


۱ 

 حفظه اهللا " أبي أيوب األنصاري : للشيخ الفاضل املطبلون للمراجعات

 المطبلون للمراجعات
 أَشحةً علَيكُم فَإِذَا جاَء الْخوف رأَيتهم ) ١٨ ( قَد يعلَم اللَّه الْمعوقني منكُم والْقَائلني لإِخوانِهِم هلُم إِلَينا ولَا يأْتونَ الْبأْس إِلَّا قَليلًا "

 عينهم كَالَّذي يغشى علَيه من الْموت فَإِذَا ذَهب الْخوف سلَقُوكُم بِأَلِْسنة حداد أَشحةً علَى الْخيرِ أُولَئك لَم يؤمنوا ينظُرونَ إِلَيك تدور أَ
 " فَأَحبطَ اللَّه أَعمالَهم وكَانَ ذَلك علَى اللَّه يِسريا

 لفضيلة الشيخ

يوب األنصاري أ ي أب
 ~ حفظه اهللا ~

 مراجعه فضيلة الشيخ

 محد عبد الرمحن املصري أ ي أب
~ حفظه اهللا ~



۲ 

 حفظه اهللا " أبي أيوب األنصاري : للشيخ الفاضل املطبلون للمراجعات

 بِسمِ اِهللا الرحمنِ الرحيمِ
 احلمد هللا رب العاملني ، والصالة والسالم على أشرف املرسلني ، نبينا حممد وعلى

 : آله وصحابته أمجعني ، أما بعد
 سله باهلدى ودين احلق ليظهره على الدينِ كلِّه ولو كره الكافرون فقد بعث اهللا عز وجلّ ر

 ، وجعل دون ظهور الدين ونصر املؤمنني ابتالءات ومتحيصا حلكمة بالغة منه ، وما خلق
 . ﴿ليبلوكم أيكم أحسن عمالً﴾ اهللا املوت واحلياة إالّ

 يف تأخريه حكما عظيمةً ولئن تاقت نفوس املُؤمنني إىل النصر واستعجلوه ، فإنّ هللا
 ، فلـو ﴿وليمحص اهللا الّذين آمنوا وميحق الكـافرين﴾ ، ولطفًا منه بعباده املُؤمنني ،

 توالت االنتصارات فلم تتوقف وكان اليوم خريا من أمس ، والغد خريا من اليوم ، لدخل
 يبغونكم ﴿لو خرجوا فيكم ما زادوكم إال خباالً وألوضعوا خاللكم الصف املوحد من

 . ﴿ما كان اهللا ليذر املُؤمنني على ما أنتم عليه حتى مييز اخلبيثَ من الطيب﴾ ، و الفتنة﴾
 واهللا أمر بالطاعة والعبادة يف األحوال املختلفة ، من املنشط واملكره والعسر واليسر

اطن ، وهو عز وجلّ يحب أعماالً يف مواطن من مواطنِ اليسر ، وأخرى يف مواطن من مو
 اليسر ، فشاءت حكمته أن يتقلّب عباده بني حايل العسر واليسر ، والرخاء والضر ، ليعلم

 . سبحانه الشاكرين الصابرين
 فمن كان عبدا هللا حق العبودية ، مل يتوانَ يف شيٍء من األحوال عن خدمة سـيده

. غناه وفقره واالمتثال ألمرِه ، ومل خيلّ بعبوديته يف حايل عسره ويسره ، و
 اجلهـاد يف : وإذا كان هذا يف العبادة عموما ، فإنَّ ذروةَ السنامِ وسياج اإلسالم

 سبيل اهللا الذي ميز مبا فيه من القرح والبأس والشدة واألمل واجلراحة والقتلِ واألسرِ ، مع
 ال غـىن نقص األموال والثمرات ، وتلف األنفسِ وفقدان كثريٍ مما تألفه النفس وترى أن

 عنه ، إنَّ هذه الشعرية العظيمة النفيسة ألبني موطنٍ تظهر فيه هذه العبوديـةُ ويخاطـب
 انفروا خفافًـا وثقـاالً وجاهـدوا ﴿ املكلَّف فيها بالصرب على احلالني ، فقد أُمر الناس

 . ﴾ بأموالكم وأنفُِسكُم يف سبيلِ اهللا
كهذه العبادة ستغرب تراجع من يتراجـع ، ويف حالٍ كهذه احلال ، وعبادةال ي ، 

ونكوص من ينكُص ، ولوال ذلك ملا كان لالبتالء والفتنة معىن ، وملا كـان للـصابرين
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 عبد اِهللا بـن - هـ هشيم التراجعات . أ ." الصادقني يف الفنت واالبتالءات ميزةٌ عن غريِهم
 . ناصرٍ الرشيد

 .. أقول وباهللا التوفيق
 لط يف هذا الزمان وأمسك بزمام األمور يف بلدان ما كان يسمى إن الباطل قد تس

 وعمل على حمو اإلسالم متاما من عقول الناس وحيام و صرفهم عـن ، بالعامل اإلسالمي
 .. دينهم

 ولكن خيب اهللا ظنهم واجتهت أعداد كبرية من شباب هذه األمة إىل العودة لدينها
 ... واجهة احلملة الصليبية اجلديدة و الوقوف ىف صفوف الطائفة املنصورة ىف م

 ومتثلت هذه العودة يف حركات تعمل على نشر الدين والعودة به إىل سابق عهده
 .. حيث بسط سلطان اهللا يف األرض وعودة اخلالفة اإلسالمية من جديد

 الذي صـرف األمـوال - ولكن الباطل مل يكن ليقف ساكنا وهو يرى الشباب
 .. يراه يرجع إىل الدين – ن دينه واجلهود لتضليله وإبعاده ع

 وهم يعرفون متاما أن رجوع الناس إىل الدين يعين زوال ملكهم وضياع سـلطام
.. 

 " وانطلق املأل منهم أن اصربوا على آهلتكم إن هذا لشئ يراد "
 وميارسـون عليهـا .. فانطلقوا حياربون احلركات اإلسالمية بكل ما أوتوا من قوة

 لتلبيس على يد أحبار باإلضافة إىل ا والقمع والسجن والتعذيب شىت الصنوف من الضغط
 .. السوء عباد الطواغيت و سدنته الذين قاموا بدور سحرة فرعون

 اختلف رد فعل احلركات اإلسالمية .. وتبعا هلذا الضغط الرهيب من هذه األنظمة
 .. املوجودة على الساحة

 : فانقسموا يف التعامل مع هذا الواقع إىل قسمني
 اعترب الواقع احلايل أمر قدري ال مفـر منـه وال سـبيل إىل               *

 !!! وأخذ يدعو إىل إقامة دين اهللا يف ظل سيادة الطاغوت .. تغيريه
 زى وجهدوا يف خلق وضع وسـط يلـبس .. آثر السالمة وركن إىل احلياة الدنيا

األنظمـة ، حيث ميارسون فيه دعوم دون تعرض اإلسالم و ال يغضب اجلاهلية
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 و يتحركون يف حيز احلدود الىت خيطها هلم الطاغوت بيده هلم بالضغط أو االعتقال
.. 

 أال وهو احلفاظ علـى ... واملتابع هلذه احلركات جيد أن هناك قاسم مشترك بينهم
 ... و الربط بني سالمة الداعية و سالمة الـدعوة ".. مصلحة الدعوة " أو " بقاء اجلماعة "

 من سكوت عن ما يغضب الطـاغوت .. املبدأ تضحيات متفاوتة وضحوا يف سبيل هذا
 مرورا بالتزلف واملداهنة وانتهاء ببيع الدين مجلة وإسباغ الشرعية علـى هـذه األنظمـة

 وأصبحوا يـدافعون .. واعتبارها أنظمة إسالمية شرعية ال غبار على واليتها أمر املسلمني
 ... بألسنة حداد أشحة على اخلري وسلقوا ااهدين يف سبيل اهللا .. عنها وينافحون

 .. وأن هدفنا محاية دين اهللا حىت لو هلكنا .. ومل يدركوا أننا مطايا حلمل دين اهللا
 . ولكنهم جهدوا يف احلفاظ على أنفسهم وضيعوا الدين

 وكال منهما يستخدم كل الوسائل لقد ميز الواقع بني فريقني كالمها يقف ضد اآلخر، "
 : والصهيونية العاملية يف ضوء الصراع بني اإلسالم والصليبية للقضاء علي خصمه

 العلمانية ، ومعها املؤسـسات الصليبية والصهيونية العاملية ،ومعها النظم : الصف األول
 . الرمسية الدينية ، مع وسائلها اإلعالمية

 . ميثلون شرف األمة وعزا وخط دفاعها املتقدم الذي ااهدون : الثاين الصف
 - مع من وقفت احلركات اليت تدعوا إيل اإلسالم كالسلفية اليت من رموزها نا نتساءل وه

 واإلخوان اليت من رموزهم مهدي - حممد حسان ، وحممد حسني يعقوب وياسر برهامي
ن اإلسـالم عاكف اخل ، هل وقفت يف  هذه احلرب القائمة علي أرض اإلسالم للذود ـع

 رض واألرض ، والذي يتعني علي املسلمني اجلهـاد والع ودفع الصيال عن الدين والنفس
 اإلسالم ، أم أا وقفت مـع العلمـانيني تـصف الستنقاذها مع من يدافعون عن أرض

 وتسعي لتفريغ هذا اجلهاد من شرعيته ومضمونه إخوام  باإلرهابيني وتسفه ما يصنعونه
 ن بالفساد ، ويف وصف النهاية إىل وصف أعمال ااهدين اآل يف ، وتضع شروطا له لتصل

 أحدهم للشرائط اليت تظهر عمليات اجلهاد أن النظر إليها كالنظر إيل األفـالم اإلباحيـة
 وقد قاتل البعض بلسانه بوصفهم باملتطرفني اإلرهابيني الفـسدة قتلـة ) ۱ ( فكالمها باطل

 العراق عايز أروح فلسطني اللي عمال يقول عايز أموت شهيد يف سبيل اهللا عايز أروح ، لشباب اهلايص واهلايج ده - يقول حممد يعقوب فض اهللا فاه / ۱
ي واللي بيشوفوا الشباب باظوا باإلنترنت على الوجهني اللي بيشوفوا األفالم اإلباحية , وساعة ما يسمع حاجة على االنترنت بقى ، عايز عايز عايز الـل
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 ، نه باإلبالغ عمن هذا شـأ الفتوى األبرياء ، وتسميتهم بالتكفرييني بل تعدي األمر إيل
 . وهذا أمر نعيشه واقعا ال حيتاج إيل برهان

 خندق واحد ، ومل يقتصر األمر علي ذلك بل بل صرحوا هم به بإقرارهم أم واألمن يف
، وهم حياربون اإلسالم ليل ار ، تعدي األمر إيل جوالت لإلشادة بالطواغيت ومدحهم

 الرب والرسول ، ومع ذلـك ويقتلون املسلمني ويسخرون من الدين واإلسالم والقرآن و
 وأهله ، ليدعوا عندهم إيل اإلسـالم ، يذهبون إليهم يف ظل احلرب الدائرة علي اإلسالم

 . عندهم كل ترحيب ومودة ويالقوا
 لو كانت دعوم متثل أي ديد للطواغيت هل كانوا يـستقبلوم بكـل نتساءل وحنن

 !! يدعون إليه عند الطواغيت إسالم احلفاوة والتكرمي ، والسجون مليئة بإخوام  ، وأي
 اإلميـان بـاهللا ( الذي أساسه وعروته الوثقي اليت ال انفصام هلا - أهو إسالم رب العاملني

 الداعني إليـه ، أم أن والذي امتألت سجوم بسببه من األخوة - ) والكفر بالطاغوت
 لـيت ال تغـضب اإلسالم الذي يدعون إليه إسالم يتسم باحلكمة واملوعظة احلـسنة ، ا

 إسالم بكـل الطاغوت ، إسالم يرضيه ويتودد إليه ، إسالم مصري أو لييب أو جزائري ،
 . األلوان ، مفصل حسب هوى كل طاغوت وإرادته

 وحصونه يف ) ۲ ( وال أدري بأي حجة يذهب من يدعى العمل لإلسالم إيل معسكر األعداء
 هـ . أ " ظل حرب دائرة بيننا وبينهم  ؟ وما حكمه ؟

 " للشيخ أبو امحد املصري - ٤ ص ع االلتباس بني رموز األمة والرموز الفاسدة رف "

 ، النظرية اليت يعتقـدوا عقيدم هم اذا نفعت وهؤالء الذين يدعون السلفية من العلماء  مب "
 وهـي حمـشورة يف ، اذا نفعتهم عقيدة ابن تيمية وابن القيم وحممد بن عبد الوهاب مب و

 تـأثري علـى وال يعمل ا ، وليس هلـا أي ال خترج للعلن عقوهلم حمبوسة يف صدورهم
 ، يصدون عن سبيل اهللا مببايعتهم للطاغوت يعطوم الشرعية من خالهلا و الطواغيت، بل

 " عقيدة ل " فال قيمة ووصفهم بالفئة الضالة، ، وبدعوم لقتل ااهدين ، وبتعطيلهم للجهاد

 الشيعة شريط الفرق بيننا و بني " .. مش لعبة القضية مش لعبة هي ، عاملني هلم أبطال من خالل االنترنت ويتضحك عليهم ويتخدعوا وعايز يبقى بطل
 ) ٢٤ ايل الدقيقة ١٤ الدقيقة (
 ش  رع اهللا وت  والى أع داء اهللا ووت  ستعبد ش  عوبها المق صود بمع  سكر األع  داء هن ا األنظم  ة العلماني  ة الخائن ة العميل  ة والت  ى تب دل / ۲

. وتحكمهما بالحديد والنار والذين اكتظت سجونهم بأهل ال إله إال اهللا من األبرياء والمجاهدين الشرفاء
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 } لْ بِئْسما يأْمركُم بِه إِميانكُم إِن كُنتم مؤمنِني قُ { : إن مل يتبعها عمل وينتج عنها مثر صاحل
 . ) ٩٣ : البقرة (

 . للشيخ أبو امحد املصري ) حسن عسريي عبد اهللا ( ٥ الشهادة بني االنتصار للحق وتعرية الباطل ص "

 وال قـ العلماين تعطى الشرعية للنظام واليت إن هذه احلركات الشىت واملنتسبة لإلسالم "
 احلقيقة حيافظ على منهجها ويتـبىن يف الظاهر وهو يف وعمال ، منها من ينازع العلمانية

 أفكارها ومبادئها ، ومنها من يعلن الرباءة منها وكل أعماله والء صريح هلا ـ ومنها من
 تكون خط الـدفاع أن رضيت لنفسها اليت هذه احلركات .. يهادا ، ومنها من يغازهلا

 لمانية ضد كل من تسول له نفسه اخلروج على شرعيتها املـدعاة وخـط األول عن الع
 . على طائفة أهل احلق األول اهلجوم

 كَسرابٍ بِقيعة يحسبه الظَّمآنُ ماًء حتى إِذَا جاَءه لَم يجِده شيئاً ووجـد { هذه احلركات
هابسح فَّاهفَو هندع رِ اللَّهس اللَّهابِ وساحل يع ۞ جـوم اهشغيٍّ يرٍ لُّجحي بف اتكَظُلُم أَو 

 من فَوقه موج من فَوقه سحاب ظُلُمات بعضها فَوق بعضٍ إِذَا أَخرج يده لَم يكَد يراهـا
 هـ . أ " ) ٤٠ - ٣٩ : النور ( } ومن لَّم يجعلِ اللَّه لَه نوراً فَما لَه من نورٍ

 " لفضيلة الشيخ أبو أمحد املصري - مع احلركات اليت تعطي الشرعية للعلمانية .. االلتقاء أو االفتراق "

 ومل نأت ذا الكالم من عند أنفسنا ولكنه خالصة تصرفات وكتابات واعترافات
 .. شيوخ ومنظري هذه احلركات

 : ياف وقد كانت هذه االعترافات ال خترج عن ثالثة أط "

 إما اعتراف منهم بأم يطرحون أنفسهم على الساحة كـوم : الطيف األول -
ذين ، للتيار السلفي اجلهادي الشامل بديالً  ويف هذا االعتراف صفعةٌ لألتباع واملقلدين اـل

 - زعموا - يرددون أم تيار مكَملٌ ملسرية احلركة اإلسالمية

 أو مسهـا - لسان أو اعترافات شجاعة فلتات : والطيف الثاين من االعترافات -
 حبقيقة األزمة اليت يعاين منها هذا التيار، بل وصاحب هذا االعتراف يشخص - ما شئت

. بدقة للمرضِ الذي يسري يف جسد ودماِء وعقلِ هذا التيار
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 هو عبارةٌ عن اعترافات خطرية مـن الـبعض : الطيف الثالث من االعترافات -
تنسيقٍ مع األجهزة األمنية يف أنظمة الردة ملواجهة التيار السلفي اجلهادي، ومن بإرهاصات 

 هذه اإلرهاصات تقدمي نصحٍ صريحٍ يشملُ نصائح لألجهزة األمنية تدخل يف نطاق الكفر،
 - وهذا الطيف األخري اخلطري مل يكن لكاتبٍ واحد أو جمهولٍ يف املوقعني املشار إليهمـا

 بل لرمزٍ كبري يف هذا االجتاه، مع مقاالت لكتاب مغمـورين يف - العصر اإلسالم اليوم و
ـرض هـذا : املوقعني، وال يقول قائل  إن بعض الكتابات ال متثل املوقع بالضرورة، فعلى ف

 " ٣ أبو بكر ناجي صـ – اخلونة " هـ . أ " . فهي متثل التيار كما صرحت تلك املقاالت

 يف سبيل اهللا ال خيشى يف اهللا لومة الئـم قام بأمر اهللا جياهد                 *
 .. ال يضره من خالفه وال من خذله ..

 ال يقبـل .. ثابت ال يهتز بضغط وال سـجن وال تعـذيب .. ال يلني وال يستكني
 .. وهي الطائفة املنصورة بإذن اهللا .. املساومة يف دين اهللا

 طائفة أهل احلق - طائفة وقد رأينا حتت قوة ضغط األنظمة الطاغوتية وأولياءها على هذه ال
 .. من تراجع عن منهجه وقام مبا يسمى باملراجعات –

 وثيقة ترشيد العمل اجلهادي يف مصر ( حتت مسمى إىل العلن وخنص بالذكر ما خرج "
 - ولألسف كما توقعت - ، وصاحبها اإلعالم بضجة واهتمام، وملا تأملتها وجدا ) والعامل

 مع حكامنا اخلارجني على الشريعة أميا خدمة، فهي ختدم مصاحل التحالف الصلييب اليهودي
 حماولة لتخدير أعدائهم ااهدين وتشكيكهم يف منهجهم وإخراجهم من ميدان املواجهـة
 حبجة العجز والضعف وحبجة عدم توفر مقومات اجلهاد، وحبجة اليـأس مـن إمكـان

 . ١ التربئة ص " احلركات اإلسالمية أن حتدث أي تغيري يف مصر

 شـبه - على أكثر التقديرات تفـاؤالً - رجت هذه الوثيقة يف حماولة يائسة أو فقد خ "
 يائسة للتصدي للموجة العاتية من الصحوة اجلهادية اليت ز كيان العامل اإلسالمي هـزاً

. بفضل اهللا، وتنذر أعداءه الصليبني واليهود مبا يكرهون وما حيذرون
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 لمني ومقاومتهم للصليبيني واليهـود وواضح أن اهلدف من الرسالة هو كف جهاد املس
 وأجهزة احلكم العميلة يف بالدنا، سواء باليد أو اللسان أو حـىت االحتجـاج الـسلمي

 بلغـة - أي أن الرسالة حترص . كالتظاهر واإلضراب واالعتصام واملؤمترات واالجتماعات
 . على عدم تعكري صفو األمن - وزارة الداخلية

 نظراً للضربات اليت تترنح حتـت - ت قررت أمريكا فيه وخترج هذه الوثيقة اآلن يف وق
 أن تنصرف عن خطها السابق بالسماح اجلزئي ببعض من احلرية لتيار املعارضـة - وطأا

 عرب االنتخابات، فواجهته باملنع والتقييد كما حدث يف انتخابات جملس الشورى يف مصر
 اعتبـارهم إياهـا واملغرب واألردن، وكما حدث مع حكومة محاس من حصار، ومـن

 . ، وما يتوقع منه من خيانات وعدوان س أنا بول حكومة غري شرعية، وكما حدث يف مؤمتر
 ويف وقت قررت فيه أمريكا عياناً بياناً متويل اخلونة يف جمـالس الـصحوة الـصرحية يف

 ماً لتشجع ا أمريكا تياراً أكثر متاوتاً وازا . يف هذا الوقت تظهر هذه املراجعات . عمالتها
 . ٥ هـ التربئة ص . أ . " من تيار املعارضة عرب االنتخابات

 : وقد انقسم املتراجعون إىل قسمني
 . متراجع تأول لنفسه اإلكراه فتراجع فقط عن أفكاره يف العلن : األول
 .. فلم يكتفي بالتراجع عن أفكاره ومعتقداته فقط .. متراجع جتاوز حدود اإلكراه : الثاين

 بتأليف الكتب واألحباث  وسب ااهدين والوقـوع يف أعراضـهم ولكنه بدأ يف التنفل
 وجترمي أفعاهلم ووصفهم بأشنع األوصاف من تكفرييني .. والطعن يف مشروعية جهادهم ..

 .. وغريها مما يروجه اإلعالم احملارب لدين اهللا .. وسفاكي الدماء والقاتلني على لون البشرة
 .. على ظلمهم والتذرع باالستضعاف املطلق والصرب .. وأصبح ينادي مبهادنة الطغاة

 وكبل األمة بقيود لو اجتهد العدو يف إخراجها من النصوص الشرعية ما استطاع إىل ذلك
 . سبيال

... ولسنا هنا يف هذا املقام بصدد الكالم عن املتراجعني
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 .. من هذه التراجعات " اإلسالمية " ولكن كالمنا سيكون بإذن اهللا عن موقف احلركات
 وبني معارضني وقفوا هلـا باحلجـة والبيـان .. قد تعددت اآلراء بني مؤيد وأشد تأييدا ف

 . ودحضوا الباطل بقوة احلق
 املطبلني هلذه التراجعات الذين تلقفوها بكـل سـرور و وسنستعرض بإذن اهللا أقوال

 وسنتناوهلا بالتحليل إن شاء اهللا طاروا ا فرحا
 الوثيقة يف اإلعالم الرمسي وشبه الرمسـي، وكـان على بعض التفاعالت مع نا لقد اطلع "

 التركيز على املؤيدين للوثيقة، الذين اعتربوها يف صاحل مصر وأثنوا عليها ورحبوا ا، أمـا
 املعارضون للوثيقة معارضة حقيقية فيكاد ال يسمع هلم صوت يف مصر وال العامل العـريب،

 انامو إن قالوا ال، باستثناء من أمسـاهم ألم إما يف السجن، أو مهددون بالترحيل جلوانت
 .." الكاتب باحلمقى والعمالء وأبطال امليكروفونات واإلنترنت، فهؤالء يعارضوا بقـوة

 . ٦ التربئة ص

 : ونترككم اآلن مع أقوال هؤالء املؤيدين
 القوصـى : يف فضحت نفسها بنفسها  املتمثلـة اليت احلركات أقوال و لن نستعرض هنا

 سالن و يعقوب و حسان و كل خادم للطاغوت و الشيطان فهؤالء حبمد اهللا وزهران و ر
 تعاىل أصبحت رائحة اخليانة و العمالة لألنظمة املرتدة تفوح منهم فتـزكم أنـف كـل
 صاحب فطرة سليمة ، و أمنا سنستعرض أقوال أدعياء السلفية  و أبرز شيوخ ومنظـري

 عبد املنعم الشحات وشريف اهلـواري ، ياسر برهامي و : يف مصر وهم ي التيار اإلرجائ
 فهؤالء أرقى طبقات أدعياء السلفية ىف مصر و موقفهم يكفيك ملعرفه موقـف مـن دون

 .. منهم
 وسوف نكتفي بسرد بعض اجلمل اليت ال تؤيد فقط هذه املبادرة ولكنها تؤصـل وتنظـر

 .. لفقه التركيع و األنبطاح الذي يريدونه لألمة
 مثل كتاب ، حيث كفانا علماؤنا األجالء مؤنة الرد عليها يف كتبهم ولن نقوم بالرد عليها

 التربئة للدكتور أمين الظواهري وكتاب التنديد للشيخ أبو حيىي اللييب و ردود الدكتور هاين
. حفظهم اهللا تعاىل ي السباع
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*********** 
دين سرد أقوال هؤالء العلماء العمالء نود أن ننبه إن  حماولة و قبل البدء يف  استخدام اـل

 قدمية ي أمنا ه ، مطية ميتطيها الطواغيت للوصول إىل غايام ليست حديثة أو وليدة اليوم
ذين هذه العصور الغابرة اليت قدم الزمان ، لكنها مل تثمر إال يف  ظهر فيها أحبار السوء اـل

 : اهللا هزوا آيات باعوا الدين بالدنيا ، و حاربوا الدين بالدين و اختذوا

 أن اخلـديوي : ( نقال عن حممد رشيد رضـا ) ١٥٦ " ( قذائف احلق " ر حممد الغزايل يف ذك
 يا رفاعة أنت أزهري تعلمـت يف األزهـر : إمساعيل استدعى رفاعة الطهطاوي وخاطبه

 إن الفرجنة ... وتربيت فيه، وأنت أعرف الناس بعلمائه، وأقدرهم على إقناعهم مبا ندبناك له
 ثرية يف هذه البالد، وحتدث بينهم وبني األهايل قضايا، قد صارت هلم حقوق ومعامالت ك

ون  وقد شكا الكثريون إيل أم ال يعلمون أحيكم هلم أم عليهم يف هذه القضايا؟ وال يعرـف
 كيف يدافعون عن أنفسهم، ألن كتب الفقه اليت حيكم ا علماؤنـا معقـدة وكـثرية

 ألحكام املدنية الشرعية تشبه كتب اخلالف، فاطلب من علماء األزهر أن يضعوا كتاباً يف ا
 القانون يف تفصيل املواد واطراح اخلالف، حىت ال تضطرب أحكام القضاة، فإن مل يفعلوا

 . ) الفرنسي " نابليون " وجدتين مضطرا للعمل بقانون

 : العصر احلديث إال أن قال هو رائد التغريب يف ي الذ ي فما كان رد رفاعة الطهطاو

 إين سافرت إىل أوربا، وتعلمت فيهـا . يا أفندينا : وي جميبا اخلديوي قال رفاعة الطهطا (
 وخدمت احلكومة، وترمجت كثريا من الكتب الفرنسية، وقد شخت وبلغت هذا الـسن

 بأمر منكم طعن علماء األزهر يف االقتراح ومل يطعن يف ديين أحد، فإذا اقترحت اآلن هذا
 د عن اإلسالم آخر عمره، إذ يريـد تغـيري إن الشيخ رفاعة ارت : ديين، وأخشى أن يقولوا

 كتب الشريعة وجعلها مثل كتب القوانني الوضعية، فأرجو أن يعفيين أفندينا من تعـريض
مات كافرا، فلما يئس اخلديوي أمـر بالعمـل بـالقوانني : ، لئال يقال االام نفسي هلذا
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 علـى ي خـش صنيعة الغرب الكافر ، و رفض و ي فهذا كان موقف الطهطاو ) الفرنسية
 . فال حول و ال قوة إال باهللا .. دينه نفسه أن يتهم يف

 سرد هذه الترهات نريد توضيح أن التأييد هلذه التراجعات قد أظهر التراب و قبل البدء يف
 ،عند القراءة السريعة ملا ) الطواغيت و أدعياء السلفية ( املشترك الذى يقف عليه الصفني

 وهـؤالء _ ايخ ومنظـري احلركـة اإلسـالمية حوته هذه الترهات من بعـض مـش
 بأن اإلسالم عندهم دين مطاط ال ضابط له، وال قاعدة حتدد معاملـه، : نالحظ _ كبارها

 سواء شعروا بذلك أو مل يشعروا، وسواء منهم الذين يقصدون التحريف والتمييع أو الذين
 اإلمشئزاز ، فالعبارات ال يقصدونه ، أن هؤالء يفهمون اإلسالم فهما رديئا يثري السخرية و

 .. اآلتية إذا تأملناها جيدا جندها تصب صبا مباشرا يف مصلحة أعداء اإلسالم
 و سوف نقسم بعض النقاط الرئيسة الىت حتدث فيها القوم ىف ثناءهم على التراجعات تلك

 : النقاط الىت حتدد اخلطوط العريضة لفكر هؤالء القوم و موقفهم من اجلهاد

  -                                             
 بعد طول " وثيقة ترشيد العمل اجلهادي مبصر والعامل " جاءت مبادرة الدكتور سيد إمام *

 . انتظار حتمل روحاً
 جديدة غري الروح اليت محلتها مؤلفاته السابقة

 . ) م آفاق جديدة للعمل من أجل اإلسال .. وثيقة ترشيد العمل اجلهادي _ ياسر برهامى (

 وهذا وال شك إضافة جديدة للعمل اإلسالمي تصب يف مصلحة البالد والعباد، وهم بال *
 . !! شك ذا الرجوع قوة للصحوة ودعامة هلا على طريق الدعوة ؟

 . ) آفاق جديدة للعمل من أجل اإلسالم .. وثيقة ترشيد العمل اجلهادي – ياسر برهامى (

 جلماعة اإلسالمية واليت كان هلا قدم الـسبق مبراجعتـها جاءت الوثيقة تدعيماً ملوقف ا *
وهذه شجاعة حتمد هلم وللدكتور فضل نسأل اهللا أن يهدينا مجيعا إىل احلـق وأن يثبتنـا

. . !! عليه
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 . ) ي وثيقة ترشيد العمل اجلهاد تأمالت و نظرات يف .. ي شريف اهلوار (

 ملهم ملا حلقهم وعلـى فـرحهم فجزى اهللا علماء هذه الدعوة خرياً على صربهم وحت *
 . !! وسعادم باملراجعات والوثيقة

 . ) تأمالت و نظرات يف وثيقة ترشيد العمل اجلهادي .. ي شريف اهلوار (

 مث جاء ترحيب السلفيني واجلماعة اإلسالمية مببادرة الدكتور فضل أيضا رغبة يف شيوع *
 . هذا الفهم الصحيح

 . ) فضل . د وثيقة ... عبد املنعم الشحات (

 مث تراجعـت عنـه - كان خيار الصدام الذي اختذته بعض فصائل الصحوة اإلسالمية *
 . مؤخراً حبمد اهللا

 . ) حنو مراجعات أكثر عمقا - عبد املنعم الشحات (

  -                   )                ( 

 ..!! وحنو نظرة خمتلفة لطبيعة العمل من أجل اإلسالم *
 . ) جديدة للعمل من أجل اإلسالم آفاق .. ي وثيقة ترشيد العمل اجلهاد – ي برهام ياسر (

 جاءت الوثيقة بأن القتال ليس هو الوسيلة الوحيدة لتغيري الواقع غري الشرعي بل هنـاك *
 خيارات أخرى كالدعوة إىل اهللا، واهلجرة والعزلة والصفح والعفو واإلعراض والصرب على

 . !! األذى وكتمان اإلميان
 ) جديدة للعمل من أجل اإلسالم آفاق .. ي وثيقة ترشيد العمل اجلهاد – ي ياسر برهام (

 وقد كانت الرؤية السابقة هي اليت تدفع الشباب إىل مسالك الصدام املدمر املـؤدي إىل *
 . . !! أنواع الضرر وهالك النفوس واألموال وضياع األمن من جمتمعات املسلمني

) جديدة للعمل من أجل اإلسالم آفاق .. س يقة ترشيد العمل اجلهاد وث – ياسر برهامى (
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 . . !! جاءت الوثيقة بأن العجز املعنوي معترب كذلك *
 ) جديدة للعمل من أجل اإلسالم آفاق .. س وثيقة ترشيد العمل اجلهاد – ياسر برهامى (

 تأمنني ال جيـوز وجاءت الوثيقة كذلك باعتبار السياح القادمني إىل بالد املسلمني مـس *
 . . !! سفك دمائهم وال أخذ أمواهلم أو تدمريها، بل ذلك غدر ونقض للعهد

 ) جديدة للعمل من أجل اإلسالم آفاق .. ي وثيقة ترشيد العمل اجلهاد – ي ياسر برهام (

 وكذلك جاءت الوثيقة بأن من دخل بالد الكفار بتأشرية دخول فهو يف عهد معهـم، *
 أمـنوه؛ فال حيل له سفك دمائهم وال أخذ أمـواهلم وال تـدمري عليه أن يؤمـنهم كما

 . !! منشآم
 ) جديدة للعمل من أجل اإلسالم آفاق .. ي وثيقة ترشيد العمل اجلهاد – ي ياسر برهام (

 . !! الوثيقة يف نظري شهادة تقدير وتوقري للدعوة السلفية املباركة ولعلمائها *
 ) ي وثيقة ترشيد العمل اجلهاد ت يف تأمالت و نظرا .. ي شريف اهلوار (

 عليهم أن يشكروا اهللا عز وجل أن وفقهم للرجوع .... نقول لصاحب الوثيقة ومؤيديها *
 من قريب وعليهم أن يكونوا واسعي الصدر بعيدي النظر وأن يتحملوا األذى املتوقع مـن

 . !! املعارضني واملتسرعني واملتربصني
 ) ي وثيقة ترشيد العمل اجلهاد تأمالت و نظرات يف .. ي شريف اهلوار (

 - عز وجل - على دعوتنا املباركة، أن نذكر أن اهللا - عز وجل - ومن التحدث بنعمة اهللا *
 عصمها من االنزالق فيما انزلق فيه غريها رغم تشابه ظروف النشأة، برجوعهم إىل أهل

 العلم يف زمام وإن تباعدت ديارهم،
 ) حنو مراجعات أكثر عمقا - ت عبد املنعم الشحا (

 وخرجت مراجعات فقهية حتاول يف مجلتها أن تبني األحكام املطلقة، وأن تبني أن كثرياً *
 من أحداث املاضي كانت ترتيالً ألحكام على غري واقعها، ولعل بعضها كان بسبب لبس

 يف فهم احلكم أصالً
) حنو مراجعات أكثر عمقا - عبد املنعم الشحات (
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 : ثالثة األثايف قول قائلهم و *

 على الرغم من أن الوثيقة قد تعرضت لكثري من القضايا الـشائكة يف واقـع الـصحوة *
 اإلسالمية إال أننا ميكن أن جنمل نتائجها فيما خيص ترشيد العمل اجلهادي الـذي هـو

 : فضل قد خلص إىل ما يلي . املقصود األصلي من الوثيقة إىل أن د
 . ية جهاد احملتل كما يف العراق وأفغانستان اإلقرار  مبشروع - ١
 سبتمرب ملـا فيهـا مـن ١١ املنع من العمليات اليت تستهدف بالد الكفار كأحداث - ٢

 . مفاسد
 املنع بدرجة أغلظ من الصدام مع احلكومات يف بالد املسلمني أو استهداف األجانب - ٣

 . فيها
 . يار اإلسالم املنع من التعرض باألذى للكفار الذين يعيشون يف د - ٤

 ) فضل . وثيقة د ... عبد املنعم الشحات (

 : أقول
 فماذا يتمنون أكثر من ذلك؟ من منـع .. وهذا لعمري عني ما يرضاه الصليبيني واليهود

 ومنع الصدام مع األنظمة العميلة هلم اليت تتكفل بتنفيـذ .. العمليات اجلهادية يف بالدهم
 . !! داف رعاياهم احملتلني لبالدنا وتأمينهم وعدم استه .. خمططام يف بالد املسلمني

 . وبركة فتاوى هؤالء العمالء " الدين " وكل ذلك بسلطان
 لتضليل " الشرع " فإم لو اجتمعوا عن آخرهم لإلتيان بكالم من .. ويالفرحهم الشديد ا

 مـا .. واحملافظة على عروشهم وقوم .. الناس وتدجينهم وصرفهم عن باطلهم وشرهم
دين " أدلة " لوال هؤالء العلماء العمالء الذين جاءوهم بـ .. لذلك سبيال استطاعوا  من اـل

.. تربر هلم ماهم عليه من باطل
ـهي عـن .. وتقول هلم انعموا باألمن واألمان  أما ااهدين وأهل األمـر بـاملعروف والن

 .. فنحن نكفيكموهم .. املنكر
.. واتركوا لنا الباقي .. وليس عليكم إال إدارة آلة التعذيب والضغط والقهر والسجن
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  -                                                               
       

ذين قـضوا *  وجاءت هذه املبادرة لتعطي أمال جديداً آلالف الشباب بل والشيوخ اـل
 سنوات طويلة من حيام إما بني جدران السجون وإما مطـاردين يف أرجـاء األرض ال

 . . !! دول العامل جيدون مأوى يف
 ). جديدة للعمل من أجل اإلسالم آفاق .. ي وثيقة ترشيد العمل اجلهاد – ي ياسر برهام (

 وهذه اآلفاق اجلديدة اليت نرجوها يف عالقة سوية بني طوائف اتمع واألمة من أعظـم *
 . أسباب قوة البالد وعزها وصالحها

 ) آفاق جديدة للعمل من أجل اإلسالم .. وثيقة ترشيد العمل اجلهادي – ي ياسر برهام (

 . وهذا ما نتمىن أن يستكمله إخواننا يف هذه االجتاهات إذا أنعم اهللا عليهم بنعمة األمن *
 ) آفاق جديدة للعمل من أجل اإلسالم .. وثيقة ترشيد العمل اجلهادي – ياسر برهامى (

 منهم وقعـوا علـى الوثيقـة واحلمد هللا أن رد إخواين إىل احلق وقد علمت أن املئات *
 والتزموا ا، وأدعو اهللا عز وجل أن تكون هذه الوثيقة سبباً لإلسراع بإطالق سـراحهم

 . . !! وعودم ألهاليهم وأُسرهم
 ) ي وثيقة ترشيد العمل اجلهاد تأمالت و نظرات يف .. ي شريف اهلوار (

 دة األمن واألمان يف ربـوع وختاما ندعو اهللا عز وجل أن تكون هذه الوثيقة سببا يف زيا
 . . !! بالدنا وىف شىت بقاع األرض

 ) ي وثيقة ترشيد العمل اجلهاد تأمالت و نظرات يف .. ي شريف اهلوار (

  -                       
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 فاحلمد هللا علـى هـذه النظـرة . !! وأقول للمعترضني على الوثيقة مهالً ال تتعجلوا *
 أدري ملاذا يعترض البعض على مثل هذا الكالم وهو الـذي السديدة ملا يلزم املسلمني وال

 . . !! عضدته األدلة، وأثبته الواقع احملسوس
 ) جديدة للعمل من أجل اإلسالم آفاق .. ي وثيقة ترشيد العمل اجلهاد – ي ياسر برهام (

 وأقول للمعترضني على الوثيقة مهالً ال تتعجلوا وأحسنوا الظن بإخوانكم وانظـروا يف *
 وثيقة من خالل الدليل الشرعي وفهم العلماء له، وجيب أن حيذر الفريقان مـن الـسب ال

 ... واللعن واالام وسوء الظن
 ) ي وثيقة ترشيد العمل اجلهاد تأمالت و نظرات يف .. شريف اهلوارى (

 وكذا القاعدة - فضل والرافض هلا . املنضم منهم إىل مبادرة د - " اجلهاديني " بينما جتد أن *
 . ليس لديهم نفس هذه املرونة

 ) فضل . وثيقة د ... عبد املنعم الشحات (

 رغم أن مبدأ املراجعة يفرض على صاحبه لغةً هادئة ونظرةً متعمقة، إال أن البعض يظل *
 مصراً على نربة انفعالية يف جلد الذات، وحماكمة اآلخرين وتتبع النوايا والتخوين والتضليل

 . دليل يورده مما قد يضعف أثر أي
 ) حنو مراجعات أكثر عمقا - عبد املنعم الشحات (

ون عليـه  بل و األدهى و األكثر من مرارة من ذلك ما يردده خطيبهم املفوه الذين يطلـق
 و هو يفترى البهتان و يشهد الزور على أخواننـا يف ي املدعو أمحد السيس ة فارس الكلم

 حيرض الناس على بغضهم و كراهيتهم فيقول يف تنظيم القاعدة و يسبهم من على املنابر و
 : أخر الشريط إىل ٥٧ من بعد الدقيقة ) خالد بن الوليد سيف اهللا املسلول ( خطبة

 ليس اجلهاد كما يفهمه اخلوارج و عصابات القتل و العنـف و التـدمري : يقول •
 يف ن غزوة بـدر نفسه بني املسلمني مث يقولو اإلنسان هناك  وان يفجر أو تفجري قنبلة هنا

ي غزوة بدر؟؟؟؟؟ غزوة بدر كان هلا غاية نبيلة هـ ..... تباً لكم .... العريب بالد املغرب
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 ال يعرفون أقوام اهللا ، و جاء هؤالء الشباب اجلهلة بدين اهللا ممن عبث بعقوهلم أعداء قتال
 . سبيل اهللا قتل املسلمني جهاد يف أن فيومههم ي عن العلم الشرع شيء

 تتحـدث أن هذا تنظيم القاعدة ال تعرف له تفاصيل ميكنك : ض اهللا فوه يقول ف •
 مث حيمله الناس هنـا ي كنتاك أمريكا عنها ، يشبهه املاركات التجارية الكربى هلا فرع يف

 بعصابات مشبوه من املكفرين و غريهـم يف فإذا ، األفغان بالد يف القاعدة وهناك ، نشأ
 . مصر حيملون اسم القاعدة يف أو بالد العراق يف بالد املغرب أو

 أن أما اجلهاد جهاد جيش مسلم جليش كافر مع أمري مسلم ، : يقول فض اهللا فوه •
ون آخر مث خيرج األبرياء خيرج شاب يفجر نفسه وسط االمانني وسط  ليقلده ، مث يقوـل

 . هذه عصابات من القتلة ... بالد كذا يف القاعدة تنظيم
 أهل هؤالء يقتلون : يكرر سبه قاتله اهللا مرة أخرى قائال و : يقول فض اهللا فوه •

 . تبا لكم !! غزوة بدر .. و يقول لك قتلنا املرتدين هذه غزوة بدر اإلسالم
 أـا و الناس مع كبتها و شعورها باهلزمية و مع شـعورها : يقول فض اهللا فوه •

 علـى .. نا و هناك القاعدة فجرت ه أن فقدت شخصيتها و هويتها تفرح عندما تسمع
 . اإلسالم ؟؟؟ هذا صراط خيالف صراط اآلمنني ماذا تفرحون على قتل املدنني

 يف ختيل أن والدك أو والدتك أو أبنك أو زوجتك يـسريون : يقول فض اهللا فوه •
 الشارع فانفجرت فيهم قنبلة فماتوا ، ماذا يكون شعورك حنو الذين قتلـوهم ، الـبغض

 .... والكراهية

 ك هذا تان عظيم  ، ليس هناك حتريض ضد ااهدين أكثر من هذا فقد تفـوق سبحان
 طعنـهم يف العلمانيني ااهدين و افتراءه عليهم على أخوانه يف طعنه يف واهللا هذا اخلطيب

 . ااهدين يف

 : بعد سرد و نقل هذه الترهات نريد تسليط الضوء على أحدى املعامل

: جلاهلية العالقة بني اإلسالم و ا
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 لقد جاء اإلسالم ليواجه كل كفر، ال ليعتربه مانعا مشروعا وعذرا مقبوال يتعايش معـه ،
 وما دام الكفار هم الذين حيددون اخلطوط احلمراء للدعوة فإا تذهب وتنمحي مباشرة،
 فالذي يتكلم فيما يسمح له به فقط يضفي الشرعية على األمور األخرى املسكوت عنها،

 دين يف أذهان الناس، إذ أنه يشعرهم بأن املساحة األخرى احملمية مـن طـرف وحيرف ال
 اجلاهلية توافق اإلسالم و ال تعارضه مبا أنه سكت عنها و أغض عنـها الطـرف ، بـل

 بعض األحيان و يثىن عليها أحياناً أخرى لتفتح له األبواب املغلقة و ىيء لـه ميادحها يف
 ويعتربون تلك املساحة املسموح ا كافية لتربية مسلم كامل جوا أكثر أماناً ينطلق منه  ،

 ال اإلسالم وإدخاله اجلنة لكن أنبياء اهللا مل يتكلموا فيما يوافقهم فيه الناس فقط ، و بالتايل
 مـن ينتج عن هذه الصفقات إال كائنات مشوهة تنتسب للدعوة و كأا خليط جـيين

 هللا ال تعيش يف إطار الشرعية الوضعية و األجـواء العلمانية و اإلسالم  ، إن الدعوة إىل ا
 القانونية الدستورية اليت يؤمن ا خصومها، لكنها جتعل ذلك الشرع والدستور عـدوها
ارة  األول إذ هو أبرز معامل اجلاهلية، فتبطله باحلجة والربهان تارة ، و السيف و السنان ـت

 انون والشرعية القانونية اجلاهلية، أخرى ، فدعوة التوحيد إذن تعمل خارج الدستور والق
 باملفهوم العلماين بل هي ضدها و أعدى أعـداءها ، وال االعتقاد وال تعمل يف إطار حرية

 و النفيس ، وال تنتظـر منـها أن الغايل القضاء عليها يف تدعو إليها بل تناهضها و تبذل
 . لتتحرك واالعتماد متنحها الشرعية

 عن دين اهللا، وال تنتفي هذه الفتنة إال بتحرير أرض اهللا مـن إن من طبيعة اجلاهلية الفتنة
 مفر منه، سواء سعينا إليهم أو سعوا قبضة الطاغوت ،و الصدام بني اإلسالم والطواغيت ال

 إلينا، فحىت وإن ختلى املسلمون عن الدعوة واجلهاد فإن الكفار لن يسكتوا عنـهم حـىت
 . } استطاعوا ىت يردوكم عن دينكم إن و ال يزالون يقاتلونكم ح { يتركوا دينهم

 فإن الواقع اجلاهلي ال يساعد املسلم على التعايش معه والعمل لإلسالم فيه، ألنه خــيط
. على مقاس الكافر
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 وال مناص من أن نكتوي بنار هذه اجلاهلية ، وال مناص من أن نتجرع من عذاا الـسم
 حم وال ترقب يف مؤمن إالً وال ذمة، ولذلك والعلقم ما دمنا نعيش وسطها، فاجلاهلية ال تر

 البد للمسلمني أن يتحركوا إلاء هذا الوضع ، ودين اهللا سيعيش هذا الصراع يف عمقـه
 وبكل فصوله، كعادته مع كل جاهلية، ودين اهللا إذ خيوض هذا الصراع ال خيوضه دفاعـا

 لعقيدته، ودعوة هلم عن عقيدة هذه احلركات املشهوة ، ولكن حفاظا على مبادئه وإظهارا
 مجيعا للدخول فيه، سواء من هذه احلركات أو من غريها ، إن السدود اليت تقف يف وجه
 الدعوة بالقوة ال ينفع معها اإلقناع ، وخالصة ما يريده الطواغيت من املنتسبني إىل الدعوة

 يتجرأوا على هو أن يردوا على دبابام باحلجج والبينات، وهو قمة اإلستغباء، وما كانوا ل
 . ذلك لوال هؤالء املهازيل الذين يظنون أم ميثلون اإلسالم

 ومن عادة اجلاهلية أا تضع أمام الناس خيارات عدة ، ليس من بينها خيار مـشروع يف
 دين اهللا، فكلها تسبح يف إطارها، مث تضغط على الناس التباع أحدها ، فهذا النظام العاملي

 منهج يعلن العصيان، ويأىب اإلحنالل فيه، وحيافظ على حدوده اجلديد يعمل على قتل كل
 وضوابطه ، لكن الطواغيت أذكى ألف مرة من القائمني على هذه احلركـات فهـم ال
 خيشون الصلوات ، وإمنا خيشون الكفر بدينهم، الذي يعين ترك اخلضوع هلم، والصالة ال

 يام،إن الكفار خيـشون الـصالة إذا متحو الكفر، وقد يعينونا عليها إذا مل نكفر بنظام ح
 . كانت رمزا ملن كفروا بالطاغوت

 منذ مىت صار خصوم الدعوات من طواغيت و أحبار سوء هم الذين حيددون هلا اخلطوط
 احلمراء وضوابطها ومبادئها؟ إن أي دعوة تستجيب لذلك جديرة باإلحتقـار، فكيـف

 دئها؟ وهذه دعوة اهللا اليت ال منلك شيئاً يف تسطري مبا
 إن املبطلني يعطون لباطلهم أبعادا أخرى، وال يقول أي مضلل أن احلق حق وأنه خيالفـه،
 ولكن قد يعترب احلق باطال، وحياول أن يبطله حبجج مباشرة، وهذا أيضا أخف ضررا وأقل
 خطرا، وإمنا الذي خيشى منه على العوام وحىت على اخلواص الذي ينطلق من احلق نظريا،

بيقه، فينطلق من أسس إسالمية إىل تطبيقات واقعية ختـدم الطـاغوت و وينحرف يف تط
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 أعوانه ، إن هذه الدعوات حتمل يف أحشائها بذور فنائها، وحتمل يف طياا ما يهدمها ، و
 . ما دامت اجلاهلية قد رضيت عنهم فليعيدوا النظر يف دينهم

                                                            
            

 فتراهم يتكلمون عنهم .. جتاهل حال السجن واالستضعاف الواقع على املتراجعني : ألولى ا
 وكأم كانوا يف استراحات ومترتهات خلوا فيها مع أنفسهم وتأملوا حاهلم وحال الدعوة

 .. مث بعد التفكر اهلادئ خرجوا ذه األفكار والتراجعات عن مناهجهم السابقة .. إىل اهللا

 وكأا سنة قدرية ثابتة ينبغي التعامـل مـع .. تثبيت معامل األنظمة يف املعادلة : ثانية ال
 يأيت من .. حيث أن التغيري والنصر يف وجهة نظرهم قدري أيضا - ثباا وليس حماولة تغيريها

 حيث جعلوا معايري اخلطأ - !! عند اهللا بغري ما قتال وال جهاد ولكن عندما نغري ما بأنفسنا
 فاحلكمة كل .. وكيفية توقي غضبه ونقمته .. يف كيفية التعامل مع الوضع القائم والصواب

 .. والنجاة كل النجاة يف البقاء حيا حرا طليقا .. احلكمة يف عدم استثارته
 .. فالنطق باحلق واجلهر بالعداء هو التهور والطيش والتسرع واستعجال أقدار اهللا

 هي احلكمة وبقـاء .. ل أهل اجلهاد احلق أيضا بل وقت .. واخلنوع ومداراة الباطل ومداهنته
 . الدعوة وانتشارها

 ندعو اهللا عز وجل أن تكون هذه الوثيقة سببا يف زيـادة األمـن " وأما عن قول قائلهم
 . " واألمان يف ربوع بالدنا وىف شىت بقاع األرض

 : ئة يف مقدمة كتاب الترب - حفظه اهللا - فنرد عليه من كالم الدكتور أمين الظواهري
 ين أود أن أسأل الذين رحبوا ا واعتربوها يف صاحل مصر والعامل اإلسالمي سـؤالني فإ "

 : أحدمها عام، واآلخر أخص
 لو أخذنا مصر كنموذج لدول العامل العريب واإلسالمي، فهل هناك أمل : السؤال األول

 ر؟ بل هل هناك أمل يف جمرد التظـاهر الـسلمي يف مـص يف التغيري السلمي يف مصر؟
 واحلكومة تعد قانوناً لتمريره يف جملس الشعب مبنع التظاهر يف دور العبادة، وتقصد به منع
. التظاهر يف األزهر، وهو املكان الذي كان املصريون حيتجون فيه على الظلم ملئات السنني
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 بل ألضع السؤال بصورة أكثر صراحة؛ هل الوضع يف مصر يتحسن أم يتدهور؟ فلنتأمـل
 ارجية، والفساد واالقتصاد والزراعة، وموقع ليس الشريعة والدين بل األخالق السياسة اخل

 إىل . املتعارف عليها يف اإلعالم والسلوك العام، وحقوق اإلنسان والفقر واملرض والتعلـيم
 ريادة العامل العريب واإلسالمي أم إىل التبعية والدونية، وهـل أين تسري مصر؟ إىل قيادة و

 قوقها؟ أم أن جل ما يقدمه هو القيام بدور السمسار ألمريكـا، أو يدافع حاكمها عن ح
 . النمام الذي يرفع هلا التقارير عن غريه من احلكام

 بالنظر لذلك الواقع الذي أشرت إليه يف السؤال األول، فهـل هـذه : السؤال الثاين
 ا الـست أم أن خيارا الوثيقة تقدم برنامج عمل للتغيري يف بالدنا العربية واإلسالمية؟

 تقدم ) كتمان اإلميان - ٦ . الصرب - ٥ . اإلعراض - ٤ . العفو - ٣ . العزلة - ٢ . اهلجرة - ١ (
 وصفة للهروب من الواقع؟

 . قد يكون اهلروب من الواقع حالً شرعياً يف مواجهة الواقع الفاسد الذي ال ميكن تغـيريه
 : قال عن أيب سعيد اخلدري رضي اهللا عنه - رمحه اهللا - أخرج اإلمام البخاري

 قَالَ رسولُ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم يوشك أَنْ يكُونَ خير مالِ الْمسلمِ غَنم يتبـع بِهـا "
 . ٣ " شعف الْجِبالِ ومواقع الْقَطْرِ يفر بِدينِه من الْفتنِ
 فهل هذا هو الوضع يف نظر املرحبني بالوثيقة؟

 . ن اهلروب من الواقع حالً غري شرعي يندفع له اإلنسان، أو يدفع إليه بدوافع شىت وقد يكو
 ولكنه يف كل األحوال يبقى حالً لشخص أو موعة أشخاص، ولكنه ليس حالً تمـع

 وإذا مل يكن حالً تمع وال لشعب وال ألمة فمن األوىل واألحرى . وال لشعب وال ألمة
 معتدى عليها حمتلة أرضها مسروقة ثرواا معتداً على حرماـا واآلكد أنه ليس حالً ألمة

 . وعقيدا وقيمها
 مث إن كاتب الوثيقة ال يعرض هذا لشخصه، وال حىت للموقعني معـه لـدى اجلهـات
 املختصة، وال لبقية املعتقلني، وال لبقية اجلماعات اإلسالمية، بل هو يطرحه كحل لألمـة

 !! كلها
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 حني كان يطرح حله لألمة كلها أو حىت للجماعات اإلسالمية أو ومن املثري للتعجب أنه
 حىت للمعتقلني، كان يطرح اهلجرة كحل، ودفعين هذا للتساؤل؛ إىل أين؟ إن أفضل مكان
 ميكن أن يعيش فيه املسلم اليوم عزيزاً هو هناك لدى ااهدين، الذين وصفهم الكاتـب

 !! االستخبارات بأم يعيشون يف الكهوف ويف محاية القبائل و
 ويقول املرحبون بالوثيقة يكفي أا خطوة على الطريق، وأنا أتساءل؛ أي طريق؟ وإىل

 أين يؤدي؟
 وهذا يدعوين ألن أحذر كاتب الوثيقة واملوقعني معه، أن ينظروا؛ يف أي طريق يدفعوم؟

 ارك وولده لسادات شهيداً وحسين مب ا وإىل أية غاية يسوقوم؟ لكي يعلنوا ندمهم ويعتربوا
 وولد ولده أسرة حاكمة ملصر؟

 مث هذا يدفعين إىل أن أطرح نفس السؤال على الذين رحبوا بالوثيقة؛ إىل أين؟ سـؤال
 . بسيط ولكنه يف غاية اإلحراج

 ففئة من هؤالء ال يؤمنون باإلسالم وال يريدونه، وفئة أخرى تزعم أا تريـد اإلسـالم
 الرمسية باملراكز ووسائل اإلعالم الرمسية غري الرمسية، بشرط أال ميس بعالقاا الرمسية وغري

 وفئة أخرى تريد اإلسالم ولكن دون تكاليف دد الراتب واملنصب وما أشـبه، وفئـة
 مستعدة أن تقدم بعض التكاليف ولكن بعضاً من قادا ال ميانعون من قيام دولـة ثنائيـة

 رض فلسطني، فإىل أين؟ علمانية يف فلسطني يف الطريق للوصول لدولتني على أ
 أليس من حق األمة أن تسأل؟ وأليس واجباً عليهم أن جييبوا؟

 مث أليس هؤالء أوىل باملراجعة من غريهم؟
 ، وأسأهلم؛ ومـىت توقـف ويقولون إم يرحبون ا ألا تدعو لوقف االقتتال الداخلي

 . م، ويف كل جمال االقتتال الداخلي؟ احلكومة متارس االقتتال الداخلي ضد شعبها كل يو
 ، مث الوثيقة ال تدعو لوقف االقتتال الداخلي، الوثيقة ذهبت ألبعد من ذلك مبراحل شاسعة

 وعدم االنـشغال بـاهلم العـام وال بـأمور ، الوثيقة تدعو لعدم االعتراض على الظلم
 الوثيقة حتل مشكلة أسري اكتفى مبا قدم، أو ندم عليه، ويريد أن ينصرف للنظر . املسلمني

 شأنه اخلاص، وهذا هو موقف كاتبها من قرابة أربعة عشر عاماً، ولكنها ال حتل مشكلة يف
. جمتمع وال شعب وال أمة



۲۳ 

 حفظه اهللا " أبي أيوب األنصاري : للشيخ الفاضل املطبلون للمراجعات

 وقد أتفهم أن يتخذ أسري مثل هذا القرار يف مثل هذه األحوال، وقد كنت أسرياً مـرتني،
 تام ولكن األمة املسلمة يف مصر وغريها يف غىن . واحلمد هللا على كل حال، وأعرف األسر

 . عن هذا القرار يف هذه الظروف العاصفة من تارخيها
 قد توقف، ومل يعد هناك ما يعكر صفو األمن، فهل وصل مث لنفترض أن االقتتال الداخلي

 املرحبون ملا يريدون؟ هل انصلحت األحوال أم تدهورت؟
 د بالتوقيع على مث ملاذا تطالبون املعتقلني املقهورين يف السجون املصرية ومجاعة قاعدة اجلها

 الوثيقة لكي يقف االقتتال الداخلي، وال تطالبون حركة محاس مثالً؟ أمل تقم حركة محاس
 والزالت تقوم باالقتتال الداخلي، تناقض واضح، أليس كذلك؟

 هل يعقل أن يقوم شخص على مذهب كاتب الوثيقة، فيصنف وثيقة للفلسطينيني يدعوهم
 دماء املسلمني، وعليهم أن خيتاروا خياراً من اخليـارات فيها لترك اجلهاد ألنه أدى لسفك

 الست؟
 فإن قيل هناك فارق كبري بني مصر وفلسطني ففي فلسطني يوجـد احـتالل يهـودي،

 مث يف مـصر أيـضاً احـتالل . فاجلواب أن االحتالل اليهودي ال يربر سفك الدم املسلم
 ة اليت أقلعت من مصر والـسفن أمريكي، وقتلى املسلمني الذين قتلتهم الطائرات األمريكي

 األمريكية اليت مرت يف قناة السويس ومتونت من موانئ مصر، وشحنت بالعتاد من خمازن
 لقـد قتـل يف . األمريكان يف مصر، يفوق عدد الفلسطينيني الذين يقتلهم اليهود يف غزة

 . مليون طفل - وليس من احلرب - العراق من احلصار فقط

 .. لرد على ضالالت املؤيدين للمراجعات واملطبلني هلـا وأسوق أيضا هنا يف معرض ا
 ": قوة احلق " كالم الشيخ ااهد الدكتور أمين الظواهري حفظه اهللا يف اإلصدار املرئي

 وكلمـا تراجعنـا عنـها ، اليت إن متسكنا ا انتصرنا ، وهلذا فإن سر قوتنا يف عقيدتنا "
 نهج التراجـع وسياسـة التلـهف علـى ومن هنا تأيت خطوات ثقافة التنازل وم .. ازمنا

 لقـد كـشفت .. ألا ثقافة ومنهج وسياسة جترنا للهزمية وحترمنا من النصر .. املكاسب
 .. السنوات الست بعد الغزوتني املباركتني عن مواطن اخللل يف صفوفنا

 والتماشي مع ما .. وهناك فئات مل تفهم العمل اإلسالمي إال أنه التوافق مع رغبات الطغاة
ـور علـى القنـوات .. ح به أكابر ارمني يف هذه الدنيا يسم .. والسفر للمؤمترات والظه
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 واالستفادة من املناصب والرواتـب والتأشـريات .. والتساهل يف الدين حسب الرغبات
 . والسمسرة مع احلكومات للضغط على األسرى للتراجعات .. واإلقامات واجلنسيات

 فراحت تنفذ إرادة أكابر ارمني ، من سبتمرب صدمها زلزال احلادي عشر .. فهذه الفئات
 واعتذرت للطغاة البغاة أكابر .. وقوت اجلزار على الضحية ، فنصرت الظامل على املظلوم ،

 . ولعنت شباب االستشهاد وااهدين .. ارمني
 ووصـفت حـرب ااهـدين ، لقد رددت هذه الفئات نفس أكاذيب احلملة الصليبية

 .. واملسلمني باإلرهاب الدفاعية عن اإلسالم
 .. وتناست حبار الدماء اليت جيريها الصليبني واليهود يف بالدنا منذ قرون

 اتفقت هذه الفئات مع بوش الكذاب الذي قال إنه ليس هناك ما يربر غـزويت نيويـورك
 .. وواشنطن

 هـ . أ ." ومع بلري اإلمعة الذي قال إن تفجريات لندن ال عالقة هلا ملا حيدث يف العراق

 فيها يباع الدين بيع مســاح ولتشهـدن بكل أرض فتنة
وهوى النفوس وحقها امللحاح يفيت على ذهب املعز وسيفه
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 ... و ختامـــــــــاً
 كتابه يف املصري ال أجد أن أقول أمجل مما قاله شيخنا أىب أمحد

 " : احلركات العلمانية املعاصرة "
 مطيـة اإلسالم تستخدم اليت تلك اجلرمية هي اإلنسان تاريخ يف ب إن أسوا جرمية ترتك "

دين اإلسالم حلرب اإلسالم واستخدام شرعية للكفر إلعطاء  فان هذا فيه من االستهزاء ـب
 " واملسلمني اإلسالم تاريخ يف صورة مضت أي اهللا واللعب به أشد من

 خارجها من الثابتني على العهد املعتقالت و يف و أسأل اهللا أن يفك أسر أخواننا و يثبتهم
ـا شـر  و الثابتني على البيعة مع اهللا عز و جل ، وان يربط على قلوبنا و قلـوم و يقين

 رضوا باحلياة الدنيا و أطمئنوا ا ، و إىل املتراجعني الذي الزائغني و فتنه املطبلني املبطلني
 : اهللا عنه رضي ود م أمجل مما قاله ابن مسع إياهم و نفسي أذكر نصيحة ال أجد

 إعلم أن الضاللة حق الضاللة أن تعرف ما كنت تنكر وأن تنكر ما كنت تعرف، وإياك (
 . ) والتلون يف دين اهللا فإن دين اهللا واحد
 . وآخر دعوانا أن احلمد هللا رب العاملني

 وتقبلوا حتيات إخوانكم يف

 سرية الصمود اإلعالمية

٢٠١٠ - هـ ١٤٣ ربيع ثاين


