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 بسم اللَّــو الرمحن الرحيم
 

  والتحذير منها "الفرقة الناجية"إذا أرادت الدول العربية التخلص من اإلرىاب؛ فعليها حماربة ،
. انتهى. اإلخوان ادلسلمني، فكالمها أصل التطرف"جبرأة؛ كما فعلت مع 

 
الرد على ىذا الكالم حيتاج بسط وتوضيح وبيان، لكن ادلقام ال يساعد، مع زُىد الُقّراء يف  

. وابهلل التوفيق. القراءة، فنختصر قدر ادلستطاع
 

حىت ال أييت من يصطاد يف ادلاء – ولسنا ُنكفره – ؛ ىذا ُكفر "الفرقة الناجية"طلب وسيُم حماربة  (1
: العكر؛ ألن الفرقة الناجية ىم

، فإذا "أىل احلديث، الطائفة ادلنصور، أىل السنة واجلماعة، أىل األثر، محلة العلم، ورثة األنبياء"
. حارهبم فقد حارب اإلسالم

 
". من أْبغض َأمْحد فـَُهَو َكاِفر" :قَاَل الشَّاِفِعي: قَاَل الّربيع بن ُسَلْيَمان

. نعم: تطلق َعَلْيِو اْسم اْلُكْفرر فـََقالَ : َفقلت
َبل؛ فقد عاند الّسنة، َومن عاند الّسنة؛ قصد الصََّحابَة، َومن قصد الصََّحابَة؛ " من أْبغض َأمْحد بن َحنـْ

. 1"أْبغض النيب، َومن أْبغض النَّيب؛ كفر اِبَّللَّ اْلَعِظيم
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 .البن مفلح (69 / 1" )المقصد األرشد"البن أبً ٌعلى، و  (13 / 1)" طبقات الحنابلة"-  
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ر يف أي بلد من البلدان العربية ىير ومن ىو قائدىا "الفرقة الناجية"أين ىذه !! نداء لوسيم (2

وزعيمها ومؤسسهار 
ر "الفرقة الناجية"ومىت أتسست 

حسن أمحد عبد : ؛ مؤسسها وقائدىا وزعيمها"فرقة اإلخوان ادلسلمون"ألننا نعرف وابلعلم اليقيين أنَّ 
. الرمحن البنا الساعايت الصويف اخلرايف اخلارجي

 
ضروري كي يكسب القاري منك ثقافة " الفرقة الناجية"فننتظر منك جواب على األسئلة أعلو عن 

. عنها وحيذرىا
 

 :الواضحنيابلدليل والربىان " الفرقة الناجية"فسُأَعّرِفك والُقّراء من ىي  
ُعوَن يف النَّارِ ): قَاَل َرُسوُل هللِا  نَـَتاِن َوَسبـْ . (َستَـْفَ ُِق أُمَِّ  َعَلى َثاَلٍث َوَسْبِعنَي ِفْرَقًة، َواِحَدٌة يف اجْلَنَِّة، َواثـْ

  .2(اجْلََماَعةُ ): َوَمْن ِىَير قَالَ ! َ  َرُسوَل هللاِ : ِقيلَ 
 

. 3"ِإْن مَلْ َيُكونوا َأْصَحاَب احْلَِديِث َفاَل َأْدِري َمْن ُىمْ : "قَاَل إمام أىل السنة أمَحُد بُن َحنبلٍ 
 

: قال شيخ اإلسالم ابن تيمية
". (..اَل تـََزاُل طَائَِفٌة ): ُىْم َأْىُل السُّسنَِّة َواجْلََماَعِة، َوُىْم الطَّائَِفُة اْلَمْنُصورَُة الَِّذيَن قَاَل ِفيِهْم النَّيبُّس "

". ِىَي اْلِفْرَقُة الَِّ  َوَصَفَها النَّيبُّس اِبلنََّ اةِ : اْعِتَقاُد اْلِفْرَقِة النَّاِجَيةِ : قـَْوِ  : "قال ابن تيمية
ُ َأنَّ َأَحقَّ النَّاِس  َِْن َتُكوَن ِىَي اْلِفْرَقُة النَّاِجَيُة َأْىُل احْلَِديِث َوالسُّسنَّةِ : "وقال   4"َوهِبََذا يـَتَـبَـنيَّ

 
. 5(اَل يـََزاُل طَائَِفٌة ِمْن أُمَِّ  َمْنُصورِيَن اَل َيُ رُّسُىْم َمْن َخَذذَلُْم َحىتَّ تـَُقوَم السَّاَعةُ ): قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ 

                                                           
2

 (.2641، 2042" )صحٌح الجامع"، و (204)" الصحٌحة: "انظر 
3

 .للخطٌب البغدادي (25ص )" شرف أصحاب الحدٌث"-  
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 (.347، 179، 159 / 3)" مجموع الفتاوى- " 
5

 (.702" )صحٌح الجامع"، و (1956، 403، 270)" الصحٌحة: "انظر-  
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 6" احملدث الفاصل!". "مَلْ َيُكونُوا َأْصَحاَب احْلَِديِث، َفاَل َأْدِري َمْن ُىمْ ِإْن : "قَاَل َيزِيُد ْبُن َىاُرونَ 

 
.  7"ُىْم َأْصَحاُب احلَِديثِ " :قَاَل َعِليُّس ْبُن ادلَِدييِنِّ : قَاَل اإلماُم حُمَمَُّد ْبُن ِإْ َاِعيَل الُبخاِريُّس 

 
ِإْن مَلْ َتُكْن َىِذِه الطَّائَِفُة اْلَمْنُصورَُة َأْصَحاَب احْلَِديِث َفاَل َأْدِري : "َوقَاَل إمام أىل السنة أمَحُد بُن َحنبلٍ 

.  8"َمْن ُىمْ 
 

َرَأ النَّيبُّس  ، قَاَل أَبُو َعْبِد اَّللَِّ حُمَمَُّد ْبُن ِإْ َاِعيَل [143: البقرة]  ( ..وََكَذِلَك َجَعْلَناُكْم أُمًَّة َوَسطًا)ملسو هيلع هللا ىلصقـَ
 . 9(..اَل تـََزاُل طَائَِفٌة ): ملسو هيلع هللا ىلصُىُم الطَّائَِفُة الَِّ  قَاَل النَّيبُّس " :الُبخاِريُّس 

 
ْعُت َأيب، َوِقيَل َلوُ : قَاَل ُعَمُر ْبُن َحْفِص ْبِن ِ َياثٍ  : َأاَل تـَْنظُُر ِإَ  َأْصَحاِب احْلَِديِث َوَما ُىْم ِفيِو، قَالَ :  َِ

َيا" نـْ ُر َأْىِل الدُّس . 10"ُىْم َخيـْ
 

ىَذا اْعِتَقاُد اْلِفْرَقِة النَّاِجَيِة اْلَمْنُصورَِة إَ  ِقَياِم السَّاَعِة َأْىِل السُّسنَِّة " :قال شيخ اإلسالم ابن تيمية
. 11"..َواجْلََماَعِة 
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 .كالهما للخطٌب البغدادي (26ص " )شرف أصحاب الحدٌث"، و (33ص " )، مسألة االحتجاج بالشافعً(178ص )المحدث الفاصل -  
7

 (.121 / 1" )الكامل فً ضعفاء الرجال"، و (2192حدٌث  / 485 / 4)" جامع الترمذي"-  
8

 .للبغوي (212 / 14" )شرح السنة"كالهما للحاكم، و  (22ص " )، ومعجم مشتبه أسامً المحدثٌن(3ص )" معرفة علوم الحدٌث"-  
9

 (.16ص )" خلق أفعال العباد"-  
10

 (.3ص )" معرفة علوم الحدٌث"-  
11

 (.129 / 3)" مجموع الفتاوى"، و "العقٌدة الواسطٌة"أول كتابه -  
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. ؛ وىي كذلك ابلنصوص السابقة"انجية: "وسيم يوسف؛ وصف الفرقة ال  يطالب مبحاربتها أهنا (3

. فليخ  لو فرقة ىالكة يرحل معها؛ ألن الناجية ضدىا اذلالكة والعياذ ابهلل: فأقول
 

؛ دلا -علم : ال أقول– فكأين ابلرجل ال يدري ما خيرج من رأسو، وإال لو كان عنده ذرّة من عقل 
. خرج ىذا الكالم منو

. نسأل هللا السالمة
 
 
 
 

؛ ادلنهج السلفي الذي قامت عليو الدولة السعودية "الفرقة الناجية"وسيم يوسف؛ عىن مبحاربة  (4
" الوىابية: "من أكثر من ثالثة قرون وحىت اآلن واحلمد هلل، ونفتخر هبا حكومة، ولعلو أراد أن يقول

والعلماء احملبني حملمد بن عبد الوىاب اجملدد، فتورط فيما ىو " آل الشيخ"فخانو لسانو خوفاً من أسرة 
!! أعظم؛ وىو اهتام علماء احلديث، ولعلو ال يسلم ِمن إْن كان يف كالمو دلٌز حلديث النيب

 


