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 الرابعكتاب الثورة 

  أطل الكفر برأسھو.. نقالببعد اإل

 

 قام المقال .. بین العلم والرأيمَ 

 صلى هللا علیھ وسلمالحمد ہلل والصالة والسالم على رسول هللا 

من "القول"، فھو قوٌل منسوب لقائلھ. وقد انتشرت المقاالت في أیامنا ھذه نتیجة وجود النت من ناحیة، وما الءم ذلك  1المقال
 في طبیعة الناس من رغبة في الحدیث وإبداء الرأي، إما إثباتاً لفائدة أو إعجاباً بنفس، كّل حسب قصده ونیتھ.

، ومن ثّم طولھا ومدى استغراقھا لموضوعھا. فھناك الكتاب، وھناك البحث، وفّن الكتابة ینقسم إلى أقساٍم حسب الغرض منھا
 وھناك المقال. 

الكتاب عمٌل متكامٌل یتناول، عادة، موضوعاً مستقالً ُمفرداً، یستوعبھ، ویحیط بھ من كّل جوانبھ، ویقّدم علي فكرتھ األساسیة 
تیجة محددة، أو قوٍل َفْصل. بل في كثیر من األحیان یكون دالئل متشعبة، وإن لم یكن من الضرورّي فیھ أن ینتھى إلى ن

الكتاب عرضاً شامالً لموضوعھ، یضعھ صاحبھ بین یدّي القارئ لیرسم معالم ھذا الموضوع، تتفاعل في نفس القارئ، وتْدفعھ 
، عادة إال كان موضوع دفعاً إلى التفكیر والُمحاورة الذاتیة، والبحث األعمق في موضوعھ. والكاتب ھنا، یبذل جھداً شاقاً 

الكتاب تجمیعّي ال إنشائّي، یستوعب فیھ تاریخ الموضوع ومالبساتھ، وما سبق فیھ من أعماٍل، ثم ینتقل إلى خطتھ في الكتاب، 
وما یقصد إلى إضافتھ في كتابھ، ویستطرد بعدھا في موضوعھ، من جوانبھ التي قرر الخوض فیھا، حسب سعة التناول التي 

 نظره فیھ.انتھى الیھا 

أما البحث، فھو بین فّن "المقال" و"الكتاب". فالبحث یتناول موضوعاً أساسیاً كالكتاب، لكن یختلف عنھ في أنھ یقّدم فكرة 
مفردة، أو عدة أفكاٍر محددة، عن ھذا الموضوع، فیبحثھ من عدة جوانب رئیسیة، بإختصاٍر غیر مخل، ویأتي باألدلة التي تؤید 

قیم علیھا الدلیل، ال یخرج عن سیاقھا إلى السیاق العام الذي یحیط بھا إال قدر ما یوّضح فكرتھ. وعادة ما فكرتھ األساسیة، وی
یكون وسطاً في الطول بین الكتاب والمقال. كذلك فإن البحث یؤدى إلى نتیجة محددة، یخرج بھا صاحبھ، یعرضھا على 

لیھ الكاتب، أو یختلف معھ. ومن ثم فالبحث أقل درجة في المشقة من القارئ في نتیجة بحثھ، قد یتفق القرئ فیھا مع ما ذھب ا
الكتاب، وأسرع إلى نتائجھ منھ، وألیق في بعض المسائل من أن یدون فیھا كتاٌب كامل. وصاحب البحث، ال یجب أن یكون 

بما قیل فیھا، وبما ینقدھا أو  محیطاً بكافة جوانب موضوعھ، بل یكفى أن یكون مستوعباً لجوانبھا، ُملِّماً بشواھدھا، محیطاً 
 ینقضھا. 

ویستحضرنا في ھذا المقام الفرق بین المجتھد المطلق ومجتھد الَمسالة في علوم الشریعة، أو كصاحب رسالة الدكتوراة، التي 
ھ عھي كتاب في ذاتھا، وصاحب البحث العلمي، في العلوم الوضعیة. فصاحب الكتاب أو الرسالة كالمجتھد المطلق في موضو

وصاحب البحث كمجتھد المسألة، یعرفھا ویحققھا، ویعرف أدلتھا وما یرُد علیھا من شواغب، لكنھ ال یستطیع إدعاء تحقیق كّل 
 ما یتصل بھا من مسائل أخرى.

ثم یأتي المقال في أسفل درجات سلم التدوین. والمقال، كما ذكرنا، ھو قول لصاحبھ، ال یتجاوز عادة عدة صفحات قلیلة، 
ول فكرة واحدة ال أكثر، ال یلزم في تقدیمھا كثیر أدلة، بل ھي قوٌل عادة ما یستند إل رأيٍ بحٍت غیر مدعوٍم بدلیل، شرعّي تتنا

أو وضعّي، إال ما یراه الكاتب مالئماً لفكرتھ. وصاحب المقال في أمور الشرع، إمأ أن یكون ممن لیس لدیھ علم شرعي یستند 

                                                           
 أرى أّن فن الخطابة ینتمى بدرجة من الدرجات لمفھوم "المقال"، فلھ أحكامھ. 1 



، وحدیث بالھوى والتمنى، وإما أن یكون ممن لھ باٌع في أمور الشریعة، فقولھ حینئذ یمكن الیھ القول، ھو ضرٌب في عمایة
 الرجوع الیھ واالعتماد علیھ، حسب درجة علمھ الشرعّي. 

، حسب ھذا الترتیب، ال العكس، كما نرى في 2وعادة ما یقدم أصحاب العلم، الشرعّي أو الوضعّي، كتباً، ثم أبحاثاً، ثم مقاالت
 ا النحسات ھذه.أیامن

وقد اّتبعت ھذا الَنھج في حیاتي العلمیة، الشرعیة والوضعیة، في الترتیب الذي ذكرت، فأخرجت رسالتّي الماجستیر 
والدكتوراه، ثم نشرت عدداً من األبحاث، ثم األوراق في دوریاٍت علمیة متخصصة، والتي قبلتھا الجھات المختصة لكون 

 ممن لھ مؤلفات وكتب في موضوعھا. صاحبھا من حاملي الدكتوراه، أي

بإصدار كتاب  1978ثم، بدأت مسیرتي العلمیة في جانب الشرع، بالّدرس الُمتعمق المتواصل الدؤوب، والذي تتّوج في عام 
، ثم سلسلة الفرق، في الثمانینیات. ثم بدأت بعدھا في كتابة 1979"الجواب المفید"، وتبعتھ بكتاب "حقیقة اإلیمان" في عام 

بحاٍث كبحث "مفھوم السببیة"، وغیره. ثم دّونت بعدھا عدة مقاالت في مواضیع تتعلق بالعلوم الشرعیة واالجتماعیة أ
ثم أصدرت سائر الكتب في األصول وغیرھا بعد ذلك في العقد األول من  والتاریخیة واألصولیة، في الثمانینیات والتسعینیات.

 ھذا القرن.

فدفعتني دفعاً إلى كتابة المقال، ألواكب التغییرات الیومیة على األرض، فأصدرنا ما یربو على ، 2011ینایر  25ثم أتت حركة 
خمسمائة وخمسة وأربعین مقاالً حول األوضاع السیاسیة والحركیة، منھا ما یقوم مقام "البحث"، وأكثرھا ما ھو من قبیل 

لم یكن یوماً مما أھوى، بل إن مجالي ھو البحث العلمّي ال كتابة  "المقال". ویعلم هللا أّن ھذا اللون من الكتابة، أقصد المقال،
 ، َتسّد جوعاً لكن ال تقیم أوداً وال ُتَقّوم بھا ِصّحة.3المقاالت، التي أراھا كالوجبات السریعة

ي مقاٍل ول القلم، سواء فوما أسرد ھذا الحدیث الُمِمّل للقارئ العزیز إال دلیالً على متابعتي الذاتیة لما ذھبت الیھ في أسالیب تنا
أو بحث أو كتاب. فإن ما أراه الیوم من انتشار "المقاالت" على النت، دون أن یكون ألصحابھا باٌع فیما یتعّرضون لھ، ھو أمر 

خطیٌر، قد یكون لھ بعض منافع، لكنھ كالخمر، ضّره أكبر من نفعھ. إذ إّن خالصة ما یقول ھؤالء، من غیر المؤھلین، قد 
 اً بالصدفة المحضة، لكنھا كثیراً ما تصیب باطالً فتؤذى وُتضل.تصیب حق

فعلي أولئك الذین یستبقون الخطى، ویتعّجلون الثمرة، أن یسیروا على النھج األمثل، فما وصل أحٌد لھدٍف صالٍح إال من وجھھ 
 الصحیح، وإال فھو إلى أُفوٍل قبل وصول.

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
بعدھا، ال العكس، وذلك حتى یكون بحثھ أو  Papersو أوراقاً  Researchفالطالب في العلوم الوضعیة مثالً، یقدم كتابّي الماجستیر والدكتوراه، ثم ینشر أبحاثاً  2 

 بولة إذ تأتي من صاحب خبرة ثابتة، ال من ھواء وفراغ.ورقتھ، التي ھي مقال في العادة، مق
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 مصر .. شكل دولة وحقیقة عصابة

 صلى هللا علیھ وسلم والصالة والسالم على رسول هللا الحمد ہلل

تتصف المجتمعات الحضاریة، والجماعات البشریة بأنھا تشترك في كثیر من الخصائص األساسیة التي تجعلھا ُتصّنف من 
 ھا،مقوماتھا وأركانسائر المنظمات اإلجتماعیة كنظاٍم أو كدولة یمكن أن تنضم للمجتمع الدولّي العام. فللمجتمعات الحضاریة 

 التي تجعلھا مجتمعاً متجانساً متكامالً، وللدول مقومات وقواعد تعامل ال یصح أن تكون بغیرھا دوة مكتملة األركان.

صلیبي المشرك الذى قادتھ قوات جیش االحتالل المصرّي، فقد انھارت كّل -وفي مصر، عقب اإلنقالب الفاشي الصھیو
صلیبي المغفلین الساقطین من شعب السیسي أنھم یریدون أن یبنوھا -ن یقنع قادة االنقالب الصھیومقومات الدولة، التي یحاول أ

 دولة حرة حدیثة!!

ولسنا في حاجة إلى إثبات سقوط ھذه المقومات، فھي ظاھرة لكلِّ ذي عقٍل إنسانّي وضمیٍر حّي. لكن یمكن أن نقرر ھنا أّن 
ة مكفولة وعدالة قائمة وأمٍن مستتب. ھذه المقومات قد فقدت بتماھھا من المجتمع مقومات الدولة تتحدد في سلطة مقبولة وحری

المصرّي في الشھور الخمسة الماضیة. فالسلطة القائمة سلطة غاصبة قائمة على القوة واإلرھاب العسكرّي، والحریة قد 
ى لھا لو كان حدثاً، والعدالة قد باعت ذمتھا إلانعدمت بكافة أشكالھا حتى أصبح رفع أصابع الید بعالمة رابعة جریمة ُیعتقل فاع

العسكر، وصار القضاء ھو منبع الظلم ومصدر تكریسھ، وبات الناس، المسلمون، یرّوعون في بیوتھم صباح مساء، تختطف 
 البنات، وتعتقل النساء، ویقتل الشباب، بال رحمة وال ضمیر.

یاحة وطرق واستیراد وتصدیر، ثم ال یخضع دخلھ إلى أي رقابة، ثم، إذا باقتصاد مصر یؤول إلى أیدي العسكر، مصانع وس
وال یكون مكوناً من مكونات المیزانیة العامة، بل ھو حالٌل لقادة جیش االحتالل، یوجھونھ لمخصصاتھم، ویلقون ببعض فتاتھ 

 إلى الضباط من الرتب األدنى، أنجاس األیدي ومنعدمى الضمائر.

-جانب الكارثة الحقیقیة التي تحیق بأھل مصر من المسلمین، ونعنى بھا كارثة التمكن الصھیولكن كّل ھذا الخراب یھون إلى 
 صلیبّي من مصر، ومحو إسالمیتھا بالكامل، بل ومحاولة القضاء على شعبھا المسلم حقیقة ال مجازاً.

سلطة لتنفیذ، مقابل عوائد مالیة وفأصحاب المصالح الحقیقیین فیما یحدث في مصر، إن استبعدنا العسكر الذین ھم مجرد آلة ا
 شكلیة، ھم الصھاینة والصلیبیون.

اإلسرائیلي، بل وتحویل جیشھا إلى جیش -أما الصھاینة، فقد استطاعوا أن یضمنوا خروج مصر من معادلة الصراع العربي
تحول دوره وتبدلت عقیدتھ إلى احتالل لمصر، ال یمكنھ مواجھة الصھاینة في یوم من األیام، ال حاضراً وال مستقبالً، بعد أن 

 حمایة حدود إسرائیل وقتل المسلمین في مصر.

ثم المصلحة الصلیبیة ھي األدھى واألمّر. فإن الكنیسة، ومن ورائھا ساویرس، قد أصبحت مركزاً لصنع القرار في مصر، 
م. ثم أملوا مؤخراً قرار تجمید من فتات تتعلق باإلسال 2012فأملت مواد الدستور الشركّي، وحذفت منھ ما كان في دستور 

أموال الجمعیات الخیریة اإلسالمیة، ولیت شعرى، وهللا ال یتصور أحٌد أن ھذا یمكن أن یحدث في بلد غربّي، فإذا بھ یقع في 
ى وبلٍد ُیفترض أن أكثریتھ مسلمة! وھذا القرار، وإن كان ظاھره سیاسّي، إال إنھ قرار طائفّي یقصد بھ تجویع المسلمین من ذ

الحاجة لدفع عملیة التنصیر قدماً. ثم إذا بمتاجر المسلمین ُتھاجم وُتحرق، بل وصل األمر في المنصورة إلى أن یقتحم 
 النصارى بیوت المسلمین في رائعة النھار!

 ھذا الوضع الذي آلت الیھ مصر، وضٌع ال ندرى كیف یمكن الخروج منھ. فاإلخوان وداعمى الشرعیة، ال یزالون یتحدثون
عن السلمیة وقوتھا وأثرھا. وال یزال كثیٌر من معارضى االنقالب یتحدث عن مقاومة العدوان على أنھا حراٌم ال محّل لھ في 

 عقیدة المسلمین.



یجب، كما كّررنا سابقاً، أن یرى المسلمون رأیھم في طریقة التعامل مع ھذا الوضع الكائن. فاألمر مقصود بھ تحویل ھویة 
م فیھا عملیة التطھیر العرقّي ضد مصر إلى ھویة نص رانیة، تتبع الدولة الصھیونیة، وتقع فریسة في ید عصابة العسكر، وُتَنظَّ

 المسلمین في عقر دارھم بال ھوادة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 شعٌب أعزل .. في مواجھة اإلحتالل

 صلى هللا علیھ وسلمالحمد ہلل والصالة والسالم على رسول هللا 

أبدأ بالتحیة من القلب ألولئك المجاھدین الصابرین الصادقین الذین ال یزالون یخرجون كل یوم إلى الشارع المصرّي، یتحّدون 
 الرصاص، والقنابل والخرطوش، بصدر عاٍر وقلب ُمَحّصن. إّن موقفھم ھذا ملحمة ال یشك فیھا أحٌد لھ عقل وقلب. 

ھ على الخائنین الَغادرین الُمرتدین، من قیادات العسكر والداخلیة وحزب النار ومؤیدیھم ثم أَثنِّى باستنزال لعنات المولى سبحان
ُ َعلَْیِھْم َولََعَنُھْم َوأََعدَّ وداعمیھم ومفوضیھم، فإنھم ال یستحقون إال ما قال هللا تعالى " َم ۖ َوَسآَءتْ  َوَغِضَب ٱہللَّ  لَُھْم َجَھنَّ

ا  –. والحظ، یا رعاك هللا، أّن ھذا الَسخط من هللا نزل في الكفار والمنافقین في عقب فتح الحدیبیة، وكان أولى باہلل 6الفتح"َمِصیًرۭ
إن صّح مذھب "المصالحاتیة"، أن یترّفق بھم وأن یقول فیھم قوالً سھالً متودداً. لكُن هللا أنزل غضبھ وسخطھ ولعنتھ  –حاشاه 

 ى الكفر قوالً وعمالً، فانتبھ لھذا المعنى.علیھم، إذ ظھر منھم اإلصرار عل

ثم أَعّبر بعد ذلك عن الَحسرة من غیاب القیادات المیدانیة التي یمكن أن تجعل ھذه التَجّمعات والحراكات الثوریة تؤتي أكلھا، 
 مصر، تتحرك ھو من نتاج إخالص الجماھیر المسلمة القلیلة الباقیة فيوتنتج ثمرتھا. لكن األمر الذي ترى على األرض 

 َمریداً كما ھو الحال الیوم. عفویاً دون تنظیم. وھذه العفویة یصعب أن تنتج أثرا حقیقیا وأن تزیَل واقعاً مراً ألیماً شرساً 

الشعب الیوم أعزل، أعزل الید، أعزل القیادة، أعزل التوجیھ والترشید. وھي مكونات النصر على كتائٍب ُمسلحة مدربة، تقتل 
و۬ا ِفیُكْم َكْیَف َوإِن َیْظَھُرو۬ا َعلَْیُكْم َال َیْرقُبُ میر وال رأفة. كتائب ال نجد في وصف ما تفعل أكثر من قول هللا تعالى "وتعتقل بال ض

ةًۭ  ةًۭ . ھذا وصف الكافر حین یظھر على المسلم، أن ال یرقب فیھ 8التوبة "إًِالّۭ َوَال ِذمَّ یح، . ألیس ھذا بدلیل واضح صرإًِالّۭ َوَال ِذمَّ
 نٍص من القرآن على كفر ھؤالء، ینضم إلى عشرات األدلة األخرى على كفرھم؟

األمل الیوم أن یفیق المسلمون إلى المنھج الصحیح، منھج الجھاد، لدفع الصائل، والدفاع عن النفس، وتغییر الواقع على أرض 
 الِكنانة.

قتل والحرق. ُمعسكر الجیش والشرطة وعلي جمعة والطیب لقد َتمّیز الُمعسكران في مصر، معسكر الكفر والعھر، ومعسكر ال
 وساویرس والُبرھامي، ومعسكر كّل من عارضھم في الكفر والُعھر والقتل والحرق.

إّن انتشار الظلم سبٌب في سقوط األمم. فإن سنن هللا تعالى تقوم على أّن األمم إن سادھا اإلسالم، والَعدل الَمبنيِّ علیھ، فازت 
مم الكفر، فإن تساوت األمم في الكفر، فازت تلك األمم التي یحكمھا العدل البشريِّ دون اإلسالم، كما ھو الحال وَعلت على أ

الیوم في الشرق والغرب. فدول العرب تتساوى مع دول الغرب في الكفر باإلسالم، إال إّن دول الغرب َیسودھا عدٌل نسبّي، 
أنواع الظلم، في كّل مجال. فلھذا نرى دول الغرب أعلى وأقوى وأمثل طریقة في بینما دول العرب ال یسودھا إال أقسى وأحّط 

 ھذه الحیاة الدنیا. فالعدل أساُس الُملِك كما قیل.

األمُر الیوم، لیس في شرح الظلم الواقع أو بیان مساوئ السیسي وحكم العلمانیة وكفر الُبرھامي، ومھزلة األحكام القضائیة 
الحرائر، بل في الخطوات العملیة التي یجب على شریحة الشعب المسلم في مصر أن تبدأ في  وقتل المتظاھرین، وسجن

 اتخاذھا إلزالة الظلم الواقع أوالً، ثم بناء دولة اإلسالم الغائبة. 

لیس لي أن أُحدد أو أخطط لإلخوة المسلمین في مصر، ممن یقدمون أرواحھم یومیاً ویقفون في وجھ الرصاص دون حمایة، 
ن اضرب لھم مثالً بتلك الكلمات التي تقیأھا ساویرس الصلیبّي، یھدد مسلمي مصر بأنھ وصلیبّي مصر سیحملون السالح لك

ضد المسلمین المتظاھرین. ھذا قوٌل مقبوٌل من الصلیبیین في مصر، الذین یعیشون أزھى فترات حیاتھم أمناً ورغداً، لكنھ 
 قتلون وُیحرقون وُیعتقلون.إرھاب وخروج إن صدر من مسلمي مصر الذین یُ 

الواجب الیوم، بال حرٍج وال استثناء، أن یقوم المسلمون بعمٍل جاٍد إلعادة األمور غلى نصابھا، فوهللا قد قامت حركة طالبان 
على سبعة أفراد ال غیر، كذا قامت جبھة النصرة في سوریا الحبیبة. ومن العار أن یكون لساویرس میلیشیات مسلحة، یھدد 



جیش اإلحتالل وشرطة العواھر أنھ إن لم تؤدوا المھمة في قتل المسلمین، فسنتوالھا عنكم، ثم ال یكون للمسلمین  بھا
 المصریین ردٌّ على ذلك إال تویتات وتعلیقات على فیسبوك!

 أفیقوا یرحمكم هللا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الشرعیة .. والشرع

 صلى هللا علیھ وسلمالحمد ہلل والصالة والسالم على رسول هللا 

"الشرعیة"، كلمة منحوتة من لفظة "الشرع". والشرع، بتعریف األلف والالم، لھ معنى لُغوّي ومعنى، اصطالحّي . فاللغوّي، 
یر فیھ الناس، أو الطریقة یأتي بمعنى یدور حول ورود الدواب الماء، وشربھا من مورده، كما یأتي بمعنى الطریق الذي یس

التي یتبعونھا. أّما من الناحیة اإلصطالحیة، والمقصود بھا ما اْصُطلِح علیھ، إّما دیناً أو عادة. فالشرع، دیناً، ھو منھاج هللا 
ا َوٱلَِّذٓى أَْوَحْیَنآسبحانھ وجملة أحكامھ، قال تعالى " ٰى ِبِھۦ ُنوًحۭ یِن َما َوصَّ َن ٱلدِّ ْیَنا ِبِھۦٓ إِْبرَ  َشَرَع لَُكم مِّ  ِھیَم َوُموَسىٰ إِلَْیَك َوَما َوصَّ

قُو۬ا ِفیِھ ۚ  یَن َوَال َتَتَفرَّ ا. وقال "13الشورى "َوِعیَسٰىٓ ۖ أَْن أَِقیُمو۬ا ٱلدِّ ومن ھنا فإّن المشّرع ، 48المائدة "لُِكلٍّۢ َجَعْلَنا ِمنُكْم ِشْرَعًةۭ َوِمْنَھاًجۭ
اْصُطلِح علیھ عادًة في أیام الناس ھذه، فھي ما تواضع علیھ الناس من "قوانین" یشرعونھا ما ما أ األوحد دیناً ھو هللا سبحانھ.

 لتنظیم حیاتھم، سواء وافقت شرع هللا أم خالفتھ، ویسمون من یقوم بوضع ھذا "التشریع الوضعي" ُمشّرعاً، نداً ہلل سبحانھ.

تقاقھا، من أّي "شرع" وردت. فإن وردت من االصطالح فالشرعیة إذن، حین االشتقاق، یجب أن ُینظر إلي مصدر اش
القرآنّي، فحینئٍذ ھي تعنى السلطة التي بمقتضاھا ُیطّبق دین هللا وحكمھ في األرض. وإن وردت من االصطالح العادّي فھي 

ھو مما صنعتھ تعنى السلطة التي تحافظ على ما تواضع علیھ الناس من قوانین مختلطة منھا ما ھو من دین هللا ومنھا ما 
 أھواءھم. 

والمعارضة المصریة، بال استثناء، وعلى رأسھا جبھة دعم "الشرعیة"، إنما تقصد إلى الشرعیة بالمعنى العادي، الذي ھو 
مستمٌد مما تواضع علیھ الناس من قوانین مختلطة منھا ما ھو من دین هللا ومنھا ما ھو مما صنعتھ أھواءھم، وما یسمونھ 

، من حیث أّن الغالبیة الشعبیة قد وافقت علیھ، ال من حیث موافقتھ أو مخالفتھ 2012ي یقدسونھ، وھو دستور "الدستور"، الذ
 لشرع هللا سبحانھ.

 وھذه ھي عین العلمانیة.

ومن ثّم، فإني أستغرب، في بعض األحیان، على ماذا یتنازع ھؤالء البشر إذن؟ أیكون تنازعھم على السلطة ال غیر؟ إذ 
 التي تقود حملة الجاھلیة، تحمل نفس التوجھ، وترید نفس الشرعیة. العلمانیة

لكن الفرق بین العلمانیتین ھو أن علمانیة الحملة التي تتصدر المشھد المصرّي، لیست بعلمانیة حقة، كما یعرفھا الغرب. بل 
 ھي علمانیة مصطنعة، ینتسب لھا كّل فاسٍق كافٍر فاجٍر عربید، لُیبّرر لنفسھ، ولمن حولھ، فسوقھ وفجوره وكفره وعربدتھ. 

عاء، إذ إّن مصالحھم تتطابق مع أخّس مؤسسات الدولة، الجیش الُملحد الذي یسعى، بمجرد ثم ھم أصحاب مصلحة في ھذا اإلدّ 
قوة السالح والبلطجة، إلى السیطرة على مصادر البالد، والتسلط على رقاب العباد، مثلھ كمثِل أّي عصابة خسیسة تتآمر 

 ا یشاؤون!لسرقة منزٍل عامٍر، أصحابھ غائبون، فھم في أرجائھ یمرحون، ویفعلون م

وأصحاب الُمعارضة الذین یْدعون للشرعیة بمعناھا االصطالحي العادّي، یناصرون َشرعیة ال تمت إلسالم بصلة. بل ھي 
شرعیة دستوریة تنصر ما تواضع علیھ الناس من قوانین ال َتتالءم مع ُحكم هللا سبحانھ، بل تتصادم معھا في أصل َشرعیتھا. 

 رعیة اإلسالمیة، ال یمكن أن ُینسب أصحابھا الى َشرع هللا حقاً وصدقاً.عن الشوھو ما یجعلھا ُمجردة 

من ھنا یمكن أن نفھم حقیقة ما ُیسمى "جبھة دعم الشرعیة"، وما تدعو الیھ. ھي جبھة تعتنق فكراً مخلّطا، وحركة منحرفة، 
مواطنة، وإن كانت أشرف یداً وأطھر قلباً تتبنى إسالمیة ُمتَعلمنة، تسیر بالناس إلى دولة "مدنیة" "دستوریة"، تقوم على ال

 وأصفى ضمیراً من العلمانیة القُّحة.

ھذا ما یجعلنا نبحث عن الحّل بعیدا عن مثل تلك الجبھة، وعن مبدأ دعم الشرعیة، التي تحمل ھذا المعنى الذي بّینا، وعن 
النصر، في التصور اإلسالمي، ال یتعلق بكّم الُمعارضة التي تحمل ھذا الفكر، وإن كانت ھي الظاھرة البارزة الیوم، فإن 

 المعارضة، وال بصورتھا، بل بتوجھھا ومنھاجھا وتصوراتھا.



ن الشرع"، وما أبعده ع"الحّل ھو مقارعة القوة بالقوة، ولنا في تطور الحالة الثوریة في سوریا الحبیبة خیر مثال. ھذا ھو حكم 
 "الشرعیة".

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 والقارعةالجنون الذي تعیشھ مصر .. 

 صلى هللا علیھ وسلمالحمد ہلل والصالة والسالم على رسول هللا 

 ال یطلع صبح یوم من أیامنا ھذه إال وتأتي من األخبار من أرض مصر بما ال تصدقھ العقول!

 یا خفّي األلطاف، ویا ُمثبت العقل والدین.

 جنوٌن في جنوٍن في جنون .. 

بفساد أو انحطاط أو خسة أو كفر أو ردة أو ما شابھ. بل ھذا محض جنون، تعیشھ تلك البالد التعیسة، التي ال نحسب لیس ھذا 
 إال أّن هللا سبحانھ سیأخذھا بقارعة كقارعة عاٍد أو ثمود في القریب العاجل.

 اإلفراج عن مبارك وجمال وعالء وشفیق والزند .. وكافة أصحابھم! 

 ة وأوالد المدارس وخطف البنات من أمامھا!حبس فتیات المنصور

 قتل الطلبة واألساتذة واعتقالھم واقتحام الجامعات وضربھا بالرصاص والغاز!

 قتل المتظاھرین في رابعة والنھضة والحرس الجھوري والمنصة والھجوم على كرداسة ودلجا .. و .. و..!

 والغذاء عنھم!تلفیق التھم جزافاً وتعذیب "المتھمین" ومنع الدواء 

 تحویل القضاء إلى مؤسسة عھر یعمل بھا "مومسات" القضاة ممن فقدوا الدین والضمیر والحیاء!

 تحویل اإلعالم إلى "كباریھ" رقص للسیسي وعشق "لرجولتھ"، وترویج أخس األكاذیب والباطل!

یمكن أن یؤدى، ولو من بعیٍد، لشرٍع  سیطرة النصارى الصلیبیون على القرار السیاسّي وإمالئھم للدستور، وحذف أّي بندٍ 
 یسرى في مصر! ویرضى عن ھذا، بل ویباركھ الطیب والبرھامي وعلى جمعھ وساویرس وتواضرس، كفار مصر األنجاس.

تأیید ملتحوا حزب النار الكفرة المرتدون، الدستور، یدعون الناس للموافقة علیھ، ویسمونھ نصراً، ألنھ یعطى الصلیبیین 
وقھم، وال ُیجّرم سّب األنبیاء وال سّب الدین، وال یحّض على األخالق العامة، ویساوى الرجل بالمرأة في كّل شئ، والیھود حق

 وینص على أن مصر مدنیة الدینیة، ویجعل مصر مستعبدة لدولة العسكر، وتابعة لمجلسھ في كّل شئ!

لكل مجتھد نصیب"، علناً على التلفاز، فال یحرك أحٌد ساكنا، أضاَف كفار الفن آیات لكتاب هللا كآیة "طلع البدر علینا"، وآیة "
 اللھم إال نكاتاً على الفیسبوك!

ضباط الجیش والشرطة، أجھل طبقات الشعب وأكثرھم غباء، صاروا ھم صفوة الصفوة، َیشتمون وَیضربون وَیعتقلون 
 ویستولون على الممتلكات جھراً، كأنھم ملوك األرض، وھم حشراتھا.

ثلثي الشعب، من المنتمین إلى اإلسالم میالداً، ال یزالون یدعمون السیسي، ویدعمون الدستور، ویدعمون الكفر،  أكثر من
 ویدعمون إلھام شاھین ولیلى علوى وخالد یوسف ونادر بكار!

 الشرفاء كافة في السجون، منھم من قضى نحبھ ومنھم من ینتظر، والبقیة في بیتھا تنتظر الھجوم علیھا لیالً.

 الشھداء یسقطون في كّل یوٍم، في كّل بلدة ومحافظة، من كل عمٍر وجنس، بال دّیة، وال تھمة وال یحزنون!



 وشعب السیسي والنصاري الصلیبیون والشرطة والجیش والقضاء واإلعالم، یٌد واحدة! 4أبناء حزب النار وأنصار مبارك

ن من السجون بملیاراتھم، والشعب ال یجد أنبوبة غاز وال البالد تفلس، والجیش یستولى على أموالھا، واللصوص یخرجو
 رغیف عیٍش، ثم یھتف بحیاة قاتلھ السیسي، خلّده هللا وإیاھم في نار جھنم.

 والمتظاھرون ال یزالون یھتفون "سلمیة سلمیة"، وكأنھم ال عقل لھم وال فھم، إال قلوبا عرفت حقاً، وتاھت بعدھا عن السنن.

 ون.جنوٌن في جنون في جن

 لكنـــــھ ضحٌك كالبــكا وكم في مصر من المضحكات

 حسبنا هللا ونعم الوكیل

 ال وهللا لیس إال نقمة هللا تنزل بساحة ھذا البلد، فساء صباح المنذرین.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 فلول ھذا الشعب المجنون الموكوسصرنا الفلول، بحٍق وهللا،  ال أقول الفلول ألننا نحن صرنا 4 



 هللا هللا في المسلمینالجزیرة .. یا مذیعي 

 وسلمصلى هللا علیھ الحمد ہلل والصالة والسالم على رسول هللا 

 كلمة أوجھھا إلى مذیعي الجزیرة 

 یا أیمن عزام، یا أحمد طھ، یا زین العابدین توفیق، یا محمود مراد

 .تھال یعنى محبة الحق ومتابع وفضحھمعرفة الباطل إّن 

 هللا هللا في المسلمین.

صابھ. م في رجوع الحق إلى نال أشك في إخالصكم لدینكم. ال أشك في وقوفكم ضد انقالب السیسي اللعین. ال أشك في رغبتك
 ال أشك في حبك لوطنكم وأھلكم.

 لكّن مسؤلیة الكلمة والبیان ال تقل عن مسؤلیة السیف والسنان.

 وھاأنتم تقفون أمام مالیین المسلمین، تتحدثون، وتصصحون وتجّرحون. فوهللا إن لفظ أحدكم الیوم سیكون خصمھ یوم القیامة.

م على خبر تحویل محمد مرسى وصحبھ، فّك هللا أسرھم، إلى محكمة الجنایات بتھمة استمعت الیوم لتعلیق ألیمن عزا
 "التخابر" مع حماس، ذكر فیھ أّن من یقرأ كتابات اإلخوان یعرف أنھم ال یدعون لعنٍف كما تدعو "الجماعات التكفیریة".

 وألومك یا أخ أیمن لوماً شدیداً، وأخاصمك أمام هللا في قولك ھذا.

للجماعات إلى إخوان و"تكفیریین" یدمغ كلّ من ھم لیسوا على نھج اإلخوان بصفة أشاعوا أنھا إثم عظیم، وھي إن قسمتك 
 "التكفیر". وھذا باطلٌ في باطٍل في باطل.

ال أدرى ما ھي الجماعات التكفیریة التي تعنى یا سید أیمن؟ أھي جماعات المحاربین في سیناء، إن كان لھا وجوٌد حقیقّي؟ 
لجماعات التي أطلقتم أنتم، أھل اإلعالم علیھا، السلفیة الجھادیة؟ وكیف ربطت بین مبدأ اعتناق أّن الجھاد مبدأ مفروض أھي ا

 شرعاً ال ینكره إال كافر باہلل، وبین فكرة "التكفیر" و"التكفیریین"؟

عین العدو الداخلّي والخارجّي بنشر ألفاظھ أعلم أنكم لستم من أھل العلم الشرعّي، وال أنتم ادعیتم ذلك، لكّن ھذا ال یعنى أن ن
 ومصطلحاتھ الباطلة، إذ قد أنشوؤھا أساساً لیموھوا على الحق ویطمسونھ.

أذكرك یا سید أیمن، وإخوانك اآلخرین، أّن "التكفیر" حكٌم شرعّي مثلھ مثل أحكام الوضوء والطھارة والبیع والنكاح، لھ 
ھا أھل ھذا الزمان، إال إن مارسھا من ھو لیس بأھل لھا، كما ال یصح أن یمارس شروطھ وموانعھ. التكفیر لیس بدعة اخترع

الحدیث في شروط الوضوء والطھارة والبیع والنكاح أحٌد إال من ذوى العلم الشرعّي. إن باب "حكم المرتد" في فقھنا 
 أن تتحدثوا بزیٍف وتنشروا باطالً.اإلسالمّي، الذي ُوِجد قبل إنشاء الجزیرة بقرون عدیدة، بین أیدیكم، فراجعوه قبل 

 یا إخواننا في الجزیرة، لیس ما ذھب الیھ اإلخوان، بأفضل ما یمكن أن یقدمھ المنھج اإلسالمّي للمسلمي في عصرنا ھذا. 

 إنكم تحاكمون مؤیدى اإلنقالب من المغفلین الذین تستضیفونھم "للحفاظ على الحیادیة"، إلى المنطق، وتستعجبون من تغافلھم
عن الواضح البّین. فھال ذكرتم أنفسكم بھذا وأنتم تصححون منھجاً ثبت فشلھ عملیاً على األرض، وال یزال یثبت فشلھ، مما 

 دعى بعضكم، كمحمود مراد، أن یتساءل مؤخراً، بحق، عن جدوى السلمیة؟



ھما وللمسلمین، م صلى هللا علیھ وسلمرسولھ أنا ال أدعوكم إلى تبنى رأي معیٍن، وإن كانت الحیادیة الصحفیة ھنا ھي خیانة ہلل ول
تمّحكتم في قوانین الصحافة التي ال أظن إنھا مما ورد إعتباره في شرع هللا سبحانھ. لكن على أقل تقدیر، ال تتابعوا العدو في 

 تشویھ سمعة من یرى غیر ما ترون، بدلیل شرعّي وواقع عملي. 

إال ما كان من أمر مصطفي شكرى في السبعینیات، ممن كانوا یكّفرون  لیس ھناك جماعات تكفیریة، یا إخوة الجزیرة،
المسلمین بالمعصیة، كالنظر إلى أجنبیة أو الكذب أو مشاھدة فیلم سینما. ھذا ھو التكفیر الذي عرفناه في حیاتنا، وناقشناه 

رع هللا، ومنع شریعتھ، ووّثق ذلك في وجادلناه ودحضناه، شخصیاً، في السبعینیات. أّما الیوم، فھو حدیٌث عن كفر من كره ش
دساتیر یتحاكم الیھا الناس، وقتل من عارضھ فیھ، وحرقھ وأھلھ. الجرم ھنا لیس القتل، فالقتل لیس بكفٍر، إنما ھو ذنٌب یتوب 

ا ال یخالف ذا ممنھ العبد. إنما الكفر ھنا لمنع شرع هللا والتحاكم إلى قوانین البشر، بل إلى أظلم قوانین البشر على األرض. وھ
 فیھ علماء المسلمین قاطبة، فاسألوا أھل الذكر إن كنتم ال تعلمون.

أعلم أنكم لن تعیروا باالً لما نقول، فكاتب ھذه السطور مصّنف لدیكم على أنھ "إرھابّي تكفیرّي"، لكن واجب النصح فرٌض 
كم قدمیھ من الحبو، فلعلھ تصل الیكم كلماتنا فتكون علیعلینا، فوهللا قد سرنا في طریق الدعوة قبل أن یقوم أحدكم سائرا على 

 شاھداً یوم القیامة.

أعلم أنكم، یا إخوة الجزیرة، مقیدون بأجندة معینة ال تقدرون على الخروج عنھا بأي حال، لكن تذكروا دائما قول رسول هللا 
د لیتكلم بالكلمة من رضوان هللا ، ال یلقي لھا باال ، یرفع إن العب" رضى هللا عنھ في حدیث البخارّي عن أبي ھریرة صلى هللا علیھ وسلم

َما َیْلِفُظ ِمن " ویقول هللا سبحانھ" هللا بھا درجات ، وإن العبد لیتكلم بالكلمة من سخط هللا ، ال یلقي لھا باال ، یھوي بھا في جھنم
واجعلوا كلماتكم ترفع قدركم یوم القیامة، ال تھوى بكم إلى جھنم أعاذنا . فاحذروا مما تقولون، 18 ق"َقْوٍل إِالَّ لََدْیِھ َرِقیٌب َعِتیدٌ 

 هللا منھا وإیاكم.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  الدینھذا مصیبة دعاة الدین على البرھامّي .. و

 صلى هللا علیھ وسلمالحمد ہلل والصالة والسالم على رسول هللا 

ھؤالء قد أُشربوا فقھاً جدیداً ھو فقھ ، قلت ما نّصھ "5"الغفلة عن الكوارثالمسلمون .. وفقھ في مقاٍل نشرتھ قریباً بعنوان "
الغفلة عن الكوارث حتى وقوعھا. وھو فقٌھ جاء من أصٍل صحیٍح،  تعلّموه في مساجدھم ومن آبائھم ومشایخھم، أّن المسلم 

أخذناه بما قال، وأعطیناه ظھورنا آمنین،  الطیب ُیحسن الظّن بأخیھ، وأنھ یجب أن نأخذ األمور على ِعّالتھا، فمن قال خیراً 
 ".حتى یأتینا الیقین!

 عن الجانب كان ھذا في معرض الحدیث عن غفلة ھؤالء الدعاة الذین ال یرون إال الحسن من الفعل، في ظاھره، ثم یتغافلون
 تغفیٌل وھطل. المظلم الباطل، بعلم أو بجھل، تحت دعوى حسن الظن، خاصة في وقت صار فیھ حسن الظن ابتداءً 

تحدثت عن ھذا الموضوع، لكن یظھر أّن الخرق فیھ قد اتسع على الراقع، وانتشر ھذا الفیروس اللعین، بین من كنا نحسبھم قد 
تحّصنوا ضده. فقرأت الیوم دعاوى تندد بالقول بكفر الزندیق البرھامّي المصرّي! بل والشعور بعدم األمان لمن یقول بھذا 

ولھ، وتحذیره من البالیا التي تصیبھ من جراء "التكفیر"، الذي یصفونھ "باإلسفاف"، وكأن األحكام القول، وزجره عن ق
 "!6الشرعیة، إن صاحبھا الدلیل، ُتعتبر إسفافاً عند ھؤالء الرحماء "الُمأسلِماتیة

لھ. ھذا معوُل ھدم في ید من یثق  ھذا وهللا ما نراه مرضاً عضاالً، وِمْعَول ھدٍم لدین هللا أشّد وأشرس من ھدم السیسي وبشارٍ 
فیھم الناس، یعّدلون بھ من ال من یعرف الناس خبثھم وكفرھم، بینما السیسي وبشار قد صار من المعلوم من الدین بالضرورة 

خبثھم وكفرھم، ونستغفر هللا إن وصفنا السیسي وبشار بالكفر، فإن دعاتنا من ذوى القلوب الرحیمة قد یرون ھذا إلحاح في 
 لتكفیر، فما عدنا وهللا نعرف ما ھي مقاییس اإلسالم والكفر التي یدینون بھا. ا

، بل یلصقون فتواھم 7المھم ھنا أن ھؤالء الدعاة، من الرحماء على أھل الردة، ال ُیقّدمون دلیالً فقھیا شرعیاً على ما یقولون
غة العربیة، وبإمكانیة إیجاد "مخارج" فقھیة لمواقف الردة ھذه، وھي فتوى في الدین سواًء أرادوا أم أبوا، یلصقونھا باتساع الل

 الشرعیة". 

ھذا وهللا من خلل الفقھ في توحید هللا، ومن اضطراب ادراك السنن. وھو، فیما نحسب، ما أدى إلى تلك الكوارث التي تحیق 
لناس دعاة علماء، فكیف ترى أحوال الجیل بعالمنا اإلسالمّي الیوم، إذ إن كان ھذا ھو قدر الفھم عن دین هللا عند من یحسبھم ا

الذي یتربى على أیدیھم؟ ثم ألیس عصرنا ھذا ألیق بالتمییز بین فئتي الناس، مسلمین وكفار؟ ألیس فقھ الیوم ھو ما أشار الیھ 
ي فهللا الشاطبي في الموافقات من أنھ إْن زاد الھبث وجب التشدد وإن زاد االستنطاع في الدین وجب التخفیف؟ قال رحمھ 

فإن كان التشریع ألجل انحراف المكلف أو وجود مظنة انحرافھ عن الوسط إلى أحد .. "الجزء الثاني من الموافقات ما نّصھ 
الطرفین كان التشریع رادا إلى الوسط األعدل لكن على وجھ یمیل فیھ إلى الجانب اآلخر لیحصل اإلعتدال فیھ فعل الطبیب 

یھ صالحھ بحسب حالھ وعادتھ وقوة مرضھ وضعفھ حتى إذا استقلت صحتھ ھیأ لھ طریقا في الرفیق یحمل المریض على ما ف
. ألیس في ھذا الفقھ ما یدل على وجوب التشدد حین ظھور الفسق بإطالق، 163ص2ج" التدبیر وسطا الئقا بھ فى جمیع أحوالھ

 نحن فیھ؟لحمل الناس على الوسط األعدل؟ وھل ھناك فسق وخروج عن الوسطیة أكثر مما 

خیانة البرھامّي وكفره، من وجھة النظر الشرعّي، أوضح من أن ُیستدل علیھا، وإال فإنھ لیس للكفر باب مفتوٌح في عصرنا، 
 كما یحب أن یرّوج أھل الرحمة والقلب الحنون.
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 .عمومات قد یموھون بھا، وال یوردونھا منزلة على مناط أقوال ھذا المرتد وأفعالھ خاصة



"الدعاة" لمثل ذلك  ال أدرى وهللا بم أبدأ، في توصیف حال ھذا الخائن العمیل. وهللا أخجل من أن أنبھ أمثال بعض ھؤالء
 األمر، إذ ال أراھم إذن إال أقل من طلبة علم، بل ھم ھنا أشبھ بمن یرجون طلب العلم، دون محاولتھ إبتداًء. 

كفر الرجل یثبت قطعیاً من رضاه ومشاركتھ في دستور كفر، ال نعرف وثیقًة أبعد في الكفر منھ. ولیس لمن ینكر كفر ھذا 
ّن ھذا أمٌر من باب الضرورة، وھو اإلدعاء الذي خرج بھ ھذا المأفون أخیراً على الناس. وإدعاء الخبیث إال أن یوافقھ على أ

الضرورة وأكل المیتة ھنا ال محّل لھ إال عند المغفلین من البشر، عوامھم ودعاتھم على السواء. فالضرورات لھا حدودھا 
اھا أمثال من ینكرون كفره؟ أُوضع المسدس على جبھتھ؟ أم وضوابطھا، ثم أّي ضرورة في المشاركة في ھذا الكفر البواح یر

أخذت عیالھ إلى المذابح والسجون، أم ُجّرد من مالھ كلھ؟ أتصح الضرورة في الكفر الظاھر بالفعل ال بالقول؟ ثم كیف یصح 
ه الوثیقة الكفریة (إال إن كان ھذا اإلدعاء وھناك مالیین غیر ھذا المأفون، عوام ودعاة، ممن لم یشارك ال قوالً وال تأییداً لھذ

ھؤالء ال یرونھا كفریة إتقاء للشبات!!!)، بل ضحوا بأنفسھم وأوالدھم في سبیل الوقوف ضدھا؟ أترى ھؤالء مسلمون على 
 نفس دین البرھامّي؟ ھذا خلل عقلّي محض.

ین الرحیمة الناعمة بكفر اإلنقالبیین العسكری مواالة ثم یأتي كفره من باب الوالء للكفار، إن سلّم معنا "الُمأسلِمون" ذووا القلوب
والعلمانیین. وھذا الوالء ال یمكن ألحد إنكاره إال من غابت عنھ البصیرة كلّیة. فالرجل شاركھم مجالسھم، بل أعلن قبول ما 

مشاركة في اتفقوا علیھ من كفر بواح، بل دعا الناس إلى الموافقة علیھ، ألنھ یحمى الشریعة! ونحن ھنا ال نتحدث عن 
معصیة، بل مشاركة في تشریع كفٍر، والى فیھ الھام شاھین ولیلى علوى ومحمد ابو الغار وخالد یوسف ووقف في صفھم 
یدعو للتصویت بنعم!! أیقول أحٌد أن ھذا الرجل ُمكره على ھذه المواالة؟ من أین یأتي اإلكراه یا سادة؟ ألم یكن في وسعھ 

ّفر إذن؟ ألھ مناٌط عند ھؤالء؟ أیكون ھؤالء ممن یقول ال والء وال براء إال فى صفوف القتال؟ السكوت؟ أین مناط الوالء الُمك
أتكون النصرة في المعركة المسلحة لكنھا ال تكون في معركة الصنادیق؟ ألیست الصنادیق الیوم ھي أسلحة الناس في 

ذین نقرأ سیرھم في كتب التاریخ من نصرة حاكٍم أو واٍل المقاومة؟ أیمكن تشبیھ فعل البرھامّي بفعل أّي من فقھاء السلطان ال
أو خلیفة في ظلٍم أو فسٍق أو بدعة على أكثر تقدیر؟ أین في ھؤالء من نصر حاكماً في تقنین الكفر البواح الذي ال یختلف علیھ 

 مسلمان؟

 ئب العقل عن ثوابتھ، في ھذا الموضع.یا ُمثبت العقل والدین. وهللا ال یقول بعدم كفر ھذا الرجل إال متالعب بالدین أو غا

إن ما قد ال یعرفھ بعض من یرون حكم التكفیر الشرعي "إسفافاً"، وإن كانت عدم المعرفة لیست بعذر لھم في سوء فتاواھم، 
حین أن ھذا الرجل قد مدح أمن الدولة طوال حیاتھ النفاقیة الدعویة، وتعاون معھم، وُعرف عنھ ذلك في أیام سجنھ الصورّي، 

كان یسكن أفضل محل بالسجن، ویتلقى أفضل أكٍل وملبس، وُیرّوج لوثیقة التصالح مع أمن الدولة بین اإلخوة الدعاة المعتقلین، 
 ثم خاصة عقب دوره الخبیث في التغطیة على قتل سید بالل رحمھ هللا لحساب أمن الدولة أیام مبارك.

ھذا اختالف آراء یا من یدعى أّن عنده عقل ودین؟ أیكون من برر الكفر أیسمى ھذا الذي بیننا وبین البرھامّي اختالف؟ أ
والقتل ودعمھ وأباحھ ووقف في صّف من فعل ذلك ووالى الكفار اختالف سیاسي أو فقھّي؟ وما الحاجة إلى الشدةعلیھ إذا إذا 

ن الفھم في الشریعة مغفلین ال یفھموكان القائل یرى أنھ اختالف فقھي بدالئل شرعیة؟ أیظن القائل أّن السامعین من أصحاب 
أّن ھذا التحذیر من إنھم سیكونون "أشداء على ھؤالء" و"حاسب یا جدع أنا ھافرمھم بعد كده" كما یقال، ما ھو إال من منطلٍق 

 إرجائي مستتر؟ نحسب وهللا تعالى أعلم أن ھؤالء سیتحولون إلى جانب البرھامّي وعلوش وأمثالھما تدریجیاً مع الوقت.

ثم ما لبعض ھؤالء ُیخّون علماًء ودعاة رأوا كفر ھذا الزندیق؟ إذ یقول أحدھم، متحدثاً لمن یقول بكفر البرھامّي "كیف آمنكم؟ 
 ال آمنكم!"؟ ألیس ھذا دلیل على تخوینھم؟ فما لكم ُتخّونون الُمخلصین، وتدافعون عن الخائنین؟ أھذا توجھ العلماء الربانیون؟

ر مثل ھؤالء الدعاة، كما قد یمّوه من ال علم لھ بقاعدة "من لم یكّفر الكافر فھو كافر"، إذ إن لھا شروطھا لكن نحن ال نحكم بكف
وموانعھا التي ال تجرى في ذا المحل. لكن نجزم بخطل ھؤالء وسذاجتھم وجھلھم بالشرع والواقع جمیعاً، ولو في ھذه الواقعة 

 وحدھا، وهللا أعلم بحالھم في سواھا.



أن أطیل أكثر من ذلك في ھذا الموضوع، ال أرى من تفاھة غرضھ، لكن َوجب التنویھ، والتحذیر من تلك الفتاوى  ال أرید
"الشوكالتیة"، التي تروق ألمثال على جمعة وأحمد الطیب والبرھامي، وسائر من یستخدمون لفظ "التكفیر" أو "اإلرھاب" 

 لیغسلوا عقول العامة من آثار اإلسالم بالتمام. 

یتفضل علینا بنشر تفصیٍل شرعّي في مناط البرھامّي الخاص، لیدل على عدم رّدتھ، وال أظن أحداً سیفعل، أْن لعل أحدھم و
 لعل أمثالنا یرتدع عن الحكم بردتھ، ونتوب إلى هللا من زلتنا.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  والدیموقراطيّ  نظورین اإلسالميّ بین المَ الجزیرة .. والمعارضة.. 

 صلى هللا علیھ وسلمالحمد ہلل والصالة والسالم على رسول هللا 

تختلط الرؤى واآلراء الُمعارضة للّنظام الفاشي العسكري في مصر، والتي تترّدد في الّساحة المصریة الیوم، خاصة على قناة 
ة لك اآلراء والرؤى المعارضالجزیرة الفضائیة، بشأن تحدید أسباب الوضع الحالّي، وتصّورات الحلول المعروضة. وتعود ت

 إلى منظوٍر أساسّي، ھو منظور الدیموقراطیة، بینما ال نكاد نجد فیھا أثراً لمنظور اإلسالم.

ویجب أن نقرر، قبل الحدیث عن ھذین المنظورین، أن النظام الحالّي یرفض رفضاً باتاً أیة تسویات ال تكون متطابقة تماماً مع 
الكاملة للجیش على مفاصل الدولة، واعتباره سلطة رابعة فوق السلطات الثالثة األخرى، أھدافھ في مصر، وھي السیطرة 

وتحّرره من كافة صور الُمساءلة أمام أّیة جھة تشریعیة أو قضائیة أو تنفیذیة. وھؤالء الذین یدعون إلى تفاوض یحلمون، 
 نا ھذه!كأحالم السیسي، ویعیشون وھماً كأنھم یتحدثون عن كوكٍب آخر ال عن مصر

المنظور الدیموقراطي یرى األزمة حدثت نتیجة لعدم نضج الشعب المصري ومؤسساتھ في العملیة السیاسیة الدیموقراطیة، 
وأنھا منحصرة في تعدى الجیش على حریات الشعب، الذي ھو مصدر السلطات، وسیطرتھ الدمویة وإھداُره للعملیة 

 غلبیة في مسائل التشریع والتنفیذ على حٍد سواء.الدیموقراطیة التي تنبني على األخذ برأي األ

والمنظور اإلسالمّي یرى األزمة قد حدثت نتیجة البعد عن النھج اإللھّي والشریعة اإلسالمیة منذ أكثر من قرنین من الزمن، 
یة أو أ بدیموقراطمما أسقط الحّس اإلسالمّي في نفوس المصریین، وشّوش على التصور اإلسالمّي برمتھ. فھذا المنظور ال یعب

أغلبیة، بل یرى األمر كلھ یعود إلى هللا، وإلى شرعھ، وإلى دینھ. فالحكم لیس للشعب وال لألغلبیة، ولو كانت األغلبیة مسلمة، 
بل الحكم ہلل، ولو آمن بذلك فرٌد واحد في األمة. وھذا لوٌن من الفكر ال یرتضیھ أّي طرٍف من األطراف الموجودة على 

 اإلخوان، أو المعارضة، أو العلمانیین أو المرتدین، أو الغرب، بال استثناء. الساحة، سواءً 

ومع معرفتنا بأبعاد المنظورین الدیموقراطي واإلسالمّي، كّل على حدة، فإننا نرى أّن كافة المعارضین الرسمیین، الذین 
ترحة بشأنھ، بین ھذین المنظورین خلطاً یظھرون على الجزیرة، یخلِطون، في حدیثھم عن اإلنقالب وأسبابھ والحلول المق

شدیداً، إن دّل على شئ فإنا یدل على اضطراٍب في التصور اإلسالمي أساساً في عقل ھؤالء المعارضین، بدءاً من محمد 
القدوسّي، ود محمد الجوادّي، شفاه هللا، وحاتم عزام في أعلى المنظومة إلى محمد محسوب في قاِعھا، بما في ذلك مذیعي 

 . لكن صفاءصلى هللا علیھ وسلم جزیرة أنفسھم. ولیس معنى ھذا أّن ھؤالء الرھط لیسوا من أنصار الشرع أو محبي هللا ورسولھال
 المنھج أمٌر عزیٌز، قلیل أصحابھ. 

محدّد في  المشكلة التي تعانیھا الُمعارضة الیوم، التي َتُبث ابتداًء من الجزیرة، ھي أّن الفصل بین الَمنظورین غیر واضٍح وال
عقول ھؤالء الُمعارضین، بال استثناء. فھم، بطبیعة الحال، ینقدون السیسي ونظامھ، وینصرون الشرعیة وعودة د. محمد 
مرسى. لكن المثیر في األمر أّن ھذه المعارضة، كلھا بال استثناء، من أنصار الحّل الدیموقراطّي، واللجوء إلى الصنادیق، 

 ین إخوانّي أو مؤمن بالنھج اإلخوانّي. دون تزییفھا بالطبع. فھم ب

وقد خلط ھؤالء، كعادة اإلخوان ومن تأثروا بھم، بین المنھجین، ولم یروا، من شدة الضبابیة المنھجیة التي وضعتنا فیھا القوى 
 اضحاً. الفرق واإلرجائیة خالل العقود الماضیة، والبصمة الثابتة التي تركھا المنھج اإلخواني في العقول والنفوس، لم یروا 

تجد المعارضین یتحدثون عن انحراف السیسي، وبشاعة جرائمھ، لكنھم ال یتحدثون عن كفره الواضح الجلّي، من باب الوالء 
والبراء، ومن باب تحطیم الشریعة في دستوره العلماني الشركّي. تجدھم، بال استثناء، یتحدثون عن الشرعیة الدستوریة، وعن 

د إلى المسار الدیموقراطّي، دون إشارة إلى المنظور اإلسالمي الذي ینبذ الدیموقرطیة أصالً، ولو جاءت ضرورة أن تعود البال
 باإلسالم فعالً. فھذا المنظور ُمھمٌل منبوٌذ من كافة القوى، الشِّركیة العسكریة والمعارضة الدیموقراطیة على السواء.



نائب رئیس حزب الوسط، المنشق عن اإلخوان. فتجده، حین یتحدث  وأكثر ھؤالء تطّرفا، على سبیل المثال، محمد محسوب،
عن الحلول، كأنك تسمُع لعلماني معتدٍل، یرید دولة "دیموقراطیة، مدنیة، حدیثة، كما یسمونھا. وھو المنطلق اإلخوانّي الذي 

 خّرب البالد، وأضل العباد، وأظھر الباطل على الحق، وتسبب في قتل الكثیر من الخلق. 

كثیراً منھم، یتناولون أمر التغییر، دون أن یكون لھم توّجھ إسالمّي صحیح یسعى الیھ ھذا التغییر الذي یتحدثون عنھ. بل  تجد
وال تجد كلمة واحدة عن المنھج اإلسالمّي في حدیثھم عن التغییر. بل إّن مطالبتھم بمقاطعة الدستور تقوم انطالقاً من عدم 

عدم اعترافھم بھا، ال على أساس أنھ دستور شركّي خارٌج عن ملة اإلسالم، یعتدى على حّق شرعیة الجھات القائمة علیھ، و
 هللا في الحكم والتشریع.

ومن نافلة القول أن نقرر ھنا تبني ھذه المعارضة، بال استثناء، لمبدأ "سلمیتنا أقوى من الرصاص"! وتراھم یفرون من 
الدفاع عن النفس ودفع الصائل فرار الدجاج من ابن آوى..ھذا، مرة أخرى،  الحدیث عن أّي لوٍن من ألوان المواجھة أو حق

خلل أصیٌل في فھم المنظور اإلسالمّین بل وفھم طبیعة المشكلة على األرض، وسبیل حلھا األوحد. فھم یعرضون صور 
ّل سواھن لمن حمل علینا التقتیل والتعذیب واالعتقال، كّل یوم، بل كّل ساعة، لكنھم، یجبنون عن عرض الحل الذى ال ح

 السالح وقتل األنفس وھتك األعراض. 

وال نلوم في ھذا الموضع، مذیعي الجزیرة، فھم مأمورون مَوّجھون، یتحركون في مساحة ضئیلة َیحّدھا لھم مجلس إدارتھم، 
 إن َتجاوز أحدھم ھذا الحد المرسوم، وإن كنا نعتقد أنھم یؤمنون بذات التوجھ "اإلسالموقراطي".

ھذا التوّجھ لدى الُمعارضین جمیعاً، دون استثناء، یثیر في نفس المسلم أشّد القلق، بل یجعل األمل في التغییر الحقیقّي شبھ 
 معدوٍم. بل إن أّدت ھذه المعارضة إلى شئ فستعید َكّرة الھزیمة التي تسبب فیھا ذات النھج اإلخواني.

ّرر الخطأ العقدّي الذي یجعلھم أبعد عن النھج اإلسالمّي، الذي ال شك في أنھم، األمر الُمحزن ھو أن ھذه المعارضة ال تزال ُتك
یھ. بل ھم منھ في ضبابیة، بل وفي ریٍب من جدواه، بل وفي معارضة نسختھ  بال استثناء كذلك، ال یعرفونھ بما یكفي لَتَبنِّ

 الصافیة الخالیة من التكدیر البدعّي والعلمانیة المستترة.

الجزیرة تحتمل استضافة من یعِرض النھج اإلسالمّي الصافي بال تكدیر. بل ھي تقود الُمعارضة التي تخلط حابالً وال أظّن أن 
بنابل، وإسالمّي بعلمانّي دیموقراطّي. وھذا ھو جوھر االنحراف عن طریق النصر، وما یجعلنا ال نرى أمالً فیما تحملھ ھذه 

 المعارضة المخلّطة.

، دور العسكر، 2102إلسالمّي السوي، والذي صغناه من جھتنا في التیار السنّي إلنقاذ مصر في ینایر لقد رأى أصحاب النھج ا
، قبل أن یتحدث فیھ أحٌد 8منذ اللحظة األولى لحركة ینایر، وحّذرنا ِمْن تبني اإلخوان لمنھج ضبابّي مخلط كھذا الذي وصفنا

 ارثة. لكن، َقّل الُمستمع وَعزَّ الُمنتصح.من الخلق. وھا نحن نعید الحدیث الیوم، بعد وقوع الك

 ھداھم هللا.
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 صدى لما نقول.الخلل، وسبل عالجھ، دون أن نجد 



 في مھب الریححصاد الھشیم .. 

 صلى هللا علیھ وسلمالحمد ہلل والصالة والسالم على رسول هللا 

آلیت على نفسى أن ال أتحدث بسوٍء عن اإلخوان، طالما أصبحنا ُشركاء في ھذه المحنة التي تمر بھا بالدنا، بل وكافة بقاع 
 أرض المسلمین، حتى تنقشع الغّمة، وكما قال شوقي 

 إّن الَمَصائب َیْجَمعن الُمَصابینا

، بل أمُر مناصحٍة وتكاشف، فالدین النصیحة، كما قال سید لكن، عّن لَي أّن األمر، في حالتنا ھذه، لیس أمر مجاملٍة وتعاطف
. األمر إذن لیس أمر جھٍر بالسوء من القول، بل أمر بیان انحراف منھج واعوجاج طریق، لعل أحداً أن صلى هللا علیھ سلمُرسل هللا 

 یرى في ظلماتھ نوراً یضیئ طریقاً إلى هللا، ثم إلى الحریة.

)1( 

اإلخوانّي كما سبق أن بّینا، إلى وضٍع نحن فیھ الیوم أضعف فصیٍل، وأذل طائفة في بالدنا. فما ھي المزالق لقد ساقنا النھج 
والبالءات التي حدثت، على ید اإلخوان، على أرض الواقع، ال في مجال العقیدة، التي یعرف القاصى والداني أنھا عقیدة 

 إرجائیة متطرفة.

 محمد مرسىد أوالً: قبل عھد 

 التربیة

كانت التربیة اإلخوانیة ھي المنزلق األول الذي وقعت فیھ اإلخوان، حیث تركزت تربیتھم على أمٍر واحٍد، وھو تكثیر 
سوادھم، كجماعة، دون اھتماٍم بالتربیة العقدیة التي ینكشف بھا زیف الزائفین وباطل المبطلین. ونحن ال ندعة أّن التربیة 

اني إسالمیة صحیحة، كمساعدة الفقراء وحّب الجار واإلحسان إلى المسئ، لكّن األمر أّن لكل اإلخوانیة كانت ُغفالً عن مع
عصر أولویاٍت تجب مراعاتھا. وقد ترتكزت تربیة اإلخوان على معاني إسالمیة "فرعیة"، إن صّح التعبیر، ولم یلَتفتوا، نتیجة 

ة، بل عاملوھا على أنھا تحتاج إلى إصالح وترمیم ال من حیث االنحراف العقدي، إلى الخلل الحقیقّي في مجتمعاتنا المعاصر
ھي تحتاج إلى إعادة بناٍء وتشكیل. فأغفلوا الحدیث عن التوحید، وعن أخص خصائصھ التي ابتلى بھا عصرنا، وھي الطاعة 

 في التشریع، والوالء والبراء في التعامل. 

ة، فھونوا من أثر الفسق، وسمحوا بمنكراٍت كثیرة منھا التساھل في ثم انعكس مبدأ اإلرجاء على الكثیر من تصرفاتھم الشرعی
االختالط، وتعود الموسیقى وتشجیع "الفن" بكافة أشكالھ. وھي أمور كلھا تضرب في قوة أیة حضارة ناشئة، كما قرر ادوارد 

 من سكت علیھم.جیبون في حیثھ عن الرومان، بلھ، وھو األخطر، انھا استجلبت غضب هللا ونقمتھ علیھم وعلى 

ثم، وھو األخطر، أن مذھب اإلرجاء قد أعمى قادتھم، وبالتالي عوامھم، عن الجھاد وأھمیتھ. فأصبح شعار "والموت في سبیل 
هللا أسمى أمانینا" حبٌر على ورق، حتى ألغوه تماما من شعارھم آخر األمر. وقد ساھمت الھجمة الغربیة على ما أسموه 

األسالیب الحاكمة المشركة في بالدنا من تخویٍف وترویٍع مما أسموه "التكفیر" على أن یتمسك  "اإلرھاب"، وما استخدمتھ
اإخوان بھذا اإلتجاه في نبذ سنة من سنن هللا تعال في األرض، وھي سنة الدفاع عن النفس، وال نتحدث ھنا على جھاد الطلب، 

ل، الذي ھو سمًة مشتركة بین بنى آدم، في كّل عصر فلیس عصرنا ھذا بمحٍل لھ عل وجھ الیقین، لكن على دفع الصائ
وحضارة. وكان نتیجة ذلك ھو تربیة جیل، ھو جیل أبناء اإلخوان الیوم، ال محّل فیھ لدفع صائٍل أو دفاع عن النفس، فھذا 

 بالنسبة لھم حرام، والقتلة المجرمون المرتدون ھم إخوانھم في الدین، ودمھم حراٌم!

 الحركة



ما أصابوا فیھ، أّما عن الحرك ة، فقد تعّددت أخطاء اإلخوان في مجال الحركة، وإن كانوا أصابوا في بعضھا كذلك. فمِّ
 المساھمة في تحسین أحوال الفقراء، والمساعدات الطبیة واالجتماعیة. 

أ من لم یكن معنا لكّن الجماعة قد تقوقعت على نفسھا حركیاً، وعاملت من ھم خارج إطارھا على أنھم فصیٌل آخر معاٍد، بمبد
. وأبعدت الجماعة ذوى الكفاءات ممن ال ینتمى الیھم حركیاً، فاعتمدت مبدأ "الوالء قبل الكفاءة". ومن ثم، رأینا 9كان علینا

الكثیر من "قیاداتھم" الشابة، إلى جانب ضحالة علمھم الشرعّي، ال یصلحون لقیادة أھل بیت، بلھ تجمعاٍت حركیٍة في عصرنا 
 ھذا. 

، ونتیجة ما ذكرنا في مجال التربیة، فقد أھملت الجماعة تكوین أیة كوادر عسكریة یمكنھا االعتماد علیھا في یوٍم كذلك
! رغم أّن أعداءھم، وأعداء الدین، قد كانوا َیرمونھم بأّن لُھم میلیشیاٍت َعسكریة، وكانوا یرّدون 2013یونیة  30عاصف، كیوم 

! ولو انتبھوا لعرفوا أّن تكتیك عدوھم ھذا یدّل على خبث طویتھ، إذ ألجؤھم إلى اإلنكار ذلك وكأنھ وصمة عار ال تلیق بمسلمٍ 
والبعد عن ذلك التحرك، ولم َیثر في أنفسھم أن العدو ما كان لیضع مثل ھذا التركیز اإلعالمّي إال لخطورة ھذا التوجھ على 

ریة، بأي شكٍل كان، تَحّسباً لما َحَدث بالِفعل، ال ما نتوقع وجوده وسیطرتھ. فكان واجبھم أن َیعملوا على تكوین أجنحة َعسك
 حدوثھ بعد.

 السیاسة

وھي الّطامة الكبرى التي وقعت فیھا اإلخوان، إذ كانوا غیر مؤھلین بالمرة لسیاسة دولة في وضع مصر، وما في داخلھا من 
شرق والغرب. ومن أي طریق كنا نتوقع أن یكون َمراِجل تغلي بأحقاٍد وتآمر، وما ھو خارجھا من ترّبصات وَمكیدات من ال

 لإلخوان خبرة سیاسیة، ولیس منھم من تقلد منصباً سیاسیاً في أي عصٍر من العصور!

فأكبر الطوام إیمانھم بالدیموقراطیة السیاسیة، رغم وضوح معارضتھا لإلسالم أصالة، وما یتبع ذلك من اعتمادھم على 
 یھ األعداء صنادیق السالح ضد المسلمین.صنادیق األوراق لحسم صراٍع حمل ف

ثّم، طریقتھم الَبرجماتیة المصلحیة في التعامل السیاسّي، وھي خطیئتھم الكبرى. فقد رضوا التصالح والتفاوض مع من ھم 
اً! وقد یومأعداء حقیقیون لإلسالم. وما ھذا إال لعقیدتھم الخربة التي صورت لھم أّن الردة ال تمكن أن تقع ممن نطق الشھادتین 

رأینا ما فعلوه مع المجلس العسكرّي خالل فترة الطنطاوى من تواطئ وكسٍر لقوة المظاھرات، تصدیقاً لوعود المرتدین من 
. وقد رأینا طریقة الكتاتني، 2011رجال الجیش، وما حدث في "كامب سلیمان"، حیث تفاوضوا مع عمر سلیمان في نھایة 

والعلمانیین، وتمثیل صورة البرلمان على أنھ "حیادّي"، ال إسالمي وال علماني! على طریقة الذي حاول جھده إرضاء الغرب 
 المشاركة ال الممانعة.

 محمد مرسىد عھد  في: ثانیاً 

ال شك، وأكرر ما قلتھ من قبل إنصافاً وإحقاقاً للحق، وعمالً بقولھ تعالى "وال یجرمنكم شنآن قوم على أال تعدلوا، إعدلوا ھو 
للتقوى" فإن د محمد مرسى قد خرج على مألوف النھج اإلخواني ما استطاع، وما َمّكنتھ منھ ظروف حكمھ، مع أقرب 

استصحاب إنھ كان "إخوانیاً" أوالً وأخیراً. فقد حاول الخروج على السیطرة الغربیة، وإعادة القرار المصرّي إلى حكامھا، ال 
 یومنا ھذا، ال یتراجع عّما یراه حقاً، في وجھ قتلة مجرمین، سفلة مرتدین.إلى حكام البیت األبیض. ووقف وقفة شجاعة إلى 

لكن غلبت على فترة حكم د. مرسى خطایا اإلخوان التي تراكمت قبل عھده بعقود، والتي ذكرنا طرفاً منھا. كما وقع د. مرسي 
 نفسھ في أخطاٍء قاتلة أدت بالوضع إلى ما ھو علیھ الیوم، ومنھا

                                                           
 دون التصریح بذلك قطعاً، لكّن داللة الفعل أقوى من داللة القول. 9 



ریر یوم تعیینھ، وعدم اتخذا براراٍت ثوریة سریعة بالقبض على رؤوس الفتن، وتشكیل محاكم ثوریة ترك میدان التح •
تقضى في قضایا الفساد في ایام معدودة، ثم تطبیق الحكم باإلعدام على رؤوس الفتنة، فھذا ھو حكم اإلسالم في أمثال 

 وصحبھم. مبارك والعادلي والطنطاوي وعنان والسیسي وشلة اإلعالم الُمرتدة
عدم تكوین حرس ثورّي، على غرار الحرس الثوري الرافضي في إیران، لحمایة الثورة، رغم علمھ بخیانة الجیش. فإن  •

لم یكن یعلم، وھو األغلب، فتلك ھي الكارثة الكبرى التي تجعل اإلخوان أسوأ من حكم مصر، جھالً بالسیاسة وغفلة 
 بالواقع. 

ثل التراجع في اإلعالن الدستوري، وترك المحكمة الدستوریة تعمل بخبثھا لتدمیر الھیئة عدم الحسِم في قراراٍت كثیرة، م •
بل ویسّب رأس الدولة لیالً ونھاراً، على خلفیة أّن "صبره لیس لھ حدود"!  ،القضائیة، وترك اإلعالم یفسد في األرض

، تحت سمع محمد مرسى اٌح یأتي بسفاحوكانت قمة الغفلة ھي تعیینھ السیسي، الذي اختار بدوره محمد ابراھیم، سف
 الضعف والتراجع.و! وغیر ذلك من آیات الغفلة وبصره

وال نسعى ھنا لحصر كل ما أخطأ فیھ د مرسى، فّك هللا أسره، مع إقرارنا أّن لھ بعض القرارات التي كانت تسعى إلصالح 
، بل نقرر أّن األخطاء كانت في مفاصل قاتلة، اإلقتصاد ومستوى المعیشة في مصر، وموقفھ المشّرف من غزة وجھاد سوریا

 بینما الصواب كان في أموٍر تأتي في الدرجة التالیة من األھمیة. 

)2( 

لكن الُمنصف من دان نفسھ، وسألھا قبل أن یسألھ هللا سبحانھ، فأطرح ھنا سؤاالً، أین كان أھل السنة والجماعة، أصحاب 
السنین؟ لماذا یلقون بالتھمة على اإلخوان، ویحّملونھم ما تَرّدت الیھ األوضاع، وكأنھم المنھج السوّي، إذن، طوال ھذه العقود و

 كانوا في رحلة خارج ھذا الكوكب، ثم عادوا لیروا ما نحن علیھ اآلن؟

مجریات  ھذا سؤاٌل فیھ حقُّ وباطل. فاحق أّن أھل السنة والجماعة كانوا أضعف تأثیراً وأقل عدداً من أن یكون لھم أي دوٍر في
األحداث. وغذا عجنا بالذاكرة ستة عقوٍد، لرأینا أّن االنحراف اإلخوانّي مّھد لطھور سید قطب رحمھ هللا، والذي بعث في 

الحركة اإلسالمیة روحاً افتقدتھا اإلخوان، مع منتصف الخمسینیات، وعبر الستینیات، ثم اختفت ھذه الروح السنیة تماماً في 
مثال عصام العریان على الساحة. وكان أن صاحب التدھور السنّي اإلخواني صعوٌد تدریجّي إلتجاه سنّي الثانینیات، أیام ظھر أ

أصیل، قاده سید رحمھ هللا، حتى استشھد على ید الطاغیة الملحد عبد الناصر، واعتقلت أیامھا تالمذتھ الذین حملوا لواء السنیة 
بقیة و أطال هللا في عمره، والشیخ مجدى عبد العزیز رحمھما هللایخ أحمد عبد المجید بعده وعلى رأسھم الشیخ عبد المجید الشاذلي والش

  مجموعتھم.

وكان من جّراء ذلك أْن ُوضع اإلتجاه السنّي الولید في المحبس قبل أن یكون لھ أتباع، كما كان لإلخوان أتباٌع منذ الثالثینیات. 
السجن، مما حّجم من تأثیر ھذا اإلتجاه، خاصة مع التوجھ اإلخوانّي الذي وكان أن قامت خصومة فكریة بین اإلتجاھین في 

 یرفض الرأي اآلخر جملة وتفصیالً.

ثم خرجت مجموعة الشیخ عبد المجید الشاذلي في منتصف السبعینیات، وبدأت في تكوین بعض الكوادر، وعاونھا في ذلك 
، وسار على النھج السنّي، والتقى بمجموعة الشیخ الشاذلي، مثل بعض من تأثر یالشیخ سید قطب، وبسابقھ العالمة المودودي

كاتب ھذه السطور وصاحبھ الشیخ محمد عبد الھادي المصري. وكان جھداً مشتركاً في النصف الثاني من السبعینیات، أثمر 
الشرعي ال الدعوة عدداً من أتباع النھج السنّي، كما أثمر عددا من الكتب المتخصصة، التي تصلح في مجال طلب لعلم 

. لكن، جاء اغتیال السادات، وضربت اإلتجاھات السنیة بقوة، خاصة الجھادیة منھا. وخرج من خرج من مصر، 10العامة
 واعتقل من اعتقل، ومنھم الشیخ الشاذلي، مرة أخرى، عقب عودتھ من السعودیة. 

                                                           
ة الكبرى لعبد قمثل كتاب "حد اإلسالم" للشیخ الشاذلي وكتابّي "الجواب المفید" و"حقیقة اإلیمان" لطارق عبد الحلیم، ثم فیما بعد كتاب معالم اإلنظال 10 

الشیخ الشاذلي وطارق عبد الحلیم، كھا تقصد إلى تكوین خلفیة سنّیة شرعیة، تفقھ في الشره وتفھم الواقع، كما الھادي المصري، وتبعھما عدد من كتب 
 . 1982حاولنا في كتابنا "مقدمة في أسباب اختالف المسلمین وتفرقھم، الصادر عام 



أّن اإلتجاه السنّي لم یحَظ بأي وقت یتمكن فیھ من نشر  لكن الشاھد ھنا، ولست مؤرخا لتلك الفترة أو لجماعة الشیخ الشاذلّي،
الدعوة بطریقة واسعة، خاصة وأن مقاطعة الدیموقراطیة واالنتخابات البرلمانیة كانت، وال زالت، من ثوابت ھذا اإلتجاه، إال 

 ما طرأ على فكر الشیخ الشاذلي في آخر ِسنّي عمره، غفر هللا لھ.

سب محترفي السلفیة وأدعیائھا، مثل المرتد البرھامي وصحبھ، أو دعاة الفضائیات مثل محمد ویجب أن أنبھ إلى أننا ال نح
حسان، على مذھب أھل السنة والجماعة، قدر ما نحسب على جمعة وخبیث األزھر علیھ. فھؤالء كلھم محسوبون على لوٍن 

 ھامّي.من النفاق، إماً للمال، أو للشھرة، أو لمجرد الردة الصریحة كالمرتد البر

إذا، فإنھ رغم أني ال أخلى مسؤولیة دعاة السنة والجماعة تماماً عن دورھم السلبّي في األحداث، إال إنني، كشاھٍد على 
عصره، وكعامٍل في مجال ھذه الدعوة في األربعة عقود السالفة، أعرف تمام المعرفة أّن الفرصة لم تكن سانحة یوماً لنشر 

 ركباتھا، كدعوة متكاملة األطراف، مع اإلعتراف بالتقصیر واللجوء إلى هللا في التوبة منھ.ھذه الدعوة بكّل تفاصیلھا وم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 بعٌض من تاریخھا! روریة ...السُّ تجربتي مع 

 هللا علیھ وسلم ىصلالحمد ہلل والصالة والسالم على رسول هللا 

 11ما یقرب من ثالثین عاماً، ھو ما نشره أخ ُیدعى أبو الملك الشرعيّ أتحدث عن أموٍر مّر علیھا لعل ما ألجأني الیوم إلى أن 
عن "السروریة"، وما ذاع عن أّن ھناك من جماعات الجھاد من أنشأ قائمة لمشایخ ینسبونھم للسروریة، إن ظھر منھم نقد 

 للجھاد وجماعاتھ.

روریة، دون أن أّدعى أنني أعرف كّل ما كان یدور وراء كو الیس األحداث في ھذه الَجماعة، لكن من منطلق أتحدث عن السَّ
أنني على علٍم بالكثیر عن فكرھم وحركتھم، إذ عایشت شیخ ھذه الجماعة محمد سرور زین العابدین، مدة ثالثة سنوات، كنت 

ین ودیفي لندن، بشكل شبھ یومّي، وعرفت كثیراً ممن كان ینتمى لھذه الجماعة في الثمانینیات من السع فیھا مالزماً لھ
 والسوریین وغیرھم.

، بعد أن نشرت كتابّي "الجواب المفید" و"حقیقة اإلیمان"، حیث اتصل بي الشیخ محمد 1979وتعود معرفتي بالرجل إلى عام 
سرور في مصر، عن طریق أحد أخواني األحباء، حفظھ هللا أینما كان الیوم، وطلب أن یأتي لزیارتي في شقتي بمدینة نصر. 

الشیخ محمد سرور ومعھ الشیخ سفر الحولّي، وكان أیامھا شاباً دون العشرین من عمره. أمضینا ثالثة أیام وقد كان. حضر 
كاملة في بیتي أتبادل اآلراء، والشیخ سرور، حول قضایا إسالمیة كانت تشغل الناس وقتھا، ومنھا ظھور الروافض على 

 مصر.الساحة، وكتابھ "وجاء دور المجوس"، وإمكانیة توزیعھ في 

ثم، مرت األیام، وغادرت مصر فاراً من نظام مبارك إلى األردن، بعد مقتل السادات، حیث كنت، وإخوة لي، من أصحاب 
النشاط الدؤوب في مجال الدعوة. ثم استقر بي المقام بعد األردن والكویت في العراق، عامالً في مجال إدارة المشروعات التي 

 تخّصصت فیھ. 

وكان أن اتصل بي أحد القریبین من الشیخ محمد سرور، بل أقرب الناس الیھ، وطلب منى أن أحضر إلى لندن، لحاجتھم إلى 
 تعاوٍن في إنشاء مجلة البیان. وكان أن أجبت، إذ كان الھدف ھو االستمرار في العمل في الدعوة، بدال من العمل للدنیا. 

البیان، وكتبت في أعدادھا األولى بشكٍل مستمٍر، وأعنُت في صیاغتھا فنیاً، كما  ومضت سنوات أعنُت فیھا على إنشاء مجلة
 أعنت في تقییم مبنى المنتدى اإلسالمّي من الناحیة اإلنشائیة، قبل شرائھ، وأقمت دروساً فیھ بعد إنشائھ.

اإلخوة، وطلب منى یومھا أن ، كان أن فاجأني محمد سرور بحضوره لبیتي في لندن، مع بعض 1988وفي یوٍم من أیام شتاء 
ي ف انضم إلى جماعتھ، وأبایعھ على ذلك، ووعدني بكل مساعدة، وكّرر لي إعجابھ بأسلوبي في الكتابة وطریقتى المنھجیة

التفكیر. فكان أن ترّددت، وَذّكرتھ أنني ال أحب أن أكون تحت أیة قیادة مھما كانت، وأنني صاحب فكٍر ومنھج مستقل، بّینتھ 
، وعشت بھ ولھ أربعة عقود متتالیة. فغضب الرجل، وھاج وماج، وخرج مھروالً من البیت. ثم أصدر أوامره في كتبى

لتالمذتھ بعدم الحدیث معي أو حضور دروسي. وانقطعت بیننا الصلة من یومھا إال حین اتصل بي بعد حوالي عشر سنواٍت، 
 في بیتي بتورونتو، یحكى لي عن أمراضھ وعللھ!

ا األمر، أّن عشرتي للرجل، جعلتني أعرفھ معرفة تامة، والتحقق من وسائلھ، وطرق فكره، ومناھج بحثھ، المھم في ھذ
 وتعاملھ من الناس.

الرجل كان من اإلخوان، كما ھو معروف، ثم خرج عنھم لسبب یتعلق بتقدیرھم لمكانتھ، كما یراھا، وتولیتھ مناصب معینة، ال 
 لخالٍف فكرّي كما قد یشاع.
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ید أن ُنَجّرد الرجل من كّل فضٍل، بل قد عمل جھداً كبیراً في مجال الدعوة إلى هللا، وأصلح كثیراً من الشباب، خاصة وال نر
 في جزیرة العرب، في الّسبعینیات خاصة. لكّن ھذا یشكره لھ هللا سبحانھ، ویجازیھ بھ إن شاء هللا.

ھو، إن َصّنفناه، من متوسطي الرتبة في طلبة العلم، تشھد على ذلك  لكن نقول أوالً أّن الرجل لیس بذاك في العلم الشرعّي، بل
كتبھ التي تعتمد على جمع المعلومات ابتداًء، وال تكاد تجد فیھا أثرا لعلم شرعّي أصیل. وكانت عملیة جمع المعلومات في 

 من السعودیین الُمبَتَعثین للدراسة في مكتبھ بدار األرقم بلندن، عملیة منظمة دقیقة، یقوم علیھا عدّد من طالبھ، وكان غالبھم
 لندن، ومنھم كثیر من األسماء المعروفة الیوم، ال أرید أن أذكرھا لعدم الحاجة إلى ذلك.

والرجل یعمل بطریقة ُمخابراتیة، تعتمد على الَتجسس وتسجیل المكالمات، حتى بین من ھم في صفھ، فقد طلب منى في یوم 
، وعما أشیع من أّنھ یقول بالتبین والتوقف، فكان أن رحمھ هللادث عن الشیخ عبد المجید الشاذلّي من األیام أن أجلس الیھ ألتح

جلست الیھ ساعة أبّین لھ أصل المسألة ومعناھا، وبراءة الشیخ منھا، ثم لمحت في آخر لقائي بھ أن ھناك جھاز تسجیل یعمل 
صدق ما أقول. ومن ھنا رماني الشیخ، بعد خالفي معھ، بأنني  تحت الكرسي الذي كنت أجلس علیھ، وأقسم باہلل سبحانھ على

من أھل التوقف والتبین، في كتابھ الثاني عن التكفیر وأھل الغلو، كما ذكر لي أحد الطلبة السعودیین المالزمین لھ في مؤتمٍر 
 ة الشرعیة ابتداًء.كنت قد دعیت للحدیث فیھ، في التسعینیات في كولورادو، وھو كتاب في غایة الفقر من الناحی

 كما أن الرجل یتمتع بغلٍو في تقدیره ذاتھ، وعظمة ما یكتب، وروعُة دوره في الدعوة، وخبث مخالفیھ مھما كانوا.

یجب، حین نقّیم الرجل، أن نذكر أنھ تربیة إخوانیة، قلباً وقالباً، ومن ھنا ترى في منھجھ الفكري شبھ تطابق مع الفكر 
دیالت التي ألجأه الیھا اضراره إلیجاد نقاٍط ُتبّرُر انشقاقھ عن اإلخوان. لكنك تجد رأیھ في الُحكام ھو اإلخوانّي، مع بعض التع

 على وفق نھج اإلخوان اإلرجائي، وھو رأي من ھم على طریقھ ممن عرفت من القریبین لھ.

لتناسب ھوى من أنشأھا، ال غیر. كذلك من ھنا، فإننا ال نرى أن ھناك نھٌج منفصل یسمى السروریة، بل ھي إخوانیة معّدلة، 
یجب أن نفھم منطق محمد سرور في التھجم على بعض الجماعات الجھادیة، إذ ال یزال نھج اإلخوان في رفض الجھاد شكالً 
وموضوعاً، یحكم فكر سرور في النظر إلى الجماعات الجھادیة، وإن كان أخف من النھج اإلخواني قلیالً لیكون ھناك تمایزاً 

 رر الخالف كما ذكرنا.یب

وما نرى إال أْن ال یوصم كل ّمن نقد الجماعات الجھادیة بأنھ "ُسرورّي". ھذا ال یصح على اإلطالق. بل ھؤالء فیھم من 
المعایب واالنحراف ما فیھم، ولكن ال دخل للُسروریة الُمّدعاة في انحرافھم ھذا، وإال وصمنا كل مرجئ بأنھ إخوانّي، وھذا 

 فیھ. باطٌل ال شك

 ونسأل هللا السالمة ونتوب الیھ من الَزلل.

 

 

 

 

 

 

 

 



 الصراع الدائر بین اإلسالم والكفر .. إلى أین؟

 صلى هللا علیھ وسلمالحمد ہلل والصالة والسالم على رسول هللا 

نك ما یقال عن أسباب الصراع الدائر الیوم في كافة أنحاء عالمنا "اإلسالمّي"، الذي ُحكمت أرضھ أكثر من أربعة عشر  ال َیغرَّ
قرنا باإلسالم، من أنھا أسباٌب سیاسیة أو طبقیة أو اقتصادیة، أو حرٌب من أجل السلطة والسیطرة، أو غیر ذلك من األسباب. 

مصر والشام والعراق ولیبیا وتونس وأفغانستان، ھي حرٌب على دین اإلسالم، وعلى القرآن،  بل الحرب الدائرة الیوم في
 وعلى المؤمنین بھذا الدین. ھكذا بكّل بساطة ووضوح.، صلى هللا علیھ وسلموعلى هللا سبحانھ وعلى رسولھ 

أو محمد سلیم العورة (آسف أقصد  والعجب من بعض العقول "المفكرة" أو "القانونیة"، من أمثال المستشار طارق البشري
العوا)، اللذین یتحدثون عن الصراع السلطوّي، وسیادة القانون، وخطر الخروج على الدستور، ومثل ھذه األمور التي ال 

 الدائر. 12تخرج إال عن عقوٍل أنھكھا الفكر القانونّي، وأبعدھا بشكٍل فٍج عن الصواب، وألھاھا عن حقیقة الصراع

ھي أنھ حملٌة غیر مسبوقة لسیطرة العلمانیة الغربیة على بقایا األمة اإلسالمیة، بعد أن كانت السیطرة محدودة حقیقة الصراع 
في نطاقات إقلیمیة متمایزة، لتصبح وجھاً عاما للمنطقة، ُیصالح الكیان الصھیوني لألبد، ویمنع ظھور حكم الشرع لألبد، 

ل أبناء األمة إلى عبیٍد أذالء ألسیادھم األصلیین في الغرب، وألسیادھم الفرعیین وُیخضع للسیطرة الغربیة التامة لألبد، ویحوّ 
 في ُسّدات الحكم، لألبد.

على زیدان في لیبیا، ومحمد المرزوقي في تونس، وبشار األسد في سوریا، وعبد الفتاح السیسي في مصر .. وجوه، مع 
ت بالعلمانیة والكفر وإإلحاد في هللا، وكره الشرع الحنیف، مھما اختالف طبیعتھا الكفریة بین عسكریة ودیموقراطیة، تشبع

 لّونت وسائل السحر اإلعالمّي أوجھھم. 

وھذه الحملة، قادتھا عناصر الطابور الخامس العلمانّي في كافة ، أنحاء تلك البالد، بعد أن ظھرت إمكانیة حدوث تغییر حقیقّي 
 . تجاه الدین، عقب ثورات الشعوب في تلك الدول

وسبب نجاح الطابور الخامس ھذا في السیطرة على أمور تلك الدول كلھا، ھو استعداده الُمْسَبق وُخبثھ وَمكره السیئ، في 
مقابل سذاجة وخفة عقل بعض "اإلسالمیین"، وانحراف بعضھم إلى الكفریات الصریحة كحزب النھضة التونسّي بقیادة محمد 

 الغنوشّي.

عة معتقداتھم الملتویة الباطلة، ینحرفون بطبیعة الصراع، من دینّي إلى سیاسّي، كي یتجنبوا ما وھؤالء "اإلسالمیون"، بطبی
كتب هللا علیھم من جھاد مرتدي بالدھم، ویتمحكون في دیموقراطیات عبثیة ال نتیجة لھا إال انتشار الفوضى والقتل والفقر 

دیولوجیات الخائبة ظاھراً ویحاربھا باطناً، كما ترى في موقف والّذلة والُخضوع للغرب الَصلیبّي، الذي ُیَصّدر ھذه األی
 الشیطان األمریكّي من اإلنقالب العسكرّي المصرّي، والذي احتار فقھاؤه السیاسیون في تعریف اإلنقالب العسكرّي بمصر!!

 واجھة مع القوى العلمانیة في كلّ إن المواجھة مع أّي نظام فاسد تبدأ بتحدید طبیعتھ، وتمییز ھویتھ. من ھنا نرى أّن طبیعة الم
تلك البالد یجُب أن تكون ِجھاداً ضّد الّسیطرة العلمانیة من ِقَبِل خونة الطابور الخامس العامل ضد اإلسالم. ثم أن تكون 

َفّضل ما تُ مواجھة جادة صارة حقیقیة، ال ُتَناِزل النظم الشركیة في ساحات الدیموقراطیة، بل تجّرھا إلى ساحات القتال، تماما ك
 فرق الریاضة منازلة خصومھا على ساحات مالعبھا.
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 ضرورات بدھیة في تقییم األحداث

 صلى هللا علیھ وسلمالحمد ہلل والصالة والسالم على رسول هللا 

ط أمراً، في دائرة أصول الفقھ، أراه الزماً لیستفید القارئ ما أمكن مما یأتي، وھو سِّ أْن أُبَ  ،قبل أن أنشأ في ھذا الَمقال ،أودّ 
ھي ن، أولھا األحكام الشرعیة، ولھا شّقان، التكلیفیة، وفاألحكام صنفایتعلق بأصناف األحكام التي یخضع لھا المسلم في حیاتھ. 

وھي خمسة، السبب والشرط والمانع، والرخصة  خمسة، الواجب والمندوب والمباح والمكروه والحرام، ثم الوضعیة،
والعزیمة، والصحة والبطالن. ثم الصنف الثاني وھو األحكام العقلیة، ویعنى بھا األصولیون ما ھو ثابٌت في الَعقل اإلنسانّي 

كام لبشرّي أحوتتكون في العقل ا ع الضدین.امتجاف، كقولنا أّن الكّل أكبر من الجزء، وأنھ یستحیل لّ من ضروراٍت ال تتخَ 
 ، تربط بین ھذین الصنفین وتصبح الزمة من لوازم العقل المنطقّي.              13"عادیة"

 حتمل، والمقدور علیھمكن، والمُ المُ 

ثالثة أصناٍف، تشترك فیھا الضرورات العقلیة مع األحكام الشرعیة الوضعیة، یجب أن یتفھمھا الناظر في شؤون االجتماع 
 ث تتشابك معانیھا عند الكثیر من الناس، مما ینعكس على أحكامھم على األحداث واألفكار والناس.وحركة التاریخ، حی

، ھو قسیُم المستحیل. وذلك یعنى أّن كّل ما ھو لیس مستحیالً، فھو ممكن بالطبع. والُممكنات أكثر من أن ُتحصى، إذ فالممكن
أن یطرق باب بیٍت رجٌل یقول أّن قریباً لھم مات وترك لھم وللعائلة  ھي كّل ما َیتصور العقل وقوعھ، بال استحالة. ومثیل ذلك

مئات المالیین من الجنیھات! وممكٌن آخر أن أن تشرق شمس الغد على عبد الفتاح السیسّي، فإذا بھ یشھد أن ال إلھ إال هللا حقاً 
عن كافة المعتقلین، وتسلیم نفسھ للمحاكمة حسب وصدقاً، وأّن شرع هللا البد أن یسود في بالد المسلمین، وأّنھ قّرر اإلفراج 

قواعد الشریعة وأحكامھا. ھذه كلّھا من الُممكنات، إذ ال ُیتَصور فیھ استحالة عقلیة. ومثل ھذه الُممكنات أقرب إلى الخیال منھا 
 إلى الحقیقة.

لق بھ سبٌب ظاھر. إذ إّن من تلك ، فھو تخصیص من الممكن بإحتمال الوقوع. فالُمحتمل ھو الممكن الذي یتعالمحتملأّما 
الممكنات ما یصاحبھ أحواٌل وأسباٌب َتْرُجح بھا مالبسات تجعلھا أقرب للتحقق، وأسھل في تصور الوقوع من غیرھا من 

 الممكنات. من ذلك أن ُیقال لمن یطلب وظیفة ویسعى لھا أّن ھناك من سیطرق بابھ في األیام القادمة بخبٍر ساٍر، أو أْن یقال أنّ 
استمرار التظاھرات َسَیْسُھم في إسقاط النظام السیسّي الكفرّي. ھذه الُمحتمالت لھا شواھد تجعلھا مقبولة في العقل، وقریبة من 

على األرجح، والتظاھرات ھي بال شك قالقل تسھم في زعزعة النظام تجعل  المنطق. فالساعي للَعمل بِجّدیة، سیجد بغیتھ
 محتمل من بقیة األسباب التي تؤدى لتلك النتیجة. سقوط النظام باستمرارھا سبب

، سواًء كان فرداً أو جماعة. ولیس كّل ُمحتمٍل 14، فھو تخصیص من الُمحتمل بما یمكن أن یقوم بھ الُمَكلّفالمقدور علیھأّما 
ال ذلك أن طلباً ونھیاً وإباحًة. فمثمقدور علیھ. بل تتحّدد القدرة على المحتمالت بقدرة الُمكلّفین، كما ُتْحَكم باألحكام التكلیفیة، 

ُیطالَب فرٌد بعینھ باإللتحاق بالجھاد، وھو غیر قادٌر علیھ ابتداًء. وعدم القدرة ھنا إّما أن یكون عن عجٍز جسدي طبیعي، وھو 
لیھ. أو م القدرة عالمرّخص فیھ شرعاً، أو تأھیلي كانعدام الُدْرَبة، فیطالب الفرد بالتدریب، لكن ال یحاسب على عدم الجھاد لعد

. أّما عن الجماعة، فإنھا تأثم كلھا إن لم یوجد فیھا من 15یكون عجزاً نفسیاً كالجبن والخوف، وھو ما یوقع في اإلثم والحرج
یقدر على فعٍل مطلوٍب كالجھاد وغیره، إال إن كان عدم القدرة ھنا یختّص بطبیعة عامة تجعل أفرادھا ال یحسنون ھذا العمل 

المحترفین منھم كأفراد  ابتداًء، كما نحسب أّن المصریین ال ُیحسنون الصراعات المسلحة، أسمیھ جھاداً أو غیر جھاد، إال
 الجیش مثالً. فھذا الطلب ُیعتبر محتمالً لكنھ من غیر المقدور علیھ بالنسبة لھم. 
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 الُمَكلَّف، یعنى المسلم الذي ھو تحت تكلیف هللا سبحانھ. 14 
طلوب بما موھو ما یقع ھنا بین أمرین "ال یكلف هللا نفساً إال وسعھا"، وتحقق الوجوب العینّي علیھ. والفقیھ یحكم حسب الحاالت الخاصة، ویكون ال15 

 ھو مقدور علیھ، ال بترك األمر كلیة، كأن یجاھد بالكلمة، أو بالمال، أو بكلیھما. 



ثم من المقدور علیھ ما ھو مفعوٌل، وھو ما یثاب علیھ الفرد، أو متروك وھو ما یحاسب علیھ، فمثال ما ھو متروك مع القدرة 
یحدث في مصر من تصدى للرصاص بالصدر المكشوف مع القدرة على علیھ الدفاع عن النفس ضد العدو الصائل، كما 

 الدفاع عن النفس، فھذا واجٌب مقدوٌر علیھ متروك معاقب علي تركھ.

واألصل، ھو أن یقوم الفرد بكّل واجٍب شرعّي عینّي كلَّفھ بھ هللا سبحانھ. ثم یأتي من بعد ذلك أصناف الناس ودرجاتھم في 
 اختالف طبقاتھم في حساب اآلخرة، بین ظالٌم لنفسھ، ومقتصٌد وُمسارٌع للخیرات. اختالف القدرات، ومن ثّم 

وفائدة ھذا التصنیف الذي ذكرنا ھو تنمیة قدرة القارئ المھتم بالشأن اإلجتماعّي والسیاسي في بالد المسلمین على أن یرى 
وى الفرد أو الجماعة، ومن ثّم یحكم على أدائھ أو األوجھ المتعددة التي ینظر بھا الفقیھ عادة إلى األحداث، سواًء على مست

 أدائھا بما یوافق حكم الشرع.

ولعلي ال أكون أْعَسْرُت على القارئ أمَره، فلیسامحنا، ولنجتھد سویاً في التعرف على أصول النظر، لیكون حدیثنا على 
 بصیرة.

 

 4مفاھیم في طریق التمكین ..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 3التمكین ..مفاھیم في طریق 

 صلى هللا علیھ وسلمالحمد ہلل والصالة والسالم على رسول هللا 

مصر، بل ھي منتشرة في كّل بقعة نطاق أمتنا لیست محصورة في  أمٌر یجب أن أَنبِّھ علیھ في سلسلة المفاھیم ھذه، وھي أنّ 
ومن ثّم، فإنھ یجب اأن یكون معلوماً أّن ظھور من البقاع التي فتحھا المسلمون یوماً، واستقر األمر فیھا لألكثریة المسلمة. 

الدین وإقامتھ قد ال تبزغ شمسھ من مصر، بل األرجح، في ھذه المرحلة، أن یكون ھذا من الشام، إلرھاصاٍت واقعیة تدل 
امة، ععلیھ. ولیس یعنى ھذا أْن یستسلم مسلمو مصر لكفارھا، بل یعنى أن یتسع نظر المسلم في مصر لیشَمل حال "األمة" ب

 ویدعمھا في كافة أنحائھا.
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 بین إعتقال الحرائر وتكریم العواھر. 

حادثة الفتیات المسلمات، الذین اعتقلھن جیش اإلحتالل، وحكم علیھن قضاة التزویر والكفر بالسجن إحدى عشر عاماً، تدّل 
ضرب في كل اتجاه وبأي وسیلة متاحة، داللة قكعیة على مذھب ھؤالء الكفرة الفجرة، أن اضرب بغایة القسوة والوحشیة، ا

 لتلقى الرعب في قلوب الناس، وتمنع أیة محاوالت قادمة للمعارضة وتحطم الشعب المسلم نفسیاً. 

لكّن ھؤالء الكفرة الفجرة، الذین تعّدى فجورھم كفر أبي جھٍل وأبي لھب، ال یرقبون في أحٍد إال وال ذمة. وشعبھم المختار من 
 اءاً كما سیقفون ورنیث الرجال وفاقدى الدین والخلق، یدعمون ھذا اإلفك العظیم، ویقفون وراءه صفّ عواھر النساء ومخا

 .98ھود "َوِبْئَس ٱْلِوْرُد ٱْلَمْوُرودُ السیسي صفاً، حین یقدمھم یوم القیامة إلى جھنم فأوردھم النار، "

ت الطاھرات، وممن أشَرف على حبسھن، وممن ساقُھن أّي دین ھذا الذي یدین بھ ھؤالء ممن أقدم على اعتقال ھؤالء الفتیا
للمحاكمة، وممن حكم علیِھن بالباطل؟ أّي دین ھذا الذي یدین بھ ھؤالء إال دین الشیطان ذاتھ، بل ھم وهللا أحقر دینا من 

ا َكَفَر َقاَل إِنِّى بَ  الشیطان " ِن ٱْكفُْر َفلَمَّ ـٰ نَس ِن إِْذ َقاَل لِْإلِ ـٰ ْیَط لَِمینَ َكَمَثِل ٱلشَّ ـٰ َ َربَّ ٱْلَع ٓى أََخاُف ٱہللَّ نَك إِنِّ  . 16الحشر "ِرٓىٌءۭ مِّ

ببناتھن وأخواتھن من المسلمات،  ثّم أّي رجولة وأّیة نخوة، ال أقول إسالماً وُسّنة، علیھا ھؤالء الرجال الذین یرْون ھذا واقعا
رجال مصر؟ یقولون "بناتنا رجالة"! نعم، لكن "رجالنا ثم ال یحملوا سالحاً یقّطعوا بھ أوصال ھؤالء الظلمة الفجرة؟ أین 

بنات" في المقابل. یا عیب "الشوم" كما یقال. لقد تصورت أن الدماء، دماء الكفار من جیش اإخالل وداخلیتھ، ستسیل 
 كالفیضان بعد ھذه الواقعة، لكن لم نر إال ثبات آبائھن من الصابرین على البالء.

أربعة جھات أساسیة، جیش اإلحتالل، الداخلیة، القضاء اإلعالم. ھذه الجھات ھي التي خّربت  إّن العدو الیوم یتمثل في
 مصرنا، وسلمتھا لقمة سائغة للیھود والنصارى. 

 المفھوم ھنا، ھو أنھ إن رضى الناس بھذا األمر، فلیس ھناك َسقٌف لِما ُیمكن أن تفعلھ قوى الكفر بالشعب المسلم.

 ھي وهللا حالقة وواقعة وآزفة، أن تسكن الحرائر السجون، وتسكن العواھر القصور. 
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 ھ بالكالم قلّ أثره بالعمل.من َنّفَس عن غضبِ 

یونیو، أْن ھناك خصائص طبعیة  25سبق أن ذكرنا، في منشورات التیار السني إلنقاذ مصر، وفي بعض مقاالتنا بعد أحداث 
 أّن مصر، شعباً وجغرافیة، اللشعب مصر، تجعل الحّل العسكرّي مستبعٌد في مصر. قلنا من نصھ "وطبوغرافیة وتاریخیة 

یصلح فیھا تغییر بالعمل المسلح الذي ینبنى على حرب العصابات، أو على المواجھة الشاملة. فإن الشعب المصرّي لم، ولن 



قرناً الماضیة، إال فئة ضئیلة منھ قد ال تبلغ األلفین! أما عن  یكون شعباً تصادمیاً في یوم من األیام، وھو ما ثبت في الخمسین
المواجھة الشاملة، فإن لھا قواعد تحكمھا من تحّیز المعسكرین، وقوة التسلیح المضاد، والقدرة على التعبئة، وغیر ذلك، مما 

جھادیة في مصر، من ضربات محدودة ھو ُمفتقد بشكٍل كليٍّ عاٍم في ِمصرنا. كما أّن ما حدث من قبل في تجربة الجماعات ال
ال أثر لھ إال العكس، كما ھو ثابٌت معروف. وھذا ال یعنى أّن ھذه الوسائل ال تجدى في أماكن أخرى من العالم، فنحن نقف 

صفاً مع إخواننا في الشیشان، وفي الشام التي فرضت علیھا ھذا اللون من المواجھة، في أفغانستان، وفي سائر بقاع األرض 
 .16"مجاھدةال

 وقد اندفع وقتھا عدد من اإلخوة األفاضل، من مناصري الجھاد، یصّیحون أّن ذلك تخاذٌل عن الجھاد، وما إلى ذلك من حدیث. 

إال إننا ال نزال نرى ما ذكرنا حقاً إلى یومنا ھذا، فھا نحن نرى أّن الغالبیة الشعبیة من الشعب المسلم یناصرون النھج 
مقولة أّن "سلمیتنا أقوى من الرصاص"، ویواجھون العدو َمكشوفي الصدر في مظاھرات سلمیة،  اإلخوانّي القائم على

ویحاربون الكفار بالنكات، وعلى صفحات النت. وال أقول ھذا استھزاًء، لكنھا طبیعة الشعب المصرّي، ینتقم من عدوه 
ن متویتر. لكن الحق أحق أن یقال، لفیس بوك وبالسخریة منھ، ویخرج أضغانھ وإحباطھ في صورة نكاٍت أو تعلیقاٍت على ا

 یتكلم ال یعمل، ومن یعمل ال یتكلم. قاعدة عامة كلیة ال شك فیھا.

وال أعنى بھذا أّن مصَر خالیة من الُمجاھدین، أو ممن یقدر على أن یدفع حیاتھ ثمناً لدینھ وعرضھ، ال وهللا، بل أثبتت األیام 
الصابرین من ھم على أعلى درجة من الوفاء للدین والشرف والكرامة وإباء الضیم. الماضیات أّن في مصر من المجاھدین 

لكننا حین نتحدث عن الجھاد، فإننا ال نتحدث عن قدراٍت فردیة واستعدادات شخصیة، بل نتحدث عن تكنیك وتكتیك جماعّي 
واإلختفاء والتَنّكر والحصول على محدد، یستلزم القدرة على العمل الجماعّي واستعمال السالح والتخطیط والمناورة 

اإلمدادات، وغیر ذلك من احتیاجات الجھاد وضرورات استمراره. ھذا ما ال نرى قدرة عامة بین أبناء الشعب المصرّي علیھ 
 في وقتنا ھذا، إال أن یشاء ربي شیئاً.
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 17الُممكناتالحلول 

ر. حلٌّ یضع العلمانیین اللیبرالیین في الحكم، كما حدث في لیبیا األمٌر أّن ھناك ثالثة ُحلول ُممكنة لألزمة الحالیة في مص
وتونس. وحلٌّ یأتي بصاحب النصیب بطریٍق المظاھرات المستمرة إلى أن یسقط النظام وحده، وحلٌّ یعود بالمرجعیة 

 اإلسالمیة حاكمة في مصر بطریق القوة المسلحة.

المتحدة، أن تخلع السیسي، وتسترضى الجموع الغاضبة بإخراج أكثریة المعتقلین، ، وھو ما تسعى الیھ الوالیات الحلّ األولأّما 
وكبح جماح الشرطة، وإعادة الجیش إلى ثكناتھ، وإقامة برلماٍن علمانّي الصبغة، یدعمھ الدستور الكفرّي الجدید، ویرأس دولتھ 

الَغرب عامة، ویرى فیھ الحّل األمثل للموقف الحالّي، أحد العلمانیین من فصیلة كرزاي أفغانستان، كالصباحّي. ھذا ما َیدَعمھ 
الذي َیضمُن إزاحة اإلسالم من الحكم، ویكتفي فیھ اإلخوان، كعادتھم، بدور ھامشي یقوم على "المشاركة ال المغالبة"، إذ حّل 

 بالنسبة الیھم حراٌم شرعاً! ، أو السعي الیھ،الجھاد

عرف نتیجتھا، أن تستمّر الشرعیة، فیقوم على مقامرة ال تُ  ت اإلخوانیة، وجبھة دعم، وھو ما تسعى فیھ الجھاالحلّ الثانيأما 
التظاھرات، والقتل واالعتقاالت، حتى "یتعب" العسكر، و"تزھق" الداخلیة، وینھار اإلقتصاد، وقد یتحرك بعٌض من الشعب 

یتفاوضوا ، ثم یأتي العسكر لیعلم هللا كیفنظام، المرتّد من عبید السیسي ضده لشیوع الفقر وتدھور األحوال، حینھا "یسقط" ال
 مع اإلخوان على صورة "مشاركة ال مغالبة" وھي الصورة الُمفّضلة لدیھم على أّیة حاٍل.
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وھذان الحالن ال یأتیان بحكم اإلسالم السنّي الخالص، بل یأتي األول بحكم كفرّي علمانّي صرٍف، ویأتي الثاني بحكٍم ِشركّي 
 لى المبدأ الِشركّي "مشاركة ال مغالبة"، بل أقّل كثیراً حتى مما كان علیھ عھد محمد مرسى فّك هللا أسره.مختلط، یقوم ع

، وھو الحّل األوحد الذي یضمن أن یحكم شرع هللا في األرض، وأن تستولى القوة الُمسلمة السنیة المخلصة الحلّ الثالثأّما 
طریق مواجھة مسلحة مع جیش اإلحتالل. وھو ما ال نرى أّیة إرھاصات على مقالید السلطة دون مشاركة الكفر، ھو عن 

 لتحقیقھ في أرض مصر، في زمن الناس ھذا. 

 وهللا غالٌب على أمره.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 األحداث حولخواطر سریعة 

 السریع.ھذه بعض خواطر بسجلھا متابعة لبعض ما كتبنا من قبل، تفاعالً مع األحداث، وجریاً مع وقعھا 
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 "الجبھة اإلسالمیة" في سوریا

سبحان هللا العظیم، لم یمر یومان على ما نشرنا بشأن ھذه الجبھة المشبوھة، إال وخرج رأسھا سلیم إدریس، یصّرح بأنھ یقبل 
 التعاون مع جیش بشار لقتال اإلرھابیین من تنظیم القاعدة! والتسجیل موجود على النت لم أراد رؤیتھ.

ل من ھذا ھو ر أُس ذلك التنظیم! ھذا من ارتضى "أحرار الشام" وغیرھم ممن انضووا تحت ھذا الشعار الزائف الخبیث، الُمَموَّ
آل سلول، من خالل بندرھم، أن یكون رأساً لھم في جھاد النصیریین. أخزى هللا الُعْمَي والُصّم الُبكم. فإن من تحدث بالباطل 

 أبكم وإن تحّدث.

والدعوة ممن ُیمھل ھؤالء حتى یرى ما ھم علیھ، وممن من یعینھم بتشجیع المجاھدین األحرار أن یلتحقوا بھ  أتبّین ألھل العلم
 إذ "الوحدة قوة"، أّن ھؤالء سائرون في طریق الكارثة؟

 للكوارث قبلأيُّ وعيٍّ وأّي نظٍر وأّي علٍم علیھ ھؤالء؟ إن العلم الشرعّي الذي ال ینشأ عنھ توّسم وبصیرة باألحداث، وتوقع 
أن تقع، كما كتبنا من قبل، لھو علٌم أجوٌف عدمھ أفضل من وجوده، إذ یضلل أصحابھ الناس، ویفتنوھم عن الطریق الصحیح. 

 إال من تاب واعترف بالخطأ ونصح بالحق بعدما تبّین لھ، ثم استمع من بعد إلى أھل العلم حقیقة ال إدعاًء.
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 "جبھة دعم الشرعیة" في مصر

ُتصدر "جبھة دعم الشرعیة" في مصر إلى اآلن بیاناً بشأن الوثیقة السوداء التي یسمونھا دستوراً، سواًء بطلب مقاطعة لم 
 التصویت علیھا أو بالموافقة على ذلك.

و أ شرعاً، وال تمّت لعقلٍ  موقٌف مفھوٌم من ھؤالء المخنثین من أتباع اإلخوان، ممن یحِسبون حسابات ال تمّت لدین هللا بصلة
 منطق وضعاً، كما رأینا نتیجة حساباتھم الخائبة الخاسرة في استیالء العسكر على كّل شئ.

ھوا بالتقوى الَخائبة، خاسرون في أّي قرار یأخذونھ. ذلك أن تأّخر  إّن ھؤالء، وال أعطیھم مھلة كما یحلو لبعض الناس أن ُیَموِّ
مستحكم یجعلھم ال یرون الحق وھو أقرب الیھم من حبل الورید، أو خیانة  القرار في حّد ذاتھ دلیٌل على أحد أمرین، إما غباء

صریحة إذ یریدون أن ینظروا ما فیھ مصلحتھم الواھمة، حیث یتركون باب التفاوض مفتوحاً للعسكر إن أرادوا أن َیجودوا 
 علیھم بنظرٍة أو كلمٍة أو حتى "تفلة"!

اًء وإما خیانًة، فاحذروا منھم یا شعب مصر المسلم، فھم زراري من فشل فشالً لقد َحَكَم ھؤالء على أنفُسھم بالخیبة إما غب
ساحقاً في الحكم، ورضى من قبل بالتفاوض والمشاركة ال المغالبة، وأتباع من أبقوا على قوانین الكفر في دستورھم إرضاًء 

 بكم شریكاً.للعلمانیین، ثم تلّقوا أشّد صفعة على قفاھم، أْن "ولو"، سنسحقكم، ولن نرضى 

 

 

 



 2مفاھیم في طریق التمكین ..

 صلى هللا علیھ وسلمالحمد ہلل والصالة والسالم على رسول هللا 

یجب أن یكون مفھوماً أن الغرض من الحركة في طریق التمكین ھو باألساس تحریر ھذه الحركة من اإلنحراف العقدّي أوالً 
 َغبٍش وال شركیة.وتحریر التوحید في عقول وقلوب المسلمین، بال 
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األمر الذي یجب أن یكون مفھوماً ھو أّن التمكین "لن" یمر من خالل جماعة اإلخوان، أو من ھم على طریقھا ونھجھا من 
َ َال یُ جبھة دعم الشرعیة. وھذا التأكید یأتي أوالً من الرؤیة الشرعیة البحتة، التي ترى أّن الحَق ال ینشأ من باطٍل " لُِح صْ إِنَّ ٱہللَّ

من الواقع المشھود والّتجربة المحسوسة، التي رأیناھا بأعیننا وعشنا فصولھا على  .  ویأتي التأكید ثانیاً 81یونسَعَمَل ٱْلُمْفِسِدیَن"
التفاوضّي، خاصة  مدى الخمسین عاماً الماضیة، حیث أثبتت بما ال یدع مجاالً لشٍك عند عاقٍل أن النھج اإلخوانّي اإلنتھازيّ 

علم لھم بسیاسة أصالً، ال یمكن إال أن یصل ببالدنا إلى ما وصل بھا الیھ الیوم من تحّكم الكفر، استشراء اإللحاد ممن ال 
 وتسلك العسكر. وال علیك ممن یّدعى العلم ویغفل عن السنن، ویرى أّن اإلخوان ھم سادة ھذا الزمان ومنقذیھ!!

جتھاداً، وھي وهللا َجھٌل َمحٌض بسنن هللا تعالى وبقواعد السیاسة، بل وأصول لقد وقع اإلخوان في أخطاٍء قاتلة، یسمونھا الیوم إ
المنطق البسیط البدائي. وھم الیوم یسیرون، بكل غطرسة على نفس الطریق، أو من بقي منھم خارج السجون، طریق التفاھم 

 لى األرض، من خارج التجمع اإلخوانّي.والتفاوض والمشاركة مع "القوى الثوریة" التي تمثل عشر معشار القوة اإلسالمیة ع

إن التبریرات التي ال یزال یقّدمھا ھؤالء، ومن ھم على شاكلتھم، في أّنھ یجب أن یكون ھناك حالً وسطاً، وأن یكون ھناك 
ت انقالب قتعاوٌن مع قوى "ثوریة"، ال عالقة لھا باإلسالم ابتداًء، فھي كلھا تبریرات قد اسُتھلكت في الثالثین شھراً التي سب

 كّفار السیسي، سواء في أیام حكم المجلس العسكرّي أو حكم محمد مرسى، فّك هللا أسره.

منھم ومن بقیة  18إن الخطوة األولى في الطریق إلى التمكین، یجب أن تتجاوز جماعة اإلخوان بالُكلّیة، فّك هللا أسر المأسورین
اٍم، عائق في سبیل التحّرك في طریق التمكین، ال ُمعین علیھ. ومن ثم، وجب المسلمین. إّن الَجماعة، قادة وَشباباً ھم، بشكٍل ع

على المخلصین أن یتحركوا في سبیل غیر سبیل ھؤالء، وأن یدعوھم لحكم هللا فیھم، فمن وعى الحكمة رجع وتاب، ومن ظّل 
 قلبھ ُغلٌف فھو وشأنھ منھم. 

في الموافقات، في معرض حدیثھ عن الحرج  رحمھ هللاال الشاطبّي ونوّد أن نذّكر إخواننا من أھل العلم واإلخالص بما ق
فإذا نظرت في كلیة شرعیة فتأملھا تجدھا حاملة على التوسط  فصٌل:" رحمھ هللاوالمشقة، ننقلھا بتمامھا لما فیھا من فائدة، یقول 

فطرف التشدید وعامة ما . إلى جھة طرف من األطراف فذلك في مقابلة واقع أو متوقع في االطرف اآلخر  فإن رأیت میالً 
ون وطرف التخفیف وعامة ما یك. یكون في التخویف والترھیب والزجر یؤتي بھ في مقابلة من غلب علیھ اإلنحالل في الدین

لیھ الحرج في التشدید فإذا لم یكن ھذا وال ذاك رأیت التوسط في الترجیة والترغیب والترخیص یؤتي بھ في مقابلة من غلب ع
وعلى ھذا إذا رأیت في النقل من . الئحا ومسلك االعتدال واضحا وھو األصل الذي یرجع إلیھ والمعقل الذي یلجأ إلیھ

ى وعلیھ یجري المعتبرین في الدین من مال عن التوسط فاعلم أن ذلك مراعاة منھ لطرف واقع أو متوقع في الجھة األخر
والتوسط یعرف بالشرع وقد یعرف بالعوائد وما یشھد بھ معظم العقالء كما في ، النظر في الورع والزھد وأشباھھما وما قابلھا

  .19"اإلسراف واإلقتار في النفقات

                                                           
أمام العدو،  فسال أدرى وهللا عن عصام العریان وسعد الكتاتنّي، فقد أوغال في العلمانیة اإلسالمیة وكانوا أكثر القوم تغفیالً وتمییعاً للحق وذلة ن 18 

 فلیجِزھم هللا بما یستحقا.
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قع لى رأینا في الواھذه الكلمات تلّخص مجمل القول في موقفنا من ھؤالء، ومن طریقة التعامل مع الواقع الحالّي، بل وتتعدى إ
الشامّي كذلك، كما سنبّین في مقاٍل آخر. وخالصة ما ورد أن األحكام الشرعیة، والفتاوى القائمة علیھا، تقوم على التوسط، 

لكن في األحوال العامة حیث تجرى األحوال على منوال الشریعة. أّما إن مالت األحوال عن ذلك إلى أحد من الطرفین 
أو التفریط، تجد األحكام، والفتاوى المبنیة علیھا، تمیل بالمفتى إلى الجانب اآلخر، لیقوم بھا میزان اإلعتدال، الغائیین، اإلفراط 

فتعود األمور إلى التوسط. ومن ھنا، فإن وجدت فتوى معینة في واقٍع ملئ بالتسّیب والِخیانة والِعمالة، تدعو إلى التقارب 
یع الّشرع الحنیف، بل ھي حاملة بذور إفساٍد تمیل بالواقع إلى الطرف الفاسد، وال والتعاون، فاعلم أنھا ال تجرى على َمھ

ُتصلح وال تعود إلى التوسط. ومن ھنا، فإّن ھذا المنظق األعوج الذي تتعامل بھ تلك الجماعات والجبھات، ال یعكس إال جھالً 
 بالشرع الحنیف، وقواعده وأسسھ وبینانھ األحكم.

أن ننبھ إلى ضرورة قیام جماعة جدیدة، وال أقول حزباً بالمعنى السیاسي الحالّي، تحمل الفكر التوحیدّي فإذا قلنا ھذا، وجب 
سس الحركة الصائبة التي تبنى آراءھا وتوجھاتھا العلمیة والعملیة على أسس شرعیة صحیحة، وتقدیراٍت واقعیة الصحیح، وأُ 

لّوٍث بأخطاء منھجیة وعقدیة ال حصر لھا. ولتكن حركة "إخوان اإلسالم"، سدیدة، ال تعبأ بماٍض منحرٍف، وال تتعلق بتاریٍخ م
فاإلخوان المسلمون لیسوا بأولى باسم اإلخوان مّنا، ولیسوا أولى بصفة اإلسالم مّنا. لكننا نھدم تلك القاعدة الفاسدة البدعیة التي 

 بون ویخطئون.قامت علیھا، ونقیم جماعة تّتبع الشرع، وال تجرى وراء أسماء دعاة یصی

 ولعلنا نشرح أسس ھذه الجماعة في موضٍع آخر بإذن هللا.
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كما ذكرت سابقاً، عدة مرات، أّن الباطل قد كسب ھذه الجولة، وأنھ كسبھا من كسبھا من طریق فئة الشعب المرتّدة في مصر، 
وطغیان، ومناصرة قضاء نجٍس وھي أكثر من نصفھ، وعن طریق القوة التي یحوزھا جیش احتالل وعدوان وشرطة َبْغي 

 مرتٍش ملحد، وإعالم فاجٍر خسیس، ثم دعم دویالت النفط من المثلیین ذوى الغتر والجاللیب.

ھذا أمٌر واضٌح وحقیقة مؤكدة، ال یمارى فیھا إال جاھٌل أو ذاھٌل. وھؤالء الذین یرون تقدماً في وضع المقاومة المسلمة، 
 الجزیرة یؤكدون أّن الكفة ترجح لصالح اإلسالم، ھؤالء یھدیھم هللا، وال أزید.ویخرجون على الناس في التلفاز على 

 الحّل الحقیقّي لن یكون إال إن قرع السالح السالح. ھكذا دون مواربة وال تحّفظ.

 نصلیبیة الیوم أن ُیستبدل وجھ السیسي بوجٍھ آخر علمانّي، وأن تختفي الدبابات وامصفحات م-قد تكون المصلحة الصھیو
الشوارع، بعد أن ُیعتمد دستور اإلفك اإللحاد، وتتأسس دولة الدینیة ملحدة، وُترسم ُصور دیموقراطیة وتقام برلمانات علمانیة، 

 لكّن ھذا لن یّغیر من حقیقة أّن الباطل قد كسب ھذه الجولة بالضربة القاضیة.

أبداً. بل یقصد إلى إزاحة أي توّجھ إسالمّي قد  إن الغرب ال یقصد أن یظل السیسي اللعین على رأس المنظومة المصریة،
-یخرج بمصر من المستنقع الوِحل التي ھي فیھ، وأْن یرر قرارھا، ول بعض الشئ، حتى ولو على المذھب "اإلخواني

 العلماني".-اإلسالمي

عفھا وھوانھا على الناس من ھنا، فإننا نطرر أّن القوى اإلسالمیة التي ال تزال تعیش باإلسالم، ولإلسالم في مصر، على ض
وقلة حیلتھا، یجب أن تنتبھ أّن الطریق لیس طریق مفاوضة أو حلول وسط، لم یكن، ولن یكون. إذ نحن نتحدث ھنا عن إسالٍم 

وكفر، وھما ال یلتقیان في طریٍق وسط بحاٍل من األحوال. ولیخجل أولئك الذین یتحدثون عن الحدیبیة وكفاھم ھذراً وجھالً 
نما الطریق ھو طریق المقاومة المسلحة لجیش اإلحتالل وجند فرعون، سواء السیسّي أو صباحّي أو غیرھما. فالكفر وبروداً. إ

 ھو الكفر، سواًء كان عسكریاً أو مدنیاً، إنما ُیمھد الكفر العسكرّي للكفر المدنّي، لیستقر ویبقى، إلى حین.



إقامة دین هللا في األرض، أرضنا، مصرنا وشامنا وعراقنا. فإن لم یتحقق  األمر لیس أمر السیسي، یا أبناء اإلسالم، األمُر أمر
ھذا، وتالعب الكفار بتغییر أوجھ الباطل، فاحذروا أن یخَدعكم الِخّب اللئیم، فالمسلم كّیس فطٌن ال ُیخدع، إنما ُیخدع من دخلت 

 دینھ البدعة أو تشّوه فھمھ للواقع جھالً أو سذاجة وغفلة.

 ھل یقدر شعبنا على مواجھة مسلحة مع جیش اإلحتالل؟ ھل شعبنا المسلم مھیأ أصالً لمثل ھذه المواجھة؟ السؤال الیوم،

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الغفلة عن الكوارث وفقھن .. المسلمو

 صلى هللا علیھ وسلمالحمد ہلل والصالة والسالم على رسول هللا 

 من المخلصین الواعین، عدم اإلعتبار بالماضى، ال القریب وال البعید. من أشّد األدواء التي یقع فیھا بعض أھل زماننا،

ھؤالء قد أُشربوا فقھاً جدیداً ھو "فقھ الغفلة عن الكوارث حتى وقوعھا". وھو فقٌھ جاء من أصٍل صحیٍح،  تعلّموه في مساجدھم 
األمور على ِعّالتھا، فمن قال خیراً أخذناه بما  ومن آبائھم ومشایخھم، أّن المسلم الطیب ُیحسن الظّن بأخیھ، وأنھ یجب أن نأخذ

 قال، وأعطیناه ظھورنا آمنین، حتى یأتینا الیقین!

وھذا من أعیِب ما یمكن أن ُیصیب مسلماً. وأخّص بالذكر ھنا ما یتعلق بما یسمى "الجبھة اإلسالمیة" في شامنا الحبیب، وما 
 یقع في مصرنا من جبھة دعم الشرعیة وفلول اإلخوان.

إن طیبة القلب وإحسان الَظّن أمٌر َحسٌن یعكس نفسیة طیبة سمحة ُتحب الخیر ما یكفیھا أن تظنھ في كّل الناس، وال تعرف 
الشر ما یكفیھا أن تغفل عنھ في كّل الناس. لكّن ھذه النفسیة ال تصلح في قیادة، وال تصلُح في توجیھ أمر الناس في أیامنا ھذه 

 المنحوسات.

یرجع الیھ ھؤالء، یجب أن یضاف الیھ نظٌر بالواقع، العام والخاص. فالواقع العام یعنى ما انتشر من طبائع  إّن األصل الذي
في الخلق، سواء َشرعیة أو عادیة. فمن الشرعیة اعتبار البدع كاإلرجاء أو اإلعتزال، ومن العادیة ما انتشر في مجال السیاسة 

كما كان من اإلخوان أو من غیر اإلخوان. ثّم الواقع الخاص، وھو ما یختّص الحزبیة من تنازالٍت، تحت أّي تعلیل كان، 
 بجماعة بذاتھا، أو قائٍد بعینھ، إْن ُعرف عنھ ُشبھ إرجاٍء أو َتسلّف َمشبوه.

دمرة، مفإْن اعتبرنا ھذه الطبائع، وعرفنا انتشارھا في واقعنا، ورأینا أثرھا في تجمعاتنا وبین شعوبنا، وما خلّفتھ من آثاٍر 
وجب أن نستصحب أصل اإلرتیاب، إن شھدت القرائن على تلّبٍس بما ذكرنا، وكان األصل حینئٍذ ھو استصحاب سوء الظن، 

 حتى یثُبت الَعكس، كما أشار إلى ذلك أبو بكٍر بن العربّي.

ل سّد الذریعة، الذي قال فیھ كذلك فإنھ ینتِھُض في ھذا المجال دلیل آخر قّل من یعتبره من النظار في ھذه المسائل، وھو دلی
الفقھاء أنھ ربع الشریعة. وتفصیل ذلك أّن التصریح بإمكان التعامل مع مثل ھؤالء ممن َدخلْت علیھم ُشبٌھ من تلك الطبائع 

ذریعة إلى تقویة شوكة مْن قامت علیھ ُشَبٌھ، وإضعاف شوكة من عرف عنھ إخالٌص وتجرد، وھو مضاٌد للشریعة ومقاصدھا، 
 ّد ھذا الباب من أصلھ، خاصة وھناك من التجمعات واإلئتالفات ما فیھ غناء عن مثل ذلك التجمع المشبوه. فوجب س

ألیس من الخطل في الرأي والعطل في النظر أن نرى تجمعاً یقوده سلیم إدریس، ثّم ُنثنى على میثاق لھ مكتوب بحبٍر على 
عن منھجھم؟ أم ُترى یجوز للحق والباطل أن یتعاونا فیخرج منھما ورق؟ أتراَجع إدریٌس عن منھجھ؟ أم انحرف المجاھدون 

 خیر للمسلمین؟ ھذا من باب إحسان الظّن الُمفرط في غیر موضعھ. بل ھذا وهللا عجٌب عجاب، ونظٌر یقوم على سراب.

ب عیاٍل وسفك دماٍء وسلإن فقھ "ترقب الكوارث حتى تقع" ھو فقٌھ أدى بالمسلمین إلى ما ھم فیھ الیوم من خراب دیاٍر وتشرد 
أموال. إن التحسب للكوارث، التي غالباً ما تأتي من تزیین الشیطان للباطل أنھ حق مشروع، وأنھ إّتباع للنصوص واألصول، 
وأنھ من باب حسن الُخلق والتربیة والتسامح، خاصة إن َصحب ذلك بعض "التحذیر" وقلیل من إبداء "القلق من النتائج"، الذي 

ال ما یعملھ رّش بعض الملح على الطعام الفاسد لیكون مستساغاً في حلوق الطاعمین، أقول إّن ھذا التحسب یجب أن ال یعمل إ
یكون بالوقوف عن تأیید مثل تلك الّتَجمعات، والتوقف عن إعطاء ذریعة لتقویة شوكتھا، ونحن في شٍك، أيُّ َظھٍر ستطعن ھذه 

ن فیھ ال یكون إال بعد وقوع الكارثة. بل ال یكون ھذا إال بالشك وحده، إال إن كنا من الشوكة بعد. ویكفي ھنا الشّك، فإن الیقی
 دعاة وفقھاء "الغفلة عن الكارثة حتى وقوعھا".

اللھم وفق دعاتنا وعلماءنا إلى سداد النظر وصحة الرؤیة ودقة اإلستنباط وعمق البصیرة، والبعد عن السطحیة والظاھریة 
 مور، فإنھ إن كان ھذا مقبوالً من عامتنا، فھو كارثة محققة إن كان في علمائنا ودعاتنا.والبساطة في إعتبار األ



 وال أقول ذلك إال من باب توجیھ شبابنا، وتذكیر مشایخنا، وفیھم أفضل منى، ال أشك في ذلك.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 1مفاھیم في طریق التمكین ..

 صلى هللا علیھ وسلمالحمد ہلل والصالة والسالم على رسول هللا 

 أول الطریق إلى النصر اكتشاف الواقع. ھذه بدیھیة عقلیة ال شك فیھا، وال َمعدل عنھا، لمن أراد نصراً.

غیبوبة الوھم،  ھین فيمن ھنا فإننا یجب أن نبدأ طریقنا للتمكین بإزالة األوھام التي ُتعّشش في عقول الكثیر من "الطیبین" التائ
 وتصور المستحیل والتعلق باألحالم. وھؤالء الذین نصف أصناٌف عدة، منھا ما نذكر الحقاً.

)1( 

أولئك الذین یتصورون أّن الوالیات المتحدة أعطت الضوِء األخضر للمجرم السیسي ألنھا ال تقبل قیام دولة إسالمیة في 
اطٌئ ال یعرف أبعاد السیاسة الخارجیة الیوم. الوالیات المتحدة ھي سیدة عالم مصر، تطبق الشریعة وحدودھا. ھذا مفھوٌم خ

الیوم بال جدال. والحدیث عن انھیارھا ال یزال حدیث سابٌق ألوانھ بقرٍن أو قرنین، إال أن یشاء هللا شیئاً من تصرفات الغیب. 
ال في قلیل من البالد التي تتَململ في قراراتھا بعداً أو قرباً والقرار السیاسّي، في بالد الدنیا الیوم خاضٌع لإلرادة األمریكیة، إ

 عن صانعي القرار في أمریكا، ككوریا الشمالیة، وكوبا. 

والمشكلة األساسیة التي حدثت في مصر ھي أّن "شخص" محمد مرسى، فّك هللا أْسره، أراد أن یحّرر القرار المصرّي، وتواً، 
ذا القرار بحت قراره، ال قرار اإلخوان المسلمین كجماعة، إذ إن الفكر اإلخوانّي ال یمنع من اإلرادة األمریكیة. وقد كان ھ

الخضوع للقرار األمریكّي "مصلحة" كما یرون في أصولھم الحدیثة، وإن تحدثوا بغیر ذلك. لكّن محمد مرسى خرج عن 
قرار على التّو. وھو ما حذرتھ منھ السفیرة األمریكیة منظومة اإلخوان یوم تولى الحكم حقیقة، وأبت نفسیتھ إال أن ُیحّرر ھذا ال

 من قبل اإلنقالب.

أمریكا ال تھتّم كثیراً بتطبیق الشرع أو الحدود، أو ما شاء المسلمون أن یقیموا في بالدھم. أمریكا تھتم بالقرار المصرّي، حین 
ي السیاسة األمریكیة. وقد أّمنت أمریكا قرار الدول إتخاذ القرارات الي تمس سیادتھا من قریٍب أو بعید. ھذا ھو مربط الفرس ف

العربیة النفطیة بال استثناء، بفّض سیطرتھا على منابع النفط، عسكریاً وتقنیاً، وبحیازتھا لألموال النفطیة في بنوكھا، حیث 
دھم في بناء بال" العربیة أن تكون أموال النفط تحت السیطرة الغربیة من أن تستثمر العروش والكروشیفّضل أصحاب "

وتحریرھا. كما أّمنت قرارھا في مصر وتونس والعراق ولیبیا والمغرب والجزائر واألردن وسوریا عن طریق عمالة 
تھم التي تخُرج عن الِملة وترضى بالَمذلّة.  حكامھا، وخیانتھم لشعوبھم ووضاعتھم وِخسَّ

م األسباب، لن تنھار الیوم أو ھذا العام أو ھذا العقد، إال عند والوالیات المتحدة، حسب الحسابات الدنیویة التي تقوم على عال
من ال یفقھ قواعد قیام وسقوط الحضارات، فإنھا ال تزال في عنفوان القوة العسكریة الطاغیة الھائلة، على أشّدھا، بال خصٍم 

 جتماعّي.حقیقيٍّ في واقع األمر، وإن بدأ اإلنھیار الخلقّي والقیمّي یفعل فعلھ في بنیانھا اإل

القوة، ھي التى كانت، وستظل، ترتفع بھا األمم أو تتالشى. وقد رأینا أّن األمة اإلسالمیة لم یعلو َنجمھا إال بعد أن واجھت، 
بالقوة العسكریة، القوى العالمیة التي كانت سائدة وقتھا. وھو ما ال یمكن َتخّیلھ في عالمنا الیوم، إال بعد أن تعود السیطرة 

 على أرض اإلسالم، على أقل تقدیر. وھذا ما لم تفھمھ قیادات "اإلسالمیین" وَدع عنك عوامھم. اإلسالمیة

)2( 

أولئك الذین ال یزالون یعیشون وْھم الدیموقراطیة، ویعتقدون أّن اإلستفتاء على الدستور، أو اإلنتخابات القادمة، یمكن أن تغّیر 
نعٍم أو ال! ھذا وھٌم آخر یجب أن یفیق منھ من ال زالت لدیھ بقیة عقٍل، في من أّي وضع قائٍم على األرض، إْن صّوت الناس ب

 ؤبلٍد غاب فیھ العقل والمنطق والدین والُخلُق.



ھناك أكثر من ملیون ُمسلٍح َشرٍس عدیم الدین والخلق، بین جیٍش وُشرطة وأمٍن مركزّي وأمن دولِة الكفر، وبلطجیة تابعة لھم، 
"، مع ماكینة إعالمیٍة ھائلٍة، وقضاٍء فاسٍد "العروش والكروشال حدود، بل وموارد دول أصحاب ُتمّولھم موارد الدولة ب

مرتٍش، وشعٍب مواز، یمثل الغالبیة من سكان تلك األرص، من كافة الطبقات، یتمنى قتل اإلسالمیین، إخواناً وغیر إخوان. 
مھم یوماً على الناس فیقّررون إسقاط نظامھم، واستبدال السؤال لھؤالء ھو كیف یتَصّورون، عملیاً، أن َیخرج ممثلي نظا

قادتھم، وتسلیم ُسلطتھم إلى المسلمین؟ أیكون ھذا بسبب نسِب انتخاباٍت تعلو وَتْنَخفض حسب عدد الصنادیق التي ُیرِسلھا 
آلالف ات التي أصبحت باالُمَزّورون؟ أم بسبب السالسل البشریة التي تخرج بمئات المخلصین من الرجال والنساء، أو التظاھر

 التي ُتعّد على أصاِبع الید الواحدة؟

حّل ھذه األزمة الحالیة یكمن في طریقین، إما أن َیحّل بھم عذاب قوم لوٍط أو قوم عاٍد أو قوم صالٍح، بھالٍك عاٍم، كأن یجف 
 ریو األكثر توّقعاً. ماء النیل، أو أن یغزو الیھود البالد، ویقِسمھا بین الصھاینة والصلیبیین، وھو السینا

 .من الضرورّي أن یفھم المسلمون الیوم أّن الصراع المسلح الذي بدأتھ قوى الظالم الكفرّي في مصر، ال یمكن أن یتبّدل إال بحراٍك موازٍ 
الفاشّي السیسّي ھذا الحراك یكون باستمرار التظاھرات، وإن كانت لن تؤدى إال إلى "صداع للسلطات"، ولن یكون بھا إسقاط للنظام 

 الملحد.

إّن الوضع الحالّي في مصر باق قائم، سنیناً وعقوداً، طالما لم یتحرك المسلمون في اإلتجاه الوحید الذي قامت بھ، وستظل تقوم 
 أرى ٌر البھ، سنن هللا في األرض، القوة والمغالبة والمواجھة المسلحة، بعد اإلستعداد بالعدد والعّدة، والعلم الالزم لھما. وھو أم

 علیھ دلیالً في وقتنا ھذا.

 یتبع أن شاء هللا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 رھامي"؟"بُ  وفیھمكیف ینتصر المسلمون 

 صلى هللا علیھ وسلمالحمد ہلل والصالة والسالم على رسول هللا 

یة ثم ھناك الخّسة الطبعالنفاق، صنعة قدیمة قدم الحیاة ذاتھا. فھناك دائما الضعف والخوف، الذي ینشأ عنھما الخیانة والغدر. 
التي ھي انتكاس الفطرة السویة، تولد بھا بعض النفوس، وتنشأ على منوالھا أخالقھم، وتنبع تصرفاتھم. ثم ھناك اإلنحطاط 
اإلجتماعّي، الذي ُیعین في كثیٍر من األحیان على تلك العقد النفسیة المتراكبة والفطر المنتكسة. ثم ھناك الھوى األشّر الذي 

ى بین طیات العقل، لیدفع بالمرء لطلب ما یھوى من شٍر ورزیلة على أنھ نفع وفضیلة. ثم ھناك الغباء القدرّي الذي ال یتخف
 یمكن معھ للغبّي أن یرى مغبة ما یفعل، إال ما كان تحت قدمیھ، أو أقرب!

ھا في شخص ذلك الخائن البرھامّي. كّل ھذه العوامل التي ذكرنا، والتي غاب عّنا ذكرھا، قد تجّمعت، في أعلى صورھا وأتم
فقد نافق، ثم نافق ثم نافق، حتى ُكتب بین الصالحین منافقاً. وبماذا یمكن أن تصف رجالً والى أعداء هللا الذین لیس في كفرھم 

لیھ وعلیھم ع شّك، ممن یقتلون المسلمین المنادین بالشریعة، وبالحریة والكرامة، یشاركھم انقالبھم، ویصفھم بإخوانھ، لعنة هللا
 أجمعین.

ثم من وراء ھذا المنافق األشّر، َشعٌب عجیب، ھو جزٌء من شعب السیسي، لعنھ هللا، تتوفر فیھ كّل الصفات الخسیسة التي 
ذكرنا. فشعب السیسي، كثیٌر، منھم ال دین لھم ابتداًء، ومنھم من فُتَن عن دینھ، وخرج منھ إلى دین السیسي وإلھام شاھین، 

ابع ھذا البرھامي المنافق على دینھ الذي ینسبھ لإلسالم زوراً وبھتاناً. وكلھم سواسیة في الضالل، یوالون الكفار، ومنھم من ت
ویقّرونھم على القھر والكبت، والقتل والسحل. فھم أولیاء للیھود والنصارى، بوالیتھم للسیسي الذي ھو كلب الیھود والنصارى 

 وخادمھم.

مین"، أقّر برھامي النفاق والكفر وسفك دماء اآلالف من المسلمین، وشجع علیھا، وامتدح تحت شعار حقن دماء "المسل
فاعلیھا، وانتقد معارضیھا، طالما أّن القتلى لیسوا من مسلمیھ من شعبھ وخرافھ. ولكن وهللا الذي ال إلھ إال ھو، إلن تحّولت 

، فھو أجبن وأذل من أن ینطق بحق في أّي موضع كان، بل فوھة السالح إلى ُمسلمیھ وَشعبھ وخرافھ، فلن یرفع بنقٍد رأساً 
 سیبرر ویبرر، ویصحح یصحح وینافق وینافق، فھي صنعتھ التي شّب علیھا وَشاب.

 كل ھذا الذي ذكرنا، معروٌف مسلٌم بھ. فكیف یمكن للمسلمین أن ینتصروا وفیھم "برھامّي وشعبھ؟

في عدم اإللتفات إلى ھذا الشعب المنافق، وتوفیر الجھد الضائع في الحدیث  سؤاٌل صعٌب أن تجد لھ إجابة. لكّن اإلجابة تكمن
الیھم، فھم لیسوا بأصحاب عقول یفقھون بھا، بل ھم أصحاب آذان یسمعون بھا لصوت واحٍد ال شریك لھ عندھم، صوت كبیر 

 أصنامھم، "برھامي".

واضح على كیفیة التعامل مع ھؤالء المنافقین الموالین للكفر والعھر. في المدینة، مثاٌل  صلى هللا علیھ وسلمثم إن في فعل رسول هللا 
إذ من الثابت طبعاً وواقعاً أن بن سلول لم یكن وحده من في قلبھ  فقد كان في المدینة شعٌب مواٍز للمسلمین، ملئ بالنفاق كذلك،

یكون لھ أتباع فیھ. وال شّك أن حلم المسلمین آنذاك  وأيُّ رأٍس في أمٍر یتحتم أن النفاق، فھذا أمٌر ینافي العادة ویجافى السنن،
آنذاك، كھؤالء  كان أن یھدى هللا ھؤالء لإلسالم، ولكّن الحلم والتمنى شئ، والتعامل مع الواقع شئ آخر. فأولئك المنافقون

لِیتھ ى تقویة الصف المسلم، وَتخالمنافقین الیوم، كانوا شوكة في حلق اإلسالم. وما كان التعامل معھم إال بنبذھم، والسیر قدماً إل
ھ صلى هللا علیمن أشكالھم، ومقاطعة من ھم على نھجھم، بكل شكٍل من أشكال المقاطعة، المادیة والمعنویة. لم یؤثر عن رسول هللا 

اً في حدیث جعل لھؤالء شأنلم ی صلى هللا علیھ وسلمأنھ أعار ھؤالء المنافقین، الذین كانوا یّتِبعون بن سلول أّي انتباه. فرسول هللا  وسلم
أنھ متى استقر األمر للمسلمین، فسَیْخِنس ھؤالء في جحورھم  صلى هللا علیھ وسلمأو سیرة. بل نبذھم نبذ البعیر األجرب، لعلمھ 

 كالجرزان.

اق، الذي النفیوم أن تقوى شوكة المسلمین، یختفى ھؤالء بطبیعة الحال، فال یظھر لھم أثر وال ُیسمع لھم ركز. وھذا من طبیعة 
 یعود إلى الضعف والجبن والریاء والكذب والخداع، والتعامي عن الحقائق، وكأنھا لیست موجودة ابتداًء. 



 م مودة ورحمة".. وجعلنا بینك "

 صلى هللا علیھ وسلمالحمد ہلل والصالة والسالم على رسول هللا 

وُیحزن النفس، ولو سویعاٍت قلیلة، فأنشأ في حدیٌث یختلف عن متابعة آثر القلم أن یبتعد الیوم عّما ُیرِھق الضمیر وُیعّي العقل 
ُمجریات األحداث التي تشھدھا مصرنا، من قتل وحرٍق وتضییع لحدود هللا سبحانھ. لكنھ حدیٌث، مع ذلك البعد، قریٌب مناسٌب، 

 أة.تشھده بیوتنا وأسرنا كّل یوم، بل كّل ساعة. حدیث العالقة السوّیة بین الرجل والمر

)1( 

في عدة مقاالت سابقة، لكنى الیوم لن أتناولھ تناوالً فقھیاً، أسرد فیھ األحادیث واآلیات،  وقد طرقُت ھذا الموضوع من قبل
وآتي باألدلة الشرعیة على وجوب طاعة الزوجة لزوجھا، أو احتفاء الزوج بأھلھ. فأحسب أن قرائي األعزاء، یعرفون ما أتي 

راسخة یقوم علیھا البیت المسلم، في كّل آن ومكان. بل آثرت الیوم أن أتحدث إلى شبابنا، رجاالً  في شرعنا الحنیف من أسس
ونساًء، حدیث القلب للقلب، والنفس للنفس. حدیث من خبرتھ األیام وعركتھ التجارب، حتى بانت لھ خفّیات العالقة بین 

 الصالحة، وما تفتقده المرأة في الرجل الصالح. الجنسین، ما یصلحھا وما یھدمھا، وما یفتقده الرجل في المرأة

لى هللا صوحین نتحدث عن الصالح ھنا، فإننا نتحدث عن نوع من الصالح، أبعد ما ذھبت الیھ الفقھاء في تفسیر حدیث المعصوم 

راه، ھو صالح المرأة . الصالح ھنا، كما نمسلم" الدنیا متاع وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحةعن عبد هللا بن عمرو " علیھ سلم
للرجل المسلم، وصالح الرجل للمراة المسلمة. وھو أعم من صالحھما كُمسلمْین، یؤدیان الصالة والصوم ویحفظا الفرج 
ویصونا العرض. فالعالقة بین الرجل وامرأتھ ھي عالقة نفسیة، صالً، تقوم على أسس كثیرة منھا القبول الشخصّي، ثم 

وضعھا هللا بین الرجل والمرأة، ثم اإلحترام المتبادل بینھما، ثم أبعد من اإلحترام ذلك الحّس في الرغبة الجاذبیة اإلنسانیة التي 
في التواصل واإلجتماع والقرب، وھو ما وصفھ هللا سبحانھ بالمودة، وھي كلمة تحمل في طّیاتھا كّل ما ذكرنا، وتعبر عنھ 

 الذي تعارف علیھا أھل الزمان.أوفى تعبیٍر، وأعمق مما تذھب الیھ كلمة "الحب"، 

حین ُتفتقد إحدى ھذه األسس، تھتز ھذه العالقة اھتزازاً، قد یودى بھا في كثیٍر من األحیان، سواء تّم الطالق أو لم یتم، فقد ُتفقد 
 المودة والحب في عالقة زوجیة، لكن یبقى اإلستمرار فیھا ولید عدة أسباب منھا الخوف من المجھول، خاصة من جانب

المرأة، أو الحرص على الشكل اإلجتماعّي، أو الحرص على األوالد، وكم من بیت أُغلقت أبوابھ على زوجین أقرب للعداوة 
 منھما ألي شئ آخر.

والمقصود ھنا أن أبّین أّن أساس اإلختیار، إختیار الرجل للمرأة، وموافقة المرأة على الرجل، یجب أن یكون، قدر اإلمكان 
للصالح من ھذه الوجھة العامة، ال من وجھة أنھا تصلى أو أنھ صاحب لحیة، ال غیر. صحیح أن ذلك ھاٌم  البشرّي، متقصیاً 

 أصیل، لكّن السیكلوجیة اإلنسانیة المغروزة في الفطرة، ترید تآلفاً وتواداً وانجذاباً ال غنى عنھ لصحتھا وتوافق مزاجھا.

صلح لھ فیھا، وما یصلح لھا فیھ، من مزاٍج وھوایات وتوجھاٍت، وتودٍد على الرجل والمرأة أن یلمح كالھما في اآلخر ما ی
وكرم خلق ورحابة صدر، وانبساط یٍد قدر السعة، وفةق كّل ذلك توافٌق فطرّي طبعّي یجعلھما راغبین في القرب. وھي كلھا 

رجل علیھا، یملى علیھ أن یكون صفاٌت یجب أن تتوافر في الرجل أكثر مما تتوافر في المرأة، إذ إن الفضل الذي أعطاه ال
أكثر تودداً، یلقاھا بالبسمة، ویحنو علیھا بالكلمة الحلوة المؤثرة، یعینھا على واجبات البیت ما استطاع، ویقوم بھھا كلھا إن 
أصابھا مرض أو أوجاع، وُیقّل لومھا على ما قد یقع منھا على سبیل الخطأ والسھو، وما أسھل على الرجل أن یكسب قلب 

مرأة، لو كانوا یعلمون! فالدور أوالً ملقى على عاتق الرجل، إن كان صالحاً لزوجتھ، والقوامة لیست بإصدار األوامر إ
والنواھي، لكنھا بالقدرة على حفظ استقامة البیت وقیام كلٌّ بدوره المرسوم، برضى وسعادة، ال بتجّبٍر وتعّنت، وبالتوافق 

والشئ بالشئ ُیذكر، سیاسة "المشاركة ال المغالبة" التي یجب أن تسود بین الزوجین،  والتشاور ال بالفرض والقھر. ھي إذن،
 ال كما استعملھا اإلخوان مع كفار ھذا الزمان!



ثم المرأة الصالحة "كزوجة"، علیھا واجبت كثیرة. وما صالتھا وصیامھا إال طاعة لربھا، ال دخل لزوجھا بھا، إال أن یحثھا 
ن تخلفت. لكن صالتھا وصیامھا ال یجعلھا، بأي حاٍل زوجة صالحة إال إن أحسنت اخیار زوجھا أوالً، ثم علیھا، ویأمرھا بھا إ

رعتھ ثانیاً، ثم أطاعتھ بوٍد ورغبة، من حیث ترید أن ترى ابتسامتھ، وتحّس حنّو كفھ على كتفیھا، یطمئنھا بوده، وُیشعل فیھا 
 الرغبة أن تكون في حماه، دائماً، دائماً.

والحكمة في أن هللا سبحانھ قد جعل الطالق في ید الرجل، ھي ذات المعنى الذي أشرنا الیھ، وھو أنھ األقدر على حفظ قوام 
األسرة بالتودد والكلمة الحلوة، یلقیھا في أذنّي امراتھ، فتمیل لھ میلة واحدة، وال ترضى بھ بدیالً.، ومن ھذا حالھ كان ھو 

یة في الحفاظ على الكیان األسرّي، ال من باب األفضلیة المطلقة، فالبشر سواء، رجاٌل ونساء، صاحب الھیمنة والقدرة الحقیق
 ولكن من باب أفضلیة القدرة الممنوحة وال.

)2( 

لكن األمور، في كثیٍر من األحوال، ال تسیر على ھذا المنوال. وتصل األوضاع بین الزوجین إلى حٍد یتجاوز دائرة الحكمین، 
ھما اھتمامھ باآلخر، أو یفقد احترامھ لآلخر، ثم یصبح كّل منھما عدٌو في ثیاب شریك. وعندھا تستحیل الحیاة، ویفقد كّل من

 حكمة هللا سبحانھ في ِحّل الطالق أو الُخلع، وجعلھما مخرجاً للرجل وللمرأة على السواء.وتظھر 

یس زواجا كاثولیكیاً، كما یقول شیخ اإلسالم بن والزواج في اإلسالم مبنّي على أساس "إن رضى أقام وإن كره فارق"، ول
تیمیة. فإن نیة التأبید في الزواج تفسد العقد أساساً، من حیث أنھا تقصد إلى تحریم ما أحّل هللا وتبدیل أمٍر غیر مشروٍع وھو 

 التأبید، بأمٍر مشروٍع وھو الطالق واإلفتراق. 

ربطھ بھ هللا سبحانھ وھو شرط استمراره "المودة والرحمة"، فإن انعدما، فالكیان األسرّي مرتبٌط في التصور اإلسالمّي بما 
فقد الكیان أساسھ الذي بناه هللا علیھ، وأصبح استمراره لعوامل ثانویة، ال عالقة لھا بالسكن بین الزوجین، إذ ینعدم السكن 

 حالتھا.

 فیھ، وال یحّل لھ أن یمسك بالمرأة غصباً وضراراً، ومن ھنا، فإن الطالق إن وقع من الرجل، فال غبار علیھ، إن كان یتقى هللا
ظلماً منھ وعدوناً. وإن رفض الطالق، وتعدى حدود هللا، والزم المرأة بالبقاء كاألمة تحت ید سیدھا، فال غبار علیھا أن تطلب 

 في زوجھا، سواًء بكراھة أو الُخلع، إن كانت تتقي هللا في طلبھا، وال ترید إال إطالق سراحھا، إن وجدت أنھا لن تحفظ هللا
صلى هللا علیھ عدم طاعة، أو غیر ذلك مما یجلب غضب هللا علیھا. وھذا الذي ذكرنا ثابٌت موّثق في أیات هللا واحادیث رسولھ 

 ، وإنما وقع تفسیره في بعض القرون بما یناسب الزمان، ویراعي العادات والتقالید. وسلم

ب الطالق أو الخلع. فإن كان الرجل تقیاً، لكن ظھر عدم صالحھما معا، وأرادت المرأة التقوى إذن، ھي مالك األمر في طل
الطالق، فعلیھ أن یحاول إرضاءھا أوالً، وما أسھل ذلك لمن عرف النساء. فإن كان األمر أعمق من مجرد خالف، بل وصل 

ن یمسك بالمعروف، ورجالً حین یسّرح إلى فقد المودة والرحمة، فعلیھ أن ال یضّرھا باإلمساك، وأن یكون رجالً حی
باإلحسان. كذلك، المرأة، إن رأت من زوجھا نشوزاً أو إعراضاً، لجأت إلى كّل حیلة في كتاب النساء إلسترضائھ، فما نشز 
الرجل وما أعَرَض إال لسبب، ثم تلجأ إلى من ھو قریب منھما، من الصحب أو األقارب، لتجد علة النشوز واإلعراض. فإن 

ت، ولم تتمكن من مسایرة ھذا الوضع األسیف، فلھا أن تطلب التسریح بإحساٍن، فإن سّرحھا فأمرھا ہلل، وإن لم، فلھا أن عجز
 تخلعھ، إن رأت استحالة العشرة.

الشرع یراعي أول ما یراعي، رفع الَضرر عن البشر، رجاالً ونساًء. ولیس أضّر على الكیان اإلسرّي، بل وعلى األوالد 
مقصد الشریعة من النسل، من أن یتعاشر الزوجان كرھاً، وأْن یكون محضن الذریة محضن شجاٍر دائٍم وعراٍك  الذین ھم
 مستمر.



أما وقد وصلنا إلى ھذه النقطة من حدیثنا، فإننا نعرف ما قد تالقیھ المرأة المسلمة، التي وجدت نفسھا بین خیارین، أحالھما 
، أن ترضى بما "قسم هللا لھا"، ك ما یزین لھا "أوالد الحالل" من معارفھا، فتصمت على َكْره، وترضى بالحیاة الكریھة مرُّ

 البائسة، أو أن تطلب الطالق، أو الخلع، وتصبح سیرتھا على كّل لساٍن، أنھا "طلیقة"، وكأنھا وصمة عار!

ع بئیساً حزیناً غاضباً، فال تكاد ترى ھذا العرف ھو من أسوأ التقالید التي یعاني منھا مجتمعنا األسرّي، وھو ما یجعل المجتم
ابتسامة مرسومة على شفة رجل أو امرأة في أي مكان. الطلیقة ھي إمرأة، إن كانت ممن یتقین هللا، من العفیفات الصالحات، 

ممن  إمرأة مطلوبة مرغوب فیھا، ال یجب أن یلتفت عنھا الرجال، وال أن تشمت فیھا النساء. بل األصل أنھا امرأة، إن كانت
یتقین هللا من العفیفات الصالحات، لم ترضى بحیاة ذلیلة مھینة، أو إنھا رضیت قرار زوٍج لم یستطع عشرتھا بالمعروف، ولم 

 یكونا "صالحین بعضھما لبعض"، وإن كانا صالحین كالھما، ال أكثر وال أقل.

)3( 

بحانھ أمر مستحٌب، مندوٌب الیھ، ولیس مباحاً كما یعتقد ھذا الحدیث بذاتھ یدفعنا إلى أن ننتقل إلى التعدد، الذي جعلھ هللا س
البعض، إذ إن تكابق فعل الصحابة والتابعین وتابعیھم علیھ یرفعھ إلى رتبة الندب ال اإلباحة، إن استوفى شروطھ وانتفت 

 موانعھ.

رة إلى الطلیقة. وهللا سبحانھ ما شرع وشرع التعدد، ھو العالج األمثل لمثل تلك الُمْعَوجات اإلجتماعیة التي نعاني منھا، كالنظ
حكماً إال وقیده بشروط وحّده بموانع، لیضمن أن یقع على وفاق قصده سبحانھ في التشریع، ال على مزاج المرء، الذي قد 

 یتالعب بھ، كما یتالعب الناس في قضیة الُمحلل مثالً. 

ضة، بل ملعونة. وساعد على ذلك تأّثر المسلمین في شرقنا والتعدد ھو من األمور التي أصبحت في مجتمعاتنا "الحدیثة" مرفو
بالبیئة النصرانیة التي یجاورونھا في األرض، بحكم المواطنة. كما ساعد على تلك النظرة الرافضة، تسرب العلمانیة إلى 

 ن فیھا وال جمل. كماالعقلیة المسلمة خالل القرن الماضى، وشیوع ما َشاع من قضیة "تحریر المرأة"، التي ال ناقة للمسلمی
 تعاونت علیھا الفطرة النسائیة التي تتأصل فیھا الغیرة وكراھة "الُضّرة"، مع ضعف اإلیمان، واستمراء التحلل من الشرع.

من الواجب على المسلم والمسلمة أن یعیا قضیة أساسیة في التصور اإلسالمّي، وھي أّن هللا سبحانھ ما طلب أمراً، طلب 
ال وفیھ صالح للناس یربو على مفسدتھ، وما نھى عن أمٍر، نھي كراھة أو تحریم، إال وفیھ ضرٌر للناس یربو إیجاب أو ندب، إ

. من 20على مصلحتھ. وھو تعریٌف للوجوب والتحریم بّیناه في مقال لنا، وشرحناه في كتابنا "المصلحة في الشریعة اإلسالمیة"
بال شك. إنما األمر في إدراك مناحى المصلحة فیھ، ثم التسلیم بما شرع هللا إیماناً ھنا، فإّن ِحّل التعدد، فیھ نفع أكبر من ضّره، 

بمطلق حكمتھ، وإن لم ندركھا، كلھا أو بعضھا. فالنفع والضّر نسبیان، وقد یكون ضرراً من جھٍة ھو نفع عمیٌم من جھة 
تلك، أو رغبة ھذا الرجل أو ذاك، بل یبنیھا على أخرى. وهللا سبحانھ ال یبنى سننھ الكونیة على أساس مزاج ھذه  المرأة أو 

 النفع العام، وإن وقع في طریِقھ َضرٌر محدود، كّماً وكیفاً.

ا ھالحدیث ھنا لشبابنا، فتیاناً وفتیات، رجاالً ونساًء، أْن َتَمّعنوا في حكمة هللا الشرعیة والكونیة. واعلموا أن الحیاة بینكما أساس
دا، فُِقَد مقصد الشارع في إقامة العالقة بینكما. فحافوا على تلك المودة والتراحم والحب. وإال فإّن لكم المودة والتراحم، فإن فُقِ 

 في المعروف واإلحسان سعة، وسیغنى هللا كال من سعتھ.
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 "..أنھلك وفینا الصالحون؟"

 صلى هللا علیھ وسلمالحمد ہلل والصالة والسالم على رسول هللا 

ًةۭ ۖ أخ لي، جاء ذكر اآلیة الكریمة من سورة األنفال "في حوار قریٍب، مع  قُو۬ا ِفْتَنًةۭ الَّ ُتِصیَبنَّ ٱلَِّذیَن َظلَُمو۬ا ِمنُكْم َخآصَّ َوٱتَّ
َ َشِدیُد ٱْلِعَقابِ  ، وكان الحوار عن ھؤالء "الخاصة" الذین ورد ذكرھم في اآلیة الكریمة. قال أخي: ھل یمكن 25"َوٱْعلَُمٓو۬ا أَنَّ ٱہللَّ

 الصالحون الذین یقدمون حیاتھم فداًء لدینھم في التظاھرات وفي المیادین؟ أن ُیھلك هللا ھذه األمة وفیھا أولئك

قلت، نعم، تھلك األمم وفیھا صالحون، ألسباب عدة، شرعیة وعقلیة على السواء، تتعلق بنوع الصالح ومداه، ونوع الخبث 
 ومداه. 

 رَ ثُ ، إذا كَ نعمأنھلك وفینا الصالحون؟ فقال " صلى هللا علیھ وسلمسألت رسول هللا وقد ورد في حدیث زینب بنت جحش، أنھا 
سنة من أھم سنن هللا في األرض، وھي أّن بعض الصالح إن  صلى هللا علیھ وسلم. وفي ھذا الحدیث یلمس رسول هللا علیھ متفق"بثالخَ 

، الذي ھو أكثر من مجرد الكفر والحكم بغیر شرع هللا، ثْ بَ الخَ اجتمع مع كثرة الفساد، كانت الغلبة للفساد. والفساد ھنا بمعنى 
عتداء على النفوس واألرواح بل الَخَبث ھنا ھو الكفر المقترن بالفجور والُمجون والسرقة والكذب والظلم والعدوان واإل

 واألموال بغیر الحق.

نعم، نھلك وفینا الصالحون، إذا سیطر السیسي وعصابتھ التي یسمیھا جیشاً، وعمرو أدیب ولمیس الحریري، وضباط أمن 
ام ودولة الكفر، وساویرس وتاوضرس، ویسرا وإلھام شاھین، ولجنة الباطل الخمسین، ثم یقف إلى جانبھم من یفوضھم من الع

 ممن یسمون أنفسھم مسلمین، وھم أكفر خلق هللا أجمعین.

نعم، نھلك وفینا الصالحون، إن كان صالحنا صالٌح معَوٌج متلْجلٌج، ال یسیر على سنة هللا في التدافع والغلبة. ذلك أن الصالح 
، إلى كونھم لیسوا من أصحاب لیس في الصالة والصوم، وإال لھلك الغرب منذ قرون، إنما الصالح ھنا ھو أن یكون المسلمون

البدع، واعین بالواقع، فاھمین ألسس التعامل في الدنیا، ال یستخدمون وسیلة باطلة للوصول إلى ھدف شرعّي، وال یھجرون 
واجباً بناٍء على مصالح متوھمة، كما نبذ اإلخوان الجھاد، وتبّنوا الدیموقراطیة، فعاد علیھم الخزى والوبال ، وكانوا سبباً 

 اشراً أصیالً في كثرة الخبث.مب

إن من أھم مرتكزات الغلبة التي حققھا الباطل، وعلى رأس أسباب الھلكة التي توشك أن تعمنا بعذاب، ھو ما یتعلق بضعف 
المسلمین، وانحراف توّجھاتھم، مما سبّب تلك النتائج الكارثیة التي تعیشھا مصر. وعلى رأسھا اإلنحراف اإلخوانّي الذي ال 

یسیر على نفس المنھج الباطل شرعاً وعقالً، والذي یتجنب أّي مواجھة بأي وسیلة، وأي شكٍل، على أّي مستو، وتمییع یزال 
المواقف التي ال تحتمل تمییعاً، توھماً أنھا "سیاسة" و"فھلویة". ثم ھاھم، بعد كّل تلك المجازر التي قام بھا الكفر السیسّي، 

من الدولة"! كأّن ھذا البیان سیخفف عنھم سطوة الكفر، أو سیرفع عنھم شبھة اإلرھاب. فإذا یصدرون بیاناً یعزون فیھ "فقید أ
بالكفار یقتلون جنوداً في الیوم التالي، ویلصقونھا باإلخوان! ثم شعار السلمیة الباطلة "سلمیتنا أقوى من رصاصھم"، وھو 

 ، وسبٌب في إھالك األمة.أبطل الباطل، بل تأسیٌس لمذھب ُمضاد للشریعة ومعاند لدین هللا

 نعم، نھلك وفینا الصالحون، حین ال یكون الصالحون واعین بسنن هللا، مقدرین لقوتھا، تابعین لھا، خاضعین لطرقھا وأسبابھا.

نعم، نھلك وفینا الصالحون، حین ننبذ الجھاد الذي فرضھ هللا علینا، ونجعلھ في حكم التحریم، ونرفع شعارات السلمیة 
 میة"، في وجھ من یقتلنا ویستبیح دماءنا وأموالنا وأعراضنا."اإلستسال

نعم، نھلك وفینا الصالحون، إن كان صالحھم مبنّي على باطل الدیموقراطیة، وأسس القانون الوضعّي، ومواد دستوریة، 
 .یتالعب بھا كّل طاغیة، في كّل عصر. ھؤالء إذن لیسوا بصالحین، بل ھم طالحون خاسرون متوھمون للصالح

 نعم، ، نھلك وفینا الصالحون، حین یعلو الخبث، وحین یھبط َمعنى الصالح وینحرف.



 حقائق ثابتة على طریق التمكین

 صلى هللا علیھ وسلمالحمد ہلل والصالة والسالم على رسول هللا 

لواقع. وھي حقائق أود أن أَذّكر القارئ الحبیب بعدة حقائق، تتسرب من العقل من حین آلخر، تحت ضغط الظروف وأحداث ا
یجب أال تغیب عن األذھان، یشرُحھا العالم والداعیة ویكّررونھا، ویستمع لھا العوام ویحفظونھا، إذ ما جاءنا الخراب، وتداعت 

 علینا الھوام والذباب، إال بتجاھلھا أو الجھل بھا، وھو لیس بعذٍر فیھا 

 م!أو كنت تدرى، فالمصیبُة أعظ إن كنت ال تدرى فتلك مصیبةٌ 

ھذه الحقائق منھا ما ھو من قبیل القواعد العقدیة والشرعیة، ومنھا ما ھو من قبیل تحقیق مناطات تلك القواعد وتطبیقھا على 
َنةٍۢ واقعنا األسیف، نذكرھا من باب قولھ تعالى " َنٍةۢ َوَیْحَیٰى َمْن َحىَّ َعۢن َبیِّ  .42األنفال  "لَِّیْھلَِك َمْن َھلََك َعۢن َبیِّ

هللا سبحانھ ھو الحقیُق بالّطاعة في تشریعھ، وقبول كلِّ أمٍر منھ ونھّي، قبوالً مطلقاً َعاریاً عن القید والَشرط، سواًء في أّن  .1
 حق الفرد أو الجماعة أو المجتمع، وأّن دون ذلك كفر بواٌح لنا فیھ من هللا برھان.

حّد من حدود التوحید، وھو مظھره الخارجّي في  أّن والء المسلمین بعضھم لبعض، والبراء من الُمشركین كلھم، ھو .2
 التعامل بین الناس. فمن والى مشركاً ونصره في حربھ ضد المسلمین فھو كافٌر مشرك حالل الدم والمال.

أّن إقامة الدین ھي تطبیق شرعھ واتباع تعالیمھ كلھا، وھي ال تتحقق إال بتولى المسلمین الحكم في بالدھم، ال أن یتوالھا  .3
 مشرٌك، معاٍد للشرع، مواٍل للكفار، وإن تسمى بأسماء المسلمین وخالطھم، وأوھمھم بغیر ذلك. كافرٌ 

أّن فھم الواقع الحالّي بدقة وبصیرة ھو واجٌب عینّي الیوم على كل مسلٍم، إذ إن ھذا الوعي الیوم ھو مناط اإلسالم والكفر،  .4
 لیس فیھ اختالط، لتمایز الُمعسكرین على األرض.

العَب في مفاھیم اإلسالم وتصوراتھ وأحكامھ الثابتة المطلقة، وتمییع المصطلحات وتبدیلھا، تحت أي سبب من أّن الت .5
 وللمؤمنین، وھو مصدر البدع والكفر. صلى هللا علیھ وسلماألسباب، ھو خیانة ہلل ورسولھ 

مفروٌض على كّل مسلٍم، بل ھو  أّن مفھوم الجھاد وأصل الدفاع عن النفس ِضد الصائل الُمعتدي، حٌق مكفول وواجبٌ  .6
مكول لكل مخلوٍق على األرض، مسلماً أو كافراً، إنساناً او حیواناً. فمن تنازل عنھ قصداً وطواعیة فقد خرج من الدین، 

 وانحرف عن الفطرة، بل فقد العقل رأساً.

مشروٌع في الدین، خاصة في عصر  أّن تمییز الحّق من الباطل، وتحدید المسلم من الكافر، والسنّي من البدعّي، ھو أمرٌ  .7
. وھو واجٌب لى العلماء أن یبینوه وعلى العامة أن 21الفتنة وانتشار الكفر والفسق والبدع، ال یستقیم أمر الدین إال بھ

 یتبعوه، فیعاملوا كّل إمرء بما ھو علیھ.

ھو محض تأّول على هللا، وخروج عن  أّن التعلق بالمصالح والمفاسد التى یؤدى اعتبارھا إلى ُمضادة الثوابت الّشرعیة .8
 الدین، والتنّصل من أحكامھ. فالمصالح الُمعتبرة شرعاً لھا شروٌط وموانع، على رأسھا أن ال تضاد نّص شرعي ثابت.

 أما الثوابت التي أسدل علیھا لیُل الواقع األسیف ستائر نسیانھ، فمنھا:

                                                           
  علیھ وسلمصلى هللاكان یعرف أعیان المنافقین في المدینة ولم یكشف عنھم"؟ قلنا: ذلك أّن رسول هللا  صلى هللا علیھ وسلمفإن قال قائٌل "لكّن رسول هللا  21 

ى بصاحبھ كان متمكناً في المدینة، صاحب الكلمة العلیا، وكان الشرع ھو الحاكم. والتالعب الیوم بمثل ھذه األدلة ھو ورع بارد ومحُض جھل قد یؤد
 إلى المروق من الدین.



كٌم علمانّي كافٌر خارٌج عن الِملة، سواًء نظامھ (مؤسساتھ كالجیش أّن الوضَع العسكرّي الفاشّي الحالّي في مصر، ھو حُ  .1
والشرطة والقضاء واإلعالم) أو القائمین علیھ (كأعضاء المجلس العسكرّي والرئاسّي والقضاة الموالین لھم وخالفھ) أو 

امة الذین یدعمون منفذي ُخططھ (كضباط وجنود الجیش والشرطة وأمن دولة الكفر) أو داعمیھ وُمَفّوضیھ (من الع
اإلنقالب ویؤیدون الحكم الحالّي تحت أي سبب من األسباب). ھؤالء كفاٌر خرجوا عن مقتضى التوحید من كلِّ جھاتھ، 

 وال ُحجة للتبریر لھم إال من جاھٍل بدینھ، أو ُمواٍل لھم في كفرھم.

، یھا اإلسالم یوماً، قبل أن ُتسیطر علیھا، كلھاأّن ھذا التصور ینطبق على كافة أنظمة وشعوب منطقتنا العربیة التي َحكم ف .2
 صلیبّي، فنحن "ُكلُّنا في الَھّم َشرُق"، كما قال أمیر الشعراء.-العلمانیة العمیلة للغرب الصھیو

أّن نھج السلمیة نھٌج ال یصح أن یكون مبدأ عاماً ال یخرج عنھ المسلمون، وكأنھ دین هللا الذي أنزلھ على رسولھ، بل إن  .3
هللا ھو المدافعة والجھاد ودفع الصائل المعتدى على األنفس واألموال واألعراض، ومن شّك في ذلك فقد كفر بدین دین 

اإلسالم وخلع الربقة، بأي تأویٍل كان. أما السلمیة، فقد تكون مناطاً في واقٍع محدٍد، ال شعاراً دائماً كما یفعل أولئك الجمع 
ة دعم الشرعیة". إن ھؤالء یأخذون مناط الجھاد ودفع الصائل المعتدى بالقوة من اإلخوان، ومن یسمون أنفسھم "جبھ

 على أنھ لیس من دین اإلسالم، ویرسخون مبدأ السلمیة في عقول العوام على أنھ دین هللا المفروض.

دى بصاحبھ تاٌم، یؤ أّن ھناك فرٌق كبیر بین "إعتماد السلمیة" كمبدأ، وبین "التذرع بالصبر لحین القدرة". فاألول استسالم .4
 25إلى أن یتنازل عن ثوابتھ في أول موقٍف، ویلجأ إلى التفاوضات والتنازالت، كما رأینا في سیاسة اإلخوان منذ حركة 

"جبھة دعم الشرعیة" المتخاذل المریض، الذي بدأ مسیرة التنازل بالفعل، كأن ھذه ھي ینایر، زكما نرى الیوم من موقف 
 الرصاص، أحبط هللاُ ُخطًطھم إن شاء. سلمیتھم التي أقوى من

ھ إلى حٍد ال یجوز مع أّن الوضع في مصر، كما ھو في شامنا الحبیب، قد وصل بھ الكفار من القائمین على السلطة الیوم .5
أن یكون ھناك سلمیة بحاٍل من األحوال، بل قد یسیغ صبٌر على الوضع القائم لحین استكمال عدة المقاومة التي تقرع قوة 

 سالح العسكرّي الفاشّي بمثلھ، دون ھوادة.ال

 إذا األحراُر لم َیسقوا وَیسقوا ومن َیسقى ویشرُب بالَمنایا

 ھ وسلمصلى هللا علیأّن أّي تنازل عن َشرع هللا، وال أقول عن الشرعیة الدستوریة الدیموقراطیة الشركیة، ھو خیانة ہلل ورسولھ  .6
اءھم باسم اإلسالم، وطعٌن لألمة في ظھرھا، وتمكیٌن للباطل. وھو لیس انسحاٌب ودینھ وللمؤمنین وللشھداء الذین دفعوا دم

مرحلّي كما قد یمّوه بھ أصحاب التخاذل والتنازل والتراجع، إذ اإلنسحاب التكتیكّي ال یجوز فیھ إقرار الكفر على كفره، 
ُم ۖ َمن ُیَولِِّھْم َیْوَمِئٍذۢ ُدُبَرُهۥٓ إِالَّ وبل یكون تحت مبدأ "َ ِ َوَمأَْوٰىُھ َجَھنَّ َن ٱہللَّ ًزا إِلَٰى ِفَئٍةۢ َفَقْد َبآَء ِبَغَضٍبۢ مِّ ا لِِّقَتاٍل أَْو ُمَتَحیِّ ًفۭ ُمَتَحرِّ

. وھو مبدأ قرآنّي عام في القتال والسیاسة والتعامل مع األعداء بأي شكٍل كان. وھؤالء لیسوا 16فال األن "َوِبْئَس ٱْلَمِصیرُ 
ھم وضعوا السالح ابتداًء تحت شعار السلمیة، وَمّكنوا العدو أن یأخذ كّل مقیاٍس لیمنع أّي تحرٍك في  منحرفین لقتال، بل

اتجاه القوة مرة أخرى. ولیسوا متحیزین لفئة، إذ ھم یتبرؤون أصالً من الفئة التي ترى الحق حقاً، وتعتمد سنن هللا في 
شیع عنھم عدوھم! ھؤالء إذن ھم قد ولّوا العدو الُدبر، إن قبلوا ما یُ الجھا ودفع الصائل والمقاومة، ویعتبرونھم "خوارج" ك

بمفاوضة ال تأتي بشرع هللا حاكماَ، وتقتّص من القتلة الكفرة الفجرة، وخانوا الشعب المسلم الذي لن یرضى عن مثل ھذا 
جلس الشعب وكافة التصرف الخائن، مرة أخرى، بعد أن تجرعنا منھ ُغصص كامب سلیمان، ومحمد محمود وحصار م

، وتنحى عنھا اإلخوان ومن ھم على نھجھم، 2012و  2011التظاھرات التي خرجت ضد المجلس العسكرّي في 
، وكان ھذا النھُج ھو سبب ھذه الكوارث كلھا، بقدر هللا !إلفشالھا ستة لتسعة"واستعملوا نھج التظاھر "الماتینیھ"، من "

 الذي ال یرحم من َیغفُل عن السنن.

ق التمكین طویل، شاٌق، ملئ باإلبتالءات والفتن، ال یسلكھ إال من یقدر علیھ، وال یقدر علیھ إال من عرف سنن هللا في طری
 المدافعة والمغالبة، وكفر بما دونھا من قواعد المشاركة والمفاوضة. 



 فلذات األكباد .. نعمة ونقمة!

 علیھ وسلمصلى هللا الحمد ہلل والصالة والسالم على رسول هللا 

جاءني ھذا الصباح نبأ وفاة ابنة صدیق حبیب، ذات أربعة وعشرین ربیعاً، فجأة دون مقدمات، في غضون ساعة واحدة، وال 
حول وال قوة إال باہلل. عرفت الرجل عن طریق أخي منذ عشرات السنین. عرفتھ رجالً صاحب دین وخلٍق وشھامة، یندر مثلھ 

 حیّیا أمیناً، ال تفوتھ صالة، وال یؤخر زكاة، بل ھو معطاء كالسیل، لمن عرف ولمن ال بین رجال ھذا الزمن. عرفتھ رجالً 
 یعرف، وأشھد هللا علي ذلك. 

وال أشك اآلن أن الرجل ذاھٌل عن الدنیا، مرَتعٌد، متجمد المفاصل، عاجٌز عن التفكیر، أو حتى اإلحساس بالصدمة أو 
تھ، فإن األصل أن یدفن الولد والده، ال العكس. لكن مشیئة هللا تأبى إال أن تختبر استیعابھا. صّبره هللا على مصیبتھ في ابن

 الناس، في شتى األشكال، وسبحان من بیده األمر.

ترى ھل یعرف المحیطین بھذا الرجل الیوم ما یمّر بھ من ألٍم، وما یعتریھ من حزٍن یشق الصدر، ویكاد ینزع القلب من 
یشعر باأللم إال صاحبھ. أما غیره ممن حولھ، فقد یفھمونھ وقد یدركونھ ویقدرونھ، لكنھم لن یشعروا موضعھ؟ ال وهللا، فإنھ ال 

 بھ، على وجھ اإلطالق والیقین. 

أقول ذلك، واأللم یستدعى ذكرى األلم، فتعود بي الذاكرة سبع سنوات نصف السنة. سبع سنواٍت ونصف، منذ أن تلقیت خبر 
خاللھا األمّرین. أراه أمام عیني مكبالً باألغالل، مرتدیاً الزّي البرتقالّي الذي یلبسھ المجرمون،  القبض على ابني األكبر. ذقت

یجلس في قفص اإلتھام. یقضى خمسة عشر شھراً في حبس انفرادّي في زنزانة ال تزید عن مترین في ثالثة، یقضي بھا ثالثة 
 ده في ساحة ثم یعود.وعشرین ساعة ونصف، یخرج منھا نصف ساعة یومیا لیمشى وح

یوم بعد یوم، وشھر بعد شھر، وسنة بعد سنة، أقضى الساعات واألیام أدارس المحامین القضیة، وأعود الیھ بما ھو من قبیل 
الوھم اآلمل، أن قد یكون ھناك فرٌج قریب! لكن هللا منِفّذ قَدَره، وال راّد لھ ، وال اعتراض، فقد ُحكم علیھ بالسجن مدى الحیاة. 

 م، مدى الحیاة. نع

ال أنسى لحظة سمعت القاضى ینطق بالحكم. انسحبت منى كل دالئل الحیاة، ولم یبق منى إال ھیكل إنسان. مشیت بعدھا مستنداً 
على ید زوجى، أتفادى الكامیرات وأجھزة اإلعالم. رّباه، ھل مَررت بھذه اللحظات؟ نعم وهللا، لكن لن یعرف معناھا إال من 

 لحمد ہلل على ما َقّدر.مّر بمثلھا. وا

انسابت أمامي البقیة من حیاة ابنى األكبر، لیعیشھا بین جدران الزنازین، وھو لم ُیِسل دماً ولم یقتل نفساً، ولم یھدم حجراً، إال 
 ظناً وافتراء ونكایة. 

یكون بجانبي حین  عرفت ساعتھا أنني، إال أن تحدث معجزة في غیر عصر المعجزات، لن أرى ابني حراً قبل مماتي، ولن
 وفاتي. وهللا لطیٌف بعباده.

، أحیا ھذه الصورة كّل یوم، ال یفوت یوم إال أتجرع ألم الحقیقة التي 2006وال زلت، بعد تسعین شھراً، منذ الثاني من یونیو 
 باتت ُتِظل حیاتي، كأنھا سرادق َمیٍت ال یرید أن ینفّض.

الشئ ُیذكر، وما دفعنى الیوم أن أشرك القارئ في ھذه الخلجات الحزینة إال معرفتي ال وهللا ال أشتكى إال إلى هللا، لكن الشئ ب
أن ھناك الكثیر ممن مّروا بمثلھا، بل بأشد منھا، ممن قُتلت فلذات أكبادھم في رابعة والنھضة، وفي غیر رابعة والنھضة، وھم 

 بمصیبتھم، بل وفّوض الُمجرمین في ارتكابھا. صابرون محتسبون، فما أشجعھم وما أقواھم. وما أخّس وأكفر ممن استخفّ 

بالءات تمر بالناس، َتعُجم إیمانھم، وتخَتبر َصبرھم. لكنھا حین تمّس فلذات الكبد، تكون األشد إیالماً، واألعظم ابتالًء، ال 
 یعرفھا إال من ذاقھا. وحسبنا هللا ونعم الوكیل.



 !والمشھد السیاسيّ السیسي .. أمریكا .. 

 صلى هللا علیھ وسلمالحمد ہلل والصالة والسالم على رسول هللا 

بدأت صورة سیناریو محتمل، ترتسم خطوطھ على لوحة األفق القریب، بعد أن أصدرت "جبھة دعم الشرعیة" بیانھا األخیر 
یونیة  30جاریة منذ نكسة وأغفلت فیھ ذكر محمد مرسى بالكامل. وھو سیناریو لیس ببعیٍد تحقھ إذا نظرنا بدقة على األحداث ال

 الماضى.

وحتى نستوعب تفاصیل ھذا السیناریو، یجب أن نتفق على بعض الحقائق المقروءة على صفحة األحداث، وبعض ما ھو بین 
 سطورھا.

، أن أمریكا ھي الالعب الرئیس، بوازع صھیونّي طبعاً، خلف ھذه األحداث المجرمة كلھا، من حیث إنھا أعطت الضوء أوال
األخضر لدول الخلیج العمیلة، التي أصبحت من أكبر الموالین إلسرائیل علناً، كي تدعم انقالب السیسي منذ اللحظة األولى. 
وغرضھا من ذلك ھو زعزعة أي استقراٍر لمصر، تحت أّي مسمى إسالمّي ولو كان إخوانیاً، لما فیھ من ضرر على أمن 

من رغبة في استقاللیة مصر وقرارھا، ورغبة في اإلصالح الحقیقّي  إسرائیل. وقد أّكد ذلك محمد مرسى بما أظھر
 إلقتصادھا.

، أن السیسي كان ھو رجل اللحظة الذي یمكن اإلعتماد علیھ، من حیث كّم اإلجرام الھائل الذي تحتویھ شخصیتھ، ومدى ثانیاً 
 م والقضاء وسائر المؤسسات الخربة في مصر.عمالتھ للغرب، ھو وجنده، مع الكّم الھائل من سدنة األنظمة الحاكمة في اإلعال

، أن السیسي لیس ھو رجل المرحلة التالیة لإلنقالب العسكرّي الدموّي، إذ تلطخت أیدیھ بالدماء لدرجة ال یحتملھا أي نظاٍم ثالثاً 
 سیاسّي قادم، وال یمكن أن یكون حاملھا رئیس دولة بأي شكٍل من األشكال. 

یكیة في المنطقة ال یخدمھا النظام العسكرّي الفاشّي في مصر، وال یمكن أن تستقر في ظّل وجود ، أّن المصلحة األمررابعاً 
السیسّي بذاتھ، وما یقوم بھ معارضوا اإلنقالب من تظاھرات شبھ یومیة، وتلك التصفیات التي تقوم بھا كتائبھ الغاشمة المسلحة 

 ضدھم. 

لفعل، وسقط اإلخوان، وأظھر الجیش، وذیولھ في الشرطة وأمن النظام، ، أّن الغرض من وجود السیسّي قد تحقق باخامساً 
 العین الحمراء للشعب المصرّي، ولجماعة اإلخوان والمسلمین في البلد بوجھ خاص، لیعرف كّل أحٍد َقْدُره فیحفظھ.

"، لیبرالّي، "مبارك" جدید، أن النظام السیاسّي القادم في مصر یجب أن ُیبنى على ھیئة مصالحة "وطنیة"، بین عمیل سادساً 
وبین القوى التي تقود المعارضة في الشارع المصري، أو تحسب ذلك على كّل حال، وھي الجبھة التي ًتدعى "جبھة دعم 

 الشرعیة"، والتي تتحرك بروح إخوانیة منذ لحضتھا األولى، وترفع شعار السلمیة الباطلة في وجھ القتل والسحل والتعذیب. 

 ھذا النظام السیاسّي القادم في مصر على األسس التالیة:، سیقوم سابعاً 

 إزاحة السیسي من الصورة بشكٍل أو بآخر. .1

اإلتفاق السرّي بین عمالء "جبھة دعم الشرعیة"، وبین الجھات المسؤولة عن رعایة ھذا السیناریو، على تفاصیل  .2
القتل والتعذیب، التخلص من السیسّي، عودة الخطوات القادمة. ومن تفاصیلھ إطالق سراح المعتقلین، إیقاف عملیات 

 الجیش إلى ثكناتھ، وكبح جماح الشرطة اللعینة. 

وفي المقابل تضمن الجبھة إیقاف التظاھرات، والقبول بالحكم اللیبرالّي، مع بعض تعدیالٍت عكسیة على ما قضت بھ  .3
ما یمكن أن یعید الھویة اإلسالمیة الحّقة  جھات القضاء الخائنة، مع االحتفاظ بروح الستور العلمانیة، واستبعاد كلّ 

 إلى مصر.



إقامة انتخاباٍت رئاسیة تضمن وصول مرشٍح لیبرالّي، كالصباحّي الالدیني أو محمد على الیساري أو حتى البرادعي  .4
اّي، الذي الصباللیبرالّي، بعد أن یعود إلى مصر عودة البطل المنتصر. وقد رأینا تحّوالً في األیام األخیرة في توّجھ 

أعلن مؤخراً نیتھ للترشح، بل أطلق حملتھ اإلنتخابیة مبكراً، بعد أن كان أعلن أنھ لن یقف في معسكر انتخابّي ضد 
 السیسي، أمیره وسیده.

" ضد النظام الجدید، واستمرار وقوف 22ضمان عدم تحرك أّي قوى إسالمیة "جھادیة" أو "تكفیریة" أو "خارجیة .5
 ضد ھذه القوى بالقوة أو بالقانون، أو بكلیھما. 23"العلمسالمیة" ھذه القوى الجدیدة،

مرة أخرى، بصورة محدودة، كما كان أیام مبارك، بشرط قبولھم بقواعد اللعبة  السماح لإلخوان بالعمل السیاسي .6
 الجدیدة، وإال فالقضاء الفاسد سیكون دائما في اإلنتظار.

صلى هللا علیھ ھام شاھین ویسرا وعمرو أدیب، ال عالقة لھ بإسالم محمٍد أن یكون اإلسالم في مصر، من نوعیة إسالم إل .7

 . فال حجیث عن شرع وال حكٍم ہلل، وال أمور من ھذا القبیل.وسلم

، أن أمریكا، وغالب دول العالم، لم تعترف بھذا النظام القائم، إنتظاراً للحظة تحقیق ھذا السیناریو على األرض. وھذا ثامناً 
ي الموقف األمریكّي المتمّیع من اإلنقالب، فھم یدعمونھ سراً، ویرفضونھ علناً، لحین تحقیق مخطط التغییر یظھر جلیاً ف

المرتقب. فالموقف األمریكّي لیس مضطرباً بالمرة، بل ھو متناسٌق تناسقاً تاماً مع الصورة التي رسموھا من أول األمر، بعد 
 الفساد واإلفساد التي یدیرونھا في الدول العربیة األخرى وخاصة الخلیجیة.أن َفشلوا في احتواء محمد مرسى ِضمن منظومة 

، أّن السیسي قد تضخمت شخصیتھ ذاتیاً، وحسب، لشدة غبائھ، أنھ ھو الذي یدیر األمور حقیقة، فرفع سقف العنف تاسعاً 
، وبإعطاء الدول "الصدیقة" كل ما وُمظاَھرة الفساد، ، وبدأ في محاولة تثبیت صورتھ كرئیس، بمعاونة سحرة اإلعالم طبعاً 

طلبوه من مصر وثرواتھا وأرضھا لیقفوا إلى جانبھ في الصراع المتوقع. كما استأجر تلك الشركة الصھیوینة لتحسین مظھره 
 فیالخارج، أمالً في أن تقبل بھ دول الغرب. ثم اكتشف ھذا التوجھ إلزاحتھ منذ فترة وجیزة، وَعَكَف من ساعتھا على محاولة

تمكین بقائھ، وھو ما ُیبرر اختفاءه من الصورة لمدة طویلة، كما یبرر ھذا التعاون المفاجئ مع روسیا، التي تلعب دور العاھرة 
 في المنظقة، كما تلعبھ مع بشار، تستفید مادیاً، وتكسب تواجداً دولیاً، ثم ما علیھا أن یسقط من یسقط بعدھا.

اً حاسماً على األرض، بین أصحاب "الّسلمیة والشرعیة"، بعد أن سقط حزب الزور، ، أّن التحرك الیوم سیكون سریععاشراً 
 ومن معھ، وتم استغاللھم واستغفالھم، وبین القوى اللیبرالیة "المعتدلة" على األرض. 

وأھلھا ھذا، وهللا تعالى أعلم، ما قرأتھ، وقرأه عدٌد من الذین أباحثھم في األمر، على صفحات المستقبل القریب لمصر 
 وإسالمھا.

 وهللا غالٌب على أمره.

 

 

 

 

                                                           
 من الخوارج. أي 22 
 أي العلمانیة بنكھة إسالمیة! 23 



 بر اآلثم بین الحق والباطلعْ المِ 

 صلى هللا علیھ وسلمالحمد ہلل والصالة والسالم على رسول هللا 

دنیا، الیعرف ذووا العقول أّنھ ما من نفٍع في الدنیا إال وشاَبُھ شّر، وما من شرٍّ إال وشابھ نفع، بوجھ من الوجوه. ھكذا بنى هللا 
دون نفٍع خالٍص أو شٍر محض. ومن المصلحة النافعة التي جاء بھا شرُّ السیسي وانقالبھ اإللحادّي، ھو ذلك الَتمایز في الصف 

یِّبِ بین معسكرّي الكفر واإلسالم، إذ ذلك فیھ تحقیق لمقصٍد ھائٍل من مقاصد الشریعة " ٰى َیِمیَز ٱْلَخبِیَث ِمَن ٱلطَّ وبدون ذلك  ".َحتَّ
لتمایز الواضح الصریح الحاسم، فإّن األمر یصیر خلطاً عابثاً، ال ُیعرف فیھ حٌق من باطل، كما كانت علیھ األمور قبل نكسة ا

 یونیة. 30

وقد قّسم علماء الّسلف أنواع الكفر إلى أربعة أقسام، كفر الجھل، وكفر التكذیب، وكفر الجحود، وكفر الِعناد واالستكبار. ووهللا 
ذا الزمان بنوٍع خامٍس جدید، ھو ُكفر التغفیل. وھذا یختلُف عن كفر الجھل بأن الجاھل ال یعرف الحق، أما الُمغفل قد أتانا ھ

فمع أن الحق معروض علیھ، لكنھ ُتقلب لھ الحقائق، فیرى األبیض أسوداً، ویحسب األعلى أسفال، ویصّدق المستحیل من 
 األمور. وَصَدق من قال:

 إذا احتاج النھاُر إلى دلیلِ   شئ ولیس یصُح في األذھان

لكن ھناك طائفة أخرى من المغفلین ھي التي أقصدھا في حدیث الیوم. وھي لیست أولئك الذین في معسكر السیسي، جنوداً 
وقواداً وعواٍم كافرة كفر التغفیل. بل ھم أولئك الذین عرفوا الحق، وعرفوا الباطل، ثم استمروا على عالقاتھم بأھل الباطل، 

 أخوة ومودة ومعرفة، یزورونھم ویتحدثون الیھم، كأنھم على خالٍف في رأي سیاسّي أو في تفاصیل مشروٍع إصالحّي!

ویتحّجج ھؤالء بأنھم "حلماء"، ال یریدون أن یسرعوا في مقاطعة أھل الكفر التغفیلّي، ألنھم قد یرجعون، ویتبّین لھم الحق بعد 
 الضالل.

ننى ال أعرف واحداً فرداً من أھل الكفر التغفیلّي أصالة، فإن كّل من أعرف ھم من أھل اإلسالم، والحمد ہلل الذي مّن علّي بأ
وذلك لعدم قدرتي ابتداًء مخالطة من ھم على ھذا القدر من الَسفاھة والخسة. وصدقني عزیزى القارئ، فإن ھؤالء معروفون 

 الخبیر بالناس، ِخّستھم وسفاھتھم بعده، ال غیر. في كّل عائلة وبین كل وسٍط، قبل اإلنقالب، لكن تأّكد، لغیر

ھذه الُزمرة من أصحاب األعراف، الذین عرفوا الحق، لكنھم أبقوا على عالقتھم بالباطل، تذّرعاً بذلك الھدف الخائب الذي 
، كما ذكرت من ذكرنا. وھؤالء، كما نّوھُت من قبل، مرضى بالغفلة والذھول عن الحق كذلك، ذھوٌل عن قواعد البراء، بل ھم

قبل، قد یكونوا أخطر على الوضع القائم من الذین تمّیزت اتجاھاتھم ووضح نھجھم، إما إسالما وإما كفراً، ذلك أنھم یقدمون 
 عذراً سائغاً ألصحاب كفر التغفیل على أنھم "مقبولون" بدرجة من الدرجات داخل إطار ھذا الدین. 

تمر بھا أمتنا، ال محل للَخلط فیھا أو التمّیع، فمن لیس معنا كان علینا، بال ثالث بینھما.  إّن التمایز الیوم ھو ِسمة المرحلة التي
بحُت الوالء والَبراء في أعلى ُصَوِره. وال یكفي أن یوالى المسلم المسلمین، بل یجب أن یبرأ من الكافرین كذلك، شقین ال 

 یصلح أحدھما دون اآلخر.

جسراً بین الحق والباطل، یقفون علیھ، بین ھؤالء وأولئك، فیلّوثون جانب الحق بنجس وخطورة ھذه الزمرة، أنھم یمثلون 
 الباطل الشتراكھما في ھذا الَمعبر اآلثم. 

 إن قطع ھذا الَجسر بین الطائفتین ھي أول خطوات العالج، إن كان ثّمة عالج قریٍب للوضع القائم.

ائالً بذاتھ دون تحقیق ذاك الھدف الذي َیتحّجج بھ رواد ھذا الِمْعبر، وھو إن وجود ھذا المعبر اآلثم بین الحق والباطل یقف ح
احتمال أن یرجعوا. إن أثر الُمقاطعة علیھم أشّد من أثر التمّیع وإبقاء األحبال موصولة، بعد أن قطعھا هللا سبحانھ بنصل البراء 

 من الكفر.



تعذیب وإزھاق اإلسالم، بالفعل ال بالقول، وتغییر الھویة المصریة لقد عاون الذین كفروا كفر التغفیل، على القتل والسحل وال
ونصرة القبط الصلیبیین وحمایة الیھود الصھاینة، فماذا بعد ھذه األصالة في اإلجرام تنتظر تلك الُزمرة المغیّبة من من أھل 

ؤالء أمام هللا سبحانھ، ال إلى ھ عبر اآلثممعبر اإلثم، من أولئك الكفار المعینین على الكفر؟ كیف یبّررون وقوفھم على ذلك الم
وال إلى ھؤالء؟ ال وهللا ال یكفیھم أن یشُجبوا اإلنقالب، ویمقتوا السیسي. بل ال عذر لھم إال بكراھة ومقاطعة من ھیأ للسیسي 

ٍد ھؤالء من كفرة الفرصة وأعانھ على الكفر والقتل والسحل والتعذیب، إخواناً أو آباء أو أزواجا أو ذریة، فبدون زید وعبی
ٌل ُجُكْم َوَعِشیَرُتُكْم َوأَْموَ ُنُكْم َوأَْزوَ قُْل إِن َكاَن َءاَبآُؤُكْم َوأَْبَنآُؤُكْم َوإِْخوَ التغفیل لم یكن للسیسي وجنده أن یفعلوا ما یفعلون "

ِكُن َتْرَضْوَنَھآ أَ  ـٰ َرةٌۭ َتْخَشْوَن َكَساَدَھا َوَمَس ـٰ ُ ٱْقَتَرْفُتُموَھا َوِتَج ٰى َیأِْتَى ٱہللَّ ِ َوَرُسولِِھۦ َوِجَھاٍدۢ ِفى َسبِیلِِھۦ َفَتَربَُّصو۬ا َحتَّ َن ٱہللَّ َحبَّ إِلَْیُكم مِّ
ِسقِینَ  ـٰ ُ َال َیْھِدى ٱْلَقْوَم ٱْلَف . إنا ھؤالء الذین یخونون دینھم باستمرار العالقة مع ذویھم، ھم المقصودون في 24التوبة  "ِبأَْمِرِهۦ ۗ َوٱہللَّ

 ھذه اآلیة، لمن َعَقَل. 

ل ، وممن ماتوا في سبیصلى هللا علیھ وسلم إن "كسَر خاطر" كفرة التغفیل، أحب إلى ھذه الُزمرة التي لم تبرأ منھم، من هللا ورسولھ
 الذي یشارُك فیھ كفرة التغفیل بالقول والعمل والنیة. صلى هللا علیھ وسلم ھدم دین هللا ورسولھ، ومن صلى هللا علیھ وسلم هللا ورسولھ

أنھا لیست عارفة بأصول دینھا، في حقیقة األمر، وإن اّدعت غیر ذلك، أو توّھمتھ.  أولھماإّن ھذه الزمرة تتمتع بصفتین، 
صحاب كفر التغفیل، من دعٍم وتفویض لجیش اإلحتالل وللقتلة أنھا لیست ُمدركة لبشاعِة الُجرم الذي یرتكبھ أ والثانیة

والمجرمین من الشرطة والبلطجیة، على سحق ھویة اإلسالم وشرعھ من فوق أرض مصر كلھا. ال یدرك ھؤالء أّن من 
 یتحدثون الیھم ھم القوة التي تقف وراء القتلة والمجرمین، ُتبرر جرائمھم وتدَعم ھدمھم لدین هللا.

ھذا الیوم موقف الناصح لزمرٍة سیھلكھا هللا سبحانھ باتصالھا بالكفر وعدم التبرئ منھ، واإلبقاء على نوع والٍء لھ،  وإني أقف
تحت دعاوى غافلة مردودة، قبل أن َیعّمھا هللا بعذاٍب سیقع حتما على رؤوس كفار الجیش والشرطة وبقیة كفار التغفیل، 

ْنُھْم لِ وحتى أقیم علي ھذه الزمرة التائھة حجة هللا البالغة، قال هللا تعالى "فھؤالء انتھى أمرھم، إال ما شاء هللا،  ٌةۭ مِّ َم َوإِْذ َقالَْت أُمَّ
ُكْم َولَعَ  ا ۖ َقالُو۬ا َمْعِذَرًة إِلَٰى َربِّ ا َشِدیًدۭ ُبُھْم َعَذاًبۭ ُ ُمْھلُِكُھْم أَْو ُمَعذِّ ُقونَ َتِعُظوَن َقْوًما ۙ ٱہللَّ . والمدھش ھنا أّن ھذه اآلیة 164األعراف "لَُّھْم َیتَّ

 نزلت في سورة األعراف، الذین ھم لیسوا إلى ھؤالء وال إلى ھؤالء، متأرجحین بین الحق والباطل. 

ولئن تَحّجَجت ھذه الزمرة بأنھا تنَصح لكفار التغفیل، فنقول، انصحوا بعد البراء، حتى یكون نصحاً َشرعیاً نابعاً من موقٍف 
ا ُبَرءَ ٍح حاسم "شرعيٍّ واض ِ َكَفْرَنا ِبُكْم َوَبَدا َبْیَنَنا َوَبْیَنُكُم ٱْلَعدَ إِْذ َقالُو۬ا لَِقْوِمِھْم إِنَّ ا َتْعُبُدوَن ِمن ُدوِن ٱہللَّ ْغَضآُء َوةُ َوٱْلبَ ُؤ۬ا ِمنُكْم َوِممَّ

 ھم صف واحد مھما توھمتم غیر ذلك.فإن لم تبد البغضاء بینكم ظاھرة فال براء إذن، وأنتم إیا .4الممتحنة  "أََبًدا

 األمر یا أھل الزمرة التائھة، أمر والء وبراء، أمر كفر وإسالم، فإن لم تروه ھكذا، فقد وهللا َضللتم ضالال بعیداً.

 

 

 

 

 

 

 

 



 خطرة بال عنوان ...

 صلى هللا علیھ وسلمالحمد ہلل والصالة والسالم على رسول هللا 

وتقتلع القلب من الصدر، حین أرى ما یكتب بعض المخلصین، من الصامدین أمام كفر المرتدین، أشعر كأن یدا تمزق الكبد 
من أّن اإلنقالب یترنح، وأن النظام یتساقط، وأن السیسي مات أو قُتل، وشبھ ذلك من أحالم الیقظة التي تعكس أمالً في خیٍر 

 یراُد بھ أن یأتي دون أن نعمل علیھ.

وطُد األركان، قوّي الركائز، بما أتیح لھ من قوة شعبیة بلغت بالغباء والفتنة عن الحق والدین مبلغا والحّق، أن اإلنقالب مت
أذھل األمم، وكشف معدن ھذا الشعب الذي تعّود الّذل وشاب في كنف الدیكتاتوریة والعبودیة. وما كانت حركة دومة ونوارة 

ه، فأرادوا أن یستبدلوه بسیٍد آخر، ولون جدید من الذل والعبودیة. ینایر إال غضبة عبٍد على سیٍد طال عھد استبداد 25في 
وتمحك اإلخوان وغیرھم في ھذه الحركة ھو مجرد سطٍو على حركة نشأت دون أن یقّدروا لھا أو یخططوا لما قبلھا أو بعدھا، 

الدلیل كاً الإرادیاً غیر مقصود. وولیس لإلسالمیین، بكافة اتجاھاتھم ان یتمسحوا في تلك الحركة الالشعوریة التي عكست تحر
 على ما نذكر ھو موقف غالب من شاركوا فیھ الیوم من والء للكفر وارادة للعبودیة وتقدیر للقاتل. 

ولعل البعض یسدل عذر الجھل أو الغباء على ھذا الكّم الھائل من مرتدي ھذا الشعب، وأّن اإعالم الكفرّي سیطر على عقولھم 
". لكن، أي شعب ھذا إذن الذي یقل عقلھ عن عقل الحمیر، فالحمار یحاول، ولو بالغریزة، أن یبتعد عن فحّولھا إلى "بالوظة

لسعة السوط، حین یطرق ظھره، فیجرى، حاسباً أنھ یبتعد عن األذى. أما ھؤالء، فیسعون إلى تمجید قاتلیھم، وسارقي 
منھ وبھ وبنجومھ! ھؤالء الذین وصفھم هللا أنھم كاألنعام، بل أرزاقھم، ومھدرى كرامتھم، فیقدمون لھ نساءھم لیجعلھن "حبلى" 

 ھم أضّل، أولئك ھم الشعب المرتد من قاطنى مصر. وصدق شوقي رحمھ هللا في قولھ یصف بھا ھذا الشعب

 كیف یوحون الیــــــھِ  24اسمع الشعَب ُدیونٌ 

 بحیاتـــــــي قاتلیـــــھِ   مأل الجو ھتافـــــاً 

 وانطوى الزور علیھِ   ـــھأثر البھتان فیــ

 عقلھ في أذنیـــــــــھِ   یا لھ من بّبَغـــــاء

ثم اإلنقالب الكفرّي العلمانّي، قد استباح دماء األقلیة المسلمة من ساكني بجیٍش ھم حفدة جیش فرعون، دیناً ونسباً، وشرطة 
ل المرتّد. فإذا بھذا الزخم النجس النكد، یتربع على انتقتھا یُد النجاسة والخسة على عینھا من أفشل وأحّط طبقات شعبھا الغاف

 عرش مصر، یسقى أھلھا، عبیده اختیاراً، وأسراه قصراً، جرعات الظلم والكید.

ھذا ھو المشھد الیوم، بال أحالم یقظة أو أمانّي حلم. وھذه التظاھرات التي انخفضت وتیرتھا إلى ُعْشِرھا، ما ھي إال نوبات 
شفیھا سریعا بعدة قنابل غاز أو طلقات خرطوٍش ولیقتل من یقتل، ولتستباح حرمة من تستباح حرمتھ، صداع لھذا النظام، ی

 فلیس لھؤالء قوة یركنون الیھا، في عالم الظاھر، في أیامنا ھذه.

 نا ھذه.یاصورة مظلمة حزینة بئیسة ُتمِزق الكبد وتقتلع القلب من الصدر. لكنھا الحقیقة العاریة، وما أشدھا وأقساھا في دن

 ما الحّل إذن؟ أیكون االستسالم ھو الحل؟ أیكون سقوط أصحاب الحق ھو اإلطار الذي تتجلى فیھ ھذه الصوة الكئیبة؟

 ال، وألف ال. بل یجب أن یعرف أصحاب الحّق، أّن الحق باٍق ال یموت، فھو هللا سبحانھ ال شریك لھ وال كفَو لقوتھ.

                                                           
أبیاٌت من قصیدة كلیوباترا لشوقي، وُدیوٌن ھو وزیرھان وھي تصف كیف ھتف شعب مصر بحیاة كلیوباترة، رغم عودتھا مھزومة في حربھا ضد  24 

 الروم. فھو شعٌب أعمى منذ فجر التاریخ.



ن نتحرك بأمٍل فیجب أن ندرك مدى األلم الذي نعانیھ، ال أن نحیا بمنطق متعاطى لكّن األلم یصنع األمل. وإن أردنا أ
 المخدرات، تریحھ بعض ساعة من ألمھ، فیحسب أنھا زالت، وھى قائمة بین جنبیھ تمزقھ دون أن یدرى.

 یجب أن ندرك حجم الكارثة على حقیقتھا، وأبعاد الموقف على وضعھ. 

 رات الذھنیة لنشعر باأللم، فنصنع األمل.یجب أن نكّف عن تعاطى تلك المخد

یجب أن نتوقف عن استخدام النكتة والفكاھة، التي ال یبارینا فیھا أحٌد، لنشعر براحة ضمیٌر كأنھا رٌد على ما یكیلھ لما الكفار 
 من أوجاع.

 ھین الدین وانُتھك العرض.یجب أن نأخذ األمر أخذ جٍد، بقوة، بصالبة، بتصمیم، بعزم على الموت دون دیننا وعرضنا، فقد أُ 

یجب أن یلتّم شملنا، نحن المسلمون، على حركة عصماء تقّوم المعوج، علماً وعمالً، وتقیم كتائب الحق، تدفع قوى الظالم 
 المستبد الملحد، فكیدھم وهللا، إن وجد رجاالً یصدونھ، كان ضعیفا.

 نوان .. فتركتھا للقارئ، یخَتر لھا ما یشاء!ھي وهللا زفراُت نفٍس قبل أن تكن نفثاُت عقل، لم أجد لھا ع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 .. بین طلب العلم واإلنتماء الجماعيّ  شبابنا

 صلى هللا علیھ وسلمالحمد ہلل والصالة والسالم على رسول هللا 

بات ومن ثم في متطلال شك أّن الوضع الذي ورثتھ األجیال الثالثة الحاضرة، منذ األربعینیات، فرید في ھیكلھ وتحدیاتھ، 
 مواجھتھ وتخطى عقباتھ.

واألجیال الثالثة التي ذكرنا، جیل الذین طعنوا في عقدھم السابع على العموم، ثم أولئك الذین ھم في أواسط العمر في عقدھم 
الزمن،  عقدین من الخامس أو السادس، ثم الشباب من الذین في عقدھم الثالث والرابع. ھذه األجیال المتعاقبة، والتي یفصل أّیھا

قد عاشت في نتائج سقوط الخالفة، ونھایة اإلستعمار العسكرّي الخارجّي، وبدایة اإلستعمار الداخلّي، بید خونة البالد من 
حكامھا وملوكھا وأمرائھان ثم الھزائم المتالحقة لألمة، والتدھور واالنحطاط والعبودیة لكل أفاٍك رجیم، ُعُتٍل َزنیم، تمكن من 

 دفة الحكم في بلد من بالدنا. امساك 

ثم باتت ھذه األجیال الثالثة، بما مّرت فیھ، حقل تجارب لتلك المحاوالت التي قام بھا بعض المخلصین من أبناء اإلسالم، في 
مواجھة ھذا الوضع الكارثّي. فنشأت جمعیات "إسالمیة"، تحول بعضھا إلى "جماعات إسالمیة"، كانت كلھا تستھدف، في 

شأتھا، الخروج من المحنة، وتخطى األزمة، من خالل رؤى متعددة فیھا بعض الحق وكثیر من الخلط. لكْن، وألسباب بدایة ن
عدیدة تناولنا بعضھا في بعض ما كتبنا، لم ُیكتب لھا النجاح في ھذا األمر. فظّل العدو، ممن ھم من جلدتنا ویتحدثون بألسنتنا، 

 صیلیبّي المتربص بالخارج.-مع العدو الصھیویسیطرون على مقدرات األمة، بالتعاون 

والمشكلة ھي أّن ھذه الجمعیات، والجماعات، قد أّدت إلى نتائج عكسیة، في كثیٍر من األمور، نتعرض لھا بالتفصیل في 
 حدثینموضع آخر إن شاء هللا. لكن من أھمھا ذلك الخلط بین اإلنتماء الجماعّي وطلب العلم. ونزید األمر وضوحاً فنقول، مت

 شباب ھذه األمة الیوم:

إن اإلنتماء إلى جماعة، أو جمعیة، ھدفة األساسّي حركّي، یقصد إلى التعاون على أداء واجبات شرعیة، منھا اجتماعیة 
كاإلصالح بین الناس أو تقدیم الخدمات أو مساعدة الفقراء، وما إلى ذلك، أو تشكیل كتلة ضغٍط سیاسّي، إن كانت الجماعة 

 في میثاقھا. لكّن ھذه األغراض ال تجعل المنتسب طالباً للعلم، أو نصیفھ.  تھدف لذلك

المنتسب لجماعة، عادة، ملتزم بالخطوط العامة واللوائح الخاصة التي تنظم ھذا التجمع، وغیر مسموح لھ بتخطیھا أو 
طریق ھذه الجماعة، وال یصلح أن معارضتھا، وإال فإن قواعد اإلنتساب تنھدم أصالً. فالمنتسب البد لھ من أن یكون على 

یعارضھ إال "دیمقراطیاً"، أي إن رأي الحق في غیره، فلیس لھ إال أن یعرض الحق، فإن قبلوه، وإال بقي معھم على الباطل. 
ھذه ھي قواعد الدیموقراطیة، كما تمارسھا اإلخوان على سبیل المثال، مع منتسبیھا. فالمنتسبون للجماعات عواٌم في غالب 

 ھم، ال یعرفون الدلیل الشرعّي، بل الدلیل الشرعي بالنسبة الیھم ھو اجتھاد الجماعة.أمر

لكّن طلب العلم، لیس حركیاً باألساس، بل ھو جھٌد ذاتّي یستلزم التحرر، فكریاً، من دائرة التجمعات ابتداًء، حتى یتحرر العقل 
یھ، بینما طالب العلم یدور مع الحق، قبوالً ورفضاً، أینما كان. من آثار من خّط طریقاً محددا شمولیاً، ثم دعا الناس إلى تبن

وھذا بال شك، یحتاج إلى عقٍل أرجح وفكٍر أعمق وإرادة أقوى وتحصیٍل أشمل من مجرد اإلنتساب إلى جماعة، إذ في 
 ن یفعل.وأ الجماعة، یریح المنتسب نفسھ من عناء التعلم، فقد َتعلّم لھ غیره، ودلّوه على ما یجب أن یعتقد

فطالب العلم حّر الفكر، فھو حّر اإلرادة، یتبع من اللماء من دلّھ الدلیل على صحة نھجھم، ال من سبق ھواه إلى محبة ما ھم 
 علیھ فاتبعھم.

 ال یجب إذن، على شبابنا أن یخلط طلب العلم باإلنتساب إلى جماعة، فھما أمران جّد متغایران، شكالً وموضوعاً.

ونحن ھنا ال نقلل من أھمیة اإلنضمام إلى جماعة تأمر بمعروٍف أو تنھى عن منكٍر، أو تسعى لحراك سیاسّي أو غیر ذلك من 
المطالب الشرعیة. بل نحن ھنا نحّذر من التأثیر النفسّي لذلك العمل الحركّي الذي یختلط في ذھن العامل بطلب العلم، فیتوھم 



رف وراء ذاك اإلنتساب من مطمٍح. فإن وراء ذلك كّل مطمح لمن علت ھمتھ وُنّورت بصیرتھ أنھ قد أدى ما علیھ، وھو ال یع
وتوقد عقلھ فطلب العلم، بدرجة من درجاتھ، األولیة العامة، والمتوسطة المقتصدة، والعلیا التخصصیة، وكّل إمرئ مھیأ لما 

 ُخلق لھ.

درجة من درجات العلم الشرعّي، فیما رأینا من تصرفات غالب وقد رأینا مغبة اإلنخراط في جماعات منظمة دون حیازة أي 
منتسبي اإلخوان، وكافة منتسبى السلفیة األمنیة. فكال الكتلتین من الشباب، على محادة بعضھم لبعٍض، على نفس الطریق 

ونھ أصالً، بل وال یسعون الخاطئ الذي رسمنا. تقلیٌد بال علم، وطاعة بال عقل، وكالھما ساقٌط في طلب العلم. اإلخوان ال یدع
لھ، فھم مطمئنون لما وجدوا علیھ آباءھم األولین. والسلفیون األمنیون یحسبونھ حفظ سنٍد، أو لباس جلباٍب وغترة، وإطالة لحیة 

 وتقصیر ثوٍب، ویا حبذا من عالمة سجوٍد مطبوعة غائرة في الجبھة، كأنھا ختم السلفیة الموّثق!

على الدلیل الشرعّي ھو دیدن طالب العلم، ثم یأتي بعد ذلك اإلنخراط في عمٍل حركّي "على  یجب أن یكون اإلتباع المبنيّ 
بصیرة". وال یكفي أن یدعي المنتسبون للجماعات أّن "شیوخھم" أو "قادتھم" على بصیرة وعلم، بل یجب أن یكونوا ھم على 

َبَعِنىقُْل ھَ ذات البصیرة بما علیھ ھؤالء المشایخ والقادة " قال تعالى " ِ ۚ َعلَٰى َبِصیَرٍة أََن۠ا َوَمِن ٱتَّ ِذِهۦ َسِبیلِٓى أَْدُعٓو۬ا إِلَى ٱہللَّ یوسف  "ـٰ

َبَعِنىَعلَٰى َبِصیَرٍة أََن۠ا ، وتأمل قولھ تعالى "108  فقط، ولیس الشیخ أو القائد فقط، فانتبھوا یا أولي األلباب. "أََنا۠  "، لیس "َوَمِن ٱتَّ

ال َیجّر إلى التطاول على من ھم أعلى رتبة في العلم، بمجرد إدعاء طلبھ، بل یعنى السؤال وانتظار ثم إّن ھذا ال یجب أن 
اإلجابة، واإلحترام والتقدیر لمن ھم أعلى رتبة أرفع درجة أو درجات، على أن یكون ذلك في سلسلة طلب العلم، ال في سلم 

 تسلسل جماعّي، كأنھ سلم رھبان الفاتیكان!، أعاذك هللا.

یجب على شبابنا، من غیر اإلخوان، وشبابنا في اإلخوان، أن یبدأ رحلة التحرر من القیود الفكریة أوالتبعیة الجماعیة، لیكون 
طالب علٍم بدرجة من درجاتھ، فاألمة تحتاج إلى كلِّ ذي عقل ویٍد ولسان، ال تستغنى عن أحد، في ھذه المرحلة الحاسمة في 

 ل المستبدلة، وتضع جلد جیل التمكین. تاریخھا، وھي تخلع جلد األجیا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 لماذا خسر المسلمون العالم؟

 صلى هللا علیھ وسلمالحمد ہلل والصالة والسالم على رسول هللا 

، قبل أن ینحرف بھ شیطانھ فیلقي بھ في أحضان أموال الخلیج غیر 2004أذكر حواراً جرى بیني وبین جمال سلطان، في عام 
عن السبب في الكوارث التي تلحق بالمسلمین الیوم، وما سبیل الخروج منھا. وكان رأي الرجل أن أمریكا، مأسوٍف علیھ، 

الشیطان األكبر، ھي التي یجب أن تتركز علیھا الجھود لرفع سطوتھا عن الشرق. قلت للرجل ساعتھا أّن ھذا غیر صحیح 
األنظمة العلمانیة المرتدة العمیلة، الحاكمة في بالد المسلمین بإطالق، بل یجب التركیز على اإلطاحة بنظام مبارك، وببقیة 

 قاطبة، قبل أن نتحدث عن أمریكا ودورھا في عالمنا اإلسالمّي.

إن األسباب التي أودت بالمسلمین الیوم إلى ما ھم فیھ من انحطاط وقھر وعبودیة للغرب، كثیرة متعددة، غیر محصورة في 
ھضھا برقاب بعٍض ویلعب بعضھا دور السبب تارة ودور النتیجة تارة. وقد تناولت ھذه سبب واحٍد، بل ھي أسباب یأخذ ب

األسباب بشكٍل متناثٍر في عدد من الكتب التي أصدرتھا منذ السبعینیات، سواًء عقدیة أو اجتماعیة أو سیاسیة أو غیر ذلك ن 
ّي الھائل الذي تمر بھ أمتنا، أن نعید النظر في تلك أسباب انحطتط األمم. والبد لنا الیوم، في إّبان ذلك التراجع التاریخ

األسباب، ودواعیھا ونتائجھا، ونحّرر مناطات التخلف واإلنھزام والضعف، حتى نبني رؤیة صحیحة للحاضر، الذي یقوم على 
 ماٍض ألیٍم حسیٍر، فیھ من اآلفات ما فیھ.

ن وخسارتھم ال یمكن تجاھلھ بحال، لكنھ نتیجة قبل أن یكون إن الدور اإلمریكّي خاصة، والغربّي عامة، في انحطاط المسلمی
سبباً في ھذا الوضع القائم. ومحاولة عكس ذلك األمر إنما ھي تبرئة للذات وھروب من المسؤولیة، وتعلیق ألخطائنا على 

 شماعات اآلخرین.

 نحن المسؤولون عن انحطاطنا وتخلفنا وھواننا على الناس، ال غیرنا.

صاء تلك األسباب كلھا في ھذا الموضع، وال موضعھا في سلسلة السببیة، بین سبب ونتیجة، لكن ال بأس ھنا لن أحاول استق
یونیة. وال أدرى وهللا ما بین المسلمین وبین شھر  30من أْن نشیر إلى األھم واألكثر تأثیراً لنبدأ حواراً حول "ما بعد نكسة 

 یونیة ھذا!

 لیوم، سبب یتعلق بالعقیدة، وسبب یتعلق بالضعف البشرّي.سببان، ھما األصل فیما نحن فیھ ا

فالسبب العقدي جاء من إثر اإلنحرافات البدعیة التي حملتھا الفرق الُمتشعبة خالل التاریخ اإلسالمّي، كالتصوف واإلرجاء، 
محُل اإلستطراد في تفصیل  اللذین كانا بحق أسوأ أثراً على إقامة الدین من غیرھما من البدع كاإلعتزال والخروج. ولیس ھنا

 ھذا المعنى، لكن األساس ھو أّن ھاتین البدعتین تتعلقان بأنظمة الحكم ودورھا في إقامة الدین على الجملة.

أما السبب الذي یتعلق بالضعف البشرّي فھو ما یدفع تلك الفئة الخائنة الوضیعة، بمساعدة من وقعوا في الخلط البدعّي العقدي 
تتحكم في أقدار الناس، وأن تصل إلى سدة الحكم، فتبیع بالدھا وشعوبھا لتمسك بزمان الحكم وتسیطر على  السابق ذكره، أن

 مقدرات البالد، وإن كانت مستعبدة من الغیر، ذلیلة لھ، تابعة وضیعة.

 ھي إال خراُج َخَبٍث في وھذا السبب األخیر ھو ما یشیر الیھ المتحدثون بأنھ "سیاسّي". والسیاسة، یعلم هللا، بھذا المعنى، ما
 النفس وِخسٌة في الخلق وإجرام في الطبع، ال غیر. 

إن ھؤالء الحكام، الذین تولوا الشیطان، في كّل حكومات بالدنا بال استثناء، بعد تاریٍخ طویل من الخیانات المستمرة، والعمالة 
لیدّمرھا ثقافیاً وخلقیاً واقتصادیاً، ویستعبدھا  الوضیعة، ھم "حصان طروادة" الذي تسرب منھ العدو الغربّي إلى بالدنا،

 استعباداً عسكریاً بعد أن استعبدھا فكریاً.



ھؤالء الحكام ھم السبب الحادث فیما فیھ المسلمون الیوم من ھواٍن وانحطاط وتخلف. ھم أصل البالء، ومحور الكارثة في 
ألنظمة والعمالء في قطاعات األمة، ومن ورائھم عامة بلھاٌء حیاة المسلمین الیوم. ومعھم من تابعھم من أمثالھم من سحرة ا

 تائھون مستعبدون متخلفون خلقیاً ومرتدون دیناً.

"رفع الغمة عن األمة" إذن، یكون بإحیاء الُسّنیة الحقة في ِفطر المسلمین، قوالً وعمالً، ثم باستئصال ھذه األنظمة اللعینة، التي 
، تحت ِرداءات َمفضوحة، سواء متخفیة تحت أزیاء العسكر، أو تحت جالبیب الخلیج ھي الید القذرة لإلستعمار الغربيّ 

 وغتراتھ، التي تخفي تحتھا كّل خبیث ِمثلّي لعیٍن، یرید ھدم الدین والقضاء على اإلسالم للبقاء في الحكم، لعنھم هللا جمیھاً.

، فیما أسموه "الربیع العربّي!"، قد باءت بفشٍل ساحٍق وقد رأینا كیف أن محاولة ھذا األمر، أمر استئصال األنظمة اللعینة
 ماحٍق، إذ لم تعتبر البعد العقدّي الذي ذكرنا، فأسندت ھذا الدور لمن ھم سبٌب أصیٌل في االنحطاط والھوان والتدھور.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 .. لدین رب العالمین "مشروع اإلحیاء والتمكین"

 صلى هللا علیھ وسلمالحمد ہلل والصالة والسالم على رسول هللا 

 تعبنا من الكلمات. 

 تعبنا من الخطب والدروس مسموعة ومقرؤءة. 

 تعبنا من "أھل الھیصة والزمبلیطة" ممن یكتبون وینشرون ویسّجلون، ثم ال یعملون.

علیھ آالف المرات، ونشرنا عشرات اآلالف من التویتات عرفنا ما یحدث من مكٍر لدین هللا، وفھمناه وحللناه واستدللنا 
 والتعلیقات.

رأینا عشرات، بل مئات الصور لجند الشیطان األكبر في جیوش اإلحتالل، في مصر والشام، یقتلون وَیسحلون ویعتقلون 
 ویكشفون الحرائر ویفضحون الوالیا على رؤوس األشھاد. 

 وال خالق. بل َضّموا الفُجور إلى الكفر "أولئك ھم الكفرة الفجرة". وعرفنا ھویتھم. كفاٌر مرتدون ال دین لھم

 فماذا نحن فاعلون إذن؟

ھذا وقٌت ال ینفع فیھ البكاء وال العویل، وال الصراخ أمام المیكروفونات وتسجیل الحلقات والفیدیوھات. وال تجدى التظاھرات 
لعمل والحركة اإلیجابیة، علماً وحركة. ھذا وقت العبرة السلمیات، ورفع األصبع في التجمعات. ھذا وقت التخطیط وا

 بالماضى، واإلستبصار بالحاضر، والعمل للمستقبل.

أرى وهللا فیكم، أحبائي اإلخوة واألخوات، براعم التمكین، بل بعضھا أثمر شھادة في سبیل هللا بالفعل، أو اعتقاالً ال یأبھ 
 لتوابعھ وزوابعھ، على نفسھ أو على أھلھ.

ال أظن أحدكم یرید أن یظل من "التویتّیون"، أو الفیسُبّكّیون" الذین یقضون نھارھم تعلیقا على كیبورد، دون أن نتقدم خطوة ثم 
، صلى هللا علیھ وسلمواحدة إلى األمام. أظنكم خیراً من ھذا وأصلب عوداً وأقوم طریقة وأكثر َعطاًء. والخیر ال یزال في أمة محمٍد 

 یام الناس ھذه، فإنھا أیام التمحیص والتخلیص. وإن قّل وندر في أ

وال علینا من قلة وكثرة، ونحن مبتلون، وإن كید الشیطان كان ضعیفاً، ومن ُیِھن هللا فما لھ مكرم، فكثرة الكفار من العامة 
، ق، بطریق هللاوقادة الكفر، من العسكر والعلمانیین، ال أثر لھا إذ ھي بیوت عنكبوت، شریطة أن نتمسك، نحن أصحاب الح

 وإال استوینا معھم في المنھج، وفاقونا في العدد والعدة، فھو خسار الدنیا واآلخرة.

ثم إن ید هللا مع الجماعة، ومن َشّذ شّذ في النار. وأقصد بالجماعة ھنا العمل الجماعّي الذي یشترك فیھ جمٌع من الناس، ال 
 سالمیون" في العقود القلیلة الماضیة.الجماعة بمعناھا اإلصطالحّي الذي تعارف علیھ "اإل

ثم إّن التكاتف في سبیل الخیر ُجّنة "وتعاونوا على البر والتقوى"، ولیس أتقى ہلل من أن نعمل على إعادة بناء أمتھ وتمكینھا، ال 
 نقول إحیاؤھا فقط، بل نتعدى إلى التمكین، بكل وسائلھ التي أتاحھا هللا سبحانھ لنا.

 اء والتمكین" الذي أتقدم بھ الیكم الیوم، أیھا اإلخوة واألخوات. وھذا مشروع "اإلحی

 وھو مشروع یرتبط فیھ العلم بالعمل، بال انفكاك بینھما. إذ إنھما مرتبطان في دین هللا، من فصل بینھما كان مبتدعاً ضاالً.

إذ تحدثنا إلى عدد من الدعاة المخلصین  وھذا المشروع ھو ناتٌج من نتاج سلسلة "بعد أن انقشع الغبار"، ونتیجة من نتائجھا،
 ممن توسمنا فیھم الخیر والفضل، فمنھم من حاور واشترك، ومنھم من توارى وترك، وال حول وال قوة إال باہلل.



 ونحن إن شاء هللا ماضون في مشروعنا ھذا، وسنأتي بتفاصیلھ في الیومین القادمین إن شاء هللا تعالى.

أن نتعاھد على اإلجتماع على ھذا المشروع، وأن ننشر خطواتھ وتفاصیلھ، وأن ُنشرك معنا من  دوركم یا شبابنا الیوم ھو
یرید، ممن أخلص وَصَفى، في ھذه المرحلة من المشروع، دون اإللتفات حالیاً لمن َخلَّط وتخبط. فھذا یأتي في مرحلة متقدمة 

 بعد أن نحكم صفوفنا ونبني بنیاننا.

 وید هللا معنا إن شاء هللا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 جسر العبور .. من اإلستبدال إلى التمكین

 صلى هللا علیھ وسلمالحمد ہلل والصالة والسالم على رسول هللا 

ال أكاد أجد ما أتحدث بھ إلى القارئ الیوم، فقد تجاوز األمر في ِمصرنا ما یمكن أن یحاول المحاولون السیطرة علیھ أو التقلیل 
علي اإلسالم والمسلمین، كما ھو حال أھلنا في الشام. قتل وتدمیر واعتقال وسحل واعتداء على الحرائر من أثره المدمر 

 واألطفال.

لكن الفارق بین مصر والشام أّن غالب الشعب السنّي في الشام، معتدى علیھ من األقلیة النصیریة المسلحة، التي یرأسھا الكلب 
، صفاً مع المرتدین من جیش وشرطة وبلطجیة، 25ب، یقف غالب الشعب "السنّي"النصیري بشار. لكن في مصر، أّم العجائ

 برئاسة السیسي الخائن الصھیونّي، یقفون ضّد المسلمین "السنّیین" الذین یدافعون عن الحریة والشرف والكرامة واإلسالم.

 اً.ل، وإن عرفنا سببھ تحلیالً وتحقیقھذا ما تحتاُر في استیعابھ العقول، وتتعثر في وصفھ الكلمات، ویتجمد بإزائھ العق

ما یحدث اآلن على أرض مصر، یتجاوز كل التوقعات في ضرب اإلسالم والمسلمین، والقضاء على كل ما یمت للدین بصلة، 
 بتأیید ودعم وتفویض الشعب األعمى المرتد من غالبیة المصریین.

علیھ باإلعدام، وُینّفذ الحكم على الفور، فإن وجوده على قید الخطة اآلن ھي أن تلفق تھمة اإلرھاب لمحمد مرسى، ثم ُیحكم 
 الحیاة، في أي وضٍع كان، یمثل للمرتدین عقبة كأداء ال حل لھا، إال بموتھ.

المتظاھرون، أو ما بقَي منھم، من عشرات أو مئات في سالسل بشریة، یتم إبادتھم رویدا رویداً، عشرات كل مرة، كما صّرح 
 إن ال حیاة للصلیبیین في مصر مع من یحمل فكرة اإلسالم، فمصُر مسیحیة كما قالوا! فلوباتیر اللعین،

القوانین والدستور، وسائر الزفة الدیكوریة، یطبخھا عمالء المرتدین في مؤسسات الدولة المختلفة لتناسب ما یرید الحیوان 
 األعظم، السیسي.

 السیطرة التامة على أرض مصر قد تحققت للمرتدین. 

 شعب المرتد قد غیبھ سحر اإلعالم، والطبع الُمَشّوه، والفطرةُ المنكوسة رأسا على عقب، فما عادت فیھ فائدة مرجوة.ال

 إنھ عصر اإلستبدال وال شك، لمن عنده أدنى معرفة بالسنن اإللھیة والشریعة اإلسالمیة.

لَُكم َوإِن َتَتَولَّْو۬ا َیْسَتْبِدْل َقْوًما غَ انظر إلى قول هللا تعالى " ـٰ ، فالتولي یستلزم اإلستبدال، واإلستبدال 38محمد  "ْیَرُكْم ُثمَّ َال َیُكوُنٓو۬ا أَْمَث
 ال یأتي إال بالمصائب والفتن، تقرع المستبَدلین، وتقتلع جذورھم.

ةًۭ ثم انظر إلى قول تعالى " قُو۬ا فِْتَنًةۭ الَّ ُتِصیَبنَّ ٱلَِّذیَن َظلَُمو۬ا ِمنُكْم َخآصَّ ھذه الفتنة التي تصیب مصائبھا من استحقھا، ال " َوٱتَّ
تصیب الظالمین المرتدین خاصة، بل والمتوّرعین المخلصین كذلك من األقلیة التي تعاشرھا. وقد جاء في الشریعة بعض ما 

والحركة، أو یبّین حكمة ھذه السنة اإللھیة، ومنھا أنھم تركوا األمر بالمعروف والنھي عن المنكر، أو اإلنحراف في العقیدة 
غیر ذلك مما َصحت فیھ أحادیث كثیرة. لكن ھذا لیس ما نسعى لتقریره ھنا، بل إننا نقرر، أّن اإلستبدال، أي اإلستئصال، واقع 

 ال محالة، ولیس للظالمین وحدھم، بل لمن حولھم كذلك. وھذا َقْدٌر ال یشك فیھ إال َشاٌك في القرآن نفسھ.

قد بدأ في عصِر السیسي المجرم، بل وهللا بدأ منذ أن َضعفت الدولة العثمانیة، قبل غزوة الفرنس  وال یحسبّن أحدا أّن اإلستبدال
على مصر والشام. ذلك بأننا تجاھلنا ُسنن هللا التي ذكرنا، ولم نتق الفتنة، فحسبنا أّنھا ستتجاھلنا، وال تصیبنا منھا قارعة. لكنھا 
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رة الشیطان ثمارھا، وألقحت كشافاً وسفاحاً، وأنتجت توائماً، السیسي والمرزوقي بلغت الذروة في أیام الناس ھذه، فأثمرت شج
 وبشار والغنوشي وأضرابھم، ومخانیث الخلیج كلھم. 

أقول، وهللا شاھٌد على ما أقول، إن اإلستبدال واقع أمام أعیننا اآلن، والفتنة تضرب الكّل، الغافلین المرتدین ممن ال یعون 
یدعمون ویفوضون، كما لم یدرك قوم فرعون نتیجة ما یفعل فرعون، ولم یدرك آل لوط ما سیحل بھم. فھي حقیقة ما یؤیدون و

، 26ةعن الجیش الذي یغزو الكعب رضى هللا عنھاُتضرب بفعل السنة اإللھیة التى ال تختار من تستأصل، كما ورد في حدیث عائشة 
ھ أو غیر ُمَخلّطین. فھي تأخذ من ظلم وفّوض ودعم بجریرتھ، ومن كما تضرب غیر الغافلین من أصحاب الدین، ُمَخلّطین فی

 لم یفّوض ولم یدعم بجریرة السكوت عنھ.

ویقول قائل، لكن المرتدین المباركین للكفر والداعمین والمفوضین ال یصیبھم أذى، بل یصیب غیر الداعمین من المسلمین، 
ء من هللا حتى یأخذھم أخذة واحدة في الدنیا، ثم ینقلبون لى جھنم في اآلخرة قتال وسحالً واعتقاالً؟ فنقول إنما ھو المّد واإلمال

خالدین فیھا أبدا، جزاء للكافرین. أما المسلمون، فھو جزاؤھم في الدنیا على السكوت عن الردة التي تفشت بینھم فلم یردوھا، 
فیجازى الُمحسن منھم بإحسانھ، ویعاقب المسئ منھم بل لم یعرفوا عنھا إال بعد أن ضربتھم ضربة قاضیة، ثم یردون إلى هللا، 

 . 16الرعد قُْل َھْل َیْسَتِوى ٱْألَْعَمٰى َوٱْلَبِصیُر" " .القلم "﴾۳٥﴿أََفَنْجَعُل ٱْلُمْسلِِمیَن َكٱْلُمْجِرِمیَن أو یتجاوز عن إساءتھ. قال تعالى "

 محالة، إال مختارون موفقون منھ، من عوامھ ودعاتھ وعلمائھ.اإلسالم باٍق بقاء الدھر، لكن ھذا الجیل، زائٌل ُمستبدٌل ال 

المھم الیوم ھو أن نتصور كیفیة اإلنتقال من جیل اإلستبدال إلى جیل التمكین، فالبد من جسر یعبر علیھ المختارون من جیٍل 
 إلى جیل. 

جة، شوب عقیدتھ شائبة، أو تنحرف حركتھ درسیكون ھذا اإلنتقال إنتقائیاً إلى أقصى حدود اإلنتقاء، بحیث لن یبقى أحٌد ممن ت
مھما صحت نیتھ، فھو من الذین تصیبھم فتنة اإلستبدال، وإن لم یظلموا خاصة. ذلك أّن التخلیط قد یصلح حین یكون المجتمع 

ات، حین عغالبھ صحیح اإلتجاه، كما أن قلیل الخبث ال ینجس الماء إن كثر، لكن ینجس القلة والقلتین. ھكذا الحال في المجتم
 یصبح النجس ھو األصل والطھارة ھي الفرع. حینھا، ال ینجو إال من ھو على الجادة، قدر الفطرة اإلنسانیة.

 ھؤالء الناجون، ھم ِقلَّة من ِقلِّة، مثلھم مثل من حارب مع موسى علیھ السالم بعد أن تمت تنقیة صفوفھ ثالث مرات.

جیل اإلستبدال وجیل اإلنتقال، ال یزال أكثرھم ال یرون الصورة الكونیة التي یمر المشكلة الیوم أّن دعاة الجیل الوسیط، بین 
بھا اإلسالم الیوم. ال یزال الكثیر منھم یتمسك بماٍض زائل، وحاضٍر واھم. ال یزال منھم من یتحدث عن اإلخوان، الذین ھم 

ركب المستبدلین، وأن تنقیة الصف، وإخالص مشلكة الماضى وكارثة الحاضر، وال یعلم ھؤالء المفتونون أنھم ملتحقون ب
 التوجھ، وتصحیح البدایة ھو شرٌط في أن یكونوا ممن ُكتب لھم العبور من على جسر اإلنتقال إلى الجیل الجدید، جیل التمكین.

رفھم بأسمائھم، بل نعم، من العامة الدعاة والعلماء، من سیعبر ھذا الجسر، لكن ھؤالء ھم كما قلنا ِقلَّة من ِقلِّة. ونحن ال نع
نعرفھم بأوصافھم، وعلى رأسھا أنھم نبذوا الماضى الُمخلّط، نبذاً تاماً ولم ینظروا إلى وراء، كما لم ینظر الناجین من أھل لوط 

ال ئص"، بل حّرروا توحیدھم، وارتفعوا عن واقعھم، ورؤوا الفتنة واستوعبوا سنن اإلست َوَال َیْلَتِفْت ِمنُكْم أََحدٌ إلى الوراء "
واإلستبدال، واحترموا سنن هللا تعالى، ولم یعاندوھا، أو یحاولوا تجاوزھا، وكأنھا سُتحابیھم ألنھم مخلصون، رغم علمھم 

باآلیة التي ذكرنا، أّن الفتنة ال ُتصیب من ظلم خاصة. ھؤالء، عوام ودعاة وعلماء، ھم من سیعبرون على جسر اإلنتقال، وھم 
ي العقود القادمة، ال السنین القادمة، فسنن هللا في التغییر بطیئة ال تأبھ بحیاة اإلفراد، بل تتعامل من سیقودون جیل التمكین، ف

 مع حیاة المجتمعات، وصعود وسقوط الحضارات.

                                                           
: "یغزو جیش الكعبة فإذا كانوا ببیداء من األرض یخسف  صلى هللا علیھ وسلمائشة رضى هللا عنھا قالت: قال رسول هللا عن أم المؤمنین أم عبد هللا ع 26 

، ثم یبعثون على لیس منھم؟ قال ، یخسف بأولھم وآخرھم بأولھم وآخرھم قالت : قلت یا رسول هللا ، كیف یخسف بأولھم وآخرھم وفیھم أسواقھم ومن
 علیھمتفق " نیاتھم



فمن أراد أن َیِجد ھذا الجسر، وأن یكون ممن تأّھل للعبور علیھ، فعلیھ بالخالص من َخلَطة الدین التي عاشھا المسلمون منذ 
 ٍد، وقادھم في صحرائھا اإلخوان، وأغرقتھم في لَُجِجھا سلفیة الداعرین.عقو

ھذا، أخي المسلم، ھو ما یجب ،أن ینَصّب علیھ جھدك الیوم، أن تكون من ھؤالء، وال تیأس فتقول "لكنى كنت من عوام ھذا 
أنت في ركب اإلستبدال، وإن أردت الَخلیط البالي"، فإن التمحیص الیوم ھواإلختبار النھائي، فإن أصَررت على موقفك، ف

النجاة، فالطریق إلى جسر العبور واضح بّین، على ما فیھ من صعوبة مخالفة العادات ومصارعة التصّورات البالیات، 
 والقدرة على مواكبة سنن التغییر بفھم وثبات.

، قدیماً وحدیثاً، ونجأر إلى هللا في فھلم ُنَصّفى تصورات العقیدة، ونعّدل انحراف الحركة، ونتبرأ مما فعل السفھاء منا
 الَصعدات أن یجعلنا ممن َیستدل على جسر العبور، لنكون طالئع جیل التمكین، الذي ال بد قادم، لكن بعد حین.

 أال ھل بلغت، اللھم فاشھد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 مكینالتَ  بین ُدعاة اإلستبدال .. وُدعاة

 صلى هللا علیھ وسلمالحمد ہلل والصالة والسالم على رسول هللا 

بحانھ التمكین، الذي یستلزم في سنن هللا س یؤدى إلىاإلستبدال " أنّ  "جیل اإلستبدال .. وجیل التمكین"السابق ذكرت في مقالي 
أن یبدأ اإلعداد. إعداد جیٍل من المسلمین، یعرف دینھ حّق المعرفة، ال دین اآلخرین الذي یقدمونھ لعوام الَجَھلة من الشباب 

 ". على أنھ دین هللا

ة یجب أن یأخذوا مكانھم في بناء الدعوة كما ذكرت من قبل، في سلسلة "بعد أن انقشع الغبار"، أّن الُمنظرین والعلماء والدعا
قف قلیالً وھنا یجب أن نتو الصحیحة وفي قیادة ركب التمكین، وأنھم یجب أن یكونوا في طلیعة التغییر المرتقب، ال ذیال فیھ.

 لیھ وسلمصلى هللا ع لننظر في حال ھؤالء، خاصة الدعاة منھم، من حیث أنھم والمتحدثون الي الناس بلغتھم، الناقلین عن هللا ورسولھ
، فھم أئمة الناس إلى ھذا التغییر ثم إلى ذاك التمكین. ومن ثّم فإن المنطق یملي الیوم أن نتحدث عن الدعاة، الذین یحملون 
 كالم هللا سبحانھ إلى الناس، وعلى فكرھم ومنھجھم وتوجھاتھم تتربى األجیال، فإن انحرفوا انحرفت وإن َصلحوا َصلُحت.

ھؤالء في حقیقة األمر، و صلى هللا علیھ وسلمم منقسمون إلى قسمین، قسم كلّھ شٌر ال فائدة فیھ. فھم محاربون ہلل ورسولھ الدعاة الیو
ھم علماء السلطان ودعاتھ، كمفتي الدیار العلمانیة، الفاسق عن أمر ربھ على جمعة، وكالعاھر البرھامّي، ومحمد حسان وبقیة 

 ء ال دین لھم وال خالق، فال نعیرھم اھتماماً فیما نقول ھنا.شلة أمن الدولة وعمالئھا. ھؤال

 والقسٌم الثاني فیھ خیر قد یشوبھ َشرٌّ في بعض أصنافھ، وھم أصناف ثالثة: 

صنٌف أوٌل، وھم من صنعوا الجیل الذي یستبِدلھ هللا سبحانھ الیوم، أعنى بھم دعاة اإلخوان ومن لّف لفیفھم وسار على دربھم 
ممن یسمونھم "المفكرون اإلسالمیون". فقد قموا بتشكیل تصّورات عّششت في عقول غالب المسلمین، وقاَدَتُھم وسایر فكرھم 

إلى طریق ضاٍل عقدیاً، وحركة ُمنحرفة عملیاً. وقد رأینا بعیني رؤوسنا ما أنتجھ ھؤالء الدعاة من وبیل األثر على المسلمین 
راٍب وتقھقٍر في طریق دعوة هللا الصحیحة التامة. وھؤالء یقعون تحت ُسّنة ودیارھم، وما جّروه علي أنفسھم وعلینا من خ

اإلستبدال، ھم والجیل الذي رّبوه، ثم لھم ما لھم عند هللا، وعلیھم ما علیھم، لعل هللا أن یتقبل أحسن ما عملوا ویتجاوز عن 
 سیئاتھم.

" من الدعاة، وھم أكثریة في الوسط الداعي لإلسالم. وھؤالء الجیل الوسیطوِصنٌف ثاٍن، وھم األخطر أثراً الیوم، من أسمیھم "
ھم مْن أدركوا خطأ ما كانت علیھ دعوة الصنف األول، وعرفوا عوارھم وعوارھا، فتحّدثوا بالحق، في مناسباٍت معینة، 

 ستفادة التامة منلكنھم، َظلوا غیر قادرین على استشفاف ما وراء األحداث، والنظر عبر ضباب الحاضر واختراق حجبھ واإل
ِعبراتھ. ذلك النقص في صحة التوجھ یرجع إلى عدة عوامل، منھا الشخصیة، فكلُّ امرئ لھ من الطبیعة الذاتیة ما تتالئم معھ 
أفعالھ وتتطابق حركاتھ. فمنھم من یغلب على طبعھ الرفق والھدوء، ومنھم من یغلب علیھ الشدة والحدة. ثم عامٌل آخر طبعّي 

مل "األتباع"، إذ ِمْن ھؤالء من صار لھ اسٌم  معروٌف، وصارت لھ أتباع كثر من طبقة ذلك الجیل الُمستبدل، خفّي، وھو عا
فھو دائماً على حذٍر من أن یذھب بدعوتھ إلى خالف ما ھو على األرض الیوم بشكٍل تاٍم، أو أن یرى التغییر شامٍال عاماً، بل 

جیل التمكین سیكون من بین ھؤالء الُمستبدلین. وقد یكون ھذا صحیح إلى حٍد ما، فإن  یحدوه دائماً أمٌل زائٌف ال دلیل علیھ أنّ 
رحمة هللا ال حجر علیھا، وقد یتوجھ بعض ھؤالء إلى الطریق الصحیح، لكّن األمر ھنا ھو القدر الذي ننحرف فیھ بدعوة 

الوسط الدعویة، وما أدراك ما حلول الوسط الحق لتقابل ھؤالء في منتصف الطریق. وھو ما یعود بنا مرة أخرى إلى حلول 
الدعویة! فتجدھم یمیلون إلى عدم تسمیة بعض الناس بأسمائھم أو یصفونھم بأوصافھم، أو بیان انحراف بعض الجماعات 

"! التي تقتضى عدم التنفیر، وسائر ما یتحّججون بھ في مصلحة الدعوةاإلسالمیة انحرافاً كلیاً عن المنھج، تحت دعوى "
خاصة أنفسھم. وینسى ھؤالء في ِخَضم ھروبھم من "التنفیر" أنھم یقعون فیما وقع فیھ الِصنف األول الذي أشرنا الیھ، 

رمتھا الیوم. سالمیة بفیتقربون إلى بعض العامة، لكنھم یبعدون أضعافاً عن الرؤیة الصحیحة الُمتكاملة التي تفتقدھا الحركة اإل
وھذا شٌر خفّي ال شك فیھ. ثم عامل آخر وھو أنھم، شاءوا أم أبوا، متأثرون بتلك البیئة التي أنشأھا ُدعاة الصنف األول، فھم ال 



یعیشون في فراغ. وھذا العامل یؤثر مباشرة في طریقة الدعوة وخطابھا، ومن ثم في أثرھا ونتاجھا. وھؤالء ھم، في حقیقة 
 ر "إصالحیون"، ال "تغییرّیون" وال "تمكینّیون"، ولكن ال یشعرون.األم

ثم الصنف الثالث، وھم "دعاة التمكین"، وأعمدة "التغییر"، وھؤالء ھم من نرید أن نراھم یتحّركون على الساحة الیوم أو غداً، 
ل، سواًء عقدیاً أو حركیاً. ُیدركون أخطاء الماضى، وُیبصرون قصور الحاضر، ویقدمون رؤیة واضحة صحیحة للُمستقب

تراھم ُینشؤون خطابھم على أساس ما ھو قادٌم ال ما ھو قائٌم، تتجاوز نظرتھم أفق الواقع، وترتفع عن حضیض الحاضر، وال 
". ھؤالء ال یتَملقون العامة، وال یغّیرون التغییر" عن إتباع منھج "اإلصالحتقبل أن یجّرھا وھم باطل وأمٌل زائٌف في منھج "

ن طبیعة خطابھم الَدعوّي ألجل تقریٍب أو تجمیع أو عدم تنفیر، أو أّي من ھذه الحجج. وإن كانوا یدركون طبیعة المرحلة م
التي تمّر بھا األمة، فتراھم یرحمون أولئك المسلمین من شباب المسلمین عامة وشباب الجماعات اإلسالمیة المنحرفة منھم، 

راحوا ضحایا غشمھ وإلحاده، یتعاطفون معھم ویرحمونھم، لكن ال یؤثر ذلك على طبیعة الذین َتجّبر علیھم الكفر اللعین و
خطابھم، أو بیان ما یجب بیانھ بكل صراحة ووضوح. فھم یتحدثون عن طبیعة اإلنحراف اإلخوانّي  وحقیقة النفاق السلفّي بما 

 أھل الباطل أولى من أن ینحرف بھ أھل الحق.یستحق،ویقررون أنھ إن كان لزاماً على أحٍد أن یبدل خطابھ، فھؤالء من 

ھذا الجیل من الدعاة ھم من نرقب ظھورھم، ونعمل على دعمھم والوقوف وراء دعوتھم، ونشر كلمتھم فھؤالء ھم األساس 
 المتین الذي سُیبنى علیھ جیل التمكین بإذن هللا.

ئفة من دعاة النت. فأنت تجد على النت َكّما ھائالً من ثم صنٌف ھامشّي، وإن كان لھ خطره الكبیر على اإلسالم الیوم، ھم طا
الشخصیات التي اكتسبت قدراً كبیراً من اإلنتشار بین رواد ھذا أو ذاك من المواقع التواصلیة، لما یقدمونھ من "نصائح" 

یل علیھ من مؤلفات وأبحاث، و"آراء" لتوجیھ العامة، وھم ذاتھم عواماَ إن اعتبرنا أّن العلم الشرعي قائٌم بذاتھ، یحتاج إلى دل
مثلھ مثل أّي علٍم آخر تعرفھ البشر. فتراھم یتحدثون بلھجة العلماء، ولیسوا منھم، وكثیراً ما یكون رأیھم صحیحاً، لكن دون أن 

ون لیرتكز على علم شرعّي، مما یجعلھ باطالً وإن صح. وترى بقیة العامة ُیسبغون علي ھؤالء أوصافاً ال یلیقون لھا، ویتبادَ 
المدح واإلطراء على الفیس بوك، وكأنھم یرقصون على أشالء الِعْلِم اإلسالمّي الحّق. ھؤالء، جیل "الدعاة اإللكترونیون"، ھم 

 من أخطر ما تمثلھ مثل ھذه المواقع على نشر دعوة التمكین الیوم.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 "تعقیب على مقال "بین ُدعاة اإلستبدال .. وُدعاة الَتمكین

 صلى هللا علیھ وسلم والصالة والسالم على رسول هللا الحمد ہلل

، عدداً من رود األفعال التي تراوحت بین أسئلة بریئة تستفسر "بین ُدعاة اإلستبدال .. وُدعاة الَتمكین" أثارت مقالتي األخیرة
بر ومنھم من رماني بما عن بعض النقاط التي وردت بھا، وبین السب والقذف، حتى أن منھم من رماني بالغلو ومنھم بالك
 اسماه "الخبل العلمي"! جزاھّم هللا ما یستحقون. وعلى كّل حال، ھذا یسیر في أمر هللا إن شاء هللا.

 لكنى أردت أن أبین عدة نقاط لعلھا ترد على أسئلة المحبین الراغبین في الفھم، وُتخرس من تقّول علّي بلجاجة وغباء.

ھم، من ت كذلك، فیخرجلھم، إذ أنا من دعاة النأردت "طائفة منھم" ال كلھم، وال جُ  إنماأنني في حدیثي عن "دعاة النت"  .1
ومن یرتكز على علٍم شرعّي، كما عبرت باللفظ، حیث قلت في على الحق،  من ھو بدلیل المفھوم ال المنطوق،

" ما یجعلھ باطالً وإن صحوكثیراً ما یكون رأیھم صحیحاً، لكن دون أن یرتكز على علم شرعّي، مالمرفوضین منھم "
اھـ. فیجب أن ینظر كّل إمرء لنفسھ من ھذا المنظار لیرى أین یقع في ھذه المنظومة من الدعاة قبل أن یحمل ھذا الحدیث 

 محمالً شخصیاً.

وا عنى ولو غأنھ قال "بل صلى هللا علیھ وسلمأنني لم أقصد أن یتوقف الناس عن التبلیغ عن هللا سبحانھ، فإنھ صّح عن رسول هللا  .2
آیة"، وإنما قصدت أن ھذا البالغ یجب أن یكون متناسباً مع القدر العلمي للمتحدث، وھو ما یعرفھ كّل واحٍد في نفسھ، 
بینھ وبین رّبھ. فإنھ ال ُیعقل أن یتوقف مسلم في أن یقول أن الزنا حراٌم أو أّن القتل وشرب الخمر حرام، أو أن ینھى 

تي ثبتت وأصبحت من المعلوم من الدین بالضرورة، أو أن یتوقف عن حثھم على مكارم الناس عن ھذه المحرمات ال
فقد صح عنھ أنھ قال "إنما بعثت ألتمم مكارم األخالق". لكن القول ھنا  صلى هللا علیھ وسلماألخالق، التي ُبعث بھا رسول هللا 

راقة دماء أو ضرر عاٍم أو ضیاع مال، أو ارتكاب عن الحدیث في األمور التي تحتاج فقھاً في الدین، وما یترتب علیھ إ
محرماٍت أو العفو عن زالٍت، أو توجیھ عام في أمور العامة، أو تحریم حالل و تحلیل حرام في الجملة. ھذا ما نرى تلك 

ّح عنھ في فیما ص سلمصلى هللا علیھ والطائفة اإللكترونیة تعتدى في القول فیھ وتتجاوز، فتقع تحت مضمون قول رسول هللا 
 ". عط كالبس ثوبي زورالمتشبع بما لم یُ "مسلم 

صناف یبّین في حدیث حذیفة أ صلى هللا علیھ وسلمأّنني في تقسیم طوائف الدعاة الیوم، ُمّتِبع ولست بمبتدع، فھذا رسول هللا  .3
ِ  َكاَن النَّاُس َیْسأَلُوَن َرُسولَ قال " رضى هللا عنھ، فعن حذیفة في أحوال الزمان الدعاة ِر، َعِن اْلَخیْ  -صلى هللا علیھ وسلم  -هللاَّ

ٍة وَ  ا ِفي َجاِھلِیَّ ا ُكنَّ ِ إِنَّ ، َمَخاَفَة أَْن ُیْدِرَكِني، َفقُْلُت َیا َرُسوَل هللاَّ ُ ِبَھَذا اْلَخْیِر، َفَھْل َبْعَد َھَذا َوُكْنُت أَْسأَلُُھ َعِن الشَّرِّ َشرٍّ َفَجاَءَنا هللاَّ
« ، قُْلُت: َوَما َدَخُنُھ؟ َقاَل: »َنَعْم، َوِفیِھ َدَخٌن « ، قُْلُت: َوَھْل َبْعَد َذلَِك الشَّرِّ ِمْن َخْیٍر؟ َقاَل: »َنَعْم « ؟ َقاَل: اْلَخْیِر ِمْن َشرٍّ 

؟ »َقْوٌم َیْھُدوَن ِبَغْیِر َھْدي، َتْعِرُف ِمْنُھْم َوُتْنِكُر  َم، َمْن « َقاَل: ، قُْلُت َفَھْل َبْعَد َذلَِك اْلَخْیِر ِمْن َشرٍّ َنَعْم، ُدَعاةٌ َعلَى أَْبَواِب َجَھنَّ
ِ ِصْفُھْم لََنا، َقاَل: »أََجاَبُھْم إِلَْیَھا َقَذفُوهُ ِفیَھا  رسول  . إذن فقد بّینُھْم ِمْن ِجْلَدِتَنا، َوَیَتَكلَُّموَن ِبأَْلِسَنِتَنا"« ، قُْلُت: َیا َرُسوَل هللاَّ

ذا الحدیث أن الدعاة یتغیرون مع األوقات، وأّن األزمنة تتبدل من خیر إلى شّر فیھ دخن، إلى شٍر في ھ صلى هللا علیھ وسلمهللا 
ِر َقْوٌم َیْھُدوَن ِبَغیْ والصنف الذین ھم "محض، ثم إلى خیر، وأّن ھذا الشر یأتي من دعاة ھم من جلدتنا ویتحدثون بألسنتنا. 

بكثیر من دعاة الصنف األول، أو دعاة جیل اإلستبدال، وثلة من صنف "دعاة الجیل "، ھم أشبھ َھْدي، َتْعِرُف ِمْنُھْم َوُتْنِكرُ 
 أما أولئك الذین وصفتھم بأنھم طائفة من دعاة النت، فھوالء على ھامش ھذا األمر كلھ.  الوسیط". 

اشتكیت لھ من مرض قلة الفھم الذي  لّماشعرت بفرح غامٍر حین ذكرني أحد المشایخ األفاضل بھذا الحدیث وهللا قد  وإني
ّي إذن، ، فما علفي نھجھ صلى هللا علیھ وسلمتوّجھي في النظر فیھ متابعٌة تامة لرسول هللا رأیتھ بعد كتابة ھذا المقال، إذ وجدت أّن 

سن، نھم من أحولیغضب من یغضب، ولیلتوى من یلتوى، فوهللا ما قصدت إال أن أبّین أن ھناك أصناف ممن یدعون إلى هللا، م
 ومنھم خلّط ومنھم من أساء، وحال المسلمین الیوم داٌل على ذلك التخلیط، ولیضع كّل إمرء نفسھ حیث وضعھ هللا.

 



 طق في دین ّهللا!ھرْ عالء األسواني .. علمانّي آخر یُ 
 صلى هللا علیھ وسلمالحمد ہلل والصالة والسالم على رسول هللا 

، طقون في دین هللاھرْ ف دقائق ولو قلیلة في الكتابة عن أحد أولئك الخبثاء المالعین، الذي یُ أصرِ وهللا إن أكَره ما علّي ھو أن 
وھم كافرون بھ أصالً، وكأنھم من علمائھ ودعاتھ. خبٌث فوقھ نفاٌق من تحتھ إلحاٌد، ظلماٌت بعضھا فوق بعض. لكن الشّر البد 

 زیحھ وتلقى بھ في المزبلة.جالٍة تلھ ممن یتصدى لھ، والَخَبَث ال یذھب إال بمِ 
 ھكذا األمر مع ذلك الزندیق الملحد، عالء اإلسوانّي، الذي أتشرف بتكفیره علناً دون مواربة وال تردد.

اءاً، ثقبل أن تقطعوا أیدینا!"، بّث فیھ باطالً وتقّیأ غُ نشر المخذول مقاالً على الجریدة العلمانیة "المصري الیوم" مقاالً بعنوان "
لباس العلم الشرعّي، ویشھد هللا ومالئكتھ والناس أجمعین أنھ أجھل الناس بھ، وأبغضھم لھ. ھذا غیر ركاكة أسلوبھ وتلّبس ب

 وضعف بیانھ.
ھا على المخذول صاحبھا، لیس لَیرتدع ویرجع، فھؤالء قد باعوا أنفسھم محددة، سأردّ  حات المقال ذاك على نقاطٍ دارت تقیّ 

ح لھ أمر أن یتض ،وا الثمن رخیصاً زھیداً، بل لعل ھناك ممن یقرأ لھذا اللعین ویحسبھ على شئللشیطان منذ زمٍن بعید، وقبض
ْنُھْم لَِم زندقتھ وجھلھ، فھذا المقال ِعظة لقرائھ ممن یصدقھ ویسیر وراءه إلى الھالك، وعمالً بقول هللا تعالى " ٌةۭ مِّ َوإِْذ َقالَْت أُمَّ

ُ ُمْھلِ  ُقونَ َتِعُظوَن َقْوًما ۙ ٱہللَّ ُكْم َولََعلَُّھْم َیتَّ ا ۖ َقالُو۬ا َمْعِذَرًة إِلَٰى َربِّ ا َشِدیًدۭ ُبُھْم َعَذاًبۭ   .164األعراف " ُكُھْم أَْو ُمَعذِّ
یقوم ھذا الغثاء على فكرة واحدة، ال ثاني لھا، ونتیجة ملتویة مسمومة بناء على تلك الفكرة. تلك الفكرة ھي التفریق بین 

والرجوع عن دینھ إلى دین الدیموقراطیة، والجاھل الثابتة مة حكَ لك النتیجة ھي رّد كّل أحكام هللا الثابتة المُ الشریعة والفقھ. وت
المصادر المعتبرة فى مذاھب أھل السنة والجماعة فلم أجد خیرا قد رجع إلى كتاب السید سابق رحمھ هللا، بعد أن رجع إلى "

ھو منتھى علمھ وقمة مصادره العلمیة! واستعان ببعض أحكام شرعیة  على أھمیتھ،، "، كتاب فقھ السنة»فقھ السنة«من كتاب 
 منھ، ینتصر بھا لفكرتھ التعیسة.

 وقد كتبت، وكتب كثیٌر غیرى في ھذا الموضوع، وقتلناه بحثاً وبّینا وجھ الحق فیھ، لكّن الجھل كالقط، بسبعة أرواح كما یقال!
الفرق بین الشریعة والفقھ. الشریعة ھى المبادئ الثابتة التى أنزلھا هللا علینا. الفقھ  یجب أوال أن نشرح للناسیقول المخذول "

ھو العلم الذى یمّكننا من فھم الشریعة وتطبیقھا على حیاتنا الیومیة. الشریعة إلھیة ثابتة ال تتغیر أبدا، لكن الفقھ إنجاز بشرى 
ھ بباطل، وكنا لنقبل بحقھ لو صدر من مسلٍم نعرف عنھ اإلسالم وإرادة "، وھذا كالم فیھ حٌق خلطیتغیر بتغیر الزمان والمكان

ِطِل َوَتْكُتُمو۬ا ٱْلَحقَّ َوأَنُتْم َتْعلَُمونَ الحق. لكن ھؤالء یلّبسون الحق بالباطل كما قال هللا تعالي " ـٰ . فھم، 42البقرة  "َوَال َتْلِبُسو۬ا ٱْلَحقَّ ِبٱْلَب
 ھ النفس وال َیقبلھ العقل.جّ ، لیكتم الحق، إذ الباطل الصرف تمُ كھذا المخذول یلّبس الحق بالباطل

ِبْعَھا نحدر الماء منھا، أي مصادرھا. وفي لغة القرآن "یالتي الشریعة لغة ھي المواضع  َن ٱْألَْمِر َفٱتَّ َك َعلَٰى َشِریَعٍةۢ مِّ ـٰ ُثمَّ َجَعْلَن
ِبْع أَْھَوآَء ٱلَِّذیَن َال َیْعلَُمونَ  . أي جعلناك یا محمد، والمؤمنین، على مصدر تستقي منھ أمر هللا، وھو الشریعة، 18لجاثیة ا "َوَال َتتَّ

 لتسیر علیھا وتّتبعھا دون ھوى النفس الذي َیبُعد بھا عن أوامر هللا.
دالل فالشریعة، إذن، ھي مجموع أوامر هللا التي َوردت نّصاً في القرآن والسنة، ومفھوماً من خالل طرق اإلستنباط واإلست

التي وضحتھا نصوص الكتاب والسنة بمجموعھا وھي القواعد الكلیة والعامة. والفقھ ھو العملیة الذھنیة التي یمارسھا العقل 
سلِّم بأوامر هللا، كّي یعرف أمر هللا، فُیَسلّم بالنّص في حالة وروده، ویستنِبطھ في حالة طلب الحكم الشرعّي من المسلم، المُ 

الشریعة التي استخرجھا العقل الفقھّي الّشرعّي الجبار الذي حاَزه علماء  ،27دلة الشرعیة الثابتةمفھومھ من خالل األ
 ن خالل القرون المتعاقبة، ال من أمثال ھذا الَمخذول األسوانّي.والمخلص

 إال الباطل.فالتفرقة بین الشریعة والفقـھ من ھذا المنطلق الخبیث، ھو ھوى النفس المجرمة المخذولة التي ال ترید 
إن ما یدعو اإلخوان والسلفیون إلى تطبیقھ لیس مبادئ الشریعة التى أنزلھا هللا، وإنما أحكام فقھیة یقول المخذول بعد ذلك "

كتبھا بشر مثلنا، یصیبون ویخطئون، وكثیر من ھذه األحكام كانت مناسبة للمجتمع فى القرن العاشر لكنھا لم تعد مالئمة 
لحادى والعشرین. إن اإلخوان والسلفیین یسیطرون على لجنة كتابة الدستور من أجل تطبیق األحكام للمجتمع فى القرن ا

 ". الفقھیة القدیمة بأى وسیلة
أن تعبیر "مبادئ الشریعة" ال معنى لھ أصالً. فإن الحریة والعدالة  ،28وقد أوضحنا من قبل، في ردنا على مقال جاسر عودة

ال تتعلق بأحكام هللا في شرع اإلسالم الذي نزل لبني اإلنسان، ة، ولكنھا مقاصد عامة مشتركة والمساواة لیست مبادئ للشریع
                                                           

ة عند مالك، وھي واألدلة الشرعیة ھي الكتاب والسنة واإلجماع والقیاس واإلستصحاب واإلستحسان وسّد الذریعة والمصالح المرسلة والعرف، وعرف أھل المدین 27 
 http://www.tariqabdelhaleem.com/new/Artical-10األشھر في كتب األصول. ارجع إلى كتابنا "مفتاح الدخول إلى علم األصول" 

 http://www.tariqabdelhaleem.com/new/Artical-53959 انظر مقالنا "بین مبادئ الشریعة ومقاصدھا"  28 



امة وإال وفي ھذه المقاصد الع ،وحیدتنبیائھ ورسلھ في الأكل شرائع هللا التي أنزلھا على  . وقد اتفقتصلى هللا علیھ وسلمعلى محمد 
م، فھل یا ترى نعود إلى ھذا الشكل من الصیام الیوم، إن رأي أحد فقھاء كان عن الكال علیھ السالمزكریا فإن الصوم في شرع 

اتعالى "الكوسة اللیبرالیة أّن ذلك مناسباً لھذا العصر؟ قال  ، وھو وال شك مناسب 48المائدة  "لُِكلٍّۢ َجَعْلَنا ِمنُكْم ِشْرَعًةۭ َوِمْنَھاًجۭ
 ألمثال اإلسواني لیخرسھ بعض الوقت!

نھا الفقھ بشروطھ التي وضعھا هللا سبحانھ والتي بیّ علیھ القرآن، نّص الذي خذول، ھل حكم قطع ید السارق، منسأل ال
التي یتحدث عنھا، بحیث ال یمكن اإللتزام بھا في أیة حال من األحوال؟ كذلك حكم الزناة  اإلسالمي، ھو من مبادئ الشریعة

القرآنیة لفقھاء الكوسة اللیبرالیة أمثال الملحد على جمعة  النصوصك ھذه والفاسقین من أمثالك وعبد الحلیم قندیل، ھل نتر
 والمرتشة أحمد الطیب یتالعبوا بھا؟

ر مناطات من یحرّ  مثم، متى عاش الشیخ الجلیل السید سابق؟ ألیس من فقھاء ھذا العصر الي تدعو أنت إلى أن یقوم منھ
یجب أن یجتھد فقھاؤنا أوال من أجل لیس جیلنا؟ یقول المخذول " األحكام حسب عصرنا؟ أكان السید سابق من جیٍل آخر

؟ من ھم "استنباط أحكام فقھیة جدیدة تناسب عصرنا الحدیث، أما أن نتعسف فى الدین وعلى أنفسنا، ونطبق أحكاما فقھیة قدیمة
ھا الجمیع من أھم كتب الفقھ وأرفعھذا الكتاب باعتراف السید سابق على رأسھم، إذ كتابھ باعترافك "الفقیھ ھؤالء إن لم یكن 

" أم إن تقدمة حسن البنا رحمھ هللا للكتاب قد أنجستھ ووضعتھ في الحضیض عند أمثالك من الطفیلیات الفكریة في ھذا مكانة
 وأحمد كریمة وأمثالھما بكتابة الفقھ اللیبرالي الجدید؟  ن یقوم على جمعةالزمان؟ أم أنك ترید أ

طالما أن نتیجتھ معروفة ألخصھا لك في التالي، دون أن نتعب معنا لیبرالیاً جدیداً  لماذا ترید أن یكتبوا فقھاً السؤال المحّیر ھو 
 ك الذي تتحدث عنھم:ءفقھا

 إباحة شرب الخمر و"البیرة" خاصة وإلغاء حدھا رسمیاً  .1
 إباحة الزنا إن كان محدوداً بإمرأة واحدة في وقت واحد! .2
 إباحة العشق الحرامتحریم تعدد الزوجات، مع  .3
 إباحة الربا في التعامالت اإلقتصادیة  .4
 فرض حدود جدیدة للسرقة وإلغاء بقیة الحدود الشرعیة كلھا. .5
 إباحة فتح الكباریھات ودور الدعارة .6
 إباحة الشذوذ الجنسّي ّوعدم تجریم المثلیین .7
 وجوب قتل األنفس البریئة بغیر حق إال رفع شعار رابعة .8
 تعذیب الناس بتھمة اإلنتماء إلى جماعة معینةالندب إلى اعتقال و .9

ِذیَن إِنَّ ٱلَّ ھذا غیٌض من فیض الفتاوى التي یرید المخذول من "فقھائنا" أن ُیصدروھا بعد النظر في الفقھ! أخزاه هللا وأعماه "
ِحَشُة ِفى ٱلَِّذیَن َءاَمُنو۬ا لَُھْم َعَذاٌب أَلِیٌمۭ ِفى ٱ ـٰ ُ َیْعلَُم َوأَنُتْم َال َتْعلَُمونَ ُیِحبُّوَن أَن َتِشیَع ٱْلَف ْنَیا َوٱْالِخَرِة ۚ َوٱہللَّ . وھذا المخذول 19النور  "لدُّ

 یحب الفاحشة ویكره دین هللا.
ثم، یا أیھا العربید األخّس، واسمح لي أن أنعتك بوصفك الحقیقّي، إن كل ھذه الفتاوى التي تریدھا، وأكثر منھا، ھي أمور 

رید من الفقھ خیبك هللا؟ إن المجتمع المصرّي یمارس بالفعل ال بالقول كّل ھذه النقائص، ولو كان واقعة بالفعل، فماذا ت
اعتبارھا یأتي بثماٍر لكنا الیوم أغنى الدول، ولكن تطبیقھا الفعلّي على األرض خالل ستین عاماً لم یأت إال بالخراب والدمار 

حكمھا أخیراً. ألم یطرق لذھنك الكلیل أنھ یمكن أن یكون تطبیقھا إذن ھو والفقر والمرض والذل والھوان، ثم بحیوان السیسي ی
َمآِء َوٱْألَْرِض "الحّل إذا اعتبرنا الضد بضده؟  َن ٱلسَّ ٍتۢ مِّ ـٰ َقْو۬ا لََفَتْحَنا َعلَْیِھم َبَرَك َوأَلَِّو "، 69األعراف  "َولَْو أَنَّ أَْھَل ٱْلقَُرٰىٓ َءاَمُنو۬ا َوٱتَّ

ُمو۬ا  ـٰ اٱْسَتَق آًء َغَدًقۭ ُھم مَّ ـٰ ِریَقِة َألَْسَقْیَن  . 16الجن  "َعلَى ٱلطَّ
نعم أدرى ما یرید أمثالك. ھو أوال إحساٌس بالذنب یعترى المجرم عادة، فیسعى إلیجاد تبریر ألفعالھ، مھما خّست وأجرمت. 

ا فلن یكونوا لكم إال خزى في الحیاة الدنیثم إرادتكم أْن تشركوا معكم أكثر ما یمكنكم أن تفتنوا عن الدین، لیكونوا لكم عزاً، 
 وفي اآلخرة.

أعتذر ھنا ألننى سوف أستعمل كلمة كافر لإلشارة إلى المواطن القبطى، فھكذا فعل معظم الفقھاء، وھكذا فعل "یقول المخذول 
 الشیخ سید سابق نفسھ"

ر ق هللا إنساناً، إن رأیت أن كالم هللا سبحانھ یُعتذسبحان هللا العظیم، وأي شریعة أو مبادئ شریعة تلك التي تقصدھا یا أكفر خل
 نصبمنھ، وأنھ خطأٌ صححتھ أنت وأمثالك من المالحدة بإعتذاركم لعباد الصلیب من النصارى أنھم لیسوا كفاراً. بل ھم كفاٌر 

َ القرآن، وأنت معھم یا خبیث الطویة، قال تعالى " َثةٍۢ لََّقْد َكَفَر ٱلَِّذیَن َقالُٓو۬ا إِنَّ ٱہللَّ ـٰ لََّقْد َكَفَر ٱلَِّذیَن ، وقال تعالى "73المائدة "  َثالُِث َثلَ
َ ُھَو ٱْلَمِسیُح ٱْبُن َمْرَیمَ  َ ُھَو ٱْلَمِسیُح ٱْبُن َمْرَیمَ "، 17المائدة  "َقالُٓو۬ا إِنَّ ٱہللَّ َوَقالَِت ٱْلَیُھوُد ُعَزْیٌر ، "72المائدة " لََقْد َكَفَر ٱلَِّذیَن َقالُٓو۬ا إِنَّ ٱہللَّ



َرى ٱْلَمِسیُح ٱْبُن ٱہللَِّ  ـٰ ِ َوَقالَِت ٱلنََّص . أھذه النصوص فقھ أم شریعة في رأیك یا أمیر الكفر وملك المالحدة؟ ھذا 30التوبة  "ٱْبُن ٱہللَّ
س الشیطان بأرواحھم فجعلھم أمٌر ُعِرف من الدین بالضرورة، مجرد إنكاره كفر ُیَضُم إلى الئحة كفریاتك وأمثالك ممن تلب

 مسخ بشر.
 یقول المخذول في أمثلتھ التي ساقھا لیلتوى بھا على دین هللا:

یشترط فى قبول الشھادة أن یكون الشاھد مسلما، فال تجوز شھادة الكافر على المسلم إال فى الوصیة أثناء السفر (عند «أوالً "
فرا وحضره الموت ولم یجد إال قبطیا لیبلغھ بوصیتھ، ھذه الحالة الوحیدة التى أى أنھ إذا كان المسلم مسا».. اإلمام أبى حنیفة)

تقبل فیھا شھادة القبطى على المسلم. فیما عدا ذلك ال تقبل شھادة القبطى على المسلم إطالقا.. نستطیع أن نتخیل الفوضى التى 
أن یعتدى على أمالك األقباط وكنائسھم وھو سوف یحدثھا ھذا الحكم الفقھى إذا طبق فى مصر.. سیكون بإمكان أى مسلم 

مطمئن إلى أن كل الذین سیشھدون على ارتكابھ الجریمة من األقباط الكفار، وطبقا لرأى جمھور الفقھاء، ال یجوز قبول 
 . "شھاداتھم على المسلم حتى لو ارتكب جریمة

ویسرقون أمتعتھم؟ ومتى حدث ھذا في تاریخنا؟ ولماذا ولماذا تفترض السوء في المسلمین، أنھم سیھجمون على األقبط یقتلونھم 
لم یقتل المسلمون األقباط في القرون السابقة حیث كانت الشریعة (أي األحكام الشرعیة یا مغفل) ساریة بین أبناء األمة؟ إن 

لَْم  لھم وال یُعتدى على دمائھم، فلمالكفار ال یعاملون في اإلسالم إال بَصَغار، یُحقّرون ویَُذلون، لكن ال تخفر ذمتھم وال تنھب أموا
 تُضف ھذه األحكام الشرعیة في مثالك یا خسیس؟

كم ھذا الح».. بعض الفقھاء قالوا أربعین جلدة فقط«ثانیا: شرب الخمر محرم على المسلمین وعقوبتھ الجلد ثمانین جلدة "
صفحة  الجزء الثانى«ن أیضا.. یكتب الشیخ سابق معروف إال أن الفقھاء یذھبون إلى وجوب تطبیق حد الخمر على غیر المسلمی

ال یشترط اإلسالم فى تطبیق حد الخمر، فالكتابیون الذین یتجنسون بجنسیة الدولة المسلمة.. مثل األقباط فى مصر.. » «493
». م...فى دار اإلسال وكذلك الكتابیون الذین یقیمون مع المسلمین (مؤقتا) مثل األجانب.. ھؤالء یقام علیھم الحد إذا شربوا الخمر

لنا أن نتخیل ماذا سیحدث إذا طبقنا ھذا الحكم.. فالقبطى الذى یشرب البیرة سوف یقبض علیھ ویجلد ثمانین جلدة. ھل لنا أن 
نتفاءل بمستقبل السیاحة فى مصر؟! عندما ندعو السائح األوروبى أو األمریكى لزیارة مصر یجب أن نحذره ألنھ لو أحضر 

ھ إلى مصر وشرب منھا مع األكل مثلما یفعل فى بالده قد یقبض علیھ ویجرد من ثیابھ ویتم جلده وفقا لھذا الحكم زجاجة نبیذ مع
 الفقھى. كم من األجانب على استعداد لخوض ھذه المخاطرة من أجل قضاء إجازتھم فى مصر؟!"

نة من أجل أموال "السیاح"، فلتقّدم أنت عرض لك أنت أن تتخیل ھذا أیھا السفیھ، ولك أن تجعل بلدك التي تزعم حبھا كاراخا
أھلك لھؤالء لیتمتعوا باإلجازة، أما المسلمون، فھم أصحاب عزة، ال یتنازلون عن دینھم من أجل "السیاحة" التي أصبحت في 

امة حٍد ح إقدین أمثالك مصدر من مصادر التشریع. ثم إن الفقھ اإلسالمّي یقرر أنھ إن شرب القبطّي الخمر في الخفاء فال یص
علیھ، كما ال یصح التجسس على أفعالھ. وما أخبثك حین تستخدم كلمة "البیرة" بدالً من الخمر، وكأن بینھما فرق، وكأن البیرة 

 لیست خمراَ، لیدخل غثاؤك على األغبیاء ممن یستمع الیك.
ن لم یقر الحد على قاذفھ عند جمھور اإلسالم شرط فى المقذوف (المجنى علیھ) فلو كان المقذوف من غیر المسلمی«ویقول "

 ."»العلماء، وإذا كان العكس فقذف النصرانى أو الیھودى المسلم فعلیھ ما على المسلم: ثمانون جلدة
ھذا من بقیة الَصَغار المضروب على الكفار. أنت وأمثالك ال تعلم إال المواطنة التي ھي من قبیل قانون الحیوان، لكن اإلسالم 

ي علیھ. ثم القاضى لھ أن یُعّزر بتوقیع عقوبة تتراوح بین الحبس والجلد على المسلم، لكنھا ال تصل إلى نفس عقوبة یعلو وال یُعل
 المسلم لعدم التساوى بینھما. فاھنأ أنت وعباد الصلیب.

أى جمھور الفقھاء، الدیة غرامة مالیة على من ارتكب القتل الخطأ أو شبھ العمد.. لكن ھذه الدیة، طبقا لرثم یقول المخذول "
تختلف باختالف الجنس والدین.. دیة المرأة المسلمة المقتولة نصف دیة الرجل المسلم المقتول ودیة القبطى المقتول نصف دیة 

لم أى ربع دیة الرجل المس«الرجل المسلم المقتول، أما دیة المرأة القبطیة المقتولة فتبلغ نصف دیة المرأة المسلمة المقتولة 
ونحن إذا طبقنا ھذا الحكم ».. 61و 60الجزء الثالث صفحة «ھذا حكم جمھور الفقھاء كما یؤكد الشیخ سابق فى كتابھ ».. المقتول

الفقھى نكون قد اعترفنا بأن الحیاة اإلنسانیة لیس لھا القیمة ذاتھا عند الناس جمیعا، فحیاة الرجل المسلم أغلى من حیاة المرأة 
من حیاة المسلم، وحیاة المرأة القبطیة أرخص من الجمیع (ألن بھا العیبین فھى امرأة وقبطیة).  المسلمة، وحیاة القبطى أرخص

ھل یمكن قبول ھذا المفھوم ونحن فى القرن الواحد والعشرین..وھل تتحمل الدولة المصریة العقوبات الدولیة التى ستنھال علیھا 
 "ان التى وقعت علیھا الحكومات المصریة المتعاقبةإذا طبقت ھذا الحكم الذى یخالف كل معاھدات حقوق اإلنس

أقول یا مخذول نفس ما قلت فیما قبل، األمر بالنسبة لعباد الصلیب أّن اإلسالم ال یعترف بجمعیة الماء والكأل مثلكم مثل البھائم، 
وَ َتَكاُد ٱلسَّ "لكن بجمعیة الدین والعقیدة. وھؤالء یھینون هللا سبحانھ بقولھم قوالً كبیراً  ـٰ ْرَن ِمْنُھ َوَتنَشقُّ ٱْألَْرُض َوتَ َم ِخرُّ ُت َیَتَفطَّ

ا ". لكنك ال تفھم ھذا، فما علینا منك. أّما عن المرأة فذلك لیس لقلة قیمة حیاتھا، بل ألنھا ن ولدا، أْن َدعْوا للرحمَ ٱْلِجَباُل َھًدّ
ذ النفس في اإلسالم ال ُتقّدر بمال، كما ھو األمر تحمل مسولیة مالیة أقل من الرجل، فمال الدیة لیس عوضاً عن النفس، إ



عندكم في دین اللیبرالیة، لكنھ یمثُل  تعویضاً لخسارة مادیة قد كانت لتتحقق لوال موت الفرد، رجالً أو امرأة. وكما ھو الحال 
مثالً لعقد مدتھ سنة، في محاكم القوانین الوضعیة، لو أّن أحداً تسبب في فقد رجٍل یعمل براتب قدره ألف دوالر شھرّي 

ووجدتھ المحكمة یستحق التعویض، لعّوضتھ بما یكافؤ ما قد كان منتظراً أن یحققھ من ربح مادّي، وھو اثني عشرة ألفاً، بینما 
لو أن رجالً آخر كان یحقق مائة دوالر شھریا لعوضتھ المحكمة بألف ومائتین ال غیر. والمتوقع، في نظام المجتمع اإلسالمّي 

لمرأة تسھر على أوالدھا، والرجل یحمل عبء مسؤولیتھا وأوالده. وھي من ثم ال تعمل، إال استثناءاً، لتتفرغ لتربیة النشأ، أّن ا
حتى ال یخرج أمثالك ممن لم یحسن أھلھم تربیتھم. وھو مجتمٌع لیس كمجتمعك المنحل الذي یجعل المرأة تعمل خارج البیت، 

ّم، فإن القیمة المادیة المفقودة ھنا، لیست كالقیمة المادیة في حالة الرجل، الذي إن قتل ثم تعود للبیت لتطبخ وتمسح! ومن ث
حارت اسرتھ وأبناؤه فیمن یعولھم. ھذا ھو سبب نصف الدیة . وھا أنت تراعي معاھدات حقوق اإلنسان، وتوقیع الحكومات 

 ك لألمانة.المتعاقبة علیھا، وال تراعي حق ربك الذي خلقك من تراب، أال من أضیع
ثم كفى بھذا القدر على ھذا المخذول، فوهللا إني أندم أن أضعت ساعة من عمٍر في الكتابة عن مثلھ ممن ال حیاء لھ وال دین 

 وال ضمیر.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 رسالة إلى حكام مصر .. وشعبھا المفتون

 صلى هللا علیھ وسلمالحمد ہلل والصالة والسالم على رسول هللا 

بعض الصحف العمیلة المخزیة، التي باع القائمون علیھا دینھم بدنیاھم، وارتضوا الكفر وتخلقوا بالعلمانیة، مثل جریدة شّنت 
، حملة علّي شعواء، تتلخص في إني "أحرض" الناس على التسلح في 29الیوم السابع، التي ینبؤ اسمھا على ھویتھا الصلیبیة

مصر من المسلمین، رجاالً ونساءاً وأطفاالً، قتالً وسحالً وحرقاً واعتقاالً وتعذیباً. كما مواجھة اإلعتداءات المتكررة على أبناء 
كیر عبد الحلیم قندیل، حملة على تلفاز الفسق، روتانا، ینسب إلّي نفس "التھم"،  شّن بعض الساقطین والساقطات، أمثال العاھر السِّ

 حشره هللا مع إبلیس اللعین.

من المصریة، التي تسھر علي حمایة أرض مصر وأبنائھا من اإلسالم والمسلمین، بإتخاذ إجراءاٍت ومن ثم، قامت سلطات األ
"أمنیة" عبیطة ضدى وضد بعٍض من أھلي، ممن ال ناقة لھم فیما أكتب أو أقرر وال جمل، بل ھم من أبعد الناس عنى في ھذا 

إال الغشم والجھل والعدوان، ونظام "اضرب المربوط یخاف المضمار، فأفقدوھم وظائفھم وجمدوا حساباتھم، بال جریرة منھم، 
 السایب".

 أوّد ھنا أن أقرر بعض األمور، التي ال أرید لھؤالء المجرمین أن یقررونھا نیابة عنى:

إننى وهللا أتقرب إلى هللا ببغضكم لي وببغضى لكم بغضاً ال مزید علیھ، من حیث عداوتكم لإلسالم وأھلھ وإجرامكم  .1
، من أي من العامة ال من الطغمة الحاكمة، أفضل من أمثالكم ،وفسقكم، بل وهللا إن نصارى الغرب ویھودهوشراستكم 

اتفقوا ومن جملة عقیدة سلفنا الصالح، قال اإلمام الصابوني في تقریره لعقیدة السلف " وھذا البغض المتبادل وجھة نظرت.
والتباعد منھم، ومن مصاحبتھم،  ، وإبعادھم، وإقصائھممع ذلك على القول بقھر أھل البدع، وإذاللھم وإخزائھم

إطالق األلقاب الحسنة  كم اجتمعوا على ضرورة عدم ."ومھاجرتھم ومعاشرتھم، والتقرب إلى هللا عز وجل بمجانبتھم،
 ،للطعامكم وتدعأو ، م في الكالمكالتلطف مع، أو م في المجالسكتقدیم ، أووالطالقة م بالبشركاستقبال، أو مكتكنیتأو ، مكعلی
كم. ھذا في حق أھل البدع، فما بالك بما یجب في المرتدین مشاورتف أو استعمالھم في الوظائ، أوم في المناسباتكتھنئتأو 

 من أمثالكم؟

إنني لم أكن یوماً ولن أكون یوماً من جماعة اإلخوان المسلمین، بل أنا أشّد من كان علیھم في األربعین عاماً الماضیة،  .2
ت في بیان انحراف عقائدھم وضالل طرقھم ما صنع الحداد. بل إننى أرى أنھم السبب المباشر في وصولكم وقد قل

للسطوة التي أنتم فیھا الیوم، قاتلكم هللا أنى تؤفكون. لكن الیوم لیس یوم تعاٍد وتعاتب مع أمثالھم، فھم ال یزالون في دائرة 
ل بعید. ومن واجب التراحم بین المسلمین أن نشفق على ما ھم فیھ من المسلمین، وإن كانوا على بدٍع كلّیة مغلظة وضال

محٍن وأذى، فمنھم من فقد الولد واألھل والمال، ومن ُسلب الحریة وامتھنت كرامتھ، فأدعوا هللا سبحانھ ان یكشف عنھم 
األمة، وعلى الدماء التي وعن سائر المسلمین الغمة، ثم یكون لنا من بعد ذلك معھم حساب على ما اقترفوا في حق ھذه 

 سالت نتیجة جھلھم السیاسي وضعفھم الحركي وانحرافھم العقدّي.

إننى لم أكن یوماً، ولن أكون أبداً داعیاً لعنٍف أو قتاٍل ال مبرر لھ من شریعة اإلسالم، فالمعاھد یجب حفظ عھده، والذمّي  .3
ن ال یرّوعون لسبب من األسباب. أما من اعتدى وقتل یجب أال ُتخفر ذمتھ طالما لم یخرج منھا. واآلمنون في أّي مكا

وسحل وحرق ودّمر وأھلك الزرع والنسل و قتل وعذب الرجال النساء واألطفال، ولم یرحم شیخاً ضعیفا وال امرأة وال 
ا طفالً، فوهللا إنى أشھد أن مقاومة ھؤالء، ووجوب الدفاع عن النفس ضدھم بكل وسیلة ممكنھ متاحة، ال استثنى منھ
وسیلة، بل أقول ھي واجب عینّي ال یجب على المسلمین أن یقصروا عنھ، بل ھو فطرة إنسانیة یستوى فیھا المسلم 

                                                           
خزاھم هللا فھم ال من حیث أّن الیوم السابع ھو الذي استراح فیھ ربھم بعد خلق السموات واألرض من مشقة ھذا الخلق! كما ورد في عھدھم القدیم، أ 29 

 عھد لھم أصالً.



والكافر، والبّر والفاجر. ومن ھنا فإني أكّرر ما قلت من أنھ ال یجوز أن یخُرج الناس في تظاھرات إال أن تتوفر الحمایة 
 . 30من الجیش والشرطة لھا بكامل عدتھا من أولئك البلطجیة الكفرة

أنكم یا شعب الحجار، ویا عباد السیسي، یا أھل الفتنة ویا فاقدى العقل والمروءة والضمیر والحیاء والعقل، یا من تجردتم  .4
من كل ُخلق َتَخلّق بھ حتى كفار قریش، بل وتبرأ منھ صلیبیوا العرب وصھاینتھ، فأصبحتم أخس منھم طبعاً وأحط قدراً 

ال أقاربنا وال أصدقائنا، كنتم إخواناً لنا أو أخوات أو أبناء عمومة أو خؤولة، أو ما شئت عند هللا والناس، أنتم لستم بأھلنا و
من قرابة یسمونھا قرابة ُصلب أو رحم، بل نحن نتقرب إلى هللا بقطع أرحامكم، ومن منا ال یفعل ذلك فقد أمسك بذنب 

 الكفر والظلم والفسق ممن یعادى اإلسالم ویقتل ضاللة ولم یستبن لھ الحق بعد. كیف وأنتم أقررتم وفّوضتم ودعمتم أھل
المسلمین، على أن یفعلوا ذلك؟ وال حجة لبعضكم في أنھم یكرھون اإلخوان، فنحن أیضا نكره عقیدة اإلخوان 

وتصرفاتھم، لكن لتساھلھم في دین هللا، وأنتم تعادونھم ألنھم یمثلون في عقولكم الضعیفة دین هللا، فنحن بفضل هللا على 
 عكس منكم، وھذا فضل هللا یوتیھ من یشاء. ال

أّن ما أصابكم، یا شعب السیسي وأنصار البغال والحمیر والكالب واألنعام، بنص كتاب هللا، ھو لوثة عقلیة وخبل فكرّي،  .5
نتیجة التخلف الذھني الذي فُرض على المصریین خالل ستین عاماً من الطغیان العسكرّي، مما جعلكم ال تقدرون وال 

صورون أن تحیوا كراماً أو أن تعیشوا في حریة ال تحسنون التعامل معھا، فقد تعودتم الذل واإلھانة وعشقتم حیاة الفقر تت
. وھي تنتاب من تعّود السجن لفترة طویلة، حتى ال یقدر ”institutionalized“والتخلف، وھي حالة یسمونھا في الغرب 

ء، من یقتل نفسھ، أو قد یقتل غیره لیعود إلى داخل السجن مرة أخرى. على مغادرتھ، بل ھناك، ممن أصیب بھذا الدا
وھذا بالضبط ھو ما أصابكم یا شعب السیسي وجمھور لمیس الحریرى وأتباع وائل اإلبراشي، لعنة هللا علیكم جمیعاً. 

نھ من فوق البشر وأ ولیس ھناك أدل على ذلك من الفیدیو التي خرجت فیھ تلك المرأة المخبولة تعلن صراحة أن السیسي
طائفة المالئكة وأنھا ال تقدر أن ترفع عینیھا عنھ حین یتحدث! أو الرجل الذي وضع البیادة على أم رأسھ، ذالً وھواناً، 

 وھذا ھو الخبل بعینھ، والكفر بشحمھ ولحمھ.

ة، كون إرادة هللا الغالبأني وهللا لن یوقفنى عن دعوتي للوقوف ضد عدوانكم وظلمكم وبشاعة ما ترتكبون شئ، إال أن ت .6
فأنتم یا جنود الشیطان المتمثل في شبھ اآلدمي السیسي، أخبث طریقة من الیھود والنصارى، وال یضارعكم في عداء أھل 

 اإلسالم إال نصیریة بالد الشام. 

تم ذلك في تعبیركم، إذ أنھذا ما عندى لكم یا أتباع الشیطان وأھل الكفر والعدوان. ووهللا إني لست بإرھابّي، وإن كنت أفخر ب
اإلرھابیون، بل أنتم تفوقتم على اإلرھابیین، فاإلرھابّي من یھدد بفعل یرھب بھ الغیر، وأنتم قتلتم وحرقتم ومثلتم بالجثث 

بالفعل، فتجاوزتم تعریف اإلرھاب إلى تعریف اإلجرام والعدوان والبلطجة والكفر البواح والفجر الفاضح "أولئك ھم الكفرة 
 ة".الفجر

 ولنا موعٌد مع هللا لن ُتْخلَفوه ولن ُنْخلَفھ "وانتظروا إّنا منتظرون".

 

 

 

 

                                                           
 وأعلم أن صحف المجرمین ستقتطع ھذا الجزء من مقالي لتنشره، لكن كیدھم ضعیف وسحرھم معروف، فلیقولوا ما یشاوؤا إنما أقیم حجتي أمام هللا 30 

 سبحانھ ال أمام بشر من البشر.



 صلى هللا علیھ وسلم 1أضواء من سورة محمد

 صلى هللا علیھ وسلم الحمد ہلل والصالة والسالم على رسول هللا

 .تأثیراً على نفس المسلمسبحان هللا، ما أجملھا من سورة، تحمل اسم سید البریة، وتعكس أقوى المعانى وأشدھا 
وضوح التمییز بین الكفار فار، وورغم أّن سورة محمد سورة مدنیة، لكنك تحس فیھا قوة القرآن المكّي، وشدة آیاتھ على الك

والمسلمین. ترى وقعھا یتراوح بین القوة والسرعة، وبین الھدوء والتأني. فال ھي كاآلیات المدنیة صرفاً بطول آیاتھا 
 .في المعاني، وال ھي كاآلیات المكیة صرفاً بقصر كلماتھا وقوة نبراتھا. بل ھي بین النبرتین قواماً واسترسالھا 

لَُھمْ " وتبدأ سورة محمد بآیة في غایة الشدة على الكفار ـٰ ِ أََضلَّ أَْعَم و۬ا َعن َسِبیِل ٱہللَّ فھي جملة اسمیة، ، 1 "ٱلَِّذیَن َكَفُرو۬ا َوَصدُّ
الذین"، وھذا مبالغة في اإلتھام واإلدانة للَمدین. والكفار لھم أعمال، ال ینكرھا الناظر، بل یظنھا یتصدرھا اسم اإلشارة "

الجاھل طیبة، لكنھا ضالة ساقطة ال قیمة لھا، فقد یكون الكافر طیب القلب، یحسن معاملة الجار والزمیل بل قد ینفق على 
ره، وألن وجھ هللا لیس مقصوداً بھا، فھي كلھا تیسر في اتجاه خاطئ، الفقراء والمحتاجین، لكن أعمالھ ھذه مردودة علیھ لكف

 .فال تؤدى لصاحبھا نفعاً، وال تكون لھ عوناً 
ِت "ثم یتبعھا آیة أطول وأھدأ وقعاً، تتحدث عن المؤمنین وأعمالھم، في مقابلة الكفار وأعمالھم،  ـٰ لَِح ـٰ َوٱلَِّذیَن َءاَمُنو۬ا َوَعِملُو۬ا ٱلصَّ

ـَٴاِتِھْم َوأَْصلََح َبالَُھمْ َوَءاَمُنو ِھْم ۙ َكفََّر َعْنُھْم َسیِّ بِّ ٍدۢ َوُھَو ٱْلَحقُّ ِمن رَّ َل َعلَٰى ُمَحمَّ ، تشعر فیھا بالرفق والحنان والدفء، 2"۬ا ِبَما ُنزِّ
، ثم العمل وصفھم باإلیمانفالذین آمنوا لھم سیئات كذلك، إذ ھم بشٌر من البشر، لكّن هللا سبحانھ كّفر عنھم ھذه السیئات، بصفة 

صلى هللا علیھ وسلم، وھي مركبات اإلیمان، ال َتنقُص شیئاً. وهللا  الصالح الذي یبتغون بھ وجھ هللا وحده، ثم اّتَباع محمد
ھم. یسبحانھ لم یكّفر عنھم سیئاتھم في اآلخرة فقط، بل مّن علیھم بصالح البال في الدنیا، وھو في المرتبة الثانیة من الَمّن عل

وإصالح البال، وھدوء الخاطر واإلطمئنان ألحداث الزمان كلھا ال یعرف فیمتھا إال من ابتلي بعكسھا، فھي كنوز من الرحمة 
 .تتنزّل على المرء فتجعل حیاتھ سلسة طیبة ناعمة

َبُعو۬ا ذَ " ثم بعد أن یقرر هللا سبحانھ الجزاء األوفي للكافرین والمؤمنین، یعود لبیان السبب في ھذا الجزاء لَِك ِبأَنَّ ٱلَِّذیَن َكَفُرو۬ا ٱتَّ
ِھمْ  بِّ َبُعو۬ا ٱْلَحقَّ ِمن رَّ ِطَل َوأَنَّ ٱلَِّذیَن َءاَمُنو۬ا ٱتَّ ـٰ ، واْلحْظ أّن بیان السبب جاء متأخراً عن النتیجة، إذ النتیجة محسومة مقررة 3"ٱْلَب

 .ال جدال فیھا وال شّك وال تراجع
یان للنھایة المرتقبة والسبب الفاعل، التوجیھات التي تترتب على ذلك في الدنیا، والتي یجب أن یتبعھا ثم یتبع هللا بعد ذلك الب

َقابِ "المؤمنون في ھذه الحیاة، وإّبان ھذا الصراع،  نعم، ال ھوادة مع الكفر حین المواجھة  ،4"َفإَِذا لَِقیُتُم ٱلَِّذیَن َكَفُرو۬ا َفَضْرَب ٱلرِّ
و ضرب الرقاب، ال أقل من ذلك. وهللا لم یكتفي بخسران اآلخرة جزاًء للكافرین، بل أمر أمراً جازماً، ووقوع العدوان، بل ھ

 .ھو أبلغ في تثبیت األمر والحزم فیھ –قولھ سبحانھ َضْرب بتسكین الراء ال اضربوا  –جاء في صیغة وصٍف ال فعل 
َوٱلَِّذیَن قُِتلُو۬ا ِفى "ینس هللا، وحاشاه، أن یبین نھایة الشھداء في سبیلھ،  لكّن القتال فیھ القاتُل والمقتول، فیھ الصریع والشھید، فلم

لَُھمْ  ـٰ ِ َفلَن ُیِضلَّ أَْعَم َفَھا لَُھمْ  ﴾٥﴿ َسَیْھِدیِھْم َوُیْصلُِح َبالَُھمْ  ﴾٤﴿ َسِبیِل ٱہللَّ َة َعرَّ فھم الذین سیصلح بالھم في الدنیا، ثم  "﴾٦﴿ َوُیْدِخلُُھُم ٱْلَجنَّ
م الجنة بفضلھ ومنھ. والحظ أن إصالح البال قد ُوعد بھ المؤمنون المقاتلون، لكّن دخول الجنة اختص بھ الشھداء، إذ یدخلھ

حال المومنین، في بقیة حیاتھم ال یزال غفالً، فھم تحت اإلختبار واالبتالء ما حیوا، لكن الشھید قضى ما علیھ وانتقل إلى 
نة عّرفھا لھ، أي جعلھا كیبة الرائحة كالعرف، أو أي أشھدھا لھم قبل أن یدخلوھا، زكال جوار ربھ راضیاً مرضیاً، فجزاءه الج

 .التفسیرین جائز محتمل مقبول
ثم یقرر هللا قاعدة عامة، تأتي بعد وصف حال المؤمنین المجاھدین، وحال الكافرین المخذولین، وھي جملة شرطیة تبدأ 

َھا ٱلَِّذیَن "، "ب"إنْ  ٓأَیُّ ـٰ َ َینُصْرُكْم َوُیَثبِّْت أَْقَداَمُكمْ َی فإن النصر ال یرتبط باإلیمان ارتباطاً الزماً، بل یرتبط ، 7"َءاَمُنٓو۬ا إِن َتنُصُرو۬ا ٱہللَّ
بنصر هللا. ونصر هللا سبحانھ ال یحتاج إلى بیان معناه، فاہلل غنّي عن نصٍر مادّي، إنما ھو نصره بنصره دینھ وإقامة شرعھ، 

الخاصة والعامة، ومحاربة أعدائھ المحاربین لھ وضرب رقابھم في المواجھة. ھذا ھو نصر هللا، الذي ُیشترط لنصر في الحیاة 
المومنین، ال جزء منھ. فالصالة وحدھا ال تأتي بنصر، والصوم وحده ال یأتي بنصر، لكن النصر مرھون بنصِر المؤمنین ہلل، 

، إنما ھم ینصرون هللا في تلك الفریضة، ویخذلونھ في الفریضة المتروكة، والمسلمون حین یأخذوا بفریضة ویتركوا غیرھا
كما فعل الناس في إھمال فریضة الجھاد وصد العدوان كما ھو مشاھد في بالد المسلمین الیوم التي غزاھا واحتلھا كفارھا من 

 .أبنائھا، ال من أبناء عیرھا
ا لَُّھْم " ھم على شواھد التاریخ وعبر الماضم وتحیلثم تعود السورة لُتلحى على الكافرین وتؤكد خسارتھ َوٱلَِّذیَن َكَفُرو۬ا َفَتْعًسۭ

لَُھمْ  ـٰ لَُھمْ ذَ  ﴾۸﴿ َوأََضلَّ أَْعَم ـٰ ُ َفأَْحَبَط أَْعَم ُھْم َكِرُھو۬ا َمآ أَنَزَل ٱہللَّ ِقَبُة ٱلَِّذیَن أََفلَْم َیِسیُرو۬ا ِفى ٱْألَْرِض َفَینُظُرو۬ا َكْیَف َكاَن َعٰـ  ۞ ﴾۹﴿ لَِك ِبأَنَّ
ِفِریَن أَْمَثالھا ـٰ ُ َعلَْیِھْم ۖ َولِْلَك َر ٱہللَّ  ". )10( ِمن َقْبلِِھْم ۚ َدمَّ



ِفِریَن َال ذَ "ویقرر هللا بعدھا قاعدة عامة أخرى، تتعلق بأحد أركان التوحید، وھو الوالء،  ـٰ َ َمْولَى ٱلَِّذیَن َءاَمُنو۬ا َوأَنَّ ٱْلَك لَِك ِبأَنَّ ٱہللَّ
فنصر المومنین یأتي كذلك من حقیقة ال یتحقق إال بھا، وھي َمْن ولّي هللا ومن ولي الذین كفروا. هللا ولّي  " ﴾۱۱﴿ َمْولَٰى لَُھمْ 

الذین آمنوا، زمن ثّم ھم یوالونھ، وال یوالون غیره، لسبب من أسباب الدنیا مھما كان. ونحن نرى الیوم مواالة الكفار للدمویین 
صر وغیرھا بالتفویض والدعم والمساندة بل وإصدار الفتاوى المؤیدة لقتل المسلمین وإعالء كلمة الكفر، وھذا المالحدة في م

الوالء ھو الباب الذي كفر بھ الموالون لغیر هللا سبحانھ، وھو الباب الذي سیأتي ببنیانھم من القواعد یوماً، حین یأتي جیل 
وقد یظن البعض أن المفوضین والداعمین والمساندین للكافرین یمثلون ركیزة وقوة  ینصر هللا سبحانھ نصراً حقیقیاً متكامالً.

للكفر، ال وهللا، لیس حسب ھذه اآلیات الكریمة، فھو والء سطحّي ال یثبت في مواجھة قط، فھم "َال َمْولَٰى لَُھْم" في حقیقة 
جیة وبعض الشعب الثاني المفتون عن دینھ مرة، ثم األمر. وانظر ما فعل كفار اإلنقالب في مصر، حشدوا الصلیبیین والبلط

 .عجزوا عن جمعھم أخرى، ذلك أنھم ُخشٌب منخورة بالیة ال یرتكن علیھا إال خاسر
 .وإلى تكملة مع اآلیات الكریمة إن شاء هللا تعالى

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 جیل اإلستبدال .. وجیل التمكین

 صلى هللا علیھ وسلمالحمد ہلل والصالة والسالم على رسول هللا 

إن القلب لیكاد ینفطر حین أقول ما سبق أن قلت، أّن الباطل قد غلب في ھذه الجولة. ھذا أمٌر أصبح طاھراً ال یحتاج إلى دلیل 
 علیھ، إال لمخلٍص اضطرب عقلھ من وقع الصدمة، فأصبح ال یرید أن یصدق الواقع.

ه الغلبة ھشة ضعیفة، ال تستطیع أن تقوم بحالھا في وجھ الحق، إال بقوة السالح وسفك الدماء وھتك األعراض، إذ ھي لكّن ھذ
غلبة كفر، فھي بال شك لیست قاضیة علیھ، فالباطل ال یقضى على الحق، إال أن یستبدل من ال یستطیعوا أن یقوموا بھ، كما 

 ھو الحال الیوم مع اإلخوان. 

اإلستبدال ال یحدث بمعجزة تزیح جمعاً من الناس من على األرض، وإن كان ما یحدث الیوم من مجازر للمسلمین لكن ھذا 
یقترب من ھذا الحّد، ثم یخلق هللا جمعاً آخر أفضل وأقوى وأشد في مواجھة الباطل. لكنھا تحدث عن طریق اإلعداد النفسي 

ما سقطت فیھ جماعة اإلخوان بجدارة فائقة. فھي لم تعد شباباً یواجھ الكارثة  والمادّي، إعداد العدد والعدة، كالھما معاً. وھو
. ثم ھالحاضرة بما ھو من قبیل القوة القاھرة، لكنھا أعدت شباباً عدداً یتعبد إلى هللا باتباع قیادتھا، ال بما أمره هللا أن یتعبد بھ الی

راحت تتنكر لما تملیھ السنن اإللھیة من طلب اإلعداد والعدة، لم تمنحھم العدة، بل اكتفت بتصریحاٍت شفویة جوفاء، ثم 
 بالتمسح بالدیموقراطیة المزورة الشوھاء، فقضت على نفسھا، وعلى شبابھا، وعلى بقیة المسلمین من أھل مصر.

دینھ حّق  ن، یعرفاإلستبدال یستلزم إلى التمكین، الذي یستلزم في سنن هللا سبحانھ أن یبدأ اإلعداد. إعداد جیٍل من المسلمی
 المعرفة، ال دین اإلخوان الذي یقدمونھ لعوام الجھلة من الشباب على أنھ دین هللا. 

اإلعداد یعني تغییر النظرة الحالیة التي تقمصھا مسلموا مصر، من محبي هللا ورسولھ، والتي ینشا عنھا مسلماً ضعیفا متسلسماً 
ھ وأعداء دینھ، وال سالحاً یدفع بھ عن نفسھ وأھلھ وعقیدتھ، بل وال یملك الفكرة التي مسالماً تابعاً ال یملك یداً یبطش بھا بإعدائ

 تجعلھ یعمل عل تحصیل تلك الوسائل ابتداًء.

ھذا اإلعداد ھو حق هللا علینا اآلن. حق هللا على القادرین علیھ. القادرین على منحھ، والقادرین على تلقیھ. العلماء والدعاة، 
 حركة. وطلبة العلم وال

یحسن الیوم بالعلماء والدعاة، من بقي منھم خارج السجون، أو من بقي في قلبھ ذرة من شجاعة ممن ھم خارجھا، أن یدرك أّن 
العلم الشرعي اإلكادیمّي لیس ھو المطلوب إلعداد جیل اإلستبدال. فنحن ال نعیش في ظل دولة إسالمیة، نتفیأ ظالل العدل 

بالبحث العلمّي وتحقیق المخطوطات، وتدوین الھوامش على كتب السلف. ھذا علٌم یصلح في ونتحاكم إلى الشرع، فنتمتع 
 عصر الخالفة إن شاء هللا، لكنھ لیس علم إقامة اإلسالم بال خالف. 

 الیوم ھو العلم للعمل، العلم للحركة، العلم للدعوة، العلم إلقامة الدین، العلم لدحر الكافرین، ال یصلح علم سواه

لیوم ُیستبدل أمام أعیننا، لكننا ال نرى سنن هللا على وجھھا الحقیقّي. ولھذا یجب أن یبدأ القادرون على التوجیھ واألعداد جیل ا
 دورھم التاریخّي دون تأخیر. فھو الیوم فرُض عیٍن علیھم جمیعا، كالصالة والصیام، لعدم توفر من یقوم بھذا الواجب األصیل.  

  یمكن أن نتخطاھا أو نختصرھا، إن ظھور الحق لھ خطوات ال

 أولھا معرفة الحق وتَبّینھ، ومعرفة الباطل وكشفھ •

 ثم تبیین الحق ونشره، والحذي من الباطل وأھلھ •

 ثم تجمیع المخلصین القادرین علیھ، وفرز المندسین علیھ وتنقیحھ •



 ثّم العزم على القیام بھ مھما كانت التكالیف، •

 والتدریب على وسائلھ، دعایة وإعالما ومقاومة وجھاداً ثم إعداد العدة لمواجھة الباطل  •

 ثم تحدید ساحات المواجھة ، والبدء في إنفاذ الخطة •

وقبل ذلك كلھ، وفوق ذلك كلھ، التوكل على اللھن وطلب نصرتھ، واللجوء الیھ في الخیر والشّرن واتباع أمره ونھیھ  •
 في كّل أمر. فنحن نعمل لرضا هللا ال لدنیا وال لدولة.

ھذا ما یجب أن یبدأ الیوم، وھذا ما یجب أن یستمر، على أسس جدیدة ال عالقة بھا بما علیھ الجیل الذي یستبدلھ هللا الیوم، أمام 
 أعیننا. فجیل اإلستبدال ال یمكن أن یكون جزءاً من جیل التمكین.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 إسالم .. بال حدود

 صلى هللا علیھ وسلمالحمد ہلل والصالة والسالم على رسول هللا 

اإلسالم ال یعرف الحدود. تلك الخطوط التي رسمھا اإلستعمار على األرض لیفرق بھا اجتماع المسلمین. فإن البشر في 
ن بقیة یترتب على ذلك مالتصور اإلسالمي ینقسمون إلى قسمین، قسٌم یؤمن باہلل ومالئكتھ وكتبھ ورسلھ والیوم اآلخر، وبما 

تصورات اإلیمان، ولوازم العمل. وقسٌم آخر أنكر أحد ھذه الثوابت في التصورات، إذ إنكار أحدھا یھدم اآلخر كلیة، فأصبح 
كافراً في مصطلح اإلسالم. والمسلمون إذن، یوّحدھم اإلنتماء لھذا الدین، فھو موضع اإلنتماء بینھم. والوالء ھو الظاھر الذي 

 س على ھذا التصور، فإما أن یوجد الوالء، فیوجد اإلسالم، وإما ال یوجد الوالء، فال یوجد اإلسالم.یتأسّ 

ن َذَكٍرۢ َوأُنَثٰى لكّن هللا سبحانھ قد خلق الناس، بقسمیھما، وفرقھما شعوباً وقبائل، قال تعالى " ُكم مِّ ـٰ ا َخلَْقَن اُس إِنَّ َھا ٱلنَّ ٓأَیُّ ـٰ َی
ُكْم ُشعُ  ـٰ ِ أَْتَقٰىكُ َوَجَعْلَن ا َوَقَبآِئلَ لَِتَعاَرفُٓو۬ا ۚ إِنَّ أَْكَرَمُكْم ِعنَد ٱہللَّ . ھذا الخلق، الذي جعلھ هللا سمة للبشر، سواًء على 13الحجرات  "موًبۭ

ذا ھمستوى الفرد، ذكر وأنثى، أو مستوى الجماعة، شعوباً وقبائل، ھو أمر واقع من سنن هللا الكونیة التي ال ُتجَحد. والحق أّن 
التفریق بین الناس، شعوباً وقبائل لھ حكمة عند خالق الناس یبحانھ، وھي أْن یتعارفوا بینھم، ثم یكون االحتكاك ثم التدافع. وفي 

ھذا كلھ، یكون األكرم عند هللا ھو األتقى. واألتقى ھم من یلتزمون شرع هللا، فیكونوا ھم األعلون دنیا وآخرة. وإال فالعلو في 
 ائطھ التي قد تتحقق بقوّي غیر تقى، في غیاب األقویاء األتقیاء.الدنیا لھ شر

والشاھد ھنا أّن هللا سبحانھ حین فّرق الناس إلى شعوباً وقبائل، لم َیِعْب علیھم ذلك، ولم یطلب منھم اإلنخالع عن ھویة شعوبھم 
ي ھذا أقر الناس على قبائلھم التي ینتمون لھا. ولیس ف ذلك، قبل الفتح وال بعده، بل صلى هللا علیھ وسلموقبائلھم، ولم یفعل ذلك محمد 

 منكٌر، وحاشا رسول هللا أن یفعل منكراً، بل ھو من إقرار الطبع ومالزمة الفطرة التي ھي كھویة الذكورة واألنوثة في البشر.

ومیات ویحتّز جذور لكن السؤال الذي یطرح نفسھ ھنا ھو وما القومیة إذن، ألیس اإلسالم یوحد بین الناس فیقتلع الق
الشعوبیات؟ وال شك أننا نرى الجدال دائراً في كثیٍر من مواقع التواصل اإلجتماعي بشأ، القومیة وكونھا لیست من اإلسالم في 

 شئ. فما ھي حقیقة ھذا األمر إذن؟

طنھ شعبھ الذي نشأ فیھ، أو و الحق أّن قولنا أن اإلسالم برئ من القومیات، ال یعنى أن ینخلع المرء من قبیلتھ التي تؤویھ، أو
الذي ینتمى الیھ. فھذا كما راینا أمٌر لم یكن ولن یكون ما دامت الدنیا.، وقد كان على عھد رسول هللا والخلفاء الراشدین شاٌم 

یكون ن، فوعراٌق ویمٌن، ولم ینكر أحٌد ذلك. لكن األمر أّن القومیات التي یبرأ منھا اإلسالم ھي ما تصنع الحواجز بین المسلمی
بمقتضاھا السعودّي متمیٌز عن المصرّي، والمصرّي لھ حقوق غیر السورّي، وھكذا. ثم أن یكون ھذا التمایز سبٌب في قطع 
أوصال األمة الى بالد متطاحنة غیر متكاملة، یأخذ كل ملك أو أمیٍر أو رئیس منھا قطعة أرٍض، فیستوى على ھذه األرض 

، ویصبح النصرانّي المصري مقدماً على المسلم السورّي، أو العراقي الرافضي مقدم على لدیھ المسلم والنصراني والمجوسيّ 
 المسلم الیمنّي، ألنھ ینتمى لھذه القومیة أو لذاك الشعب بالذات.

المرفوض في اإلسالم ھو تلك النعرة الجاھلیة التي تفرق بین اإلخوة في اإلسالم، وتجعل البعض "غیٌر" عند البعض اآلخر، 
 لكّل ینتمى لإلسالم. وا

المرفوض في اإلسالم ھو اتباع النھج الغربّي اإلستعمارّي الذى قّسم بالد المسلمین، ال إلى شعوباً وقبائل، فھم كانوا وسیظلوا 
 شعوباً وقبائل لیتعارفوا، ولكن لیجعلھم أضعف قوة وأكثر تفرقاً وأشد اختالفاً، فیمزقھم شّر ممزق.

ستسالم لسایكس بیكو، التي حطمت وحدة المسلمین الناطقین بالعربیة، ال وحدة تذیب الشعوب المرفوض في اإلسالم ھواال
 والقبائل، لكن الوحدة التي یسیر فیھا المسلم من الیمن إلى الشام ال یخشى إال هللا والذئَب على غنمھ.

ودھا ئاسات التي تسعى إلى تكریس وجالمرفوض في اإلسالم ھي تلك الصبغة الشعوبیة المتعصبة التي أوجدتھا العروش والر
 وحفظ تیجانھا ومناصبھا على حساب وحدة الدولة اإلسالمیة، الدولة التي تضم شعوباً وقبائل.



وقد رأینا المقاتلین والشھداء في أفغانستان من الخلیج ومصر وغیرھما، وفي الشام من أھل المغرب ومصر وسواھما، 
وسنة، والیمن منذ السبعینیات. كلھم من مختلف الشعوب والقبائل. لم یوقفھم ذلك عن والمقاتلین في العراق والشیشان والب

 اإلنتماء لإلسالم في كّل مكان، والقتال في سبیلھ، بال حدود. 

األمر إذن ال یتعلق بإنتماء المسلم إلى شعبھ وقبیلتھ، ولكن یتعلق باستخدام ھذا اإلنتماء فیما یعارض اإلسالم، وینشر الشعوبیة 
 والقومیة المضادة لوحدة الشعوب المسلمة، في دولة واحدة تحكمھا الشریعة وال تفصل الحدود بین قبائلھا وشعوبھا.

 ھذا ھو مربط الفرس في ھذا المضمار.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ن وعقیدتین!المصریون .. بین شعبی

 صلى هللا علیھ وسلمالحمد ہلل والصالة والسالم على رسول هللا 

أؤكد، قبل، أن أبدأ في المقال، أننى حین أتحدث عن المصریین، فألنھم ھم الیوم أصحاب الحراك في مواجھة اإلنقالّب  أود أن
العسكرّي الولید ِسفاحاً، وھم من یتخبط في الحسم في المواجھة، من حیث أن اإلخوة السوریین مثال حسموا أمرھم لصالح 

الصورة التي أرسمھا للمصریین ھنا، وفي أي موضع من حدیثى، ھي صورة  المواجھة المسلحة، التي فُرضت علیھم. لكن
لكافة شعوبنا العربّیة في سائر البقاع، بل واإلسالمیة، إذ إن مقومات ھذه الشعوب كلھا قد تشّكلت بصورة متطابقة، وعاشت 

 تي سنتحدث عنھا.في ظّل نفس الھجوم العلمانّي الثقافي والعسكرّي، وأنتجت نفس الَخلطة الُمتشابكة ال

 الوضع القائم في مصر الیوم یقوم على ركیزتین:

ركیزة عسكریة، تتمثل في كل من یحمل سالحاً في وجھ المدنیین، سواء كتائب جیش اإلحتالل المصري الصھیونّي، أو فرق 
 جیة في التوصیف، إذ أنالشرطة واألمن المركزّي الخونة، أو البلطجیة المأجورین (الشبیحة بتعبیر أھل اشام)، فكلھم بلط

البلطجة في التعریف ھي أن یفرض البلطجي رأیھ على من حولھ من مدنیین بقوة ساعده أو سالحھ، فال یصح أن تسمى تلك 
 التشكیالت البطجیة جیشاً وال شرطة حینذاك.

نواعھم بلطجیة بكل أثم، ركیزة مدنیة، وھي التي تؤید وتَعضد وتفّوض في فرض القوة واستعمال العنف وتقف في صّف ال
 التي ذكرنا.

ھذه الركیزة المدنیة، ھي شعب في حّد ذاتھ، لھ عقیدتھ وبناءه النفسّي واألخالقّي والثقافي والحضارّي. شعٌب مستقٌل استقالالً 
یش على العتاماً عن الشعب اآلخر الذي یرفض العلمانیة والعسكریة وما یتبعھما من معالم ثقافة الشعب اآلخر، إال أنھ یشاركھ 

 ذات الرقعة من األرض.

في  -ذلك أن الثقافة، التي ھي موضوع الحضارة وقالبھا، في أفضل تعریفاتھا العلمیة "ھي أن یتصرف الناس بطریقة واحدة 
. فأنت ترى أن تلك الركیزة المدنیة من الشعب العلمانّي المؤید 31دون تفكیر ُمسبٍق في ھذا التصرف" -المواقف المختلفة 

سّي تكاد تتطابق كلماتھم وتعبیراتھم عن وصف األحداث الجاریة على أرض مصر. فالسیسي بطٌل قومّي، وھو منقذ للسی
مصر من تطرف اإلخوان وتشّددھم في الدین، والمتظاھرون الرافضون للسیسي خونة إرھابیون، ویجب قتلھم جمیعاً دون 

 رحمة ... وھكذا. 

نفصال لھ عقیدتھ التي ھي، سواًء َوعوا ذلك أم لم َیعوه، ھي فصل الدین عن الدولة، ھذا التطابق یجعل ھذه الطائفة شعبا م
وكراھة تطبیق شرع هللا كما أُنِزل، والرضا بالذل ومحبتھ والخضوع للعسكر، مع انحطاط مشترك في القیم الخلقیة ومحبة 

لى منھم مصٍل وصام وزعم أنھ مسلم. ھذا ھو دین الفساد المتمثل في "الفن اإلبداعّي" والخلود للدنیا وجفاء اآلخرة، وإن ص
اللیبرالیة العلمانیة سواًء رضوا أم تنّصلوا. فمن ھذا الشعب من ال یتحرج في أن یعلن عقیدتھ صراحة، ومنھم من یلتوى بھا 

 ون.ویحاول إلباسھا لباس الوسطیة الشركیة، ومنھم من ال یدرى رأسھ من قفاه، فھوتابٌع في الكفر كحال قوم فرع

واألمر أن الخلفیة النفسیة لھذه الطائفة تكمن في أمرین أحدھما اإلنتكاس التام في الفطرة، خاى اصبحت قلونھم كما وصفھا 
الفتن  یقول تعرض صلى هللا علیھ وسلمرسول هللا سمعت في حدیث مسلم عن حذیفة رضى هللا عنكم قال" صلى هللا علیھ وسلمرسول هللا 

على القلوب كالحصیر عودا عودا فأي قلب أشربھا نكت فیھ نكتة سوداء وأي قلب أنكرھا نكت فیھ نكتة بیضاء حتى تصیر 
على قلبین على أبیض مثل الصفا فال تضره فتنة ما دامت السماوات واألرض واآلخر أسود مربادا كالكوز مجخیا ال یعرف 

ّسخت في قلوب ھؤالء فأفقدتھم واألمر الثاني ھو طبیعة اإلستعباد التي ترَ ". ما أشرب من ھواهمعروفا وال ینكر منكرا إال 
ّر مكلّف، وھؤال لیسوا أحراراً أیا كان ھذا الغیر، إذ الحُ  ،الثقة بالنفس أوالً، ومن ثم ألجأتھم نفسیاً إلى اإلعتماد على "غیٍر"

                                                           
31 “Without thinking about it, people behave alike”. 



ف التي "قوي" یحمل عنھم عبء التكالی،وتھم النفسیة إلى اللجوء إلى "كبیٍر"لون تكبیل العبید، فصارت حاجكبّ نفسیاً، بل ھم مُ 
وتحمل أعبائھا. وقد ساعدھم ھذا الضعف النفسّي على ممارسة حرفة الشكوى. فھؤالء أمھر  یتحملھا الحًر في رسم حیاتھ

كي العبد، ثم یلقى عبء الواقع على الناس في الشكوى من أّي أمٍر، والشكوى ھي عادة مخرج العبید أمام أحوال العبید. یشت
 سیده. فھو راٍض بالعبودیة، ساخٌط على أحوالھا "أولئك كاألنعام بل ھم أضّل".

أما الشعب اآلخر الذي أرادت حكمة هللا سبحانھ أال تتشوه فطرتھ، بل أبقى علیھا، بدرجاٍت متفاوتة، فقد أبرأه هللا من تلك 
عنى الحریة، ورضى بتكالیفھا، حتى أن من زھرات شبابھ من ضحى بحیاتھ ألجلھا. األمراض النفسیة التي وصفنا، فشعر بم

فالمسلم ال یمكن أن یكون مستعبداً ذاك اإلستعباد النفسّي، إذ تأبى فطرتھ الخضوع لغیر هللا تعالى. ومن ثم، فإن أفراد ھذا 
عسكر، وأن یكونوا عالة على دیكتاتور قاتل، الشعب، على ضحالة معرفة غالبیتھم بالشرع، قد أبوا أن یستسلموا لكالب ال

َبھا علیھم، دنیا وآخرة.  یشتكون من حیاتھم، ثم یصفقون لمن ُیَخرِّ

 مرتّد عن دینھ. شعٌب منحّط الخلق، ُمشّوهُ الفطرة، فاقُد البصیرة، ذلیل في نفسھ، •

تخرجھا عن الصفاء، ولم تنحرف بھا  وشعٌب حرٌّ أبيُّ یعرف ربھ، فیلجأ الیھ، وإن شابت عقیدتھ بعض شوائب، فإنھا لم •
 جملة عن الصواب.

، طائفة تبّنت الكفر، وساندت وفّوضت أبا جھل وأبا لھب لحرب صلى هللا علیھ وسلمتماما كما انقسم شعب مكة زمن رسول هللا 
، مصلى هللا علیھ وسلسول هللا ، ودفعت باموالھا وأوالدھا لحربھ في جیش من الكفار، رغم أنھم قبیلة رصلى هللا علیھ وسلمرسول هللا 

. وطائفٌة أقلیٌة آمنت فتحررت من عبودیة صلى هللا علیھ وسلم وأعمامھ وأخوالھ وأبناء عماتھ وأبناء خاالتھ، وأقاربھ ورفقاء شبابھ
 البشر وَصَفت نفوسھا، وصغت قلوبھا ہلل سبحانھ، فكانوا كتائب الحق الُمحاربة ضد جیوش األھل والعشیرة الكفار.

ھذان ھما الشعبان في مصر، ال حجة بینھما، یحكم هللا بینھما یوم القیامة. ال تفاھم وال تواّد وال تعاطف، حتى یحكم هللا بینھما، 
 فقد أعلن كالھما ما یؤمن بھ، بال غبٍش وال غشاوة، إال عند جاھٍل مریٍض أو منافق مغرض.

ى ُرُسلََنا َوٱلَِّذیَن َءاَمُنو۬ا ۚ َكذَ  اده "وستكون النصرة للمسلمین بعون هللا، فإن هللا ُمنٍج عب یونس "لَِك َحًقّا َعلَْیَنا ُننِج ٱْلُمْؤِمِنینَ ُثمَّ ُنَنجِّ

لُِبوَن"" ثم ناصرھم، 103 ـٰ  . 173الصافات  َوإِنَّ ُجنَدَنا لَُھُم ٱْلَغ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ھةة المواجَ رَ كَ سْ جیش اإلحتالل المصري وعَ 

 صلى هللا علیھ وسلمالحمد ہلل والصالة والسالم على رسول هللا 

أعرف أْن لیس للكفر عقل یفقھ بھ وال منطٌق یتعامل بھ. فإنھ لو أّن للظالمین الُمنكرین عقل أو منطٍق، فبأیھما أنكروا خالقھم 
لَُھْم قُلُوٌبۭ الَّ َیْفَقُھوَن ِبَھا َولَُھْم "ان في سیادة حكمھ وشرعتھ، لكنھم، كما قال تعالى عنھم، حیوانات ضالة، بل أضل من الحیو

ِم َبْل ُھْم أََضلُّ ۚ ـٰ ِٓئَك َكٱْألَْنَع ـٰ ِفلُونَ أَْعُیٌنۭ الَّ ُیْبِصُروَن ِبَھا َولَُھْم َءاَذاٌنۭ الَّ َیْسَمُعوَن ِبَھآ ۚ أُ۬ولَ ـٰ ِٓئَك ُھُم ٱْلَغ ـٰ . والشاھد على 179األعراف  " أُ۬ولَ
، وال أقول المحاورات، التي تنشرھا الجزیرة، بین منتمین لطائفة المسلمین، وبین أنعاٍم ضالة من أحذیة ذلك تلك المھاترات

البیادة (وھم في حالتنا ھذه حدوة البیادة، إذ السیسي یلبس حدوة ال حذاًء). وأنت ترى العجب في تلك المھاترات! تستمع لھا 
 حماٌر وإن ألبسوه قمیصا أو فستاناَ!  ساعة فال تخرج منھا بأي فائدة إال أّن الحمار 

ومن ثّم، فإننا لم، ولن نحاول إقناع ھؤالء بما نقول، بل سنقول ما نراه حقاً، حسب ما رسمتھ مقاصد شریعتنا ونطقت بھ آیات 
َما َیْھَتِدى ِن ٱْھَتَدٰى َفإِنَّ َفمَ ، فھم ذلك من فھم، وأنكر من أنكر، فال علینا من ھؤالء جمیعا "صلى هللا علیھ وسلمكتابنا وبینتھ سنة نبینا 

َما َیِضلُّ َعلَْیَھا ۖ َوَمآ أََن۠ا َعلَْیُكم ِبَوِكیلٍۢ   .108یونس  "لَِنْفِسِھۦ ۖ َوَمن َضلَّ َفإِنَّ

یونیو الماضى یعرض بدءأً في تحوٍل إلى نوٍع من الحریة، التي لم یالفھا  30كان المشھد المصرّي قبل انقالب الكفر في 
المسلمون خاصة منذ عقوٍد ستة مضت، وإن لم یكن یسیر بھم في اتجاه دولة إسالمیة سنیة صحیحة، بل وال في طریق دولة 

أمریكا، التي یقول عنھا مؤیدوھا أنھا دیموقراطیة تحمیھا القوة ویقودھا من یقدر على استخدامھا لترسیخ تلك الدیموقراطیة. ف
 أم الدیموقراطیة الحدیثة، لم تبني نظامھا السیاسي إال على الدم واألشالء بعد حربھا األھلیة.

ثم حدث اإلنقالب الدموي العلماني الكفرّي، وسار بالبالد في طریق الدم واألشالء والشھداء، ال لترسیخ عدٍل أو دیموقراطیة، 
 العسكر السیسي وسیادة فرد بعینھ على البالد والعباد. بل لترسیخ سیطرة

نرى الكثیر الیوم ینتقدون سیاسة السیسي الدمویة للسیطرة وإحكام قبضتھ على الدولة، ولو بقتل نصف المصریین وإعتقال 
الدول. طریق  النصف اآلخر. لكن، نقول لھؤالء إن ھذا الذي یفعلھ السیسي ھو الطریق األوحد للسیطرة على حكم دولة من

 القوة والسالح وإزاحة العدة من الطریق، مھما كلّف األمر. 

إن السبیل الذي سلكھ محمد مرسى طریٌق ال یدل إال على تغفیل شدید وجھٍل بسنن هللا، وبالتاریخ، وبالجغرافیا كذلك! لقد اعتقد 
، وال أعنى بذلك تھكماً، فالرجل سلیم الطویة مریٌد للعدل وال شك، لكنھ ظّن أنھ في عھد رضى هللا عنھ مرسى أنھ عمر بن الخطاب

جاء بعد صراٍع وقتاٍل ومواجھة مع الكفر. فال یمكن أن نحتذى حذو عمر ونحن في  رضى هللا عنھعمر، ولم یدرى أّن عھد عمر 
ھو بیت القصید الذي أودى بمرسى واإلخوان والحركة  التي حكمھا. ھذا رضى هللا عنھ بیئة لم تتولد كما تولدت بیئة عمر

رّد على من سألھ "لماذا َخَرَج علیك الناس ولم یخرجوا على  الذي رضى هللا عنھاإلسالمیة كلھا. ولنا في قولة علي بن أبي طالب 
 "أنھم كانوا خلفاء على أمثالي وأنا خلیفة على أمثالك!".  رضى هللا عنھمن قبلك"؟ قال 

صة التي أضاعھا محمد مرسى، واإلخوان بعامة، بَتبّنیھم الدیموقراطیة الزائفة، قد مّرت تحت أعینھم في میدان إن الفر
التحریر، یوم تنصیبھ، حیث كان یجب علیھ أن یدرك أّن الُسنن تقتضى القضاء التام والُمبرم على المعارضة الكافرة، دون 

 غالبة" باطل محٌض، بل كفر بواٌح، جزاھم هللا على تبنِّیھ ما یستحقون.ھوادٍة وال رأفة، وأن مذھب "الُمشاركة ال الم

ثم إذا بالسیسي یقوم بما كان على المسلمین القیام بھ منذ اللحظة األولى، وھو عسكرة المواجھة وتطھیر البالد من الثورة 
طة وأمن الدولة، یحملون السالح المضادة. نزل الجیش المحتل الیوم بكل ثقلھ في مواجھة شعٍب أعزل، ومعھ قوات الشر

 ویقتلون الناس ویحرقون الجثث والمساجد، ویعتقلون الرجال والنساء، من غیر أن تطرف ألحدھم عین.



كتائب جیش السیسي الیوم ھم من یحملون السالح، أقسى وأفتك أنواع السالح، منھم مدنیون بلطجیة، ومنھم عسكریون 
تلفة. لكنھم كافتھم یستخدمون السالح، ثم السالح، وال شئ غیر السالح، سواء في مواجھة بلطجیى، فكلھم بلطجیة في أزیاٍء مخ

 المتظاھرین، أو في ھجومھم على بیوت المسلمین إلعتقالھم.

، ولم 32السیسي إذن ھو من َعْسَكَر المواجھة. لم ینزل السیسي في مواجھة برلمانیة ضد مرسى، ولم یدعو إلى انتخاباتٍ 
یجادل، بل حمل السالم أصالة وبدأ القتل بال مقدمات، بعد مسرحیة قوامھا ثالثة فئات، القبط الصلیبیون، وأھالي یحاور ولم 

البیادة، والعلمانیون بأطیافھم المختلفة. وكلھم أقلیة في مصر، لكنھا أقلیة سحرت أعین طائفة تَزْعَزَع دینھا فلحقت بالكافرین، 
 فصاروا غالبیة.

إذن بدأ، وال یزال مستمراً، بكتائب الخزى المھزوم في كل معركة، إال معركتي رابعة والنھضة،  ،خدام السالحالَعْسَكَرة واست
 المسماة بالجیش المصرّي.

ثم إذا بالتائھین عقالً وَشرعاً، المفتونین عن دینھم، المرتدین عنھ، یقولون أّن المسلمین "المسالمین" المطالبین بوقف العدوان 
ووقف استخدام السالح ضدھم في مسیراتھم السلمیة، التي ال تؤدى إلى نتیجة أصالً لسلمیتھا، أنھم ھم القتلة،  على الشریعة

 وأنھم ھم اإلرھابیون، وأنھم ھم المعتدون، وأنھ یجب حمایة الدولة منھم! أعجُب لوٍن من ألوان الكفر، تراه في مصر الیوم. 

نجادل ھؤالء فھم كاألنعام، بل ھم أضل. وھل رأیت رجالً یجادل حماراً في یوم من  لكن، ما علینا، فقد آلینا على أنفسنا أال
 األیام، إال أن یكون حماراً مثلھ؟

أننا ندعو إلى حّق الدفاع عن النفس، ودفع الصائل. نعم ندعو إلى أن تتسلح ما نود أن نقولھ ھنا، ونثبتھ ونكرره، 
 .جیشا وشرطة وبلطجیة، للحفاظ على النفس حین الخروجالمظاھرات في وجھ القوى العسكریة المسلحة، 

 ال وهللا لن یرتدع ھؤالء عن ھجومھم الُمسلح في وجھ المسالمین من المسلمین إال أن یروا أنھ سیصیبھم أذى إن تعرضوا لھم. 

األرض. بل وتبنَّتـھ إن تلك النخوة (أو األصح الالنخوة) اإلخوانیة، مرٌض ُعضال، أصاب الكثیر فأعماھم عن سنن هللا في 
العدید من الشخصیات التي تخرج علینا في الجزیرة الیوم، إما خوفاً من تبعات قولة الحق، أو عمى عنھ إنتمائھا اإلخوانّي، وال 

 ثالث لھما.

بد الحلیم!) أّنھ عیقول أمثال الملحد السكیر العربید عبد الحلیم قندیل (وأنا أبرأ إلى هللا من اسم قندیل كما تبرأ العربید من اسم 
یجب أن ُیطّھر السیسي اإلسالم من الجیفة التي تطالب بالدفاع عن نفسھا، كأن ھذا السكیر یعلم اإلسالم! ویعلم هللا إن ھو إال 

أقل من الجیفة، لكن ھذا الرجل أحقر من أن یرّد علیھ. وكیف ال یتحدث ھذا الخّسیس وعاھرات مصر، من أمثال الھام شاھین 
 ى ویسرا، یتحدثون الیوم في شرح معاني اإلسالم"الصحیح". ولیلى علو

إّن المسلمین لم یبدؤوا بحمل السالح، ولم َیسعوا إلى مواجھة مسلحة، بل ھم ال یزالوا یموتون كخراف األضاحي. فدعوتھم 
أمریكا التي ذھبت تعیث إلى حمل السالح في مواجھة العدوان لیست إرھاباً. ومتى كان حق الدفاع عن النفس إرھاباً إال عند 

في أرض المسلمین فساداً وقتالً، بدعوى أنھم إرھابیون. فھم من ذھب إلى أرض المسلمین وھم من یقتلونھم، وھم من یحمل 
أعقد أنواع التسلح وأكثرھا دماراً، لكن أھل البالد المدافعین عن أنفسھم ھم اإلرھابیون. ھكذا یتحدث الشاذ عبد الحلیم زفت 

 مقاومة المسلمین العّزل لجیش السیسي الخائن العمیل، أّن ھذه المقاومة وحمایة النفس إرھاباً!قندیل عن 

نعم، یجب أن تتسلّح الُمظاھرات، لكن لیس للعدوان ابتداًء، بل لحمایة النفس، فإن لم ُیطلق علیھم َرصاٌص ال یبدؤون بإطالقھ، 
بالعین والسن بالسن والنفس بالنفس، ھذا دیننا، ال دین اإلخوان، من قتلنا  وإن لم یتعرض لھم أحٌد بأذى لم یبادؤوه. لكن، العین

 قتلناه والبادى أولى باللوم. 
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ھذا بشأن المظاھرات، أما عملیة التغییر الشاملة ضد الحكومات الكافرة في شرقنا، فقد فّصلناھا في مواضع أخرى، بما فیھا 
 جھاد.ثم مقاومة واإلمكان من قوٍل وفعل، ودعوة وحركة،  من دعوة ودفِع صائٍل متعٍد، بكل ما ھو في حیز

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 لاإلخوان .. بین ُكره الُمغّفل ومحبة الُمَضلّ 

 صلى هللا علیھ وسلمالحمد ہلل والصالة والسالم على رسول هللا 

 مزیداً من اختالط التوجھات التي تفت فيیشھد المشھد المصرّي الیوم، على ما فیھ من تعقید وتشابك في الرؤیة والتحلیل، 
عضد الحركة المسلمة التي نرید، ویرید لھا كّل مسلم، أن تتَبلور صافیة قویة، لتواجھ قوى الكفر العلماني العسكرّي، وھو 

 الَخلط في تقییم اإلخوان وحركتھم، قیادة وشباباً، فیما قدمت في الماضي القریب والبعید.

)1( 

عدیدة، منھا الجھل بالشریعة عامة، وبتلك الجماعة خاصة، تاریخاً وعقیدة. لكن أھمھا الیوم ھو تصدى من وأسباب ذلك الخلط 
ال رأي لھ في الحدیث في شؤون المسلمین، وشیوع ذلك األمر بین أنصاف العوام، وإن حملوا القاباً علمیة، توھم العوام 

یسمیھ "مقاالً" ویضعھ على صفحة تواصل اجتماعّي، وكل رویبضة والدھماء. فإن أمر العلم الشرعّي لیس أمر من یكتب ما 
یفعل ھذا الیوم، بل ھو أمر دراسة الشریعة كعلم، بأصولھا وفقھھا ومصطلح حدیثھا وتفسیرھا ومذاھبھا وفرقھا وأشیاععا 

یف مّي من كٍت وأبحاٍث تضونظائرھا، ثم ال یكتفي بھذا، فالدارس المثحّصل شئ والباحث الُمنتج ش آخر، فنرى لھ النتاج العل
للعلم الشرعي، ال تكراراً وسرداً، بل استنباطاً وتحلیالً. والیوم یكتب كّل من ھّب ودّب "مقاالت"، لكن الفیصل ھو فیمن لھ من 

 .العلم الشرعّي ما یؤید بھ تلك "المقاالت"، وإال فھو، إن تعرض لإلفتاء للمسلمین بفعٍل أو بإمساٍك عن فعل، فھو ضاٌل مضل
وإنك لواجٌد أن التأرجح النفسي لبعض ھؤالء الكتبة ھو الحاكم على ما یدونون، حسب حالة المتحدث، بال ضبط شرعي، لذلك 

 تجده یتأرجح في آرائھ، بین تأیید أوتعریض. 

وة اوھذا الموضوع الذي نحن بصدده ھو من تلك الموضوعات التي ستصیب الحركة الُمسلمة بشلل، وستوقع بین أھلھا العد
 والبغضاء. 

ولعل كّل من یّدعى لنفسھ علماً بما یجرى على الّساحة اإلسالمیة، ال علماَ شرعیاً بالذات، یعلم أن كاتب ھذا المقال، كان، وال 
یزال، أكثر من تناول النھج اإلخوانّي بالنقد والتعریض وتوضیح الِعلل والبالءات المتراكمة فیھ، عقدیاً وسیاسیاً، على مدى 

، الذي فیھ بیان الخلل العقدي 1979ة والثالثین عاماً الماضیة، منذ أصدر كتاب "فتح المنان في بیان حقیقة اإلیمان" عام الخمس
في كتاب "دعاة ال قضاة"، قبل أن یعرف العالم مواقع اإلنترنت، وقبل أن یبرز غالب كّتاب "المقاالت" الیوم على صفحات 

 أن یولد كثیٌر منھم، وهللا تعالى أعلم.مواقع التواصل اإلجتماعّي، بل قبل 

نحن نعلم أّن ھناك الكثیر ممن أصابتھ ید اإلنحراف اإلخواني بمصائب في األھل واألقارب، ومن ھنا فإن مثل ھؤالء، مع 
ھذا ، وتعاطفنا التام والكامل معھم، ال یصلح أحد منھم في الحكم على اإلخوان، أو توجیھ الجمھور في ھذه المرحلة من تاریخنا

 مبدأ قانونّي وأصولّي وعقلّي بسیط، لقیام شبھة التعارض في المصلحة، ودخول الھوى في الحكم. 

وقد رأینا فئات من المسلمین یّتبعون اإلخوان كأنھم رسل من هللا ُجدٌد، ال ُیَخّطؤنھم في شئ وال یرون فیھم عوجاً وال انحرافاً 
 في أمر.

رون أسوأ من اإلخوان على البسیطة، فھم شیاطین ُمتمثلة في أجساد بشٍر، یجب حرقھا تقّرباً كما رأینا فئاٍت من المسلمین ال ی
 إلى هللا. ومنھم من أسس جماعاٍت بذاتھا على ھذا المبدأ.

وكالھما على خطٍأ بیٍن وضالل في ناحیة من النواحي، وجریرتھما معا ھي الھوى الُمردى، الذي إن أصاب النفس أفقدھا 
 وعماھا عنھ. بوصلة الحق

فلننظر، مرة أخرى، لعلھا تكون األخیرة، في قضیة اإلخوان، ونزنھم بمیزان الشرع ال الھوى، فننصفھم في موضع التعدیل، 
 وننسلخھم في وضع النقد والتجریح.



)2( 

 مواضع النقد والتجریح:

انحرافھم العقدّي أصالة السیاسّي نتیجًة.  وما أكثرھا، فاإلخوان، كجماعة" قد أصابوا األمة كلھا بكوارث تالحقت علیھا بسبب
فاإلخوان قد تبنوا مذھب اإلرجاء القدیم، في صورة محدثة. فاإلرجاء، كفكر قدیم، ینص على أنھ ال یضر مع اإلسالم معصیة، 

ھذا  من مثلوأنھ طالما أّن المرء نظق بالشھادتین، فال یضره ما یفعل بعدھا. وقد اّصلوا لذلك في مسائل اإلیمان أصوالً تض
التصور العقدّي، منھا أن اإلیمان قول ال عمل، ومنھا أنھ ثابٌت ال یتغیر، وأّن متساٍو عند كّل مسلم فإیمان أخس أھل األرض 

وسائر ما اّدعوه.  33مثل إیمان جبریل، وُغالتھم فرقة اّدعت أن مجرد النطق بالشھادتین ولو مع إنكارھما بالقلب ھو اإلیمان!
عند حّد المعصیة في قولھم ھذا في مسائل اإلیمان، ولم یذھبوا إلى أّن أعمال الكفر ینجو صاحبھا بقول  إال أنھم وقفوا

 الشھادتین.

لكن اإلضافة التي أضافھا اإلخوان لھذا المذھب في عصرنا الحدیث، وھو أنھ ال یرتّد أحٌد بذنب وإن كان مكّفراً. وراحت 
حتمل، ووراء ما تقصد، یلتوون بمفھوم اإلیمان لّیاً لیثبت لھم في آخر األمر، فقھاؤھم یحملون النصوص الشرعیة فوق ما ت

عملیاً وإن أنكروه نظریاً، أنھ ال رّدة في اإلسالم، وأنھ ما أن ینطق أحد الشھادتین فال مخرج لھ من اإلسالم إال إن قال صراحة 
كفراً بواحاً، وأنھ ارتد عن دین اإلسالم طواعیة". ھذا،  وعالنیة "أنھ یشھد وھو في كامل قواي العقلیة أنھ كفر باہلل العظیم

، في 1979عملیاً ھو مآل مذھبھم الذي فصلوه في كتب مأمون الھضیبي "دعاة ال قضاة"، والذي كتبنا رّداً مفصالُ علیھ في 
 كتابنا "فتح المنان في بیان حقیقة اإلیمان".

شریعاً وتأصیالً ھو معصیة لیس كفراًن وذلك حتى یتخلص لھم عدم تكفیر فقد زعمت اإلخوان أن الحكم بما غیر ما أنزل هللا ت
الحكام الذین یشرعون من دون هللا، وحتى یتثنى لھم قبول األشكال السیاسیة التي یتبناھا الغرب، بدعوى المرونة، 

الشابة، حتى ظنا أنھ دین هللا كالدیموقراطیة وغیرھا. وذھبوا في قولھم ھذا إلى أبعد الحدود، وعاشوا بھ، ولقنوه ألجیالھم 
المنّزل، وحتى رأیتھم إلى یوم الناس ھذا، وھم یقولون عن السیسي وصحبھ، الذي كفر باہلل تشریعاً ووالء كأوضح ما یكون 

 الكفر، أنھ أخاھم بغى علیھم!! وما ھذا إال أَنفة أن یرجعوا عّما تبنوه دیناً لھم عقوداً متتالیة. فسبحان من بیده القلوب.

وكان من نتیجة ھذا اإلنحراف العقدّي الشنیع، أن خرجت كّل أفعالھم السیاسیة التي اعتمدت على المفاوضات وحلول الوسط 
ومبدأ "المشاركة ال المغالبة"، إذ كیف یعلنون مذھباً كھذا إن اعترفوا بأن خصمھم كافر؟ خصومھم إذن مسلمون موحدون، 

اور، كما فعلوا في كامب سلیمان، إذ عمر سلیمان بالنسبة لھم مسلماً، ویمكن أن یكون لذلك یمكن التآمر معھم والتفاوض والتح
ولیاً إن لزم األمر! ولذلك قابلوا الفنانین "المبدعین"، فھم مسلمون عاصون، ال موالون للكفر مرتدون ردة سببھا والؤھم للكفر 

یاسیة المخزیة التي أدت إلى ھذا الموقف الذي یواجھھ اإلسالم وتبنیھم للعلمانیة ال بسبب الفسق والخالعة، وسائر مواقفھم الس
 الیوم. 

فقیادات اإلخوان إذا، قیادات ضالة عقدیاً، وكما قلنا من قبل، إن االعتقال والتعذیب والسجن ال یدل شرعاً على صحة مذھب 
صحة رأي أو عقیدة بسبب ما عانوه المعتقل أو المقتول أو السجین، وأن ھذا المنطق البسیط، الذي یجعل اإلخوان على 

 ویعانوه من ظلٍم، ال یقبلھ إال العوام الذین یفھمون بطریقة "واحد + واحد = اثنین" وال أبعد من ذلك.

ومن ھنا فإننى، كما ذكرت من قبل أیضاً، أحملھم مسؤولیة دماء الشھداء الذذین سقطوا بسبب عماھم السیاسّي وانحرافھم 
 تعانیھ األمة الیوم من خلل في فھم موضع الجھاد ومعناه لدفع الصائل المعتدى.العقدّي. وھم سبب ما 
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)3( 

 مواضع الفضل والتعدیل:

فمنھا ما بینھم وبین ربھم من صبٍر على المحن، واحتساب أبنائھم وبناتھم وأنفسھم شھداء عند هللا، وھو قدٌر نرجو هللا أْن 
 الوزن والحساب.یجعلھ في میزان حسناتھم، حین یأتي یوم 

أما حدیثاً، فإن دورھم، في التصدى لكفار الداخلیة، في أحداث ینایر ال ُینكر، حتى تدخلت السیاسة اللعینة في قرارات قادتھم، 
فخّربت الدنیا. وھم الیوم یخرجون في المظاھرات وُیقتلون یومیاً، مع بقیة أبناء الشعب المسلم. فھم ال یتأخرون عن الخروج 

 حیة بأنفسھم وأھلیھم.وعن التض

ومنھا ما كان في صالح األمة عامة، فإن وجود ھذه الجماعة، في وجھ الموجة العاتیة من الشیوعیة في عھد الھالك عبد 
 الناصر، ثم العلمانیة والماسونیة في عھد الھالك السادات والُملحد الغیرمبارك، قد ساھم في الحّد من أثرھا لدرجٍة كبیرة.  

یكّثرون سواد المسلمین الیومن على بدعتھم. فكم من أھل بدعة أعانوا على النصر ضد الصلیبیة وقوى الكفر في كذلك فإنھم 
ُكْم َشَنـَٴاُن قَ  تاریخنا، وھذا ال یعنى إقرارنا لبدعتھم، لكنھ كذلك ال یعنى أن ننكر دورھم البّتة، فقد قال تعالى " ْوٍم َعلَٰىٓ َوَال َیْجِرَمنَّ

ْقَوٰى"أَالَّ َتْعدِ   . 8المائدة  لُو۬ا ۚ ٱْعِدلُو۬ا ُھَو أَْقَرُب لِلتَّ

یجب أن یكون ھناك تمییز بین قیادات اإلخوان الذین أسسوا للوضع الراھن بغبائھم السیاسّي وانحرافھم العقدّي، وبین الجمھور 
ملوثون بالفیروس اإلخوانّي، فھم اإلخوانّي الذي أصبح الیوم یتحرك على األرض دون قیاداٍت على اإلطالق. وھؤالء بال شك 

على بدعة قیاداتھم، لكن ھؤالء یمثلون الیوم جمھوراً ال یمكن وال یصح معاداتھ، فھم ال یستوون مع ذلك الجماھیر التي دعمت 
وفّوضت السیسي الملحد، وإن قیل إن كلیھما مخدوٌع بباطل، لكن شتان بین باطلین، باطٍل ینتصر لإلسالم على الجملة على 

تفصیل في ذلك، وبین باطٍل یؤید الكفر البواح وینصره ویدعمھ ویفّوضھ في قتل المسلمین وحرق المساجد وتعطیل الصلوات 
ونشر الفسق والفساد، سواًء في ذلك من أّید وفوّض أو من وقف حائراً ال یدرى حقاً من باطٍل، ویعتقد أن ما یحدث یقع في 

 ائرین ھم أغبى المجموعتین وأضلھما سبیالً وأبعدھما عن دین هللا.دائرة "الخالف السیاسّي"، وھؤالء الح

الحكم إذن على اإلخوان یجب أن یكون مبنیاً على جانبّي الجرح والتعدیل، بال ھوى وال غضب، بل حسب الرؤیة الشرعیة 
 البحتة.

اإلخوان وبین غیرھم، فالعدو  وأمر اإلسالم الیوم في مصر أخطر من أن ینصرف فیھ المسلمون إلى الصراع الداخلّي بین
األصیل واحد الیوم، وھو السیسي وجیشھ المرتد وقومھ المفتونین عن دینھم، یجب أن یكون ھذا العدو ھو موضع اھتمام 

 القائمین على أمر ھذه األمة، بال خالف.

 

 

 

 

 

 

 



 انقشع الغبار .. بعد أن

 خارطة طریق للمسلمین 

 أردت بھا أوالً وجھ هللا سبحانھ  

 وثانیاً بیان الحق 

 وثالثاً وضع بعض عالمات على طریق التمكین 

 وقد أصبنا بأذي بسبب ما كتبنا، لكنھ أذى قلیالً غایة في الِقلة في جنب هللا.

 فلعل هللا أن یتقبل ھذا العمل خالصاً لوجھھ

 د طارق عبد الحلیم

 1435محرم  3كندا، 

 2013نوفمبر  06

 

 الجزء األول

، ثم خالل تولى 2011ینایر  25أستأذن القارئ الكریم في أن أتحول بمقاالتي إلى وجھة أخرى غیر التي أَمْمتھا منذ حركة 
 اإلخوان الحكم، صوریاً، ثم َعْبَر األحداث األخیرة التي أودت باإلخوان، وبالحركة اإلسالمیة عامة، في مصر.

تستشرف القادم، وتدع الحاضر من ورائھا، إذ أصبح ھذا الحاضر ُغباراً من وھذه الوجھة لیست غیر اإلسالم بالطبع، لكنھا 
آثار ما حدث، ال نظن أن سیكون لھ أثر على تغییر مسار الوجھة التي تتوجھ الیھا مصر في ھذا العصر.  فھي وجھة من 

 قوم في تحركاتھ المستقبلیة علىمنظور َیعِرف واقع الحال، دون غبٍش أو ضبابیة أو خداٍع للنفس، ویعترف بھذا الواقع، لی
 أسس حقیقة، ال أوھام وأمانّي، تتبّخر بمرور األیام، فال ُیمسك صاحبھا منھا إال ما ُیمسك الغربال من الماء.

)1( 

إّن ّمن الخطأ الَمعیب، خاصة من الُمفكر والُمَنّظر، الذي ینبغي أن یرسم طریق العمل ویوضح بنیاتھ، بما یضمن صحة الخطة 
 ة الخطوة، أن ینشغل، أطول مما ینبغي، بالجزئیات عن كلیاتھا، وباألحداث عن إطارھا. وسالم

وتفصیل ھذه الجملة، أّن األحداث تترى من حولنا، القبض على فالن، وضرب فالن، وخروج مظاھرة ھنا وإعتصام ھناك، 
م، ال یتغیر إال بإرادة إلھیة، وقوة تغییر إنسانیة كلھا أحداث جزئیة تعمل في إطار عاٍم یسیر بھا، وبنا، في طریٍق مرسوم المعال

 قویة ھائلة صحیحة التوجھ، َتْحِرُف ھذا التیار الجارف في طریٍق آخر، ووجھة مخالفة. 

ر، أن َیُرّد تلك  وقد تخالف أحد الجزئیات كلیاتھا، أو یظھر الحدث أنھ مضاٌد إلطاره العام، لكن ھذه ھي مھمة الُمفكر الُمَنظِّ
 د إلى قواعدھا، وینسُق تلك الحوادث وإن بدت نابیة عن إطارھا.الشوار

قدمت ھذه التقدمة، ألمھد للقول بأّن األمر، وال حول وال قوة إال باہلل، قد استقر للباطل في ھذه الجولة على أرض مصر،. وما 
فھ الُموُج العاتي حین انحساره. وإن لم كل تلك الحوادث الجزئیة، من سالسل بشریة أو مظاھرات أسبوعیة، إال الزبُد الذي ُیخلّ 

 یكسب الباطل الحرب بیقین، إنما ھي جولة وإن طال أمدھا، فإن الباطَل زھوٌق ال محالة، وحسبنا هللا ونعم الوكیل. 



 الفوزنقول ھذا القول، والقلب یتمزق ألماً ولوعة على جولٍة أضعناھا، أو أضاعھا حكم اإلخوان، ولم یستحق الشعب، بعامة، 
 بھا، بال شك "وما ظلمناھم ولكن كانوا أنفسھم یظلمون".

أن ُیقال أّن ھذه الجولة لم ُتحسم لصالح الباطل، لمجرد التفاؤل وإراحة النفس  ، والذھول عن الحقیقة،من العبث الیوم
أن نتجاوز ھذه ُب یحتُم والواج والضمیر. ھذا ھو األمر الواقع، رغم ما تبقى من محاوالت تتحرك على استحیاء ھنا وھناك.

 المرحلة على عجل، لنرى ما نحن فاعلون فیما یأتي من بعدھا. 

، تحت عنوان "معالٌم یتوارى فیھ ھذا المعنىیونیو، فكتبت مقاالً،  30انقالب الكفر في د ُحسم ھذا التصور في نفسي ُبَعید وق
فإنھ یجب أن تتحدد معالم الدعوة  ، قلت فیھ"2013یولیو  11" بتاریخ استراتیجیة على طریق الدعوة ومسار الحركة

 .  34واستراتیجیاتھا في مواجھة الواقع الذي كنا نستشعر قدومھ، بعد أن أصبح حاضراً، وحقیقة ال توقعاً"

فشل المسلمون من قبل حین تفّتت وحدتھم وقامت الجامعة العربیة على رفات وحدتھم. وكان فشلھم األكبر في إعالن الكیان 
نّي في قلب بالدھم، ولم تستطع جیوشھم مجتمعة أن تحرز نصراً ضده. ثم فشلوا في مواجھة الباطل في الجزائر ولیبیا الصھیو

 والیمن، ثم الیوم في مصر، وھم یعانون في سوریا والعراق. 

یجب أن  العام الذي ولسنا بصدد درس في التاریخ، فإن السرد التاریخّي تعج بھ الكتب والمواقع، لكننا نقصد إلى رسم اإلطار
 ننظر من خاللھ إلى خارطة الطریق ونعبر من خالل سیاقتھ إلى استشراف المستقبل. 

الذي یجب أن یكون محّل نظٍر وبحث الیوم ھو إجابة السؤال الذي یلّح على ذھن الُمفكر والُمَنّظر، وھو لماذا لم ینجح 
 وبین الباطل منذ سقوط الخالفة؟  المسلمون في شرقنا العربّي،  في كّل مواجھة وقعت بینھم

 والجواب على ھذا السؤال فیھ، بعون هللا، معالم الطریق في المراحل القادمة، وفي المواجھات المرتقبة.

)2( 

وما نحسب ھذا الفشل إال بسبب انحراف المنھج التربوّي العقدّي الذي أّدى إلى الخراب العقدّي، وإنحراف التصور اإلسالمّي 
ن زرارى المسلمین في بالدنا، في مقابل قوة التأثیر العلماني وشراسة الھجمة الثقافیة اإللحادیة التي تغلغلت في المتفشي بی

 أوساط الشعوب "اإلسالمیة"، فنخرتھا حتى النخاع.

ة ، وخاصوھذا الحدیث لیس بحدیث نظرّي أو أكادیمّي، بل ھو في صمیم الواقع العملّي الذي تعیشھ الدول "اإلسالمیة" الیوم
 تلك التي مرت بما أسموه "الربیع العربّي".

لقد جاءت الضربة الكبرى للحاضر اإلسالمّي، بعد سقوط الخالفة والتقسیم بموجب سایكس بیكو، بحكاٍم خونة مالحدة، كانوا 
رك، أتاتو نتاج زرع محمد على في مصر، ثم من تبعھ على نھجھ في یقیة البالد "اإلسالمیة" حتى سقطت الخالفة على ید

وخیانة الشریف حسین وأبنائھ، وعمالة ملوك آل سعود، وفساد الملك فؤاد وابنھ فاروق، وتبعیة أمراء دویالت الخلیج 
لإلنجلیز، وفسق ملوك المغرب العربّي. ثم جاءت طامة الكیان الصھیونّي، وجاء عبد الناصر فأورد العالم العربي كلھ موارد 

حاوالت "إسالمیة" في الجزائر ومصر والیمن وغیرھم، على ید جماعات تراوح انحرافھا بین التھلكة. ثم كان ما كان من م
 الیمین اإلرجائي والیسار الخارجّي.

كّل ھذه األنظمة الكافرة، التي تربى ساداتھا وكبراؤھا في أحضان العلمانیة الماسونیة الغربیة، قد استقبلت المناھج العلمانیة 
مھدت لھا سبل اإلنتشار، كما حدث في مصر ولبنان وغیرھا، وظھرت كلیات الفرنسسكان والجامعة وتصوراتھا في بالدنا، و

األمریكیة، وساھم اإلستعمار العسكرّي على  ذلك حتى جاء الوقت الذي لم یعد فیھ لإلستعمار العسكرّي لزوم، وعادت تلك 
حتالل لحساب تلك العلمانیة الملحدة. وھل ھناك أدّل على الحكام، والنظم الثقافیة بل والجیوش المدجنة تقوم مقام جنود اإل
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صحة ما نقول مما یفعلھ جیش الخسیس السیسّي الیوم من قتل وإبادة للمسلمین، وتدمیر لمعالم اإلسالم، وحصار لغزة لحساب 
 الجیش الصھیونّي؟

یالً جیل، تنشأ في ظلماٍت شرعیة ال تزاحمت على عقول زرارى المسلمین في بالدنا تلك الغواشى كلھا، فصارت أجیالھم، ج
 تمت لإلسالم وتصوراتھ ومفاھیمھ إال ببقایا شكلیة وقشور خارجیة. ال تمنع عنھم عدوانا فكریاً أو اغتصاباً ثقافیاً. 

وما َنِصُف ھنا ھو عین ما تحققت نتاجھ وترعرع نبتھ فیما رأینا من تتالي األحداٍث في دول الربیع العربّي عامة، وفي 
 شھرین الماضیین في مصر خاصة وبأبشع صور التجسد.ال

 یتبع أن شاء هللا ..

 

 الجزء الثاني

تزاحمت على عقول َزرارى المسلمین في بالدنا تلك الغواشى كلھا، فصارت أجیالھم، جیالً وقفنا في حلقتنا األولى إلى أن قد "
ومفاھیمھ إال ببقایا شكلیة وقشور خارجیة. ال تمنع عنھم عدوانا بعد جیل، تنشأ في ظلماٍت شرعیة ال تمت لإلسالم وتصوراتھ 

 فكریاً أو اغتصاباً ثقافیاً".

ثالثة أمور یجب أن نفّصل فیھا القول، بعض التفصیل، لنصل إلى غرضنا من ھذا المقال، وھو رسم خارطة عمل للحركة 
 اإلسالمیة في المستقبل القریب والبعید.

مریر والحاضر األسیف، والثاني ھو تحدید عوامل الفشل في المرحلة السابقة، والثالث ھو أن أول ھذه األمور، ھو وصف ال
نضع خطة للعمل، تتفاعل مع الواقع، وتعلو على الجزئیات واألحداث، إال بما یقّویھا ویعّدل من مسارھا، بعد تحدید الھدف 

 ومعرفة وسائل تحقیقھ.

)3( 

 سیف، في النقاط التالیة:یمكن توصیف الواقع الحال والحاضر األ

یحكم الجیش البالد، بمعاونة الشرطة واإلعالم والقضاء الفاسد، ویتحكم بشكٍل كامٍل في اإلقتصاد والسیاسة وكافة مرافق 
 الحیاة. 

 ھذا الحكم یتم بقوة السالح الُمجرد والقوة الشرسة المجرمة، التي ال تقف عند حٍد في القتل والسحل والتعذیب واإلعتقال،
وتتجاوز، بانحطاطھا، كافة الشرائع والقوانین واألعراف الخلقیة، بما فیھا أعراف بني صھیون، وما وقعة رابعة والنھضة 

 ببعید. 

تقوم ھذه السلطة الغاشمة بالسیر قدماً في طریقھا غیر آبھة لمظاھرات أو اعتصامات أو سالسل بشریة أو معارضات قانونیة، 
 قد رضى بھا وأقّرھا، ومن یتفوه بغیر ذلك فمصیره القتل أو اإلعتقال.بل تتعامل كأّن الشعب كلھ 

وتھاون ھذا القوة العسكریة البولیسیة الغاشمة حكومة صوریة ورئیٌس، لزوم الدیكور، یعیثان في األرض الفساد 
الباطلة قضاء الرشوة  واالضطراب، ویھدمان ما تبقى من اقتصاد ویسیران بمصر إلى اإلفالس قُُدماً. وتستخدم ھذه الحكومة

 والخزي، وإعالم الكفر واإللحاد لتسویق أكاذیبھا وإسباغ الشرعیة على قراراتھا.

تعتمد ھذه السلطة على تلك القاعدة الشعبیة المؤیدة لھا، إما نفاقاً كأعضاء األحزاب السیاسیة الكرتونیة كالوفد وغیره، وعلى 
وسائر كفار مصر، وإما جھالً واّتباعاً أعمى للباطل، وھم غالبیة تلك القاعدة رأس ھؤالء المنافقین أمثال الصباحي والبدوي 



وأساسھا، ممن خاَل علیھم سحر اإلعالم الملحد، لضعف عقولھم ابتداًء. وإما سكوتاً واستسالماً ورضوخاً بالواقع، على مذھب 
یین، فقین. ثم تلك الكتلتین الالبشریتین من الصلیب"یعنى نعمل ایھ؟ ھو ماشى كده " وھؤالء مثلھم مثل التابعین الراضین الموا

 ومن عناصر القوات الشرطیة والعسكریة وأھلیھم وذویھم.

 وفي مواجھة ھذه القوى الغاشمة اللعینة، التي ال خلق لھا وال ضمیر وال ذمة، تقف جموع شعبیة محبة، ، لدین هللا ورسولھ

. تقف ھذه الكتلة، الي أغلبھا من النساء، دون سالح تواجھ بھ مھاجمیھا، وبال إرادة ، في غالبھا، بفطرة اإلسالم صلى هللا علیھ وسلم
 في التصدي لھؤالء المھاجمین ابتداًء، عمالً بمبدأ "سلمیتنا أوقى من رصاصھم"!

 تخرج ھذه الكتلة البشریة في مظاھرات متفرقة وسالسل بشریة، بشكل یومّي، وبحشد ھائل بشكل أسبوعي، دون اعتصام،
 بعدما حدث في في رابعة والنھضة مما ال نحتاج لتكرار تفاصیلھ.

 ھذه، باختصار، ولتالفي التكرار، صورة الواقع المریر والحاضر األسیف.

لم تصل األمور إلى ما ھي علیھ ھكذا في عشیة أو ضحاھا. بل ھي نتیجة عوامل عدة، تعاونت وتكاتفت لتصل بنا إلى ھذا 
 سیف.الواقع الحال والحاضر األ

من تلك العوامل التي أودت إلى فشل الجوالت المتعاقبة في مواجھة الباطل ما ھو من صنع "اإلسالمیین" أنفسھم، ومنھا ما ھو 
 ، كما سنبین فیما یأتي من قول إن شاء هللا.صلى هللا علیھ وسلم من مكر أعداء هللا ورسولھ

 

 الجزء الثالث

" ع "اإلسالمیینیأودت إلى فشل الجوالت المتعاقبة في مواجھة الباطل ما ھو ُصن قلنا فیما سبق أن "من تلك العوامل التي
 ". وتفصیل ھذه الجملة فیما یلي.صلى هللا علیھ وسلمأنفسھم، ومنھا ما ھو مكر أعداء هللا ورسولھ 

)4( 

 :صلى هللا علیھ وسلمأما عن مكر أعداء هللا ورسولھ 

حملة ال ي أدى إلى، الذالدولة العثمانیة عقود السابقة، بل بدأت منذ تدھوریست ولیدة الفإن الھجمة على العالم العربي المسلم ل 
آثارھا  حتى المشایخ لم یسلموا منبل ب العلمانیة إلى التعلیم والقانون وإنشاء المحاكم المختلطة، الفرنسیة، وما تبعھا من تسر

الحرب العالمیة األولى ثم سقوط الخالفة، وأعقبھا تحقیق كرفاعة الطھطاوى وخیر الدین التونسّي. ثم أعقب ذلك زلزال 
 معاھدة ساسكس بیكو على األرض.

ولم یكن أثر اإلستعمار العسكرّي ھو الحاسم في عملیة التحول العلمانّي، لكن كان الغزو الثقافي ھو الذي حسم أمر التوجھ 
 فازت مصر بنصیب األسد من تلك الھجمة الثقافیة.العلمانّي في أنحاء العالم اإلسالمّي، خاصة في مصر ولبنان، حیث 

ظھر الغزو العلمانّي لمصر على مسرح الحیاة السیاسیة متمثالً في األحزاب العلمانیة كالوفد، وعلى رأسھ سعد زغلول 
نشاء إ حض، وظھرت األحكام الوضعیة في ساحات القضاء ومراجع القانون، وعلى المسرح اإلقتصادّي متمثالً فيالعلماني المَ 

ه الملحد طھ حسین ومن قبلھ أحمد لطفي رَ ي قاد ِكبْ ذبنك مصر وعلى رأسھ طلعت حرب، وفي المسرح الثقافي والتعلیمي ال
ألثر العلمانّي المؤسسات الدینیة بتأثیر الشخصیات الماسونیة كجمال الدین الفارسي (المعروف باألفغانّي)، االسید. بل غزا 

 .35ن رأس المحفل الماسوني الشرقيّ وتلمیذه محمد عبده، الذي كا
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ھ قد انعكس على العقلیة ن لبیان أّن ھذا التوجّ ، فكتب التاریخ متاحة لمن شاء، لكولسنا نحكي ھذا التاریخ من باب السرد
للیسیھ االمسلمة، بفعل التعلیم، الذي تحّول في األوساط الراقیة، والتي یتخرج منھا طبقة الحكام عامة، إلى تعلیماً أجنبیاً في 

والكلیات الفرنسیة واإلنجلیزیة، وبتأثیر "الفن" الذي نشأ في مصر في العشرینیات، وظھرت "نجومھ" على شاشات الخّیالة، 
 وفي كباریھات شارع محمد على أوالً ثم شارع الھرم الحقاُ.

 لجانب اآلخر في ھذه المعادلة ھو غبشتسرب الفكر العلمانّي إذن، بشكٍل واسًع، بین أبناء الشعب، على غفلة من أبنائھ. وكان ا
الفكرة اإلسالمیة واختالط التصور اإلسالمّي في العقول، مما ترك الدین في قلوب الناس وسحبھ من عقولھم. فتغلبت األفكار 

 . 36الصوفیة وكانت محضناَ مالئماً للفكرالعلمانّي الذي یفصل بین الدین والدنیا، كما ھو في المذھب الصوفي الكفريّ 

نلكن ھذه الھجمة لم ُیمَ  لھا دون مقاومة البتة. فقد ظھرت شخصیات عامة، سیاسیة وأدبیة تقاوم، بشكٍل أو بآخر، ھذه اإلتجاه  كَّ
ّمھ ضَ من طبائع الصراع الثقافي أن ینشأ في خِ  إذ. 37الثقافّي المدّمر، حیث اختلطت وقتھا الفكرة العربیة بالفكرة اإلسالمیة

یات الحاضر. وقد كان، في حالتنا ھذه، الجدید ھو والجدید، وبین موروث الماضى ومعط القدیم اتجاھان، یتصارعان بین
 !، ھو اإلسالمھا، فقط ألنھا جدید في مقابل قدیم موروثالعلمانیة المقیتة التي حاول تزیینھا أصحابُ 

اندالع الحرب العالمیة الثانیة، ونحن ھنا نرصد جیلین متعاقبین، أحدھما ممن ولد بین عشرینیات القرن الماضى، وحتى 
ة ، بدرجات مختلفاإلتجاھینلد بعد الحرب إلى السبعینیات من ذاك القرن. وكال الجیلین قد انقسم بین ھذین واآلخر ممن وُ 
 وظالل متباینة.

تمون لحزب الوفد وطنیین" ینراً بالتغییر الثقافّي الذي تسّرب على غفلة، فإذا بغالبیة أبنائھ من "الكان الجیل األول ھو األكثر تأثّ 
العلمانّي دون وعيٍّ أو تمییز لعلمانیتھ تلك. وكان ھذا اإلنتماء مفخرة لكثیر من شباب ذلك الجیل المنكوب ثقافیا وعقدیاً. ثم كان 

ل في حركة إسالفي شخصیات عامة، كما  ضاد "اإلسالمّي" والذي َتَمَثل، كما ذكرنا،القسم اآلخر، الذي مّثل المُ  ة میة ولیدتمّثْ
 آنذاك ھي حركة "اإلخوان المسلمون".

وقد ُولِدت ھذه الحركة في ظروف تاریخیة فریدة، بین سقوط الخالفة واإلستعمار العسكرّي والھجمة الثقافیة الشرسة، مما 
سم من الجیل غیاب كما سنبین بعد. ونلمح في ھذا الق 38ھا خاصة في ید اإلرجاءالعقديفِ لَ شّكل فكرھا بطریقة معینة، وَرَمْت بخَ 

 ، في الحیاة الیومیة في كافة مناحي الحیاة.لمفھوم التوحید الخالصشبھ تام 

علمانیة، عت بالفكرة الالقسم األول من الجیل السابق لھا، فتشبّ سارت على خطى ثم كان الجیل التالّي، والذي انقسم إلى كتلة 
، وكان وجودھا امتداد طبیعي للجیل السابق وموروثھ النكد. دون وعّي منھا، ورسخت فیھا مبادئ تضاد التصور اإلسالمي

، وھم الذراع الحقیقي الذي تستند علیھ وھم الیوم من یؤیدون السیسّي ویرضون بحكمھ، نفاقاً أو استسالماً أو سكوتا وإعراضاً 
 رسولھ، وعرفت قت على حب هللا، فب. وكتلة استشعرت الخطر الماحق، دون أن ترى تفاصیلھالقوة العسكریة الغاشمة

 ن مغتبطین.یبث ما یراد بھا، وھم أولئك الذین ملؤا رابعة والنھضة وقدموا شھداءھم فرحبفطرتھا خُ 

إذن تمّخض ھذا الجیل عن قسٍم تمرد على تلك الثوابت الُمنحرفة، منھ تلك الكتلة التي ذكرنا من العوام، ومنھ امتداد ما سبق 
خوان طریقھا، فواجھت الطغیان الدیكتاتورّي الُمتمثل في الھالك عبد الناصر لعنھ هللا، من حركات، فكان أن واصلت حركة اإل

التوحیدي عن ذھن األمة وعقلھا  رلم یناسب الواقع، كما سنبّین، كما ظھر جمٌع أدرك غیاب التصو لكن بمفھوٍم وتصورٍ 
على رأس ھؤالء األستاذ سید قطب، شھید ذاك  وروحھا، علماً وعمالً، فاتخذ منحى إیضاح ھذا التصور بجالء وصفاء، وكان

الجیل، الذي ما تحرك في ھذا اإلتجاه إال عقیب الحرب العالمیة الثانیة، رغم انتمائھ للجیل األول الذي ذكرنا. كما ظھرت، 

                                                           
وغفر لھ، یصطحبني، في الخمسینیات من القرن الماضي، لحضور جلسات صوفي شاذلي عتیق اسھ أحمد كامل الملطاوى، وكان وكیالً  وقد كان أبي، رحمھ هللا 36 

 لوزارة المالیة، ویا ہلل من الخزعبالت التي كنا نسمعھا في تلك الجلسات، مما عافتھا نفسي منذ الصغر.
 األدب المعاصر" محمد محمد حسین، خاصة الجزء الثاني منھ. راجع تفصیل ذلك في كتاب "اإلتجاھات الوطنیة في 37
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مثل  اد،ة أو استعدت بھا السذاجة السیاسیة في اتجاه الجھاد دون َرِویَّة أو دراسكردود فعٍل للتصورات اإلخوانیة ، تیارات ألق
 الجماعة اإلسالمیة على وجھ التحدید.

ْب اإلسالمّي في أیام الناس ھذه، بدءأ بمحمد بدیع و محمد والشاطر خیرت من ھذا الجیل الثاني، تكونت القیادات الحالیة للُمَركَّ
 ومن زاملھما.، شفاه هللاوالشیخ عبد المجید الشاذلي  رحمھ هللاوحازم أبو اسماعیل، إلى الشیخ رفاعي سرور البلتاجي 

ھذا ما أدى بنا إلى الموقف الحالي الذي تصطّف فیھ قوتان، قوة عسكریة ھائلة بال ضمیر، ومعھا شعٌب كفر باہلل وبرسولھ، 
نفسھ الخروج على وخرج من أحضان أمتھ، ووقع في حجر العلمانیة الشیطانیة. وھؤالء یقفون بالمرصاد لكل من ُتَسّول لھ 

مسارھم الكفرّي. وشعٌب أعزٌل ُمسالٌم، یحب هللا ورسولھ، لكن ال یعرف جھاداً وال یقدر علیھ، یخرج في تظاھراٍت "سلمیة" 
 أعدادھا كّل یوم.  39وسالسل بشریة تتخّوف

مة مدى محبة األمة المسلنعم، ما حدث في رابعة والنھضة كان عمالً اسطوریاً غیر مسبوق في التاریخ الحدیث، یبین بوضوح 
لدینھا واستعدادھا للتضحیة. لكن ھذه الروح وھذا اإلخالص یحتاجان إلى أدواٍت تنقلھما من عالم الضمیر والمشاعر الى واقع 

محسوٍس على األرض، یكافح ویغالب، َیْقُتل وُیْقَتل. فالحق أن السلمیة لیست أقوى من الرصاص. بل الرصاص أقوى وأشد 
 الغلبة لمن یطلقھ. أثراً. إنما

إّن الواقع الحالّي لن یفرز نصراً إال في حالة واحدة، أْن ترى عناصر من الشعب أن الكفاح المسلح ھو الطریق لمقاومة 
اإلحتالل العسكرّي، فتتحرك في ھذا اإلتجاه بالتوازي مع المظاھرات الّسلمیة والسالسل البشریة. ثم أن یستمر الضغط الشعبّي 

المدني الكامل من قَِبل الشعب المؤمن. وھو أمٌر ال أرى أّن الفرصة متاحة لھ الیوم. والبد ھنا أن ندرك أّن القوى مع العصیان 
العسكریة الغاشمة لن تتنازل ولو انھار اإلقتصاد كلیة. بل على العكس، فإن العسكر وأمراء الحرب تقوى قبضتھم في ظل 

 ول إفریقیا وأمریكا الجنوبیة.األزمات اإلقتصادیة الطاحنة، كما نرى في د

أما عن صنیع اإلسالمیین أنفسھم وحصاد فكرھم المّر، وما جنتھ أیدیھم في الوصول بواقعنا إلى ما ھو علیھ، فھو موضوع 
 الحلقة القادمة إن شاء هللا تعالى.

 

 الجزء الرابع

)5( 

في الوصول بواقعنا إلى ما ھو علیھ، فھو حدیٌث ذو أما عن صنیع اإلسالمیین أنفسھم وحصاد فكرھم الُمّر، وما جنتھ أیدیھم 
 شجون. 

ذكرنا أّن الھجمة الثقافیة العلمانیة الملحدة أنبتت ردة فعٍل إسالمیة تمثلت في شخصیاٍت عامة تدافع عن اإلسالم، وفي ظھور 
ا عھداً بسقوط الخالفة ووجود جماعة اإلخوان المسلمون. لكّن الظروف العامة التي تكونت فیھا الجماعة، وھي باختصاٍر قُربھ

حمھ ردعوات قویة إلعادتھا، ووجود اإلستعمار البریطاني والملكیة ودورھما، ثم بعض اإلنتماءات الفكریة لمؤسسھا حسن البنا 

 ، خاصة في اإلطار الصوفّي، كل ھذا أدى إلى أن خرجت جماعة اإلخوان في َعھدھا تمثل اتجاھاً ال ُیَناِھض، بل ُیَصالح،هللا
 . 40وبتعبیر آخر خرجت في صورة جماعة إصالح ال جماعة تبدیل أوتغییر

                                                           
 أي تتناقص 39 
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ثم، دفعت الظروف المتبّدلة ھذه الجماعة إلى تكوین جناٍح عسكرّي وتنظیم سري بعد أن ألجأھا الواقع إلى ذلك اإلجراء، 
، حتى أنھي الھالك جمال عبد الناصر دورھا وأعدم عدداّ من رموزھا واعتقل 48وقامت بجھاٍد مشّرٍف في حرب فلسطین في 

 عشرات اآلالف من أعضائھا. 

تم تنظیر الرؤیة الفقھیة للجماعة، تحت تأثیر الواقع السیاسّي، في الستینیات، بخروج دستورھا "دعاة ال قضاة". وكان السمت 
حیة في البعد سیاسیاً، وإرجائیاً صوفیاً في البعد العقدّي. انتقلت قیادة اإلخوان األساسّي لھذه التنظیر ھو امتدادا للوجھة اإلصال

ت في م عبد الفتاح، وتمثلیل العریان والكتاتنّي وعبد المنعوأخذ الرایة ج الیھ،بعد ھذه الفترة إلى الجیل الثاني الذي أشرنا 
ي اإلرجائي الصوفي. وقد فصلنا القول في ھذا األمر في ھین السیاسّي اإلصالحي والعقدات ھذین التوجّ یّ أولتوجھاتھم كّل 

دعاة ال قضاة"، وفي كرد شرعي تأصیلي على كتاب " 1978 العدید من كتبنا ككتاب حقیقة اإلیمان" الذي أصدرناه عام
 فال داع لإلعادة. ،مقاالتنا

 ن كانت غیر مدونة:من نتیجة ذلك التوّجھ أن سارت التربیة اإلخوانیة تقوم على مبادئ عامة، وإكان 

 نبذ فكرة الجھاد المسلح بالكامل، واقصائھا حتى من أدبیات وفكر ھذه الجماعة. •

 التعامل مع الحكم بغیر ما أنزل هللا كأنھ معصیة، ومن ثم الرضا بھ كواقٍع نعمل على "إصالحھ" ال "تبدیلھ". •

عن مفھوم التوحید وضرورات التصور التعامل مع الكفار من الحكام على أنھم مسلمون عاصون باغون، فحادوا  •
اإلسالمّي، الذي ینص في مسلماتھ على كفر الحاكم بغیر ما أنزل هللا تشریعاً وتقنیناً، واختلط علیھم الحاكم العاصي الذي 

یحكم تحت مظلة الشریعة وإن مارس الظلم والعدى على الحدود، وبین الحاكم الذي ُیشّرع من دون هللا تحت میادات 
 دیموقراطیة أو الحداثة أو ما شئت من تلك األسماء.مسمى ال

أنتج ھذا التوجھ العقدي السیاسّي جیالً مشوھاً من الشباب، یتبع قیادات مشتتة الرؤیة، منحرفة العقیدة. لكّن األخطر، ما 
 " و"الجھاد".استثمرتھ األنظمة الكفریة التي تعاقبت على اإلخوان، أو تعاقب علیھا اإلخوان، ھما مفھومّي "التكفیر

أما "التكفیر" فقد عاملتھ اإلخوان وكأنھ أمٌر انتھى منذ فتح مكة، فلم ولن یكفر أحداً بقوٍل أو عمٍل ما دامت السموات واألرض! 
وقرنوا، بمباركة األنظمة الكافرة العسكریة، التكفیر بالخوارج. وھو انحراف عقدّي وخلل فقھّي خطیر. فالحكم بالكفر على 

إنما ھو حكم فقھّي شرعّي باٍق ما بقیت السموات واألرض، لھ شروطھ وموانعھ المعروفة في أبواب الردة في كافة فاعل الكفر 
 كتب المذاھب.

أّما "الجھاد"، فقد تبرأ منھ اإلخوان، سیراً على ھوى النظم الكفریة، ومتابعة لھجمة الغرب، الذي َقَرَن الجھاد باإلرھاب. فخلت 
 إشارة للجھاد، بل ورفعوه حتى من شعاراتھم التي تبنوھا عقوداَ عدة.تربیة اإلخوان من أي 

من قیام  2011ینایر  25وكان من جراء ھذا اإلنحراف في فھم وتقییم وتطبیق ھذین المفھومین، ما رأیناه في أعقاب حركة 
علمانیة التي سیطرت، شراكة وسقوط حكم اإلخوان. فھم یتحملون، من جؤاء ھذا اإلنحراف، مسؤولیة الدماء التي أریقت وال

 مع العسكریة السیسیة الملحدة.

وال تزال قیادات اإلخوان، حتى یومنا ھذا، یصّرون على ھذا النھج العقدّي المنحرف، وعلى نبذ فكرة الجھاد بالكلیة، وعلى أّن 
ال  ر والعالم العربّي، من حیثالسیسي وجیشھ وشعبھ "إخواننا بغوا علینا!"، وھو ما یجعلھم عالة على عملیة التغییر في مص

یصلحون قیادة األمة، ال سیاسیاً وال عقدیاً، وإن استطاعوا اكتساب تأیید العوام لضحالة فكر العامّي ابتداًء. وقد رأینا ما آل الیھ 
 ھذا التوجھ اإلخوانّي على األرض فال معنى لإلطالة.
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، في رحمھم هللادام سید قطب ومحمد یوسف ھواش وعبد الفتاح اسماعیل ، وإع65ثّم إن ذلك التوّجھ اإلخوانّي، عقب محاكمات 
، والتي تولي رئاسة محكمتھا العسكریة اللواء الدجوي أحد أخّس الشخصیات العسكریة في التاریخ المصرّي، 65قضیة تنظیم 

 ظھرت ردة فعل لذلك اإلنحراف العقدّي السیاسّي، خاصة في مفھومّي "التكفیر" والجھاد". 

وإن من طبیعة ردود األفعال عدم اإلتزان والبعد عن الوسطیة، وھو ما أطلقُت علیھ "نظریة البندول". فظھرت جماعة 
"التكفیر والھجرة"، كِرّدة فعل على الخلل في مفھوم "التكفیر" كما ظھرت جماعتي "الجھاد" و"الجماعة اإلسالمیة" كرد فعٍل 

 وان.على اإلنحراف في مفھوم الجھاد لدى اإلخ

 وقد انتھى أثر جماعة التكفیر والھجرة سریعاً بعد إعدام زعیمھا مصطفى شكري في السبعینیات. 

أّما جماعتّي الجھاد والجماعة اإلسالمیة فقد نّفذوا بعض العملیات الصغیرة التي لم ُتْسِفر عن أیة نتیجة على األرض، إال عملیة 
ماعة اإلسالمیة. وقد أعدم بعدھا الُمنفذون ومعھم محمد عبد السالم فرج صاحب قتل السادات، التي نّفذھا أربعة من تنظیم الج

 كتاب "الفریضة الغائبة" ومنّظر جماعة الجھاد.

وقد كان من نتیجة "نظریة البندول" أن تراَجَع أعضاء الجماعة عن اتجاھھم، لكن بانحراف جدید عن الخّط السنّي الوسطّي 
التي دونھا سید إمام، والتي أطلق علیھا "المراجعات" أو "وثیقة ترشید الجھاد"، ثم َوُضَح  الصحیح. وكانت مھزلة التراجعات

الَخلل عملیاً حین تبّنت الجماعة العملیة السیاسیة واإلنخراط في لعبة الدیموقرطیة والَبرلمانیة العوجاء، ونبذت الفكر الجھادّي 
في أقوال وتصّرفات العدید من قادة ھؤالء ككرم زھدي والساقط ناجح تماماً وتبرأت منھ. وظھرت بشاعات اإلنحراف الجدید 

إبراھیم، وعبود الزمر وعاصم عبد الماجد وعدد من قادتھم ممن أصبح مارساً للعلمانیة السیاسیة وتعدى في انحرافھ النھج 
 اإلخواني.

امي وقیاداتھا، مثل العاھر الُبرھ وعبید آل سعود، أّما عن السلفیین المنزلیین، فھم بقیة المدرسة الَمدخلیة اإلرجائیة البدعیة،
والخائن المخیون، قد ترّبت في أحضان أمن الدولة وبمباركتھ. وقد كان ظھورھم على مسرح السیاسة كارثة على الحركة 

 اإلسالمیة. وھم الیوم دیكور السیسي في حكومتھ ولجانھ ودستوره الكفرّي. 

 شدیٍد، في ماضیھا الذي انعكس على حاضرھا وحاضرنا جمیعاً.  تلك ھي الحركة اإلسالمیة، باختصارٍ 

ثم إّن تقییم ھذا الواقع الحاضر في یومنا ھذا وإمكانیة الحركة فیھ، وإدراك أبعاد الحركة اإلسالمیة الیوم وإمكاناتھا المتاحة، 
ما سنحاول تناولھ في الحلقة ھو سبیل استشراف المستقبل، ورسم الخطى للسالك في طریق الھدایة ومدراج النصر. وھو 

 القادمة إن شاء هللا تعالى.

 

 الجزء الخامس

تقییم ھذا الواقع الحاضر في یومنا ھذا وإمكانیة الحركة فیھ، وإدراك أبعاد الحركة اإلسالمیة الیوم  خلصنا إلى نقطة ھي "أنّ 
الھدایة ومدارج النصر". وھو ما سنحاول  وإمكاناتھا المتاحة، ھو سبیل استشراف المستقبل، ورسم الخطى للسالك في طریق

 التفصیل فیھ في ھذا المقال. 

یتراوح تقییم الواقع الیوم بین شعور األمل والتفاءل، وشعور الیأس والتشاؤم، على حسب علِم من تتحدث الیھ، وادراكھ 
كل امرٍء یدلي بدلوه، ویسمیھ رأیاً، في للتاریخ عامة واستیعابھ لألحداث ودالالتھا، وإن كانت سمة عصرنا التكنولوجّي ھذا أّن 

للجمیع، أو على األصح ُمستباحة بالجمیع. لكن األمر لیس أمر تفاؤل أو تشاؤم، بل  كلِّ أمٍر شرعّي أو واقعّي، فالفتوى مباحة
أتي غالبا ما ی ھو أمر حسابات دقیقة وتحلیالت موّثقة، مرتكزة على قواعد شرعیة ووقائع مجردة، إذ الواقع، كما ذكرنا سابقا،

 ملوناً بلون صاحبھ، قبل أن یعرضھ عل أیة قوعد عقلیة أو شرعیة.
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من المھم الحاسم ھنا أن نبین بعض المفاھیم الشرعیة التي تلقى الضوء على "رؤیتنا للواقع" كما ھو الیوم، بناًء على تحلیلنا 
 العقدّي عند اإلخوان، وھما "التكفیر" و"الجھاد". السابق لمعطیاتھ. وھذه المفاھیم تتعلق أساساً بموضعّي اإلنحراف

 أحكام اإلسالم والردة:

نبددأ بأن نقرر، كما قلنا سابقاً، أن أحكام اإلسالم والردة ھي أحكاٌم شرعیة، تتناولھا كتب الفقھ عامة، كما تتناول أحكام 
 درج الوضوء والطھارة والزواج والربا والبیوع وغیر ذلك من شرائع اإلسالم. وقد 

 ینقسم الناس، في التصور اإلسالمي، إلى مسلٌم أو كافٌر أصليٌّ أو مرتٌد. 

 والمسلُم إما سنّي في مقابل البدعّي، أو تقّي في مقابل العاصي. •

 والكافر األصلّي، وھم أھل الكتاب من نصارى ویھود. •

صور الردة، بالقول أو العمل  والمرتُد، وھو كافر كذلك، ھو من تحول عن اإلسالم وخرج من دین هللا بصورة من •
 أو اإلقرار. ثم المنافق، وھو خلیٌط بین مرتد أو كافر، یظھر اإلسالم ویبطن الكفر، فیلحق بھذا القسم.

ثم األعمال في التصور اإلسالمّي، أما بالقلب أو اللسان أو الجوارج. وتنقسم إلى أعمال طاعة، أو معصیة أو بدعة أو كفر 
 وردة.

أعمال الطاعة ھي ما أوجب هللا سبحانھ على عباده بدءاً باإلقرار بوحدانیتھ وألوھیتھ وتفرده بحق التشریع والحكم  •
في حیاة الناس، ثم یترتب علي ذلك إقامة الشعائر من صالة وزكاة وحٍج وبیوع وأحكام زواج وطالق وجھاد وغیر 

 ذلك من تصاریف الحیاة كلھا. 

عنھا، تحریما أو  لفة ما نھى هللا عنھ قصداً وعمداً، ضعفا وشھوة، وھي ما طلب هللا الكفّ أعمال المعصیة: وھي مخا •
 كراھة كتناول المسكرات أو القتل أو الزنا، أو الظلم، العزل لقطع النسل.

أعمال البدعة: وھي تلك األعمال التي تخالف مقاصد الشرع الحنیف وإن اشتبھت على المبتدع وتشابھت علیھ كأنھا  •
 ن الشرع، جھالً وشبھة.م

أعمال الردة: وھي أساساً كّل ما یناقض الحكم األولّي باإلسالم. وأبواب الكفر كثیرة، أساسھا الطعن على هللا في  •
ربوبیتھ، مثل إدعاء الولد والشریك والنظیر لھ سبحانھ، أو مشاركتھ في ألوھیتھ، وھي بالخروج عن طاعة هللا في 

عھ، والرضا بالحكم الوضعّي بدیال لھ، ثم مواالة الكافرین ونصرتھم ودعمھم والوقوف حكمھ واإلحتكام إلى غیر شر
 عظیماً ھ بالشعائر والنسك إلى غیره، تفي صفھم، وإن لم یرتكب المرء الكفر بنفسھ، فالمواالة كفر في ذاتھا. ثم التوجّ 

م في مصائر الناس وأرزاقھم، فھذا الداء ھو للغیر ومساواة بینھ سبحانھ وبین الخلق، كمن دعا ولیاً معتقداً أنھ یتحك
 عبادة بنص حدیث رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم "الدعاء ھو العبادة".

والدخول في اإلسالم یكون بإقرار الطاعة ہلل وحده ال شریك لھ، وعنوان ھذا اإلقرار شھادة ال إلى إال هللا محمد رسول هللا. 
اعة في عصیة أو أداء الواجبات، بل ھي الطوالطاعة ھنا لیست الطاعة في أعمال الم فشھادة بال إقراٌر بالطاعة ال تنفع.

ألیس یحرمون ما أحل هللا فتحرمونھ ، ویحلون ما حرم هللا ، وھي عین العبادة، كما في حدیث عدّي بن حاتم "التحلیل والتحریم
طاعة في الحكم بالشرع عامة، واتخاذه قاعدة الحكم في حیاة ، والحسن  الترمذي "فتحلونھ ، قال : قلت : بلى ، قال : فتلك عبادتھم

الناس، وعدم الزامھم بتشریٍع مواٍز من صنع البشر. فمن فعل ھذا فقد أخل بما أقر بھ في القول بالشھادتین، وخرج عن حّد 
 الطاعة الواجب على من أراد اإلنتساب لھذا الدین، وكفر برِب العالمین.



یأتي من إتیان عمل من أعمال الردة، ال أعمال المعصیة أو البدعة، إال أن كانت بدعة مكفرة. وھذا الحكم فإجراء الحكم بالكفر 
من الولوغ في دماء وأموال المسلمین، فإن من  الشرعّي وأن كان ال یجب اإلفتاء بھ إال لمن حاز قدرا كافیا من العلم احترازاً 

 اً معروفاً كحكم كفر التتار في أیام بن تیمیة.األمور، في بعض األزمان، ما یصبح ُحكمھ شائع

ودون أن ندخل في تفاصیل موضوع العذر بالجھل في ھذا الموضع، فلیرجع من شاء إلى كتابنا "الجواب المفید في حكم جاھل 
ل الكفر ا، لكن یجب ھنا أن نفّرق بین العلم بالعمل، والعلم بتبعات العمل، أو بین التوصیف والتكییف، في أعم41التوحید"

كفٍر ولم یعرف ما ھو لم یكفر، مثل أن یرى كتابا في مكاٍن مظلم فیلقیھ على األرض، ثم یكتشف بالذات. فإن من قام بعمٍل مُ 
أنھ قرآن، فتوصیف عمل الرجل أنھ ألقى القرآن على األرض وھو عمل كفر، لكن تكییفھ الشرعي أن ال یكفر فاعلھ ألنھ لم 

علم الرجل أنھ قرآناً فألقاه على األرض، وقال ال أعلم أن إلقاء المصحف كفراً، فتكییفھ الشرعي أّن فاعلھ یعلم أنھ قرآناً. أما إن 
 نھ لم یقصد اھانتھ.الرسول صلى هللا علیھ وسلم وقال إهللا أو  كافٌر. والفرق بینھما واضح، كمن سبّ 

دي ست محجبة" أو "دا راجل بیصلى وأنا باشوفھ" وكل ھذه األمر إذن ال یتعلق بأّن "وهللا یا شیخ دا راجل طیب" أو "والنبي 
 التعلیقات العامیة التي ال محّل لھا في أي تكییف شرعّي. إنما األمر أمر طاعة في التشریع، وبراء ممن یكفر ویحارب الشرع.

نفھم قولة ذلك العاھر  ھذا، بإختصار شدید، ھو ما یقوم علیھ التصور اإلسالمي في مسألة الحكم بالكفر. ومن ھنا یمكن أن
ء من شعب مصر، الذي رضي وتابع زار حیث قرر أن مصر انقسمت إلى شعبین، كلٌّ لھ رب. فإّن ذلك الججّ الحَ  المرتد علي

ودعم وفّوض المالحدة العلمانیین في مسخ ھویة مصر وھدم اإلسالم بھا، ھم مرتدون عن دین هللا، فارتكابھم أعمال الردة 
على الكفر. وال یصح ھنا أن ُیعتذر بالجھل، فإن العلم بأن ھؤالء العلمانیین یریدون سحق اإلسالم أصبح  الصریحة من مواالة

من المعلوم بالضرورة إلنتشاره في كل أخبارھم وتصرفاتھم وتصریحاتھم، من قتل لألبریاء رجاال وأطفاال ونساء، ومطاردة 
ي بالد الغرب أو في دولة الكیان الصھیوني، وإغالق مساجد هللا ومنع مظاھر اإلسالم كالِحجاب واللحیة، بما ال یحدث حتى ف

ِٓئَك َما كَ " ذكر اسم هللا فیھا، وحرقھا ـٰ ِ أَن ُیْذَكَر ِفیَھا ٱْسُمُھۥ َوَسَعٰى ِفى َخَراِبَھآ ۚ أُ۬ولَ ِجَد ٱہللَّ ـٰ َنَع َمَس ن مَّ اَن لَُھْم أَن َوَمْن أَْظلَُم ِممَّ
واإلستھزاء بالدین علنا. ثم یأتي من یتحدث  ، 114البقرة " ِخَرِة َعَذاٌب َعِظیمٌۭ آلَ ْنَیا ِخْزٌىۭ َولَُھْم ِفى ٱِفیَن ۚ لَُھْم ِفى ٱلدُّ َیْدُخلُوَھآ إِالَّ َخآئِ 

 عن جھل ھؤالء التابعین الُمرتدین بحقیقة ما یحدث على أرض مصر. 

الكفر واإلسالم لم یتبّینا، ھو أعمي بصر وبصیرة، منافق إن من یزعم أن الصفوَف لم تتمایز الیوم في مصر، وأن معسكرّي 
ِفُروَن "بل الیوم یتلو المسلمون   محٌض وجاھل جھل كفر ناقل عن الملة، ـٰ َھا ٱْلَك ٓأَیُّ ـٰ َوَآل أَنُتْم  ﴾۲﴿َآل أَْعُبُد َما َتْعُبُدوَن  ﴾۱﴿قُْل َی

ِبُدوَن َمآ أَْعُبُد  ـٰ ا َعبَ  ﴾۳﴿َع ْم َوَآل أََن۠ا َعاِبٌدۭ مَّ ِبُدوَن َمآ أَْعُبُد  ﴾٤﴿دتُّ ـٰ  .الكافرون "لَُكْم ِدیُنُكْم َولَِى ِدینِ  ﴾٥﴿َوَآل أَنُتْم َع

والفائدة في ھذا التقریرھو معرفة ما ینبغي قولھ أو فعلھ في مواجھة السلطة الكافرة العسكریة السیسیة، وداعمیھا من أبناء 
 الشعب اآلخر الموازى للشعب المسلم.

 نتحدث عن مفھوم الجھاد في واقع حالنا الیوم، فإلى الحلقة القادمة إن شاء هللا.ثم یبقى أن 

 

 الجزء السادس

مفھوم "الجھاد"، وھو النقطة الثانیة التي انحرف فیھ الفكر اإلخوانّي، وأدت لظھور حركات  إلىقبل أْن ینصرف بنا الحدیث 
خرجت عن النھج الُسنّي الوسطّي كما ذكرنا، أود أن أؤكد على ما ذكرتھ من أّن مناط الحركة الصحیحة یرتبط ارتباطاً وثیقاً 

وان، بل جبنوا، عن أن یتصدوا لھا، فكان أن أودوا بنا إلى ما بالتكییف الشرعي للقوى المغالبة، وھي النقطة التي فشل اإلخ
 نحن فیھ الیوم. 
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ما أرید أن أبّینھ ھنا أّن الفئة العسكریة السیسیة، وداعمیھا ومفوضیھا، لیست فئة باغیة كما یرّوج جاھلي اإلخوان، فالفئة 
، حكم في إطار الحكم بالشریعة بعد اإلستیالء علیھاالباغیة ھي التي تحارب خصومھا على السلطة السیاسیة واإلستیالء على ال

ال بالخروج علیھا، لكن ھذه الفئة العسكریة السیسیة وداعمیھا ومفوضیھا یحاربون على السلطة السیاسیة واإلستیالء على 
ن اإلشتراك بی الحكم بھدف إقصاء الشریعة وتدمیر اإلسالم والخروج على اإلطار اإلسالمّي بالكلیة. وقد یظھر للمتعجل أنّ 

الشكلین من الصراع على السلطة السیاسیة واإلستالء على الحكم، یجعل حكمھما واحدا وھو البغي، وھو خطأ ال یقع فیھ إال 
 العوام. فالشكلین من الصراع على السلطة یختلفان كلیة من الوجھة الشرعیة والعقدیة، سبباً ونتیجة.

)8( 

ر إلى أنني اتناول ھنا الجھاد الذي یندرج تحت حكم "دفع الصائل" في بالدنا العربیة أما الحدیث عن "الجھاد" فأود أن أشی
 واإلسالمیة، ال الجھاد بمفھومھ العام كجھاد الطلب، إذ الحدیث عن ھذا اللون من الجھاد في أیامنا ھذه عبٌث ال طائل تحتھ.

َعھم  وقد یتوھم البعض أّن الصائل ال یكون إال غریباً محتالً. والحق أن الصائل ھو كل من صال على اآلمنین في دیارھم، فروَّ
وسلب مالھم وقتل أنفسھم وخرب دیارھم. وأفحش الصائلین ھو من أضاف إلى ذلك منعھم من أداء دینھم وإقامة شرائعھم، 

ح اطھ بطریق تنقیسواء كان معتٍد خارجّي أو مقیٌم داخلّي. وھذا التعریف، الذي ال یفرق بین المقیم والغریب، یمكن استنب
، إذ الوصف الذي جعل الصائل صائالُ، إن حررنا مناطھ كما في أصول الفقھ، لم یكن لوصف اإلقامة وكونھ من 42المناط 

 أھل الدیار أو غریب عنھا أثٌر في علة ھذا الحكم.

 إذن فنحن نتحدث عن صائٍل عسكريِّ كافٍر بضباطھ وجنوده، مدعوم بفصیل شعبّي مرتد.

ل یجب قتالھ وقتلھ، قیادة وضباطاً وجنوداً محاربین، بال خالف، وجھاده واجٌب على القادر بال خالف. األمر الیوم وھذا الصائ
 ھو التمكن من القتال، وإعداد العدة لھ أفراداً وعتاداً. فإن أي وسیلة أخرى لن تجدى نفعا.

لتي تستوقى بھا شدیدة البطش. والشخصیة العسكریة، القوة المشركة ھائلة بالنسبة للشعب المسلم "المسالم". وآلة الحرب ا
سواء في األمن أو الجیش، شخصیة معقدة، جاء غالبھا من أحّط األوساط اإلجتماعیة،  ثم ُنشِّأَت على اإلجرام وعدم الضمیر 

بكل ما تحملھ والبعد عن الدین، وكراھیة الغیر عامة. فھي شخصیة ال خیر فیھا وال مجال للتفاھم معھا، فھم جند فرعون 
 الجملة من معنى.

ویسأل سائل "إذن لماذا اعتبرت أّن جماعة الجھاد والجماعة اإلسالمیة كانا على خطئ بّین فیما فعلوه من قبل"؟ ونقول، الفرق 
م إن من اعتبر الجھاد فرض عین على كل مسلم آنذاك إنما اعتبر الحك  جدُّ كبیر. فإن مناط الحالین مختلف إختالفاً بّینا.

الشرعي، أو المناط العام النظرّي. فالقول بأن الجھاد فرض عین على كل مسلٍم ال ینشأ عنھ أن كل مسلم سیقوم بالجھاد 
بالفعل، بل فرض ھذا ھو فرٌض نظرّي ال مراعاة فیھ للمناط الحقیقّي الواقع، وھو أن غالب المكلفین بالجھاد لم یحرجوا لھ. 

ألن یدعم جھاداً، ولم یخرج منھ أحد لدعم العملیة الجھادیة ألسباٍب عدة. وال شك أن اإلحجام وقد كان الشعب وقتھا غیَر مؤھٍل 
عن الجھاد في وقت طلبھ إثم كبیٌر، إال أّن ذلك كان ھو الحال والمناط وقتھا في الثمانینیات. وإنما یجب على الفقیھ أن یعتبر 

لجماعة اإلسالمیة، خرجتا دون دعٍم وال استعداد لمواجھة حقیقیة، المناط الخاص أو الفتوى. فحین خرجت جماعة الجھاد أو ا
خالف الحالة في أفغانستان على سبیل المثال. والجھاد كالصلوات الخمس والزكاة والحج، لھ شروط وموانع، إال إنھ یختلف 

 د. عنھما في أنھ عمل جماعي مثل صالة الجمعة، إن لم یصل العدد إلى حٍد معیٍن لم تجب على الفر

أّما الیوم، فإن جمع غفیٌر من الشعب، وھو ذلك القطاع من الشعب الذي بقي على إسالمھ، قد أدرك، بوقائع اإلحداث على 
األرض، ما لم یكن ممكنا أن یدرك في قروٍن من التعلم النظرّي، وصار مستعداً لدعم حركات جھادیة داخل أرض مصر 

راب الفكرّي اإلخوانّي ال یزال یعمل َعملھ في عقول الناس بحدیث "السلمیة" إلستراداد حقھ المغتصب. وإنھ ال شك أن الخ

                                                           
 باب مالك العلة، المسلك العاشر. 2وتحقیق مناط ھو صورة من مسالك العلة بنفي الفارق، انظرإرشاد الفحول للشوكاني ج 42 



ومنھج "سلمیتنا أقوى من الرصاص"، وأن طریقنا ھو الدیموقراطیة، إال أّن األحداث ستتجاوز ھذا الفكر العفن سریعاً إن شاء 
 هللا.

ن ھذا الشعب ال یزال ال یعي معنى الخلل الدیموقراطّي، إال أن ھذا ال یعنى استعداد الشعب المسلم الیوم للقتال. فإن كثیرا م
 وال یعي معنى النھج السلمّي كمنھج دعوة، إن صلح كتكتیك قریب المدى، فإنھ ال یصلح كمنھٍج للتغییر. 

ن ومن ھنا فإننا نسعى في ھذه السلسلة ألن نجد الطریق لتعدیل المسار الحالّي، الذي َخّطھ اإلخوان، بما َشاب دعوتھم م
انحراف في إدراك واقع اإلسالم والكفر من ناحیة، ودعوة السلمیة والتخلى عن جھاد نظام السیسي الكافر العلماني كطریٍق 

 ُینتھج. 

)9( 

الواقع المصرّي إذن، إذا اعتبرنا كّل المعطیات التي تحدثنا عنھا، ال ینبؤ بتغییر مرتقٍب سریٍع على األرض. فقوة التظاھرات 
تتضاءل یوماً بعد یوٍم، والعنف والبطش العسكرّي السیسي ترتفع وتیرتھ. ومظاھر الكفر تعلو كّل یوم في كافة أنحاء الحالیة 

أئمة واعتقاالت وقتل وتخریب. وما نراه مؤخراً من محاولة لطرد أھل سیناء من أراضیھم  دالبالد من إغالق مساجد وطر
 ھو ما یعید سیناریو اإلجالء الصھیوني للفلسطینیین إلى األذھان.لتصبح حزام أماٍن إلسرائیل بطولھا وعرضھا، و

إن الدعوة إلى التظاھرات دعوة مشروعة ال غبار علیھا، بل إن استمرارھا بكثافة ضرورة لعرقلة جھود الكافرین، إال انھا لن 
سلطة، وتواطئھم مع العسكر توصل لحل األزمة التي وضعنا فیھا اإلخوان، بتقاعسھم عن الخروج مرات، قبل استالمھم ال

مرات، وانتھاجھم الدیموقراطیة التي كفر بھا أولیاؤھا، إذ صنعوا منھا إلھا من العجوة، ركع لھ الجمیع، بمباركة اإلخوان، إال 
 اأّن من صنعھا أكلھا حین لم تفي بحاجاتھ، وظل اإلخوان، ومن تابعھم یعبدونھا إلى یومنا ھذا! ھذه الدیموقراطیة التي رفضھ

في حدیثھ عن النفاق العالمي وأنھم  43، في رسالتھ "مشكالتنا في ظل النظام اإلسالمي"رحمھ هللامؤسس اإلخوان حسن البنا 
یتحدثون "...باسم الشیوعیة أو الدیموقراطیة، ولیس وراء ھاتین اللفظتین إال المطامح اإلستعماریة والمصالح المادیة في كل 

بالحزم وأعلناھا صریحة واضحة: أننا معشر أمم اإلسالم ال شیوعیون وال دیمقراطیون وال شئ من ولو أخذنا مكان"، ویقول "
" وھذا الكالم حجة على إخوان الیوم الذین خانوا إمامھم وعھدھم وساروا وراء ھذا الذي یزعمون، ولكننا بحمد هللا مسلمون

 في قتلھم وضیاع ثورتھم. الزیف الدیموقراطي، وشّوھوا عقول الكثیر من الشباب، وتسببوا

 نصل إذا إلى السؤال الذي یحییرنا جمیعا، وھو ماذا نحن إذا فاعلون؟

 

 الجزء السابع
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 في مصر، أو الطریق إلى المسلمة ع والنھائي للوضع الحالّي الذي تمر بھ أمتناالناجِ  الحلّ  معرفةزعم أحٌد الیوم ال یمكن أن یَ 
بھا من كل جانب، إلى نور اإلسالم وضیائھ. فالوضع غایة في التعقید والصعوبة،  تأحاطلمة الكفر التي الخروج من ظُ 

جعل ھذا الطریق وذلك الحّل كجنین  ،تراكمة فیھبت على األخطاء المُ واآلثار التي ترتّ  ،والتاریخ الذي أوصلنا إلى ھذه النقطة
ر لتحدید د المعالم. إال إننا نرى أن التصدّ حدّ غیر مُ ِن أمھ من بطن منھ إال ظاھراً متواٍر عن أعین محبیھ ومنتظریھ، ال یروْ 

ھتمون ز علیھ المُ كِّ رَ أصبح الواجب األھم الذي یجب أن یُ  رغم صعوبتھ وتعقیده، معالم ھذا الطریق، بل ومساره وبنیاتھ،
 القادرون علیھ. ْجَشُمھ إالال یَ من العلماء والدعاة المؤھلین لھذا النظر، فھو أمٌر ما بالقضیة اإلسالمیة، 

                                                           
 وھو كتاب جدیر بالقراءة والنظر، ففیھ الكثیر من الفائدة. 43 



تصورین عامین ال في  ما نرى،فی ،ر الحّل، الذي ینحصرا عملیة، یجب أن ینطلق منھا تصوّ نھمونقاط ، منھا شرعیة  ھناك
 في تصورنا، ھي: ،44التي یجب أن یتفق علیھا العقالء من العلماء والدعاة . تلك النقاط،، سنبّینھما بعدثالث لھما

ستحدث إال في دثة ال أصل لھا في األلفاظ الشرعیة، ولم تستخدم بھذا المفھوم المُ أن كلمة "السلمیة" كلمة مستح .1
وكف األذى. السلمیة، بل وصفت في العھد المكي بالمھادنة  لم توصف قطّ  عصرنا الحدیث. فإن دعوة رسول هللا 

فاشتقاق السلمیة من المسالمة والِسْلم اشتقاق ال یصح في ھذه المناط. ومصیبة المسلمین الیوم فیما استحدثوه من ألفاظ 
تعكس مفاھیماً غریبة على اإلسالم، بمجرد تشابھ تلك األلفاظ مع ما یظنونھ من الشرع. ففتنة المفاھیم المضللة ما 

ستحدثة. واإلسالم ال یعرف "السلمیة"، بل یعرف إما عھدا أو ذمة أو حرباً، لّدة المُ وَ جاءت إال من فتنة األلفاظ المُ 
 متھ إال إنْ والناس إما معاھداً وإما ذمیاَ وإما محارباً. والمعاھد یحفظ علیھ عھده ما استقام علیھ. والذمي ال ُتخفر ذِ 

. لكن نرى عدد من المحدثین بل ُینبذ الیھ على سواء حارب ال سالم معھ على وجھ اإلطالقُ أ من الذمة، والمُ رِ خان وبَ 
في بعض ما كتب راغب السرجانّي في  ومثال على ذلك،یستخدم ھذا التعبیر ویفرضھ على األذھان فرضاً، 

إلى ھذا الحدِّ كان األمر كلھ بید المسلمین، ولیس أمام الیھود "انّي السرجانّي اإلخو، یقول معاھدات رسول هللا 
". وتعبیر "التعایش السلمي" التعایش السلمي مع اآلخرفي  اختیار غیر الخروج، ومع ذلك ولرغبة رسول هللا 

 الخطیرة الّسامة في كتابات الُمْحَدثین."واآلخر"، ھما من التعبیرات 

على ھذه الكلمة، ومفھومھا الُمستحدث، تصورات نظریة  45وقد بنى الناس، وكثیر من "قیادات العمل اإلسالمي"
ومواقف عملیة ال أصل لھا في أحكام هللا سبحانھ. إذ أصبحت "سلمیة" منھجاً للتعامل مع الخارجین على الشریعة، ال 

التي ذكرنا. واإلخوان، ومن نحا نحوھم، ال یرون بأساً في استحداث ما یرونھ مناسباً بطریٍق عقلّي،  الطرق الثالثة
ثم یرِغمونھ تحت مفھوم "المصلحة"، أي ھم یحّددون المصلحة أوالً، ثم یلحقونھا بالشرع ثانیاً، وھذا َسمُت المبتدعة 

، وإن كانوا ال یزالون تحت مظلة اإلسالم العامة، كما عاملھم في كّل زماٍن، الذین یقّدمون بین یدّي هللا ورسولھ 
 أئمة أھل السنة.

ھذا المفھوم الُمْحَدث، ال عالقة لھ بالخروج في التظاھرات التي دعینا الیھا منذ أن أّسسنا "التیار السنّي إلنقاذ 
، للوقوف في وجھ الدولة العمیقة المشركة، والتي جالفھا اإلخوان في كّل خطوة خطوھا 2012في ینایر  46مصر"

 حتى جاءھم الیقین!

یجب أن یتفق الَعاقلون أّن صورة الخروج للشارع بمئات اآلالف من المسلمین، ثم یأتي بلطجّي واحٌد، أو حفھة منھم 
طمة من البشر، فیرفع المتظاھرون أیدیھم في الھواء، یلوحون بھا ویھتفون بمطواة یلّوح بھا في أوجھ اآلمواج المتال

"سلمیة سلمیة"، ھذه الصورة ھي َخبٌل َمحٌض وخروٌج عن شرع هللا في مثل ھذا األمر وقتٌل للنفس، وإھدار للدم 
ھ عن أصولیتھ دون وجھ حق. إن الدفاع عن النفس ضد المعتدي مبدأ أصیل في التصور اإلسالمّي لم یأت ما یخرج

َثِني في أي صورة أو بأي شكٍل، جاء في الحدیث الصحیح " دُ  ُكَرْیبٍ  أَُبوَحدَّ َثَنا  اْلَعَالءِ  ْبنُ  ُمَحمَّ  نَ ابْ  َیْعِني َخالِدٌ ، َحدَّ
َثَنا  َمْخلَدٍ  دُ ، َحدَّ ْحَمنِ  َعْبدِ  ْبنِ  اْلَعَالءِ ، َعِن  َجْعَفرٍ  ْبنُ  ُمَحمَّ ، َقاَل : َجاَء َرُجٌل إِلَى َرُسوِل  ُھَرْیَرةَ  أَِبي، َعْن  أَِبیھِ ، َعْن  الرَّ

ِ ، " أََرأَْیَت إِْن َجاَء َرُجلٌ  ُ َعلَْیِھ َوَسلََّم ، َفَقاَل : َیا َرُسوَل هللاَّ ِ َصلَّى هللاَّ ُیِریُد أَْخَذ َمالِي ؟ َقاَل : َفَال ُتْعِطِھ َمالََك ، َقاَل :  هللاَّ
ْیَت إِْن َقَتْلُتُھ ؟ َقاَل : ُھَو ِفي أََرأَْیَت إِْن َقاَتلَِني ؟ َقاَل : َقاِتْلُھ ، َقاَل : أََرأَْیَت إِْن َقَتلَِني ؟ َقاَل : َفأَْنَت َشِھیٌد ، َقاَل : أََرأَ 

اِر" ض والدم، وما بالك بالدین والشرع، وما في الدفاع عن المال، فما بالك بالعر عن رسول هللا  جاء ھذا. مسلم النَّ
َفَمِن لى "تعا، إال من اتبع ھواه. وقال بالك بمستقبل أمة بأكملھا، ُیستلب وُیسرق؟ ھذا لعمرى ال یستوى في عقل عاقل

دي علیھ في قد اعتُ  . ثم إّن من یحتّج بأن رسول هللا 194البقرة  "ٱْعَتَدٰى َعلَْیُكْم َفٱْعَتُدو۬ا َعلَْیِھ ِبِمْثِل َما ٱْعَتَدٰى َعلَْیُكمْ 
                                                           

حول وال إذ قد رأینا في أیامنا ھذه "علماء ودعاة" أخبث وأحّط من دود األرض، كما رأینا منھم من ھم أجھل من دوابھا التي تمشى على أربع، فال  44 
 قوة إال باہلل.

 یة إبتداًء.مرة أخرى، كثیٌر من ھذه القیادات قد تصّدت لھذا العمل دون تأھیل من علٍم شرعّي حقیقّي، أو من واقع خلفیة بدع 45 
"التیار السني إلنقاذ مصر"، و"عقیدتنا" و"حركتنا"، ومنھا ما ھو منشور على موقعنا تحي عنوان  2012عام راجع كتبنا التي طبعت في القاھرة  46 

114-isthttp://www.tariqabdelhaleem.com/new/ArticalL،  وعلى موقع المقریزي، وعلى موقع التیار السني إلنقاذ مصر
http://www.tayarsunni.com/ar/index.php. 
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یرّد العدوان، نقول، البقرة سورة مدنیة نزلت بعد الھجرة واستقرار أحكام اإلسالم، ثّم إن الوضع في حالة مكة فلم 
ال ُیَسّویھ بوضع المسلمین الیوم في مصر إال َمخبول أو  وصحابتھ األطھار في مبدأ الدعوة في مكة رسول هللا 

جاھٌل أو ُمغرٌض، اختر لنفسك ما شئت! فإن الصحابة أّیامھا كانوا یواجھون العدوان فرداً فرداً، لیس ألحدھم نصیر 
میة ء "سلیحمیھ. أما الیوم، فأن یخرج مئات اآلالف فتھددھم حفنة بلطجیة، فیرفعون أیدیھم یلّوحون بھا في الھوا

 سلمیة"، فھذا لیس لھ شاھٌد من أّي واقعة في السیرة الُمحمدیة، على صاحبھا أفضل الصالة والسالم.

" ال مبدأٌ، یمكن عمليّ  موقفٌ علینا أن نتفق إذن، منذ اآلن، أّن ھذا المبدأ لیس بمبدإ شرعّي، بل ھو، على األكثر "
، ال أمام حفنة من البلطجیة التي ُتعد على أصابع الید، وأّن اتخاذه للمتظاھرون أن یتخذوه أمام القوة الغاشمة الباطشة

كمبدأً عاٍم ھو ما جعل المتظاھرین یقفون ھذا الموقف وُیسّوون بین القوة الغاشمة الباطشة وبین حفنة من البلطجیة 
ن، مرة أخرى، بل مرة التي تعد على أصابع الید! وھو خلٌل في الَتصّور وانحراٌف في الطریق، یقودنا الیھ اإلخوا

 عاشرة، بعیداً عن منھج هللا سبحانھ.

ثم ننتقل إلى الحدیث عن نقطة "الجھاد" وما یجب أن نتفق علیھ بشأنھ في المرحلة المقبلة، قبل الشروع في الحدیث 
 عن حلول آنیة أو آجلة.

 یتبع إن شاء هللا تعالى.

 الجزء الثامن

أود أن أعلن استیائي من حقیقة أّن كافة الدعاة والعلماء المخلصین، ممن یناھض قبل أن نبدأ في حدیثنا في ھذه الحلقة، 
اإلنقالب الكفرّي في مصر، ال یوّجھ الفكر والحدیث عن "تصور المستقبل وتطّور الحركة اإلسالمیة في ظّل األحداث الواقعة 

ة بدایة البدایة ھي، على سبیل المثال، إنشاء مجلس على األرض، والتمكن الفعلّي للنظام الكفرّي من السلطة". وال شّك أّن نقط
لوضع مثل ھذه الخطوات، نظریاً وعملیاً، تتحرك بھ الدعوة. وھو عین ما أحاول في ھذه السلسلة من المقاالت. ولعلنا نوّجھ 

م ال یمكن أن َیزعبقة، "الدعوة قریباً لعدد من ھؤالء المخلصین لمثل ھذا الحوار، إذن كما سبق أْن ذكرت في مقدمة الحلقة السا
أحٌد الیوم معرفة الحّل الناِجع والنھائي للوضع الحالّي الذي تمر بھ أمتنا المسلمة في مصر، أو الطریق إلى الخروج من ُظلمة 

 ".الكفر التي أحاطت بھا من كل جانب، إلى نور اإلسالم وضیائھ
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فَع الصائل في بالدنا اإلسالمیة. وننبھ، مرة أخرى، أّن دفع الَصائل في حدیثنا الیوم نتناول مفھوم "الجھاد" الذي نعنى بھ د
 ةالُمعتدى، لیس مباحاً، بل واجباً َحتماً على كّل ُمسلٍم وجوباً عینیاً مؤكداً. وھذا المفھوم، والجھاد بشكلٍّ عام، قد غاب عن الدعو

ا بھ الجھاد الدیموقراطّي، من أمثال عصام العریان اإلخوانیة المحدثة، بعد أن ھجره الجیل الثالث من أجیالھم، واستبدلو
والكتاتني وعبد المنعم عبد الفتاح، مع خیانة األخیر لدینھ. وكان أثر ذلك مدمراً على جیل الشباب اإلخوانّي الحالّي، بل وعلى 

 من تعاطفوا معھم من َعوام الشعب المصري، المتدین فطرة.

ِذیَن أُِذَن لِلَّ ة وجوب الجھاد ودفع الصائل، بل یكفي أن نورد ھنا قول هللا تعالى "لن نستفیض في ھذا الموضع في إیراد أدل
َ َعلَٰى َنْصِرِھْم لََقِدیرٌ  ُھْم ُظلُِمو۬ا ۚ َوإِنَّ ٱہللَّ َتلُوَن ِبأَنَّ ـٰ أما قتال الدفع وھو أشد "في فتاواهبن تیمیة وما ذكره شیخ اإلسالم . 39الحج "ُیَق

لحرمة والدین فواجب إجماعاً فالعدو الصائل الذي یفسد الدین والدنیا ال شيء أوجب بعد اإلیمان من أنواع دفع الصائل عن ا
ودفع الصائل أمٌر فطرّي ال حاجة فیھ لكثیر استدالل، إنما ینشأ الھروب  ".دفعھ فال یشترط لھ شرط بل یدفع بحسب اإلمكان

ة. وھو یجب على كّل مسلٍم ومسلمة بقدر ما یمكنھم وما یتیسر لھم منھ من جراء اختالل الفطرة كما في بعض الدیانات الھندی
 بشكٍل فردّي أو جماعّي، دون أن تنعقد لھ رایة.

وما نحن فیھ في مصر الیوم ھو من باب جھاد الدفع أو دفع الصائل وال شك. فإن التسمیات ال تغنى عن حقائق األشیاء. 
وتسمیة الجیش الملحد المعتدى بالجیش المصري ال یرفع عنھ صفة الصائل، إذ ھو یصول على أبناء الدیار من المسلمین 



ین لحركة إسالمیة، والمعادین لحركة فتح الملحدة، فیقطع عنھم الغذاء خاصة، بل وعلى جیرانھم من الفلسطینیین المنتم
 والدواء، ولو استطاع لقطع عنھم الماء والھواء، قاتلھ هللا من جیش ردة وكفر، قیادة وجنوداً، أجمعین.

أن إلسالمیة، وإذن فیجب على من تصدى للحركة اإلسالمیة الیوم أن یكون ممن یرون الخلل الذي حدث في البنیة الفكریة ا
 یعمل على تصحیحھا في ھذا الباب األھم من أبواب الفقھ، ونقصد بھ باب الجھاد ودفع الصائل.

إن خطر ھذه الجیوش العربیة، وعلى رأسھا جیش اإلحتالل المصرّي، ھو أنھا الجالد والسّجان لشعوب ِمنطقتنا العربیة 
 أن تواجھھم القوة المسلمة یوماً.  المسلمة، وھي ید الصھاینة الباطشة، ودرعھم الواقي من

إّن استمرار ھذا الخلل، والذي یتمثل في فكر "السلمیة" اإلخوانّي، واعتباره مبدأً من مبادئ الدین، لھو قارعٌة قاضیٌة في حد 
 ذاتھ، إذ ھو تدجین ُمَمنھج ألفراد الشعِب الُمسلم في وجھ قوة عكسریة باطشة وكتلة مدنیة مرتدة. 

السنن الكونیة والركائز الفطریة والمسلمات العقلیة في ھذا األمر، وھو وجوب دفع الصائل، قد أدى بالفعل إلى كثیٍر إن مخالفة 
 من الضرر بالمسلمین، وھو، بال شك، إن استمر، سیؤدى إلى استحالة النصر، وال نقول تأّخره.

یعمل على تصحیحھ، كما یعمل على تصحیح مفھوم إن التحرر من الفكرة "السلمیة"، ھو واجٌب على كّل داعیة مخلٍص أن 
 التوحید، أو فكرة "التكفیر"، أو ما شئت من تصورات منحرفة ومحّرفة في عقول العوام.

ولسنا نزعم ھنا، قبل أن یھاجمنا العوام ممن یسبق لساُنھ عقلَھ، أّن المواجھة مع ھذا الصائل الباطش الملحد یجب ان تتحقق 
وعلى أي حال، بل نحن نزعم أنھ یجب أوالً أن ننتزع فكرة السلمیة من عقول الناس، وأن نستبدل بھا الیومن وفي كل موضع، 

فكرة الجھاد ودفع الصائل، ثم أن یكن ھناك ترتیب لھذا الدفع والذود عن النفس، منھ ما ھو حاٌل عاجٌل لحمایة المتظاھرین 
ومنھ ما ھو آجل لضرب الجیش الصائل في مفاصلھ  – لمن سالمھ وال أقول المسالمین، فالمسلم لیس مسالماص إال –الُعّزل 

 وتعجیزه، كما سنبین بعد.

ھذا القدر الذي ذكرنا، ال جدوى من الحراك اإلسالمّي دون وعیھ واإلیمان بھ والتحرك في اتجاھھ، قوالً واحداً. وال جدوى 
 تصور ابتداًء، وغیر ذلك عبٌث ال طائل من ورائھ.من مناقشة أو محاورة إال أن یكون أطرافھا ممن یوافقون على ھذا ال
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 ثم ننتقل إلى تعبیٍر ُیثار كثیراً، وإن خّفت وتیرتھ في األیام القلیلة الماضیة، وھو تعبیر "المصالحة الوطنیة". 

، ھو مفھوم و"المصالحة الوطنیة" تعبیٌر باطٌل شرعاً ووضعاً في شقیھ جمیعاً. فالوطنیة تقوم على مفھوٍم باطٍل شركيّ 
"المواطنة"، والذي یعنى أننا، ككتلة من البشر، نوصف بالجماعة على أساس الرقعة الجغرافیة التي نتقاسمھا، تماما كالبھائم 

تنتمى إلى حظیرة واحدة، ال على أساس الدین السائد على ھذه الرقعة، كما في دولة الكیان الصھیونّي، التي تتخذ الیھودیة 
لوحدتھا، والتي ھي الوحیدة في العالم ال تزال ترفض مفھوم العلمانیة وال تحیا على أساسھ. وقد استخدم ھذا المحّرفة طامھاً 

المفھوم كثیر من "المفكرین اإلسالمیین" كالعوا وھویدي والبشرى، وتبّنتھ اإلخوان كعادتھا في تبنى ما ھو مخلّط عقدیاً، وقد 
 .47ن أى یرجع الیھ القارئ إن شاءكتبنا في نقد ھذا المفھوم الشركّي ما یمك

أّما عن "المصلحة" فھي فكرة باطلة شرعاً ووضعاً. فالشرع ال ُیقر مصالحة مع الخارجین عن الدین، المرتدین من المحاربین 
ہلل ورسولھ ظاھراً وباطناً، ھؤالء المحاربین ال تصح معھم مصالحة، بل یمكن أن یكون معھم عھٌد إلي حین، ال إلى أبد 

بدین، وھو ما یمكن تصوره في حالة المحارب المقیم كھذه الطائفة المرتدة من المصریین. فالحدیث عن المصالحة باطٌل اآل
َشرعاً. أما عن "الُمصالحة" واقعاً، فھذا أمر یدعو إلى السخریة الحزینة والفكاھة المّرة! كیف یتحدث من یتحدث عن 

                                                           
، ومقالنا "محمد عمارة في ركب أرباب http://tariqabdelhaleem.com/new/Artical-455راجع مقال "مفھوم المواطنة بین اإلسالم والعلمانیة"  47 

 2012-13498وكتابنا "دفاع عن الشریعة" المطبوع في مصر برقم ایداع  http://tariqabdelhaleem.com/new/Artical-461المواطنة"
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ویزورون ویخربون المساجد ویحرقون المصاحف ویعطلون الصلوات. أیة المصالحة وھؤالء المرتدین یقتلون ویعتقلون 
مصالحة یمكن أن تكون مع ھؤالء الكفرة المالحدة قیاداٍت وجنوداً؟ ھم أنفسھم ال یقولون بمصالحة ألنھم أوعى من 

مشاركة لإلسالم من أي نوٍع  "اإلسالمیین"، إذ یعرفون أّن ال مصالحة مع خصم الدین، دینھم العلمانیة واإللحاد، ولن یقبلوا أيّ 
 ولو كان إسالماً إخوانیاً أو أمریكیاً.

ھذه نقاٌط یجب أن یجتمع علیھا من یرید أن یرى طریقاً للخروج من األزمة الحالیة التي یعیشھا المسلمون، في مصر وبقیة 
 العالم العربّي المسلم.

 لقات القادمة إن شاء هللا تعالى.فما ھي معالم طریق ھذا الطریق إذن؟ ھذا ما سنتناولھ في الح

 

 الجزء التاسع

بعد تلك الجولة الخاطفة في تاریخ وحاضر الواقع المصرّي، وما تعیشھ البالد من نكسة ال تقارن بأي من نكساتھا الحدیثة، 
الجیوش العربیة  التي سحق فیھا الكیان الصھیونيّ  67بدءاً من اإلحتالل اإلنجلیزي في أواخر القرن التاسع عشر، إلى ھزیمة 

مجتمعة، فلننتقل إلى محاولة وضع تصوٍر الخروج من ھذه األزمة التي أصابت المسلمین باستھداف اإلسالم أوالً وأخیراً من 
 ِقَبِل قوى الكفر العسكرّي السیسّي. 
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 لبعید.ھناك اتجاھان في رؤیة الحل، أحدھما یقع في دائرة المحتمل القریب، واآلخر في دائرة الممكن ا

أّما اإلتجاه األول، فھو الذي تصبو الیھ قلوب وعقول الكافة من علماء ودعاة وعواٍم وقادة المعارضة المسلمة، وھو أن یقع 
"أمر ما"، غیر محدد، فیقلب الموازین، ویبدل توازن القوى على الساحة. ھذا "األمر"، لھ شكالن، إما أن یكون محض تفضٍل 

یعجز الناس عن نصرة الدین، فال یكون ھناك إال "رُب البیت یحمیھ". وإما أنھ سیقع حسب قانون من هللا سبحانھ، بعد أن 
 األسباب والمسببات، فھو لن یخرج إذن عن أحد األشكال التالیة:

  أن یحدث انقالب أو تمرد في صفوف الجیش، یزیل القیادات الخائنة، ویعید السلطة إلى أصحابھا. •

السل البشریة، التي ال تزال تخرج على استحیاٍء في أماكن متفرقة من البالد، إلي زعزعة أن تؤدى التظاھرات والس •
 النظام، بشكٍل ما، حتى ُتسقطھ.

انھیار اإلقتصاد، مما یؤدى إلى عصیاٍن مدنّي، أو موجة من اإلنفالت األمنّي الذي ال تستطیع أیة قوة أن تسیطر علیھ،  •
 ان، فیسقط النظام تلقائیاً. فال یمكن للدولة أن تظل متماسكة ككی

 فتخرج تظاھراٍت ال تبقى وال تذر. تدھور الحالة اإلجتماعیة وازدیاد اإلستیاء من اإلعتقاالت وسفك الدماء •

 أو كل ما سبق مجتمعاً. •

ھذا مستحقین لفاألول منھما لیس لنا فیھ یٌد إال الدعاء والتضرع، ثم أمر وقوعھ ھو ہلل وحده، حسب مشیئتھ الكونیة، إن كنا 
 التفضل اإللھّي.

أما الشكل الثاني، وفیھ تلك اإلحتماالت الربعة، فإن اإلحتمالین األول والثاني في غایة الضعف. فالجیش الیمكن أن یحدث فیھ 
تمرد، إذ ھو في قبضة أمنیة أشد وأعتى من قبضة األمن على الشعب. والسیسي الملحد كان رئیساً للمخابرات الحربیة، فھو 

 عرف كل قیادة، ومدى انحطاطھا وإیغالھا في الكفر. فھذا اإلحتمال محض خیال ال حقیقة فیھ. ی



أما المظاھرات والسالسل البشریة، فقد أصبحت مجرد رمٍز لمقاومة قائمة في نفوس الناس، ال تأثیر لھا على واقع، إذ من 
تقضى على سیطرة السیسي اللعین، حیث لم تتمكن جموع العبث أن نعتقد أن تلك الحفنة من المتظاھرین، وراكبي الدراجات س

 رابعة والنھضة، رغم تضحیاتھم وكثرة عددھم، أن یقضوا على ھذا اللعین المارق وجیشھ الملحد.

أما اإلحتمالین الثالث والرابع، فقد یكون فیھما بعض أمٍل أن یتحققا، إال أّن التجربة البشریة قد أثبتت أن الجیوش تتغلب في 
الفوضى اإلجتماعیة وتقوى قبضتھا في حالة اإلنھیار اإلقتصادّي، إذ یصبح الجیش وحده ھو صاحب اإلمكانیات  حالة

والمسیطر على الصادر الباقیة للدولة، بینما یموت الناس جوعاً. وھذا السیناریو ھو ما یسعى الیھ الجیش الملحد، ال ما یرید 
وفوضى وسلٍب ونھب، ساعتھا یمكن للجیش أن یقتل بال حدود، وأن یفِرض تجنبھ. كذلك في حالة حدوث انھیار اجتماعّي 

سیطرتھ على أماكن محددة من البالد، یدیرھا من خالل منظومتھ األمنیة وعبیده من الشعب الُمرتد الموازى. وھذه ھي صورة 
 الحكومة في المنطقة الخضراء في العراق على سبیل المثال.

فإّن الوضع الحالّي یجب النظر الیھ، من ِقَبِل أصحاب النظر الشرعّي، نظرة جدیدة، ال تبنى على أي حال من ھذه األحوال، 
 على وضع قائم، بل تؤسس لوضع قادم. 

 المنطلق یجب أن یكون من حقیقة أّن الوضع القائم قد استقر للنظام الكافر، بال خالف على ذلك من العقالء.

ب قد انقسم إلى طائفة مرتدة ردة حقیقیة، بالوالء للكفار والرضة والدعم والتفویض المنطلق یجب أن یكون من حقیقة أّن الشع
 للكفر العسكرّي السیسي البواح، وطائفة، وھي األقلیة، قد حافظت على دینھا وأخلصت لربھا، على خلٍل في تصوراتھا.

 اً، بل كرھاً وإضطراراً. المنطلق یجب أن یكون من حقیقة أّن العسكر لن یتنازل عن السلطة طوعاً واختیار

 وھو ما سنتناولھ في الحلقة القادمة إن شاء هللا تعالى.

 

 

 

 

 

 

 الجزء العاشر: المنطلقات

 انتھینا في الحلقة السابقة إلى أّن:

المنطلق یجب أن یكون من حقیقة أّن الشعب قد انقسم إلى طائفة مرتدة رّدة حقیقیة، بالوالء للكفار والرضى والدعم  •
والتفویض للكفر العسكرّي السیسي البواح، وطائفة، وھي األقلیة، قد حافظت على دینھا وأخلصت لربھا، على خلٍل 

 في تصوراتھا.
 المنطلق یجب أن یكون من حقیقة أّن العسكر لن یتنازل عن السلطة طوعاً واختیاراً، بل كرھاً وإضطراراً. •

 وأضیف إلى ذلك أّن:



فٍھٍم صحیح متكامٍل لإلسالم، یشمل كل جوانبھ، بال إفراٍط وال تفریط، كما سنبّین إن المنطلق یجب أن ینبنى على  •
 شاء هللا.

المنطلق یجب أن یبدأ من أّن النھج اإلخوانّي قد استنفذ رصیده في الشارع المصرّي، ویجب أال یعود إلى السطح  •
مرات بعد مرات، وأنھ یجب أن یبنى المسلمون اإلسىالمّي ال في السیاسة وال في الدعوة، منعاً من اجترار األخطاء 

حركتھم القادمة على أنقاضھ ویستفیدون من دروس فشلھ في السیاسة والدعوة، وأن یكون الھدف ھو بناء حركة 
 سن البنا دعوتھ، ال من حیث انتھى األمر بحركة اإلخوان إلى ما ھم فیھ الیوم.لتبدأ من حیث بدأ ح ]1[مسلمة

المنطلق یجب أن یبدأ باإلیمان بأن المواجھة المسلحة مع قوى الكفر ھي النتیجة الحتمیة ألیة دعوة مسلمة، ال وسیلة  •
 غیرھا، وإن تأخر موعد انطالقھا إلى حین.
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شراف المستقبل للحركة المسلمة مبنيٌّ على تحلیل مركبات الحركة، ثم النظر في كیفیة وسیكون تناولنا في النظر إلى است
تطویر ھذه المركبات. وھو منطلٌق نحسب أنھ جدید في بابھ، من حیث یتناول مركبات الحركة، ثم ینسب لھا ما ُینَتَظر من 

 ن الدراسات.فعلھا، بدالً من أن یرسم للحركة خطواتھا، كما ھو سائٌد في ھذا اللون م

 ومركبات الحركة المسلمة، كما نراھا، تنحصر في التالي:

  منّظرى الحركة ودعاتھا •
 قیادة الحركة وصفھا األول •
 الصف الثاني من القیادات الحركیة •
 أبناء الحركة المسلمة وقاعدتھا العریضة •
 الدعوة واإلعالم المسلم •
 اإلنتشار الحركّي ومراكزه. •

 رى أنھ یجب أن یتناولھا البحث والّنظر، والتحلیل والتوجیھ لبناء الحركة المسلمة في المرحلة المقبلة.ھذه ھي الُمَرّكبات التي ن
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 القیادة الفكریة للدعوة

ال شك أن الموّجھ والُمحرك الرئیس للدعوة ھم علماء الشریعة وفقھاء األمة من أصحاب المنھج السنّي الصحیح والعقیدة 
والمنطق الصائب، ال أولئك الذین یأخذون من العلم قسطاً یسیرون بھ بین الناس كأنھم من ھؤالء، وال  الصافیة والنظر الدقیق

من یتعلمون العلم لیجّندونھ في سبیل نصر الباطل ودعم اإلفساد. فھذه الجمھرة من الُموّجھین ھي التي ترسم للحركة المسلمة 
الصحیح، الذي یوافق الفطرة السویة والعقل الراجح. ودون أن یكون ھناك  طریقھا، وترسى بنّیانھا على لبنات ثابتة من الشرع

قیادة لألمة المسلمة تخّط القواعد وترسم الحدود، فال أمل من تقدم أو نصر. إذ ھو مقتضى النھج اإللھي الذي اعتمد مسیرة 
 األنبیاء كقادة ودعاة، لیقیموا دین هللا في األرض.

العلم والدعوة ومن ثم بین العالم والداعیة. فالعالم قد ال یكون داعیة بطبعھ، ویقتصر مجالھ على  ویجب ھنا أن نبین الفّرق بین
البحث واإلفتاء، ومن الدعاة من ال یكون عالماً، فیجب أن یقتدي بعالم ربانّي، وال ینطلق في الدعوة على ھواه. إذ ھذا مكمن 

 الخطر وأصٌل من أصول البالء.

العلمیة في مصر، والعالم اإلسالمّي أجمع، في العقود األخیرة، نظراً ألمرین أساسیین، أولھما غیاب وقد انھارت المنظومة 
القدرة العلمیة الحقیقة باإلحترام واإلتباع، وظھور جیل من طالبي العلم، المتلبسین لباسھ، واتباع العامة والدھماء لھم. 

لعامة والدھماء، وتدھور منظومة القیم لمستوى الصفر. ھذان األمران، قد وثانیھما، اإلنحطاط العنیف في القدرة العقلیة لدى ا
أدیا لظھور جیٍل ساقٍط، منھم من انخدع بأمثال الَعاھر البرھامّي ومحمد حسان وخونة حزب الزور، ثم عرف حقیقة ھؤالء 
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تھ البیئة العلمانیة على ممارسة اإلنحطاط لوانضم إلى األقلیة المسلمة الباقیة، ومنھم من كان بعیداً أصالً عن دین هللا، وأعان
 الدیني والخلقّي فاستمر على اإلنخداع، وتابع ورضى وَدَعم الكفر السیسّي.

الجمھرة التي یجب أن تتصدى للتوجیھ والتعلیم الیوم یجب أن تكون صفوة علماء الیوم وخیرة دعاتھ. وإن نظرنا بمقیاس دقیق 
المنطلقات التي أثبتناھا قبالً، وجدناھا ال قلّة نادرة ال تتعدى أصابع الیدین. فإّن "علماء"  إلى الزمرة المتاحة، والتي تعي تلك

 الیوم، المحسوبین على "العلم" ھم إما:

منافقون مداھنون من أتباع السلطان، وحاشیة الظلم ومشرعى الكفر، مثل على جمعة والطیب والعاھر البرھامي  •
 .الكفر ودخل تحت لوائھ ومخیون، وأمثالھم ممن اتبع أعالم

 .أصحاب مصالح، یبیعون أنفسھم وأعراضھم من أجلھا، مثل محمد حسان •
 .مغیبون عن فقھ الواقع، ال یعلمون موضع ما یقولون في دنیانا ھذه وأشھرھم الحوینيّ  •
نى ء بالمعمبتدعة، أما بدع كفر أو بدع في أصول كلیة، وھم من یسمونھم "المفكرین" اإلسالمیین، فھم لیسوا علما •

الشرعّي، ولكنھم ألبسوا ھذا اللباس عنوة، مثل فھمى ھویدي ومحمد عمارة وسلیم العوا وسائر ھذه الطبقة من 
 .""المفكرین

أفاضل سنیون، من العلماء والدعاة، ، تتراوح درجات علمھم الشرعّي بین العلم وطلب العلم، كما تتراوح تجربتھم  •
من استقام على الطریق بال خلل في تصور أو انحراف في جزئیة، ومنھم من ال  بین سنین قلیلة وعقوداً عدة. منھم

 .یزال لم تتضح الصورة كاملة واضحة في ذھنھ
علماء ودعاة أفاضل، استقاموا على المنھج واتضحت لھم معالمھ، ونجوا من اإلنحراف العقدي أو الواقعّي، قدر ما  •

 .یتاح إلنسان یصیب ویخطئ

ة المخلصة علیھا دور الیوم یجب أن تضطلع بھ على الفور، ودون إبطاء أو تلجلج. وھو ما سنبّینھ في ھذه الطائفة الفاضل
 الحلقة التالیة إن شاء هللا تعالى.

 
 إسالمیة، إذ إن تعبیر "اإلسالمیة" كان ولیداً لتصوٍر یرى أن القاعدة مسلمة وأن النخبة الدعویة "إسالمیة"، وھو ما ثبت زیفھ، إذ نحننسمیھا حركة مسلمة، ال [1]  

 .الیوم ندعو لإلسالم ال لإلسالمیة

 

 

 

 

 

 حادي عشر:الجزء ال

نشدد على أنھا جمھرة تعي الواقع الحالّي بكافة الُسنیة الُمخلصة، أن العلمیة من المھم الحاسم ھنا، ونحن نتحدث عن الجمھرة 
أبعاده الشرعیة والواقعیة. ومن ثم، فإن الخلفیة العلمیة التي یتطلبھا تحقق ھذا الوصف یجب أن تكون في مجال العلم الشرعّي 

قیق درجة عالیة من التح أصالة، ثم العلوم التابعة مثل علم اإلجتماع أو التاریخ أو اللغة. لكن كال المجالین یجب أن یكون على
 بما یكفي ال أن یجنب صاحبھ الخلل الشرعّي أو السذاجة الواقعیة فحسب، بل یجعل لھ نظراً مستقالً واستشرافاً واعیاً.
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نعلم أّن الواقع الحالّي لم ُینتج نظراء سید قطب أو محمود شاكر وأضرابھما، لكن ھذا ال یعنى أن تعتمد الحركة المسلمة على 
اءات علمیة توجھ حركتھا وترسم خطواتھا، ثم ال تتمتع بقدر واٍف من صفات العالم أو الداعیة بحٍق، وعلى أساس شرعّي كف

مكیٍن ال على أساس شھرة أو دعایة، حتى ال یقع العامة، الذین ھم موضوع ھذه الدعوة ووقودھا، في شبھات وانحرافات 
 وتنظیرات باطلة أو واھمة.

تقید بقطٍر أو بلد معیٍن، بل ھي تشمل كافة من تتحقق فیھ الشروط التي ذكرنا من أي بلٍد كان على اتساع وھذه الجمھرة ال ت
 خارطة العالم اإلسالمي.  

والبحث عن ھذه الجمھرة من العلماء، وتوحید صّفھا وانشاء خطوط اتصاالتھا ھو عمل كل فرد منھا. وال نرى ذلك إال من 
من یجدون في أنفسھم الكفاءة من خالل من یعرفون في دائرة العمل اإلسالمي، ثم یتم وصل خالل التواصل بین أفرادھا م

 الحلقات المختلفة بعضھا ببعض الحقاً. وھو عین ما نحاولھ من خالل دعوتنا للحوار التي نشرناھا في األسبوع الماضى.

فالتنظیر یعنى وضع األسس النظریة الشرعیة التي  .التنظیر والتبصیرساساً في دائرتي مل ھذه الجمھرة من العلماء یكون أوع
 ینطلق على أساسھا العمل الحركّي، والتبصیر ھو دعم العمل الحركّي بالتوجیھ ورسم التوجھ العام، ال التفاصیل المیدانیة.

 الحصر:ویتلخص دور ھذه الصفوة في دائرة التنظیر في تقاط عدة، منھا، على سبیل المثال ال : دور التنظیرأوالً: 

 إعادة صیاغة أبحاث التوحید في ضوء الواقع الحالّي، واستناداً على أحداث السیرة النبویة الشریفة. .1
 .رسم معالم الطریق وتحدید منطلقاتھ الكبرى بناًء على الصیاغة التي ذكرنا .2
ومة باٍت غیر مدعتدوین القواعد األصولیة التي ترتكز علیھا تلك المعالم والمنطلقات، حتى ال تكون عرضة لمشاغ .3

بأصول محددة. ونذكر في ھذا الشأن، على سبیل المثال، ما دوّناه في توضیح أصل "المصلحة" وما شغب بھ 
. وھو ما یجب أن تقوم بھ ھذه 48المنحرفون على ھذه األصل العظیم، في كتابنا "المصلحة في الشریعة اإلسالمیة"

 ى برسم معالم الطریق ومنطلقاتھ.النخبة في صدد كافة القواعد األصولیة التي ُتعن
الرد على شبخات المبطلین ودعاوى المرجفین، وإن كنا نرى أن یكون ذلك في أضیق الحدود، حتى ال یضیع جھدھا  .4

 في مناوشات جانبیة أثرھا محدود بأثر من یشعل فتنتھا.
ءمة والمواءمة حسب المكان وضع إطاٍر نظرّي للعمل الحركي، یكون من اللیونة واالستیعاب ما ُیمكنھ من المال .5

 والزمان الظروف. 

: ونعنى بھ دور ھذه النخبة في متابعة ما یدور على الساحة الحركیة، بناًء على تلك التصورات والمنطلقات دور التبصیرثانیاً: 
 كة، بین العالمالتي رسموھا وأرسوا أصولھا. وإن من أشّد عوامل الفشل في أیة حركة دعویة، ھو اإلنفصال بین الفكر والحر

عدو النفس والجھل، أو عدو األرض والساحة. ومن  بص من الشرخ الواقع بینھما، سواءوالعامل، إذ ساعتھا یتسلل العدو المتر
 على سبیل المثال ال الحصر: ،ذلك

غافل التالمساھمة في اختیار قیادات العمل الحركي المیداني على أسس شرعیة ثابتة صارمة. وكفانا مثاال بخطورة  .1
عن ھذا الدور ما رأیناه من عمل اإلخوان في اختیار قیاداتھم المیدانیة الذي بنوه على مبدأ "الوالء قبل الكفاءة"، فكان 

 ما كان.
 توجیھ القیادات في أمور الَحركة الكبرى، والعمل كمرجعیة علمیة في أمور الدعوة والحركة، بشكٍل متفاعٍل متكاملٍ  .2
عیة على خارطة السیاسة والواقع، لتحدید الَتعامل الّشرعي على أساسھا، حیث أن استمرار دراسة المتغیرات الواق .3

الحركة دون مواكبة الُمتغیرات ینشأ عنھ كوارث مدمرة. وال سبیل إلى مثل ھذه المرونة ومواكبة األحداث في 
 الحركة إال من خالل التفاعل الُمستمر لتلك النخبة.

علمیة ُسّنیة، ال على نسق ھیئة علماء المسلمین القرضاویة، بل ھیئة مستقلة ال ترتبط بدول أو من ثّم، یجب أن تتكون ھیئة 
 فاءة والخبرة للتصدى لھذا الدور.الیة، وتتسع عضویتھا لمن یحمل الكتجمعات ح
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 ونوالي الحدیث في الحلقة التالیة إن شاء هللا تعالى.

 

 الثاني عشر:الجزء 

یجب أن تتكون ھیئة علمیة ُسّنیة، ال على نسق ھیئة علماء المسلمین القرضاویة، بل ھیئة " إلى أنھانتھینا في الحلقة السابقة 
 الیة، وتتسع عضویتھا لمن یحمل الكفاءة والخبرة للتصدى لھذا الدور". مستقلة ال ترتبط بدول أو تجمعات ح
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ذھبت أدراج الریاح دون نتیجة ُتذكر على أرض الواقع، والحق، أن كثیراً من الھیئات واإلئتالفات والتجّمعات قد نشأت ثم 
وذلك ألسباب عدة، منھا عدم وضوع الفكرة واختالط التصورات وضعف اإلرادة والعوامل الشخصیة من أنانیة وھوى 

 دیم الجدوىوالتبعیة الماّدیة أو المعنویة لنظٍم بعینھا، وغیر ذلك مما ُیْفشل أّي تجمع علمّي أو حركّي ویجعلھ، وإن عاش، ع
 سلیب اإلرادة.

ومن ثّم، فإننا ال نعنى بتجّمعنا ھذا الذي نقترحھ، سواًء كان ھیئة أو إئتالفاً أو غیر ذلك مما ِشئت من تسمیات، أن یكون صورة 
 نیاً.وأممكرورة لمثل ھذه التجارب الساقطة. بل نحن نعنى ھنا أن یأخذ ھذا التجمع بكل أسالیب النجاح، علمیاً ومعنویاً ومادیاً 

 وھذا، بال شك، یمثل أول تحٍد للجھد المطلوب على الساحة المسلمة، بل ھو أكثرھا خطراً وأعظمھا أثراً، نجاحا أو فشال.

أؤكد على معنى ھام، وھو الفارق بین العالم الُمتخصص والداعیة والخطیب، مھما ذاع صیتھ وعظم عدد  أود كذلك أن
مستمعیھ. رّب عالٍم بداعیة، أعطاه هللا الحسنیین من علم حقیق، وقوة بیان وخطابة وأثر في العامة، وھؤالء ھم القلة النادرة. 

ما شاء هللا لھ، لكنھ ال یتمتع بقدرة على التأثیر في الناس خطابًة كالدعاة  ورّب عالٍم لیس بداعیة، فھو یكتب ویبحث وُیَخّرج
لى هللا صاألصالء. وقد كان ذلك میزة حتى بین األنبیاء، كما قال موسى علیھ السالم "واحلل عقدة من لساني"، بینما أوتي محمد 

 جوامع الكلم. علیھ وسلم

حتى ال ینطلق بین الناس، یتحدث بما ال أصل لھ. لكنھ، في ذات الوقت، یجب أن ثم إّن الداعیة یجب أن یتمتع بقدر من العلم 
یعلم أنھ لیس بعالٍم وال بمفٍت، فلیس كل من اعتلى المنبر بعالم، وفرٌق كبیٌر بین العالم والداعیة والخطیب. واألخیر ھذا ال 

وھي جزء من الدعوة ال كّل الدعوة. فالداعیة یتحلى یشترط فیھ ما ُیشترط في الداعیة من صفاٍت، إذ ُجّل دوره ھو الخطابة، 
فوق الخطابة بالقدرة على التفاعل مع الناس على األرض َتحاوراً ونقاشاً وصبراً على الناس وَجدالً بالحق، وھو ما ال ُیشترط 

 في الخطیب أو العالم.

وحدھا، لكننا أردنا ھنا أن نضع الحصان أمام  وال أرید، بل وال أستطیع ھنا أن أرسم لھذه الجمھرة خطواتھا، إذ ھذا شأنھا
 العربة، كما یقال في المثل، أو السالح في ید المقاتل، ثم ھو أدرى بكیفیة استخدامھ على الوجھ األمثل.
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 ھا األول:قیادة الحركة وصفّ 

 وھذا ھو الُمركّب الثاني من مركبات الحركة المسلمة، كما نتصورھا. 

ال  . فإن الدعوة، الذي ترعاه وتقوم على نشأتھ وتغذى عقلھ وتوّجھ قوتھالناتج األساس للحركة العلمیةوالحركة المسلمة ھي 
 تقوم بدورھا بدون حركة على األرض، تتحرك بالتصورات وتجسد المبادئ في أعمال ومواقف.



م، من سنیٍة أو بدعیة. واإلخوان، كانت والحركة المسلمة تتمثل في قادتھا بكل ما فیھم من َصالبة أو رخاوة، من إقداٍم أو إحجا
 وال تزال، أصدق دلیل على ذلك. 

 ولعل أھم ما یجب ألن یتوفر في قادة تلك الحركة:

عدم اإلنتماء إلى أیة جماعٍة في سابق تجربتھ، إذ كّل تلك الجماعات الیوم مشوبة إما بخلٍل في تصور الحركة أو انحراٍف  •
خاصة في حالة اإلخوان، كالفیروس الذي یستقر في خالیا الجسد ال یشفیھ مضاٌد حیوّي. في فھم العقیدة، فھذا اإلنتماء، 

وقد رأینا بالفعل أنھ ما من إخوانّي سابٍق، حتى وإن ترك الجماعة، إال وتعلقت بعض أدبیاتھا بفكره، سواء دیموقراطیاً أو 
عة اإلسالمیة وغیرھا، ال یسلم من بلواھم أحٌد سلمیة أو وطنیة، أو أي من انحرافاتھا، وقل مثل ذلك في منتمي الجما

 تلوث بھا في مسار حیاتھ یوماً . وھو ما ینعكس سلباً على طریقة تناولھ لألمور وتصوراتھ لألحداث. 

والشباب النقي الذي ال ینتمي لمثل تلك التجمعات كثیٌر والحمد ہلل، وقد رأیت وقابلت كثیراً منھم مما یجعلنى آمل خیراً في 
 ادم وال أعّول على الماضى.الق

یة، ال یأتي بخیٍر مھما بلغت  • صواب المنطق وصحة النظر، فإن الخلل في المنطق اإلنسانّي الذي تعكسھ الفطرة السوِّ
 درجة العلم.

منھا  ةقوة الشخصیة والقدرة على التأثیر والتحكم، ال من واقع المركز القیادّي بل من الصفة القیادیة ذاتھا. والقدرة الِقیادی •
 . 49ما ھو من الِفطرة الَخْلِقیة والطبع األصیل، ومنھا ما یمكن َتنمیتھ بالعلم والدرس والتدریب

القوة في الحق، بعیداً عن التعصب، وقد شرحنا الفرق بینھما بتوسٍع في كتابنا "مقدمة في اختالف المسلمین وتفرقھم"  •
 .50فارجع الیھ على موقعنا

قوة مع لین، فالقائد القوّي كالمؤمن القوّي، أحب إلى هللا من المؤمن الضعیف. والفارق أن أن یكون القادة ممن فیھم  •
من حیث مھمتھ في القیادة، كارثة على نفسھ وعلى جماعتھ  ،المؤمن الضعیف ال یزال فیھ خیر، لكّن القائد الضعیف

ده إلى أھلھ سالماً، فقد كان مومناً قویاً، على وعلى أمتھ. وقد رأینا مثال ذلك في حكم د محمد مرسى، فّك هللا أسره، أعا
 انحراف في التصور العقدّي، ولكنھ كان قائداً ضعیفاً و شك.

وأن   ،یتصل بھ اتصاالً مباشراً أن یكون للقائد إماماً وشیخاً، من علماء أھل السنة والجماعة، یرجع الیھ عند الحاجة و •
أو مقلداً عتیداً. وقد انقسم المسلمون في عصرنا ھذا بین یكون تابعا ذلیالً، یكون ُموقراً لكّل علماء السنة عامة، دون أن 

. واآلخر 51غایتین كلتاھما باطٌل محض، أحدھما التقلید األعمى واإلتباع الذلیل، ففعلھم كفعل الصوفیة وأْن ادعوا السنّیة
كلیاً، واإلفتاء برأیھم وھم من جھلة الناس ھو اإلنفالت التام من قیود اإلّتباع، وإدعاء العلم مع قصورھم عنھ قصوراً 

. وھذه الفوضى العلمیة قد تسببت فیھا عوامل عدة لیس ھنا موضع اإلستطراد فیھا. وقد كتبنا فیھا بعض 52وعوامھم
 المقاالت على صفحات موقعنا فلیرجع الیھا من شاء.
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 .خالل األسبوع القادم
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القادة، إذ إّن  حصیلةاألساس األصیل في  ھيوالتاریخیة أن تكون العلوم اإلنسانیة، وخاصة اإلداریة واإلجتماعیة  •
ال اإلفتاء والتنظیر، وذا یتأتي من العلم بالتاریخ والسیر واألصول النفسیة  ،التوجیھ والتأثیرھو ره، دورھم، كما نتصوّ 

 والسیكلوجیة لألفراد والجماعات.

تخّصصاً فیھ، لِما أشرنا الیھ من فرٍق بین أن یتمتع القادة بقدر مناسٍب من العلم الشرعي، وإن لم َیستلزم ذلك أن یكون م •
العالم والقائد. فعلى سبیل المثال، یجب أن یكون دارساً للعقیدة عارفاً بالبدعة وحدودھا، حتى ال یقع وأتباعھ فیھا، إن لم 

شریفة، یة الیتمّكن من الرجوع لشیخھ للسؤال، وأن یكون على معرفة بدرجات ِصحة الَحدیث، وأنواعھ، قارئاً للسیرة النبو
 حافظاً ألجزاٍء من القرآن، عارفا بتفسیرھا قدر الطاقة، لتكون موضع استشھاد واستدالل وقت الحاجة.

 ویتبع في الحلقة القادمة إن شاء هللا تعالى.

 

 الثالث عشر:الجزء 

اٍت وھي ِصفات تنقسم إلى صفنستكمل في ھذا المقال ما بدأنا سرَده من صفات القیادة المقبلة للحركة المسلمة، كما نتصورھا. 
 َخلِقیٍة َطَبعّیة، وِعلمیة ُمكتسبة كما ذكرنا من قبل.

)18( 

أن یكون القائد من ذوى العزیمة الماضیة، أبعُد ما یكون عن الترّدد في اتخاذ قراره، بعد أْن یدرس الِخیارات الُمتاحة،  •
أّن قراراً أبعد شیئا ما عن األصوب أفضل من ال قرار ویستشیر ذوى الرأي في المسألة، بقدر الطاقة، فإنھ من المعروف 

البتة. والترّدد آفة قاتلة في جمیع شؤون الحیاة، خاصة لمن في موقٍع قیادّي. ویجب أن نفّرق بین التردد والتثبت، فالمتردد 
لیھا مكنھ أن یضع یده عیرى بین یدیھ كافة الخیارات المتاحة، لكنھ، لضعٍف نفسّي، یتھیأ لھ أّن ھناك إمكانیة أخرى لم ی

بعد، وال تزال في دائرة الممكن المتاح، فال یتخذ قراره. والمتثبت ینظر فیما بین یدیھ من خیارات ممكنة متاحة، ثم یتخذ 
 قراره بعد التثبت منھا، دون تلكؤ أو تردد.

 ة ال تؤدى التأثیر المطلوب، كما إنھاأن یكون ممن یتقن العربیة، إذ إنھا من األمور الفارقة في التوجیھ والتأثیر. والعامی •
تھبط بمستوى التواصل إلى أدنى مما یجب أن یكون علیھ، وتقطع العامة عن مصادر القراءة في كتب السنة والفقھ 

 والتاریخ. واألصل أن یرتفع القائد بمن حولھ فكراً ولغة ال أن یھبطوا بھ. 

فترة مناسبة من الزمن، ال أن یكون ممن فُِرَض على القیادة غیر أن یكون ممن ترقى في مستوى اإلدارة والقیادة خالل  •
مستحٍق لھا. وھذا، مرة أخرى، كان من سلبیات اإلخوان الخطیرة. ویجب ھنا أن یخضع القائد لدورات تدریبیة مكثفة في 

الھیئة العلمیة الُمشرفة  وھي دوراٍت یجب أن تضطلع بھا  علم القیادة، إن توفرت فیھ بقیة الصفات التي ذكرنا، أو ُجلّھا.
 على الحركة.

أن یكون في أواسط العمر، تجاوز مرحلة الشباب (تحت الثالثین) لكن لم یطعن كثیراً في الكھولة (فوق الخمسین)، یتمتع  •
 بصحة جیدة وروح عالیة.

 ھذا بعٌض مما یجب أن یتوّفـر في قیادة الَحركة المسلمة، خاصة في الصف األول منھا.

شباب الصف الثاني، وھؤالء من األھمیة بمكان، وإن لم یدرك ذلك كثیٌر ممن عمل بالحركة اإلسالمیة في ماضیھا ثّم یأتي 
 القریب. ذلك أّن أولئك ھم قادة المستقبل، ویجب أن یراعي قادة الصف األول في ذلك الصّف ما یلي من الصفات:



 صور.اإلخالص والعزم، والشجاعة والحسم، وصواب المنطق وصحة الت •

  القدرة على التحصیل العلمي الشرعي بما یكفي لتوجیھ من ھم تحت إشرافھم. •

 إحترام القیادة مع روح اإلتباع ال التقلید األعمى. •

 بین مرحلة الشباب والرجولة (فوق الثالثین ودون الخمسین). •

 اإلستعداد للتضحیة في موضعھا. •
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 ھا:أبناء الحركة المسلمة وقاعدتُ 

المركب األساس واألصیل للحركة ولُحمتھا، إذ ال فائدة من دعوة بال قاعدة تحملھا وتعیش بھا حیاتھا. ھذه القاعدة، من وھؤالء ھم 
شباب وشیوخ، رجال ونساء ھم موضوع الدعوة، وھم جنودھا وحراسھا وبنیتھا األساسیة. ومن ثّم، فإنھ یجب العنایة بھذه القاعدة 

 وقیاداتھا ثانیاً، من خالل كافة أنواع التعلیم والتوجیھ بمستویاتھ المختلفة.وتحدید ما یلزم لتربیتھا أوالً 

وحتى نتفاعل مع الواقع، فإن ھذه القاعدة الیوم، ھم أساساً تلك الطائفة التي احتفظت بإسالمھا، في وجھ الكفر البواح الذي اجتّث 
لباطل، والكفر من اإلسالم، على ید الملحد السیسي وأعوانھ، أكثریة الشعب المصرّي، بعد أن تمیز الخبیث من الطیب، والحق من ا

الذین قادوا جنودھم إلى الكفر، وسحبوا من ورائھم المالیین ممن وقع في الكفر األكبر، والًء ورضا بالكفر، من الطائفة التي أزلّھا 
 الشیطان السیسي وسحرتھ عن دینھا.

یسي، ونفرت من دالئل الكفر الذي َصاحب حكمھ، وبرأت منھ وممن اتبعھ، الطائفة المسلمة إذن، ھي التي خرجت على كفر الس
ووالت من جاھره بالعداء، ووصمھ بالكفر الذي یستحقھ. وھذا ال یعنى عدم التوجھ بالدعوة إلى تلك الطائفة من شعب مصر التي 

. ومن العبث الجمع بینھما، كما أنھ من رّدھا السیسي وسحرتھا عن دینھا، لكن ھذا توجیھ وتصحیح، وتلك دعوة لإلسالم ابتداءً 
العبث التغافل عن الفرق بینھما والتعامل مع كلیھما علي أساس واحد. وھو ما یقع فیھ عدد من الفضالء ممن یسیر على قواعد 

بتعد ج اإلخوانّي الذي یالرحمة وینسى قواعد الحكمة، فیظن أنھ أرفق بعباِد هللا من هللا. إن اعتبار ھذه الطائفة مسلمة، ھو امتداد للنھ
عن التوصیفات الشرعیة باسم مصالح متوھمة، كأن یقال ھذا من باب تألیف القلوب أو تقریب النفوس، وكأن التوصیف الشرعّي 
فیھ تنفیر للقلوب وتفریق بین النفوس! إن من ادعى ھذا، فقد ضّل عن مقصود اإلسالم في باب الوالء والبراء. أرأیتك إن قال أحٌد 

سى علیھ السالم: "إن قومك ما كفروا لعبادتھم العجل ألّن السامرّي ضحك علیھم واستغفلھم!"، أو لو أن أحدا قال عمن ساروا لمو
وراء سحرة فرعون "ھؤالء لم یصلوا ألن اإلعالم ضلّلھم"! كذلك لو قال أحٌد أن ھذه الطائفة خرجت عن دین هللا ألنھا صّدقت 

إلخوان، فال یجب وصفھا بما تستحق تألیفا للقلوب. سبحانك، ھذا وھٌم عظیٌم یجب أن یرتدع عنھ إعالم السیسي أو أنھا كارھة ل
الدعاة، قبل أن نتجّرع أخطاءنا من جدید. فتألیف قلوب ھذه الطائفة مطلوٌب بال شك، لكن لیس على حساب تشویھ عقیدة الوالء 

حرة أو كره اإلخوان سبباً في ھذا الكفر، لكنھ لیس مبرراً لھ على وجھ والبراء أو اإللتواء في تطبیقھا. قد یكون تصدیق إعالم الس
 القطع.

یدیھ ممن استمع لسحرة فرعون قبل ایمانھم، كما أنھ استمر في ھدایة قومھ في الصحراء، بعدما كفروا  علیھ السالملقد َنَفَض موسى 
 ین المفسرین.بال خالف ب 53مرة بعد مرة فقال لھم "إنكم قوم تجھلون"، وھو كفر جھل
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لكّن ھذه القاعدة الجماھیریة، على ما فیھا من فطرة سلیمة وتوّجھ سدید، لدیھا الكثیر من اإلنحراف في التصّور، والخطأ في الفھم، 
 فٍ من الناحیة الواقعیة أو العقدیة. ثم إن ھذه القاعدة تحتاج إلى من ینسق حركتھا ویلم َشمل قوتھا، ویدفعھا في طریٍق واحٍد إلى ھد

 واحٍد، واضٍح محدٍد، ال عوج فیھ وال أمت.

ومن ھنا، فسنفّصل القول في منھج التوجیھ واإلصالح واإلعداد للطائفة المسلمة، ومنھج الدعوة إلى من ھم من الطائفة التي أزلّھا 
 الشیطان السیسي وسحرتھ عن دینھا.

 

 عشر: الرابعالجزء 

واإلعداد للطائفة المسلمة، ومنھج الدعوة لمن ھم من الطائفة التي أَزلّھا الشیطان  انتھینا إلى القول في منھج التوجیھ واإلصالح
السیسي وَسحرتھ عن دینھا. وقد بنینا ھذا التقسیم على الحال الحاضر، َشرعاً وواقعاً، من حیث انقسام الشعب إلى ھاتین الطائفتین، 

 ووجوب التمییز بینھما في ُطرق المعاملة وفي سبل الدعوة.

)20( 

 :التوجیھ واإلصالح واإلعداد للطائفة المسلمة

ومن ثّم ترتیب  من المھم الرئیس أن یقرر القائمون على منھج اإلصالح والتوجیھ واإلعداد معالم ھذا المنھج وأھدافھ وحدوده
 داد.ھ واإلصالح، وطرق اإلعأّولیاتھ وتفاصیلھ ودرجاتھ. ثم علیھم أن یدركوا طبیعة الفئة التي یتعاملون معھا لممارسة ھذا التوجی

 :الفئة المسلمةأوالً: 

تمخضت األحداث التي جرت في مصر مؤخراً عن تمّیٍز واضٍح بّیٍن فئات الشعب كما ذكرنا. والفئة المسلمة ھي، ویاللحسرة، 
 األقلیة في ھذا الشعب. 

ده، وعمق الفھم للقوى المحاربة لھ، بعد أن واجھوھا لكن المّیزة الكبرى في ھذه الفئة الیوم ھي ازدیاد الوعي باإلسالم ومعناه وحدو
، أیام استغفلھم عبد الناصر وركب موجة اإلخوان ثم ضرب البالد كلھا بدكتاتوریة عسكریة 1952عیاناً. فأین ھؤالء من شعب 

 فاشیة ملحدة، أنتجت ھزیمة العرب أجمع، وخلّفت أمثال السیسي لیكون أنتن َخلٍف ألنجس َسلف.

ظر في الطائفة المسلمة الیوم من عدة نواح، دیموجرافیة، واجتماعیة، وتعلیمیة، إلى جانب الخلفیة اإلسالمیة. فھم ویمكن الن
ینقسمون دیموجرافیا إلى كافة فئات األعمار، وینتمون اجتماعیاً في غالبھم إلى الفئة المتوسطة التي ھي إلى الفقر أقرب منھا إلى 

 م األمیة، ومنھم التعلیم المتوسط، وإن كانت منھم كذلك فئة جامعیة قلیلة محدودة. التوسط المادّي، كما تغلب علیھ

فطرة، تبعاً للنشأة المسلمة في مجتمعاتنا  صلى هللا علیھ وسلمأما عن الخلفیة اإلسالمیة، فھم في غالب أمرھم ممن یحب هللا ورسولھ 
الشرقیة، على بساطة تامة وسطحیة مطلقة في فھم اإلسالم والتوحید، وعلى قدر في غایة الضآلة من التحصیل الشرعي بین 

خوان، ھا اإلالغالبیة المطلقة منھم، سواء أمیین أو متعلمین. كذلك، فإن نسبة ضئیلة منھم تنتمى إلى جماعاٍت "إسالمیة" على رأس
وقلیل من الضئیل إلى الجماعة اإلسالمیة. ثم بعض منھم ینتمى إلى الفكر الُسنّي السلفّي، وھم أقل القلیل النادر. أما أتباع حركات 

 السلفیة األمنیة من صنائع أمن الدولة، فھم العدو، فاحذرھم.

إذ یمكن من خاللھ التمییز بین مستویات الخطاب اإلصالحّي ھذا التصنیف، وإن كان محتاجاً إلى دعٍم إحصائّي، في غایة األھمیة، 
 الذي یجب توجیھھ إلى ھذه الفئة بنوعیاتھا المختلفة، وإن كان النقاط الرئیسة فیھ ثابتة ال تتغیر، نجملھا، أو أكثرھا، فیما یلي:

منھ للحكم  وتفصیل القدر الواجب بیان التوحید، في الحكم والتشریع، والوالء والبراء، والنسك والشعائر، وشرح مقتضیاتھ )1
 باإلسالم، مع التركیز على األدلة القرآنیة والحدیثیة في دعم ھذا المفھوم.



بیان ما یضاد ھذا التوحید في مراتبھ كلھا، حكماً ووالًء وُنسكاً، والقدر الذي یخرج بالمرء عن اإلسالم منھ، مع التركیز  )2
 المفھوم. على األدلة القرآنیة والحدیثیة في دعم ھذا

 بیان مدلول الشھادتین، ومعناھما ومقتضاھما من طاعة هللا والعمل بشریعتھ والقیام بشعائره. )3

 بیان العالقة بین أحكام التوحید وبین أركان اإلسالم الخمسة، وموقع الشھادتین من ذلك. )4

ما حّرمھ علیھم من المحرمات بیان الواجبات الشرعیة التي أوجبھا هللا على عباده، من صالة وصوٍم، وزكاة وحٍج، و )5
 كالِربا والزنى والفسوق والمعاصى والبدع، مع توضیح الدرجات الخمس للحكم الشرعّي. 

بیان مقاصد وضع الشریعة للعباد، وھي حفظ الضرورات الخمس، الدین والنفس والعقل والمال والنسب، ومبادئھا من  )6
 .54من المنطلق التوحیدًي اإلسالمّي، ال اإلنسانّي العلمانيّ  إقامة العدل واإلحسان والحریة والكرامة والمساواة،

بیان موقع الجھاد وأھمیتھ ودوره في حیاة األمم وبناء الحضارات وزوالھا، مع بیان المفارقة بین ھذا المفھوم وما ورثتھ  )7
ن ووصم الجھاد أجیال عصرنا من خوٍف ورھبة منھ، وما تحاولھ أجھزة الكفر بالداخل والخارج من تدجین المسلمی

مثلة ، وباألرضى هللا عنھم، وتاریخ الخلفاء الراشدین أفضل الصالة وأتم السالم علیھباإلرھاب. مع دعم ذلك بأمثلة من سنة رسول هللا 
التاریخیة في التاریخ الُمدّون، كأمم الفرس والروم والیونان وأمة اإلسالم، وأمة یھوٍد والصلیبیین حتى عصرنا ھذا، 

المعاصرة في صراع اإلسالم الحاضر مع قوى الكفر والعدوان، وبیان مواضع ھذا الجھاد ومحلھ وشرح معني  وباألمثلة
 دفع الصائل، وتفصیل دور األسر في ذرع ھذا المفھوم لدى األجیال القادمة. 

 د على شبھات المرجئةبیان أحكام "التكفیر" وبیان أنھا حكم شرعّي، مثلھ مثل أحكام الطھارة والنكاح والمواریث، مع الر )8
والمنافقین من تحریم ذلك وإنكار أن المسلم والدًة قد یرتد بقوٍل أو فعل، وبیان معنى ما یرّدده ھؤالء المرجئة والمنافقین 
من أحادیث ُیشّبھون بھا على العامة. مع ضرورة تحذیر العوام من إجراء مثل تلك األحكام بأنفسھم، والرجوع فیھا إلى 

ثوق بعلِمھم وَفضلِھم وُسّنَیِتھم، تماماً كما یرجعون الیھم في شؤون نكاحھم وطالقھم وبیعھم وشرائھم، العلماء المو
 وصالتھم وزكاتھم.

بیان أسباب اندحار األمم واندثار الحضارات، سواًء منھا ما ھو في التاریخ المدون، أو األمم البائدة قبل عصر تدوین  )9
 .علیھم السالمالتاریخ، كعاٍد وثمود وقوم نوٍح ولوٍط وصالح 

لك الدیار، الحسنى في تبیان موضع أھل الكتاب المدنیین في الدول الغربیة وضرورة قیام المسلمین المقیمین بھا بالدعوة ب )10
وبیان دور الرأي العام بین أبناء تلك الدول في توجیھ حكوماتھم، بغرض تخفیف الضغط على المسلمین، ال تحسین 

وضعھم أو رفع شانھم، فإن تلك الحكومات لن تراعي في المسلمین إالّ وال ذمة، فھي عدو مرید لھم، وإنما تراعى الرأي 
 .العام الداخلّي إلى حٍد ما

بیان دور التربیة وأھمیة التعلیم والصلة بینھما. فالتربیة تدور حول توجیھ األخالق والتصرفات، والتعلیم یدور حول  )11
 إنشاء المفاھیم والتصورات. وال غنى ألحدھما عن اآلخر، فتعلیم بال تربیة نفاق، وتربیة بال تعلیم جھل وضالل.

واإلقتصادیة والسیاسیة الكبرى خاصة ما اختص بھ عصرنا، كالمرأة  بیان التصور اإلسالمّي في القضایا اإلجتماعیة )12
 والبنوك والبرلمانات واإلنتخابات، مع ربطھا وبیان عالقتھا بالتوحید.
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تصحیح مفاھیم خربھا اإلعالم، وأعان على تخریبھا "المفكرون اإلسالمیون"، كالمواطنة والحداثة والتجدید والوسطیة،  )13
 رآنیة والحدیثیة.مع دعم ذلك باألدلة الق

وبطبیعة الحال، فإن بیان تلك النقاط التي ذكرنا یجب أن یكون مدوناً على عدة مستویاٍت للفھم واإلستیعاب، مع مراعاة ما 
أشرنا الیھ من مركبات الطائفة المسلمة التي یتوجھ لھا الخطاب. فخطاب الجامعّي غیر خطاب األمّي على سبیل المثال، وإن 

اء والقدرة على اإلستیعاب ال یتناسب طردیاً مع درجة التعلیم الرسمّي، فقد رأینا آالفاً من أساتذة وقضاة كان مستوى الذك
ومحامین ومھندسین وأطباء ممن دعم الملحد السیسي وفّوضھ في قتل المسلمین. والقاعدة أن الَمرء غیُر قادٍر على أن یدرك 

د قدر الُمخاّطْب وقدرتھ على اإلستیعاب، وأن یحدد على أساسھا الجرعة سقف فھمھ وذكائھ، فھو واجُب الُمخاِطِب أن یحد
 الدعویة وأسلوبھا.

وعلى طبقة العلماء والمنّظرین أن یقوموا بھذا الدور التدوینّي، في صورتھ الكلیة على أقل تقدیٍر، وأن یراعوا فیھ وحدة 
ومفاھیم مشتتة متضاربة، وھو ما نراه ماثالً أمام أعیننا في واقعنا التوّجھ، حتى ال یجد العامة أنفسھم أمام تصوراٍت مختلفة 

المسلم الیوم. فترى "عالماً" یحث على الجھاد، وآخر یحذر من تبعاتھ، وترى، من ثّم، جماعة تدعو للجھاد، حسب ما تسمیھ 
اء سبب فرقة المسلمین، حتى بین أبن جھاداً، وجماعة تدعو إلى السلمیة ونبذ الجھاد وتسمیھ "العنف". ھذا التشتت والتخبط ھو

الطائفة الواعیة منھم، فاختالف المفاھیم والتصورات ینشأ عنھ تلقائیاً التضارب في األعمال والتصرفات، ومن ثم التنابذ 
 والتفرق.

 وإلى الحلقة القادمة إن شاء هللا تعالى

 

 الخامس عشر:الجزء 

لماء والمنّظرین أن یقوموا بھذا الدور التدوینّي، في صورتھ الكلیة على أقل على طبقة العخلصنا في المقال السابق إلى أنھ "
تقدیٍر، وأن یراعوا فیھ وحدة التوّجھ، حتى ال یجد العامة أنفسھم أمام تصوراٍت مختلفة ومفاھیم مشتتة متضاربة، وھو ما نراه 

جھاد، وآخر یحذر من تبعاتھ، وترى، من ثّم، جماعة تدعو ماثالً أمام أعیننا في واقعنا المسلم الیوم. فترى "عالماً" یحث على ال
 للجھاد، حسب ما تسمیھ جھاداً، وجماعة تدعو إلى السلمیة ونبذ الجھاد وتسمیھ "العنف".

)21( 

ومن المھم ھنا أن نؤكد على أمٍر قد یفوت البعض، وھو أّن الوقت الحاضر والواقع الحالّي ال یسمح بأن یكون ھناك حركة 
سلحة آنیة، ألن ھذا من غیر المقدور علیھ. إذ إنھ ال عتاد وال عدة متوفرة لدى الشباب، كما أّن الشباب في مصر غیر مقاومة م

مدرٍب على المواجھات المسلحة، بینما العدو مدرب ومسلح أفضل تسلیح. واألھم من ذلك أّن عقیدة المواجھة المسلحة قد 
ل وعامة الشعب المسلم، على مدى العقود الثالثة األخیرة، بعد أن انحرف بھم مسختھا ممارسات اإلخوان في عقول شبابھم، ب

الھوى والتخبط العقدّي إلى انتھاج السلمیة النابعة من الدیموقراطیة الزائفة التي اختاروھا نھجاً بدیالً عن النھج اإللھي المتمثل 
 في مواجھة الشرك حین القدرة، وعدم مشاركتھ حین تخلف القدرة.

مر إذن یكمن أوالً في اتخاذ الخطوة األولى، ونراھا األصعب واألخطر، وھي اجتماع العلماء والمنظرین على خطة یمكن األ
من خاللھا توجیھ الخطاب الشرعّي بشكلھ السنّي المتكامل، دون مداورة أو مناورة أو تفاوضیة، فإنھ وهللا ما قتلنا إال المناورة 

تكون جبھة العلماء غیر معلنة أوالً، وأن یكون مقرھا خارج مصر، حتى ال تتعرض لإلجھاض والمداورة. وقد یستلزم ھذا أن 
 في بدایة عملھا.

ثم بعذ أن تتحرك ھذه الجبھة فكریاً سواء في مواقعھا الخاصة أو في إعالٍم مخصص لھذا العمل، وتعلن عن أّن الخیار البدیل 
إللھي في التغییر، ویبنذ الفكر اإلرجائي اإلخوانّي البدعّي، وتؤسس الخلفیة األوحد ھو بدء تكوین جیٍل یؤمن بالنھج السنّي ا



الشرعیة لھذا النھج في زمننا الحاضر، وتخرج دروسھا ودوراتھا وكتیباتھا لنشر ھذا التوجھ، یبدأ ساعتھا العمل على األرض 
 لتكوین كتائب سنیة عاملة. وساعتھا یكون البحث عن مصادر العدة والتمویل.

ذاك یبدأ دور الطبقة الثانیة من تلك الكبقات التي تحدثنا عنھا، وھي طبقة القادة المیدانیین، ودور تجنید الشباب المسلم وعمل آن
 شبكة یتناسق عملھا ویتكامل مع جبھة العلماء والمنظرین. ثم تتحرك العجلة إلى مصادر اإلعالم وغیر ذلك مما ذكرنا.

الوقت الحالّي. ولكنھ الممكن المتاح الیوم في ضوء اإلمكانات التي نراھا بین یدي طائفة الشعب أعرف أن ذلك تصور على الورق في 
المسلم، وهللا سبحانھ ال یكلف نفساً إال وسعھا. وما نحتاجھ الیوم ھو العزیمة الماضیة التي تقھر شعور اإلحباط الذي یتولد من العجز 

 حصیص الالمباالة وترك العمل، لعدم رؤیة النتیجة على امتداد البصر.  اآلنّي، والذي ھو شعور طبعّي، یري بالمرء في

 اإلیمانھنا یأتي دور 

 اإلیمان بأن وعد هللا حُق ال ریب فیھ.  •

 اإلیمان بأن نصر هللا قریب من المحسنین، قوالً وعمالً وتطبیقاً. •

 وأن النصر یأتي مع الصبر.  •

 وأّن هللا لن یغّیر ما بنا حتى نغیر ما بأنفسنا.  •

 وأنھ ال نتیجة إال بعمل، فإن تخلفت النتیجة فذلك إما ألنھ ال عمل، أو ألن العمل یسیر في إتجاه خاطئ، وال ثالث لھذین. •

 الواھمة التي أوجدھا الغربوأن الجھاد في مصر لدفع الصائل المستبد الظالم الغاشم طریق أوحٌد ال بدیل عنھ بتلك الدیموقراطیات  •
 صلیبي لیضحك بھا على شعوبھ، ویسیطر بھ على شعوبنا.-الصھیو

وأّن هللا حرم قتل النفس إال بالحق، وھو في موضع الجھاد/ ومن ثّم فإن التظاھرات ھي وسیلة مؤقتة إلزعاج السلطة الغاشمة  •
 محٌض ال فائدة منھ. الملحدة، على شریطة أن تكون ھناك حمایة مسلحة لھا، وإال فھي شرٌ 

 ھذا ھو مقتضى إیماننا، باہلل وبالرسول وبمنھج اإلسالم.

علینا أن نعزم على الخطوة األولى، وإال فسنحیر في مكاننا، وندور في دوائر مفرغة، تظاھر، قتلى، ظھور دولة السیسي الملحد، تظاھر 
ن من یعتقد أّن ھذه التظاھرات تفّت في عضد ھذه العصابة المجرمة، قتلي، استمرار للكفر والعھر وتعاظم دولة  یسرا وإلھام شاھین. إ

 واھم وھماً قاتالً، یصل إلى حد الغباء المفرط، كما عرفنا عن اإلخوان سابقاً. 

 ثم إلى المقال القادم إن شاء هللا
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وإال فسنحیر في مكاننا، وندور في دوائر مفرغة، تظاھر، قتلى، علینا أن نعزم على الخطوة األولى، انتھیت في المرة السابقة إلى أنھ "
ظھور دولة السیسي الملحد، تظاھر قتلي، استمرار للكفر والعھر وتعاظم دولة  یسرا وإلھام شاھین. إن من یعتقد أّن ھذه التظاھرات تفّت 

 كما عرفنا عن اإلخوان سابقاً". في عضد ھذه العصابة المجرمة، واھم وھماً قاتالً، یصل إلى حد الغباء المفرط، 



 بأود بدایة أن أبّین نقطة ھامة، نقلھا لي أحد األخوة القراء، قال إنني كنت أدعو منذ أسابیع إلى المقاومة المسلحة وإلى القتال والضر
ن لي ما عجزت أّن أبینھ مما قد والعنف، بینما اآلن أدعو إلى بناء قاعدة أوالً وعدم اللجوء للسالح حالیاً. وقد شكرت األخ الكریم إذ بیّ 

 یشتبھ على القراء، في بعض المواضع، وھي طبیعة الكتابة البشریة، اإلشتباه في المعنى. 

إن راجع القارئ المدقق كل ما كتبت منذ بدایة النكسة الكفریة في مصر، وجد أنني كنت، وال زلت أدعو إلى المقاومة "المسلحة"، بمعنى 
ي تلك التظاھرات، كاشفي الصدر، دون تسلیح، تحت شعار السلمیة الواھم، إذ یجب، وأكرر، یجب على من أراد أنھ ال یجوز الخروج ف

الخروج أن یعد لھ عدتھ. أما ھذا اإلنتحار الجماعي المسمى "بالسلمیة"، فھو ال یجوز على وجھ اإلطالق. إذن، فقد قلت وال أزال، إن 
سانحة للنكایة في العدو، أّما إن خرجتم كاشفي  %50شكٍل كان، فإنھ حینذاك، تكون الفرصة خرجتم فاخرجوا مسلحین بأّي شئ كان وأي 

ِتلُوَن ِفى َسِبیلِ الصدر دون تسلیح، تحت شعار السلمیة الواھم، فإن الفرصة صفر مربع منذ أول لحظة! وهللا سبحانھ یقول " ـٰ ِ ُیَق  ٱہللَّ
ة من أن تتخذ جماع فقط ال غیر. ُیْقَتلُونَ ال أنھم َ، ُیْقَتلُونَ ، كذلك ََیْقُتلُونَ ، فالحظ حبیبنا القارئ، أنھم 111َالتوبة  "َفَیْقُتلُوَن َوُیْقَتلُونَ 

البشر المسلم السلمیة ھذه مبدأً تتحرك بھ في مواجھة العدو الكافر، ھو إثم عظیم وجرم مبین، ال ُمسّوغ لھ شرعاً إال ضعف 
 .اإلرادة أو قلة العلم، أو كالھما

فنحن إذا لم نغیر ما قلنا، بل نحن، في ھذه السلسلة نؤسس للحركة الُمسلمة التي یمكن أن یأتي التغییر علي یدیھا، وھي حركة 
یجب أن تؤسس على الفكر السنّي الشرعّي البحت، بال شوائب بدعیة أو شواغب إرجائیة، وتقدم اإلسالم للناس كامالً غیر 

جھاد في سبیل دفع الصائل في مصر، أو غیرھا من بالد المسلمین، على رأس خطتھا منقوص أو مختصر مبتسر، وتضع ال
 المنھجیة، بعد أن أزاحتھ القوى اإلخوانیة لعقود عدة. 

)22( 

 الطائفة المفتونة عن دینھا:

یونیو الماضي،  30ي وحین أتحدث عن ھذه الطائفة، فإننى أعنى تلك الفئة التي دعمت وفوضت وباركت حكم السیسي العسكرّي الملحد ف
 وفي المجازر التي اقترفھا في حق الطائفة المسلمة. وھي تتكون من ذلك الخلیط النكد:

 ،فئة علمانیة بحتة، ال تومن بأدیان إبتداًء، وھي غالباً من اإلعالمیین الفجرة، والممثلین العھرة، وكثیر من "رجال اإلعمال" السارقین
ة، وعدد من المتعلمین، وال أقول المثقفین، ممن اتخذ الكفر باإلسالم دیناً، من أكباء ومھندسین وغیر وغالب السیساسیین وكثیر من القضا

 ذلك من المھن، وعدد من "رجال الدین" القطاع العام، كبابا اآلزھر وعاھر اإلفتاء وملحد األوقاف الحالّي وأضرابھم.

ومحمد حسان وعلى جمعة، وأضرابھم، وعدد كبیر من القضاة وأصحاب فئة منافقة مثل مشایخ القطاع الخاص، كالعاھر البرھامّي 
 المناصب الحكومیة المتنفذه، كوكالء الوزارت ورءساء الھیئات. كذلك كثیر غالٌب من أصحاب الوظتئف الحكومیة 

أصغوا لھ وأنصتوا، ةلم یكن لدیھم فئة من عامة الناس، ممن ال عقل لھ، وممن َفَسدت فطرتھ ابتداًء، استمعوا إلى إعالم اإلجرام والكفر، و
أصالً رصید من القدرة على التفكیر البسیط أو المنطق السدید، فاتبعوا كبراءھم وسادتھم، وساروا وراء فراعینھم، ورددوا أكاذیب 
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ثیٌر من كوھذه الفئات الثالثة، كلھا مرتدة عن دین هللا. وقد ال یجادلنا في الفئتین األولتین كثیر من الناس، لكن الفئة الثالثة ھي التي یقع 
المسلمین، بل من الدعاة، بل من بعض أفاضلھم، في خطأ توصیفھم الشرعّي، إذ یحكم ھؤالء بالشبھ ال بالشرع، فھم یرونھم جھلة 

 اغتروا بسحر اإلعالم، ومنھم من یصلى ویصوم، ویقرأ القرآن، ومنھن من ترتدى الحجاب وتقیم الصالة.  مساكین،

ھذا موضع یظھر فیھ الفرُق بین حكم العامّي وحكم العالم، وبین الحكم بظاھر الرأي والھوى وبین الحكم بأدلة الشرع ومقتضیاتھ 
 وقواعده.

                                                           
مت الجزیرة على أنھا تقدم كذباً استمعت الیوم ألحد ھؤالء، امرأة اسمھا رحاب، التقت بھ الجزیرة في مكة، وكلب الحدیث مع ابنتھ، ھذه الرحاب، فھاج 

  55وأنھا ترید بمصر شراً، وأن الوضع الحالي في مصر ھو من جراء نقل الجزیرة ألخبار مصطنعة!



ائیل وھم بنو إسر م مع أھل مصر، وبین أن ھناك من صدقھ واتبعھ في رحلة الخروج إلى سیناءلقد قص هللا علینا قصة موسى علیھ السال
ممن دخلوا مصر في عھد یوسف علیھ السالم، وذریة األسباط،، ومنھم بقیة أھل مصر ممن لم یصدق بموسى علیھ السالم، واتبع سحرة 

براءھم، ثم كان غالب البقیة من عوام الناس والدھماء، ممن استمع فرعون. كان من ھؤالء المصریین مآل فرعون، أي سادة القوم وك
للسحر وَجیَّش منھم فرعون جیشھ وحشد جنده. فجند فرعون لم یكونوا بال أھٍل أو أقارب یعملون ویتحركون في جنبات مصر للرزق 

لرزق والسعي في الحیاة. كما كان ھناك عامة والسعي في الحیاة، تماما كجند السیسي الیوم، لھم أھل وأقارب یتحركون في جنبات مصر ل
َقاَل ِفْرَعْوُن َمآ أُِریُكْم إِالَّ َمآ أََرٰى َوَمآ أَْھِدیُكْم إِالَّ َسِبیَل لیسوا من أھل الجند، لكنھم تابعوا فرعون وصّدقوا قولھ أنھ مرشد أمین "

َشادِ  ). فمع أّن ھؤالء المصریین كانوا من العامة والدھماء !!ر، كما یقول السیسي الیوم ألتباعھ "وبكره تشوفوا مص29غافر "ٱلرَّ
ِطـِٴیَن"فإنھم كفروا باہلل ورسولھ موسى، فإن هللا قد حكم بكفر فرعون وجنده " ـٰ َن َوُجُنوَدُھَما َكاُنو۬ا َخ ـٰ َم ـٰ ، 8 القصص إِنَّ فِْرَعْوَن َوَھ
ن، وھم من سماھم "قوم فرعون" و"آل فرعون" وھم لكنھ حطم كذلك بكفر بقیة أھل مصر ممن لن یتبع موسى، كلھم أجمعی

ُ ِبُذُنوِبِھمْ  َءالِ َكَدْأِب أكثر من جنده ومأله وآلتھ العسكریة، قال تعالى " ِتَنا َفأََخَذُھُم ٱہللَّ ـٰ ُبو۬ا ِبـَٴاَی آل عمران  "ِفْرَعْوَن َوٱلَِّذیَن ِمن َقْبلِِھْم ۚ َكذَّ

ِتَنآ إِلَٰى ِفْرَعْوَن ، "11 ـٰ وَسٰى ِبـَٴاَی ِقَبُة ٱْلُمْفِسِدینَ َوَمَإلِ۬یِھۦ َبَعْثَنا ِمۢن َبْعِدِھم مُّ ـٰ َوأََضلَّ ، "103األعراف  "َفَظلَُمو۬ا بَِھا ۖ َفٱنُظْر َكْیَف َكاَن َع
 الكفر الفرعونیة، القدیمة والحدیثة. . فاآلل والمآل والقوم، كّل لھ دوره في آلة79طھ  "َوَما َھَدىٰ  َقْوَمُھۥِفْرَعْوُن 

ھذه الطائفة المرتدة المفتونة عن دینھا إذن ھي "قوم السیسي"، والمجلس العسكرّي والوزراء والكبراء والسیاسیون ھم "مأل 
ھم لالسیسي" و"آل السیسي"، واإلعالمیون والفنانون و"المبدعون" ھم "سحرة السیسي". ھكذا یجب أن ُیقرأ القرآن، وأن تست

بِ آیاتھ، وإال كان قولھ تعالى " ـٰ ُ۬ولِى ٱْألَْلَب ، إما لیس بعبرة تعبر بھا العقول من مشھٍد إلى 111یوسف "لََقْد َكاَن ِفى َقَصِصِھْم ِعْبَرةٌۭ ألِّ
 مشھد، وھذا تكذیٌب ہلل سبحانھ، أو أننا لسنا من ذوى األلباب الذي یستطیعون قراءة ھذه العبرة واإلستفادة منھا.

یأتي القائل: لكن قوم فرعون "كذبوا بأیات هللا ولم یتبعوا رسولھ موسى"، فنقول نعم، لكن التكذیب ھو صورة واحدة من  ثم
؟ وكیف بكفر العناد واإلستكبار مع العلم 57؟ وكیف بكفر الجھل56آالف من صور الكفر، فكیف عن كفر اإلعراض بال تكذیب

لكفر، فقد تناولناھا في عدد من كتبنا بالتفصیل والتحلیل، كما تناولھا غیرنا والتصدیق؟ ولست بصدد شرح ھذه األنواع من ا
 من أفاضل العلماء، بارك هللا في عملھم، قدیماً وحدیثاً ھذا األمر، فلیرجع الیھ من شاء.

ھا في الموافقات، وتناولناثم، إن األمر یتعلق، أصولیاً، بشكل الفعل ونیة الفاعل، وھي نقطة قد تناولناھا في شرحنا لكتاب 
كتابنا "مفتاح الدخول إلى علم األصول" كما بینھا كثیٌر من العلماء، منھم الشیخ الجلیل العالمة عبد المجید الشاذلي رحمھ هللا 

ھا إرادة یتعالى. ذلك أّن الفعل حین یقع من إمرء، فإنھ یقع بال تكییف شرعّي ابتداًء حتى یصاحبھ ثالثة أمور، أولھا النیة، وثان
الفعل بذاتھ، وثالثھا الحكم الشرعي للفعل. ومثال ذلك أنھ إن مزق أحٌد كتاب هللا، فحتى یحكم بكفره یجب أن تكون نیة الفاعل 
تمزیق كتاب هللا، فھو حین مزقھ یعرف أنھ كتاب هللا، ولم یظنھ كتاب عادي. ثم أن یكون مریداً لھذا الفعل بذاتھ، أي أنھ أراد 

لكتاب بالذات، ولم یرد أن یحملھ من مكان إلى آخر على سبیل المثال، ثم أن یكون الفعل في ذاتھ فعل كفٍر ال فعل تمزیق ھذا ا
معصیة، وتمزیق المصحف، عالماً بأنھ ُمصحف ومریداً للفعل، ھو كفر یكفر فاعلھ بال خالف. وقس على ذلك كافة أعمال 

 .58الكفر

أنھا قد والت الكفار، وعادت المسلمین، مریدة لذلك عالمة بأّن ھذه الطغمة الملحدة التي فإذا نظرنا إلى ھذه الطائفة، وجدنا 
یوالونھا یرفضون الحكم بالشرع، ویقتلون "اإلخوان المسلمین" و"المتطرفین"، الذین یریدون حكم الشرع "المتطرف"، ونیتھم 

الكفار، العاملین على إزالة شرع هللا، في موضع القتال مجتمعة على ذلك، یضاھئون قول الذین كفروا من اإلعالمیین. ووالء 
ضد المسلمین كفٌر أكبٌر ال خالف علیھ. وقد بّینا أن قوم فرعون، من عوام المصریین كانوا یعتقدون أّن فرعون یرید لھم 

ِعفُو۬ا َوَقاَل ٱلَِّذیَن ٱْسُتضْ نار "الرشاد والسداد، وھل یظن أحٌد أن فرعون قد كان یعلن أنھ كافًر، یقول هللا تعالى في تخاِصم أھل ال
. إذن ھو مكر اللیل والنھار من الذین أُتِبعوا، وھو اإلتباع والوالء والتصدیق من 33سبأ  "لِلَِّذیَن ٱْسَتْكَبُرو۬ا َبْل َمْكُر ٱلَّْیِل َوٱلنََّھارِ 

                                                           
 راجع كتابنا "فتح المنان في بیان حقیقة اإلیمان" 56 
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 ھو كفر، كفر بذلك، وإن لم یكن یقصد أن یكون كافراً، فإنھ ال یقصد أحٌد الكفر إال ما شاء هللا".



دیب ولمیس الحریري وأفالم یسرا وإلھام الذین أتَبعوا. ھي إذن برامج  باسم یوسف وابراھیم عیسى وتوفیق عكاشة وعمرو أ
شاھین وخالد یوسف، مكر اللیل والنھار، وإذن تتبع ھذه الطائفة المفتونة عن دینھا ھؤالء، والسیسي، في معاندة هللا، عالمة 

ن یبأن ھذا اإلتباع والتفویض یزیح شرع هللا عن الحكم، وھم قاصدین للتفویض والدعم ال لغیره، كارھین للمسلمین الذ
 یخرجون دفاعاً عن الدین والشرع، متھمین لھم أنھم یریدون "َخراب البلد" وأن السیسي یرید بالبلد "الرشاد".

 كیف نتعامل إذن مع ھذه الطائفة المارقة عن دین هللا بكافة فئاتھا الثالثة؟

 نكمل في المقال التالي إن شاء هللا. 

 

 السابع عشر:الجزء 

نظرنا إلى ھذه الطائفة، وجدنا أنھا قد والت الكفار، وعادت المسلمین، مریدة لذلك، عالمة بأّن ھذه  إذاوصلنا إلى القول بأنھ "
الطغمة الملحدة التي یوالونھا یرفضون الحكم بالشرع، ویقتلون "اإلخوان المسلمین" و"المتطرفین"، الذین یریدون حكم الشرع 

ذین كفروا من اإلعالمیین. ووالء الكفار، العاملین على إزالة شرع "المتطرف"، ونیتھم مجتمعة على ذلك، یضاھئون قول ال
 هللا، في موضع القتال ضد المسلمین، كفٌر أكبٌر ال خالف علیھ".

وما یحضرنا ھنا، قبل أن نتناول كیفیة التعامل مع الطائفة المرتدة من أھل مصر، بفئاتھا الثالثة، أن نزیل ھذا الوھم البارد 
قال  من" رواه مالك الذيم صلى هللا علیھ وسلالعوام، بل وبعض أشباه الدعاة، من التعلق بحدیث رسول هللا  الذي تتفوه بھ بعض

ألخیھ یا كافر فقد باء بھا أحدھما". وھو حدیث صحیح، لكنھ، كعادة أھل البدع، محمول على غیر معناه، وُمستعمٌل في غیر 
ذنباً أو فسقاً، ویمنع من إطالق الكغر أو الشرك علیھ، كما روى الحافظ مساقھ. فإن ھذا الحدیث یتحدث عمن یكّفر من عمل 

بن عبد البر في التمھید. لمّن منطزق الحدیث ال یمنع إطالق الكفر على كّل أحٍد أّیاً كان، أو ألي عمل عملھ، فقد بّین رسول 
م یقل "ال تطلق على أحٍد لفظ الكفر بأّي شكٍل وألي هللا صلى هللا علیھ وسلم أّن أحد الطرفین یكون كافراً بھذا اإلطالق، لكنھ ل

سبب"، وھذا أمٌر واضح صریٌح في كلمات الحدیث، وفي المنطق الصحیح، وفي أصول الفھم والنظر، فإنھ بھذا یناقض معنى 
ن یكون عالماً الردة ویمنع وقوعھا بإطالق، ویجعل حّدھا نظریاً ال معنى لھ. إنا المقصود ھو أن یتثبت القائل من قولھ، بأ

 متمكناً مما یقول، لھ علیھ أدلة ینافح بھا عن قولھ أمام الناس، وأمام هللا سبحانھ.
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 أما عن معاملة ھذه الطائفة، فھي تختلف بإختالف فئاتھا التي ذكرنا.

ان، من مشایخ السلطفالفئة األولى والثانیة، من كفار اإلعالم والسیاسیین وقادة الجیوش وضباط الجیش والشرطة والقضاة و
 صلى هللارفض حكم هللا، ودعم وفّوض من رفضھ، وولغ في دماء المسلمین، فھؤالء یجب التعامل معھم كما تعامل رسول هللا 

كما في حدیث  عكرمة بن أبي جھل وعبد هللا بن خطل ومقیس بن صبابة وعبد هللا بن سعد بن أبي السرح،مع  علیھ وسلم
 أذاھم.  النسائي، ننظر من یكفینا

أما الفئة الثالثة، وھي التي یجب أن یكون المسلم الداعیة حصیفاً في النتعامل معھا، فقد تختلف طرق دعوة ھذه الطائفة من 
 داعیة إلى آخر حسب طریقتھ، لكن ما یجب أن یكون ثابتا ال خالف علیھ:

والتألیف والترغیب. فإن كل ھذه األمور، وإن عدم التنازل عن الثوابت، أو اإللتواء في البیان، بحجة الدعوة والتقریب  •
 ، ال تبّدل حكماً شرعیاً أبداً.في مواضعھا  صحت

 البدء بالمقاطعة وبیان سببھا بوضوح، سواًء لألھل أو األقارب أو األصدقاء، مھما كانت مودتھم للمسلم. •



 فھم مقتضیاتھ ولوازمھ.التقرب فقط ممن یرى المسلم أن فیھ أو فیھا بقیة فطرة قد تتقبل اإلسالم، وتت •

 عدم قبول الحلول الوسط أو المواقف المتمّیعة، فمن مثل ھذه المیوعة أُصبنا في دیننا واستبیحت دماؤنا وأعراضنا. •

شرح معاني التوحید ابتداًء، ال مجرد تصحیح مواقف سیاسیة أو آراٍء إجتماعیة، فإن ما ُبنَي على باطل، لن یثمر إال  •
 باطالً.

ُموَھا ٌل ٱْقَتَرْفتُ اَ ُجُكْم َوَعِشیَرُتُكْم َوأَْموُنُكْم َوأَْزوَ قُْل إِن َكاَن َءاَبآُؤُكْم َوأَْبَنآُؤُكْم َوإِْخوَ دائماً أیھا المسلم قول هللا تعالى "ولتستحضر 
 ِ َن ٱہللَّ ِكُن َتْرَضْوَنَھآ أََحبَّ إِلَْیُكم مِّ ـٰ َرةٌۭ َتْخَشْوَن َكَساَدَھا َوَمَس ـٰ ُ َوِتَج ُ ِبأَْمِرِهۦ ۗ َوٱہللَّ ٰى َیأِْتَى ٱہللَّ َوَرُسولِِھۦ َوِجَھاٍدۢ ِفى َسِبیلِِھۦ َفَتَربَُّصو۬ا َحتَّ

ِسِقینَ  ـٰ ، فھي آیات رادعات لمن یتحجج بصلة الرحم، والشفقة على األخوة واألھل، وسائر تلك الحجج 24التوبة "َال َیْھِدى ٱْلَقْوَم ٱْلَف
 الباطلة في ھذه الموضع.

علم أّن األمر صعٌب على النفس، شاٌق على القلب، مؤرٌق للضمیر، لكنھ تكلیٌف من هللا سبحانھ، والتكلیف یحمل معنى المشقة ن
وتقدیمھا على محبة الناس، أّیا كان ھؤالء  صلى هللا علیھ وسلم في طیاتھ أّیا كان. وھو مقتضى التوحید، ومناط محبة هللا ورسولھ

 الناس. 

ھذه دعوة لتفریق الشمل وتقطیع أواصر المودة وشق الصف، ھو إما واھم جاھل، أو عمیٌل منافق، ال ثالث  إن من یقول بأن
ُ لَِیَذَر ٱْلُمْؤِمِنیَن َعلَٰى َمآ أَنلھما. فإن اإلسالم واضح صریح في قضیة الوالء والبراء، وفي قضیة تمییز الصفوف " ا َكاَن ٱہللَّ ُتْم مَّ

ٰى َیِمیزَ  یِّبِ  َعلَْیِھ َحتَّ َھا ، وھو التماّیز في الدنیا كما سیكون تمایزا في اآلخرة "179آل عمران  "ٱْلَخِبیَث ِمَن ٱلطَّ ُزو۬ا ٱْلَیْوَم أَیُّ ـٰ َوٱْمَت
. وأّي صٍف یتحدث عنھ ھؤالء المرضى؟ كیف یتحد صفان، صٌف یدعو إلى هللا وشرعھ، وصٌف یدعم من 59یس  "ٱْلُمْجِرُمونَ 

 ، ودعم وفّوض من صلى هللا علیھ وسلم ویدعمھم ویوفوضھم لحربھ؟ ثّم أّیة مودة یحملھا المسلم لمن شاّق هللا ورسولھیحاربون هللا 
ِ َوٱْلَیْوِم ٱیحاربوھما جھراً وعلناً " ا ُیْؤِمُنوَن ِبٱہللَّ َ َوَرُسولَُھۥ َولَْو َكاُنٓوا۬ آلالَّ َتِجُد َقْوًمۭ وَن َمْن َحآدَّ ٱہللَّ َءاَبآَءُھْم أَْو أَْبَنآَءُھْم أَْو  ِخِر ُیَوآدُّ

 ولیس أوضح من ذلك قوٌل في ھذه المسألة. ،22المجادلة  " َنُھْم أَْو َعِشیَرَتُھْم ۚإِْخوَ 

ا وأسوق الیكم طریفة في التفسیر تلیق بھذا السیاق. یقول هللا سبحانھ " ِ أَنَداًدۭ ِخُذ ِمن ُدوِن ٱہللَّ ِ ۖ ُیِحبُّ َوِمَن ٱلنَّاِس َمن َیتَّ وَنُھْم َكُحبِّ ٱہللَّ
 ۗ ِ َّ ا ہللِّ . والتفسیر المتداول أّن الذین آمنوا أشّد حباً ہلل من حب الكفار ألصنامھم، على أّن األنداد 165البقرة  " َوٱلَِّذیَن َءاَمُنٓو۬ا أََشدُّ ُحًبّۭ

معنى "األنداد"، وجدنا أنھا كّل ما یمكن أن یقوم  ھم األصنام التي كانت تتخذھا كفار قریٍش آلھًة. إال إنھ إن أمعنا النظر في
مقام اإللوھیة في نفس العبد، سواًء كان أصناماً، أو أفراداً، أو أفكاراً، كلھا سواء في "الِنّدیة". فھنا یكون التفسیر السابق غیر 

أھلھ وعشیرتھ كذلك، وإذن یكون كاٍف لشرح اآلیة الكریمة، في حالة أّن األنداد أفراد، أو أھل وعشیرة، فإن المؤمن یحُب 
التفسیر الالئق ھنا أّنھ مع ُحبكم ألھلكم وعشیرتكم، فإّن حبكم ہلل یجب أن یكوَن أشّد من حبكم ألھلكم وعشیرتكم، خاصة منھم 

 وھو ما یتطابق مع آیة التوبة، ومع مفھوم الوالء والبراء عامة.، صلى هللا علیھ وسلم من خان هللا ورسولھ

أخي المسلم عن مثل الدعاوى الداھیات وأصحابھا، فھي مرض للقلب، وھزیمة للنفس، وسحق لإلرادة، وبعٌد فاصرف وجھك 
 عن منھج هللا سبحانھ، مھما استعمل أصحابھا آیات وأحادیث ُصرفت عن مواضعھا واسُتعملت في غیر محلھا.

 وإلى المقال التالي إن شاء هللا تعالى

 الثامن عشر:الجزء 

تفریق الشمل وتقطیع أواصر المودة وشق الصف، وانتھینا إلى نتیجة توقفنا عند الحدیث عن تلك الدعاوى الفارغة بشأن عدم 
اصرف وجھك أخي المسلم عن مثل الدعاوى الداھیات وأصحابھا، فھي مرض للقلب، وھزیمة للنفس، وسحق لإلرادة،  أْن "

 حابھا آیات وأحادیث ُصرفت عن مواضعھا واسُتعملت في غیر محلھا".وبعٌد عن منھج هللا سبحانھ، مھما استعمل أص



إذن، فخالصة القول في منھج التعامل مع تلك الفئة من الطائفة المرتدة، أن ُتقاطع ابتداًء، ثم یثستأنس منھا من بقیت فیھ بقیة 
توحید صاعداً، ال من تصحیح وترقیٍع لمفاھیم من فطرة سلیمة، وھو األقل األندر، ثم تبدأ دعوتھم لإلسالم إبتداًء، من مفھوم ال

 سیاسیة أة قضایا فقھیة جزئیة، فالخلل في عقول ھؤالء ونفوسھم أعمق مدى أبعد غوراً من تلك الجزئیات.
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 :الدعوة واإلعالم المسلم

إذ إن اإلعالم ھو عمود الفكر في  وھذا البعد من الحركة المسلمة المرتقبة من أخطر جوانبھا وأبعدھا أثراً في نجاحھا بإذن هللا.
أیام الناس ھذه. فقد نبذ الناس القراءة وخاصموا الكتب، لضعف العقل وقلة العلم، وحلت محلھما المواد المرئیة، التي تغذى 

 العقل بما تقدم لھ، حقاً أو باطالً. 

خرب من خاللھا اإلخالق والقیم المسیحیة وقد عرفت الصھیونیة قیمة اإلعالم منذ بدایة القرن العشرین، فأنشأت ھولیوود، لت
وتھدم الدین المسیحي، وتفرض السیطرة الصھیونیة على العالم المسیحي الغربّي. وقد نجحت الصھیونیة في ھذا الغرض 
نجاحاً فاق تقدیرات كبار رجاالتھا، رغم أّن بعض رجال المسیحیة المتدینین، مثل ھنرى فورد األب، مؤسس شركة فورد 

، وعزا ذلك السقوط الخلقي المسیحي في الغرب إلى الجھد 59، الذي أخرج كتاباً ھاماً عن النشاط الیھودي في أمریكاالشھیرة
 الَصھیوني من خالل ھولیوود بالتحدید. وھو ما جعلھ عرضة لإلغتیال عدة مراٍت آنذاك.

انبرى، بعد أن انتھى عملھ في تحطیم القیم  وبطبیعة الحال، فإن الَمطبخ اإلعالمي الفاجر، الذي تتحكم فیھ الصھیونیة، قد
المسیحیة الغربیة، والتي كانت التزال تتحكم في مجتمعھم حتى بدایة القرن العشرین، إلى توجیھ ماكینتھ الفاسدة الملحدة إلى 

 على ھ كليّ العالم اإلسالمّي، وزرع بدایات ذلك من خالل بدایة السینما المصریة في الثالثینیات، والتي ساھمت بشكل شب
تكوین عقلیة ذلك الجیل الذي أشرنا الیھ في مقاالتنا األولى في ھذه السلسلة، والذي "تعلمن" دون وعي منھ. فصارت قضیة 

حریة المرأة تعنى سفورھا واختالطھا بال قیود مع الرجل، وانتجت أفالماً ُتمّجد العواھر، وتحّقر من دور الزوجة وقیمة 
رج إطار الزواج ھو األكثر رومانتیكیة، وسائر تلك المفاھیم التي أنشأت لنا أمثال نبویة موسى الزواج، وتضع "الُحب" خا

وسیزا نبراوى ودریة شفیق وھدى شعراوى وأمینة السعید ثم أمثال تھاني الجبالي، تلك الرجل المتخفي في زي امرأة، 
اإلسالم، ومن الِحجاب وتبّنى األزیاء الغربیة والمفاھیم  ینادون "بَتحّرر" المرأة من قیود !وجیھان السادات، ثم سوزان مبارك

 العلمانیة في مفھوم الصداقة بین الرجل والمرأة. 

ولم یقَتصر الدور اإلعالمي العلمانّي على تحطیم القیم اإلسالمیة، بل تحّول إلى األخطر من ذلك، من ترسیخ مفاھیم سیاسیة 
وقراطیة حیناً، وللشیوعیة حینا، حسب السلطة القائمة، فأصبح اإلعالم بوقاً للسلطة وفكریة، ُترّوج للدكتاتوریة حیناً، وللدیم

 الحاكمة، وأصبح اإلعالمیون مجموعة من المھرجین الساقطین، من عھرة النظام، یبثون ُخْبُثھم وَخَبَثھم بین الناس. 

نوات الثالثة األخیرة. فقد نجح اإلعالم وقد ظھرت آثار ذلك، كأوضح ما یكون، في مسرح األحداث المصریة على مدار الس
الُملحد في تبدیل عقائد الناس وتغییر ھویتھم بالكامل، فصار قتل المسلمین واعتقالھم وَحرِقھم وَحرق الَمساجد وَرشقھا 

 ". بالرصاص مقبوٌل ُمبرٌر، بل ُمرّحٌب بھ من ِقَبل أكثر العامة من الطائفة المرتدة في مصر للقضاء على "اإلرھابیین

 من ثم، فإّن واجب الحركة المسلمة أن تتبنى إعالماً سنیاً صحیحاً، یقوم بما یلى:

 تقدیم اإلسالم صحیحا متكامالً غیر منقوص، وذلك بعرض مفھوم التوحید بمركباتھ، من حكٍم ووالء ونسٍك وشعائر. •
الناحیة اإلجتماعیة مثل قضیة المرأة،  التركیز على نقاط الضعف التي استطاع أن یشوھھا إعالم الكفر الملحد، سواًء في •

أو في الناحیة السیاسیة كإیضاح ضالل مفھوم الدیموقراطیة الغربیة، أو الناحیة الفكریة الشرعیة مثل إلقاء الضوء على 
قضیة تصحیح المفاھیم بشكٍل عام، طمفھوم التجدید والوسطیة والحداثة وعیرھا مما تالعب بھ اإلعالم، مدعوماً من 

 "المفكرین اإلسالمیین"، وما روجت لھ جماعة اإلخوان المسلمین من ضالالت عقدیة.ضالل 
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الرّد على الضالالت الیومیة التي ینشرھا اإلعالم الفاجر، سواًء إخباریاً أو شرعیاً، مثل فتوى الملحد مغتى الكفر على  •
 جمعة. 

الناس، بدالً من النشتت وراء آالٍف من الیوتیوب  تكوین جبھة إعالمیة موحدة، تتحدث بخطاٍب شرعّي واحد، لیجتمع علیھ •
 والفیدیوھات التي تمثل تفرق األمة ال اجتماعھا.

وذلك الھدف عزیٌز صعٌب ال محالة، لكّن العمَل على إنجازه ال بد أن یبدأ خطوة خطوة، ما استطاعت الحركة اإلسالمیة الیھ 
 سبیال. وذلك عن طریق:

 مكن الَمادّي الُمتاح. إنشاء محطة تلیفزیونیة حسب المُ  •
 تأمین الكفاءات الشرعیة واإلداریة التي تضمن استمرار العمل •
رسم الخطة الدعویة، سواًء في مجال الرّد على الُمضلین، أو الدعوة لإلسالم والتوحید، أو التعلیق على األحداث الجاریة،  •

 أو غیر ذلك من األغراض.
 إنشاء موقع الكتروني للتواصل مع العامة. •
 إنشاء صحیفة تحمل الِفكر الُسنّي الصحیح، وتكون مركزاً للتجمع السنّي. •

)25( 

 :اإلنتشار الحركّي ومراكزه

المشكلة اإلسالمیة ھي مشكلة تتجاوز حدود القطر المصرّي إلى بقیة أقطار بالد اإلسالم التي اغُتِصبت من ِقَبِل الشك أن 
وراء ستار إسالمّي باھت مفضوح. ومن ھنا، فإن ھذا الذي ذكرنا، یخرج  حكومات ُمشركة علمانیة، إّما عالنیة أو تخفیاً 

بالتطبیق من حیز مصر إلى حیز كافة الدول العربیة التي تعاني كلھا نفس األعراض واألمراض التي تعاني منھا مصر. 
قذة دّي التي في مصر، حذو الفالمسلمون في الدول العربیة ھم نفس التركیبة اإلجتماعیة واإلنفالت الخلقّي واإلنحراف العق

 بالقذة.

ومن ثّم، فإّن حصر الحركة في مصر خطأ كبیر ال یجب أن تقع فیھ الحركة المسلمة المرتقبة. بل الواجب ھو التفاعل مع 
سائر الحركات التي تخطو على نفس الطریق، سواٍء منھا الجھادیة في سوریا أو الیمن أو العراق، أو ما تنتظر الظھیر 

 یھ، كما في تونس والمغرب، أو ما ینتظر الحفز والبدء كما في دول الخلیج. والتوج

لكن األولى الیوم ھو ما بدء بالفعل، كما في سوریا أو العراق. والواجب على قیادات الحركة المسلمة أن یكون اھتمامھا شامالً 
 إلسالمیة وعل رأسھا بالد الشام خاصة.عاماً لكّل الحركات التي تقاوم عدوان الباطل الملحد العسكري في بالدھا ا
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 الخاتمة

بعد تلك الجولة التي استعرضنا فیھا، باختصار، معالم المرحلة الحاضرة في ِصراِعنا مع الُحكم الكافر العلمانّي، الذي بات 
یسیطر على مفاصل الساحة اإلسالمیة كافة في كّل بقاعھا، بعد أْن تَمّكنت قوات الَغدر والخیانة من القضاء على ما أسماه 



لوه إلى خریٍف َتساَقطت فیھ أوراق العمل اإلسالمّي تحت وطأة جفاف الباطل الكفرّي، ورأینا البعض "الربیع العربّي"، فحوّ 
مقدمات تلك الكارثة ني التاریخ القریب، وحاولنا أن نضع خریطة للعمل المسلم في المستقبل، دون أن یشتتنا الواقع في 

 متاھات جزئیاتھ، أو أن یجرنا التنظیر وأحالم الیقظة بعیداً عنھ.

ما نحاولھ إذن، كما قلنا من قبل، في ھذه الوثیقة، أن نؤسس لدولة مسلمة، وأمة مسلمة، تواجھ طغیان الكفر العربّي وباطلھ، 
الذي بات أوضح من أن ینكره إال من ھم على دینھ وشاكلتھ. وأن نلفت أنظار شیوخنا األفاضل في كّل مكان إلى ضرورة 

اباً شرعیاً واحداً، ال تتضارب فیھ األصول وال تتعارض فیھ المبادي وال تتخالف فیھ االجتماع على عمٍل موّحٍد، یتبنى خط
القواعد، فھذا شُر ما یمكن أن یصیب العمل المسلم ویجعلھ مشلوالً محسورا. كما نلفت أنظار شبابن إلى أّنھ ال عصمة لجماعة 

ریعة ھو مقتضى دین هللا وحقیقة طاعتھ، ال حدیث مرشٍد ة الشذمھما ادعت لنفسھا من فضل، وأّن اإلمتثال لقواعد الشرع وأدل
 وال توجیھات قیادّي في جماعة. 

 إنھ مما ال یشك فیھ عاقل الیوم، إال أصحاب الجھل أو الھوى ممن ال یعترف بخطأ قادتھ ولو كان أظھر من الشمس، أنّ 
سیا لم یحققا إال الفشل الذریع والھزیمة المنكرة تھ سیاكَ ، والطریق الذي سلَ المذھب التي اتبعتھ اإلخوان المسلمون عقدیاً 

إلى نصر وھمّي، فلماذا نحّول ھزیمة النھج  67واإلندحار الشائن. ولو كنا نأخذ على عبد الناصر الھالك أنھ حّول ھزیمتھ في 
مین نتھم ومحنة المسلھذا مع وقوفنا معھم في مح اإلخوانّي إلى نصٍر وبطولة؟ كیٌل بمكیالین ال یصح في عرف المسلم العاقل.

 أجمعین الیوم.

 لكّنا سنتقدم لشبابنا بمشروع "اإلحیاء والتمكین"، في القریب العاجل، وفیھ خیٌر وبركة، وعلم وحركة، إن شاء هللا تعالى. 

 إذن، فلنبدأ رحلة الدعوة، والحركة، ثم المقاومة والمواجھة، فإننا مدینون ہلل بھذا، ألمتنا ولعامة المسلمین.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الكارثة في مصر .. وتداعیاتھا

 صلى هللا علیھ وسلمالحمد ہلل والصالة والسالم على رسول هللا 



  ال أرى كثیر بدائل للوضع الحالّي في مصر.

 الحكومة العسكریة الملحدة مسیطرة سیطرة كاملة على كافة مرتكزات الدولة، اقتصادیاً وسیاسیاً وإعالمیاً. 

الملحد، قادة وجنوداً، وشرطتھ ومخابراتھ وبلطجیھ، یدعم ھذه الوضع اإلنقالبّي بكافة ما لدیھ من عتاد وقوة الجیش السیسّي 
 وأفراد، ً.

الطائفة المرتدة، التي فوضت ودعمت السیسي، بفئاتھا وأطیافھا المختلفة، ال تزال على خیانتھا لدینھا ورسولھا ووطنھا، ال 
وإن كان سفك دماء األطفال والشیوخ والنساء، الذین ال ذنب لھم إال الخروج "سلمیاً"، جاھرین یْردعھا عن ھذه الخیانھ رادٌع، 

 بأن ال إلھ إال هللا.

الطائفة المسلمة، التي تمثل األقلیة في مصر الیوم، ال زالت على نھجھا، ال یردعھا رادٌع عن الخروج "بسلمیة" وصدوٍر 
 مفتوحة تستقبل رصاص القتلة المجرمین.

 رة كارثیة بكل أبعاد الكارثة. وال یمكن ألّي منطق أن یجد مخرجاً منھا بشكٍل یتبع عالم األسباب والُمَسبََّبات. صو

 ما الحل الیوم إذا؟

یعتقد السیسي وجنده وعلمانیوه وسحرتھ أّن الحّل یكمن في أّن التظاھرات ستخُمد، فإن لم َتخمد بنفسھا لزوال قدرة الناس على 
یخمدونھا باستمرار القتل واإلعتقال وإرھاب البقیة التي لم ُتقتل أو لم ُتعتقل. وھم ال یخسرون شیئاً، إذ عدم المواصلة، فس

اإلستقرار ال یؤثر إال على الشعب وھم فوق الشعب، قوة وماالً، فما الفرق إن استمر عدم اإلستقرار شھراً أو سنة أو عقداً من 
 الزمان؟

التظاھرات السلمیة ستفعل معجزة، إما أّن "المجتمع الدولّي" َیحّن قلبھ على المصریین القتلى،  ویعتقد الناس، المسلمون، أنّ 
فیضغط على السیسي فیطلق سراح محمد مرسى ویعید مجلس الشورى، ویقیل نفسھ من منصبھ، أو أن تِحُنن قلوب غالب 

الؤھم! أو أْن تحدث معجزة ال یعرف أحٌد ھویتھا إال القتلة من جنود الجیش والشرطة، فیرفضوا قتل الناس، قبل أن یقتلھم زم
 أن تكون تفضالً من هللا سبحانھ.

 فما ھو الحصان الرابح ھنا؟

ال أحد یستطیع الیوم أن یتنبأ بالغد، أو أن یستشف الغیب لیعرف القادم، وفضُل هللا واسٌع، لكننا مأمورون باألخذ باألسباب، 
الرابح الیوم ھو طرف الباطل، العسكر الملحد. فھنا یمكن للناظر أن یرى العفویة في ما  فالشواھد العامة تدل على أّن الطرف

 یَعّول علیھ المسلمون الیوم.

لكن ھذا ال یعنى توقف التظاھرات، بشرط أن یكون ھناك ما یدفع األذى عن النفس بالمقاومة، فالدفاع عن النفس حٌق أصیٌل 
سّي. وقتال المعتدى جائٌز، بل واجٌب، ولو في حرم مكة ذاتھا، ولو في األشھر لكل بشٍر، مسلم ونصرانّي ویھودي ومجو

َتلُوُكْم َفٱْقُتلُوُھْم ۗ َكذَ الُحُرم، قال تعالى " ـٰ ِتلُوُكْم ِفیِھ ۖ َفإِن َق ـٰ ٰى ُیَق ِتلُوُھْم ِعنَد ٱْلَمْسِجِد ٱْلَحَراِم َحتَّ ـٰ ِفِریَن"َوَال ُتَق ـٰ ، 191لبقرة ا لَِك َجَزآُء ٱْلَك
ُت قَِصاٌصۭ ۚ َفَمِن ٱْعَتَدٰى َعلَْیُكْم َفٱْعَتُدو۬ا َعلَْیھِ  ـٰ ْھِر ٱْلَحَراِم َوٱْلُحُرَم ْھُر ٱْلَحَراُم ِبٱلشَّ وقد ، 194البقرة   ِبِمْثِل َما ٱْعَتَدٰى َعلَْیُكْم"وقال "ٱلشَّ

یُن تعالى " اعتدى ھؤالء المجرمون على كل الُحرمات، المال والدم والعرض، كما قال ٰى َال َتُكوَن ِفْتَنٌةۭ َوَیُكوَن ٱلدِّ ِتلُوُھْم َحتَّ ـٰ َوَق
، فقتال ھؤالء، دفاعاً عن النفس، لیس إثارة للفتنة، كما یرّوج سفھاء العلماء من أتباع الشیاطین أمثال العاھر 193البقرة  "ہلِلَِّ 

لنتنة للعسكر، ویتحدث بھ بعض طالب اإلعالم العلماني البرھامي ومحمد حسان، وعلي جمعة كلب السیسي، وھؤالء البطانة ا
ِ َوَمْن أَْصَدقُ كالعاھر السّكیر عبد الحلیم قندیل، واإلبراشي ومحمد سعد، وبقیة حثالة البشر تلك، بل ھوإخماٌد للفتنة، "  ِمَن ٱہللَّ

"  فإن لم یكن وسیلة للدفاع عن النفس وجب عدم التصدى للرصاص. .122النساء  ِقیًالۭ



رى أن تأخذ الحركة المسلمة نفساً عمیقاً، وأن تستوعب الموقف الحالّي، وأن تتجاوز جزئیاتھ، وأن تبدأ بعد ذلك في التنظیر أ
 والتنظیم، حسب معطیات الواقع، كما رسمنا في سلسلة "بعد أن انقشع الغبار"

 وهللا تعالى ولّي التوفیق.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 أكتوبر .. وما بعده! 6



 صلى هللا علیھ سلمالحمد ہلل والصالة والسالم على رسول هللا 

سبحان هللا العظیم، كیف أّن الناس یتحدثون أكثر مما یستمعون، مع أن هللا قد خلق لھم أذنین، ولساٍن واحد! لیستمعوا أكثر مما 
 یتحدثوا! ھذه ھي طبیعة البشر على كل حال.

كتوبر بكل شوق وتصمیم. أرادوا أن یجعلوه یوم النصر النھائي على المحتل ا 6انتظرت الجماھیر المسلمة الغاضبة یوم 
 الغاصب العسكرّي السیسي، وجیشھ الكافر.

 لكن، ماذا حدث؟ مزیٌد من الشھداء، ومزیٌد من المصابین، ومزیٌد من خیبة األمل في عدم تحقق النصر. 

 ن ویرقصون، بینما ُیقتل المسلمون وُیعتقلون وُیسحلون؟لماذا؟ لماذا یحدث ھذا الذي یحدث؟ لماذا یفرح الكفار ویغنو

السبب واضح، قد كتبت عنھ مرات عدیدة في مقاالتي منذ أن أسفر جیش اإلحتالل الكفرّي عن غدره بالشعب، أّن القوة ال 
وأن دولة الظلم القویة یردعھا إال القوة، وأّن العنف ال یواجھ إال بالعنف، وأّن السنن اإللھیة تقتضى أن تحمى القوة الحُق، 

تغلب دولة الحق الضعیفة، وأّن األخذ باألسباب ھو أساس الحیاة كما أرادھا هللا في األرض وأن الدیمقراطیة وھٌم بارد ال 
 حقیقة لھ إال ستاٌر لألقویاء. كّل ھذا أشرنا الیھ وفصلناه وأوضحناه مرات بعد مراتز

یھ عقول العامة، فبعد أن حاولوا التعامل مع الكفر مشاركة ال مغالبة، وبعد أن لكّن العامل اإلخوانّي تدخل كالعادة في توج
وقعوا في آثام سیاسیة فادحة فظیعة ووالءات ُمخزیة، مثل تحالفھم مع العسكر في كامب سلیمان وما بعدھا، اقنعوا الشعب أّن 

یمة لھا! وكأن آیات الجھاد لم تتنّزل بعد! وكأّن "سلمیتنا أقوى من الرصاص"، وكأ سیرة رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم ال ق
 ھؤالء الكفرة الفجرة من العسكریین ومن فوضھم ودعمھم مسلمون!

 سبحانك ربي، ھذا خزي عظیم، وافتراء فاحش على دین اإلسالم.

 لكن، كما تقول العامة "ما علینا"، ماذا یجب علي شباب اإلسالم ورجالھ الیوم؟

 كنةدعنا نتصور الحلول المم

إما أن تستمر المظاھرات التي ال تسمن وال تغنى من جوع، ویستمر نھر الدم والقتل من جانب واحد، ولو قتل نصف الشعب 
 المصري.

وأما ان تستسلم الكتلة المسلمة لألمر الواقع، وتقبل بحكم الكفر في بالدنا، وبریادة إلھام شاھین ویسرا، وتعود إلى بیوتھا 
 والھوان. مستكینة ملیئة بالذمة

وھما حالن ال یؤدیان إال الى استتباب الكفر إلى یوم الدین، فإن هللا ال یغیر ما بقوم حتى یغیروا ما بأنفسھم، ولكل فعٍل رد 
 فعل، بدون الفعل  یكون رد فعل. ھذه ھي السنن، ال تتخلف.

 الباردة الالشرعیة، ویبدأ الفكر المسلم وإما ان تتصحح المفاھیم والتصورت، وینبذ الناس الفكر اإلخوانّي وقضیة السلمیة
السني الذي یعتمد الوسائل المشروعة ویأخذ باألسباب الكونیة للنصر. یجب أن تتكون كتائب مسلحة من الشباب تھاجم 

 البلطجیة أوال، وتلقى الرعب في قلوب الكفار من جند السیسي وداعمیھ ومفوضیھ.

 بیل غیره وال طریق سواه.ھذا ھو الطریق، وھذا ھو السبیل الذي ال س

دعونا من العبث والوھم والخبل، فھذا ھو منطق الصوفیة الذین یزعمون أن من الدین أن یدخل المرء الصحراء دون زاد أو 
 ماء معتمدا على هللا. ھذا خبٌل لیس لھ في الدین نصیب. 



داً عددا، فانحرفت النفوس وانتكست الفطر، إما أن نتحرك في الطریق الصحیح، بعد أن أخذتنا اإلخوان في طریق باطٍل عقو
وأصبح لفظ الجھاد ودفع الصائل لفٌظ مرعٌب مخیف، وأصبحت المقاومة عنف ال یسمح بھ اإلسالم. وھو ما صار الشعب 

 المصري بكاملھ، سواًء الكتلة المسلمة منھم أو الكتلة المرتدة، یؤمنون بھ، ویاللعجب.

ما نكتبھ في سلسلة "بعد أن انقشع الغبار.." وما سنوالي الحدیث عنھ فیما یأتي في تكملة وقد أردنا أن نوضح طریقنا لھذا فی
 تلك السلسلة إن شاء هللا.

لكننا أردنا في ھذا الموضع، موضع "ما وراء األحداث" أن نبین، ي عجالة، أن ال طریق إال طریق المقاومة المسلحة ودفع 
 آلخرة.الصائل المعتدي، أو الھالك في الدنیا وا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بیاٌن وإیضاح



شاھدت منذ دقائق فیدیو كنت قد سجلتھ في مصر منذ حوالي عام ونصف، وضعتھ شبكة یقین تحت عنوان "د طارق عبد الحلیم یقول أّن 
 الجھاد المسلح ال یجدى في مصر..".

 وقد شعرت أنھ یجب أن أشرح ما عنیتھ بھذا، وإن كان واضحاً في التسجیل ذاتھ. 

إّن الجھاد أمٌر مشروٌع أصیٌل في التصور اإلسالمّي، من سنن هللا في التغییر، وھو ماٍض إلى یوم القیامة. ھذا أمٌر ال یختلف علیھ 
ل التظاھر الذي شھدتھ مصر وقتھا ضد العسكر. وأقصد بالعمل مسلمان. إنما كان الحدیث وقتھا على جدوى العمل المسلح، في مقاب

المسلح ما فعلتھ بعض الجماعات في مصر في الثمانینیات، من مھاجمة السیاح أو حراس السفارات وما شابھ ذلك، كما ذكرت في 
 التسجیل.

یة الجھادیة، دون استعداد، ھو خلٌط في المعنى إن الجھاد بمعنى العمل المسلح الُمَجّزأ الُمشتت، الذي ال ینتمى لتصور متكامل للعمل
 واضطراب في التصور.

لكن الجھاد، بعد اإلستعداد، وإكمال العدة، وتصور الھدف وحشد اإلمكانات، ھو خیاٌر ال بدیل عنھ، وال تصور للنصر من دونھ. لكنھ یأتي 
 عد أن انقشع الغبار ..".في مرحلة مصاحبة أو تالیة للحشد ضد قوى الكفر، كما سنبین في حلقاتنا "ب

 ثم إّن مصر، كما رأینا بأعیننا، لیست في مرحلة استعداٍد لمواجھة مسلحة مع العدو الداخلّي الكافر. ودعوتنا إلى دفع الصائل، ھى دعوة
 العنف.ل، وصد العنف بلعدم اإلستسالم للفكر السلمّي ومفھوم "السلمیة" الدخیل على اإلسالم، ودعوة إلى الدفاع عن النفس في المقام األو

إن ترسیخ فكرة الجھاد، ومن ثّم العمل المسلح المجدى في مصر لن یكون ولید یوم أوشھر، بل ھو یحتاج إلى إعداد نفسّي وشرعّي 
ال تطویٍل، خاصة بعد أن رأینا تأثیر النھج اإلخوانّي على عقول شباب اإلخوان والعوام من الطائفة المسلمة في مصر. كما أن فكرة الق

لیست راسخة في الطبیعة المصریة بعامة، وإن ُوِجَدت بین بعض أبنائھا. وھو ما یجعل أمر المقاومة المسلحة أشد تعقیداً مما یتصور 
 البعض.

 "اللھم ال تؤاخذنا إن نسینا أو أخطأنا"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دعوة إلى الحوار



لمسلمة إلى أخطر ھجمات الكفر واإللحاد في تاریخھا الحدیث، حیث في ھذه الظروف العصیبة التي تتعرض فیھا كافة بالدنا العربیة ا
 العدو من جلدتنا ویتحدث بألسنتنا، فإننا نرى أنھ من الواجب على العلماء والدعاة من المخلصین ہلل ورسولھ، أن یجتمعوا على رأي سواءٍ 

 اقا باإلسالم ودعوتھ.بینھم في أمر مستقبل ھذه الدعوة وتحدید معالم الطریق إلى مستقبل أكثر إشر

ي تونحن نرى أّنھ یجب على ھؤالء العلماء والدعاة المخلصین، أن یتجاوزوا األحداث الواقعة، ویلتفتوا عن اإلنشغال بمجریاتھا الیومیة، ال
رقھا وغربھا، في ش ال تكاد تتغیر حالیاً، بعد أن توطد الكفر وناء بكلكلھ على السلطة في مصر والیمن ولیبیا وغیرھم من بالد المسلمین

 وأن ینصرف الفكر والنظر ساعة إلى مستقبل الدعوة وإیجاد مسار للحركة، یضمن استمراریتھا وحیویتھا.

وفي سبیل ھذا الھدف، فإننا ندعو إلى عقد اجتماع خاص، یشھده أولئك الذین یقدرون على إبداء الرأي والمشورة، ویریدون بذل النصح 
 ع صیاغة للعمل اإلسالمّي في ھذه المرحلة، ومن ثم أن یتواصلوا معنا لتحدید موعٍد ووسیلة ھذا اللقاء.والتوجیھ، واإلشتراك في وض

 وھذه دعوة مفتوحة موجھة لكل عالم وداعیة یرفض ھذا الوضع القائم، ویعمل على تبدیلھ. ومن ھؤالء األفاضل

 الشیخ الدكتور محمد عباس •
 الشیخ الدكتور ھاني السباعي •
 ور وجدى غنیمالشیخ الدكت •
 الدكتور أكرم حجازى •
 الدكتور إیاد قنیبي •

 وغیرھم من األفاضل الكرام ممن یرید أن ُیشارك في ھذا الجھد، فلیتواصل معنا على عنوان

hanisibu@hotmail.com 

maqreze@gmail.com 

 وهللا غالٌب على أمره.

 د طارق عبد الحلیم

 2سبتمبر  18ھـ الموافق 1434ذو القعدة  15

 

 

 

 

 

 

 

 

 13سبتمبر  13الجمعة  عبد المجید الشاذلي .. الحبیب الراحل
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 صلى هللا علیھ وسلمالحمد ہلل والصالة والسالم على رسول هللا 

یُِّتوَن"  ٌتۭ َوإِنَُّھم مَّ  .30الزمر "إِنََّك َمیِّ

 وصدق المتنبي

 فمتى أوّدع خلّي التودیعا             خاللت تودیَع األصادِق للنوى

 وصدق لبید بن ربیعة

           وَبقیُت في َخلٍَف كجلد األجربِ                ذھب الذین ُیعاش في أكنافھم

 لي رحمھما هللا تعالى.علٌم آخٌر فقدناه بعد رحیل الشیخ رفاعي سرور، ھو العالمة الشیخ عبد المجید الشاذ

كان أول لقاء لي بالشیخ الحبیب من خالل أخ شیٍخ حبیب، أدعو هللا أن ینجیھ الیوم من أیدى طواغیت كفار مصر ومالحدة 

، في زیارة لي لمصر من السعودیة، حیث كنت أعمل وقتھا بعقد ھناك، وكان رحمھ هللا قد خرج 1976السیسي، وذلك في عام 

لتوه من المعتقل الذي قضى فیھ قرابة عشرة أعوم، بعد أن حكم علیھ وباقة من تالمذة سید قطب رحمھم هللا في القضیة التي 

 .65ُعرفت بقضیة تنظیم 

كنت وقتھا أجادل النفس، وبعض اإلخوة األحباء ممن زاملني في حیاتي منذ األیام األولى للجامعة في الستینیات، في جدوى 

العمل بالسعودیة، ومصرنا تحتاج إلى الدعاة العاملین، ونحتاج نحن إلى بذل الجھد أمانة لھذا الدین. وكان أن حزمت أمرى، 

، حیث توطدت عالقتي بالشیخ رحمھ هللا، وبالشیخ األخ الحبیب 1977ى القاھرة عام وتركت العمل في السعودیة، وعدت إل

مجدى عبد العزیز أطال هللا في عمره، حیث تعودنا أن نلتقي في بیتي بمدینة نصر أو في بیت حبیبنا الشیخ عبد الھادي المصري، 

قضى أیامھا ثالثة أیام أو أكثر ال نخرج من البیت، مرات عدیدة أسبوعیا، نتحاور في مسائل الفقھ واألصول والدعوة. وكنا ن

 عاكفین على الدراسة والبحث، ال نكّل وال نمّل.

واستمرت عالقتنا الدعویة، سنین عددا، حتى اضررت، بعد مقتل السادات أن أخرج من مصر إلى األردن، ھرباً من بطش أمن 

 هللا. مبارك قاتلھ 

 ، في بیتھ باإلسكندریة.2012في زیاراتي لمصر، وكان آخر لقاء لي بھ عام  وكان أن قابلت الشیخ عدة مرات بعد ذلك

وقد كان الشیخ أصولیاً فذاً، ومنّظراً في مجال العقیدة، وكیف ال وقد تتلمذ على ید سید قطب، وكفاك ذلك مقاماً. وكان أبرع كتبھ 

 "حد اإلسالم" الذي لیس لھ نظیر في موضوعھ.



لم یكن للشیخ حٌظ في شھرة وال مال، لكنھ، یعلم هللا، كان قمة في إخالصھ نحسبھ كذلك، لم یأبھ وكعادة الغرباء في عصرنا، 

لشئ إال قولة الحق الذي آمن بھا ودافع عنھا طوال حیاتھ. وإن اختلفُت مع الشیخ في موقفھ من دعم اإلخوان في مسیرتھم 

 رة یشھد هللا.الدیموقراطیة مؤخراً، إال أن ھذا لم یغّیر من حبھ في قلبي ذ

 رحم هللا الشیخ عبد المجید الشاذلي، وأسكنھ فسیح جناتھ وتجاوز عن زالتھ .. آمین

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 دین السلمیة .. وشروط النصر

 صلى هللا علیھ وسلمالحمد ہلل والصالة والسالم على رسول هللا 

أنھ یجب ُیسحل ویقتل عشرات اآلالف من "اإلخوان"! كما  جاء على موقع مقاومة التنصیر أّن كلب الصلیبیة ساویرس ُیصرح
 أّن الُملحد الببالوى َصّرح لقناة أمریكیة أّن الجیش قتل المتظاھرین كما قتلت أمریكا الفیتنامیین!

ة حھذا ھو توّجھ السلطة الخسیسیة الیوم. لن تتواني ھذه الُطغمة عن أي عمل من األعمال ضد المسلمین، ولو ضربوھم باألسل
الكیماویة، كما یفعل بشار الكلب في سوریا. یجب أن تصل ھذه الحقیقة إلى أذھان المسلمین في مصر وأن یستوِعبوھا، وأن 

 یعرفوا تبعاتھا ونتائجھا، وإال ..

 الشعب المصرّي قد انقسم إلى قسمین، كالھما ُمغیٌب عن الحقیقة.

فرھم، ورضي بما یحث في مصر، ھؤالء ھم السند الحقیقّي لنظام الكفر أولھما، القسم الذي غیبھ اإلعالم الملحد، ممن اتبع ك
العسكرّي. وقد ذكرنا موقفنا من ھؤالء وھو حكم الكفر من باب الوالء للكفار رضى بما عملوا، وقلنا أنھ یجب علي المسلمین 

 التبرؤ منھم، سواًء كانوا آباءھم أو أبناءھم أو أزواجھم أو عشیرتھم.

قد غیبتھ ظالل السیاسة اإلخوانیة، التي تعبدت بالدیموقراطیة، ونشرت مبادئھا وسارت على أسسھا حتى جاءھا  والقسم الثاني،
لمیةالیقین. ھذا القسم من الشعب، ٌ ھم كثیر من الذین یخرجون في الشوارع الیوم. ومن ھذه السیاسة َنَبَع  تدین  ، الذيدین السِّ

لمیة المسلمین المتظاھرین في الشارع المصرّي الیوم، بنفس بھ اإلخوان حقیقة، كأقوى ما یكون  اإلیمان. وقد غیبت ھذه السِّ
القوة التي غابت بھا عقول من لحق بكفار العسكر، رغم أّن أبناء ھذا القسم ھم المسلمون الصادقون، مع انحراٍف في الِوجھة 

 والوسیلة.

الحقة، وقرع القوة بالقوة، وما عدا ذلك فھي صیحات في واد ونفخ في  أجزم لكم، یا أبناء اإلسالم أن ال نصر إال بالمواجھة
 رماد.

الدولة العسكریة البولیسیة تسیر في طریقھا ال تنحرف عن وجھتھا. ال یعنیھا التحلیالت اإلخباریة التي تعرض خروقاتھا لكل 
ات تصدر عن جھاٍت أو جماعات أو شخصیات مبدإ إنسانّي، أو اإلتھامات بخرق القانون، وبعدم العدل، أو غیر ذلك من بیان

 عامة على التلفاز.

الدولة العسكریة البولیسیة ال تھتم لھذه األمر البسیطة مثل خرق القانون أو ھدم العدالة. ھي دولة تقوم ابتداًء على مبدأ القوة، 
الوقت  ة ُیضیع بھا المتحدثون على التلفازوال غیر القوة. ولھذا فإن التوجھ لمثل تلك الحیوانات البشریة بمثل ھذه التھم أضحوك

 ویصرفون اإلنتباه عن الحل الحقیقّي، وھو قرع القوة بالقوة.

إن مناقشة خطوات الدولة العسكریة البولیسیة الكافرة، في طبخ الدستور أو توجیھ التھم الجزافیة، أو اإلعتقاالت العشوائیة، 
 و عبٌث في عبث.وبیان عوارھا القانوني وال إنسانیتھا، إنما ھ

إّن تلك الدولة تقوم على ھیكٍل مدنّي دیكورّي من أتباعھا من فلول القضاة واإلعالم واألمن، وھُم كثر، یرتكز على القسم األول 
من الشعب المغّیب عن العقل والواقع والدین، ویحمیھا جیش اإلحتالل المصرّي الصھیونّي، وعمالء الشرطة الخائنة لدینھا 

ي بھذا التكوین، وقد وّفرت األركان األساسیة لمظھر الدولة، واستطاعت أن تقضى على المعارضة الحقیقیة التي وبالدھا. وھ
یمكن أن یكون لھا أّي تأثیر على األرض. ویجب أن یستیقظ من یتوھم أن یصحو ضمیر كلب الدنیا الخسیسّي فیعلن التنازل 

 بعض المدن، تھدف ضده! عن كیانھ الكفري لمجرد أن بعض التظاھرات تخرج في

ال فائدة في تلك التظاھرات، على وجھ الیقین واإلطالق، إال إن انبتت مخالب وأنیاب، وتعاملت مع قوى القھر والبطش بمثل 
 وسائلھا. 



 ال لقد حّولت ھذه الدولة العسكریة البولیسیة الكافرة الدولة المصریة إلى دولة علمانیة تكفر باإلسالم ورسولھ، بشكٍل واضحٍ 
 یحتمل التأویل.

لقد أعلن كیان الخسیسّي المصري العسكري الصھیوني الحرب على المسلمین، ال في مصر وحدھا، بل بالحرب على مسلمي 
  یقوم بعملیة اإلبادة ھذه لحساب الدولة الصھیونیة األم حباً وكرامة! -فرع مصر  –فلسطین، التي بات الجیش الصھیونّي 

 حدة، ھي الجھاد. الجھاد كما عناه هللا سبحانھ في كتابھ. جھاد المسلمین ضد الكفار المشركین.الحّل یكمن في كلمة وا

 الحّل یكمن في تكوین خالیا تضرب في عمق العدو المصرّي الُمشرك.

 الحّل یكمن في احتالل الجماھیر لمباني الحكومة ومؤسساتھا، ولو قُتل في أثناء ذلك أضعاف من قُتل في فّض اعتصامات
 المیادین.

 الحّل یكمن في العصیان المدني الكامل، والتوقف عن ھذا الھذر المتمثل في العصیان "التدریجّي".

 دون ذلك فإن األمر الواقع سیفرض نفسھ، وستكون ھناك سبعیاً عاماً عجافاً یأكلن الناس بما قدمن بأیدیھن، جزاًء وفاقاً.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ثم ماذا بعد جمعة الغضب؟

 صلى هللا علیھ وسلمالحمد ہلل والصالة والسالم على رسول هللا 

 انتھت جمعة الغضب. مشاھد رائعة وحشود مجتمعة. بذل وعطاء واستماتة في سبیل الحق. 

لكن .. ویا لھا من لكٍن حّذرنا منھا من قبل .. عادت الحشود وتفرقت الجموع وبقیت شواھد علیھا في األخبار ومواقع 
 تماعّي، ثم استمر النظام الكافر الفاسد في خطواتھ، یعتقل ویقتل، ویھدد ویتوعد.التواصل اإلج

أعلم أّن القیادات الحالیة، أو ما بقي منھا، ال تقدر إال على ما تفعل الیوم، فھي مطاردة ومحاصرة، فضال عن أنھا، أو أغلبھا، 
 ال یؤمن إال بالسلمیة ومد ید المحبة إلى العدو.

 الشباب المسلم الثائر لدینھ ووطنھ. لكّنا ھنا نخاطب

الظاھر أّن قومنا ال یعرفون معنى الدولة البولیسیة، وال یدركون طرقھا ووسائلھا. الدولة البولیسیة ال تأبھ لحشد أو تجمٍع أو 
سیة یتظاھٍر. بل ھي تراقب وتترصد، حتى یتنھي الحشد، ثم تستعد للحشد الذي یأتي من بعده. ومن یظن أن الدولة البول

البلشفیة تھتم لمثل ھذه التظاھرات، ولو كانت بعشرات المالیین، فھو واھم حالٌم لن یستیقظ إال بعد فوات األوان، كما حدث مع 
إخواننا اإلخوان، حین ظنوا أّن الدیموقراطیة ستتغلب على الدولة العمیقة، فانتھي بھم األمر في السجون، كما تنبأنا بذلك من 

 قبل.

 ظم المستبدة، لم ولن یكون إال بالقوة ال بالسلمیة. اذكروا عنى ھذا.إن تغییر الن

لقد علمنا هللا سبحانھ فیما حكى لنا من استبدال القوم المجرمین، قوم عاد وقوم ھود وصالح ولوط ونوح، أن استبدالھم ال یكون 
اٍمۢ ۖ ذَ َفَعَقُروَھا "إال بضربة ساحقة قویة سریعة، ال تمتد أكثر من أیام معدودات  َثَة أَیَّ ـٰ ُعو۬ا ِفى َداِرُكْم َثلَ ُر لَِك َوْعٌد َغیْ َفَقاَل َتَمتَّ

ُھْم أَْعجَ ، 65ھود " َمْكُذوبٍۢ  ا َفَتَرى ٱْلَقْوَم ِفیَھا َصْرَعٰى َكأَنَّ اٍم ُحُسوًمۭ ِنَیَة أَیَّ ـٰ َرَھا َعلَْیِھْم َسْبَع لََیاٍلۢ َوَثَم  . 7الحاقة  "اُز َنْخٍل َخاِوَیةٍۢ "َسخَّ

نة نفسھا جاریة، كما حدث في الثورات الفرنسي واألمریكیة، حیث تولّت القوة  كما رأینا في التجارب اإلنسانیة، أّن السُّ
 والُمصادمة حسم األمور. 

لكننا ھنا في مصر، نحاول ما ُیصادم ھذه السنن. فنعلن أننا لن نتصادم مع أحٍد مھما ُدفعنا إلى ذلك ومھما ُسفك من دمائنا! 
 ونعلن أننا سنستمر على طریقنا ھذا ولو لسنوات، فالوقت في صالحنا!

ھذا أمٌر ال یصح إال في وقت الدعوات وفي أثنائھا، لكن متى وقع الصدام، فاألمر ال یستمر طویالً بحاٍل من األحوال. قد 
 عد الصدام. یستمر الصدام والتدافع طویالً ولكن ال تستمر طریقة الدعوات في السلمیة، إذ ال تصلح ب

عاما بعد الھجرة في كٍر وفٍر مع المشركین. قلنا نعم، ولكن كانت لھ  13ویقول قاٌل لكن رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم استمر 
 صلى هللا علیھ وسلم دولة یمتنع فیھا ویحارب من أرضھا، ال كما في حالة لوط أو ھود أو صالح علیھم السالم.

في مصر الیوم قد أعلنت الحرب على اإلسالم وأھلھ، وقتا منھم من قتلت واعتلت من اعتقلت،  إن الدولة البولیسیة الكافرة
 فأصبح لزاماً علینا أْن نبدأ مرحلة الصدام على الفور، حتى وإن استمرت التظاھرات "السلمیة".

 والصدام.یجب أن تتكون كتائب الحق، تتعامل مع قوى الكفر والبلطجة، وتعاملھا بما تفھم، لغة القوة 

نحن ال نفھم إلى ھذه الساعة ما یمنع كل ھذه الحشود من العصیان المدنّي؟ ھذا أمٌر ال یحتاج إلى سالح وال عتاد. ھذا مقاومة 
سلبیة سلمیة، فما الذي یمنع منھ؟ أیخشى الناس على وظائفھم وال یخشون على حیاتھم التي یعرضونھا للموت كّل مرة 

 یخرجون فیھا إلى الشارع؟



قد عددنا خطوات من قبل ال یمكن لنصر أن یتم إال بھا، ونحن ال نزال وسنظل نرى األمر كما عرضناه في مقاالتنا السابقة، ل
 أّن ھذه التظاھرات جمیلة سامیة مشّرفة، لكنھا ال تؤدى إلى تغییر الوضع على األرض. 

 ه الدعوى ھي أول خطوات الفشل، ومقدمتھ.وأقول لمن یّدعى أن لدینا الوقت، كل الوقت، لنصل إلى النصر، أّن ھذ

الظاھر أّن مستوى التضحیة بالنفس ال یزال عند مستوى التضحیة غیر اإلختیاریة، ولم یرق بعد إلى مستوى التضحیة الواعیة 
قتل قاصداً أْن یَ الُموّجھة. إن الخروج في الحشود الملیونیة علماً بأنھ ھناك فرصة أْن ُیقتل المرء أمٌر، وأن یخرج في كتیبة حٍق 

 وُیقتل أمٌر آخر، لم تصل الیھ اإلرادة الشعبیة والوعي اإلسالمي بعد. األخیر تتضاعف فیھ احتماالت الشھادة أضعافاً مضاعفة.

 وحتى نصل إلى ھذه القناعة، فسنظل نرى تلك المشاھد المھیبة تتكرر ثم تتفرق بال نتیجة على األرض.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 بدایة أم نھایة؟جمعة الغضب .. 

 صلى هللا علیھ وسلمالحمد ہلل والصالة والسالم على رسول هللا 

َمجازر فّض اعتصامّي رابعة والنھضة، تراجعاً شدیداً في زخم التظاھرات المضادة لحكم الكفر  شھدت األیام الماضیة، عقب
البربریة الوحشیة التي تمارسھا قوات الغدر واإللحاد العسكرّي ضد العسكري السیسّي. وذلك التراجع لھ بال شك ما یبّرره من 

الشعب المصرّي المسلم، مما یجعل أولئك الذین یخرجون في تلك األیام أبطال ُیشَھد لھم بالشجاعة واإلستعداد للتضحیة بالنفس 
 في سبیل دینھم.

واقعاً على األرض، إال عند الحالمین الُمْفِرِطین في التفائل. فإن لكّن ھذه األعداد التي رأینا في األیام السابقة ال یمكن أن ُتغیر 
 اآللة العسكریة ال تأبھ لمثل ھذا العدد من المعارضین، إذ إن ھذه التظاھرات ال تمثل خطراً علیھا بأّي درجة من الدرجات.

 ویجب ھنا أن نؤكد على عدة حقائق ال یمكن أن نفھم الواقع إال باستیعابھا:

 العسكریة الملحدة لن تتنازل طوعاً في یوم من األیام، ألنھا تعلم أنھا تضع بذلك حبل المشنقھ حول أعناقھا.القیادة  •
 . فھي إذن معركة حیاة أو موت بالنسبة لھا

ع عن إراقة الدماء ولو قتلت عشرات اآلالف، وحرقت الوحشیة العسكریة الملحدة، للسبب الذي قررنا، لن تتورّ  •
 وما یحدث في سوریا شاھٌد على ذلك. في كّل ناحیة من نواحي مصر،عباد، البیوت وال

القیادة العسكریة الملحدة ال تھتم كثیراً لما یجرى على ما یسمونھ "الساحة الدولیة" فھي تعلم أّن مصلحة الغرب،  •
مرة على الشعوب وإسرائیل، في بقائھا واستمراریتھا. وقد شھدنا أّن ھذا المجتمع الدولي ما ھو إال جزٌء من المؤا

 اإلسالمیة منذ نھایة الحرب العالمیة األولى وسقوط الخالفة.
حدة، بل ھي أعداد تخرج وتھتف، التظاھرات السلمیة التي لیست لھا أنیاب، لن تمثل تھدیداً للقیادة العسكریة المل •

 قَتل منھا من ُیقتل، ثم تعود إلى بیوتھا لتعید الكّرة مرة أخرى. ویُ 
التظاھرات ال ي تخرج مبرمجة في یوٍم محدد ثم تنتھي بنھایة الیوم، لن تغّیر واقعاً على األرض. التظاھرات الت •

یجب أن تكون یوم الجمعة ثم ینفّض السامر وتعود الدنیا إلى حالھا، وإلى لقاء قریب في الجمعة التي تلیھا! ھذا ال 
 یأتي بنصر ولوبعد ألف سنة.

ھتفون "سلمیة سلمیة" أمام جند الطاغوت، إنما یلقون بأنفسھم في التھلكة، فھم ال المتظاھرون الذین یرفعون أیدیھم وی •
یأخذون باألسباب التي أمر هللا سبحانھ بأخذھا، وھي اإلستعداد واإلرھاب. وھؤالء أقرب إلى الصوفیة المخابیل 

رزقنا! ھؤالء السلمیون الذین یقولون نخرج في الصحراء دون زاٍد أو ماء ونعتمد على أّن هللا ھو الرازق فسی
ة سلمیة سلمیة ستزود عنھم أذاه، أو أّن مشھد قتلھم سیصیب السیسي بالحزن میفتحون صدورھم للرصاص وكأن كل
 واألرق، فیأمر كالبھ بإیقاف المذابح!

كلمة "صدورنا العاریة أقوى من رصاصھم" غیر صحیحة شرعاً وال عقالً، وإن عطست إخالصاً في التوجھ، وكان  •
 ھا على األذن جمیالً رناناً.وقع

 دفع كامالً غیر منقوصالنصر في مواجھة مثل ھذه الحقائق الواقعة على األرض عزیز غاٍل لھ ثمن یجب أن یُ 

 شروط خمسة ال أحسب، وهللا تعالى أعلم، یمكن أن یتنّزل علینا نصر من هللا سبحانھ إن تخلّف أحدھا:

 على العشرین ملیوناً أو أكثر على األقل. أن تحتشد الجماھیر بشكل غیر مسبوق لتزید •
وال تتفرق، لیالً ونھاراً، صبحاً ومساٍء، في كافة شوارع مصر ومیادینھا، إلى أن  أن تستمر التظاھرات ال تنفضْ  •

 یسقط الحكم العسكرّي الكافر.



د لس المدنیة، وتقصأن تكون لھذه التظاھرات أنیاب وأظافر، فتسیطر على مراكز الشرطة ومباني المحافظات والمجا •
إلى مدینة اإلعالم الكفرّي، مدججة بما یمكن أن تمتلك من عدة، فُتَحاور وتناور، وتكّر وتفّر، حتى تحتلھا، وھي 

 معركة سیسقط فیھا مئات الشھداء، لكنھا خطوة ال بد منھا للنصر.
ریة، فإخالص النیة شرُط صحٍة أن تخلص النیة ہلل وحده ولنصرة دینھ، ال لنصرة شرعیة دستوریة وال وطنیة أو ح •

 ألّي عمٍل ُیرجى لھ النجاح، وُیسأل فیھ العون من هللا سبحانھ.
أن نتوب من الذنوب، وأن نعزم تجرید التوحید ہلل والوالء لھ ال لغیره والتوبة من ذنوبنا وما اقترفناه من انحراٍف  •

تناسب طردیاً مع ذنوب الناس. وقد أذنبنا طویالً، فأّن تأّخر النصر ی عن التوحید وما مارسناه من شرٍك في الوالء،
وسكتنا على الظلم والفسق والعھر طویالً، حتى خارت الھمم، وانَفلّت العزائم، وَضلّت األفھام، واختلطت النوایا. 
ھد عومن ثم، فإن فاتورة النصر قد تكون أعلى كثیراً مما نتوقع، إذ إّن حال من یدفعھا لم تكن مرضیة عند هللا حتى 

 قریب.

إن النصر ال یأتي إال من بعد األخذ بالسبب قدر اإلستطاعة البشریة، كما علّمنا رّب العالمین في غزوة أحد، والتي كان یقودھا 
 ، أّن النوایا الحسنة واألمانّي الوردیة، مع األفعال الناقصة ال تأتي بنصر لكائٍن من كان.علیھ الصالة والسالمأفضل البشر 

 ، وحققوا تلك الشروط، كاملة غیر منقوضة، یأتكم، بإذن موالكم، َمدد منھ سبحانھ ال یقف في وجھھ شئ.فاخرجوا إذن

 ولقاؤنا صباح السبت إن شاء المولى، ال یوم الجمعة، لنرى فیھ استمرار الثورة على الكافر المستبد.

 حماكم هللا ورحمكم وأّیدكم بنصره واصطفى منكم من یستحق الشھادة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 معركة العقیدة .. وعقیدة المعركة

 صلى هللا علیھ وسلمالحمد ہلل والصالة والسالم على رسول هللا 

لیست الحركة التي یقودھا السیسي ونظامھ في مصر ھي انقالٌب عسكرّي، كما تتصارع القوى المختلفة في إثباتھ أو نفیھ، بل 
 ترتبط بنظام حكٍم وال بمصالح اقتصادیة أو مكاسب سیاسیة. ھي حركة إبادة وحرب شاملة على اإلسالم وأھلھ، ال

ھذا ھو واقع الحركة التي خّططت لھا قوى الظالم العلمانّي لإلطاحة بكل ما یمّت إلى اإلسالم بصلة، ال إلى اإلخوان وحدھم، 
 وإزالة كافة مظاھره على األرض، ومرجعیتھ في الدستور والقانون.

إن جاز أن ُنسمیھا معركة حیث أنھا تفتقد أيُّ قدٍر من التكافؤ، ھي معركة مصیر، یخوضھا إن المعركة الدائرة الیوم، 
نة، على اختالف مشاربھم وتوجھاتھم، مع قوى الكفر التي عقدت النیة على محاولة إنھاء الوجود اإلسالمّي على  الُمسلمون السُّ

 مالحدة.أرض مصر، وجھلھا مشاعاً بین الصلیبیین القبط والعلمانیین ال

العدو األول لنظام الحكم العلمانّي في مصر ھو اإلسالم، ال غیره. وھذا ما یغفلھ أولئك الذین ال یزالون یّدعون أّن أقطاب 
 النظام الكفرّي "إخواننا بغوا علینا"! ھؤالء لم یبغوا على اإلخوان، بل بغوا على اإلسالم، ومن أفراده اإلخوان.

لدائرة الیوم في مصر معركة شخصیة، تقصدھم ال تقصد اإلسالم ذاتھ، وھذا التصور ھو حلقة إن اإلخوان یجعلون المعركة ا
في سلسلة االنحراف العقدّي لدیھم، رغم أنھم یتحدثون عن أن اإلسالم ھو المستھدف، ال مجرد اإلخوان. وھذا، مرة أخرى، 

إلسالم، ویقیمون من ھذا التناقض حجة علیھم! إن تناقٌض في التصور، وقعوا فیھ، مع أنھم یعددون تناقضات عدوھم وعدو ا
كان نظام الكفر یقصد إلى إبادة اإلسالم، كما یعترفون، فما ھو حكم من یقصد إلى ذلك لدیھم؟ یقولون ھم "إخواننا بغوا علینا"، 

 أیكون من یقصد إلى إبادة اإلسالم "إخواننا"؟

ادة الحركة اإلسالمیة، بأحكام اإلعدام الوشیكة، على محمد بدیع یھدف ھذا النظام الكفرّي إلى إبادة الصّف األول من ق
 والشاطر ومن معھما، أو بالقتل تحت التعذیب في السجون، أو بالقتل في الشوارع لألفراد من العامة المسلمة.

ي سوریا، إال وما نرى إال أّن ھذه الحرب اإلبادیة في مصر أخّس وأكفر من مثیلتھا في سوریا، رغم عظم حجم التضحیات ف
أّن النظام السورّي ینطلق في القتل من منطلٍق طائفّي، نصیریة ضد سنیة، أّما في مصر فإنھ لیست ھناك حرب طائفیة، بل 

 ھناك طائفتان، طائفة كفر بحٍت وطائفة إسالم.

ن یعلم المسلمون أّن ھذه البد أن یكون المنطلق في النظر لھذه المعركة، ومن ثم التعامل معھا، منطلٌق عقدّي بحٌت. البد أ
الحرب ھي حرب دینیة ال سیاسیة، ھي حرب على دینھم، ال على سیاسة معینة ارتضوھا، وال على رئیس بعینھ أو جماعة 

 بعینھا. 

إن كفر ھذه الطغمة قد ثبت من كافة أبواب العقیدة اإلسالمیة. إن ھؤالء لیس حكمھم حكم القاتل أو قاطع الطریق، بل ھؤالء 
ن ہلل ورسولھ ولدینھ وشرعھ، ویقتلون الذین یدعون لحكم هللا، والذین یرفعون أصواتھم بالتكبیر والدعاء، ویحرقون محاربو

ٓئَِك َما كَ المساجد والمصاحف " ـٰ ِ أَن ُیْذَكَر ِفیَھا ٱْسُمُھۥ َوَسَعٰى ِفى َخَراِبَھآ ۚ أُ۬ولَ ِجَد ٱہللَّ ـٰ َنَع َمَس ن مَّ ْم أَن َیْدُخلُوَھآ إِالَّ اَن لَھُ َوَمْن أَْظلَُم ِممَّ
ْنَیا ِخْزٌىۭ َولَُھْم ِفى ٱ ۦَن ِبَغْیِر َحقٍّۢ "، 114البقرة "ِخَرِة َعَذاٌب َعِظیٌمۭ آلَ َخآِئِفیَن ۚ لَُھْم ِفى ٱلدُّ ِ َوَیْقُتلُوَن ٱلنَِّبيِّ ِت ٱہللَّ ـٰ إِنَّ ٱلَِّذیَن َیْكفُُروَن ِبـَٴاَی

ْرُھم ِبَعَذاٍب أَلِیمٍ َوَیْقُتلُوَن ٱلَِّذیَن َیأُْمُروَن  . إن اإلخوان ال ینظرون إال إلى بعٍد واحٍد في ھذه 21آل عمران "ِبٱْلِقْسِط ِمَن ٱلنَّاِس َفَبشِّ
الملحمة، وھو اإلعتداء علیھم. لكن أمر ھذه الطغمة الكافرة أبعد وأكبر كثیراً من عداء اإلخوان. ھذه األفعال ھي دلیل كفر 

 أو مبتدع أومشرك ال یعرف عن التوحید شیئاً.واضٍح ال ینكره إال جاھل 

إن ھذا المنطلق الَعقدّي في التعامل مع ھذه الطغمة وإدارة المعركة معھا، ھو مفتاح النصر فیھا بال جدال. وإن أّي منطلق 
من منطلقاٍت  أو غیر ذلك –أنجاه هللا من أیدي الكفار  –آخر، كالمنطلق الوطني أو الشرعیة الدستوریة أو عودة محمد مرسى 



تنحرف عن الخط العقدي الذي ھو محور المواجھة في حقیقة األمر، لن یؤدي إال إلى خسارة في المواجھة وفقد في األرواح 
 وابتعاد عن نصر هللا.

 جنوده فیا أبناَء اإلسالم وأھل التوحید، وّحدوا ھدفكم وال َتَفّرقوا في أغراضكم، واعلموا أّن عدوكم ھو عدو هللا ورسولھ، وأن
 الذین یقتلونكم ھم كجنود فرعون وھامان، كفرة مرتدون حتى یرجعوا عن قتلكم.

واعلموا أّن الجھاَد في سبیل هللا ھو أصٌل أصیٌل في عقیدتكم، وأنھ جزٌء ال یتجزأ من التصّور اإلسالمّي، وأن هللا سبحانھ قد  
َھُدو۬ا ِبأَْموَ إِ جعلھ أفضل األبواب للجنة، وجعل الشھید َحيٌّ عند ربھ یرزق " ـٰ لِِھْم َوأَنفُِسِھْم ِفى َسِبیِل نَّ ٱلَِّذیَن َءاَمُنو۬ا َوَھاَجُرو۬ا َوَج

" ِٓئَك َبْعُضُھْم أَْولَِیآُء َبْعٍضۢ ـٰ َنَصُرٓو۬ا أُ۬ولَ ِ َوٱلَِّذیَن َءاَوو۬ا وَّ َھا ٱلَِّذیَن َءاَمُنو۬ا َمن َیْرَتدَّ ِمنُكْم . 72األنفال  ٱہللَّ ٓأَیُّ ـٰ ُ "َی َعن ِدیِنِھۦ َفَسْوَف َیأِْتى ٱہللَّ
ِھُدوَن ِفى َسِبیلِ  ـٰ ِفِریَن ُیَج ـٰ ٍة َعلَى ٱْلَك وَنُھۥٓ أَِذلٍَّة َعلَى ٱْلُمْؤِمِنیَن أَِعزَّ ُھْم َوُیِحبُّ ِ َوَال َیَخافُوَن لَْوَمَة َآلِئٍمۢ ۚ ذَ ِبَقْوٍمۢ ُیِحبُّ ِ ُیْؤِتیِھ لَِك َفضْ  ٱہللَّ ُل ٱہللَّ

ُ وَ  َمن َیَشآُء ۚ َ ٱْشَتَرٰى ِمَن ٱْلُمْؤِمِنیَن أَنفَُسُھْم َوأَْموَ . "54المائدة  ِسٌع َعلِیٌم"َوٱہللَّ ِ َفَیْقُتلُوَن إِنَّ ٱہللَّ ِتلُوَن ِفى َسِبیِل ٱہللَّ ـٰ َة ۚ ُیَق لَُھم ِبأَنَّ لَُھُم ٱْلَجنَّ
ْوَرٰىِة َوٱْإلِ  ا ِفى ٱلتَّ ِ ۚ َفٱْسَتْبِشُرو۬ا ِبَبْیِعُكُم ٱلَِّذى َباَیْعُتم ِبِھۦ ۚ وَ َوُیْقَتلُوَن ۖ َوْعًدا َعلَْیِھ َحًقّۭ لَِك ذَ نِجیِل َوٱْلقُْرَءاِن ۚ َوَمْن أَْوَفٰى ِبَعْھِدِهۦ ِمَن ٱہللَّ

 .111التوبة ُھَو ٱْلَفْوُز ٱْلَعِظیُم"

 م ھي جھادكم، وجھادكم ھو عقیدتكمھي معركتكم .. ومعركتكعقیدتكم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 قد َبلََغت القلوب الحناجر ..! اللھم

 صلى هللا علیھ وسلمالحمد ہلل والصالة والسالم على رسول هللا 

أي وهللا، قد بلغت القلوب الحناجر في ھذه الطامة التي یعیشھا أھل اإلسالم في أیامنا ھذا. فقد اشتّدت سطوة ھذه الُطغمة 
رقت الجثث وحاصرت المساجد وحرقتھا، وأغلقتھا في وجھ وطغت وبغت واعتدت. قتلت األبریاء واألطفال والنساء، وح

المصلین، وغلّقت مدارس الدعوة واعتقلت طواقمھا، واعتقلت المسلمین من اإلخوان، وغیر اإلخوان، أطباء وعمداء 
 واستشاریونومھندسین ومھنیین ودعاة. 

فاستھدفت أبناء وبنات الدعاة خاصة، وَضربت قادة  طالت أیدي الُكفر الَفاجر كّل من لھ صلة بدین هللا، وَفَجَرت في الخصومة
 اإلخوان وأھانتھم، دون رحمٍة وال ضمیر. 

لم یعد ھناك أطراف للحوار، فإن الطرف الُملحد قد أنھى بشكٍل تاٍم وجود الطرف المسلم الذي یمكن أن یدیر حواراً، رغم أننا 
ة، خارجة ال عن دین هللا فقط، بل عن كافة القیم اإلنسانیة الفطریة، نرفض أّي حواٍر، إذ ال فائدة من التحاور مع حیوانات آدمی

 التي ال یكون الكائن آدمیاً إال بھا.

اِس اب "إن الحیل التي یستخدمھا المأل من الكفار في كل زمان واحدة ال تتبدل، وھي التضلیل واإلرھ َسَحُرٓو۬ا أَْعُیَن ٱلنَّ
 یضلل ویسحر أعین الناس، بالكذب والتزییف، والَعسكر یرھب بالقتل والسحل واإلعتقال. ، اإلعالم116رافعاأل"َوٱْسَتْرَھُبوُھمْ 

 أصبح الرعب ھو السائد العام بین أبناء مصر المسلمین، حتى من مجرد سماع القرآن!

فة م، وطائقّسم الكفار شعب مصر إلى ثالثة طوائف، طائفة األسیاد، وھم العسكر والشرطة والقضاة المرتشون وعھرة اإلعال
من الشعب، ّخّداٌم طائعون راضون، یعیشون على فتات األسیاد، وھم طبقة القاعدین الصامتین أو المطّبلین الُمزّمرین، ثم طبقة 

 المسلمین، وھؤالء لھم حیلة اإلرھاب والقتل بال ھوادة واإلعتقال ومصادرة األموال، وتخریب البیوت.

كون إلقامتھا في مصر الیوم! األمر لیس أنھا دولة بولیسیة أو علمانیة، األمر إنھا دولة فیاللعجب لتلك الدولة التي یسعى المشر
 استعباد بكل معاني اإلستعباد.

ھؤالء األنجاس لن ُیثنیھم عن عزمھم أمر، ولن یتوقفوا عن سیاسة اإلرھاب والتضلیل لحظة، ولن تؤثر على مسارھم 
في تفریق ومنع أي اعتصاٍم جدید، وفي الطریق لإلجھاز على ما تبقى من مظاھرات أو اعتصامات. وھم بالفعل قد نجحوا 

 زخم المظاھرات، حتى َتْصفوا لھم مصر، یرتعون فیھا بفسقھم وكفرھم ما یشاؤون إلى أن یشاء هللا.

ُر َوَبلََغِت ٱْلقُلُوُب ٱْلَحَناِجَر إِ قد وصلنا یا ربنا إلى حیث وصفت " ـٰ ن َفْوقُِكْم َوِمْن أَْسَفلَ ِمنُكْم َوإِْذ َزاَغِت ٱْألَْبَص ْذ َجآُءوُكم مِّ
ُنوَن۠ا  ِ ٱلظُّ ا ﴾۱۰﴿َوَتُظنُّوَن بِٱہللَّ یعد لھم أرض أو وطن أو المسلمون لم . ف11األحزاب  "ُھَنالَِك ٱْبُتلَِى ٱْلُمْؤِمُنوَن َوُزْلِزلُو۬ا ِزْلَزاًالۭ َشِدیًدۭ

 عنوان، أو ملجأ أو مغارات یحتمون فیھا من الھالك الزاحف علیھم بال رحمة.

الشك أننا الیوم في وقت الزلزلة. إذ عجزت الوسیلة وانَقَضت الحیلة، ولم یعد أمامنا إال الدعاء، والجھر بھ، إذ ال مخرج نراه 
 في عالم األسباب قائماً.

یأتي نصر هللا من فوق سبع سموات، لقوم یستحقون النصر من فوق سبع سموات. فالسؤال الیوم، ھل وفي مثل ھذه المواقف، 
 نحن ھؤالء القوم؟ ھل بلغنا درجة اإلستحقاق التي بلغتھا الصحابة في ذلك الموقف العصیب في غزوة األحزاب؟

 إن رصید اإلیمان والعمل الیوم ھو الذي یحاج عن المومنین لتتنزل علیھم قوة من السماء تأخذ عدوھم أخذ عزیز مقتدر. 



لقد دافعت الغالبیة، بوازع من اإلخوان، عن الشرعیة الدستوریة الشركیة وعن عودة مرسى، ثم لّما بدأت تظھر بوادر 
ال ملجأ من هللا إال الیھ، فتحولت النداءات، بوازع من الضمیر اإلسالمّي الكامن، الھزیمة، واستحّر القتل في الناس، ظنوا أن 

 إلى الدفاع عن اإلسالم وعن الشریعة.

العقیدة لیست صافیة إلى ھذه اللحظة. واإلخوان ال یزالون في َخَطلِھم الَعقدي یتحدثون عن إخوتھم في اإلسالم لھؤالء الكفرة 
علینا"، وضربوا بالتوحید ومفھومھ عرض الحائط. فقل لي باہلل علیك كیف تتنزل قوة من السماء  الفجرة، وأنھم "إخواننا بغوا

 بنصر هللا على قوم ھذا موقفھم وھذه عقیدتھم؟

ألف نسمة، وقت أن  50إن نصر هللا غاٍل عزیز. وھذه الثورة لم تدفع فاتورتھا كاملة بعد. انظر إلى الثورة األمریكیة، قُتل فیھا 
من تعدادھا. فإذا قارّناه الیوم وجدنا أّن فاتورة مصر تصل   %2.5ملیون نسمة، أي بمعدل  2.5داد الوالیات المتحدة  كان تع

 ملیون شھید لتصل إلى ما وصلت الیھ أمریكا من تحرر.   2.25إلى

حقوقھا، أو أن تخضع لعملیة فإما أن تتحرك األمة، دون خزعبالت السلمّیة وترھات اإلخوان العقدیة الُمَخنَّثة، لتستعید 
 استئصال جماعّي ال یبقى وال یذر.

 60اللھم علیك بھؤالء الكفرة الفجرة. اللھم أحصھم عددا وأقتلھم بددا وال تغادر منھم أحدا.
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 الوالء والبراء .. على مسرح األحداث المصریة

 سلمصلى هللا علیھ والحمد ہلل والصالة والسالم على رسول هللا 

ال یشك أحٌد الیوم في حقیقة التمایز بین الصفوف، الذي أصبح سمة الساحة السیاسیة والشعبیة المصریة، بعد خروج الملحدین 
برئاسة كبیرھم السیسي مؤخراً، وقتلھم األبریاء بغیر حق، واغتصابھم السلطة وفرضھم الدولة البولیسیة على كافة أبناء 

 الشعب. 

لمفھوم اإلسالمّي، لھ تكییف شرعّي یجب الرجوع الیھ حتى تكون أحكامنا قائمة على بصیرة من دین هللا لكن ھذا التمایز، في ا
 ، ال على ھوى وِمزاجیة وتخّرص.صلى هللا علیھ وسلم وشرعھ وسنة نبیھ

د كانت اإلسالمیة. وق، الذي ھو أحد أعمدة التوحید في العقیدة الوالء والبراءالتمایز الیوم قد وقع بین صفوف الشعب في باب 
یونیو ھي في باب الحكم بما أنزل هللا، والتي ابتلي فیھا الشعب كلھ، حتى اإلخوان وأدعیاء السلفیة  3محنة الشعب من قبل 

 الذین رضوا بالدستور العلمانّي األخیر، رغم أنھ كان أقرب للحق من سابقھ.

باب الوالء والبراء. الوالء ہلل ولرسولھ ودینھ وشرعھ، والبراء  أما الیوم، فإن األمر كلھ قد انحصر، على أرض الواقع، في
 ممن یقف عقبة في سبیل دین هللا معانداً ومحارباً.

ر قراءنا األحباء، فإن التوحید یقوم على أعمدة ثالثة، ھي الحكم بما أنزل هللا، والوالء ہلل ولرسولھ والبراء من  وحتى ُنّذكِّ
شعائر ہلل وحده ال شریك لھ، ال كما یفعل مبتدعي الصوفیة وكفارھم من القبوریین وأصحاب أعدائھما، ثم توجیھ النسك وال

 61وحدة الوجود.

یونیو، والتي أعد لھا المالحدة إعداداً جیداً اعتمدوا فیھ على غفلة الشعب وتمّیع منھج ُحكامھ من  30حین وقعت جریمة 
تخطیطھم، حینھا تمایزت الصفوف، وانقسمت الساحة إلى ُمعارضین لحكم اإلخوان، أكثر مما اعتمدوا على مھارتھم وحسن 

الكفر واإللحاد، وھم من تظاھروا وَضّحوا بحیاتھم باآلالف، وال یزالون على خروجھم على حكم الكفر في الشوارع. وإلى 
صفق للسیسي الخسیسّي، بل قسٍم والى حكم الكفر الَعسكرّي والًء صریحاً، ورِضَى بھ، ورآه أفضل من حكم "اإلخوان"، ف

 یونیة من یفوضونھ في قتل المسلمین من أھلیھم وذویھم باسم مقاومة اإلرھاب. 30وخرج منھ في 

ھذا القسم من الشعب، الراضى بما یحدث على أرض مصر من مطاردة للمسلمین وقتل المتظاھرین وإغالق المساجد وانتھاك 
ب المعتقلین، وسائر تلك البشاعات التي نراھا الیوم لیل نھار على شاشات التلفاز، حرمتھا، وتشویھ الجثث والتمثیل بھا، وتعذی

حتى تبلدت مشاعر العدید من الناس تجاھھا، فلم تعد تتحرك لھا قلوب أو تذرف لھا دموع، ھذا القسم قد خرج من دین هللا من 
  خالف من صاحب علم.باب الوالء للكفار ونصرتھم، والبراء من أھل اإلسالم والوقوف ضدھم، بال

ویقول البعض، في مواجھة ھذا التصنیف الشرعّي، أّن ھؤالء مغیبون، قد دخلت علیھم أعمال السحر اإلعالمّي الذي تبثھ 
القنوات الفضائیة الملحدة، فھم یتصورون أّن ھؤالء المتظاھرین إخواٌن إرھابیون، وأنھم یریدون بالبالد شّراً، ومن ثّم اتخذوا 

 ف الموالى للكفر. ویتعللون بأحادیث مثل "من قال ألخیھ یا كافر فقد باء بھما أحدھما"، ومثل ذلك من أحادیث عامة.ھذا الموق

، ال یمت للشرع بصلة، وال یقوم على أدلة شرعیة صحیحة. فإن العوام من الُكّفار على مّر تاریخ الدعوة لم 62ھذا تبریٌر عاميّ 
َقاَل وَ سیر في ركابھ. قال تعالى، في وصف التحاور بین فرقتّي النار، التابعین والمتبوعین "یكونوا یتعمدون مواالة الكفر أو ال

 ِ ْكفَُر بِٱہللَّ َھاِر إِْذ َتأُْمُروَنَنآ أَن نَّ ا ۚ َوأََسرُّ ٱلَِّذیَن ٱْسُتْضِعفُو۬ا لِلَِّذیَن ٱْسَتْكَبُرو۬ا َبلْ َمْكُر ٱلَّْیِل َوٱلنَّ ا َرأَوُ  َوَنْجَعلَ لَُھۥٓ أَنَداًدۭ َداَمَة لَمَّ ۬ا و۬ا ٱلنَّ

                                                           
  والملحد على جمعة وباب األزھر ھما عنوان ھذا اللون من الكفر ورموزه في مصر الیوم 61 
 أي یقول بھ عوام ولو كانوا من حاملي شھادات شرعیة 62 



لَ ِفٓى أَْعَناِق ٱلَِّذیَن َكَفُرو۬ا ۚ َھلْ ُیْجَزْوَن إِالَّ َما َكاُنو۬ا َیْعَملُونَ  ـٰ . إذن نحن أمام طائفتین، طائفة مارست 33سبأ  "ٱْلَعَذاَب َوَجَعْلَنا ٱْألَْغلَ
ا، والكذب الذي لیس لھ سقٌف یقف عنده. وطائفة استمعت لھذا سحر اللیل والنھار اإلعالمّي والصحفي، وتزییف الحقائق وَقلبھ

السحر وَقِبلتھ وسارت وراءه، رغم وجود الحق أمامھا، یمكن لھا أن تتخذه بدیالً. فھل اعذرھم هللا بأنھم كانوا تابعین مستمعین 
 وعذابھم.للسحر، لیسوا صانعین لھ؟ ال وهللا، بل اجتمعوا في النار یتجادلون فیمن ھو سبب بؤسھم 

إذن، لم یغن عن ھذه الطائفة التابعة من الكفار أنھم لیسوا من صانعي السحر، بل فقط َصّدقوا السحر وتابعوه. وھذا ھو عین 
ما نقولھ الیوم. كیف ولماذا ُتعذُر ھذه الطائفة التي صدقت توفیق عكاشة ولمیس الحریري والسیسي وسائر عصبة الكفر؟ ما 

؟ أھو في قول ال إلھ إال هللا ابتداًء؟ لكن قول ال إلھ إال هللا ال ُینجى إن وقع المرُء في الكفر األكبر، وقد الُمبرر في ھذا اإلعذار
رأینا أن ھذه المواالة ھي كفٌر أكبر إال عند من اختلط علیھ مفھوم التوحید كجماعة اإلخوان البدعیة. لكن ھذه المواالة كفر ال 

 شك فیھ عند هللا ورسولھ.

َشاِد"هللا سبحانھ على لسان فرعون " ألم یقل كما یقول سیسي  29غافر  َقالَ فِْرَعْوُن َمآ أُِریُكْم إِالَّ َمآ أََرٰى َوَمآ أَْھِدیُكْم إِالَّ َسبِیلَ ٱلرَّ
ِسقِینَ  الكلب؟. وقال تعالي " ـٰ ا َف ُھْم َكاُنو۬ا َقْوًمۭ ولعب ھم فین استخذم الھؤالء القو، 54الزخرف  "َفٱْسَتَخفَّ َقْوَمُھۥ َفأََطاُعوهُ ۚ إِنَّ

اَرۖ  َوبِْئَس ٱْلِوْرُد ٱْلَمْوُرودُ النار " ھم معھ فيبعقولھم  َمِة َفأَْوَرَدُھُم ٱلنَّ ـٰ  .98ھود  "َیْقُدُم َقْوَمُھۥ َیْوَم ٱْلقَِی

  فى السیرة. لھ سلمصلى هللا عتشھد لھ مئات اآلیات في القرآن، وكثیر من مواقف رسول هللا  ھذا معنى متواتر في الشریعة

"، فنقول، أوالً ھذا حدیٌث فیمن یرتكب معصیة فیرمیھ مسلٌم من قال ألخھ یا كافر فقد باء بھا أحدھماأما من استشھد بحدیث "
بالكفر، إذ المسلمون ال ُیكّفرون بالمعصیة كالخوارج، فاالستشھاد بھ ھو تضلیل وتحریف، أو جھل وتخریف. أما إن كان 

صلى هللا علیھ  م الثانیة أن رسول هللالفعل كفراً فال ینطبق علیھ الحدیث أصالً، إذ ھذا المرتكب للوالء الُمكفر لیس بأخینا ابتداًء. ث

لم یقل "ال تقل ألحد یا كافر"، بل قال "فقد باء بھما أحدھما" وھذا طبیعّي، إذ نعرف على وجھ القطع أن من سیبوء بھا ھو  وسلم
 صف.ومرتكب فعل الوالء المكفر، فال علینا إذن، بل نحن متبعون لنص الحدیث، الذي یجعل الكافر یبوء بما یستحق من 

ثم إن البعض یقول "ھذا فتح باب التكفیر"، وھذا، مرة أخرى، انحراف عن منھج هللا، وازورار عن مفھوم التوحید، فكم سمعنا 
من قبل عن "التكفیر" والترھیب منھ منذ الستینیات، حین أطلق النظام الناصري ھذا الرعب في قلوب العامة لیرمي بھم في 

ا تكتیك أھل الكفر منذ عھد عبد الناصر الھالك. وھو ما أوقع اإلخوان من أھل البدعة في فخ ظلمات الكفر دون وعي منھم. ھذ
ھذا الرعب، فصاروا یطلقون أحكام اإلسالم على الكفار عیناً، كما صرح بھ بیانھم الیوم، أخزاھم هللا إن لم یھِدھم. والتكفیر إن 

فر. ویقول البعض، لكنك تتحدث عن كفاٍر، ونقول، سبحان هللا! وقع في موقعھ فھو المطلوب، كما كّفر هللا ورسولھ من ك
 أولدوا كفاراً أم كفروا بما یفعلون؟

ثم، ما ھي توابع ھذا الحكم الشرعّي إذن؟ توابعھ أنھ یجب على كّل مسلم عارف لدینھ محب ہلل رسولھ أن یقاطع ھؤالء البشر 
ذویھ أو أصحابھ، بل أن یفارق الرجل زوجھ وتفارق الزوجة رجلھا على المفتونین عن دینھم، سواء كانوا إخوانھ أو أقاربھ أو 

ھذا األمر. فھو قوٌل فصٌل وما ھو بالھزل. وطالما نراه تزّیداً، وال نتخذه موقفاً صلباً جاداً فستالحقنا الھزیمة والفشل ما بقي 
ِكُن ُجُكْم َوَعِشیَرُتُكْم َوأَْموَ ْزوَ ُنُكْم َوأَ قُلْ إِن َكاَن َءاَبآُؤُكْم َوأَْبَنآُؤُكْم َوإِْخوَ الدھر " ـٰ َرةٌۭ َتْخَشْوَن َكَساَدَھا َوَمَس ـٰ لٌ ٱْقَتَرْفُتُموَھا َوِتَج

 ُ ٰى َیأِْتَى ٱہللَّ ُصو۬ا َحتَّ ِ َوَرُسولِِھۦ َوِجَھاٍدۢ ِفى َسبِیلِِھۦ َفَتَربَّ َن ٱہللَّ ُ َتْرَضْوَنَھآ أََحبَّ إِلَْیُكم مِّ ِسقِینَ بِأَْمِرِهۦ ۗ َوٱہللَّ ـٰ التوبة  " َال َیْھِدى ٱْلَقْوَم ٱْلَف
24. 

ثم إنھ یمكن النصح لھم وإفھامھم والتبیین بالحجة والصورة والكلمة الطیبة أوالً، فإن تولوا، فانبذوھم واھملوھم وفارقوھم، فھم 
ا أن تصل الكلمة واضحة، فال لیسوا منكم ولستم منھم. واعلموا أن الواجب علیكم ھو "إیصال الحجة" ال "تفھیم الحجة"، فم

َیْت َعلَیْ "علیك ممن فھمھا أو ُعّمیت علیھ  ْن ِعنِدِهۦ َفُعمِّ بِّى َوَءاَتٰىنِى َرْحَمًةۭ مِّ ن رَّ َنٍةۢ مِّ َقْوِم أََرَءْیُتْم إِن ُكنُت َعلَٰى َبیِّ ـٰ ُكْم قالَ َی
ِرُھونَ  ـٰ هللا علیھ. تلك كانت دعوة األنبیاء. وھؤالء قد ارتكبوا فعل الوالء المكّفر ، فھذا قدر  28ھود "أَُنْلِزُمُكُموَھا َوأَنُتْم لََھا َك

ْنُھْم لَِم ابتداًء، فیجب ان تستحضر ھذا في ذھنك قبل أن تبدأ في نصحھم والحدیث الیھم، ولھلم یرجعون " ٌةۭ مِّ َوإِْذ َقالَْت أُمَّ
ُبُھمْ  ُ ُمْھلُِكُھْم أَْو ُمَعذِّ قُونَ  َتِعُظوَن َقْوًما ۙ ٱہللَّ ُكْم َولََعلَُّھْم َیتَّ ا ۖ َقالُو۬ا َمْعِذَرًة إَِلٰى َربِّ ا َشِدیًدۭ  .164األعراف  "َعَذاًبۭ



كفانا تمّیعا في دین هللا، وكفانا تأّوالً فیھ وانحرافاً عن مفاھیمھ، ولیذھب اإلخوان ومبادئھم التي أودت بحیاة آالف األبریاء إلى 
 ثتنا في ھذا الزمن.مزبلة التاریخ، فھم وهللا أّس كار

 یا مسلمي مصر .. اعرفوا عدوكم!

 صلى هللا علیھ وسلمالحمد ہلل والصالة والسالم على رسول هللا 

الُمتأمل في آیات كتابنا العزیز یجد أّن األكثر من آیاتھ جاءت في كشف طبیعة الكفار وأنواعھم وطرقھم وأسالیبھم وكیفیة 
أفعاٍل، بل ذكر منھم أبا لھٍب باإلسم، لیعرفھم المسلم فیتالفي أن یكون منھم أوالً، ثم أن تمییزھم بعالماٍت وتصرفاٍت وأقواٍل و

یقف في وجھھم ویقاتلھم، إن قاتلوه، ثانیاً. ذلك أن حفظ النفس ھو من أعلى مقاصد الشریعة، بل من علماء األصول من قّدمھ 
 باحة التلفظ بالكفر في حال التعّرض للموت، ُتقیة. على حفظ الدین، إلنعدام الدین إن انعدمت النفس، واستدلوا بإ

من ھنا یجب أن یكون مفھوماً لدى المسلم أن تمییز عدوھم، ومعرفتھ، وتبّین طرقھ ووسائلھ، ھو غرٌض شرعّي أصلّي 
 وأصیل. 

فعالً. من ھنا ثم إّن أول خطوة في سبیل النصر ھي أن تعرف عدوك، حتى تعرف كیف تتعامل معھ، وترّد عدوانھ، قوالً أو 
 رأینا أن الواجب علینا أن نحّدد عدونا في مصر، لنتعامل معھ على أسٍس واقعیة وَشرعیة تصل بنا إلى النصر إن شاء هللا.

 أعداؤنا في مصر ُكثٌر، ومن كافة أطیاف الشعب وطبقاتھ.

للعین قد تكّون وتَرّبى وتدّرب على أعین عدّونا ھو جیش اإلحتالل المصري الكافر، قیادة وجنوداً. لقد اّتضح أّن ھذا الجیش ا
الیھود واألمریكان. وحین لزم األمر، ظھر الوجھ القبیح لھذا الجیش العمیل الكافر، وظھر أنھ یعمل لحساب الكیان الصھیونّي 

انحراف علناً ودون مواربة. وھناك من یقول أن الجند ھم منفذون ألوامر، وال یناقشونھا، فلیس لھم في األمر شئ! وھذا 
شرعّي وواقعّي، فإنھ ال عذر لمن یقتل المسلم بدعوى أنھ تلقى أوامر بذلك، وقد سّوى هللا سبحانھ بین فرعون وھامان 

 وجنودھما، بال تمییز، بل كلھم كفاٌر مرتدون.

ر صفوف ضباطھا أحق عدّونا ھم الداخلیة بشرطتھا الملحدة، قیادة وجنوداً، وبكافة إداراتھا. ھذه الطغمة الفاسقة التي تضم في
وأسفل وأغبى وأفشل أبناء مصر، ممن فشلوا في تحصیلھم الدراسّي، فلجئوا إلى كلیات بولیسیة، تخّرجھم مجرمین سفاحین 

 قتلة یعتقدون أنھم أسیاد الشعب ، وما ھم إال حثالة الّشعب وُكناستھ.

اإلحتالل المصرّي الُملحد المسلمین من أبناء الشعب. عدّونا ھم ملوك الخلیج وأمرائھ الذین دفعوا أموالھم لیقتل بھا جیش 
ھؤالء الملوك المالحدة الفجرة الكفرة، ھم أعداؤنا وأعداء المسلمین، ھم من یقف وراء ھذه المجازر لصالح عروشھم وفسقھم 

ِ ۚ َفَسُینِفقُ وَ إِنَّ ٱلَِّذیَن َكَفُرو۬ا ُینِفقُوَن أَمْ  وكفرھم "ال طاعة لمخلوق في معصیة الخالق"، وقال تعالى " و۬ا َعن َسِبیِل ٱہللَّ وَنَھا لَُھْم لَِیُصدُّ
َم ُیْحَشُروَن"  .36األنفال ُثمَّ َتُكوُن َعلَْیِھْم َحْسَرًةۭ ُثمَّ ُیْغلَُبوَنۗ  َوٱلَِّذیَن َكَفُرٓو۬ا إِلَٰى َجَھنَّ

معة، الذي أفتى للجنود بِحّل قتل اإلخوان، عدّونا ھم أولئك المنافقون ممن یرتدون مسوح الدین، وعلى رأسھم الملحد على ج
طلب الُملحد على جمعة أن یقّبل رأسھ! ثم بابا األزھر الخبیث الكافر، الذي  –قیل لھ إنھم إخواناً  –مسلماً  80قلما قتل أحدھم 

ر لبشار مصر شارك في كّل خطوة من ُخطى اإلنقالب الُملحد الدموّي. ثم أمثال مخیون وبّكار وعاھر برھامّي، الذي یب رِّ
 تیّمناً بالحیوان . –الُمسّمى بالسیسي 

عدّونا ھم أولئك الصامتون القاعدون في بیوتھم، الُمغَتَصبون عقلیاً، على حد تعبیر أحد إخواننا، الُمصّدقون لَِما تبّثھ قنوات 
واحد من ھؤالء الُمَعوّقین العھر اإلعالمّي، ممن عمیت بصائرھم فصاروا ال یرون المنكر وال یعرفون المعروف. ترى ال

ذھنیاً، سواء الصامت أو الُمتلْجلِج في موقفھ، یرى القاتل یحمل كّل أنواع السالح بعینّي رأسھ، ویرى الفرقة األخرى تصلى 
وتصوم وتكّبر، ومنھم األطفال والشیوخ والنساء، ثم یرى بعیني رأسھ الرصاص والقنابل والقناصة تضرب في إتجاه واحٍد، 

القتلى والجثث المتفّحمة في جھة واحدة، ثم إذا بالفطرة المنحرفة تصدق ما یقول العاھر اإلبراشّي والعاھرة الحریري  ثم یرى



واألراجوز عكاشة! أّي خبٍل وأّي انحراف في الفطرة بل وأّي إنعدام ضمیٍر. ھؤالء قد ارتّدوا بالمواالة لعدو هللا، والوقوف في 
مى. ستجدون ھذا العدو الخبیث في داخل بیوتكم، ومن أھلیكم واقاربكم وأصدقائكم، كما واجھ صّفھ، تحت اي دعوى أو أي ُمس

من داخل عائلتھ وقبیلتھ كفاراً محاربین، وكفاراً مساندین، وكفاراً صامتین. فقاِطعوھم، واْنھروھم  صلى هللا علیھ وسلمرسول هللا 
یسي تحت أّي زعٍم كان، وال تحٌل امرأة مرتدة تنصر أعداء اإلسالم وانبذوھم، فوهللا ال تحل إمرأة مسلمة لرجٍل ینصر الس

لرجٍل مسلم، بل یجب التفریق بینھما بال خالف. ھذا یوم یتمّیز الُمسلم من الكافر، سواء كان كفر جھل أو إعراض أو استكبار 
 وعناد، فكلھا أبواب كفر متصلة تودى بصاحبھا إلى جھنم خالداً فیھا أبدا.

رموز اإلعالم الفاجر الفاسق، الذین خّربوا عقول الناس وزّیفوا الحقائق، وَكَذبوا ثم َكَذبوا ثم َكَذبوا، حتى َعّموا على عدّونا ھم 
 الناس ما یحدث، وقلبوا القاتل بطالً والقتیل مجرماً.

ال أقول باع دینھ فلیس لھؤالء دین عدّونا ھم قضاة مصر الَعھرة الَفَجرة الُمرَتشون، مّیتوا الضمیر، ممن خان عھد هللا وأمانتھ، 
 أصالً، فأحلوا قتل األبریاء وسجنھم وتعذیبھم، وسفك الدماء، وحكموا بكل ما یخالف شرع هللا، فكانوا أكفر من إبلیس اللعین. 

 ھؤالء ھم أعداؤنا، وأعداء هللا ورسولھ، وأعداء الدین والشرع، وأعداء الحّق والعدل، وأعداء اإلنسانیة والكرامة.

دم زعماء الكفر في قریٍش ممن تعّدوا الحدود في الكفر، فھل  صلى هللا علیھ وسلمفماذا أنتم فاعلون برموزھم؟ لقد أحّل رسول هللا 
نة من یحییھا؟  لھذه السُّ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 عرفتم عدوكم.. فادفعوه عن أنفسكم

 صلى هللا علیھ وسلمالحمد ہلل والصالة والسالم على رسول هللا 

لم یعد الیوم في مصر مسلٌم، صاحب عقل، ال یعرف عدوه وعدو اإلسالم وعدو الحریة. ودعكم من الُمغَتَصبین ذھنیا فھؤالء 
 ال دین لھم إال دین السلطان في كل زمان. 

انتشرت المقاالت والصور والفیدیوھات، تعرض كّل جرائم عسكر الكفر والخیانة والعمالة، وامتألت مواقع التواصل 
جتماعي بما ال مزید علیھ من إیضاحاٍت وتوجیھاٍت، تصریحاً وتلمیحاً. انكشف العدو بكامل ھیئاتھ وأطیافھ، وبانت للعیان اإل

 وسائلھ وأسالیبھ.

ثم جاء حدث إطالق سراح "الدجال" فأزال كّل شٍك في حقیقة ما یحدث الیوم في مصر، وإن لم یكن فیھا شٌك منذ األیام األولى 
 یر، حیث كانت األوضاع تتدھور یومیاً، أمام أعین من یرى ویسمع.ینا 25لحركة 

من الثورة إلى بعنوان " ، طبعة دار ھادف،2011نوفمبر  11صفحة، الصادر بتاریخ  560لقد أخرجنا كتابنا األول،في 
سمع الدنیا صراخھ .. ینایر لرأى ولیدھا النور وأ 25لو أّن امرأة حملت یوم "، قلنا في تصدیره "اإلنتفاضة في تسعة أشھر

 كاذباً، أم جاء الجنینُ  لكّن المصریین إلى الیوم لم یروا نتیجة إسقاطھم للمخلوع، بأي وجھ من الوجوه .. فھل كان الحملُ 
 ".نا نعرف ذلك فیما یأتي من صفحاتسقطاً، لعل

"، قلنا الثورة .. بین اإلنتفاضة والخمود، بعنوان "2012یونیة  9صفحة، الصادر بتاریخ  527ثم أتبعنا ذلك بكتابنا الثانى، في 
منذ أن مرت الشھور التسعة األولى من الثورة واألحداث تترى مدللة على صحة ما ذھبنا الیھ، من قیادة العسكر في مقدمتھ "

 ..".  للثورة المضادة، وعدائھم السافر للثورة وأھلھا، الذین ھم أھل مصر

 من الخمود إلىفي التأریخ لھذه المرحلة السوداء من تاریخ مصر الحدیث، بعنوان "ونحن الیوم بصدد إنھاء كتابنا الثالث 
"، استعرضنا فیھ أخطاء المنھج اإلخوانّي وحذرنا من تبعاتھ، إلى أن جاء مصر الیقین، ورأینا خروج الثورة المضادة

 "الدجال" على أشالء القتلى والجثث المتفحمة.

إلى انتفاضة، ثم من انتفاضة إلى ثورة مضادة. فاألحداث إذا لن تكن خافیة دالالتھا إال على رأینا األحداث إذا تتحرك من ثورة 
من ضّل منھجھ في الحكم على األشیاء، وإدراك توابع األحداث. بل إن الكثیر من "المفكرین" والدعاة والعوام المساكین، من 

ھج اإلخوان ویّدعون أّن ھؤالء سیاسیون ُمَحّنكون یعرفون ما اإلخوان وغیر اإلخوان، كانوا في غایة التفاؤل، یستبشرون بمن
یاً (أي مقلوبا).  حیث كنا نحن نراھا تتجھ إلى ھاویة كارثیة. یفعلون! فیرون الصورة معكوسة والكوز ُمَجخِّ

 إذا عرفنا عدونا الیوم، فماذا نحن فاعلون؟ ھذا ھو السؤال األكبر واألخطر واألھم الیوم.

َنَھَج َنْھج اإلخوان یدعو إلى التظاھرات السلمیة، وھذا ال بأس بھ بشرط أن تتوازى معھ عملیات المقاومة ال یزال بعض من 
 "النوعّیة" التي تعرف أھدافھا وتتخّیرھا بدقة وعنایة. 

إّننا ال ندعو إلى حشد دباباٍت أوطائرات في مواجھة دبابات وطائرات، لكننا نرید مجموعات مؤمنة بقضیتھا تتحرك في أعداد 
 صغیرة لتقام حدود هللا على رؤوس الكفر والنفاق بالمحاكم الشرعیة. 

في الوھم. فالظروف كال تختلف ینایر بحذافیره مرة أخرى واھمون، مغرقون  25إّن الذین یحاولون أن یطّبقوا سیناریو 
ینایر كافة، ضد "الدجال"، وارتبكت قوات جیش اإلحتالل المصرّي  25إختالفاً كلیاً بین الواقعین. لقد خرجت الجماھیر في 

 ساعتھا، فلم تساند قوى الداخلیة الملحدة، فتمكن الثوار یومھا من التغلب علیھم وھزیمتھم ھزیمة نكراء.



قد تبّدلت تبدالً عمیقاً جذریاً، فالشعب قد انقسم بین مسلمین ثائرین إلسالمھم، وبین قاعدین مرتدین بوالئھم أما الیوم، فالساحة 
 للعسكر ووقوفھم إلى جانبھ، دعماً بقول أو فعل أو صمت، كلھا سواء، فالوالء ھو الوالء.

ین بالكامل، دون ھوادة، وَدَعَم شرطة ثم إن جیش اإلحتالل المصرّي قد استعاد توازنھ، ورسم خطة القضاء على المسلم
اإللحاد، بل واستورد مرتزقة من كولومبیا لمعاونتھم ضد الشعب! وأسبغ غطاًء سیاسیاً على ما اقترف، من الصلیبین 

النصاري وكفرة األزھر ومرتدى حزب الزور ومنافقي علماء السلطان من أمثال عاھر برھامي ومخیون الخائن وبكار 
 الخنفس.

ینایر. لقد خرج أمثال وائل غنیم ونوارة ودومة في تلك  25امل حاسمة في تغییر المشھد الیوم عّما كان علیھ في ھذه عو
األحداث یومھا، محتمین بالزخم الشعبّي الھائل، أما الیوم، یوم التمحیص الحقیقّي، ویوم أن ُطلب دفع فاتورة الخروج، انتكس 

أّن للخروج ثمن یجب أن یدفعوه، وھؤالء ال قضیة لھم أصالً. زلم یبق من ھؤالء إال الُمزَیفون من ًمّدعى الثورة، إذ رأوا 
 بعض من لھم ضمیر إنسانّي حّي، على علمانیتھم، مثل وائل قندیل وسیف عبد الفتاح.

صیرة، ولسنا ینایر وواقعنا الیوم. ومرة أخرى ال یرى ذلك إال من لھ بصٌر وب 25الوضع إذا مختلٌف إختالفا بّیناً بین واقع 
 بھادّي العمي إلى ما ال یرون.

اآللیات التي یجب أن یتبعھا الثوار المسلمون الیوم یجب أن تتعدد، إذ إن جیش اإلحتالل ال علیھ إن استمر في قتل مئاٍت كل 
 یوم، لعشر سنواٍت قادمة، وال یتحدثن أحد عن الموقف الدولي حتى ال أصاب بغثیاٍن فأتقيء علیھ!

 ھي: ھذه اآللیات

 استمراریة التظاھرات وتكثیف أعدادھا، ومحاولة مواصلتھا دون انقطاع في األیام بینھا. .1

 تكوین خالیا العملیات النوعیة الصغیرة لتبدأ عملھا على الفور. .2

البدء في العصیان المدني على الفور، فإن ھذه الحكومة المجرمة لن تتحمل توقف نصف العاملین عن ممارسة  .3
 ة، وإغالق المحالت، ولنتحمل قلیالً لنجنى كثیراً، في الدنیا واآلخرة.أعمالھم الیومی

مقاطعة أھلیكم وذویكم ممن اختار الوالء للعسكر أو السكوت على الكفر، فالساكت شیطاٌن أخرس. وأنقل لكم قوال  .4
ك قال "إن الدر مشھوراً لدانتي ألیجیري اإلیطالّي، شاعر القرون الوسطى النصرانّي، في السكوت على الظلم حیث

. فما بالكم بموقف 63األسفل من الجحیم محجوز ألولئك الذین یحافظون على حیادھم في أوقات الكوارث األخالقیة"
 اإلسالم من ھذا الصمت اللعین الخاسر؟

اتخاذ بعض األعمال التي تشتت العدو المحتّل، مثل كتابة "اإلسالم سیحكم" على كل ورقة مالیة تقع تحت یدك،  .5
 التعامل بأي ورقة ال تحمل ھذه الكلمة، حتى لو ضحیت بعمالء أو فقدت صفقات. ورفض

ال تستمعوا لدعاوى من سبق وقادنا إلى ھذه المحارق، ولم تكن لھ البصیرة لیرى ما یحدث على األرض. فإن من عمي عن 
 أحداث األمس، لن یرى أحداث الیوم.

 

 

                                                           
63 He says ‘the darkest places in hell are reserved for those who maintain their neutrality in the times of moral 
crisis”  



 !  وسیسي سوریااإلسالم .. بین بشار مصر 

 صلى هللا علیھ وسلمد ہلل والصالة والسالم على رسول هللا الحم

حسبنا هللا ونعم الوكیل .. تطالعنا الصحف كل صباح، في زمن الكفر ھذا، بأنباٍء تعتصر القلوب أسى وحزناً، على حال 
 المسلمین السنة في بالد اإلسالم. 

ماویة في صباٍح واحد، نصفھم من األطفال األبریاء. مسلسل قتل مجرم الشام بشار ثالثمائة وألفا من المسلمین باألسلحة الكی
مستمٌر في سوریا الحبیبة َصمت إزاءه ما یسمونھ المجتمع الدولي المتواطئ، الراضى عما یحدث، المعین لھ بصورة أو 

 أخرى.

 تحت سمع وبصر ھل نرى وجھ الشبھ بین ما یجرى في مصر وما یجرى في سوریا؟ مذابح جماعیة مروعة ال تبقى وال تذر،
 العالم أجمع.

على رأس النظامین الكافرین في مصر وسوریا، یقف أسوأ سّفاحي ھذه األمة، بشار والسیسي، لعنھ هللا علیھما إلى یوم الدین، 
 یقترفون ھذه المذابح دون تردد، وبال مراعاة إالّ وال ذمة.

ینتمى لإلتجاه الرافضّي وإن خرج عن ملة اإلسالم ابتداًء، وكال النظامین الملحدین طائفي عتید، أحدھما طائفي نصیرّي 
واآلخر طائفّي علماني ملحٌد دون إنتماء ألي فرقة دینیة محددة. فالطائفیة ال تقتصر على من ینتمى إلى فرقة من الفرق، بل 

 ة رافضیة مشركة.ھي تعنى في المقام األول اإلنتماء إلى طائفة معادیة لإلسالم، إم إلحاداً علمانیاً أو نصیری

وكال النظامین یرأسھ عبٌد ذلیٌل للصھاینة، یأتمر بأمرھم ویعمل لحسابھم، بغطاٍء من الدعم األمریكّي الُمتصھین، الذي ھو 
 أصالً ید الصھیونیة العالمیة العابثة بحیاة الشعوب كلھا في شرق األرض وغربھا.

ا عن اإلسالم وحربھما على الكفر، إال أّن سوریا أفاقت لعبثیة ھذا كال الشعبین في مصر وسوریا التزما بالسلمیة في دفاعھم
الخیار بعد عاٍم من التقتیل والترویع، وال زالت مصر تحبو تحت وطأة المجازر لتصحو قریباً على الخیار الوحید الذي یملیھ 

 العقل والشرع، خیار المواجھة المسلحة.

أننا نقصد أن یحصل الشعب على دبابات وطائراٍت یواجھ بھ جیش الكفر وحین نتحدث عن المواجھة المسلحةن یظن البعض 
 المصرّي! وھا تصور ساذج بسیط. بل نعنى بالمواجھة المسلحة ما یلي

 استمرار التظاھرات السلمیة والوقفات اإلحتجاجیة بال ھوادة، مع توسیع نطاقھا. .1
 بالكاملن في كل قطاعاتھا.البدء الفوري في خیار العصیان المدني، وتعطیل مرافق الدولة  .2
بالتوازي لما سبق، تبدأ مجموعات صغیرة في تنفیذ عملیاٍت نوعیة ضد مراكز الشرطة وتجمعات العسكریین  .3

 وزمور الحركة الطائفیة اإلنقالبیة الملحدة، بادئة بالرموز اإلعالمیة.
طاعة، مع ما یجنیھ المجاھدون من ویكون تسلیح ھذه المجموعات ھو المولوتوف والسالح األبیض واآللي قدر اإلست .4

 سالح الكفار.
تكوین تنظیمات مماثلة للبالك بلوك، تنتشر فروعھا في كافة أنحاء مصر، ال یزید أعضاء كّل فرٍع عن الخمسین  .5

 مجاھد.

ین یرى ن هللا، حیا أبناء اإلسالم في سوریا: لقد قدمتم من الشھداء ما تفخرون بھ أمام التاریخ كلھ، وما یجعلكم أھالً للنصر بإذ
 هللا صفء عقیدتكم وصحة طویتكم. فصفوا صفوفكم، انفوا خبثكم یأتیكم نصر هللا بإذنھ.

ویا أبناء اإلسالم في مصر: ال خیار لكم إال السیر في طریق سوریا، فأنتم ستسیرون فیھ بقدر هللا وال شك، إنما ترّددكم یزید 
 ال یمنع عنكم القتل والمثلة واإلعتقال. من فاتورة الدم التي تدفعونھا قبل المواجھة، و



إنكم، یا مسلمي مصر، أمام خیارین ال ثالث لھما، إما اإلستسالم والحیاة تحت الذل والمھانة، حیث َیحلق المسلم لحیتھ، وتخلع 
خس من المسلمة حجابھا، وتمتنع الصالة في المساجد واآلذان على المآذن والخطب على المنابر، وتعیشون بال كرامة، أ

العبید، ویعیث الملحدون الفساد في األرض بقیادة إلھام شاھین ولمیس الحریري وإیناس الدغیدي، وبرعایة الدیوث القّواد 
 السیسي. أو أن تسیروا في منھج المقاومة المسلحة جنباً إلى جنب مع التظاھرات كما أوضحنا.

ھذا وعد هللا وتلك سننھ. لكن ھذا الیسر وذاك النصر ال یأتیا من  یا أبناء اإلسالم، إن مع العسر یسرا، وإن مع الصبر نصرا.
فوق السحب عبثاً، بل یأتیا مع األخذ باألسباب ما استطعنا الیھ سبیالً، وال یسر وال نصر بدون ذلك، مھما َصَفت النیات 

 وخلصت الطویات.

ان ائع لیس إال َعّداد للقتلي، فقد اكتوینا من نھج اإلخوفحي على الجھاد یا أبناء مصر المسلمین، ال تترددوا فیھ، فإن الوقت الض
 السلمّي السلبّي الدیموقراطّي، الذي یدفعون ھم ثمنھ أول الناس الیوم، ھداھم هللا وصّبرھم على محنتھم.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 لكفر المصرّي.. أو موتوا بال جدوىأشعلوھا حرباً ضد ا

 صلى هللا علیھ وسلمالحمد ہلل والصالة والسالم على رسول هللا 

بصراحة وشفافیة ووضوح أقول: أشعلوھا حرباً ضد الكفر، أو موتوا غیَر ُمجدین وال مؤثرین، فلن یحس لكم أحٌد في األرض 
 ِركزا.

الحركة اإلسالمیة، بمعناھا الواسع  ال وهللا لن یكون لمظاھرة أو إعتصاٍم أثٌر فیما اعتزمھ الملحد المجرم السیسي من محو
 الذي یشمل كّل من یحب هللا ورسولھ وشرعھ. 

إن أخونة المقاومة ما ھي إال خطوة في طریق مجزرة ھائلة لكلِّ ُمتظاھٍر ضد اإلنقالب الكفرّي. ھذا أمٌر یدركھ بن العاشرة 
 من العمر.

مقوت. لقد اعتقلت كافة قیادات اإلخوان بل وقتلت أفرادھم صبراً، ثم إّنھ ال الشرع وال العقل وال المنطق یدعم خیار السلمیة الم
 كثیر منھم ال یزال یدعم السلمیة الممجوجة.

إّن ھؤالء الّسلمیین، مثلھم كمثل الصوفیة المخابیل، یقولون ندخل الصحراء دون زاد أو ماء، ألن هللا ھو الرزاق، فال داٍع 
زیھ خبل أصحاب "السلمیة" في مواجھتھم للقتل والحرق بصدور عاریة، دون مقاومة، لألخذ باألسباب! ھذا خبل الصوفیة، یوا

 إعتماداً على أن هللا یأتي بالنصر دون األسباب.

لقد ارتّد نصف الشعب المصرّي، الجالسون في بیوتھم، یبّررون ویتقّبلون حكم الكفر ویدینون اإلخوان "اإلرھابیین"، من جھة 
والئھم للكفار وعدائھم للمسلمین، جھالً أو علماً وال فرق. ھذا النصف الُمَغّیب ھو الذراع الذي یضرب بھ كفار العسكر بقیة 

 الشعب من المسلمین. 

یحدث الیوم ھو عقاٌب هللا لمن تخلى عن ُسنن هللا تعالى في معاملة الكفار، واتخذ الدیموقراطیة سبیالً، ونبذ طریق فرض إن ما 
 القوة ومحق الباطل. 

ِفِرینَ الباطل " التعامل مع في تأملوا قول هللا سبحانھ ـٰ ُ ٱلَِّذیَن َءاَمُنو۬ا َوَیْمَحَق ٱْلَك َص ٱہللَّ َوَتنِزُع وقولھ تعالى "، 141آل عمران "َولُِیَمحِّ
ن َتَشآءُ  كلمتي "الَمحق"، و"الّنزع"، وھما كلمتان تدالن على القوة ال على السلمیة  جل وعال. قد استخدم هللا 26آل عمران  "ٱْلُمْلَك ِممَّ

لمیة منھا الیوم؟ إن الس بحال. إن هللا ال یعمل سننھ في الباطل بسلمیة، بل بالقوة القاھرة الماحقة. ھذه ھي سنة هللا. فأین نحن
وتجنب المواجھة لن یؤدى لمحٍق وال نزع. بل سیؤدى، من الیوم فصاعداً، إلى مزید من القتل والحرق والتمثیل بالجثث 

واإلعتقال، وكل وسیلة بشعة تفتقت عنھا عقول اإلجرام الدموي السیسّي التي ال تقف عند حدود السقوط اإلنسانّي، بل تتعداه 
 ات البھیمیة.إلى أخّس صف

اقولھا لكم مرة عاشرة.. حّولوھا إلى سوریا الیوم، ألنھا ستكون سوریا عن قریب سواء أردتم أم لم تریدوا، فھؤالء المجرمون 
 عاقدى العزم على إبادتكم بال ھوادة، مرة واحدة.

مقارنة ببشاعة العدوان على ، بل یجعل تلك األحداث نزھة لإلسالمیین 54إن ما یحدث الیوم یتخطى بفرق شاسع أحداث 
 اإلسالم الیوم.

وأتساءل، منتظراً إجابة عاقلة، أیجب أن یقتل منكم ملیون نفس لتفیقوا إلى حقیقة ما یراد بكم؟ أأنتم خراٌف تساقون للموت 
 ُزرافات ال تقاومون البتة؟ 

 هللا؟عجیٌب وهللا أمركم! أبترك سنة هللا في األخذ باألسباب تتوقعون أن یأتیكم نصر 



إن المقاومة قد تكون باقتحام أماكن رسمیة، وتدمیر مراكز شرطة ووضع مفخخات في طریق الدبابات، لمن لم یجد بندقیة أو 
 آلّي. 

انضم یا أخى المسلم إلى كتیبة جھاٍد، ابحث عنھا من حولك، أو انشئھا إن لم تجدھا، ثم تحرك بما تقدر علیھ. فوهللا ألن تموت 
جھدك أن تصد عدوك أفضل ألف مرة وأزكى عند هللا من أن تموت فاراً من أمام البلطجیة، الذین یفرقون وأنت كاٌر تحاول 

 آالفاً من البشر بعشرة مسلحین منھم!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 أصحاب األخدود .. ومستقبل الحركة اإلسالمیة

 صلى هللا علیھ وسلمالحمد ہلل والصالة والسالم على رسول هللا 

ر الكلمات . تتطایوشكأمن حق ضاع أو  بریحاول أن یقت بطیئة،یتحرك القلم بخطى متثاقلة  ،األلم الذي یعتصر الفؤادمع كل 
من الفكر، ثم ال تستقر على الورق لخجلھا من ضعف وصفھا ما یحدث الیوم بما یلیق، فتتالشى وتتشتت ویدخل الفكر في 

 مرحلة ذھول أسود. 

ھو بدایة لسلسة من أعنف ما یمكن أن یتخیلھ عقل في مواجھة المسلمین في ومیدان النھضة الفتح مسجدّي رابعة و ما حدث في
 ، بل وفي بالد المسلمین قاطبة. ما حدث األمس والیوم یضعنا على طریق أصحاب األخدود ال على طریق أصحاب بدر.بالدنا

لى أیاٍم سوداء في بالدنا، ُیستأصلون فیھا من الجذور، فال یسمح أبناء الحركة اإلسالمیة، أستغفر هللا، بل المسلمون، ُمْقِدمون ع
 بالحیاة إال لعلماني ملحد أو منافق رعدید أو مسلوب العقل.

 ماذا حدث؟ ولماذا؟ ھل حقاً ُتِھم معرفة إجابة ھذه األسئلة الیوم؟ نعم، یجب أن نتعلم من أخطاء الماضى، لعل عسى ...

للحركة اإلسالمیة، بمعناھا الواسع الذي یتعدى الحركات، یقع على عاتق كّل من تحدث الحّق أّن عبأ ما حدث من سقوط 
 بشأنھا في العقود األخیرة، بدرجات متفاوتة، تبدأ من أشدھا خلالً إلى أقلھا أثراً، وما أبرأ نفسى.

حزن الذي نراه الیوم. ذلك بما ساد اإلخوان، بال شك، كانوا، وال زالوا، ھم األبعد أثراً واألشّد خطأ في رسم ھذا الموقف الم
عقائدھم من خلل إرجائي، منعھم من تصور حقیقة كفر العدو الملحد. وھو األمر الذي ال یستطیع العامّي أن یدرك أثره وال 

ى ھذا لیفھم أصلھ إلنعدام علمھ الشرعّي ابتداًء، فانساقت وراءھم الجموع دون تمییز. ثم كان ما تبّنوه من منھج حركّي َمبنّي ع
الخلل العقدّي، فكانت منظومة الدیموقراطیة الشركیة، والسلمیة الُمَتخّنثة، وما صاحبھما من ترویٍج لمفاھیم تضاد اإلسالم، 

أصوالً وفروعاً، كالمواطنة والوسطیة والحداثة، وما عداھا. ثم تبّنیھم لسیاسة إمساك العصا من النصف والتفاوض والتحاور 
بة" وھي الطامة الكبرى التي أنھت عھداً كان یمكن أن یكون بدایة لزحٍف إسالمّي واسع شامٍل، لكن قدر و"المشاركة ال المغال

 هللا وما شاء فعل.

أما السلفیة التعیسة الخائنة، فقد شاء هللا أن یقودھا عدد من المنافقین ممن باعوا دینھم وتجردوا من ضمائرھم، فأبحرت في 
 فینتھا، فغرقت سریعا، وأغرقت من حولھا.لجج السیاسة دون قبطان یقود س

ثم انحرفت بعٌض من حركات أھل السنة، كجماعة الشیخ الشاذلّي شفاه هللا، بتأییدھا لإلخوان ومسایرتھا للدیموقراطیة مؤخراً، 
 دّي.إللحاوكالجماعة اإلسالمیة المندحرة التي سبقت بتراجعاتھا، وكأنھا لم تعى درس التاریخ في تعمالھا مع قوى الكفر ا

أما نحن، من أھل السنة، فقد جاء خطؤنا مؤخراً، بعد عقوٍد من التصور العقدي والحركي الصحیح، حین تصورنا أن الجیش 
المصرّي لن ینزلق في ظلمات القتل والسحل التي یمارسھا، فدعونا في تیارنا السنّي، للحشد في مواجھتھ، ولم ندعو صراحة 

المصرّي الملحد. وقد اعتمدنا على تصور أن جیش مصر سنّي األصل، لیس طائفیاً كجیش  إلى الجھاد المسلح ضد الغاصب
 بشار، وعمینا عن حقیقة أنھم تربیة إلحاٍد وكفر أسوأ من الطائفیة. سامحنا هللا فیما أخطأنا فیھ.

ر هللا ورسولھ وشرعھ، إال ھذه ھي، بكل شفافیة وصدق، خریطة األخطاء المتراكبة، التي أدت إلى جیٍل، وإن أحب فیھ الكثی
أنھم لم یكن لدیھم التركیبة العقدیة التي تتصدى للكفر في الوقت المناسب، وبالطریقة المناسبة، حتى أن كثیراً ممن یخرجون 

 !الیوم ھاتفین ضد الكفر والقمع، كانوا باألمس القریب ُیدینون من یتلفظ بلفظة الكفر والجاھلیة، ویعتبرونھ متطرفاً إرھابیاً 

أدى كّل ھذا إلى مواجھة غیر متكافئة، نراھا الیوم على األرض، وال تنكرھا العین، وإن أنكرھا القلب وَمّجْتھا النفس، ونتیجتھا 
 أصبحت واضحة معروفة.



 لكن كفانا الیوم من الماضى. ماذا نحن، المسلمون، فاعلون؟

یة للحاضر والمستقبل القریب. فلعل البعض یوافق علي ما تعتمد إجابة ھذا السؤال على عوامل محددة ترتبط بالرؤیة الواقع
أقول ویخالفني فیھ البعض اآلخر، وھي طبیعة بني آدم، أقصد الخالف. لكن ما ال یمكن أن نختلف علیھ ھو أّن "الدعوة" إلى 

من ثّم لسنین عددا، وفي السنوات القادمة ستكون في غایة الصعوبة، إن لم تكن مستحیلة،  السنّي الصحیح المتكاملاإلسالم 
 فإن عملیة تصحیح المفاھیم وتصحیح العقائد ستكون غایة في البطئ والخفاء.

ما یمكن الیوم ھو إستمرار الحشد قدر اإلمكان، وإن كنت، بصفة شخصیة، ال أرى لھ الیوم نتیجة على األرض یمكن أن یعّول 
اومة محدودة العدد، لتقوم بعملیاٍت نوعیة تضرب في عمق الكیان علیھا غیر إزعاٍج لقوى الكفر. ثم العمل على تكوین خالیا مق

 اإللحادّي، بشكل دائم ومنتظم.

یجب أن نتفھم حقیقة أّن النظم القمعیة والدول البولیسیة، تبدأ فتیة قویة، ثم یعتورھا الوھن والشیخوخة، وتتباطؤ حركتھا 
الُمسلحة لإلنقضاض علیھا وقتھا. لقد استمر اإلخوان في نبذ وتضعف قبضتھا بعد حین. ومن ثم، یجب إعداد العدة الحركیة 

ھذه السیاسة التي تتوافق مع سنن هللا وشرع اإلسالم، ولم ُیكّونوا میلیشیاٍت تقف في وجھ جیش اإلحتالل المصري الملحد، 
 وحركیاً. وانشغلوا بنفي ھذه التھمة التي كانت قوى الكفر ترمیھم بھا، عن إدراك أھمیتھا. ففشلوا سیاسیاً 

، اتبعتھ 64، بعنوان "معالم استراتیجیة على طریق الدعوة ومسار الحركة"2013یولیة  18لقد أشرت في مقال سابق لي في 
، أّن ھناك حاجة ملحة إلى تجاوز ما 65""العقلیة اإلسالمیة .. وما بعد المرحلة الحالیة!، بعنوان 2013یولیة  28بمقال آخر في 

رؤیة مستقبلیة تتجاوز الحاضر، بما فیھ من تقلباٍت تعلو وتھبط بالنفسیة المسلمة ساعة بساعة. قلت (إّنھ من نحن فیھ الیوم إلى 
العبث الحركّي أن نظل ندور في معترك األحداث القائمة، دون أن یقوم بعٌض من أصحاب العقول والبصیرة بتحدید ما یجب 

ا بالفعل، كما أشرت في مقالّي السابق ذكره، وذلك من باب قولھ تعالى عملھ في المرحلة التالیة، التي بدأت تتحدد مالمحھ
یِن َولُِینِذُرو۬ا َقْوَمُھْم إَِذا َرجَ " ْنُھْم َطآِئَفٌةۭ لَِّیَتَفقَُّھو۬ا ِفى ٱلدِّ ده ). وھو ما أعی22التوبة " ُعٓو۬ا إِلَْیِھْم لََعلَُّھْم َیْحَذُرونَ َفلَْوَال َنَفَر ِمن ُكلِّ ِفْرَقٍةۢ مِّ

 الیوم وأشّدد علیھ، أْن یجب اإلعداد لما یأتي. 

أعرف أّن المرحلة اآلن ال یمكن فیھا التخطیط بعقٍل منتظم أو رؤیٍة واضحة، لكن یجب أن نتالفي أخطاء الماضى، وأن ننطلق 
نھ ال مي  یجب التغاضي عبفكٍر سنّي یعترف بالجھاد وال یراه منكراً أو إرھاباً أو تكفیراً، بل مبدأ أصیٌل في التصور اإلسال

 أوال وال أخیراً.

ْؤِمِنینَ "ثم یقول هللا تعالى كلمتھ   .139آل عمران  "َوَال َتِھُنو۬ا َوَال َتْحَزُنو۬ا َوأَنُتُم ٱْألَْعلَْوَن إِن ُكنُتم مُّ

 

 

 

 

 

 

                                                           
64 http://www.tariqabdelhaleem.com/new/Artical-68438 
65 http://tariqabdelhaleem.com/new/Artical-68780 

http://tariqabdelhaleem.com/new/Artical-68780


    

 یا أصحاب السلمیة .. أفرحتم بما حدث في الفتح!

 صلى هللا علیھ وسلم.الحمد ہلل والصالة والسالم على رسول هللا 

 تنا على نھج نبیك وصحابتھ، وال تجعلنا من المفتونین ..ثبت العقول والقلوب ثبّ سبحان هللا العظیم .. یا مُ 

 ة.الء وأصل الكارثب مصر الیوم أربعة أقسام، أولھا الخائنون الكافرون العلمانیون والعسكریون. وھم أّس البلقد انقسم شع

ممن ال عقل لھم البتة، ومن یسیرون وراء إعالم السیسّي، ویعتقدون أّن اإلخوان ھم من المنافقون والقسم الثاني، ھم الُمغیبون 
الحیوان من ناحیة العقل والتصور. یقول بعضھم أّن  یقتل الناس في الشوارع! وھؤالء ال حدیث لما معھم فھم في مرتبة

 المتظاھرین ھم من تسببوا في قتل أنفسھم بخروجھم، ولو قعدوا مثلنا لما ماتوا! سبحان هللا ھذا قول منافقي المدینة حین قالوا "

َھا ٱلَِّذیَن َءاَمُنو۬ا َال َتُكوُنو۬ا َكٱلَِّذیَن َكَفُرو۬ا َوَقالُو۬ا ِإلِخْ  ٓأَیُّ ـٰ ى لَّْو َكاُنو۬ا ِعنَدَنا َما َماُتو۬ا َوَما وَ َی ِنِھْم إَِذا َضَرُبو۬ا ِفى ٱْألَْرِض أَْو َكاُنو۬ا ُغًزّۭ
ُ ذَ  "قُِتلُو۬ا لَِیْجَعَل ٱہللَّ ُ ِبَما َتْعَملُوَن َبِصیٌرۭ ُ ُیْحِىۦ َوُیِمیُت ۗ َوٱہللَّ حان هللا نفاق األمس ھو سب. 156آل عمران لَِك َحْسَرًةۭ ِفى قُلُوِبِھْم ۗ َوٱہللَّ

 نفاق الیوم، ونفاق كل یوم.

ثم القسم الثالث، وھم أصحاب السلمیة، وغالبھم من بقایا اإلخوان، الذي أدى بنا عجزھم زھورھم زوضعفھم ودیموقراطیتھم 
 إلى ما نحن فیھ الیوم، ثم من عجز عقلھ عن استیعاب المتغیرات على الساحة. 

میة تلك التي تتحدثون عنھا؟ وأي نتیجة تنتظرون منھا؟ أي عقٍل ذلك الذي تدعونھ؟ أفقدتم البصر فسبحان هللا العظیم! أیة سل
والبصیرةمعاً؟ أال ترون العدو یضرب بكل ما یمكنھ ویقتل كل من یقف أمامھ بالفعل ال بالقول؟ أستصلون إلى نتیجة من خالل 

ن القتلي؟ أتطنزن أّن أبناء سوریا لو جعلوھا "سلمیة" الجري في الشوارع بعد أن تفرق جمعكم عدة رصاصات وعشرات م
 لتوقف بشار عن قتلھم؟ أو انتصروا بقضیتھم؟ ما ھذا الغباء المتفحش؟

وهللا لقد كتبتم فشلكم بأیدیكم یا أصحاب السلمیة، كما كتبھ محمد مرسى واإلخوان على أنفسھم حین ترّددوا في اإلجھاز على 
محتشد في المیادین. سمعنا منكم وقتھا نفس األعذار المتھافتة عن الموقف الدولي، وصوت  الخائنین، حین كان الشعب كلھ

 العقل والحكمة .. سبحان هللا في عقلكم وحكمتكم التي أوردت شبابنا موارد الھالك دون نتیجة على أرض أو نكایة في عدو.

ك بالسلمیة یقلص خیارات االنقالبیین كثیرا، حتى لم یبق لھم إال منذ بدأت الثورة ضد االنقالب العسكري، والتمسیقول أحد "حكمائھم" "
" وماذا كانت خیراتھم من قبل یا حكیم األمة؟ التنازل؟ تقاسم السلطة؟ إعادة محمد مرسى؟ وهللا لم تدفعھم السلمیة إلى أي القمع الدموي

 ن المقاومة. شئ جدید، بل كان خیار العنف الدموى ھو خیارھم في مواجھة أّي لون من ألوا

وما حدث في ثورتي لیبیا وسوریا مختلف، ألن الرایات كانت متمایزة، وحكام البلدین توافقت أغلبیة الشعب ثم یقول صاحب العقل ھذا "
"، وھل ال تري الرایات متمایزة یا عاقل؟ ھل لدیك شك بعد فیمن ھم أصحاب الحق وأصحاب الباطل؟ إن كان ذلك على الخروج علیھم

  خیر فیك أصالً لعماك عن تمییز الرایتین.كذلك فال

ترى  "، ووهللا إن العقول المتزنة التيجیدا أن القلوب جریحة، والنفوس مشحونة، لكن البد أن تبقى العقول متزنةثم یستمر الحكیم "أعرف 
ھ طریٍق ثبت على األرض فشل وتسعفید من تجارٍب لم یمض علیھا إال أسابیع وشھور ھي التي تملى رفض السلمیة، ال اإلستمرار في

 المحقق. ثوب حكمة.

إن كان یرضى أصحاب السلمیة سلمیتھم، فعلیھم بھا، ال یجبرھم أحٌد على أن یكونوا رجاالً، فلیخرجوا عاري الصدر لیقتلوا عبثاً. وإني 
مؤلفا في أصول الفقھ  اثني عشریھا وهللا الذي ال إلھ إال ھو قد ظللت أدرس شریعة هللا أصوالً وفروعا مدى أربعین عاماً، أصدرت ف

والعقائد والفرق، ولم أر في فقھ المسلمین ما یدل على أن الخروج بصدر عاٍر لمواجھة رصاٍص محقق مشروع للمسلم، بل ھو حراٌم على 
 وجھ القطع والیقین، إن كان یجد لھ بدیالً من رّد للصائل.



الرأي في عدم الخروج لمواجھة الرصاص، وَضلوا في ترك البدیل وھو الجھاد لقد أصاب أدعیاء السلفیة المخانیث حین تبّنوا ھذا 
 المسلح.

 وأصاب أصحاب السلمیة حین تبّنوا الخروج والحشد في وقتھ وموضعھ، لكّنھم ضلوا في ترك البدیل وھو الجھاد المسلح.

 رجت جیوش الكفر تقتلھم بال ھوادة.وتوسط أھل السنة، فرأوا الخروج والحشد حین وقتھ، ثم رأوا الجھاد المسلح حین خ

ترى من یخاطب هللا سبحانھ في قولھ "وأعدوا لھم ما استطعتم من قوة"؟ أي قوم ھؤالء المخاطبون بھذا؟ أھل المریخ؟ إن لم یكن للقوم 
 المالیین الذین ھم تحت ھجوم مباشٍر مسلٍح كثیف، فأخبرونا من ھم؟ 

 دة الجھاد میتة في قلوبكم یا أصحاب السلمیة ویا فلول اإلخوان.لقد تفوقنا علیھم بالعدد، ولكن بقیت عقی

 شھیٍد في سبعة ساعات، فماذا تنتظرون یا أصحاب السلمیة؟ أھناك عنف أشّد تخشون منھ؟ 3600لقد قتل ھؤالء 

 النفس.ارفعوا أیدیكم وكلماتكم التي تزینون بھا الموت للشباب دون نكایة في عدٍو أو حتى محاولة دفاٍع عن 

ویا شباب اإلسالم، دعكم من أصحاب السلمیة، فھؤالء ال یفھمون سنن هللا في األرض. بل ھم من أضاعوا الفرصة التي وھبھم هللا إیاھا 
 بتلك األفكار المسمومة من السلمیة والدیموقراطیة.

 ربھ كما یشاء.انھضوا لجھاد أعداء هللا وأعدائكم، ولیخرج عارى الصدر من یشاء، كیفما یشاء، ولیلق 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 صلى هللا علیھ وسلم حي على الجھاد .. یا شباب محمد

 صلى هللا علیھ وسلم.الحمد ہلل والصالة والسالم على رسول هللا 

ما حدث في مصر ھو، لمن یعقل ویعى، دعوة صریحة للجھاد في سبیل هللا. دعوة للتصدى لھذا الجبروت الطاغي الغاشم 
ینزعھ عنكم حتى ال سلط هللا علیكم ذالً  وأخذتم أذناب البقر ورضیتم بالزرع وتركتم الجھادة العینإذا تبایعتم ب" صلى هللا علیھ وسلمالقاتل. قال 

 . البخارىرواه  "واعلموا أن الجنة تحت ظالل السیوف" صلى هللا علیھ وسلموقال  .وصححھ األلباني .أخرجھ أبو داود كم"ترجعوا الى دین

 یوم الجھاد لمن أراد عّز الدنیا وفوز اآلخرة.  الیوم ھو

إنكم تحاربون كفاراً، أُشھد هللا أنھم أخبث وأكفر من كفار قریٍش، أبي لھٍب وأبي جھل. فھؤالء من كفرة قریٍش لم  یفعلوا 
 بالمسلمین ما فعلھ ھؤالء الكفار المالعین من جیش اإلحتالل المصرّي الملحد.

 اللھم إنك تعلم أني لو أعلم أن رضاك في أن، في صفین، فیما رواه عنھ الطبرّي"رضى هللا عنھمار بن یاسر لیس وهللا لنا اال قولة ع
أقذف بنفسي في ھذا البحر لفعلتھ، اللھم إنك تعلم لو أني أعلم أن رضاك في أن أضع ظبة سیفي في بطني ثم أنحني علیھا حتى 

أرضى لك من جھاد ھؤالء الفاسقین، ولو أعلم الیوم ما ھو أرضى منھ لفعلتھ، تخرج من ظھري لفعلت، وإني ال أعلم الیوم عمالً 
ل ". ھذا في قتال فئة مسلمة باغیة، فكیف بقتاوهللا لو ضربونا حتى بلغوا بنا سعفات ھجر لعلمنا أنا على الحق وأنھم على الباطل

رّكَبھا هللا في أجسادھم دون قلوبھم، حتى صاروا أضل كفرة فجرة مالحدة، خرجوا عن دین هللا وشرعھ، بل وخلعوا كل إنسانیة 
 وأغبى من البھائم.

 إن ھؤالء الكفرة لم یتركوا أمراً فیھ إھدار لمقومات حیاتكم إال فعلوه. قتلوكم، وأبناءكم وبناتكم، وسلبوا أموالكم وكرامتكم، وحرقوا
 مساجدكم، ومثلوا بجثث قتالكم وحرقوھا. فماذا تنتظرون منھم بعد.

من قتل دون مالھ فھو شھید، من قتل دون أھلھ فھو شھید، من قتل دون دینھ فھو شھید، من قتل دون قال صلى هللا علیھ وسلم "
 . وھؤالء اعتدوا على مالكم ودینكم وأھلكم وأنفسكم. فمذا بقَي لكم؟حسٌن رواه الترمذيّ  "دمھ فھو شھید

 كّر جبن. وإن السلمیة في وقت الجھاد جبن.إن التردد في وقت الحزم جبن. وإن الفّر في وقت ال

لن یفید التردد عن الجھاد إال قوة للعدو. ولن تفید السلمیة الیوم إال مزیداً من قتالكم. وسیسألكم هللا فیم تركتموھم یموتون دون 
 صّد للصائل.

ه  وإفقامة الحّد على من فیھ، ثم حرقھ، إذعلیكم الیوم بحمل السالح، وترتیب الكتائب وتنظیم الصفوف، ثم مھاجمة كّل موقٍع شرطّي 
بیت ضرار، وال یغرنكم من یقول "ھذا ملك الشعب"، فھذا تخریج غبّي، بل ھي أماكن یجتمع فیھا الكفر لمھاجمتكم، فاحرقوھا كلھا 

 لمنع ضررھا، وكل محافظة، ومجلس مدینة ومبنى وزارة.

 یراعون فیكم إالّ وال ذمة. ال تأخذكم رحمة بھؤال ءالكفار، قادة وجنوداً، فھم ال

 ووهللا الذي ال إلھ إال ھو، لو سّیرتم مسیرات الدنیا، لن یتراجع ھؤالء عّما ھم فیھ.

 لقد اختطفوا الوطن، ویعملون على إبقائھ بأیدیھم بالقوة. فال سبیل إال القوة إلسترداده.

 

 



 

 یا شباب مصر  .. حان وقت العملیات الجھادیة 

 صلى هللا علیھ وسلم.الحمد ہلل والصالة والسالم على رسول هللا 

 ینایر.  25.. ھذا ھو ما كان متوقعاً منذ حركة  أخیراً، بدأت المواجھة الحقیقیة بین اإلسالم والكفر

لر،  على ید ھتجیش اإلحتالل المصرّي الكافر بدأ عدوانھ على شعٍب بكاملھ. ال وهللا لم نر ھذا في تاریخ العالم الحدیث، وال
 الذي كان یقتل أقلیة صھیونیة، ال أكثریة شعبھ، كما یفعل ھذا الُملحد الحیوان السیسّي الخسیس، وأذنابھ وجنده.

لم یعد ھناك رجوٌع اآلن یا شعب مصر .. إّما الحیاة وإما الردى. إما الحیاة بحریة في ظل اإلسالم، وإال الردى بشھادة في 
 سبیل هللا.

 یجب أن یستمر بشكٍل مستمٍر، ومھاجمة أقسام الشرطة وقوات الجیش ومنشآتھ ومباني المحافظات في كل مكان. الخروج اآلن

احرقوا كّل مقارات الجیش والشرطة. أقیموا حد هللا على من یقع في أیدیكم. أقسم باہلل أنكم إن لم تفعلوا فسیتأّخر نصر هللا 
یدي الكفار. ال تكونوا مثالیین في عالم إجرام وإلحاد. لم یعد الوقت وقت مثالیة، عنكم. إجعلوھم عبرة وإرھاباً وال تعیدوھم أل

 بل وقت عنف وقتل وجھاد.

 .وال تھتموا بمن وقع شھیداً، فھؤالء أحیاٌء عند ربھم یرزقون فرحین بما آتاھم ربھم

 ما یھم الیوم ھو اإلستمراریة في الجھاد ضد كفار العسكر.

ة لن تجدى. واآلن رأیتم یا شعب مصر أّن السنن اإللھیة لھا طرق ال تتخلف، وال سبیل إلى تجنبھا. قلنا من قبل اّن السلمی
 وسنة هللا في الثورات ھي المواجھة والعنف والقتل، حتى النصر.

 م.لیولعلكم الیوم، یا رجال اإلخوان، أدركتم بشاعة ما فعلتم من سیٍر في طریق الدیموقراطیة، التي أودى بحیاة اآلالف ا

ینایر مباشرة. ثم أضعتم الثانیة عقب انتخاب محمد مرسى مباشرة. ثم أضعتم الثالثة بالسیر  25لقد أضعتم فرصة بعد حركة 
یونیو. فمتى تدركون أّن الجھاد ھو السبیل األوحد، بعد أن تمت مرحلة الحشد؟ أم ھذا ھو مصیر  30على نھج السلمیة بعد 

 بید السیسي والبرادعي والببالوى؟ اإلسالم في مصر. أن ُیقضى علیھ

 الیوم، یجب تجنید اآلالف لحركة ُمَمنھجة منظمة تستھدف القضاء على أفراد الشرطة بال رحمة، وبال استثناء.

 حركة تستھدف مراكز تجمعات جیش اإلحتالل المصرّي، وأفراده دون رحمة وال استثناء.

 ، أقولھا لكم اآلن، بعد أن رّددتھا عدد شعر رأسي. مصر یجب أن تتحول إلى سوریا. لیس ھناك خیاٌر آخر

 ال یواجھ العنف إال بالعنف. ال یواجھ الشر إال بالشر. ال یواجھ السالح إال بالسالح.

 فاجِمعوا أمركم یا شباب اإلسالم، ونظموا صفوفكم، وابدؤوا العملیات القتالیة منذ الیوم. 

 ومراكزھا في كافة أنحاء مصر، على التوازى مع عملیاتكم القتالیة.ولتخرج الجموع للسیطرة على مقار الحكومة 

 ال مجال التراجع الیوم، وال مجال للتفاوض، وال مجال للتھاون.

 نصركم هللا



 

  التظاھرات لن تغیر موقف كفار اإلنقالب

 صلى هللا علیھ وسلمالحمد ہلل والصالة والسالم على رسول هللا 

یولیو الماضى،  3ھرات، التي تسود مدن مصر منذ اإلنقالب اإللحادّي العلماني العسكرّي في الشك أّن اإلعتصامات والتظا
ضرورة واجبة إلعادة األمور إلى نصابھا، وإعالء رایة الشریعة، التي ال شك أصبحت أظھر كثیراً في نداءات المتظاھرین 

 ف نھج اإلسالم.وفي رایاتھم المرفوعة، مقابل نداءات الشرعیة الدستوریة، التي تخال

لكن ما یجب أن یدركھ المعتصمون، أو باألحرى، القائمون على اإلعتصامات، أنھا لن تغیر من مواقف العسكر، وال أنملة 
 واحدة.

یجب أن ندرك أّن األمر بالنسبة للعسكر أمر حیاة أو موت، بقاء أو فناء. فأن یتصور أحٌد أنھم سیعلنون التنازل طواعیة، 
 شعبّي التظاھرّي أو اإلعتصامات، ھذا غایة في تبسیط األمور الذي یصل إلى حّد السذاجة.لمجرد الضغط ال

العسكر لن یتنازل إال أن "یزال" من كرسیھ، بالقوة، بالصدام، بالمھاجمات، بالعنف. ھذا أمٌر مفروٌغ منھ، وھو تصوٌر فطرّي 
 الیفھ.ال یتعامل بالعواطف واألمانّي واألوھام، رغم صعوبتھ وبشاعة تك

الكفار سائرون على طریقھم. یعّینون المحافظین، وینّصبون أعضاء مجلس الشعب، ویصدرون القرارات اإلقتصادیة، 
 ویعّدلون الدستور، ویشّوھون ھویة ألمة، ویعتقلون كّل قیادات اإلتجاه "اإلسالمّي"، ویلفقون التھم للكّل بال حیاء أو ضمیر.

یجب أن تصل إلى حٍد تتحول فیھ إلى قوة إیجابیة، تؤدى إلى تغییر على األرض، ال مجرد اإلعتصامات والتظاھرات السلمیة، 
تعبیٍر عن رأي، مھما كانت قوة ھذا التعبیر. أما أن تبقى ھكذا، وسیلة للتعبیر "الحضارّي" نفخر بھ بین األمم، فھذا لیس من 

 طبائع األشیاء، ولیس من سنن هللا في التغییر.

دوالً وأفنى أمماً بطریق اإلبادة العنیفة المدمرة، ال بغیرھا. انظر ماذا فعل ربك بعاد، إرم ذات  العماد. انظر ماذا لقد أزال هللا 
فعل ربك بقوم ثمود، وقوم لوط، وغیرھم من األمم البائدة. ثم انظر ماذا فعل بفارس والروم على أیدى المسلمین الفاتحین. كلھا 

 لقوة والتصادم، ال المحاورة والتفاوض.كانت تغّیرات تاریخیة بطریق ا

ویقول قائل، وھو ال یدرى ما یقول "لكن نحن أمة واحدة، كلنا مصریون، یجب أن نتحاور ونتفاوض"! ونقول، ال وهللا لسنا 
شیرتھ من قومھ وأھلھ وع صلى هللا علیھ وسلمأمة واحدة، بل منا المسلمون ومنا الكافرون، ومنا المنافقون. لقد حارب رسول هللا 

ھؤالء من أمتى، ال أقاتلھم. فالھویة التي یقاتل علیھا المسلم ھي الھویة اإلسالمیة، ال غیرھا،  صلى هللا علیھ وسلمكفار قریش. لم یقل 
 ال وطن وال أرض وال عصبیة قبلیة وال جاھلیة. بل اإلسالم وحده. ھذا من الناحیة العقدیة.

لباطل لم یستسلم في تاریخ البشریة كلھا إال بالعنف والقھر. ھذا تاریخ الثورات أمامكم في ومن الناحیة الواقعیة العملیة، فإّن ا
كّل أنحاء األرض، على مساحة الزمان كلھ، ھل رأیتم باطالً تنازل بملئ إرادتھ، وھو على عرش السلطة، ممسك بمقالید 

 لھذا األمر. األمور، متحكم في القوة العسكریة؟ ال وهللا ال یوجد مثاالً واحداً 

ال بّد أن یتم تصعید األمور شیئاً فشیئاً. أن تتوقف عجلة الدولة بالكامل، ال في أیاٍم معدودة ال غیر. ثم أن یبدأ تخطیط ممنھج 
للسیطرة على مراكز الشرطة في أنحاء البالد بالتدریج. یجب أن ُیطرد ھؤالء من مقارھم، بتحّرٍك جماعّي منسٍق، یربك جیش 

 فال یعرف أین وال كیف یرد الصفعات.اإلحتالل، 

إن الحصار والھجوم المتوقع، البد أن یكون متزامناً مع تحرك مضاٍد من القوى المسلمة، تحرك إیجابّي ال سلبّي، یعمل على 
 تولد قوة طرٍد للمحاِصرین، وقلٌق حقیقّي للسلطات الغاصبة.



ن ھناك عامٌل حافٌز یحرك الركود الحادث على جبھتّي الكفر لقد عرضت في مقال سابق على الموقع، أّنھ البد من أن یكو
واإلسالم. وقد أدركت قوى الكفر ھذا التصور، فكان أن قرروا حركة فّض اإلعتصام بالقوة، رجاَء أن یكون ذلك ھو العامل 

 المرّجح لكفتھم، وھیھات!

ك ناصیتھ، فإن الطرف الذي سینجح في تفعیل ھذا لذلك، یجب على المسلمین أن یكونوا فاعلین في إیجاد ھذا العامل، وامتال
 العامل الحافز، سیكون لھ السبق في النصر.

مع ھذه  یولیو الماضى تحت عنوان "ماذا یمنعكم من العصیان المدني؟"، قلت فیھ بالحرف الواحد " 20وقد كتبت مقاالً بتاریخ 
قلنا مراراً وتكراراً، لن یؤدي ھذا الجمع غرضھ إال  المدنّي؟ اناألعداد الھائلة من البشر، ال أدرى ما یمنع من إعالنھا العصی

وأوقف حركتھا وشّل أطرافھا. غیر ذلك لن یكون لھ أثر على األرض إال صرخات تتعالى  إن أصاب كیان الدولة في مقتل،
 .تتالشى، وأمواج بشریة تتالطم ثم تنحسر ثم

قادة ھذه التجمعات أن تعلن ھذا الِعصیان، وأن  یان الَمدنّي. ما الذي یمنعاألمر األھون الیوم، خالف الخیار المسلح، ھو الِعص
 أو اإلحتشاد مع إغالق كافة األعمال التي یدیرونھا؟ یوّجھ الجماھیر إلى البقاء في المنازل

ذه الوتیرة األرض، والذي لن یتحرك بھ ھذا األمر الیوم أصبح الخیار الوحید الباقي، الذي یمكن أن یؤثر في الواقع على
 .أسابیعاً وشھوراً  الحالیة قید أنملة، ولو احتشد عشرات المالیین

اإلتجاه دون تباطئ وال تأخیر. وھو خیار ال  األھم الیوم أن یعمل القائمون على ھذه الجموع وتوجیھھا، أْن َیسیروا في ھذا
أثبتت جدواھا في وجھ القوة الغاشمة الغادرة ھو مقاومة سلبیة جماعیة طالما  .یستدعى عنفاً وال یضع على األكتاف عبئاً 

 .66"الخائنة العسكریة
 ولعل ھذا ھو العامل الذي یجب أن یلعب دوره اآلن لتحقیق اإلمتیاز على أھل الكفر واإللحاد. 

 وهللا ولّي الذین آمنوا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
66 http://www.tariqabdelhaleem.com/new/Artical-68510 



 

 .. ستطیعوا ھزیمة شعب یعتصم باہلللن ی

 صلى هللا علیھ وسلمالحمد ہلل والصالة والسالم على رسول هللا 

أتت الخبار بتحرك كتائب الكفر المركزي من اإلسكندریة ُمتجھة نحو رابعة. كتائب األحزاب یحّركھا كفار مصر من قادة 
 جیش اإلحتالل المصرّي، وأذنابھ من كفار الداخلیة.

 یث من الطیب. اآلن ھي الساعة التي َیمیُز هللا فیھا الخب

 الجوع والعطش مرحلةلقد میز هللا المؤمنین من أصحاب طالوت، حین حانت لحظة المواجھة مع كفارھم، على ثالثة مراحل، 
َ ُمْبَتلِیُكم بَِنَھٍرۢ َفَمن َشِرَب ِمْنُھ َفلَْیَس ِمنِّى َوَمن لَّ " ا َفَصلَ َطالُوُت بِٱْلُجُنوِد َقالَ إِنَّ ٱہللَّ ٓى إِالَّ َمِن ٱْغَتَرَف ْم َفلَمَّ ُھۥ ِمنِّ َیْطَعْمُھ َفإِنَّ

ْنُھمْ  . ھّدد العطش أنصار طالوت، فصبر القلیل منھم وأطاعوا أمر ولّي أمرھم فشربوا "ُغْرَفًةۢ بَِیِدِهۦ ۚ َفَشِرُبو۬ا ِمْنُھ إِالَّ َقلِیًالۭ مِّ
ا َجاَوَزهُۥ ُھَو َوٱلَِّذیَن " مرحلة الخوفن مراحل البالء، قلیالً. وانفصل المنھزمون، وانطلق الصابرون إلى المرحلة الثانیة م َفلَمَّ

". سقطت الطبقة الثانیة حین جاء وقت التالقى، فتراجعت لّما رأت ھول َءاَمُنو۬ا َمَعُھۥ َقالُو۬ا َال َطاَقَة لََنا ٱْلَیْوَم بَِجالُوَت َوُجُنوِدِهۦ
ن ِفَئٍةۢ َقلِیلٍَة َغلََبْت ِفَئًةۭ َكِثیة القلیلة الُمؤمنة "المعركة القادمة، وقوة العدو الكافر. وثبتت الفئ ِ َكم مِّ قُو۬ا ٱہللَّ ـٰ لَ َرًةۢ ٱلَِّذیَن َیُظنُّوَن أَنَُّھم مُّ

ِبِرینَ  ـٰ ُ َمَع ٱلصَّ ِ ۗ َوٱہللَّ ا " مرحلة الصبروجاءت . 249البقرة "ِبإِْذِن ٱہللَّ َنآ أَْفِرْغ َعلَْیَنا َصْبًرۭ ا َبَرُزو۬ا لَِجالُوَت َوُجُنوِدِهۦ َقالُو۬ا َربَّ َولَمَّ
فِِریَن  ـٰ ْت أَْقَداَمَنا َوٱنُصْرَنا َعَلى ٱْلَقْوِم ٱْلَك ِ" )249(َوَثبِّ  صبروا، فنصرھم هللا، وھم الفئة القلیلة. .249البقرة َفَھَزُموُھم بِإِْذِن ٱہللَّ

 كثیرة، فئة األكثریة المسلمة، في وجھ قوات الكفر الموالیة، التي ال تملِك في مواجھتكم إال العدة والسالح. أنتم الیوم فئة

سیقومون بحصاركم، في المرحلة األولى، مرحلة منھ الماء والغذاء. ثم سیبدؤوا في مرحلة التخویف، بإظھار القوة واستعمال 
 . القنابل والمیاة. ثم تكون الُمواجھة والقتل

 اصبروا إذن، وقوموا بالتجھیز والَتخطیط. 

 فلیتحرك نصف معتصمى النھضة إلى رابعة فور بدء الِحصار.  .1

 فلتقیموا حّد هللا على من یقع في أیدیكم، ففیھ النكایة، وھي سالٌح نفسّي في غایة األھمیة. .2

 أعلِنوا إقامة الجیش اإلسالمّي الُموّحد. .3

فة أنحاء مصر، ولتھاجموا مراكز الشرطة، لتشغلوا كیان الداخلیة الملحد، ابدؤوا على الفور اعتصاماٍت في كا .4
 فیتشتت ھّمھم، وینفرط ِعقدھم.

 لن یتمكن ھؤالء الكفرة المالحدة من ھزیمتكم ما دمتم على وعّي وصبٍر وتخطیط. 

 ینایر، وولوا من أمامكم األدبار، فأعیدوا الكرة علیھم.  25لقد ھزمتموھم في أحداث 

 المفتاح في ید من سیتحرك من خارج المیدان لحصارھم وتشتیت ھمھم.

 اصبروا وصابروا ورابطوا .. فإن هللا لن یتركم عملكم.

 ولن یھزموا شعباً كامالً یقول إن ولّیي هللا.

 فماذا یضیرك كیٌد العبید إذا كنت باہلل مستعصماً 



 

 المصريّ خطوات تكتیكیة في الحرب القادمة مع جیش اإلحتالل 

 صلى هللا علیھ وسلمالحمد ہلل والصالة والسالم على رسول هللا 

حانت لحظة المواجھة. أعلن جیش اإلحتالل اإللحادّي المصرّي عزمھ على مھاجمة مسلمي رابعة والنھضة بدءاً من غٍد 
 األحد.

 جھوا المیادین في اإلعتبار:واألمر ال یحتاج الیوم إلى مقاالت، لكن ھذه بعض نصائح میدانیة أرجو أن یأخذھا مو

 فرداً تتحرك بمرونة في مواجھة الھجمات. 30-20إعداد فصائل مقاتلة قوامھا  .1

 العمل على غلق الثغرات، التي تفتحھا قوات العدو الُملحد، بأعداد غفیرة. .2

وا مھم. وثق، ففي ذلك إلقاء الرعب في قلوبھم وإضعاف عزائعدم أخذ أسرى، بل قتل كلّ من یقع في األسر مباشرة .3
أن مھاجمیكم كفاٌر مشركون ال دین لھم فال تترددوا في ذلك. ھؤالء لیسوا على دینكم فال تنخدعوا بلھجتھم أو 

 شھادتھم.

 تجنیب النساء واألطفال األماكن الساخنة، واألفضل إعادتھم إلى بیوتھم. .4

تالل، وذلك بإعالن أماكن جدیدة تنظیم إعادة تشكیل الحشد في میادین أخرى بأسرع وقت لتشتیت جھد جیش اإلح .5
 للتجمع بشكٍل مباشر.

 الرّد بكل قوة على اإلعتداء المسلح بكافة األسلحة المتاحة حالیاً. .6

، وتجنید اآلالف فیھ على الفور. إن وقت المصالحة والحدیث عن أن "الجیش إعالن تشكیل جیش المقاومة اإلسالميّ  .7
إنھ وھم وتھریج حّذرنا منھ من قبل. ھذا جیٌش ملحد إحتاللّي ال یمت المصري جیشنا". لم یعد لھ محٌل، بل ظھر 

 للمصریین بصلة.

التأكید على أن الجھاد مستمٌر، سواء بالتجمع في میادین أخرى على الفور، وإعالن تكوین جیش المقاومة اإلسالمّي،  .8
 وإعالن اإلضراب العام والعصیان المدنّي في كافة القطاعات. 

وى اإلسالمیة التي یجب أن تحفظ وجودھا خارج المیادین أن تقوم باإلحاطة من الخارج بقوات التنسیق مع الق .9
 اإلحتالل الشركّي، وتشتیت جھدھم بأن یجعلونھم یقفون بین صفي الكماشة (ساندوتش). 

 . بعد غدٍ  وا غداَ أھنتھى مفعولسلمیة سییح، فاللاعملوا على جمع ما یمكنكم من تس .10

یلة المدى، فاألمر لن ُیحسم لصالح أحد الفریقین غداً أو بعد غٍد. بل ھو أمٌر یجب أن تعدوا العدة اإلعداد لمعركة طو .11
 ، على مدى الشھور القادمة.ھجماٍت نوعیة تستھدف أھدافاً بعینھاإلستمراره، بشكل حرب شوارٍع أو 

 ضكم.ثم اجعلوا هللا ولیكم، وشرع هللا ھدفكم، ودینھ مالذكم، والنصر على الكفار غر

 اللھم انصرنا على كفار جیش اإلحتالل .. آمین

 



 

 اجعلوھا معركة .. وال تجعلوھا مجزرة!

 صلى هللا علیھ وسلمالحمد ہلل والصالة والسالم على رسول هللا 

مصر الیوم تحكمھا عصابة. ھذا أمٌر مفروٌغ منھ. وھو أمٌر شاٌذ غیر مسبوٍق، إذ لم نرى من قبل حفنة من العسكر تقف في 
 وجھ شعٍب بأكملھ، بقوة السالح، إال ما یحدث في سوریا من عصابة العلویین الكفرة، التي تحارب الغالبیة من المسلمین الّسنة.

ھذه العصابة الُمشركة تسیطر على القوة المسلحة في البالد، أو ما نسمیھ جیش اإلحتالل المصرّي، تعاونھا عصابة من القضاة 
لیة التي یسمونھا الشرطة، وتدعمھا أموال شعب الخلیج المنھوبة من شعوبھن بحكامھم اللواطیین. واإلعالمیین وبلطجیة الداخ

وقوام ھذه العصابة ال یزید على عشراٍت من األخّساء. عشرات یسیطرون على مصیر أمة بأكملھا یقودون ملیوناً من جنود 
 فرعون وخمسة مالیین من عباد الصلیب.

 ا یجرى في البالد. ھذه ھي الصورة الحقیقیة لم

 ُترى أتجدى أیة محادثاٍت أو تفاوضاٍت مع ھؤالء؟ ال وهللا لن تجدى، إال التثبیط واإلحباط وخسارة الدنیا واآلخرة.

في مقابل ھذه العصابة، تقف عصبة مؤمنة باہلل، معتزة بدینھا، محبة لرسولھا، ال تھاب الموت، وال تحرص على الحیاة. وھي 
، أو أغلبھا. ترید شرع هللا وحكمھ أن یسود ویقود، بال مشاركة وال دیموقراطیة شركیة وال شرعیة عصبة تعرف ما ترید

دستوریة، فإننا وهللا ما وصلنا إلى ما نحن فیھ، وال استلب هللاُ مّنا نعمة الحریة التي استنشقنا عبیرھا شھورا قلیلة، إال بسبب 
 منھج اإلخوان الدیموقراطّي البارد الغث.

الكفر ُتحّرض وُتھّدد، وتُعد العدة لمحاولة القضاء على عزیمة ھذه العصبة، بمھاجمتھا وقتل أعداد منھا، وإن ََكثرت،  عصابة
 لُترھب البقیة منھم، فیستسلموا للنظام العسكرّي الفاجر الكافر.

 وعصبة اإلیمان تقف صامدة، وإن تجّردت من السالح، في وجھ تلك العصابة. 

ُتدرك عصبة اإلیمان أن ال نصر إال بالمغالبة. عصابة الشرك تمَتِھُن الغدر وتستھین باألرواح، ولن یرَدعھا الواجب الیوم أن 
 رادٌع أن تفعل كل ما في ُمكنِتھا لتسحق مقاومتھا، وإن قتلتھم عن بكرة أبیھم.

سیسّي ھم على دینھ، كفر بكفر. الواجب الیوم أن تدرك الُعصبة المؤمنة أّن جنود فرعون ھم على دینھ، وجنود السیسي الخ
لیس في ھذا الجمع من العسكر أو في الداخلیة البلطجیة شرفاء، إال أنذاالً جبناء، فال یتوھم من في رأسھ بقیة عقل أن خطابھم 

ون دیمكن أن یكون لھ جدوى، فھؤالء قد تَرّبوا على الذلة والخضوع وطاعة األسیاد، لن یرتدعوا عن قتلكم حین یأتیھم األمر 
 تردد. ھؤالء أعداء األمة، بل ھم ید العدو الضاربة، التي یستخدمھا الخسیسّي، وبدونھا ال قیمة لھ وال وجود.

 . یجب على قادة عصبة اإلیمان أن یعدوا العدة للقاء الكفر المدجج بالسالح. فالمواجھة قادمة ال محالةأكرر بال ملل، 

 .أن نقاتل جھراً، ال أن ُنقتل صبراً  ،مقضّي علینا مٌ ال تجعلوھا مجزرة، واجعلوھا معركة. ھذا حت

نعم استمروا في السلمیة، فال یزال عند البعض األمل أن یتنازل السیسّي، أو یصحو ضمیر أحد ملحدى قادة الجیش، أو أن  
اب، وهللا قادر على یفعل "المجتمع الدولّي" ما لم یفعل في تاریخھ الظالم الُمظلم، أو غیر ذلك من أسباب خارج عالم األسب

ذلك. وھذا أمٌر، بحسابات الدنیا، یكاد یلحق بالعدم. لكن حین تنطلق الطلقة األولي من عسكر الكفر، فستكون بدایة لطلقاٍت لن 
 تتوقف ھذه المرة حتى تُحصدكم. 



ا. إذ ألخیرة حتى یحكم هللا بینكمھذه المرة لن تكون كسابقاتھا، قتل محدود ثم فّر. ال وهللا، إن أخذوا الطلقة األولى فلن تكون ا
 ھذا صراع حیاة أوموت، بقاء أو فناء.

 أعدوا لیوم اللقاء عدتھ التي تناسبھ، وال تجعال التھّیئات والخیاالت تبعدكم عن عالم األسباب. 

ط، من من عدم التخطیوال أدعو لبدء بعدواٍن الیوم، رغم أن قتالنا قد سقطوا بالفعل. لكن أدعوا لإلستعداد. فنحن نتحرك بغایة 
مرحلة إلى تالیتھا، ونعمل بطریق ردة الفعل، التي ال تتناسب وما نحن مقدمون علیھ الیوم أو غدا من أحداٍث جلیلة ووقعاٌت 

 جسیمة، ال یحتمل مثل ھذا التخبط.

 واعیة ... ھذه نصیحتى التي سأكررھا حتى تعیھا أذن أِعدوا واستعدوا وترقبوا، وال تبادئوھم حتى یبدؤوكم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 مصر ال تتسع لإلسالم والكفر معاً!

 صلى هللا علیھ وسلمالحمد ہلل والصالة والسالم على رسول هللا 

 لبیك اللھم لبیك، لبیك ال شریك لك لبیك، إن الحمد والنعمة لك والملك، ال شریك لك.

أرٍض معا َیحُكمان. ھذه قاعدة اإلیمان األولى، ولّب التوحید، ینطق اإلسالم والشرك ال یجتمعان، ال في قلب إنسان، وال على 
 بھا المسلم في شھادتھ مراٍت عدداً كّل یوم ولیلة، في كل صالة ودعاء.

والكفر الیوم قد استعلن وتكّبر في مصر، كما لم یتكّبر من قبل. عباد الصلیب ھم المسیطرون. العلمانیون الملحدون ھم 
 ش اإلحتالل المصرّي وشرطة الفسق والمروق یقتلون ویرّوعون دون محاسبة.الحاكمون. كفار جی

 ھذا وضٌع ال یمكن إلسالٍم أن یظھر فیھ. ال یمكن لإلسالم أن یعلو وبجانبھ كفر یعانده ویشاركھ في حكم.

 إما اإلسالم أو الكفر، على أرض مصر.

 ھید، سلمیاً. وأثبتنا الجدیة المرابطة والحزم سلمیاً. نعم، حشدنا وھتفنا واعتصمنا، سلمیاً، وقدمنا الشھید تلو الش

لكن قوى الكفر تعرف ما نعرف، أن ال حیاة لھم بجوارنا، وال حیاة لنا بجوارھم. وھم مصّممون أن یجلوكم عن میادینكم بقوة 
 لیاً.السالح والقتل. وھو ما یعلنون عنھ دون مواربة، إرھاباً لكم بدءاً، ثم تنفیذاً للقضاء علیكم تا

 ترى ھل ھناك خطة موضوعة للتصدى لھذا الھجوم المرتقب، الذي یبدو أنھ سیكون بعد أیام العید مباشرة؟ 

 ماذا ستفعلون في وقت الحصار؟ وماذا ستفعلون إن بدأ ضرب الرصاص الحّي بالفعل، یحصد العشرات دفعة واحدة؟

 ترّدون عدواناً؟أتراكم ستقفون كالشاة تنتظر الذبح، ال تحركون ساكناً، وال 

 أما أنا، فأرى ھذا ُمحّرم علیكم شرعاً، ومرفوٌض طبعاً.

أیعتقد أحٌد أن ھناك في العالم من سیتحرك إلیقاف ماكینة سفك الدماء، حین تدور تروسھا علیكم؟ ال وهللا لن یحرك أحٌد ساكناً 
 إال الشجب والرفض.

الحقیقیة، ھو أمٌر البد منھ، وإال فنحن نسیر في طریق اإلبادة النوعیة إن رؤیة حقیقة الواقع الیوم، ونحن نقترب من المواجھة 
للمسلمین في مصر، وإن كانوا بالمالیین، فقد حدث ھذا في العدید من الدول من قبل. وھؤالء الحاكمون الیوم أكفر من 

 الصربیین قاتوا أھل البوسنة، وألعن من الروس قاتلوا أھل الشیشان.

عدھا قادة المیدان، قبل أن یضحوا بكم دون دیة؟ إن موضوع السلمیة لھ حٌد محدود ال یجب أن یتجاوزه، ال أدرى أھناك عدة ی
 إذ لن یرقب فیكم ھؤالء إالّ وال ذمة. 

یجب أن تعدوا العدة لحرب شوارع حقیقیة. ویجب أن تصرفوا النساء واألطفال إلى البیوت، فال یحق لكم أن تعرضوھم للقتل. 
و غدا، لم یكون أمر أعداد وحشد، فھؤالء الكفرة یدافعون عن وجودھم، فال أدرى على ماذا تراھنون؟ نعم إن هللا األمر الیوم، أ

 ینصر أولیاءه، لكن، األخذ باألسباب ھو من مشیئة هللا الكونیة.



 أدعو ربي أن یكون منكم من یرى ما ھو قادٌم، وأن یكون ھناك من یُعد لھ الُعدة. 

السلمیة ستنھى مدتھا بعد أیام معدودة، فلن تصلح إال أن تكون أداة لمجزرة بشعة، لم یعرف عن مثلھا  یجب أن تعرفوا أنّ 
العالم إال في زمن التتار، كما روى ابن األثیر في الكامل، حین كان الغزاة َیُصفُّون الناس للقتل، ثم یأمرونھم باإلنتظار إلى أن 

 ھم! فھل نكرر ھذا الیوم تحت اسم السلمیة؟ُیحّدوا سالحھم، ثم یرجعوا الیھم فیذبحون

 ال تتركونھم یقتلونكم قتل الشاه، فالصراع المسلح مفروض علیكم، لم تسعوا الیھ، ولكنھ ساٍع الیكم سعیاً حثیثاً. 

َ ٱْشَتَرٰى ِمَن ٱْلُمْؤِمنِیَن أَنفَُسُھْم َوأَْموَ  "یقول هللا تعالى  ِ َفَیْقُتلُوَن َوُیْقَتلُونَ لَُھم بِأَنَّ لَُھُم إِنَّ ٱہللَّ تِلُوَن ِفى َسبِیِل ٱہللَّ ـٰ َة ۚ ُیَق التوبة  "ٱْلَجنَّ

"، نعم، إن ھذا الوعد لیس لمن یقف ساكناً یقتلھ عدو هللا دون أن یرد َفَیْقُتلُوَن َوُیْقَتلُونَ ، فھو شراء من هللا مشروط بأْن "111
 ا وصف المؤمنین الموعودین بالجنة.علیھ، بل لمن إما أن َیقتل عدوه أو أن ُیقتل. ھذ

لقد أّدت السلمیة دورھا، وأثبتم أنكم لستم البادئون بالعدوان. لكن لمن تقدمون ھذا اإلثبات؟ العالم ال یناصر إال القاتل وال یأبھ 
 للمقتول. فمن یأبھ لموقفكم ھذا؟

عید، وزحمة العید، ورخم العید. ال تغّرنكم األعداد، فھي أدعو قومي أال یتركوا أنفسھم ُیقتلون قتل الشیاة. انظروا إلى ما بعد ال
 قوة ھائلة، إلى أن تواِجھ قوة مسلحة ال دین لھا وال ذمة.

 سلمو علیھ صلى هللافي بدر، فھل حفرتم خندقاً كما فعل رسول هللا  سلموصلى هللا علیھ ھا أنتم لم ُتِغیروا على عدوكم كما أغار رسول هللا 
 ؟  زوة أحدفي غ سلموصلى هللا علیھ م َوضعتم ُرماة على الجبل َیحمون ُظھوركم، كما فعل رسول هللا في غزوة األحزاب أ

د في نصحى لكم، لعلكم تدركون ما أنتم مقدمون علیھ، أو ما ھو  أن الوقت وقت التخطیط والتنظیم واإلعداد، أنصحكم وأشدِّ
 ُمقِدٌم علیكم.

 حفظكم هللا من كّل سوء.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 المیادین خطاٌب إلى قادة ..  رطة الطریقخا

 صلى هللا علیھ وسلمالحمد ہلل والصالة والسالم على رسول هللا 

 إلیكم أوجھ ھذا المقال یا قادة المیادین .. 

 النصر قریٌب إن شاء هللا تعالى .. لكننا الیوم في مرحلة خطیرة من مسار العودة إلى الشرع، نسیر في طریٍق َملّي باأللغام.

نرى أّننا قد بدأنا المرحلة الثانیة من الصراع مع قوى الباطل والظالم والكفر. وھي مرحلة ملتویة المسالك، متشعبة الدروب،  
یستحیل على غیر الخبیر اجتیازھا، ویحتاج فیھا الخبیر إلى الكثیر من الِحنكة والبصیرة معا، وأعنى بھا مرحلة المبادرات 

المفاوضات، ثم التنازالت والتراجعات، من الفریق األضعف. وال شك أننا رأینا مبادرات العوا، والمقترحات، ثم اللقاءات و
وأبو الفتوح وغیرھما، ثم لقاءات محمد مرسى مع بعض الوفود األجنبیة، ولقاءات الشاطر مع بعض وزراء الخونة العرب 

 واألمریكان، وھي كلھا بوادر بدء المرحلة التي نتحدث عنھا.

ه المرحلة یرتبط بنھایة المرحلة األولى، مرحلة الحشد، وفیھا یحشد ِكال الفریقین المتناحرین كلُّ ما لدیھ من قوة، وبدء ھذ
وإظھار كّل ما عنده من وسائل الغلبة. فرأینا فریق الباطل الُملحد وقد أخرج من قواه الغادرة البلطجیة المسلحین، والشرطة 

ون المتظاھرین، وراح یعتقل ویسجن، ویھدد ویتوعد، ویصّب القضایا على كافة قادة اإلخوان الخائنین یقتلون األبریاء، ویرّوع
وأعضاء حكومة مرسى، ودعاة اإلسالم في مرحلة ما قبل اإلنقالب، إال عمالئھ من أصحاب اللحى المزیفة من الخاسرین 

ما یقدرون علیھ، من مالیین المسلمین  كمحمد حسان ویاسر برھامي. كما حشد أصحاب الحق من الَجمِع اإلسالمّي كلّ 
المخلصین، المحبین لدینھم وشرعھم، وأظھروا صالبتھم وبأسھم وصبرھم في وجھ القوة الُمسلحة الغادرة، في عزِّ الحّر 

 والِصیام، جزاھم هللا خیراً.

سلح الحّق على حقھم، كثرة وافرة تتثم الیوم، یقف الناس متقابلین، أھل الباطل على باطلھم، قلة معدودة تتغلب بسالحھا، وأھل 
 بإیمانھا. یتساوى المیزان على األرض، إلى حین. 

ھذا الموقف، ال یمكن أن یطول، كما ال یمكن أن یتحرك وحده دون عامٍل حافٍز من خارج مرتكزاتھ المطروحة بالفعل على 
بدأت المرحلة الثانیة التي تحدثنا عنھا. ومن ثّم، یجب األرض. إذ ھذه المرتكزات قد أنشأت ھذا السكون الراكد حالیاً. ومن ثم 

 أن یحدث ما یطفف أّي الكفتین.

وھذا العامل، یمكن أن یمیل في صالح أھل الباطل بأحد طریقین، إما أن یسأم الناس، أو یرھبھم تزاید الضغط والعنف، 
ات السیاسیة التي ال یصلحون لھا وال یحسنونھا كما فیتناقص عددھم مع األیام، أو أن یلجأ اإلخوان إلى سابق عھدھم، بالمناور

رأینا مما حدث، إذ لو عقل اإلخوان الستمعوا إلى نصائح الناصحین من أیام تولیة محمد مرسى أن استغلوا الزخم الشعبّي 
رّدوھا بذھا أربابھا ووطھروا نیتكم بإعالء الشرع، ال الشرعیة الدستوریة الشركیة، لكنھم أبْوا إال طریق الدیموقراطیة، التي ن

علیھم في أول منعطٍف، لیسیطروا على الساحة وینّكلوا بھم وببقیة الشعب المسلم كلھ، فكانت دماء ھؤالء الشھداء في رقابھم 
 تماماً كما ھي في رقاب الخسیسّي وصحبھ.

المّد الشعبّي بعد رمضان فیشًل  أو أن یمیل ھذا العامل لصالح أھل الحق، وھو ما ال نراه إال بأحد طریقین، إما أن یتصاعد
الحیاة بشكٍل كامٍل، ال یجد النظام الحالي إزاءه إال إقصاء السیسّي الملعون من الصورة، أذ ھو أّس الفساد، ولن تتغیر المعادلة 

الخیانة،  إال بإختفائھ من المشھد كلیة. وھو أمٌر ال نتصور وقوعھ على ید أحد القادة الخونة من حولھ، إذ كلھم ضالعون في
معرضون للمساءلة وإقامة حّد هللا علیھم، فرقابھم على المحّك كرقبتھ. وال یبقى إال صغار الضباط من رتبة عقید وأخفض. 
والطریق الثاني، وھو األرجح، أن یصمم أھل الباطل على باطلھم، فال یقوم فیھم من ُیطّھر الدنیا من عصبة الجیش الخائنة، 



سائل أخرى تتخطى السلمیة، لمواجھة العنف اإللحادّي، وتعدیل میزان القوى، بمعادلِة أھم مرتكزاتھ وأْن یلجأ الشباب إلى و
 وھي القوة المسلحة. وھو ما قد یدفع البالد إلى حرب طاحنة، وإن كانت نتیجتھا محسومة لصالح الشعب المسلم بال جدال.

 ھذه ھي خریطة الطریق، یا أھل الحّل والعقد في أیامنا ھذه.

أقول لكم، احذروا أن تقعوا في حبائل المفاوضات والتنازالت، فأي طریٍق آخٍر، مما وصفنا، أسھل سلوكاً وأضمن وسیلة من 
ھذا الطریق اإلخوانّي الذي ثبت فشلھ لمناقضتھ لحكم الشرع وبدیھیات الفطرة وقواعد العقل. والدم ال یجب ان یخیف المسلم 

 النبوة ومسیرة الدعوة منذ خلق هللا الخلق. إذ ھو طریق النصر على مسار قافلة

احذروا أن یتالعب بكم أمثال محمد حسان، العمیل الُمزدوج، وال یلفتنكم خبیٌث، كیاسر برھامّي، عن ھدفكم في إعالء الشرع، 
رشد یكون لكم ال على اإلطالق، خالفھال إعالء الشرعیة الدستوریة الشركیة المزیفة. واسمعوا لنصح قادة اإلخوان، ثم افعلوا 

في قراركم، إذ رأینا منھم ما یكفى، وقُتل، بسبب خورھم السیاسّي وانحرافھم العقدي ودینھم الدیموقراطّي، ما یكفي أن نخالفھم 
 ما استطعنا لنصل إلى الحق والصواب من األمر.

األمر بنا أْن تحاصر مساجدنا  األمر الیوم أكبر من اإلخوان وسیاساتھم. األمر أمر دین هللا في أرض مصر، بعد أن وصل
وتغلق بالشمع األحمر كأنھا محال دعارة أو أماكن لھٍو، ویقتل مصلونا وُمعتكفونا، فال ینتصر لھم أحٌد، بدعوى السلمیة، التي 

 ستتحول إلى عامل قضاٍء علینا في مرحلة من المراحل.

حصل ساعتھا أھل الباطل على العامل الحافز الذي أذكركم، على مشارف ھذه المرحلة، أن ال تفاوض، على اإلطالق، إذ ی
 ُیرّجح میزانھم، ویقوى موقفھم. 

 فإما الحیاة وإما الردى.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 .. احذروا مكر حسان! یا مسلمي مصر

 صلى هللا علیھ وسلمالحمد ہلل والصالة والسالم على رسول هللا 

بعد غیبة عن المیدان، وعن المشھد كلھ، جبناً وتھاوناً في حق دینھ، یتحدث عن لقائھ  –منافق ھذه األمة  –خرج محمد حسان 
بالخسیسّي ویبرر تقاعده وجبنھ في مواجھة ھذه األزمة. وبالطبع، تھّدج صوتھ مرات، وأشرف على البكاء مرات، وھي 

 صنعة یتقنھا ھذا الدعّي الُمتَصنع.

 ت. ال یھتم إال بقناتھ الفضائیة، وما یجنیھ من سمعة تدر ماال وشھرة.  وحسان رجٌل یسیر في ركب السلطة أّیأ كان

أنسینا من ھو محمد حسان؟ ربیب أمن الدولة، الذي كان یتعاون معھم منذ أن كان طالباً في الجامعة، بشھادتھ على نفسھ. 
 وكان تسمیھم "إخواننا"، ویدعو إلى التعاون معھم إذ ھم یحافظون على أمن مصر!

أنسینا موقف حسان من القذافي؟ كیف تذلل وتزلف، ووقف بین یدي الطاغیة یصفھ بحامي اإلسالم؟ ھذا رجل یحمل النفاق بین 
 أضلعھ، ویسرى المكر والخداع في عروقھ، منذ نعومة أظافره.

؟ وهللا إن ما بھ من نفاٍق أنسینا أّن ھذا المنافق دعا للمجلس العسكرّي عل عرفاٍت في حج العام قبل المنصرم؟ أّي نفاٍق ھذا
 لیكفى أمة الكفر كلھا ویزید، وقانا هللا من شره ومكره.

لقد محصت السنوات الثالثة األخیرة كثیٌر من اللحى والعمائم، فبان صالحھا من طالحھا، وصادقھا من مخادعھا، تماماً كما 
علیھم هللا سبحانھ "المنافقین"، وعلى رأسھم في  تمیز معسكرّي اإلسالم والشرك. ووقف بعضھا بین الفریقین، وھم من أطلق

زمننا ھذا یاسر برھامّي، خبیث ھذه األمة، ومحمد حسان مكیرھا، یسعون بالتثبیط للھمم العالیة والتخذیل للعزائم الماضیة، 
مة أبنائھا، وما ھم یتلقون أوامر من أسیادھم العسكر، ویحاولوا أن یلبسوھا لباس التقوى، وُیظھرون أن ھّمھم أمن األمة وسال

 إال أدوات خراب وُرسل تخدیٍر من معسكر الكفر.

لقد خرج حسان، بعد أن لعنتھ الجماھیر في المیادین، وكشفت زیفھ، فراح یحاول شرح سقوطھ ونفي خبثھ، فُیقسم أیمانا مغلظة 
لة ساذجة تصدق دموع التماسیح التي أنھ ال یلفظ لفظاً إال أراد بھ صالح األمة، وكذب حسان وخسر. أیظن أن كّل الناس مغف

یسكبھا أمام الجماھیر؟ أال یعرف ھذا الخاسر أن الظاھر دلیٌل على الباطن، وأن العمَل أدلُّ من القول؟ إذا اتبعت ھذه القواعد 
 عرفت أین تضع أمثال ھؤالء المنافقین من اإلسالم وشرعھ.

متظاھرین، لینقض علیھم كالب الداخلیة على غرة. وحاول ھذا جاء حسان بوعٍد من الخسیسّي الملحد، أراد بھ تخدیر ال
المنافق في خطبتھ العوراء أن یبیع للناس فكرة أّن حقن الدماء ھي األساس، وأنھ یجب أن نفعل كل ما یمكن لمنع قتل األبریاء، 

بیٌث ال یأتي بھ إال شیطاٌن وھو یلمح بھذا إلى أنھ یجب التنازل والتغاضى عن الحقوق، في سبیل حقن الدماء. وھو غرٌض خ
رجیم من أمثالھ. إذ لو كان حفظ النفس أولى من حفظ الدین ما شرع هللا الجھاد، وما خرج رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم في 

غزوة، لكن ھذا دیدن الُجبن ودین الَمذلة، الحرص على النفس والخوف من الموت، یزیفونھ بلباس خادٍع من إدعاء حقن 
 الدماء.

حذروا حسان، فھو عمیل بلحیة، كان وما زال. وال تخدعنكم مبادراتھ، فھو منسٌق للعسكر كان وال یزال. فانبذوه وأھینوه ا
 وردوا كلماتھ، واجعلوه یعود إلى حجره، أ یحلق لحیتھ، وینضم العمید محمد حسان إلى حیث ینتمى، صفوف أمن الدولة.

 



 

 

 إلى شعب مصر المسلم العظیم

 صلى هللا علیھ وسلمالصالة والسالم على رسول هللا الحمد ہلل و

لحمة من الصمود الرائع الذي یقفھ وهللا ما شعرت بالفخر إلنتمائي لشعب مصر المسلم مثل ما أشعر بھ الیوم، بعد ھذه المَ 
عمل، أو زیادة لتزاٍم بنعم ال یزال الكثیر نسعى الیھ في تصحیح عقیدة أو ا المسلمون في بلدنا ضد قوى الكفر والغدر والخیانة.

 علم، لكن القفزة النوعیة الھائلة التي حققتموھا بفضل هللا تعالى تدعو لكّل إكبار وتقدیر، إال عند من فقد القدرة على التمییز.

 بارك هللا فیكم یا مسلمي مصر.

والعسكرّي، مع ما في أیدیھم من قوى البطش والقتل، وما ھیؤوه من سحر  صامدون في وجھ قوى الكفر العلمانّي، المدنيّ 
 اإلعالم المارق المزیِّف.

 صامدون رغم الحّر والصیام والخطر. صامدون بأبنائكم وأنفسكم وأھلیكم.

 صامدون، رغم القتل الذي استحّر في شبابنا من حولكم، ال تخَشون أن تخرجوا فال ترجعوا مرة أخرى.

ي وجھ المؤامرة الدنیئة الخسیسة التي تدیرھا أمریكا والكیان الصھیونّي ضد أھل مصر المسلمین، بالتعاون مع صامدون ف
 خائن األمة وملحدھا السیسّي وجیش احتاللھ، وداخلیتھ الكافرة.

لجھاد مثالً فّذاً في ا قد َضَربإن ھذا اإلصرار على حفظ دینكم وصیانة عقیدتكم من أن ُتستباح من العلمانیة الملحدة الفاجرة، 
 والحزم، رغم ما تواجھون من تحٍد ال یقدر علیھ إال المخلصون.

لقد تعاون علیكم ُشّرار الدنیا وفجارھا وسحرتھا، أكثرھم كرھاً لإلسالم وحقداً علیھ، وعلیكم. رموكم بقوس واحدة، فإذا أنتم ال 
 تأبھون لموٍت أو حیاة. شعاركم هللا أكبر، واإلسالم قادم.

نعلم أن منكم من ال یزال یتحدث لغة الدیموقراطیة، لكّن ھؤالء سیذوبون في بوتقة األحداث، التي تجاوزت ھذه النغمة النشاز 
دعاة الدیموقراطیة من اإلخوان، ال یزالون یعیشون في ضیق لكن منذ أن أسفر أرباب الدیموقراطیة عن وجھھم القبیح. 

یروا أّن اإلسالم یعود إلى الشارع المصرّي، على یط، لإلى الغالبیة من شعب مصر البسنأمل أن ینضموا فالحزبیة والمواطنة، 
 ید ھذا الشعب المسلم، كما لم یراه المسلمون منذ قرٍن مضى.

ین. منذ عام "التیار السني إلنقاذ مصر"إنكم ترسمون الیوم خریطة العمل اإلسالمّي المستقبل، كما تصورناھا في بیانات 
مراراً، طریق  2012 و 2011رّي والثورات الشعبیة. قلنا ذلك في اھیاإلحتشاد والزخم الجم على هللا، عتمادوھى، بعد اإل

معطیات الواقع المصرّي وحاضره، یستبعدان الشكل المسلح المباشر. قلنا أّن  اإلخوان لن یجدى نفعاً ولن ُیَحّید عدواً، وأنّ 
جھ ببساطة وعفویة إلى المطالبة بالشرع ھو الطریق األمثل في معطیات واقعنا. ، ال حزبّي، یتعارم إنشاء تیاٍر شعبّي عامٍ 

وكان هللا سمیعاً بصیراً، فإذا بھذا التیار ینشأ بقدرتھ تعالى، وإذا بكلمات الجھاد والصمود تخرج من أفواه الشعب بعد أن كانت 
مّل دفاعاً عن دینھ الذي أراد الخسیسّي الملحد وأتباعھ من حول وال یَ مة، وإذا بالشعب یقف في الشوارع والمیادین ال یَ كالُمحرّ 

 ووهللا لو أنفق الدعاة ما في األرض ما بلغ بشعبنا ھذا المبلغ، فسبحانھ ما أعظم فضلھ. زبانیة جھنم أن یسلبوه إیاه.

 م یجب أن تصمدوا حتي یسقط ھذا النظام الكافر الفاسق الظالم.الیو



حي ا، لكن ھذا أفضل من حكم السیسّي وصبّ ولعلھ یرجعون الحصان الرابح في نھایة الفتنةنعلم أّن اإلخوان سیكونون ھم 
 وتوفیق عكاشة. والھام شاھین. 

أقول لشعب مصر من الیوم محذراً، ال تجعلوا اإلخوان یقودونكم، حین یأتي نصر هللا، في مسار الدیموقراطیة مرة أخرى، 
ِزُع ٱْلُمْلَك نَوتَ " لك من أصحابھسنا، ال ینتھى إال بالخراب وانتزاع المُ رأینا بعینّي رؤوسالم، من ثم، كما فھو طریق ال یعرفھ اإل

ن َتَشآءُ   .26آل عمران  "ِممَّ

كفانا دیموقراطیة. وكفانا لغواً ولھواً ومصالحات ومفاوضات وتنازالت. الیوم نحن نملي إرادتنا، ونسقى شجرة حریتنا بدمنا، 
 یة، فالكفر ال یقبل الشراكة، واإلسالم الأوسٍط بین اإلسالم والكفر. ال وسطریٍق ن یسیر بنا في طن أن نسمح ألحٍد أفال یمك

  .یختلط بھ. فال مشاركة بعد الیوم یسمح بقلیل من الشرك

شرع، ال لم في المطالبة با. لقد وقفنا، وال نزال جمیعا، معكتمیعةنة المُ تلوّ سالیبكم المُ ارحمونا من فتاواكم وأ یا إخوان مصر،
ان، واإلسالم، التي لیست ھي سیطرة اإلخر شوكة العلمانیة، وإعالء كلمة عیة، وال عودة محمد مرسى، بل المطالبة بكسالشر

 بأسالیب اإلخوان وفكر اإلخوان. فال تخونوا شعبكم مرة أخرى.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 !حان وقت الشھادة .. فثوروا إلسالمكم

 صلى هللا علیھ وسلمالحمد ہلل، والصالة والسالم على رسول هللا 

حدث ما توقعنا، وأعلنت قوى الباطل عن خطتھا، أْن أخِرجوا ھؤالء من المیدان، إنھم قوم یصلون ویصومون ویطالبون 
 ومّي!بشرع هللا سبحانھ. أعلنت داخلیة المالحدة أنھا ستفّض اإلعتصام بالقوة، ألنھ خطٌر على األمن الق

ھذه ھي اإلشارة التي تنتظرونھا یا أبناء اإلسالم. أن تأتیكم قوى األحزاب مجتمعة، بتفویٍض من مإلھم الَنجِس، فاستعدوا لھم 
وأعدوا ما استطعتم من قوة ومن حزٍم وعزم. دافعوا عن سیرة نبیكم، ال تقفوا مكتوفي األیدي أمام قاتلیكم، وال تسلموا 

 ن.أرواحكم لشانئیكم بال ثم

سیأتیكم ھؤالء، یقتلونكم ویسحلونكم، ویضربون جمعكم بكل ما أوتوا من سالح، حملوه بإذنكم وبمالكم، فإذا بھ یرتّد في ید 
 الكفرة إلى صدوركم. 

 لم یعد الصبر على العدوان خیاراً مطروحاً، فإن دفع الصائل واجٌب شرعّي حتمّي، وفطرة إنسانیة سویة.

مسالمون، تسألون إقامة شرع هللا بینكم، لیقتلوا أبناءكم ویستحیوا نساءكم، وفي ھذا بالٌء من هللا  إن ھؤالء قد جاؤوكم، وأنتم
عظیم. لكن السلعة التي تكلبونھا غالیة. إال إن سلعة هللا الجنة. ولیس أمامكم إال أحد أمرین، النصر أو الشھادة، والثانیة أجمل 

 وأطیب.

 ن بدؤوكم بقتال، فھذه ھي الفطنة في ھذا الموضع الشائك. ال تسعوا لقتال أحٍد ابتداًء، إال إ

كونوا على استعداد دوماً، فال یأخذونكم غفلة، فإن ھؤالء ال دین لھم وال كرامة وال ضمیر. ھم یمكرون، فامُكروا لھم، ثم من 
 وراء َمكِرُكم مكر هللا سبحانھ، وهللا خیر الماكرین.

األطفال أوالً، وسدوا منافذ المیدان، فال یأتوكم غرة. ثم لتخرج جموٌع أخرى حاشدة ضعوا خططاً للمقاومة، واحموا النساء 
 تحاصر من یحاصركم، دائرة حول دائرة، فیقع ھؤالء الكفرة بینكم وبینھم. 

الوا ثم ال تظنوا أّن من ھؤالء مسلمین، ال وهللا لقد خاب وخسر وافترى على هللا من اّدعى ھذا، بل ھم كفاٌر مشركون، وإن ق
ِطـِٴیَن"ما قالوا، قادة وجنداً سواء " ـٰ َن َوُجُنوَدُھَما َكاُنو۬ا َخ ـٰ َم ـٰ . لیس ھؤالء بفئة باغیة، فالفئة الباغیة تخرج 8القصص إِنَّ فِْرَعْوَن َوَھ

على جماعة المسلمین، لسلطة أو نفوٍذ أو مال، لكنھا مقیدة بشرع هللا تحكم بھ وال تخرج عنھ فیما بینھا. كذلك كانت الشدائد 
یسّي ّي الخسالتي وقعت بین الصحابة رضوان هللا علیھم أجمعین. ونسأل من ادعى ذلك الخبال، أّي الفرقتین تجعل السیس

 ؟ رضى هللا عنھماوالبرادعّي والھام شاھین وعكاشة، مثلھا، أعلّي أم معاویة 

إّن مثل ھذا التصور المریض، الذي یضرب بالتوحید عرض الحائط، یوقع فیكم خباالً وُیعِنتكم، ویشّتت قوتكم، ویْذِھلكم عن 
 . علیھ وسلمصلى هللاغرضكم، أال وھو الدفاع المستمیت عن دین هللا وسنة نبیھ 

اثبتوا في میدانكم، كّروا وفّروا، فالحرب كٌر وفّر. وإن ظھروا حیناً، فال تھنوا وال تخافوا، بل ِكّروا وفّروا. وال تأخذكم رأفة 
بھؤالء األوغاد المجرمین. فمن تعّدى علیكم تعدوا علیھ، ومن قاتلكم قاتلوه، ومن قتل منكم فاقتلوا منھ كما قتل منكم، فإن 

النفس بالنفس والعین بالعین واألنف باألنف واألذن باألذن، والجروح قصاص. واستمعوا إلى أولى الخبرة منكم، وال تتدافعوا 
 وخذوا حذركم عند كّل منعطف وطریق، وسیروا زرافات ال وحداناً.



. ماذا عن بقیة میادین مصر كلھا ھم یظنون أّن اإلسالم مرتبٌط بمیدان رابعة! یاهللا ما اغباھم وما أصم أبصارھم وبصائرھم
إذن؟ وماذا عن الیوم التالي للحرب الالئحة؟ وماذا عن بعد غٍد وبعد بعد غٍد؟ ھم یریدونھا سوریا أخرى. لكن انتم لھا، فوهللا 

 إن الحیاة تحت والیة ھؤالء الكفار أرخص من الطین الذي یتمّرغ فیھ الخنزیر من أمثالھم.

 والكم، وھؤالء الكفرة ال مولى لھم وال نصیر.هللا معكم، وھو ناصركم وم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 أم مبادرة اإلسالم؟مبادرة العوا .. 

 صلى هللا علیھ وسلمالحمد ہلل، والصالة والسالم على رسول هللا 

الموقف الحالّي في مصر خطٌر أشّد الخطورة من أیة جھة نظرت فیھ. خطٌر على حیاة اآلالف المؤلفة من المسلمین المجاھدین 
 ةالمعتصمین. خطٌر على مستقبل الدعوة في مصر، بل والعالم العربّي قاطبة. خطٌر على األبناء واألحفاد أْن نتركھم من ورائنا نھباً لكفر

 ُخلُق. فجرة، ال دین وال 

لكن كذلك، من أشد وجوه ھذا الموقف خطورة ھو التزییف والتحریف الذي قد یصاحب ھذا الموقف، لثوابت عقدیة ال تتبدل، ومواقف 
 شرعیة ثبت بما ال یدع مجاالً للشك أنھا ھي األقوم وسیلة واألصلح طریقة.

م، تحت ستاٍر من الرأفة والرغبة الحثیثة في حقن الدماء، مبادرة سلیم العوا وصحبھ، تأتي تحت ھذا المنحى من الخطورة. إذ ھي تُ  قدِّ
 تتنازالٍت عرفنا أنھا ال تؤدى إلى خیٍر أبداً. وھي مجرد متابعة للفكر اإلخوانّي الي تحدثنا عنھ في مقالنا السابق، وھو فكر المفاوضا

نة الصحیحة، ال نفاوض  أو نبادر على اإلطالق، بل تعنى أننا نفاوض ونبادر من موقع والتنازالت والتراجعات. وال یعنى أننا، مسلمي السُّ
قوة. وموقع القوة ال یعنى كلك أننا ظاھرون فقط، بل یعنى أننا إما ظاھرون على قوى الكفر، وإّما ثابتون على إسالمنا وان لم نظھر 

 علیھم، وكالھما موضع قوة.

ومواقفنا التي یملیھا علینا شرع هللا سبحانھ فھذا ال یكون. وھو ما أتت بھ  أّما أن نفاوض ونحن مھزومون مسحوقون، نتنازل عن ثوابتنا
 مبادرة العوا وصحبھ.

نسأل العوا: أین شرع هللا واإلسالم في مبادرتك ھذه؟ یأتي محمد مرسى، الرجل الذي، رغم إخوانیتھ وسقطاتھ، یمثل المسلمین في ھذه 
من رئیس الوزراء ھذا؟ على أّي دیٍن ھو؟ وكیف یختاره الناس؟ أم یختاره السیسّي المعادلة كلھا، ثم یتنازل لرئیس وزراء مؤقت! 

الخسیسّي؟ ثّم یرید العوا أن نعود مرة أخرى إلى مجلس نواب مختلٍط، یتالعب فیھ الكفار بدیننا، ویعترضون فیھ صراحة على شرع 
 ربِنا، أمراً ونھیاً، بحجة الدیموقراطیة؟ 

م بعد ھذه اآلیات الدالة على الطریق، الكاشفة عن وجھ الباطل، والتي میَّزت فسطاطّي اإلسالم والكفر؟ وفیم ذھبت ماذا فعلنا إذن ِمْن تقَ  دُّ
عن  ھذه الدماء؟ أذھبت ھباء؟ أنعود لنقطة الصفر مع العدو المصرّي الداخلّي الُمَتَعلِمْن الكافر؟ لقد أسفر ھذا العدو المصرّي الداخليّ 

 ریدنا یا عّوا أن نتعامل مع ھؤالء، إْن َقبَِل ھم التعامل معك؟وجھھ صراحة، فكیف ت

 ھذه مبادرة محمد سلیم العوا ..  

لى إ لكن رسولنا األكرم، سید الخلق وإمام األنبیاء وھادى البشریة قد أّدى لنا مبادرَة ال یمكن أن تخیب أبداً. قدمھا صلى هللا علیھ وسلم
 ن بنودھا ومھد أصولھا وفرع فروعھا في سنتھ وسیرتھ صلى هللا علیھ وسلم. ال مبادرة غیرھا.العالم أجمع، بأمر ربھ سبحانھ، وبیّ 

ھذه المبادرة الشریفة تنّص على أن یقف المسلمون صفّاً في وجھ الكفر السافر، وفي وجھ الُظلم البّین والفُسوق الداعر. تنص مبادرة 
وهللا أكبر، ال یخفضونھا أبداً. أن یعلم المسلمون أّن مقتضى التوحید ھو رفع شرع هللا اإلسالم أن یرفع المسلمون كلمة ال إلھ إال هللا، 

 تعالى وخفض شرع ما عداه.  

تنص ھذه المبادرة العلیة أآلّ یقبل المسلمون بحكم العسكر الكافر، وحكم عصابة الشرك، البرادعّي والسیسّي والصباحي وأذیالھم من 
 وبھلوانات "الفن". مرتشى القضاة مھرجى اإلعالم 

 یدعونا اإلسالم إلى الصمود وإلى التضحیة وإلى الشھادة، في سبیل إعالء شرع هللا، وحده، دون مشاركة.



یدعونا اإلسالم إلى أن نعلم أّن المغالبة ھي شرع هللا وسنتھ الكونیة الثابتة. لقد حاول اإلخوان وغیرھم ممن ذاب في منھجھم كدعاة 
الجماعة اإلسالمیة، التي اعتادت على التراجعات، أن یتعاملوا بمنھٍج مختلٍط غیر منھج هللا، فأراھم هللا عجائب قدرتھ السلفیة الخائنین، و

 ونفاذ ُسننھ في اثني عشر شھراً! سبحانك ربي ما أعظم شأنك.

 من نقبل منھ إذن؟ مبادرة العوا أم إسالمنا الذي بادرنا بشرعھ؟

واألمنّي والسیاسّي العلمانّي واإلعالمّي الوضیع الساقط، ھذا العدو لم یقبل مبادرات، فلم نرضى نحن  العدو الداخلّي المصرى العسكريّ 
 أن نقبل الدنیة في دیننا؟

یجب أن یسقط حكم العسكر بال مفاوضات وال مبادرات وال تفاھمات وتوسطات. یجب أن یحاكم الخسیسّي وعصبتھ، والبرادعي 
ْلُعوِنیَن ۖ أَْینَ ھام شاھین وشلتھا العاھرة، وأن یقام علیھم حّد هللا جمیعاً، بال ھوادة وال رحمة، فھؤالء "وعصبتھ، وعكاشة وعصبتھ، وال َما مَّ

لُو۬ا َتْقِتیًالۭ   ".ُثِقفُٓو۬ا أُِخُذو۬ا َوقُتِّ

 ھذا ھو حكم هللا، وھا ھي مبادرة اإلسالم التي ال تخیب.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 الفكر اإلخوانيّ ثورة اإلسالم .. وسقوط 

 صلى هللا علیھ وسلمالحمد ہلل، والصالة والسالم على رسول هللا 

أظُن أّن غالب المسلمین، في مصر وخارجھا، قد شاھدوا ذلك التسجیل الفّذ، الذي تسّرب في غفلة من شیاطین اإلنس الذین 
الخارجة عن اإلسالم، وفي توجھاتھا، وفي تصوراتھا أداروا الحوار، والذي شھد بما ال یدع مجاالً لشٍك في ھدف تلك الطائفة 

وعقائدھا. ھم طائفة مرتدة عن اإلسالم، كافرة باہلل سبحانھ، یبیتون كّل حقٍد وكراھة لإلسالم وأھلھ، وإن كان ذلك من خالل 
 إبادة أغلبیة الشعب المصرّي "المتدّین"، لیبقوا ھم، والقبط عباد الصلیب، یحكمون مصر.

ء الّرھط من الكفرة بظھور الكثیر من أشكال المعاصى في مجتمعاتنا، وھو األمر الذي صاحب سیطرة الكفرة لقد اغتّرھؤال
الفجرة من حكام العرب على سدة الحكم عقوداً عدداً، فظنوا أّن غالب ھذا الشعب قد كفر بدینھ، وخرج من ملتھ، لیسیر وراء 

أزالتھ الحشود الساجدة في كافة أنحاء مصر، والتي تبعث برسالة واحدة إلى ملة إلھام شاھین، وتوفیق عكاشة! ھذا وهللا وھٌم 
المتأمل، أن نحن ال نزال على إسالمنا، وإن تاه بنا الطریق الذي زیفھ علینا سحرة الفراعنة المتتالیین، وأننا، وإن خدعنا 

 طویالً، فلن نستسلم للكفر البواح، ولن نكون عبیداً إال ہلل.

ن ھذا التسجیل، مع ما في غالبھ من شیطنة وكفر وإلحاد، إال إنھ ال یخلو من حقائق، ویاللعجب، یجدر اإلشارة ولكن للحّق، فإ
 الیھا، والتنبیھ علیھا، لتكون درساً وعبرة لشبابنا في صراعھ القادم المرتقب مع الكفر المسلح.

ھا الرأي، وأرى فیھا ما رآه، منھا أّن كّل التغییرات ذكَر الُملحد، المتحدث في أول التسجیل، بعض النقاط، التي أشاركھ فی 
اإلجتماعیة البد أن یصاحبھا دماء تراق، ومن ثم فھو ال یرى باساً من إراقة بعض الدم، أو الكثیر منھ، حسب الحال، للوصول 

رماھا هللا بھ من أّتباع إلى ھدف إقامة الدولة العلمانیة الصرفة. وھذا تصوٌر صحیٌح َعجزت عقول اإلخوان أن تستوعبھ، بما 
نة الصحیحة بتّرھات اإلرجاء، الذي یرید أن یتجاوز ُسنن هللا سبحانھ، ویقفز علیھا، لیحقق نصراً  المتشابھات وتلویث عقائد السُّ

المیاً سدون ثمن. والتفسیر األقرب ھنا، أّن اإلخوان، في حقیقة األمر لم یریدوا أن یحققوا نصراً حقیقیاً أو أن یقیموا شرعاً إ
حقاً، بل أرادوا أن یخلطوا كفراً بإیمان، وشركاً بإسالم، ویمسكوا العصا من النصف، كعادتھم، فكان أن قھرتھم قوي الكفر 

 التي استوعبت ُسنن هللا في األرض أكثر مما استوعبتھ تلك الطائفة اإلخوانیة المتمیعة.

وأسوأ كثیراً من اإلخوان، ألن اإلخوان یلعبون مع أمریكا ومع كّل ثم ذكر الُملحد، المتحدث ما خالصتھ أّن "السلفیین أخطر 
العٍب في الساحة، أما السلفیون فھم مبتزون مرتشون، یریدون قطعة من الكعكة مقابل خدماتھم". وال أدرى إن كان ھذا 

 التمییز بین اإلخوان والسلفیین نیشاناً على صدر اإلخوان، لكّن ھذا التصنیف حٌق ال ریب فیھ.

لقد قام فكُر اإلخوان على تلك الَبندولیة السیاسیة والَعقدیة، التي تتأرجح بین طرفّي المعادلة اإلیمانیة، فُتصالح الكفر وتتعامل 
معھ، بل وتدعى بتبجٍح أنھ لیس كفراً، بل مجرد فسٍق أو عصیاٍن من إخوة لنا!! وتتالعب بعقول العامة من الناس بأدلة خارجة 

للكلم عن مواضعھ. إّن ھؤالء الرھط كفاٌر مرتدون، من قبل ھذا التسجیل، وقبل ھذه األحداث. ھم كفار  عن محلھا، تحریفاً 
لخروجھم عن طاعة هللا سبحانھ في التحاكم والوالء والنسك جمیعاً. ولم یكن لإلخوان أن ینتظروا حتى ُیلقوا بالشعب كلھ في 

ُضَح وضوح الشمس في رائعة النھار منذ الیوم األول في تاریخ دعوة ھذا األتون الُمتأجج حتى یدركوا ھذا األمر الذي وَ 
اإلسالم. والعجب الذي أخشاه، أنھم لم یرعووا عن انحرافھم ھذا بعد، إذ نسمع لباحثھم السرجاني ذلك القیئ عن أننا نواجھ 

 مسلمین عاصین! رحماك ربّي.



جب أن یعرفوا أّن الفكر اإلخوانّي، ومن ثم التصرفات والمواقف الشاھد ھنا، ھو أّن شباب اإلخوان، وشباب اإلسالم عامة، ی
اإلخوانیة قد سقطت كلھا، وأنھ یجب أن یفیئ الناس إلى طریق السنة والجماعة، وأن یعلموا أّن سیاسة التخّنث والتمّیع 

وإذا بھم أسوأ من توالھا في  اإلخوانّي لن تخرجنا من ھذه األتون المتأجج. لقد إدعى اإلخوان أنھم مھرة السیاسة والعبوھا،
نة إال قدر ما یتعلق بالبدعة.  تاریخنا، وما ذلك إال ألن سیاساتھم قامت على تصوٍر عقدّي منحرف ال یتعلق بالسُّ

نعم، یجب أن ندرك الیوم أّن القوة ال یردعھا إال القوة، وأن الثورة اإلسالمیة یجب أن یكون ثمنھا دماً كثیراً، إن لم یقدر على 
وفاء بھ اإلخوان، فسیقدر على ذلك غیرھم من شبابنا المجاھد، ولیكفى ھؤالء أن یستمروا في تمیعھم وتخاذلھم، ولیروا أین ال

 ستأخذھم دیموقراطیتھم و"مشاركتھم ال مغالبتھم"

ان، إذا أزفت اآلزفة، ضد أننا نقف مع اإلخوقبل ذلك مراراً،  ال أقول ھذا الیوم من باب عتاٍب أو تقریٍع، ال وهللا أبداً، فقد قلت
وعتب علّي فیھ بعض من ال فقھ لھ. لكْن، علینا الیوم أن نعلن سقوط  ،الذي یكید لإلسالم بكلّ مكٍر وخّسة لحدِ المُ  ھذا الرھطِ 

 یزید اً الفكر اإلخوانّي، حتى ال یجّر علینا بتداعیاِتھ ویالت أشد مما نحن فیھ، ولنتجنب أن نسلك في طریق العالج َمنحًى ُمنحِرف
 المرض ویضاعف البالء.

ومعذرة إن لم أعلق على موضوع السلفیین، ُبرھامّیھم وَبّكارھم، فھؤالء حثالة الَجمع اإلسالمّي وِنَتاج غائطھ، ال دین وال خلق 
 وال سیاسة. فلنلقھم وأتباعھم في مزبلة تاریخنا الحدیث، غیر آسفین.

ا، وإن كان سافراً من قبل لمن لھ سمٌع وعقل، وضربت بالفعل ضربات إّن دولة العلمانیة الملحدة قد أسفرت عن وجھھ
موجعة، وقتلت وسیطرت بجیش إحتاللھا وَخسیسّیھا وشرطتھا وأمن دولتھا، كأقبح ما یكون التبجح، ولم یعد ھناك محٌل 

 ألرجحة وبندولیة، فإما نحُن وإما ھم، ال نتعایش معا في وطٍن واحٍد أبداً، ھكذا دون لجاجة. 

وعلى اإلخوان أن یختاورا الصف الذي سیقفون فیھ، بشكٍل نھائّي واضح ال تمّیع فیھ، وأن یتوقفوا عن خباالت الدیموقراطیة 
 التي رأینا حقیقة عقائد أربابھا في ھذا الشریط، وفي تصرفاتھم على أرض الواقع.

لحدة، عاقدین العزم على عدم التصالح وال المفاوضة وال إّن علینا الیوم أْن ُنَمھِّد لجھاد طویل المدى مع دولة العلمانیة المُ 
قبول حلول الوسط، فھؤالء لن یعرضوا ولن یقبلوا حلوالً وسطاً إبتداًء، وھم یعلمون أن المعركة الحالیة مع اإلسالم ھي 

دا، وإن ظھروا مؤقتا.   معركُة بقاٍء أو فناء، وإن كان فناؤھم مؤكدا وبقاؤھم ُمَحدَّ

ومقارعٌة ومغالبة. الیوم إیقاٌف لدولة الكفر وتعطیلٌ لمصالحھا. الیوم قتالٌ أو استعداٌد لقتاٍل حین یحین الحین، الیوم حشٌد 
 الیوم إما نحن أّما ھم، وال ثالث ھناك. وال تغرنكم دعواٌت مشبوھة تدعو لتیاٍر ثالث ال نعلم وهللا عنھا شیئاً.

 االستسالم الیوم ھو انتحاٌر في الدنیا وخسارة في اآلخرة. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 لة الحالیة!مرحالبعد  العقلیة اإلسالمیة .. وما

 صلى هللا علیھ وسلمالحمد ہلل، والصالة والسالم على رسول هللا 

الخطط للمستقبل، وھو الذي  من الحسرة المؤلمة أن نقّرر ھنا أّن العقلیة اإلسالمیة الحالیة ال تعرف التخطیط، أي وضع
 وتقدیر سدید لإلمكانات المتاحة.  العقلیة اإلسالمیة الحالیة تتعامل مع یستلزم نظرة صحیحة للواقع ، وتصور واضح للمستقبل،

األحداث بعد وقوعھا، وأفضلھا طریقة تتعامل معھا أثناء وقوعھا. أما أن تقدرھا قبل وقوعھا وتحسب حساباتھا وتستعد 
 تھا، فھو أمٌر یخرج عن ُدربة ھذه العقلیة التي نصفھا باإلسالمیة في مقالنا ھذا.  الحتماال

ذلك الفشل في القدرة على التخطیط، ھو السبب الكامن وراء العشوائیة المفرطة التي رأیناھا في تعامل اإلخوان مع األحداث، 
قي بھذا العبء على اإلخوان وحدھم، بل إّن كافة القیادات ینایر، وأثنائھا وبعد تولیھم الحكم. وال ارید أن أل 25قبیل حركة 

"اإلسالمیة" تعاني من ھذا القصور بشكٍل حاٍد مخیف. وما ھذا إال ألّن ھؤالء لیسوا من أھل التخّصص في مجال التخطیط من 
 ناحیة، ولیسوا من أھل القیادة من ناحیة أخرى، وہلل األمر من قبل ومن بعد.

ن العقلیة اإلسالمیة، في تناولھا للتصور اإلسالمّي وأبعاده. األول منھما، وھو السائد األعم، ھو تلك ثم إّن ھناك نوعان م
العقلیة التي ترى اإلسالم مجموعة من الجزئیات المتراصة من نصوص الكتاب والسنة، والتي تنص على عدد من األعمال 

ھا، بدرجات الطلب المعروفة. وكثیراً ما یؤدى ھذا التصور المجتزئ القلبیة أو أعمال الجوارح، ُیطلُب من المسلم فعلھا أو ترك
 إلى أن تتضارب األعمال، وتتشاكل األفعال، دون أن یدرك ذلك صاحبھا، فتراه یفعل في محل الترك، ویترك في محل الفعل.

یات نصوص الكتاب والسنة، مع الكلثم الثانیة منھا، ھي تلك العقلیة التي ترى اإلسالم كلٌّ متكامٌل تتعاون فیھ الجزئیات من 
والعمومات المستنبطة منھما، إلى رسم صورة متكاملة للبناء اإلسالمّي في تصور شامٍل، ال تتضارب فیھ األعمال وال تتشاكل 

 فیھ األفعال. فترى في ھذا التصور ُكّل فعٍل في محلھ، مناسباً لواقع الفعل وظروفھ.

قع المصرّي البئیس. فنقرر، مرة أخرى، أّن قوى الباطل لن ترعوى، وأنھا سائرة في أما وقد قررنا ھذا، فنعود إلى الوا
طریقھا، إذ زین لھا الشیطان سوء عملھا. فجیش اإلحتالل المصرّي والشرطة الیوم یختالون بقوتھم، ویصّممون، كما جاء 

بال شٍك، أّن مذبحة المنصة ستتكرر مرة على لسان كافرھم وزیر الداخلیة، أّن فض اإلعتصامات سیتم قریباً. ھذا یعنى، 
أخرى، في النھضة، ثم في رابعة، بصورة أوسع، وبتكتیك أشّد شراسة، ال ُیستبعد فیھ استخدام الغازات السامة أو الحارقة 

 بالمروحیات لتفریق الجموع، ثم یتبعھا ھجوم على الجموع الھاربة وقتل ما یمكن قتلھ بال رحمة أو رأفة.

أصحاب المبادرات والمقترحات، كسلیم العوا وصحبھ في دار الحكمة، وكغیرھم، ممن طرح مبادرات على إن السذج من 
العسكر، ال یفھم طبیعة المرحلة، وال قوى الشر التي تعمل على الساحة، وال طبیعة الصراع بین اإلسالم والكفر ابتداًء. لن 

ھما كان. إن الحرب الیوم بین قوى الكفر والباطل وبین اإلسالم یقبل جیش احتالل بأّي من ھذه المبادرات، تحت أّي ضغط م
ھي حرب إبادة ال حرب إقصاء. إن الكفر واإلسالم، إذ خلع الكفر ُبرقعھ وأسفر عن عورِتھ، لن یتعایشا، تحت أّي ظرٍف من 

اثیة ة، والعقلیات "اإلسالمیة" الحدالظروف. لن یفلح بعُد أسلوب "المشاركة ال المغالبة"، الذي خرجت بھ علینا العقلیة اإلخوانی
 التجدیدیة، مثل عقلیات العوا ومحمد عمارة وغیرھما من بالءات التصور اإلسالمّي الخرب البدعّي المجتزئ.

َمُعو۬ا اَس َقْد جَ ٱلَِّذیَن َقاَل لَُھُم ٱلنَّاُس إِنَّ ٱلنَّ وال أقول ھذا ألخیف المجاھدین الصابرین، بل العكس، فإننا نرّدد ھنا قول هللا تعالى "
ُ َوِنْعَم ٱْلَوِكیلُ  ا َوَقالُو۬ا َحْسُبَنا ٱہللَّ ًنۭ ـٰ لكن األمر یتعلق برؤیة الواقع الحالي، واإلستعداد لھ، . 173" آل عمران لَُكْم َفٱْخَشْوُھْم َفَزاَدُھْم إِیَم

 وعدم الوقوف عند مرحلة محددة، ننتظر نھایتھا لنفكر فیما بعدھا. 



لیس ھناك على الساحة اإلسالمیة الیوم من طرح ھذا التساؤل على نفسھ، بلھ محاولة اإلجابة علیھ او اإلعداد  وأكاد أجزم أنھ
 "؟ ماذا إن خسر المسلمون ھذه الجولة، وانتھت بتفریق الجموع وتشتیت الحشود بالقوة القاھرةلھ، وھو "

ا تقول العوام عندنا! لكن األمر أمر توقٍع وتخطیط واستعداد ما ھي إجابة ھذا السؤال؟ قد یقول البعض "فال هللا وال فالك" كم
لألسوأ مع رجاء الفوز والنصر. أنستسلم إذا إن حدث ھذا المكروه؟ أم إن ھناك خطط موضوعة لمواجھة ذلك السیناریو، 

 لضمان استمرار الدعوة والجھاد والمقاومة؟ 

، بعنوان "معالم استراتیجیة على طریق الدعوة ومسار 2013یولیة  18ھذا ما طرحت جانباً منھ في مقال على ھذا الموقع في 
، حاولت فیھ أّن أوّجھ النظر إلى أنھ قد َوَجَب أّن یبدأ أصحاب العقول الحیة الواعیة في النظر إلى معطیات الواقع 67الحركة"

 الحالي، ومتطلبات المرحلة القادمة، وخطوات الحركة نحوھا، فإنھا قادمة ال محالة.

ھ من العبث الحركّي أن نظل ندور في معترك األحداث القائمة، دون أن یقوم بعٌض من أصحاب العقول والبصیرة بتحدید ما إنّ 
یجب عملھ في المرحلة التالیة، التي بدأت تتحدد مالمحھا بالفعل، كما أشرت في مقالّي السابق ذكره، وذلك من باب قولھ تعالى 

یِن َولُِینِذُرو۬ا َقْوَمُھْم إَِذا َرَجُعٓو۬ا إِلَْیِھْم لََعلَُّھْم یَ َفلَْوَال َنَفَر ِمن ُكلِّ ِفرْ " ْنُھْم َطآِئَفٌةۭ لَِّیَتَفقَُّھو۬ا ِفى ٱلدِّ   .22التوبة " ْحَذُرونَ َقٍةۢ مِّ

األنظار إلى أنھ من  أرید ھنا، في ھذا المقال، أن أعطى إجابة كاملة لھذا السؤال اإلستراتیجّي الخطیر. لكنى أرید أن أوّجھ وال
الحكمة أْن یكون لھذا األمر من یعتنى بھ في مواجھة اإلحتماالت القائمة بالفعل على األرض. ومن ذلك التنسیق بینھا على 
شكٍل من أشكال الكفاح المنظم في مواجھة قوى الباطل، واختیار أشكال ھذا الكفاح، ورؤوسھ وقادتھ، ومنطلقاتھ وطرقھ، 

 تھ، وسائر ما یلزم من استعدادات للتحرك فور انتھاء ھذه المرحلة الحالیة، وبدء المرحلة التالیة من الجھاد.واتصاالتھ وتخابرا

إن ذلك الفكر اإلستراتیجّي ھو واجٌب شرعيٌّ البد من أن تبدأ الكفاءات اإلسالمیة في تناولھ، وإخراجھ من حیز الفكر إلى حیز 
 أزف، وال أظن أن بدء المرحلة التالیة إال على ُبعد ساعاٍت ال أیام. التنفیذ، فى أسرع وقٍت ممكن، فالوقت قد

 حفظ هللا المسلمین، وأھلك الخونة الظالمین الكافرین المعتدین.
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 وجاءت األحزاب .. فاصمدوا لھا

 صلى هللا علیھ وسلمالحمد ہلل، والصالة والسالم على رسول هللا 

 واقعاً. أخیراً، وقع شھداء المعركة الفاصلة بین اإلسالم والكفر، على أرض مصر.أخیراً، وقع ما البد كان 

ص قلوب المومنین، فمایز بین المعسكرین، تمایزا ال یخطؤه إال غافل القلب أو أعمى البصیرة. ثم جعل  لقد أراد هللا أن ُیَمحِّ
 خلیج، وبارك إجرامھم صلیبیوا أمریكا وصھاینتھا.معسكر الكفر یرمى المسلمین بقوس واحدة، تضامن فیھا كفارھم وكفار ال

 لكن األمر الیوم لیس أمر وقوع الشھداء، بل ھو ماذا یفعل األحیاء؟

الكلُّ یجمع على ضرورة الصمود، إال بعض من ضربتھ جرثومة اإلرجاء في مقتٍل، مثل السرجاني، فالخیار اآلخر خیاٌر ال 
 یعرف من یدعو الیھ حقیقة تبعاتھ.

بعض یرى أنھ یجب الصمود بمنھج السلمیة. ومنطقھ في ھذا أنھ إن كنا ال نحمل سالحاً، وھم یقتلوننا بھذه البشاعة التي لكن ال
قتیالً في سویعاٍت، وقت كتابة ھذا المقال، فما بالك إن استخدمنا سالحاً؟ ویعتمد ھؤالء على رّد فعل المجتمع  80وصلت إلى 

 ٌل والشك، فإن ھؤالء لن یدخروا ذخیرة لقتل األبریاء من المسلمین. الدولّي وخالفھ. وھذا منطٌق معقو

لكن، ما لم یدخل في ھذه الصورة، ھو أّن ھؤالء الكالب المتحزبة ضد اإلسالم، لن تسكت، ولن تقف ولن ترتدع. لن یمنعھا 
مصرّي. وھا ھو إعالمھ یذیع مانع من أن تستمر. لقد أعلن الخسیسّي الحرب بالفعل على ھذا القطاع األكبر من الشعب ال

األناشید الوطنیة كأننا في أیام الحرب. فما العمل إذن؟ إن من الخطل والھبل اإلعتماد على رد الفعل الدولي، فھو وھٌم حالٌم ال 
عالم  يحقیقة لھ. المجتمع الدولي ھو ذاتھ الذي یرى مئات السوریین یقتلون یومیاً، فال یحرك ساكناً. فما الذي ننتظره إذن، ف

 األسباب، یجعل األحزاب تتوقف عن ھجومھا على اإلسالم والمسلمین؟

 موٌت مفاجٌئ للخسیسي؟ إنقالٌب علیھ؟ صحوة في ضمیره، إن كان لھ ضمیٌر إبتداًء؟

 الرجل یمسك بمقالید الجیش والشرطة وأمن الدولة واإلعالم، وكافة أجھزة الدولة، ویقف من ورائھ قادة جیوشھ األخّساء، فھم
 ضالعون معھ في قبض ثمن الخیانة من الخلیج. فما الذي یردعھ؟

الحزُم الیوم أن یبدأ شباب األمة القادر في حشد قواھم، وتنظیم صفوفھم، وترتیب أوراقھم، بعیداً عن الحشود، وعن أعین 
وال غداً. ما إن تتفرق  الشھود. یجب أن یعدوا العدة لمواجھة طویلة المدى مع ھؤالء الكفرة، إذ لن یرعوى ھؤالء الیوم

الجموع، حتى یھوى الخسیسّي بید من حدید على كافة من بانت لھ صورة على تلفاز، اعتقاالً واغتیاالً ومطاردة. ھذا أمٌر 
 مفروٌغ منھ.

التمایز  القد أوجد الخسیسّي بیئة مثالیة حاضنة لشباب المقاومة، ما كنا نحلم بإیجادھا ولو أنفقنا ما في األرض جمیعاً. فإن ھذ
 قد جعل الخبیث یطل برأسھ بال حیاء، ولم یعد ھناك مجاٌل للتردد في ھؤالء.

لقد كان من أفدح أخطاء محمد مرسى، أنھ لم ینشأ حرساً ثوریاً على الفور، یواجھ بھ ھذا الیوم الذي حذرنا منھ مرات تلو 
طق والمنھج. أین میلیشیات اإلخوان التي كان من مرات.وال نزال نرى شباب اإلخوان، یتحركون بریموت قادتھم، بنفس المن

الواجب أن تكون الیوم في موقف الصدارة؟ لقد دّجن اإلخوان شبابھم حتى اقتنعوا أن ُیقتلون بصدور عاریة أفضل لھم عند هللا 
 من رد العدوان علیھم! ھذا وهللا خزّي عظیم.



ن، ویستنبطھ العالمون. فإّن هللا سبحانھ قد جعل عالم األسباب ُمّطِرد على إّن ما ستأتي بھ األیام القلیلة القادمة، یتوسمھ العارفو
عادتھ، إال إن أراد أن یبدلھ هللا بمعجزة من عنده سبحانھ. سیظل الخسیسّي یضرب ھذه الجموع یوماً بعد یوٍم، وأسبوعاً بعد 

ال نفكر فیما یمكن أن یحدث بعد ذلك، وأن أسبوع. ونحن ندعو هللا سبحانھ أن تصمد ھذه الجموع، لكنھ من عجز الرأي أن 
 نعد لھ عدة. فكفانا تواكالً واستئناساً.

إن الحرب مع الكفار لن تنتھي بدیموقراطیة. ولعل الناس أن یتفھموا ذلك بعدما شھدوا ما أتت لھم بھ الدیموقراطیة، واحترام 
وأصبغ غلیھا الشرعیة أمثال العوا والقرضاوى وغیرھم،  "اآلخر" و"الوطنیة" وسائر تلك البالءات التي نشرھا بیننا اإلخوان،

 یوماً.

إن الحرب مع الكفار قد فُرضت علینا بالفعل، وھي الیوم ما نرى ال ما نسمع. وھي حرب طویلة األمد، یجب أن نعّد لھا 
 عدتھا، من وراء الحشود، مادیاً ومعنویاً.

د تطبیق شرع هللا" أو "بالروح بالدم نفدیك یا إسالم"، ھؤالء یجب أن یعلموا إّن من ینادي الیوم "ال إلھ إال هللا" أو "الشعب یری
 أن الحناجر ال تأتي بنصر، في مواجھة من یستعملون الخناجر، فمعركة الحناجر والخناجر غیر متكافئة.

عدتھا، وكفانا أحالماً عن فھیؤا أنفسكم یا من تریدون أن تفدوا اإلسالم بأرواحكم، لتخوضوا معركة طویلة المدى، وأعدوا لھا 
 الشرعیة الدستوریة، فما ھي إال وھٌم في عقٍل مریٍض أو أداه في یِد خبیٍث بغیض.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 ھداء الغد..ح شُ الجمعة الفاصلة .. فلیفرَ 

 صلى هللا علیھ وسلمالحمد ہلل، والصالة والسالم على رسول هللا 

أھل الباطل متمسكون بباطلھم، إذ یعلمون أّن رقابھم وال تقتلوا أنفسكم" قلت فیھ "كتبت منذ یومین مقال بعنوان "اقتلوھم .. 
على المحّك. قیادات الجیوش الثالثة، قیادات األسلحة والمخابرات الحربیة والحرس الجمھوري، كلھا ضالعة في ھذا 

 ". اإلنقالب

 مل القوة والسالح في مواجھة الشعب المصرّي المسلم.لم یمر یومان، حتى خرج الَخسیسّي، ُیعلن إنھ لن یستسلم، وأنھ سیتع

 . 68ھذا ما توقعناه، أّن السالح ھو الحّل األخیر والوحید في ھذه المواجھة

حاولت بعض القوى أن ُتصّور أّن الّسلمیة یمكن أن ُتنھى ھذا الموقف الذي صنعتھ قوى الصلیبیة القبطیة في مصر، بالتعاون 
مع العلمانیة الملحدة، وقوى الشر العلمانّي الخلیجّي المرتّد، التي مّولت ھذا اإلنقالب الخبیث. وقد رددنا مراراً أّن سنن هللا في 

تتبدل، وأّن سنن الثورات ھي من سننھ الكونیة الثابتة. الثورات ال بالھتافات، بل تنتصر بالتضحیة  األرض ال تتحول وال
 والدماء والشھداء، 

 بكلِّ یٍد ُمَضّرَجة ُتَدقُ  وللحریِة الحمراِء بابٌ 

ي بثمارھا، ھذا ال یكون فنعم، الّسلمیة قد تصلح بدایة لفتح أبواب الثورة، وحشد جماھیرھا، لكنھا ال ُتْنِھى ثورة، وال تأتي 
 دنیانا ھذه.

ٴا َوُھَو إّن القتال مفروٌض على كلِّ من أراد تغییر الباطل وإحقاق الحق " ُكِتَب َعلَْیُكُم ٱْلِقَتاُل َوُھَو ُكْرهٌۭ لَُّكْم ۖ َوَعَسٰىٓ أَن َتْكَرُھو۬ا َشْیـًۭ
ٴا َوُھَو شَ  ُ َیْعلَُم َوأَنُتْم َال َتْعلَُموَن"َخْیٌرۭ لَُّكْم ۖ َوَعَسٰىٓ أَن ُتِحبُّو۬ا َشْیـًۭ . ھذا ما تعلمناه من تاریخ العالم كلھ، ومن سیرة سید رٌّۭ لَُّكْم ۗ َوٱہللَّ

خرجت قوى الجاھلیة، فرادى في الفترة الَمكیة، وجماعاٍت في الحقبة المدنیة، تقاتل لقد . صلى هللا علیھ وسلمالخلق، رسول هللا 
تالھم، سواًء رداً على عدوان، أو ابتداًء بجھاد. لكن الشاھد أن القتال بین اإلسالم والكفر ال مفّر المسلمین، وخرج المسلمون لق

منھ، إن أراد أنصار الّسلمیة أن یفقھوا عن هللا ورسولھ. ویا لیت األمر كان بھذه السھولة، إذا لَما َظّل على وجھ األرض ظلٌم 
ن نَّبِ وال جھالة قال تعالى " ِ َوَما َضُعفُو۬ا َوَما ٱْسَتكَ َوَكأَیِّن مِّ یُّوَن َكِثیٌرۭ َفَما َوَھُنو۬ا لَِمآ أََصاَبُھْم ِفى َسِبیِل ٱہللَّ َتَل َمَعُھۥ ِربِّ ـٰ ُ ىٍّۢ َق اُنو۬ا ۗ َوٱہللَّ

ِبِرینَ  ـٰ ا َوُھْم َال ، "164آل عمران " ُیِحبُّ ٱلصَّ  . 2العنكبوت  "ُیْفَتُنونَ أََحِسَب ٱلنَّاُس أَن ُیْتَرُكٓو۬ا أَن َیقُولُٓو۬ا َءاَمنَّ

إّن السیناریو المعّد لھ یوم الجمعة معروف سلفاً. تخرج حشوًد من القبط الصلیبیین، مع بعض جھلة الشعب من المرتدین بجھل 
أو علمانیة، مدعومین بقوات میلیشیات الكنیسة التي یسمونھا البالك بلوك، وأعداد من مجموعات "تمرد" المالحدة، كلھا 

 مدّججة بالسالح، فتقتل في 

عو الشعب المصرّي المسلم أن یحتشد احتشاداً مشھوداً یوم الجمعة الفارقة، فیخرج ثم ال یتفرق إال إننا ند •
منتصراً. اثبتوا في المیادین، سدوا الطرقات، اغلقوا المنافذ، الجمعة والسبت وبقیة أیام هللا حتى یوُم النصر بإذن 

 هللا.
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ا یمكنھم أو یتاح لھم من وسائل الدفاع عن النفس، فال وندعو رجال وشباب الشعب المصرّي المسلم أن یحملوا م •
ُیَقتلون في أماكنھم بال دیٍة قتل األنعام، فإّن ھذا مضاٌد لشرع هللا سبحانھ، بل وللفطرة اإلنسانیة ذاتھا، بغّض النظر 

 عن دینھا.

الشھادة ھي أجل ما یسعى  ندعو الشعب المصرّي المسلم أن َیْثُبت وأن یتحمل التضحیة والفداء، ولیعلم الجمُع أنّ  •
 لھ مسلٌم. 

ِتْل فَ "هللا علیھ وسلم صلى اوقد أراد ربنا أال نكون في ساحة قتال الیوم ولكن أراد لما أن نكون من المحرضین كما أمر هللا رسولھ  ـٰ َق
ُ أَ  ِض ٱْلُمْؤِمِنیَن ۖ َعَسى ٱہللَّ ِ َال ُتَكلَُّف إِالَّ َنْفَسَك ۚ َوَحرِّ ا َوأََشدُّ َتنِكیًالۭ ِفى َسِبیِل ٱہللَّ ُ أََشدُّ َبأًْسۭ عسى هللا  "ن َیُكفَّ َبأَْس ٱلَِّذیَن َكَفُرو۬ا ۚ َوٱہللَّ

 سبحانھ أن یجعل ذلك منا عمالً مقبوالً.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 تب إلى ربِك یا راغب السرجاني ..!

 صلى هللا علیھ وسلمالحمد ہلل والصالة والسالم على رسول هللا 

أعلم أنھ لیس الوقت بوقَت التعاتب أو النقد بین المسلمین، سواًء منھم من كان على الصراط السنّي المستقیم، أو من ھم على 
بدٍع وانحرافات عقدیة، إذ العدو المشترك ھم ھؤالء الكفار العلمانیون، سواء من المدنیین أو العسكریین. لكن األمر یتجاوز 

ذ إن أصحاب البدع یرّوجون لتصوراٍت بدعیة یتعدى أثرھا مجرد اإلنحراف العقدّي لیرسم اإلحتمال في بعض األحیان، إ
 ینایر.  25طریقاً خرباً یتحرك فیھ الشارع اإلسالمّي على غیر ھدًى، كما حدث بعد ثورة دومة ونوارة في 

اھیر العوام إلى مرتبة العلماء وحتى أكون أكثر تحدیداً، أتحدث عن راغب السرجانّي، باحث التاریخ الذي رفعتھ بعض جم
كما أنني أدرك أن كثیًرا من المواقف التي أخذھا رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم في أثناء "یوماً. فقد ورد في مقال لھ ما یلي 

 بینما تحدث مثل ھذه المواقف في زماننا اآلن مع مفسدین ومجرمین منقصتھ كانت مع الكفار الذین یصدون عن سبیل هللا، 
، فنحن نختار رد فعل معین لرسول هللا صلى هللا علیھ وسلم في مقاومتھ للظلم، أو في حربھ للفساد، أو المسلمین ولیسوا كفاًرا

في دفاعھ عن الشریعة، ولكن دون أن نسقط أحكام الكفر واإلیمان على الطرف اآلخر الذي یصد اآلن عن سبیل هللا، فھذا 
 69"یحتاج إلى معاییر أخرى لسنا بصدد الحدیث عنھا اآلنمیدان آخر لھ فقھاؤه وعلماؤه، و

 سبحان هللا العظیم، ال أدري أّي دین یتحدث ھذا الرجل السرجانّي عنھ؟ أي فقھ ینطلق منھ؟ أّي تصور یعیش بھ؟ 

البرادعّي العلماني مسلٌم لیس كافراً؟ أدینك ھذا یھیؤ لك أّن لمیس الحریري  یقول لك أنّ  ، أیا كان ھذا الدین،أدینك یا سرجاني
وشرعھ لیل نھار، مسلمون  صلى هللا علیھ وسلموتوفیق عكاشة، وبقیة رھطھم من زبانیة جھنم، الذین یستھزؤون باہلل ورسولھ 

 مجرمون، لیسوا كفاراً؟

االة الكفار والمشركین من الصلیبیین والصھاینة، وقتل المسلمین، لیس أدینك یا سرجانّي، یا باحث التاریخ، یھیؤ لك أّن مو
 بسبب ماٍل أو تجارة، بل ألنھم یقولون ربنا هللا، ویطالبون بالشریعة، ووأد الدعوة، یكون معھ إسالٌم؟

ن، أھل الدیال أعني وصم المفسدین الذین یقاومون تتبرأ من أن تصف من یقاوم دین هللا ویحارب شرعھ بالكفر فتقول "
أّي دین ھذا یا سرجانّي الذي تحیا علیھ؟ وهللا إن بینك وبین الكفر "! والشریعة، ال أعني وصمھم بالكفر ویحاربون الفضیلة

 والشرك شعرة لعلك تتمسك بھا قبل أن ینقطع بك الطریق.

لى هللا صثم تدعى العلم! صدق رسول هللا إن لم یكن من یقاوم ھذا الدین، ویحارب الشریعة كافراً، فمن الكافر إذن؟ سبحان ربي! 

 "إن لم تستح فاصنع ما شئت". ووهللا لقد انعدم علمك وحیاؤك جمیعا بما تقیأت على موقعك. علیھ وسلم

تعال أَعلمك، یا سرجانّي، كلماٍت من التوحید الذي غفلت عنھ، وتاھت عنك حقائقھ، فأنت باحث في التاریخ، ما لك في الفتوى 
 .والفقھ نصیب

ِفُروَن" یقول هللا تعالى " ـٰ ِٓئَك ُھُم ٱْلَك ـٰ ُ َفأُ۬ولَ  44المائدة َوَمن لَّْم َیْحُكم ِبَمآ أَنَزَل ٱہللَّ

ا لَِّقْوٍمۢ ُیوِقُنوَن"  ِ ُحْكًمۭ ِة َیْبُغوَن ۚ َوَمْن أَْحَسُن ِمَن ٱہللَّ ِھلِیَّ ـٰ  50المائدة "أََفُحْكَم ٱْلَج
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ا َقَضْیَت َوُیَسلُِّمو۬ا َتسْ "َفَال َوَربَِّك َال ُیْؤِمُنوَن حَ  مَّ ا مِّ ُموَك ِفیَما َشَجَر َبْیَنُھْم ُثمَّ َال َیِجُدو۬ا ِفٓى أَنفُِسِھْم َحَرًجۭ ٰى ُیَحكِّ اتَّ  65ساء الن" لِیًمۭ

ْرُھم ِبَعَذاٍب أَلِیٍم" ویقول تعالى "  .21عمران آل َوَیْقُتلُوَن ٱلَِّذیَن َیأُْمُروَن ِبٱْلِقْسِط ِمَن ٱلنَّاِس َفَبشِّ

ُغوِت َفقٰـَ  ـٰ ِتلُوَن ِفى َسِبیِل ٱلطَّ ـٰ ِ ۖ َوٱلَِّذیَن َكَفُرو۬ا ُیَق ِتلُوَن ِفى َسِبیِل ٱہللَّ ـٰ ِن" "ٱلَِّذیَن َءاَمُنو۬ا ُیَق ـٰ ْیَط  76النساء ِتلُٓو۬ا أَْولَِیآَء ٱلشَّ

 تدین بھ یا سرجانّي؟ أترى البرادعّي والخسیسّي ورھطھم یقاتلون في سبیل هللا أم الطاغوت في دینك الي

ٰى ُیَھاِجُروا۬ " ِخُذو۬ا ِمْنُھْم أَْولَِیآَء َحتَّ و۬ا لَْو َتْكفُُروَن َكَما َكَفُرو۬ا َفَتُكوُنوَن َسَوآًءۭ ۖ َفَال َتتَّ ِ ۚ َفإِن َتَولَّْو۬ا َفُخُذوُھْم َوٱْقُتلُوُھمْ َودُّ   ِفى َسِبیِل ٱہللَّ
ُموُھْم"   89النساء َحْیُث َوَجدتُّ

ینك الذي أنت علیھ یعمیك عن حقیقة أّن ھؤالء الكفرة یریدون أن یجعلوا المسلمین من الشعب یتحولون عن دینھم، أترى د
 ویتركوا صالتھم وخشوعھم لیكونوا أمثال عكاشة والھام شاھین؟

 ك.لقد سقط ھؤالء في الكفر من كافة أبوابھ، تحاكماً ووالًء ونسكاً، حیث ھم تاركي الصالة وغیرھا من النس

إذن ما ھو الكفر لدیك یا سرجانّي؟ تتعلق بحدیث رسول هللا "من قال ال إلھ إال هللا دخل الجنة" ومثلھ من األحادیث الصحیحة 
التي حملھا أمثالك من مرجئة عصرنا على غیر َمْحَملھا، فرّدوا بھا ثوابت التوحید التي تواترت وتقّررت وتمھدت أصولھا 

من عتاة المرجئة یتعلقون بھا، منذ أن كتب إمامك مأمون الھضیبي كتابھ "دعاة ال قضاة" في  وتشعبت فروعھا، فراح أمثالك
الستینیات، فأعمى بھ أبصارا وشتت بھ أفكارا، وقد أنعم هللا علینا بالرد علیھ في كتابنا "فتح المنان في بیان حقیقة اإلیمان" 

 علك تعرف عن دینك وتوحیدك ما جھلت، وتعى منھ ما غفلت.في القاھرة. فارجع الیھ إن شئت ل 1979الذي نشرناه عام 

وفي عجالة، فإن ھذه األحادیث قد تمّسك بھا المرجئة، كما ذكر الّشاطبي في الموافقات، وإنما ھي واردة في إثبات اإلسالم 
إن ھذه األحادیث ذاتھا قد  ابتداًء، إال إن جاء ما ینقضھا ویردھا على صاحبھا من أعمال الكفر األكبر، دون جھل أو تأویل. ثم

وردت بروایات متعددة منھا على سبیل المثال "من عبد هللا وكفر بما دونھ دخل الجنة" وھي روایة مسلم كالروایة األولي، 
ولھذا وجب الجمع بین الروایات، دون اختیار أحدھا بلفظھ، لترویج مقولة أّن مجرد التلفظ بالشھادتین ھو المعول علیھ، لیس 

 هللا أو ترك الكفر. وقد بّینا كّل ما یحیط بھذا األمر في كتابنا المذكور. عبادة

لقد وهللا جَررت أنت وأمثالك على ھذه األمة ویالت تعاني منھا في واقعھا الیوم، بما نشرتم من خزعبالتكم الفقھیة، وإرجائكم 
ومبانیھ، تقوى زائفة وورع مصطنع. وما علینا إن كفر كافٌر إن الُمفرط. وما نحن فیھ الیوم إال نتیجة تحریفكم للتوحید ومعانیھ 

شھت آیات هللا علیھ بذلك، وأّي تقوى في أسلمتھ رغماً عنھ؟. لقد وهللا تربیَت أنت ومن معك على مثل ھذه التحریفات العقدیة، 
اً، وما ھذا وال ذاك إال جھالً بحقیقة ھذا الدین، فتساھلتم في دین هللا وأسمیتموه تسامحاً، وَخلْطتم كفراً بإسالم وَدَعْوُتموه َتوّرع

 والتمسك بحرفیات مخلطة، ھي إلى باب تحریف الكلم عن مواضعھ أقرب منھا إلى أي شئ آخر.

وكتابھ، أو فاصمت فإن في الصمت سعة ألمثالك، وإال  صلى هللا علیھ وسلمتْب إلى ربك یا سرجانّي، وعد الیھ، واْفقھ عن رسولھ 
 ِوزّر َمْن ُتَضلّل، وكثیٌر ُھُم.  فأنت حاملٌ 

 

 

 

 

 



 

 

 اقتلوھم .. وال تقتلوا أنفسكم ..!

 صلى هللا علیھ وسلمالحمد ہلل، والصالة والسالم على رسول هللا 

ْن َحْیُث أَْخَرُجوُكْم ۚ َوٱْلفِْتَنُة أََشدُّ ِمَن ٱْلَقْتِل ۚ "  " َوٱْقُتلُوُھْم َحْیُث َثقِْفُتُموُھْم َوأَْخِرُجوُھم مِّ

َن ٱْلُكفَّاِر َوْلَیِجُدو۬ا فِیُكْم ِغْلَظًةۭ ۚ َوٱعْ " تِلُو۬ا ٱلَِّذیَن َیلُوَنُكم مِّ ـٰ َھا ٱلَِّذیَن َءاَمُنو۬ا َق ٓأَیُّ ـٰ قِینَ َی َ َمَع ٱْلُمتَّ  "لَُمٓو۬ا أَنَّ ٱہللَّ

فریق الحّق وفریق الباطل. ولعل الصورة كما أراھا في الساحة المصریة اآلن، متجمدة، ال تمیل كفتھا إلى أّي من الفریقین، 
 البعض أن یرى في ھذا التصور نوٌع من التشاؤم، لكّن العوامَل المحیطة بالصورة الحالیة تفرض ھذا التصّور، رغماً عنا.

أھل الباطل متمسكون بباطلھم، إذ یعلمون أّن رقابھم على المحّك. قیادات الجیوش الثالثة، قیادات األسلحة والمخابرات 
یة والحرس الجمھوري، كلھا ضالعة في ھذا اإلنقالب، من رتبة عمیٍد وفوقھا، قبضوا ثمن خیانتھم دوالرات خلیجیة. وال الحرب

یغرنكم ما یشیعونھ عن خالفات بینھم. ھذه إشاعات إعالمیة لتھدئة المتظاھرین، وإیجاد أمل واھٍم أن یمكن أن یكون ھناك 
دة معا ید واحدة على اإلسالم وعلى شعبھ. ثم غالب من ینتسبون إلى القضاء تغییر دون تظاھراتھم. بل كل ھؤالء الفس

المرتشى، والداخایة الفاسدة واإلعالم الخسیس. كّل ھؤالء متمسكون بباطلھم، لن یتزحزحوا عنھ إال بالقوة، قوة الحشد، أو قوة 
 الحصار، أو قوة السالح، أیھا أقدر، بھذا الترتیب.

حقھم. یعلمون أّن دینھم، إسالمھم، مستقبل أوالدھم، على المحك. یعلم أھل الحق أّن أمنھم في الدنیا، وأھل الحق، ثابتون على 
 ونجاتھم في اآلخرة یتوقفان على ثباتھم، وعزمھم في ھذه المواجھة الحاسمة بین الكفر واإلسالم. 

الً علیھم، وعلى األمة كلھا. ستكون السنین القادمة أھل الحق یعلمون أنھ إن تنازلوا أو تخاذلوا، فإن السنین القادمة ستكون وبا
سنیناً عجافاً بكل ما تحمل ھذه الكلمة من معان. مداھمات أمنیة، اعتقاالت، تكمیم أفواه، إیغاٌل في إفقار الفقراء، فساد القضاء 

 نائھا من خراٍب ودمار. والنیابة، عھٌر أخالقّي ال مثیل لھ في سابق تاریخنا، وكّل ما یمكن لدولة فاسدة أن تلد ألب

یولیو، حین تماألت قوى جیش اإلحتالل السیسّي المصرّي، مع خونة الداخلیة وفّساقھا،  3لقد كسب الباطل جولتھ األولي في 
مع إعالن أحّط ما یكون اإلعالم، مع قضاء ونیابة مرتشیة فاسدة حتى النخاع، اجتمعت كل ھذه القوى، وعاونتھا أموال الخلیج 

 الداعر، وأعلنت دولة العلمانیة الصرفة اإللحادیة، دولة السیسي والبرادعّي، أحقر من حملت األرض على ظھرھا. الفاسق 

 الیوم أصبح الحسم ھو الحّل. لم یعد ذلك الموقف الحالّي یحمل أّي احتماٍل لتغییر المعادلة على األرض. 

الیة. إّن قوى الباطل لن تستسلم أبداً، مھما تجمعتم بالمالیین، إن قیادات معسكر الحق ال زالت ذاھلة عن طبیعة المرحلة الح
 ولو لسنین قادمة. 

 لقد نبھنا إلى ذلك مرات عدیدة من قبل، وھا نحن نرى تصاعد وتیرة العنف ضد السلمیة. 

 إن المبطلین یقتلونكم على أي حاٍل، سواًء كنتم حاملي سالٍح أم ال. 

ھا بالسلمیة، والغناء واألناشید والحشود الجالسة محلھا. إن مواجھة القتلة بالصدر العاري إنھا حرٌب علیكم، ال مجال لمواجھت
 ضد الشریعة اإلسالمیة، بل ھو قتٌل للنفس ال یقبلھ هللا سبحانھ. إنكم تقتلون أنفسكم وھو محّرم علیكم أن تقتلوا أنفسكم.

 ا ھم، معادلة بسیطة واضحة.إن السیاسة الیوم ھي سیاسة القضاء على اآلخر، فإما أنتم وإم



 الحّل أن تقتلوھم أینما وجدتموھم. احملوا السالح وردوا العدوان، بأقوى منھ. فلم یعد لدیكم خیار.

إن من یقنعونكم الیوم من "اإلخوان" باستمرار السلمیة ھم في غیبویة ذاھلین عن الحقیقة، كما ذھلوا عنھا في فترة حكمھم حتى 
 وم.وصلنا لما نحن فیھ الی

 إن الحل الیوم یكمن في أمرین. 

 األول، تكوین جماعات مسلحة ترّد العدوان، وتسیر على أطراف التظاھرات، تحمیھا وتدفع عنھا القتل. 

 والثاني، ھو الزحف الھائل إلى میادین حساسة في القاھرة، والَتمركز فیھا وعدم مغادرتھا لیالّ وال نھاراً.

 سالٍح لیضربھا المشركون ویعیدونھا إلى حیث كانت لھو ضرٌب من ضروب الجنون. إن تسییر مظاھرات ال تحمل أي 

 ال وألف ال. وهللا لن ینتصر الیوم إال من أخذ بالسبب الصحیح، وھو القوة والتسلیح.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 على ھامش األحداث! خاسر برھامي یوالى سقوطھ

  !!"أنا أشھد لھ أنھ رجل مسلم" السیسي یصلي، ویقول الخاسر البرھامّي: 

 

 .تلقیت من ابٍن حبیب ھذه الخالصة من "فتاوى" الخاسر البرھامّي، تقیأھا على الجمع أمس في مسجد بن تیمیة باإلسكندریة

ّن أاسر البرھامّي یوالي انحداره إلى قاع القاع، وال أرى سبحان هللا.. صحیٌح "إن لم تستح فاصنع ما شئت". ال یزال ھذا الخَ 
لمثلھ توبة، فأصحاب البدع، كما ذكر الشاطبّي، لیست لھم رجھة عّما یفعلون. أخزاه هللا وزاده عمى على عماه، كم من ضحیة 

 لھ من المغفلیھ من حولھ یسقطون في مستنقع فتاواه !

ا ألن تلیفوني) ؛ و اعتذرنتمت دعوتنا (للقاء نائب وزیر الخارجیة األمریكیة ، أما) السفیرة األمریكیة (فتم معھا اتصال  •
 الظروف غیر مناسبة .

ز مكرم في أحد القصور الرئاسیة و أنھ یلقى المعاملة الالئقة كرئیس مصر  • "أخبرني" الفریق السیسي أن مرسي معزَّ
 السابق .

 یجب أن یستعد أبناء الدعوة "لالنتخابات" القادمة . •

الة ھي نصیحتي لھم باالستق، وعلیھم أن یستقیلوافي الدماء وون یتھاوناإلرشاد الحالیین "قطبیین" و أغلب أعضاء مكتب •
 حرصا على بقاء الجماعة.

 ، و "أنا أشھد لھ أنھ رجل مسلم" .مبارك و السیسي أن السیسي یصليالفرق بین  •

حدكم فعلیھ الدولة ، المخابرات الحربیة و العامة ھي التي تحكم البالد اآلن ، و إذا آذت أمن الدولة أ ال تخافوا من أمن •
األمن لوقف التعدیات ، لكن ال تتوسطوا ألحد كان في مدیر"إبالغ" أمین الدایرة و ھو یخاطب أمین المحافظة لیكلم 

  مظاھرة أو حدف طوب أو حمل سالحا .

 الشیخ سعید مواقفھ شخصیة منذ اختیارنا لـ أبو_الفتوح ، ما یستقیل بقھ و "یریحنا" . •

 في ثورة جیاع . 30/9إذا فشلت كان الناس سیخرجون علینا نحن لیقتلونا في  نجحت بإرادة شعبیة ، و 30/6 •

 عنا!!!!تقطع "معوناتھا"أنھ انقالب فإن (دول العالم) س 30/6إذا قلنا عن  •

 أماتك هللا على دین السیسي یا برھاميّ 

 

 

 

 

 



 

 عذٌر أقبح من ذنٍب! –على ھامش ما كتب برھامّي 

 صلى هللا علیھ وسلمالحمد ہلل والصالة والسالم على رسول هللا 

كتب الُمتحول عن شرع هللا، الخائن لدین هللا، یاسر برھامّي، مقاالً نشره في صوت السلف، نشرتھ عنھ صحیفة المصرّي 
ن عامین، ظھرت فیھ نوایاه ، محاوالً أن یبرر سقطاتھ، وأن یعید ترقیع ما تمّزق من سمعتھ، على مّر أكثر م70الیوم الصلیبیة

َقْقَت أََفال شَ  بعد أن كانت مطویة، وأعلن عن طویتھ بعد أن كانت مخفیة، فلم یعد لھ أن یتشدق بالحدیث عن قول رسول هللا "
 أني " كما حاول في مقالھ. لكن كان ما كتب دلیالً علیھ ال دلیالً لھ، كما ھو دیدن من انحرف بإفٍك أو بدعة. ولوالَعْن َقْلِبھِ 

أعرف عاطفیة شعبنا المصرّي، وحبھ للمسامحة والنسیان، ما صرفت دقائق قضیتھا في تدوین ھذا المقال، فالرجل قد سقط، 
 ھو ومن حولھ، سقطات ال قیام لھم بعدھا، خاصة وقد وجدت الرّد على ما قال أھون مما حسبت.

عاماً! ثم إذا  12كان أول ما استشھد بھ ھو مخالفة اإلخوان لما سبق أن اتفقوا علیھ من عدم ترشیح رئیس "إسالمي"، مدة 
باإلخوان یخالفون ویرشحون الشاطر، ومن ورائھ محمد مرسى. فنقول لك یا برھامي، من زعم أن ھذا القرار كان قراراً 

ممن لم تھتز عقولھم وال دارت أعینھم في مآقیھا من انبھاٍر بالسلطة. قلنا حینھا:  ابتداًء ، بل قد عارضھ أصحاب الفطن حكیما
ولم ال؟! أھذه ثقتكم باہلل یا مشایخ؟ تحكمون شعباً مسلماً وتتوارون وراء رئیس "شبھ إسالمي"؟ أتعتقدون أن الغرب ُمغفٌل 

ى من ھذا القرار في حینھ. ثم، رغم حربنا على تغفیلكم، وسیشترى منكم ھذا الموقف؟ وهللا لم یكن ھناك أعبط وال أغب
اإلخوان، فإن الظرف قد تغیر حین أعلنت العلمانیة ترشیحھا لعمر سلیمان ثم أحمد شفیق، وكالھما من عتاة الكفر. ألم تقل یا 

أم كنت بشبھ إسالمّي"؟ “رجل أن اتفاقكم مع اإلخوان كان على ترشیح "شبھ إسالمّي"، فھل ترى الرضى بأحدھما، رضى 
بالكاد،  %2تظن أّن ھناك "شبھ إسالمّي" آخر یمكن أن یتغلب علي واحٍد منھما؟ لقد فاز محمد مرسى على شفیق الكلب بنسبة 

فأّي "شبھ إسالمي"، سلفي كان أو غیر سلفّي، كان یمكن أن تكون لھ فرصة أفضل؟ ھو وهللا الحسد والغیرة الحزبیة 
 حك بدالً عن مرشح اإلخوان.أوالشخصیة، كنت ترید أن تتقدم بمرش

ثّم قام حدیثھ كلھ بعدھا على تذكیر اإلخوان بمواقف اقترفوھا، مثل وضع أسماء لیبرالیین علمانیین على قوائم انتخاباتھم، وھو 
 نھ منعذٌر أقبح من ذنٍب، إذ من قال إن ذلك الفعل الشركّي مقبول من اإلخوان أو منكم. لقد وهللا تنازلتم عّما كنتم تّدعون أ

الثوابت، وھو رفض "الدیموقراطیة"، دون دخول في تأویالٍت عن معناھا والمقصود بھا، ثم إذا أنتم تقفزون في مركبتھا، 
، موقفكم أبوابھا، كأنھا المنجاة لكم من الھالك، وما أضل ما قال وفعل خنفسكم بكار في ھذا المضمار! إن قِ لَ وتتمسكون بحِ 

ج بأن یة موقف معیٌب ھزیٌل مرفوٌض من كّل من لدیھ دیٌن ولو َرّق. فال یصح لك التحجّ وموقف اإلخوان من الدیموقراط
 ھوقد ُعرف عنكم ھذا التوج یصبح حالال علیھم حراما علینا"، عیب علیك أن تتخذ ھذا عذراً یا رجل. مَ لِ "اإلخوان قد فعلوه، فَ 

.. یا أرباب البرلمان"؟ بتاریخ السابع من دسیمبر  بعدالصورة  ألم تتضحمنذ بدایة الثورة، فقد كتبُت حینھا مقاالً بعنوان "
تطاحٌن بین الفریقین، ال بالثقة في العسكر، وتسلیم أمور الناس لھم، والرضا بما یملونھ علیھم بشأن تشكیل  ، قلُت فیھا "2011

بالتحالف مع القوى العلمانیة،  الحكومة، كما صرح اإلّخوان باألمس، والسلفیین الیوم، بل، تصارعا الیوم على من یحظى
رئیس حزب النور السلفى"أن حزبھ  الكتلة المصریة كما یسمونھا! بما فیھا ساویرس. جاء على لسان عماد عبد الغفور "

یرحب بالتحالف مع أى قوى وطنیة حتى لو كانت الكتلة المصریة أو حزب المصریین األحرار، وأنھ یقبل أن یضع یده في ید 
لبناء الوطن وأنھ التقى بھ أكثر من مرة وأنھ ال توجد مشكلة طائفیة وال خاصة ضد المصریین األحرار، وأن  نجیب ساویرس

صلي اقرأ المقال األالحزب لم یھاجم حزب ساویرس ولم یسمھ "الكتلة الصلیبیة" وھذه تصرفات فردیة ال تعبر عن رأي الحزب". 

 71"، من برنامج "آخر النھار النور السلفى یرحب بالتحالف مع ساویرس -الوفد علي بوابة الوفد االلیكترونیة 
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أحصیناھا علیكم، ورصدناھا لمثل ھذا الیوم، فال تّدعى البراءة، ھذا ھو مثاٌل من موافقكم السابقة، وغیرھا كثیر على موقعنا، 
 فلست ببرئ یا برھامي.

ثم أورد الرجل أقواالً فقھیة ال تصدر إال عن جاھل بالفقھ وبالواقع جمیعاً، مثل تساؤالتھ التي سأوردھا ثم أُعلمھ بالقول الحق 
محمد مرسى إمام المسلمین، أو أّن انتخابھ الذي جاء بطریق دیموقراطي فیھا، لعلھ یتعلم، لكن أقول قبلھا، أننا لم نقل یوماً أن 

شركي بیعة شرعیة. أنت ترّد على أمثالك من أھل التأویل والتبدیل، ممن َعُطلت ُحجتھ وَباَرت كلمتھ. ونحن ھنا، أھل السنة 
واإلخوان معاً، فنحن ال نتبنى تلك اآلراء،  والتنزیل، نرد علیك من جھة الحق، ال من جھة البدعة الي أوقعتم أنفسكم فیھا، أنتم

 لكن نرّد علیكم من وجھة نظرك التي ھي بدعة وخطیئة أصالً:

 تقول:

ھل مجرد خلع اإلمام الذى ثبتت إمامتھ ُیعد صاحبھ من الخوارج دون القول بتكفیر مرتكب الكبیرة، وتكفیر الحاكم  •
جعلھم من الخوارج فضالً عن ارتدادھم  -رضى هللا عنھم  -قتال طلحة والزبیر ومعاویة لعلى  أو غیره مع قتالھ؟

  بذلك؟!
o  معلوٌم أّن إعتبار المرء منتمیاً لفرقة معینة ال یستلزم أن یشارك الفرقة في كّل ما قالت، بل یكفي أن

یشاركھا في مبدإ من مبادئھا الكلیة التي تمحورت حولھا بدعتھا. لكن، صحیح أّن لیس كّل من خرج على 
م وخیبتك .صلى هللا علیھ وسلمكمھ القتل ساعتھا كما جاء في حدیث رسول هللا منصوٍب بخارجّي، وإن كان حُ  إمامٍ 

 دون بینھا وبین أحكام الشرع ثانیاً، خلٌط في خبط.جاءت من أنكم اتبعتم الدیموقراطیة أوالً، ثم رحتم تتردّ 
والمشكلة انكم لم تروا الحاكم الكافر كافراً من قبل، بل ظللتم حائرین بین السنة وبین اإلرجاء حتى وقعتم 

 في بالء اإلرجاء حتى أزكمتم األنوف برائحتھ، خیبكم هللا.
ى یة فھل كان أھل الشوكة الحقیق، أن اإلمامة ال تثبت إال بشوكة تفرض الطاعة؟! -فیما أعلم  -ألیس عندكم جمیًعا  •

وھل كان الجیش والشرطة والمخابرات، ثم أجھزة ، ال یقدرون على مخالفتھ؟!» مرسى«البالد مطیعین للدكتور 
ھل استطاع ، اإلعالم، وأھل المال واالقتصاد، والقضاء والدولة العمیقة وأتباع النظام السابق فى ید الرئیس؟!

أحسن أحوالھ أن یكون عاجًزا، بل ما استطاع أن یسوس دنیا أن یقیم الدین أو أن یسوس الدنیا بالدین أم » مرسى«د.
 الناس ویوفر حاجیاتھم؛ ولو بغیر الدین، ولو بالربا ومنح التصاریح للخمارات؟!

o  ونقول، أال تستحى من ھذا الحدیث یا رجل؟ أال ترى بعینیك الكّم الھائل من الناس الذین خرجوا، ال لمجرد
 وشرعھ؟ ألیس كّل ھؤالء بشوكة تكفیك؟ ألم یكن أولى لك ولمن نصرة محمد مرسى، بل لنصرة دین هللا

ھ في "التیار السنّي إلنقاذ مصر" ودعا الیھ غیرنا، من یلاعوا لما دعونا یدمعك من سلفیّي الدیموقراطیة أن 
أن تعلنھا إسالمیة صریح واضحة، وأن نحشد الحشود لھذا األمر منذ شھوٍر عدة؟ أسمیتمونا التكفیریین 

تھا، وھا ھو الشعب یتحرك في ھذا اإلتجاه بفطرة سلیمة لم تتلوث كفطركم المنحرفة الخبیثة. ألم یكن وق
أولى لك، ولإلخوان أن یكّثروا شوكة أھل اإلسالم منذ اللحظة األولى، وأن ینضم ما تسمیھ بحزب النور، 

دالً من اإلستسالم لدیموقراطیتھا میقة، بعال ةوھو وهللا حزب البھتان والزور، إلى اإلخوان، لیسقطوا الدول
 المزعومة؟

لقد أخطات السبیل مرتین، یا سید برھامي، مرة عندما قبلت بالدیموقراطیة أساساً للعبة السیاسیة، وشاركت فیھا، ووضعت 
ك بعلى رأس حزبك خنفساً، لیس لھ في الثور وال في الطحین. ثم مرة أخرى، وھي الحالقة، حین أعماك كرھك لإلخوان، وح

في مناصب الدنیا ورغبتك في نصرة حزبك، عن أن ترى من تقف في صفھ، وتوالیھ، فوقفت بجانب السیسي اللعین، 
وتواضرس، وقف ممثلك بجانب تواضرس یا رجل؟ خنت أھل اإلسالم وإن كانوا أھل بدعة وتأویل، وخنت أمانة هللا ابتداًء 

یجعلك منافقاً على أحسن تقدیٍر، ال أنك نزعت یداً من طاعة، فھذا  بوقوفك في صف من ھم أكفر خلق هللا إنساناً، وھو ما
 اعتراٌض خائٌب من جماعة خائبة.



 ببعید. رحمھ هللاھذا إن نسینا وتغاضینا عن تاریخك مع أمن الدولة، ولیس حدیث قضیة سید بالل 
 وصلى ركعتین، وافرك عالمة الصالةأنصحك لوجھ هللا یا برھامي، الزم بیتك، وتعّبد لربك، واستحضر الشھادتین وتوضأ 

ھذه من على جبھتك، لعل هللا أن یتقبل توبتك مما أنت فیھ، واترك السیاسة فلست أھالً لھا، ولست أھالً لدعوة وال حدیث، فقد 
 وهللا انكشفت عوراتك وبانت ثغراتك، قبل أن تندم ندماً ال ینفع، والت حین مناص.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 یمنعكم من العصیان المدنّي؟ماذا 

 صلى هللا علیھ وسلمالحمد ہلل والصالة والسالم على رسول هللا 

 العصیان المدنّي؟ ھامن إعالن مع ھذه األعداد الھائلة من البشر، ال أدرى ما یمنع

ا. غیر ذلك أطرافھ وشلّ  اھكیان الدولة في مقتل، وأوقف حركت ھذا الجمع غرضھ إال إن أصاب ، لن یؤديقلنا مراراً وتكراراً 
 وأمواج بشریة تتالطم ثم تنحسر.ثم تتالشى، رض إال صرخات تتعالى لن یكون لھ أثر على األ

. ما الذي یمنع قادة ھذه التجمعات أن تعلن ھذا الِعصیان، وأن دنيّ صیان المَ األمر األھون الیوم، خالف الخیار المسلح، ھو العِ 
 منازل أو اإلحتشاد مع إغالق كافة األعمال التي یدیرونھا؟ یوّجھ الجماھیر إلى البقاء في ال

ھذا األمر الیوم أصبح الخیار الوحید الباقي، الذي یمكن أن یؤثر في الواقع على األرض، والذي لن یتحرك بھذه الوتیرة 
 الحالیة قید أنملة، ولو احتشد عشرات المالیین أسابیعاً وشھوراً. 

ن على ھذه الجموع وتوجیھھا، أْن َیسیروا في ھذا اإلتجاه دون تباطئ وال تأخیر. وھو خیار ال األھم الیوم أن یعمل القائمو
یستدعى عنفاً وال یضع على األكتاف عبئاً. ھو مقاومة سلبیة جماعیة طالما أثبتت جدواھا في وجھ القوة الغاشمة الغادرة 

 العسكریة الخائنة. 

إال بقوة مقابلة مغالبة توقف الغشم واإلعتداء. وھذه القوة المطلوبة لن تأتي ثمرة القوة الغاشمة ال ولن تتراجع عن مسارھا، 
بكلمات حماسیة تدعو للعودة للقانون، أو المطالبة بالشرع أو الشرعیة، أو بالخطب واإلحتفالیات. الثمرة ال تأتي إال بطریقین، 

بسّد طرق المنشآت لشّل مفاصل الدولة، ثم التصعید بالعمل ، بالحشد، واإلعتصام، ثم التصعید طریق العمل اإلیجابيّ أولھما، 
، أي اإلمتناع. اإلمتناع عن طاعة أوامر الجھة الطاغیة. السلبيّ العمل طریق المسلح ورّد اإلعتداء. والطریق الثاني ھو 

 اإلمتناع عن أداء العمل. اإلمتناع عن تحریك دوالب الدولة العسكریة. في كّل مجال من المجاالت. 

 ". فعدمال طاعة لمخلوق في معصیة الخالقوقد َشِھدت الُسّنة الُمطھرة لھذا السبیل، كما جاء في حدیث عبد هللا بن حذافة "
الطاعة وسیلة مشروعة من وسائل المقاومة السلبیة، التي یجب أن تنتھجھا المقاومة، خاصة إن تقلَّصت أمامھا الخیارات 

ر، وعجزت الحشود عن شّل مفاصل الدولة العاصیة الظالمة الكافرة، بطریق إیجابّي، كما اإلیجابیة، لبطش المالحدة من العسك
 ھو الحال الیوم، لمن یرى بواطن األحداث ال ظواھرھا. 

إن النظام الغاصب الملحد الحالّي لن یعطى أذناً ألّي مطلٍب وسیلتھ الكلمة أو الصورة أو الصرخة أو التجمع. من یعتقد ھذا 
 عة العسكر وحكمھم، بل بطبائع البشر وفطرھم حین تنحرف وتنتكس.جاھٌل بطبی

أعلِنوا العصیان المدنّي بكافة درجاتھ وأبعاده. أعلنوا ذلك من على منصات المیادین. ال تترددوا فإن الوقت لیس في صالحكم، 
 وإن ظننتم غیر ذلك.

وال شھوراً في الشوارع، بھذه الكثافة والِحّدة. فالبد من حشودكم كثرتھا من النساء واألطفال والشیوخ، ممن لن یصمد أعواماً 
أن تسلكوا سبیالً جدیداً یضرب في عمق مصالح الدولة القائمة الظالمة، فال تتمكن من أداء أّي وظیفة، ویستحیل معھا أن تقوم 

 لھا قائمة حقیقیة.

رك ارى سلعتھ، والموظف یترك مكتبھ، والسائق یتوقد یكون في ھذا الخیار تضحیات حقیقیة. فالتاجر یغلق محلھ، والبائع یو
حافلتھ وقطاره، بل والطیار یترك طائرتھ. سیكون لھذا أثٌر على حیاتكم اإلقتصادیة. لكن، ما قیمة ھذا األثر بجانب ما ستجنون 

 النھب،من عیٍش سوّي رخّي حین تنتصر الشریعة على الكفر، ویحكم الشرفاء األطھار، وتنعدم أو تتقلص السرقات و



وتتوارى الرشوة وتقل المحسوبیة، وتعود أموال الدولة الیكم ال إلى جیوب لصوص المالحدة من زنادقة العلمانیة وكفار 
 العسكر. 

إن الحرب الیوم، إن لم تدركوا ذلك بعد، ھي حرٌب إقتصادیة ال سیاسیة، حیث السیاسة تابعة لإلقتصاد على الدوام، تقصد 
ؤالء المالحدة، مدنیون أو عسكریون، یحاربون للسیطرة على ناتج شعب مصر، وعلى عائده جھدكم وعرقكم وعملكم. ھ

الھائل. یریدون أن یستمروا في استغالل قوتكم العاملة لجمع البالیین، ثم إلقاء أقّل الفتات لكم، وترك حیاتكم تتدھور صحیاً 
 واجتماعیاً وتربویاً. 

شعوبھا، لكن مع فارق كبیر، ھي أنھا تلعب ھذا الدور بخفاء وخفة. فتستثمر في  إن النظم الغربیة تفعل نفس ھذا الفعل في
قطعان الشعب بعض ما تستحوذ علیھ طبقتھا المتمیزة ونخبتھا اإلقتصادیة من رؤوس الشركات الضخمة، ال حباً فیھا وال 

جات التي تعطل سیر اإلنتاج. أما في حرصاً علیھا، بل لتقّوى من قدرة ھذه الجموع اإلنتاجیة، ولتمنع الثورات واإلحتجا
بالدنا، فالنخبة أغبى من الغباء ذاتھ. فھي تستحوذ على كافة عائد جھدكم، ثم ال تستثمر فیكم ملیماً واحداً، وال تدرك أن ذلك 

 یھّدد مواردھا، كما یحدث اآلن. فإن ھدد مواردھا، فھي تسوقكم بقوة السالح وبعسكر السیسي اللعین.

رون خاسرون، فما علیكم أن تخسروا القلیل الیوم، من أجل الكثیر غداً، بل إنھ، في واقع األمر، لیس لدیكم ما أنتم إذن خاس
تخسرونھ ابتداًء، فحیاتكم ھذه لیست حیاة الئقة ببشر، ونحن نقول ھذا من واقع ما نراه في الغرب، مقارنة بما أنتم فیھ. فعلى 

 اشٍل، أو مساكن معدومة، أو طعاٍم مسمم أو ھواء ملوٍث، أو قمع وضرٍب وإھانة؟ماذا تبكون؟ على صحة ھالكة، أو تعلیم ف

 ، فاسلوا سبیلھ، فلم یعد أمامكم فسحة من الوقت.العصیان المدنيّ لم یعد أمامكم، فیما أرى إال خیار واحٌد، ھو 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 على ھامش األحداث! باسم خفاجي .. مرة أخرى

 المنصورة.. خفاجي: أھذه الدیمقراطیة التي تبشرون بھا!بعد استشھاد نساء 
egypt/2013/07/20/176861.html-http://www.islammemo.cc/akhbar/locals 

 

 سبحان هللا.. صحیٌح "إن لم تستح فاصنع ما شئت". منافٌق آخر من منافقي عصرنا ھذا! باسم خفاجي !

للفرص، ال یبرز برأسھ إال في أوقات الفتن التي یختلط فیھا الحق والباطل، فیرتدى رویبضة من رویبضات العصر. نصاٌب أشر، نھاٌز 
 الردائین دون أن یخشى أن ینكشف أمره.

یونیو. ثم إذا ھو یكتب الیوم  30كتب ھذا األفاق منذ أیام قلیلة یتمسح في قیادات اإلنقاذ الملحدة، ویدعو، فیمن دعوا، إلى الخروج في 
 تحدث عن شھیدات المنصورة!بدموع التماسیح، ی

 أال ما أجبنھ. أال ما أخس مواقفھ. فحذارى یا أھل اإلسالم من أمثال ھذا المأفون، فوهللا لیس في طیات حدیثھ إال السّم.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 ھ على اإلسالمصرّي في حربِ المِ  اإللحادجیش 

 صلى هللا علیھ وسلمالحمد ہلل والصالة والسالم على رسول هللا 

الواھمون ممن یعتقدون أّن في   كما ذكرنا من قبل، الجیش المصرّي الحالّي ھو جیُش إحتالٍل بكل ما تحملھ الكلمة من معاٍن.
 ھذا الجیش بقیاداتھ وضباطھ وجنوده، من ینتمي لدین أو عقیدة ال یعرفون حقیقة اإلسالم، وال طبیعة الواقع على األرض. 

 یفعل الشعب في مواجھة ھذا العسكر الخائن؟ ما یھمنا ھنا ھو ماذا یمكن أن 

ال أرى بدیالً ھنا إال بالسیر في اتجاھین، أولھما اإلستمرار في اإلعتصام والتظاھر بشكٍل مستمر ال یبرح وال ینقطع. وثانیھما، 
 ھو بدء اتخاذ خطوات جادة في طریق الكفاح المسلح ضد ھذا الجیش الملحد.

ا ألمحت سابقاً، لن یصل إلى نتیجة مع قوة غاشمة، یمكن أن تغتال نصف الشعب المصرّي إن أسلوب السلمیة المطلقة، كم
لضمان بقاء رأسھا الغادر في السلطة. إن ھذه السلمیة المطلقة ال تفلح مع طواغیت من نوع السیسي وقادة جیش اإلحتالل، بل 

 ھي تزیدھم ضراوة وشراسة، إذ ال یتوقعون من عدوھم مقاومة ولو أقلھا.

أتفھم وال شك وجھة النظر التي تتبنى السلمیة المطلقة، إذ إن فتح باب العنف المسلح، یعطى مبرراً لجیش اإلحتالل أن یضرب 
ضربات قاتلة واسعة النطاق، یبیُد بھا اآلالف دفعة واحدة. لكن األمر أمر مخاطرة، فإما سكوت ومسالمة دون نتیجة على 

، إذ من الممكن ساعتھا أن یأتي ھذا الصراع بنتیجة عكسیة، فیدفع للحّل بشكٍل أسرع. األرض، أو المجازفة بالصراع المسلح
 وال یجب أن ننسى أن األمر كلھ مجازفة، من أولھ إلى آخره. 

وهللا ثم وهللا، لو احتشد خمسین ملیونا من الناس في الشوارع یھتفون بسقوط السیسي الخائن شھوراً متطاولة، ما تزحزح 
 إلسطبل الذي یقبع فیھ بین بقیة بھائم الجیش، یوجھون الغنم المجندة من كفارھم لضرب الناس.السیسي عن ا

إن المثل القائل "ال َیفّل الحدید إال الحدید"، لم یرّدده الناس عبثاً، بل ھو حصیلة قروٍن من الخبرة اإلنسانیة تراكمت وثبتت 
 اً صحتھا بتواتر لم یعد من ورائھا شك. وقد قال شوقي محق

 ذرعاً وإن تلقھ بالشر ینحسمِ  والشر إن تلقھ بالخیر ضقت بھ 

 ومن قبل ھذا وذاك قال تعالي "ومن اعتدى علیكم فاعتدوا علیھ بمثل ما اعتدى علیكم".

ھذا التوجھ، یجب أن یكون واضحاً للناس، فالتصعید في الكمِّ البشري ال أھمیة لھ بل یجب أن یكون التصعید في طرق 
سائلھا، وإال فسینصرف العمر في رابعة ونحن ال نزال ننتظر أن یتحرك مشرك آخر من مشركي قیادات جیش المواجھة وو

 اإلحتالل لیحل محل السیسي. 

لقد رأینا الیوم فزع جیش اإلحتالل من أن یتوجھ الناس إلى مقر وزارة اإلحتالل، أو الحرس الخائن أو أن یسیر أي تجمٍع في 
ات عبیطة یھددون بشكٍل عاھٍر جموع الشعب، ان انجوا بانفسكم. ونتساءل، ننجو من ماذا؟ من نار صالح سالم، فألقى منشور

األسلحة التي حملتوھا ضد الشعب الذي اشتراھا لكم من قوتھ؟ أال ما أفجركم وأكفركم. ھذا ما یخیفھم. أما مجرد التجمع في 
 ن.المیادین، فھو أمر یمكن لجیش اإلحتالل احتواءه ولو بعد حی

 

 

 



" ُ  في جمعة النصر .."َوَمَكُرو۬ا َوَمَكَر ٱہللَّ

 صلى هللا علیھ وسلمالحمد ہلل والصالة والسالم على رسول هللا 

لعل ھذه الجمعة تكون عالمة فارقة إن شاء هللا في تاریخ صراع اإلسالم مع الكفر. لعل هللا ُمحدٌث أمراً، رغم ما سنورد من 
، یرى 72، مقال بعنوان "تصحیح المسار .. بجمعة أو بغیر جمعة"2011أسباب ال تنبؤ عن ذلك. وقد كتبت من قبل في سبتمبر 

 من قد استدار كھیئتھ یومھا، لم یحدث على ساحتھا شیئاً.فیھ القارئ تكرار ما یحدث كأن الز

 ال نشك في أّن هللا ناصٌر عبیده المؤمنین، وأن لھ سبحانھ ُطرقا وُجنداً ال نراھا، تعمل في عالم األسباب، فتحقق إرادتھ الكونیة
 التي ال تتخلف.

منھا قبل أن یتم النصر، وھو ما رأیناه في أحداث غزوة  لكن أمَر األسباب أمٌر غایة في التعقید. فإنھ البد من تحقق قدٍر معین
 أُُحد، على سبیل المثال. ھذا القدر ال نراه ُمتحققاً فیما یجرى من أحداث على الساحة المصریة الیوم.

 العدو العسكرّي عدٌو َشرٌس الضمیر لھ وال خلق. وھو حال العسكر في كل زمان. وھم قد امتطوا موجة من البشر المغفلین
جھالً أو إلحاداً أو مصلحة. ثم ساروا في طریقھم ال یلوون على شئ، لیقیموا الحكومة المصطنعة، ویدیروا المحادثات مع 

 الخارج المتواطئ. 

لن یردع العسكر عن اإلستمرار في خطتھم رادٌع، وإن َمكث المسلمون في الشوارع سنین عدداً. إّن ما یقلقھم ھو أن تتعرض 
لحصار أو ھجوم، إذ یقلل ذلك من ھیبتھم، ویزعزع من سلطتھم. أّما أن یبقى البشر في الشوارع، فال علیھم المنشآت الرسمیة 

 من ھذا بالمرة. وھاھم یغلقن الطریق إلى مجلس الوزراء ومدینة افعالم الشیطانّي وغیرھما من المنشآت العامة.

ن یكون مجرد الحشد واإلعتصام. إن شعب مصر المسلم یواجھ من ھنا أقول أّن األخذ باألسباب في حالة مصر ھذه، ال یمكن أ
 جیش احتالٍل عنیف باطٍش ال ھّم لھ إال اإلبقاء على الفساد ورموزه ونظامھ، لھذا ُبنّي ولھذا َتسلّح وعلى ھذا تَدّرب.

الوحید. ولن یسمحوا ألحٍد كالب العسكر الیوم ال یأبھون إلقتصاد أو سیاسة. إنما ھي السیطرة على البالد ھي ھدفھم الُمحدد و
 أو لشئ أن یقف في وجھ ھذا الھدف، إذ رقابھم ھي الثمن الذي یجب أن یدفعوه ثمن ما فعلوه.

لذلك فإّنھ یجب على المھتمین بأمر ھذه األمة، والقائمین على شؤون ھذه الُملِمة، أن یبدؤا في التفكیر في وسائل بدیلة، أو 
 لمؤتمرات الصحفیة والحفالت الغنائیة. ذلك لن یأخذنا إلى أّي مكان قریٍب من النصر.موازیة، لمجرد اإلعتصام وإقامة ا

ال أرید أن أضع تصوراٍت للبدائل المطروحة، ولكنني أعلم تماماً أّنھ ما من أمر في الدنیا إال ولھ نھایة، وأّن لھذا النھایة بدائل 
طرقھا وسبلھا عقوداً عددا. لكن األمر یرتكز على قوة تصور طالب  شتى نصل بھ الیھا. ھذا قدٌر یعرفھ من َخَبر الدنیا وعرف

الحّل، أو البدیل، وعلى قوة إرادتھ، ومدى استعداده للتضحیة في سبیل ھدفھ. ھذه البدائل یجب أن تكون مطروحة اآلن على 
ة، بمجرد أن یتفرق الَجمُع ویْنَفّض مائدة المشاورات، بین األطراف المعنیة. وإال، فإن العسكر المجرم سیكلون الكّل وجبة واحد

 السامر. 

 ھذه البدائل، یجب أن تكون بالفعل الیوم قید التنفیذ، إذ واضٌح أّن المخرج من ھذا المأزق التاریخّي یكمن في واحدة من التالي:

ابتداًء، لكن ہلل أن یحدث انقالب داخلّي في الجیش من القیادات الوسطي، إن كان منھم مسلماً، وھو ما نشك فیھ  •
 جنوداً ال نراھا.
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البدیل السورّي، وھو ما ال أتمنى أن نلجأ الیھ في مصر، فإن الشعب المصرّي غیر مؤھٍل لمواجھاٍت دمویة على  •
اإلطالق، وھو شعٌب أعزٌل مسالٌم، یواجھ جیشاً شرساً ال أخالق لھ وال َخالق، تتوجھ كّل عدتھ وعتاده لقتل األبریاء 

الكثیر من أصحاب النوایا الحسنة والمقاصد الشریفة یؤكد على أّن ھذا البدیل ممكن، ونقول أّن منھ. وسنسمع 
ة بعد لمثل ھذا البدیل، ولعل ما یحث اآلن یكون فیھ  الحدیث أمٌر والتحقیق أمٌر آخر. والشعب المصرّي لم َیُعّد ُعدَّ

ًء، فیكون ھذا االبدیل جزءاً من ثقافتھم الیوم، مع بعض الدروس والعبر ألولئك الذین ترّبوا على رفض الجھاد ابتدا
 الوعي الكامل بما یستدعیھ ھذا االبدیل من استعداد نفسّي وخلقّي وتربوّي وإیمانّي قد یطول سنین عددا.

أو أن یخرج جمع الناس َیُسدون الطرقات والمنافذ في كّل محافظة، ثم ال یبرحون أماكنھم لیالً وال نھاراً، فیشِّلون  •
 لدولة بكاملھا. وھذا ما أراه البدیل األمثل، وإن لم أكن أراه حادثاً على األرض حتى الیوم.ا

ال نرى في األفق أیة دالئل تدل على إمكانیة حدوث أّي من البدائل الثالثة. فالجیش ُمْمِسٌك بقبضة حدیدیة، وبعتاد مادّي ال 
ورّي كما ذكرنا ال نرى لھ محال على أرضنا، في ھذه المرحلة. أما یقاومھ إال مسلًم، ومنتسبوه كفاٌر مشركون. والبدیل الس

خروج الناس بحشٍد ھادٍف، فھم أقل عدداً یوما بعد یوم، وسینتھى األمر إال حفنة من عشرات أو مئات بعد أیاٍم أو أسابیع، 
 یمحقھا العسكر في ساعة زمن. 

ثم بدیٌل رابٌع مخیٌف لكنھ محتمٌل، أن یلجأ اإلخوان إلى سیاستھم المفضلة في التالعب بالسیاسة التي ال یحسنون منھا شیئاً، بأن 
یتفاوضوا مع العسكر، وھو تفاوٌض لن یأتي إال بكل شٍر ماحٍق لإلسالم، لكن اإلخوان ھم اإلخوان، یستخدمون الجموع لحین 

ن ھذا الغرض، ثم یتركونھم فوضى بال ھدٍف وال رؤیة. وقد ألمحت صحیفة البي بي سي لشئ الوصول إلى غرضھم أّیا كا
تحت عنوان "الثورة بین البرلمان والمیدان"، قلت في معرض تحذیر  2012من ھذا في موقعھا الیوم. وقد كتبت في ینایر 

على عمى عینیھ وُیغشى نیھ، وتَ ذممن ُتصّم أ قبلھم لكن ھؤالء، مثلھم مثل مناإلخوان البرلمانیون من اإلستمرار في سیاساتھم "
أنھم بالفعل قد بدؤوا رحلة النھایة، كما بدأھا یحي سرور وصفوت الشریف  ال یشعرون .قلبھ، بمجرد أن یمّس كرسى الحكم

 وسبحان هللا، كانت سیاساتھم التي ال تتمشى مع الشرع الحنیف، سبباً في سقوطھم بالفعل. ".من قبل

 كیف سینتھي ھذا المأزق، وكیف سیأتي هللا بحلٍّ لھذه األزمة. لكّن الدعاء سبیُل المؤمنین، وال أجد راحة مثلما أستمع یعلم هللا
إلى تھجد أئمة الصالة في رابعة. ولعل هللا أن یھیأ للمسلمین، من راء األسباب، ما تقر بھ أعین األمھات الالتي فقدن أبناءھن، 

واجھن، واألطفال الذین قتلوا بال جریرة، إال دمویة كلب الَعسكر السیسي، علیھ لعنة هللا والمالئكة والزوجات الالتي ثِكلن أز
 والناس أجمعین إلى یوم القیامة. آمین

ِكِرینَ " ـٰ ُ َخْیُر ٱْلَم ُ ۖ َوٱہللَّ  .54آل عمران " َوَمَكُرو۬ا َوَمَكَر ٱہللَّ

 

 

 

 

 

 

 

 



 الشعب المصرّي بعلمانیتھ؟ قرّ ھل یُ 

 ى هللا علیھ وسلمصلالحمد ہلل والصالة والسالم على رسول هللا 

، أرسلھ لي أحد األبناء األحباء أمس، إزعاجاً، بل مرضاً وھلعاً شدیداً، مما یجرى في مصر الیوم. 73َسّبَب لي فیدیو یوتیوب
في ھذا  الفیدیو یقدم أحد مالحدة حركة "تمرد" رؤیتھ لحقیقة الصراع الیوم، وتصورات ھذه المجموعة الملحدة عن اإلسالم 

ُمخادٌع فاشّي سلب حریة  صلى هللا علیھ وسلمالم فاشیة مقیتة، وأّن رسولھ ، ھي بإختصار أّن اإلس ى هللا علیھ وسلمصلوأھلھ ونبّیھ 
 القریشیین في عبادة األصنام، أو في ِفعل ما یریدون من فواحش أخالقیة أو غیر ذلك. 

ة لتلك ھي الرسالة التي یحملھا التیار الملحد العلمانّي لشعب مصر. واضحة صریحة ال عوج فیھا، أّن اإلسالم مرفوٌض جم
وتفصیالً، وأّن الصراَع لیس صراعاً على دیموقراطیة كما یصّوره بلھاء اإلخوان، بل ھو فاشیة علمانیة یریدونھا بدالً عن 

 اإلسالم، وال محل لدیموقراطیة فیھا.

لعربید التمرد ضد اإلسالم، ال ضد اإلخوان. وھا ھم في طریق النجاح لتحقیق ذلك، ولیس أدّل على نجاحھم من أّن مثل ھذا ا
 لم یكن لھ، وال في أیام مبارك، أن یعقد مؤتمراً یقول فیھ علناً ما قال، ثم یعود لبیتھ قطعة واحدة.

لقد وقف نصف الشعب في صّف العلمانیة، وھو النصف الذین ُیسّیُر دوالب الدولة الیوم، رغم خروج النصف اآلخر في 
لصلیبّي، ھم من انتصر بھم الّسیسي الفاجر. ومنھم عشیرة خونة ا-الشوارع، متظاھرین ومعتصمین. وھذا النصف العلمانيّ 

الجیش والشرطة، والبلطجیة، وأنصار حزب مبارك ورجال أعمالھ. ھؤالء ھم الذین یتحكمون في بقیة الشعب الُمسلم الُمسالِم 
 "الدیموقراطّي".

إعتبار ُمعطیات ذلك الواقع. اإلتفاق الثالثّي بین الصورة التي یرسمھا الواقع الحالّي لیست أجمل ما یمكن أن یتصّور المرء، ب
الصھیونیة (اسرائیل) والصلیبیة (أمریكا) وكفار مصر (عصابة السیسي والبرادعي)، یسیر في طریقھ الشیطانّي المرسوم، 

شرطة فیھیؤن حكومة، ووزراء، وجھاز تنفیذّي كامٌل، یباركھ قضاٌء خسیٌس ویدعمھ إعالم منحٌط وینصره جیٌش عمیٌل و
 فاسقة.

ھذا الواقع األلیم، یتَشّكل الیوم، ویضع قواعَده وُیمّھد ُطُرَقھ بسرعة وكفاءة، رغم محاوالت النصف المسلم من الشعب 
المصرّي في إیقاف ھذا الزحف، بتلك التظاھرات السلمیة. وھي المحاوالت التي تقف مجردة عن السالح أو التخطیط والنظام، 

 ِریٍد ُملحٍد، وشرطة مسلحة لیس ہلل في حسابھا قدر خردلة.أمام جیش احتالل عاٍت مَ 

إّن فرض النصر، في ضوء ھذا الواقع لتتضاءل كثیراً، ال لقوة الخصوم، بل ألّن صورة الصراع وحقیقتھ غائبة عن ھؤالء 
ر، بل على أنھ الذین یضعون أنفسھم في صدارة الموقف. اإلخوان. ھؤالء ال یتصورون الصراع على أنھ صراع إسالٍم وكف

صراع بین دیموقراطیة وبین دیكتاتوریة عسكریة، أو صراع بین شرعیة وبین الشرعیة. أّما أن یكون أمر إسالٍم وكفر، فھو 
 ما ال یریدون أْن یعلنوه على المأل، لضعف عقیدة أو اضطراب فھم أو كلیھما.

إلسالم والكفر، فسیكون نصر هللا قریب. وإن ظلت إن أعلنت الحشود المتواجدة في میادین مصر أّن صراعھا صراع بین ا
على نھج إخوان السوء، یتمّیعون في تصوراتھم، ویعلنون قبولھم للمشاركة ال المغالبة، وھي ما رفضھ الملحدون ابتداًء، وما 

، ھو من ٍق ودمارٍ قّرره الكلب الملحد في ذاك الشریط، فلن یكون نصر وال غلبة، بل َسُیَمّنى نصف الشعب المسلم بخراٍب وسح
 غضب هللا، ال من قوة اإللحاد.
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 إن األمر الیوم، وأكّررھا، ھو أمر إسالم وكفر، ال غیر ذلك، واستمع أیھا القارئ الكریم إلى ھذا التسجیل لتعرف ما أعنى.

ن عدائھا أإن إدارة الصراع على ھذا التصور الحق، یختلف تمام اإلختالف عن إدارتھ بتصورات مریضة مخنثة، تتضرع أل
 َیقَبلوا یدھا الممدودة بالسالم والدیموقراطیة! یا بلھاء القوم، طالما أنتم تقولون كلمة التوحید فأنتم أعداء ھؤالء حتى الموت،

 وإن لم تحققوا معناھا أوتعرفوا مقاصدھا، أوتحققوا مقتضاھا، بل وأبدلتم مفاھیمھا وَعطلتم تطبیقاتھا.

 ، ویقیمون مفھوم التوحید قوالً وعمالً، َفّوضوھمى هللا علیھ وسلمصل وا من یعقلون عن هللا ورسولھنقول لنصف الشعب المسلم، فّوض
في إدارة الصراع، فھو بالنسبة للكفار صراع أیدیولوجیة، ال مادیة سیاسیة. وإلن استمرت سیاستكم في المقاومة على ما ھي 

 علیھ، فال فرصة لكم في نجاح أو انتصار.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 سبیل النصر على عسكر الكفر 

 ى هللا علیھ وسلمصلالحمد ہلل والصالة والسالم على رسول هللا 

یتبعھا عسكر السوء المصري الملحد، لمقاومة الموقف الحالّي، في ثالثة محاور، ھي، حسب ترتیبھا في الخطة التي تنحصر 
 األھمیة:

 محور الوقت

 محور اإلرھاب

 والتغافل.محور التجاھل 

، وھو الذي یعّول علیھ عسكر الكفر أكثر من غیره.إذ ھم یحسبون أّن أمر الناس لن یطول، وعزائمھم الوقتوالمحور األول، 
لن تقوى ألكثر من شھٍر أو شھرین. فما علیھم إن انتظروا، ولو شھوراً عدة، طالما أن منشآتھم محفوظة، والمباني الحساسة 

 في الشوارع إذن، وأذاھم محدود.محروسة، فال بأس بالناس 

، بضرب أو قتل المتظاھرین الُمصلین والعامة، ولو على أھون سبب، لیردع ذلك غیرھم ممن ُتَسّول اإلرھابثم الثاني، وھو 
 لھ نفسھ إتخاذ خطوات جدیة في طریق التصعید إلنھاء الموقف الحالّي.

والسیر في طریق إقامة دعائم دولتھم وتنظیماتھا كأن شیئا ال یحدث في شوارع مصر،  الشارع تجاھلثم المحور الثالث، وھو 
وبین أھلھا، وھو ما لھ فائدتین بالنسبة لھم، األولى، أحكام قبضتھم على المشھد السیاسّي داخلیاً وخارجیاً، والثانیة إیقاع الیأس 

 ونكم.في قلوب الناس، من حیث أنھا ترسل رسالة أّن القافلة تسیر د

أن یسّدوا ھذه المحاور الثالثة علیھم. ففي عامل الوقت، یجب یجب أن یستمر  والواجب على المقاومین لھذا الكفر البواح
المجاھدون في سبیل هللا على ثباتھم، وأن یعلموا أّن ھذه الجولة ھي األخیرة، من خسرھا خسر األمن والرحمة والسعادة، ومن 

 ، ویالھ من ظفر، ومن ثبت لحین النصر أصاب سعادة الدارین.مات فیھا شھیداً ظفر بالجنة

وفي عامل اإلرھاب، فإنھ من العار أن یسمح البشر المتراكم ھذا بأن َیحاصر عشرات من البلطجیة مساجد هللا دون مقاومة 
ن وصلت الدرجة إلى ھذا على اإلطالق؟ مسجد المصطفى، ثم الفتح .. أین المقاومة؟ أھذه ھي السلمیة؟ لعنھا هللا من سلمیة إ

الحّد. َفِھمنا أن ال یبدأ الناس ُعدواناً، لكن أن ُیحاصر الّنساء والشیوخ واألطفال في مساجد هللا، دون أن یرد أحد عدوانھم، فھذا 
 الجبٌن ومذلة وھوان. الواجب أن تكون ھناك جماعات مسلحة محددة من المسلمین، تحیط بمساجد هللا لحمایتھا من البلطجیة، 

 أن یسكتوا على ھذا اإلجرام، تحت مظلة السلمیة. ھذا خراب في العقیدة والسیاسة وإھدار للحقوق وإضاعة لإلسالم.

الواجب أن تكون ھناك جماعات مسلحة تسلیحاّ متكافئاً، لحمایة المساجد خاصة، ال تتحرك إال حین یحاصر مسجداً، فتفك 
البلطجیة، الذین أحسبھم من قوات الجند الكافر في زيٍّ مدنّي، فیعملون ألف حساب حصاره، وتوقع الرعب في قلوب الكفار 

قبل محاصرة المساجد. وتطلق ھذه الجماعات على نفسھا اسٍم یناسب غرضھا، مثل "حماة بیوت هللا"، حتى ال تعطى فرصة 
 ن الناس ابتداًء.للكفار أن یجعلوھا مقاومة مسلحة عامة، وإن كانوا ال یحتاجون تبریراً إذ یقتلو

 مثال على ذلك، لماذا ال یتم محاصرة مسجد الفتح في دائرة أوسع من دائرة البلطجیة، واصطیاده واحداً تلو اآلخر؟

وفي عامل التغافل والتجاھل، فالواجب على المسلمین أن یوالوا في التصعید، وأن ال یكون سقف مواقفھم ھو اإلعتصام ، 
إلى نتیجة، ولو بعد حین. الواجب أن یكون التصعید موازیاً ومقابالً لذلك التجاھل. یجب أن  مجرد اإلعتصام. ھذا لن یؤدى

 یبدأ عمل المحاصرة الشاملة العامة، بشكٍل واسٍع لمباني محافظات الدولة الرسمیة بشكٍل یمنع أي عمل فیھا أن یتم.



 ى هللا، والدعاء الیھ، واإلعتماد علیھ سبحانھ.، ھي العوامل التي تجلب النصر، بعد التوكل علالصبر والجدیة والحسم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 !ثورةُ إسالٍم .. ال ثورة إخوان

 ى هللا علیھ وسلمصلالحمد ہلل والصالة والسالم على رسول هللا 

 اإلخوان یریدون الشرعیة .. والمسلمون یریدون الشرع ..

 والفرق كبیٌر كبیٌر، جدُّ كبیر.

لسان العریان باألمس، یریدون أن تعود األمور الى ما كانت علیھ! یعود الرئیس رئیساً، ویعود مجلس الشورى اإلخوان، على 
مجلساً، وتعود مبادرة اإلخوان قائمة، ُیَغّیر العلمانیون ما یریدون في الدستور، یرَفعون الشریعة منھ ویضعون الدیموقراطیة، 

قولون الجیش جیشنا، الشرطة شرطتنا، القضاء قضاؤنا، ویظل كلُّ فاسٍد في مكانھ، طالما أّن اإلخوان في السلطة، فال بأس. ی
 !ویخرج محمد مرسى بالتسامح في حقھ، "ویا دار ما دخلك شّر"، كما یقال

 ثورة اإلخوان ثورة ضّد إنقالٍب عسكرّي، ال أكثر وال أقّل. ثورة ینتصر فیھا اإلخوان للدیموقراطیة البرادعیة التي كفر بھا
 البرادعّي نفسھ. لم یأت على لسان إخوانّي كلمة عن شرع هللا والعودة الیھ، بل كلھا في نصر الدیمقراطیة ال غیر.

أما الثورة الحقیقیة، فھي ثورة إسالم ضد كفر، دین ضد علمانیة، مسلمون ضد كفار، شرفاء ضد فساق. ثورتنا ال تعتبر 
 دیموقراطیة وغیرھا، بل الشرع الشرع ال غیره.

فیما فعلھ ببني قریظة، حین خانوه، والخیانة ھي الخیانة، من ُحیّي بن أخطب  ى هللا علیھ وسلمصلالثورة اإلسالمیة تقتدى برسول هللا 
 جاءت أم من السیسي. وتسیر على سنن هللا الكونیة في الثورات، من البطش بالخونة وتبدیل القیادات واستبدال المؤسسات.

ن معي، ألم یستوعب اإلخوان الدرس بعد؟ ألم یروا ما أتت بھ لھم الدیموقراطیة، وما َجّره لھم، ب، ویعجب العاقلوجَ أعْ 
أعجب وهللا ماذا یریدون من آیات هللا أكثر مما  !ولألمة كلھا، خلق التذلل والتخّنع والضعف وأسلوب المشاركة ال المغالبة؟

 كان لیستفیقوا للحق؟!

 داء مقابل أن یعود محمد مرسى، لھو خیانة أعظم عند هللا من خیانة السیسي.إن التنازل عن حق هللا، وحق الشھ

إن قیادة اإلخوان، والعریان على رأسھا الیوم، ال تزال كما كانت، تنادى بإحیاء مبادرة مرسى، التي تنص على تعدیل 
ئیسكم!)، والمشاركة ال المغالبة. وقد الدستور، والمصالحة الوطنیة (ال أدرى وهللا ماذا تعنى ھذه المصالحة بعدما نكلوا بر

ل قد قلت في نفسي، الرج !استمعت الیوم لحوار العریان مع أحد الصحفیین على منصة رابعة العدویة، فذكر ھذا اإلجرام كفاحاً 
ال یزال یتمسك بمبادرة المصالحة! عجبي، وفیم  !ذھبت بعقلھ كلمات سیده الصوفي ابن عطاء هللا السكندرّي "واللي كان كان"

إذن كلُّ ھذا العناء؟ إلخراج محمد مرسى؟ أم لتولیة العریان لجنة في البرلمان الشركّي الُمخلّط؟ ال وهللا ال تساوى ھذه النتیجة 
 ما دفع فیھا مسلموا مصر إذن.

ّشف للناس في األیام السابقة، وتتوقفوا عن الخدیعة واللعب إّننا نحذر اإلخوان من الیوم، إّما أن تتخذوا سبیل هللا الذي َتك
بالسیاسة التي أنتم أجھل الناس بھا طّراً، وتتبعوا قول أھل العلم والقوة والفھم والحسم، أو سنكون علیكم َجّماً، ولكم غمة، 

 .وسنفضح أغراضكم، وُنبّین َعَطل أھدافكم وَفساد سیاساتكم التي جّرت على البالد الویالت

استمسكوا بما دّبر هللا لكم من خیٍر، إذ مّحص القلوب ومّیز الصفوف، فرمتنا األحزاب بقوٍس احدة، فتمایز المعسكران بأشد ما 
 یمكن أن یتمایزا، فال تخلطوھما مرة أخرى. ھم ال یریدون مشاركتكم، فال تستبدلوا كفراً بإسالم، وباطالً بحق، وذالً بعز.

 ھذا إعذاٌر وإنذار.

ة ھي الوحید ى هللا علیھ وسلمصل، إلى أن یتبّین تلّونكم، في صفكم ما دامت كلمة هللا ھي الوحیدة المرفوعة، وسّنة نبیھ ونحن
 المتبوعة.



 على اإلسالم اإلحتالل المصرّي .. حربٌ  جیشُ 

 ى هللا علیھ وسلمصلالحمد ہلل والصالة والسالم على رسول هللا 

الخطوة األولى في تحقیق إنتصاٍر ما ھي تحدید العدو، حقیقتھ، حجمھ، ضراوتھ وكّل ما یتعلق بتاریخھ وحاضره. واإلسالم لھ 
أعداٌء كثیرون، داخل أرضھ وخارجھا. لكّن أعداء الداخل كانوا وسیظلوا، أشّد شراسة وأكبر خطراً من أعداء الخارج. ذلك 

ا. یستعملھم عدو الخارج، فیكونوا ویالت اإلحتالل العسكرّي الباھظ مادیاً وبشریاً. ھذا ما ألنھم من جلدتنا ویتكلمون بألسنتن
 حدث منذ أن ظھرت معالم اإلستعماریة الحدیثة، عقب الحرب العالمیة األولى. 

ال من یمھد لھم من ھذ المنطلق، فرضت قوى الغرب علي بالد المسلمین حكاماً ال یؤمنون إال بأنفسھم، ودنیاھم، وال یوالون إ
من أمر معایشھم ویحفظ علیھم عروشھم وكراسّي حكمھم أطول ما یمكن. ثم احتاجت ھذه العروش الغاشمة الباطلة قوى 

عسكریة تحمیھا، وتحمى مصالح الغرب أن یَمّسھا أذى من قوى شعبیة أو إرادة قومیة، فكان أن نشأت جیوش عمیلة ترّبت 
ھم وألسیادھم، ممن یعطیھم من َسلََبُھم ما یریدون، لیحفظوا علیھم مصالحھم، أیاً كانت ھذه على أعین ھؤالء الحكام، والؤھا ل

المصالح. وكانت أن ترّبت ھذه الجیوش على عقیدة واحدة، ھي الوالء المطلق للسید الحاكم، وترعرع أبناؤھا على ُكره 
 ھذه الجیوش بجیوش "المرتزقة". اإلسالم وأھلھ ودعاتھ، من حیث یھددون ما یملك ھؤالء. وقد عرفت مثل

ھذه العقیدة وھذا الموقف من اإلسالم ثابت منتشٌر بین كافة أفراد كّل جھة عسكریة أو أمنیة كالشرطة، من قیاداتھا إلى أصغر 
تزقة رمجندیھا. ولعل قائٌل یقول، بل ھي عقیدة صفوة القیادات، وھو خطأٌ ُمْرٍد، یجعلنا ال نفھم كیف تعمل الجیوش، خاصة الم

 منھا كالجیوش العربیة، وعلى رأسھا وأقواھا جیش مصر من المرتزقة النظامیین.

وسبب ھذا الخطأ ھو أّن المرتزقة من أبناء ھذه الجیوش، ھم أبناء وإخوة وأقارب العدید من الناس، فكیف یظنون بھم ھذا 
أو الشرطة الفاجرة في عائلتك، فأنت من ھؤالء الشر اآلثم الرجیم؟ وأقول، إّنك إن كنت ممن لھ منتسٌب للجیش المرتِزق، 

المرتزقة ابتداًء، ولن تسمع لما أقول أو یقول غیرى عن حقیقة ھذه الجیوش. وإن لم تكن، فعلیك أن تعید النظر فیمن تعرف، 
ھ ٌت وباطٌل ، یأكلونوستجد أنھم، كلھم بال استثناء، فُلوٌل موالون للنظام الحاكم الذي یمھد لھم من سبل العیش ما ھو إثٌم وُسح

 ناراً في بطونھم. فالتعمیم بھذه السذاجة تضلیل ال تحلیل، فكْن من المدققین الواعین.

ثم إّنا قد رأینا أّن من أبناء القوم من یعادى بقیَتھم، جلباً لمصالحھ، ورأینا أن الحرب العقدیة تقع بین أبناء الوطن الواحد، 
بنھ، واإلبن یقتل أباه، في سبیل عقیدة یدافع عنھا أحدھما ویدفعھا ویعادیھا اآلخر. أنسیتم مؤمنیھ وفجاره، ورأینا األب یحارب ا

قریشاً وأھلھا؟ ألم یكن أبو جھل وأبو لھب أباَء وأعماماً وأخواالً وأشقاء؟ أم إّن ھذا تاریخ لیس لھ مثیل على األرض؟ ال وهللا، 
 بل ھو ھو ما نحیاه، حذو النعل بالنعل. 

یش المصرّي المرتزق. فدعوكم من قولة أّن أبناء الجیش ھم أبناؤنا. ال وألف ال، ھم أبناُء آبائھم، الذین ھم على ھذا ھو الج
شاكلتھم، إال من رحم ربك، وھم عدٌو للبقیة الباقیة من أبناء دینكم ووطنكم "إن فرعون وھامان وجنودھما كانوا خاطئین"، 

 فاعتبروا وافھموا سنن هللا في كونھ.

جیش مصر العمیل یعمل لحساب الصھاینة أوالً وأخیراً، بوساطة أمریكیة، یحمى حدود الدولة الساقطة في فلسطین، ویمنع إن 
عنھا أّي جھاٍد تتعرض لھ على مدى العقود الستة الماضیة. ھذا أمٌر ال یغفل عنھ إال أعمى البصر والبصیرة معاً. ولھذا لم 

، أي أربعین عاماً كاملة! بینما قتل الّساجدین صبراً دون مباالة ألحٍد، وقتلت 73منذ نرى رصاصة واحدة أطلقھا على الیھود 
 الشرطة غدراً آالفاً مؤلفة من المعتقلین على مدار ستین عاماً كاملة.

ة یالجیش المصري، جیٌش خسیس عمیل، بكل أفراده، ال یقف في وجھ أعداء األمة، كما یرّوج أمثال سیف الدین عبد الفتاح وبق
ُمحللي الجزیرة العمالء، من حیث ھم "ُمحللون" أّي یحلون الحرام مقابل المال، بل ھو جیش مستعبٌد للصلیبیین والصھاینة، 

 یدل على ذلك كّل فعل یفعلھ، ویشھد علیھ بذلك كّل عمٍل یعملھ، إال عند أعمًى أو عمیل.



ذا الجیش بكاملھ، وإعادة طلب تجنیٍد لجیٍش یبدأ بدایَة والٍء الواجب، إن انتصرت قوى المسلمین ھذه المرة، أن تقوم بتسریح ھ
لدینھ وأھلھ. وال یخشى الناس على وطنھم وقتھا، فإّن الیھود سیكونون، دون وجود ھذا الجیش الحالّي المرتزق یحمیھم، في 

 دین.أشد محنة یواجھونھا، ولذلك ھم یریدون جیش السیسي الجبان، ال جیش المسلمین األطھار المجاھ

َج أھل منصة رابعة العدویة ألّن الجیش جیشنا، وإنھم أبناؤنا، فھم إما یفعلون ذلك سیاسًة، لدرء خطر أن ینقض علیھم  إْن َروَّ
المرتزقة بكامل أسلحتھم فیمحونھم من على سطح األرض، أو إنھم مغفلون واھمون، وھو األرجح، إذ ھم من قادة اإلخوان 

 عامة.

یجب أن یتم تسریح ھذا الجیش بكافة ألویتھ وأفراده، وتسریح الشرطة بكافة أشكالھا وتنظیماتھا، ساعتھا ستكون الشوارع 
والحدود أكثر أمناً للمصریین المسلمین. وساعتھا یجب إنشاء حرٍس ثورّي قوّي، ستجد لھ مئات اآلالف من المسلمین 

 یقوم في أقل من أسابیع معدودة. یتطوعون فیھ، ویعملون لصالح دینھم ووطنھم، 

 لكن، المصیبة، مصیبتنا، ھم اإلخوان، فھم من التغفیل والتضلیل ما لم تشھده الساحة المسلمة في تاریخھا القریب أو البعید.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 !اإلخوان .. من تقلبات "اإلخوان" تحذیرُ 

 وسلمى هللا علیھ صلالحمد ہلل والصالة والسالم على رسول هللا 

.. بل الدم الدم والھدم الھدم"، أبّین فیھ أّن الوقت لیس وقت تعاتب وتالوم، بل  كتبت مقاالً منذ یومین وضعتھ تحت عنوان "
وقت تناصح وتناصر. وأحّث فیھ على الخروج نصرة لإلسالم، والوقوف جنباً إلى جنٍب مع اإلخوان. وما ھذا، یعلم هللا، 

تصحیحاً لمواقفھم وعقائدھم. بل، ھو، یعلم هللا، انتصاراً للحكم الذي یملیھ الشرع على من  برجوٍع إلى صفوف اإلخوان، أو
 َفقُھ في دین هللا، وعرف مقاصد شریعتھ.

ونحن ھنا، في ھذا المقال، نعود لنؤكد على أّن الحصیَف من اعَتبر، والَفِطْن من َفِھَم وانَتھر. وقد وهللا اكتوینا بنار اإلخوان، 
ھم وتفاوضاتھم وتالعباتھم ومساوماتھم، بدءاً بمحاوالت التفاوض مع نظام مبارك قبل سقوطھ، ثم بواقعة كامب وتنازالت

سلیمان الغادرة، ثم بالتمسك بمسار الدیموقراطیة الشركیة ، ثم ووضعھا فوق التحاكم للشرع، واإلصرار على مبدأ "المشاركة 
ھ، ثم ذلك الضعف و التھاون وإغفال سنن هللا في الثورات في التعامل مع ال المغالبة"، وھو ما ثبت غباؤه وخطلھ وشركیت

 أعداء هللا من صلیبیین وعلمانیین وكفار اإلعالمیین. 

نعم، قد وهللا اكتوینا بنار اإلخوان، لكننا قوٌم ال نستبدل ظلماً بعدٍل، وال نرد شرعاً بھوى. كما إننا قوٌم نعرف واجباتنا التي 
 "بل الدم الدم والھدم الھدم". علیھ صلوات هللا وسالمھفي أعناقنا. ومن ھنا قلنا بقولة رسولنا األعظم  جعلھا هللا طوقاً 

والیوم ُنَحّذر من أن یعود اإلخوان إلى طبیعتھم، وأن یھیأ لھم شیطان الدیموقراطیة أنھم فقھاء السیاسة األشاوس، وھو ما ثبت 
على أجھزة اإلخوان مبادراٍت ال تفى بالغرض الشرعّي، فیقبلوھا حسب مبدئھم خطؤه بال شك. ُنَحّذر من أن یعرض العسكر 

 في إمساك العصا من النصف. ساعتھا تكون القاضیة. واإلخوان، ولألسف الشدید، لیسوا أھل ثقة.

ھي من  الذي ننبھ لھ أْن لیس ھناك، حتى ھذه اللحظة، جملة مطالب ثابتة واضحة معلنة، خرجت بھا قیادات الحشد، التي
 اإلخوان كالعادة، لتكون دستوراً نواجھ بھ تآمرات العسكر ومحاوالت إحباط ثورة المسلمین ضد العلمانیة والصلیبیة.

ھذا ما أخشاه. أین الئحة المطالب؟ لماذا لم ُتعلن ھذه المطالب إلى الیوم؟ أیعنى عدم إعالنھا واضحة ثابتة أنھا متغیرة تخضع 
ف المطالب اإلخوانیة ھو إطالق سراح د محمد مرسى وانتصار ما یسمونھ "الشرعیة للظروف والعروض؟ أیكون سق

 الدیموقراطیة"؟

 نحن ھنا نقول بشكٍل واضح، أن مطالب المسلمین ھي:

 إعالن اإلسالم دین ودولة بال تالعب وال تمحك، واإللتزام الصریح بطاعة هللا وإنفاذ شرعھ. .1

األخیرة بما یملیھ الشرع، المتواطئین معھا من أعضاء الحكومة اإلنقالبیة  محاكمة المسؤولین عن الجرائم العسكریة .2
 العمیلة، وسواء في الجیش أو الشرطة أو اإلعالم النجس أو القضاء المرتشى أو أمن الدولة أو الفلول.

من المؤسسات تطھیر أجھزة الدولة، سواًء الجیش أو الشرطة أو اإلعالم النجس أو أمن الدولة أو القضاء أو غیرھا  .3
 في الدولة.

 إنجاز العدالة في محاكمات مبارك وعصابتھ، وتنفیذ حكم المفسدین في األرض فیھم بال تباطؤ. .4

 فك أسرى المسلمین جمیعاً بما فیھم الدكتور محمد مرسى. .5

ین، وللمؤمن  علیھ وسلمى هللاصلال نتنازل عن مطلٍب واحٍد منھا، حسب ترتیبھا الذي عرضناه. أقل من ھذا، یكون خیانة ہلل ورسولھ 
 وألولیاء الدم المسفوك.



فاحذروا إخواننا .. من اإلخوان .. لكن ال تتركوھم، فإن أمر مصر الیوم أمر أمة اإلسالم كلھا .. وھي أمة أكبر من اإلخوان 
 ومن غیرھم ..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 صنع التاریخوعاد نداء اإلسالم ی

 ى هللا علیھ وسلمصلالحمد ہلل والصالة والسالم على رسول هللا 

 هللا أكبر .. هللا أكبر .. هللا أكبر

كم أفتخر ببالدي، وبأھلي، بعد أن ارتفعت كثرة الرؤوس في سبیل هللا، في سبیل شرع هللا، في مواجھة العلمانیة ینادون 
 "إسالمیة إسالمیة .. رغم أنف العلمانیة".

ود، صائمة قائمة، تجمع وتقصر، عازمة على النصر، نصر هللا ضد العلمانیة والقبطیة الصلیبیة، والكفر اجتمعت الحش
 البرادعّي الُصراح. تلك ھي رایة معسكر الكفر بالتحریر، ضد معسكر المسلمین في كافة میادین مصر.

مدة من هللا، وال یعنى األمریكان شیئاً، فھم صفر أكثر الجمع الیوم یقول بصراحة إّن الحشد ال یھتم إال باہلل، وأّن قوتھ مست
 بجانب قوة هللا. ھم یدعون هللا ال غیره من حكام الخلیج.

إیجابیات جمة، تشوبھا سلبیات كثیرة، موسیقي في معسكر اإلسالم، معصیة تجّر غضب هللا، ال ندرى ما الداعّي لھا. استخدام 
المفھوم ال یصح، فالّشرع ال یجتمع مع الشركیة الدیموقراطیة. سلبیاٌت یبّررھا  ألفاظ الشرعیة الدیموقراطیة ، وھو تناقٌض في

أّن الجموع من طبیعتھا الخلط وإن َسلمت فطرتھا. كذلك یفسرھا ذلك المذھب اإلرجائي اإلخوانّي الذي حاربناه عقود عدداً. 
سالم في خطٍر عاٍم داھم، تماألت علیھ قوى الكفر لكّن الوقت لیس وقت الحدیث في فرعیات الموسیقى، أو في بدٍع مذھبیة. اإل

الُصراح، لیس اإلخوان، ولیس السلفیون، ولیس الجماعة اإلسالمیة المتراجعة، لیس ھؤالء من یّكیدون لإلسالم الیوم، بل ھم 
 البرادعّي والسیسي والصباحّي والبدوي، وبقیة كفار مصر. 

الً، فھي في حاجَة إلى من یأخذ بید أبنائھا إلى تصحیح ما انحرف، وتعدیل ما مصر الیوم أقرب ما تكون لشرع هللا، قوالً وعم
 اْعَوْج، ال الى من ینقدھا ویؤنبھا، ویترفع علیھا ویتجنبھا، كما إنھا لیست بحاجة إلى من یشّجعھا على المعصیة ویزینھا لھا.

لویاٍت الوجوب في بناء ھیكل المقاصد الشرعیة الخمسة، األمر، لمن اختلط علیھ األمر، أن هللا سبحانھ قد بنى الشریعة على أوّ 
حسب ترتیبھا الذي أملتھ جزئیات الشریعة وكلیاتھا في صورة متناسقة، صنعة هللا الذي أحسن كّل شئ صنعھ. وقد أْملت ھذه 

التوحید  باً كإقامةالمقاصد الشرعیة أن یتقدم حفظ الدین على حفِظ غیره. ثم في حفظ الدین، تأتي ضرورات حفظ الدین، إیجا
وإقامة الصالة والصیام، وسلباً كقتل المرتد وجھاد الصائل المعتدي، ومن ورائھا یأتي حفظ المقاصد األخرى ومنھا حفظ 

العقل، حیث یقع تحریم الموسیقى في باب التحسینیات منھا، ال الضرورات وال الحاجیات. من ثّم، فإن اإلجتماع على 
أن یستأصل كما یرید لھ كفار مصر وعسكرییھا، أولى من االفتراق على حفظ العقل من ضرر ضرورات الدین، وحفظھ من 

 الموسیقى وسماع الغناء. 

أعلم أن ھناك من لن یفھم عنى ھذا الحدیث، لكّن ھؤالء ھم رویبضات العلم ومّدعیھ في جانبّي اإلفراط والتفریط، فال علینا 
، نعود للمفاصلة على ما ھو أقل من ذلك شأناً في میزان الشرع، كالموسیقى منھم. وحین تنقشع الغمة عن سماء اإلسالم

 والطرب.

أیھا المسلمون الصابرون الصامدون، ال تنخدعوا عن غرضكم، فإن غرَضكم ھو نصر الشریعة، ال محمد مرسى، وتطبیق 
على اإلتجاه اإلسالمّي كلھ، فھو ما  الشرع ال تطبیق الدیموقراطیة. وإلن أصبح محمد مرسى اآلن، فّرج هللا كربھ، َعلَماً 

 سیتحمل مسوؤلیتھ حین عودتھ للحكم، إن صدق صدقنا معھ، وإن أخلف تعقبناه بما أمرنا بھ هللا من خروٍج علیھ حین الَتَمّكن.

ھم یر الحیاة بالمھم الیوم، ھو أن تثبتوا وتحُصروا أعداءكم وأعداَء دینكم. حاِصروا مبانیھم. ِشلّوا حركتھم. ھم یریدون أن تس
ھینة لینة سھلة، ُینّصبون الحكومة ویؤدون القسم، ویتوجھون ألعمالھم. یسمونكم بأنكم أبناء "التیار الدیني" كأنكم جزٌء صغیر  

 من ُكّل كبیر. یعلم هللا أنكم الغالبیة المسلمة في مواجھة أقلیة ملحدة علمانیة، صلیبیة، أو جاھلة مرتدة.



 عدة. ولنحسبھا معا في كلمات 

ألفاً، مع عائالتھم المستفیدة من السلب والنھب حوالي ملیون ونصف  350الجیش: عدد منتسبي الجیش الخائن حوالي  .1
 بغاٍل للعائلة الواحدة. 4رأس بغٍل، بمعدل 

 الشرطة واألمن المركزّي، وھم یماثلون ھؤالء البغال عدداً، أي حوالّي ملیون ونصف رأس بغٍل. .2

 حوالّي أربعة مالیین رأس خنزیر.الصلیبیون: وھم  .3

العلمانیون واللیبرالیون والمثلیون اإلعالمیون والفسدة الُمَضلِّلون: من منتسبي األحزاب الكفریة، كالوفد وغیره،  .4
 حوالّي ثالث مالیین بغٍل، بعائالتھم على أكثر تقدیر.

 ملیون بغٍل.  2الحزب الوطنّي المنحّل: وھم حوالّي  .5

 حلیة التابعة لمبارك: وھم حوالّي مائة ألف، یصلون إلى نصف ملیون بغٍل وبغلة، بعائالتھم.وأعضاء اللجان الم .6

 وھؤالء یصل عددھم إلى اثني عشر ملیوناً ونصف، بین بغٍل وخنزیٍر، ھم بالضبط من انتخب أحمد شفیق!

ساویرس، وسحرة فرعون  أبناء الشعب من العوام الذین لیست لھم عقوٌل یفكرون بھا، بعد أن مسحت عقولھم دعایة .7
 مالیین حمار. 10وبرامجھم، فھم بین مرتد بمقاٍل أو بحال، ولنقدرھم بحوالّي 

 ملیوناً من الروؤس التي أینعت وحان قطافھا! 24یصل بنا ھذا التقدیر إلى جملة تقارب 

ولنقل أّن نسبة الخطأ في  یونیو، مع مائة ألف فكة، من البلطجیة. 30وھذا أكبر تقدیر لما یمكن ألي أّن یدعى أنھم حشدوه في 
 ملیوناً من الرؤوس. 30فیصل العدد إلى  ،%20تقدیراتنا تصل إلى 

من المرتدین الخونة المتواطئین  %35-30ھذا من بین شعٍب یصل تعداده إلى أكثر من تسعین ملیوناً. تسعون ملیوناً منھم 
لمین، بین إسالمّي وعامّي وإخوانّي. وھي النسبة التي نراھا صادقة أشد الصدق، وحقیقیة أقرب من المس %70-65العمالء، و

ما تكون من الحق، حین ترى الحشود الھائلة في رابعة ورمسیس والنھضة واإلتحادیة وبقیة میادین مصر كلھا. وھي النسبة 
من اإلسالمیین، ممن لم یشاركوا في مھزلة  %5ا التي صادقت على الدستور، بما فیھ من عواٍر شركّي، إن رفعنا منھ

 اإلنتخابات.

 أنتم إذن أغلبیة، أغلبیة بالعدد وباہلل الذي تدعونھ لیالً ونھاراً، فال ُتَشِكَكّنكم دعایة في أّن ھؤالء أكثر نفیراً، فأنتم باہلل
 منتصرون، إن شاء.

 

 

 

 

 

 



 اللھم إني مغلوٌب فانتصر ..

 ى هللا علیھ وسلمصلالحمد ہلل والصالة والسالم على رسول هللا 

 الحمد ہلل .. الحمد ہلل .. الحمد ہلل ..

 الحمد ہلل الذي أحیاني ألرى المصریین على ثغرة اإلسالم، یھللون ویصلون ویقیمون اللیل، ینصرون دین هللا سبحانھ. 

دینھ أصالً، انتكست فطرھم بالسحر اإلعالمّي الذي سلكھ الكفار في أعلم أن الكثیر الكثیر من شعب مصر مغّیٌب، ال یعرف ل
عقول البسطاء والجھالء واألغبیاء منھم، وھم كثیٌر كثیر. لكن، طبیعة الشعوب أنھا ال تتجانس كلھا، بل یبتلي هللا بعضاً من 

بل  مر ال یحتاج إلى علٍم وتفقھ، ال وهللا،أھلھا بالضالل واالنحراف، ویجعل البعض اآلخر متمسكاً بالفطرة السویة السلیمة. فاأل
إلى فطرة لم تتلوث، تھتدى بنور الحق وتسیر في طریقھ. وأّي علٍم یحتاجھ المرء لیعلم أّن كلب الجیش السیسّي خائٌن عمیٌل 

اول المھا لتحترتسم مع –المؤامرة الصھیونیة األمریكیة الخلیجیة  -خسیس؟ وأّي علم یحتاجھ المرء لیرى العدوان الثالثّي 
طاھر الید واللسان، عفیف القلب  – 74ولو لم یلتزم بالشرع عامة –القضاء على عزم مصر، وحرمانھا من أن تسیر في حكٍم 

 والجنان. 

یا شباب اإلسالم، ویا رجالھ ونسائھ وشیوخھ، أمر ثباٍت وتضحیات. األمر أمر تدبیٍر وتوجیھ للطاقة البشریة  –األمر الیوم 
ن بھا، فالسكون ال یولّد طاقة، لكّن الحركة تولّدھا. ومن ثّم، وجب أن تتوجھ جموٌع إلى مختلف المراكز التي تتحركو

والمصالح لتسّد منافذھا، وتقطعھا عن روادھا، وأن تحاصر األبنیة الھامة كوزارة الدفاع واإلتحادیة والحرس الخائن القذر، 
 ة خیانة الحرس. وأْن تكون حشوداً یستحیل معھا تكرار ما حدث لیل

علیكم بالدفاع المشروع عن النفس، وال تجعلوا مبدأ السلمیة ینسیكم مبدأ رّد العدوان، ما استطعتم، ولو كان باصطیاد الغادرین 
 فرداً فرداً.

 ال تفقدوا زخمكم، وال تبّددوا طاقتكم، بل وّجھوھا ورّشدوھا، فھي طاقة ھائلة إن أحسنتم توجیھھا. 

 هللا قریٌب من المحسنین، وأّن الكفَر ضعیٌف مخذول، وأن قوتھ وھٌم وسراب، كبیت العنكبوت. واعلموا أّن نصرَ 

ھؤالء یعتمدون على أموال الخلیج النجس، والصلیبیة األمریكیة المتغطرسة والصھیونیة الملعونة على لسان كّل نبّي، وفي كّل 
ال عاصم لھ، ومن لم یكن هللا لھ ولیاً فال ولّي لھ، ومن لم یكن هللا لھ كتاب. لیس لھم سنٌد من هللا، ومن لم یكن هللا لھ عاصماً ف

َن ٱلَّْیِل ُمْظلًِما"ناصراً فال ناصر لھ " ا مِّ َمآ أُْغِشَیْت ُوُجوُھُھْم ِقَطًعۭ ِ ِمْن َعاِصٍمۢ ۖ َكأَنَّ َن ٱہللَّ ا لَُھم مِّ ِ ِمن ، "27یونس  مَّ ن ُدوِن ٱہللَّ وَما لَُكم مِّ
وانظروا إن شئتم إلى سواد وجھ ذلك الببالوي الملحد، وكالحة وجھ السیسّي خائن األمة وعاھرھا، . 107البقرة  َوَال َنِصیٍر"َولِىٍّۢ 

 تجدوا فیھا قطع اللیل المظلم ماثلة ال تبرح.

 علیكم بالعصیان المدني، فھو أملكم بعد هللا عز وجّل 

 أعلنوا العصیان المدنّي في كافة محافظات مصر

كوا الخونة وأسقطوا نظامھم، فھو ال وجود لھ إال بمشاركتكم في عجلتھ، فال تمكنوه من ذلك. إنھم یسیرون في خطاھم أرب
كأنكم غیر موجودین على الساحة. كأنكم أشباٌح متحركة. وخطتھم في ذلك أْن تیأسوا وتتعبوا، وأن تمارسوا عملكم نھاراً 

 ضیاع الوقت والمال، واألمة كلھا.وتتظاھروا لیالً، وھو ما ال فائد منھ إال 

                                                           
یھ ما ھم ف فحكم اإلخوان، ھداھم هللا، لم یكن حكماً شرعیاً، بل تالعبت بھ المصالح واالجتھادات المنحرفة، التي أدت إلى ما نحن فیھ الیوم، وإلى 74 

 حكم تواضرس والسیسي والبرادعّي، فھؤالء كفاٌر مشركون فجاٌر، ال یرقبون في المسلم إّال وال ذمة.الیوم. لكنھ، للعدل واإلنصاف ال یقارن ب



 أعلنوا العصیان المدنّي في كافة محافظات مصر

 فال أدرى وهللا لم لم تفعلوا حتى ھذه الساعة .. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  ومسار الحركة معالٌم استراتیجیة على طریق الدعوة

 ى هللا علیھ وسلمصلالحمد ہلل والصالة والسالم على رسول هللا 

تداعى األحداث المؤسفة في األیام القلیلة السابقة، والتي أعقبت أحداثاً أشّد أسفاً، قبلھا بعاٍم، َعَجَز فیھا الحكام من اإلخوان  بعد
أن یرّكزوا دعائم حكمھم، وأن ینصروا مبادئ دینھم، فلعبوا على الحبل، ورقصوا على الُسلم، بین الكفر واإلسالم، ضعٌف 

 على ضعف.

الجیش الخائن، على لسان كلبھ السیسّي، إنقالباً عسكریاً لصالح قوى العلمانیة الفاجرة، أدى إلى مواجھة ال یعلم  وبعد أن أعلن
منتھى أمرھا إال هللا ، فقد آن اآلوان أْن تتبنى الحركة اإلسالمیة الُسنیة استراتیجیة جدیدة، تتالءم مع معالم المرحلة القادمة، 

ي عصرنا ھذا، من حقبة الستینیات، إّبان حكم الطاغیة األكبر عبد الناصر، والتي عشناھا شباباً والتي ال نجد أقرب الیھا، ف
واكتوینا بنارھا في نھایة الستینیات قبیل ھالك الطاغیة. وھذه المرحلة، كتلك، تتمیز بالفتك بالمسلمین وإغالق منافذ الدعوة 

واعتقاالً، إلى جانب الھوس في إشاعة الفواحش ونشر الفساد وتبنى  كلیة، ومطاردة أصحابھا، ومحاولة استئصال شأفتھم قتالً 
 وسائلھ اإلعالمیة بكافة أشكالھا تحت مسمى "الفن"، أو "اإلبداع" أو ماشئت من ھذه الكفریات المستترة.

تتحدد  فإنھ یجب أنوبناء على أّن الدعوة ثابتة كمبدأ ال یتغیر، لكن أشكالھا ووسائلھا تتغیر وتتبدل حسب الحاجة والواقع، 
ُ معالم الدعوة واستراتیجیاتھا في مواجھة الواقع الذي كنا نستشعر قدومھ، بعد أن أصبح حاضراً، حقیقة ال توقعاً. "  َغالٌِب َوٱہللَّ

ِكنَّ أَْكَثَر ٱلنَّاِس َال َیْعلَُموَن" ـٰ  .21یوسف َعلَٰىٓ أَْمِرِهۦ َولَ

المبنیة علیھا استراتیجیة جدیدة، تنبع كذلك من حالة الفشل الذریع التي واجھتھ والدواعي الملحة ألن تتبنى الدعوة والحركة 
اإلستراتیجیة السابقة، والتي ھي باختصار "الالاستراتیجیة". فقد تفرقت األقوال والمذاِھب في دائرة أھل السنة والجماعة، 

عة، كما ترعرعت رویبضات اإلتجاھین وخرجت علینا تراجعاٍت من بعض القوى التي كانت تنتمى لفكر السنة والجما
 المتطرفین، اإلرجاء والتكفیر، وَعّز أتباع منھج السنة والجماعة، حتى تدھور أمرنا إلى ما نحن فیھ، بما كسبت أیدینا.

 تقوم اإلستراجیة الجدیدة على ثالثة مرتكزات:

 مبادئ الدین الحنیف وأحكامھ الُمَنّزلة على الواقع الحاضر. .1

 ع الحاضر من خالل منظور أھل السنة والجماعة.معطیات الواق .2

 مراعاة أحداث الواقع المصرّي الخاص القریب والبعید في شأن الدعوة والحركة. .3

: وھو األھم واألصل في شأن الدعوة والحركة كلھا، ونعنى بھ التوحید. ولست أعود بأھل الدعوة إلى الوراء، المرتكز األول
حراف حین تقوم دعوة التوحید على خلٍل أصیل في فھم معطیات الواقع، وخطأ تأویلھ حیث رأینا تداعیات الخلل واإلن

واالنحراف بدوافعھ، في الدعوة السلفیة التي حملت العار والشنار على أھلھا، حیث كان أخّسھا وأحقرھا الثنائي الطروب بكار 
اطیة، وإن وقف موقفاً قویاً بعد األحداث األخیرة مثل وبرھامّي، أشدھم كفراً ونفاقاً، أوكان أفضلھا طریقة من سایر الدیموقر

محمد عبد المقصود. كّل ھؤالء دعوا إلى التوحید یوماً، دعوة لیس لھا من الحق والفھم والوعي نصیب. لكن ھذا ال یغّیر 
  محاورة وال مداورة، ھيحقیقة أّن الدعوة إلى التوحید، وتحریر مبادئھ، وتنزیلھ على الواقع، وبیان قواعد الوالء والبراء، بال

 ال تزال أّس الدعوة وركنھا األصیل وبدایة انطالقھا.

أن یخرج للناس مدّوناً مكتوباَ، ھل السنة ھذا یحتاج إلى إذ منظور أجّد خطیر.   وموضوعٌ  ،: وھو أمٌر جللٌ المرتكز الثاني
وھذا المنھج لیس مدوناً وإن تناثر في كتابات األصول منقحاً ُمحرراً، ُینشأ الحركة وال ُتنِشؤه الحركة، كما ھو حادث الیوم. 

والفروق واألشباه والنظائر، غیر العدید من كتابات اإلئمة األعالم كابن تیمیة وبن القیم، خاصة ما دّونھ بن تیمیة في "درء 



مرحلة القادمة، على تعارض العقل والنقل" وغیره. ونحن بصدد كتابة ھذا الُمدون، بعون هللا وتوقیفھ. وسوف نأتي في ال
تفاصیل ھذا المنھج، حیث إن اإلتحاد على ھذا المنھج، تفصیالً ال إجماالً، ھو األمل المعقود في الوصول إلى إطاٍر سنّي 

 للحركة، مبنّي على فھم ال تشوبھ البدعة.

ن ة األخیرة، التي كشفت ع: وھو الرجوع في تقدیر الظروف الحركیة إلى الواقع المصرّي، خاصة تلك التجربالمرتكز الثالث
ُمَخّبآت النفوس وُمَشّوھات العقائد وانحرافات التطبیق. وقد كانت التجربة، وال تزال، على ألمھا الشدید وتداعیاتھا المؤلمة، 

ھ، ب غنیة بالعبر والمواعظ، حیث شملت فكر اإلخوان وفكر السلفیة النظریة، ثم ما انحرف عن النھج السنّي بعد التزاٍم وَتَحقُق
كجماعة الشیخ الجلیل عبد المجید الشاذلّي، وفكر التراجعات الذي أفرز طیفاً یبدأ من عاصم عبد الماجد إلى خائن دینھ ناجح 
إبراھیم. قد أكدت ھذه الظروف معاٍن ثابتة في الشریعة، كانت تلك األطیاف كلھا قد أھملتھا ولم تعتبرھا في حركتھا، كقولھ 

َ َال تعالى " قُو۬ا ِفْتَنًةۭ ، "194البقرة َفَمِن ٱْعَتَدٰى َعلَْیُكْم َفٱْعَتُدو۬ا َعلَْیِھ ِبِمْثِل َما ٱْعَتَدٰى َعلَْیُكْم" ، "81یونس   ُیْصلُِح َعَمَل ٱْلُمْفِسِدیَن"إِنَّ ٱہللَّ َوٱتَّ
ةًۭ  التي ترسم خطى على طریق المنھج الُسنّي السلفّي  . ومثل تلك اآلیات البّینات25األنفال " الَّ ُتِصیَبنَّ ٱلَِّذیَن َظلَُمو۬ا ِمنُكْم َخآصَّ

 الصحیح.

من ھنا، فقد رأینا أن المرحلة توجب فكراً دعویاً محدداً، یرتكز على الحركة في تقّدمھ، وال یؤجلھا لحین بعد، كما كان اإلتجاه 
یل هللا. في سب سمانّي، للمقاومة والتضحیةالسائد دوماً. مرحلة تتبنى اإلعداد العقدّي، جنباً إلى جنٍب مع اإلعداد النفسّي والج

 تتجاوز ضعفھا في قلة اإلمكانات بالحلول البدیلة. بلمرحلة ال تعتذر عن ضعفھا بقلة اإلمكانات، 

في ھذه العجالة، لكن الشك أن بعض معالمھا ظاھرة واضحة، فھي مرحلة "أمن  ولسنا نزعم حصر معالم تلك المرحلة
الصلیبّي"، أو مرحلة "العلمانیة السافرة"، أو سّمھا ما شئت، وھي تدفع، إذن، إلى العمل السرّي الدولة"، أو مرحلة "الحكم 

 جزئیاً، وكأن الزمن قد استدار وعادت لنا فترة الستینیات، بُعْجِرھا وُبْجِرھا، بأسوأ ما فیھا، عشناھا بتفاصیلھا، وندعو هللا أن ال
 في أحداث الحرس الخائن الخسیس، وسلسلة اإلعتقاالت التي تلتھا.یعیدھا، وإن ظھرت بوادرھا، وفاحت رائحتھا 

 ، في ھذه المرحلة:من معالم الحركة الدعویة

الالمركزیة أساس الحركة: ذلك أّن الحركة ستكون مرصودة، ولھذا یجب تتالفي المركزیة في اإلدارة، حتى ال  .1
 تضرب ضرب واحدة. 

ال تتخذ أیة خطواٍت عشوائیة غیر محسوبة، بل یجب أن تكون كل  : وھو ما یعنى أنركة على بینة من األمرالح .2
 خطوة على طریق سابقتھا، یقویھا وتمھد لما بعدھا. 

عدم الثبات في وسائل الحركة بل في مفاھیمھا وأھدافھا. ذلك أّن الحركة في مثل ھذه الظروف یجب أن تكون مرنة  .3
 متنوعة األشكال من حیث الوسائل ال المقاصد.

أسلوب التفرقة بین الدعوة الظاھرة والحركة، بحیث تعمل المفاصل الدعویة والحركیة كدوائر متقاطعة،  إعتماد .4
والفارق بینھما جدُّ كبیٍر لدر دارسى علم التنظیمات   .76ال البیروقراطیة الھرمیة 75وبمنھج التنظیمات اإلجتماعیة

 اإلداریة.

معطیات الحال، كما في حالة بعض المحافظات. وھو ما تدرس اإلستثناءات في نوعیة الحركة على حدة، حسب  .5
یعنى أّن بعض األحوال قد تتطلب تعامالً خاصاً، كما في سیناء، إلختالف ظروف أبنائھا، ودقة مواقعھا من العدو 

 الصھیونّي والعدو العسكري المصرّي على السواء.

                                                           
75 Social Organization 
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دو العسكرّي المصرّي سیستھدف المسلمین یجب ن ُتدرس اإلستثناءات في الھدي الظاھر كذلك، من حیث أّن الع .6
 بشكٍل مكّثٍف.

 ال تترك الحركة وسیلة إال استخدمتھا، عدداً وعدة، لتمھد للدعوة أن تنتشر وتثمر. .7

ھذه بعض روؤس أقالٍم یأتي تحتھا وصٌف تفصیليٌّ للحركة الدعویة المستقبلیة، یجب أن تتعاون على صیاغتھ القیادات  
َبَعِنى"للشباب الُمسلم السنّي، لیصدق فینا قول هللا تعالى "الفكریة والمیدانیة  ِ ۚ َعلَٰى َبِصیَرٍة أََن۠ا َوَمِن ٱتَّ  .108وسف یأَْدُعٓو۬ا إِلَى ٱہللَّ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 ذوقوا ما جنت أیدیكم! اإلنقالب العسكرّي .. 

 صلى هللا علیھ وسلمالحمد ہلل والصالة والسالم على رسول هللا 

كنا قد ذكرنا أّن الوضع القائم في مصر ستظھر نتیجتھ بعد ثالثة أیام على األكثر، وكما توقعنا، نھایة اإلخوان أصبحت قلب  
ساعة لحل األزمة وإال استولى على السلطة. وھو اإلنقالب  48قوسین أو أدنى. فقد أمھل العسكر الفریقین المتناحرین 

 الحكم.  العسكرّي، وعودة حكم العسكر إلى سدة

 ولیس لھذا اإلنقالب معنى إال انتصار الشرك، وزوال حكم اإلخوان، وإعالن مصر العلمانیة.

حقیقة أّن السیسي وضع الفریقین على مستوى واحد، معنى بیان السیسي أّن الجیش یقف مع معارضي  الحكم القائم بصراحة 
ریة ھو القائد األعلى للقوات المسلحة، وال یصح بشكٍل ووضوح ضد من أتت بھ دیموقراطیتھم. المفترض أّن رئیس الجمھو

 من األشكال أن یخرج السیسي لیعطیھ مھلة، سواسیة مع الخارجین علیھ، وكأّن من ھم رابعة العدویة لیسوا شعباً لھ مطالب!

، وفرٌض لوضٍع سیاسيٍ معیٍن بالقوة، ونبذ للدیموقراطیة المثصطنعة التي آمن بھ ون، ا اإلخوان والسلفیھذا إنقالٌب عسكريٌّ
وكفر بھا العلمانیون اللیبرالیون المثلیون الملحدون! وأیة دیموقراطیة، إال دیموقراطیة مصر، تخضع فیھا األغلبیة المنتخبة 

 لحكم األقلیة بقوة الجیش! عجیٌب وهللا عجیب. لكن مصر ھي بلد العجائب!

ذا الوضع الخطیر. لكننا نرى أن انتصار العلمانیة الفاجرة ونحن ال نبكى مرسى وصحبھ، فإن ھؤالء قد وضعوا مصر في ھ
تحت قوة الجیش ھو سحٌق لإلسالم ونبٌذ نھائّي للشریعة، اعتالء الكفرة الفجرة لسدة حكم مصر. ھذا نتیجة ما قدمت أیدى 

 اإلخوان أجھل خلق هللا بالسیاسة وأسالیب الحكم ومقتضیاتھ.

ر والتفاھم وتحكیم المنطق، خیبكم هللا، أنى توفكون. أّي منطٍق تدعون الیھ یا خیابى والمبكي أنھم ال یزالون یدعون للتحاو
ساعة لینزع عنكم سلطانكم، وأنتم وأتباعكم تّدعون  72الدنیا وعار اإلسالم؟ لقد نجح الكفرة الفجرة في أْن یحركوا الجیش في 

 .الحكمة والحنكة والسلمیة، ال بارك هللا لكم في سلمیتكم الخائبة

على كّل حال، األمر الواقع الیوم یستدعى حراكاّ خاصاً، ندّونھ ھنا شھادة للتاریخ، رغم أننا نعلم جیداً أّن مخصّیي اإلخوان 
 والسلفیین لن یفعلوه. 

 الواجب اآلن أن یخرج الشعب المسلم عن بكرة أبیھ، یدافع عن إسالمھ ضد السیسي والبرادعي، كلیھما. وأن یردوا الكید بالكید
والسالح بالسالح والعنف بالعنف، دون ھوادة. وإن كنا على یقیٍن من أنھ لن یخرج شبھ رجل من اإلخوان أو السلفیین للوقوف 

 في وجھ الكفر القادم. الزاحف.

السیناریو الذي نراه الیوم ینبؤ بمجزرة لإلخوان والسلفیین، ولكل ُسنّي أو ملتٍح أوُمحجبة في مصر. األمر لم یعد تطبیق 
الشریعة، فھي لن تطبق في بلد غالبھ كفار أو معاونین لھم أومغرورین بھم. األمر في أّن معالم اإلسالم الظاھر ستكون تھمة 

 وبذاتھا كما كانت في أظلم عصور القھر الناصرّي. 

عوه هللا فنسیھم.   اإلسالم في مصر الیوم على شفا جرٍف، بعد أن َنِسَى ُمدَّ

راتیجیة جدیدة للدعوة، بعد أن یستولى الكفرة الفجرة على الحكم. استراتیجیة لھا فكرھا وأدبیاتھا الوضع القائم یستدعى است
 ومبادئھا وأسالیبھا. وأول قواعدھا أن لیس لإلخوان محّل في منظومتھا، فھم سبب عاٍر وشناٍر ومصدر ضعٍف وانھیار.

 في مقالنا القادم إن شاء هللا. ونظّن أن قد آن األوان لخّط معالم تلك اإلستراتیجیة الجدیدة،



 

 الخائن الجیشالحشد الشعبي .. في مواجھة 

 ى هللا علیھ وسلملصالحمد ہلل والصالة والسالم على رسول هللا 

یشھد هللا سبحانھ وتعالى إننا دعونا لھذا الحشد مرات بعد مرات، لیكون حشداً شعبیاً في مواجھة قوى الشر كلھا. وقد حذرنا 
 أنھم أول من ستدور علیھم الدوائراإلخوان من 

إن مصر الیوم ال تحكمھا "، أقول "، في مقاٍل بعنوان "أحداث أمن الدولة ودالالتھا .. الصدیق والعدو2013مایو  6كتبت في 
حكومة مركزیة لھا سیطرة فعلیة على األمور. إنما ھي محكومة بجھات متعددة، تنحصر في الجھات ذات القوة المسلحة، 

الجمھوري والداخلیة والجیش. ھؤالء ھم الحكام الحقیقیون لمصر الیوم. ولذلك فإن التغییر لن یكون إال بمجابھة تلك  كالحرس
القوى، كما حدث في ینایر، حین كان الطوفان أعتى من أیة قوة مسلحة في البالد. ولذلك فإن القضاء الفاسد واإلعالم العاھر 

 ا تلك القوى الثالثة ھي التي تملك زمام األمر.والفوضى والتخریب، ستظل في مصر طالم

وقد كتبت في العام الماضى، عقب تولي محمد مرسى للحكم، أّن ھناك نافذة زمنیة بین ستة أشھٍر وسنة، ھي كل المتاح 
ما  ثبت صحةلإلسالمیین أن یتحركوا فیھا قبل أن تدور علیھم الدوائر. وقد كان، وال حول وال قوة إال باہلل. وھا ھي األیام ت

ذھبنا الیھ. ھا ھو أمن الدولة الملحد، یتحرك بأموال مبارك للقضاء على اإلسالمیین، وما جمال صابر وعبد هللا بدر وأبو 
ومحمد حسان أنھم بخیانتھم للقضیة قد لجئوا  ان، الذي یظن یاسر برھاميإسالم بل وحتى عریان اإلخوان، إال مقدمة للطوف

 ھیھات.إلى الجبل یعصمھم منھ! و

لقد بدأ ھذا العد التنازلي بالفعل. وإن لم یتحرك اإلسالمیون الیوم، بل الساعة، حركة مدروسة متناسقة قویة ، فسوف تنتھي بھم 
 "األحداث الى ما ال یحمد عقباه.

 ال أدرى ما یمكن أن یكون أدق توصیفاً وتحذیراً من ھذا! وعلى كل حال، فإن قدر هللا سابق، ال مرّد لھ.

 فلم یستبینوا الرشد إال ضحى الغد ت قومي بمنعرج اللــوىنصح

 غویت، وإن ترشد غزیة أرشـــــدِ  وما أنا إال من غزیة إن غوت

الیوم، أرى ما ال أحب في ھذه الحشود المتجمعة، نصرة لإلسالم، أو لمحمد مرسي، كّل حسب حالتھ. ذلك أّن العشوائیة في 
ه. الحشد الذي نقصده ھنا، والذي رددنا المطالبة بھ والتشجیع علیھ من قبل، ھو الحشد لیست مما یجدى في حالة مصر ھذ

حشٌد ُمَوّجُھ منظم، یرصد تحركات العدو العسكرّي، ویعمل على صّدھا بالجموع الھائلة، كما كنا نردد من قبل "لدیھم العدة 
 ولدینا العدد".

قاھرة، ومحاصرة العسكریین فیھا، وإغالق المصالح الحكومیة الواجب على ھذه الحشود أن تكون لھا خطة في سّد منافذ ال
والسفارات والشوارع المؤدیة إلى المطار، ومحاصرة مدینة اإلعالم وماسبیرو، مھما كلّف األمر من شھداء، وإعالن العصیان 

 المدنّي على الفور، واإلتیان بحشود الصعید إلى القاھرة إلغراقھا وتقویة جمعھا.

لرأي أن یذھب الناس للعمل، ثم یعودوا من بعد قضائھ للتظاھر! وماذا على كفار مصر من ھذا إذن؟ إن كان إنھ لمن خطل ا
 دوالب الدولة یسیر، وأنتم تسّیرونھ بالفعل، ثم تتجمعوا للتظاھر!

وضى ه الفیجب أن یتوقف العمل بشكٍل نھائي وقاطع على الفور، وأن ُیمنع أي فرد أن یقضى حاجة في مصلحة حكومیة، فھذ
ھي التي تكرس خروج السیطرة على األزمة من أیدي كفار مصر. انظروا ما فعل ھؤالء من افتعال األزمات لدحر الحكم 

 القائم. ولیس أقل من ھذا الیوم، أي إشاعة الفوضى في مرافق البالد، لتخرج السیطرة عن أیدى كفارھا.



عشوائیاً، فإنھ لن یؤدى إال إلى أن تصبح مواطن تلك التجمعات بؤر الحشد إن لم یكون موّجھا وفاعالً، ال ارتجالیاً أو 
 إعتراضیة، كھاید بارك، تقام فیھا الحفالت الرمضانیة، والموائد الرحمانیة، وما ھذا بجھاٍد، فاستفیقوا رحمكم هللا.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 لبیك اللھم جھاداً واستشھاداً ..

 ى هللا علیھ وسلملصالحمد ہلل والصالة والسالم على رسول هللا 

ُھْم َیأْلَُموَن َكَما َتأْلَُموَن ۖ َوَتْرُجونَ " ِ َما َال َیْرُجونَ  َوَال َتِھُنو۬ا ِفى ٱْبِتَغآِء ٱْلَقْوِم ۖ إِن َتُكوُنو۬ا َتأْلَُموَن َفإِنَّ  .104النساء "ِمَن ٱہللَّ

َھا ٱلَِّذیَن ءَ  ٓأَیُّ ـٰ َھا ٱلَِّذیَن َءاَمُنو۬ا "َی ٓأَیُّ ـٰ َ لََعلَُّكْم ُتْفلُِحوَن َی قُو۬ا ٱہللَّ قُو۬ا ٱْصِبُرو۬ا َوَصاِبُرو۬ا َوَراِبُطو۬ا َوٱتَّ اَمُنو۬ا ٱْصِبُرو۬ا َوَصاِبُرو۬ا َوَراِبُطو۬ا َوٱتَّ
َ لََعلَُّكْم ُتْفلُِحوَن"  .200ل عمران آٱہللَّ

 لبیك اللھم جھاداً ...واستشھاداً.

یعد لوسطیة المیوعة محٌل على أرض مصر. تمایزت الصفوف تمایزاً ال یدع مجاالً لظٍن أو لتخمین. الكفر في ناحیة لم 
 واإلسالم في ناحیة. الكفر كلھ ال بعضھ، واإلسالم كلھ ال بعضھ.

ریق قبلكم، ولن یقف في طعانینا كثیراً، عقوداً متكاولة، أن بتّین ھذا لإلخوان، أن اترككم من مشاركات الشرك، فالشرك لن ی
 وسط معكم، فأبوا إال الدیموقراطیة اللعینة، فأتت علیھم أول ما أتت. 

قُو۬ا ِفْتَنةًۭ الحاصل الیوم، أننا ندفع ثمن الفتنة التي أصابتنا، من جراء عمل المنحرفین عن السنة مّنا. قال تعالى "  الَّ ُتِصیَبنَّ َوٱتَّ
َ َشِدیُد ٱْلِعَقاِب"ٱلَِّذیَن َظلَُمو۬ا ِمنُكْم َخآصَّ   لعل اإلخوان قد تعلموا درساً ال ینسوه، اللھم آمین.. 25األنفال ًةۭ ۖ َوٱْعلَُمٓو۬ا أَنَّ ٱہللَّ

والیوم، ینتفش الباطل الكافر بكفره وفسوقھ، ُیَنّصُب الكفار أشدھم كفراً، ثم یتراجعون بعد دقائق. مظاھر اضطراٍب وانشقاق. 
قطعة أكبر من الكعكة. ویتخذون مستشارین كأنھم حكام البالد حقاً! عجبا لھؤالء! أال یرون ما یدور حزب الزور المجرم یرید 

 في شوارع مصر كلھا، دون استثناء؟ لكنھ عمى البصر والبصیرة. 

ھ  عظامیظن سیسّي الكلب (ولید البغل والحمارة)، أن األمر قد استقر لھ، ولكن زلزلة الساعة القادمة بإذن هللا ستجعل من 
 حطبا ینضج علیھ المسلمون ضحیة العید بإذن هللا.

 إنما النصر صبر ساعة. ساعة نصبرھا بعد عدونا وعدو اإلسالم. ساعة واحدة، ستأتي بنصر هللا إن شاء هللا. 

لمثلیون ویرى فیھ اال مجال لفٍر الیوم، بل الیوم مقاومة وصدٌّ وشجاعة وإقدام. الیوم حشٌد یرى فیھ الصلیبیون حجمھم الحقیقّي، 
 والعلمانیون وكفار مصر ماذا یعنى اإلسالم ألھلھ.

ُسّدوا علیھم منافذ القاھرة. أغلقوا الطریق من وإلى المطار. ساعتھا یضج العالم من الخسارة، وُتشّل حركة البالد الخارجیة، 
 ولیعلنوا جمھوریة التحریر المتحدة. بعد شلّھا داخلیاً، ولن یسیطر الكفار إال على التحریر وما حولھ، فلیفرحوا بھ،

نعم، جمھوریة التحریر المتحدة، التي تضم محافظة التحریر وماسبیرو ومحافظة شبرا الخیمة، ومحافظة مصر الجدیدة، 
ومحافظة المدینة اإلعالمیة. ثم لیعینوا سفراء لدى مصر والعالم الخارجّي. ولیعلنوا جمھوریة صلیبیة، یقبل بھا العلمانیون 

 .كلب األزھر ومنافقى حزب الزور. ھذا ھو قدر ما یتحكمون فیھ حقیقة على األرضو

صلى ي كنا مع النبقال " رضي هللا عنھاصبروا في میادینكم، ولیذھب المفطرون منكم باألجر، فقد روى مسلم في صحیحھ عن أنس  

من یتقي الشمس بیده قال  یوم حار أكثرنا ظال صاحب الكساء ومنافمنا الصائم ومنا المفطر قال فنزلنا منزال في  في السفر هللا علیھ وسلم
". فالعمل فقال رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم ذھب المفطرون الیوم باألجر فسقط الصوام وقام المفطرون فضربوا األبنیة وسقوا الركاب

تمعوا إلى المتنطعین منكم، فھذه  ھدیة الرحمن لكم مع اإلفطار أجره أكبر من أجر الصیام بنص الحدیث. وأنتم في رباط وجھاد، فال تس
 في شھر جھادكم، فال تردوھا فترتدوا خائبین.

 اللھم نصرك نصرك، ووعدك وعدك، فاجعلنا ممن یستحق وعدك، واجعلھم ممن یطولھ وعیدك. 



 !سلطان .. بنعاٌر علیك یا 

 ى هللا علیھ وسلملصالحمد ہلل والصالة والسالم على رسول هللا 

تذر للقارئ الكریم عن بعض انحراٍف في مسار مقالي ھذا، وإن كنت أراه ال یزال في سیاق كشف المخبوء من منافقي ھذه أع
األمة، والذین برزوا برؤوسھم في اآلونة األخیرة، وكسبوا جولة إلى حین. وسبب مقالي ھذا أمران، أولھما أنني تلقیت عدداً 

إخوة وعبر الھاتف، تسأل عن بیان عالقتي بجریدة "المصریون"، وبصاحبھا جمال من التساؤالت القلقة، على موقعى، من 
 30سلطان، بعد أن ترددت أخبار عن رعایتي الخاصة لھا في وقٍت من األوقات، خاصة بعدما ظھر من نفاق إدارتھا قبل وبعد 
یونیة. والسبب الثاني ھو ضرورة كشف أمثلة من النفاق الذي صاحب الثورة المضادة الفاسدة، والتي تجّسد آخر مثٍل لھ في 

لسیدنا معاویة، حقناً  عنھ رضي هللاأقوال الخاسر البائر ناجح إبراھیم، والذي طالب محمد مرسى باإلستقالة أسوة بعمل الحسن 
، بالبرادعّي الملحد العلمانّي؟ كذلك ما كتبھ ساقط رضى هللا عنھصٍر وبصیرة، أُیقاَرن معاویة للدماء! أخزاه هللا من أعمى ب

 .13یولیو  5"المصریون"، بن سلطان، في جریدة الضرار الیوم الجمعة 

 أّما عن صلتي بجریدة "المصریون"، فنعم، لي صلة قدیمة وثیقة بھا وبصاحبھا، وھاكم تفاصیلھا.

، معرفة شخصیة وعائلیة. وتوسمت حینھا في ھذا الرجل خیراً، مما قرأت لھ في بعض ما كتب. 2003 عرفت جمال منذ عام
، على ما أتذكر، حادثني الرجل في كندا وعلى النت، أنھ یرید أن ینشأ جریة إسالمیة سنیة، لنقص اإلعالم 2004ثم في عام 

ه على أمن الدولة بأن یسمح  اإلسالمّي النتخصص، وأن یدیرھا مع أخیھ، بشكٍل ممیٍز یجعلھا قبلة للقراء المسلمین، وأن ُیَموِّ
كرة، . وأعجبتني الفعمالً خیریاً غیر ربحيّ ببعض كتاب العلمانیة أن ینشروا فیھا على أن نقوم بالرّد علیھم، وأنھا ستكون 

اء ثم بدأت في تمویلھا، من شرفشجعتھا، وقمت بتسجیل اسم  مجلة "المصریون" ھنا في كندا، وأرسلت الیھ أوراق التسجیل، 
كمبیوترز، وأجھزة وبعض مرتبات لمن یستخدمھم. وداومت على ھذا التمویل عدة أعواٍم، وقمت بتجدید أجھزة الكمبیوترز 

في وقت من األوقات، وال یزال اإلخوة الذین كانوا یوصلون تلك المبالغ لجمال أحیاء یشھدون. ھذا غیر مساھماتي في مجلة 
 دید، مادیاً وفكریاً. البیان الج

كنت ألحظ في تلك الفترة، أن جمال یتقرب من السعودیین، ویتجنب نشر أي كلمة ضدھم، ولو بإشارة من بعید، قلت في 
نفسى، قد یكون ھذا من الحصافة، إلى حین! ثم إذا بي أكتشف، قَدَراً، أّن الرجل قد قام بإعادة تسجیل اإلسم من خالل سعودّي 

في لندن، مع تغییر في حروف اإلسم، دون أن یخبرني! مرة أخرى، آثرت أن أحسن الظن بالرجل، وقلت في أو ُمتَسعِود، 
 نفسي، لعل ھناك سبب أمني، والمھم ھو أن تستمر الخدمة قائمة لدعوة هللا. 

میحة، لّما ھاجمھ وقد وقفت بمقاالتي مدافعاً عن بن سلطان ضد عتاة اإلخوان حین ھاجموه، حیث كتبت مقاالً ضد د. جابر ق
"نعم، أین  77ھذا األخیر  بعد مقال لجمال عن انشقاقاٍت في صفوف شباب اإلخوان ضد الحرس القدیم. وكان مقالي بعنوان

 الحیاد وأین الموضوعیة". وكان جمال، كعادتھ، یترك غیره للرد، حتى ال یعادى أحداً!

لمحمد عمارة المعتزلّي، وینُشر تّرھاتھما عن أحادیث اآلحاد وفي نشر ثم بدأ الرجل في التَزلّف للمفتي على جمعة الزندیق، ثم 
الصوفیة، لدرجة أنھ مدح على جمعة، منافق العصر والصوفي العتید، في مقاٍل لھ، بأنھ مجتھد العصر! أي وهللا، دون نشر ما 

ینھا شعرت أن األمر أمر مادة یكشف عوارھما. ثم تزایدت رحالتھ إلى السعودیة لدعوات في مؤتمراٍت مدفوعة األجر. ح
ومال، وأّن الرجل یستغل المال الذي أتبرع بھ لعمٍل خیرّي، لصالحھ وأخیھ. فراسلتھ أّن علیھ أن یجعلھا مؤسسة عامة إذن، إن 

كان یستغلھا تجاریاً، إذ ال یصح أن یقبل تبرعاٍت من أموال صدقة وزكاة فیستغلھا لصالحھ! فحاور وناور، ثم حاور ناور. 
كان أن عزمت ساعتھا أن أوقف دعمى لھ، مادیاً وفكریا، وقاطعت المجلة بالكامل، بعد أن تحقق لي أن جمال قد تحّول و

وتبّدل، وأن ماضیھ الذي ُحرم فیھ من المادة، عاد لیقضى على ما فیھ من خیر، فیقع في أسر شھوة المال، كأبشع ما یكون، 
بادروا باألعمال فتناً كقطع اللیل المظلم، یصبح الرجل فیھا مسلماً ھ وسلم "وسبحان مقلب القلوب كما قال صلى هللا علی
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حدیث النّواس بن سمعان عن أو في ، رواه مسلم ویمسي كافراً، ویمسي مؤمناً، ویصبح كافراً، یبیع دینھ بعرض من الدنیا"

ْحَمِن إِْن َشاَء أَْن ُیقِیَمُھ أََقاَمُھ َوإِْن َشاَء أَْن ُیِزیَغُھ أََزاَغھُ َما ِمْن َقْلٍب إِالَّ َبْیَن أُْصُبَعْیِن " صلى اهللا علیه وسلمرسول اهللا  ، "ِمْن أََصابِِع الرَّ
مثل القلب كریشة بأرض فالة تقلبھا الریاح ظھراً " صلى هللا علیھ وسلمعن رسول هللا رضى هللا عنھ وفي حدیث أبي موسى األشعرّي 

 "لبطن

وقف جمال إلى جانب اإلخوان، بعد أن كان یعادیھم، وبارك الدیموقراطیة اإلخوانیة، بعد أن وحین قامت ثورة دومة ونوارة، 
كتب عن فساد الدیموقراطیة من قبل في كتاب كامل، وكان الرجل یتوقع أْن یرّد لھ اإلخوان الجمیل، فیمنحونھ منصباً في نقابة 

التجاھل، فذاكرة اإلخوان لیست قصیرة، وھم یعملون بمبدأ الصحفیین، أو في مؤسسة الرئاسة، لكنھم تجاھلوه وأخیھ تمام 
الوالء أوالً وأخیراً. فما كان منھ إال أن بدأ حملة شعواء على اإلخوان، وعلى محمد مرسى، ال من منطلق إسالمي، فالرجل 

 كان قد طلّق اإلتجاه اإلسالمّي ثالثاً ال رجعة فیھا. لكن من منطلٍق وطنّي قومّي، كما زعم.

ذا بھ یقف الیوم في صّف العسكر والصلیبیین، تزلفاً للمنتصر الظاِھر، فیكتب في جریدتھ الخبیثة، أخّس مما یصدر عن ثم إ
 برھامي العمیل، بل كما وصفھ أحد أبنائي األفاضل "ھو برھامّي ُمطّور". 

یشھد هللا. ولعل هللا سبحانھ یتقبل ھذه اللھم إني أبرأ الیك من كّل ما ساھمت بھ في بناء مجلة الضرار تلك، وھو كثیٌر كثیٌر 
األموال والجھود، التي كنت أحسبھا تصرف في عمٍل خیرّي لوجھ هللا تعالى، فإذا بھا تنفق لدعم ابنّي سلطان، دعم منافقى 

 .صلى اهللا علیه وسلم األمة وكفارھا، فال بارك هللا لھما فیھا، ولیحذرھا كل مسلٍم یبتغى وجھ هللا ورسولھ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 یوم الحرب والجھاد .. فحیھال.. جاء

 الحمد ہلل والصالة والسالم على رسول هللا صى هللا علیھ وسلم

َذا َتأِْویُل رُ "إّي ورّبي ..  ـٰ اوَھ َى ِمن َقْبُل َقْد َجَعلََھا َربِّى َحًقّۭ ـٰ .ھذا ما كنا ندعو الیھ، ونراه بعین البصیرة، منذ  100 یوسف" ْءَی
عقب أحداث ثورة دومة ونوارة. أن یخرج المسلمون، وعلى رأسھم اإلسالمیون، یدعون لثورة إسالمیة تقف ، 2011منتصف 

في وجھ الجیش الخسیس والشرطة اللعینة والقضاء المرتشى الخائن واإلعالم الملحد، وكل حزب علمانّي كافر، ومن ساندھم 
ا ھذا، وبیانات "التیار السنّي إلنقاذ مصر"، أن اجعلوھا إسالمیة ممن یدعى اإلسالم زرواً وبھتاناً. امتألت بھ صفحات موقعن

صافیة نقیة یخلص لكم وجھ ربكم، وال تجعلوھا مشاركة، فمشاركة الكفر كفر. اجعلوھا مغالبة، فمغالبة الكفر إسالٌم وإیمان 
 وإحسان.

ا. وھذه ھي النتیجة، أن غالبتھم لكن أبى اإلخوان إال أن "یتدمقرطوا"، وصاروا أحرص على الدیموقراطیة من دعاتھ
 الدیموقراطیة، وغلبتھم.

 تاریٌخ ولّى ال نعود الیھ الیوم.

 –الیوم یوم األفعال ال األقوال، الیوم یوم القتال ال التمحك والمناورات. لم یدع لكم عدوكم مجاالً، فالموت أمامكم والسیسي 

 وراءكم، فأین المفر؟ –لعنة هللا علیھ 

 .. یا رجال اإلسالم .. یا نساء اإلسالم .. ویا شیوخھ یا شباب اإلسالم

ْؤِمنِینَ ال نقول لكم إال ما قال هللا تعالى " ُ ِبأَْیِدیُكْم َوُیْخِزِھْم َوَینُصْرُكْم َعلَْیِھْم َوَیْشِف ُصُدوَر َقْوٍمۢ مُّ ْبُھُم ٱہللَّ   ،14التوبة  "َقـاتِلُوُھْم ُیَعذِّ

ُموُھْم َوُخُذوُھْم َوٱْحُصُروُھْم َوٱْقُعُدو۬ا لَُھْم ُكلَّ َمْرَصدٍ َفٱْقُتلُو۬ا ٱْلُمْشِرِكیَن " . ھؤالء الخارجون على شرع هللا 5التوبة ۢ◌"َحْیُث َوَجدتُّ
وحكمھ وسیادتھ، الداعین لكل فاحشة ورزیلة، ھم المشركین حقاً. ھم أسوأ من الكفار األصلیین المسالمین، إذ ھؤالء كفار إما 

لدیھم عھد، فمن عاھدنا أّمناه. أما ھؤالء فھم مرتدون، كما أسماھم هللا تعالى "الكفرة الفجرة" فالكفر وحده ال  لدیھم عھٌد أو لیس
یوجب قتالً كأھل الكتاب المعاھدین من أھل الذمة، لكّن ھؤالء أضافوا إلى كفرھم فجَرھم، فصاروا في الدرك األسفل من 

كلب، إلى أحط مشرك صلیبّي خان عھده على األرض التي رعتھ، ووهللا الكفر. ھم وصلیبیوا مصر من رأسھم تاوضرس ال
 لیعلمن من الیوم فصاعداً ماذا تعنى كلمة اإلضطھاد!

. ذلك أّن في أھل مكة صلى هللا علیھ وسلمفي بنى قریظة، وال َتْسلكوا فیھم سبیلھ  صلى هللا علیھ وسلماسلكوا في ھؤالء سبیل رسولكم 
أصلیین، أما بنى قریظة فكانوا من "مواطنى" المدینة، فخانوا عھدھم. بل ھؤالء الكفرة من أتباع أھل مكة كانوا كفاراً 

السیسي والبرادعي وطلب األزھر ومرتدي حزب الزور، فھؤالء أسوأأسوأ حاالً من بني قریظة إذ بني قریظة كانوا أھل 
 ولشرعتھ جھاراً نھاراً. كتاٍب معاھدین فخانوا العھد، وھؤالء مرتدون عن اإلسالم كارھین لھ

ثم ال تستمعوا لمشایخ الذل والعار، وكفى ما جلبوه علینا وعلى أمتنا من شنار. الحویني وحسان وأضرابھما من المخنثین أو 
 عبید المال. ال ترجعوا وال تتقھقروا، وال تكونوا فراراً، بل أقدموا وصابروا ورابطوا، وكونوا كراراً.

ا ن السمین والحق من الباطل والخبیث من الطیب "الیم یمیز هللا الغّث م َوَیْجَعَل ٱْلَخِبیَث َبْعَضُھۥ َعلَٰى َبْعٍضۢ َفَیْرُكَمُھۥ َجِمیًعۭ
ِسُروَن"  ـٰ ِٓئَك ُھُم ٱْلَخ ـٰ َم ۚ أُ۬ولَ  سیركم هللا ھؤالء بعضھم على بعٍض بأیدیكم بإذن هللا. .37األنفال َفَیْجَعلَُھۥ ِفى َجَھنَّ

أبداً، بل انفروا خفافاّ وثقاالً، جھاداً في سبیل هللا ال اإلخوان وال محمد مرسى. فإن عادت لإلخوان رجولتھم ال تستسلموا 
 المفقودة ووقفوا معكم یداً في یٍدن فأھال ومرحباً بالتائبین.



 وإغالق قنوات لقد أعلنوھا حربا على كل الجبھات. إعتقاالً لقیادات وشباب، وضرب رصاٍص، وترویع نساء، وقتل أبریاء
ترفع آذان هللا، وما سیأتي سیكون أشّد وأعتى. فلنكن علیھم حرباً عامة شاملة ال رحمة فیھا وال ھوادة. إن ضربوا ضربنا وإن 

 قتلوا قتلنا، فعتاله في الناؤ وقتالنا شھداء أبرار، یشھد هللا تعالى.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 لكن اإلسالم ال بواكي لھ ..!

 ى هللا علیھ وسلملہلل والصالة والسالم على رسول هللا صالحمد 

 قد وهللا انقطع اللسان، وعجز البیان، إال عن قولة حسبنا هللا ونعم الوكیل .. 

ھل یجدى الیوم أْن نذّكر اإلخوان ما كّنا نرّدده أعوام وأعوام؟ ھل یجدى الیوم أن نذّكرھم بما قلنا من أن هللا ال یصلح عمل 
وأن الدیموقراطیة ال حقیقة لھا وال معنى؟ أیجدى أن نذّكرھم ما تعبت منھ الحلوق وّشلت في تدوینھ األصابع، من المفسدین، 

 أّن هللا قد قال "خذوا ما آتیناكم بقوة"؟

 تركتم كفار مصر یعیثون فیھا فساداً غفلة منكم، باسم شركاء الوطن. 

تتحدث وتخرب وتھدم باسم حریة الرأي، وكأنكم صدقتم أنكم تعیشون في  تركتم الفضائحیات الملحدة، ومدینة اإلعالم النجسة،
 السوید أو انجلترا.

 تركتم كلب األزھر في مكانھ وھو من فلول الفلول، بل أعطیتموه حصانة دائمة.  

قول أنھ بأن یتركتم كلب الصلیبیة یسب اإلسالم ونبیھ وال یھتز لقولھ أحٌد. وأسمیتموھم إخوة الوطن، بل وتجرأ محمد مرسى 
 ال فرق بین اإلسالم والمسیحیة في العقیدة! ال حول وال قوة إال باہلل. ھذا وهللا جزاء هللا لھ على ما قال، وإن أّولھ بعد.

تركتم جھاز الشرطة الخائن الفاسد دون تعدیل جذري جرئ، وماذا كان علیكم لو أنشأتم حرساً ثوریاً یحمة الدین واإلسالم، بل 
 ثل ھذا الیوم؟ لكنكم ارتعبتم من أن یقال إنكم إرھابیون .. فقد قیل، بعد أن شلحوكم، وشلحوا معكم المسلمین كافة.یحمیكم في م

 تركتم غالب الوزارات والمحافظات ألیدى الفلولیة والعلمانیة بدعوى عدم "األخونة"، فأسقطوكم كالثمرة الفاسدة.

اللحیة، والمحّجبة تستباح على العلن، واإلسالم ونبیھ ُیَسّبون في كل حلقة ماذا كانت النتیجة؟ أن بات المسلم ُیضرب على 
وركن. بات أرباب المشھد اآلن ھم عبد المجید محمود، والھام شاھین وتوفیق عكاشة ومحمد أبو حامد وحمزاوى .. والرئیس 

 المقبل البرادعّي.

اإلسالم وترفع اآلذان. ألیس ھذا ما ذكرنا لكم من قبل أّن سنة هللا  أرأیتم أول ما فعل ھؤالء المالحدة. أغلقوا القنوات التي تعلن
في الثورات ال تتبدل. تبطش بأعدائھا وتنكل بھم عام أو عامین. لكنم جھلتم أصول السیاسة وفلسفة التاریخ، وأوحیتم ألتباعكم 

  ي سیاسة وال دین.أنكم حصفاء حكماء، دھاة عتاة، وأنتم وهللا، من كبیركم إلى صغیركم، ال تفقھون ف

والطامة الكبرى أن یخرج الحویني النِكد، ومثلھ حسان الكلب، یفتون للناس ان استسلموا واقعدوا وتخاذلوا. أال ما أنجس ما 
 تفوھت بھ أفواھھم. إن كنتم أنتم أجبن من نسائكم، فال تخذلوا من حولكم. اتقوا هللا یا أشباه الرجال في اإلسالم والدین.

ب حزب الزور یجلسون مع زبانیة جھنم، ویوالون أعداء هللا ورسولھ، خلف السیسي الكلب، وھو یتقیؤ كلمتھ.وهللا ثم ترى كال
 لقد كفر ھؤالء كفر والٍء ال شك فیھ.

 لكن، ھذا الیوم تاریٌخ مضى، ولیس للحدیث في ماٍض أثٌر إال اتخاذ الِعَبر.

یتالعب بھ أصحابھا، یقلبونھا على كل وجھ أّني وجدوا مصالحھم.  إّن ما حدث یكشف بوضوح وجالء أّن الدیموقراطیة شبحٌ 
 ولھذا فإنھا مما حّرم هللا، ولیس في انتھاج ما حّرم هللا إال الخزي والعار والشنار.

األمل الیوم ھو أن یثبت الشباب والرجال والشیوخ، في میادینھم وأماكن تجمعاتھم، ال یغادرونھا أبداً. وأن یحذر شباب 
 كة اإلسالمیة، فإن كفاَر الجیش والشرطة متربصون بھم. ولیكن األمن والخفاء حادیھم في تحركاتھم. الحر



ولعل شباب اإلخوان یستفیقوا لما كانوا فیھ من بھتاٍن وشرك دیموقراطي، ولعل الجمع أن یعلنھا ثورة إسالمیة صافیة نقیة، 
 ولعل هللا یحدث بعد ذلك أمراً.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 بل الدم الدم والھدم الھدم ..

 ى هللا علیھ وسلمصالحمد ہلل والصالة والسالم على رسول هللا 

الجیش بقیاداتھ الخائنة الملحدة، یقف في صّف المفسدین والكفرة العلمانیین، فیحمى تجمعاتھم في التحریر  •
 واإلتحادییة، ویترك رابعة العدویة والجامعة بال حمایة.

المفسدة، تدیر العملیة البلطجیة وتقتل األبریاء من المسلمین في محیط جامعة القاھرة وفي أماكن الشرطة الخائنة  •
 أخرى من البالد.

 .ھ ثورة الكفر والفساد من مدینة اإلعالم الشیطانیة، التي یحمیھا الجیش الخائناإلعالم الفاسد المفسد یوجّ  •
لشارع أمام المیكروفونات، أّن مصر دولة مسیحیة، كانت الصلبیبیون الكفرة من أقباط مصر، یعلنون صراحة في ا •

 وستظل!
 .وزراء السوء والمحافظین الفسقة من أتباع حكم مبارك یستقیلون لبلبلة األوضاع •
 القضاء المرتشى المزور یمارس أخّس أدواره بإطالق سراح المجرمین القتلة لیشاركوا في مذابح المسلمین المرتقبة •
غاع كلمة وسعت في نصرة الكفر وارتخائنة الموالیة للكفر، التي انضمت لمعسكر اإللحاد الفلولّي السلفیة البرھامیة ال •

 الكفار، باسم كلبھم بكار.

 ھذا ھو المشھد الحقیقّي التي تشھده مصر الیوم على ساحتھا السیاسیة. 

واجھ كّل ھؤالء، للمرة األولى، باسم ویقف محمد مرسى، على ما فیھ من خروج عن السنة، وحده، وقفة رجٍل باع نفسھ ہلل، ی
 هللا وال یرضى الدنیة في دینھ، مع أّن الدنیة ھي سمة سیاسة اإلخوان لعقود مضت.

محمد مرسى ُمَعّرٌض للقتل بال شٍك. ولیس بینھ وبین الموت إال مشیئة هللا، ثم بعض أفراد من الحرس الجمھورّي في 
 اإلتحادیة.

"سیسیھ" اإلرھابیین والمتطرفین من استخدام العنف. ونحن نعلم مْن المقصود بھؤالء. لیس لقد حذر الجیش الخائن بقیادة 
البلطجیة، فھؤالء لھم أن یقتلوا یخربوا، لكن إن رّد المسلم العدوان، صار إرھابیاَ مطارداً تقتلھ أسلحة الجیش والشرطة 

 المالحدة.

اإلخوان وغالب التیار اإلسالمّي، تعقبھ خیانة وغدر وفسوق ضعٌف وتھاوٌن وفقدان للنظر السیاسي والشرعي من جانب  
 وفجر من فلول النظام الُمباركّي، بدعم من السیسّي الخائن، وداخلیة البلطجیة وسائر كفار مصر.

ثم یفیق بعض مشایخ السوء، بعد انحراف وضعٍف وخّسة، ویرون أّن المعسكرین قد تمایزا بال ضبابیة وال شك. فأن یصمت 
الیوم، فھو من الخونة الموالین للكفرة الفجرة. یخرج حسین یعقوب والحوینّي وغیرھم، یكتشفون أنھ یجب التظاھر شیٌخ 

 والحشد والخروج، صح النوم" یا مشایخ!

 لیعلم الجمع من المسلمین واإلسالمیین، أّن األمر الیوم ھو أمر حیاة أو موت. أمر إسالم أو كفر. وأّن دعوة "سلمیة سلمیة" ال
 حقیقة لھا على األرض. بل القتل والھرج والعنف ھو سمة ھذه المرحلة التي تمر بھا مصر.

البد من أن تتسلح قوى المسلمین، وتأخذ ذمام المبادرة في الدفاع أوالً ثم في الھجوم ثانیاً. البد من أن یعلم ممّولي البلطجیة أّن 
تل عشرات من المسلمین في األیام القلیلة السابقة دون مقتل فرٍد واحٍد من المسلمین لن یكونوا خرافاً تذبح "على البارد". لقد ق

 البلطجیة.



إن الموت ھو مصیر اإلسالمیین في الحالین، إن خرجوا مسلحین یقاتلون في سبیل دینھم وَذودا عن شرعھم، فَیقُتلون وُیقَتلون، 
ن بمجرد أن یتولى علمانّي كافٌر فاجٌر حكم مصر، بید الشرطة أو أن یصمتوا ویلتزموا سلمیة من جانٍب واحٍد فُیقتلون وُیعتقلو

 وأمن الدولة. فما علیھم إن یموتوا إذا شھداء في سبیل هللا، مقبلین ال مدبرین؟

إن الوقوف في وجھ الكفرة الفجرة بالعنف الذي بادؤنا بھا، ھو سبیل واحٌد ال ثانَي لھ، أن تجتمع علیھ قوى اإلسالمیین، بال 
 تمحك، وكفانا تردد وتمحك. ولیكن شعارنا "بل الدم الدم والھدم الھدم". تردد وال

 

 

 

 

 

 

 

 

 كلمة محمد مرسى .. تحلیل وتفصیل

 ى هللا علیھ وسلمصالحمد ہلل والصالة والسالم على رسول هللا 

الواقع الحاضر، جاءت كلمة محمد مرسى في وقتھا الحرج، وإن جاء متأخراً. جاءت مصیبة في بعض نقاطھا، في مواجھة 
 ومخّیبة آلمال الكثیر ممن ینتمى للُسنِّیة اإلسالمیة. ولننظر في كلیھما.

فمن إیجابیات الخطاب، أنھ قرر الوقوف في وجھ الفلول والخونة وكفار مصر، وأنھ لن یستسلم لتھدیدات السیسي الخائن، أو 
 د وسیطرة العلمانیة الصریحة الواضحة، إلى حین.طلبات الصلیبیین وكفار "تمرد"، وھو ما یعنى الوقوف في وجھ تمدّ 

كذلك فإن كلمة محمد مرسى عن أنھ یبذل دمھ ثمناً للوقوف في وجھ الفاسدین، تعكس رسالة غیر مباشرة لإلسالمیین أن اثبتوا 
 وقاوموا ولو بدمائكم ضد ھجمة الفساد والعلمانیة. 

 یة، بل ومن وجھة النظر الدیموقراطیة، كثیرة كذلك.لكن سلبیات الخطاب، من وجھة النظر الُسنِّیة اإلسالم

فمن ھذه السلبیات الدیموقراطیة، أنھ لم یتخذ أیة قرارات في َصدد إیقاف قوى الشّر والفساد اإلعالمّي والشرطّي. كذلك لم یشر 
ھ ال ّي. وقد یبرر ھذا أنبإصبع اإلتھام إلى خیانة السیسي الواضحة، وانحیاز الجیش والشرطة إلى قوى العدوان والكفر والبغ

سلطة لدیھ على الحقیقة، لكن ھذا مدفوٌع بأّن تمسكھ بالشرعیة الدیموقراطیة أیضاً لیس لدیھ ما یحمیھ فیھا إال قوى الشعب 
المتجّمع في رابعة العدویة والجیزة ومدن الصعید. فكان من األولى أن یسیر مسافة المیل األخیر، ویفضح الجمیع لیكون األمر 

 ى بیاض" كما تقول العامة بحق."عل

من الضرورّي أن یقّدم السیسي، ورؤوس الفتنة العلمانیة من سیاسیین علمانیین وإعالمیین من الكفرة الفجرة، إلى محاكمات 
 ثوریة فوریة لردع تلك الثورة المضادة العلمانیة. ولعل ھذا یكون من قرارات المستقبل القریب، إن كان فیھ أمٌل.



یات من وجھة النظر الُسنِّیة اإلسالمیة، فھي تصمیمھ على تبنِّي الَنھج الدیموقراطّي، وإعطائھ مساحة للكفر والصلیبیة أما الّسلب
یتحركون فیھا جنباً إلى جنٍب مع اإلسالم. ثم إّن مرسي لم یرفع شعار اإلسالمیة واضحاً، رغم أّن الصراع بات واضحاً بین 

من المفترض أن یعلن أن الّشریعة ھي األصل في حكم مصر، وإن كان حدیثھ یعكس التزاماً دینین، اإلسالم والعلمانیة. كان 
باإلسالم من حیث خطابھ الُمسلم الواضح. إال إنھ قد یكون من الصعب أن یعلن مثل القول في ھذا التوقیت، من حیث تربص 

 واب، وأن ُیعلن الحق، بعد أن تھدأ األمور.جمیع قوى الشر في الداخل والخارج لمثل ھذا الخطاب، فلعلھ یعود إلى الص

كوا بالشرعیة اإلسالمیة، وافھموا أن الخیار الحالّي في حكم  الرسالة التي نرید أن نرسلھا لإلسالمیین الیوم ھي أن تمسَّ
خیار  محمد مرسي، مع اعتراضاتنا المدونة علیھ، ھي الخیار األفضل الیوم بال شك. وإال فخیار الجیش أو البرادعّي ھو

الخراب لإلسالم والمسلمین الیوم، فكونوا على وعيٍّ بفقھ الواقع، وبفقھ المصالح الحقیقیة، ال البدعیة، التي توازن بین 
 خیار البدعة وخیار الكفر. 

 ااثبتوا في المیادین دفاعاً عن دینكم وعن شرعكم، من خطر الفناء على أیدي الصلیبیین والعلمانیین الكفرة الفجرة. تسلحو
بكافة األسلحة ترّدوا بھا عدوان الشرطة الكافرة المتعاون مع سیسي "الكلب" الذي یبارك ویدیر موقعة الجمل الجدیدة عند 

 جامعة القاھرة، وفي كل مكان.
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