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اإلخوان إن دعوتكم ال زالت خافية على الكثيرين، ويوم يعرفها الناس ستطاردون أيها 
وتعتقلون وتؤذون، وسيقف ضدكم العلماء الرسميون وسيقف أمامكم الحكام، وعندها 

قبل أن يسجن واحد من الدعوة بعشر سنوات  –تكونون قد بدأتم طريقة أصحاب الدعوات 
  .- أو أكثر

–التوحيد الخالص كما حدثتني أخت سيد قطب –ى التوحيد فالدعوة إذا كانت تدعو إل
قالت لما وقّع عبد الناصر على قرار إعدام سيد قطب أرسل  - رحمه هللا (أخته حميدة)

القرار إلى حمزة البسيوني لينفذ الحكم، حمزة البسيوني مدير السجن الحربي، فناداني 
ن عبد الناصر قال لحمزة البسيوني حمزة البسيوني وأطلعني على القرار، وقال لها (يبدو أ

إذا اعتذر سيد قطب نحن نخرجه من السجن) فقال لها أمامنا فرصة وحيدة إلنقاذ األستاذ 
ألنه خسارة للعالم كله، يعتذر ونخفف عنه حكم اإلعدام ثم بعد ذلك نخرجه من السجن، 

دام، قال عن قالت ذهبت إليه.. قلت له إنهم يقولون إن اعتذرت سيخففون عنك حكم اإلع
أي شيء أعتذر يا حميدة؟ عن العمل مع هللا، وهللا لن أعتذر عن العمل مع هللا، وهللا لو 
اشتغلت مع جهة غير هللا العتذرت، لكني لن أعتذر عن العمل مع رب العالمين، اطمئني 

إطمئني يا  - هنا توحيد األلوهية، حبل المشنقة أمام ناظرية الليلة سينفذ حكم اإلعدام–
اطمئني يا حميدة ؛ إن كان  - هو يقول لها المحكوم عليه باإلعدام يطمئن األحياء–يدة حم

العمر قد انتهى سينفذ حكم اإلعدام، وإن لم يكن العمر قد انتهى لن ينفذ حكم اإلعدام، ولن 
  يغني االعتذار شيئا في زيادة األجل أو تأخيره.

ونرددهن، وحدثني أحد اإلخوة نقال  هذا توحيد األلوهية.. توحيد األلوهية نقرأ كلمتين
عن الشيخ الذي كان يحضر مراسم حكم اإلعدام قال : وهم يسوقونه إلى حبل المشنقة، 
من مراسم حكم اإلعدام أن يأتوا بشيخ أزهري يقول له : قل أشهد أن ال إله إال هللا، تقدم 

ال إله إال هللا، قال  الشيخ األزهري بعذبته ولفته يا سيد : قال : نعم، قال : قل أشهد أن
حتى أنت جئت تتم المسرحية نحن نعدم ألننا نقول ال إله إال هللا وأنتم تأكلون الخبز بال إله 
إال هللا، إذاً يوجد توحيد عليه اإلعدام وتوحيد عليه خبز، يوجد توحيد عليه رواتب ويوجد 

ه الذبائح، ال بد من توحيد عليه سجن ومطاردة، يوجد توحيد عليه ذبح ويوجد توحيد يقدم ل
  التوحيد الخالص، الذي يكرهه الملوك.

إلى أي شيء تدعو، قال إلى ال إله إال  صلي هللا عليه وسلماألعرابي قال لرسول هللا 
هللا فقال : هذه الكلمة يكرهها الملوك، توحيد ..!! ال بد أن نبدأ بالتوحيد، وال بد أ، نحول 

إلى سلوك وأخالق، كلمات.. أحداث، وقائع في واقع توحيد الربوبية إلى توحيد األلوهية 
الحياة إلى صمود وعزة، كما كان سيد يقول : عرضوا عليه الوزارة وهو في أعماق 

هذه األصبع التي –السجن، قال إن أصبع السبابة التي تشهد  بالوحدانية في الصالة 
تقر به حكم طاغية، هذا هو لترفض أن تكتب حرفا واحداً  - تقول : أشهد أن ال إله إال هللا

التوحيد، نحن نريد توحيد صحيح، وال يمكن أن تستقيم دعوة بدون توحيد، حكم عليه 
باإلعدام، قالوا له : استرحم قال : لماذا أسترحم؟ إن كنت محكوما بحق فأنا أرتضي حكم 

  حق، وإن كنت محكوما بباطل، فأنا أكبر من أن أسترحم الباطل، هذا توحيد.

أخته أو صهره قالت لما حكم عليه باإلعدام ذهبنا ورأيناه قال : فطوقنا حدثتني 
بذراعه، أخواته، أو الذين زاروه، قالوا : ادعوا هللا لنا، قال : أرجو أن يجعل كل هذه 

  العائلة عائلة شهداء.

  إذاً يوجد توحيد وتوحيد !!


