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 بسم اهلل الرمحن الرحيم
 .لسالم على رسول اهلل وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه احلمد هلل والصالة وا

 :أما بعد
فمن طباع البشر وال سيما اإلعالميني االهتمام باألحداث وكثرة احلديث عنها وعن 

 .ظواهرها وأعراضها وقليل منهم من ينظر إىل أسباهبا وخوافيها
وات الفضائية وكثر احلديث يف شىت وسائل اإلعالم املسموعة واملرئية والصحف والقن

عن أحدداث أفاانسدتاو والعدراع وعدن   -اإلنرتنت –وشبكات املعلومات العنكبوتية 
 .حوادث التفجري يف بالد املسلمني وغريها

وأكثر الناس يربط هذه األعمال بالقاعدة الد  يتععمهدا أسدامة بدن الدو ومدن شدايعه  
 .فحسب
وإو كدانوا مدن أشدد النداس  جعل األغمار مدن هدءالأ أبالداالس إسدالميني ياهددينولقد 

فددراراس مددن احلددرر وأكثددرهم  تدسسدداس يف الكهددوو والاددرياوال أو عيشدداس يف بددالد الكفددر 
 .للتأليب على املسلمني والسعي يف سفك دمائهم

وإو كانت مساعيهم ال حتقق إال إذالل املسلمني وإسقاط دوهلم وال حتقق إال فرصداس 
 .ألعداأ اإلسالم وانتصارات سهلة هلم 

 ندر  ما هي مقايي  البالولة عند هءالأ املساكني أهو السعي يف تسليم شدبار وال
 .املسلمني لألعداأ يذحبوهنم مثل الدجاج ويتصيدوهنم ويأسروهنم كاحلمام

مع أو هءالأ الشبار املددفوعني ال للكدوو دفعداس عدن أنفسدهم فضدالس عدن أو لتلكدوا 
د حدر  أعدداأ اإلسدالم علدى مثدل أشياأ من وسائل النصر والظفر باألعداأ ومدا أشد

 .الفاشلةهذه احلرور 
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يددددفع هدددءالأ الشدددبار إىل إدخدددال املسدددلمني يف دوامدددات مدددن  هدددذا الصدددنف الاريدددب
 .(1)التفجريات والتهديد هبا بل باإلكثار منها

إىل كثددرة احلددديث عنهددا مددا بددني مءيددد وكدداره وعنددد هددذا  فمددا يسددع املسددلمني إال الفددعع
 .احلد ينتهي الكثري منهم وأقل القليل من يشري إىل أصل هذا البالأ 

أعمدددال أسدددامة ومدددن شدددايعه علدددى فظاعتهدددا مدددا هدددي إال  دددرة لفكدددر  واحلقيقدددة املدددرة أو
ل الدعايددة والددرتويحت والالبددع والنشددر بشددىت ومددنهحت حتملدده مءلفددات حظيددت بكددل وسددائ

 .اللاات 
شددحنت هبددا املكتبددات وتسددللت إتوياريددا إىل كثددري مددن املدددارس وا امعددات وشددحنت 

أال وهددي  هبددا عقددول كثددري مددن الشددبار يف العددا  حددىت وصددلت إىل الاابددات واألدغددال 
 .كتب ومنهحت سيد قالب

ملسددلمني و  يلددق مددن كثددري مددن هددذا السدديل ا ددارو   يلددق مددن اإلعددالم يف بددالد اإو 
املعلمني واملربني إال املدح واإلشادة والرتويحت ومن حاول إيقاو مده واكتساحه قوبل 
بددددداحلرر الضدددددروس والدعايدددددة واإلعدددددالم املشدددددوه لددددده و هدددددوده القائمدددددة علدددددى الشدددددعور 
باملسددديولية أمدددام اهلل وعلددددى الشدددعور بواجدددب األمانددددة والنصددديحة ل سدددالم واملسددددلمني 

وحيدددال بدددني  الوتقدددام يف وجههدددا السددددود الفتحاصدددر هدددذه ا هدددود الوخاصدددتهمعدددامتهم 
مدددن األكاذيدددب والتشدددويهات مدددع  البشدددىت الوسدددائل األ يمدددة الوصدددوهلا إىل أيدددد  األمدددة

 .(1)التمجيد واإلطراأ الفائق لتلك الكتب ال  حتمل يف طياريا املنايا والباليا

                                                 

األمددددور الدددد  تتدددديم ألعددددداأ اإلسددددالم فرصدددداس سياسددددية وعسددددكرية وإعالميددددة تضددددر باملسددددلمني وبدددددينهم ( 1) 
 . دنيويةومبصاحلهم ال

والباليددا مبددنهحت اإلمدام إمددد بددن كددل هددذه الر ايدا ولشددة مكددر هددءالأ وكيددهم ومويهدداريم يلصددقوو اليدوم  ( 1) 
عبد الوهار اجملدد واملصلم العظيم الذ  أعمالده عظيمدة وينداأة أعدادت ل سدالم جدتده ونصداعته وأندارت 
العا  اإلسالمي بضياأ احلق الذ  محلته دعوته الواعية الصادقةال ومع كل هذا يلصدق هدءالأ املداكروو هبدذا 

 . لمهم وظلماريم كافأهم اهلل مبا يستحقوواإلمام ودعوته ومنهجه ظ
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لقدد قمددت أندا العبددد الضددعيف بكشدف كددل أو جددل مدا حتملدده كتددب سديد قالددب الدد  
هي املنابع األصيلة للفنت واإلرهار والدمار يف بالد اإلسالم بل وغريها ألهندا حدوت 

 .ألوانا من تدمري األس  والعقائد واملناهحت اإلسالمية
 :  ذ  أهاو به سيد قالب أصحار رسول اهلل حوت فكر الروافض ال

 ".العدالة االجتماعية"كما يف كتار -1
 ".كتب وشخصيات"وكتار  -2

إىل جانددددب مددددا حددددواه الكتابدددداو مددددن ضددددالالت عقائديددددة ريدددددم اإلسددددالم واجملتمعددددات 
 .اإلسالمية 

يددده سدددخرية بنددد  اهلل موسدددى وأصدددول ال الدددذ  ف"التصدددوير الفدددي"وكمدددا يف كتدددار  -3
 .فاسدة تعالل صفات اهلل 

وأصدددددول فاسددددددة أخدددددرآ حتدددددول نصدددددو  القدددددرآو إىل مسدددددرحيات حبلقاريدددددا ومثيليدددددات 
 .وموسيقى بفنوهنا املختلفة 

ومع ذلك ال يقابدل هدذا الكتدار الدذ  حدوآ هدذه املوبقدات الد    يسدبق هلدا مثيدل 
والتقدددي  طددوال عقددود مددن السددنني وتقددوم  يف تدداريا اإلسددالم ال يقابددل إال بدداالحرتام

عليه الدراسات ا امعية ال  ال تعيد أفكاره املهلكة إال تعظيماس وريويال حىت قام هذا 
 .العبد الضعيف بنقده وكشف خباياه وبالياه 

يف كثدددري مدددن " التصدددوير الفدددي" وهدددو صدددنو " مشددداهد القيامدددة يف القدددرآو"وكتدددار  -4
 .فيما أعلمستاذ أمحد إمد امال القضايا و  ينتقده إال األ

بتكفري اجملتمعات اإلسالمية سيد قالب الذ  شحنه " يف ظالل القرآو"وكتار  -5
 .مهما دقت حىت إنه ليكفر من يعلن باألذاو على املنارات حىت يكفر با عئيةو 

وكتعاليدل  وا در كما ضمنه كثرياس من العقائد الباطلة كالقول باحللول ووحددة الوجدود
ت اهلل عع وجل وكالقول بأ لية الروح والدندنة حول إنكدار معجدعات رسدول اهلل صفا
 . 
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وكتحريددف كلمددة ال إلدده إال اهلل متبعدداس حتريفددات املتكلمددني وريرتعدداس هلددا تفسددرياس سياسددياس 
كلها ممددا يناسددب منهجدده السياسددي التكفددري  إىل حتميددل نصوصدده باملوسدديقى ومددا شددا 

 .حواه كتار التصوير الفي 
ال الددذ  ميددع فيدده اإلسددالم إرضدداأ وملقدداس لساسددة الاددرر "السددالم العدداملي"وكتددار  -6

 .ومستشرقيه
 ". دراسات إسالمية"وكتار  -7
 .ال الذ  مأله بالتكفري والشحن لشبار األمة"معا  يف الالريق"وكتار  -8
 ".مشكالت احلضارة"وكتار  -9
 ".ركة اإلسالم والرأمساليةمع" وكتار  -11
 .وفيها من الضالل ما اهلل به عليم  

يف مخسدة كتدب  يف ضوأ كتار اهلل وسدنة رسدوله أو جلها وقد فندت كل أباطيله 
 : وهي
 .أضواأ إسالمية على عقيدة سيد قالب وفكره  -1
 . مالاعن سيد قالب يف أصحار رسول اهلل  -2
 .احلد الفاصل بني احلق والباطل  -3
 .العواصم مما يف كتب سيد قالب من القواصم  -4
 .نظرات يف كتار التصوير الفي  -5

إىل جانب بعض املقاالت ال  تنتقد عقيدة هذا الرجل ومنهجه وفكدره ومنهدا أطدوار 
م 1935واره فيهدا مدن شدعره ونثدره مدن سيد قالب يف وحددة الوجدود حيدث بيندت أطد

 .م 1961إىل قرابة 
ومع ما فيها من البياو الواضم النري لضالالت سيد قالدب الد  جدددت أو سداندت 
البدددددع الكدددددرآ الدددد  لقيدددددت منهددددا اجملتمعدددددات اإلسددددالمية الدددددويالت وأحيددددت أصدددددوهلا 
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ددها سدديد قالددب بكددل مددا أوتيدده مددن جددوسددفكت بسددببها دمدداأ كثددري مددن املسددلمني 
 .هاأ د

ومددا لقددي سدديد قالددب إال التقدددي  ومددا لقيددت كتبدده املهلكددة إال اإلجددالل والرتحيددب 
كمالدددك والشدددافعي وأمحدددد   الواحلفددداوة الددد    حيدددت مبثلهدددا كتدددب كبدددار أئمدددة اإلسدددالم

إىل عدام قدد طبدع " يف ظدالل القدرآو"والبخار  ومسلم وحسبك أو تعرو أو كتدار 
دت طبعاتدددده ال هددددذا عدددددا الرتامددددات أكثددددر مددددن  ال ددددني طبعددددةال ولعلدددده قددددد  ام 1418

 .باللاات األخرآ 
الدددددمار التكفددددري و وهددددو مددددن أهددددم أسدددد  " معددددا  يف الالريددددق" وحسددددبك أو تعلددددم أو 

هد  مخ  عشدرة طبعدة هدذا عددا الرتامدات وال أدر  1412قد طبع إىل عام الفكر  
 .إىل كم وصلت طبعاته إىل اآلو وهناك من كتبه ما طبع إىل عشر طبعات 

 .رآ نقداس لبعض كتبه إال مع االرجتاو واحلذر والتمجيد وقل ما ت
وأمددا احلددرر والتشددويه ملددن ينتقددده فقددد  الأمددا املدددح والدددفاع بالباطددل فحدددث وال حددرج
 .مألوا به أدماة ماليني الشبار يف كل البلداو

و  حتدددت العقيددددة اإلسدددالمية والقدددرآو والصدددحابة الكدددرام بدددل وبعدددض األنبيددداأ وأصدددول 
الارية اإلسدالمية لددآ هدءالأ الضدحايا إال شديياس أو شديياس هدعيالسال وهاندت اإلسالم من 

 .هذه العقائد واألصول والصحابة بل ومنعلة النبوة جتاه عظمة سيد قالب 
 .فلو وضعتها كلها يف كفة وسيد قالب يف كفة لرجحت كفة سيد قالب عندهم

إسدددالم سددديد هددذا وهدددم يتبدداكوو علدددى اإلسددالم ويفدونددده بددأرواحهم ومهجهدددم ولكندده 
أمدا " املعدا "و" الظدالل"و" العدالة االجتماعيدة"قالب الذ  قدمه هلم يف كتبه ومنها 

إسالم الصحابة والتابعني هلم بإحساو وإسالم أئمة اهلدآ كمالدك والشدافعي وأمحدد 
بن حنبل وأيب  رعة وأيب حامت والبخار  وابن تيمية وابن عبد الوهار وغريهم فلي  

 .وآله عندهم إال الدعا
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فإو قالوا هذا غري صحيم قلنا لقد اعتدآ على إسالمهم سيد قالب عدواناس عظيماس 
 .بل بعض األنبياأ الكرامبل اعتدآ على محلته وعلى رأسهم الصحابة الكرام 

وقددع كددل هددذا العدددواو الصددارم فمددا لقددي مددنكم إال اإلجددالل واإلكبددار والدددفاع عندده 
وذخريريددا وال تعالددوو تددوردوهنم املهالددك وعددن كتبدده وأفكدداره الدد  دمددرت شددبار األمددة 

 .واملوارد املسمومة واملوبوأة ال  تعتروهنا جتديداس ل سالم
ذبددا عددن  هوالدددفاع الظددا  عددن سدديد قالددب والعدددواو الصددارم الظددا  علددى مددن ينتقددد 

 .ا محياض اإلسالم وعلى رأسها الكتار والسنة والعقائد واألصول املستمدة منه
 .ته من الصحابة ومن تبعهم بإحساووذبا عن حياض محل

أال فليدددرك العقددالأ الناصددحوو هلددذه األمددة وعلددى رأسددهم العلمدداأ وكافددة املسدديولني يف 
خالددورة تددراث سدديد قالددب علددى اإلسددالم واملسددلمني بلددد التوحيددد والسددنة هددذا البلددد 

 .وخاصة شبار األمة وعدريا 
مايددددة األمددددة مندددده ذلوا أقصددددى جهددددودهم حليبددددأو  إو مددددن أوجددددب الواجبددددات علدددديهم 

إىل  و يسددربه -أ  تددراث سدديد قالددب -وليضددربوا بيددد مددن حديددد علددى مددن يددروج لدده
 .الشبار يف مدارسهم وبيوريم ومراكع نشاطاريم 

 -منده  قفهمامو توبتهم و وأو يعلنوا توبة نصوحاسال وعلى من يروج له أو يتوبوا إىل اهلل 
نصديحة واقدع املسدلمني و املوقدف الدذ  يتاللبده مدنهم اإلسدالم  -أ  تراث سيد قالب

 .هلل ولكتابه ولرسوله وألئمة املسلمني وعامتهم 
فكفددى الشددبار واألمددة مددا نددعل هبددم يف ا عائددر وأفاانسددتاو ومصددر والشددام  واململكددة 

 .العربية السعودية واملارر واليمن وغريها من البلداو
يلمدم وكفى ما يتالادل يف صددور الشدبار مدن األحقداد والظادائن علدى مدن يشدري أو 

ومددن تددري عليهددا بددل وعلددى اجملتمعددات اإلسددالمية كلهددا الدد   الإىل كتددب سدديد قالددب
 .يكفرها سيد قالب 
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فال يقدموو هلم علما صحيحا وال توجيها سديدا وإمنا يقدموو هلم التكفري والتدمري 
 .والتفجري

كمدددا علدددى املسدددلمني التحدددذير مدددن الكتدددب واألشدددرطة الددد  انبثقدددت عدددن مدددنهحت سددديد 
 .لفات إمد قالب والصاو  وأيب بصري وأيب إمد املقدسي  وأمثاهلم قالب مثل مء 

 فكرة عن كتاب لماذا أعدموني
وهددو آخددر هدددايا سدديد قالددب للمجتمعددات اإلسددالميةال فمددن  لعلددة العقائددد   التكفددري 

 .إىل التصفيات ا سدية بالتفجري والتدمري 
مر بداملعروو والنهدي عدن وإين أقدم كل مدا أقدمده نصدحا لألمدة ومحايدة هلدا وقيامدا بداأل

 . املنكر الذ  هو ميعة هذه األمة 
 : (1)"ملاذا أعدموين"من كتابه (  49-48) قال سيد قالب   

 نيددددة وقدددد بددددأت أدرس معهددددم تددداريا احلركددددة اإلسدددالمية   مواقددددف املعسدددكرات الو " 
وامللحدة والصهيونية والصليبية قدلا وحديثا من اإلسدالم مدع إملدام خفيدف باألوضداع 
يف املنالقددة اإلسددالمية يف التدداريا احلددديث منددذ عهددد احلملددة الفرنسددية وأحيانددا التعليددق 
علددى األحددداث واألخبددار واإلذاعددات مددع إاولددة تدددريبهم علددى تتبعهددا بأنفسددهم فقددد  

مدددن بعدددض مدددن وتددداروهنم ممدددن وراأهدددم تتبدددع الصدددحف كلفدددتهم أو وصصدددوا مدددنهم و 
العاملية واإلذاعات العاملية وإذا أمكن الكتب ال  تصدر باللاتني اإلجنليعية والفرنسدية 

 . (2)وريتم باإلسالم وباملنالقة اإلسالمية 

                                                 

 .لقد علقت على بعض الفقرات ال  عرضتها من هذا الكتار وتركت بعضها لفهم القارئ (1)
هددذا مناللددق مددا يسددمونه بفقدده الواقددع الددذ  شددال كثددرياس مددن الشددبار عددن االهتمددام بددالعلوم الشددرعية  (2)

س يف نفوسددهم احتقددار العلمدداأ وصددرو الشددبار عددنهم بددل ذهددب هبددم اهلددوآ إىل إصدددار الددتهم وغددر 
واألحكام بدأهنم عمدالأ وجواسدي  وعلمداأ حديض ونفداس وأهندم الالدابور مدن اعنالدني واو علدومهم 

 .قشورال وقد سن سيد قالب السخرية بالعلماأ والالعن فيهم ويف علمهم وكتبهم
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أمحددد عبددد اجمليددد حبصدديلة تتددبعهم لألخبددار الصددحفية وحدددث أربددع مددرات أو جدداأين 
وكانت صدورة بدائيدة سداذجة ولكنهدا اتالدوات   (1)العاملية واعلية واإلذاعات كذلك 

غدري أو جلسدام معهدم  .. األوىل الضرورية ومنها كنت أعدرو مددآ عقليدتهم العامدة 
اتصدلوا يب فيهدا فهدي يف يموعهدا إذا اسدتبعدنا  كانت إدودة حبكدم قصدر املددة الد 

الفددرتات الدد  كنددت مشدداوال فيهددا أو مريضددا أو بعيدددا عددن القدداهرة ال تعيددد علددى سددتة 
أشهر وال حتتمل أكثر مما يرتاوح بني عشرة وا ىن عشدر اجتماعدا ال ال يتسدىن فيهدا إال 

مدددن بقيدددة القليدددل وبعضدددها كددداو يشدددال مبسدددائل عمليدددة أخدددرآ  دددت  مبوقدددف التنظددديم 
وخبالدددة مقابلدددة االعتدددداأ علدددى ..  (2)اإلخدددواو كمدددا تتعلدددق مبسدددائل التددددريب وأسدددلحته

                                                 

يتحدث سيد قالب مدع شدبار اإلخدواو الدذين   يعرفدوا العقيددة اإلسدالمية الد  دعدا إليهدا وناضدل  (1)
من أجلها الرسل الكرام وناضل الرسول صلى اهلل عليه وسلم وعود  وحورر مدن أجلهدا مدن هدذه 

 ال سكرات ال  يتحدث عنها سيد قالدبال وسديد قالدب واإلخدواو الدذين حيدد هم مفلسدوو منهدااملع
وليسوا على استعداد من قريب وال من بعيد حلمل رايتها بدل حياربوهندا وحيداربوو أهلهدا ويروهندا عقبدة 
يف طريقهم إىل تسنم كراسدي احلدم ومسدتعدوو للتحدالف مدع هدذه املعسدكرات يف أ  وقدت إذا رأوا 

ا التحدددالف مدددا يوصدددلهم إىل غايددداريم املنشدددودة وهدددي الرتبدددع علدددى كراسدددي احلكدددم أو احدددتالل يف هدددذ
 .مقاعد يف الرملانات الدلقراطية

ال يدددرر سدديد قالددب هددءالأ ويسددلحهم إال إلحددداث املددذابم والفددنت يف بلددداو املسددلمني وعملهددم هددذا مرفددوض يف ( 2) 
 .أ  بلد كاو 

 .فهل درر أحد من األنبياأ الكرام أتباعه مثل هذا التدريب وسلحهم ملثل أهداو سيد قالب 
نتلدوا عليدك مدن نبدأ موسدى وفرعدوو ) بالد مصر وهو أكر طاغيدة قدال اهلل تعداىل يف شدأو موسدى وشدأنه كاو فرعوو يف 

بددداحلق لقدددوم يءمندددوو إو فرعدددوو عدددال يف األرض وجعدددل أهلهدددا شددديعاس يستضدددعف طائفدددة مدددنهم يدددذبم أبنددداأهم ويسدددتحيي 
جنعلهم أئمة وجنعلهم الوار ني ال ومنكن ونريد أو منن على الذين استضعفوا يف األرض و  ال نساأهم أنه كاو من املفسدين

 ( . 6-3( )القص ( )هلم يف األرض ونر  فرعوو وهاماو وجنودمها منهم ما كانوا حيذروو
وقددال املددأل مددن قددوم فرعددوو أتددذر موسددى وقومدده ليفسدددوا يف األرض ويددذرك وآهلتددك ال قددال سددنقتل أبندداأهم )وقددال تعدداىل 

موسدى لقومده اسدتعينوا بداهلل واصدروا إو  األرض هلل يور هدا مدن يشداأ  مدن  ونستحيي نسداأهم وإندا فدوقهم قداهروو ال قدال
عبدددداده والعاقبددددة للمتقددددني ال قددددالوا أوذينددددا مددددن قبددددل أو تأتينددددا ومددددن بعددددد ماجيتنددددا قددددال  عسددددى ربكددددم أو يهلددددك عدددددوكم 

عله أهل هناك علو يف األرض وإفساد وج : انظر( 128-127)األعراو (ويستخلفكم يف األرض فينظر كيف تعملوو 
يقابله من ن   ال ومضاعفة الالاياو والعلو على بي إسرائيل يستضعفهم فيقتل أبناأهم ويستحيي نساأهم ال مصر شيعا

اهلل وصفيه وكليمه موسى أمر بي إسرائيل باالستعانة باهلل والصر على الالاياو والشدائد ومواجهة املدذابم ويعددهم بدأو 
 .و يهلك عدوهم وأو يستخلف بي إسرائيل يف األرضالعاقبة للمتقني والرجاأ يف اهلل أ
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وأظددن أو هددذه هددي ..التنظدديم وتوقددع ضددربة حسددب مددا يددرتدد مددن أخبددار وإشدداعات 
 ولكندي كندت أرآ..املسألة الرئيسية ال  ريدم املشدرفني علدى القضدية أكثدر مدن غريهدا 

أنددده البدددد مدددن عدددرض الصدددورة الكاملدددة الددد  تسددداعد علدددى فهدددم هدددذه املسدددألة مدددن كدددل 
 . جوانبها 

 ( :51-49)وقال سيد قالب يف    
كندددا قدددد اتفقندددا علدددى اسدددتبعاد اسدددتخدام القدددوة كوسددديلة لتايدددري نظدددام احلكدددم أو إقامدددة 
النظدددام اإلسدددالمي ويف الوقدددت نفسددده قررندددا اسدددتخدامها يف حالدددة االعتدددداأ علدددى هدددذا 

لتنظيم الذ  سيسري على منهحت تعليم العقيددة وتربيدة اتلدق وإنشداأ قاعددة ل سدالم ا
وكاو معىن ذلك البحث يف موضوع تددريب اجملموعدات الد  تقدوم بدرد . (1)يف اجملتمع

االعتددداأ ومحايددة التنظدديم مندده وموضددوع األسددلحة الال مددة هلددذا الاددرض وموضددوع املددال 
 . الال م كذلك 

فأمدددا التددددريب فقدددد عرفدددت أنددده موجدددود فعدددال مدددن قبدددل أو يلتقدددوا يب ولكدددن   يكدددن 
ونضددددحت وعيدددده فاللبددددت   (2)الددددذ  فهددددم عقيدتدددده ملحوظددددا فيدددده أو ال يتدددددرر إال األم

                                                                                                                                            

وأو لكدن هلدم يف األرض ال كدل ذلدك جدعاأ صدرهم علدى  ال واهلل يريد أو لن على هءالأ املستضدعفني وأو ععلهدم أئمدة 
 .الظلم والالاياو وجعاأ تقواهم هلل واستعانتهم به على هذا العدو الالاغي املتجر 

 .و يرجوه كليم اهلل موسى عليه الصالة والسالم وحقق اهلل هلم وعده وحقق ما كا
الثبات ورجاأ النصر علدى األعدداأ و واهلل ما ق  علينا هذه القص  إال لنعتر ونستفيد منها ونتأسى باألنبياأ يف الصر 

وال يرضى سلوك أهل الضالل وا هل  يف التخريب والتددمري وسدفك دمداأ املسدلمني مدن نسداأ وأطفدال وإهدالك حدر هم 
واليوم يف اململكدة واملادرر وغريهدا وكدل ذلدك والسوداو واليمن نسلهم كما فعل أتباع سيد قالب يف أفاانستاو وا عائر و 

مددنهم باددي وظلددم وعدددواو علددى الضددعفاأ واملسدداكني والنسدداأ واألطفددال فكددم هددي الفددروع اهلائلددة بددني مددنهحت سدديد قالددب 
                                                                                .                  وأتباعه وبني األنبياأ وأتباعهم 

  

أ  عقيدددة وأ  خلددق وأ  قاعدددة ومددنهحت الدد  يددريب عليهددا سدديد قالددب ال لينظددر املسددلم العاقددل مدداذا يعدداين اإلسددالم ( 1) 
 . واملسلموو من منهحت سيد قالب وعقائده وتربيته وتربية من حيمل هذا املنهحت

قددد ينخدددع  بعددض الندداس بددرتداد سدديد قالددب لفهددم العقيدددة والنضددحت فيهددا فدديظن أو هددذا الرجددل مددن ( 2) 
 .علماأ اإلسالم وخاصة يف أبوار العقيدة
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مدنهم مراعدداة هدذه  القاعدددة وهبدذه املناسددبة سدألتهم عددن العددد الددذ  تتدوافر فيدده هددذه  
الشروط عندهم  وبعد مراجعة بينهم ذكروا يل أهنم حوايل السبعني وتقرر اإلسراع يف 
تدددريبهم نظددرا ملددا كددانوا يروندده مددن أو امللددل يتسددرر إىل نفددوس الشددبار إذا ظددل كددل 

 . (1)كالم من غري تدريب وإعداد ادهم هو ال
 ( .. 52 -51) وقال يف   

  جتدد سبب أخر فيما بعد عندما بدأت اإلشداعات   االعتقداالت بالفعدل لدبعض 
 :وأما السالح فكاو موضوعه له جانباو .. اإلخواو 
أنده  –كاو يتدوىل الشدرح يف هدذا املوضدوع   ويد  هو الذ  –أهنم أخروين : األول 

نظرا لصعوبة احلصول على ما يلعم منه حىت للتدريب فقدد أخدذوا يف إداوالت لصدنع 
وأو التجددددارر جنحددددت وصددددنعت بعددددض القنابددددل فعددددال .  (2)بعددددض املتفجددددرات إليددددا

 ...ولكنها يف حاجة إىل التحسني والتجارر مستمرة 
أو علي عشماو   ارين على غري ميعاد وأخرين أنه كاو منذ حوايل سدنتني : والثاين 

 سلحة حددها له يف قبل التقائنا قد طلب من أم يف دولة عربية قالعا من األ

                                                                                                                                            

وكدداو عليهددا  إو العقيدددة الدد  عرضددها سدديد قالددب يف كتبدده مضددادة مامدداس للعقيدددة الدد  جدداأ هبددا إمددد  
 .أصحابه والسلف الصاحل 

فلقددد امددع بددني عقائددد املعتعلددة واتددوارج وا هميددة والددروافض وفالسددفة التصددوو فهندداك تعاليددل لصددفات اهلل 
وهندداك القددول بوحدددة الوجددود واحللددول وا ددر وهندداك طعددن شددديد يف الصددحابة الضددالة علددى طريقددة الفددرع 

يف سددخريته مبوسددى هددذا عدددا مددا أضددافه إىل هددذه الباليددا مددن  الكددرام بددل هندداك سددخرية مبقددام النبددوة ظهددرت
تالداول علدى نصددو  القدرآو الدد  يدرآ أهندا ميددداو فسديم لكددل الفندوو مدن موسدديقى ومسدرحيات ومثيليددات 
وتصددوير علددى قواعددد فاسدددة ومنهددا أو الدددين والفددن صددنواو إىل ضددالالت أخددر دوهنددا سدديد قالددب يف كتبدده 

 .منها التكفري واالشرتاكية 
 .ما هي الااية من السرعة بالتدريب واإلعداد ( 1) 
هكدددذا قنابدددل ومتفجدددرات إليدددا وانظدددر كيدددف وإىل أ  مددددآ وصدددلت يف رفدددع شدددأو اإلسدددالم ومحايدددة ( 2) 

 .سرية األنبياأ أو املصلحني ودعواريم املسلمني فهل ترآ شبيهاس لدعوة سيد قالب يف 
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سرتسددل  (3)كشددف ال   تددرك املوضددوع مددن وقتهددا واآلو جدداأه خددر أو هددذه األسددلحة
وهدددي كميدددات كبدددرية حدددوايل عربيدددة نقدددل وأهندددا سرتسدددل عدددن طريدددق السدددوداو مدددع توقدددع 

وكداو هدذا قبدل االعتقداالت مبددة و  يكدن يف ا دو مدا .  (4)وصوهلا يف خدالل شدهرين
ا كاو اتر مفاجيا فلم يكن ممكنا البدت يف شدأنه حدىت نبحثده ينذر خبالر قريب ال ومل

مددع البددداقني فاتفقندددا علدددى موعدددد لبحثددده معهدددم ويف اليدددوم التدددايل علدددى مدددا أتدددذكر وقبدددل 
املوعددد جدداأين الشدديا عبددد الفتدداح إمساعيددل وحددد ي يف هددذا األمددر وفهمددت أندده عرفدده 

البدد مدن تأجيدل البدت  طبعا من علي وكاو يبدو غري موافق عليده ومتخوفدا منده وقدال
 .                         يف املوضوع حىت حيضر صر  وقلت له إننا سنجتمع لبحثه 

ويف املوعد األول على ما أتذكر   حيضدر صدر  لدذلك   يدتم تقريدر شديأ يف األمدر 
ويف موعد آخر كاو اتمسة عند  وتقدرر تكليدف علدي بوقدف ارسدال االسدلحة مدن 

تعالم من مصدرها عن مصدر النقدود الدىت اشدرتيت هبدا فداو كداو هناك حىت يتم االس
مددن غددري اإلخددواو تددرفض واالسددتفهام كددذلك عددن طريددق شددرائها دفعددة واحدددة أو يددعأة 
وطريقددة إرسدداهلا وضددمانات أهنددا مكشددوفة أم ال   وبعددد ذلددك يقددال لددألم املرسددل أال 

 ..يرسلها حىت والره بإرساهلا 
ر حدىت وصدل لدألم علدي رد مضدمونه البداقي يف ومضى أكثر مدن شدهر علدى مدا أتدذك

او هذه االسلحة بأموال إخوانية من خاصة ماهلم وأهنم دفعدوا فيهدا مدا هدم : ذاكرم 
يف حاجة إليه حلياريم تلبية للرغبة الىت سبق إبدداهها مدن هندا وأهندا اشدرتيت وشدحنت 

 ..بوسائل مأمونة 

                                                 

األسدلحة لتقتيدل املسدلمني ول فسداد يف األرض فدإذا انتقددد  ووانظدر كيدف يهدرر اإلخدواو املسدلم( 4 -3)
ائهم جرلدة احنرافهم أحد قالوا ترتكوو الكفار والعلمانيني وتتكلموو علدى الددعاة اإلسدالميني ال فبيداو أخالد

 !!!وتذبيحهم للمسلمني هنا وهناك جهاد إسالمي وسعي إلعالأ اإلسالم واملسلمني 
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تضدمن أو الشدحنة أرسدلت فعدال وال أتذكر إو كاو هذا الرد أورد تال جاأ بعدده قدد 
وال لكددن وقددف وصددوهلا وأهنددم يفكددروو يف طريددق ليبيددا إىل جانددب طريددق السددوداو أو 

 (ال أتذكر الن  بالضبط ) ألنه قد يكوو أيسر من طريق السوداو 
أهندددم إذا فكدددروا يف طريدددق ليبيدددا فدددإين : واألرجدددم أنددده رد واحدددد وعندددد ذكدددر ليبيدددا قلدددت 

وكندت أفكدر وقتهدا يف .. ا يف نقل مثدل هدذه األشدياأ أعرو من يستاليعوو مساعدتن
( الاليب الشدني ) أحدمها : ا نني من إخواو ليبيا عرفتهما بعد خروجي من السجن 

وكدداو يدددرس يف مركددع التعلدديم األساسددي بسددرس الليدداو ال ولدده عالقددة بسددائقي عربددات 
كددداو امسددده وال اذكدددر او  ( املدددروك ) النقدددل خبدددط الصدددحراأ بدددني  ليبيدددا ومصدددر واآلخدددر 

وكداو يف مناسدبة ذكدر يل أو بعدض .. أم ال ألين أعرفده باسدم واحدد ( إمد ) األول 
و  أستوضددحه وقتهددا عددن القوافددل ألندده  .. أقاربدده يشددتالوو بالقوافددل بددني مصددر وليبيددا 

كاو كالما عابرا خبصو  ما إذا كاو يلعمي أ  شيأ لي  موجودا يف مصر ولكن 
اتددارجال وقولدده يل أو أطلددب أ  شدديأ فنقلدده مددأموو  احلصددول عليدده مددن ليبيددا أو مددن
كذلك ال أعرو بالضبط نوع التجارة الىت يعاوهلا هو .. ماما ألو  أقاربه يف القوافل 
أنده يسدتورد مدن اإلسدكندرية : إال أنده يف مدرة قدال يل .. وحيضر من أجلها إىل مصدر 

ومدرة قدال يل .. ادرر الران  الىت تلب  يف املارر وتصدنع هندا يف مصدر ولدي  يف امل
 .ولكي غري متأكد من نوع التجارة الىت يعاوهلا .. إو معه شحنة كتب 

 ( .53 -52)وقال يف   
وأما مسألة املال فقدد جداأ ذكرهدا مدرات يف اجتماعاتندا أويف أحداديثهم متفدرقني معدي 

أندده هددو : وعرفددت أو لدددآ الشدديا عبددد الفتدداح مبلاددا ال ولكندده كدداو يقددول هلددم دائمددا 
ن عليه ال وهو وديعة عنده لينفق يف إغراض معينة ولذلك فهدو ال للدك أو ينفدق مءم

وقددد قددال يل .. مندده يف إعانددات البيددوت مددثال وال للددك التصددرو يف شدديأ إال بإذندده 
الشيا عبد الفتاح مثل هذا الكالم ال ولكن ملا عرضت مسألة اإلنفاع على الصناعة 

شحنة االسلحة الىت أرسلت بعدما تبدني أنده اعلية للمتفجرات وعلى اإلنفاع لتسلم 
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أذني كذلك قدال إو أ  مبلدحت حتدت تصدرفكم واسدت  (1)ال لكن وقفها وال لكن تركها
يف هذا فأذنت له ال وفهمت أنه كاو يعتر املبلحت أمانة ال يتصرو فيه إال بإذو قيادة 

أعلم بالضبط مصدر هذا املبلحت وال مقداره كل ما كاو واضحا ولكي   .  (2)شرعية
فهذا ما كنت أحدب أو أتأكدد ..أنه من إخواو يف اتارج ولي  من أية جهة اخرآ 

منه يف عالقاريم السابقة ال ألين كما قلت هلم ال أجيع للحركة اإلسالمية أو تستعني 
كددذلك   أعددرو بالضددبط .  (1)بددأجن  عنهددا ال يف مددال وال يف سددالح وال يف حركددة

فقدد جداأ ذلدك يف كلمدات عرضدية .. ه أكثر من ألف جنيه مقداره ولكي استنتحت أن
. 

 (  : 55 – 54) وقال يف   
 خطة رد االعتداء على الحركة اإلسالمية  

كما تقدم كندا قدد اتفقندا علدى مبددأ عددم اسدتخدام القدوة لقلدب نظدام احلكدم وفدرض 
احلركدة  النظام اإلسالمي من أعلى واتفقنا يف الوقت ذاته على مبدأ رد االعتداأ علدى

 .  (2)اإلسالمية الىت هي منهجها إذا وقع االعتداأ عليها بالقوة

                                                 

وبددذل املددال يف هددذا إذاس هندداك اتفدداع علددى الصددناعة اعليددة للمتفجددرات وعلددى تسددلم األسددلحة املهربددة  (1) 
 .و هذه الصناعة قد تالورت أضم وواالبار أمر ال تردد فيهال 

انظددر إىل سدديد قالددب كيددف يعتددر نفسدده قيددادة شددرعية ال يددأمر فيالدداع وال ندددر  هددل كدداو يعتددر نفسدده ( 2) 
 .ويعتره أتباعه إماما للمسلمني أم أنه قائد حعبية مقيتة مدمرة 

ذا الكالم يدل على مدآ اهلوة بني هذا الرجل وبني املسلمني ويدل على أو حركتده سدرية قاتلدة ال ه( 1) 
تسددتمد هددذه السددرية مددن اإلسددالم وإمنددا اسددتمدت مددن احلركددات االشددرتاكية والعلمانيددة الدد   تقلددب فيهددا   

 .نكب هبا اإلسالم واملسلمني 
كدداو هندداك اماعددات إسددالمية ومنهددا أنصددار السددنة فمددا كانددت ترتقددب هددذه االعتددداأات وال كانددت ( 2) 

قائمدة تقوم ضدها اعتداأات وأنصار السنة آنذاك لثلوو اإلسالم الصحيم والتوحيد يف حدني أو دعدوتكم 
 .تتهرر من الدعوة إىل التوحيد دعوة األنبياأ وإىل يومنا هذا ل على البدع والضال
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فمن اعتدآ عليكم فاعتددوا عليده مبثدل : "وكاو أمامنا املبدأ الذ  يقرره اهلل سبحأنه 
 "ما اعتدآ عليكم 

باالعتقدددال  1957ويف سدددنة  1954وكددداو االعتدددداأ قدددد وقدددع عليندددا بالفعدددل يف سدددنة 
ة آدميددددة يف أ ندددداأ التعددددذيب   بالقتددددل و ريددددب البيددددوت والتعددددذيب وإهدددددار كددددل كرامدددد
ولكننا كنا قررنا أو هذا املاضي قد انتهى أمدره فدال تفكدر . وتشريد األطفال والنساأ 

. يف رد االعتدداأ الددذ  وقددع عليندا فيدده ال إمنددا املسددألة هدي مسددألة االعتددداأ علينددا اآلو 
نفسدده   نكددن منلددك أو نددرد  ويف الوقددت.. وهددذا هددو الددذ  تقددرر الددرد عليدده إذا وقددع 

باملثددل ألو اإلسددالم ذاتدده ال يبدديم ملسددلم أو يعددذر أحدددا وال أو يهدددر كرامددة اآلدميددة 
وال او يددرتك أطفالدده ونسدداأه بددا وع ال وحددىت الددذين تقددام علدديهم احلدددود يف اإلسددالم 
ولوتددددوو تتكفددددل الدولددددة بنسددددائهم وأطفدددداهلم ال فلددددم يكددددن يف أيدددددينا مددددن وسددددائل رد 

أوال لرد االعتداأ حدىت ال يصدبم :  (1)ال  يبيحها لنا ديننا إال القتال والقتلاالعتداأ 
و انيددا . االعتددداأ علددى احلركددة اإلسددالمية وأهلهددا سددهال يعاولدده املعتدددوو يف كددل وقددت 

عاولددددة إنقدددداذ وإفددددالت أكددددر عدددددد ممكددددن مددددن الشددددبار املسددددلم النظيددددف املتماسددددك 
ه إباحية وكله احنالل وكله احنراو يف التعامل والسلوك كمدا هدو األخالع يف جيل كل

 .  (2)دائر على ألسنة الناس وشائع ال حيتاج إىل كالم
 ( :56-55)وقال يف   

                                                 

لقددد صددر إمددام أهددل السددنة أمحددد بددن حنبددل وإخواندده علددى القتددل والتعددذيب ومددا كدداو اإلمددام يفكددر يف ( 1) 
مثدل مددا يفكددر فيده سدديد قالددب ال بددل ال أحدد مددن املصددلحني يفكدر يف أقددل شدديأ ممددا يفكدر فيدده سدديد قالددب 

ماله لوافدة على اإلسالم من اتارج وإو اإلسدالم لدر أ منهدا من الفنت والتخاليط للتدمري وإو تفكريه وأع
. 
هددذه نظددرة سدديد قالددب إىل اجملتمعددات اإلسددالمية وهددو يصددرح بأهنددا يتمعددات جاهليددة مثددل اجملتمعددات ( 2) 

وهدو يلهدحت كثدريا بتكفدري هدذه اجملتمعدات يف  " املعا "النصرانية واليهودية واهلندوكية والشيوعية كما يف كتابه 
 " .الظالل"كتابه 
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والددددذ  قلتدددده هلددددم .. هلددددذه األسددددبار يتمعددددة فكرنددددا يف خالددددة ووسدددديلة تددددرد االعتددددداأ 
ليفكددروا يف اتالددة والوسدديلة باعتبددار أهنددم هددم الددذين سدديقوموو هبددا مبددا يف أيددديهم مددن 

إننددا إذا : الددذ  قلتدده هلددم .. فتهددا بالضددبط وال حتديدددها  إمكانيددات ال أملددك أنددا معر 
توقدددف   (3)قمندددا بدددرد االعتدددداأ عندددد وقوعددده فيجدددب أو يكدددوو ذلدددك يف ضدددربة رادعدددة

 .    االعتداأ وتكفل سالمة أكر عدد من الشبار املسلم 
ووفقدددا هلدددذا جددداأوا يف اللقددداأ التدددايل ومدددع أمحدددد عبدددد اجمليدددد قائمدددة باقرتاحدددات تتنددداول 
األعمال الىت تكفى لشدل ا هدا  احلكدومي عدن متابعدة اإلخدواو يف حالدة مدا إذا وقدع 

عتداأ عليهم كمدا وقدع يف املدرات السدابقة أل  سدبب إمدا بتددبري حدادث كحدادث اال
املنشية الدذ  كندا نعلدم أو اإلخدواو   يددبروه أو مذحبدة طدرة الد  كندا علدى يقدني أهندا 
دبرت ل خواو تدبريا ال أو أليدة أسدبار اخدرآ جتهلهدا الدولدة أو تددس عليهدا وجتديأ 

ه األعمددددال هددددي الددددرد فددددور وقددددوع اعتقدددداالت وهددددذ.. نتيجددددة مددددءامرة أجنبيددددة أو إليددددة 
ألعضددداأ التنظددديم بإ الدددة رهوس يف مقددددمتها رئدددي  ا مهوريدددة ورئدددي  الدددو ارة ومددددير 
مكتددب املشددري ومدددير املخددابرات ومدددير البددولي  احلددريب ال   نسددف لددبعض املنشدد ت 
الىت تشل حركة مواصالت القاهرة لضماو عدم تتبع بقية اإلخواو فيها ويف خارجهدا  

حالدددددة الكهربددددداأ والكبدددددار  ال وقدددددد اسدددددتبعدت فيمدددددا بعدددددد نسدددددف الكبدددددار  كمدددددا كم
 .  (1)سيجيأ

                                                 

 .هذه الضربة الرادعة تشمل إ هاع النفوس وتدمري املنش ت واملءسسات كما سيأم بعد أسالر ( 3) 
 .ين واجملتمعات و ارها اليوم أكر شاهد وأهنا واهلل لعقلية  ريبية تدمريية تدمر العقول وتدمر الد

ومدددن يدددرحم   المدددا أظدددن أو هدددذه العقليدددة املددددمرة تسدددتبعد شدددييا مدددن هدددذه املددددمرات فعلدددى مدددن يشدددفق هدددذا الرجدددل(1) 
رفض قتدل النسداأ واجملتمعات كلها كافرة جاهلية والتعامل معها ال يناللدق مدن اإلسدالم الدذ  يفدرع بدني اعدارر وغدريه ويد

واألطفدال وال يقاتددل الكفدار املعاندددين إال بعدد الدددعوة إىل اهلل دوو غدددر أو خياندة هددذا مدع الكفددار واعداربني فكيددف مددع 
 .املسلمني الذين يكفرهم سيد قالب ووالط هلذه األعمال 

 .فإذا كاو امال عبد للناصر ومن معه قد ظلموه أفال يسعه الصر وكف أذاه عن املسلمني
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او هدددذا إذا أمكدددن يكدددوو كافيدددا كضدددربة رادعدددة ورد علدددى االعتدددداأ علدددى : وقلدددت لددده 
احلركدددة وهدددو االعتدددداأ  الدددذ  يتمثدددل يف االعتقدددال والتعدددذيب والقتدددل والتشدددريد كمدددا 

 ..ولكن ما هي اإلمكانيات العملية عندكم للتنفيذ  –حدث من قبل 
ال وأو بعدض الشخصديات   (2)وظهر من كالمهم أنه لي  لديهم اإلمكانيدات الال مدة

ورمبدا غريمهدا كدذلك علديهم حراسدة  –فيمدا يدذكر  –كرئي  ا مهورية ورئي  الدو ارة 
لديهم من الرجال املدربني واألسدلحة  قوية ال جتعل التنفيذ ممكنا ال فضال على أو ما

وبندداأ علددى ذلددك اتفددق علددى اإلسددراع يف .. الال مددة غددري كدداو ملثددل هددذه العمليددات 
التدريب بعدما كنت من قبل أرآ تأجيلده وال أحتمد  لده باعتبداره اتالدوة األخدرية يف 

ذلددك أندده كانددت هندداك نددذر متعددددة تددوحي بددأو .. خددط احلركددة ولددي  اتالددوة األوىل 
كما جربنا معناها التعدذيب والقتدل وخدرار   (3)ضربة ل خواو متوقعة ال والضربة هناك

البيدددوت وتشدددرد األطفدددال والنسددداأ فقدددد أخدددذ الشددديوعيوو ينددددثروو اإلشددداعات يف كدددل 
واختيدددار قيدددادة جديددددة هلدددم  مكددداو بدددأو اإلخدددواو املسدددلمني يعيددددوو تنظددديم أنفسدددهم

وضدددعوا منشدددورات يف نقابدددة الصدددحفيني يبددددو فيهدددا  (1)وبلاتندددا إشددداعة أو الشددديوعيني
طابع اإلخواو للتحريض علديهم و  يكدن هدذا غريبدا فقدد مسعندا مدن قبدل أنده ضدبالت 

ين املسديحي ماتدا يف حدادث منشورات معدة للتو يع يف حقيب  رجلني من رجال الدد
 ..منذ سنوات وعليها توقيع اإلخواو املسلمني بقصد اإليقاع هبم 

                                                 

الال مددة او وإال لرأيددت  اإلمكانيدداتإو الرجددل ال يددرتدد يف تنفيددذ ريالالدده التدددمري  إال مددن أجددل أندده لددي  لددديهم ( 2) 
 .العجائب 

 .وما أكثر توقع اإلخواو املسلمني للضربات ال حيسبوو كل صيحة عليهم ( 3) 
إو احلددرر بددني اإلخددواو املسددلمني والشدديوعيني والعلمددانيني إمنددا هددي حددرر سياسددية وعلددى الكراسددي ( 1) 

واملصدداحل ال فددإذا كدداو هددءالأ حيققددوو هلددم مصددلحة أو يوصددلوهنم إىل الكراسددي الدد  يلهثددوو وراأهددا ال نسددوا 
أهم ل سالم واملسلمني وحتالفوا معهم ضد املسلمني كمدا فعلدوا يف أفاانسدتاو وتركيدا عقيدريم املهلهلة ووال

 .واليمن مرات 
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فقررنا اإلسراع يف التدريب بقدر اإلمكداو وانصدرفنا علدى أنده لدي  لددينا اإلمكانيدات 
 .اآلو 

وأتددذكر أو هددذا كدداو أخددر اجتمدداع للمجموعددة فلددم ألتددق بعددد ذلددك إال بالشدديا عبددد 
العشماو  يف رأس الر و  أتبني تفصيالت ما ا دذوه بيدنهم مدن الفتاح وباألم علي 

إجراأات التدريب وال أية خالوات أخدرآ تنفيذيدة وال أذكدر أنده جداأ ذكدر شديأ مدن 
هددذا سددواأ يف مقددابل  مددع الشدديا عبددد الفتدداح أو مددع األم علددي يف رأس الددر إىل أو 

د مددن أعضدداأ التنظدديم وقعددت االعتقدداالت األوىل ل خددواو بالفعددل و  يكددن مددنهم أحدد
بعددد وكانددت املسددافة قصددرية بددني آخددر اجتمدداع واالعتقدداالت ال مكددنهم مددن تدددريب 

يف تعبددريات ملفوفددة غددري  –وهنددا أرسددلت إلدديهم عددن طريددق احلاجددة  ينددب .. حقيقددي 
بددأ  شددكل ( أ  اتاصددة باألسددلحة )  (2)صددرحية ال أو يوقفددوا هنائيددا عمليددة السددوداو

فجداأ  اسدتفهام مدن األم ( أ  اتاصدة بدرد االعتدداأ ) وأو يلاوا كل عملية أخدرآ 
ذه تعليمددات هنائيددة حددىت لددو علددي عددن طريددق احلاجددة  ينددب كددذلك عمددا إذا كانددت هدد

وقدددع التنظددديم فأجبتددده بأنددده يف هدددذه احلالدددة فقدددط وعندددد التأكدددد مدددن إمكددداو أو تكدددوو 
يتخذ إجراأ وإال فصرو النظر عدن كدل شديأ وكندت أعلدم  (1)الضربة رادعة وشاملة 

وكداو قدد جدرآ يف أ نداأ . أو لي  لديهم إمكانيات بالفعل وأنه لذلك لن يقع شيأ
املناقشددددات األوليددددة عددددن اإلجددددراأات الددددىت تتخددددذ للددددرد علددددى االعتددددداأ إذا وقددددع علددددى 

اتريية ا ديددة وبعدض ا سدور والكبدار   اإلخواو اعتداأ حديث غري تدمري القناطر 
كعملية تعويق ولكن هذا التفكري استبعد ألنه تددمري ملنشد ت ضدرورية حليداة الشدعب 

 وتء ر يف اقتصاده ال

                                                 

هبدددا  ةيسدددتجيع سددديد قالدددب اتلدددو  هدددل احلاجدددة  يندددب إرمددداس لسددديد قالدددب واإلخدددواو املسدددلمني وكيدددف( 2) 
 .واحلديث معها وتكليمها هبذه األمور هل هذا مستمد من قاعدة الااية ترر الوسيلة 

م كمدا يدععم وبدني غدريهم مدن عمدوم هنالظاهر أنه يريد الشدمول الدذ  ال يفدرع بدني مدن يريدد رد عدداو  (1) 
 .حاشاه وحاشاه  الا اهلي اجملتمع ال وهل اإلسالم يقر مثل هذا القتل الفوضو 
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وجاأ استبعاد هذه الفكرة مبناسبة حدديث يل معهدم عدن أهدداو الصدهيونية يف هدذه 
 :املرحلة من تدمري املنالقة 

 ..بإشاعة االحنالل العقيد  واألخالقي  من ناحية العنصر البشرآ: أوال
فقدال  األم علدى .. وأخدريا التددمري العسدكر  .. من ناحية تدمري االقتصاد : و انيا 

أال وشدددى أو نكدددوو يف حالدددة تددددمري القنددداطر وا سدددور : العشدددماو  هبدددذه املناسدددبة 
والكبددددار  مسدددداعدين علددددى تنفيددددذ املخالالددددات الصددددهيونية مددددن حيددددث ال ندددددر  وال 

ونبهتنددا هددذه املالحظددة إىل خالددورة العمليددة فقررنددا اسددتبعادها واالكتفدداأ بأقددل  (2)نريددد
جهددعة احلكوميددة عددن قدددر ممكددن مددن تدددمري بعددض املنشدد ت يف القدداهرة لشددل حركددة األ

ولكدن األمدر يف هدذا كلده سدواأ يف .. املتابعة إذ أو هذا وحدده هدو اهلددو مدن اتالدة
ذلك أنه إىل .. القضاأ على أشخا  أو منش ت   يعد التفكري النظر  كما تقدم 
كمدا أخدروين مدن –آخدر حلظدة قبدل اعتقالندا   تكدن لدديهم إمكانيدات فعليدة للعمدل 

هلدددددم أال يقددددددموا علدددددى أ  شددددديأ إال إذا كاندددددت لدددددديهم  وكاندددددت تعليمدددددام –قبدددددل 
 ..  (1)اإلمكانيات الواسعة

                                                 

وهكدددذا والالدددوو وهكدددذا ينفدددذوو خالالهدددم يف بدددالد  ووهكدددذا يفكدددر سددديد قالدددب واإلخدددواو املسدددلم( 2) 
دوخدددوا املسدددلمني وأخدددروهم و  يفعلدددوا شدددييا يدددذكر ضدددد أعدددداأ لقدددد املسدددلمني إذا سدددنحت هلدددم أ  فرصدددة و 

البداو اإلسالم فدإو فعلدوا شدييا كداو فرصدة لألعدداأ يف إذالل املسدلمني وإسدقاط دوهلدم كمدا حصدل لدولدة ط
يف أفاانسدددتاو وكمدددا حصدددل لدولدددة الشيشددداو ألنددده يدددرد حتدددر  يعلدددم اهلل وحدددده دوافعددده وال يعالدددوو يعالدددوو 
الفددر  ألعددداأ اإلسددالم إلذالل املسددلمني ووضددع رقدداهبم ورقددار دوهلددم بأيددد  األعددداأ املرتبصددني املرتقبددني 

شددباهبم = ملسددلمني وال سدديما هلددذه الفددر  الدد  يسددعى فيهددا اإلخددواو املسددلموو و  يدددرك ذلددك كثددري مددن ا
الددذ  يسدددتويل اإلخدددواو املسدددلموو وفصدددائلهم علدددى عقدددوهلم ويقدددودوهنم بدددالعواطف اهلوجددداأ املددددمرة فياليدددت 

 .قومي يعلموو
أ  أنه ال لنع سيد قالب من تنفيذ خالتده ا هنميدة إال عددم تدوفر اإلمكانيدات الواسدعة ولدو تدوفرت ( 1) 

له اإلمكانيات الواسعة لنفذ خالته ال  مدا قتدل إال مدن أجلهدا   ألبسدها اإلخدواو اللبداس اإلسدالمي وقدالوا 
انه ما قتدل إال مدن أجدل اإلسدالم ومدن أجدل ال إلده إال اهلل ومدا تفالدن املسدلموو املخددوعوو إىل او الصدراع 
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نسدددأل اهلل أو يوفدددق املسدددلمني اميعددداس للقيدددام بواجبددداريم ومنهدددا الدددتخل  مدددن هدددذا    
 .املنهحت وسائر املناهحت الضالة

 .سلم وصلى اهلل على نبينا إمد وعلى آله وصحبه و 
 

 ربيع بن هاد  عمري املدخلي
 هد25/3/1424

 

                                                                                                                                            

بيددنهم وبددني امددال عبددد الناصددر وحعبدده إمنددا هددو صددراع سياسددي انتهددى إىل  ددوأهم ملثددل هددذه األعمددال الدد  
 .دفعت اماال إىل أو يتعشى هبم  قبل أو يتادوا به

حركدددة اإلخدددواو املسدددلمني  رتاكيا طاغيدددا غدددري أنددده تلقدددى اشدددرتاكيته وطايانددده مدددنوال شدددك أو امددداال كددداو اشددد
 .وتربيتهمال وما ظا  إال سيبلى بظا 


