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بسم اهلل الرحمن الرحيم 
: اٟتمد هلل كالصبلة كالسبلـ على رسوؿ اهلل كعلى آلو صحبو كسلم أما بعد 

فإفَّ من أشدِّ الناس ٥تالفة ألىل السنة كمن أشد ا١تنافحُت كالذَّابُت عن أىل البدع كالضبلؿ 
كمن أشد كألد خصـو أىل السنة السلفيُت بالكذب كالفجور كا٠تيانات كبًت الكبلـ أبو 

: اٟتسن ا١تأريب 
فقد أخذ ٔتنهج أىل الضبلؿ ا١تخالفُت إلٚتاع الصحابة كالتابعُت كأئمة ا٢تدل  -ُ

كاٟتديث بأف أخبار اآلحاد اليت تلقتها األمة بالقبوؿ تفيد العلم اليقيٍت كما نقل 
. ذلك عنهم فحوؿ العلماء كمنهم ابن حـز كابن تيمية كابن القيم 

فذىب ىذا ا١تشاغب إذل مذاىب ا١تعتزلة كا٠توارج كالركافض إذل أف أخبار اآلحاد تفيد 
. الظن 

: كذىب يشيد ىذا ا١تذىب ا١تبتدع الباطل 
 .با١تراكغات كالتلبيسات كالبًت كا٠تيانات  -ُ

كدل يسق حجة ,كْتشد الشبو الكثَتة لنصرة الباطل كأىلو كخذالف اٟتق كأىلو  -ِ
كاحدة لنصرة ا١تذىب اٟتق الذم قاـ على نصوص الكتاب كالسنة كإٚتاع سلف 

. ىذه األمة 
كحشد ىو كحزبو عددان من علماء السنة ا١تعركفُت بالقوؿ بأف أخبار اآلحاد ا١تتلقاة  -ّ

الذم ألف كناظر كنافح عن أخبار , بالقبوؿ تفيد العلم كمنهم العبلمة األلباين 
, اآلحاد كمذىبو فيو معركؼ عند أىل العلم كطبلبو كمشهور حىت عند خصومو 

كذىب يتعلق بشيءو من كبلمو ال يرضى أف يكوف مذىبان لو أبدان كتعلق بكبلـ ابن 
باز بعد أف خاف ىو كأصحابو ُب نقلهم لكبلمو ا١توضح كا١تفصل بأدلتو كبراىينو 
على أف أخبار اآلحاد تفيد العلم كعدكا منهم الشيخ عبد احملسن العباد فكذهبم 

ككم لو ُب حربو األكذل من أكاذيب , تصرحيو بالقوؿ بأف أخبار اآلحاد تفيد العلم 
كخيانات كمكابرات كمغالطات كتأصيبلت فاسدة خيجل منها أرذؿ الناس كال 

يستحي أبو اٟتسن كأنصاره كال خيجلوف من ىذه ا١تخازم اليت حيتقر أىلها اليهود 
 .كالنصارل 
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ٍب إف من عجائب ىذا الرجل أنو من أشد الناس تناقضان ك٥تالفة لدعواه كأصولو اليت 
. أصلها للفنت كالشغب 

     فمن تناقضو أنو ظل سنوات يدافع عن سيد قطب لينفي عنو القوؿ بوحدة الوجود 
كيطعن فيمن ينسب إليو القوؿ بوحدة الوجود كيرميهم بالغلو كينػزؿ عليهم األحاديث ُب 

. اخل ...ا٠توارج كمنها أهنم شر ا٠تلق كا٠تليقة كإهنم كبلب النار 
كىم كوكبة من أعبلـ السنة منهم الشيخ األلباين كالشيخ ٤تمد بن صاحل العثيمُت كالشيخ 

. صاحل الفوزاف كالشيخ ٤تمد أماف 
كُب جلستو ُب مأرب مع الشيخ ٤تمد اإلماـ كالشيخ الربعي كآخرين دار النقاش ُب ىذه 
ا١تسألة فنافح أبو اٟتسن عن سيد قطب بشدة ٍب قاؿ لو تبُت رل أف سيد قطب يقوؿ 
بوحدة الوجود لكفرتو ٍب أكقف على ْتث رل باسم أطوار سيد قطب ُب كحدة الوجود 

 لكنو ىل كَب بوعده ()فلم يسعو إال االعًتاؼ بأف سيد قطب يقوؿ بوحدة الوجود
. كدفعتو عنػًتيتو إذل تكفَت سيد قطب بوحدة الوجود ؟ 

. لقد حاد كحاص عن ذلك فقاؿ كلكٍت ال أكفره كال أقوؿ إنو ُب النار : اٞتواب 
كغَتمها " نصحح كال هندـ " كقاعدة " ٛتل اجململ على ا١تفصل " أما قواعده مثل قاعدة 

فما رأيت أشد منو ُب مناقضتها حينما خياصم فيصدؽ عليو إذا خاصم فجر فلقد 
ناقضها ُب خصومتو ألىل السنة كمنهم ربيع كالشيخ أٛتد بن حيِت النجمي كالشيخ عبيد 
كالشيخ صاحل السحيمي كمشايخ اليمن ٚتيعان كعلى رأسهم الشيخ ٤تمد بن عبد الوىاب 
الوصايب , بل دل يكتف ٔتناقضة قواعده فذىب يسب علماء اليمن السلفيُت سبان شنيعان 

يصفهم بالغثاء كاألقزاـ كال يصلحوف ُب نظره حىت لرعاية اٟتمَت  كىذا ىو ا٢تدـ ما 
. سبب ىذا التناقض ؟ 

ألنو كضع أصولو للشغب كالفنت كٟتماية نفسو كأتباعو كٛتاية أىل البدع فإذا : اٞتواب 
انتقد أىل السنة أىل البدع كالباطل كسيد قطب كأمثالو كانتقدكه ىو شهر ُب كجوىهم 
ىذه القواعد كإذا خاصم أىل السنة ذىبت قواعده أدراج الرياح العاصفة  كمصداؽ ىذا 

                                                 

ٍب عاد مرة أخرل إذل نفي كحدة الوجود عن سيد قطب ُب مناقشة ٢تذا البحث, قامت مناقشتو (  )
 .على األكاذيب كا١تراغات كمسوغات ا٠تيانات
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قائمة -  حسب اطبلعي –كل ما سجلو ُب أشرطتو ككل كتبو كمقاالتو, فإهنا كلها 
الذم دل يكتف فيو " الدفاع عن أىل اإلتباع " على نقيض أصولو كمنها ىذا الكتاب 

بنقض أصولو كىدمها بل أضاؼ إذل ذلك أكاذيب كخيانات كتلفيقات تناسب تدينو 
. كأخبلقو 

كمن عجائبو أنو ال يستطيع االنفكاؾ عن الدفاع عن سيد قطب كأمثالو كمن ذلك ما 
تراه ُب ىذا الفصل فاقرأه كاقرأ مناقشيت لو ليظهر لك ما يتمتع بو ىذا الرجل من خلق 

. كتدين 
أما عذرم ُب عدـ التصريح بتكفَت سيد قطب بوحدة الوجود فهو كاهلل التورع لقياـ 
االحتماالت كمنها احتماؿ توبتو , فموقفي مثل موقف العلماء الذين أدانوه بوحدة 

. الوجود كدل يصرحوا بتكفَته كعلى رأسهم من ذكرناىم سلفان 
.  كما أظن أبا اٟتسن إال أنو يرميهم باٞتنب كالتناقض كلكنو جينب عن التصريح بذلك 

كىذه اٟترب يديرىا أبو اٟتسن ٖتت شعار كستار أىل السنة كباسم العدؿ كاإلنصاؼ 
. كربت كلمة بل كلمات كمقاالت ٗترج من أفواىهم إف يقولوف إال كذبان 

كاليـو ٨تن مع أيب اٟتسن ُب أكاذيب كخيانات شنيعة يرتكبها دفاعان عن أىل الضبلؿ 
  (!!) (الدفاع عن أىل االتباع  )كٖتت عنواف كتابو الذم ٝتاه كذبان كزكران بػ 

كمن ىم أىل اإلتباع عنده ؟ إهنم اإلخواف ا١تسلموف ا٠تليط العجيب من الركافض 
كمن , كا٠توارج كغبلة الصوفية كعلى رأسهم القيادات اإلخوانية فهم عنده أىل االتباع 

. يبُت ضبل٢تم فهو غاؿ كظادل إذل آخر األكاذيب كاالهتامات الفاجرة كالطعوف الظا١تة 
شرؼ كعدؿ كحرب على - ُب موازين أيب اٟتسن- ككل ىذه األفاعيل الشنيعة ا١تخزية 

: فهاكم بعض خياناتو كمراكغاتو كقلبو للحقائق ,الظلم 
  ( :2/436) (الدفاع عن أىل االتباع  )قاؿ ُب كتابو ا١تسمى زكران بػ - 

 فصل في موقف الشيخ ربيع من تكفير الشيخ حسن البنا والغزالي والمودودي
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قد بُت كثَت من أىل السنة أخطاءىم ,كمعلـو أف ىؤالء القادة كغَتىم من قادة اٞتماعات 
أك , إذل تكفَتىم (2)لكن اهتامهم بكلمات تؤدم , (1)كا٨ترافاهتم العقدية أك الدعوية 

. كصفهم ٔتا يدؿ على النفاؽ كالزندقة ؛فهذا ٦تا ال أعلمو عن أحد من العلماء الكبار 
كالباطل مردكد على صاحبو كائنان من كاف ,فاٟتق أعز علينا من كل أحد : كعلى كل حاؿ 

كأرجو أال يكوف ذلك -كإف ثبت أف أحدان منهم كذلك ,كالظلم حراـ ,كالعدؿ كاجب ,
أك اعتقاد خيالف ما عليو أىل السنة كاٞتماعة ,أك فعل ,فأبرأ إذل اهلل من كل قوؿ - كذلك

كمن ,كاإلٚتاع ا١تتيقن ,كالسنة الثابتة ا١تشهورة ,الذين أخذكا عقيدهتم من الكتاب ا١تستبُت ,
كاحتجت إذل معرفة ذلك ؛ أخذتو من كبلـ أىل ,كنت ال أعرؼ حالو من ىؤالء كغَتىم 

 .  (3)كإال فبل أدرم,العلم كالعدؿ 
مع بياف النقد ,فهذه بعض نصوص عن الشيخ ربيع ُب ا١تذكورين آنفنا: كعلى كل حاؿ 

: العلمي ١تا فيها من ٣تازفات 
لو : أنا قلت : )) قاؿ الشيخ ربيع , (ب/ 1) ((التنظيمات كاٞتماعات  )): ففي شريط 

كال الباطنية على ,كاهلل ما كذب الركافض : قلت  ,في ىذا الكالمأحد من إخواين جيادلٍت 
اىػ  ( (ما افًتكا على اهلل مثل ىذا االفًتاء - يعٍت حسن البنا-اهلل مثل ىذا الرجل 

فإذا كاف ىذا دكف ,كمعلـو أف من كذب الركافض كافًتائهم على اهلل ما ىو كفر صريح 
فماذا عسى - حسب تعبَت الشيخ ربيع كطريقتو ُب اٟتكم على خصومو-كذب كافًتاء البنا 

!! أف يكوف حكم الشيخ حسن البنا عنده ؟ 
" . كالـز ا١تذىب ليس ٔتذىب,ىذا الـز قوؿ الشيخ ربيع : فإذا قاؿ أحد 

لقد ارتكب خيانة كربل ال تصدر إال من ! أتدرم ماذا فعل أبو اٟتسن ىهنا ؟: أقوؿ - 
كتلك ا٠تيانة أنَّو حذؼ كبلـ البنَّا الذم - كالعياذ باهلل تعاذل-أمثالو من أىل ا١تهانة كا٠تزم 

                                                 

من ىم ىؤالء الكثَت من أىل السنة ؟ كما ىي مؤلفاهتم؟ كما ىي ا٨ترافات البنَّا كمن معو كما ىي أخطاؤىم  (1)
 !العقدية كالدعوية ؟ ال تسمح نفس أيب اٟتسن ببياف ذلك 

كىذه اإلدانات ,كقد أداف العلماء أقوا٢تم عندما عرضت عليهم ,ليس ىناؾ اهتامات كإمنا ىناؾ نقل صادؽ موثق  (2)
 .كلو علمت أحكاـ العلماء الكبار لرفضتها ,تىسيوؤيؾ قطعان 

=  ُب ىذا ا١تقطع ٘تويهات كدعاكل يعرؼ بطبلهنا من يعرؼ حاؿ أيب اٟتسن كدعاكاه العريضة ك٘تويهاتو  (3)
 .كىذا العمل منو إمنا ىو خط رجعة كمن باب ا١تنارات السياسية =   



 -6- 

كال الباطنية على اهلل مثل ىذا الرجل ما افًتكا ,كاهلل ما كذب الركافض : " بنيتي عليو قورل 
- رٛتو اهلل       -ٝتاحة الشيخ عبد العزيز بن باز كحذؼ نقد " على اهلل مثل ىذا االفًتاء 

 .  مفيت عاـ ا١تملكة العربية السعودية كرئيس ىيئة كبار العلماء كإدارة البحوث العلمية كاإلفتاء
: رٛتو اهللٝتاحة الشيخ عبد العزيز بن باز كىاكم كبلـ حسن البنَّا كنقد 

:        قاؿ ا١ترشد العاـ لئلخواف ا١تسلمُت حسن البنَّا ُب إحدل ا١تناسبات اإلخوانية - 
كليست حركة اإلخواف موجهة ضد أم عقيدة من العقائد أك دين من األدياف أك طائفة من " 

الطوائف , إذ أف الشعور الذم يهيمن على نفوس القائمُت هبا أف القواعد األساسية 
للرساالت ٚتيعا قد أصبحت مهددة اآلف باإلٟتادية , كعلى الرجاؿ ا١تؤمنُت هبذه األدياف أف 
يتكاتفوا كيوجهوا جهودىم إذل إنقاذ اإلنسانية من ىذا ا٠تطر, كال يكره اإلخواف ا١تسلموف 

زالء ُب الببلد العربية كاإلسبلمية, كال يضمركف ٢تم سيوءان, حىت اليهود ا١تواطنُت دل ػاألجانب الن
 () (يكن بيننا كبينهم إال العبلئق الطيبة

:   اختطب أماـ ٞتنة أمريكية بريطانية بشأف قضية فلسطُت , فقاؿ 1946كقبلها ُب عاـ 
كالناحية اليت سأٖتدث عنها نقطة بسيطة من الوجهة الدينية , ألف ىذه النقطة قد ال " 

تكوف مفهومة ُب العادل الغريب , ك٢تذا فإين أحب أف أكضحها باختصار, فأقرر أف خصومتنا 
لليهود ليست دينية , ألف القرآف الكرًن حض على مصافاهتم كمصادقتهم , كاإلسبلـ شريعة 

كىال ٕتيىاًدليوا }إنسانية قبل أف يكوف شريعة قومية, كقد أثٌت عليهم كجعل بيننا كبينهم اتفاقا 
, كحينما أراد القرآف الكرًن أف يتناكؿ مسألة اليهود تناك٢تا {أىٍىلى اٍلًكتىاًب ًإال بًالَّيًت ًىيى أىٍحسىني 

فىًبظيٍلمو ًمٍن الًَّذينى ىىاديكا }: من الوجهة االقتصادية كالقانونية, فقاؿ تعاذل كىو أصدؽ القائلُت 
ًثَتنا كىأىٍخًذًىٍم الرِّبىا كىقىٍد نػيهيوا عىٍنوي  ًبيًل اللًَّو كى ًىٍم عىٍن سى حىرٍَّمنىا عىلىٍيًهٍم طىيِّبىاتو أيًحلٍَّت ٢تىيٍم كىًبصىدِّ

ك٨تن حُت نعارض بكل قوة ا٢تجرة اليهودية, نعارضها ألهنا  {كىأىٍكًلًهٍم أىٍموىاؿى النَّاًس بًاٍلبىاًطًل 
 . ( )اىػ " تنطوم على خطر سياسي , كحقنا أف تكوف فلسطُت عربية

كسئل ٝتاحة الشيخ عبد العزيز بن باز مفيت عاـ ا١تملكة العربية السعودية كرئيس ىيئة كبار 
 : العلماء كإدارة البحوث العلمية كاإلفتاء عن ىذا الكبلـ 

                                                 

( . 1/311)قافلة اإلخواف للسيسي  ()
 .حملمود عبد اٟتليم  (410-1/409اإلخواف ا١تسلموف أحداث صنعت التاريخ  )انظر  ()
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إف خصومتنا مع اليهود ليست دينية, كقد حث القرآف على : ما حكم الشرع فيمن يقوؿ 
كىال ٕتيىاًدليوا أىٍىلى اٍلًكتىاًب ًإال بًالَّيًت }: مصافاهتم كمصادقتهم , كجعل بيننا كبينهم اتفاقا فقاؿ 

, كاإلسبلـ شريعة إنسانية قبل أف يكوف شريعة قومية, كحينما أراد القرآف أف {ًىيى أىٍحسىني 
... فىًبظيٍلمو ًمٍن الًَّذينى ىىاديكا }: يتناكؿ قضية اليهود تناك٢تا من كجهة اقتصادية كسياسية فقاؿ 

 .  {إذل هناية اآلية 
 ؟  ما حكم الشرع ُب ىذه ا١تقولة يا شيخنا

 : فأجاب ٝتاحة الشيخ بقولو 
ىذه مقالة باطلة خبيثة, اليهود من أعدل الناس للمؤمنُت , ىم من أشر الناس , بل ىم " 

اكىةن لًلًَّذينى }: أشد الناس عداكة للمؤمنُت مع الكفار, كما قاؿ تعارل  لىتىًجدىفَّ أىشىدَّ النَّاًس عىدى
. , فاليهود كالوثنيوف ىم أشد الناس عداكة للمؤمنُت  {آمىنيوا اٍليػىهيودى كىالًَّذينى أىٍشرىكيوا

كالدعوة إذل اهلل باٟتسٌت ليست خاصة . . . كىذه ا١تقالة مقالة خاطئة, ظا١تة, قبيحة, منكرة 
باليهود كال بغَتىم , بل الدعوة إذل اهلل مع اليهود كمع الوثنيُت كمع الشيوعيُت كمع غَتىم , 

اًد٢ٍتيٍم بًالَّيًت ًىيى }يقوؿ اهلل جل كعبل ٍوًعظىًة اٟتٍىسىنىًة كىجى ًة كىاٍلمى ًبيًل رىبِّكى بًاٟتًٍٍكمى ادٍعي ًإذلى سى
كىال ٕتيىاًدليوا أىٍىلى اٍلًكتىاًب ًإال بًالَّيًت }: , ىذا عاـ للكفار كلغَت الكفار قاؿ تعاذل  {أىٍحسىني 

, ليس خاصا هبم , كلكن من باب التنبيو على أهنم كإف كانوا يهودا أك نصارل {ًىيى أىٍحسىني 
فإهنم جيادلوف باليت ىي أحسن , ألف ىذا أقرب إذل دخو٢تم ُب اإلسبلـ كإذل قبو٢تم اٟتق , 

 . , الظادل لو ما يستحق من اٞتزاء {إال من ظلم}. . . إال إذا ظلموا 
أف الدعوة باليت ىي أحسن عامة ٞتميع الكفار كٞتميع ا١تسلمُت , الدعوة باليت : فاٟتاصل 

 . ىي أحسن ليست خاصة باليهود كال بالنصارل كال بغَتىم 
 . فهذا الكبلـ الذم نقلتو عن ىذا الشخص, ىذا غلط 

  .()" نسأؿ اهلل للجميع ا٢تداية 
 : ككذلك سئل الشيخ السؤاؿ التارل - 

                                                 

العواصم ٦تا ُب " ىػ للشيخ عبد العزيز بن باز كقد نقلتو ُب كتايب 28/7/1412نقبلن عن شريط مسجل بتاريخ  ()
. كسقط عليَّ ُب الشريط آخر كبلمو كىو التصريح بكفر من يقوؿ هبذه ا١تقولة البنائية " كتب سيد قطب من القواصم 
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يا ٝتاحة البابا, كيا قداسة : ىل يكفر من يدخل كنائس النصارل, كحيًتمهم , كيقوؿ ٢تم 
يا صاحب السيادة ٟتاخاـ اليهود, كيقوؿ إنو ليس بيننا كبُت اليهود أية : البابا, كيقوؿ ٢تم 

؟   عداكة دينية, بل القرآف حث على حبهم كمصافاهتم , أنبئونا عن ذلك جزاكم اهلل خَتان 
ىذا جهل كبَت, فبل جيوز ىذا الكبلـ , لكنو ال يكوف ردة عن  )  :-رٛتو اهلل-فأجاب

ليس بُت اإلسبلـ كبُت : أما إذا قاؿ . اإلسبلـ عندما يسلم عليو أك يدخل عليو إمنا معصية
اكىةن }: اليهود شيء , فهذا كفر كردة, كاهلل سبحانو كتعارل يقوؿ  لتىًجدىفَّ أىشىدَّ النَّاًس عىدى

إف الدين : , فبيننا كبينهم عداكة عظيمة, فمن يقوؿ  {لًلًذينى آمىنيوا اٍليػىهيودى كىالًذينى أىٍشرىكيوا
كاحد كال بيننا كبينهم عداكة , فهذا جاىل مركب , كضاؿ مضل كافر, فالذم بيننا كبينهم 

  .()(العداكة, كاليهود من أكفر الناس كأضلهم كأخبثهم كأشدىم عداكة للمسلمُت 
فهذا كبلـ حسن البنَّا كىذا نقد الشيخ ابن باز لو كحكمو على ىذه الضبلالت : أقول - 

.  اليت صدرت من حسن البنَّا مع تعليقات كثَتة عليو قد تصل إذل سبع صحائف تقريبان 
فلماذا يفعل ىذه األفاعيل ك١تاذا يرتكب ىذه . لقد حذؼ أبو اٟتسن ىذا الكبلـ كلَّو 

!! ا٠تيانات ؟
كىو ,ما كذبو ال الركافض كال غَتىم ,فكبلـ حسن البنَّا كذب على اهلل تعاذل ببل شكٍّ 

انطبلؽه من اعًتافو ىو كأعياف اإلخواف ا١تسلمُت بالدعوة إذل كحدة األدياف كما أكَّد ذلك 
إفَّ : "  حيث قاؿ 184ص" ٣تموعة رسائل حسن البنا " ضمن " ٨تو النور " ُب رسالتو 

يا أيُّها الناس إنَّا  ): اإلسبلـ الذم الذم قدَّس الوحدة اإلنسانية العامة ُب قولو تعاذل 
. اىػ  " ( خلقناكم من ذكٍر وأنثى وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا

 إف كاف البنَّا يريد بالوحدة اإلنسانية أفَّ أصل النَّاس ٚتيعان كاحد أبوىم آدـ كأمُّهم :أقول - 
. حواء فهذا كبلـه حقه ك٨تن معو إذل ىنا فقط 

كإف كاف يريد أفَّ ىذا النَّص القرآين فيو تقديس إلنسانية ا٢تندكؾ عباد البقر كالقركد كالفركج 
كاجملوس عيبَّاد النَتاف كاليهود ا١تغضوب عليهم ٤ترُب األدياف ,كالبوذيُت عيبَّاد األكثاف ,

تعاذل اهلل : كالنصارل الضالُت عيبَّاد ا١تسيح كالصلباف فنربأ إذل اهلل تعاذل من ىذا القوؿ كنقوؿ 
. كتنػزَّه عمَّا ينسبو إليو البنَّا 

                                                 

  (.67-66العواصم ص )كانظر .( ىػ1414 صفر 17), كتاريخ ( 1402)نقبل عن ٣تلة الدعوة, العدد رقم  ()
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 كفرض على ()ٍبَّ قدَّس الوحدة الدينية العامة كذلك فقضى على التعصب  : " ثم قال- 
قولوا آمنا باهلل وما أُنزل إلينا وما  ): أبنائو اإلدياف باألدياف السماكية ٚتيعان ُب قولو تعاذل 

أُنزل إلى إبراىيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب واألسباط وما أوتي موسى وعيسى وما 
فإن آمنوا بمثل ما ,أوتي النبيون من ربهم ال نفرق بين أحد منهم ونحن لو مسلمون 

آمنتم بو فقد اىتدوا وإن تولَّْوا فإنَّما ىم في شقاق فسيكفيكهم اهلل وىو السميع العليم 
. اىػ  " ( صبغة اهلل ومن أحسن من اهلل صبغة,

كدل يأمرنا باإلدياف , نعم أمرنا اهلل تعاذل أف نؤمن بالرسل كما أنزؿ عليهم من كتب :أقول - 
كال النصراينة احملرفة كذلك القائمة على الكفر ,باليهودية احملرَّفة القائمة على الكفر كالشرؾ 

م كفَّار أعداء اهلل كالقرآف مليئه ببياف ,كالشرؾ  ا فرض اهلل علينا عداكهتم كقرَّر ُب كتابو أهنَّ كإمنَّ
! كفرىم كضبل٢تم كعداكهتم للمسلمُت فأين ىي الوحدة الدينية الٍت ينسبها البنَّا لئلسبلـ ؟؟
شى على أيب اٟتسن أف يكوف على منهج البنَّا  إفَّ ىذا ١تن التحريف لدِّين اهلل تعاذل كخيي

. كاإلخواف ا١تسلمُت 
ٍبَّ قدَّس بعد ذلك الوحدة الدينية ا٠تاصة ُب غَت صلف كال عدكاف فقاؿ  " :ثمَّ قال - 

ا ا١تؤمنوف إخوة فأصلحوا بُت أخويكم كاتَّقوا اهلل لعلَّكم تيرٛتوف  ): تبارؾ كتعاذل  . اىػ " (إمنَّ
 فهذه األخوَّة للمؤمنُت كىذه الوحدة حقه جيب على ا١تسلمُت أف يؤمنوا هبا :أقول - 

يا أيها الذين ءامنوا ال  ): كأف ييوالوا كأف ييعادكا عليها قاؿ اهلل تعاذل . كيعملوا لتحقيقها 
 ..( تتخذوا اليهود والنَّصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولَّهم منكم فإنَّو منهم

اآلية  
 -
 -
 -
 -

                                                 

التمسك باإلسبلـ كاالعتزاز بو كالوالء كالرباء عليو ليس تعصبان كما يسميو أعداء اإلسبلـ كييقلِّدىم فيو البنَّا كأمثالو  ()
. 
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قل يا أيها الكافركف ال أعبد ما تعبدكف كال أنتم عابدكف ما أعبد كال أنا عابد  ): كقاؿ تعاذل 
 . (ما عبدًب كال أنتم عابدكف ما أعبد لكم دينكم كرل دين 

ال ٕتد قوما يؤمنوف باهلل كاليـو اآلخر يوآدَّكف من حاد اهلل كرسولو           ): كقاؿ تعاذل 
كلو كانوا ءاباءىم أك أبناءىم أك إخواهنم أك عشَتهتم أكلئك كتب ُب قلوهبم اإلدياف كأيدىم 
بركح منو كيدخلهم جنات ٕترم من ٖتتها األهنار خالدين فيها رضي اهلل عنهم كرضوا عنو 

 . (أكلئك حزب اهلل أال إف حزب اهلل ىم ا١تفلحوف 
فا١تؤمنوف أكلياء اهلل كحزبو ا١تفلحوف كالكفار أكلياء الشيطاف كحزبو ا٠تاسركف فكيف 

ككيف ينتظموف مع حزب الشيطاف ُب !!! يكوف حزب اهلل أكلياء ٟتزب الشياطُت ؟
!!! كحدة دينية ؟

: دعوة الغزالي إلى أخوَّة األديان وإلى الوحدة مع اليهود والنَّصارى - 
تطغى عليهم طيبة القلب - كأصحاب ا١تثل-كالواقع أف ا١تسلمُت  ): يقوؿ ٤تمد الغزارل 

كصفاء الطوية, فينشدكف السبلمة كحيسنوف الظن ,ٍب يفاجئهم ما ليس ُب اٟتسباف فيعلموف 
 . أهنم مهما أحبوا مكركىُت 

بُّونىكيٍم كىتػيٍؤًمنيوفى بًاٍلًكتىاًب كيلًِّو كىًإذىا لقيوكيٍم }: كمن ٍب يقوؿ اهلل ٢تم  بُّونػىهيٍم كىال حيًي اأىنٍػتيٍم أيٍكالًء ٖتًي ىى
كمع ذلك التأريخ السابق , فإننا جيب  {قىاليوا آمىنَّا كىًإذىا خىلٍوا عىضُّوا عىلٍيكيٍم األىنىاًمل ًمٍن الغىٍي ً 

أف مند أيدينا كأف نفتح آذاننا كقلوبنا إذل كل دعوة تؤاخي بُت األدياف كتقرب بينها , كتنتزع 
 . من قلوب أتباعها أسباب الشقاؽ 

إننا نقبل مرحبُت على كل كحدة توجو قول ا١تتدينُت إذل البناء ال ا٢تدـ , كتذكرىم بنسبهم 
السماكم الكرًن كتصرفهم إذل تكريس اٞتهود حملاربة اإلٟتاد كالفساد كابتكار أفضل الوسائل 

 () (  بعد ما كادكا يفلتوف منها إذل األبد() لرد البشر إذل دائرة الوحي
 دل يستفد الغزارل من توجيو اهلل للمسلمُت ُب كتابو اٟتكيم ,كدل يستحضر آيات :أقول - 

الوالء كالرباء اليت ٕتعل من يتوذل اليهود كالنصارل فهو منهم ,كلو ُب أقل من الصورة اليت 
 . يدعو إليها الغزارل كأصغر منها 

                                                 

 .يبدك أف الغزارل يرل أف الرجوع إذل اليهودية كالنصرانية احملرفتُت رجوع إذل دائرة الوحي  ( )
.  (150ص )" من ىنا نعلم " كتاب  ()
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إذل ىذه األخوة بُت - عياذا باهلل-فمىت دعا القرآف كالسنة أك الصحابة أك علماء اإلسبلـ 
 ؟ أىل الديانات ,كإذل ىذه الوحدة اليت ال قدكة للغزارل فيها غَت ا١تاسونية ا١تلحدة

 ونقري ما شئت أن تنقري  * * *   خال لِك الجوُّ فبيضي واصفري 
( )! ؟ فيا غربة اإلسالم

ىي أكؿ حقوؽ اإلنساف اليت يثبت لو هبا :  إفَّ حرية االعتقاد " :ويقول سيِّد قطب -  
كمع ... فالذم يسلب إنسانا حرية االعتقاد إمنا يسلبو إنسانيتو ابتداء . كصف اإلنساف 

 ,كاألمن من األذل كالفتنة, كإال فهي حرية باالسم ال () حرية االعتقاد حرية الدعوة للعقيدة
 .مدلوؿ ٢تا ُب كاقع اٟتياة 

ىو - كاإلسبلـ كىو أرقى تصور للوجود كللحياة كأقـو منهج للمجتمع اإلنساين ببل مراء 
كىو الذم يبُت ألصحابو قبل سواىم أهنم ٦تنوعوف  { ال إكراه ُب الدين }الذم ينادم بأف 

من إكراه الناس على ىذا الدين , فكيف با١تذاىب كالنظم األرضية القاصرة ا١تتعسفة كىي 
  (). اىػ " تفرض فرضا بسلطاف الدكلة كال يسمح ١تن خيالفها باٟتياة ؟

فيمن يجيز حرية االعتقاد - رحمو اهلل–عثيمين صالح الوىذه فتوى للشيخ محمد بن 
  :والتديُّن بما شاء من األديان 

كىي دعوة إذل حرية االعتقاد, فما  (حرية الفكر) نسمع كنقرأ كلمة :ُسِئل فضيلة الشيخ - 
 تعليقكم على ذلك ؟ 

تعليقنا على ذلك أف الذم جييز أف يكوف اإلنساف حر االعتقاد, يعتقد   ):فأجاب بقولو - 
ما شاء من األدياف فإنو كافر, ألف كل من اعتقد أف أحدا يسوغ لو أف يتدين بغَت دين ٤تمد 

 . صلى اهلل عليو كسلم , فإنو كافر باهلل عز كجل , يستتاب , فإف تاب كإال كجب قتلو 

                                                 

 (.68-67ص  )" العواصم ٦تا ُب كتب سيد قطب من القواصم " انظر  ()

 الظاىر أف سيدا يرل أنو ال مانع أف يدعو ُب ظل دكلتو كل أصحاب الديانات إذل أدياهنم بكل حرية ٔتا ُب ذلك ()
دعوة ا١تسلمُت أنفسهم إذل ىذه الديانات اليت يعطي سيد ألىلها حرية الدعوة إذل دياناهتم , فنعوذ باهلل من ىذا ا٢توس 

. التحررم 
 
   ( .1/291)" ُب ظبلؿ القرآف  ()
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كاألدياف ليست أفكارا, كلكنها كحي من اهلل عز كجل , ينزلو على رسلو , يسَت عباده عليو 
اليت يقصد هبا الدين , جيب أف ٖتذؼ من قواميس - أعٍت كلمة فكر-,كىذه الكلمة 

أف من اعتقد : كخبلصة اٞتواب . . . الكتب اإلسبلمية, ألهنا تؤدم إذل ىذا ا١تعٌت الفاسد 
أنو جيوز ألحد أف يتدين ٔتا شاء, كأنو حر فيما يتدين بو فإنو كافر باهلل عز كجل , ألف اهلل 

َر اإلسالم ِديًنا فَػَلْن يُػْقَبَل ِمْنُو َوُىَو ِفي ااِخَرِة ِمْن اْلَخاِسرِينَ  }: تعاذل يقوؿ   َوَمْن يَػْبَتِ  َغيػْ
, فبل جيوز ألحد أف يعتقد أف دينا سول { إنَّ الدِّين عند اهلل اإلسالم }:  كيقوؿ () {

اإلسبلـ جائز, جيوز لئلنساف أف يتعبد بو , بل إذا اعتقد ىذا, فقد صرح أىل العلم بأنو 
 (). اىػ " كافر كفرا ٥ترجا عن ا١تلة

كال بيدَّ لئلسبلـ أف حيكم ,ألنو العقيدة الوحيدة اإلجيابية اإلنشائية اليت  ): أيضان يقوؿ ك- 
تصوغ من ا١تسيحية كالشيوعية معا مزجيا كامبل يتضمن أىدافهما ٚتيعا كيزيد عليهما التوازف 

 ().  اىػ( كالتناسق كاالعتداؿ

  .ىذا الكبلـ ليس ببعيد عن القوؿ بوحدة األدياف ك:أقول - 

:   فيقول فكرة العالمية أو األخوة اإلنسانيةسيِّد قطب يُؤمن ب- 
كاجملتمع ا٢تندككي بدكره يكاد يكوف ٣تتمعا مقفبل كاجملتمع اليهودم , ألف تقسيم الربمهية " 

للطبقات ُب ىذا اجملتمع كعز٢تا كل طبقة عن األخرل عزال كامبل, ْتيث ال ديكن اجتياز 
ال يسمح لغَت ا٢تنود أف يعتنقوا الديانة ا٢تندككية . . . الفواصل اٟتديدية بُت ىذه الطبقات 

  ().اىػ " للجميع     كال يسمح بفكرة األخوة العا١تية, اليت هتيئ لقياـ ٣تتمع عا١تي مفتوح 
كىكذا يرل أكرب نقص ُب اجملتمع ا٢تندككي أنو ٣تتمع مقفل ككذلك اجملتمع : أقوؿ - 

 !اليهودم ,ككأنو يشجعهما على االنفتاح كنشر ديانتهما ُب العادل انطبلقا من حرية األدياف
 . 

ككذلك يأخذ على ا٢تندككية أهنا ال تسمح بفكرة األخوة العا١تية اليت يدعو إليها سيد قطب 
كقد أدانو علماء بذلك كعلى رأسهم , كمعلـو أف سيد قطب ٦تن يقوؿ بوحدة الوجود , 

                                                 

 . 85 آؿ عمراف ()
   .(459 رقم 3/99)" ٣تموع فتاكل الشيخ ابن عثيمُت " ()
  ( .61ص )" معركة اإلسبلـ كالرأٝتالية"انظر  ()
  ( . 26ص )كانظر العواصم  . 132ص" ٨تو ٣تتمع إسبلمي " انظر  ()
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األلباين كابن عثيمُت كقد دافع عن عقيدة النيػرفانا ا٢تندككية كعن أىلها كىي تشتمل على 
 ." كتب          كشخصيات " كحدة الوجود ككحدة األدياف كعقيدة التناسخ ُب كتابو 

  :التلمساني عمر وقال - 
 () " جيب احًتاـ الرأم اٟتر لآلخرين كليس من اٟترية أف أحوؿ بُت الناس كبُت آرائهم" 

:  ويقول التلمساني في تصريح لو - 
اإلخواف ٚتاعة عا١تية للمسلم كغَت ا١تسلم كالعبلقة بيٍت كبُت األب شنودة زعيم األقباط ُب " 

 ( . 123الصحوة اإلسبلمية رؤية نقدية من الداخل ص )انظر " منتهى الوُّد 
  :الغنوشي وقال - 
إنَّو جيب طرح اإلسبلـ مثل غَته كجيب احًتاـ إرادة الشعوب كلو طالبت باإلٟتاد " 

. () !! ( كالشيوعية
 :دعوة الترابي إلى وحدة األديان - 

كقد دعا الدكتور الًتايب إذل ضركرة اٟتفاظ على الديانات كإذكاء ركح الدين ُب اجملتمعات ٔتا 
.  يؤدم إذل ٖتقيق توحد األدياف موضحا أف قوة الدين ٢تا أثر فاعل ُب اٟتكم

.  كطالب الدكتور الًتايب بضركرة توفَت العدؿ ُب اٟتياة بإزالة الفوارؽ الطبقية بُت الناس
كعوؿ الدكتور الًتايب كثَتا على علماء الدين ا١تسيحي كاإلسبلمي كدعاىم إذل دكر فاعل 
كمتعاظم من أجل إنقاذ البشرية كإرساء دعائم السبلـ كتوفَت الطمأنينة , مؤكدان بأف العادل 
اٟتارل يتجو ٨تو التوحد الديٍت ٔتختلف أشكالو , كىي رسالة ينبغي أداؤىا على الوجو 

األكمل , كأكضح الدكتور الًتايب أف ىذا ا١تؤ٘تر ديكن أف يلعب دكرا فاعبل كمؤثرا ُب توحيد 
 ا () األفكار كمن ٍب التوحيد على أساس إنساين بُت الديانات كافة من أجل إسعاد البشرية

 . ىػ

                                                 

( . 76ص)" العواصم ٦تا ُب كتب سيد قطب من القواصم " كانظر   .(183ص )" الطريق إذل اٞتماعة األـ ( " )
  (183ص )" الطريق إذل اٞتماعة األـ ( )

 . ( ـ1993/ 4/ 2 9) بتاريخ 1 2 0 2انظر صحيفة السوداف اٟتديث , العدد ( )
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فإذا رأيت عبلقة طوائف اإلخواف ا١تسلمُت ىنا كىناؾ باألحزاب العلمانية كدخو٢تا معها ُب 
 .ٖتالفات ككالءات

 كإذل قياـ اٟتزب اإلبراىيمي () كإذا رأيت دكلة السوداف اإلخوانية تدعو إذل كحدة األدياف
 . ا١تكوف من أدعياء اإلسبلـ كمن اليهود كالنصارل

كإذا رأيت تكرًن دكلة اإلخواف ُب السوداف للنصارل كتعيينهم ُب أعلى ا١تناصب مع تشييد 
 . كنائسهم كفتح اإلذاعة ٢تم يذيعوف منها ديانتهم الباطلة

فبل تستغرب ,فإف كل ىذا أك ذاؾ إمنا ىو تطبيق عملي ٢تذا ا١تنهج الذم قاـ عليو تنظيم 
اإلخواف من أكؿ يـو ,كأكده سيد قطب ُب كتاباتو ,كسار عليو اإلخواف ُب كل مكاف فإذا 
ٖتدثوا عن الوالء كالرباء فإمنا ىو من ذر الرماد ُب العيوف كمن التشبع ٔتا دل يعطوه كبلبس 

 . ثويب زكر
 

 ----------------------------------
 

ككاف فيو مشاركة من الشيخ عبد اهلل بن جربين         " أثر الكتاب كالسنة " شريط 
: كإقرار ١تا قلتو ُب ىذه اٞتلسة كىذا ملخص حملتوياتو 

ذكرت منهج الوالء كالرباء عند السلف ككيف ضيع أتباع اإلخواف ىذا ا١تنهج  -ُ
. ككيف يتولوف أىل البدع كيدافعوف عنهم ُب مؤلفات 

كذكرت كالء اإلخواف ا١تسلمُت كأتباعهم للركافض ككقوفهم إذل جانب ا٠تميٍت  -ِ
كذكرتي قوؿ , مؤيدين ثورتو ٍب كقوفهم ٙتاف سنوات ُب اٟترب إذل جانب الركافض 

إفَّ ا١تصباح الذم أضاءه اإلماـ ا٠تميٍت قد أنار : " بعضهم ُب مدح ثورة ا٠تميٍت 
بل سيحل مشاكل , كأف فكر ا٠تميٍت سيحل مشاكل األمة اإلسبلمية , قلوبنا 

كذكرت العبلقة  (!)ككانوا يشهدكف للخميٍت أنو من أىل السنَّة " . العادل أٚتع 

                                                 

 كفيها دعوة كاضحة إذل 2ص  )( ـ 1993/ 4/ 2 9) بتاريخ 1 2 0 2 انظر صحيفة السوداف اٟتديث , العدد ()
 ( .78-77ص) (العواصم  )كانظر .(كحدة األدياف 

  



 -15- 

القوية بُت دكلة اإلخواف ُب السوداف بقيادة حسن الًتايب ككيف أنشأت إيراف 
جامعة ُب السوداف لئلخواف ككيف انتشر الرفض ُب إفريقيا اليت كانت دكلة 

بل كيف كاف اإلخواف .              اإلخواف ُب السوداف معربان ٢تا إذل أفريقيا 
 .جسران ُب العادل النتشار الرفض 

كمن ذلك ما يأٌب ,يؤيد كبلمي تصرحيات زعماء اإلخواف ا١تسلمُت ٔتواقفهم من الركافض 
: 

ألَّف الدكتور عزُّ الدِّين إبراىيم كتابان ُب بياف موقف اإلخواف ا١تسلمُت كمن شاهبهم من 
كسوؼ أنقل  ( موقف علماء المسلمين من الشيعة والثورة االسالمية) الركافض ٝتَّاه 

:  للقرٌاء بعض ما قالو زعماء اإلخواف ا١تسلمُت من ىذا الكتاب 
 :  فعٌز الدِّم/ قاؿ د - 
كُب العصر اٟتديث كانت ٚتاعة التقريب بُت ا١تذاىب اإلسبلمية اليت شارؾ فيها اإلماـ - 1

الشهيد حسن البنَّا كشيخ األزىر كا١ترجع األعلى لئلفتاء كقتها اإلماـ  األكرب عبد اجمليد سليم 
. كاإلماـ مصطفى عبد الرازؽ كالشيخ ٤تمود شلتوت 

السينَّة ا١تفًتل  )ُب كتابو - أحد مفكرم اإلخواف ا١تسلمُت- يقوؿ األستاذ سادل البهنساكم
منذ أف تكوَّنت ٚتاعة التقريب بُت ا١تذاىب اإلسبلمية كاليت ساىم فيها  )): 57ص(عليها

كقد أدَّل ذلك إذل ,اإلماـ البنَّا كاإلماـ القمي كالتعاكف قائم بُت اإلخواف ا١تسلمُت كالشيعة 
كال غرك ُب : )) كيقوؿ ُب نفس الصفحة ( ( للقاىرة 1954زيارة اإلماـ نواب صفوم سنة 

( .  (ذلك فمناىج اٞتماعتُت تيؤدِّم إذل ىذا التعاكف 
يقوؿ األستاذ عمر التلمساين ا١ترشد العاـ ص  (حسن البنا - ا١تلهم ا١توىوب  )كُب كتابو 

على توحيد كلمة ا١تسلمُت أنَّو كاف يرمي إذل مؤ٘تر  (حسن البنَّا)كبلغ من حرصو  )) : 78
جيمع الفرؽ اإلسبلمية لعلَّ اهلل يهديهم إذل اإلٚتاع على أمر حيوؿ بينهم كبُت تكفَت بعضهم 

خاصة كأفَّ قرآننا كاحد كديننا كاحد كرسولنا صلى اهلل عليو كسلم كاحد كإ٢تنا كاحد كلقد ,
استضاؼ ٢تذا الغرض فضيلة الشيخ ٤تمد القمي أحد كبار علماء الشيعة كزعمائهم ُب ا١تركز 

كما أنو من ا١تعركؼ أفَّ اإلماـ البنَّا قد قابل ا١ترجع الشيعي آية .العاـ فًتة ليست بالقصَتة 
 كحدث بينهما تفاىم يشَت إليو أحد شخصيات 1948اهلل الكاشاين أثناء اٟتج عاـ 
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 )اإلخواف ا١تسلمُت اليـو كأحد تبلمذة اإلماـ الشهيد األستاذ عبد ا١تتعاؿ اٞتربم ُب كتابو 
كلو : )) ينقل عن ركبَت جاكسوف قولو  (32ص-االعتصاـ-1ط)(١تاذا اغتيل حسن البنا 
لكاف ديكن أف يتحقق الكثَت ٢تذه الببلد خاصة  (يقصد حسن البنا)طاؿ عمر ىذا الرجل 

لو اتفق حسن البنا كآية اهلل الكاشاين الزعيم اإليراين على أف يزيبل ا٠تبلؼ بُت الشيعة 
 كيبدك أهنما تفامها ككصبل إذل نقطة رئيسية 48كقد التقى الرجبلف ُب اٟتجاز عاـ ,كالسنة 

( . (لوال أف عوجل حسن البنا باالغتياؿ 
لقد صدؽ ركبَت كشم ْتاستو السياسية جهد اإلماـ ُب  )): كيعلق األستاذ اٞتربم قائبل 

التقريب بُت ا١تذاىب اإلسبلمية فما لو لو أدرؾ عن قرب دكره الضَّخم ُب ىذا اجملاؿ ٦تا 
( . (يتَّسع لذكره ا١تقاـ 
 يقوؿ األستاذ عمر 1985دار االعتصاـ - 1ط(ذكريات ال مذكرات)كُب كتابو األخَت 
كىو شيعي -كُب األربعينات على ما أذكر كاف السيد القمي )): 250 ك249التلمساين ص

ينزؿ ضيفا على اإلخواف ُب ا١تركز العاـ ككقتها كاف اإلماـ الشهيد يعمل جادان على - ا١تذىب
حىت ال يتخذ أعداء اإلسبلـ الفرقة بُت ا١تذاىب منفذا يعملوف من ,التقريب بُت ا١تذاىب 

كسألناه يومان عن مدل ا٠تبلؼ بُت أىل السنة كالشيعة ,خبللو على ٘تزيق الوحدة اإلسبلمية 
فنهانا عن الدخوؿ ُب مثل ىذه ا١تسائل الشائكة اليت ال يليق با١تسلمُت أف يشغلوا أنفسهم ,

: قلنا لفضيلتو ,هبا كا١تسلموف على ما نرل من تنابذ يعمل أعداء اإلسبلـ على إشعاؿ ناره 
٨تن ال نسأؿ عن ىذا للتعصب أك توسعة ٢توة ا٠تبلؼ بُت ا١تسلمُت كلكننا نسأؿ للعلم 

ألفَّ ما بُت السنة كالشيعة مذكور ُب مؤلفات ال حصر ٢تا كليس لدينا من سعة الوقت ما ,
. ديكننا من البحث ُب تلك ا١تراجع 

اعلموا أفَّ أىل السنة كالشيعة مسلموف ٕتمعهم كلمة ال إلو إالَّ : "  فقاؿ رضواف اهلل عليو 
أما ,كالسنة كالشيعة فيو سواء كعلى التقاء ,اهلل كأفَّ ٤تمدان رسوؿ اهلل كىذا أصل العقيدة 

 ( 15-13/ص(  ) (ا٠تبلؼ بينهما فهو ُب أمور من ا١تمكن التقريب فيها بينهما 
. قاـ اإلماـ الشهيد حسن البنَّا ّتهد ضخم على ىذا الطريق : " عٌز الدِّين / قاؿ د- 2

كربل .. اإلخواف ا١تسلموف )يؤكد ذلك ما يركيو الدكتور إسحق موسى اٟتسيٍت ُب كتابو 
من أفَّ بعض الطبلب الشيعة الذين كانوا يدرسوف ُب مصر قد  (اٟتركات اإلسبلمية اٟتديثة
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كمن ا١تعركؼ أفَّ صفوؼ اإلخواف ا١تسلمُت ُب العراؽ كانت . انضموا إذل ٚتاعة اإلخواف 
تضم الكثَت من الشيعة اإلمامية اإلثٍت عشرية كعندما زار نواب صفوم سوريا كقابل الدكتور 

مصطفى السباعي ا١تراقب العاـ لئلخواف ا١تسلمُت اشتكى إليو األخَت أفَّ بعض شباب 
الشيعة ينضموف إذل اٟتركات العلمانية كالقومية فصعد نواب إذل أحد ا١تنابر كقاؿ أماـ حشد 

من أراد أف يكوف جعفريان حقيقيا فلينضم إذل صفوؼ  )): من الشباف الشيعة كالسنة 
 ( 16-15/ ص( .) (اإلخواف ا١تسلمُت 

فإفَّ الفريقُت  .. )): كينقل عزُّ الدِّين عن الغزارل قولو عن ا٠تبلؼ بُت السنة كالشيعة - 3
يقيماف صلتهما باإلسبلـ على اإلدياف بكتاب اهلل كسنة رسولو كيتفقاف اتفاقا مطلقا على 
األصوؿ اٞتامعة ُب ىذا الدين فإذا اشتجرت اآلراء بعد ذلك فإف مذاىب ا١تسلمُت كلها 

كعندما ندخل ٣تاؿ :)) ٍب يواصل قائبل ( (سواء ُب أف للمجتهد أجره إف أخطأ أـ أصاب 
الفقو ا١تقارف كنعيش الشقة اليت حيدثها ا٠تبلؼ الفقهي بُت رأم كرأم أك بُت تصحيح 

حديث كتضعيفو ٧تد أف ا١تدل بُت الشيعة كالسنة كا١تدل بُت ا١تذىب الفقهي أليب حنيفة 
٨تن نرل اٞتميع سواء ُب نشداف اٟتقيقة كإف . . كا١تذىب الفقهي ١تالك أك الشافعي 

 ( 22- 21/ص(.) (اختلفت األساليب 
أما موقف اٞتماعة اإلسبلمية ُب باكستاف فقد ٘تثل ُب فتول العبلمة :عز الدين /كقاؿ د- 4

 (آب ) أغسطس 39 عدد –القاىرة - أيب األعلى ا١تودكدم اليت نشرت ُب ٣تلة الدعوة
 ردان على سؤاؿ كجهتو إليو اجمللة حوؿ الثورة اإلسبلمية ُب إيراف أجاب العادل اجملتهد 1979

كثورة ا٠تميٍت ثورة ))الذم أٚتعت اٟتركة اإلسبلمية أنو كاحد من أبرز ركادىا ُب ىذا القرف 
إسبلمية كالقائموف عليها ىم ٚتاعة إسبلمية كشباب تلقوا الًتبية ُب اٟتركات اإلسبلمية 

كعلى ٚتيع ا١تسلمُت عامة كاٟتركات اإلسبلمية خاصة أف تؤيد ىذه الثورة كتتعاكف نعها ُب 
( .  (ٚتيع اجملاالت 

إذف ىذا ىوا١توقف الشرعي من الثورة اإلسبلمية كما يطرحو ا١تودكدم كليس ما يطرحو كعاظ 
السبلطُت السعوديُت كغَتىم من آراء ٥تالفة لفتول اجملتهد الكبَت فأيهم أكذل باال تباع أيها 
ا١تسلموف ٣تاىد كرائد إسبلمي عظيم كا١تودكدم أـ من يقدموف البيعة كالوالء لفهد بن 

 ( 48/ ص ) .(!!!إماـ ا١تسلمُت كخادـ اٟترمُت الشريفُت  ) زعبدالعزم
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ا١تهاجرة اليت يصدرىا اإلخواف ُب النمسا  (الدعوة  )كجاء ُب ٣تلة :عز الدين /كقاؿ د- 5
كُب العادل اليـو اليقظة  )) :20 ص 1982أيار / ىػ مايو1402رجب  / 72العدد 

أف . . اإلسبلمية اليت كاف من آثارىا الثورة اإلسبلمية ُب إيراف اليت استطاعت كرغم عثراهتا 
( .  (تقٌوض أكرب االمربا طوريات عراقة كأشدىا عتوان كعداء لئلسبلـ كا١تسلمُت 

ىذا موقف الدعوة حوؿ إسبلمية الثورة أما العقبات فليست أكثر من العقبات اليت حياكؿ 
ككاجب ا١تسلمُت ا١تلتزمُت أف ,االستعمار أف يضعها ُب طريق الثورة للتأثَت على مسَتهتا 

ىذا ىو موقف الدعوة الذم يؤكده األستاذ عمر ,يعوىا كيبطلوىا بقدر استطاعتهم 
اإلسبلمية اليت  ( تالكر سن )الذم نشرتو ٣تلة  (مسلم ميديا  )التلمساين ُب حديث لو مع 

ال أعرؼ أحدا من :))كقاؿ فيو باٟترؼ الواحد  ( 12/1984/ 16 )(تصدر ُب كندا 
 (  50-49/ص ( . ) (اإلخواف ا١تسلمُت ُب العادل يهاجم إيراف 

ينقل األستاذ الغنوشي  (اٟتركة االسبلمية كالتحديث  )كُب كتاب :عز الدين / كقاؿ د- 6
إننا نريد أف ٨تكم باإلسبلـ كما نزؿ على ٤تمد صلى اهلل عليو )):  عن اإلماـ قولو 21/ ص

كسلم  ال فرؽ بُت السنة كالشيعة ألف ا١تذاىب دل تكن موجودة ُب عهد رسوؿ اهلل صلى اهلل 
 ( 50- ص .) (عليو كسلم  

كبعد فإف تاريخ اٟتركة اإلسبلمية ا١تعاصرة كا١تمتد على مدل القرف :عز الدين / كقاؿ د- 7
األخَت دل يعرؼ إال اإلخاء كالتعاكف كركح التوحيد فلماذا تنتشر بيننا اليـو كتب الفتنة 

كمركران  ((موقف ا٠تميٍت من الشيعة كالتشيع  )): كاالنقساـ بدءان من كتاب األكاذيب 
 (      51/ ص ) .(كجاء دكر اجملوس )كحىت كتاب األضاليل  (السراب  )بكتاب 

كبعد فإذا كاف ىذا رأم البنا كشلتوت كأبو زىرة كالغزارل كالتلمساين :عز الدين /كقاؿ د- 8
كفتحي يكن كأنور اٞتندل كعبدا لكرًن زيداف كالشكعة كخبلؼ كالبهنساكم كسعيد حول 

كحسن أيوب كمشايخ األزىر كغَتىم من أعبلـ  (كما سًتل  )ككاُب كاألعظمي كا١تودكدم 
ا١تسلمُت كقادهتم فماذا تعٍت ىذه األصوات الغريبة اليت نسمعها من كقت آلخر تدعو 

. . للتكفَت كإشعاؿ نار الفتنة كسكب مزيد من ا١ترارة ُب اٟتلوؽ كمزيد من اٟتقد ُب الصدكر 
ماذا يريد رسل البغضاء كالوقيعة من أكراقهم ك٤تاضراهتم غَت أف يتسع اٟتريق فيما سيف 

 ( .  35- 34/ ص ). ا١تستكربين معلق فوؽ رقابنا 
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كقاؿ الدكتور زيد العيص ُب كتابو ا٠تميٍت كالوجو اآلخر ُب ضوء الكتاب كالسنة - 9
ككم كنت أ٘تٌت على قادة اٟتركات اإلسبلمية الكراـ الذين قاموا كيقوموف  : " ( 196: ص) 

بزيارة إيراف كعاصمتها طهراف مراران أف يسألوا عن ىذا ا١توضوع كيذكركا القادة اإليرانيُت بو 
كليتهم عندما يكونوف ُب طهراف يسألوف عن مسجد ألىل السنة بالصبلة فيو بدالن من 

".  الذىاب إذل ضريح ا٠تميٍت للصبلة عنده 
ىذه بعض أقواؿ زعماء اإلخواف ا١تسلمُت كشهاداهتم للركافض كعقيدهتم كمذىبهم  :أقول

فما رأم أيب اٟتسن ُب ىذه األقواؿ كالشهادات ؟ ,كما رأيت كدل نستوؼ أقوا٢تم 
كما رأيو فيمن ينتقدىم ؟  

الذم تعودناه من أيب اٟتسن الغضب كالثورة على من ينتقد اإلخواف ا١تسلمُت أك حيكي 
فهل سيبقى على ىذا ا١تذىب أك سيًتاجع عنو ؟   . كيعتربه ظا١تان غاليان ميكفرا ,أقوا٢تم 

فهل سيبقى على ىذا ا١تذىب أك سيًتاجع عنو ؟  
 
 

كذكرت فيو موقف اإلخواف ُب أزمة ا٠تليج من غزك صداـ للكويت كحشده اٞتنود  -ّ
ٟترب ا١تملكة العربية السعودية ككيف أيدكه ضد دكؿ ا٠تليج كشهدكا ٞتهاده بأنو 

كعقدكا مؤ٘تران لتأييده , جهاد إسبلمي كأنو حامل لواء اإلسبلـ كأنو عبد اهلل ا١تؤمن 
كأرسلوا كفدان إليراف حيرضونو للوقوؼ إذل جانب صداـ كأكمهوا الناس أف صداـ قد 

. ملحد إذل إماـ مسلم ٣تاىد يشبو صبلح الدين - يعٍت-ٖتوؿ من 
أمس ضد صداـ كاليـو , ككيف أصبح كثَت من شباب ا١تسلمُت لعبة ُب أيديهم  -ْ

 . معو 

كذكرت فيو موقفهم من إمارة كنر السلفية كقتل امَتىا اجملاىد السلفي ٚتيل الرٛتن  -ٓ
 .على يد جيش حكمة يار كأنصاره 

كأف الشباب أك أكثرىم كقفوا مع الفجار ا٠ترافيُت القتلة ضد السلفيُت نتيجة لتبلعب 
اإلخواف ا١تسلمُت بعقوؿ الشباب كإفسادىم لعقو٢تم كمناىجهم كأهنم إذا حركهم 

. اإلخواف ٖتركوا كإذا اسكتوىم سكتوا 
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ذكرت موفق اإلخواف ككالءىم للركافض كالصوفية كموقفهم من اليهود كالنصارل  -ٔ
م إخواهنم كعن اليهود ليس بينهم كبُت اليهود كال  كأهنم يقولوف عن النصارل إهنَّ

. غَتىم عداكة دينية 
. كأف اإلخواف ا١تسلمُت يدعوف إذل أخوة األدياف كحرية األدياف 

بل عقدكا مؤ٘ترات لوحدة األدياف كما حصل ٟتكومة الًتايب آنذاؾ ُب السوداف كبتجشيع 
كىذه أمور معركفة مشهورة عن , اإلخواف ا١تسلمُت كمنظماهتم العا١تية ٢تذه ا١تؤ٘ترات 

. اإلخواف ا١تسلمُت تتجاكز حد التواتر 
. بياف سلوؾ اإلخواف مسالك سياسية يتربأ منها اإلسبلـ  -ٕ
بياف حطِّهم على كبلـ علماء ا١تنهج السلفي كالتهوين منو كأنو ال يصلح ٢تذا  -ٖ

ألنو يصلح ,العصر ٍبَّ اإلشادة بكبلـ زعمائهم كحسن البنَّا كالًتايب كفبلف كفبلف 
  .(!)ُب ىذا العصر ألنو ٦تزكج باالشًتاكية كغَتىا 

ذكرت ُب ىذا الشريط بعض ا١تصادر اليت اعتمدتي عليها ُب نقد البنَّا كاإلخواف  -ٗ
 .لعباس السيسي " قافلة اإلخواف ا١تسلمُت " كتاب - 1: ا١تسلمُت مثل 

لعبد " اإلخواف ا١تسلموف أحداث صنعت التاريخ " ككتاب - 2                           
. اٟتليم ٤تمود

 .لعبد ا١تتعاؿ اٞتربم " حوار مع الشيعة " ككتاب - 3                           

١تن شاء أف يتأكد من صحة ما أنسبو إذل البنا كاإلخواف ا١تسلمُت كأنتقدىم فيو كذلك 
٦تا ٕتاىلو ىذا ا٠تائن أبو اٟتسن كىذا الكبلـ الذم ٠تصتو يستغرؽ سبع صحائف تقريبان 

. اخل...البنا يقف أماـ ا١ترغنية : " اختطف منو أبو اٟتسن الكبلـ اآلٌب 
كمن ينكر ضبلؿ ا١ترغنية كأهنم يقولوف بوحدة الوجود كمنو ما أشرتي إليو من قوؿ أحد 

: أئمتهم ُب أحد قصائده ا١تليئة بالضبلؿ 
يسبح الكون تسبيحاً إلجاللي * * *   وكنت عين وجود القدس في أزل   
الكل في سعتي مستهلك بالي * * *   فالعرش والفرش واألكوان أجمعها   
فإنما ىو من مني وإفضالي * * *          وكل فضل سما للكون مرتفعاً       



 -21- 

كفاتٍت ذكر ىذه األبيات ُب ىذا الشريط كال يضر ذلك فا١تذىب ا١ترغٍت مشهور كأىلو 
. يعدكف با١تبليُت ُب السوداف ككتبهم مطبوعة كمنشورة 

: كقاؿ جعفر الصادؽ ٧تل ٤تمد عثماف ا١تَتغٍت  
 

كمع كل ذلك يهوش أبو اٟتسن كيهوؿ كدل ييًشٍر إذل نقدىم كال نقد البنَّا أدىن إشارة عند 
. خطفو ٢تذه األسطر 

ذكرت خطبة حسن البناء أماـ اللجنة األمريكية األكربية اليت شكلت لتقصِّي  -َُ
 .اٟتقائق ُب ا٠تبلؼ بُت اليهودم كالفلسطينيُت 

" كذكرتي تارخيها كذكرتي ا١تصدر الذم نػىقىٍلتي عنو خطبة حسن البنَّا أالى كىو كتاب   
( . 410-409ص )كذكرت أف ىذا الكبلـ ُب " أحداث صنعت التاريخ 

ـ كقد ٕتاىل ذلك كلو أبو 1946كذكرت تاريخ ىذه القصة كا٠تطبة كأنو كاف سنة 
. اٟتسن ا١تصرم 

. تعليق على خطبة البنا كبياف ما تنطوم عليو من الباطل  -ُُ
ذكرت أف ٚتاعة اإلخواف ا١تسلمُت تضم ُب تنظيمها عددان من الفرؽ كالركافض  -ُِ

كا٠توارج كالصوفية كىذا األمر يعًتفوف بو كيعتزكف بو كيذكركنو ُب مؤلفاهتم كالواقع 
 .يؤكد ذلك  

( 10ص)حيث قاؿ " حوار مع الشيعة " كىذا ما صرح بو عبد ا١تتعاؿ اٞتربم ُب كتابو 
م نفسك كأحسن الظنَّ : " ككاف اإلماـ حسن البنَّا كثَتان ما ينصح إخوانو قائبلن : "  اهتِّ

ُب مسائل ا٠تبلؼ الفقهي - ككثَتان ما ردَّد ُب دركس الثبلثاء قوؿ اإلماـ أٛتد " بأخيك 
لو كاف ُب إحدل مسائل االختبلؼ كجوه كاحد ديكن أالَّ يكفر بو - :" كاالعتقادم

كلبقى باب النُّصح بالرفق ,إنساف كتسعه كتسعوف كجهان ٖتتمل الكفر ١تا حكمنا بالكفر 
ك٢تذا كانت دكر اإلخواف ا١تسلمُت كمراكزىم مفتوحة لكل أصحاب " كاللُِّت مفتوحان 

: الكلُّ يعمل لئلسبلـ ا١تضيَّع كاٟترية ا١تسلوبة من ا١تسلمُت ,ا١تذاىب كما يسمَّى بالفرؽ 
اإلباضي كالزيدم كالسٍتِّ كغَتىم من علماء ا٢تند كباكستاف كإيراف كالعراؽ كالشاـ كمشاؿ 
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نتعاكف فيما اتفقنا عليو كيعذر بعضنا بعضان فيما اختلفنا فيو : كشعارىم ,كأكاسط أفريقيا 
 .

كُب , كمن ٍبَّ فقد كانت مواضع ا٠تبلؼ ال تيثار ْتاؿ فكل أخو حيرص على مشاعر أخيو 
ا١تتَّفق عليو من التكاليف كا١تعتقدات كالتصورات اإلسبلمية ما يسمح للجميع بالكثَت 

. من اللقاءات كالتعاكف ُب كثَت من اجملاالت 
إفَّ نعمة اإلسبلـ اليت ينعم هبا كلٌّ من أىل السنَّة كالشيعة كا٠توارج أك اإلباضية ىي 

أفليسوا هبذا جديرين بأف ندعوا ٢تم ,إحدل حسنات الصحابة كٙترة من ٙترات جهادىم 
. اىػ." أٚتعُت بالرٛتة كا١تغفرة 
م يدخلوف النصارل ُب تنظيمهم بل يدعوف إذل كحدة األدياف : كأقوؿ اآلف كقد قلت  إهنَّ

. كما فعلوا ذلك ُب السوداف 
. كيتحالفوف مع العلمانيُت كاإلشًتاكيُت 

بل ٖتالفوا مع الشيوعيُت كالباطنية كالعلمانيُت ُب حرهبم ضد حكومة طالباف كرضوا 
بالغزك األمريكي كإسقاط حكومة طالباف على يدم أمريكا كالركافض كىم اآلف أعضاء 

. ُب حكومة أفغانستاف ُب ظل ا٢تيمنة األمريكية 
ذكرت طعن اإلخواف ُب العلماء كفتاكاىم ُب األحداث بأهنم ال يفقهوف الواقع  -ُّ

كيتباكوف على أىل البدع , كيدعوف أهنم ىم الذين يعرفوف الواقع  كاقع الدكؿ 
كا٠ترافيُت إذا نزلت هبم نازلة فإذا نزلت نكبة بالسلفيُت قالوا ما نعرؼ الواقع 
كحادثة إسقاط إمارة كنر السلفية كقتل الشيخ ٚتيل الرٛتن كتشريد السلفيُت 
كتقتيلهم على أيدم ا٠ترافيُت بقيادة حكمتيار اإلخواين , كمن يعًتؼ منهم 

كبعضهم يدعو إذل التثبت كيعترب , بالواقع يعترب ىذا البغي كالظلم األسود اجتهادان 
. من ينكر ىذا اإلجراـ أشد ظلمان من اجملرمُت القتلة 

. كقف أبو اٟتسن على ىذه احملتويات ٢تذا الشريط فحذفها خيانة كمكران 
 . (!)كذىب يدافع عن البنا كغَته بتمويهاتو كأكاذيبو ظنان منو أنو سيسقط اٟتق كأىلو 

هبذه األساليب اليت بلغت هناية ا٠تسة كاال٨تطاط كا١تكر الدينء كما يدرم أف اهلل ديكر بو 
 ( . ومكروا مكراً ومكرنا مكراً وىم ال يشعرون )كما قاؿ تعاذل 
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  ( . سنستدرجهم من حيث ال يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين )ككما قاؿ تعاذل 
تلك الدارااخرة نجعلها للذين ال  ): كاٟتق قوم دائمان كالعاقبة ألىلو كما قاؿ تعاذل 

 ( . يريدون علواً في األرض وال فساداً والعاقبة للمتقين
 ( . إن كيد الشيطان كان  عيفاً  )ككيد الشيطاف ضعيف كما قاؿ تعاذل 

كلقد تبُت ضعف كيد أيب اٟتسن مهما انتفش كانتفخ فإنو أكاذيب كأباطيل كهنايتو زبد 
 ( فأما الزبد فيذىب جفاء وأما ما بنفع الناس فيمكث في    األرض )يذىب جفاء 

     .
.     ك٨تن نعرؼ أنٌو ييراكغ كييناكر كلكنَّ ىذا ال ينطلي على السلفيُت النبهاء 

.....!! أنا كأنا كعندم كعندم : فإذا قاؿ 
. حدِّد موقفك منهم كحدِّد موقفك ٦تن ينتقدىم من العلماء : فنقوؿ لو 

:    فقد قاؿ , " (ب)أثر الكتاب كالسنة " انظر ما جاء ُب شريط : " قاؿ أبو اٟتسن - 
تدركف من ,الطائفة ا١ترغنية  ,ةإننا مدينوف ٢تؤالء ا١ترغٍت: كيقوؿ ,البنا يقف أماـ ا١ترغنية  ))

كيقوؿ إمامهم كُب كتبهم ا١تطبوعة ,ىي ؟ الفكر ا١ترغٍت يقـو على اٟتلوؿ ككحدة الوجود 
كما ,يقوؿ ألحد زعماء ا١ترغنية ,مسلمُت ٢تا أهنا ىي قمة اإلسبلـ ,كيرددكهنا ,يتغنوف هبا ,

كيتصرفوف ُب ,كأف األكلياء يعلموف الغيب ,اليت فيها كحدة الوجود ,أكثر قصائدىم الكفرية 
بعد أف عرؼ كفره كإٟتاده كزندقتو ؛يقوؿ ٨تن مدينوف ,يقف أماـ ىذا ا١ترغٍت ,الكوف 

. ا ىػ( (كإف دعوتنا قامت على كواىل ا١ترغنية ,للطائفة ا١ترغنية 
كيظهر امتنانو بدعوهتم ,كيثٍت عليهم ,فها ىو يصرح بأف الشيخ حسن البنا ديدح الكفار 

كما قد صرح بذلك الشيخ ربيع ,كزندقتهم ,كإٟتادىم ,مع علمو بكفرىم ,الكفرية عليو 
! كىل أبقى ىذا الرجل ١تعتذر عنو بابان مفتوحان ؟!! فهل يكوف ىذا مسلمان عنده ؟ ,

أال يكوف هبذا قد فتح على ,فلم يكفره - تاركان أصولو كقناعتو عن البنا-كإذا تناقض الشيخ 
ككزر من عمل هبا إذل يـو ,كمن سن سنة سيئة ؛ فعليو كزرىا  ))!! الناس باب الفتنة كالغلو ؟

( !! (القيامة 
:  التعليق على ىذا الكبلـ  -
 .أنا مضطره لنقل موقف حسن البنَّا ككبلمو عن ا١ترغينية : أكَّالن  -
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  اإلخوان ُيكرمون السيد الميرغني الزعيم السوداني: قاؿ عباس السيسي 
ـ احتفل ا١تركز العاـ لئلخواف 1948 يونيو 9 ىػ ا١توافق 1367ُب مساء أكؿ شعباف ا١تبارؾ 
٤تمد عثماف ا١تَتغٍت ٔتناسبة تشريفو القاىرة ككجَّو الدعوة : ا١تسلمُت بالقاىرة بزيارة السيد 

بان فقاؿ  إفَّ : " إذل ٝتو األمَت عبد الكرًن ا٠تطايب كتكلَّم ُب اٟتفل األستاذ ا١ترشد العاـ ميرحِّ
دار اإلخواف لتسعد أكرب السعادة كتأنس أعظم اإليناس إذ تستقبل ىذه القلوب الطاىرة 

الزعيم ٝتاحة أتقدـ إذل  كالنفوس الكردية أعبلـ اٞتهاد كأبطاؿ العركبة كأقطاب قادة السبلـ
السوداين الكرًن السيد ٤تمد عثماف ا١تَتغٍت كإذل حضرات الذين أجابوا الدعوة بأجزؿ 

إذ تفضلوا بإجابة دعوة اإلخواف ا١تتواضعة كليس من ا١تستطاع أف نيعربِّ  ,الشكر كأعظمو
 جزاه اهلل خَتان عن مقدار الغبطة كالسعادة اليت ٘تؤلي قلوب ٤تمد عثماف ا١تَتغٍتللسيِّد 

يب  اإلخواف إذ كاف ٝتاحتو عند كعده ٢تم فجعل حفلهم ىذا على تواضعو أكَّؿ حفلو جيي
ـى ,الدعوة إليو كلعلَّ الكثَتين  ينوف دأيُّها السَّادة لعلَّ الكثَت ال يعلموف أننا ٨تن اإلخواف 

للسَّادة ا١تَتغنية بدين ا١تودة ا٠تالصة كاٟتفاكة البالغة اليت غمركنا هبا من قبل كمن بعد كلما 
 دين قدًن منذ نشأت الدعوة باإلٝتاعيلية فقد كاف قكلكن.. ال.. نا إذل السودافكذىب مبعوث

ـ 1937أكؿ أنصارىا كاجملاىدكف لًتكيزىا اإلخواف ا٠تتمية ا١تَتغنية كقد حضرت ُب سنة 
 ال تزاؿ مكه حفبلن لئلسراء كا١تعراج ُب زاكية كخلوة السيد عثماف ا١تَتغٍت الكبَت باإلٝتاعيلية

 قائمة كال زلت أذكر أخانا ىناؾ فالقلب ا٠تتمي كالتأييد ا٠تتمي يسَت مع الدعوة منذ فجرىا
,كٝتاحة السيد عثماف ا١تَتغٍت الكبَت ككارثو السيد ٤تمد عثماف ىو أكؿ من ٛتل ىذا اللواء 
كبشر بو فهذا تاريخ قدًن نتحدث عنو أيها السادة لنعرب لفرع الدكحة الكردية السيد ٤تمد 

 ٢تذا اٞتميل الذم أسدكه عثماف عما يكنو اإلخواف لسماحتو من حب كمودة كتقدير

 "للدعوة ُب فجر تارخيها 
()

 اىػ  
تأمَّل ّتدو ككعيو ىذا ا١تدح كاإلطراء للطريقة ا١تَتغنية كزعيمها كقد عرفتى سلفان أف : أقوؿ - 

عند ىذه الطائفة عقيدة اٟتلوؿ ككحدة الوجود كاعتقاد أف األكلياء يعلموف الغيب كيتصرفوف 
ُب الكوف ك٢تم قصائد ُب ذلك كدكاكين كأذكر لكم أبياتان من قصيدة طويلة قا٢تا أحد 

: زعمائهم كىو اٟتسن ا١تَتغٍت حيث يقوؿ 
                                                 

(. 209-1/208 )مقافلة اإلخواف ا١تسلموف للسيس ()
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يسبِّح الكون تسبيحاً إلجاللي * * *   وكنُت عين وجود القدس في أزٍل   
الُكلُّ في سعٍة مستهَلٌك بالي * * *   فالعرش والفرش واألكوان أجمُعها   
فإنما ىو من منِّي وإفضالي * * *   وكلُّ فضٍل سما للكون مرتفعاً   

 
فهذا ا١ترغٍت الضاؿ يدَّعي أنَّو ىو اهلل ُب األزؿ كأفَّ الكوف يسبِّح إلجبللو كتعظيمو كأفَّ كلُّ 

ا ىو من منِّو كإفضالو  !!! فضلو يوجد ُب الكوف فإمنَّ
كىذا الضاؿ ا١تلحد يدَّعي أنَّو ىو  (!)فهذا أطغى من فرعوف ؛ ففرعوف يدَّعي أنَّو إلو مصر 

. تعاذل اهلل عما يقوؿ الظا١توف علوان كبَتان ... !! اهلل 
العقود الفائقة الدرية ُب )كأضيف اآلف إذل ما كرد ُب الشريط ىذه األبيات  من كتاب 

ا١تسمى ّتعفر الصادؽ ٧تل ٤تمد عثماف : , تأليف (بث قصة اإلسراء بسيد كلد عدناف
(: 80:ص)ا١تَتغٍت 

            مقامي فوؽ الفوؽ ُب درج العبل كما شئتو ُب الكوف كاف هبميت 
            كأمرم على كل ا٠تبلئق نافػذ ككل الورل من أمر ريب رعييت 

           فلي ا١تنصب األعلى كحكمي ماضي بكل أراض اهلل ُب كل بقػعة 
           كإٝتي مكتوب على ساؽ عرشو  كُب اللوح مثبوت فأتقن عبارٌب 
َت فكػرًة             لفي خاطرم من عادل الغيب ٚتلة كلو ظهرت يومان ٖتي
           تراكدين نفسي بإظهار بعضػها  كدينعها عقلي مناما كيقػظػًة 

           فللو ُب أمرم شؤكف عجيػبة   تدؽ على األفهاـ معٌت كصورًة 
           ١تا كسعت رؽ الطركس ألهنػا  عزيزة كصف ال ٖتد لكثػرًة 

           كلو كاف ىذا العصر ياخلي قاببلن  لقلت كبلمان ليس يفهم لدقػًة 
           كلكنٍت أخفي أمػوران كثيػرة  جواىر لف  ال تباع ببخسػًة 
           كلكنٍت أرجو بكتماف سػػره   حنانان كتوفيقان ألىل مػػودًة 

           أىب اهلل أف أحكي غوامض سره  ٟتَتت أىل الصحو كالسكرٚتلًة 
           كلو يأذف الرٛتن إفشاء بعضها   لسطر أىل العصر ألف صحيفًة 

           كلو أهنا حلت على ْتر مالػح   لعاد ىنػاؾ البحر ماء عذكبًة 
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           كلو أهنا حلت على قصر شامخ  لعاد ىناؾ القصر حاالن رميدًة 
          كلو أهنا حلت على غصن بانةو    لعاد قضيب الباف يزىو ٓتضرًة 
             كلو أهنا حلت على الرمل كاٟتصى  لكانت تناجيٍت بأفصح كلمًة 

كاعجب ٢تذه األكاذيب كالدعاكل !  فاعجب ٢تذا التألو كالسيطرة على الكوف 
! العريضة كاإلٟتاد الواسع 

ليس لك من األمر  ): ٍب أال يذكر ىذا اٞتاىل أف اهلل تعاذل قاؿ لرسولو صلى اهلل عليو كسلم
  (شيء 

أما كقف ىذا اٞتاىل الضاؿ على قوؿ ا٠تضر ١توسى عليهما السبلـ ١تا رأيا طَتان يأخذ ٔتنقاره 
كاهلل ما علمي كما علمك ُب جنب علم اهلل إال كما أخذ ىذا الطائر ٔتنقاره من : " من البحر
[. 4726:كتاب التفسَت, حديث/ البخارم]! ؟" البحر

من ): أما ٝتع باٟتكمة اليت قاؿ صاحبها! ؟ (فبل تزكوا أنفسكم): أما ٝتع بقوؿ اهلل تعاذل 
كأف لو ! كىل ادعى نيب من األنبياء أف علمو هبذا اٟتجم العظيم؟! ؟(قاؿ أنا عادل فهو جاىل

! ىذه التأثَتات؟
(:  68:ص)كقاؿ أيضان ُب 

صفوؼ السالكُت كراء بايب  إليهم أمؤل الكاس كأيعلي 
             إذا ما جاء كل ا٠تلق فيضان         أنا ميزاهبم أعطي كأخلي 
             مدادم ليس ٖتصره طركس      كفيضي فائض إكرع كملي 

            رأيت العرش كالكرسي ٚتيعان       كما ُب اللوح من خط كشكل 
           ٚتيع عوادل الدنيا أراىػا             كخردلة كذا من فضل فضلي 
              ببلد اهلل ُب حكمي كطوعي       أقدـ من أشا كالقوؿ قولػي 

           كلو أين إذا ألقيت سرم             على صخر لعاد الصخر رملي 
          كلو أين إذا ألقيت سرم      على ميت مشا ينطق كديػلي 
          كلو أين إذا ألقيت سرم      على ْتر حبل من ريق تفػلي 

          كلو أين إذا ألقيت سرم             على نار الورل ٜتدت لفػعلي 
          مريدم ال ٗتف اهلل حسيب     عطاين رفعػة من قبل قبلػي 
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         مريدم ال ٗتف إشرب كغٍت     كافعل ما تشا أعطػي كخلي 
فانظر إذل ىذا األفاؾ ا١تتألو الذم يبيح ١تريديو انتهاؾ حرمات اهلل فيشربوف ا٠تمر 

!  كيفعلوف ما يشاءكف , أليست ىذه إباحية؟
فما رأم أىل السنَّة كالتوحيد ُب أيب اٟتسن الذم ييدافع ْتماس عمَّن ديدح كييطرم أىل ىذه 

بل كييدافع ْتماسو عمَّن يدعو إذل كحدة األدياف ؟ !! الطريقة ؟
كيثٍت , فها ىو يصرح بأف الشيخ حسن البنا ديدح الكفار : " قوؿ أيب اٟتسن : ثانيان  -

 .. " عليهم 

إذا كاف البنَّا قد أثٌت على ا١تَتغنية كحا٢تم كعقيدهتم ىو ما ذكرتو فمن ا١تلـو : أقوؿ  -
أنا أك حسن البنَّا ُب ميزاف اإلسبلـ ؟ 

ا ىو حسن البنَّا : كاٞتواب  .                                                                                       أفَّ ا١تلـو إمنَّ
ا ىو على من ينتقد الباطل كالضَّبلؿ  كمع ىذا ,لكن ُب ميزاف أيب اٟتسن أفَّ اللَّـو إمنَّ

 . (فاعتربكا يا أكرل األبصار  )!! يدَّعي أنَّو جيب العدؿ كحيـر الظلم 
:  وقال أبو الحسن  -

 –٢تذا ١تا قرأه البنا  )): قاؿ , (ب) ((اٟتث على االجتماع كاالئتبلؼ  )): كُب شريط " 
كما فيو من طعن ُب , قرأه ؛ عرؼ ما فيو من الرفض ()!! ((معادل ُب الطريق  ))يعٍت كتاب 

: كما فيو من االشًتاكية ؛ قاؿ كبلمان معناه ,أصحاب رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم 

                                                 

كال أدرم ما ىو سبب القفز من ( معادل ُب الطريق ) ال عن ( العدالة االجتماعية ُب اإلسبلـ)اٟتديث عن  ()
=  = قد يكوف القصد صرؼ الناس عن معرفة ما ُب كتاب . ال بيدَّ من سببو !! ؟ (ا١تعادل  )إذل  (العدالة االجتماعية)

العدالة من قوؿ سيد قطب باالشًتاكية كمن طعنو ُب أصحاب رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلَّم كغَت ذلك من الضبلؿ 
كما قلتو فيما يتعلَّق بكتاب العدالة االجتماعية كإعجاب . ينطوم على شركر كتكفَت لؤلمة  (ا١تعادل  )كإف كاف كتاب 

سيِّد قطب "كانظر كتاب ,ليوسف العظم " سيِّد قطب (!)الشهيد "اإلخواف ا١تسلمُت بو حقه كصدؽه انظر كتاب 
( .  388-386)لصبلح ا٠تالدم ص " األديب النَّاقد

فأين . ككالؤىم للركافض معركؼ . كقد نشر اإلخواف ا١تسلموف ىذا الكتاب كركَّجوا لو ُب العادل كحاربوا من ينتقده 
!! احًتامهم للصحابة كىذا حا٢تم ؟

كاٟتقيقة أفَّ أبا اٟتسن قصده إفساد ىذا الشريط بل إفساد كل أشرطيت اليت تشتمل على الدعوة إذل الكتاب  ()
 .كالسنَّة كدحض أباطيل أىل الضبلؿ عمومان كاإلخواف ا١تسلمُت كسيد قطب خصوصا 
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بل رحبوا بو ,ما استنكره اإلخواف ا١تسلموف ,ىذه دعوتنا ,ردت إلينا ,بأف ىذه بضاعتنا 
كبغض ,الشيء من معدنو ال يستغرب ؛ ألف عقو٢تم ٖتمل الرفض !! ؟.١تاذا ,كفرحوا بو 

أصحاب رسوؿ اهلل عليو الصبلة كالسبلـ ؛ كإال لو كانوا مسلمُت صادقُت ؛ لكانوا أكؿ من 
. اىػ( (...كيشتمل على الرفض ,الذم حيمل االشًتاكية ا١تدمرة ,ىاجم ىذا الكتاب 

كسيأٌب بعد قليل نص كبلمو ُب أف الشيخ حسن البنا من الركافض : " ٍب قاؿ أبو اٟتسن - 
!! الباطنية 

كإف تناقض ,كعلى العقبلء أف يدركوا حقيقتو- رٛتو اهلل-فهذا كبلمو ُب الشيخ حسن البنا 
!!! الشيخ ربيع ُب كبلمو 

: لمحة تتعلق بمو وع ىذا الشريط : التعليق - 
جاء اإلخواف ا١تسلموف إذل ا١تملكة العربية السعودية من بلداف شىت غزاة ينشركف فكرىم 
الباطل ليزحزحوا أبناءىا عن عقيدهتم كمنهجهم ,كبذلوا جهودان عظيمة بطرؽ شىت ُب 

ا١تدارس كاٞتامعات كا١تخيمات كالرحبلت كبنشر الكتب بكثافة مثل كتب ا١تودكدم كالبنَّا 
كسيد قطب كالغزارل ككتب أٛتد الراشد كالندكم كالطنطاكم ك٤تمد قطب ك٤تمد سركر 

كسعيد حول كفتحي يكن مع ٛتبلت التشويو لعلماء ا١تنهج السلفي كمنهجهم كالتهوين من 
كتبهم كفتاكاىم كمعارضاهتم عندما تيلم هبم األحداث بالوقوؼ إذل جانب أعدائهم كتأليب 
أىل البدع عليهم على مستول العادل فاستولوا على عقوؿ معظم شباب ا١تملكة حيركوهنم ُب 
األحداث كيسخركهنم للوقوؼ ُب جانب األعداء بطرؽ ماكرة ضد حيكَّاـ ىذه الببلد كضد 

. علمائها كعقيدهتا كأمنها 
      فرأل بعض أىل العلم من السلفيُت أنو جيب التصدم ٢تذا التيار الزاحف ك٢تذه الفتنة 
العظيمة فبذلوا ما استطاعوا ُب ىذا السبيل ككنت كاحدان منهم فكتبت عددان من الكتب 

كتكلمت ُب ٤تاضرات كثَتة سيجِّلت ككلُّها ترفع لواء السنة كتذب عنها كعن أىلها كتدحض 
. الباطل باٟتجج كالرباىُت كنفع اهلل هبذه اٞتهود ا١تباركة 

    كقد بذؿ اإلخواف ا١تسلموف كالقطبيوف جهودان ١تقاكمتها ,لكن باألعماؿ السرية 
كاإلشاعات ا١تشوىة على طريقة األحزاب الضالة كلكنهم دل ييؤلفوا ُب ذلك الكتب حىت برز 

أبو اٟتسن ا١تصرم فأعلن اٟترب على السلفيُت باسم ٤تاربة اٟتدادية  : (!)٤تاميهم الفذ 
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ك٤تاربة الغلو فقذؼ ُب الساحة ٔتا يزيد على مائة كعشرين شريطان كبعدد من ا١تقاالت أنشأ 
يعٍت اإلخواف ا١تسلمُت " الدفاع عن أىل االتباع " ٢تا موقعان كألَّف ىذا الكتاب الذم ٝتاه بػ 

 .
    كدل يأؿي جهدان ُب اخًتاع األكاذيب اليت ال جيرؤ عتاة اإلخواف على التفكَت فيها فضبلن 
عن اٞتهر هبا كدل يأؿي جهدان ُب بًت الكبلـ كاختطاؼ بعض اٞتمل لتشويو كتيب كأشرطيت 

الداعية إذل التمسك بالكتاب كالسنة كاقتفاء أثر السلف الصاحل كدعوة الشباب إذل 
االجتماع كاالئتبلؼ كنبذ أسباب ا٠تبلؼ كمنها ىذا الشريط الذم ىجم عليو كاقتطع منو 

. كلمات ليشوىو كيينفِّر منو كمن صاحبو كما فعل بسائر األشرطة ا١تنوَّه عنها 
     فهذا الشريط تضمن معاين عظيمة من الدعوة إذل االعتصاـ بالكتاب كالسنة كاالئتبلؼ 

. عليها كنبذ ا٠تبلفات كأسباهبا 
يعتربكف البنَّا كا١تودكدم  (يعٍت اإلخواف ا١تسلمُت  )     ٍب ُب النهاية سيئلت سؤاالن عن أناس 

كالًتايب كالندكم كسيد قطب ُب مصاؼ شيخ اإلسبلـ ابن تيمية كابن عبد الوىَّاب فأجبت 
ي الفركؽ العظيمة بُت شيخىٍي اإلسبلـ ا١تذكورىٍين كبُت البنَّا كا١تودكدم كسيد  إجابة طيبة تيبُتِّ

قطب كبيَّنتي أف سلوؾ ىذه الطرؽ من اٟتيل كا١تكائد إمنا ىو من أجل االستيبلء على عقوؿ 
. الشباب كبيَّنتي شيئان من أحواؿ اإلخواف كزعمائهم 

     كنشأ عن ىذا السؤاؿ كاإلجابة عنو سؤاؿ آخر عن سيد قطب خاصة فبيػٍَّنتي عقيدتو 
كطعنو ُب الصحابة كتركيزه على ا٠تليفة الراشد عثماف بن , (ال إلو إال اهلل  )كجهلو ٔتعٌت 

كتركيزه على بٍت أمية كخاصة الصحابة منهم كتفضيل منهج أصحاب - رضي اهلل عنو-عفاف 
كسكوتو ا١تطبق عن ,ابن سبأ على منهج عثماف كتكفَته ٟتكاـ بٍت أمية كبٍت العباس 
بل مدح ثورة القرامطة ,الركافض كالباطنية كالقرامطة كالعبيديُت حكومات كٚتاعات كأفراد 

 . (!!)كاعتربىا من الثورات اإلسبلمية 
     كقف أبو اٟتسن على ىذه الفظائع كالضبلالت كأنواع ا١تكر كالكيد ٢تذه الببلد كالطعن 

كتكفَت بٍت أمية كبٍت العباس كمىٍدًح السبئيُت - رضواف اهلل عليهم-ُب الصحابة الكراـ 
كالقرامطة كالسكوت عن الركافض كالباطنية ديكىالن كٚتاعات كعقائد كمناىج , فراغ عن كل 

ذلك ركغاف الثعلب ٍب اختطف مقطعان من آخرىا لييربز البنَّا ُب صورة ا١تظلـو كربيعان ُب صورة 
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كفِّر 
ي
فإف أىب ربيع عن التكفَت سلَّ عليو أبو اٟتسن سيف اإلرىاب إما أف تيكفِّر  (!)الظادل ا١ت

 . (!!)كإال فأنت متناقض 
إفَّ عنواف ىذا الفصل للدفاع عن البنَّا كسيد قطب كا١تودكدم كالغزارل :     كأسأؿي أبا اٟتسن 

كالسؤاؿ الثاين ا١تتعلق ,فلماذا هترَّبتى عن الدفاع عنهم كالسؤاؿ كاٞتواب تدكر رحامها عليهم 
ا ىو ناشئه عن السؤاؿ األكَّؿ كاإلجابة عنو . بسيِّد قطب إمنَّ

      فلماذا تركتى الدفاع عن ىؤالء ٚتيعان كذىبت تتباكى على حسن البنَّا فقط ؟        إف 
  .    كراء األكمة ما كراءىا 

البنا دعا  )): قاؿ , (أ) ((لقاء ُب منػزؿ أيب معاذ )): كُب شريط  " :وقال أبو الحسن - 
. اىػ ( (نتآخى كنقف صفان كاحدان ُب كجو اإلٟتاد ,الغزارل دعا إذل أخوة اليهود كالنصارل 

كما ُب -       فإذا كاف الرجل مقتنعان ٔتا يقوؿ ؛فلماذا ال يصرح بكفره ؟ كقد سبق أف قاؿ 
 ((ما فيش أكفر من الدعوة إذل كحدة األدياف  )) : (أ) ((لقاء مع فضيلتو ْتائل )): شريط 
أكال يدرم ما خيرج  ,(1)كإال فهو متناقض,فإما أف يصرح الرجل ٔتا يعتقده من تكفَته . ا ىػ 

أـ أف الدعوة إذل كحدة األدياف من األمور ا٠تفية اليت ٖتتاج إذل إقامة حجة !!! من دماغو 
ما فيش أكفر من الدعوة إذل كحدة )): كإذا كاف األمر كذلك ؛ فلماذا تصفها بقولك !! ؟

!! . ؟(( (2)األدياف
, يظهر أف أبا اٟتسن راض عمن يدعو إذل كحدة األدياف كأنو ال يراىا كفران :       أقوؿ 

كلذا يدافع عن دعاهتا كيعتربىم من أىل االتباع كيشن األراجيف كاإلرىاب على من ينتقد        
. من يدعو إذل كحدة األدياف 

ذكر مكانة اٟتاف  ابن  (ب/2) ((النقد منهج شرعي  )):        قاؿ أبو اٟتسن كُب شريط 
كال بيجي سيد قطب إيش ,ىل يقرف ىذا بسيد قطب  )): ٍب قاؿ ,كخدمتو للسنة ,حجر 
ال جيوز ,أف يذكر ابن حجر ,كا١تودكدم ,كال البنا ,ما جيوز إذا ذكر سيد قطب ! عنده؟

كا١تودكدم إذا ذيكركا ؛ يذكر ا٠تميٍت أخوىم كيذكر الركافض إخواهنم ,سيد قطب كالبنا ,
                                                 

 
 .كفيها بياف تناقضو ( 3ص)انظر  (1)

ىذا يقولو علماء اإلسبلـ حقان كمنهم شيخ اإلسبلـ ابن تيمية كأنت قد اعًتفت بأف سيد قطب يقوؿ بوحدة  (2 )
الوجود بعد أف كنت تدفعها عنو كتعد بتكفَته إف ثبت ذلك عنو كأنا ما كعدت بتكفَته فأم الفريقُت شر كأكذل 

 .بالتناقض القائم على الكذب كالفجور 
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كيف تقرهنم : فإذا قالوا ,أصولنا كأصو٢تم كاحدة : كقالوا ,كزكوا دينهم ,الذين شهدكا ٢تم ,
ىاه  كأنو دينهم ,ىم شهدكا على أنفسهم أف الركافض إخواهنم ,ىم اعًتفوا : هبؤالء ؟ نقوؿ 

كال با٠تميٍت كأمثالو ىو ؟ ,فبمن نقرهنم ؟ نقرهنم بابن حجر ,أصو٢تم كأصو٢تم كاحدة ,
ال جيوز أبدان إذا  (.... ) ,(3)كىذه شهاداهتم بأنفسهم ككتاباهتم,نقرهنم هبؤالء ؛ ألهنم رضوا 

أك كاحد من اإلخواف ا١تسلمُت أف يذكر ابن حجر ,أك ا١تودكدم أك سيد قطب ,ذكر البنا 
ما فيش أم نسبة بُت االثنُت أبدان ذكال إخواف الركافض ,كىذه من ا١تغالطات ,كالنوكم أبدان 

الركافض دينهم الطعن ُب أصحاب رسوؿ اهلل ,كالنوكم حيارب الرفض ,كيزكوف الرفض ,
رميهم بالنفاؽ ,تكفَت أصحاب رسوؿ اهلل ,الطعن ُب زكجات رسوؿ اهلل ,كىؤالء يزكوهنم ,
كاإلخواف ا١تسلموف ,اللعن ؛كلو منصب على أصحاب رسوؿ اهلل ,الغضب ,رميهم بالردة ,

كىؤالء ... كأهنم ركافض ,كأنا أصدقهم أف أصو٢تم كاحدة ,أصولنا كأصو٢تم كاحدة: يقولوف 
يدافعوف عن األشعرية, كيدافعوف عن القبورية, كيدافعوف عن الرفض, كيدافعوف عن كل 

: البدع, كيقولوف
: البنا, كا١تودكدم, سيد قطب, ٤تمد قطب, إذا ذكركا؛ يقولوا... الركافض إخوانا, عرفت, 

ابن حجر, قولوا ا٠تميٍت , ا٠تميٍت, رفسنجاين, كشريعة مدارم, كأمثا٢تم من إخواهنم, كىم 
يعًتفوف هبم, اآلف ىم إخواهنم ُب السوداف, كيرسلوف ا١تنح إذل طهراف شيفت كيالٌ ال؟ كمن 

بل ,ك٤تمد قطب ,فهذا حكمو على البنا كا١تودكدم . اىػ( (زماف زماف ىم كالركافض إخواف
أك ,أك ا١تودكدم ,ال جيوز أبدان إذا ذكر البنا :لقولو , على كل كاحد من اإلخواف ا١تسلمُت 

: كلقولو ( (. . ذكال إخواف الركافض . . . أك كاحد من اإلخواف ا١تسلمُت,سيد قطب 
. اىػ  ((كأهنم ركافض ))

ىذه األراجيف من ىذا احملامي ال تغٍت عن اإلخواف ا١تسلمُت شيئان ال سيما كىم :      أقوؿ 
كىل , يقولوف بأخوة األدياف كحرية األدياف كأخوة النصارل كأخوة الركافض كراجع ما تقدـ 

يصح أف يقرف ىؤالء باٟتاف  ابن حجر كىو يكفر أىل كحدة الوجود كيكفر من يقوؿ 
. بالرجعة اليت يقوؿ هبا الركافض كأفٌت حياتو ُب خدمة السنة 

                                                 
 .ستأتيك كتاباهتم كشهاداهتم للركافض  (3) 
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جاء : ))قاؿ ,(أ/2 ) ((لقاء مع السلفيُت الفلسطينيُت )):       قاؿ أبو اٟتسن كُب شريط 
كقاؿ باٟتلوؿ ,كسب موسى ,كأىاهنم ,الذم يسب أصحاب ٤تمد ,سيد قطب الرافضي
كمن ,إذل دكامة أخرل ,خيرج من دكامة الضبلؿ ,كحياتو كلها ٗتبط كتأرجح ,ككحدة الوجود 

إذل اشًتاكية ,إذل رفض ,إذل ,إذل ,إذل ,كمن شيوعية إذل شكوؾ كأكىاـ ,ضبلؿ إذل ضبلؿ 
: فقاؿ ,خاؼ أف يقوؿ باإلمامة ؛ فييكشف أمره ,أخذ ٔتنهج ا١تودكدم ,إذل ,إذل ,إذل 

كانكشف للناس ,كنادل باإلمامة ؛ انفضحت األمور ,اٟتاكمية ؛ ألنو إذا سب الصحابة 
. اىػ ( (. . . .كغبل فيها ,كغبل ,كغبل ,كغبل ,فأبد٢تا باٟتاكمية ,

كأف سيدان هنج منهجو              ,كىو داؿ على رميو بالباطنية ,قلت فهذا كبلمو ُب ا١تودكدم 
ا دل يقل باإلمامة ,ُب ذلك  كأبد٢تا سيد باٟتاكمية ؛ تعمية ,كما قاؿ ا١تودكدم ,إال أف سيدن
كال شك أف ىذا رمي !!! كما ىو مراد الشيخ ربيع ,كتوعَتنا للوقوؼ على حالو ,ألمره 

!!! كىذا كفر ٣ترد ,للمودكدم كسيد بالزندقة كالباطنية 
:  التعليق - 

فمجرد حكاية كبلمو ييعترب  (!)الرجل مسكُت ال يريد نقد سيِّد قطب كال ٣ترد حكاية كبلمو 
 . (!)رميه لو بالكفر كالزندقة 

كذكر تأثره با١تودكدم ُب باب اإلمامة كاستبدالو لئلمامة باٟتاكمية ييعترب حيكمان عليو كعلى 
ا١تودكدم بالكفر كالزندقة ىكذا يفعل ىذا احملامي البارع دكف مناقشة كلو على طريقة أىل 

ٍب أين ىو رميي للمودكدم بالزندقة ؟ إف ىذا ١تن إفك ىذا الرجل احملًتؼ , الضبلؿ 
. للكذب كرمي األبرياء بالبوائق 

     كىذا عند أيب اٟتسن من العدؿ كاإلنصاؼ كلو تضمَّن االستهانة بالعقيدة كالذبِّ عمَّن 
كلو تضمَّن االستهانة ٔتكانة نيب اهلل موسى صلَّى اهلل عليو كسلَّم ,يقوؿ بوحدة الوجود 

.  كٔتكانة الصحابة رضواف اهلل عليهم 
     كل ذلك ال يهم أبا اٟتسن صاحب الدفاع عن أىل االتباع فكأفَّ األنبياء كالصحابة 

كالظلم ا١تنصبُّ عليهم ال جيوز حىت ٣ترد ذكره فضبلن عن الدفاع !! ليسوا من أىل االتباع ؟
 . (!!)عنهم 
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     كىذا ا١تنهج عند أيب اٟتسن جيعل الناس يستصغركف فتنة اإلخواف ا١تسلمُت كالقطبيُت 
. فتنتهم أماـ فتنة أيب اٟتسن - كاهلل-كقد تضاءلت 

ُب حكمتيار : قاؿ , (ب) ((جلسة ُب الطائف  )):      قاؿ أبو اٟتسن كُب شريط 
!! اىػ فهل ىؤالء مسلموف ؟ ((ما عندىم توحيد كال عقيدة  )): كٚتاعتو 

كالشيخ ربيع إذا كاف كاثقان ٦تا يقولو ُب ىؤالء القادة كغَتىم ؛ فلماذا ال يصرح بكفرىم  
أنا       ال : كحسب انتفاخو كمشوخو بأنفو قائبلن ,حسبما تقتضيو أصولو كقواعده السابقة 
فإف دل يصرح بذلك ؛ فإما أف يًتاجع عن ! أخاؼ من اإلرىاب الفكرم الدكتاتورم ؟

: كاهلل عز كجل  يقوؿ ,أك أنو خيفي أمرنا مريبان ,كإما أف يكوف متناقضان ,قواعده السابقة 
. كاهلل ا١تستعاف , (235):البقرة  (كاعلموا أف اهلل يعلم ما ُب أنفسكم فاحذركه )

: التعليق - 
عن حكمتيار قائد  (!)ييدافع أبو اٟتسن صاحب العدؿ كاإلنصاؼ كاحملارب للظلم  

ألفَّ حكمتيار " كينر"ا٠ترافيُت كا١تتباكي على ىدـ القبور ا١تعبودة اليت ىدمها السلفيوف ُب 
ٌرد جيشان  خرافيان  (!)يعتربىا من رموز ٣تد الشعب األفغاين  فما كاف من حكمتيار إالَّ أف جيي
كتشريد أىلها كقتل ٚتيل الرٛتن السلفي الصادؽ " كينر " كمن اإلخواف ا١تسلمُت ٢تدـ إمارة 

كارتباط حكمتيار بالركافض كبأمريكا معركؼ كمع ذلك يرمي ٚتيل ,- رٛتو اهلل-اجملاىد 
ككل ىذه األعماؿ اليت صدرت من  . (!!)بالعمالة ألمريكا - رٛتو اهلل-الرٛتن النػزيو 

حكمتيار ال جيوز ذكرىا ألفَّ ذلك ييثَت غضب أيب اٟتسن قائد الطائفة ا١تنصورة ُب ىذا 
 . (!!!)العصر كرافع راية العدالة كاحملارب للظلم 

ا نا٢تا بػ  ك " السفسطة"ك" البلطجية"ككل ىذه ا١تراتب العالية دل حيصل عليها كىو نائم كإمنَّ
فلهذا ال جيوز ألحدو أف ييثَت غضبو فينتقد اإلخواف ا١تسلمُت الذين " اإلرىاب الفكرم"

.   أدخلهم ُب جواره كٖتت ٛتايتو سواء منهم األحياء كاألموات 
ال جيوز الدفاع عن ا١تنهج السلفي كأىلو كلو سيفكت دماؤىم  (!)كعند ىذا اإلماـ العادؿ 

" .   كينر " كما فعل حكمتيار بأىل  (!)كىيدِّمت ديارىم كانتهكت أعراضهم 
لو أف الشيخ ربيعان ؛ ثبت على طريقة كاحدة  : ( تنبيو ): " ٍب قاؿ أبو اٟتسن       - 

كذكر ا١تصادر اليت نقل منها ,أك أحاؿ القارئ على نص كبلـ ٥تالفيو ,ككثقها ,كأبرز أدلتو ,
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ككثق كبلمو بالنقل عن علماء السنة ؛التَّبعو طبلب ,كناقش ىذه ا١تقاالت بقواعد سلفية ,
لكن الرجل خىبىطى ,  من كل أحد فردان كاف أك ٚتاعة ()فإفَّ اٟتقَّ عندىم أعزُّ عليهم ,العلم 

دا ,خىٍبطى عشواء  ٍْ ٍْ ٍب أخرىا كجازؼ كىوؿ ,كقدـ رٍجبلن ,كراكغ ,ُب ليلة ظلماء ,ُب أرض يبى
فسقطت الثقة ُب كبلمو كال حوؿ كال قوة إال !!! كما عليو قد عوؿ ,كنقض ما قد كاف أبـر ,

( 441-2/436)الدفاع عن أىل االتباع ". باهلل 
على منهجو - كهلل اٟتمد-كل ىذ من ٘تويهات ىذا الرجل كإالَّ فأنا ثابت : التعليق       - 

كاحدو كاجهتي بو أىل الضبلؿ كمنهم اإلخواف ا١تسلموف انطبلقان من كتاب اهلل تعاذل كسنَّة 
ككتاباٌب موثَّقةه توثيقان دقيقان كمؤيَّدة من . رسولو صلى اهلل عليو كسلَّم كمنهج السلف الصاحل 

. كأراجيفك باألكاذيب كالتمويهات ال ٖتطُّ من قدر اٟتقِّ كأىلو شيئان ,العلماء الكبار 
أصدرت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية كاإلفتاء برئاسة ٝتاحة ا١تفيت العاـ الشيخ عبد - 

فتول ُب بطبلف دعول كحدة األدياف بيَّنت بطبلهنا من - رٛتو اهلل-العزيز بن عبد اهلل بن باز
:  عشرة أكجو نذكر منها األكجو الثبلثة اآلتية 

اليت أٚتع عليها ك, أف من أصوؿ االعتقاد ُب اإلسبلـ, ا١تعلومة من الدين بالضركرة :أوالً - 
أنو ال يوجد على كجو األرض دين حق سول دين اإلسبلـ, كأنو خا٘تة األدياف, :  ا١تسلموف

كناسخ ٞتميع ما قبلو من األدياف كا١تلل كالشرائع, فلم يبقى على كجو األرض دين ييتعبد اهلل 
كمن يبتغ غَت اإلسبلـ دينا فلن يقبل منو كىو ُب اآلخرة ): بو سول اإلسبلـ, قاؿ اهلل تعاذل

كاإلسبلـ بعد بعثة ٤تمد صلى اهلل عليو كسلم ىو ما . {85: آؿ عمراف} (من ا٠تاسرين
 . جاء بو دكف ما سواه من األدياف

ىو آخر  (القرآف الكرًن) : كمن أصوؿ االعتقاد ُب اإلسبلـ أف كتاب اهلل تعاذل : ثانًيا- 
ا برب العا١تُت, كأنو ناسخ لكل كتاب أنزؿ من قبل من التوراة كالزبور  كتب اهلل نزكالن كعهدن

 (القرآف الكرًن): كاإل٧تيل كغَتىا, كمهيمن عليها, فلم يبق كتاب منزؿ ييتعبد اهلل بو سول
كأنزلنا إليك الكتاب باٟتق مصدقا ١تا بُت يديو من الكتاب كمهيمنا عليو : ) قاؿ اهلل تعاذل 

 {. 48: ا١تائدة}( فاحكم بينهم ٔتا أنزؿ اهلل كال تتبع أىواءىم عما جاءؾ من اٟتق 

                                                 
يقصد يطبلب العلم ىنا نفسو الثائرة على اٟتق اجملادلة بالباطل كالعناد كيقصد أمثالو                  (1) 

 .من أىل األىواء ا١تعاندين 
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إف صدرت من مسلم فهي تعترب ردة صرحية عن  ( كحدة األدياف ) إف الدعوة إذل : ثامًنا- 
, كتبطل -عز كجل-؛ألهنا تصطدـ مع أصوؿ االعتقاد فًتضى بالكفر باهلل  دين اإلسبلـ

,كتبطل نسخ اإلسبلـ ٞتميع ما قبلو من  صدؽ القرآف كنسخو ٞتميع ما قبلو من الكتب
الشرائع كاألدياف؛ كبناء على ذلك فهي فكرة مرفوضة شرعنا ٤ترمة قطعنا ّتميع أدلة التشريع 

   .ىػ25/1/1418 بتاريخ 19402 رقم الفتول .اىػ ( ُب اإلسبلـ من قرآف كسنة كإٚتاع
لقد عرؼ القارئ الكرًن موقف اإلخواف ا١تسلمُت من كحدة األدياف كأخوة األدياف : أقوؿ - 

. كحرية األدياف من نصوص مقاالهتم الثابتة ا١توثَّقة بأقبلـ اإلخواف ا١تسلمُت أنفسهم
. كعرؼ ٤تاماة أيب اٟتسن عنهم كرميو من ينقل كبلمهم كينتقدىم بالظلم كالغلو 

كصرَّح بأفَّ العدؿ كاجب كالظلم حراـ  (!)كلقد كصف نفسو بأكصاؼو عظيمة تيبهر القارئ 
.  كأشار إذل أنَّو ال يقبل إالَّ كبلـ أىل العلم كالعدؿ 

. إخل .. كقد صرَّح العلماء بكفر من يدعو إذل كحدة األدياف 
؟ - رٛتو اهلل-فهل يقبل اآلف أبو اٟتس فتول اللجنة الدائمة كعلى رأسها العبلمة ابن باز

؟ أك سَتفض فتاكاىم ؟ كيعتربىم من - رٛتو اهلل-كىل يقبل فتول العبلمة ٤تمد بن عثيمُت 
كإف دل ,إذل آخر طعونو .. الظلمة الغبلة كما حكم على ربيع بأنَّو غاؿو كظادل كمتناقض 

!! ييصدر ربيع حكمان على اإلخواف ا١تسلمُت ؟
كأخَتان فما حكم من يدافع عن أىل البدع خاصة إذا كانوا من ىذا النوع الذين يدافع عنهم 

! أبو اٟتسن ؟
عن أىل كحدة الوجود كبُت ضبل٢تم -  رٛتو اهلل –لقد ٖتدث شيخ اإلسبلـ : اٞتواب 

 : كخطرىم ٍب قاؿ 
كجيب عقوبة كل من انتسب إليهم, أك ذب عنهم, أك أثٌت عليهم, أك عظم كتبهم, أك " 

عرؼ ٔتساعدهتم كمعاكنتهم, أك كره الكبلـ فيهم, أك أخذ يعتذر ٢تم بأف ىذا الكبلـ ال 
 إنو صنف ىذا الكتاب, كأمثاؿ ىذه ا١تعاذير, اليت ال يقو٢تا إال  :  من قاؿ : يدرل ما ىو, أك

جاىل, أك منافق, بل ٕتب عقوبة كل من عرؼ حا٢تم, كدل يعاكف على القياـ عليهم, فإف 
القياـ على ىؤالء من أعظم الواجبات؛ ألهنم أفسدكا العقوؿ كاألدياف على خلق من ا١تشايخ 

   . كالعلماء, كا١تلوؾ كاألمراء, كىم يسعوف ُب األرض فسادنا, كيصدكف عن سبيل اهلل
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فضررىم ُب الدين أعظم من ضرر من يفسد على ا١تسلمُت دنياىم, كيًتؾ دينهم كقطاع 
يستهُت هبم من دل  الطريق, ككالتتار الذين يأخذكف منهم األمواؿ كيبقوف ٢تم دينهم, كال

يعرفهم, فضبل٢تم كإضبل٢تم أعظم من أف يوصف, كىم أشبو الناس بالقرامطة 
 ( 2/132:الفتاكل )   ا ىػ "  الباطنية
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