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 تأكيد ما ورد في مقال أطوار سيد قطب في وحدة الوجود ودفع شبه المعترضين

 
 بسم اهلل الرحمن الرحيم

احلمددهلل ر  ا ااملدد وال الااوددسال الااىددسن  اددي اامدد  الىددل الىددال ال اددي  ادد  ال دد    
 .الكرىا 

 :أى  بملهلل 
تضدمن   ًّاا  د  انرتنرتدت ( شد ة  حد  ا)فقهلل اطاملُت  ادي ىقد  أل ل دهلل اوكد  كا   
 : اي ىق  أل يل ارتتقهللت في  حيهلل قطب   قضيتا 

ن 5391قو  حيهلل بو هللال ااوجوًّل الترًّاًّه هل    شدملره الرتردرهل بدهللأ ىد   د ن : إحداهما 
  )): ل ال  كت بد  ((كتدب الشصودين ت)): ااكملريل ال  كت ب   ((ًّيوارت ))إىل هن ي  اخلمىيمين ت   

 . ((ظس  ااقر ن

ل الهو يط ع هذه ااةتب اليمكره ل اليملاد   ماد    أفا د  كت د ل ال  الاقهلل ى ت هذا اارج
حيدذن  ىدد  كتدد ا الا ددهلل ىدد  كت دد  ااددا تضدمنمت هددذه ااملقيددهللال اضحل ًّيدد  الف هدد  ىدد  ااضددسنت  
الاحدددتمرخ أ دددوه الاض دددوان اوىدددامون يمكدددرالن هدددذه ااةتدددب اليرالنجدددون هلددد ل ال  ُيىدددمع ىدددما  أي 

 .ارتتق ًّ هلذا اضحل ًّ 
الهددل ااطملدددُ    جددلن ااودد  ب  الى دد     دددره  ىدد   يدد   ااتددد بملال : انيأأا والمسأأةلا ال 

 رم نل الطا  ل الاازب ل الحملهلل ب  أيب القد ،ل الاوقدهللاًّ بد  الحدوًّل الىمل اليد ل : ال اي  أحا  
 .ال مرال ب  اامل ، د  ضل ار  ما  د 

ا يهللىي هلد  قادب كدل ىدصى   د ًّا اضود نل ال اد ك الطملُم  هذا كر ل الجراُ    ميق  جهللا
اادذي ظاد  فيد  اضحدسن بتقريدر انشدناكي   ((ااملهللااد  انجتم  يد    اضحدسن))  كت ب  اوىدمي بدد

او  كىدي ل ال ددرنن ىد  أجانادد  رتودو، ااقددر ن الااىددم ل ال درنن قوا ددهلل ااكدريمل  اضحددسىي   دد  اال 
ااكدددديو يا الانشددددناكيا  فدددددنم حدددديهلل قطدددددب  وددددون ااكدددديو ي  الانشدددددناكي   دددد  يىدددددموهن  

اومل  ددري ل الق ددز إىل ىدد  ق ددل أاددو النيسس ةدد  الأىددا حددم ل إىل أ دد  ا  مددهللأل ( ارأمسدد اياا)بددد
 اي ار  اي  الحدا  د ال ادي  أحدا   رمد ن د يكدوها  اليقدهلل، فديا ل يمليدهلل هدذا ااطملد  الي هلليد  
بأحاوا في  إه رتٌ  هل  اليقطر  ايا   قهلًلا  الهدو أىدٌر جادلا الاضدر يهلل كد  اوىدا  الااةد فر الااد  

إىل   دددر ااط ملددد ت الهدددل اار رتيددد   ((ااملهللااددد ))ر الااغددد  الاادددذكل ىددد  ااط ملددد  الالىل اةتددد ا الاا ددد ج
 .إىل   ر ط مل  ى  ط مل ت   ((كتب الشصوين ت)) كرال  ىب  املل الكذاك كت ا 
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الهصنء اورالِّجون اةتب حيهلل قطب يهللن ون إ ا جوهبوا بضسنت حديهلل قطدب اادا ًّالنهند  
أن حيهلل قطب قهلل تد ا ال جدعل ال  يقدهللِّىوا اامد ّ أين : واون   كت   الىما  ه ت ن ااضسات ن يق

ال ىت او فرضم  أهن  قهللىوا ًّاديًس  ادي هدذا اارجدون فيرتد  ياغيد  الربملاد   د ًا . ًّايل  اي  جو   
 : اي ال ا 

إ را ه المت ًّيد    ط دع هدذه ااةتدب اادا تضدممت ضدسنت  ااةد  ل الرتكدره هلد  : الال  
 .بهللالن ى  نت إىل أن ى ت 

ط ع أ ي  هلذه ااةتب الرتكره بملهلل ىوت حيهلل قطدب إىل يوىمد  هدذا  الهدل ىدهللال : ار ين الا
 .طويا  تىتغرا أ بمل  النيسنيا   ىدً  

التأييددددهلل اض ددددوان اوىدددداما الىصحىدددد    بط ملادددد  الرتكددددره  القيدددد ىا  بدددد انالي  هلدددد   فادددد  
 أالاحد  ىك  كون اىيهلل قطب   حتمنل الز  الىىدوواي  إ ا د  هدذه ااضدسنت ااةد   البرناد   

اوىاما د الن حينم  ش  ا اوىاما د   ىك  ا ال ض الىغ  هب  بكىت ااط مل تل تناال، هدذه 
ل الإىل أىدد   كدددرل الإىل تىددع ط ملددد ت  ((ااظدددس ))ااط ملدد ت ىدد  بدددا حددتن ال كدددري  ا ملضا كددد

فال ربوز رتكر هذا ااضس    أالح ط ش  ا ىىاما .هذا  هللا اانمج ت اىل ب ملض اااغ ت.
ه أن الهو اا  طل اظمِّ  أرت   قل اليرًّ احلق الخي  م  الخي  د  يريهلل ك رٌ  ىما  احلق فيقع   ضهللِّ

 .أها   لرت  أ  ر ير  أن احلق ب طًس 
رتقددو  ااة تددب ااددذي قدد ن هبددذا ااددرًّ الااددهللف ن ىددذكِّري  ادد  وبعأأد هأألم الم دلأأا المأأ     

  شداهللاء ر الادو  ادي أرت ىدة  أال ي  أيا  ااذي   ىموا كورتوا قوناىا ب اقى} : بقو  ار تمل ىل 
ااوااهللي  الالقربا إن ية  فميدا  أال فق ًا ف ر أالىل هبم  فس تت ملوا اهلو  أن تملدهللاوا الإن تادوالا أال 

 .{ تملرضوا فين ار ك ن مب  تملماون    ًا 
فاددل قمددت مبقتضددي هددذا ااتوجيدد  ااربدد ين   هددذه ابيدد  ىدد  ااقيدد ن ب اقىدد  الااكددا ًّال ر 

 .إخل ... الى  اجتم ا اهلو   الااملهلل 
فا  جتهلل فيد  إنن ىدهلل،  حديهلل قطدب ل د  ا  مدهلل  داي ار  ((ااملهللاا ))هل قرأت  كت ا 

 . اي  الحا ل أال  اي القلن  اونه ى  ااطمل  ؟ 
كد ن ىدد  ااواجددب  ايددك ق دل أن تتددو نط   ااددهللف ن   دد   حديهلل قطددب بغدد   ادد  أن تقددرأ 

 ط مل تدد  كاادد  اتقددو  اددي ااطملدد  بم ىددكل التملددرن أي ااةتدد ا     ددر ط مل تدد  إن   تقددرأه  
ا إىل أ دد  ا  حددو  ار  ااطددرفا  دد ًّا ااددهلل و ل أهددو ااق ةددل أن حدديهلل قطددب قددهلل أحدد ء جددهللا
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أن هو اوهلل ل ا اءال .  اي ار  اي  بطملم  فيا ل بل أح ء إىل اضحسن الاوىاما هبذا ااطمل  
 .حيهلل قطبل الأرت  قهلل  ذن فملًس هذه اضح ءات 

بملهلل هذه ااقراءال اوو ا  إىل احلقيقد  تقدون ب اقىد  اادذي فرضد  ارل التقدون ب اكدا ًّال مث 
 .رل ن لجل هذا أال  ام 

الالاضٌر أن ااة تب   يقد  هبدذا الىدر ااملظدي  اارقيدل  فادل   احدتط  ت  أن يملتدذ   د  
 .إ سا  ب اقى ل ال هللن قي ى  بكا ًّال احلق   أىرأل  ظي  ال طر جىي  ؟ 

أنن ىددد  قامدد ه   هددذا اوقددد   اوددوجز ىدد  إًّارتددد  حدديهلل قطددب بملدددهللن اارجددون  ددد  الهددل يددر  
أب طياددد ل الأرتددد  إن  ودددل ىمددد  تراجدددع فيرتددد  هدددو  دددٌ   ادددي ال ا فقددد  بدددهللايل إ دددرا ه  ادددي رتكدددر 

 .أب طيا  إىل هن ي   ي ت  
الهدددددل أرتدددددت  ادددددي احدددددتملهللاًّ ضًّارتددددد   مدددددهلل قطدددددب الأ وارتددددد ل الإًّارتددددد  اض دددددوان اوىددددداما 

 .ذه ااةتب الرتكره  الاانالي  هل  بكةل ىمقطع اامظ  ؟ الىصحى      ط ع ه
أى    امت  أن ار أكرر    كت ب  اومزخ  ى  قوص او ضال ال كدر ضدسهل  الىود   ا ل 
ال كر أ ط ء قون   حلا ال  ري  ت ة ا كي وال يوحو اله  ى  أبم ء الرت يد ء د  اديا  ااودسال 

 .الااتىاي   د ؟ 
طدد ء أةمدد  ك دد   الارتتقددهللاله ل ال كددرالا ضددسنت أقددوان قددهلل تدد بوا أى دد   كددر أةمدد  اضحددسن أ 

الأ امددوا تددوبت ا ل كدد ينُو يلغل الااغددزايلل الااددرازيل الابدد   قيددل احلم اددلل الااكارحددت ين  لن ضددسهل  
 .يمتكر   أالح ط اوىاما 

 .فملل أةم  اوىاما  اك حتذيرًا الرتو دً  ر الارحوا  الاةت ب  الاامىاما 
اوىاما  اي جدواز د بدل الجدوا د اادرًّن  ادي أهدل اا دهللن الأهدل اا  طدل  أى   امت إمج ن

 .الاضرتة    ايا ل الأرت  جا ًّ ؟ 
الىن  هم  ارتطاق أةم  اضحسن الااىم     ًّالًّه  الطملوهن    أهل اا هللن الككو  وا ه  

 .البي ن ضسهل  أ ي ًء ك رتوا أن أىواتدً ل الاو ىرن  اي ىو   ااقرالن 
  اض ددوان اوىدداما الفودد ةل ااقط يددا ااددذي  خيدد ا ون كتدد ا ار هددل أرتددت ىىددتملهللن ضًّارتدد

الحم   حوا   اي ار  ايد  الحدا    يد يتا  لهدل اا دهللن الي يد  كتد ا  اادا حتمدل ىد  اا دهللن 
قدددهللوا  ال دددهلليرا  ىددد    يملادددهلله اوىدددامون اليملتددد الن اامقدددهلل الاا يددد ن ظامددددً  ال هللالارتددددً  الفتمددد  الرت كددددً  

 .ما األىوات الت ريقدً  اامىا
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درًا الاهلدهلل  ضدسًن  ك ت كامً  خترج ى  أفواه او طاا اادا تود ن ااواجدب الاوملدرالن ىمة 
. 

اليل  ايددد  ىس ظددد  اددديه هدددذا  يماددد ل . أشددد   ااة تدددب إىل ىدددما  اووازرتددد ت  أ 2
الُأ يُا  إىل كتب ايندر، اخلد ،ل الإىل كتدب  ق ةدهلل ااىداول الإىل كتد ا ىدما  أهدل ااىدم  

ايملا  كيو يةدون ااتمل ىدل ااود ير ىدع ى د  .    الااةتب الااطواةوالاينم    ىف رتقهلل اارج
 .هو ًّالن حيهلل قطب   اا هللنل فضسً  م  يى الي  

الايىدمر يل ااكدير  بيدع هبدذا ااتملقيدب الهدذه اوس ظد ت  ادي أين أالًّن )): أ قال  3
 :ق ل  اك ااتم ي   اي بملض اوىانم ت ااا ن أظ ن ااكير  بيع خي ا غ فيا   الى   ادك 

أرتمد  رتق دل احلدق إ ا جدد ء  ادي اىد ن حدديهلل قطدب أال ااكدير  بيددع اودهلل الل الرتدرفض اا  طددل 
الرترًُّّه الرترًّ  اي  إ ا جد ء  ادي اىد ن الحدت   حديهلل قطدب أال ااكدير  بيدع اودهلل ال  فاىدم  

ُّ هذا أال  امل الايه هصنء مبملووىا  . (( وفي  رتقهللِّ
يقواُدد  كرددٌ  ىدد  اامدد ّل الاةمدد  بددأن هددذا ااةددسن جيِّددهلٌل   اينمادد ل  :والتعليأأع يليأأ  

 مهلله  كسن ن يملدهللال أن يةدون رتظريددا  ن الاقدع  اد ل الاديه  مدهلله  تط يدٌق  مادل الن حدينم  
 .اوصهللال ا بأىر   حيهلل قطب 

مث ادديه ىملددد  هددذا ااةدددسن أن ضملددل كتدددب ااضددس  ىددد  ىودد ًّ  ااتاقِّدددل  فددين هلدددذا 
ب أهدددل اا دددهللنل الاةددد ن كرددد ًا ىددد  خمددد طره ااكدددهلليهللالل الهلدددذا  دددذن  ااىددداُو ىددد  اامظدددر   كتددد

اام ّ   يىدت يهللالا ىد  رتود ةر أةمد  ااىداو ااود ر الحتدذيره  ىد  اامظدر   كتدب اا دهللنل 
 .فوقملوا فملسً   ىا الي ااضس ل الن حيم  اوصهللال ون بىيهلل قطب 

اةمم  رتىدأ  ار هلد  الهلدذا اارجدل أن يوفقدوا اتط يقاد   ادي ااوجد  ااود ير الاأل دذ 
 .  اات ذير ى  كتب أهل اا هللن الى  ا ت   ه  ى  ىو ًّ  ااتاقِّل بتوجيا ت ااىاو 

ن أ جو أن يُ ا  ى  تملقيد  هدذا أرتدغ أًّافدع  د  أ طد ء الحدت   حديهلل )): أ قال  4
 يددد  ارل بدددل اخلطدددأ  طدددأل الن يُق دددل اخلطدددأ ىددد  أيس كددد نل الاىدددم  ب ادددذي  رتىدددتمةر  ادددي 

 . ((قع فيا  حيهلل  ي  ارااكير د   ظ  ار د أن يمكر ال ط ء ااا ال 
إن ااتمل      ضسنت حيهلل قطب ب خلطأ ىد  ااة تدب الفد ه يادوِّن ىد  : التعليع 

شأن هذه ااضسنت  مهلل ف اب اام ّ  لن ا ت   ه ى  اخلطأ  مهلله  أن    ب اخلطدأ 
أىدد  ااتمل دد  با ددع اا ددهللن البا ددع اا  طددل  دد  اا  طددل فيرتدد  يضددع . ىملددذال ل الأ ي رتدددً  ىددأجو  

 .و    رتو هب ل الحيىب اام ّ ا  احلى ا الى
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 أن الخ ااة تدددب  ددد  يملاددد  ىددد  ربدددري   ااىددد   ت ىددد  اادددهللف ن اوىدددتميت أ  2
 ىدد  أالايدد ء حدديهلل قطددب ن بدد حلق الاةدد  ب ا  طددل  فادد  ااددذي  يىددت قون اامقددهلل الااتملقيددب 
 ن ااكددددددير  بيددددددع ااددددددذي ن يىددددددت قن إن اارمدددددد ء الااتأييددددددهلل اموددددددره اا ددددددق الك  دددددد  ينمدددددد ، 

 .ط   الأها  اا 
قددهلل ي ادد  ااقدد  ي ىدد  حددي ا هددذه اا قددرال أن حدديهلل قطددب أقددرا إىل احلددق ىدد  أ  3

 .ااكير  بيع 
قهلل ىرخ القٌت طويٌل  اي كت ب ت حيهلل قطب فا  رتر تط يق هذه ااق  هللال تط يقددً  أ  4

  ي ددً  ن ىدد  أالايدد ء حديهلل قطددب الن ىدد  هدذا ااة تددب ااددذي يدر  أن هددذه ااق  ددهللال ىدد  
 .اوىانم ت 

 ىدددددددددددرن القدددددددددددٌت طويدددددددددددٌل رتى يددددددددددددا   ادددددددددددي رتقدددددددددددهللي اىددددددددددديهلل قطدددددددددددب فاددددددددددد  رتدددددددددددر  القدددددددددددهلل
تط يق هذه ااق  هللال ن ى  ااة تب الن ى  فد ه ىد  أالايد ء حديهلل قطدبل ال  رتدر هلد  تأييدهلًلا 
 الرتوددرًا ودد   مددهلل ااكددير  بيددع ىدد  احلددق ن فيمدد  يتملانددق ب املق ةددهلل الن فيمدد  يتملانددق بدد اطمل    

  ااوددد  ب ل الن   فددد   ادددك ىددد  ضدددسنت رتددد  ار ىوحددديل الن فيمددد  يتملاندددق بددد اطمل   
 .حيهلل قطب 

 .فم  هو  أي ااة تب ؟ل ن رتهلل ي 
 .اة  رتهلل و ار ا  ب اتوفيق اقو  احلق الااوهللن ب  

الرتمودددد   بقددددراءال كتددددب ااكددددير  بيددددع قددددراءال جدددد ًّنال مث تط يددددق هددددذه ااق  ددددهللال تط يقدددددً  
وال الىقدد ن أ دد  ا  مددهلل   ي دددً ل الاضملدددً  رتوددب  يميدد  ا ددنان ااملقيددهللال الا ددنان ىقدد ن اام دد

ااقضدد ال )):  دداي ار  ايدد  الحددا ل الالاضملدددً  رتوددب  يميدد  قددو  اامدد   دداي ار  ايدد  الحددا  
 .احلهلليث  ((...الا هلل   اينم ل الانيم ن   اام   : نيسني  

ل القوادد   دداي ار ((املد  ار ىدد  حددبن أ دد  يب)): كمد  ربددب أن يضددع رتوددب  يميدد  
أرت ق أ هللُك  ىرل  ُأ هللأل  ه دً  ىد  بادم ُىدهللخ أ دهلله  الن  ن تى وا أ   يب  او)):  اي  الحا  

ىددد  حدددبن أ ددد  يب فملايددد  املمددد  ارل الاوسةةددد ل )): ل القواددد   ددداي ار  ايددد  الحدددا  ((رتودددي   
 دددىت يت  شددد  تىدددمي  ضدددسنت حددديهلل قطدددب ب ل طددد ءل ال دددىت يمودددو  ((الاامددد ّ أمجملدددا

ود  ب  اوملتدهلل   اديا ل الى د  ااملق ةهلل اضحسىي  ااا ضلن فيا  حيهلل قطبل ال ىت يمور اا
 كايُ  ار ال  ين  ىوحي د  اي  ال اي رت يم  الحد ةر اام يدا أفضدل ااودسال: هو أفضُل ىما  

 .الااتىاي  د 
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الىع  اك فايه هم م  رٌج ىد  ت يد ن ال طد ء اادا القدع فياد  هدو أال )): أ وقال  5
   ااكددددددير  بيددددددع ال  يةدددددد. فدددددد ُهل الت يدددددد ن ىدددددد  إ ا كدددددد ن قددددددهلل تراجددددددع   مادددددد  أن   يناجددددددع 

بدددأال  ىددد  تةاددد    ال طددد ء اادددا القدددع فياددد  حددديهلل قطدددب  يددد  ارل بدددل حددد ق     ادددك 
 ((اوددو ًّ ااددزن    ااتم يدد   اددي أ طدد ء ااظددس ))ااةردد الن  فامدد م  اددي حدد يل اوردد   كتدد ا 

رت نددد  فيددد   ادددي ااةرددد  ىددد  ال طددد ء اادددا القدددع فياددد  . ااكدددير   دددهلل ار بددد   مدددهلل اادددهللالي  
 .هلل قطب الحت   حي

ااملهللاادددددد  ))ف ملددددددهلل أن رتكددددددر الحددددددت   حدددددديهلل قطددددددب  يدددددد  ار كتدددددد ا : الىردددددد ٌ    ددددددر 
ددد  اضحدددسىل تضدددمن  كت بددد   ام   ط مل تددد  الالىل  ((انجتم  ددد    ى دددهللء  ي تددد   ات ااتوجُّ

 إحدددد ءات  ددددرحي    بملددددض ااودددد  ب  د  ضددددوان ار  ادددديا  د كملرمدددد ن بدددد    دددد نل 
م  دل الك ن أن ارتتقهلله    ادك ااكدير  مدوًّ شد كر الىمل الي  ب  أيب ح ي ن د  ضل ار  ما

ددد  يدد  ار دل الكدد ن  اددك ح  دددً    أن حيددذن الحددت   حدديهلل قطددب تاددك اضحدد ءات ىدد  
ااط مل  ااى ًّح  الال  ال    ي ت   ي  ارل الااا أ هلل    ًّا  إ ي ء ااةتب ااملربيد   د ن 

أ ددذ  ايد   مدوًّ شدد كر نل الهدل ط ملد  ىمقن دد ل  يدث  دذن ىمادد  اامل د  ات اادا 5391
ااتودو  اضحدسىل )الف ُه الاوتملانق  بملرم ن الىمل الي  د  ضل ار  مام  دل الأض ن هل  فودل 

حدديهلل قطددب الًّيددب اام قددهلل ))رتقددسً  دد  كتدد ا .  ((ىملدد     ااطريددق))أ ددهلل فوددو  ( الاارق فدد 
الجتددهلل ل ااددهللكتو   دد ر اخل اددهلليل ( 919د  931، )  ((الااهللا يدد  اه هددهلل الاو ةددر او ىددر

 . ((( 509، )  ((شصوي ت الكتب)): ىرا     كت ب  أيب احلى  اامهللالي 
 : أق ل 

يظادر ىد  توندرن ااة تدب أرتد  كغد ه قدهلل تدأ ن  ىد  ت يد ن أ طد ء حديهلل قطدبل أ  1
 .الير     اك  رجدً ل الأرت  ن  رج  اي    اارًّ  اي ااكير  بيع بغ   ا  الن  ج  

حيهلل قطدب ىد  حد قوا ااكدير  بيملددً    اادرًّ  ايد   الإ ا ك ن يملا  أرت  قهلل  ًّن  ايأ  2
الاملا  يملاد  أن هدصنء اادراًّي   ادي حديهلل قطدب قدهلل أرتةدرالا  ايد  تة د  الىد  ب ا  طدلل الأن 
بملضا  أرتةر  اي  ىى ةل  قهللي  كيرتة  ه ارؤي  ارل الأن بملضا  رت قك    أكرر ى  ى ةد  

 .ه  ىى ةل  قهللي  كو   انحتواء الف  : الس رتا ىىأا ل ىما  
فددين كدد ن يددر  أهندد  قددهلل أ طددأالا    ًّالًّهدد   اددي حدديهلل قطددب فةدد ن يم غددل أن ي ددهللأ 
هب ل الإن ك رتوا ىوي ا فة ن ربب  اي  أن يصيهلله  رتورًا اا ق الًّ ضدً  اا  طدل التط يقددً  
ااق  دددهللال اوىدددانم  اادددا  كر هددد ل مث يدددأ  بملدددهلله  إىل  بيدددع فيدددهللّ   ًّالًّه  ادددي حددديهلل قطدددب 
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ق الًّ دض اا  طدل  فدين الجدهلل ااكدير  بيملددً  ىوي ددً    رتقدهلله مجيملددً  ًّ احد  ىتأرتنيد  امودرال احلد
أينهللهل الإن الجهلل  مهلله  قدا  الب طسً أينهلل احلق ال ًّن اا  طل ب حلج  الاا ه ن   كدل قضدي ل مث 

 .حية   اي حيهلل مب  يىت قن  
الن أقددو  هددذا هلددذا ااة تددب فقدد ل بددل أقوهُلدد  اةددل ىدد  يددتةان    هددذه ااقضدد ي  بغدد  

 .ن ههلل   ا  ال 
هةدددذا ي ملدددل حددديهلل قطدددب   بهللايددد  توجاددد  اضحدددسىلل ي تدددتر هدددذا ااتوجددد  أ  3

بد ارفض د  ال  أالج ي حدت  : ب نشدناكي  ااغ ايد ل البد اطمل    أ د  ا  حدو  ار د أي 
اإلحسن او تتر مب   كر يمتقهلله  موًّ ش كر   هذا ااطمل  ااظ  ل فاد  يمدهللنل ال  يملتدذ ل 

ودددددو  مدددددوًّ شددددد كر الرتقدددددهلله ب اودددددصب الرت دددددض ااغ ددددد   الالحددددداوا ال  يملادددد  تراجملددددد   في
ااودد  ب او رقددعل اليىددتمر   اوغ اطدد ت ال  ااطملدد    بددغ أىيدد ل مث يددر  أرتدد   اددي  ددقل 

 :اليتونج هذا ااتمل يل  اي أ   ا  مهلل ال اي  موًّ ش كر بقوا  
ىدد  كدد ن يل بملددهلل هددذا الأرتدد  أىاددك زىدد ن أ ودد يب ىطمددو  إىل احلددق ااددذي أ  الادد  أن ))

 .(5)أاقل ب نً إىل  صب ى تملل التكمن  ىوطمع
ب اك  ء الاامل فيد  الاارا د   د  يملد ينل الارُ ( ش كر)الى  ك ن يل إن أن أًّ و اوهلليقل 

 . ((اطيٌو بمل  ًّه الشقي ء
هةذا أجد ا  مدوًًّا هبدذه اضه رتد ت الالحداوا ااىد  ر التزكيد  رت ىد  بأرتد  ىطمدو  

 ايددد  الحدددا ل البملدددهللن او ددد نتل فضدددسً  ددد   إىل احلدددق   طملمددد  ل ددد  ا  مدددهلل  ددداي ار
 .ااتواضع الااتوب  الاامهللن 

ن كمدددد  جدددد ء    ًِّّه  اددددي  مددددوًّ شدددد كر    ادددد  5311هددددذا  وددددل ىمدددد     دددد ن 
 ( . 399) ااملهللًّ  ((اارح ا ))

اليىددتمر د الهددو   أالج إحددسى  د    ددهللن ى  نتدد  الاحتكددمل  ه أرتدد   اددي احلددق قرابدد  
ن د كمد  يدهللن ل ااة تدب ال جتد  ااهللاىغد  ااكدير 5391 د ن إىل : نيسنيد   كدر   ىددً  د أي 

 بيدددع ىددد  رتقاددد   ددد   دددس، اخل ادددهللي اادددذي أفددد   ي ت ددد    تقدددهلليه حددديهلل قطدددب التاميملددد  
 ـــــــــــــــــــــــــــــ

يقول هذا تزكية لنفسه، ويصف موسى بتوتّر األعصاب، وأنه !! . سبحان هللا (  )

ر أكثَر . إلى آخر طعناته الشنيعة في هذا النبي الكريم ... عصّب المزاج  ويصوِّ

 .عظم التابعين بأنهم على جاهلية وباطل أصحاب محمد وم
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التضصيم  لفراض يملاما  ارل القهلل رتهلل م شيودً  ىما   الهسن ًّ حت ى  شوت ى  ط مل ت 
 هدددددددددددددددددددددددددذا ااةتددددددددددددددددددددددددد ا ىددددددددددددددددددددددددد  ااط ملددددددددددددددددددددددددد  ااى ًّحددددددددددددددددددددددددد  اادددددددددددددددددددددددددا تدددددددددددددددددددددددددز   أرتددددددددددددددددددددددددد  

ت إىل أفضدل اا كدر الأكدرىا  بملدهلل الرت يد ء د  داوات ار الحدسى   اديا  د قهلل أزا  اضحد ءا
إىل ااط ملددد  اار رتيددد   كدددرل مث  رجدددت بمتددد ة   ددد ي   ترضدددل أهدددل ااكدددرن الااملقدددل  هدددس 

 .فملات  اك ق ل أن ختوض فم   اامقهلل 
ىطد    حديهلل قطدب   أ د  ا  حدو  ار  دداي ))الهدسن ًّ حدت ارتتقد ًّي   كتد يب 

الًّ حت  ًّ اح  ااملام ء اارب رتيا ااذي  ن يريهللالن إن الجد  ار الرتودرال احلدق  ((ار  اي  الحا 
مث  رجت بمت ة  ترا   هللال  ف و  اامقن ًّ اوصىما ب ر الاودوقِّري  ممدهلل  داي ار  ايد  . 

 .الحا  الأ   ب  
كيددو تىتىدديم ااتقايددهلل ال مددل اكددصص ىدد  أشددهللن ااغددسال   حدديهلل قطددب ااىدد ان 

  ايد  الحددا ل الااىد ان اةايمدد  ىوحديل الااىدد  ر بد ل الااىدد  ر ل د  ا  مدهلل  دداي ار
مب  يذان    أ   ا  مهلل  اي ار  اي  الحا    مندع أكد  ااضدسنت الاا دهللن  فادس 
: احت ضرت  أرتت الاخل اهللي الأت د ن حديهلل قطدب الأرتود  ه قدو  اامد   داي ار  ايد  الحدا  

ل ((ىدد  باددم  ُىددهللخ أ ددهلله  الن رتوددي   ن تىدد نوا أ دد  يب  فاددو أرت ددق أ ددهللك  ىرددل أ ددهلل  ه دددً  ))
ىدددد  حددددب أ دددد  يب فملايدددد  املمددددد  ارل )): ل القوادددد  ((املدددد  ار ىدددد  املدددد  أ دددد  يب)): القوادددد  

 . ((الاوسةة ل الاام ّ أمجملا
الهس احت ضرمت قدو  أهدل ااىدم  ب ضمجد ن أن ىد  ارتدتقص أ د  ا  مدهلل أال أ دهلًلا 

 .ىما  فاو  افضلن   يث 
ىددد  ارتدددتقص أ دددهلًلا ىددد  )): ل ااىدددم  أيدددهلل بددد   م دددل الهدددس احت ضدددرمت قدددو  إىددد ن أهددد

موه  اي اضحسن  . ((أ   ا  مهلل  اي ار  اي  الحا  ف  ن
يظادر ىد  كدسن الخ ااة تدب أرتد  يدر  أن حديهلًلا قدهلل تراجدع  د  أ ط ةد ل القدهلل أ  4

 .الك ن حيهلل قطب  جن  دً  اا ق  مهللى  يت ان ا  )): أكنهلل هذا بقوا  فيم  يأ  
هذا ااةسن ن   ديهلل  اد  ىد  ااواقدع الإنن .  ((ال ذن اضح ءات)): ل  أ وأكّدم ب    5

فم  هو ااىرُّ   بق ء هذه ااطملون ااكميمل    ااط مل ت ااىد بق  إىل ااط ملد  اار رتيد   كدرالل 
 .الامللن بملهلله  ط مل ت أ ر    رتقو  ايا  
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فمددد   أُي ااة تدددب إن الجدددهلل اامددد ّ أ  دددث ااطملدددون اارافضدددي    ااط ملددد ت ال ددد ال 
اوك   إايا  ااا يهلل ل حيهلل قطب أرت   اي احلق فيا ل هل يىدتطيع أن يدهللي  حديهلل قطدب 

 .بأرت  ىمل رتهلل ىتم ًّأل   اا  طل ف   جن ن إىل احلق 
الهل هو ىىتملهلل أن يهللي  اخل اهللي الكل ىد  يدهللن ل اىديهلل قطدب أرتد   جند ن إىل احلدق 

 .مب  يىت قون 
 اي دددددددد  ااملدددددددد ًّ  اقددددددددهلل أ طيددددددددت  هددددددددذا اارجددددددددل  دددددددد    اددددددددك ااودددددددد  يب اامل قددددددددري اخل

ل كم  ق   اب     ّل الهذا ى   ني   ااغادو ((الك ن الق فدً   مهلل كت ا ار)) مر ب  اخلط ال 
 .اوهللىنر 

 .مث تراجع  ما  أ  ًا  ((ااظس ))ى  هل ال ط ء ااةر ال ااا ك رتت   أ  6
 .فين كمت  رفت هذا بم ىك ف اِّ ام   اك 

 .ه ف ا ام   اك أيضدً  الإن كمت رت قسً هذا    اخل اهللي أال ف  
مث ايمظدددر اامددد ّ    ادددك اددد الا هدددل همددد م تراجدددع فملدددسً  ددد  أ طددد ء أال هدددو أضددد ن 

كمد  يكديهلل . أ ط ء جهلليهللال إىل ال ط ء ااقهللو  بى ب اكتكد ف  اامدما  احلركدل اينهلليدهلل 
 .بذاك  س، اخل اهللي 

 ن بأحدداوا مث ود  ا أبقدي  قيدهللال ال دهللال ااوجدوًّل الاحلادو ل الايند ل الااقدو   ادق ااقدر 
يةددرن   اددك   . إن كددسن ار هددو  ددرنًّ اض اًّال : ىاتددو كدد اقو  بأرتدد  ىدد   ددمع ارل القوادد  

 .ااظس  الف ه الااتورير بأن أ     اب  ًّ ن ي    ايا   قيهللالل التملطيل    ت ار 
ل الىملركددد  ((ااملهللااددد  انجتم  يددد ))الوددد  ا   يناجدددع  ددد  اضشدددناكي  اادددا  دددهللن هبددد    

 .ن الاارأمس اي  اضحس
الو  ا   يناجع  د  ااتادوي   ادي ىملجدزات اامد   داي ار  ايد  الحدا  القدهلل ًّالنهند  
ااملام ء    اهللاتل الااا يهللي  هب  أهدل ااىدم  مجيملددً  الفد  أهدل ااىدم  ىد  فدرا ااضدس   

 ااذي يمتكدر   ااملد    كاد  إىل ((ااظس ))الكل هذه الف ه  ى  ااضسنت ىهللالنرت    كت ب  
حدددتن ال كدددري  ط ملددد   أفرأيدددت ادددو أن حددديهلل قطدددب تراجدددع  ددد  بملدددض هدددذه ااضدددسنت    

 الط ملادددددددددددددددد  الرتكددددددددددددددددره   ددددددددددددددددس   ((ااظددددددددددددددددس ))كتدددددددددددددددد ا   ددددددددددددددددر أفيجددددددددددددددددوز بق ؤهدددددددددددددددد    
هددذا ااةتدد ا   ااملدد وا ال  أالحدد ط أىدد  ن تددهلل ي  دد   اددك ااةتدد ا أال ن تددهلل ي أنن   

 .هذا ااةت ا تراجملدً     هذه ااضسا  أال تاك ؟ 
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الإضدد ف  ااكددير  مددوًّ شدد كر فيرتمدد  ضددهلل  اددي حدد يل اوردد    مددهلل حددرال  زيدد  )): قأأال 
اامل بددهللي    ظدد  ار ت ي رتدددً  ادد ملض ال طدد ء ااددا القددع فيادد  حدديهلل قطددب     ًّنيدد  ااىدد ر 

ال اك   اا  دو  . ااا القملت اام   اي ار  اي  الحا  ى  ااياوًّي ا يهلل ب  ال و  
ًّ احدد ت   ))يزيددهلل  اددي  بددع قددرنل مث رتكددره    كت بدد  ااددا كت ادد    ااىدد ال اام ويدد  ق ددل ىدد  

 . ((( 915ل الارتظر ى   كره ى  أ ط ء اىيهلل قطب    اك ااةت ال ، ((ااى ال اام وي 
ن رتددهلل ي ىدد  ا يريددهلل هددذا ااة تددب  ااددذي هبددذا أال ًّه الهددو يت ددهللن   دد  تراجددع حدديهلل 

اامقدهلل الاا يد ن فادل هدو يريدهلل ىدهلل،  مدهلل حدرال   لرتد  قد ن بواجدب . قطب  د  ال طد ء ؟ 
 .ل ط ء حيهلل قطب أال أن ا  قوهلًلا   ر ؟ 

ىدد  (  915، ) فددين كدد ن يريددهلل الىددر الال   فقددهلل  جملمدد  إىل اووضددع اوكدد   إايدد  
 :ااةت ا اوذكو ل ال جملم  إىل ى  ق ا  الى  بملهلله فوجهللرت  ى  يال 

أرتدد    يمتقددهلله إن    طددأ الا ددهلل فقدد  ن   أ طدد ءل ىددع أن حدديهلل قطددب قددهلل : أالنً 
ش  م ااملقسرتيا   هذا اا  طلل الهو ااطمل     دهلليث ااىد ر ىدع أرتد  قدهلل ال ًّ ىد   دهللال 
طددرا  دد ي  ل الشدد  كا     ًّن أ  ًّيددث اب دد ًّ   أبددواا ان تقدد ًّ الأرتدد  ن تقددون  ايادد  

 . قيهللال 
 : ثانيأًا 

رت ق   مهلل حرال  هصنء ااملقسرتيا   قض ي  يكد  كا  فياد  حديهلل قطدب إن   أ أ  
فاددو يكدد  كا  فيادد  ب املمددل ىرددل تقددهللا ااملقددل  اددي اامقددل  فىدديهلل قطددب قددهلل يةدد  بدد اقو  

ل ال ((ااظددس ))شدد  كا    تملطيددل  دد  ت ار  ددز الجددل كودد   انحددتواء الف هدد    كت بدد  
 . ((ىك ههلل ااقر ن   ااقي ى ))ل ال ((ااتووير اا غ   ااقر ن))

م ال ات التا يه أ ي رتددً ل الىرل إرتة   اوملجزات اام وي  أال تأالياا  بأحاوا في  ىب أ 
اليتملاندددل ارًّنهددد  بملادددل ااملقسرتيدددا بدددأن اا كدددري  قدددهلل باغدددت حددد ن اارشدددهللل البدددأن ااقدددر ن ن ربددد  
ااملقددل  اددي ان ددنان بدد خلوا ا أال كمدد  قدد  ل بددل  ددرن، بددأن اخلددوا ا    ددميما  ىم قضدد  

  ل ال ددددرن، بددددأن ىملجددددزال اامدددد( 11، )  ((ااىددددسن ااملدددد ول))اط يملدددد  ااددددهللي  كمدددد    كتدددد ا 
 .ااو يهللال هل ااقر نل الهذا اوذهب د ىع ى  ق ا  د يرًّ أاون ال  ًّيث 

 الااهللرتهللرتددددد   دددددو   فدددددع  يىدددددي إىل ار  يددددددا  ب ضشددددد  ات بأرتددددد  قدددددهلل تدددددو   أأأأأأ أ 
 .ل الأن  ي ت  ك ي ال ااكاهللاء (ى ت : أي ) 
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الارتتقدهلل  مدهلل حدرال  ااملقسرتيدا   ىدوق ا  ىد  ااود  ب  ىدع أن حديهلل قطدب قدهلل د أ 
 .شهللن ى  طمل  ااملقسرتيا ال  يمقهلله طمل  فيا  أ
الارتتقدددهلل هيةدددل   ااقددو  بو دددهللال ااوجدددوًّ ال  يمتقدددهلل حدديهلل قطدددبل الأرتةدددر  ادددي هأأأأ أ 

اورافددل ال مددهلل  شدديهلل  ضدد   ددهللن إرتة  لدد   اددي هيةددل ال ددهللال ااوجددوًّ ال  يمةددر  اددي  مددهلل 
قطددب الن  اددي اض دددوان اوىدداما تددرالربا  اةتدددب حدديهلل قطددب الفياددد  ىدد  اا ددهللن ااكدددلء 

 .اخلط ل الىما  ال هللال ااوجوًّ ااةر  ال 
ال  يقدددو  مدددهلل حدددرال   مدددهلل هدددذا احلدددهللل بدددل جتددد الز  ادددك إىل رتىددد  هددد نت اودددهلل، 

 .الااتمجيهلل اىيهلل قطب ال ىل ىمتقهللي  ب اظا  
الهددذا اوددما  ااددذي حدداة   مددهلل حددرال    رتقددهلله يدد أ ىمدد  اضحددسن  لرتدد  يةيددل فيدد  

 .مبةي اا اليغم  في  احلق الأها  
 . حيهلل قطب الأىر ا   اي اوغ اط ت الإرتة   احلق ةق الفي  تهلل يب ااغسال  

فمع رتقهلله م ِّ حيهلل قطب الال    هل  بأن  قوهل  ىغاق  ىق ا  فيرتد  بملماد  هدذا ن 
يزيدددهلُله  إنن بدددسء  إ  ارتتقدددهلل حددديهلل قطدددب   ىىدددأا  الا دددهللالل مث أحدددهلل  ااىدددت    ادددي حددد ةر 

قطددب فيادد  ىدد  بمليددهلل الن ضددسنت  الرتدد ق  شددرك ءه   ضددسنت ىملينمدد ل ال  يكددر إىل حدديهلل 
 .ى  قريبل الن خي ي  اي ىرل  مهلل حرال  القون حيهلل قطب فيا  

الهددددذا  مددددٌل ن شددددكن فيدددد  أرتدددد  تددددهلل يب وغاقددددل ااملقددددو   اددددي ااتا دددديه الاوغ اطدددد ت 
 .الاوة برال 
ااتوحددد  ))الأيضددددً  ااكدددير  ادددوي ااىدددق ن  ددد  ب كتددد ا )): أ قأأأال البا أأأ   6

 : كتدددددددددد ا امسدددددددددد    ((ال اا ملددددددددددل أال ان تقدددددددددد ًّالانقتودددددددددد ًّ   أن ااة ددددددددددر يةددددددددددون بدددددددددد اقو  أ
 قددددددد     ىقهللىتددددددد   ((ختدددددددري  أ  ًّيدددددددث ال نيددددددد   كتددددددد ا   ظدددددددس  ااقدددددددر ن اىددددددديهلل قطدددددددب))

الو  ك ن هذا ااةت ا ى  ااةتب ااا يقرؤه  ااةر  ىد  شد  ا اادهلل وال ))( :  9د  1، ) 
 اايددددددددونل القددددددددهلل ن واددددددددك بملضددددددددا  ىملرفدددددددد  ااودددددددد ير ىدددددددد  ااضددددددددمليول كمدددددددد  أن ىصا ددددددددد 

أ   ا هذا ااكأن  فاو يو ًّ أ  ًّيث كر ال ىما  ااو ير الااضمليو  حيهلل   ية  ى 
 أيُت أنن ى  أه  ى  يم غل أن يكتغل ب  ط اب ااملا  هدو تمقيد  ااةتدب . الى  ن أ ل  ا  

  دددددددد  شدددددددد هب  ىدددددددد  أ  ًّيددددددددث ن توددددددددرن رتىدددددددد تا  إىل اوملوددددددددون  دددددددداي ار  ايدددددددد  الحددددددددا  
 . ((طئ ااطريقد الهذا ىما  د  ىت تىاك هذه ااهلل وال اين ًّنال الن خت
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هددذا ااملمددل ىدد  ااىددق ن جينددهلل اددو كدد ن هددذا هددو اامليددب ااو يددهلل   ااةتدد ا  فةدد ن 
 ددىت تىدداك ااددهلل وال ايندد ًّال الن )):  ايدد  أن يمتقددهلل ىدد  فيدد  ىدد  ضددسنت كدد   ايوددرن قوادد  

ل فددين  طددأ ااطريددق ااددذي القددع فيدد    نددو حدديهلل قطددب ادديه ىدد  هددذه اام  يدد ل الإ دد  ((ختطددئ
الىماجدد ل الاملدددل ااةردد  ىددما  قدددهلل ضددلن بملق ةددهلله رتتيجددد  هلددذا احلدددب  القددع ىدد  ااتدددأنينر ب ةددره
 .الهوج الااغاو ااق تل 

ىد  ااضدس  أن يدهلل و  فد  ه  ((ااظدس ))فة ن  ادي ااىدق ن إن   يقد  بتمقيد  كتد ا 
 دددىت تىددداك اادددهلل وال اينددد ًّال الن )): إىل ااقيددد ن هبدددذا ااواجدددبل فدددين متن  ادددك احدددتق ن قواددد  

 اك فين الىر   ط  ن حيم  ال  ِّ حيهلل قطب د كمد  ال د ا  د أى  ال  يت قق .  ((ختطئ
الاةدد  هددصنء ايىددوا  اددي احددتملهللاًّ أن يىددمملوا ىدد  )): أ ددرن اامدد ّ هبدد  الهددو  مددهلل حددرال  

ل ال دد  ب ((أ دهلل قواد  أ طددأ حديهلل قطدبل الاددو كد ن قدهلل أ طددأ فملدسً فملقدوهل  ىغاقدد  ىق اد 
 .ااهللا  أًّ   مب  في ل الشاهلل ش ههلٌل ى  أهانا  

 .ر هل  اامل في  ى  هذا ااهللاء الأىر ا  رتىأ  ا
فاددل أرتددت ىددع ىدد  يددهلل م أًّالاء  دد ِّ حدديهلل قطددب اليىددملي جدد ًّاا   ارتتكدد هل  ؟  فددينن 

 . اك أرت ُع هل  الاىيهلل قطب ى  ااهللف ن    أب طيل حيهلل قطب بأي أحاوا ك ن 
الن حيضددرين بقيدد   ((اوددو ًّ ااملددذا ااددزن ))الهمدد م كتدد ا )): قدد    دد  ب اوقدد   أ  7

 . ((ح  ااةت ا ابنل الف ه  ى  ايناوًّا
يمطادق ىد  ىمطادق ااىداو ااود ر   رتقدهلله  فامد  ا  ((اوو ًّ ااملدذا اادزن ))   ب 

 .تق م      ِّ حيهلل قطب ؟ 
الاددو كدد ن أت دد ن حدديهلل قطددب  دد  هضدد  اوددما  ااىددا ل ودد  ا تدد جوا إىل هددذه ايناددوًّ     

 دد  كمدد  فملددل ااىدداو ااودد ر بةتددبأل أقددلن الاتصاددوا  مدد  ال دد  كت دد ل بددل حلدد  بوه ال دد  بوا كت
 .ضسنً الأ ون  طرًا الضر ًال الاة  اا تم  تململ التو  

  ددددددددددددددد ال  ااة تدددددددددددددددب همدددددددددددددددد  أن خيطودددددددددددددددغ   حتهلليدددددددددددددددهلل حدددددددددددددددد  أ  8
 ااةاوادددددد  الااكدددددديصو   ال  يددددددذكر ًّايادددددد   اددددددي هددددددذا اخلطددددددأ  فرأيددددددت ازاىدددددددً  بيدددددد ن الجادددددد  

 .رتظري 
 . ((ج الز اارسنيا: ااةال ى  اارج   ى  )):  ((خمت   ااو  ،))ق     

ىدد  أًّ م ااكدديصو  ل الهددل : ااكددير ))( : شددير )   ىدد ًّال  ((اوملجدد  ااوحددي ))ال  
 . ((ف ا دً   مهلل اخلمىال الهو فوا ااةال الًّالن اهلرن
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ل الكددذا ((ىدد  جدد الز ال بملددا: الااكددير ))( :  51/990)  ((ت ىدد ه))القدد   ااقددرط    
ل الاااغويددددون خيتا ددددون   حتهلليددددهلل ااةاوادددد  ( 51/105)  ((فددددتر ااقددددهللير))قدددد   ااكددددوك ين   

 .الااكيصو   
 ىر ادددددد  ااط وادددددد ل )): القدددددد   حدددددديهلل قطددددددب الهددددددو يت ددددددهللن   دددددد  ىرا ددددددل اضرتىدددددد ن 

  ((  ظددددددس  ااقددددددر ن))كتدددددد ا : ارتظددددددر .  ((مث باددددددو  الشددددددهلل  ددددددوايل اارسنيددددددال مث ااكدددددديو  
 (1/9031 . ) 

اات هلليددهللل الن أبملددهلل  دد   فاددل الجدد  فيمدد  قاتدد   الأرتدد  أ فددُق بىدديهلل قطددب   هددذا: الإً ا 
 .قو  ااقرط  الااكوك ينل ن حينم  إ ا  ا يم  اا را  با اات  ير اهلجري الاويسًّي 

: في ا ترجر اة  بملهلل هذا قو  حديهلل قطدب فملدهللاوا كسىدلل اليةدون ااتملدهلليل هةدذا 
رتملددق هبدد    ط واتدد ل مث  مددهلل باددو  الشددهللل مث   شدديو ت ل فيىددتقي  اةدد  ااةددسن التىددق  

 .ض ت ان نا
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الهدد  همدد  الق دد  ىددع ااكددير  بيددع   كورتدد  يىددتهلل   اددي  قيددهللال حدديهلل )): قأأال البا أأ  
قطب الىماج  ب اةتب الالشمل   ااا كت ا  ق ل اور ا  ااا ىرن هب ل  ب ارف  ى  أن حديهلًلا 
 يدد  ار تدد نأ ىدد  أكرددر تاددك ااملق ةددهلل الالفةدد   فيمدد  بملددهلل كمدد  حددم يدُِّم    هددذه اوىددأا  إن 

 .ش ء ار 
فايدت ااكدير  بيدع كد ن أكردر  ر ددً    بيد ن  جدون الحدت   حديهلل قطدب  يد  ار د 
 دد  هددذه ال طدد ءل الايت دد   اددي القددلن بددا أنن كردد ًا ىدد  القددوا  اومىددوب  اىدديهلل ك رتددت   
ىر ا  ضي    ال  ىقت ل  ي ت   ات ااتوج  اضحسىلل الأرت    ال د  تراجدع  د  ااةرد  

 .ى  تاك ال ط ء 
ف املسنىدد  أبددو اا ضددل ابدد  اارضدد  : مدد  أن رتضددرا ااكددير  بيددع ىردد نً يوضنددر اوقدد   الا

اا قملددل الااددذي كدد ن قهللودددً  ىدد  ك دد    امدد ء ااددرالافض الأانددو   رتوددرال ىددذه ا  ااتودد رتيو 
ااةردد ال الااملهلليددهللال يىنددر ار ههللايتدد  اإلحددسن ااودد ير  اددي  قيددهللال أهددل ااىددم  الاينم  دد ل 

أ ة ن ))ل ال ((كىر ااوم ))ال   اارًّن  اي اارالافض ى  ق يل الأانو بملهلل  اك ااةتب ااةر  
 .الف   اك  ((ًّ اح ت   أ     اواهللي))ل ال ((ااقر ن

فاددل تددر  يدد  شددير  بيددع ىدد  ااملددهلل  الاضرتودد ن أن رتقددو  أن ااملسىدد  اا قملددل يقددو  
بةذا الكذا ى   ق ةهلل اادرالافض الرتىدتهلل ن ادذاك بد ملض ااةتدب ااقهللود  الاادا أان اد  ق دل أن 

 .يو ر ى  أهل ااىم  الاينم    
القل ىرل هدذا   ااملسىد  اا  در ى صدرال هدذا ااملودر ااكدير  مدهلل الىدا ااكدمقيطل 

فاددو   ىقت ددل  ي تدد    يةدد   اددي ااملقيددهللال ااىددا ي   قيددهللال أهددل  ((أضددواء اا يدد ن)) دد  ب 
 .ااىم  الاينم    مث ى خ ار  اي  ب هلهللاي  بملهلل  اك 

 ((أطددوا  حدديهلل قطددب   ال ددهللال ااوجددوًّ))سىدد   مدد  أمسدد ه الأىدد  أن خيددت  ااكددير  بيددع ك
 ددد ًّ ىدددع الحدددو إىل تقريدددر  قيدددهللال ال دددهللال ااوجدددوًّ الااقدددو  بددد حلاو  )): مبردددل هدددذا ااةدددسن 

ل فىديأ  بدي ن ار ىد  يدمقض هدذا انًّن د ء مجادً  الت وديًسل البيد ن أن ااطدو   ال د  ((الاين 
 . ((اوجوًّاىيهلل قطب   هذا هو اارًّن  اي ااق ةاا بو هللال ا
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 :التعليع 
الىدد  بملددهلل ه   يملتمددهلل    ((أضددواء إحددسىي ))إن ااكددير  بيملدددً    رتقددهلله   ىصا  تدد  أ  1

رتقهلله اىيهلل قطب إن  اي ى  كت   حيهلل قطب   اور ا  اادا تىدموهن  ب ور اد  اضحدسىي  
. 

تادي ال  رتقهلله   اوق   ال   ااذي رت قكد  إ د  أ اًّ بيد ن أن حديهلل قطدب كد ن قدهلل اب
بدهللاء ال ددهللال ااوجددوًّ ىدد  كاواتدد  د الحت شددي  فقد ً بدد  أن يقددو  ىدد  شدد  ب  دل الأن هددذا ااددهللاء 
احددتمرن   اور اددد  اضحدددسىي ل بدددل   أالج ي حدد  اإلحدددسن   هن يددد  اخلمىددديمين ت بدددل ال  

 .ااىج  
أى  أن حيهلل قطب قهلل ت نأ ى  أكرر تاك ااملق ةهلل الالفة   فاذا شلٌء   أ ام  أ  2
 .  ف ي فيم  أ تقهلل الن يملام

فددددي ا كدددد ن ااة تددددب  مددددهلله توددددرحي ت حدددديهلل قطددددب ب اءتدددد  ىدددد  أكرددددر تاددددك ااملق ةددددهلل 
الالفةدد    فيجددب  ايدد  أن ي دد ًّ  بي سهندد  رت  دددا   اددي ىواضددملا  ىدد  ىصا  تدد  اوملرالفدد   ددىت 
ق   اامدد ّل مث يل اامظددر الااتأىنددل   هددذه ااتوددرحي ت بدد ا اءالل فقددهلل أتراجددع بكددرط أن  يوددهللِّ

اض وان اوىامون ال مهلل قطب    رتكر ضسنت   د  أ بملد   قدوًّ بمكدر كت د  اادا يملتذ  
 . وت تاك ااضسنتل الأن يملاموا توبتا  فيم  اقنفوه    قن اضحسن الاوىاما

 .البكرط أن يوق وا ط     الرتكر كتب حيهلل قطب ااا  وت تاك ااضسنت 
اك ااقط يندددون الاض دددوان الإن  جدددز ااة تدددب أن يدددأ   بتادددك ااتودددرحي ت ال جدددز كدددذ

اوىدددامون فاددديملا  اوىدددامون أنن أت ددد ن حددديهلل قطدددب الأرتوددد  ه ن يىدددتطيملون أن يدددهللافملوا  ددد  
الى  اام ّ ى  رب ًّ    ار بغ   اد  اليت دع كدلن } : قطب حبج ل الايقرؤا قوا  ار تمل ىل 

ادد  ل القو {شدديط ن ىريددهلل كتددب  ايدد  أرتدد  ىدد  تددونه فأرتدد  يضددان  الياهلليدد  إىل  ددذاا ااىددمل  
الىدد  اامدد ّ ىدد  ربدد ًّ    ار بغدد   ادد  الن هددهلل  الن كتدد ا ىمدد  نيدد ين  ط دد  } : تملدد ىل 

 .{ ايضلن    ح يل ار ا    ااهللرتي   زي الرتذيق  يون ااقي ى   ذاا احلريق 
ااى ىدددط ل الاوةددد برال  ال ددد ىوا : اقدددهلل أ يددد  هدددصنء ااقدددون اودددذاهب اا  طاددد ل الىماددد  

اوة ِّددرات  ال د  بوا أهددل احلددق بأحدد ايب خيجددل ىمادد  : الرت ضداوا  دد  اا ددهللن ااةدد  ل الىمادد  
 .أ  ن اا كرل فضسً     قسةا  الشرف ةا  

الن رتهلل ي بملهلل هذا ى  هو اضحسن اادذي يمد ًّالن بد  الن ىد  هد  أهاُد  إ ا كد ن حديهلل 
قطب قهلل طمل    ااو  ب  اله  يمكرالن طملم  فيا      قوًّ ًّالن  دون الن الجدل ىد  
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وكدد  ر اوىددامال بددل جتدد الزالا  اددك إىل  ددرا ىدد  يىددتمةر هددذا   ا ااملدد وا الن ا ددنان
 .اا غل الاومةر ااة   

مث ىد ن ارُ  ايد  )): إىل قوا   ((...الأى  ى   كره ااكير  بيع )): قال صاح  الم ال 
 . ((ب هلهللاي 

ه أ ددهلٌل ن  بيددع : ن أأ ل  اددو فملددل حدديهلل قطددب ىرددل ىدد  فملددل هددذان اا  ضددسن ودد  ارتتقددهلل 
 . كر    أرتت حا دً   الن ف ه   

الاةد  اا دون ش حدٌع جدهللاا الاوىد ف  ه ةاد  بيمد  البيمامد   فد ا قملل د كمد  تدذكر د أاندو  
كت دددً    ااددرًّن  اددي ااددرالافض ىمادد  ىدد   كرت دد  أرتددتل الىددع  اددك اددو بقيددت  ايدد   الاحددب ىدد  

 .ىذه   ااقهللا اوجب  اي ى  يملاما  ى  أهل ااملا  بي هن  
  بملددض اامدد ّ أرتدد  ىدد  أ ددا  الأالن   ي تدد  حددا لل الاددو الااكددير ااكددمقيطل يددهللن ل ادد

فرضددم  أرتدد  كدد ن  اددي فدد  ىددما  ااىدداو فيرتدد    يصاددو ىصا دد ت   فدد  ىددذهب ااىدداول 
الإ ددد  اىدددتألت ىصا  تددد  بددد املاون ااوددد ي    ادددي ىدددما  ااىددداو ااوددد ر الااملق ةدددهلل ااىدددا ي  

ٌّ ف حدهلل احلق   الكتب حيهلل قطب ىك ورت  ب اضسنت  فقي ُحك حيهلل قطب  ايام  ق ي 
 .ان ت    
إن اضحدسن يودو  ىد  ااكديو ي  : القدهلل قد     ىم حد   أ در  )): ق   ااة تب أ  3

ىملركد  ))]  ((الاوىي ي  ىملدً  ىزربدً  ك ىًس يتضم  أههللافام  اليزيهلل  ايام  ب اتم حق الان تهللا 
 ( [ . 96: ، )  ((اضحسن الاارأمس اي 

الحددت   حدديهلل قطددب   تاددك ااودد    ااددا  الرتمقددل ااكددير  بيددع جددزًءا أكدد   دد  ق ادد 
الن بدددهللن اإلحدددسن أن حيةددد  ايقدددهللن )): أ  امددد  إاياددد  ااكدددير  بيدددع  يدددث يقدددو  حددديهلل قطدددب 

اإلرتىدد رتي   تمملدددً  ىدد  طددراز   ددر  قددهلل جتددهلل فيدد  اضرتىدد رتي   امادد  ااددذي حت الادد  ااكدديو ي ل 
الاةدد  ط يملتادد   الاةمادد  تطمىدد  بوقوفادد   مددهلل  ددهللالًّ ااطملدد ن الااكددراا  الحت الادد  انشددناكي 

او ًّين  حترى  اارال، الااطسق ل الاادذي   الاتد  اوىدي ين  الاةد    تدمظ  اد  ااكدراةع ال  تضدع 
ا  ااقوارتا  الن بهلل اإلحسن أن حية  لرت  ااملقيهللال ااو يهللال اضرب بي  اضرتكد ةي  اادا تودو  
 ىددددددددددددددددددددددددددددددددددد  اوىدددددددددددددددددددددددددددددددددددي ي  الااكددددددددددددددددددددددددددددددددددديو ي  ىزربددددددددددددددددددددددددددددددددددددً  كددددددددددددددددددددددددددددددددددد ىًسل يتضدددددددددددددددددددددددددددددددددددم  

 ((ىملركد  اضحدسن الاارأمس ايد )).  (( ايام  ااتوازن الااتم حدق الان تدهللا أههللافام  مجيملدً ل اليزيهلل 
 ( ، :95 . ) 
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الاقهلل ه ج  حيهلل قطب   هذا ااةت ا ااكيو ي  الانشناكي  الاامورارتي  البان أالج  
ااضملو الااقوو  فيا ل البان   هذا ااةت ا ااكيو ي  الانشناكي  الاامورارتي ل البان أالج  

ادد ل البددان أن اضحددسن جدد ء بدد اتوازن بددا اين رتددب اودد ًّني ااددذي تهللن يدد  ااضددملو الااقوددو  في
ااكدديو ي  الاين رتددب اارال ددل ااددذي تهللن يدد  ااموددرارتي ل البددذاك يودد ر اضحددسن هددو ااملقيددهللال 

 ((.ااو يهللال اضرب بي  
 :التعليع 

 .إن ااة تب ى  زاًّ هبذه اضض ف  ااطا إنن با ل الى  زاًّ الىر  إنن حوًءا 
إن ظ هر كسن حيهلل أن ااكيو ي   ات ىما  حاي  ايه فيا   يبل إن أهن  : أواًل 

الق دددت مب  ًّةاددد   مدددهلل  دددهللالًّ ااطملددد ن الااكدددراال فادددو جتددد الزت تادددك احلدددهللالًّ حلققدددت  اددد  
 .اضرتى رتين ل الاقهللىت اام ّ ى  يقهللنى  اضحسن 

ال  تضدع  الأن اامورارتي  امرف  اومىو    قن ن يمقوا  إنن أهن    تمظ  هل  ااكدراةع
 .هل  ااقوارتال فاو فملات  اك اة رتت ًّيمدً  قوودً  

 .الأن اضشناكي   قا ن يمقوا  إنن أهن   رىت اارال، الااطسق  
يودو  ىد  ))الاوجوًّ هذا احلق الاخل    هذه اوذاهب يدر  حديهلل قطدب أن اضحدسن 

ب اتم حددددق الااتددددوازن ااكدددديو ي  الاوىددددي ين  ىزربدددددً  كدددد ىسً يتضددددمن  أهددددهللافام  اليزيددددهلل  ايامدددد  
 .الان تهللا  

الاوملاددددون اددددهلل  اوىدددداما الاامودددد    الااياددددوًّ أن ااكدددديو ي  ًّي رتدددد  ىا ددددهللال ىوفادددد    
 .اضحل ًّ الاازرتهللق ل الأن انشناكي  ىما    يث ى  شرن ًّ  ة  ااكيو ي  

الأن ااموددرارتي  ًّيدد  قددهلل أفىددهلله اات ريددو الاات ددهلليلل الأن اين رتددب اارال ددل ىمادد  ف حددهلل 
 .الااضس     ف ي  اا ى ًّ

مث إن كددسن حدديهلل قطددب هددذا فيدد  إه رتدد  اإلحددسن ااة ىددل ااكدد ىل ااددذي يددرفض أن 
يمىددب إايدد  أي بهلل دد  الاددو ًّقنددتل اليددرفض أ طدد ء ك دد   ااملامدد ء  فاددذا اارحددو   دداي ار 

أىتاونكدون يد  )):  اي  الحدا  يزجدر  مدر أن يمقدل ىد  ااتدو اال رتوددا  الادو كد ن  قددا  اليقدو  اد  
ل الهددذا  دد  الىدد  يقددو  ودد  ((ار اددو جدد ء ىوحددي ىدد  الحددمل  إن ات دد  لابدد  اخلطندد ا ؟  ال 

يوشدددك أن تمدددز  )):  ددد  ض قدددو   حدددو  ار  ددداي ار  ايددد  الحدددا  بقدددو  أيب بةدددر ال مدددر 
قدد   أبددو بةددر ال مددر : قدد    حددو  ارل التقواددون : ؟ل أقددو  ! اددية   جدد  اٌل ىدد  ااىددم ء 

 . ((؟!!
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 : اادددددو ل اومددددزن   ايددددد  ىددددد  ارل فيقدددددو  الارُ حدددد   رت  التملددددد ىل يقودددددر  حددددوا   ادددددي 
  الىدد  شدد كل هددذا ااددمصل اليقوددر الىدد   اددي ات دد ن ااددو ل كمدد  {ات ددع ىدد  أال ددل  إايددك } 

 .{ ات ملوا ى  أرتز  إاية  ى   بك الن تت ملوا ى  ًّالرت  أالاي ء } : ق   تمل ىل 
الإ ا ك ن الىُر كم   ُكر فال ربوز اىيهلل قطدب أن يقدو  هدذا ااةدسن اادذي ال د   
بملدض ااملامدد ء بأرتدد  ًّ ددوال إىل ال ددهللال الًّيدد ن ؟ل الكيددو تىددتجيز تقريددر هددذا ااةددسن اا  طددل 

: مث قددد   ل ((التددهللافع  دد   ددد    ل الىدد   أيددك ادددو  نن حدديهلل قطددب أال فددد ه ااةا رتدد  الااىدد ر
الادو  ن حديهلل قطدب . إخل  ((...اة  اضحسن يوو  ىما  ىزربددً  كد ىًس يتضدم  أهدهللافام  ))

الاة  اضحسن يوو  ىمامد  ىزربددً  كد ىسً يتضدم  )): ل مث ق   ((مزيرأال ف ه اخلمر الحل  اخل
أتدددر  هدددذا ااةدددسن  قددددً  أن ضدددسنً البددد طسً ىددد  شدددرن الأ  دددث أرتدددوان . إخل  ((...أهدددهللافام  

 .ااضس  الاا  طل 
 الادددددد    ااىددددددسن ااملدددددد ول ىددددددهللٌ، ااملقيددددددهللال : يقددددددو  ااكددددددير  بيددددددع )): أ قأأأأأأال  4
ن ااكددير  بيدددع  كدددر امدد  ىددد  كددسن الحدددت   حدديهلل قطدددب اادددذي الكمددد  رتددوًّن ادددو أ.  ((ااموددرارتي 

 . ((احتمت  ىم  هذا انحتمت ج ؟؟
ل 91، ) ((ااملوا        كتب حيهلل قطدب ىد  ااقوا د ))ا جع إىل كت يب : ن  ل 

 ال اجددددددددددددددددددددددددددددددع . فقددددددددددددددددددددددددددددددهلل بينمددددددددددددددددددددددددددددددت فيدددددددددددددددددددددددددددددد  ىدددددددددددددددددددددددددددددد  تريددددددددددددددددددددددددددددددهلله التددددددددددددددددددددددددددددددوًّنه (  93
)  ((حدسن الاارأمس ايد ىملركد  اض))ل الكتد ا ( 599د  591)  ((حندو  تمدع إحدسىل)): كتد ا 

 .كسل  اىيهلل قطب جتهلل فيا  هذا اوهلل، (  19د  19: ، 
ال ىت ت ا ام  ي  شير  بيع اووهلل  ااذي احدتمتجت ىمد  ىدهلل، الحدت   )): أ قال  5

حيهلل قطب املق ةهلل اهلمهللالم الًّف     ما  فيرتم  رتدوًّن همد  أن رتمقدل ادك ىد  ق اد  الحدت   حديهلل 
 ملدددددددددددهلل ااتددددددددددد  ير اادددددددددددذي  كرت ددددددددددد  امددددددددددد  مبددددددددددد  يزيدددددددددددهلل قطدددددددددددب  يددددددددددد  ار     دددددددددددر كت ددددددددددد  الب

   ىددددددً   يدددددث إن ااكدددددير  بيدددددع  كدددددر أن كدددددسن حددددديهلل قطدددددب ااىددددد بق كددددد ن    59 ادددددي 
 نل الأىدددد  ىدددد  رتمقادددد  همدددد  فاددددو ىدددد  كتدددد ا  ددددهلل ت ط ملتدددد  الالىل 5319ن أال 5319 دددد ن 
يقدددددو  حددددديهلل الهدددددو يدددددرًّ  ادددددي  ق ةدددددهلل اهلمدددددوًّ اهلمهللالكيددددد  ااونيميددددد    كتددددد ا : ن 5391 ددددد ن 

 اهلمهللالكيددددددددد  ))( :  561، ) يقدددددددددو    :  ((ودددددددددو  اضحدددددددددسىل الىقونى تددددددددد  وددددددددد ةص اات))
اات درنًّ ب اةمد   : ىرًس ا نفت بوا هلل هو ال هلله اووجوًّ الهدو برالد ل الجملادت ىد   د  ت  

. ... 
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فادذه الكدوان الىد  فياد  ... جملات ى   هللا هذا ااوا هلل اووجدوًّ  هللىددً  ن الجدوًّ اد  
وًّ ااددذي هدو اخلد  الااةمدد   حيدلن   ااملددهللن ل الاةماد  ىدد  ج رتدب   در جملاددت ااوجد! دهللن 

الىامدد  اهلمددهللالكل اوددصى  إ ن هددل ام الادد  اوىددتمرال اتصادديص ... ااددذي هددو ااكددرن الااددمقص 
ااوجددوًّ الاخلدد  الااةمدد   الاا قدد ء ااددذي   كي رتدد  ىدد  ااملددهللن الااكددرن الااددمقص الاا مدد ء ايودد  

ادق ااوجدوًّ احلد   فيد ل الى  همد   ر د   ادي إفمد ء جىدهلله اادذي هدو ااملدهللن ايمط... برال  
( برالد )الهذه هل ًّ ج  اامرف رت  الهل مترل اخلدس، الانرتطدسا الااملدوًّال ... اليو ر طايقدً  

!)) . 
البدددان  يددد  ار فىددد ًّ  قيدددهلل   ىددد  جاددد  احلادددو  الااترايدددث  يدددث يقوادددون ب بهلددد  

 .برال ل الفكمول الحي   : اارسني  
الهةذا رتىدتطيع أن )):   احتطرًّ فق   البملهلل أن  ًّن  ي  ار  اي ك ري    الضسن 

إن ااتوون  اضحسىل هدو ااتودون  ااو يدهلل اادذي بقدل ق ةمددً   ادي أحد ّ : رتقو  ب طموم ن 
 ااتو يددددددددددددددددددددهلل ااة ىددددددددددددددددددددل اخلدددددددددددددددددددد اصل الإن ااتو يددددددددددددددددددددهلل    ددددددددددددددددددددي  ىدددددددددددددددددددد   ودددددددددددددددددددد ةص 
  ((هددددددذا ااتوددددددون ل ت ددددددرًّه المتينددددددزه ىدددددد  حدددددد ةر اوملتقددددددهللات ااىدددددد ةهللال   ال ض  اددددددي ااملمددددددون

 ( ، :569 . ) 
الهذا اا ول ىا    اارًّ  ادي ضدسنت اا سحد   الاامود    الك ريد     يدث بدان 

 .فى ًّ  قيهلل   ال هللن الجوًّ ااتو يهلل  مهلله  
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 :التعليع 
الًّافددع ( .  113د  116: ، )  ((كتددب الشصوددين ت))قدد   هددذا   كت بدد  : أوالً 

 .   هذه ااملقيهللال الأهاا  حبم ّ الىهلل ا ل الىهلل،  أها ا  
هددو   ددر  (( ودد ةص ااتوددو  اضحددسىل))تر ددت ب لًّادد  أن كتدد ا  ربددب أن: ثانيأأأًا 

 .ىصا  ت حيهلل قطب 
حأالفنر يل الاك ااوقتل فأقدهللن ادك شدا ًّال ىد  تملتدهللن أرتدت بكدا ًّت  أن الهدو : ثال أًا 

) إخل  ((...حديهلل قطدب الًّيدب اام قدهلل )) س،   هلل اا تد ، اخل ادهللي  يدث يقدو    كت بد  
 : (( و ةص ااتوو  اضحسىل))الهو يت هللن     كت ب  (  119: ، 

فةدرال اضحدسن  د  ار الااةدون الاحليد ال )القهلل أ ا     ااةت ا ح بقددً  حتدت  مدوان ))
 ((ااىددسن ااملدد ول الاضحددسن))ال  ((ىملركدد  اضحددسن الاارأمس ايدد ))أ ادد   مدد    كت بدد  ( الاضرتىدد ن 

 .ن 5315اااذي  أ هلل ل    ن 
ف ادذي ( ن 5391د  5310) حدموات الاحتغرا إ هللاًّ هذا ااةت ا أكرر ى   كر 

يظاددر أنن كددسن حدديهلل قطددب  اددي اهلمددوًّ اام ف رتدد  كدد ن ق ددل تقريددره او ددهللال ااوجددوًّ   أالا ددر  
 .بىموات  ((ااظس ))كت ب  

 ن يددددهلل ن  اددددي أرتدددد  قددددهلل فددددر  5315د لن إ سرتدددد   دددد  هددددذا ااةتدددد ا    دددد ن  5
 بملضددددا  الهددددل ىمدددد  الأ ددددهللنه ااط ددددع الاامكددددرل الاةدددد  املادددد  لحدددد  ا د قددددهلل يملادددد  اامدددد ّ 

ددددر ط ددددع الرتكددددر هددددذا ااةتدددد ا  الىرددددل هددددذا   ىكدددد فا  الىكدددد كا  ااددددا   شددددا  د قددددهلل أ ن
 . ((حيول ا  الاغ ه

أرتددد  احددتغرا إ دددهللاًّه  كددر حددموات بمليدددهلل الن ًّايددل   ايددد  ودد  حددد ق : القددو  اخل اددهللي 
 كددرهل اللرتدد  كتيددب  ددغ  فةيددو يىددتغرا هددذه اوددهللال ااطويادد  بملددهلل اض ددسن  مدد   فاددذا ن 

 .ن  رن يق ا   قل ال 
أن حيهلل قطب قهلل اشتار بو هللال ااوجوًّ الف ه  ى  ااضسنت   شدملره الرتردرهل أ  2

مث اات ق ب ض وان اوىامال فأ اًّ أن ير ت هل   جو      ال هللال ااوجوًّ ظمددا  ىمد  د الار 
 .أ ا  د أهن  حي  بون ىرل هذه ااملقيهللال 

نل 5310 تأاي ددد   ددد ن اادددذي بدددهللأ   ((اخلوددد ةص))فىدددجنل رتقدددهلله اام ف رتددد    كت بددد  
نل مث حدددجنل رتقدددهلله او دددهللال ااوجدددوًّ   أال  جدددزء ىددد  كتددد ا 5315) الأ اددد   مددد     ددد ن 

نل الرتقهلله هلم    ااةت با   ف ي  ااد الًّال  فدس أًّاند  الن  جد  الن 5311  ن  ((ااظس ))
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مد  براها  اي إيغ هلم    ااة ر الاضحل ًّل الن ي ّ ضدهللنل  فدينن ى ضدي  اوظاد  يتطاندب ى
 أكردددددددددددددر ىددددددددددددد  فددددددددددددد ه أن يةدددددددددددددرن  ايامددددددددددددد  اليودددددددددددددو  الربدددددددددددددو   ايامددددددددددددد  أكردددددددددددددر ىددددددددددددد  

  ((ااظدددددددس ))ي حدددددد  اا  كميددددددد  الااتة ددددددد  هبمددددددد  اامجتمملددددددد ت اضحدددددددسىي    كت ددددددد  ىردددددددل 
 . ((ااملهللاا ))ال  ((اومل  ))ال 

مث ود    دهلل اض دوان اوىدداما ال درن  قيقد   دد هل  الأهند  ن ياتمدون ب املقيددهللال ال  
ل الااوو  ااغ يل حواء    يقو  ب حلاو ل أال ال هللال ااوجدوًّ  درن، تمظيما  يوجهلل اارافضل

  أالا دددر كت بددد    حدددو ال احلهلليدددهللل ال   ((  ظدددس  ااقدددر ن))مبددد    ضدددم ه     دددر كتددد ا 
 .ت ى  حو ال اض س،   هن ي  اخلمىيم تل الاملا  بملهلل هذا 

ددددددددددهلُله ى ضددددددددددي  الالاقملدددددددددد  الإنن فةيددددددددددو يمتقددددددددددهلله    أال    الهددددددددددذا ااددددددددددذي رتقددددددددددو  يصكن
 ((ااظدس ))بأحاوا ب  ًّل مث يقر ه  بدأقو  الحد ايب   ىوضدملا     در  ((ااظس ))كت ب  
 .رت ى  

 .مث يىتمر   رتكره الاض تزاز ب  إىل   ر  ي ت  
مث يقددون بتمقددير كت بدد  د كمدد  يقواددون د الكمدد  يقددو  اخل اددهللي الهددو ن يملتددزن تمقددير 

 .الجزاء اارسني  ال  ال ااا فيا  ال هللال ااوجوًّ 
 الالجدددددددددددزاء اادددددددددددا يز مدددددددددددون أرتددددددددددد  رتقن اددددددددددد    يمقن اددددددددددد  ىددددددددددد  ااملق ةدددددددددددهلل ااضددددددددددد ا  
كتملطيددل ااودد  تل الااقددو  بأزايندد  ااددرال،ل الااقددو  بوددم    ااقددر نل الاااددو الااددهللال ان  ددو  

 .إرتة   اوملجزات 
ددهلل ىددد  رتقددو   فادددو يكدداهلل أنن أ ددد ه   خيدد او ااةتددد ا  مث إن  دد   أ يدد  الالاقملددد  يصكن

ن اب  تيمي ل الشير اضحسن  مهلل ب    هلل ااوهد ا  الن يدر  الااىم ل اليقررت  بكير اضحس
 .شيودً  ى  ضسنت  خم ا دً  ااةت ا الااىم ل الن ير  شيودً  يمزا     ىرت   هذي  اضى ىا 

الاو ك ن حيهلل قطب الأ وه يري ن ال هللال ااوجوًّ الف ه  ى  ااضسنت ك رًا الضسنً 
حددديهلل قطدددب الن حدددينم  ىددد  كتددد ا ا ددد ًّ ا ق دددل كدددل شدددلء مب دددو هدددذا ااضدددس  ىددد  كتدددب 

 .الااةسُن يطو    هذا .  ((ااظس ))
فمملقوٌ  جهللاا أن يةون حديهلل قطدب   أال   سقتد  بد ض وان قد ن : ال اي كل     

 بمقددددددددددهلل اام ف رتدددددددددد  الال ددددددددددهللال ااوجددددددددددوًّ ىدددددددددد  بددددددددددا  دددددددددد ىل اخلمىددددددددددا الاار رتيدددددددددد  الاخلمىددددددددددا 
مث ا مند   أ  أن ااقدون  ن . هللاا بملهلل ااتىملم ة  الالاو ى  اات  ير اويسًّي فام  ىتق  ب ن ج

ياتمددون ب املق ةدددهلل  ددرن، بملقيهللتددد    أالا ددر اخلمىددديم ت أال فيمدد  بملدددهلله  مث أقرنهدد  الرتكدددره ل 
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الأقرنه  أ وهل الاحتمرخ   رتكره     س  أ بملا حم  فيم  يزيهلل  ادي حدتن ال كدري  ط ملد  
 ((ب الشصوددين تكتدد))ل بددل نيددس  النيسنيددا ط ملدد ل الرتكددر كتدد ا ((  ظددس  ااقددر ن))اةتدد ا 

 .ااذي  و  ىهلل، اام ف رت  الىهلل، أهاا  الااذان  مام  
أرت  ن يرجع  د  أب طياد  إن أرتدهلل  ىد  اامد ًّ  بكدةل : الااذي أ رفُ     حيهلل قطب 

ىد ا  بد  ًّ   ادك لرتد  ىملتدهللن بم ىد  إىل أبملدهلل احلدهللالًّل الأرتد  د الار أ اد  د يدر  أرتد  ن خيدرُج 
 .أين ًّانأل اارجون ى  في  إن احلق الااوواال الايه  مهلله 

فاو ني ت اامىداما  جوُ د  فدين هلد  احلدق أن يمتقدهللالا ىد    كت د  : ال اي كل     
ىدد  ااضددس  ىدد  ًّاىددت تمكددر   أالحدد ط اوىدداما الفدد ه  بةر فدد   القددهلل  ًّن  امدد ء ااىددم  
 اي أقوان رتقاوا ه  أرت ىا   جو ا  ا من   أالا كت ا  ااا  وت اا  طدل تمتكدر   أالحد ط 

 .رتو دً  ر الي يً  اامىاما ى  ااوقون   ااضس   اوىاما
 .الارُ يقو  احلقخل الياهللي إىل حواء ااى يل 


