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حتذيز إخواننا يف جزر القمز
من مكز إيزان وقطز
وأن اإلخوان املشلميـن هم سبب اخلطز
بغ ؾقفا:
حؼائؼ مقثؼة أن اإلخقان ادسؾؿغ :هؿ دظاة مـفج افتؽػر
وحؼائؼ ظـ اتػاق اإلخقان مع افراؾضة وابـ ٓدن
وجفقد ؿطر وإيران يف زظزظة أمـ ادسؾؿغ
فشقخـا افعزيز :أيب افقامن ظدكان بـ حسغ افذماري ادصؼري افقامين
حػظف اّٰلله
تػريغ افؽؾؿة مـ هـا :
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بسؿ اّٰلله افرمحـ افرحقؿ

مقدمة
احلؿد ّٰلله وافصالة وافسالم ظذ رشقل اّٰلله وظذ آفف وصحبف ومـ
وآه وأصفد أن ٓ إفف إٓ اّٰلله وحده ٓ ذيؽ فف وأصفد أن حمؿد ًا
ظبده ورشقفف.
أما بعد:
ؾفـاك مـ يسلل:
ٍل صحٔح أن دظقة أهؾ افسـة دظق ٌة تؽػرية خارجقة؟ ،وـان
افسبب هذا افسمال أكا دا زركا "جزر افؼؿر" كحـ وافشقخ أبق

حذيػة ظبد افغـل افعؿري حػظف اّٰلله،
وذحـا افرحؾة يف ـؾؿة افتل ّؾرؽفا بعض إخقاكـا جزاهؿ اّٰلله خر ًا
ؾاكتؼت هـافؽ ،ؾتلذى مـفا اإلخقان ادسؾؿقن وصاروا يرمقن

أهؾ افسـة أهنؿ تؽػريقن.
وهذه افػرية فقست جديدة ؾفؿ يرمقن أهؾ افسـة يف ـؾ مؽان أهنؿ
خقارج وتؽػريقن.
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بؾ افشقعة وافصقؾقة يرمقن أهؾ افسـة بذفؽ.
ّيف احلقٔق٘ ـام ؿقؾ" :رمتـل بدائفا واكسؾت"
فأٍل الشي٘ ّاجلناع٘ فقسقا بتؽػريغ وٓ خقارج.
ؾـحـ كـصح ادغسيـ باإلخقان ادسؾؿغ يف جزر افؼؿر هداهؿ اّٰلله
افذيـ هؿ مساـغ صبف ظقام ٓ يعرؾقن احلؼقؼة ويظـقن يف اإلخقان
خرا ويظـقن يف اإلخقان ادسؾؿغ
خرا ويظـقن يف ؿطر ً
ادسؾؿغ ً

أهنؿ هؿ أهؾ افسـة ويف احلؼقؼة أهنؿ جفؾة ٓ يعرؾقن احلؼقؼة بذاهتا.

ّقذ سمْا أهؾ افسـة يف افقؿـ بلهنؿ تؽػرون وٓ خيػك ذفؽ أهنؿ
رمقا مـفج افشقخ مؼبؾ أكف تؽػري ُجفقامين.

ورد أهؾ افسـة واجلامظة ظذ مـ يؼقل إن مـفج افشقخ مؼبؾ
ُجفقامين.
فأٍل الشي٘ هؿ أول مـ رد ظذ أهؾ افتؽػر وظذ ُجفقامن وظذ
داظش وظذ أشامة بـ ٓدن وظذ افشباب وبقـق حرام وأمثال
همٓء.
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جردوا أؿالمفؿ ضد همٓء ،وـتبفؿ
أٍل الشي٘ ٍه افذيـ ّ
مقجقدة مشفقرة مـثقرة.
لكً ىشأل سؤالًا ّاحذاً :هاتقا فـا رج ً
ال مـ اإلخقان

ادسؾؿغ رد ظذ داظش أو ؾضح أشامة بـ ٓدن أو تؽؾؿ ظذ
اخلقارج هاتقا واحدا؟؟؟
بل ائتْىا بإخْاىٕ واحد حزيب مـ اإلخقان ادسؾؿغ مـ

ـبارهؿ وـاتبقفؿ ّبغ مـفج اخلقارج أو رد ظذ افراؾضة.

ّأىا سأبني يف ٍزِ اجللش٘ دن أراد اّٰلله عز وجل تفسره
وهدايته أن اإلخوان ادسلمني هم متحدون مع اخلوارج ومع الرافضة

حتى ال خيفى هذا عذ كثر من ادسلمني فقد آذوا إخواىنا أهل السنة
واهتموهم هبذه الفرية التي هم فوها .

وٓ خيػك ظؾقؽؿ أهنؿ رمقا أخاكا أبا افعباس افتعزي أكف إرهايب وأكف
تؽػري ويدظؿ اخلقارج ،وهذا مشفقر أهنؿ رمقه واصتؽقا بف إػ

بأنوم تكفرييون وبيان منوج اإلخوان

6

أمريؽا ،أكف مـ همٓء افشباب ادؽػر ،وهذا ـذب ؿد ّبرأ كػسف مـ

هذا.

ّال شك أهنؿ هؿ افذيـ يسعقن يف افثقرات وآكؼالبات وتؽػر

ادجتؿعات.

ّقذ قال الشٔخ اليجنٕ رمحف اّٰلله( :إن مـفج اإلخقان جلؿقع
ؾصائؾف رسورية وؿطبقة ومجاظة تؽػر وحزب جفاد وحترير (مجاظة
افتحرير حزب افتحرير) وؽر ذفؽ ـؾفا تتػؼ ظذ افػؽرة احلرـقة
احلزبقة افثقرية ،ـؾفؿ يدظقن إػ افتخطقط افرسي واخلروج ادػاجئ
ظـدما يرون ؿقهتؿ ؿد اـتؿؾت ،وإن ـاكقا يدظقن أهنؿ مـ أهؾ
افسـة واجلامظة).
ّال شك أٌ الشٔخ اليجنٕ أمام وهق مػتل جـقب ادؿؾؽة
وظارف باإلخقان ادسؾؿغ ومـ ظؾامء اجلرح وافتعديؾ.

ّقال سمحُ اللُّ :ـام يف ـتابف [ادقرد افعزب افزٓل]
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( ومـ وٓئد اإلخقاكقة  :افرسورية وافؼطبقغ ومها ؾرؿتان أو
حزبان اكػصؾتا مـ اإلخقاكقغ)..
اىظش إىل أقْال كباس اإلخْاٌ املشلنني حتك ٓ يغس هبؿ
بعض اجلفؾة بعض ادسؾؿغ ادساـغ افذيـ حيبقن اخلر وحيبقن أن
يسؾؿقا أكػسفؿ مـ أظراض افـاس.
فشٔذ قطب يف ـتبف ـثر ًا ما يتؽؾؿ باخلروج وتؽػر ادجتؿعات
بؾ إكف يدظل أكف فقس ظذ وجف إرض دوفة مسؾؿة! .

ٓقْل سٔذ قطب يف طالل افؼرآن ،ارجع إػ ادجؾد افرابع

صػحة أفػغ ومائة واثـغ وظؼيـ يؼقل( :إكف فقس ظذ وجف
إرض افققم دوفة مسؾؿة وٓ جمتؿع مسؾؿ؛ ؿاظدة افتعامؾ ؾقف هل
ذيعة اّٰلله وافػؼف اإلشالمل).
ّمً العجٔب أن اإلخقان ادسؾؿغ هؿ أكػسفؿ فقسقا مطبؼغ
فإلشالم .

ؾلكت تعجب ؾؼط؟
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قال سٔذ قطب يف طالل افؼرآن يف تػسر شقرة إكعام يف ادجؾد
( :7557/2فؼد اشتدار افزمان ـفقئتف يقم جاء هذا افديـ إػ

افبؼية بال إفف إٓ اّٰلله ،ؾؼد ارتدت افبؼية إػ ظبادة افعباد ،وإػ
جقر إديان وكؽصت ظـ ٓ إفف إٓ اّٰلله  ،وإن طؾ ؾريؼ مـفا يردد
ظذ ادآذن ٓ« :إفف إٓ اّٰلله» دون أن يدرك مدفقهلا)...
ّقال سٔذ قطب يف طالل افؼرآن ( :7634/3إن ادسؾؿغ أن
ٓ جياهدون ذفؽ أن ادسؾؿغ افققم ٓ يقجدون) .

ّقال سٔذ قطب يف طالل افؼرآن  :7634/3إن ؿضقة اإلشالم

مقجقد ادسؾؿغ هل افتل حتتاج إػ ظالج.
ظـد اإلخقان وـبارهؿ ما هـاك مسؾؿ .
وؿد ص ِفد ص ِ
اهدٌ ِم ْـ أ ْهؾِفا .

شَذ ْٓسف القشضاّٖ اإلخقاين أن شقد ؿطب تؽػري ،يف

ـتابف "أوفقيات احلرـة اإلشالمقة"

ؿال ص  775وهق (يتؽؾؿ ظذ مراحؾ افدظقة آخقاكقة)( :يف هذه
ادرحؾة طفرت ـتب افشفقد شقد ؿطب ،افتل متثؾ ادرحؾة إخرة
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مـ تػؽره ،وافتل تـضح بتؽػر ادجتؿع ،وإظالن اجلفاد اهلجقمل
ظذ افـاس ـاؾة).
ّال شك أن يقشػ افؼرضاوي ظارف بسقد ؿطب وأكف كضح
بافتؽػر.

ٍّكزا قال فشٓذ عبذ اخلالق مـ ؿادة اإلخقان يف مقزان
احلؼ ص ( :775إن كشلة ؾؽرة افتؽػر بدأت بغ بعض صباب

اإلخقان ادسؾؿغ يف شجـ افؼـاضر اخلرية يف اخلؿسقـقات وبداية
افستقـقات ،وأهنؿ تلثروا بؽػر شقد ؿطب وـتاباتف وأخذوا مـفا ،إن
ادجتؿع جاهؾقة وأكف ؿد ـػر حؽامف افذيـ تـؽروا حلاـؿقة اّٰلله بعدم
احلؽؿ بام أكزل اّٰلله وـػر حمؽقمقفؿ إذا رضقا بذفؽ)
ّقذ فجشّا يف افسعقدية واظسؾقا يف صاصة افتؾػزيقن افسعقدي
أهنؿ تلثروا بؽتب شقد ؿطب وحمؿد ؿطب وـ ّػروا واشتخدمقا مجقع
افقشائؾ فؾخروج ظذ حؽام آل شعقد.
قال الشٔخ اليجنٕ( :وؿد اظسف مجاظ ٌة مـ ادػجريـ افذيـ

بلهنؿ أخذوا ؾؽرة افتؽػر مـ
طفروا ظذ صاصة افتؾػاز افسعقدي ه

ـتب شقد ؿطب  ،وبإخص ـتاب يف طالل افؼرآن  ،وهذا ؾقف رد
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ظذ همٓء افذيـ يؼقفقن ه
أن ما محؾفؿ ظذ ذفؽ هق افبطافة أو ؽر
ذفؽ).
هذا ٓبد أن يبغ فؾـاس حتك حيذروا هذا افػؽر اخلبقث؛ ؾؽر
افتؽػر .
فكش التكفري هذا ٓ صؽ أن فف ؾصائؾ ؾاإلخقان ادسؾؿقن
يعتـؼقن افػؽر اخلارجل افتؽػري وؿد صـقا محؾة افتؽػر حلؽام
افسعقدية.
وأكتؿ تعؾؿقن وتعرؾقن أهنؿ ـ ّػروا رئقس افقؿـ ورئقس مرص
ورئقس تقكس وـثر مـ رؤشاء ادسؾؿغ هؿ رؤشاء مسؾؿقن
ظـدهؿ تؼصر ـػروهؿ ورأوا اخلروج ظؾقفؿ .
فالذماء اليت حصلت اآلٌ يف الٔنً ؾباّٰلله ظؾقؽؿ يف ذمة مـ؟
هؾ يف ذمة أهؾ افسـة؟
هؾ كحـ افتؽػريقن افذيـ ـ ّػركا وأؾتقـا افـاس بادظاهرات أم
اإلخقان؟.
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الذماء اليت تشٔل يف شقريا وافتل شافت يف مرص وتقكس

وؽرها مـ افبؾدان يف ذمة مـ؟

وأن يريدون ثقرة يف افسقدان!
وهؿ افذيـ كؽبقا افسقدان أوٓ وآخرا ،اإلخقان ،اشتؼبؾقا أشامة
بـ ٓدن يف افسقدان ؾ ُعقؿب افسقدان بحظر دويل ظؼات افسـغ
بسبب أشامة بـ ٓدن وهؿ اإلخقان ادسؾؿقن اشتؼبؾقه .
ّ الشئٔص الشْداىٕ أؾضؾ مـ ؽره فؽـ دا ـان رئقس افسقدان
أن ؿطع افعالؿة مع إيران وضرد افسػارة اإليراكقة ماذا ظؿؾقا؟
أن ؿامقا بثقرة ضد افرئقس افسقداين! ويعؿؾقن ثقرة وتؼط ؿطر
بؽؾ ؿؾة حقاء إذا تريدون كؽػ ظـ ادظاهرات ؾاشحبقا اجلقشة
افسقداين مـ افقؿـ ٕكف يؼاتؾ ّإخقاكـا احلقثقغ.
ٓا سبحاٌ اهلل .أهؽذا بال خقف وٓ خجؾ ؟؟ متـاشغ أن

افشعقب ؿد فعـتفؿ وأن افشعقب أن تتلمل وتنن مـ ؾؽرة
ادظاهرات واخلروج ظذ احلؽام.

لكن ما جلرح دوت ايالم
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ّاإلخْاٌ ال ٓعتربٌّ ،ؾؽرة اخلروج ظـدهؿ صفقة دخؾت يف

دماءهؿ وظروؿفؿ حتك أهنؿ فـ يعقشقا إٓ باخلروج حتك فق طفر
واحد مـفؿ ٓ بد أن خيرجقا ظؾقف .
صار ؾقفؿ ؾؽرة اخلروج ظـدهؿ صفقة ومرض مثؾ مرض آيدز
وافرسضان كسلل اّٰلله افعاؾقة .
ّاحلنذ للُّ كحـ ب ّقـا يف جزر افؼؿر أهنؿ يف أمـ وأمان ؾقحاؾظقا
ظذ إمـ ويدظقن فؾرئقس جزاه اّٰلله خرا.

رئقس جزر افؼؿر رجؾ صافح ظـده خر يؽػل أكف ضرد افراؾضة
وحبس افرئقس افراؾيض إول يف افسجـ ٕكف أدخؾ اإليراكقغ إػ
جزر افؼؿر يؽػل مـ ؾضائؾف هذا ،فؽـ هؿ ما يريدون ؿطع افعالؿة
مع إيران .
ّالذلٔل أىَه متحافػقن مع اخلقارج وافراؾضة أن ؿطر متحافػة
مع إيران ضد ادؿؾؽة افعربقة افسعقدية،
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ّقطش اآلٌ صارت أـز رضر ظذ اإلشالم وادسؾؿغ حتافػت مع
أـز خطر وهؿ إيران بدون خجؾ بدون حقاء وافعقاذ باّٰلله ويريدون
زظزظة إمـ.
وأمقال باهضة وماليغ افدوٓرات يبذفقهنا يف تػريؼ افشعقب
وافثقرات وآكؼالبات ٓ ،يعطقن ويـػؼقن ادال يف حؼف وٓ يبافقن
ادساـغ وادساجد ما يبافقن حتك فق ظؿؾقا صقئ ًا مـ ذفؽ إكام هق
إلطفار مذهبفؿ اخلبقث ظقاذا باّٰلله،
ؾال تستغرب أيض ًا ؿبؾ أيام أو ؿبؾ شـغ اإلخقان ادسؾؿقن ظؿؾقا
حقارات مع افشقعة وؿافقا فقس بقــا وبغ افشقعة خالف بؾ يؼقفقن
كـزع اخلالف افذي بقــا وبغ افـصارى .
قال الزىذاىٕ :يف تقحقد اخلافؼ (واإليامن بافؽتب افساموية يـؼل

روح ادسؾؿ مـ افتعصب افذمقؿ ضد افدياكات وضد أهؾفا) .

ّكاٌ الزىذاىٕ ٓقْل يف خطاباتف :احلقثل مقاضـ يؿـل جيب
ظذ افرئقس أن يؾبل مطافبف.
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اإلخقان ادسؾؿقن وشقد ؿطب يدظق إػ حقار إديان مع افـصارى
وإهلـا ه
ٕن افـصارى ربـا ورهبؿ واحد ه
وإهلفؿ واحد،
ّمً العجب أهنؿ يؼقفقن :افـصارى إخقاكـا.
ضقب ودا يؽػرون احلؽام حؽام ادسؾؿغ يؼقفقن ـػار داذا؟ ٕهنؿ
يقافقن افـصارى.
وافـصارى إخقاكـا ،وحؽام ادسؾؿغ ـػار ٕهنؿ يقافقن افـصارى،
إذا أكتؿ ماذا تؼقفقن يف افـصارى أكتؿ تؼقفقن أصد مـ ؿقل احلؽام
إذا ـان احلؽام ؿد يقافقن افـصارى مـ أجؾ ادال وافشفقة أكتؿ
تقافقهنؿ ظؼقدة وافعقاذ باّٰلله .
ؾــصح مـ تلثر هبذا افػؽر واهتؿ أهؾ افسـة هبذا أن يتؼ اّٰلله .
تزكشّا قْل شٔخ اإلسالو( :ما مـ مبتدع يبتدع إٓ

وتـاؿض)

باّٰلله ظؾقؽ دا أؿقل هذا احلاـؿ ـاؾر ٕكف يقافقن افـصارى ويف
افؽتاب افثاين أؿقل افـصارى إخقاكـا أهؾ ديـ شاموي يعـل ما هذا!
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أٓضاً حمنذ قطب ـتبف تـضح بافتؽػر تؽػر ادجتؿعات حتك
أهنؿ يدرشقن ـتب حمؿد ـتب يف ادجافس افرسية .

اإلخقان ادسؾؿقن شقاء يف افقؿـ أو يف جزر افؼؿر أو حتك يف تـزاكقا
أو يف أي مؽان هلؿ جمافس رسية يعؾؿقن ؾقفا افعؼقدة ،ظؼقدة حمؿد
ؿطب وشقد ؿطب أما أمام ادسؾؿغ ؾقتظاهرون باإلشالم وافسـة
وافغرة ظذ اإلشالم افطاؽقت افطقاؽقت.
ٍّكزا خطبَه يف الطْاغٔت ،مـ افطقاؽقت؟ احلؽام
ويريدون أن جيعؾ ادسؾؿغ صذر مذر ،ظقاذا باّٰلله .

أٓضاً حتالف اإلخْاٌ مع افراؾضة ٓ كـسك أهنؿ ٓ يغضبقن
فسـة رشقل اّٰلله وٓ فؾصحابة ٓ يغضبقن،

باّٰلله ظؾقؽؿ هؾ رأيتؿ مـ اإلخقان مـ رد ظذ افراؾضة ؟؟
داذا ٕكف فق رد ظذ افراؾضة ردا طاهر ًا شقطرد مـ حزب اإلخقان
ادسؾؿغ ٕ .كف تؽؾؿ ظذ إخقاكـا كحـ كريد أن كجؿع افـاس
ّقاعذٗ البيا املشَْسٗ "كجتؿع ؾقام اتػؼـا ظؾقف ويعذر بعضـا
بعض ًا ؾقام اختؾػـا ؾقف" ظقاذا باّٰلله..

بأنوم تكفرييون وبيان منوج اإلخوان
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ّٰلل
ٓ كـسك أيض ًا أن شقد ؿطب يؼقل بؼقل افراؾضة يف معاوية ريض ا ه
ظـف يؼقل :إن معاوية وظؿرو بـ افعاص اشتعؿؾ افغش وادؽر
وافـػاق واخلديعة وافرصقة ضد ظع بـ أيب ضافب وظع بـ أيب
ضافب بؾ اهتؿفؿ بافزكدؿة اهتؿ ظؿرو بـ افعاص ريض اّٰلله ظـف
بافزكدؿة و ُؿرأ افؽالم ظذ افشقخ ابـ باز رمحف اّٰلله ؾؼال :هذا افؽتاب
ُيؿزق
بؾ إن يف شرة شقد ؿطب ذـروا أكف ما ـان يصع اجلؿعة ٕكف يرى
أكف ٓ صالة مجعة إٓ حتك يليت اإلمام مثؾ افراؾضة افذيـ يرون أكف
ٓ صالة مجعة وٓ مجاظة حتك يليت اإلمام يعـل هذه ؾؽرة ـبار
افراؾضة ظقاذا باّٰلله .
ٓقْل حشً البيا :دظقتؽؿ أهيا اإلخقان ادسؾؿقن أحؼ أن

يلتقفا افـاس وٓ تلتقف إػ أحد ٕهنا مجاع اخلر .

ّٓقْل علٕ العشناّٖ ٍّْ إخْاىٕ " (مـ أراد أن يؾتحؼ

بـا ؾفق مسؾؿ ومـ وؿػ ضدكا؛ ضد احلرـة اإلخقاكقة ،ؾؼد حؽؿ
ظذ كػسف بافؽػر) .
مـ افتؽػرون أهؾ افسـة افسؾػقققن أم اإلخقاكققن؟
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ٍل أٍل الشي٘ ٓقْلٌْ :مـ مل يؾتحؼ بلهؾ افسـة ؾفق ـاؾر،
ٓ ،كحـ ما كُؽػر مجاظة افتبؾقغ وٓ كؽػر اإلخقان ادسؾؿغ ظؿقم ًا
وٓ كؽػر ـذفؽ افػرق اإلشالمقة ادبتدظة ما كؽػرهؿ وإكام كؼقل هؿ
مبتدظة حزبقققن ُخيشك ظؾقفؿ أٓ ي ِردوا ظذ حقض افـبل صذ اّٰلله
ظؾقف وظذ آفف وشؾؿ .
ّٓقْل صالح الصاّٖ ٍزا ميَه( :مـ ختؾػ ظـ آكضامم

دثؾ هذه اجلامظة ،أي اإلخقان ،ؾنكف يلثؿ ـنثؿف ظـ ترك أي ؾرض
أو تؽؾقػ ذظل) يعـل ـلكؽ ترـت صالة إذا ما اكتؿقت إػ
اإلخقان ادسؾؿغ ،كسلل اّٰلله افعاؾقة وافسالمة .
ؾػؽرهؿ خارجل يف احلؼقؼة تؽػري وهذه هل إدفة .
ّقذ التقٔتُ برجؾ مـ مدرد جامعة اإلمام جامعة افعؿقان
رجؾ دـتقر درس يف ادؿؾؽة ظـده بعض آكصاف ؿال داذا تتفؿقن
اإلخقان ،داذا أكتؿ تتؽؾؿقن يف اإلخقان؟ ؿؾت يا أخل أكت ؿرأت
ـتبفؿ؟ ؿال ٓ ؿؾت تعال ،أظطقتف ـتب مثؾ هذه ظـ حؼائؼ
اإلخقان ادسؾؿغ ووظدين إذا تبغ فف ضالل اإلخقان أن يرد ظؾقفؿ

بأنوم تكفرييون وبيان منوج اإلخوان
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ؾرجع بعد صفر وؿال :آمـت أن اإلخقان ادسؾؿغ ظذ ظؼقدة باضؾة
وأن حسـ افبـا ؿد رد ظؾقف حمؿقد صاـر ووو.
قلتُ :أكت وظدتـل إذا تبغ فؽ ضالل اإلخقان أن ترد ظؾقفؿ،

ؿال :ما أشتطقع ؿؾت داذا ؿال :هؿ يعطقين هؿ يعطقين ادال ما
أشتطقع ،هؾ أكتؿ شتعطقين ،ؿؾت فف ما ظـدكا رء ،ظـدكا حؼ ما
شـعطقؽ أي رء إٓ أكؽ تتبع احلؼ ّٰلله شبحاكف وتعاػ فؽـ ظرف
احلؼ أهنؿ ظذ دظقة خارجقة وافعقاذ باّٰلله .واّٰلله ادستعان .
أٓضاً اجتنع اإلخقان مع افراؾضة ومرد اإلخقاين افذي طفر

ظذ مرص بعد افثقرة زار إيران ،ضقب يؼقفقن هق أثـك ظذ افصحابة
كؼقل هذا مـ ذر افرماد يف افعققن .
وإٓ أظاد افتحافػ مع افرواؾض يف مرص وؾتح هلؿ مدارس وآواهؿ
إػ مرص وافعقاذ باّٰلله كسلل اّٰلله افعاؾقة .
ّقاو كَاٌ الشّافض بزيارة خاصة فؽبار اإلخقان ادسؾؿغ .
قال األستار سامل البَيشاّٖ ،أحد مػؽري اإلخقان يف ـتابف
افسـة ادػسى ظؾقفا( :مـذ أن تؽقكت مجاظة افتؼريب بغ ادذاهب
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اإلشالمقة وافتل شاهؿ ؾقفا اإلمام افبـا واإلمام افؼؿل وافتعاون
ؿائؿ بغ اإلخقان ادسؾؿغ وافشقعة ،وؿد أدى ذفؽ إػ زيارة اإلمام
كقاب صػقي  7945م فؾؼاهرة وٓ ؽرو يف ذفؽ ؾؿـاهج اجلامظتغ
تمدي إػ هذا افتػاهؿ)

ّٓكفٕ قْل أحذ مؤسشٕ فكشٍه حٔث ٓقْل :

« ...فعؾؽ تبقـت مما أشؾػـا آكػ ًا أن ؽاية اجلفاد يف اإلشالم هل
ؿقاظد اإلشالم يف مؽاهنا واشتبداهلا هبا .وهذه مفؿة إحداث
اكؼالب إشالمل ظام  -ؽر مـحرص يف ؿطر دون ؿطر بؾ مما يريده
اإلشالم ويضعف كصب ظقـقف أن حيدث هذا آكؼالب افشامؾ يف
مجقع أكحاء ادعؿقرة ،هذه ؽايتف افعؾقا ومؼصده إشؿك افذي
يطؿح إفقف ببرصه إٓ أكف ٓ مـدوحة فؾؿسؾؿغ أو أظضاء احلزب
اإلشالمل ظـ افؼوع يف مفؿتفؿ بنحداث آكؼالب ادـشقد
وافسعل وراء تغقر كظؿ احلؽؿ يف بالدهؿ افتل يسؽـقهنا» ادرجع يف
طالل افؼرآن شقد ؿطب ج/3ص 7457ضبعة دار افؼوق.
وأرضب فؽ مثال يف افقؿـ مـ ؿام مع اإلخقان ادسؾؿغ ـافثقرة؟
احلقثققن ،احلقثققن ؿامقا مع اإلخقان ادسؾؿغ يف افساحة واحدة،

بأنوم تكفرييون وبيان منوج اإلخوان
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مجعة خيطب همٓء ومجعة خيطب همٓء ،هؾ شتستطقع أن تـؽر
هذا ،ما تستطقع! .

إرا مً ٍْ اإلسٍابٕ مـ هق التكفريٖ مـ هق اخلاسجٕ
مـ هق الذاعشٕ؟ أكتؿ أهيا افرواؾض واإلخقان ادسؾؿقن ،أكتؿ

متػؼقن ظذ ؿتؾ ادسؾؿغ وظذ شػؽ دماء ادسؾؿغ وظذ تػريؼ
ادسؾؿغ وظذ أهؾ افسـة أكتؿ متػؼقن ظذ أهؾ افسـة ترمقن أهؾ
افسـة بؼقس واحد .
احلْثٌْٔ ماذا يؼقفقن ٕهؾ افسـة يف افقؿـ ؟ دواظش باّٰلله

ظؾقؽؿ مـ افدواظش هؾ اإلخقان ادسؾؿغ دواظش مـ ظـده ـتب
يف افرد ظذ اخلقارج وافدواظش أهؾ افسـة ،بؾ إن احلقثققن يسؿقن
اجلـقب ـؾفؿ دواظش جـقب افقؿـ ـؾفؿ دواظش وـؾ مـ فقس
بحقثل داظش .
وهؽذا وافعقاذ باّٰلله كخشك واّٰلله مـ اإلخقان أن يتحؿؾقا أوزار
افراؾضة ٕهنؿ يميدوهنؿ ٕهنؿ يـارصوهنؿ ٕهنؿ يؼػقن معفؿ
ويؼقمقن معفؿ ويؼقفقن مثؾفؿ وٓ يردون ظؾقفؿ ،وافعقاذ باّٰلله .
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ّقذ تكله عل ٙاإلخْاٌ املشلنني افشقخ ابـ باز وافشقخ
إفباين وافشقخ مؼبؾ وافشقخ ابـ ظثقؿغ وافشقخ افـجؿل رمحفؿ

اّٰلله وافشقخ حيقك احلجقري حػظف اّٰلله ـؾفؿ تؽؾؿقا يف اإلخقان أهنؿ
حزب ضال وأكف ؾؽر ضال وأهنؿ فقس ظـدهؿ ظؼقدة فقس ظـدهؿ
تقصقب فقس ظـدهؿ مـفج ـؿـفج افسؾػ افصافح وإكام هؿ حزب
مبتدع يف ديـ اّٰلله مؼؾد ٕظداء اّٰلله يشتت إمة ظقاذا باّٰلله .
ّٓقْل حشً البيا أٓضاً ـام يف ـتاب تاريخ افرسي اإلخقان:،

(من أراد أن يلحق بنا فهو مسلم ومن وقف ضدىا فقد حكم عذ
ىفسه بالكفر)  ،مثؾ ؿقل ظع افعشاموي متاما .
اكظر إػ هذا افؼقل :مـ ؿام معـا ؾفق مسؾؿ! .
ٍزِ بعض األدل٘ فقط أن اإلخقان هؿ افتؽػريقن وأهنؿ هؿ
أصحاب شػؽ افدماء وأهنؿ هؿ افذيـ ؿافقا :مؾققن صفقد مـ أجؾ

ظفد جديد ،هؿ افذيـ ؿدمقا دماء ادسؾؿغ وافشباب وافـساء
وإضػال مـ أجؾ ظفد جديد مـ أجؾ اخلروج ويف إخر خرجقا
ظذ وٓة إمقر وشؾؿقها فؾراؾضة خرجقا ظذ رئقس افقؿـ

بأنوم تكفرييون وبيان منوج اإلخوان
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وشؾؿقا بعد ذفؽ فؾحقثل وهرب هربقا وشؾؿقا فؾحقثل ثؿ اكتؼؿ
اّٰلله مـفؿ ؾسؾط ظؾقفؿ احلقثل اجلزاء مـ جـس افعؿؾ وافعقاذ باّٰلله.
احلنذ للُّ ليا سسال٘ وؿد ّبرئـا افذمة يف "طاعة والة األمور"
وهؽذا "كشف شبه ادظاهرات واخلروج عذ احلكام" وؿد ُضبعت
بحؿد اّٰلله ؿبؾ افثقرة يف افقؿـ شتة وثالثغ أفػ كسخة ،وأهؾ افسـة
بقـقا ؾافشقخ حيقك أيض ًا كصح وضبع مـ رشافتف تؾؽ افتل يعـل تـفك
ظـ افثقرة أـثر مـ مائتل أفػ ووزظقها ظذ افعسؽر وظذ
ادسؾؿغ وظذ اإلخقان ادسؾؿغ وفؽـفؿ ما ظؼؾقا ،ؾلهؾ افسـة ؿد
برؤوا ذمتفؿ خطبقا وحذروا مـ افثقرات وادظاهرات.
ّاآلٌ الٔنً ٓبكٕ شقريا تبؽل مرص ـذفؽ خيشك ظؾقفا مـ
إمل وإكغ وهؽذا بؾدان ادسؾؿغ افتل ؾقفا ادظاهرات اجلقع

مقجقد ؿطع افطريؼ ما يف أمـ ما تستطقع خترج يف افؾقؾ ما تستطقع
تلمـ ظذ مافؽ ما تستطقع يعـل تتعؾؿ وما تستطقع تؼقؿ ديـؽ
افسبب هؿ اخلقارج افسبب هؿ اإلخقان ادسؾؿغ .

وباخلالصة:
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ؿال حمؿقد صاـر( :اإلخقان ادسؾؿغ خقارج افعرص وأؿره ظذ
ذفؽ افشقخ إفباين رمحف اّٰلله) .
فأىا ىاصح إلخقاين ادسؾؿغ يف جزر افؼؿر أٓ يغسوا بجامظة
اإلخقان ادسؾؿغ وإن تظاهروا بلهنؿ أهؾ افسـة وأهؾ افسؾؿ وأهؾ

أمان وأهنؿ يريدون اإلجتامع وظدم آؾساق ،ٓ ،هؿ مـ حتت،
ـاداء حتت افطبؾ خيططقن ويـؼون أؾؽارهؿ وبعد أيام شقعؿؾقن
حقار أو اجتامظات يف ؿطر ويلخذون بعض افشباب كعؿ .
فٔيبغٕ عل ٙالذّل٘ أن حتذر مـفؿ وأن ُحتذر مـفؿ وأن ختشك

مـ ذهؿ هذه كصقحة.

ّىشأل اللُّ أن يممـ بؾدان ادسؾؿغ مـ ذ افراؾضة واخلقارج
واحلزبقغ وأن هيدي ادسؾؿغ بسك احلزبقة إكف ظذ ـؾ رء ؿدير،
واحلؿد ّٰلله.
اللَه أركا احلؼ حؼا وارزؿـا اتباظف وأركا افباضؾ باضال وارزؿـا
اجتـابف .

بأنوم تكفرييون وبيان منوج اإلخوان
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ؿام بتػريغفا افػؼر إػ اّٰلله تبارك وتعاػ :
ِ
رص افدِّ ْيـ ِّ ِ
افرسيالكْؽِل أصؾح اّٰلله رسيرتف
أ ُبق ُجؾ ْقبِقب شاجدٌ ْب ُـ ك ْ ٌ
ورزؿف افعؾؿ افـاؾع.

يف فقؾة يقم اإلثـغ  29مجادى إوػ  7445هـ يف بالد رسيالكؽا
أظاذكا اّٰلله وإياـؿ مـ افؽػر وافضالل
واحلؿد ّٰلله افذي بـعؿتف تتؿ افصاحلات.


