھامي يطالب بجدوٍل زمنيّ . أقره حازم ابو إسماعيل
   .واضح ال شك فيه

وھم يعلمون .. لھذا يحاربونه . ال وهللا ال يخرج عن ھذا. ھوى وحسد وعالقات مريبة بالنظام الفاسد. األمر إذن ال ريب فيه
ثم ھم . م يحاربون الفرصة األفضل في تحقيق ما يسعى اليه المسلمون من إقامة دولة ترعى ُحدود هللا وُتعّظم حرماتهأنھ

   .يعيشون ويسعون بين الناس، بل ويتشدقون بالحديث في دين هللا، وھم يحملون ھذا الَخَبَث بين جنباتھم

ال تخدعوا . ھذه الضغائن وضعوھا جانباً، فاألمر أمر أمة كاملة أزيلوا. ارتفعوا إلى مستوى األحداث..  إلى ھؤالء أتوّجه
وإن لم تقھروا شياطينكم، فإن هللا . تابعيكم الذين يظنون أنكم على حق، ويتلقفون كلماتكم وكأنھا وحيٌّ ُمنزل، فذنبھم في ِرقابكم

ُمسلطة على رقابكم ما َحييتم، فلستم أبناء هللا " نستبدل قوما غيركم ثم ال يكونوا أمثالكم"غالٌب على أمره، وتبقى كلماته لكم 
   .وأحباؤه

ال وهللا، فإن حازماً سيظھرإن شاء هللا بكم أو بدونكم، ال لشخصه، بل لما ُيمثله لھذا . ثم ال يزين لكم شياطينكم أن األمر بايديكم
سنتالقى في يوٍم قبل أن يحين حيني،  وإنى وهللا ال أعرف الرجل شخصياً، وال أعرف إن كنا. الدين، في ھذا الوقت الفارق

  . لكنى اسمع كالمه فألمس الصدق واإلخالص والرغبة في اإلصالح ما استطاع

والمعركة مع الباطل مستمرة قائمة إلى يوم الدين، وھذه اإلنتخابات التى ال نرى فيھا إال لعبة شيطانية يقصد بھا إلھاء الناس 
بل إن للدين، من بعد ربه القاھر القادر، قوٌم . ت ھي الكلمة األخيرة في ھذا األمرعن طريق التغيير الحقيقي الوحيد، ليس

يحمونه، وشباٌب يحرسونه، ولن يكون فاروق سلطان وال حسين طنطاوى وال محمد بديع ومحمد عبد المقصود وياسر 
   .برھامي مانعوه من دينه، مھما عال باطلھم وفشا زيفھم

  ھداكم هللا.. روه وأيدوه، فإنكم إذن تنصرون دينكم بل إنصروه وعزّ .. ال تحاربوه 

  

  

  

  

  



  2012-03-18 "والذين جاھدوا فينا لنھدينھم سبلنا"

   والصالة والسالم على رسول هللا صلى هللا عليه وسلمالحمد 

أولئك الذين . هللا ُسبحانه اليھاوليس بواحٍد مھتد إلى سبِل هللا، إن لم َيھِديه ه، بلَ ليس هللا بھاٍد كل أحد سُ .. صدق هللا العظيم 
  . جاھدوا في هللا ھم وحدھم الُمھتدون لسبل هللا

أوالھم، لم . والجھاد في هللا أمٌر ال يعرفه المنتكسون، من اإلخوان وفريق من السلفيون وما يسمى الجماعة اإلسالمية التراجعية
. اً على الناس وتدليساً على الشعب، بما يتلونه من شعارات البنايكن الجھاد في هللا من منھجھم وال عقيدتھم إبتداًء، إال تزوير

، فمن "ولي األمر"وثانيتھم، إال من عصم هللا منھم، ال يعرفون الجھاد في هللا إال حبراً على ورق، ثم ھم يقدسون طاعة 
راجعات تلتھا إنحدارات يجاھدون في هللا؟ وثالثتھم، أكثرھم خسارة، الذين أضاعوا عمراً قضوه في سجون الطاغوت، بت

  .وتنازالت، سقطت بھم في قاع الحركة اإلسالمية

واإلخالص ال يظھر إال في . ھذا ما أثبتته األحداث، وھذا ما بّينته الفتنة وَجلته الِمحنة. المخلصون في أمرهللا قليل، ِجدُّ قليلٍ 
إلى تلك األمور، وتصلح به طريقة في الحكم على  وھو معنى أود أن أفصل فيه قليالً، ليصح به منھجا في النظر. وقت المحن

  .األشخاص دون رفع قدرالوضيع أو وضع قدرالرفيع

فأما ما ال يكون له فيھا خيار، . ذلك أّن المحن تأتى على نوعين، منھا ما يكون فيه للمرء خياٌر، ومنھا ما ال يكون له خيار
لعبد وبين هللا سبحانه، ومنھا المرض واشباھه، ومنھا اإلعتقال دون فالصبر عليھا أمٌر باطٌن ال يثبت بإدعاء، بل ھو بين ا

التعرض له أو العمل عليه، كما في حالة بعض الجماعات التي تعودت رفع شعاراٍت إسالمية، كاإلخوان، والتي صار ديدن 
له عنھا وال محيد له عن وھذه كما قلنا، ال يمكن معرفة حال المرء فيھا، إذ ال مصرف . النظام ضربھا لتخويف من عداھا

النظر ومن ھنا فإن النظر في قدرھا يكون بإعتبار مقدماتھا، ويكون الحكم على . احتمالھا والصبر عليھا، إذ ال يد له فيھا
  صاحبھا ظناً ال يقيناً 

من اإلعتقال مقابل والنوع اآلخر ھو ما للمرء فيھا خيار، كما في حالة اإلفتتان بالجاھأو الثروة، أو في اإلبتالء بالخروج 
. التعاون مع النظم الكفرية، ومنھا،بل على رأسھا، من وقف لسلطان جائر بالحق حتى قتله، وما سيد قطب رحمه هللا منا ببعيد
وفي ھذا اللون من المحن، يكون الخيار فيه قائماً، وھو الذي ُيمّيز الُمْمَتحن به بنتائجھا، خالف األخرى، ويكون الحكم على 

  . بعلٍم ويقين، إذ إن إختياره فيھا عجم عود قدرته فبين قصده وأوضح قدرهصاحبھا 

ومثال ھذا اللون من المحن، يسقط فيه من سقط، ممن باع وتخلى وآثر العاجلة، بإختياره وطوعه، كأولئك الذين كشف هللا 
الظالم، ويجورون على حقوق حقيقة صبرھم في محٍن لمن يكن لھم فيھا خيار، فإنخدع بھم أناس، ثم إذا بھم ينصرون 

المظلوم، ويلعبون بدين هللا تحيالً وتأوالً، ببعض كراٍس في مجلس إّمعاٍت، إرتضوا أن يكونھم ليتمتعوا قليالً بالقاب وصفقاٍت 
. ومصالح وأموال، أو من خّرج تراُجعات في صورة مراجعات، فھدم بھا ما بنى وأقام، وأضاع بھا ثواب صبر أعوام وأعوام

ز فيه من فاز، ممن ثبت على الحق، فلم يداھن الظالم الفاسق الكافر، ولم يحيد عن بيان الحق، الذي أَمَره هللا أن ُيَبّين وال ويفو
مثل ھؤالء كالمشايخ عبد المجيد الشاذلي وحازم أبو اسماعيل، ومحمد . يكتم، مع قدرته على التَمُحك والُمماألة والمداھنة

شاكر الشريف وھاني السباعي ووجدى غنبم ومحمد عباس، وكثير غير ھذه الصفوة، التي حجازى وصفوت بركات ومحمد 
  . استقرت على مفھوم التوحيد واستمرت على طريقه

  .الفرق إذن بين نوعي المحن، ھو الذي يجرد القصد، وُيصّحح الطلب، ويعين على بيان أقدار الناس، دون ِغٍش أو ُمخادعة
ھو فيمن يستمسك بالحق وھو قادر على غيره، رغم ما يصيبه من . في ھذا اللون األخير من الِمحن والجھاد في هللا ھو الفوز

فما بالك بمن ال يستمسك بالحق، الھو قادر عليه، ال لدرء أذى، بل لجلب مصلحة دنيوية وضيعة من جاه وسطوة ومال، . أذى
  .كما فعل اإلخوان



ال ھؤالء الالغطين المتزينين بما ليس فيھم، الخّداعين للناسز فطريقھم غير طريق لذلك فإن هللا سبحانه لن يھدى إلى سبله أمث
  .الحق، ووسائلھم غير وسائل الحق، وسبلھم حائدة عن الحق، فأينما توجھوا، ليس لھم من الحق نصيب

ول الحق تبارك وتعالى لكنھم ذھلوا عن ق. والعجيب أّن ھؤالء يحسبون أنھم سيفوزون ببرلماناتھم في غفلة من هللا والناس
ال يأتى خبط . فالنصر ال يأتي إال لمن إھتدى إلى سبل هللا، وسار على سنن هللا". وما يخدعون إال أنفسھم وھم ال يشعرون"

بل من . عشواء نتيجة تدبير عقول صفيرة سفسافة ھزيلة التصور تدبر ثم تغير ثم تبدل وتحور، وھى على غير سبيل المؤمنين
  . ھداه هللا سبل رضوانهاتبع رضوان هللا

اللھم أدعوك من عند بيتك المحرم، أن تجعلنا ممن جاھد فيك وقتل فيك، وفإنك الھادى ال ھادى غيرك، وأن تنصر عبدك 
  حازماً على طريق شرعك، وان تنيل به المسلمين آمالھم آمين

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 



  2201- 03-19أبو اسماعيل لشيخ لالحويني عن نصيحة الشيخ 

   "!ال تقاتل عليھا إن لم تفز بھا"

، وجه الشيخ الحويني نصيحة للشيخ حازم بأال يقاوم أعداء هللا إن لم يفز في )بن حبيبتلقيت وصلتھا من إ(في مداخلة 
   pWGFcBRY&sns=emhttp://www.youtube.com/watch?v=PxQ .التصويت القادم

الشيخ . مرة أخرى، يتحدث الشيخ الحويني، نصحاً في السياسة، بما تمليه عليه طبيعته النفسية، ال بما توّجه اليه األدلة الشرعية
الحويني رجل سھٌل ھيٌن لين، يكره العنف ويبغض الصراع، وھما مكروھان لكل نفٍس سوية كما ذكر المولى عز وجل في 

لكن، ھي مما كتب هللا علينا، . ، وھذا تقرير من هللا سبحانه بما في النفس البشرية"ب عيكم القتال وھو كره لكمكت"قوله تعالى 
  . فھناك ما ھو أعزمن الحياة وأغلى منھا، وھو الفوزبالجنة استشھادا في سبيل هللا. إن استدعى األمر ذلك

لكن، لماذا . نائھا من مثل ھذا القتال الذي يأكل األخضر واليابسونحن نبتھل إلى هللا أن ال يكون قتال، ونشفق على مصر وأب
ال يطالب الشيخ الحويني، وھو رمز مسموع الكلمة، من يزّور بأال يفعل؟ ولماذا ال يطالب من يعتدى على دين هللا أن ال يقاتل 

وا الدنية، والمغلوبون على أمرھم، بينما يقرر إن فاز أھل ھذا الدين؟  لماذا ُيطالَب المسلمون دائماً بأن يكونوا ھم الَمطية وآخذ
  ؟ كيف تكون الغلبة لجنود هللا إن لم يكن قتاٌل ابتداًء؟"أنھم ھم المنصورون، وإن جندنا لھم الغالبون"هللا سبحانه 

 عليك يا وأقول آمنا وَصّدقنا، فقل لي با. وأعرف إعتراض الشيخ الحويني، أّن ھذا قد يكون صحيحاً في حق قتال المشركين
شيخنا، من خّصص ھذه االيات بأنھا في المشركين شركاً أصلياً دون غيرھم؟ ونحن ھنا بين أمرين، أولھما أن يكون ھؤالء 

فإن كان األول، فالوقوف في وجھھم واجب عينّي، خاصة . المعاندين للحكم بشرع هللا قد خرجوا عن اإلسالم بھذا األمر، أو ال
. يناير، وھو فعل أبى بكٍر الصديق رضى هللا عنه في حق أھل الردة من مانعى الزكاة 25ا رأينا في والمسلمون ھم الكثرة كم

فإينما وّجھت . ، وھو من فعل عليٍّ رضى هللا عنه في قتال أھل الشام"فقاتلوا التي تبغى"وإن كانوا مسلمين بغاة، فقد قال تعالى 
  .يعلو الحق، كتاباً وسنةيا شيخ اسحاق، لم تجد مفراً من أن تسود العزة و

األمرليس أمر إنتخابات يا شيخ إبو إسحاق، فنحن نعلم أن ھذا الطريق، طريق اإلنتخابات، لن يوصلنا إلى شئ ثانياً، وأّن فيه 
، إال أّن الواقع يفرض نفسه، فستكون ھناك إنتخابات شئنا أم أبنيا. من المحذورات الشرعية في ھذا المناط الواقع ما فيه أوالً 

اإلشتراك فيھا ھو " بِحلّ "وسيكون ھناك فائز وخاسر، والنظر الوحيد الذي قد يمكن أن يتوجه به األمر الشرعي في ھذه الحالة 
على غلبة أصحاب ھذا الدين وغالبيه أتباعه، وإظھار لشعاره وعلّو شأنه، مما قد يرھب عدو هللا وعدوھم، ومما " استفتاءٌ "أنھا 

  .عزائمھم، ليتم بعدھا الفصل بينھم وبين عدو هللا وعدوھم بالحق، اياً كان أمُر ھذا الفِصاليجّمع صفوفھم ويشّد من 

إنما الشيخ حازم مجرد . ثم من قال أن الشيخ حازم، وجماعته، يريدون الفوز بالرئاسة للرئاسة؟ ھذا ظن، وإن بعض الظن إثم
ء البرلمان أن يطمسوھا، إما صراحة وإما بالمادة الثانية التي رمٍز إلحياء شعائر الدين التي يريد العسكر والعلمانيون وعمال

ھي شرك اصيل ال يصح أن يجوز على امثالك؟ فإن ذھب الشيخ حازم، ال يصح أن يتراجع المسلمون، فھو فرٌد ال دين، وعلٌم 
  .ال عالٌم، يستبِدل هللا به غيره إن شاء قدُره، ندعو هللا بالسالمة وأن يحفظه ويسّدده

فكيف . يخ إسحق، نحن ال ندعو لقتاٍل، ولكن ندعو إلى إحقاق الحق، الذى ھو اسم هللا وصفته ومقصد أحكامه، في األرضيا ش
فماذا عن رسول هللا : تخذألعن ذلك؟ وبأي وجه تقابل هللا سبحانه إن ُسئلت يومھا بما سألتك إياه؟ وماذا إن سألك السائلون

ن مرات ومرات للقتال وھم قلة؟ ألم يكن صلى هللا عليه وسلم حاقناً لدماء المسلمين؟ صلى هللا عليه وسلم حين أخرج المسلمي
  .وال أحب أن أراك يا شيخ حويني للظالمين ظھيرا. وكذا أبا بكر وكذا علّي؟ ال وهللا لن يرفع مسلم يداً بإعتداء، إال من ُظلِم

  الجنةفالموعد .. با إسحاقن عليك أوھّ ف

 



  2012-03-20 !رھامي حول مرشحى الرئاسةحوار مع الشيخ باسم ب

في حواٍر للموقع مع فضيلة الدكتور باسم برھامّي السلفي المعروف بدولة شقيقة، حول مرشحه للرئاسة، وأمور أخرى، وھكذا 
  :جرى الحوار

  . السالم عليكم فضيلة الشيخ، لعلكم بخير بعد أحداث الثورة: الموقع

، لكن بشأن الثورة، كنا نود أن ال يخرج الناس على الحاكم الشرعي، وعليكم السالم ورحمة هللا، : الشيخ نحن بخير والحمد 
فھذا خالف السنة، أما وقد فعلوھا دون استئذان من علمائھم السلفيين، فإننا اليوم والحمد  ندعو للحكام العسكر الجدد، فنحن 

  .بخير طالما ھناك حاكم ندعو له ونسمع نطيع

  سمعنا أن فضيلتكم، ال تستحسن فكرة أن ينتخب الناس حازم أبو إسماعيل، فھل ھناك سبٌب لذلك؟ جميل، : الموقع

وهللا ھناك اسباب أكثر من أن تعد، أوالً فإن حازم ابو اسماعيل رجل ذوشخصية قوية، وھذا يھدد زعامتى للتيار : الشيخ
لغير، وال يمكن أن أتحقق من الشيخ محمد حسان ألنه السلفي، وأنا كما تعلم أؤثر على الشيخ عبد المقصود ألنه سماع ل

ثانيا، فقد خالف الرجل إجماع علمائنا السبعة الذين كونوا لجنة . مشغول بجمع وحساب أرصدته، وسأسأله حين يجد وقتا لي
خوة األحباب وأعلنوھا وصية على علماء األمة، وأن الخروج عليھا خروج على اإلجماع، خاصة في أمور تتعلق بعالقتنا باإل

من العسكر والداخلية، ذلك حين أراد أن ينصر أھالى الضحايا الذين ھاجمتھم قوات الجيش، بكل لطف ومحبة، وقتلت منھم 
وأراد ھذا الحازمأن يظھر بمظھر البطل، دون أن يرجع الينا وكأنه ال يعلم أن فيھذا ضرر على شخصيتنا . عددا من بلطجيتھم

شديد قوى في "وال أخفيك أن أحبابنا العسكر ألمحوا بعدم حبھم له، إذ ھو . من الشباب البسيطفي أعين أتباعنا ومحبينا 
  . أال يكفى كل ھذا لصد الرجل وإسقاطه. كما قال المشير الطھطاوى أطال هللا عمره" موضوع الشريعة ده

  ...وصاحب يد نظيف،  ولكن سمعنا أن الرجل قوى في الحق، صادق، معروف النسب من عائلة مجاھدة، : الموقع

أعرف ولكناألمر يتعلق ھنا بزعامات ومشيخات بنيناھا على عدة عقود، وتجاوزنا فيھا .. نعم نعم، كل ھذا ): مقاطعا(الشيخ 
عن الكثير من األصول لنصل إلى ما نحن فيه من عدد األتباع والمحبين، فما ذكرت ال يمكن بحسابات المصالح والمفاسد أن 

  . حساباتنا يكون له دخل في

  ..ولكننا ظننا أن حسابات المصالح والمفاسد :الموقع

  ! المھم، اللي بعده لو سمحت): مقاطعا مرة أخرى(الشيخ 

طيب، سمعنا أنك ُتعد بديالً للشيخ حازم، وھو شاٌب مغموٌر اسمه ياسر خفاجي، وتقوم حركتكم بتلميعه وإظھاره ليكون : الموقع
  به من مأزق ترشيح علمانّي، الذي تعتبرونه أفضل من ترشيح حازم؟  بديال لكم في الترشيح، تخرجون

  . نعم، ھو بديل رائع في الحقيقة، والحمد  أننا وجدناه، ونعمل على تلميعه، نعم: الشيخ

ا لكن ھذا الرجل قد ثبت أنه متورط في قضايا نصب وإحتيال، فكيف يكون رئيساً لمصر؟ ألم يكفينا لصوصاً يحكمونن: الموقع
  مدة ستين عاماً؟ وقد بين الدكتور طارق عبد الحليم ھذا األمر بوثائق من المحكمة،وشھادات من المشايخ؟ 

واألخرى أنه قد قال وكتب أنه برئ وأنه ضحية التعنت األمريكي، . وهللا نحن ھنا نتكلم بالمصالح والمفاسد، ھذه واحدة: الشيخ
تذكر لي اسمه فھو من أصحاب العقائد غير السلفية ويقول بالتوقف والتبين، كما أال يكفى ھذا؟ وأما عن طارق ھذا فأرجو اال 

  . أنه يھاجمنى شخصيا، وكفى بھذا جرما وجرحا له

وأين رأيت في كتبه أو مقاالته المنشورة كلھا على مدى أربعين عاما ما يفيد أنه يقول بالتوقف والتبين ھذا؟ أوجدت : الموقع
  نصا يدل على ذلك؟ 



ال، مش مھم، يكفى أنه محٌب للشيخ عبد المجيد الشاذلّي والشاذلي نتھمه محن بأنه يقول بالتوقف، فيكون طارق قائال : الشيخ
  ، صّح؟ "منطٌق سھٌل بسيط...بالتوقف

من  لكن ياشيخ، الرجالن الشاذلي وعبد الحليم اليزاال على قيد الحياة، أليس من العدل أن تسألھما عن عقيدتھما بدالً : الموقع
  استنتاجھا؟ أليس ھذا طريق السلف؟ ألن البحث في كتبھا اليغنى إذ قد تفھم عنھما خطأ، وھذا ال يجوز إال إن توفيا؟ 

  ! اللى بعده لوسمحت.. آآآه: الشيخ

   نعم، عودة إلى ياسر خفاجى ھذا، ماذا تقول في المنسوب اليه،وھوموثقمن المحكمةالفيدرالية األمريكية بديترويت؟: الموقع

أقول اليمكن أن نتخلى عنه اآلن، فليس ھناك وقت لتلميع بديل، ثم ھو قال أن ھذا تعنت أمريكي ضد بطل كان يرسل : الشيخ
  . المال المسروق إلى حماس، وھذا يكفى بمقاييسنا السلفية المعدلة بعد الثورة

 اعتقل من ومنھم اإلرھاب، بسبب يةخير مؤسسات في الشخصيات من عدد حول التحقيقات بدأت قد شيخ، يالكن : الموقع
 باإلثنين، أدانوه لكانوا واإلرھاب التزوير عليه ثبت فلو الرجل، بھا وإعترف التزوير بتھمة عدد تقدم ثم فعالً، اإلرھاب بتھمة
 ،ارقابن الدكتور ط فيھم بما أحد، عن نسمع ولم. عقل لمن إرھاب تھمة ھناك ليس أن نىتع فقط بالتزوير أدين أنه وحقيقة
  ؟ عقل من عند نفسه عن متھم كالم أيسمع!! إرھابي ألنه نصب بقضية اتھم

ذكرت لك من قبل أن ھذا ال يعنى كثيراً، فإنه يجب أن نقف لحازم أبو اسماعيل بالمرصاد، ونوقف تقدمه وسمع الناس : الشيخ
  . له، وإال ِضعنا كلنا، مشايخ السلفية

  م لم تلمع إال بعد أن غربت شموس حاملى العلم بحق، فظھرتم كأنكم علماء أفذاذ بحق؟ البعض يقول يا شيخ أن قناديلك: الموقع

أنا عندى مواعيد مھمة مع عدد من أحبابنا في أمن الدولة وال استطيع أن أضيع وقتى أكثر من ھذا معكم، وليعيش : الشيخ
  ! خفاجى رئيساً للسلفية

  )سلفية أو غيرھا، إن كان ھناك أي تشابه في األسماء، وشكراً ھذا الحوار ليس له اي عالقة بشخصياٍت : ملحوظة(

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  



  2012- 03- 21 !أھذا جرحكم وتعديلكم؟.. يا ياسر برھامي 

   والصالة والسالم على رسول هللا صلى هللا عليه وسلمالحمد 

ابو اسماعيل، فخرجوا أخيراً  ال يزال البرھاميون يتلوون كمن أصابه مّس المغص، يبحثون عن مخرج من مأزق ظھور حازم
وحشدوا في ثناياھا ھمزاً ولمزاً للشيخ ال تخطؤه بصيرة أحٍد آتاه هللا . بتلك الوثيقة المخزية عن صفات الرئيس كما يرونھا

  . بصيرة، بعد ان لمعوا شخصية مجھولة ملوثة ليكون له بديالً 

وفضح أمرھم، رغم ما اتحمله في ذلك من عنت وبغضاء،  وأود ان أحمد هللا سبحانه على ما أوالني من نعمة كشف سترھم
  . يصبھا على مقلدوھم، استرخصھا في سبيل إظھار الحق

كنت َتدُرس وُتّدِرس علم الحديث، سنوات طوال، فھال نظرت إلى ھذه الصورة التي تخالف كّل : واسألك يا ياسر برھامي
  . وأي علٍم يمّت للشرع والعقل بصلة قواعد علم الجرح والتعديل، وعلم األصول، وعلم المنطق،

  ) حقيقة(سعودية، ھي األيانا، فيتقرب اليھم، فيضعوه مديراً تنفيذياً لمكتبھا /طالٌب في أمريكا، يلتقى منظمة كويتية

حقيقة مثبتة في محضر القضية، إعترف بھا، وشھد عليھا (يقرر إنشاء شركة طباعة ونشر، ويجمع أمواالً من مستثمرين 
  ) لعبدة، ومحمد األحمرى وھما عدالنمحمد ا

، وتثبت )العالقة لھا بقضايا اإلرھاب(يرفع عدد من المدنيين قضية شيكات بال رصيد على الرجل أمام محكمة مدنية فيدرالية 
  ) ثابت في محاضر القضية(عليه التھمة، فيقر بھا لتخفيف العقوبة 

وأنه أقر بھا في تسوية ! قول فيه أّن الحكومة األمريكية لفقت له التھمةيدون باسم خفاجي كتاباً بعد ثالثة سنوات من حبسه ي
! ثم يقرر في مواضع أخرى أنه كان يرسل المال إلى حماس). إدعاء بال دليل إال قول المتھم!! (بين محاميه ومحامي الحكومة

كلھا إدعاءات ! (كانت مكتوبة لزوجتهثم يقرر في موضع آخر أن الشيكات ). اي إنه بالفعل كان إرھابي في نظر األمريكان(
  ) متھم

اين علم الجرح والتعديل الذى صّدعت رؤوسنا بتَبّحرك فيه، أم إنه كالم على ورق التعرف كيف تطبقه في : يا ياسر برھامي
  واقع؟ 

  .طلع عليھا المعدلأذكرك بأن المثبت أقوى من النافي، وأذكرك أن الجرح مقدم على التعديل، فالجارح قد اطلع على زيادة لم ي

بماذا جرحت ثالثتنا لصالح متھم مجھول؟ بماذا جرحت : فقل لي يا ياسر! قد يخطر لك أّن ذلك إن كان الي جرح من عدول
  . محمد العبدة؟ وبماذا جرحت محمد األحمرى؟ أما عنى، فقد سمعت أنك تتھامس إلى البعض بأني ممن يقول بالتوقف والتبين

. أوال، لم تأت مما كتب طارق عبد الحليم على مدار أربعين سنة بقول واحد يحتمل ھذا الوجه: لجرحفسأعطيك درساً في فن ا
فھل ھذا في علم جرحك وتعديلك تثبت به عقيدة أوتنتفى؟ ثم إننى . ثم إنك قلت ذلك لعالقتى بالشيخ الجليل عبد المجيد الشاذليّ 
م يعتقدھا بل إختلف مع الخضيرى، الذى جاء بھذه البدعة، ففارقه على علم يقين بأن الشاذلي قد عرض تلك النظرة، لكن ل

  ؟ !!أم إن نقدك أنت وعبد المقصود يعتبر جرحاً في الناقد بطريق اللزوم. عليھا

الرجل متھم، ھذه حقيقة ال شك فيھا، فكيف يقبل قول متھم في نفسه؟ أھذا في علم الحديث الذي ُتعلمه : يا ياسر برھامي
شباب؟ يا حسرة عليھم إذن من ذاك العلم الذي ال يغنى عن المرء شيئا، إذا صادف مسألة واقعية سھلة التناول ألتباعك من ال

  . كھذه

وبعد ذلك كلھا شھادات ال . الثابت الوحيد في ھذا األمر ھو أنه حوكم في محكمةمدنية وأدين بعد إقراره: يا ياسر برھامي
 ً   . تضيف لھذا شيئا



وانظر كيف يكيف الھوى المسائل، فيخرج بھا عن (ل الشباب من أتباعكم أن المسألة على ھذه الصورة يتناق: يا ياسربرھامي
 كان التحقيقات من شھر 11 بعد، للمحكمة تقدم ان يمكن والتي باإلرھاب اتھامه على أدلة يجدوا لم): "منطق العقل والشرع

 الثاني االختيار الى اللجوء تم. األمريكي القانون كذب ضحوف تعويض قضية رفع يمكنه وبالتالي سراحه اطالق إما الخيار
 جھات ألن االجابة؟ تدينه ادلة وجود عدم مع بالتسوية قبل لماذا السؤال لكن. التسوية وھو االمريكية المحاكم في المتبع وھو

 التسوية فكانت. بالتسوية عوهواقن المحامون اكده ما وھو. واالعتقال التحقيق رھن سنوات يظل ان يمكن انه اخبرته التحقيق
 الحكم يكتفي ان االتفاق وكان، ذلك بعد صرفه وتم واحد يوم لمدة يصرف لم زوجته لصالح رصيد بدون شيك اتھام قبول
 البعض، يقول كما بالنصب صحيًحا االتھام كان لو ھنا، المطروح والسؤال.  شھًرا 11 اي ، المعتقل في قضاھا التي بالفترة

 ھذه على العقوبة يشدد والذي األمريكي، القضاء في المشابھة االحكام مراجعة ارجو، فقط شھًرا 11 السجن في قضى فلماذا

    ."القضايا من النوعية

وأقرر ھنا أنه ال أحد في مصر كلھا، ولو اجتمع محاموھا، وكافة أصحاب الذقون فيھا، . ھذا حديث خرافة: يا ياسر برھامي
فقد ظللت أدرسه مدة . ووسائل التعامل معه في أمريكا الشمالية اكثر من كاتب ھذه السطور ان يعرف عن قانون اإلرھاب

وأؤكد لك من واقع ھذه الخبرة أن . خمسة سنوات مع مجموعة من أفضل محامي في امريكا الشمالية بسبب قضية ابنى شريف
الرجل من الحديث للصحف، إذ إنه في مثل ھذه  فإنه اوال، ال داعي لمثل ھذه األالعيب لمنع. ھذه المزاعم ھراء في ھراء

حيث يأخذون على المعتقل تعھدات بما يريدون، كما حدث مع محمد ديري    Peace Bondالحالة يخرج بموجب ما يسمونه 

، ثم. ،  أما أن يفتعلوا قضية نصب، فھذا ما لم تأت به إال قريحة خفاجي .Toronto 18وجمال عبد القيوم وغيرھما في قضية 
  ما يمنعه اليوم من أن يرفع ھذه القضية عليھم بعد إطالق سراحه، وتكون أوقع وأشد وطأة عليھم؟ 

وموضوع أّن ما ُكتب في الصحف وقتھا كان عن اإلرھاب، فألن الصحف في أمريكا الشمالية عندھا فوبيا اإلسالم، وقد كانت 
ا باإلرھاب، فالصحف تلقفت اسم خفاجى، وكونه مرتبط بمنظمة وقتھا ھناك تحقيقات مع عدد من المسلمين الذين أدينوا بعدھ

ال (اسالمية، األيانا، فربطته باإلرھاب، ليكون الموضوع أكثر إثارة، حتى صدر الحكم عليه بالفعل من مجموعة من المشتكين 
األلعبان أن تخرج ھذه  ومن ثم استطاعت قريحة ھذا. ، وأدين بالفعل، وھو مطابٌق لما عرفه عنه العبدة واألحمريّ )زوجته

لكن لسذاجتكم وقلة معرفتكم بما يحدث في . ھذا الفيلم الھندي ال يمكن أن يحدث على أرض الواقع. الرواية السينمائية المحبوكة
  . الغرب، الذى أعرفه جيدا بعد ثالثين عاما قضيتھا في أنحائه، أقول، ھذا حديث خرافة، لخراف

وإن المسألة وهللا ال عالقة لھا بحازم أبو اسماعيل على اإلطالق، بل . ن حازم على أال تعدلال يجرمّنك شنآ: يا ياسر برھامي
  . إنھا تتعلق بدرء مفسدة خطيرة، أن يتربع نصاب على عرش مصر بعد ستين عاما قضيناھا تحت حكم نصابين

إن األمر برمته ال معنٮله، أمر اإلنتخابات،  انتخب حازم أو ال تنتخبه، فإنھا مسألة ال تعنى كثيرا لدينا، إذ: يا ياسر برھامي
وسُيحسم بطريق آخر، سواًء التزوير أو اإلنقالب أو ماشئت، لكن، ال تدع ھواك البحت يرمى بك في ظلمات متراكبة من 

  . الظلم والبغي والعون على الفساد

ً الطريق الذى تسير فيه ستحمل منه يوم القيامة وزرك، ووزر من ا: يا ياسر برھامي ولن . تبعك الينقص من أوزارھم شيئا
  . ينفعك أتباعك وال فضائياتك وال عالقاتك األمنية ساعتھا من أمر هللا

 أال ھل بلغت، اللھم فاشھد

  

  

  

 



  2012- 03-23 !وثورة التصحيح الالزمة.. األيام القادمة 

   والصالة والسالم على رسول هللا صلى هللا عليه وسلمالحمد 

فھي ليست فترة إنتخاب رئيس للجمھورية، بل ھي فترة حسم . حاء فيما يتعلق بھذه الفترة القادمة الحاسمةلنُكن واضحين صر
ھي فترة تحسم فيھا القوى اإلسالمية المخلصة، التى لم تنحرف ولم تداھن . بين مصر المسلمة العادلة ومصر العلمانية الفاسدة
  . ة، وإما إلى ِخزٍى وھواٍن وسجٍن وإعتقالولم تبع القضية، أمرھا إما إلى نصر ورفعة وكرام

فبعد أن القوا بالماء . أعداء هللا في الداخل يرّتبون أمرھم ليقّوضوا الفرصة الُمتاحة أمام اإلسالم والحرية، بأي طريٍق كان
ياء السلفية البارد على الثورة والثوار، وأدانوھم وصّوروھم في صورة البلطجية، بمعاونة قوى العمالة اإلخوانية وأدع

ثم تَبّنوا ثالثة استراتيجيات للقضاء على ھذه . الَمريضة، فقطعوا الطريق األوحد واألمثل للتغيير الحقيقي، ال التغييراإلخواني
ً "الفرصة ديموقراطياً، بعد أن َدَحضوھا َشعبياً، أن يزّوروا النتائج، وأن يقّوضوا سلطة الرئيس، وأن يضعوا دستوراً  " توافقيا

ً علمان   .يا

والمسلمون المخلصون، المتمثلون في عدة جبھات دعوية، وعدد من الدعاة والعلماء المستقلين عن ربقة التقليد والتجمعات، 
لكن األمر اآلن، لم يعد أمر . يعرفون ھذا ويدركون السبل التي يتخذھا المجرمون لتقويض مرتكزات الدولة اإلسالمية السنية

لم يعد ھناك وقٌت للتروى والتأمل، بل ھو وقُت الترتيب والتحضير للسيناريوھات . راكمعرفة وإدراك، بل أمر عمل وح
المتوقعة، والتي تبدأ بتفتيت األصوات، عن طريق ترشيح أكبر عدد ممكن من األسماء، كباسم خفاجي الذي سجن في قضية 

وفي نفس المرحلة يجرى . حين التوافقيينلحسم النتيجة لصالح أحد الُمرش 28لتفتيت األصوات، ثم استعمال المادة ! نصب
  . طبخ الھيئة التأسيسية للدستور، إستعداداً لصبه في القالب العلماني الليبرالي اإلخواني

يجب أن يعمل . يجب على الجبھة اإلسالمية الحقيقية، أن تتعاضد ليكون عملھا مشتركا متكامالً دون تضارب وال تشّتت
ر المسلمة، وفي مقدمتھا الشباب المسلم، مستعداً للخروج إلى الشوارع، مرة أخرى، في ثورة العاملون على أن تكون الجماھي

  . سلمية إسالمية، ال يسرقھا منھم لصوص اإلخوان وال أدعياء السلفية، يضحون فيھا بالغالي والنفيس

ولكن نحن نعلم أن . األدعياء سيواَجه المسلمون بقوى الشر وعمالئھا، من العسكر والداخلية وميليشيات اإلخوان وشباب
إن قوى الشر، وعمالئھا، ال . يناير 25الشعب المصري ليس بالغباء وال السذاجة التي يظنونھا، بعد أن خرج من قمقمه في 

فھم . بل ھم يستخفون به، ويتدسسون بسبله ووسائله. تستطيع أن تظھر العداء واضحا بعد ذلك التاريخ، إلى اليوم على األقل
أجبن من أن يخرجوا على الناس بما يريدون بھم، استعالناً به، بل يقننون القوانين ويسنون التشريعات، ثم يلجئون كلھم، 

يعاونھم في ھذا عصابة اإلخوان الليبراليين، القابعة في البرلمان، . لقضاء فاسد مرتِش، ويتظاھرون بإتباع القانون وإحترامه
، وُيَطْمِئُن الكتاتني مشيره "الھوجة"ارخون بطلب العدل وإيقاف البغي والظلم، ثم تمر فيفسحوا الفرصة أمام نواٍب منھم، يتص

مثلما حدث في لجنة صحة مبارك، ولجنة تحقيق بور سعيد، ويأتي بعدھا كثير من "! علّي بعده"إلى أن األمر قد مّر بسالم، و
  . التواطآت المفزعة المخزية

فإنه لو فشلت مؤامرات العسكر وعمالء اإلخوان واألدعياء في . اخرى، ال محالةاألمر سيعود إلى الشارع المصرّي مرة 
إسقاط حازم ابو اسماعيل، فسوف يرفض الشعب محاوالت السيطرة على صالحيات الرئاسة، وسوف يرفض محاوالت علمنة 

  : ا، يكون ھناك أمر من إثنينالدستور، وسوف يقف لشلة المنتفعين، من كتاتني وعريان وبرھامّي وغيرھم، بالمرصاد، ساعتھ

إما أن يخضع العسكر للشرعية الحقة المدعومة بالشعب، فيعود إلى ثكناته ظاھريا، ويترك الصراع قائماً بين مجلس نواٍب 
عميٍل متواطئ، وبين مؤسسة الرئاسة التي يريد أن يضعفھا بشتى الوسائل، بأن يجعل النظام الحاكم برلمانياً، ليصبح الرئيس 

ونحن نرى أّن صفقة جديدة قد ُدبرت بليل بين اإلخوان والعسكري، تتعلق بتغيير الوزارة، . راً في يد عمالء اإلخوانطرطو
وھم أرادوا أن يضربوا عصافير كثيرة بخيانة . فإن اإلخوان أجبن من أن يسحبوا الثقة من الجنزوري إال بعد موافقة العسكر

قل السلطة بالفعل، ويرفع أسھمھم الھابطة في الشارع، ويكونوا قد سيطروا على واحدة، إذ إن ذلك يبين أن العسكري قد ن



السلطتين التشريعية والتنفيذية ظاھراً، وبھذا ال يتركواالفرصة للرئيس القادم، خاصة إن كان حازماً، أن يشكل الحكومة، ولھذا 
سسة الرئاسة، ولم يفلح اإلخوان في ھدم قوى وافق العسكري على سحب الثقة، فإذا احتدم الصراع بين السلطتين وبين مؤ

  . حازم، خرج الجيش إلنقاذ البالد من الفوضى وحّل البرلمان، ساعتھا يخرج الناس إلى الشارع

وإما أن ينتصر العسكر للشرعية المزيفة، المدعومة بعصابات اإلخوان واألدعياء، والذين يرتب لتدريب ميليشياتھم، ليكونوا 
وبقية الشلة العميلة، .. لة في ضرب الشعب وكتم أنفاسه، وخنق آماله لصالح بديعه وكتاتنيه وعريانه وبرھاميه بديالً ألمن الدو

  . وساعتھا، يخرج المسلمون إلى الشارع

ولن . المحصلة إذن، في أي سيناريو متوقع، ھو خروج المسلمين إلى الشارع، في الثورة الثانية، ثورة التصحيح المسلمة
  . المزورة مباشرة اإلنتظار مدة الشھرين، بل يتوقع أن يكون في أعقاب إنتخابات الرئاسة، وإعالن نتائجھا يتجاوز ھذا

 ً فلئن باعت عصابة . ثورة التصحيح الثانية، ھي مسؤلية كّل مسلم يعيش على أرض مصر، ويدين بدين اإلسالم حقاً وصدقا
ما أنزل هللا به من سلطان، ولئن باع األدعياء دينھم بتأويالت باطلة،  اإلخوان دينھا وضميرھا وكرامتھا لصالج كيان افتعلوه،

وعمالة مفضوحة، فإن مصر كلھا شباٌب يفضل الموت على حياة ذليلة َخانعة، تحت ِمظلة عصابة اإلخوان ومكتب إرشادھا 
  . لم متدّسٍس ُمقنعوال يكون للشعب إال استبدال ُظلم واضٍح مفضوٍح، بظ. بدال من عصابة مبارك ولجنة سياساته

ِحية أليُق      فإذا تناھى الُحب واتفق الفِدى   فالروُح في باب الضَّ

، ال لجماعة أو لشيٍخ، وأن يحفظ عھد ال إله إال هللا التى يرّددھا في اليوم  على كّل مدٍع لإلسالم ساعتھا أن يحقق والءه 
مرات والصفقات والخيانات، التي كلھا تدور حول الھيمنة على مرات، وأن ال يرضى باإلستسالم لھذا الكّم الھائل من المؤا

فإننا لن نترك الثورة تقع فريسة لقوى علمانية عسكرية، تريد أن تفرض عليھا حكماً ساقطاً رعديداً . السلطة، وإقتسام الغنيمة
  . كافراً، وأن تلقيھا في غيابات الجّب مرة أخرى، لعقود قادمة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  2012-03- 24 ؟أتخّربون بيوتكم بأيديكم..  يا إسالميون

   والصالة والسالم على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم الحمد 

فقد . الساحة السياسية اليوم في مصر تنطق بالتخبط وقلة الخبرة وسيطرة األھواء والمصالح، على أسوأ ما تكون ھذه الصفات
  .ت حقائق دعاواھمأسوأ ما لديھم، وباألحرى ظھر" اإلسالميون"أخرج 

  . اإلخوان يقررون فصله وعدم دعمهو .عبد المنعم أبو الفتوح يخالف اإلخوان، ويرشح نفسه للرئاسة

حازم اسماعيل يرشح نفسه ويكسب قلوب وعقول الغالبية، ويھدد بذلك الزعامة السلفية اإلخوانية، رغم كونه سلفي اإلتجاه، 
   .ر مراراً محب لإلخوان، كما كرّ 

  . عوا يلقى بنفسه تحت أقدام العسكري، ثم يرشح نفسه، بخلفية إسالمية توافقية وسطية شيعيةمحمد ال

  . ثم يخرج الرويبضة خفاجي، صنيعة برھامي،مرشحاً لتكتمل الغمة

  . وھي غالباً صفقة جديدة مع العسكر. وأخيراً يخرج اإلخوان بتسويق الشاطر للرئاسة، للخروج من مأزق حازم أبو إسماعيل

  .يرك قومّي، ينبؤ عن إنعدام اإلخالص لدين هللا، وشرعه،  وللوطن ومصلحتهس

يفّتتون أصوات الناس بينھم، وال يأبھون لحقيقة أن المشروع اإلسالمي كله على المحك الذى وضعوه فيه يوم أن تركوا 
 ً   . عدم جدواه على اإلطالق الثورة، وتخلوا عن الميدان، وركنوا إلى ذلك الوھم البرلمانّي الذي ثبت شرعاً ووضعا

  .ھذا من منظارالواقع الديموقراطي الذي أصبح موضة اإلسالميين اليوم، بعد أن كان ُمحرماً عند السلفيين، على أقل تقدير

  . وھذا الذى يحدث اليوم يؤكد َكما كررناه من قبل، أن ھؤالء األدعياء، إخوان وسلفيون، ليس فيھم ذرة إخالص لدين هللا حقيقة

جو مھيأ لتولى رئيس مسلم حقيقة ال إسماً، فماذا يفعل ھؤالء، بدالً من أن يتوحدوا على قلب رجل واحد، يقفون به أمام تغّول ال
العسكر، يبايعونه شرعا ويعطونه صفقة  ؟ يجرى اإلخوان وراء مصلحة جماعتھم وأجندتھم الخاصة، وشاطرھم، ويقعون في 

ويجرى السلفيون وراء خفاجّي نصاب يلّمعونه، حتى ال يظھر . إذا ألبى الفتوححيص بيص أمام التساؤل عن عدم دعمھم 
  . سلفي جرئ شجاع، يسحب السجادة من تحت زعامتھم المزعومة

والحق أن ھذه اإلنتخابات، بل الثورة كلھا، ھي الفتنة التي َمحص هللا بھا قلوب ! يخربون بيوتھم بأيديھم. سبحان هللا العظيم
وال أعتقد أن أحدا يجرؤ اليوم  أن يدعى أنھم يسعون . الساعين وراء السلطة والشھرة والمنصب والجاه والمال ھؤالء األدعياء

  . لصالح دين هللا، إذ كيف وھم يسيرون كل خطوة في عكس مصلحته

إن  سنن في ف. ھل صحيح كان ھؤالء في يوم من األيام أنصارا لدين هللا؟ ھذا ما ال يمكن أن يكون بأي حال من األحوال
منھا أّن الظاھر مرتبط بالباطن، في أحكام دنيانا، وأن الفصل . األرض، اإليمان بھا فرض واجب، والكفر بھا كفٌر با نفسه

وقد أثبت السلف صفة . ومنھا أّن العمل مقدٌم على القول إال في الرواية والشھادة. بينھما تخريب لقواعد الشرع وھدم لقواعده
 . واء على كثير من المبتدعة رغم إنكارھم لھا، فالعبرة ليست باإلدعاء، بل بالفعل ولوازمهالھوى واألھ

فإذا نظرنا إلى ھؤالء األدعياء، وجدنا أّن ظاھر عملھم ھو البعد عن المواجھة، والركون إلى الصفقات المشبوھة، وتبديد 
المقصود، رغم دعواھم أن قصدھم التريث والوقوف  األصوات، وَدحر أفضل المرشحين إتباعاً لنفريٍن منھم، ياسر وعبد

  ! بجانب األفضل، لكن ھيھات ھيھات، دعوى بال عمل، بل دعوى مصحوبة بعمل معاكس



أي علمانيين؟ ! وتبلغ الجرأة باإلخوان الليبراليين البرلمانيين أن يزعموا أن العلمانيين يريدون أن يخربوا المشروع اإلسالمي
ثم أين المشروع اإلسالمي الذي ! يدون تخريبه؟ العلمانيون باتوا ال صوت لھم وال طعم وال رائحةوأي مشروع إسالمّي ير

وضعه اإلخوان الليبراليون البرلمانيون حتى يخربه عليھم العلمانيون؟ أدعم مرشح توافقي علماني ھو مشروعھم اإلسالمي؟ 
خارج جماعتھم، ھو مشروعھم اإلسالمي؟ أھذا التھريج أرفضھم أوال دعم أي إسالمّي، ثم رفضھم ثانيا دعم أي أحد من 

  والخلط ھو من معالم المشروع اإلسالمي؟ 

ظھر معدنھم األصيل وانجلت صفحة وجوھھم الكالحة، . لقد سقط كل المنتسبين إلى اإلتجاه اإلسالمّي في إختبار الثورة وفتنتھا
عضوا للجنة التأسيسية  30، ترشح "الجماعة اإلسالمية"ا ھى وھ. وأنبأ هللا عما في صدورھم، فتعساً لھؤالء من إسالميين

كلھم، تقريبا، ! شخصية لتمثيلھا فى الدستور 30الجماعة ترشح  - الوفد  للدستور، لو أنھم لم يضعوا اسمھم عليھا لظننتھا مقدمة من نقابة الفنانين
ية مصطفى، وجمال والدكتور سيف عبد الفتاح، والدكتورة ھبة رءوف عزت، والدكتورة ناد من العلمانيين، كعمرو حمزاوى

مد حسان الداعية الفضائي ومحمد ثم، محروق جويدة، وحيد عبد المجيد، والشاعر فا,عمرو الشوبكي، , أسعد عبد المالك
  . عمارة الإلسالمي المعتزليّ 

الخالصة ھنا، أن كّل ھذه التحركات الُمريبة المشبوھة المنحرفة عن طريق الجادة، قد بنيت على باطٍل، وھو أن أّي تغيير 
تجاه اإلسالم السني الصحيح لن يترك العسكري أي تغيير حقيقي في إ. حقيقّي يمكن أّن يحدث من خالل ھذه المؤسسات الباطلة

يحدث على أرض الواقع، إنما ھوعلى استعداد للتفاوض مع اإلسالم اإلخواني الليبرالي،أو اإلسالم السلفي المستأنس الفضائي، 
أو  أما إسالم عبد المجيد الشاذلي،. )اإلقراف ھو زواج العربية من غير العربي(أو اإلسالم المدجن المقرف من الجماعة اإلسالمية 

حازم أبواسماعيل، أو رفاعي سرور رحمه هللا، أو ھاني السباعي أو وجدى غنيم أو محمد شاكرالشريف أو صفوت بركات 
أومحمد حجازى،أوغيرھم من أمثالھم وأضرابھم، فال وهللا لن يتركونه أبداً، إالبمواجھات شعبية حاسمة، تعود إلى الشارع 

  . المصرى، كما بدأت

، ھي التي ستدفع ثمن ھذا اإلنحراف العقدي والتدّني العملي، وسيكتب عليھا مرة أخرى مثل ما كتب على ھذه العصبة األخيرة
من أصحاب المشروع " اإلسالميين"، وقبلھا وبعدھا، من سجن وإعتقال وكبت، بأيدى ھؤالء 65المسلمين في أحداث 

  . اإلسالمّي الھالمّي الخائب
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 



  2012-03-26 ترشيح الشاطرو.. العنترية اإلخوانية 

   والصالة والسالم على رسول هللا صلى هللا عليه وسلمالحمد 

ال أدرى متى طّوروا ھذه القدرة العجيبة على النفاق السياسي، الذى مارسوه بخبٍث وإقتدار ! سبحان هللا في ھؤالءاإلخوان 
  . رية البرلمانية، وحتى أحداث مذبحة بور سعيد وتمثيليات العنت"كامب سليمان" منذ

اليوم بدأت تمثيلية جديدة تھدف إلى ضرب عدة عصافير بَحجر واحد، تتمثل في ذلك اإلعالن اإلخواني الذي يتھم العسكري 
  . بدعم حكومة الجنزوري، وعرقلة عملية َسحب الثقة منھا

تداًء، ألسباب عديدة، أولھا، أنه ما الجديد الذى وقد قررنا أنھا تمثيلية، خالفاً للُسذج من الدھماء الذين تقصدھم ھذه التمثيلية اب
اكتشفه اإلخوان اليوم في عدم قدرة برلمانھم على سحب الثقة من الحكومة، وأن أمرھا في يد العسكري؟ لقد عرف الصغير 

لحقيقة عن والكبير في مصر أن مجلس الشعب الحالّي طرطور ال صالحية له، إال البعبعة والتشدق بالكلمات، فھل غابت ھذه ا
  . وإال فھي تمثيلية كما ذكرنا. اإلخوان طوال الشھور الماضية؟ إن كانت ھذه ھي الحالة، فقل على مصر السالم

ثم ثانيا، ا لماذا لم ُتخِرج اإلخوان ھذه العنترية من مواقف العسكر في مھزلة نقل مبارك، وأحداث بورسعيد وغيرھا من 
لماذا ھذا التوقيت بالذات لھذه العملية التصريحية ! سكر من قبل، َيصفُعھم عليھا ما يشاءاألمور التي سّطحوا فيھا أقفاءھم للع

  العنترية؟ 

لكّن شعبيتھم أصبحت تعانى . األمر أّن اإلخوان قد شعروا بوطأة حازم أبو اسماعيل، وشعر معھم بھا المجلس العسكري
فلما ظھر أن قد حان الوقت الذي يجب فيه . صفقتھم مع العسكرالكثير، منذ انفضح أداؤھم وانكشف عوارھم، وبانت عمالتھم و

أن يستعيدوا ھذه الشعبية، ليمكنھم ترويج مرشحھم الشاطر، فيكسبوا له قاعدة شعبية قبل أن يأكل أبواسماعيل أخضرھم 
ُمعولين على ضعف ويابسھم، ظھرت العنترية، وصّوروا أنفسھم وكأنھم على خالف مع العسكرّي، فيعود الناس إلى تأييدھم، 

وھي سياسة يستعملھا كّل نظام ! ، أو غيره)بكل معاني الكلمة(الذاكرة العامة، ومن ثم، يقوموا بإنتخاب مرشحھم الشاطر 
  .خبيث يريد أن يضلل العوام، كما فعلت أنظمة عبد الناصر والسادات ومبارك والمجلس العسكرّي أخيراً في قضية التمويل

مشروع حازم ابو . مشروعاً إسالمياً يخالف في أصله وفروعه المشروع اإلخوانّي في الحكم حازم ابو اسماعيل يمثل
اسماعيل، نحسبه كذلك من تصريحاته، يقوم على أساس الحالل والحرام، وعلى قاعدة الكتاب والسنة، جملة وتفصيالً، كما 

وھذا ال يعنى أن نختلف، أو . الشرعية ھي أساس واليته أّصلھا الصحابة والتابعين وفقھاء اھل السنة، إن اتفقنا على أن البيعة
غيرنا، مع ھذا المشروع، في بعض تفاصيله إبان التنفيذ، إال إّن ذلك ال يمنع أن يكون اإلتفاق العام والتوجه الكلّي متقارٌب 

  . متوافق

س على قضية أّن أحكام الشرع ُخلق اإلخوان البرلمانيون، وطنيون ليبراليون بخلفية إسالمية، ذات توجه صوفّي واضٌح، مؤس
ُيلتزم به، ال ُيلزم به، وأّن األحكام التفصيلية ليست ملزمة للحاكم، بل ھي في الغالب األعم، مما أصبح تاريخاً إلنقضاء 

صابع من فال يبقى مما يلتزم به الحاكم المسلم إال ما ُيَعد على األ! فھمه أو تفسيره من قبل فقھاء السلف" لخطأ"مناطاته، أو 
  . مبادئ عامة، كما عّبر باللفظ الواحد أحد ساداتھم وكبرائھم، محمد مرسى

األول مشروٌع يمكن للمسلم أن يعيش في ظالله، يتفاعل ويقبل ويرفض وينقد . الفارق بين المشروعين جّد كبيٍر وخطير
أيديولوجية، ليست اإلسالم السنّي بكل  والثاني، مشروع بنَي على جرٍف ھاٍر، قام على أسس علمانية منقحة، تخدم. ويصحح
بل تخدم ديناً مبتدعاً مھلھالً، خليطاً من عدة أيديولوجيات، مصادرھا تتراوح بين اإلسالم، والعلمانية، والھوى . تأكيد

لوطن اإلخوانّي، متأّطرة في منظومة تتجه بكامل مقصدھا إلى خدمة الجماعة اإلخوانية، ال اإلسالم، وال العلمانية، وال ا
  . والناس



أن ينتھى األمر برئيٍس يقدُم مشروعاً مخالفاً للمشروع اإلخوانّي، فھذا ما لن يقبله اإلخوان، وال العسكر، الذين يقبلون، ھم 
وھو ما يجيب على كافة التساؤالت المطروحة، والتناقضات . صليبّي، المشروع اإلخوانّي بكل ترحاب-والغرب الصھيو

ان، وخريطة تفاعلھم مع الثورة من يومھا األول، وما رأينا من مسلسل إقدام وإحجام في المشاركة في الصريحة في أداء اإلخو
  . الخروج، يبين أن اجندتھم الخاصة، ال يحكمھا الصالح العام، بل الصالح الخاص، بكل وضوح لمن عقل

ذه النسبة تؤيد قراراتھا، أو تنتمى إليديولوجيتھا، وما غفل عنه اإلخوان، أو تغافلوا عنه، أّن نسبة تمثيل اإلخوان ال تعنى أن ھ
. إذ إّن ھناك فارٌق شاسٌع بين دعم عضٍو ُيحسب أنه متدين ألنه ينتسب إلى إإلخوان، وبين دعم عضٍو ألنه ينتمى إلى اإلخوان

جية الُمَخلطة، إذ يكفى أن وخريطة السطح السياسّي الحالّي ليس فيھا حاليا ما يكفى للتصدى لجماعة منظمة، ولو بھذه األيديولو
من الجمع العام، من األعضاء المنظمين الموزعين على المحافظات، الحاملين شعارات حٍق أريد به % 5تكون نسبة منتميھا 

وھي ذات السياسة التي تتبعھا اإلخوان . باطل، حتى توّجه الدعم العام فى طريقھا، فيظھر أنھم منتمون لھا، راضون بنھجھا
ينيات، في الدّس بعدد جّد قليل من منتسبيھا في أّي تجمٍع دينيٍّ أو نقابّي أو إجتماعّي، أيا كان اتجاھه، ثم رفع عدد من منذ السبع

رأينا ھذا التوجه وعايشناه، ورفضنا العمل به، من . ھؤالء إلى مراكز القيادة فيه، فيظھر وكأنه تجمع إخوانّي، وما ھو بذاك
 وتحلى بأثواب زوٍر، وھو ما ال يراه اإلخوان عيباً في منظومتھم، بل ُيكِسبون ھذه الباليا أسماء حيث رأيناه نفاقاً واستغالالً 

  . مثل جلب المصالح والمفاسد، وما إلى ذلك الشطط العقدّي والعملّي، مما ال يرضى هللا ورسوله صلى هللا عليه وسلم

 ً بالبيان الَعنتري األخير بصفة خصة، وھو داللة عامة في سلسلة  ترشيح إخوانيٌّ لمنصب الرئيس، اليوم، مرتبط إرتباطا وثيقا
الدالالت الواضحة الصريحة، على األيديولوجية اإلخوانية، التى تعمُل للصالح الخاص، من منظور خاص، حسب أيديولوجية 

شّتت في القرارات، وھو مؤشٌر على أنھم أصبحوا في محل يأٍس وت. خاصة، يربطھا باإلسالم قدر ما يربطھا بالعلمانية
، أو "علّي وعلى أعدائي"وَضبابية في المواقف، تدفعھم إلى ھذا التفتيت البئيس في مصادر القوى اإلسالمية، على طريقة 

  ".فيھا ألخفيھا"بالبلدى 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  2012-03-29 !أّن للثعلب دينا.. مخطئ من ظّن يوماً 

  ى هللا عليه وسلم والصالة والسالم على رسول هللا صلالحمد 

وھذه . األجواء التي تعيشھا البالد اليوم، تنبؤ عن أحداث في غاية الخطورة ستنفجر مرة واحدة، لتأكل األخضر واليابس
األحداث ھي والشك من صناعة قوى عاتية قادرة غنية، من مصلحتھا تدمير البالد، وإھالك العباد، وحرق مصر كلھا، من 

ما ھي ھذه القوى؟ ومن أبطالھا؟ وھو سؤال يجب تحديده بكل دقة، إن أردنا : كن، السؤال اليوم ھول. أجل بقائھا في مواقعھا
  .التصدى لھذه القوى وايقاف فسادھا وإفسادھا

إذ إنه بال توصيف دقيق لھا، يتوه . حتى نتعرف على ھذه القوى، ونكشف سترھا، يجب أن نحّدد مالمحھا أوالً، ليسھل تحديدھا
وأنھا . قلنا أن ھذه القوى عاتية، ال ضمير لھا، أي ال تأبه لما قد يصيب البالد من خراب أو دمار. رب اآلراءالباحث وتتضا

قادرة، أي ذات قوة على األرض تمكنھا من التحرك والضرب والتخريب أو من تحريك من يضرب ويخرّب، بشكٍل منظٍم ذا 
، أي أن توفيرالمال الالزم لھذه العملية الھائلة التكاليف، والتى تقصد وأنھا غنية. تكتيٍك متناسق مع ما على األرض من أحداث

ثم إن لھا من الّدوافع الشخصية أو الجماعية والثارات . إلى تدمير دولة بأكملھا، ال يمثل عائقاً أمامھا بأي شكٍل من األشكال
صارن فإن مالمح ھذه القوى تتلخص في وبإخت. المتأججة، ما يمكن أن يؤدى يحركھا بإصرار واستمرار لتصل إلى ھدفھا

  .توفر الدافع والقدرة المادية والمالية وقلة الضمير

وقبل أن نتقدم في ھذا التحليل خطواٍت أخر، يجب أن نقرر أّن شبكة المصالح، التي تحرك ھذه القوى، ھي شبكة في غاية 
لذلك فإن أي تحليل . تناغم في إتجاه واحد تارة أخرىالتعقيد والتشابك، فتجدھا تتعارض وتختلف فيما بينھا تارة، وتتسق وت

يغفل ھذا التشابك، ويقصد إلى تجريد ھذه الشبكة من أخّص خصائصھا، أال وھو التعقيد، يكون قد ظلم نفسه، وخرج عن 
  . الجادة في النتائج التي قد يصل اليھا

اليوم، لوجدنا أصابع اإلتھام تتجه إلى فريقين بالذات،  فإذا ذھبنا نبحث عن تلك القوى بين تلك الفرقاء العاملين على الساحة
كالھما يمكن أن يكون عامالً مشتركاً فيما يحدث على األرض اليوم من تآمٍر مخيٍف . المجلس العسكرّي، والقوى العلمانية

  .ولننظر في ھذا التقرير نظرة أقرب من ذلك التعميم. شرس

اء على الثورة، وتكريس النظام المباركّي، بال شك في ھذا القدر، ألسباب المجلس العسكرّي صاحب مصلحة كبرى في القض
عديدة منھا امتيازاته التي ال يريد أن يستغنٮعنھا، ومنھا الحصانة التي يريد أن يتمتع بھا، ومنھا السلطة، التي يريد أن تبقى في 

واألقوى واألعتى واألغنى في مصر، بين القوى والمجلس ھو األقدر . قبضته من وراء نظاٍم علمانيِّ ديموقراطيٍّ صوريّ 
فإذا نظرنا إلى تصرفات المجلس، . لكن، مجرد اإلمكانية ال يثبت بھا وقوع العمل. المتواجدة على الساحة، للقيام بھذا الدور

المرتشين وجدنا أنه حمى مبارك وعائلته وثروته باسم القضاء، ثم تالعب في القضاء، وأھدر كرامته بتصدير بعض القضاة 
لتحقيق مآربه كفاروق سلطان وعبد المعز إبراھيم،ثم أصّرعلى اإلبقاء على الداخلية وأمن الدولة وضباطھا يعبثون بأمن 
مصر، ويحركون بلطجيتھا، وعلى الحكومة العميلة التي تكرس أوضاع الفقر والحاجة التي فاقت كّل تصور في الشھور 

  .لبنزين وكافة متطلبات الحياةاألخيرة، من أزمات العيش والسوالر وا

ولوال دعم العسكرّي . ھذه األزمات، وإدارتھا، تحتاج إلى ھياكل الدولة القائمة، وإن ضعفت تحت وطأة أحداث الثورة، لتحققھا
م بحاٍل لھذه األجھزة الفاسدة وإصراره على إبقائھا حية ترزق، بقياداتھا العميلة المتواطئة، ما وصل األمر إلى ما نحن فيه اليو

  .من األحوال

ثم القوى األخرى، المتھمة في تكريس ھذاالوضع المتفجر، ھي القوى العلمانية، التي يقف الغرب وراءھا، بتخٍف وحذر، إذإن 
فقضية أن الغرب يمول ھذه التحركات بكثافة . للغرب مصالح يجب أن تكون واضحة لدينا، في تعامالته مع اإلخوان

وعداؤنا مع الغرب، وعداء . ومة إن درسنا المعادلة السياسية على الساحة المصرية اليوموإصرار، ھي قضية غير محس
الغرب لإلسالم، ال يجب أن يكون ھو المنظار الذي َننظر به إلى تصرفات ھؤالء، ألن في ذلك بعض الّسطحية في تناول 



ال شّك أنه كان، وال يزال يمّول تحركات مشبوھة ومع ھذا، فإنه ال شك أن الغرب ال يريد لمصر إستقراراً، و. معطيات الواقع
لكن، الحق الواضح ھو أّن قوى الفلول وحجم تمويلھم للبلطجية، تحت سمع وبصر العسكرّي، وبرضاه . في شوارعھا

  .ومباركته، أكبر بكثير من التمويل الغربّي الذي نلقى على ظھره بكل ما يحدث في الشارع المصري اليوم

ذ يومين، إلخينا الفاضل المجاھد د محمد عباس، ألحى بالالئمة على قوى العلمانية، المتمثلة في تلك وفي مقاٍل صدر من
الحناجر الزاعقة على شاشات التلفاز، كاألسواني وحمزاوى والشوبكي وأضرابھم، والتي رأى فيھا، متابعة لتحليل أستاذنا 

وخونة موظفون لنفس الوظيفة التي وظف مبارك لھا بل ولما ھو إن بعض الثوار ليسوا ثوارا بل عمالء "المستشار البشرّي 
إنھم مكلفون بإسقاط القوات المسلحة وإسقاط ھيبتھا، مع المناداة ضدھا وضد أجھزتھا وقادتھا بأبشع العبارات وأقذعھا . أسوأ

ا يتعلق بالسلطة القضائية حيث ولقد مارسوا ذات السلوك الخائن الشاذ فيم. التي تسقط الھيبة وتھدم الوقار في عيون العامة
الدارجة أن ليس للدولة قط أن » الثقافة السياسية«وبدأ يشيع في . وصل األمر إلى تحطيم قاعات المحاكم وتھديد وإھانة القضاة

ومع حركة إعالمية واسعة بدأ الشلل يصيب أجھزة الدولة » النشاط الثوري«تستخدم أي وسيلة مقاومة عنيفة في مواجھة ھذا 
شلل يصيب فاعلية الشرطة » كقنابل المولوتوف والشماريخ«ي مواجھة أي حراك ولو كان استفزازيا ويستخدم العنف ف

والجيش في حفظ األمن وتأمين المرافق ومباني وأجھزة إدارة الدولة، كما يصيب القضاء في نظره المتأني والمنضبط في 
ويكمل في نقل ما " يقوم بحفظ أمن الجماعة وإدارة شئون المجتمع ومرافقوالدولة في نھاية التحليل لماھيتھا ھي من . قضاياه

جھاز من أشخاص مھما كان عددھم فھو محدود إزاء جماھير   أن الدولة  يقول المستشار البشري أيضا "قال البشري 
ھير لھا مما يكسبھا شرعية لذلك تعتمد في حكومتھا للناس على ثالثة عناصر، أولھا التقبل العام للجما. المحكومين الحاشدة

حكومتھم، وثانيھا ھيبتھا لدى الناس مما يكسبھم الطواعية لھا ولقراراتھا، وثالثھا العنف تواجه به القليل الخارج عليھا، وھى 
وشل  في ذلك نحتاج إلى كثير من التقبل العام والھيبة وقليل من استخدام العنف، فإذا غاب الشعور بالتقبل العام وأھدرت الھيبة

  اھـ"ويصل المستشار البشري إلى االستنتاج الفاجع.العنف، فقد سقطت الدولة أي شلت فاعليتھا

وھذا التحليل الذى قدمه المستشار البشري، وإعتمده د عباس، ھو تحليل دقيق جميل، على المستوى النظرّي، إن تجاوزنا 
عى ھنا أّن المجلس العسكرّي في مصر ھو السبب في ھذا لكن األمر الواقع الذي يجب أن يرا. النظر في الواقع ومناطاته

الھجوم المشروع عليه وعلى سياساته وعلى قراراته المشبوھة التي تقصد كلھا إلى تعطيل نقل السلطة أوالً، وتقليلھا وتقييدھا 
 ً علمانية وحدھا،بل جاء من كافة وھذا الھجوم لم يجئ من القوى ال. قبل نقلھا ثانياً، واإلبقاء على النظام الفاسد ورموزه ثالثا

  ! القوى اإلسالمية الواعية المخلصة، بما فيھا د محمد عباس والمستشارالبشرى من قبل

ال أدرى عن ھذه اللھجة في الحديث عن إسقاط الدولة، وھيبة الدولة، وال أدرى عما قرر المستشار البشري، ودعمه د عباس 
لم ُيطيحوا بحسنى مبارك وينھوا نظامه وجماعته الفاسدة، لمجرد أنه كان حاكما    - وقواته المسلحة -  الشعب المصري"من أن 

من الذي قال أن القوات المسلحة أطاحت بحسنى مبارك؟ القوات ! اھـ " فردا مستبدا، بل كان السبب األھم لفساده واستبداده
ال يمكن أن يستمر في الصورة، فطلبوا المجلس العسكري عرف أّن مبارك . بحسنى مبارك" أطاحت"ال " أراحت"المسلحة 

وقد وفى المجلس بھذا . منه ترك المسألة برمتھا اليھم، وھم ضامنون لسالمته وسالمة عائلته وسالمة ثروته وسالمة نظامه
  . التعھد إلى يومنا ھذا

ّي، بل ثبت عكسھا على ھذا التصور الذي قدمه البشري وتابعه عليه د عباس، يقوم على فرضياٍت لم تثبت في واقعنا المصر
وخطؤھا األكبر أنھا افترضت أن العسكر في خندٍق واحٍد مع الثورة الحقيقية، ومع اإلرادة الشعبية، بأّي شكل من . خٍط مستقيم
  .ويشھد هللا إنھم  ثعالٌب في ثياب حمالن، وأّنه قد خرج يؤذن فيھم ديك اإلخوان، فالقى ما يالقى الديك من الثعلبان. األشكال

وإلن أرادت القوى العلمانية أن تفكك أجھزة الدولة، فإن المجلس العسكرّي ھو الذي مھد لھا الطريق، وأتاح لھا الفرصة،  
واستخدم السلطات التي أقرھا لنفسه، بما أضاف لإلعالن العسكرّي من مواد، أو عّدلھا بعد اإلستفتاء، واستخدم القضاء الفاسد 

كوميدية أسقطت كرامة القضاء والشعب المصري كله، ثم تھريب األجانب المفترض أنھم  في تحويل قضية مبارك إلى مھزلة
وترك الحكومات الفاسدة المتعاقبة تشّل الحياة اليومية للمواطن، وھو ! متھمون في قضية التمويل، التي أثارھا العسكرّي نفسه

  ! ما ال يمكن أن نتھم فيه األسواني مثالً 



لجو العابث الُمنھار، غير اآلمن، الذي عمل المجلس العسكري على تكريسه مدة السنة الماضية كلھا، القوى العلمانية تستغل ا
حتى أوصالنا إلى ما نحن فيه من برلمان عديم الصالحية، مھدد بالحّل إبتداًء، بمساعدة اإلخوان ومماألتھم، بإحتراف وإقتدار، 

  . مواطٍن لطلبات الترشيح، مما أسقط ھيبتھا من أعين الناسوإنتخابات رئاسية ظھرت بمظھر كوميدي، بعد سحب ألف 

نحن ال نقلل من دور القوى العلمانية، التي تسحب وراءھا قوى اإلعالم الفاحش العميل، لكن، نحن نخالف بشدة ھذا التحليل 
لحقائق التي ثُبتت على الذي عرضه أستاذنا البشري، ووافقه عليه الشيخ الجليل د محمد عباس، ألنه، بكل بساطة، يتجاھل ا

  .األرض

والقوى الثورية التي يحصرھا فضيلة الدكتور عباس في العلمانيين، فيه افتئات على بقية الثوريين اإلسالميين، الذين يمسكون 
وھؤالء ھم، في حقيقة . السلفي البرلماني/بتالبيب الحق ويھتدون بھديه، ضد العسكر، وضدقوى التخاذل والتثبيط اإلخواني

مر، ھم األمل الذي بقى للحركة اإلسالمية الثورية، التي ال يجب ان ننزع عنھا ھذه الصفة لمجرد أن طائفة منھا بلطجية األ
  .مندسون، أو علمانيون منحرفون

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  2012-03-30  سلفيّ الشيٍخ المن ..  من ذنبٍ  رٌد أقبحُ 

   عليه وسلم والصالة والسالم على رسول هللا صلى هللالحمد 

إذ إن ما تربينا عليه أن المسلم ال . مرة تلو األخرى من أشد األمور على نفسى أن أتابع ، إظھار عوار أحد ممن ينتسب للعلم،
  .يتكبر عن الرجوع إلى الحق، والتمادي في الغّي ليس من سمات العالم، أو طالب العلم

توجھه فيما يصرح به، بشأن مجريات األحداث على الساحة السياسية، ھذه المرة، خرج علينا شيٌخ سلفّي، كنت قد بينت خطأ 
خاصة ھجومه وعداءه غير المبّرر على حازم ابواسماعيل، وانحرافه عن جموع السلفيين األفاضل من العلماء، ھو وحفنة من 

عن موقفه من المنظومة الحاكمة كما تساءلت . المشايخ الذين أوضحنا أّن قناديلھم لم تلمع إال بعد غروب نجوم العلم اللوامع
  .الحالية، والتي يظھر أنه، وھذه الحفنة، تتعامل معھا بطريق الوّد واإلخاء والمحبة

وقبل أن أتناول رّد ھذا الشيخ، أحب أن أكّرر، أننى ال أنصر حازماً لنفسه، بل أنصر إتجاھاً أحسب أن حازماً يمثله، أو 
ودولة الحالل والحرام، من اللحظة األولى، والتصدى لعلمانية الدستور التي يعمل  األقرب اليه، وھو إعالن دولة اإلسالم،

كما . فأنا ال أعرف الرجل، ولم أقابله، وال أحسب أننى سأقابله. عليھا العلمانيون والعسكر، ويلتف حولھا اإلخوان والسلفيون
إلى إيماني العميق الذي ال يتزعزع أن كل ھذه ھذا باإلضافة . أننى قد أختلف معه في بعض جزئيات برنامجه التفصيليّ 

التحركات اإلنتخابية والبرلمانية لن تؤتي ثماراً على أرض الواقع بأي حاٍل من األحوال، وأن الشارع الثوري المسلم ھو من 
 ً   .سيحسم ھذا الجدل، سلباً أو إيجابا

، ويقول أنت ..ر والحسد، فلماذا الحسد؟ الكبر دي مسألة كتبوا مقاالً يتھموننى فيه بالكب" .. قال ھذا الشيخ بالحرف الواحد 
 ً أنا لو بلغت التسعين لن اؤلف كتاباً، والكتب المؤلفة . لست عالماً، يكفى أنك بلغت الخامسة والستين من العمر ولم تؤلف كتابا

لعبادات، ھذا تفريغ لشرائط في ، وھو يقول حتى لّما ألفت كتابا في العبادات، أنا لم أؤلف في ا..معظمھا في قضايا الفكر 
 ً وأنت كتاب القول المفيد في جاھل التوحيد، أو مش عارف إيه . الصيام كنت أشرحھا للناس، وأنا ال أجرؤ على أن أؤلف كتابا

شريطاً في قضية العذربالجھل،  19في جاھل التوحيد، كتاٌب ملئ بالجھل، قال وأتحداك أن ترد عليه كتابة، أنا رددت عليه في 
  http://www.youtube.com/watch?v=fK3GedxagdY.." إن أحببت أن أطرحه على الناس فعلت

يسأل السؤال ثم ال يجيبه . جمٌل مبتثرة، ومعاني منقطعة! ھذا رّد عالٍم على قضية بھذا الحجم. ھذا بالضبط ھو ما قصدت اليه
؟ الجھل "والكتب المؤلفة معظمھا في قضايا الفكر"الجملة  ثم ما معنى ھذه. ثم ال يكمل.." الكبر دى مسألة"، "فلماذا الحسد؟"

أيزعم ھذا الرجل، الذي يزعمونه فقيه . بالتوحيد عارض من عوارض األھلية في أصول الفقه، وليس قضية من قضايا الفكر
ككتب زكي نجيب مصر، أّن كتب بن تيمية وبن القيم والجوينّي ومحمود شاكر، واألولين واآلخرين، كلھا في قضايا الفكر، 

  محمود أو محمد عمارة؟ ما ھذا الخلط العجيب الذي يتحدث به ھذا الرجل؟ 

ً  "يقول الرجل  لماذا ال يجرؤ على أن يؤلف كتاباً؟ تحت أي بند من بنود التقوى يقع ھذا "! وأنا ال أجرؤ على أن أؤلف كتابا
ل في أبواب الخلق في اإلسالم؟ ألم ينزل هللا كتاباً ويطلب من الحذر والحظر؟ أم إنھا تقوى تبريرية أمام األتباع، وكأن لھا أص

  الناس القراءة، ال اإلستماع؟

جزماً، فھو ال يعرف حتى عنوانه، ولعل من كتب له ھذه " الجواب المفيد في حكم جاھل التوحيد"ثم، الرجل لم يقرأ كتاب 
ومع ذلك وصم الشيخ السلفّي الجليل الكتاب بأنه ملئ . الكلمات التي قرأھا على المأل في الفضائية، لم يحقق اسم الكتاب

نسأله مرة أخرى، اي جزء فيه جھل يا شيخ السلفيين؟ أي صفحة وأي قوٍل؟ . بالجھل، وھو يقف أمام هللا سبحانه بھذه الدعوى
إن استمعنا اليه، كما فعلنا  نحن ال يمكن أن ننقد شريطٍا لك إال. أم إنك تھرف بما ال تعرف؟ يا شيخ اتق هللا واقرأ قبل أن تنقد

لكن ھذا ما ينتھى اليه . في نقدنا لحديثك مع الرويبضة خالد عبد هللا، فقد فندناه جملة جملة، بأمانة في النقل وتسلسل في الفكرة
  ...حال من عاش يتكلم ثم يتكلم ثم يتكلم



ل بھذا، فإننا قد سجلنا العديد من الدروس في العقيدة ونحن ال ندعى أّن القاء الدروس أمر غير مرغوب أو ُمجٍد، ال وهللا ال نقو
وأصول الفقه، آخرھا ستة وعشرين شريطاً في شرح موافقات الشاطبّي، لكن ھذا أمر، والتدوين والكتابة أمٌر آخر، وما أحسب 

وال ال معنى لھا عند إال أن الشيخ المقصود ليس لديه ملكة التدوين إبتداًء، دون الحاجة إلى التعلل واللف والدوران، بأق
ً "التحقيق، كقوله    .ھذا وهللا من أسخف ما سمعت في باب الورع المزعوم"! ال أجرؤ على أن اكتب كتابا

أنا ال أغمط الرجل جھده في تعليم الناس، أواإلستحواذ على علٍم مفيد، لكن، ھناته وزالته، َرَبت على ما فعل أو يفعل، بما 
  .نفس، في عقود طويلةاأل زلزل مكانته التي اكتسبھا بشق

  .في ھذه المرحلة.. ويكفيه منى ھذا 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  



  2012-04- 01 بين اإلسالم والكفر.. الدستورالمصري 

   صلى هللا عليه وسلم والصالة والسالم على رسول هللا الحمد 

ي ثقافة في العالم كله، ُمرضياً لكل أفراد ال أدرى، واليدرى عاقل كيف يمكن أن يكون ھناك دستور، أوعقد إجتماعّي، في أ
ھذا المجتمع؟ األطياف اإلجتماعية في أي مجتمع تتفاوت بين أقصى اليمين وأقصى اليسار، وفي مجتمعاتنا الشرقية المسلمة، 

  م والكافر؟ فكيف با عليكم يمكن أن يكتب دستور يرضى به اليميني واليسارّي، والمسل. بين اإلسالم السنّي والكفر البواح

في دولة المدينة، كان القرآن ھو دستور المجتمع الذي توافق عليه المسلمون والكفار، ونّصت آياته على حقوق األقليات التي 
وھكذا كان دستور الدول اإلسالمية على مّر قرون . يجب أن تراعى، باسم هللا وشرعه، في أي تعامالت داخل ھذا المجتمع

ة العثمانية، وسقوط المجتمعات اإلسالمية فريسة للثقافة الغربية، وسيطرة الفكر اإلستسالمي عديدة، حتى سقوط الخالف
  . التغريبّي، على األوضاع اإلجتماعية، ثم السياسية واإلقتصادية

سماء مسلمة، وجاء الحكم بغير ما أنزل هللا، وقُِنَن الُكفر، وسقطنا تحت سيطرة الحكومات الكافرة الُمتعاقبة، التي تخّفت وراء أ
  ! وساعدتھا فتاوى الُمنحلين من أصحاب الَعباءآت والّلحى، لُتبرر ھذا الكفر، وُتسبغ عليه صفة الفسق، ليس إال

يناير، إذا بقوى الجماعات الليبرالية  25ثم، بعد أن أطلّت إشعاعة نور، من خالل سحب اليأس وضباب الكفر، في أعقاب 
معھا مشايخ سلفية أدعياء، باعوا قضية اإلسالم، ونظروا إلى مقاعد البرلمان، ومؤسسات المتمسلمة، التي توسم باإلخوان، و

 ً   . الدولة، التي رغبوا في  السيطرة عليھا، وھم يعلمون أن رأس الحّية، قد نما محلھا تسعة عشر رأسا

بل توافق مع الُمغيبين . يحكم البالد وتوالت عالمات يقينية أن الجيش لن يدع دستوراً إسالمياً يحكم البالد، وال رئيس إسالمي
  !  من اإلخوان والسلفيين على منحھم تلك الكراسي التي ليس لھا قيمة سياسية أكثر من ثمن شرائھا

روا ثورة على العسكرّي، الندرى ما سببھا على وجه واآلن، وكأن ھذه الحقائق كانت خافية أو سرية، يخرج اإلخوان فيصوّ 
وعمالة وزارة الجنزورى؟ لكن ما الجديد في ھذا، وھم قد وافقوا عليه وباركوه من قبل، ورفضوا  الدقة؟ أي بسبب إنھيار

تكوين الحكومة، أواستالم السلطة؟ أھو الخجل والحياءمن صورتھم التي باتت واضحة لرجل الشارع، أن ليس لھم أي دور 
يد في ھذا؟ وھو معروف لصبية المدارس منذ أن رسم سياسّي حقيقّي، وأن الجيش ھو الحاكم المطلق بأمره؟ كذلك، ما الجد

  العسكرّي القوانين كلھا لتسلب صالحيات أي جھاز سياسي في الدولة؟ 

األرجح أنھا مناورة سياسية إخوانية، يحاول بھا ھذا الجماعة أن تحسن صورتھا التي انھارت في أعين الكثير من الناس، كما 
خطاء التي وقعوا فيھا، والتي تتالت، ثم تتالى التراجع عنھا، مثل تحديد نسبة اشتراكھم يمكن أن تكون محاولة لتقليل حجم األ

في البرلمان، ثم عدم اإلشتراك في حكومة، ثم عدم ترشيح رئيس، كلھا كانت قرارات تراجعوا عنھا، رغم أّن الكثير قد انتقدوا 
لو سمعوا نصيحته، ولم يلجئوه للخروج عليھم، لما خسر،  موقفھم منھا ابتداًء، ومنھم أبو الفتوح، الذي عرفوا اآلن أنھم

وخسروا؟ ولكن األعمى يدرك اليوم أن صانعى القرار في مكتب إرشادھم، أقصر نظراً وأضعف رأياً بكثير عما يظن بھم 
  .كثير من الناس

وقد فرط . بغير حق الدستور اآلن ھو الورقة المطروحة والتي تحارب كل القوى أن تضع بصمتھا فيه، سواًء بحق أو
، ثم التنازل، حتى "التنازل"الذى ال يعنى إال " التوافق"اإلخوان، وفرطت األغلبية إبتداء في حقھا بأن وافقت على مفھوم 

  . تسيطراألقلية على األغلبية

افق بينه وبين اإلسالم اليعرف التو". التوافق"بل موضوعنا أّن اإلسالم ليس فيه ھذه النوعية من . لكن ليس ھذا موضوعنا
التوافق الذي يعرفه اإلسالم، ھو اإلسالم ذاته، الذي قد َبنى الُمشّرع سبحانه في ثناياه كل . الكفر، وال يقف في الوسط مع الكفر

الضمانات األصيلة والكافية لتكفل حقوق المرأة واألقليات والقبط واإلنسان، وكافة ما يتشدق به الغرب الديموقراطّي، ويلھث 
وقد أوضحنا في مقاالتنا عن الوسطية المحدثة، أن تلك الوسطية البدعية التي خرج . أذناب العلمانيين في شرقنا المسلموراءه 



بھا أمثال العوا ومحمد عمارة، وتبناھا إسالميو اإلخوان وتبعھم عليھا السلفيون والجماعة اإلسالمية، ھي وسط بين اإلسالم 
  . بين باطلين، حيث يقف اإلسالموالكفر، وسط بين حق وباطل، ال وسط 

مع الِعلمانيين بالّتنازل عن أن تكون " يتوافقوا"أْن يتنازل اإلخوان في صالحياتھم التي يرضون بھا في البرلمان شئ،، وأْن 
  . الشريعة اإلسالمية ھي المصدر الوحيد لقوانين مصر، شئ آخر

، وما يتخّرج منھما بوسائل اإلجتھاد المعروفة، وعلى رأسھا يه وسلمصلى هللا علالدستور في بالدنا ھو كتاب هللا وسنة رسوله 
في ھذا الدستور " توافق"وأي َخلٍط أو . ُمحتملوھي كلھا ال يخرج عنھا أي َتشريع . القياس والَمصلحة الُمرسلة واإلستحسان

  . ال يعنى إال الكفر والشرك، بالتعبير الشرعيّ 

يف السياسة ومصطلحاتھا، وأن تتلون بألواٍن تتغير وتتبدل مرجعياتھا حسب حسابات الشرع، ال يجب أن تخضع لتعار
إن مبدأ يسر الشريعة، وتغير الفتوى بتغير األحوال ال يعنى، من قريٍب أو بعيد، ْأْن نبدل في أصولھا . األوضاع الراھنة

  . وتوجھاتھا كلما حدث أمٌر يخالف ما نراه بقدراتنا البشرية مصلحة لجماعتنا خاصة

، دون محاورة أو صلى هللا عليه وسلمالدستور ليس له إال أحد أمرين، أن يكون دستوراً يعكس طاعة هللا المطلقة وإتباع سنة رسوله 
مداورة أو مداھنة أو إرجاء أو تجزئة، أو أن يكون دستوَر كفٍر، وياسقاً جديداً، وتعود الحركة اإلسالمية الحقة الجادة لتواجه 

  . ودولة مؤسسة على الكفر، وإن كان غالب أھلھا مسلمينبرلماناً شركياً 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  2012- 04- 02 !وشاطرھا.. بين حازم األمة  - جماعة المسلمين 

   والصالة والسالم على رسول هللا صلى هللا عليه وسلمالحمد 

ميره، ھو ذلك الترشيح الخائب للشاطر، ال شك أن الحدث األكبر اليوم، والذي له دالالت ستبقى طويالً في ذاكرة الشعب وض
الذي سيشطر األمة وأصواتھا، ولن يعود على أحٍد بأية فائدة، إال العلمانيين الذين يريدون تفتيت الكتلة اإلسالمية، والعسكر 

  . الذين يريدون القضاء على حازم أبو اسماعيل خاصة، من حيث أنه يمثل التوجه اإلسالمّي الصحيح، نحسبه كذلك

إذ ھو موقف ال يتناسب وال يتفق بأي حاٍل من األحوال مع ما . يناير 25موقف اإلخوانّي، غامض منذ بدء أحداث ثورة ال
، وأنه إذا أطلق لفظ اإلخوان، "الدين"تشيعه الجماعة عن نفسھا، وما توارثته األجيال من العامة عنھا، أنھا الجماعة التي تمثل 

، يتفق في كافة تفاصيله، مع ما يعرفه المتخصصون عن ھذه الجماعة، سواًء على المستوى الموقف اإلخوانيّ . فھنالك التدين
وقد ذكرنا من قبل أن ھذه الجماعة، إن كان يصح أن يطلق عليھا في لحظة من لحظات . العقدّي أو المستوى السياسي الحركيّ 

فھي جماعة وطنية . ق، إال عند العامي من الَدھماءالتاريخ، أنھا جماعة إسالمية، فإّن ھذا الَتوصيف ال يصّح على اإلطال
وھذا . ليبرالية ديموقراطية سياسية، تستصحب وصف اإلسالمية منذ عقود، دون أن يكون له أثر حقيقّي على إتجاھھا الرسميّ 

  .اطرالموقف الخادم لمصلحة الجماعة على حساب أي شئ في دنياھم، قد أفرز أخيراً ھذا الترشيح الھزلي لخيرت الش

ھذه اللعبة السياسية كلھا، بالنسبة لنا، ما ھي إال تفريغ لطاقات األمة، وإلھاء لھا عن المسار اإلصالحّي الصحيح الذي يتمثل 
في ثورة إسالمية صافية عارمة، تنزع الفساد من جذوره، وتزرع مكانه شجرات التقوى والصالح، لوجه هللا تعالى، قبل أن 

لكّن الواقع المنحرف الذي جرتنا اليه ھذه الجماعة، والذي وقفت في سبيل أّي تطھير حقيقّي للنظام . يكون لوجه مكتب اإلرشاد
القائم، ونزع فتيل الجيش الذي يلوح به مجلس العسكر على الدوام، والتى رضٮت بالصفقات المريبة، تمرر لھا أموراً، 

عن الجادة شرعاً وعقالً، التابع لآللية الديموقراطية  وتغضى للعسكر عن أمور أكثر وأبعد خطراً، ھذا الموقف المنحرف
المنحوسة، والذي أسبغ صفة القداسة على قضاٍء أقل ما يقال فيه العمالة والرشوة، ليتمكن تحت شعار إحترام القانون أن يخرج 

  على كّل قانون، أصبح موقفاً واقعاً عملياً، ال يمكن للمسلم أن يتجاھله، 

  مه ھذا الترشيح، بأي مقياس من المقاييس؟ ما الذي يمكن أن يخد

عبد المنعم أبو الفتوح صنيعة اإلخوان لعقود، وقد اثبتت األحداث صحة رؤيته، وخطأ قادته، بمقياس ديموقراطيتھم، حين 
إلى ثم إذا ثبت فشلھم، لم يتراجعوا ويتخذوا الرأي األصوب بالنسبة لجماعتھم، فالرجوع . أصروا على عدم ترشيح أحد منھم

  .ھذا من الكبر والسذاجة! فإذا بھم يرشحون غيره. الحق، عند ھؤالء، نقيصة

حازم ابو اسماعيل، رجل واضح صريح مستقيم، دلت اقواله ومواقفه خالل الثورة، على أنه ال يبيع ضميره وال دينه بمقاعد 
اد والعلمانية، ووقف في وجه العسكر، تحدث عن الشريعة، وعن الحالل والحرام، وعن مصائب الفس. وال يعقد عليھا صفقات

  !وھم َيِسمون أنفسھم بالسلفية! مما دفع الجھالء السفھاء الجبناء أن يصفونه بالتھور

لكن قلنا من قبل، العسكر، واإلخوان، وعدد من مشايخ السلفية الحاسدين، لن يتركوا الحق األبلج يضيع عليھم مآربھم الصغيرة 
وسيطرتھم، واإلخوان وسلطة مقاعدھم ومصالح قيادة جماعتھم المادية والمعنوية، مشايخ السلفية  العسكر وميزانيتھم. الحقيرة

  .ھذا بإختصار ما ھو وراء ترشيح الشاطر، وإشاعة جنسية والدة الشيخ حازم. الحاسدين الحاقدين، وسمعتھم وأتباعھم

طر، في ھذا الوقت بالذات، قبل انتھاء مدة قبول أوراق إننى ال أرى إال أن ترويج ھذه الشائعة، في ھذا الوقت، وترشيح الشا
الترشيح بايام، وبعد تقديم أوراق ترشيح حازم بيومين ال غير، ھو دليل على وجود صفقة بين اإلخوان وبين العسكرّي، أن 

حون الشاطر يفتعل الجانبين معركة وھمية، ترفع من شعبيتھم المتدھورة، وكأنھم أبطال يقفون في وجه العسكر، ثم يرش
والسبب في عدم صدور قرار العفو . بالتواطئ مع العسكر، الذي لن يعترض على أوراقه رغم عدم صدور قرار بالعفو عنه

ھذا ھو أنه سيكون دليالً قطعياً على التواطئ، فقّرروا أن يمرروا األمر في ردھات اللجنة الرئاسية بقيادة العميل فاروق 
ق سلطان برفض أوراق حازم أبو اسماعيل قبل غلق الباب بيوم أو اثنين، بدعوى وجود ثم يقوم فارو. سلطان دون ضجة



. أما عن ھذا الجواز، فإنه يمكن تزوير أي جواز أمريكي بمائة دوالر، في أّي وقت. جواز سفر أمريكي باسم والدة حازم
فإن أثبت ذلك بعذ شھر أو اثنين . ذاكوعلى حازم أبو اسماعيل أن يثبت العكس، وھيھات ھيھات في بضع أيام أن يتم له 

  "!فياخسارة، وآسفين يا ريسّ "

وھو ما كررته . ، ولو رشحه الشعب كلهال شك عندى اليوم أن ترشيح أبو اسماعيل لن، وأكرر، لن يتم، بأي حال من األحوال
  . مراراً من قبل، لكن دون أن أعرف الصورة التي سيخّرجون بھا ھذا الرفض

  .ماعيل، في الساحة السياسية الرسمية، وبالطريقة الديموقراطية، وخارج ساحة الميدان، قد انتھى، بال ترددأمر حازم أبو اس

السؤال اآلن، ھل يسكت شعب مصر المسلم على ھذه الجرائم التي يتعاون عليھا العسكر مع الخائنين من اإلخوان، ليخربوا 
أبعد ما يكونوا عن دين هللا وشرعه وسنة رسوله، وھم أكثر خراباً من بالدنا ويعيثوا فيھا فسادھم وعمالتھم؟ إن اإلخوان 

فعل يسكت الناس على أن يمرر ھؤالء . العلمانيين الذين يعرف عنھم الناس الدينيتھم، فال يخدعونھم بالكلمات والشعارات
  ة الشركية؟الخونة، حكماً ليبرالياً متخفياً تحت ثياب إسالم؟ ودستوراً كفرياً يحمل المادة الثاني

  ھل َيسكت الشعب على إھدار رغبته، وَسحِل كرامته بعجالت األنانية والعمالة، دون أن يھتز له بدن، أو يرتفع له صوت؟

وسبحان . إن مؤيدى حازم أبو اسماعيل، غالبية ساحقة في الشارع المصرّي، تفوق بعددھا أتباع اإلخوان والسلفيين مجتمعين
، بل إنھيار، ھذه الشخصيات التى تتدعى القيادية، إذ يغلبھا على أمرھا رجل واحد، ال تنظيم، في هللا، فإن ھذا يدل على ضعف

أقل من سنة، وھم يعملون في الساحة ثمانين سنة أو يزيد؟ أليس ھذا دليٌل على نقص المصداقية، ونقص الموھبة، ونقص 
ن يكون ھؤالء المھرجين في كراسي القيادة؟ ومن الذي العلم، ونقص الحق، ونقص كّل ما ھو من مؤھالت النجاح؟ فلماذا إذ

  يستمع لمثل ھؤالء بعد اليوم؟

ليس أمام حازم أبو اسماعيل إال أن ينشأ تنظيماً يضم كافة مؤيديه، على الفور، من العامة و العلماء، وتتم له البيعة الشرعية، 
ثم يتحرك بھذا التنظيم ليقضى هللا . من أھٍل لمثل ھذه الَمنعةويكون ھؤالء ھم القوة والَمنعة الُمشترطة في البيعة، وھم أكثر 

أما أن يترك ھذه الجموع لتكون مجرد قاعدة إنتخابية، تنفّض ُعراھا بعد اإلنتخابات، فھذا تفريط خطيٌر في . أمراً كان مفعوالً 
  .يةالقوى التي َحباه هللا سبحانه بھا، سواًء من الناحية العقلية أو الواقعية أو الشرع

ليس أمام المؤمنين المخلصين إال أن يزيحوا تنظيم اإلخوان من الساحة التي شغلوھا بغير حق، ساحة العمل اإلسالمّي، عقوداً 
وسوف . عدة، ليحل محلھا من ھم من أھل السنة والجماعة، حقاً وصدقاً، فاإلخوان باعوا الدين، وأھل السنة بايعوا على الدين

  .في ھذه الساحة، حتى يأتي نصر هللا ونحن قائمون على ذلكنقف جميعاً وراء الرجل، 

  

  

  

  

  

  

  

  



  2012- 04-03 وتبرير الخيانة... ن اطيإخوان الشي

   صلى هللا عليه وسلم والصالة والسالم على رسول هللا الحمد 

اراً، ُشيوخاً وعواماً، في وهللا لقد تردد على مسامعى من عدد ال ُيحصى من اإلخوة، كباراً وصغ. ال حول وال قوة إال با
  .، أكثر مما يتصور القارئ"وهللا إنى ألكره اإلخوان في هللا"اليومين األخيرين تعبير 

وإني وهللا، كما يعرف عنى القارئ ! نعم، وهللا إنى ال أحّب ھذه الجماعة في هللا، كما ذكرت من قبل عن ممدوح شاھين
المحاورة، وال المداھنة، بل أتحدث بما في قلبى، وما يمليه ضميرى دون  العزيز، ال أعرف المجاملة وال المداورة وال

  .مواربة

ھذه الجماعة، لم تترك َحدثاً إال لّوثته بقرارات َخائبة خاِسرة، تنطلق من حقيقة أّنھم قد انحرفوا عن الَھدف األصيل الذي أنشأ 
خانت عھد هللا ورسوله، وخانت ھذا الشعب، وخانت أتباعھا  ھذه الجماعة قد. الجماعة من أجله، حسب ما دّون رحمه هللالبنا 

  الذين يسيرون وراء قيادات يحسبونھم على خير، وما ھم على خير، أعمى يجر أعمى، فأين يذھبون؟

 ما ھذا التخّبط؟ ما ھذه العمالة المفضوحة؟ أيظن ھؤالء أّن الناس ال يدركون أبعاد ھذه الخيانة، وال يعرفون عن ھذه الصفقة
الشيطانية الجديدة مع العسكر، ومع األمريكان، أسيادھم، إلسقاط حازم أبو اسماعيل، ولو على حساب القضاء على سمعة 

  شاطرھم؟

يقوا جمال حشمت على . انظر يا رعاك هللا ما يروج الخائنون عن سبب ترشيحھم لشاطرھا، واعجب لقلة الحياء ونفاذ الحيلة
  :في تبرير سبب موافقة من وافقوا لسانھم، في مقال نشره على النت،

وظھرت مشكالت من الشئ حيث أن ھناك أزمات فى ! أن الوزارة الحالية أساءت التصرف فى إدارة شئون البالد  .1
منتجات بھا وفورات مثل البنزين والسوالر والدقيق والسماد لكن نتيجة الفساد وعدم الرقابة وتأمر البعض كادت 

 !ف ھار ومازالت البالد على شفا جر

أن ھناك إصرار على بقاء الحكومة الحالية رغم كل مساوئھا من تضييع ألراضى الدولة وعدم محاربة الفساد  .2
المستشرى واالستعانة بقيادات فاسدة من الفلول والتمكين لھا فى كل أنحاء البالد حتى لو تم سحب الثقة فى مجلس 

كام الرقابة واتخاذ قرارات تنقذ البالد والعباد بل زاد الشعب مما يجعل المجلس ونوابه فى موقف حرج لعدم إح
اإلصرار بقول بعض القيادات التنفيذية أن كفاية على االسالميين وجودھم فى الشعب والشورى ولن يسمح لھم بأى 

كأن ھناك من يريد أن يفشل ! سلطة تنفيذية تمكنھم من تنفيذ مشاريعھم وخططھم لنھضة مصر واستثمار ثرواتھم
  ة النواب االسالميين بعدم دعم المجلس وأدائه وتحسين معيشة المصريينتجرب

استھانة بأصوات ! أن ھناك من ھدد بحل المجلس لو أصر المجلس فى طلب إسقاط الوزارة حتى لو لم تؤدى شيئا .3
  !الشعب المصرى غير المسبوقة فى االنتخابات البرلمانية األخيرة

ية التأسيسية بسحب بعض أعضائھا والضغط على بعضھم لإلنسحاب لوقف أن ھناك من قام بمحاولة تفجير الجمع .4
اكتمال االستحقاق الديمقراطى األخير لوضع دستور يناسب كل المصريين فى مناخ من الشفافية غير المنكورة لكنھا 

  أغاظت البعض فقرر إرباك عمل الجمعية فى تحد إلرادة المصريين المعتطشين لدستور عصرى لمصر الجديدة

أن ھناك تھميشا وتشويھا مستمرا لنواب حزب الحرية والعدالة وكل النواب األخرين وألداء البرلمان بكل ما ينجز  .5
فيه مما يثير الشعب المتعطش لجزء من حقوقه ضد نوابه وھم فقط من يراھم بعد أن تترس المسئولين بمقاعدھم 

  !خلف مكاتبھم 



أو مسئولية عامة فى ھذا الوقت ومع ھذا الوعى الشعبى إنما يحتاج  من نافلة القول أن أى انسان يسعى الى منصب .6
الى قوة شديدة فليست بميزة وال حصانة وبالتالى فليست المناصب اليوم مكسبا بل ھى ھما كبيرا يھرب منھا 

  !الكثيرين بل نرى فى الترشيح لھذا المنصب إنما ھو عبء وأمانة ومسئولية كبيرة 

مھندس خيرت الشاطر فى انتخابات الرئاسة ھو الضمان واآلمان لكل المرشحين األخرين ولعل مما يحسب لنزول ال .7
فعندما يتواجد لإلخوان مرشحا فھذا يعنى امتالء اللجان بالمندوبين على مستوى الجمھورية وھو ما يقلل من فرص 

ة الذى يلزم القاضى بتسليم التزوير المتوقعة خاصة بعد التعديل الذى أدخله المجلس على قانون انتخابات الرئاس
  !نسخة من النتيجة لكل مندوب فى اللجنة الفرعية 

وأخر من الفلول أو  -أيا كان –فى وجود مرشح قوى لإلخوان سيجعل ھناك فرص لإلعادة بين مرشحا اسالميا  .8
  !العسكر على أسوأ تقدير مما يجعل ھناك شحنا للتصويت فى انتخابات اإلعادة 

، أن األسباب الثالثة األولى التي جاء بھا لسان الخائنين، ھي في حقيقتھا واحدة، وھي أنھم يريدون تغيير تالحظ، يا رعاك هللا
اعيل، الذي وقف في وجه العسكر موماذا في ھذا ما يدعو لتغيير الحكومة؟ أال يمكن لحازم أبو اس! يا هللا ما أبجحكم!! الحكومة

وأنتم يا من ذھبتم إلى فراش العسكر طوعا، في كل مناسبة، تأتون برجلكم، ليغير طوال السنة الماضية إلى اليوم، تغييرھا، 
ثم السبب الرابع، ما عالقة الدستور بتعيين رئيس الجمھورية؟ وما للبرلمان وتھميش النواب . الوزارة؟ بجاحة ما بعدھا بجاحة

لنساء مع رجالھا، ھو الذي جّرأ العسكر عليكم، إن لينكم مع العسكر، الذي ھو من لين ا. من دخٍل في ترشيح الشاطر؟ عجيب
  بينما لم يلفظ العسكر مع أبو اسماعيل بكلمة واحدة، فمن أحق بالوقوف في وجه العسكر، يا خونة العصر؟

وهللا ال أعرف ما أصف به عقل !!! ثم انظر ما أخيبھم، يقولون أّن السبب السابع ھو أن يكون ھناك إشراف أكبر على اللجان
فإن كنتم، يا خائني األمة، تريدون حماية الصناديق، فلم ال ينضم شبابكم إلى حملة أبو اسماعيل . ير من يقول بھذا القولأو ضم

مؤقتا لحمايتھا بدال من تقديم مرشح خائب ليس له في الفوز نصيب إال شطر األصوات لصالح عمر سليمان، الذي تسعون في 
سبحان هللا، سقط عن ...العسكر؟ وأخيراً، ھم يريدون ضماناً لشحن اصوات اإلعادة الحقيقة إلى ترشيحه تواطئا مع أسيادكم

 ً   .ھؤالء الحياء، ولم يبق إال أن يعلنوا التخنث صراحا

  .ليس فيما قال ھذا الرجل، ما يقدم سبباً واحداً يتمّيز به ھذا الشاطر، الذي تعضده أمريكا وإسرائيل، عن الشيخ حازم

  :يناير 25وا عليھا، وأعطوھا مذاقاً خاصاً بھم وبھا منذ أحداث ثورة ھؤالء الخونة قد تربّ 

 خانوا قبل بدء الثورة، ومنعوا أتباعھم من اإلشتراك فيھا، إلى أن عرفوا أنھا منتصرة .  

  كامب سليمان"وخانوا حين جلسوا، ضد كل التوجھات الرشيدة التي حذرت منه، مع عمر سليمان، وعقدوا صفقة ."  

 بعد مرة، حين انسحبوا من مليونياٍت، ليفرغوا الثورة من اندفاعھا، وَيحموا العسكر من أن يفقد قبضته على  وخانوا مرة
  . زمام األمور

  وخانوا حين َقِبلوا أن َيترّبعوا على كراسّي برلمان، يعرفون أنه ال صالحيات له، مجرد طراطير، يرأسھا طرطور
، ذلك الناظر الخائب في "عبد المعطى"ار كرامتھم، يذكرني وهللا بشخصية كتاتنّي، ال يحسن إال إذالل النواب، وإھد

  "!مدرسة المشاغبين"

  وخانوا حين أمروا نوابھم أن َيصولوا ويجولوا في قاعة البرلمان، ثم ينسوا األمر بالكلية بعد الصياح، واإلمساك عن
 ".ينزلوا على مافيش"الكالم المباح، و

 ة إستمرار العمل بقانون الطوارئ، وتطھير الداخلية، وقضية نقل مبارك المجرمخانوا الشعب كله في ترك قضي .
  .وغيرھا



 خانوا قضية شھداء الثورة، نحسبھم كذلك، في يناير وفي التحرير وفي محمد محمود وفي رئاسة الوزراء وفي بورسعيد.  

  ليس تحت طاعة مرشدھم، المشير محمد خانوا اإلسالم، حين تعاونوا مع العسكر على إسقاط حازم أبو إسماعيل، ألنه
ثم جاؤوا بشاطرھم، الذي أثنت عليه أمريكا، ورشحه لھا جون ماكين، لعلمه بأنه . بديع، أخزاه هللا في الدنيا واآلخرة

والذي قال عنه الوفد . ليبرالّي علمانّي، يتمسح في الدين، وال يسير إال وراء المصلحة، أينما وجھته لھث وراءھا
ھذا ھو عميل أمريكا وإسرائيل الجديد، ". المنطقة فى واالستقرار بالسالم االلتزام من الشاطر موقف نقدر"األمريكي 

أي دين عليه ھذا الرجل؟ ال وهللا . ووجه اإلخوان البليد، ال يستحى أن يكون عميل العسكر، وال عميل اليھود والصليبيين
 ً   .ال أعرف له دينا

  .يانة والَغدر، فھم ال دين لھم، وال أيمان وال عھدھؤالء قد ُصنعوا من َعجينة الخِ 

ال وهللا لْن ينسى التاريخ، ولن نتركه ينسى، لھم ھذه الخيانات، التي نرجو أن َيحصدوا ذنبھا في الدنيا قبل اآلخرة، بتصفية 
  .ه، وُتنھى حياته التعيسةتجّمعھم الَمريض، الذي أصبح كالُمتھم الخائن الجاسوس، ال ينتظر إال َرصاصة الراحة، تفّجر قلب

إّن نھاية الَمشروع اإلسالمّي، وإھدار ھذه الفرصة التاريخية السانحة إلقامته، سيتحمل مسؤوليته ھؤالء العمالء، بسياساتھم 
  .المنفعية، التي يريدون أن يوھموا الدھماء أنھا حنكة وذكاء وسياسة، وما ھي إال عمالة وغباء ودياثة

امس، وحصان طروادة، الذي سيمكن ألمريكا وإسرائيل أن يبسطوا أيديھم على مقدرات مصر وشعبھا، ھؤالء ھم الطابور الخ
  .كما كان الحال من قبل

ُ َعلَٰى قُلُوِبِھْم َوَعلَٰى َسْمِعِھْم  "كم نصحنا لھم، ولكن ھؤالء ال ينتصحون، وال يعودون عن خيانتھم للّشريعة  َّ َوَعلَٰىٓ  ۖ◌ َخَتَم ٱ
ِرھِ  ـٰ َوةٌۭ أَْبَص ـٰ   7البقرة" ْم ِغَش

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  2012-04- 05 ونھضة مصر المسلمة.. التيار السنّي 

  الحمد  الذي ُيزھق الباطل، وُيحق الحق، وُيعلى الصواب والصدق، ال إله إال ھو العزيز الحكيم

غاية في الوضوح، ال غبش وال  ننا األول عن إنشاء التيار السنّي إلنقاذ مصر، كانت الصورة أمام أعيننااحين أصدرنا بي
  . ضبابية

أوھموا الناس ". دولة القانون والديموقراطية"أسقوھا ُسّما ُزعافاً، ھو سّم . الثورة قد ُوئدت بيِد العسكر وَمكرھم، بطريق ِسلميّ 
. نھم وفساد أمرھمأّن القانون فوق كّل شئ، وأن القضاء يحكم بين الناس، وھو قضاؤھم وقانونھم، الذي فّصلوه على معيار دي

  .مكٌر خبيث شرير. ثم زعموا أنه ال مجال للخروج عليه، أليس ھو مطلب الثورة، الحرية والديموقراطية ودولة القانون

وعاون العسكر عليه أصحاب المصالح، ُبدالء الحزب الوطنى، ُشلة محمد بديع وأعوانه، ممن يشترى دنياه بآخرته، دون أن 
ضحاً، وتّمت الصفقة، وترّبع إخوان السوء على كراسي البرلمان، وتحقق حلم الكتاتني أن يكون كان ھذا وا. تطرف له عين

كما عاونھم أتباع بدعة طاعة ولي األمر الكافر، الذين وقفوا ِضد الثورة على مبارك، . رجالً له ھيبة السلطة في يوم من األيام
يتساقط الذباب أمام شعلة النار، حين فُتحت لھم أبوابھا، فَخّروا أوالً، ثم تساقطوا في شرك الديموقراطية واألحزاب، كما 

وكأنھم عطشى للَباِطل، فكونوا حزب السلفية الخرب، ونادى مناديھم أّن البرلمان حالٌل بالٌل، وكأن الَمرجعّية الّشرعية قد 
  .تغّيرت، كانوا ُمخالفين لما دعوا الناس اليه أوالً، منافقين عمالء آخراً 

نا وهللا، من منھج هللا عّز وجّل، ومن مجريات األحداث على أرض الواقع، والتي تؤكد ِصدقه وعلوه، أن ھذه الطرق وقد علم
إذ كيف ُيبنى حٌق على باطل؟ ھذه الطرق الديموقراطية الّشركية التي تتخذ الشعب . لن َيثُبَت بھا حٌق ولن ُيرفع بھا باطل
يات الّشركيات، لتْضمن َعلمنة الِعقد اإلجتماعّي، الذي ھو للمسلم، ال يتجاوز الكتاب َمصدراً لتشريعاتھا، وتتالَعب بالتوافق
يناير، بعد أن َظلت  25وأّن ذلك ھو درس . وعلمنا من وقتھا، أّن الشارع ھو الحكم. والّسنة وما خرج منھا بالنظر الشرعي

وسبحان هللا لم َيعى أحد ! ا قوى الثورة في ثالثة أسابيعجماعة إخوان السوء تحاول الّسبل الديموقراطية سبعين عاماً، لّخصتھ
  .من ھؤالء الماكرين درساً، أو، على األصح، وعوه ثم أنكروه، واستكبروا، جبناً، وضناً بالجھد

ن ونصدقكم القول، لم تكن مفاجأة أبداً أ. الضربة األخيرة التي وجھتھا قوى العمالة والخيانة، كانت للشيخ حازم أبو اسماعيل
وقد أثبتت ھذه الحادثة أّن اإلعتماد على . يخرجوا بألعوبة إلبطال ترشيحه، ولكن المفاجأة كانت في األلعوبة الشيطانية نفسھا

الطرق غير المشروعة لن يجدى نفعاً، وھو الخطأ الذي لم يلمحه حازم أبو اسماعيل، أن الوسيلة التي يريد بھا الفوز ھي 
وھؤالءالذين كانوا يرّوجون لنجاحه، رغم . ال مجال لنجاحھا، إذ ھي ضد سنن هللا تعالىأصالً وسيلة مرفوضة شرعاً، و

إخالصھم وصدقھم ووفائھم للشريعة، إال إنھم كمن ظّن أّن ھناك ثقب في سنن هللا سبحانه يمكن أن ينفذ منه أبو اسماعيل، 
  .  فيفوز رغم مضادة ھذه الوسائل الديموقراطية للسنن اإللھية

وھم من يرى . وھم َجماعة الحّق، وأھل الصدق. وان أن يبَزغ نجم أھل الّسنة والجماعة على الطريق السنّي الصحيحقد آن أ
أن أوان أن يبزغ نجم الحركة . أّن التصالح مع العلمانية، والوقوف معھا في منتصف الطريق، أمٌر ال يرضاه هللا ورسوله

باطالً، وال تتساھل أو تتھاون في سنن هللا سبحانه، بل تصدقھا وتتبعھا، وال ترى الثالثة، التي ترى الحق حقاً ، وترى الباطل 
  .في غير منھج هللا منھجاً، مھما زينته العقل، ورّوجت له قوى الشرك

ت فالواقع أّن البرلمانات، وآلية اإلنتخابا. وھذه الحركة التي ندعو اليھا، حركة تؤمن بالتعامل مع الواقع، الجانب الحّق فيه
الواقع أن الثورات تحقق في أيام ما ال تحققه . الدينوقراطية، لم تأت بتغيير في أي زمان، وتحت ظل أي حكم، في أي بلد

  .الواقع أن القوة ال يقف في طريقھا إال القوة، وأن ال عدوان إال على الظالمين. الديموقراطيات المزيفة في قرون

ويدعو إلى إتباع سنن هللا، واإليمان الجازم أنه . تيارنا يدعو إلى هللا على بصيرة. ميرتيارنا ال يدعو إلى تخريب أو ھرٍج أو تد
فالھدف إن كان شرعياً، فالوسيلة يجب أن تكون شرعية كذلك، . ال يمكن تجاوزھا أو اإللتفاف من حولھا لتحقيق إرب دنيوية

  .وهللا ال يصلح عمل المفسدين



ن هللا، التي تعمل على نشر منھج هللا سبحانه دون أن يلفتھا عن غايتھا منصب أو كرسي تيارنا ھو جزء من الفئة الناجية بإذ
وھو تياٌر يريد اإلصالح ما استطاع، بشريطة اإللتزام بمنھج الحق، ال تلك المناھج العقلية البراجماتية . أوسياسة أو أضواء

  .تخفية وراء اسم السلفيةالليبرالية اإلخوانية، وال تلك المناھج التخاذلية المتواطئة الم

ثورة ضد الطغيان الذي يحكم قبضته على مصر، ويمسك بخناقھا، ال يريد أن . نحن نؤمن بأن الثورة قائمة، ومستمرة، وممتدة
ثورة ضد شياطين الحكم من . يدعھا تتنفس نسيم الحق والعدل والمساواة،ت وأن يحيا أبناؤھا كراماً في ظّل دولة ال إله إال هللا

  .سكر، أو إخوان السوء، أو عمالء السلفية المنحرفةالع

عمادنا . نحن نؤمن بأن الدعوة إلى هللا قائمة ما دامت السموات واألرض، ال تنتھى يإصدار دستوٍر أو ترشيح إسالمّي أياً كان
ونحن ماضون فيھا إلى أن . اً فيھا الشباب المؤمن المجاھد، الذي ى يألوا جھداً في سبيل هللا، ال يريد من الناس جزاًء وال شكور

 ً ِ ۚ َعلَٰى َبِصيَرٍة أََن۠ا َوَمنِ  قُلْ " يشاء ربنا شيئا َّ ِذِهۦ َسِبيلِٓى أَْدُعٓو۟ا إِلَى ٱ ـٰ َبَعِنى َھ   108يوسف"ٱتَّ

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  2012-04-06 !اطريرت الشّ الفظوا خَ .. سلمون أيھا المُ 

   صلى هللا عليه وسلم  والصالة والسالم على رسول هللالحمد 

ال أشك في أّن الفرَض اليوم، والواجَب الشَّرعّي، ھو أن يلفُظ الُمسلمون ُمرشح اإلخوان الليبراليين، َخيرت الّشاطر، واجب 
  . عيني على كّل مسلم ومسلمة، قوالً واحداً 

وراء إيصال مرشحھا المدعوم من الرجل يقف عقبة في سبيل تحقيق المشروع اإلسالمّي برمته، وجماعته ترمي بكل ثقلھا 
  ! العسكر إلى الحكم

 ً حزب الزور، بقيادة الحاسد محمد عبد المقصود، والعميد أمن . ثم انظروا من دعمه ممن ينسب نفسه لإلسالمية، زوراً وبھتانا
ً  وھو الحزب الذي ولد. دولة ياسر برھامي، وذَنَبھما ياسر حّماد، ومتحدثھما، خنفس السلفية، نادر بكار . ميتاً، ونَشأ خرابا

وھؤالء لن أتحدث عنھم فھم في ! وأخيراً الجماعة اإلسالمية، التي طلب ممثلھا، طارق الزمر، من الشيخ حازم التنازل للشاطر
 ً   .غيبوبة عن الدنيا والدين جميعا

، رجل تدعُمه األغلبية حازم أبو اسماعيل، رغم التحفظ على خوضه ھذا المستنقع ابتداًء، وإصراره على اإلنتماء لإلخوان
حازم أبو اسماعيل وقف وقفة الرجال أمام انتھاك العسكر لُحرمات . حازم أبو اسماعيل صاحب دين وخلق وعلم. الُمسلمة

فمن ھو خيرت الشاطر؟ . الناس، يوم لبس شيوخ السلفية والجماعة اإلسالمية واإلخوان براقع النساء، وانسحبوا لبيوتھم خزايا
شرعّي يكون ھو أولى بالوالية على مصر؟ أبمباركة أمريكا له، أم بتمرير العسكر لترشيحه رغم عدم تطھير وعلى أي أساس 

  اسمه، عمالة مع جماعة السوء؟

  .على كّل مسلٍم ومسلمٍة أْن يخرجوا إلى الّشارع، يبّينوا خيانة جماعة اإلخوان، وأن يحّضوا العامة على نبذ ھذا الرجل الشاطر

  . ومسلمة أْن يسعوا لبيان الباطل الذي تسعى به ھذه الجماعة بين الناس، وتعيُث به في األرض فساداً علي كل مسلم  

على كل مسلم ومسلمة أْن يدعموا كّل من يريد تحكيم شرع هللا سبحانه، حقيقة ال خيانة كامالً ال منقوصاً، صريحاً ال مبطناً، 
والحّق، اننا لم نرى غيره قد صّرح، إبان محنة المشروع . اعيل أو غيرهكما يزّور اإلخوان، سواًء كان ذلك حازم أبو اسم

تتنصل من كلمة  - زعموا  - بل إننا نرى أن قيادات اإلسالميين . اإلسالمّي الحالية بتحكيم الّشرع، والحالل والحرام غيره
ن، وكرامة المرأة والسالم اإلجتماعّي، الشريعة وكأنھا وباء ُمعٍد، ال يصح حتى التلفظ به، فيتمّحكون بألفاظ كحقوق اإلنسا

  .وھذا الھراء البارد الذي فَرَضته علينا العقلية الغربية الكافرة، والذي ليس لديھا فيه من هللا نور وبرھان.. والسالم العالمي 

، ال من يتودد على كّل مسلٍم ومسلمٍة أْن يدعموا من يريد أن يخرج بمصر من تحت السيطرة األمريكية الصليبية الصھيونية
من  %99يملكون "إلى األسياد من األمريكان، كالشاطر واإلخوان، ويعمل على تكريس سيطرتھم بدعوى السياسة، وأنھم 

ھذه ھي اللعبة التي يلعبھا ھؤالء الخاسرين، ويوجھون شاطرھم . اللعبة التي ھي دين هللا وإقامته في حياة الناس"! أوراق اللعبة
  !أن يلعبھا

مسلٍم ومسلمٍة أْن يدعموا من يترفع عن دنيات الصفقات تحت الطاوالت، وأن يلفظا كّل من تعود سياسة الغرف على كّل 
المغلقة، التي تجرى باسم تجمع مھترئ بلغ من العمر ثمانين عاماً، وتريد أن تملى نتائج خيانتھا وقصر نظرھا على شعب 

  .مسلم بأكمله

ليس كّل من زعم اإلخالص لدين هللا مخلصاً، بل قد عرف التاريخ رؤوس البدعة  على كّل مسلٍم ومسلمٍة أْن يدركوا أنّ 
وأصحاب األھواء والمنافقين، ممن ينضم اإلخوان إلى ركبھم، على مّر تاريخه، وكلھم يّدعى اإلْخالص والحّب  وَرسوله، 

  . وھم كاذبون في نفس األمر



اطر، ھو حصان طروادة، ليدخل عمر سليمان الحلبة، بعد تفتيت أصوات على كّل مسلٍم ومسلمٍة أْن يدركوا أّن خيرت الش
لكن عليھم أن ُيدركوا أّن الشاطر ليس وراءه إال أتباع اإلخوان ممن حرمھم هللا نعمة العقل، وابتالھم . الكتلة الغالبة المسلمة

المقصود والعميد شرطة أمن دولة ياسر برھامي، بمحنة التقليد، ثم ِحفنة ممن ينتمون إلى الّسلفية، من أتباع الحاسد محمد عبد 
  . ِخالفاً لغالب الّسلفيين الذين رفضوا حزب الزور، وخنفس السلفية

على كّل مسلٍم ومسلمٍة أْن يفعلوا ما يمليه عليه دينه وضميره وخلقه، أن ال يكتفوا بالوقوف في صف الحق، وبيانه، بل أن 
  .وانه، فإن ھذا ھو منھج هللا سبحانهيشاركوا في ھدم الباطل وفضح وسائله وأع

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  2012- 04-07 اإلسالم وثورة.. أزمة أبو اسماعيل 

لو أن ھناك درس مستفاد من تلك الدوامة التي تدور حلقاتھا اآلن، منذ عدة أيام، بشأن جنسية والدة الشيخ حازم أبو اسماعيل، 
لّما رأت القوة الھائلة الكامنة في المشروع اإلسالمّي الُسنّي الّصحيح، فھو أّن  والتي فجرتھا قوى الفساد والكفر في مصر،

  .للكفر رؤوساً عديدة، ال يمكن أن يقضى عليه إال باجتثاثھا كلھا، دون اإلبقاء على واحدة منھا

فسح الطريق لدولة لقد اغتّر بعض الناس بزوال رأس الكفر، حسنى مبارك، من على كرسّي الرئاسة، واعتقدوا أّن ذلك ي
اإلسالم، ولم يعلموا أن الكفر متشعٌب في كافة مؤّسسات الدولة، وأن الفساَد الالحق به والمكمّل له، له أيدى ُتحبط كّل محاولة 

  .للتقدم نحو دولة ال إله إال هللا

لفساد المرتشين، وأعان الداخلية رتب القوانين، وأقام قضاة ا. كيف قدرالمجلس العسكري، مرّوج الكفر في مصر، فكر وقدر، فقتل 
فعل . على استخدام البلطجية، وحمى المجرم األكبر وعائلته، وتالعب بالمواد الدستورية، ليضمن أّن قرارات لجنة الرئاسة الشركية نھائية

الكافرين قائماً يحميھم  ھذا المجلس كّل ما يمكن أن يفعل اليھود بمصر، وأكثر، ليبعد حكم اإلسالم عن الساحة، وليبقى حكم الفاسدين
  .ويغنيھم، لعنة هللا عليھم أجمعين

ثم جماعة إخوان السوء، أغبى من على الساحة السياسية فكراً، وأبعدھم عن معنى اإلسالم منھجاً، راحت تتآمر على الشعب لصالح 
سيطر عليھا، وأنه يمكنه سحبھا من تحت جماعتھم التعيسة، وظنوا أّن للعسكر أمان، فأعانوه على مشروعه لقاء كراس يعرفون أنه الم

  . والعجب أّن ھناك من يرّوج أن تصرفاتھم وقراراتھم حكمة، وما ھي إال تخبط وتضارب ونقمة. مؤخراتھم البليدة أي وقت شاء

ھم أيدى األمن وذراعه، وھؤالء . ، والتي انشّق عنھا كّل سلفّي مخلص"الدعوة السلفية"ثم ُحّساد الّسلفية الذين انحصروا اليوم فيما يسمى 
  . سواًء عبد المقصود أو ياسر برھامي، وأذنابھم نادر بكار ويسرى حماد، وھذه األشكال المتطفلة على موائد السلفية، خّيبھم هللا

ز صحيحا من ثم، الجماعة اإلسالمية، التي انبطحت كما لم ينبطح أحداً من قبل، فصاروا كالتائه الضال، ال يعرف حقاً من باطل، وال يميّ 
وھاھم اليوم يرشحون صفوت حجازى، الذي ال ُيعرف له إتجاه وال يؤمن له جانب، فھو يوم مع العسكر ويوم عليھم، يوم مع . فاسد

  .ال أمان له، مثله مثل أولئك الذين اصطفوا مع القذافي في الصورة التذكارية المعروفة! القذافي ويوم مع الثورة

  . اسماعيل، ظلماً أوعمالة أو حسداً ھؤالء ھم من رفض حازم أبو 

والحمد  رب العالمين، فقد أفرزت ھذه المحنة، شباباً ناضجاً واعياً، عرف زيف جماعة إخوان السوء، وخسارة أدعياء السلفية، وھم 
ي ثورة إسالمية عارمة، بل الحّل ف. يعرفون، ويوقنون، أّن الحّل لن يكون أبداً من خالل ما وضع العسكر من قوانين، ورتب من دساتير

  .نتتخذ من جريمة استثناء حازم أبو اسماعيل، منطلقاً إلجتزاز الكفر، وتطھير البالد من الفساد التابع له، كإخوان السوء وعمالء السلفيي

وتابعنا طريق  وكلما تركنا النظر واإلعتبار بسنن هللا،. إن الثورة اإلسالمية ھي الحّل الوحيد الذي يتمشى مع سنن هللا في خلقه
بل سنظل ندور مع ھؤالء الكافرين حيث . الديموقراطيات واألساليب واآلليات التي شرعتھا قوى الكفر، فإن النصر لن يأتي من عند هللا

  . داروا

معلوم؟ أعاد ھناك شّك، في أّن العسكر قد وضعوا قوانينھم لتكون كقضبان السكك الحديدية، تسير بمن يجرى عليھا إلى ھدٍف مرسوٍم 
إال أن تنتزع ھذه القضبان من أساسھا، . كيف يمكن أن يودى اإللتزام بھذه القوانين إلى أّي نتيجة خالف ما يريدون؟ ھذا ضرٌب من الخبل

  .وأن يعاد بناؤھا موجھة إلى مقاصد اإلسالم، وعلى طريقه وشريعته

وإال فعلينا أن نجلس لنرى عمر .  بينھم وبين القوم المجرمينفليخرج المسلمون الصادقون إلى الميادين، ال يبرحونھا حتى يفصل هللا
  .سليمان رئيس مصر القادم، والت حين ماص

  

  

  



  2012-04-08 خوانأصل الخالف بين اإلسالم وجماعة اإل

   صلى هللا عليه وسلم والصالة والسالم على رسول هللا الحمد 

إلخوانية العميلة الخبيثة، وعمالتھم للعسكر، وفي ضوء صفقاتھم في خضم األحداث األخيرة، التي كشفت زيف التحركات ا
الخسيسة في كامب سليمان، وكامب عنان، وغيرھا، ورضاھم بأن يكونوا طراطير نيابية، تعمل لصالح قياداتھا الشخصية، 

، ومصدر ضاللھم بدالً من الشعب الذي حملھا لھذه الكراسّي، نسى الكثير السبب األساس في ضالل ھذه الفرقة البدعية
  .وانحرافھم

فقد أحجموا عن النزول أوالً، ودعوا . إّن ھذه الجماعة الضالة، قد وأدت الثورة، بالتعاون مع العسكر منذ األيام األولى لھا
دور للتفاھم مع مبارك ونظامه ثانياً، ثم خرج عدد من منتسبيھم المقلدين، لنصرة جموع التحرير، لَيثُبت لھم دوٌر، لّما فاتھم 

الصدارة، ثم انسحبت جماعتھم من كّل نشاط ثورّى بعدھا، والتزموا بنود كامب سليمان، واقنعوا العامة أّن النظام قد سقط، 
وأّن العسكر يجب احترامه، وال يصح التعدى عليه ولو بالكلمة، وأّن من يتھمه بالخيانة خائٌن يريد إسقاط الدولة، وكّل ھذه 

  . ھم وھزيھم وفساد أمرھمالتصريحات التي عكست ضالل

. لكن األمر ليس أمر تصريحاًت وقرارات، فإن ھذه كلھا نتاج ضالل عقدّي في التصّورات، ينبنى عليه انحراف التصّرفات
األمر األساس الذي يجب أن ال ينساه الناظرون في أحداث مصر اليوم، وأسبابھا التي يدونھا التاريخ، والمؤرخون، أن ھذا 

يناير قبل أن تبلغ مداھا وتحقق أھدافھا، وأعوزنا  25ّي الذي أوقع إخوان السوء شعَب مصر فيه، وأنھى ثورة الخطَل السياس
اليوم إلى أن نبذل جھداً يعلم هللا قدره إلستعادة الثورة في الميادين مرة أخرى، ضد نظام مبارك، إنما مصدره تلك العقائد 

  . القرار في تلك الجماعةالخاسرة الضالة البدعية التي عليھا صانعوا 

وھذه الَعقائد، ال تنتمى لَعقيدة أھل السنة ِبسبب، من قريٍب أو بعيد، بل تِرُدھا من مجموعة َشاذة من الَعقائد التي ُعرفت عن 
ن أھل السنة ، بأنھا كلھا في النار، والتي تخالف الفرقة الناجية مصلى هللا عليه وسلمعدد من الفرق البدعية، التي وصفھا رسول هللا 

  . والجماعة

فإن من عقائدھم الصوفية البدعية، ومنھا األشعرية المؤولة، ومنھا، بل على رأسھا، عقيدة اإلرجاء التي تفصل اإليمان عن 
العمل، وتدعى أّن نطق الشھادتين ھو اإلسالم المنجى في الدنيا واآلخرة، وإن ارتكب المرء كل ما نص الشارع على كفر 

قلب ھو محّل اإليمان وال يدل الفعل على إيمان أو كفر، وأنه، بناًء على ذلك، فالتشريع بغير ما أنزل هللا معصية، فاعله، وأن ال
فالمرجئة، ال يكفرون المرتد، إال إن صّرح ھو بكفر نفسه، وھو ما . وإن قننھا المشرعون وجعلوھا دستوراً يحكم به بين الناس

ى وال اليھود وال المجوس، ولذلك رأينا من كبرائھم من يصرح بأن النصارى ال ال يقر به أحد على نفسه، وال النصار
  .أي وهللا، خاب الرجل وخسر! وعلل ذلك بأنھم ال يثلثون! يكفرون

والصوفية تقّرب بين األديان، . واإلرجاء دين الملوك، كما قال السلف، إذ ھو يبرر المعصية، وُيحّل الحرام ويمّيع الشريعة
وحدة الوجود، لذلك رأينا من كبرالائھم من يسير على منھاج ابن العربّي وابي عطاء السكندرّي، ضالالً وتحمل بذور 

 ً ولھذا تجد أنھم ال يتورعون عن إبرام الصفقات الكفرية الخسيسة مع العسكر، والتوّدد لألمريكان، وخيانة من يدعو . وانحرافا
كما تجدھم . صلى هللا عليه وسلم جماعتھم الضالة مقدماً على الوالء  ورسولهوتجدھم يجعلون الوالء ل. لإلسالم السنّي الصحيح

يرفعون من يواليھم في ضالالتھم ويوافقھم على بدعتھم، سواًء كان ملتزما بھدى اإلسالم أم ال، ولھذا يعلنون أنھم ال يمانعون 
لك من بدعھم العقدية التي نشأ عنھا إنحراف فقھي من تولى نصراني أو علماني لحكم البالد، أو إلمارة المرأة، أو لغير ذ

  .جعلھم من أھل البدعة في األصول الكلية

وقد صدق . بل لن يخرج منھم خير ألحد كائناً من كان. لن يخرج من جماعة ھؤالء الضالين المبتدعين خير ألھل السنة
في كل قول لھؤالء المبتدعين، من إخالف الوعد، وكذب  حين وصف آيات النفاق، التي نراھا تترائي صلى هللا عليه وسلمرسول هللا 

  . الحديث، وخيانة األمانة، كما خانوا أمانة الثورة التي أعطاھم الشعب، فقايضوھا بالبرلمان



إن اإلختالف الواقع بيننا وبين جماعة إخوان السوء، ليس مصدره تصرفات أو قرارات سياسية، قد يخطأ فيھا البعض جھالً أو 
ولھذا، فإن ھذا . ولكن خالفنا مع ھؤالء يقع على مستوى العقيدة، ومعاني الكفر وحدود اإليمان، وموارد البدع واألھواءعمداً، 

! الخالف أبعد غوراً من ترشيح الشاطر أو مرسى، أو وضع الكتاتني رئيساً لكل أجھزة الدولة، بما فيھا األمانة العامة للمرأة
فمثل ھؤالء لنا مثل . عليھا اإلسالم، ويقام عليھا منھج أھل السنة والجماعة، قبل كّل شئھو إختالف في األصول التي يبنى 

بل . جماعة العقالنيين من أتباع مذھب المعتزلة، أو الطرق الصوفية البرھانية أو الدسوقية أو الخلوتية، أو ھذا الھراء المقيت
يتبنون كّل ھذه البدع تحت مظلة جماعتھم، فھم وكر البدع  إّن جماعتھم أضل عقيدة وأسوأ بدعة من ھؤالء جميعاً، إذ ھم

  .وبؤرة السوء

وإني وهللا ليحزننى أشد الحزن، وأعجب أشد العجب، وأربأ بمثل وجدى غنيم، ومثل حازم أبو اسماعيل أن يظال يتحدثان 
ثل ھذا اإلصرار على اإلنتماء لھؤالء، بإنتمائھما لھذه الجماعة الّضالة الُمنحرفة، وال أدرى إلى اليوم ما ھي دوافِعھما في م

واعتبر أن ھذه ھي النقطة السوداء التى تشين . رغم أن كل أحاديثھما تشى بمفارقتھما لھؤالء المبتدعة عقيدة وقوالً وعمالً 
  .حاضر ھذين الشيخين الجليلين

، فقد اختلط الحابل بالنابل، واّدعى الثرى إننا اليوم أشد ما نكون حاجة إلى تحرير الوالء، وبيان المفارقة ألھل البدع والكفر
كّل ذلك بفعل . مقام الثريا، وقام السھى مقام الشمس، وأصبح األعمى بصيراً، والبصير أحوالً، وتاھت العقول وحارت األلباب
 .مجلس العسكر ومكره وحيله، وتعاون جماعة إخوان السوء وغباءھا السياسّي ونفعيتھا التى تعدت كّل الحدود

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  2012-04- 08 !...ھؤالء األدعياء  أھاجملھذا 

   صلى هللا عليه وسلم والصالة والسالم على رسول هللا الحمد 

الحمد  تعالى على ما أوالني من تأييد بين صفوف الشباب الواعد، وطبقات العلماء الدعاة من أفاضل المشايخ، فيما أذھب 
يناير الماضى، فَصَرفْته في إتجاه التقييم والّتحليل، ومن ثم  25التي فرضت نفسھا على القلم منذ اليه بشأن األحداث الجارية، و

  .الَموافقة والتأييد، أو النقد والّتفنيد

لكنى أريد أن أثبت ھنا موقفى من . وقد جرى القلم رفيقاً في النقد تارة، وعنيفاً تارات، ألسباب بّينتھا أكثر من مرة فيما سبق
ولن أشغل القارئ . الذين نقدتھم من قبل، والزلت، وسأظل، ليرى القارئ، ھل كنت منصفاً في النقد، أم كنت مسرفاً فيه ھؤالء

بحديث ھؤالء العلمانيين من كفرة اإلعالم وغيرھم، كإبراھام عيسى واألسواني واإلبراشي وريم ماجد وأضرابھم، إذ إن أمر 
  .ھؤالء ال يھم مسلماً في شئ

أيخفى على مسلم سنّي اليوم ما يمثله سليم العوا من مشايعة الروافض، والوقوف في صفِّ العسكر، دون : العوا محمد سليم
ثم تحريفه للُمصطلحات وإيھامه لتبديل الَمفاھيم الثابتة في الّشرع، كما كتب عن اإلجتھاد، والمواطنة والحداثة، . قيد أو شرط

ثم موقفه المخزى من قضية كاميليا وقضية والدة حازم أبو اسماعيل، مما يدل . الفقه ووالية النصارى، وما ال ُيعّد من دواھي
ھم مدرسة إعتزالية عقالنية واحدة، . الغنوشى والترابيوقس على العوا من ھم من شاكلته، مثل . على خسة طبٍع ونذالة خلق

  .إن نقدت واحداً منھا، أسقطت البقية

صلى هللا عليه وھو يؤول ھذا وينسبه زوراً لسنة رسول هللا . ولة، يعلم ذلك القاصى والدانيالرجل عميل ألمن الد: ياسر برھامي

قال في . والرجل يدعو لإلخوان اليوم، وھو من لعنھم من قبل وأفتى بحرمة الدخول في تحالفاتھم! ، ووجوب طاعة الحاكموسلم
، والصالة والسالم على رسول هللا، أما بعد؛ ياسر برھامى.د :الجواب "الجواب عن سؤال عن ذلك انتخاب مرشحھم  الحمد 

فيلزمَك أن تختار َمن ينصر الدين ويحافظ على الشريعة، والتحالف مع الليبراليين والعلمانيين الذين ال يتبنون قضية تطبيق 
ا ھو تحالف على وإنم... الذي كان على نصرة المظلوم، وإحقاق الحق، ونحو ذلك" حلف الفضول"شرع هللا ليس ِمن جنس 

ونحن ال نرى صحة ذلك؛ ولذا لم نختر الدخول في ھذا التحالف، وإنما نقبل التحالف بين  .في البرلمان) الكعكة(تقسيم 
 "حزب النور"اإلسالميين ذوي المرجعيات السلفية؛ فال أرى لَك إال اختيار قائمة التحالف اإلسالمي تحت قائمة 

http://www.muslm.net/vb/showthread.php?463992-%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D9%87%D8%A7%D9%85%D9%89-%D9%84%D8%A7-

%D9%8A%D8%AC%D9%88%D8%B2-%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86.  وھا
ثم إذا به ينكص على . http://www.youtube.com/watch?v=sBhvpOAgJNYھو يصرح بتغلغل العلمانية في قيادات اإلخوان 

أال يستحق ھذا النقد !! ويرشح مرشح اإلخوان الشاطر، نكاية في أبو اسماعيل، ألنه تقدم للترشيح دون أن يأخذ رأيهعقبيه 
  والقدح؟

لتقريرات الجزافية التي وأمر أنه فقيه مصر وعالمھا األوحد، وتلك ا. الرجل حاسد ما في  ذلك شكٌّ : محمد عبد المقصود
، له بعض )أي صاحب شرائط(الرجل داعية شريطّي . يطلقھا طالب علٍم من الدرجة السابعة، ال توھمنا بعلم أو دراية
ولو أنه اعتزل إعتزال الحوينّي، أو فعل فعل محمد حسان . الدروس المفيدة، ال نجادل في ذلك، ليس إال، ال أكثر وال أقل

ن الصدارة اليومية، ألحسن لنفسه ولسمعته، لكنه أصّر على الباطل، وتكبر عن الحق، وخالف ما كان مؤخراً من التنحى ع
  .يروجه من خلل المذھب اإلخواني من قبل

فيا أصحاب اإلنصاف، ھل : محمد مرسى وسعد الكتاتني وعصام العريانرأس الحية اإلخوانية، وقس عليه : محمد بديع
أتخفى عمالتھم وصفقاتھم مع العسكر، حتى على  يناير؟ 25الذي يقع فيه اإلخوان منذ أحداث  ط المردىتخالفوننا في التخبّ 

األعمى، إال من تعصب بھوى ذميم؟ أيغيب عن الذھن براجماتيتھم، واستھتارھم بالشرع، وعلمانية مذھبھم، وإن إدعوا غير 
؟ أينخدع أحٌد بھذا الخالف المفتعل مع العسكر لتبرير ذلك، كما في فتاوى كبرائھم، التي أوردناھا مراراً وتكراراً من قبل

ترشيح الشاطر، لشق قوى حازم أبو اسماعيل؟ أيعتقد ھؤالء أنھم أذكياء الدنيا، وأن أالعيبھم تخفى على من عنده ذرة فھم 



عسكرّي لن الرجل محكوم عليه ولم يصدر عنه عفو رسمي، ومع ذلك يدخلون به اإلنتخابات، ألنھم يعرفون أن ال. وحدس
يعترض على ذلك، بينما يلفق العسكر وأذنابھم، كحذاء العسكر سليم العوا وفصيله، قصة والدة أبو اسماعيل، ويھّددونه 

عجيب من ال يرى صفقة العسكر واإلخوان الليبراليين في ھذه المسألة كلھا، ولكن هللا سبحانه خلق الناس على تفاوت ! باإلبعاد
  .لضمير والخلقفي العقل والفھم، وفي ا

ھؤالء ھم من أھاجم، ومن سوف أظّل أھاجم وأفضح وأْسلق بألسنة حداٍد، وأغلظ عليھم، ما داموا على عدائھم لدين هللا، سواًء 
وھؤالء ھم من يجب على كّل مسلم ومسلمة أن . تأويالً أو عناداً واستكباراً أو حسداً أو غير ذلك، فھذا بينھم وبين هللا سبحانه

ى في التعامل معھم، حتى يرجعوا، وإال فھم في مھب ريح عاصف، تكشف عوراتھم، وتجردھم من ثياب زيفھم، ما يحذو حذو
  .َحيينا إن شاء هللا تعالى

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  2012- 04- 08 أين أنتم يا شباب األمة؟.. عمر سليمان؟ 

   صلى هللا عليه وسلمالحمد  والصالة والسالم على رسول هللا 

ت الدرجة بمصر أن يصل عمر سليمان، الخائن الُمجرم الّسفاح، يد الظلم والقھر، نسيب اليھود، وِعماد الفساد، أن يتقدم أوصل
للترشح لرئاسة مصر؟ أَبلغت الَمھزلة ھذا الحّد الُمفزع؟ ماذا فعل الشعب إذا بإزاحة المخلوع؟ أقّدم الشعب ھذه التضحيات 

فبراير،  11فبراير نائباً للرئيس بالفعل، وكان من المقدور أن يكون رئيساً للجمھورية منذ  11ألجل ماذا؟ كان ھذا المجرم في 
فماذا حدث في خمسة عشر شھراً إذن؟ حدثت تجھيزات وترتيبات وعقدت صفقات ونقضت صفقات، خسر فيھا المسلمون كّل 

  .شئ، ونجح الخائنون في كّل شئ

يعنى استمرار القھر . لجزار إلى ُسدة الحكم؟ يعنى استمرار الفقر والمرض والّسرقةأيعلُم الناس ما يعنى وصول ھذا الُمجرم ا
يعنى استمرار الوصاية . السياسّي والتعذيب واإلعتقال، وعودة أمن الدولة وسلطة الداخلية بأعتى ما كانت عشرات  المرات

يعنى براءة . سكرّي المخابراتّي إلى ما شاء هللايعنى استمرار الحكم الديكتاتورّي الع. صليبية على مصر ومقدراتھا-الصھيو
يعنى استمرار خنق الشعب الفلسطيني في غزة، وقتل الشعب . مبارك والعادلّي وإھدار دماء الشھداء وأموال الشعب المھدرة

ناع كل يعنى كّل حدوث شر، وامت. يعنى كارثة محققة للحركة اإلسالمية خاصة، وللشعب المصرى عامة. السورّي في سوريا
  .خير عن أرض مصر، قوالً واحداً 

الُمتسبب في . لكن، دعونا نرى من المتسبب في ھذه الكارثة؟ ليس تشفياً فيه، ولكن لنأخذ درساً نعيه، وتعيه األجيال من بعدنا
فقد أحجموا عن . قد وأدت الثورة، بالتعاون مع العسكر منذ األيام األولى لھا ھذه الكارثة ھم جماعة اإلخوان البرلمانية، التي

النزول أوالً، ودعوا للتفاھم مع مبارك ونظامه ثانياً، ثم خرج عدد من منتسبيھم المقلدين، لنصرة جموع التحرير، لَيثُبت لھم 
دوٌر، لّما فاتھم دور الصدارة، ثم انسحبت جماعتھم من كّل نشاط ثورّى بعدھا، والتزموا بنود كامب سليمان، وأقنعوا العامة أّن 

ام قد سقط، وأّن العسكر يجب احترامه، وال يصح التعدى عليه ولو بالكلمة، وأّن من يّتھمه بالِخيانة خائٌن يريد إسقاط النظ
فأين أنت اليوم يا بديع؟ وأين أنت يا مرسى، ويا . الدولة، وكّل ھذه التصريحات التي عكست ضاللھم وھزيھم وفساد أمرھم

  .كتاتني؟ خّيبكم هللا من قادة

تي من بعدھم في المسؤلية مشايخ السوء من المستسلمين المتخاذلين المتسّمين باسم السلفية، ياسر برھامي ومحمد عبد ثم، يأ
تخلى ھؤالء عن سلفيتھم، وخرجوا عن . المقصود، ومحمد حسان، وكّل من دافع عن العسكر، َجھالً وغباًء، وَحسداً ورياءً 

أجازوا البرلمان في ظل القوانين الشركية، وأباحوا . لسان عامل وقلب غافل. مقتضى توحيدھم الذي كانوا يتشدقون بتدريسه
األحزاب، ومارسوا الديموقراطية التي تحكم باسم الشعب، ال باسم هللا، تعاونوا مع العلمانيين، وحسدوا المسلمين ممن ال 

  .فجاؤا بكل نقيصة وتحملوا كّل رزيلة. يتبعھم

ح ھؤالء اإلرھابيون العسكريون في تعيين المجرم المخابراتي، ھو أن يحّل ھذا البرلمان السيناريو المتوقع، إن نجاآلن، 
وأظن أّن ھذه الجماعة اليوم تمر باسوأ ايامھا، بعد أن انقلب . الطراطيري، وأن يفقد الكتاتنّي كرسيه الذي تمتع به اسابيع قليلة

أنا علي يقين منه، أنه لم يتعلموا درساً ولم يفقھوا قوالً، فإن صاحب لكن ما . سحرھا عليھا، بعد أن تحققت سنن هللا تعالى فيھا
لكن الثابت أّن تلك الخبرة . البدعة ال يتوب عنھا، إذ إن بدعة ھؤالء بدعة عقدية، تنبع منھا بدع حركية عملية، ال العكس

ن حّذرھم من البداية، أنكم إن وضعتم السياسية الھائلة التي ادعاھا لھم من ال عقل له، ظھرت خيبتھا، وظھرت صحة أقوال م
  . أيديكم في يد الشيطان كنتم من أھله، وليس للشيطان عھد

اين أنت يا شيخ عبد المقصود؟ أين أنت يا محمد حسان، يا من أقسمت على ! أما مشايخ السلفية األدعياء، فيا حسرة عليھم
يل أمن الدولة؟ أين أنت يا يسرى حماد، ويا خنفسا صحة مذھب العسكر فوق عرفالت؟ أين أنت يا ياسر برھامي، يا عم

إما أن تبدؤا بالتطبيل والتھليل لولّي أمركم الجديد عمر سليمان، : لسلفية بكار؟ أين أنتم اليوم؟ أمامكم طريقان ال ثالث لھما
اضين لشبابكم على أو أن تخرجوا إلى الشوارع، ح. وتعلوا بيعته من اآلن، وحينھا يحكم عليكم شبابكم بالردة الصريحة



فأي الطريقين ستتبعون وعلى اّي السبيلين . الوقوقف في وجه ھذه المؤامرة التي لم تعد خافية ال على أعمى وال على بصير
  ستسيرون؟ سبيل المجرمين، أم سبيل المؤمنين؟

فإنه ليس من المصادفة، في . وال تزال ھناك ورقة جديدة سيلعبھا العسكر، لتأمين سيطرة سليمان، ھي ورقة إسرائيل وسيناء
فإن ھؤالء . وأن تنشر كتيبة على حدودھا مع مصر. اليومين األخيرين، أن تصّعد إسرائيل من لھجتھا ضد اإلرھاب في سيناء

فلذلك أعدت سيناريو حرب مصغرة . الخونة يعلمون أّن إنجاح ھذا المجرم السفاح لن يمر بسھولة في شوارع مصر وميادينھا
لمصرية اإلسرائيلية، تعتدى فيھا إسرائيل على سيناء بشكٍل مبسٍط، فيعلن العسكر حالة الطوارئ، ويتخذ عمر على الحدود ا

سليمان قرارات وطنية حاسمة للتصدى، ويستمر األمر في ھذه اللعبة عدة أسابيع توطد فيھا سلطته، ويصبح األمر واقعاً ال 
  !شھوراً أو سنيناً، فاسأل العادينويستحمر حكم الطوارئ واألحكام العرفية . مفر منه

ھل عرفتم حجم جنايتكم يا إخوان؟ ھل عرفتم حجم المسؤلية التي تحملونھا على أكتافكم منذ أن عقدتم صفقة مع الشيطان في 
كامب سليمان؟ ھل تعرفون ما سيحكى عنكم التاريخ؟ لن يحكى التاريخ عن جلسات الكتاتني التي يتطاول فيھا على النواب، 

سيحكى عن أقصر مدة تمّتع فيھا . فخ ريشه وكأنه ملك األرض ومن عليھا، بل سيحكى قصة خيانتكم لمصر ولعھد هللاوين
  .َعميل بثمرِة عمالته، أسابيع معدودة ال غير

إال اآلن، نقول بال مداراة وال مواربة، ال حّل أمام الشعب، وأمام اإلخوان، وأمام السلفيين، وال أمام حازم أبو اسماعيل، 
ال تنتظروا لجاناً قضائية، وال قرارات إدارية، . إال أن تعود الثورة جذعة تغلى مراجلھا في الشارع المصري وميادينه. الثورة

لن يجدى ھذا الھراء . وال أالعيب قانونية، فاألمر، كما نوه أخونا مختار نوح على الجزيرة، ال يسع حله إال بالثورة الثانية
صنعته اآللة اإلعالمية، ودعمته القوة العسكرية، ليصبح شباكاً تتخبط في أحبالھا الممتدة كافة الحركات الديموقراطّي، الذي 

  .اإلسالمية والعلمانية المناوئة للعسكر، وللحكم الديكتاتوري الفاشيّ 

لحاً إن مجح عمر لقد صرح شباب من شباب العلمانيين، أنھم لن يقبلوا بھذه المؤامرة أن تمر، وأنھم سيخوضون كفاحاً مس
  فما بالكم يا من تدعون اإلسالم، تتوارون وتتخافتون، كأنكم نساٌء محجبات منقبات من القوارير ذوات األخدار؟ . سليمان

يا عبد المقصود، يا برھامّي، يا كتاتني، يا حماد، أرضيتم بالحياة الدنيا من اآلخرة؟ أھان عليكم دينكم، وخشيتم الموت أو 
بالحرص على مصالحكم الشخصية، إال أن يكون غلمان العلنانية أجرأ منكم وأحرص على الحرية منكم؟ السجن، ورضيتم 

؟ أھذه صورتكم يا من تتشدقون بقال هللا وقال رسوله؟ "أحرص الناس على حياة"أتكونوا أنتم من قال تعالى فيھم أنھم 
العلم الذي ال ينشأ عمل، بل يحض على الضرر واتباع  أتحسبون أّن حفظ بعض متون أحاديث يعنى أنكم علماء، إال بئس ھذا

لقد كتبنا ما ال يقل عن ثالثمائة مقال في األشھر الماضية، تفضح كيد العسكر، وتشرح عمالة اإلخوان، وتنقض زيف . الشيطان
نا ويقنا بسنن هللا تعالى وما ھذا إال ألن. المتسلفين، وھا ھي اليوم، يأتى تأويلھا كلھا كأنما كانت منقوشة أمامنا على صفحات

  .ولم نبدل بمنھجه منھجاً، وھو خير دليل في تلك الظلمات التي حاولتم أنتم أن تشقوھا بعقولكم المريضة وسياساتكم االتعيسة

فال تقايضوا . قد أفرزت ھذه المحنة لكم من ھم على الصراط السوي، ومن اعوج وانحرف. ثم إلى شباب األمة السنّي الخالص
بعد اليوم، واخلعوا ربقة التقليد األعمى، وسيروا على بركة هللا، ثائرين لدينه ولشرعه، فإن لم تفعلوا فستكون ھذه ھي  بدينكم

 .الحالقة لكم، ولمن بعدكم من أجيال قادمة

  

  

  

  

  



  2012-04- 09 سكر وجماعة اإلخوان البرلمانيينحقيقة الخالف بين العَ 

   صلى هللا عليه وسلم  والصالة والسالم على رسول هللالحمد 

فقد "! اللھم ال شماتة"في ظل األمور التي تجرى اليوم خلف كواليس الساحة السياسة المصرية، وأمامھا، ال نملك إال أن نقول 
وضح لألعمى اآلن، ما كان واضحاً للعاقل الواعي البصير من قبل، أن العسكر قد خرجوا على إتفاقھم مع إخوان البرلمان، 

  .كما ھو معھود عنھم لم َيفوا بما عاھدوا اإلخوان عليهوأنھم، 

، بين عمر سليمان وبين محمد مرسى وسعد 2011، التي أشرنا اليھا في مقاالتنا منذ مارس "كامب سليمان"فقد، نّصت اتفاقية  
ونوھم على وأد الثورة وإنھاء الكتاتنّي، والتي أثبتھا محمد حبيب نائب المرشد السابق، أن يعطوا اإلخوان البرلمان، على أن يعا

غليانھا، ثم جردوا البرلمان من َصالحياته، وھو ما احتملته اإلخوان، لرغبتھم النرجسية في الجلوس على تلك الكراسي 
السحرية، ولّما لََمس الَمجلس الَعسكرّي نقطة َضعف اإلخوان، إستغلھا أحسن استغالل، فصار يصدر قوانين، ويعدل مواد 

حدى حكومته كل تساؤل برلمانّي، فصار البرلمان أضحوكة القاصى والداني، ثّم وّجه ضربته القاضية بأن أعلن دستورية وتت
ترشيح عمر سليمان، خبيث القوم وُمجرمھم ورمز الفاشّية المباركية، بعد أن لّوح بإمكانية حّل البرلمان وحفظ ملّف مستند 

  . قرار الحّل في درج عميله فاروق سلطان

ن يقول أن أمر ھذا الخالف صورّى، وأنه متفق عليه، ليصل مرشٌح توافقّي مرضّي عليه من الجانبين آخر األمر، كما ھناك م
ذلك أّن موضوع العفو عن . ذھب إلى ذلك محمد حبيب على برنامج بالجزيرة أمس، وكما سنح لي في ساعات الخالف األولى

د يكون السبب في الدفع بعمر سليمان تحت مظلة العسكرّي بھذا الشكل وق. الشاطر دون إعالن، يوحى بالمؤامرة المشتركة
  .الفّج، أن يقبل الشعب بأّي بديل عنه، إتقاًء لشره، فنبتلى بأحمد شفيق أو عمرو موسى، وھم كلھم سواء

ون توافقاً معھم، لكن، وهللا تعالى أعلم، ھناك تعليل آخر وھو أّن األمر ھو أقرب أن يكون خيانة العسكر لإلخوان من أن يك
  .  فإن ھذا التوافق لم يكن يستدعى الدفع بمحد مرسى كإحتياطي للترشح. كما ذھبنا اليه أعاله

على كّل حاٍل، فإن الثابت المستقر أّن جماعة إخوان البرلمان، لن تصل إلى صداٍم مع العسكر، ولن تنخلع مؤخراتھا عن 
عسكري، وإن ضرب أبشارھم، وسلب أموالھم، واغتصب نساءھم، ويتم كراسي البرلمان بُخطرھا، ولن تتحدى المجلس ال

ھذا دينھم الذي يدينون به، وھو ما سيالقون به ربھم، أّن . أوالدھم، وأّن خيانته لھم، إن كان ثّم خيانة، مغفورة معذورة
  . مل أجيالھم المتعاقبةوأنه الضامن لسالمتھم الشخصية، ومجسد أل. البرلمان ھو المعبود المقصود، وھو الھدف المرصود

إن انبطاح اإلخوان ھو مركٌب رئيس في . فمن ھنا يجب أن ال ينتظر المسلمون من ھذا الخالف الحادث خيراً أو تغييراً 
ھم كالمرأة مع زوجھا، تتمسكن له، وترضى بما قسم لھا، عدالً أو ظلماً، أمالً . سياساتھم، وعامل ركين من عوامل تحركھم

أو لحظات، فتسطو على بعض ماله، أو تسترجع بعض حقھا، فإذا َنھرھا انَتھرت، وعادت إلى حجرة نومھا،  أنه سيغفل لحظة
  !باكية ُمستسلمة

إّن ھذا الموقف الُمخزى، الذي ُيصّوره بعض  الُمغفلين من العامة والخاصة، على أنه ِحنكة وسياسة اكتسبوھا من خبرة ثمانين 
فإن ھذه الحركة لم تكن . ن وسقوط، بدأ بالخيانة وانتھى بالخسارة، على كال التفسيرينعاماً، ھو في حقيقة األمر، خذال

وقد داَوْمُت، وغيرى من الباحثين، على الكتابة عن إنحراف عقيدتھم وفساد . مكشوفة عريانة أمام الناس بھذه الدرجة من قبل
عمدتھم العقدية " دعاة ال قضاة"إليمان، في الرد على حركتھم ما يزيد عن خمسة وثالثين عاماً، منذ أن نشرت كتاب حقيقة ا

فوهللا ما نجحنا في كشف عوارھم عشر معشار ما فعلوه بأنفسھم في . 1985عام " اإلرجاء والمرجئة"، ومقال 1978عام 
  . فسبحان هللا العظيم. الشھور األخيرة

أخرى، ال وهللا، فھو أذكى من ھذا وأنقى فطرة  والشعب المصرّي اليوم، لن يعطى ثقته لھذه الجماعة، أو مرشحيھا، مرة
  . وأصوب نظراً 



الدور اليوم على المخلصين من أھل السنة والجماعة، وذوى العقول من تلك الجماعة المنھارة، وأھل الصدق من التيار 
 يسقطوا في ذات الحفرة السلفّي، شيوخاً وشباباً، أن يخرجوا إلى ميادين مصر، وأن يعوا الدرس الذي مّر بنا جميعاً، وأن ال

مرة أخرى، حفرة اإلنتظار والترقب لما قد يأتي به نظام الكفر من خير، وما عساه أن يكون نتيجة الطعون والقرارات وھذه 
  .األساليب التي ال ھدف لھا إال التمطيط والتثبيط

وغعادتھم إلى ثكناتھم، دون أي سلطة  على الناس أن يخرجوا في ثورة حقيقية عارمة، ھدفھا نزع العسكر عن قيادة البالد،
ويصحب ذلك حّل ھذا البرلمان العميل، ونزع السلطة التشريعية من يد خونة اإلخوان، إذ سيعيدون ھم . للحكم، بأي شكٍل كان

  ! أنفسھم العسكر إلى الصدارة، فالمرأة تحّن لزوجھا وإن قسى عليھا

ء مرسومة مجھزة لتحيط بشعب مصر، وتخنقه وتجبره على قبول النظام األمر جلٌل، والمؤامرة مع إسرائيل على حدود سينا
  .ھكذا شرع هللا، وھكذا سننه في كونه وخلقه. والدماء ال بديل لھا لتحرير النفس واألرض. الفاسد الكافر

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  2012-04-11 "معركة الدستور" األْولىالمعركة ..أيھا المسلمون 

   صلى هللا عليه وسلمسالم على رسول هللا  والصالة والالحمد 

ال شك في أن المعركة الدائرة حول رئاسة الجمھورية قد شّدت انتباه الجميع، خاصة ما أظھرته من عمالة وخداع ومحاوالت 
فرٌع عن لكن يجب أن ينتبه المسلمون إلى أّن ھذه المعركة . للتزوير، تنبئ عن نوعية الحكم العسكري القائم اليوم في البالد

  . أصٍل أصيل، ھي المعركة من أجل الدستور المصريّ 

وحين نتحدث عن الدستور المصري، فإنما نتحدث عن عقٍد إجتماعّي يتواثق عليه أھل المحلة، يكون ممثالً لغالبية أھلھا، ال 
ا، تعبر عن ھويتھا أوال، نتحدث عن وثيقة تعكس ما يؤمن به أھل الدار من مبادئ وأسس وتصوراٍت، ومن مواٍد علي. ألقليتھا

  .ثم تنظم حركة الدولة وعالقة سلطاتھا بعضھا ببعض

، الذي أصدره الخديوى توفيق، 1882وقضية وضع دستوٍر في بالد المسلمين قضية حديثة نسبياً، إذ يرجع تاريخھا إلى دستور 
لكّن، أمر الدستور سرعان ما . العلمانيتوطيداً إلتجاه عائلة محمد على، المناھض لدولة الخالفة، صاحب الھوى األوروبي 

  . ، والذي خال من إشارة إلى ھوية الدولة أو وضع الشريعة فيھا1923تطور إلى ترسيخ للعلمانية كما في دستور 

ومبدأ إصدار دستور للبالد، أمٌر ال نظن أّن فيه تعٍد على الشريعة، إذ يمكن أن ُتصدر الجھات صاحبة الوالية مواد تحكم 
ھذا أمر يدخل تحت باب المصالح المرسلة وال . ات العامة للحكام وترتب العالقة بينھا وبين الحاكم، ومختلف السلطاتالتصرف
  .ولكّن األمر ھنا ھو مصدر ھذا الدستور وأساس وضعه، وما يحتويه. شك

و ھوية ھذه الدولة من ناحية، إذ تتحدد فإذا نظرنا إلى البالد المسلمة، التي غالبيتھا الكاسحة من المسلمين، وجدنا أّن اإلسالم ھ
، وحده دون شراكة، تحت أي . الھوية بالغالبية كما وجدنا أّن اإلسالم يعنى في أخص خصوصيات التوحيد، أن يكون الحكم 

دار "إذن، فإن اإلسالم قد حدد ابتداًء طبيعة العقد اإلجتماعي في الدار التي ھويتھا إسالمية، أو . إسم، وبأّي زعم كان
فإن لم تكن ھذه المصادر ھي أساس العقد اإلجتماعي في . ، وھو القرآن والسنة، وأحكام الشريعة المستخلصة منھما"اإلسالم

، وتحولت إلى صورة أخرى، تتحدد حسب "دار إسالم"بالد تحمل الھوية اإلسالمية، نزعت عنھا صفة اإلسالمية، ولم تصبح 
  .صورھا على صفة الكفر أو الردة وضعھا التشريعّي، وإن اتفقت في كافة

وھذه األحكام الشرعية، المستقاة من القرآن والسنة، تعالُج في تفاصيلھا غالب البنود التي ُيعنى واضعوا الدستور بھا، مثل 
قة تحديد صالحيات ولّي األمر، والسلطات الثالث، وصفات أھل الحّل والعقد، أو المجالس النيابية، وحقوق األقليات، والعال

  .بالدول األخرى، وغير ذلك، بما يتفق مع وحدانية مصدر التشريع، التي ھي  وحده دون الشعب أو ممثليه

من ھنا، نرى أّن معركة الدستور، واللجنة التأسيسية التي تدور رحاھا اليوم، في خلفية معركة الرئاسة، ھي األولى باإلنتباه، 
وف يحسم وضع الرئاسة، وصالحيات الرئيس، فھو الوثيقة األعلى من مؤسسة إذ إّن ھذا الدستور س. واألجدر بالمراقبة

الرئاسة كلھا، من ناحية، ثم نحن بصدد تالعٍب ومغالبة من األقلية، التي تريد أن تفرض رؤيتھا وھويتھا، بصفتھا ال تحمل 
  .الوالء للھوية اإلسالمية، سواًء كانت نصرانية، أو علمانية ملحدة

الھوية . بل ھي محض خروٍج عنه إلى الشرك. ة اإلسالمية التي تريد األقلية التوافق عليھا، ال دخل لھا باإلسالماألمر أّن الھوي
اإلسالمية التي يريدونھا ھي كلمة في دستوٍر يناقض حكم هللا، ويرفض الرجوع إلى أحكام الشريعة، بل يرجع إلى مبادئھا 

فھو في حقيقة أمره دستور وضعّي مشرك، يتبنى . الكتابية والوضعية والفلسفية العامة التي تتفق مع مبادئ كافة أديان األرض
  .طموحات األقلية العلمانية الملحدة والنصرانية الكتابية، ويغفل ھوية الغالبية الساحقة من مسلمي ھذه الدار

أما . وتان ظاھرتان وقوة صامتةوالناظر على الساحة السياسية اليوم، يجد ثالث قوى تتصارع على وضع ھذا الدستور، منھا ق
األولى، فھي القوة الداعية لعلمنة الدستور باسم التوافقية، وھي القوة األعلى صوتاً واألطول باعاً في اإلعالم، وإن كانت 

. والثانية ھي أكثرية نسبية، تتمثل في اإلخوان البرلمانيين، وبعض السلفيين الحداثيين. صاحبة أقلية مطلقة على األرض



ؤالء يدعون إلى دستوٍر أقرب ما يكون من الدستور العلماني، إال مع عدة فروق، تتمثل في تعبيرات وكلمات، ال تنص وھ
وكذلك فإن ھذه القوة، تريد أن تجعل نظام الحكم برلماني، كَي تبقى السلطة في يد . صراحة على الرجوع إلى أحكام الشريعة

ع الثوابت الشرعية، من ناحية، ومع األصلح لطبيعة الحكم في بالدنا من ناحية وھو ما ال يتمشى م. جماعة اإلخوان بالذات
أما القوى الثالثة، الصامتة، صاحبة األغلبية، والغير ممثلة حقيقة فيما يسمونه بالَمجلس التشريعّي، أو البرلمان، فھي . أخرى

تطالب بتطبيق أحام الشريعة، دون اللجوء لتلك القوة اإلسالمية الّسنية، التي ينضوى تحتھا غالب أفراد الشعب، والتي 
وھذه القوى تتمثل في عدد من التكتالت، لكنھا توجد . الزئبقيات الشركية التي تتمّحك بالمادة الثانية أو ما ھو في معناھا

خابھم نواباً، ليس لھم بكثافتھا بين أبناء الشعب، الرافض للتخاذل اإلخوانّي والتثبيط السلفّي، بعدما ظھرت حقيقة ھؤالء بعد انت
  .من األمر شئ

وال . ال توافق شركيّ . المعركة التي يجب أن يستعد لھا المسلمون، ويجمعوا على توحيد جھودھم عليھا، ھي معركة الدستور
ھو ما  الدستور الوحيد الَمقبول لدى الُمسلمين. لجان تأسيسية تقبل بھذا الكفر، إخوانية أم غير إخوانية، سلفية أم غير سلفية

المرجعية العليا في الدولة ھي للكتاب والسنة الصحيحة الثابتة، وعلى أّن "ينص، صراحة ودون َخفاء أو إشكال، على أن 
  . ھكذا بھذا النصّ . "المصدر الوحيد للتشريع ھو الشريعة اإلسالمية، وما َيصدر عنھا وما َينبنى عليھا

تراجع والتنازل، من إنه يمكن أن يكون النّص على أحكام الشريعة، دون أما ما ظھر أخيراً من أقوال تبنئ عن الضعف وال
والسؤال ھو، لماذا ھذا التخاذل والتنازل؟ ألسنا األغلبية؟ . من ربقة اإلرتباط بحكم هللا وطاعته مبادئ أو أحكام، فھو تحلل بارد

أھو إرث موروث أم ھو قدٌر مقدور، أن نخضع  ألسنا ُمقّرين بأفضلية ديننا وَشريعتنا؟ فما ھو مبرر ھذا الّضعف والخنوع؟
  إلبتزاز األقليات، ما نقدر أن نتفلت منه؟ 

ال أدرى وهللا فيما ھواننا وضعفنا وتخاذلنا وتفريطنا في ديننا، ونحن األغلبية المطلقة؟ فلئن تراجع وتخاذل وفّرط اإلخوان، 
ولئن تابعھم ُمْحَدثوا الّسلفية وَخنافِسھا على ھذا . داًء، كما صّرحوافألّن ھذا دينھم، يرْون فيه أن أحكام الشريعة غير ملزمة إبت

لكن ما بالنا، نحن المسلمون من أھل السنة والجماعة، من أتباع السنة . المعنى، فھم أصالً تابعون مقلدون، ال ھوّية لھم
نترّدد في إعالنھا صريحة مدوية، أنه ال المطھرة الصحيحة، القائمين على معاني التوحيد، الصافى موارده، والواضح معالمه، 

  .حكم إال 

د سِّ جَ أدعياء السلفية، أن يدرك أّن ال مفر من أن يستعرض قوته، ويُ واإلخوان  يلفظعلى التيار اإلسالمّي الصحيح، الذي 
ظلون ينعقون وسوف ي. غالبيته، في الشوارع والميادين، حتى تدخل الفئران جحورھا، إذ ھؤالء ال حياء لھم وال ضمير

وقد استسلم لھم . بالشرك، ويتحدثون عن حقوق األقلية، وأطياف الشعب، وھذه الخزعبالت الدعائية، حتى يتم لھم مرادھم
اإلخوان وأدعياء السلفية، جبناً ووھناً وتقديماً لمصالح شخصية، لكن ما بالنا نحن نتركھم يتالعبون بديننا ويحّرفون ھويتنا 

  وُيقصون َشريعتنا؟ 

ومعركة الّدستور أولى وأھم وأعلى من أي معركة رئاسية، خاّصة وھذه القوى كلھا تعمل على . ال وهللا ليس لنا ُعذر في ذلك
إصدار دستور بشكل سريع مطبوخ، حتى ال يكون للرئيس القادم يُد فيه، إن كان مسلماً، وأقصد حازم أبو اسماعيل بالذات، 

  .لھا فإنما بقيتھم صور إسالمية ال حقيقة

، حقيقة ال إدعاًء، وھم كّل من رأى أّن حكَم هللا ال يتجزأ، وأنه ال حكم وال صلى هللا عليه وسلمإن المسلمين من أتباع سنة رسول هللا 
دستور وال قوانين إال بحسب أحكامه، وأّن المناداة بإتباع الَمبادئ ھي باٌب خلفّي من أبواب التَملّص من الَشريعة، يخرج منه 

سلمون، ِخلسة من ربقِة دينھم، وإن صلوا وَصاموا وزعموا أنھم إخواٌن وسلفيون، يجب عليھم أن يوحدوا صفوفھم، سواًء  المتمَ 
وقف إلى جانب الشيخ حازم أبو إسماعيل في  منھم من التزم بالثورة وتعاطف فطرياً مع الحق الذي عليه أبو اسماعيل، أو من

إن معركة الدستور قادمة، وھي المعركة الفاصلة في طريق العودة إلى دولة ال إله إال حملته ضد أعداء هللا وأعداء شرعه، ف
  . هللا

  



  2012- 04- 12 توضيٌح الزٌم إلى مناصرى الشيخ حازم أبو اسماعيل

   صلى هللا عليه وسلمالحمد  والصالة والسالم على رسول هللا 

، ھى آية بّينة على أّن الحَق األبلج ال يمكن أن ظام نفسهمن قضاة النِّ أمس، على فِم قُضاٍة  يوم المعركة التي ظھر فيھا الحق
 َوقُلْ "ر، قال الحق سبحانه نكَ تغطيه قوى الشّر والباطل، مھما نفخت ريشھا، وتناعقت بأباطيلھا في أبواق اإلعالم الكافر المُ 

ِطَل َكاَن َزُھوقًۭ  ـٰ ِطُل ۚ إِنَّ ٱْلَب ـٰ    .81اإلسراء"اَجآَء ٱْلَحقُّ َوَزَھَق ٱْلَب

أصالً إلى َشخص حازم، بل إلى اإلسالم،  اموجھ لم يكنيام الماضية، الھجوُم الّضارى الذي واجھه الشيخ أبو اسماعيل في األ 
إذ إن . مصدرھا معروف، ھو المجلس العسكرّي، وإن لم ُيسمع له صوت فيھا. وإلى الشريعة، وإلى منھجھا، وإلى سبيلھا كله

الخفاء لتحريك اإلشاعات، التي يلقيھا ألھل اإلعالم المنافقين الجبناء، كما يلقى الناس العظمة للكالب، أصابعه تتحرك في 
فإذا طفت اإلشاعة، فبھا . فيبدؤون في نھشھا، وتبادل لعقھا، وكأن فيھا دسماً يحيون به، وما ھي إال عظمة خاوية، ال غناء فيھا

كأنھم طاھرى اليد و وامن أھل اإلعالم، ومن يستضيفونھم من كفار القوم، ظھررھا هللا على رؤوس األنكاد ونعمت، وإن دمّ 
 ً   .والذيل، وتركوا أھل اإلعالم يلقون مصير الكذبة الجبناءاألخساء، جزاًء وفاقا

ات الرقطاء التي تسكن ماسبيرو، وتجلس في فضائيات ھذا ما يحدث، في كل مرة يتعرض فيھا مسلم لھجوم ھذه الحيّ 
 . لى مقاعد تحرير صحفهساويرس، وع

أن ُنحّدد من ھم الفرقاء المتواجدون على الّساحة السياسية، بكل صدق وشفافية وحياد، ال نقصد من ھذا  إن من الحكمة اليوم،
ذماً وال تجريحاً، ولكن،ّ التغافل عن القوى المناوئة، وعدم معرفة القوى المحايدة من القوى المؤيدة، يجعلنا في موقف ضعٍف 

  .وھؤالء الفرقاء اليوم ثالثة .يصح أن يضع مسلماً نفسه فيهال 

)1(  

، وجماعة كما يسمون أنفسھموھم جماعة اإلعالميين، . عن دين هللا سبحانه أوالھا فرقة المنافقين الطبالين من العلمانيين المارقين
، "الفقھاء الدستوريين"حاشيتھم من القضاة و، وفي عقولھم من فكر ماوأشھد هللا ! من الكتاب والصحافيين والمثقفين والمفكرين

وال َعجب أن يفعل ھؤالء ما يفعلون، وھم من َبكى على الَمخلوع، ومنھم ". النخبة"، والفنانين، والمزورين الُمرتشين من زعموا
 ً ن دخانه، قاتلھم وكلھم أھل خنا وفسق ومنكر، يحيون فيه، ويتنفسو. من بكى على وفاة شنودة النصارى، ومنھم قبَّل يديه حيا

  .هللا أنى يؤفكون

والعجيب أّن أحد ھؤالء المالحدة، عالء األسوانّي، قد خرج بعد ساعات قليلة من إعالن محكمة القضاء اإلداري موقف والدة 
حملة فبدأ مالمح ال! وكأن الّرجل له مسؤولية يتحاكم اليھا ضميره، "على مسؤليتي"الشيخ حازم، على تلفاز الجزيرة في برنامج 

ر، أّن حازم أبو الجديدة على ممثل التيار اإلسالمّي الصحيح الوحيد، حازم أبو إسماعيل، فقدم أرقاماً أنتجھا علمانّي آخ
ووهللا ال أدرى كيف يھرب مثل ھذا ! مليوناً من الجنيھات في بند واحدٍ  40ثر إنفاقاً على حملته بمبلغ يفوق كاسماعيل، ھو األ

جھا، إذ من أين للشيخ حازم ھذا المبلغ ينفقه على بنٍد واحد في دعايته؟ لكن روّ ھذه األكاذيب التي يُ  الرجل من التقاضى بشأن
طبعون، وأصحاب يَ  أصحاب المطابعمّدون، ومون، وأصحاب الورق يَ صمّ ھؤالء المناكيد ال يعلمون أّن أصحاب التصاميم يُ 

ً ال ينفق أبو اسم ،ة في الدين وهللا يوزعون وينشرونالمحب فھذا العلماني ال . في كل ھذه الَمنظومة واحداً من جيبه اعيل مليما
وال يتصّور إال شيكات رجال األعمال تمّول حمالت زائفة، . يعرف معنى الوالء في هللا، وال يعرف معنى النصرة في هللا

إن كان خطابه  اسماعيل،حازم أبو وماذا يفعل . تشترى أصوات المساكين، بلقمة عيش سرقوھا ھم أنفسھم منھم من قبل
  .اإلسالمّي قد اخترق أفئدة كّل ھؤالء، ليس كخطاب اإلخوان المفتعل، وال خطاب بعض أدعياء السلفية المحدود المتكبر الحاقد

  

  



)2(  

ال ، لكنھم على أعراف السياسة، ال إلى اإلسالم ووالفرقة الثانية، ھم من بنى جلدتنا، ويتكلمون بألسنتنا، ويستخدمون خطابنا
ونعنى بھم فرقة . إلى الِعلمانية، يلّوحون لھؤالء إن َظفروا، وُيداھنون ألولئك إْن علوا، من َضعِف قلوِبھم وانحراِف أھدافھم

ونحن على علٍم بما يقوله المشايخ األحباء من عدم فضح ھؤالء، وترقيع الصدع الذي أوجدوه . اإلخوان ومشايخ أدعياء الّسلفية
ونحن نؤمن أّن البيان الوافي . الوا ُمصّرين عليه بعد أن َخدعھم الَعسكر، وَضَرب بَصفقتھم عرض الحائطبأيديھم، والذي ال ز

بل أزعم أّن المداراة على إنحراف منحرف، أو عمالة عميل، مھما . الواضح الصريح المباشر، حين يتعلق األمر ھذا البيان
ال تقل قوة البيان في ، والبيان ال يؤخُر عن وقت الحاجةفإّن . وتقوىكان الّشعار الذي يحمله، ھو ذنٌب وإن ظھر أنه فضٌل 

وإنى أعرف أن الكثير من أتباع ھذه الفرقة، ھم من أصحاب النوايا الحسنة، وإنما أمرھم . رتبتھا عن رتبة الُمنكر الذي تظھره
لكن، ال يدفعنا ھؤالء أن نترك األفعال . اھو اإلنخداع في قيادات ال يعرفون حقيقة وسائلھا، وتصرفاتھا ومبرراتھا، ودوافعھ

ولو صدق اإلخوان، لسحبوا مرشحھم اليوم، أو غداً، خاصة وال فرصة . الضارة المخالفة للشريعة أن تمّر دون إيضاح أو بيان
 لكّن دافع مكتب إرشادھم ھو إعتبار مصلحة جماعتھم ال. أمام شاطرھم وال مرسيھم في الفوز مع وجود حازم في السباق

لكن األمر . ولو صدق عبد المقصود وبرھامي، لتخلوا عن حسدھم وكبرھم. غير، التي ھي عندھم فوق كل شرع وإعتبار
أعمق من ذلك، فإنه لن يحدث، ال ھذا وال ذاك، إذ إن مصالح ھؤالء، وعقديتھم ليست على ما نحن عليه في منھجية أھل 

 . السنة

يعقدون صفقاتھم، ويرتبون مليونياتھم، يتقدمون بھا، ويحجمةن عنھا . ن زمن بعيداإلخوان قد قرروا أن ينفصلوا عن الشعب م
ھذا أمر محسوم الدالئل عليه اآلن أوضح من أن يستدل عليھا  .وال للشعب في ھذا نصيبوال شرعه لصالح جماعتھم، ليس  

  مستدل

  إذا احتاج النھار إلى دليل    وليس يصح في األذھان شئ

ترك ھؤالء، وأن نعرض عنھم حتى يھملوا تلك الجماعة، ويلفظون قياداتھا، وھي ستنتقص من أطرافھا شيئا األمر اليوم أن ن
  .فشيئاً، فھي سنة هللا في الباطل وال راّد لسنته

فال تغرنكم، يا أتباع أبو إسماعيل، تلك الرياءات التي خرج بھا الشاطر، معبراً عن فرحته إلنتصار أبو إسماعيل، فال وهللا 
خلصين، ثم من وراء ذلك حرٌب ضروس ج المُ ذّ السُ من رضى بھا أتباعه ليس ھذا من طبيعة اإلخوان، إنما ھي كلماٌت يُ 

م، أن يضعوا أيدھم في أيدى بل ال نستبعد، من خالل معرفة وسائلھ. عليه، لن يكون لألمانة وال للخلق فيھا نصيب يشّنوھا
  .سماعيل، إذ حينھا، ستظھر عوراتھم، وتتجلى عمالتھم، وتخرج أضغانھمرشحين للقضاء على فرصة فوز أبو اأخّس المُ 

)3(  

. ، وأنه يجب أن ُيطّبق بكامل أحكامه، دون تخّير أو تنقّصالفرقة الثالثة، فھم ھؤالء الذين يؤمنون بأن شرع هللا ھو األعلىأما 
وھم في ھذا . يكون بالقوة الشعبية العارمة الساحقةھؤالء يؤمنون بأن الشرع غالب على أمره، إن لم يكن بالسلم اإلنتخابّي، ف

طائفتان، طائفة تتبع طريق السلم اإلنتخابّي، دفعاً لمضرة المواجھة المباشرة، فإن كان وإال فھو الجھاد والثورة، وطائفة ترى 
الطائفتين مجتمعتان على لكن . عدم جدوى ھذه الطريقة إبتداًء، بل وعدم مشروعيتھا، وأنه يجب المواجھة دون اللجوء لغيرھا

  .حتمية الوصول لتطبيق الشريعة كاملة، خالفاً للفرقة الثانية التي تتميع وتتلون، وترضى بالدنية في دينھا ابتداءً 

ثم أن . دورنا، نحن أھل الفرقة الثالثة، أن نكن غاية في القوة والوضوح، في كشف مؤامرات أھل النفاق والفساد من العلمانيين
أعين المخدوعين من أتباع قيادات اإلخوان ومشايخ أدعياء السلفية، عسى أن يكون منھم من يرى الواقع البئيس،  نسعى لفتح

فھؤالء الشباب فيھم من اإلخالص والطھارة، ما قد يطھر عقولھم . من خلف حجب السياسة الخّداعة وضباب التلون المريب
ثم أن نحض الناس على إستمرار الثورة، وأن يجتمعوا على قيادة . اتھممن برمجة السمع والطاعة العمياء التي تتبعھا قياد

  .الحالكة.. واحدة راشدة، تكن لھم ھادياً ومناراً في األيام القادمة 



ولكننا قاب قوسين من ترشيح الشيخ، ثم نجاحه، ثم توليه " فتقولوا ألنفسكمبكم األمل،  نّ يتالعب ال ،يا أنصار أبو اسماعيل
لكن ألم يكن بل إننا منكم ومنه روحاً وقلباً، مكم، ائونحن ال نريد أن نثبط عز. أحالم  وهللا إن ھي إال أضغاثُ ، فال"الرئاسة

عقبة  .ھذا األمر بھذه السھولة ، ويحدث، ذكرى لمن ألقى السمع وھو شھيد؟ أتعتقدون أّن العسكر سيمّرروافيما حدث
ثم األخرى، أتريدون . ھذه واحدة". ياما في الجراب يا حاوى"ال ھو، وال وهللا الذي ال إله إ واحدة ثم يستسلموا لكم؟

ً  ،لرئيسنا أن يكون مقيداً  اإلخوان أن يكونوا نواباً طراطيراً ؟ ال وهللا الذي ال إله إال ھو، ال  كما رضىَ  ،الصالحيات عن عاريا
  . لنفسه ولكم أحسب الشيخ حازم نفسه يقبل بھذا أبداً 

ً  هللا، ونحن ننتظر منك الريادة في كلّ ويا شيخ حازم، وفقكم  ، فال تغفل صدوقاً، واعياً بخطط العدو ،ميدان، فقد عھدناك قويا
  .عن ھؤالء، فھم بالمرصاد، عند كلّ منحنى ومنعطف، وسنن هللا جارية، وھي ال تدلنا إال على التدافع، ال التحاور والتماكر

أبريل، ثم ال نعود إال بعد  20ھيھا قرار المحكمة اإلدارية، فلنخرج في إن الحرب قائمة ضروس، والثورة حية ضارية، ال ين
 ..حينھا، نحيا الحياة الكريمة مرة أخرى. أن يسقط حكم العسكر

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  2012-04- 13 ؟...حتى أنت يا شيخ َسعيد عبد العظيم 

  الحمد  والصالة والسالم على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 

إلى أحد اإلخوة رابطاً لحديث للشيخ سعيد عبد العظيم، ما أن سمعته حتى ارتفع ضغط دمى إلى ما فوق المائتين، ، وأنا  أرسل
فلم أجد بداً، ألستعيد توازني البدني الصحّي، أن . رجل أعاني من الضغط والسكر وغيره من أمراض من ھم في مثل عمرى

الرجل، الذي كنت، وهللا الذي ال إله إال ھو، استثنيه من جماعة األدعياء من أُخرج السم الذي َزرعه في جسدى حديث ھذا 
زمالئه، وأقصد بالذات محمد عبد المقصود وياسر برھامي، حتى نزلت نازلة ھذا التسجيل، فألجأتني إلى أن أخرج عن السياق 

 . بن سليمانالذى كنت أسير فيه لمقاالت الغد وبعد الغد، عن مواقف العسكر واإلخوان، وعمر 
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=lHxHoXeCQR0  فإن كان ھذا الحديث مزورا عليه، فله منى كل

  .إعتذار، وعليه أن ينكره علناً، وإال ثبتت نسبته اليه

المرشحين الرئاسيين، ومدى  ، من(!)والحديث في ھذا التسجيل، يدور حول موقف ھيئتھم الشرعية، وموقف علمائھا النحارير
الحكمة التي تتفجر من قراراتھم، والتي تليق بعلماء مخضرمين، يجب على من يخالفھم أن يستخفَِى بقوله، إذ أّي شخص آخر 
في األمة، عالماً كان أو غير عالٍم، أن يقول إذا قالوا، وھو لم َيرُد مواردھم في عّب العلم من كصادره؟ وھل يوجد عالم حقاً 

  رج نطاق دائرتھم؟خ

وال أدرى كيف يصح ھذا بعد أن خرج اسمه في قائمة المجلس الذي . ويا ليته ما َتحّدث، فقد زاد ِطيَنتھم بلّة. ھكذا تحدث الشيخ
  . نصب نفسه مجلساً لشورى العلماء، ممن يؤيد الشيخ حازم أبو اسماعيل

خاِرَج ألفاظه التي َذّكرتني بطريقة ذلك الكواء الذي كنا نتعامل وال أريد أن أقف عند اللھجة التي تحدث بھا الرجل، وطريقة مَ 
معه في صبانا بالعجوزة، إذ إن ذلك أمٌر شكلّي، وإن كان األفضل له أن َيضِبط ھذه الطريقة التي تقلل من قيمة ما يقول، أيا 

  .كان ما يقول

وھا نحن . وشخصيات المرشحين، ومعايير إختيارھملكن األمر المبكّي ھو ما يقوله الرجُل في موضوع الترشيح الرئاسّي، 
نتناول أمرين أو ثالثة مما تناول، إذ لم يمكننى مرضى من إكمال الشريط لنھايته، تكشف عن ظاھرة عجيبة مريبة لدى ھؤالء 

بتھا إلى الحسد عند ووهللا لقد نس. الرجال المنتسبين إلى التيار السلفي، وھي تتمثل في العداء الشديد للرجل حازم أبو اسماعيل
عبد المقصود، وللتعاون األمني عند برھامّي، لكن ما بال سعيد عبد العظيم؟ ال أدرى وهللا، ولكنھا ظاھرة تستحق الدراسة، 

وإن كانت ال تزال محدودة بحدود عدد ُيَعّد على أصابع اليّد، ال يتجاوزھا، إذ تعكس خفايا النفس البشرية في اسوأ أحوال 
  .تدفع بخبثھا إلى الخارج، ثم ُتصّوره بصورة اللبن والعسل المصفى، النقي من الخبائثھبوطھا حين 

الرجل يتحدث أوالً عن أولئك النفر من كلبة العلم، الذين تجاوزوه وخرجوا عليه، وعلى النفر العجيب معه، ويوجھھم أنه يجب 
لى أيديھم يوماً، وأن ال يجعلون األمر أمر إسالٍم أو عليھم الحدذر حين يخرجون على مثل ھؤالء الجھابذة، الذين تعلموا ع

وله في ھذا القول حٌق إذ ال ينبغي أن يكفر الناس بعضھا البعض في . كفر، حين يتعلق بمرشح، يتمسح باإلسالم، ولو ظاھراً 
أما أنه ال . اإلعالم مسائل مثل ھذه، إال إن صاحبتھا قرائن، تدل على حب الكفر وكراھة اإلسالم، مثل مواقف العديد من أھل

فقد خرجت . كما قال، فإن في ھذا اإلدعاء غلٌو في تقدير النفس وتعظيم الذات" على استحياءٍ "يصح إال أن يخرجوا عليھم 
إمرأة على عمر في رأيه، عالنية دون إستخفاء، فمن تظن في نفسك يا بن عبد العظيم إذن؟ ولماذا اإلستخفاء واإلستحياء من 

  رء صواباً، إن لم يتجاوز فيه الحد؟أمٍر يراه الم

ثم األخرى، ماذا يقول فيمن خالفه من العلماء، أو ممن لم يجلس بين يديه، يغترف من علمه الفّياض، يوماً؟ أھؤالء كذلك يجب 
نت تتخفى أن يقولوا رأيھم على إستحياء؟ وھم أكثر عدداً وأفضل علماً وأفھم واقعاً من ھذه العصبة العجيبة المحدودة التي كا

بدعوتھا، وتعيش في صوامعھا مدى ثالثين عاماً؟ ماذا عن رأسھم ومقدمھم الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق؟ وماذا عن الفاضل 



وجدى غنيم؟ ماذا عن مصطفى العدوى؟ وحسن أبو األشبال؟ ماذا عن أعضاء مجلس شورى علمائھم، الحوينى ويعقوب 
  قول في العلم، ممن وقفوا في صّف الرجل؟  وغيرھم؟ دع عنك مئات من غيرھم، ممن لھم

يقول الرجل، وعجباً ما يقول، أنه كانت من حكمته، وحكمة بقية قرنائه، أن استمعوا إلى أقوال الشائعات، فوجب أن يتريثوا، 
ه ما قيل عن الحكم لكن، سبحان هللا، حين بلغ! حتى ال يقال إنھم ناصروا باطالً، فھم، أوال وأخيراً صفوة العلماء، وخيرة الدعاة

القضائي في حق خيرت الشاطر، بادر إلى المصدر، فھاتفه شخصياًن ولما قال له الشاطر أّن ھذا أكر غير صحيح، سلّم 
أتكيل بمكيالين يا رجل؟ لماذا لم ترجع إلى المصدر، وتھاتف . ما أبشع ھذا الكالم من رجل يقول قال هللا ورسوله. واستمع

لك بكذب إدعاء القوم الكافرين؟ ثم يقول البعض أنني أقسو في حديثى على أمثال من يقوم بھذا  حازماً، فتصدقه إن جزم
  .أال إن الھوى لقاتل لصاحبه! المنطق المعوج

ثم، يقول أّن الھئية الشرعية قابلت المرشحين اإلسالميين، العوا، وابو الفتوح وحازم أبو اسماعيل، فوجدت أن لھم وعليھم، 
، لكن حين قابلت الشاطر، بھرتھا شخصيته، بھرتھم بما جعل أعينھم ال ترى له عيباً، وال في منھجه ثغرة، كبشر من البشر

سبحان هللا العظيم، أنسيت يا عبد العظيم، أّن الرجل ھو مرشح اإلخوان؟ أنسيت . كما بھر سحر سحرة فرعون أبصار الناس
ا الشرعية، بدءاً بالتوافقية، والمواطنة، والحداثة، والديموقراطية التي ما ھو منھج اإلخوان؟ أال تعرف موقفھم من كافة القضاي

كنت أنت تكفر القائل بھا؟ ألم يقابل الوفد األمريكّي مباشرة بعد ترشحه ليطمئن أسياده واسياد اإلخوان أن ال تفزعوا فنحن 
وعدكم باإلستثمار وبإغداق المال على مصر أيخيل اليكم كالم الشاطر، حتى تنسوا ثوابتكم وتتغافلوا عن مبادئكم؟ أ. معكم

وعليكم، فسال لھا لعابھم؟ كيف نفھم ھذا الموقف يا رجل؟ لقد سمعنا، نحن العوام من الناس الشاطر يتحدث مرة ومرات، 
لھجة  فوهللا لم نجد فيه ما يشد النظر أو يأسر القلب، بل وجدنا فيه محاورة اإلخوان، وتدليسھم، خالفاً لما رأيناه من صدق

أال أسھل ما تنبھروا يا أصحاب الذقون واللحى، في عصرنا ھذا؟ ولم ال، وقد كنت . الشيخ حازم ومسه لشغاف قلوب الناس
على شفا دعم باسم خفاجي، لوال مكننا هللا من إظھار خطيئته، غفر هللا له، وعفا عنه، فلم يعد بيننا وبينه إحنة بعد أن ابعدناه 

وإن كنا ال نزال مصّممين على َنشر بقية الُمستندات الخاصة بُمحاكمته في األسبوع القابل فور عن ھذا المنصب الشريف، 
  .تسلمھا

فوهللا . يا شيخ عبد العظيم، راجع نفسك، واستمع إلى ما مألت به ھذا الشريط، من كالم ال يساوى ثمن الشريط نفسه، يشھد هللا
ھذا اإلنحراف في المنطق وتمييز في المواقف، دون مراعاة لقواعد علم  قد نزلت منزلتك في عينى درجات بعد أن رأيت منك

  .أو مبادئ شرع

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  2012-04-14 مسمى غير ألجل الترشح من المستبعدين في الفصل تأجيل تقرر »للرئاسة العليا«

  .القرارات تلك من التظلم موعد أو االستبعاد قرارات إلعالن محدد موعد على اآلن حتى تستقر لم اللجنة أن المصادر وأوضحت

http://www.dostorasly.com/news/view.aspx?cdate=14042012&id=43273b96‐bc03‐4391‐84c5‐b70d65b085a4  

  نداء إلى الشيخ حازم أبو اسماعيل

  لن يتركوك تترشح ولو جئتھم بآالف األحكام القضائية: يا شيخ حازم

  الء العسكر وكالبھم، فلن يخونوا أسيادھم ألجلكبجاتو وفاروق سلطان ھم عم: يا شيخ حازم

  األمر أصبح واضحا صريحاً ال يحتاج إلى مماطلة ومداولة: يا شيخ حازم

  يناير  25إما أن تكون قائداً لثورة جديدة، تقتدى فيھا بما فعل الشباب العلمانّي في 

  حين خرج دون حسابات كثيرة، ال يلوى على شئ إال الخروج

  أن تعلم أن الحرية لھا ثمن داٍم غاٍل، فال تھتز وال تتراجع أمام التضحياتوساعتھا، يجب 

  فوهللا ھناك من الشباب من يتوق اليھا، لكن ال يجد له قائدا وراية

وإما أن تلزم بيتك، وتنتظر حكم بجاتو عليك، يتالعبون بك وبأنصارك، كل يوم وكل ليلة، حتى يصرعوك بالقاضية وأنت 
  !منتظر حكم القضاء

  وال ابالغ حين أقول أنك أنت ما بقى لھا اآلن، بعد عون هللا وواليته. أمل األمة فيك كبير: يا شيخ حازم  

  بعد أن تنكرت مشايخ أدعياء السلفية لك، وتماكرت جماعة اإلخوان بك

  لكن جموع الشعب معك ومن ورائك

  فإما أنك على قدر ھذا الدور القيادي

ً أو فليرحم هللا ھذه األمة، فس   تمر بالمسلمين أشد األيام سواداً وحلكة ، قتالً وإعتقاالً وتعذيبا

  وسيموت من يموت، في السجون بدال من التحرير

  القول قولك اليوم: يا شيخ حازم

  فإما الحياة وإما الردى

  

  

  

  

  



ً .. ماذا أقول بعد    2012-04- 14 !وقد قلنا ما ُيحّرك جباالً ُصما

  العظيم ال حول وال قوة إال با العلي

فوهللا لم أعد استطيع أن القى بالقلم، الذي بات لي كالسالح في يد الجندّي، يطلقه بال توّقف، وقد أطبق عليه ... ماذا أقول بعد
  .األعداء من كل ناحية، وإن كنت أعلم أن أثره ليس كأثر الوقوف في الميداِن ولو ساعة، ولكنه جھد المقل

، من قبل أن ُيخلع الَمخلوع، بالتحذير من مجلس العسكر، الذي َخَدع الشعب كله، 2011اير فبر 8ماذا أقول، وقد تحدثنا منذ 
إال نفر منه، ساروا على منھجية ُسّنة رسولنا صلى هللا عليه وسلم، وقرؤوا الواقع قراءة رشيدة واعية، تنُظر إلى الماضى 

  . بعين الِعبرة، وإلى الحاضر بعين الَفحص والّدربة

فإّن . أجد ُعذراً لمن وقف إلى جانب الَمجلس الَعسكري يوماً، تحت أّي ُعذر أو َتِعلّة أو نظٍر، حتى ولو عادوا للحق ال وهللا ال
أمر ھؤالء ينبئ أنه يمكن أن يكون لھم خطأ أو أخطاء قادمة، فالِعبرة بالَمنھجية ال بالقرار الوقتّي، وكثير من ھؤالء قد فاتھم 

  . يحيط بجوانب عقله ومناحي نظره كاملة إدراك المنھج بشموليته بما

لقد َفَعلَْت ما يسمى بالتيارات اإلسالمية آثاماً وأخطاًء لن ينساھا لھم التاريخ، ولن ينساھا لھم المسلمون في عصرنا، جيلنا ومن 
  .بعده

أن َثُبت عدم جدواھما، في لقد أجرم اإلخوان لّما سلّموا كرامتھم وثورة شعبھم مقابل كراسى البرلمان، ومجلس الشورى، بعد 
  . ولو جادل مجادل أنھم كانوا يحسنون الظن بالعسكر، والتزامھم بصفقة كامب سليمان، إذ ھذا ُعذٌر أقبح من ذنب. أي مجال

لقد أجرم بعض َمشايخ السلفية، حين سّبحوا بحمد المجلس العسكرّي يوماً، وأجھضوا الغليان الثورّي الشبابّي، وال يزالون 
  .على نفس النھج، عمالة وحسداً وغباًء، عدا حّب الدنيا وكراھة الموت التي ھي مْدعاة الُجبن ومصالحة أھل الباطل يسيرون

. لم يعد للعمالة بيننا مكان، وعلى العميل أن ينھزم ويخسأ. لكننا اليوم، في مواجھة صريحة واضحة مع قوى الشر والكفر
  . 2011يناير  25يكاد لھا منذ وعلى القوى المسلمة المخلصة أن تصحو لما 

. على القوى اإلسالمية يجب أن تلتف حول قيادة ميدانية واحدة، ال أرى غير أبو إسماعيل اليوم يمكن أن تلتف حوله الجماھير
قيادة  فإن لم يقم بھا الشيخ، وأدعو هللا أن يكون لھا، فالبد من أن تتكون ھيئة ميدانية، من شباب الثورة المخلصين، تكون كھيئة

  . تصدر التوجيھات ألبناء الشعب

ھذه الحرائق التي بدأ العسكر وأعوانھم من الفلول، إيقادھا في أنحاء مصر، ال تعنى إال أّن الَعسكر قد بدأ شّن الحرب على 
، ھل يمكن ولكن السؤال اليوم. وال نعرف أين سينتھى بھم األمر؟ إلى َحرق القاھرة مرة أخرى؟ ال أستبعد ھذا. الشعب بالفعل

من إيقاف  -على حد تعبير المتنبى  -أن يكون في ھذا اإلرھاب العسكرّي ُمخّذالً للثورة؟ ھل سيتمكن ھؤالء األنجاس المناكيد 
  الثورة الثانية، بمثل ھذه الوسائل التي تتبعھا األنظمة العسكرية في العالم كله؟

وھى كلھا لن تتحقق لمصر ولشعبھا المسلم إال . بناء البشرالعدل ھو . الحرية ھي ھواء البشر. الكرامة ھي روح البشر
بالقضاء على حكم العسكر وإزاحتھم من مكان السيادة، بأي صورة من الصور، وبأي طريقة من الطرق، وبأي كّم من 

  "كل نفس ذائقة الموت"فالموُت آت ال ريب فيه . التضحياتن وكلھا رخيصة في سبيل هللا والحق والشرع

  َتعّددت األسباُب والموُت واحد    بالّسيف مات بغيره  من لم يمتْ 

  فإلى الميدان، بل إلى ميادين مصر كلھا في كل مكاٍن 

  ال تترّددوا وال تتفّرقوا وال تنتظروا فلم َيعد ھناك ما ترجوَنه من التأخير إال الخسارة



  2012- 04-16 البعث واإلغتيال بين..  روح الثورات

  صلى هللا عليه وسلمم على رسول هللا  والصالة والسالالحمد 

وھذا الذي نراه على أرض الواقع . قلت في مقال لي من َقبل، أّن العسكر لن يسمحوا بترشيح أبو اسماعيل، مھما كلّف األمر
حق، ال وقد أرجعت ذلك إلى سنن هللا في عباده، سنة التدافع، وھي أن الشّر ال يدفعه إال القوة المعلقة بال. ھو مصداق ذلك

 ً   . بغيرھا، وأّن الوسائل الخانعة القانونية والديموقراطية، ال تبلغ بالحق طريقاً، وال تقطع به واديا

سنن هللا سبحانه ال يمكن تخطيھا، بأي حال من . األمر اليوم أصبح من الظھور والجالء بحيث ال يحتمل جدالً أو تحاور
الثورة ھي الطريق األوحد إلقتناص الحقوق . عقول البشر، وانحرافاً عن سنن هللا األحوال، وكفانا خداعاً للنفس، وكفاناً ثقة في

تقديم الشكاوى، يصلح إلمرأة ظلمھا زوجھا أو . وال البرلمانات، وال المحاكموال األحزاب من غاصبيھا، ليست الصناديق، 
  .تعدى عليھا بالضرب، أما مظلمة أمة فليس لھا إال الثورة والخروج

نشاھده من كثير من القوى اإلسالمية المخلصة، من محاولة منھجة الثورة، وبرمجتھا، وإخراجھا في مواعيد ثابتة ھذا الذي 
والثورة بطبيعتھا تلقائية، عفوية، ال تحسب حساباً لما قد ! محددة، يعنى أن جذوة الثورة الحقيقية ال تزال لم يوقد عليھا بعد

أما الثورات، . إن كانت تآمراً للخير، ھي التي تحسب حسابات وتضع جداول لخروجھاالمؤامرة، و. يعيقھا أو يقف في طريقھا
  .فھي أمر آخر بالكلية

الثائر، كالغاضب أشد الغضب، يخرج ليقول كلمته مھما كانت العواقب، فإّن الحسابات تعنى فكراً رائقاً ھادئاً، والثورة تعنى 
  .فكراً ھادراً غاضباً، وھما ال ولن يلتقيا

ما الحظته في بعض المداخالت، ھو الدعوة إلى الھدوء، وإلى التريث، وإلى التفكير، وإلى حساب العواقب، وتقدير قوى إن 
نحن نخلط بين الحالة الثورية التي ال يعنيھا إال ھدم الظلم . ، مع األسفلكنھا ليست ثوريةوكلھا أمور جيدة مطلوبة، . العدو

الثورة . قوة السلمية واإلعتصام، وبين الحالة اإلحتجاجية التي ترتب وتكيد وترسم الخططالذي يحيط بھا، بالقوة، حتى ولو ال
  .ھي وسيلة الشعب المقھور، والتآمر ھو وسيلة العادى الظالم، وھو ما مارسه العسكر على مدى السنة الماضية بمھارة فائقة

 ً . ممن يرّوجونھا ھم من حسنى النية وصحيحي التوّجه الھدوء والتريث، والتفكير، ھي ُمحبطاٌت للثورة، وال أشك أن بعضا
لكن، ال أشك أّن منھم مندسون يعلمون تماما تأثير ھذه األفكار، على إخماد مشاعر التلقائية العفوية، التي ھي روح الثورة 

  .وطبيعتھا التي ال تنفك عنھا

م تكبر وتجمع حولھا شيئاً فشيئاً ما يجعلھا كرة عمالقة الثورة، من طبيعتھا، أنھا ككرة الثلج، تبدأ صغيرة في أول انحدارھا، ث
ومن أراد أن يسلب من الثورة طبيعتھا ويخرجھا عن عفويتھا، فقد . تطيح بما يقف في طريقھا، دون سابق إعداد أو ترتيب
  .خرج بھا عن صفتھا، وانحرف بھا عن طريقھا وسننھا

مجموعة من الشباب المتحمس، لم . داثھا ليست ببعيدة عنا ھذا الُبعد، َبعديناير، فأح 25وال أظن أّننا نسينا كيف تولدت ثورة 
فكان ما كان مما نعرفه . يأبه بعدد وال بعدة، خرج إلى الشارع، ال يريد العودة وال يفكر في إنھاء تظاھره الساعة السادسة

ى في السادسة، كأنھا يوم عمل عادى، ال ثورة ، التي تبدأ التاسعة وتنتھ)يوم الجمعة(لكن ھذه المليونيات الُجَمعية . جميعا
وقد كانت من خطط اإلخوان، لكبح جماح الثورة، وتحويلھا من الحالة الثورية . ھذا تكتيك احتجاجات ال ثورات. كاسحة

  . المتحركة المتدفقة المستمرة، إلى الحالة اإلحتجاجية المؤقتة المحكومة

الثورة مثلھا . الثورة عفوية تلقائية آنية. جاً يخرج له الناس بحسابات وتوقيتاتالثورة التي تغير أوضاع األمم ليست إحتجا
فإن . كمثل القدر، من تحته جمرات ساخنة ملتھبة، يظّل يغلى بما فيه طالما الجمرات متقدات، وطالما القدر قائم عليھا ال يبرح

ة المغلية في القدر، وھل إن فارت ستسكب أم ال، تركتنا الجمرات، وصرنا إلى التباحث في درجة حرارتھا، وطبيعة الماد
  .وأرجأنا وضع القدر عليھا، لن يغلى القدر بما فيه، إال في تصورنا وعقولنا، ال في الواقع المعاش



لذلك، أحسست بإحباٍط شديد حين قرر الشيخ حازم أن يمنع أتباعه من الخروج يوم السبت، إنتظاراً لقرار لجنة العمالء مرة 
إذ ال . كأّن ھناك أمل أن يراجعوا أنفسھم، كما أصابني اإلحباط من خبر تكوين حزب جديد ھو حزب األمة المصريةو. أخرى

  .أرى في ھذه القرارات، إال روح اإلحتجاج، ومقارعة الظلم بقوانينه، وھو ما ولن يجدى، ولو حاولناه عشرة عقود قادمة

ر األمة، وأمر مصر، أكبر كثيراً من أمر ترشيح الشيخ حازم، والذي اعتبرناه أظن أنه يجب أن يعلم الناس أّن أمر الثورة، وأم
لكن اليوم، إختلف األمر، وصارت القضية . جميعا، مثال ورمز لھذه األمة التي تبغي أن تتفيئ الحياة في ظل دينھا وقرآنھا

المكشوف، بكل بجاحة وخسة، كأنھم يقولون قضية األمة كلھا، التي ُزّورت إرادتھا، وتحدى الطواغيت رغبتھا، عالنية وعلى 
  ".أعلى ما في خيلكم اركبوه"

أظن أن تكتيك اإلنتظار والھدوء والتروى، الذي غالباً ما يروج له مشايخ أدعياء السلفية المأجورين من أمن الدولة لھذا 
  .طنطاوى وعنان، وعمر سليمانالغرض، ھو ما سيقتل ھذه األمة، وينھى مشوار سعيھا إلى الحرية الحقيقية، ال حرية ال

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  2012-04-16 ما الجديد؟.. حزب األمة المصرية 

  صلى هللا عليه وسلم والصالة والسالم على رسول هللا الحمد 

 جاءني اآلن خبر إنشاء حزب دعا اليه الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق، ونصره الشيخ الدكتور محمد عباس باألمس على قناة
  .، ويحمل دعوة الشيخ حازم صالح أبو اسماعيلhttps://www.facebook.com/AlOmmahParty?ref=nf الحكمة

  ووهللا ما أدرى ما الذي يمكن أن يدركه ھذا الحزب، مما لم يدركه حزب النور، أو حزب الحرية والعدالة؟ 

ً وهللا   .مواجھة الطاغوت، بعد أن أسفر الطاغوت عن وجھه للحركة الميدانية، والخروج في  ال أدرى إن كان ھذا فيه إجھاضا

يا مشايخنا، لو جمعتم مليون عضو، فما الھدف؟ ھل تتوقعون أن تحصلوا على أغلبية برلمانية أكبر مما حصل عليه حزبي 
  اإلخوان والسلفيين؟ 

برلمانات واألحزاب، بعد أن يا مشايخنا، ھل ال زلتم تعتقدون في صحة ھذه الطرق إلدراك أّي تغيير في مصر، عن طريق ال
  أصابتكم سمومھا أكثر من غيركم، في قضية ترشيح حازم أبو اسماعيل؟

لزمنا بالخروج في وجه الظلم الذي يُ  ،ف األنظار عن الواجب العينّي اآلنيا مشايخنا، أال ترون أّن تشتيت ھذه الجھود سيصرِ 
  كر؟ والوقوف في الميادين وقفة رجٍل واحٍد إلنھاء ُحكم الَعس

يا مشايخنا، ال شّك في حسن نيتكم، وصدق عقيدتكم، وصحة توجھكم، لكن أليس األولى أْن نعتبر بالدروس التي ال زلنا نعيش 
  في توابعھا؟ أين حزب الحرية والعدالة؟ أين حزب النور؟ أين البرلمان كله؟

للجھود، وإضعاف لقوى المواجھة وإيھان للعزائم، ال وهللا يا مشايخ الخير، لن تصلح ھذه الوسائل، بل ھي، فيما أرى، تشتيت 
  . وتقويٌض لفرصة النصر الوحيدة الباقية على موائد المقاومة

كيف يصلح أن ندعو، في وقٍت واحد، بل وفي برنامج واحد، إلى النزول للميادين، واإلعتصام حتى النصر، ثم ندعو في 
ين، والحكم العسكرّي الذي ندعو إلى الخروج عليه آنياً؟ ھذا خلٌف الوقت ذاته إلى إنشاء حزٍب رسمّي يعمل في ظل القوان

ھو خلٌف في المنطق، وإخالف لوعد هللا ووعدنا بالخروج، ومخالفة لمنھج هللا وسنة رسوله صلى هللا عليه . وإخالٌف ومخالفةٌ 
  .وسلم

يعون جھدھم، وتوجھونھم إلى ما فائدة فيه، كنت أرى، يا مشايخنا أن تركزوا جھد الشباب إلى الخروج والمقاومة، فإذا بكم تض
  .شرعا وعقالً 

يا مشايخنا، وهللا، قد أصابنا إحباٌط من ھذا الخبر، فلعلكم تراجعوا أنفسكم وتتريثوا في ھذا األمر، وكفانا تشتيت، وكفانا إغفال 
  .للدروس التي اقام هللا بھا علينا حجج ملزمة، وآيات بينة

  

  

  

  

  

  



  2012-04- 17 ايخ وتابعي الجماعاتنداٌء إلى أتباع المش

 الحمد  والصالة والسالم على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 

فھو سبحانه لم يزل للحق ناصراً، ولكلمته ُمْعلِيا وألھله . الحمد  الذي ھو حٌق، ودينه الحق، ورساالته الحق، ومنھاجه الحق
 ً   .راعياً ووليا

ر ُبرھامي ومحمد عبد قسوة وعنف، موقف أولئك الَمشايخ الّسلفيين، وبالتحديد، ياسِ  منذ شھور طويلة، ونحن ُنھاجم بكل
ً . المقصود ومحمد حسان، وتوابعھم كيسرى حماد ونادر بكار   .وقد لقينا بسبب ھذا الھجوم من أمرنا نصبا

كانت ترعُد أنوفھم باألمس، لكن األمر اليوم قد إختلف، فوجدنا مشايخ فضالء، على قنواٍت فضائية، وعلى الفيسبوك، ممن 
  !لذكرى ھؤالء بما فيھم، يتھمونھم بنفس ما ذكرنا منذ شھور عديدة

ما الخبر يا مشايخ الخير؟ أيجب أن تصل األمور إلى ذروتھا، وأن تتحقق الخسارة على األرض، وأن تأتي المصيبة وتَولّى 
م؟ أليس ھناك منھج ُمتبٌع َترِجعون اليه، ُيعينكم على رؤية أمام أعيننا، حتى نراھا ونتحسب لھا، ونعرف مرتكبيھا ونحذر منھ

الَخطر الداھم، وھو قادم، بدال من أن نعرفوه وقد أطاح بكم وبأمل األمة كلھا، كما حدث في حرب ھؤالء المشايخ األمنيين، 
  في قصة حازم أبو اسماعيل؟

المطلقة بين الشباب، أضعف قوة، وأكثر تراُجعاً، وميالً إلى  ما الذي جھل القوى اإلسالمية اليوم ، بمجموعھا الذي ھو الغالبية
اإلستسالم، من قوى الشباب الِعلمانّي، أو الذي وّصفناه بالعلمانّي، الذين خرجوا بالثورة أول مرة، ثم وقفوا ضد الثورة 

  المضادة بقيادة العسكر، إلى يومنا ھذا؟ 

تنا ذلة، وُعلّونا ِحّطة، وُصراخنا صمتاً، كأننا نھتف بال شفاة، ونضرب بال لماذا، يا مشايخ الخير، إنقلبت قوتنا ضعفاً، وعز
  أكّف؟ 

حين جاءه رجل منا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، وقد علّ . تعرفون لماذا؟ ألّن ھذا الشباب قد أسلم قياده لمن ليس للقيادة أھالً 
وال تحسبن يا إخوة . البخاري" األمر إلى غير أھله فانتظر الساعة إذا ُوّسد..  قال صلى هللا عليه وسلم . . . الساعة يسأل عن

الخير أّن ھذا أمر متعلٌق بنھاية الدنيا ال غير، بل ھو مبدأ عاٌم، يقضى أنه حين يوّسد األمر لغير أھله، سواًء قبل الساعة أو 
م حاكما والمظلوم محكوما، األقل قاھراً والغالب عندھا، فإن األمور تنقلب على عقبيھا، ويصبح السيد عبداً والعبد سيداً، والظال

 ّ ً ھذا ما يحدث حين يوّسد الناس أمرھم إلى ياسر برھامّي ومحمد عبد المقصود،   .مقھوراً، والَعسكر راكباً والّشعب مركوبا
  .وھيئتھم الشرعية

وكأن تعيين مرسى رئيساً . ُمرسيھم لقد أظھرت األيام خيانة اإلخوان، وھاھو شاطرھم يتراجُع عن المواجھة، ويلتزم بتأييد
فصراعھم مع العسكرّي صراع محبة وُمداولة، إذ يريدون أن يكونوا . سيجعل له شوكة أكثر مما للكتاتنّي، الذي ال شوكة له

طراطير كّل منصب، ويريد العسكرّي أن يحتفظ لنفسه بمنصب الرئاسة، ليجعل فيه من ينصر دين الكفر، دون أن ُيشّوش 
واإلخوان يعلمون . والظاھر أنھم قد أبلغوه أنه سيعود إلى القائمة، وإنما كان اإلستبعاد ذراً للرماد في العيون. لو بالقليلعليه، و

وھو سبب ھذا . زعموا -ھؤالء ُھم من توّسدوا أمرنا في مجالس التشريع . أنھم لن يواجھوا أحداً، فھم أجبن من ھذا، َعلِم هللا
  .الھرج والتنكب والسقوط

َسد فريٌق من الناس أمرھم إلى ھؤالء المشايخ األدعياء، وإلى ھذه القيادات اإلخوانية الخائنة، وفّرقوا بين أبناء الدين لقد وَ 
الواحد، بزعم الوالء للشيخ، والوالء للجماعة، ونسوا، وأنساھم مشايخھم، أّن الوالء  سبحانه وحده، وللحق وحده، ال لجماعة 

  .دوال لشيخ، وال ألح

افتحوا أعينكم، انظروا حولكم، إعلموا أّن . ونحن نحتاجكم يا أتباع ھؤالء المشايخ. لقد دقت ساعة ثورة اإلسالم في مصر
الحق ليس ِحكراً على جماعة، وال وقفاً على شيخ، إنما الحق حٌق لذاته، ولو أراد هللا سبحانه أن نعرف الحق بالشيخ أو 



وسنة رسوله صلى هللا عليه وسلم، بل لترك لنا أئمة ال يصح عليھم الخطأ، ولكان الرافضة ھم  الجماعة، لما ترك فينا كتاب هللا
  !أھل السنة

ومكر بكم اإلخوان، حين أوھموكم أنھم . لقد مكر بكم ھؤالء المشايخ، يعلم هللا سبحانه ألي غرٍض خدعوكم، لكنھم مكروا بكم
ال حياء وال ! وفد األمريكّي، أول من يلتقى بعد إعالن ترشحه للرئاسة،يعملون لصالح ھذا الدين، ثم إذا شاطرھم يلتقي ال

  .كرامة لمھندس الخزى والخضوع

فأنتم زھرة الشباب الواعي، . آن األوان أن َتنّضموا، يا شباب اإلسالم، إلى ھذه الثورة القادمة، بل أن تكونوا في أول صفوفھا
ُ "فال يغرنكم با ھؤالء الماكرين  ِٓئَك ُھَو َيُبورُ َوَمْكُر أ ـٰ   .10فاطر "۟ولَ

، خاصة منھم من يخرج على قناة الحكمة، فيقول الحق، ويھدى إلى الصدق، ثم يحاول ثم أتوّجه إلى ھؤالء العلماء األفاضل
قبل أن تكون " إعالمية"نعلم أنكم محكومون بقواعد : أن يحفظ علي ھؤالء الماكرين صورتھم، ويتملص من إدانتھم، أقول

، لكن يا مشايخ الخير، يا شيخ جمال عبد الھادي، يا شيخ محمد عباس، يا شيخ أسامة عبد الوارث، يا مشايخ الخير "ميةإسال"
كلھم، ليس وهللا ھذا منھج األنبياء، أن ال ُنعّرف الناس بمن يأخذ بأيديھم بعيداً عن الحق، مجاملة، أو خوفاً، أو تمّسكاً بنصوص 

الحال اليوم ال يحتمل ھذا التھّزز والتلّكع في كشف من ھم في معسكر العسكر، ولو من أصحاب  إن. ُمنزلة في غير مناطاتھا
  .العمائم واللحى

وهللا ما أبعدنا عن الثورة إال ھؤالء، وأنتم، يا مشايخ الخير، تعلمون ذلك كما نعلمه، فال تترّددوا في ھذه المرحلة من أن يكون 
إكشفوھم وإفضحوھم، فإن عادوا إلى الحق، فبھا ونعمت، وھم إخواننا، وإن . ن أو عالّنالحق لديكم أحب من مجاملة الشيخ فال

أصروا على الوقوف في صف العسكر، وفي التثبيط والتخاذل، فال أخّوة وال كرامة، ودين هللا أحب الينا وإليكم من ھؤالء 
 .جميعا، ولو ُرِكُموا بعضھم على بعض

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  2012-04- 18 !ھج الثورة والدعوةإيضاٌح واجٌب في من

 الحمد  والصالة والسالم على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 

السمة الرئيسية التي تغلب على الساحة المصرية السياسية اليوم، وعلى الشّق اإلسالمّي منھا بالذات، ھى إختالط اآلراء وتبلبل 
اإلتجاه الواحد، وكأّن اإلنفالت األمنّي الذي َيضرب الشارع المصري  األفكار، وتشتت اإلتجاھات وتعّددھا، حتى بين أبناء

وھذا ما نراه طبيعّي ال . اليوم، قد صاحبه إنفالت فكرّي أشد خطورة وأعمق اثراً بكثير من الناحية اإلجتماعية والسياسية
  . غرابة فيه، في ضوء ما نكر به في ِمصرنا من غلياٌن في األرض وفي العقول

ُت من حديثى مع عدد من اإلخوة الدعاة، ومن استماعي إلى كثيٍر منھم على قنواٍت فضائيٍة، أو على اليوتيوب، بارك وقد الحظ
هللا فيھم جميعاً، أّن ھناك اضطراب في فھم القضية التي نزعم، نحن أبناء التيار الُسنّي الّسلفّي الصحيح، أنھا الطريق إلى 

تي وجدنا أنفسنا فيھا، بعد أن ھيأ هللا لنا فرصة منذ خمسة عشر شھراً، أفلتتھا قوى الخروج من ھذه الورطة التاريخية ال
العمالة والغفلة من بين أيدي المسلمين، بصفقات وتنازالٍت وتخاذالت، أشبعناھا شرحاً وتوضيحاً من قبل، فال داعي إلعادة 

  .الحديث عنھا

ى ما أراه، وحجة علّي بين يدي هللا، وما سبق أن رددته مراراً، وكررته ما أريد أن أثبته ھنا، في مقالي ھذا، ليكون شاھداً عل
  :تكراراً، ھو اآلتي

  أّن للتغيير سنن كونية إلھية ال تتبدل، ال يجوز أن نحاول منازعتھا أو اإللتفاف حولھا، فإن في ھذا ما فيه من غبش
 .في العقيدة وقَِصر فھٍم في الواقع

 ناك تغييٌر في نظام إجتماعّي خارٍج عن شرع هللا تطبيقاً، إلى نظاٍم إسالمّي صاٍف أّن ھذه السنن تأبى أن يكون ھ
. صحيح، من خالل منظومة النظام الطاغوتي، دستوراً ومجالساً وأحزاباً، كلھا نشأت بقوانينه وتحت ظّل تشريعاته

 .يأبى ھذا العقُل والشرُع، وال يتبناه إلى َخِبُل العقل أو ُمنحِرُف البصيرة

 ن الثورة الشعبية، والخروج إلى الشارع والميادين، ضد قوى الطاغوت العسكري، ھي الطريقة الوحيدة للتغيير أ
يناير، وفي تجارب أمم عديدة، نشترك معھا في الخضوع للسنن الكونية التي  25حسب السنن اإللھية، كما رأينا في 

 .ال ُتفرق بين مسلٍم وكافر في مثل ھذا األمر

 م ومواصلة الثورة، حتى يقضى هللا بيننا وبينھم بالحق، ھو الطريق الوحيد إلتمام ھذا التغيير، ال مثل أّن اإلعتصا
 !، من تسعة إلى اثنى عشرة"سينما"ھذه المليونيات اإلخوانية الُمبرمجة، كأنھا حفالت 

  لم، والتعدى، واستھداف العنف، والترصد للقتل، أو التخريب، بأي صورة، ليس من ھذه الوسائل أّن عدم التزام السِّ
وھذا من . بل الواجب ھو الدفاع عن النفس، ال أكثر، دون التعدى. الشرعية التي يجب أن يلتزم بھا المعتصمون

 . منطلق أّن قوة العدو في شراسته وسالحه، وقوتنا في كثافتنا وإصرارنا، ال العكس

  لتعدى على محالت وممتلكات، ھي أمور خارجة عن ، كقتل أبرياء، أو ا"ِجھادية"أن أّية وسائل يراھا البعض
المسار الشرعّي، والعقلّي، وقد رأينا ما أدت اليه ھذه الوسائل الموھمة، التي ال تنشأإال عن شبابية فّجة، أو منھجية 

منحرفة، في تجربة الجماعة اإلسالمية، التي بدأت منحرفة وانتھت منحرفة، مرة إلى أقصى اليمين، ومرة إلى 
 .اليسار، أعاذنا هللا من مثل ھذه الزلل أقصى

  أن الدعاة إلى الحق، ھم بين طرفين، أولھما غاٍل في الخوف والحذر والتربص، ال يريد أن يفعل شيئاً إال بحساب
والطرف اآلخر ھو من يقدم في . كحساب الَملكين، ال يقدم خطوة إال تراجع اثنتين، فھو يحجم في غير موضع إحجام

م، فتراه ال يأبه لمؤشرات مؤكدة أو شبه مؤكدة، وال يعى الخطر المحدق به، ويلقى بالكالم على غير محل إقدا



والمشكلة أّن كال الطرفين، يرى أنه على حق فيما . عواھنه، ال يلقى له باالً، قد يكون فيه ھالكه وھالك من حوله
 .يفعل، وأن اآلخر على باطل فيما يفعل

o في أي تغيير، إال أقل القليل، وفيه إھدار لجھد ممكن، وإختزال لقوة كامنة،  لن يكون له أثر فالطرف األول
وقد تكون للمكّونات ، في الوعي ھؤالء، أثر حاسٌم في تكوين مثل ھذه . قد يصل إلى حد اإلثم من فاعله

، التوجھات، بما في أصل تركيبتھا من خوف وتھيب، أو قد تكون للتجربة الشخصية، بالسجن أو اإلعتقال
 ً وغالباً ما تجد ھؤالء ھم من يتصورون أّن أجھزة األمن على إطالٌع بكل تفصيلة، وأنھا . أثر فيه أيضا

تحصى علينا كّل كبيرة وصغيرة، وھذا، كما ال يخفى، ال يكون إال  عز وجّل، وفيه ما فيه من المبالغة 
 ً  !والتھويل، وإن كان أصحابه يعتقدون أنه حيطة وحذر مطلوبان شرعا

o لن يكون له أثٌر ُمجٍد في التغيير، إن لم يكن أثره عكسياً تدميرياً، إذ ھو كمن يدفع بنفسه والطرف الثاني ،
إلى اإلستئصال، ومن يلقى بيده إلى الھالك، وھو يرى المصائد مقامة من حوله، والعجب أنھم يبررونھا 

وسيلة حذف وإقصاء أدلة بعينھا  شرعاً ويستِدلون من السيرة بما ال يدل على ما يريدون، بل يتخذون
وھؤالء يعتقدون أن العدو كأنه ال وجود له، وال أثر، وُيبالغون في ترِك األخذ بالسبب . لصالح أدلة أخرى

بالكلّية، وھو ما يخالف منھج السنة والجماعة، ويقتب بھم، وياللعجب، من مناھج الصوفية التواكلية، دون 
 .أن يشعروا بذلك

 قوة القلب، وصالبة اإلرادة، والبسالة والتضحية، وال تقوم، معنى وال مبنى، مع فلَسفة الَخوف  أن الثورة تقتضى
لكن، ھذا اإلقدام وھذه البسالة . والّرعب والترّبص، وال تستقيم مع خوار الشخصية، وإدعاءات اإلحتياط الَشلليّ 

وقليل من الناس من . لة، ال الوسطية القاتلةوالقوة، يجب أن تكون محكومة بالتعقل، ووزن األمور، والوسطية الفاع
َيُمن هللا عليه بمثل ھذا التوازن في حساب األمور الواقعة والمناطات الحاضرة، وكم من طاقاٍت أُھدرت، سيراً في 

  .أحد الطرفين

، وإنما أردُت أن أثبت وأمر حديثنا ھذا، في مقالنا ھذا، يطول شرحه، ويتعدى أثره، وال يمكن إحتواءه في ھذه الّسطور القليلة
  .موقفاً، حتى ال يتأّول علينا متأوٌل ما ال نقصد، أو أن ينُسبنا أحد إلى من ال ننتسب اليه

وال نزال ندعو أبناء اإلسالم في ھذه األمة المصرية الُمسلمة، أن يخرجوا بصدوِرھم، اليوم، أو غدا، أو بعد غٍد، ال يتوانوا 
هللا، وبحبِل أھل الّسنة من أتباع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، غير ھيابين وال  وال يتراجعوا، وھم معتصمون بحبل

  .ناكصين، حتى يفتح هللا بيننا وبين ھؤالء الفجرة بالحق، إنه ولّي ذلك والقادُر عليه

  

  

  

  

  

  

  

  



  2012-04- 19 ..أبناء أمتى يا 

  جاءت اللحظات الفارقة، فال تفلتوھا

  بأطرافھا تمسكوا.. أمسكوا بتالبيبھا 

  اربطوا على نواصيھا.. خذوا بخناقھا 

  لحظات لن تعود ورّب الكعبة

  أھداھا لكم ربكم، على كثرة ذنوبكم وقلة عملكم

  من منه وفضله.. مرة أخرى .. أتاحھا لكم 

  فھو سبحانه ال ُترّد مكارمه.. فأقبلوھا منه 

***  

  ھل لحياتكم معنى دون كرامة؟

  ھل لوجودكم معنى دون عزة؟

  لكرامتكم وعزتكم معنى دون دين؟ھل 

  ال وهللا، فالعزة والكرامة ليسا إال في دين هللا

***  

  وأرضعونا الذلة.. سلبونا الكرامة 

  وأغرقونا في الفقر.. سلبونا المال 

  وأسلمونا للمرض.. سلبونا الصحة 

   بله أحفادنا.. لم يعد ألوالدنا أمل وال ھدف 

  نا الفاحشةوأشاعوا في.. مونا لغير الشرع حاكَ 

***  

  فعلوا بنا كّل ھذا، ثم يريدون اليوم أن يستمروا في مسلسل الكفر

  ھل ھذا ما تحرصون عليه؟ ھل ھذا ما تريدون أوالدكم أن يشبوا فيه؟

  ..مرة أخرى؟ ياللعار إذن 

***  

  فأيم المفر؟.. والعسكر وراءكم .. التحرير أمامكم 



***  

  وانصروه ينصركم.. اصدقوا هللا يصدقكم 

  سيروا على سنة نبيكم صلى هللا عليه وسلم، تكونوا على حزضه يوم القيامة

  وال فضل لبقاء إن لم تكن نجاة يوم القيامة.. وال معنى لحياة دون كرامة .. فوهللا ال طعم لحياة دون جھاد 

ٓأَيَُّھا" ـٰ َ يَنُصْرُكْم َويُثَبِّتْ  يَ َّ   7محمد "َداَمُكمْ أَقْ  ٱلَِّذيَن َءاَمنُٓو۟ا إِن تَنُصُرو۟ا ٱ

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  2012-04-21 ّيةمِّ اية العُ والرّ ..  بين الّراية اإلسالمية

  صلى هللا عليه وسلم والصالة والسالم على رسول هللا الحمد 

ماً، يحّض استبشرت خيراً بما َورد في األنباء، عن ذلك الحشِد الذي تجّمعت طالئعه في ميدان التحرير، تظاھراً ثم إعتصا
وجود قيادة موحدة  أولھماذلك أّن الثورة التي نرتقب بعون هللا تعالى، البد لھا من أمرين، . عليه عدد من الشيوخ األفاضل

أو " الشرعية"أو " العلمية"، كشف الزيف الذي تّدعيه تلك الَمجالس التي تصِبغ على نفسھا وثانيھما. يقودھا علماء صالحون
  .ف منھج السلف، وتزّور أقوال الشرع، وتقود الناس إلى الھاوية، التي تزي"السلفية"

أما عن الغرض األول، فإن إجتماع مشايخ الخير، ممن بانت له مكائد الشيطان، وسطع أمام عينه بريق الحق، على رأّي واحٍد 
ن القيادة ال بد منھا لتوّحد فإ. يتمثل في الحّض على الخروج، وقيادة الشباب في الميدان، وللميدان، ضرورة ال غناء عنھا

الصّف والتصرف، ولتوجيه الطاقات واستثمارھا، وسّد الخلل في التجمعات وضبط حركتھا، وتأمين اإلمدادات البشرية لملئ 
كذلك ھي الضمان الوحيد لإلستمرار على الطريق . الفراغات التي قد يصيب القائمين على ثغورھا تعب أو إرھاق أو إعتداء

األولى، حين انفض السامر قبل " يناير 25"ص أوالتراجع، أو العودة إلى البيوت، قبل يتحقق الھدف، كما حدث في وعدم النكو
  !أن ينضج الشواء

والراية التى أحسب أن الصادقين يرَفعونھا، ھي راية اإلسالم، ال غيره، والتي تجعل من تطبيق الشريعة الَھدف األول 
وھي راية إسالم، يجب أن يصطف تحتھا كل من إدعى . فرضتھا علينا قوى الظالم العسكريةواألعلى في ھذه المواجھة، التي 

اإلسالم، حتى ولو اختلطت عليه األمور، أو انتمى ألّي صف من صفوف الجماعات التي والت على غير هللا، وعادت على 
  .غير هللا

الراية . د وال مداھنة، وال تخليطو ال يكون، ال وسط وال تردّ ھنا يثبت الوالء، وھنا تصح العقيدة أو تبطل، وھنا يكون إيماناً أ
  .راية اإلسالم، الصافي، السنّي، الصحيح، النقّي من شوائب الّصفقات، وتمّحكات الجبناء، وعمالة العمالء

وال وهللا، وال قريب منھم،  ھم كالصحابة عدالً وفھماً،أّيا كانوا، ، اليوم أّن الذين رفعوا ھذه الرايةعلّى أني أقول ل أحد وال يتقوّ 
إّن لھم أقوال قد تتباين وتختلف، وأفعاٌل قد ال تكون على أصِح المناھج، ولكن نحن بصدد فأولئك ال مثيل لھم وال قريب، كما 

يرة وقد رفع بعض ھؤالء لواءاً، وإن شابته شوائب مسا. نازلة َسُتضرب فيھا األمة ودينھا ضربة ال شفاء منھا إلى أن يشاء هللا
وليس على الساحة من فعل ذلك . قديمة للحل القانونّي، إال أنھا اليوم قد َكَفَرت به، وألقته جانباً، لصالح المواجھة، والمناضلة

  .إال من عصم هللا

ّية، كما وصفھا رسول هللا. ، فھى َكْشُف من انضوى تحت راية ال ُيعرف لھا غاية، وال يظھر لھا سبيلالثانيةأما  صلى  راية ٌعمِّ

أّي راية يقف تحتھا ھؤالء؟ وهللا ال ندرى نحن، . في حديث مسلم، من أمثال ياسر برھامّي، ومحمد عبد المقصود هللا عليه وسلم
فتارة يكّذبون الشيخ حازم، وتارة يطالبونه بالتضحية من أجل الشعب، وھو ما يعنى تصديقه، وتارة يقفون في صفه، . وال ھم

الخروج والتظاھر بأنه حرام ممنوُع واذكاء للفتنة، فإذا وجدوا أن ليس لھم أتباع على ذلك،  وتارة ضده، وتارة َيصفون
  !! ، أْي خروج دون خروج..."أو رد اإلعتداء أو تعطيل مرور! تعطيل طريق، أو إزحامه"نصحول بالخروج، دون 

وعن الحكم بما أنزل هللا، ثم إذا الحت فرصة أّي راية إذن يرفعھا ھؤالء؟ لقد مألوا أسماع تالمذتھم بالحديث عن التوحيد، 
فما ھو تأويل ذلك، يا أصحاب ! التنفيذ، وجاءت فسحة التطبيق، تخلفوا ونَكصوا، بل ثّبطوا وَمنعوا، بل حّرموا وَجّرموا

  التزوير، وإختالق المعاذير؟

ى عدم الخروج على الحكام، ووجوب األمر كله ال يعدو أن الحديث في التوحيد النظرّي، داخل المساجد، مصحوباً، بفتاو
طاعة ولي األمر، ولو كان بوش كما ذھب اليه متطرفوھم، ھو أسھل أمٍر يمكنه بھم أن يستولوا به على قلوب العامة، إذ ال 

مفر من آيات هللا البينات في قضية التحاكم للشرع، لكن تحبيشھا بما ليس في مناطھا، جعلھا غير قابلة للتنفيذ، كاألرض 



ولّما أن جاء وقت الحّق، ظھر انھم إنما كانوا مستھزئين بكتاب هللا، ال يريدون تطبيقه حقاً وصدقاً، ! قف، أو الزوجة المعلقةالو
  .وإنما قدموا بين يديه أمنھم الشخصّي، وعالقاتھم المريبة، والعائلية لدى بعضھم، مع الجھات الحاكمة وأمنھا

ّية التي يقف تحتھا فإنھا في . ھؤالء، ال يصح أن يكون معھم تحتھا مسلٌم ُمخلص لدينه، وال محٌب ألھله ووطنه ھذه الراية الُعمِّ
وما ھذا الطغيان ". الطغيان أھون من الفتنة"حقيقة األمر، راية العسكر، وراية نظام مبارك، وراية نصرة الفساد، من باب 

يحكم بين الناس بغير ما أنزل هللا، إقتصادياً  -من يعيشون تحته  ال -النظام القائم نظام كفريٌّ . بطغيان، وال تلك الفتنة بفتنة
وھذا أشد من مجرد الظلم الذي قد . وإجتماعياً وسياسياً وقضائياً، ويسلبھم بھذا حريتھم وكرامتھم وينھب ثرواتھم ومقدراتھم

  .المية وھويتھا الشرعيةيأتي في ظل دولة اإلسالم، من قبل حاكم ظالم طاغ، دون أن يجرد الدولة من صفتھا اإلس

وھا ھي ِشھادة أحد أتباِعھم، أحمد أمين الشالي، . لقد أثبت ھؤالء أّن والءھم ليس لدينھم، قدر ما ھو لولّي أمرھم وألنفسھم
، يقطع بخيانة ھؤالء المشايخ، ياسر يرھامي وسعيد عبد العظيم، وغيرھم ممن رحمه هللاشاھد اإلثبات في قضية مقتل سيد بالل، 

انوا أمن الدولة على َطمس َمعالم الجريمة، وإقناع الناس أّن عائلة بالل قبلت الدية، كذباً وزوراً، إنما ھي رشوة إكراهٌ أع
  .وليست بدّية

ھم أبناء أمن .وھاھم قد أعلنوا عدم إشتراكھم في ھذا الحشد اإلسالمّي الوطنّي، والغرو، والعجب، فھم أھل التخاذل والخوف
فانبذوھم والفظوھم، فأمامھم يوم يكونوا فيه . استھا، يستخدمون دين هللا ليبرروا لھؤالء الكفرة ظلمھمالدولة وكالب حر

  ."َھَوٓاءٌۭ  ُمْقِنِعى ُرُءوِسِھْم اَل َيْرَتدُّ إِلَْيِھْم َطْرفُُھْم ۖ َوأَْفـَِٔدُتُھمْ  ُمْھِطِعينَ "

الشريعة، والتزام حكم اإلسالم، والحياة الكريمة، وراية عمية ال راية تدعو إلى تطبيق . ھاتان ھما الرايتان المرفوعتان اليوم
تدعو لشرٍع وال َتحّض على خير، بل ھي راية تثبيٍط وتخذيٍل وانضواء تحت حكم الذل والقھر والكفر، بإدعاءات أقل ما 

  .توصف بھا البطالن والخيبة

اسمعوا . الذي شوھتكم به علماء السوء والخيبة فھلم إلى راية الشرع يا أبناء اإلسالم، وانفضوا عنكم تراب الخزي
  .لضمائركم، وثقوا في فتوى قلوبكم، فإن الفطرة ھاديٌة، ما انتكست بإستمراء الضالل، وتزيين الباطل

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  2012- 04-24 ن أرض الكنانةم

  اإلخوة واألخوات، القراء األحباء

م الثالثة الماضية، وھو ما لم أتعوده، على مدار الخمسة عشر شھراً أود أن أبدأ باإلعتذار عن تغيبى عن موقعنا في األيا
لكن السبب في ھذا التخلف الطارئ، ليس كسالً وال . 2011يناير  25الماضية، وبالتحديد منذ إندالع إنتفاضتنا الشعبية في 

  . ين عدداً جفاًء، يعلم هللا، لكنھا ظروف السفر إلى أرض الكنانة الحبيبة، التي لم أطئ أرضھا لسن

ولست بصدد الحديث عن ذلك اإلحساس الطيب الحنون، الذي تغشاني، وأنا جالٌس بسيارة أحد اإلخوة األحباء، نسير في 
 ً   .شوارع القاھرة، كأننى لم أغب عنھا إال لماما

برؤيتھم، منھم من  السابقة، قابلت إخوة ُكُثر، أفاضل، علماء، ودعاة، وشباب، شرفت بلقائھم، سعدت وفي ھذه األيام الثالث
عرفت منذ أربعين عاماً، كالشيخ محمود عفيفي، ومنھم من كانت ھى المرة األولى التي أالقيھم وجھا لوجه، كأخينا الدكتور 

  . الفاضل محمد عباس، والشيخ حسن ابو األشبال والشيخ محمد حجازى واإلبن العزيز الشيخ داود خيرت وغيرھم

األحداث التي تجرى على الساحة كما رأيتھا، أو أن أعلق عليھا، فإني سأرجأ ھذا األمر إلى وليس المقصود ھنا ھو أن أدون 
ما بعد، ليتاح لي اإلطالع على مايجرى بصورة أوسع وأدق، لكننى أردت أن أكون مع قرائنا على إتصال تعودت عليه في  

وقد عرفت أن شبكة يقين اإلخبارية قد تفضلت بنشر  .الفترة الماضية، يشق على نفسى أن أنفصل عنه أياماً، مھما كان السبب
بعض األخبار عن زيارتنا الحالية، فلعل ھذه اللقاءات تكون حلقة وصل بين وبين أحبائي القراء في الفترة الحالية التي تعج بھا 

  ,أيامي ولياللّي بالمشاغل والحركة الدائبة

لقادين إن شاء هللا، نتبادل الحوار، فيما تعودنا من نظٍر وبحث وساعود إلى قرائى األحباء في أقرب فرصة في اليومين ا
  .وتحليل، لشخصيات ولمواقف وألفعال وأفكار، تضيئ لنا طريق المستقبل إن شاء هللا

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



يِن َفَعلَْيُكُم ٱلنَّْصرُ "   2012-04-28 "َوإِِن ٱْسَتنَصُروُكْم فِى ٱلدِّ

   صلى هللا عليه وسلمالحمد  والصالة والسالم على رسول هللا

ابريل، وبداية اإلعتصام المفتوح في التحرير، الذي شاركت  21تعاقبت األحداث في األيام القليلة الماضية منذ مليونية الجمعة 
  .فيه بعٌض من أنصار حازم أبو اسماعيل، وبعٌض من تجمعاٍت أخرى، سلفية تتراوح بين أطياٍف مختلفة، بشكل سريع متالحق

لي المولى سبحانه أن أعاصر ھذه األحداث األخيرة من أرض الكنانة، ال على بعد، مما جعل لھا مزاجاً مختلفاً،  وقد شاء
 ً كيف تتحرك أراجيف بين الناس، ال يميز المرء فيھا الصدَق من . رأيت كيف تصنع قراراٍت، وتنقض قرارات. ووقعاً متباينا

  .لتي ھذه، بل لھا مقال آخر في وقت آخر، إن أذن الرحمن لنا بفضلهرأيت أموراً كثيرة ال محل لھا في عجا. الكذب

لكنى اليوم أود أن أدفع إخواني من المسلمين لنصرة أولئك الذين وقعوا، وال يزالون، على أرض معركة مفتعلة، إختبأ فيھا 
ر، فالرصاص والعصّين مما الجيش، مرة أخرى، وراء بلطيجة، يضربون الجماھير عند كوبرى العباسية، وفي ميدان التحري

ھلموا يا شباب إلى نصرة إخوانكم ضد ھؤالء . أدى إلى مصرع ثمانية وإصابة أكثر من مائة وخمسين، إلى فجر اليوم األحد
انصروا من استنصروكم، وال تتركوھم في مواجھة الباطل الخسيس وحدھم، رّدوا العدوان عليھم، . البلطجية المأجورين
  ".ال نامت أعين الجبناء"نه وهللا وعلينا، وعليكم، فإ

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  2012-05- 01 وإجرام العسكر.. أحداث وزارة الدفاع 

  صلى هللا عليه وسلمالحمد  والصالة والسالم على رسول هللا 

تطالب بالثورة األحداث التي تقع في محيط وزارة الدفاع اليوم تظھر إجرام العسكر في التعامل مع اإلعتصامات السلمية، التي 
  . الحقيقية وبتحقيق أھدافھا، وبتطبيق شرع هللا في األرض

المعتصمون ھم مجموعة من المسلمين الذين رأوا أن الثورة قد وئدت، وأن خيانة اإلخوان وأدعياء السلفية قد مھدت لھذه 
بل ھم مجرد . اسماعيل وال بغيرهليس لھؤالء عالقة بحازم أبو . الخيانة العظمى التي ُتقترف في حق مصر وشعبھا المسلم

  . نواة الثورة الثانية إن شاء هللا

ويجبن الجيش أن يستخدم جنوده بزيھم العسكرّيّ◌، خوفاً من بطش الشعب بھم أجمعين، فيأتي ببلطجيته المأجورين، الذين 
معتصمين ويضربوھم بالخرطوش ويمولھم بالمال والسالح والبرشام المخدر، ليھاجموا ال! كان يطلب اإلستقرار للقضاء عليھم

بل وصل األمر أنھم يتصيدون أي من اإلخوة المسلمين، حتى خارج نطاق اإلعتصام، . الحّي، وباآللي، وبالمولوتوف
وبالطبع فإن خونة القيادات العسكرية يخشون أن يحدث تمرد ! فيذبحونھم، كما فعلوا بأخين كانا متوجھين للعمل في المترو

امر صريحة بقتل المعتصمين، فلجئوا إلى البلطجية الذين ھم من قواتھم اإلحتياطية أصالً، للقيام بالدور بالجيش إن صدرت أو
  .النجس الخسيس

بحوذة ) دار المدرعات ( المتظاھرون يعثرون على وجبات تابعة للقوات المسلحة "وقد جاء عن شبكة رصد اإلخبارية أن 
وحتى كتابة ھذه السطور فقد جاءت التقارير بمقتل ثمانية من ". ية فجر األربعاءالبلطجية أثناء اإلشتباكات بميدان العباس

أبريل في اإلعتصام  6وقد اشتركت قوى سياسية علمانية كحركة  .المعتصمين، وثمانية من البلطجية، عدا مئاٍت من اإلصابات
 .والصدام، وقتل لھم سبعة أفراد حتى ھذه اللحظة

إذ ال تتحدث عنه أي من الصحف الرسمية أو . نّي الذي يصاحب ھذه األحداث لم يسبق له مثيلوبالطبع، فإن التعتيم اإلعال
  .غير الرسمية، وال تأتى قناة الجزيرة وال غيرھا بأية أخبار عنھا، حتى يبقى الشعب في الظالم، بالداخل والخارج

وقد امتنع اإلخوة عن إستخدام أي . ال استسالميةلقد أرادھا الشعب سلمية، . األمر قد تعدى أي إحتمال، وجاوز كّل الحدود
لكن، هللا سبحانه ال يطلب من الناس أن . سالح ضد ھذه القوات، حرصاً على أن ال يكون ذلك سببا للمزيد من سفك الدماء

مشروعة  يتجاوزوا فطرة الدفاع المشروع على النفس، حين تتعرض للقتل دون سبب، إال اإلعتصام السلمّي الذي ُيفترض أنھا
  .بعد الثورة

يا كتاتني، أتقابل قادة العسكر القتلة لتتحدث معھم عن أزمة . ال أدرى ما أقول في ھؤالء الخونة من أعضاء مجلس الشعب
وهللا إنى . الدستور وأزمة الحكومة المفتعلة، التي ھي من صناعتھم، وعن بقاء مجلسك الخبيث والحفاظ على كرسيك الوثير

  .وعلى من ھم معك، ليل نھار، لينتقم هللا منك ومن خونة حركتكألدعو هللا عليك 

الواجب على المسلمين أن ينصروا ھؤالء المعتصمين المسالمين، المطالبين بتحقيق أھداف الثورة، سواًء منھم المسلمين أو 
أنكى وأشد على الشعب  إذ الھدف ھنا قد توحد في ضرورة إزالة سلطة العسكر التي أصبحت. العلمانيين من أّي حركة أخرى

  .من مبارك

وھاھم سادة قريش، في كفرھم، كانوا . إن نصرة المظلوم واجب حٌق على كّل مسلٍم، بل وعلى كّل حّر ذى فطرة سليمة
أال وهللا إن إصبع الرجل منھم، على كفرھم، تساوى رقاب مجلس العسكر كله، ال . ينصرون المظلوم ويذودون عن الضعيف

  .نصفه



المال والغذاء، وأعينوھم بأنفسكم وأموالكم، وال تتركوھم نھبا لھؤالء الكالب المسعورة، فإن في ذلك شھامة انصروھم ب
 ً   .ورجولة قبل أن يكون ديناً وإسالما

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  2012-05- 03 والتطھير لجمعة الزحف.. النداء األخير 

  عليه وسلمصلى هللا الحمد  والصالة والسالم على رسول هللا 

  .دماء الشھداء، التي ما أريقت إال ألن صاحبھا يقول ربّي هللا، لن تذھب ھدراً 

يدى بلطجيته، لن يقر لھا قرار قبل أن ينال الجاني ما حكم هللا تعالى به، األبرياء الذين ذبحھم العسكري، بأأرواح الشھداء من 
  .القصاص منھم أجمعين

علينا حقھا بأن نأخذ بحق ھؤالء  د، قد كتب هللاُ د، ونبضات تتجدّ ال فينا أنفاس تتردّ ن في األرض، الذين ال تزنحن الباقو
  .األبرار

وهللا ما ھؤالء القتلة، سفاكي الدماء، من العسكرّي إال أشد كفراً ونفاقاً من بشار األسد، والقذافي الھالك، لعنة هللا عليھم 
  .أجمعين

مزق منھم كل ممزق، وال طيح بھؤالء القتلة، وتُ تُ . رالحقيقية التي ال تبقى وال ّتذورة ھو الث. واجبنا اليوم معروف واضح محدد
  . حرباً خسيسة غير متكافئة. تراعي لھم حرمة وال ذمة، فقد خرجوا من اإلسالم ابتداًء، وأعلنوھا حرباً عليه وعلى أبنائه

ان فشتّ . الحقد والضغينة، وحملنا التصميم والعزيمةحملوا . حملوا الطغيان وحملنا اإليمان. حملوا السالح وحملنا األرواح
يوم يقوم المذبوحون . بل كّل في واٍد يوم يقوم األشھاد .، ال وهللا ال يستويان35القلم " ٱْلُمْسلِِميَن َكٱْلُمْجِرِمينَ  أََفَنْجَعلُ "بيننا وبينھم 

زاتكم وسرقاتكم وسيطرتكم أزھقتم أرواحنا؟ أال لعنة هللا على فيسألوا فيم ذبحنا، ويقوم المقتولون فيسألوا فيم قتلنا؟ أألجل امتيا
  .الكافرين

بل أدعو كل مسلم أن ُيحّرض من حوله، رجاالً . ال أقول ملتحيھا، وال ملتزميھا، وال جماعاتھا. اخرجوا يا مسلمي مصر كافة
  .روهوه، وھذا موعد نصرة نبيكم فانصفلبّ  ھذا نداء ربكمونساًء، شيوخاً وشباباً، أْن 

لقد بلغت بنا الفئة الكافرة الباغية الطاغية مداھا، واتخذت نحورنا ورقابنا مرماھا، وأرسلت علينا كالبھا برصاصھا وشظاھا، 
يريدون أن . ال لشٍئ إال ألنھم يريدون قھرنا وإذاللنا وإھانتنا، دھراً آخر بعد دھور عبد الناصر والسادات ومبارك اللعين

  . ذي قضوا به على شعب كامل دون أن تھتز لھم شعرة رأس أو يطرف لھم رمش عينيستمر مسلسل النزيف ال

ال تستنصحوھم، ال تستفتوھم، ال تتبعوھم في قوٍل أو عمل، فقد سقطوا سقوط . ثم، ال تعّولوا على مشايخ اإلنھزام والخنوع
قنعوا . فدعوھم، فھم مسؤولون. ذاّلءالبعير األجرب حين تخلوا عن الثورة لحساب الثروة، تخلوا عن الشھداء لحساب األ

  . ببيانات ھزيلة تدين الطرفين، المسلم والكافر، الظالم والمظلوم، خوفاً وَرَھباً أو َجھالً وَخيبة

ازحفوا يا أبناء مصر يوم الجمعة، وال تعودوا إال ومعكم حريتكم، وعّزتكم وكرامتكم، وقصاص شھدائكم، ورفعة بلدكم، 
تابعين وال خانعين وال منھزمين، فوهللا الذي ال إله إال ھو ما من عزٍة إال باإلسالم، وال من نصٍر إال بيد  واستقالل قراركم، ال

  .هللا سبحانه

  وليكن شعاركم

 القرآن حياتنا  

  منھاجنا صلى هللا عليه وسلمسنة رسول هللا  

 سبيلنا البالغ  



 الحق والعدل ھدفنا  

  د طارق عبد الحليم

  د ھاني السباعى

  السنّي إلنقاذ مصرالتيار 

  "دتنا العددعُ وعّدتھم السالح ، "

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  2012-05-06 ..!إلى متى يا مصر 

  الحمد  والصالة والسالم على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم

  حين وطأت قدماي أرض مصر، بعد غياب سنواٍت عديدة، تمثل لي قول القائل 

  كما قّر عينا باإلياب المسافرُ   فألقت عصاھا واستقر بّي  النوى

فإينما وجھت عينيك ھناك ترى ما ال يرضيك، بل . لكن الفارق ھو أّن عينى لم تقّر بما رأت في مصر، بأي حاٍل من األحوال
  .وال يرضى أحداً من البشر، وال أقول ال يرضى ربنا، إذ ھي بعيدة كّل البعد عن ھذا الھدف األجلّ 

ال . من الفوضى والعشوائية، التي انطبعت على تصرفات أبنائھا بال استثناء، المسلم منھم والمتأسلمالبالد يظلھا حالة عجيبة 
تشعر في ضحكاتھم الھستيريا والحسرة، إذ لم تعد تصدر من القلب . يكاد الناس فيھا يلتزمون بما يقولون إال لماماً، واستحياءً 

  . كما تعودنا في السبعينيات، زمن الشباب

عالم الرحاب، نظيٌف متناسٌق متكامٌل، تجد فيه ما يسّر العين من ماٍء . مين منفصلين، عالُم الرحاب، وعالم بقية مصررأيت عال
لكن ترى في ھذا العالم غضب هللا ومقته، متمثالً في ذلك الشباب . وخضرة، وفي تلك الفيالت الفاخرة والشقق الواسعة الماتعة

الالتي ُيدّخن الشيشة !" الفتيات والسيدات"األسواق، يبحث عن معصية يرتكبھا، وتلك الضائع الذى يسير في الطرقات، في 
وأظّن أن حجابھم لم يكن لحجب شعورھن، بل لحجب . أي وهللا محجبات! بكل بجاحة واستھتار وعھر، وھن، كلھن، محجبات

  .ثم غير ذلك كثير مما ھو مستوٌر في البيوتات. عقولھن، فھن مغيبات ال محجبات

القذارة والتكسير والتراب، وأكوام . ثم، تخرج خارج أسوار الرحاب، فترى كّل ما يسئ إلى عينك، ويقض مضجع ضميرك
ثم تلك المنشئات العجيبة التي يسمونھا العشوائيات، يا هللا، ما أذل . الزبالة، وركام الخرسانات وبقايا البناء تسّد عليك طريقك

ثم الشوارع ومطباتھا، والزحام الذي يقتل . يرضى بالعيش فيھا إال من فقد إنسانيته كاملة، وزيادةوهللا ال . اإلنسان في تلك البلد
  .. ثم.. ثم ..ثم روائح العادم، ثم غالء األسعار الفاحش . األعصاب، إذ تستغرق رحلة الدقائق ساعات وهللا بال مبالغة

لكن األمر ھو، كيف يصبر ھؤالء على ما . إلنسانية ما انتھيتولو رحت أعّدد ما في مصر اليوم من بؤٍس وعذاٍب وبعٍد عن ا
  ھم فيه من بؤٍس مادّي، وبعٍد عن دين هللا؟ 

إن السبب في ھذا الوضع المزرى معروف، كشفته ثورة يناير، أال وھو النظام الكافر الفاسق الظالم، الحاكم في مصر، الذي 
م، لسانه اإلعالم الفاجر الكاذب، وعقله ويده الباطشة قادة الجيش، كان رأسه مبارك وعائلته، وكان، وال يزال إلى اليو

  .والداخلية، ثم بقية منظومة الفساد المتربعة على رأس كّل مؤسسة وجامعة وبنك ومحافظة

لكن ما وجدت من فضٍل وتحاٍب في هللا، وتواٍد بين إخوة الدين، على َھّنات في ذلك، وما لقيت من ترحاٍب ممن أعرف، وممن 
  .عرفت لتوى، جعلنى أرى بصيص النور، متلّصصاً في تلك الظلمات، يدع محالً ألمٍل وموضعاً لتفاؤل

، ثم بإستمرار الحراك الثورّي على أرض مصر، إال أّن تراجع القوى الثورية، سواًء اإلسالمية  لقد كان ھذا األمل منعقداً با
نوده النظاميين، وجيوشه من البلطجية، كما رأينا في مذبحة العباسية، أو الليبرالية الشبابية، تحت ضغط إجرام العسكر، بج

وھو األمر الذي، حين تتم . يمثل إنتكاسة وھزيمة لما قّدمه الشعب في ثورة يناير، يكاد يودى بھا كلھا إلى غياھب النسيان
دات اإلسالميين خاصة، وعلى خيوطه من قَِبل الخونة من قادة العسكر، سيكون وباالً على الشعب المصرّي، وعلى قيا

  .صفوفھم الثانية والثالثة، التي تبنى لھا اآلن سجون جديدة تسُع عشرات اآلالف من المعتقلين

إذ . وال يجدى نفعا ھنا ما قلناه من قبل، وما قالته أصحاب العقول الواعية والضمائر المخلصة، عمن ھم السبب وراء األحداث
ذا العمل، أقصد وأد الثورة، إال بحصان طروادة، الطابور الخامس، من خونة اإلخوان، على العسكر لم يكونوا يقدرون على ھ

رأسھم الكتاتني، ومداھنة أدعياء السلفية، أولئاء الشيطان، وأعداء عباد الرحمن، وھا ھو ذا المدعو محمود حسان، شقيق 



ا رأسه، يتمثل بالمرأة التى ضربھا زروجھا على أّم الدعّي األكبر، لواء أمن دولة محمد حسان، الذي دعا هللا للجيش حاسر
  !، زھقت روحك وأرواحھم في ليلة واحدة، يا خبيث، آمين"أفدى الجيش بروحى"رأسھا، يقول أخاه األشقى 

وھؤالء األدعياء، ھم صنيعة عصر الفساد، حقيقة ال مجازاً، فھم يدينون بالفضل لما ھم فيه من غنى وثروة لعصر مبارك 
فقد سمح ھذا النظام لھؤالء أن يلعبوا دور العالم الفاھم النحرير، على قنواتھم الفضائية، فيعظ تارة، ويتحدث عن  ونظامه،

فتكدست بين أيديھم أموال وثروات ال حصر لھا، وأربع زوجات , شرع هللا تارة، وُيدّجن أتباعه بفكرة طاعة ولي األمر تارات
ً فھم في الحقيقة أسوأ أنواع ا! بقصورھن   .لفلول واخّس طبقاتھم، إذ يتلبسون مسوح الدين زرواً وبھتانا

ال يجدى نفعاً ھنا أن نكرر ما قلنا من قبل، على مدار عاٍم ونصف العام، ألنه ليس في ھؤالء الخونة أمل، إذ انتكست فطرھم، 
طغاة بغاة، وراحوا يفدون وارتكست قلوبھم، وغابت عقولھم، ونامت ضمائرھم، فعادوا ينتصرون لمن قالوا عنھم من قبل 

المجلسالعسكري بأرواحھم، وھم يسمعونھم بآدانھم التي ستشھد عليھم يوماً، يقولون إنھم لن يسمحوا إال بقيام دولة ديموقراطية 
، وأنھم لن يسمحوا بتطبيق الشريعة، ويصرون على اإلحتفاظ بإمتيازاتھم من مال الشعب الذي نھبوه، ثم )ال إسالمية(مدنية 
  .ھؤالء ھم من يريد الدعّي أن يفديھم بروحه النجسة الخسيسة! صاية عليه في كّل أمٍر من أمورهالو

علينا إذن أن نتوجه إلى هللا بالضراعة أوال، أال يسلط علينا أنفسنا بذنوبنا، وأال يأخذنا بما فعل الكفار منا، ثم أن نبدأ مرحلة 
، فنواجھھا دون استعداد، بل إنه يجب أن نأخذ زمام المبادرة، فنصنع الفرصة اإلعداد والبناء، حتى ال تفوتنا اللحظة الحاسمة

  . السانحة، ال أن ننتظرھا تفجؤنا كما تعودنا، فنعمل بردة فعل، ال فاعلين منشئين

شاء هللا، فور وألجل مرحلة اإلعداد والبناء ھذه، فإننا نقوم بإعداد وثيقة عمل في المرحلة القادة، سنعرضھا في اليام التالية إن 
 اإلنتھاء منھا، لترسم لنا طريقاً نرى فيه مخرجاً، عملياً ال كالميا نظرياً، يمكن أن يتحرك به الناس، ليتم لنا ما أردنا في بالدنا،
من استقرار لشرع هللا في أرضنا، وما يتبع ذلك من كرامة وحرية واستقاللية قراٍر وعدٍل ومساواة، وحسن عيٍش في الدنيا، 

  .ء نجاة في اآلخرةورجا

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  2012-05-06 في مواجھة الطاغوت.. من قلب المعركة 

  الحمد  والصالة والسالم على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم

أكتوبر، ونترجل من السيارة، في  6نقترب من مدخل ميدان العباسية، من تحت كوبرى . ارتفع آذان العصر في خلفية الَمشھد
نصل إلى أمام وزارة العدل، ونتَخّطاھا . عدد من اإلخوة يسيرون تجاه ميدان العباسية بجانبنا، فرادى ومثاني .مكان قريب

الشارع . الجو يبدو ھادئاً، وعدد من المخبرين يقف أمام مباني اإلدارة العسكرية، منتشرين يتلّصصون على الوافدين. قليالً 
  .مفتوح وال أثر لعربات عسكرية

أرجعوا للخلف فقد بدأ "ھتافات تتعالى . صرخات تتصاعد. قدمات، بدأت سحائب دخان كثيٍف تظھر في السماءفجأة، بال م
كثافة الدخان تتزايد، شعور باإلختناق . رجاٌل ونساٌء يھرعون من قَِبَل الداخل نحو الشارع، وھم يختنقون من الدخان!" الضرب

ال فائدة من تغطية الوجه أو . رعًة إلى عينّي، وحريٌق ينشب في وجھىتتوافد الدموع مس. يلتف بصدرى ويتصاعد إلى حلقى
ثم بدأن . صمدنا قليالً . ھو نوع جديٌد مطور غير ما استعلته قوى الطاغوت في محمد محمود. العين، فالدخان يخترق كّل مانع

. الجموع تجرى من الداخل. فردية ومتتالية. زخات الرصاص الحّي تتوالى مخترقة صراخ الصارخين، ونداءات المنادين
وإذا بالشارع الذى كان . بدأنا في التحرك إلى الخلف. شباب يحمل رشاشات مياه مملحة يرشونھا على أوجھھنا لدرأ الحرق

تھرع الجموع إلى شارع آخر جانبّي، . مفتوحاً من ورائنا قد سّدته علينا بكامل عرضه، مصفحات عسكرية، بال مخرج منھا
اركضوا فقد اصطف جنود األمن المركزّي "تتعالى الصيحات أن . اص الحّي، وسحائب الدخان الكثيفتحت أصوات الرص

  . في منتصف ھذا الشارع إستعداداً لغلقه

نركض جميعاً بأسرع ما . كفار العسكر يريدون أن يوقعوا الناس في المصيدة ثم يقتلوھم بال رحمة. المصيدة ُتحَكم قبضتھا
. نتجاوزھا ونقف في مفترق الطريق. ارع، ونرى قوات األمن المركزّي اإلرھابّي بدأت في اإلنتظاميمكننا نحو نھاية الش

يتجادل اإلخوة فيما نفعل، أينتظر الجمع الكّر، أْم يتجه إلى ميدان التحرير؟ نوارة نجم تجلس على جانب الرصيف بعد عملية 
من ثالثة "، "الماتينيه"حيث يقبع اإلخوان، في تظاھرتھم . ھادئة يقرر الجمع ان يتجه لميدان التحرير، حيث األوضاع. الفرّ 
وتنقض قوات الكفر . يخابرني أٍخ من الداخل أّن العسكر قد فتحوا الرصاص الحّي فأوقعوا عشراٍت بين قتيل وجريح"! لسته

دمرداش وَغمرة حيث أحكمت يتصل بّي أٍخ يھَرع بين ال. على بعض اإلخوة فتضربھم بال رحمة لتسقط فكوكھم وتدّق أسنانھم
قوات الكفر الحصار على المنطقة وراحت تضرب برصاص حّي، حيث اختبأ في منزٍل مجاور حتى ھدأت أصوات 

أخبار تأتي من مستشفى الدمرداش أّن من فيھا من الجرحى . الرصاص، ثم خرج في صحبة عائلة، ليخرج من المنطقة
  .محاصرون، وأنه يتعرضون للرصاص

  . مايو 4احة العباسية، لشاھد العيان في ھكذا بدت س

كّل ھذا يجرى، والشياة من أدعياء السلفية يجلسون في بيوتھم، يطلبھم إخوة سائلين أن يقولوا شيئاً أو يفعلوا شيئاً، فكان جواب 
قد نصحناھم فلم " ، وأمثلھم طريقة يقول"وأنا مالي، ھؤالء َسّبوني من قبل"، غيرھم يقول "ھؤالء مكفراتية يستاھلوا"بعضھم 

ولتفرض أّن أخاك . جبن وخساسة ونذالة، لم نر لھا مثيالً في تاريخ أمتنا"! ينتصحوا، أفيطلبون منا النصرة اآلن لنموت معھم
أخطأ في التقدير، أخطأ في التصور، أخطأ في إھانتك، أفيكون موقفك أن تتركه ُيقتل؟ وهللا إن أبا جھل ليفضل أحد ھؤالء 

  .ت من المرات في ميزان هللا سبحانهالمتعممين مئا

ھذا، واللواء أمن دولة محمد حسان، يقف بين يدي ملك السعوديين، يقبل األيادى، ويلعق األقدام، ويمرغ كرامة شعب مصر 
ويجلس المفتون في دينه، سعد ! أال ما أذلك وما أخّسك وما أحقرك من رجل! في الوحل، يستجدى عودة سفيرھم إلى بالدنا

تنّي، خذله هللا وأضله، بجوار ملك السعوديين، كأنه يرى نفسه في ھذا المقام قد بلغ منتھى أمله في دنياه، فھو يقول الكتا
  !تّباً له من تعيس"! ما أظن أن تبيد ھذه أبدا"كصاحب الجنة 



م، ينبئ عن مستقبٍل لكّن ما حدث، ويحدث اليو. األمر أكبر من أن نتعرض له في مقاٍل واحد، والجسد منھك، والفكر مشتت
والمستفيد ھم مشايخ السوء أولياء . مظلٍم، ستعود فيه قوى الظلم والقھر، تخسف بشعب مصر األرض، وتھلك له حرثه ونسله

  !الكفر، وإخوان البغي من عباد البرلمان، وخنفس السلفية نادر بكار بطبيعة الحال

  . لعل األمر أن يكون له ما بعده، في ميدان التحرير

ى إخواننا الصامدين، أنتم شوكة في حلق الكفر، فاثبتوا ورابطوا، فإن حملوا السالح، حملتم األرواح، وإن تحّصنوا بالعّدة، وإل
  . تحصّنا بالعدد

وفي جنة الخلد يا أبناءنا األبرار، الذين باع المنافقون من المشايخ دماءھم، وتغاضوا عن حقوقھم خوفاً ورھباً، أو نفعاً 
  .ومصلحة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  2012-05- 07 ماذا عن حازم أبو اسماعيل؟و

  صلى هللا عليه وسلم الحمد  والصالة على رسول هللا

في مواجھة تلك " التيارات اإلسالمية"من أھم ما تمخضت عنه أحداث الثورة ھو ذلك التمّيز والتمحيص ا لذي مرت به 
ن فيه الخير الكثير، رغم الكّم الھائل الذي انكشف ِستُره وانفضَح أمُره في وايا كانت النتيجة، فإن ھذا التمحيص كا. األحداث

ا لَُّكم ۖ َبْل ُھَو َخْيٌرۭ لَُّكْم ۚ لُِكلِّ ٱْمِرئٍۢ  "ھذه العملية الثورية  ا ٱْكَتَسَب ِمَن ٱإْلِْثِم ۚ  اَل َتْحَسُبوهُ َشّرًۭ ْنُھم مَّ ا لَُّكم ۖ َبْل ُھَو  مِّ اَل َتْحَسُبوهُ َشّرًۭ
ا ٱْكَتَسَب ِمَن ٱإْلِْثِم ۚ َخْيٌرۭ لَُّكْم ۚ لُِكلِّ ٱْمِرئٍۢ  ْنُھم مَّ   . 11النور"مِّ

. حازم أبو اسماعيل، ثم خطابه وشخصيته، من تلك الفتن التي ابتليت بھا تلك التيارات اإلسالمية الساقطة وقد كان ترشيح
يريد إسقاط المجلس . يعة حاكما، فيصرح بذلك دون مواربةيريد الشر. فالرجل، صادٌق، مستقيٌم، واضٌح، ال يملئ وال يداھن
  .خطابه ھادئ علمّي، ووجھه مريح يبعث األمل في النفوس. العسكري، فيقول ھذا دون تردد وال خوف أو ذعر

ة من كان ھذا الطبع، وھذا الھدف، سبباً في محبة الناس للرجل وإقبالھم عليه، بكثافة وسرعة لم يرھا أحٌد من قبل، فھي برك
  .هللا ومحبة منه يلقيھا على عبده

فقد اتخذ الشيخ حازم وسيلة غير مشروعة للوصول إلى غاية مشروعة، . لكن السنَن اإللھية ال تنحنى ألحٍد كائناً من كان
اكمة، فقواعد اللعبة الديموقراطية ومفاتيحھا كلھا في يد السلطة الح. فكانت التيجة أن خسر المعركة، وكان البد أن يخسَرھا

 ً فأّي عاقل يتصّور ولو للحظة، أنه يمكن الوصول من خالل ! ھم يضعون القوانين، وھم يشرفون على تنفيذھا. تزويراً وتلفيقا
  . ھذه اللعبة إال إلى ما أرادوا له أن يصل اليه، الخروج من السباق

ثم تكون بعدھا أسير ما فيھا من ألعاب منسقة  ھذه اللعبة الديموقراطية مثلھا كمثل حديقة ألعاب مسّورة، تقطع تذكرة الدخول،
ومرتبة من قبل، حيث يرى الناظر عدة قاطرات تجرى على قضبانھا، يدعوك سائقوھا أْن اركب معنا، وسنصل بك إلى 

محطة األمان، فقطار حزب النور وقطار اإلخوان وغيرھا، وإذا أنت تركب ثم تتحرك بك القاطرة، تسير على طريق مرسوم، 
بك تصل إلى نفس المحطة التي حّددھا من أصدر تذكرة الدخول، أقصد ترخيص الحزب أو قائمة الترشيح، أو ما شئت وإذا 

  !من تذاكر ألعاب الديموقراطية

، فإنه لم يكن له أن رحمھا هللاولكن دعنا من ھذا، ودعنا من الشيخ حازم، ودعنا من التزوير المفضوح الذي حدث في أمر والدته 
. كان عرضه بسيطاً مباشراً . المسألة ھي ما الذي كان الشيخ حازم يعرض على الشعب. كم البالد على أي حاليصل إلى ح

إستعادة السلطة من غاصبيھا من العسكر أولياء الفساد، والعودة بھا إلى دين هللا، ومراعاة حالله وحرامه، والتمكين لدينه 
  .ھذا ھو ما مّيز الشيخ حازم ابو اسماعيل. رجائيّ الحّق، ال دينه اإلخوانّي وال دينه السلفّي اإل

بل ھو برنامج إلھّي . وقضية الشيخ حازم، ودعوته وخطته، ليست حكراً عليه، وليست برنامجاً إنتخابياً ينھار بإنسحاب صاحبه
ية مرشٍح، وليست ھنا فإّن ھذه القضية، ليست قض من. ربانّي، ال برنامج غيره، لمن إدعى اإلسالم، وزعم أنه على التوحيد

  .قضية فرٍد أياً كان، بل ھي قضية أمة، وقضية شعٍب، وقضية عقيدة، وقضية جنة أو نار

إن الجمَع الذي انفّض عن الشيخ حازم، لم ينفّض عن مرشٍح رئاسّي، بل عن دعوة إلى التوحيد، وإلى الحق، وإلى الكرامة، 
ه إن إتخذ الشيخ حازم طريقاً خاطئاً، وسلك سبيالً مسدوداً إلى ھذا لھذا فإنّ . ال لشخص حازم، بل لقضية حازم. وإلى الجنة

الھدف، فإّن المسلمين من حوله يجب أن يّصّححوا مساره، وأن يستمروا في القضية التي تدور عليھا دنيانا كلھا، وھي إسقاط 
  .الطاغوت وعبادة هللا وحده في أرضنا

ً إن كانت رؤية حازم أبو اسماعيل تنحصُر في إصاب . ة الھدف األسمى من خالل ترشحه للرئاسة، فقد فشل في ھذا فشالً ذريعا
وإن كانت قضيته تحقيق ھذا الھدف من خالل السنن اإللھية، فإن الباب ال يزال مفتوحاً، للدعوة إلي التمكين، والَحشد له 

ً والتصميم عليه، سواًء كان حازُم رمزاً، أم كان قائداً شعبياً، أم لم يكن على الس   .احة مطلقا



فقد يحاكموه بتھمة . ونحن نعرف العوائق والعراقيل والمشكالت التي تواجه الرجل في سبيل إتمام ھذه المسيرة إلى الحقّ 
التحريض على التظاھر واإلعتصام، وقد َيحاكمونه بتھمة التوقيع على أوراق مزورة، وقد َيخرجوا عليه بما ُيمّكن لشياطينھم 

. ونحن نعرف أنه َسُيھدد باإلعتقال والَحبس، ھذا أمٌر ال شك فيه. له سبيالً في قانونھم الوضعّي الكافر من الصھاينة أن يجدوا
  لكن األمر الذي تعرض له حازم، أكبر وأعظم بكثير من ھذه الّتھديدات، ومن تلك التَوّعدات، لمن َصَدق هللا، وصدق المتنبى 

  ـي على قدر الكرام الَمكارمُ وتأتـ  على قدِر أھِل العزِم تأتي العزائــمُ 

  وَتْصُغر في َعيِن العظيِم الَعظائمُ   وتعُظُم في عيِن الَصغيِر ِصغاُرھا

، مشايِخ السوء وقادِة الخذالن، وھو ضغط أكبر مما "التيارات اإلسالمية"نحن نعرف الضغط الذي يتعّرض له الشيخ من  
ء المرجفون المداھنون الذين دعموا العسكر، ھم العدو األول ھؤال. يتعرض له من اإلعالم الملحد ومن السلطة الغاشمة

  .واألكبر لتمكين دين هللا في األرض، ولعزل السلطة الالدينية من الحكم، قاتلھم هللا أّنى يؤفكون

اتھا لكن، رغم ھذا الظالم الحالك الذي تعيشه الحركة اإلسالمية الُسنية الَرشيدة، واإلحباط التام الذي َيسود نفسية دع
ورجاالتھا، والظروف العصيبة التي باتت تحيط بالدعوة بعد أن تمكن العسكر من تمزيق قوتھا وتفتيت عضدھا، لكن صدق 

َ َعِزيٌزۭ ُذو َفاَل "هللا  َّ َ ُمْخلَِف َوْعِدِهۦ ُرُسلَُهۥٓ ۗ إِنَّ ٱ َّ    .فإن نصر هللا آٍت ال ريب فيه .47ابراھيم "ٱنِتَقامٍۢ  َتْحَسَبنَّ ٱ

، فإن ق د نحتاج إلى قدر أعمق من اإلخالص، قد نحتاج إلى قدر أكبر من الجھد، قد نحتاج إلى قدر أعظم من الثبات والثقة با
لكن الحمد  أن مّحصت ھذه الفترة الخبيث من الطيب، ومّيزت المؤمن من . النصر ال يأتي إال لمن يستحقه، استحقاقاً كامالً 

  . منين من سبيل المنافقين والمداھنين الكاذبين أعوان الشياطينالمنافق، وعّرفت سبيل المؤ

اللھم ارفع مقتك وغضبك عنا، وقِنا فتنة ال تصيبن الذين ظلموا مّنا خاصة، وافتح لنا طريقاً ننصرك فيه وھيأ لنا من أمرنا فيه 
  .رشدا

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  2012-05- 08 رؤية شرعية وواقعية.. اإلنتخابات الرئاسية 

  صلى هللا عليه وسلم  والصالة على رسول هللالحمد 

كانت الفتنة األخيرة التي صّدرھا المجلس العسكرّي، للقضاء على المشروع اإلسالمّي بشكٍل كامٍل، ھي ھذه اإلنتخابات 
بو الرئاسية، التي وضع على رأسھا لجنة فاروق سلطان، وما تبع ذلك من عملية تزويٍر واضحة في أوراق الشيخ حازم أ

  .اسماعيل، وإعادة الفلول إلى ھذه الحلبة النجسة، عمرو موسى وأحمد شفيق

وألننا ال نصدر في آرائنا عن ھوى، أو مصلحة متوھمة، أو رأي شخصى، فسنبين ھنا ُحكم المشاركة في ھذه العملية التي 
  .رع والواقعيدق بھا المجلس العسكرّي آخر مسمار في نعش الحركة اإلسالمية في مصر، من وجھة الش

األخطر في مواقف العديد من المنتمين إلى الحركة اإلسالمية، ھو ذلك التوجه الجديد الذي يتغافل عن الرؤية الشرعية في 
، إذ الواقع الحقيقّي واحد، لكن الرؤية العقلية له تختلف بإختالف الكم المسألة، لحساب الرؤية العقلية، وال أقول الواقعية

  .ر، وبإختالف القدرة التحليلية التي تتفاوف فيھا العقول كتفاوت األرزاقالمعلوماتّي للناظ

  الرؤية الشرعية

فاحكم بينھم بما أراك "، وأنه "ومن لم يحكم بما أنزل هللا فأولئك ھم الكافرون"ال يشك أحٌد من المنتمين إلى دين اإلسالم، أن 
ومن أحسن من هللا "، وأنه "إن الحكم إال "، وأنه "ل هللا اليكهللا وال تتبع أھواءھم واحذرھم أن يفتنوك عن بعض ما أنز

، تضع من التحاكم إلى شرع هللا، صلى هللا عليه وسلم، وعشراٌت من األدلة القرآنية ومن سيرة رسول هللا "حكماً لقوٍم يوقنون
  . كينوطاعته في كّل ما أمر، دون إعتراٍض أو مشاركة، أساساً التوحيد الخالص وركناً له ر

وقد بّين الكثير من علماء أھل السنة والجماعة حكم من يتالعب باألدلة، ويدور حولھا، ليسّوغ حكم الطاغوت، ويوالي أعداء 
هللا في ترسيخ بنيان األحكام الوضعية، وعلى رأسھم، على سبيل المثال ال الحصر، شيخ محدثى العصر أحمد شاكر، وعالمة 

والذي نحن فيه اليوم، ھو ھجر ألحكام هللا عامة دون "على تفسير الطبرّي، حيث قاال  العصر محمود شاكر في تحقيقھما
فإنه لم يحدث في تاريخ اإلسالم أن ....استثناء وإيثار أحكام غير حكمه، في كتابه وسنة نبيه، وتعطيل لكل ما في شريعة هللا 

رغبة في نصرة ".. ن يستمر بالتالعب في األدلة ، ثم عقبا على م"..حاكما حكما جعله شريعة ملزمة للقضاء بھا  سنّ 
السلطان، أو احتياال على تسويغ الحكم بما أنزل هللا وفرض على عباده، فحكمه في الشريعة حكم الجاحد لحكم من أحكام هللا، 

 )ھذا الدينألھل  فأن يستتاب، فإن أصر وكابر وجحد حكم هللا ورضي بتبديل األحكام، فحكم الكافر المصر على كفره معرو
  . وبعدھا، طبعة دار بن الجوزى القاھرة 345ص 9ج ، 44، سورة المائدة بتحقيق أحمد شاكر ومحمود شاكر ،تفسير الطبري

لكن نبغت في العقود السالفة نابغة راحوا إلى أبعد ما ذھبت اليه المرجئة التقليديون، ممن يقول أن اإليمان ھو التصديق القلبّي، 
وبدأت ھذه . ير ما أنزل هللا، ورأوه معصية ال كفراً، وتالعبوا باألدلة الشرعية كما بّين الشيخان الجليالنإذ سوغوا الحكم بغ

البدعة في جزيرة العرب، عقب حرب الخليج األولى، من قَِبَل الفرقة المبتدعة الجامية المدخلية، ثم تبعھم عليھا أدعياء السلفية 
م واجبة أّيا كان دينه، وأن الخروج على الحاكم الكافر الذي يشّرع غير ما أنزل هللا ال المصرية، الذين نادوا بأن طاعة الحاك

  .فاستحدثوا فتنة سيكتبھا عنھم التاريخ، كأسوأ ما يكتب عن أھل البدعة في ھذا الدين! يجوز

ودينه، ھي مؤسسات باطلٌة  ويلزم مما سبق أّن كّل المؤسسات التشريعية التي تعمل في ظل ھذا النظام الخارج عن شرعية هللا
فما بال قوانين الشرطة : وال يقولن أحدٌ . ال يحّل الدخول فيھا وال اإلشتراك في أنشطتھا التي ھي محض كفٍر، وتبديل لدين هللا

وأصحاب الديموقراطيات الكافرة، التي ترى أن ُحكم . وقوانين االعمل وغيرھا، إذ نقول أّن ما بني على باطٍل فھو باطلٌ 
، يبنون مرجعيتھم على تلك الفرضية التي تنحى دين هللا جانياً، فتأخذ به إن !)وليتھم التزموا بما زعموا(عب للشعب ال  الش

فأساس الحكم ھو الكفر بالشرع، ال اإلذعان له، ثم يكون بعدھا ما يكون في القوانين الفرعية . وافق، وتخالفه إن عارض
  .الخ..كالعمل والشرطة 



ن إنتخاب النواب أو الرئيس، لمثل ھذه المؤسسات، التي على رأسھا المؤسسة الرئاسية، حراٌم َشرعاً لما فيه من من ھنا، فإ
  .إذعاٍن للكفر، دون إكراه ملجئ يبّرر ھذا اإلذعان

  :نقض التأويالت الفاسدة

بعدد من التبريرات العقلية، التي وقد خرجت مجموعاٍت من الدعاة، أو المشايخ، أو من شئت ممن ينتمى إلى العمل اإلسالمّي، 
تزعم أنھا تحمل تخصيصاً لمناط الكفر في ھذه العملية السياسية، أو استثناًء منه، أو تستند إلى أصوٍل زعموا أنھا تعتبر في 

  . الحكم الشرعّي الواقع الحاضر

ا النظر في مفھوم التوحيد، وأن يتوسموا ولن نتعرض ھنا لُشبھات من يرى حّل ھذه العملية إبتداًء، إذ إن على ھؤالء أن يعيدو
إن ھي "فيمن أفتى لھم بجوازھا، إذ ليس كل شيٍخ معمم مجلبٍب بفقيه، وإن طالت لحيته إلى ركبتيه، أو أُطلق عليه مفتى مصر 

ي كفر وقد زعم ھؤالء أّن النصوص التى أوردنا ھي في كفر التشريع بغير ما أنزل هللا، وليست ف". إال أسماٌء سّميتموھا
ولسنا بحاجة إلى الرّد على مثل ھذا الكالم، لتھافته ! المؤسسات التي تقوم على تلك الَمرجعية الَوضعية، ثم تقوم بذلك التشريع

 ً   .وعدم صحته عقالً، قبل أن يكون مرفوض شرعا

  شبھة المصلحة والمفسدة

، فإن دعم ترشيح اإلخوان، أو دعم مرشحھم "ندفع أعلى المفسدتي"زعم البعض أّن اإلشتراك في ھذه الَعملية ھو من باب 
ً . محمد مرسى، أھون من أن يأتى عمرو موسى مثالً، رئيساً للجمھورية   . وفي ھذا الكالم من الخطأ ما فيه، شرعاً وواقعا

فإننا حين نتحدث عن مبادئ المصلحة المرسلة فإنه يجب أن نراعي أول شرط في شروط إعتبارھا كمصلحة وھو أن ال 
ً تعار وقد رأينا أّن ھذه المؤسسات كلھا تقوم على أساس مرجعّي ديموقراطّي وضعّي كافر، وھو أمر ال يمكن . ض نصا

تجاوزه لمن رضي با براً وباإلسالم ديناً، والتغافل عنه، واإلنتقال إلى المصلحة الملغاة شرعاً، ھو ضرب من ضروب نقض 
  . عھد هللا والتقّحم على جناب التوحيد

فيه إفتآٌت على مفھومھا، فإنھا إنما تنطبق على الحالالت التى ال خيار للمكلف " دفع أعلى المفسدتين "إعتبار ھذه القاعدة ثم إن 
فيھا إال بإحد أمرين، فيختار أقلھما مفسدة، كالضارب فيالصحراء، إن وجد خمراً، فھو بين أمرين ال ثالث لھما، أن يشرب أو 

لكن في حالتنا ھذه، من الذي يزعم أنه ليس ھناك إال أحد خيارين، إما عمر . تار األقل مفسدةال يشرب، وال ثالث لھما، فيخ
فإنه ھناك دائما العدول عن اإلشتراك كلية، وإتباع . موسى أو محمد مرسى؟ ھذا سخٌف من السخف، ومغالطة من المغالطة

، وھو "من كان يؤمن با واليوم اآلخر فليقل خيراً أو ليصمت"في ھذه المسألة بالذات في حديث  صلى هللا عليه وسلمنھج رسول هللا 
  .الدليل األقرب لإلتباع في مسألتنا ھذه، ال القاعدة المذكورة

فالقفز إلى ساحة المصالح المرسلة، والتسّور على النصوص الشرعية، ال نراه من عمل أھل العلم والفضل، ولكن مسألتنا ھذه 
  .بل الصغارقد وقع في حبائلھا الكبار ق

  :نقض المبررات العقلية

وزعم البعض اآلخر، ممن لھم سابقة في العلم والفضل، أّن ذلك الدعم، أو ذلك اإلشتراك قد يھّئ للدعوة ھامش حريٍة، من 
  !حيث أّن اإلخوان، سيكون لھم يٌد في الحكم، ھم قد وعدوا بمثل ھذا الھامش من الحرية

  شبھة ھامش الحرية

فإنه متى كان لإلخوان كلمة محفوظة أو ذمة مرعية؟ اإلخوان ھم أول من سيطيح . ھذا وھم وتوھم وإيھام ونقول لھؤالء، إن
لن . بأّي مجموعة تعّرض مكاسبھا البرلمانية المحدودة للخطر، وإن كانوا مجرد العاب خشبية تحركھا يد العسكر من أعلى

الحكم الوضعي الذي مّوھوا على الشعب به من خالل حديث عن يسمح ھؤالء لداعية أياً كان أن يتعّرض للعسكر أو لنظام 



مادة ثانية، تفرض العمل بالحق والعدل والحرية والمساواة، كمبادئ، ال كأحكام، وھي ما تشترك فيه مع البوذية والسيخية 
ً والھندوسية الصليبية واليھودية والديموقراطية، وما شئت من أدياٍن سار بھا أناس على وجه األرض د فإنه ليس ھناك من . وما

وما يفترق اإلسالم فيه ھو أنه جاء بتفصيالتھا التي زعم محمد . دعوى، دينية أو فلسفية، إال وجعلت ھذه المبادئ شعارھا
  !مرسى، على الھواء، أن اإلخوان ال يطالبون بتفاصيلھا، بل بمبادئ ال تتعدى أصبع اليد الواحدة

تي تمتعنا به إلى حين في مصر، لم يكن بفضل اإلخوان، وال بتوجيه من محمد بديع، بل ثم نقول لھؤالء، إن ھامش الحرية ال
ھو من النتائج المحدودة للثورة المصرية، بل نزعم أّن اإلخوان، بموقفھم الداعم للَعسكر خالل الخمسة عشر شھراً، حتى 

كم وفرض السيطرة، والذي أدى إلى ھذه ، ھم من َحاربوا ھذا الھامش، حين ھيأوا للعسكر فرص التح"بالمقلب"شعروا 
فأّي ھامش ُحرية . اإلنتكاسة المردية المحبطة، وإلى العودة إلى البطش والتھديد باإلعتقال والسجن، حتى للشخصيات العامة

سة نرجوھا من اإلخوان؟ إن محمد بديع، إن صّح أنه تلفظ بمثل ھذه الكلمات إلخوة من رفاق الدرب القديم، إنما يمارس سيا
وال نحسب إال أن ھؤالء يعيشون في الستينيات ال يزالوا، ويعتقدون أن . يخدم بھا جماعته ومصلحتھا، ال التقرب من اإلخوة

  !محمد بديع اليوم ھو من عايشوا في الَحبس في الثمانينيات

  شبھة أثر اإلشتراك في العملية السياسية

، بأي حجة كانت، في نتائج اإلنتخابات؟ ما ھو حجم الحركة اإلسالمية حجم ھؤالء الذين يريدون التوّدد لإلخوانثم، ما ھو 
برمتھا بالنسبة لما يمكن أن يفعل العسكر؟ إّن القرار الذي يوشك أن يصدر عن لجنة التزوير الرئاسية بالسماح لجنود الداخلية 

أتباع الحركات اإلسالمية مجتمعة ال تزيد  والجيش باإلنتخاب سيدخل أكثر من مليونّي منتخب لصالح ُمرشحھم أّياً كان، بينما
فما الداعى للولوج في أوحال ). ألف حزب النور 600+ ألف أتباع أبو اسماعيل  500+ ألف اإلخوان  800(عن ھذا الرقم 

زال ھذا الُبعد ال ي. ھذه العملية، علماً بأن تأثير ھذا اإلشتراك َيقُرُب من الّصفر؟ ھذا إن تغاَضينا عن الُبعد الّشرعّي بالكلية
  .ُيشّوش على توّجه الَعديد من اإلخوة، ويدفعھم إلى توھماٍت ال أصل لھا شرعاً وال عقالً 

  :الحقيقة على أرض الواقع

العجب كّل العجب أن يتحدث اإلسالميون اليوم عن العملية السياسية، التي يقودھا الَعسكر، بلجان العسكر، وقوانين العسكر، 
ألم ير من رزقه هللا عقالً ما حدث مع الشيخ حازم أبو اسماعيل؟ أكانت ھناك شعبية أكبر من ! العسكروسلطة العسكر، وبطش 

شعبيته، تتحدى العسكر وبطشھم وسطوتھم؟ لكن دّبروا المكائد، وصّنعوا المستندات، وحّرضوا المرتشين من القضاة، 
فھل يمكن لذي عقل أن يّدعى أّن أي ! وه بالسجن والغرامةوأعانتھم على ذلك قوانينھم ولجانھم، فأزاحوه، بل اتھموه وأنذر

مرشٍح في المھزلة اإلنتخابية سيكون له حظ الفوز إن لم يركَع للعسكر، ويلّبى طلباتھم، ويخضُع لتوجيھاتھم، ال فرق في ذلك 
يجلس على كرسي  بين عمرو موسى وعبد المنعم أبو الفتوح ومحمد مرسى، كلھم يجب أن يكون مطية للعسكر إن أراد أن

بل إن اإلخوان ھم أبطال الصفقات، كانوا وال يزالوا،ال يأمن أحد أي صفقة يمكن أن يعقدوھا معھم في اللحظة . الرئاسة
  فما لنا، نحن المسلمين، نتورط في ھذه األوحال، ونتحمل ھذه األوزار؟ . األخيرة

التحت وَتسّمْت بأبي الفتوح أو محمد مرسى، أو تعلَمَنْت وَتسّمْت  الواقع الحادث يقضى بأّن السلطة ستعود لفسادھا القديم، سواء
وإن أراد أحدھم بطولة أو كرامة، . ھذا أمر لن يوقفه إنتخاب أي من ھؤالء العمالء األربعة. أحمد شفيق أو عمرو موسى

  .فسينزاح من العملية بغاية من السھولة واليسر

حركة . يناير 25كون بمرشٍح سياسّي، بل بحركة شعبية عارمة، كما حدثت في الطريق الوحيد للخروج من ھذه األزمة، لن ي
. حركة تريد القضاء على النظام بكامله، ال على رأسه ثم اإلبقاء على جسده. تنتمى إلى الشعب، ال إلى فريق منه اياً كان

  .ولمثل ھذا فليعمل العاملون

  

  الخالصة



حّرم شرعاً، وباطل ال مُ أو إقامة األحزاب، بالترشح، أو اإلنتخاب، أو الدعم، اإلشتراك في ھذه العملية السياسية، سواًء 
ذلك من المنطلق الشرعّي المبنّي على األدلة الشرعية المعتبرة، أو من المنطلق الواقعّي، المبنّي على النظرة الواقية . يحلّ 

أبناء الحركة اإلسالمية الصحيحة التوّجه أن والواجب على  .الصحيحة، ال الواھمة أو المغرضة أو المخدرة أو الناقصة
يتجنبوا ھذا الوحل النجس، مھما كانت مكانة من دعا اليه، أو أشار به، أو عاَون عليه، مشايخاً أو دعاة، فرادى أو 

  .جماعات

  وليكن شعارنا

َن ٱأْلَْحَزابِ  ُجندٌۭ " ا ُھَنالَِك َمْھُزوٌمۭ مِّ  11ص "مَّ

 
  

  

 

  

  

 

 

  

 

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  



  2012-05-09 !!اعيلاعتذر يا أبو إسم: العيسوى: في حالة تأكيد استبعاده

  اعتذر يا أبو إسماعيل: العيسوى -الوفد 

  

  إكماالً لمسلسل خيانة الشريعة، ومواالة الكفار، والعمالة المفضوحة

، لصاحبھا لواء أمن دولة محمد حسان، يطالب حازم أبو اسماعيل بتقديم مستندات، أو اإلعتذار "الرخمة"ع القناة مذيھذا 
  !!للمزورين على خطيئته

  ال وهللا ال أملك ھذه المرة أن أمسك عن وصف ھؤالء بما يستحقون

  .اھم هللا أني يؤفكونھؤالء عمالء للنظام، كانوا وسيظلوا، عبيداً للحاكم، وعبيداً ألموالھم، أخز

  األمر ليس أمر أبو اسماعيل، ال وهللا، لكنه أمر اإلستھتار بالمسلمين وبعقولھم وبفطنتھم

والُمّدعى عليه أثبت أمام . المستندات ُتطلب ممن إدعى غير األصل، ال من الُمّدعى عليه. البينة على من إدعى يا حثالة البشر
ً أعينكم العمياء بالصورة أن المستند  لكن قلوبكم غلٌف ! ليس مستنداً لكنه ورقة مزورة تزويراً معيباً، ال تزويراً محترفا

  وبصائركم ُطمسٌ 

لماذا تطالب بمستندات من الُمّدعى عليه، يا أفاق األمة وأبا جھلھا؟ أھذا مبلغ علمكم عن قواعد الشريعة وأصول القوانين؟ ال 
  .أموالھم بالباطلغرو أنكم تتالعبون بعقول الناس، وينھب اللواء 

وعندى ورقة مطموسة المعالم تثبت . أنك من أصل يھودّي، حيث أتى أباك من إسرائيل مھاجراً منذ عدة عقود وأنا ھنا أقول
وتخرج مستنداً فإن لم تثبت ھذا، ! فأريد منك إثباتا أّن والدك لم يھاجر من إسرائيل، وال يعتنق اليھودية. ھذا القول، في حوزتي

  فكيف تتحدث في اإلسالم، وأنت سليل اليھود؟ل بأنه لم يھاجر والدك، ولم يكن يھودياً، من إسرائي

  أھذا ھو المنطق الذي تستعمله يا صنيعة أمن الدولة وربيب المجلس العسكرّي؟

  إنك، وسيدك اللواء، لستم إال أصابع نجسة يستخدمھا الَعسكري ليشير بأصابع اإلتھام إلى من يريد تلويثه

  كم هللا، ونحن على ثغر للرد على أمثالكم أينما ووقتما تخرجون ھذا القيئ البشري على الناسفقد فضح

  

  

  

 

 

  

  


