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 بسم هللا الرمحن الرحيم 
 ـ مقدمة: 

إن احلمــد حن دمــدس عيســوعينغ عيســوعفرساب عيعــوو  حن مــن وــرع  أيفســن  عمــن 
 هللا فال مضل لغاب عمن ُيضلل فال ه دي لغ. سيئ ت أعم لن اب من يهدس 

عأوهد أن ال إلغ إال هللا عحدس ال وــريل لــغاب عأوــهد أن عمــدار عبــدس ع ســولغ 
  صلى هللا عليغ ععلى آلغ عصحبغ عسلَّم.

مل تعد مب د ة عقف العنف اليت أطلقوه  اجلم عة اإلسالمية املصرية تعين ـ كمــ   
ف ساب عتضميد اجلراح .. عترتيب األع اق .. عمن كن  يظن ـ هدية من أجل الوق ط األي

 مث االيطالق من جديد للجه د يف سبيل هللا ..! 
مل تعـــد مبـــ د ة عقـــف العنـــف الـــيت أطلقوهـــ  اجلم عـــة اإلســـالمية املصـــرية ـ مـــن  

اجلــ دة الــيت تســوهدح تصــحي  بعــ   ةطرفهــ  عحســب ـ تعــين تلــل العمليــة الوقو يــ 
يه  .. عمن مث اسوئن ح االيطالق من جديــد للجهــ د يف األخط ء اليت ك يوا قد عقعوا ف
 عمنهجية عفع لية!  ةسبيل هللا بصو ة أكثر ايضب طي

مل تعد مب د ة عقف العنف اليت أطلقوه  اجلم عة اإلسالمية املصرية تعــين وــيئ ر  
من ولل كم  كن  يظن عيوأعل هلم .. عإمن  أصبحت تعين ـ بكل عضوح عظهو  ـ ايقال ر 

 ق عدخوالر يف الب طل ..! على احل
 تعين أتثيم احلق عجتر غ .. عحتسني الب طل عتزيينغاب عالرضى بغ!  
تعين الووبة عاالعوذا  عم  ك يوا عليغ من حق .. عاإلقــرا  عالرضــى ُــ  ُيضــ دس  

 من  طل! 
تعــين الــ اءة عاالمــالجل مــن اجلهــ د .. عاو هــدين .. عالرضــى  لــذل عا نــوجلاب  
 الوبعية للب طل عيظ مغ الك فر! عالعم لة ع 
 تعين تشويغ كثري من املف هيم احملكمة هلذا الدين ..!  
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 تعين تضليل العب د .. عصدهم عن اجله د يف سبيل هللا ..!  
تعين تكذيب أيفسهم أبيفسهم عيق  غزهلم عم  كــ يوا قــد بنــوس عخطــوس ببنــ ن  

 أيديهم منذ أكثر من عشرين ع م ر! 
الهني   .. عااليسالخ .. عاال تــداد علــى األعقــ ع .. بعــد أن تعين السقوط عا 

 عرفوا احلق عأصلوا لغ! 
فهي ليست مب د ة تُعرع عن مرحلة مؤقوة اقوضــوه  الظــرعح عالضــرع ات ..  
كم  كن  يظن .. عإمنــ  هــي اســةاتيجية دبوــة جديــدةاب عمــنهخم جديــد آخــر ع ولــف كليــ ر 

 عم  ك يوا قد أصلوس عكوبوس من قبل!
ا م  سنوعرح عليغ ـ علــى عجــغ الوفصــيل ـ مــن أفــواس كبــ   قيــ دات اجلم عــة هذ

 الذين ك يوا ع اء هذس املب د ة اآلمثة املشؤعمة! 
عالذي محلن  على كو بة هذا املق ل ليس حب الوعقيب أع جمرد الــرد أع النقــد 
ن ر لآلخرين .. ال .. ليس ويء من ولل .. ف لقوم يعرفــون أيــين مــن أكثــر النــ س حتســي

للظــن  ــم عمــن أكثـــرهم أتعيــالر هلــم عإق لــة لعثـــراملم .. علكــن املســألة مل تعــد خ ضـــعة 
إلمك يية الوأعيل أع حتسني الظــنإ إو أن ا ــرق قــد اتســااب عاالدــراح اــ د  عاســوط   
بصو ة كبرية عصرحية ال ينفا معه  أتعيل معوــ  عال إعــذا  .. فــ حلق أعا  التبــ جل عأبن 

ــو  ــا علـ ــى عيُوبـ ــذس  يُرضـ ــة هـ ــدعدار لكو بـ ــذا عجـــدت يفســـي مشـ ــ خطون .. لـ ســـال السـ
ــلاب عااليوكـــ ساب  وم هلـــ   لفشـ ــُ ــة ال يـــود أن نـ ــةاب عيصـــح ر جلم عـ ــ ت إبـــراءر للذمـ الكلمـ
ــى احلـــق .. عإوـــف ق ر  ــون وـــ هد فع  علـ ــراط املســـوقيم .. أع أن تكـ ــرعن عـــن الصـ عا ـ

ــرافهم عســـقوطه ــ  ادـ ــ هم يف هللا ـ يعـــز علينـ ــ  أحببنـ ــ هلم إبخـــوان  ـ ط ملـ ــ هلم ألعمـ ماب عإبطـ
عجه دهم أبيديهم عهم يعلمون .. عحىت ال يسودل أحد بصمون  عسكوتن  علــى  ضــ   

 عإقرا   مل  مت من ادراح! 
عهـــذا الـــرد عالوعقيـــب عإن كـــ ن املعـــين منـــغ  لد جـــة األعا قيـــ دات اجلم عـــة 

ــغ مــن منــ هخم  اإلســالمية املصــرية مــن أصــح ع املبــ د ة املشــؤعمة .. عمــ  قــد أصــلوا ل
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ف سدة ع طلة .. فإين  عنينــ  بــغ كــذلل الــرد علــى كــل مــن دــ  منحــ  اجلم عــة ععقــا ُــ  
 عقعوا بغ أع ببع  م  عقعوا بغ .. أع اسوحسن عأيد م  قد عقعوا بغ! 

     ِغ ْصالَح َم  اْسَوطَْعُت َعَم  تـَْوِفيِقي ِإالَّ ِ َّللَِّ َعَلْيِغ تـَوَكَّْلُت َعإِ ِإْن ُأ ِيُد ِإالَّ اإْل لَيــْ
 .  أُيِيبُ 

 
 عآخر دعوا  أن احلمد حن  ع الع ملني. 
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  ـ مقدم ت ه مة بني يدي الوعقيب عالرد.
ــ د ة املشــؤعمة هــذس عمــن مث  الــرد  قبــل أن  ع علــى وكــر أقــوال أصــح ع املب

ليت تعني عليه  يقدم بذكر بع  املقدم ت الضرع ية عاهل مة وات العالقة  ملوضوجلاب عا
 اإلخوان على فهم املراداب عهللا املسوع ن. 

وم بــغ علــى املــرء .. فكــم ـ املقدمة األعا : اعلموا أن الع ة   ــواتيم عُــ  نــُ
من عبد ط ل عهدس ما العب دة عالووحيداب عاجله داب عالص  على البالء .. مث فــُق قبــل 

قصــة هــذا الــذي آ س هللا  موتــغاب عخــوم لــغ بعمــل طــ ن فاســر الــديي  عاآلخــرةاب كمــ  يف
تع ا اآلايت عالكرام ت ف يسلخ منه  خب اة ســوء فأخلــد إا األ ت عاتبــا هــواساب كمــ  

ْيطَ ُن َفكــَ َن   ق ل تع ا: ُغ الشــَّ هــَ  فَأَتْـبَـعــَ َلَخ ِمنـْ َن ُس آاَيتَِن  فَ ْيســَ َعاْتُل َعَلْيِهْم يـََبَأ الَِّذي آتـَيـْ
َن اْلعـَـ ِعينَ  َن .  مــِ ئـْ َواُس َفَمثـَلـُـُغ َكَمثـَـِل  َعلـَـْو وــِ َلَرفـَْعنــَ ُس  ــَِ  َعَلِكنــَُّغ َأْخلــََد ِإَا اأْلَْ ِت َعاتَـّبــََا هــَ

ذَّبُوا ِ ايتِنــَ   ِذيَن كــَ ْوِم الــَّ ُل اْلقــَ َل َمثــَ ْت َولــِ ُغ يـَْلهــَ ْت َأْع َتْةُكــْ ِغ يـَْلهــَ ْل َعَليــْ ِب ِإْن حَتْمــِ اْلَكلــْ
 .176-175ألعراح:ا كَُّرعنَ فَ ْقُصِص اْلَقَصَص َلَعلَُّهْم يـَوَـفَ 

عيف احلــديتاب فقــد صــ  عــن النــي صــلى هللا عليــغ عســلم أيــغ قــ ل:" فوالــذي 
يفســي بيــدس إن  أحــدكم ليعمــُل بعمــل أهــل اجلنــة حــىت مــ  يكــون بينــغ عبينهــ  إال و اجلاب 
فيسبق عليغ الكو عاب فيعمل بعمل أهل الن   فيدخله اب عإن أحدَكم ليعمُل بعمل أهل 

يكون بينغ عبينه  إال و اجلاب فيسبق عليغ الكو ع فيعمل بعمــل أهــل اجلنــة   الن   حىت م 
 فيدخله  ". 

:" ال تعجبوا بعمل أحــد حــىت تنظــرعا ُــ  نــوم لــغاب فــإن الع مــل يعمــل عق ل  
فمــ  ر مــن دهــرس أع برهــة مــن دهــرس بعمــل صــ ن لــو مــ ت عليــغ دخــل اجلنــةاب مث يوحــول 

مــ  ر مــن دهــرس بعمــل  ســيل لــو مــ ت عليــغ دخــل فيعمل عمالر سيئ راب عإن العبــد ليعمــل ف 
الن  اب مث يوحول فيعمل عمالر ص حل راب عإوا أ اد هللا بعبد  خريار اسوعملغ قبل موتغ فوفقغ 

 لعمل ص ناب مث يقبضغ عليغ ". يسأل هللا تع ا الثب ت عحسن ا و م. 
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جنوا يف هللا عشـــرين ع مـــ ر   .. عإا هـــؤالء الـــذين يســـودلون عيوبـــ هون أبهنـــم ســـُ
عيصفون أيفسهم أبهنم قي ديون   نيــون .. عكــأن هــذا الــذي تعرضــوا لــغ دليــل  علهــم 
فوق املس ءلة عالوعقيب .. عُنوهلم أن يفعلوا عيُقــر عا ـ يف ديــن هللا ـ مــ  يشــ ءعن .. أع 
 نحهم السلطة يف أن ُ لوا على أتب عهم عأفــرادهم مــ  يريــدعن عيشــوهون .. إا هــؤالء 

ُد .. ال بعُد .. األحي ء ال تؤَمن عليهم الفونة .. الع ة    اة عُ  ُنوم بــغ يقول: ال بع
على املرء .. ال بد من املسري عإكم ل الطريق إا هن يوغإ عهن يوغ عندم  تُرفا الرعح إا 

   ئه  عهي على ج دة الووحيد عاالسوق مة عاإل  ن. 
ُداب ال بعــُداب أُثر عن اإلمــ م أمحــد أيــغ حــني احوضــر جعــل يُك ثــر أن يقــول: ال بعــْ

فق ل ابنغ عبد هللا: اي أبِت مــ  هــذس اللفظــة الــيت تلهــخم  ــ  يف هــذس الســ عة   فقــ ل: اي 
بــين إن إبلــيس عاقــف يف فاعيــة البيــت عهــو عــ ته علــى أصــبعغاب عهــو يقــول: فوــَّين اي 
ــى  ــدس علـ ــن جسـ ــغ مـ ــرن يفسـ ــغ حـــىت  ـ ــدإ يعـــين ال يفوتـ ــُداب ال بعـ ــأقول: ال بعـ ــداب فـ أمحـ

 الووحيد!! 
مث غــري  عهــم علــى الكفــر عالب طــل .. تــر  أحــدهم ُيســجن يف ســبيل الب طــل 
أكثر من عشرين ع م ر م  يصدس ولل عن  طلغ عكفرس .. فم   لن  عدن على احلــق .. 
علنــ   ع يُكــ فل خــريار علــى الصــ  علــى الــبالء ععلــى الثبــ ت علــى احلــق .. يرتــد علــى 

 ون  .. ألسن  أعا منهم ص ار عثب  ر !أعق بن  ألدىن فونة تنزل بس ح
: من أصول أهل السنة عاجلم عة املوفق عليه  أن كل إيس ن  ـ املقدمة الث يية

ـ مهم  على كعبغ عوأيغ عفضلغ ـ ُنطل عُيصيباب يؤخذ منغ عيُرد عليغ عدا النــي عمــد 
 . 

ت فيمــ  ـ فوق الوعقيــب أع أن يُقــ ل لــغ أصــب فال يوجد إيس ن ـ سو  يبين   
 أص ع فيغاب أع أخطأت فيم  أخطأ فيغ. 

عهــــذا أصــــل دلــــت عليــــغ عشــــرات بــــل مئــــ ت النصــــو  الشــــرعية لــــو أ د   
االســــوطراد أع االســــودالل عالووســــا .. عوــــ هد  منــــغ هنــــ  أن يــــذكر اإلخــــوان أن مــــ  
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تعرضوا لغ من بالء يف سجون الظ ملني لســنوات عــدة .. ال  ــوف أن يســوادموس كــأداة 
ين من الوعقيب عليهم أع  طئــوهم فيمــ  قــد أخطــؤعا فيــغ .. كمــ  ال  ــوف أن انا اآلخر 

يسوادموس كأداة لبسل يفووهم عهيمنوهم عآ ائهم على اآلخرين يف الب طل حتت فعــم 
أهنم من أهل البالء عا  ة عالوجربة .. فمك هنم أن أيمرعا دائم ر ُ  و ءعا .. عم  على 

 ا!  اآلخرين إال أن يسمعوا عيُطيعو 
فهــذا ال يُقبــل مــنهم عال مــن غــريهم .. فــدينن  هنــ   هنيــ ر صــرحي ر عــن أن يســلل  

مسلل أعلئل الذين ا ذعا أحب  هم ع هب هنم أ   ر من دعن هللاإ فأطــ عوهم عاتبعــوهم 
ــيهم: ــ ا فــ ــ ل تعــ ــ  قــ ْن ُدعِن اَّللَِّ  يف الب طــــلاب كمــ ــِ ــَ هَنُْم َأْ َ  ر مــ ــَ  َُهْم َع ُْهبــ ُذعا َأْحبــ ــََّ  ا ــ

 رُِكونَ َعاْلَمِسيَ  اْبَن َمْرََيَ َعَم  أُِمُرعا ِإالَّ لِيَـْعُبُدعا ِإهَل ر َعاِحدار ال ِإَلَغ ِإالَّ ُهَو ُسْبَح يَُغ َعمَّ  ُيشْ 
:31الووبة. 

: من األصول املوفق عليه  كذلل عند أهل الســنة عاجلم عــة ـ املقدمة الث لثة 
عإمن  الط عة تكون يف املعرعح عفيم  فيغ ط عة  أيغ ال ط عة ملالوق يف معصية ا  لقاب

ــة يف  حن علرســــولغاب كمــــ  يف احلــــديت الصــــحي :" ال ط عــــة يف معصــــية هللااب إمنــــ  الط عــ
 املعرعح ". 

 :" من أمركم من الوالِة ُعصية  فال ُتطيعوس ".عق ل   
اب :" ط عــة اإلمــ م حــقه علــى املــرء املســلم مــ  مل أيمــر ُعصــية هللا عقــ ل  

 إوا أمر ُعصية هللا فال ط عة لغ ". ف
:" ال ط عــــة ملالــــوق  يف معصــــية ا ـــ لق ". أاي ر كــــ ن هــــذا املالــــوق عقـــ ل  

 عك يت مك يوغ.
  

أ د  مــن هــذس املقدمــة أن يــذكر قواعــد عأفــراد اجلم عــة أبيــغ ال  ــوف هلــم أن 
دة احلــق يُطيعــوا وــيوخهم عقيــ داملم عيوبعــوهم فيمــ  قــد أخطــؤعا فيــغ عادرفــوا عــن جــ 

عالصـــواع .. لكـــوهنم قـــ دة أع وـــيوخ ر هلـــم علـــى أفـــرادهم عقواعـــدهم حـــق الط عـــة .. 
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فطــ عوهم تكــون يف املعــرعح عفيمــ  أصــ بوا فيــغ احلــقاب عإال فــال  ــا هلــم عال ط عــة .. 
 فمرض ة احلق عط عوغ أعا عأعز!  

 * * * 
م عأقــوال بعد االيوه ء من الوذكري  ذس املقدم ت الضرع ية  ع على وكر كــال 

 [.    1أصح ع املب د ةاب عمن مث الوعقيب عليه ]
كم  وكر  من قبل فإن مب د ة عقف العنف اليت أطلقوه  اجلم عة من طرفه    

أحدثت تعيريار عايقال ر يف منهخم عفكر اجلم عة القدَياب عأحدثت لديهم منهج ر عتصو ار  
االيقال هذا  مع مل  أبرف  يلاص   .. ع ولفة  جديدة  املواقف  عمواقف  يف  عالوعري  ع 

 الو لية:

 
مجيا أقواهلم عتصرحي ملم اليت سنأع علــى وكرهــ  مــأخووة عــن جملــة " املصــو  " حيــت قــد يشــرت   1

ــة مــن اولــةاب عهــي:"  ــة أعــداد موو لي "اب عهــي  4056" ع "  4055" ع "  4054أقــواهلم يف ثالث
ــبهم عمراجعــ ملم األخــريةاب عقــد أجــر  املق بلــة معهــم الصــحفي  مكــرم  تعوــ  تلاــيص ملــ  ع د يف كو
عمد أمحد يف ثالث جلس ت موفرقة .. عيف أكثر من مخســني صــفحة مــن صــفح ت اولــة .. فمــن 

 ذكو ة أعالس . أ اد الوقوح أع الوثبت مم  سنذكرساب فلرياجا أعداد اولة امل
عأ   قول هلم يذكرس مم  مل يرد يف جملة املصو  عاألعداد املــذكو ة أعــالس ســنأع علــى وكــر املصــد     

 يف موضعغ عند مو د االسودالل إن و ء هللا. 
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موقفهم اجلديد من النظ م احلـ كم يف مصـراب عمـن مسـألة ا ـرعن   -1 
 :عليغ

يـــولاص مـــوقفهم مـــن النظـــ م احلـــ كم يف مصـــر أبيـــغ يظـــ م إســـالمي .. عحكـــم 
إسالمي .. عأن الط غوت احل كم يف مصر ح كم مســلم جتــب ط عوــغ عمواالتــغ عالــدف جل 

ــغ .. ال  ــوف ا ــرعن عليــغاب عال عنــغاب ععــن مؤسســ ت حكمــغ .. ع  أجهــزة أمنــغ ع  برات
على األيظمة الك فرة العميلة املش  ة لــغ .. عا ــرعن علــى هــذس األيظمــة إمث عحــرام .. 

 عأهنم خبرعجهم عليغ من قبل ك يوا  طئني عج هلني للحكم الشرعي الصحي !  
علـــة [:" أ  أخ طـــب مـــن يفهـــم أيـــغ ال يصـــ  ا ـــرعن علـــى الد2]كـــرم فهـــدي

مطلق ر ألينــ   اجعنــ  هــذا األمــر وــرع ر عفقهــ ر عيقــالر ععجــد س خطــأراب أمــ  الن حيــة العمليــة 
 فهذس م طب    من هو غري مقونا  ذس النظرة الشرعية اليت  اجعن ه . 

دن مثالر  اجعن  مســألة ا ــرعن علــى الدعلــة  لســالح فوجــد  أن هنــ   أمــو ار  
عملن يفهم ولل ورع ر أقول لغ هــذس هــي الشــرعطاب أمــ    كثرية انا هذا ا رعن عحُترمغاب

 غري املقونعني فلهم أسلوع آخر يف اإلقن جل.
إون أ  ال أعومــد يف مــ  اع كلهــ  علــى الن حيــة الشــرعية فقــلإ أليــين أحتــدث 
إا أوا   غري مقونعني  ذس الن حية الشرعيةاب لذلل أفهمهم أيغ من الن حية العملية 

اب ع ذا األسلوع يكون قد حتقق يل أمر عدم ا رعن علــى الدعلــة لن يسوطيعوا ا رعن
." 

 
عنـــدم  يـــذكر ا ـــ ر مـــن األ ـــ ء الو ليـــة: كـــرم فهـــدياب  جـــ  إبـــراهيماب صـــفوت عبـــد العـــيناب علـــي  2

 ي  لــوحاب هشــ م عبــد الظــ هراب ممــدعح يوســفاب حســن ا ليفــةاب أمحــد الشريفاب أس مة ح فظاب بــد
بكــرياب غريــب الشــح تاب عوــعب ن هريــدي .. فهــؤالء أعالر كلهــم عن صــر قي ديــة مــن أعضــ ء جملــس 
الشو   للجم عةاب عكالم كل عاحد منهم ملزم جلميا من وُكرإ ألن كل عاحد منهم ق ل قولــغ أمــ م 

وــ يل فــإن ســكوملم علــى قولــغ هــو إقــرا  لــغ ععالمــة دالــة علــى اجلميــا .. عيف حضــو  اجلميــا .. ع ل
 موافقوهم عمو بعوهم لغ فيم  يقول. 
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:" أحب أن أعض  أين  طيلة فةة العمل مل يكفر أي مؤسسة من  ج  إبراهيم
مؤسســ ت الدعلــةإ ف لشــرطة عنــد  مســلموناب عجهــ ف املاــ براتاب عجهــ ف أمــن الدعلــة 

 أجهزة مسلمة ". 
موقفن اب عقلن  إن اآلية اليت تنص  :"  لنسبة للح كم فإين   اجعن ممدعح يوسف

ُم اْلكــَ ِفُرعنَ  علــى أن  ُ فَُأعلَئــَِل هــُ َزَل اَّللَّ ْم ُــَِ  أَيـــْ ْن مَلْ حَيْكــُ مل يكــن مقصــودار  ــذس   َعمــَ
اآلية أهن  تنزل على كل احلك ماب هي ُتطبق فقل على احلــ كم الــذي يقــول إن حكــم هللا 

 ال يصل  ".
 كم يف مصـــر مل يقـــل هـــذا .. فمعظـــم :" علـــى حـــد معـــرفيت فـــإن احلـــ الصـــحفي
 قوايينن  ورعية ". 

:" يعم مل يقل هذااب عهذا م  اتفق عليغ مجيا األخوة يف اجلم عة ممدعح يوسف
عدن معهم فيغاب ف حل كم الذي ال يرد حكم هللا عال يقول إن حكم هللا ال يصل  يكون 

 ح كم ر مسلم ر عال  وف ا رعن عليغ ".      
أ  أقول لسي دتل إيين يف عقت من األعق ت تومهت عظننت   :"حسن ا ليفة

أع عســيلة املواجهــة ســوح حتقــق يل مــ  أ يــداب لكــن أهــل العلــم قــ لوا عبينــوا يل أن هــذس 
الوسيلة ليست صحيحةاب عك ن من األصوع لل أن اوص هذس األفع ل الــيت صــد ت 

د فعــلاب عأن تســري من مؤسس ت الدعلة سواء أمنية أع سي ســية أع مدييــةاب عأال أتخــذ   
يف يسيخم اوومااب عأتخذ الطريق الطبيعي لرد املظ مل عدفعه اب عندم  بني لن  أهــل العلــم 

 هذا غري  فكر  عاتبعن  الطريق السليم.
أيت تسأل م  الذي  علين أعدل عن فكري الذي اقونعت بغ عأ  يف طريقــي 

كــوم علــيهم  إلعــدام ـ إا حبــل املشــنقة   اإلج بــة أن مــوقفي عموقــف كــل فمالئــي احمل
عنــدم   فــ  أن نــوت  الذين عدلوا عن فكرهم ـ هو يفس موقف ســيد  احلســن 

يف فونـــة القوـــ ل عحـــر  علـــى توحيـــد صـــف املســـلمني .. عأ  أقـــول هـــذا أمـــ م جملـــس 
 وو   اجلم عية اإلسالمية كلغ ".
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د :" اســومرا  القوــ ل مل يكــن صــوا راب عأن يزيــف الــدم ء كــ ن ضــ  جــ  إبــراهيم
مصلحة اإلسالماب عضد مصــر عاألمــة اإلســالمية عالعربيــةاب عأن الــذي كــ ن مــن املمكــن 
أن ُيضــعف مصــر مــق هــم أعــدان  احلقيقيــون عهــم اليهــودإ ألن دع  مصــر عــو ي يف 

 املنطقة. 
 مل  أ يقت هذس الدم ءاب عمل يكن يف هذس الوس طة  1993لو جنحت عس طة 

سألو  م  هي طلب تن  قلن : تطبيق الق يون ألن أية ورعطاب فقد قبلن  كل ويءاب ععندم   
تطبيق الق يون ك ن ســُيارن املعوقلــني عيوقــف مم  ســ ت كثــرية مــن الفعــل ع د الفعــل .. 

 ليس خطأ أن توح ع  الدعلة ما أبن ئه  ". 
:" أنكد لل أين  لدين  خطوات عديدة يف هــذا االجتــ ساب عا طــوة علي الشريف

لســجون ينشــر هــذا الكــالم عيعلمــغ لكــل األفــراداب عا طــوة األعا أينــ  وهبنــ  إا كــل ا
األك  سوح تكون بعد خرعجن  من السجونإ فكل وب ع الوي   اإلســالمي ال بــد أن 
يصــل بــغ إا قن عــة داخليــة أبن القوــ ل مــا احلكومــة أيع ُف ســد ضــامةاب علــن يقوصــر 

 .  " بل سيكون هذا الفكر اجلديد إقليمي ر عع ملي ر على مصر عحده اب 
:" قــد فعلنــ  ولــل يف كــل النــدعات يف كــل الســجوناب أعلنــ  أينــ  كــرم فهــدي

أخطأ  يف قرا  الصدام يف الوســعين تاب عأنكــد أينــ  مــدينون لشــعب مصــر  عوــذا  عــن 
 أفع ل ا تكبوه  اجلم عة يف حق مصر ". 

:" يف هــذس األايم الــيت يعيشــه  خــرن كثــري مــن الشــب ع املســلم علــي الشــريف
سلمة عمؤسس مل  يُق تــل مجــة اجلهــ داب عك يــت النويجــة أن جــ  الشــب ع على دعلوغ امل

حُي فظ علــى املسلم مف سد عظيمة عضعفت األمة .. فنحن يريد وب  ر يُعمر ال ُنرعاب 
ــ  ــ مل اب حيـــةم ق يوهنـ ــغ عمؤسسـ ــ عالت دعلوـ ــ م عـ ــد   أمـ ــ ئل صـ ــون حـ ــ س عيكـ اب يهـــدي النـ

 تكفريهم ".  
الالصحفي  عبد  محدي  األخ  أس ل  اغوي ل  :  أن  تعوقد  فلت  م   هل  رمحناب 

 الرئيس الس دات صحي  ورع ر أم أيغ خطأ ورعي  
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:" أكد  يف األم ث الــيت أخرجن هــ  عاألمثلــة الــيت ضــربن ه  محدي عبد الرمحن 
من الو  يخ أن ا رعن على احل كم يف كل العصو  تســبب يف مف ســد مجــة عــ دت علــى 

ئيس الســـ دات علكـــن قبــل ولـــل يف كـــل األمــة اإلســـالميةاب لــيس فقـــل يف حـــ دث الــر 
ــةاب  حــوادث ا ــرعن الســ بقة مثــل خــرعن ســيد  احلســني بــن علــي علــى يزيــد بــن مع عي
عخرعن ابن األوعتاب ععبد هللا بن الزبرياب فكل أيواجل ا رعن على احلــ كم ُــ  يف ولــل 
ــةاب  ــق األمـ ــرية عفـــق عأدت إا ازيـ ــد كثـــرية عكبـ ــ دات أدت إا مف سـ ــى السـ ا ـــرعن علـ

 ".  و يل فهو عرم ورع ر ع ل
: مب د ة عقف العنف هل هي خطة تكويكية اللوق ط األيف س أم سجني يسأل

 أهن  اسةاتيجية  
:" حقيقــة كنــت أعد دائمــ ر أن يســأل أحــد األخــوة هــذا الســؤال .. كرم فهدي

هذا السؤال  كن أن يكون مقبــوالر يف مع هــدات الســالم مــا اليهــود أع الصــرع علــى 
وف يف حق الكف   أن تكون املع هدة مؤقوة بوقت معني مث يعــود بعــد ولــل اعوب   أن   
 إا احلرع. 

أم  مع هدات السلم أع الصل  بني املسلمني فال  كن أن تكون بنيــة العــد إ 
ألن األصـــل بـــني املســـلمني أن الصـــل  خـــري. فـــنحن يف هـــذس املبـــ د ة يصـــ ن أقوامـــ ر 

ــ اب عكج ــ  عأبنــ ء عمومون م عــة إســالمية ال يكفــر أحــدارإ إوار دــن يف مســلمني هــم إخواين
صل  مــا املســلمني عال  كــن أن يكــون هــذا الصــل  مؤقوــ ر عال تكويكيــ راب بــل هــو  نيــة 

 اسةاتيجية عصل  دائم ..  ب أن ينسى ا م ر أسلوع املواجهة ما الدعلة ".  
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ــة علـــي الشـــريف ــوة أعصـــ  م يف ثالجـ ــ  هـــو مطلـــوع أن يضـــا األخـ :" كـــل مـ
 عن الوعصب عالعلوإ ألن الدعلة هل  خصوصي مل  ال  وف أن يودخل فيه  ". عيبوعدعا 

 
 ـ الوعقيب عالرد: 

معــذ ة للقــ  ه هلــذس اإلط لــة يف النقــل .. فمــ  محلنــ  علــى فعــل ولــل إال لكــي 
تكون على بينة من هذا الفكر اجلديد املنحرح الذي ينحى إليغ القوم عيرعجون لغ .. 

 من يقل يف النق ط الو لية:  عموصر  د  على م  تقدم
 : كذبوا .. عم  صدقوا .. مل  عصفوا النظ م املصري احل يل أبيغ يظ مأعالر 

إســـالمي .. عأن ح كمـــغ مســـلم يُطـــ جل .. عأن مؤسســـ ت حكمـــغ عيظ مـــغ مؤسســـ ت 
 مسلمة ..!! 

هــل النظــ م الــذي يقــول دســوو س املقــدس الــذي ال تعلــو كلموــغ ـ عنــد عبيــدس ـ  
مجهو يــة مصــر العربيــة دعلــة يظ مهــ  اوــةاكي د قراطــياب يقــوم (:"  1)  كلمةاب يف امل دة

 " هو يظ م إسالمي .. !!على حت لف قو  الشعب الع ملة 
ــعب  ــو  الشـ ــ لف قـ ــى حتـ ــوم علـ ــذي يقـ ــد قراطي الـ ــ م االوـــةاكي الـ ــل النظـ هـ

 الع ملة .. هو يظ م إسالمي أع  وف أن يوصف أبيغ مسلم .. !
 فإن قلوم: يعم!

: كفرمت بال خــالحإ أليكــم جعلــوم الكفــر البــواح إ ــ  ر عإســالم ر .. يقول لكم 
فأهــل العلــم أمجعــوا علــى كفــر مــن مل يكفــر الكــ فر .. فكيــف ُــن  عــل الكفــر البــواح 

 إ   ر عإسالم ر! 
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 عإن قلوم: ال .. ليس إبسالمي! 
يقول لكم: كذبوم ع قضوم أيفســكم أبيفســكم .. فكالمكــم أعــالس يفيــد بعــري 

  ولل.
هـــل النظـــ م الـــذي يقـــول دســـوو س املقـــدس الـــذي يعلـــو ـ عنـــد عبيـــدس عأتب عـــغ 

السي دة للشعب عحــدساب عهــو مصــد  (:"  3عأيص  س ـ عال يُعلى عليغاب كم  يف امل دة ) 
الشعب هذس السي دة عحيميه اب عيصون الوحدة الوطنية على الوجغ   السلط تاب عُ   س
 !    " هو يظ م إسالمي ..  املبني يف الدسوو 
" حــىت ال يوــوهم عاهــم أيــغ  كــن أن ُيشــر   الســي دة للشــعب عحــدسقــ لوا:" 

إ ادة هللا تعــــ ا عحكمــــغ مــــا إ ادة الشــــعب عســــي دتغ .. ف لكلمــــة الفصــــل .. عاألعا 
عاألخرية ـ عند القوم ـ اليت ال تعلوه  كلمة هي للشــعب .. عهــذا معــ  الســي دة الــذي 

 يريدعيغ ..! 
 

ظ م الــذي يقــوم علــى مبــدأ أن الســي دة املطلقــة للشــعب يعيد السؤال: هل الن
 عحدس .. ليس حن تع ا فيه  أدىن ور  عال يصيب .. هو يظ م إسالمي أع مسلم  ! 

 فإن قلوم: يعم!  
يقول لكم عبكل عضوح: قد كفرمت عأوركوم بال خالحإ أليكم جعلوم الشر  

رْيُ ِإِن  البــواح إ ــ  ر عإســالم راب ع قضــوم قولــغ تعــ ا: َو خــَ صح احلْــَقَّ َعهــُ ُم ِإالَّ َّلِلَِّ يـَقــُ احْلُكــْ
ْم مــَ   . عقولغ تع ا:  اْلَف ِصِلنيَ  ُوْم َعآَ نُكــُ ُوُموهــَ  أَيـــْ ْن ُدعيــِِغ ِإالَّ َأ ــَْ ءر َ َّيـْ َم  تـَْعُبُدعَن مــِ

َر َأالَّ  ُم ِإالَّ َّلِلَِّ َأمــَ ْلطَ ن  ِإِن احْلُكــْ ْن ســُ ُ  ــَِ  مــِ َزَل اَّللَّ ــْ يِ ُم  أَيـ يُن اْلقــَ َل الــدِ  ــِ ُس َول ُدعا ِإالَّ ِإايَّ تـَْعبــُ
. عغريه    َعال ُيْشِرُ  يف ُحْكِمِغ َأَحدار  . عقولغ تع ا:  َعَلِكنَّ َأْكثـََر النَّ ِس ال يـَْعَلُمونَ 

كثري من اآلايت اليت تثبت أن احلكم عالوشــريا عالســي دة املطلقــة هــي حن تعــ ا عحــدس 
 ال وريل لغ. 
 لوم: ال .. هو غري إسالمي! عإن ق
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يقول لكم عبكل عضوح: قد كفرمت عأوركوم بال خالحإ أليكم جعلوم الشر  
رْيُ  البــواح إ ــ  ر عإســالم راب ع قضــوم قولــغ تعــ ا: َو خــَ صح احلْــَقَّ َعهــُ ُم ِإالَّ َّلِلَِّ يـَقــُ ِإِن احْلُكــْ

ْن ُدعيِــ  . عقولغ تع ا:  اْلَف ِصِلنيَ  ْم مــَ  َم  تـَْعُبُدعَن مــِ ُوْم َعآَ نُكــُ ُوُموهــَ  أَيـــْ ِغ ِإالَّ َأ ــَْ ءر َ َّيـْ
يُن  َل الــدِ  ــِ ُس َول ُدعا ِإالَّ ِإايَّ َر َأالَّ تـَْعبــُ ُم ِإالَّ َّلِلَِّ َأمــَ ْلطَ ن  ِإِن احْلُكــْ ْن ســُ ُ  ــَِ  مــِ َزَل اَّللَّ ــْ يِ ُم أَيـ اْلقــَ

. عغريه    َعال ُيْشِرُ  يف ُحْكِمِغ َأَحدار  . عقولغ تع ا:  َعَلِكنَّ َأْكثـََر النَّ ِس ال يـَْعَلُمونَ 
كثري من اآلايت اليت تثبت أن احلكم عالوشــريا عالســي دة املطلقــة هــي حن تعــ ا عحــدس 

 ال وريل لغ.
يقول لكم عبكل عضوح: قد كفرمت عأوركوم بــال خــالحإ أليكــم جعلــوم الشــر  البــواح 

 ْكُم ِإالَّ َّلِلَِّ يـَُقصح احْلَقَّ َعُهَو َخرْيُ اْلَف ِصِلنيَ ِإِن احلُْ  إ   ر عإسالم راب ع قضوم قولغ تع ا:
:عقولغ تع ا .    َ ِ ُ ُوُموَه  أَيـُْوْم َعآَ نُُكْم َم  أَيـَْزَل اَّللَّ َم  تـَْعُبُدعَن ِمْن ُدعيِِغ ِإالَّ َأْ َ ءر َ َّيـْ

َر َأالَّ تَـ  ُم ِإالَّ َّلِلَِّ َأمــَ ْلطَ ن  ِإِن احْلُكــْ ْن ســُ َر مــِ نَّ َأْكثـــَ يِ ُم َعَلكــِ يُن اْلقــَ َل الــدِ  ُس َولــِ ُدعا ِإالَّ ِإايَّ ْعبــُ
ونَ  دار  . عقولــغ تعــ ا: النــَّ ِس ال يـَْعَلمــُ ِغ َأحــَ ِرُ  يف ُحْكمــِ . عغريهــ  كثــري مــن  َعال ُيشــْ

اآلايت اليت تثبت أن احلكم عالوشريا عالسي دة املطلقة هــي حن تعــ ا عحــدس ال وــريل 
 لغ. 

 : ال .. هو غري إسالمي! عإن قلوم
ــالس يثبـــت  ــم أعـ ــكم .. عكالمكـ ــوم أيفســـكم أبيفسـ ــذبوم ع قضـ ــم: كـ ــول لكـ يقـ

 خالح جوابكم هذا!  
هل النظ م املصري الذي يقول دسوو س املقــدس عنــد عبيــدس عأيصــ  ساب كمــ  يف 

املواطنون لد  الق يون ســواءاب عهــم موســ ععن يف احلقــوق عالواجبــ ت (:"   40امل دة )  
ــةاب ال ــديناب أع الع مـ ــةاب أع الـ ــبب اجلـــنس أع األصـــلاب أع اللعـ ــنهم يف ولـــل بسـ ــز بيـ  اييـ

 " هو يظ م إسالمي .. !   العقيدة
ــدة الـــوالء عالـــ اء يف هللا ..  ــب ـ بـــنص الدســـوو  ـ عقيـ ــل النظـــ م الـــذي يعيـ هـ
عيعقده  يف الوطناب عااليوم ء للوطنإ فال فرق بني مسلم عيهودياب عيصرايناب عويوعي 
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تد .. م  دام اجلميا ينومون إا احلدعد اجلعرافية للوطن .. هل هذا ملحداب عفيديق مر 
 النظ م يكون إسالمي ر عندكم ! 

 فإن قلوم: يعم! 
يقول لكم: كفرمت بال خالحاب أليكم عقدمت الوالء عال اء يف الوطناب عليس يف 

عبـــني هللا عالـــديناب عا ـــذمت الكـــ فرين املشـــركني أعليـــ ء مـــن دعن هللا .. عســـ عيوم بيـــنهم 
وَد َعالنَّصــَ َ    املــؤمنني .. ع قضــوم قولــغ تعــ ا: ُذعا اْليَـهــُ اَي أَيـحهــَ  الــَِّذيَن آَمنــُوا ال تـَوَّاــِ

ْومَ  ــَ ِدي اْلقـ ــْ ُهْم ِإنَّ اَّللََّ ال يـَهـ نـْ ــِ ُغ مـ ــَّ ْنُكْم فَِإيـ ــِ َوهلَُّْم مـ ــَ ْن يـَوــ ــَ ــْ   َعمـ ــَ ُء بـَعـ ُهْم َأْعلِيـ ــُ ــَ َء بـَْعضـ  َأْعلِيـ
  . الظَّ ِلِمنيَ 

َوَحبحوا  ولــغ تعــ ا:عق  َواَيُكْم َأْعلِيــَ َء ِإِن اســْ ْم َعِإخــْ ُذعا آَ ءَكــُ اَي أَيـحهــَ  الــَِّذيَن آَمنــُوا ال تـَوَّاــِ
ُم الظــَّ ِلُمونَ  َل هــُ ْنُكْم فَُأعلَئــِ َوهلَُّْم مــِ ْن يـَوـــَ ى اأْلِ ــَ ِن َعمــَ َر َعلــَ ال  . عقولــغ تعــ ا: اْلُكفــْ

َن اَّللَِّ يف يـَوَِّاِذ اْلُمْؤِمُنوَن اْلَك فِ  ْل َولـِـَل فـَلــَْيَس مــِ رِيَن َأْعلَِي َء ِمْن ُدعِن اْلُمْؤِمِننَي َعَمْن يـَْفعــَ
ريُ  ُغ َعِإَا اَّللَِّ اْلَمصــِ ُ يـَْفســَ ُهْم تـُقــَ ةر َعحيــَُذِ  ُُكُم اَّللَّ  . عقولــغ تعــ ا: َوْيء  ِإالَّ َأْن تـَوَـُّقوا ِمنـْ

وَن ِ َّللَِّ عَ  ــَ يُوا يـُْؤِمنـــُ ْو كـ ُهْم َعلـــَ نـْ ــِ ريار مـ نَّ َكثـــِ ــَ َء َعَلكـــِ ُذعُهْم َأْعلِيـ ِغ مـــَ  ا ـــََّ ِزَل ِإلَيـــْ ــْ ــَ  أُيـ ِيِ  َعمـ النـــَّ
. عغريه  كثري مــن اآلايت الــيت تثبــت أن املــواالة عاملعــ داةاب عكــذلل احلقــوق   فَ ِسُقونَ 

عالواجبــ ت تعقــد علــى أســ س االيومــ ء للعقيــدة عالــدين .. عمــن يفعــل غــري ولــل فهــو 
 ؤمنني املسلمني. ليس من امل

 عإن قلوم: ال .. هو يظ م غري إسالمي! 
ــالس يثبـــت  ــم أعـ ــكم .. عكالمكـ ــوم أيفســـكم أبيفسـ ــذبوم ع قضـ ــم: كـ ــول لكـ يقـ

 خالح جوابكم هذا!  
ــنهم عــن  ــزل  ــم أوــد العقــو ت .. عيفو هــل النظــ م الــذي  ــرم املســلمني عيُن

أيــزل هللا .. هــو عنــدكم يظــ م دينهم .. عمنذ فمن طويل .. لكوهنم يُط لبويغ  حلكم ُ  
إســالمي .. عح كمــغ مســلم ..  ــب علــى الشــب ع أن حيــُ فظوا عليــغ ععلــى مؤسســ تغاب 

 عأن حيةموا قوايينغ عدسوو س !!  
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هــل النظــ م الــذي يســم  جلميــا ملــل الكفــر عاإلحلــ د عالزيدقــة أبن يشــكلوا  
علــى مجيــا املســووايت أحزا ر عجتمع ت ينشطون من خالهل  ملب دئهم عأفك  هم اهلدامــة 

.. إال املسلمني فال ُيسم  هلم أن يشكلوا أحزا ر عجتمع ت ينشطون من خالهلــ  لــدين 
هللا .. هو عندكم يظــ م إســالمي .. عح كمــغ مســلم ..  ــب علــى الشــب ع أن حيــُ فظوا 

 عليغ ععلى مؤسس تغاب عأن حيةموا قوايينغ عدسوو س ! 
أحــل مــ  حـــرم هللا .. عيشــر الفســـ د هــل النظــ م الـــذي اســوب ح احلرمـــ ت .. ع  

عالفجو  عالر  بقوة الق يون عسلط يغ .. هو عندكم يظــ م إســالمياب عح كمــغ مســلم .. 
  ب على الشب ع أن حُي فظوا عليغ ععلى مؤسس تغاب عأن حيةموا قوايينغ عدسوو س ! 

هــل النظــ م الــذي  ضــي لنفســغ ـ منــذ فمــن طويــل ـ أن يكــون عمــيالر  خيصــ ر  
عدعلــة الصــه ينة اليهــود .. عح  ســ ر عفيــ ر ملصــ حلهم  يف املنطقــة .. هــو عنــدكم  ألمريكــ 

 يظ م إسالمي .. عح كمغ  جل مسلم .. ُتط لبون وب بكم أبن حُي فظوا عليغ ععلى 
 مؤسس تغاب عأن حيةموا قوايينغ عدسوو س !! 

دة الدسوو  املصري واتغ مل يشةط على احلــ كم أن يكــون مســلم راب كمــ  يف املــ  
ُيشــةط فــيمن يُنواــب  ئيســ ر للجمهو يــة أن يكــون مصــراير مــن أبــوين (:"  75 قــم ) 

مصرينياب عأن يكــون موموعــ ر مقوقــغ املدييــة عالسي ســيةاب عأال تقــل ســن غ عــن أ بعــني ســنة 
". يكفي أن يكون مــن أبــوين مصــريني بعــ  النظــر عــن دينــغ ععقيدتــغ .. علــو  ميالدية  

ي ر أع يهــوداير .. فــال فــرق عال يهــم .. املهــم أن يكــون كــ ن وــيوعي ر ملحــداراب أع يصــراي
 مصراير عمن أبوين مصريني! 

دســـوو هم واتـــغ مل حيـــر  علـــى اوـــةاط إســـالم احلـــ كم .. عيوج هـــل ولـــل ..  
 فعالم أيوم حترصون على إدخ لغ اإلسالم علو من سم ا ي ط ! 

بنــ  املقــ م .. لو أ د  أن دصي كفر النظ م املصري .. عكفــر ح كمــغ .. لطــ ل  
علسود  مئ ت الصفح ت .. عفيم  تقدم كف يــة ععــ ة ملــن كــ ن لــغ قلــباب عيشــد احلــق 
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.. عكف ية كذلل لدح  ع د فعم أصح ع املب د ة املشؤعمة أبن النظ م املصري يظ م 
 إسالمياب عأن ح كمغ  جل مسلم يُط جل!  

. ملــ  حصــرعا كفــر : كذبوا ـ عــن ســ بق عمــد! ـ مــرة دييــة .. عكومــوا احلــق .ديي ر  
َ   "اب عأن اآلية  إن حكم هللا ال يصل احل كم يف احل كم الذي يقول:"  َعَمْن مَلْ حَيُْكْم ُِ
ُم اْلكــَ ِفُرعنَ  ُ فَُأعلَِئَل هــُ هــي ُتطبــق فقــل علــى احلــ كم الــذي يقــول إن حكــم   أَيـَْزَل اَّللَّ

مصــر .. عليظهــرعس  هللا ال يصل  .. كم  فعموا .. لي  عا بذلل كفــر طــ غوت عفرعــون 
 فع ار أبيغ  جل مسلم!

 هذا احلصر الف سد مردعد عليغ من أعجغ:  
ـ يزلت يف يهود أهل الكو ع .. عهم    ـ كم  يقول ابن عب س  منه : أن اآلية 

ال لكوهنم ق لوا " إن حكم هللا ال يصل  "    فَُأعلَِئَل ُهُم اْلَك ِفُرعنَ   اسوحقوا حكم  
لإ فبدلوا ورجل هللا تع ا بشرجل من عند أيفسهماب عاصطلحوا  عإمن  لوقوعهم يف الوبدي

الذليلة فديوغ مخسون عسق راب   من  العزيزة  الط ئفة  قولوغ  قويل  أن كل  بينهم على  فيم  
فيهم   هللا  فأيزل  عسقاب  م ئة  مض عفة  فديوغ  العزيزة  من  الذليلة  قولوغ  قويل    عكل 

  [3 .]  فَُأعلَِئَل ُهُم اْلَك ِفُرعنَ 
إعق ل     ":[" الوو اة  عتركوا  ف تبعوس  إسرائيل كوبوا كو  ر  بين  ألجل 4ن   .]

ولل كفرعا .. عهذا الذي فعلغ ط غوت عح كم مصر عغريس من الطواغيت .. كوبوا  
 كو  ر من عند أيفسهم  وس الدسوو  .. عتركوا القرآن!

إليغ    يسبقهم  مل   .. إبليس  من عحي  هو   .. هذا  املفة   أن حصرهم  عمنه : 
 مل يقل بغ ع مل معو !  أحداب ع 
احلصر قول    املث ل ال  فنذكر على سبيل  ق لوا خبالفغاب  العلم  أهل  أن  عمنه : 

الشيخ عمد بن إبراهيم آل الشيخاب حيت عد يف  س لوغ " حتكيم القوايني " سوة أيواجل  
 

 .  2552أيظر السلسلة الصحيحةاب حديت  قم:  3
 .  437/ 6أخرجغ الط ايناب السلسلة الصحيحة:  4
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يف   عجمومعة  مووفرة  .. كله   امللة  عن  أك   رج ر  يكفرعن كفرار  الذين  احلك م  من 
.. ق ل الشيخ يف كفر النوجل ا  مس:" عهو أعظمه  عأمشله  عأظهره     ط غوت مصر

الشرعية   عمض ه ة  حمل كم  علرسولغاب  حن  عمش قة  ألحك مغ  عمك برة  للشرجلاب  مع يدة 
عإلزام ر عمراجا   عتنويع ر عحكم ر  عتشكيالر  عتفريع ر  عأتصيالراب  عإ ص دار  عإمدادار  إعدادار 

 عمسوندات.  
الشر   للمح كم  أن  إا كو ع هللا فكم   مرجعه  كله   مسومدات  مراجا  عية 

عقوايني  عسنة  سولغ   ورائا وىتاب  من  امللفق  الق يون  هي  مراجٌا  احمل كم  فلهذس  اب 
كثريةإ ك لق يون الفريسياب عالق يون األمريكياب عالق يون ال يط يناب عغريه  من القواينياب  

 .  عمن مذاهب بع  البدعيني املنوسبني إا الشريعة عغري ولل
األبواعاب    مفووحة  مكملةاب  مهيأة  املسلمني  أمص    من  احمل كم يف كثري  فهذس 

عالن س إليه  أسراع إثر أسراعاب حيكم حك مه  بينهم ُ  ُن لف حكم السنة عالكو ع  
فأي كفر فوق هذا  من أحك م ولل الق يون عتلزمهم بغاب عتقرهم عليغاب عحتومغ عليهماب  

 هـ.   -مدار  سول هللا بعد هذس املن قضة "ااب عأي من قضة للشه دة أبن عالكفر
الذي     .. مصر  ععاقا ح كم   .. املصري  النظ م  عاقا  هو  هذا  أليس  قلت: 

يُط لب أصح ع املب د ة الشب ع أبن حُي فظوا على يظ مغاب عمؤسس تغاب عحيةموا قوايينغ 
 .. اليت يصفه  الشيخ أبهن  كفر ال يعلوه  كفر!  

ليس عصو ار من جهة حكمغ بعري م  أيزل هللا عمنه : أن كفر ط غوت مصر   
عحسباب عإمن  كفرس أيع من جه ت عدة .. بل م  من  قضة من يواق  اإلسالم إال 
عهو مولبس    عداخل فيه  من مجيا أبوا   .. عحىت ال يسود الصفح ت بذكر كفر  

أبن يذكرعا  هذا الرجل .. عيوعب عني الق  ه    .. يط لب أصح ع املب د ة املشؤعمة 
مووفرة   غري  هي  مث  العلم  أهل  عليه   اتفق  اإلسالم  يواق   من  عاحدة  لن   قضة 

 بط غوت مصر .. الذي   دلون عنغ .. عيصفويغ فع ار أبيغ مسلم!  
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حكم ر    عنغ  بدالر  عأحدث  تع ا  هللا  حكم  مل   د   مصر  ط غوت  أن  عمنه : 
فرضغ على وعبغ  لقوة على أيغ  عتشريع ر آخر من عند يفسغ .. أث  عليغ خريار .. ع 

هو احلكم األمثل عاألحسن عاألفضل .. عم  سواس فهو مردعد عمرفوت .. فهذا كلغ  
يعين أن حكم هللا تع ا ال يصل  ملصر .. عإمن  الذي يصل  هل  هو دسوو  الط غوت  

 عقوايينغ!  
" الذي أجر  ما    مكرم عمد أمحد عال أوهب بعيدار لو قلت أن الصحفي "   

صح ع املب د ة املق بلة هو واتغ ا عهم أن حكم هللا تع ا ال يصل  لزم ين  .. فضالر  أ
 عن غريس من أبواق عطواغيت النظ م!  

اجلم عة:"    قي دي  أحد  يسأل  عهو  ا بيت  هذا  يقول  م وا  مثالر  هل  ف يظر 
ة  تعوقد أن عقوبة الزىن  كن أن تعود مرة أخر  إا الرجماب ععقوبة السرقة تعود مر 

  !".   أخر  إا قطا اليد
هذا    أبن  عتشكيك ر  طعن ر  يسأل  عإمن    .. تعلم ر  عال  اسةو دار  يسأل  ال  فهو 

 الذي ك ن يصل  من قبل .. مل يعد يصل  لزم ين  .. عال  كن تطبيقغ! 
املسؤعل    فهمغ  الذي  الرمحن عهذا  عبد  بقولغ:"  محدي  أج بغ  عندم   هذس  اب 

"! فهو أج بغ هذا اجلواع  يلعيه  عم لف الشريعة  أحك م ورعية دن ال يسوطيا أن  
 أليغ فهم من سؤالغ أيغ طََلٌب عليس ط لب ر ملعرفة ويء  هلغ!

الصحفي:"    األحك م ق ل  هذس  تعيري  هذا  يسودعي  أال   .. تعري  اووما  لكن 
يسألاب   ! أيغ  من كويغ  أكثر  يُعلل  فهن    .. قبلغ  الذي  السؤال  يفسر  فسؤالغ هذا   ."

العلة  يصل     فإن  فم  ك ن   .. تعري  اووما  أن  تع ا  هللا  حكم  تطبيق  من  انا  اليت 
 للمجوما األعل ال يصل  وومعن !  

هذس أحك م ورعه  هللا عهي  قية إا قي م الس عةاب ال  محدي عبد الرمحن:"   
 كن أن يعريه اب ال  كن أن يشطب اآلايت اليت حتدد عقوبة الزاين أع عقوبة الس  ق  

 "!ف الشريف من املصح
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مضى  الصحفي:"    عصرار  يسوعيد  أن  الو  يخ  كن  مسرية  يف  أيغ  تر   عهل 
 " !  قر ر من الزم ن  14عليغ 

أن    أيكرمت   .. املب د ة  أصح ع  اي  اوةطموس  الذي  الكفر  أ كم  قد  ه  
ط غوت مصر مل يقل أن ورجل هللا تع ا ال يصل  .. فه  هو بوق من أبواقغ ُيسمعكم  

 يف مق بلوغ معكم .. فم وا أيوم ق ئلون عف علون!  إايه  صرحية 
بعــد أن ثبــت يقينــ ر  لــدليل كفــر النظــ م املصــرياب عكفــر ح كمــغ .. أيع  : دلثــ ر  

 السؤال اهل م: م  هو موقف الشرجل من هذا النظ م عمن ح كمغ .. 
أقول: ال خالح أن يصو  الشريعة تُلزم األمة   رعن على طواغيت الكفر 

ــة لكــ فر علــى   عأئمــوهم .. كمــ  أن اإلمجــ جل ـ ســلف ر عخلفــ ر ـ قــد ايعقــد علــى أيــغ ال عالي
املسلمني ععلى بالدهم .. سواء ك ن كفرس أصلي ر أم ك ن بسبب الردة عن الديناب كمــ  

ُ ِلْلَك ِفرِيَن َعَلى اْلُمْؤِمِننَي َسِبيالر  يف قولغ تع ا:  . َعَلْن َ َْعَل اَّللَّ
الباــ  ي عــن عبــ دة بــن الصــ متاب قــ ل:" دعــ   عيف احلــديت الــذي أخرجــغ 

فب يعن ساب فيم  أخذ علين  أن  يعن  على السما عالط عة يف منشطن  عمكرهن اب  الني 
عُعسر  عُيســر اب عأثــرة علينــ اب عأن ال ينــ فجل األمــر أهلــغ إال أن تــرعا كفــرار بواحــ ر عنــدكم 

 من هللا فيغ بره ن ". 
ــ غ ــد  أت مــــن طــ ــة قــ ــدم ـ عغــــريس مــــن عال وــــل أن األمــ ــ  تقــ ــر ـ كمــ وت مصــ

الطواغيت  احل كمني يف بــالد املســلمني الكفــر البــواح الــذي لنــ  فيــغ برهــ ن عدليــل مــن  
 ..!  كو ع هللااب عسنة  سولغ 

ق ل الق ضي عي ت:" أمجــا العلمــ ء علــى أن اإلم مــة ال تنعقــد لكــ فراب ععلــى 
هـــ.  -ة عالــدع ء إليهــ  " اأيغ لــو طــرأ عليــغ الكفــر ايعــزل .. عكــذا لــو تــر  إق مــة الصــال

 ف لقضية من هذا الوجغ قضية إمج جل ال  وف ا الح فيه  ..! 
هذا هو حكم هللا الذي يكمن فيغ ا م عكم ل املصلحة .. فح وى حن تع ا   

أن أيمر عب دس خبالح ولل .. عالقول خبالح ولل أع عصف ا رعن على طواغيت  
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اماب أع أيغ ض   ال أيع إال  ملف سد عدو ولل ـ  الكفر عالردة أبيغ حرام ال  وفاب عإجر 
كم  أثر عن أصح ع املب د ة ـ  فإن ولل يف حقيقوغ حترَي مل  أحل هللا تع ا عأعجبغاب 
عجترَي حلكم هللا تع ا عورعغاب ععصفغ أبلق ع من الطعن عالذم .. ف ملسألة من هذا  

 الوجغ كفراب فليوق هللا أصح ع املب د ة!  
يفسهم الع جزة املقصرة املفرطة  لوقصري عالوفريل لك ن أعا هلم  علو املموا أ 

 من أن يوهموا حكم هللا تع ا عالعمل بغ أبيغ خطأاب عال أيع إال  ملف سد عاألضرا  ..! 
: إن عجدت علة انا من ا رعن على طواغيت الكفر عالردةاب توض فر   ابع ر  

ف قوافل اجله د السري عاملضي يف طريق  حينئذ  اجلهود على إفالة هذس العلة .. لوسوأي
 جه د هؤالء الطواغيت عأيظموهم الك فرة املهةئة عالعميلة.

 هذا هو احلل .. عليس احلل ألدىن علة أع عقبة تعةضن  يف الطريق يوالى   
عن اجله د يف سبيل هللا عيرفا  اايت االسوسالم عالركوجل للطواغيت الظ ملنياب عيعلن  

مل ُ  أمر هللا تع ا بغ من ا رعن على أئمة الكفر عالطعي ناب عأيغ  على املأل فشل الع
 ال أيع إال  ملف سد عالشر ..!  

أم م    يفسه   تضا  ـ  منه   املصرية  اإلسالمية  عاجلم عة  ـ  احلرك ت  من  كثري 
خي  ين ال دلت هلم : إم  ا رعن على الط غوت عإم  الدخول يف ط عوغ عمواالتغإ فإن  

 ع من عند أيفسهم ـ يف ا رعن أعلنوا الط عة عالوالء عالركون للظ ملني  فشلوا ـ ألسب
.. عااليسالخ من م ضيهم .. عأعلنوا كذلل خطأ العمل ُبدأ ا رعن .. عك ن اجلدير  
يف   سبب ر  عاليت ك يت  أيفسهم  عند  من  هي  اليت  األسب ع  إفالة  على  يعملوا  أن   م 

 [.  5لدال على كفرهم  لط غوت عيظ مغ] فشلهماب ما البق ء على املوقف الث بت عا

 
أيظـــر مقـــ ل" أســـب ع فشـــل بعـــ  احلركـــ ت اجله ديـــة يف عمليـــة الوعيـــري ". عمقـــ ل " اجلم عـــ ت  5

 دية بني االعةاح   طأ عالةاجا عن الثوابت "اب فكالمه  منشو ان يف موقعن  على اإليةيت. اجله 
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.. قي س ف سد   من مع عية   : قي س موقفهم على موقف احلسن  خ مس ر  
ع طلإ فال هم احلسن عيف موقفغاب عال ط غوت مصر عح كمه  هو مع عية عيف موقفغ  

 !.. 
أتشبهون دخولكم يف مواالة الط غوت عط عوغاب عالركون إليغ على م  هو عليغ   
واح عفجو  عظلم عخي ية ..  لصل  الذي مت بني احلسن عمع عية  ضي هللا  من كفر ب

مع عية   مصر  لصح يب  لط غوت  فوشبيهكم   .. عالطعن    عنهم   السب  من  هو 
 املبطن  لصح بة .. عإن كن  يظن أيكم ال تقصدعن الطعن عااليوق   من قد هم!   

"س دس ر   اإلسالمي  العمل  ميث ق   " الس بقة  يف كوبكم  الط ئفة    :  حكم   " ع 
القطعي كفر   بينوم  لدليل   " املواجهة  حومية   " ع   " احلك م  أصن ح  ع"   " املمونعة 
النظ م احل كم يف مصر .. عكفر الط غوت احل كم .. كم  بينوم  لدليل عجوع ا رعن 
عليغ ععلى األيظمة اليت ا ثلغ .. عاعو مت ولل من احلومي ت اليت ال تقبل اجلدال ..  

 ذي تعري اآلن حىت تةاجعوا عن هذا احلق الذي كنوم عليغ .. !   فم  ال
النصو  الشرعية هي وامل  دبوة ال توعري عال توبدل .. ععاقا النظ م احل كم   

هو واتغ مل يوعري عمل يوبدلاب بل هو إا األسوأ عإا األود كفرار عيف ق ر .. عاسوكب  ار  يف  
 وقفكم عأحك مكم .. !  األ ت .. فم  الذي تعري حىت تعريعا م

اجلواع: أن الذي تعري هو أيوم .. عال ويء غريكم .. فأيوم الذي تعري عتبدل   
 .. بعد أن عرفوم احلق .. عال حول عال قوة إال  حن.

  موقفهم اجلديد من اجله د عاو هدين:  -2 
مل يقوصر ادرافهم على موقفهم السلي من مبدأ ا رعن على طواغيت الكفر 

لردة .. بل تعــد  ولــل إا مــوقفهم ا ــ طل مــن اجلهــ د عاو هــدين .. عإليــل بعــ  عا
 أقواهلم يف ولل: 

:" اجلديد الذي اــت مراجعوــغ هــو أن اجلهــ د عســيلة علــيس صفوت عبد العين 
غ يةاب ف لع ية هي هداية ا الئق عالدعوة إا هللا تبــ    عتعــ ا مــن أجــل دخــول النــ س 



 29 

د فلــيس إال عســيلة فقــل .. كــل هــذا يعوــ  ُث بــة عنــوان عــري  يف ديــن هللااب أمــ  اجلهــ 
ملوضــوجل تصــحي  مفهــوم اجلهــ د  عوبــ  س عســيلة فقــلاب ع لوــ يل لــو عجــد الــنص الــذي 
يقــول إن األصــل يف الوع مــل مــا اوومــا هــو اهلدايــة عالــدعوة فيجــب الرجــوجل إا هــذا 

أثبــت مــق أن هدايــة  الــنص ألن اهلدايــة هــي الع يــةاب لــذلل يقــول إن الواقــا يف مصــر
ا الئــق ال بــد أن تكــون هــي الع يــة األعا عاألخــريةاب عال بــد أن تكــون الــدعوة إا هللا 
ــة العمليــة  هــي األســ ساب عإن العمــل الســلمي هــو األســ س ال ســيم  إوا أثبوــت الوجرب
ولــلإ ألن القوــ ل فيــغ هــال  علــيس فيــغ صــ ن اإلســالم عال املســلمنياب عالقوــ ل الــذي 

ايقســ م األمــة عأضــر ُصــ ن اوومــا عمل حيقــق يفعــ ر للنــ ساب ع لوــ يل  حــدث تســبب يف
يصب  عمالر بعري مع اب عيصب  عرم ر ورع ر أليغ لن يؤدي إا اهلداية علكنغ يــؤدي إا 

 مف سد أك  ". 
:" مــرة عاحــدة أعلــن  فــ عي طــغ أيــغ ايضــم إا عثيقــة  ومــا فيهــ  كــرم فهــدي 

د عالنصــ   اب عأ ســلن  إليــغ مــن هنــ  خطــ  ر مــا احملــ مي عدد من اجلم ع ت حمل  بــة اليهــو 
 قلن  لغ إم  أن تة  هذس اجلم عة اجلديدة عإم  أن يوم إبع د  عن اجلم عة اإلسالمية.  

ســـبوم  أســــ ء لاســـالم إســــ ءة وـــديدةإ أليــــغ أظهـــر املســــلمني  11حـــ دث  
 11بيــ  ر بعــد املوجــودين يف العــرع أبهنــم إ هــ بيون .. عدــن هنــ  يف الســجن أصــد   

ســبوم  أعربنــ  فيــغ عــن اســونك    الشــديد للحــ دث .. قوــل الوجــ   عــرم وــرع ر عمبــ  
الوج  ة الع ملي كلغ جت   .. هذس أ عاح بريئة عوكيةاب عسيسأل عنه  بــن الدن عمــن معــغ 

 ." 
:" مل تكــن هنــ   أيــة عالقــة بيننــ  عبــني تنظــيم الق عــدة عال محــدي عبــد الــرمحن 

سيقاب جمموع ت اجله د هم الذين ايضموا إا ابن الدنإ ألهنم علمــوا أيــغ ا تب ط عال تن
 ممولل م داير ع كن أن يفيدهم ع وهلم ".  

 : عهل أيوم مل تكويوا خالاي     الصحفي 
 :" مل تكن لن  خالاي .. ك ن لن  جن ح عسكرياب عقد مت حلغ ". كرم فهدي 
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 : عمن الذي أصد  قرا  احلل  الصحفي 
:" جملس الشو   أثن ء قيــ دعاب عكــل عن صــر اجلم عــة قبلــوا القــرا  ديكرم فه 

 ." 
: منذ حوايل أسبوجل دع  الرئيس اجلزائــري بوتفليقــة إا مفهــوم جديــد الصحفي 

للجه دإ ألن مج ع ت العنف أس ءت اسوادام هذا املفهوم حىت أصب  اجله د عنــوا ر 
ر يف موضــوجل اجلهــ د ُــ  يفصــل للعنف .. هل توافقون علــى هــذس الــدعوة عإعــ دة النظــ 

 بينغ مبني مم  سة املسلمني يف بلد مسلم     
 :" هذا هو  لوحديد م  يقولغاب دن يضا ف  ق ر بني اجله د كرم فهدي 

 الصحي  ورع ر عاجله د احلرام ورع ر ". 
ــ فظ  ــ مة حـ ــياب أسـ ــ  جي ععـــدعان داخلـ ــ لة اإلســـالم توعـــرت لعـــدعان خـ :"  سـ

رجل لــ  غ اجلهــ د لوقفــغ عمنعــغاب أمــ  العــدعان الــداخلي علــى مبــ ده العــدعان ا ــ  جي وــُ
الرس لة فقد ُورجل لغ احلسبة عاألمر  ملعرعح عالنهي عن املنكر حلفظ الرس لةاب عأصل 
مشـــرععية اجلهـــ د هـــو دفـــا العـــدعان ا ـــ  جي علـــيس حلـــرع داخليـــة بـــني املســـلمني 

 عبعضهم ". 
 :" لقد مت حل اجلن ح العسكري ". صفوت عبد العين 
:" ق تــَل الشــب ع املســلم مــن أجــل الــدعوة فمنعــت الــدعوة .. علــي الشــريف 

ق تل من أجل قلة معوقلة يف السجون فزاد عدد املعوقلني عمل  نوا من قو هلم إال الشر 
املسوطرياب عك ن هذا ظلم ر للجه داب عك ن على هؤالء الشب ع أن يفهمــوا أيــغ م دامــت 

 فــال جمــ ل ألن يصــف هــذا القوــ ل أبيــغ وــرعي بــل النويجة من القو ل سيئة عالع ئد وــرار 
 هو قو ل عرم ورع راب ف إلسالم ال أيع أبدار  لشر. 

ــ ح   ــود جنـ ــني عجـ ــ مالر بـ ــ ر كـ ــ   تع  ضـ ــكريإ ألن هنـ ــ ح العسـ ــل اجلنـ ــم مت حـ يعـ
ــني  ــ  عبـ ــالم بيننـ ــن ظـــن عسـ ــ د ة تعـــين عجـــود حسـ ــ د ةاب املبـ ــني املبـ ــل  عبـ عســـكري مسـ
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مرة أخر  يف عجغ احلكومةاب بينم  يعين عجــود اجلنــ ح  احلكومةاب عدن لن يرفا السالح
 العسكري عكس ولل ا م ر. 

أيض ر ال توجــد دعلــة تســم  بوجــود مــ  يعــد خرقــ ر لق يوهنــ اب ف لدعلــة هلــ  ســي دة  
عاحلكومــة املصــرية انــا عجــود الســالح بــني املــواطنني حــىت ال حتــدث فــق عمف ســد بــني 

 حيملــون الســالح عيكمنــون يف القصــب النــ ساب فــال يصــ  أن جتــد الشــرطة أوا صــ ر 
عتلوزم الصمتإ ألن هذا يون ىف ما سي دة الدعلــة عهيبوهــ اب عدــن يرفضــغ ا مــ راب لــذلل 

 يؤكد أين  ايوهين  ا م ر من موضوجل اجلن ح العسكرياب عليس فيغ  جعة عال تردد ". 
:" أعض ء اجلن ح العسكري ُأحيلــوا إا املعــ ن عمــن حقهــم صــرح كرم فهدي 

 و ت يصرفه  هلم الشيخ  ج  إبراهيم ".  مع 
 ـ الوعقيب عالرد:  
عاض  أين  لسن  أمــ م جم هــد  جــري  يريــد أن يلــوقل أيف ســغ عيضــمد جراحــغ مث  

يسوأيف اجله د من جديداب بل دن أم م إيس ن  ايوكس على عقبيغاب طلق اجله د ثالدراب 
لوق عد .. عالقعود .. عأعط س ظهرس من حيت ال  جعةاب عصرح للمج هدين مع و ت ا

عا لود إا األ ت .. عبذلل ف جلم عة تفقد الصفة اليت ُعرفت    خالل   نه  أبهن  
 مج عة جه دية .. تنوهخم اجله د كسبيل إلعالء كلمة هللا عإعزاف دينغ يف األ ت!  

 ععلى م  تقدم من كالمهم موصر الوعقيب عالرد يف النق ط الو لية: 
النصــو  الشــرعية مــن الكوــ ع عالســنة ـ لــو أ د  اإلحصــ ء ـ  : مئ ت مــنأعالر  

ــنهخم  ــبيل هللا كطريـــق عمـ ــة اجلهـــ د يف سـ ــذس األمـ ــ ا قـــد ا تضـــى هلـ تـــدل علـــى أن هللا تعـ
تسلكغ عهي يف طريقه  دو حتقيق مق صد هذا الــدين عمح يوهــ  .. ف جلهــ د قــد ه  الــيت 

 ال فك   هل  منغ! 
عالســنة ـ لــو أ د  اإلحصــ ء ـ تــدل  مئــ ت مــن النصــو  الشــرعية مــن الكوــ ع 

على أن هللا تع ا فرت على املســلمني القوــ ل عاجلهــ د يف ســبيل هللا كمــ  فــرت علــيهم 
 ورائا الدين ععاجب تغ األخر  ..! 
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َي مُ   ق ل تع ا:  .  ُكوــَِب َعلــَْيُكُم اْلِقوــَ لُ   . عقــ ل تعــ ا:  ُكِوَب َعَلْيُكُم الصــِ 
ــيكم  ــلم بكوـــب علـ ــ ع علـــى الوجـــوع .. عمن حـــلاب فعـــالم ُيسـ ــي ماب عبداللـــة ا طـ الصـ

لنصــرح الــنص عــن داللــة الوجــوع .. علمــ ر   ُكِوَب َعلــَْيُكُم اْلِقوــَ لُ   عجن دل عيوأعل 
 أي ُفرت عليكم .. !   ُكِوَب َعَلْيُكمُ   أن كال اآليوني ج ء  بصيعة عاحدة:

إلحصــ ء ـ تــدل مئــ ت مــن النصــو  الشــرعية مــن الكوــ ع عالســنة ـ لــو أ د  ا 
 [.  6أن ال حي ة عال عزةاب عال كرامةاب عال عجود للمسلمني إال  جله د يف سبيل هللا ..!]

في  أصح ع املب د ة املشؤعمة أين تذهبون  ذس املئ ت من النصو  الشرعية  
 .. عُ وا أيوم جميبون عنه  خ لقكم يوم القي مة .. !

فأىنَّ لكم أن تقد عا على حتريف فإن قد مت على حتريف عأتعيل يص أع يصني 
 عأتعيل مئ ت النصو  الشرعية من الكو ع عالسنة !  

: قوهلم أن اجله د عسيلة ال غ يةاب عأن الع ية هي هداية ا الئق عالدعوة  ديي ر  
إا هللااب عالع ية مقدمة على الوسيلة فيغ اخوزال  لاب عايوق   كبري لفريضة اجله د يف  

   هللا تع ا لعب دس.سبيل هللا اليت ورعه
 عهو قول مردعد عليغ من أعجغ:   
منه : إن كثريار من الوس ئل أتخذ حكم الع ايتاب عيف كثري من األحي ن تكون   

الوس ئل غ ايت عولل عندم  تكون ورط ر لوحقيق غ ايت أخر اب فم ال يوم الواجب  
تع  لع ايت  لوس ئل  توحول  وامل   الع ايت  أن  .. كم   عاجب  فهو  بغ  علبي ن إال  لوه اب 

 يذلل يضرع األمثلة الو لية:  
النصر على العدع غ ية عإعداد القوة عسيلة لوحقيق هذس الع يةاب عغ ية النصر  

عهي   تعلوه   لع ية  عسيلة  النصر  غ ية  فوصب   أيزل هللااب    ُ حتكم  اليت  الدعلة  إق مة 
إق مة دعلة اإلسالم  إق مة الدعلة اإلسالمية اليت تسوس عب د هللا بدين هللااب عالع ية من  

 
 أيظر مق ل " مل وا اجله د يف سبيل هللا " عهو منشو  يف موقعن  على اإليةيت.  6
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مرض ة هللا تع ا عالفوف  جلنة .. فوكون بذلل غ ية إق مة الدعلة عسيلة لع ية تعلوه   
 عهي مرض ة هللا تع ااب عالفوف جبن يغ.  

عمنغ يعلم أن كثريار من الشرائا أتخذ حكم ععصف عموقا الوس ئل عالع ايت   
لة فقل مردعد عليهم .. عم  أ ادعا  يف آن  مع ر .. ع لو يل فإن قوهلم أبن اجله د عسي

 منغ إال الب طل عالوقليل من وأن هذس الفريضة العظيمة! 
عمنه : أن الع ية العظمى هي مرض ة هللا تع ا .. عم  سو  ولل من الع ايت   

فهداية    .. غ ية  تعلوه   ال  اليت  العظمى  الع ية  هذس  لوحقيق  عس ئل  فكله   عالوس ئل 
هللا إا  عالدعوة  عاألمر  ا الئق  عاجله داب  عالصوماب  عالزك ةاب  عاحلخماب  عالصالةاب   ..  

 ملعرعح عالنهي عن املنكر .. عغريه  من الط ع ت اليت ورعه  هللا تع ا لعب دس ..  
من   الوقليل  يعين  ال  عهذا  الوس ئل  العظمى حكمه  حكم  الع ية  لولل  قي س ر  فكله  

 وأهن  أع الووقف عن العمل   !  
االخوي   أن  بني  عمنه :  الوع  ت  يرج   عندم   ُيسوس غ  عالوسيلة  الع ية  بني    

عتقويه اب   تكمله   بل  الع ية  ما  توع  ت  ال  الوسيلة  إن ك يت  أم   عالوسيلةاب  الع ية 
الع ايت   بني  االخوي    عن  للحديت  حينئذ   جم ل  فال   .. لوحقيقه   سبب ر  عتكون 

 عالوس ئل أع  د أحدمه  دعن اآلخر! 
ن : إن اجله د يف سبيل هللا تع ا ال يوع  ت ما مبدأ  عالذي يريد أن يقولغ ه 

عالعب دة حن   احلق  إا  الن س  أطر  اجله د  أ ى غ ايت  من  بل  الن ساب  الدعوة عهداية 
  الني الوع  تاب كم  يف احلديت فقد ص  عن  افةات  ابوداءر  أيغ    اب فال  وف 

إال هللا   إلغ  أن ال  الن س حىت يشهدعا  أق تل  أن  أمرت  عأن عمدار  سول هللااب  ق ل:" 
عيقيموا الصالةاب عيؤتوا الزك ةاب فإوا فعلوا ولل عصموا مين دم ءهم عأمواهلم إال مق  

 اإلسالماب عحس  م على هللا ". 
ال  عق ل    عحدس  تع ا  هللا  يُعبد  حىت  الس عة  لسيف  يدي  بني  بُعثت   ":

يشر اهلداية القوة ..  وريل لغ ". فمن أعظم األسب ع اليت تعني على حتقيق الووحيد ع 
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قد  دد    يكون  عإال  وللاب  غري  افةات  عال  وف   .. تع ا  هللا  سبيل  يف  عاجله د 
 يصو  الش  جل بعري موجب .. عيعوو  حن من ولل. 

احلق ـ  تف ق مجيا العقالء ـ يعيش يف غ بة مليئة  لذائع عالوحون الك سرة  
ووس من غري قوة .. عال جه د .. .. فكيف يوس  لغ العيش عيشر  س لوغ عبسل يف 

 أجيبو  اي فحول املب د ة !! 
: افةات أن اجله د يف سبيل هللا ال يوأتى منغ إال الفس د عالشر .. عأيغ  دلث ر  

أضر ُص ن اووما .. عغري ولل مم  تقدم يف كالمهم .. هو من قبيل ظن السوء  حن  
 يظنوا أبيفسهم السوءاب عأن الشر  تع ا عبشرعغ عدينغ .. عك ن األعا  م أن 

 يوأتى من أيفسهم األم  ة  لسوء!  
بل الث بت أن الشر كل الشر يكمن بوالي املسلمني عن اجله د يف سبيل هللا   

يُن ُكلحُغ َّلِلَِّ   تع ااب كم  ق ل تع ا:  َنٌة َعَيُكوَن الدِ  . مفهوم    َعقَ تُِلوُهْم َحىتَّ ال َتُكوَن ِفوـْ
ت إن  أي  بينهم عبني كفرهم عوركهم من  اآلية  .. عخليوم  وقفوم عن جه دهم عقو هلم 

األك    الضر   عحتقق   .. الفونة  حتققت   .. عالط عة  ا ضوجل  إا  أتطرعهم  أن  دعن 
 عالشر األك  .. فق تلوهم حىت ال يكون ولل.  

تع ا:  َعُهَو ُكْرسٌ   عق ل  اْلِقَو ُل  َعَلْيُكُم  علي     َلُكمْ   ُكِوَب  يةتب  بع   مل   غ 
َلُكْم    املش ق عاآلم عاجلراحاب علكن   َخرْيٌ  َعُهَو  َوْيئ ر  َتْكَرُهوا  َأْن  هو خري    َعَعَسى 

 غم م  يةتب عليغ من آالم عجراح عقول عقو ل أليغ يندفا بغ ضر  أك  عور أك   
َعَعَسى َأْن حتُِبحوا   عُتص ن بغ أيفس عحرم ت فهو من هذا الوجغ خري  اج  عال ول  

َلُكْم  َويْ  َوره  َعُهَو  يةتب    ئ ر  مل   لكم   فهو ور  اجله د  الديي  عتر   إا  الركون  عهو 
يـَْعَلُم َعأَيـُْوْم ال   عليغ من مف سد عظيمة .. فإن بدا لكم خالح ولل ف علموا أن هللا  

 .   تـَْعَلُمونَ 
تع ا:   َعِللرَّ   عق ل  َّلِلَِّ  اْسَوِجيُبوا  آَمُنوا  الَِّذيَن  أَيـحَه   ِلَم   اَي  َدَع ُكْم  ِإَوا  ُسوِل 
 . ق ل: أهل العلم عالوفسري: أي إا اجله د الذي فيغ حي تكم ععزتكم ..! حُيِْييُكْم 
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ف جله د .. حي ة .. عإن بدا ألعينكم خالح ولل .. عتركغ موت .. عإن بدا   
 ألعينكم خالح ولل!   

ز غ فايراب أع  أيغ ق ل:" من مل يعزاب أع  ه  عيف احلديت فقد ص  عن الني   
نلف غ فاير يف أهلغ خبرياب أص بغ هللا بق  عة قبل يوم القي مة ". ف ملسلم ال بد لغ أن  
أعلم ُ هيوه    تع ا  ق  عة تنزل بس حوغ هللا  ينوظر  أع  الثالثة  يكون عاحدار من هؤالء 
عحجمه  عأثره  .. عم  أكثر القوا جل عاملص ئب اليت تونزل على العب د مث يسألون عن  

 سب   ! أ
:" إوا تب يعوم  لعينةاب عأخذمت أو ع البقراب ع ضيوم  لز جلاب عتركوم عق ل   

 اجله د سلل هللا عليكم والر ال ينزعغ حىت ترجعوا إا دينكم ". أي إا جه دكم ..!
ع سولغ    هللا  عيوبا:  يصدق  من  السوء    ترا   مب د ة  ع هب ن  أحب    أم   ..

  ع سولغ يصد ق عيوبا .. ال يقيل عال ديد!   عالشؤم .. خ بوا عخسئوا بل هللا
: دلت عشرات النصو  الشرعية من الكو ع عالسنة أن املؤمن مبولىاب  ابع ر  

عيُبولى على قد  دينغاب فإن ك ن دينغ صلب ر عقواير اوود عليغ البالءاب عإن ك ن يف دينغ  
لى البالءاب عيبين   قة ابولي على حسب دينغاب لذا ف أليبي ء أود الن س بالء عص ار ع 

  .أود األيبي ء بالء عص ار عليغ 
عالذي يسري يف طريق يصرة هذا الدين عإعالء كلموغاب عاجله د يف سبيلغ ..   

ينبعي أن يووقا أن ُيصيبغ ويء من البالء يف هللا .. عأن يرعت يفسغ على حتمل ولل  
البالء .. ال  م  يزل بس حوغ  لغ من ولل ..    .. عحيمله  على الص  عالثب ت إوا  بد 

فليس ألدىن هزة أع بالء يرفا  اايت االسوسالم عااليبط ح .. عينوكس على عقبيغ ..  
عيعري عيبدل .. عيوهم دين هللا تع ا أبيغ ال أيع إال  لفس د عالشر عالضر .. عيع   

 على أص با الندم .. عيقول اي ليوين مل أكن ما او هدين!  
تع ا:  ُلوَ   ق ل  اأْلَْمَواِل  َعلَنَـبـْ ِمَن  َعيـَْقص   َعاجْلُوجِل  اْ َْوِح  ِمَن  ِبَشْيء   يَُّكْم 

 .    َعاأْلَيـُْفِس َعالثََّمَراِت َعَبشِ ِر الصَّ ِبرِينَ 
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تع ا:  ُلَو    عق ل  َعيـَبـْ َعالصَّ ِبرِيَن  ِمْنُكْم  اْلُمَج ِهِديَن  يـَْعَلَم  َحىتَّ  ُلَويَُّكْم  َعلَنَـبـْ
 .   َأْخَب  َُكمْ 

تع ا  يـُْفوَـُنونَ   :عق ل  ال  َعُهْم  آَمنَّ   يـَُقوُلوا  َأْن  ُيْةَُكوا  َأْن  النَّ ُس  .    َأَحِسَب 
 ف لبالء يف هللا ال بد منغ ليميز املؤمن او هد الص دق من املن فق الك وع.  

على  عق ل    الرجل  يُبولى  ف ألمثلاب  األمثل  مث  األيبي ء  بالء  الن س  أود   ":
 اوود بالنساب عإن ك ن يف دينغ  قة ابولي على   حسب دينغ فإن ك ن دينغ صلب ر 

 حسب دينغاب فم  ي ح البالء  لعبد حىت يةكغ  شي على األ ت م  عليغ خطيئة ". 
:" إن الص حلني ُيشدد عليهماب عإيغ ال يصيب مؤمن ر يكبة من ووكة عق ل   

 فم  فوق ولل إال ُحطت    عنغ خطيئة ع ُفا    د جة ".    
البالاي أسرجل إا من حيبين من السيل إا منوه س ". فزعم احملبة    :" إن عق ل   

ضريبوه  البالء عالص  على البالء .. عإال فإن فعمغ أقرع إا الكذع عالوشبا ُ  مل  
 يُعل!   

: كذبوا .. عكوموا احلق .. عهم يعلمون مل  ق لوا: أن اجله د ُيشرجل لرد  خ مس ر  
 لعدعان الداخلي ..! العدعان ا   جي عال ُيشرجل لرد ا

هذا قول مفة  على هللا تع ا ععلى  سولغ .. ليس هلم فيغ دليل عال قول   
فعمهم   على  عاحد  بدليل  أيتو   أن  على  دهر  عبينهم  عبينن    .. عال  لف  لسلف 

  !  الب طل هذااب عأىنَّ
  بل األدلة كله  تفيد خالح هذا الوقسيم الظ مل املفة اب كم  يف قولغ تع ا: 

ُ بَِعَذاع  ِمنْ قُ    ْل َهْل تـََربَُّصوَن بَِن  ِإالَّ ِإْحَد  احْلُْسنَـَينْيِ َعَدُْن َيَةَبَُّص ِبُكْم َأْن ُيِصيَبُكُم اَّللَّ
ُمَةَبِ ُصونَ  َمَعُكْم  َفَةَبَُّصوا ِإ َّ  أِبَْيِديَن   َأْع  العلم:   ِعْنِدِس  أِبَْيِديَن     . ق ل أهل  أي    َأْع 

 يف قكم ععرح كفركم .. عهذا قو ل عجه د داخلي.   لقول إن أظهرمت 
فَِإْن بـََعْت ِإْحَدامُهَ  َعَلى اأْلُْخَر  فـََق تُِلوا الَّيِت تـَْبِعي َحىتَّ تَِفيَء    عقولغ تع ا: 

 . عهذا قو ل عجه د داخلي.ِإَا َأْمِر اَّللَِّ  
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رار بواح ر "  يف ا رعن على أئمة الكفر عقو هلم:" م  مل ترعا منهم كف  عقولغ  
 .. هو قو ل عجه د داخلي! 

:" من  يا إم م ر فأعط س صفقة يدساب عمثرة قلبغاب فليطعغ إن اسوط جلاب عقولغ  
 فإن ج ء آخر يُن فعغ ف ضربوا ُعُنَق اآلخر ". 

عجه د عق ل   قو ل  عهذا   ." منهم   اآلخر  ف قولوا  بويا  ليفوني  إوا   ":
 داخلي! 

 ني يف املدينة .. هو قو ل عجه د داخلي! لليهود املقيم  عقو ل الني  
 عإمج جل الصح بة على قو ل املرتدين .. هو قو ل عجه د داخلي!  
 عكذلل قو ل الصح بة للاوا ن العالة .. هو قو ل عجه د داخلي!  
مجيا اآلايت عاألح ديت وات العالقة ُوضوجل اجله د ج ءت مطلقة لوشمل   

 غ عا   جي.   د مجيا أيواجل االعوداء الداخلي من
مبلع ر   اجلرأة  تبلغ  م  أن  منهم  يووقا  يكن  مل   .. فيغ  خف ء  بني  ال  أمر  هذا 
حتملهم على مثل هذا الوحريف عالكذع على دين هللا .. ععلى االسواف ح بعقول  
اآلخرين .. علكنه  ـ عم  يبدع ـ ضريبة الركون إا الط غوت اليت ال بد من أدائه  ملن  

 طواغيت الظ ملني .. عال حول عال قوة إال  حن!   ضي لنفسغ الركون لل
: فهم ال يريدعن جه د اليهود عالنص   اب عهددعا ص حبهم  ف عي طغ  س دس ر  

ـ فل هللا أسرس ـ  إلبع د عالطرد إن أصر على االيضم م إا اجلم عة اليت جت هد اليهود  
املسلمنياب عاعودعا على حرم ملماب عهن الذين غزعا بالد  .. عال  عالنص     بوا خرياملم 

يريدعن أن ُ  هدعا العدع الداخلي املومثل يف طواغيت الكفر عالردة عأعواهنم .. فمن  
 ُ  هدعن إوار .. عم  هو اجله د الذي يريدعيغ عيدعون إليغ !  

أيع اجلواع منهم صرحي ر على لس ن فعيمهم كرم فهدي: أهنم يريدعن املفهوم   
 يغ ط غوت عجزا  اجلزائر " بوتفليقة "!!  اجلديد للجه د الذي يدعو إل

 بوتفليقة .. اي كرم فهدي .. !!  
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مل جتدعا لكم ويا ر .. يف عهدكم اجلديد على فكركم اجلديد هذا .. سو    
 الط غوت بوتفليقة !!  

العمل    ميث ق  ـ:  املشؤعمة  ُب د تكم  ـ  املنسوخة  الكوب  أصح ع  أيوم 
أصن ح احلك م .. عغريه  من األم ث الن فعة ..  اإلسالمياب عحكم الط ئفة املمونعةاب ع 

 مل جتدعا لكم ويا ر سو  الط غوت بوتفليقة !!
 حم هللا تلل األايم اليت ك ن وياكم فيه : ابن تيميةاب عابن القيماب عابن عبد   

اجله د   مفهوم  يف  إليغ  ترجعون  الذي  وياكم  أصب   مل   عخسرمت  عخبوم   .. الوه ع 
 يقة ..!! عوؤعيغ هو الط غوت بوتفل

بني  س بع ر   املعركة  أن  صو عا  مل   عتبسيل  ل  عمفوعل  خ طل  تشايص   :
املسلمني عالنظ م الك فر احل كم يف مصر هي عب  ة عن فعل ع دة فعل .. عايوق م عأث   
بي هنم   يف  املنشو   يف كالمهم  عاضح ر  يظهر  ا طأ  عهذا   .. عواصية  فردية  ملظ مل 

" حيت ق لوا فيغ:"    ا العنف  نية ورعية .. يظرة عاقعيةمب د ة منعكو  م املوسوم بـ "  
يوس ءل أعالر: مل وا ك يت هذس األحداث .. عهذس الدم ءاب عهذس الط ق ت املهد ة ..  
عبني   اإلسالمية  اجلم عة  بني  املزهقة  عاأل عاح  املسوعرة  احلرع  هذس  ك يت  مل وا 

 احلكومة   
إا   يصل  أعمل  لن    م  حيدث  تر  أعمل  العشوائية    سيقولون:  االعوق الت   عل 

اليت ط لت الع طل عالب طل  أعمل تسما عن جتديد االعوق ل  أمل تسما عن الوعذيب  
اقوح م   أمل تسما عن  الشب ع   من  املئ ت  أجس د  بصموغ على  تر   الذي  الوحشي 
املس جد عالبيوتاب عحتطيم األدث  أمل تسما عن النس ء امله ية عاألطف ل املرععة  أمل  

ل م  قيل عن الضرع يف سويداء القلب  مث أمل تسما عن مص د ة الدعوة عمنا  يبلع
الشب ع املوحمس لدينغ من الدعوة إا هللا عا تق ء املن بر  أال تر  أن هذس األوي ء  

 هـ.   -مجيع ر تسولزم أن مرن  لسالح لندفا عن أيفسن  عدعوتن  "ا
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بنيأقول  الصراجل  تبسيل  ل عموعمد حلقيقة  هذا  املرتدة  :  الك فرة  األيظمة   
عبني املسلمني عطليعوهم من او هدين .. عال أ اهم إال كوموا ـ عهم يعلمون ـ حقيقة  

 ا الح بني هذس األيظمة املرتدة عبني املسلمني! 
مث    يسألوه  عمن  أن  ينبعي  اليت ك ن  الصحيحة  األسئلة  عليهم  يعيد  عه دن 

  يبوا عليه  إن ك يوا ص دقني: 
قبل  أمل    من  عحُي  ع  ُيسوعد   تع ا  هللا  دين  أن  .. كيف  عيرعا  يسمعوا 

 الط غوت عيظ مغ !  
أعمل يسمعوا عيرعا .. كيف أن الط غوت عح ويوغ جعلوا من أيفسهم مشرعني   

 عأ   ر حيلون عحيرمون من دعن هللا  !  
الكفر    تع ا بشرائا  الط غوت ورجل هللا  أعمل يسمعوا عيرعا .. كيف اسوبدل 

 الطعي ن  ! ع 
أيزل    الط غوت عيظ مغ أعرت عن احلكم ُ   أعمل يسمعوا عيرعا .. كيف أن 

 هللا .. عاسواف بغاب عاسوعداس !  
أعمل يسمعوا عيرعا .. كيف أن النظ م احل كم حيمي الشر  عالكفر عالرويلة ..   

 بينم  حُي  ع الووحيد عأهلغ .. عالفضيلة عأهله  .. ! 
اليت    أعمل يسمعوا عيرعا ..  السب عالطعن عاالسوهزاء  حن عآايتغ ع سولغ .. 

 تعخم بغ مجيا عس ئل إعالم الط غوت املرئية عاملسموعة عاملقرعءة !  
أمل يسمعوا عيرعا .. كيف أن النظ م أطلق احلرية عالعن ن لكلمة الكفر عأهله    

 .. عحج ر عضيق على احلق عأهلغ ! 
النظ م    أن  .. كيف  عيرعا  يسمعوا  مواالة أعمل  يف  دخوالر كلي ر  دخل  احل كم 

 الك فرين املشركني من أعداء األمةاب على األمة عأبن ئه  املسلمني  !  
مؤسس ت    مجيا  يف  اسوشر   الذي  عالظلم  الفس د   .. عيرعا  يسمعوا  أعمل 

 الدعلة عاووما .. عالذي يرع س الط غوت عيظ مغ ! 
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فعمو   .. كم   عحسب  البيوت  أدث  حُيطموا  مل  أدث  فهم  حطموا  بل   .. ا 
 عأس س الدين كلغ .. عمل يُراعوا يف مؤمن  إالر عال ومة!   

 فم  حكم الشرجل فيمن ك ن هذا عصفغ عح لغ .. ! 
هن  مكمن ا الح اي أصح ع املب د ة .. عهذس هي األسئلة اليت ك ن ينبعي   

 م  أن تسألوه  عتطرحوه  على أيفسكم عوب بكم .. عمن مث جتيبون عليه  إن كنو
 ص دقني عج دين يف اإلصالح! 

السالح  ق لوا  ع اء  فا  من  األهداح  أع  اهلدح  هو  م   للوس نل:  عيعود   ":
 عإفه ق األ عاح  

   " الدعوة  اإليس ييةاب عحرية  عاملع ملة  عالوعذيباب  االعوق لاب  سيقولون: عقف 
 هـ.    -ا

املشكلةأقول  حقيقة  تبني  اليت  األسئلة  عم  صدقوا يف طرح  مل  كذبوا  بني    : 
األيظمة العميلة املرتدة عبني املسلمني اضطرعا للكذع ديية يف بي ن مط لب عمق صد  

 املسلمني من جه دهم ضد هذس األيظمة الك فرة الظ ملة !  
آدمية    الذي  وهن  الوحشي  عالوعذيب  العشوائية  االعوق الت  عقف  يعم 

لكن املطلب األهم  اإليس ن .. هو مطلب ورعي يط لب بغ تلل األيظمة الظ ملة .. ع 
عاألعلى الذي ال  كن جت عفس أع غ  الطرح عنغاب هو: احلكم بشرجل هللا تع ا .. ال  
الط غوت .. عأن تكون   بدين  بدين هللا .. ال  الديي   ُتس س  الط غوت .. عأن  بشرجل 

 الكلمة العلي  حن تع ا عحدس .. عليس للط غوت! 
يق تل    ألجلغ  الذي  عهذا   .. يريدس  الذي  هذا  هذا  من  ف لقضية   .. عجن هد 

الوجغ ليست عصو ة يف ج يب املظ مل الشاصية عحسب كم  يصو  أصح ع املب د ة  
 املشؤعمة!  
:" عقد يقول ق ئل: عم وا عم  يع ييغ من  كم  ق لوا ـ يف بي هنم املذكو  أعالس ـ 

 ظلم عاضطه د   
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اب فال بد أن  يقول: الص اب عدسب أن ثواع الص  هن  أ جى عأثقل يف امليزان  
الدم     اليت ال ط ئل من ع ائه  غري  ألبن ء الدين  جتوما اجلهود لوقف هذس األعم ل 

 هـ.   -"ا الواحد
ظلم  أقول  من  يع ييغ  عم   عم وا   " لقوهلم  إض فة  يقولوا  أن  الصواع  عك ن   :

 عاضطه د ": عم وا أيض ر عن حق هللا تع ا على عب دس .. عم وا عن حرم ت دين هللا  
 اليت تُنوهل ليل هن  اب عيف السر عالعلن .. !!  تع ا 

مث خي   الص  .. ال ينبعي إقح مغ يف هذا املوضاإ أليغ يعين الذل عا نوجل   
عهو    .. منغ  بريء  دينن   أن  فيغ  مم  ال ول  عهذا   .. الك فر  الواقا  عالرضى  ألمر 

  األيسر  ألصق بدين أعلئل الذين يقولون: من صفعل على خد  األ ن فأد  لغ خد
 !.. 
مث على افةات صحة االسودالل  لص  يف هذا املوضا فهو منسوخ  ايت   

تع ا: قولغ  يف  َيْصرِِهْم   عدةاب كم   َعَلى  اَّللََّ  َعِإنَّ  ظُِلُموا  ُْم  أبَِهنَّ يـَُق تـَُلوَن  ِللَِّذيَن  ُأِوَن 
تع ا:  َلَقِديرٌ  اْلبَـْعيُ   . عقولغ  َأَص َ ُُم  ِإَوا  َوِصُرعنَ   َعالَِّذيَن  يـَنـْ تع ا:  ُهْم    . عقولغ 

ِمَن الر َِج ِل َعالنِ َس ِء َعاْلوِْلَداِن الَِّذيَن   تـَُق تُِلوَن يف َسِبيِل اَّللَِّ َعاْلُمْسَوْضَعِفنَي  َلُكْم ال  َعَم  
ْن َلُدْيَل َعلِي  ر َعاْجَعْل لََن   يـَُقوُلوَن  َبَـَّن  َأْخرِْجَن  ِمْن َهِذِس اْلَقْريَِة الظَّ ملِِ َأْهُلَه  َعاْجَعْل لََن  مِ 

َيِصريار  َلُدْيَل  العدع    .  ِمْن  عدفا  جه د  على  حت   اليت  اآلايت  من  عغريه  كثري 
 الص ئل على حرم ت عمقدس ت املسلمني.  

الني    فقد ص  عن  احلديت  .. دعن    عيف  دينغ  قُول دعن  َمن  ق ل:"  أيغ 
 ". ِعرضغ .. دعن م لغ .. دعن مظلموغ فهو وهيد 

 " فهو ط مة ك   .. !!   أبن ء دين عاحد أم  قوهلم أهنم عالنظ م احل كم "  
هل دين اإلسالم .. عدين " احلزع الوطين الد قراطي " احل كم .. دين عاحد   

 .. عهل املنوسب إليهم  منوسب إا دين  عاحد ! 
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ع   دين   .. البالد  يف  بغ  املعمول  العلم يية  عيظ م   .. اإلسالم  دين  احد  عهل 
 عاملنوسب إليهم  منوسب إا دين  عاحد !  

عكو ع    .. عحدس  تع ا  حن  احل كمية  أن  يقر   الذي  تع ا  هللا  عهل كو ع 
يقر  أن احل كمية للط غوت عحدس .. دينهم    الذي  الط غوت املسمى "  لدسوو  " 

 عاحد .. عاملنوسب إليهم  منوسب إا دين عاحداب عهم أبن ء دين عاحد !! 
أي  دين   مث  أبن ء  عالط غوت  أيفسكم  تعو عا  حىت  اآلخر  دين  يف  دخل  كم  

ـ   أيكم  املشؤعمة  مب د تكم  عليغ كلم ت  تدل  الذي   .. أيوم  أم  الط غوت   .. عاحد 
علألسف ـ أيوم الذين دخلوم يف دين الط غوت عحزبغ عليس العكس .. عال حول عال 

 قوة إال  حن!  
اليت عقعوا فيه  عاليت ال تنم عن أم ية يف  : من االخوزاالت املالة كذلل  دمن ر  

بني   قو ل  هو  الدائر  القو ل  أن  املوكر   توصيفهم  عا الحاب  الصراجل  حقيقة  توصيف 
اإلسالميني عجه ف الشرطة عحسب .. عإليل بع  قوهلم يف ولل:" فنحن يوحدث  

املسلم   الشب ع  ط ئفة من  بني  قو ل  الشرطةاليوم عن  اب عدن ال  عبني ضب ط عجنود 
ـ  ي قول بكفرهم كم  هو معلوم عن  .. بقي أن يُق ل أيغ إوا ك ن أي من طريف القو ل 

ـ ال يوهم اآلخر بكفر أع خرعن من امللة    ع ج ل الشرطة عمه  وب ع احلركة اإلسالمية  
اجلم ع ت   بع   بني  صراجل  من  حيدث  م   لواقا  املنصف  املراقب  أن  عاحلق   ..

الشرطة اإلسالمية   املوضر   عبني  أكثر  املسوفيدين  هم  عآخر  الصراجل  هذا  من   ين 
 هـ.   -[ا7.."] 

عمراجع ملم  قلت  يف كوبهم  موكر ة كثريار  الشرطة  عن  العب  ات  هذس  عمثل   :
عكأن الشرطة دعلة مسوقلة ضمن دعلة .. فهم مل يُق تلوا من الدعلة أحدار إال الشرطةاب  

لدعلة .. عإمن  خرجوا عمل يُق تلهم من الدعلة أحد إال الشرطة .. فهم مل نرجوا على ا

 
 عن كو  م " مب د ة منا العنف  نية ورعية .. يظرة عاقعية ".   7
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على الشرطة .. فصراعهم ما الشرطة عليس ما الدعلة عأجهزمل  األخر  .. عالشرطة  
جمموعة د اعيش .. ال  وف تكفريهم عال ا رعن عليهم .. لذا فهم أعقفوا قو هلم ..  
من   عليغ  يرد  الب طل  عأهل  احلق  أهل  بني  املعركة  عمقصود حلجم  تبسيل  ل  عهذا 

 أعجغ: 
  : أين  يسأهلم أين دع  املؤسس ت األمنية عالعسكرية األخر : منه 

املا برات العسكريةاب عأمن الدعلةاب عاملب حتاب عاجليشاب عقوات ع  بة الشعب عتفريق  
مح ية   على  تسهر  اليت  األجهزة  من  عغريه    .. اجلمهو ي  عاحلرس  املظ هراتاب 

ت أال   .. ولل  مهمة سو   لنفسه   تعرح  عال  عيظ مغ  يف  الط غوت  أيض ر  هذس  ش    
 القو ل عيف فونة عصد العب د عن دينهم .. فعالم مل ُتذكر  

: يعرفغ اجلميا .. عهو أن الكالم عن عدم كفر هذس األجهزة الظ ملة  اجلواع 
  .. الن س  من  عند كثري  مث   جدل كبري  عهو   .. بغ  ُيسلم  ال  الك فر  للنظ م  احل مية 

عدم يف  ف جلدال  الد اعيش  الشرطة  ..    خبالح  عممكن  مسوس غ  عتكفريهم  كفرهم 
ع لو يل فإن اسوادام مصطل  " الشرطة " كوعبري عن الدعلة عأجهزمل  الك فرة يُعو   
أسلوع أجد  يف اإلقن جل لقواعدهم عوب  م بعدم كفر الدعلة .. ع لو يل بعدم ا رعن  

 عليه !  
ا  أين  يسأل كذلل هل الشرطة دعلة مسوقلة هل  أجهزمل   ملسوقلة عن  عمنه : 

الدعلة أم أهن  جزء من كل .. جزء من يظ م ك فر حيكم البالد عالعب د .. ال توحر  إال  
 إبمرة الط غوت .. ععفق السي سة عالوعليم ت اليت ير ه  هل  الط غوت عحزبغ !  

فإن ك ن اجلواع هو ا ي   الث ين عال بد من الوسليم بذلل .. فإن ولل يعين   
ة هو قو ل للدعلة عجلميا مؤسس مل  عأجهزمل  الك فرة .. عقو ل  أن قو ل جه ف الشرط 

للط غوت واتغ .. فقو ل للجزء هو قو ل للكل عال بد .. مث م  الذي  نا أن جُتر  
عليه  األحك م اليت جُتر  على الط غوت الذي يقوده  عيسوسه  عفق أهوائغ عمص حلغ  

  هرة !  ع طلغ .. م  دامت هي يدس الب طشة .. ععينغ الس
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عمنه : أن من دخل يف مواالة عيصرة الط غوت على املسلمني .. عسهر على   
مح ية عحراسة كفر الط غوت .. فال يوحر  إال أبمرس .. عيوايل عيُع دي فيغ .. عحُي  ع  
فرق   واتغ ال  الط غوت  .. حكمغ حكم  من اإلسالم  .. فهو ك فر خ  ن  فيغ  عُيس مل 

أع  سم  .. تسمى  لشرطة  من    سواء  م يع ر  ليست  ف لشرطة   .. الشرطة  غري  آخر 
عإمن   ألعم ل  ليست  ملسمي ت  الع ة  أن  .. كم   الوعيد  حلوق  أع  الوكفري  موايا 

تع ا: ق ل  ُهْم    عاألعص ح عاألحوالاب  ِمنـْ فَِإيَُّغ  ِمْنُكْم  يـَوَـَوهلَُّْم  تع ا:َعَمْن    . عق ل 
َعالنَّ  ِ َّللَِّ  يـُْؤِمُنوَن  ُهْم َعَلْو َك يُوا  ِمنـْ َعَلِكنَّ َكِثريار  َأْعلَِي َء  ا ََُّذعُهْم  َم   ِإلَْيِغ  أُْيِزَل  َعَم   ِيِ  

إ  هنم    فَ ِسُقونَ  أعلي ء ك ن دليالر ععالمة على عدم  الظ ملني  للطواغيت  ف   وهم   .
  حن عالني عم  أيزل إليغ .. ععلى كذ م لو فعموا خالح ولل. 

الني     الزم ن ورطة يعدعن يف  ق ل:"  أيغ    عقد ص  عن  سيكون يف آخر 
عيرعحون يف سال هللا   جُت دلون  غضب هللااب  الذين  الشرطة  هؤالء  إال  أ اهم  عال   ."

الس هرة  عينغ  يُعو عن  الذين   .. الط غوت  مواالة عيصرة  عالذين دخلوا يف   .. عنهم 
 على أمنغ عيظ مغ ععروغ!  

ا  يف  هللا  تيمية  محغ  ابن  اإلسالم  ويخ  ح لف  28/42لفو ع   ق ل  من   ":
واص ر على أن يوايل من عاالس عيُع دي من ع داس ك ن من جنس الوة او هدين يف  
سبيل الشيط ناب عمثل هذا ليس من او هدين يف سبيل هللااب عال من جند املسلمنياب 
عال  وف أن يكون مثل هؤالء من عسكر املسلمنياب بل هؤالء من عسكر الشيط ن 

 هـ.   -"ا
الط غوت  قلت  يوايل  يوالون من  جُت دلون عنهم  الذين  الشرطة  : أليس هؤالء 

 احل كماب عيُع دعن عيُق تلون من يُع ديغ .. عيف احلق عالب طل .. !
قول ويخ   على  فهم  يكون كذللاب  أن  من  بد  عال  يعماب  اجلواع:  فإن ك ن 

 اإلسالم: من عسكر عجند الشيط ناب عليس من عسكر عجند املسلمني!  
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الوو   عحكم اإلسالم فيهماب فأج ع كم  يف عقد سُ   ئل  محغ هللا عن عسكر 
القوم املسؤعل عنهم عسكرهم مشومل على قوم كف    28/504الفو ع    :" هؤالء 

ـ   العسكر  مجهو   عهم  ـ  اإلسالم  إا  منوسبني  قوم  ععلى  عاملشركنياب  النص     من 
الرسولاب عليس   عيُعظمون  طُلبت منهماب  إوا  إال  ينطقون  لشه دتني  ُيصلي  من  فيهم 

من غريساب   أعظم  عندهم  الصالةاب عاملسلم  من  فيهم  أكثر  قليل جداراب عصوم  مض ن 
عللص حلني من املسلمني عندهم قد اب ععندهم من اإلسالم بعضغاب عهم موف عتون فيغاب  
علكن الذي عليغ ع موهم عالذي يُق تلون عليغ موضمن لة  كثري من ورائا اإلسالم  

يُق تلون من تركغاب بل من ق تل على دعلة  أع أكثره إ فإهنم   أعالر يوجبون اإلسالم عال 
املعول عظموس عتركوس عإن ك ن ك فرار عدعار حن ع سولغاب عكل من خرن عن دعلة املعول  

 أع عليه  اسوحلوا قو لغ عإن ك ن من خي   املسلمني. 
عال    عالصع  اب  الكو ع  جلزية  أهل  يلزمون  عال  الكف    ُ  هدعن  ينهون فال 

أحدار من عسكرهم أن يعبد م  و ء من مشس أع قمر أع غري وللاب بل الظ هر من أن  
يف   الف سق  ُنزلة  عندهم  عالك فر  الص ناب  الرجل  أع  العدل  ُنزلة  عندهم  املسلم 
عنه    ينه هم  أن  إال  عأمواهلم  دم ء املسلمني  ع موهم ال حيرمون  .. عكذلل  املسلمني 

ه اب عإوا هن هم عنه  أع عن غريه  أط عوس لكويغ سلط  ر  سلط هنمإ أي ال يلوزمون ترك 
ال ُجرد الدين .. عع موهم ال يلوزمون الواجب تاب عال يلوزمون احلكم بينهم مكم هللااب 

  .. أخر   ع  لف   ة  اإلسالم   ةر  توافق  أبعض جل  حيكمون  الضرع  بل  هذا  عقو ل 
دين   عرح  من  ولل  يشل يف  عم   املسلمنياب  حقيقة  عاجب إبمج جل  ععرح  اإلسالم 

 هـ.    -ا  أمرهماب فإن هذا السلم الذي هم عليغ عدين اإلسالم ال  ومع ن أبدار 
اإلسالم    ويخ  عنهم  وكره   اليت  الوو    عسكر  صف ت  يوأمل  من  قلت: 

الوو     عسكر  أن  الزم ن  د  هذا  يف  احل كمني  الطواغيت  ععسكر  جند  عصف ت 
 ت عخص ل عدة .. عما ولل ق ل  يفضلون عسكر عجند طواغيت هذا الزم ن بصف

عقو ل هذا الضرع عاجب إبمج جل املسلمني .. فإن هذا السلم الذي هم عليغ  عنهم:"  
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أبدار  أن حُيمل حكمغ عقولغ هذا    عدين اإلسالم ال  ومع ن  ". فيكون من  ع أعا 
على عسكر عجند طواغيت هذا الزم ن الذين يزيدعن على عسكر عجند الوو   ورار  

 ن جه ت عخص ل عدة!  عكفرار م
:" يعم سيعوب علين  بع  إخواين  ق ئالر: عالشرجل الع ئباب عاحل كم الذي  ق لوا 

 ال حيكم ُ  أيزل هللا !  
أعالر:    الدائر  سنقول  القو ل  يكن  الشرجلمل  ح كم   لوحكيم  على  خرعج ر  عال 

 هـ.    -[ا8"] لوعيريساب بل ك ن احوج ج ر على مظ مل عاقعة عسعي ر السةداد حقوق ض ئعة 
 " األضواء  تسليل   " يف كو  م  يكن  عق لوا  مل  االقوو ل  هذا  أن  يعلم  إين    ":

قبلاب   من  الذي عقا  الظلم  على  احوج ج ر  علكنغ ك ن  غ ئبةاب  أحك م ورعية  إلع دة 
 هـ.    -علكنغ مل يرفعه  بل فاده  .."ا

ح  : هذا كالم خطري ال أد ي كيف جترنعا عليغ .. فهم يُعلنون بكل عضو أقول 
عصراحة أن قو هلم عخرعجهم مل يكن من أجل تطبيق ورجل هللا .. عال من أجل مطلب  
 ديين آخر .. عإمن  ك ن فقل من أجل حظوظ النفس عمص حلهم الشاصية عحتصيله !

عالقو ل    اجله د  منهم  يسوحق  ال  عامله ن  عاحمل  ع  املبدل  تع ا  هللا  فشرجل 
أم    تع ا دعن ولل ..  الواقعة  ألجلغ .. فدين هللا  الشاصية .. عمظ ملهم  حقوقهم 

عهذس    .. عا رعن  القو ل  هذا  منهم  اسوحقت  اليت  فهي  عأيفسهم  أوا صهم  على 
 الوضحي ت! 

إن    بينم   تع ا تُنوهل .. فال تسوحق منهم أن حيركوا س كن ر ..  ُحرم ت هللا 
  .. عيثو عن  يعضبون   .. عا  صة  الشاصية  عحقوقهم  حرم ملم  من  ويء  ايُوهل 

 قولون!!  عيَ 
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ألوا صه     إال  عااليوق م  العضب  تعرح  ال  عهي  هذس  جه دية  حركة  أي 
 عأفراده  .. عحقوقه  .. أم  حق هللا تع ا على عبيدس فال بواكي لغ !

املهني الذي    الذليل  أيفسكم األم  ة  لسوء هلذا املوصل  تلوموا إال  لذا فال 
 عصلوموس عبلعوموس!   

عخذالن هللا لكم .. فه  أيوم تذكرعن اجلواع    ال تسألوا عن سبب فشلكم .. 
أبيفسكمإ عهو أيكم ايوصرمت أليفسكم عمل تنوصرعا حن .. غضبوم أليفسكم عحقوقكم  

اَي أَيـحَه  الَِّذيَن آَمُنوا ِإْن تـَْنُصُرعا اَّللََّ يـَْنُصرُْكْم َعيـُثـَبِ ْت    عمل تعضبوا حناب عهللا تع ا يقول: 
 تنصرعا هللا ال ينصركماب عال يثبت أقدامكم .. عهذا الذي حصل  أي إن مل   َأْقَداَمُكمْ 
 لكم! 

عمم  يُرد بغ كذلل على كالمهم هذا أن يف كوبهم عأدبي ملم الس بقة ـ كميث ق   
العلم اإلسالمي عغريس ـ كالم ر صرحي ر ينق  كالمهم هن  عيردس .. ع لو يل  فمن حقن   

هذ  على  حيملهم  الذي  السبب  عن  يوس ءل  هو  أن  مل   عاجلحود  عالنكران  الكذع  ا 
 دبت عنهم يف امل ضي !! 

: بعد أن تركوا السالح عق لوا ال جه د .. عدخلوا يف الط عة عالوالء ..   سع ر 
فمن هو العدع يف يظرهم الذي يسوحق أن توك تف اجلهود عالط ق ت الوطنية لصدس  

قوهلم:"   فإليل   .. املز عمواجهوغ  عالنفوس  املس لة  عاحداب  ف لدم ء  دين  أبن ء  من  هقة 
ملد    عأموال  عجهود  دم ء  إون   .. النفوس  مألت  اليت  عاألحق د  الث  ات  عن  فضالر 
منغ   يع ين  ما عدع حقيقي  لكل ولل يف معركة حقيقية  دو ن  ف ئدةاب يف عقت  دعن 

 هـ.   -[ا9"]وعبن  املسلم مجيعغ عال نولف عليغ أحد عهو الفقر عالوالف 
عمل تعد هن   مشكلة تواجغ البالد سو  مشكلة الفقر    قد حتقق ا ري كلغ .. 

تع ا عورعغ عمطبق .. عالدين يف   الووحيد مرفوعة .. عحكم هللا  عالوالف .. فراية 

 
 عن كو  م " منا العنف  نية ورعية .. يظرة عاقعية ".    9
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عقوافل    .. موجودة  تعد  مل  عالفجو   عاإلحل د  الكفر  عمظ هر   .. تع ا  حن  البالد كلغ 
م .. مل توبق مشكلة يف  اجله د منطلقة لوحرير املقدس ت يف فلسطني .. كل ويء ا 

 البالد إال مشكلة الفقر عالوالف فقل ..!  
 مث يسأل هؤالء الذين يزعمون احلر  على ع  بة الفقر عالوالف .. من   

الذي تسبب   البالد عالعب د .. عمن  الفقر عالوالف الذي أص ع  املسؤعل عن هذا 
 بغ   

عاألق  املداسون  ألحذية  املقهو عن  الن سإ  من  الط غوت  العالبة  أم   .. دام 
 الظ مل عيظ مغ املسوبد املوالف !  

املسوبد    عيظ مغ  الظ مل  الط غوت  أم   .. الكفر  بالد  يف  املهجرعن  العلم ء 
 املوالف !  

منذ    السجون  غي هب  يف  املزجون  م  آلالح  الواعي  املثقف  الشب ع 
املمنوعني من أن    سوا دع هم يف اإلعم   عالبن ء .. السنني  الط غوت    عشرات  أم 

 الظ مل عيظ مغ املسوبد املوالف !   
 من الذي أعجد الر  عأق م هل  أعد ر عبنوك ر يف البالد !  
 من الذي كمم األفواس .. عقول الط ق ت ! 
   .. عيظ مغ  الط غوت  أليس   .. عالعب د  البالد  خريات  ينهب  الذي  من 

 عح ويوغ ! 
عالوالف .. يوحداكم أن تسألوا ـ  إن كنوم ص دقني يف دعواكم ُح  بة الفقر   

من   امللي  ات  توعد   اليت  مب     مج ل حسين  عثرعة  ميزايية  عن  ـ  سؤال  جمرد  فقل 
 الدعال ات .. عاليت كله  منهوبة من خريات البالد عمن أصح    العالبة !!  

عالوالف    الفقر  لو كنوم ص دقني عج دين أبيكم سوح  بون  لكم:  يقول  لذا 
مق ألعل م  ح  بوم الط غوت احل كم عيظ مغ املسوبد املوالف ..    عتوصدعن ألسب بغ 

 سبب كل فقر ع لف يف البالد .. علكنكم غري ص دقني عال ج دين!  
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  * * * 
 موقفهم من احلسبة ]األمر  ملعرعح عالنهي عن املنكر[:   -3

عاألمر   احلسبة  يف  اجلديد  مذهبهم  لل  توض   اليت  أقواهلم  بع   إليل 
ععلى   ملعرعح   عليهم  طرأ  الذي  الضام  الوعيري  حجم  ..لوعلم  املنكر  عن  عالنهي 

 منهجهم بسبب مب د ملم املشؤعمة هذس:  
 : فم  احلكمة من عجود احلسبة يف ظل عجود الدعلة    الصحفي

:" هذا سؤال جيد جداراب سي دتل تذكر احلوادث اليت عقعت يف  كرم فهدي
األف  اجلميااب عخرن ويخ  عاسونكره   أصبحت  اووما  للن س كيف  ليقوال  عاملفيت  هر 

عوب ع   الطريقاب  ق  عة  يف  تُعوصب  فو ة   .. اآلن  اووما  يف  منوشرة  السلبية  هذس 
 يشربون الب جنو عيضربون الن س .. كل هذا من يعريس   

الق ئمون على األمن ال  كن أن ينوشرعا يف كل مة من أ ت مصراب ال بد أن  
 ا اإل  بيةاب عهذا م  يسميغ  حلسبة.   تنوهي السلبية عيوحول األوا   إ

أن   لغ  الن س ال  وف  يعةت  الطريق  جالر سكريار  إوا عجد يف  الشاص  إن 
يضربغاب عكل م  لغ أن أيخذ منغ ا مر عيبعدس عنغاب عأيخذس  دعء إا مك ن آخر أع 

 ُيسلمغ للسلطة املاوصة ".  
الدعلة على قي مه    :" مهمة من ير  منكرار أن يس عد مؤسس ت ج  إبراهيم

أع  نا   املسؤعلة  األجهزة  يبلغ  أن  عليغ  فو ة  يعوصب  واص ر  ير   فمن  بوظيفوه اب 
االغوص ع أع يقب  على املعوصب حىت تصل األجهزة املسؤعلة .. فمهمة الشاص  
هذس   من قضة  عليس  الشرعي  بواجبه   القي م  على  الدعلة  مؤسس ت  مس عدة  هن  

 املؤسس ت ".  
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ح فظ أ أس مة  يف  :"  عاحلسبة  ا     حلسبةاب  البحت  إبعداد  تشرفت   
تعريفه  هي إ  بية اووما جت س اجلر ةاب عضرع ة أن يكون أفراد اووما موج عبني ما  
بعضهم البع  إلفالة هذس اجلر ةاب ف ألصل أن اووما عضا أجهزة  وص  لقي م على  

رق بة اإلدا يةاب مهموه  مواجهة  مسألة احلسبة مثل أجهزة الشرطةاب عأجهزة الومويناب عال
 كل أيواجل اجلرائم اليت يقف ضده  كل اووما عيوصد  هل .  

عال   ق ئم ر  املنكر  عجد  إوا  أيغ  فهو  املسألة  هذس  يف  الع دي  الفرد  دع   أم  
فعالغ   من  املنكرنشى  هذا  إلهن ء  األجهزة  يسودعي  أن  املنكر  فعليغ  إوا ك ن  أم   اب 

املاوصة .. هن  يكون دع  احملوسب أن  نا اجلر ة    سوح يزعل قبل عصول األجهزة
 عيس عد األجهزة يف ضبل اورم. 

ألن الق يون مل  هن   أيض ر أيواجل من املع صي لكن اووما حيميه  عال يرفضه إ  
تةتب   رمه  سوح  املع صي  هذس  عن  الن تخم  املنكر  مواجهة  فإن  احل لة  هذس  عيف  اب 

ملةتبة على املنكر يفسغ عيوحول اووما إا فوضىاب  عليه  أضرا  أك  من األضرا  ا
الوصدي  األصل يف  املنكرإ ألن  يوصد  هلذا  أن  للمحوسب  علذلل ال  وف ورع ر 
للمنكر هو أن من يوصد  يكون قصدس دفا مفسدةاب فإوا ك ن الوصدي واتغ سوح  

 يةتب عليغ مفسدة أك  فال داعي هلذا الوصدي. 
تكون عقف ر على أجهزة الدعلة املسؤعلةاب الشرطة  إن دعو  احلسبة ينبعي أن  

عاألمن عالرق بة مىت عجد ممثلوه اب عإال حتول اووما إا يوجل من الفوضىاب عأن على  
 مجيا املواطنني عيف مقدموهم الشب ع املسلم مع عية هذس األجهزة على القي م ُه مه .  

أي   أع  أخيت  أ    أن  مين  املطلوع  هل  الن س:  أحد  يسأل  بينم   قد  امرأة 
يقود أحد   يسرق ح فظة  يش الر  أع أجد  اغوص    عأكون سلبي ر  حي عل  هن   واص 

 الرك ع األتوبيس عأقف سلبي ر ! 
لغ   املنكر  منا  لكن  بذللاب  أيمرعن  الرجولة  عال  املرعءة  عال  الدين  ال  طبع ر 
  حدعد كله  مقيدة بعدم اإليذاءاب ألن املشكلة اليت يشأت حول احلسبة ك يت بسبب 
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الوج عفات اليت ك يت حتدث يف اسوادامه  عجت هل قواعد احلسبةاب حىت ظن الطرح  
إق مة دعلة داخل   بعرت  يريدعن مم  سة سلط ت  للحسبة  يوصدعن  الذين  أن  اآلخر 
الدعلة .. عال ينكر أن هن   جت عفات حدثت يف تطبيق احلسبة س عدت على عجود  

 هذا الشعو  ".  
 ـ الوعقيب عالرد:  

عقيب عالرد على م  تقدم من كالمهم عن احلسبة عاألمر  ملعرعح  موصر الو
 عالنهي عن املنكراب يف النق ط الو لية:  

أحَسَب  أعالر  عفالن  عاإليك  اب  عاحمل سبة  احلس عاب  من  احل ء:  بضم  احلُْسبُة   :
على فالن  أي أيكر عليغاب عهي تشمل األمر  ملعرعح ورع ر حني ظهو  تركغاب عالنهي  

 رع ر حني ظهو  فعلغ.  عن املنكر و
هذا مع  احلسبة .. أم  قوهلم أبهن  تعين " إ  بية اووما جت س اجلر ة " فهذا  

 كالم فلسفي  قصاب عس قل يُرد عليغ من أعجغ: 
منه : أن هذا الوعريف قصر احلسبة على إيك   اجلر ة عليس إيك   املنكرإ 

 ة منكراب عليس كل منكر جر ةاب  إو اجلر ة أخص من املنكراب عاملنكر أعماب فكل جر 
عمن ا تكب جر ة ا تكب منكراراب عليس كل من ا تكب منكرار ا تكب جر ةاب عج ف  

 أن ُيصنف يف عداد اورمني! 
عمنه : أن هذا الوعريف إض فة إا كويغ قصر احلسبة على إيك   اجلر ة فإيغ  

بة تعين عتشمل األمر  اسوث  ج يب األمر  ملعرعحاب عهذا خبالح م  تقدم أبن احلس
  ملعرعح عالنهي عن املنكر.  

عمنه : أن هذا الوعريف مل يضبل مع  اجلر ة عاجلهة اليت حتكم على الشيء  
م  هو جر ة مم    لوحديد  أفرادس يصلحون حكم ر  أم ال .. فال اووما عال  أبيغ جر ة 

فم     .. اجلر ة  من  إ  يب  موقف  هلم  يكون  أن  عن  فضالر   .. أبيغ  سواس  جموما  يقر س 
جر ة فمجوما آخر قد يعو س فضيلةاب عم  يقر س جموما أبيغ فضيلة قد يقر س ورجل هللا  
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اوومع ت   من  تقر س كثري  فضيلة  أبيغ  تع ا  هللا  ورجل  يقر س  عم   جر ةاب  أبيغ  تع ا 
ة  املع صرة على أيغ جر ة يع قب عليه  الق يون .. ع لو يل فإن إ  بية اووما ـ عخب ص

يف ظل غي ع حتكيم ورجل هللا ـ تسري يف كثري من األحي ن دو جترَي الفضيلةاب عحتسني  
عتزيني اجلر ة .. عم  ك ن كذلل ال  وف اعوب  س ض بط ر أع مقي س ر أع تعريف ر للحسبة  

 كم  هي يف اإلسالم! 
هن   أيض ر  عمنه : أن كالمهم أعالس ج ء فيغ م  يؤكد م  وكر ساب فقد ق لوا:"  

 "!!    أيواجل من املع صي لكن اووما حيميه  عال يرفضه إ ألن الق يون مل  رمه 
فهم اعةفوا أبن اووما حيمي بع  املع صياب ألن قوايني الط غوت ال جترم 
هذس املع صي عاجلرائم .. بل حتسنه  عتزينه  .. فأين إوار إ  بية اووما هن  من اجلر ة  

ـ بسلط ن الق يون  الدف جل    عهو حيمي  إ  بيوغ تصب يف اجت س  ـ اجلر ةاب عتكون  الك فر 
 عنه  .. عجترَي من ينكره  ! 

هو كالم   الذكر  اآليف  للحسبة  تعريفهم  أبن  قبل:  من  قلن س  م   يعيد  لذلل 
 فلسفي س قل ال يؤبغ لغ .. علوال خشية اإلط لة عالووسا لك ن لن  معغ موقف آخر!  

أهنديي ر  فيغ  خف ء  ُ  ال  عاض   احلسبة  :  إليه   ايوهوا  اليت  يريدعن  حلسبة  م 
اليت جتعل منهم عمن وب  م عين ر عج سوس ر ألجهزة األمن الط غوتية على الن سإ فهم  
مب ورة  ألجهزة  ق موا  التص ل  جر ة  أع  منكرار  إوا  أعا  عظيفوهم  ـ  يقولون  ـ كم  

ع   .. بغ  أع  عوا  ُ   أعس  علم ر  عأح طوهم  املاوصة  اليت  رموهن   األمنية  اجلرائم  من 
عالوفكري    .. عاقون ئغ  السالح  محل  ص حبه   عأتثيم  جتر ه   على  النظ م  ما  عاتفقوا 
 جله د عا رعن على النظ م الك فر .. فهم كذلل لو  أعا ويئ ر من ولل أع  عوا بغ  
األمن  أجهزة  ن عا  أن  منهم  يقوضي  إليغ  ايوهوا  الذي  اجلديد  احلسبة  مفهوم  فإن 

دع هم  عا هو  عهذا  اجلديدةاب  حسبوهم  هي  فهذس   .. مب ورة  املاوصة  ملا برات 
األس سي عالرئيسي .. فهم عب  ة عن أعني عمداد ألجهزة األمن عاملا برات ينوشرعن  

 بني الن س!  
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: من تن قض ملم العجيبة العريبة قوهلم أبن احلسبة مقصو ة على الشرطة  دلث ر 
لل الو بعة  املعنية ُهمة احلسبة ..  عأجهزة األمن املاوصة  الك فر .. فهي اجلهة  نظ م 

فهم بقوهلم هذا كمن  عل من " ح ميه  حراميه  "اب عمن اللص اورم الق تل عوسب ر  
ع سك ر .. عمن الذائع الض  ية اجل ئعة حراس ر على أفراخ الدج ن .. فأجهزة األمن  

عخب  املسلمني  بالد  يف  احل كمة  الط غية  لأليظمة  هي  الو بعة  املصري  النظ م  منه    صة 
.. عتالحق عجترم  عاملنكر عترع س  عالظلم  الكفر  ف وية ظ ملة حتمي  أجهزة  عب  ة عن 
للكفر   عمح ية  من  ع ية  تفعلغ  م   عليه   ينكر  أع  حيوسب  أن  يريد  من  عتع قب كل 
عالظلم عالفسوق عالفس د يف البالد .. عجوده  واتغ جر ة ك   مق العب د عالبالد ..  
فكيف ُن ك ن كذلل توكل إليغ مهمة احلسبةاب عاألمر  ملعرعح عالنهي عن املنكر .. 

 فف قد الشيء ال  كن أن يُعطيغ!   
: قد اعةفوا أبيفسهم بكفر الدعلة املصرية عيظ مه اب عط غومل  احل كم ..   ابع ر 

ق لوا:"   الق عندم   ألن  يرفضه إ  عال  حيميه   اووما  املع صي  من  أيواجل  ال  هن    يون 
الق يون عال  رمه :    رمه  اليت حيميه   الكب ئر عاجلرائم  املع صياب بل قل  " من هذس 

إن ك ن  عخب صة  فسوق عجموناب  من  إليغ  يؤدي  عالزىن عم   بغاب  عاالجت    ا مر  ورع 
عن   عاال تداد  االعوق د  عحرية   .. الصالة  تر    .. امليسر   .. الر    .. الطرفني  برضى 

اال عظ هرة   .. بالد  الدين  يف  املنوشرة  امللحدة  الشيوعية  األحزاع  بشرعية  عةاح 
املسلمني ال  فى على أحد .. عغريه  الكثري من اجلرائم عالكب ئر اليت تلقى احلم ية  
الق يويية من النظ م املصري عغريس من األيظمة الك فرة املوسلطة على  ق ع املسلمني  

 يف بالدهم!  
حي ر مل  حرم هللا .. أليس عدم جترَي املنكر عالسؤال: أليس هذا اسوحالالر صر 

عاإلمث عمح يوغ بقوة الق يون عالوشريا هو حتسني لغ عتقبي  مل  ُيض دس عن لفغ من احلق  
 .. أليس هذا هو الكفر البواح الذي ال  وف أن نولف عليغ مسلم .. !!  
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أبين    لريموين   عاإل ج ء  الوجهم  أهل  ع هب ن  أحب    علين   ين ي  يكفر  ال 
 لذيوع عاملع صي اليت هي دعن الكفر .. ليشوووا بذلل على احلق .. ع  دلوا عن 

 الب طل!  
دعن  هي  اليت  ـ  عالكب ئر  املنكرات  يفعل  من  بني  ال  لطوا  يقول:  عهلؤالء 
الكفر عالشر  ـ من غري اسوحالل أع جحود .. عبني من يشرجل القوايني اليت ال حُترم 

عالكب ئر .. بل حتله  عحتسنه  عتزينه  .. عمن مث يلزمون العب د  عال جترم تلل املنكرات 
   .. ف ألعل ال يكفر عال يقول بكفرس إال ا وا ن العالة .. عالث ين يكفر بال خالح 

 .. ع تف ق مجيا أهل العلم املعو ين!  
عالسؤال اآلخر ألصح ع املب د ة: م دام هذا اعوق دكم يف النظ م املصري .. 

غوت مصر عقوايينغ اليت تصد    غ .. فعالم تقولون إبسالمغ عال تكفرعيغ .. عيف ط 
 أم أن السقوط عاالهني  اب عالركون إا الظ ملني .. لزم منكم أن تشهدعا الزع  !!  

: من املضحك ت املبكي ت قوهلم أن منكر الدعلة ال يُنكر أليغ يؤدي خ مس ر 
 لن س العالبة .. املقهو ين ..!  إا فونة .. بينم  الذي يُنكر هو منكر ا

من أين هلم  ذا الوقسيم الظ مل .. عمن ق ل بغ .. عهل فعم ا وح من الفونة  
 ي   هلم السكوت على الفونة .. ! 

عهل ا وح من فونة تعرضهم لنوجل من األو  ي   هلم السكوت على فونة  
 .. ! الكفر عالشر  اليت ترع ه  عتدعو إليه  أيظمة الكفر عالردة 

عف ائغ   عأن ك اء   .. ُيسأل  ال  احل كم  عأن   .. ُتسأل  ال  الدعلة  أبن  ق ل  من 
 ععم لغ ال ُيسألون .. عال حُي سبون .. ف لذي ال ُيسأل عم  يفعل هو هللا تع ا عحدس! 

:" سوكون أمراٌء فوعرفون عتنكرعناب فمن عرح برهاب عمن  أين وهبوا بقولغ  
". أي من  ضي  م عبب طلهم ع بعهم عليغ فقد  أيكَر َسِلماب علكن من  ضي ع با  

 هلل .. أم  من أيكر عليهم  طلهم فقد سلم.  
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اعوزهلم عق ل   عمن  جن اب  فمن  بذهم  عتُنكرعناب  تعرفون  أمراء  سيكون   ":
 َسِلماب عمن خ لطهم هلل ".  

املنكراب  عق ل   عن  علونهون   لوأمرن   ملعرعح  بيدس  يفسي  عالذي   ":
 يبعت عليكم عق  ر منغ فودعويغ فال يسوجيب لكم ".  عليووكن  هللا أن 
ج ئر  عق ل   إم م  إا  ق م  ع جل  املطلباب  عبد  بن  الشهداء محزة  سيد   ":

 :" أفضل اجله د كلمة حق عند سلط ن  ج ئر ".  فأمرس عهن س فقولغ ". عق ل  
 :" أحب اجله د إا هللا كلمة حق تُق ل إلم م ج ئر ".  عق ل  

ص مت ق ل:"  يعن   سول هللا على أن يقول  حلق أينم  كن   ععن عب دة بن ال
ال م ح يف هللا لومة الئم  ". عغريه  كثري من األح ديت اليت تُفيد أبن احل كم ُيسأل  

 عحُي سب .. عيُنكر عليغ املنكر!  
: أين يذهب أصح ع املب د ة املشؤعمة  ذس األح ديت عالنصو   عالسؤال

عيوأع  يفسرعهن   عكيف  أن  ..  منهم  اقوضت  للظ ملني  الركون  ضريبة  أن  أم   .. لوهن  
 يكوموا احلق .. كم  فعل اليهود من قبل فكوموا م  أيزل هللا تع ا إليهم من احلق !!   

 ق لوا: فونة .. فونة .. فونة ..!!! 
 يقول هلم: أيوم الفونة .. عم  تدعون إليغ هو الفونة .. عالشر األك !  

 السكوت على الكفر عالشر  عإبقرا س عاالعةاح بغ  الفونة الك   تكمن يف
تصعر   اليت  الك    الفونة  هي  هذس   .. عالعب د  البالد  عبشرعيوغ عورعية حكمغ على 

 أم مه  كل الفق!  
تع ا: َفال    ق ل  ايـْوَـَهْوا  يُن َّلِلَِّ فَِإِن  الدِ  َنٌة َعَيُكوَن  ِفوـْ َتُكوَن  َعقَ تُِلوُهْم َحىتَّ ال 

يُن    . عق ل تع ا:  الَّ َعَلى الظَّ ِلِمنيَ ُعْدَعاَن إِ  َنٌة َعَيُكوَن الدِ  َعقَ تُِلوُهْم َحىتَّ ال َتُكوَن ِفوـْ
َّلِلَِّ  تر  جه د    ُكلحُغ  فونة  من  فونة  أود  هو  منغ  تفرعن  الذي  عالقو ل  القول  فهذا   .

َنُة َأَودح ِمَن  َعاْلِفوْـ   الكفر عأهلغ .. فضالر عن فونة إقرا س عالرضى بغاب كم  ق ل تع ا:
َنُة َأْكَ ُ ِمَن اْلَقْولِ  . عق ل تع ا:  اْلَقْولِ   .   َعاْلِفوـْ
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َنِة َسَقُطوا َعِإنَّ    عق ل تع ا: اْلِفوـْ تـَْفِوينِ  َأال يف  اْئَذْن يل َعال  يـَُقوُل  َمْن  ُهْم  َعِمنـْ
يف تر  اجله د    ن الني  . عهذس آية يزلت يف  جل اسوأو  َجَهنََّم َلُمِحيطٌَة ِ ْلَك ِفرِينَ 

ععدم الذه ع للعزع خشية الوقوجل يف الفونةاب فأيزل هللا فيغ عفيمن يكون على و كلوغ 
َنِة َسَقُطوا عهواس:  !    َأال يف اْلِفوـْ

يف جه د الشر  عاملشركني الظ ملني .. ال    الفونة تكون يف   لفة أمر الني  
َأْن    ا:يف ط عوغ يف جه دهم عقو هلماب كم  ق ل تع  ُنَ لُِفوَن َعْن َأْمرِِس  فـَْلَيْحَذِ  الَِّذيَن 

َنٌة َأْع ُيِصيبَـُهْم َعَذاٌع أَلِيمٌ   .   ُتِصيبَـُهْم ِفوـْ
مث بعد ولل يقول: إن جل املنكر الذي يقا بغ الن س يف هذا الزم ن أيع من  

لغ  .. عترع ه   لغ  املنكر ع ع يوه  عترخيصه   الدعلة على هذا  موافقة  .. عهذا    جهة 
معن س على قول أصح ع املب د ة .. أن ال ينكر منكرار أبدار ألن هذا املنكر مصد س  

 الدعلة عاحلكومة .. فإيك  س مؤداس إا الفونة كم  فعموا! 
ايوهى  م   ع ذا   .. عليه   الشب ع  عيربون  يريدعهن   اليت  احلسبة  هي  هذس 

 ! فقههم اجلديد للحسبة .. عال حول عال قوة إال  حن
 موقفهم اجلديد من األقب ط عالنص   :  -4

:"  لنسبة لألقب ط فعند  مبدأ أس سي يف الوع مل معهمإ عهو   ج  إبراهيم
أين  ال ير  أهنم ع  بون بل هم من يسيخم الوطن عهلم حقوق كفله  هلم اإلسالم أكثر 

يومو اليت  احلقوق  ما  عدن   .. آخر  يظ م  أي  هلم  يكفله   اليت  احلقوق  ا     من 
املسيحيون يف مصر علسن  ضده اب ف لواقا يقول إن األقب ط أهل كو ع هلم م  لن  يف  

 اووما ععليهم م  علين  ".   
الذميني  أقول الكو ع  ألهل  قد كفل  اإلسالم  أن  يف  جن دل  عال  ينكر  ال   :

فيغاب   أمر ال جن دل  الشرعية عمح ه  هلم .. عمنا من االعوداء عليهماب فهذا  حقوقهم 
الذي يردس هو قول أصح ع املب د ة عنهم:" أبن هلم م  للمسلني من احلقوق    علكن
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يوموا     اليت  احلقوق  ما  عأهنم   .. الوطن  يسيخم  من  أهنم  اعوب    على  عالواجب ت 
 املسيحيون يف مصر "!  

فقوهلم هذا مردعد مل  يوضمن تعييب عإيك   عقيدة الوالء عال اء يف اإلسالم  
املوا الة عاملع داةاب عتقسيم احلقوق عالواجب ت على أس س االيوم ء  .. علوضمنغ عقد 

إا الوطن عإا يسيجغ .. عخب صة إوا علمن  أن النظ م املصري يقوم يظ مغ على عقد  
بع     .. الوطن  إا  االيوم ء  أس س  عالواجب ت على  احلقوق  عال اءاب عتقسيم  الوالء 

م النقل عن الدسوو  املصري ..  النظر عن الدين عالعقيدةاب عالعمل الص ناب كم  تقد
 .. املصري  النظ م  هلم  اليت  نحه   احلقوق  هذس  ما  أهنم  يُعلنون  املب د ة  فأصح ع 

تع ا:  لقولغ  ملع  ضوغ  تع ا  كفر  حن  أيغ  ول  ال  اْلُمْسِلِمنَي    عهذا  َأفـََنْجَعُل 
حَتُْكُمونَ .    َك ْلُمْجرِِمنيَ  َلُكْم َكْيَف  تع ا:   َم   علقولغ   .   َُمْؤِمن ر َكَمْن َك َن  أ َفَمْن َك َن 

. علوضمنغ عقد  ِإنَّ َأْكَرَمُكْم ِعْنَد اَّللَِّ أَتْـَق ُكْم    . علقولغ تع ا:  فَ ِسق ر ال َيْسوَـُوعنَ 
 املواالة عاملع داة عتقسيم احلقوق عالواجب ت يف غري وات هللا تع ا.   

عاإلفو العلمية  للبحوث  الدائمة  اللجنة  فو ع   يف  على ج ء  جوا م  يف   ءاب 
(: من مل يفرق بني اليهود عالنص    عس ئر    6310السؤال الث لت من الفوو   قم )  

 هـ.    -ا  فهو ك فرالكفرة عبني املسلمني إال  لوطناب عجعل أحك مهم عاحدة 
   تقد هم للمصلحة على يص الكو ع عالسنة. -5

عوزلة يف تقدَي  من املسوجدات اليت طرأت على فكر اجلم عة ايوه ن هنخم امل
بع    عإليل   .. املصلحة  عمراع ة  تقدَي  مجة  عالنص  النقل  على  عاهلو   العقل 

 أقواهلم: 
: ا طأ الذي عقعن  فيغ أين  كن  يف امل ضي يقدم النص على  محدي عبد الرمحن

دسب   أن  دعن  جن هد  فكن   املصلحةاب  يف  يوحكم  النص  عجنعل  الشرعيةاب  املصلحة 
عاملفسدة املصلحة  الفهم    حس ع  تعري  اآلن  اجله داب  هذا  على  تةتب  سوح  اليت 
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عأصبحت املصلحة هي اليت حتكم النصاب فإوا ك ن النص يقول  جله د ضد اليهود  
 فال بد أعالر عقبل اجله د أن أحسب املصلحة من هذا اجله د: هل مصلحيت سوح  

 [.10توحقق من القو ل أم من عدم القو ل .. عهذا هو الصحي  "]
 أ يد أن أعرح م  الف  ق اآلن بينكم عبني تنظيم الق عدة "  :" الصحفي

الرمحن عبد  عبني  محدي  ح لي ر  اإلسالمية  اجلم عة  بني  يفسغ  الف  ق  هو   :
على   النص  يقدمون  فالوا  م   الق عدة  تنظيم  أعض ء  امل ضيإ  يف  اإلسالمية  اجلم عة 

 املصلحة ..".
 ـ الوعقيب عالرد: 

لك ن ولل مسوس غ ر منغاب عمنسجم ر أكثر  لو ق ل بوقدَي اهلو  على النص  
 ما طرحهم اجلديد الذي ف جأعا العب د بغاب عولل من أعجغ: 

منه : أن هذا القول عدث عغريب .. مل يقل بغ ع مل معو  .. عليس هلم فيغ  
سلف إال املعوزلة األعائل الذين قدموا أهواءهم بزعم تقدَي العقل على النقل .. س ء  

 م  يقولون!   
 : أن املصلحة احلقيقية هي م  ج ء بغ النصاب فال توجد مصلحة   لف  عمنه

 النص مث تُعو  مصلحة .. ف ملصلحة اليت   لف النص هي مفسدة قطع ر!  
عمنه : أن اعوب   املصلحة اليت   لف النص مصلحةر هو امل م صري  للا لق  

  أبن تشريعغ ال يصل اب عأيغ د!  يشرجل تشريع ر خبالح مصلحة العب  
أيزل   الذي  الش  جل  من  أكثر  يعرفون مصلحوهم  العب د  أن  هذا يعين  عمنه : 

 النص .. ع لو يل فم  يرعيغ مصلحة فهو مقدم على م  يراس هللا تع ا أبيغ مصلحة!  

 
املشكلة أن هذا الذي ا غ " محدي عبد الرمحن " ج ء تعريفغ كم  هــو منشــو  يف جملــة املصــو    10

يخ اليت أجرت معغ املق بلة: أبيغ فقيغ اجلم عة عمفويه  .. عهذا معن س سحب البس ط من حتــت الشــ 
  عمر فل هللا أسرساب عسحب االعةاح بغ كفقيغ عمرجا للجم عة!! 
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عمنه : إوا افةضن  أن النص  كن أن أيع خبالح املصلحة .. عحيد  النص  
 م  هي اجلهة أع الشيء الذي ينوع  كحكم عجهة حتدد املصلحة من املفسدة .. ف
 عن النص يف حتديد املصلحة من املفسدة .. ! 

 سيقولون: العقل .. عليس عندهم جواع غري ولل! 
يقول هلم: عقل َمن .. ععقول العب د موف عتة فيم  بينه  يف إد ا  املص ن ..  

ا ير  أبن  قد  أع  مفسدة  أبيغ  يراس عقل غري   أبيغ مصلحة  يراس عقلل  ملصلحة  فم  
تكمن يف غريس .. علو أخذ  آ اء عقول مليون إيس ن يف مسألة ألمكن أن جند مليون  
  .. من  خذ  فبعقل   .. اآلخر  عن  نولف  ع أي  جواع  .. كل  حوهل   ع أي  جواع 

 عاملصلحة ما أي عقل من هذس العقول !  
من قولغ   املراد  واتغ  املع   .. هو  هذا  أن قوهلم  يقول:  أن  يبق سو   مل  لذا 

َتُكوُن َعَلْيِغ عَِكيالر   تع ا: أَفَأَْيَت  َهَواُس  فَِإْن مَلْ    . عقولغ تع ا:  َأ َأَْيَت َمِن ا َََّذ ِإهَلَُغ 
َ  يـَوَِّبُعوَن َأْهَواَءُهْم َعَمْن َأَضلح ممَِّن اتَـَّبَا َهَواُس بَِعرْيِ ُهد ر ِمَن   اَّللَِّ  َيْسَوِجيُبوا َلَل فَ ْعَلْم َأمنَّ

 . يعوو  حن من اهلو  عمن أهلغ!    َّللََّ ال يـَْهِدي اْلَقْوَم الظَّ ِلِمنيَ ِإنَّ ا
عاجلحود   الكفر  ألهل  يوأعلوا  أن  مف دس  املصلحة  يف  هذا  قوهلم  أن  عمنه : 
الذين يردعن حكم هللا تع ا ملصلحة يرعهن  .. عهذا الذي فعلغ فقيغ اجلم عة عمفويه اب  

 عإليل بع  أقوالغ يف ولل:  
ع الرمحنمحدي  األحك م بد  هذس  تطبيق  عن  احلكومة  اونا  عندم   لكن   ":

بن اب أع   أين  لسن  عحد  يف الع مل أع أن هن   قو  أخر  تةبص  لظرعح معينة مثل 
يقبل   فونة داخلية بني املسلمني عاملسيحينياب يف هذس احل لة  قي م  لظرعح ا وح من 

الش ينكر  ال  عأيغ  مسلم  احل كم  أن  عيقول  العذ   يه مجه اب  هذا  عال  اإلسالمية  ريعة 
 علكن لديغ ظرعف ر انعغ من تطبيق هذس األحك م ال  وف تكفريس على اإلطالق ".   

املسلم  الصحفي قو ل  أن  ترعن  أليكم  القو ل  عقف  ضرع ة  أيوم  أيوم   ":
للمسلم فونة ع لب من املف سد أكثر مم   لب من املص ن .. أليس من حق احل كم 
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إن قطا يد الس  ق أع  جم الزاين عالزايية  لب من املف سد أكثر مم   أيض ر أن يقول  
 لب من املن فااب خ صة إوا ايوهى  لفعل إا يد ع ملة مت إبط هل اب ععجود جموما من  

 املشوهني  " 
الرمحن عبد  اجلديد محدي  اجلم عة عمفويه   ير   فقيغ  أن  احل كم  من حق   ":

الشريع بوطبيق أحك م  الظرعح  تقدير  هل تسم   لغ  أم الاب ععلى اجلميا أن يةكوا  ة 
عجود   أع  خ  جي  هلجوم  معرضة  البالد  تكون  أن  مثل:  األمو اب  بع   يف  ولل 
مسيحيني داخل اوومااب أع عجود منظم ت حلقوق اإليس ن تع  ت تطبيق هذا احلكم 
هذس   إلع ء  أسوطيا  ال  أ  كمسلم  لكن  جبوا  اب  إسرائيل  دعلة  عجود  أع  الشرعياب 

أيغ  أ   األحك  ورد  احل كم  تكفري  حقي  من  ليس  يفسغ  الوقت  عيف  يقضه اب  أع  م 
ال   معذع   احل كم  فهذا  معنياب  أمر  الشريعة يف  أحك م  تطبيق  من  انعغ  معينة  مق صد 

 حُيكم بكفرس عال بفسقغ عال بظلمغ ".  
: ال أجد كالم ر ين سب هذا الكالم الس قل سو  أن أصفغ أبيغ دجل  أقول

  تع ا .. ع كون إا الظ ملني!   عكذع على دين هللا
قرأ  يف كوب أود الن س اهنزام ر عتزلف ر للطواغيت الظ ملني مل جند هلم مثل هذا  
الكالم .. إهن  عهللا ملصيبة عظيمة أن تنوهي اجلم عة ملثل هذا املنوهى املظلم املنحرح  

 .. إيغ عهللا ليحزين  ولل أود احلزن!  
حلقوق اإليس ن تع  ت تطبيق ورجل هللا تع ااب  مىت ك ن جمرد عجود منظم ت  

قو    أع عجود   .. الدعلة  داخل  أع عجود مسيحيني  جبوا  اب  إسرائيل  أع عجود دعلة 
م  ار   األمو   هذس  مىت ك يت   .. الع مل  يف  عحد   لسن   أين   أع   .. بن   تةبص  أخر  

.. عم  هو الدليل  للح كم أن ية  احلكم ُ  أيزل هللا .. عمن ق ل  ذا من أهل العلم  
 عليغ !! 
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تقدم عن منهجهم اجلديد يف   ال جواع على هذس األسئلة سو  اهلو  عم  
تقدَي م  يرعيغ بعقوهلم عأهوائهم أيغ مصلحة على النص .. ععلى دين هللا .. عال حول 

 عال قوة إال  حن!  
  عمن معغ من املسلمني ليسوا عحدهم يف الع مل .. أمل تكن   أمل يكن الني  

دعلة اإلسالم األعا الن وئة يف املدينة املنو ة يةبص األعداء    الدعائر .. عك ن فيه   
حيكم ُ  أيزل هللااب عينزل    يهود .. عدعل الكفر عيطة    .. عما ولل ك ن الني  

ُ َعال تـَوَِّبْا َأهْ   هللا تع ا عليغ قولغ:  َ  أَيـَْزَل اَّللَّ نَـُهْم ُِ َواَءُهْم َعاْحَذْ ُهْم َأْن  َعَأِن اْحُكْم بـَيـْ
ِإلَْيَل    ُ أَيـَْزَل اَّللَّ َم   بـَْعِ   ُ    . عقولغ تع ا:  يـَْفِوُنوَ  َعْن  أَيـَْزَل اَّللَّ   َ ُِ نَـُهْم  بـَيـْ فَ ْحُكْم 
 .    َعال تـَوَِّبْا َأْهَواَءُهْم َعمَّ  َج َءَ  ِمَن احْلَق ِ 

لدين   الدج ل أيغ ال  كن  املوفيقغ  يوم ر من األايم  أن  مث الفم قول هذا  هللا 
ـ اليت وكره  عتعلل    كم يا من احلكم ُ    حيكم يف األ تإ ألن عجود هذس العلل 
أيزل هللا ـ مسومر على مدا  األفم ن عاألعق ت عإا يوم القي مة .. عهذا ال  كن أن  

 يقول بغ ع قل!  
زيديق  مث يسأل هذا املوفيقغ كذلل: أهكذا يكون الرد على هذا الصحفي ال

يريد أن يقول أبن   تقرير عطعن ال اسةو د عاسوفس   .. عالذي  الذي يسأل سؤال 
الع ملة بقطعه  ..   إبط ل األيدي  تطبيق حكم هللا يةتب عليغ مف سد .. عيؤدي إا 
أيزل     ُ حيكم  أن ال  للح كم  ت    مفسدة  عهذس   .. مليء  ملشوهني  جموما  ععجود 

 هللا !!  
فادس أعالس  تلل أبن   فإن جوابل  القد ة  لقن عوغ  امل  ات  لغ  طعي  ر عأعجد 

 دين هللا تع ا ال يصل  لزم ين  عال  كن أن حيكم البالد عالعب د يوم ر من األايم!!   
   موقفهم من مس ئل الكفر عاإل  ن:   -6 
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:" أقول ألي مسلم إن كويل أصبحت عضوار يف مج عة مسلمة   ج  إبراهيم 
ت يف  احلق  يُعطيل  العلم ء  ال  مسؤعلية  عدمغ  من  الكفر  حتديد  فمهمة  أحداب  كفري 

 هـ.   -اووهدين الذين حصلوا على د جة االجوه د يف العلم الشرعي "ا
" لك ن كالمغ   حتديد الكفر: لو ق ل مهمة حتديد الك فر بدالر من قولغ " قلت 

مج على  عحتديدس  ب  لا  ن  املن ق   الشر   أع  الكفر  معرفة  إو  يا  مسوس غ راب 
املسلمني ا  صة منهم عالع مةإ ألن جهل الشيء سبب يف الوقوجل فيغ .. لذا فال بد  
للمسلني أن يعرفوا الشر  عالكفر ليعوزلوس عحيذ عساب عيو نعا منغاب كم   ب عليهم أن 

  عََكَذِلَل يـَُفصِ ُل اآْلايِت َعلَِوْسَوِبنيَ   يعرفوا اإل  ن ليؤمنوا بغ عيلوزموساب كم  ق ل تع ا:
اْلُمْجرِِمنيَ  عليه     َسِبيُل  يوعرح  لكي  املشركني  اورمني  سبيل  أ ن  تع ا  ف حن   .

عجنونبه اب فدين املرء ال يسوقيم عال يص  إال  ل اءة من الشر اب عالكفر  لط غوتاب  
عاإل  ن  حن تع ا عالدخول يف عب دتغ عتوحيداب عهذا مع  وه دة الووحيد أن ال إلغ  

تع ا:إال هللااب كم ِ ْلُعْرَعِة     ق ل  اْسَوْمَسَل  َعيـُْؤِمْن ِ َّللَِّ فـََقِد  َيْكُفْر ِ لطَّ ُغوِت  َفَمْن 
يٌا َعِليمٌ  َِ  ُ . عاملعين من هذا ا ط ع ع مة املسلمني ..    اْلُوثـَْقى ال اْيِفَص َم هَلَ  َعاَّللَّ

 بل عع مة العب د .. عليس فقل العلم ء اووهدين ..!
فإن قولغ :" فمهمة حتديد الكفر من عدمغ مسؤعلية العلم ء اووهدين   ع لو يل  

الذين حصلوا على د جة االجوه د يف العلم الشرعي " قول يف غ ية ا طأ .. كذلل  
معرفة   إو   .. فهو خطأ كذلل   " الك فر  حتديد   " يريد  أيغ  مع   على  قولغ  محلن   لو 

عاليهود البواح ك لنص     الكفر  الك فر  ممن    عحتديد  عدوهم  عالشيوعنياب  عاووس 
كفرهم بواح .. فهذا أيض ر  ب أن يعرفغ مجيا املسلمني الع مة منهم عا  صةإ عإال  
كيف    سون عب دة ال اءة من املشركني اليت أمرهم هللا تع ا    عهم  هلون هؤالء  

ؤمن .. كيف الك فرين املشركني .. أع ال يسوطيعون أن يعرفوا املشر  الك فر من امل 
يوحقق هلم مواالة املؤمنني عمع داة الك فرين .. عهم  هلون من هو املؤمن عمن هو  

 الك فر .. أع يفةت أهنم ال  وف هلم أن يعرفوا الك فرين عحيددعهم !!



 63 

علكن الذي  كن قولغ هن  أن من ك ن كفرس موش   ر عمشكالرإ فمرة يُظهر م    
يُظهر م  يُفهم منغ الكفر عاملرعق من الديناب فال هو  يدل على إ  يغ عإسالمغاب عمرة  

مسلم بيقنياب عال هو ك فر بيقني .. فهذا الذي يُق ل عن هذا املعني ُية  ألهل العلم  
الع مة من املسلمني أن نوضوا فيمن   الشرجل .. عال ينص   فيغ حكم  ليقولوا عيبينوا 

النظر يف ورعط   من  هن   بد  ال  إو  عح لغإ  هذا عصفغ  عمد   ك ن  عموايعغاب  الوكفري 
اجوه داب   يوجل  إا  حيو ن  أيغ  .. عهذا ال ول  عاملبهم  املشكل  املعني  حتققه  يف ولل 

 ععلماب عتقو . 
:" فنحن هداة علسن  قض ةاب دن دع ة علسن  عالةاب عدن دع ة  ج  إبراهيم 

  -"اعلسن  بع ة يسوطري على الن س أع يكفرهماب ألن الكفر ُث بة قول لايس ن معنواير  
 هـ.  

: إوا مل يكن املسلمون قض ة ععالة فمن يكون .. العلم ييون .. الز دقة  قلت 
 امللحدعن .. طواغيت الكفر عالردة .. َمن !!  

الني    يُق ل: دن هداة عقض ةاب دن دع ة ععالة .. هكذا ك ن  أن  عالصواع 
 عصحبغ او هدين األبرا .     عمد  

العلم ي  دو  ا طوات  أعا  عندم   ك يت  عاحلي ة  الدعلة  عن  الدين  عفصل  ية 
اقونا املسلمون  ذس املقولة ا بيثة:" دن هداة علسن  قض ةاب دن دع ة علسن  عالة " 

 ف لقض ة غري  .. عالوالة غري  .. عم  دن إال  ع جل تبا .. هذا مع  مقولوهم!
على    حكموا   .. املقولة  عالعلم ء  ذس  الدع ة  من  اقونا كثري  أيفسهم  مل  

العلم ييني   من  للمانثني  عتركه   ـ  هلم  أن ك يت  بعد  ـ  اوومع ت  قي دة  عن   لوالي 
الع مل أع الداعية منهم ال   امللحدين .. حىت أصب  دع   الس سة الز دقة  عغريهم من 
بقية وؤعن احلي ة   أم    .. الوعظ عاإل و د  .. عحدعد  يوعد  حدعد املسجد عمه مغ 

  املسلمني ..!  عإدا مل  فللس سة من غري 
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من املسوهجن جدار يف جمومع تن  عندم  يوكلم الشيخ أع الع مل يف وؤعن الع مة   
قد   أيغ  على  إليغ  يُنظر  م   فسرع ن   .. عالعب د  البالد  اليت  ص  الع مة  السي سة  أع 
  .. عهداية  دين  فهو  جل   .. يعنيغ  ال  فيم   عتدخل   .. عاخوص صغ  عظيفوغ  تعد  

لغ   عالقة  ال  اليت  عالدين  ا بيثة  املقولة  تلل  عمل  بسبب  عهذا كلغ   .. لسي سة 
 أطلقه  اهلضيي يف كو بغ " دع ة ال قض ة " قبل أن يطلقه   ج  إبراهيم عمج عوغ ..!  

 :" عليست مهمون  إخران الن س من الدين بوكفريهماب علكن   ج  إبراهيم 
 هـ.   -وقيم "امهمون  إدخ ل الن س يف دين هللا عهدايوهم إا الصراط املس

: القضية ليست خ ضعة هلوا  أع هو  غري اب ف ملسألة مرده  إا ورجل  قلت 
هللا تع ااب فمن كفرس الش  جل عحكم عليغ  لكفر كفر ع ب تكفريساب عمن حكم عليغ 
  إلسالم  ب أن حُيكم لغ  إلسالم .. عاملسلم  ب أن يدع  ما الشرجل حيت دا !  

عالقة  التب جل عااليقي د .. ال جم ل فيه  لالجوه د    ف لقضية من هذا الوجغ هل   
أع االخوي  اب لذا يص أهل العلم على كفر من مل يكفر الك فر أع ول يف كفرس .. مل 

 . يوضمن عدم تكفري الك فر من تكذيب ع د حلكم هللا 
:" عقد يسألين أحد األخوة: عم وا عن فهم اجلم عة اإلسالمية   ج  إبراهيم 

الو لغ: دن ال يكفر مسلم ر ُعصية عال ويب عال كبرية مهم   ملوضوجل  كفري   فأقول 
 هـ.    -ك يت م  مل يسوحله  "ا

" مشكل حيت قد يُفهم منغ مطلق الذيب ُ  يف    مهم  ك يت: قولغ "  قلت
لغ   ُيشةط  ال  لذاتغ  هو كفر  الشر   عكذا  الكفر  .. ألن  عالشر   الكفر  ويب  ولل 

يشةطو  عالذين   .. الوجهم االسوحالل  أهل  هم  االسوحالل  الشر   أع  للكفر  ن 
 عاإل ج ء! 

يقول:"   أن  الصواع  الكفر  عك ن  دعن  ـ  ويب  عال  ُعصية  مسلم ر  يكفر  ال 
". فبهذا القيد يذهب اإلوك ل كم   نا من محل العب  ة على  عالشر  ـ م  مل يسوحلغ  

 مع  غري ورعي. 
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إبراهيم   -أيتويغ عن جهل .."ا  :" دن ال يكفر عوام املسلمني بكفر ج  
 هـ.

يقول:"  قلت  أن  الصواع  عك ن  دفعغ :  ال  كن  معجز  جهل  ألن   عن  "إ 
اجلهل صفة الفمة جلميا الك فريناب فلو ك ن اجلهل م يع ر من الوكفري على اإلطالق مل   

 ج ف تكفري ك فر  على عجغ األ ت .. فكل ك فر ج هل عليس كل ج هل ك فر.
إبراهيم ا ج   يكفر  عال  عال  :"  الدعلةاب  أمن  عال  اجليشاب  عال  لشرطةاب 

املا برات ال يكفر املؤسس ت فهي واصي ت اعوب  ية ال  وف تكفريه إ ألن الكفر  
أيغ   احلكومة ورد  موظفي  من  موظف  أي  يكفر  ال  مكلفنياب  إال أبوا    يلحق  ال 

 هـ.    -موظفاب ف لوظيفة مل تكن يوم ر دليالر على كفر ص حبه  أع إ  يغ "ا 
العفران  :  قلت الك فرة صكو   الظ ملة  األجهزة  هذس  يُعطي  أن  يبق سو   مل 

 عحيكم هل   جلنة ..! 
اعوب  ية .. ال ينم عن فقغ   عتعليلغ بعدم كفر تلل األجهزة أبهن  واصي ت 
موايا   من  م يع ر  االعوب  ية  الشاصي ت  فمىت ك يت   .. الرجل  بغ  يوكلم  فيم   ععلم 

 الوكفري .. !! 
لة يكمن يف اجلواع على هذس األسئلة: هل هذس األجهزة عالض بل هلذس املسأ

املذكو ة أعالس تق تل يف سبيل هللا أم يف سبيل الط غوت .. عهل هي داخلة يف يصرة 
عموالة احلق أم يف يصرة عمواالة الب طل عالط غوت على احلق .. هل هي داخلة يف  

    ط عة هللا ع سولغ أم أهن  داخلة يف ط عة الط غوت عحزبغ ..
فإن ك ن اجلواع هو ا ي   األعل فهي أجهزة مسلمةاب عإن ك ن ا ي   الث ين  
هو الوصف الالصق    ـ كم  يدل على ولل عاقعه  امللموس عاملش هد ـ فهي أجهزة  

 ك فرة .. عهذا الذي جنزم بغ لداللة عشرات النصو  الشرعية الدالة على ولل.  
ال يسولزم كفر عال تكفري كل فرد   عقولن  هذا بكفر هذس األجهزة عاأليظمة

من أفراده  إو لوكفري املعني ورعط ال بد من حتققه  عتوفره  كم  بين  ولل يف كو ع "  
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قواعد يف الوكفري "اب عمبحت " مس ئل ه مة يف بي ن ح ل جيون األمة " عغريه  من  
 األم ث وات العالقة  ملوضوجل.

املسلمني مواالة ظ هرة م  مل يكن    :" دن ال يكفر من يوايل غري ج  إبراهيم 
 هـ.   -عب ر لعقيدملم عيصرة وريعوهم عايوفى الدافا منغ "ا

تع ا:قلت  أَيـحَه     : أيوم ال تكفرعيغ علكن هللا ع سولغ يكفرايغاب كم  ق ل  اَي 
ُء بـَْع   َعَمْن يـَوَـَوهلَُّْم ِمْنُكْم  الَِّذيَن آَمُنوا ال تـَوَِّاُذعا اْليَـُهوَد َعالنََّص َ   َأْعلَِي َء بـَْعُضُهْم َأْعلَِي 

ُهْم ِإنَّ اَّللََّ ال يـَْهِدي اْلَقْوَم الظَّ ِلِمنيَ  َأَفَحِسَب الَِّذيَن َكَفُرعا َأْن    . عق ل تع ا:  فَِإيَُّغ ِمنـْ
َعَلْو    . عق ل تع ا:  يـَوَِّاُذعا ِعَب ِدي ِمْن ُدعين َأْعلَِي َء ِإ َّ َأْعَوْدَ  َجَهنََّم ِلْلَك ِفرِيَن يـُُزالر 

ُهْم   ِمنـْ َأْعلَِي َء َعَلِكنَّ َكِثريار  ا ََُّذعُهْم  َم   ِإلَْيِغ  أُْيِزَل  َعَم   َعالنَِّيِ   يـُْؤِمُنوَن ِ َّللَِّ    فَ ِسُقونَ َك يُوا 
  تفيد كفر من يدخل يف مواالة الك فرين اليت  . عغريه  كثري من اآلايت عالنصو  

   عيُظ هرهم على املسلمني.
 عتعليق كفر املوايل ُحبوغ لعقيدملم عدينهم تعليق ف سد عيُرد عليغ من أعجغ:  
على    عظ هرهم  الك فرين  عاا  من  أف دت كفر  اليت  النصو   أن  منه : 

 املسلمني مل تعلق الكفر على عبة عقيدملم عدينهم .. كم  فعموا!  
 عمنه : أن هذا القول عدث مل يقل بغ سلف معو !  
أن هذا القول منبعغ أهل الوجهم عاإل ج ء ملوافقوغ ألصوهلم الف سدة  عمنه :   

 يف الكفر عاإل  ن. 
أتبا ولل    مسوقل سواء  مسوقلة عكفر  أن عبة عقيدملم عدينهم  دة  عمنه : 

 ..!     مواالة عمظ هرة هلم على املسلمني أم مل يوبا
أمأس مة ح فظ  أن  الوكفري  أمهية طرح قضية  لن   أكد  جتربة  :" عمم   اآلن   من  

أسلوع   بدايوه   يف  تنوهخم  تكن  مل  هن    اليت ك يت  ف وموع ت  اجلزائراب  يف  عاضحة 
الوكفرياب علكن عندم  دخلت املع    عاوودت ساوية املواجهة عالوضييق عليه  من  
الدعلة أصبحت هذس اوموع ت ليست جمرد مج ع ت تكفري ع دية بل " سوبر تكفري  
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عيقولون األطف ل عالنس ء عيعوصبوناب عجت عفعا كل احلدعد    " فهم يكفرعن كل الن س
 هـ.    -يف حكمهم على أفراد اووما .."ا

 : هذا كالم  طل يُرد عليغ من أعجغ:قلت 
اليت    اجلم ع ت  أع  اوموع ت  فليس كل  عظ ملإ  خ طل  تعميم  أيغ  منه : 

. عفعلوا م  ع د  ج هدت عال تزال جت هد يف اجلزائر قد ايوهجت منهخم غالة الوكفري .
الق صي   يعلمغ  أمر  عهذا   " الوكفري  يف  " سوبر  ق ل  أع هم كم    .. أعالس  يف كالمغ 

 عالداين .. فك ن إيص ح اإلخوان الفم ر!  
فإن عقعت جمموعة من الن س يف العلو يف الوكفري .. ال يعين ولل أن كل من   

 ج هد عُ  هد عاقا يف هذا العلو أع أيغ يرض س عينوهجغ! 
قول للنس ء عاألطف ل عايوه   للحرم ت هو  عم  نه : أن هذا الذي وكر من 

ألصق  لدعلة عيظ مه  احل كم .. فقد تواترت األخب   .. عتن قلت ولل جه ت عدة  
اليت   اجلرائم  هذس  ا تك ع  يف  بصو ة كبرية  موو ط  النظ م  أن   .. اإلعالم  عس ئل  من 

.. عهو عجنودس سبب  ئيسي يف ح اجلزائر  أهل  حتصل يف  فعالم   .. صوهل  ععقوعه  
.. عهم   الشب ع  هم  دائم ر  املذيب  أن  مبدأ  .. على  احلق ئق  يوج هلون هذس  املب د ة 
عاملس ءلة   ا طأ  عن  منزهة  فهي  الدعلة  أم    .. حيصل  حدث  أي  عن  املسؤعلون 

 عاحمل سبة مهم  ا تكبت من جرائم عمظ مل !   
عهن   .. فإيغ ال ي   لن  اجلنوح  عمنه : عجود فئة جتن  للعلو يف الوكفري هن    

أعجب هللا ع سولغ   من  تكفري  لن  عدم  ي    .. كم  ال  الوفريل عاجلف ء عاإل ج ء  إا 
 تكفريساب عحكم  عليغ  لكفر أع الردة!   

أقول ولل: أليين أملس من أصح ع املب د ة  غبة يف اسوعالل أي ظ هرة من   
وما من اوومع ت أع فم ن من األفمنة ..  مظ هر العلو اليت ال  كن أن نلو منه  جم

 للونفري عالةهيب من مطلق الوكفري ُ  يف ولل ج يب احلق منغ!!  
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اسوثن ء   من دعن  اجلزائر  او هدين يف  الوعميم يف  مي مجيا  هذا  أن  عمنه : 
ألحد  منهم أبهنم غالة يف الوكفري .. عأهنم عب  ة عن قولة عجمرمني .. من املسوفيد منغ  

 . عندم عيرضي من !  .
 ال ول أيغ يُرضي الط غوت السف ح يف اجلزائر عكل ط غوت ظ مل يف األ ت!  

عن  الصحفي املمونعة  الط ئفة  حكم  عليه   ينطبق  مصر  يف  احلكومة  هل   ":
 وريعة من ورائا اإلسالم "  

:" الشرعط ال تنطبق على احلكومة يف مصرإ ف لدعلة ممثلة  محدي عبد الرمحن 
األعق ح تقوم على إدا ة املس جد اليت تق م فيه  الصالةاب عيرفا فيه  األوان يف عفا ة  

لكل عقتاب كم  أن الدعلة هي اليت تقوم على وؤعن احلخم عتس عد احلج ن على أداء  
وعرية احلخم عتس عد احلج ن على أداء وعرية احلخماب عالدعلة من خالل األفهر تقبل  

 اإلعالن يف عس ئل اإلعالم.  الزك ة عتقوم جبمعه  عتوفيعه  من خالل 
أع ألن    بسبب عجود عذ   تطبق  اليت ال  الشرعية  األحك م  بع   تبقى  إون 

هن   ظرعف ر انا تطبيقه  مثل حدي الز  عالسرقةاب لذلل احلكومة املصرية مسلمةاب  
 هـ.    -عمؤسس مل  ورعية "ا

 : هذا كالم  طل يُرد عليغ من أعجغ:  قلت 
س ُ  وُكراب عإمن  تُق س  جلواع الص دق على األسئلة  منه : أن األمو  ال تُق  

الشر    على  ق ئمة  أهن   أم  الووحيد عيصرتغ  على  ق ئمة  املصرية  احلكومة  هل  الو لية: 
عيصرتغ .. هل احلكومة املصرية منق دة حلكم هللا تع ا يف سي سوه  الداخلية عا   جية  

ا  هل   .. عأهوائغ  الط غوت  حلكم  منق دة  أهن   أم  العب د  ..  تسوس  املصرية  حلكومة 
عترع هم بدين هللا أم بدين عورائا الط غوت .. هل احلكومة املصرية داخلة يف مواالة  

 أعداء األمة على اإلسالم عاملسلمني أم ال ..  !   
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هذس    على  ـ  عاإل ج ح  عاملداهنة  الكذع  عن  البعيد  ـ  الص دق   جلواع 
ية حكومة ك يت أبهن  إسالمية أع مسلمة  األسئلة يسوطيا أن دكم على احلكومة .. أ

 أم ال ..! 
 عمنه : أيغ قد ثبت لن  يقين ر أن احلكومة املصرية ق ئمة على الشر  عيصرتغاب   

عهي يف سي سوه  الداخلية عا   جية منق دة حلكم عأهواء الط غوت .. عتسوس العب د  
 صرحي ر يف مواالة  عالبالد بدين عورائا الكفر عالط غوت .. عهي كذلل داخلة دخوالر 

أعداء األمة من األمريك ن عغريهم على اإلسالم عاملسلمني .. إوا علمن  ولل علمن   
أن احلكومة املصرية مل اونا عن وريعة من ورائا اإلسالم عحسب .. بل هي ممونعة 

 عن معظم عأهم ورائا اإلسالم إن مل يكن كله !  
من  على أطعى عأكفر حكومة يف  عمنه : لو ك يت األمو  تُق س ُ  وكر حلك 

للحجيخم   عتسهل  إال  حكومة  من  م   ألن  عمسلمةإ  إسالمية  حكومة  أبهن   األ ت 
حجهماب عأتون بفو  املس جد إلق مة الصالة فيه  .. عأتون بطبا املص حف عالكوب  
احلكوم ت   أن دكم على  للزم  بل   .. الظ هرة  الشع ئر  من  .. عغري ولل  اإلسالمية 

هن  إسالمية ألن هذس األمو  ميسرة ع دعمة يف بالدهم أكثر مم  هي  األع بية كذلل أب
  دعمة يف بالد املسلمني علألسف ..!  

إون تبقى بع  األحك م الشرعية اليت ال تطبق بسبب عجود عمنه : قولغ "   
الز  عالسرقة تطبيقه  مثل حدي  أع ألن هن   ظرعف ر انا  يفيد أن احلكومة    عذ    "

مجيا أحك م الشريعة عمل يبق عليه  سو  تطبيق حدي الزىن عالسرقة  املصرية طبقت  
.. عهي بذلل معذع ة .. عهذا من الكذع الصري  اليت تشهد ببطاليغ مجيا األدلة  

 املرئية عاملقرعءة عاملسموعة!  
من    أن  قلت  لو  الصواع  عن  أبوعد  ال  أقول:  الوعقيب  هذا  خو م  عيف 

سقو  إا  أدت  اليت  الرئيسة  الرهيبة  األسب ع  االيوك سة  هذس  عايوك سوه   اجلم عة  ط 
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من   العقدي  عالبعد  عال اءاب  الوالء  عغي ع  عأ ك يغاب  النظ م  من كفر  السلي  موقفه  
 يفوس اجلم عة عأفراده  يف الوع مل ما هذا النظ م الك فر عأ ك يغ .. !  

ال    عدن  عيواجهغ  النظ م  هذا  على  مرن  يوس ءل كيف  أن  أحدهم  من حق 
عال يكفر أ ك يغ عأجهزتغاب عيعو س يظ م ر إسالمي ر .. كم  يعو  أيفسن  أين  أبن ء  يكفرس  

 هذس الدعلة ع  ئبه  .. عأبن ء عمومة .. عغري ولل مم  تقدم يف كالمهم ..  
 فهذان أمران مون قض ن ال  كن اجوم عهم  يف آن  عاحد! 

س   االجت س ك ن  هذا  يف  العقدي  البعد  غي ع  إن  يقول:  فيم   لذا  بب ر  ئيسي ر 
 عصلت إليغ اجلم عة من اهني   عسقوط عايوك س! 

 كذبة كبرية  دن املرعءة عالرجولة عالدين:    -7
مل يكن يووقا أن تصل  م اجلرأة على الكذع عاالسواف ح بعقول اآلخرين   

احل مي   النظ م  أبيغ  احل كم  عط غوتغ  املصري  النظ م  عصف  على  حيملهم  مبلع ر   ..
يف  عاملدافا   بع  كالمهم  عإليل   .. فلسطني  منه   عخب صة  املسلمني  مقدس ت  عن 
 ولل:   
الفةةاب فهي  بد   لوح  :" ال ول أن مصر هل  دع  عظيم  لذات يف هذس 

 أكثر عأعظم الدعل العربية اليت ا ذت موقف ر إ  بي ر جب يب القضية الفلسطينية ". 
 يغ لالسوهال    .. أم أمق عجد  : هل تقول هذا الكالمالصحفي 
إبراهيم  منذ   ج   إسالمية  قي دة  فهو  صعرياراب  ليس  بد ي  لوح   ":

يقضي عقوبة ممودة عال  فهو  الكالماب  هذا  من  يسوفيد ويئ ر  لن  أيغ  السبعين تاب كم  
 أحد  لل سلطة إعف ئغ منه  ".  

ألن  بد ي  لوح  ينكرسإ  أحد  ال  فلسطني  يف  اإل  يب  املصري  ف ملوقف   :
علة توع مل ما فلسطنياب عهي اآلن  كن أن ُتضحي أبي ويء مق بل أال  مصر أك  د

القضية ع لو يل   الثقل يف  الفلسطينية .. فمصر هي مركز  القضية  تن فالت يف  حتدث 
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ك ن هذا أحد أسب ع إع دة الوفكري يف اآل اء الس بقة للجم عةاب عإال كيف سنواجغ 
 دعلة اليت مت غرسه  بينن  ".  اليهود .. دن يريد توحيد الصفوح جت س هذس ال 

 ـ الوعقيب عالرد:   
 أقول: هذا كالم  طل .. عكذع صري  يُرد عليغ من أعجغ:   
منه : ال نفى على أحد السالم الدائم بني النظ م املصري احل كم عبني دعلة   

العالق ت   أحد  على  نفى  ال  .. كم   الدائمة  الالحرع  عح لة   .. اليهود  الصه ينة 
.. كم  ال نفى  الدبلوم س الدعلوني عاحلكوموني  بني  عالسي حية عاألمنية  عالوج  يةاب  ية 

ـ ككلب حراسة عيف على   ـ عمنذ فمن  الدعلة املصرية  تقوم     اليت  املهمة  على أحد 
حدعد دعلة يهود .. تسهر على مح يوه  عأمنه  عمص حله  من أي اعوداء أع هجوم أع  

بعد كل ولل أن الدعلة املصرية ُتضحي أبي    عملية تسلل ع  حدعده  .. كيف يق ل
يف   تقدم  مم   ولل  عغري   .. الفلسطينية  القضية  يف  تن فالت  حتدث  أال  مق بل  ويء 

 كالمهم !!  
عمنه : لك  هذس الكذبة عضا موه  .. محلت الصحفي مكرم ـ عهو بوق من  

مق عجد أبواق النظ م ـ أن يسأل سؤال املسوعرع املوف جل:" هل تقول هذا الكالم  
 .. !" أليغ هو واتغ غري مقونا ُ   ا منهم!! 

املواقف ا ي يية للنظ م املصري عح كمغ جت س    أ د  أن دصي  لو  أين   عمنه : 
القضية الفلسطينية لط ل بن  املق م .. ع ططن  يف ولل جملدات .. علكن يذكر فقل  

األ عك الت  عتن علوه   مس معن   إا  تن هت  اليت  األخب    ط غوت  آخر  أن  عهي:  يب ءاب 
ُن سبة فوفس يف    " " و  عن  بين صهيون  بوهنئة سف ح عجزا   ق م  قد  مصر عح كمه  
مصر   لزاي ة  دعوة  لغ  عجغ  أن  إا  بذلل  يكوف  عمل   .. للبالد  عحكمغ  االيوا  ت 
ليشر  مع ر كأس الفرح بفوف السف ح و  عن .. ععلى تراع عأ ت مصر .. أليس هذا  

اعوداءات س فرة    دليل ص دق على  ضى  يفعلغ السف ح و  عن من  هذا الط غية ُ  
 على احلرم ت عاملقدس ت يف فلسطني .. ! 
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القضية    جت س  املصري  النظ م  ق م     اليت  ا ي ية  مسلسالت  آخر  عمن 
الفلسطينية املب د ة اليت تقدم    عط لب فيه  الفلسطينيني بوقف القو ل عالدف جل عن  

دة سنة ك ملة .. بينم  الصه ينة اليهود يسومرعن يف غيهم  النفس من طرح عاحد مل 
 عظلمهم عإجرامهماب عتقويلهم لألبرايء .. فال حرن عليهم!

املب د ة املشؤعمة عيف قهم حول هذا    تعرح مزيدار من كذع أصح ع  علكي 
من كب     عمه   ـ  د  لة  ععص م  امل جداب  عبد  ع صم  من  م وا خل كل  ف يظر  األمراب 

عة ـ يف  س لة بعث     إا ط غوت عح كم مصر يقوالن فيه :" دن يعلم  قي دات اجلم 
احلملة   إ ن  هويوه   اإلسالمية ععن  األمة  الدف جل عن  اخةمت  قد  الرئيس  أيكم سي دة 
الظ ملة املسوةة  حلرع على اإل ه ع عالرامية إا اسوعداء األمة كله  عازيق أعاصره   

م  عقفوم من قبل يف خندق الدف جل عن مقدس ت  عطمس هويوه  عايوه ع خريامل اب ك 
األمة .. ليس م  يقولغ اليوم هو جمرد وع  ات يردده  عال هو ايدف جل موحمس جتود بغ  
النفوس مث  بو آد س عأتع صيحة تعجل يذهب صداه  عيبقى يف األمة سوء عقب ه اب  

م ععن  بل هو حكم ورعي بنصرة من ينصر الدين عيدافا عم  بقي من عر  اإلسال
 هـ.   -[ا11مقدس ت األمة يلوزمغ عيعمقغ يف يفوس إخواين  "]

قلت: عم لة .. عخي ية .. عا ا ء يف حضن الط غوت .. عاجيد لغ .. عالق   
على العوب ت .. عايوك س على األعق ع .. عكذع عتضليل .. عوه دة فع  .. مث بعد  

يلوزمغ عيعمقغ يف يفو  يقولون :" هذا حكم ورعي ..  س إخواين  " ك ن هللا يف  ولل 
 عون عمح ية إخوايكم من وركم عتضليلكم. 

أع     " حالل  وب    " ا نزير  حلوم  على  فع ار  يكوب  من  مثل  مثلهم  عهؤالء 
مذبوح على الطريقة الشرعية .. لونفق عيرعن بيعه  على العب داب عيسوحسنوا أكله اب  

اب ف  نزير جن سوغ معلظة عمركبة ال يوشفا لغ و  مغ على الطريقة الشرعية!   علكن أىن 
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 صدق القول عال  يب: إوا مل تسوِ  ف صنا م  وئت .. عقل م  وئت!!  
أي مصيبة تعلو مصيبة أن يوحول الدع ة إا هللا .. إا دع ة لوعميق الب طل   

يرتضوا   عأن   .. عأفرادهم  إخواهنم  يفوس  يف  للط غوت  عالوالء   .. عالزع   عالكذع 
 من مكر الليل عالنه   الذي  كر بغ الط غوت على العب د  أليفسهم أن يكويوا جزءار 

 عالبالد .. يسأل هللا تع ا الثب تاب عحسن ا و ماب عال حول عال قوة إال  حن!
    عالء عبراء على أس س املب د ة: -8

فقد بلغ الشطل عاالدراح أبصح ع املب د ة مبلع ر محلهم على عقد الوالء  
املب د أس س  على  علغ  عال اء  منهم  فهو  عليه   عافق  أع  مب د ملم  يف  دخل  فمن   ةإ 

الوالء .. عمن مل يوافق على مب د ملم املشؤعمة هذس فلغ اجلف ء عالعداء .. عيسوحق  
 السجن عالعق ع .. عإليل بع  قوهلم يف ولل: 

:" مسألة الوق  ع بني اجلم عة اإلسالمية عمج عة اجله د توطلب   ج  إبراهيم
فك   عاملواقف عيف كل ويء عإال لن يكون الوق  ع مقبوالراب عهذا الوم ثل  ا ثالر يف األ

 غري موجود بني اجلم عة اإلسالمية عاجله د.  
يرفضون   اجله د  قي دات  بع   إن  بل  اجلم عة  مثل  مب د ة  يعلن  مل  اجله د 
املب د ة   هذس  يرفضون  أوا    ما  يلوقي  أن  اسوعداد  على  لسن   عدن  مب د تن اب 

 كر اجلديد الذي اعونقن س ".  عيرفضون الف
: أسأل  ج  إبراهيم .. لو أيل على مقعد عفير الداخلية اآلن .. الصحفي

أن   من  يقني  على  عأيل   .. القواعد  الفكر مشلت كل  تعديل  عملية  إن  تقول  عأيت 
عقول الن س كله  قد صححت املف هيم .. هل كنت سووحمل مسؤعلية اإلفران عن  

 هؤالء األفراد   
إ إين  مل يطلب  براهيم ج   يقدم املب د ة من أجل اإلفراناب  أين  مل  :" احلقيقة 

ويئ ر عمل يضا ورعط راب عقلن  هلم قيموا الن س أبيفسكم عال تفرجوا عن أي واص إال  
 إوا أثبوت حترايتكم صدقغ".  
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: لو أيل يف مقعدس هل كنت سوح تفو  أبواع ا رعن أم م اجلميا  الصحفي
 سب يويجة فحص موقف كل مج عة عكل فرد على حدة   .. أم يكون القرا  ح
:" أي  جل أمن ال بد أن يفحص كل واصاب عكل من خرجوا  ج  إبراهيم

 مت فحصهماب عمل يثبت أن واص ر أفرن عنغ ق م أبي عمل عنف ".           
ـ األك  ملصطفى محزة  الشقيق  موجه ر سؤالغ ملاو   محزة  ـ  م وا الصحفي   :

د أفراد الونظيم غري مقونا  ذا الفكر اجلديداب ع كن أن يشكل  تفعل إوا عجدت أح
 خلية حي عل    أن يفسد هذا العملاب هل سوبلغ الشرطة عن هذا العضو    

محزة عنغ   و    أبلغ  سوح  اجلديد  الفكر  أبمهية  يصحغ  يف  أفل   مل  إوا   ":
منغ دذ   أن  بد  ال  الشاص  هذا  عمثل  املب د ةاب  يُفسد  أليغ سوح  حتذيرار    الشرطةإ 

 وديدار عيقف ضدس ".  
 ـ الوعقيب عالرد:  

 يرد على قوهلم الب طل هذا يف النق ط الو لية:  
الوالء  أعالر  يعرفون ويئ ر عن  القوم  أن  يظن  الكلم ت ال  يقرأ هلم هذس  من   :

 عال اء يف اإلسالم أع احلب يف هللا عالكرس عالبع  يف هللا!  
  ألن فيهم من ال يوافق على املب د ة  فجم عة اجله د .. ال  كن اللق ء معه

بينم     .. م لغ  أجل  من  إال  ابن الدن  من  يقةبوا  مل  ابوزافيني  ولة  عن  عب  ة  عهم   ..
اللق ء ما النظ م الك فر عأ ك يغ من الطواغيت الظ ملني ممكن عسهل عحبيب ععاجب 

 .. فهم إخواهنم .. عأبن ء عموموهم .. ! 
الووحيد   أهل  من  املسلمني  .. ال  محة  على  فظ ظ وداد غالظ   .. عاجله د 

هذا  لق   أليس   .. عأعلي ء  الظ ملني  فق ء  مح ء  الطواغيت  بينم  على   .. عال وفقة 
:" يقولون أهل اإلسالم عيةكون أهل  أبخالق ا وا ن العالة الذين ق ل فيهم الني  

 األعدن " !! 
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فة  قبل  من  العالة  ا وا ن  فعل  م   فعلوا  ليوهم  األعدن  عهؤالء  أهل  كوا 
عحسب .. بل تعدعا ولل فدخلوا يف مواالة عيصرة عط عة األعدن عأهل األعدن ..  

 عال حول عال قوة إال  حن! 
ـ   العلم ييني املصريني  اليت ن طبون      الرفق عالرقة عالرمحة  ف يظر مثالر إا 

دن  لط  فق لوا:"  عالعب داب  البالد  أفسدعا  الذين  ـ  العصر  "  ف دقة  يوهم مجيا  ال  با 
العلم ييني " بوج عف مص ن الوطن يف سبيل مص حلهم الشاصية أع مص ن ط ئفوهماب 
فهن   كثري منهم ـ بل قل أغلبية ـ تد   أن مصلحة البالد يف تض فر اجلهود ملواجهة  
العدع احلقيقي للوطناب ع دعن أيديهم لكل من يسعى لذلل عإن خ لفهم يف الفكر  

موقف ال ول جدير  الحةاماب عكثريار م  كن  يقرأ هلذس األغلبية عإن عالعقيدةاب عهو  
عطني راب   تي  ار  اإلسالمي  عوب  س  الوي    على  للمح فظة  احلكومة  داعني    فت صوملم 
عدعومل  لالسوف دة من جهودس يف دفا عجلة الونمية عاال تق ء  لوطن بدالر من تصعيد  

قلة منهم جت هلت مص ن    الصدام معهم .. دن بال ول ال يعين هؤالء علكن يعين 
البالد عحقوق األخوة عاجلوا  عمل يعودعا ينظرعن إال ملص حلهم علو على أيق ت بلد   

 هـ.   -[ا12عوعبن ]
العلم ييني   فأكثر  امل  قني:  للظ ملني  عاملداهنة  عالدجل  الكذع  هذا  أتمل 

ة .. حيرصون على الوي    عغ لبيوهم يعملون لص ن الوطن عالبالد .. عهم عن صر خري 
اإلسالمي  عوب  س تي  ار عطني ر .. عمواقفهم تسوحق االحةام .. عإن اخولفوا معن  يف  
العقيدة عالفكر .. فهذا ال ينبعي أن يفسد للود قضية .. املهم مصلحة الوطن عالبلد  

 .. أم  مصلحة الدين عالعقيدة عالووحيد .. فال يهم .. عال بواكي لغ!!  
إخواهنم ق  ن   عن  املوقدم  عبني كالمهم  العلم ييني  عن  هذا  بني كالمهم 

 او هدين املا لفني هلم .. مث ايظر على أيهم  أ حم عأ فق .. !!      

 
 عن كو  م " مب د ة منا العنف  نية ورعية .. يظرة عاقعية ".   12
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: اموح هنم لاخوان على املب د ة فمن عافق عليه  .. أفرجوا عنغ عسعوا  ديي ر 
. عحتت الوعذيب ..  يف إطالق سراحغ .. عمن مل يوافق عليه  .. أبقوس يف السجن .

عمن ك ن خ  ن السجن عووا عليغ عسعوا يف سجنغ عاعوق لغ .. عهم لو ك يوا مك ن  
 عفير داخلية الط غوت مل  فادعا عن ولل ويئ ر .. علفعلوا م  فعلغ عيفعلغ  

 عفير الداخلية ..! 
أقول: فعلهم هذا ـ إض فة إا كويغ عم لة صرحية ـ وكر   موح ن الظ ملني من  

ألهل احلق أايم فونة خلق القرآنإ فمن ق ل القرآن  لوق أطلقوا سراحغ عتركوس    قبل
.. عمن ق ل القرآن كالم هللا سجنوس ععذبوساب عفونوس عن دينغ .. عُ   قولوس .. إيغ  
الو  يخ يُعيد بعضغ بعض ر .. عإهن  السنن تعيد بعضه  بع  .. عهنيئ ر ملن ثبت عص   

 ول عال قوة إال  حن!   إا أن يلقى  بغ .. عال ح
: مف د كالمهم أن م  تعرضوا لغ خالل هذس السنوات الطوال من سجن  دلث ر 

عتعذيب عإه  ت ك ن حق ر ععدالر .. عهم يسوحقويغ ألهنم ك يوا  طئني عجمرمني .. 
إا أن اهودعا إا العهد اجلديد عالفكر اجلديد .. فو بوا .. فيكويون بذلل قد أبطلوا  

م عأجو هم أبيديهم .. عمثلهم يف القرآن كمثل اليت يقضت غزهل  من بعد قوة  أعم هل
بـَْعِد قـُوَّة  أَْيَك در   أيك دراب كم  ق ل تع ا:  يـََقَضْت َغْزهَلَ  ِمْن  َتُكويُوا َك لَّيِت  عهللا      َعال 

 تع ا أعلم.
 ـ ايوف ء عنصر اإلكراس:  9

ظرعح اإلكراس .. ع لو يل فهم  قد يقول ق ئل: لعل هذا الذي ق لوس ك ن حتت 
 معذع عن غري مؤاخذين   

خالح  أقول تفيد  القرائن  مجيا  لكن  صحيح ر  ولل  يكون  أن  أعد  : كنت 
وللاب كم  أهنم هم أيفسهم أيكرعا بشدة أن يكون هذا الذي أقدموا عليغ من قبيل  

ب ـ  تقدم  مل   إض فة  ـ  عإليل  الوقيةاب  أع  اإلكراس  ظرعح  حتت  مت  أيغ  أع  ع   الوكويل 
 كالمهم يف ولل:  
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ا ليفة  الذي  حسن  م   احلمراء  اإلعدام  بدلة  أ تدي  عأ   تسألين  عندم    ":
عاقونعت   املواجهة  عن  أقلعت  إيين  لل:  أقول  الفكر  مراجعة  ع اء  من  مثلي  ينوظرس 
 لطريق الصحي  ليس بسبب ايغ هو الطريق الصحي  فقل علكن أليغ عب دة عتقرع  

 شنقة عألقى  يب عقد تبني يل احلق ف تبعوغ ".  إا هللا حىت أع يق حبل امل
اجلوهري  الفةة  غريب  أعيش  أن  أ يد  أليين  اجلديد  الفكر  هذا  أعونق  أ    ":

 اليت سوح أعيشه   لبدلة احلمراء بفكر صحي اب عمنهخم صحي  ألقى هللا عليغ.
لذلل أقسم  حن أيين سعيد منوهى السع دة  ذا الفكر الذي عصلين قبل أن  

 عأ  على الفكر الصحي  ".    ى هللا حىت ألق س  ألق
إبراهيم عن   ج   اجلديد  الفكر  إا  اجتهوا  السجون  قي دات  عن  أقول   ":

قن عة ورعيةاب عكذلل قي دات ا   ناب عكل صفوح اجلم عة اتفقوا على املب د ة ألهنم  
عهو   سبيالر  األهد   هو  الطريق  هذا  أن  عوعرعا  عاقونعوا   اب  هل   ..  اسةاحوا  احلق 

فنحن أعلن  املب د ة عن قن عة ورعية يلقى هللا    .. هذس املب د ة عن قن عة ورعية  
مسوقرة يف قلوبن  .. هذس املب د ة ليست طلب ر ملعنماب عليست خوف ر من أحد عال  غبة  
من   صحيحة  أدلة  على  مبنية  ورعية  قن عة  هي  بل  ويءاب  من  عال  هبة  ويءاب  يف 

حيحة للواقا عمسوشرفة للمسوقبل .. عم  يفعلغ اآلن ك ن  الكو ع عالسنةاب ع نية ص
 اب علكن ح دث األقصر أد  إا تعطيلغ ".  1997من املفرعت أن يوم ع م 

فلم وا  عمد ايسني  .. األسر  املب د ة ألهنم يف  أصد عا  املعوقلون  إوا ك ن   ":
 عافقن  عليه  عدن يف ا   ن   ".  

هذا الذي فعلوس ال  كن أن يكون : هذس بع  كلم ملم اليت تفيد أن  قلت
العمل  لوقية الشرعية .. عإمن  ك ن   أن يكون من قبيل   جت ر عن إكراس كم  ال  كن 

 عن قن عة عاعوق د ..! 
لصحفي  ـ  أعالس  عنهم  املذكو   ـ  الكالم  هذا  يقولوا  أن  منهم  يقبل  ال  مث 

عيعمل  .. السجون  يف  عقواعدهم  وب  م  بغ  عحُي ضرعا   .. يف  حُي ع هم  يشرس  على  وا 
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أم ث عكوب .. مث يقولون بعد ولل: إمن  قلن  الذي قلن س تقية ع هبة .. ععن إكراس ..  
الوقية ضوابل عورعط ال   اإلكراس عكذا  برخصة  للعمل  إو  منهم  يُقبل  هذا ال  فقوهلم 

  كن م ل محله  على ح هلم ععصفهم املوقدم!   
 

 ـ م  هو املق بل عالثمن  10
م  قدموس من  :  قد يسأل س ئل الذي حصلوا عليغ مق بل  الثمن عم   م  هو 

 تن فالت عمداهن ت .. عط عة ععالء .. للط غوت عيظ مغ !  
: مل حيصلوا على ويء يُذكر .. فال ديي  عال دين .. علعل كلم ملم هي  أقول

 خري من ُ يب على هذا السؤالاب عإليل بعضه : 
املسجويني على سجون قريبة من  :" أبشركم أعالر أيغ سيوم يقل   ج  إبراهيم

 بالدهم ".   
فهدي عالسم ح  لزاي ات  كرم  السجون  أبواع  فو   بعد  و عيش  عاحد   ":

طلعوا   عاللي  عاحلوت  فُوحت  السجون   .. سني ة  اي  مج عة  اي   ( ق ئالر  ع د   دخل 
 ه يندموا ( .  

أصب    السجن  تعريتإ  قد  األحوال  أن  ينكر  أن  يسوطيا  ال  أين   احلقيقة 
 ..".    عاملع ملة طيبة عكر ة للع ية الراب أحسن ح

إبراهيم الع مل كلغ اآلن يقب  على اإلسالميني عمصر   ج   أن  :" احلمد حن 
بينم    عيعوقلهم يف جز  كو   املسلمني عيط  دهم  يضيق على  الع مل كلغ  عنهماب  تفرن 

 مصر تفو  هلم األبواع ".  
م عة تشبغ أي حزع منظم :" من الن حية اإلدا ية الونظيمية ف جل كرم فهدي

 موجود على الس حة ينظم يفسغ لكيفية تعليم الن س مب دئغ فقل ".  
 : ال يوجد حزع ديين!  الصحفي

 :" أ  أقول وبغ حزع .. أع مثل أي مجعية ".  كرم فهدي
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 : هل مثل مجعية الشب ن املسلمني   الصحفي
فهدي مج كرم  تكوين  على  الدعلة  عافقت  علو   .. مجعية  أي  مثل  عي ت  :" 

 إسالمية حت  على ا ري عتعلم الن ساب عتس عدهم اجوم عي ر فهذا خري ".    
 ـ الوعقيب عالرد:  

 يرد على كالمهم هذا يف النق ط الو لية:   
: أقول هذا هو الثمن عهذا هو املق بلإ كرم السجَّ ن اجلالد .. عمع ملوغ  أعالر 

 ثر من عشرين ع م ر!  الطيبة هلم بعد أن أهلب ظهو هم  لسي ط على مدا  أك 
عالسؤال الذي يطرح يفسغ: هل هذا الكرم عاجلود .. عاملع ملة الطيبة حيظى 
الدخول يف   .. ععلى  املب د ة  عافقوا على  للذين  هي فقل  أم   .. املس جني     مجيا 

 الط عة عالوالء !  
اجلواع: يعرفغ اجلميا أن هذا الكرم عاجلود مقصو  على أصح ع املب د ة ..  

  سواهم من املس جني ـ ممن مل يوافق  على املب د ة ـ فلهم الضنل عاجلوجل عمجيا  أم  م
 صنوح اإله  ت عالوعذيب!  

يونعموا  ذا   أن  هلم  هل  وف  عليغ:  اجلواع  حيسنون  قد ال  الذي  عالسؤال 
الز في يف  عغريهم  اجله د  من مج عة  إخواهنم  بينم    .. بغ  عيوب هوا   .. عاجلود    ن الكرم 

 وضو عن جوع ر عحرم  ر .. عيُع يون من صنوح العذاع عاآلالم ! جبوا هم ي
أيغ ق ل:" ليس املؤمن  لذي يشبا عج  س ج ئا إا    فقد ص  عن الني  

:" م  آمن يب َمن  ت وبع ن عج  ُس ج ئا على جنبغ عهو يعلم بغ ".  جنبغ ". عق ل  
 هللا !!   فكيف إوا ك ن هذا اجل   .. مسلم .. عجم هد .. عُمبولى يف

مل   عق ل   املؤمُن  أيمل  اجلسداب  من  الرأس  ُنزلة  اإل  ن  أهل  من  املؤمن   ":
 يصيُب أهل اإل  ناب كم  أيمل الرأس مل  يصيُب اجلسَد ".  

إوا  عق ل   اجلسد  عتع طُفهماب كمثل  عتوادِ هم  ترامحهم  يف  املؤمنني  تر    ":
  اووكى عضوار تداعى لغ س ئر اجلسد  لسهر عاحلُمَّى ".
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:" املؤمنون كرجل  عاحد  إوا اووكى  أَسغ اووكى كلحغاب عإن اووكى  عق ل  
 عيَنغ اووكى كلحغ ". 

 أهكذا هم أصح ع املب د ة من اجلم عة اإلسالمية ما إخواهنم املسجويني  
 من مج عة اجله د عغريهم ممن طواهم اجلوجل عاحلرم ن عاآلالم .. ! 

ق لوا  ديي ر  مل   صدقوا  عم   اإلسالميني "  : كذبوا  على  يقب   اآلن  الع مل كلغ 
.." ف لسجون مليئة تكوظ  الح  من الشب ع املسلم .. ف لنظ م عمصر تفرن عنهم  

املصري إن أفرن عن عاحد  أدخل مك يغ عشرة .. م  من يوم إال عاألخب   ُتط لعن  عن  
 فين ..  جمموعة جديدة من املعوقلني يدخلهم النظ م املصري يف غي هب السجون عالز 

 ألدىن ُوبهة .. عأحي  ر من دعن وبهة .. ليبدنعا بعدِ  السنني  لعشرات عالدفافين!  
مث هذا الواحد الذي يُفرن عنغ ال بد لغ أعالر من أن يُعلن الووبة ـ على املأل ـ  
عالوالء   الط عة  يف  عالدخول   .. للنظ م  املع  ضة  عأفك  س  قن ع تغ  من  عااليسالخ 

 حصل ما أصح ع املب د ة عأتب عهم!  للط غوت .. كم  
: أهنم  غم هذا االيسالخ من امل ضي .. عااليقالع الش مل على فكرهم  دلث ر 

عمنهجهم األعل .. ف لنظ م مل يعةح  م كجم عة عحزع .. علو اعةح  م كجمعية 
خريية تقوصر على الوعليم عبع  األعم ل ا ريية .. فهذا خري كثري  ن بغ الط غوت  

 ليهم! ع
عالعلم ييني   الشيوعيني  من  ـ  عيظ مغ  الط غوت  يظر  يف  ـ  وأ ر  أقل  فهم 
على   ـ  ينشطوا  عأن   .. عجتمع ت   .. أحزا ر  ُيشكلوا  أبن  هلم  ُيسم   الذين  اإل حيني 

 املأل ـ ألهدافهم عبراجمهم اهلدامة بني العب د!  
َكُ َْت    ..  مث بعد ولل يقولون فع ار: احل كم مسلم .. عالنظ م يظ م إسالمي  

 .    َكِلَمةر َ ُْرُن ِمْن َأفْـَواِهِهْم ِإْن يـَُقوُلوَن ِإالَّ َكِذ ر 
هو   ابع ر  أهذا   .. لاسالم  الشمولية  النظرة  تكون  أهكذا  يسأهلم  عأخريار   :

وموجل   العمل  يكون  أهكذا   .. عنغ  توحدثون  الذي كنوم  لاسالم  الشمويل  األخذ 
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ريل عال تقصري .. عهو أن ترضوا أن تكويوا عب  ة  مب ده عأهداح اإلسالم من غري تف
 عن مجعية خريية تقوصر جهوده  عأيشطوه  على بع  األعم ل ا ريية !   

الني   عن س  الذي  الذل  من  هو  إليغ  ايوهيوم  الذي  املآل  هذا  يف    أليس 
  سللقولغ:" إوا تب يعوم  لعينةاب عأخذمت أو ع البقراب ع ضيوم  لز جلاب عتركوم اجله د  

 ال ينزعغ حىت ترجعوا إا دينكم " !     هللا عليكم والر 
الني   عن س  الذي  العذاع  من  إليغ هو  ايوهيوم  الذي  املآل  هذا  يف    أليس 

 قولغ:" م  تر  قوٌم اجله د إال عمهم هللا  لعذاع " ! 
أم م   ـ  عالزعم ء  األهواء  ضعل  عن  بعيدار  ـ  عبوجرد  طويالر  للوقوح  يدعوكم 

ُ بَِقْوم  حيُِبـحُهْم ايَ   قولغ تع ا:  أَيـحَه  الَِّذيَن آَمُنوا َمْن يـَْرَتدَّ ِمْنُكْم َعْن ِديِنِغ َفَسْوَح أيَِْع اَّللَّ
َلْوَمَة  َعحيُِبحويَُغ َأِولَّة  َعَلى اْلُمْؤِمِننَي َأِعزَّة  َعَلى اْلَك ِفرِيَن ُ َ ِهُدعَن يف َسِبيِل اَّللَِّ َعال َنَ ُفوَن  

ُ َعاِسٌا َعِليمٌ الئِم  وَ   . 54امل ئدة: ِلَل َفْضُل اَّللَِّ يـُْؤتِيِغ َمْن َيَش ُء َعاَّللَّ
يسأل هللا تع ا أن  علن  مجيع ر ممن يؤتيهم هللاُ فضلغإ فيج هدعن يف سبيل هللا  

 عال ن فون لومة الئم. 
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 ـ مالحظ ت عيص ئ  ع مة:  
ال ع مة مووم    مق لن اب موصره  يف النق ط  هذس بع  املالحظ ت عالنص ئ  

 الو لية:   
أيوم عليغ اليوم ..  أعالر  أيوم  ألمس كنوم خريار مم   املب د ة  أقول ألصح ع   :

 ألمس ك ن الن س يدعون لكم عاليوم يدعون عليكم .. م  ق بلت أحدار إال عك ن لغ  
فيك يراس  الذي ك ن  غري   يرضيكم  ال  مب د تكم  عيف  فيكم  عهذس   أي   .. قبل  من  م 

ع جلة بشر  وؤم لكم أن يوضا لكم البع  يف قلوع العب داب عالثن ء السيل على  
 ألسنوهم! 

ال تطمعوا أن يكون لفكركم اجلديد قبول على مسوو  الع مل اإلسالمي كم   
أن   القبول .. عديي ر  لغ  أيغ  طل .. عالب طل ال يوضا  أعهلم   وكرمتاب عولل لسببني: 

اجل  الفكر  من  هذا  قبلكم  مئ ت  إليغ  قد سبقكم  بغ  إليغ عتفرحون  تدعون  الذي  ديد 
البع    إال  األمة  يف  هلم  يوحقق  مل  ولل  عما   .. الب طل  ألهل  املداهنني  االهنزاميني 
من األمة   املنبووين  ف يوم سوزيدعن عدد هؤالء   .. الن س  ألسنة  عاللعن على  عاهلجر 

  قم ر ال أكثر عال أقل!  
م ر ـ عن م ضيكم أبيغ ك ن كلغ خطأ .. عأعلنوم ال اءة  قلوم ـ بعد عشرين ع 

منغ .. عحكموم على أيفسكم  جلهل عالعب ء .. فم  الذي يضمن لن  علعري  غدار بعد  
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أيض ر   أيفسكم  على  فيه   حتكمون  جديدة كهذس  ُب د ة  تف جئو   أن  ع م ر  عشرين 
 بسبب مب د تكم هذس أيكم كنوم  طئني عأغبي ء .. ! 

عح يف   يخ مجيا الشعوع عاألمماب عاألحزاعاب عاجلم ع ت كله  .. أن  املعر 
االعوذا  إن حصل حيصل عن جزئية أع تصرح معني ك يت قد أقدمت عليغ خطأ ..  
أم  أيوم فقد اعوذ مت عن م ضيكم عجه دكم كلغ علعنوموس عت أمت منغ .. ُ  يف ولل  

 لد اإلسالمبويل ع ف قغ  محهم  حسنة قول الط غية ا  ئن الس دات على يد البطل خ
 هللا .. فم وا بقي لكم من إ ثكم توم جدعن بغ أم م األجي ل الق دمة !  

ك ن لكم بع  األم ث الن فعة .. ك ن من املمكن أن تسوفيد منه  األجي ل 
علكن    .. عأجرار  يصرار  يكفيكم  عهذا ك ن   .. الق دمة  السنني  من  مئ ت  مداد  على 

   إلعدام عالفشل عا طأ ُراجع تكم عمب د تكم املشؤعمة  يساوموه  عحكموم عليه
 هذس!

  .. عاو هدين  اجله د  على  فع   و هدي  هذس  املشؤعمة  ُب د تكم  أصبحوم 
عدليالر ـ عند كثري من ضع ح النفوس ـ على بطالن مبدأ اجله د يف سبيل هللا .. عأيغ  

ععف  عف ه   لكم  سيئة  سنة  بذلل  فسننوم   .. يفع ر  يوم    ال  دي  إا  عمل     من 
 القي مة!   

الوقت   هذا  يف  الب طلة  اجلديدة  املراجع ت  عهذس  املب د ة  على  إقدامكم 
  .. يساوم    حق ر  أهن   طل  أحدمه اب  من عجهني:  مؤواير جداراب عولل   لذات ك ن 
ديي راب أن األمة يف هذس األايم تعيش مرحلة   ت عصراجل بني احلق عأهلغ من جهة عبني  

الصليبيوناب الب ط فيغ  اجوما  ع ملي ر  عدعا ر  عتواجغ   .. أخر   جهة  من  عأهل  ل 
عالصه ينة اليهوداب عالز دقة املرتدعن .. بقي دة  اعية اإل ه ع الع ملي أمريك  .. على  
اإلسالم عأهلغ .. عاألمة يف هذا الوقت أحون م  تكون إا يصري عمعني .. إال أيكم  

ال أن  و  عا الوقوح ـ عأيوم تعلمون أع ال تعلمون ـ يف  ُب د تكم املشؤعمة هذس أبيوم إ
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صف هذا الفريق الثالثي الك فر ضد األمة .. عضد طليعوه  من او هدين املالصني  
 .. عبئس م  اخةمت!   

الط غوت لن يقبل منكم حدار من العط ء عالط عة عالوالء .. فهو سيط لبكم  
مد    من  الوثبت  بزعم   .. عاملزيد  عأيوم   ملزيد   .. اجلديد  عفكركم  منهجكم  صدق 

سولبون لغ الطلب .. بل سيكون مهكم األك  كيف تلبون طلب تغ ع غب تغ .. عكيف 
تثبوون لغ صدق توجهكم اجلديد .. عكيف تقنعون الن س جبدع  مب د تكم عم  أفرفتغ  
مب د تكم   ن لف  من  على  عتوجسسون  سوالحقون  عكيف   .. عمن هخم  أفك    من 

 فك  كم اجلديدة .. عهذا قد يسونفد منكم ط ق تكم ععمر  عآ اءكم عأ
 جيل بك ملغ ..!  

الذي قد ال حتسنون اجلواع عليغ اآلن هو: من املسوفيد من   السؤال  لكن 
هذا اجلهد .. عيف سبيل من يُبذل .. علص ن من سيصب جهدكم ععملكم .. لص ن  

 واالة الط غوت ! الدعوة إا هللا .. أم لص ن الدعوة إا الط غوت .. عم
مددمت ـ ُب د تكم املشؤعمة هذس ـ الط غوت مبل من القوة عالشرعية عاحلي ة  
عيوآكلاب   أيف سغ  فيغ  يلوقل  الذي  الوقت  يف   .. املسلمني  من  املسوضعفني  على   ..

 عيفقد  صيدس عوعبيوغ بني الن س!  
ؤعمة ـ  أتملوا ـ عأيوم منهمكون يف غمرات اجلدال عالدف جل عن مب د تكم املش 

الط غوت .. فوصبحون ال دع ة   كيف سووحولون من دع ة إا هللا .. إا دع ة إا 
 عال قض ة بعد أن كنوم دع ة عقض ة!  

ضحيوم ُص ن الدين عالووحيد .. بزعم احلف ظ على مص ن عمهية عظنية هي 
أيوم   عال   .. ح فظوم  الدين  مص ن  على  أيوم  فال   .. عور  مف سد  أكثره   حقيقة  يف 

 ص ن الديي  حظيوم! ُ
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 .. عمصلحة   .. البلد  عمصلحة   .. الوطن  مصلحة  عن  احلديت  من  أكثرمت 
الدعلة .. عأ دمت من ولل كلغ مصلحة النظ م احل كم .. عأعرضوم ع يوم عن احلديت  

 عن مصلحة الدين عالووحيد! 
ي  : املعين من  د  عتعقيبن  هذا هم أصح ع املب د ة عأ     عكل من  ضديي ر 

   ع بعهم عليه  عم  أفرفتغ من ادراف ت .. أم  الذين مل يرضوا    من أبن ء اجلم عة  
غري   أعالر  فهم   .. عادراف ملم  على وططهم  القوم  يُو بعوا  عمل   .. عليه   يوافقوا  عمل   ..
معنيني من مفردات هذا الوعقيب عالرد .. عديي ر هم إخوان لن  ال يزال يكن هلم كل  

 .عد عاحةام
: ال يزعم ـ يف  د  هذا ـ أين  تعقبن  كل م  صد  عن أصح ع املب د ة من  دلث ر 

مراجع ت عبي  تاب عتصرحي ت .. فلو أ د  فعل وللاب أع الوقوح على كل كلمة من  
كلم ملم لط ل بن  املق م .. علووسا الرد .. علكوبن  يف ولل مصنف ر كبريار .. عهذا ليس  

تقدم يكفي عفايدة ملن    غرضن  عال مراد  من هذا السريا .. عفيم   الوعقيب الوجيز 
 أ اد احلق أع ألقى السما عهو وهيد.  

كم  أيين يف  دي هذا ـ د ءار للجدال عاملراء ـ جتنبت كل تعبري أع إطالق من  
بنسبة عاحد من األلف .. عاكوفيت  حملكم من   فيغ ا الح علو  ُيسوس غ  إطالق ملم 

  الح عال اجلدال!   طلهم الذي ال يقبل ا
فإن ق لوا ـ عقد يقولون ـ: مل وا مل ترد على أدلون  اليت أع د ه  يف املراجع ت  

 ! .. 
 أقول: أدلوكم اليت اسودللوم    يف مراجع تكماب هي عاحدة من أ با:  

دليل عضعوموس يف غري موضعغ عأيزلوموس يف غري منزلغ .. عمحلوموس من املع ين  
 جة لكم فيغ .. ك سوداللكم املوكر  بصل  احلديبية!!  م ال حيومل .. فال ح

 عدليل هو عليكم ال لكم ..! 
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عدليل ال عالقة لغ ُ  أيوم فيغ .. فذكراوس على طريقة ح طب ليل .. لةهبوا  
 الق  ه بكثرة اسودالالتكم! 

 عدليل منسوخ .. أع ع م لغ م  نصصغ .. أع مطلق لغ م  يقيدس ..!! 
امل بذلل  على  ف تبعوم  حيكم  املوش بغ حكم ر  عجعلوم   .. احملكم  عتركوم  وش بغ 

يف   الذين  مثل  تع ا  هللا  يف كو ع  مثلكم  فك ن  العكساب  عليس  عيفسرساب  املوش بغ 
ُهَو الَِّذي أَيـَْزَل َعلَْيَل اْلِكَو َع ِمْنُغ آاَيٌت ُعَْكَم ٌت ُهنَّ    قلو م فيغاب كم  ق ل تع ا:

مُ  َعُأَخُر  اْلِكَو ِع  ابِْوعَ َء  أُمح  ِمْنُغ  َتَش بََغ  َم   فـَيَـوَِّبُعوَن  فَْيٌغ  قـُُلوِ ِْم  الَِّذيَن يف  فَأَمَّ   َوَش ِ َ ٌت 
ُ َعالرَّاِسُاوَن يف اْلِعْلِم يـَُقوُلوَن آَمنَّ  َنِة َعابِْوعَ َء أَتِْعيِلِغ َعَم  يـَْعَلُم أَتِْعيَلُغ ِإالَّ اَّللَّ   بِِغ ُكله  اْلِفوـْ

 . 7آل عمران:  َن  َعَم  َيذَّكَُّر ِإالَّ ُأعُلو اأْلَْلَب عِ ِمْن ِعْنِد  َب ِ 
فأي  د تريدعين  أن ينشعل بغ عيشعل القراء بغ .. عيسوِ د يف ولل عشرات  

 الصفح ت .. عأدلوكم هذا عصفه  عح هل  .. عهي ال  رن عم  وكر س أعالس !  
على املب د ة عم  أفرفتغ    : على اإلخوان من أبن ء اجلم عة الذين مل يوافقوا ابع ر 

من ادراف ت عيو ئخم أن يُعلنوا براءملم من هذس املب د ة عمن أ     عأصح    .. حىت  
ال يوحملوا عف ه  يف الديي  عاآلخرة .. عحىت ال ُيسودل بصموهم على الرضى عاملوافقة  

الف علة ـ يف  عاملو بعة .. عخب صة أن القوم يُظهرعن أن مجيا قي دات اجلم عة ععن صره   
 الداخل عا   ن ـ قد عافقوا على مب د ملم ععلى أفك  هم اجلديدة!  

عهذا بع  قوهلم الذي ُيشر يف جملة املصو :" جملس الشو   للجم عة عافق  
عليه ] عافق  الرمحن  عبد  عمر  عالدكوو   ا   ن  13عليه اب  يف  العسكري  عاجلن ح  [اب 

 
لشـــيخ يف ظـــرعح قـــ هرة ال أقـــول هـــذا مـــن الظلـــم عاالفـــةاء علـــى الشـــيخ فـــل هللا أســـرسإ ألن ا 13

تســم  لــغ أن يــدخل إليــغ وــيء عال أن نــرن مــن عنــدس وــيء .. حــىت جمــرد  أي أع قــول .. فكيــف 
 يُق ل عنغ بعد ولل أيغ قد عافق على مب د ملم املشؤعمة هذس ! 

مث الشيخ لــو أ اد أن يوافــق علــى مبــ د ملماب عوــذعواملماب عادرافــ ملم اآليفــة الــذكر .. لكــ ن اآلن    
 ن القصو  ال الز فين يف سجون الظ ملني! يفة 
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ه اب عأتب جل اجلم عة اإلسالمية يف أع   عكل  عافق عليه اب عالن س يف الز اع ت عافقوا علي
مك ن عافقوا على املب د ة عن قن عة عدعن ضعوطاب عكذلل  ئيس اجلن ح العسكري  
بريط يي    يف  عالشيخ عمد  و    املب د ةاب  على  عافق  مصطفى محزة  الشيخ  حلغ  قبل 

ق  على  عافق على املب د ةاب عالشيخ عبد اآلخراب عالشيخ عمد ووقي اإلسالمبويل عاف
 هـ.    -املب د ة .. كل هؤالء عافقوا ا 

اجلم عة  خ مس ر   أبن  أفيد  عالوعقيب  الرد  هذا  يف  تقدم  م   مجيا  على  بن ءر   :
اإلسالمية املصرية بعهده  اجلديد بعد املب د ة تفقد م  ات عجوده  كجم عة إسالمية  

 أ   جواف  تعمل من أجل اإلسالم عقض ايس .. ألهن  قد غريت عبدلت .. ع لو يل ال 
البق ء فيه  أع االيضم م إليه  أع تكثري سواده  يف ويء .. ععلى الشب ع من قواعد  
عأتب جل اجلم عة أن يُعلنوا الوالء حن .. عأن يُقدموا ط عة هللا ع سولغ على ط عة قي داملم  

 من أصح ع املب د ة املشؤعمة .. عليعلموا أيغ ال ط عة املالوق يف معصية ا  لق.  
ل هللا تع ا الثب ت عحسن ا و ماب عأن يرين  احلق حق ر عيرفقن  اتب عغاب عأن  يسأ 

 يرين  الب طل  طالر عيرفقن  اجون بغ .. إيغ تع ا  يا قريب جميب.  
 

 عصلى هللا على عمد الني األمياب ععلى آلغ عصحبغ عسلم. 
 عآخر دعوا  أن احلمد حن  ع الع ملني.  

  
 .     عبد املنعم مصطفى حليمة هـ 1423/وع القعدة/ 29 
 م.                             أبو بصري    1/2/2003 
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