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  بسم هللا الرحمن الرحيم

  احلمد هللا والصالة والسالم على رسول اهللا وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه.
   -أما بعد :

ـــرحمن الحـــواليفقـــد اطلعـــت علـــى كتـــاب " ظـــاهرة اإلرجـــاء " للشـــيخ /  ـــد ال ـــن عب    ســـفر ب
فهم باإلرجــاء العملــي ، ويصــف يصــه يعيــب بعــض علمــاء املســلمني بالتنــاقض و فرأيتــ

املرجئـــــة بالتنـــــاقض ، ورأيتـــــه فيمـــــا ظهـــــر يل يصـــــوب ســـــهام النقـــــد إىل علمـــــاء الســـــنة 
ويصفهم بالتقصري يف بيان احلق ، بل بأشد من ذلك فلقد قال بعد تعجبه من حال 

ســـبون إىل العلـــم وال يقـــرون ألقـــوام ينت –أيضـــاً  –فيحـــق لنـــا أن نعجـــب « املرجئـــة : 
اإلرجاء نظرياً ، ولكنهم جيـادلون عـن أنـاس وقفـوا أنفسـهم علـى حـرب اهللا ورسـوله ، 
ومعاداة الدين وأهله وطمس معامل احلق واهلـدى ، وحماربـة أحكـام الشـريعة ، ومـواالة 
  أعــــــــــــــــــــــــــداء اهللا ، وجعلــــــــــــــــــــــــــوا ذلــــــــــــــــــــــــــك شــــــــــــــــــــــــــغلهم الشــــــــــــــــــــــــــاغل وعملهــــــــــــــــــــــــــم 

  ذي سيقف عليه القارئ قريباً . ، إىل آخر هذا الكالم ال… » الدائب 
، وذلــك يــدفع كثــريا مــنهم إىل بشــباب الصــحوة كثــرياً مبــن يصــفهم ورأيتــه يشــيد 

  الغروروالتطاول على أهل العلم واحلق.
، ويرفــع مــن شــأن ســيد قطــب فيضــعه فــوق منزلتــه ينــال مــن علمــاء الســنةرأيتــه و  

  .شكالهبكثري وال ينـزل عليه األحكام الشرعية اليت ينـزهلا على أ
، وأنــاقش بعــض املآخــذ عليــه ؛ عــن العلمــاء مضــيبعــض هــذا الرفــع فرأيــت أن أ

  ألن املآخذ عليه كثرية حتتاج إىل فراغ ووقت طويل. 
لعله يرجع إىل الصواب ، وهذه غاية كبرية من غاياتنا وأمنيـة عظيمـة مـن أمانينـا 

ذلــك وأرجــو وبــوا إىل رشــدهم ، ونســأل اهللا هلــم ثأن يرجــع املخطئــون عــن خطــئهم وي
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ــا غايــة ســوى ذلــك  ــاً  –اهللا أن ال يكــون لن واهللا يعلــم الســر وأخفــى وإليــه املرجــع قريب
  واملآب وهو الذي عليه احلساب وبيده وحده الرمحة والعقاب .

ولـــيعلم القـــارئ الكـــرمي أنـــين أرســـلت هـــذه املناقشـــة إىل الشـــيخ ســـفر إكرامـــاً لــــه 
سد مـا فيـه مـن خلـل حـىت يكـون كتابـاً وسرتاً عليه لعله يراجع ويصلح ما وهي منه وي

نافعـــاً لطـــالب العلـــم بعيـــداً عمـــا يضـــرهم ولكنـــه مـــع األســـف مل يتجـــاوب معنـــا رغـــم 
ــذه النصــيحة ويعتربهــا هديّــة مثينــة أخــذاً  انتظــار طويــل ، وكــان األجــدر بــه أن يفــرح 

، فأجلئت إىل نشر هذا الرد بيانـاً ((رحم اهللا من أهدى إلي عيوبي))بتلك احلكمة: 
ا.   للحق ونصراً للمظلومني ووضعاً لألمور يف نصا

واهللا أســـأل أن يوفقنـــا مجيعـــاً لتقبـــل احلـــق ونصـــرته ولـــرد الباطـــل كائنـــاً مـــن كـــان 
  مصدره. إن ربنا لسميع الدعاء.

هذا وإن الشيخ سفراً ليلهج كثرياً مبنهج أهل السنة واجلماعة ويذكر مزاياه ويـذم 
ناقض، وهذا أمـر جيـد لـوال مـا وقـع فيـه مـن تنـاقض أهل البدع ومنهم املرجئة ويذم الت

ومــن إخــالل بــاملنهج الســلفي، فلنعــرض بعــض كالمــه ومــا عليــه مــن مآخــذ ومل نيــأس 
  من رجوعه إىل احلق وندعو له بالتوفيق.

  بّني الشيـخ / سفـر احلوايل يف كتابـه " ظاهـرة اإلرجـاء " :وقد 
 متســــقاً مــــع حقيقــــة اإلنســــان أن اإلســــالم هــــو ديــــن الفطــــرة القوميــــة أنـــــزله اهللا -١

مهّاً وحرثاً وفكراً وعمـًال ، ومـن مث جـاء منهجـاً  –مستوعباً كل نشاطه وحركته 
تثبيــت  متكــامًال إلصــالح النشــاط اإلنســاين كلــه إصــالح اخلــواطر واألفكــار و

االعتقادات احلقـة ، واإلرادات الصـحيحة والنيـة اخلالصـة ، وإصـالح األعمـال 
  واملعروف . بأنواع الطاعات والرب
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وتكفل ببيان ضد ذلك من االعتقادات الباطلـة ، واإلرادات الفاسـدة واألعمـال  -٢

  السيئة ، والتحذير منه .
وكمـــا أن اإلنســـان ال ميكـــن أن يكـــون مهّامـــاً وال يكـــون حارثـــاً ؛ فـــإن اإلميـــان ال  -٣

  ميكن أن يكون اعتقاداً وال يكون عمال .
ـــ -٤ ذهبني يف اإلميـــان هـــو احلـــق ؛ مـــذهب أهـــل أي املـــني ومـــن هنـــا نســـتطيع أن نتب

  السنة واجلماعة أم مذهب املرجئة ؟ .
يف هـذا يبـدأ مـن أصـل اخلـالف ، وهـو اخـتالف مصـدري التلقـي  احلكـم ومعيار -٥

  واالستمداد عند الفريقني . 
فمــن يســتقي مــن مصــدر الــوحي املعصــوم فضــروري أن يكــون مذهبــه هــو احلــق 

ديــن اهللا ووحيــه مــع خلقــه  اتفــاقملــا تقــرر مــن  املتفــق مــع حقيقــة اإلنســان تبعــاً 
  وفطرته.  

ن يصــادم أومــن يســتقي مــن مصــدر آخــر أيــاً كــان فــال بــد أن يقــع يف التنــاقض و 
  … .حقيقة اإلنسان تبعاً ملخالفته صريح القرآن 

حقــاً لقــد جهــدت كثــرياً لكــي أعثــر علــى وجهــة نظــر القــوم يف هــذه « مث قــال :  -٦
هلم ال بلسان حـاهلم ، وتسـاءلت أيسـتطيع هـؤالء أن القضية الكربى بلسان مقا

يلتزموا القول : بأن املؤمن على زعمهم مصـاب بانفصـام الشخصـية فهـو يعتقـد 
  » .غري ما يعمل ويعمل غري ما يعتقد 

  مث علق على هذه الفقرة بقوله :
والواقــع أنــه حــىت انفصــام الشخصــية ال ينطبــق علــى مــا يعتقــده املرجئــة ؛ ألن « 

املتناقض فيه نتيجة شخصيتني قائمني فعًال يف شخص واحد بالتعاقـب السلوك 
« .  
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ـــة الـــيت ي« مث قـــال :  -٧ ــــها  فجـــؤهمكيـــف جييبـــون علـــى كثـــري مـــن األســـئلة البدهي ب
منـــاظرهم قبـــل الـــدخول يف تفصـــيالت النقـــاش العلمـــي واخلـــوض اجلـــديل مثـــل :  

  تقام ؟! .القلب باحلب وتعمل اجلوارح أعماًال كلها عداء وان لئكيف ميت
  وكيف ميتلئ القلب بالرمحة وتعمل اجلوارح أعماًال كلها تكذيب وإعراض؟! . 

  » .وكيف ميتلئ القلب بالتقوى وتعمل اجلوارح أعماًال كلها فجور وآثام 
  مث علق على هذه التساؤالت بقوله :

  وهو  –أو الزم قول بعضهم وإن مل يلتزم به  –إذا كان مذهب املرجئة «  

ينتسبون إىل العلـم وال يقـرون  )١(ألقوام –أيضاً  –لنا أن نعجب  عجيب فيحق
وقفــوا أنفســهم علــى حــرب اهللا  )٢(باإلرجــاء نظريــاً ، ولكــنهم جيــادلون عــن أنــاس

                                                           
قد كفروا و  يستحق عليهم فإنـهم  يكفرون من) معلوم هؤالء األقوام ولقد ظلمتهم وبالغت يف احلط ١(

ال على  السلف الصاحل،و   من رأوا منه كفرًا بواحًا عندهم من اهللا فيه برهان على منهج الرسول
  . منهج اخلوارج 

رى أنـهم تمن  يقرهاال  صين عندهم معاأ –أيضًا  –) وهؤالء األناس أيضًا معلومون ومعلوم ٢(
  شد التحرمي من منطلق علمي ديين ال منطلق سياسي يستغل األحداث .جيادلون عنهم وحيرمونـها أ

يصلوا إىل هذه الدرجة إذا كنت تزن الناس مل مث إن هؤالء األناس الذين تعنيهم بالدرجة األوىل 
ذلك بأنـهم يعتزون باإلسالم ويعظمون عقائده وشعائره ، ، وأعماهلم بكتاب اهللا وسنة رسوله 

، ويأمرنا بالصرب عليهم وهو خيرب بأنـهم  ))طيعوهم ما أقاموا فيكم الصالة أ ((قول : ي  والرسول
  ال يـهتدون بـهديه
يا سفر ومن شباب الصحوة كيف تقدسون وتعظمون من يقول حق العجب  والعجب منك

إىل بدع كربى أخرى أشد  باحللول ووحدة الوجود ويطعن يف بعض األنبياء ويف أصحاب حممد 
ماحلكام الذين  بكثري من احنراف ؛ ألن هؤالء احنرفوا يف اجلانب السياسي من اإلسالم،  تكفرو

  والذين تعظمونـهم منحرفون يف أصول الدين وأساسياته .
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ورســوله ، ومعــاداة الــدين وأهلــه وطمــس معــامل احلــق واهلــدى ، وحماربــة أحكــام 

ملهــم الــدائب الة أعــداء اهللا ، وجعلــوا ذلــك شــغلهم الشــاغل وعاالشــريعة ، ومــو 
ــــها الرمـــاد يف  ومههـــم األكـــرب ، وال يشـــذ عنـــه إال أعمـــال مـــن التلبـــيس يـــذرون ب
العيــون ، وقــد كــان أهـــل اجلاهليــة األوىل يتنســكون مبثلهـــا أو أكثــر منهــا ، وقـــد 

  قال اهللا تعاىل :  
  وال تكــن إنــا أنـــزلنا إليــك الكتــاب بــالحق لــتحكم بــين النــاس بمــا أراك اهللا

تجـــادل عـــن الـــذين  وال واســـتغفر اهللا إن اهللا كـــان غفـــورًا رحيًمـــا   للخـــائنين خصـــيًما
  » . ) ١( يختانون أنفسهم إن اهللا ال يحب من كان خّوانًا أثيماً 

                                                           
 

  وحنن نربأ إىل اهللا من احنراف الطائفتني ، ونزن احنراف كل منهما مبيزان الشرع ، وال نفرط 
  ال نرتدد يف تكفري من ظهر منه الكفر البواح .املوازين واملكاييل و  ناعند وال تضطرب نفرط وال

مث العجب أشد العجب من مواقف شباب الصحوة من حكام منحرفني يف عقائدهم وأعماهلم 
وسياستهم فيبلغ بـهم االستهتار أن يعقدوا مؤمترات لوحدة األديان ، ويشيدون الكنائس وال 

د اتفاقيات عسكرية وسياسية مع اليهود هم ممن يعقفواقميطبقون الشريعة يف اجلانب السياسي ومن 
  ، وممن يتعاون مع الشيوعيني والروافض الباطنية يف حرب شعب مسلم .
ال نعرف عنهم إال مواالتـهم  ؟ فما هي مواقف الصحوة من هؤالء وأمثاهلم من هذا النوع من احلكام
سائل اليت تبني مواقف ا من الو والذب عنهم ، وارجع إىل جملة " البيان " و " اجملتمع " وغريمه

م ، نريد من سفر أن يبّني حكم اهللا يف هؤالء ،  جيري مقارنات عادلة بني و شباب الصحوة وقاد
عقائد وأعمال ومواقف من يطعن فيهم ويرميهم باإلرجاء ، وبني عقائد وأعمال ومواقف الصحوة 

فر وتكفرهم الصحوة وال اليت يعتز بـها وبأهلها ، وجيري مقارنات بني احلكام الذين يكفرهم س
يكفرهم السلفيون ، وبني احلكام الذين تتوالهم الصحوة وحاهلم ما شرحناه آنفًا ، مث يبّني أي 

رجاء وما هو شر من اإلرجاء مع التعهد بالتزام احلق والعدل وجتنب الضجيج إلالفريقني أوىل با
   والصراخ بالباطل والرمي بالبهت .   

  . ١٠٧- ١٠٥) النساء : ١(
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قد يصاب القارئ بالدهشة إذا قلت إن ما عاب به الشيخ / سفر احلوايل هذه 
  تباع م من أيهيالفرقة من تناقض وغريه قد وقع هو أيضًا فيه وكذا من يوال

  سيد قطب واقعون يف تناقضات عجيبة وأمور غريبة .
  وللقارئ املنصف أن يسأل الشيخ سفراً :

  ن مـــــمـــــا هـــــو موقفـــــك الســـــلفي الغيـــــور مـــــن مؤلفـــــات ســـــيد قطـــــب ومـــــا حوتـــــه 
ال سيما وهي تنتشر يف العامل كله بشىت اللغات وتطبع عشرات الطبعـات  ؟  الضالل

هتــداء بالكتــاب الشــباب الــذي اجتــه إىل اوغالــب مــن يــرتىب عليهــا الشــباب وخاصــة ال
جتاه الصـحيح الوالسنة ومنهج السلف الصاحل ، فصرفهم أولياء سيد قطب عن هذا ا

إىل الرتبيــة علــى كتــب ســيد قطــب والكتــب الــيت ســارت علــى منهجــه ككتــب الراشــد 
  واملودودي وحممد سرور وأمثاهلم فكانت النتائج مرة جداً والفواجع رهيبة وعظيمة .

، ؟امــو موقفــك مــن تقريــر ســيد قطــب لوحــدة الوجــود واحللــول ومــدح أهلهمــا هــ
ومل ينتقـدهم علــى وقــوعهم يف هــذا اإلحلــاد وإمنــا انتقــدهم ألنـــهم مل يهتمــوا باحليــاة أي 

  راحل من ضاللة اإلرجاء . مببالسياسة وذلك أعظم 
ما هو موقفـك مـن تعطيلـه لصـفات اهللا وأخـذه مبـذهب اجلهميـة الـذين هـم شـر 

  . ؟ على اإلسالم من املرجئة وأخطر
  ما هو موقفك من قوله بوحدة الفاعلية وهو شر من اإلرجاء .

وهل اهللا تبارك  –عليه السالم  –نيب اهللا موسى ل هما هو موقفك من ذم
وتعاىل مث الصحابة والتابعون هلم بإحسان يعتربون تلك األوصاف اليت وصف بـها 

  .؟ هذا النيب العظيم مدحاً أو ذماً 
أحــد أهــل العــزم مــن الرســل يعتــرب  –صــلوات اهللا وســالمه عليــه  –وهــل موســى 

  . قدحاً وعيباً وتنقصاً  هذه األوصاف مدحاً له فيهش هلا أو يراها
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ومعظـم   ما هو موقفك من طعن سـيد قطـب يف معظـم أصـحاب رسـول اهللا

  .؟التابعني خري القرون 
فته وادعاؤه عليـه بأنـه قـد وال سيما طعنه يف اخلليفة الراشد عثمان وإسقاط خال

حتطمـــــت روح اإلســـــالم يف عهـــــده وحتطمـــــت أســـــس اإلســـــالم يف عهـــــده ، إىل آخـــــر 
  الطعون اليت وجهها هلذا اخلليفة الراشد وعدالته وإنصافه وحكمه . 

لصــــحابيني اجلليلــــني معاويــــة وعمــــرو ، ورميــــه هلمــــا ا طعنــــه يفومــــا موقفــــك مــــن 
كثــــري مــــن أهــــل لوشــــراء الــــذمم ، ورميــــه بالكــــذب والنفــــاق واخليانــــة والغــــش والرشــــوة 

  .  ؟عصرمها وعصر علي باالرتداد إىل اهلوة اليت انتشلهم منها اإلسالم 
فـــإن قلـــت : ال شـــك أن هـــذه ضـــالالت وفيهـــا كفريـــات يتضـــاءل أمـــام أكثرهـــا 

  ضالل اإلرجاء .
  قلنا : فأين موقفك السلفي منها ؟ .

التعظـــيم والتبجيـــل حلامـــل اجلـــواب : ال شـــيء بـــل ال نـــرى أو نســـمع إال املـــدح و 
  تلك األباطيل .

إن يف استقصاء تناقضات الشيخ / سفر احلوايل صـعوبة ومشـقة حتتـاج إىل زمـن 
سـري اهللا ، قاصـداً بـذلك نصـحه يطويل غري أنـين سـوف أعـرض بعـض ذلـك حسـب ت

ونصــح مــن ال مييــز بــني احلــق والباطــل والصــواب واخلطــأ ، راجيــاً مــن وراء ذلــك اجلــزاء 
اهللا علـــى القيـــام بواجـــب األمانـــة والبيـــان واخلـــروج مـــن غضـــب اهللا ووعيـــده  األوىف مـــن

  على الكتمان .
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مـن البينـات والهـدى مـن بعـد مـا نا إن الذين يكتمون ما أنــزل قال تعاىل : 
  .)١(أولئك يلعنهم اهللا ويلعنهم الالعنون  في الكتاب بيناه للناس

  الذي يستحقه ، وليوضع كل من أهل احلق وأهل الضالل يف املوضع 
حتقيقاً للعدل واإلنصاف ، فال يرفع الوضيع فوق منـزلته وال يهبط بالرفيع حتت منـزلته 

.  
  

  : ] ٨٣-٨٢ص [: قال الشيخ / سفر هداه اهللا  أوالً 
اهلزل بالكفر كفر وإن اختلفوا يف  أن إنه ال خالف بني فقهاء اإلسالم يف« 

لعتاق ، وهذه اآلية من أقوى األدلة اهلزل يف سائر األحكام كالبيع والطالق وا
  على ذلك . 

وقد بقي هذا اإلمجاع حمفوظاً نظريّاً يف كتب الفقه حىت املتأخر منها ، أما يف 
الواقع العملي فإن استمراء اإلرجاء واحنسار مفهوم اإلميان وغموض مفهوم 
الكفر والغفلة عن كثري من ضروبه وأنواعه جعل األمة اإلسالمية تغفل عن 

الساخرين إال من سار منها اهلازلني كفري املرتدين قصداً وجهاراً ، فضًال عن ت
على منهج أهل السنة واجلماعة وهم يف العصور املتأخرة قليل، بل إن هؤالء 
القليل عندما يدعون إىل تصحيح اإلميان وجتلية معانيه ويبينون لألمة الكفر 

م بتكفري املسلمني كما وضروبه وخطره جندها تقف يف وجوههم متهمة إياه
حصل لشيخ اإلسالم ابن تيمية وشيخ اإلسالم حممد بن عبد الوهاب 

وأمثاهلم  ، ويعرضون عن تصريح هؤالء  –رمحهم اهللا  –والشهيد سيد قطب 

                                                           
  . ١٥٩) البقرة : ١(
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ال يقصدون تكفري األعيان ، بل تصحيح حقائق الدين يف  مالعلماء بأ

  » .القلوب واألذهان 
  الم :مث قال معلقاً على هذا الك

وذلك أن تصحيح العقيدة أصل ضروري وواجب حتمي ال حيل السكوت « 
  عنه .

له شروطه وضوابطه ، وجيوز  أما احلكم على األعيان ؛ فأمر تطبيقي تبعي
  » .اخلالف فيه ما دام اجتهادياً 

  

  

  : التعليـق
  :يف هذا الكالم نظر من وجوه 

جئة الفقهاء هم من أشد الناس ن مر إن غالة املرجئة قد انقرضوا من قرون ، و إ -١
  توسعاً يف التكفري ، فقد يكفرون بغري مكفر .

  دعاء الهذا ا بصحةنظر إن سلمنا  يهإن يف التعليل باإلرجاء وما بعده ف -٢
بأن هناك مرتدين جهارًا ؛ فمىت حصلت ردة إىل اليهودية أو النصرانية أو 

املرتدين إىل هذه األديان أو كم على حياجملوسية أو الشيوعية أو اهلندوكية فلم 
بعضها بالردة ومن يرتدد من املسلمني يف احلكم على من ارتد إىل الشيوعية 

  أو إىل اليهودية أو النصرانية أو إىل أي حنلة كافرة بأنه مرتد .
وإذن ؛ فعلى سفر أن حيرر عبارته ، فإننا ال نعلم عن مسلم مهما ضل أن 

صوره سفر ، اللهم إال ما وجد من مواقف يصل به األمر إىل هذا احلد الذي 
بعض اإلخوان املسلمني الذين قد يتحالفون مع بعض األحزاب امللحدة من 



  

  

-١١-  
  

  

شيوعيني وغريهم فإذا أنكر عليهم هذا التحالف األثيم قالوا : إنـهم أسلموا 
إال ما ، و فإذا نشب بينهم وبني حلفائهم خالف قالوا : إنـهم كفار شيوعيون

الذي قال : إنه ليصعب علي أن أقول ألخي  -يكن  فتحي -وجد من  
  نه كافر .إاملسيحي 

خوان املسلمون من مؤمترات لوحدة األديان ومن دعوة الوإال مثل ما قام به ا
  إىل إقامة احلزب اإلبراهيمي .

أو مثل دعوة بعض األخوان املسلمني إىل الوحدة اإلسالمية بني كل الطوائف 
  روز وغريهم .مبا يف ذلك الباطنية من د

  رين على منهج أهل السنة واجلماعة ئاعتبارك سيد قطب من السا -٣
من األعاجيب املفزعة ، فإذا كان ما وقع فيه من بدع كربى مثل قوله بوحدة 

واجلرب ، وطعنه يف الصحابة ، وتنقصه لنيب اهللا موسى ، ، واحللول ، الوجود 
، وقوله باالشرتاكية الغالية ، اآلخرة وقوله بأزلية الروح ، وإنكاره لرؤية اهللا يف 
، إذا كانت هذه البدع وغريها ال وتعطيله لصفات اهللا على طريقة اجلهمية

خترجه عن دائرة أهل السنة واجلماعة فماذا أبقيتم لغالة املرجئة القائلني ال 
  يضر مع اإلميان ذنب .

  وابن ما هو اإلميان الذي شارك سيد قطب فيه اإلمامني ابن تيمية  -٤
عبد الوهاب يف الدعوة إىل تصحيحه وجتليته ، فهل من ذلك الدعوة إىل 
إثبات صفات اهللا ، وإىل اإلميان بأن اهللا يف السماء وعلى العرش استوى ، 

املكلفني ، وهل  هوهل من ذلك اإلميان بامليزان الذي يزن اهللا به أعمال عباد
ة اهللا يف الدار اآلخرة ، واإلميان برؤي من ذلك اإلميان مبعجزات الرسول 

  وأن القرآن كالم اهللا غري خملوق . 
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إىل اإلميان بـهذه الناس  فهل سيد قطب شارك هذين اإلمامني يف دعوة

األمور وتصحيح عقائدهم فيها ، وهل شاركهما يف جتليتها ويف الدعوة إىل 
دع إخالص العبادة هللا وحماربة ما يضادها من شرك القبور وما يتبع ذلك من ب

   ؟ .وضالالت ، أو حماربة التصوف مبا فيه احللول ووحدة الوجود 
أو أنه ضدمها يف هذه األمور ومن أشد املخالفني فيها لنصوص الكتاب 
والسنة ومنهج السلف الصاحل الذي سار عليه اإلمامان ابن تيمية وابن عبد 
 الوهاب : أهذه غفلة منك أو هو جهل بواقع سيد قطب وعقيدته أو لذلك

  .؟أسباب ُأخر 
وهل يتفق منهج سيد قطب يف بيان ضروب الكفر وأنواعه مع منهج أهل 
السنة واجلماعة وفيهم اإلمامان ابن تيمية وابن عبد الوهاب ، أو أن سيد 

  قطب يف واد بعيد عن ذلك جتاوز فيه منهج غالة اخلوارج .
   ؟. ألمةما هي ضروب الكفر اليت شارك سيد قطب اإلمامني يف بيانـها ل -٥

هل هو يتفق يف ذلك مع منهج أهل السنة واجلماعة ومنهم اإلمامان ابن ف
، أو أن سيد قطب يف واد بعيد عن ذلك قد  ؟ تيمية وابن عبد الوهاب

اخلوارج وأضرابـهم من أهل األهواء  اديَ جتاوز يف التكفري باجلهل والظلم و 
  واجلهل .

هو التكفري باحلاكمية ،  إن التكفري الذي كان هو شغل سيد قطب الشاغل
وليس هو فيه على مذهب أهل ، وهو غال فيه جتاوز فيه مذهب اخلوارج 

  السنة واجلماعة .
ولقد ظلم اجملتمعات اإلسالمية حيث كفرها تكفريًا جليًا واضحًا بقوانني 

فرضًا وقهروا عليها قهرًا ال يريدونـها وال حيبونـها بل هم يئنون  مفرضت عليه
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لثكلى ، فكم من األجيال والقرون قد ظلمهم سيد قطب وحكم منها أنني ا
  عليهم بأن إسالمهم قد توقف .

أما اإلمامان فهما سائران فعًال على منهج أهل السنة واجلماعة بعلم واسع 
وفقه رصني ، فهما إذا تكلما يف ضروب الكفر تكلما بعلم وال يكفران 

  اجملتمعات اإلسالمية كما هو فعل سيد قطب .
ذا كفرا بعض األعيان فإمنا يقع ذلك منهم بعد توفر شروطه وانتفاء موانعه، وإ

النقيضني والبون بينهم بني فربطك سيد قطب بـهما ومبنهج أهل السنة ربط 
يف صعيد  هشاسع جدًا أبعد مما بني املشرقني ال سيما إذا مجعت كل بدع

  واحد .
اجلزم ، وأنت  يغةد بصال ندري ماهو األمر الذي سهل لك إطالق لفظ شهي -٦

  تعلم مذهب أهل السنة واجلماعة يف مثل إطالق هذا اللفظ ، وقد بلغنا 
سيد  ((:  أن بعض الغالة فيه يطلق عليه  سيد الشهداء حمتجني بقوله 

حديث  وهو ))ونـهاه فقتله  هالشهداء حمزة ورجل قام إلى إمام جائر فأمر 
  اسي لبس لباس اإلسالم .ال يصح ، واخلالف بني سيد قطب وقاتله سي

فهل سيد قطب فعًال قال كلمة حق عند مجال عبد الناصر فقتله من أجل 
أهل مصر إىل من استطاع من ذلك ، فهل هو دعا مجال عبد الناصر و 
وتقدمي القرابني إليها ودعا إىل ، القضاء على شرك القبور وشد الرحال إليها 

  هدم هذه القبور وتطهري بيوت اهللا منها ؟.
وهل دعاه ودعا املسؤولني عن اجلامعات واملعاهد واملدارس إىل إصالح 

  مناهجها وتصحيح عقائدها يف ضوء الكتاب والسنة ومنهج السلف ؟! .
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وهل طالب مجال عبد الناصر وكبار دولته إىل إقامة حكم اهللا يف املرتدين إىل 

  الشيوعية ؟! .
 إناءلشيء ال يعطيه ، وكل ال نعرف شيئًا من ذلك ونقول : فاقد افأما حنن 

  ينضح مبا فيه .
فكان يعدهم إن قامت دولته أن والعلمانيون وسائر املنحرفني أما الشيوعيون 

  يعطيهم حقوقهم الكاملة من مناصب وغريها .
  أما عقيدته يف األمساء والصفات فإنه من أشد املعطلني هلا .

 فهم ال إله إال اهللا ، وأما معرفته بتوحيد العبادة فهو من أشد املتخبطني يف
ومن أشد احملرفني ملعناها ، ومن أشد احملرفني لدعوة األنبياء إليها ، ومن 
ضالله يف فهمها أنه جيعل احلاكمية الضيقة أي اجلانب السياسي يف اإلسالم 
أخص خصائصها وال يكفر وال حيارب إال على هذا الفهم وال يضلل من 

األنبياء والرسل على الدعوة إليه وجاهدوا خالف معناها احلقيقي الذي تتابع 
  .ونن واملصلحو اجملدد من األئمة من أجله وسار على دربـهم

ضالله العريض فيه قام بتقرير وحدة الوجود واحللول يف لوأما توحيد الربوبية ف
" الظالل " يف تفسري سورة احلديد وتفسري سورة اإلخالص وقبل ذلك قررها 

" كتب وشخصيات " مدح عقيدة النريفانا اهلندوكية ويف  ،يف ديوانه الشعري
ومدح أهلها وذب عنها وعنهم ، وهي تضم يف ثناياها عقيدة احللول ووحدة 

  األديان وعقيدة التناسخ .وحدة الوجود وعقيدة 
فلو قرن مسلم هذا الرجل بأحد من رؤوس اخلوارج أو املعتزلة أو املرجئة أو 

 ئلم ذلك املعتزيل أو اخلارجي أو املرجأحد من رؤوس األشاعرة لكان قد ظ
أو األشعري ، فكيف جيوز أن يقرن بأئمة احلق واهلدى والدعاة إىل اهللا على 

  بصرية وعلى طريقة األنبياء وهديهم .
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أما موقفه من العلمانيني والشيوعيني وسائر املنحرفني عن اإلسالم فاستمع 
  : ] ٨٤ص  [" إىل قوله يف كتاب " معركة اإلسالم والرأمسالية 

  وبعد فليطمئن املخلصون من املفكرين ورجال الفنون ومن إليهم « … 
كارهم فأن حكم اإلسالم لن يسلمهم إىل املشانق والسجون ولن يكبت أ

وحيطم أقالمهم وينبذهم من رعايته ومحايته ، وال يأخذوا الصيحات التافهة 
الكتب وبعض اليت يصيحها اليوم رجال الدين احملرتفون يف وجه بعض 

األفكار حجة ، فإمنا هذه الصيحات جتارة راحبة اليوم ، وحركة كاسبة ألنـهم 
حراسا ملظامله وجرائمه ، ولكي يربروا  هميعيشون يف عهد اإلقطاع الذي يقيم

وجودهم يف أعني اجلماهري يطلقون هذه الصيحات الفارغة بني احلني واحلني 
.  

قى هلؤالء عمل فسيكونون جمندين فأما حني يكون احلكم لإلسالم فلن يب
لعمل منتج نافع هم وبقية املتعطلني املتسكعني من كبار املالك ومن املوظفني 
واملستخدمني يف الدواوين ومن أحالس املقاهي واملواخري واخلانات ومن 

… الشمس حول األجران باملشردين يف الشوارع والطرقات واملصطلني 
  » .وكلهم يف التعطل والتبطل سواء 

  فهل هذه هي احلاكمية اليت يدعو إليها سيد قطب وأتباعه ؟! .
وهل هذا هو حكم اإلسالم تكرمي للشيوعيني واملرتدين وحكم جاهلي على 

رة اجلديدة لدولة خالس نتجةالصاحلني والطاحلني بالتجنيد يف األعمال امل
شعوب رة ماركس ولينني وأمثاهلما للخإسالم سيد قطب االشرتاكية تأسيًا بس

  خلدمة أحزابـهم الشيوعية ؟! .
  أمثل هذا اإلنسان العجيب يقرن بشيوخ اإلسالم ؟! .
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وذلك أن تصحيح العقيدة أصل ضروري وواجب حتمي ال « وأما قولك :  -٧

  اخل فهو حق .» حيل السكوت عنه 
ولكن هل قام سيد قطب بـهذا األصل الضروري احلتمي فصحح عقيدته 

   ؟ .ودعا الناس إىل ذلك 
الذي يفهم من كالم سفر أن سيد قطب قد قام به، وهل األخوان املسلمون 

  أدركوا هذه احلقيقة الضرورية وقاموا بـها ودعوا الناس إليها ؟.
إليه حبرارة، أو  اوهل قام القطبيون على اختالف فصائلهم بـهذا األصل ودعو 

محوا مع أنـهم آثروا السكوت عن الدعوة إليه وخذلوا من يدعو إليه وتال
وان ومجاعة التبليغ والكل إما حتالفوا أو يف حكم التحالف ضد الدعاة الخا

  عنه . تإىل هذا األصل الضروري احملتم الذي ال حيل السكو 
م هم أتباع إلبل تربع بعض كبار القطبيني بالشهادة ل خوان املسلمني بأ

  األنبياء حقاً .
  املنصورة . وبعضهم تربع بالشهادة هلم بأنـهم هم الطائفة

له شروطه وضوابطه عي أما احلكم على األعيان فأمر تطبيقي تب« وأما قولك :  -٨
  ، فهو كالم حق.» ، وجيوز اخلالف فيه ما دام اجتهادياً 

أما السلفيون فهم يلتزمونه ويسريون فيه على طريقة السلف ومن سار على 
  ،وتالميذه الوهاب بن عيد ابن تيمية وتالميذه واإلمام حممداإلمام جهم ك

ومل يلتزمه سيد قطب وأتباعه وشنوا على السلفيني ضروب احلرب وكفر 
م ، وكفر بعضهم ابن باز وابن عثيمني  بعضهم كثريًا من السلفيني بأعيا
م ووصفهم بعضهم بالثالوث واعتربوهم مع السلفيني من  واأللباين بأعيا
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املنوه عنها ومل يقولوا هذا أمر  مرجئة اجلهمية ، ومل يراعوا الشروط والضوابط
  وز فيه اخلالف ما دام اجتهادياً . جي

 ً   : ] ٨٣ص  [: قال الشيخ / سفر وفقه اهللا  ثانيـا
من املرجئة أو املتأثرين  –ولئن كان علماء عصور اإلسالم الوسطى « 

باإلرجاء حيجمون عن تكفري مالحدة وحدة الوجود وأمثاهلم من الزنادقة أو 
 )١(الدين من الكتاب والشعراء وينتحلون هلم التأويالت والتربيراتالساخرين ب

فقد استغىن علماء اإلرجاء يف عصرنا احلاضر عن هذه التأويالت ؛ ألن 
اإلسالم يف عرفهم وراثة الزمة كما تورث األمساء وأحرف تكتب يف اهلوية ال 

وكتاباً  ءينسخها عمل وال قول يرتكبه حاملها ، وهلذا جترأ املالحدة زعما
على دين اهللا سخرية واستهزاء وأصبح هذا ميدانًا للزعماء واملفكرين وملهاة 
للشعراء والصحفيني وجرت ألفاظ االستهزاء على ألسنة العوام فأصبحت يف 

  بعض األحيان والبلدان كالسالم!! .

                                                           
كما متحلوا للحالج وابن عريب وابن الفارض «  ) علق الشيخ / سفر هنا بقوله يف احلاشية : ١(

   . »وأشباههم 
  .حل دجل وتضليل وسفسطة ارتكبه غالة الصوفية  مال شك أن هذا التأقول : 

علية ، ومدحه فما قول سفر فيمن يتمحل لسيد قطب تقريره للحلول ووحدة الوجود ووحدة الفا
  للنريفانا وأهلها وصدع  قطب باحللول ووحدة الوجود يف شعره ونثره ؟
يشن احلملة على من يتمحلون ومن املستغرب جدًا أن يقرن سيد قطب هنا بشيخي اإلسالم من 
شن احلملة على  وكان ينبغي أن يالتأويالت ألمثاله ، وكان األجدر به أن يقرنه باحلالج وأمثاله ، 

أولني ومنتحلي التربيرات الباطلة ويصف اجلميع باإلرجاء الغايل ومبا يستحقون مجيعًا من كل املت
  األوصاف ومنها املغالطات والتناقض والسفسطات .

  فهذا هو املوقف السلفي الصحيح من أصناف املتأولني السابقني والالحقني ، وليتذكر قول الشاعر:
  إذا فعلت عظيم ال تنه عن خلق وتأيت مثله       عار عليك



  -١٨-
وعم البالء حىت تعدى جمال االستهزاء إىل جمال الكفر اجلاد اجللي الذي كان 

فنسي الناس تكفري الباطنية والقرامطة والدروز  –حمظورًا ولو عرفًا وعادة أمرًا 
والنصريية وأشباههم ، بل نسي بعضهم أو شك يف كفر اليهود والنصارى 
وأمثاهلم وغاب عنهم متامًا كفر طواغيت الدجل واخلرافة والسحر بل مسوهم 

  » .أولياء وصاحلني 
  الوسطى والعصور املتأخرة .بنيِّ احلد الفاصل بني العصور أقول : 

وكما قلُت سلفاً إن مرجئة الفقهاء وال سيما األحناف من أشد الناس تكفرياً  
  كما هو واضح يف مؤلفاتـهم .

وقد أمجع العلماء على إدانة احلالج باإلحلاد حيث قال باحللول وكان هناك 
هروا صراع بني الفقهاء والصوفية إال أن املالحدة منهم ال يستطيعون أن جي
هذا ببإحلادهم فهم مثل املنافقني الذين يظهرون اإلسالم ويبطنون الكفر ، ف

التظاهر باإلسالم يلتبس أمرهم على الناس فيكون ذلك هو السبب يف 
إحجام العلماء عن احلكم عليهم بالكفر واإلحلاد ، ومثل هذا التظاهر من 

تقدمة وفيها  عهد الصحابة وما تاله من القرون امل يفهذه األصناف حصل 
  كبار وسادات أئمة السنة هل نرميهم باإلرجاء ؟!.

وإذن ؛ فليس سبب إحجام علماء العصور الوسطى عن احلكم على هؤالء 
ه أسباب أخرى ، منها ل بالكفر على هذه األصناف هو اإلرجاء ، وإمنا

النصوص الشرعية الناهية عن  –تظاهر هذه األصناف باإلسالم ، ومنها 
ظهر اإلسالم واألمر بالبناء على ظواهر الناس وعدم التنقيب عما تكفري من أ

  يف بطونـهم .
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التأويالت للحالج وابن عريب وابن الفارض وأمثاهلم هم غالة  اوالذين متحلو 
التصوف والرعاع من الناس أو من التبس عليه أمرهم من قاصري العلم 

  والنظر .
الميذه وابن حجر العسقالين أما العلماء ومنهم شيخ اإلسالم ابن تيمية وت

وحنابلة  وشيوخه وتالميذه وكثري من علماء املذاهب الفقهية من شافعية
فقد أعلنوا كفر هؤالء املالحدة حىت إن بعضهم كفر من مل  وأحناف وغريهم

يكفرهم ؛ فلماذا هذا التعميم وملاذا خيفى هذا الواقع املشرف هلؤالء العلماء 
بلدان اإلسالم ، ارجع إىل مؤلفات شيخ  وهم يشكلون كثرة ومن خمتلف

اإلسالم ابن تيمية وتالميذه واقرأ مؤلفني لربهان الدين البقاعي أحد تالميذ 
  احلافظ ابن حجر العسقالين من علماء القرن التاسع اهلجري :

  ا : " تنبيه الغيب إىل تكفري ابن عريب " .أحدمه
  االحتاد " .   : " حتذير العباد من أهل العناد ببدعة هماوثاني

قال حمققهما الشيخ / عبد الرمحن الوكيل أحد املعاصرين من علماء أنصار 
  : ] ١١ص  [السنة مبصر عن البقاعي 

ذكر فتاوى كثرية عن أعالم شيوخ القرن : السابع والثامن والتاسع اهلجري « 
يد ومما الحظته : أن املؤلف مل ينقل عن ابن تيمية سوى النـزر اليسري جداً ، ب

على معتقدهم ،  ةأن هذا مما جيعل للكتاب خطره الكبري يف نظر املتصوف
إذما يستطيعون اِتـهام أحد ممن ذكرهم البقاعي باخلصومة ، كما كانوا يفعلون 

بالنسبة إىل الشيخ اإلمام ابن تيمية ، فهؤالء الذين أفتوا بكفر  –مفرتين  –
تيمية وخاصمه ، ولكنه ابن عريب وابن الفارض : إما فريق قد ناهض ابن 

  أدىل معه بدلوه يف فضح الصوفية ، 



  -٢٠-
وإن   –وإما فريق مل يعرف عنه ال مواالة جلية وال خصومة صرحية البن تيمية 

  كانوا فيما يذهبون إليه يف مسألة العقيدة خيالفون ابن تيمية فجلهم 
له جاه ومقام كبريان يف التصوف ؛   وإما فريق كان –من أئمة األشاعرة 

الء الدين البخاري ، وهو أقسى هؤالء مجيعًا محلة على ابن عريب وابن كع
  » .الفارض ، ومن دان بدينهما 

الم ابن تيمية وتالميذه أشعرية متأثرين باملذهب سفهؤالء سوى شيخ اإل
 تهتـهم أدانوا  ابن عريب وطائفعالاإلرجائي الذي سار عليه األشاعرة على 

كفر ، وال جيوز ظلم الناس ولو كانوا من غالة وال حلادأهل وحدة الوجود باإل
املرجئة أو من غري الغالة منهم وال من غريهم من أهل البدع بل وال من أهل 

؛ كما الكفر والشرك ، فالعدل واجب يف كل حال وعلى كل أحد لكل أحد 
  . -رمحه اهللا  –يقول شيخ اإلسالم ابن تيمية 

رجة أدىن من درجة املرجئة ومل أما محلته على علماء العصر وجعلهم يف د
يستثن منهم أحدًا من علماء السنة واملنهج السلفي بل الظاهر أنـهم هم 
املقصودون ، فريى أنـهم قد استغنوا عن تأويالت املرجئة وأن اإلسالم يف 
عرفهم وراثة إىل آخر ما رماهم به ، فنذكره باجلهود العظيمة اليت قام ويقوم 

نهم والعجم، تلك اجلهود مق األرض ومغاربـها العرب بـها السلفيون يف مشار 
اليت واجهوا بـها املالحدة من شيوعيني وبـهائيني وعلمانيني وقاديانيني ، وما 

فض والصوفية وأهل القبور ، وما قاموا به من واقاموا به من مواجهة الر 
  مواجهات لسائر االحنرافات من األحزاب الضالة.

من اإلخوان املسلمني الذين ورثوا حقد كل  وهذه شنشنة معروفة موروثة
الفرق من روافض وصوفية وغريهم على أهل السنة واملنهج السلفي ، 
واألنكى منه أن ينربي من ينتسب منهم إىل املنهج السلفي كعبد الرمحن عبد 
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نـها إاخلالق وتالمذته الذي أهان املنهج السلفي وأهله ، وقال عن سلفيتهم 
تساوي شيئًا ، وطعن كثريًا يف علماء هذا املنهج ، ومن سلفية تقليدية ال 

نـهم طابور من احملنطني ، وقال : إن علمهم قشور ، إطعونه األثيمة قوله : 
  ومما قاله يف االعتذار عن طعنه فيهم وهو أمر ظاهر :

وأقول ما ذكرناه يف ذلك كان حقاً ال يكابر فيه إال مكابر ، ومن أراد مثالً « 
يفتش اآلن مثًال عن أي كتاب واحد ألف يف الرد على لق فأن يعرف احل

املذاهب اإلحلادية املعاصرة لرجل من أتباع املدرسة السلفية يف هذه احلقبة 
  » .اليت ألقينا فيها هذه احملاضرة 

  قال هذا الكالم يف حماضرة سجلت يف شريط مسي بـ " كشف 
  الشبهات " فرغ وطبع .

بأن للسلفيني مؤلفات كثرية جدًا يف الرد على  وجاء الرد الرادع املفحم :
له منها  أصناف أهل اإلحلاد والكفر ، ويف الرد على أصناف أهل البدع ذكر

  .)١(مائة ومثانية ومخسون مؤلفاً 
  وقلنا تعليقاً عليها :

فهذه مؤلفات السلفيني يزيد ما ذكرناه وما أشرنا إليه على مثانية ومخسني 
ما تركناه خشية التطويل كلها يف الرد على املالحدة  مؤلفًا ومائة مؤلف سوى

واليهود والنصارى وأهل الضالل والبدع جيهلها عبد الرمحن ومن سلك نـهجه 
من فقهاء الواقع ، ومن هذا املنطلق اخلطري قال الشيخ سفر احلوايل يف 
مقدمة كتابه هذا " ظاهرة اإلرجاء " قال بعد اإلشادة بشباب اإلسالم أي 

                                                           
  . ١٤٢-١٣٥) انظر كتاب " مجاعة واحدة ال مجاعات " ص ١(
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الصحوة وبعد اجلزم بأن منهج أهل السنة واجلماعة هو منهج الفرقة شباب 

  الناجية الذي ال يقبل اهللا سواه قال :
وإن تعجب فاعجب لكون النظرة الغالبة على كثري من شباب الدعوة « 

اإلسالمية اليوم هي أن عقيدة أهل السنة واجلماعة ال تعدو أن تكون 
ايا االعتقاد ، وليست مع ذلك تصورات نظرية صحيحة لعامل الغيب وقض

منهجاً للدعوة واإلصالح والتغيري وجيب أن نعرتف بأن السبب يف هذا الفهم 
القاصر هو محلة هذه العقيدة قبل كل شيء الذين مل يوضحوا معاملها 

  » .ويكشفوا عن كماهلا الذي هو حقيقة كمال اإلسالم نفسه 
ة وهذا موقفهم من عقيدة سبحان اهللا تعترب هؤالء شباب الدعوة اإلسالمي

م إليها فأي احتقار وازدراء يفوق هذا  أهل السنة واجلماعة وهذه نظر
  االحتقار واالزدراء .

مث تنصب نفسك نائبًا عن أهل السنة لتعرتف بأن السبب هلذا الفهم 
هو محلة هذه العقيدة ألنـهم مل يوضحوا معاملها  )وأنا أقول املزدري(القاصر، 

  ا .ويكشفوا كماهل
لقد عجزت عجزًا كامًال عن إدراك السبب احلقيقي هلذه النظرة الشوهاء من 
  هؤالء اجلهلة تالميذ أهل البدع والضالل ودعاة الفنت والشغب ، 
إن السبب احلقيقي هلذه النظرة هو تشويه خصومها املكثف الدائب الذي 
يصب على أدمغة هؤالء يف املدارس مبختلف مراحلها ويف الدهاليز 

م لعرفوا بكل سهولة كمال و  املخيمات الذين لو تركوا الشباب وشأنـهم وفطر
املنهج السلفي ووضوحه ومشوله ، وألدركوا خمازي تلك املناهج الضالة اليت 

ها للروافض ئتشوه املنهج السلفي وأهله وتزين هلم البدع والضالالت من وال
هذا كله من الكمال  والصوفية وعباد القبور واجلهمية واملرجئة وتريهم أن
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والشمولية ، وأن التمثيليات واملسرحيات واألناشيد السمجة من كمال 
دعوتـهم ووضوحها ، وأن الدميقراطية واالنتخابات والصراع على الكرسي يف 

فاتـها من االربملانات هي قمة الكمال والتقدم، واالنبهار بعلوم الغرب واكتش
  عالمات التقدم .

حلقيقة ومنها القراءة يف كتابات البنا ، وسيد قطب ، فهذه بعض األسباب ا
واملودودي ، والراشد ، والغزايل ، والغنوشي ، وسعيد حوى ، والبوطي ، 

هم أتباع املنهج اإلخواين والقطيب ، وهي مشحونة بالبدع يعظموغريهم ممن 
والضالالت وتشويه املنهج السلفي وأهله بسبب ما ورثه هؤالء الكتاب عن 

م من أهل البدع من أحقاد على أهل السنة وخاصة على اإلمام اجملدد أسالفه
وما ورثوه من حقد على أهل ، حممد بن عبد الوهاب ومدرسته السلفية 

  احلديث أينما حلوا وأينما نزلوا .
أما املنهج السلفي فواضح غاية الوضوح كامل كل الكمال شامل كل 

ومما دونه علماء السنة  وله من كتاب اهللا وسنة رس الشمول ؛ ألنه مستمد
من القرون األوىل إىل هذا العصر ، يؤكد الالحق منهم ما قرره السابق ، ولقد 

م على البيضاء ليلها كنهارها ال يزيغ عنها إال كتركت  ((قال رسول اهلدى : 
، فهم على هذه البيضاء ، والغموض والظالم والضالل والضياع إمنا  )) هالك

تصور أولئك الضحايا التعسة من  شوههج وأفكار من مناو هو يف عقائد 
الشباب املذكور ، فكان من حقهم عليك أن تردعهم عن هذه النظرة 

  السوداء إىل دين اهللا احلق ومنهجه الواضح .
وكان من حق هذا املنهج وأهله عليك أن تبني هلم السبب احلقيقي الذي 

  أوقعهم يف هذه الداهية الدهياء .
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حق أهله أن تنصفه وتنصفهم ، فتبني هلم وضوحه وكماله وكان من حقه و 

الظاهر من الواقع املشهود يف املساجد واملدارس واملناهج واحملاكم اليت تراها 
بأم عينيك ليًال ونـهارًا ، ولو فتحوا أعينهم وبصائرهم وحتلوا بشيء من 

يسة يف اإلنصاف وفقه الواقع الذي يدعونه لغريوا نظرتـهم ، بل ملا وقعوا فر 
د تعهد الشيخ / سفر أن يقوم بالبيان والوضوح شباك أعداء هذا املنهج ، ولق

، ولكننا مل نر له شيئاً إىل اآلن ؛ ألنه شغل عن دراسة الرتاث السلفي برتاث 
سيد قطب وأمثاله وماذا عساه أن جيد فيه ، نسأل اهللا أن خيلصه مما وقع فيه 

الذين يظنون أن ثورية خوارج العصر  من هذا الرتاث وأن ينقذ أولئك األسرى
لالنتخابات والصراع على  يةوفتنهم وأحيانًا دميقراطيتهم واشرتاكيتهم والدعا

ثات الغرب والشرق وأهل و الربملانات والتمثيليات واألناشيد وغريها من مور 
  لنقص واجلهل والضالل .االبدع ؛ يظنون ذلك هو الكمال وما هو إال 

 ً   : ] ٨٤-٨٣ص  [/ سفر عن العلماء املعاصرين  : قال الشيخ ثالثـا
وعم البالء حىت تعدى جمال االستهزاء إىل جمال الكفر اجلاد اجللي الذي  « 

فنسي الناس تكفري الباطنية والقرامطة  –كان أمرًا حمظورًا ولو عرفًا وعادة 
والدروز والنصرية وأشباههم ، بل نسي بعضهم أو شك يف كفر اليهود 

ثاهلم وغاب عنهم متامًا كفر طواغيت الدجل واخلرافة والسحر والنصارى وأم
  » .بل مسوهم أولياء صاحلني 

  مث علق على هذا املقطع قائًال :
م وذلك خيالف ما تنص عليه الدساتري من كون «  م ويعادو وكيف يكفرو

الوحدة الوطنية مبدأ مطلقًا ، وأن اإلخالل بـها خيانة عظمى ووسائل 
من أبناء هذه الطوائف أبطاًال وتسميهم زعماء االستقالل اإلعالم تصنع 

  » .ورواد اإلصالح واملناهج الدراسية 



  

  

-٢٥-  
  

  

نعم توجد هذه الطوائف وقد بلي بـهم املسلمون ، ولكن الناس وال أقول : 
سيما علماء املنهج السلفي مل ينسوا تكفريهم ، وقد كتب علماء اإلسالم يف 

  ت قدمية وحديثة من خمتلف البلدان .فضحهم وبيان كفرهم وضالهلم مؤلفا
وأما األخوة واحلب والدعوة إىل التعاون والوحدة معهم فهي من مناهج رؤوس 

  خوان املسلمني الذين يؤمنون حبرية التدين واألخوة اإلنسانية .إلا
وقد صرح البنا بأنه ليس بيننا وبني اليهود عداوة دينية ، وصرح بأن دعوة 

  أي دين . خوان ليست موجهة ضدإلا
والتلمساين وللغزايل والسباعي والقرضاوي والرتايب وفتحي يكن وسيد قطب 

عبارات وكتابات معروفة واضحة توجب على كل مسلم ناصح وأيب النصر 
  فضحها وكشف عوارها .

ولقد صرح الرتايب أنه ال يوجد يف اإلسالم ما يسمى بأحكام املرتدين ، وأنه 
  املسلمة من النصراين . مل جيد يف القرآن حترمي نكاح

م يف سنتني متتاليتني  وصرح اإلخوان يف جملة " اجملتمع " بأن النصارى إخوا
، فهم حباجة شديدة إىل املصارحة من الشيخ / سفر وأمثاله أكثر من غريهم 
، فإن أهل املنهج السلفي إذا استنكروا هذا وبينوه ثار عليهم وحاربـهم 

ا الشباب الذين ينظرون إىل عق يدة أهل السنة واجلماعة نظرة استعالء فريو
عبارة عن تصورات نظرية صحيحة إىل عامل الغيب وقضايا االعتقاد فحسب 

ا ال تساير ركب احلضارة     ما تسايرها دعوة اإلخوان .كأي أ
 ً م نسخوا شريعة اهللا جهاراً  ] ٨٤ص  [: حتدث سفر يف  رابعـا عن الطواغيت وأ

م حكمو  ا شرائع الطاغوت يف الدماء واألموال واألعراض، وألزموا ارًا ، وأ
الناس يف مناهجهم ووسائل تربيتهم مبواالة الكفار وتقديس عظماء الكفر 
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من فالسفة وقادة وحكام ونشروا من استحالل املكفرات واملوبقات ضروباً 
وألوانًا وسخروا من احلدود واحلجاب وتعدد الزوجات وأحكام املرياث 

رأساً  مكل هذا وأكثر الشعب ال يرفع عليه…ت واألخالق والعبادا
واجلريء منهم يعتربه خطأ أو معصية ، واملنافقون من أصحاب العمائم كما 

  قال أحدهم :
  » .لوكان يل من األمر شيء جلعلتك يف منـزلة من اليسأل عما يفعل « 

  مث علق على هذه الفقرة بقوله :
آن من منافقي عصرنا كصاحب كتاب " وأين استهزاء منافقي تبوك بالقر « 

خ زعم املؤلف أخزاه اهللا أن يأبو هريرة شيخ املضرية " ، واملضرية نوع من الطب
  كان مغرمًا بأكله ، وأن معاوية   –رضي اهللا عنه  –أبا هريرة 

ه أليب هريرة لكي يصنع أبو عاستغل ذلك ، فكان يصن –رضي اهللا عنه  –
، ومع هذا فقد  وينسبها إىل رسول اهللا  هريرة أحاديث يف فضائل معاوية

به ، وما صنع  ينابه املعترب ل مؤلفه أبورية معدودًا يف علماء العصر وكتَّ ظ
جريدة الشرق األوسط علماء اإلرجاء يف األزهر وغريه شيئًا ودافعت عنه 

  » .وغريها !! 
  :  التعليق

يه بعض يف اجلملة على غريته هذه ، لكن لنا عل اً نشكر الشيخ / سفر 
  املالحظات :

موقفهم من الشريعة واملساواة بني احلكام يف مواقفهم ويف تعميم الطواغيت األولى : 
ارًا  ، فهناك من والسخرية بـها ، ووصفهم  مجيعًا بنسخ الشريعة جهارًا 

ويعتز بـها ويطبقها ولديه  يةحكام املسلمني من جيل الشريعة اإلسالم
عليه أن ينوه بواقعهم وال سيما يف هذا العصر ، خمالفات يعرتف بـها ، فكان 
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مث من سخر من احلكام أو غريهم بالشريعة فقد قوبلوا بالتكفري وشاع ذلك 
  وذاع بني األمة .

اخل ملا سخط عليه  -لو كان يل من األمر شيء  -: أن هذا الذي قال  الثانية
جمدوه ، خوان املسلمون شهروا به وأزعجوه ، وملا رضوا عنه رفعوه و إلا

فاألصل هو رضاهم وسخطهم ال رضى اهللا وال سخطه ، هذا مع أن 
م إلا ال فوق مستوى النقد خوان والقطبيني قد جعلوا سيد قطب وقيادا

م من الباطل وال يفسحون اجملال ملن سيما سيد قطب  ، فال يعدون ضالال
عقدية ينتقدهم ويبني ضالهلم بل حياربون من يقوم بإنكار هذه املنكرات ال

  واملنهجية . 
ن يف الصحابيني اجلليلني ع: نشكر سفرًا على غضبه على أيب رية الذي ط الثالثة

  . - ارضي اهللا عنهم –أيب هريرة ومعاوية 
ونطالبه هو وأمثاله ممن يعظمون سيد قطب أن يعلنوا سخطهم 

عليه الصالة  –لتنقصه لنيب اهللا موسى على سيد قطب واستنكارهم 
بن عفان يف معظم الصحابة وعلى رأسهم عثمان  هولطعن،  -والسالم 

ومالئكة الرمحن ، حيث   اخلليفة الراشد الذي يستحي منه النيب 
، وادعى  -رضي اهللا عنه  –أسقط سيد قطب خالفته وطعن فيها وفيه 

أنه حتطمت أسس اإلسالم يف عهده ، وحتطمت روح اإلسالم يف عهده 
أهل عصره ويف بين أمية عموماً والصحابة ، إىل كثري من الطعون فيه ويف 

منهم خصوصًا  ، وال شك أن هذه األمور اليت ارتكبها سيد قطب يف 
حق نيب اهللا موسى ويف حق الصحابة أعظم مما صنعه ذلكم الرجل األثيم 

  رية . وأب
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وقد رمى سيد قطب معاوية وعمرو بن العاص بالكذب واخليانة والنفاق 

فهذه الفعلة وحدها قد تزيد على ما ارتكبه أبو والرشوة وشراء الذمم ، 
  رية .

، وال يغضب على من -وهذا الغضب حق  -فكيف يغضب منه 
  ارتكب أشنع وأعظم منه بكثري وكثري .

  وهل يرضى ربنا هذا الكيل وهذا الوزن ؟! . 
 ً   : ] ٨٦-٨٥ص  [: قال الشيخ / سفر  خامسـا

، بل ظهر يف صفوف  وسقط حد الردة إال من كتب الفقه املوروثة« 
املنتسبني إىل الدعوة اإلسالمية اجتاه جديد ينكر حد الردة ضمن ما 

  » .ينكر من حدود اإلسالم وأصوله 
  مث عّلق على هذا الكالم بقوله :

" وهي زندقة عصرية يرّوج  MODERNISMوهو االجتاه املسمى " العصرية « 
االجتهاد ملن هب هلا عصابة من الكّتاب يتسرتون بالتجديد وفتح باب 

م صدى ملا يدور يف الدوائر الغربية املرتصدة لإلسالم  ودب ! وكتابا
كلهم   –وحركته ، ورمبا يكشف الزمن عن صالت أوضح بينهم وبينها 

وأصول فكرهم ملفقة من مذاهب املعتزلة والروافض وبعض  –أو بعضهم 
ألوربيني عامة عتماد على كتب املستشرقني واملفكرين االآراء اخلوارج مع ا

اليت ظهرت  -اإلصالحية  -، وهم يف كثري من اجلوانب امتداد للحركة 
يف تركيا واهلند ومصر على يد األفغاين ومدحت باشا وضياء كول آلب 

  ص أفكارهم يف :لخوأمحد بـهادر خان وأضرابـهم ، وتت
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تطويع اإلسالم لكل وسائل التحريف والتأويل والسفسطة لكي  -١
  رة الغربية فكراً وتطبيقاً .يساير احلضا

  وشبه كلي .أإنكار السنة إنكاراً كلياً  -٢
التقريب بني األديان واملذاهب ، بل بني اإلسالم وشعارات املاسونية  -٣

. !!  
أصول الفقه وأصول التفسري وأصول  -تبديل العلوم املعيارية  -٤

العتماد تبديًال تاماً ؛ وفرعوا على ذلك إنكار اإلمجاع وا -احلديث 
  على االستصحاب الواسع واملصاحل املرسلة الواسعة 

ا   – يف استنباط األحكام واعتبار احلدود تعزيرات  –كما يسمو
  وقتية .

اإلصرار على أن اإلسالم ليس فيه فقه سياسي حمدد إمنا ترك ذلك  -٥
لرأي األمة ، بل وسعوا هذا فأدخلوا فيه كل أحكام املعامالت 

لعصور وجعلوا مصدرها االستحسان واملصاحل فأخضعوها لتطور ا
  الواسعة .

تتبع اآلراء الشاذة واألقوال الضعيفة والرخص واختاذها أصوًال كلية  -٦
وهم مع اتفاقهم على هذه األصول يف اجلملة ختتلف آراؤهم يف 

ه يف بعضها ، وهذا االجتاه التطبيقات ، وبعضهم قد حيصر حبثه ومهّ 
وال منهج ، وهدفه هدم القدمي أكثر من  له على أية حال ال ضابط

بناء أي شيء جديد ، وإنتاجه الفكري جنده يف جملة " املسلم 
املعاصر " وجملة " العريب " وكتابات حسن الرتايب ، وحممد عمارة ، 
وحممد فتحي عثمان ، وعبد اهللا العاليلي ، وفهمي هويدي ، 
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بو اجملد ، وحسن وعبد احلميد متويل ، وعبد العزيز كامل ، وكمال أ
  حنفي ، وماهر حتحوت ، ووحيد الدين خان . 

م واستتار أمرهم عن كثري  وإمنا رأيت ضرورة التنبيه عنهم خلطور
  » .من املخلصني 

  : التعليـق
نشكر الشيخ / سفرًا على هذه الغرية وهذا البيان والنصح لإلسالم 

م واستتار أمرهم واملسلمني ، وأن الضرورة اقتضت التنبيه على هؤالء خلط ور
، وهذا منه انطالق من قاعدة إسالمية عظيمة ، وهي تقتضي منه ومن 

  غريه االنطالق منها جتاه كل خطر وضرر ميس دين املسلمني أو دنياهم .
خوان املسلمني إلتنـزيل هذه القاعدة على معظم قيادات ا منه ولكننا ال نرى

م وال سيما سيد قطب ، وهم من أوىل الناس بتط بيق هذه القاعدة  خلطور
وخطورة عقائدهم ومناهجهم وأصوهلم اليت جييدون تغليفها باإلسالم 

  .لهاءفتخفى على كثري من األذكياء فضالً عن الب
شتد خطره واستشرت اوالذي يهمنا هنا أكثر هو سيد قطب الذي 

  . وانتشرت فتنته يف مشارق األرض ومغاربـها
رها اهلاالت العظيمة اليت نسجت حوله ومن أعظم أسباب عمومها وانتشا

  واألساطري اليت رويت عنه والرتويج اإلعالمي الواسع النطاق الذي 
  له وممن ساهم يف هذا الرتويج اخلطري سفر احلوايل . جند

مل نر ومل نسمع له كلمة نقد وجهت إىل عقيدة من عقائد سيد قطب و 
وأفكاره الغربية ، وال إىل  اجلهمية واالعتزالية والصوفية ، وال إىل فلسفاته

  طعونه يف الصحابة وغريهم من األمة اإلسالمية من علماء وغريهم . 
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فإذا كانت أصول من ذكر هنا ملفقة من مذاهب املعتزلة والروافض وبعض 
  آراء اخلوارج فسيد قطب أوفر حظاً منهم . 

طب  وإذا كان هؤالء قد تأثروا باملستشرقني واملفكرين األوربيني فسيد ق
  كذلك وكل ذلك موجود يف كتبه .

وأما اخلطر فلو احتشد هؤالء وأضعافهم ما بلغوا معشار خطره ، ال سيما 
م من علماء التوحيد والسنة.   وهناك من يروج له ممن يعتقد الناس فيهم أ

نه من أهل السنة إيقول عن سيد قطب  اً فإذا وجد الشباب الشيخ / سفر 
عه إىل مصاف أئمة السنة كابن تيمية وابن عبد واجلماعة ، ووجدوا سفراً يرف

الوهاب ، بل ويقدمه أحيانًا يف أخطر املوضوعات على أئمة السنة ، 
  فكيف يكون حاهلم جتاه هذه الشخصية اليت حتتل هذه املكانة .

لقد طرح الشيخ / سفر أسئلة حول املنهج والعقيدة بتفاصيلها وما يلحقه 
  املنهج .الدعاة إىل هذه العقيدة وهذا 

 ً   : ] ٩٦-٩٥ص  [: مث قال  سادسـا
إن اإلجابة الشافية على هذه األسئلة بإيضاح احلقائق الكربى اليت يغفل « 

عنها من ينظر هلذا املنهج أول وهلة ، ميكن أن نستنبطها ونقرأها من 
ما أن علماء وأصحابه ، ك النيب العرض السابق نفسه أي من واقع سرية 

أجابوا عنها بلسان احلال أو بلسان املقال أو تلميحاً  أهل السنة واجلماعة
وقد وجدت أن أفضل من أجاب على هذه األسئلة من فقهاء الدعوة 

وهأنذا أنقل من كالمه ما  –رمحه اهللا  –املعاصرين هو األستاذ سيد قطب 
  يفيد ذلك مع بعض زيادات توضيحية :



  -٣٢-
ية ما استحقت كل هذا إن حقيقة العبادة لو كانت هي جمرد الشعائر التعبد

املوكب من الرسل والرساالت ، وما استحقت كل هذه اجلهود املضنية اليت 
، وما استحقت كل هذه  -صلوات اهللا وسالمه عليهم  –بذهلا الرسل 

العذابات اليت تعرض الدعاة املؤمنون على مدار الزمان ، إمنا الذي استحق  
ن الدينونة للعباد وردهم إىل كل هذا الثمن الباهظ هو إخراج البشر مجلة م

م كله للدنيا  الدينونة هللا وحده يف كل أمر ويف كل شأن ويف منهج حيا
  . ةواآلخر 

إن توحيد األلوهية ، وتوحيد الربوبية ، وتوحيد القوامة ، وتوحيد احلاكمية ، 
وتوحيد مصدر الشريعة ، وتوحيد منهج احلياة ، وتوحيد اجلهة اليت يدين هلا 

  ينونة الشاملة .الناس الد
إن هذا التوحيد هو الذي يستحق أن يرسل من أجله الرسل كل هؤالء 
الرسل ، وأن تبذل يف سبيله كل هذه اجلهود ، وأن تتحمل لتحقيقه كل 

ال ألن اهللا سبحانه يف حاجة … هذا العذابات واآلالم على مدار الزمان 
لبشر ال تصلح وال إليه فاهللا سبحانه غين عن العاملني ، ولكن ألن حياة ا

تستقيم وال ترتفع وال تصبح حياة الئقة باإلنسان إال بـهذا التوحيد الذي ال 
  » .حد له يف احلياة البشرية يف كل جوانبها على السواء 

  : التعليق
وين من شأن هذه الشعائر تلقفه سيد قطب من املودودي سببه الغلو  هذا 

ات من وسائل إقامة الدولة اليت يف السياسة ، إذ يرى املودودي أن العباد
بأن ما يتعلق باإلنسان أعظم  يشييف هذا الكالم ما و يسميها باإلسالمية 
  وأهم من عبادة اهللا .
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التعبدية من طهارة وأذان وصالة وزكاة وحج ، وأركان اإلميان  ائرإن الشع
،  من إميان باهللا ومالئكته وكتبه ورسله وباليوم اآلخر وما حواه من جنة ونار

واإلميان بالقدر خريه وشره واإلحسان يف العبادة ، هذه األمور هي الدين  
كما يف حديث جربيل ، وهي حرية ومستحقة كل هذه اجلهود املضنية اليت 

  . - مصلوات اهللا وسالمه عليه –بذهلا الرسل 
  أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن ال إله  ((:  ويقول الرسول 

ًا رسول اهللا ويقيموا الصالة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا إال اهللا وأن محمد
  ذلك فقد عصموا مني دمائهم وأموالهم إال بحقها وحسابـهم على 

ذلك من املعامالت فأمور تابعة ختتلف الرساالت يف  ا، وما عد ))اهللا 
حتليلها وحترميها وتشريعها وإلغائها بالنسخ مع اتفاق الشرائع يف وجوب 

  ة والعدل .الصدق واألمان
إن الشعائر التعبدية ال  -والشاهد أنه ال يليق أن نقول هذا القول : 

 تنيفقط بعد الشهاد، اخل ، فإن اهللا لو شرع الصالة والزكاة  -تستحق 
  الستحقتا كل هذه اجلهود من الرسل والرساالت .

أما تقسيم التوحيد إىل سبعة أقسام مع الغفلة عن توحيد األمساء والصفات 
ر غريب ، فخصوم السنة يعرتضون على تقسم التوحيد إىل ثالثة أقسام فأم

، وأهل السنة يف هذا العصر يصرون على أنه ثالثة ، وإذا بسيد قطب 
نا بأنه سبعة مع نسيانه لواحد من أعظم األقسام الثالثة اليت اصطلح ئيفاج

  عليها أهل السنة .
توحيد الربوبية وتوحيد  وإذا كان سيد قطب مضطربًا وخملطًا يف الفرق بني

  األلوهية .  



  -٣٤-
وإذا كان خيالف أهل التوحيد والسنة يف تفسري ال إله إال اهللا ، ويسري يف 

  تفسريها على طريقة أهل الكالم وخيالفهم يف توحيد األمساء والصفات .
ا وأعظم  فكيف تقدمه على فرسان التوحيد وأئمة السنة يف أخطر ختصصا

ا .   مميزا
نا بفقه ووعي الستطعنا أن نرد هذا التقسيم السباعي إىل نوعني مث لو تكلم

: األلوهية والربوبية ، فتوحيد احلاكمية وتوحيد مصدر الشريعة مها شيء 
واحد وهو من حقوق األلوهية ، وكذلك توحيد منهج احلياة وأهم العبادات 

  إال  ((:  من حقوق األلوهية فكلها داخل يف قوله 
لناس هو لهلا  نيدال إله إال اهللا ، فتوحيد اجلهة اليت يأي حبق  ))بحقها 

توحيد األلوهية ، وينبغي االبتعاد عن هذا التعبري عن اهللا عز وجل بـهذه 
  العبارة. 

  أما توحيد القوامة فريجع إىل توحيد الربوبية .
فكان الواجب على الشيخ / سفر أن يؤثر فرسان التوحيد وما قالوه يف هذا 

ًا وافيًا تكاملت فيه أنواع التوحيد جم فينقل كالمًا حمررًا ناضالباب العظي
فيكون قد أعطى القوس باريها ووضع الشيء يف موضعه وذلك من احلكمة 

  ، ويبتعد عن مواطن الزلل وعن أهل الزيغ واجلهل واخلطل .
نين ألتعجب من حال سفر كيف ال يدرك أنه قد فاته أمر عظيم أال وهو إو 

  والصفات .توحيد األمساء 
وعلى كل حال فإن سفرًا قد أعجب بكالم سيد قطب فينقل عنه كالماً  
  كثريًا وعليه فيه مآخذ ال يتسع ملناقشتها هذا االستطراد ، ولكن نقول 
له : قد أعجب من هو أذكى وأعقل من سفر مبراحل بأهل البدع فوقع يف 

مبراجعة حبائلهم كابن حزم وابن عقيل وابن اجلوزي وغريهم ، وننصحه 
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حصيلته العلمية ليهذبـها ويغربلها من فكر سيد قطب وأمثاله ، فهذا خري 
  له يف الدنيا واآلخرة .
ا أحب لنفسي ، فأرى أن من ممله وألمثاله كل خري  ويعلم اهللا أنين أحب

 يستحقه ال أوجب الواجبات عليه أن يكف عن إعطاء سيد قطب ما
بالقيام اجلاد ببيان ما عنده من صحه وأنله وإعجابه به  وفوق منـزلته ومدحه

من أوجب الواجبات وذلك الضالالت الكبرية وحتذير الناس منها ومن كتبه 
اإلسالم واملسلمني عن وليدفع اهللا به  هعليه لتكفري ما سبق منه من تعظيم

شرًا عظيمًا وينقذ به ضحايا صارت عبئًا ثقيًال على اإلسالم واملسلمني ، 
  من حتذيره من الرتايب وهويدي ومن ذكرهم معهما . فإن فعله هذا أوجب

 ً ام بعض أهل الضالل من أعداء الصحابة كاخلوارج  سابعـا : دفع الشيخ / سفر ا
  . ] ٢٥٣-٢٥١ص  [والروافض يف بعض الصحابة باإلرجاء 

واملسألة بالنسبة لنا بدهية معلومة من الدين بالضرورة ، فالكالم « مث قال : 
دين ، والدين ال يؤخذ من املسلم الفاسق وال اعتبار  يف أصحاب حممد 

لرأيه فيه ، فضًال عن املبتدع الضال كالكليب واجلاحظ ، فضًال عن الكافر 
أعظم من   واحلكم على أصحاب حممد … احلاقد كعامة املستشرقني 

  جمرد الشهادة ؛ ألنه دين واعتقاد .
يف دعاوى احلقوق الدنيوية، وإذا كان من شريعتنا رد شهادة املسلم الفاسق 

فما بالك مبن يتجرأ على خيار األمة وأفضل البشر بعد األنبياء ، من 
  الصليبيني واليهود .

لقد مقت السلف عمرو بن عبيد وضللوه وبدعوه من أجل طعنه يف 
املقتتلني من الصحابة ، هذا مع ما هو مشهور عنه من الزهد والتعبد 

فت املسلم إىل آراء أهل الكتاب الذين تغلي وجمانبة السالطني ، فكيف يلت



  -٣٦-
مراجل قلوبـهم باحلقد على اإلسالم وتنفث ألسنتهم السم الزعاف عليه وما 

  » .ختفي صدورهم أعظم 
باإلرجاء  مرموهفمث ذكر أمساء عدٍد من املستشرقني الذين نالوا من الصحابة 

م سياسية .   مع 
ه بآراء املستشرقني ونشتغل بردها ال نه ما كان لنا أن نأبإمث قال ما معناه : 

ا فنحن ال نتوقع منهم إال هذا ومثله،  يف هذه القضية وال يف ما هو دو
ولكن اقتداء كثري من الكتاب املنتسبني لإلسالم بـهم ومتابعتهم لرأيهم، 
واستناد هؤالء وأولئك إىل أراء خمطئة وأقاويل بدعية جعل تبيان هذه القضية 

فقد نقل عنهم واقتدى بـهم علماء مشهورون ومتخصصون  أمرًا ضروريًا ،
مؤرخون وأدباء هلم مكانتهم وذلك مثل الشيخ حممد و يف العقيدة بارزون 

  أبو زهرة والدكتور على سامي النشار 
  والدكتور مصطفى حلمي والدكتور نعمان القاضي ، فضًال عن 

م وأتباعهم أمحد أمني وطه حسني وسهري القلماوي وشاكر مصطفى وأمثاهل
  . ] ٢٥٣ص  [، 

أن الشيعة واخلوارج  « ونقل عن أمحد أمني أنه قال مقلدًا للمستشرقني : 
حزبًا سياسياً … أما املرجئة فكانت … كان أول أمرمها حزبني سياسيني 

حمايداً ، ونواة هذه الطائفة كانت بني الصحابة يف الصدر األول ، فإننا نرى 
امتنعوا أن يدخلوا يف النـزاع  الذي كان  أن مجاعة من أصحاب رسول اهللا

يف آخر عهد عثمان مثل أيب بكرة وعبد اهللا بن عمر وعمران بن حصني 
.«  
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وهذه النـزعة إىل عدم الدخول يف احلروب « وذكر عن أمحد أمني أنه قال : 
بني املسلمني هي األساس الذي بين عليه مذهب اإلرجاء ، ولكنه مل 

  » . إال بعد ظهور اخلوارج والشيعة ما رأينا كيتكون كمذهب  
يقول النووي على « على ذلك قائًال :   (أي أمحد أمني)  ويف احلاشية يعلق

حىت إن مجاعة من الصحابة حتريوا فيها هة مسلم إن القضايا كانت مشتب
 ] ٢٥٧-٢٥٦ص  [» فاعتزلوا الطائفتني ، ومل يقاتلوا ومل يتيقنوا الصواب 

.  
مة اإلرجاء باألدلة الواضحة . مث دفع الشيخ سفر عن   هؤالء الصحابة 

مناذج من آراء املستشرقني ومقلديهم يف املوضوع نعرض هنا « مث قال : 
مناذج من آراء املستشرقني ومن تبعهم من احملدثني املعاصرين عن نشأة 
اإلرجاء وفكره آخذين يف االعتبار ما أشرنا إليه من أن املؤاخذ يف احلقيقة 

م لو استخدموا عقوهلم وحاولوا االستنباط بأنفسهم هم هؤالء  املقلدون فإ
  وا .ألكان هلم العذر أو بعض العذر إذا أخط

ون بالنقل عن املستشرقني و يتجاهلون متامًا كالم حوأما وهم ينقلون ويصر 
علماء اإلسالم الثقات وأئمة السنة املشهورين هذا إن مل يطعنوا يف آرائهم 

ملن يدرس الفرق  عربةاد منهجهم إحقاقًاٍ◌ للحق و فال بد من بيان فس
  . ] ٢٦٨-٢٦٧ص  [» والعقيدة كي ال يغرت بصنيعهم 

مث نقل أقوال سبعة من املستشرقني وذكر أن من ذكرت أمساؤهم من 
  مقلديهم قد نقلوا كالمهم .

 ً واحلديث عن املتأثرين باملستشرقني وإيراد اسم الدكتور النشار « : مث قال :  ثامنـا
  يقتضي منا أن نقول فيه خالصة ما انتهى إليه االطالع الكثري على آرائه :
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وهو أنه على كثرة كتاباته وسعتها وجودة عبارته هو أكثر الباحثني احملدثني 
اضطرابًا وتناقضًا وختليطًا ، وليس يف إمكان الباحث أن جيد له رأيًا مستقراً 

  أو منهجاً مطرداً .
عند كثري من الناس ، وألنه أستاذ لكثري من  وإمنا ذكرته ألمهية كتبه

املتخصصني يف الدراسات الكالمية يف مصر وغريها ، ومن أجلى شنائعه 
وأباه ، ويعتمد على كتب الرافضة يف  –رضي اهللا عنه  –أنه يكفر معاوية 

النقل عن الراشدين وغريهم وجيعل أصل مذهب السلف يف الصفات هو 
  » .اليهود والصابئة 

وإن الكالم   ال سفر هذا الكالم الطيب يف أصحاب رسول اهللالقد ق
م أفضل البشر بعد األنبياء ، وهذا  فيهم دين ، واستنكر اجلرأة عليهم أل

  الكالم حق وصدق .
وذكر ما خالصته : أنه ما كان لنا أن نأبه بآراء املستشرقني لو ال أنه قد 

الكتاب للمستشرقني جعل  قلدهم كتاب ينتمون إىل اإلسالم ، فاتباع هؤالء
  تبيان هذه القضية أمراً ضرورياً .

  فيقال له : لقد صدقت فيما قلت .
ولكن جيب أن تعلم أن سيد قطب أوىل بالرد من هؤالء ، فالذي جعل الرد 

حاهلم  وءضرورياً على أولئك جملرد انتسابـهم إىل اإلسالم مع معرفة الناس بس
ب األمة بأنه إمام هدى وجمدد وشهيد ، فسيد قطب الذي ُصوِّر ملعظم شبا

، أوىل بالرد عليه فيما يتعلق بالصحابة وما يتعلق بالعقيدة واملنهج وما 
به أشد وتعلقهم به يف غاية  لمنييتعلق ببعض األنبياء ؛ ألن اخنداع املس

اخلطورة ، واحلكم كما يقال : يدور مع العلة ، واحلق أن سيدًا أشد طعناً 
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جرأة من أمحد أمني الذي ذهب يلتمس هلم العذر مبا  يف الصحابة وأكثر
  نقله عن النووي وإن كان يلبس على الناس بذلك .

  بل سيد قطب أكثر جرأة على أصحاب رسول اهللا من طه حسني .
ومن أراد معرفة احلقيقة فلريجع إىل كالم هذين وكالم سيد قطب يف كتابه " 

  العدالة " و " كتب وشخصيات " .
حليثيات اليت أوجبت الرتكيز على النشار أكثر من أقرانه املتأثرين  واألمور وا

باملستشرقني هي يف سيد قطب أوجب وأوجب لتأثره الشديد باملستشرقني 
، والنتشار كتبه وشيوعها أضعاف بل عشرات والصوفية واملعتزلةوالروافض 

  ومئات األضعاف من انتشار كتب النشار وغريه .
أوىل وأوىل بالتحذير منه ومن كتبه ومنهجه ،  فسيد قطب عقًال وشرعاً 

والتشهري به أوجب لشدة خطورته واستفحال ضرره ، وهذا األمر جيب أشد 
  الوجوب على من يشيد به ويعظمه ويعظم أمره .

 ً ومن هذه الناحية كان : «  -فلوتن  –: نقل الشيخ / سفر قول املستشرق  تاسعـا
كسي أخالقي لذلك اإلسالم اإلرجاء يف خراسان أشبه شيء بأثر ع

الشكلي دين احلكومة العربية يف ذلك احلني تلك احلكومة اليت أصرت على 
عدم املساواة بني مجيع رعاياها يف الدين باتباعها النظام اجلائر جلمع 

  » .رائب وجباية املكوس ضال
  علق الشيخ / سفر على هذا الكالم بقوله :

أمية بل جعله هدف  الة بينويالحظ أنه ال ينسب الظلم لبعض و «  
  . ] ٢٧١ص [ ظاهرة اإلرجاء "  » " الفتوح كلها كما سبق 



  -٤٠-
م أشد من  وما يدري أن طعون سيد قطب يف عثمان وبين أمية وفتوحا

  . -فلوتن  –طعون 
ارجع إىل " العدالة االجتماعية " وانظر كيف أسقط خالفة اخلليفة الراشد 

هل عهده ، وادعى أن أسس وطعن يف أ –رضي اهللا عنه  –عثمان 
اإلسالم حتطمت يف عهده ، وأن روح اإلسالم حتطمت يف عهده ، وطعن 
يف بين أمية صحابتهم وغريهم ، وشكك يف إسالمهم ، وشوه العهد 
األموي كله وكذلك العهد العباسي مبا ال يقوله إال أشد احلاقدين ، وكفر 

  األمة ، وقرر االشرتاكية .
" كيف طعن يف معاوية وعمرو بن العاص وانظر " كتب وشخصيات 

ورمامها بالنفاق والكذب والغش واخليانة والرشوة وشراء الذمم ، ويف ذلك 
العصر وفتوحاته ، ورمى الكثريين منهم بالردة إىل اهلوة اليت انتشلهم منها 

عنياك مثل طعنه ، ومع ذلك وغريه من ضالالته العقائدية  ىاإلسالم فلن تر 
  من أئمة أهل السنة والتوحيد . واملنهجية يبقى

أين ألرجو من الشيخ / سفر أن ينتصر لإلسالم وللصحابة الكرام ولتأريخ 
وعقيدة صحابته  –عليه الصالة والسالم  –حممد نبينا  اإلسالم ولعقيدة

  الكرام وأهل السنة العظام .
  : أنكر سفر على الصوفية ما مساه بالنظرية املثالية . عاشراً 

  ذلك بقوله : مث علق على
م ظنوا أن اجلنة هي جمرد النعيم «  وأصل خطأ الصوفية ومن سايرهم أ

  احلسي ، فمن تعلقت إرادته بـها فقد نسي اهللا بزعمهم .



  

  

-٤١-  
  

  

وأما أهل السنة واجلماعة ، فيعتقدون أن أعظم نعيم يف اجلنة هو رؤية اهللا 
هم وبينه تعاىل كما صح يف احلديث ، وأعظم شقاء ألهل النار احلجاب بين

  تعاىل .
ا عوحصيلة دعوى عبادته سبحانه ال طم ًا يف جنته وال خوفًا من ناره أ

إنكار لالفتقار الذايت إىل اهللا ، وكفى بذلك بدعة وضالًال ، وهلذا قال من 
قال من السلف : ( من عبد اهللا باحلب وحده فهو زنديق ) ، انظر الرد 

، و  " مدارج  ] ١٢٠-١٠٤/ ٢ [على الصوفية يف هذا  " االستقامة " 
  . )١(» ] ٨١-٢/٨٠[ السالكني "  

سيد قطب يؤمن بـهذه العقيدة الصوفية ، كما أنه  نّ أونفيد الشيخ / سفرًا 
ينكر رؤية اهللا يف الدار اآلخرة ، ويشكك يف املشاهد يف النعيم اجلسمي يف 
ة اجلنة ، فقد دندن حول هذه الفلسفة الصوفية واستشهد هلا بقول رابع

فأكون كاألجري  طمعًا يف جنتهالعدوية: ( ما عبدته خوفًا من ناره وال 
  السوء عبدته شوقًا إليه ) . انظر يف " ظالل القرآن " 

 ن سادة الرسل يعبدون اهللا خوفًا منأ، ونسي  . ] ٣٢٩٢-٦/٣٢٩١ [
  وطمعاً يف جنته ناره

القرآن " يف  فانظره يف كتاب " مشاهد القيامة يف اهللا وأما إنكاره لرؤية
تفسري سورة املطففني وقد ناقشه يف ذلك األستاذ / أمحد حممد مجال يف  

  كتابه " على مائدة القرآن " .

                                                           
  .  ٢٤٦" ظاهرة اإلرجاء " ص   )١(



  -٤٢-
فأرجو أن يكون وقوع سيد قطب يف مثل هذه الضالالت من أقوى 
  الدوافع للشيخ / سفر إىل التحذير والنصيحة من خماطر سيد قطب 

م لإلسالم وأهله وللصحابة بالذات أن وكتبه ، وليعلم هو وغريه أنه من الظل
يقع سيد قطب يف هذه الطوام الكربى اليت ذكرناها ، وطوام أخرى مث ال 

نتصف منه لإلسالم وال للصحابة وال لألمة ، واألدهى واألمر من ذلك أن ي
دعاة اإلسالم الغيورين على اإلسالم حياربون من حياول بحيارب من يسمون 

م والصحابة الكرام وبعض األنبياء العظام ويرمونه اإلسال نفع هذا الظلم عد
  الطوام .ب

فال يسعنا واحلال هذه إال أن نقول : يا رباه ما أشد غربة اإلسالم على 
م جيددون اإلسالم .أ   يدي من يدعون أ

  نقذ دينك وأعل كلمتك يا مسيع الدعاء .أاللهم 


