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אא 
ال إن الالـه أواشـهد  ، والعاقبـة للمتقـين، والعـدوان اال علـى الظـالمين ، الحمد هللا رب العالمين 

ففــتح بــه ، بعثــه اهللا بالهــدى وديــن الحــق ، ن محمــدا عبــده ورســوله أشــهد أو ، اهللا وحــده الشــريك لــه 
وتولى ليل الكذب والبهتان ،  اإليمانبرسالته شمس شرقت أف، وقلوبا غلفا ، وآذانا صما ، عينا عميا أ

صلى اهللا عليه وعلـى آلـه وصـحبه ، البوادي والبلدان  أهلودخل في دين اهللا ،  األذانبدعوة  وأعلن، 
   مابعدأوسلم تسليما كثيرا 

وتتشـرب  ، فيقرؤونهـا فـال يلبثـون حتـى تتكـدر قلـوبهم،  لهـم ولـع بالكتـب الفكريـة،  من الناس كثير  
ن هـذه الكتـب  لـم تـبن علـى أل ، كثيـرا مـاتكون مخالفـة للحـق ، فكـار وتوجهـات أقولهم مـا فيهـا مـن ع

ومـن هـذه الكتـب ،  وماورثـه مـن ثقافـة وتصـور،  نما هـي مـرآة تعكـس فكـر مؤلفهـاإ و  ، العلم الشرعي
ارت كـل فقـد طـ ، بخيـر هداه اهللا وخـتم لنـا ولـه، محمد قطب ستاذ األكتب  ، الفكرية الخطيرة الموجهة

نهــا كتــب تربويــة أووصــفوها ب، وجلبهــا المهتمــون بالتربيــة الحزبيــة  ، وجاســت خــالل الــديار ، مطــار
ن هــذه الكتــب الموجهــة كثيــرا أ، وممــا يزيــد الــبالء بــالءا ، حتــى التهمهــا كثيــر مــن الشــباب ، واقعيــة 

ظ العقيـدة والتوحيـد لفـاأك،  أتبـاع السـلفهل التوحيد والسنة أتهش لها قلوب ، ماتشتمل على مفردات 
  .وتحكيم الشريعة ، ال اهللا إله إومقتضيات ال، 
 المحدثـة ألقـوالوا، فانك ترى المخالفـات العقديـة ، ذا نظرت لنتاج هذا الكاتب وخلفيته الفكرية إولكن  
مـر الـذي يجعلـك تـنفض يـدك مـن ألا، نتماء الحزبـي إل ضافة الى اإ، بالعلم الشرعي  والصلة الهزيلة ،

فكـاره وكتاباتـه لعقيـدة أن هـذا الكاتـب مخـالف فـي أبـل وتتـيقن تحـذر ، وتحـذر غيـرك ، و ، كتبـه قراءة 
   .الصالح  السلف

، لمسـلمات العقديـة فيهـا مخالفـة ل تجـد، مـن مقـاالت لهـذا الكاتـب ، والتستغرب ماسـتقع عليـه عينـك 
، السـلف الصـالح  عـرض عـن فهـمأهذه حـال مـن ف ومغالطة للحقائق العلمية ، وضالالت وتناقضات ،

وتخبطهم المخالفين لطريقة السلف الصالح نحرافات إبن تيمية رحمه اهللا وهو يذكر إقال شيخ االسالم 
ن يضــل أنـه البـد إف، لهيــة إل عــرض عـن الطريقـة الســلفية النبويـة الشـرعية اأفكـل مـن وحيـرتهم ( ... 

فـي هـذه الرسـالة رصـد لشـيء مـن ولعـل ،  )١( .هــإو البسـيط ) أويبقى فـي الجهـل المركـب ، ويتناقض 
يــاه إ هــدانا اهللا و ، نحــراف عقــدي إ و  ، وتوضــيحا لمــا هــو عليــه مــن شــطط فكــريوتناقضــاته ، مخالفاتــه 

  . لسلوك سبيــل المؤمنين
----------  

  ٣٥٦/٥) درء تعارض العقل والنقل ص ١(
   



 ٢

الجنـة ، وفيـه : وصـانعه  ن اهللا يدخل بالسهم الواحد ثالثةإ ( بن عامر عقبة حديثوحيث قد جاء من 
ذا رزق العبد صالح النيـة إ ، اديمضى من سهم مأ، فرب سهم معنوي  ) ١( يحتسب في صنعته األجر

  وغرضه تحذير العقالء  ، قوال العلماءأفهذا سهم نصله ، وسداد القول ، 
  ليها هذا السؤال :إحين وجه  :)٩٢٣٤( فتاء ذات الرقمإلوتاج هذه المقالة فتوى اللجنة الدائمة ل 

رة تـــرددت فيهـــا : أنـــا مـــدرس فـــي مدرســـة ثانويـــة ليلـــى، وممـــا قرأتـــه فـــي [كتـــاب التوحيـــد] عبـــا٢س
ــاب  ــد ورد فــي [كت ــالمين: فق ــام رب الع ــادتي عــن مــدى صــحتها ومناســبتها لمق ــأرجو إف واســتنكرتها، ف

العبـارة: (فـإذا  ١٧فـي السـطر  ٢٣التوحيد] الذي ألفه محمد قطب فـي الصـف الثـاني الثـانوي صـفحة 
مـا قالـه كـل رسـول  جاء الرسـول مـن عنـد اهللا يقـول: يـا قـوم، اعبـدوا اهللا مـا لكـم مـن إلـه غيـره. وهـو

لقومه فهو في الحقيقة ينادي برد السلطان المغتصب إلى اهللا صاحب الحق وحده في التشـريع للنـاس 
وفــي تقريــر الحــالل والحــرام والمبــاح وغيــر المبــاح)، وفــي كتــاب الصــف الثالــث لــنفس المؤلــف صــفحة 

مغتصــبة التــي يســتعبد بهــا فــي آخرهــا ثالثــة أســطر ذكــر أن معنــى ال إلــه إال اهللا: رد الســلطة ال )٨٢(
الناس إلى صاحبها الحقيقي إلى اهللا سبحانه وتعالى رب الجميع. وقد أمسكت عنها فلم أصفها بجـواز 

  أو عدمه فأرجو إفادتي.
؛ ألنـه سـبحانه  : ال نعلم بأسا فيما ذكرته من حيث المعنى، ولكن األسلوب فيـه سـوء أدب مـع اهللا٢ج

حقه، بل هـو القـاهر فـوق عبـاده، ولكـن المشـرك والحـاكم بغيـر مـا ال يستطيع أحد أن يقهره على أخذ 
أنزل اهللا قد اعتديا على حق اهللا وحكمـه وخالفـا شـرعه. وبـاهللا التوفيـق. وصـلى اهللا علـى نبينـا محمـد  

ــاء ــة واإلفت ــة الدائمــة للبحــوث العلمي ــه وصــحبه وســلم. اللجن ــز بــن برئاســة الشــيخ  وآل ــد العزي ــعب    از ب
ن ينشـرح صـدره بمـا أ، ننا نطالب االستاذ محمد قطـب إقلت واحتفاء" بهذه الفتوى ف رحمه اهللا تعالى ،

السـيما ، ن يحكم الشريعة أفعليه ، فتوا أوببصر نافذ ، نهم عن علم تكلموا إف، حكم به هؤالء العلماء 
 الـذي، سـلوبه أ ويسـعى فـي تعـديل هـذا الخطـأ الفـادح فـي، لى الحـق إفيؤوب ، وهو ينادي بتحكيمها 

  . دب مع اهللا تعالى) !!أن (...فيه سوء أوصفه العلماء ب
---------  

  )   ١٣٣٥) رواه ابو داود رقم ( ١(

  
  
  
  
  



 ٣

ال اهللا قال اهللا تعـالى (مـالكم الترجـون هللا وقـارا إله إعظم مقتضيات ال أ اهللا من التادب معن أواليخفى 
صـالحا إ توبة الى اهللا و ، شر تراجعه عالنية ون، عن هذا الكالم  ستاذ باالعتذارأل.  فعليه نطالب ا )١() 

ال اهللا إن معناها المعبود بحـق إحين قالوا ، ال اهللا بمافسرها به علماء السلف إله إوتفسير ال ، وبيانا 
. !!  

مرون النــاس بــالبر وتنســون أتــأفيقــال لــه ( ، وان لــم يفعــل مــع دعــواه الحــرص علــى تطبيــق الشــريعة 
وهـو الينصـف ، وكيف يوثق بمن يدعو لتطبيـق الشـريعة  )٢() فال تعقلون أوأنتم تتلون الكتاب نفسكم أ

  صالح خطأ واجهه العلماء به . إ، في من نفسه 
وهـو العالمـة المحـدث الشـيخ حمـاد بـن ، وعـالم خبيـر ، ناقـد بصـير ، نتقـد كتابـات هـذا المؤلـف إوقد 

 قطب أشعري خطيـر، وقـد أّلـف : فقال ( إن محمد قطب شقيق سيد  محمد األنصاري رحمه اهللا تعالى

   )٣(.ا . هـ  لوزارة المعارف السعودية كتابًا في التوحيد وهذا الكتاب كله علم كالم وفلسفة)
  -وحتى يتبين حال هذا المفكر نقف وقفات مع مزالق عظيمة وردت في بعض كتبه  : 

  -: ال اهللا عقيدة وشريعة ومنهاج حياه ) إله إمع  كتابه ( ال الوقفة االولى 
سـالم إل) بعقـد مقارنـة ظالمـة بـين شـيخي ا٧فتتح االستاذ محمد قطب كتابـه هـذا فـي الصـحيفة (إ.  ١
ستاذ سيد قطب رحمـه اهللا مـن ألوبين ا، مام محمد بن عبدالوهاب رحمهما اهللا من جهة إلبن تيمية واإ

بـن عبـدالوهاب مـام المجـدد محمـد إلبـن تيميـة واإقـارن شـيخ االسـالم ين أفكيف يستقيم ، خرى أجهة 
وطـول البـاع فـي نصـرة ، والـدعوة الـى تجريـد التوحيـد ، وهما من هما فـي العلـم والفقـه ، رحمهما اهللا 

بتضـلعهما فـي علـوم  ، وقد شهد لهما المخـالف قبـل الموافـق، على طريقة السلف الصالح ، الشريعة 
طفحــت ، عــن االســالم ولمــا كتــب  ، بمثقــف تشــرب ثقافــات الشــرق والغــرب، وســعة االطــالع ، الشــرع 

التي كان جهاد الشيخين ، وبالكثير من التصورات المنحرفة ، شعرية أكتاباته بما هو عليه من عقيدة 
  منصبا على دحضها ؟ !! .

  
--------  

  )١٣) سورة نوح آيه رقم (١(
  )٤٤) سورة البقرة آيه رقم (٢(
  ٦١٧ص ٢) المجموع ج٣(

  
  
  
  



 ٤

بمثقـف اليفـرق بـين ، والشـيخ محمـد بـن عبـدالوهاب ، يميـة بـن تإن يقارن شيخ االسـالم أفهل يصح 
حتـوت كتبـه علـى طـوام عظيمـه منهـا إبمـن ، ن يقارنـا أوهل يصح  ،توحيد االلوهية وتوحيد الربوبية؟ 

التـي تصـوغ مـن المسـيحية ، نشـائية إل نه العقيدة الوحيدة االيجابيـة األ ، ن يحكم أسالم إلقوله( والبد ل
 )١(جميعا ويزيد عليها التوازن والتناسق واالعتـدال )، هدافهما أكامال يتضمن  معا مزيجا، والشيوعية 

ن إالم فقــال ( نقــول ـيــه فــيمن يقــول هــذا الكــأوقــد ســئل الشــيخ محمــد بــن عثيمــين رحمــه اهللا عــن ر  .
ديان ألصل له في اأوالشيوعية دين باطل ال ، حبارهم ورهبانهم أمن جهة ، المسيحية دين مبدل مغير 

منزل من عنده لم يبدل وهللا الحمد قال تعالى ( ، دين من اهللا عز وجل ، والدين االسالمي ، وية السما
مـا جاهـل إن االسـالم مـزيج مـن هـذا وهـذا فهـو إومـن قـال  )٢(نا له لحـافظون ) إ نا نحن نزلنا الذكر و إ
  . )٣(مم الكافرة من النصارى والشيوعيين ) ألما مغرور بما عليه اإ سالم و إلبا
مـا جاهـل إ، حـد رجلـين أنـه أب، فقـد حكـم علـى قائـل هـذا الكـالم ، بـن عثيمـين إت رحـم اهللا الشـيخ قل 
ــين الجهــل باألمــا مغــرور بمــا عليــه اإ و ، ســالم إلبا ــه ب ــدور حال ــين، ســالم إلمــم الكــافرة !! فرجــل ي  وب
تراثه ، أن يحرص على نشر فضال على ن يقارن بهذين العلمين  ؟ أهل يصح ، ر بحال الكفار غتراإلا

نـه أ مـن الواضـحن يبر بمورثه ، فيطوي هذا الميـراث والينشـره ، لكـن أولى بهذا الوارث ، أل كان اولقد 
يضـاف ثـم الكتمـان فـاهللا المسـتعان ، إمـن  يتحـرجن نشر هذا الميراث ، من نشر العلم النافع ، و أيرى 

والحـط مـن قـدر الخليفـة ، اكية االشـتر بعجـاب إلوا، خر كالقول بوحدة الوجود أطوام ، لى هذه الطامة إ
، بــل وســب بعــض الصــحابة كعثمــان وعمــرو بــن العــاص ، الراشــد عثمــان بــن عفــان رضــي اهللا عنــه 

  بي سفيان رضي اهللا عنهم .أومعاوية بن 
---------  

  )٦١)معركة االسالم والراسماليه ( ١(
  ) ٩) سورة الحجر ايه رقم (٢(
  )٢٢صم للشيخ ربيع بن هادي ص () العواصم مما في كتب سيد قطب من القوا٣(

  
  
  
  
  
  
  
  



 ٥

وصـاحب كتـاب ، ن يقارن صاحب الواسطية والتدمريـة والحمويـة والفرقـان ومنهـاج السـنة أوهل يصح 
 ،التـي حـوت كثيـرا مـن الضـالل ، بصاحب الكتب الفكريـة ، صول الثالثة ألالتوحيد وكشف الشبهات وا

بالقدح في عثمان بن عفان رضي ، صحائفه  تلطخذلك الكتاب الذي ، مثل كتاب العدالة االجتماعية 
، ضـي اهللا عنــه كانـت فجــوة ن خالفتـه ر أوقـرر فيــه ، بمـااليليق بــه  رميـهو ، اهللا عنـه المبشـر بالجنــة 

متـدادا طبيعيـا لخالفـة الشـيخين إ تكانـ، عتبار خالفة علي رضي اهللا عنه إلى إونحن نميل حين قال (
  .  )١(ما ) ثمان كان فجوة بينهعن عهد أو ، قبله 

، ن تـدرك الخالفـة عثمـان أ، كد طعنه في عثمان رضي اهللا عنه فقال ( ولقـد كـان مـن سـوء الطـالع أو 
ميـة أرادته عن الصمود لكيـد مـروان وكيـد إوهو شيخ كبير ضعفت عزيمته عن عزائم االسالم وضعفت 

هللا عليــه وســلم ( النبــي صــلى ا قــول!!!  فيالهــا مــن طعــون ظالمــة تخــالف صــراحة   )٢( مــن ورائــه ) 
 )٣(حـدهم وال نصـيفه )  أحد ذهبا مابلغ مـد أحدكم ملء أنفق أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أالتسبوا 

رضـي اهللا عنـه قـال:  أنـس بـن مالـك روى ، جاء الخبر الصادق ببشارته ، وتهضم حق مبشر بالجنة 
، فرجـف  عثمـانو  عمـرو  أبـو بكـرو  -أي: علـى جبـل أحـد-(صعد النبي صلى اهللا عليه وسـلم أحـدًا 

هيدان ، والشـ)٤(بهم الجبل، فخاطب النبي الجبل وقال: اثبت أحد، فإنما عليك نبي وصديق وشـهيدان) 
  رضي اهللا عنهما. عثمانو  عمرهما: 

جـاء فيـه ذلـك الكتـاب الـذي  ، بصاحب كتاب التصوير الفني فـي القـران الكـريم ، ارنا ن يقأهل يصح و 
شـبه موسـيقى مـا ييقاعـات موسـيقية منهـا إيـات آللـبعض ان أال يليـق حيـث زعـم  اميات اهللا بآوصف 

قولـه تعـالى عند كالمـه حـول كما ذكر ذلك ، خرى موسيقاها رخية متموجه أيات آو ، العرض العسكري 
والــدين والفــن « حــين قــال  ن الــدين والفــن مقترنــانأا دكــت االرض دكــا دكــا ) بــل صــرح فيــه بــذإ( كــال 

الفني ودليل استعداد لتلقـي التـأثير الـديني حـين  صنوان في أعماق النفس وقرارة الحس وٕادراك الجمال
   .)٥() وحين تصفو النفس لتلقي رسالة الجمال يرتفع الفن إلى هذا المستوى الرفيع

-----------  
  ٢٠٦) العدالة االحتماعية ص ١(
  ٢٥٤٠مسلم رقم  ٣٦٧٣) البخاري رقم ٣(   ١٩١) العدالة االجتماعية ص ٢(
  ) البخاري وابوداود والترمذي واحمد ٤(
  ) ١٤٤-١٤٣) التصوير الفني في القران الكريم ص (٥(

  
  
  



 ٦

!!   ســيقى منتظمــةمو !!  ؟ بهــذا الوصــف العابــث ياتــه آوصــف ، التعليــق : هــل مــن تعظــيم كــالم اهللا 
ديـن اهللا جـل لدين اهللا ؟  قريناومتى كان الفن ونظارة يتفرجون !! ، !! وستار يسدل  وموسيقى رخية 

يته خاشعا متصدعا مـن خشـية أنزلنا هذا القران على جبل لر أقال تعالى ( لو   ،عما ينتحله الجاهلون 
كتـب (، بصـاحب كتـاب  ؟ن يقارنـا أح وهـل يصـ )١(مثـال نضـربها للنـاس لعلهـم يتفكـرون) ألاهللا وتلك ا
صحاب رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم أذلك الكتاب الذي تجرأ فيه مؤلفه على بعض ،  )وشخصيات

بي سفيان وعمرو بن العـاص رضـي اهللا أمير المؤمنين وخالهم معاوية بن أتهم كاتب الوحي إحينما ، 
نعـوذ بــاهللا مـن غــل الصــدور ، وشــراء الــذمم  تهمهمـا بالكــذب والنفـاقإف، بمــا همـا بــرآء منــه ، عنهمـا 

بـن تيميـة إن كتـب أ ،وقول الزور. فمالكم كيـف تحكمـون ؟ !! وهـل يخفـى علـى مـن شـم رائحـة العلـم 
سـتاذ سـيد غفـر اهللا لـه قامـت علـى ألوكتـب ا، بن عبدالوهاب رحمهمـا اهللا قامـت علـى العلـم والسـنة إ و 

  . )٢(ن والذين اليعلمون ) الجهل وكدر المشرب ( قل هل يستوي الذين يعلمو
هميــة أللــى اإشــرنا مــن قبــل أ(  :)٤٤. قــال االســتاذ محمــد قطــب فــي كتابــه المــذكور فــي صــحيفة ( ٢

خـالص العبـادة هللا وحـده إ البالغة التي يوليها كتاب اهللا لقضية االيمان باهللا الواحد ونبذ االلهة الزائفة و 
نما بسبب إكانوا مشركين ، ن المخاطبين بهذا القران أبال شريك وانه لم يكن السبب في التركيز عليها 

  .  االهمية الذاتية لهذه القضية النابعة من كون االنسان عابدا بفطرته )
هـذا القـران بالغـا لكافـة النـاس مـؤمنهم ن ذي لـم يسـبقه إليـه أحـد ! إالـقلت سـبحان اهللا ماهـذا الفهـم 

لى توحيد اهللا تعالى إ ودعوتهموتبعته الوخيمة  نقاذ الناس من ظلمات الشركإعظم مقاصده أوكافرهم و 
 همأو حجـة علـي هـموحده فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه والقران حجـة ل لهخالص العبادة إب، 
.  
تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الـذي لـه ملـك السـموات واالرض (قال تعالى و 

لهــة آي الملــك وخلــق كــل شــيء فقــدره تقــديرا واتخــذوا مــن دونــه ولــم يتخــذ ولــدا ولــم يكــن لــه شــريك فــ
   )٣(اليخلقون شيئا وهم يخلقون واليملكون النفسهم ضرا وال نفعا وال موتا والحياة وال نشورا)

---------  
  )٢١الحشر ايه () سورة ١(
  )٩الزمر ايه ( ) سورة٢(
  )٣سورة تبارك ايه رقم () ٣(
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ن أهـل االرض بعـد أرسـله اهللا الـى أن الرسـول صـلى اهللا عليـه وسـلم إ فهل بعـد هـذا البيـان بيـان !! .
، نحســرت الحنيفيــة او ، تفشــى الشــرك االكبــر  ينهــل الكتــاب حــأال بقايــا مــن إمقــتهم عــربهم وعجمهــم 

هــل أو ، وثــان أل عتقــاد فــي اإلوصــار ا، صــابع ألفــرادا يعــدون علــى اأ، وصــار المستمســكون بالتوحيــد 
!!  كمـا قـال تعـالى ؟ خـرى األلم يكونوا يعتقدون في الالت والعزى ومناة الثالثة أ !القبور دينا يدان به 
لكــم الــذكر ولــه االنثــى تلــك اذا قســمة أخــرى أليتم الــالت والعــزى ومنــاة الثالثــة اأفــر أعــنهم فــي كتابــه ( 

رحمـه بـن كثيـر إقال  )١(نزل اهللا بها من سلطان ) أباؤكم ماآنتم و أسماء سميتموها أال إن هي إضيزى 
، وثـان أل نـداد واأل صـنام واألفي عبادتهم ل، يات ( يقول تعالى مقرعا للمشركين آلاهللا في تفسيره لهذه ا

مضــاهاة للكعبــة التــي بناهــا خليــل الــرحمن عليــه الصــالة والســالم ... وكانــت ، واتخــاذهم لهــا البيــوت 
هـل أفنـاء معظـم عنـد  اسـتار وسـدنة وحولهـأت صخرة بيضـاء منقوشـة وعليهـا بيـت بالطـائف لهـا آلال

ن الــذين أيعلــم ، الطــائف ...) ا.هـــ . قلــت كــل مــن عقــل عــن اهللا وعــن رســوله صــلى اهللا عليــه وســلم 
وثـان أل صـنام واألال اهللا تـرك عبـادة اإله إن معنى ال أجابهوا دعوة التوحيد من المشركين كانوا يعلمون 

ولمـا  )٢(برون) ال اهللا يسـتكإلـه إذا قيل لهم ال إنهم كانوا إخبر اهللا عنهم بقوله ( أوالبراءة منها لهذا ، 
ن هـذا إلها واحدا إجعل االلهة أقالوا ( لمة التوحيد ــكولوا ن يقأالنبي صلى اهللا عليه وسلم  طلب منهم

علـم أال خيـر فـي رجـل جهـال الكفـار  محمد بن عبـدالوهاب رحمـه اهللا (مام إلقال ا ،)٣( ) لشيء عجاب
ول أقيمت مـن أن هذه الجماعة إف ولكن هذا هو كدر منهج االخوان المسلمين  )٤(ال اهللا  )إله إمنه بال 

لتغيـر  ،لـى كرسـي الزعامـة إوسـعيا للوصـول ، مناطحـة للحكـام ، يوم لتحارب ماتسميه شرك القصـور 
الحكمـة وعلـى نـور الـوحي متناسـية  القـائم علـى، مخالفـة مـنهج االنبيـاء ، كما تزعم من سدة الحكـم 

  اللون من الشــرك ور ، بل غير مقيمة لهــذاالقب شـــرك
---------  

  
  
  
  )١٩النجم ايه رقم () سورة ١(
  )٣٥الصافات ايه رقم () سورة ٢(
   )٥ص ايه رقم () سورة  ٣(
  مجموع الرسائل  )٤(
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والسـاذج  أيصـفون شـرك القبـور بالشـرك البـدائي ، بـل العـالم  صـل كـل شـرك حـدث فـيأنه أمع  ،وزنا 
اليعلـم سـبب التركيـز علـى قضـية التوحيـد وهـو ، ال اهللا إلـه إفـيمن يـتكلم عـن مقتضـيات ال  فكيف نثق

مـن و  . !!، يعلمها حتى عوام المسـلمين عقدية معانا في مخالفة حقائق إ، يمان في القران الكريم إلاو 
فـي  ن يسـهمأفقد طلب منه ، خيه سيد قطب أنه باعتباره المشرف على طبع كتب أ، تناقضه الواضح 

هــذه كتبــه وهــو يتحمــل : فكــان جوابــه ، خيــه أتصــحيح بعــض المفــاهيم الخاطئــة التــي حوتهــا  كتــب 
وكيـف   يـن النصـح للمسـلمين ؟أخيه العلميـة ؟ و أعلى تركة ، فهل هذا من حسن الوالية ، مسئوليتها 
ره ألنــه ينشــرها باعتبــاخيــه ســيد قطــب مــن االخطــاء الفادحــه ، أنــه مســئول عمــا فــي كتــب أغــاب عنــه 

لـى ضـالله ، كـان عليـه وزرهـا ووزر مـن إمـن دعـا ن أهل غـاب عـن هـذا الـوارث فالوريث الشرعي ، 
 ، يجتر فكر المورث ، وكثيرا هذا الوارثن أ، لكن الحقيقة و وزارهم شيئا ، أعمل بها الينقص ذلك من 

ــل  ــه أفكــار أماينق ــا طابعــه ، خي ــا ب، ويضــفي عليه ــا بشــيء مــن الم، ســلوبه أويحوره فــردات ويطعمه
نفـي عنـه أن  وهـل غـاب هـل التوحيـد والسـنة السـلفيين  .  أوسـاط أحتى ينفـق سـلعته فـي ، السلفية 

ين العمـل أال اهللا ؟ فـإلـه إوالذب عـن الـدين مـن مقتضـيات ال ، المبطلين  وٕابطال كيد ، تحريف الغالين
   . لتحكيم الشريعة وتطبيق االسالم ؟

ـــتبر ٥٢. فــي صــحيفة ( ٠٣ ـــة ن الموضأ) يعــ ــا أــــ ـــورة التكنولوجي ـــهوات طواغيــت أو ثــــ خــرى أو الشــ
ن يقال قد عرف علمـاء السـنة الطواغيـت فلـم يـذكروا طـاغوت الموضـة أمعبودة من دون اهللا والتعليق 

عـن تعريـف   : محمد بن صالح بن عثيمين رحمـه اهللا سئل فضيلة الشيخ   والطاغوت التكنولوجيا  !! .
 -ومنـه قولـه تعـالى  الطاغوت مشتق من الطغيان ، والطغيان مجـاوزة الحـد  : له فأجاب بقو   ؟ الطاغوت

المــاء عـن الحــد المعتــاد حملنــاكم فــي  يعنــي لمـا زاد )١(  { إنـا لمــا طغــى المــاء حملنـاكم فــي الجاريــة }   : 
 -أنـه  - رحمـه اهللا -ما قيل في تعريفه مـا ذكـره ابـن القـيم واصطالحًا أحسن   . الجارية يعني السفينة 

ومــراده بــالمعبود   .  " مطــاع كــل مــا تجــاوز بــه العبــد حــده مــن معبــود ، أو متبــوع أو "   : -أي الطــاغوت 
تبعـوا ، أو أطيعـوا اطواغيـت وٕان عبـدوا ، أو  والمتبوع والمطاع غير الصالحين، أمـا الصـالحون فليسـوا

وعلمــاء الســوء الــذين يــدعون إلــى الضــالل والكفــر ، أو  عبــد مــن دون اهللا طواغيــتفاألصــنام التــي ت
  تحريمحرم اهللا ، أو  يدعون إلى البدع ، وٕالى تحليل ما

-------  
  

  )١١سورة الحاقة اية ( )١(
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اإلســالم طواغيــت ، ألن هــؤالء  مــا أحــل اهللا طواغيــت والــذين يزينــون لــوالة األمــر الخــروج عــن شــريعة
بــه النبــي ، صــلى اهللا عليــه وســلم ، ألن  ، فــإن حــد العــالم أن يكــون متبعــًا لمــا جــاءتجــاوزوا حــدهم 

أمـتهم علمـًا ، وعمـًال ، وأخالقـًا ، ودعـوة ، وتعليمـًا ، فـإذا  العلماء حقيقة ورثة األنبيـاء ، يرثـونهم فـي
واغيـت  وصاروا يزينون للحكام الخروج عـن شـريعة اإلسـالم بمثـل هـذه الـنظم فهـم ط تجاوزوا هذا الحد

   )١() ا.هـ .   تجاوزوا ما كان يجب عليهم أن يكونوا عليه من متابعة الشريعة ألنهم
ــي صــحيفة ( . ٠٤ ــال ف ــان يفعــل أ)  ( صــحيح ٦٠ق ــا ك ــا كم ــدون صــنما منحوت ــوم اليعب ــاس الي ن الن

ن اســتبعدها إ لــى وقتنــا الحاضــر و إن عبــادة االصــنام المنحوتــة موجــودة إالمشــركون يومــذاك ...) قلــت 
ن هنـاك فرقـا بـين عبـادة الـوثن المنحـوت أثم من قال ،  مغالطة للحقائق إلوماهذا ا، كاتب هداه اهللا ال

، ليس مبدأ الشرك أضرحتهم !! ثم أوالطواف حول ، والتمسح باعتابهم ، لى اصحاب القبور إواللجوء 
لمشـابهه لليهـود حتـى حصـلت ا، وكم ابتليت غالب بـالد المسـلمين بهـذا الـبالء ، الغلو في الصالحين 

حاشــا هــذه الجزيــرة ، وتجــول ببصــرك فــي غالــب بــالد المســلمين ، والنصــارى الــذين ذمهــم اهللا تعــالى 
وقبـاب ، ضـرحة تفـوح منهـا روائـح الشـرك أ، ترى مايشجي القلب ويبكي العـين ، السلفية وغيرها قليل 
قبـل ، هـل هـذه الجزيـرة أال كبر.  والحال كما قال الصـنعاني رحمـه اهللا يصـف حـأل يعاقر تحتها الذنب ا

  :  مام المجدد محمد بن عبدالوهاب رحمه اهللاإلدعوة ا
  عادوا بها معنى سواع ومثله == يعوق وود بئس ذلك من ودأ

  فكم هتفوا عند الشدائد باسمها == كما يهتف المضطر بالصمد الفرد
  ركان منهن بااليدأل وكم طائف حول القبور مقبل == وملتمس ا

  )٢( هلت لغير اهللا جهرا على عمدأسوحها من عقيرة ==  وكم ذبحوا في
غلـب بـالد أومـن سـرح نظـره فـي  )٣() مهتـدوننا على اثارهم إ مة و أباءنا على آنا وجدنا إ (لسان حالهم
فمـا بـال هـذا  ،سـتبيان إالتحتاج الى تنقيب وعمل  ،ضرحة ماثلة للعيان ألى المشاهد واأر ، المسلمين 

  ن ـطنابه في بالد كثير مأن هذا الشرك الضارب إ هذا الزمان ! عواق مر خفي على فقيهألا
  
  

-------  
  )٢٦٨() الفتوى رقم ١(
  الشيخ محمد بن عبدالوهاب عقيدته السلفية ودعوته االصالحية الشيخ احمد ال بوطامي  )٢(
  )٢٢)سورة الزخرف ايه رقم  (٢( 
   

  



 ١٠

 ،  وهـو الـذنب العظـيم، ربتـه والقضـاء عليـه رسـل الرسـل لمحاأهو الشرك الـذي ذمـه اهللا و ، المسلمين 
دا تكـاد إقـال تعـالى( لقـد جئـتم شـيئا ، ظلم لفداحته جو السماء أو ، قشعر لشناعته وجه االرض إالذي 

ن أن دعـوا للـرحمن ولـدا ومـاينبغي للـرحمن أالسموات يتفطرن منـه وتنشـق االرض وتخـر الجبـال هـدا 
   ما ( إنـعنه بن عباس رضي اهللاإي تفسير هذه االية ( قال قال ابن كثير رحمه اهللا ف )١(يتخذ ولدا )

ال الثقلين وكادت تزول منه لعظمة اهللا ) إفزعت منه السموات واالرض والجبال وجميع الخالئق الشرك 
غلــب البلــدان االســالمية  ، أحصــاء المظــاهر الشــركية المنتشــرة فــي إن العــاد ليعجــز عــن إ ا هـــ  .  و 

ين تعظيم حـق اهللا ؟ وأيـن أف،  بوابها المعتقدأضرحة ينحر على أها التوحيد ، و عتابأمزارات يذبح على 
فـي ، وجود مظهر شركي ، ل وضاق صدرههتم النبي صلى اهللا عليه وسلم إلقد و الغيرة لمحارم اهللا ؟ . 

صـلى اهللا  جرير بن عبد اهللا البجلي رضـي اهللا عنـه قـال لـي رسـول اهللا قال، رض قصية أل ناحية من ا
قال فنفرت فـي ، اليمانية  ه وسلم يا جرير أال تريحني من ذي الخلصة بيت لخثعم كان يدعى كعبةعلي

، اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم  فــذكرت ذلــك لرســول، خمســين ومائــة فــارس وكنــت ال أثبــت علــى الخيــل 
م بعـث ثـ، فـانطلَق فحرَّقهـا بالنـار  قـال، فضـرب يـده فـي صـدري فقـال اللهـم ثبتـه واجعلـه هاديـا مهـديا 

يكنـى أبـا أرطـاة منـا فـأتى رسـول اهللا صـلى اهللا  م رجال يبشـرهجرير إلى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسل
فبرك رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم ، كأنها جمل أجرب  فقال له ما جئتك حتى تركناها، عليه وسلم 

ند قولـه ـــا الحـديث عال ابن حجر رحمه اهللا في شرحه لهذق )٢( على خيل أحمس ورجالها خمس مرات
تعـب لقلـب النبـي صـلى اهللا عليـه وسـلم مـن أي ) ( والمراد بالراحة راحـة القلـب ، وماكـان ــــال تريحنأ( 

مبالغـة النبـي صـلى اهللا عليـه أن قلـت واليفـوت الموفـق  )٣(بقاء مايشرك به من دون اهللا تعـالى ) ا هــ
شـبه هـؤالء الـذين أولكـن ما جناب التوحيـد !! .تعظيما ل، إنما كانت صحابه أوسلم في الدعاء لجرير و 

برجـل يتكـيء علـى جـدار ضـريح يعبـد مـن ، ويتناسـون التوحيـد  السياسة وفقه الواقع ،يدندنون حول 
و صـيام النهـار !! وهكـذا أ، حاثا لهـم علـى قيـام الليـل ، يصيح في ممارسي الشرك االكبر ، دون اهللا 

   .ال باهللا إحول وال قوة  وال، يكون الحال اذا عزب العلم الشرعي 
-------  

  )٨٩) سورة مريم ايه رقم  (١(
  )٢٥٤٠) مسلم رقم (٣٦٧٣)البخاري رقم (١(
  )٦٧١) فتح الباري ص (٢(
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شــتدوا فــي ضــرب المعارضــين لهــم معتــذرين بشــتى إمــويين أل) ( ولكــن ا١٣٢قــال فــي صــحيفة  (  ٠٥
 يفـتح بـاب’ مـور ألن الشـغب علـى والة اإت المعاذير فخوفوا الجماهير من الخوض في السياسـة ) قلـ

،  المعارضــة والخــوض فــي السياســة للعامــة علــى  ان فــي هــذا الكــالم تحريضــإثــم  الشــرور ، الفــتن و 
أن ’ الخلل ،  ويتفاقم األمر ، وفي هذا مخالفـة لـألدب القرآنـي الـذي أدب اهللا بـه عبـاده وبهذا يحصل 

وأهـل الحـل والعقـد ’ أمر من صالحيات والة االمـور ’ وف أمور السياسة العامة ومايتعلق باالمن والخ
و الخـوف أمـن ألمـر مـن اأذا جـاءهم إ مـره حـين قـال (  و أن يخـالفوا أم دب اهللا عبـاده وماكـان لهـأوقد 

ز أفهـل   .)١() مر مـنهم  لعلمـه الـذين يسـتنبطونه مـنهم ألولي األى إ لى الرسول  و إذاعوا به ولو ردوه أ
لـه إمـن تعظـيم مقتضـيات ال ، نـي آدب القر ألوتحريضهم علـى مخالفـة هـذا ا، زا أالعامة على السياسة 

  ين تحكيم الشريعة ؟ . أال اهللا ؟ فإ
نهـا لـب الـدين وهـي أقال في نفس الصحيفة ( نعم حدث تركيز شديد على الشعائر التعبدية علـى . ٦ 

لنبي صلى اهللا عليه وسـلم كمـا لم يقل اأ، ن الشعائر التعبدية هي لب الدين إمظهره العملي) قلت نعم 
(بني اإلســالم علــى خمــس شــهادة أن ال إلــه إال اهللا وأن محمــدا بــن عمررضــي اهللا عنهمــاإفــي حــديث 

"إن هـذا  فـي شـرحه  النـووي قـال )٢( رسول اهللا وٕاقام الصالة وٕايتاء الزكاة وحج البيت وصـوم رمضـان)
  . أركانه" الحديث أصل عظيم في معرفة الدين وعليه إعتماده وقد جمع

عن مقولة حسن البنا فـي البنـد االخيـر مـن رسـالته التعـاليم وذكـر قولـه ثـم  ١٥١قال في صحيفة  .٧
نـه أو ، ن في هذا الكالم تزكية لحسن البنا رحمـه اهللا إ: التعليق تزم بقول السلف في االيماننه ملإقال 

حيث يذكر حسن البنـا رحمـه ، والواقع الذي ماله من دافع بخالف ذلك ، على طريقة السلف وجادتهم 
فيقـول  ،  السـلفالمـذهب الباطـل الـى ذا بـل وينسـب هـ،  الصـفاتبتفويض  يقولنه أ، اهللا عن نفسه 

   وتفويض علم هذه المعاني السكوت من أن السلف رأي ونحن نعتقد أنالعقائد (ته في رسال
  

---------  
  )٨٣النساء ايه ( سورة )١(
  متفق عليه  )٢(
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   ن إقول ــفي  ويتمادى)١ (باالتباع ، حسما لمادة التأويل والتعطيل هللا تبارك وتعالى أسلم وأولىإلى ا
ي التفـويض هللا هـ،  واحـدة إلـى نتيجـة النهايـة إال فـي ؤدياليـ، مثل هـذا الشـأن مهمـا طـال  البحث في

  يليق بجالل اهللا  إثباتا، صفات اهللا تعالى  السلف الذين يثبتون مذهب وهذا خالف )٢(وتعالى) تبارك
  ن فم تحريف وال تأويل ، تكييف وال تمثيل وال تشبيه وال تعطيل وال من غير، عّز وجّل وتقدس 

بـن تيميـة(فتبَّين أنَّ إقـال شـيخ اإلسـالم  .همعلـيى فتـر إفقـد  الصـفاتمعـاني  زعم أّن السلف فوضوا فـي
   )حاد"ـواإلل لف ِمْن شرِّ أقوال أهل البدعالذين يزعمون أنَّهم متَّبعون للسُّنَّة والس قول أهل التفويض

بـين الخلـف الـذين يثبتـون صـفات اهللا تعـالى و  جعـل الخـالف بـين السـلفنه إبل  .]٣[ مختصرا   هـإ . 
ات اهللا تعـالى أو يفوضـون فيهـا هـي كمـا قـال فـي ــكالمعتزلة و األشاعرة و المفوضة الذين ينفون صف

ستحق ضجة وال إعناتا ) أو ( .. وهو هـين كمـا تـرى ، وأمـر لجـأ د ( ...خالف ال يــالعقائ تهآخر رسال
إليــه بعــض الســلف أنفســهم ، وأهــم مــا يجــب أن تتوجــه إليــه همــم المســلمين اآلن توحيــد الصــفوف ، 

شـتات وصـنوف ؟ أوالعقائـد ، قلـت كيـف تتوحـد الصـفوف   وجمع الكلمة ما استطعنا إلى ذلك سـبيال )
فهذا هو عين القاعـدة الفاسـدة ( نتعـاون فيمـا اتفقنـا عليـه ويعـذر ، لكن الشيء من معدنه اليستغرب 

علـى عقيـدة السـلف ؟ وهـل  ، بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه ) وهـل يعتبـر مـن يصـدر عنـه هـذا الكـالم 
ال إلـه إمـن تعظـيم مقتضـيات ال ، شعريته وتصوفه المبثوث في كتبـه أقرار حسن البنا رحمه اهللا على إ

ستاذ يدعو الى تحكيم الشريعة ! وانظر كيف أين الحكم بالعدل ؟ من أو  الشريعة ؟ . ين تحكيمأاهللا ؟ ف
ومــن شــك فليرجــع الــى رســائله ، وهــو مخــالف لمعتقــدهم  وينســبه الــى مــذهب الســلف، يزكــي رجــال 

سـالم الحنيـف إلان ( إوكيف يزكيه وينسبه الى مذهب السلف وهو يقول : وماصنفه اتباعه ومحبوه . 
(  وكيف يزكيه وهو يقول  )٣() ذرة   يظلم غير المؤمنين به مثقالنًا وال يهضم عقيدة، والال يخاصم دي

ومصـادقتهم، واإلسـالم  ألن القرآن الكريم حض على مصـافاتهم دينية خصومتنا لليهود ليست نأفأقرر 
تجادلوا أهـل  تفاقًا {والإوبينهم بيننا وقد أثنى عليهم وجعل  شريعة إنسانية قبل أن يكون شريعة قومية

أحســن } وحينمــا أردا القــرآن أن يتنــاول مســألة اليهــود تناولهــا مــن الوجهــة  هــي الكتــاب إلــى بــالتي
هـادوا حرمنـا علـيهم طيبـات أحلـت هادوا حرمنا عليهم طيبـات  فقال تعالى {فبظلم من الذين االقتصادية

  . لهم) 
--------  

  ٧٦العقائد ص رسالة  )١(
  ٧٤رسالة العقائد ص  )٢(
  )١١٦/١العقل والنقل لشيخ االسالم ابن تيمية ( )٣(
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ن للخـائنين ــتعالى ( وال تكأين هي من قوله ، الحزبية هذه التزكيه تأمل أيها المسدد التعليق البد أن ت
هاأنتم جـادلتم عـنهم فـي الحيـاة الـدنيا فمـن يجـادل اهللا عـنهم يـوم القيامـة وقوله تعالى (  )١(خصيما ) 

  !! . .لقد جمعت هذه التزكية بين الكذب وبين االستخفاف بعقول القراء  )٢(يال ) أمن يكون عليهم وك
نزل اهللا متعلقـة بالعمـل الـذي أذن في كفر من لم يحكـم بمـاإليست القضية  ١٥٤. قال في صحيفة  ٨

و أستحالل مـاحرم اهللا إنما هي متعلقة بإمر اهللا فهذا قد يكون معصية وقد يكون كفرا ألقام به مخالفا 
حل اهللا أي متعلقة بالتشريع بالتحليل والتحريم من دون اهللا .قلت تكلـم علماؤنـا حـول الحكـم أتحريم ما
سؤال إلـى ( اللجنـة الدائمـة للبحـوث  و كفرا وقد وجهَ أو فسقا أن منه مايكون ظلما أنزل اهللا و أبغير ما

 ومتـى ال يجـوز؟ تـى يجـوز التكفيـر؟م  ّص السؤال:ون العلمّية واإلفتاء ) في المملكة العربّية السعودّية
: {َوَمــْن َلــْم َيْحُكــْم ِبَمــا َأْنــَزَل اللَّــُه َفُأوَلِئــَك ُهــُم اْلَكــاِفُروَن} -تعــالى-ومــا نــوع التكفيــر المــذكور فــي قولــه 

نـرى أن تبـين لنـا األمـور التـي ف ج: فأما قولـك: متـى يجـوز التكفيـر؟ ومتـى ال يجـوز؟ .]؟ ٤٤المائدة:
: {َوَمْن َلْم َيْحُكْم ِبَمـا َأْنـَزَل -تعالى-فأما نوع التكفير في قوله  تى نبين لك الحكم فيها.َأْشَكَلْت عليك ح

رضـي اهللا -قـال ابـن عبـاس « »:تفسـيره«اللَُّه َفُأوَلِئَك ُهُم اْلَكاِفُروَن} فهو كفٌر أكبـر، قـال القرطبـي فـي 
صـلى -للقـرآن وجحـدًا لقـول الرسـول  : وَمن لـم يحكـم بمـا أنـزل اهللا رّداً -رحمه اهللا-ومجاهد  -عنهما

وأما َمْن حكم بغير ما أنزل اهللا، وهو يعتقـد أنـه عـاٍص، لكـن حملـه علـى  »فهو كافر -اهللا عليه وسلم
الحكم بغير ما أنزل اهللا ما ُيْدَفع إليه من الرشوة أو غير هذا، أو عداوته للمحكوم عليه، أو قرابته، أو 

ذا ال يكون كفره أكبر، بـل يكـون عاصـيًا، وقـد وقـع فـي كفـر دون فه-صداقته للمحكوم له، ونحو ذلك 
باهللا التوفيق.وصلى اهللا على  محمد، وآلـه وصـحبه وسـلم. و كفر، وظلم دون ظلم، وفسق دون فسق. 
  . )٣(  بن بازإ لرئيسا اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء

روحيـة وحـدها وبعضـها تهـتم بالناحيـة وبعض الجماعات تهتم بالتربيـة ال(  ١٧٤قال في صحيفة  ٠٩
ولكن العلم وحده على الطريقة التي تقوم بها تلك ، وتهمل بقية الجوانب ، العلمية علم الكتاب والسنة 

حاديـث أو علمـاء عـالمين بأن يخـرج فقهـاء أنما غايتـه إالجماعات اليصنع شيئا كثيرا في عالم الواقع 
  تابــتمدة من الكـــحكام المسألفها وباالرسول صلى اهللا عليه وسلم صحيحها وضعي

-------  
 )١٠٥النساء ايه ( سورة )١(

            )١٠٧سورة النساء ايه ( )٢(
  )٥٢٢٦الفتوى رقم ( )٣(

  
ولكنهـا كالكتـب الجاثمـة ، و مـن بعـض العلمـاء أ، حـد العلمـاء أنسخ مكـرورة مـن ، والسنة وال زيادة  

اليصـلح مـافي االرض مـن ، حركـت ففـي نطـاق محـدود ن تإ و ، التتحرك في دنيا الواقع ، فوق الرفوف 
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تبـاع أاال ، نا النعرف جماعـة تهـتم بعلـم الكتـاب والسـنة إف، قلت وهذه طعنة نجالء  الفساد) .التعليق:
وهـم ، على رأس هذه الجماعة علماؤنا الكبار نفع اهللا بعلومهم و ، هل االثر والسنة أ، المنهج السلفي 

َلْن َيَزاَل َقْوٌم ِمـْن  (م الناس حظا من قول النبي صلى اهللا عليه وسلم ـعظأوهم ، أتباع السلف الصالح 
، و عـالم أثـم هـل تخـريج فقيـه   ، )١() "َأْمُر اللَِّه َوُهـْم َظـاِهُرونَ  ُأمَِّتي َظاِهِريَن َعَلى النَّاِس َحتَّى َيْأِتَيُهمْ 

، ن الحــوت فــي بحــره إبــل ، صــنع جنحتهــا لطالــب العلــم رضــا بمــا يأن المالئكــة لتضــع إمــر هــين ؟  أ
ليســوا نســخا ، ن الفقهــاء والعلمــاء بالكتــاب والســنة إليســتغفر لطالــب العلــم !! ثــم ، والنمــل فــي جحــره 

وهــل مــن معرفــة ، منتهــا أن النجــوم زينــة الســماء و أكمــا ، منتهــا أرض و أل نمــا هــم زينــة اإ و ، مكــرورة 
تحركـون فـي دنيـا الواقـع !! ولكـن الكـالم مـن نهـم اليأو ، فضلهم وصفهم بالكتب الجاثمة فوق الرفـوف 

صــالح الفســاد الســبيل إن أويتخيــل ، ســتاذ هــداه اهللا حركــي يرغــب فــي الحركــة ألا، فمعدنــه اليســتغرب 
ن العلمـاء يخالفونـه فـي مايـذهب اليـه . وماهـذا أويعلـم  ، ال مـن خـالل العمـل الحركـي إليـه إللوصول 

المستقى من مطاردة الصـحف والمجـالت ، ايسمى فقه الواقع هتموا بمإال  شنشنة نعرفها ممن إالكالم 
وهــذا التبــرم والضــيق الــذي يعتــري االســتاذ عنــد ذكــر العلمــاء ،  ذاعــات والقنــواتإلوتوقعــات محللــي ا، 

ل عن  جهـود دعـاة الجهـل والبدعـة أحين يس، زجاء المدح إ رتياح وسعة الصدر و إل يقابله ا، والفقهاء 
ة يـَرْأُيـك فـي منهج له سـائل مـاأحـين سـ، ستميت عن المدعو عمرو خالد وهذا واضح من دفاعه الم، 

: بعـض النـاس قـال السـائل، ) إنَّه يملك َمْوِهَبـًة فـذة وظََّفَهـا فـي خدمـة ِديِنـه( قال: الداعية عمرو خالد
( قطـب:  االسـتاذ محمـدشـار، قـال نتيرى أنَّه ليس عالمًا وِمْن َثمَّ ال يجوز َأْن َيْأُخـذ هـذا الحجـم مـن اال 

ثير ِمْن العلمـاء عبـارة عـن خزانـة معلومـات مغلقـة، أو نسـخة مـن مكتبـة، وهـذا الداعيـة َلـْم يقـل إنَّـه ك
فقيه، وكـون عليـه مالحظـات، فمـن ذا الـذي لـيس عليـه مالحظـات، علينـا النصـح والتجـاوز عـن هـذه 

 )٢() ابـل هـو النسـخ المكتبيـةالعثرات في سبيل االنتفاع ِمْن الخير الكثير الذي يعطيه للنـاس، ألنَّ المق
كيـف وهـو ، مرا غير مستسـاغ ألكان ، لفيلسوف االسالمي نه قارن العلماء بهذا اأ.. قلت واهللا لو !! 

  والحيف ، وهذا من الظلم الفادح  ،يفضله على كثير منهم 
-------  

  )١٩٢١(برقم )، ومسلم ٣٦٤٠(برقم البخاري  )١(
 ١/١٠/٢٠٠٣اء جريدة الراي العام الكويتية يوم االربع )٢(

  
  

عنـد ذكـر ، مـا هـو سـر الحنـق الـذي يعتـري االسـتاذ ويخـل بتوازنـه ، ن نتسـاءل أويحق لنـا ، الواضح 
والحــس  وهــو صــاحب الدراســات النفســية ؟!؟  العلمــاء ، ولمــاذا يحمــل علــيهم هــذه الحملــة الشــعواء 

الــذي فطــن لجهلــه ،  ســتاذ عنــد هــذا المتفلســفألالــذي يدعيــه ا، يــن هــذا الخيــر الكثيــر أو التربــوي ؟ 



 ١٥

يـن الخيـر الـذي يعطيـه للنـاس؟ وصـدق أو  . م في كدر مشـربه؟أالعقالء ؟ هل هو في ضحالة علمه ؟ 
ن يرفـع العلـم ويبـث الجهـل ، وهـل أشـراط السـاعة أن من أرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حينما ذكر 
، وبخزانـة الكتـب المغلقـة ، ووصفهم بنسخ زائـدة مكـرورة ، غمز االستاذ محمد قطب من قناة العلماء 

على تقليص ظل العلم وطي بسـاطه ، عانة إلاال من باب ا، هل الجهل والبدعة أوبالمقابل الثناء على 
ن إ ال بـاهللا العلـي العظـيم . و إوتوسيع دائرة نشاطه  !!  والحول وال قـوة ، والمشاركة في بث الجهل !! 

،  تجد فيه مايضحك النمـل فـي قراهـا، ستاذ أله االذي مدح، شئت فعرج على بعض نتاج هذا الداعية 
ومعرفـــة فضـــلهم مـــن ، ليســـت محبـــة العلمـــاء وتقـــديرهم أوالنحـــل فـــي خالياهـــا !! . فيـــا ســـبحان اهللا 

ين تعظـيم أفـ، نهم ورثة االنبياء علـيهم الصـالة والسـالم وحملـة الشـريعة أل ال اهللا !! إله إمقتضيات ال 
ن اهللا رفــع إفــ، قدحــه فــي علمــاء الســنة والكتــاب اليضــرهم شــيئا ن إ الشــريعة وتقــدير حملتهــا ؟ !! . و 

ن العالم ليستغفر له كل مـن فـي السـموات واالرض حتـى الحيتـان فـي إ و (... جاء في الحديث ، قدرهم 
وقـد  )١(ن  العلمـاء ورثـة االنبيـاء ) إ الماء وفضل العالم على العابـد كفضـل القمرعلـى سـائر الكواكـب و 

لـى الـيمن إحمـد رحمـه اهللا عنـدما ذهـب أمـام إلفهـذا ا، حتـرام العلمـاء إسلف في ثار عن الآلاشتهرت ا
ن يرتفـع أمـام عبـدالرزاق إلمره اأفـ، مام عبدالرزاق بن همام الصنعاني جلس عند قدميه إلودخل على ا

دب مـع األن نصـنع بعلمائنـا !! وهكـذا يكـون أمرنـا أحمـد وقـال هكـذا أمـام إلفـامتنع ا، ويجلس بجانبـه 
  هل الفضل ذووه .ألا يعرف الفضل نمإ نبياء  و أل ا ةورث
ككــل  –) ( ... إنمــا الفــن ١٢١صــحيفة (كتابــه ( ال إلــه إال اهللا عقيــدة ومــنهج حيــاه ) قــال فــي  .١٠

غايتـه عبـادة اهللا بـالمعنى الواسـع الشـامل للعبـادة ، الـذي يشـمل فيمـا يشـمل  -نشاط يقوم به البشـر 
  ي ) قلت النعرف أن الفن غايته عبادة اهللا الشاملة إال من عمارة االرض بمقتضى المنهج الربان

---------  
   ٢٢٣، وابن ماجه  ١٥٨، والنسائي  ٣٦٤١وأبو داود  ٢٦٨٢رواه الترمذي  )١(

  
  
  
  

خالل كالم المتصوفة وماأشبه كالمه هذا بكالم داعية التصوف حسن  الترابي حيث يقول فـي كتابـه ( 
نصه ( فال بد إذن من اتخاذ الفن لعبادة اهللا فمـن تلقائـه يضـل كثيـر ) ما١١٠الدين والفن ) صحيفة (

ــا واســعا للفتنــة الملهيــة عــن اهللا  مــن الضــالين وبــه يمكــن أن يهتــدي المهتــدون فمــن أهملــه تــرك باب
بابــا واســعا للــدعوة إلــى اهللا بــدفع جاذبيــة الجمــال  والداعيــة إلــى معاصــيه ومــن أخــذه بمــا ينبغــي فــتح



 ١٦

. فــانظر الــى التشــابه الكبيــر بــين كــالم الــرجلين . ثــم إنــه مــن  إ هـــ العبــاده )  هجمــل وجــو أولعبادتــه 
المعلوم من دين اهللا بالضرورة ، أن عبادة اهللا مبنية على الحظـر والمنـع ، فكيـف جـاز لهـذا المفكـر ، 

اهللا ، أن يدعي أن الفن غايته عبادة اهللا ، أليست الدعوة لهذه األمر المبتدع ، تشريع لما لم يأذن به 
فأين الحكم بما أنزل اهللا في هذه القضية ؟ .   وقد قال الشيخ سعد الحصين في رسـالة لـه (مصـطلح 

ان (والهوى) ِلَيْلـبس علـى المسـلمين ديـنهم وِلُيْبِعـدهم الفكر االسالمي ؛ مصطلح ُمْحَدث جاء به الشيط
عن يقين الوحي في الكتاب والّسنة وفقه أئمة الـدين فـي القـرون المفضـلة، وتفّرعـْت عنـه مصـطلحات 
ُمْحَدثة خاطئة: الفنَّ اإلسالمي، العمارة اإلسالمية، الحضـارة اإلسـالمية وهمـا أبـرز مظاهرهـا، ثـم صـار 

ســـالمية) ســـلعة للتجـــارة الدنيويـــة: الحـــزب اإلســـالمي، المدرســـة اإلســـالمية، مصـــطلح (اإلســـالمي واإل
المستشــفى والنــادي اإلســالمي، والفرقــة الفنيــة اإلســالمية  . وال يجــوز أن ينســب إلــى اإلســالم إال مــا 
أوحـــى اهللا تعـــالى بـــه إلـــى رســـله، وال يجـــوز أن ُيجعـــل ديـــن اهللا الحـــق عرضـــًا مـــن عـــروض التجـــارة 

. فاللهم سلم سلم هل يستطيع األستاذ أن يـزعم أن الفـن المزعـوم أنـه إسـالمي بعجـره   الدنيوية..)ا.هـ
 تمثيل ـ ...) من مقتضيات ال إله إال اهللا ؟ اللهم سلم سلم !! –إبتهال ديني  -لحن موسيقي وبجره ( 

 . .  
   الوقفة الثانية :

اللحــن حيــث يعتبــر أن لفنيــة !! ؟ وتأمــل ثقافتــه اهــل االســتاذ داعيــة إلــى الــدين أم داعيــة إلــى الفــن 
  : الفن اإلسالمي المزعوم الموسيقي من آفاق 

) فـي معـرض حديثـه عـن شـمولية الفـن اإلسـالمي ١٣٦في كتابه منهج الفـن االسـالمي صـحيفة (يقول  -
  عن أشواق الروح العليا ورفرتها  اللحن الموسيقيحين تعبر القصيدة أو اللوحة أو  أماالمزعوم ( 
  هذا هـــو فــنحاتها الطليقة .. فذلك في نظر اإلسالم فن صادق أصيل ) التعليق الطائرة وسب

---------  
  
  
  
  

األستاذ يدعو الى اإلهتمام بهذا الفن  اهووه، رفرفوا وسبحوا من خالله الى الزندقة  الذي، المتصوفة 
، التعبيـر ما وحـديثا ل المتصـوفة قـديووقد حـا، ويستخدم إشارات القوم !! اإلسالمي األصيل كما يزعم 

فحلقوا فـي سـماء األوهـام ، ثـم نكسـوا !! ورفرتها الطائرة وسبحاتها الطليقة ، عن أشواق الروح العليا 



 ١٧

وانظـر ماقـال أين تحكيم الشريعة في هـذه المقالـة ؟ ففي بيداء الضالل والعياذ باهللا ، على رؤوسهم ، 
 " :  نإغاثة اللھفا" في: إبن القيم عن هذا الفن المزعوم :

ا (  دين ، وصاد بھ ل وال م والعق ل نصيبه من العل ا من ق اد بھ ومن مكايد عدو هللا ومصايده ، التي ك
وب  ذي يصد القل قلوب الجاھلين والمبطلين : سماع المكاء ، والتصدية ، والغناء باالالت المحرمة، ال

رآن الشيطان .  ى الفسوق والعصيان . فھو ق والحجاب الكثيف عن عن القرآن ، ويجعلھا عاكفة عل
ه  اد ب ى . ك ة المن ن معشوقه غاي ال العاشق الفاسق م ه ين ا . وب واط والزن ة الل و رقي رحمن . وھ ال
ى حسنه  ة عل ا الشبه الباطل الشيطان النفوس المبطلة . وحسنه لھا مكرا منه وغرورا . وأوحى إليھ

ماع وقد خشعت منھم األصوات فقبلت وحيه واتخذت ألجله القرآن مھجورا . فلو رأيتھم عند ذياك الس
ه  ايلوا ل ه . فتم ه . وأنصبت أنصبابة واحدة إلي ، وھدأت منھم الحركات . وعكفت قلوبھم بكليتھا علي

م  المجانينوال كتمايل النشوان ، وتكسروا في حركاتھا ورقصھم ، أرأيت تكسر  والنسوان ؟ ويحق لھ
عله حميا الكؤوس . فلغير هللا ، بل للشيطان ، ذلك ، وقد خالط خماره النفوس ، ففعل فيھا أعظم ما يف

قلوب ھناك تمزق . وأثواب تشقق . وأموال في غير طاعة هللا تنفق . حتى إذا عمل السكر فيھم عمله 
ه . وخز  ه وخيل يھم برجل ه . وأجلب عل . وبلغ الشيطان منھم أمنيته وأمله . واستفزھم بصوته وحيل

ى ضرب األر م إل زا. وأزھ دار . في صدورھم وخ الحمير حول الم م ك دام أزا . فطورا يجعلھ ض باألق
ا سوأتا من  دام . وي ك األق وتارة كالدباب ترقص وسيط الديار . فيارحتما للسقوف واألرض من دك تل
م خواص اإلسالم . قضوا  ذين يزعمون أنھ داء اإلسالم . بال ا شماتة أع ام . وي ر واألنع باه الحمي أش

رآن حياتھم لذة وطربا . واتخذوا  دينھم لھوا ولعبا . مزامير الشيطان أحب إليھم من استماع سور الق
. لو سمع أحدھم القرآن من أوله إلى آخره لما حرك ساكنا . وال أزعج له قاطنا . وال أثار فيه وجدا . 
وره  ج مزم رآن  الشيطان . وول ه ق ى علي دا ، حتى إذا تل ى هللا زن واعج الشوق إل ه من ل وال قدح في

معه ، ت ه س ى يدي ه فرقصت ، وعل ى أقدام رت ، وعل ه فج ى عيني ه عل ن قلب د م ابيع الوج رت ين فج
دت ،  ه فتزاي فصفقت ، وعلى سائر أعضائه فاھتزت وطربت ، وعلى أنفاسه فتصاعدت ، وعلى زفرات
ائع حظه من هللا بنصيبه من الشيطان  ون ، والب وعلى نيران أشواقه فاشتعلت . فيا أيھا الفاتن المفت

د صفقة خا د عن ذه األذواق والمواجي رآن ؟ وھ د سماع الق ذه األشجان ، عن سر مغبون ، ھال كانت ھ
ل امرىء يصبو  ات ؟ ولكن ك الوة السور اآلي د ت قراءة القرآن المجيد ؟ وھذه األحوال السنيات ، عن
ل  درا وشرعا ، والمشاكلة سبب المي ة الضم ق ا يشاكله، والجنسية عل ى م إلى ما يناسبه ، ويميل إل
ذه  أقوى سبب . ومن أين ھ وال التعلق من الشيطان ب عقال وطبعا ، فمن أين ھذا اإلخاء والنسب ؟ ل

أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني  (" )١(المصالحة التي أوقعت في عقد اإليمان وعھد الرحمن خلال ؟
  . )٢()وھم لكم عدو بئس للظالمين بدال "

---------  

  ٢٢٥/١-٢٢٤إغاثة اللھفان ص )١(

  )٥٠سورة الكھف ايه ( )٢(

يم في ذكور  وقد نقل إبن الق ه الم ذين وصفا لكتاب رتحال ھؤالء ال ةأشواقھم  رفرف  وجاشت  الروحي
  بھذا الفن الصوفي المبتدع فقال :الفن اإلسالمي المزعوم) تأثرا في أحد مجالس (النفسية عواطفھم 

  وماأحسن ماقال بعضھم :

  لكنه إطراق ســـاه ال ھي    تلي الكتاب، فأطرقوا، ال خيفة   
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  وأتي الغناء، فكالحمير تناھقوا       وهللا ما رقصوا ألجـل هللا

  دف ومزمار، ونغمــة شــادن        فمتى رأيت عبادة بمالھي؟

  ثقل الكتاب عليھــم لمــا رأوا        تقييـــده بـــأوامر ونواھــي

  ويفا بفعل مناھيسمعوا له رعدا وبرقا،إذ حوى         زجرا وتخ

  ورأوه أعظم قاطع للنفس عن        شھواتھا، يا ذبحھا المتناھي

  وأتى السماع موافقا أغراضھا       فألجل ذاك غدا عظيم الجاه

  أين المساعد للھوى من قاطع       أسبابه، عند الجھول الساھي؟

  إن لم يكن خمرالجسوم ، فإنه       خمرالعقول مماثل ومضاھي

  ى النشوان عند شرابه         وانظر إلى النسوان عند مالھيفانظر إل

  وانظر إلى تمزيق ذا أثوابه         من بعد تمزيق الفؤاد الالھي

  وما أحسن ما قال بعض العلماء وقد شاھد ھذا وأفعالھم : 

تمع  يحة أن تس ق النص وح  *** وح د نص ول عب م ق ل لھ   أال ق
أن ال ا  ***  ب ي دينن اس ف م الن ى عل امت ع   غن نة تتب   س

ع  ى يق ع حت ي الجم رقص ف ار ***  وي ل الحم رء أك ل الم   وأن يأك
ع  وم إال القص كر الق ا أس ه  ***  وم ب اإلل كرنا بح الوا : س   وق
بع  ا والش ھا ريھ بعت  ***  يرقص ائم إن أش ذاك البھ   ك
دع  ا انص ت م و تلي س ل ا ***  وي م الغن اى ث كره الن   ويس

ى  ***   أال  ا للنھ ول وي ا للعق دع في نكم للب ر م   منك
ـ  ل ذاك البيع.اھ ن مث رم ع ماع ***  وتك اجدنا بالس ان مس   تھ

 --------  

   ٢٣١/١ص اغاثة اللھفان  )١(

  
  
  

وهو يتكلم عـن الحـب اإللهـي علـى طريقـة المتصـوفة بإعتبـاره  ٨٢قال في كتابه الفني السالف الذكر ص 
الجميلــة الرائقــة الشــفافة الواصــله .. لقــد إمــتألت نفــوس المتصـوفة بهــذه المشــاعر أحـد ألــوان الحـب ( 

وكـم زلـت فـي هـذا الفـن ، ) التعليـق : هـذه دندنـة المتصـوفة  وهي في صميمها ذخيرة للفن ذخيـرة للحيـاة
وم ، أفهــام  بســببهوضــلت  ،أقــدام ب المزع ن الح ون م ذا الل ايعرف ب، وھ و م يھ ق االلھ د  العش عن

تاذ بالحب اإللھي المتصوفة ،  ه األس ر عن درعو، وإن عب د ت ر من المتصوفة  ق دعوى ، كثي ذه ال بھ
ر من المتصوفة  الى الزندقة واالنحالل، فتمادى بھم الحال  ه كثي اوقع في ، وكيف غاب عن االستاذ م

  من الشطحات والطوام .
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) من كتابه المذكور إستشهد ببيتين من الشعر ثم قال هذا بيتان منسـوبان لسـكينة ٢١٢في صحيفة (
عنها وقـد كانـت متصـوفة تعـيش مـن خـالل التسـليم المطلـق هللا وتمـنح كيانهـا  بنت الحسين رضي اهللا
دندنـــة يســـتعملها ( تمـــنح كيانهـــا كلهـــا هللا ) قولـــه عـــن ســـكينة أنهـــا متصـــوفة كلهـــا هللا ) التعليـــق : 

  عياذا باهللا .، وحدة الوجود ويحتفل بها أكثر فأكثر أهل ، المتصوفة كثيرا 
والقـــران هـــو المرجـــع الـــذي ينبغـــي أن ترجـــع اليـــه الفنـــون  ( ١٤٦فـــي كتابـــه ســـالف الـــذكر صـــحيفة 

اإلسالمية ) ثـم قـال فـي الصـحيفة التاليـة ( هـذا الكتـاب ( يعنـي بـه القـران ) اليمكـن أن يكـون معاديـا 
قصــة اليمكــن أن يكــون لهــا أســاس مــن الصــحة علــى ، وقصــة العــداء بــين اإلســالم والفــن  –للفــن ! 

ويلتقيـان فـي ، وهنا يلتقي الـدين بمفهومـه االسـالمي مـع الفـن ) ( ١٥٢اإلطالق ) وقال في صحيفة (
واضـح بـالفن المزعـوم أنـه إسـالمي بـل وٕاعتبـار القـران  إهتمـامأروع صورة في ثنايا القران ) التعليق : 

له ! فياعجبا كيف يلتقيان حق وباطل ، كتاب اليأتيه الباطل من بين يديـه وال مـن خلفـه الكريم مرجعا 
 اللحـن الموسـيقيالقصـيدة أو اللوحـة أو مكوناته أن من  ، ذكر األستاذالذي ، الفن  كيف يلتقي مع، 
   . !يفتريه المفترون المتهوكون جل كالم اهللا عما ، 

كتابه أن يكون قـول شـاعر نزه اهللا  وقد، على مافيه من الحسن والقبيح ، الفن  أجلى ألوانإن الشعر 
، فكيــف يجــرؤ االســتاذ علــى أن يجعــل الفــن  )١(اتؤمنون )قلــيال مــ مــاهو بقــول شــاعر( و  فقــال تعــالى 
واهللا لـو صـدر مثـل هـذا الكـالم مـن أهـل الفـن قرينا لكتاب اهللا ؟ يالها من جرأة عظيمـة ! بعجره وبجره 

يسـتدعي اإلنكـار علـيهم والقيـام فـي وجـوههم ، تعظيمـا لجنـاب القـران  ، ، لكـان قـوال شـنيعا  المجونو 
ستاذ يزعم الدعوة إلى تطبيق الشريعة ، ويتكلم حـول مقتضـيات ال إلـه إال اهللا فكيف وقائل هذا الكالم أ

 . ! 

--------  
  )٤١) سورة الحاقة ايه (١(

  

  
  

      -مع كتابه ( جاهلية القرن العشرين ) : لثهالوقفة الثا
يبـة لقـد كانـت الجاهليـة العربيـة جاهليـة سـاذجة قر  ) (٤. قال في كتابـه المـذكور فـي  صـحيفة رقـم ( ١

وألوانـــًا مـــن الســـلوك، ، وتمـــارس ألوانـــًا مـــن التصـــور  ،الغـــور! تعبـــد أوثانـــًا محسوســـة فجـــة ســـاذجة
وكيـدها وحرصـها ، منحرفة... نعم... ولكنه انحراف ساذج غير عميق! وكل ما كان من بطـش قـريش 

لمصـالح دل األزليـين مـن أجـل هـذه اــــــوالع، على "مصالحها" و "سـيادتها"، ووقوفهـا فـي طريـق الحـق 
وٕان يكــن مــن حيــث الجــوهر موجــودًا فــي كــل  ،وتلــك الســيادة... كــل مــا كــان مــن هــذا الــبطش والكيــد 
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إال أنـه كـان يتخـذ صـورة بسـيطة غيـر معقـدة، صـريحة علـى كـل التوائهـا،  ،قديمة أو حديثـة  جاهلية،
ا الخارجي... مباشرة على كل تخابثها، ذلك أن الفساد لم يكن في أصل الفطرة بقدر ما كان في مظهره

فمــا هــو إال أن عــرك الحــق القشــرة الخارجيــة الزائفــة حتــى استســلمت الفطــرة للحــق األزلــي، وانجابــت 
   . )الظلمات...

لم يصل إلى ، ن ذلك الشرك الذي سبق بعثة محمد صلى اهللا عليه وسلم ليس شركا ساذجا إ( التعليق
ر العـرب ، وتمـادى بهـم إلـى الوثنيـة ، لـوث فطـالشـرك الـذي بل هـو ، ستاذ ألكما يصفه اأصل الفطرة 

شـد التحـذير كمـا قـال أر منه وحذ، تعالى وجعلهم يتنكبون الملة الحنيفية ، وهو الشرك الذي ذمه اهللا 
زالتـه إل وجاهد النبي صلى اهللا عليه وسلم  )١(جتنبوا الرجس من االوثان واجتنبوا قول الزور )فا( تعالى

علــى ( فلعلــك بــاخع نفســك حتــى قــال اهللا تعــالى لــه، النــاس منــه نقــاذ إجتهــادا عظيمــا فــي إجتهــد أو ، 
وحـاربوا ، ففتحـوا البلـدان ، صـحابه الرايـة مـن بعـده أوحمل )٢(آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا )

؟ وكـم نحراف ساذج غير عميق إموجهة لمحاربة ، ن تكون هذه الجهود العظيمة أفهل يعقل ،  الشرك
، خطـره لوتقليـل ، ن الشـرك أتهـوين لشـوكـم فيـه مـن حكـم بغيـر الحـق ، تقدم مـن في كالم االستاذ الم

  وتطمين لقلوب المتصوفة والرافضة وعباد القبور !! .

  

----------  
  )٣٠سورة الحج ايه ( )١(

  )٦سورة يوسف ايه ( )٢(

  

  

ن مــنهج ... ولقــد انحرفــت األمــة المســلمة كثيــرًا عــ) ( ١٧٢صــحيفة (  آنــف الــذكر. قــال فــي كتابــه ٢
جهالة الجاهلية، ففصلت العقيـدة عـن الشـريعة... وأخـذت "الـدين" عقيـدة  -بالتدريج  -اهللا...أدركتها 

! فلـم يعـد مـنهج اهللا  ، بينما الواقع يحكمـه ديـن غيـر ديـن اهللا مستسرة في القلب، منقطعة عن الواقع
وٕان كانــت مــا تــزال تتســمى ومــن ثــم لــم تعــد أمــة " مســلمة " هــو المحكــم فــي واقــع األمــة اإلســالمية... 

ــًا  -، وتصــلي  بأســماء المســلمين ــا ! وتصــوم –أحيان ــم إنه ــذلك  - ث ــدت حضــارتها وحاســتها  -ك فق
ــة... و  ــة الفردي ــدًا عــن أالعلمي ــذلك بع ــزادت ب ــي داخــل نفســها، تستســلم للضــعف والهــوان... ف ــزوت ف ن
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المعاملــة، وال تقــوم بينهــا اإلســالم...وانحلت أخالقهــا... فلــم تعــد تصــدق، وال تخلــص، وال تســتقيم فــي 
وبذلك خرجت عـن كـل ! ... في مصيدة يهودالجنس الجارفروابط "اإلنسان".ثم زادت فانزلقت في تيار 

  ) .  اإلسالم

ياله من حكم جائر ، حكم بموجبه على أمة محمد صلى اهللا عليه وسلم بهتك ستر العفه  -التعليق : 
ها بـاالنزالق فـي تيـار الجـنس الجـارف ،ألـيس هـذا حكمـا ، واالنحالل الخلقي ، ورماها بالسـوء ، وقـذف

   . ال ماأعظم الزلةأ ؟عنها  المنافحونمجافيا للحق والعدل ؟ فأين تحكيم الشريعة ؟ وأين 

ف المحصــنات مــن الســبع لقــد حــرص الشــرع المطهــر علــى صــيانة أعــراض النــاس ، حتــى عــد قــذ  
( من قذف مملوكه وهو بريء مما قال صيانة حتى وأكد النبي صلى اهللا عليه وسلم هذه الالموبقات ، 

فــي تيــار  فكيــف بإتهــام أمـة كاملــة ورميهــا بالسـقوط )١(قـال جلــد يــوم القيامـة إال أن يكــون كمــا قـال ) 
الجنس الجارف ، أال قاتـل اهللا الجهـل ، وزاد الطـين بلـة حـين حكـم بخروجهـا عـن كـل اإلسـالم  فلمثـل 

ياكـافر   نهى النبي صلى اهللا عليه وسلم أن يقول المسلم ألخيـه وقدهذا يذوب القلب وتدمع العين ، و 
، فكيــف بــإطالق هــذا الحكــم الجــائر علــى أمــة كاملــة ، بعلمائهــا وشــيوخها وصــالحيها ، ورميهــا بأنهــا 
خرجت عن كل االسالم ، ومادام أنها قد خرجت عن كل االسالم بزعمه ، فلـيس بعـد الكفـر ذنـب ، وٕاذا 

دت أنه من أعظم أسباب سقوط بعض شباب أهل التوحيد والسـنة فـي هـوة الغلـو قرأت هذا الكالم ، وج
الــذي جــرهم إلــى إرتكــاب الموبقــات ، ومحاربــة رب االرض والســموات ، بــالجرأة علــى المحرمــات ، وهــم 
يزعمــون أن هــذا اإلفســاد مــن الجهــاد . فــال تملــك إال أن تقــول حســبنا اهللا ونعــم الوكيــل  أيــن النصــح 

  للمسلمين ؟ .

---------  

  )٦٨٥٨) صحيح البخاري رقم (١(

الـــذي ينقـــذ النـــاس مـــن هـــذه  -وحـــده  -وٕافـــراد اهللا بالحاكميـــة هـــو ) (١٧٨. قـــال فـــي صـــحيفة ( ٣
الدكتاتورية الطاغية، ويردهم أحرارًا كما ولدتهم أمهاتهم، ويجعل في أيـديهم هـم أمـر أنفسـهم، فـي ظـل 

ذلك علـيهم هـم... وهـم يملكـون دائمـًا رده... ألنـه ال شريعة اهللا، فإن ركبهم طاغية من البشر، فتبعة 
يركبهم " بحتمية " زائفة، وال يركبهم بمصلحة طبقة معينة منهم تأخذ دورها الحتمي في التاريخ، وٕانمـا 

) ...يركبهم ألنهم تهاونوا في رده إلى شريعة اهللا، وهم يملكون دائمًا أن يعودوا فيردوه إلـى شـريعة اهللا
جـاء فـي فتـوى فراد اهللا بالعبادة وحده دون ماسواه و إسباب النجاة تحقيق التوحيد بأظم عأن إالتعليق: 
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لم يقـل ، نواع التوحيد عمل محدث أجعل توحيد الحاكمية نوعا مستقال من (و مايلي هيئة كبار العلماء 
والمصـيبة  ،مور محدثاتها ألن شر افإمر محدث أن هذا أمادام ـ . و  )١( به أحد من األئمة فيما نعلم )

   لوهيته .أاكمية ، جاء على حساب توحيد اهللا في ن الغلو في باب الحأ

ــال فــي صــحيفة ( ٤ ــا ) ٢٠٩. ق ــه المــذكور آنف ــك نســتطيع أن نفهــم موقــف ( مــن كتاب ومــن أجــل ذل
الجاهلية الحديثة من اإلسالم...إنه موقف الكراهة والعناد والحرب... يستوي في ذلـك الشـرق والغـرب، 

تقـف ، سـالم هكـذا بعمومهـا إلن بـالد اأ) التعليـق زعمـه بـتي تزعم لنفسها إنهـا "بـالد اإلسـالم"والبالد ال
وهـو ، زعم نتج عن سـوء ظـن بالمسـلمين حكامـا ومحكـومين ، موقف الكراهة والعناد والحرب لالسالم 

  نتاج نظرة جانحة الى الغلو الذي ذمه اهللا ورسوله صلى اهللا عليه وسلم . 
صريحة  اسواء أعلن حرب -إن أي طاغية في داخل العالم " اإلسالمي" ) ( ٢١٢( صحيفة . قال في٥

إن أي طاغيـة  -على اإلسالم أو تظاهر بالحدب على اإلسالم ورعايته وهو في دخيلة نفسـه لـه عـدو 
ال يمكن أن يطيق اإلسالم، لسبب واحد بسيط: أن اإلسالم يجعل والء الناس هللا، بينما هو يريـد الـوالء 

 قضية كل طاغية في التاريخ مع العقيدة ومع المؤمنين -في بساطة  -وتلك ،  ه من دون اهللالشخص
وذلــك فضــًال عــن أن أمثــال أولئــك الطغــاة فــي العــالم " اإلســالمي!" ال يقومــون بــأمر أنفســهم، إنمــا  !

وتدمير بمهمة القضاء على اإلسالم  -بالوكالة عنه  -يقيمهم االستعمار الصليبي الصهيوني ليقوموا 
ظهروا الحـدب أمور المسلمين حتى ولو أن في هذا الكالم تشكيكا في نوايا والة إ) . التعليق  المؤمنين
تيـل فشـعال إ و ورفـع درجـة الحساسـية ، نه نزع الثقة بين الحاكم والمحكـوم أوهذا من ش، سالم إلعلى ا
سالمة لزوم جماعة المسلمين و بمر األين هذا الكالم من أف ،من ألختالل اإ مور و ألضطراب اإ و ، التمرد 
  مر المسلمين ؟ !! .ألوالة  هغشه و غللهم وعدم القلب 

__________  
  )١٨٨٧٠) الفتوى رقم (١( 

  ابعة لر الوقفة ا
كانـت تفـريطهم  –كمـا أسـلفنا  –مشـكلة المسـلمين ) ( ٢٥قال في كتابه هيا نخـرج مـن التيـه ص ( -

ة الربانية التي أقامت خير نظم األرض السياسـية حـين السياسية التي كفلتها لهم الشريع حقوقهم في 
ن المشـكلة ليسـت تفـريط المسـلمين فـي إ)!! التعليـق :  طبقت تطبيقا صحيحا ، في فترة الخالفـة الراشـدة

وهــل يخفــى  تفشــى الشــرك  بــل المشــكلة جــاءت مــن التفــريط فــي حــق رب البريــة !!، حقــوقهم السياســية 
   .بين إلى اإلسالم ؟ األكبر في أوساط كثير من المنتس
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  الوقفة الخامسة :.
) : وهــو يثبــت أن أوربــا كانــت فــي مجموعهــا ٥٥٧قــال فــي كتابــه مــذاهب فكريــة  الصــحيفة رقــم ( -

كاثوليكيــة المــذهب ( اإلخــتالف الــذي يمكــن أن يقــارن بــذلك فــي العــالم االســالمي ، هــو الخــالف بــين 
وهــو  –ســنة ، لــم يختلفــوا فــي قضــية األلوهيــة الســنة والشــيعة ، ولكــن ينبغــي أن نــذكر أن الشــيعة وال

محور الخالف الرئيسي بين المذاهب المسيحية المختلفة ، وال في نبوة الرسول صـلى اهللا عليـه وسـلم 
  !! .  كرم اهللا وجهه، إنما كان في مبدئه خالفا سياسيا ، حول خالفة علي بن أبي طالب 

والشـيعة ، لـيس فـي قضـية األلوهيـة وال فـي قضـية التعليق : زعم الكاتب أن الخالف بـين أهـل السـنة 
النبوة ، زعم يخالفه واقع الحال ، ولعل االستاذ أصابته حمى التقريب ، فنسي عقيدة ( الرافضة اإلثني 
عشــرية ) ؟ ومقــاالتهم الخبيثــة ! وكيــف تناســى حجــم الخــالف ؟ وهــل غــاب عنــه قــول إمــام الضــالل 

مـودا وخالفـة تكوينيـة تخضـع لواليتهـا وسـيطرتها جميـع ذرات الخميني حين قال ( إن لإلمـام مقامـا مح
)  ٢(وكيف تجاهل إفك الخميني حين قال ( إن أئمته اليتصـور فـيهم السـهو أو الغفلـة )  )١(هذا الكون ) 

وهل هذا الزعم الباطل ، والرأي العاطل ، إال خـروج بأئمتـه إلـى مقـام االولوهيـة ، حيـث التأخـذهم سـنة 
هللا عما يقوله المفترون . ولكـن تمييـع الخـالف مهمـا كـان حجمـه ، طريقـة معروفـه ، والنوم ، تعالى ا

وسنة مألوفه ، يدندن حولها االخوان المسلمون ، منذ زمن ، تقويا بأهل الباطل ، للوصول الى مـآرب 
  سياسية ، وأطماع حزبية ، ولو على أنقاض الملة الحنيفية !! .

  
  
   

--------  
  ٥٢ية  ص الحكومة االسالم  )١(
  
  )٩١الحكومة االسالمية ص ( )٣(
  

  دسة :اسالالوقفة 
عندما تتحرك الجمـاهير تنـزعج السـلطات المحليـة، ) (٥٠( حيفةقال في كتاب كيف ندعو الناس ص -

وقـد يكـون  ٠وحينما تكون الحركة إسالمية تنزعج السـلطات المحليـة والسـلطات العالميـة فـى آن واحـد
 لكى ندرك هذا األمر على حقيقته ينبغى أن نقرأ صفحات مـن التـاريخنزعاج السلطات العالمية أشد! و إ

ول مايقع ضرره على الدين أو من ، ويفتح باب الفوضى ، ألمر يزعج اأهياج الجماهير ن إ) التعليق : 
وهــذه وصــفحات التــاريخ تشــهد بحجــم الرزيــة ! ؟ ســنة خارجيــة ال إ وهــل تهيــيج الجمــاهير الغوغائيــة، 
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 الفتن .لعواطـف ، حتـى تسـتحكم المحـن وتثـور ركية ، تدغـدغ المشـاعر ، وتسـتفز اطريقة الدعوات الح
زعــاج ســلطات ، إ وســيلة هــذه الــدعوة الحزبيــة ، للوصــول الــى مآربهــا ، تحريــك جمــاهير،  و شــنع أوما

  . ، في وسط هذا الركام؟يعهين الدعوة للعقيدة ، وتحكيم الشر أفشعال ثورات ، إ و 
  عه بالوقفة السا

حركــة التــاريخ فــي فــي معــرض كالمــه لرصــد ) ٣ابــه ( قضــية التنــوير ) صــحيفة رقــم (فــي كتجــاء  -
أدى الحال السيئ الذى وصلت إليه األمـة، واجتيـاح األعـداء لهـا مـن كـل لقد  (قوله القرنين االخيرين 

جانب، إلى قيـام حـركتين تصـحيحيتين، تحـاوالن إصـالح األحـوال، وٕاعـادة الحيـاة إلـى ((الغثـاء)) الـذى 
 حركـة اإلصـالح علـى النسـق يحركـة التصـحيح األولـى هـى حركـة ((التنـوير)) أإليه األمة ...  صارت

  حركة العودة إلى اإلسالم يالغربى، المستفاد من أوربا، والحركة األخرى هى الحركة اإلسالمية، أ
 بــدأت األولــى فــى مصــر وتركيــا منــذ قــرنين مــن الزمــان علــى وجــه التقريــب، ثــم ســرت فــى بقيــة العــالم

اإلســالمى عــن قــرن كامــل. وقامــت األخــرى فــى أكثــر مــن بلــد مــن بــالد العــالم اإلســالمى، فــى الجزيــرة 
العربيـة، ومصــر، والشـمال األفريقــى، والهنــد، وال يقـل تاريخهــا فـى أى بقعــة مــن العـالم اإلســالمى عــن 

  .ن على وجه التقريب ) نصف قر
كـة التنـوير كمـا يصـفها حركـة هـدم كمـا نقـل هـو التعليق : إن االستاذ هداه اهللا يعلم قبل غيـره أن حر  

لتـواء، وهـى أن نسـير إحد دعاتها قوله (إن سبيل النهضة واضحة مستقيمة لـيس فيهـا عـوج وال أعن 
سيرة األوربيين ونسـلك طـريقهم لنكـون لهـم أنـدادا، ولنكـون لهـم شـركاء فـى الحضـارة، خيرهـا وشـرها، 

نهــا حركــة أفكيــف يصــفها ب )١(حمــد منهــا ومــا يعــاب)حلوهــا ومرهــا، ومــا يحــب منهــا ومــا يكــره، ومــا ي
ة ـــمـن التعلـق بخرافـات الصوفيفـي مجـال تصـفية العقيـدة لـى نجاحاتهـا إيشـير بل يتمـادى فتصحيحية 

  وأوهامها وٕاخراج المرأة من عزلتها وجهالتها كما قال في كتابه المذكور في الصحيفة

تخليص فريـق مـن النـاس مـن خرافـات نوير، فى النجاحات التى نجحت فيها حركة الت إن( ...  )٧٢( 
، قــد  وقعودهـا وتواكلهــا وٕاقنـاع النـاس باإلقبــال علـى العلـوم الكونيــة واالشـتغال بهـا الصـوفية وأوهامهـا

أمدت الحركة اإلسالمية التى جاءت بقدر من اهللا بشباب متنور متعلم، يعلم من سنن اهللا أنه البد من 
البد من عزيمة صادقة، والبد من اتخـاذ األسـباب، والبـد مـن التسـلح جهد يبذل للوصول إلى النتائج، و 

، كمــا أن إخــراج المــرأة مــن عزلتهــا بــالعلم، والبــد مــن االطــالع علــى مــا يحــدث فــى العــالم مــن أحــداث
وجهالتها، ومحدودية آفاقها، وتفاهة اهتماماتها، قـد أمـد الحركـة اإلسـالمية بنسـاء متعلمـات واعيـات، 

                                                 
  ٤٦طه حسين، مستقبل الثقافة فى مصر، طبعه القاھرة ص) ١( 

  



 ٢٥

اإلســالم فــى شــموله وســعة آفاقــه ورفعــة اهتماماتــه، وأقــدر علــى إبــراز دور المــرأة كــن أقــدر علــى فهــم 
المسلمة فى بناء المجتمع المسلم، مع المحافظة على آداب اإلسـالم ونظافـة اإلسـالم وطهـر اإلسـالم، 
متحديات دعوى التنويريين أنه البد من خلع الحجاب لتأخذ المرأة مكانتها، والبد مـن االحتكـاك بالرجـل 

مـا مـا فشـلت فيـه حركـة التنـويريين أو كـان مـن سـلبياتها، فقـد كـان مـددا للحركـة أ٠بال خجل وال حياء
التى جاءت بقدر من اهللا بشباب متنـور مـتعلم، يعلـم مـن سـنن اهللا أنـه البـد  اإلسالمية من جانب آخر

ي سـالح وبـأعلمـاؤه ؟ ومـن هـم ، ) قلـت مـن هـم مشـائخ التنـوير من جهد يبـذل للوصـول إلـى النتـائج
يشــاد حتــى   يعرفــوا نأالبــد ف؟ ومــاهي مصــنفاتهم ، وهــام الطرقيــة أ ، ونفــواحــاربوا خرافــات الصــوفية 

ومـاهي وسـائلهم وأدلـتهم فـي إخـراج المـرأة مـن عزلتهـا ؟ ومـاهي الصـنيع ، شكر لهم هـذا يو  !بذكرهم 
التوحيـد ، عـدم  أهـلومـن هنـا فـال يسـتغربن  ..  وأيـن تلـك النجاحـات المزعومـة ؟فكـار ؟ ألثمار تلـك ا

إعتبار اإلستاذ محمد قطب ، في كالمه السالف ، دعوة التوحيد السلفية ، التي جددها داعيـة التوحيـد 
ــدعوة  ــو أنــه حشــر هــذه ال ــدالوهاب رحمــه اهللا تعــالى (حركــة تصــحيحية) وواهللا ل اإلمــام محمــد بــن عب

ا لهـا ، فمـا الحـال وقـد همشـها السلفية النقية ، مع حركـة التنـوير ، ودعـوة حسـن البنـا ، لكـان هضـم
  تماما ، وألغى دورها اإلصالحي في العالم االسالمي .

----------  

  

  

  

  

لقد كانت الصحوة اإلسالمية ذاتها قـدرا ربانيـا، جـاء فـى موعـده المقـدور  ) :٧٣قال في الصحيفة ( -
اإلسالم، بإزالة الخالفة. عند اهللا. وكانت هى الرد على كيد األعداء الذى أرادوا به القضاء األخير على 

فقد قام رجل فتح اهللا بصيرته بنور اإلسالم، فقال : (إن كانت الخالفة قد ضاعت، فلماذا ال نعمل على 
دعــوة االخــوان المســلمين هــذه الحركــة التصــحيحية الثانيــة ويقصــد بهــا التعليــق :  إعادتهــا مــن جديــد)

يقـول إضـافة لمـا سـبق: الصـوفي الـذي اعية ومؤسسها حسن البنا ومر معنا شيئا من مقوالت هذا الد
العلميـة،  المرحلة صوفيٌّ بحٌت من الناحية الروحية وعسكري بحت من الناحية ونظام الدعوة في هذه(

حـرج). ويقـول بـأنهم كـانوا  وشعار هاتين الناحيتين: أمر وطاعة من غير تردٍُّد وال مراجعـٍة وال شـك وال
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مـن (اإلحيـاء واليـاقوت والجـواهر)  ة (نتـدارس كتـب التصـّوفيجتمعـون كـل ليلـة بعـد الحضـرة الصـوفي
وأثنــاء دراســته فــي دار العلــوم  حياتنــا) وغيرهــا، ونــذكر اهللا حتــى الصــباح، كانــت مــن أقــدس منــاهج

وتنـوير القلـوب) ، ولـم يتجنَّـب نشـر  واألنـوار المحمديـة خصص جزًءا من كتب الصوفية مثـل (اإلحيـاء
ال أريـد الـدخول فـي خصـومة مـع أبنـاء  يالئه ألنَّها بدعة بـل: (ألنـلى زمطريقة الحصافية وفرضها ع

خليفـة شـيخه الحصـافي الـذي أخـذ عليـه البيعـة  الطرق األخرى، ومع هذا أكرمـت الشـيخ عبـد الـرحمن
ا شـيء مـن التـراث قلـت هـذ .إ.هــ . )١()الصوفي إلى األخذ عنـه ودعوت الراغبين في الطريق الصوفية

ماذا اليحكـم االسـتاذ فل؟ فما الظن لو أقام خالفة ،  خوانية الصوفيةإلحوة امؤسس هذه الصالعقدي ، ل
أال يعلـم أن االبتـداع فـي الـدين تشـريع لمـا لـم  .في هذه العقيـدة ومعتقـدها بمـاأنزل اهللا ، محمد قطب 

   .يأذن به اهللا . وهل غاب عنه ماتحويه كتب الصوفيه من مخالفة للشريعة المحمدية 
  

  

---------  
  )٦١-٣٩ مذكرات الدعوة والداعية ص ( )١(

  

  

  

  

  

  

   :لتحقيق الھدف التخطيط السري الرھيب 

  

إن اإلسـالم قـادم ، مـن أّي طريقيـه جـاء ، كمـا ) ( ٧٣قال في كتابه هيا نخرج من التيه صـحيفة ( . أ
قلنا في كتاب " دروس من محنـة البوسـنة والهرسـك " ، إمـا بتيـار هـادئ يعمـل فـي رزانـة وتـؤدة ، 

 لى مهل إلى أهدافه ، وٕامـا بتيـار غاضـب صـاخب ، يلجـأ إلـى العنـف ويسـتعجل الطريـق !ليصل ع
 نفضل ألف مرة التيار الهاديء ، الذي يعمـل في رزانــة –كما قلنا في ذلك الكتاب  –ونحن 

) وتؤدة ، ولو استغرق عمله بضعة أجيال ! ولكن مـا حيلتنـا فـي حماقـات الغـرب ، وحماقـات إسـرائيل 
ليق: إن اإلسالم قد وضع جرانه علـى االرض وهللا الحمـد ، فمـا هـو هـذا اإلسـالم القـادم الـذي . التع ؟!
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 يزحـفيبشر به األستاذ ؟ إنه الثعبان الحركي ، واألخطبـوط الثـوري ، لـدعوة اإلخـوان المسـلمين الـذي 
واقع يشـهد للوصول إلى هدفه المنشود ، عن طريق تيار الدعوة الحركية بشقيها البنائي والقطبي ، وال

( خواناألستاذ المفكر يعترف بما يتملص منه دعاة اإلوهاهو  ماذا جنت االمة من هذه الدعوة بشقيها ،
والطريق الذي يوصل  ، وفي هذا اإلعتراف مايدفعنا جميعا إلى الحذر والتحذيرهلها )وشهد شاهد من أ

) لهذا نـراه كثيـر الدندنـة حـول هـذا الذي يراه االستاذ هو طريق ( التربية ( إقامة الدولة ) الى الهدف 
   مايلي : سنطلع عليه في الموضوع والتربية الحزبية التؤتي ثمارها اال بالسمع والطاعة وهذا ما

وقضية السمع والطاعة في الحقيقة قوله ( ...  )٤٠٤جاء في كتابه واقعنا المعاصر في صحيفة ( . ب
ها كبعد من أبعاد التربية المطلوبة للقاعدة من ألصق القضايا بالتربية، وكانت جديرة أن نتحدث عن

اإلسالمية. لوال أننا آثرنا أن نتحدث هناك عن بعض النماذج البارزة لكي ال يطول بنـا الحـديث. إن 
 –السؤال الذي ينبغي أن ُيسأل في هذا المجال في الحقيقة هـو: أي دولـة التـي نفكـر فـي إنشـائها 

 ولــة الشــورى اإلســالمية التــي أقامهــا رســول اهللا أهــي د –حــين تتــاح لهــا الظــروف الموائمــة 
والشيخان من بعده، أم هي دولة استبدادية عسكرية النزعة، تأمر وتتلقى من رعاياهـا الطاعـة، وال 

  .   ؟ تتيح لهم أن يناقشوها فيما تفعل وفيما تقول

---------  

  

  

وهـذا ناشـيء  ة( إقامـة الدولـه)والطاعـالتعليق: األستاذ يصرح بأن هدف التربيـة الحزبيـة علـى السـمع 
وجـود الدولـة المسـلمة وهنـا يلـزم إعـداد القـادة وصـنعهم لهـذا نـرى االصـرار العجيـب من اإلعتقاد بعدم 

عند المتـأثرين بهـذه األفكـار علـى االجتماعـات السـرية والـرحالت البريـة وقـد قـال عمـر بـن عبـدالعزيز 
   العامة فأعلم أنهم على تأسيس ضالله ) .رحمه اهللا ( إذا رأيت قوما يتناجون في دينهم دون 

فحـــين يأخــذ الشــباب شــحنة اإلســـالم  ) ( ٤٠٧قــال فــي كتابــه الســـالف الــذكر فــي الصــحيفة ( ج . 
، وكمـا تحققـت فـي التطبيـق كما جاءت في كتـاب اهللا وسـنة رسـوله ، ة، أي حقائق اإلسالم يالحقيق

مـدى بعـد الواقـع الموجـود اليـوم عـن هـذه الصحيح لها في حياة السـلف الصـالح، وحـين يـرى الشـباب 
  لواقـــعتملؤه الحماسة، ويدفعه إخالصه للحق الذي عرفه إلى عدم الصبر على هذا ا ، الحقائق
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لتصـفية ، وهنـا يقـع المحظـور األول، وهـو إتاحـة الفرصـة ألعـداء اإلسـالم ،  والرغبة في إزالتـه بـالقوة
ن يقال للشباب: كفوا أيديكم.. ال تعملوا علـى الصـدام مـع وحيات اإلسالمية ، بتهمة أنها إرهابية الحرك

، وينصـرف كثيـر مـنهم..  ألن ذلك عمل ال طائل وراءه.. انصرفوا للتربيـة.. تخمـد حماسـتهم، السلطة 
والقيـادة المطلوبـة للعمـل اإلسـالمي فـي ظروفـه ،  ! ويأوي إلى عزلة بئيسة.. ثم تأكله الدوامة ويضيع

قيـادة التـي تسـتطيع أن تعطـى الشـحنة التربويـة كاملـة، وفـي الوقـت ذاتـه تقـول الدقيقة الراهنة، هي ال
حماستهم للعمل اإلسـالمي، ودون أن يتفلتـوا،  اللناس: كفوا أيديكم، فيطيعون.. يطيعون دون أن تخبو 

  . ن يأكلهم اليأس أو يأكلهم الضياع ) ودون أ
أحد بهذا الهدوء فإنـه مسـلك يلجئـون إليـه ال التعليق : حين يجنح دعاة االخوان إلى التهدئة فاليغتر  

ة الحزبيـة تـدعو لهـذا المسـلك تحينـا للفرصـه ويـإنقيادا ألوامر الشرع الحنيف وٕانما ألن التعليمات الترب
  وحماية لجند الثورة .

) قولــه وهــو يتحــدث عــن عوامــل بنــاء قاعــدة ١٢٠جــاء فــي كتابــه كيــف نــدعو النــاس صــحيفة (هـــ . 
انى الــذى نريــد أن نركــز عليــه هــو الــوعى، هــو البصــيرة التــى ورد ذكرهــا فــى اآليــة األمــر الثــ التنظــيم (

ــا مــن  ــا ومــن اتبعنــى وســبحان اهللا ومــا أن الكريمــة: ((قــل هــذه ســبيلى أدعــو إلــى اهللا علــى بصــيرة أن
  ار ــالبصيرة بالنسبة للقاعدة الصلبة ضرورة ال غنى عنها، ألنها هى التى تقرر مس  )١(المشركين)

---------  
  ) ١٠٨سورة يوسف ايه (  )١(

  

  

العمل اإلسالمى، متى نكمن؟ ومتى نتحرك ؟ كيف نتحرك؟ ندخل فى صدام مع السلطة أم نهادنهـا؟ أم 
ندخل فى تحالف معها؟ نبدأ ببناء القاعدة أم نتوجه إلى الجماهير؟ وحين نتوجـه إلـى الجمـاهير فمـاذا 

رتفــاع األسـعار، أم نركــز علــى إ ز والبطالـة، و نقـول لهــم؟ هـل نســتغل ((القضـايا العامــة)) ، قضـايا الخبــ
قضايا التربية وقضايا العقيدة؟ هل نستعرض عضالتنا أمام أعدائنا أم نعرض عنهم؟ ومن هـم أعـداؤنا 
علــى وجــه الدقــة؟ هــؤالء المحليــون الــذين يحاربوننــا أم هــى الجاهليــة العالميــة علــى اتســاعها: اليهــود 

مـن وجـود  األرض؟ وعشـرات مـن األسـئلة ومئـات البـد فيهـا والنصارى والمشـركون والمنـافقون فـى كـل
أن نرسم خطة سـليمة للحركـة  –قدر طاقتنا  –الوعى السياسى والحركى، ووجود البصيرة، لكى نحاول 
ــائج الممكنــة فــى الظــروف المحيطــة ــالفهم . التعليــق :  تحقــق أفضــل النت إنظــر كيــف فســر البصــيرة ب
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وتأمـل تسـاؤله الى ألن العلماء حسب فهمه عبـارة عـن نسـخ مكـررة الحركي ولم يقل إنها العلم باهللا تع
متى نكمن ؟ ومتى نتحرك ؟ كيف نتحرك ؟ ... ولم يقل كيف يمكن إنقاذ النـاس مـن الشـرك وٕارشـادهم 

   .أن فاقد الشيء اليعطيه كما يقال ! والسبب إلى الحق ، 

كوين قاعدة جماهيرية واسعة لقد سعينا إلى ت) (١٥٠صحيفة ( كتابه المذكور آنفا قال في ز. 
،  على أساس أنه حـين نصـل إلـى الحكـم نطبـق شـريعة اهللا، لنستعين بها على الوصول إلى الحكم ، 

ــه ــة  هــدف مشــروع فــى ذات التــى تجعــل مــن حــق كــل إنســان أن يســعى ، ، ودع عنــك موقــف الجاهلي
ــى إذا ســ، ! فهــم وحــدهم يصــبحون مجــرمين  إال اإلســالميين ٠٠للوصــول إلــى الحكــم عوا للوصــول إل

تجــاه دعــوة الحــق، منــذ كانــت جاهليــة فــى ، الحكــم! دع عنــك هــذا فهــو موقــف معــروف مــن الجاهليــة 
((شنشنة نعرفها من أخزم)) كما يقـول المثـل العربـى المشـهور!  ٠األرض، ودعاة يدعون بدعوة الحق

لقاعـدة الجماهيريـة ا : هـذه. التعليـق !  سواء جاء((أخزم)) من الشـرق أو الغـرب أو مـن داخـل الـبالد
تقــاد بزمــام أعظــم همومهــا الخبــز والبطالــة ،  أوشــاب مــن عقائــد متخالفــة وأهــواء متفرقــة،  الواســعة

السلطان ، واليهم بعد هـذا مـن مـات ليكسر بقرونها جدار ، وتربى الكاذبه باألماني ، وتغذى   ةفاطالع
  .وفساد األديان منهم على الشرك 

( واإلسالم ينقذ الناس من الجبـابرة فـي  )١٥( ةاالسالم صحيفقال في كتابه شبهات حول ح . 
فما بال اإلسالم لم ينقذ أهله مـن  :ولقد يطيب لبعض الناس أن يسأل .عالم الواقع ال في عالم األحالم

 ؟باسـم اإلسـالم ،حكامه الجبابرة الذين ما يزالون يكتمون أنفاسـه ويمتصـون دمـاءه وينتهكـون حرماتـه
ينطبـق علـيهم قولـه  ،ليسوا مسلمين إال باالسـم أهلهاوأن  ،م ال يحكم في هذه البالدوالجواب أن اإلسال

" فـال وربـك ال يؤمنـون  :وقولـه تعـالى )١( " " ومن لـم يحكـم بمـا أنـزل اهللا فأولئـك هـم الكـافرون :تعالى
 ،)٢( " ممــا قضــيت ويســلموا تســليما ثــم ال يجــدوا فــي أنفســهم حرجــاً  ،حتــى يحكمــوك فيمــا شــجر بيــنهم

 ،واإلسالم الذي ندعو إليه ليس بطبيعة الحال ذلـك اإلسـالم الـذي يزاولـه الحكـام فـي الشـرق اإلسـالمي
وال يعـدلون  ،ق اإللهـي مـرةــــوبنظريـة الح ،ويحكمـون بدسـاتير أوربـا مـرة ،ويخالفون به كل شـرائع اهللا
ويجلـس نفسـه فـي التكفيـر العـام ، علـى باآلية الكريمة يستدل  االستاذ .) التعليق  بين الناس في هذا وال ذاك

ولكـن ، ولحالـه أنسـب ، إليـه أقـرب العافيـة باب ويطلق هذا الحكم مع أن مجلس يقضي فيه بكفر الحاكم والمحكوم 
    هكذا يصنع الفكر بأهله .

ٍة  (ُكْنُتْم َخْيرَ  حين قال عند قوله تعالى ٢٦٢كتابه ( التطور والثبات في حياة البشرية ) صحيفة قال في  .  ط ُأمَّ
ذلـك دور المسـلمين: أن  .)٣(ُأْخِرَجْت ِللنَّاِس تَـْأُمُروَن ِبـاْلَمْعُروِف َوَتْنَهـْوَن َعـِن اْلُمْنَكـِر َوُتْؤِمُنـوَن ِباللَّـِه) 

ولكــن الموقــف  شــهداء علــى النــاس وقــادة للبشــرية. -بهــذا  -يكونــوا خيــر أمــة فــي األرض، ويكونــوا 
ووعد اهللا للمسـلمين  ! ألنهم ليسوا مسلمينال في مقدم الزمام.ذلك  اليوم أن المسلمين في ذيل القافلة

                                                 
  . ]٤٤سورة المائدة [ )١(
 .]٦٥سورة النساء [ )٢(
 ].١١٠سورة آل عمران [ )٣(
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ـاِلَحاتِ وعد صـادق ال يتخلـف: "  َلَيْسـَتْخِلَفنَُّهْم ِفـي اْألَْرِض َكَمـا  َوَعـَد اللَّـُه الَّـِذيَن آَمُنـوا ِمـْنُكْم َوَعِملُـوا الصَّ
ــْم دِ  ــَننَّ َلُه ــْبِلِهْم َوَلُيَمكِّ ــْن َق ــِذيَن ِم ــَتْخَلَف الَّ ــًا اْس ــْوِفِهْم َأْمن ــِد َخ ــْن َبْع ــدَِّلنَُّهْم ِم ــْم َوَلُيَب ــِذي اْرَتَضــى َلُه ــَنُهُم الَّ ي

الشــرط أن يكونــوا  ).١(َوَمــْن َكَفــَر َبْعــَد َذِلــَك َفُأوَلِئــَك ُهــُم اْلَفاِســُقوَن "  َيْعُبــُدوَنِني ال ُيْشــِرُكوَن ِبــي َشــْيئاً 
ــد لم )مســلمين! ــ. التعليــق : هــذا تاكي وٕاال فضــعف المســلمين وتخلفهــم فــي ، ر العــام ذهبــه فــي التكفي

   ة ، اليقتضي إخراجهم من اإلسالم بهذه الجرأة .ميادين الحيا

اإلسالم الذي نـدعوا إليـه هـو اإلسـالم الـذي يهـز )  ( ١٦قال في الكتاب المذكور سلفا صحيفة ( .  ك
فأمـا الزبـد فيـذهب  " :ضوينزلهم على حكمه أو ينفيهم من األر  ،ويطيح من فوقها بجبابرتها، العروش
التعليــق : هــذا االســالم فــي تصــوره ، مصــارعة  ) ٢( ") وأمــا مــا ينفــع النــاس فيمكــث فــي األرض ،جفــاء

والعجيب أنـه بعـد هـذه وسعي إلحداث اإلنقالبات ، ، للحكام ، ومغالبة للملوك ، وٕاشعال لفتيل الثورات 
وهذه إحـدى عجائـب ب في المعتقالت ؟ السلطات ، ويئن من التعذي مضايقةالتصريحات ، يشتكي من 

ال ويقبلـوا دعوتـه ! بل ، ال ويريد منهم أن يأمنوا جانبه ، ، ، يتوثب لهز عروش السالطين  الفكرهذا 
واهللا المسـتعان للشـرع والعقـل وكم في كالمه السابق ، من مخالفـة ويسهلوا مهمته ، بل ويستسلموا ، 

  .  

يظهــر بجــالء انحــراف هــذه الــدعوة ، ســتاذ محمــد قطــب مــع بعــض مقــاالت اال، وبعــد هــذه الجولــة 
قـال الشـيخ صـالح وقـد ية ، ومخالفتها لمنهج السلف الصـالح ، بـل ومناقضـتها لـه ، السياسية الصوف

  يشخص حالة  الفوزان حفظه اهللا في محاضرة له بعنوان ( دعائم وأسس الدعوة إلى اهللا ) وهو
  
  
  
  

فجماعـة تـدعو إلـى إصـالح ( ... عـن الجماعـات المنحرفـة  في معرض حديثـة، هذه الدعوة المخالفة 
وهذا جانـب مهـم  -وتطبيق الشريعة في الحكم بين النَّاس ، بإقامة الحدود  وتطالب، الحكم والسياسة 

قبـل أن يطالـب بتطبيـق ، إذ كيـف يطالـب بتطبيـق حكـم اهللا علـى السـارق والزانـي  ؛–األهـم  لكنَّه ليس
 ُيطالـب بتطبيـق حكـم اهللا بـين المتخاصـمين فـي الشـاة والبعيـر، قبـل أن علـى المشـرك، كيـف حكم اهللا

اهللا وصــفاته  ُيطالــب بتطبيــق حكــم اهللا علــى عّبــاد األوثــان والقبــور، وعلــى الــذين يلحــدون فــي أســماء
 ، فيعطِّلونهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا عـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدلوالتها 

! إنَّ هـذه الجـرائم ويشـربون الخمـر، ويسـرقون؟!،  أهؤالء أشـّد جـرًا أم الـذين يزنـونويحرفون كلماته ، 
وحق الخالق  -األسماء والصفات إساءة في حق الخالق سبحانه  إساءة في حق العباد، والشرك ونفي
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 فهـذه الـذنوب مـع  ( االسـتقامة يقول شيخ اإلسالم ابن تيمية في كتاب ) مقدَّم على حقوق المخلوقين

  . )١(إ هـ  ) هذه الذنوبعدم صّحة التوحيد خير من فساد التوحيد مع 
، نـي نقلـت ماتيسـر نصـحا وتحـذيرا أحسـبي  ، تضـمنت ضـالال وتلبيسـا ، ن كتب هذا المفكـر إخيرا فأو 

نـه يـدعو مـن أل ، هـل التوحيـد ألـى ناشـئة هـذا الرجـل خاصـة ع وفيه مايكفي للداللة على خطـورة فكـر
حـدد ، هـداف أليـه مـن إليحقق من خالله مايصـبو ، ستغالل المنفذ التربوي إويؤكد على ، خالل كتبه 

  إما بتيار هادئ يعمل في رزانة وتؤدة ، ليصل على مهل إلى ... ( السابق ذكره ليها بقوله إالطريق 
وحتــى يــنجح فــي بــث    أهدافــه ، وٕامــا بتيــار غاضــب صــاخب ، يلجــأ إلــى العنــف ويســتعجل الطريــق )

ا مـن يلمـع هـذه الكتـب كم سـمعنلألسف الشديد و سمومه ، نراه يلجأ إلى التلون والتشبع بما لم يعط ، 
ــد يفضــلها علــى  ، االوصــاف حســنأويضــفي عليهــا  ،،  وهــي تحــوي هــذا الســم الزعــاف   كتــببــل ق

فـي الحقيقـة هـي و  ،نها كتب تربوية تساير الواقـع أويدعي  ،في تربية الشباب  وينصح بها ،سالف ألا
ــــب  ــــى الفكــــر الحركــــي كت ــــت عل ــــة ، بني ــــة الحزبي ــــى التربي ــــق مــــتهــــدف ال    ياســــية !!رب سآ، لتحقي

وحان  ىقد نموغرس التربية البدعية ،  ، ن زرع التحزب الباطلإن ندعو اهللا قائلين (اللهم أويحق لنا 
ن أله أونس، وتقضي على شروره ، صل جذوره أتست، فاللهم هيء له يدا من الحق حاصده ، حصاده 

لـى الحـق أخـذ بنواصـينا إن يأو ، ن يعيـذنا مـن فتنـة القـول والعمـل أو ، يرزقنا السداد في القول والعمـل 
   ويهدينا سواء السبيل .
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