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 أما بعد:، سالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

على   عظيًما  ضرًرا  والسروريين  املسلمين  لإلخوان  فإن 

املسلمين في دينهم وعقيدتهم وأمنهم واستقرارهم فأردت في هذا  

أضرارهم  (1)  املختصر وبعض  منهجهم  أوثق  نصًحا    ؛أن 

جماعة   ،للمسلمين كونهم  سبب  في  شرعًيا   
ً

تأصيال أذكر  ثم 

الضالالت الشرعية والتخريبات اإلرهابية عند  بدعية وأسميته )

 . (جماعة اإلخوان املسلمين البدعية

نت في آخر الكتاب بيان هيئة كبار العلماء باململكة   وقد ضمَّ

السعودية في جماعة اإلخوان املسلمين الصادر في يوم  العربية  

 م. 2020/  11/  10هـ املوافق 1442/   3/  24الثالثاء 

 . وينفع به  أسأل هللا أن يتقبله

 

 

  

 

أصله محاضرة في مدينة الرياض بعنوان: املخالفات الشرعية في منهج اإلخوان    (1)

 هـ. 28/7/1440املسلمين وكان بتاريخ 
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ا على أساسين:  -إن شاء هللا-سيكون هذا املختصر  مبنيًّ

 التأصيل الشرعي لتحديد املخالفة شرًعا. األساس األول:

معرفة ما عليه جماعة اإلخوان املسلمين،    واألساس الثاني: 

 والقطبية والسرورية.  

 وأستهل هذا الكتاب بمقدماٍت:

أ   األولى:املقدمة    يعلم  أن  ف ينبغي 
َ
تل

ْ
املخ املسائل  فيها   ن 

 نوعان:  

   النوع األول/
 
سمى باملسائل  مسائل ال يسوغ الخالف فيها وت

وضابط املسائل الخالفية التي ال يسوغ الخالف فيها   ،الخالفية

إ  خالف  ما  فصاحبه    جماًعاهو  اإلجماع  خالف  قوٍل  فكل 

 لخالف فيه. محجوٌج باإلجماع قبله فمثل هذا ال يسوغ ا 

الثاني/  باملسائل    النوع  وتسمى  فيها  الخالف  يسوغ  مسائل 

االجتهادية، وضابط املسائل التي يسوغ الخالف فيها هي املسائل  

 جماٌع. إ التي تنازع فيها العلماء على قولين وليس في املسألة  

 من أهل وقد أصَّ 
ٌ
ل هذا التأصيل من حيث الجملة جماعة

السمعاني في كتاب القواطع والنووي بشرحه العلم كأبي املظفر  

الى هذا  أشارا  العاملين  وذكر ذلك شيخ    ،على مسلم فإن هذين 

تيمية   ابن  كتابه    - تعالى  رحمه هللا -اإلسالم  في )في  الدليل  بيان 



 

3 

 

التحليل كتابه    (،بطالن  في  القيم  املوقعين)وابن  وابن   (أعالم 

كتابه   في  الشرعية)مفلح  أئم  (اآلداب  هذا  الدعوة وذكر  ة 

وفي شرح كتاب التوحيد  (  الدرر السنية) النجدية السلفية كما في  

باب من أطاع العلماء واألمراء في تحليل ما حرم هللا أو تحريم ما 

 من دون هللا.   رباًباأحل هللا فقد اتخذهم أ 

  
  كثيًرا ألن    ؛ق بين هذين األمرينفينبغي أن نعتني بهذا وأن نفر 

 يفرق بين ما يسوغ الخالف فيه وما من الناس يخلط بينهما فال

ال يسوغ الخالف فيه فقد اختلف العلماء في مسائل كاستحباب  

جلسة االستراحة في الصالة ونقض الوضوء من مس الذكر وغير  

ذلك. فاملصيب له أجران واملخطئ له أجٌر واحد وهذه من جنس 

    ،املسائل االجتهادية
ما يسوغ ألنها م  ؛ب أحٌد على أحٍد فيهاوال يثر 

فاملخطئ  فيها  الخالف  يسوغ  ال  التي  املسائل  أما  فيها.  الخالف 

 ؛جزم بخطئه وقد يضلل صاحبه بضوابط يأتي ذكرهاي  

فيما روي عنه بالتواتر:   -رحمه هللا-لذا قال اإلمام الشافعي 

بوا بالجريد والنعال وأن يطاف بهم ضرَ حكمي في أهل الكالم أن ي  

والعشائر ويقال هذا جزاء من أقبل على الكالم وترك  بين القبائل  

د االمام الشافعي في تعلم علم الكالم  الكتاب والسنة. فقد شدَّ 

 ألن هذا مما ال يسوغ فيه. 
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 واحدة   املقدمة الثانية:
ٌ
 واحدة وطائفة

ٌ
إن أهل الحق فرقة

وال فرقتان  فرق   ال  حديث    ؛ثالث  من  ومسلم  البخاري  روى  ملا 

من   مسلم  وأخرجه  سفيان  أبي  بن  ومعاوية  شعبة  بن  املغيرة 

  ملسو هيلع هللا ىلصحديث جابر بن عبد هللا وجابر بن سمرة وغيرهما أن النبي  

 من  )قال:  
ٌ
متي على الحق ظاهرين ال يضرهم من أ التزال طائفة

اللهم  -  ( خذلهم وال من خالفهم حتى يأتي أمر هللا وهم على ذلك

 . -اجعلنا منهم يا رب العاملين

 فإ 
ً
 واحدة ومن خالفها فقد يكون  أ ا  ذ

ٌ
 مسلًما هل الحق فرقة

بي داوود من أ حمد و أ لذا ثبت عند    كافًرا؛وقد يكون    مبتدًعا  زائًغا

قال:    ملسو هيلع هللا ىلصأن النبي    -رض ي هللا عنهما-حديث معاوية ابن أبي سفيان  

 ستفترق أمتي على ثالٍث وسبعين فرقة كلها  )
ً
في النار إال فرقة

 (. واحدة وهي الجماعة

 واحدة وهذه الفرق جميعها مسلمون   فإذن 
ٌ
اهل الحق فرقة

ومع ذلك كلهم ضالون ومبتدعة وعن الصراط زائغون إال فرقة  

 .واحدة

ا أوجب ما يجب على املسلم أن يعرف الفرقة الناجية   
ً
فإذ

بذلك   يتمسك  وأن  وسماتها  وعالماتها  أماراتها  يعرف  حتى  وأن 

 . يكون من الناجين
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الثالثة: بأسماٍء   املقدمة  يتسمون  السنة  أهل  زال  ال 

منتسبون   هم  ممن  والضاللة  البدع  أهل  عن  بها  يتمايزون 

 واحدة اكتفى   ملسو هيلع هللا ىلصلإلسالم فلما كان أهل الحق في عهد النبي  
ً
فرقة

باملسلمين كما قال سبحانه   بأن يسموا  ُم املسلمون 
ُ
اك }ُهَو َسمَّ

 
َ
ِلِمين سم

ُ م
 [ 78]الحج:  {امل

   اسًماكان اسمهم    فإذن
َّ
ا دخل في  واحد وهو اإلسالم، لكن مل

 أ اإلسالم  
َّ
 على  ناٌس كثيرون فدن

ٌ
سوا اإلسالم فبقيت طائفة قائمة

اإلسالم الخالص الصافي من الشوائب وهم الفرقة الناجية كما  

تيمية   ابن  االسالم  شيخ  هذا  هللا -بين  أواخر    -تعالى  رحمه  في 

 أله
ً
السنة مخالفة بأهل  الواسطية وتسموا  البدعة العقيدة  ل 

تيمية   ابن  هذا  الى  أشار  وقد  هللا-واالفتراق  في    -رحمه  تعالى 

 ألهل الرأي 
ً
العقيدة الواسطية ثم تسموا بأهل الحديث مخالفة

 ألهل الرأي وتسموا بالسلفيين  
ً
وتسموا بأهل األثر كذلك مخالفة

للخلفيين  
ً
هو    ؛املبتدعين  مخالفة السلفي  املنهج  معنى  فلذلك 

 أصوٍل ثالثة:  املنهج القائم على

 كتاب هللا.  األصل األول/

 . ملسو هيلع هللا ىلصصحيح سنة رسول هللا   واألصل الثاني/ 

الثالث/  السلف    واألصل  بفهم  والسنة  الكتاب  فهم 

 الصالح.  
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عليك   : "روى اآلجري في كتابه الشريعة عن األوزاعي أنه قال 

بآثار من سلف، وإن رفضك الناس، واياك وآراء الرجال وان 

 ".   زخرفوه لك بالقول 

ويحفظ   دينكم  عليكم  يحفظ  ما  أعظم  إن  السلفيون  أيها 

  كثيًرا ن  فإاإلسالم الصافي هو التمسك بما عليه السلف الصالح.  

يدعون   البدع  أهل  والسنةأمن  بالكتاب  يستدلون  لكن    ؛نهم 

ز أهل الحق عن غيرهم في فهم الكتاب  سبيل ضبط األمر أن يتميَّ 

 والسنة بفهم السلف الصالح.

ينبغي أن يعرف كل طالب علم متى تخرج    املقدمة الرابعة:

إلى أهل   الناجية ومن أهل السنة  الفرقة  الفرقة والجماعة من 

البدعة والضاللة؟ فقد تكلم العلماء على ذلك وممن تكلم على  

 (2) -ىتعال رحمه هللا- والشاطبي (1) ة ذلك شيخ االسالم ابن تيمي

 

 (414/ 35(، )3/347مجموع الفتاوى ) (1)

العلم بالسنة   بها الرجل من أهل األهواء ما اشتهر عند أهل  " التي يعد  البدعة   "

الخوارج والروافض والقدرية واملرجئة فإن عبد  مخالفتها للكتاب والسنة؛ كبدعة  

هللا بن املبارك ويوسف بن أسباط وغيرهما قالوا: أصول اثنتين وسبعين فرقة هي  

 أربع: الخوارج والروافض والقدرية واملرجئة. 

 (.712، 2/549االعتصام ) (2)
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أن الجماعة والفرد يخرجون من أهل السنة    :وخالصة األمر

الى أهل البدعة إذا وقعوا في أحد أمرين من املسائل التي ال يسوغ  

 الخالف فيها:  

 . إذا خالف أهل السنة في أمر كلي  األمر األول: 

 هو األمر الذي تحته جزئيات وأفراد. األمر الكليومعنى  

 ومن أمثلة ذلك ما يلي: 

 /
ً
ف  أوال الصفات  نؤول  نحن  قال  من  الصفات:  نهم إتأويل 

السنة أهل  من  خارجين  مبتدعة  أهل    ؛ يكونون  خالفوا  ألنهم 

في   الصفات  أ السنة  تأويل  وهو  كلٍي  هذا فإمٍر  تحت  يدخل  نه 

الرضا واملحبة الكلي جميع الصفات الذاتية والفعلية كالغضب و 

 لى غير ذلك. إ  ... والرحمة وكاليد والوجه

بالكبائر فقد خالف أهل التكفير بالكبائر: من كفَّ   ثانًيا/ ر 

 السنة في أمٍر كلي.  

ا/
ً
عدم الدعوة للتوحيد: من قال ال أدعو للتوحيد حتى    ثالث

 ال أفرق الصف فقد خالف أهل السنة في أمٍر كلي.  

 عدم قبول خبر اآلحاد في العقائد. ربًعا/ 

عدم الدعوة للسنة: من قال ال أدعو إلى السنة وإلى   خامًسا/

 ترك البدعة فقد خالف أهل السنة في أمٍر كلي وعلى هذا فقس.
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عصب على شخص أو حزب: إن من تحزب على الت  سادًسا/

شخص ووالى وعادى عليه أو على جماعة ووالى وعادى عليها فإنه 

االسالم   شيخ  هذا  بين  كما  ضال  هللا-مبتدٌع  شرح    -رحمه  في 

االفتراق من  (1)  حديث  فكل  كلية   
ٌ
مخالفة مخالفته  وذلك ألن  ؛ 

على   كان  وإن  ويقدره  يحبه  فهو  الفرد  أو  الجماعة  مع  كان 

مخالفات عقدية كبيرة وفي املقابل كل من كان مخالًفا للجماعة 

  إذن فهو يعاديهم وإن كانوا على ما كانوا على توحيد وسنة فهم  

 حزبيون. 

وا ِمَن  }  :ذمت الشريعة األحزاب قال سبحانه   تنبيه: 
ُ
ون
ُ
ك
َ
 ت
َ
َوال

( 
َ
ِرِكين

م
ش
ُ م
ٍب 31امل لُّ ِحزم

ُ
وا ِشَيًعا ك

ُ
ان
َ
َوك ِديَنُهمم  وا 

ُ
ق رَّ
َ
ِذيَن ف

َّ
( ِمَن ال

(  
َ
ِرُحون

َ
ف ِهمم  َديم

َ
ل حديث  [32،  31]الروم:    {(32ِبَما  في  كذا  و 

االفتراق ذمت الفرق لكن الشريعة في املقابل امتدحت حزب هللا. 

ُب :  تعالى  قال ِحزم ِئَك 
َ
ول
ُ
   }أ

َ
ِلُحون

م
ف
ُ م
امل ُهُم   ِ

َّللاَّ َب  ِحزم ِإنَّ   
َ
ال
َ
أ  ِ

 {َّللاَّ

وحزب هللا كما   - اللهم اجعلنا منهم يا رب العاملين-[22]املجادلة: 

أنهم ال ينتسبون إلى مقالة معينة وال إلى شخص    : "قال ابن القيم

فون به وال نسبة ينتسبون  عرَ معين غير الرسول فليس لهم لقب ي  

قال  كما  وأربابها  املحدثة  املقاالت  إلى  انتسب سواهم  إذا  إليها، 

بعض أئمة أهل السنة وقد سئل عنها فقال: السنة ما ال اسم له 

 

 (.3/347مجموع الفتاوى ) (1)
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كالقدرية  تارة  املقالة  إلى  ينتسبون  البدع  وأهل  السنة،  سوى 

وإلى  واملرجئة، وإلى القائل تارة كالهاشمية والنجارية والضراوية،  

السنة بريئون من هذه  تارة كالخوارج والروافض، وأهل  الفعل 

 (1) النسب كلها، وإنما نسبتهم إلى الحديث والسنة"

في هللا، وجعل   فإذن في هللا ووالى وعادى  من أحب وأبغض 

فهو حزٌب ليس على جماعة بدعية وإنما على    ملسو هيلع هللا ىلص رأسه رسول هللا  

 لة.  الحق وكل من خالف ذلك فهو من األحزاب الضا

أهل السنة الذين يتسمون بأهل الحديث وبالسلفيين   فإذن

حزٌب متعصبون للحق ال لألفراد، ويحبون األفراد ويبغضونهم  

بمقدار قربهم وبعدهم من الكتاب والسنة على منهج سلف هذه  

ابتدع وضل عادوه  ثم  بينهم  رأًسا معظما  الرجل  كان  ولو  األمة 

فإنهم يعظمون رأسهم  بغضوه بخالف هذه األحزاب البدعية  أ و 

دين    ىولو حصل منه ما حصل ألنهم متعصبون على الحزب ال عل

   .ملسو هيلع هللا ىلصهللا  محمد بن عبد

الثاني  كان االمر  أمر جزئي ولو  في  السنة  أهل  : من خالف 

أهل    واحًدا  بين  فيه  الخالف  اشتهر  مما  يكون  أن  بشرط  لكن 

 السنة وأهل البدعة.  

 ومن امثلة ذلك ما يلي: 

 

 ( 603لة )ص: مختصر الصواعق املرسلة على الجهمية واملعط (1)
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 /
ً
تكلم في صحابٍي واحٍد فهو    :القدح في الصحابة  أوال من 

 ( 1)   صول السنةأ حمد في كتابه  أ مبتدع كما نص على هذا االمام  

افهو يقرره عقيدة ألهل السنة، وعمل بهذا   ائمة السنة في   عمليًّ

بدَّ  فقد  واحد.   قواًما؛أعوا  تطبيقاتهم  صحابٍي  في  تكلموا  ألنهم 

كان   وان  أهل   جزئًيا؛وهذا  بين  فيه  الخالف  اشتهر  مما  لكنه 

 السنة وأهل البدع. 

ب فهو ل صفة العلو فحْس : من أوَّ ثانًيا/ تأويل صفة العلو

 مبتدع. 

تأويل صفة االستواءث ا/ 
ً
أوَّ الث العلو فحسب  : من  ل صفة 

 فهو مبتدع. 

أهل  خالف  من  أن  في  الكثيرة  األمثلة  من  فقس  هذا  وعلى 

السنة   بين أهل  الخالف فيه  أو جزئٍي اشتهر  السنة في أمر كلي 

 .
ً
 ضاال

ً
 وأهل البدعة فإنه يكون مبتدعا

 

 

 ( 54أصول السنة ألحمد بن حنبل )ص:  (1)

ومن انتقص أحدا من أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أو بغضه بحدث  

 . منه أو ذكر مساويه كان مبتدعا حتى يترحم عليهم جميعا ويكون قلبه لهم سليما
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وبعد هذه املقدمات األربع أبدأ بالكالم على جماعة اإلخوان  

 املسلمين واجعل ذلك في عنصرين أساسين: 

األول:  ثم    العنصر  البنا  حسٌن  وهو  مؤسسها  على  الكالم 

 الكالم على الجماعة نفسها.

فال أحب الكالم على سيرته فليس املقام مقام   :أما مؤسسها 

و  سيرته  على  الشنيعة  كالٍم  ملخالفاته  بياٍن  مقام  املقام  إنما 

حيط أ ا إنه من الصعب بمكان أن  غاشًّ وأصدقكم حتى ال أكون  

مخالفاته    بأكثر 
ً

بعضها    فضال سأذكر  لذا  مخالفاته؛  كل  عن 

ا تشفيًّ باختصار وأؤكد أنه ال يجوز أن تذكر مخالفاته أو غيره  

فكم   الجماعة.  هذه  يحذروا  للمسلمين حتى  نصًحا   وانما 
 
ع  د  خ

الشهيد   يسمونه  هذا  فألجل  البنا  حسن  بتعظيم  املسلمون 

نني وهللا رأيت بأم عيني في مقرر القراءة في الصف إ البنا بل    حسًنا

)السعودية( درٌس   التوحيد والسنة  في دولة  االبتدائي  السادس 

املجددين   من  وذكروا  هذا  من  ش يٌء  أو  املصلحون  بعنوان 

 : واملصلحين رجلين

 . - رحمه هللا-األول/ شيخ االسالم محمد الوهاب 

النبوي   املنهج  خالف  على  أنه  مع  البنا!!  حسٌن  والثاني/ 

ذلك  الى  االشارة  ستأتي  كما  السلفي  عندنا    ؛والطريق  كان  بل 
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مدرسة اسمها مدرسة حسن البنا وفي الطابور الصباحي ينشد  

 : الطالب

 كل ما فيه حسن 
ً
من بناه ال تسلني    ...إن لإلسالم صرحا

 إنه البنا حسن. 

الوطني    النشيد  ينشدون  السعودية  مدارس  جميع  أن  مع 

املعروف إال هذه املدرسة ينشدون هذه األبيات وطالبنا يرددونها، 

 ال بد أن نكون عارفين ملن كان على ضاللة ال سيما إذا كان  
ً
اذا

تباٌع كما هو حال حسن البنا، والكالم عليه كما  أ وكان له    مؤثًرا 

 م وعلى مخالفاته يطول لكن سأذكر ما تيسر باختصار: تقد

لذا ال يعرف في    ؛حسن البنا ليس داعية توحيد     األمر األول: 

سيرته أنه دعا الى إفراد هللا بالعبادة وإنكار الشرك وجعل ذلك 

 فبنى أصحابه على ذلك الشواهق 
ً
همه إال أنه ذكر ذلك عرضا

للدفاع عنه عند من يقدح فيه لهذا وإال هم ليسوا أيًضا دعاة 

-إن شاء هللا-توحيد، بل األمر على نقيض ذلك كما سيأتي بيانه 

إلى إفراد هللا بالعبادة وليست همه وال دعوته وال    فإنه ال يدعو 

ألف   أنه  عنه  يعرف  لذا ال  أو   كتًباجهده؛  للتوحيد  الدعوة  في 

التوحيد وهو إفراد    خطًباخطب   في ذلك أو حث أصحابه على 

 هللا بالعبادة. 
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البنا باعترافه هو في م    األمر الثاني:  نه كان  أ ذكراته  حسن 

ا وقد بايع على الطريق الحصافية وما أدراك ما الطريقة   صوفيًّ

 ! ؟الحصافية

ن  إ أنها بدعية    -على سوئها-إن أحسن أحوال هذه الطريقة 

 
ً
شركية تكن  بأن  لم  الناس  يخدعوا  أن  أصحابه  بعض  وأراد   ،

حسًنا البنا تاب منها في آخر حياته لكن بين أبو الحسن الندوي  

كان   البنا  في    مداوًماأن حسًنا  حتى  الصوفية  األذكار  خر آعلى 

أ (1)   حياته نفسه  عن  البنا  حسن  ذكر  بل  بعض  ن.  مع  كان  ه 

أقدام على  سيرهم  بعد  جمعة  كل  يزورون  كانوا  هم  تالميذه 

 .  (2) ساعات قبر أحد األولياء 

 

  قال حسن البنا عن نفسه: " وصحبت اإلخوان الحصافية بدمنهور، وواظبت   (1)

والداعية ص   الدعوة  )مذكرات  ليلة  كل  في  التوبة  في مسجد  الحضرة  (،  24على 

وتلقيت   ـ  الحصافية  الطريقة  في  املجيز  ـ  الوهاب  عبد  السيد  وحضر   " وقال: 

 .(24املرجع السابق ص )الحصافية الشاذلية عنه، وأذني بأدوارها ووظائفها 

(: "  139ـ138)  إلسالم صالتفسير السياس ي ل)وقال أبو الحسن الندوي في كتابه:  

الشيخ حسن البنا ونصيب التربية الروحية في تكوينه وفي تكوين حركته الكبرى: إنه  

في الطريقة الحصافية الشاذلية، وكان قد    -كما صرح بنفسه    -كان في أول أمره  

ثني كبار رجاله وخواص أصحابه   مارس أشغالها وأذكارها وداوم عليها مدة، وقد حد 

 بهذه األشغال واألوراد إلى آخر عهده وفي زحمة أعماله " أنه بقي متمس 
ً
 كا

: كنا في كثير من األيام كنا  30قال حسن البنا في مذكرة الدعوة والداعية ص  (2)

في كثير من أيام الجمع التي يتصادف أن نقضيها في دمنهود، نقترح رحلة لزيارة أحد  
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اليهود والنصارى إخواٌن    األمر الثالث: البنا يقرر أن  حسن 

كيف    -! يا سبحان هللا-  (1)  لهم، ويقول إخواننا اليهود والنصارى 

  
إن اليهود والنصارى إخوان للمسلمين وهللا يقول:    :ٌد يقول موح 

 

 ـ نز 
ً
ور دسوقي، فنمش ي على األقدام بعد  األولياء األقربين من دمنهور، فكنا ـ أحيانا

، فنقطع املسافة في  
ً
صالة الفجر مباشرة، حتي نصل حوالي الساعة الثامنة صباحا

، ونزور، ونصلى الجمعة، ونستريح، …  
ً
ثالثة ساعات، وهي نحو عشرين كيلو مترا

السابق ص   ـ نزور  (30ونعود أدراجنا إلى دمنهور … )املرجع   
ً
ـ أحيانا . وقال: " وكنا 

زبة النوام، حيث دفن في مقبرتها الشيخ، سيد سنجر، من خواص رجال الطريقة  ع

نعود  ثم   ،
ً
كامال  

ً
يوما هناك  ونقض ي  وتقواهم،  بصالحهم  واملعروفين  الحصافية، 

 (.30)املرجع السابق ص 

: " وفي دمنهور 8ص  (حسن البنا بأقالم تالمذته ومعاصريه)قال جابر رزق في كتابه  

البنا    - توثقت صلته   في    - يعني حسن  الحضرة  الحصافية، وواظب على  باإلخوان 

حتى   الطريقة،  أخذ  في  ورغب  الحصافية،  اإلخوان  مع  ليلة  كل  في  التوبة  مسجد 

 التابع املباَيع( ". )إلى مرتبة  (املحب) انتقل من مرتبة 

ة، ألن القرآن الكريم حض  قال حسن البنا: " إن خصومتنا لليهود ليست د  (1) يني 

التاريخ   أحداث صنعت  املسلمون  ")اإلخوان    1/409على مصافاتهم ومصادقتهم 

 .(الحليم  ملؤلفه محمود عبد

 

 له فقال عباس السيس ي: وألقى األستاذ حسن البنا خطابه  
ً
وسمى النصارى إخوانا

اإلخوان    في قضية الحكم بالشريعة اإلسالمية، فقال: مما هو معلوم عند جماعة

املسلمين أنهم يدعون ويتصدرون الدعوة إلى الحكم بالقرآن الكريم، وهذا القضية  

  " ا.هـ. راجع كتاب  وال شك تثير بعض الخوف والشكوك عند إخواننا املسيحيين 

 . 120حسن البنا مواقف في الدعوة والتربية " ص
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إخواًنا له وهم كفاٌر فال يصح ملسلٍم أن يجعل اليهود والنصارى  

 . ملسو هيلع هللا ىلصعداٌء هلل ولرسوله أ 

 . حسن البنا داعية تقريب مع الرافضة األمر الرابع:

صرَّ   كتابه  وقد  في  التلمساني  عمر  الثالث  املرشد  بهذا  ح 

فقد تكلم عن محاولته    (1)  (امللهم املوهوب الشهيد حسن البنا)

وكيف   والرافضة.  السنة  بين  التقريب  في  عقد  أ الشديدة  نه 

 

التلمساني املرشد  يقول األستاذ عمر    (حسن البنا  –امللهم املوهوب  )وفي كتابه    (1)

على توحيد كلمة املسلمين أنه كان يرمي    (حسن البنا): وبلغ من حرصه  78العام صـ  

إلى مؤتمر يجمع الفرق اإلسالمية لعل هللا يهديهم إلى اإلجماع على أمر يحول بينهم  

صلى هللا عليه    وبين تكفير بعضهم خاصة وأن قرآننا واحد وديننا واحد ورسولنا

نا واحد ولقد استضاف لهذا الغرض فضيلة الشيخ محمد القمي  وسلم واحد وإله

أحد كبار علماء الشيعة وزعمائهم في املركز العام فترة ليست بالقصيرة. كما أنه  

من املعروف أن اإلمام البنا قد قابل املرجع الشيعي آية هللا الكاشاني أثناء الحج  

 م.  1948عام 
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يأتون   الرافضة  كبار  بعض  وكان  جماعة إ جلساٍت  مقر  لى 

 اإلخوان املسلمين في مصر ويبيتون في املقر.  

 ! ى بين الحق والباطل؟هل يصح أن يسوَّ 

   
ويتهمها بالزنا عائشة أم املؤمنين    ركيف يقرب بين من يكف 

 !وبين من يحبها ويقدرها؟

يقرَّ     كيف 
يكف  بين من  وبين من  ب  بكر وعمر وعثمان  أبا  ر 

 
 
 ! ونهم ويجعلونهم أفضل هذه االمة؟يجل

أنه إلٌه،  -رض ي هللا عنه-كيف يقرب بين من يعتقد في علٍي   

وأنه يتصرف في الكون وبين من يفرد هللا بالعبادة والتصرف في 

 ! ؟الكون 

 لى غير ذلك.  إ  ... 

عن    ا يوًم   - أي حسًنا البنا-"وسألناه  : بل قال عمر التلمساني

والشيعة السنة  أهل  بين  الخالف  في   ،مدى  الدخول  فنهانا عن 

يشغلوا  أن  باملسلمين  يليق  ال  التي  الشائكة  املسائل  هذه  مثل 

أنفسهم بها واملسلمون على ما نرى من تنابذ يعمل أعداء اإلسالم 

 . على إشعال ناره

   :قلنا لفضيلته 
ً
أو توسعة للتعصب    نحن ال نسأل عن هذا 

املسلمينوَّ له   بين  الخالف  للعلم   ،ة  نسأل  بين   ؛ولكننا  ما  ألن 

السنة والشيعة مذكور في مؤلفات ال حصر لها وليس لدينا من  
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رضوان -فقال    .سعة الوقت ما يمكننا من البحث في تلك املراجع

عليه تجمعهم   :- هللا  مسلمون  والشيعة  السنة  أهل  أن  اعلموا 

  ، رسول هللا وهذا أصل العقيدة  محمًدا كلمة ال إله إال هللا وأن  

والسنة والشيعة فيه سواء وعلى التقاء أما الخالف بينهما فهو 

 ( 1)في أمور من املمكن التقريب فيها بينهما".

  ا إماًم هذا هو حسن البنا الذي يزعمون أنه إمام كيف يكون  

 .  -عليهم لعائن هللا الى يوم الدين-وهذا حاله مع الرافضة 

الخامس: الطراز    األمر  تكفيري من  البنا  ول وكان األ حسن 

 مسلمة في زمانه  أنهيعتقد 
ٌ
 . ال توجد دولة

. وال نعترف بهذه . .فقال: ونريد بعد ذلك الحكومة املسلمة  

مَّ إلينا كلَّ جزٍء من  نض. ونريد بعد ذلك أن  .. األحزاب السياسية

اإلسالمي والحجاز. .وطننا  والعراق  . وكلَّ شبر   ... فمصر وسوريا 

أرض فيه مسلم يقول ال إله إال هللا كل  ذلك وطننا الكبير الذي  

ره وإنق إلى بعض. نسعى لتحر    أجزائه بعضها 
اذه وخالصه وضم 

علًما أن توفيًقا الواعي من    (2) كما نقله توفيق الواعي من كالمه  

 

   :250و  249صـ  (ذكريات ال مذكرات) (1)

  57صـــ    (دور املسلم)نقله توفيق الواعي وهو من اإلخوان املسلمين في كتابه    (2)
ً
نقال

 عن حسن البنا في رسالته للشباب. 
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ا اإلخوان املسلمين الذين بايعوا حسًنا البنا  
ً
يعلم    -مما تقدم-  فإذ

 أن البنا تكفيرٌي من الطراز االول. 

السادس: كان    األمر  البنا  الدعوة  باطنيًّ حسن  في  لى هللا إ ا 

 يظهر خالف ما يعتقد. 

: إنا  -رض ي هللا عنه-روى البخاري أن أناًسا قالوا البن عمر 

ندخل على سلطاننا، فنقول لهم خالف ما نتكلم إذا خرجنا من 

ألن املسلم ليس له اال  ؛وذلك  »كنا نعدها نفاقا«عندهم، قال:  

 وجٌه واحد. 

أما حسن البنا فقد كان يثني على امللك فاروق كما في مجلة   

الشهرية نصف  املسلمون  ومجلة    و   النذير 
ويشيد  يمج  فيه  د 

فلما انقلب اإلخوان على امللك فاروق قال عمر    .(1)  بامللك فاروق

 

)مجلة املسلمون النصف شهرية( مقال بعنوان "مهمة ائتالف ليس لها إال نظر    (1)

 100الفاروق الثاني" العدد 

وبنهيء   الراشدين  الخلفاء  سنة  يحي  "الفاروق  بعنوان  مقال  النذير(  )مجلة  وفي 

ومن محاضرة لي بعنوان )على خطا    24شعبه بحلول شهر رمضان املكرم،" العدد  

أن ال تغتر بظواهر اإلخوان املسلمين وال بكالمهم وال بثنائهم    حسن البنا(: ينبغي لك

على الحكومات والحكام؛ فإنهم أهل نفاق وخديعة وتنظيمات سرية ومن ذلك أنه 

  
ً

واحتفاال املسلمون بجوالت فرًحا  قام اإلخوان  فاروق حاكم مصر  امللك  تولى  ملا 

ذكره حسن البنا في كتابه  م كما  1937بقدوم امللك فاروق الى القاهرة وذلك في عام  

، تأليف  (37الدعوة والداعية( وكما في كتاب )اإلخوان املسلمون تنظيم سري ص  )

اإلخوان   احتشد  عابدين  ساحة  في  أنهم  وذكر  رمضان،  العظيم  عبد  الدكتور 
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من    : التلمساني ورعايٍة  بتدبيٍر  فاروق  امللك  على  االنقالب  وكان 

  1مام الشهيد حسن البنا اإل 
ده ويشيد به  . فقد كان يثني عليه يمج 

 ويكتب مقاالٍت في ذلك وهو يدبر لالنقالب عليه. 

 

وهلل   اكبر  "اسمع": هللا  يرددون  وهم  أعالمهم  رافعين  القصر  باب  على  املسلمون 

يبايعون امللك املعظم، وأيضا فعلوا مثل ذلك في )مجلة    الحمد، اإلخوان املسلمون 

اإلخوان املسلمين( فقد قاموا بالثناء على امللك، فاروق بعنوان حالة الحرب كما  

العدد الرابعة  السنة  املسلمين،  اإلخوان  )مجلة  على  44في  الجلوس  ذكرى  وفي   ،)

كت في  كما  العابدين  ميدان  في  لفاروق  الوالء  يمين  رددوا  )الحياة  العرش  اب 

( كتبوا مقاال بعنوان  24(، وفي )مجلة النذير في العدد  274السياسية أملصرية ص  

الفاروق يحي سنة الخلفاء الراشدين وبنهيء شعبه بحلول شهر رمضان املكرم، وفي 

املجلة نفسها في العدد الثاني كتب حسن البنا مقاال بعنوان" اسمع " ملك يدعو  

امللك جاللة  إلى  يجيب  املسلمين  وشعب  اإلخوان  من  األول  فاروق  في و  الصالح 

ذكر من الصفات التي ينبغي أن يتحلى بها املسلم أن    (28)مجلة النذير في العدد  

يكون مخلصا هلل وللوطن وللملك، ولوالديه ولرؤسائه وملرؤوسيه الخ...كالمه وفي 

مه بعنوان:  البنا  لحسن  مقال  الشهرية(  النصف  املسلمون  اإلخوان  مة  )مجلة 

االئتالف ليس لها إال نظر الفاروق الثاني كما في )مجلة اإلخوان املسلمين في العدد  

إلخوان املسلمين النصف الشهرية( على الغالف صورة امللك  )( ووضعت مجلة  100

 فاروق بمناسبة عيد ميالده

/ قاموا بعمليات انقالبية على الحكومات، فقد كان االنقالب على امللك الفاروق    (1)

كتابه  ب في  التلمساني  الثالث  املرشد  قاله  البنا.  من حسن  املوهوب  )تدبير  امللهم 

 (، 21حسن البنا ص 
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هم باطنيون في الدعوة الى هللا، وهذا يفيد أنه ال يوثق    فإذن 

ولو أثنى على الوالة؛ فإنهم حزبيون أصحاب مصلحة    باإلخواني

 يدورون مع مصلحة حزبهم حيث دارت.

الثاني:   اإلخوان العنصر  جماعة  على  التي  املخالفات 

 املسلمين.  

 
ً
منهجية أو   

ً
عقدية كانت  سواًء   

ٌ
كثيرة املخالفات  لكن    ؛ إن 

 ما تيسر منها باختصار: -بحول هللا-أذكر

 .عدم الدعوة إلى التوحيد املخالفة األولى/

مين من أبعد الناس عن التوحيد  إن جماعة اإلخوان املسل 

  ؛وهو إفراد هللا بالعبادة
ٌ
لى التوحيد ودونكم  إ لذا ليس لهم دعوة

 كتبهم وما أكثرها.

 لى التوحيد وإفراد هللا بالعبادة؟إ أين كتبهم في الدعوة  

هذا    ظهر  اوقد  املسلمين    جليًّ اإلخوان  قادات  كبار  على 

فوقعوا في مهالك عقدية من الشرك وغيره وبرهان ذلك في رجلين  

 من كبارهم: 

 / عمر التلمساني: قال
ً

  ملسو هيلع هللا ىلص قال البعض إن رسول هللا    : "أوال

إذا جاؤوه   لهم  ايستغفر  في    حيًّ التقييد  أتبين سبب  فقط، ولم 

اآلية ما يدل   وليس في   ،ملسو هيلع هللا ىلصاآلية عند االستغفار بحياة الرسول  

التقييد إلى    .. .على هذا  أميل  أراني  أن  األ ولذا  القائل  بالرأي  خذ 
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هللا   ايستغفر    ملسو هيلع هللا ىلصرسول  جاءه    وميًتا   حيًّ رحابه   قاصًدا ملن 

. فال داعي إذن للتشدد في النكير على من يعتقد في كرامة  ..الكريم

الطاهرةو   األولياء قبورهم  في  إليهم  عند  و   اللجوء  فيها  الدعاء 

 (1)وكرامات األولياء من أدلة معجزات األنبياء" ،دالشدائ

  : ثانًيا/ مصطفى السباعي رأس اإلخوان املسلمين في سوريا.  

حضارة اإلسالم( عدد خاص بمناسبة وفاة مصطفى )ففي مجلة  

هللا-السباعي   األعظم(  - رحمه  الحبيب  يدي  بين  من    :)مناجاة 

الراحل   نظمها  السباعي   :أي   -قصيدة  الروضة    -مصطفى  في 

اليوم   في  العصر  بعد صالة  الشريف  النبوي  املنبر  الندية قرب 

محرم   من  ي1284العاشر  وتالها  هللاهـ  الحجرة   - رحمه  أمام 

 .النبوية قبل الحج وبعده

  :قال فيها 

... أعتاب بابك أشكو البرح  .يا سيدي يا حبيـب هللا جئـت إلـى

 مـن سقمي 

... من شـدة السقـم  .يا سيدي قد تمادى السقـم في جسدي 

 (2) لم أغفـل ولم أنم 

 

 .225شهيد املحراب عمر بن الخطاب( ص)كتاب  (1)

 . 563-562ص:  (2)
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س   ملا  أنه  بالتوحيد  اهتمامهم  عدم  يؤكد  شيخنا  ومما  ئل 

باز   بن  العزيز  عبد  هللا -العالمة  اإلخوان    -   رحمه  جماعة  عن 

ين   :-املسلمين قال تقدها خواص أهل  "حركة اإلخوان املسلمين 

العلم؛ ألنه ليس عندهم نشاط في الدعوة إلى توحيد هللا وإنكار  

الشرك وإنكار البدع، لهم أساليب خاصة ينقصها عدم النشاط  

التي   الصحيحة  العقيدة  إلى  التوجيه  إلى هللا، وعدم  الدعوة  في 

 ( 1) عليها أهل السنة والجماعة.... "

 فكتب اإلخوان في مجلة املجتمع مقاالٍت.  

إن من قال إننا ال    :وكان ممن كتب يوسف القرضاوي فقالوا 

نعتني بالتوحيد فقد كذب علينا وكتبوا في الدفاع عن أنفسهم 

مقاالٍت كلها في توحيد الربوبية وهو أن هللا الخالق الرازق املحي 

املدبر جهل  املميت  أبو  به  يقر  الذي  التوحيد  لهب و   وهو  أبو 

َماَواِت  وكفار قريش قال سبحانه:   َق السَّ
َ
ل
َ
َتُهمم َمنم خ

م
ل
َ
َسأ  

م
ِئن
َ
}َول

} ُ نَّ َّللاَّ
ُ
ول
ُ
َيق
َ
َض ل رم

َ م
 ففضحوا أنفسهم.  [25]لقمان:   َواأل

 عند األمير متعب بن عبد العزيز
ً
: فقال-رحمه هللا-وكنت مرة

شرم   في  األولى  املرة  مرتين  املسلمين  اإلخوان  جماعة  التقيت 

بيني   الحديث  فدار  الحج  أيام  منى  في  والثانية  بمصر  الشيخ 

 

 ( 41/ 8مجموع فتاوى ابن باز ) (1)
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 هدمتم؟ وكم  
ً
اوبينهم فقلت لهم أخبروني كم ضريحا

ً
وعبادة    شرك

 هللا أنكرتم؟  لغير

 . قالوا: ال ش يء  

قال: فقلت لهم: إن كل ذنٍب دون الشرك قد يغفره هللا قال   

نم   تعالى:
َ
مِل ِلَك 

َ
ذ  

َ
ُدون َما  ِفُر 

م
َوَيغ ِبِه  َرَك 

م
ُيش  

م
ن
َ
أ ِفُر 

م
َيغ  

َ
ال  َ َّللاَّ }ِإنَّ 

اُء{  
َ
تريدون   [48]النساء:  َيش أنكم  فعلم هللا  التوحيد  فأهملتم 

 الدنيا فحرمكم الدنيا واآلخرة. 

ح   فقد   ر  وصدق 
الد م  للحكم وا  للوصول  سعوا  فكلما  نيا 

ستغرب هذا  سقطوا وإذا تولوا الحكم انقلب األمر عليهم، وال ي  

  
امللك املجد  العزيزالنقاش من األمير متعب فهو تربية  -  د عبد 

 - رحمه هللا

 : ومما يدل على ضالل اإلخوان في التوحيد 

حسن    زمن  فمنذ  الرافضة  من  املسلمين  اإلخوان  موقف 

اليو  إلى  فإنهم البنا  اإلخوانية  حماس  منظمة  حال  هو  كما  م 

متسامحون متقاربون مع الرافضة بل تناصرت حماس وتعاونت  

إيران بل إن  ارتموا في أحضان  إيران حتى  الرافضة ودولتهم  مع 

خالًدا مشعل زار قبر الخميني في إيران ووضع اإلكليل والورد على 
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وهو من    وملهدي عاكف.  (1)   هو األب الروحي لدعوتنا  :قبره وقال

مرشدي اإلخوان املسلمين مقطع في اليوتيوب وهو في إيران يثني  

 ( 2) على علي خامني وغيره من كبارهم!! 

توحيدإف  أهل  ليسوا  القوم  ا 
ً
التوحيد    ؛ذ على  كان  من  ألن 

يأبى لسانه وبنانه أن يثني على سبابة الصحابة الرافضة عليهم 

   لعائن هللا إلى يوم الدين.

 

قالت وكالة مهر لألنباء إن خالد مشعل رئيس املكتب السياس ي لحركة املقاومة    (1)

هـ، يقول: )بعد وضعه  23/1/1427اإلسالمية الفلسطينية )حماس( في يوم األربعاء  

س هللا سره الشريف على   إكليال من الزهور على املرقد الطاهر لإلمام الخميني قدَّ

المية اإليرانية في يقظة وصحوة الشعوب  الدور الذي أداه مؤسس الجمهورية اإلس

 كالمه.  إلى آخر ...   (اإلسالمية

 يتأكد من الراوابط  (2)

https://www.youtube.com/watch?v=QeqEF9tgPh0 

 اإلخوان تعلمنا من الخميني كما تعلمنا من حسن البنا. 

https://www.youtube.com/watch?v=yP_nKp6KXV4 

 ح نحن ندعم الشيعة.
 مهدى عاكف مرشد االخوان املسلمين يصر 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=QeqEF9tgPh0
https://www.youtube.com/watch?v=yP_nKp6KXV4
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    خالفة الثانية/امل 
ٌ
 إرهابية

ٌ
جماعة اإلخوان املسلمين جماعة

 خارجية: 

إن أهل العلم من العلماء وطالب العلم لم يصفوا اإلخوان  

السعودية   الدولة  ملا صنفتهم  بأنهم خوارج وإرهابيون  املسلمين 

بل كالمهم منذ أكثر من أربعين سنة، وقد كتبوا    ؛ومن معها بذلك

كتًبا ومقاالت وسجلت لهم دروٌس كثيرة في ذلك، ومن شاء التأكد  

عتيق فإنها مجموعة فيه، وهذا كله  فليرجع إلى موقع اإلسالم ال

- أعزها هللا بالتوحيد والسنة-قبل أن تصنفهم الدولة السعودية  

 إرهابية بعقود من الزمن
ٌ
 . بأنهم جماعة

وأذكر  كثيرة  خارجية  إرهابية   
ٌ
جماعة أنهم  على  واألدلة 

 بعضها باختصار: 

أن الخروج   ر محمد الراشد في كتابه املسارقرَّ   الدليل األول:

  وا وكذب    ،(1)   ئمة الجور سنة سلفيةعلى أ 
ٌ
يم هللا، إنما هي سنة

فاألحاديث  وإال  وأمثالهم  املسلمون  اإلخوان  تبناها  خارجية 

النبوية وكالم السلف كثير في إنكار الخروج وإجماعهم في ذلك 

 في كتب االعتقاد وغيرها. ل متواتر منقو 

الثاني:     إ الدليل 
ٌ
دولة توجد  ال  يقول  كان  البنا  حسًنا  ن 

فهذا دليل على أنهم تكفيريون بل وسيد    -كما تقدم نقله-مسلمة  

 

 .311ص  (1)
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قطب وهومن منظري اإلخوان املسلمين قد ألف كتابه الظالل  

وهو من املراجع الثورية والتكفيرية وقرر فيه الغلو في الحاكمية  

 (1)  والتكفير

الظواه  أيمن  القاعدة  زعيم  قال  سيد  ري حتى  كتب  إن   "  :

وإن   ،رت معالم الجهاد في األمةقطب كانت الديناميت التي فجَّ 

كتابه   في  الجهاديين  دستور  وضع  الذي  هو  قطب  سيد 

 

ي تفسير سورة سورة املائدة: "وإن اإلنسان ليرثي أحياًنا  (1) ي ظالل القرآن" ف  فقال "ف 

ط ألناس  ي  ويعجب  ف  املنكر  عن  والنهي  باملعروف  األمر  ي  ف  جهدهم  ينفقون  يبين، 

األمر   عليه  ويقوم  سلم 
 ْ
امل جتمع 

 ْ
امل حياة  عليه  تقوم  الذي  األصل  بينما  الفروع، 

مَّ قال: "وما غناء أن تنهى الناس عن سب  
 
باملعروف والنهي عن املنكر مقطوع...!". ث

بسلطان هللا، وال يعترف  ال  جتمع  م  ي  ف  من    الدين  أرباًبا  يتخذ  َما  إنَّ فيه هللا،  يعبد 

والساب    وموازينه،  وقيمه  وأوضاعه،  ونظامه  وقانونه  شريعته  له  زلون 
ْ
ين دونه، 

ي دين هللا...".   واملسبوب كالهما ليس ف 

جهدهم   الطيبون  هؤالء  فيه  ينفق  ا  مَّ م  وأعمق  وأوسع  أكبر  األمر  "إن  قال:   مَّ 
 
ث

الفرعيات  وطاقتهم   تتبع  أمر  ليس  املرحلة  هذه  ي  ف  تكن  - واهتمامهم...إنه  مهما 

حاكمية    -ضخمة  ولو كانت هي حدود هللا، فحدود هللا تقوم ابتداًء على االعتراف ب 

صدر  
َ ْ
ي اعتبار شريعة هللا هي امل ْم يصبح حقيقة واقعة تتمثل ف 

َ
هللا دون سواه، فإذا ل

وقوامته هي املصدر الوحيد للسلطة... فكل    الوحيد للتشريع، واعتبار ربوبية هللا

هد   ج 
ْ
بال نكر األكبر أحق 

 ْ
الفروع عبث... وامل ي  ف  حاولة 

الفروع ضائع، وكل م  ي  ف  جهٍد 

ى آخره
َ
نكرات..." إل

 ْ
حاولة من سائر امل

 ْ
 . وامل

 (: " لقد استدار الزمان كهيئته يوم جاء هذا الدين إلى2/1057وقال في الظالل )

إل بال  األديانالبشرية  وإلى جور  العباد  عبادة  إلى  البشرية  ارتدت  فقد  إال هللا،    ه 

 ا.هـ   ".هللا إْن ظل فريق منها يردد على املآذن ال إله إالو  نكصت عن ال إله إال هللاو 
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الطريق  (الديناميت) في  مصدر    ،معالم  هو  قطب  سيد  وإن 

وإن كتابه العدالة االجتماعية في اإلسالم يعد    ،اإليحاء األصولي

وإن فكره كان شرارة    ، أهم إنتاج عقلي وفكري للتيارات األصولية

البدء في إشعال الثورة اإلسالمية ضد أعداء اإلسالم في الداخل 

 بعد يوم."  ،والخارج
ً
 (1) والتي مازالت فصولها الدامية تتجدد يوما

 ن لإلخوان املسلمين  إ   الدليل الثالث:
ً
   بيعة

ً
في داخل    سرية

وقد ذكر هذه البيعة    (2)   الحزب وهم ال يظهرونها إال إذا تمكنوا 

 

 هـ10/9/1422بتاريخ  13ص  8407جريدة الشرق األوسط العدد   (1)

الصباغ    (2) محمود  اإلخوان    - قال  لجماعة  الخاص  نظيم  التَّ في  قيادي   عضو 

ليبة حيث يدعى العضو املرشح للبيعة  - املسلمين   معه  و   " كانت البيعة تتم بحي  الصَّ

تكوينه عن  الجيش  و   املسئول  تكوين  عن  املسئول  السندي  الرحمن  عبد  األخ 

الجماعة داخل  اإلسو   اإلسالمي   حجرة  في  استراحة  إلى  بعد  ثالثتهم  يدخل  تقبال 

األنوار مطفأة  فيجدونها  البيعة  في  و   حجرة  أخ  مواجهة  في  بساط  على  يجلسون 

اإلسالم مغطى الجسد تماًما من قمة رأسه إلى أخمص قدميه برداء أبيض يخرج  

ال  و   من جانبيه يداه ممتدتان على منضدة منخفضة )طبلية( عليها مصحف شريف

الجديد مهما أمعن النظر فيمن يجلس في مواجهته أن يخمن بأي    يمكن للقادم 

تبدأ البيعة بأن يقوم األخ  و   صورة من صور التخمين من عس ى أن يكون هذا األخ. 

الجالس في املواجهة ليتلقاها نيابة عن املرشد العام بتذكير القادم للبيعة بآيات  

القتال في سبيله التي تحض على    مسلمة و   تجعله فرض عين على كل مسلمو   هللا 

ا في هذه املرحلة مع بيان  و   يًّ
تبين له الظروف التي تضطرنا إلى أن نجعل تكويننا سر 

ينتصر   في سبيل هللا  حتى  الجهاد  البيعة على  نأخذ  نا  فإنَّ روف... 
 
الظ شرعية هذه 

سا اعة ثم يخرج من جانبه مسدَّ
َّ
  اإلسالم أو نهلَك دونه مع االلتزام بالكتمان والط
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في كتابه حقيقة التنظيم الخاص وذكر  الصباغ  لها محمود  وفصَّ 

تتم جميع    ...كيف  على  تامة   
ً
بيعة يبايع  الرجل  أن  وكيف  إلخ 

أي  جعلوه  :األفراد  أنهم  وذلك  هللا  معصية  في  ولم  حتى  تامة  ا 

فجماعة يوجد لها تنظيٌم خاص   ملسو هيلع هللا ىلصيقيدوها بطاعة هللا ورسوله  

ا هي قطعا جماعة ارهابية وإال  
ً
وبيعة خاصة في الدولة املسلمة إذ

طاعة   تعارضت  فإذا  املسلم؟  للحاكم  بالبيعة  تكتف  لم  ملاذا 

 

سه  يطلب للمبايع أن يتحو  ذي يبايع عليه ثمَّ  و  سَّ
َّ
ريف ال س املصحف الشَّ أن يتحسَّ

ي ذلك إلى إخالء  سبيل الجماعة    
يقول له: فإن خنت العهد أو أفشيت السرَّ يؤد 

مو   منَك  ف بأداء القسم  و   يكون مأواَك جهنَّ  
 
بئس املصير، فإذا قبل العضو بذلك كل

 في الجيش اإلسالمي  
ً
مع  و   على االنضمام عضوا

د بالسَّ عه  اعة." ا.هـ، منتقى  و   التَّ
َّ
الط

ْيم  الخاص  -من كتاب   نظ  التَّ  
 
ْيَقة ْين  و   َحق  م  ْسل 

 
امل وان  

ْ
اإل خ َدْعَوة    في 

ه  صفحة  )  - َدْور 

و 132 اإلخوان  (  لجماعة  الخامس  املرشد  مشهور  مصطفى  بتقديم   الكتاب 

 املسلمين، وكان يعمل في التنظيم الخاص. 

الصباغ محمود  كتابه    قال  الخاص ص  )في  الجماعة حق  140التنظيم  وألمير   :)

الطاعة التامة على جميع أفراد جماعته، وأن للجماعات جلسات ورحالت دورية، 

م   قد 
وأن األمير يستشير أفراد جماعته دون أن يكون عليه إلزام... وعلى الفرد أال ي 

ل على تصريح به  على أي عمل يؤثر في مجرى حياته كالزواج والطالق قبل أن يحص 

 من القيادة عن طريق أمير الجماعة ا.هـ 

حتى كان لهم رؤوس في دول عدة، فكان رأسهم في السعودية مناع القطان. ذكر هذا  

املصري   الخاص  –علي عشماوي اإلخواني  التنظيم  التاريخ  )في كتابه    -آخر قادة 

 (. 62السري ص 
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قدَّ  الجماعة  مرشد  طاعة  مع  املسلم  مرشد الحاكم  طاعة  موا 

 لى السمع والطاعة التامة!! الجماعة الذين بايعوه ع

الرابع: ا عسكرًيا    الدليل 
ً
لهم جيش ا منظًما  سريًّ ا  خاصًّ أن 

داخل الجماعة كما ذكر هذا محمود الصباغ في كتابه حقيقة  

 التنظيم الخاص حتى ذكر أن قائد الجيش السري الخاص عبد 

 . -كما تقدم توثيق ذلك في الدليل السابق- الرحمن السندي 

السري   الخامس:الدليل   املسلمين  اإلخوان  جيش  قام 

بيك دار  الخازن  القاض ي  قتلوا  بالد مصر فقد  في   ( 1)باغتياالت 

مصر في  الوزراء  مجلس  رئيس  النقراش ي  واعترف   (2)واغتالوا 

ملاذا   كتابه  في  قطب  لنسف  أالسيد  خطط  قد  أنه  عدموني؟ 

 

خصص ألعمال الجهاد  وهو تنظيم سري عسكري  )قام رئيس النظام الخاص    (1)

في سبيل اإلسالم على حد تعبير مؤلف كتاب " حقيقة التنظيم الخاص " وهو من  

ومعه رجالن الغتيال القاض ي الخازندار    (محمود الصباغ  كتاب اإلخوان املسلمين: 

بك بتهمة أنه لم يحكم في قضايا بما يريدون، وأنه حكم على مجموعة شباب قاموا  

اإلنج على  قنبلة  اإلخوان  بإلقاء  من  أناس  ومنهم  سنوات،  عشر  بالسجن  ليز 

بقتل   قاموا  والذين  بك)املسلمين،  يومئذ    (الخازندار  الخاص  النظام  رئيس 

راجع كتاب " حقيقة النظام  )عبدالرحمن السندي ورجالن معه من النظام الخاص  

 (259 – 255الخاص " ص

اء مصر أيام الفاروق  قاموا بعدة اغتياالت، فقد اغتالوا أحمد ماهر رئيس وزر  (2)

ص   الشهيد  اإلمام  )كتاب    153)مع  خازندار  أحمد  واغتالوا  عساف(،  ملحمود 

 (  230كتاب قافلة اإلخوان ص ) ، واغتالوا النقراش ي (54 -52وعرفت اإلخوان ص 
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   (1)   إلى غير ذلك  ...بعض الجسور وتفجير محطة الكهرباء
ً
هم   ا فاذ

إرهابي جماعة  العصر  خارجيَّ   ةبلغة  جماعة  الشرع  ملا  وبلغة  ة 

 . تقدم ذكره

لذا هم جماعة   ؛هم دعاة فرقٍة واختالف  املخالفة الثالثة:

 في جماعة وعندهم التكفير الذي تقدم ذكره.  

 فكل من اتصف بهذا فهو من دعاة الفرقة واالختالف. 

أنهم أهل تحزب على الجماعة فهم أهل    املخالفة الرابعة: 

املسلمين-غلٍو وتحزٍب مع جماعتهم   ، ولهم في  -جماعة اإلخوان 

البنا:   حسن  قال  عظيمة  كلمات  الدعوات ذلك  من  "وموقفنا 

ومن   به  فمرحبا  وافقها  فما  دعوتنا  بميزان  نزنها  أن  املختلفة 

 (2)خالفها فنحن برآء منه!! 

 

واعترف سيد قطب بالتخطيط لالغتياالت والتفجيرات، وانتهى األمر بسجنه    (1)

ومحاكمته وشنقه العترافه بالتآمر لقتل رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء وثالثة من  

 عن الحزب  
ً
كبار املسؤولين، وتفجير محطة الكهرباء، ونسف بعض الجسور دفاعا

نشر  التي  التحقيق  مذكرة  في  يقول  كما  وما وأعضائه.  الثاني  العدد  في  أنصاره  ها 

 . 61-50وطبعت في كتاب بعنوان )ملاذا أعدموني( ص (املسلمون )بعده من جريدة

 . 17مجموع رسائل البنا ص (2)
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السابق   املرشد  هناك  )  لإلخوان:وقال مهدي عاكف  وليس 

أحق من أن يقول الحق كما أنزل على قلب محمد إال اإلخوان  

 (1) (املسلمون 

عشماوي: علي  األفراد  وقال  على  ينبغي  املرحلة  هذه  في 

ينفصلوا   أن  الحركة  في  وأال شعوريًّ املنتظمين  املجتمع،  عن  ا 

أنفسهم وبين  بينهم  ش ئ  في  حتى  يشاركوه  بذلك  يجهرون  وال   ،

توسع وتتم  تربيتهم،  وتتم  نضجهم  وزيادة    ةيكتمل  رقعتهم 

اإلمكان قدر  علي  هي،  أعدادهم  أخري  مرحلة  تأتي  )مرحلة :ثم 

املجتمع  ويفاصلوا  الدعوة  رجاالت  يقف  أن  وهي  املفاصلة(: 

بنا   :ويقولوا  أن يلحق  أراد  إن هذا طريقكم وهذا طريقنا، فمن 

 (2) فهو مسلم، ومن وقف ضدنا فقد حكم على نفسه بالكفر! 

امليزانإ    
ً
كتاب هللا وال    عند  ذا املسلمين ال  اإلخوان  جماعة 

 .  ملسو هيلع هللا ىلصسنة رسول هللا  

الخامسة   :  املخالفة 
ٌ
جماعة املسلمين  اإلخوان  جماعة 

 تكفيرية 
ٌ
 . خارجية

كفَّ   أنه  وكيف  البنا  كالم حسن  تقدم  الدول فقد  ر جميع 

علًما أن سيد قطب غاٍل بل رأس -اإلسالمية، وكالم سيد قطب  

 

 (2006/ 4/ 22)إخوان أون الين  (1)

 186التاريخ السري لإلخوان املسلمين ص  (2)
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  " وجاءني أحد اإلخوان  :قال علي عشماوي   -من رؤوس الخوارج

اة إنه سوف يرفض أكل ذبيحة املسلمين املوجود :قال ليو  ،  حاليًّ

إلى سيد قطب يأكلونها  و   فذهبت  سألته عن ذلك فقال: دعهم 

هم   اآلن  املسلمون  األقل  فعلى  الكتاب  أهل  ذبيحة  فيعتبرونها 

 .(1) أهل كتاب "

وقال علي عشماوي وهو يصف زيارته لسيد قطب ومقابلته  

"له قطبو   :  لسيد  فقلت  الجمعة  صالة  وقت  نقم   :جاء  دعنا 

علمت   و   ،ونصلي أن  املفاجأة  مرة  -كانت  يصلي   -وألول  ال  أنه 

وقال إذا سقطت   :الجمعة،  تسقط  الجمعة  أن صالة  يرى  إنه 

 .(2) أنه ال جمعة إال بخالفة "و  الخالفة

يكن فتحي  التكفيريين  املسلمين  اإلخوان  رؤوس  فقد    ومن 

"قال باهلل،    :  اإليمان  العالم أجمع ردة عن    وكفًرا واليوم يشهد 

 .  (3) عرف له مثل من قبل "ا لم ي  وعامليًّ ا جماعيًّ 

الحركة    لقد واجهت    : "فقد قال  اإلخوانومنهم سعيد حوى  

 
ً
عن اإلسالم تكاد تكون أخبث من الردة   اإلسالمية املعاصرة ردة

   .(4)األولى "

 

 80" التاريخ السري لإلخوان املسلمين " ص (1)

 112ص  (2)

 . 112كيف ندعو إلى اإلسالم ص  (3)

 .8كتابه املستخلص في تزكية النفس ص  (4)
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 . أنهم أهل نفاق ولهم وجهان: املخالفة السادسة

أصَّ   الصاوي  وقد  صالح  هذا  ر -ل  من  اإلخوان ؤو وهو  س 

"   . -املسلمين العمل    فقال:  مصلحة  بأن  القول  يبعد  وال  هذا 

هذه  ببعض  رجاله  من  فريق  يقوم  أن  تقتض ي  قد  اإلسالمي 

وال يبعد تحقيق    ،ويظهر النكير عليها آخرون  ،الجهاديةاألعمال  

اذلك   أمكنه معه   ،إذا بلغ العمل اإلسالمي مرحلة من الرشد  عمليًّ

ملصلحة استمرار   ترجيًحاأن يتفق على الترخص في ش يء من ذلك  

 (1)رسالة اإلسالميين في هذه املجالس بغير تشويش وال إثارة "

ن املسلمين ويتالعبون بهم أرأيتم كيف أنهم باطنيون يخدعو 

 يسيرون بطريقين:وهذا ليس جديًدا بل منذ نشأتهم فهم 

األولى/ الخط    الطريق  البنا وهو  إلي حسن  نسبة  البنائية، 

 العام لإلخوان املسلمين. 

الثانية الى سيد قطب   /الطريق   
ً
نسبة فرق    ،القطبية،  وال 

  
ران، كما بين الطريقتين واملنهجين إال في الظاهر وإال كالهما يكف 

بنائيان وتقدم  ا   تقدم البنا وفتحي يكن وهما  - لنقل عن حسن 

 .النقل عن سيد قطب -أيًضا

 

 

 

 .265الثوابت واملتغيرات ص  (1)
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 : يسيرون بطريقتين إذنفهم  

كما هو حال سيد قطب في    طائفة تظهر الشدة والتكفير  -1

 كتابه الظالل وغيره.  

الناعم-2 الوجه  تظهر  الحكومات    وطائفة  في  لتتغلغل 

تغلغلوا في كثير من الحكومات ولهم   -ولألسف-وتصل للمناصب  

بحسب   القطبيين  من  أصحابهم  عن  الدفاع  في  ماكرة  طرق 

 
ً
   مصلحة الحزب فتارة

ً
يؤيدونهم كما   يظهرون النكير عليهم وتارة

تقدم    ذي ك القاض ي البفعل حسن البنا ملا قاموا باغتيال خازن  

البنا و  الرحمن السندي    نكر على عبد أ الكالم عليه. قام حسن 

 . مر بقتل القاض ياأل ليه وأعطاه إ وعز  أ ره وهو الذي بل كفَّ 

الصباغ  محمود  "قال  رئيس    :  ومعه قام  الخاص  النظام 

الخازندار  رجالن القاض ي  بتهمة  ب  الغتيال  يحأ ك  لم  في    كمنه 

شباب قاموا بإطالق   نه حكم على مجموعةأ و ما يريدون بقضايا 

على   من  اإل قنبلة  أناس  ومنهم  سنوات  بسبع  خوان  اإل نجليز 

الخازندار بقتل  قاموا  والذين  النظام  ب  املسلمين،  رئيس  ك 

الرحمن   عبد  يدعى  النظام  ا الخاص  من  معه  ورجالن  لسندي 

" "وقال،    (1)الخاص  الخاص  :  النظام  قيادة  محاكمة   وعقدت 

الرحمن   هذا  ا عبد  على  لإلخوان  السري  التنظيم  قائد  لسندي 

 

 .255كتاب حقيقة النظام الخاص ص  (1) 
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  فضيلة املرشد العام   من  كل   املستنكر وحضر املحاكمة  الجرم

خوة اإل لك ذلبنا وباقي أعضاء قيادة النظام بما في ا الشيخ حسن 

صالح عشماوي والشيخ محمد فرغلي، والدكتور خميس حميدة  

الصباغ   ومحمود  كامل  عزيز  ومصطفى -املؤلف -والدكتور   ،

  (1)مشهور املرشد الخامس لإلخوان املسلمين "

ومن مكرهم أن الحكومات إذا غضبت على التيار القطبي أو 

غضبوا معهم وأنكروا عليهم    -ا سيأتي الكالم عنهمكم-السروري  

تناصحهم قبل عقوبتهم  أو  تناقشهم  أن  الحكومات  أرادت  وإذا 

يفهمونهم   أنهم  بحجة  لذلك  ثم    ويستطيعون سابقوا  حوارهم 

لحفظ   بطائفة  يضحون  أو  االستطاعة  قدر  الحكم  يخففون 

 . قية األكثر وهكذا الب

 . القطبي خطير وهذا الحزب البنائي خطيركما أن الحزب 

وملا دخل البنائيون عندنا في السعودية واشتغلوا واجتهدوا  

يتغلغلون في املدارس  هجريًّ فيما يقرب من السبعينات   ا وبدأوا 

؛ ألن هديهم الظاهري غير مقبول في املجتمعات كثيًرا لم ينجحوا 

السرورية   وهي  القطبية  من  محدثة  بنسخة  فأتوا  املتدينة 

الشيخ ومؤسسها   وذكر  عابدين  زين  سرور  محمد    ومنشئها 

الوادعي مقبل  هللا-العالمة  الحوالي    -رحمه  سفًرا  حزبه  من  أن 

 

 : 264املرجع السابق ص (1)
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، وأكد أن لديه حزًبا  (1) وأن عنده جماعة وحزًبا-وسلمان العودة 

التميمي في قناة الحوار أقامها معه عزام  لقاءاٍت    (2) وجماعة في 

أ   (3) وذكر في مجلة السنة تباعه الطاعة، وحدثني  أنه يأخذ على 

أنهم بدأوا في أوائل   -وكان من املؤسسين األوائل-من نشأ معهم  

بنسخة  هجريًّ التسعين   دعوي   
ٌ
نشاط للسروريين  كان  وقد  ا، 

محدَّ  في  إخوانية  التدين  وظاهرها  لثيابها  ومقصرة  ملتحية  ثة 

التوحيد  على  والغيرة  السنن  على  والحرص  والسواك  اللباس 

مجلتان:  والعقيدة   له  وكان  البنائيين  من  أكثر  العامة  فكسبوا 

السنة( ويشرف عليها محمد سرور نفسه، وكان  األولى/ )مجلة 

 

الرحمن مقبل بن هادي الوادعي رحمه هللا | ما حال    صفحات الشيخ أبي عبد   (1)

محمد سرور وهل تنصحنا بقراءة كتبه واستماع أشرطته؟ | فتاوى الشيخ مقبل  

 (muqbel.net) بن هادي الوادعي رحمه هللا

 YouTube - مراجعات مع الشيخ محمد سرور زين العابدين الحلقة االولى (2)

( مقال بعنوان )الوحدة اإلسالمية( وفيه ما  89( )ص  29مجلة )السنة( العدد )  (3)

جماعة   بأنها  االدعاء   
ً
سليما منهجها  كان  مهما  جماعة  ألي  يحق  ))وال  نصه: 

و  يطلبها  املسلمين،  كان  كما  لنفسه  البيعة  يطلب  أن  الجماعة  يحق ألمير هذه  ال 

خلفاء املسلمين، ولكن يحق لهذا األمير ومن حوله أن ينظموا أمورهم كمؤسسة  

دعوية تعمل من أجل أن يكون الدين كله هلل في األرض، ويقتض ي هذا التنظيم أن  

والفروع، وأوامر  يكون للمؤسسة رئيس، ونائب للرئيس، ومسؤولون عن األقسام  

 للكتاب والسنة((.  
ً
 تصدر فتطاع؛ إال ما كان مخالفا

https://muqbel.net/fatwa.php?fatwa_id=4105
https://muqbel.net/fatwa.php?fatwa_id=4105
https://muqbel.net/fatwa.php?fatwa_id=4105
https://muqbel.net/fatwa.php?fatwa_id=4105
https://muqbel.net/fatwa.php?fatwa_id=4105
https://www.youtube.com/watch?v=31nA2ozsQ1I
https://www.youtube.com/watch?v=31nA2ozsQ1I
https://www.youtube.com/watch?v=31nA2ozsQ1I
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وطعنهم   (1) توجههم صريًحا وتكفيرهم للحكام كالسعودية ظاهًرا 

شاهًرا  السنة  علماء  علمائنا  البيان(  و   (2) في  )مجلة  الثانية/ 

، وكانت مفسوحة في السعودية وهي  عبدهويشرف عليها محمد  

 ال تصريًحا
ً

   .تدعو للسرورية تأصيال

 خذات على السروريين كالتالي: ا وخالصة املؤ 

األولى/ اسم   املؤاخذة  بغير  البيعة  لهم  أنهم حزب وجماعة 

 البيعة كما تقدم توثيق ذلك. 

 

هـ 1413( سنة  26كفر جميع الحكام بال استثناء، كما في مجلته )السنة( عدد )  (1)

)3ـ2)ص   العدد  في  سعود(  )آل  من  الحكام  ويكفر  سنة  43(.  جمادى 1415(  هـ 

))قال صاحبي: ما رأيك    ( حيث يقول في حوار بينه وبين صديق له:29ـ27الثانية )

بهذا القول: لو سلم أبناء عبد العزيز من البطانة العلمانية التي تحيط بهم ملا كانت  

: قلت: يا أبا... هم أخبث من بطانتهم  
ً
األمور بهذا السوء؟ فأجابه محمد سرور قائال

 العلمانية... ألن عقائد الطرفين واحدة((. 

(2)  ( الثالث  العدد  في  مجل23قال  من  الرسمية:  (  املساعدات  عنوان  تحت  ة 

فإذا   سادتهم  بمواقف  مواقفهم  ويربطون  يخجلون  وال  يأخذون  آخر  "وصنف 

العمل   هذا  تجيز  التي  األدلة  حشد  إلى  العبيد  انبرى  باألمريكان  السادة  استعان 

الرافضية تذكر   إيران  النكير على من يخالفهم وإذا اختلف السادة مع  ويقيمون 

وانحراف منهجهم وعداؤهم ألهل السنة، وإذا انتهى الخالف    العبيد خبث الرافضة

سكت العبيد وتوقفوا عن توزيع الكتب التي أعطيت لهم هذا الصنف من الناس...  

يكذبون يتجسسون... يكتبون التقارير ويفعلون كل ش يء يطلب السادة منهم إلى  

لظاملون ومهمة  أن قال: يا إخواننا ال تغرنكم هذه املظاهر فهذه املشيخة صنعها ا

 فضيلة الشيخ ال تختلف عن مهمة كبار رجال األمن "  
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أنهم دعاة خروج وثورة كما تقدم ذكر كالم  الثانية/    املؤاخذة

الحوالي   سفر  حال  هو  وكما  حكامنا،  ومنهم  الحكام  في  سرور 

 ا ابن عثيمين فكر الثورة لهما وسلمان العودة، وقد نسب شيخن
(1). 

أنهم أهل غلو في الحاكمية كما هو حال  املؤاخذة الثالثة /  

 . سيد قطب والقطبية لذا كفرت السرورية الحكام كما تقدم

ألنهم لم    ؛ أنهم يطعنون في علماء السنة  املؤاخذة الرابعة /

في   عليهم  الطريق  فيقطعون  وأصولهم  مبادئهم  على  يوافقوهم 

الشريعة،  يخالف  مما  ذلك  وغير  الحاكم  على  الخروج  محاولة 

 كما تقدم توثيق كالم سرور في علمائنا. 

 

فقد سأله   – رحمه هللا  – وحذر منه شيخنا العالمة محمد بن صالح العثيمين  (1)

سائل: وأيًضا يسمعون أشرطة سلمان بن فهد العودة وسفر الحوالي هل ننصحهم  

 بعدم سماع ذلك؟ 

في أشرطتهم موجود في غيرها وأشرطتهم  فأجاب الشيخ: بارك هللا فيك الخير الذي  

 بين هذا وهذا.   –أنا    –عليها مؤاخذات بعض أشرطتهم ما هي كلها وال أقدر أميز لك  

 فقال السائل: إذن تنصحنا بعدم سماع أشرطتهم؟! 

فأجاب الشيخ: أنصحك بأن تسمع أشرطة الشيخ ابن باز وأشرطة الشيخ األلباني  

ال وعدم الثورة الفكرية(.ا.هـ موجود بصوته في أشرطة العلماء املعروفين باالعتد

 موقع االسالم العتيق. 

http://islamancient.com/blutooth/133.rm 

http://islamancient.com/blutooth/133.rm
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/ الخامسة  بألقاب  املؤاخذة  السنة  أهل  في  يطعنون  أنهم 

 واملدخلية واملرجئة حتى ينفروا الناس منهم.  السوء كالجامية

أنهم انتقائيون في العقيدة فما خالف   املؤاخذة السادسة /

ولو   الحكام  الخروج على  أعرضوا عنه مثل عدم  أصول حزبهم 

ميَّ  فقد  البدع  أهل  هجر  ووجوب  أهل  جاروا،  هجر  أصل  عوا 

والليبرالية   الكفار  وهم  األخطر  بعداء  االشتغال  بدافع  البدع 

السنة،    ؛والرافضة أهل  إال  البدعية  الطوائف  تقاربوا مع  فلذا 

في   - بحمد هللا-رددت  وقد أوجه  الساقطة من  الشبهة  على هذه 

 (1)ردي على كتاب الثوابت والتغيرات لصالح الصاوي 

جوا ألنفسهم عند العامة بإظهار  أنهم روَّ   املؤاخذة السابعة /

والليبراليين، وعداء هؤالء حق لكن فرق بين من  عداء الرافضة  

للترويج لحزبه وعالمة   تعبًدا وتديًنا وبين من يفعله  يفعل ذلك 

ذلك أنهم ينقلبون عن هذا العداء ملصالح حزبهم كما فعوا ذلك  

 .مع الرافض ي حسن الصفار

 

(1)  https://www.islamancient.com/واملتغيرات-الثوابت-كتاب-مع-وقفات -

 الصاوي. صالحل

 

https://www.islamancient.com/وقفات-مع-كتاب-الثوابت-والمتغيرات-لصلاح
https://www.islamancient.com/وقفات-مع-كتاب-الثوابت-والمتغيرات-لصلاح
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 / الثامنة  التوحيد    املؤاخذة  على  ويعادون  يوالون  ال  أنهم 

  ؛ وإنما على الحزب ومصالحه، وقد تقدمت اإلشارة إليه  ؛والسنة

 لكن أفردته ألهميته.  

 تنيهات:

القرني أن لإلخوان في  التنبيه األول/ يزعم بعضهم كعوض  

 وهذا ما ال يصح ألوجه:(1)  السعودية تنظيًما وفكًرا ال جماعة

 

حاول جمع من الحركيين كعوض القرني أن يقرروا أن وجود اإلخوان املسلمين    (1)

ال   فكري  وجود  السعودية  جماعة  في  العدد  )تنظيم  األوسط  الشرق  جريدة 

(11508 )) 
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اإلخوان صرَّ ا  أن  األول:  السعودية  لوجه  في  رأسهم  بأن  حوا 

القطان في    (1) مناع  اإلخوان  بنشاط  معجًبا  قطب  سيد  وكان 

 .(2) السعودية

ان  حوا بأن لإلخوان حزًبا وأنه ك الوجه الثاني: أن جمًعا صرَّ 

 (3) القرني منضًما معهم كعائض

 

آخر قادة التنظيم السري، وأحد املقربين من سيد قطب    –قال علي عشماوي    (1)

كتابه  – ص)  في  املسلمين  اإلخوان  لجماعة  السري  في  62التاريخ  اإلخوان  إن   :)

 عنهم، واإلخوان في إمارات الخليج  
ً
السعودية قد اختاروا الشيخ مناع قطان مسئوال

اختاروا األخ سعد الدين إبراهيم... والشيخ مناع قطان هو أحد إخوان املنوفية،  

ين في دعوة اإلخوان في  وقد هاجر، وقيل أنه أول مصري يجرؤ على تجنيد سعودي

اإلخوان   عن   
ً
مسئوال نفسه  فرض  فإنه  ولذلك  السعودي،  للشباب  مصر 

ص وقال  ا.هـ  بعثه    104- 103بالسعودية  سري  خطاب  عن  يتحدث  وهو   
ً
أيضا

منه   وطلبت  قطب،  سيد  لألستاذ  وذهبت  الخطاب  أخذت  السعودية:  إخوان 

ابه الشديد باإلخوة في  مقابلته دون موعد سابق وقابلني، وقرأ الخطاب وأبدى إعج

ا وأنهم على كفاءة عالية من   السعودية، وقال: إن هذا دليل على أنهم منظمون جدًّ

ص وقال  ا.هـ  قطان  104العمل  مناع  األخ  من  قرار  صدر  قد  الفترة  هذه  وفي   :

 املسئول عن اإلخوان في السعودية بفصل األستاذ سعيد رمضان من الجماعة ا.هـ

ص  (2) إخوان  أيض   104-103وقال  بعثه  سري  خطاب  عن  يتحدث  وهو   
ً
ا

السعودية: أخذت الخطاب وذهبت لألستاذ سيد قطب، وطلبت منه مقابلته دون  

موعد سابق وقابلني، وقرأ الخطاب وأبدى إعجابه الشديد باإلخوة في السعودية، 

 وأنهم على كفاءة عالية من العمل ا.هـ 
ً
 وقال: إن هذا دليل على أنهم منظمون جدا

تراف عائض القرني أن جماعة اإلخوان املسلمين كانت موجودة في السعودية اع  (3)

 في الكليات واملعاهد وأنه انضم إليها:
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الوجه الثالث: أنه بمجرد وجود تنظيم لجماعة متحزبة في  

ألنهم على طريقتهم ويرجعون إليهم   ؛دولة هو نفسه فرع للجماعة

 ويفرخون لهم بتربية من تحت أيديهم على أفكارهم. 

الثاني والقطبي   / التنبيه  البنائي  بتنظيمه  اإلخوان  أن  بما 

بحسب   كالحرباء  ويتقلبون  سياسيون  السروريون  وكذا 

 مصالحهم ومصالح حزبهم فكيف نثق بهم ونصدق توبتهم؟  

 ما يلي: ب عليهوالجواب 

: للرجوع عن الباطل شروط ملن كان مفسًدا وهي التوبة  األول 

واإلصالح ملا أفسد والبيان للناس أنه كان مخطًئا ومفسًدا فالبد 

وا{ من هذه الثالثة كما قال تعالى  
ُ
ن ُحوا َوَبيَّ

َ
ل صم

َ
اُبوا َوأ

َ
ِذيَن ت

َّ
 ال

َّ
  }ِإال

 [160]البقرة: 

فمن  يناصرون  وملن  وأصحابه  جلساؤه  ملن  النظر  الثاني: 

أظهر التوبة وهو ال يزال يجالسهم ويناصرهم فإنه لم يتب كما  

روى ابن بطة في اإلبانة الكبرى عن محمد بن عبيد هللا الغالبي  

األلفة   إال  ش يء  كل  األهواء  أهل  يتكاتم  يقال:  كان   " قال:  أنه 

 غان ومحمد مرس ي خير شاهد.و والصحبة" ونصرتهم ألرد

 

https://www.youtube.com/watch?v=PkH7P1lYlUI 

 

https://www.youtube.com/watch?v=PkH7P1lYlUI
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د زمام األمور لهم كما  الثالث: أال يستعجل في تمكينهم وتقلي

كان يفعل عمر بن الخطاب وجماعة من السلف مع املبتدعة إذا  

 تابوا.

الثالث/ جماعة    التنبيه  مع  كان  أنه  سرور  محمد  اعترف 

فهل تركهم حقيقة أو هذا ترتيب حزبي  ،  (1) اإلخوان لكنه تركهم  

وإنما املهم أنه ال يزال على أصول    ؛سياس ي؟ مثل هذا ال يهم كثيًرا 

الثورة وهكذا  التكفير وفكر  في  والغلو  كالتحزب  وأنهم  ،  فاسدة 

 حزب ضال تجب محاربتهم والتحذير منهم 

واقع   على  وتنزيله  العلمي  بالتأصيل  يتبين  كله  هذا  وبعد 

اإلخوان املسلمين بتنظيمه البنائي والقطبي وواقع السرورية أنهم 

لفتهم ألهل السنة في كليات كإهمال التوحيد جماعة مبتدعة ملخا

علماء   في  والطعن  والخروج  الثورة  وفكر  والتحزب  والعقيدة 

   السنة وهكذا...

باز ابن  العزيز  عبد  العالمة  قول  يتبين صحة  رحمه -وبهذا 

 (2)بأن اإلخوان من عموم الفرق الضالة املبتدعة -هللا

 

 هـ.1413( جمادى اآلخرة عام 27مجلة السنة العدد ) (1)

(2) https://www.youtube.com/watch?v=i9njr4l3aHY   

: أحسن هللا إليك، حديث النبي صلى هللا عليه وسلم في افتراق  -رحمه هللا    –وسئل  

 .احدة": " ستفترق أمتي على ثالث وسبعين فرقة كلها في النار إال و األمم: قوله

https://www.youtube.com/watch?v=i9njr4l3aHY
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ملسلمين شر أسأل هللا أن يهدي ضال املسلمين، وأن يكفي ا 

 . (1) البدعة وأهلها وأن يعز السنة وأهلها

 

فهل جماعة التبليغ على ما عندهم من شركيات وبدع، وجماعة اإلخوان املسلمين   

على ما عندهم من تحزب وشق العصا على والة األمور وعدم السمع والطاعة. هل  

 هاتين الفرقتين تدخل في الفرق الهالكة؟

سنة  : تدخل في الثنتين والسبعين، من خالف عقيدة أهل ال-غفر هللا له  –فأجاب   

أي: أمة اإلجابة، أي: استجابوا له    ( أمتي)دخل في الثنتين والسبعين، املراد بقوله  

وأظهروا اتباعهم له، ثالث وسبعين فرقة: الناجية السليمة التي اتبعته واستقامت  

املبتدع   وفيهم  العاص ي،  وفيهم  الكافر،  فيهم  فرقة:  وسبعون  واثنتان  دينه،  على 

 فقال السائل: يعني: هاتين الفرقتين من ضمن الثنتين والسبعين؟  أقسام. 

والخوارج  فأجاب:    املرجئة  وغيرهم،  واملرجئة  والسبعين  الثنتين  من ضمن  نعم، 

بعض أهل العلم يرى الخوارج من الكفار خارجين، لكن داخلين في عموم الثنتين  

والسبعين. ا.هـ )ضمن دروسه في شرح املنتقى في الطائف، وهي في شريط مسجل،  

ط القول البليغ في ذم  بسنتين أو أقل. وراجع شري  –رحمه هللا    –وهي قبل وفاته  

 جماعة التبليغ، ومطوية "أقوال علماء السنة في جماعة التبليغ "( 

 وملعرفة املزيد عن هذه الجماعات الضالة وأفرادها يراجع ما يلي: (1)

البنا 1 حسن  خطا  على   /  t.comhttps://www.islamancien/حسن-خطا-على -

 لبنا/ ا

واملتغيرات2 الثوابت  على  - مع-وقفات/https://www.islamancient.com  /الرد 

 لصال/-واملتغيرات-الثوابت-تابك

 واحدة /اإلخوان والليبرالية وجهان لثورة3

https://www.islamancient.com/وا/ -لثورة-وجهان-واإلخوانية-الليبرالية 

- بعض-تناقضات/nt.comhttps://www.islamancie  /تناقضات بعض الدعاة4

 لدعاة/ ا

https://www.islamancient.com/على-خطا-حسن-البنا/
https://www.islamancient.com/على-خطا-حسن-البنا/
https://www.islamancient.com/على-خطا-حسن-البنا/
https://www.islamancient.com/على-خطا-حسن-البنا/
https://www.islamancient.com/وقفات-مع-كتاب-الثوابت-والمتغيرات-لصلا/
https://www.islamancient.com/وقفات-مع-كتاب-الثوابت-والمتغيرات-لصلا/
https://www.islamancient.com/الليبرالية-والإخوانية-وجهان-لثورة-وا/
https://www.islamancient.com/تناقضات-بعض-الدعاة/
https://www.islamancient.com/تناقضات-بعض-الدعاة/
https://www.islamancient.com/تناقضات-بعض-الدعاة/
https://www.islamancient.com/تناقضات-بعض-الدعاة/
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 نص بيان هيئة كبار العلماء في جماعة اإلخوان املسلمين:

الحمد هلل رب العاملين، والصالة والسالم على عبده ورسوله  

وسيدنا   وإمامنا  نبينا  خلقه،  من  وصفوته  وحيه،  على  وأمينه 

سبيله،   سلك  ومن  وأصحابه،  آله  وعلى  عبدهللا  بن  محمد 

 : واهتدى بهداه إلى يوم الدين .. أما بعد

التفرق  عن  ونهى  الحق  على  باالجتماع  أمر  تعالى  هللا  فإن 

واالختالف قال تعالى: " إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست 

يفعلون"،  كانوا  بما  ينبئهم  ثم  إلى هللا  أمرهم  إنما  ش يء  في  منهم 

التي   السبل  املستقيم، ونهاهم عن  الصراط  باتباع  العباد  وأمر 

   :تصرف عن الحق، فقال سبحانه 
ً
" وأن هذا صراطي مستقيما

تفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم فاتبعوه وال تتبعوا السبل ف

 ."به لعلكم تتقون 

وإنما يكون اتباع صراط هللا املستقيم باالعتصام بكتاب هللا  

عز وجل وسنة رسوله صلى هللا عليه وسلم، وقد دلت األحاديث 

اتباعها  عن  تعالى  هللا  نهى  التي  السبل  ن  م  أن   على  الصحيحة 

ثبت   فقد  الحق،  عن  املنحرفة  والنحل  حديث املذاهب  من 

خط رسول هللا صلى   :عبدهللا بن مسعود رض ي هللا عنه أنه قال

 بيده ثم قال
ً
"،   :هللا عليه وسلم خطا

ً
" هذا سبيل هللا مستقيما

هذه السبل ليس منها سبيل   :ثم خط عن يمينه وشماله، ثم قال
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 عليه شيطان يدعو إليه، ثم قرأ 
 
    :إال

ً
" وأن هذا صراطي مستقيما

تتبعو  وال  اإلمام فاتبعوه  رواه  سبيله"  بكم عن  فتفرق  السبل  ا 

 .أحمد

قال الصحابي الجليل عبدهللا بن عباس رض ي هللا عنهما في قوله  

  : " فاتبعوه وال تتبعوا السبل فتقرق بكم عن سبيله" وقوله   :تعالى

أمر    :" أقيموا الدين وال تتفرقوا فيه" ونحو هذا في القرآن، قال

عن االختالف والفرقة، وأخبرهم   هللا املؤمنين بالجماعة، ونهاهم

راء والخصومات في دين هللا   .أنه إنما هلك من كان قبلهم بامل 

واالعتصام بكتاب هللا عز وجل وسنة رسوله صلى هللا عليه  

ووحدة   الكلمة،  اجتماع  وأساس  هللا  إرضاء  سبيل  هو  وسلم 

"واعتصموا  تعالى:  قال  والفتن،  الشرور  من  والوقاية  الصف، 

 وال تفرقوا واذكروا نعمت هللا عليكم إذ كنتم  بحبل هللا  
ً
جميعا

إخوانا وكنتم على  بنعمته  قلوبكم فأصبحتم  بين  فألف  أعداء 

آياته   لكم  هللا  يبين  كذلك  منها  فأنقذكم  النار  من  حفرة  شفا 

 ."لعلكم تهتدون 

لم من هذا: أن كل ما يؤثر على وحدة الصف حول والة  فع 

وأفكار بث شبه  املسلمين من  تأسيس جماعات ذات  أمور  أو   ،

بيعة وتنظيم، أو غير ذلك، فهو محرم بداللة الكتاب والسنة.  

اإلخوان   جماعة  منها  نحذر  التي  الجماعات  هذه  طليعة  وفي 
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األمر   والة  منازعة  على  قائمة  منحرفة،  جماعة  فهي  املسلمين، 

والخروج على الحكام، وإثارة الفتن في الدول، وزعزعة التعايش  

الو  الوطن  بالجاهلية،  في  اإلسالمية  املجتمعات  ووصف  احد، 

بالعقيدة   عناية  منها  يظهر  لم  الجماعة  هذه  تأسيس  ومنذ 

إلى  اإلسالمية، وال بعلوم الكتاب والسنة، وإنما غايتها الوصول 

 بالشرور والفتن،  
ً
الحكم، ومن ثم كان تاريخ هذه الجماعة مليئا

عاثت   متطرفة  إرهابية  جماعاٌت  خرجت  مها  َرح  البالد ومن  في 

العنف  جرائم  من  ومشاهد  معلوم  هو  مما   
ً
فسادا والعباد 

 .واإلرهاب حول العالم

جماعة   املسلمين  اإلخوان  جماعة  أن  يتضح  تقدم  ومما 

الحزبية   أهدافها  تتبع  وإنما  اإلسالم،  منهج  تمثل  ال  إرهابية 

املخالفة لهدي ديننا الحنيف، وتتستر بالدين وتمارس ما يخالفه  

 .ثارة الفتنة والعنف واإلرهابمن الفرقة وإ 

فعلى الجميع الحذر من هذه الجماعة وعدم االنتماء إليها أو  

 .التعاطف معها

 من كل شر وفتنة وصلى هللا 
ً
وهللا نسأل أن يحفظنا جميعا

 (1).وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
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