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 تقدمي معايل ال�شيخ 
�شالح بن فوزان الفوزان

نبينا  اهلل،  رسول  على  والسالم  والصالة  هلل،  الحمد 
محمد ومن وااله، وبعد:

المنهج  المسماة: )بيان  المباركة  النبذة  فقد قرأت هذه 
تأليف  المسلمين(  اإلخوان  جماعة  من  والتحذير  الحق، 
األستاذ الدكتور: هشام بن عبد الملك آل الشيخ -وفقه اهلل- 
فوجدهتا نبذة مباركة وافية ببيان الحق والرد على من خالفه 
طريق  هو  الذي  الصالح  السلف  منهج  باتباع  النصح  وفيها 
المفضلة،  والقرون  والتابعين  الصحابة  طريق  وهو  النجاة 

فجزاه اهلل خيًرا وزاده علًما نافًعا وعماًل صالًحا.

وصلى اهلل وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.
كتبه

صالح بن فوزان الفوزان
ع�ضو هيئة كبار العلماء

يف 1440/2/25 هـ

تقديم معالي الشيخ صالح بن فوزان الفوزان
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J

إن الحمد هلل، نحمده ونستعينه، ونستغفره، ونعوذ باهلل 
فال  اهلل  يهده  من  أعمالنا،  سيئات  ومن  أنفسنا،  شرور  من 
مضل له، ومن يضلل فال هادي له، وأشهد أن ال إله إال اهلل 

وحده ال شريك له، وأشهد أن محمًدا عبده ورسوله. 

ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ﴿ٿ 
پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ﴿ٱ   ،]102 عمران:  ]آل  ڦ﴾ 
ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ 
ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ﴾ ]النساء: 1[، ﴿ۀ ہ 
ے ے ۓ ۓ ڭ  ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ 

ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ﴾ ]األحزاب: 71-70[.

 أما بعد:

هدي  الهدي  وخير  اهلل،  كتاب  الحديث  أصدق  فإن 
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محمد |، وشر األمور محدثاهتا، وكل محدثة بدعة، وكل 
بدعة ضاللة.

السلف  الحق، منهج  المنهج  بيان  فهذه وريقات يف   
الصالح، والتحذير من جماعة اإلخوان المسلمين وتنظيماتهم 
قد  كنت  الصالح،  السلف  لطريقة  مخالفتهم  وبيان  السرية، 
ألقيتها كمحاضرات يف بعض مدن المملكة العربية السعودية، 
والدعوة  اإلسالمية  الشؤون  وزارة  برامج  مع  مني  مشاركة 
واإلرشاد، ورأيت بعد االستخارة واالستشارة طباعتها لتكون 
وإنذاًرا وإعذاًرا وتحذيًرا من هذه  به،  ينتفع  الذي  العلم  من 
الجماعة الضالة المنحرفة عن طريق الحق والصواب، أسأل 
اهلل تعالى أن يحفظ علينا ديننا وأمننا وبالدنا ووالة أمرنا، وأن 

يقينا وذرياتنا ومن نحب من مزالق الفتن ومواطن الريب.
وكتبه

الريا�ض 25/ 2/ 1441هـ

المقدمة
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املنهج الواحد

يف عهد النبي | كان جميع الصحابة ÷ على الحق، 
كانوا على منهج واحد؛ متَّبِعين للنبي |، واستمر األمر يف 
# بدأ  ÷، ثم يف عهد علي  عهد أبي بكر وعمر وعثمان 
االفرتاق، وظهرت - وال زالت تظهر - فرق تنتسب لإلسالم 
الحق هو  فالدين  | وأصحابه،  النبي  لهدي  وهي مخالفة 

چ  چ  چ  ﴿چ  تعالى:  اهلل  قال  اإلسالم،  دين 
ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ 
المستقيم  اهلل  وصراط   ،]153 ]األنعام:  ڑ﴾  ژ  ژ 
»َتَرْكُتُكْم َعَلى  | كما قال:  وسبيله هو ما تركنا عليه النبي 
اْلَبْيَضاِء َلْيُلَها َكنََهاِرَها َل َيِزيُغ َعنَْها َبْعِدي إِلَّ َهالٌِك« أخرجه 
اإلمام أحمد بسند صحيح، وَمن خالفه | بعد ظهور الحق 

فهو مبتِدع من أهل الوعيد.



9

اأهل ال�شنة واجلماعة

المنصورة  الطائفة  هم  والجماعة  السنة  أهل   
هذه  وردت  مسميات،  عدة  عليهم  يطلق  الناجية،  والفرقة 

األثر  وأهل  الحديث  أهل  منها:  السلف،  عن  المسميات 

بعض  تشتهر  وقد  السلف،  وأتباع  والجماعة  السنة  وأهل 

لفظ  اشتهر  كما  األوقات  من  وقت  يف  التسميات  هذه 

السلفية والسلفيين يف هذا الزمن.

من  كان  بغيره،  الحق  المنهج  هذا  يلتبس  ال  وحتى 

الواجب بيان أبرز صفاته التي يتميز هبا عن غيره، ثم أعرج 

إغواء  يف  المسلمين  اإلخوان  جماعة  أساليب  فضح  على 

الشباب وجرهم نحو اإلرهاب والتطرف؛ فجماعة اإلخوان 

المسلمين تعترب أم الجماعات اإلرهابية وأساس الشر، فهي 

أهل السنة والجماعة
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من أظهر تنظيم القاعدة وداعش والنصرة وبوكو حرام، فكل 

العالم  يف  لإلسالم  المنتسبة  واإلرهابية  السرية  التنظيمات 

الجماعة  هذه  رحم  من  خرجت  اليوم  واإلسالمي  العربي 

يتبعون  أيًضا  وهم  المسلمين«،  اإلخوان  »جماعة  الخطيرة 

وأهنم  الحق  على  أهنم  فيزعمون  والتقية،  التخفي  منهج 

متبعون لمنهج السلف الصالح.

منهج  احلق،  املنهج  عن  اجلماعة  هذه  بُْعِد  ولبيان 

ال�سلف ال�سالح، اأقول م�ستعينًا باهلل تعاىل ومتوكًل عليه:
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التوحيد واملعتقد

 من أبرز سمات أصحاب المنهج السلفي: الدعوة إلى 
التوحيد  ونشر  بأنواعه،  الشرك  ومحاربة  بالعبادة،  اهلل  توحيد 
وتعليمه، فالغاية التي خلق اهلل الجنَّ واإلنس لها، وبعث جميع 
إليها، هي عبادته وحده ال شريك له، قال اهلل  الرسل يدعون 
تعالى: ﴿ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ﴾ ]الذاريات:56[، ولهذا 

أقوامهم: ﴿ٱ ٻ ٻ ٻ  إلى  الرسل  أرسلت  الغرض 
]األنبياء:25[،  ٺ﴾  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ 

وكذلك الدعوة إلى توحيد اهلل يف ربوبيته ويف أسمائه وصفاته: 
﴿ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ﴾ ]الشورى:11[.

األصل  هبذا  يهتمون  ال  المسلمين  اإلخوان  وجماعة 
يف  الناس  دخول  الوحيد  همهم  بل  اعتباًرا،  له  يقيمون  وال 

جماعتهم وتحت لوائهم، وال يهم مذهبهم العقدي.

التوحيد والمعتقد
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قال سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز &: »وأما اإلخوان 

وبيان  التوحيد  بيان  يف  واضح  نشاط  لهم  فليس  المسلمون 

عقيدة أهل السنة والجماعة«. ]فتاوى نور على الدرب 2026/4[ 

عدم  على  يدل  ما  كلمهم  من  اأذكر  ذلك  ولبيان   
عنايتهم بهذا الأ�سل العظيم:

يقول المرشد العام لإلخوان المسلمين عمر التلمساين 

ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ﴿ڻ  تعالى:  اهلل  قول  على  معلًقا 

ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ 

ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ 

ۆ﴾ ]النساء، اآلية: 64[: »قال البعض: إن رسول اهلل | 

يستغفر لهم إذا جاؤوه حيًّا فقط، ولم أتبين سبب التقييد يف 

ما  اآلية  يف  وليس   ،| الرسول  بحياة  االستغفار  عند  اآلية 

بالرأي  األخذ  إلى  أميل  أراين  ولذا  التقييد،  هذا  على  يدل 



13

القائل إن رسول اهلل | يستغفر حًيا وميًتا لمن جاءه قاصًدا 

من  على  النكير  يف  للتشدد  إذن  داعي  فال  الكريم،  رحابه 

يعتقد يف كرامة األولياء و اللجوء إليهم يف قبورهم الطاهرة 

أدلة  من  األولياء  وكرامات  الشدائد،  عند  فيها  والدعاء 

-225 ص:  الخطاب،  بن  عمر  المحراب  ]شهيد  األنبياء«  معجزات 

226[، وقال حسن الرتابي زعيم اإلخوان يف السودان موجًها 

باألمور  يهتمون  »إنـهم  السودان:  يف  السنة  ألنصار  كالمه 

السياسي،  بالشرك  يهتمون  وال  القبور،  وشرك  العقائدية 

قبورهم حتى نصل  يطوفون حول  القبوريين  فلنرتك هؤالء 

إلى قبة الربلمان« ]مجلة االستقامة ربيع األول 1408 هـ، ص: 26[ .

يف  ضالون  المسلمين  اإلخوان  جماعة  أي  وهم   
األشاعرة  مذهب  يتبعون  بل  والصفات،  األسماء  جانب 

هذه  فينسبون  والشباب  العامة  على  ويدلسون  والمفوضة، 

الجماعة  مؤسس  البنا  وحسن  السلف،  لمذهب  العقيدة 

التوحيد والمعتقد



14

مذهبه يف الصفات أنه )أشعري مفوض(، فقد أثبت يف كتابه 

ثم  والماتريدية،  األشاعرة  أثبتها  التي  الصفات  )العقائد( 

نسب ذلك كله هبتاًنا وزوًرا وتدليًسا لمذهب السلف، إغواًء 

اإلخوان  جماعة  أي  فهم  الناس،  ولعوام  الصغار  للشباب 

المسلمين أهل هبت وتزوير وكذب وتلفيق.

كان  الجماعة  فمؤسس  التصوف؛  جانب  يف  أما   
صوفيًّا ينتسب للطريقة الحصافية الشاذلية، فنشأ و تربى يف 

أحضان الصوفية و بدعها، فقد انضم لها منذ أن كان طالًبا 

حياته،  طوال  االنتماء  هذا  واستمر  المعلمين،  مدرسة  يف 

فلم يتربأ ولم يعلن توبته من انتمائه للصوفية وبدعها أو من 

انتمائه للطريقة الحصافية الشاذلية وبدعها، بل على العكس 

من ذلك، حيث نراه يذكر منتشًيا ويفاخر يف كتابه »مذكرات 

الشاذلية  الحصافية  للطريقة  حبه  بمدى  والداعية«  الدعوة 

 ،| وأنه كان يستمتع بأداء البدع التي هنى عنها رسول اهلل 
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واألذكار  واألوراد  الحضرة  بأداء  يستمتع  بأنه  يصرح  فالبنا 

وبزيارة  النبوي،  بالمولد  وباالحتفال  المبتدعة  الجماعية 

أنشأ  البداية  بأنه يف  البنا يصرح  إن حسن  بل  األولياء،  قبور 

»جمعية الحصافية الخيرية« ثم غير التسمية بعد ذلك وأنشأ 

»جماعة اإلخوان المسلمين«.

قال سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز &: »حركة اإلخوان 

المسلمين ينتقدها خواص أهل العلم؛ ألنه ليس عندها نشاط 

يف الدعوة إلى توحيد اهلل وإنكار الشرك وإنكار البدع، ولهم 

أساليب خاصة ينقصها عدم النشاط يف الدعوة إلى توحيد اهلل، 

السنة  التي عليها أهل  العقيدة الصحيحة  التوجيه إلى  وعدم 

عنايتهم  تكون  أن  المسلمين  لإلخوان  فينبغي  والجماعة، 

بالدعوة السلفية، الدعوة إلى توحيد اهلل وإنكار عبادة القبور 

أو  كالحسين  القبور  بأهل  واالستغاثة  باألموات  والتعلق 

الحسن أو البدوي أو ما أشبه ذلك«. ]مجلة المجلة العدد: 806[

التوحيد والمعتقد
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الكتاب وال�شنة

العمل  السلفي:  المنهج  أصحاب  صفات  أبرز  من   
ٻ  ٻ  ٻ  ﴿ٱ  تعالى:  اهلل  ألمر  امتثااًل  والسنة؛  بالكتاب 

ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ 
ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ﴾]األحزاب: 36[.

أهواءهم  الشرع، سواًء وافقت  يسلِّمون لنصوص  فهم 

أو خالفتها، وسواًء أدركتها عقولهم القاصرة أو لم تدركها: 

ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ﴿ڳ 

ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے 

ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ 

ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى﴾ ]آل عمران: 7[.

ولو  الرجال  بآراء  الوحَيْين  نصوص  يعارضون  وال 
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األمة  خير  القائل  كان  لو  بل  األمة،  خيار  من  القائل  كان 

َأْن  »ُيوِشُك  قال:   ^ عباس  ابن  عن  روي  رسولها؛  بعد 

 ،| َماِء، َأُقوُل: َقاَل َرُسوُل اهللِ  َتنِْزَل َعَلْيُكْم ِحَجاَرٌة مِْن السَّ

َوَتُقوُلوَن: َقاَل َأُبو َبْكٍر َوُعَمُر«.

فالعصمة لألنبياء عليهم الصالة والسالم دون غيرهم.

هذا إذا خالف اجتهاد الصحابة األثر، أما إذا لم يجدوا 

السيما  الجملة،  يف  الصحابة  بأقوال  العمل  فيرون  أثًرا 

الخلفاء الراشدين األربعة؛ لحديث العرباض بن سارية # 

اُكْم َوُمْحَدَثاِت  قال: »َمْن َيِعْش مِنُْكْم َيَرى اْختاَِلًفا َكثِيًرا، َوإِيَّ

بُِسنَّتِي  َفَعَلْيِه  مِنُْكْم  َذلَِك  َأْدَرَك  َفَمْن  َضاَلَلٌة،  َفإِنََّها  اأْلُُموِر 

بِالنََّواِجِذ«  َعَلْيَها  وا  اْلَمْهِديِّيَن، َعضُّ اِشِديَن  الرَّ اْلُخَلَفاِء  َوُسنَِّة 

فالصحابة هم  الرتمذي وقال: حديث حسن صحيح.  رواه 

أعلم الخلق بمراد اهلل ومراد رسوله |.

الكتاب والسنة
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اإلرهابية  الضالة  المسلمين  اإلخوان  جماعة  أما   
فإهنم يستدلون كثيًرا بالكتاب العزيز على هواهم، ووفق ما 
باآليات  يستدلون  فتجدهم  عليهم أصول جماعتهم،  تمليه 
المسلمين، وهذا أصل  الكفار ويجعلوهنا يف  نزلت يف  التي 
مواضع  يف  قطب  سيد  فعله  ما  وهذا  الخوارج،  أصول  من 
كثيرة من كتابه »يف ظالل القرآن«، بل إهنم يوظفون اآليات 
تسمية  وسبب  الضالة،  وطريقتهم  مذهبهم  لخدمة  القرآنية 
حسن  مؤسسها  أن  إلى  يرجع  االسم  هبذا  الجماعة  هذه 
وغاب  اإلسالم،  فهم  أحسنوا  أهنم  يزعمون  وأتباعه  البنا 
هذا الفهم عن غيرهم، وأن اإلسالم عندهم عقيدة وشريعة 

وسياسة وعبادة وحكم وجهاد يف سبيل اهلل ، كما زعموا.

قوله  من  أخًذا  المسلمين  باإلخوان  تسموا  وإنما   
تعالى: ﴿ۈ ٴۇ ۋ﴾ ]الحجرات: 10[ ليغرروا بالشباب 
والعوام أهنم يسيرون على الكتاب والسنة، ويف الحقيقة هم 

يتبعون المتشابه ويؤولون المحكم.
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 أما موقفهم من السنة النبوية فإهنم يهتمون بأحاديث 
السير والجهاد، ويوظفوهنا لصالحهم، وال يراعون الحكم 

بالحديث  يستدلون  قد  بل  وضعًفا،  صحًة  األحاديث  على 

الحديث  متن  على  ويدخلون  جًدا،  والواهي  الموضوع 

تفسيرات ال تدل صراحة عليه، مما يدل على عدم احرتامهم 

بل  ومصطلحه،  الحديث  بعلوم  التزامهم  وال  النبوة،  لمقام 

ألهنا  ومسلم  البخاري  يف  أحاديث  أنكروا  قادهتم  كبار  إن 

َوَقَع  »إَِذا  لحديث  كإنكارهم  القاصرة،  عقولهم  تدخل  لم 

َباُب فِي إَِناِء َأَحِدُكْم«، وحديث العرنيين، بل تعدى ذلك  الذُّ

لالستهزاء ببعض األحاديث ألهنا لم توافق عقولهم أو أهنا 

»َتْسَمُع  بحديث  كاستهزائهم  وطريقتهم،  مذهبهم  تنقض 

َوُتطِيُع لأِلَِميرِ َوإِْن ُضرَِب َظْهُرَك َوُأِخَذ َماُلَك َفاْسَمْع َوَأطِْع«، 

ولما وقع هذا من كبارهم رأينا األتباع ال ينكرون عليهم كما 

ينكرون على غيرهم.

الكتاب والسنة
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توافق  لم  صحيحة  أحاديث  يرد  بعضهم  رأينا  وقد   
الخوارج  فيها، وهذا مسلك  الطعن  هواه وشهوته ويحاول 

الفتاوى  & يف  ابن تيمية  قديًما وحديًثا، قال شيخ اإلسالم 

)73/19( عن الخوارج إذا لم يعقلوا األحاديث: »فيطعنون 

تارة يف اإلسناد، وتارة يف المتن، وإال فهم ليسوا متبعين وال 

وال  بل   ،| الرسول  هبا  جاء  التي  السنة  بحقيقة  مؤتمين 

بحقيقة القرآن«.
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املوقف من ال�شحابة

 من أبرز صفات أصحاب المنهج السلفي: أهنم يحبون 
فحب  يستحقوهنا،  التي  منازلهم  وينزلوهنم   ÷ الصحابة 

أثنى اهلل تعالى  إلى اهلل تعالى، فقد  به  بون  يتقرَّ الصحابة ديٌن 

عليهم من فوق سبع سماوات فقال عزَّ من قائل: ﴿ٱ ٻ 

ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ 

ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ 

ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ 

ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ 

ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ﴾ ]الفتح، اآلية: 29[.

حب  اإليمان  »آية  قال:   | النبي  أن   # أنس  وعن 

األنصار، وآية النفاق بغض األنصار« أخرجه البخاري ومسلم.

الموقف من الصحابة
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اقتفى  ممن  بعدهم  أتى  ومن  الصحابة،  أتباع  ويحبون 

﴿ٱ  عليهم:  مون  ويرتحَّ الدين  يوم  إلى  الصحابة  أثر 

ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ 

ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ 

ٹ﴾ ]الحشر: 10[.

 أما جماعة اإلخوان اإلرهابية فموقفهم من الصحابة 
الدفاع  وعدم  قدرهم،  من  والحط  شأهنم،  من  التهوين  هو 

عنهم، وتواصلهم المستمر وسكوهتم عن الشيعة وهم يسبون 

صحابة رسول اهلل |، بل إن سيد قطب تكلم يف عثمان بن 

عليه  وافرتاء  كذب  كلها  شنيعة  بصفات  ووصفه   # عفان 

#، وكذلك وصفه لمعاوية # خال المؤمنين وكاتب وحي 

وغير   # الغفاري  ذر  أبي  عن  كالمه  وكذا   ،| اهلل  رسول 

ألصحاب  وتوقيرهم  احرتامهم  عدم  على  يدل  مما  ذلك 

النبي |. ]العدالة االجتماعية ص: 161-160[
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الت�شاهل وتلفيق التهم

أهنم  السلفي:  المنهج  أصحاب  صفات  أبرز  من   
والعقائد،  بالتوحيد  يتعلق  فيما  الحلول  أوساط  يقبلون  ال 

وال  اهلل،  دين  يف  يداهنون  فال  فيها،  الخالف  يسوغون  وال 

يتساهلون يف العقيدة والتوحيد.

بكل  ورموهم  خصومهم،  عليهم  اشتد  ذلك  وبسبب 

بوا  ر الناس منهم، وتحزَّ نقيصة، وألصقوا هبم التهم التي تنفِّ

بالتكفير،  اهتموهم  فقد  هاهتم،  توجُّ اختالف  على  هم  ضدَّ

ويسموهنم الوهابية، وألصقوا كل إرهاب وقع من الخوارج 

اإلسالم  شيخ  وزوًرا  كذًبا  اهتموا  حتى  سلفي،  منهج  بأنه 

اإلمام  دعوة  أيًضا  وزوًرا  كذًبا  واهتموا   ،& تيمية  ابن 

المجدد شيخ اإلسالم محمد بن عبد الوهاب &، اهتموها 

التساهل وتلفيق التهم
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كل  الدماء،  وسفك  وبالقتل  المخالف،  وبتكفير  باإلرهاب 

موا  قسَّ بل  الحق،  اإلسالم  دعوة  من  الناس  روا  لينفِّ ذلك 

السلفية إلى سلفية جهادية وسلفية علمية، وكل ذلك أيًضا 

باطل وضالل؛ يريدون تنفير الناس من السلفية الحقة أتباع 

منهج النبي |.

تقوم  الضالة اإلرهابية  المسلمين  وجماعة اإلخوان   
عن  والعوام  الشباب  ليصدوا  وتلفيقها  التهم  هذه  بتأصيل 

يت دعوة الشيخ محمد بن  الحق، ويصرفوهم عنه، وكما ُسمِّ

ى  سمَّ عنها؛  الناس  لصرف  الوهابية  بالدعوة  الوهاب  عبد 

اإلخوانيون أهل الحق من السلفيين بمسميات للتنفير منهم 

ومن دعوهتم، ومن ذلك تسميتهم ألهل الحق من السلفيين بـ 

»الجامية« نسبة للشيخ العالم محمد بن أمان الجامي &، الذي 

كشف زيغهم وضاللهم، ونبه على فساد معتقدهم، فحاربوه 

وحاولوا االعتداء عليه، فصرب واحتسب &، فوصفوا كل من 
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عارضهم من أهل الحق من السلفيين بأهنم »جامية«. 

تعيينه  تم  عندما  البنا  حسن  أن  ذلك  يف  يذكر  ومما 

كمدرس بالمرحلة اإلبتدائية يف مدينة اإلسماعيلية المصرية، 

وجد أن هناك اتجاهين، االتجاه األول هو: الدعوة السلفية، 

المحمدية،  السنة  أنصار  جماعة  ويمثلها  الحق،  دعوة 

حسن  له  ينتمي  الذي  الصويف  االتجاه  هو:  الثاين  واالتجاه 

الصوفيين  على  تنكر  آنذاك  السلفية  الدعوة  وكانت  البنا، 

بدعهم وضاللهم مما جعل هذا االتجاه يف انحسار، فأدرك 

يؤمن  التي  الصوفية  منهج  اتباع  إلى  دعا  لو  أنه  البنا  حسن 

لذا  السلفي؛  االتجاه  مع  مباشرة  مواجهة  يف  فسيكون  هبا 

اتجه  الصوفية،  بدع  وينكر  الحق  ينضم ألهل  أن  من  فبداًل 

لفكرة خبيثة وهي: أن ُينِشئ اتجاًها ثالًثا يدعو إلى البعد عن 

مواطن الخالف بين الطرفين بين أهل الحق السلفيين وبين 

أهل الباطل الصوفيين، وتمثَّل هذا االتجاه الثالث يف إنشاء 

التساهل وتلفيق التهم
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يكون  أن  الواقع  يف  يعدو  وال  المسلمين،  اإلخوان  جماعة 

وهبذه  معاصرة،  صوفية  هي  أو  الصوفية  من  معدلة  نسخة 

الشيعي من  الرافضي  مع  الخالف  البنا  الفكرة جعل حسن 

باب الخالف السائغ الذي ال يجب إنكاره، وكذا الخالف 

القبور والمتوسلين باألضرحة، جعله من الخالف  مع عباد 

السائغ المقبول، ولذلك أطلق كلمته المشهورة التي سار هبا 

الركبان، وهي كلمة يراد منها تمييع العقيدة اإلسالمية وعدم 

جعلها أصاًل يعتمد عليه، وهي قوله: »لنتعاون مع بعضنا يف ما 

اتفقنا عليه، ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه« ]كتاب ذكريات 

ال مذكرات لعمر التلمساين، ص:249[، وقد رد العلماء الراسخون 

يف العلم من أمثال سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز والشيخ 

محمد بن صالح العثيمين ومعالي شيخنا الشيخ صالح بن 

عبد العزيز آل الشيخ -حفظه اهلل- على هذه المقالة وبينوا 

خطأها وما ينبني عليها من فساد. 
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املوقف من العلماء

أنه  السلفي:  المنهج  أصحاب  صفات  أبرز  من   
يعذر بعضهم بعًضا يف مسائل الفروع المبنية على االجتهاد 

بالدليل، بعد استفراغ الجهد يف طلب الحق، وال يؤثِّر هذا يف 

هتم، فهذا اإلمام أحمد إمام أهل السنة والجماعة تتلمذ  ُأخوَّ

اإلمام  على  تتلمذ  الشافعي  واإلمام  الشافعي،  اإلمام  على 

أبي حنيفة، وكلُّ منهم  تتلمذ على تالميذ اإلمام  مالك كما 

الفقهي، فهم يختلفون بحسب اجتهادهم يف  إماٌم له مذهبه 

هتم وتحابِّهم  بعض الفروع الفقهية، وال يؤثِّر هذا على أخوَّ

يف اهلل، وتعاوهنم جميًعا على الربِّ والتقوى.

 أما جماعة اإلخوان اإلرهابية فإهنا تقطع الصلة بعلماء 
بِحَلق  العناية  عدم  عندهم،  األصل  هذا  مظاهر  ومن  السنة، 

الموقف من العلماء



28

علماء السنة والجلوس عندهم لطلب العلم، وعدم الرجوع 

إلى فتواهم يف النوازل والملمات، وعدم االعتداد بنصائحهم، 

وعدم االعتناء بمؤلفاهتم تدريًسا وتداواًل، وزعمهم أن علماء 

فيرموهنم  الواقع،  يجهلون  المعاصرين  السلفيين  من  السنة 

بالمداهنة والعمالة للحكام، وبالشدة مع المخالفين، والتنطع 

ألفراد  والعثرات  الزالت  ويتصيدون  الشرعية،  األحكام  يف 

العلماء وينشروهنا يف الناس تنفيًرا لهم.
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التعاون مع الغري

 من أبرز صفات أصحاب المنهج السلفي: الدعوة إلى 
التعاون مع الغير؛ حتى لو كان كافًرا، إذا كان يف ذلك مصلحة 
اهلل  رسول  ذلك  يف  وأسوهتم  والمسلمين،  لإلسالم  محضة 
|؛ فهم أعلم الناس بسنَّته، فعن عبدالرحمن بن عوف # 
عمومتي  مع  غالٌم  وأنا  »شهدت   :| اهلل  رسول  قال  قال: 
حلف اْلُمَطيَّبِيَن، فما أحبُّ أن لي حمر النعم وأين أنكثه«؛ رواه 
اإلمام أحمد ورواته ثقات، و»حلف المطيبين« كان قبل البعثة 
بمدة، وكان جمٌع من قريش اجتمعوا فتعاقدوا على أن ينصروا 
المظلوم وأن ينصفوا بين الناس ونحو ذلك من خصال الخير، 
| بشهود هذا الحلف  واستمرَّ ذلك بعد البعثة؛ فسرَّ النبي 
وكان بين كفار، وأخرب بالتزامه هبذا الحلف مع الكفار؛ ألنه 
ن مصالح تدعو إليها الشريعة اإلسالمية من غير مفاسد. تضمَّ

التعاون مع الغير
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على  فيشنعون  اإلرهابي  اإلخوان  تنظيم  أتباع  أما   
الحكام تعاملهم مع الكفار، واستعانتهم هبم يف األمور الحياتية 
خاصة يف حال ضعف المسلمين، كما فعلوا إبان أزمة الخليج 
استعانت  فلما  الكويت،  لدولة  العراقي  الجيش  واجتياح 
البعثي  إلخراج  األجنبية  بالقوات  السعودية  العربية  المملكة 
بالمداهنة  ووصفوها  الدولة  على  شنَّعوا  الظالم،  المعتدي 
كما  لهم،  ومواالة  للمشركين  ركوًنا  هذا  واعتربوا  والعمالة، 
بياًنا  حينها  يف  أصدرت  التي  العلماء  كبار  هيئة  على  شنعوا 
يفيد بجواز االستعانة هبم؛ لكن رأوا أن الفرصة تحتم عليهم 
شرعيتها،  إسقاط  ومحاولة  التوحيد  بالد  على  االنقضاض 
فكشروا عن أنياهبم مغررين بالشباب والعوام، واصفين دخول 
القوات األجنبية بأنه احتالل لبالد اإلسالم، لكن اهلل تعالى أبطل 
المحنة،  وزالت  الغمة  فانقشعت  عوارهم،  وكشف  كيدهم، 
جوا له، على أهنم يف المقابل  وتبين الحًقا فساد ظنهم وما روَّ

يتعاونون مع أعداء الدين لضرب من خالفهم من المسلمين.
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املوقف من البدعة و�شاحبها

أهنم  السلفي:  المنهج  أصحاب  صفات  أبرز  من   
كانت  سواء  المبتدعة،  من  ويتربؤون  البدعة،  يحاربون 

فدينهم نصوٌص شرعية،  العمل؛  أو يف  بدعتهم يف االعتقاد 

تلّقوها علًما وعماًل من أصحاب النبي | فمن بعدهم.

عن  يسكتون  فإهنم  اإلخواين  التنظيم  أصحاب  أما   
ينكرون عليهم بدعهم، ولو وقع أحد  البدع، وال  أصحاب 

من السلفيين يف الخطأ لشنعوا عليه وأظهروا خطأه وأنكروا 

عليه، أما ما كان من قادهتم وما يقع منهم من بدع وأخطاء، 

يتربؤون من  ينكرون عليهم وال  بكٌم عمٌي« ال  فإهنم »صٌم 

بدعتهم، بل يحاولون التماس المعاذير لهم، وهذا ما نلحظه 

يف كتاباهتم ومداخالهتم يف وسائل التواصل االجتماعي.

الموقف من البدعة وصاحبها
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ال�شمع والطاعة لولة الأمر

 من أبرز صفات السلفيين وأعظمها: السمع والطاعة 
لوالة األمور بالمعروف، وعدم عصياهنم أو الخروج عليهم، 
تعظيًما  جفاء؛  وال  غلو  غير  مِن  الحاكم  شأن  ُيعظم  وأن 
الشر  أهل  ألطماِع  وقطًعا  الوالية،  لهيبة  وحفًظا  لمنصبه، 

ىئ  ىئ  ېئ  ېئ  ېئ  ﴿ۈئ  تعالى:  لقوله  فيه؛  والِفتنة 
﴿ڑ  سبحانه:  وقوله   ،]59 ]النساء:  ی﴾  ی  ی  ىئ 

ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک 
ڻ﴾  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ 
]النحل:91[، وقولِه |: »َأدِّ األمانَة إلى من ائتمنك، ول تُخْن 

]أخرجه اإلمام أحمد وأبو داود والرتمذي بإسناد صحيح[،  َمن خانك« 
ام - فإنَّما عليهم  وقوله |: »اْسَمعوا وأطيعوا - أي: للحكَّ
لتم« ]أخرجه مسلم[، وقوله |: »على  لوا وعليكم ما ُحمِّ ما ُحمِّ
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ُيؤمْر  لم  ما  فيما أحبَّ وكرِه  والطاعة  السمُع  المسلم  المرِء 
»وإْن ضَرب ظهرك   :| ]أخرجه مسلم[، وقوله  بمعصية اهلل« 
- يعني: السلطان أو الحاكم - وأَخَذ مالك، فاسمع وأطِع« 
]أخرجه مسلم[، وكان | يبايع أصحاَبه على السمع والطاعة 

والمنشط  واليسر،  الُعسر  يف   - اهلل  معصية  غير  يف  أي:   -
ُهْم َفإِنَّ اهللَ  والمْكَره، وعلى األََثرة، وقال |: »َأْعُطوُهْم َحقَّ

ا اْسَتْرَعاُهْم« ]متفق عليه[.  َسائُِلُهْم َعمَّ

هذا  يف  ضلوا  فقد  اإلرهابية  اإلخوان  جماعة  أما   
الخويصرة  ذا  سلفهم  أن  ذلك  وبيان  كبيًرا،  ضالاًل  الباب 

حنين  غنائم  قسمة  يف   | العالمين  رب  رسول  على  احتج 

المال  من  فاتخذ  تعدل«،  لم  فإنك  محمد  يا  »اعدل  قائاًل: 

بدعوى   | المرسلين  سيد  بأمانة  للطعن  ذريعة  وقسمته 

اإلصالح كما يزعم، وقد أجابه النبي | بقوله: »ويلك من 

يعدل إن لم أعدل«!!.

السمع والطاعة لوالة األمر
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الرجل  هذا  ضئضئ  من  يخرج  أنه   | النبي  أخرب  ثم 

قوم تحقرون صالتكم مع صالهتم وصيامكم مع صيامهم 

وعملكم مع عملهم، ويقرؤون القرآن ال يجاوز حناجرهم، 

يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، ثم دعا | 

إلى قتلهم مخربًا أن يف قتلهم أجًرا عظيًما عند اهلل تعالى لمن 

قتلهم. ]متفق عليه، والضئضئ هو: أصل الشيء وجنسه[

على  بأيديهم  القرآن  رفعوا  الذين  الخوارج  هم  هؤالء 

بأنه  # محتجين عليه  أبي طالب  بن  الراشد علي  الخليفة 

إليهم  انتدب  وقد  القرآن،  بتحكيم  مطالبين  الرجال،  م  حكَّ

جادلهم  حيث   ^ عباس  بن  اهلل  عبد  عمه  ابن   # علي 

بالقرآن وأقام عليهم الحجة والبيان.

 وهكذا جماعة اإلخوان المسلمين اإلرهابية يتهمون 
إياهم  متهمين  العدل،  وعدم  بالجور  المسلمين  حكام 
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المال وسيلة  بالمال دون رعاياهم، متخذين من  باالستئثار 

ونواياهم،  عقائدهم  يف  والطعن  ولعنهم  الحكام  تكفير  يف 

غافلين عما هو أهم من المال وهو العقيدة والتوحيد الذي 

ففيهم  والمال،  الدنيا  غايتهم  إذ  عنه،  ويدافعون  يحملونه 

صفة من صفات المنافقين الذين وصفهم اهلل تعالى بقوله: 

ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  ﴿چ 

وأحكامه  الدين  أما  ]التوبة: 58[،  ژ﴾  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ 
والشباب،  العامة  عواطف  هبا  يدغدغون  ومطية  ذريعة  فهو 

وانظر -يا رعاك اهلل- إلى واقعهم يف بعض البلدان اإلسالمية 

التي تمكنوا من الوصول فيها لمناصب عليا وقيادية، لكنهم 

لم يقيموا بالقرآن رأًسا، بل بعضهم أبقى الحكم علمانًيا كما 

كان؛ لئال يخسر رئاسته ومنصبه وكرسيه.

  

السمع والطاعة لوالة األمر



36

النقالبات والثورات

 من أبرز صفات أصحاب المنهج السلفي وأعظمها: 
عدم منازعة ولي األمر أو الخروج عليه أو إثارة الفتنة ضده، 
قال اإلمام الطحاوي &: »وال نرى الخروج على أئمتنا ووالة 
أمورنا وإن جاروا، وال ندعو عليهم، وال ننَْزع يدا من طاعتهم، 
ونرى طاعتهم من طاعة اهلل × فريضًة، ما لم يأمروا بِمعصية، 
وندعو لهم بالصالح والمعافاة« ]العقيدة الطحاوية، ص:22-21[، 
وقال اإلمام الاللكائي & يف شرح أصول اعتقاد أهل السنة: 
الفتنة، ونسمع  القتال يف  الخروج على االئمة وال  »وال نرى 
ونطيع لمن واله اهلل عز و جل أمرنا، وال ننزع يدًا من طاعة، 
والفرقة«  والخالف  الشذوذ  ونجتنب  والجماعة  السنة  نتتبع 
ر األئمة من الثورات  ]أصول اعتقاد أهل السنة 177/1[، ولذلك حذَّ

على الحكومات، قال شيخ اإلسالم ابن تيمية &: »فال رأي 
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أعظم ذمًا من رأي ُأريق به دم ألوف مؤلفة من المسلمين، ولم 
يحصل بقتلهم مصلحة للمسلمين، ال يف دينهم وال يف دنياهم، 
]منهاج  كان«  ما  على  الشر  وزاد  كان،  عما  الخير  نقص  بل 
المعلمي  الرحمن  عبد  الشيخ  العالمة  وقال  السنة113/6[، 

&: »وقد جرب المسلمون الخروج فلم يروا منه إال الشر«. 
]التنكيل 93/1[

فأصحاب المنهج السلفي من أعظم الناس إنكاًرا لهذه 
األمور ونبذًا لها وتحذيرًا من مغبتها.

إلى  تدعو  مبادئه  فإن  المسلمين  تنظيم اإلخوان  أما   
الثورات واالنقالبات على الحكام والخروج عليهم، ممتثلين 
إحداث  اإلسالم  مهمات  أهم  من  »إن  قطب:  سيد  قول 
انقالب إسالمي عام، غير منحصر يف قطر دون قطر، بل مما 
يريده اإلسالم ويضعه نصب عينيه أن يحدث هذا االنقالب 
الشامل يف جميع أنحاء المعمورة، هذه غايته العليا ومقصده 
األسمى الذي يطمح إليه ببصره، إال أنه ال مندوحة للمسلمين 

االنقالبات والثورات
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أو أعضاء الحزب اإلسالمي عن الشروع يف مهمتهم بإحداث 
االنقالب المنشود، والسعي وراء تغيير نظم الحكم يف بالدهم 

التي يسكنوهنا« ]يف ظالل القرآن1451/3، طبعة دار الشروق[.

جماعته،  ومنهج  منهجه  وهذا  قطب  سيد  هو  فهذا   
األمر  ولي  على  العامة  التعبئة  إلى  المسلمين  عموم  يدعو 
نراه  ما  هذه  دعوته  آثار  ومن  عليه،  للخروج  دعوٌة  وهي 
فيها  أحيوا  التي  البلدان  يف  ومرج  وهرج  وقتل  فوضى  من 
مذهب الخوارج، فهم على الحقيقة متبعون إلمامهم األول 
بعدم  واهتمه   | النبي  عدالة  يف  طعن  الذي  الخويصرة  ذي 
العدل، وهم أيًضا أتباع أولئك النفر الذين تجمعوا وتجمهروا 
وتظاهروا أمام منزل الخليفة الراشد عثمان بن عفان # يف 
أول مظاهرة يف اإلسالم نتج عنها استشهاد الخليفة #، قال 
سيد قطب معلًقا على مقتل الخليفة الراشد عثمان بن عفان 
#: »و أخيًرا ثارت الثائرة على عثمان، واختلط فيها الحق 
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األمور  إلى  ينظر  لمن  البد  ولكن  بالشر؛  والخير  بالباطل، 
أن  يقرر  أن  اإلسالم  بروح  األمور  ويستشعر  اإلسالم،  بعين 
تلك الثورة يف عمومها كانت فورة من روح اإلسالم«. ]العدالة 
االجتماعية ص 160 - 161[، فانظر يا رعاك اهلل كيف وصف تلك 

الحادثة -حادثة مقتل الخليفة الراشد ذي النورين عثمان بن 
عفان #- بأهنا فورة من روح اإلسالم، و أن هذا حكم من 
هذا  مثل  يف  وكالمه  بروحه،  ويستشعر  اإلسالم  بعين  ينظر 
المعنى كثير وهو مبثوث يف كتبه الخطيرة، واألعجب من ذلك 

من جعله إماًما ُيقتدى به ويوالى و يعادى عليه.  

وكل من تأثر هبذه الجماعة الخبيثة تجده يطعن يف حكام 
المسلمين، متهًما إياهم بالخيانة تارة، وبالعمالة تارة أخرى، 
ذلك  كل  لها،  ومربًزا  لألخطاء  ومعظًما  للمعايب،  مظهًرا 
وتسهيالً  الناس،  نفوس  من  الوالية  هيبة  إلسقاط  تمهيًدا 

للخروج عليهم.

االنقالبات والثورات
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التـكـفـيــر

 من أبرز صفات أصحاب المنهج السلفي: البعد عن 
الناس  فالتكفير حكم شرعي، وليس آلَحاد  ابتداًء،  التكفير 

رون إال َمن قام الدليُل الشرعيُّ  الخوُض فيه بال مسوغ، فال يكفِّ

األصل  هذا  على  وتفريًعا  ُكفره،  على  نَّة  والسُّ مِن الكتاب 

وسط  السلفي  المنهج  أصحاب  والجماعِة  نَّة  السُّ أهَل  فإنَّ 

مرتكَب  روا  كفَّ الَّذين  الخوارِج  بين  األهواء،  أصحاب  بين 

اإليمان  من  دوه  وجرَّ النَّار،  يف  بخلوده  وحكموا  الكبيرة 

فاعة، وبين المعتزلِة الذين جعلوا  بالكليَّة، وحَرموه من الشَّ

مرتكَب الكبيرة بين منزلتين، فليس مؤمنًا وليس كافًرا، وأنَّه 

ار، وبين  الكفَّ فيها دون عذاب  أنَّ عذابه  النَّار غير  مخلٌَّد يف 

المرجئِة القائلين بأنَّه ال تضرُّ مع اإليمان معصيٌة كما ال تنفع 
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مع الكفر طاعٌة، ومعنى ذلك أنَّ ارتكاَب الكبائر ـ عندهم ـ ال 

يؤثِّر يف إيمان المؤمن، فيبقى كامل اإليمان، فإيمان الفاسق 

الحين سواء، ال يزيد وال ينقص. وإيمان األنبياء والصَّ

بين  الحق، وسٌط  السلفي  المنهج  أتباع  السنة  فأهل   
رون َمن قام  هؤالء، فال يحكمون بَمْحِض الهوى، وإنما يكفِّ

رون  نَّة على ُكفره، فال يكفِّ الدليُل الشرعيُّ مِن الكتاب والسُّ

أهَل الِقبلة بُمطلق المعاصي والذنوِب، وال َيْسُلُبوَن الفاسَق 

نَّة  يَِّة وال يخلِّدونه يف النار، وإنما ُمعتقُد أهِل السُّ اإليماَن بالكلِّ

يف صاحب الكبيرة والمعصيِة أنه مؤمٌن بإيمانه فاسٌق بكبيرته.

السنة  أهل  مذهب   & تيمية  ابن  اإلسالم  شيخ  ويقرر 

والجماعة بقوله: »قد تقرر من مذهب أهل السنة والجماعة 

أهل  من  أحًدا  يكّفرون  ال  أهنم  والسنة  الكتاب  عليه  دل  ما 

القبلة بذنب، وال يخرجونه من اإلسالم بعمل إذا كان فعاًل 

التكفيــــــر
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منهيًّا عنه؛ مثل الزنا والسرقة وشرب الخمر؛ ما لم يتضمن 

به،  باإليمان  اهلل  أمر  ما  ترك  تضمن  إن  وأما  اإليمان،  ترك 

بعد  والبعث  ورسله،  وكتبه  ومالئكته  باهلل  اإليمان  مثل: 

وجوب  اعتقاد  بعدم  يكفر  وكذلك  به،  يكفر  فإنه  الموت، 

الحرمات  تحريم  وعدم  المتواترة،  الظاهرة  الواجبات 

الظاهرة المتواترة« ]مجموع الفتاوى 90/20[.

أما تنظيم اإلخوان فقد سلكوا مسلك الخوارج يف   
المجتمعات  قادهتم وزعماءهم يكفرون  إن  بل  الباب،  هذا 

اليوم  األرض  وجه  على  ليس  »إنه  قطب:  سيد  يقول  كافة، 

هي  فيه  التعامل  قاعدة  مسلم  مجتمع  وال  مسلمة،  دولة 

شريعة اهلل والفقه اإلسالمي« ]الظالل 2122/4[.

ال  عن  وارتدت  الجاهلية  إلى  عادت  »البشرية  وقال: 

يرددون  الذين  أولئك  فيها  بما  البشرية بجملتها  اهلل،  إال  إله 
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إله إال  المآذن يف مشارق األرض ومغارهبا كلمات ال  على 

اهلل بال مدلول، وال واقع، وهؤالء أثقل إثًما وأشد عذاًبا يوم 

لهم  تبين  ما  بعد  العباد من  عبادة  إلى  ارتدوا  القيامة، ألهنم 

الهدى، ومن بعد أن كانوا يف دين اهلل« ]الظالل1057/2[.

  

التكفيــــــر
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�شرف ال�شباب عن العلم ال�شرعي

 من أبرز صفات السلفيين: االهتمام بالعلم والعمل؛ 
فقد ورثوا العلم عن رسول اهلل | وعن أصحابه ÷، ولهم 
نصيٌب من العمل، فآثار السنَّة بادية عليهم، ويدعون الناس 

إلى االقتداء بالنبي | بكافة شؤونه التعبُّدية.

وال  بذلك  يهتمون  ال  فإهنم  اإلخوان  جماعة  أما   
يقيمون للعلم الشرعي وزًنا، بل يحاولون أن يشغلوا األتباع 
بأمور ثقافية غير مفيدة، يقول معالي شيخنا الشيخ صالح بن 
عبد العزيز آل الشيخ حفظه اهلل ورعاه: »من مظاهر الجماعة 
ُيغلقون  أهنم  المسلمين-  اإلخوان  -جماعة  أي  وأصولها 
منهجهم،  يخالف  الذي  القول  سماع  عن  أتباعهم  عقول 
ولهم يف هذا اإلغالق طرٌق شتى متنوعة«، ثم قال حفظه اهلل 
إلى  ُصبحه  من  جميعه  الشباب  وقت  إشغال  »منها  ورعاه: 
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الُسنة وال  أيًضا ال يحرتمون  آخر،  قواًل  ليله حتى ال يسمع 
يحبون أهلها، وإن كانوا يف الجملة ال ُيظهرون ذلك، لكنهم 
وقد  ألهلها،  َيدُعون  وال  الُسنة،  يحبون  ال  األمر  حقيقة  يف 
جربنا ذلك يف بعض من كان منتمًيا لهم أو يخالط بعضهم، 
أو  البخاري  مثل صحيح  الُسنة  يقرأ كتب  بدأ  ا  َلمَّ أنه  فتجد 
روه  حذَّ الكتب  بعض  لقراءة  المشايخ  بعض  عند  الحضور 
ماذا  البخاري؟  صحيح  ينفعك  وش  ينفعك  ال  هذا  وقالوا 
تنفعك هذه األحاديث؟ انظر إلى العلماء هؤالء ما حالهم؟ 
هل نفعوا المسلمين؟ المسلمون يف كذا وكذا، يعني أهنم ال 
ون فيما بينهم تدريس الُسنة، وال محبة أهلها فضاًل عن  يقرُّ

أصل األصول، أال وهو االعتقاد بعامة«.

قلت: كثيًرا ما ينتقصون العلماء الكبار ويصفوهنم بعدم 
فقه الواقع، أو بعلماء الحيض والنفاس، وهذا كله من الجناية 
على اإلسالم وأهله، إذ هبذا التصرف يصرفون الشباب عن 

العلماء الكبار الموثوقين، ويقللون من شأهنم وعلمهم.

صرف الشباب عن العلم الشرعي
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التنظيم ال�شري

دعوهتم،  يف  الوضوح  السلفيين:  صفات  أبرز  من   
كذب،  وال  تدليس  وال  عندهم  َتِقيََّة  فال  منهجهم،  وبيان 

فيبيِّنون الحق الذي يعتقدونه، وَمن سلكه فهو الرابح، ومن 

دين  الدين  ألن  م؛  ُتقدَّ تنازالت  فال  الخاسر،  فهو  عنه  حاَد 

﴿چ  تعالى:  اهلل  قال  فقط،  اهلل  شرع  يبلِّغون  والبشر  اهلل، 

ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ   چ 
 ،]153 ]األنعام:  ڑ﴾  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ 

ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ﴿ڳ  تعالى:  وقال 

ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں 
ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ    ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے 
ويف   ،]20-18 اآليات:  ]الجاثية،  ۋ﴾  ٴۇ  ۈ  ۈ 
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الحديث عنه |: »َقْد َتَرْكُتُكْم َعَلى اْلَبْيَضاِء َلْيُلَها َكنََهاِرَها َل 

َيِزيُغ َعنَْها َبْعِدي إِلَّ َهالٌِك« أخرجه اإلمام أحمد بسند صحيح.

أما تنظيم اإلخوان اإلرهابي فهم على العكس من   
ذلك، لديهم التحزب والتكتل وعدم الوضوح، إضافة إلى 

القيادات المخفية السرية التي ال يعلم عنها أحد إال القيادات 

بن  صالح  الشيخ  العالمة  شيخنا  معالي  قال  الحزب،  يف 

عبدالعزيز آل الشيخ: »أما جماعة اإلخوان المسلمين، فإن 

والتلّون،  والخفاء  التكتم  عندهم  الدعوة  مظاهر  أبرز  من 

حقيقة  إظهار  وعدم  سينفعهم،  أنه  يظنون  ما  إلى  والتقرب 

أمرهم، يعني أهنم باطنية بنوع من أنواعها«.

 واستمع -يا رعاك اهلل- لكالم الشيخ المحقق أحمد 
شاكر & يف جماعة اإلخوان وقد عاصرهم وقت التأسيس 

&: »حركة حسن البنا وإخوانه المسلمين الذين قلبوا  قال 

التنظيم السري
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عليها  ينفق  هدامة،  إجرامية  دعوة  إلى  اإلسالمية  الدعوة 

الشيوعيون واليهود كما نعلم ذلك علم اليقين« ]شؤون التعليم 

والقضاء، ص: 48[. 

الخطيرة  اإلرهابية  المنظمات  مع  تواصل  فلهم   
الروافض  وبين  وبينهم  والصهيونية،  العالمية  كالماسونية 

المجوس صداقات وود، نعوذ باهلل من الزيغ والضالل، كما 

يمكن تقسيمهم إلى أحزاب وشيع ثالثة: البنائية، والقطبية، 

والسرورية، وبيان ذلك فيما يلي:  
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البنائـيــة

يقال  البنا  حسن  الجماعة  مؤسس  بفكر  المتأثرون   
لهم »البنائية«، وتكمن خطورة اإلخواين البنّائي يف أنه يبدو 

كأي شخص عادي، إذ ال يلتزم بالمظهر الذي يظهر به من 

توحي  ال  وسلوكياته  حديثه  أن  كما  بالمتدينين،  يوصفون 

الظروف،  حسب  البنائي  الحزبي  ويتلّون  الديني،  بااللتزام 

الناصح  ودور  التنويري،  ودور  الوطني،  دور  يتقمص  فقد 

أجندات  يخدم  صرف،  إخواين  أعماقه  يف  أنه  رغم  األمين، 

التنظيم، ويأتمر بأمره، وال يحيد عنها قيد أنملة.

فإّن مظهر اإلخواين البنّائي هو مظهر إنسان عادي، لكنه 

متشبع بالفكر الحزبي، فهو يجيد التلّون، ويربع يف تقمص دور 

الوطني، وال يمكن أن يكتشف حقيقته إال من يعرف حقيقة 

البنائــيـــة
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تنظيمات اإلسالم السياسي جيًدا، وكان من محاسن وسائل 

التواصل االجتماعي دورها يف كشف هذا الصنف الحزبي.

وتناقًضا  عجًبا  يرى  البنّائيين  تغريدات  يتابع  فمن   
ال تخطئه العين الفاحصة، ألن تويرت على سبيل المثال هو 

الحزبي  يقع  الهواء، وبالتالي  بث حي، وتعليق مباشر على 

البنائي يف تناقض ال يمكن إنكاره أو التملص منه، كما قال 

ٻ  ٻ  ٻ  ﴿ٱ  المنافقين:  عن  تعالى  اهلل 

]محمد: 30[،  ٺ﴾  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ 

أما قبل عصر وسائل التواصل، فقد كان مكر البنّائيين خفًيا، 

ألّن من طبيعتهم الصمت والتلّون، وارتداء لبوس مختلف 

لكل حالة ]منقول بتصرف عن مقال الكاتب الصحفي أحمد الفراج، موقع 

العربية، منشور يف 16/ 10/ 2017م[.
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القطبية

إلى  انتمى  الذي  قطب  سيد  إلى  تنسب  القطبية   
وقد  البنا،  حسن  مؤسسها  مصرع  بعد  المسلمين  اإلخوان 

ثم  اإلخوان،  أفكار  ضوء  على  الثورية  أفكاره  بلورة  أعاد 

نظرة  تخالف  اإلسالمية  للحركة  جديدة  نظرية  لنفسه  صاغ 

القرآن،  ظالل  يف  كتبه:  خالل  من  فكرته  وطرح  اإلخوان، 

ومعالم يف الطريق، والعدالة االجتماعية. 

وقد تبعه على فكرته الجيل الجديد من عناصر اإلخوان 

الماضي،  القرن  من  الميالدية  والستينيات  الخمسينيات  يف 

الجديدة،  للمرحلة  البنا  طرح  مواءمة  عدم  وجدوا  الذين 

خاصة فيما يتعلق بالموقف من الحكام المسلمين.

المجتمعات  أن  يف  القطبية  الدعوة  أفكار  وترتكز   

القطبيــــة
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المجتمعات  فيها  بما  جاهلية  مجتمعات  المعاصرة 

بالد  يف  القائمة  الحكومات  تكفير  وبالتالي  اإلسالمية، 

ممارسة  أو  الحكم  يف  المشاركة  جواز  وعدم  المسلمين، 

العمل السياسي يف ظل هذه الحكومات الكافرة، ووجوب 

جهادهم، وانتهاج منهج التنظيم السري المغلق. 

الساحة  محيط  يف  قطب  سيد  أفكار  تنحصر  ولم   
من  كثيرة  أخرى  بقاع  إلى  امتدت  بل  فحسب  المصرية 

العالم اإلسالمي وأوروبا، وال يزال الفكر القطبي قائًما بل 

العالم  بالقليلة من شباب  ليست  نسبة  زال مسيطًرا على  ال 

األول  المرجع  األفكار  هبذه  قطب  سيد  ويعترب  اإلسالمي، 

لفكرة تكفير الحكام، وإحياء الجهاد يف هذا العصر ضدهم، 

كجماعة  تكفيرية،  جماعات  خرجت  عباءته  تحت  ومن 

الذي  هو  النهج  وهذا  الجهاد،  وجماعة  والهجرة،  التكفير 

أخذت به القاعدة وداعش والنصرة وبوكو حرام فيما بعد.
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ال�شرورية

والتقية  المراوغة  بمبدأ  يأخذ  السروري  التنظيم   
عباءة  تحت  من  التنظيم  هذا  خرج  إذ  والتلبس،  والتخفي 

تنتسب ظاهًرا للسلف وهم يف  جماعة اإلخوان، فهي فرقة 

ون بـ »السرورية« نسبة لزعيمهم  الحقيقة خالف ذلك، يسمَّ

السوري محمد سرور بن نايف زين العابدين.

انضم يف بداية مشواره إلى جماعة اإلخوان المسلمين، 

ثم تحول إلى الفكر القطبي بعد ما طرد من سوريا، ثم تعاقد 

سعود  بن  محمد  اإلمام  لجامعة  التابعة  العلمية  المعاهد  مع 

َس يف  اإلسالمية حيث عمل يف األحساء وحائل والقصيم، فدرَّ

المعهد العلمي بربيدة، ومهنة التدريس جعلت محمد سرور 

يعرف أكثر عن أحوال المنطقة، ويتقرب أكثر إلى أبناء المنطقة، 

السروريـــة
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ومن هنا بدأ يبث فيهم فكرته الثورية، المستوحاة من فكر سيد 

قطب التكفيري، فالسرورية خرجت من رحم القطبية. 

سري،  وتنظيم  ومنهاج  فكر  عن  عبارة  والسرورية   
وقد اعرتف محمد سرور بوجود تنظيم سري كان قد أنشأه 

يف السعودية، ثم انتشر يف بعض دول العالم كما ذكر ذلك يف 

مقابلة تلفزيونية.

المنهج  بين  يجمع  أن  يحاول  السروري  والتنظيم   
من  فأخذ  بينهما،  القطبي، وشتان  اإلخوان  ومنهج  السلفي 

مبدأ  حول  تتمثل  التي  الثورية  اإلخوانية  الفكرة  قطب  سيد 

كما  والتدين،  بالعقيدة  االهتمام  يظهرون  وهم  الحكم، 

 ،| النبي  عن  المأخوذ  السني  بالمظهر  االهتمام  يظهرون 

ذلك  ومع  واألئمة؛  الصالح  والسلف  الصحابة  ويعظمون 

بل  بالمملكة  العلماء  كبار  يعظمون  وال  يحرتمون  ال  فهم 
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يلمزوهنم ويقدحون يف أمانتهم وصدقهم، وضلوا أيضًا يف 

باب العقيدة وأضلوا كثيًرا، فقد كان محمد سرور زعيم هذا 

التنظيم يعتقد بأن كتب الدعوة السلفية ال تكفي لدعوة هذا 

الكم الثائر من الناس، فقام بتأليف كتاب )منهج األنبياء يف 

فرأيت  العقيدة  كتب  »نظرت يف  فيه:  قال  اهلل(،  إلى  الدعوة 

أهنا كتبت يف غير عصرنا، وكانت حلواًل لقضايا ومشكالت 

تحتاج  التي  مشكالته  ولعصرنا  فيه،  كتبت  الذي  العصر 

من  الكثير  فيها  السلفية  العقيدة  فكتب  جديدة،  حلول  إلى 

الجفاف؛ ألهنا نصوص وأحكام فقط«.

 وقد وصف الشيخ محمد بن ناصر الدين األلباين & 
الفكر السروري بأنه فكر الخوارج، بسبب خروجهم عن منهج 

السمع والطاعة الذي هو أساس منهج أهل السنة والجماعة، 

وأطلق على السرورية مسمى »الخارجية العصرية«.

السروريـــة
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التحذير  الرتكيز على  العلم  والواجب على طالب   
االلتفاف  على  الشباب  وحث  الخطير،  التنظيم  هذا  من 

حول العلماء الراسخين، والوقوف مع هذه الدولة المباركة 

وعدم  واحًدا،  صًفا  قادهتا  ومع  السعودية  العربية  المملكة 

الدولة -وفقها  المبطلون، وقد أحسنت  يقوله  بما  االغرتار 

جماعة  مع  التعاطف  أو  االنتساب  مت  جرَّ عندما  اهلل- 

يف  األمر  والة  حرص  على  يدل  وهذا  المسلمين،  اإلخوان 

هذه البالد المباركة -وفقهم اهلل- على المنهج الحق، منهج 

حتى  صفوه،  يكدر  بما  المساس  وعدم  الصالح،  السلف 

يبقى نقًيا صافًيا ال تشوبه شائبة.
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هم اخلوارج فاحذروهم

فرق  أخطر  من  وهم  قعدية،  خوارج  هم  قلت:   
يزينونه  لكن  الحكام  على  الحرب  يرون  ال  الخوارج، 

مقدمة  يف   & العسقالين  حجر  ابن  الحافظ  قال  لآلخرين، 

قال:  ص:460  الساري(  )هدي  البخاري  لصحيح  شرحه 

يباشرون  األئمة وال  الخروج على  يزينون  الذين  )القعدية: 

ذلك(، وقال & يف هتذيب التهذيب 114/8 واصًفا الخوارج 

بل  الحرب،  يرون  ال  كانوا  الخوارج،  »والقعدة  القعدية: 

إلى  ويدعون  الطاقة،  حسب  الجور  أمراء  على  ينكرون 

يف  فرتى  ويحسنونه«،  الخروج  ذلك  مع  ويزينون  رأيهم، 

وصف الحافظ ابن حجر & أن هؤالء ينكرون على أمراء 

به  ويهيجون  العامة  به  يحرضون  مما  طاقتهم  وفق  الجور 

هم الخوراج فاحذروهم
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الشعوب، فيظهرون معايب الحكام، وينتقصوهنم، فنجدهم 

المسكينة  الشعوب  أذهان  الحكام يف  الخروج على  يزينون 

عن  وانصرفوا  القعود  آثروا  لكنهم  مقاصدهم  لتحقيق 

الخوارج  من  ُيعتربون  فهم  السالح،  وحمل  الحكام  قتال 

الثورية، الذين يهيجون الناس ويزرعون األحقاد على والة 

باسم  اهلل  حرم  ما  باستحالل  الفتاوى  ويصدرون  األمر، 

تغيير المنكر، وهم أخبث فرق الخوارج، روى أبو داود يف 

مسائل أحمد بسند صحيح ص271 عن عبد اهلل بن محمد 

الخوارج(،  أخبث  هم  الخوارج  )َقَعُد  قال:  أنه  الضعيف 

 )72/19( الفتاوى  يف   & تيمية  ابن  اإلسالم  شيخ  قال 

فارقوا هبا جملة  الخوارج: »ولهم خاصتان مشهورتان  عن 

المسلمين وأئمتهم إحداهما: خروجهم عن السنة، وجعلهم 

ما ليس بسيئة سيئة أو ما ليس بحسنة حسنة«. 

إذ إن الكالم يف  أنفسهم؛  الخوارج   وهم أخطر من 
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على  العامة  وإثارة  عليهم  الصدور  وإيغار  الحكام  أخطاء 

والة األمر، والحديث عن المنكرات الظاهرة المنتشرة وأهنا 

ال تنكر، له أبلغ األثر يف نفوس العوام وصغار طالب العلم 

ال سيما الشباب، فتزرع يف أنفسهم الضغينة والكراهية لوالة 

الخوض  على  ئهم  وتجرِّ الوالية،  هيبة  منهم  وتنزع  األمر، 

بليغ  الكالم من رجل  إذا خرج هذا  يف األعراض، وخاصة 

متكلم يخدع الناس بلسانه ويتلبس بلباس السنّة، قال الشيخ 

محمد بن صالح العثيمين & يف مقطع صويت له: )الخروج 

على الحاكم بالسيف فرع عن الخروج باللسان والقول؛ ألن 

الناس لم يخرجوا على اإلمام بمجرد أخِذ السيف، ل بد أن 

يكون توطئة وتمهيد: قدح يف األئمة، وستر لمحاسنهم، ثم 

تمتلئ القلوب غيًظا وحقًدا، وحينئٍِذ يحصل البالء(.

وهؤالء هم جماعة اإلخوان ال كثرهم اهلل.

هم الخوراج فاحذروهم
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خـامتـــة

اإلسالم  هي  السلفية  الدعوة  أن  القول  خالصة   
على  والسنة  بالكتاب  العمل  إلى  الناس  دعوة  فهي  النقي؛ 

َوفق فهم الصحابة ومن تبعهم من سلف األمة.

إنما  بشريًّا،  فكًرا  أو  تكتاًل  أو  حزًبا  ليست  السلفية   
طبقاهتم  اختالف  على  كلهم  للمسلمين  حياة  منهج  هي 

ومستويات تعليمهم، فأكثر المسلمين سلفيون، فهم يؤمنون 

لم  ربما  بعضهم  كان  وإن  مسلمون،  ألهنم  السلفية  بمنهج 

يسمع بالسلفية وال ببقية التسميات األخرى، السيما العوام، 

وليس من شروط كون الشخص سلفيًّا أن يكون خالًيا من 

المعاصي، فالسلفية اعتقاد وعمل، فإذا حصل خلل بالعمل 

يبقى االعتقاد نقًيا.
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 | محمد  على  نزل  الذي  اإلسالم  هي  السلفية   
سلفية  هناك  فليس  الدين،  لكل  شاملة  فهي  أصحابه،  بفهم 

علمية وسلفية جهادية وسلفية تعبدية كما يزعم أتباع جماعة 

اإلخوان، بل نربأ إلى اهلل تعالى من كل تلك المسميات.

 السلفية منهج حياة، تعتني بالدنيا واآلخرة، فتعتني 
بدنيا الناس بدًءا من الحكم وسائر شؤون الحياة، وما يتعلق 

بذلك من معامالت وعقود وآداب، وتعتني باآلخرة؛ فتدعو 

إلى االستعداد لما بعد الموت، وعدم الحرص الزائد على 

الدنيا، فلن تموت نفٌس حتى تستكمل رزقها وأَجَلها.

زمـن  منـذ  قائـم  السـلفي  المنهـج  فـإن  ذلـك؛  فهـم   إذا 

لقـول  مصداًقـا  السـاعة،  قيـام  إلـى  ومسـتمر   |  النبـي 

تِـي َظاِهرِيـَن َحتَّـى َيْأتَِيُهـْم  النبـي |: »َل َيـَزاُل َطائَِفـٌة ِمـْن ُأمَّ

َأْمـُر اهللِ َوُهـْم َظاِهـُروَن« ]أخرجـه البخاري ومسـلم[.

خاتمـــــة
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الوحي  مهبط  وهي  السعودية  العربية  والمملكة   
على  األول  التأسيس  منذ  حكامها  دأب  الرسالة،  ومنبع 

وتدريسه  ونشره  بل  عليه،  والتأكيد  المنهج  هبذا  التمسك 

لتعليم  الخارج  يف  الدعاة  وبث  والمدارس،  الجامعات  يف 

الناس وهدايتهم إلى الدين الحق والمنهج الصواب.

يف  المباركة  البالد  هذه  حكام  كالم  تتبعت  ولو   
تقرير هذا األمر منذ زمن الملك المؤسس حتى عهد خادم 

العزيز  عبد  بن  سلمان  الصالح  الملك  الشريفين  الحرمين 

يؤكدون  دوًما  فهم  المقام،  بي  لطال  ونصره-  اهلل  -أعزه 

على هذا االنتماء المشرف.

أسأل اهلل تعالى أن يديم علينا نعمه، وأن ال ينزعها   
منا بذنوبنا، وأن يرينا الحق حًقا ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل 

محمد  نبينا  على  وسلم  اهلل  وصلى  اجتنابه،  ويرزقنا  باطاًل 

وعلى آله وصحبه، وآخر دعوانا أن الحمد هلل رب العالمين.
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