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بعض ضالالت سيد قطب 

ومنها سخريته بنيب اهلل موسى 

 – عليه الصالة والسالم – 

أعيدها مرة أخرى مع بعض اإلضافات 

 

 

 

كتبه 

الشيخ ربيع بن هادي عمير
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 الرمحن الرحيم بسم هللا  

 

. احلمدهلل كالصالة كالسالـ على رسوؿ اهلل كعلى آلو كصحبو كمن اتبع ىداه 

:  أما بعد 

فنعوذ باهلل من اذلول كالتعصب األعمى ألىل الضالالت الكربل كادلخالفني لكتاب اهلل 
كخاصة لسيد , كلعقائد كمنهج السلف الصاحل – صلى اهلل عليو كسلم – كسنة رسولو 

صلى اهلل عليو كسلم كعلى نبينا – قطب الذم سخر مرات من رسوؿ اهلل ككليمو موسى 
- .  كسائر األنبياء 

كطعن يف اخلليفة الراشد عثماف بن عفاف كمن عاش يف عصره من الصحابة الكراـ رضواف اهلل 
.  عليهم كقطع دابر مبغضيهم كالطاعنني فيهم 

.  كثرية كخطرية  كلسيد قطب ضالالت كربل

مطاعن سيد قطب يف أصحاب رسوؿ اهلل " ناقشتو يف كثري منها يف عدد من الكتيبات مثل 
- .  صلى اهلل عليو كسلم – 

" .  أضواء إسالمية على عقيدة سيد قطب كفكره " كمثل 

" .  العواصم مما يف كتب سيد قطب من القواصم " كمثل 

" .  لسيد قطب " كتاب التصوير الفين يف القرآف " نظرات يف " ك 

كالقوؿ بوحدة األدياف , ك القوؿ بوحدة الوجود , مثل القوؿ باحللوؿ : كلو بدع كثرية ككبرية 
. كانكار رؤية ادلؤمنني هلل يف الدار اآلخرة , كتعطيل صفات اهلل , كمساكاة األدياف 
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. كقد عرضت بعضان من ىذه الطواـ على بعض العلماء ادلعاصرين فكفركا من يقوؿ ُّا  

فيغاركف , كمع كل ىذه الطواـ الكربل يتعصب لسيد قطب بعض من أعمى اهلل بصائرىم 
كال لكليم اهلل - صلى اهلل عليو كسلم - كال يغاركف لكتاب اهلل كال لسنة رسولو , لشخصو 

كال للعلماء الذين طعن , كال ألصحاب زلمد – عليو الصالة كالسالـ - كرسولو موسى 
. فيهم سيد قطب أشد الطعن 

كيرموهنم ظلمان كزكران بالفواقر اليت , كيطعنوف أشد الطعن فيمن ينتقد ىذه الضالالت الكربل 
- . عليو الصالة كالسالـ – ىم برءاء منها براءة الذئب من دـ يوسف 

فلعلو يدفع ىؤالء ادلتعصبني لصاحب , كيف ىذا ادلقاؿ بياف لبعض ضالالت سيد قطب 
ك إال فلنا احلق يف إحلاقهم بسيدىم , ىذه األباطيل إذل التوبة النصوح ك إعالف ىذه التوبة 

 . سيد قطب

 

: كتبو 

ربيع بن ىادم عمري 

ىػ 9/2/1437
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أدب سيد مع رسول اهلل وكليمه موسى عليه الصالة والسالم  

 

 ( 204-200ص )" : التصوير الفين يف القرآف " قاؿ يف كتابو 

لقد عرضنا من قبل قصة صاحب اجلنتني كصاحبو, كقصة موسى كأستاذه, كيف كل منهما 
منوذجاف بارزاف, كاألمثلة على ىذا اللوف من التصوير ىي القصص القرآين كلو؛ فتلك مسة 
بارزة يف ىذا القصص, كىي مسة فنية زلضة, كىي بذاهتا غرض للقصص الفين الطليق, 
كىاىو ذا القصص القرآف, ككجهتو األكذل ىي الدعوة الدينية, يلم يف الطريق ُّذه السمة 
أيضان, فتربز يف قصصو مجيعان, كيرسم بضع مناذج إنسانية من ىذه الشخصيات, تتجاكز 
حدكد الشخصية ادلعنية إذل الشخصية النموذجية؛ فلنستعرض بعض القصص على كجو 

. اإلمجاؿ, كلنعرض بعضها على كجو التفصيل
.  لنأخذ موسى؛ إنو منوذج للزعيم ادلندفع العصيب ادلزاج– 1

. فها ىو ذا قد ري  يف قصر فرعوف, كوت مسعو كبصره, كأصبب ففن قويان 

 ا ا ًمْن ًشيعىًتًو كىىىذى ًف ىىذى ا فػىوىجىدى ًفيهىا رىجيلىنْيً يػىْقتىًتالى ًدينىةى عىلىى ًحنًي غىْفلىةو ًمْن أىْىًلهى كىدىخىلى اْلمى
. ()ًمْن عىديكًٍّه فىاْستػىغىااىوي الَّلًذم ًمْن ًشيعىًتًو عىلىى الَّلًذم ًمْن عىديكًٍّه فػىوىكىزىهي ميوسىى فػىقىضىى عىلىْيوً 

. كىنا يبدك التعصب القومي, كما يبدك االنفعاؿ العصيب - 2

: كسرعاف ما تذىب ىذه الدفعة العصبية, فيثوب إذل نفسو؛ شأف العصبيني - 3

 ا ًمْن عىمىًل الشَّلْيطىاًف ًإنَّلوي عىديكٌّ ميًضلٌّ ميًبنيه قىاؿى رىبٍّ ًإينٍّ ظىلىْمتي نػىْفًسي فىاْغًفْر رل قىاؿى ىىذى
. ()فػىغىفىرى لىوي ًإنَّلوي ىيوى اْلغىفيوري الرَّلًحيمي قىاؿى رىبٍّ ً ىا أىنْػعىْمتى عىلىيَّل فػىلىْن أىكيوفى ظىًهرينا لًْلميْجرًًمنيى 

 ائًفنا يػىتػىرىقَّلبي ًدينىًة خى . ()فىأىْصبىبى يف اْلمى

                                                           

( . 15: القصص  (
( . 17 – 15: القصص  (
(  .18: القصص  (
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ىيئة ادلتفزغ ادلتلفت ادلتوقع للشر يف كل حركة, كتلك : كىو تعبري مصور ذليئة معركفة - 4 
. مسة العصبيني أيضان 

: إنو ينظر... كمع ىذا, كمع أنو قد كعد بأنو لن يكوف ظهريان للمجرمني؛ فلننظر ما يصنع

 فىً ذىا الَّلًذم اْستىنصىرىهي بًاألىْمً  يىْستىْصرًخيوي()مرة أخرل على رجل آخر  ! قىاؿى لىوي ميوسىى
. ()ًإنَّلكى لىغىًومٌّ ميًبنيه 

كلكنو يهم بالرجل اآلخر كما ىم باألم , كينسيو التعصب كاالندفاع استغفاره كندمو  - 5
: كخوفو كترقُّبو, لوال أف يذكره من يهم بو بفعلتو, فيتذكر كخيشى

 ا قػىتػىْلتى نػىْفسنا فػىلىمَّلا أىْف أىرىادى أىْف يػىْبًطشى بًالَّلًذم ىيوى عىديكٌّ ذلىيمىا قىاؿى يىاميوسىى أىتيرًيدي أىْف تػىْقتػيلىيًن كىمى
بَّلارنا يف األىْرًض كىمىا تيرًيدي أىْف تىكيوفى ًمْن اْلميْصًلًحنيى  . ()بًاألىْمً  ًإْف تيرًيدي ًإال أىْف تىكيوفى جى

. كحينئذ ينصب لو بالرحيل رجل جاء من أقصى ادلدينة يسعى, فريحل عنها كما علمنا

فلندعو ىنا لنلتقي بو يف فرتة اانية من حياتو بعد عشر سنوات؛ فلعلو قد ىدأ كصار  -  6
. رجالن ىادئ الطبع حليم النف 

فألقاىا؛ ف ذا ىي حيةه . أف ألق عصاؾ: فها ىو ذا يينادم من جانب الطور األدين! كال - 7
إنو الفف العصيب نفسو, كلو ... تسعى, كما يكاد يراىا حف يثب جريان ال يعقبي كال يلول

أنو قد صار رجالن؛ فغريه كاف خياؼ نعم, كلكن لعلو كاف يبتعد منها, كيقف ليتأمل ىذه 
. العجيبة الكربل

. مث لندعو فرتة أخرل لنرل ماذا يصنع الزمن يف أعصابو- 8

لقد انتصر على السحرة, كقد استخلص بين إسرائيل, كعىبػىرى ُّم البحر, مث ذىب إذل ميعاد 
قىاؿى رىبٍّ أىًرين أىنظيْر : ربو على الطور, كإنو لنيب, كلكن ىا ىو ذا يسأؿ ربو سؤاالن عجيبان 

انىوي فىسىْوؼى تػىرىاين  . ()إًلىْيكى قىاؿى لىْن تػىرىاين كىلىًكْن انظيْر ًإذلى اجلْىبىًل فىً ْف اْستػىقىرَّل مىكى

                                                           

(  .18: القصص  (
(  .18: القصص  (
( . 19: القصص  (
(  .143: األعراؼ  (
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فػىلىمَّلا َتىىلَّلى رىبُّوي : مث حدث ماال وتملو أية أعصاب إنسانية, بلو أعصاب موسى - 9 
بىًل جىعىلىوي دىكًّا كىخىرَّل ميوسىى صىًعقنا فػىلىمَّلا أىفىاؽى قىاؿى سيْبحىانىكى تػيْبتي إًلىْيكى كىأىنىا أىكَّلؿي  لًْلجى

. ()اْلميْؤًمًننيى 

! عودة العصيب يف سرعة كاندفاع - 10

مث ىا ىو ذا يعود, فيجد قومو قد اختذكا ذلم عجالن إذلان, كيف يديو األلواح اليت أكحاىا  - 11
. ()كىأىْلقىى األىْلوىاحى كىأىخىذى ًبرىْأًس أىًخيًو  ىيرُّهي إًلىْيوً اهلل إليو, فما يرتيَّلث كما يين, 

َّـل ال تىْأخيْذ بًًلْحيىيًت : كإنو ليمضي منفعالن يشدُّ رأس أخيو كحليتو كال يسمع لو قوالن  نػىؤي قىاؿى يػىبػْ
. ()كىال ًبرىْأًسي ًإينٍّ خىًشيتي أىْف تػىقيوؿى فػىرَّلْقتى بػىنْيى بىيًن ًإْسرىائًيلى كىدلْى تػىْرقيْب قػىْورل 

كحني يعلم أف السامرم ىو الذم فعل الفعلة؛ يلتفت إليو مغضبان, كيسألو مستنكران,  - 12
: حف إذا علم سر العجل

 ا لىْن ختيْلىفىوي كىانظيْر ًإذلى قىاؿى فىاْذىىْب فىً فَّل لىكى يف احلْىيىاًة أىْف تػىقيوؿى ال ًمسىاسى كىًإفَّل لىكى مىْوًعدن
. ()ًإذلًىكى الَّلًذم ظىْلتى عىلىْيًو عىاًكفنا لىنيحىرٍّقػىنَّلوي مثيَّل لىنىنًسفىنَّلوي يف اْليىمٍّ نىْسفنا

اخل .ىكذا يف حنق ظاىر كحركة متوترة - 13

. فلندعو سنوات أخرل - 14

 التيو, كحنسبو قد صار كهالن حينما افرتؽ عنهم, كلقي الرجل الذم طلب يفلقد ذىب قومو 
إليو أف يصحبو ليعلمو مما آتاه اهلل علمان, كحنن نعلم أنو دل يستطع أف يصرب حف ينبئو بسرٍّ 

... ما يصنع مرة كمرة كمرة, فافرتقا

تلك شخصية موحدة بارزة, كمنوذج إنساين كاضب يف كل مرحلة من مراحل القصة  - 15
. مجيعان 

 
                                                           

( . 143: األعراؼ  (
( . 150: األعراؼ  (
( . 94: طو  (
( . 97: طو  (
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انظر كم سخرية سخر ُّا سيد قطب من ىذا النيب الرسوؿ الكرمي الكليم الوجيو عند اهلل   

إف موسى رسوؿ كرمي من رسل اهلل الكراـ أكرل العـز عليهم الصالة كالسالـ, كإف لو : كأقوؿ
عند اهلل كعند ادلؤمنني دلنزلة عظيمة كمكانة رفيعة توجب على الناس حبو كاحرتامو كتوقريه 

. كسائر أنبياء اهلل كرسلو عليهم الصالة كالسالـ

الَّلًذينى آذىْكا ميوسىى فػىبػىرَّلأىهي اللَّلوي ممَّلا قىاليوا كىكىافى : قاؿ اهلل يف شأنو ا الَّلًذينى آمىنيوا ال تىكيونيوا كى يىاأىيػُّهى
ا . ()ًعْندى اللَّلًو كىًجيهن

. ()كىأىنىا اْختػىْرتيكى فىاْستىًمْع ًلمىا ييوحىى: كقاؿ تعاذل

. () كاصطنعتك لنفسي : كقولو تعاذل 

الَّلًذينى آذىْكا ميوسىٰى فػىبػىرَّلأىهي اللَّلوي ممَّلا قىاليوا كىكىافى  : كقاؿ تعاذل  ا الَّلًذينى آمىنيوا الى تىكيونيوا كى يىا أىيػُّهى
 ()  اًعندى اللَّلًو كىًجيون 

كىذا األذل الذم أكذم بو رسوؿ اهلل موسى دكف ما آذاه بو سيد قطب  راحل, فاهلل يربؤه 
كيربؤه مما افرتاه عليو سيد قطب أعظم الرباءات, كيغضب لو أشد الغضب, ككذا يربؤه كل 
مؤمن يربؤه من ىذه االفرتاءات,  كيغضب لو, فهل نرل شيئان من ىذا من ادلتعصبني لسيد 

. قطب؟, نسأؿ اهلل لنا كذلم التوفيق كالسداد كحب احلق

لريل أنو " صحيب البخارم"من  (كتاب أحاديث األنبياء)ك لقد كاف يكفي سيدان أف يقرأ 
قد أسرؼ كاشتطَّل كحلق بعيدان يف خيالو اَّنب كأسلوبو القصصي يف التهويل كالتمثيل  ا 

اخل بكليم اهلل كرسولو موسى ...ألصقو من صفات االندفاع كالعصبية كاحلدة كالفزع كالتوتر 
 عن عبد اهلل بن ()"صحيحهما"عليو الصالة كالسالـ؛ فلقد أخرج البخارم كمسلم يف 

إف ىذه لقسمة ما أريد ُّا :  قسمان, فقاؿ رجلقسم النيبُّ : مسعود رضي اهلل عنو؛ قاؿ
يرحم اهلل : " مث قاؿ فأخربتو فغضب حف رأيت الغضب يف كجهو فأتيت النيب كجو اهلل,

". موسى, قد أكذم بأكثر من ىذا فصرب
                                                           

( . 69: األحزاب  (
( . 13: طو  (
 . 41: طو    (3 )
 69: األحزاب   (4)

( . (1062) كمسلم  (3405 أحاديث األنبياء, رقم – 60)أخرجو البخارم   (
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إف ما نسبو سيد إذل نيب اهلل ككليمو موسى عليو الصالة كالسالـ ينايف ما يستحقو من  
التبجيل كالتوقري كاالحرتاـ, كذلك مما تقشعر لو اجللود, كإف حكم ىذا العمل اخلطري عند 

الصاـر " للقاضي عياض, ككتاب ()"الشفاء"كتاب : راجع. العلماء غليظ جدان ككبري
.  لشيخ اإلسالـ ابن تيمية()"ادلسلوؿ على شامت الرسوؿ 

 (26-19)ص " أضواء إسالمية على عقيدة سيد قطب كفكره " انظر كتاب 

 

 

 

 

                                                           

( )  (2/214 – 219 )
( . فما بعدىا (512ص )  (
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 يصوغ مزيجا من النصرانية والشيوعية- عند سيد - اإلسالم 

 

 -: مع األسف - يقوؿ سيد قطب 

كال بد لإلسالـ أف حيكم , ألنو العقيدة الوحيدة اإل ابية اإلنشائية اليت تصوغ من  )
ادلسيحية كالشيوعية معا مز ا كامال يتضمن أىدافهما مجيعا كيزيد عليهما التوازف كالتناسق 

  ()(كاالعتداؿ

 ىذا ىو اإلسالـ يف نظر سيد قطب مع األسف الشديد ك إف يف ىذا الكالـ أقوؿ : أكال
مصادر زلنا جدال ف نو يسلك يف أقواؿ من يقوؿ جبواز تعدد ػف ف تن, تصرحيان بوحدة األدياف 

 بأف ادلصدر الوحيد  حبق من يعارضهم من ادلسلمنيالتشريع من العلمانيني الذين يعارضهم
 حف بالقوؿ بأف ادلصدر الرئيسي للتشريع كال يسلموف للعلمانينيللتشريع ىو اإلسالـ فقط , 

 . ىو اإلسالـ 

كمنها حرب أىل , ماىي أىداؼ الديانة ادلسيحية احملرفة أليست اىدافان كفرية شركية : اانيا
. االسالـ كمن جاء بو 

 كماىي أىداؼ الشيوعية ألي  من أعظم أىدافها الكفر باهلل كانكار كجوده عز كجل 
كالكفر برساالتو كاليـو اآلخر كباجلنة ك النار كسلب أمواؿ الناس كهنب اركاهتم كوويل اىلها 

. إذل عبيد 

                                                           

 ( .61ص )" معركة اإلسالـ كالرأمسالية ( )
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 على األقل أف كالمو ىنا يفيد أف ادلسيحية كالشيوعية  أيها الغالة يف ىذا الرجلاعرتفوا 
تأكلوا  :  , ف ف أصركا كعاندكا فنقوؿ ذلم  من مصادر التشريع اإلسالميمصدراف رئيساف

 , ف هنم كلهم  من الركافض كدعاة كحدة األدياف كغريىم كالـ كل أىل الضالؿ مجيعا
يدعوف اإلسالـ , كال يقبل منكم تأكيل أباطيل سيد قطب كحده إال بوحي من اهلل تعاذل 
خيصصو كدييزه على كل من يقوؿ الباطل كيتكلم باذلول, كال كحي بعد زلمد صلى اهلل عليو 
كسلم كأخربكين بعد ذلك أم فرؽ بني من يتأكؿ كالـ كأباطيل سيد قطب كبني من يتأكؿ 

 . من أىل الضالالت الكربل الصوفية, كطو حسني , كغريىم  لغالة الركافض ك

يف أم كاد طوحت بك السياسة يا سيد قطب عن احرتاـ اإلسالـ كتنزيهو عن مثل : االثا 
 . الغارؽ صاحبو يف الضالؿ ىذا القوؿ الباطل 

اْليػىْوـى أىْكمىْلتي لىكيْم ًدينىكيْم كىأىْْتىْمتي عىلىْيكيْم نًْعمىيًت كىرىًضيتي : أين أنت من قوؿ اهلل تعاذل 
 . لىكيْم اإلْسالـى ًديننا

  . لدين اخلالصا أال هلل : أين أنت من قوؿ اهلل تعاذل 

يًن مىا دلْى يىْأذىْف ًبًو اللَّلوي :  أين أنت من قوؿ اهلل تعاذل   .أىـْ ذلىيْم شيرىكىاءي شىرىعيوا ذلىيْم ًمْن الدٍّ

كىمىْن يػىْبتىًغ غىيػْرى اإًلْسالـً ًديننا فػىلىْن يػيْقبىلى ًمْنوي كىىيوى يف اآلًخرىًة ًمْن : أين أنت من قوؿ اهلل تعاذل
 اخْلىاًسرًينى 

أين أنت من كماؿ اإلسالـ كمشوليتو اليت يدركها كيؤمن ُّا كل فقيو مسلم من كتاب اهلل 
 . كسنة رسولو صلى اهلل عليو كسلم 

كتكفر من دل حيكم ُّا وولت عندؾ إذل مزيج كامل :  أىذه ىي احلاكمية اليت تدعو إليها
 .ذلك ادلزج الذم يتضمن اىدافهما مجيعان ادلزج الكامل بني الشيوعية كالنصرانية إذل 
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إف ادلصلحني من علماء اإلسالـ ليدعوف جاىدين إذل  ختليص اإلسالـ مما شابو من : رابعا  
أخطاء ادلسلمني بل من أخطاء علماء ادلسلمني , فكيف يأيت سيد قطب  ثل ىذه الدعاكل 

 بأف اإلسالـ يصوغ من كل الدعقاخلطرية اليت بلغت النهاية يف خطورهتا كمن أشدىا ىذ
 . إخل . . . الشيوعية كالنصرانية 

 -:حفظو اهلل كمتع حبياتو -كسئل الشيخ زلمد بن صاحل بن عثيمني : خامسا 

 : ما رأيكم فيمن يقوؿ 

ال بد لإلسالـ أف حيكم ألنو العقيدة الوحيدة اإل ابية اإلنشائية اليت تصوغ من ادلسيحية 
 ! ؟ ( كامال يتضمن أىدافهما كيزيد عليهما بالتناسق كاالعتداؿ كالتوازف ان كالشيوعية معا مزيج

 : رليبا - حفظو اهلل - فقاؿ 

إف ادلسيحية دين مبدؿ مغري من جهة أحبارىم كرىباهنم , كالشيوعية دين باطل ال : نقوؿ لو 
أصل لو يف األدياف السماكية, كالدين اإلسالمي دين من اهلل عز كجل منزؿ من عنده دل 

 : يبدؿ كهلل احلمد, قاؿ اهلل تعاذل 

 ًإنَّلا حنىْني نػىزَّلْلنىا الذٍّْكرى كىًإنَّلا لىوي حلىىاًفظيوفى
( )  

اإلسالـ , كإما مغركر  ا عليو بإف اإلسالـ مزيج من ىذا كىذا فهو إما جاىل : كمن قاؿ 
  . (األمم الكافرة من النصارل كالشيوعيني 

ككذلك سئل العالمة الشيخ إمساعيل بن زلمد األنصارم عن ىذه ادلقالة فاعتربىا : سادسا 
 :  دعوة إذل كحدة األدياف , كىذا نص السؤاؿ كاجلواب

 . بسم اهلل الرمحن الرحيم 

                                                           

 9احلجر  (1)
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فضيلة الشيخ احملدث إمساعيل بن زلمد األنصارم حفظكم اهلل , السالـ عليكم كرمحة اهلل  
 : كبركاتو كبعد

 : ما رأيكم يف رجل يدعي العلم كدرس يف الغرب يقوؿ 

إف اإلسالـ ىو العقيدة اليت تصوغ من الشيوعية كادلسيحية مز ا كامال حيقق أىدافهما "
؟  "كيزيد عليهما بالتوازف كاالعتداؿ 

 ما حكم ىذا القوؿ ؟ 

 : بسم اهلل كاحلمد هلل كالصالة كالسالـ على رسوؿ اهلل كعلى آلو كصحبو كبعد "

ف ف كلمة ذلك ادلدعي ادلذكور كلمة تدعو إذل كحدة األدياف كإذل التقريب بينها, كقد رد 
 :أئمة العلماء على القائل ُّا يف كتبهم ادلعتربة كمن ضمن تلك الكتب ما يلي 

  (.282ص )لشيخ اإلسالـ ابن تيمية " الرد على ادلنطقيني "كتاب  (1)

يف الرد على من  (4,5ص)لشيخ اإلسالـ ابن تيمية" الفتاكل الكربل"اجلزء األكؿ من  (2)
 . (كل يعمل يف دينو الذم يشتهي ): قاؿ 

ادلعبود كاحد كإف اختلفت  :)من قاؿ ( 215ص) الرد على البكرم  ( )يف" االقتضاء (3)
  (الطرؽ 

  (. 4 48 ص 3ج )البن القيم " مدارج السالكني  (4)

 . البن تيمية " منهاج السنة (5)

 " رسالة احلميدية يف زمن السلطاف عبد احلميد (6)

 . من مصرع التصوؼ  ( 111ص " )رد العراقي على الدعوة إذل كحدة األدياف  (7)

                                                           

 .كذا  ( )
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      إمساعيل بن زلمد األنصارم  

  أىػ 1414/ 12/11     األحد 

كإف كاف قد يطعن يف النصارل كاليهود - كمما َتدر اإلشارة إليو أف سيد قطب : سابعا 
كغريمها , فغالبا ما يكوف ىذا الطعن من الناحية السياسية, كلكنو يف نف  الوقت إذا أغرؽ 
يف السياسة يظهر منو أمور قد تكوف مرتسبة يف نفسو دل يستطع اخلالص منها مثل قولو يف 

فكرة اإلسالـ عن كحدة البشرية, كنفيو لعصبية اجلن  كاللوف ): مدح اإلسالـ يف زعمو 
كالوطن , كاعتقاده يف كحدة الدين يف الرساالت كافة, كاستعداده للتعاكف مع شف ادللل 

كاحلرب يف الدفاع عن حرية كالنحل يف غري عزلة كال بغضاء, كحصره ألسباب اخلصومة 
    ()(الدعوة, كحرية العقيدة كالعبادة

فما ادلراد بوحدة البشرية ىنا؟ 

. اإلسالـ أنو ال يتحدث عن كحدة البشرية القائمة على دين: كاجلواب

كما ادلقصود من كحدة الدين يف الرساالت كافة؟ ىل ىو يتحدث عن أخوة األنبياء يف 
عقيدة التوحيد أك يريد استمالة اليهود كالنصارل يف ىذا العصر, كما يتحدث ساسة اليهود 

أم - كاستعداده): كالنصارل إذل ادلسلمني  ثل ىذا األسلوب؟ يؤكد ما أقوؿ قوؿ سيد
 .أم يف تالحم كزلبة ككد (للتعاكف مع شف ادللل كالنحل يف غري عزلة كال بغضاء- اإلسالـ

( ).بل ال يبعد أنو يدندف حوؿ كحدة األدياف ك أخوة األدياف كحرية االعتقاد 

كىذا مما يصادـ النصوص القرآنية كمنها 

                                                           

  (132ص )حنو رلتمع إسالمي  "()
( ( 25-20)كتاب العواصم مما يف كتب سيد قطب من القواصم  (
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ياأيها الذين آمنوا ال تتخذكا اليهود كالنصارل أكلياء بعضهم أكلياء بعض   : قولو تعاذل  
( ) كمن يتوذلم منكم ف نو منهم إف اهلل ال يهدم القـو الظادلني

:  كقاؿ تعاذل 

انيوا  : قاؿ تعاذل  دي قػىْومنا يػيْؤًمنيوفى بًاللَّلًو كىاْليػىْوـً اآْلًخًر يػيوىادُّكفى مىْن حىادَّل اللَّلوى كىرىسيولىوي كىلىْو كى الى َتًى
ديىافى كىأىيَّلدىىيْم ًبريكحو ًمْنوي  آبىاءىىيْم أىْك أىبْػنىاءىىيْم أىْك ًإْخوىانػىهيْم أىْك عىًشريىتػىهيْم أيكلىًئكى كىتىبى يف قػيليوًًُّمي اإْلً
اًلًدينى ًفيهىا رىًضيى اللَّلوي عىنػْهيْم كىرىضيوا عىْنوي أيكلىًئكى  ا اأْلىنْػهىاري خى  َتىْرًم ًمْن وىًْتهى

كىييْدًخليهيْم جىنَّلاتو
( ) ًحْزبي اللَّلًو أىالى ًإفَّل ًحْزبى اللَّلًو ىيمي اْلميْفًلحيوفى 

اللهم اجعلنا ممن يوارل فيك كيعادم فيك كاكتب يف قلوبنا اإلدياف كاجعلنا من حزبك 
ادلؤىلني لدخوؿ جناتك جنات النعيم  

إنك مسيع الدعاء 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

(  51: سورة ادلائدة  (
 22: اَّادلة  ((

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1199&idto=1199&bk_no=48&ID=621#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1199&idto=1199&bk_no=48&ID=621#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1199&idto=1199&bk_no=48&ID=621#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1199&idto=1199&bk_no=48&ID=621#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1199&idto=1199&bk_no=48&ID=621#docu
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 فكرة العالمية أو األخوة اإلنسانية

 

كيتحدث عن اذلندككية فال يقدح فيها من جهة شركها ككانيتها , كإف كاف يف بعض األحياف 
قد يطعن يف ىذه الوانية لكن حديثو ىنا عجيب إنو يدعو إذل فكرة ادلاسونية فكرة األخوة  

 . اإلنسانية 

كاَّتمع اذلندككي بدكره يكاد يكوف رلتمعا مقفال كاَّتمع اليهودم , ألف تقسيم ): فيقوؿ
الربمهية للطبقات يف ىذا اَّتمع كعزذلا كل طبقة عن األخرل عزال كامال, حبيث ال ديكن 

ال يسمب لغري اذلنود أف يعتنقوا الديانة . . . اجتياز الفواصل احلديدية بني ىذه الطبقات 
 ()(.للجميع لقياـ رلتمع عادلي مفتوح ئاذلندككية كال يسمب بفكرة األخوة العادلية, اليت هتي

أكرب نقص يف اَّتمع اذلندككي أنو رلتمع مقفل ككذلك اَّتمع سيد قطب أف كىكذا يرل 
اليهودم , ككأنو يشجعهما على االنفتاح كنشر ديانتهما يف العادل انطالقا من حرية 

 . األدياف 

ككذلك يأخذ على اذلندككية أهنا ال تسمب بفكرة األخوة العادلية اليت يدعو إليها سيد 
 . قطب 

 : كيقوؿ سيد قطب عن ادلسيحية 

فادلسيحية ال وكمو , كالنظم فيو ال تعتمد - إذا صب ىذا التعبري -أما اَّتمع ادلسيحي )
على العقيدة, إمنا تعتمد أساسا على القوانني الوضعية, حيث تقف العقيدة يف عزلة عن 

اَّتمع , واكؿ أف تعمل يف ضمري الفرد كحده , كبدىي أف قوة النظاـ االجتماعي ال ْتهل 
                                                           

 ( .132ص )حنو رلتمع إسالمي ( (
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الفرد يستمع إذل صوت الضمري ما دل يكن ىذا النظاـ ذاتو قائما على العقيدة اليت تعمر  
 . . .الضمري

كىذا االنعزاؿ بني العقيدة كالنظاـ يف العادل الذم يسمى العادل ادلسيحي , حيـر الفرد ذلك 
كما حيـر اَّتمع تلك اإلحياءات التناسق الذايت بني ضمريه كالنظاـ الذم يعيش يف ظلو , 

كعلى أم حاؿ فهذا موقف اضطرارم يف العادل  . . . السامية ادلنبعثة من ركح الدين
ادلسيحي , ألف ادلسيحية دل تتضمن شريعة تنظم اَّتمع عن طريق القانوف , كمن ىنا ذىبت 
كل دعوات ادلسيحية إذل السماحة اإلنسانية ىباء, كغلبتها ركح االستعمار اخلبيثة, ادلنبعثة 

  .()(من النعرة القومية ادلنعزلة داخل احلدكد اجلغرافية 

ا األسلوب عن اذلندككية ذلو حكمت العقيدة اإلسالمية سيد قطب دلا ودث بو: أقوؿ 
 كل شيء من األكااف كالقردة كالفركج كاألشجار كاألحجار كاحليات يف عبادة ادلغرقة 
 . كالديداف 

فأم دمار سيحيق بالبشرية لو انفتحت على العادل تنشر عقيدهتا كتدعو إذل األخوة العادلية 
 ! ختلصا مما يأخذه سيد قطب كأمثالو من دعاة اإلنسانية, كخركجا من معرة ىذا العار؟ 

كلو حكمت العقيدة اإلسالمية سيد قطب دلا ودث عن النصرانية الكافرة ُّذا األسلوب 
 -.إف أحسنا بو الظن - السمج ادلتملق 

إنو ال يتحدث عن الدين الذم جاء بو رسوؿ اهلل عيسى صلى اهلل عليو كسلم ادلتضمن 
للتوحيد كادلؤيد للتوراة ادلنزلة على موسى صلى اهلل عليو كسلم كفيهما مجيعا اذلدل كالنور 

 . كالتشريع ادلنظم للحياة 

                                                           

  ( .133 - 132ص )حنو رلتمع إسالمي   ( )
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كىْليىْحكيْم أىْىلي اإًلجًنيًل ً ىا أىنزىؿى اللَّلوي ًفيًو كىمىْن دلْى حيىْكيْم ً ىا أىنزىؿى اللَّلوي فىأيْكلىًئكى ىيْم : قاؿ تعاذل  
اْلفىاًسقيوفى 

كىمىْن دلْى حيىْكيْم ً ىا أىنزىؿى اللَّلوي فىأيْكلىًئكى ىيْم :   بعد أف قاؿ عن التوراة  ( )
اًفريكفى  اْلكى

(  )  

كإمنا يتحدث سيد قطب عن الديانة النصرانية احملرفة عن التوحيد إذل الوانية كعن احلكم  ا 
 .أنزؿ اهلل إذل احلكم بالطاغوت 

فادلسيحية ال وكمو كالنظم ): فماذا يريد سيد قطب بقولو يف حديثو عن اَّتمع ادلسيحي 
 ! ؟ (فيو ال تعتمد على العقيدة إمنا تعتمد أساسا على النظم الوضعية

لىقىْد كىفىرى الَّلًذينى قىاليوا ًإفَّل اللَّلوى فلو اعتمدت نظمها على عقيدهتا الوانية اليت قاؿ اهلل يف شأهنا 
ىيوى اْلمىًسيبي اْبني مىْرميىى 

(  )   

لىقىْد كىفىرى الَّلًذينى قىاليوا ًإفَّل اللَّلوى اىاًلثي اىالاىةو : كقاؿ 
ْيئنا ًإدًّا :    , كقاؿ ( ) لىقىْد ًجْئتيْم شى

رُّ اجْلًبىاؿي ىىدًّا  (89) أىْف دىعىْوا لًلرَّلمْحىاًف  (90)تىكىادي السَّلمىاكىاتي يػىتػىفىطَّلْرفى ًمْنوي كىتىنشىقُّ األىْرضي كىختًى
ا  ا  (91)كىلىدن ًإْف كيلُّ مىْن يف السَّلمىاكىاًت كىاألىْرًض ًإال  (92)كىمىا يػىْنبىًغي لًلرَّلمْحىاًف أىْف يػىتَّلًخذى كىلىدن

ا آيت الرَّلمْحىاًف عىْبدن
 , كلو اعتمدت نظمها على عقيدهتا الوانية بنص القرآف أتكوف على  ( )
 حق كسداد كىدل ؟ 

 . إف عدـ التزامهم ُّذه العقيدة قد يكوف أخف خبثا كشرا 

                                                           

 .47ادلائدة   ( )

 .44ادلائدة  ( )

  . 72ادلائدة  ( )

 .73ادلائدة  ( )

  93 - 89: مرمي   ( )
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كماذا استفاد العادل اإلسالمي كغريه من التعصب الواين الصلييب ؟ كماذا لقيت أسبانيا من  
 ! ىذا التعصب اخلبيث ادلتوحش ؟

 .سيد قطب يعرؼ ىذا ْتاما

كبدىي أف قوة النظاـ االجتماعي ال ْتهل الفرد ليستمع إذل ): ماذا يريد سيد قطب بقولو 
 !؟(صوت الضمري ما دل يكن ىذا النظاـ ذاتو قائما على العقيدة اليت تعمر الضمري

تعمر الضمري أك تفسده كختربو كْتلؤه حقدا كتعصبا ضد الكفرية احملرفة فهل العقيدة النصرانية 
احلق كاذلدل كالنور الذم أيْرًسل بو زلمد صلى اهلل عليو كسلم إذل العادلني , فأبتو ىذه 

العقيدة كحاربتو أشد من اليهود كالفرس كاذلندكؾ كغزت ادلسلمني يف عقر دارىم كتعاكنت 
 . مع كل األدياف ضدىم كضد إسالمهم 

كىذا االنعزاؿ بني العقيدة كالنظاـ يف العادل الذم يسمى العادل ): ماذا يريد سيد بقولو 
ادلسيحي حيـر الفرد ذلك التناسق الذايت بني ضمريه كالنظاـ الذم يعيش يف ظلو , كما حيـر 

 ! ؟ ( اَّتمع تلك اإلحياءات السامية ادلنبعثة من ركح الدين

 تلك ففهل حيصل للفرد النصراين عابد الصليب تناسق بني ضمريه كالنظاـ الناشىء ع
 !؟   () أك أهنما مجيعا توراانو التمزؽ كالضياع كالقلق الوانيةالعقيدة

ليست الفجور كالبغضاء أ! كما ىي اإلحياءات السامية ادلنبعثة من ركح الدين الواين الصلييب ؟
 !كاحلقد على زلمد صلى اهلل عليو كسلم كرسالتو كأمتو ؟ 

                                                           

 مرتبطة بعقيدهتا ككاف النصارل كاليهود يستمدكف عقيدهتم كقوانينهم  احملرفةلقد كانت القوانني يف الديانة النصرانية ( )
اختَّلىذيكا أىْحبىارىىيْم كىريْىبىانػىهيْم أىْربىابنا ًمْن ديكًف اللَّلًو كىاْلمىًسيبى اْبنى مىْرميىى كىمىا }: يف اف كاحد من أحبارىم كرىباهنم كما قاؿ تعاذل

ا ال ًإلىوى ًإال ىيوى سيْبحىانىوي عىمَّلا ييْشرًكيوفى   , كمع ىذا االرتباط بني العقيدة كالقانوف فقد كفرىم {أيًمريكا ًإال لًيػىْعبيديكا ًإذلىنا كىاًحدن
اهلل كاعتربىم مشركني , فأين التوحيد كالطهر ؟ كأين التناسق الذايت بني ضمري الفرد كالنظاـ الذم يعيش يف ظلو ؟ ألي  

 تناسقا بني كفر ككفر؟
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كعلى أم حاؿ فهذا موقف :  مث بعد ىذا الكالـ التائو خيبط يف تيو التناقض فيقوؿ  
 . (, ألف ادلسيحية دل تتضمن تنظيم اَّتمع عن طريق القوانني ماضطرارم يف العادل ادلسيب

فهل ىذا إعذار للمسيحيني عن تشريعهم لقوانني ال ترتبط بعقيدهتم فهم بذلك معذكركف 
 أماـ اهلل ؟ كىل ادلسيحية اليت دل تتضمن قوانني ىي ادلنزلة أك ادلبدلة؟ 

كىْليىْحكيْم أىْىلي اإًلجًنيًل : إف كاف يقصد ادلنزلة كىو ادلتبادر, فهذا أمر خطري يصادـ قوؿ اهلل 
ً ىا أىنزىؿى اللَّلوي ًفيًو كىمىْن دلْى حيىْكيْم ً ىا أىنزىؿى اللَّلوي فىأيْكلىًئكى ىيْم اْلفىاًسقيوفى 

 , مث ىم ملزموف ( )
  . قبل بعثو زلمد صلى اهلل عليو كسلم باألحكاـ ادلنزلة يف التوراة 

كإف كاف يقصد ادلسيحية الوانية ادلبدلة فما فائدة ىذا الكالـ الباطل الذم يغضب اهلل عز 
كجل كالذم يدؿ على الفساد العقائدم كاذلول السياسي كمها أمراف خطرياف كثريا ما  راف 

 . من أصيب ُّما إذل ادلهالك 

 :  فيقوؿ فيصف النصرانية ادلبدلة بالسماحة كالطهربل يذىب سيد قطب إذل أبعد من ىذا 

ككثريا ما ذىبت إذل ىذه الكنائ  كاستمعت إذل الوعاظ يف الكنيسة كإذل ادلوسيقى كالرتاتيل 
كاألدعية , ككثريا ما استمعت إذل إذاعة اآلباء يف زلطات اإلذاعة يف األعياد 

 . . . .ادلسيحية 

دائما حياكؿ اآلباء أف يعقدكا الصلة بني قلب الفرد كبني اهلل , كلكن كاحدا منهم دل أمسعو 
اة اليومية, ذلك أف ادلسيحية إمنا ىي رلرد ميقوؿ كيف ديكن أف يكوف مسيحيا يف كاقع احل

 .دعوة للتطهري الركحي , كدل تتضمن تشريعا للحياة الواقعة بل تركت ذلك لقيصر

ككاف من أار ىذا يف العادل ادلسيحي أف أصبحت ادلسيحية يف جانب كاحلياة الواقعة يف 
كاحلياة من حوذلا جانب , كعلى توارل األزماف أصبحت ادلسيحية زلصورة داخل الكنيسة 

                                                           

 .47ادلائدة   ( )
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, فلما نشطت الكنيسة يف السنوات األخرية أبعد ما تكوف عن ركحها السمحة ادلتطهرة 
, بل كانت طريقها أف هتبط دل يكن مهها أف ترفع الناس إليهالالتصاؿ باَّتمع من جديد 

   ()(00. ىي إذل الناس 

كالصلباف ك ىكذا يصور سيد قطب النصرانية احملرفة الوانية النجسة  عقائدىا ادلؤذلة للبشر 
, كال مؤاخذة على الكنيسة بأهنا دعوة إذل التطهر الركحي , كأف ركحها مسحة متطهرةالصور 

 . إال أهنا أمهلت السياسة ككضع القوانني اليت وكم احلياة 

  دح سيد للصوفية أىل كحدة الوجود  من حيث عقيدهتم الوحدكية, ئكىذا يذكر القار
 . كمؤاخذتو ذلم من جهة تقصريىم يف اجلانب السياسي يف اإلسالـ فقط 

ككل ىذه الضالالت  ب على األمة أف وين رؤكسها أماـ عظمة سيد كأف تتلم  لو 
التأكيالت كادلعاذير, أما السلفي فيا كيلو إف أخطأ, بل يا كيلو إف قاؿ احلق كبرىن عليو 

. باألدلة كالرباىني الواضحة 

 

: كتبو

ربيع بن ىادم عمري  

 ىػ9/2/1437
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