
  



  بسم اهللا الرمحن الرحيم
إن : حممد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد  احلمد هللا رب العاملني والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلني نبينا

  : ضالل ليس وليد اليوم بل حصل قبل بضع سنني فقد ما حيدث يف بالدنا العزيزة من شباب
  تظاهروا - ١
  واعتصموا - ٢

  وكفروا - ٣
 !!! واليوم فجروا - ٤

يكون دعاة على : ( اهللا عليه وسلم  برنامج منظم خيطط له أناس من أبناء جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا كما قال صلى
:  قلت  هم قوم من جلدتنا يتكلمون بألسنتنا: يا رسول اهللا صفهم لنا قال : قلت) أبواب جهنم من أجام قذفوه فيها

الفرق   فإن مل يكن هلم مجاعة وال إمام فاعتزل تلك٠فالزم مجاعة املسلمني وإمامهم  الفما تأمرين إن أدركين ذلك ؟ ق
  .)  ولو أن تعض بأصل شجرة حىت يدركك املوت وأنت كذلك٠كلها

 
األحاديث مبا مل تسمعوا أنتم وال  يكون يف آخر الزمان دجالون كذابون يأتونكم من: ( وقال صلى اهللا عليه وسلم 

   ) يفتنونكم وإياهم ال يضلونكم والأباؤكم فإياكم 
 

يكون أقوام تتجارى م تلك األهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه فال يبقى منه مفصل : ( وقال صلى اهللا عليه وسلم 
  . ) إال دخله

----------------------- 
  فمن أين أخذ هؤالء الشباب هذه األفكار الشاذة والغريبة ؟

من مرة ولكن ال جواب وإمنا كالم  أكثر  كل مسلم وقد عرض هذا السؤال يف عدة برامجإنه سؤال مهم يدور يف خلد
  !!؟ عائم ال خيرج منه املشاهد واملستمع بفائدة

 : أقول
 والفوزان واللحيدان والسبيل واملفيت - واسعة   رمحهم اهللا رمحة-إن العلماء األكابر كابن باز واأللباين وابن عثيمني 

بياناً  أمحد النجمي والشيخ ربيع املدخلي وزيد املدخلي ومن سار على درم قد بينوا يخ والشيخعبدالعزيز آل الش
  . شافياً وكافياً خطر هذه األفكار

   إذن من أين أخذ هؤالء الشباب هذه األفكار ؟



 تلهب املشاعر التهييجية الثورية وكلها أخذوها من تلك احملاضرات والدروس والندوات واخلطب واملؤلفات والنشرات
وخيبطون خبط عشواء استجابة لنداءات زعمائهم ومنظريهم ولو ترتب على ذلك  فيثور أهلها فريكبون منت عمياء

  . أم حيسنون صنعاً من سفك الدماء وانتهاك األعراض وانتشار الفوضى يف األرض وهم مع ذلك حيسبون شيء
ما وأشار على  حنى حنومها أو أشاد ب سيد قطب وحممد قطب ومنومن أبرز الكتب التكفريية املتداولة بني الناس كت

  . الناس إىل قراءة كتبهم واالستفادة منها
  : ولقد حذر العلماء من كتب سيد قطب أميا حتذير ومن أولئك العلماء

   .يف أخطاء الظاللاملورد العذب الزالل "  يف كتابه – رمحه اهللا –الشيخ العالمة عبداهللا بن حممد بن أمحد الدويش  - ١
  : يف عدة كتب -  حفظه اهللا-الشيخ العالمة ربيع بن هادي املدخلي - ٢

  .  أضواء على عقيدة سيد قطب- أ
  . العواصم مما يف كتب سيد قطب من القواصم-ب
  .  مطاعن سيد قطب يف أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم-ت
  . مي لسيد قطب نظرات يف كتاب التصوير الفين يف القرآن الكر-ث
   .  احلد الفاصل بني احلق والباطل حوار مع الشيخ بكر أبو زيد يف عقيدة سيد قطب وفكره-ج

 
 . وقد أيده العلماء األكابر على صنيعه وقيامه بواجب النصح والبيان والتحذير من أهل البدع والطغيان

كتاب العواصم مما يف كتب على خامتة  ل معلقاً يقو–  رمحه اهللا–فهذا الشيخ العالمة حممد ناصر الدين األلباين 
  :  للشيخ ربيع املدخليسيد قطب من القواصم

الثقافة اإلسالمية إن سيد  كل ما رددته على سيد قطب حق وصواب ومنه يتبني لكل قارئ مسلم على شيء من
لى قيامك بواجب البيان فجزاك اهللا خريا أيها األخ الربيع ع قطب مل يكن على معرفة باإلسالم بأصوله وفروعه

 .واحنرافه والكشف عن جهله
  ٣/انظر العواصم ص

 
ربيع املدخلي حينما سئل عن   على كتب الشيخ–  رمحه اهللا–وقد أحال الشيخ العالمة حممد بن صاحل العثيمني 

 قليلة وال أعلم عن حال الرجل ولكن قد كتب العلماء مطالعايت لكتب سيد قطب: جتاوزات سيد قطب فقال 
ربيع   وكتب أخونا الشيخ– رمحه اهللا - التفسري مثلما كتب الشيخ عبداهللا الدويش  مالحظات على كتابه يف

   .فلرياجعها املدخلي مالحظات على سيد قطب يف تفسريه ويف غريه فمن أحب أن يراجعها
   ٢٣/ الظفريي ص انظر الثناء البديع من العلماء على الشيخ ربيع للشيخ خالد



  -:  حفظه اهللا-  العالمة صاحل بن فوزان الفوزان وكذا الشيخ
) عقيدة سيد قطب وفكره  أضواء إسالمية على( قد صدر يف هذه األيام كتاب بعنوان : سئل سؤاال هذا نصه 

جسيمة يف العقيدة نرجو يا فضيلة الشيخ أن ختربنا  وخلص مؤلفه إىل القول بأن سيد قطب قد وقع يف أخطاء
 برأيك يف الكتاب ؟

  : اجلواب
وإمنا ذكر أخطاء واقعة يف  هذا العمل طيب وصاحبه حمسن ألنه مل يأت بشيء من عنده ومل يتقول على سيد قطب

كذلك فإنه ال مؤاخذه عليه ما دام أنه ذكر واستند ووثق من  كتبه ونبه عليها بذكر الصفحة ونص الكلمة ومادام
مادام أن  ئ وغريه خيطئ واحلمد هللا احلق ضالة املؤمنأدى ما عليه وكل خيطئ سيد قطب خيط كتاب الرجل فقد

وإمنا نقل كالمه بنصه من كتبه وذكر  املؤلف مل يأت بشيء من عنده ومل يتقول على الرجل ومل يكذب عليه
بيان هذا ألن هذه الكتب بأيدي الشباب ويعتربون صاحبها من قادة  الصفحة والكتاب فقد برئت ذمته والبد من

 .الفكر
   ٠ للفريدان ٣٣ -٣٢/ ا جيب يف التعامل مع العلماء ص انظر م

-----------------------------------  
  : فكتب سيد قطب وحممد قطب طافحة بتكفري اتمعات املسلمة وقد صرح بذلك كل من

 :١١٠/أولويات احلركة اإلسالمية ص"قال يف كتابه يوسف القرضاوي  - ١
تفكريه، واليت تنضح بتكفري  د سيد قطب، اليت متثل املرحلة األخرية منيف هذه املرحلة ظهرت كتب الشهي"

بفكرة جتديد الفقه وتطويره، وإحياء االجتهاد، وتدعو إىل العزلة  اتمع، وتأجيل الدعوة إىل النظام اإلسالمي
إلزراء بدعاة التسامح وا اتمع، وقطع العالقة مع اآلخرين، وإعالن اجلهاد اهلجومي على الناس كافة، الشعورية عن

يف "احلضارة الغربية، ويتجلى ذلك أوضح ما يكون يف تفسري  واملرونة، ورميهم بالسذاجة واهلزمية النفسية أمام
اإلسالم ومشكالت " ، ومعظمه مقتبس من الضالل، ويف"معامل يف الطريق"طبعته الثانية، ويف  يف" ظالل القرآن

  ."اإلجيايب الكبري؛ كما كان هلا تأثريها السليب ا فضلها وتأثريها، وغريها، وهذه الكتب كان هل"احلضارة
  :١١٥/اإلخوان املسلمون يف ميزان احلق ص"قال يف كتابه ) أحد كبار اإلخوان املسلمني(فريد عبد اخلالق  - ٢

مسينات القناطر يف أواخر اخل أملعنا فيما سبق إىل أن نشأة فكر التكفري بدأت بني شباب بعض اإلخوان يف سجن
سيد قطب وكتاباته، وأخذوا منها أن اتمع يف جاهلية، وأنه قد كفر  وأوائل الستينات، وأم تأثروا بفكر الشهيد

  .اهـ" بذلك الذين تنكروا حلاكمية اهللا بعدم احلكم مبا أنزل اهللا، وحمكوميه إذا رضوا حكامه
  :١١٨/ويقول أيضاً يف ص



القائمة، وجاهليتها ، جاهلية  عام، يعتقدون بكفر اتمعات اإلسالميةإن أصحاب هذا الفكر وإن تعددت مجا"
الرسول صلى اهللا عليه وسلم ورتبوا األحكام الشرعية بالنسبة هلم على  الكفار، قبل أن يدخلوا يف اإلسالم يف عهد

مع ألنه ال يطبق شرع بكفر ات األساس، وحددوا عالقام مع أفراد هذه اتمعات طبقاً لذلك، وقد حكموا هذا
، )املفاصلة الشعورية(قال بعدم كفر خمالفيهم ظاهرياً، وقالوا بنظرية  اهللا، وال يلتزم بأوامره ونواهيه، ومنهم من

ومتابعته يف احلركات دون النية،  هذا الفريق الصالة خلف اإلمام الذي يؤم املصلني املسلمني يف سجوم فأجاز
 –، وأم يف عصر االستضعاف )مرحلية األحكام(على أساس نظرية   وأجلوا كفرهموقالوا بعدم تكفري زوجام،

صالة اجلمعة وال العيدين   بأحكامه اليت نزلت إبانه، فال حترم املشركات وال الذبائح وال جتب–املكي  العهد: أي
، أال يذكروا أسرار )تقيةال(وأخذوا ببعض أساليب الباطنية يف  وال جيوز اجلهاد، ويكفرون من مل يؤمن بفكرهم،

 .لغريهم، ويظهروا خلواصهم وأتباع فكرهم، وذلك عندهم ضرورة حركية معتقدام
اإلخوان املسلمني،  وطائفة متسكت باملفاصلة الصرحية، وكفرت خمالفيهم ومن كان معهم، ومنهم مجاعة

مجاعة (، الذين يسمون أنفسهم )التكفري واهلجرة) ومرشدهم، وآباؤهم، وأمهام، وزوجام، وهم مجاعة
  .")املؤمنني

 :)وهو من كبار اإلخوان املسلمني(علي جريشة  -٣
 :بعد أن حتدث عن غلو اخلوارج وتكفريهم لعلي وأصحابه : ٢٧٩/قال يف كتابه االجتاهات الفكرية املعاصرة ص

ومع ذلك جلأت تلك ... السجون دهم يفويف احلديث انشقت جمموعة على مجاعة إسالمية كبرية إبان وجو"
تزال على رأيها يف تكفري احلاكم وأعوان احلاكم مث اتمع كله، مث  اموعة إىل تكفري اجلماعة الكبرية؛ ألا ال

  ."اموعة املذكورة إىل جمموعات كثرية، كل منها يكفر اآلخر انشقت
والفكر اجلانح إىل التكفري  :٢٧٢ / الفكر اإلسالمي صقال يف كتابه شبهات حولاملستشار سامل البهنساوي  -٤

  . الذي خيالف منهج أهل السنة هذا األمر يعلمه مجيع العلماء والذي يتبناه حممد قطب يطابق فكر اخلوارج
  : وهذه بعض كلمات سيد قطب وحممد قطب يف التكفري

مسلمة وال جمتمع مسلم  ليوم دولةإنه ليس على وجه األرض ا ) : ٤/٢١٢٢( قال سيد قطب يف الظالل  - ١
  . قاعدة التعامل فيه شريعة اهللا والفقه اإلسالمي

البشرية جبملتها مبا فيها … إال اهللا  البشرية عادات إىل اجلاهلية وارتدت عن ال إله:٢/١٠٥٧وقال أيضاً يف الظالل 
  اهللا بال مدلول وال واقع وهؤالءمشارق األرض ومغارا كلمات ال إله إال أولئك الذين يرددون على املآذن يف

كانوا يف دين  ما تبني هلم اهلدى ومن بعد أن أثقل إمثاً وأشد عذاباً يوم القيامة ألم ارتدوا إىل عبادة العباد من بعد
  . اهللا



شاعر أو أديب عن حلظه من حلظات  فإن إذاعة ما قد يقوله: ١٢٠/قال حممد قطب يف كتابه ال إله إال اهللا ص  - ٢
  . اهللا للذين استغفروا ومل يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون إصرار حيجب املغفرة فإمنا يغفر: بوطه هي ه

  : ومل يكتف سيد قطب بتكفري اتمعات املسلمة بل خالف منهج السلف الصاحل يف قضايا عقدية كثرية منها
 ١/٣٨قال خبلق القرآن انظر الظالل   - ١
  ٢٠٠/ موسى عليه السالم انظر التصوير الفين صأساء األدب مع نيب اهللا  - ٢
 ٢٤٢/طعنه يف الصحابة رضوان اهللا عليهم انظر كتب وشخصيات ص -٣
 ٦/٤٠٠٦القول بوحدة الوجود انظر الظالل  - ٤
 ١٣/القول حبرية العقيدة انظر دراسات إسالمية ص - ٥
  ٦٤/االستهزاء بكتب السنة انظر معركة اإلسالم والرأمسالية ص - ٦
 ١٦٠/ التربية على القيام باالنقالبات والثورات انظر العدالة االجتماعية ص - ٧

  .ماوغريها من الطو
قطب خمالفا يف ذلك العلماء األكابر  ومع هذا كله يأيت بعض الدعاة وينصح العامة فضالً عن طلبة العلم بكتب سيد

  : يف حتذيرهم من سيد قطب وفكره وكتبه فهذا
  : ١/٨٣يف ظاهرة اإلرجاءسفر احلوايل قال  - ١

ويبينون لألمة الكفر وضروبه وخطره جندها  بل إن هؤالء القليل عندما يدعون إىل تصحيح اإلميان وجتلية معانيه .."
املسلمني كما حصل لشيخ اإلسالم ابن تيمية وشيخ اإلسالم حممد بن عبد  تقف يف وجوههم متهمة إياهم بتكفري

  . "  وأمثاهلم–هم اهللا  رمح–والشهيد سيد قطب  الوهاب
  ١/٨٢وأنه سار على منهج أهل السنة واجلماعة انظر ظاهرة اإلرجاء " إنه من فقهاء الدعوة املعاصرين : " بل قال 

  
  :) تقومي الرجال( وقال سلمان العودة يف شريطه  - ٢

 يف ميدان الدعوة إىل اهللا نظرت مثال هم يف ميادين شىت فأنت إذا: رجاالت اإلسالم يف هذا العصر : أيها االخوة 
البنا  جمتمعام ابلغ تأثري لعل من األمساء البارزة املشهورة أمثال الشيخ حسن وجدت رجاال عرفوا بالدعوة واثروا يف

  ٠أو أبو األعلى املودودي أو غريهم من املصلحني 
الكتاب املشهورين وكذلك  وإذا نظرت يف جمال االدب والفكر أمثال األستاذ سيد قطب وحممد قطب وغريهم من

  ٠وغريهم  كتابات أبو األعلى املودودي وأبو احلسن الندوي
  !!! إنه إمام هدى: بل قال



املودوي وأيب احلسن الندوي  وكتب سيد قطب وحممد قطب وكتب أيب األعلى: قال وكذا عائض القرين  -٣
انظر . مة اهلدى والعلماء الناصحني الصاحلني الراشد وغريهم من أئ وكتب املنطلق والرقائق والعوائق حملمد أمحد

   ٢٠/ وديوان حلن اخللود ص٦٦/ الساحة ص كتب يف
 
 : ٣٥٠/ وقال حممد سعيد القحطاين يف الوالء والرباء ص -٤
  " األستاذ اجلليل و العامل الرباين سيد قطب"
 
  : ٢٤/يف كتابه أربعون نصيحة إلصالح البيوت صوقال حممد املنجد  -٥

 مثل املستقبل هلذا -رمحه اهللا –  هناك عديداً من الكتب اجليدة يف االت املختلفة فمنها كتب سيد قطبكما أن
. وذكر الظالل ضمن كتب التفسري . خصائص التصور اإلسالمي ومقوماته  , معامل يف الطريق، هذا الدين ،الدين 

الناس يف دليله وبقية   وغريها وقد دل٣٨٥و٩٧و٤٧/كتابه الدليل إىل مراجع املوضوعات اإلسالمية ص وكذا يف
مؤلفني ليسوا من أهل السنة دون بيان حاهلم وكفى ذا   إىل كتب١٠/ كتبه كما يف مسائل يف الدعوة والتربية ص

   !! غشا وخيانة
 
  :)٢٦٤(  يف كتابه الدعوة إىل اهللا صقال سعيد بن مسفر -٦

اإلسالمية احلديثة ممن عرف أصحاا   االطالع على كتب الثقافةاإلملام بقضايا العصر وشئونه وذلك عن طريق...
ومن تلك الكتب اإلميان واحلياة والعبادة يف اإلسالم للدكتور يوسف  بسالمة املعتقد وبعد النظر وسعة األفق

قطب واألستاذ حممد  .... وتربية األوالد لعبد اهللا علوان تعريف عام بدين اإلسالم للشيخ الطنطاوي القرضاوي
  . والشيخ أبو احلسن الندوي

وقد قدمت هذه اجلماعة العديد من التضحيات وصمدت أمام :  عن مجاعة اإلخوان ٢١٠/بل قال يف ص
البنا رمحه اهللا  واستعصت على حماوالت اإلحتواء والتذويب وقتل يف سبيل ذلك مؤسسها الشيخ حسن اإلبتالءات

 يف اإلسالم وحممد فرغلي أبرز جماهدي حرب لتشريع اجلنائيعبدالقادر عودة صاحب ا: وبعض علمائها مثل 
اإلجنليز وسيد قطب صاحب الظالل وغريهم رحم اهللا اجلميع وغفر  م ويوسف طلعت جزار١٩٤٨فلسطني عام 
   . منهم من أخطاء أو زالت هلم ما قد يقع

  
  



خمالفات وشوهوا صورة  منومل يكتف هؤالء الدعاة ذا بل حاربوا كل من انتقد سيد قطب فيما وقع فيه 
أصبح الشباب ال يعرفون للعلماء قدراً وال يقيمون هلم  العلماء بل وصموهم بالتقصري يف الدعوة إىل اهللا حىت

 .!!!  الشباب هؤالء الدعاة األحداث وزناً وأصبحت مرجعية
مبن ألف تلك الكتب ويشيدون  فإذا كان هؤالء الدعاة يدلون الناس على كتب التكفري والثورات واملظاهرات

  ماذا ينتج ؟ ويتنكبون طريق العلماء األكابر فباهللا عليكم
  . هو ما تراه ال ما تسمع: اجلواب 

  علماً بأن من أصول سيد قطب وأتباعه املفاصلة الشعورية واملفاصلة الصرحية
  . إظهار املوافقة وإخفاء املخالفة وهي التقية الغليظة:أما املفاصلة الشعورية فهي

 . التصريح باملخالفة:وأما املفاصلة الصرحية فهي 
بسبب كتب سيد قطب  وتدمري واملقصود أن السبب الرئيس يف ما حيدث يف العامل اإلسالمي من تكفري وتفجري

  . األمر جد خطري وحممد قطب والدعاة الذين ميهدون لفكرمها فإن
  . وضاعوهذا األصل يطبق حبذافريه يف هذه األيام يف مثل هذه األ

  وينبغي للمسلم أن ينظر عمن يأخذ دينه
 . إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم: قال ابن سريين 

  وأن ال يغتر بالكلمات املعسولة فعليك باجلادة وإن طالت عليك مبنهج السلف الصاحل
  . خرفوها لك بالقولعليك بآثار من سلف وإن رفضك الناس وإياك وآراء الرجال وإن ز: قال األوزاعي 

مجيعاً فمىت يعرف اجلاهل  وينبغي على كل مسلم أن يهب إىل التحذير من كتب سيد قطب وأتباعه فإذا سكتنا
  الصحيح من السقيم ؟واحملق من املبطل ؟

  وينبغي الوقوف مع دعاة احلق ونصرم حىت يضمحل صوت الباطل
وأصحاب الفكر اخلارجي  بالدنا عن التجمعات املشبوهةوينبغي على كل مسلم أن يبلغ اجلهات املختصة يف 

  . باب الضرر ال بد أن يزال اخلبيث فهذا من النصيحة ألئمة املسلمني وعامتهم ومن
   . واهللا املوفق لكل خري وصلى اهللا على نبينا حممد وعلى آله وصحبه وسلم

------------------------ 
   حفظه اهللا– هراينأمحد بن حيىي الز /  الشيخ الفاضلكتبه


