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 التيار الُسنّي النقاذ مصر -البيان التأسيسي 

 هـ1433لسنة  1البيان رقم 

 

 صلى هللا عليه وسلمالحمد هلل والصالة على رسول هللا 

 تقدمة

الكة الُظلمة، التي تمر بها مصرنا الحبيبة، مصررنا المسرلمة، مصررنا الُمنهكرة ظلمرا  في هذه األيام الح  

نهوبة الخيرات والثرو صرلى هللا عليره  بد أن ي خرج من في قلبره حرهلل هلل ورسروله ات، كان الوعبودية، الم 

زير  المبللرين،  ويفضر  ،وإعالء كلمة الدين، ليُبرينن وينصر ، ويو ره ،، ومن شيمته نصُر الحقوسرلم

. في الحق غير عابئ  ويدحض شبهات المر فين؛ رن  بلوِم الئٍم، أو اْزِورار ُمْزو 

، مرن الوروة 2011 يناير 25 هـ الموافق 1432صفر  18 فاضةكانت الصدمة التي صاحبت قيام إنت

 ؛ضرلراهلل أشربه مرا يكرون تبارت راج المر تاوالشمولية في التأثير، لدر ة أصرابت كرلن مرن عايشرها ب

أعرراد الكررلن حسرراباته، وأعرراد ترتيررهلل أوراقرره علررى ع ررٍل، نتي ررة تسررار  األحرردا  بصررورةٍ فاقررت كررلن 

 تصور. 

إذ قرد فرات غالرهلل مرن هرم علررى أرض  ؛الُمخيخري مرن اللحظرة األولرى رت راجوقرد ب ردت نتي رة هرذا اال

ر مرة أخرر،، وأننرا، كمرا ظ للنرا نُللرق 1952الساحة المصرية، أن الخلأ الذي وقعنا فيه عام  ، يتكرن

نتفاضرة ينراير علرى تلرل اال 25أللونرا ثرورة ، تبديال  للحوائق، فاننرا 52اسم الثورة على انوالهلل يوليو 

، الذي ع يننه على ع  الشعبية، التي  ْينِره، قبرل أن أدت إلى إنوالهلل للعسكر بويادة م  لس مبارل الع سكرين

 ست مام في ش رم الشني  ثم في الُمستشفي اللبى العالمي.ينتول للراحة واال

اها  !ثم تتالت الكوار ، واحدة تلو األخر،، بعد أن اتنخذت هرذه األحردا  إسرم الثرورة علرى غيرر ُمسرمن

دمة األولى، ثم فبدأ ذلل بت نضرمامها فري المو رة الثانيرة، اخل  ما يُدعى بالتيارات اإلسالمية عن الص 

 . عظيمبعد أن عرفت أن هذه األحدا  سيكون لها شأن 

قسرم  أخلرأل أليديولو يتره السياسرية،  ؛وكان أن انوسم الفريوران األكبرر مرن هرذه التيرارات إلرى قسرمين

وهي األيديولو ية التي تووم على انتهاز الفرأل للوفز في  ؛انفسار عليها ال يحيد، وهم  ماعة اإلخو

صدارة المواق  السياسية، وأحادية الهد  في الحصول على المواعرد البرلمانيرة، وعردم الُممانعرة فري 

حويوين مع العسكر، وهرو  التفاوض والتحال  مع الشيلان للوصول إلى هذه األهدا ، دون أي صدامٍ 

 مهلل سليمانت أول أيام الثورة، ثم في ت كامهلل عنانت. في تكا شواهده ما رأينا

التيار الثاني، هو تيار السلفية، بشكل عام، في الواهرة واإلسكندرية، على تفاوت بينهما، وهرم مرن أما 

فود توازنه بالكامل من هذه الصدمة، فتخبل ال يردر، مرا يفعرل، ثرم اسرتور علرى أن يسرير علرى خلرى 
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فلبسرروا البررزات وأربلررة العنررق، وأنشرر وا حزبررا ، يتصررار  علررى مواعررد  !اإلخرروان حررذو الوررذة بالوررذة

 البرلمان، ويتودند إلى العسكر، بل ويدعو لنصرتهم والدخول تحت لاعتهم.

هذا من باهلل السياسة التي ادعتها هذه تالتياراتت اإلسالميةت، وهو ما لم يأت مرن فررا ، برل نشرأ مرن 

لفية عودية ال تننتُج إال هذا الن ك د  ! خ 

فان الباحثين ال ادين المخلصين في باهلل العويردة والفرر ، يعلمرون أن اإلخروان علرى مرذههلل اإلر راء 

المعرو ، في أبواهلل اإليمان والعمل، ثم هم، في الغالرهلل أشرعرية صروفية، مرن قررأ مرنهم فري أصرول 

 الدين، على  هل عميق في غالهلل كواِدرهم العليا والسفلى. 

ههم النظرين التوحيدين السليم، إال إنهم زلنوا في منال  زئية عودية، وهري فهم على تو ن  ؛أما السلفيون

ع رزهم، خوفرا  ولمعرا ، عرن تلبيررق منرال  توحيرد العبرادة علرى األمررر الواقرع، ممرا أد، إلرى تخريررهلل 

ثررم نصرررتهم للعسرركر دون مواربررة، كمررا ناصررروا  مررواقفهم العمليررة، وتخرربنلهم فرري ر يرراهم وفترراواهم،

فضال عن نفا  من نافق من بعض المنتسبين لهم، لمعا  في المال وال اه، واعتمادا ، المخلو  من قبل

 على  هل العامة في تودير األمور ووزن الشخصيات.

وكان من  راء هذه اإلنحرافات في تناول العويدة والسياسة  ميعا ، أن نفذ العسكر إلى قلهلل الحركرات 

، إعتمادا  على الوو، الشعبية الُمحبنرة لسسرالم عامرة، وإن اإلسالمية، وضربوا إمكانية التغيير الحويوين 

لم تميز بين ما، ومن، هو من اإلسالم المحمدين السنين السلفي الصرحي ، ومرا، أو مرن، هرو مرن أشرباه 

 المسلمين، من أصحاهلل األغراض والوسائل المنحرفة.

، وإحواقرا  للحرق، وإعرذارا  إلرى هللا من هنا، فود رأينا، نحن الموقعين على هرذا البيران، أنره أمانرة للردين

ق  ٱلهِذين  أُوتُروا   ـٰ ُ ِميث  ذ  ٱَّلله إِْذ أ خ  سبحانه، وإقامة للح ة، أن نرعى ميثا  هللا سبحانه في البيان، إذ قال تو 

ال  ت ْكتُُمون هُۥت آل عمران  هلل  ل تُب ينِنُنههُۥ ِللنهاِس و  ـٰ العوبرات النكردات ، بأن نشكل تيارا ، يتخلى تلرل 107ٱْلِكت 

 التي الواها الشيلان في م ر، ما يسمى تالتيارات اإلسالميةت، عودية وسياسية.

 ويودم هذا التيار لشباهلل األمة وشيوخها هذا التصور الذي نرر، أن ي تمرع عليره كرلن مرن أخلرأل لهرذا

صرروفية، أو الرردين دون أن يتلررو  بلوثرراٍت عوديررة، رافضررية أو إر ائيررة أو أشررعرية، أو إعتزاليررة، أو 

خار ية، وأن بلوثاٍت سياسية، بأن يوردم الكراسري البرلمانيرة، التري ال فائردة ترأتى منهرا دون أن ي خرذ 

 الدين بووة، وقبل أن يُنتز  الملل ممن سلبه.

 من نحن:

دعاة إلرى هللا تعرالى ولسرنا حزبرا  أو تنظيمرا  أو  ماعرة برالمعنى المتعرار  عليره فري الوراموس نحن .1

 سياسياإلعالمي ال

إن مررن حررق أي مسررلم ينتسررهلل ألمررة اإلسررالم أن يرردافع عررن دينرره ويتصررد، لكررل دعرروات االنسررحا  .2

 واالنهزام التي ال هم لها إال توزيم اإلسالم وحصره في زوايا ضيوة، وعالقة خاصة بين العبد وربه
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و تلميحا ، وفي نفس الوقت ليس من حق أي مسلم )سواء كان فردا  أو  ماعة( أن يزعم، تصريحا  أ.3

أنه يمثل األمة، أو أنه مفوض في التوقيع باسمها .. مستغال  حالة الخو  والضبابية التي باتت تعيشها 

 األمة في هذه الظرو  الحالكة.

لود غر البعض سكوتنا إذ قد أع بتهم اآللة اإلعالمية ال بارة التي تروج لهم فحسبوا أنهم يحسنون .4

رْل نُن بنِرئُ  ربُون  أ نهُهرْم صنعا  ) )قُْل ه  ُهرْم ي ْحس  ي راةِ الرَدْني ا و  رْعيُُهْم فِري اْلح  رله س  راال . الهرِذين  ض  ُكْم بِاأْل ْخس رِرين  أ ْعم 

 .103الكه  آية  يُْحِسنُون  ُصْنعا (

 إالم ندعو؟

 ت، والتي توروم علرى التسرليم واللاعرة هلل وحرده هرو موتضرى اإلسرالم،نن إعالن دولة تال إله إال هللاإ.5

وأساس التوحيد، وأنن هذا الودر ال يص  فيه التأخير وال التأ يل وال التدرج، فهو موام إعرالن رسرول 

 هللا صلى هللا عليه وسلم تال إله إال هللات. 

ر رت الدولرة عرن مسرار .6 أنن هذه اللاعة المفروضة توحيدا وإيمانا ، قرد ُسرلبت مرن حيراة النراس، وخ 

ادة الثانية التي اإلسالم بووانينها الوضعية، وم اصة، بزر  تلل الم  هت على العامة، وتوالأت مع الخ  ون

هي في موضوعيتها، ِشركية، ت عل الشريعة أحد مصادر التشريع، ولرو كانرت أساسرا  لره، إال إنهرا ال 

، لتكون ثغرة العلمانية ومدخل الشركية. د الم صدر التشريعين  توحن

الح لحال هذه األمة إال بما صل  به أولها، ونردد قول ن كد على حويوة قد ال تع هلل البعض: ال ص.7

أمير الم منين عمر رضي هللا عنه: نحن قوم أعزنا هللا باإلسرالم فمهمرا ابتغينرا العرزة فري غيرره أذلنرا 

 هللا.

ا يا  أو ت  .8 حسرينينا ، فهرو علرى مسرتو، أن تلبيق الشريعة وا هلل على الحاكم، و وبا  ض روريا ، ال ح 

التوحيررد ال األحكررام التفصرريلية. وأنرره ال صررحة لمررا يذيعرره اإلخرروان، توالئررا  وعمالررة، مررن أن تلبيررق 

، فرضره هللا علرى ال ماعرة، ومرا لرم يرذ   ، برل هرو الترزام إ تمراعين الشنريعة هرو إلرزاٍم أخالقرين فرردين

ن أن وا ررهلل الحرراكم هررو رعايررة مصررال  بررالورآن يررذ  بالسررللان، وكمررا  رراء فرري السياسررة الشرررعية مرر

 العباد، وإقامة حدود الدين، ومنع الفساد واإللحاد، وسدن ذرائع الفسو  والعصيان.

م و رة، ولفرق كرل .9 لود وصل االستخفا  بأمتنا وحوها في التمسل بدينها أن تُفرض علينا بردائل م 

 ه ائه لبني تيم: من ههلل ودهلل يتكلم باسمنا ونحن مغيبون فانلبق علينا قول  رير في

 وال يُستأمرون وهم شهودُ  ويوضى األمر حين تغيهلل تيٍم 

نن تلرل اإلنتخابرات البرلمانيررة، مرا هرري إال تمويره علرى العامررة، ومداعبرة ألحاسيسررهم أننهرا وسرريلة إ.10

الحرية والعدل والمساواة والرخاء، بينما هري وسريلة لغالرهلل تلرل تالتيرارات اإلسرالميةت للوصرول إلرى 

حكم، بعد توديم كافة التنازالت لبنى صهيون والصليبيين والوبل، والعلمانيين، وكل لائفة ضالة سدة ال

على األرض، بل ومعاداة من ينلق بالحق، ويوصد الصد ، إقصاء  لره عرن السراحة، حترى ال يكشر  
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صررتها، ومن ثم و هلل البعد عنهرا وعردم الردعوة إلرى ن ِ أمِرهم أمام العامة الذاهلين! ُعوارهم، وبفضْ 

 .صلى هللا عليه وسلم محمد رسول هللا حتى يستويم أمر هللا، وتووم دولة ال إله إال هللا

إن اتحدت قو، المسلمين وفودوا  ؛حتماال ، بل هو مودور  عليهان ذلل ليس ُحلما ، وال خالرا  وال إ.11

 الدين. األمل في هذه اللعبة، وناصروا الخروج على العسكر، وعدم الوبول بالدنية في 

الفرصة متاحة اليوم، كما لم ترت  مرن قبرل، فراذا بنرا نرنكأل علرى أعوابنرا، ونتررل سراحة ذي وها هي 

الموا هة، حتى السلمية منها، لنختفى وراء تكتيكاٍت وتفريعاٍت وتحالفراٍت برلمانيرة، سرتعيد بنرا ع لرة 

 الزمن إلى الوراء عوودا  منحوسات.

يلة للتغيير، برل هري آليرة مرن آليرات التنفيرذ، واسرتخدامها برديال  ن اإلنتخابات، لم، ولن، تكون وسإ.12

للوسائل التي نبنه هللا سبحانه عليها، خيانة هلل ورسوله صلى هللا عليه وسرلم، وهرو مرا نرراه اليروم رأي 

العين ، من ت سليم الع سكر للبرلمان إلى تاإلسالميينت حسهلل وثيوة تكامهلل سليمانت، ثم إصدار مالحق 

من لرٍ  واحٍد، بتفريغ هذا الم لس من ُسللاته وتوليم أظفاره، التي يعلرم هللا أنهرا ُمولنمرة مرن الوثيوة 

 قبل.

 ن الكرامة والحرية والعدالة والمساواة والرخاء، لن تتحوق كلها إال من خالل دولة ال إلره إال هللاإ.13

هة مرن دولرة اإلسرالم لرن ، ففيها خير الدنيا وكسهلل اآلخررة. وأن تلرل األشركال المحمد رسول هللا ُمشرون

 تأتي إال بنكد من العيش وبغضهلٍل من هللا.

نت مرن يأن ما يشيعه العلمرانيون، ويحرذر منره الالدينيرون، برل ومرا يسرت يهلل لره بعرض تاإلسرالمي.14

، يخيرر فيره المكلر  بينره وبرين  تنازل عن الشريعة مللوا ، والحدي  عن تدر ها، أو أنها التزام فردين

تلبيرق الشرريعة لره ف ؛هرو أمرر مرفروض شررعام تمع حق في حماية الخلق العام، يس للل هربه، وكأن

أصول وقواعد ي هلل مراعاتها، حسهلل شرولها وموانِعها، فان الُمودم منها هو سردن ذرائرع الفسراد أوال 

لررد  بالغاء ما يدفع إلى الرزيلة والفساد، سواء  في الناحية األخالقية أو اإلقتصادية، ثرم يرأتي بعردها ا

 بالوصاأل.

ومن ثم فرال خرو  والهلرع مرن تلبيرق الحردود والوصراأل )ولكرم فري ن الحدود تُدرأُ بالشبهات، إ.15

ي ررهلل التركيررز علررى البررراِمج .. وفرري سرريا  متررواز 179البورررة  الوصرراأل حيرراة يررا أولرري األلبرراهلل(

أل العمررل، ومنررع هتمررام بالشررباهلل، وترروفير فرررالعلمررين والنهضررة التعليميررة، واال قتصررادية والتلررويراال

على حسرهلل مصرال  أصرحاهلل السرللة، وتشر يع أولويرات المفصلة تسرهلل األموال من خالل الووانين 

، مما يوو، بناء األمة، ويكسبها الثوة فري الرنفس، والوردرة والعناية بالزراعة وغيرها الِصناعة الثويلة،

 على الموا هة.
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إزالره الشربهات عنره، علرى أوسرع نلراٍ ، ثرم ستمرار في الردنعوة إلرى التوحيرد، وبيران حردوده واال.16

، ليدرأ عنره هرذا ال هرل الُمررد،، ويردفع عنره هرذه  تورير حٍد أدنى من العلم بالشر  يكون لد، العامين

 الخيارات الباللة.

ى لسنتساهلل إلى نن هذا التيار يفت  ِذراعيه لكلن من ُهْم على هذا اللريق، فما ذكرنا هو الحدن األدنإ.17

 من الشيوخ األفاضل، أو الشباهلل األما د.  ر، سواءهذا التيا

، فانه قد مآرهلل دنيويةن تلبيق شر  هللا سبحانه يستلزم سللة توينمه وتحميه، ال سللة تبتغى به إ.18

انوضى من العُمرر ُ لنره، ولرم يعرد هنرال وقرت للرامعٍ، وال غايرة لُمهتبرٍل، إال ِرضراء هللا، ور راء لوراء 

 م، على حوِضه يوم يووم الحساهلل.رسوله صلى هللا عليه سل

 

 صفوة القول

 

أبناء أمتنا اإلسالمية إذا أرادوا تغييرا  حويويرا  وف الحرا  ُم كردا ، أن يعتصرموا بحبرل هللا ال بحبائرل  اندعو

قُروات فاالعتصرام براهلل وبدينره الرذي اختراره لنرا هرو لر ال ت ف ره ِميعرا  و     ِ ْبِل َّللاه اْعت ِصُموا بِح  يرق الناس تو 

اٍل ُمْسررت ِويٍمت ِ ف و ررْد ُهررِدي  إِل ررى ِصررر  ررْن ي ْعت ِصررْم بِرراَّلله م  ررالح والفررالح فرري الرردنيا واآلخرررة تو  آل  الهررد، والص 

 .101عمران آية 

وندعوهم أن يلتزموا بالوسائل المشروعة، فان الوسائل في اإلسالم حكمها حكم المواصرد، ولرن يفلر   

ة، برالوقو  فري و ره اللواغيرت بعرد أن ظهرر زير  الصرناديق المسلمون إال باتبا  الوسريلة الشررعي

فاهلل  ؛التضحية من أ ل نصرة هذا الدين ولو بكلمة الحق أمام  حافل الباللبد من  فال ،وخدعة أهلها

فكير  . 7محمرد آيرة تعالى قد بين لنا في محكرم التزيرل الشررل وال رواهلل )إن تنصرروا هللا ينصرركم( 

مشراهدة دولرة  فران ، ثمررة  هراده وههلل أن المسرلم لرم يررصر من غيره؟! ينصرنا هللا ونحن نللهلل الن

أما  ،باذن هللا في عوبه وفي األ يال التي تولد في رحم األيام اإلسالم حية نوية على األرض  ستكون 

 ا الشهادة.ا النصر وإممسبه شهيدا  عند مليل موتدر. فاحهذا المسلم الذي دفع روحه ثمنا لدينه فن

م بهذا الفكر وللهلل هذه الغاية، بتلل الوسيلةك ا وندعو ء الفضالء، ومن  ؛ل من التز  من الشيوخ األِ الن

، لتحويرق  عنا في هذا األمرر، وأن يسرير مرع التيرار اإلسرالمين السرنين ا د الواعد، أن ينتظم م  الش باهلل الم 

 ت. وسلمصلى هللا عليه محمد رسول دولة تال إله إال هللا

ِلي ذهكهر  أُولُو اأْل ْلب اهلِلتته ذ ا ب ال   ِللنه  اِحد  و  ا ُهو  إِل ه  و  ِلي ْعل ُموا أ نهم  ِليُْنذ ُروا بِِه و   .52إبراهيم آية  اِس و 
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