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 بسم اهلل الرمحن الرحيم 

 

 ... أما بعد:  السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته

لبنا املرشد األول جلامعة اإلخوان املسلمني التي أنشأها بمرص ابن عبد الرمحن  فإن حسن بن أمحد  

النمو واالزديا  هـ  1347عام  وبالتحديد باإلسامعيلية   إىل أن صار   دواستمرت هذه اجلامعة يف 

 كام يف اإلعالم للزركيل. ،عدد أتباعه عند وفاته ما يقرب من نصف مليون

عامة الدول العربية ال سيام يف حياة مرشدها الثالث وقد كثر أتباع هذه اجلامعة بعد وفاته حتى يف 

 . عمر التلمساين

موا قصائد منشودة يف الثناء عىل حسن كثري من الشباب املتحمس لدينه ونظوقد صار هلا تأثري عىل  

  ( السعودية)بل وحتى يف مناهج بالد التوحيد    ،واشتهر عند أصحابه باسم اإلمام الشهيد  ،البنا 

سميته باملجدد كام يف كتاب القراءة للصف السادس االبتدائي إذ سموه جمددًا وقرنوه ثناء عليه وت

ألجل   ؛(أمة عظيمة)كام يف موضوع    –رمحه اهلل    –  عبد الوهابباإلمام املصلح املوحد حممد بن  

ليعرف السني السلفي حال الرجل ومنهجه ليقيم   ؛هذا وغريه أحببت التعريف بعقيدته ومنهجه

 :وليكن حذرًا من أخطائه العقدية واملنهجية .دة احلب والبغض يف اهللمعه عقي

صويف -1 يف    .أنه  ص  قال  والداعية  الدعوة  اإلخوان    ":  24مذكرات  وصحبت 

ليلة   التوبة يف كل  : 28ا. وقال صاحلصافية بدمنهور، وواظبت عىل احلرضة يف مسجد 

كانت فرتة استغراق يف التعبد    ،…  التصوف  عاطفة  يف  استغراق  أيام  …كانت أيام دمنهور  

ـ  والتصوف  ا.ه

رشكية -2 أبياتًا  فيها  ويردد  باملوالد  وحيتفل  املزارات  الدعوة   .يعظم  مذكرة  يف  قال 

نقرتح    ،كنا يف كثري من أيام اجلمع التي يتصادف أن نقضيها يف دمنهود:  30والداعية ص
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وكان    ا.هـنًا ـ نزور دسوقي  فكنا ـ أحيا  ،رحلة لزيارة أحد األولياء األقربني من دمنهور

   يردد أبياتًا منها:

 وسامح الكل فيام قد مىض وجرى  قد حرضا ب مع األحبا  هذا احلبيب 

جابر رزق   ملؤلفه  "حسن البنا بأقالم تالميذه ومعارصيه    "الرمحن البنا يف كتاب    كام ذكره عبد 

 .72-71ص

 :ه بعقيدة الوالء والرباء وذلك يتمثل يف أمرينضعف قيام -3

أ / جعله النصارى إخوانًا له فقد قال: مما هو معلوم عند مجاعة اإلخوان املسلمني أهنم يدعون  

الكريم بالقرآن  احلكم  إىل  الدعوة  اخلوف   ،ويتصدرون  بعض  تثري  شك  وال  القضية  وهذا 

 "حسن البنا مواقف يف الدعوة والرتبية    "املسيحيني ا.هـ. راجع كتاب    إخوانناوالشكوك عند  

 .120لعباس السييس ص

 

قال   .وإنام ألجل األرض وأن الدين ال يعادي أحداً   ،ب/ ذكره أن عداوتنا مع اليهود ليست دينية

البنا:  دينّية  "  حسن  ليست  لليهود  خصومتنا  مصافاهتم   ،إن  عىل  حض  الكريم  القرآن  ألن 

 . (احلليم ملؤلفه حممود عبد 1/409)اإلخوان املسلمون أحداث صنعت التاريخ "ومصادقتهم 

  .عقيدته يف األسامء والصفات رش عقائد أهل البدع يف هذا الباب وهو التفويض -4

5- ( رقم  وصية  الوصايا  يف  فقال  الكبائر  مجلة  من  جعله  لذا  الرشك  يعرف   (: 14ال 

بالكيفية املأثورة، ولكن االستعانة باملقبورين أيا كانوا    وزيارة القبور أيا كانت سنة مرشوعة

هم لذلك وطلب قضاء احلاجات منهم عن قرب أو بعد والنذر هلم وتشييد القبور اءوند

وسرتها وإضاءهتا والتمسح هبا واحللف بغري اهلل وما يلحق بذلك من املبتدعات، كبائر 

علاًم أن هذا النص الوحيد الذي    اهـ.  عةجتب حماربتها وال نتأول هلذه األعامل سدًا للذري
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ومع كونه النص الوحيد من رجل    .يردده بعض أصحابه ليثبت أن حسنًا البنا داعية توحيد

 .يعيش يف أرض كثر فيها الرشك األكرب إال أنه يدل عىل عدم معرفته بالرشك

بل   ،كربفليست له كلامت يف الدعوة إىل التوحيد ونبذ الرشك األ  .ليس داعية توحيد -6

مل يدعو إىل التوحيد ونبذ الرشك   –كام يقولون    –ملا قام يف املسجد الذي به قرب السيدة زينب  

هنار ليل  قربها  عند  يامرس  كتابه    الذي  يف  السييس  عباس  اإلخوان  قال  )قافلة 

بالسيدة زينب جاء يف   :(1/192)املسلمون  العامل يف حفل اهلجرة  املرشد  كلمة األستاذ 

العام يف هذا احلفل ما ييل:  كلامت األ املناسبة أهيا اإلخوة أنصح لكم  "ستاذ املرشد  هلذه 

نصيحة خملصة أشدد عليكم يف رعايتها وهي أن تطهروا قلوبكم وتصفوا رسائركم عمن 

نال منكم أو أساء إليكم، فواهلل إين لضنني هبذه القلوب التي ال تعرف إال معاين احلب يف  

تلوث  اهلل ومل تسعد إال بمشاع أن  الطاهرة  القلوب  الصادقة، أضن هبذه  ر األخوة احلقة 

بحقد أو تشوه ببغضاء، وتنال من صفائها خصومة، إن الدين حب وبغض، ذلك حق من  

كره من نحب، إن اإليامن    اإليامن أن نحب يف اهلل ونبغض يف اهلل، ولكن ما أشد أن نقهر عىل

لعاطفة جتتمعون وعىل هذه املشاعر حب وبغض، فأحبوا ألنكم باحلب تسعدون، وهبذه ا

وهبا ترتبطون، فال حترموا قلوبكم نعمة احلب يف اهلل تعاىل وال حترموها شعور احلب الطاهر  

خصومنا،  يءالرب فيها  نلقى  قريبة  آتية  لساعة  الغضب  وثورة  البغض  حجر  وادخروا   ،

كانوا فهم    ولست أعني خصومنا يف الداخل، فليس لنا يف الداخل خصوم وهلل احلمد، وإن 

فعاطفة  أما كلمة اجلهاد  فإما ساروا وإما غاروا،  الطوفان،  السيل سيجرفهم  غثاء كغثاء 

ملتهبة ومعاين اجلهاد ُمُثٌل حية باقية تتجه إليها قلوب أبناء هذه األمة التي ظلمت واعتدى  

ـ . "عىل حرياهتا وحقوقها وأحيط هبا من كل مكان  ا.ه
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ومنهم    ،بأدران الرشك  –أيضًا    –عة اإلخوان قد تلطخوا  لذا ترى أصحابه من املرشدين جلام

قال :  "شهيد املحراب عمر بن اخلطاب    "يف كتابه  املرشد الثالث عمر التلمساين الذي قال  

البعض إن رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم يستغفر هلم إذا جاؤوه حيًا فقط، ومل أتبني سبب 

وليس يف اآلية ما يدل عىل   ،صىل اهلل عليه وسلم  الرسولالتقييد يف اآلية عند االستغفار بحياة  

التقييد اهلل  .هذا  رسول  أن  القائل  بالرأي  اآلخذ  إىل  أميل  أراين  ولذا  وسلم .  عليه  اهلل  صىل 

. فال داعي إذن للتشدد يف النكري عىل من  .يستغفر حيًا وميتًا ملن جاءه قاصدًا رحابه الكريم

ال و  األولياء  كرامة  يف  الشدائديعتقد  عند  فيها  الدعاء  و  الطاهرة  قبورهم  يف  إليهم    ،لجوء 

ومنهم مرشد اإلخوان املسلمني يف سوريا    ،ا.هـ  وكرامات األولياء من أدلة معجزات األنبياء

 مصطفى السباعي الذي قال عند قرب رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم ملا زاره باملدينة: 

 ...... أعتاب بابك أشكو الربح مـن سقمي .يا سيدي يا حبيـب اهلل جئـت إلـى

 .... من شـدة السقـم مل أغفـل ومل أنم .يا سيدي قد متادى السقـم يف جسدي

ص:  ))جملة    اهلل  رمحه  السباعي  مصطفى  وفاة  بمناسبة  خاص  عدد  اإلسالم(  -562حضارة 

563)  

الصحابة -7 وسابة  السنة  بني  التقريب  دعاة  من  كتاب    ،أنه  املوهوب  )ويف    – امللهم 

  حسن )  حرصه  من  وبلغ:  78  صـ  العام  املرشد  التلمساين  عمر  األستاذ  يقول  (البنا  حسن

  اهلل   لعل  اإلسالمية  الفرق  جيمع  مؤمتر  إىل  يرمي  كان  أنه  املسلمني  كلمة   توحيد  عىل  (البنا

عىل أمر حيول بينهم وبني تكفري بعضهم خاصة وأن قرآننا واحد وديننا    اإلمجاع  إىل  هيدهيم

صىل اهلل عليه وسلم واحد وإهلنا واحد ولقد استضاف هلذا الغرض فضيلة   واحد ورسولنا

 .الشيخ حممد القمي أحد كبار علامء الشيعة وزعامئهم يف املركز العام فرتة ليست بالقصرية

البنا قد قابل املرجع الشيعي آية اهلل الكاشاين أثناء احلج عام  كام أنه من املعروف أن اإلمام  
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وحدث بينهام تفاهم يشري إليه أحد شخصيات اإلخوان املسلمني اليوم وأحد   .م  1948

 1طـ)  (ملاذا اغتيل حسن البنا) تالمذة اإلمام الشهيد األستاذ عبد املتعال اجلربي يف كتابه  

يقصد )ولو طال عمر هذا الرجل    ري جاكسون قوله:روب  عن  ينقل(  32صـ–  االعتصام  –

لكان يمكن أن يتحقق الكثري هلذه البالد خاصة لو اتفق حسن البنا وآية اهلل   (حسن البنا

الكاشاين الزعيم اإليراين عىل أن يزيال اخلالف بني الشيعة والسنة وقد التقى الرجالن يف 

عام   إىل    48احلجاز  ووصال  تفامها  أهنام  البنا  ويبدو  حسن  عوجل  أن  لوال  رئيسية  نقطة 

 .وعىل هذا املنهج سارت اجلامعة من بعده .ا.هـباالغتيال 

وعسكرية -8 رسية  تنظيامت  صاحب  جرائم    ،أنه  بعدة  حياته  يف  اجلامعة  قامت  وقد 

وهو تنظيم رسي عسكري )قام رئيس النظام اخلاص  واغتياالت وتفجريات من ذلك: أنه  

يف اجلهاد  ألعامل  كتاب    خصص  مؤلف  تعبري  حد  عىل  اإلسالم  التنظيم    "سبيل  حقيقة 

ومعه رجالن الغتيال القايض   (حممود الصباغ  وهو من كتاب اإلخوان املسلمني:  "اخلاص  

وأنه حكم عىل جمموعة شباب قاموا    ،اخلازندار بك بتهمة أنه مل حيكم يف قضايا بام يريدون 

سنوا عرش  بالسجن  اإلنجليز  عىل  قنبلة  املسلمني   ،ت بإلقاء  اإلخوان  من  أناس    ،ومنهم 

بقتل   قاموا  بك)والذين  السندي   (اخلازندار  عبدالرمحن  يومئذ  اخلاص  النظام  رئيس 

اخلاص   النظام  من  معه  كتاب  )ورجالن  اخلاص    "راجع  النظام    –  255ص  "حقيقة 

 .وهلم بيعة يف التنظيم العسكري ،(259

اون فيام اتفقنا ويعذر بعضنا بعضا يف اختلفنا  نتع  "أنه ينطلق هو ومجاعته من قاعدة   -9

وهذه القاعدة لو نطق به سني سلفي حلملت عىل اإلعذار يف املسائل التي يسوغ اخلالف   "

أما وأهنا من مثل حسن البنا الذي طبقها مع سبابة الصحابة   ،فيها كأكثر املسائل الفقهية

مع اخلالف  يسوغ  ال  ما  فيها  ويدخل  عمومها  عىل  معتقد    ،همفإهنا  هتدم  القاعدة  وهذه 
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فال بارك اهلل يف قاعدة هتدم ما أقامه السلف    ، السلف يف التعامل مع املخالف من أهل البدع

إليه القاعدة سارت مجاعة اإلخوان املسلمني يف مرص وغريها   .وتبنوه ودعوا  وعىل هذه 

أبناء بالدنا قد قال يف مقال له نرش يف الرسالة    حتى إن أحد املتخصصني يف العقيدة من 

بإقامة    :هـ1424امللحق بجريدة املدينة يف آخر مجعة من شهر شعبان لعام   ال أرى بأسًا 

املدارس اخلاصة بمن يسبون الصحابة ويدرسون فيها كتبهم !! ا.هـ كيف ال بأس بدراسة 

 الكفر؟! قاتل اهلل احلزبية ما أشد هدمها لإلسالم والسنة !!  

لذا أثنى    ،ومدرسته التي منها حممد عبده  ،ين األفغاين الشيعيأنه متأثر بجامل الد  -10

التقية بإظهار    ،الباطنية  ،التنظيم الرسي)عىل هذه املدرسة املاسونية وتأثر هبا يف عدة أمور  

التجميع بني الطوائف كلها سنيها    ،االشتغال بالسياسة  ،خالف ما يعتقد ملصلحة الدعوة

راجع لالستزادة عن حال مجال الدين األفغاين ومدى تأثر    (ارومبتدعها بل وحتى مع الكف

   ."اإلخوان املسلمون يف ميزان اإلسالم  "حسن البنا به أوائل كتاب 

 

 سيد قطب  

 . وغريها "معامل يف الطريق  "و  "العدالة اإلجتامعية  "و  "يف ظالل القرآن  "هو مؤلف كتاب 

كثري ملاذا كثرة الطعن فيه والتحذير منه ومن كتبه مع أن  وقبل أن أبني عقيدته ومنهجه يتساءل  

 :ألوجه منهاأهل البدع كثريون فيقال: 

نية    -أن له حزبًا يدافعون عنه ويؤزون غريهم للدفاع عنه   -1 فهو مرجع   -بحسن 

التاريخ الرسي جلامعة اإلخوان    "يف كتابه    التنظيم الرسي يف السعودية قال عيل عشاموي

وهو يتحدث عن خطاب رسي بعثه إخوان السعودية: أخذت   104-103ص  املسلمني

وقرأ    ،وطلبت منه مقابلته دون موعد سابق وقابلني  ،اخلطاب وذهبت لألستاذ سيد قطب
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أ عىل  دليل  هذا  إن  وقال:  السعودية،  يف  باإلخوة  الشديد  إعجابه  وأبدى  هنم اخلطاب 

منظمون جدًا وأهنم عىل كفاءة عالية من العمل ا.هـ وقد ذكر عيل عشاموي أن مناعًا القطان  

 .هو رئيس مجاعة اإلخوان املسلمني يف السعودية 

وإنام يستثبتون عن    ،وحقًا كم يكون القدح يف معتقد املخالفني وال نرى أناسًا يتعصبون هلم

   .فإهنم يستميتون يف الدفاع عنه ، قطب ثم يقرون خالفًا لسيد ،صحة ما ذكر هلم

 . أنه يكثر انتشار كتبه بني الشباب املتحمس قليل البضاعة يف العلم  -2

فيتأثر به الشباب املتحمس لدينه   –كام سيأيت بيانه    –أنه صاحب فكر ثوري هتييجي   -3

 . وامليلء فتوة وتضحية

 

 :وبعد هذا فإليك بيان يشء من أخطائه العقدية واملنهجية

  لنأخذ:  200  ص  الفني  التصوير  كتابه  يف  -يستحق  ما  اهلل  من  عليه  –قال سيد قطب    -أ  

  –   قال  حتى  عليه  الكالم  يف  استمر  ثم  –  العصبي املزاج  املندفع  للزعيم  نموذج  إنه  .موسى

فلعله قد هدأ وصار رجاًل    ،سنوات  عرش  بعد  حياته  من  ثانية  فرتة  يف  به  لنلتقي  هنا  فلندعه

 .  . أن ألق عصاك   :فها هو ذا ينادي من جانب الطور األيمن  كال!  .حليم النفسهادئ الطبع  

قال    -  ويسأله  مغضبًا،  إليه  يلتفت  الفعلة،  فعل  الذي  هو   السامري  أن  يعلم  وحني  –ثم 

َياةِ  يِف  َلَك  َفإِن   َفاْذَهْب  َقاَل ) :العجل  رس  علم إذا حتى مستنكرًا، إِن   وَ  ِمَساَس  َل  َتُقوَل  َأنْ  اْْلَ

َلنَنِْسَفن   ُثم   َقن ُه  َلنَُحرِّ َعاكًِفا  َعَلْيِه  َظْلَت  ال ِذي  َك  إََِلِ إََِل  َواْنُظْر  َلَفُه  ُُتْ َلْن  َمْوِعًدا  اْلَيمِّ  َلَك  يِف  ُه 

  (َنْسًفا

 وحركة متوترة ا.هـ   حنق ظاهرهكذا يف 
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كليم اهلل إل عىل أنه مثال يف  فهذا سب ملوسى عليه السالم بعد النبوة بل إنه مل يذكر موسى 

 .القرآن للزعيم املندفع العصبي املزاج

سب-ب  ل أنه  الكرام  اب  فقال  لصحابة  النوريني  ذي  اإلجتامعية كعثامن  العدالة  كتابه  يف  قال 

 ، عنه امتدادًا طبيعيًا خلالفة الشيخني قبله و نحن نميل إَل اعتبار خالفة عيل ريض اهلل  ":206ص

راشدة بل ومن بغيه عىل عثامن   ولية عثامن ولية خالفة  فليست.  "ان فجوًة بينهامو أن عهد عثامن ك

كانت أقرب   اقرر أهنف   عبد اهلل بن سبأاليهودي  أنه امتدح الثوار املجرمني الثائرين عليه بتدبري من  

م اإلسالم  روح  عثامنإَل  موقف  روح   189العدالة صـ  كتابه    .ن  من  فورة  كانت  أهنا  ذكر  بل 

 160اإلسالم!! صـ 

 

:  "242كتب وشخصيات ص  "قال يف معاوية بن أيب سفيان وعمرو بن العاص يف كتاب  و

وحني يركن معاوية وزميله عمرو إىل الكذب والغش واخلديعة والنفاق والرشوة ورشاء  

 الذمم ال يملك عيل أن يتدىل إىل هذا الدرك األسفل ا.هـ 

أبا سفيان   عنه    –وكفر  اهلل  لقيسفيان هو    أبو  "قال:ف   -ريض  الذي  الرجل  منه   ذلك  اإلسالم 

التاريخ به صفحات  ُيسلِم إل وقد تقررت  ،واملسلمون ما حفلت  فهو   ،غلبة اإلسالم والذي مل 

. املرجع:  "اإلسالُم إَل قلب ذلك الرجل  وما نفذ  ، إسالم الَشفة واللسان ل إيامن القلب والوجدان 

 (هـ1371 جملة املسلمون )العدد الثالث سنة

 

(: لقد  2/1057املجتمع املسلم حكامًا وحمكومني فقال يف ظالل القرآن )  أنه يكفر -ج

البرشية بال إله إال اهلل الدين إىل  فقد ارتدت   . استدار الزمان كهيئته يوم جاء هذا 

  – ثم قال    –ونكصت عن ال إله إال اهلل    ،وإىل جور األديان   ،البرشية إىل عبادة العباد
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فأعطت هلؤالء العباد   . وارتدت عن ال إله إال اهلل  ، هليةإال أن البرشية عادت إىل اجلا 

. البرشية بجملتها بام فيها  .وختلص له الوالء  ،ومل تعد توحد اهلل  .خصائص األلوهية

ال إله إال اهلل    "أولئك الذين يرددون عىل املآذن يف مشارق األرض ومغارهبا كلامت  

وأشد عذابًا يوم القيامة ألهنم ارتدوا إىل . وهؤالء أثقل إثاًم  .بال مدلول وال واقع  "

   ومن بعد أن كانوا يف دين اهلل !ا.هـ –من بعد ما تبني هلم اهلدى  –عبادة العباد 

العدالة االجتامعية ص - د فقال يف  الثورة  فكر  ويؤيد  ثوري  ثارت  160أنه  : وأخريًا 

كن البد ملن ينظر ول  .واخلري والرش   ،واختلط فيها احلق والباطل  ،الثائرة عىل عثامن 

ويستشعر األمور بروح اإلسالم أن يقرر أن تلك الثورة    ،إىل األمور بعني اإلسالم

(: وإقامة 3/1451يف عمومها كانت ثورة من روح اإلسالم ا.هـ وقال يف الظالل )

مكاهنا يف  اإلسالم  قواعد  عىل  مؤسسة  هبا  ،حكومة  املهمة.واستبداهلا  وهذه   .. .

انقال إحداث  دون قطرمهمة  إسالمي عام غري منحرص يف قطر  يريده    ،ب  مما  بل 

 . اإلسالم ويضعه نصب عينيه أن حيدث هذا اإلنقالب الشامل يف مجيع املعمورة

ببرصه إليه  يطمح  الذي  األسمى  ومقصده  العليا  غايته  مندوحة    ،هذه  ال  أنه  إال 

نقالب  للمسلمني وأعضاء احلزب اإلسالمي عن الرشوع يف مهمتهم بإحداث اال 

 املنشود والسعي وراء تغيري نظم احلكم يف بالدهم التي يسكنوهنا ا.هـ

وانتهى األمر بسجنه    أنه قد ثبت عليه التخطيط لالغتياالت والتفجريات بإقراره - ه

وحماكمته وشنقه العرتافه بالتآمر لقتل رئيس اجلمهورية ورئيس الوزراء وثالثة من 

الكهربا حمطة  وتفجري  املسؤولني  اجلسور  كبار  بعض  ونسف  احلزب ء  عن  دفاعًا 

بعده   كام يقول يف مذكرة التحقيق التي نرشها أنصاره يف العدد الثاين وما  (وأعضائه
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  ( الرشكة السعودية لألبحاث والتسويق)وطبعها أنصاره يف    (املسلمون )من جريدة

  .61- 50ص (ملاذا أعدموين) ضمن سلسلة كتاب الرشق األوسط بعنوان 

 

 ،ذا يكذب الفرية التي يتناقلها أصحابه من أن سبب قتله رفضه كتابة اعتذار جلامل عبدالنارصوه

قال الشيخ سعد احلصني   . وقول إن السبابة التي تشهد أن ال إله إال اهلل ترفض أن تكتب اعتذاراً 

يخ : فلم يكن من سبل العلم والتحقيق أن يردد الش20ص  "فكر سيد قطب بني رأيني  "يف كتاب  

من أنه طلب من سيد أن يسطر   ،إشاعة ال يعرف مصدرها  (املفرتى عليه نرشها)بكر يف رسالته  

.. أو نحو ذلك .بقلمه كلامت اعتذار فقال: إن إصبعًا أرفعه للشهادة لن أكتب به كلمة تضارها

 وبخاصة إذا رويت هذه اإلشاعة يف معرض املطالبة بالتغايض عن زالت من رويت  ،14ا.هـ ص

وليس من عادة املحاكم العسكرية واألمنية طلب االعتذار ممن اعرتف بالتخطيط الغتيال   ،عنه

املوظفني كبار  الوزراء وعدد من  الكهرباء  ،رئيس اجلمهورية ورئيس  من   ،ونسف حمطة  وعدد 

 61-50ص  "ملاذا أعدموين    "  .املنشآت يف العاصمة وإن أسامه سيد رمحه اهلل دفاعًا عن النفس

ـ ا.  ه

 

 * خطأ من ظن الفرق بني اإلخوان املسلمني البنائني والقطبيني: 

إليها   تقدم أن كالً منهام يرى االغتياالت والتفجريات إال أن سيد قطب صدع هبا عالنية ودعا 

أما حسن البنا فكان له وجهان ألجل   .واشتد يف تكفري املجتمعات املحكومني زيادة عىل احلكام

الدعوة بعده  ،مصلحة  من  البنائيون  مناصب   ؛وهكذا  عىل  ليستولوا  رويدًا  رويدًا  يتسللون  لذا 

إال أن من حفظ اهلل لدينه  ،رفيعة يف الدولة التي يعيشون فيها فيخدمون حزهبم من هذه املناصب
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إذا وصلوا  إىل مناصب رفيعة مؤثرة آثر هذا املنصب عىل رغبات حزبه   أن كثريًا منهم ال كلهم 

 .ولة يعمل للحفاظ عىل منصبه ومكانتهفصار رجل د

وال ينفي هذا أن تكون بينهام خالفات بعد ذلك لكنهام من حيث األصل يشء واحد ومؤسسهام 

 . حسن البنا

 

   :* فتاوى العلامء يف سيد قطب

الشيخ   سامحة  العزيزقال  رمحه  عبد  باز  عىل   اهلل بن  السالممعلقًا  عليه  ملوسى  سيد   : سب 

ة مستقلةالستهزاء باأل" من رشيط أقوال العلامء يف مؤلفات سيد قطب: تسجيالت )." نبياء رد 

 بالرياض  منهاج السنة السمعية

كالم قبيح   :-ريض اهلل عنهام-  ملا قرئ عليه كالم سيد قطب يف معاوية وعمرو بن العاصقال  و

العاص بن  لعمرو  وسب  ملعاوية  سب  قبيح  كالم  هذا  قبيح،  ؛!!  كالم  هذا  منكر.  كل  وكالم 

  فاهلل يعفوا عنا وعنهم(. واملجتهدون إذا أخطأوا .معاوية وعمرو ومن معهام جمتهدون أخطأوا 

: )هذا خطأ  -رمحه اهلل    -قال الشيخ عبد العزيز    ؟قال السائل: قوله: )إن فيهام نفاقًا( أليس تكفرياً 

يستحق أن   الصحابة، أو واحد من الصحابة منكٌر وفسق  فإن سبه لبعض  ؛وغلط ال يكون كفرا

ولكن إذا سب األكثر أو فسقهم يرتد ألهنم محلة الرشع. إذا  - نسأل اهلل العافية    - يؤدب عليه  

  سبهم معناه قدح يف الرشع.
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 - قال سامحة الشيخ عبد العزيز   ؟قال السائل: أال ينهى عن هذه الكتب التي فيها هذا الكالم

اهلل   متزق.-رمحه  أن  ينبغي  الصاحلني)  :  رياض  األحد رشح  يوم  بتاريخ  لسامحته   

18/7/1416.)  

  فتوى العالمة املحدث / حممد نارص الدين األلباين رمحه اهلل

العواصم  "كتاب   معلقًا عىل خامتة  -رمحه اهلل    -قال العالمة املحدث حممد نارص الدين األلباين  

صواٌب، ومنه يتبني لكل كل ما رددته عىل سيد قطب حٌق  :"مما يف كتب سيد قطب من القواصم

 اإلسالمية أن سيد قطب مل يكن عىل معرفة باإلسالم بأصوله وفروعه. قارئ عىل يشء من الثقافة

جهله وانحرافه  فجزاك اهلل خري اجلزاء أهيا األخ )الربيع( عىل قيامك بواجب البيان والكشف عن 

صورته يف   كتبها يف آخر حياتهمن ورقة بخط الشيخ األلباين رمحه اهلل  املرجع: ) عن اإلسالم(.

  .(كتاب العواصم

  فتوى العالمة الشيخ / حممد بن صالح العثيمني رمحه اهلل

عىل هذا  أرجو إجابتي  -أثابكم اهلل    -سئل فضيلة الشيخ العالمة حممد بن صالح العثيمني: )

أسمعه عنه، وقد  السؤال: إننا نعلم الكثري من جتاوزات سيد قطب لكن اليشء الوحيد الذي مل

قطب ممن يقولون بوحدة  فقد قال: إن سيد  ؛سمعته من أحد طلبة العلم مؤخرًا ومل أقتنع بذلك

أرجو اإلجابة   ؟بوحدة الوجود الوجود. وطبعًا هذا كفر رصيح، فهل كان سيد قطب ممن يقولون 

  جزاكم اهلل خريًا.

 عن حال الرجل، لكن قد كتبقال الشيخ حممد: )مطالعتي لكتب سيد قطب قليلة وال أعلم  

التفسري يف  بمؤلفه  يتعلق  فيام  القرآن " العلامء  ما"ظالل  مثـل  عليه،  مالحظات  كتبوا  كتبـه  ، 



 13 

عىل   ؛عليه وكتب أخونا الشيخ ربيع املدخيل مالحظات   -رمحه اهلل    -الشيـخ عبد اهلل الدويش  

اللقاء املفتوح "من رشيط    سيد قطب يف التفسري ويف غريه. فمن أحب أن يراجعها فلرياجعها(.

بجده واملدخيل  العثيمني  الشيخني  بني  َوقَّعَ "الثاين  ثم  بتاريخ  ،  حممد  الشيخ  عليها 

24/2/1421.)  

  للعالمة الشيخ حممد بن صالح العثيمني: أخرىفتوى 

نِّّي بقراءة كتب سيد قطب، وخيص  قال السائل: ما هو قول سامحتكم يف رجل ينصُح الشباب السُّ

القرآن "منها:   الطريق "و    "يف ظالل  أعدموين"و    "معامل عىل  أن   "ملاذا  ينبه عىل األخطاء  دون 

  ؟والضالالت املوجودة يف هذه الكتب

عثيمني   ابن  الشيخ  اهلل    -فقال  قويل):  -حفظه  فيك    -  أنا  اهلل  هلل  أن   -بارك  ناصحًا  كان  من 

يف التفسري وغري التفسري  قراءة كتب األقدمنيورسوله وإلخوانه املسلمني أن حيث الناس عىل  

 - ففيه طوام    - رمحه اهلل   - فهي أبرك وأنفع وأحسن من كتب املتأخرين، أما تفسري سيد قطب

، "قل هو اهلل أحد "وتفسريه سورة   ،فيه طوام: كتفسريه لالستواء  -لكن نرجو اهلل أن يعفو عنه  

رشيط أقوال العلامء يف إبطال قواعد )  .به(  الرسل بام ال ينبغي أن يصفه  وكذلك وصفه لبعض

  .(24/2/1421عليها الشيخ حممد بتاريخ  ومقاالت عدنان عرعور، ثم َوقَّعَ 

  لعالمة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان:افتوى 

فقال: )وقراءة الظالل فيها  ؟"ظالل القرآن "سئل الشيخ العالمة صالح الفوزان عن قراءة كتاب  

وكوننا نربط الشباب بالظالل ويأخذون ما فيه  الظالل يشتمل عىل أشياء فيها نظر كثري،نظر ألن  

فكار الشباب. فيه تفسري ابن كثري، أمردود سيئ عىل   من أفكار هي حمل نظر. هذا قد يكون له
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وهو يف احلقيقة ليس تفسريًا،   وفيها غنى عن مثل هذا التفسري. وفيه تفاسري علامء السلف الكثرية

القرآن بوجه عام. فهو ليس تفسريًا باملعنى الذي  نام كتاب يبحث باملعنى اإلمجايل للسور، أو يفوإ

الزمان  قديم  العلامء من  لغوية  أنه  ؛يعرفه  فيها من أرسار  ما  وبيان  باآلثار،  القرآن  معاين  رشح 

من اآليات    -  سبحانه وتعاىل  -أحكام رشعية. وقبل ذلك كله بيان مراد اهلل   وبالغية، وما فيها من

القرآن "أما   والسور. من  "ظالل  فهو  موضوعيًا  تفسريًا  نسميه  أن  نستطيع  جممل  تفسري   فهو 

وما فيه  التفسري املوضوعي املعروف يف هذا العرص، لكنه ال ُيعَتمد عليه ملا فيه من الصوفيات،

يضًا هو ال يعنى وأ من التعابري التي ال تليق بالقرآن مثل وصف القرآن باملوسيقى واإليقاعات،

شيئًا من األلوهية فإنام يركز عىل  بتوحيد األلوهية، وإنام يعنى يف الغالب بتوحيد الربوبية وإن ذكر

نوع من أهنا  احلاكمية، واحلاكمية الشك  ليست توحيد  لكن  األلوهية [  ]وحدها  األلوهية  هي 

جيعل يف صف ابن كثري    والكتاب ال  أهل الضالل [. الصفات عىل طريقة  يؤولاملطلوبة، [ وهو  

هذا الذي أراه ولو اختري من كتب السلف، ومن الكتب املعنية بالعقيدة  وغريه من كتب التفسري.

رشيط جمموع ما  )  بتفسري القرآن واملعنية باألحكام الرشعية لكان هذا أنسب للشباب. واملعنية

ثم صححه   9/8/1412  -ة  مكة املكرم -لقاء مع فضيلته    -قاله ابن باز حول نصيحته العامة  

 .(الشيخ

فإن به   ،للشيخ عصام السناين   "براءة علامء األمة من تزكية أهل البدعة واملذمة    "راجع كتاب  )

  (الفتاوى موثقة

  والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته 

 عبد العزيز بن ريس الريس


