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 جلج فيها تة غُصرحل!! لقد كانت رحليت مع هذه الرسالة شيقة ومؤملة يف نفس الوقت 
 .. القومي ، وخضت ا حبر العقيدة يف ظالل القرآن بسفينة الفكر العبقري والفكراألدب الرفيع 

رحلة مع إنسان عاش الدين بقلبه وعقله ووجدانه ،  .. العمالق الدعويرحلة مع قبطان التجديد 
ة على رمضاء مكة ولقي يف سبيله ما لقي من السجن والتنكيل الذي يذكّرنا بصاحب الصخر

ف شاخماً ، ليقف هذا اخللَ" أحد أحد"الكفر والظلم والطغيان وهو يهتف بأعلى صوته يف وجه 
 الذي وضع على صدره صخرة السجن والقهر والتعذيب "ابن خلف"على طريقة السلف يف وجه 

 " ..احلكم هللا الواحد األحد"ليهتف بني الورى 
 

لتخطر يل مجلة حتتاج تقييداً بني ة ظ بني نوم ويقأتقلّبال أذكر كم مرة وأنا على فراشي 
أقفز من مكاين وأمسك حببل فكري ٌألقيد هذه الكلمات قبل أن تفلت مين ، فمجل هذه الفقرات 

   ..تقييدها العبارات اليت ندمت على عدم كثري منقد فلتت و
 

ي ال شك هال أدري كم مرة تركت لقمة مل تصل فمي ألحبس أنفاسي على خاطرة 
 !!أغلى من تلك اللقمة يف يدي 
 معي يف السوق ويف البيت ويف الشارع ويف - يف هذه الفترة - كان سيد رمحه اهللا 

 كتاب ريبل قراءيت أثناءحىت معي وكان ي وترحايل ، لّاالس وبني األصدقاء ويف املسجد ويف ِح
ه اهللا يف هذه ال سيد قطب رمحماذا ق:  فما أمر على بضع آيات حىت أتذكره وتسألين نفسي ،
فأستظل بكلماته ، فأميم بعدها شطر مكتبيت ألفتح الظالل يات وكيف ربطها بواقع الناس اآل

 !!العطرة 
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* * * 
 

 !من هو سيد قطب ؟        
 
■ ا "اإلشتراكية" بدالً من يف اإلسالم" العدالة اإلجتماعية"ل من وضع مصطلح هو أو اليت افتنت 

 ..يله أبناء ج
 

 ..بأسلوبه اجلمايل البديع " التصوير الفين يف القرآن"هو أول من أظهر للناس  ■
 

 ..هى حىت قُتل فأمر ون، وجه طغاة القرن املنصرم يف  من وقف أشهرهو  ■
 

للقرآن بروح أدبية اقتصادياً اجتماعياً حركياً سياسياً فكرياً  من وضع للناس تفسرياً أشهرهو  ■
 ..علمية  يةونظرة واقع

 

 .. املنصرم يف القرن ، هو أشهر من بذل دمه يف سبيل كلماته لتحىي بوفاته  ■
 

يف زمانه ، ومعلّم جيله واألجيال  الشرعية السياسةو  الدعوةجمدد فقه: هو حبق ، وبال منازع  ■
 .. اجلوفاء العبارات بعده مثن الكلمة اليت فقدت قيمتها يف عصر من
 

 ..الناس مع سيد 
 
 !! فكره يلمزونرأيت أناساً  ○
 !!رأيت أناساً ينتقدون تراثه  ○
 !!يفندون آراءه رأيت أناساً  ○
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 وكأن، إىل أن وصل احلال ببعضهم أن وضعه يف امليزان ، وأبعده عن اجلنان ، وألقاه يف النريان 
 !! الديان  احلساب يف يوٍم يقوم الناس للملك ملكهذا البعض 

 
عايل جزموا مبكانه يف  و!! ورفعوا درجته يف املهديني !! جعلوه يف عليني اًيت أناسويف املقابل رأ

 !!اجلنان مع الشهداء والصديقني 
 
  :  قسمنيانقسم الناس فيهف

 ، قسم حكموا عليه باحلرمان 
  !!موا حتت رجليه صكوك الغفران وقسم ر

 
راتثه احلي الذي خلّفه لة بسيطة ومتواضعة للتعريف بسيد وبوهذه الكلمات هي حما

 .. بعده من لألجيال 
 

 .. أو غلق باب اجلهل ، فتح باب الفكر حماولة خجولة ل
 

 .. التعرف على سيد نفسه من قبل الكالم عن تراث سيد رمحه اهللا ، ال بد لنا ولكن ، 
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 ...مرة أخرى 

 
 !من هو سيد قطب ؟

 
  ..يلسني شاِذحبن إبراهيم بن طْب  قُ بنيدس:  امسه

 
املصرية بتاريخ " يوطأس" إحدى قرى حمافظة )أو موشا ("موشة"ولد يف قرية :  مولده

، هذا على وجه هـ١٣٢٤ شعبان ٢١أو  ٢٠ يوم الثالثاء ( ويصادف، ) م١٩٠٦\١٠\٩(
 ، ويقال أن ة متدينة حمافظة وجيهةتأسر. . ، فهو أكرب من شقيقه حممد بثالثة عشر سنة )التقريب
  ..١واهللا أعلم، من اهلند أصله " الفقري عبد اهللا"ه السادس جد
 

وقصته (ي د ، وحفظ القرآن وعمره عشر سنوات مبجهود فردرس اإلبتدائية يف قريته:  دراسته
مني املعلّ"ودرس يف مدرسة ،  يف سن الرابعة عشرمث انتقل إىل القاهرة  ، )يف حفظ القرآن عجيبة

الكفاءة"نها إجازة نال مثالث سنوات " ليةاألو "بتجهيزية دار العلوم"مث التحق ، يل للتعليم األو "
شهادة ب) م١٩٣٣(، وخترج منها عام )م١٩٢٩(سنة " دار العلوم"دخل كلية و .)م١٩٢٥سنة (

 .البكالوريوس يف اآلداب
 

 ابتداء من سنة يل ست سنواتاساً يف مدارس وزارة املعارف حوعمل مدر:  حياته املهنية
 يف مراقبة الثقافة : وعمل يف عدة مناصب) م١٩٤٠سنة ( مث انتقل إىل وزارة املعارف م، ١٩٣٣

 .ويف التفتيش
                                                   

 .. نقل هذا عن سيد قطب الشيخ أبو الحسن الندوي ، ولكن شقيق سيد الشيخ محمد قطب لم يسلّم بذلك - 1
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يم  أوفدته وزارة املعارف إىل أمريكا يف بعثة تربوية ميدانية لإلطالع على مناهج التربية والتعل
،  عارفاختلف مع كبار موظفي وزارة امل. )م١٩٥٠-١٩٤٨(، وأقام يف أمريكا سنتني  هناك
بعد خدمة قاربت و،  بعد قيام الثورة بشهور :أي  )م١٩٥٢سنة  (م استقالته من الوزارةوقد

 .التسعة عشر عاماً
 

مث انضم إىل ،  م١٩٤٢، وبقي فيه حىت عام  انتظم يف شبابه مع حزب الوفد:  حياته احلركية
، مث انتظم يف  حزبلي ألي عبقي عشر سنوات بدون إنتماء ِف تركه ومث، " السعديني"حزب 

 وتسلّم  ،وكان مبثابة املوجه الفكري والتربوي للحركة، م ١٩٥٣سنة املسلمني حركة اإلخوان 
  ..م١٩٦٤عام " النظيم اإلخواين اجلديد"قيادة 

 
، وكان واسع   ومؤلفاًا على األدب والشعر ناقداًكان يف بداية شبابه منكب:  ةالفكري حياته

 وكان من نتاج كثرة اطالعه على ألدبية والفكرية الشرقية منها والغربية ،اإلطالع على املدونات ا
مث أقبل على القرآن يف األربعينيات من  العلوم غري اإلسالمية أن مر مبرحلة تيه فكري لسنوات ،

، مث قاده القرآن للعمل واحلركة والدعوة والتأثري  عمره لدراسته دراسة أدبية فكرية نظرية
أ منهم وابتعد ا عرف نواياهم اخلبيثة تربملّو،  ورة املصريةري الثّان من أعظم منظّوك، والتأليف 
 . .مث إعدام، من تعذيب وتنكيل منهم  وأصابه ما أصابه عنهم

 
كان رمحه اهللا ربعة من الرجال ، ومل يكن مسيناً أو حنيفاً ، وكان مييل إىل  : صفاته اخلَلقية

لعضوية يف  الرئتني واألمعاء وغريها ما أجهد جسده طوال السمرة ، اجتمعت عليه األمراض ا
 ..حياته 
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 ال يرضى  ،ذو أنفة،  شجاعاً صاحب مروءة ، عزيز النفس كان شهماً كرمياً : قيةصفاته اخلُلُ
بالضيم ، عنيداً شديد التعصب للحق ، هذا مع هدوء يف الطبع وتواضع ورقّة يف الروح وذكاء 

سن ممفرط وبكان سيد قطب رمحه  "١، قال من عاشرهنطق وبيان وترتيب وواقعية عد نظر وح
 اللسان حىت عند ذكر وما رأيته مرة واحدة غاضباً ، عف. اهللا رحيماً ، ال يغضب إال للحق 

أعداء اهللا ، لطيف الس ، حلو املعشر ، ال تفارقه االبتسامة الوقور ، ذو دعابة مؤدبة ، رقيق 
إذا سألت أو ناقشت يستمع إليك ، حىت تنتهي من كالمك متاماًَ ، .. .املشاعر ، مرهف احلس 

وال يقاطعك ، وال يعرض برأيك ولو خالفته الرأي ، وال يرفع صوته حىت ولو رفعت صوتك ، 
 ...." .           وال ينفعل حىت لو انفعلت 

 
لى العمل احلصري  وجوده يف أمريكا جعلته يعزم عأثناءحدثت حادثتان لسيد  : نقطة التحول

مقتل اإلمام حسن البنا ، حيث : احلادثة األوىل !! لإلسالم واإلنضمام أخريا لإلخوان املسلمني 
احتفلت أمريكا ورقصت طرباً ملوت البنا وكتبت اجلرائد واالت عن موت عدو الغرب األول 

يف " ث دنجون هيوور"ين واحلادثة الثانية لقائه مع رجل املخابرات الربيطا!! يف الشرق األوسط 
مساكهم بزمام األمور يف مصر وقدم إداً من اإلخوان املسلمني ومن مغبة سي" دن"بيته حيث حذّر 

له معلومات دقيقة عن التنظيم وأهاب به أن يقف وأمثاله من املثقفني املصريني يف وجه اإلخوان 
ألمة م ، ويف بيت هذا عندها أدرك سيد صدق دعوة اإلخوان وكيد أعداء ا!! املسلمني 

   .. اإلنضمام لإلخوان املسلمني - يف قرارة نفسه -اإلجنليزي قرر سيد قطب رمحه اهللا 
 

حكمت ، مث اعتقل بعدها يف نفس السنة ، مث  )م١٩٥٤( سنة كان أول اعتقال له مطلع:  حمنته
 بعد صدور ئاً، وقال سيد مستهزبالسجن مخسة عشر سنة ) م١٩٥٥سنة (عليه حمكمة الثورة 

يف مستشفى سجن  هذه الفترة قضى معظم، و" !! لة ، فأين حكم اإلعداميإا مدة قل"احلكم 
                                                   

 ..د عبد المجيد ، أحد قادة التنظيم اإلخواني الجديد األستاذ أحم  وهو -1
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عبد "إلصابته بأمراض كثرية حىت أُفرج عنه بعفو صحي بعد تدخل الرئيس العراقي " ليمان طُرة"
قلب ى علم بتهمة التآمر ١٩٦٥، مث أعيد مرة أخرى للسجن سنة  م١٩٦٤سنة " السالم عارف
تقدمي املغريات مع و  مع شدة املرض وكرب السنوالتنكيل أصناف التعذيب قى، وال نظام احلكم

م ، وهنا ١٩٦٦ \٨\٢١يف حىت صدر احلكم بإعدامه له ، فثبت رمحه اهللا رغم كل الظروف 
قامت ضجة .. أطلق سيد ابتسامة التقطتها عدسات املصورين لتكون ذكرى خالدة للبشرية 

العامل اإلسالمي بسبب هذه احملاكمات وخرجت املظاهرات يف العواصم اإلسالمية كبرية يف 
 .. مصر يف اخلرطوم وإسالم آباد وأحرقت سفارايت

 
هـ ١٣٨٦فجر يوم االثنني الثالث عشر من مجادى األوىل سنة  – رمحه اهللا –أُعدم :  وفاته

رمحه اهللا تسعة ومخسون عاش ف!  !، أي بعد أسبوع من صدور احلكم م١٩٦٦\٨\٢٩املوافق 
، وصلى املسلمون صالة الغائب عليه يف مشارق األرض  ن يوماًوسنة وعشرة أشهر وعشر

 خاصة عن سيد قطب رمحه اًاإلسالمية أعدادالصحف واالت  وأصدرت الكثري من  ،ومغارا
ا كان اُهللا م" سنة ، وقال حينها علّال الفاسي ةبعد وفاته بقراب" م١٩٦٧" ، وحدثت نكبة اهللا

، وأن يعامل من آذاه  نسأل اهللا أن يتقبله يف الشهداء..  ١"لينصر حرباً يقودها قاتل سيد قطب
  .بعدله

هذه نبذة بسيطة جداً عن حياة سيد رمحه اهللا ، تلك احلياة العامرة باحلركة والتفاعل 
 تاريخ العامل احلديث يفر تأثرياً اإلجيايب مع املتغريات اإلقليمية والساحة الدولة يف حقبة هي األكث

.. 
مث فاجعة سقوط اخلالفة اإلسالمية وإلغاء د احلرب العاملية األوىل صغريا ، فقد أدرك سي 
عظمى دول  احلرب العاملية الثانية رجالً ، مث احتالل فلسطني وقيام  أدرك مثاحلكم بشرع اهللا ،

ظلم وجربوت وعمالة للعدو ، وكان وسقوط أخرى وثورات ومؤامرات وغدر وخيانة باألمة و
                                                   

 " ..األعالم" ذكره الزركلي في ترجمة سيد في - 1
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 به من متفاعالً مع األحداث بعقل حي وقلب غيور على مصاحل أمته رغم ما أملّرمحه اهللا سيد 
صديقاً لكل مظلوم ، يفتك بقلمه ، ، فكان عدواً لكل ظامل طوال حياته   وِمحنمرض وبالء

ليمكر اهللا ، ا به حىت أعدموه وفكره غشاء الظلم املتهالك ما أغضب أهل املكر والغدر ليكيدو
 ..  أحيا اهللا مبوت سيد ماليني القلوب و ، منسيةوكلمة الذين كفروا ،  حيةكلماته  ىقبتف  ،لسيد

 
املشكلة اليت نواجهها اليوم هي غياب تسجيل دقيق حلقبة خطرية من تأريخ أمتنا احلديث ، 

كومات الكتابة عن حقائق هذه ، فقد منعت احل) م١٩٧٥ إىل ١٩٢٥(وأقصد حقبة ما بني 
احلقبة ومالبساا ، وأعملت سيف الرقابة يف كل ما يكتب عنها ، بل تعدى األمر إىل إحراق 

والذين يتكلمون عن تلك احلقبة من الذين عاصروها يتكلمون  ، ١وإتالف الكتب يف املطابع
تب عن تلك احلقبة ولكن بكثري من التحفظات بسبب اخلوف ، وبعض من فر إىل البالد الغربية ك

 من ذاكرة املسلمني ختتفي وهكذا أُريد هلذه احلقبة أن !!  وحوصرت كتبه من اإلنتشارتمنع
  !!فيخفوا تلك الوجوه القبيحة عن الناس ،  وجوههم بكل أصباغ الزينة الطغاةليصبغ 

 
 

 * * * 
 
 
 
 
 

                                                   
لمحمود شاكر ، تلك األجزاء التي كان مضمونها التأريخ الحديث للشام وجزيرة " التأريخ اإلسالمي" كما حدث ألجزاء من كتاب - 1

 .. مع المطبعة الجزئينالعرب ، فقد ُأحرق أصل 
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 ...عودة إىل سيد رمحه اهللا 

 
د قطب رمحه اهللا يف حياته  سيمر يف مجيع أطوار حياته ، فقد داًسي: د الذي نعرفه يمل يكن س

 األديبالطور مث ، طور التيه والضياع الفكري  : ثالثةنستطيع حصرها يف أطوار مبراحل أو 
 : ولنتحدث عن كل طور بإجياز . "احلركي"العملي أو الطور اإلسالمي مث ، اإلسالمي 

 
  :طبمراحل األطوار الفكرية عند سيد ق

 
ىل سنة إ) م١٩٢٥(سين الدراسة الثانوية ، وهو من  الفكري طور التيه والضياع: الطور األول

 كان هذا الضياع الفكري نتيجة النتشار الثقافة الغربية ومتكنها من جيل تلك احلقبة ،) م١٩٤٠(
 ، ١رياً حبتاً، ولكن سيداً القروي األصيل مل يسقط يف اجلانب السلوكي ، وإمنا كان هذا التيه فك

 اد منافحاً ألستاذه العقّ، وكان مالصقاً وكتب سيد يف هذه املرحلة مقاالت وكتب عديدة
 من  سيد يف هذه املرحلةومما ألّف..  وغلب على فكره  وقتهجل، فأخذ هذا منه  ومدافعاً عنه
 :  الكتب

 
لثة يف  كتبه وهو يف السنة الثا:" مهمة الشاعر يف احلياة وشعر اجليل احلاضر" -١

 )م١٩٣٣ط . (اجلامعة

                                                   
 لم يكن سيد هو األول ولن يكون األخير الذي مر بمرحلة التيه والضياع وعدم اإلستقرار الفكري في مشواره الثقافي ، فهذا - 1

حيرة زائغة وضاللة "أنه مر بمرحلة " رسالة في الطريق إلى ثقافتنا"رحمه اهللا يذكر في كتابه " محمود محمد شاكر"الشيخ األديب 
وهذا كثير في العلماء واألدباء ، فهذا الفضيل بن عياض عابد الحرمين كان !! استمرت لعشر سنوات .." .مضنية وشكوك ممزقة 

قاطع طريق يخافه المسافرون ، وبعض كبار علماء األمة تأثروا بالفالسفة وعلم الكالم واختلطت عليهم األمور ولم يرجعوا إلى 
 ..الحق إال في أواخر حياتهم 
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 ، ولعله ميثل قمة التيه )م١٩٣٥ط (ديوان شعر  وهو :" الشاطئ اهول"  -٢
 .. يف كلمات سيد وتعبرياته والضياع الذي يظهر واضحاً

 )م١٩٣٩ط . (طه حسني الذي ألّفه "مستقبل الثقافة يف مصر: نقد كتاب "  -٣
 
 

وبعض د يف هذه املرحلة دراسة القرآن سيبدأ :   اإلسالمياألديبالطور  : الطور الثاين
، وألّف بعض الكتب الشرعي الدراسات اإلسالمية ، وكان يف مرحلة التكوين العلمي 

اليت حتتاج إىل إعادة نظر يف بعض جوانبها الشرعية ، ولكونه تثقّف بثقافة عصره وقطره 
ل منه يف هذه ن كان مثله أو حىت أفضقع يف بعض األخطاء اليت مل يسلم منها مو: 

  أخرج، وقدوحب األدب  الثقافة األدبية:  ، ولكن مل تغب عنه يف هذه الفترة اجلوانب
 :يف هذه الفترة الكتب التالية 

 
 )م١٩٤٥ط  (له يف موضوع إسالمي وهو أول كتاب :" التصوير الفين يف القرآن" -١

يقع .. رمحهما اهللا ، وقد قدم القرآن بأسلوب أديب رفيع قل نظريه ، وأهداه لوالدته ، 
صفحة من القطع فوق الصغرية ، ويف هذا الكتاب عبارات قليلة ال ) ٢٥٩(الكتاب يف 

يوافق عليها شرعاً ، ولكن سيداً يف هذا الوقت مل يكن كاتباً إسالمياً باملعىن الذي 
سيظهر يف آخر حياته ، بل حاول يف هذا الكتاب دراسة آيات من القرآن دراسة أدبية 

 .. ١استخراج مجالياا وتصويراا الفنية حبتة ب
 
 

                                                   
قدم الشيخ األديب علي الطنطاوي رحمه اهللا شهادة لهذا الكتاب ولكاتبه قلما تُعطى من أديب ألحد أقرانه ، فقال  ورغم هذا ، فقد - 1

كتاب التصوير الفني في القرآن فتح واهللا جديد ، وسيد قطب وقع علي كنز من كنوز القرآن ، كأن اهللا ادخره له فلم  ":رحمه اهللا 
، ولعل هذه مبالغة من الشيخ الطنطاوي رحمه اهللا ، ولكن كلماته تحكي شدة ..." و ففتحه يعط مفتاحه ألحد قبله ، حتى جاء ه

 ..  بهذا الكتاب القيم - كعالم أديب -إعجابه 
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 )م١٩٤٥ط  (يف األدب،   مع محيدة وحممد وأمينة قطب :"األطياف األربعة" -٢
، وصاغ هذا ) م١٩٤٦ط  (. تسجيل حلياته يف القريةو وه: ١"طفل من القرية" -٣

 ..التسجيل بأسلوب أديب مجيل 
 ).م١٩٤٦ط  (. قصة خيالية:" املدينة املسحورة" -٤
 ).م١٩٤٦ط ( يف النقد األديب :" ب وشخصياتكت" -٥
 )م١٩٤٧ط (،   قصة سيد مع خطيبته:" أشواك" -٦
وهو تفسري صغري عجيب آليات ) .. م١٩٤٧ط  (:" مشاهد القيامة يف القرآن" -٧

يقع .. ، وأهداه سيد لروح أبيه ، رمحهما اهللا قرآنية موضوعها موضوع الكتاب 
 ..ة صفحة من القطع الصغري) ٢٧٣(الكتاب يف 

 )م١٩٤٧ط ( قصص لألطفال :" روضة الطفل" -٨
 )م١٩٤٧ط (لألطفال :  "القصص الديين" -٩
 . يف مناهج اللغة العربية لطلبة املدارس :" اجلديد يف اللغة" -١٠
لطلبة املصرية ، وكانا من مقررات الوزارة  سابقه مثل :" اجلديد يف احملفوظات" -١١

 .املدارس
) ٢٥٦(يقع الكتاب يف  .. )م١٩٤٨ط (: " النقد األديب أصوله ومناهجه" -١٢

 ..صفحة 
وهو أول . قبل سفره ألمريكا) م١٩٤٩ط  (:" العدالة اإلجتماعية يف اإلسالم" -١٣

اب تاليت كان يستخدمها الكُ" اإلشتراكية"بدل "  اإلجتماعيةالعدالة"من أطلق لفظ 
، وانتقده حممود ) يف نظرهم(للداللة على موافقة اإلسالم لإلشتراكية  يف عصره

ذفت فقرات اإلساءة يف طبعة ، وحلبعض الصحابة يف هذا الكتاب اكر إلساءته ش

                                                   
أما طبعته !!  صفحة من القطع المتوسط ١٥٥األلمانية في كولونيا ب" منشورات الجمل" وقد طبع الكتاب مؤخراً عن طريق - 1

 ..جداً ، بل تكاد تكون في حكم المعدوم  القديمة فهي نادرة 
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اً تربأ من هذا ن سيدا، وقيل  .)الطبعة السادسة (م يف حياة املؤلف١٩٦٤سنة 
ومن قدر اهللا أن يتوقع ..  ١الكتاب بعد أن زاد تعمقاً يف العلوم الشرعية ، واهللا أعلم

وعية على العامل مث يكسرها اإلسالم ، ومل يعش سيد يف هذا الكتاب أن تسيطر الشي
 اليت كانت ناراً يف هشيم عقول البشرية يف وقته -سيد رمحه اهللا لريى أن الشيوعية 

 والكتاب !!انكسرت على أيدي شباب درسوا وتشبعوا بفكره ولوا من كتبه  -
ن ميالد مفكّر فيه من العمق السياسي والبعد النظري والتحليل اإلقتصادي ما ينبئ ع

 ..صفحة من القطع املتوسطة ) ٢١٦(يف الكتاب يقع .. عبقري فذ 
 

له قَبِث) ١٩٥٠ إىل ١٩٤٥من (ونالحظ هنا أن سيداً مل يقتحم التأليف الشرعي يف هذه الفترة 
، فجل مؤلفاته يف هذه الفترة يف ) إن صح التعبري(  الشرعي، وذلك إلدراكه بأنه يف طور التكوين

لريد على بعض املفاهيم املكذوبة على " العدالة اإلجتماعية"وختم هذه الفترة بكتاب األدب ، 
يف  سيفاًكونه ئ لذي ما فتصادف بعض النقد االشريعة اإلسالمية يف عصره بأسلوبه الفذ ، ولكنه 

 .. من قبل أعمال غريه من األدباء سلّه على يده 
 

 جانب احليطة واحلذر يف كتاباته التالية حىت أدرك سيد أن هذه املعركة ليست أدبية ، فأخذ
 وصقل قدراته ، وحىت فاق أقرانه وأصبح سالحاً فتاكاً يف وجه أعداء أمته همتكّن من صقل مواهب

 !!  يف عامل التأليف يف زمن يعد قياسياً وعجيباً 
 
 

                                                   
مقومات التصور " جاء ذلك في رسالة أرسلها الشيخ محمد قطب ألحدهم ، وسوف تأتي الرسالة في هامش الكالم عن كتاب - 1

  .."اإلسالمي
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الشرقية ، لة يف القوة  أى املرحلة السابقة ببيان فضل اإلسالم على الشيوعية املتمثاًوكما أن سيد
الطور : "الطور الثالث استهلّ فقد ة ، ت واقعيم وبيان الكه وعدوتعرية النظام الشيوعي

ف كتابه فألّالغربية بأسلوب عجيب ، بإشهار سيفه يف وجه الرأمسالية " احلركي العملي اإلسالمي
 : القيم 

 
، وقد قال  أمريكا بعد رجوعه من) م١٩٥١ط (:  "معركة اإلسالم والرأمسالية" -١

لقد أعجبتين قوة الكاتب "الشيخ أبو احلسن الندوي عن هذا الكتاب وعن مؤلفه 
وصراحته يف هذا الكتاب وإميانه ، ومن فتوح اإلسالم اجلديدة أنه يسخر لرسالته مثل 

صفحة من القطع ) ١٢٢(والكتاب يقع يف .. ١"هذا الكاتب الكبري واألديب املثقّف
 :ت الكتب ِتباعاً اءمث ج  ..ةالصغري

  وهو من أمجل ما تقرأ يف بابه ، وقد، )م١٩٥١ط  (:" السالم العاملي واإلسالم" -٢
ن فيه زيف بي" اآلن"الكتاب يف الطبعة األوىل فصل بعنوان هذا وكان يف آخر 

 الفصل  مما جعل احلكومة األمريكية تتدخل لدى مصر حلذف ،اإلدعاءات األمريكية
حق على كل من يريد معرفة حقيقة السالم و ..  ذلك ، ومتّتاليةالالكتاب  طبعات يف

صفحة من ) ١٧٩(الكتاب يقع يف . . من منظور إمياين أن يقرأ هذا الكتاب العجيب
 ..رية بقليل القطع فوق الصغ

، وطبع اجلزء األول من الطبعة  م١٩٥٢طبع اجلزء األول سنة : " يف ظالل القرآن" -٣
ح الكتاب إىل اجلزء الثالث عشر عند تطاع سيد أن ينقّ، واس م١٩٦٠حة سنة املنقّ

 ولعله من املناسب التطرق لكتاب . ٢عدم بعدها رمحه اهللا، مث أُ اية سورة إبراهيم

                                                   
 ..ألبي الحسن الندوي " مذكرات سائح في الشرق العربي"  من كتاب - 1
في ظالل القرآن "و" المنهج الحركي في ظالل القرآن"و" مدخل إلى ظالل القرآن" :اح الخالديانظر كتب الشيخ صالح عبد الفت - 2

 .." في ظالل القرآن دراسة وتقويم"، وأصل هذه الكتب رسالته في الدكتوراة " في الميزان
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 الكتاب بطبعته الشرعية جاء يف ..بشيء من التفصيل يف آخر هذا البحث " الظالل"
 ..صفحة ) ٤٠٠٠(ستة أجزاء من القطع الكبرية اليت حوت على أكثر من 

يف نقد مظاهر الفساد والظلم واإلحنراف   مقالة إسالمية)٣٥( :" دراسات إسالمية" -٤
ذفت مقدمته يف ولكن ح،  م له حمب الدين اخلطيبقدو،  )م١٩٥٣ط ( يف اتمع

  ..ةصفحة من القطع فوق الصغري) ٢٥٠(الكتاب يقع يف .  ١الطبعات الالحقة
كتبه إلخوانه السجناء ليثبت   ).م١٩٦٠ط (ن  أصدره وهو يف السج:" هذا الدين" -٥

والكتاب يقع يف .  ،بين فيه عظمة ديننا وخصائصه اليت تفرد ابه فؤادهم ، و
 ..صفحة من القطع الصغرية ) ١٠٠(

رجم هذا الكتاب والذي قبله إىل كثري من ، ت)م١٩٦٠ط  (:" املستقبل هلذا الدين" -٦
د مث أظهر بكل آفات التاريخ النصراين النِكوقد كشف يف هذا الكتاب  .لغات العامل

 ..صفحة من القطع الصغرية ) ٩٦(والكتاب يقع يف .. براعة عظمة اإلسالم 
من أمجل ما يكون  وهو كتاب يف العقيدة :"  ومقوماتهخصائص التصور اإلسالمي" -٧

 ، وكأن يف مواضيع كثر اجلدال حوهلا  اإلسالمية، وهو خالصة عقيدة سيد رمحه اهللا
سيد رمحه اهللا عِلم أنه سيكون من يطعن يف عقيدته فألّف هذا الكتاب ليبين بكلماته 

 مل يرد هذا ، وإمنا أراد تعليم األجيال حقيقة العقيدة اًحقيقة معتقده ، وإن كان سيد
صفحة من القطع فوق الصغرية ) ٢٠٧(يقع الكتاب يف ) .. م١٩٦٢ط (وأمهيتها ، 

 ..بقليل 
، دخل هذا الكتاب من باب ) م١٩٦٢ط  (:" ت احلضارةاإلسالم ومشكال" -٨

أللكسس كارل ، مث أتى مبا مل خيطر على " اإلنسان ذلك اهول"التعريف بكتاب 
 ، فمن انبهر بكتاب ألكسيس فليقرأ هذا من الكفاروال غريه " كارلألكسس "بال 

                                                   
وبين كيف أن " أدب القوة"ب وأطلق على أدبه لق" لسان الدين"  أطلق الشيخ محب الدين على سيد في مقدمته لهذا الكتاب لقب - 1

وقد نقل مقدمة ) نقالً عن كتاب سيد قطب من الميال إلى اإلستشهاد. (قوة كلمات سيد كانت تُزعج قوى الظلم والطغيان في البالد 
 " ..سيد قطب ، أو ثورة الفكر اإلسالمي"الشيخ محب الدين الكاتب محمد علي قطب في كتابه 
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لنظرة اإلسالمية وبني ا، الكتاب ليعرف الفرق بني النظرة الفلسفية الغربية املخلصة 
صفحة من القطع فوق الصغرية ) ١٩٩(الكتاب يقع يف  .. وعيال وعمقاملعجزة يف ال

.. 
من   وهو).م١٩٦٤ط (آخر كتاب صدر يف حياة سيد وهو  :" معامل يف الطريق" -٩

 الطغاةُ الناس بسبب هذا الكتاب ، حن، وقد امت أهم كتب سيد مع كتابه الظالل
 وقد كان بعض تالميذ سيد سيد واحلكم عليه باإلعدام ،واختذوه ذريعة حملاكمة 

فهو الكتاب  .." ال بد أن يتم البالغ"فكان يقول هلم !! يرجونه ألّا يطبع الكتاب 
، ولكنه موجود يف يف وقتنا هذا تداول والطباعة  وقد منع من ال..الذي أعدم صاحبه 

ب ميكن أن يقال بأنه خالصة كتب وهذا الكتا..  وهللا احلمد واملنة،  الشبكة العاملية
، سيد اإلسالمية ولبها ، ولذلك أحدث دوياً هائالً يف األوساط العلمية والشعبية 

) ٢٠٢( يقع الكتاب يف .. ، وحفظته القلوب ، ووعته العقول النيرة وختطفته األيدي
 ..صفحة من القطع الصغرية 

وقد ). م١٩٨٦ط (ن وفاته د عشرين سنة مع طبع ب:" مقومات التصور اإلسالمي" -١٠
 اً، وقال بأن سيد يف مقدمة الكتابحممد كتبه سيد يف آخر أيام حياته كما قال أخوه 

فصالن هناك و!  !كتب آخر الكتاب على أوراق اإلدعاء اليت أعطيت له قبل احملاكمة
والكتاب  .. ١"حقيقة اإلنسان"و" حقيقة احلياة" ، ومها بعنوان  من الكتابمفقودان

                                                   
انتظار بسبب البحث عن [ء ونحن في فترة اإلنتظار قال لي كثير من األصدقا: دمته لهذا الكتاب قال الشيخ محمد قطب في مق- 1

لماذا ال تكتب أنت الفصلين الناقصين على نسق الفصول األربعة الموجودة ، وتُخرج الكتاب كامالً للناس ، وأنت أقرب ] الجزئين
رحم اهللا امرء عرف قدر : "وكنت أقول دائما ، كما أقول اللحظة ! عده ؟الناس إلى مؤلفه ، وأولى الناس أن تقوم بهذا العمل من ب

فلست أحسن إال ما أكتبه لنفسي ، وعلى المستوى الذي . ، وإن معرفتي بقدر نفسي أال أتعرض لهذا العمل الذي ال أحسنه " نفسه
ه عصارة تجربته اإليمانية ، كما بلغ فيه قمته عدأكتبه به ، ولست أبلغ مستوى الشقيق ، وخاصة في هذا الكتاب بالذات ، الذي أو

 !  تُصاغ " فكرة"ينشد ، ال " نشيد"التعبيرية ، التي تُعبر عن قضايا غاية في العمق ، في سيولة متدفقة كأنما هي 
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قع ي.. ث عن حقيقة األلوهية وحقيقة العبودية وحقيقة الكون واحلياة واإلنسان يتحد
 ١.. املتوسطة صفحة من القطع) ٣٨٢(الكتاب يف 

 
 إما مقاالت :ي سب إليه بعد ذلك فه، أما ما جمع ون تب سيد املطبوعةهذه هي مجيع كُ

أو مقتطفات ، بعناوين من عندها  ونشرا مجعتها دور نشر وأودعتها كتباًبعض االت لسيد يف 
، أو مما نسب لسيد وليس له   نشرا بعض دور نشر بأمساء أخرى– وخاصة الظالل –من كتبه 
 ..نظراً لقوة وبالغة ومجال كتابات سيد رمحه اهللا  ، وهذا قليل جداً حقيقة

 
عض يف ب( دراساتبإخراج ووعد اليت هو بصدد تأليفها ، د بعض الكتب  سيذكرقد ل

، وقد  إال ما أثبتنا هنامن كتبه ، ولكن مل يطبع   وقال بأن بعضها حتت الطبع)كتبه ومقاالته
، اليت منها على سبيل   بإتالف أصول هذه الدراسات)غري مشكورة (قامت احلكومة املصرية

تصويبات يف الفكر "و" يف ظالل السرية"و" معامل يف الطريق"اموعة الثانية من : املثال 
جرنا يف مصيبتها أ، فنسأل اهللا أن ي  ، وكتب أخرى كثرية٢"أمريكا اليت رأيت"و" إلسالميا

د على العلماء واألدباء واملثقفني أن تجمع مجيع مقاالته اليت كتبها  ومن حق سي.وخيلفنا خرياً منها
كر  وتودع يف جملدات على غرار ما فعل بعضهم مبقاالت أمحد شا- يف غري كتبه -يف حياته 

                                                   
أن هذا أول فأخبرك " العدالة االجتماعية " سألتني عن كتاب :  قال الشيخ محمد قطب حفظه اهللا في رسالة ألحد طلبة العلم - 1

كتاب ألفه بعد أن كانت اهتماماته في السابق متجهة إلى األدب والنقد األدبي وهذا الكتاب ال يمثل فكره بعد أن نضج تفكيره وصار 
وبصفة خاصة (وهو لم يوِص بقراءته إنما الكتب التي أوصى بقراءتها قبيل وفاته هي الظالل . بحول اهللا أرسخ قدماً في اإلسالم 

) اإلثنا عشرة األولى المعادة المنقحة وهي آخر ما كتب من الظالل على وجه التقريب وحرص على أن يودعها فكره كلهاألجزاء 
خصائص التصور "، " لهذا الدين" "والمستقبل" "هذا الدين"و) ومعظمه مأخوذ من الظالل مع إضافة فصول جديدة(معالم في الطريق 

، أما الكتب التي " واإلسالم ومشكالت الحضارة) "وهو الكتاب الذي نشر بعد وفاته(، ومقومات التصور اإلسالمي " اإلسالمي
 ".العدالة االجتماعية " أوصى بعدم قراءتها فهي كل ما كتبه قبل الظالل ، ومن بينها 

 
 ورسائل سيد الذي جمعها من بعض مقاالت. الموجود من هذا الكتاب ليس هو األصل وإنما هو من جمع الشيخ صالح الخالدي - 2

 .رحمه اهللا
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مة  لألهو حق الذي  ، وذلك حىت ال يضيع هذا التراث القيم اوحممود شاكر رمحهما اهللا وغريمه
  ..التفريط فيهينبغي ال 
 

األديب األملعي ، والناقد األديب ، والشاعر الرقيق : الناظر يف حياة سيد رمحه اهللا يرى فيه 
د عامل القرآن من باب ختصصه ، وأراد ي مث دخل س، ١كان هذا يف بداية حياته!! ، واملفكّر احلر 

 وذلك أنه يف قرارة نفسه مسلِّم هلذا  ،وتفوقه على كل عمل بشرياألديب أن يظهر إعجاز القرآن 
، فبعد  املتدينني فطرةاملصريني شأنه يف ذلك شأن أبناء األرياف : ني بالكتاب املُعِجز الفصيح املُ
لشعراء وجد أن هذا كله ال يساوي قطرة يف حبر آي اهللا رف على شعر اأن درس أدب األدباء وتع

 بكتاب ربه أراد أن يقهر مجيع خصومه ، فقهره القرآن وأمسك بتالبيب قلبه بتسلّحه، وكأنه 
 " !! يا ابن قطبتسلِّمأما آن لك أن "وقال له 

 
لعظيمة يف م البليغة اكَليس مثل سيد جيهل القرآن وإعجازه ، وليس مثل سيد تغيب عنه اِحل

ويستلهم البيانية بينما هو ينبش يف آي القرآن لسيتخرج درره وأحكام هذا الكتاب العظيم ، 
فكانت رحلته مع القرآن من ، رحه اأضاء القرآن قلبه وملك عليه جو:   وتصويراته الفنيةبالغاته

 .. أعجب الرحالت وأمتعها وأنفعها لنفسه وللمسلمني من بعده 
 

                                                   
 هذا عدا تفاعله الكبير مع قضايا أمته والقضايا الدولية ، وقد كتب الكثير عن قضايا األمة في مقاالته المنثورة في المجالت - 1

 :مخاطباً أهل فلسطين " إلى البالد الشقيقة"بعنوان هـ ١٩٣١عام قصيدة نشرت في ، ومن أمثلة ذلك 

  ـــموافيم  ولقد أخذتم بالطريق...  هيقتبغون االستقالل؟ تلك طر

امةة جشّوهو الجهاد حـــمي  ...دى أو تحجمما إن تخاف من الر  
  قدموااب الخلود وي طلّ فليمض...  ر يطـيق ميــسنإن الخلود لم

وطن يمقس خــيل هديــةللد  ...فال يحــجم؟حجم بعد ذلك م 
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 ورهفة ، وأدرك سيد أن  وعذوبةً ، وزاد الشاعر رقةً ، وزاد الناقد نظراًقاًتعمزاد األديب 
، وأن وراء هذه األكمة حياة  واملقاماتاألمايل والدوايني واملعاجم احلياة ليست حمصورة يف 

، والصحيح فيها سقيم ، واحلق فيها مطموس ، والباطل الواقع فيها أغرب من اخليال  : حقيقية
 !! مستأسد فيها 

 
، " مرحلة اجلاهلية"لقد كان سيد رمحه اهللا يطلق على مرحلة ما قبل نضوجه الفكري 

ويقصد ا بعده عن الوحي القرآين وانشغاله بسفاهات وتفاها الشرق والغرب الكفري ، وهذا 
 –التعبري كان منه لوصف حاله وتيهه بني ركام األفكار املستوردة ، مث أعلن عن إسالمه الفكري 

تاركاً ورائه اجلاهلية ، موقنا بقول " إسالمه العملي" وبعده بقليل -عد أن بلغ مبلغ الرجال ب
 ، ولكنه مل يتوقف عند هذا ١"اإلسالم جيب ما قبله"رسول رب الربية صلى اهللا عليه وسلم 

 وماليني - قادهعلى كل مسخفأعلن احلرب احلديث ، وكأنه أراد أن يستدرك ما فاته من اخلري 
كل شفاء بسالح القرآن الذي يف حده حتف كل باطل ويف نصله   إىل ذلك التيه-سلمني معه امل

 ، وسواء كان فكراً أو يف األفراد أو اتمعات أو احلكومات أو التكتالت  الباطلكانسواء : داء 
  ..عمال 

 
فيها  يف شبابه معارك أدبية كثرية ضد خصوم كبار يف جمال األدب مل يهزم سيدلقد خاض 

وهذه العزمية وهذا اإلصرار جعله رمزاً استثنائياً يف حقبة صعبة  ألن طبيعة سيد ال تقبل اهلزمية ، ، 
 ..والتاريخ اإلسالمي خاصة ،  من تاريخ البشرية عامة جداً

 
ملا بدأ سيد رمحه اهللا يكتب عن اإلسالم ويفند مزاعم خصومه ، كان يف نفس الوقت 

بسهام النقد الفكري وبروح أدبية عالية نالت إعجاب اجلميع ، وكان يهاجم ويرمي ما خيالفه 
                                                   

  ..يلصححه األلباني في إرواء الغل - 1
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 تباعاً يف جمالت عدة لتزرع فيهم روح اإلستعالء القرآين على لرتالناس ينتظرون مقاالته اليت ت
، وكان الناس يعجبون من ثقة سيد الشديدة بتراث } وأَنتم اَألعلَونَ ِإنْ كُنتم مؤِمِنني{قاعدة 

اهلوان املخيم على املسلمني يف تلك اإلزامية وركام األمة الذي كاد أن يضيع حتت آكام احلزن و
ث احلقيقة اإلسالمية عاحلقبة اليت سادت فيها النظريات الشرقية والغربية ، فعمل سيد على ب

ة احلجة والبيان ليقول الواحدالناصعة يف قلوب املسلمني بقو سمع العامل كلّه دوير ا القه} وه
: التوبة  (}الَِّذي أَرسلَ رسولَه ِبالْهدى وِديِن الْحق ِليظِْهره علَى الديِن كُلِِّه ولَو كَِره الْمشِركُونَ

، فأخذ سيد يصرخ يف األرض ليبلغ صوته شغاف القلوب مصراً على أن املستقبل هلذا ) ٣٣
 ..رين الدين وأنه ظاهر رغم أنف الكاف

 
 نقلها إىل قلوب املسلمني يف فترة -رمحه اهللا  -هذه الثقة الكبرية اليت كانت يف قلب سيد 

وكانت كلماته الصادقة اليت ترمجها مبواقفه الثابتة هلا أثر السحر يف عقول قصرية من الزمن ، 
ألمة وقائداً من وأصبح رمزاً من رموز ا، يف فترة وجيزة ، فنال إعجام واستحق احترامهم الناس 

 ..قادا األفذاذ 
 

 : سيد والثورة
 

، وكان اسم حركة كانت حركة الثوار يف أصلها منبثقة من حركة اإلخوان املسلمني 
 نسبة إىل اإلخوان املسلمني ، وكان ١"اإلخوان الضباط: "قبل هذه التسمية " الضباط األحرار"

" الضباط األحرار"غير اإلسم إىل ولكنه "  الضباطاإلخوان"من أُسر " أسرة"عبد الناصر عنصراً يف 
 ويف !!حىت قيام الثورة كلياً  همنقطع عني مللكن م ، ١٩٥٠ تنظيم اإلخوان سنة عنواستقل 

 وصاحب املصداقية احلقة األملع كان جنم سيد ساطعاً كونه املنظّر  - وقبلها - وقت الثورة
                                                   

 )م١٩٤٦تأسست سنة ( - 1
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" الثورة"، فكان ال بد لقادة بعد نضم لإلخوان كن قد اومل ي، ميع اجلاحلقبة عند هذه واألوىل يف 
 فكانوا العمل حتت جناحه حىت تتم هلم السيطرة ،التظاهر بمن التزلّف له و) بقيادة عبد الناصر(
أقنعوه بالعمل معهم كمستشار حىت  ، رون حوله ويستشريونه يف كثري من األموتفّونه ويلْجيلّ

وكان سيد رمحه اهللا يعلم حقيقة كوم عمالء ألمريكا قبل ،  بعد قيام الثورةللشؤون الداخلية 
يف حماولة مستميتة عمل معهم ستة أشهر على مضض ، ولكنه ) بل يف بداية تكوينهم(قيام الثورة 

 .. إلختالفه الشديد معهم مث تركهملإلصالح الداخلي ، 
 

لقائمني على ، فاد رمحه اهللا تكرمياً لسي  مباشرة"جناح الثورة"حفالً كبريا بعد أقام الضباط 
باخلب وال اخلب " يف البداية ، ومل يكن سيداً لهالثورة أدركوا خطورة الرجل وشعبيته ، فتزلفوا 

إن الثورة قد بدأت حقاً ، وليس لنا أن نثين عليها ، "ل ارجتاالً ف ، ومما قاله يف هذا احل"خيدعه
ل الغاية منها العودة بالبالد  ليس غاية الثورة ، بخروج املِلكألا مل تعمل بعد شيئاً يذكر ، ف

لقد كنت يف عهد امللكية مهيئا نفسي للسجن يف كل حلظة ،  "أيضا، وقال  ..." إىل اإلسالم
 ، فأنا يف هذا العهد ، مهيئ نفسي للسجن ، ولغري أيضاوما آمن على نفسي يف هذا العهد 

خماطباً سيداً واحلشد بصوت د الناصر وقال مجال عبهنا وقف " . السجن ، أكثر من ذي قبل
أخي الكبري سيد ، واهللا لن يصلوا إليك إلّا على أجسادنا ، جثثاً هامدة ، ونعاهدك "جهوري 

 وصفّق الناس بعدها تصفيقا !!" باسم اهللا ، بل جندد عهدنا لك أن نكون فدائك حىت املوت
  !!حاداً وهتفوا حبياة سيد

يعرف مداخل الكلمات وخمارجها وحقيقتها ، فلم  املفكّر العبقري األديبولكن سيداً 
ق حدس سيد رمحه اهللا  ، وقد صداملقالبيأبه مبا قال عبد الناصر ، فالعربة عنده باحلال وليس 

د بفداءه بنفسهفقُبض عليه وسج١نه عبد الناصر بعد ستة أشهر فقط من معاهدته لسي!!  

                                                   
أفضل الكتب التي كتبت عن حياة = لصالح عبد الفتاح الخالدي ، فهو من " سيد قطب ، من الميالد إلى اإلستشهاد"انظر كتاب [ - 1

 ..سيد رحمه اهللا ، واستفدت منه كثيرا في تحضير هذه المادة 



١٤٢٩ شعبان –دار الجبھة للنشر والتوزیع            مراحل التطور الفكري فى حیاة سید قطب   

 23

 
ا أثارت إعجاب الناس وفضوهلم مثل شخصية سيد قطب رمبا ال توجد شخصية يف عصرن

لِّفت فيه املؤلفات وبحثت يف شخصيته وآثاره البحوث  أُ يف زماننارمحه اهللا ، فال أعرف شخصاً
 وعبقريته فكره وقوة عزميتهمثل سيد قطب ، وأكثر هذه الدراسات واألحباث تقف مبهورة أمام 

، فهناك مئات قطب راساته دراسات مثل سيد قامت على ديف زماننا ، وال أعرف رجالً 
لت جوانب من فكره وتنظريه وأدبه وبيانه وتأصيله بلغات كثرية ويف بالد والدراسات اليت تنا

   !! مثل هذه الدراسات ، فكيف لو كانت غري ممنوعة، هذا يف وقت منع فيه احلكامكثرية 
 
 

  :الطعن يف سيد قطب
 

  :هذه األصنافنستطيع حصر أشهرهم يف  شاذّة قلة لسيد فهم املنتقدونأما 
 

سيد دون الرجوع إىل كتبه وقراءا  حكم على مقتطفات من كالمن وهم م : الصنف األول
حكم ، وللمنسوخ على ملُ فحكموا للمجمل على ا ، يف النقدصول العلميةلأل مراعيةقراءة نقدية 

شيخ ابن عثيمني والشيخ األلباين والشيخ ابن باز اللماء كبار من أمثال  ع :ن هؤالءوِم !!الناسخ 
د دون كالم سي بعض وقد أقر الشيخ ابن عثيمني يف أكثر من مقام بأنه حكم على.. رمحهم اهللا 

 الشيخ من الناحية النظرية ، ئوإن كان يرب، قراءة مؤلفاته ، وإمنا حكم على ما نقل له ، وهذا 
 والذي ..لية ملا يترتب عليه من استغالل بعضهم حلكم الشيخ إال أنه خطأ كبري من الناحية العم

، إطّالعاً علمياً على مؤلفات سيد قطب  أيضالعا  مل يطّاأللباينالشيخ ونعرفه أن الشيخ ابن باز 
 ..الذي صار إليه يف آخر حياته ر صحيح لفكر سيد ومنهجه  غري مبين على تصوافحكمهم
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 ولو كان اإلخوان املسلمنيجبماعة اقدون على كل ما ميت لصلة احلزبيون احل : الصنف الثاين
عون السلفية من أتباع املدخلي وأشباههم ، وهؤالء ال يتبعون احلق  ، وجل هؤالء ممن يدحقاً

 "اإلخوان"، فكل شيء عند أعمت أبصارهم احلزبية احلاقدة وذلك أن غشاوة ، وإن ظهر هلم 
محاة " ، واحلق حمصور فيهم ألم طائلمن جهل فهو ِبال باطل ، وكل شيء خيالف ما هم عليه 

فظنوا أم واسطة بني احلق  "الواسطية"قرأوا  : الذين هؤالء  !!زعمهمب والذابني عنه" التوحيد
لكن  و"التدمرية" تصفّحوا !! وخلقه يدخلون من شاؤوا اإلسالم ويخرجون منه من شاؤوا 

األصول " تصفّحوا !! قراءة اجلاهل البليد "كتاب التوحيد"  قرأوا!!دمروا العالقات اإلسالمية 
ثلِّث وابن  املُ!! ومل تثنهم كلها عن الطامات "كشف الشبهات" و"القواعد األربعة" و"الثالثة
امللك " إذا علموا أن رأيهمرمبا غير هؤالء !!  سامل ، أما املسلم فليس بينهم له راِحم منهم ةردالِق

ع لسيد فيها قبل إعدامه بيوم ، وأن فيصل بكى بعد مساع شفَإىل عبد الناصر يأرسل برقية " فيصل
إما أن يقولوا جبهل فيصل ، أو يقولوا : بني أمرين هنا  فهم !!خرب إعدام سيد وترحم عليه 

 !!من يثين على سيد به كما يرمون باختالل عقيدته 
 

دعم من احلكام ألسباب سياسية ، وخاصة  باً وانتقد سيدللسالطنيمن تزلّف  : الصنف الثالث
، فهؤالء ال يهمهم حق وال باطل بقدر ما يهمهم ما يكسبونه من رياض مصر وسورية والام حكّ

كره ألنه يصادم  املصرية محلة شعواء على سيد وِفات، وقد محلت احلكومأموال أو مناصب 
 ورميه ة سيدعلى تشويه صوركومات هذه احل تبنته ، وعملت ذيمنهج العمالة واخليانة لألمة ال

، " لنياملتسو"سواء يف الدين أو يف غريه ، ومجعت عليه بعض علماء األزهر ، بكل نقيصة 
 كرس حياته إلعادة اً ، وذلك ألن سيد١استصدرت فتاوى من بعضهم تبدع سيداً بل وتكفّرهو

                                                   
وانظر كيف أن ! ه ، وعبد اللطيف السبكي ومحمد المدني وغيرهم حسن مأمون شيخ األزهر في وقت:  منهم على سبيل المثال - 1

كَذَِلك يضِرب اُهللا الْحقَّ {اهللا تعالى أبقى ذكر سيد رحمه اهللا وأخفى ذكر هؤالء حتى يكاد ال يعرفهم أحد مع كون أحدهم شيخ لألزهر 
ا يا مَأمو فَاءج بذْهفَي دبا الزاِطَل فََأمالْبِض كَذَوكُثُ ِفي اَألرمفَي النَّاس ثَاَلنْفَعاُهللا اَألم ِربضي وسيبقى ذكر سيد ) ١٧: الرعد  (}ِلك ،

 .. وسيندرس ذكر السفهاء وسيلقى بكالمهم في مزبلة التاريخ - إن شاء اهللا –رحمه اهللا في المسلمين 
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ذي قامت عليه احلكومات املصرية التحاكم لشرع اهللا يف بالد اإلسالم ، وهذا يناقض املبدأ ال
 واحلكومات العربية عامة ، فكل من باع اإلسالم من أجل السلطان فهو عدو  ،احلديثة خاصة

، ولعل الصنف الثاين يدخل يف هذا نهجه وتراثه وكل ما ميت له بصلة مللسيد ولِفكر سيد و
  ..الصنف 

 
 يكتب بروح اًا كتب ، وذلك أن سيد من مل يفهم مقصود سيد يف بعض مموه:  الصنف الرابع

، فقد نوع الراقي من األدب األديب وأسلوبه الذي قد ال يفهمه من مل يعتد قراءة مثل هذا ال
البالغية بعض األساليب اجلمالية واأللفاظ ديستخدم سي ن اليت مل يعتادها بعضهم يف علم معي

 كذلك ، فسيد يطلق عنان قلمه يف ر األمليسوفيظن أن سيداً ابتدع هذا أو خالف ما يعرفه ، 
ة متعارف عليها علمي مصطلحاتمواضع وينطلق خياله وإبداعه يف مواضع اعتاد الناس فيها على 

يتعرف جيب أن : قول هلؤالء ، ونيت كثري من الناس من هذا الباب وألفاظ دقيقة الداللة ، وقد أُ
، يست كل كتبه يف مستوى واحد  كتبه ، فلحيكم على أسلوب سيد قبل أن علىالقارئ 

، وبعض كلماته هلا دالالت مغايرة ملا اعتاده الناس ، وهذا وليست كل ألفاظه هلا داللة واحدة 
 ..لكاتب ا من قصورفهم القارئ تدين مستوى ، وليس ليس غريباً على األدباء 

 
توجهاته من خيالف سيداً يف بعض األصول اليت ذهب إليها يف منهجه و : الصنف اخلامس

واجتهاداته ، وقد حاول هؤالء الرد على مؤلفات سيد رمحه اهللا بإسلوب النقد العلمي املتجرد 
، واحلقيقة أن ما كتبه سيد يف جممله هو احلق ، وأن ما حياول هؤالء بيانه ال يتعدى ) كما زعموا(

اإلخوان "ل حركة  الشرعية ، وأكثر هؤالء هم من داخللمفاهيمأن يكون من تصورام اخلاطئة 
الذين هلم بعض املفاهيم الغريبة عن العقيدة اإلسالمية والسياسة الشرعية ، وأهم ما " املسلمني

الوالء "عقيدة مفهوم  و"اجلهاد" وحقيقة "توحيد احلاكمية"مفهوم : ناقشوا فيه سيداً رمحه اهللا 
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 اليت بينها سيد بكل وضوح ، فهناك خلل كبري عند بعض علماء اإلخوان يف هذه املسائل "والرباء
 ..مستنداً إىل كتاب اهللا وسنة نبيه صلى اهللا عليه وسلم وسرية سلف هذه األمة ودقة 

 
من مل يعرف أو يدرك مراحل التطور الفكري يف حياة سيد قطب رمحه اهللا ،  : الصنف السادس

ر فيها سياقتبس منها فد وحذف ، فخلط احلابل بالنابل وأتى بكتب له قدمية ، وطبعات لكتب غي
 ..وظن أا ما مات عليه وسيد رمحه اهللا ، وحبثنا هذا يبين حقيقة هذا األمر 

 
 .. إن شاء اهللا تعاىل " يف ظالل القرآن"هناك أصناف أخرى سيأيت ذكرها عند الكالم على كتاب 

 
 قال مايف ذلك  وعذرهسواء يف الفكر أو يف العقيدة ، : ال نزعم أن سيداً ليست عنده أخطاء 

 :األول 
 

 إنين بشر: من أن يقولَ مقراً ... وال ترى عذْراً أوىل بذي زلٍَل 
 

ه يغرق ئخطفال بد منها ألا اجتهادات بشرية ، وإن كان ) النادرة(أما األخطاء الفكرية 
  ..من أي مصدر كان  - وإن كان صغرياً –ع ، إال أن اخلطأ ال يتابيف حبر صوابه 

 
 فنحن ال نقر سيداً عليها ، : )  وغريهايف األمساء والصفات (ما األخطاء العقدية القليلةأ

فسيد رمحه اهللا نشأ يف مصر اليت فيها األزهر رمز لإلسالم يف لكننا نتفهم مصدر هذه األخطاء ، و
 ليس يف مصر فقط ، بل يف العامل أمجع ، وال خيفى أن األزهر اختذ املذهب: ذلك الوقت 

 الصحيح يف نظر املذهباألشعري منهجاً ، فهذا هو املشهور يف عهد سيد ، وهو الذي ميثّل 
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الناس ، ليس يف القرن املاضي فقط ، بل يف القرون الكثرية املاضية ، فمخالفة مذهب األزهر كان 
 !!شنيعة بدعة 

 
أئمة  وأمل تكن كتب شيخ اإلسالم ابن تيمية أو شيخ اإلسالم حممد بن عبد الوهاب 

 ، وخاصة يف مصر اليت مل خيرج منها  اليومشهرا مبثل  يف ذلك الوقتمشهورة الدعوة النجدية
ة األمساء والصفات مثارة يف ذلك الوقتوالشام ه ألمريكا يا يف رحلتد إلّسيومل تكن قضي ، : 

 ..إلنشغال األمة بالعدو اخلارجي والداخلي وغريها من األمور الظاهرة 
 
الدعوة السلفية النجدية ، فقد كانت اهللا اجلهاد األفغاين األول سبباً يف انتشار قد جعل ل

 جند واحلجاز ، وكانت محاربة من ِقبل علماء األقطار حمصورة يف التجديديةهذه الدعوة 
   !!األخرىاإلسالمية 

ا ومب ، جزيرة العرب الذين كان جلّهم من ااهدين األنصار مث بسبب - وبفضل من اهللا
انتشرت العقيدة  - يف نصرة اجلهاد األول يف أفغانستان اليد الطوىلمن ان ألهل اجلزيرة ك

بكتب  يريد نشر عقيدة منأما وهذه سنة اهللا يف نشر عقيدته ، ، الصحيحة بني املسلمني 
 .. مل يقرأوا التأريخ ومل يدركوا حقيقة الدعوات فهؤالء أو تضحية بدون قتال ومقاالت و

 
، فهذه بدون دماء وتضحيات  - حقة أو باطلة –سجل التأريخ انتشاراً لعقيدة مل ي

مث بسيوف الفرجنةها وإدارة اخلد له مل تنتشر إلّا بسيف الرومانالنصرانية اليت من دينها حمبة عدو  
إال والصحابة ومن تبعهم ، وكذلك الدعوة اإلسالمية مل تنتشر يف عهد النيب صلى اهللا عليه وسلم 

، به فأزال من وجه الدعوة العقبات ) صلى اهللا عليه وسلم(ر نبينا والرعب الذي نصقوة السيف ب
!! وشيوعية الروس انتشرت بالقوة ، وملا دمر اهللا قوا خنست عقيدم وتربأ املهلّلون هلا منها 

ون هلا ، وعند  ينادون بالدميقراطية ويهتفون برزت القوة األمريكية جند مجيع املنهزموقدواليوم 
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 ستجد الناس قد تربأوا من عقيدا الدميقراطية وتوجهوا لعقيدة - بإذن اهللا –اندحار قوة أمريكا 
 .. األكثر قوة يف األرض ، وهذا يعرفه كل من قرأ تاريخ الدعوات على مر العصور 

  
 رضعلى األلمي ِعكتب بلغة زمانه ومنهج أعظم صرح إسالمي  -  رمحه اهللا–إن سيداً 

 يف هذا املتبحروناتهدون  يف وقته ، فكيف يؤاخذ على دقائق علمية ال يعرفها إال املتخصصون
العلم ممن مل يتواجدوا أو يظهروا يف بالده ، فهو يف هذه املسائل مقلّد لغريه من كبار علماء 

 مثل هذا يعد ، فاحلكم على سيد يفاإلسالم يف نظره ويف نظر األزهر ، بل يف نظر أكثر املسلمني 
، ولو عرف سيد الصواب يف هذه املسائل ملا حاد عنه ، وذلك أنه حكماً على ذنب اقترفه غريه 

بعد نقد " العدالة اإلسالمية"، وهذا واضح يف حذفه لبعض فقرات كتابه  لهمنصاع تابع للحق 
كف على  ع– رمحه اهللا –، ولكن مع ذلك أشار بعضهم بأن سيداً الشيخ حممود شاكر هلا 

 ، ولعل هذا هو سر حياتهدراسة كتب شيخ اإلسالم ابن تيمية وتلميذه ابن القيم يف آخر 
 تركيزه الشديد على العقيدة  وسر–رمحه اهللا  - أمرهها يف آخر االتعديالت واملراجعات اليت رأين

هوم وأا أساس الفكر اإلسالمي وأعظم رصيد تربوي روحي وعملي ، وتركيزه الشديد على مف
 .. مبنظور مشويل يتعدى اللفظ إىل معاٍن غزيرة جليلة " ال إله إال اهللا"

 
 يكتب بلغة األدباء ، ورمبا أتى بألفاظ أدبية بالغية اًكون سيد أديب: وسبب آخر ، هو 

حات الشرعية اليت اصطلح عليها العلماء ، وأكثر هذا كان يف بداية كتاباته لفجعلها بدل املصط
ال يقصد بأن اهللا تعاىل عنده فرجار " مهندس هذا الكون"فهو عندما يقول بأن اهللا اإلسالمية ، 

هلا  – وإن كنا ال نوافقه عليها –هذا ال يقوله عاقل ، ولكن الكلمة !! والعياذ باهللا وقلم وخرائط 
 أن  بأسلوبه األديب ، وحنن نحسن الظن بسيد ونقول بأنه لو علمامعىن عند سيد أراد أن يعرب 

يف هذه الكلمة أدىن حمذور شرعي لضرب ا عرض احلائط ، وحنن ال نشك بأنه جهل هذا ، 
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وهذا مأخذ عليه لعل سببه ما ذكرنا آنفا من عدم التركيز على هذه األمور يف زمانه ومكانه 
 ..  وبداية كتاباته اإلسالمية 

غريها من املسائل هذا هو سبب خطأ سيد رمحه اهللا يف بعض مسائل األمساء والصفات و
، فهي مسائل مل تكن حمل جدل يف زمانه وظروفه ومكانه ، وكان العلم حبقيقتها العقدية الدقيقة 

، أما ما افتراه بعضهم على سيد يف مسائل احللول  ١عزيزاً نادراً غري ذي بال عند أكثر الناس
وأمثاهلم  ٢"لةاملداِخ"ـ ف، وغريها فهذه ال تعدوا أن تكون كذباً أو جهالً بتراث سيد واإلحتاد 

فوا معانيها حلاجة يف  وحركلماتهوبتروا ، قُل كذبوا يف هذا الباب وقولوا سيداً ما مل يمن الشواذ 
 – من كتب سيد املتقدمة جمالً غري صرحية وتركوا ما يف كتبه املتأخرة لوا، ونقنفوسهم 

د عقيدة وحدة الوجود بش فيها تفنأقوال صرحية وتقريرات ال غ –صائص التصور اإلسالم خك
  !!اخلبيثة 

نقل له كالم سيد )  والشيخ ابن باز وغريهمكالعالمة األلباين رمحه اهللا (وبعض املخلصني
، ورد على هذا كله فحكم عليه دون الرجوع لتقريرات سيد يف مواضع أخرى أو املُبهم املُجمل 

عمالق الفكر "زام رمحه اهللا يف رسالة له بعنوان عبد اهللا عالعمالق  ٣األصويلالشيخ ااهد 
ومما قاله عزام رمحه اهللا يف هذه الرسالة القيمة بعد أن فند هذه التهمة الشنيعة  ، ٤"اإلسالمي

كان األوىل واألورع يف دين اهللا قبل أن نتهم سيد قطب بالقول بوحدة الوجود أن نقرأ له أوال "
ر من قوله على م املفسريح له على املنطوق غري الصريح ، ونقدم املنطوق الصنقد:  مث بعد ذلك

                                                   
نتشار الكتب والدروس العلمية في الفضائيات وفي الشبكة العالمية  بل أكثر الناس اليوم ال يعرفون دقائق هذا العلم رغم ا- 1

 .والجرائد والمجالت ، وهذا يصح في العامة وفي كثير من العلماء
في ) سابقاً(، رئيس قسم السنة وعلومها ) م١٩٣٣ - هـ ١٣٥٢( نسبة إلى ربيع بن هادي بن عمير المدخلي المولود سنة - 2

 .سول اهللا صلى اهللا عليه وسلمالجامعة اإلسالمية بمدينة ر
 كثير من الناس يجهلون حقيقة تخصص الشيخ عزام رحمه اهللا ، فشهادة الدكتوراة التي نالها كانت في علم األصول ، بعنوان - 3
، ونال بها وقدمها لكلية الشريعة والقانون باألزهر " دالالت الكتاب والسنة على األحكام من حيث البيان واإلجمال والظهور والخفاء"

وقد طبعت دار المجتمع بجدة الرسالة في مجلد كبير .. هـ ١٣٩٣شهادة الدكتوراة في أصول الفقه مع مرتبة الشرف األولى سنة 
 .. هـ ١٤٢١سنة 

 .. كتب هذه الرسالة رداً على الشيخ العالمة محمد ناصر الدين االلباني رحمه اهللا - 4
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، ص على إشارة النص رجيح املنطوق على املفهوم ، ونقدم عبارة النم بالتبهم له ، ونقدالقول املُ
ال بد : فإذا تعارضت النصوص ، هذه من القواعد األساسية يف علم األصول للخروج بأحكام 

 فهل حاولنا أن نقرأ تفسري جزء واحد من ثالثني جزء  ،مث الترجيح، لنسخ  مث ا،من اجلمع أوال 
   ..١)انتهى..." (كم على الرجل حنمن ظالل القرآن حىت 

 
و يف العقيدة من أروع ما كُتب ، وهكتاباً - يف آخر حياته – رمحه اهللا لقد كتب سيد 

وليقرأه جع هذا الكتاب اد فلري، فمن أراد معرفة عقيدة سي" خصائص التصور اإلسالمي"كتابه 
د من كتاب الظالل يف آخر حياته فيه تقريرات كثرية ، وكذلك ما راجعه سيبعقل واِع وجترد 

فما كتبه سيد يف اية حياته ناسخ ملا  كتاباته اإلسالمية ،  ما كتب يف بداياتبعض ختالف 
امل يف غريه ، وكل طبعة جديدة لكتاب  على يف مكان طاٍغأو قيده ة ، وما بينه تخالفه يف بداي

 يف أسلوب النقد العلمي الصحيح ، مث إن يف حياته ناسخة للطبعات السابقة ، وهذا هو املعتمد
األفكار ، فإذا وجدنا بضعة أخطاء هنا أو من الف عشرات اآل الكلمات و منالينياملسيداً كتب 

 ..  نبالً أن تعد معايبه هكفى بونقصة ، هناك ، فهذه منقبة لسيِد وليست م
 

أما إلغاء مجيع كتبه ومجيع تراثه حبجة أنه أخطأ ، فليأتنا من يقول ذا بتراث أي عامل من 
 –وصحيح السنة الكرمي  عدى القرآن –فهل نلغي ترات أمتنا كلّه !! علماء املسلمني مل يخطئ 

 لكان سلف هؤالء قلّة قليلة ، بل سلفهم حمصور يف لو كان هذا مقياساً!! حبجة وجود أخطاء 
ن عداه يف هذه األمة غري معصوم ، وملَا كان هلؤالء شخص النيب صلى اهللا عليه وسلّم ألن كل م

إىل وألن أكثر قادة الفتح يف ذلك الوقت بعد القرون املفضلة أن يفخروا بالفتوحات اإلسالمية 
 أو قيدة السلف ، فهم إما أشعرية أو ماتريدية أو صوفيةوقت قريب من وقتنا كانوا على غري ع

                                                   
مقومات "لوجود شقيقه الشيخ محمد قطب حفظه اهللا ، وقد بين في مقدمته لكتاب سيد  وممن رد على شبهة قول سيد بوحدة ا- 1

أكثر من مائة موضع عبارات صريحة حاسمة تقطع بإيمان كاتبها أن اهللا "أن الباحث المنصف يجد في الظالل " التصور اإلسالمي
 ..." الصفات وال فعل واحد من األفعال غير مخلوقاته وانه ال مجال للخلط بين الخالق والمخلوق في صفة واحدة من
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 ، فال حيق هلؤالء أن يفتخروا مبعارك املماليك وال األيوبيني والزنكيني وال الغزنويني وال غري ذلك
العثمانيني وال السالجقة وأشباههم ، فهل نلغي اإلعتزاز بفتوحات ألف سنة حبجة أن القادة 

أو كانوا  عقيدة السلف يف األمساء والصفات أو كان فيهم تصوف وأكثر اجلنود كانوا على غري
، وهل نلغي تراث النووي وابن حجر يقولون ذا القول أو ذاك بشبهة أو تأويل أو حىت جهل 

 !! عندهم  عقدية وأشباههم حبجة وجود أخطاءوابن حزم والغزايل واجلويين 
 

لة يف كتب سيد فلماذا ال تحذف من إذا كانت هناك أخطاء قلي: ولعل البعض يتسائل 
 !! الطبعات اجلديدة وينتهي األمر 

 
 دإن سي : "قال ، حيث -حفظه اهللا  –الشيخ حممد قطب : هذا السؤال أجاب عنه شقيق سيد 

أخطأ فيه ، وكل البشر يؤخذ من  بشر خيطئ ويصيب ، فنأخذ من كالمه ما أصاب فيه ونترك ما
فأنا حىت اآلن ضد .. تعديل ماهو مكتوب   عليه الصالة والسالم ، أمارد إال املعصومكالمهم وي

أو أن أحذف بعض األشياء من الظالل وأبيت  هذا الرأي ، طلب مين كثريون أن أكتب تعليقات
به يبقى  كما كت ،ر النصلكن ال أريد أن أغي  حرية التعليق والتصحيح متاحة للكل ،..ذلك 

 أن - ال ألنه أخي -بني يدي مواله ، وأعتقد أنا  أفضى إىل ربه وهو أما سيد فقد ..لألجيال 
حبسن نية وليس بقصد اإلساءة إىل اإلسالم ، فنرجو له املغفرة  األخطاء اليت وقع فيها ، وقع فيها

كتبه فلست موافقا عليه ، أما حرية أي إنسان يف أن  ، أما تغيري ما وقد أفضى إىل ربه شهيدا
 ١" أو أن يثبت خطأ ما أخطأ فيه ، فهذا متاح لكل الناس ينتقد هذا الكالم

 
 

                                                   
 الثاني الجزء) االتجاهات الفكرية المعاصرة ( من شريط  - 1
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  :رأي بعض العلماء يف سيد قطب
 

  :هذا العصر يف سيد قطب رمحه اهللا بعض جهابذة علماء وأنقل هنا لزاماً رأي 
 

 :  رمحه اهللا يف سيد قطب رمحه اهللا محود بن عقال الشعييبلشيخ لفتوى ونبدأ ب
 

  :د الشعييب رمحه اهللا يف سيد قطبرأي الشيخ العالمة محو
 
 احلمد هللا رب العاملني والصالة والسالم على من ال نيب بعده وبعد "

لفون يف كيفية النقد وأهدافه ـفإن املفكر األديب سيد قطب رمحه اهللا له أعداء كثريون، خيت
 كشف بطالن مثالب اجلراحنيأقون يف مصاحل مشتركة، وقبل أن ـفـوالغايات منه، ويت

واملطاعن املوجهة إىل سيد رمحه اهللا ، أبني أوال ملاذا يستهدف سيد قطب خاصة ؟ ومن املستفيد 
 من إسقاطه ؟

،  عالم أصحاب منهج مقارعة الظاملني والكفر مأإن سيدا رمحه اهللا يعد يف عصره علما من 
هللا ، فلم يقض إال ومن أفذاذ الدعاة إىل تعبيد الناس لرم والدعوة إىل توحيد التحاكم إىل ا

وما فرح أحد بقتله كما فرح أولئك، .. مضاجع أعداء اهللا ورسوله كجمال عبدالناصر وأمثاله 
ولقد ضاق أولئك األذناب ذا البطل ذرعا، فلما ظنوا أم قد قتلوه إذا بدمه حييي منهجه 

 بصدقه وإقدامه على ويشعل كلماته محاسا، فزاد قبوله بني املسلمني وزاد انتشار كتبه، ألنه دلل
  .قوة منهجه، فسعوا إىل إعادة الطعن فيه رغبة منهم لقتل منهجه أيضا وأىن هلم ذلك

فاستهداف سيد قطب رمحه اهللا مل يكن استهدافا جمردا لشخصه، فهو ليس الوحيد من العلماء 
اته فقد الذي وجدت له العثرات، فعنده أخطاء ال ننكرها، ولكن الطعن فيه ليس إلسقاطه هو بذ
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ىل ربه ونسأل اهللا له الشهادة، ولكن الذي ال زال يقلق أعداءه وأتباعهم هو منهجه الذي إقدم 
 . املسلمني ءخيشون أن ينتشر بني أبنا

وكذلك جعلنا { :ستغرب ذلك لقوله اهللا تعاىلأوإين إذ امسع الطعن يف سيد قطب رمحه اهللا ال 
يضا له أعداء من أهل الباطل بقدر ما معه من فكل من معه نور من النبوة أ} لكل نيب عدوا

، فما يضري سيدا طعن الطاعنني، بل هو رفعة له وزيادة يف  مرياث نبينا حممد عليه الصالة والسالم
ستغراب هو فعل أولئك القوم الذين يدعون اتباع احلق ومع ذلك الحسناته، ولكن الذي يثري ا
ويل للمطففني الذين إذا اكتالوا على { :قيم واهللا يقولطاس املستسينقصون امليزان وال يزنون بالق

فأولئك إذا أرادوا مدح أحد عليه من  ، } خيسرونالناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم
وقالوا " تغمس أخطاؤه يف حبر حسناته"املآخذ ما يفوق سيدا بأضعاف قالوا كلمتهم املشهورة 

 ذلك، وإذا أرادوا ذم آخر كسيد رمحه اهللا الذي يعد وغري" إذا بلغ املاء قلتني مل حيمل اخلبث"
 .سلكوا معه طريق اخلوارج وكفروه باملعاصي والزالت ) إن احلكم إال هللا ( جمددا يف باب 

وسيد رمحه اهللا ال ندعي له العصمة من اخلطأ، بل نقول إن له أخطاء ليس هذا جمال تفصيلها، 
 عند غريه من األخطاء اليت مل تقدح يف منـزلتهم ، كما أنال ختل بأصل دعوته ومنهجهولكنها 

وعلى سبيل املثال ابن حجر والنووي وابن اجلوزي وابن حزم، فهؤالء هلم أخطاء يف العقيدة إال 
مهم ضنع من االستفادة منهم أو يهـأن أخطاءهم مل جتعل أحدا من أبناء األمة وال أعالمها ميت

ما أخطئوا فيه، وهذا احلال مع سيد رمحه اهللا فأخطاؤه ، فهم أئمة إال في ١حقهم وينكر فضائلهم
 .مل تقدح يف أصل منهجه ودعوته لتوحيد احلاكمية وتعبيد الناس لرم

يسألونك عن {والقاعدة اليت جيب أن تقرر يف مثل هذه احلاالت هي ما يستفاد من قول اهللا تعاىل 
 فكل من حقق ما جيب }أكرب من نفعهمافع للناس وإمثهما اخلمر وامليسر قل فيهما إمث كبري ومنا

                                                   
 ،  الحداد تطعن في هؤالء العلماء بن محمدنسبة إلى شخص يدعى محمود" الحدادية" ظهرت فرقة جديدة سماها بعض الناس - 1

ثله ، وقد وجدنا بعض أفراخ المدخلي ينالون من النووي وابن حجر هـ ، وله أتباع جهال م١٣٧٤ومحمود هذا مصري من مواليد 
فهم لما طعنوا في سيد وأمثاله قال لهم الناس بأن كبار العلماء سقطوا في بعض أبواب العقيدة : ، وهذا من تتبعهم لخطوات الشيطان 

 ! !، فما كان منهم إال أن طعنوا في هؤالء العلماء ليثبتوا طعنهم في المعاصرين
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كثر من صوابه وشره أحتقيقه من أصل الدين، ينظر بعد ذلك يف سائر منهجه فإن كان خطؤه 
يغلب على نفعه فإنه يهمل قوله وتفالقول الفصل يف سيد ، وعلى ذلك  روىطوى كتبه وال ت

، ال سيما أنه حقق ) إال اهللالهإال ( أن أخطاءه مغمورة يف جانب فضائله ودفاعه عن رمحه اهللا
 .أصول املعتقد الصحيح ، وإن كان عليه بعض املآخذ وعبارات أطلقها ال نوافقه عليها رمحه اهللا 

 
 ال يسعين إال أن اذكر أنين أحسب سيدا واهللا حسيبه يشمله قوله عليه الصالة والسالم وختاما

)فنحسب أن سيدا رمحه ،  ١)اه فقتلهسيد الشهداء محزة، ورجل قام عند سلطان جائر فأمره و
نقل كلمة له رمحه أو..  حيث قال كلمة حق عند سلطان جائر فقتله اهللا قد حقق ذلك الشرط

اهللا قبل إعدامه بقليل عندما أعجب أحد الضباط بفرح سيد قطب وسعادته عند مساعه نبأ احلكم 
قد ـأنت تعت:  حيبط فسأله قائالوتعجب ألنه مل حيزن ويكتئب وينهار و" الشهادة"إلعدام اعليه ب
الشهيد هو الذي يقدم شهادة : نك ستكون شهيدا فما معىن شهيد عندك؟ أجاب رمحه اهللا قائال أ

 .من روحه ودمه أن دين اهللا أغلى عنده من حياته، ولذلك يبذل روحه وحياته فداء لدين اهللا 
  

ق أا صادرة عن قلب قد مليء حبب وله رمحه اهللا من املواقف واألقوال اليت ال يشك عارف باحل
اهللا وحب رسوله صلى اهللا عليه وسلم، وحب التضحية لدينه، نسأل اهللا أن يرمحنا ويعفو عنا 

 .وإياه
 له وصحبه أمجعنيآوصلى اهللا على نبينا حممد وعلى 

  
 محود بن عقالء الشعييب / قاله 
 هـ١٦/٥/١٤٢١

* * * 
                                                   

 . الحديث مروي عن جابر بن عبد اهللا وصححه األلباني في صحيح الترغيب والترهيب- 1
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 يف سيد قطب رمحه اهللا ، وهي - رمحه اهللا - ر أبو زيدبكلشيخ العالمة احملقق اوهذه رسالة 

 الذي طمع أن يقرض الشيخ بكر كتاباً له يطعن يف سيد رمحه اهللا ، رسالة وجهها لربيع املدخلي
  : التايل رمحه اهللا ،فكان رد الشيخ بكر

 
  :رأي الشيخ العلّام بكر أبو زيد رمحه اهللا يف سيد قطب

 
  املوقر.. يع بن هادي املدخلي رب / فضيلة األخ الشيخ"

  وبعد.. السالم عيكم ورمحة اهللا وبركاته
 

هل من ".. وفكره أضواء إسالمية على عقيدة سيد قطب"فأشري إىل رغبتكم قراءة الكتاب املرفق 
يروى، أم هي مما  مالحظات عليه مث هذه املالحظات هل تقضي على هذا املشروع فيطوى وال

األخرى، بصرية ملن شاء  لكتاب بعد الطبع والنشر ويكون ذخرية لكم يفميكن تعديلها فيترشح ا
  ..اهللا من عباده يف الدنيا، هلذا أبدي ما يلي

 
١- ا عناوين قد مجعت يف سيد قطب رمحه نظرتيف أول صفحة من فهرس املوضوعات فوجد 
اهللا أن  لقرآن، جيوز لغريأصول الكفر واإلحلاد والزندقة، القول بوحدة الوجود، القول خبلق ا اهللا،

أمور العقيدة  ، يشكك يف يشرع، غلوه يف تعظيم صفات اهللا تعاىل، ال يقبل األحاديث املتواترة
..  تقشعر منها جلود املؤمنني إىل أخر تلك العناوين اليت ..اليت جيب اجلزم ا، يكفر اتمعات 

وكيف ..  نبهوا على هذه املوبقاتي وأسفت على أحوال علماء املسلمني يف األقطار الذين مل
الشمس، وعامتهم يستفيدون منها، حىت أنت  اجلمع بني هذا وبني انتشار كتبه يف اآلفاق انتشار
فوجدت اخلرب يكذبه العنوان واملوضوع،  يف بعض ما كتبت، عند هذا أخذت باملطابقة بني

 إىل الوقيعة يف سيد رمحه اهللا، جتذب القارئ العادي، ، وايتها باجلملة عناوين استفزازيةاخلرب
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مواطن اإلمث واجلناح، وإن من الغنب الفاحش إهداء اإلنسان  وإين أكره يل ولكم ولكل مسلم
  .وعداوته حسناته إىل من يعتقد بغضه

 
  :نظرت فوجدت هذا الكتاب يفتقد -٢
 

ـدم هضم العلمي، احليـدة العلمية، منهـج النقد، أمانـة النقل والعلم، ع أصـول البحث
  .احلق

 
 …وإليك الدليل .. أما أدب احلوار ومسو األسلوب ورصانة العرض فال متت إىل الكتاب اجس

 
 

من طبعات سابقة مثل الظالل   االعتماد يف النقل من كتب سيد رمحه اهللا تعاىلرأيت: أوالً
معدلة الحقة، أن هلا طبعات  -  وغريها٢٩كما يف حاشية ص  -والعدالة االجتماعية مع علمكم 

إن كان على النص من الطبعة  والواجب حسب أصول النقد واألمانة العلمية، تسليط النقد
سابقتها وهذا غري خاف إن شاء اهللا  األخرية لكل كتاب، ألن ما فيها من تعديل ينسخ ما يف

 ؟؟، ١طالب حضر لكم املعلومات وملا يعرف هذا تعاىل على معلوماتكم األولية، لكن لعلها غلطة
اعلم، فمثالً كتاب الروح البن القيم ملا رأى بعضهم فيما  وغري خاف ملا هلذا من نظائر لدى أهل

وهكذا يف مواطن لغريه، وكتاب العدالة االجتماعية هو أول ما ألفه  لعله يف أول حياته: رأى قال
  .واهللا املستعان يف اإلسالميات

 
 

                                                   
 .. وظهر عدم صحة كالم الشيخ بكر رحمه اهللا ، حيث عمد المدخلي على طبع الكتاب كما هو - 1
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سيد قطب جيوز لغري اهللا أن (قولكم  رس هذا الكتابلقد اقشعر جلدي حينما قرأت يف فه: ثانيا
مبجموعه نقالً واحدا لسطور عديدة من  ، فهرعت إليها قبل كل شيء فرأيت الكالم)يشرع

العنوان االستفزازي، ولنفرض أن فيه عبارة مومهة  وكالمه ال يفيد هذا ، كتابه العدالة االجتماعية
، تنسف ما بىن عليه سيد رمحه اهللا حياته ووظف له مكفرة أو مطلقة، فكيف حنوهلا إىل مؤاخذة

ورفض سن القوانني الوضعية ) يف احلكم والتشريع(اهللا تعاىل  قلمه من الدعوة إىل توحيد
لذلك، إن اهللا حيب العدل واإلنصاف يف كل شيء وال أراك إن شاء  والوقوف يف وجوه الفعلة

 1 .أوبة إىل العدل واإلنصاف اهللا تعاىل إال يف
 

إن سيدا رمحه اهللا قال  .)قول سيد قطب بوحدة الوجود( ومن العناوين االستفزازية قولكم: ثالثًا
فيه باألسلوب يف تفسري سوريت احلديد واإلخالص وقد اعتمد عليه بنسبة  قكالما متشاا حلّ
واضح الوجود إليه، وأحسنتم حينما نقلتم قوله يف تفسري سورة البقرة من رده ال القول بوحدة

 ومن هنا تنتفي من التفكري اإلسالمي الصحيح فكرة: ((فكرة وحدة الوجود، ومنه قولهل الصريح
القائلني  ردا شافيا على) مقومات التصور اإلسالمي(وأزيدكم أن يف كتابه )) وحدة الوجود

فيه بأسلوب وسع  بوحدة الوجود، هلذا فنحن نقول غفر اهللا لسيد كالمه املتشابه الذي جنح فيه
أرجو املبادرة إىل شطب هذا  واملتشابه ال يقاوم النص الصريح القاطع من كالمه، هلذا.. العبارة

 2 .عليكم التكفري الضمين لسيد رمحه اهللا تعاىل وإين مشفق
 

يف تفسري ال إله إال  خمالفته(وهنا أقول جلنابكم الكرمي بكل وضوح إنك حتت هذه العناوين : رابعا
  . )سيد هل اللغة وعدم وضوح الربوبية واأللوهية عنداهللا للعلماء وأ

 

                                                   
 .على سيد رحمه اهللا لم يحدث هذا ، بل قام المدخلي بالرد الشنيع على كالم الشيخ بكر هنا ودافع عن كذبه وافتراءه - 1
 !!الثالثة أو األربعة ه  نال الشيخ بكر رحمه اهللا مقابل هذا اإلشفاق قلة حياء وقلة أدب من قبل ربيع وتالميذ- 2
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اهللا تعاىل من معامل  أقول أيها احملب احلبيب، لقد نسفت بال تثبت مجيع ما قرره سيد رمحه
فجميع ما ذكرته يلغيه !! الطويلة  التوحيد ومقتضياته، ولوازمه اليت حتتل السمة البارزة يف حياته

، وسيد مقتضيات كلمة التوحيد  يف احلكم والتشريع منتوحيد اهللاكلمة واحدة، وهي أن 
اجلرأة الفاجرة على إلغاء حتكيم شرع اهللا من  رمحه اهللا تعاىل ركز على هذا كثريا ملا رأى من هذه

بدالً عنها وال شك أن هذه جرأة عظيمة ما عهدا األمة  حالل القوانني الوضعيةإالقضاء وغريه و
  .)هـ١٣٤٢(قبل عام  يلاإلسالمية يف مشوارها الطو

 
ملا ).. كالم اهللا عبارة عن اإلرادة قول سيد خبلق القرآن وأن(ومن عناوين الفهرس : خامسا

يصرح فيه سيد رمحه اهللا تعاىل ذا اللفظ  رجعت إىل الصفحات املذكورة مل أجد حرفًا واحدا
اية ما رأيت له متدد يف للرمي ذه املكفرات، إن  كيف يكون هذا االستسهال) القرآن خملوق(

 مثل هذا الكتاب - أي احلروف املقطعة -أن يؤلفوا منها  ولكنهم ال ميلكون(األسلوب كقوله 
وهي عبارة ال شك يف خطأها ولكن هل حنكم من خالهلا ) ..الناس ألنه من صنع اهللا ال من صنع

لقد ..  تطيع حتمل عهدة ذلكاللهم إين ال أس) خلق القرآن(املقولة الكفرية  أن سيدا يقول ذه
بقول حنوه للشيخ حممد عبد اخلالق عظيمة رمحه اهللا يف مقدمة كتابه دراسات يف  ذكرين هذا
 القرآن الكرمي والذي طبعته مشكورة جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية، فهل نرمي أسلوب

  .وضوعية وهي املهمة اللهم ال، واكتفي ذا من الناحية امل!اجلميع بالقول خبلق القرآن
 

  :ومن جهات أخرى أبدي ما يلي
بقلم اليد، وهي خطوط خمتلفة، وال أعرف منه   صفحة١٦١مسودة هذا الكتاب تقع يف  -١

يكون اختلف خطكم، أو اختلط علي، أم أنه عهد  صفحة واحدة بقلمكم حسب املعتاد، إال أن
 طالب ما بدا له حتت إشرافكم، أو فاستخرج كل بكتب سيد قطب رمحه اهللا لعدد من الطالب

إليكم إال ما كتبته على طرته أنه من تأليفكم، وهذا عندي  هلذا فال أحتقق من نسبته. بإمالئكم
  .لشخصكم الكرمي كاف يف التوثيق بالنسبة
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أنه : على وترية واحدة وهي مع اختالف اخلطوط إال أن الكتاب من أوله إىل أخره جيري -٢

وجتعل منه األخطاء الكبار ووثبة تضغط على النص حىت يتولديج مستمر، بنفس متوترة و ،
 احليدة العلمية: نكث ملنهج النقد وهذا…حمل االحتمال ومشتبه الكالم حمل قطع ال يقبل اجلدال

. 
وبني أسلوب سيد رمحه اهللا، فهو يف نزول، سيد قد  من حيث الصيغة إذا كان قارنا بينه -٣

ال يناسب إبرازه من طالب علم " إعدادي"الكرمي فهو أسلوب  ه من جانبكمسما، وإن اعتربنا
ال بد من تكافؤ القدرات يف الذوق األديب، والقدرة على البالغة والبيان،  حاز على العاملية العالية،

  .١وإال فليكسر القلم وحسن العرض،
 
ذا افتقد الرد أدب وهل. … النقدي لقد طغى أسلوب التهيج والفزع على املنهج العلمي -٤

  .احلوار
 
  ؟… جم وضيق عطن وتشنج يف العبارات فلماذا هذا يف الكتاب من أوله إىل آخره -٥
 
اجلديدة اليت أنشئت يف نفوس الشبيبة جنوح الفكر بالتحرمي تارة،  احلزبيةهذا الكتاب ينشط  -٦

 بينة كافية لإلثبات، وال.. بدعة وذاك مبتدع، وهذا ضالل وذاك ضال والنقض تارة وأن هذا
واالستعالء حىت كأمنا الواحد عند فعلته هذه يلقي محالً عن ظهره قد  وولدت غرور التدين
وأنه يف اعتبار اآلخرين قد حلق يف  محله، وأنه يأخذ حبجز األمة عن اهلاوية، استراح من عناء

 يقة هدم، وإن اعتربوالغرية على حرمات الشرع املطهر، وهذا من غري حتقيق هو يف احلق الورع
 2 . بناء عايل الشرفات، فهو إىل التساقط، مث التربد يف أدراج الرياح العاتية

                                                   
 !!وكيف يشترط هذا الشرط اإلعجازي على هؤالء المساكين !!  رحم اهللا الشيخ بكر وغفر له ، وأين الثرا من الثريا - 1
أحقاً كان الشيخ بكر رحمه اهللا يعتقد بأن !! ذا الحد وصل حسن الظن بهؤالء من قبل الشيخ بكر رحمه اهللا أله!!  سبحان اهللا - 2

 !! هؤالء يفهمون كالمه هذا 
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رغبتكم، وأعتذر عن  ع، هذا ما بدا إيل حسبتري ممات ست متتع ا هذا الكتاب فآل غهذه مس

لكن هول وإن تداوهلا الناس،  تأخر اجلواب، ألنين من قبل ليس يل عناية بقراءة كتب هذا الرجل
يف كتبه خريا كثريا وإميانا مشرفًا  فوجدت، قراءات متعددة يف عامة كتبهما ذكرمت دفعين إىل 

على عثرات يف سياقاته واسترسال ، لإلسالم وحقًا أبلج، وتشرحيا فاضحا ملخططات العداء
، والرجل قوله احلق يف مكان أخر والكمال عزيز وكثري منها ينقضها، بعربات ليته مل يفه ا

اإلسالم من خالل القرآن العظيم والسنة املشرفة، والسرية  ادة، مث اجته إىل خدمةكان أديبا نقّ
كان من مواقف يف قضايا عصره، وأصر على موقفه يف سبيل اهللا تعاىل،  النبوية العطرة، فكان ما
ية املشهورة، وطلب منه أن يسطر بقلمه كلمات اعتذار وقال كلمته اإلميان وكشف عن سالفته،

فالواجب على أو كلمة حنو ذلك، ... أرفعه للشهادة لن أكتب به كلمة تضارها إن أصبعا
، وبيان ما حتققنا خطأه فيه، وأن خطأه واالستفادة من علمه… الدعاء له باملغفرة  … اجلميع

أيب  الاعترب رعاك اهللا حاله حبال أسالف مضوا أمث..  وال هجر كتبهعلمهيوجب حرماننا من  ال
م ألن من الطوا إمساعيل اهلروي واجليالين كيف دافع عنهما شيخ اإلسالم ابن تيمية مع ما لديهما

رمحه اهللا تعاىل، ترى  األصل يف مسلكهما نصرة اإلسالم والسنة، وانظر منازل السائرين للهروي
وال جيرمه فيها، أشد االعتذار  عجائب ال ميكن قبوهلا ومع ذلك فابن القيم رمحه اهللا يعتذر عنه

ما " تصنيف الناس بني الظن واليقني" وذلك يف شرحه مدارج السالكني، وقد بسطت يف كتاب
  . تيسر يل من قواعد ضابطة يف ذلك

وأنه ال  "أضواء إسالمية" فأين أنصح فضيلة األخ يف اهللا بالعدول عن طبع هذا الكتاب اخلتام ويف
على الوقيعة يف   الشديد والتدريب القوي لشباب األمة ملا فيه من التحاملجيوز نشره وال طبعه

  ..، وتشذيبهم، واحلط من أقدارهم واالنصراف عن فضائلهم العلماء
حتاملكم الشديد  وامسح يل بارك اهللا فيك إن كنت قسوت يف العبارة، فإنه بسبب ما رأيته من

تقدم سدد اهللا خطى  جرى القلم مبا… وشفقيت عليكم ورغبتكم امللحة مبعرفة ما لدي حنوه
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  ..اجلميع
  .والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

 
 ) ..انتهى ("أخوكم بكر عبداهللا أبوزيد

 
 وهومريد -امة ، فطبع الكتاب وانتقد هو وللعلم فإن املدخلي مل يستمع لنصيحة هذا العامل العلّ

 وقلّةر اليت بينت جهلهم ورموه ببعض األمو، رمحه اهللا  اجلليل بكر أبو زيد  الشيخ- اجلهال
 ..احلقد الذي يف صدورهم ، فاهللا املستعان أظهرت عقوهلم و

 
  :رأي الشيخ ااهد عبد اهللا عزام رمحه اهللا يف سيد قطب

 
 :احلمد هللا وحده والصالة والسالم على من ال نيب بعده ، وبعد"

اف ر سرخاب من والية  ففي ليلة اخلامس من ذي احلجة ويف تلك اخليمة املتواضعة على ضف
لجني ، وعلى شاطيء الوادي بساتني التوت واملشمش حتيل املكان إىل لوكر ، حيث املاء كالّ

 .قطعة ساحرة من اجلمال األخاذ والروعة الباهرة اليت تأخذ باأللباب
يف هذه الليلة وبعد يوم حافل بقصف الطائرات الذي استمر من بعد صالة الفجر حىت املساء 

 فتنبهت أننا يف شهر أغسطس ، الشهر الذي -رمحه اهللا تعاىل-كر األستاذ سيد قطب جرى ذ
استشهد فيه وأنه قد مضى عشرون عاما  على شهادته ، فكان ال بد من الكتابة عنه ولو شذرات 

 .وأسطرا  وذلك رمزا  للوفاء وعنوانا  للمودة واإلخاء
ها سيد من وراء القضبان للجيل ، حيث كتب لقد بدأت أقارن بني تلك األيام اليت كان يكتب في

اهللا يل أن أعيش تلك األيام اليت أرخى الليل فيها سدوله على املنطقة وادهلم ظالمها ، وضاقت 
 .األرض مبا رحبت على الدعاة ، وخال اجلو للشيطان الرجيم يذرع األرض شرقا  وغربا 
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 رأيت فيها فتاة واحدة من املتعلمات حمجبة  وال أذكر أين-ال أعادها اهللا علينا-أذكر تلك األيام 
يف بلدي ، وعندما كنا نرى فتاة تلبس جوارب حتت لباس املدرسة الذي يكاد يصل ركبتها 

 .نعجب بأخالقها ونتحدث بآداا
كان يف جامعة القاهرة اليت تعد فيها الفتيات حوايل مخسني ألفا  ، فتاة واحدة ملتزمة اللباس 

 .- رمحه اهللا تعاىل-يقة سيد قطب الشرعي وهي ابنة شق
قبل اإلحتالل اليهودي بثالثة أشهر يف املدينة اليت أنا ) م١٩٦٧(أذكر أن مظاهرة خرجت يف عام 

 تعرب عن سخطها على اليهود وتندد بالظاملني وتف حبب عبد الناصر ، -فلسطني/جنني-منها 
خل دار الدعوة اإلسالمية ومتزق فلم جتد تعبريا  صادقا عن سخطها أوضح وال أقوى من أن تد

وال زال منظر أوراق املصاحف يهز األوصال !! املصاحف والتفاسري وتلقيها يف شوارع املدينة
  .بتذكرها

من غراس قلمه ومل يفسح األجل لألستاذ سيد أن يرى الثمار املباركة الىت أمثرها اهللا عزوجل 
  .املبارك

ل إىل اهللا ولكنها الكلمة الطيبة أصلها ثابت وفرعها يف مل ير الصحوة اإلسالمية وال رجوع اجلي
 .السماء

وددت يوم مسعت احلكم عليه باإلعدام أن أفتديه بنفسي وأمي وأيب ، وأذكر أين كتبت برقية لعبد 
 ).الدعوة لن متوت والشهداء خالدون والتاريخ ال يرحم: (الناصر أقول فيها

 ما كنت }واهللا يعلم وأنتم ال تعلمون{طقة ولكن كنت أظن أن شهادته ستحدث فراغا  يف املن
أظن أنه سيحصل هذا الدوي اهلائل بشهادته ، وأن أفكاره ستعم املنطقة ، بل العامل اإلسالمي 

 ..كله فتحيا ا األجيال
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 :ميزات سيد قطب
ة لقد متيزت كتابات سيد قطب مبميزات كثرية أفردا من بني الكتابات املعاصرة وجعلتها فذ

 :ميزته وميزت كتاباته: مشرقة ، وعلى رأس هذه املميزات اليت
 

 : نفاذ البصرية وعمق النظر-١
كما حنسبه واهللا - وذلك راجع أوال وقبل كل شئ إىل اإلخالص الذي تلمحه من خالل عباراته 

 اتقوا فراسة املؤمن فإنه ينظر" ، واإلخالص يورث الفراسة  -حسيبه وال نزكي على اهللا أحدا 
   ١"بنور اهللا

الذي صدر يف الوقت الذي خيم ) املستقبل هلذا الدين(وأما عمق النظر فهذا يدركه كل من قرأ 
فيه الظالم على املنطقة ، ومل تعد ترى فيها بصيصا من نور يف هذا الليل البهيم ، وكثريا  ما كان 

 !.وقد كان) ؟!يكيستهب يف املرحلة القادمة على املنطقة رياح من اإلسالم األمر: (يردد
 ، فكثريا  ما كان -حفظه اهللا-ولقد رأيت هذه املالمح على تفكري أخيه األستاذ حممد قطب 

حيدث بأمور يتوقعها كنت أحسبها أيامها ضربا من اخليال أو إغراقا يف األوهام ، مث رأيتها 
 ..واضحة جلية يف واقع األرض

 

 : سعة األفق-٢
 : وهذا راجع إىل عاملني

 .اإلطالع على املخطط العاملي لضرب اإلسالم: أوهلما
 .سعة ثقافته واطالعه على الثقافة اإلنسانية: ثانيهما

أما اطالعه على املخطط العاملي لضرب اإلسالم ممثال باحلركة اإلسالمية ، فلقد كان مبعوثا 
 بعد ، ومل لوزارة املعارف املصرية إىل أمريكا يف الوقت الذي مل يكن يعرف فيه حقيقة اإلسالم

كنت أحد ستة نفر من املنتسبني : (يلتزم بعد بتعاليمه ، فيقول عن نفسه وهو يف طريقه إىل أمريكا

                                                   
 .])١٢٧(أخرجه البخاري في التاريخ والترمذي عن أبي سعيد الخدري وهو في ضعيف الجامع الصغير برقم [ - 1
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ويف أمريكا جرت له حادثتان كانتا ) لإلسالم يف باخرة تشق عباب األطلسي ميممة شطر أمريكا
 ):كما حدثين بذلك أحد أرحامه(سببا  لدخوله يف احلركة اإلسالمية 

مستلقيا على أحد أسرة مستشفى ) م١٩٤٩(شباط ) ٣١( كنت يف -كما حيدث هو-: أوهلما
يف أمريكا فرأيت رقصا صاخبا وموسيقى وأنوارا ورأيت اإلبتسامات تعلو الوجوه ، والفرح يغمر 

تل عدو النصرانية يف الشرق ، اليوم اليوم قُ: أي عيد هذا الذي حتتفلون به قالوا: املستشفى فقلت
 .قتل حسن البنا

 .فهزتين هذه الكلمة من أعماقي: قال
د كصحفي إن السفارات العاملية كانت تتسابق على اصطياد الشباب املسلم ، وسي: ثانيهما

معروف كان أحد هؤالء الذين تدور حوهلم العيون ليكون صيدا سهال وفريسة مستساغة لصائده 
 .إىل بيته، فدعاه مدير اإلستخبارات يف السفارة الربيطانية يف واشنطن 

، ) العدالة االجتماعية(فعندما دخلت بيته كم أذهلين مفاجأة أين رأيت عنده كتاب : قال سيد
ومل يكن قد وصل أمريكا إال نسخة واحدة أرسلها يل أخي حممد ، إذ أنه قد أشرف على طباعة 

 امللكي الكتاب يف غيايب ، وبدأ احلديث عن الشرق ومصر وتوقعات املراقبني بأن الوريث للحكم
إما الشيوعيون وإما اإلخوان املسلمون ، واملرجح أم اإلخوان ، مث بدأ : القائم هو أحد اثنني

يفتح يل ملفا خاصا باإلخوان فيه من التفصيالت واجلزئيات مما يدق على أبناء مصر أنفسهم حىت 
ار احلضارة إذا وصلت مجاعة اإلخوان إىل احلكم فإا ستحرم مصر من مث: املختصني ، مث قال

حنن يب بأمثالك من املثقفني أن حيولوا بني اإلخوان وبني الوصول إىل : الغربية ، مث قال أخريا 
ويف بيت مدير اإلستخبارات : قال سيد؟ !احلكم ، ألن وصوهلم هو اية مصر املؤسفة األليمة

كن جلماعة تكيد هلا الربيطاين يف واشنطن قررت أن أدخل مجاعة اإلخوان فور عوديت ، ألنه ال مي
 .الدوائر العاملية هذا الكيد أو ختطط ضدها هذا التخطيط إال أن تكون اجلماعة على احلق

لقد دخل سيد مجاعة اإلخوان ، وقد عرف بنفسه الكيد اهلائل ضد اإلسالم والكراهية العميقة 
 .ميكن للغرب أن خيفيها اليت ال
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لذي يكتب هذا  الكالم إنسان عاش يقرأ أربعني سنة إن ا (١فيقول عن نفسه :  وأما سعة ثقافته-
ما هو ...  كاملة ، كان عمله األول فيها هو القراءة واإلطالع يف معظم حقول املعرفة اإلنسانية

فإذا هو جيد كل ما قرأه : رهمث عاد إىل مصادر عقيدته وتصو..  من ختصصه وما هو من هواياته
 وما هو - وما كان ميكن أن يكون إال كذلك -ضخم ضئيال ضئيال إىل جانب ذلك الرصيد ال

وعلى .. ٢بنادم على ما قضى فيه أربعني سنة من عمره ، فإمنا عرف اجلاهلية على حقيقتها
احنرافها وضآلتها وقزامتها وعلى جعجعتها وانتفاشها وعلم غرورها وادعاءها وعلم علم اليقني أنه 

 .٣) يف التلقيال ميكن أن جيمع املسلم بني هذين املصدرين
 
 
 
 

 

                                                   
 .])١٤٣( صلسيد قطبمعالم في الطريق  [- 1
ومن المآخذ التي تؤخذ على ، " ال يعرف اإلسالم من لم يعرف الجاهلية" روي عن عمر بن الخطاب رضي اهللا عنه أنه قال - 2

بعض العلماء اليوم عدم معرفتهم بأحوال من حولهم من األمم والشعوب بل حتى أحوال البالد التي يعيشون فيها ، فبعضهم دفن 
 ، وآخرون عاشوا في بيئة علمية بحتة بين أفراد قالئل من طلبة العلم والعلماء ال يتجاوزونهم لغيرهم نفسه في مكتبه واعتزل العالم

، وبعضهم ال يخرج إلى األسواق أو أماكن العامة خشية اجتماع الناس عليه ، وهكذا انعزل بعض العلماء عن واقع الناس وعاشوا 
صورهم لمشاكل الناس وأحوالهم تصور مبني على النقل ال المشاهدة ، والفرق في أبراج عاجية يسمعون عن الناس وال يرونهم ، فت

بين األمرين كبير ، وهذا اإلنطواء وهذه اإلنعزالية لم يعرفها النبي صلى اهللا عليه وسلم أوالصحابة ، وكذا كبار علماء هذه األمة ، 
إن الصحيح ال "لم تجتمع بهؤالء وتتركنا ، فقال : ه تالميذه وقد روي أن عيسى عليه السالم كان يجتمع بالعصاة من العوام فقال ل

 " !! يحتاج إلى دواء
 لقد كان سيد في بداية حياته معجباً أيما إعجاب بكثير من المؤلفين الغربيين وهذا ما حداه ألن يكيل لبعضهم المدائح، ولكن بعد - 3

حالة فكرهم فأخذ ينتقد كل ما عندهم ويعلي شأن التراث اإلسالمي أن هداه اهللا للقرآن والسنة وعلم انحراف هؤالء وقزامتهم وض
وقد تمسك بعضهم بأقوال سيد رحمه اهللا في بدايات حياته ليطعنوا فيه زاعمين أن سيداً متأثر في كتاباته بالمؤلفين . ويبرزه وحده

هلوا ما مر به سيد رحمه اهللا من أطوار في مشواره الغربيين وأنه مبهور بهم ، وهؤالء إما تجاهلوا كتب سيد األخيرة عمداً ، أو ج
 .العلمي والفكري
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 : اجلــديـــة-٣
 لقد كان سيد جادا يف جاهليته وإسالمه فلم يكن يهادن وال يداهن ، لقد كان واضحا 
كالشمس يف رابعة النهار مستقيما كحد السيف ، ومن هنا أخرج جملة كان صاحب اإلمتياز 

أرسل امللك من يغتاله فيها امليناوي ، فخرج منها ثالثة أعداد كلها صودرت مث أغلقت ، ولقد 
 ..ولكن اهللا جناه من اليد األثيمة

نقال  عن [) أنا ال أستطيع أن أعيش بنصف قلب نصفه هللا ونصفه للدنيا: (لقد كان دائما يردد
 . ]الثقات

إن اصبع السبابة اليت تشهد هللا بالوحدانية يف الصالة لترفض أن تكتب حرفا واحدا  : وكان يقول
جاءين :  قالت-وأنا أمسع-حدثت شقيقته محيدة أثر خروجها من السجن تقر به حكم طاغية ، 

وأطلعين على قرار اإلعدام ) م١٩٦٦(أغسطس ) ٢٨(مدير السجن احلريب محزة البسيوين يوم 
إن إعدام األستاذ سيد خسارة للعامل اإلسالمي : املوقع من عبد الناصر بإعدام سيد قطب مث قال

خرية إلنقاذ األستاذ من حبل املشنقة ، وهي أن يعتذر على التلفاز والعامل أمجع وأمامنا فرصة أ
فيخفف عنه حكم اإلعدام مث خيرج بعد ستة أشهر من السجن بعفو صحي ، هيا فاذهيب إليه لعلنا 

 .ننقذه
 .إم يقولون إن اعتذرت فسيعفون عنك: فتوجهت إليه ألبلغه اخلرب فقلت له: قالت محيدة

واهللا لو عملت ! ؟عن العمل مع اهللا!! عن أي شئ أعتذر يا محيدة: ال فربت سيد على كتفي قائ
 .مع أي جهة غري اهللا العتذرت ، ولكين لن أعتذر عن العمل مع اهللا

اطمئين يا محيدة إن كان العمر قد انتهى فسينفذ حكم اإلعدام ، وإن مل يكن العمر قد : مث قال
 .ر شيئا يف تقدمي األجل أو تأخريهانتهى فلن ينفذ حكم اإلعدام ولن يغين اإلعتذا

أية راحة وأية سكينة هذه اليت .. أية طمأنينة ، وأية ثقة هذه اليت يتمتع ا هذا القلب الكبري
أنه استقال من وزارة املعارف يف : يتهومن عالمة جد! يسكبها اهللا على الفؤاد وعلى النفس املؤمنة
 .ةاللحظة اليت قرر فيها دخول احلركة اإلسالمي
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 : اإلحتياط والورع واهليبة أمام النصوص القرآنية-٤
 : عند آية-يف ظالل القرآن- ويبدو هذا من خالل تفسريه لكتاب اهللا فيقول 

 )٢٣٨: البقرة( )حافظوا على الصلوات والصالة الوسطى وقوموا هللا قانتني (
ف جاءت آية الصالة بني أشهد أين وقفت أمام هذه اآلية ستة أشهر ال أنتقل إىل ما بعدها ، كي(

فإن فتح اهللا آيات الطالق ، وكنت آمل أن يفتح اهللا علي يف هذه الفترة ولكن مل يفتح اهللا علي ، 
 ).  مشكورا على أحد من القراء فليتفضل إيلّ
كثريا ما أقف أمام النصوص . (])٤/٢٠٣٨( تفسري الظالل [ويقول يف مقدمة سورة الرعد 

أن أمسها بأسلويب البشري القاصر املتحرج أن أشوا بأسلويب البشري القرآنية وقفة املتهيب 
ومع  .الفاين ، ولكن ماذا أصنع وحنن يف جيل ال بد أن يقدم له القرآن مع الكثري من اإليضاح

 ).هذا كله يصيبين رهبة ورعشة كلما تصديت للترمجة عن هذا القرآن
 

 : التركيز على العقيدة وشرح ال إله إال اهللا-٥
 لقد هال األستاذ سيد قطب وقوف اجلموع اهلائلة من املسلمني وامجة ازاء تصفية احلركة 

 ، فلقد كانت هذه اجلموع تسد الطرقات على أبواب دار م١٩٥٤اإلسالمية جسديا سنة 
 ،تنتظر خطاب األستاذ البنا مساء كل ثالثاء وتنتظره حىت الثانية عشرة ليال ) احللمية(اإلخوان يف 
 ليس بالقليل من هؤالء تربع ماًسبل إن ِق؟ رب وتف ، ما باهلا اآلن بكماء عمياء صماءوهي تك

 .بإيذاء اإلخوان يف داخل السجون بالتجسس عليهم ونقل أخبارهم
لقد وقف طويال أمام هذه الظاهرة وأخريا وضع إصبعه على موطن الداء وهو أن هذه اجلموع مل 

 ).ال إله إال اهللا(تفهم 
إن مراسم اإلعدام تقضي أن يكون أحد العلماء حاضرا تنفيذ اإلعدام : حد اإلخوة قالحدثين أ

فعندما كان سيد ميشي خطاه األخرية حنو حبل املشنقة اقترب منه ! ليلقن احملكوم عليه الشهادتني
حىت أنت جئت تكمل املسرحية حنن يا أخي نعدم : فقال سيد) قل ال إله إال اهللا: (الشيخ قائال 

 .ب ال إله إال اهللا ، وأنت تأكل اخلبز بال إله إال اهللابسب
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كلمة سعد بن أيب وقاص رضي اهللا عنه قاهلا عندما ) بنو أسد تعزرين على اإلسالم(وبعد هذا كله 
! إنه ال حيسن الصالة:  حىت قالوا،جاء وفد إىل عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه يشكون سعدا 

إين ألول العرب رمى بسهم ": عدا رضي اهللا عنه يقولمسعت س: يروي البخاري عن قيس قال
 ومالنا طعام إال ورق الشجر ، حىت -لى اهللا عليه وسلمص –يف سبيل اهللا ، وكنا نغزو مع النيب 

) تعزرين على اإلسالم(أن أحدنا ليضع كما يضع البعري أو الشاة ماله خلط ، مث أصبحت بنو أسد 
 ". عملي وضلّلقد خبت إذاً
 اليوم بالبارحة ، إن بعض الناس بدأوا يشككون يف عقيدة سيد قطب ، حىت إنه ترامى وما أشبه

ولقد بالغ بعض القوم حىت !) تنقية الظالل من الضالل(إىل مسامعي أن باحثا يؤلف كتابا مساه 
وكأم مل يقرأوا مئات املرات يف الظالل التفريق بني اخلالق ) بوحدة الوجود(قالوا أن سيدا يقول 

 .املخلوقو
والذين يتابعون تغري اتمعات وطبيعة التفكري لدى اجليل املسلم يدركون أكثر من غريهم 

 .البصمات الواضحة اليت تركتها كتابة سيد قطب وقلمه املبارك يف تفكريهم
واحلق أنين ما تأثرت بكاتب كتب يف الفكر اإلسالمي أكثر مما تأثرت بسيد قطب ، وأين 

 ، فقد  إذ شرح صدري وفتح قليب لدراسة كتب سيد قطبلعظيم عليألشعر بفضل اهللا ا
 ، فهؤالء أكثر أربعة  والنووي فقهياً وابن القيم روحياً وابن تيمية عقدياًوجهين سيد قطب فكرياً
 .أثروا يف حيايت أثرا عميقا 

نة اليت ولقد كان الستشهاد سيد قطب أثر يف إيقاظ العامل اإلسالمي أكثر من حياته ، ففي الس
استشهد فيها طبع الظالل سبع طبعات بينما مل تتم الطبعة الثانية أثناء حياته ، ولقد صدق عندما 

إن كلماتنا ستبقى عرائس من الشموع حىت إذا متنا من أجلها انتفضت حية وعاشت بني : (قال
 ).األحياء

 التراث الضخم من ولقد مضى سيد قطب إىل ربه رافع الرأس ناصع اجلبني عايل اهلامة ، وترك
ح معان غابت عن األذهان طويال ، وضح الفكر اإلسالمي الذي حتيا به األجيال ، بعد أن وض
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الطاغوت ، اجلاهلية ، احلاكمية ، العبودية ، األلوهية ، ووضح بوقفته : معاين ومصطلحات 
 .لتجاء إليهاملشرفة معاين الرباء والوالء ، والتوحيد والتوكل على اهللا واخلشية منه واإل

والذين دخلوا أفغانستان يدركون األثر العميق ألفكار سيد يف اجلهاد اإلسالمي ويف اجليل كله 
 وإن كان ،  وال طعاماً ، وإن كان عارياً،فوق األرض كلها ، إن بعضهم ال يطلب منك لباسا 

 .تب سيد قطب  ولكنه يطلب منك كُ ، وإن كان أعزالً ، وال سالحاً ،جائعاً
هزين أن أمسع أن هنالك قواعد جهادية يف أفغانستان وعمليات حربية يطلق عليها اسم سيد وكم 
 .قطب

كان يعد ) صالح حسن(ومن مجيل املوافقات العجيبة أن أستاذنا الكبري يف اجلهاد يف فلسطني 
ولشدة ما كانت الدهشة أن صالح حسن قد ) سيد قطب(لعملية يف فلسطني يسميها عملية 

 .أغسطس نفس الليلة اليت أعدم فيها سيد قطب) ٢٩(ليلة استشهد يف 
 .ونرجو اهللا أن جيمعنا به يف الفردوس األعلى.. رحم اهللا سيد قطب

 .وسبحانك اللهم وحبمدك أشهد أن ال إله إال أنت أستغفرك وأتوب إليك
 

 ) ..انتهى" (عبد اهللا عزام
 

 فيها على  وردث فيها عن سيد ومناقبه حتدمةرسالة قي -كر آنفاً كما ذُ- وللشيخ عبد اهللا عزام 
  .. ، فال بد من مراجعتها"عمالق الفكر اإلسالمي" ، وهي بعنوان الشبهات
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لشيخ العالمة عبد اهللا بن عبد الرمحن بن جربين حفظه اهللا ورعاه وأطال لوهذه فتوى 
هون عن قراءة كتبه  سيد قطب ويننيبدعوعمره يف طاعته ، حيث سئل رمحه اهللا عن شباب 

 : الشيخ ابن جربين حفظه اهللا لويطعنون يف حسن البنا ، فقا
 

 :يف سيد قطب  حفظه اهللا ابن جربينالعالمة رأي الشيخ 
 

 
 :احلمد هللا وحده ، وبعد "

من قال ألخيه يا "ال جيوز التبديع وال التفسيق للمسلمني لقول النيب صلى اهللا عليه وسلم 
 ٢"من كفّر مسلماً فقد باء ا أحدمها"ويف احلديث أن  .. ١" إال حار عليهعدو اهللا وليس كذلك

اهللا عز واهللا ال يغفر اهللا لك ، فقال : أن رجالً مر برجل وهو يعمل ذنباً فقال "ويف احلديث .. 
  .٣" علي ، أين ال أغفر لفالن ، إين غَفرت له وأحبطت علمكمن ذا الذي يتألّى: وجل 

 ومن أهل الدعوة وقد نفع اهللا  سيد قطب وحسن البنا من علماء املسلمنيإن: مث أقول 
نكر وألجل ذلك مما خلقاً كثرياً وهلما جهود ال تشفع الشيخ عبد العزيز بن ا وهدى بدعو

 ، وتلطّف يف الشفاعة فلم يقبل شفاعته الرئيس مجال باز يف سيد قطب عندما قُرر عليه القتل
ستحق ، وملا قُتل كل منهما أُطلق على كل واحد أنه شهيد ألنه قُتل مظلوماً ، عليه من اهللا ما ي

وشهد بذلك اخلاص والعام ، ونشر ذلك يف الصحف والكتب بدون إنكار ، مث تلقّى العلماء 
كتبهما ، ونفع اهللا فيهما ومل يطعن أحد فيهما منذ أكثر من عشرين عاماً ، وإذا وقع هلم مثل 

السيوطي وابن اجلوزي وابن عطية واخلطايب والقسطالين ، وأمثاهلم كثري ، كالنووي و: ذلك 
ملا ليس  جعل العناوينوقد قرأت ما كتبه الشيخ ربيع املدخلي يف الرد على سيد قطب ، ورأيته 

                                                   
  "حار عليه إال. عدو اهللا ، وليس كذلك :  ومن دعا رجال بالكفر ، أو قال " الحديث في صحيح مسلم بلفظ - 1
 " يا كافر ، فقد باء بها أحدهما: أيما رجل قال ألخيه " جاء في صحيح البخاري ومسلم بلفظ - 2
 ).انظر صحيح الجامع. (جاء الحديث بألفاظ مختلفة من رواية أبي هريرة وابن مسعود وغيرهما ، وهو صحيح - 3
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عبد الرمحن وجعل يف  فرد عليه الشيخ بكر أبو زيد حفظه اهللا ، وكذلك حتامل على الشيخ حبقيقة
 .مضللة مع طول صحبته له من غري نكريكالمه أخطاء 

 
 ولكن عني السخط تبدي املساويا... وعني الرضا عن كل عيٍب كليلٍة 

 

 قاله وأماله
    عبد اهللا بن عبد الرمحن بن جربين

 ١ هـ١٤١٧\٢\١٦يف 
 

وهذا احملدث العالمة الشيخ ناصر الدين األلباين رمحه اهللا ملا أراد بعضهم استصدار فتوى منه 
فجاءت هذه الشهادة بضالل سيد قطب رمحه اهللا ، غلب على الشيخ رمحه اهللا روح احملدث ، 

  : على غري مبتغى السائل ومن وراءه
 

  : يف سيد قطب رمحه اهللا رمحه اهللاأللبايناحملدث رأي الشيخ 
 
 تبخسوا والَ{يكفي املسلم املنصف املتجرد أن يعطي كل ذي حق حقه وكما قال اهللا تعاىل "

فِْسِدينِض ما ِفي اَألرثَوعالَ تو ماَءهيأَش اسالرجل كاتب ومتحمس لإلسالم الذي يفهمه .. } الن
فه ا ألّوملّهي من أوائل تآليفه ، " العدالة اإلجتماعية"ليس بعامل ، وكتاباته : ، ولكن الرجل أوالً 

 السجن تطور كثريا وكتب بعض الكتابات  ، لكن احلقيقة أنه يفكان حمض أديب وليس بعامل
لكن أنا اعتقد بأن السجن يريب بعض النفوس ويوقظ بعض ا بقلم سلفي ليست منه كأن ،

، لكن " منهج حياة: ال إله إال اهللا "يعين يكفي عنوانه الذي يقول .. الضمائر ، فكتب كلمات 
فهذا ال يعين أنه هو ال يفهم " لربوبيةتوحيد ا"وبني " توحيد األلوهية"إذا كان هو ال يفرق بني 

                                                   
الطبعة األولى لمكتبة ) ١١٥-١١٤ص (لتوفيق الواعي وإبراهين منير " صاحب الظالل: سيد قطب " أخذت الفتوى من كتاب - 1

 ) ..الكويت(المنار اإلسالمية 
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  ، لكن يعين أنه ليس فقيها وليس عاملاً ١توحيد الربوبية وتوحيد األلوهية وأنه جيعلهما شيئا واحداً
 ..وأنه ال يستطيع أن يعبر عن املعاين الشرعية اليت جاءت يف الكتاب والسنة ألنه مل يكن عاملاً 

د عليه لكن دوء وليس حبماس ، يرد عليه وهذا واجب ، ليس  ير..]هل يرد عليه ، فقال: سِئل[
الرد على املخطئ حمصوراً بشخص أو أشخاص ، كل من أخطأ يف توجيه اإلسالم مبفاهيم مبتدعة 

بعني فهذا ينبغي  املتةوحديثة وال أصول هلا يف الكتاب والسنة وال يف سلفنا الصاحل واألئمة األربع
ردلكن هذا ال يعين أن نعاديه ، وأن ننسى أن له شيئا من احلسنات ، يكفي أنه  عليه  أن  ي ،

وأنه قُتل يف  – على حسب مفهوم اإلسالم كما قلت أوالً -ورجل كاتب إسالمي، رجل مسلم 
  ، أما أنه كان منحرفا يف كثري أو قليلوالذين قتلوه هم أعداء اإلسالمسبيل دعوته لإلسالم ، 

أنا الذي قُوطعت من مجاعة ....] مات غري واضحةلك[.... يف اعتقادي ، قبل عن اإلسالم فأنا 
نا الذي دللت بعض الناس على أنه يقول أو!!  م أنين كفّرت سيد قطباإلخوان املسلمني هنا بزع

 لكن يف الوقت نفسه أنا ال أُنكر عليه أنه ، ٢ يف بعض كتاباته يف نفس التفسريبوحدة الوجود
 اإلسالم ودور ةأنه كان غيوراً على اإلسالم وعلى الشباب املسلم ، وأنه يريد إقامكان مسلماً ، و

                                                   
فوجدت أن قصده منه قريب من توحيد األلوهية الذي نعرفه " توحيد الربوبية"وال سيد قطب رحمه اهللا في  تتبعت الكثير من أق- 1

إفراد المخلوقين الخالقَ "فوجدته يقصد به " توحيد العبودية"وتتبعت كالمه عن .. أي أن اهللا ربنا ال يجوز أن يعبد سواه : اآلن 
حده دون غيره ، وهذا أيضا قريب من توحيد األلوهية ، ولكن المفاهيم عنده واضحة أي أن كل شيء سوى اهللا عبد له و" بالعبادة

 }وكَذَِلك نُفَصُل اآلياِت وِلتَستَِبين سِبيُل الْمجِرِمين{جداً وقد أوردها في كثير من المواضع في كتبه ، فقد ذكر في تفسير قوله تعالى 
  هو خالق هذا الكون المتصرف فيه– وحده – ال إله إال اهللا تتمثل في االعتقاد بأن اهللا وشهادة أن: "في سورة األنعام ، ما نصه 

]  وهذا توحيد األلوهية [ هو الذي يتقدم إليه العباد بالشعائر التعبدية ونشاط الحياة كله– وحده –وأن اهللا . ] وهذا توحيد الربوبية[
وهذا ما يسميه سيد رحمه اهللا  [شرائع ، ويخضعون لحكمه في شأن حياتهم كله هو الذي يتلقي منه العباد ال– وحده –وأن اهللا . 
 "] " ..توحيد الحاكمية"
 
، وأنكر " عمالق الفكر اإلسالمي" جاءت اإلشارة أن الشيخ عبد اهللا عزام رحمه اهللا رد على الشيخ األلباني رحمه اهللا في مقالته - 2

 ..ذي اطلع على تراث سيد رحمه اهللا هذا القول الشيخ بكر أبو زيد رحمه اهللا ال
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والسالم .. وردها سعد وسعد مشتمل ، ما هكذا يا سعد تورد اإلبل أ: اإلسالم ، لكن احلقيقة 
  ..١)انتهى .. (" حيذَّر من كتبه من الذين ال ثقافة إسالمية صحيحة عندهم....عليكم 

" املعامل" ألحدهم ملا مسعه يطعن يف كتاب ٢جهها الشيخ عبد اهللا بن حسن القعودوهذه رسالة و
 :لسيد قطب رمحه اهللا 

 
 :رأي الشيخ القعود يف سيد قطب رمحه اهللا 

  بسم اهللا الرمحن الرحيم
 
  حفظه اهللا......... الكرمي وحميب الفاضل الشيخ  أخي
  :عليكم ورمحة اهللا وبركاته وبعد السالم
 حىت مع بواعث هذه الكتابة، - واهللا وباهللا - القاً من نصحي لك وحمبيت لك اليت مل تزفانط

حتابا : "... حمققاً فينا قول رسوله عليه الصالة والسالم وأرجو أن تظل تزداد قوة إىل أن نلقى اهللا
  :بأمور أذكرك) ٣" (اخل.. يف اهللا
لك ويطيله يف  الذي أرجو اهللا أن حيفظه ال تزال يف مستقبل العمر –كما تعرف–إنك : أوالً

 وطبخاً ملا يصدر -أخي– طاعة وعافية، ويف مستقبل التعلم ومستقبل التجارب والنضج، فرويداً
أو أمواتاً عسى أال حتتاج يف موقف  أحياًء) ٤(عنك جتاه من هم يف ذمة اهللا خاصة الدعاة إىل اهللا 

  .حياة أو ممات لالعتذار عنه

                                                   
 :هذا رابط الكلمة في موقع طريق اإلسالم  - 1

http://www.islamway.com/?iw_s=Lesson&iw_a=view&lesson_id=37412  
ارة هـ ، وهو عضو سابق في هيئة كبار العلماء واللجنة الدائمة لإلفتاء ، ومفتشاً للمواد الدينية في وز١٣٤٣ من مواليد سنة - 2

 . المعارف حتى أحيل للتقاعد ، وهو خطيب ومحاضر للدراسات العليا في جامعة الملك سعود
 ومسلم  البخاري  - 3
من صلى صالتنا، واستقبل قبلتنا، وأكل ذبيحتنا، فذلك  :قال رسول اهللا: قال؟ روى البخاري في صحيحه عن أنس بن مالك  - 4

  .)٣٩١ ح١/٤٩٦فتح (كتاب الصالة ".  تخفروا اهللا في ذمتهرسوله، فال المسلم الذي لـه ذمة اهللا وذمة

http://www.islamway.com/?iw_s=Lesson&iw_a=view&lesson_id=37412
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شفوياً قبل أشهر بأال تكتب أو تقول شيئاً لـه مساس بأحد الدعاة وأنت غضبان  كوعظت: ثانياً
 ال حيكم أحد بني اثنني وهو: "عليه، وذكّرتك مبا تعرفه من قول رسول اهللا  ] زعالن[ أو

فضالً  ،  عن ذلك– مع األسف –، ونغمة الصوت يف الشريط الذي سأذكره تنبئ )١" (غضبان
  .وإنا إليه راجعونفإنا هللا ، املضمون  عن
معامل يف : "قولك يف كتاب - حنسبهم كذلك -أخيار  نقل يل غري واحد قولك يف اجتماع: ثالثاً

  .هذا كتاب ملعون": الطريق
  بدافع من الروس الشيوعيني- حنسبه يف سبيل اهللا -كتاب أخذ صاحبه مثنه قتالً !! اهللا سبحان
  وقامت بتوزيع هذا الكتاب جهات عديدة يفكما يعرف ذلك املعاصرون للقضية،،  ٢جلمال
 ، وكثري منهم ، وأهل هذه اجلهات أهل علم ودعوة إىل اهللا ، وخالل سنوات عديدة اململكة

  مل متعن-  واهللا أعلم–، لكنك  ، وما مسعنا حوله منهم ما يستوجب ما قلت ٣مشايخ ملشاخيك
منهج  ، ال إله إال اهللا ، اجلهاد  فريدجيل قرآين:  ، وخاصة املوضوعات النظر فيه قبل أن تغضب

تلتقي معانيه يف  وغريها مما..  ، هذا هو الطريق ، استعالء اإلميان ، جنسية املسلم عقيدته حياة
 الذي ٤هذا الشخص ك، فكيف بك إذا وقفت بني يدي اهللا وحاج اجلملة مع ما تدين اهللا به

لك أحد تالمذتك  ، أو قال "هيد اإلسالمبش"ته اإلذاعة السعودية خالل سنوات متوالية وصفَ
محلها على اإلخبارية  ، فكيف جتيب من"  إما إخبارية أو دعائية :ملعون"أو زمالئك هذه اجلملة 

  !عن علم الغيب؟
احملدود أن أغلب من ذكرت فيه ووصف  ويف فهمي..... حىت ال : استمعت للشريط: رابعاً

واالبتداع وخيانة األمة أمور اجتهادية دائرة بني   به بالفسقالعاملني به أو القائلني به أو املفتني
، وأنت تعرف   خطأ– ترتيالً –مرجوح يف نظرك أو  راجح يف نظر من وصفتهم بذلك وبني

                                                   
  .)١٧١٧ح(، ومسلم في األقضية )٧١٥٨ح(عليه، البخاري كتاب األحكام  متفق - 1
 حاكم مصر في وقته:  جمال عبد الناصر - 2
 !! والكتاب اآلن ممنوع من الطبع والتداول في المملكة- 3
 سيد قطب رحمه اهللا:  أي -  4
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مث الكثري ممن أومأت إليهم يف كالمك عن ) . ١(فعلت  قد: قال اهللا.. قول السلف يف اخلطأ
.. األناشيد وأسلوب الدعوة و) ٢(لعلمية من عدود الدعوية أو ا املراكز الصيفية والرحالت

حفظ اهللا لك عملك  -وكنت ، والفضل والقيام بالدعوة إىل اهللا  على جانب من اخلري..و
املذكورين مساحة والدنا الشيخ عبد العزيز بن باز الذي يفيت بأن  ، ويف مقدمة  من بينهم–ذلك

  .توقيفياً أسلوب الدعوة ليس
الدعوة ليس  تقطع لسان القائل أن أسلوب..  وهناك:  ى من يقول بذلكوقلت يف ردك عل

أحسبه خيتلف مع  توقيفياً، ومل تورد ما يتالءم مع قولك من نص قرآين أو نبوي وغري ذلك مما
مجيعاً ومييتنا عليه إنه مسيع  منهج السلف يف الدعوة إىل اهللا الذي نرجو اهللا أن يبصرنا به وحييينا

  .جميب
الكالم لسبقتين عربة اإلشفاق عليك اليت كادت يف أثناء   فأظين لو رأيتك قبل تسجيل هذاومعذرة

  .عرضت يل فيها صالٍة أن تأخذ يب ملّا
 

  والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته
 

  خوكأ
 ) ..انتهى.. ( بن حسن القعود عبد اهللا

 
تفيهقني الذين حيسبون هال واملقول للمتحاملني على سيد من اجل نقلت هذه الكلمات ألإمنا

 : أقول هلم !! يف تصنيف الرجال واحلكم عليهم لفاء حيىي بن معني والذهيب وابن حجر خأم 
 
 

                                                   
 .، وانظر تفسير اآليات عند ابن كثير  رواه مسلم} ..ربنا ال تؤاخذنا {حديث في آخر آيات سورة البقرة  وهو - 1
 كلمة لم تتبين  - 2
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 !!ري على عقيدة اإلسالم من اإلمام محود بن عقال الشعييب رمحه اهللا من منكم أغْ  ■
 !!ة بكر أبو زيد رمحه اهللا من العالّمومعرفة بأصول النقد من منكم أكثر دقة وتأصيالً   ■
 !!لدينها من الشيخ ااهد عبد اهللا عزام رمحه اهللا  لألمة ونصرةأكثر من منكم   ■
 !!علماً وأحسن رأياً من الشيخ عبد اهللا بن جربين حفظه اهللا غزر   من منكم أ■
 !!علم الرجال من اإلمام ناصر الدين األلباين رمحه اهللا أرسى قدماً يف    من منكم■
 

حكموا فمجعوا بني العلم الدقيق والغرية املشهورة والرأي السديد  - املشهود هلم -هؤالء الرجال 
وتربؤوا منها ولكن مل يبخسوا سيداً حقه ومل ينكروا فضله القليلة تجرد ، أقروا بأخطاء سيد ب

والعدل يقتضي معرفة األمر } موا ِبالْعدِلوِإذَا حكَمتم بين الناِس أَنْ تحكُ{ لقول اهللا تعاىل حتقيقاً
 منه من املتأخر ومعرفة مراحل محبيثياته حىت يتم ، وبدون معرفة جل تراث سيد ومعرفة املتقد

 .. ال يستقيم حكم  :تطوره الفكري
 

 : العاملالشيخ اإلمام: سيد قطب 
 

مل يكن " قوله بأن سيداً  خنتلف مع بعض ما قاله اإلمام األلباين رمحه اهللا ، خاصة يفحنن
، فهذا القول ليس دقيقاً وليس على إطالقه ، فسيد رمحه اهللا ليس فقيهاً أو حمدثاً باملقياس " عاملاً

الدين ، ومتخصص يف ومقاصد اإلصطالحي للكلمتني ، ولكنه ال شك عامل مبهمات وكلّيات 
ن ، وهو من أفضل م" الوالء والرباء "وعقيدة" حقيقة اجلهاد"و" احلاكمية"بعض جوانبه اليت منها 

، وال شك أنه عامل بتفسري " الإله إلّا اهللا"وعن حقيقة " مشولية الدين"عن من املعاصرين كتب 
 ، وقد قال عن نفسه أنه قرأ تفاسري العلماء وغريه من كتبه" الظالل"يدلّ عليه كتابه : كتاب اهللا 

، فكون اإلنسان غري  متعمقة خلمسة وعشرين سنة  ودرسه هو دراسةعلى أساتذتهودرس القرآن 
 دائرة أهل العلم إن ختصص يف نممتخصص يف بعض جوانب العلم الشرعي ال خيرجه ذلك 
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علم التفسري وعلم احلديث وعلم الفقه ، وما : ، وأصلها  ةجوانب أخرى ، فعلوم الشريعة كثري
 يصدر هذا الكالم من الشيخ ناصر رمحه  أنومن املفارقات، دوات هلا فهي داخلة فيها أو أعداها 

يد قطب ، قالوا بأن ساهللا ، فقد قال بعض العلماء الكبار يف الشيخ ناصر قريب من مقولته يف 
  ..، وذلك رداً على بعض اختياراته الفقهية  "ليس فقيهاً بل هو حمدث"الشيخ األلباين 

:  فيقول  سيد رمحه اهللايفذا التفصيل كان األوىل بالشيخ األلباين رمحه اهللا أن يفصل مثل ه
بأنه ليس من أهل اإلختصاص يف الفقه أو احلديث ، أما قوله أنه ليس بعامل فهذا ينفيه علم سيد 

كم حيتاج محلة الدكتوراة للدراسة حىت حيصلوا :  ، وللمرء أن يتسائل الغزير الذي أودعه كتبه
 وطلبة العلم من حاملي هذه الشهادات وغريهم وهل هناك من العلماء واملشايخ!! على الشهادة 

كم دراسة : بل نذهب إىل أبعد من هذا ونقول !! من يستطيع اإلتيان مبثل كتاب الظالل 
بالثناء دكتوراة يف مشارق األرض ومغارا تناولت جوانب من كتاب الظالل  وأماجستري 

 !! واإلنبهار واإلستحسان 
 أربع اليت تصدرها اجلامعات بعد اتهذه الشهاديس لحنن ، وإن كنا نظن بأن املقياس 

 وفكرية سنوات دراسة ، إال أننا حنكم على ما أنتجه سيد قطب رمحه اهللا من مؤلفات علمية
مخسة و، بعني سنة يف شىت املعارف اإلنسانية ر أأقرأن بعد أهل اإلختصاص أرت العلماء و

قرآن الكرمي بنظرة أدبية سياسية اجتماعية دراسة متأنية فاحصة دقيقة واعية للسنة وعشرون 
حية بكل ما حتمل كلمة احلياة من معاين ، هذا مع ما أُعطي سيد رمحه اهللا عقدية تفسريية حتليلية 

من ذكاء وبعد نظر وتذوق وحس مرهف ، وما كابده من معاناة وما عاش من جتربة وما نال من 
يأيت أحدنا ، مث  ١ هذا النتاج العملي الغزير اجلليل–هللا  بفضل ا– لنا سيد جفأخر، خربة يف احلياة 

عمالً به كتاب اهللا ول اًفهم: عن أي علم نتكلّم إن مل يكن !! " العلم"كم عليه بعدها بعدم وحي
 !!  من أجلهاًوتوم

                                                   
 أخبر سيد قطب رحمه اهللا عن نفسه أنه كان يقرأ عشر ساعات في اليوم ، معنى ذلك أنه قرأ أكثر من تسعين ألف ساعة في - 1

 ، ولو حذفنا نصف هذا الوقت احتياطاً ، فكم تفسيراً أو كتاباً في علوم القرآن قرأه سيد رحمه اهللا في القرآن وعلومه وتفاسير العلماء
 !! خمسة وأربعين ألف ساعة 
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كما " إدراك الشيء على ما هو به"أو " حصول صورة الشيء يف العقل"ليس العلم هو أ

معرفة املعلوم على "، ويف إحكام الفصول يف احلدود األنيقة نصاري رمحه اهللا قال الشيخ زكريا األ
ما  ، و"اإلعتقاد اجلازم الثابت املطابق للواقع"هو ما قاله املناوي يف التوقيف أو " ما هو به عليه

ف ، فمن عر" علمت الشيء وعلمت به ، وهو عرفانكَه على ما به "ءقال الرازي يف حلية الفقها
الشيء على حقيقته فهو عامل به ، وهل ينكر أحد بأن صاحب الظالل أدرك وعرف حقيقة الدين 

بتفسري كتاب اهللا عز وجل وهل ينفي أحد معرفة صاحب الظالل !! وحقيقة مراد اهللا يف كتابه 
ه مل يزعمه أحد لسيد رمحوصوله إىل درجة اتهد املطلق ، فهذا  "بالعامل"أما إن كان املقصود !! 
املقلدون ، وهم فال يبقى إال !!  ، ولكن ليأتنا أي رجل اليوم ويدعي أنه وصل هلذه الدرجة اهللا

 ..كل علماء هذا الزمان 
 

 : للعلم الشرعي درجات نستطيع حصرها يفإن 
  

  وحفظها ،الوحيمعرفة نصوص  -١
 مث فهمها ، -٢
 مث العمل ا ،  -٣
 .بعة يصبح اإلنسان عاملاً يف ذاتهوال يكون ذلك نافعاً إال باإلخالص ، فبهذه األر -٤
 . ِلم إذا دعا إىل هذا العلم يصبح داعية إىل اهللاامث هذا الع -٥
 . هذه مرتبة أعلىوطريقها وداوم عليها فوإن صرب على الدعوة  -٦
 .وإن دفع حياته مثناً هلا ، فهذه أعلى وأعلى -٧
السيادة يف الشهادة وإن كان الثمن أتى من أمر إمام ظامل وية حىت يقتل ، فهذه مرتبة  -٨

 . 
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 - سبقه لذاته ، وإلختيار اهللا نخصه اهللا بوحي فهو النيب ، وهو أعلى مرتلة ممومن  -٩
 . له-سبحانه وتعاىل 

ومن أوحي إليه وأُمر بالدعوة فهو الرسول ، وليس يف بين آدم مرتبة أعلى من مرتبة  -١٠
سل عليهم الصالة والسالمالر. 

 
مع غلبة (إىل موقع سيد من العلم والدعوة لوجدناه يف املرتبة الثامنة لو تأملنا هذا ، مث نظرنا 

 !!من هذه املراتب ، فلينظر من نفى العلم عن سيد يف أي مرتبة هو ) الظن حبسن نيته
 

قبل " شيخ"لقد أردت أن أُأخر هذا األمر عن قصد ألقول ألناس يتحرجون من كتابة لقب 
 أقل شأناً من –رف الناس  يف ع–، وهي مرتبة " أستاذ "يكتبون!! اسم سيد قطب رمحه اهللا 

 أعتقد اعتقاداً ين، وال أدري سبب هذا ، ولك) وإن كانت يف عرف البعض تساويه(الشيخ 
 ، وهذا اللقب إن مل يستحقه سيد فإن ربانياًعاملاً إماماً وجازماً بأن سيد رمحه اهللا كان شيخاً و

بعده ال يستحقّونه البتة ألن كثري من هؤالء ال يقارن  وأيف حياته اللقب هذا أكثر من أضفي عليه 
 .. بسيد فهماً وعلماً وعمال 

 
 كقراءة غريه ، ودراسة سيد لكتب العلماء ليست كدراسة غريه تإن قراءة سيد للقرآن ليس

رواه عن نفسه ، فسيد أويت فهماً ودقة يف النظر وتعمقا قلّما يؤتاه إنسان ، ومما يدل على ذلك ما 
أن عاملاً : ها مفاد، حيث نقل لنا قصة طريفة ذات معانٍِ كبرية " طفل من القرية"يف كتابه اجلميل 

وكان !! من تفسري الزخمشري رزمة عوام يف املسجد مسامع ال على يقرأزهرياً زار قريتهم وأخذ أ
ذَِلك ما {اىل يف سورة الكهف  وقتها يف العاشرة من العمر ، فلما تلى هذا العامل قول اهللا تعسيد

يدنا الشيخ ، يا ِس: "رفع ابن العشر سنوات يده قائالً } ...كُنا نبِغ فَارتدا علَى آثَاِرِهما قَصصا
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م ابن هفَطالب جامعاتنا اليوم من فأين " !!  جازمبدون حرٍف} نبِغ{ملاذا حذفت الياء يف 
 !! العاشرة هذا

 
 وهو ابن مثان وأمته وهو ابن عشر شرع فيه: ة رديوإرادة فلقرآن مبجهود لقد حفظ سيد ا

 حىت - أكثرها ذاتية -فكرية وتثقّف ثقافة أدبية !!  من أهل الشأن ، وهذه مهّة النوابغسنوات 
قلّما يعرف بني األدباء ، مث اتجه للقرآن فأخرج أصبح من كبار النقّاد يف شبابه ويف زمن قياسي 

 الشيخ علي الطنطاوي رمحه اهللا األملعيرر أرت اجلهابذة من العلماء حىت قال األديب كنوزاً ود
كتاب التصوير الفين يف القرآن فتح واهللا جديد ، "عن كتاب التصوير الفين لسيد رمحه اهللا 

 اهللا ادخره له فلم يعط مفتاحه ألحد قبله ، وسيد قطب وقع علي كرت من كنوز القرآن ، كأنّ
أن وما أدرانا !! ن تكون هذه بعض صفاته ال يكون عاملاً  ، فكيف م١ ..."ء هو ففتحهحىت جا

 ممن أكثرين ركبتيه يف جوامع مصر يسمع دروس العلماء اليت لعله يعي أكثرها سيداً رمحه اهللا مل يث
، وكم هم الذين حيفظون ويسمعون ولكن ال يعون ، وإمنا " من سامع أوعى مبلغ فرب"يلقيها 

وتيت األمة من قلة الفهم والعمل ، وها هي األعداد الغفرية من طلبة املاجستري والدكتوراة أ
أللقاب ، وأحدهم ال يصلح أن يكون تلميذاً لسيد رمحه ايتخرجون من املعاهد اإلسالمية يلقّبون ب

شرق وغرب وأتى ل: اهللا ، وكثري من هؤالء لو سألته عن تفسري بضع آيات يف كتاب اهللا 
  !! ببالعجائ

 
رأينا شباباً مل يبلغوا سن الرجال أضفى عليهم بعض كبار العلماء ألقاباً ال ندري مدى 

دث ، وهذا احلافظ ، وهذا الشيخ الالمع وهذا احمل، وهذا اجلهبذ ، فهذا العلّامة !! استحقاقهم هلا 
 هؤالء ليقولوا ، وذاك السيف القاطع ،  وهذا اجلبل الشامخ ، وذاك للبدع قامع ، مث يأيت

                                                   
 إن لم تكن هذه مبالغة من الشيخ الطنطاوي رحمه اهللا ، فكتاب الظالل أعظم بكثير واغزر فائدة من كتاب التصوير الفني الذي - 1

 .. اية مشواره مع القرآن كتبه سيد في بد
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، مع أن كثرياً من هؤالء العلماء الشباب درسوا كتب سيد ولوا منها وال " األستاذ سيد قطب"
والعجيب أن ترى بعض طلبة العلم !! ا زالوا يقتطفون منها أطايب الثمار ويتفيؤون ظالهل

رجل حفظه اهللا ، مع أن هذا ال" حممد قطب"يتحرجون من إطالق لقب شيخ على الشيخ 
 !!، ورمبا مشايخ مشاخيهم العمالق أشرف على رسائلهم العلمية وعلى رسائل مشاخيهم 

 
  :رآنظالل القيف 
 

سيد رمحه اهللا ، وقد فسر فيه سيد القرآن يف ثالثني جزء ، اإلمام هذا الكتاب من أشهر كتب 
 :على عدد أجزاء القرآن 

 
 شكل مقالة يف جملة املسلمون القرآن على ظهرت احللقة األوىل من سلسلة يف ظالل -

 م ١٩٥٢) فرباير(يف شباط 
مث شرع يف إصدار جزء كل شهرين ،  م ، ١٩٥٢\١٠وظهر اجلزء األول منه يف   -

 .م١٩٥٤ستة عشر جزء يف يناير إىل فوصل عدد األجزاء 
د كتاب الظالل يف السجن يف اية اخلمسينيات ، وكان املراقب سيالشيخ أكمل  -

 إلّا الذي أجاز مجيع الظالل ١"الشيخ حممد الغزايل"بل احلكومة على كتابه من ِق
 هسيد بعد ذلك يف كتابالشيخ الذي نشره " الربوج"د على سورة سيالشيخ تعقيب 

 " ..معامل يف الطريق"
 ١٩٦٠الطبعة املنقّحة األوىل للظالل مطلع عام اجلزء األول من د سيالشيخ أصدر  -

  .."دار إحياء الكتب العربية"عن 
                                                   

، فسيد رحمه اهللا حفظ القرآن كامالً قبل أن يولد الغزالي ) م١٩٩٦ – ١٩١٧(هـ ١٤١٦هـ وتوفي سنة ١٣٣٥ ولد سنة - 1
م، وهي ذات السنة التي سجن فيها سيد رحمه اهللا بتهمة ١٩٦٥سنة " ليمان طرة"اعتقل الغزالي ألقل من سنة في سجن . رحمهما اهللا
 .وللغزالي مؤلفات كثيرة مطبوعة. لى قلب نظام الحكمالتآمر ع
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 .م١٩٦٤سنة ) اية سورة إبراهيم(وصل يف التنقيح إىل اجلزء الثالث عشر و -
 ..سيد بعد ذلك وحكم عليه باإلعدام قبل تنقيح الباقي من تفسريه اإلمام قُبض على  -
 

 يف طبع هذا الكتاب ، فطبعته –سيد رمحه اهللا الشيخ  بعد وفاة –تسابقت دور النشر 
، وكان الناس يتخطّفون الكتاب كلما ظهر حىت ينفذ من نونية بعض دور النشر طبعات غري قا

اتفق  مث  !! ، وقيل سبعأربع طبعات: بع يف السنة اليت أعدم فيها ، فطُ ١ بسرعة مذهلةاألسواق
لتطبعه طبعة شرعية يف ست جملدات ، والزالت هذه الدار " دار الشروق"الشيخ حممد قطب مع 

ترجم إىل اإلجنليزية والفرنسية والفارسية والتركية واألوردية حتتفظ حبق نشر هذا الكتاب الذي 
واألندونيسية وغريها من اللغات ، وهو من أكثر الكتب اإلسالمية انتشاراً يف هذا القرن والذي 

 ..طبعات ال يف عدد  اليت ألفت يف القرن املاضيقبله ، ومن أكثر الكتب العربية
 

 إجتماعيةإقتصادية  فسري ملا حواه من نظرة سياسيةيعد هذا الكتاب جتديداً يف علم الت
حركية تفاعلية مع الواقع ، وهذا ما ال يوجد يف كتب التفسري اليت سبقته ، فالكتاب فتآفاقاً ح 

أو وقت معين  وأأن القرآن مل يرتل لزمان معين ليتذكّروا بوا خالله وجلَبعده جديدة للمفسرين 
مان ومكان وحمرك للبشرية ولألجيال املتعاقبة يف كل فترة من  ، بل هو صاحل لكل زظرف معين

، فهو الكتاب الذي طغى وهيمن على سائر الكتب ويف كل جمال من جماالته فترات احلياة 
 ، وهو الكتاب تحجراملامد وال باجلوهو كتاب حي مِرن ليس واألفكار والنظريات البشرية ، 

 ..ملن أمعن النظر فيه وتدبره حق التدبر  الذي فيه اجلديد لكل عصر ولكل ِمصر
 

                                                   
مرة بمداد العاِلم :  يقول الدكتور أحمد حسن فرحات عن سر قبول وذيوع وانتشار الظالل هو أن سيد قطب كتب الظالل مرتين - 1

 .. ، ومرة بدماء الشهداء 
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 "خواطر وانطباعات"لقد زعم البعض بأن كتاب الظالل ليس كتاب تفسري ، وإمنا هو 
  :وهذا الكالم ال ميكن متريره دون بيان!! كما قال مؤلفه يف املقدمة 

 
مات مفردات الكلشرح و، وفسر القرآن باألحاديث القرآن بالقرآن ، فسر سيد لقد 

رجح أتى بأقوال العلماء ، و ، و١اآلياتبعض ، وذكر أسباب الرتول ، وتكلّم عن فقه الغريبة 
وترك بني األقوال ، واستخلص من القصص الِعرب والعظات ، وربط بني األجزاء والسور ، 

أسلوب  بةواألزمنة الغابرة واملستقبلبواقع الناس يف زمانه كالم اهللا سبحانه ربط اإلسرائيليات ، و
 ..   أو يدانيهمثله –إىل اآلن  -مل يسبق به ومل يأِت بعده 

 
توضيح معىن اآلية وشأا وقصتها  : "قال اجلرجاين يف التعريفاتوإذا كان التفسري ، كما 

عن هذا التعريف ، " الظالل"، فهل خيرج " والسبب الذي نزلت فيه بلفظ يدل عليه داللة ظاهرة
 !!أم هو زائد عليه 

 
وهلا مقود وفرامل ، قال لنا رجل بأنه صنع آلة حديدة متشي على أربعة عجالت لو 

اليت الت متشي يف الشارع مع بقية اآلورأيناها ، وحمرك وجهاز نقل سرعة وكراسي وأبواب 
ه  فهل نغفل حنن عن حقيقة هذ ،"ربعة عجالتاآللة ذات األ"، مث مساها تشبهها ظاهراً وباطنا 

 !! اآللة 
 

وتعظيماً يداً قال ما قاله تواضعاً منه واستصغاراً لنفسه أمام املتقدمني من املفسرين لعل س
لقد أتى ..  هذا ال مينعنا من أن ننظر يف كتابه وحنكم مبا نراه منه لكن، وهلذا القرآن الكرمي 

                                                   
محمد أبو زهرة رحمه اهللا تعالى بأن سيد قطب كان يلقي أخبرني الشيخ األستاذ :  سمعت الشيخ محمد بن إسماعيل المقدم يقول - 1

أثر كتابات سيد قطب : من شريط"  (إليه بمالزم في ظالل القرآن ليزداد اطمئناناً على المسائل الفقهية التي يطرحها في الظالل
 )رحمه اهللا ، الجزء الثاني
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ىن وهذا جيعله كتاب تفسري باملع، " الظِّالل"يف جبميع شروط التفسري وزاد عليها سيد الشيخ 
 ..بدون شك فهو كتاب تفسري اإلصطالحي العلمي للكلمة ، 

 

 : حقيقة التحذير من الظالل 
 

 : وأوصى الناس بعدم قراءته ، فهو إما،  هذا الكتاب انتقدأما من 
 

، ووقع يف هذا بعض العلماء أنه مل يقرأ الكتاب أصالً ، وحكم عليه حبكم غريه  -١
 !!األفاضل 

فويل {و} وال تقربوا الصالة{ من باب قط ، وهذا فم على مقتطفات منهأو حكَ -٢
 !!، ووقع يف هذا بعض العلماء } للمصلني

الشيخ سيد ملواضع من كتابه ، فحكم آلراء الشيخ أو مل يعرف حقيقة تنقيح  -٣
وِمن ثَمراِت النِخيِل واَألعناِب تتِخذُونَ {املتقدمة على املتأخرة ، وهذا من باب 

، ووقع يف ) ٦٧: النحل  (} وِرزقًا حسنا ِإنَّ ِفي ذَِلك لَآيةً ِلقَوٍم يعِقلُونَِمنه سكَرا
 .. هذا كثري من الناس 

، تفسريه مواطن من كالم سيد ومراده يف إدراك  عن ، أو عاجزأو أنه جاهل  -٤
سيد  الشيخ وهؤالء الذين مل يرتقي حسهم األديب إىل مستوى يليق بكتابات

 ..ملستوى الرفيعة ا
 ، أو أنه حاقد حاسد لكثرة إقبال الناس على هذا التفسري اجلليل لكتاب اهللا -٥

ا هسيد يف املواطن األخرى ولكنه ال يظهراإلمام فتجده يعرف ويعلم حقيقة كالم 
، وهذا ما حصل مع املدخلي يف ن بعد ما تبين له احلق حسداً من عند نفسه ِم

 ..كتبه 
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 ، وهؤالء شرذمة من أتباع النكرات سيد أو جلماعتهاإلمام بغض لشخص م أو -٦
ممن اختذوا رؤوساً جهاالً فضلّوا وأضلّوا   كاملداخلة واجلامية وأشباههم:وااهيل 

 ..، وسيأيت ذكرهم باختصار 
سيد من  اإلماموهؤالء من احلكّام الذين غاظهم ما ترك  :أو ألسباب سياسية  -٧

حاكم إىل شرع اهللا ، وعمالتهم للنصارى تراث حي يفضح كفرهم لتركهم الت
 ..، فأوحوا لبعض موظفيهم الطعن يف سيد  واليهود

ناصبوا سيداً العداء وكانت هلم صولة يف مصر ، أو كان من الشيوعيني الذين  -٨
 ..لفضحه هلم وتعريتهم وبيان جهلهم وافت معتقدام وخبثها 

سيد اإلمام  الذين عرفوا قيمة تراث أو من الدوائر اليهودية واألمريكية واألوروبية -٩
سباب أوحقيقة كتبه التجديدية النهضوية اليت تدعوا للرجوع إىل العقيدة واألخذ ب

  ..سيد لكل هذا ترمجة عملية اإلمام  ، مع ترمجة القوة واإلعتزاز بالدين
 فهؤالء يكرهون )"املرتدين"وتسميتهم الشرعية (أو ممن يسمون زوراً بالعلمانيني  -١٠

سيد كان من اددين يف الفكر اإلسالمي ، اإلمام كل ما ميت لإلسالم بصلة ، و
وا له كل احلقد والكراهية فال غرابة أن يكن.. 

أو من الذين آثروا الكسل على العمل ، وآثروا السالمة على اجلهاد فادعوا بأن  -١١
لى املخالفني سيداً رمحه اهللا إمنا كتب ما كتب بسبب حمنته ، وأنه كان شديداً ع

املبين على التعايش السلمي مع " الوسطي"الذين عذّبوه ، وأنه خيالف منهجهم 
ء املساكني مل يدركوا بعد بأن منهجهم الوسطي بات حمل احلكومات ، وهؤال
 حيترمون سيداً ملواقفه – على األقل - احلكام الذين كانوا داستهزاء وسخرية عن

 ..الثابتة 
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لسالم والتعايش السلمي ، بامام األفكار الغربية الكاذبة املنادية أو من املنهزمني أ -١٢
منطق اإلستعالء اإلمياين الذي ال يوافق دعوات : فهم يرون يف كتابات سيد 

الكفار الكاذبة للمساواة والتعايش السلمي ونبذ التعصب الديين ، وهذه كلها 
نية والعوملة وما أشبه  قدمية ألبست ثوب التسامح والعقال ماسونيةدعوات صهيونية

 ..ذلك من الدعوات الكاذبة 
 

فأكثر هؤالء لمرتدين أو الشيوعيني أو اليهود والنصارى واألوروبيني ، لوحنن ال يهمنا البيان 
، أما البقية ، فنقول فيهم } بل هم أضل{نعام ألالكن آثروا أن ال يتبعوه ، فهم كيعرفون احلق و

: 
  :رمحه اهللاحقيقة املطاعن يف سيد قطب 

 
 سيد ملصطلحات عبر فيها عن بعض  الشيخاستحداثيف هم  بعضعنداملشكلة تكمن 

العدالة اإلجتماعية يف "و" اإلسالم احلركي"و" توحيد احلاكمية"احلقائق الشرعية ، كمصطلح 
  !! وغريها من املصطلحات" اإلسالم

 تعبر عن مفاهيم شرعية ال خترج عن كوا مصطلحات عربيةاحلقيقة أن هذه املصطلحات 
ديث واستقرأها مث وضع اسيد تتبع األيات واألحالشيخ موجودة يف نصوص القرآن والسنة ، ف
 ..ثابتة نصوص شرعية  ةهذه املصطلحات اليت تعرب عن جمموع

 
ما يدرسونه يف كتب ذا الفعل جهلوا أو جتاهلوا بأن هلسيد اإلمام إن الذين ينتقدون 

مساء ة ، وتوحيد الربوبية ، وتوحيد األتوحيد األلوهي :من أصناف التوحيد الثالثة خرة العقيدة املتأ
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 من ن من العلماء ومل يعرفها سلفنا الصاحلو إمنا هي مصطلحات حمدثة أتى ا املتأخر١والصفات
  ، وإمنا تتبع العلماء آيات الكتاب والسنة وأرادوا أن يردوا ذا التأصيل والترتيب علىالصحابة

أهل األهواء والبدع فوضعوا هذه املصطلحات وحر عن ودهادوهي مصطلحات حمدثة تعب ، 
كعلم األصول : ، وهذا شأن أكثر املصطلحات يف العلوم الشرعية   صحيحةة شرعيمعاٍن

من " التوحيد"و" العقيدة "يبل وحىت مصطلح .. والقواعد واحلديث وعلوم اللغة العربية
 ، فأكثر هذه املصطلحات مل ٢ يف الكتاب وال يف السنة– يف ما أعلم – املصطلحات اليت مل ترد

لضبط تكن موجودة يف عهد الصحابة ومل يسمعوا ا يف حيام وإمنا استحدثها العلماء بعدهم 
 ٣!!، فهل نلغي كل هذا التراث بزعم أنه محدث العلم وتسهيله والرد على املخالفني 

 
وهي يف معانيها ، لوجدنا أا من صلب الدين ولبه لو نظرنا إىل هذه املصطلحات 

أنا ال أؤمن بتوحيد الربوبية واألمساء : صحيحة بال شك ، ولكن مبانيها حمدثة ، ولو قال أحدهم 
، وال أؤمن بتوحيد األلوهية والكن أؤمن " املعرفة واإلثبات"والصفات ولكن أؤمن بتوحيد 

أقسام التوحيد الثالثة ألن هذه املصطلحات هلا نفس لكان مؤمناً ب" اإلرادة والطلب"بتوحيد 
املعاين ، فهذه املصطلحات ليست مقصودة بذاا ، وإمنا املقصود دالالا ومعانيها وحدودها 

 ..املصطلح عليها بني العلماء 
 

                                                   
مع األقسام الثالثة ، والراجح أنه يندرج تحت توحيد " عةتوحيد المتاب" وهناك خالف بين العلماء في إضافة نوع رابع وهو - 1

 .األلوهية
 "أصل السنة واعتقاد الدين"في كتابه ) هـ٣٢٧ت ( يقال أن أول من استخدم مصطلح العقيدة هو اإلمام أبو حاتم الرازي - 2
 وإنما وجد بعد ظهور الفرق األولى لم يكن موجودا في عهد النبي صلى اهللا عليه وسلم" أهل السنة والجماعة" وكذلك مصطلح - 3

فال يمكن أن يكون موجوداً في عهد النبي صلى اهللا عليه وسلم وال في عهد الصحابة ألن اإلنتماء به إليهم ، " السلفية"أما مصطلح .. 
ا أنفسهم ما سماهم به لم يدعوا بأنهم سلفيون ، وإنما سمو) النبي صلى اهللا عليه وسلم وأصحابه(فكيف يقول إنسان بأنه سلفي وسلفه 

فقيل هم الصحابة ، وقيل الصحابة والتابعون، : ، وقد اختلف العلماء في من هم السلف" مسلمون: " من قبل - عليه السالم -إبراهيم 
أما أن فهذا صحيح ، " على منهج السلف" لو قال قائلهم بأنه ..القرون الثالثة األولى : وقيل هم الصحابة والتابعون ومن تبعهم، أي

 ..فهذا فيه نظر " سلفي"يقول بأنه 
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 ، فمن أراد حتقيق إفراد اهللا بالعبادة ١توحيد احلاكمية جزء ال يتجزأ من توحيد األلوهيةإن 
يف كتابه تعاىل كما بين اهللا  - شرك طاعة – د له من حتكيم شرعه ، وإال يكون مشركاً باهللافال ب

أَم لَهم شركَاُء شرعوا لَهم ِمن الديِن ما لَم يأْذَنْ ِبِه اُهللا ولَوالَ {مثل قوله تعاىل يف مواضع كثرية ، 
 ) ..٢١: الشورى  (} الظَّاِلِمني لَهم عذَاب أَِليمكَِلمةُ الْفَصِل لَقُِضي بينهم وِإنَّ

 
وليظهاً جهل رد : فيهم أهوائهم هؤالء وحتكّم بعض  جليانظر كيف ظنوا أن رمي سي

وأن ، " السكون"لقد جهل هؤالء بأن احلركة ضدها !! يعد منقصة " احلركيني"وأتباعه مبصطلح 
نفع ضى العلم ، والعلم ال يتمقد ، بل أتى بالعمل الذي هو ار بالعلم النظري اإلسالم مل يأِت

ا فيها يتعدوا إىل العمل بكثري مممنكبون على الكتب ال ؤالء ه جتد ، و٢صاحبه إن مل يعمل به
  !!، وال ندري هل هذا إرجاء أم تصوف أم جنون " احلركية"حىت ينفوا عن أنفسهم مة 

 
 بالنصبفقد رموه :  سيد بتهم متناقضة ال جتتمع  أم رموا الشيخأيضاومن جهلهم 

، فمن املعلوم أن  ورافضياً يف نفس الوقت ناصبياًوال ندري كيف يكون املرء !! والرفض معاً 
الرفض صب ضد الن !! 

ومن التهم املضحكة اليت رأيتها يف بعض كتبهم قوهلم بأن سيد تعلّم الشعوذة والسحر ، 
أنه ترىب يف بيئة صوفية خرافية ، قالوا ب حفظ القرآن وأا غري سليمة ، ووطعنوا يف نية سيد يف

سيد قطب من امليالد "واستنتجوا هذا من كتاب !!  لداً صغرياً يف القريةووهذا كلّه ملّا كان سيد 
العبقرية "و" الفهم الثاقب"على هذا  نردخناف أن  وحنن !!لصالح اخلالدي " إىل اإلستشهاد

 لكن ندعوا !! العاشرة من عمره مل يبلغ واليت جعلتهم يطعنون يف نية ولد وا اليت حتلّا" الفذّة

                                                   
 . ولو بحث اإلنسان ودقق النظر لوجد أن توحيد الحاكمية يندرج تحت أقسام التوحيد الثالثة ، فهو جزء ال يتجزأ منها- 1
 . وهذا ما قرره اإلمام محمد بن عبد الوهاب في أصوله الثالثة ، وفي غيرها من الرسائل- 2
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طفل من "أو قراءة كتاب الشيخ سيد قطب ، القارئ إىل قراءة كتاب الدكتور صالح اخلالدي 
 " !!  العباقرة"ليعرف من أين أتت هذه التهم اليت مل ختطر على بال أحد قبل هؤالء " القرية

 
فذاذ وفهمهم الذي ال يجارى وال يبارى ، اامهم فة ثانية تدل على عبقرية هؤالء األوطر

لقد كان اإلشتراكيون العرب يعدون اإلمام سيد قطب ألد عدو هلم !! اإلمام سيد باإلشتراكية 
يف األرض ، وقد كانت بقية أطياف الشعوب العربية ترد على اإلشتراكيني يف بالدهم بكتابات 

  !! ٢"إشتراكي"بأن اإلمام سيد قطب  هؤالء  ، ومع ذلك قال١مؤلفاتهسيد و
 

يرمونه " !! احلكم مبا أنزل اهللا"وطامة أخرى من طوامهم قوهلم بأن سيداً كان ضد 
رجل سخر !! مث يقولون هو ضد احلكم مبا أنزل اهللا  ٣"توحيد احلاكمية"وباستحداث باخلارجية 

، هو ذات الرجل الذي ال يرى احلكم " توحيد احلاكمية"يل تقرير قلمه وأفىن حياته وبذهلا يف سب
 .. قاتل اهللا اهلوى !! مبا أنزل اهللا 

 
" !! ال إله إال اهللا"قوهلم أنه ال يعرف معىن : ومن أعظم ما رموا به اإلمام سيد رمحه اهللا 

اإلمام سيد قطب إن مل يعرفها " ال إله إال اهللا"فمن يعرف معىن : وهذه طامة ومصيبة عظيمة 
 كتب الشيخ ما يف عصرنا هذا مثل" ال إله إال اهللا"واهللا ال نعرف من كتب عن معىن !! رمحه اهللا 

، ال تب سيد يف هذه الكلمة وكم كنا نود أن جيمع بعضهم ما كَ!! سيد قطب رمحه اهللا اإلمام 
  ..لنرد على هؤالء ، ولكن ليعلم املسلمون حقيقة ال إله إال اهللا 

                                                   
 " .الة اإلجتماعيةالعد" خاصة كتابه - 1
في مصر لما ) الشيوعيين( كثير ممن كان قريبا من سيد رحمه اهللا قالوا بأن سبب إعدام سيد رحمه اهللا هو أن اإلشتراكيين - 2

ذهلهم األمر واخبروا به السفير الروسي وحذروه من كتابات سيد ، فأخبر هذا بدوره الحكومة " معالم في الطريق"قرؤوا كتاب 
 التي أمرت خادمها عبد الناصر بضرورة التصرف في األمر ، وكان وقتها في موسوكو ، فأعلن منها نيته إعدام سيد الروسية

 .ورفاقه رحمهم اهللا 
 .، وإنما نقله عن المودودي" توحيد الحاكمية" وسيد قطب رحمه اهللا لم يستحدث مصطلح - 3
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 هشيخ من املشايخ الرمسيني ليلقنملا كان الشيخ سيد رمحه اهللا يساق إىل املشنقة تقدم إليه 
 فالتفت إليه !! قل أشهد أن ال إله اآل اهللا  ،ديا سي:   فقال لهالشيخ سيدتقدم إىل !! الشهادتني 

 وأنتم "اهللاإال ال إله "عدم إلننا نقول حىت أنت جئت تتم املسرحية ، حنن ن": قائال الشيخ 
وكأن  !! "سيفا  للظاملني] أي ال تكن[ تأكلون خبزا بال إله األ اهللا ، إتق اهللا يا هذا ، وال تبق
" !! ال إله إال اهللا"أنه ال يعرف معىن اليوم سيداً رمحه اهللا مشل بكالمه هذا هؤالء الذين يزعمون 

 ..فرحم اهللا سيداً وتقبله يف الشهداء 
 

 هؤالء!! لشيخ رمسياً معيناً من قبل احلاكم لينال الرفعة والسمو عند هؤالء جيب أن يكون ا
، وكأن هذا مامته هلم إالبيبه وادعوا ت وتعلّقوا ب بهاالذين كلما أتى مفيت آلل سعود متسكو

لعلنا نسوق ما قاله مفتيهم عبد العزيز  و!!املنصب بابوي يضفي القداسة والعصمة على أصحابه 
 :  عن سيد قطب رمحه اهللا يف جوابه عن سؤالآل الشيخ 

 
  :رأي عبد العزيز آل الشيخ يف الظالل

 
ة الوجود يف تفسري الظالل وفكرة وحدة الوجود  مالفرق بني أحدي :الشيخ مساحة:  السائل
  الضالة ؟
  كيف ؟ كيف ؟ مالفرق بني ؟ : املفيت

  وفكرة وحدة الوجود الضالة ؟تفسري الظالل  مالفرق بني أحدية الوجود يف: السائل 
حتت " لكنه قال ليس تفسري هو كتاب "ظالل القرآن يف" سيد قطب تفسرييا إخواين  : املفيت

هذا القرآن نظام األمة تعيش يف ظالله واستقوا من آدابه   يعين كأنه يقول للمسلمني"ظالل القرآن
ا فيه عالج ملشاكلكم وحل قضاياكم وأقبلوا بقلوبكم على القرآن لتجدو والوا من معينه الصايف

  . إىل آخره وتفريج مهومكم
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به السيد كتابه قد  والكتاب له أسلوب عال يف السياق أسلوب عال ، هذا األسلوب الذي كتب
قدحا يف األنبياء أو أن  يظن بعض الناس بادئ بدء من بعض العبارات أن فيها شركا أو أن فيها

راقيا عاليا لكن ال يفهم هذا األسلوب  بارة لوجدها أسلوبا أدبيا، ولو أعاد النظر يف الع.. وأن 
 ال  ،الخيلو من مالحظات كغريه] غري واضحة كلمة[إال من مترس يف قراءة كتابه ، والكتاب 

أن الكاتب كتبه منطلق غرية ومحية : اجلملة  وال خيلو من أخطاء لكن يف، خيلو من مالحظات 
حصل منه من هذا التفسري يعترب شيئا  ثقافية عامة وما ية وعلوملإلسالم ، والرجل هو صاحب ترب

واألشياء ، فيؤخذ منه بعض املقاطع النافعة واملواقف اجليدة  ]السابقة غري واضحة اجلملة[كثري 
عذره قلة العلم وأنه ليس من أهل التفسري لكنه صاحب ، ] واضحة غري[اليت أخطأ فيها يعلى 
ا يفهم منها البعض خطأ ألن أسلوبه فوق أسلوب من يقرأه ، فلو أعاد أحيان ثقافة عامة وعباراته

 وإمنا هو أسلوب من األساليب العالية اليت يتقاصر ةمل جيد هذه االحتماالت املوجود النظر مرارا
املعايب  على وجود] كلمة غري واضحة[فهم بعض الناس فرمبا أساء الظن ، واملسلم ال ينبغي  عنه

] كلمة غري واضحة[ ن جاء به ، ويعلم أن البشر مجيعا حمل التقصري واخلطأ ،، فليأخذ احلق مم
الكتاب والسنة فاخلطأ حمتمل  سوى والعصمة لكتاب اهللا ولقول حممد صلى اهللا عليه وسلم ، ما

للغرب سنني وإىل آخره ، لكن كفانا  هلا وسافر فيه السيما من إنسان عاش يف جمتمعات هلا ما
النافعة اليت لو قرأها اإلنسان مرارا لرأى  ا السفر من بعض املقاطع والكلماتوجد يف هذ منه ما

 ...  فيها خريا كثري
ب على كالمكم قبل قليل عن تفسري سيد قطب هذا يعقّ، أحسن اهللا إليكم  : السائلمث قال 

 إىل قراءته من قبل املبتدئني يف طلب العلم ؟ وهل معناه الدعوة
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، طالب العلم ] غري واضح[العلم إن قرأ به يستفيد ، الطالب بيميز  واهللا أنا أقول طالب : املفيت

أقول  ما، األخطاء ] غري واضح[املواضع حقيقة بعض املواضع فيها كتابا جيدا ،  إذا قرأ يف بعض
 اخلطأ ، لكن ينبغي اإلنصاف واالعتدال وأن ال حنمل ألفاظه فوق ماحيتمله ،  يسلم من ما، 

  . األلفاظ فوق ماحتتمله ، والنسيئ الظن ماحنمل
وله كتب كان فيها أخطاء ، قتل شهيدا رمحه اهللا  تعلمون أنه استشهد أو، والرجل له جهاد 

تفسري القرآن رمبا كتابة، ، ألن القرآن ع عنها فتراجلت منهجه السابق ، والقرآن الشك أن  عد
 ..١)انتهى( حال إىل حالينقله من  من اعتىن به وأكثر من قراءته

 قبله عن سيد قطب ومؤلفاته ، يف سؤال - رمحه اهللا -وقد سئل الشيخ عبد العزيز بن باز 
  :هذا نصه " فتاوى نور على الدرب"بربنامج 
املودودي وأيب  بداء رأيكم حول مؤلفات أيب األعلىإأرجو من مساحتكم أن تتفضلوا ب : السؤال

  احلسن الندوي وسيد قطب ؟
 

 :رأي الشيخ ابن باز يف كتب سيد واملودودي والندوي رمحهم اهللا 
 

 كلها كتب مفيدة ]غري واضح[ كلها كتب مفيدة ، كتب هؤالء الثالث: فقال الشيخ رمحه اهللا 
 من قوله ويترك ، ليسوا ]واضح غري[فيها خري كثري وال ختلو من بعض األغالط كل يؤخذ 

 ]غري واضح[األخطاء ومافيها من احلق  ا عرف مافيها منمعصومني ، وطالب العلم إذا تأمله
اخلري وصربوا على املشقة يف ذلك وهم حيرصون  وهم رمحهم اهللا قد اجتهدوا يف اخلري ودعوا إىل

                                                   
   الدرس السادس-ب التوحيد كتا-من موقع الدعوة الخيرية  المحاضرة كاملةو[ - 1

http://www.al-daawah.net/suond/saif1426/almufti/tawheed/6th.rm  
 ]م 2005-8-2 الموافق هـ 1426-6-24:  المحاضرة تاريخ

 

http://www.al-daawah.net/suond/saif1426/almufti/tawheed/6th.rm
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إىل آخر كالمه ..." (معصومون والغريهم من العلماء   كتبهم خري كثري ولكن ليس]غري واضح[
 ) ..رمحه اهللا

 
مقدمة لكلية " أمساء بنت عمر حسن فدقع"ة كتبتها أخت تدعى ورأيت رسالة للدكتورا

أتت فيه " منهج سيد قطب يف ظالل القرآن"الدعوة وأصول الدين جبامعة أم القرى ، عنواا 
كاجلرس واإليقاع (بكالم جيد عن منهج سيد قطب وبعض تعبرياته اليت أطلقها وبينت حقيقتها 

بعض املآخذ )  صفحة٦٥٣(ثها املكون من جزئني ، مث ذكرت يف آخر حب) والسحر وغريها
 ) :باختصار(واملزايا اليت رأا يف كتاب الظالل ، فقالت 

 
  :املآخذأهم 
 اإلستطراد يف بعض املواضع -١
 ، إغفال بعض الروايات الصحيحة يف التفسري ، وعدم اإللتزام بتخريج بعض األحاديث -٢

 .وتقدمي بعض املرجوح على الراجح منها 
 .اع نسق واحد يف تفسري اآليات أو الكلماتعدم اتب -٣
 .اإلكثار من ذكر املصطلحات الفنية  -٤
 .استعمال بعض العبارات اليت متسه يف عقيدته وفكره  -٥

 
 

  :أهم املزايا
 .استقاء األفكار واملعلومات من معني القرآن مباشرة والدعوة إىل ذلك  -١
 .تأكيد صالحية اآليات القرآنية لكل زمان ومكان  -٢
 .يف بالسور القرآنية وتلخيص موضوعها األساسيالتعر -٣



١٤٢٩ شعبان –دار الجبھة للنشر والتوزیع            مراحل التطور الفكري فى حیاة سید قطب   

 74

 .اإلهتمام ببيان الوحدة املوضوعية للقرآن الكرمي بربط السور بعضها ببعض -٤
اتبع يف تفسريه لكثري من اآليات طريقة التفسري باملأثور ، مث تفسري القرآن بالقرآن ، مث  -٥

 .التابعني تفسريه بالسنة النبوية ، مث تفسريه بأقوال الصحابة مث بأقوال 
 .القرآن مباشرة التركيز على العقيدة وطريقة عرض القرآن هلا والدعوة إىل أخذها من -٦
 .عرض منهج احلركة العملية احلية يف تفسريه  -٧
اإلبتعاد عن املباحث الكالمية أو اللغوية أو الفقهية أو اجلدلية ، والتركيز على إبقاء  -٨

 .اجلو القرآين الصايف 
 .واضيع العقدية واإلجتماعية واإلقتصادية أطال يف حبث بعض امل -٩
 .عاجل الكثري من املشكالت املعاصرة وربط مشكالت العصر بتنحية شرع اهللا  -١٠
 ...جنح يف تعليله لألحكام والتشريعات واألوامر ، وبيان أن احلكمة فيها وجود اخلري  -١١
لى خطى أحسن يف عرض صفات اجلماعة اإلسالمية األوىل ودعى املسلمني إىل السري ع -١٢

 ..أجدادهم 
تفنن يف تصوير العواطف واإلنفعاالت أثناء عرضه لقصص القرآن وجعل القارئ يعيش  -١٣

 .وبكل انسجام يف ذلك اجلو القرآين املؤثر يتنسم عبريه 
لة أرد على الشبهات الباطلة اليت تثار حول اإلسالم كمسألة تعدد الزوجات ومس -١٤

 ..اجلهاد وغريها من املسائل 
اوله لبعض املسائل العلمية كمسائل الطب والفلك وغريها واستخلص العرب أحسن يف تن -١٥

 .والعظات من اآليات القرآنية اليت تطرقت هلا 
 .أعرض عن اإلسرائيليات وبعض اخلرافات املوجودة يف بعض كتب التفسري  -١٦
 ..صاغ الكتاب بأسلوب مشوق جذاب جيعل القارئ يعيش يف جو النص القرآين  -١٧
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 :أعتقد أن املتفق عليه أن للظالل طابعاً عاماً يتمثل يف أمور ، هي  : ]مث قالت[
 السهولة والوضوح -١
 اإلستطراد وتبسيط املسائل العلمية  -٢
 األسلوب املشوق اجلذاب -٣
 التكرار -٤

 تساهم مسامهة كبرية يف تثبيت املعاين يف النفوس وجعلها ماثلة يف – كما نعلم –وهذه األمور 
 ) .انتهى.. (األذهان 

 
يف مواضع كثرية من كتبه ، " اإلسالمي احلركي"د ذكر سيد قطب رمحه اهللا مصطلح لق

قال يف مقدمة وعدم اإلكتفاء بالنظر يف النصوص دون العمل ا ، : وهو يقصد ذا املصطلح 
إن طبيعة هذا الدين ترفض اختزال املعارف الباردة يف "" : مقومات التصور اإلسالمي"كتابه 

وإال فهي ليست " حركة"يف هذا الدين تتحول لتوها إىل " املعرفة"اجلامدة ، إن ثالجات األذهان 
وحني كان القرآن يترتّل ، مل يترتل بتوجيه ، أو حكم إال لتنفيذه لساعته ! من جنس هذا الدين 

 ) ..انتهى ("...أي ليكون عنصراً حركياً يف اتمع احلي .. 
صرة نلأهل اإلرجاء الذين مل يكونوا حيركون ساكنا ينتقد كثري من الصوفية و لقد كان سيد 

رمحه اهللا جيدد فيهم روح الدين بدفعهم للعمل بالكتاب والسنة ، وهو بذلك الدين ، فكان سيد 
ولكنه كان يقوله بتعبريه هو ، فالتعاليم الشرعية " اإلميان قول وعمل"يقول ما قال السلف بأن 

اىل نبيه صلى اهللا عليه وسلم ليعلّم الناس القعود واإلكتفاء ليست سلبية ومل يبعث اهللا سبحانه وتع
الذي يقصده سيد رمحه اهللا ، " اإلسالم احلركي"بالعلوم النظرية دون التطبيق العملي ، وهذا هو 

وهو اإلسالم الذي حاربه الصليبيون واليهود طيلة الثالمثائة سنة املاضية ، وكادوا أن ينتصروا يف 
 اإلرجاء والتصوف السليب بتشجيع منهم ، فأتى سيد رمحه وحخنر يف األمة رهذه احلرب بعد أن 

الَِّذين آمنوا وعِملُوا {: اهللا ليحطّم هذا اجلانب السليب يف املسلمني وينشر فيهم قول اهللا تعاىل 
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 بالعمل اإلميان مقرون: ، ويقول هلم بأن ) ٢٩: الرعد  (}الصاِلحاِت طُوبى لَهم وحسن مآٍب
اإلميان كالشرك باهللا ، ومن أعظم الشرك الصاحل ، وال إميان بال عمل ، ومن العمل ما ينقض 

، فهذه الدساتري  واضح على عدم رضى املخلوق مبا حكم اخلالق الذي هو دليل" شرك احلاكمية"
بار الناس  وهذه املؤسسات وتلك األموال اليت تنفق يف إجةوهذه القوانني واحملاكم وهؤالء القضا

على التحاكم لغري شرع اهللا هي يف حقيقتها حتٍد صارخ أللوهية اهللا ، وعدم التحاكم لشرع اهللا 
ال يضر األمة اإلسالمية فحسب ، بل يضر كل كائن حي على وجه األرض ، بل حىت اجلمادات 

 ..تتضرر بتنحية شرع اهللا ، وهذا من أعظم الظلم وأقبحه 
 

 إليها سيد رمحه اهللا هي دعوة إىل إحياء الدين يف قلوب الناس وعقوهلم اليت دعا" احلركة"ودعوة 
 }قُلْ ِإنَّ صالَِتي ونسِكي ومحياي ومماِتي ِللَِّه رب الْعالَِمني{ويف حيام عمالً بقول اهللا تعاىل  

ب أن تكون واحلج ، بل جيوالزكاة والصوم ، فال يكتفي اإلنسان بالصالة ) ١٦٢: األنعام (
فيحىي حياة شرعية كاملة ، وميوت يف سبيل : حياته كلها هللا رب العاملني ، بل حىت مماته هللا 

    ..إعزاز دين اهللا 
 

وأن األصل يف األشياء املعىن ال املبىن ، فال منا " ال مشاحة يف اإلصطالح"البديهيات أنه إن من 
 لو كان ألفاظ هذه املصطلحات ، فماذا يهمناحتدها املصطلحات طاملا كانت تعبر عن حقائق 

أو أي مصطلح ينطبق على املعىن " توحيد العبادة"أو " إفراد العبادة"امسه " توحيد األلوهية"
اإلذعان لشرع اهللا وجعله املهيمن واحلاكم يف حياة اتمع : املقصود ، وتوحيد احلاكمية هو 

وال يضر سيداً لو !! ، فهل هذا حق أم باطل املسلم ونبذ ما سواه من شرائع وأحكام بشرية 
 ..أو أي شيء آخر طاملا عرف املعىن " إفراد التحاكُم"أطلق عليه 
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 الذي أطلقه سيد على ١"اتمع اجلاهلي "مصطلح  على سيدت اليت أخذالكلماتومن 
أفراد كفّر  ياً، فأخذوا من هذا أن سيدواليت تدعي اإلسالم يف وقته ،  اإلسالميةاتمعات 

اتمعات اإلسالمية ، وهذا بعيد كل البعد عن مقصود سيد ذه الكلمة ، وإمنا طار ذا 
بعض الشباب الذين مل يفقهوا مقصود سيد ذه مث اية األمر د يف بالشيوعيون والعلمانيون يف مصر

وكذلك  !! ٢" أعدموينملاذا"املصطلحات ، وقد بين سيد رمحه اهللا هذا جلياً يف رسالته العجيبة 
، ومن تتبع كالمه يف " املوتى يتكلّمون"يف حمضر حتقيقه الذي نقله سامي جوهر يف كتابه 

قد بين سيد رمحه فا املصطلح القدمي املتجدد ، ال خيفى عليه ما يريد سيد ذ" املعامل"و" الظالل"
الذي ال : اتمع اجلاهلي هو : "فقال " املعامل"اهللا حقيقة مراده حينما عرف املصطلح يف كتاب 

يطبق فيه اإلسالم ، وال حتكمه عقيدته وتصوراته ، وقيمه وموازينه ، ونظامه وشرائعه ، وخلقه 
بينما " مسلمني"ليس اتمع اإلسالمي هو الذي يضم ناساً ممن يسمون أنفسهم .. وسلوكه 

وليس ! ام وحج البيت احلرام شريعة اإلسالم ليست هي قانون هذا اتمع ، وإن صلى وص
اتمع اإلسالمي هو الذي يبتدع لنفسه إسالماً من عند نفسه ، غري ما قرره اهللا سبحانه ، وفصله 

، ) إىل آخر كالمه رمحه اهللا..." (اإلسالم املتطور : رسوله صلى اهللا عليه وسلم ، ويسميه مثالً 
 .. اهلي كلها تصب يف هذا القالب وله تعريفات أخرى يف غري هذا املوضع للمجتمع اجل

 

                                                   
 ماذا خسر العالم"رحمه اهللا في كتابه " أبو الحسن الندوي" لعل أول من استخدم هذا المصطلح في العصر الحديث هو العالمة - 1

م فما بعد، وكأن سيداً استعار هذا ١٩٥١م، ثم جاء هذا المصطلح في كتب سيد سنة ١٩٥٠الذي ألّفه سنة " بإنحطاط المسلمين
 .المصطلح من الندوي رحمهما اهللا

ي فهو ليس كتاب إنما هو محاضر التحقيق التي أجريت معه ف" لماذا أعدموني "أما كتاب :  قال الشيخ محمد قطب حفظه اهللا - 2
السجن الحربي ، حذفت منها األسئلة التي وجهها إليه المحقق وبقيت األجوبة ، وقد استخرجها محمد حسنين هيكل من ملفات السجن 
وباعها لجريدة الشرق األوسط فنشرتها في جريدة المسلمون مجزأة ثم نشرتها في صورة كتاب ، ولما كنا لم نطلع على أصولها فال 

أما الباقي فيحتمل ) وقد اعترفت الجريدة بذلك( صحتها ومن المؤكد أنهم حذفوا منها ما يختص بالتعذيب نستطيع أن نحكم على مدى
 .صدوره عنه ولكن ال يمكن القطع بذلك وفضالً عن ذلك فهذه التحقيقات كلها كانت تجري في ظل التعذيب 
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 باجلاهلية وليس "اتمع" أمر غاية يف األمهية ، وهو أن سيداً رمحه اهللا وصم علىجيب التنبيه هنا 
اتمع اجلاهلي يف :  كبري وخطري ، ومثال هذا األمرينكل فرد يف ذلك اتمع ، والفرق بني 

قد قضى النيب صلى اهللا عليه وسلم وصحابته الكرام مكة بعد بعثة النيب صلى اهللا عليه وسلم ، ف
لي هم من تمع اجلاه ، وال يقول مسلم بأن مجيع أفراد ذلك ا"اجلاهلية"ثالثة عشر سنة يف مكة 

 أما جمتمع املدينة فلم يصبح إسالمياً إال بعد قدوم النيب صلى اهللا عليه وسلم " ..اجلاهليني"
يف ذلك العصر " للمجتمع املسلم"ة ، وكانت تلك أول نواة واستالمه لزمام األمور يف املدين

يف جزيرة العرب أفراد " اجلاهلية"اجلاهلي ، ورغم ذلك كان يوجد يف مكة وغريها من البقاع 
، فينبغي فهم مراد وبني أفراد ذلك اتمع " اتمع اجلاهلي"فرق بني ينتمون إىل اإلسالم ، فهناك 
 ..طلح ، وال يكون ذلك إال بربط كالمه بعضه ببعض سيد رمحه اهللا من هذا املص

 
ملّا حتاكم الناس إىل األحكام الشرعية يف املدينة أصبح : لعلنا نعيد تلخيص هذه النقطة ألمهيتها 

اتمع مسلماً رغم وجود الكفار واليهود واملنافقني فيها ، وملا كان احلكم يف مكة للكفار 
فيها ، اهلياً رغم وجود النيب صلى اهللا عليه وسلم والصحابة  جولألحكام الكفرية كان جمتمعاً

 :و دار الكفر  احلربية أو ما يسمى بدار احلرب أوهذا هو قول العلماء يف اتمعات
هي الدار : " تعريف دار الكفر إلمام أبو يوسف صاحب أيب حنيفة يف املبسوط يفقال ا

 .." أهلها من املسلمنياليت تكون فيها أحكام الكفر ظاهرة وإن كان جل 
 .." هي اليت غلب عليها أحكام الكفر"يف اآلداب الشرعية وقال اإلمام ابن مفلح 

 " إن الدار إمنا تنسب للغالب عليها واحلاكم فيها واملالك هلا"يف احمللى وقال ابن حزم 
أحكام وكل دار كانت الغلبة فيها ألحكام الكفر دون "املعتمد القاضي أبو يعلى يف وقال  

 .." اإلسالم فهي دار الكفر
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وجتب اهلجرة على من يعجز عن إظهار دينه بدار احلرب ، وهي "وجاء يف كشاف القناع 
وكالم علماء اإلسالم يدور حول هذا املعىن ، فالعربة يف حتديد ما " ما يغلب فيها حكم الكفر: 

وحيكمها مسلم بأحكام اإلسالم هية الدار إىل التحاكم لشرع اهللا ، فلو كانت داراً ألهل ذمة 
فهي دار إسالم ، ولو كانت دار كل أهلها مسلمون وحيكمهم حاكم كافر بأحكام الكفر فهي 

 ، وهذه احلقيقة تغيب عن أكثر الناس ، فليس العربة بالسكان أو  ولكن أهلها مسلموندار كفر
ذا ما بينه اإلمام سيد رمحه اهللا ، بإعالن احلرب ، وإمنا العربة باألحكام اليت تحكم ا الدار ، وه

ومل يقل سيد بأن مجيع أفراد الشعب كفار أو جاهليون وإمنا قال بأن الدار دار جاهلية ألا 
  .. تحكم بأحكام اجلاهلية ، وهناك فرق كبري بني األمرين ملن أمعن النظر 

 
ال نستخدم نفس املقياس الغريب فلماذا مبقياس منتقديه إذا كنا نقيس كالم اإلمام سيد و
وضع عشرة نواقض لإلسالم لو طبقناها رمحه اهللا الشيخ ادد حممد بن عبد الوهاب !! مع غريه 

حرفيا مل يبقى على وجه األرض إلّا نفر قليل جداً من املسلمني ، ومن الغريب أن بعض الذين 
ع ناقضني من النواقض يزعمون إتباع دعوة اإلمام حممد بن عبد الوهاب يتجاهلون بأنه وض

وملاذا ال !! فلماذا ال يقيسون بنفس املقياس يف احلكم بغري ما أنزل اهللا ،  ) الرابع والتاسع(العشرة 
 كما يأخذ خصومهم كالم اإلمام امل حرفياً يف هذه النواقض ويتركون بقية كالمه التفصيلي

  !! يفعلون مع غريه
صيانة " يف مقدمته لكتاب – رمحه اهللا – رضا وأنقل هنا كالماً للعالمة حممد رشيد

 واصفاً  ، حيث قال رمحه اهللا١ رمحه اهللاللسهسواين اهلندي" اإلنسان عن وسوسة الشيخ دحالن
ن هؤالء املسلمني الذين خالفهم الشيخ حممد بن م: "اتمع يف عهد الشيخ حممد بن عبد الوهاب 

                                                   
) ٧٤(عن ) هـ١٣٢٦(عمر رضي اهللا عنه ، توفي سنة نسبة إلى الفاروق :  هو العالمة المحدث الشيخ محمد بشير الفاروقي - 1

لمفتي مكة المكرمة الشيخ أحمد زيني دحالن ، وقد حشى دحالن " الدرر السنية في الرد على الوهابية"وكتابه رد على كتاب .. سنة 
ي النفس في الرد عليه فأجاد كتابه بالكذب والمناكير واألحاديث الموضوعة ما ظن أنه انتصاراً لمذهبه القبوري ، فأطال السهسوان

 .. أيما إجادة ، وكتابه من أفضل الكتب في الرد على القبورية ، فجزاه اهللا عن المسلمين خير الجزاء 
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 ، يعيشون بالسلب النهب ، شر من أهل اجلاهليةي  هم أعراب يف البواد؟عبد الوهاب يف دعوته 
ويستحلون قتل املسلم وغريه ألجل الكسب ، ويتحاكمون إىل طواغيتهم يف كل أمر ، وجيحدون 
كثرياً من أمور اإلسالم امع عليها اليت ال يسع مسلماً جهلها ، وال يقيمون ما حفظوا امسه منها 

إىل آخر كالمه رمحه اهللا ، فهل هناك فرق بني هذا " ...، ولكنهم قد يسمون أنفسهم مسلمني 
الكالم الذي كان يطبع وينشر بإشراف علماء جند وحكامها ، وبني كالم سيد رمحه اهللا ، إال أن 

شر من "يكون كالم سيد رمحه اهللا أخف من كالم الشيخ رشيد رضا ألن األخري ومسهم بأم 
 ..هلية ا اهللا قال بأم مساوون ألهل اجلواإلمام سيد قطب رمحه" أهل اجلاهلية

 
 ، سيد رمحه اهللا للمجتمعات" تكفري"أمر بين حقيقة ت فيصل مولويللشيخ ه كلمات هذو

كفر (هل قال األستاذ الشهيد سيد قطب رمحه اهللا مبا معناه :  هذا السؤال –فقد سئل حفظه اهللا 
؟ وماذا ميكن أن يعين ذلك غري التكفري   بذلك؟ وهل تؤيده) املؤذنون ولو قالوا ال اله إال اهللا

 الصريح؟
 

 :فأجاب 
 
 ...، وبعد  ، والصالة والسالم على رسول اهللا، وعلى آله وصحبه ومن وااله احلمد هللا"

لكن كثريا من النصوص اليت قاهلا .  هذا النص حبرفيته لالستاذ الشهيد سيد قطب رمحه اهللاأمل أقر
جد فعال جمموعات من الشباب  وقد و ، وميكن أن يساء فهمها ،التشبه هذا النص وتثري إشكا

وبىن عليها فكر تكفري الناس والعزلة عن اتمع  ، املتطرف الذي أساء فهم هذه النصوص
-١٢(عند تفسريه لآليات ) يف ظالل القرآن(من هذه النصوص ما ورد . واخلروج عليه ومقاتلته

  ،ديانىل جور األإ و ،قد ارتدت البشرية اىل عبادة العبادف: (  من سورة االنعام فهو يقول)١٩
دون أن يدرك " ال اله إال اهللا" وإن ظل فريق منها يردد على املآذن  ،ونكصت عن ال اله اال اهللا
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 اليت "احلاكمية" ودون أن يرفض شرعية  ، أن يعين هذا املدلول وهو يرددها ودون ،مدلوهلا
 ، وارتدت عن ال اله اال اهللا  ،إالّ أنّ البشرية عادت اىل اجلاهلية..... يدعيها العباد ألنفسهم 

البشرية  ..... وختلص له الوالء  ، ومل تعد توحد اهللا ،فأعطت هلؤالء العباد خصائص العبودية
 ومبا فيها أولئك الذين يرددون على املآذن من مشارق االرض ومغارا كلمات ال اله  ،جبملتها
 وهؤالء أثقل إمثا وأشد عذابا يوم القيامة ألم ارتدوا إىل عبادة ،لول وال دوافع مد بال  ،اال اهللا

 ). ومن بعد أن كانوا يف دين اهللا ،العباد من بعد ما تبني هلم اهلدى
لكننا . هذا الكالم اذا فهم على ظاهره فهو خطأ واضح ال ميكن أن يوافق عليه أحد من العلماء

 يتبني منهما ماذا قصد سيد من  ،من كالم الشهيد سيد قطب نفسهنورد اىل جانبه نصني آخرين 
 : كالمه

 ما لكم من  والذين آمنوا ومل يهاجروا{:  يف تفسري قوله تعاىل يف سورة األنفال :النص االول 
واليتهم من شيء حىت يهاجروا وإن استنصروكم يف الدين فعليكم النصر إال على قوم بينهم 

 ومن مث ال  ،فهؤالء األفراد ليسوا أعضاء يف اتمع املسلم: (يد قطبيقول س. }وبينكم ميثاق
فالسيد قطب مل حيكم على هؤالء املسلمني )  ولكن هناك رابطة العقيدة ،تكون بينهم وبينه والية

 وذلك هو املوقف  ، واحتفظ هلم بصحة العقيدة ،بالردة مع أم يعيشون خارج اتمع املسلم
 . عاىل وصفهم باالميان الصحيح ألن اهللا ت

واذا استنصروكم يف الدين {:  كما وصفهم بالدين فقال}والذين امنوا ومل يهاجروا{: فقال
...{  

وال تقولوا ملن ألقى إليكم السالم لست {: يف تفسري قوله تعاىل يف سورة النساء: النص الثاين
 أال يبدأوا بقتال أحد أو  ،وا غزاةيأمر اهللا املسلمني إذا خرج: ( يقول السيد رمحه اهللا}...مؤمنا

)  إذ ال دليل يناقض كلمة اللسان ،وأن يكتفوا بظاهر اإلسالم يف كلمة اللسان ، قتله حىت يتبينوا
،  ، ويعترب االنسان بذلك مسلماً معصوم الدم فالسيد يكتفي هنا بظاهر اإلسالم يف كلمة اللسان

، لكان هذا متناقضاً مع ما  عىن الكفر واستباحة الدمقلنا أنّ سيد قطب يعترب املؤذن مرتداً مب ولو
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 .ورد يف تفسري هذه اآلية عند السيد قطب نفسه رمحه اهللا
 واملنسجم مع الشهيد سيد قطب نفسه يف  ،والفهم الصحيح املنسجم مع القواعد الشرعية

 سيد قطب إن كتابات: ( هو ما قال عنه أخوه األستاذ حممد قطب حفظه اهللا قال ،نصوص كثرية
 منه بأن كثرياً من  شعوراً"لال اله إال اهللا" هو بيان املعىن احلقيقي  ،تركزت حول موضوع معني

 وبيان املواصفات احلقيقية لإلميان كما وردت يف  ،الناس ال يدركون هذا املعىن على حقيقته
 مقصودا  ولكنه مع ذلك حرص حرصا شديدا على أن يبني أن كالمه هذا ليس ،الكتاب والسنة

 ليتبينوا  ، إمنا املقصود به تعريفهم مبا غفلوا عنه من هذه احلقيقة ،به إصدار األحكام على الناس
  ، أم أم بعيدون عن هذا الطريق ،هم ألنفسهم إن كانوا مستقيمني على طريق اهللا كما ينبغي

) دعاة ولسنا قضاةحنن ( ولقد مسعته بنفسي يقول أكثر من مرة  ،فينبغي عليهم أن يعودوا اليه
 ،إن احلكم على الناس يستلزم وجود قرينة قاطعة ال تقبل الشك : (كما مسعته أكثر من مرة يقول

 )  ولذلك فنحن ال نتعرض لقضية احلكم على الناس ،وهذا أمر ليس يف أيدينا
ان الشهيد سيد قطب كان يتحدث عن ردة اتمع عندما يرفض :  وبناء على ذلك نقول

عوا هلا شروطا  وليس عن الردة الفردية اليت يتحدث عنها الفقهاء ووض ، لشريعة اهللاالحتكام
ىل املؤذنني إمنا وردت لبيان أمهية كلمة ال اله اال اهللا وخطورا إشارة واإل. وبينوا حكمها

 فالعبارة  ،وعلى كل حال.  وليس املراد منها احلكم بردم ،ودعوم لاللتزام ا قبل غريهم
وإمنا أردنا من هذه النقول أن نؤكد أن سيد قطب . ئة يف اعتقادنا ألا ميكن أن يساء فهمهاخاط

وثبوت اخلطأ على .  ومل نقصد اىل تربير مثل هذه العبارات ،رمحه اهللا مل يقصد هذا املعىن أصال
 ال  وحنن نعتقد أن ، وإمنا يؤكد بشريته ،شهيد عظيم كسيد قطب رمحه اهللا ال يطعن يف دينه

 ١).انتهى ().صلَى اهللا عليه وسلَم(عصمة إال لرسول اهللا 
 
 

                                                   
 .م٢١/١٠/١٩٧٥في ) ٢٧١(العدد . مجلّة المجتمع الكويتية - 1
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أم يأتون  -ويلبسون به على املخلصني والغافلني  -ن ون احلاقدومما يفعله بعض املغرضإن 
ويستخرجون ما فيها من أخطاء وهم يعلمون أن سيداً " العدالة اإلسالمية"بطبعات قدمية لكتاب 
، واملدقق يف كتب املدخلي وأتباعه جيد أم كلهم ينقلون ويقتبسون ة حذفها يف الطبعات التالي

مع علمهم بأن سيداً حذف وأضاف بعض "  اإلجتماعيةةالعدال"من كتاب " الطبعة اخلامسة"من 
العدالة "وكتاب !!  الفقرات يف الطبعة اليت تليها كما بينا عند الكالم عن هذا الكتاب

 يف وقت الفتنة  رضي اهللا عنهمة ومواقف غري ثابة عن الصحابة فيه معلومات مغلوط"اإلجتماعية
ذكر يف املقدمة أن سيداً " أضواء إسالمية على عقيدة سيد قطب وفكره"واملدخلي يف كتابه ، 

، ينقل من الطبعة اخلامسة أكثر ما ، ومع ذلك جتده  حذف هذه الفقرات من الطبعة السادسة
الرجال  منهج أهل السنة واجلماعة يف نقد"ي أصله يف كتابه فهل هذا هو منهج النقد الصحيح الذ

  !!، أم أن هذا خاص بسيد قطب رمحه اهللا " والكتب والطوائف
 
 

 :سيد قطب رمحه اهللا ، منها   كتب أخرى طعن فيهاوللمدخلي
 

مع الشيخ بكر أيب زيد يف عقيدة سيد قطب   حوار،احلد الفاصل بني احلق والباطل  -١
 . وفكره

  صلى اهللا عليه وسلم عن سيد قطب يف أصحاب رسول اهللامطا -٢
  القرآن الكرمي لسيد قطب نظرات يف كتاب التصوير الفين يف -٣
  صلى اهللا عليه وسلم نظرة سيد قطب إىل أصحاب رسول اهللا -٤
  القواصم العواصم مما يف كتب سيد قطب من -٥
 ١أضواء إسالمية على عقيدة سيد قطب وفكره -٦

                                                   
الكشف الجلي عن ظلمات "أسماه " المزغَدي العزابيأبو بالل عبد القادر منير " كتاباً للشيخ - بعد اإلنتهاء من هذا البحث– رأيت - 1

بأسلوب علمي جميل ، فلله دره ، ورفع قدره ، وجزاه اهللا " أضواء"فنّد فيها مطاعن المدخلي الموهومة في كتابه " ربيع المدخلي
. لي وأكاذيبه فعليه بهذا الكتابومن أراد معرفة حقيقة افتراءات المدخ. م٢٠٠٢الرباط، سنة " طوب بريس"والكتاب من طبع . خيراً

 والحقيقة أنه ما كدر صفو عيشي في هذه الفترة .ولم أنقل من هذا الكتاب في هذا البحث حتى يبقى الكتاب مرجعاً مستقالً لمن أراده
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اليت ذكرها سيد يف كتابه  بني الصحابة فهو يذكر احلوادث: ة يف النقد وللمدخلي طريقة عجيب

 ويعلّق على أكثرها تعليقات ال متت لكالم سيد بصلة) الطبعة اخلامسة(" العدالة اإلجتماعية"
  ، وهو ال يذكر مصادر سيد رمحه اهللا إال إذا نقل سيد عن املسعوديويحمل كالمه ما ال حيتمل

مث يرمي " املسعودي الشيعي احلاقد"نقل عن ي اًأن سيدبيطري املدخلي ا ويقول  ، هنا وأمثاله
وال يطعن ،  فال يذكر املدخلي مصدرها احلوادث، أما أكثر سيداً بالرفض والطعن يف الصحابة 

يعلم أن سيداً نقلها عن يف املصدر وإمنا يطعن يف سيد رمحه اهللا ، والسبب يف ذلك أن املدخلي 
 الذين - أو الستة -رمحه اهللا ، فلماذا ال يذكر املدخلي ذلك للخمسة أيب جعفر الطربي  اإلمام

 !!يقرؤون مؤلفاته 
 

عن إمام املؤرخني أيب جعفر الطربي رمحه اهللا ، وال خيفى ما يف ناقل رمحه اهللا أنه اإلعتذار لسيد 
سيد رمحه اهللا نقل هذه فتاريخ الطربي من روايات رافضية مدارها على أيب خمنف وأمثاله ، 

الروايات مث حكم على مالبسات تلك املرحلة احلرجة من تاريخ األمة بنظرته النقدية اليت مل 
 ، وال شك أنه ١من قبلالذي بيناه  "الطور الثاين"كونه كتب الكتاب يف : تنضج شرعياً بعد 

احلوادث اإلستثنائية ، ولعل كان األوىل بسيد أن يتعمق يف البحث قبل إبداء رأيه يف مثل هذه 
، وكتاب الطربي هذا مل العذر الذي ذكره الطربي يف مقدمة كتابه هو نفس عذر سيد رمحه اهللا 

 بتخريج مجيع آثاره ومروياته ، وإن كانت هناك بعض الدراسات – يف ما أعلم –يقم أحد 
، ام من أئمة املسلمني املعتربين إمعن اجلامعية املتأخرة ، إال أا ال تفي بالغرض ، وسيد إمنا نقل 

، فسيد نقل عن مسِند ، وما يف كتاب الطربي ال يقارن  الطربي نقل بسنده عن الرواة مواإلما

                                                                                                                                                                               
والزور مع كتب سيد غير اضطراري لقراءة بعض كتب المدخلي التافهة السخيفة وكتب بعض أفراخه التي ليس فيها إال الكذب 

 ..والبهتان والحقد والحسد والشذوذ الفكري ، فأسأل اهللا أن ال يضطر مسلم لقراءة كتب هؤالء المرضى نفسياً 
 منسوب للخليفة – بل أشد منه –، وكالم سيد في هذا الكتاب " كُتب وشخصيات" وذكر بعض الكالم عن الصحابة في كتاب - 1

 ..الراشد علي بن أبي طالب رضي اهللا عنه 
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أبداً بتعليقات سيد ، ففي تاريخ الطربي طوام وكالم منسوب للصحابة والتابعني ال ميكن أن 
 الرافضة على عقيدم الباطلة يف يصدر منهم ، وكتابه هذا من أعظم الكتب اليت يستشهد ا

: الصحابة ، وبعض تعليقات سيد يف عمرو بن العاص ومعاوية رضي اهللا عنهما منسوبة للصحابة 
كعلي بن أيب طالب وغريه ، بل الكالم املنسوب لعلي رضي اهللا عنه أشد وأعظم مما ذكره سيد 

ن شأن تاريخ الطربي أن يحرق ملا فيه تب سيد هلذا السبب فإرمحه اهللا ، وإن كان التحذير من كُ
من طوام ، وهناك كتب تارخيية وأدبية كثرية متداولة فيها من الطوام ما ال يعلمه إال اهللا ، فكيف 

 ليحكموا - يف كتبه األوىل - وأتوا إىل تعليقات منقولة لسيد  هذاغفل املدخلي ورفاقه عن كل
    !!عليه بسب الصحابة والتنقص منهم 

 
 من اليت مل يراجعها سيد مراجعته األخرية ، همل املبهمة فيبعض اجلُبيأتون فإن القوم : الل لظِّأما ا

ما راجعه سيد يف األجزاء الثالثة عشر  - عن علم –وخاصة يف اجلزء األخري منه ، ويتركون 
وىل مل من كتب سيد اإلسالمية األيأتون جبوكذلك يفعلون بكتب سيد األخرى ، ف..   ١األوىل

  !!  وغريها  واخلصائصويتركون كتبه األخرية كاملعامل
 

:  رمحه اهللا يدل على هذا ، قال السائل عبد العزيز بن بازوهذا سؤال من أحدهم وجهه للشيخ 
،  العقيدة ، وأريد قوالً من مساحتكم يف تفسري سيد قطب من ناحية يا شيخ أنا طالب علم

 ما يكون من جنوى" :، وآية قوله تعاىلسورة اإلخالص، وسورة اادلةوخاصة 
 !!]فانظر إىل النقل [؟..إىل آخره ، "\.......ثالثة

 
 

   :"الظالل" يف  رمحه اهللارأي الشيخ ابن باز
                                                   

  ..٢١١٦وهذا في الطبعة المعتمدة إلى ثلث الجزء الرابع ، أي إلى صفحة  - 1
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 ، بينما قرأت شيئاً منه  سيد قطبتفسريما قرأت   :رمحه اهللا قال مساحة الشيخ عبد العزيز بن باز

، ولكين ال أذكر اآلن شيئاً  خيلو من أخطاء ومن أغالط ، ولكنه ال عظيم ومفيد والتفسري.. 
 بعد يومني أو ثالثة - إن شاء اهللا- فالسائل راجعين .. إىل مراجعة حيتاج..  يتعلق مبا سألت عنه

  ) ..انتهى (حىت نفيدك
 

كما قال الشيخ ابن باز " تفسري"ويف هذا اجلواب إشارة إىل ما ذهبنا إليه من أن كتاب الظالل 
: ، وفيه أمر غريب عجيب من الشيخ رمحه اهللا وغفر له  القصري بيف هذا اجلوا" مرتني"اهللا ه رمح

هل كان !! كيف يراجعه السائل بعد يومني أو ثالثة ليجيب على مثل هذا السؤال اخلطري 
لو !! باستطاعة الشيخ ابن باز رمحه اهللا قراءة الظالل ومعرفة عقيدة سيد قطب يف يومني أو ثالثة 

كان قصد الشيخ اإلكتفاء بقراءة الكالم املبهم يف هذه املواضع فقط مث احلكم على سيد بالقول 
الذي هو الكفر بعينه ، فهذا أمر خطري جداً ، أما إن كان يقصد سؤال من له علم " باحللول"

 اهللا ودراية بتراث سيد ومن ثَم الرد على السائل ، فهذا أمر جيد ، وهو الظن بالشيخ رمحه
 ..وطيب ثراه 

 : رمحه اهللا مع أحدهم يف شأن سيد قطب رمحه اهللا ابن عثيمنيوهذا حوار للشيخ 
 

   :الشيخ ابن عثيمني رمحه اهللاقواعد يف النقد يضعها 
 

قطب يف ظالل القرآن مع العلم أن يف هذا الكتاب  ما رأيكم يف كتاب سيد:  يسأل املستفيت
  !عقيدة وحدة الوجود؟

لو ثبت لكان   ، ألن هذا"أن يف الكتاب عقيدة وحدة الوجود"هذه دعوى  : ابن عثيمنيالشيخ 
على ما قلت أن هذا   هات البينة:من أعظم الكفر ، لكن نقول هلذا القائل املدعي هات البينة 
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 ، أنا مل أقرأهعلى كل حال  الكتاب فيه القول بوحدة الوجود أو تقرير وحدة الوجود ، الكتاب
وهو يف بعض املباحث له مباحث  ت بعض املؤاخذات عليه من بعض علمائنا األفاضل ،لكن قرأ
-أخطاء وقد قال ابن رجب   من بعض اإلخوان ، ويف بعض األشياء لهحسب ما نسمعجيدة 

يأىب اهللا ) "القواعد الفقهية(يف كتابه  قال،  وهو من علماء احلنابلة من تالميذ ابن القيم -رمحه اهللا
 هذا املنصف ، " قليل خطأ املرء يف كثري صوابه تاب غري كتابه ، واملنصف من اغتفرالعصمة لك

 الرجاعون إىل احلق ، ١"وخري اخلطائني التوابون كل بين آدم خطاء"! من يسلم من اخلطأ؟
 فنقبل الصواب -يصحح الشيخ–..  فنقبل اخلطأ ونـرد فالكتاب فيه أخطاء ، وفيه صواب ،

  .ونرد اخلطأ
 )قل هو اهللا أحد(غري واضح كالم السائل ، يبدوا أنه عن تفسريه سورة  : املستفيتيسأل 
 أنا قلت أنا ما قرأت الكتاب ، لكن أعطنا) قل هو اهللا أحد(تفسريه سورة  : ابن عثيمني الشيخ

  ... إياه اآلن ننظر
  بكالم غري واضح : يقاطع املستفيت

  !كيف ؟! هاه ؟ : الشيخ ابن عثيمني
  ... مستمر باملقاطعة بكالم غري واضح :السائل

على كل حال ما نقول شيء ، ال نقول شيئاً حىت نشهد بأعيننا ألن املسألة  : الشيخ ابن عثيمني
 ، إذا صدر منه ما يوهم معروف بالنصح لألمة، وأنا أقول لكم إذا صدر من عامل  خطرية جداً

  ...وما يوهم الباطل ، فامحله على أحسن احلملني احلق
  ...!! عقيدة يا شيخ : ..يقاطل املستفيت

وكالمه حمتمل مهوب  رف بالنصح لألمة ؛، إذا ما ع!!  عقيدة أو غري عقيدة: الشيخ ابن عثيمني 
، امحله على أحسن احململني ، اعتباراً حبال الرجل ] كلمة عاميةيح ، وهي رليس بص: أي [صريح 

اهلداية ،  يوجد اآلن أناس نسأل اهللا لنا وهلم:  املناسبةوأنا أقول لكم ب. اعتباراً حبال الرجل ؛

                                                   
  حدیث حسن رواه الترمذي وابن ماجة- 1
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أضعاف أضعاف هذه  يتتبعون السيئات من العلماء ؛ مث يربزوا ويسكتون عن احلسنات اليت هي
  ...السيئات

  !!!عقيدة يا شيخ: ...  يقاطع املستفيت
 كغريها ، من -كبارك اهللا في–هذا خطأ ، العقيدة .. هذا خطأ  : الشيخ ابن عثيمني يستمر
هل .. أبدية هل هي!! أنه قد يقع فيها اخلطأ ، أمل تعلم أن العلماء اختلفوا يف أبدية النار؟ حيث

عقيدة !! أسألك !!من السلف واخللف وهذه عقيدة أو غري عقيدة؟! هي مؤبدة أو غري مؤبدة؟
  .واختلفوا فيها

كغريه من !  هو سراط طريق؟جهنم هل السراط الذي يوضع على : يستمر الشيخ ابن عثيمني
  .خالف فيه! أو أدق من الشعره وأحد من السيف؟! الطرق؟

  !!!! :يقاطع املستفيت
القيامة هل هو األعمال أو صاحب العمل أو  أمسع ، الذي يوزن يوم : يستمر الشيخ ابن عثيمني

  .صحائف األعمال
  غري واضح بكالم: يقاطع السائل

هل تعاد ! مل يره؟ ا أحكي لكم اخلالف ، هل رأى الرسول ربه أمأن : جييب الشيخ ابن عثيمني
كل هذي ! الروح وحدها؟ الروح إىل البدن يف القرب ويكون عذاا على البدن والروح أو على

  .مسائل عقيدة
  .بكالم غري واضح: يسأل املستفيت

من  إلستواء وغريهاأنا أريد أن اعطيكم قاعدة يف مسألة نفي ا. طيب  : الشيخ ابن عثيمني جييب
يف  من نفى الصفات نفي إنكار فهو مكذب للقرآن ، ومن نفاها نفي تأويل ؛ فينظر. الصفات
  !عرفت؟: يسأل الشيخ السائل . تأويله

  .!يستوي على العرش إن اهللا مل: يعين مثالً إذا قال قائل
  !هذا نفي إيش؟: يسأل الشيخ ابن عثيمني
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  !إنكار أو تأويل؟
  . إنكار: فيتجييب املست

ألنه كذب القرآن ، ومن قال إن اهللا استوى على العرش  إنكار ، هذا كافر : الشيخ ابن عثيمني
  .لكن استوى مبعىن استوىل

  !؟..هذا نفي: يسأل الشيخ
  .تأويل : جييب أحدهم

ر تأويل ، فينظر هل يوجب تأويله هذا الكفر أو الفسوق أو يعذر فيه ، ينظ : الشيخ ابن عثيمني
  .، إي نعم

  )كالم غري واضح(
  .على سيد! ... هل جيوز الترحم عليه؟ : يسأل املستفيت

ال ... حرام  .. بالنسبة للتسرع يف التبديع والتفسيق والتكفري: أقول  : جييب الشيخ ابن عثيمني
  .كما أن التسرع يف التحليل والتحرمي حرام... جيوز 

قل إمنا حرم ريب الفواحش ما ظهر منها { فإن اهللا حرم ذلك على اهللا ما ال تعلم ، احذر أن تقول
اهللا ما ال  بطن واإلمث والبغي بغري احلق وأن تشركوا باهللا مامل يرتل به سلطاناً وأن تقولوا على وما

  : منهما واحلكم بالتكفري ، تكفري الشخص ، يتعلق به أمران ال بد .}تعلمون
فر ، وكم من أشياء كُ  على أن هذا الذي كفرناه من أجلهأن نعرف أن األدلة دلت: األمر األول

دلت على أن هذا الفعل أو هذا  يظن اإلنسان أا كفر وليست بكفر ، فال بد أن نعلم أن األدلة
عذر بقوله ، هلذا املقالة أو الفاعل هلذا الفعل ال ي أن نعلم أن هذا القائل: الشيء الثاين .القول كفر

اإلنسان مقالة الكفر فيكون معذوراً إما جبهل أو تأويل أو حال طرأت   يقولوال بفعله ، ألنه قد
أو فرح شديد أو ما أشبه ذلك ، والتكون الكلمة حبقه كفراً ثبت عن النيب  عليه ، كغضب شديد



١٤٢٩ شعبان –دار الجبھة للنشر والتوزیع            مراحل التطور الفكري فى حیاة سید قطب   

 90

 ١)انتهى.(هللا أشد فرحاً : والسالم أنه قال  عليه الصالة
 

لعا على  مل يطّ رمحهما اهللا عثيمنينز وابابن با: يتضح من الفتوتني السابقتني أن الشيخني 
اطالعاً يؤهلهما للحكم عليه ، والشيخ ابن عثيمني رمحه اهللا نفى اإلطالع " الظالل"كتاب 

   .."تفسري عظيم ومفيد" أنه بالكلية ، أما الشيخ ابن باز فاطلع على بعض منه ورأى
 

 من قرأ كتب سيد بتجرد  الفرق بنيبهوأنقل هنا كالماً للشيخ سلمان العودة يظهر 
كاملدخلي كم مسبق أو من قرأها بسوء نية وحوبني من مل يقرأها كالشيخني ، ، فحكم عليها 

 :وأتباعه الستة أو السبعة 
 

 : يف سيد قطب رمحه اهللا العودةالشيخ سلمان رأي 
 

آلخر أمساه را والبعض افالبعض أمساه مكفِّ ، سيد قطب رمحه اهللا اختلف يف منهجه الكثريون
ر أن البعض يكفره وميزق كتبه  ما ؛ها والبعض االخر أمسوه متكلِّمشبواألدهى من ذلك واَألم

ل لواء اجلهاد يف علما بأنه مح!! الظَّالل بالفتح ) ظَالل القرآن  يف( ويكفرونه ويسمون كتابه 
لمة احلق اليت دعا  ومات وهو على ك- كما حنسبه واهللا حسيبه -الصادقة  سبيل اهللا بالكلمة

 . إليها
 

لون ؟فما صحة ما يقوله املتقو 
 

                                                   
تجد هذا وفتوى الشيخ ابن باز والقعود وكالم للشيخ األلباني   ... turki_78@hotmial.com  األخ تركي الناصر تفريغ - 1

 http://www.islamgold.com: وغيرهم على موقع 
 

mailto:turki_78@hotmial.com
http://www.islamgold.com
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كما قرأت كثرياً مما   ،كل كتبه: أما عن سيد قطب فقد قرأت معظم كتبه ، وإن شئت فقل 
) من امليالد إىل االستشهاد سيد قطب( ولعل أوىف كتاب يف هذا الباب هو كتاب ،كُِتب عنه 

سيد ، وآخر مؤلفاته حوله رسالة  اية خاصة باألستاذللدكتور صالح اخلالدي ، وللدكتور عن
 . ١كبرية نشرت ضمن سلسلة أعالم املسلمني

 
املعتدل الذي ينظر بعني اإلنصاف  وامللحوظ أن الناس يف سيد ، ويف غريه ، يكون فيهم املتوسط
التعصب واهلوى ؛ وسيان أن يكون  والتجرد والتحري ، ويكون فيهم املتطرف الذي يقع يف

وتصيد األخطاء عليه وتفسري كالمه  تعصب ضد الشخص مما حيمل على رد احلق الذي معهال
أو أن يكون التعصب له مما … من كالمه  وعدم االعتبار باملتقدم واملتأخرعلى أسوأ الوجوه 

أخطائه وعثراته ، والدفاع عنه بغري بصرية ، بل  حيمل على أخذ أقواله بدون حتفظ ، والغفلة عن
 . بلسان احلال ، أو بلسان املقال اعتقاد العصمة يف املتبوعورمبا : 

الكرب بطر : (ابن مسعود  وقد قال النيب صلى اهللا عليه وسلم كما يف صحيح مسلم من حديث
 . )احلق وغمط الناس

 
خاصتهم من أهل العلم ،  والذي خياف اهللا يتورع عن أعراض عامة املسلمني ، فضالً عن

 . ينوالدعوة واجلهاد والد
 

ومن دعاة اإلصالح ، ومن  من أئمة اهلدى والدينوالذي أدين اهللا به أن األستاذ سيد قطب 
اإلسالم ، وشرح معانيه ، ورد  سخر فكره وقلمه يف الدفاع عن ... رواد الفكر اإلسالمي

 . من يباريه أو جياريه يف هذا الزمان شبهات أعدائه ، وتقرير عقائده وأحكامه ، على وجه قلّ

                                                   
طبعة (وهو من منشورات دار القلم بدمشق . سيد قطب األديب الناقد ، والداعية المجاهد ، والمفكّر المفسر الرائد:  اسم الكتاب - 1

 )هـ١٤٢١أولى سنة 
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عليه نفسه ، قد شغله احلزن  وكان حديثه حديث املعايش الذي البس هم اإلسالم قلبه ، وملك
 . على اإلسالم ، والغضب له ، حىت عن ذاته ومهومه اخلاصة

 
فيه أن يستوعب كثرياً مما كتبه   ، واستطاعالتفسريوكتابه الظالل يعترب إضافة كبرية لدراسة 

وفهمه الثاقب ، ودرسه الغزير ، وأن يقرن آي  ه اخلاصة املتميزة ،املتقدمون ، وأن يبىن عليه رؤيت
قارئه أن القرآن ليس كتاباً نزل لبيئة خاصة يف املكان  الكتاب حبياة الناس املعاصرة حىت يشعر

 . أمجعني ، أياً كان زمام أو مكام والزمان ، ولكنه هداية للناس
عنه ، ورمبا اعتمد عليه   فائدة غنية ، ونقلتفسري ابن كثريولقد استفاد األستاذ سيد من 

 . والترجيح خصوصاً يف باب املرويات واألقاويل ، بل ويف أوجه االختيار
بربط هداية القرآن بنتائج العلم  كما انتفع مبا كتبه الشيخ حممد رشيد رضا يف املنار فيما يتعلق

 . جرد عن التعصب والتقليديتعلق بالت والبحث اإلنساين واالجتماعي والعمراين ، وفيما
 

 .ولكن يبقى الظالل شيئاً آخر ، غري هذا وذاك 
 

عن مثل كتاب القرطيب أو ابن  نعم ؛ ليس الكتاب تفسرياً آليات األحكام ، وهلذا فهو ال يغين
وليس ، املذاهب الفقهية والترجيح بينها   خصوصاً للمهتمني مبعرفة،العريب أو اجلصاص أو غريهم 

وجزئياا ، فهو ال يغين عن قراءة ما كتبه اإلمام الفذ  صالً أو تعليمياً لكليات العقيدةتقريراً مف
 . العلَم ابن القيم ، يف تقرير العقيدة ، والذب عنها ، ومناظرة خصومها ابن تيمية ، أو تلميذه

اخلري يسرية إىل جنب ما فيه من  بل ووقع يف الظالل عثرات يف هذا الباب ويف غريه ، ولكنها
 .والعلم واإلميان 

راجع تفسري هذه اآلية يف   اضطرابه يف باب االستواء كما يعرفه من- متثيالً -ومن ذلك 
كناية عن السيطرة واالستعالء ،   ووقع منه يف بعضها أن االستواء،مواضعها السبعة املعروفة 

عىن ، جمهول ، أو معلوم ، من حيث امل : وهذا خطأ ، والصواب أن االستواء ، كما قال مالك
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العلو ، واالستقرار ، واالرتفاع ، : يف معناه  غري معقول ، من حيث الكيفية ، وقد ذكر األئمة
 .والصعود ، واهللا أعلم

 
باسم توحيد الربوبية ، ويسمي  -  الذي هو توحيد العبادة-ومن ذلك أنه يسمى توحيد األلوهية 

اللفظ ، لكنه رمحه اهللا كان شديد الوضوح   خطأ يفتوحيد الربوبية باسم توحيد األلوهية ، وهذا
 . يف إدراك هذه املعاين واحلقائق وتقريرها

واملوقف من اتمعات  ، ومن ذلك أنه كتب فصوالً موسعة يف موضوع الدعوة ومنهجها
محلها بعض الدين وعلى املسلمني  املعاصرة ، وكتب ذلك بعاطفة مشبوبة ولغة قوية وغريٍة على

وتعاملوا معها على أا نصوص تقرأ حبروفها وألفاظها ،  ،  من املعاين واللوازمما ال حتتملقارئيه 
 . مواطن الرتاع ، ومضايق اجلدل واملناظرة واخلصام وحتفظ وتتلى ويستشهد ا يف

كافة ، أو التوقف بشأم أو  وبىن بعض هؤالء على هذه القراءة احلرفية الضيقة تكفري الناس
 ! إىل أين ؟ ال أدري... ديارهم اهلجرة من 

همت كلمة واعتزاهلا ، وفُ وبىن آخرون عليها فكرة االنفصال عن اتمعات وترك العمل فيها
وترميز شديد ، جعلها بؤرة العمل  بتكثيف قوي ،) العزلة الشعورية( عن - رمحه اهللا -سيد 

 . واالنطالق
 

أمراً خاصاً وقع مع سيد قطب رمحه  ما ، ليستواحلق أن القراءة احلرفية الظاهرية لتراث كاتب 
مع عدد كبري من رموز العلم والفقه والدعوة  اهللا وحده ، لكنها مشكلة تراثية يعاد إنتاجها اآلن

 .واملعاصرين واالجتهاد ، من املتقدمني
 

ا توفر يف مسألة ، وينتصر له حبسب م ولقد يكتب العامل حبثاً ، أو يقدم اجتهاداً ، أو ينتحل رأياً
تأسر عقوهلم ، وجتعل مههم مقصوراً على  لديه آنذاك ، فيأيت اخلالفون فيقرؤون نصه بقدسية

 . ، مث االستشهاد له ومدافعة خصومه إدراك النص وفهمه ، مث تقريره وتوسيع دائرته
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وغري الفقهية مل يكونوا يشعرون  ولذلك يدري كل أحد ، أن األئمة ، أصحاب املذاهب الفقهية
القواعد ، مكتمل األركان ، حىت جاء من  راسخ ن مذهباً ، ويقيمون بناًء خاصاً يؤسسوأم

، وتعامل مع كالم األئمة حبرفية بالغة ، بل عد  بعدهم فأصل وفصل ، ومجع النظري إىل النظري
من جهة املنطوق واملفهوم ، والالزم ، والقياس عليه ،  بعضهم كالم اإلمام ككالم الشارع ،

هذا مع شدة ي العلماء عن التقليد ، حىت إن . اخل .... والنص  اسخ واملنسوخ ، والظاهروالن
 . تدوين آرائه الفقهية ، وحيذر من تناقلها منهم من كان ينهى عن

 
 كان األمر - ألي سبب -الرمزية  وكلما كان العامل أوسع انتشاراً ، وأكثر أتباعاً ، وأوغل يف

تدرجيياً بتقدم الزمن ، ولو من بعض  املشكلة أظهر ، لكنها ختفبالنسبة له أشد ، وكانت 
 ؛ وأياً ما مشكلة القارئ أو املتلقيبقدر ما هي  هذه ليست مشكلة العامل أو املفكر ،. الوجوه 

 . كانت فهي مما حيتاج إىل حبٍث ودراسة
 . وجاف غاٍل: رجالن  يهلك يفّ: وقدمياً كان علي رضي اهللا عنه يقول قولته املشهورة 

 
ويترك ، ويصيبون وخيطئون ،  أن سيد قطب وغريه من أهل العلم يؤخذ من قوهلم: واخلالصة 

ولئن حرموا أجر املصيب يف عشر  ويردون ويرد عليهم ، وهم إن شاء اهللا بني أجر وأجرين ،
 . حيرموا أجر اتهد  أال- بإذن اهللا -مسائل ، أو مائة مسألة فلعلهم 

 
والذي ظهر جزؤه األول  ،  خصائص التصور اإلسالمي(به سيد قطب كتاب ومن أفضل ما كت

وهو كتاب . الثاين بعد وفاته  يف حياته ، وأخرج أخوه األستاذ حممد قطب حفظه اهللا جزءه
على نصوص الكتاب الكرمي باملقام األول  عظيم القدر يف تقرير مجلة من أصول االعتقاد ، معتمداً

وفيه رد صريح . مقاالت املخالفني واملنحرفني  ل الظاهرة ، راداً على، مؤيداً هلا حبجج العق
واحللولية ، وأضرام ، وحديث واضح عن  ومباشر على أصحاب مدرسة وحدة الوجود ،
أن هذا من أعظم خصائص عقيدة التوحيد ، كما  الفروق العظيمة بني اخلالق واملخلوق ، وبيان
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حيمل أحد الفيض األديب الذي سطره سيد يف تفسري سورة  نهفال جمال مع هذا أل. بينها اإلسالم 
 املرذولة ، اليت كان هو رمحه اهللا من أبلغ من رد عليها ، وفند شبهاا اإلخالص على تلك املعاين

. 
 

رمحه اهللا تعاىل ملا أشار عليه  وأذكر من باب اإلنصاف أن أخانا الشيخ عبداهللا بن حممد الدويش
) املورد العذب الزالل ( مسودة كتابه   ، واستخراج ما وقع فيه ، فكتببعضهم بتعقب الظالل

أنه فهم منه تقرير مذهب وحدة الوجود ،  ورد على ذلك املوضع يف سورة اإلخالص ، فبلغين
بذلك من كتاب اخلصائص والذي هو بيان جلي  فبعثت إليه مع بعض جريانه باملوضوع املتعلق

اهللا ، أن أثبت ذلك يف كتابه ، ونقل عن اخلصائص  ن إنصافه رمحهللمسألة ال لبس فيه ، فكان م
 . ما يرفع اللبس

 
حبسب ما تقتضيه نصوصه األخرى  علماً أن احلري بالباحث إمجاالً أن يفهم كالم الشيخ أو العامل
بكلمة يضع هلا أقواساَ ، مث يعقد هلا  فريد بعضها إىل بعض ، ويفسر بعضها ببعض ، وال يتمسك

اللهم أنت : معىن صحيحاً ، كما وقع للذي قال  وقد خيطىء املرء يف اللفظ وهو يريد! ة حمكم
عبدك ، وما كفر بذلك وال أمث بل لعله كان مأجوراً  أنت ريب وأنا: عبدي وأنا ربك ، يريد 

 . مثاباً
 

يف أول مبراحل خمتلفة ، وكتب  ومن املعلوم املستفيض أن سيداً رمحه اهللا مر يف فكره وحياته
الشاعر يف احلياة ، طفل من القرية  كتب وشخصيات ، مهمة: حياته جمموعة كتب أدبية مثل 
التصوير الفين يف : الكتب اإلسالمية مثل  وكتب جمموعة من. وجمموعة من الدواوين الشعرية 

 . العدالة االجتماعية يف اإلسالم القرآن ، مشاهد القيامة يف القرآن ،
الدين ، املستقبل هلذا الدين ،   هذا، الظالل ، املعامل ، كتب اخلصائص مث يف مرحلة النضج

 . نسيتها ورمبا كتباً أخرى... اإلسالم ومشكالت احلضارة 
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 -هو ظاهر يف الظالل خاصة   كما-ومع ذلك كان يتعاهد كتبه بالتصحيح واملراجعة والتعديل 
 . خلصني املتجردينامل حيث كان يعمل فيه قلمه بني طبعة وأخرى ، وهذا دأب

 
فضالً عن خاصتهم ، من أهل العلم  وليعلم األخ الكرمي الناصح لنفسه أن الوقيعة يف آحاد الناس ،

يغتر املرء مبن يفعل ذلك ، كائناً من كان  واإلصالح والدعوة من شر ما حيتقب املرء لنفسه ، وال
 .بالقائمة  ؛ ألن احلساب يف القيامة باملفرد ال

 
 يكم ورمحة اهللا وبركاتهوالسالم عل

 
 أخوكم

 سلمان بن فهد العودة
 هـ 22/6/1421

 
 : رأي الشيخ حممد حسان يف سيد قطب رمحه اهللا ذاوه
 
 عنده من الشهداء فهو الرجل -رمحه اهللا - قطب  أن جيعل الشيخ سيد-عز وجل-فنسأل اهللا "

تجاوز عنه مبنه وكرمه، وأن  نسأل اهللا أن ي-عز وجل -وفكره وعقله لدين اهللا  الذي قدم دمه
مع  وله وأن يتقبل منا ومنه صاحل األعمال، وأنا أُشهد اهللا أين أحب هذا الرجل يف اهللا يغفر لنا

تريدون أن  شيوخ أهل األرض مبا -يا شباب  -لو عاملتم : علمي يقيناً أن له أخطاء وأنا أقول
األرض لتتلقوا العلم على يديه ألن شيخاً على ظهر  فلن جتدوا لكم قطب الشيخ سيدتعاملوا به 

بن عبداهللا وكل كتاب بعد القرآن معرض للخلل  حممد زمن العصمة قد انتهى مبوت املعصوم
  .}كان من عند غري اهللا لوجدوا فيه اختالفاً كثريا ولو{

فكل بين ( ومن ِمن البشر مل خيطئ؟  :وأقول، علمي ببعض أخطائه  لذا فأنا أحب هذا الرجل مع
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وأذكر يوم أن كنت أدرس لطالب كلية الشريعة يف جامعة ) التوابون  خطاء وخري اخلطائنيآدم
 فرد -رمحه اهللا- قطب للشيخ سيدبن سعود يف القصيم ويوماً استشهدت بفقرة  حممد اإلمام

 أراك تكثر االستشهاد بأقوال سيد:  ، قال نعم:  شيخ قلت يا : علي طالب من طالبنا فقال
:  قلت. ألنه كان فاسقاً  :ومل؟ قال:  ، قلت نعم:   وهل تنقم علي يف ذلك؟ قال:قلت   .قطب

إىل شعور حي ال إىل شعر  يا أخي إن اإلسالم يف حاجة:  ، فقلت لقد كان حليقاً:  ومل؟ قال
قدر اللحية بل أنا الذي أقول إن  ، مع أنين ما كنت ولن أكون أبداً ممن يقللون من بغري شعور
تأت قرينة تصرف األمر من الوجوب إىل  ية واجب ألن األمر يف السنة للوجوب ما ملإعفاء اللح

األمر للوجوب إذا مل تأت قرينة تصرف األمر من  ))ارخوا)) ((وفروا)) ((اعفوا اللحى((الندب 
 وأسعد قليب !!أن نزن ذه القسمة الضيزى رجل ال ينبغي:  الوجوب إىل الندب لكن أقول

 للشيخ سيدبأن عنده صورة :  الكبار ، وقال يل حبيب من أخواين الدعاةسعادة غامرة أخ 
.. بلحية كثة ولكنه حلق مع هذا البالء الذي صب على رأسه يف السجن واملعتقل  وهو قطب

 على االطالق أن نزن الناس واملناهج ذا الظلم، رجل زلّ أخطأ يف الظالل أو يف بعض فال ينبغي
 ، أن ننسف جهد الرجل وأن نتهمه والعياذ باهللا طالقال ينبغي اإلكتبه ال ننكر ذلك لكن 

 قطب صفحة تنقد سيد لن أمسي كتاباً اآلن لكن هناك كتب تزيد عن املائتني... بالضالل يعين 
مرة واحدة  قطب لكن الكاتب مل يترحم على سيد، حرج  وهذا أمر عادي جدا ما فيش فيه أي

وبعدين كاد قليب خيرج  ،  هذا ظلم ظلم ظلم بشع" !!لضال مض قطب سيد": قال باحلرف مث
يعين  - قطب سيد: (الفهرس يقول من صدري وأنا أقرأ يف الفهارس هلذا الكتاب عنواناً جانبياً يف

إال  دا الرجل ما ماتش:  قلت!!)يدعو إىل شرك احلاكمية قطب  سيد-عنوان خطري جدا جدا
 يعين جمرد -قضية احلاكمية فهذا ظلم   من أجلإال قطب دا مل يعدم سيد! عشان القضية دي 
زل ، آه نعم زل ، األمساء والصفات  رجل زل يف مبحث، قمة يف الظلم ، العنوان نفسه ظلم 

 احلافظ -رمحه اهللا-النووي : األمساء والصفات وزل غريه من أئمتنا الكبار  يف مبحث قطب سيد
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ر نكفّ، ل يف مبحث األمساء والصفات قصدي ابن األثري ز  الزركشي-رمحه اهللا- ابن حجر
 ) .. حفظه اهللاإىل آخر كالمه ... (هذا منهج منحرف، ع ونبد قل ونفسونضلّ

 
 :الدوسري يف سيد قطب رمحه اهللا عبد الرمحن روى عن الشيخ رأي يهذا و
 

 قام واعترض –رمحه اهللا  -يروى أن أحد من كان يسمع حماضرة للشيخ عبد الرمحن الدوسري 
فأجاب الشيخ عبد الرمحن !! ، مع أنه حليق ال حلية له بكالم سيد قطبلى الشيخ الستشهاده ع

، وإميان  ، فهو صاحب إحساس وشعور ذا كان الشهيد سيد قطب بال شعر يف حليتهإ"رمحه اهللا 
، واستشهد يف  ، قدم روحه فداًء لدينه ، وغرية على اإلسالم واملسلمني ، وعزة وكرامة ويقني
: ، وقال قولته املشهورة حني ساوموه لريجع عن موقفه ، وطمعاً يف جنته يل اهللا طلباً ملرضاتهسب
، فأنا أكرب من أن  ، وإن سِجنت بباطل ملاذا أسترحم؟ إن سِجنت حبٍق، فأنا أرضى حكم احلق"

تب حرفاً ، إن إصبع السبابة الذي يشهد هللا بالوحدانية يف الصالة لريفض أن يك أسترحم الباطل
 "، فأين أصحاب الشعر بال شعور من مواقف الرجال ، هذا هو سيد قطب "يقر فيه حكم طاغية

 .) .انتهى(
 

أن من يقرأ له يستعلي على : هناك مطاعن غري مباشرة طُعن ا سيد رمحه اهللا ، منها 
 سيد رمحه وال أدري كيف يكون هذا مطعناً يف!! الناس ويظن أنه أفضل منهم وأن غريه دونه 

إن سيداً رمحه اهللا تكلم عن اإلستعالء اإلمياين وركّز على هذه احلقيقة تركيزاً كبرياً ، !! اهللا 
ولكنه مل يقصد به استعالء املسلم على املسلم ، وإمنا كان يقصد به إستعالء املسلم على كل ما 

مام أني مهزوم نفسياً  املسلمني ، فكثري من املسلمواقعهو غري إسالمي ، وهذا حق غائب عن 
والَ {الكفار ، واإلسالم ال يرضى ذه اإلزامية النفسية ، واهللا سبحانه وتعاىل قال يف كتابه 

كُنتم خير {، وقال تعاىل ) ١٣٩: آل عمران  (}ونَ ِإنْ كُنتم مؤِمِننيتِهنوا والَ تحزنوا وأَنتم اَألعلَ
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 تِرجٍة أُخاِسأُموآيات أخرى كثرية تبني أفضلية هذه األمة )١١٠  :آل عمران( } ...ِللن ، 
وعلوها على سائر األمم باإلميان باهللا ، وهذا ما أراد أن يزرعه سيد يف قلوب املسلمني ، ولكن 
بعض اجلهال فهم هذا فهماً خاطئاً ووضع هذه احلقيقة الشرعية يف غري موضعها واستعلى على 

ملسلمني ، وهذا ليس ما دعى إليه سيد رمحه اهللا ، وهذا ال يضر سيداً ، فهو ليس غريه من ا
 عن جهل من يقرأ له ، وهذا املقياس الذي قاس به هؤالء غريب جداً ، وال ميكن أن مسؤوالً

: يكون مقياساً صحيحاً أبداً ، فهذا القرآن كالم اهللا الذي هو أفصح وأبني الكالم على اإلطالق 
ري من الناس فيه ، ومحلوا كثري من آياته على غري حمملها ، أفنطعن يف القرآن ألن بعض اختلف كث

 القرآن الذي هو أعظم معجزة يف األرض معإذا كان هذا حصل !! اجلهال مل يفهموا بعض آياته 
 !!، فكيف بكالم بشر غري معصوم 
سيا أو إىل أوروبا لرأينا الكثري حنن لو سافرنا إىل دول شرق آ!! مث ملاذا ال يكون للميزان كفتني 

من النجديني يف احلانات يشربون اخلمر ويأتون املنكرات ، ولو سألت أحدهم عن عقيدته لقال 
بأنه درس كتاب التوحيد يف املدارس ، أو أنه على عقيدة السلف ، وهو حمق يف هذا ، فهو يعتقد 

يث مبيت ويعتقد كفر من فعل ذلك ، بأنواع التوحيد وال يشرك باهللا وال يدعوا قرباً أو يستغ
ولكنه ال يطبق كل ما دعى إليه الشيخ اإلمام حممد بن عبد الوهاب ، وليس هذا وأمثاله مناذج 

 !!ألتباع اإلمام ادد ، فإذا كان كذلك ، فلماذا ال نزن بنفس امليزان 
 
 

  :بني سيد قطب وحممد بن عبد الوهاب
 

مام حممد بن عبد الوهاب التميمي وبني كتابات اإلمام سيد قطب دعوة اإل كبرية بني وارقهناك ف
كالمها عاش يف بيئة ، فعقد مقارنة موضوعية ذه الفوارق ه يصعب مع وجودرمحهما اهللا ، و

 عاش يف بيئة بدوية جاهلة أمية يغلب عليها السذاجة وتشتد – رمحه اهللا -فاإلمام حممد : خمتلفة 
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، ولكن الذي ميز تلك البيئة انتشار البدع الظاهرة وغلبة الشرك بأنواعه فيها العصبية القبلية مع 
ا كانت حرة مل أاخلضوع للبشر ومل يأسرها قوانني وأعراف احلضر ، وهذه احلالة تستسغ  ة أبي

م مع هذا كله كان كثري منهم يعتز شبيهة حباهلم يوم بعث النيب صلى اهللا عليه وسلم ، إال أ
 ..إلسالمي على مفهومه له بإنتماءه ا

العامل اإلسالمي ، ويف وقت اإلحتالل األجنيب لبالده ،  فقد كان يف حاضرة: أما سيد رمحه اهللا 
 من الثقافة ، ولكن املدنية واحلياة احلضرية أثّرت يف الناس ن حوله على مستوى عاٍلن موكا

 ، ١سب البيئة اليت ترىب فيها األفرادوأفقدم بعض اإلحساس باحلرية واإلباء ، يقل هذا ويكثر ح
ن وواحلرب الفكرية وكيد ومكر النصارى واليهود أشد ما يك، وكان اإلحنالل اخللقي على أوجه 

.. 
 

للقاء علمائها البصرة لسفر إىل لملّا أراد الشيخ حممد بن عبد الوهاب تعلّم العلم الشرعي احتاج 
ك لعدم وجود مراكز تعليمية يف جند يف وقته ، فتلقى وذل،  ٢هناك بعد أن سافر إىل مكة واملدينة

مث رجع ينشره بني الناس متأثّراً بفكر ومنهج شيخ اإلسالم ابن  يف هذه األقطار علماءالالعلم على 
تيمية واإلمام ابن القيم رمحهما اهللا ، وكان جل تركيزه على مشاكل بيئته ، فركّز على العقيدة 

، وكان هذا ما حيتاجه الناس يف وقته ) بدع القبور: خاصة  (نتشرةالصحيحة وحماربة البدع امل
، ، فألّف املؤلفات وكتب الرسائل وخرج بنفسه يدعوا الناس ويف بيئته أكثر من أي شيء آخر 

حىت لقتال الناس وإلزامهم بالرجوع للحق  – رمحه اهللا –حممد بن سعود بأمري الدرعية واستعان 
 انتشرت بفضل اهللا، مث ملباركة اليت بقيت يف حيز جند لفترة طويلة كانت هذه الدعوة الطيبة ا

سبحانه وتعاىل مث بفضل وجود هذه الدعوة يف أرض اجلزيرة اليت فيها احلرمني ، فكان احلجاج 

                                                   
ين  من الصعيد ، وكذلك الكثير من المفكر– كما مر بنا – من أهل المدن الكبرى، وسيد – في الغالب –فأهل الصعيد أعز  - 1

 .واألدباء والسياسيين في مصر
اإليرانية وتلقى العلم على علماءها ، أو أنه تلقى العلم في النجف فال أساس له من " قم" وما قاله بعضهم من أنه سافر إلى - 2

 .الصحة 
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يأتون من كل مكان ويسمعون ويتأثرون بالدعوة اليت ساندا احلكومات السعودية املتعاقبة 
  ..١ألغراض خمتلفة

 
فمصر كانت حمتلة من قبل اإلجنليز ، :  إلمام سيد قطب رمحه اهللا فقد كان األمر معه خيتلفأما ا

لتحاكم للشريعة  اوإلغاءمث جاءت الشيوعية ، مث ثورة الضباط ، وكان قبل هذا سقوط اخلالفة 
، وما يسمى بالعلمانية ، والتأثر بالغرب الكافر اإلسالمية ، واإلحنالل اخللقي على أوجه 

، وكانت هناك مؤامرات دولية حتاك ملصر ولإلسالم ، فما كان من سيد رمحه اهللا إلعجاب به وا
إلّا أن ركّز على جوانب رأى أن األوىل له اإلشتغال ا ، فحارب النظريات الشرقية والغربية ، 

 وبين هلم أا أفضل من تفاهات الشرق وسخافاتودعا الناس إىل الرجوع للشريعة اإلسالمية 
، مث قاده فكره يف النهاية إىل العودة بالناس حلقيقة مفهوم كلمة التوحيد والتركيز على الغرب 
 " ..ال إله إال اهللا"حيث رأى أن سبب نكبات األمة هو عدم فهم املسلمني حلقيقة  ، ذلك

 
اإلمام حممد بدأ بدراسة العلوم : أن يكمن يف الفرق بني سيد قطب وحممد بن عبد الوهاب 

، مث التقى مع الشيخ  والعلوم العصرية والسياسة لألدبيف بدايته لشرعية ، والشيخ سيد اجته ا
 درس األفكار - رمحه اهللا -واإلمام سيد حممد يف تعلم العلوم الشرعية جبهد كبري وعلى ِكبر ، 

يكان من اإلجنليز والفرنسيني واألمر  فكرياً ملخططات أعداء األمةىالشرقية والغربية وتصد

                                                   
بد الوهاب ، ولكن  جميع مصادر التأريخ المحايدة ال تشكك في إخالص أمراء الدرعية األول للدعوة في عهد الشيخ محمد بن ع- 1

يجب أن نعلم بأن تلك الدعوة النقية لم تكن في يوم من األيام ملهمة لعبد العزيز آل سعود مؤسس الدولة السعودية الحديثة ، فهذا 
الرجل أتى من الكويت واحتل الرياض بدافع سياسي قبلي ، ثم استغل كل من يستطيع استغالله للوصول لمآربه ، حتى إذا تم له ما 

، وكان الرجل يراسل البريطانيين والعثمانيين في " اإلسالمية"د شرع في قتل كثير من أتباعه وقادته الذين صدقوا بعض دعاواه أرا
آن واحد ، ويأخذ مساعدات بريطانية مالية ومعلوماتية ، ثم شرع في مراسلة األمريكان لما أفل نجم البريطانيين ، والرجل كان ذكياً 

 يكن مخلصاً لقضية غير رغبته في الحكم  ، وقد استغل وجود بقايا دعوة الشيخ محمد واستغل اسم وتاريخ اسرته داهية إال أنه لم
في " روبرت ليسي"ولعل أفضل من كتب في تأريخ عبد العزيز بن سعود هو المؤلف البريطاني .. استغالالً كبيرا ليصل إلى مآربه 

 " ..The Kingdom" = "المملكة"كتابه 
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 ، الذين كانوا يف بيئتهاملبتدعة والرافضة القبورية  الصوفية اهدةوغريهم ، بينما الشيخ حممد اجته 
  ..وهذا هو الغالب

 
كالمها ركّز على ما وجد يف حميطه من أخطار تحدق باألمة ، وكالمها وجد من حياربه يف حميطه 

ألمراء ليحملوا الدعوة ويقوموا بسيوفهم ومن اخلارج ، ولكن اإلمام حممد سخر اهللا له بعض ا
لنشرها ، واإلمام سيد رمحه اهللا محل عبء الدعوة مبفرده وواجه ما واجه مبفرده ، ومل تنتشر 
دعوته إال بعد أن شنق رمحه اهللا ، والغريب أن دعوته انتشرت يف وقت قصري وبسرعة عجيبة 

بعكس دعوة اإلمام حممد بن عبد جنبية هلا وعلى مستوى عاملي رغم حماربة احلكومات العربية واأل
 !!الوهاب اليت ظلت حبيسة جند لفترة طويلة 

 
 يف من الغالنيغالباً وهذا حيدث !! نكرون املقارنة بني الرجلني ستمن العجيب أن ترى أناس يو

 وهذا جهل!!  بينهما  أن الدعوتني متناقضتني ال يصح املقارنةويدعي هؤالء الغالة!! الطرفني 
إىل إقامة حكم اإلمامني دعا كلى فكلٌّ بالدعوة األخرى ، أو ، إما بالدعوتني : هم كبري من

إسالمي صحيح ، وكالمها دعا إىل إقامة ذلك بالسيف ، وكالمها أراد إحداث تغيري جذري يف 
  ، والشيخ حممد بن عبد الوهابالواقع دعا للثورة على وكالمها، املخالفة للحق معتقدات الناس 

ودعا الناس إىل ذلك ، بل خرج على اخلالفة ، وخرج على والة األمر بالسيف ، قاتل بالسيف 
وعلى خليفة املسلمني العثماين مما اضطر هذا األخري إلصدار أوامره لوايل مصر اإلسالمية الرمسية 
بيل ، أما اإلمام سيد فقد حارب بقلمه وكلمته وحرض على اجلهاد يف س ١بالقضاء على الدعوة

 ..اهللا 
                                                   

لما سئل ):  هـ١٣٣٩ت (ان أئمة الدعوة يعلنون كفر الدولة العثمانية ، فهذا الشيخ عبد اهللا بن عبد  اللطيف رحمه اهللا تعالى  وك-١
ومن جرهم على المسلمين واختار واليتهم وأنه يلزمه الجهاد معهم ، واآلخر ال يرى ذلك  -أي العثمانية  -عن من لم يكفر الدولة 
من لم يعرف كفر : "م بغاة وال يحل منهم إال ما يحل من البغاة وإن ما يغنم منهم من األعراب حرام، فأجابكله بل الدولة ومن جره

الدولة ولم يفرق بينهم وبين البغاة من المسلمين لم يعرف معنى ال إله إال اهللا، فإن اعتقد مع ذلك أن الدولة مسلمون فهو أشد وأعظم 
الدرر (هـ . أ.."ِأشرك به، ومن جرهم وأعانهم على المسلمين بأي إعانة فهي ردة صريحةوهذا هو الشك في كفر من كفر باهللا و

 .ومثل هذا كثير في كتاب الدرر وفي كتب الوالء والبراء ألئمة الدعوة ) .. ٨/٢٤٢: السنية 
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فهذا يقول قطيب ، وذاك يقول !! إن املرء ليعجب وهو يسمع هذا التراشق بني الغالة يف الدعوتني 

هذا يقول أنتم ال تفهمون الواقع ، وذاك يقول !! المها ال يرضى لنفسه هذه األلقاب كايب ، ووه
فهذا يقول أنتم : مني وكل منهما يرمي الطرف اآلخر بتكفري املسل!! أنتم ال تفهمون العقيدة 

 عند القبور واألضرحة دون تفصيل ، وذاك يقول أنتم تكفرون من ال حيكم مبا تكفرون من يدعو
التعصب إما اجلهل حبقيقة ما عند اآلخر ، أو :  سبب هذا اخلالفو!!  أنزل اهللا دون تفصيل 

 ..األمرين معا :  ما يكون السبب اهلوى ، وكثرياًو
 

دعوة تصحيحية جتديدية قامت باحلجة مث باجلهاد :  حممد بن عبد الوهاب دعوة الشيخ اإلمام
والقتال ، وهذه الدعوة تدعو الناس للرجوع إىل ما كان عليه النيب صلى اهللا عليه وسلم من 

أما ما يقوله البعض من أا دعوة . عقيدة ، ونبذ ما خيالفها من بدع وأمور حمدثة يف الدين 
خالفني ، فهذا ليس بسبب الدعوة نفسها وإمنا بسبب أهلها ، فأهل جند متشددة شديدة على امل

وكذلك العناد واألنفة ، ، ة يوالشدة مسة من مسام اجلبلّ ، والتعصب فيهم فطري، أصوهلم بدوية 
  ، وال دخل للدعوة ذا كله ، فالدعوة نقية صافية ، ١والكرب واخليالء الذي يكون يف أهل اإلبل

، فالدعوات ال بد هلا من تعصب   وتنتشر يف بيئتها هلا هذه الطبائع يف أصحاا لتبقىواهللا سخر
، وهم فوق ذلك حنابلة ، واحلنابلة اشتهروا بالشدة على املخالفني من قدمي منضبط منقاد حبكمة 

 ..وإن مل يكن حنبلي املذهب " حنبلي"، حىت أن الناس يف الشام إىل اليوم يسمون املتشدد 

                                                                                                                                                                               

 

 
 في والخيالء المشرق ، والفخررأس الكفر نحو : " جاء في البخاري من حديث ابي هريرة أن النبي صلى اهللا عليه وسلم أنه قال - 1

 . "أهل الخيل واإلبل ، والفدادين أهل الوبر ، والسكينة في أهل الغنم
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اإلنبساط أهل مصر فليست فيهم هذه الطباع ، فهم من أسهل وأبسط الناس ، ومييلون إىل أما 
 ويكرهون الشدة والغلظة يف املعاملة ، ولذلك يرميهم غالة الطرف اآلخر بالليونة وامليوعة واللني

هذه مسات غالبة ، وهناك استثناءات كثرية تظهر بني أفراد الطرفني ، ومن و!! مع املخالفني 
فاإلمام حممد كان سهالً هيناً ليناً بعيداً عن غلظة وجفاء األعراب ، واإلمام سيد  : اإلمامنيؤالء ه

 ..كان عنيداً ذو أنفة شديداً متعصبا ملا يعلم أنه احلق 
 

 الناس وأعطيته ، وهو كتاب يف العقيدة ، "خصائص التصور اإلسالمي"إنك لو أخذت كتاب 
من الطالسم ، فأهل جند أو بأن هذا من الترف الفكري املثقفون  لك يف بيئة اإلمام حممد لقال

إىل بيئة " التوحيد" ، ولو أخذت كتاب كلّفتاعتادوا على الكالم املباشر املؤدي إىل الغاية دون 
بأن هذا كتاب قص ولصق يستطيعه صغار الطلبة وليس املثقفون يف وقته لقال لك واإلمام سيد 

وذلك أن أهل مصر اعتادوا تنميق الكالم وزخرفته واستحداث اجلديد منه ، فيه إبداع وال جتديد 
  .. ١، وهذا من اإلختالف يف األذواق واألعراف

 
احلقيقة أنه ال تناقض وال اختالف بني الدعوتني من حيث األصل ، وكل ما يرى من خالف إمنا 

 : هو خالف تنوع ال تضاد 
الرافضية ، وذاك يدعوا إىل نبذ األفكار الشرقية عتقادات اإلفهذا يدعوا لنبذ البدع القبورية و

 .. الغربية الالدينية املعتقدات و
املؤدي هذا بالتحريض والعمل التنظيمي : كالمها يدعوا إىل تطبيق الشريعة يف البالد اإلسالمية و

 .. العلين واجلهاد ال تق باإلستعانة باألمراء والوذاكللجهاد 

                                                   
 تكمن عبقرية اإلمام محمد بن عبد الوهاب في اختيار اآليات واألحاديث بدقة كبيرة ، ثم ترتيبها ترتيبا يدل على فقه وعلم - 1

 الكتاب حتى شبهه بعض العلماء بكتاب الصحيح للبخاري لدقة اختياره للعناوين غزيرين ، ثم التعليقات الدقيقة التي أوردها هذا
 .وحسن ترتيب النصوص وتسلسلها الجميل ، وهو حري بهذا التشبيه لما فيه من علم وفقه 
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، وذاك على امللك العثماين  املسلمني  خليفة والةهذا على: على احلاكم كالمها دعا للخروج و
 ..فاروق العميل اإلجنليزي 

فهذا جدد عقيدة املسلمني ، وذاك جدد مفهوم اإلعتزاز : كالمها جددا نواحي من الشريعة و
 ..بالدين 

 
وهاب محل السيف أن اإلمام حممد بن عبد ال: وهناك أمر ال ينبغي للعاقل أن يغفل عنه ، وهو 

فعالً ، وقاتل املسلمني يف جزيرة العرب وقتل منهم خلقاً ، مث قاتل أتباعه جيوش الدول العربية 
 ، فمن هنا ١"الدولة السعودية األوىل" ما يسمى بـ وغريها ، وهذا يفالعراق والشام يف ااورة 

 تنظرون ا للشيخ سيد ودعوته ، عليكم أن تنظروا بنفس العني اليت: نقول للغالة املنتسبني إليه 
يف حروب بينه وبينهم ، فعالً  يدعوا لقتل املسلمني فاإلمام حممد قتل املسلمني افإن قلتم بأن سيد

وإن قلتم بأن هؤالء كانوا قبوريون فهذا هو التكفري الذي رميتم به سيد ، فاحلكم بالكفر على 
ى أظهر يف كتاب اهللا من احلكم بالكفر على من م بقوانني اليهود والنصاركَمن حنّى الشرع وح

طاف بقرب أو ترك الصالة ، واحلقيقة أن اإلمام حممد كفّر من مل حيكم مبا أنزل اهللا وأعلنه يف كثري 
من كتاباته ورسائله ، وأعلن ذلك طالبه وأتباعه ، ولعل أوضح رسالة يف ذلك هي رسالة العالمة 

، وهذا بعض كالمه الذي قاله   ، وهو من أحفاد الشيخ حممدالشهريةآل الشيخ حممد بن إبراهيم 
  : كفر اإلعتقادمراتب  يفمما جعله 

 
، ومشاقّة هللا  ، ومكابرة ألحكامه معاندة للشرع وهو أعظمها وأمشلها وأظهرها : اخلامس"

، وتفريعا وتشكيال  إعدادا وإمدادا وإرصادا وتأصيال ، ومضاهاة باحملاكم الشرعية ، ورسوله
 .ومستندات ، ومراجع وحكما وإلزاما وتنويعا

                                                   
 " ..إمارة الدرعية" هذا اسم محدث ، واإلسم الحقيقي لتلك الدولة كان - 1
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رسوله صلى  مرجعها كلُّها إىل كتاب اهللا وسنة ، فكما أنّ للمحاكم الشرعية مراجع مستمدات
،  ، وقوانني كثرية شرائع شىت القانون املُلفّق من: ، هي فلهذه احملاكم مراجع .اهللا عليه وسلم

، ومن  وغريها من القوانني ، ، والقانون الربيطاين ، والقانون األمريكي الفرنسي كالقانون
 .ذلك البدعيني املنتسبني إىل الشريعة وغري مذاهب بعض

أسراب  ، والناس إليها ، مفتوحةُ األبواب مكملة فهذه احملاكم يف كثري من أمصار اإلسالم مهيأة
،  القانون ، من أحكام ذلك خيالف حكم السنة والكتاب ، حيكُم حكّامها بينهم مبا إثْر أسراب
مناقضة للشهادة  ، وأي فأي كُفر فوق هذا الكفر..  عليهم ، وتحتمه ، وتِقرهم عليه وتلزمهم به

 .املناقضة بأنّ حممدا رسولُ اِهللا بعد هذه
 .، ال حيتمل ذكرها هذا املوضوع معلومةٌ معروفة وِذكْر أدلّة مجيع ما قدمنا على وجه البسِط

 ! النها ويا مجاعات األذكياء وأويل!  فيا معشر العقالء
، أو من هم دونكم، ِممن  أشباهكم ، وأفكار كيف ترضون أنْ جتري عليكم أحكام أمثالكم

صواب يف حكمهم إالّ ما هو  ، بل ال ، بل خطأهم أكثر من صوام بكثري عليهم اخلطأ جيوز
ستمدكم اِهللا ورسولِه،  ما أومن حاستنباطًا؟ نص!! 

 وأعراضكم ويف أهاليكم من أزواجكم ، تدعوم حيكمون يف أنفسكم ودمائكم وأبشاركم
 ويرفضون أن حيكموا فيكم حبكم اهللا ويتركون!! ، ويف أموالكم وسائر حقوقكم وذراريكم

حكيم  ترتيل منالباطل من بني يديه وال من خلفه  ورسوله، الذي ال يتطرق إليه اخلطأ، وال يأتيه
 ! !محيد

ورضوخ هم خضوعضوع الناس ورضوخهم حلكم ربخلقهم تعاىل ليعبدوه وخ نكم مِلح  ..
 ، فكذلك جيب أن ال إياه وال يعبدون املخلوق ، وال يعبدونَ إالّ فكما ال يسجد اخللق إالّ ِهللا

 ، الرءوف الرحيم، دون حكم العليم احلميد يرضخوا وال خيضعوا أو ينقادوا إالّ حلُكم احلكيم
والشبهات، واستولت على املخلوق، الظلوم اجلهول، الذي أهلكته الشكوك م  والشهواتقلو

 .الغفلة والقسوة والظلمات
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  هلم، والتحكم فيهم باألهواءاالستعبادمن  فيجب على العقالء أن يربأوا بنفوسهم عنه، ملا فيه
ومن لَم يحكُم ِبما {: كفرا بنص قوله تعاىل  عن كونه فضالً األغراض، واألغالط واألخطاء،و

لَ اُهللا فأُولئكزالكاِفرونَ أَن مانتهى  (.}ه .. ( 
 مرتلة ما نزل به  ،اللعني ، ترتيل القانون إنّ من الكفر األكرب املستبني "وقال يف بداية رسالته 

،  ، بلسان عريب مبني ، ليكون من املنذرين عليه وسلم صلى اهللا حممد ، على قلب الروح األمني
 : ، مناقضة ومعاندة لقول اهللا عز وجلّ تنازع املتنازعني ، والرد إليه عند العاملني بني يف احلكم به

 إىل اِهللا والرسوِل إن كنتم تؤمنون باهللا واليوم اآلخر ذلك فإنْ تنازعتم يف شيٍء فردوه{
خري ىانته." (}تأويالً وأحسن(..  

 
إن الذين يتبعون القوانني الوضعية اليت  "١األمني الشنقيطي رمحه اهللا يف تفسريهإلمام حممد يقول ا

شرعها الشيطان على ألسنة أولياءه خمالفة ملا شرع اهللا جلّ وعال على ألسنة رسله صلوات اهللا 
ته ، وأعماه عن نور وسالمه عليهم ، أنه ال يشك يف كفرهم وشركهم إال من طمس اهللا بصري

 ) ..انتهى("  الوحي مثلهم
 

فهذا قول اإلمام الشنقيطي يف من شك يف كفر من حتاكم بأحكام الكفار ، وليس يف من حتاكم 
هلذه األحكام ، فاألمر عند العلماء حمسوم فيمن حتاكم إىل غري شرع اهللا ، وال يشك يف كفر 

وسيد رمحه اهللا من ، " ماه عن نور الوحي مثلهمطمس اهللا بصريته ، وأع"هؤالء الكفار إال من 
، فكيف يسكت ) حنسبه كذلك وال نزكيه على اهللا(الذين نور اهللا قلوم بنور اإلميان واليقني 

رمحه اهللا على تنحية شرع اهللا عن واقع املسلمني وهو يعلم حكم اهللا يف احلاكم بغري شرعه 
 !! افح عنه والعياذ باهللا ، فضالً عن الراضي به واملنوالساكت عليه 

 

                                                   
 ).٨٣ص( المجلد الرابع - 1
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 جمدد واإلمام سيد قطبجمدد يف باب العقيدة اإلسالمية ، إن اإلمام حممد بن عبد الوهاب 
أما مسألة املفاضلة .. يف باب السياسة الشرعية ، واألمرين من صلب الشريعة اإلسالمية الكاملة 

 إىل رما وهو الذي يفاضل بني بني الرجلني فهذه مسألة ال طائل منها وال فائدة ، فقد أفضيا
 صعب أيضاعباده على أساس التقوى ، وأما مدى تأثري أحدمها على األمة اإلسالمية فهذا 

ا كبري ماإلدراك ، وحكم مع فارق ، ألن الدعوتني مل تكونا يف نفس الوقت ، والفرق الزمين بينه
 .. أو يفيد يف شيء والظروف خمتلفة ، فاحلكم على مثل هذا غري دقيق ، وال يستقيم

 
إن الدارس للمنهجني بعمق ودقة يستطيع أن يقول بكل طمأنينة بأما خرجا من مشكاة 

 لهي مشكاة الدعوة احلجازية األوىل منذ أربعة عشر قرناً ، ويستطيع املرء أن يقول بك: واحدة 
ن الدين ال غىن اً منبالرجلني عاشا لإلصالح وجاهدا من أجله ، وأما جددا جواطمأنينة بأن 

للمسلمني عنها ، ومن تتلمذ على الدعوتني وعرف تراث الفريقني يستطيع أن يقول بكل طمأنينة 
األرضية والقاعدة الصلبة اليت يقف تصلح أن تكون دعوة اإلمام حممد بن عبد الوهاب : بأن 

 إىل أرجاء عليها املسلمون ، ودعوة اإلمام سيد قطب هي اإلنطالقة من تلك القاعدة الصلبة
األرض لتخليصها من طغيان واستبداد الظاملني ، وال يستطيع أي منهج أن يبقى بدون قاعدة ثابتة 

ة احلقيقية بني املنهجني وانطالقة واعية ، وهذه هي العالقراسخة ، وال يبقى منهج بدون حركة 
  ..  ن مها يف احلقيقة جوانب كبرية من املنهج اإلسالمي الكامليذلاملتكاملني ال

 
 

* * * 
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ره به وفكْوكت، عندنا ، فهو ليس متهماً  قطب رمحه اهللا ليس املقصود هنا الدفاع عن سيد
 وبيان السيد ،هذا يف بتراث روالتع املقصود هنا البيان ، ولكن  أمثالناا من أن يدافع عنهأجلّ
 األشم بقرون هزيلة متهالكة صغر عقل من حياول أن يناطح هذا اجلبل  ، مث بيان وعبقريتهتهعظم

 ألّف كتباً لألطفال – كما بينا آنفاً – اًإن سيد: فنقول له ، عض يتومل هذا بعد يفهم فمن مل ، 
 .. بعض ما فيها ا علّكم تفهموها وتدركوإليهافارجعوا 

 
د أن تأتونا ال نري:  حسداً وحقداً ، فنقول هلم ه الذين انتقدوا الظِّالل وحذّروا من"الفطاحل"أما 

اإلمام السيد "بتفسري مثله ، وال ربعه ، وال عشره ، وال حىت تفسري آية واحدة مثل تفسري 
من  سيداً كتب مقدمة للكتاب يف بضع صفحات فأتونا مبثلها إن كنتم  رمحه اهللا ، ولكن"املُفسر

ليس أقل من أن يقرأ ومن قصرت مهّته عن قراءة الظالل كامالً ، ف!!  كما تزعمون "لنقدأهل ا"
جلامعه الدكتور حممد علي اهلامشي ، فقد مجع خنبة " الوقفات الفكرية يف ظالل القرآن"كتاب 

سيد اإلمام ، فليقرأ هذا الكتاب ليعرف من هو سيد رمحه اهللا يف الظالل الشيخ كالم من طيبة 
 ..رمحه اهللا وطيب ثراه قطب 

 
 تاريخ األمة وتاريخ العامل ككل ، وكانت األمة د يف فترة عصيبة منسيالشيخ لقد عاش 

، وكانت  مث التدخل األمريكيالسوفيييت  اإلحتالل الربيطاين الفرنسينريان تترنح وترزح حتت 
، وكان الناس يف جهل مساومات احلكام وعمالتهم للكفار أوضح من الشمس يف وضح النهار 

احلركات اإلسالمية هنا أو هناك ، ورأى  بعضاألفراد أو مدقع بدينهم إال ما كان من بعض 
ن يف مصر وغريها انشغلوا بأمور تافهة عن قضاياهم املصريية ، واب واملثقف بأن الكتالشيخ سيد
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  والقوميةاإلشتراكيةتبين وبنظرة سريعة على كتابات تلك احلقبة ترى كيف أن الناس اشتغلوا ب
بني طه حسني والعقاد وجنيب حمفوظ (ت األدبية باجلداالوالدميقراطية والرأمسالية ، واشتغلوا 

 ) .. وأمثاهلم
 

فأراد أن ، كتاب ربها ل هاجرة بنظرته الواعية أن األمة غافلة عن دينها الشيخ سيدرأى 
يها من جديد ، فكانت كتاباته نقلة نوعية يف األدب العريب اإلسالمي ، وتكمن يربطها بوح

كبقية الكتاب الذين وقفوا موقف املدافع عن اإلسالم ، بل  يف أنه مل يكن الشيخ سيدخطورة 
 مبنطق اإلستعالء اإلسالمي  إىل مهامجة عقائد الكفار شرقاً وغرباًاملرحلة هذه الشيخ سيدتعدى 

والَ تِهنوا والَ تحزنوا وأَنتم {واإلعجاز التشريعي القرآين ، وكأنه جدد يف األمة قول اهللا تعاىل 
اَألعِمِننيؤم متنَ ِإنْ كُنمن ، فقد كان ) ١٣٩: آل عمران  (}لَولوا روح مكر الكفار أن يؤص

اإلستسالم والتبعية للغرب يف نفوس املسلمني حىت يسهل عليهم ترويضهم واحتالهلم ، وكان 
مع ، وبعضهم أراد تطويع اإلسالم ليتماشى هناك علماء يدافعون باستحياء عن القيم اإلسالمية 

وهذا " الدميقراطية اإلسالمية"وهذا يقول " اإلشتراكية اإلسالمية"فهذا يقول : املفاهيم الغربية 
وحدة "، وهذا يقول بـ " القومية اإلسالمية"وهذا يؤصل ملفاهيم " الفلسفة اإلسالمية"يقول 
ا يلغي أحكام وهذ، " األديان السماوية" بني أصحاب "األخوة الدينية"، وهذا ينادي بـ " األديان

وهذا يستحي من ذكر ، " الوالء والرباء" حبجج واهية ، وهذا ينفي وجود عقيدة " الطلبجهاد"
النصوص لتوافق بعض املفاهيم دالالت بعضهم طوع وحرف الكثري من  و،" احلدود الشرعية"

 !!الكفرية 
مكم هذه كلها حتت علوا وال يعلى ، ومفاهيإن اإلسالم ي:  ليقول للجميع الشيخ سيدأتى 

الل قرآنكم ، قدمي ، وليس يف األرض شيء صاحل غري هذا الدين ، وهذه معامله ، فتفيؤوا بِظ
واتركوا تصورات عدوكم ، فال عدالة إال يف اإلسالم ، وال مستقبل إال له ، وال سالم إال حتت 

 جيب أن حيكم األرض سببها البعد عن شرع اهللا الذي كلّها "احلضارات"هذه رايته ، ومشكالت 
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على اليهود والنصارى من أشد األخطار اإلمياين من جديد ، فكان هذا األسلوب اإلستعالئي 
 ..عقول املسلمني هزمية الذي كانوا قاب قوسني أو أدىن من 

 
دن يف التاريخ اإلسالمي احلديث ، ويف القرن املاضي إن هلذا الفكر اإلستعالئي اإلمياين جمدي

أبو األعلى املودودي يف اهلند ، وال و قطب رمحه اهللا يف مصر ، الشيخ سيد : خلصوصعلى وجه ا
 ، ولكن التأثري ١ندعي أنه مل يكن يف تلك احلقبة علماء أجالء يف مجيع أقطار العامل اإلسالمي

فقه :  يف أبواب كثرية ، منها نداواألكثر كان هلذين الرجلني ، فهما حبق جمداألكرب واألظهر 
 ، وعقيدة احلاكمية ، ونبذ اإلرجاء والدعوة للعمل ، واإلستعالء الفكري اإلمياين ، وخلق ٢جلهادا

الثقة يف قلوب املسلمني بدينهم ، ونبذ كل ما سوى اإلسالم من أفكار ونظريات تغلغلت يف 
عقول املسلمني ، وأمور أخرى كثرية يصعب حصرها وال يعرفها إال من عاش أو درس تاريخ 

 قضى اهللا على بين د، وال ينفي التجديد وجود أخطاء بشرية يف اددين ، فقمني القريب املسل
 ..البشر أن يكونوا خطّائني 

 
 

 !سيد قطب وإخوان اليوم 
 

البنا بن أمحد بن عبد الرمحن الكل يعرف بأن مؤسس مجاعة اإلخوان املسلمني هو اإلمام حسن 
ى يده الصحوة يف مصر ولد يف نفس السنة اليت ولد فيها رمحه اهللا ، وهذا اإلمام الذي قامت عل

 رمحه اهللا مل اً، فهو من أقران سيد رمحه اهللا ، ولكن سيد) م١٩٠٦(الشيخ سيد قطب رمحه اهللا 
                                                   

، وكذلك ) على علّاته(الشيخ محمد عبده وجمال الدين األفغاني : يخ سيد قطب رحمه اهللا بعض الكتاب من أمثال  سبق الش- 1
، وأبو الحسن الندوي ، وغيرهم ، " المنار"الشيخ عبد الرحمن الكواكبي ، والبشير اإلبراهيمي ، والشيخ محمد رشيد رضا ومجلته 

 .لماضية كان للمودودي وسيد قطب ، رحم اهللا الجميعولكن التأثير األكبر في العقود األربع ا
  هناك مآخذ على بعض األفكار التي طرحها المودودي رحمه اهللا في باب الجهاد- 2
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 حبسن البنا مع كوما عاشا يف نفس البلد ويف نفس الفترة ، وذلك أن اإلمام حسن البنا ييلتق
د اجته اجتاهه اإلسالمي د قطب وقتها يف أمريكا ، ومل يكن سي، وكان سي) م١٩٤٩(قُتل سنة 
أن مسع مبقتل اإلمام رمحه اهللا وقابل رجل املخابرات منا قرر ذلك يف أمريكا بعد بعد ، وإ
سيد رمحه اهللا بالذي جيهل اإلمام حسن البنا رمحه اهللا ، ولكن اهتمامه مل يكن  و..اإلجنليزي 

 .. ه األديب ، ولذلك مل يكلّف نفسه عناء اللقاء حبسن البنا األكرب كان منصباً على وسط
 

عند رجوع سيد رمحه اهللا من أمريكا تغير كلياً واجته اجتاهاً إسالمياً ، واقتربت منه حركة 
اإلخوان اليت كانت تدرس بعض كتاباته ، واقترب هو منها وتعرف على أفرادها ورأى فيهم 

لدين ، فكان طبيعياً أن ينخرط يف صفوف اجلماعة األكرب الصدق واحلق والعمل من أجل ا
 احلكومةواألكثر تنظيماً ونشاطاً وعمالً لإلسالم يف الساحة املصرية رغم ما عِلم من سوء طوية 

 .. يف التنكيل باجلماعة اورغبته
 

وصل  وصل إىل ما اإلنتساب إليه أو من يدعي سيد ما بال أتباع :ل اليوم من يتسائومن الناس 
 !! إليه 

وهذا !! رمحه اهللا  الشيخ سيدوهذا سؤال يسأله الكثري من الناس ، وبعضهم جيعل هذا مطعناً يف 
أو ينتسب  سيد، فبعض من يدعي األخذ مبنهج } الَ تِزر واِزرةٌ ِوزر أُخرى{من اجلهل ألنه 

 .. اليت جتد من ينتسب إليها  حقيقة ، وهذا كثري يف كل الدعوات سيداًليس يتبع ة اإلخوانجلماع
تربأوا من كتابات سيد  - فيما بعد –وأمر آخر ، وهو أن كثري من علماء اإلخوان 

وعارضوها ومل يأخذوا ا ومل يعلّموها تالميذهم وحاولوا طمسها ألا شديدة على املخالفني 
 إىل السلطة أو التغيري ، وهؤالء يريدون اإلخنراط يف العمل السياسي والوصول) األنظمة احلاكمة(

 ..عن طريق الربملانات وجمالس الشعب ، وهذا يناقض ما دعى له سيد قطب رمحه اهللا 
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األمس ، ولكن " إخوان"اليوم ليسوا " إخوان: " بأن يصدق القولمن املؤسف حقاً أن  هنإ
ي فكري منهجي حصرياً ، ولكنه تراث جتديدي تربو" إخوانياً" ليس  سيداإلمامعزائنا أن تراث 

أن سيداً مل يكن من بلقول ابعض الناس بإسالمي ال ختتص به مجاعة وال قُطْر ، وهذا ما حدى 
وكان آخر حياته د انضم إىل اإلخوان املسلمني يف ، فسي أيضا ، وهذا خطأ "اإلخوان املسلمني"

الضيق الذي نراه اليوم ، باملعىن احلزيب " إخوانياً"كره ليس  فيهم ، ولكن ِفومنظّراً رأساً وقائداً
 فكر اإلخوان ، وأسر قلوباً وعقوالً مل ااملعمورة مل يبلغهمن  انطلق إىل أرجاء  سيداإلمامففكر 
التنظيم ، " إخواين: "فهو " اإلخوان"، وفجر طاقات مل تصب يف رصيد " مجاعة اإلخوان"تعرف 
 ..  ين املنهج ، رباعاملي النظرة،   الدعوةإسالمي الفكر ، مستقلّ

 
جلهاد والتضحية واملواجهة ، إىل ا لإلخوان يوم كانت اجلماعة تدعوا الشيخ سيدلقد انضم 

ل تد" ملاذا أعدموين"رسالته املشهورة وشهادته للتنظيم يف آخر  ، هموهذا هدف مشترك بينه وبين
أجنح جتربة إن حركة اإلخوان املسلمني كانت هي " ، فقد قال" اإلخوان" كان عليه على ما

للتربية واإلعداد ، وإن أي خطأ يف الطريق ال يربر تدمريها ، وخصوصاً إذا كان اخلطأ منها ناجتاً 
 ) ..انتهى .. ("من خطأ يف معاملتها

 بأدبيات الشيخ سيد ، وال يحكم على فيهلكن ما أحدثه قادة التنظيم بعده ال دخل لسيد 
قل واضح بين املعامل استفاد منه اإلخوان يف فترة من ، بل لسيٍد تراث مست ةاحلديثاإلخوان 
 -يدعوا للجهاد يف سبيل اهللا وقتال أعداء الدين " إرهابياً"عندما كان التنظيم تنظيماً  -الفترات 
وال يرفع بسيٍد رأساً إلّا من ن محله خارج مصر والعامل العريب إىل سائر أقطار األرض مث محله م ،

  ..  ١فكلٌّ يدعي الوصل بليلى: وى اما الدعصدق قوله فعله ، أ

                                                   
أي بعد (م ١٩٧٣ طرأ تغيير على فكر اإلخوان ومنهجهم الجهادي بعد أن تم تعيين عمر التلمساني مرشداً عاماً لإلخوان سنة - 1

، فقد عمل التلمساني على ضمان عدم الصدام مع الحكومة وأعلن نبذ العنف ) إلمام سيد قطب رحمه اهللاسبع سنوات من مقتل ا
 !!والتطرف 
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إن تراث سيد رمحه اهللا خيتلف عن تراث اإلمام البنا رمحه اهللا ، فحسن البنا كان يدعوا 
لإلشتراك يف احلكومات والربملانات للوصول إىل السلطة وتغيري اتمع بعد األخذ بزمام األمور ، 

ئصاهلا واجتثاثها من جذورها ت ويدعو إىل خلعها واسولكن سيداً كان يعلن كفر هذه الربملانات
وإحالل النظام اإلسالمي الكامل حملّها ، وهذا اختالف جوهري كبري يني الرجلني ، ولعلّه أبرز 
اختالف بينهما ، وهذا يدلّ على أن سيداً كان مستقالً يف الفكر والرأي ومل يكن يتبع منهج 

 اهللا يف كل شيء ، بل كان يتبع ما رآه حقاً حسب اإلخوان الذي وضعه اإلمام البنا رمحه
علمه ودراسته للقرآن والسنة وأقوال أئمة اإلسالم ، وهذه اإلستقاللية كانت سبباً اجتهاده و

رئيساً يف تألقه وإبداعه الفكري إذا أضيفت إىل رصيده األديب وسعة اطالعه على علوم عصره 
  ..١عجيبة مع القرآن ورحلته الوخاصة العلوم الفكرية والسياسية

 
ناهم قلّة قليلة من الناس ، وأعظم من د مبا أصله لوجلوعِملو نظرنا إىل من تأثّر بسيد 

 ومنهجه إىل واقع مرئي عملي هو الشيخ ااهد عبد اهللا عزام ه ومقاالتالشيخ سيدترجم كتب 
 يف رحله حلّ  حىتارحتل حيثما وفكره معه الشيخ سيدرمحه اهللا ، فهذا الرجل محل فقه 

 اليت كان عليها إقبال كبري من مجيع املسلمني بشىت الشيخ سيدأفغانستان ، فنشر هناك كتب 
اجتاهام ألا تزرع يف قلوم روح العزة والكرامة اليت غابت عن كتابات أكثر علماء ذلك 

اإلمياين هو ستعالء  ، فكان اجلهاد الذي اختلط مبنطق اإل وكثري من كتاب هذا العصرالعصر
دد للعزة اإلسالمية ، وعزد هو املنظّر اام هو من نقل هذه األخطر على الكفر العاملي ، فسي

 ..اجلهادي املسلح املنشود  العملالعزة من التنظري إىل حيز 
 

                                                   
أنكر فيه على " ن البنا وسيد قطبسمنهج التغيير عند الشهيدين ح" كتب الدكتور محمد عبد القادر أبو فارس كتاباً بعنوان - 1

ين أن تراثه هو ذاته تراث الشيخ البنا رحمه اهللا ، ثم ذكر نماذجاً تبين تطابق أفكار الرجلين اإلخوان التنكر لتراث سيد رحمه اهللا وب
 ..مع توافق األهداف  - في الجملة – ويظهر من عرضه اختالف األسلوب والوسائل بين الرجلين ..
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 احلكومات العربية على توزعهلسيد كانت " معامل يف الطريق"ومن املفارقات أن كتاب 
على  يف احلرب األفغانية ضد السوفييت ِلما علموا من تأثريه - اهدين خاصةوا -الناس عامة 

عملت احلكومات : األمريكان بني الناس ، مث ملّا انتهت احلرب وبدأت املناوشات بني ااهدين و
ذاا على منع هذا الكتاب من النشر ، وسحبوه من األسواق خوفاً منه وذعرا ، مث أوحوا 

 الشيخ سيدباع  ومن يزعم اتسيد وما يمثّله الشيخ سيدالطّعن يف " اء التسولعلم"لعبيدهم من 
 !!ميت لسيد بصلة ) وما(وكل من 

 
حرب سياسية حبتة أصلها يف هي اً ي وعلى من ينتمي له فكر سيداإلمامفهذه احلرب على 

ات النصارى  الذين يعملون بإشار بتحريض من احلكامفكرية عقدية منهجيةأعطيت صبغة 
وكان خالفهم مع ،   رضي اهللا عنهة الذين كانوا شيعة لعليضرنا هذا بتاريخ الراف ، ويذكّواليهود

، مث انتقل هذا اخلالف ليكون عقدياً منهجياً فكرياً حىت انسلخ كثري يف البداية بين أمية سياسياً 
أخطأ : ولو أم قالوا  !! احقّالطرف اآلخر وإن كان منهم عن الدين بغية خمالفة مجيع ما لدى 

بوا إال رميه أموا ، ولكنهم معاوية رضي اهللا عنه ، وهو صحايب ذنوبه تذوب يف حبر حسناته لسِل
وهكذا بدأت كثري من الفرق املخالفة على !!  يف كل شيء - ومن معه -وخمالفته ، ة صبكل نقي

، أتى الناس  وغلبة اهلوى ة العقلقلّوتزامن ذلك مع مر التأريخ ، فإذا غاب العدل واإلنصاف 
 ..بالعجائب 

 
* * * 
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 :اخلالصة 

 
كان أصل هذا البحث يف قرابة ثالثني صفحة ، ولكن اقتضى السياق اإلستطراد حىت تتضح 

 :الفكرة ، ولعلي أُمجل هنا ما أردت قوله وما نقلت بيانه يف ما سبق 
 

طور التيه ، وطور األدب اإلسالمي ، : مر سيد قطب رمحه اهللا يف حياته بأطوار ثالثة  -١
 ..وطور اإلسالم العملي أو احلركي 

 ..ما استقر عليه رأي سيد ومنهجه هو ما كتبه يف الطّور الثالث  -٢
كان سيد قطب رمحه اهللا ينقّح كتبه فيحذف منها ويزيد ، وما استقرت عليه كتبه يف  -٣

ليس من املنهج العلمي يف النقد طبعاا اجلديدة هو املعول عليه يف بيان منهجه ، و
 ..غري املنقّحة اإلعتماد على الطبعات القدمية 

٤- د قطب رمحه اهللا كتاب الظالل إىل آخر سورة إبراهيم ، وما بعدها مل راجعسي 
 ..يراجعه مراجعة أخرية 

مجيع كتب سيد رمحه اهللا تطبع اآلن يف دار الشروق بالقاهرة ، وهي الطبعات الشرعية  -٥
 ..دة املعتم

٦- د قطب رمحه اهللا كلمات  كتل ب سيممبهمة يف بعض كتبه تقدح يف عقيدته ، وج
 ..وهذه جيب إرجاعها ملا صرح به يف مواطن أخرى من كتبه 

كان سيد قطب رمحه اهللا يأخذ يف اإلعتبار نصائح العلماء ونقدهم ويصحح ما  -٧
نه كان يتبع احلق ويريده يوردونه من اعتراضات على بعض عباراته ، وهذا يدل على أ

.. 
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، ) خاصة ما أتى عليه يف مراجعته األخرية(الظالل : أهم كتب سيد رمحه اهللا ، هي  -٨
ومعامل يف الطريق ، ومقومات التصور اإلسالمي ، وخصائص التصور اإلسالمي ، 
ودراسات إسالمية ، وهذا الدين ، واملستقبل هلذا الدين ، واإلسالم والسالم العاملي ، 

 د رمحه اهللا وعلمهذا الترتيب ، وهذه الكتب فيها لب وعصارة منهج سي.. 
سيد قطب رمحه اهللا بشر يخطئ ويصيب ، وهو ليس مبعصوم ، ولكن أخطائه قليلة  -٩

 ..تذوب يف حبر صوابه 
رأ كتابات سيد رمحه اهللا أن يكون على قدر من الثقافة الشرعية والوعي ينبغي ملن يق -١٠

واطالع على الثقافات يد من كالمه ، كما ينبغي أن يكون له حس أديب ليدرك مراد س
 ..العامة 

لو حبثنا يف أكثر اإلنتقادات اليت وجهت لسيد رمحه اهللا لوجدنا أن أصل هذه  -١١
 ..اإلنتقادات سياسية أُلبست أثواباً خمتلفة ، معظمها يصب يف مصلحة أعداء األمة 

 سيد رمحه اهللا يف بعض كتبه القدمية هي حماولة لعل تسليط الضوء على بعض أخطاء -١٢
كاملعامل واخلصائص واملقومات : من بعضهم لصرف الناس عن كتب سيد املهمة 

 ..والرسائل 
ينبغي اإلعتناء بتراث سيد رمحه اهللا ألنه يودع يف قلوب املسلمني اإلعتزاز بدينهم  -١٣

ه من املعتقدات واألديان ، وويتهم وعقيدم ويبين عظمة هذا الدين وإفالس غري
 ..وهذا ما حتتاجه األمة يف عصرنا هذا 

 
وهناك نقاط أخرى ذكرا يف ثنايا البحث ال ختفى على ذي لب ، وهي يف جمملها تدور حول 

 ..النقاط املذكورة أعاله 
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 :قاهلا قبل إعدامه  - رمحه اهللا -سيد قطب للشيخ  خالدة الرسالة بكلماتهذه لعلنا خنتم 
 

يعين : شهيد : "، فقال " شهيد" احملاكمة وسأله عن معىن كلمة أثناءأتاه أحد الضباط فقد 
ه شأن شريعة اهللا أغلى عليه من حياتهأن ِهد.. " 

 
قال ! ملاذا كنت صرحياً كل الصراحة يف احملكمة اليت متلك رقبتك ؟: سأله أحد إخوانه و
  .."لعقيدة ، وليس للقائد أن يأخذ بالرخصألن التورية ال جتوز يف ا" : الشيخ سيد

 
احلمد هللا ، لقد عملت مخسة عشر عاماً لنيل ": وملّا مسع حكم اإلعدام عليه قال 

  .."الشهادة
 

  .."لن أعتذر عن العمل مع اهللا": وعندما طُلب منه اإلعتذار مقابل إطالق سراحه ، قال 
 

ابة الذي بإن أصبع الس": اصر ، قال وعندما طُلب منه كتابة كلمات يسترحم عبد الن
  .. "يشهد هللا بالوحدانية يف الصالة ، لريفض أن يكتب حرفاً يقر فيه حكم طاغية

 
جنت حبق فأنا أقبل حكم احلق ، وإن سجنت بباطل فأنا إن س: ملاذا أسترحم ": وقال 

  .."أكرب من أن أسترحم الباطل
 

 بضعة كلمات فيفرج عنه ، الشيخ سيدل ليكتب وأتاه أحد الضباط قبل أن يشنق بقلي
 رمحه اهللا وقال له دوء الشيخ سيد، فابتسم " كنت مخطئاً وإين أعتذر"وكانت تلك الكلمات 
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 املوت يا هولكن" الضابط له، فقال " أبداً ، لن أشتري احلياة الزائلة بكذبة لن تزول"عجيب  
 "مرحباً باملوت يف سبيل اهللايا " رمحه اهللا الشيخ سيد ، فقال "سيد

 
قابلت سيد قطب يف السجن بعد حماكمته واحلكم عليه باإلعدام : قال األستاذ أمحد رائف 

  !!" انتظر القدوم علي ريب" ماذا تنتظر يا أستاذ سيد ؟ فقال : ، فقلت ، له 
 
دم وخترتآال بابتسامة التقطتها ةإىل حبل املشنقيف طريقه  حياته وهو الشيخ سين ي املصو

تنشرها يف اجلرائد واالت والكتب والدراسات ، حىت قال الشاعر يف هذه اإلبتسامة العجيبة ل
 :اهلادئة 

 
اهللا بـه يـا شهيداً رفـع  ...جعلى طول املدىب هة احلق 

 دىحادياً للركب رمزاً للِف... سوف تبقى يف احلنايا علَماً 
  بسمة املؤمن يف وجِه الردى...ينا ، أنت قد علّمتنا ما نِس

 
 

* * *   
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يف حياته ، كأنه يصف نفسه بعد مماته ، كلمات ال زال الناس قاهلا لمات لسيد وهذه ك
 كلمات حية من إنسان حي ، ..وحقيقتها ي تعبريإبداعها الا وصدقها ومجاهلا وقوبمبهورون 
قال رمحه ف ،  احلققة القوة الكامنة يف كلمةتها يراعه يف كتاب له يتحدث عن حقيكلمات خطّ

 :اهللا 
 

إنه ليست كلّ كَِلمة تبلغ إىل قلوب اآلخرين ، فتحركُها وجتمعها وتدفعها ، إا "
 .. ، ألا تقْتات قلب إنسان حي ر دماًءالكلمات اليت تقطُ

 ..كل كلمة عاشت ، قد اقتاتت قلب إنسان 
أن ميوتوا :  يصنعوا شيئاً كثرياً ، ولكن بشرط واحد إن أصحاب األقالم يستطيعون أن

موا .. هم هم ودماِئهم من حلوِمهم لتعيش أفكارقدأن يقولوا ما يعتقدون أنه حق وي
 ..دمائهم فداء لكلمة احلق 

إن أفكارنا وكلماتنا تظلّ جثثاً هامدة ، حىت إذا متنا يف سبيلها وغذّيناها بالدماء ، 
  ..١ "ت بني األحياءانتفضت حية ، وعاش

 
من العبودية للتيارات واألفكار البشرية ، زرمحه اهللا حراً يف قطب   سيداإلماملقد عاش 

وكتب مبداد دمه ، اإلسالمية مة  على رقاب األومات حراً يف زمن اإلستسالم للطواغيت اجلاثية
حيي فيها القيم الربانية قبة تعلى صفحات التأريخ أسطراً من التضحية لترثها األجيال املسلمة املتعا

روا مبطارق اجلهاد كل اضربوا بسيوف العقيدة رأس كل طاغوت ، وكس: السامية ، وتقول هلا 
القيود ، وحرروا باإلستعالء اإلمياين البشريةَ من كل ما سوى اهللا من معبود ، وأعلنوا يف األرض 

 حىت تلقوا اهللا وقد ، وال تتوقفوا عن الزحفإرهاباً ألعداء اهللا وإرغاماً لكل حسود " اهللا أكرب"

                                                   
 وواضح أن الشيخ رحمه اهللا اقتبسها من  ، وبعض الناس ينسبها للشيخ عبد اهللا عزام رحمه اهللا ،دراسات إسالمية: من كتابه - 1

 ..كالم سيد رحمه اهللا 
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كون ، فال بد ضى اهللا ال ينال بالسلّه يرضى عنكم ، فِركم وسفكت دمائكم ، عتقطّعت أشالئ
 ..يف طلب املنون :  ، واحلياة احلقّة من احلركة

 
 اهللا حصي إالفال ي قطب رمحه اهللا ،  سيداإلمام من يكتب عن – وال أظنين آخر –لست أول 

كلّم وأثىن على هذا الرجل اجلليل ، ولست يف عداد من أحسن يف عرضه بعض عدد من كتب وت
 الكثرية ، ولكن من خصائص املتطفلني إقباهلم على املوائد دون دعوة ، وعدم الشيخ سيدمناقب 

 الكلمات قطرة يف حبر الدراساته مباالم مبن حوهلم وهم يلتهمون ما يف القصعة ، ولعل هذ
 ..  رمحه اهللا قطب  سيداإلمام الشيخ اليت تناولت حياة 

 
قال الشيخ اجلليل أبو األعلى املودودي رمحه اهللا حني مسع خبرب إعدام اإلمام سيد قطب 

إن هذه الشهادة ليست شهادة األفراد ، وإا ليست هدراً للدماء وعبثاً باحلقوق "رمحه اهللا 
 وإا ليست مهجية وعداء سافراً لإلسالم فحسب ، بل البشرية والكرامة اإلنسانية فحسب ،

إا خسارة فادحه للدعوة اإلسالمية والعلم والدراسة والبحث واألدب والنقد ، ومأساة 
علمية ضخمة ، إن سيد قطب من أولئك األفذاذ الذين يسعد م العامل اإلسالمي ، وهو يف 

 الذين حتظى م األمم بعد فترات الطراز األول من صفوة الدعاة ورجال الفكر واألدب
 " ..طويلة
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الصديقني ، وارحم النبيني واللهم ارحم سيداً وتقبله يف الشهداء وارفعه يف علّيني مع 

 .. إخوانه وأخواته ووالديه وسائر أهله ومن أحبه 
أمة نبيك ، ومبا رفع من اجلهل عن ، ملا قدم لدينك اللهم إنا نشهدك بأنا حنبه ونتولّاه 

وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله باملاء والثلج والربد ونقّه من اخلطايا ، اللهم تقبل شهادتنا فيه 
والذنوب كما ينقّى الثوب األبيض من الدنس ، وأبدله داراً خري من داره ، وأهالً خري من أهله ، 

ا رفعته يف الدنيا يارب العاملني واجعل طعن من يطعن فيه زيادة يف حسناته ، وارفعه يف اآلخرة كم
..   
 
 

 ..وصلى اهللا على نبينا حممد وعلى آله وصحبه وسلّم .. واهللا أعلم 
 
 كتبه

 حسني بن حممود
 هـ ١٤٢٩ سنة شعبان

 


