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 صوٌر من الغزو الفكري
يا من  الكريم أخي: أما بعد. الحمد هلل والصالة والسالم على رسول اهلل وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه

 تريد سبيل الُسنة، والنجاة من البدع والحزبيات، هذه بعض األقوال ُجمعت لك لتكون على بينة من أمرك،
وبصيرة في دينك، ولتحذر من الوقوع في هذا الغزو الفكري اآلثم، الذي تمتأل به كتب من ُيعرف 

وقد أفتى سماحة ] .المسلمين بالمفكرين اإلسالميين أمثال سيد قطب الذي ينتمي إلى جماعة اإلخوان
من تبليغ جماعة اإلخوان المسلمين وجماعة ال بأن قبل وفاته بسنتين، العزيز بن باز الشيخ عبد

وسيد . "[شريط شرح المنتقىمن . "كما ورد في حديث افتراق األمة  االثنتين والسبعين فرقة الهالكة
. قطب حذر منه علماء الُسنِة الكبار أمثال الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين والشيخ صالح الفوزان

و  ،[بحي السويدي بالرياضتسجيالت منهاج السنة : راجع شريط أقوال العلماء في مؤلفات سيد قطب]
 :بَدِعِه وانحرافاتِه العقدية منأمثلة  هذه

 

 تفسير كالم اهلل بالموسيقى و األنغام و األناشيد
 

عنييد تفسيييره لسييورة اليينجم ( يهيي1111عييام  52الطبعيية " )فييي لييالل القييرآن"فييي كتابييه  قااال ساايد قطااب -1
علويييية منغ مييية يسيييري التنغييييم فيييي بنا هيييا هيييذه السيييورة فيييي عمومهيييا كمنهيييا منلومييية موسييييقية (:" 6/4141)

 "اللفلي كما يسري في إيقاع فواصلها الموزونة الُمقفاة 
فيهييدأ " ثييم قييال بعييد ذلييك ". يسييوقه فييي إيقيياع موسيييقي(:" 6/4111)وقييال فييي تفسيييره سييورة النازعييات  -5

 ".اإليقاع الموسيقي 
 )!!(".يه خشونة و دمدمة و فرقعةو اإليقاع الموسيقي ف(:" 6/4521)وقال عن سورة العاديات  -4
إن داوود الملييك النبييي، كييان يخصييت بعييض وقتييه للتصييرف فييي شيي ون (:"2/4411)قيال فييي اللييالل  -1

الُملييك، وللقءيياء بييين النييا ، ويخصييت الييبعض اآلخيير للخلييوة و العبييادة وترتيييل أناشيييده تسييبيحا  هلل فييي 
 ".المحراب

 

 القول بخلق القرآن
 

والشيمن فيي هيذا اإلعجياز هيو الشيمن فيي خليق اهلل جميعيا  :"متحدثا  عن القيرآن (1/83)قال في الظالل  -1
 ".وهو مثل صنع اهلل في كل شيء وصنع النا 

ولكينهم   يملكيون أن ي لفيوا منهيا : " بعيد أن تكليم عين الحيروف المقطعية (5/9112)وقال في ظالله  -5
 ".مثل هذا الكتاب، ألنه من صنع اهلل   من صنع إنسان
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يقسيييم بيييه اهلل سيييبحانه، كميييا يقسيييم " صييياد"وهيييذا الحيييرف (: 2/4446" )ت " وقيييال فيييي تفسيييير سيييورة  -4
 ".بالقرآن ذي الذكر، وهذا الحرف من ُصنعة اهلل فهو موجده، موجده صوتا  في حناجر البشر

" اللياللالميورد اليز ل فيي التنبييه عليى أخطياء تفسيير " فيي كتابيه  قال الشايخ عباداهلل الادويح رحماه اهلل
وقولييه هييذا الحييرف ميين صيينعة اهلل و موجييده، هييذا قييول الجهمييية والمعتزليية : "114ردا  علييى هييذا الكييالم ت

 ".القا لين أن القرآن مخلوق، وأما أهل الُسنة فيقولون القرآن كالم اهلل منزل غير مخلوق
 ".اتإن القرآن لاهرة كونية كاألرض والسماو (: " 1/5451: )وقال في كتابه اللالل -1

 

 طعنُه في نبي اهلل موسى عليه السالم
 

مثاال للازعيم المنادفع العصابي لنمخيذ موسيى إنيه : " 544ت" التصيوير الفنيي فيي القيرآن " قال في كتابيه 
االساااتهزاء : "العزييييز بييين بييياز رحميييه اهلل معلقيييا  عليييى هيييذا الكيييالم قيييال سيييماحة الشييييخ عبيييد .....".المااازا 

تسيييجيالت منهييياج السييينة : شيييريط أقيييوال العلمييياء فيييي م لفيييات سييييد قطيييبمييين ".)  باألنبيااااء ردمس مساااتقلة
 (.السمعية بالرياض

 

 طعنه في الصحابة رضي اهلل عنهم
 
 

و نحيين نميييل إلييى اعتبييار خالفيية علييي رءييي اهلل عنييه :" 546ت االجتماعيااةقااال فااي كتابااه العدالااة  -1
 .نسمل اهلل العافية". وًس بينهماعهد عثمان كان فجأن امتدادا  طبيعيا  لخالفة الشيخين قبله، و 

يييرا  ليييم يغلبيييا علييييا  ألنهميييا أعيييرف منيييه :  "515ت" كتاااب وشخصااايات"قيييال فيييي  -5 إن معاويييية وزميليييه َعمم
ولكين ألنهميا طليقيان فيي اسيتخدام كيل . بدخا ل النفو ، وأخبر منه بالتصرف النافع فيي الليرف المناسيب

يااركن معاوياة وزميلااه للاى الكاا ب والغااح حيين  و. سيال،، وهيو مقييد بمخالقييه فيي اختييار وسييا ل الصيراع
  يملك علٌي أن يتدلى إلى هذا الدرك األسفل فال عجب ينجحيان  والخديعة والنفاق والرشوس وشراء ال مم
نه لفشل أشرف من كل نجا،  ".ويفشل، وا 

قبييييح، سيييب  كيييالٌم قبييييح، هيييذا كيييالمٌ : " العزييييز بييين بييياز رحميييه اهلل معلقيييا  عليييى هيييذا الكيييالم قيييال الشييييخ عبيييد
مييين شيييريط أقيييوال ) "ينبغاااي أن تمااازق " : قيييال عييين هيييذه الكتيييب و". لمعاويييية، و سيييب لعميييرو بييين العيييات

 (.تسجيالت منهاج السنة بالرياض: العلماء في م لفات سيد قطب
أبوسيفيان هيو ذليك الرجيل اليذي لقيي اإلسيالم منيه :" ، قيالسفيان رضي اهلل عناه تكفيره للصحابي أبو -4

حفلت به صفحات التاريخ، والذي ليم ُيسيِلم إ  وقيد تقيررت غلبية اإلسيالم، فهيو إسيالم الَشيفة والمسلمون ما 
مجليية المسييلمون : المرجييع ".ومااا نفاا  اإلسااالُم للااى قلااب  لاا  الرجاالواللسييان   إيمييان القلييب والوجييدان ، 

 .(هي1411العدد الثالث سنة )
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 القول بوحدس الوجود
 

إنيييه أحديييية الوجيييود، فليييي  هنييياك حقيقييية إ  (:" 6/1445)ة اإلخيييالت قيييال فيييي الليييالل عنيييد تفسيييير سيييور 
حقيقتيييه، وليييي  هنييياك وجيييود حقيقيييي إ  وجيييوده، وكيييل موجيييود آخييير فجنميييا يسيييتمد وجيييوده مييين ذليييك الوجيييود 
الحقيقي، ويستمد حقيقته مين تليك الحقيقية الذاتيية وهيي مين ثَيم  أحديية الفاعليية فليي  سيواه فياعال  لشييء أو 

قااال الشاايخ ". ء فييي هييذا الوجييود أصييال ، وهييذه عقيييدة فييي الءييمير، وتفسييير للوجييود أيءييا  فيياعال  فييي شييي
فييي  1251عييدد)ردا  علييى سيي ال عيين تفسييير اللييالل فييي مجليية الييدعوة  محمااد صااالع العثيمااين رحمااه اهلل

مييا قييرأُت تفسيييره لسييورة اإلخييالت و قييد قييال قييو   عليمييا  فيهييا مخالفييا  ل: " فكييان فييي جوابييه( هييي5/1/1111
عليه أهل الُسنة والجماعية حييث إن  تفسييره لهيا ييدل عليى أنيه يقيول بوحيدة الوجيود وكيذلك تفسييره لالسيتواء 

 ."بمنه الهيمنة والسيطرة
 

 تفسيره االستواء بالهيمنة
 

 

وهيو المهييمن :" قيال( اليرحمن عليى العيرس اسيتو  )عند قوله تعالى ( 1/5451)قال في تفسيره سورس طه
 ".وا ستواء على العرس كناية عن غاية السيطرة وا ستعالء( على العرس استو )على الكون كله 
معنياه إنكيار ا سيتواء المعيروف وهيو العليو : العزيز بن بااز رحماه اهلل معلقاًا علاى كالماه قال الشيخ عبد

 من شريط أقوال العلماء في مؤلفاات)". ع في التفسيريمسكين ضاعلى العرس وهذا باطل يدل على أنيه 
 (.تسجيالت منها  السنة بالرياض: سيد قطب

 

 وصفه اهلل سبحانه بااللتفات
 

إن اهلل جل جالله العليم الجبار القهار المتكبر، ماليك المليك كليه، قيد تكيرم (:" 6/4546)قال في اللالل 
 ."في عليا ه فالتفت إلى هذه الخليقة المسماة باإلنسان 

 

 رده ألحاديث اآلحاد في العقيدس
 

 ".وأحاديث اآلحاد   ي خذ بها في أمر العقيدة و المرجع هو القرآن (: " 6/1441)في اللالل قال 
 

 تكفيره للمجتمعات اإلسالمية
 

إنيييه ليييي  علييى وجيييه األرض الييييوم دوليية مسيييلمة و   مجتميييع مسيييلم (: ) 4/9199)قاااال فاااي الظاااالل  -1
ى كالميه أن بييالد الحيرمين التييي ُتحك يم شييرع ومعني(. قاعيدة التعاميل فيييه هيي شييريعة اهلل و الفقيه اإلسييالمي 

 !!اهلل ليست دولة مسلمة
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ذليييييك أن المسيييييلمين الييييييوم   ! إن المسيييييلمين اآلن   يجاهيييييدون"  (:8/1384)قاااااال فاااااي الظاااااالل و  -5
 ".إن قءية وجود اإلسالم و وجود المسلمين هي التي تحتاج اليوم إلى عالج!..يوجدون

لقيد اسيتدار الزميان كهي تية ييوم جياء هيذا اليدين إليى البشيرية بيال إليه " (: 5/1421)و قال فيي الليالل  -4
إ  اهلل، فقد ارتيدت البشيرية إليى عبيادة العبياد و إليى جيور األدييان و نكصيت عين   إليه إ  اهلل و إنم ليل 

 .....".فريق منها يردد على المآذن   إله إ  اهلل
لمجتمييع الجيياهلي الييذي نعيييس فيييه لييي  هييو المجتمييع إن هييذا ا(:" 1/5445)و قييال أيءييا  فييي اللييالل  -1

 ".المسلم
 

 ش و ه و مخالفته العلماء في تفسير معنى ال لله لال اهلل
 

أي فيال ": ) و هو اهلل   إليه إ  هيو "في سورة القصت عند قوله تعالى ( 2/5141)قال في اللالل  -1
 .(شريك له في خلٍق و   اختيارٍ 

ربوبيييية تاركيييا  معناهيييا اليييذي يجيييب أن تُفس ييير بيييه فيييي الدرجييية األوليييى و هيييو توحييييد ففس ييير معناهيييا بتوحييييد ال
 .األلوهية

أنييه   يمكيين أن يقييوم فييي : إن األميير المسييتيقن فييي هييذا الييدين: ) 115قييال فييي العداليية ا جتماعييية ت-5
اكمييييية إ  هلل،   ح: الءييييمير عقيييييدة و  فييييي واقييييع الحييييياة دينييييا  إ  أن يشييييهد النييييا  أن   إلييييه إ  اهلل أي

 .ففس رها بتوحيد الحاكمية فقط(.حاكمية  تتمثل في شرعه و أمره
 

 جعلُه الخالف في قضية الربوبية
 

إنميا قءيية )!!( فقءيية األلوهيية ليم تكين محيل خيالف(:"1/1116)قال في الليالل عنيد تفسيير سيورة هيود 
 ".و هي التي كانت تواجهها الرسالة األخيرة)!!( الربوبية هي التي كانت تواجهها الرسا ت

 

 

 من النصرانية و الشيوعية مزيجاإلسالم في نظره 
 

لإلسيالم أن يحكيم ألنيه العقييدة الوحييدة اإليجابيية اإلنشيا ية التيي  و   بيد   :"31قال في كتابه المعركة ص 
تصييييو  ميييين المسيييييحية و الشيييييوعية معييييا  مزيجييييا  كييييامال  يتءييييمن أهييييدافهما جميعييييا  و يزيييييد عليهمييييا التييييوازن 

 ".والتناسق وا عتدال
المسييحية ديين  إن: نقيول ليه: )عن هيذا الكيالم فقيال وقد ُسئل الشيخ محمد بن صالع العثيمين رحمه اهلل

ُمبييد ل ُمغي يير ميين جهيية أحبييارهم ورهبييانهم، والشيييوعية ديييٌن باطييل   أصييل لييه فييي األديييان السييماوية والييدين 
َر }:اإلسالمي دين من اهلل عز وجل منز ل من عنده لم يبد ل وهلل الحمد، قال اهلل تعالى لمَنا الذ كم ُن َنز   ِإن ا َنحم
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ن ا َلُه َلَحاِفُلو  ما مغرور بميا علييه { نَ َواِ  وَمن قال إن اإلسالم مزيج من هذا وهذا فهو إما جاهل باإلسالم، وا 
 .55كتاب العواصم للشيخ ربيع بن هادي حفله اهلل ت( األمم الكافرة من النصار  والشيوعيين

 

 القول بُحرية العقيدس
 

لييديني و ذلييك منييذ إعييالن و كانييت ثييورة  علييى طيياغوت التعصييب ا:"14قييال فييي كتابييه دراسييات إسييالمية ت
و قيييال (   إكيييراه فيييي اليييد ين قيييد تبيييين الرشيييُد مييين الغيييي  : )حريييية ا عتقييياد فيييي صيييورتها الكبييير ، قيييال تعيييالى

لقييد ( و لييو شيياء ربمييك آلميين َميين فييي األرِض كلهييم جميعييا  أفمنييت ُتكييرُه النييا  حتييى يكونييوا ُميي منين: )تعييالى
المطلقيية، بييل لتصييبح حماييية حرييية العقيييدة و حرييية  تحطييم طيياغوت التعصييب الييديني لتحييل محلييه السييماحة

ُسائل فضايلة وقيد ". العبادة واجبيا  مفروءيا  عليى المسيلم ألصيحاب اليديانات األخير  فيي اليوطن اإلسيالمي
، و هييي دعييوة إلييى حرييية "حرييية الِفكيير"نسييمع و نقييرأ كلميية : الشاايخ محمااد باان صااالع العثيمااين رحمااه اهلل

 ؟ا عتقاد، فما تعليقكم على ذلك
الا ي يجياز أن يكاون اإلنساان حار االعتقاادد يعتقاد ماا شااء مان األدياان تعليقنيا عليى ذليك أن  : "فأجااب

فإنه كافرد ألن كل َمن اعتقد أن أحدًا يسوغ له أن يتدين بغير دين محماد صالى اهلل علياه وسالمد فإناه 
و رساائل فضايلة الشايخ  ِمان مجماوف فتااو  ".كافر باهلل عز و جل ُيستتابد فإن تاب و لال وجب قتلاه 

 (.8/22)محمد العثيمين 
 

 االستهزاء بكتب الُسنة ووصفها بالصفراء
 

و كييل هييذه الُشييبهات كييان يكفييي فييي جال هييا مجييرد :" 61قييال فييي كتابييه معركيية اإلسييالم و الرأسييمالية ت 
قييييييية المعرفيييييية الصييييييحيحة للحقييييييا ق التاريخييييييية و ا جتماعييييييية لإلسييييييالم، أي أن يتلقييييييى الجيييييييل ثقافيييييية حقي

و ليست هيذه الثقافية عسييرة كميا يتصيور الكثييرون، حيين يتصيورون الكتيب الصيفراء ... أجل   قة...  قة
". 
 

 االستهزاء بعلماء الُسنة ووصفهم بالدراويح
 

هنيياك آخييرون يتصييورون أن حكييم اإلسييالم معنيياه حكييم :" 65ت " معركيية اإلسييالم و الرأسييمالية" قييال فييي
 ".ن جا وا بهذا التصور؟ المشايخ و الدراويس، ِمن أي

 

 اشتراكية سيد قطب
بيييل فييي يييد الدوليية أن تنييزع الملكيييات والثيييروات ": )11: ت"معركيية اإلسييالم والرأسييمالية :" قييال فييي كتابييه

 جميعي ا، وتعيد توزيعها على أسا  جديد، ولو كانت هذه الملكي ات قد قامت على األس  التي يعترف 
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لتييي يبررهييا ألن دفييع الءييرر عيين المجتمييع كلييه أو اتقيياء األءييرار المتوقعيية بهييا اإلسييالم ونمييت بالوسييا ل ا
 !!وهذه ا شتراكية بعينها: قلتُ (.  لهذا المجتمع أولى بالرعاية من حقوق األفراد

 
 

 التربية على القيام باالنقالبات و الثورات
. 

، واخيتلط فيهيا الحيق والباطيل، وأخير ا ثيارت الث يا رة عليى عثميان"  131قال في العدالة االجتماعية ص -1
ولكن  بد  لمن ينلر إلى األمور بعين اإلسالم، ويستشيعر األميور بيرو، اإلسيالم، أن يقيرر . والخير والش ر

 ".أن  تلك الث ورة في عمومها كانت فورة  من رو، اإلسالم 
قاميية حكومييٍة م سسيية علييى قواعييد اإلسييالم فييي مكانهييا :"(8/1451)قااال فااي الظااالل  -5 ، و اسييتبدالها وا 
مهمة إحداث انقالب إسالمي عام غير منحصير فيي ُقطيٍر دون قطير، بيل مميا يرييده ..و هذه المهمة.. بها

اإلسالم و يءعه نصب عينييه، أن َيحيُدث هيذا ا نقيالب الشيامل فيي جمييع المعميورة، هيذه غايتيه العلييا و 
مين أو أعءياء الحيزب اإلسيالمي عين مقصده األسمى، الذي يطمح إليه ببصيره، إ  أنيه   مندوحية للمسيل

الشروع في مهمتهم بجحداث ا نقالب المنشود و السعي وراء تغييير ُنلُيم الحكيم فيي بالدهيم التيي يسيكنونها 
." 
  بد  من إدراك البواعث الحقيقية لتصرفات النا  من خيالل : ) 911قال في العدالة االجتماعية ص -4

عالقية هيذه البواعيث بيالحوادث و التطيورات و ا نقالبيات، و   بيد  مين  هذه الحياة التاريخية اإلسيالمية، و
هكييذا يزك ييي زعيييُم جماعيية اإلخييوان (... ربييط هييذا كلييه بطبيعيية العقيييدة اإلسييالمية و مييا فيهييا ميين رو، ثورييية

 المسلمين قتلة عثميان رءيي اهلل عنيه، ويحير ض عليى إثيارة الفيتن، وسيفك اليدماء فيي بيالد اإلسيالم، وَسيلفهُ 
 !!الخوارج الُءال ل، فمي جماعٍة هذه ؟: في ذلك

 

 العبادس عنده ليست وظيفة حياس
 

واإلسالم عدو التبطل باسم العبادة والتيدين، فالعبيادة ليسيت : " 25ت" معركة اإلسالم والرأسمالية"قال في 
 ".وليفة حياة، ولي  لها إ  وقتها المعلوم

 

 او شهد شاهد من أهله
 

في كتابيه أولوييات  (اإلخواني) يوسف القرضاوي قطب بتكفيره المجتمعات اإلسالمية  يشهد على سيد -1
فييي هييذه المرحليية لهييرت كتييب سيييد قطييب التييي تمثييل المرحليية : " حيييث قييال114ت" الحركيية اإلسييالمية 

عالن الجهاد الهجومي على النا  كافة .......األخيرة من تفكيره الذي تنءح بتكفير المجتمع  ".وا 
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" اإلخااوان المساالمين فااي مياازان الحااق" الخااالق أحااد قااادس اإلخااوان فااي كتابااه  فريااد عباادقييال  و -5
إن نشمة فكرة التكفير بدأت بين بعض شباب اإلخوان في سجن القناطر في أواخير الخمسيينات :" 112ت

و أنيه قيد و بداية السيتينات و أنهيم تيمثروا بفكير سييد قطيب و كتاباتيه وأخيذوا منهيا أن المجتميع فيي جاهليية 
 ".كفر حك امه الذين تنكروا لحاكمية اهلل بعدم الحكم بما أنزل اهلل ومحكوميهم إذا رءوا بذلك

و جياءني أحيد : " 14ت "التااريخ الساري لوخاوان المسالمين " كماا قاال علاي عشاماوي فاي كتاباه  -4
لى سيد قطيب و سيملته اإلخوان و قال لي إنه سوف يرفض أكل ذبيحة المسلمين الموجودة حاليا ، فذهبت إ

دعهييم يمكلونهييا فيعتبرونهييا ذبيحيية أهييل الكتيياب فعلييى األقييل المسييلمون اآلن هييم أهييل كتيياب : عيين ذلييك فقييال
.")!!( 

و :" و هيو يصيف زيارتيه لسييد قطيب و مقابلتيه ليه 119قال علي عشاماوي فاي نفال الكتااب ص و  -1
 -وألول ميرة –المفاجيمة أن علميُت  جاء وقت صالة الجمعية فقليت لسييد قطيب دعنيا نقيم و نصيلي و كانيت

أناه ال جمعاة لال ، وقال إنيه يير  أن صيالة الجمعية تسيقط إذا سيقطت الخالفية و )!!(أنه   يصلي الجمعة
 ".بخالفة 

 

مييين هيييذا الفكييير  مرءييياته، سيييبحانه  تبييياع سيييبيل إخيييوتي األفاءيييل، حفلكيييم اهلل  و وفقكيييم فالحااا ر الحااا ر
هاأنتم هي  ِء جيادلُتم َعينُهم فيي الَحيياِة اليدنيا َفمين : )وا قول اهلل عز و جلوتذك ر ( التكفير والتفجير) الخطير

اتقوا اهلل، واُنُصيروا عقييدة : فيا أهل التوحيد والُسنة (.ُيجادُل اهلَل َعنُهم يوَم القيامِة أمم َمن يكوُن عليِهم وكيال  
إخوانييا  مبتيدعا  إ   أو خارجيا  تكفيرييا   لن تجدواف، والحذر الحذر من البدع وُدعاتها ،تفلحيوا الصالح السلف

و هييو يييدافع عيين سيييد قطييب و يطعيين فييي المقابييل فييي أهييل السيينة السييا رين علييى درب السييلف الصييالح، 
مين أجيل تنفييير  ، و ذليكطان و غيرهييا مين ألقياب السيوءلبوصيفهم مداخلية و جاميية و مرج ية و علمياء السي

  .من علماء السنة من الحق و المسلمين
 

أكثير مين  هو طوام ي ،مين البيدع و الَءيال ت سييد قطيبمما في كتيب  أمثلة فقط كانت، فهذه الختام و في
ربيييع بيين  العالميية أن نسييتطيع اإلتيييان عليهييا فييي هييذه الُعجاليية، وميين أراد التوسمييع فليرجييع إلييى كتييب الشيييخ

عليييه مثييل كتيياب أءييواء التييي رد  فيهييا ( الشييوكة العالقيية فييي حلييوق أهييل البييدع)هييادي المييدخلي حفلييه اهلل 
و صييل ى اهلل و سييل م  .كتيياب الحييد الفاصييل بييين الحييق والباطييل إسييالمية علييى عقيييدة سيييد قطييب و فكييره، و

 .، و آخر دعوانا أن الحمد هلل رب العالمينأجمعين و على آله وصحبه على نبينا محمد


