﷽

ِ
ِ
ومن تَبِعهم
الم على
احلمد هللِ وكفى ،و َّ
الصالةُ و َّ
ُ
الس ُ
احلبيب املصطفى ،وعلى آله وصحبِه أمجعنيَ ،
ٍ
بإحسان إىل يوم الدِّين؛ وبعد:
ك ُهم الْ َك ِ
قال اهلل تعاىل{ :إِنَّما ي ْفتَ ِري الْ َك ِذ َّ ِ
ِ ِ ِ َّ ِ ِ
اذبُو َن} [النحل:
َ
َ َ
ب الذ َ
ين ََل يُ ْؤمنُو َن بآيَات الله َوأُولَئ َ ُ
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الم عليكم ورمحةُ اهلل وبركاتُه.
أحبتي في اهلل؛ َّ
الس ُ
أحبتي في اهلل :قال اهلل تعاىل{ :ياأَيُّها الَّ ِذين آمنُوا ُكونُوا قَ َّو ِام ِ ِ
اء بِال ِْق ْس ِط َوََل يَ ْج ِرَمنَّ ُك ْم
َ َ
َ َ
َ
ين للَّه ُش َه َد َ
ٍ
ِ
ِ
ب لِلتَّ ْق َوى َواتَّ ُقوا اللَّهَ إِ َّن اللَّهَ َخبِ ٌير بِ َما تَ ْع َملُو َن} [املائدة:
َشنَآ ُن قَ ْوم َعلَى أ َََّل تَ ْعدلُوا ا ْعدلُوا ُه َو أَقْ َر ُ
َّ ِ
ِ
ين َآمنُوا بِاللَّ ِه َوبَِر ُسولِِه ُُمَ َّم ٍد ،لِيَ ُك ْن ِم ْن
]8؛ قال الطربي ¬" :يَ ْع ِِن بِ َذل َ
ك َ -ج َّل ثَنَ ُاؤهُ :-يَا أَيُّ َها الذ َ
أ ِ
ِ
ِِ
ِ ِ ِ ِِ
ِ ِ
َح َك ِام ُك ْم َوأَفْ َعالِ ُك ْم،
ْ
وروا ِِف أ ْ
َخ َالق ُك ْم َوص َفات ُك ُم الْقيَ ُام للَّهُ ،ش َه َداءَ بالْ َع ْدل ِِف أ َْوليَائ ُك ْم َوأ َْع َدائ ُك ْمَ ،وََل ََتُ ُ
فَتجا ِوزوا ما حدَّدت لَ ُكم ِِف أَع َدائِ ُكم لِع َداوِتِِم لَ ُكم ،وََل تَ ْقصروا فِيما حدَّدت لَ ُكم ِمن أَح َك ِامي وح ُد ِ
ودي
ُُ َ َ ْ ُ ْ ْ ْ
َُ
َُ ُ َ َ ْ ُ ْ ْ ْ َ َ ْ ْ َ
()1
ِِف أَولِيائِ ُكم لِوََليتِ ِهم ،ولَكِ ِن انْتَ هوا ِِف َِ
كالمنا
مجيعِ ِه ْم إِ َىل َح ِّديَ ،و ْاع َملُوا فِ ِيه بِأ َْم ِري"  ،قلت :لقد َّ
ُ
حرف َ
َْ ْ َ َ ْ َ
عن سيد قطب ¬ املسمى ب "ميِن وأفتخر بإسالمي" وشلته ،حلاجة ِف أنفسهم ،وليس املقصود من

( )1تفسري الطربي (.)223 ،222 /8
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تباكيهم سيد قطب نفسه؛ وإمنا اهلدف هو إسقاطنا و"مؤسسة الوفاء اإلعالمية" و"مؤسسة الرتاث العلمي"
من أعني الناس ،بذاك التباكي املصطنع عن سيد قطب ¬ ،وهذا كما سبق وتباكى من تباكى عن أيب
حنيفة ¬ ،ليس ألن الكاتب أبا ظافر احلنبلي َّ
كفره -كما يدَّعون -أو مؤسسة الوفاء؛ وإنما لحاجة في
نفسه وهي إسقاط "مؤسسة الوفاء اإلعالمية" بكتَّابها من أعين الناس ،وهذا ألنها من أقوى وأكبر

المؤسسات المناصرة للدولة اإلسالمية ،والكاتب أبو ظافر احلنبلي -سدده اهللَّ -بني وجهة نظره ملن
ييل
خفي عليه األمرِ ،ف القضية املثارة حول قصة الطعن ِف أيب حنيفة النعمان ¬ِ ،ف مقال بعنوان "تَ ْذ ُ
ال َك ِ
الم على أيب َحنِي َفة الن ُّْعمان" ،فلريجع له مريد احلق.
أهال لذلك ،وَل نظنهم
وِف احلقيقة ما كان ينبغي التوضيح هلؤَلء ،بل تركهم يردون على البحث إن كانوا ً
أصال ،بل هم أناس من العوام تكالبوا على الكاتب ،ألن مدير مؤسسة الوفاء كان متمس ًكا
طلبة علم ً
بالسمع والطاعة ،ومل يشنع على التعميم امللغى من قبل دولة اخلالفة قبل إلغائه بالتعميم رقم( :ع  -خ -
 )752الصادر عن اللجنة املفوضة.
ولكن بعد إلغاء التعميم ذي الرقم) :ه  - 8ت  (31 -الصادر عن اللجنة املفوضة ،واملعنون باآلية
ك َع ْن بَيِّ نَ ٍة َويَ ْحيَى َم ْن َح َّي َع ْن بَيِّ نَ ٍة} ،والذي حيمل األخطاء العلمية
ك َم ْن َهلَ َ
القرآنية{ :لِيَ ْهلِ َ
واملنهجية ،واليت كانت سببًا ِف التنازع والتفرق بني صفوف اجملاهدين ،كما ذكر ِف التعميم ذي الرقم (ع -
ك َم ْن
خ  )752 -حيث ذكر التايل" :فقد مت إلغاء العمل مبضمون التعميم املعنون له باآلية الكرمية {لِيَ ْهلِ َ
ك َع ْن بَيِّ نَ ٍة} ذي الرقم( :ه  - 8ت  )31 -وذلك َلحتوائه على أخطاء علمية ،وعبارات مومهة غري
َهلَ َ
منضبطة ،أدت إىل حدوث التنازع والتفرق بني صفوف اجملاهدين خاصة ،واملسلمني عامة".
صرح به فقد متسك املسمى ب "ميِن وأفتخر بإسالمي" ،مع "أيب أمينة" ،و"غريب
ورغم كل ما ُ
السرورية" ،و"ترمجان األساوريت"؛ بذاك التعميم البدعي ،وقد بذلوا املهج ِف إيهام األنصار بأن التعميم
اجلديد و" ِس ْل ِسلَة ِع ْل ِميَّة ِف ب ِ
يان َمسائِل َمْن َه ِجيَّة" مل تأت لتلغي التعميم القدمي بل لشرحه فقط ،وهذا مع
َ
التصريح بإيقاف العمل به من قبل اخلالفة!
الرجوع إىل احل ِّق فَ ِ
ضيلَة" ،واملتضمن الرباءة
وِف خضم تلك األحداث نشرت مؤسسة الوفاء بيانا بعنوان " ُّ ُ
َ
والتوبة من نشر التعميم القدمي ،والذي تسبب ِف خالفات داخل سلطان اخلالفة وخارجها ،كما ذكر ِف
2

التعميم اجلديد واحللقة األوىل من السلسلة العلمية ،واليت جاءت مباشرة بعد إلغاء التعميم البدعي ،حيث
قال املتحدث فضيلة الشيخ اجملاهد أبو ُممد املصري -حفظه اهلل" :-فهذه سلسلة إذاعية ِف بيان وتوضيح
بعض مسائل املنهاج والعقيدة ،اليت وقع فيها اَللتباس واَلشتباه على أبنائنا وإخواننا من جنود الدولة
اإلسالمية وسائر املسلمني ِف داخل دولة اخلالفة وخارجها؛ وذلك بسبب التعميم الصادر عن اللجنة
ك َعن بَيِّ نَ ٍة ويحيى َم ْن َح َّي َعن بَيِّ نَ ٍة} ،الذي مت إيقاف
َّ
ك َم ْن َهلَ َ
املفوضة املعنون له باآلية{ :لِّيَ ْهلِ َ
وتعطيل العمل به؛ وذلك ملا تضمنه من أخطاء علمية ومنهجية ،وعبارات مومهة محالة أوجهَّ ،أدت إىل
الوقوع ِف التنازع واَلختالف" ،فتكالب على مدير مؤسسة الوفاء من كان َّ
يدعي احملبة له ،وسعوا لرميه من

قوس واحدة ،كالضباع عندما تلتف على فريستها ،وهذا ِف جمموعة خاصة على التلجرام تابعة رمسيًا لديوان
اإلعالم ،ولكن مدير مؤسسة الوفاء وقف هلم باملرصاد َّ
وصد صياهلم مع بعض اإلخوة ،والذين كانوا معنا ِف
نفس اجملموعة ِف ذاك الوقت ،وهذا ما اضطرهم للهروب من النقاشات العلمية ِف اجملموعة ،وقرر مرشدهم
"غريب السرورية" أن خيرج من جمموعة الديوان ،بعد كتابته َلعرتاض على شكل مقال ،وتبعه كل من "أيب
أمينة" و"ميِن وأفتخر بإسالمي" و"ترمجان األساوريت" ِف اخلروج ،مث بعد مدة معينة مت إغالق جمموعة
وو ِّجه اجلميع لقناة "توجيه" واليت يشرف عليها ديوان اإلعالم -وهي قناة خاصة ،-وكل هذا
الديوان هنائياُ ،
كي َل تفتح النقاشات حول التعميم امللغى ،ويفضح املتعامل من طالب العلم ،واهلل املستعان.
أحبتي في اهلل :قبل املفاصلة مع هؤَلء كانوا يصورون ما نطرحه من مسائل ،سواء كنا متهكمني فيها،
مثل مسألة مجع أقوال سيد قطب الكفرية ِف مقال ،وتكفريه من خالهلا ،ونشره على قنوات كل املشرتكني
ِف جمموعة ديوان اإلعالم ،أو غريها من املسائل ،وهذا ألهنم حيرتفون صنعة التجسس ،كما كان يصنع
الجاسوس "همام الحميد" أحد مؤسسي "مؤسسة البتار اإلعالمية" ،واليت يشرف "ميِن وأفتخر
بإسالمي" على أحد أفرعها وهي "سرية امللحمة" ،وهذا حسب تصرحيهم ِف بياناِتم ،والطرح التهكمي
كنت
الذي أقصده هو النص الذي استدل به "يهود الديك الرومي" ِف ملفهم ضد مؤسسة الوفاء ،وقالوا ُ
أصر على تكفري سيد قطب وهم من دافع عنه ،وواهلل هذا كله من الكذب والبهتان والتزوير ،وكما قلنا من
قبل :نتحداكم يا "يهود الديك الرومي" ،وعلى رأسكم املسمى ب "ميِن وأفتخر بإسالمي"؛ أن خترجوا للناس
كامال ،والذي كان بيننا وبني بعضكم ِف جمموعة ديوان اإلعالم ،أو تأتوا للناس بعبارات وكالم صريح
احلوار ً
ِف تكفريي لسيد قطب -كما َّ
تدعون.-
3

والكالم املقصود هو قويل" :ما رأيكم ِف كتابة مقالة نكفر فيها سيد قطب ونذكر فيها كفرياته ،كي َل
مجيعا للمقال ِف قنواتنا ،وهكذا يهدم هذا الرمز
يستشهد بكالمه من قبل األنصار ِف قابل األيام ،ونروج ً

كما هدم غريه قبله؟؟!!" ،وقد قام املسمى ب "أيب أمينة" بنشره على جمموعة "جيش اجملاهدين" التلجرامية،

وهذا بعدما علقت على كالم له كتبه كتربير لقذفه أعراض املسلمات ِف الشام ،حيث قال" :عندما نقول
نطف النصيرية ،ما هو إَل تعبير مجازي ومحاكاة للواقع الذي يحصل من عودة هؤَلء الكالب
لحضن وطنهم بشار النصيري ،ليس إَل ،وحاشا أن يكون قذفا للمحصنات"!!! ،وهذا بعدما قال عن
أبنائهم أهنم نطف نصريية ِف قوله" :كالعادة الصحوات املرتدة لطشت املعرف ووضعته معرف ألحد قنواِتا
عندما نقول نطف نصريية َل تزعلوا" ،فعلقت على تربيره الفاضح ِف جمموعة "جيش اجملاهدين" بقويل" :ما
أثرا رجعيا لوقع الكالم" ،فرد بنشره لصورة متضمنة لكالمنا عن سيد
شاء اهلل شرح للمقصود بطريقة َل تدع ً
قطب ،والذي كتبناه ِف جمموعة ديوان اإلعالم وكتب حتته عبارة" :مثل هذا األثر الرجعي" ،وقد علقت على
دليال ندان به بقويل" :صحيح أنا صاحب هذا الطرح بعدما كثر العوج من قبلكم ،ولو َلحظت
ما يظنه ً
عالمة التعجب لفهمت المقصود ،وقد كان الطرح ِف وقته بعدما قام صاحب الغلو باِتام علماء األمة
حترجا من اَلستدَلل بأقواله،
بالبدعة ،رغم أن سيد قطب صدر منه ما هو أخطر ،ولكن بعضهم َل يرى ً
واهلل املستعان" ،قلت :إذا فالقصة ليست التباكي على سيد قطب كما يدعون ،بل اَلنتصار ألنفسهم فقط
بعدما فضحهم اهلل على رؤوس األشهاد.

وننصح أهل اإلسالم عامة واملناصرين خاصة بعدم التواصل مع هؤَلء ،ففي مراسلتهم واَلحتكاك هبم
اخلطر العظيم عليكم ،وما يصورونه يوميا من ُمادثات من خيتلط هبم خري دليل على أهنم أناس َل ثقة فيهم
البتة ،فكل من خيتلط هبم يبتزونه ويهددونه مبعلوماته اخلاصة إن وقعت ِف أيديهم بسبب أو بآخر ،وِف
نظرهم هم األنصار فقط ،وِف احلقيقة مجعهم َل يتعدى أصابع اليد الواحدة ،ومن تابع تصرحيهم علم بأهنم
دوما،-
مجاعة صغرية داخل مجاعة األنصار ،فهم وحدهم األنصار املخلصون والصادقون -كما يصرحون ً
وكل من كان من غري مجعهم فليس بصادق وَل مبخلص ،وقوهلم أننا رمينا األنصار بالغلو وأهنم حازمية فهذا
من الكذب ،حىت هم مل نقل عنهم بأهنم حازمية ،بل قلنا لهم أنتم غالة ،وكانت لكم صحبة قديمة ب
"همام الحميد" ولم نقل بالحازمي.
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أحبتي في اهلل :لقد قال هؤَلء الضالل بأنِن ِّ
أكفر بغري مكفر ِف ملفهم املزعوم ضد مؤسسة الوفاء،

()2
كثريا من الناس ،نعم لقد
نا
ر
كف
أننا
ا
و
قال
كما
و
،
واملعنون ب " :مؤسسة الوفاء من املناصرة للطعن ِف اخلالفة"
ً
صدقوا ِف هذه وهم كاذبون ،فإن كانوا يقصدون بكالمهم عساكر الطاغوت وعلماء السالطني والنصريية
والصحوات والرافضة فقد حصل ،لقد كفرناهم ونكفرهم ونكفر من يتوقف ِف تكفريهم بعد بيان حاهلم
وكفرهم له ،وأما أن يقول هؤَلء اجلهال أننا نكفر املسلمني فهذا من الكذب والبهتان!

ِ ِ ِ
ت" ،وكل من عرفنا وعرفهم علِم بأهنم َمن يكفر الناس بال ِّ
مكفر ،كما
سلَّ ْ
ولقد قيلَ " :رَم ْتني ب َدائ َها وانْ َ

صنع املسمى "ميِن وأفتخر بإسالمي" ِف جمموعة ديوان اإلعالم ،عندما كتب خربشة بعنوان "الشعب
بعضا من الشعب الفلسطيِن بقوله" :إَل من رحم اهلل" ،فهل املستثىن عند
الفلسطيِن ِف سطور" ،مث استثىن ً
ذاك اجلاهل هم من بايع اخلليفة -حفظه اهلل -فقط ،أم من بايع ومن مل يبايع من أهل اَلسالم ِف بيت
املقدس -طهرها اهلل بالكتاب واحلديد.-
وكي َل يقال أننا نتجىن على هؤَلء ،فهذا نص كالم املسمى ب "ميِن وأفتخر بإسالمي"" :الشعب
الفلسطيني في سطورَ :ل يعرفون من اإلسالم إَل أن أوجب الواجبات وقبل اإليمان باهلل تحرير
فلسطينهم ،ولو ُحكمت بعد ذلك من المالحدة فال ضير" ،قلت :هل الذي يعتقد أن أوجب
الواجبات عنده هو حترير الوطن قبل اإلميان باهلل مسلم أم كافر ،آمن بالطاغوت قبل إميانه باهلل ،كما قال
ِِ
صيبا ِمن ال ِ
ِ
اهلل تعاىل{ :أَلَم تَر إِلَى الَّ ِذين أُوتُوا نَ ِ
ْكتَ ِ ِ ِ ِ ِ
ين
اب يُ ْؤمنُو َن بالْج ْبت َوالطَّاغُوت َويَ ُقولُو َن للَّذ َ
َ
َ
ْ َ
ِ
ِ َّ ِ
آمنُوا َسبِيال} [النساء ،]51 :ولكن هذا ديدن هذا املغايل ،ومن تابعه
ين َ
َك َف ُروا َه ُؤََلء أ َْه َدى م َن الذ َ
عرف مدى اجلهل الذي يتخبط فيه ،وكذلك املسمى ب "أيب أمينة"َّ ،
هنارا دون حياء! ِف
جهارا ً
كفر األنصار ً
تغريدة له مبجرد املتابعة ِف تويرت لعلماء السالطني على وسم" :قاتلوا أئمة الكفر"؛ فقال هذا اجلاهل:
"اخرجوا من حساباِتم يا موحدين ،بلغوا عنها ،وحاربوها بالكلمة ،فما متابعتكم لهم إَل كفر مثل
كفرهم ،فاتقوا اهلل ِف أنفسكم".
وأما البقية مثل "ترمجان األساوريت" فرميه لنا بالردة واضح من منشوراته ،بعد نشر الرد األول ،وهذا ألننا
ذكرنا معرفته بالجاسوس "همام الحميد"؛ فقال" :تكفرييون يتهمونا بالغلو ،يسعون لتكفري سيد قطب
( )2نُشر يوم :اجلمعة  23مجادى األول  1439ه  9 -فرباير  2018م.
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¬ ويقولون عنّا غالة وحازمية وخوارج ،يا رباه يا هو ،ما هذا الغثاء والعناء؟ ...هؤَلء هم البعوض
اإللكرتوين الذين حياولون إشغال األنصار والبعوض رش عليه بف باف ينتهي مثل إخوانه الذبان
السلولية" ،قلت :هذا املغايل املسمى ب "ترمجان" جعلنا إخوة للسلولية ،والسبب سعينا لتكفري سيد قطب
كما يزعم ِف كالمه ،-وقد ثارت ثائرته وأصبح كالثور اهلائج عندما ذكرناه بصاحبه "همام الحميد"،فأصبح َل يعرف أين يضع قدميه ،والقادم أدهى وأمر يا ترمجان يا صاحب "يا رباه يا هو" كما تنادي
الصوفية القبورية ِف أشعارهم وأدعيتهم البدعية ،كما قال الصوِف القبوري عز الدين عبد السالم املقدسي ما
نصه:
ْع إِذا غنَّ ت املث اين
وامس
واطْ رب ب ذ ْك ِر احلبي ب وافْ ر ْح
ِ
ت للق ْل ب أي ن ح ِّ
م ا قُ ْل ُ
ري أين
هغ
وَل أمسي

َو
اه
و

ول ي ا ُه و لبَ يَّ ك ي ا ُه
تق ُ
الش وق مْنته
ق د بلَ َ َّ
الض مريُ ه ا ُه
إََِّل وق ال َّ
()3
تي اه و
إن غل ب الش وق قل ُ

وكما تقول الرافضة ِف احلديث املكذوب عن علي " :¢رأيت اخلضر ِف املنام قبل بدر بليلة فقلت له
علمِن شيئًا أنتصر به على األعداء ،فقال قل يا هو يا من َل هو إَل هو"( ،)4وكما تقول الرافضة" :من
ذكر اثِن عشر ألف مرة يا اهلل يا هو؛ ِف جملس واحد يأنس به اجلن واإلنس والوحوش والطيور" ،قلت:
ووفق ما صدر من هذا اجلاهل املسمى ب "ترمجان" فقد تشبه بالصوفية القبورية ،وبالرافضة ِف املناداة على
()5
شبَّه بَِقوٍم فَ هو ِ
س
ي
ل
«
:
لفظ
وِف
،
»
م
ه
ن
م
َ
ْ
ْ
ُ
ْ
اهلل تعاىل حيث قال" :يا رباه يا هو" ،والن ‘ قالَ « :م ْن تَ َ َ ْ ُ َ
َ
ِ
شبَّهَ بِغَي ِرنَا»( ،)6وقد قال اهلل ´{ :ولِلَّ ِه ْاألَسماء الْحسنَى فَا ْدعُوهُ بِها وذَروا الَّ ِذين ي ل ِ
ْح ُدو َن
منَّا َم ْن تَ َ ْ
َ ُ
َْ ُ ُ ْ
َ َ ُ
َ
ِ
َس َمائِِه} [األعراف]180 :؛ فهل "ترمجان" هذا صوِف قبوري ،أم رافضي خبيث تغلغل بني صفوف
في أ ْ
أهل التوحيد ِف غفلة منهم؟ واهلل املستعان.

( )3حل الرموز ومفاتيح الكنوز.
( )4حبار األنوار ،للمجلسي الرافضي.
( )5أخرجه أبو داود ( )441 /2برقم.4031 :
( )6أخرجه الرتمذي ( )56 /5برقم.2695 :
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أحبتي في اهلل :قال خصومنا أننا نكفر بال مكفر ،وهذا مع عدم تكفرينا لسيد قطب ¬ ،ومل نتوقف
ِف الرجل ألنه مل يقل الكفر بل قاله وشابه اجلهمية ِف فسادهم العقدي ،ولكننا نتوقف في تكفيره لمانع
الجهل ،وألنه لغاية كتابة هذه األسطر مل نقف على قول أحد من أهل العلم أو غريهم راسله وبني له
خطأه ِف تأويل الصفات والقول خبلق القرآن والرجل عاند ومل يرجع عن قوله ،وقد قال شيخ اإلسالم ابن
كفرا فيطلق القول بتكفري صاحبه ويقال من قال
تيمية ¬" :وحقيقة األمر ِف ذلك أن القول قد يكون ً
كذا فهو كافر لكن الشخص املعني الذي قاله َل حيكم بكفره حىت تقوم عليه احلجة اليت يكفر تاركها"(،)7
وقال ¬" :وكذلك الشافعي ملا قال حلفص الفرد حني قال :القرآن خملوق :كفرت باهلل العظيم ،بني له أن
هذا القول كفر ومل حيكم بردة حفص مبجرد ذلك؛ ألنه مل يتبني له احلجة اليت يكفر هبا ولو اعتقد أنه مرتد
لسعى ِف قتله"( ،)8وقد قال مشايخ الدعوة النجدية إبراهيم وعبداهلل ابنا عبد اللطيف آل الشيخ وسليمان
كفرا فيقال من
بن سحمان اخلثعمي †" :ومسألة تكفري املعني مسألة معروفة إذا قال ً
قوَل يكون القول به ً
قال هبذا القول فهو كافر ،لكن الشخص املعني إذا قال ذلك َل حيكم بكفره حىت تقوم عليه احلجة اليت
يكفر تاركها ،وهذا ِف املسائل اخلفية اليت قد خيفى دليلها على بعض الناس كما ِف مسائل القدر واإلرجاء
أمورا كفرية من رد أدلة الكتاب والسنة املتواترة،
وحنو ذلك مما قاله أهل األهواء ،فإن بعض أقواهلم تتضمن ً
كفرا وَل حيكم على قائله بالكفرَ ،لحتمال وجود مانع كاجلهل
فيكون القول املتضمن لرد بعض النصوص ً
وعدم العلم بنقض النص أو بدَللته ،فإن الشرائع َل تلزم إَل بعد بلوغها"( ،)9قلت :ولكن أمثال "ترمجان"
وباقي اجلماعة جلهلهم َل يفرقون بني حكم النوع وحكم العني ،سواء تعلق احلكم باملسائل الظاهرة أو
املسائل اخلفية ،أو أهنم يقولون خبلق القرآن مثل اجلهمية ،لذلك َل يرون قول سيد قطب ِف هذا الباب
وصف كالم اهلل ِف أكثر من موضع ِف كتاب الظالل باملوسيقى ،وبإذن
بالشيء املخالف للشرع ،كما أنه َ
اهلل سننقل لكم بعض األقوال الكفرية اليت قال هبا سيد ،واليت شابه فيها اجلهمية -لعنهم اهلل.-

أحبتي في اهلل :هذه بعض أقوال سيد قطب الكفرية واليت شابه فيها اجلهمية ِف قوهلم خبلق القرآن؛ فقد
ْكتَاب ََل ريب فِ ِيه ُهدى لِل ِ
قال عند تفسريه لقول اهلل تعاىل{ :الم (َ )1ذلِ َ ِ
ين} [البقرة:]2 ،1 :
ْمتَّق َ
ُ
ك ال ُ َْ َ
( )7جمموع الفتاوى (.)34 /23
( )8املرجع السابق.
( )9الدرر السنية (.)433 /10
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مجيعا ..وهو مثل صنع اهلل ِف كل شيء وصنع الناس ..إن
"والشأن ِف هذا اإلعجاز هو الشأن ِف خلق اهلل ً

هذه الرتبة األرضية مؤلفة من ذرات معلومة الصفات ..فإذا أخذ الناس هذه الذرات فقصارى ما يصوغونه
منها لبنة أو آجرة ،أو آنية أو أسطوانة ،أو هيكل أو جهاز ،كائنا ِف الدقة ما يكون ...ولكن اهلل املبدع
جيعل من تلك الذرات حياة ،حياة نابضة خافقة ،تنطوي على ذلك السر اإلهلي املعجز ...سر احلياة..
ذلك السر الذي َل يستطيعه بشر ،وَل يعرف سره بشر ..،وهكذا القرآن ..حروف وكلمات يصوغ منها
البشر كالما وأوزانا ..وجيعل منها اهلل قرآنا وفرقانا ...والفرق بني صنع البشر وصنع اهلل من هذه احلروف
والكلمات ،هو الفرق ما بني اجلسد اخلامد والروح النابض ...هو الفرق ما بني صورة احلياة وحقيقة
احلياة"(.)10
ِ
السماو ِ
ات الْعُلَى} [طه:]4 :
وقد قال ً
أيضا ِف تفسريه لقول اهلل تعاىل{ :تَ ْن ِزيال م َّم ْن َخلَ َق ْاأل َْر َ
ض َو َّ َ َ
"فالذي نزل هذا القرآن هو الذي خلق األرض والسماوات ...السماوات العلى ..فالقرآن ظاهرة كونية
كاألرض والسماوات ،تنزلت من املأل األعلى"(.)11
ك بِ ِه َعلَْي نَا
ك ثُ َّم ََل تَ ِج ُد لَ َ
وقال ِف تفسريه لقول اهلل تعاىلَ { :ولَئِ ْن ِش ْئ نَا لَنَ ْذ َهبَ َّن بِالَّ ِذي أ َْو َح ْي نَا إِلَْي َ
َوكِيال} [اإلسراء" :]86 :واهلل مينت على رسوله ‘ هبذا الفضل ،فضل إنزال الوحي ...،وكما أن الروح
من األسرار اليت اختص اهلل هبا فالقرآن من صنع اهلل الذي َل ميلك اخللق ُماكاته ،وَل ميلك اإلنس واجلن
ومها ميثالن اخللق الظاهر واخلفي أن يأتوا مبثله ،ولو تظاهروا وتعاونوا ِف هذه احملاولة"(.)12
ْج ُّن َعلَى أَ ْن يأْتُوا بِ ِمثْ ِل َه َذا الْ ُقر ِ
اإلنْس وال ِ
وقال ِف تفسريه لقول اهلل تعاىل{ :قُل لَئِ ِن ْ ِ
آن ََل
َ
ْ
اجتَ َم َعت ِْ ُ َ
ْ
ض ُه ْم لِبَ ْع ٍ
ض ظَ ِهيرا} [اإلسراء" :]88 :فهذا القرآن ليس ألفاظا وعبارات حياول
يَأْتُو َن بِ ِمثْلِ ِه َولَ ْو َكا َن بَ ْع ُ
اإلنس واجلن أن حياكوها ،إمنا هو كسائر ما يبدعه اهلل يعجز املخلوقون أن يصنعوه ،هو كالروح من أمر اهلل
َل يدرك اخللق سره الشامل الكامل ،وإن أدركوا بعض أوصافه وخصائصه وآثاره"(.)13
(ِ )10ف ظالل القرآن ،اجمللد األول (.)38 /1
( )11املرجع السابق ،اجمللد الرابع (.)2328 /16
( )12املرجع السابق ،اجمللد اخلامس (.)2249 /15
( )13املرجع السابق (.)2250 /15
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وقال أيضا عند تفسريه لقول اهلل تعاىل{ :الم ( )1أ ِ
آمنَّا َو ُه ْم ََل
َّاس أَ ْن يُ ْت َرُكوا أَ ْن يَ ُقولُوا َ
َ
َحس َ
ب الن ُ
يُ ْفتَ نُو َن} [العنكبوت":]2 ،1 :الف َلم ميم احلروف املقطعة اليت اخرتنا ِف تفسريها أهنا للتنبيه إىل أهنا
مادة الكتاب الذي أنزله اهلل على رسوله ‘ مؤلفا من مثل هذه احلروف ،املألوفة للقوم ،امليسرة هلم ليؤلفوا
منها ما يشاؤون من القول ،ولكنهم َل ميلكون أن يؤلفوا منها مثل هذا الكتاب ،ألنه من صنع اهلل َل من
صنع إنسان"(.)14
أيضا عند تفسريه لقول اهلل تعاىل{ :ص والْ ُقر ِ
آن ِذي ِّ
الذ ْك ِر} [ص" :]1 :هذا احلرف صاد
وقال ً
َ ْ
يقسم به اهلل سبحانه كما يقسم بالقرآن ذي الذكر ،وهذا احلرف من صنعة اهلل تعاىل ،فهو موجده ،موجده
صوتا ِف حناجر البشر ،وموجده حرفا من حروف اهلجاء اليت يتألف من جنسها التعبري القرآين ،وهي ِف
متناول البشر ولكن القرآن ليس ِف متناوهلم ألنه من عند اهلل ،وهو متضمن صنعة اهلل اليت َل ميلك البشر
اإلتيان مبثلها َل ِف القرآن وَل ِف غري القرآن"(.)15
قلت :إذا كالم اهلل عند سيد قطب هو كالم مصنوع ،واملصنوع عند اهلل ما خلقه كالسموات واألرض
كبريا ،-وكما
وما بينهما؛ فقوله صنعه أي خلقه مثل ما تقول اجلهمية -تعاىل اهلل عما يقول الظاملون علوا ً
أنه وصف كالم اهلل باملوسيقى ِف أكثر من موضع ِف كتابه الظالل؛ فقال عند تفسريه لقول اهلل تعاىل:
السابَِق ِ
السابِح ِ
ِ ِ
ِ
ات َس ْب قا ()4
ات َس ْبحا ( )3فَ َّ
{ َوالنَّا ِز َعات غَ ْرقا (َ )1والنَّاشطَات نَ ْشطا (َ )2و َّ َ
فَالْم َدبِّر ِ
ات أ َْمرا} [النازعات" :]5 - 1 :ميهد هلا مبطلع غامض الكنه يثري بغموضه شيئًا من احلدس
ُ َ
والرهبة والتوجس ،يسوقه ِف إيقاع موسيقي راجف َلهث ،كأمنا تنقطع به األنفاس من الذعر واَلرَتاف
واملفاجأة واَلنبهار"(.)16
وهبذا القدر مما مت نقله من كفريات الرجل نكتفي ،واليت فيها غنية ملن كان له قلب أو ألقى السمع وهو
شهيد ،ومبا أن املقام َل يسمح بنقل كل ما قاله من كفريات وضالَلت؛ ننصح من يريد معرفة حقيقة ما
عليه الرجل من ضالل وأقوال باطلة أن يراجع ما كتب ِف كتبه ،واهلل املوفِّق.
( )14املرجع السابق (.)2719 /20
( )15املرجع السابق (.)3006 /23
( )16املرجع السابق ،اجمللد السادس (.)3811 /30
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أحبتي في اهلل :لقد كفر أهل العلم القائل خبلق القرآن ،وهذا األمر معلوم ِف كتب الفقه عند أهل السنة

واجلماعة؛ فقد قال شيخ اإلسالم ابن تيمية ¬ حاكيًا على لسان اإلمام أمحد عند مناظرته للجهمية ما
ِ
ِ
َّ ِ
ص َّن َعلَْي ِه ْم بِ ِعل ٍْم}
ين ( )6فَ لَنَ ُق َّ
ين أ ُْرس َل إِلَْي ِه ْم َولَنَ ْسأَلَ َّن ال ُْم ْر َسل َ
نصه" :من القائل{ :فَ لَنَ ْسأَلَ َّن الذ َ
[األعراف]7 ،6 :؛ أليس اهلل هو الذي يسأل ،قالوا هذا كله إمنا يكون شيء فيعرب عن اهلل ،فقلنا قد
أعظمتم على اهلل الفرية حني زعمتم أنه َل يتكلم ،فشبهتموه باألصنام اليت تعبد من دون اهلل ،ألن األصنام
َل تتكلم وَل تتحرك ،وَل تزول من مكان إىل مكان ،فلما ظهرت عليه احلجة قال إن اهلل قد يتكلم ،ولكن
كالمه خملوق ،قلنا وكذلك بنوا آدم كالمهم خملوق ،فقد شبهتم اهلل خبلقه حني زعمتم أن كالمه خملوق،
ففي مذهبكم قد كان ِف وقت من األوقات َل يتكلم حىت خلق الكالم ،وكذلك بنو آدم كانوا َل يتكلمون
كالما ،فقد مجعتم بني كفر وتشبيه ،فتعاىل اهلل عن هذه الصفة"( ،)17وقد علق شيخ اإلسالم
حىت خلق هلم ً
ابن تيمية على كالم اإلمام أمحد -رمحهما اهلل -فقال" :فقد بني أمحد ِف هذا الكالم اإلنكار على النفاة
الذي شبهوه باجلمادات اليت َل تتكلم وَل تتحرك وَل تزول من مكان إىل مكان ،مثل األصنام املعبودة من
دون اهلل ،واإلنكار على من زعم أنه كان ِف وقت من األوقات َل يتكلم حىت خلق الكالم فشبهه باآلدمي
كالما فأنكر تشبيهه اجلماد الذي َل يتكلم ،وباإلنسان الذي كان
الذي كان َل يتكلم حىت خلق اهلل له ً
قادرا على الكالم ِف وقت دون وقت وبني أن من وصف
قادرا على الكالم حىت خلق اهلل له الكالم ،فكان ً
اهلل ذلك فقد مجع بني الكفر حيث سلب ربه صفة الكالم وهي من أعظم صفات الكمال ،وجحد ما
أخربت به النصوص وبني التشبيه"(.)18
وقال شيخ اَلسالم ابن تيمية حاكيًا عن إمام أهل السنة واجلماعة اإلمام أمحد -رمحهما اهللِ -ف تكفري
اجلهمية القائلني خبلق القرآن" :وإمنا كان يكفر اجلهمية املنكرين ألمساء اهلل وصفاته؛ ألن مناقضة أقواهلم ملا
جاء به الرسول ‘ ظاهرة بينة؛ وألن حقيقة قوهلم تعطيل اخلالق وكان قد ابتلي هبم حىت عرف حقيقة
أمرهم وأنه يدور على التعطيل وتكفري اجلهمية مشهور عن السلف واألئمة"(.)19

( )17درء تعارض العقل والنقل (.)296 /2
( )18املرجع السابق (.)298 /2
( )19جمموع الفتاوى (.)348 /23
10

وقد قال بكفر اجلهمية لقوهلم خبلق القرآن املشايخ إبراهيم وعبداهلل ابنا عبد اللطيف آل الشيخ وسليمان
بن سحمان اخلثعمي †" :أما اجلهمية فاملشهور من مذهب أمحد ¬ وعامة أئمة السنة تكفريهم ألن
قوهلم صريح ِف مناقضة ما جاءت به الرسل وأنزلت به الكتب وحقيقة قوهلم جحود الصانع وجحود ما
أخرب به عن نفسه بل ومجيع الرسل وهلذا قال اإلمام عبد اهلل بن املبارك إنا لنحكي كالم اليهود والنصارى
وَل نستطيع أن حنكي كالم اجلهمية وهبذا كفروا من يقول القرآن خملوق"(.)20
حكرا على طائفة من أهل السنة واجلماعة دون
أحبتي في اهلل :ليس تكفري اجلهمية القائلني خبلق القرآن ً

غريها ،فها هي دولتنا املباركة تصرح ِف "صحيفة النبأ" بطرد هؤَلء الضالل من دائرة اإلسالم ،وفق ما كتب
ِف الصحيفة عمن يشبه اخلالق باملخلوق؛ فقال" :ليس أنفع لقلب العبد يصفه ويهذبه ويصقله من معرفة
ِِ
ْح ْسنَى
إهله وربه -جل ِف عاله ،-وقد اختص اهلل ذاته باألمساء احلسىن والصفات العال { َوللَّه ْاأل ْ
َس َماءُ ال ُ
ِ
ِ
َّ ِ
ِ
َس َمائِِه َسيُ ْج َزْو َن َما َكانُوا يَ ْع َملُو َن} [األعراف ]180 :فهي أمساء
ين يُلْح ُدو َن في أ ْ
فَا ْدعُوهُ ب َها َوذَ ُروا الذ َ
حسىن ِف األمساع ،تدل على توحيد اهلل ورمحته وأفضاله ،بل تدل على معاين اخلري مجيعا دون نقصان،
ومورد فهم أمساء اهلل وصفاته عند أهل السنة واجلماعة مورد عذب صاف على منهج راسخ ،هذا ذكره:
 -1إثبات األمساء والصفات املذكورة ِف الكتاب وصحيح السنة.
 -2فهمها وتصورها كما تصورها أعلم اخللق برهبم رسول اهلل ‘.
س َك ِمثْلِ ِه َش ْيءٌ} [الشورى ،]11 :فال جمال للعقل أن
 -3كان فهم الن ‘ وصحابته أن اهلل {لَْي َ
يفتح باب اخليال على مصراعيه ،فإن العقل يتاح له التخيل ِف األمور اليت جرهبا وعرفها واهلل َل يشبه خلقه،
وهنا يطرد من يتخيل أن اهلل يشبه خلقه"()21ا .ه.
وقد ذكر ِف "صحيفة النبأ" كذلك حتت عنوان" :من نواقض اإلسالم اليت نكفر هبا الرافضة اَلثِن
عشرية"" :اإلشراك ِف صفات اهلل تعاىل :وذلك بإنكارهم لبعض صفاته -جال جالله ،-وقوهلم عن القرآن
الذي هو كالم اهلل أنه خملوق"( ،)22قلت :وسيد قطب ¬ قد شبه اهلل خبلقه عندما قال عن كالمه أنه
( )20الدرر السنية (.)430 /10
( )21صحيفة النبأ ،العدد الرابع عشر بعد املئة ،السنة التاسعة ،اخلميس  24ربيع اآلخر  1439ه ( ،ص.)9 :
( )22املرجع السابق ،العدد الثاين والعشرون بعد املئة ،السنة التاسعة ،اخلميس  20مجادى اآلخرة  1439ه ( ،ص.)12 :
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مصنوع ِف أكثر من موضع ِف كتابه "ِف ظالل القرآن" ،فهل يعذر جبهله ِف الشرك عند "ترمجان" و"أيب
أمينة" و"ميِن وأفتخر بإسالمي" و"غريب السرورية" ،وباقي الشلة وعلى رأسهم "أيب بكر الغريب"؟ أم هو
كافر َل عذر له مع خرمه للتوحيد ِف باب األمساء والصفات ،وقد قال أهل العلم" :التوحيد ثالثة أقسام:
توحيد الربوبية ،وتوحيد األلوهية ،وتوحيد األمساء والصفات".
أحبتي في اهلل :لقد استشهد بكالم لسيد قطب من قبل كاتب من كتاب "مكتبة اهلمة" ،وَل نظن
الكاتب كان على علم مبا صدر من سيد ِف باب األمساء والصفات ،أو أن الكاتب يعذره جبهله لقول الن
اهلل َألَنَا أَ ْغي ر ِم ْنه ،واهلل أَ ْغي ر ِمنِّيِ ،من أَج ِل غَي رةِ
‘ ِف احلديث املروي عن سعد بن عبادة « :¢فَ و ِ
َ
ْ ْ َْ
َُ ُ َ ُ َُ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ب إِلَْي ِه الْعُ ْذ ُر
َح ُّ
اهلل َح َّرَم الْ َف َواح َ
ص أَ
ص أَ ْغيَ ُر م َن اهللَ ،وََل َش ْخ َ
شَ ،ما ظَ َه َر م ْن َهاَ ،وَما بَطَ َنَ ،وََل َش ْخ َ
ِمن ِ ِ
ِ
ِ
ب إِلَْي ِه ال ِْم ْدحةُ ِمن ِ
ينُ ،مبَ ِّ
اهلل،
َح ُّ
ك بَ َع َ
َج ِل َذلِ َ
اهلل ،م ْن أ ْ
صأَ
ينَ ،وََل َش ْخ َ
َ َ
ين َوُم ْنذ ِر َ
ش ِر َ
ث اهللُ ال ُْم ْر َسل َ
َ
)
23
(
ِ
ب إِلَْي ِه الْم ْدح ِمن ِ
اهلل َع َّز َو َج َّلِ ،م ْن
َح َّ
َج ِل ذَلِ َ
م ْن أ ْ
ك َو َع َد اهللُ ال َ
َح ٌد أ َ
س أَ
َ ُ َ
ْجنَّةَ»  ،وِف لفظ« :لَْي َ
ِ
ك م َدح نَ ْفسه ،ولَيس أَح ٌد أَ ْغي ر ِمن ِ ِ
ِ
ب إِلَْي ِه
َح َّ
َج ِل ذَلِ َ
اهلل ،م ْن أ ْ
أْ
ك َح َّرَم الْ َف َواح َ
َح ٌد أ َ
سأَ
َج ِل ذَل َ َ َ َ ُ َ ْ َ َ َ َ َ
شَ ،ولَْي َ
الْع ْذر ِمن ِ ِ
ِ
الر ُس َل»( ،)24وعلى العموم سواء كان يرى كفره أو
اب َوأ َْر َس َل ُّ
َج ِل ذَلِ َ
اهلل ،م ْن أ ْ
ك أَنْ َز َل الْكتَ َ
ُ ُ َ
يعذره جبهله فما كان ينبغي له اَلستدَلل بكالمه ،لعظم املفسدة املرتتبة على هذا الفعل وخاصة والطواغيت
يتحينون الفرص لرمي هذه الدولة بكل شبهة ،وقد قال شيخ اإلسالم ابن تيمية ¬" :فإن الشريعة مبناها
على حتصيل املصاحل وتكميلها وتعطيل املفاسد وتقليلها حبسب اإلمكان ومعرفة خري اخلريين وشر الشرين
حىت يقدم عند التزاحم خري اخلريين ويدفع شر الشرين"( ،)25قلت :وملن تأمل الكالم املنقول عن األديب
دوما ،وهذا ما نقله احملرر
سيد قطب جيده يصب ِف خانة احلذر من نقل كالمه واَلستدَلل به ،كما نصرح ً
ُمذرا من خطورة اإلشاعات ِف تعليقه على قول اهلل تعاىل:
ِف "مكتبة اهلمة" فتأملوه" :قال سيد قطب ً
{وإِ َذا جاءهم أَمر ِمن ْاألَم ِن أَ ِو الْ َخو ِ
ف أَذَاعُوا بِ ِه} [النساء ]83 :والصورة اليت يرمسها هذا النص ،هي
َ َ َُ ْ ٌْ َ ْ
ْ
صورة مجاعة ِف املعسكر اإلسالمي ،مل تألف نفوسهم النظام ومل يدركوا قيمة اإلشاعة ِف خلخلة املعسكر،
وِف النتائج اليت ترتتب عليها ،وقد تكون قاصمة ألهنم مل يرتفعوا إىل مستوى األحداث ،ومل يدركوا جدية

( )23متفق عليه :أخرجه البخاري ( ،7416 )123 /9ومسلم ( )1136 /2برقم.1499 :

( )24متفق عليه :أخرجه البخاري ( )59 /6برقم ،4637 :ومسلم ( )2114 /4برقم ،2760 :واللفظ ملسلم.
( )25منهاج السنة (.)72 /6
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املوقف وأن كلمة عابرة وفلتة لسان ،قد َتر من العواقب على الشخص ذاته ،وعلى مجاعته كلها ما َل خيطر
له ببال وما َل يتدارك بعد وقوعه حبال أو رمبا ألهنم َل يشعرون بالوَلء احلقيقي الكامل هلذا املعسكر وهكذا
َل يعنيهم ما يقع له من جراء أخذ كل شائعة واجلري هبا هنا وهناك ،وإذاعتها ،حني يتلقاها لسان عن
لسان"(.)26
قلت :تأمل أخي هذا املقطع من كالم سيد قطب ،وهو حجة على كاتب "اهلمة" وليس حجة له،
حيث قال سيد" :وقد تكون قاصمة ألهنم مل يرتفعوا إىل مستوى األحداث ،ومل يدركوا جدية املوقف وأن
كلمة عابرة وفلتة لسان ،قد َتر من العواقب على الشخص ذاته ،وعلى مجاعته كلها ما َل خيطر له ببال
ِ ِ
اإلسالم" التلجرامية ما
وما َل يتدارك بعد وقوعه حبال" ،وقد سبق وقلت ِف " َْجم ُم َ
وعةُ النَّ ْقد البَ نَّاء بَ َ
ني ْأه ِل ْ
بدَل من السعي إلسقاط من َل تأثري له ِف
يفيد هذا اَلستدَلل من قبل احملرر وهو" :من وجهة نظري ً
الشباب املسلم وفق سلسلة إسقاط الرموز كان األوىل إسقاط سيد قطب ملخالفته الكتاب والسنة وسلف
األمة ِف كثري من األمور وليس اإلبقاء عليه والشباب اجلهادي يستدل بأقواله على علماء السالطني وعلماء
السالطني يردون على الشباب ويصفوهنم بالقطبيني ملا وقع فيه الرجل من أخطاء ،وَل شك أن الضرر الذي
يلحق باجلهاد وأهله بسبب اَلستدَلل بأقوال سيد قطب أكثر من الضرر الذي سيتسبب فيه أمحد ياسني
أو القرضاوي أو غريه؛ ألن املستدل بكالمه منا وفينا ،وهؤَلء َل يستدل بأقواهلم ِف الغالب ،واهلل
املوفق"(.)27
وقد قال شيخ اإلسالم ابن تيمية ¬" :ليس العاقل الذي يعلم اخلري من الشر وإمنا العاقل الذي يعلم
خري اخلريين وشر الشرين"(.)28
قلت :وهبذا يتبني معتقدنا ِف سيد قطب ملن جهل ذلك أو ضلله أمثال هؤَلء املتباكون.

(ِ )26ف ظالل القرآن ،اجمللد الثاين (.)723 /5
ِ ِ
اإلسالم ،بتاريخ :اَلثنني  19مجادى األول  1439ه  5 -فرباير  2018م.
(َْ )27جم ُم َ
وعةُ النَّ ْقد البَ نَّاء بَ َ
ني ْأه ِل ْ
( )28جمموع الفتاوى (.)54 /20
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وقد مت اَلنتهاء من الرد الثاين -بفضل اهلل ،-فتابعونا ِف الرد الثالث ،واملتعلق بقصة "إعادة التوجيه"
واليت يدندن حوهلا هؤَلء الضالل ،وبإذن اهلل تعاىل سيكون آخر رد ،ومن خالله سنبني للناس مقصد هذه
الشلة اخلبيثة من ملفهم ضد "مؤسسة الوفاء" و"الرتاث العلمي" ،فرتقبونا.
أخطأت فمن نفسي ومن الشيطان ،نسأل اهلل أن
وحده َل شريك له ،وإن
هذا وإن
أصبت فمن اهلل َ
ُ
ُ
يعيذنا وإخواننا من شروره وفتنه.
اللهم على سيدنا ُممد ،وعلى آله وصحبه أمجعني وسلِّم.
وآخر دعوانا أن احلمد هلل ِّ
وصل َّ
رب العاملنيِّ ،
السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته.
و َّ

وكتب:
أبو ماريا األسيف
السبت  22جمادى اآلخر  1439ه  10 -مارس  2018م
***
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