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 المقدمة

 
إن احلمد هلل؛ حنمده، ونستعينه، ونستغفره، ونعوذ باهلل من شرور  

أنفسنا وسيئات أعمالنا، مْن يهده اهلل؛ فال مضل له، ومن يضلل؛ فال 
 .هادي له

وأشهد أن ال إله إال اهلل وحده ال شريك له، وأشهد أن حممداً عبده  
 .ورسوله صلى اهلل عليه وعلى آله وصحبه وسلم

بعد؛ فإن خري احلديث كتاب اهلل، وخري اهلدي هدي حممد أما  
وشر األمور حمدثاهتا، وكل حمدثة بدعة، وكل بدعة ضاللة ،. 
 :مث أما بعد 
أو  ه، كان يردده يف كل خطبفهذا املقطع جزء من خطبة النيب  

 .جلها؛ كما يف حديث جابر رضي اهلل عنه
ر، وبأهنا ضاللة، البدع بأهنا شر األمو  لقد وصف رسول اهلل  

، ويكرر هذا يف كل "وكل ضاللة يف النار"غري هذا احلديث،  يفاوية ر ويف 
من خطب اجلمعة، يصاحب ذلك غضبه الشديد، كأنه منذر جيش  هخطب
 .صبحكم ومساكم، ويعلو بذلك صوته: يقول

 .كل هذا ومل تكن قد حدثت البدع بعد، بل مل حيدث شيء منها 
، وال سيما يف ري مما حذر منه رسول اهلل ولقد وقع الكثري والكث 

 .القرون املتأخرة
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مث هيأ اهلل لألمة اإلسالمية من حيدد هلا دينها، ويرد الكثري ممن أراد  
اهلل له اخلري إىل حظرية التوحيد والسنة يف اجلزيرة العربية وغريها من بلدان 

ار تتجه إىل املسلمني، فعمت اليقظة أحناء العامل اإلسالمي، وبدأت األنظ
احلق والتوحيد، وتتنكر للشرك والبدع، وبدأ شباب األمة يف العامل يبحث 
عن النور واهلدى، ويرفض اخلرافات والبدع، ويرفض كل أشكال الباطل 
والضالل الذي زحف على األمة من دول الكفر الشرقية والغربية، سواء 

يع، وما يتعلق منها ما يتعلق بالعقائد، أو ما يتعلق باحلاكمية والتشر 
 .الق واالجتماع واالقتصاد والسياسةخباأل
ولقد كان يف الكتاب العزيز والسنة املطهرة مث فقه سلف األمة  

ومؤلفات من التزم منهج السلف ودعا إليه يف كل جمال؛ مثل مؤلفات شيخ 
اإلسالم ابن تيمية، وابن القيم، وابن كثري، ومؤلفات رجال الدعوة السلفية 

ة واهلند والشام ومصر، ما يكفي ويشفي ويروي غلة هؤالء الشباب يف اجلزير 
 .ويشبع تطلعاهتم

ولكن؛ مع األسف الشديد، تصدى لدعوة الشباب وتوجيههم  
وتربيتهم كثري وكثري ممن ال يعرف منهج السلف يف العقيدة وغريها، وال مييز 

كان ملا طرحوه بني السنة والبدعة، وكتبوا الكثري والكثري يف شىت امليادين، و 
وكتبوه للتوجيه دعايات ضخمة ونشاطات قوية، احتوت كثريًا من شباب 
األمة، وألقت يف روعهم التهوين من شأن البدع والشرك، والتهوين من شأن 
التوحيد والسنة ومنهج السلف الصاحل، فكان لذلك آثاره اخلطرية حىت يف 

 .ال من رحم اهللنفوس من ينتسب إىل مدرسة السلف واملنهج السلفي؛ إ
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واستفحل هذا األمر واشتد، ورافقه غلو وتقديس لألشخاص مهما  
غلظت بدعهم وعظمت أخطاؤهم، مما ينذر بشر خطري، وينذر بعودة 

 .األمة إىل الدوامة اليت تطلعت وحتفزت للخروج منها
فرأيت أن هلؤالء الشباب الذين ال يشك عاقل أهنم يريدون  

لعزة والكرامة حقًا عظيمًا وواجبًا كبريًا على محلة لإلسالم ولألمة اخلري وا
بني اهلدي والضالل واحلق والباطل،  هلمالعلم أن يبينوا هلم احلق، ويفصلوا 

، ومييزوا بني دعاة احلق واهلدي وبني غريهم ممن حذر منهم رسول اهلل 
 .حىت يُنزلوا الناس منازهلم

قطب من  فتصديُت لبيان بعض ما وقفت عليه يف كتب سيد 
، وما كان عليه أصحابه وخيار خمالفات خطرية ملا جاء به رسول اهلل 

األمة يف العقائد وغريها، وتفنيد ذلك باحلجة والربهان ما استطعت إىل 
 .ذلك سبياًل؛ كل ذلك نصحاً لألمة

وإين ألرجو اهلل أن يوفق كل عامل خملص يشعر بثقل األمانة اليت  
ة أمام اهلل أن ينهضوا بواجب النصح والبيان محلها ويشعر بعظم املسؤولي

هلؤالء الشباب وغريهم، حىت يقيموهم على احملجة البيضاء اليت تركهم عليها 
 .، واليت ال يزيغ عنها إال هالكرسول اهلل 

وأرجو اهلل أن يوفقهم ليسلكوا مسلك أئمة اإلسالم يف بيان احلق  
لشافعي، واإلمام أمحد، واإلمام والتحذير من الشر والبدع وأهلها؛ كاإلمام ا

البخاري، وعبد اهلل بن أمحد، وابن خزمية، واآلُجرِّي، والاللكائي، وابن 
بطة، وابن تيمية، وابن القيم، وابن عبد الوهاب، وأمثاهلم ممن صدع باحلق 

 .ومل تأخذهم يف اهلل لومة الئم
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 :األسباب الموجبة للكتابة في عقيدة سيد قطب وفكره
سلم، وخاصة محلة العلم الشرعي، واجبات عظيمة حنو إن على امل 

 :األمة اإلسالمية والشباب، ويرجع معظمها
 .إىل بيان احلق والفصل بينه وبني الباطل وبني اهلدي والضالل: أوالً  
َوِإْذ َأَخَذ اللَُّه ِميثَاَق الَِّذيَن ُأوُتوا اْلِكَتاَب لَتُبَ ي ِّنُ نَُّه : قال تعاىل 

َهُ لِلنَّاِس َوال  َتْكُتُمَو
( ). 

ِإنَّ الَِّذيَن َيْكُتُموَن َما أَََزَل اللَُّه ِمْن اْلِكَتاِب : وقال تعاىل 
َوَيْشتَ ُروَن ِبِه َثَمًنا قَِليال ُأْولَِئَك َما يَْأُكُلوَن ِفي بُطُوَِِهْم ِإالَّ النَّاَر َوال 

َوَلُهْم َعَذاٌب أَلِيمٌ  ُيَكلُِّمُهْم اللَُّه يَ ْوَم اْلِقَياَمِة َوال يُ زَكِّيِهمْ 
( ). 

ِإنَّ الَِّذيَن َيْكُتُموَن َما أَََزْلَنا ِمْن اْلبَ ي َِّناِت َواْلُهَدى : وقال تعاىل 
ِمْن بَ ْعِد َما بَ ي َّنَّاُه لِلنَّاِس ِفي اْلِكَتاِب ُأْولَِئَك يَ ْلَعنُ ُهْم اللَُّه َويَ ْلَعنُ ُهْم 

َأْصَلُحوا َوبَ ي َُّنوا فَُأْولَِئَك أَُتوُب َعَلْيِهْم َوأَََا الالِعُنوَن ِإال الَِّذيَن تَابُوا وَ 
الت َّوَّاُب الرَِّحيمُ 

( ). 
وحيث إن سيد قطب قد فسر كتاب اهلل، وتعرض للعقائد والقضايا  

اليت بينها القرآن للناس ليهتدوا هبا فيسعدوا يف الدنيا واآلخرة، وآمن هبا 
م عليها أئمة اهلدى من مفسرين الصحابة والتابعون هلم بإحسان وتابعه

وحمدثني وفقهاء، وخالفهم فيها أهل البدع والضالل، وكانت مواقف سيد 

                                                 
  .87 : آل عمران  ( )
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قطب على سنن هؤالء املخالفني؛ رأيت أنه يتحتم عليَّ وقد علمت ذلك 
 .أن أقوم بواجب البيان الذي حتمه اهلل علي

مر أن اهلل فرض علينا النصيحة واأل: وقد يلتقي مع األول: ثانياً  
باملعروف والنهي عن املنكر، وال شك أن خمالفة ما بيّنه اهلل يف كتابه من 

يف سننه وهديه من أعظم املنكرات،  أمر العقائد وبينه رسول اهلل 
وإغفاهلا والسكوت عن بياهنا بعد العلم هبا من أعظم الغش واخليانة 

لبيس لإلسالم واملسلمني، وال سيما إذا رافق هذا الكتمان والسكوت ت
ومتويه وإشعار بأن كتابات هذا الرجل كلها نور وهدى، وكأمنا كتبت من 

 .اجلنة، وقد قيل ذلك مع األسف
الغلو الشديد يف سيد قطب وإطراؤه ونسج اهلاالت الكبرية : ثالثاً  

حول شخصيته ومؤلفاته مما هبر الناس به وبكتبه، فجعلهم يف وضع ال 
ى حقيقته، وال يتصورون كتبه على يفكرون فيه وال يتصورون سيد قطب عل

حقيقتها، وال يدركون ما حوته من أخطاء كبرية، إذا اكتشفها املؤمن؛ 
ضاقت عليه األرض مبا رحبت، وأدرك أن دينه حيتم عليه واجب البيان ملا 

 .انطوت عليه هذه الكتب من باطل وضالل قد أخفته تلك الدعايات
 –على رأسهم حممد قطب و  –إصرار املشرفني على تراثه : رابعاً  

على طبع كتبه واإلحلاح على ذلك حبيث يطبع كل كتاب من كتبه املرات 
 :العديدة
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الذي مجع فأوعى من ألوان البدع الشيء الكثري " الظالل"فهذا  -
 .( )قد طبع سبع عشرة مرة

.قد طبع مخس عشرة مرة" معامل يف الطريق"وهذا كتابه  -
.د طبع اثنيت عشرة طبعةق" العدالة االجتماعية"وهذا كتاب  -

 .وهناك طبعات أخرى غري شرعية هلذه الكتب
وهكذا سائر كتبه مع ما حوته من باطل وبدع عظيمة، حظيت مبا 
مل حتظ به مؤلفات أئمة اإلسالم الكبار؛ كاإلمام أمحد، والبخاري، ومسلم، 
وابن حبان، والدارقطين، وابن تيمية، وابن القيم، والذهيب، وابن عبد 

وما ذلك إال نتيجة التدليس على ... اب، وغريهم من أئمة اإلسالمالوه
األمة، والدعايات الضخمة لرتويج هذه الكتب وأمثاهلا، وترويج مافيها من 

 .عقائد وأفكار
أقدم منوذجًا إلصرار سيد على ما ضمنه كتبه من أفكار : خامساً 

من أقدم  ، هذا الكتاب"العدالة االجتماعية يف اإلسالم"كتاب : ومبادئ
مؤلفاته، وفيه من الضالل ما يرفضه ويستنكره أشد الناس جهاًل يف العامل 
املنتسب إىل السنة، وأشدهم إغراقًا يف التصوف، أال وهو الطعن يف 

 .أصحاب رسول اهلل 
لقد أصر سيد قطب وأخوه حممد، بل واإلخوان املسلمون، على 

على الرغم من تنبيه  بقاء هذا الطعن واستمراره أكثر من أربعني سنة،
 .العقالء على فظاعة هذا العمل وبشاعته

                                                 
 .ت الظالل إىل اآلن إىل ثالث وثالثني طبعةوقد بلغت طبعا (  )
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أحد املعجبني بسيد قطب ومنهجه  –قال الدكتور صالح اخلالدي 
خالل حديثه " سيد قطب من امليالد إىل االستشهاد"يف كتابه  –ومبادئه 

 ":العدالة االجتماعية"عن كتاب 
مية والشيوعية وقد أشرنا إىل أثر الكتاب يف خمتلف األوساط احلكو "

واإلخوانية، وأن سيداً اقرتب بكتابه هذا كثرياً من اإلخوان املسلمني، إىل أن 
 .ربط مصريه مبصريهم بعد ذلك

بإساءته القول يف " العدالة"وقد اهتم حممود شاكر سيد قطب يف 
 .حق الصحابة، وانتقاده للخليفة الراشد عثمان بن عفان

سيد، كانت آخرها الطبعة  وقد طبع الكتاب عدة طبعات يف حياة
م، وهي 161 عام " دار إحياء الكتب العربية"السادسة اليت أصدرهتا 

طبعة منقحة، حيث حذف منها العبارات اليت أخذها عليه حممود شاكر 
وغريُه، واملتعلقة بعثمان ومعاوية رضي اهلل عنهما، وأضاف هلا فصل 

 ".الطريق معامل يف"؛ أحد فصول (التصور اإلسالمي والثقافة)
م 161 عام " العدالة االجتماعية"أي أن سيدًا أضاف لكتاب 

أفكاره احلركية اإلسالمية، ودعوته إىل بعث طلعي، واستئناف احلياة 
 .اإلسالمية على أساس مبادئ اإلسالم

العدالة االجتماعية يف "وهبذا نعرُف أنَّ سيدًا مل يتخلَّ عن كتابه 
من مبادئ وأسس وأفكار حىت حمنته عام  ، بل بقَي يقول مبا فيه"اإلسالم
 .( )"م165 

                                                 
 (.511ص " )سيد قطب من امليالد إىل االستشهاد"  ( )
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فهذا يبني إصرار سيد قطب على الطعن يف أصحاب رسول اهلل 
 وإصراره على االشرتاكية الغالية اليت قررها يف هذا الكتاب، وإصراره ،

! كافرة: على رمي اجملتمعات اإلسالمية كلها بأهنا جمتمعات جاهلية؛ أي
ن هذه األمور املروِّجون لفكره ومذاهبه، بل ويشاركه يف املسؤولية ع
 .يتحملون املسؤولية أكثر منه

احتجاج أهل البدع والضالل بطعن سيد قطب يف عثمان : سادساً 
؛ إذ يرون أن يف طعن سيد قطب رضي اهلل عنه ويف أصحاب رسول اهلل 

وأمثاله من أهل األهواء املنتسبني إىل السنة حجة هلم على جواز الطعن 
 .نيل من الصحابة الكراموال

فهذا اإلباضي اخلارجي احملرتق أمحد حممد اخلليلي مفيت عمان وكبري 
يقول يف مقابلة  خوارج هذا العصر احلاقدين على أصحاب رسول اهلل 

أجراها معه لفيف من اللجنة الثقافية حينما زار النادي الثقايف يف السلطنة 
جملة جربين اليت يصدرها  هـ، ونشرهتا111 رجب  1 يف يوم االثنني 

كالم   منالطلبة العمانيون يف األردن؛ كتب يقول اخلليلي اإلباضي املذكور 
 : طويل يف هذا املقابلة

ولست هنا بصدد احلكم يف تلك الفتنة العمياء، وال على أحد "
ممن خاض يف تلك الفتنة أو من أصيب بشيء من شررها، وإمنا كل ما 

مات اليت توجه إىل اإلباضية ألهنم يعادون بعض أريده اآلن هو دفع االهتا
 .أصحاب رسول اهلل وينالون من كرامتهم

أن اإلباضية ليسوا وحدهم يف هذا امليدان؛ : والذي أريد أن أقوله
 ".فكثري من الناس حتدثوا عن تلك الفتنة وبينوا ماحدث فيها
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، وعن "البيان والتبيني"، وعن "العقد الفريد"ونقل شيئًا عن 
 :البن قتيبة زوراً، مث دلف إىل القول اآليت" إلمامة والسياسةا"

وإذا جئنا إىل أعالم الفكر اإلسالمي لعصرنا احلاضر؛ جند كثرياً "
منهم تناول هذه الفتنة، وحتدثوا عما جرى فيها بكل جراءة، ومن هؤالء 

العدالة االجتماعية يف "شهيد اإلسالم األستاذ سيد قطب يف كتابه 
 ".اإلسالم

 :مث قال
من  ( 1  ص )فلنسمع معاً بعض ما قاله األستاذ سيد قطب يف "

 :كتابه املذكور
وهذا التصور حلقيقة احلكم قد تغريَّ شيئًا ما دون شك على عهد 

لقد أدركت اخلالفة عثمان وهو شيخ  . عثمان، وإن بقي يف سياج اإلسالم
الحنراف عن كبري، ومن ورائه مروان بن احلكم يصرِّف األمر بكثري من ا

اإلسالم، كما أن طبيعة عثمان الرخيَّة، وحدبه الشديد على أهله، قد 
ساهم كالمها يف صدور تصرفات أنكرها الكثريون من الصحابة من حوله، 

 ...".وكانت هلا معقبات كثرية
طعنًا شديدًا على (     – 1  ص )مث نقل عن سيد من 

لنقله يف هذه املقدمة، لكن  عثمان اخلليفة رضي اهلل عنه، ال يتسع اجملال
فيه شاهدًا على أن سيدًا قد أصبح حجة ألهل البدع يف الطعن والتحامل 

 .على أصحاب رسول اهلل 
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الذي  الواجبهذه األسباب وغريها دفعتين إىل أن أقوم ببعض 
يُْطِمعين يف أحسن اجلزاء واملثوبة من اهلل الكرمي العظيم، ويُْطِمُعين يف أن 

احلق أناس خمدوعون بربيق الباطل وجعجعته وضجيجه،  ب لصوتييستج
من دعا إىل هدى؛ كان له من : "فأدخل باستجابتهم يف قول الرسول 

 ".األجر مثل أجور من تبعه إىل يوم القيامة
 .وصلى اهلل على نبينا حممد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثرياً 

 كتبه          

 ليربيع بن هادي عمري املدخ       

 اإلسالميةعضو هيئة التدريس يف اجلامعة            



 ( 5) 

 لمحة عن حياة سيد قطب
ال أريد أن أترجم لسيد قطب؛ فقد كتب عنه الكثري والكثري،  

وشحنت الكتابات عنه باملبالغات واملغاالة، واذا ذُِكرت بعض أخطائه؛ 
جمتهد من ُنِسَجْت حوله اهلاالت؛ لتسمو به إىل أعلى الدرجات، وأقلها أنه 

، فتكفريه لألمة، وطعنه يف أصحاب رسول اهلل ... جمتهدي األمة
وتعطيله لصفات اهلل عز وجل، وقوله خبلق القرآن، وأن اهلل ال يتكلم وإمنا 

إن الروح أزلية، : قوله جمرَّد إرادة، وقوله باحللول ووحدة الوجود واجلرب، وقوله
: اهلل، وقوله عن مساجد املسلمني وقوله باالشرتاكية الغالية ومبوادَّة أعداء

، ورده ألخبار اآلحاد، إهنا معابد جاهلية، وهتوينه من معجزات الرسول 
... ، وغري هذا من الضالالت  بل للمتواترات من أحاديث رسول اهلل

 .كل ذلك ال حيط من قدر سيد قطب شيئاً، وال يهز مكانته
 !.وما سر هذه اخلصوصية؟! ملاذا؟ 
د اهلل وحي هبذه اخلصوصية ُيستثىن به هذا الرجل من أنزل من عن 

 !.بني أهل البدع ويقدسه وينزهه عن مساواة أمثاله من البشر؟
فإذا قال غريه مثاًل بأن القرآن خملوق؛ خرج من دائرة أهل السنة،  

وأسلك يف عداد املبتدعة واملعتزلة، كائنًا من كان، ويف أي عصر كان، ولو 
وإذا قال سيد خبلق القرآن، وأنكر أن اهلل يتكلم وكفَّر  يف القرون املفضلة،

اجملتمعات اإلسالمية، وأضاف إىل ذلك بدعًا أكرب وأغلظ؛ فمن أعظم 
 !!.إنه مبتدع: املستحيالت أن يُقال

 !ملاذا؟ 



 ( 6) 

ألن سيوف اإلرهاب الفكري حتميه، وأسنة الباطل واالهتامات  
ولو رغم أنف احلق، ولو  تشرع يف حنور وصدور من يفكر يف القول بذلك،

أحلق ذلك باإلسالم ونصوصه وقواعده ومنهجه أشد األضرار، وأنزل هبا 
 .أشد األخطار؛ فإن كل ذلك يهون إىل جانب سيد قطب

وسوف أنقل من ترمجته مايتناسب مع املآخذ اليت أخذهتا عليه،  
 .ويبنيِّ منشأها وأسباهبا

عجبني بسيد قطب قال صالح عبد الفتاح اخلالدي، وهو أحد امل 
 :واملغالني فيه

 :الفرتة الزمنية لضياعه" 
 مىت كان ضياع سيد قطب؟ 
 –م  15 لقد أخرب سيد أبا احلسن الندوي ملا قابله األخري عام  

أنه نشأ على تقاليد اإلسالم يف طفولته يف  –بعدما انتهت رحلُة ضياعه 
والدراسة والثقافة القرية، وملَّا سافر للقاهرة؛ أقبل على األدب والنقد 

واملعرفة، وصار يتلقى من الثقافة الغربية املادية، وهذا جعله ميرُّ مبرحلٍة من 
على حسب قوله )الشك واالرتياب يف احلقائق الدينية إىل أقصى حد 

 (!.باحلرف
أقبل على القرآن يدُرُسه لَدواٍع ( أثناء ضياعه: أي)ويف هذه املرحلة  

 !ًة بعيدة إىل عامل اإلميان واليقنيأدبية، مث نقله القرآن نقل
لقد استمرْت رحلة ضاعه حوايل مخسة عشر عاماً، ومل يكن ضياعه  

 ةفيها كلها على درجة واحدة وعلى مستوى واحد، بل كانت الدرجة متفاوت
 .ومتذبذبة



 ( 7) 

تسلَّلْت إليه الوساوس والشكوك واألوهام بالتدريج، ووصلْت إىل  
أثرُها عليه بالتدريج، وملا متكنت منه؛ ظهرت  نفسه وتصوره بالتدريج، وظهر

آثارُها عليه بصورٍة واضحة صارخة، وانعكست على مالحمه، حبيث بَدْت 
فيها تلك املالمح بارزًة شاخصة، مث صار أثرها يضعف ويقلُّ بالتدريج، 
وهو حياول جاهدًا أن يتخلص منه مبشقٍة وجماهدة، وكانت تبدو أحيانًا يف 

 !.ري، وختفت وختتفي يف غريهبعض نتاجه الشع
وما أن تعامل سيد مع حقائق اإلسالم ومقررات اإلميان؛ حىت زالت  

 !.آثاُر ومالمُح الضياع عنه، وتالشْت عن نتاجه
 5 1 إن رحلة ضياعه استمرت حوايل مخسة عشر عاماً، مابني  
 .م111  –
يف أي أهنا بدأت معه وهو يف الدراسة الثانوية، وتفاعلت معه وهو  

الدراسة اجلامعية يف كلية دار العلوم، وبلغْت أوَجها يف آخر سنتني من 
م، واستمرْت يف أعلى   1  –   1 عامي : دراسته اجلامعية؛ أي

درجاهتا يف السنوات األوىل من حياته الوظيفية، وخباصة يف السنتني األوليني 
م، مث صارت تضعف تدرجييًا إىل أن أوشكت 5 1  – 1 1 : منها
م، ال نكاد نرى هلا آثارًا عليه يف املرحلة 111 ى الزوال والتالشي عام عل

 – 111 من حياته اإلسالمية، مابني عامي  –غري الواضحة  –األوىل 
 .( )"م، وهي املرحلة اليت درس فيها القرآن لدواٍع أدبية115 

                                                 
 (.5   – 1  ص " )سيد قطب من امليالد إىل االستشهاد"  ( )



 ( 8) 

إن سيد قطب مل خيرج من دوامة احلرية والبلبلة واالضطراب، : أقول 
رها لواضحة على كثري من كتاباته، وال سيما يف العقائد والغيبيات، وإن آثا

 .فال جتوز املكابرة واملغالطات



 ( 1) 

 الفصل األول
 عليه الصالة والسالم أدب سيد مع رسول اهلل وكليمه موسى

 .( )"التصوير الفين يف القرآن"قال يف كتابه 
لقد عرضنا من قبل قصة صاحب اجلنتني وصاحبه، وقصة موسى 

أستاذه، ويف كل منهما منوذجان بارزان، واألمثلة على هذا اللون من و 
التصوير هي القصص القرآين كله؛ فتلك مسة بارزة يف هذا القصص، وهي 
مسة فنية حمضة، وهي بذاهتا غرض للقصص الفين الطليق، وهاهو ذا 
القصص القرآن، ووجهته األوىل هي الدعوة الدينية، يلم يف الطريق هبذه 

أيضاً، فتربز يف قصصه مجيعاً، ويرسم بضع مناذج إنسانية من هذه  السمة
الشخصيات، تتجاوز حدود الشخصية املعنية إىل الشخصية النموذجية؛ 
فلنستعرض بعض القصص على وجه اإلمجال، ولنعرض بعضها على وجه 

 .التفصيل
 .لنأخذ موسى؛ إنه منوذج للزعيم املندفع العصيب املزاج –  

ُريب يف قصر فرعون، وحتت مسعه وبصره، وأصبح فىًت  فها هو ذا قد
 .قوياً 

 َوَدَخَل اْلَمِديَنَة َعَلى ِحيِن َغْفَلٍة ِمْن َأْهِلَها فَ َوَجَد ِفيَها رَُجَلْيِن
ِه فَاْستَ َغاثَُه الَِّذي ِمْن ِشيَعِتِه َعَلى  يَ ْقَتِتاَلِن َهَذا ِمْن ِشيَعِتِه َوَهَذا ِمْن َعُدوِّ

َعُدوِِّه فَ وََكَزُه ُموَسى فَ َقَضى َعَلْيهِ الَِّذي ِمْن 
( ). 
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 .5 : القصص  ( )

 



 ( 1) 

 .وهنا يبدو التعصب القومي، كما يبدو االنفعال العصيب
وسرعان ما تذهب هذه الدفعة العصبية، فيثوب إىل نفسه؛ شأن 

 :العصبيني
 قَاَل َهَذا ِمْن َعَمِل الشَّْيطَاِن ِإَُّه َعُدوٌّ ُمِضلٌّ ُمِبيٌن قَاَل َربِّ ِإِّي

َلْمُت ََ ْفِسي فَاْغِفْر ِلي فَ َغَفَر َلُه ِإَُّه ُهَو اْلَغُفوُر الرَِّحيُم قَاَل َربِّ ِبَما ظَ 
أََْ َعْمَت َعَليَّ فَ َلْن َأُكوَن َظِهيًرا لِْلُمْجرِِمينَ 

( ). 
 ُفََأْصَبَح ِفي اْلَمِديَنِة َخائًِفا يَ تَ َرقَّب

( ). 
غ املتلفت املتوقع للشر يف  هيئة املتفز : وهو تعبري مصور هليئة معروفة
 .كل حركة، وتلك مسة العصبيني أيضاً 

ومع هذا، ومع أنه قد وعد بأنه لن يكون ظهرياً للمجرمني؛ فلننظر 
 :إنه ينظر... ما يصنع

 ُفَِإَذا الَِّذي اْسَتنَصَرُه بِاألَْمِس َيْسَتْصرُِخه
! مرة أخرى على رجل آخر ( )

 ِيٌّ ُمِبينٌ قَاَل َلُه ُموَسى ِإََّك َلَغو
(1). 

ولكنه يهم بالرجل اآلخر كما هم باألمس، وينسيه التعصب  
واالندفاع استغفاره وندمه وخوفه وترقُّبه، لوال أن يذكره من يهم به بفعلته، 

 :فيتذكر وخيشى
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 .8 : القصص  ( )
 .8 : القصص  ( )
 .8 : القصص  (1)



 (  ) 

 فَ َلمَّا َأْن َأرَاَد َأْن يَ ْبِطَش بِالَِّذي ُهَو َعُدوٌّ َلُهَما قَاَل يَاُموَسى
تَ ْقتُ َلِني َكَما قَ تَ ْلَت ََ ْفًسا بِاأَلْمِس ِإْن ُترِيُد ِإال َأْن َتُكوَن َجبَّارًا  أَُترِيُد َأنْ 

ِفي اأَلْرِض َوَما تُرِيُد َأْن َتُكوَن ِمْن اْلُمْصِلِحينَ 
( ). 

وحينئذ ينصح له بالرحيل رجل جاء من أقصى املدينة يسعى، 
 .فريحل عنها كما علمنا

ثانية من حياته بعد عشر سنوات؛  فلندعه هنا لنلتقي به يف فرتة
 .فلعله قد هدأ وصار رجالً هادئ الطبع حليم النفس

. أن ألق عصاك: فها هو ذا يُنادي من جانب الطور األمين! كال
فألقاها؛ فإذا هي حيٌة تسعى، وما يكاد يراها حىت يثب جريًا ال يعقُب وال 

؛ فغريه كان خياف إنه الفىت العصيب نفسه، ولو أنه قد صار رجالً ... يلوى
 .نعم، ولكن لعله كان يبتعد منها، ويقف ليتأمل هذه العجيبة الكربى

 .مث لندعه فرتة أخرى لنرى ماذا يصنع الزمن يف أعصابه
لقد انتصر على السحرة، وقد استخلص بين إسرائيل، وَعبَـَر هبم البحر، مث 

ل ربه ذهب إىل ميعاد ربه على الطور، وإنه لنيب، ولكن ها هو ذا يسأ
قَاَل َربِّ َأِرَِي أََظُْر ِإلَْيَك قَاَل َلْن تَ َراَِي َوَلِكْن اَظُْر ِإَلى : سؤااًل عجيباً 

اْلَجَبِل فَِإْن اْستَ َقرَّ َمَكاََُه َفَسْوَف تَ َراَِي
( ). 

                                                 
 .1 : قصصال  ( )
 . 1 : األعراف  ( )



 (  ) 

: مث حدث ماال حتتمله أية أعصاب إنسانية، بله أعصاب موسى 
 ََعَلُه دَكًّا َوَخرَّ ُموَسى َصِعًقا فَ َلمَّا َأفَاَق قَاَل فَ َلمَّا َتَجلَّى رَبُُّه لِْلَجَبِل ج

ُسْبَحاَََك تُ ْبُت ِإلَْيَك َوأَََا َأوَُّل اْلُمْؤِمِنينَ 
( ). 

 !عودة العصيب يف سرعة واندفاع 
مث ها هو ذا يعود، فيجد قومه قد اختذوا هلم عجاًل إهلاً، ويف يديه  

َوأَْلَقى األَْلَواَح َوَأَخَذ رتيَّث وما يين، األلواح اليت أوحاها اهلل إليه، فما ي
ِبَرْأِس َأِخيِه َيُجرُُّه ِإلَْيهِ 

( ). 
: وإنه ليمضي منفعاًل يشدُّ رأس أخيه وحليته وال يسمع له قوالً  
 نَ ُؤمَّ ال تَْأُخْذ بِِلْحَيِتي َوال ِبَرْأِسي ِإِّي َخِشيُت َأْن تَ ُقوَل فَ رَّْقَت قَاَل يَ ب ْ

ي ِإْسَرائِيَل َوَلْم تَ ْرُقْب قَ ْوِليبَ ْيَن بَنِ 
( ). 

وحني يعلم أن السامري هو الذي فعل الفعلة؛ يلتفت إليه مغضباً،  
 :ويسأله مستنكراً، حىت إذا علم سر العجل

 قَاَل فَاْذَهْب فَِإنَّ َلَك ِفي اْلَحَياِة َأْن تَ ُقوَل ال ِمَساَس َوِإنَّ َلَك
َظُْر ِإَلى ِإَلِهَك الَِّذي ظَْلَت َعَلْيِه َعاِكًفا لَُنَحرِّقَ نَُّه ثُمَّ َمْوِعًدا َلْن ُتْخَلَفُه َوا
لََننِسَفنَُّه ِفي اْلَيمِّ ََْسًفا

(1). 
 .هكذا يف حنق ظاهر وحركة متوترة
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 .51 : األعراف  ( )
 .11: طه  ( )
 .17: طه  (1)



 (  ) 

 .فلندعه سنوات أخرى
التيه، وحنسبه قد صار كهالً حينما افرتق عنهم،  يفلقد ذهب قومه 

يصحبه ليعلمه مما آتاه اهلل علماً، وحنن  ولقي الرجل الذي طلب إليه أن
نعلم أنه مل يستطع أن يصرب حىت ينبئه بسرِّ ما يصنع مرة ومرة ومرة، 

 ...فافرتقا
تلك شخصية موحدة بارزة، ومنوذج إنساين واضح يف كل مرحلة 

 .من مراحل القصة مجيعاً 
إنه منوذج اهلدوء .. تقابل شخصية موسى شخصية إبراهيم –  
إن ابراهيم حلليم أواه منيب  : واحللموالتسامح 

( ). 
 .فهو هو ذا يف صباه خيلو إىل تأمالته، يبحث عن إهله 

  فَ َلمَّا َجنَّ َعَلْيِه اللَّْيُل رََأى َكوَْكًبا قَاَل َهَذا رَبِّي فَ َلمَّا َأَفَل قَاَل
بِّي فَ َلمَّا َأَفَل قَاَل لَِئْن ال ُأِحبُّ اآلِفِليَن فَ َلمَّا رََأى اْلَقَمَر بَازًِغا قَاَل َهَذا رَ 

َلْم يَ ْهِدَِي رَبِّي أَلُكوََنَّ ِمْن اْلَقْوِم الضَّالِّيَن فَ َلمَّا رََأى الشَّْمَس بَازَِغًة قَاَل 
َهَذا رَبِّي َهَذا َأْكبَ ُر فَ َلمَّا َأفَ َلْت قَاَل يَاقَ ْوِم ِإِّي بَِريٌء ِممَّا ُتْشرُِكوَن ِإِّي 

ي لِلَِّذي َفَطَر السََّماَواِت َواأَلْرَض َحِنيًفا َوَما أَََا ِمْن َوجَّْهُت َوْجهِ 
َوَحاجَُّه قَ ْوُمُه َقاَل أَُتَحاجُّوَِي ِفي اللَِّه َوَقْد َهَداَِي َوال َأَخاُف  اْلُمْشرِِكينَ 

َأَفال َما ُتْشرُِكوَن ِبِه ِإال َأْن َيَشاَء رَبِّي َشْيًئا َوِسَع رَبِّي ُكلَّ َشْيٍء ِعْلًما 
تَ َتذَكَُّرونَ 

( ). 
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 ( 1) 

وما يكاد يصل إىل هذا اليقني حىت حياول يف بر وود أن يهدي إليه 
 :أباه، يف أحب لفظ وأحياه

  يَاأََبِت ِلَم تَ ْعُبُد َما اَل َيْسَمُع َواَل يُ ْبِصُر َواَل يُ ْغِني َعْنَك َشْيًئا
ِتَك فَاتَِّبْعِني َأْهِدَك ِصَراطًا َسوِيًّا يَاأََبِت ِإِّي َقْد َجاءَي ِمْن اْلِعْلِم َما َلْم يَأْ 

يَاأََبِت اَل تَ ْعُبْد الشَّْيطَاَن ِإنَّ الشَّْيطَاَن َكاَن لِلرَّْحَماِن َعِصيًّا يَاأََبِت ِإِّي 
َأَخاُف َأْن َيَمسََّك َعَذاٌب ِمْن الرَّْحَماِن فَ َتُكوَن لِلشَّْيطَاِن َولِيًّا

( ). 
 :ويغلظ له يف القول، ويهدده هتديداً ولكن أباه ينكر قوله، 

 ََْت َعْن آِلَهِتي يَاِإْبراِهيُم لَِئْن َلْم تَنَتِه أَلْرُجَمنََّك قَاَل َأرَاِغٌب َأ
َواْهُجْرَِي َمِليًّا

( ). 
فال خيرجه هذا العنف عن أدبه اجلمِّ، وال عن طبيعته الودود، وال 

 .جيعله ينفض يديه من أبيه
  َْيَك َسَأْستَ ْغِفُر َلَك رَبِّي ِإَُّه َكاَن ِبي َحِفيًّا قَاَل َسالٌم َعل

َوَأْعَتزُِلُكْم َوَما َتْدُعوَن ِمْن ُدوِن اللَِّه َوَأْدُعو رَبِّي َعَسى َأال َأُكوَن ِبُدَعاِء 
رَبِّي َشِقيًّا

( ) 
مث ها هو ذا حيطم أصنامهم، ولعله العمل الوحيد العنيف الذي يقوم به، 

فعه إىل هذا رمحة أكرب، عسى أن يؤمن قومه إذا رأوا آهلتهم ولكنه إمنا تد
ُجذاذاً، وعلموا أهنا ال تدفع عن نفسها األذى، ولقد كادوا يؤمنون فعاًل، 

                                                 
 .15 –  1: مرمي  ( )
 .16: مرمي  ( )
 .18 – 17: مرمي  ( )



 ( 5) 

 َفَ َرَجُعوا ِإَلى أََُفِسِهْم فَ َقاُلوا ِإَُّكْم أََْ ُتْم الظَّاِلُمون
، ولكنهم عادوا ( )

ُكوَِي بَ ْرًدا َوَسالًما َعَلى ِإبْ َراِهيمَ   قُ ْلَنا يَاََارُ فهموا بإحراقه، وحينئذ 
( ). 

ولقد اعتزهلم عهداً طويالً مع النفر الذي آمن معه، ومنهم ابن أخيه  
 ...".لوط
والظاهر أن سيداً ساق قصة إبراهيم عليه السالم يف مقابل ما صوَّر  

 !.  (وبضدها تتبني األشياء: )فيه موسى من باب
 من رسل اهلل الكرام أويل العزم عليهم إن موسى رسول كرمي: وأقول 

الصالة والسالم، وإن له عند اهلل ملنزلة عظيمة ومكانة رفيعة توجب على 
 .الناس تعظيمه وتوقريه كسائر أنبياء اهلل ورسله عليهم الصالة والسالم

ُوا َكالَِّذيَن آَذْوا : قال اهلل يف شأنه  يَاأَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا ال َتُكَو
وَسى فَ بَ رََّأُه اللَُّه ِممَّا قَالُوا وََكاَن ِعْنَد اللَِّه َوِجيًهامُ 

( ). 
َوأَََا اْختَ ْرُتَك فَاْسَتِمْع ِلَما يُوَحى: وقال تعاىل 

(1). 
من ( كتاب أحاديث األنبياء)لقد كان يكفي سيدًا أن يقرأ  
اجملنح لريى أنه قد أسرف واشتطَّ وحلق بعيدًا يف خياله " صحيح البخاري"

وأسلوبه القصصي يف التهويل والتمثيل مبا ألصقه من صفات االندفاع 
والعصبية واحلدة والفزع والتوتر بكليم اهلل ورسوله موسى عليه الصالة 

                                                 
 .61: األنبياء  ( )
 .61: األنبياء  ( )
 .61: األحزاب  ( )
 .  : طه  (1)



 ( 6) 

عن عبد اهلل بن مسعود  ( )"صحيحه"والسالم؛ فلقد أخرج البخاري يف 
سمة ما إن هذه لق: قسماً، فقال رجل قسم النيبُّ : رضي اهلل عنه؛ قال

فأخربته فغضب حىت رأيت الغضب يف  فأتيت النيب  أريد هبا وجه،
 ".يرحم اهلل موسى، قد أوذي بأكثر من هذا فصرب: "مث قال وجهه

إن ما نسبه سيد إىل نيب اهلل وكليمه موسى عليه الصالة والسالم  
ينايف ما يستحقه من التبجيل والتوقري واالحرتام، وذلك مما تقشعر له 

: راجع. ، وإن حكم هذا العمل اخلطري عند العلماء غليظ جداً وكبرياجللود
الصارم املسلول على شامت "للقاضي عياض، وكتاب  ( )"الشفاء"كتاب 
 .لشيخ اإلسالم ابن تيمية ( )"الرسول 

                                                 
 (.115 أحاديث األنبياء، رقم  – 61)أخرجه البخاري   ( )
( )  ( /  1 –   1) 
 .فما بعدها(   5ص )  ( )



 ( 7) 

 الفصل الثاني

 موقف سيد من عثمان ومعظم الصحابة

 رضي هللا عنهم

 

 :ؤمنينمكاَة الصحابة عند اهلل ورسوله والم
منزلة رفيعة عند اهلل وعند رسوله  إن ألصحاب رسول اهلل  

 .واملؤمنني
فقد أثىن اهلل عليهم يف حمكم كتابه، وأخرب عن رضاه عنهم ورضاهم  

 :عنه
َر أُمٍَّة ُأْخرَِجْت لِلنَّاِس تَْأُمُروَن : فمن ذلك قوله تعاىل  ُكْنُتْم َخي ْ

َهْوَن َعْن اْلمُ  نَكرِ بِاْلَمْعُروِف َوتَ ن ْ
( ). 

ُوا ُشَهَداَء َعَلى : وقال تعاىل  وََكَذِلَك َجَعْلَناُكْم أُمًَّة َوَسطًا لَِتُكَو
النَّاِس َوَيُكوَن الرَُّسوُل َعَلْيُكْم َشِهيًدا

( ). 
وهذا اللفظ وإن كان عاماً؛ فاملراد به : "قال اخلطيب البغدادي 

 ".هو وارد يف الصحابة دون غريهم: اخلاص، وقيل

                                                 
 .1  : آل عمران  ( )
 . 1 : البقرة  ( )

 



 ( 8) 

َلَقْد َرِضَي اللَُّه َعْن اْلُمْؤِمِنيَن ِإْذ يُ َبايُِعوَََك َتْحَت : قوله تعاىلو  
 الشََّجَرِة فَ َعِلَم َما ِفي قُ ُلوِبِهْم فَأََْ َزَل السَِّكيَنَة َعَلْيِهْم َوأَثَابَ ُهْم فَ ْتًحا

َقرِيًبا
( ). 

يَن َواألَََصاِر َوالسَّاِبُقوَن اأَلوَُّلوَن ِمْن اْلُمَهاِجرِ  : وقوله تعاىل 
ُهْم َوَرُضوا َعْنهُ  َوالَِّذيَن ات َّبَ ُعوُهْم بِِإْحَساٍن َرِضَي اللَُّه َعن ْ

( ). 
َوالسَّاِبُقوَن السَّاِبُقوَن ُأْولَِئَك اْلُمَقرَّبُوَن ِفي َجنَّاِت : وقوله تعاىل 

النَِّعيمِ 
( ). 

َوَمْن ات َّبَ َعَك ِمْن يَاأَي َُّها النَِّبيُّ َحْسُبَك اللَُّه : وقوله تعاىل 
اْلُمْؤِمِنينَ 

(1). 
لِْلُفَقَراِء اْلُمَهاِجرِيَن الَِّذيَن ُأْخرُِجوا ِمْن ِديارِِهْم  : وقوله تعاىل 

َوَأْمَواِلِهْم يَ ْبتَ ُغوَن َفْضال ِمْن اللَِّه َوِرْضَواًَا َويَ ْنُصُروَن اللََّه َوَرُسوَلُه ُأْولَِئَك 
ِذيَن تَ بَ وَُّءوا الدَّاَر َواإِليَماَن ِمْن قَ ْبِلِهْم ُيِحبُّوَن َمْن ُهْم الصَّاِدُقوَن َوالَّ 

َهاَجَر ِإلَْيِهْم َوال َيِجُدوَن ِفي ُصُدورِِهْم َحاَجًة ِممَّا ُأوُتوا َويُ ْؤِثُروَن َعَلى 
أََْ ُفِسِهْم َوَلْو َكاَن ِبِهْم َخَصاَصٌة َوَمْن يُوَق ُشحَّ ََ ْفِسِه فَُأْولَِئَك ُهْم 

ْلُمْفِلُحونَ ا
(5). 

 .واآليات يف بيان فضلهم ومنزلتهم كثرية 

                                                 
 .8 : الفتح  ( )
 .11 : التوبة  ( )
 .   – 1 : الواقعة  ( )
 .61: األنفال  (1)
 .1 – 8: احلشر  (5)



 ( 1) 

، وبني فضلهم يف أحاديث  وكذلك فقد أثىن عليهم رسول اهلل  
 :كثرية

خري الناس قرين، مث الذين يلوهنم، مث الذين : "فمن ذلك قوله  
 .( )"يلوهنم، مث جييء قوم تسبق شهادة أحدهم ميينه، وميينه شهادته

ال تسبوا أصحايب؛ فوالذي نفسي بيده؛ لو : "هلل وقال رسول ا 
 .( )"أنفق أحدكم مثل ُأُحٍد ذهباً؛ ما بلغ مدَّ أحدهم وال نصيفه

 :وأثىن عليهم السلف الصاحل من الصحابة وغريهم من خري القرون 
؛ ال تسبوا أصحاب حممد : "قال ابن عباس رضي اهلل عنه 

خرٌي من عبادة أحدكم ( مع النيب : يعين)فلمقام أحدهم ساعة 
 .( )"عمرة

إن اهلل نظر يف قلوب العباد فوجد : "وقال ابن مسعود رضي اهلل عنه 
خري قلوب العباد، فاصطفاه لنفسه، وابتعثه برسالته، مث نظر  قلب حممد 

، فوجد قلوب أصحابه خري قلوب يف قلوب العباد بعد قلب حممد 

                                                 
من حديث عمران بن حصني ( 651 الصحابة، رقم  فضائل –  6)البخاري : أخرجه  ( )

من حديث ابن (   5 فضائل الصحابة، حديث  – 11)رضي اهلل عنه، ومسلم 
 .مسعود ومن حديث عمران وأيب هريرة رضي اهلل عنهم

من حديث أيب سعيد رضي اهلل (  67 فضائل الصحابة، رقم  –  6)أخرجه البخاري   ( )
من حديث أيب هريرة وأيب سعيد ( 511 ابة، حديث فضائل الصح – 11)عنه، ومسلم 

 .رضي اهلل عنهما
 ".صحيح: "، وقال األلباين(  5ص " )شرح الطحاوية"  ( )



 ( 1) 

دينه، فما رآه املسلمون حسناً؛  علىالعباد، فجعلهم وزراء نبيه، يقاتلون 
 .( )"فهو عند اهلل حسن، وما رأوه سيئاً؛ فهو عند اهلل سىيء

، وحنب أصحاب رسول اهلل : "وقال اإلمام الطحاوي رمحه اهلل 
وال نفرط يف حب أحد منهم، وال نتربأ من أحد منهم، ونبغض من 

دين وإميان يبغضهم، وبغري اخلري يذكرهم، وال نذكرهم إال خبري، وحبهم 
 .( )"وإحسان، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان

وقال اخلطيب البغدادي رمحه اهلل بعد أن استشهد بآيات كرمية  
واألخبار يف هذا املعىن تتسع، : "وأحاديث شريفة على مكانتهم وفضلهم

وكلها مطابقة ملا ورد يف نص القرآن، ومجيع ذلك يقتضي طهارة الصحابة، 
نزاهتهم، فال حيتاج أحد منهم مع تعديل اهلل تعاىل والقطع على تعديلهم و 

هلم املطلع على بواطنهم إىل تعديل أحد من اخللق له؛ فهم على هذه 
الصفة؛ إال أن يثبت على أحد ارتكاب ماال حيتمل إال قصد املعصية، 

 .فيحكم بسقوط العدالة، وقد برأهم اهلل من ذلك، ورفع أقدارهم عنه
اهلل عز وجل ورسوله فيهم شيء مما ذكرناه؛ على أنه لو مل يرد من  

ألوجبت احلال اليت كانوا عليها من اهلجرة واجلهاد والنصرة، وبذل املهج 
واألموال، وقتل اآلباء واألوالد، واملناصحة يف الدين، وقوة اإلميان واليقني؛ 
القطع على عدالتهم، واالعتقاد لنزاهتهم، وأهنم أفضل من مجيع املعدلني 

 .الذين جييئون من بعدهم أبد اآلبدين املزكني
                                                 

أخرجه الطيالسي وأمحد ". حسن موقوفاً : "، وقال األلباين(  5ص " )شرح الطحاوية"  ( )
 .وغريمها بسند حسن، وصححه احلاكم، ووافقه الذهيب

 (.8 5ص " )ةشرح الطحاوي"  ( )



 (  ) 

 .( )"هذا مذهب كافة العلماء ومن يعتدُّ بقوله من الفقهاء 
 :وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهلل 
ومن أصول أهل السنة واجلماعة سالمة قلوهبم وألسنتهم " 

َوالَِّذيَن : ، كما وصفهم اهلل به يف قوله تعاىلألصحاب رسول اهلل 
َا بِاإِليَماِن  َجاُءوا ِمْن بَ ْعِدِهْم يَ ُقوُلوَن رَب ََّنا اْغِفْر لََنا َوإِلْخَواََِنا الَِّذيَن َسبَ ُقَو

َوال َتْجَعْل ِفي قُ ُلوبَِنا ِغال لِلَِّذيَن آَمُنوا رَب ََّنا ِإََّك رَُءوٌف رَِحيمٌ 
، وطاعة ( )

و أن ال تبسوا أصحايب، فوالذي نفسي بيده؛ ل: "يف قوله رسول اهلل 
، ويقبلون "أحدهم أنفق مثل أحد ذهباً؛ ما بلغ مدَّ أحدهم وال نصيفه

 ...ماجاء به الكتاب والسنة واإلمجاع من فضائلهم ومراتبهم
ويتربؤون من طريقة الروافض الذين يبغضون الصحابة ويسبوهنم،  

وطريقة النواصب الذين يؤذون أهل البيت بقول أو عمل، وميسكون عما 
منها : إن هذه اآلثار املروية يف مساويهم: ابة، ويقولونجرى بني الصح

ماهو كاذب، ومنها ما قد زيد فيه ونقص وغري عن وجهه، والصحيح منه 
 .إما جمتهدون مصيبون، وإما جمتهدون خمطئون: هم فيه معذورون

ومن نظر يف سرية القوم بعلم وبصرية، وما منَّ اهلل به عليهم من  
م خري اخللق بعد األنبياء، ال كان وال يكون مثلهم، الفضائل؛ علم يقينًا أهن

وأهنم الصفوة من قرون هذه األمة اليت هي خري األمم وأكرمها على 
 .( )"اهلل

                                                 
 (.16ص " )الكفاية"  ( )
 .1 : احلشر  ( )
 (. 5  –  1 ص " )الواسطية"  ( )



 (  ) 

وبعد؛ فما هو موقف سيد قطب من عثمان ومعظم الصحابة  
 !.رضي اهلل عنهم؟

لقد طعن سيد قطب يف اخلليفة الراشد الشهيد املظلوم عثمان بن  
 : اهلل عنه، وأقذع يف طعنهعفان رضي 

وحنن منيل إىل اعتبار خالفة علي : "أسقط خالفته فقال –   
امتدادًا طبيعيًا خلالفة الشيخني قبله، وأن عهد عثمان كان فجوة 

 .( )"بينهما
زعم أن التصور حلقيقة احلكم قد تغري شيئًا ما بدون شك  –   

أن تدرك اخلالفة  ولقد كان من سوء الطالع:"على عهد عثمان، مث قال
عثمان وهو شيخ كبري، ضعفت عزميته عن عزائم اإلسالم، وضعفت إرادته 

 .( )"عن الصمود لكيد مروان وكيد أمية من ورائه
 –فهم عثمان : "وقال يف سياق نقده لعثمان رضي اهلل عنه –   

أن كونه إمامًا مينحه حرية التصرف يف مال املسلمني باهلبة  –يرمحه اهلل 
: ية، فكان رده يف كثري من األحيان على منتقديه يف هذه السياسةوالعط

حرية أن حيمل بين معيط وبين أمية  ، كما مينحه"وإال؛ ففيم كنت إماماً؟"
احلكم طريد رسول اهلل، جملرد أن من حقه  من قرابته على رقاب الناس وفيهم

 .( )"أن يكرم أهله ويربهم ويرعاهم
 .يف عثمان رضي اهلل عنهففي هذه املقاطع طعن شديد  

                                                 
 (.الطبعة اخلامسة/ 16 )ص " العدالة االجتماعية"  ( )
 (.الطبعة اخلامسة/ 86 )ص " العدالة االجتماعية"  ( )
 (.الطبعة اخلامسة/ 86 )ص " العدالة االجتماعية"  ( )



 (  ) 

منح عثمان من بيت املال زوج ابنته احلارث بن : "وقال – 1 
احلكم يوم عرسه مئيت ألف درهم، فلما أصبح الصباح؛ جاءه زيد بن أرقم 
خازان مال املسلمني، وقد بدا يف وجهه احلزن، وترقرت يف عينه الدموع، 

ف أنه عطيته لصهره فسأله أن يعفيه من عمله، وملا علم منه السبب، وعر 
!. أتبكي يا ابن أرقم أن وصلت رمحي؟: "من مال املسلمني؛ قال مستغرباً 

ولكن ! ال يا أمري املؤمنني: "فرد الرجل الذي يستشغر روح اإلسالم املرهف
أبكي ألين أظنك أخذت هذا املال عوضاً عما كنت أنفقته يف سبيل اهلل يف 

فغضب عثمان !". درهم لكان كثرياً  حياة رسول اهلل، واهلل؛ لو أعطيته مئة
على الرجل الذي ال يطيق ضمريه هذه التوسعة من مال املسلمني على 

فإنا سنجد ! ألق باملفاتيح يا ابن أرقم: "أقارب خليفة املسلمني، وقال له
 .غريك

مث ضرب بعض )واألمثلة كثرية يف سرية عثمان على هذه التوسعات  
 .( )("األمثلة عليها

املقطع افرتاء على عثمان وطعن فيه وتعريض به بأنه ال ويف هذا  
 !!.يستشعر روح اإلسالم، وبأنه يصر على الباطل، وال جتدي فيه النصيحة

! وغري املال: "واهتمه بإغداق الواليات على قرابته، فقال – 5 
الذي  ( )كانت الواليات تغدق على الوالة من قرابة عثمان، وفيهم معاوية

ن يف امللك فضم إليه فلسطني ومحص، ومجع له قيادة وسع عليه عثما
                                                 

 (.الطبعة اخلامسة/ 87  - 86 )ص " عيةالعدالة االجتما"  ( )
كاتبًا للوحي، واستعمله أبوبكر وعمر على الشام؛   معاوية قد استعمله رسول اهلل   ( )

 .فكيف يطعن يف عثمان بتوليته



 ( 1) 

األجناد األربعة، ومهد له بعد ذلك أن يطلب امللك يف خالفة علي وقد 
مجع املال واألجناد، وفيهم احلكم بن العاص طريد رسول اهلل، وفيهم عبد 

 .( )"إخل... اهلل بن سعد بن أيب السرح أخوه من الرضاعة
 .ختفى على الفطنوهذه هتم فظيعة ظاملة ال  
ولقد كان : "واهتمه باالحنراف عن روح اإلسالم، فقال – 6 

الصحابة يرون هذا االحنراف عن روح اإلسالم، فيتداعون إىل املدينة إلنقاذ 
اإلسالم وإنقاذ اخلليفة من احملنة، واخلليفة يف كربته وهرمه ال ميلك أمره من 

يف نفس عثمان، ولكن من أنه ملن الصعب أن نتهم روح اإلسالم و مروان، 
الصعب كذلك أن نعفيه من اخلطأ الذي هو خطأ املصادفة السيئة يف 

 .( )"واليته اخلالفة وهو شيخ موهون حتيط به حاشية سوء من أمية
 رب إىل روح ــوميدح الثورة على عثمان، ويرى أهنا أق – 7 

                                                 
الطبعة الثانية / 51 ص )، ومعناه يف (الطبعة اخلامسة/ 87 )ص " العدالة االجتماعية"  ( )

 (.عشر
الطبعة الثانية / 51 ص )، ومعناه يف (الطبعة اخلامسة/ 87 )ص " عيةالعدالة االجتما"  ( )

 (.عشرة



 ( 5) 

 .( )اإلسالم من موقف عثمان أو من موقف عثمان ومن ورائه أمية
ويدعي أن املصادفات السيئة قد ساقت إليه اخلالفة متأخرة،  – 8 

واعتذارنا لعثمان رمحه اهلل أن املصادفات السيئة قد ساقت إليه : "فيقول
اخلالفة متأخرة، فكانت العصبة األموية حوله، وهو يدلف إىل الثمانني، 
واهن القوة، ضعيف الشيخوخة، فكان موقفه كما وصفه صاحبه علي بن 

تركتين وقرابيت وُحقي، وإن : إين إن قعدت يف بييت؛ قال: " طالبأيب
له يسوقه حيث شاء بعد  ( )تكلمت فجاء ما يريد به مروان، فصار سيقة

 .( )"كرب السن وصحبته لرسول اهلل 
ويف هذا الكالم سوء معتقد سيد، واعتذار أقبح من فعل حلطه  

 .الشنيع على عثمان، واعتباره سيقه ملروان
 :اهتامه لعثمان بأنه ممكن للدولة األموية يف حياته – 1 
ولقد كان من جراء مباكرة الدين الناشئ بالتمكني منه : "يقول 

للعصبة األموية على يدي اخلليفة الثالث يف كربته أن تقاليده العملية مل 
وقد نشأ يف عهد عثمان  تتأصل على أسس من تعاليمه النظرية لفرتة أطول

، ويستفحل أمرها يف الشام ويف الفة أن تنموا السلطة األمويةالطويل يف اخل

                                                 
/  6  – 61 ص )، ومعناه يف (الطبعة اخلامسة/ 81 )ص " العدالة االجتماعية"  ( )

 (.الطبعة الثانية عشرة
" لسان العرب: "انظر. قال األزهري. ما استاقه العدو من الدواب(: السيقة)  ( )

( 1/ 66.) 
الطبعة الثانية /  6 ص )، ومعناه يف (الطبعة اخلامسة/ 81 )ص " العدالة االجتماعية"  ( )

 (.عشرة



 ( 6) 

، (كما سيجيء)غري الشام، وأن تتضخم الثروات نتيجة لسياسة عثمان 
وأن ختلخل الثورة على عثمان بناء األمة اإلسالمية يف وقت مبكر شديد 

 .التبكري
ومع كل ما حيمله تاريخ هذه الفرتة وأحداثها من أجماد هلذا الدين  

تكشف عن نقلة بعيدة جداً يف تصور الناس للحياة واحلكم وحقوق األمراء 
وحقوق الرعية؛ إال أن الفتنة اليت وقعت ال ميكن التقليل من خطرها وآثارها 

 .( )"البعيدة املدى
 :أال ترى هذه الطعون الظاملة 
تضخيم الثروات نتيجة لسياسة عثمان، وهذه جرمية كربى يف (   

 .، برأ اهلل عثمان منهانظر االشرتاكيني
ختلخل بناء األمة يف وقت مبكر بسبب عثمان، وهذا إمنا سببه (   

بغي وبطر الثوار، ولقد أعيد بناء األمة يف عهد بين أمية على أروع ما 
 .يكون، رغم أنوف احلاقدين من الروافض وغريهم

اهتام سيد قطب لعثمان رضي اهلل عنه بأنه مكَّن للمبادئ  – 1  
 :يقول... وية اجملافية لروح اإلسالم وطعون شديدة أخرىاألم
 :مضى عثمان إىل رمحة ربه" 

وقد خلف الدولة األموية قائمة بالفعل بفضل ما مكن هلا يف  ( 
 .األرض، وخباصة يف الشام

                                                 
 (.الطبعة الثانية عشر/  6 )ص " العدالة االجتماعية"  ( )



 ( 7) 

وبفضل ما مكن للمبادئ األموية اجملافية لروح اإلسالم من  ( 
 .إقامة امللك الوراثي

 .موال واملنافعواالستئثار باملغامن واأل ( 

مما أحدث خلخلة يف الروح اإلسالمي العام، وليس بالقليل ما  (1
 .يشيع يف نفس الرعية، إن حقاً وإن باطالً 

 .أن اخلليفة يؤثر أهله ومينحهم مئات األلوف (5

 .ويعزل أصحاب رسول اهلل ليويل أعداء رسول اهلل (6

 :ويبعد مثل أيب ذر (7

 .ألنه أنكر كنز األموال –أ 
 .ف الذي خيب فيه األثرياءوأنكر الرت  –ب 
من اإلنفاق يف  ودعا إىل مثل ما كان يدعو إليه الرسول  –ج 

 .الرب والتعفف
فإن النتيجة الطبيعية لشيوع مثل هذه األفكار، إن حقًا وإن باطالً  

 .أن تثور نفوس، وأن تنحل نفوس
 .تثور نفوس الذين أشربت أنفسهم روح الدين إنكاراً وتأمثاً  (8
الذين لبسوا اإلسالم رداء، ومل ختالط بشاشته  وتنحل نفوس (1

قلوهبم، والذين جترفهم مطامع الدنيا، ويرون اإلحندار مع 
 .التيار



 ( 8) 

 .( )..."وهذا كله يف أواخر عهد عثمان
طعون يف عثمان والصحابة وبين أمية بأهنم نفعيون وأن  –   

 .حنياز إىل معاويةاملصاحل هي اليت دفعتهم إىل اال
ا أن جاء علي؛ مل يكن من اليسري أن يرد األمر إىل فلم: "ويقول

نصابه يف هوادة، وقد علم املستنفعون على عهد عثمان، وخباصة من أمية، 
أن عليًا لن يسكت عليهم، فاحنازوا بطبيعتهم ومبصاحلهم إىل معاوية، ولو 
قد جاء عليٌّ عقب عمر؛ ما كان هلم إىل هذا االحنياز من سبيل، فقوة 

ذاك مل تكن تصمد لقوة اخلالفة، وال لقوة الروح الدينية يف  معاوية يوم
النفوس، وما كان معاوية ليخاطر باخلروج على اخلليفة كما خرج؛ فإن ثالثة 
عشر عامًا من حكم عثمان هي اليت جعلت من معاوية معاوية، إذ مجعت 

 .( )"له قوة املال وقوة اجلند وقوة الدولة يف األقطار األربعة بالشام
يف هذا الكالم أن األمر قد خرج عن نصابه يف عهد عثمان، وأن و 

 .هناك يف جمتمعه مستنفعون من الصحابة وغريهم ومن بين أمية
 :إهنا احملنة احلقة

 !إهنا احملنة احلقة أن علياً مل يكن ثالث اخللفاء: "ويقول –    

                                                 
الطبعة / 11 ص )، وأصله يف (الطبعة الثانية عشر/  6 )ص " العدالة االجتماعية"  ( )

 (.اخلامسة
/  6 ص )، وملخصه يف (الطبعة الثانية عشر/  1  - 11 )ص " العدالة االجتماعية"  ( )

 (.الطبعة الثانية عشر



 ( 1) 

جاء علي لريد التصور اإلسالمي للحكم إىل نفوس احلكام ونفوس  
س، جاء ليأكل الشعري تطحنه امرأته بيديها، وخيتم هو على جراب النا

 .( )"ال أحب أن يدخل بطين إال ما أعلم: "الشعري، ويقول
ويف هذا املقطع إسقاط خلالفة عثمان، واعتبارها حمنة حقة، وأن  

التصور اإلسالمي للحكم قد فسد أو فقد، وجاء علي رضي اهلل عنه 
 .، أو لريد ذلك التصور املفقودليصلح ذلك التصور الذي فسد

ويروي سيد إفك الروافض على اخلليفة الراشد علي رضي  –    
 :اهلل عنه وبرأه اهلل من إفكهم؛ ليطعن به يف عثمان رضي اهلل عنه، فيقول

الذي شرعه هو ما ( علّي رضي اهلل عنه: أي)ولقد كان منهاجه " 
 :قاله يف خطبته عقب البيعة له

منا أنا رجل منكم، يل ما لكم، وعليَّ ما عليكم، إ! أيها الناس" 
وإين حاملكم على منهج نبيكم، ومنفذ فيكم ما أمرت به؛ أال إن كل 
قطيعة أقطعها عثمان وكل مال أعطاه من مال اهلل فهو مردود يف بيت 
املال؛ فإن احلق ال يبطله شيء، ولو وجدته قد تزوج به النساء، وملك 

؛ لرددته؛ فإن يف العدل لسعة، ومن ضاق عليه اإلماء، وفرق يف البلدان
 .( )""ور عليه أضيقاحلق؛ فاجل

ويف هذا الكالم املفرتى طعن يف عثمان بأنه قد خرج عن منهاج  
، وإسقاط خلالفته، وأن تصرفاته باطلة تبعًا خلروجه عن رسول اهلل 

                                                 
 (.الطبعة الثانية عشرة/  6 ص )، و(الطبعة اخلامسة/  1 )ص " العدالة االجتماعية"  ( )
 (.الطبعة اخلامسة/  1 )ص " العدالة االجتماعية"  ( )



 (11) 

وسقوط خالفته، وبرأ اهلل عليًا من هذا الباطل  منهاج رسول اهلل 
 .إلفكوا
الطعن يف املهاجرين واألنصار من أهل بدر وبيعة الرضوان  – 1  

اء ـوأهل الشورى؛ ألهنم هم الذين كان يفضلهم عمر وعثمان يف العط
 .لفضلهم وسابقتهم؛ فهم الذين اعتادوا التفضيل

ولقد كان من الطبيعي أال يرضى املستنفعون عن : "قال سيد قطب 
بشرعة املساواة من اعتادوا التفضيل ومن علي رضي اهلل عنه، وأال يقنع 

مردوا على االستئثار، فاحناز هؤالء يف النهاية إىل املعسكر اآلخر، معسكر 
أمية، حيث جيدون فيه متليقًا ألطماعهم، وتواطؤا على عناصر العدل واحلق 

 .( )"والضمري يف السرية ويف احلكم سواء
وتصفهم بأنه ال  سميهم باملستنفعنيتإن هؤالء الشرفاء الذين  

إخل؛ هم ... يقنعون بشرعة املساواة واعتادوا التفضيل ومردوا على االستئثار
من املهاجرين واألنصار، الذين كان يفضلهم عمر  أصحاب رسول اهلل 

، وأنت ال جتهل هذا، ( )على غريهم لسابقتهم وحسن بالئهم وجهادهم
فرتاءات على ولكن أهل احلق واإلنصاف والصدق ال يصدقون هذه اال

ذلك اجليل النزيه الربئ الذي تلطخه هبذه التهم، والتاريخ الواقعي هلذا اجليل 
 .كل البعد عما تلصقه به من التهم  هالنبيل يشهد بنزاهته وبراءته وبعد

                                                 
 .(الطبعة اخلامسة/  1 )ص " العدالة االجتماعية"  ( )
من هذا الكتاب، والم ( 11 ص )وقد ذكر سيد قطب نفسه هذا التفضيل من عمر   ( )

 .عليه عثمان



 (1 ) 

طعون يف عثمان رضي اهلل عنه ترميه بأنه قد ذهبت روح  – 5  
عليٌّ لريد هذه الروح  اإلسالم يف عهده، وضعفت التقاليد اإلسالمية، فجاء

الذاهبة، وليعيد إىل التقاليد قوهتا، وجيلو عن روح اإلسالم الغاشية مث يتناول 
 :معاوية، فيقول سيد قطب

والذين يرون يف معاوية دهاء وبراعة ال يروهنا يف علي رضي اهلل " 
عنه، ويعزون إليهما غلبة معاوية يف النهاية، إمنا خيطئون تقدير الظروف كما 

أن يرد : طئون فهم علي وواجبه، لقد كان واجب علي األول واألخريخي
للتقاليد اإلسالمية قوهتا، وأن يرد إىل الدين روحه، وأن جيلوا الغاشية اليت 
غشت هذا الروح على أيدي أمية يف كربة عثمان ووهنه، ولو جارى معاوية 

ظفره يف إقصاء العنصر األخالقي من حسابه؛ لسقطت مهمته، وملا كان ل
باخلالفة خالصة من قيمة يف حياة هذا الدين؛ فما جدوى استبدال معاوية 

ن علياً إما أن يكون علياً، أو فلتذهب اخلالفة عنه، بل فلتذهب إ! مبعاوية؟
حياته معها، وهذا هو الفهم الصحيح الذي مل يغب عنه كرم اهلل وجهه 

جر، ولوال كراهية واهلل مامعاوية بأدهى مين، ولكنه يغدر ويف: "وهو يقول
 .( )""الغدر؛ لكنت من أدهى الناس

برأ اهلل عليًا ومعاوية من هذا الباطل، ومىت كان الغدر والفجور إال  
 .يف عقول الروافض

إسقاط خالفة عثمان رضي اهلل عنه، واعتبارها فجوة بني  – 6  
 .عهد الشيخني وعهد علي

                                                 
 (.الطبعة اخلامسة/ 11  -  1 )ص " العدالة االجتماعية"  ( )



 (1 ) 

وأن أبا  ذكر سيد قطب مذهب أيب بكر وعمر يف قسمة الفيء، 
بكر كان يسوي يف العطاء، وزعم أن عمر كان يفضل يف العطاء، مث ندم 

 :وعزم على املساواة، مث قال بعد ذلك
لقد فات األوان، وسبقت األيام عمر، ووقعت النتائج ! وا أسفاه" 

املؤملة اليت أودت بالتوازن يف اجملتمع اإلسالمي، كما أدت فيما بعد إىل 
 !ها من تصرف أمية وإقرار عثمانالفتنة، مبا أضيف إلي

رجع عمر إذن عن رأيه يف التفرقة بني املسلمني يف العطاء حينما  
قًا لرأي برأى نتائجه السيئة إىل رأي أيب بكر، وكذلك جاء رأي علي مطا

اخلليفة األول، وحنن منيل إىل اعتبار خالفة علي امتدادًا طبيعيًا خلالفة 
 ".ان فجوة بينهماالشيخني قبله، وأن عهد عثمان ك

يف هذا الكالم طعن من منطلق اشرتاكي يتباكى فيه على : أقول 
التوازن الذي خيل إليه الشيطان أن تصرف عثمان قد أودى به، ومن 

 .منطلق شيعي دفعه إىل إسقاط خالفة عثمان
طعن سيد قطب يف عثمان رضي اهلل عنه عدة طعنات ال  – 7  

يف ذلك العهد، ووصفه للمجتمع حيتملها مسلم، مث طعنه يف قريش 
 :اإلسالمي يف عهد عثمان بأنه قد ساده اإلقطاع؛ قال

 :وجاء عثمان، فلم ير أن يأخذ بالعزميتني أو إحدامها" 
 .ترك الفضول ألصحاهبا فلم يردها ( 
 .وترك األعطيات كذلك على تفاوهتا ( 

 .ولكن هذا مل يكن كل ما كان



 (1 ) 

داد الغىن غىًن، ورمبا بل وسع أواًل على الناس يف العطاء، فاز  ( 
 .الفقري قليالً  بحتبح

 .مث جعل مينح املنح الضخمة ملن ال تنقصهم الثروة (1

مث أباح لقريش أن تضرب يف األرض تتاجر بأمواهلم املكدسة  (5
 .فتزيدها أضعافاً مضاعفة

مث أباح لألثرياء أن يقتنوا الضياع والدور يف السواد وغري  (6
 .السواد

يسود اجملتمع اإلسالمي يف هناية  د اإلقطاعو فإذا عهد من عه
 .( )"عهده يرمحه اهلل

وهكذا يوجه سيد قطب الطعنات النجالء لعثمان وقريش ولسادة 
بعد تلك  –املهاجرين واألنصار وعهد خري القرون، فيشبه جمتمعهم 

ا النصرانية ظلمة وظالماً، ويطلق على ذلك ببأشد جمتمعات أور  –الطعنات 
ة والطهارة والنقاء فالتاريخ له نظريًا يف العاجملتمع الذي مل يعرف 

 .والتضحيات باملال والنفس عبارات الشيوعيني واالشرتاكيني الضالني
طعنه يف عثمان ويف رؤوس قريش من الصحابة رضي اهلل  – 8 
 .عنهم وبرأهم

                                                 
، (الطبعة الثانية عشرة/  7 ص )، و (الطبعة اخلامسة/ 17 )ص " العدالة االجتماعية"  ( )

وماهو إال . إخل..." ملالية الضخمة يسود اجملتمع اإلسالميفإذا نوع من الفوارق ا: "وفيها
 .تغيري للفظ مع احلفاظ على املعىن



 (11) 

ادعى سيد قطب أن أبا بكر وعمر كانا يتشددان يف إمساك 
 يدعوهنم يضربون يف األرض املفتوحة؛ اجلماعة من رؤوس قريش باملدينة، ال

احتياطاً أن متتد أبصار هؤالء الرؤوس إىل املال والسلطان حني جيتمع إليهم 
أو حبكم بالئهم وسابقتهم يف  األنصار حبكم قرابتهم من رسول اهلل 

 . اجلهاد
 .فلما جاء عثمان؛ أباح هلم أن يضربوا يف األرض( ...  "
بل يسر هلم وحضهم على توظيف  ومل يبح هلم هذا وحده،(  

 .أمواهلم يف الدور والضياع يف األقاليم
 .بعدما آتى بعضهم من اهلبات مئات اآلالف(  
برًا ورمحة للمسلمني، وبكبارهم خاصة، كله لقد كان ذلك  ( 1

ولكنه أنشأ شراً عظيماً مل يكن خافياً على فطنة أيب بكر وفطنة عمر بعده، 
 .الجتماعية الضخمة يف اجلماعة اإلسالميةأنشأ الفوارق املالية وا

كما أنشأ طبقة أرستقراطية فارغة، تأتيها أرزاقها من كل مكان، ( 5
 .دون كد وال تعب

فكان الرتف الذي حاربه اإلسالم بنصوصه وتوجيهاته كما ( 6
 .( )"حاربه اخلليفتان قبل عثمان

 هكذا يوجه سيد قطب هذه الطعنات الظاملة واالهتامات: أقول
بغري حجة وال برهان وال هدى وال علم،  اآلمثة إىل أصحاب رسول اهلل 

                                                 
الطبعة الثانية /  7 ص )، ومعناه يف (الطبعة اخلامسة/ 11 )ص " العدالة االجتماعية"  ( )

 .، وقد حذف بعض ألفاظ هذا املقطع، مع احلفاظ على جوهره(عشرة



 (15) 

وال مصدر هلذه االهتامات والطعون إال خياالته الناشئة عن عقيدته 
االشرتاكية الغالية، وإال السموم اليت ارتواها من مصادر الرفض وتعاليم 

 .االشرتاكيني
 .إشادته بالثورة على عثمان رضي اهلل عنه – 1 
عندئذ سار الروح اإلسالمي يف نفوس بعض : "سيد قطب قال

الناس، ميثلهم أشدهم حرارة وثورة، أبوذر، ذلك الصحايب اجلليل، الذي مل 
جتد هيئة الفتوى املصرية يف الزمن األخري إال أن ختطئه يف اجتاهه، وإال أن 

 .( )"تزعم لنفسها بصراً بالدين أكثر من بصره بدينه
مدح للثوار على اخلليفة الراشد رضي اهلل  يف هذا الكالم: أقول

عنه، وطعن يف أيب ذر رضي اهلل عنه من حيث يظن أن ميدحه؛ فإن أبا ذر 
رضي اهلل عنه كان من ألزم الناس للطاعة واجلماعة، وأبعد الناس عن 
اخلوارج وثورهتم، لكن سيد قطب حياول أن يربط بينه وبني الثورة والثوار، 

لثورة وبني ابن سبأ اليهودي، حيث قال بعد مدح مع أنه قد ربط بني ا
 :الثورة

وذلك دون إغفال ملا كان وراءها من كيد اليهودي ابن سبأ عليه "
 .( )"لعنة اهلل

                                                 
، (الطبعة الثانية عشرة/ 71 ص )، و (الطبعة اخلامسة/ 18 ص)" العدالة االجتماعية"  ( )

مث عادت يف مناسبة أخرى، فأصدرت فتوى بصواب اجتاهه عندما تغريت الظروف : "وفيها
، وحنن نستنكر هذا التصرف "األوىل، كأن دين اهلل سلعة تتجر هبا اهليئة يف سوق الرغبات

 .ومن نظائرهإن كان تابعاً لألهواء، ونربأ إىل اهلل منه 
 (.الطبعة الثانية عشرة/  6 ص " )العدالة االجتماعية"  ( )



 (16) 

وكيف يكون ممثلها أبوذر الصحايب ! فثورة هذا حاهلا؛ كيف متدح؟
وقد بينت براءته يف حبث فيه دفاع عن ! اجلليل رضي اهلل عنه وبرأه؟

 .رضي اهلل عنهم كما بينه غرييالصحابة 
سياقه للثورات، ومنها ثورة القرامطة، مساق االعتزاز  – 1 

 :والتباهي؛ يقول
والواقع أن اهتام النظام اإلسالمي بأن ال حيمل ضماناته إغفال "

للممكنات الواقعة يف كل نظام، كما أن فيه إغفااًل حلقائق التاريخ 
لى عثمان، وشهد ثورة احلجاز على اإلسالمي الذي شهد الثورة الكربى ع

يزيد، كما شهد ثورة القرامطة وسواها ضد االستغالل والسلطة اجلائرة 
وفوارق الطبقات، ومايزال الروح اإلسالمي يصارع ضد هذه االعتبارات 
مجيعًا على الرغم من الضربات القاصمة اليت وجهت إليه من ثالث مئة 

 .( )"وألف عام
القرامطة من الثورات اليت متثل يف صراعها  وإذا كان سيد يرى ثورة

الروح اإلسالمي؛ فال يستغرب منه أن يتباهى بثورات اخلوارج والروافض 
والزنج وأمثاهلا، ويعتربها ثورات تنطلق من الروح اإلسالمي، ثائرة ضد 

 .االستغالل وفوارق الطبقات، وهذا واهلل يثري استفهامات كثرية
 ع اإلسالمي اجملاهد يف عهد عثمان وصفه الصحابة واجملتم –   

الزاهر بالرتف الذي ال يعرفه اإلسالم، مع الطعن يف عثمان رضي اهلل عنه؛ 
 :قال

                                                 
 (.الطبعة اخلامسة/    ص " )العدالة االجتماعية"  ( )



 (17) 

قام أبوذر ينكر على املرتفني ترفهم الذي ال يعرفه اإلسالم، وينكر "
على معاوية وأمية خاصة سياستهم اليت تقر هذا الرتف وتستزيد منه وتتمرغ 

مان نفسه أن يهب من بيت املال املئات واأللوف، فيه، وينكر على عث
ثراء املثرين وترف املرتفني، علم أن عثمان أعطى مروان بن احلكم  يففيزيد 

مخس خراج إفريقية واحلارث بن احلكم مئيت ألف درهم وزيد بن ثابت مئة 
وما كان ضمري أيب ذر ليطيق شيئاً من هذا كله، فانطلق خيطب يف ... ألف
د حدثت أعمال ما أعرفها واهلل، ماهي يف كتاب اهلل وال سنة لق: "الناس

نبيه، واهلل؛ إين ال أرى حقًا يطفأ، وباطاًل حييا، وصادقًا مكذباً، وأثرة بغري 
اختذمت ستور احلرير، ونضائد الديباج، وتأملتم األضطجاع على ... تقى

بألوان الصوف األذريب، وكان رسول اهلل ينام على احلصري، واختلف عليكم 
 .( )"الطعام، وكان رسول اهلل اليشبع من خبز الشعري

ويف هذا املقطع هتم ظاملة يوجهها سيد قطب إىل عثمان رضي اهلل 
، وطعن وتشويه خلري أمة أخرجت للناس، ونقل لألكاذيب اهلل عنه وبرأه

واالفرتاءات اليت يسندها الروافض إىل أيب ذر رضي اهلل عنه بدافع األغراض 
 .ء واألحقاد على أصحاب رسول اهلل واألهوا

حتطم األسس اليت : طعون يف عثمان رضي اهلل عنه؛ منها –   
 .جاء هبا اإلسالم يف عهده
 :قال سيد قطب

                                                 
 (.الطبعة الثانية عشرة/ 71 ص )، و (الطبعة اخلامسة/ 18 ص " )العدالة االجتماعية"  ( )



 (18) 

 ا ـليطيقها معاوية، وال ليطيقه ( )وما كانت مثل هذه الدعوة"
مروان بن احلكم؛ فمازاال به عند عثمان حيرضانه عليه، حىت كان مصريه إىل 

ربذة، منفيًا من األرض يف غري حرب هلل ولرسوله، ويف غري سعي يف ال
األرض بالفساد؛ كما تقول شريعة اإلسالم، ولقد كانت هذه الصيحة يقظة 
ضمري مل ختدره األطماع أمام تضخم فاحش يف الثروات يفرق اجلماعة 
اإلسالمية طبقات، وحيطم األسس اليت جاء هبا هذا الدين ليقيمها بني 

 .( )"الناس
هل يطيق مسلم مساع هذا البهت واإلفرتاء على أصحاب : أقول
وهل جيرؤ على هذا مسلم يف قلبه ذرة من االحرتام ملن ! ؟ رسول اهلل 

أثىن اهلل عليهم ورسوله يف القرآن والسنة، ووصفوا بأهنم خري أمة أخرجت 
 للناس، والذين فتحوا الدنيا، وأخرج اهلل هبم األمم من الظلمات إىل

 !.النور؟
، ويشوه وهكذا يطعن سيد قطب يف أصحاب رسول اهلل 

 .مسعتهم، ويدعي ظلماً وزوراً أن أسس اإلسالم قد حتطمت يف عهدهم
أأئمة الرفض والزندقة هم الذين يقيمون أسس هذا الدين وينافحون 

 !.عنه؟
 .أال ساء ما حيكمون

                                                 
 .دعوة أيب ذر يف زعم سيد: أي  ( )
 (.الطبعة الثانية عشرة/ 75 ص )، و (الطبعة اخلامسة/ 11 ص " )عيةالعدالة االجتما"  ( )



 (11) 

نقل سيد قطب لطعن املسعودي الشيعي احلاقد يف  –   
 .ب رسول اهلل أصحا

 :قال سيد قطب حمتجاً به
: وحبسبنا أن نعرض منوذجاً للثروات الضخام أورده املسعودي؛ قال"

 :يف أيام عثمان اقتىن الصحابة الضياع واملال"
فكان لعثمان يوم قتل عند خازنه مخسون ومئة ألف دينار وألف 

ينار، ألف درهم، وقيمة ضياعه بوادي القرى وحنني وغريمها مئة ألف د
 .وخلف إبالً وخيالً كثرية

وبلغ الثمن الواحد من مرتوك الزبري بعد وفاته مخسني الف دينار، 
 .وخلف ألف فرس وألف أمة

وكانت غلة طلحة من العراق ألف دينار كل يوم، ومن ناحية السراة 
 .أكثر من ذلك

وكان يف مربط عبد الرمحن بن عوف ألف فرس، وله ألف بعري، 
 .الغنم، وبلغ الربع من مرتوكه بعد وفاته أربعة ومثانني ألفاوعشرة آالف من 

وخلف زيد بن ثابت من الذهب والفضة ماكان يكسر بالفؤوس 
 .غري ما خلف من األموال والضياع

 .وبىن الزبري داره بالبصرة، وبىن أيضاً مبصر والكوفة واإلسكندرية
اها باجلص وكذلك بىن طلحة داره بالكوفة، وشيد داره باملدينة، وبن

 .واآلجر والساج



 (51) 

وبىن سعد بن أيب وقاص داره بالعقيق، ورفع مسكها، وأوسع 
 .فضاءها، وجعل على أعالها شرفات

 . وبىن املقداد داره باملدينة، وجعلها جمصصة الظاهر والباطن
وخلف يعلى بن منبه مخسني ألف دينار وعقاراً وغري ذلك ما قيمته 

 .( )""ثالث مئة ألف درهم
برجوع القارئ إىل كتاب املسعودي يدرك أنه ساق هذا اهلراء  :أقول

 .للطعن يف هؤالء الصحابة الكبار
وقد فندت هذا حبق واحلمد هلل يف حبث موسع فيه رد على سيد 

 .( )قطب
ويدرك القارئ مرة ثانية أن مراد سيد باإلقطاعيني واملرتفني الذين 

حابة النجباء، الذين جعلهم ستقراطيني هم هؤالء الصر خيبون يف الرتف وباأل
 !.منوذجاً لفساد األوضاع وترديها يف عهد عثمان؛ فاعتربوا يا أويل األبصار

 :قال سيد قطب معلقاً على كالم املسعودي
هذا هو الثراء الذي بدأ صغريًا بإيثار بعض املسلمني على بعض "

يف آثاره، يف العطاء يف أيام عمر، ذلك اإليثار الذي كان معتزمًا إبطاله وتال
لوال أن عاجلته الطعنة اليت مل تصب قلب عمر وحده، وإمنا أصابت قلب 

 .اإلسالم

                                                 
الطبعة الثانية / 75 ص )، و (الطبعة اخلامسة/ 1   - 11 ص " )العدالة االجتماعية"  ( )

 (.عشرة
 ".مطاعن سيد قطب يف أصحاب رسول اهلل "انظره يف كتايب  (  )



 (5 ) 

 :مث ازداد
 .بإبقاء عثمان عليه، فضالً عن العطايا واهلبات والقطائع ( 
 .مث فشا فشواً ذريعاً بتجميع األمالك والضياع وموارد االستغالل ( 

خيم مبا أباحه عثمان من شراء األرضني يف األقاليم وتض ( 
 .امللكيات يف رقعة واسعة

ومبقاومة الصيحة اخلالصة العميقة اليت انبعثت من قلب أيب ذر،  (1
ام استماعاً موكانت جديرة لو بلغت غايتها، ولو وجدت من اإل

هلا؛ أن تعدل األوضاع، وأن حتقق ما أراده عمر يف أواخر أيامه 
مامة من رد فضول األغنياء على الفقراء مبا يبيحه له سلطان اإل

لدفع الضرر عن األمة، بل مبا حيتمه عليه حتقيقًا ملصلحة 
 .اجلماعة

وبقدر ما تكدست الثروات وتضخمت يف جانب؛ كان الفقر  (5
والبؤس يف اجلانب اآلخر حتماً، وكانت النقمة والسخط  

 .كذلك

وما لبث هذا كله أن جتمع وتضخم لينبعث فتنة هائجة  (6
هاية بعثمان وتودي معه دي يف النو يستغلها أعداء اإلسالم، فت

بأمن األمة اإلسالمية وسالمتها وتسلمها إىل اضطراب وفوران 
مل خيُب أواره حىت كان قد غشي بدخانه روح اإلسالم وأسلم 

 .( )"األمة إىل ملك عضوض
                                                 

 (.الطبعة الثانية عشرة/ 75 ص )، و(ةالطبعة اخلامس/ 1  ص " )العدالة االجتماعية"  ( )



 (5 ) 

لذلك مل يكن غريبًا أن يغضب أصحاب رؤوس األموال  (7
اة واملستنفعون من تفاوت احلظوظ يف العطاء على سياسة املساو 

والعدالة اليت اعتزمها عليٌّ بعد عثمان، وأن يتظاهروا بأهنم إمنا 
اض، فما  قينصحون بالعدول عن هذه السياسة خوفًا من االنت

كان جوابه إال أن يستلهم روح اإلسالم يف ضمريه القوي، 
أتأمرونين أن أطلب النصر باجلور فيمن وليت عليه؟ لو  : فيقول

! م؛ فكيف وإمنا املال مال اهلل؟كان هذا املال يل؛ لسويت بينه
أال وإن إعطاء املال يف غري حقه تبذير وإسراف، وهو يرفع 

 .( )"صاحبه يف الدنيا ويضعه يف اآلخرة
هكذا يصور سيد قطب األوضاع يف عهد عثمان رضي اهلل عنه، 
مثل أحلك عصور أوروبا املظلمة اليت ساد فيها اإلقطاع والظلم واالستبداد 

د الفقر والذل والضياع من جهة أخرى؛ فهناك طبقة من جهة، واشت
إقطاعية تستأثر باألموال واألرضني، وطبقة فقرية تعاين من البؤس والشقاء 
ما يندى له جبني اإلنسانية، فكانت النتيجة يف عهد عثمان أن ثار 
احملرومون والكادحون على عثمان واإلقطاعيني، مثل ما حصل يف أوروبا من 

قام هبا الفقراء والكادحون واحملرومون من تالميذ ماركس وأمثاله الثورات اليت 
 .من الشيوعيني

والذي يعرف التاريخ اإلسالمي وتاريخ الذين ثاروا على عثمان 
يدرك متاماً أن ما يقوله سيد من نسج خياله وأوهامه االشرتاكية، ويدرك أن 

                                                 
 (.الطبعة الثانية عشرة/ 76 ص )، و (الطبعة اخلامسة/ 1  ص " )العدالة االجتماعية"  ( )
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ك يف ذلك العهد الذين ثاروا عليه ليسوا من الفقراء واحملرومني، فليس هنا
الذي كان يتمتع املسلمون مجيعًا بنوع من الرخاء الشامل واحلمد هلل فقراء 
وبؤساء، وليس فيه إقطاعيون، وإمنا كان الثائرون من أهل البطر واألشر 

 .والبغي واحلسد، ومن طالب الفنت والطموح إىل امللك
 والذي يدقق النظر يف تصرفات سيد قطب وأساليبه ويعرف مذهبه؛
يدرك أنه ناقم حىت على عمر؛ ألنه كان يفضل يف العطاء طول حياته، 
وهذا التفضيل جور يف نظر سيد سنه عمر، وإمنا يرتك الطعن يف عمر تقية 

 .من جهة، ومتشية ملذهبه االشرتاكي من جهة أخرى
والذي ميعن يف فهم كالم سيد قطب يدرك أنه يوجب على احلكام 

 .ا على الطريقة االشرتاكية املاركسيةابتزاز أموال األمة وتوزيعه
حكم بين أمية كارثة قصمت ظهر اإلسالم عند سيد  –   

 .قطب
 :يقول
لقد اتسعت رقعة اإلسالم يف عهدهم، ولكن روحه احنسرت بال "

جدال، وما قيمة الرقعة إذا احنسرت الروح، ولوال قوة كامنة يف طبيعة هذا 
كانت أيام أمية كفيلة بالقضاء عليه الدين، وفيض عارم يف طاقته الروحية؛ ل

 القضاء األخري، ولكن روحه ظلت تقاوم وتغالب، وما تزال 
 .( )"فيه الطاقة الكامنة للغلب واالنتصار
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لعل هذه القوة الكامنة والفيض العارم والطاقة الروحية كانت تكمن 
وتتفاعل يف نفوس الروافض واخلوارج أشد الناس عداء لبين أمية وأشدهم 

كُّرًا وجحودًا جلهود بين أمية يف الفتوحات ونشر اإلسالم يف مشارق تن
إن اهلل زوى يل : "األرض ومغارهبا، اليت يصدق عليها قول رسول اهلل 

األرض، فرأيت مشارقها ومغارهبا، وإن أميت سيبلغ ملكها ما زوى يل منها، 
 .احلديث ( )..."وأعطيت الكنزين األمحر واألبيض

من أعظم  يف عهد بين أمية يعتربها رسول اهلل فهذه الفتوحات 
 .نعم اهلل عليه وعلى أمته

لكن سيد قطب ال يرى أي قيمة هلذه النعمة العظيمة اليت أشاد هبا 
 !!.، وكفى بذلك مصادمةً رسول اهلل 

مث إن هذا العهد هو عهد خري القرون، اليت أثىن عليها رسول اهلل 
هد هلا علماء اإلسالم، وشهد هلا الواقع التارخيي، وش. 

 :وقال سيد قطب
وإذا كنا ال نؤرخ هنا للدولة اإلسالمية، ولكن للروح اإلسالمي يف "

احلكم؛ نكتفي يف إبراز مظاهر التحول واالحنسار يف هذا الروح بإثبات 
 ".ثالث خطب

فساق خطبتني يزعم أهنما ملعاوية، وخطبة واحدة يزعم أهنا 
 :ها بقولهللمنصور العباسي، مث علق علي

                                                 
 (.   /1 ، 78 /5)، وأمحد (881 الفنت، حديث  –  5" )صحيح مسلم"  ( )
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وبذلك خرجت سياسة احلكم هنائيًا عن دائرة اإلسالم وتعاليم "
 .( )"اإلسالم، فأما سياسة املال؛ فكانت تبعاً لسياسة احلكم
 :مث دندن حول سياسة املال، مث قال يف النهاية

 .( )"وخرج احلكام بذلك هنائياً من كل حدود اإلسالم يف املال"
ال يستعبد أنه يكفر : فريومن يعرف منهج سيد قطب يف التك

ا أشد البغض، على غرار الروافض مالعباسية ويبغضهو الدولة األموية 
 .واخلوارج، وعلى خالف ما عليه أهل السنة واجلماعة

مث إنا ال نراه يتحدث عن أيب مسلم اخلراساين، وال عن دولة 
 !.الفاطميني وال غريها من دول الرفض والباطنية

 !فما هو السر ياترى؟
 :ورة مشرقة عن عهد معاوية رضي اهلل عنهص
وأحب قبل أن انتقل إىل فصل آخر أن أعرض صورة مشرقة عن  

عهد معاوية رضي اهلل عنه، يتجلى فيها صدق اإلميان والورع وكمال 
 .األخالق، وأن هؤالء الرجال هم من خري القرون حبق وجدارة

ب بن حدثنا حوش: حدثنا الفزاري، عن صفوان بن عمرو؛ قال" 
غزا الناس يف زمان معاوية، وعليهم عبد الرمحن بن خالد، فغل : سيف؛ قال

رجل من املسلمني مئة دينار رومية، فلما قفل اجليش؛ ندم الرجل، فأتى 

                                                 
 (.ط الثانية عشر 68 ط اخلامسة، ص  11 ص " )ةالعدالة االجتماعي" (  )
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قد : عبد الرمحن بن خالد، فأخربه خربه، وسأله أن يقبلها منه، فأىب وقال
فجعل يستقرئ . تفرق اجليش، فلن أقبلها منك حىت تأيت هبا يوم القيامة

فلما قدم دمشق على . يسأهلم فيقولون مثل ذلك أصحاب النيب 
معاوية، فذكر ذلك له، فقال له مثل ذلك، فخرج من عنده وهو يبكي 

مايبكيك؟ فذكر له : ويسرتحم، فمر بعبد اهلل بن الشاعر السكسكي، فقال
معاوية، فانطلق إىل : قال. نعم: أمطيعي أنت ياعبد اهلل؟ قال: أمره، فقال

أقبل مين مخسك، فادفع إليه عشرين ديناراً، وانظر إىل الثمانني : فقل
الباقية، فتصدق هبا عن ذلك اجليش؛ فإن اهلل يقبل التوبة عن عباده، وهو 

أكون أفتيته هبا  ألن: ففعل الرجل، فقال معاوية. أعلم بأمسائهم ومكاهنم
 .( )"أحب إيل من كل شيء أملكه، أحسن الرجل

                                                 
، ورواه سعيد بن منصور وابن عبد الرب (11 ص )أليب إسحاق الفزاري " السري"كتاب   ( )

 .باختالف يسري( 1 / " )التمهيد"يف 
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ه في معاوية وعمرو ومن في عهدهما وغلوه في علي رضي اهلل  طعَو
 :عنه
 –  1 ]ص [ كتب وشخصيات: ]قال سيد قطب يف كتابه 

 1 :] 
إن معاوية وزميله عمرًا مل يغلبا عليًا ألهنما أعرف منه بدخائل " 

ولكن ألهنما . النفوس، وأخرب منه بالتصرف النافع يف الظرف املناسب
سالح، وهو مقيد بأخالقه يف اختيار وسائل  طليقان يف استخدام كل

وحني يركن معاوية وزميله إىل الكذب والغش واخلديعة والنفاق . الصراع
فال . والرشوة وشراء الذمم ال ميلك على أن يتدىل إىل هذا الدرك األسفل

 .عجب ينجحان ويفشل، وإنه لفشل أشرف من كل جناح
: ب أكرب من الرجلنيعلى أن غلبة معاوية على علي، كانت ألسبا 

كان . كانت غلبة جيل على جيل، وعصر على عصر، واجتاه على اجتاه
وارتد الكثريون من العرب إىل . مد الروح اإلسالمي العايل قد أخذ ينحسر

املنحدر الذي رفعهم منه اإلسالم، بينما بقي علي يف القمة ال يتبع هذا 
كانت هزميته، وهي هزمية من هنا  . االحنسار، وال يرضى بأن جيرفه التيار

 .أشرف من كل انتصار
إذ نرى املؤلف يهش لروح النفعية . وهنا نصل إىل املالحظة الرابعة 

يف السياسة، ويشيد بأصحاهبا، وال يعرتف بغري النجاح العملي، ولو على 
 ".أشالء املثل العليا واألخالق

 :مث واصل كالمه إىل أن قال 
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كرب كارثة دمهت روح اإلسالم اليت مل لقد كان انتصار معاوية هو أ" 
ولو قد قدر لعلي أن ينتصر لكان انتصاره فوزاً . تتمكن بعد من النفوس
الروح اخللقية العادلة املرتفعة اليت التستخدم : لروح اإلسالم احلقيقية

ولكن اهنزام هذه الروح وملا ميض عليها نصف . األسلحة القذرة يف النضال
إال سنوات على يد  –ها فلم تقم هلا قائمة بعد قرن كامل، وقد قضى علي

مث انطفأ ذلك السراج، وبقيت الشكليات الظاهرية  –عمر بن عبد العزيز 
 .من روح اإلسالم احلقيقية

لقد تكون رقعة اإلسالم قد امتدت على يدي معاوية ومن جاء  
 .ولكن روح اإلسالم قد تقلصت، وهزمت، بل انطفأت. بعده
زمية الروح اإلسالمية احلقيقية يف مهدها، وانطفاء فأن يهش إنسان هل 

فتلك غلطة نفسية وخلقية ال شك … شعلتها بقيام ذلك امللك العضوض
 .فيها
على أننا لسنا يف حاجة يومًا من األيام أن ندعو الناس إىل خطة  

إمنا حنن يف حاجة ألن ندعوهم . فهي جزء من طبائع الناس عامة. معاوية
 .ي اليت حتتاج إىل ارتفاع نفسي جيهد الكثريين أن ينالوهإىل خطة علي، فه

وإذا احتاج جيل ألن يدعى إىل خطة معاوية، فلن يكون هذا اجليل  
اليت سيطرت على معاوية قبل " مكيافيلي"فروح . احلاضر على وجه العموم

مكيافيلي بقرون، هي اليت تسيطر على أهل هذا اجليل، وهم أخرب هبا من 
اليت تظلل األفراد واجلماعات " النفعية"ألهنا روح ! د إليهاأن يدعوهم أح

 !.واألمم واحلكومات
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إمنا أنا أنظر إىل املسألة . وبعد فلست شيعيًا ألقرر هذا الذي أقول 
من جانبها الروحي واخللقي، ولن حيتاج اإلنسان أن يكون شيعيًا لينتصر 

ية، ولينتصر لعلي على اهلابطة املتدن" الوصولية"للخلق الفاضل املرتفع عن 
 ".إمنا ذلك انتصار للرتفع والنظافة واالستقامة. معاوية وعمرو

يريد الرجل بعد هذه الطعون اليت خيجل منها بل وحيرمها كثري من  
 الشيعة أن يتخلص من هتمة التشيع ولكن من حيرتم أصحاب حممد 
 حيكم بالرفض اخلبيث على من انتقص واحدًا من أصحاب حممد 

والتابعني بأهنم قد  يف وهو حيكم على الكثري من أصحاب حممد فك
 .ارتدوا إىل املنحدر الذي انتشلهم منه اإلسالم

 :أو واحداً منهم حكم السلف على من ينتقص أصحاب رسول اهلل 
 :قال أبوزرعة الرازي 
؛ فاعلم إذا رأيت الرجل ينتقص أحدًا من أصحاب رسول اهلل " 

عندنا حق، والقرآن حق، وإمنا أدى إلينا  الرسول  أنه زنديق، وذلك أن
، وإمنا يريدون أن جيرحوا هذا القرآن والسنن أصحاب رسول اهلل 

 .( )"شهودنا؛ ليبطلوا الكتاب والسنة، واجلرح هبم أوىل، وهم زنادقة
 :وقال اإلمام أمحد بن حنبل 
بسوء؛  إذا رأيت رجاًل يذكر أحدًا من أصحاب رسول اهلل " 
 ".هتمه على اإلسالمفا
 :وقال رمحه اهلل 

                                                 
 (.17ص )خطيب لل" الكفاية"  ( )



 (61) 

ومن انتقص أحدًا من أصحاب رسول اهلل، أو أبغضه حلدث كان " 
منه، أو ذكر مساويه؛ كان مبتدعاً، حىت يرتحم عليهم مجيعاً، ويكون قلبه 

 .( )"هلم سليماً 
 :وقال أبواحلسن األشعري 
اهلل  وكل الصحابة أئمة مأمونون غري متهمني يف الدين، وقد أثىن" 

ورسوله على مجيعهم، وتعبدنا بتوقريهم وتعظيمهم ومواالهتم، والتربي من  
 .( )"كل من ينتقص أحداً منهم، رضي اهلل عن مجيعهم

 :وقال اإلمام حيىي بن معني رمحه اهلل تعاىل 
تليد كذاب، كان يشتم عثمان، وكل من يشتم عثمان أو طلحة " 

تب عنه، وعليه لعنة اهلل دجال، ال يك أو أحدًا من أصحاب النيب 
 .( )"واملالئكة والناس أمجعني

 : وقال اإلمام أمحد 
: أبوبكر وعمر وعثمان؛ فهو صاحب سنة، ومن قال: من قال" 

 .(1)("مبتدع: أو قال)أبوبكر وعمر وعلي وعثمان؛ فهو رافضي 
إن خالفته كانت فجوة : فكيف مبن يسقط خالفة عثمان ويقول 

 !.بني الشيخني وعلي؟

                                                 
 (. 6  – 61 " )مناقب اإلمام أمحد بن حنبل"  ( )
 (.م175 طبعة اجلامعة اإلسالمية / 68ص " )اإلبانة عن أصول الديانة"  ( )
 (.671 ترمجة رقم / 66ص )ليحىي بن معني " التاريخ"  ( )
 (.  5أثر رقم /  8 / )للخالل " السنة"  (1)
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وقال اإلمام أمحد بعد أن ذكر اخللفاء األربعة، مث بقية العشرة   
 :املبشرين باجلنة

، الذين بعث مث أفضل الناس بعد هؤالء أصحاب رسول اهلل " 
فيهم، كل من صحبة سنة أو شهرًا أو يومًا أو ساعة أو رآه؛ فهو من 
 أصحابه، له من الصحبة على قدر ما صحبه، وكانت سابقته معه، ومسع
منه، ونظر إليه نظرة؛ فأدناهم صحبة هو أفضل من القرن الذين مل يروه، 

ورأوه  ولو لقوا اهلل جبميع األعمال؛ كان هؤالء الذين صحبوا رسول اهلل 
ومسعوا منه أفضل لصحبتهم من التابعني، ولو عملوا كل أعمال اخلري، ومن 

نه، أو ، أو أبغضه حلدث كان مانتقص أحدًا من أصحاب رسول اهلل 
ذكر مساويه؛ كان مبتدعاً، حىت يرتحم عليهم مجيعاً، ويكون قلبه هلم 

 .( )"سليماً 
 ":جمموع الفتاوى"وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهلل يف  
: لكن املنصوص عن أمحد تبديع من توقف يف خالفة علي، وقال" 

دد أمحد هو أضل من محار أهله، وأمر هبجرانه، وهنى عن مناكحته، ومل يرت 
وال أحد من أئمة السنة يف أنه ليس غري علي أوىل باحلق منه، وال شكوا يف 
ذلك؛ فتصويب أحد ال بعينه جتويز ألن يكون غري علي أوىل منه باحلق، 

 .( )"وهذا ال يقوله إال مبتدع ضال فيه نوع من النصب، وإن كان متأوِّالً 

                                                 
 (. 6 ص ) وزي البن اجل" مناقب اإلمام أمحد"  ( )
( )  (1/1 8.) 
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فة علي دون أن ففي هذا تبديع من اإلمام أمحد ملن يتوقف يف خال 
أشد  فيهيطعن فيه؛ فكيف مبن يسقط خالفة عثمان رضي اهلل عنه، ويطعن 

 .أنواع الطعن، ويتنقصه يف عدد من املرات
وعند ابن تيمية أن الذي ال يقطع بأن عليًا أوىل باحلق من معاوية  

وسائر من خالف علياً مبتدع ضال فيه نصب، وإن كان متأوالً؛ فكيف مبن 
عثمان، ويرى أن الثوار من الرعاع ومن تالميذ ابن سبأ أقرب يسقط خالفة 

 !.إىل روح اإلسالم من عثمان؟
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 الفصل الثالث
 عن أهل العلم( ال إله إال اهلل)شذوذ سيد في تفسير 

علماء التوحيد والتفسري ( ال إله إال اهلل)خالف سيد يف تفسري  
النظرة بأن اإلله هو احلاكم والفقه واللغة املعتربين، وتابع املودودي يف هذه 

يف ( هيجل)املتسلط، واملودودي يف نظرته هذه تابع الفيلسوف األملاين 
 ".احلكومة الكلية"
وهو من كبار علماء  –قال العالمة صويف نذير الكشمريي  

 :بعد حكاية قصة له مع املودودي –السلفيني رمحه اهلل 
املودودي يعرض وبعد مدة علمت تفسري هذه الرؤيا بأن الشيخ " 

يف لباس الفكر اإلسالمي بدل " احلكومة الكلية"فكرة الفلسفي األملاين يف 
 .( )"وجهة النظر اإلسالمية

 ":العدالة االجتماعية"يقول سيد يف كتابه  
أنه ال ميكن أن يقوم يف الضمري : إن األمر املستيقن يف هذا الدين" 

: هد الناس أن ال إله إال اهلل؛ أيعقيدة، وال يف واقع احلياة ديناً؛ إال أن يش
ال حاكمية إال هلل، حاكمية تتمثل يف قضائه وقدره كما تتمثل يف شرعه 

 .( )"وأمره

                                                 
ص " دعوة شيخ اإلسالم ابن تيمية وأثرها يف احلركات اإلسالمية: "صالح الدين مقبول  ( )

 (.هـ116 / 18العدد )األردية الصادرة يف بنارس " جملة حمدث"، نقالً عن (5  
 (.الطبعة الثانية عشرة/  8 ص " )العدالة االجتماعية  ( )
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باحلاكمية، وفسر احلاكمية بالقدر ( ال إله إال اهلل)فقد فسر  
 ! والشرع

فأين توحيد العبادة الذي جاء به مجيع األنبياء، الذي هو املعىن  
 !.؟(ال إله إال اهلل)احلقيقي اخلاص بـ 

 .لقد أضاعه سيد قطب 
َوُهَو اللَُّه ال ِإلََه : ويقول يف تفسري قوله تعاىل يف سورة القصص 

ِإال ُهَو َلهُ 
( ): 

 .( )"فال شريك له يف اخللق واالختيار: أي" 
 .فهذا معىن من معاين الربوبية ضيَّع به املعىن احلقيقي هلذه الكلمة 
 :ر رمحه اهلل يف تفسري هذه اآليةقال اإلمام ابن جري 
وربك يا حممد املعبود الذي ال تصلح العبادة إال : يقول تعاىل ذكره" 

 .( )"له، وال معبود جتوز عبادته غريه
 :وقال ابن كثري رمحه اهلل 
 وهو اهلل ال إله إال هو (1) ؛ أي هو املنفرد باإلهلية، فال معبود

 ".تار سواهسواه، كما ال رب خيلق ما يشاء وخي

                                                 
 .71: القصص  ( )
 (.717 /5" )يف ظالل القرآن"  ( )
 (. 1 /1 " )تفسريه"يف   ( )
 (.18 / " )تفسريه"يف   (1)
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من  ( ) إله الناس :  وقال سيد قطب يف تفسري قوله تعاىل 
 :سورة الناس

 .( )"املستويل املتسلط يواإلله هو املستعل" 
 !.فمن قال هبذا التفسري من الصحابة ومن علماء األمة املعتربين؟ 
إن االستعالء والسلطان واحلكم وامللك والسيادة من صفات الرب  

والتدبري،   ةوتعاىل، وكذلك اخللق والرزق واألحياء واإلمات العظيم سبحانه
كل ذلك من صفات اهلل العليا وأفعاله الكاملة القائمة على العلم واحلكمة 

 .والقدرة
أما العبادة اليت هي التذلل واخلضوع واخلشوع واخلوف والتأله  

ناسك واخلشية والرجاء، وكذا السجود والركوع والطواف ببيت اهلل وسائر امل
والتسبيح والتهليل والتمجيد والتحميد والتعظيم؛ كل هذه من صفات العباد 
وأفعاهلم الناشئة عن االفتقار إىل اهلل والذل والعبودية له، واعتقادهم أن هذه 
العبادات كلها وغريها ال جتوز إال هلل؛ فهو إهلهم ومعبودهم، ال يستحق 

ن مثقال ذرة يف السماوات وال يف غريه شيئًا منها؛ ألن غريه فقراء ال ميلكو 
األرض، واهلل هو اإلله احلق، وهو الغين احلميد، خالق ومالك ما يف 
السماوات وما يف األرض، موصوف بكل صفات الكمال، ومنها ما ذكرناه 

 .آنفاً 

                                                 
 . : الناس  ( )
 (.1 6/11" )يف ظالل القرآن"  ( )
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فاخللط بني معاين الربوبية واالستعالء واحلاكمية اليت هي من 
دة بفروعها؛ خلط بني صفات اهلل الرب صفات اهلل، وبني معاين التأله والعبا

العظيم املعبود املستحق للعبادة وحده، وبني صفات املخلوقني الفقراء 
 .العابدين

وهذا اخللط كثريًا ما حيصل من سيد قطب، وأحيانًا يقلب معاين 
 .األلوهية إىل الربوبية، فيضيع بذلك التوحيد الذي بعث اهلل به رسله مجيعاً 

لب الذي وقع من علماء الكالم جهل كثري من وهبذا اخللط والق
املسلمني توحيد األلوهية، فوقعوا يف تقديس األولياء والقبور وغريها وصرفوا 

 .إخل... هلم حقوق األلوهية من الدعاء والذبح والنذر 
ويف تصرفات سيد قطب جتديد لعمل أهل الكالم، وتضييع لتوحيد 

، وهو موضع الصراع بينهم وبني األلوهية الذي بعث اهلل به الرسل مجيعاً 
 .أعدائهم ومكذبيهم

 :ويقول سيد قطب
ال )ومعىن ( إله)يعرفون من لغتهم معىن ( العرب: أي)فلقد كانوا "

 .( )..."كانوا يعرفون أن األلوهية تعين احلاكمية العليا(... إال اهللإله 
؛ كما كان يدركها العريب العارف (ال إله إال اهلل: ")وقال أيضاً 

 ان ـال حاكمية إال هلل، وال شريعة إال من اهلل، وال سلط: مبدلوالت لغته

                                                 
 (.115 / " )يف ظالل القرآن"  ( )
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 .( )..."ألحد على أحد؛ ألن السلطان كله هلل
إن هذا الذي ينسبه سيد إىل العرب من أن األلوهية تعين : أقول

احلاكمية ال يعرفه العرب وال علماء اللغة وال غريهم، بل اإلله عند العرب 
يُتقرَّب إليه بالعبادة ُيالزمها اخلضوع والذل واحلب هو املعبود الذي 

 .واخلوف، وليس معناه عندهم الذي يُتحاكم إليه
 .( )لقد كان هلم سادة وأمراء يتحاكمون إليهم وال يسموهنم آهلة

وكان هلم ملوك يسوسوهنم يف الشمال واجلنوب من اجلزيرة وال 
 .يسموهنم آهلة

 .ويف ذلك آيات كثرية وكانوا يعرتفون بتوحيد الربوبية،
 :يف توحيد األلوهية أشد املعارضة وكانوا يعارضون رسول اهلل 

ِإَ َُّهْم َكاَُوا ِإَذا ِقيَل َلُهْم ال ِإَلَه ِإال اللَُّه : كما قال تعاىل
َيْسَتْكِبُرونَ 

( ). 
َأَجَعَل اآلِلَهَة ِإَلًها َواِحًدا ِإنَّ َهَذا : وقال تعاىل حاكيًا قوهلم

ٌء ُعَجابٌ َلَشيْ 
(1). 

 ":تفسريه"قال ابن كثري يف 

                                                 
 (.116 / " )يف ظالل القرآن"  ( )
 .دهتا حتاكماً وكانت هلم أوثان وأصنام يعبدوهنا وال يسموهنا حكاماً وال عبا  ( )
 .5 : الصافات  ( )
 .5: ص  (1)
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أنكر املشركون ذلك ! أزعم أن املعبود واحد ال إله إال هو؟: أي"
قبحهم اهلل تعاىل، وتعجبوا من ترك الشرك باهلل؛ فإهنم قد تلقوا عن آبائهم 

إىل خلع ذلك من  عبادة األوثان، وأشربته قلوهبم، فلما دعاهم الرسول 
َأَجَعَل : إلله بالوحدانية؛ أعظموا ذلك، وتعجبوا، وقالواقلوهبم، وإفراد ا

اآلِلَهَة ِإَلًها َواِحًدا ِإنَّ َهَذا َلَشْيٌء ُعَجابٌ 
( )"( ). 
َهَذا َبالٌغ لِلنَّاِس َولِيُنَذُروا ِبِه : ويقول سيد يف تفسري قوله تعاىل

 .( ) َولِيَ ْعَلُموا َأََّما ُهَو ِإَلٌه َواِحدٌ 
حاكمًا وسيداً : الذي يستحق أن يكون رباً؛ أيفاإلله هو "

 .(1)"ومتصرفاً ومشرعاً وموجها
قد عرفت خطأ هذا التفسري مبا قررناه وناقشنا فيه سيداً مراراً : أقول

 .وتكراراً؛ فتذكر

                                                 
 .5: ص  ( )
 (.دار املعرفة. ط/ 1 /1" )تفسري ابن كثري"  ( )
 . 5: إبراهيم  ( )
 (.1   /1" )يف ظالل القرآن"  (1)
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 الفصل الرابع
 عدم وضوح الربوبية واأللوهية عند سيد قطب وفي ذهنه

 :قال سيد قطب يف تفسري سورة هود 
ية األلوهية مل تكن حمل خالف، وإمنا قضية الربوبية هي اليت  فقض" 

كانت تواجهها الرساالت، وهي اليت تواجهها الرسالة األخرية، إهنا قضية 
الدينونة هلل وحده بال شريك، واخلضوع هلل وحده بال منازع، ورد أمر الناس  
كلهم إىل سلطانه وقضائه وشريعته وأمره؛ كما هو واضح من هذه 

 .( )"طفات من قطاعات السورة مجيعاً املقت
 :ويقول كذلك يف نفس السورة 
وما كان اخلالف على مدار التاريخ بني اجلاهلية واإلسالم، وال  " 

كانت املعركة بني احلق والطاغوت، على ألوهية اهلل سبحانه للكون، 
وتصريف أموره يف عامل األسباب والنواميس الكونية، إمنا كان اخلالف 

عركة على من يكون هو رب الناس، الذي حيكمهم بشرعه، وكانت امل
 .( )"ويصرفهم بأمره، ويدينهم بطاعته؟

 :ويقول يف سورة إبراهيم 
وال يفوتنا أن نلمح تكرار إبراهيم عليه السالم يف كل فقرة من " 

؛ فإن هلجان لسانه (رب)أو ( ربنا)فقرات دعائه اخلاشع املنيب لكلمة 

                                                 
 (.816 /1" )يف ظالل القرآن"  ( )
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إنه ال يذكر اهلل سبحانه ... لبنيه من بعده ذات مغزىبذكر ربوبية اهلل له و 
بصفة األلوهية، إمنا يذكره بصفة الربوبية؛ فاأللوهية قّلما كانت موضع 
جدال يف معظم اجلاهليات، وخباصة يف اجلاهلية العربية، إمنا الذي كان 
موضع جدل هو قضية الربوبية، قضية الدينونة يف واقع احلياة األرضية، وهي 

ية العملية والواقعية املؤثرة يف حياة اإلنسان، واليت هي مفرق الطريق القض
فإما أن ... بني اإلسالم واجلاهلية، وبني التوحيد والشرك يف عامل الواقع

... يدين الناس هلل، فيكون رهبم، وإما أن يدينوا لغري اهلل، فيكون غريه رهبم
سالم واجلاهلية يف واقع وهذا هو مفرق الطريق بني التوحيد والشرك وبني اإل

احلياة، والقرآن وهو يعرض على مشركي العرب دعاء أبيهم إبراهيم، والرتكيز 
فيه على قضية الربوبية؛ كان يلفتهم إىل ماهم فيه من خمالفة واضحة ملدلول 

 .( )!"هذا الدعاء
وهذا واضح يف أن سيدًا جيهل الفرق بني الربوبية واأللوهية، وجيهل   

د األلوهية هو موضع الصراع واخلصومة واجلدال بني األنبياء كذلك أن توحي
 !.، وجيهل أن األمم كلها تعرف وتعرتف بتوحيد الربوبية( )وأممهم

وكأنه مل يسمع قول اهلل تعاىل يف رساالت اهلل مجيعًا إىل مجيع  
ُه ال ِإلََه ِإال أَََا َوَما َأْرَسْلَنا ِمْن قَ ْبِلَك ِمْن َرُسوٍل ِإال َُوِحي ِإلَْيِه َأَّ : األمم

فَاْعُبُدونِ 
( ). 

                                                 
 (.    /1" )يف ظالل القرآن"  ( )
. للمؤلف" منهج األنبياء يف الدعوة إىل اهلل فيه احلكمة والعقل"للفائدة كتاب  وانظر  ( )

 .الناشر
 .5 : األنبياء  ( )
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َأَُّه ال ِإَلَه ِإال أَََا  فاهلل سبحانه وتعاىل ال يقول إال  
فَاْعُبُدونِ 

؛ فهو واضح كل الوضوح يف الدعوة إىل توحيد العبادة، ومل ( )
 .إنه ال ربَّ إال أنا؛ ألن األمم ال تكابر وال جتادل يف ذلك: يقل
َولَِئْن َسأَْلتَ ُهْم َمْن َخَلَق : تعاىل يف تقرير الربوبية وكذلك يقول اهلل 

السََّماَواِت َواأَلْرَض لَيَ ُقوُلنَّ اللَّهُ 
( ). 

ِإَ َُّهْم َكاَُوا ِإَذا ِقيَل َلُهْم ال ِإَلَه ِإال اللَُّه : ويف توحيد األلوهية 
َيْسَتْكِبُرونَ 

( ). 
إذا ُدعوا إىل توحيد  فقد بني اهلل تعاىل أهنم يأنفون ويستكربون 

األلوهية، وال يفعلون ذلك إذا قـُرِّروا بتوحيد الربوبية؛ ألهنم يعرفونه حق 
 .املعرفة، وال جيادلون فيه وال يكابرون

 :ويقول سيد 
وما كان لدين أن يقوم يف األرض، وأن يقوم نظاماً للبشر؛ قبل أن " 

 .يقرِّر هذه القواعد
فرق الطريق بني الفوضى والنظام يف فتوحيد الدينوية هلل وحده هو م 

عامل العقيدة، وبني حترير البشرية من عقال الوهم واخلرافة والسلطان الزائف، 
! أو استعبادها لألرباب املتفرقة ونزواهتم، وللوسطاء عند اهلل من خلقه

                                                 
 .5 : األنبياء  ( )
 .5 : لقمان  ( )
 .5 : الصافات  ( )
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 –أخص خصائص األلوهية  ( )وللملوك والرؤساء واحلكام الذين يغتصبون
، فيعبدون الناس لربوبيتهم -ة والسلطان واحلاكمية وهي الربوبية والقوام

 .( )"الزائفة املغتصبة
فَ تَ َعاَلى اللَُّه اْلَمِلُك  : ويقول يف تفسري قوله اهلل تبارك وتعاىل 

اْلَحقُّ اَل ِإلََه ِإاَل ُهَو َربُّ اْلَعْرِش اْلَكرِيِم َوَمْن َيدُْع َمَع اللَِّه ِإَلًها آَخَر الَ 
ُه بِِه فَِإََّما ِحَسابُُه ِعْنَد رَبِِّه ِإَُّه اَل يُ ْفِلُح اْلَكاِفُروَن َوُقْل َربِّ اْغِفْر بُ ْرَهاَن لَ 

ُر الرَّاِحِمينَ  ََْت َخي ْ َواْرَحْم َوَأ
( ). 

هذا التعقيب جييء بعد مشهد القيامة السابق، وبعد ما حوته " 
ء نتيجة جيي... السورة قبل هذا املشهد من جدل وحجج ودالئل وبينات

طبيعية منطقية لكل حمتويات السورة، وهو يشهد بتنزيه اهلل سبحانه عما 
يقولون ويصفون، ويشهد بأنه امللك احلق، واملسيطر احلق، الذي ال إله إال 

رب العرش هو، صاحب السلطان والسيطرة واالستعالء، 
الكريم

(1)"(5). 

                                                 
جيب تنزيه اهلل عن مثل هذا األسلوب؛ فإن اهلل هو العزيز القاهر الغالب، فال يقال يف   ( )

إهنم اغتصبوا سلطان اهلل وأخص خصائصه، تعاىل اهلل عن ذلك، إذ كل العباد الضعفاء 
شيء يف الكون ال يكون إال مبشيئته وإرادته الكونية القدرية، وإن كان ال يريده وال يرضاه 
من الناحية الشرعية، والظاهر أن سيدًا مثل سائر أهل البدع ال يفرق بني اإلرادة الكونية 

نه مثل هذه العبارات القبيحة اليت تتناىف مع جالل اهلل وعظمته واإلرادة الشرعية، فتصدر م
 .وقهره لكل شيء

 (. 85 /1" )يف ظالل القرآن"  ( )
 .8   – 6  : املؤمنون  ( )
 (. 18 /1" )يف ظالل القرآن"  (1)
(5)   
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 :ويقول 
األلوهية يف  ونقف حلظة أمام قوله تعاىل بعد عرض دالئل" 

َذِلُكْم اللَُّه رَبُُّكْم فَاْعُبُدوهُ : السماوات واألرض
( )." 

إن قضية األلوهية مل تكن حمل إنكار جدي من املشركني؛ : وقد قلنا 
فقد كانوا يعرتفون بأن اهلل سبحانه هو اخلالق الرازق احمليي املميت املدبر 

مل تكن تتبعه املتصرف القادر على كل شيء، ولكن هذا االعرتاف 
مقتضياته؛ فلقد كان من مقتضى هذا االعرتاف باأللوهية على هذا املستوى 
أن تكون الربوبية له وحده يف حياهتم، فال يتقدمون بالشعائر التعبدية إال 

َذِلُكْم اللَُّه : وهذا معىن قوله تعاىل... له، وال حيكمون يف أمرهم كله غريه
رَبُُّكْم فَاْعُبُدوهُ 

( )"( ). 
أال ترى أن يف هذا الكالم اضطرابًا وخلطًا نتيجة لعدم الوضوح  

 !.والغبش يف الرؤية؟

                                                 
 . : يونس  ( )
 . : يونس  ( )
 (. 76 / " )يف ظالل القرآن"  ( )
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 الفصل الخامس

 سيد قطب وتكفير المجتمعات اإلسالمية

 ":معامل يف الطريق"يقول يف كتابه  
وأخرياً؛ يدخل يف إطار اجملتمع اجلاهلي تلك اجملتمعات اليت تزعم " 

 !.لنفسها أهنا مسلمة
اجملتمعات ال تدخل يف هذا اإلطار؛ ألهنا تعتقد بألوهية أحد وهذه  

، ولكنها تدخل يف ( )غري اهلل، وال أهنا تقدم الشعائر التعبدية لغري اهلل أيضاً 
وإن  –هذا اإلطار ألهنا ال تدين بالعبودية هلل وحده يف نظام حياهتا؛ فهي 

ية لغري اهلل، تعطي أخص خصائص األلوه –مل تعتقد بألوهية أحد إال اهلل 
فتدين حباكمية غري اهلل، فتتلقى من هذه احلاكمية نظامها، وشرائعها، 

 !وكل مقومات حياهتا تقريباً ... وقيمها، وموازينها، وعاداهتا، وتقاليدها

                                                 
اجملتمعات ُيضفون على أناس صفات اإلله؛ كاعتقادهم أهنم  بل كثري وكثري من هذه  ( )

يعلمون الغيب، ويتصرفون يف الكون، ويفرجون الكروب، ويتقدمون هلم بالشعائر التعبدية 
من االستغاثة يف الشدائد والدعاء واخلوف والرجاء والتوكل والطواف بقبورهم وتعظيم هذه 

لد هلذه األضرحة وشد الرحال إليها وتقدمي الذبائح القبور وإقامة األعياد واالحتفاالت واملوا
والنذور باألموال الطائلة هلا، كل هذه األمور وغريها من أنواع الشرك ال يعدها سيد من 
أنواع الشرك الناقضة للتوحيد املنافية ملعىن ال إله إال اهلل، وحنن واحلمد هلل مع أننا نرى هذا 

من قامت عليه احلجة، وسيد ال يرى هذا من  من أنواع الشرك األكرب، ال نفكر إال
الشرك، وال يستنكره؛ كحال كثري من الصوفية والروافض، ال يرون الشرك إال يف عبادة 
األوثان، فإذا كفر سيد الناس؛ فإمنا يكفرهم ألهنم يدينون باحلاكمية لغري اهلل، وال يشرتط 

يدينون باحلاكمية ألحد على  إقامة احلجة، وال يدرك أن أكثر من يكفرهم باحلاكمية ال
الوجه الذي ذكره، وال يدرك أن الروافض والقبوريني يفرحون مبوقفه هذا من القبورية، 

 .ويأنسون إليه
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 :واهلل سبحانه يقول عن احلاكمني 
  ََوَمْن َلْم َيْحُكْم ِبَما أَََزَل اللَُّه فَُأْولَِئَك ُهْم اْلَكاِفُرون

( ). 
 :ويقول عن احملكومني 
  أََلْم تَ َر ِإَلى الَِّذيَن يَ ْزُعُموَن أََ َُّهْم آَمُنوا ِبَما أَُِزَل ِإلَْيَك َوَما أَُِزَل

ِمْن قَ ْبِلَك يُرِيُدوَن َأْن يَ َتَحاَكُموا ِإَلى الطَّاُغوِت َوَقْد أُِمُروا َأْن َيْكُفُروا ِبِه 
ُهْم َضاَلال بَِعيًدا َوِإَذا ِقيَل َلُهْم تَ َعاَلْوا ِإَلى َما أَََزَل َويُرِيُد الشَّْيطَاُن َأْن ُيِضلَّ 

اللَُّه َوِإَلى الرَُّسوِل رَأَْيَت اْلُمَناِفِقيَن َيُصدُّوَن َعْنَك ُصُدوًدا َفَكْيَف ِإَذا 
ُهْم ُمِصيَبٌة ِبَما َقدََّمْت أَْيِديِهْم ثُمَّ َجاُءوَك َيْحِلُفوَن بِاللَّهِ  ِإْن َأَرْدََا  َأَصابَ ت ْ

ُهْم  ِإاَل ِإْحَساًَا َوتَ ْوِفيًقا ُأْولَِئَك الَِّذيَن يَ ْعَلُم اللَُّه َما ِفي قُ ُلوِبِهْم فََأْعِرْض َعن ْ
َوِعْظُهْم َوُقْل َلُهْم ِفي أََُفِسِهْم قَ ْوال بَِليًغا َوَما َأْرَسْلَنا ِمْن َرُسوٍل ِإاَل لُِيطَاَع 

ُهْم ِإْذ ظََلُموا أََُفَسُهْم َجاُءوَك فَاْستَ ْغَفُروا اللََّه َواْستَ ْغَفَر بِِإْذِن اللَِّه َوَلْو أََ َّ 
الرَُّسوُل َلَوَجُدوا اللََّه تَ وَّابًا رَِحيًما َفاَل َورَبَِّك اَل يُ ْؤِمُنوَن َحتَّى  َلُهمْ 

نَ ُهْم ثُمَّ اَل َيِجُدوا ِفي أََُفِسِهْم َحَرًجا مِ  مَّا َقَضْيَت ُيَحكُِّموَك ِفيَما َشَجَر بَ ي ْ
َوُيَسلُِّموا َتْسِليًما

( ). 
كما أنه سبحانه قد وصف اليهود والنصارى من قبل بالشرك  

والكفر واحليدة عن عبادة اهلل وحده واختاذ األحبار والرهبان أربابًا من دونه 
جملرد أن جعلوا لألحبار والرهبان ما جيعله الذين يقولون عن أنفسهم أهنم 

واعترب اهلل سبحانه ذلك من اليهود والنصارى شركاً؛  ! ممسلمون لناس منه

                                                 
 .11: املائدة  ( )
 .65 – 61: النساء  ( )
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خروج : كاختاذهم عيسى ابن مرمي ربًا يؤهلونه ويعبدونه سواء؛ فهذه كتلك
من العبودية هلل وحده، فهي خروج من دين اهلل، ومن شهادة أن ال إله إال 

 .( )اهلل
 وهذه اجملتمعات بعضها يعلن صراحة علمانيته وعدم عالقته بالدين 

أصالً، وبعضها يعلن أنه حيرتم الدين، ولكنه خيرج الدين من نظامه 
إنه ينكر الغيبية، ويقيم نظامه على العلمية؛ : االجتماعي أصالً، ويقول

وهو زعم جاهل، ال يقول به إال ! باعتبار أن العلمية تناقض الغيبية
ء، مث ، وبعضها جيعل احلاكمية الفعلية لغري اهلل، ويشرع ما يشا( )اجلهال

وكلها سواء يف أهنا ال ! هذه شريعة اهلل: يقول عما يشرعه من عند نفسه
 ...تقوم على العبودية هلل وحده

وإذا تعني هذا؛ فإن موقف اإلسالم من هذه اجملتمعات اجلاهلية   
 :كلها يتحدد يف عبارة واحدة

إنه يرفض االعرتاف بإسالمية هذه اجملتمعات كلها وشرعيتها يف  
 .!."!اعتباره

يالحظ أن سيد قطب يف هذا املوضع، ويف مجيع كتاباته يف : قلت 
وغريه؛ أنه ال يعبأ بشرك القبور، والغلو يف أهل البيت ويف األولياء " الظالل"

باالعتقاد بأهنم يعلمون الغيب ويتصرفون يف الكون، وبتقدمي القرابني هلم، 
اثة هبم لكشف وإراقة الدموع واخلشوع عند عتباهتم، ودعائهم واالستغ

                                                 
 .وهذا واضح يف تكفريه اجملتمعات اإلسالمية  ( )
 .ات اإلسالميةوهذا يف غاية الصراحة والوضوح يف تكفري اجملتمع  ( )
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الكروب وإزالة اخلطوب، وشد الرحال واحلج إىل قبورهم، والطواف هبا، 
واالعتكاف حوهلا، وإقامة األضرحة واملشاهد، وتشييد القباب باألموال 

 .الطائلة هلا، وغري ذلك من التصرفات
وال حياسب الناس إال على خمالفة احلاكمية، وال يدور يف تفسريه لـ  
إال على احلاكمية والسلطة والربوبية؛ مفرغًا ال إله إال اهلل ( ال إله إال اهلل)

عن معناها األساسي الذي جاءت به مجيع الكتب ومجيع الرسل، ودان به 
علماء اإلسالم مفسرون وحمدثون وفقهاء، وال يكفر الناس إال بالعلمنة وما 

ره، ويرمي عنها، ويبالغ يف هذا أشد املبالغة؛ ألهنا ضد احلاكمية يف نظ عتفر 
اجملتمعات اإلسالمية بالكفر من هذا املنطلق، فيكون كالمه حقًا يف 
العلمانيني فعاًل، وهم قلة يف اجملتمع، ويكون كالمه باطاًل وظلمًا بالنسبة 
للسواد األعظم من الناس؛ فإن كثرياً منهم يعادون العلمنة، ويبغضون أهلها 

العلمنة، فهم مسلمون يف  إذا عرفوهم بذلك، وكثري منهم ال يعرفون هذه
اجلملة، وعندهم خرافات وبدع، فإذا ُعرِّفوا هبا؛ حاربوها وأهلها حاكمني أو 

 .حمكومني، أحزاباً أو أفراداً 
وباجلملة؛ فسيد سلك مسلكًا يف تكفري الناس ال يقره عليه عامل  

؛ يرسل الكالم على عواهنه يف باب احلاكمية، ويكفر عامة الناس ( )مسلم
ذنب وبدون إقامة حجة وبدون التفات إىل تفصيالت العلماء يف بدون 

وال يعبأ بشرك القبور الذي يرتكبه الروافض . هذا الباب، هذا من جهة
 يف –وغالة الصوفية ومن تابعهم من جهة أخرى، وال يرى 

                                                 
وقد أنكر ذلك عليه كثري من الناس؛ منهم أبواحلسن الندوي، وحسن اهلضييب، ويوسف   ( )

 .القرضاوي؛ يف مؤلفاهتم
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هذه الشركيات منافية ملعىن ال إله إال  –هذا املوضوع ويف كثري من املواضع  
 !.اهلل
ترى اخلوارج والروافض وكثريًا من أهل البدع واألهواء يرحبون لذا  

مبنهجه وبكتبه، ويفرحون ويعتزون هبا، ويستشهدون بأقواله وتفسرياته، وإين 
ألرجو لكل مسلم صادق يف دينه، خصوصًا الشباب الذين اخندعوا مبنهج 
أ سيد قطب أن مين اهلل عليهم جبوده وفضله، فيدركوا ما وقعوا فيه من خط

وبعد عن فقه الكتاب والسنة، وفقه سلف األمة، فيعودوا إىل رحاب احلق 
 .والعلم والفهم الصحيح

اعتبار سيد قطب مساجد املسلمني معابد جاهلية إنطالقًا من تكفري 
 :جمتمعاهتم واعتبارها جاهلية

َنا ِإَلى ُموَسى : قال سيد قطب يف تفسري قول اهلل تعاىل  َوَأْوَحي ْ
َلًة َوَأِقيُموا َوَأِخيِه أَ  ْن تَ بَ وَّأَا ِلَقْوِمُكَما ِبِمْصَر بُ ُيوتًا َواْجَعُلوا بُ ُيوَتُكْم ِقب ْ

الصَّالَة َوَبشِّْر اْلُمْؤِمِنينَ 
 :( )؛ قال( )

الروحية إىل جوار التعبئة النظامية، ومها ضروريتان  التعبئةوتلك هي  
قد يستهني قوم هبذه لألفراد واجلماعات، وخباصة قبيل املعارك واملشقات، ول

التعبئة الروحية، ولكن التجارب ماتزال إىل هذه اللحظة تنبئ بأن العقيدة 
هي السالح األول يف املعركة، وأن األداة احلربية يف يد اجلندي اخلائر 

 .العقيدة ال تساوي شيئاً كثرياً يف ساعة الشدة

                                                 
 .87: يونس  ( )
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هلا فيها وهذه التجربة اليت يعرضها اهلل على العصبة املؤمنة ليكون  
أسوة، ليست خاصة ببين إسرائيل، فهي جتربة إميانية خالصة، وقد جيد 
املؤمنون أنفسهم ذات يوم مطاردين يف اجملتمع اجلاهلي، وقد عمت الفتنة 
وجترب الطاغوت، وفسد الناس، وأنتنت البيئة، وكذلك كان احلال على عهد 

 :فرعون يف هذه الفرتة، وهنا يرشدنا اهلل إىل أمور
اعتزال اجلاهلية نتنها وفسادها وشرها ما أمكن يف ذلك،  –   

وجتمع العصبة املؤمنة اخلرية النظيفة على نفسها، لتطهرها وتزكيها، وتدرهبا 
 .  وتنظمها، حىت يأيت وعد اهلل هلا

 مساجداعتزال معابد اجلاهلية، واختاذ بيوت العصبة املسلمة  –   
لي، وتزاول فيها عبادهتا لرهبا على هنج حتس فيها باالنعزال عن اجملتمع اجلاه

 ."صحيح، وتزاول بالعبادة ذاهتا نوعاً من التنظيم يف جو العبادة الطهور
 !فأي تكفري بعد هذا؟ 
وقد ينظر هذا الرجل إىل بعض األعمال اإلسالمية، وإىل املعتقدات  

 !!.اإلسالمية الصحيحة، فرياها جاهلية وضالالً 
ختريب مساجد اهلل، وتعطيل أعظم شعائر أليس هذا منه سعيًا يف  

 !اإلسالم؟
هذا الرجل؛ لو عاش يف بالد التوحيد؛ لرآها تعيش يف جاهلية  

 .جهالء وضاللة عمياء
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َوَما يُ ْؤِمُن َأْكثَ ُرُهْم بِاللَِّه ِإال َوُهْم قال سيد عند آية  
ُمْشرُِكونَ 

 :، وذكر الشرك اخلفي( )
و الدينونة لغري اهلل يف شأن من وهذا الشرك الواضح الظاهر، وه" 

ليه، وهو نص يف الشرك ال جيادل إشؤون احلياة، الدينونة يف شرع يتحاكم 
عليه، والدينونة يف تقليد من التقاليد؛ كاختاذ أعياد ومواسم يشرعها الناس 

خيالف ما أمر اهلل به من  ( )ومل يشرعها اهلل، والدينونة يف زي من األزياء
 .حيدد العورات اليت نصت شريعة اهلل أن تسرتالسرت، ويكشف أو 

واألمر يف مثل هذه الشؤون يتجاوز منطقة اإلمث والذنب باملخالفة  
حني يكون طاعة وخضوعًا ودينونة لعرف اجتماعي سائد من صنع العبيد، 

إنه عندئذ ال يكون ذنباً، ... وتركًا لألمر الواضح الصادر من رب العبيد
... ه يدل على الدينونة لغري اهلل فيما خيالف أمر اهللولكنه يكون شرعاً؛ ألن

َوَما يُ ْؤِمُن َأْكثَ ُرُهْم : ومن مث يقول اهلل... وهو من هذه الناحية أمر خطري
بِاللَِّه ِإال َوُهْم ُمْشرُِكونَ 

( )"(1). 
 :ويف هذا الكالم أمران خطريان 

                                                 
 .16 : يوسف  ( )
رفتة كل من سيد قطب وأخيه حيلقان حلامها، ويكشفان رأسيهما، ويلبسان البدلة والك  ( )

على طريقة اإلفرنج؛ تقليدًا واعتزازًا هبذا املظهر اإلفرجني، وال ينكران على غريمها هذا 
وبعد جهد ومدة طويلة يف احلجاز، أرسل حممد ! وأمثاله؛ فبماذا حيكمان على أنفسهما؟

 .قطب رمزاً للحيته، وعمره يناهز الستني، ولعله على مضض، ومل يغري زيه
 .16 : يوسف  ( )
 (.  1 /1" )الظالل"  (1)
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ت الواقعة يف تكفري اجملتمعات اإلسالمية باملعاصي واملخالفا: أوهلما 
 .العادات والتقاليد واألزياء، وهذا املذهب أشد وأخطر من مذهب اخلوارج

تفسري القرآن بغري ما أراده اهلل بالشرك، إذ املراد بالشرك : وثانيهما 
هنا ما استقر يف القرآن والسنة وعرفه املسلمون، وهو الشرك األكرب املطلق، 

ذبح هلم ويتقرب إليهم ويصرف هلم وهو اختاذ أنداد مع اهلل يستغاث هبم وي
 .حق اهلل من العبادات اليت أمرهم اهلل أن يعبدوه هبا وخيلصوا هبا الدين هلل

شرك العرب احلقيقي واألساسي عند سيد قطب إمنا هو يف احلاكمية فقط، 
 :وليس يف العبادة واالعتقاد

 :قال سيد 
يف كل  فهكذا كان تصورهم للحقيقة اإلهلية، واستحضارهم هلا"  

مناسبة، ومل يكن أمرهم أهنم اليعرفون اهلل، أو ال يعرفون أنه ما ألحد باهلل 
من طاقة، أو ال يعرفون أنه هو الذي حيكم ويفصل بني اجلبهتني حيث ال 

إمنا كان شركهم احلقيقي يتمثل ابتداء يف تلقي منهج حياهتم ! راد حلكمه
األمر ... به على هذا النحووشرائعهم من غري اهلل، الذي يعرفونه ويعرتفون 

  –على دين حممد  –الذي يشاركهم فيه اليوم أقوام يظنون أهنم مسلمون 
حىت لكان ! كما كان املشركون يظنون أهنم مهتدون على دين أبيهم إبراهيم

اللهم أقطعنا : "يستفتح على اهلل، فيقول –وهو أبوجهل  –أبوجهل 
اللهم أضل الفريقني وأقطعهما : ويف رواية –للرحم، وآتانا مبا ال يعرف 

 "!فأحنه الغداة –للرحم 
فأما تلك األصنام اليت عرف أهنم يعبدوهنا؛ فما كان ذلك قط  

العتقادهم بألوهية هلا كألوهية اهلل سبحانه، ولقد صرح القرآن الكرمي حبقيقة 
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 : تصورهم االعتقادي فيها، وبسبب تقدميهم الشعائر هلا يف قوله تعاىل
َا ِإَلى اللَِّه زُْلَفىَوالَِّذي ِِه َأْولَِياَء َما ََ ْعُبُدُهْم ِإال لِيُ َقرِّبَُو  …َن اتََّخُذوا ِمْن ُدَو

وماكان ... جمرد شفعاء عند اهلل... ؛ فهذا كان مبلغ تصورهم هلا( )

شركهم احلقيقي من هذه اجلهة، وال كان إسالم من أسلم منهم متمثاًل يف 
ذه األصنام، وإال فإن احلنفاء الذين اعتزلوا جمرد التخلي عن االستشفاع هب

إمنا متثل ! عبادة األصنام هذه وقدموا الشعائر هلل وحده ما اعتربوا مسلمني
اإلسالم يف االعتقاد والشعائر وإفراد اهلل سبحانه باحلاكمية، والذين ال 

هم  –يف أي زمان ويف أي مكان  –يفردون اهلل سبحانه باحلاكمية 
رجهم من هذا الشرك أن يكون اعتقادهم أن ال إله إال اهلل مشركون، ال خي

فإىل هنا يكونون  ... ، وال أن يقدموا الشعائر هلل وحده-جمرد اعتقاد –
كاحلنفاء الذين مل يعتربهم أحد مسلمني، إمنا يعترب الناس مسلمني حني 

فراد اهلل إيتمون حلقات السلسلة، أي حني يضمون إىل االعتقاد والشعائر 
انه باحلاكمية، ورفضهم االعرتاف بشرعية حكم أو قانون أو وضع أو سبح

وهذا وحده هو اإلسالم؛ ألنه ... قيمة أو تقليد مل يصدر عن اهلل وحده
وحده مدلول شهادة أن ال إله إال اهلل وأن حممداً رسول اهلل؛ كما عرف هذا 

أن يتجمع  مث!... املدلول يف االعتقاد اإلسالمي ويف الواقع اإلسالمي سواء
هؤالء الذين يشهدون أن ال إله إال اهلل على هذا النحو وهبذا املدلول يف 
جتمع حركي بقيادة مسلمة، وينسلخوا من التجمع اجلاهلي وقيادته 

 !.اجلاهلية

                                                 
  : الزمر  ( )
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وهذا ما ينبغي أن يتبينه الذين يريدون أن يكونوا مسلمني، فال  
داً وتعبداً؛ فإن هذا ختدعهم عن حقيقة ماهم فيه خدعة أهنم مسلمون اعتقا

وحده ال جيعل الناس مسلمني مامل يتحقق هلم أهنم يفردون اهلل سبحانه 
باحلاكمية، ويرفضون حاكمية العبيد، وخيلعون والءهم للمجتمع اجلاهلي 

 .ولقيادته اجلاهلية
وهم ... إن كثريًا من املخلصني الطيبني ختدعهم هذه اخلدعة 

خُيدعون عنه، فأوىل هلم أن يستيقنوا  يريدون ألنفسهم اإلسالم، ولكنهم
صورة اإلسالم احلقيقية والوحيدة، وأن يعرفوا أن املشركني من العرب الذين 

فلقد كانوا يعرفون ! ركني مل يكونوا خيتلفون عنهم يف شيءشحيملون اسم امل
، ويقدمون له شفعاء من أصنامهم، وكان شركهم -كما تبني   –اهلل حبقيقته 

 .( )ولكن يف احلاكمية –ال يف االعتقاد  –األساسي يتمثل 

                                                 
، وكان إسالمه يف االعتقاد فقط، فلم يستطع إن النجاشي أسلم يف عهد النيب : أقول  ( )

أن يطبق شعائر اإلسالم التعبدية، ومل يطبق احلاكمية يف دولته، ومل يقم باهلجرة، ومع هذا  
مبوته، وقال   ، وملا مات؛ أخرب رسول اهللكله كان له منزلة عند رسول اهلل 

 .وأصحابه ، وصلى عليه رسول اهلل "صلوا على أخيكم: "ألصحابه
أفرأيت لو أن النجاشي آمن باحلاكمية فقط، ومل يؤمن بقعيدة التوحيد، أيعده رسول اهلل  

 نريد اإلجابة على هذا ! مؤمنًا ويصلي عليه هو وأصحابه كما يصلي على املسلمني؟
 .السؤال امللح

رى السياسيون على طريقة سيد قطب الفرق اهلائل بني دعوة األنبياء إىل التوحيد مث أال ي 
الرسل ومنهجهم يف الدعوة إىل توحيد اهلل يف العبادة  ةوبني دعوهتم، وأهنم متنكبون لدعو 

أواًل، مث بناء مابعدها من أمور اإلسالم عليها؛ إذ هي األصل واألساس والقاعدة الصلبة 
 .لدعواهتم مجيعاً 

= 
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وإذا كان ينبغي للطيبني املخلصني الذين يريدون أن يكونوا مسلمني  
أن يتبينوا هذه احلقيقة؛ فإن العصبة املسلمة اليت جتاهد إلعادة نشأة هذا 
الدين يف األرض يف عامل الواقع جيب أن تستيقن هذه احلقيقة بوضوح 

فيها أي تلجلج، وجيب أن تعرف الناس هبا  وعمق، وجيب أال تتلجلج
فإذا ... فهذه هي نقطة البدء واالنطالق... تعريفًا صرحيًا واضحًا جازماً 

أدىن احنراف؛ ضلت طريقها كله، وبنت  –منذ البدء  –احنرفت احلركة عنها 
على غري أساس، مهما توافر هلا من اإلخالص بعد ذلك والصرب والتصميم 

 .( )!"يقعلى املضي يف الطر 
تناقض يف هذا املوضع، ولكنه ينتهي إىل يفرتى الرجل يضطرب و  

واألساسي إمنا يتمثل يف احلاكمية، ال يف االعتقاد،  يتقرير أن الشرك احلقيق
وهذه هي القاعدة اخلطرية اليت ينطلق منها اليوم كثري ممن يسمون بالدعاة 

 !.الضياع توحيد األنبياء إىل اإلسالم، يف
(... األصنام: أي)فهذا كان مبلغ تصورهم هلا : "... هانظر قول 

وما كان شركهم احلقيقي من هذه اجلهة، وال كان ... جمرد شفعاء عند اهلل

_______________ 
عن أيب ( كتاب اجلنائز، باب الصالة على اجلنائز باملصلى واملسجد)أخرجه البخاري يف  

النجاشي صاحب احلبشة يوم الذي مات فيه،  نعى لنا رسول اهلل : "هريرة، ولفظه
 (.الفتح – 7   رقم / 6  / " )استغفروا ألخيكم: فقال

وم رجل صاحل من احلبش، قد تويف الي: "قال النيب : وله بلفظ آخر عن جابر؛ قال 
 (.الفتح – 1   / /باب الصفوف على اجلنازة)احلديث ..." فهلم فصلوا علي

التكبري على اجلنازة " )إن أخًا لكم قد مات، فقوموا فصلوا عليه: "وأخرجه مسلم بلفظ 
 (.نووي –   /7/

 (. 11 / " )الظالل"  ( )
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إسالم من أسلم منهم متمثاًل يف جمرد التخلي عن االستشفاع هبذه 
األصنام، وإال؛ فإن احلنفاء الذين اعتزلوا عبادة األصنام هذه وقدموا هلل 

 "!ائر ما اعتربوا مسلمنيوحدة الشع
هذه حال معظم األنبياء والرسل وأممهم، حيث مل تكن هلم : أقول 

دول وال حكومات، ويأيت النيب ومعه الرهط، ويأيت النيب ومعه الرهيط، 
 ...والرجل، والرجالن، ويأيت النيب وليس معه أحد

وهذا يكشف لنا سر هتاون سيد قطب بالشرك األكرب، الشرك  
القبور، والشرك يف العبادة، الذي حاربه الرسل مجيعاً،  ، شركاالعتقادي

 .والذي هو حمور الصراع بينهم وبني أقوامهم
ومن موقف سيد قطب هذا من عبادة األوثان ندرك أنه أقل  

حساسية وأقل مباالة ضد عبادة األوثان من الروافض والقبوريني؛ ألن هؤالء 
ادة األوثان أهنا أعظم الذنوب، ال يشكون وال يرتددون يف احلكم على عب

وأهنا الشرك األكرب، وال يهونون من شأنه؛ مثل سيد، أما سيد؛ فحاله 
 .وموقفه كما رأيت مع األسف الشديد

ومن هنا ندرك سر اهتمام أتباعه بالسياسة واحلاكمية، وجتنيدهم   
كل طاقاهتم وإمكاناهتم يف سبيلهما، وتوجيه األمة هلما، ورمي من اشتغل 

منة، لا من التوحيد وفروض األعيان والكفايات من أمور اإلسالم بالعريمهبغ
واستخفافهم بدعاة التوحيد وإخالص العبادة هلل على طريقة الرسل عليهم 
الصالة والسالم، واتباعًا لتوجيهات القرآن الكرمي املنزل من رب العاملني، 

ئيات، ويسمون يستخفون هبم وبدعوهتم، ويعتربون ذلك من االنشغال باجلز 
الشرك األكرب بالشرك البدائي والشعيب، وما يسمونه هم شركًا ويتخيلونه 
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بالشرك احلضاري، ويلبسون على الناس دينهم وعقائدهم، ويزعمون هلم أن 
األنبياء عليهم الصالة والسالم إمنا كانوا على منهج قطب وأمثاله، مههم 

ياسي واملصارعة على األكرب ودعوهتم األساسية إمنا مها الصراع الس
الكراسي، وحماربة القصور ال األوثان والقبور، فاللهم أنقذ دينك وأمة 

 .اإلسالم من هذا اخلبط والتلبيس واحليل والتدليس
؛ ففي غاية اجملازفة والقول "إن احلنفاء ماكانوا مسلمني: "وأما قوله 

ستهانته على اهلل وعلى اإلسالم بغري علم، ومن الرباهني الواضحة على ا
 !.بالتوحيد، واستهانته بالشرك األكرب

كيف يقول هذا يف قوم بذلوا غاية وسعهم يف الفرار من غضب اهلل  
والفرار من الشرك األكرب والفرار من النار من دون داع يدعوهم إىل اهلل، بل 
ذلك بدافع من فطرهتم السليمة وعقوهلم املستقيمة، بل قبل ذلك برعاية اهلل 

ه إياهم، هبذا وذاك خرجوا من اجلاهلية والشرك إىل التوحيد هلم وتوفيق
واحلنيفية دين إبراهيم عليه الصالة والسالم، الذي قال اهلل يف شأنه لنبيه 

 :الكرمي
  ُقْل ِإَِّني َهَداَِي رَبِّي ِإَلى ِصَراٍط ُمْسَتِقيٍم ِديًنا ِقَيًما ِملََّة ِإبْ َراِهيَم

ْلُمْشرِِكينَ َحِنيًفا َوَما َكاَن ِمْن ا
( ). 

إنه ليس من : أفمن كان على هذا الدين وهذه امللة يقال 
 !املسلمني؟

                                                 
 . 6 : األنعام  ( )



 (87) 

قصته  ( )فهذا زيد بن عمرو بن نفيل، أحد احلنفاء، يروي البخاري 
إن زيد بن عمرو بن نفيل خرج إىل : "عن ابن عمر رضي اهلل عنهما؛ قال

، فسأله عن دينهم، الشام يسأل عن الدين ويتبعه، فلقي عاملًا من اليهود
ال تكون على ديننا حىت : إين لعلي أن أدين دينكم؛ فأخربين؟ فقال: فقال

ما أفر إال من غضب اهلل، وال : فقال زيد. تأخذ نصيبك من غضب اهلل
: فهل تدلين على غريه؟ قال! أستطيعه؟ أمحل من غضب اهلل شيئاً أبداً، أىن

دين إبراهيم؛ مل : ا احلنيف؟ قالوم: قال زيد. ما أعلمه إال أن يكون حنيفاً 
فخرج زيد، فلقي عاملًا من . يكن يهوديًا وال نصرانيًا وال يعبد إال اهلل

لن تكون على ديننا حىت تأخذ نصيبك من : النصارى، فذكر مثله، فقال
اهلل، وال أمحل من لعنة اهلل وال من غضبه  لعنةما أفر إال من : قال. لعنة اهلل

ما أعلمه إال أن : ستطيع؟ فهل تدلين على غريه؟ قالأ شيئًا أبداً، وأىن
دين إبراهيم، مل يكن يهوديًا وال : وما احلنيف؟ قال: قال. يكون حنيفاً 

فلما رأى زيد قوهلم يف إبراهيم عليه السالم؛ . نصرانياً، وال يعبد إال اهلل
 ". اللهم إين أشهد أين على دين إبراهيم: خرج، فلما برز؛ رفع يديه، فقال

 ض ــأفبعد هذا اجلد واإلحلاح يف طلب احلق واختياره بعد رف 

                                                 
 (.7 8 و  6 8 م رق/ مناقب األنصار  –  6)  ( )
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إهنم ليسوا : ( )الشرك واليهودية والنصرانية يقال فيه ويف أمثاله من احلنفاء
 !مبسلمني؟

أنه كان ينكر : وقد روى البخاري عن ابن عمر عن زيد بن عمرو 
 .على قريش الذبح لألوثان

د ترك عبادة األوثان، وفارق وكان زيد بن عمرو ق: وقال ابن كثري 
 .( )دينهم، وكان ال يأكل إال ماذبح على اسم اهلل وحده

عن حممد بن إسحاق، حدثين هشام بن : وقال يونس بن بكري 
لقد رأيت زيد بن عمرو : عروة، عن أبيه، عن أمساء بنت أيب بكر؛ قالت

زيد  والذي نفس! يامعشر قريش: بن نفيل مسندًا ظهره إىل الكعبة؛ يقولا
اللهم لو أين : مث يقول. بيده؛ ما أصبح منكم أحد على دين إبراهيم غريي

ليك عبدتك به، ولكنين ال أعلمه، مث يسجد على إأعلم أي الوجوه أحب 
 .( )"راحته

وروى ابن كثري رحلة زيد بن عمرو يف البحث عن الدين احلق حنواً  
شهدك أين على دين اللهم إين أ: قال زيد: "مما روى البخاري، ويف آخرها

هو أمة : "، فقالإبراهيم، عليه أحيا وعليه أموت، فذكر شأنه للنيب 
 ".(1)"وحده

                                                 
كقس بن ساعدة، وورقة بن نوفل، وشيوخ سلمان الفارسي من الرهبان الذين كانوا على   ( )

 .دين احلق
 (.   / " )البداية والنهاية"  ( )
 (.1  / )البن هشام " السرية النبوية"، و(   / " )البداية والنهاية"  ( )
 (.   / " )البداية والنهاية"  (1)
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إن ابن عساكر أورد من طرق متعددة عن رسول : "مث قال ابن كثري 
 "".يبعث يوم القيامة أمة وحده: "أنه قال اهلل 
ل سئ: مث ساق ابن كثري طريقاً عن جمالد عن الشعيب عن جابر؛ قال 

أنه كان يستقبل القبلة يف : عن زيد بن عمرو بن نفيل رسول اهلل 
إهلي إلُه إبراهيم، وديين دين إبراهيم، ويسجد، فقال : اجلاهلية، ويقول

: ، مث قال"حيشر ذاك أمة وحده بيين وبني عيسى بن مرمي: "رسول اهلل 
 .( )"إسناده جيد"
يطلب التوحيد  ممن( يعين زيداً )وكان : "وقال احلافظ ابن حجر 

وخلع األوثان، وجانب الشرك، لكنه مات قبل املبعث، فروى حممد بن 
وساق قصة طويلة عنه، وفيها )سعد والفاكهي من حديث عامر بن ربيعة 

 .( )""ولقد رأيته يف اجلنة يسحب ذيوالً : "قال النيب 
وروى البزار والطرباين من حديث زيد بن عمرو : "وقال احلافظ 
فسألت أنا وعمر رسول اهلل : ، ويف آخرها قال سعيد بن زيدوذكر قصته)
 غفر اهلل له ورحم؛ فإنه مات على دين إبراهيم: "عن زيد، فقال." 
فهذا حاله وواقعه يف نظر اإلسالم وعلمائه، ومثله كل من مات  

على احلنيفية، وذلك خيالف ما يراه سيد قطب الذي ال يرى للتوحيد 
 .واهلل املستعان. قيمة وال كبري وزنوالكفر باألوثان كبري 

                                                 
 (.1  / " )والنهاية البداية"  ( )
 (. 1 /7" )الفتح"  ( )
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بعد متهيد خطري فيه أن املسلمني  –وانظر مرة أخرى إىل قوله  
اعتقادًا أو تعبدًا ليسوا مسلمني، وال فرق بينهم وبني مشركي العرب يف 

 :؛ يقول–اجلاهلية 
فأوىل هلم أن يستيقنوا صورة اإلسالم احلقيقية الوحيدة، وأن يعرفوا " 

من العرب الذين حيملون اسم املشركني مل يكونوا خيتلفون عنهم أن املشركني 
، ويقدمون له -كما تبني   –يف شيء؛ فلقد كانوا يعرفون اهلل حبقيقته 

ن شركهم األساسي يتمثل ال يف االعتقاد، ولكن اشفعاء من أصنامهم، وك
 "!!يف احلاكمية

 !أال ترى يف قوله هذا أكرب مغالطة وجمازفة؟ 
حماولة إبعاد الشرك االعتقادي والعبادي عن ميدان أال ترى يف  

 !الدعوة واجلهاد؟
ومن هنا يكاد حيصر الشرك األساسي واحلقيقي يف شرك احلاكمية،  

ويوجه نصيحته ألتباعه بأن احلاكمية هي نقطة البدء واالنطالق، فإذا 
أدىن احنراف؛ ضلت طريقها كله،  –منذ البدء  –احنرفت احلركة عنها 

لى غري أساس، مهما توافر هلا من اإلخالص بعد ذلك والصرب وبنيت ع
 .والتصميم على املضي يف الطريق

إن من يعرف دعوات األنبياء اليت قصها اهلل علينا يف كتابه : أقول 
الكرمي ليدرك متام اإلدراك املصادمة الواضحة بني كالم سيد وبني ما قصه 

منطلق الدعوة إىل اهلل، وأهنا تبدأ اهلل عن األنبياء عليهم الصالة والسالم يف 
وما شاكلها، وأن ما يدعو ( عبادة األوثان)بالتوحيد وحماربة الشرك األكرب 
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إليه سيد ويدعيه من أن نقطة البدء تكون من احلاكمية، واالنطالق منها، 
 :هلو االحنراف احلقيقي من البداية، وذلك ألمور

نبياء يف البدء بالدعوة إىل ألن هذا االنطالق خمالف ملنهج األ: أوالً  
 .وغريها من دون اهلل( عبادة األوثان)التوحيد وحماربة الشرك العقائدي 

ألن االنطالق من احلاكمية البد أن يكون قائمًا على اهلوى : ثانياً  
والرغبة يف الوصول إىل السلطة والتحكم يف رقاب الناس، والبد أن تقوم 

ندس يف صفوف محلة هذه الدعوة على الكذب واملراوغات، والبد أن ي
السياسية أناس أهل أغراض وأهواء وعقائد فاسدة؛ كما هو الشأن يف 

 .الدعوات السياسية
وإننا لنشاهد مثار مثل هذه الدعوة ونتائجها متمثلة يف حتالفات  

شيوعية وعلمانية ورافضية، ومتمثلة يف نزاعات دموية للوصول للسلطة، 
 .لشيوعيني وأصناف الغالنييستعان فيها باملالحدة وا

 (:حاضر اإلسالم ومستقبله)ويقول سيد قطب حتت عنوان  
وحنن ندعوا إىل استئناف حياة إسالمية يف جمتمع إسالمي حتكمه " 

العقيدة اإلسالمية والتصور اإلسالمي كما حتكم الشريعة اإلسالمية والنظام 
قد توقفت  –لنحو على هذا ا –اإلسالمي، وحنن نعلم أن احلياة اإلسالمية 

منذ فرتة طويلة يف مجيع أحناء األرض، وأن وجود اإلسالم ذاته من مث قد 
 .توقف كذلك

هبذه احلقيقة األخرية، على الرغم مما قد حتدثه من  روحنن جنه 
وجنهر هبا .. صدمة وذعر وخيبة أمل ممن ال يزالون حيبون أن يكونوا مسلمني

إىل استئناف حياة إسالمية يف على هذا النحو يف الوقت الذي ندعوا 
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جمتمع إسالمي حتكمه العقيدة اإلسالمية والتصور اإلسالمي كما حتكمه 
الشريعة اإلسالمية والنظام اإلسالمي، وال نرى أن يف رؤية تلك احلقيقة 
واجلهر هبا كذلك ما يدعو إىل خيبة األمل أو اليأس من هذه الدعوة ومن 

حقيقة أن  –اجلهر هبذه احلقيقة املؤملة  هذه احملاولة، على العكس، نرى أن
احلياة اإلسالمية قد توقفت منذ فرتة طويلة يف مجيع أحناء األرض، وأن 

نرى أن اجلهر هبذه احلقيقة  –وجود اإلسالم ذاته من مث قد توقف كذلك 
ضرورة من ضرورات الدعوة إىل اإلسالم، وحماولة استئناف حياة إسالمية 

 ".ضرورة ال مفر منها
باحلاكمية، واحلاكمية بالقدر والشرع، ( ال إله إال اهلل)مث فسر  

 (.ال معبود حبق إال اهلل: )وأعرض عن تفسريها احلقيقي
وحنن ال حندد مدلول الدين وال مفهوم اإلسالم على هذا : "مث قال 

ففي مثل هذا األمر اخلطري الذي يرتتب عليه ... النحو من عند أنفسنا
 كما يرتتب عليه احلكم بتوقف وجود اإلسالم يف تقرير مفهوم لدين اهلل

األرض اليوم، وإعادة النظر يف دعوى مئات املاليني من الناس أهنم 
 .( )"مسلمون

                                                 
 (.الطبعة الثانية عشرة/  8 ص " )العدالة االجتماعية"  ( )
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يف مثل هذا األمر ال جيوز أن يفيت اإلنسان فيما يقصم الظهر "...  
يف الدنيا واآلخرة مجيعاً، إمنا الذي حيدد مدلول الدين على هذا النحو 

 ... ، ورب هذا اإلسالم( )اإلسالم هو اهلل سبحانه، إله هذا الدين ومفهوم

                                                 
هذا التعبري غري صحيح؛ فالدين هو شرع اهلل وكالمه املنزل على رسوله، وليس عبداً خملوقاً   ( )

له الناس، وإله إ: إله هذا الدين، وإمنا يقال: مكلفًا بعبادة اهلل والتأله له حىت يقال
 .وغريهم ممن خلق للتأله والعبادة... املالئكة
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 .وذلك يف نصوص قاطعة ال سبيل إىل تأويلها وال االحتيال عليها
  يُن ِإْن اْلُحْكُم ِإال لِلَِّه َأَمَر َأال تَ ْعُبُدوا ِإال ِإيَّاُه َذِلَك الدِّ

اْلَقيِّمُ 
( ). 

  نَ ُهْم ِبَما أَََزَل اللَُّه َوال تَ تَِّبْع َأْهَواَءُهْم َواْحَذْرُهْم َوَأْن اْحُكْم بَ ي ْ
َأْن يَ ْفِتُنوَك َعْن بَ ْعِض َما أَََزَل اللَُّه ِإلَْيكَ 

( ). 
  ََوَمْن َلْم َيْحُكْم ِبَما أَََزَل اللَُّه فَُأْولَِئَك ُهْم الظَّاِلُمون

( ). 
ن آيات وساق آيات أخر كلها يف احلاكمية، ومل يسق آية واحدة م 

توحيد العبادة، وال من آيات توحيد األمساء والصفات، مث ساق مقطعاً 
 :حصر فيه اإلسالم يف احلاكمية، مث قال

وحني نستعرض وجه األرض كله اليوم، على ضوء هذا التقرير " 
إن هذا الوجود ... اإلهلي ملفهوم الدين واإلسالم، ال نرى هلذا الدين وجوداً 

فراد اهلل باحلاكمية إخر جمموعة من املسلمني عن قد توقف منذ أن ختلت آ
يف حياة البشر، وذلك يوم أن ختلت عن احلكم بشريعته وحدها يف كل 

 .شؤون احلياة
وجيب أن نقرر هذه احلقيقة األليمة، وأن جنهر هبا، وأن ال خنشى  

خيبة األمل اليت حتدثها يف قلوب الكثري الذين حيبون أن يكونوا مسلمني؛ 
إن أعداء هذا ! من حقهم أن يستيقنوا؛ كيف يكونون مسلمني؟فهؤالء 

                                                 
 .11: يوسف  ( )
 .11: املائدة  ( )
 .15: املائدة  ( )
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الدين بذلوا طوال قرون كثرية ومايزالون يبذلون جهوداً ضخمة ماكرة خبيثة؛ 
من وقع هذه . ليستغلوا إشفاق الكثريين الذين حيبون أن يكونوا مسلمني

احلقيقة املريرة، ومن مواجهتها يف النور، وحترجهم كذلك من إعالن أن 
ود هذا الدين قد توقف منذ أن ختلت آخر جمموعة مسلمة يف االرض وج

عن حتكيم شريعة اهلل يف أمرها كله، فتخلت بذلك عن إفراد اهلل سبحانه 
؛ فهذه مرادفة لتلك أو مالزمة هلا، وال [أو باأللوهية]باحلاكمية 

 .( )"تتخلف
 :أقول 

ألهنا غري  فرتى الرجل يدعو إىل استئناف حياة إسالمية حبرارة؛(  
 .موجودة

 .ويصرح بأن احلياة اإلسالمية قد توقفت(  
 .وأن وجود اإلسالم قد توقف(  
وحنن جنهر هبذه احلقيقة األخرية على الرغم مما : "ويصرح بقوله( 1

عر وخيبة أمل ممن ال يزالون حيبون أن يكونوا ذقد حتدثه من صدمة و 
يزالون حيبون أن يكونوا  ؛ فهو ال يراهم مسلمني، بل يرى أهنم ال"مسلمني

 .مسلمني؛ فهم كفار جاهليون وليسوا مسلمني
إن هذا الدين قد : "ويكرر القول بأنه اليرى هلذا الدين وجوداً  (5

توقف منذ أن ختلت آخر جمموعة من املسلمني عن إفراد اهلل باحلاكمية يف 
 ".حياة البشر

                                                 
 (.الطبعة الثانية عشرة 81  –  8 ص " )العدالة االجتماعية"  ( )
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وا وليس: ويكرر أن هذه اجملتمعات حتب اإلسالم فقط؛ يعين
 .مبسلمني، فضال عن أن يكونوا أو يكون مجاعة منهم مؤمنني

ويكرر مرة أخرى ويؤكد أن املوجودين من املسلمني إمنا هم ( 6
حمبون لإلسالم، وال ينبغي أن يتحرجوا من إعالن أن وجود هذا الدين قد 
توقف منذ أن ختلت آخر جمموعة يف األرض عن حتكيم شريعة اهلل، وال 

ن هناك جهاداً سلفيًا يف اجلزيرة العربية قد قام وجدد اإلسالم يعرتف أبداً بأ
وأقام دولة حتكم بشريعة اهلل على أساس التوحيد والكتاب والسنة، أفبعد 

فما هو التكفري إذن إذا مل يكن هذا التقرير ! هذا التكفري لألمة تكفري؟
 !القوي بالتكفري تكفرياً أيها العقالء؟

ات اإلسالمية بأهنا جمتمعات مرتدة، وأهنا حكم سيد قطب على اجملتمع
 :أشد عذاباً عند اهلل من الكفار األصليني

 :قال سيد 
لقد استدار الزمان كهيئة يوم جاء هذا الدين إىل البشرية، وعادت " 

البشرية إىل مثل املوقف الذي كانت فيه يوم تنزل هذا القرآن على رسول 
شهادة أن ال إله : )قاعدته الكربىويوم جاءها اإلسالم مبنيًا على  اهلل 

شهادة أن ال إله إال اهلل مبعناها الذي عرب عنه ربعي بن عامر (... إال اهلل
ما الذي جاء بكم؟ : رسول قائد املسلمني إىل رستم قائد الفرس وهو يسأله

اهلل ابتعثنا لنخرج من شاء من عبادة العباد إىل عبادة اهلل وحده، : فيقول
إىل سعة الدنيا واآلخرة، ومن جور األديان إىل عدل ومن ضيق الدنيا 

وهو يعلم أن رستم وقومه اليعبدون كسرى بوصفه إهلًا خالقاً  …اإلسالم
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العبادة املعروفة، ولكنهم إمنا يتلقون منه  ر، وال يقدمون له شعائ( )للكون
الشرائع، فيعبدونه هبذا املعىن الذي يناقض اإلسالم وينفيه، فأخربه أن اهلل 
ابتعثهم ليخرجوا الناس من األنظمة واألوضاع اليت يعبد العباد فيها العباد، 

احلاكمية، والتشريع واخلضوع هلذه : وهي –ويقرون هلم خبصائص األلوهية 
إىل عبادة اهلل وحدة ... -احلاكمية، والطاعة هلذا التشريع، وهي األديان 

 .وإىل عدل اإلسالم

                                                 
هم إن الفرس الذين اندفع املسلمون جلهادهم كانوا جموساً يعبدون النار، وعقائدهم وشرائع  ( )

تقوم على الوثنية، واملسلمون يريدون إخراجهم من هذا الشرك بالدرجة األوىل؛ فكيف 
 .يغفل سيد قطب هذا وحياسبهم على اجلانب السياسي فقط

ليس يف قول ربعى ما يفيد إال إخراج الناس من عبادة العباد كاملالئكة واألنبياء الصاحلني  
ي فيه حتريف هلذا النص كعادة سيد قطب يف وال تعرض فيه لألنظمة وإمنا هو تفسري سياس

حتريف معىن العبادة ومعىن األلوهية إىل احلاكمية والسلطة واألنظمة إىل آخر التحريفات 
 .الرهيبة لدعوات الرسل عليهم الصالة والسالم

عن جبري  51  وينبغي أن أسوق هنا ما أخرجه البخاري يف صحيحه يف اجلزية حديث  
بنا عمر واستعمل علينا النعمان بن مقرن حىت إذا كنا بأرض العدو فند… : "بن حية قال

فقال . خرج علينا عامل كسرى يف أربعني ألفاً، فقام ترمجان فقال ليكلمين رجل منكم
حنن أناس من العرب كنا يف شقاء شديد، : ما أنتم؟ قال: قال. سل عما شئت: املغرية

س الوبر والشعر وونعبد البحر واحلجر فبينا منص اجللد والنوى من اجلوع ونلب. وبالء شديد
إلينا  –تعاىل ذكره وجلت عظمته  –حنن كذلك إذ بعث رب السماوات ورب األرضني 

أن نقابلكم حىت تعبدوا اهلل  نبينا من أنفسنا نعرف أباه وأمه فأمرنا نبينا رسول ربنا 
منا صار إىل اجلنة يف نعيم مل  أو تؤدوا اجلزية وأخربنا نبينا عن رسالة ربنا أنه من قتل. وحده

 . ير مثلها قط ومن بقي منا ملك رقابكم
فهذا النص يفيد أن اجلهاد إمنا هو ليعبد الناس اهلل وحده وهذا حتقيق ملعىن ال إله إال اهلل 
والعبادة وأنواعها معروفة ومن أىب ذلك أدى اجلزية، فهل أداء اجلزية عبادة هلل يتحقق هبا 

اهلل ال سيما بعد إسقاط أنظمة الكفر والشرك نعوذ باهلل من هذا التحريف معىن ال إله إال 
 .اخلطري الذي ال يعرف له نظري
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ال إله )اء هذا الدين إىل البشرية بـ لقد استدار الزمان كهيئته يوم ج 
، فقد ارتدت البشرية إلى عبادة العباد، وإلى جور األديان؛ (إال اهلل

ال إله إال : ونكصت عن ال إله إال اهلل، وإن ظل فريق منها يردد على املآذن
اهلل؛ دون أن يدرك مدلوهلا، ودون أن يعين هذا املدلول وهو يرددها، ودون 

حلاكمية اليت يدعيها العباد ألنفسهم، وهي مرادف أن يرفض شرعية ا
األلوهية، سواء ادعوها كأفراد، أو كتشكيالت تشريعية، أو كشعوب 
فاألفراد كالتشكيالت كالشعوب ليست آهلة، فليس هلا إذن حق 

إال أن البشرية عادت إىل اجلاهلية، وارتدت عن ال إله إال اهلل، ... احلاكمية
ائص األلوهية، ومل تعد توحد اهلل، وختلص له فأعطت هلؤالء العباد خص

 ...الوالء
البشرية جبملتها، مبا فيها أولئك الذين يرددون على املآذن يف  

... مشارق األرض ومغارهبا كلمات ال إله إال اهلل؛ بال مدلول وال واقع
 –وهؤالء أثقل إمثًا وأشد عذابًا يوم القيامة؛ ألهنم ارتدوا إىل عبادة العباد 

 !ومن بعد أن كانوا يف دين اهلل –بعد ما تبني هلم اهلدى من 
فما أحوج العصبة املسلمة اليوم أن تقف طوياًل أمام هذه اآليات  

 .( )"( )البينات
 :ويقول سيد 

                                                 
يف هذا الكالم تكفري واضح لألمة اإلسالمية كلها، وحكم عليها بالردة، وأهنم أشد الكفار   ( )

 .عذاباً؛ ألهنم ارتدوا بعدما تبني هلم اهلدى
 (.157 / " )يف ظالل القرآن"  ( )
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إنه ال جناة للعصبة املسلمة يف كل أرض من أن يقع عليها هذا " 
بَْأَس بَ ْعضٍ  َأْو يَ ْلِبَسُكْم ِشيَ ًعا َويُِذيَق بَ ْعَضُكمْ : العذاب

؛ إال بأن ( )
تنفصل هذه العصبة عقيديًا وشعوريًا ومنهج حياة عن أهل اجلاهلية من 

تعتصم هبا، وإال أن تشعر ( دار إسالم)قومها، حىت يأذن اهلل هلا بقيام 
شعورًا كاماًل بأهنا هي األمة املسلمة، وأن ما حوهلا ومن حوهلا ممن مل 

وأهل جاهلية، وأن تفاصل قومها على  يدخلوا فيما دخلت فيه، جاهلية
العقيدة واملنهج، وأن تطلب بعد ذلك من اهلل أن يفتح بينها وبني قومها 

 .( )"باحلق وهو خري الفاحتني
 :ويقول سيد 
إنه ليس على وجه األرض اليوم دولة مسلمة وال جمتمع مسلم " 

 .( )"قاعدة التعامل فيه هي شريعة اهلل والفقه اإلسالمي
 :سيد ويقول 
أين هو اجملتمع املسلم الذي قرر أن تكون ! فأما اليوم؛ فماذا؟" 

دينونته هلل وحده، والذي رفض بالفعل الدينونة ألحد من العبيد، والذي قرر 
أن تكون شريعة اهلل شريعته، والذي رفض بالفعل شريعة أي تشريع ال جييء 

هذا اجملتمع من هذا املصدر الشرعي الوحيد؟ ال أحد ميلك أن يزعم أن 
 .(1)!"املسلم قائم موجود
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ليس بعد هذا التكفري العنيف شيء مع معاصرته جلهاد : نقول 
السلفيني يف اجلزيرة، وإقامتهم دولة إسالمية على التوحيد والكتاب والسنة، 
ومعاصرته للسلفية يف اهلند جتاهد بالسيف ويف ميدان الدعوة، وأهلها 

لتوحيد كانت قائمة يف مصر يف عصره يقدرون باملاليني، وكذلك دعوة ا
 .على أيدي السلفيني أنصار السنة، والرجل ال يعد هذه اجملتمعات إسالمية

 :ويقول وهو يتحدث عن حكم تزكية النفس 
يف جمتمع  –كما نزلت تلك النصوص   –لقد نشأ هذا احلكم " 

مسلم، ليطبق يف هذا اجملتمع، وليعيش يف هذا الوسط، وليليب حاجة ذلك 
اجملتمع، وفق نشأته التارخيية، ووفق تركيبه العضوي، ووفق واقعه الذايت؛ فهو 
من مث حكم إسالمي، جاء ليطبق يف جمتمع إسالمي، وقد نشأ يف وسط 

 .واقعي، ومل ينشأ يف فراغ مثايل
وهو من مث ال يطبق وال يصلح وال ينشئ آثاره الصحيحة إال إذا  

نشأته ويف تركيبه ويف التزامه بشريعة إسالمي يف ... طبق يف جمتمع إسالمي
اإلسالم كاملة، وكل جمتمع ال تتوافر فيه هذه املقومات كلها يعترب فراغاً 

 .بالقياس إىل ذلك احلكم، ال ميلك أن يعيش فيه، وال يصلح له كذلك
ومثل هذا احلكم كل أحكام النظام اإلسالمي، وإن كنا يف هذا  

 .( )"ناسبة ذلك السياق القرآيناملقام النفصل إال هذا احلكم، مب
وهكذا يرى سيد أن اجملتمعات اإلسالمية اليوم ال يصلح تطبيق  

 .أحكام النظام اإلسالمي وال ينشئ آثاره فيها
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فلو أن حاكمًا من حكام بلدان اإلسالم رغب وجد يف تطبيق  
اإلسالم يف بلده؛ فإن سيد قطب يوجه له هذه النصيحة، إنه ال يصلح 

سالم يف هذا البلد، وال ينشئ تطبيق أحكام اإلسالم آثاره حىت تطبيق اإل
ينشأ جمتمع إسالمي جديد، تتوافر فيه الشروط اليت يشرتطها سيد قطب 

 !فاعتربوا يا أويل األبصار
ويقول سيد قطب مؤكدًا ما سبق، منتقدًا من يفكرون يف النظام  

 : اإلسالمي
أو  –وم وتشكيالته إن الذين يفكرون يف النظام اإلسالمي الي" 

ذلك أهنم حياولون تطبيق قواعد النظام ! ، يدخلون يف متاهة-يكتبون 
اإلسالمي وأحكامه الفقهية املدونة يف فراغ، حياولون تطبيقها يف هذا اجملتمع 
اجلاهلي القائم، برتكيبه العضوي احلاضر، وهذا اجملتمع اجلاهلي احلاضر 

فراغًا ال  –سالمي وأحكامه الفقهية بالقياس إىل طبيعة النظام اإل –يعترب 
إن تركيبه ... ميكن أن يقوم فيه هذا النظام، وال أن تطبق فيه هذه األحكام

فاجملتمع املسلم . العضوي مناقض متامًا للرتكيب العضوي للمجتمع املسلم
يقوم تركيبه العضوي على أساس ترتيب الشخصيات  –كما قلنا   –

قرار هذا النظام يف عامل الواقع، وجملاهدة والفئات كما ترتبها احلركة إل
، وما إلخراج الناس منها إىل اإلسالم مع حتمل ضغوط اجلاهلية اجلاهلية

توجهه من فتنة وإيذاء وحرب على هذه احلركة ، والصرب على االبتالء 
وحسن البالء من نقطة البدء إىل نقطة الفصل يف هناية املطاف، أما اجملتمع 

فهو جمتمع راكد، قائم على قيم ال عالقة هلا باإلسالم، اجلاهلي احلاضر؛ 
يعد بالقياس إىل النظام اإلسالمي  –من مث  –وهو ... وال بالقيم اإلميانية 
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وأحكامه الفقهية فراغًا ال يعيش فيه هذا النظام وال تقوم فيه هذه 
 .( )"األحكام

فيه ويف هذا الكالم تكفري واضح للمجتمعات اإلسالمية، ال جيادل  
 .إال مباهت معاند

ال يتململ مما وقعت فيه اجملتمعات  اومن املستغرب أن سيدً  
اإلسالمية من احنراف يف توحيد األلوهية، والتعلق بالقبور دعاًء واستغاثة، 

إىل آخره، وال يرى ذلك من الضالل، وال يرى االحنراف إال ... وذحبًا ونذراً 
 !!بيق احلاكميةيف احلاكمية، مث مع كل هذا يعارض يف تط

 !فماذا يريد هذا الرجل؟ 
 :ويقول مؤكداً ما سبق 
إن الفقه اإلسالمي ال ينشأ يف فراغ، وال يعيش يف فراغ كذلك، ال " 

ينشأ يف األدمغة واألوراق، وإمنا ينشأ يف احلياة، وليس أية حياة، إمنا هي 
أوالً  معاملسلم على وجه التحديد ومن مث البد أن يوجد اجملت حياة اجملتمع

برتكيبه العضوي الطبيعي، فيكون هو الوسط الذي ينشأ فيه الفقه 
اإلسالمي ويطبق، وعندئذ ختتلف األمور جداً، وساعتها قد حيتاج ذلك 

 –بعد نشأته يف مواجهة اجلاهلية وحتركه يف مواجهة احلياة  –اجملتمع اخلاص 
ذلك أننا ! حيتاجإخل، وقد ال ... إىل البنوك وشركات التأمني وحتديد النسل

ال منلك سلفًا أن نقدر أصل حاجته، وال حجمها وال شكلها، حىت نشرع 
ق حاجات بكما أن مالدينا من أحكام هذا الدين ال يطا! هلا سلفاً 

                                                 
 (.111 /1" )يف ظالل القرآن"  ( )



 ( 1 ) 

ذلك أن هذا الدين ال يعرتف ابتداء ... اجملتمعات اجلاهلية وال يلبيها
ا ومن مث فهو ال بشرعية وجود هذه اجملتمعات اجلاهلية، وال يرضى ببقائه

يعين نفسه باالعرتاف حباجاهتا الناشئة من جاهليتها، وال بتلبيتها  
 .( )"كذلك

ويف هذا إىل جانب تكفريه للمجتمعات اإلسالمية ألجل أن حياهتا  
قامت على غري حاكمية اهلل يفهم من كالمه أنه جييز أن تقوم شركات 

لك يفهم من كالمه أن تأمني يف اجملتمع الذي سيقيمه سيد وأتباعه، وكذ
 .جييز حتديد النسل، وهذه فكرة يهودية ناشئة عن سوء الظن باهلل

ويقول سيد باالشرتاكية الغالية، اليت منها تأميم الثروات  
واملمتلكات، ولو قامت على األسس اإلسالمية، وهي اشرتاكية كافرة، 

القبور ونشر ينشرها ويروج هلا الشيوعيون، وقد تقوم هذه الدولة على تشييد 
الرفض؛ فماذا يستفيد اإلسالم واملسلمون من وراء هذا اهلدم والبناء 
الفاسد، واهلل إن دالئل ما نقوله لتلوح، بل قد قامت يف بعض البلدان اليت 

 .ضاع فيها جهاد املسلمني الطويل املرير
 .( )ويقول سيد قطب مؤكداً ما سبق 
م يتصورون أن هذا الواقع إن احملنة احلقيقية هلؤالء الباحثني أهن" 

ولكن ! اجلاهلي هو األصل الذي جيب على دين اهلل أن يطابق نفسه عليه
إن دين اهلل هو األصل، جيب على البشرية أن ... األمر غري ذلك متاما
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تطابق نفسها عليه، وأن حتور من واقعها اجلاهلي وتغري حىت تتم هذه 
ال يتمَّان عادة إال عن طريق ولكن هذا التحور وهذا التغري ... املطابقة

واحد، هو التحرك يف وجه اجلاهلية، لتحقيق ألوهية اهلل يف األرض، وربوبيته 
وحده للعباد، وحترير الناس من العبودية للطاغوت، بتحكيم شريعة اهلل 

 ...وحدها يف حياهتم
وهذه احلركة البد أن تواجه الفتنة واألذى واالبتالء، فيفنت من  

من يرتد، ويصدق اهلل من يصدقه، فيقضي حنبه ويستشهد، يفنت، ويرتد 
ويصرب من يصرب، وميضي يف حركته حىت حيكم اهلل بينه وبني قومه باحلق، 
وحىت ميكن اهلل له يف األرض، وعندئذ فقط يقوم النظام اإلسالمي، وقد 

وعندئذ تكون حلياهتم ... انطبع املتحركون لتحقيقه بطابعه، ومتيزوا بقيمه
وحاجات ختتلف يف طبيعتها ويف طرق تلبيتها عن حاجات مطالب 

وعلى ضوء واقع اجملتمع ... اجملتمعات اجلاهلية ومطالبها وطرق تلبيتها
املسلم يومذاك تستنبط األحكام، وينشأ فقه إسالمي حي متحرك، ال يف 

 ".فراغ، ولكن يف وسط واقعي حمدد املطالب واحلاجات واملشكالت
ة إىل اهلل إلصالح اجملتمعات اإلسالمية إن قيام الدعو : أقول 

بإصالح عقائدهم وعباداهتم وأعماهلم وسياستهم أمر الزم البد منه، ولكن  
كل هذا ال يعين ما يقوله سيد قطب من أنه البد من وجود حركة تنشئ 
اإلسالم من فراغ وتنشئه من جديد يف جمتمعات جاهلية كافرة على حد 

تواجه الفتنة واألذى واالبتالء، فيفنت من يفنت، وهذه احلركة البد أن : "قوله
 .إخل..." ويرتد من يرتد
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فالداعي إىل اهلل قد يتعرض لالبتالء فيصرب، وقد يصاب بالعجز  
 !والفتور وال يستمر؛ فكيف حيكم عليه سيد بالردة؟

ماسبب ذلك إال تكفري سيد للمجتمعات اإلسالمية؛ ألهنا ال  
عقائد وتصورات وفهوم غريبة على  من قطب تؤمن مبا جاء به سيد

 .عقائده، وفقهه، وسياسته: اإلسالم
 :ويؤكد مرة أخرى ما قرره سابقاً، فيقول 
إن هذا اجملتمع اجلاهلي الذي نعيش فيه ليس هو اجملتمع املسلم، " 

ومن مث لن يطبق فيه النظام اإلسالمي، ولن تطبق فيه األحكام الفقهية 
طبق الستحالة هذا التطبيق الناشئة من أن لن ت... اخلاصة هبذا النظام

قواعد النظام اإلسالمي وأحكامه الفقهية ال ميكن أن تتحرك يف فراغ؛ ألهنا 
 !.بطبيعتها مل تنشأ يف فراغ، ومل تتحرك يف فراغ كذلك

إن اجملتمع اإلسالمي ينشأ برتكيب عضوي آخر غري الرتكيب  
موعات وفئات ينشأ من أشخاص وجم... العضوي للمجتمع اجلاهلي

جاهدت يف وجه اجلاهلية إلنشائه، وحتددت أقدارها، ومتيزت مقاماهتا يف 
 .ثنايا تلك احلركة

إنه جمتمع جديد، وجمتمع وليد، وجمتمع متحرك دائمًا يف طريقه  
من العبودية ... يف األرض؛ كل األرض... لتحرير اإلنسان؛ كل اإلنسان

العبودية للطواغيت؛ أيًّا كانت هذه لغري اهلل، ولرفع هذا اإلنسان عن ذلة 
 .( )"الطواغيت
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يصرح سيد هنا باستحالة تطبيق األحكام الفقهية اخلاصة  ( 
 .بالنظام اإلسالمي

يعلل ذلك بأن قواعد النظام اإلسالمي وأحكامه الفقهية ال  ( 
 .إخل... ميكن أن تتحرك يف فراغ

وأن اجملتمع اإلسالمي ينشأ برتكيب عضوي آخر غري الرتكيب  ( 
 .لعضوي للمجتمع اجلاهليا

ألنه ينشأ من أشخاص وجمموعات وفئات جاهدت يف وجه  (1
 .إخل... اجلاهلية إلنشائه

ويرى أن هذا اجملتمع جمتمع جديد، وليد، متحرك دائماً،  (5
 .لتحرير اإلنسان يف كل األرض من ذل العبودية للطواغيت

والظاهر أنه يريد بالطواغيت احلكام فحسب، أما شرك القبور؛ 
الميكن أن يدور خبلده، وأما عبادة األوثان؛ فما هي إال أمور ساذجة، ف

وميكن مؤاخاة أهلها وموادهتم إذا مل حياربونا، ولو كانوا جموسًا وشيوعيني 
 .( )ونصارى وغريهم

 :ويؤكد ماسبق من أحكام بعيدة عن العدل والرمحة، فيقول
سيكون يف  وكذلك من يدرينا أن اجملتمع املسلم املتحرك اجملاهد"

وإذا كنا ال منلك افرتاض أصل ... وهكذا! حاجة إىل حتديد النسل مثال؟
حاجات اجملتمع حني يكون مسلماً، وال حجم هذه احلاجات أو شكلها، 
بسبب اختالف تركيبه العضوي عن تركيب اجملتمع اجلاهلي، واختالف 
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وير وتطوير فما هذا الضىن يف حماولة حت... تصوراته ومشاعره وقيمه وموازينه
وتغيري األحكام املدونة؛ لكي تطابق حاجات هي يف ضمري الغيب، شأهنا 

 ".شأن وجود اجملتمع املسلم
 :ويقول

هي افرتاض أن هذه  –كما قلنا   –إن نقطة البدء يف املتاهة "
اجملتمعات القائمة هي اجملتمعات اإلسالمية، وأنه سيجاء بأحكام الفقه 

عليها، وهي هبذا الرتكيب العضوي ذاته، اإلسالمي يف األوراق لتطبق 
كما أن أصل احملنة هو ... وبالتصورات واملشاعر والقيم واملوازين ذاهتا

الشعور بأن واقع هذه اجملتمعات اجلاهلية وتركيبها احلاضر هو األصل الذي 
جيب على دين اهلل أن يطابق نفسه عليه، وأن حيور ويطور ويغري يف أحكامه 

ه اجملتمعات ومشكالهتا املنبثقة أصاًل من خمالفتها ليالحق حاجات هذ
 .( )"لإلسالم ومن خروج حياهتا مجلة من إطاره

 :وعلى هذا املقطع من املالحظات ما يأيت
 !.يبدو أن سيداً يرى جواز حتديد النسل ( 
يرى أن اجملتمع املسلم اليزال يف ضمري الغيب، وهذا عني  ( 

ت على أي أساس التكفري للمجتمعات اإلسالمية، وقد عرف
 .يكفر هذه اجملتمعات

دخول يف : وأن هذه اجملتمعات كافرة، وأن افرتاض أهنا إسالمية ( 
 .متاهة
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وأننا ال منلك افرتاض أصل حاجات هذا اجملتمع؛ ألنه ال عالقة  (1
له باإلسالم؛ بسبب اختالف تركيبه العضوي عن اجملتمع 

ف اإلسالمي الذي يصلح فيه تطبيق اإلسالم وميكن أن نعر 
 . حاجاته ومتطلباته؛ فهذا اجملتمع ال يزال يف ضمري الغيب
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 :شهادات على سيد قطب وأتباعه بتكفير المسلمين
 :شهادة القرضاوي على سيد قطب وكتبه بالتكفري –  
 :( )"أولويات احلركة اإلسالمية"قال القرضاوي يف كتابه  
ملرحلة يف هذه املرحلة ظهرت كتب الشهيد سيد قطب، اليت متثل ا" 

ريه، واليت تنضح بتكفري اجملتمع، وتأجيل الدعوة إىل النظام كاألخرية من تف
اإلسالمي بفكرة جتديد الفقه وتطويره، وإحياء االجتهاد، وتدعو إىل العزلة 
الشعورية عن اجملتمع، وقطع العالقة مع اآلخرين، وإعالن اجلهاد اهلجومي 

املرونة، ورميهم بالسذاجة واهلزمية على الناس كافة، واإلزراء بدعاة التسامح و 
يف "النفسية أمام احلضارة الغربية، ويتجلى ذلك أوضح ما يكون يف تفسري 

، ومعظمه مقتبس "معامل يف الطريق"يف طبعته الثانية، ويف " ظالل القرآن
، وغريها، وهذه الكتب  "اإلسالم ومشكالت احلضارة"من الضالل، ويف 

 .( )"ايب الكبري؛ كما كان هلا تأثريها السليبكان هلا فضلها وتأثريها اإلجي
وقد قاوم هذا الفكر األستاذ اهلضييب وآخرون يف أحباث أشرف  

 ".دعاة ال قضاة"عليها اهلضييب يف كتاب 
 ".التفسري السياسي"وقاومه األستاذ أبواحلسن الندوي يف كتابه  

                                                 
 (.1  ص )  ( )
منهج املوازنات بني احلسنات والسيئات، احلائد عن منهج : نأسف ملثل هذا املنهج؛ أعين  ( )

لبدع وأهلها، وال سيما مذهب اإلسالم الذي ضيع شباب األمة، وقذف يف قلوهبم حب ا
اخلوارج يف تكفري األمة، وهون من شأن الرفض والتصوف الغايل، مبا فيه وحدة الوجود، 

 .فمىت يستيقظ املؤمنون ملثل هذه احليل



 (  1) 

اء وقاومه العالمة احملدث ناصر الدين األلباين، وكثري من علم 
 .املسلمني

نسأل اهلل أن يبصر األمة وشباهبا باحلق يف كل ميادين اإلسالم،  
 .وأن جينبهم الغلو والباطل يف كل جمال

على سيد ( أحد كبار اإلخوان املسلمني)شهادة فريد عبد اخلالق  –  
 :قطب وأتباعه بأهنم يكفرون املسلمني

أملعنا فيما : "( )"اإلخوان املسلمون يف ميزان احلق"قال يف كتابه  
سبق إىل أن نشأة فكر التكفري بدأت بني شباب بعض اإلخوان يف سجن 
القناطر يف أواخر اخلمسينات وأوائل الستينات، وأهنم تأثروا بكفر الشهيد 
سيد قطب وكتاباته، وأخذوا منها أن اجملتمع يف جاهلية، وأنه قد كفر 

أنزل اهلل، وحمكوميه إذا  حكامه الذين تنكروا حلاكمية اهلل بعدم احلكم مبا
 .اهـ ( )"رضوا بذلك

 :ويقول فريد عبد اخلالق 
إن أصحاب هذا الفكر وإن تعددت مجاعاهتم، يعتقدون بكفر " 

اجملتمعات اإلسالمية القائمة، وجاهليتها جاهلية الكفار، قبل أن يدخلوا يف 
هذا  ، ورتبوا األحكام الشرعية بالنسبة هلم علىاإلسالم يف عهد الرسول 

األساس، وحددوا عالقاهتم مع أفراد هذه اجملتمعات طبقًا لذلك، وقد 
حكموا بكفر اجملتمع ألنه ال يطبق شرع اهلل، وال يلتزم بأوامره ونواهيه، 

                                                 
 (.5  )ص   ( )
 (.5  )ص   ( )



 (   ) 

املفاصلة )ومنهم من قال بعدم كفر خمالفيهم ظاهرياً، وقالوا بنظرية 
املصلني ، فأجاز هذا الفريق الصالة خلف اإلمام الذي يؤم (الشعورية

املسلمني يف سجوهنم ومتابعته يف احلركات دون النية، وقالوا بعدم تكفري 
، وأهنم يف (مرحلية األحكام)على أساس نظرية  ( )زوجاهتم، وأجلوا كفرهم
بأحكامه اليت نزلت إبانه، فال  –العهد املكي : أي –عصر االستضعاف 

العيدين وال جيوز حترم املشركات وال الذبائح وال جتب صالة اجلمعة وال 
اجلهاد، ويكفرون من مل يؤمن بفكرهم، وأخذوا ببعض أساليب الباطنية يف 

، أال يذكروا أسرار معتقداهتم لغريهم، ويظهروهنا خلواصهم وأتباع (التقية)
 .فكرهم، وذلك عندهم ضرورة حركية

وطائفة متسكت باملفاصلة الصرحية، وكفرت خمالفيهم ومن كان  
ة اإلخوان املسلمني، ومرشدهم، وآباؤهم، وأمهاهتم، معهم، ومنهم مجاع

مجاعة )، الذين يسمون أنفسهم (التكفري واهلجرة)وزوجاهتم، وهم مجاعة 
 .( )("املؤمنني

 (:وهو من كبار اإلخوان املسلمني)شهادة علي جريشة  –  
 :قال بعد أن حتدث عن غلو اخلوارج وتكفريهم لعلي وأصحابه 
موعة على مجاعة إسالمية كبرية إبان ويف احلديث انشقت جم" 

ومع ذلك جلأت تلك اجملموعة إىل تكفري اجلماعة ... وجودهم يف السجون
الكبرية؛ ألهنا ال تزال على رأيها يف تكفري احلاكم وأعوان احلاكم مث اجملتمع  

                                                 
 ".نكاحهم: "لعله أراد  ( )
 (.8  ص )  ( )



 (   ) 

كله، مث انشقت اجملموعة املذكورة إىل جمموعات كثرية، كل منها يكفر 
 .( )"اآلخر

اإلسالم ابن تيمية يف سياق حديثه عن احلكم بغري ما أنزل  كالم لشيخ
 :اهلل
 :قال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهلل 
َوَمْن َلْم َيْحُكْم ِبَما أَََزَل اللَُّه فَُأْولَِئَك ُهْم : وقال" 

اْلَكاِفُرونَ 
، وال ريب أن من مل يعتقد وجوب احلكم مبا أنزل اهلل على ( )

فمن استحل أن حيكم بني الناس مبا يراه هو عداًل من رسوله فهو كافر، 
غري اتباع ملا أنزل اهلل؛ فهو كافر؛ فإنه ما من أمة إال وهي تأمر باحلكم 
بالعدل، وقد يكون العدل يف دينها ما رآه أكابرهم، بل كثري من املنتسبني 

وامر إىل اإلسالم حيكمون بعاداهتم اليت مل ينزهلا اهلل، كسوالف البادية، وكأ
املطاعني فيهم، ويرون أن هذا هو الذي بنبغي احلكم به دون الكتاب 
والسنة، وهذا هو الكفر؛ فإن كثريًا من الناس أسلموا، ولكن مع هذا ال 
حيكمون إال بالعادات اجلارية هلم، اليت يأمر هبا املطاعون؛ فهؤالء إذا عرفوا 

ذلك، بل استحلوا أن أنه ال جيوز احلكم إال مبا أنزل اهلل، فلم يلتزموا 
حيكموا خبالف ما أنزل اهلل؛ فهم كفار، وإال كانوا جهااًل كمن تقدم أمره، 
وقد أمر اهلل املسلمني كلهم إذا تنازعوا يف شيء أن يردوه إىل اهلل والرسول، 

يَاأَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا َأِطيُعوا اللََّه َوَأِطيُعوا الرَُّسوَل َوُأْوِلي : فقال تعاىل

                                                 
 (.71 ص )" االجتاهات الفكرية املعاصرة"راجع كتابه   ( )
 .11: املائدة  ( )



 (   ) 

اأَلْمِر ِمْنُكْم فَِإْن تَ َنازَْعُتْم ِفي َشْيٍء فَ ُردُّوُه ِإَلى اللَِّه َوالرَُّسوِل ِإْن ُكنُتْم 
ٌر َوَأْحَسُن تَْأِويال تُ ْؤِمُنوَن بِاللَِّه َواْليَ ْوِم اآلِخِر َذِلَك َخي ْ

: ، وقال تعاىل( )
 َنَ ُهْم ثُمَّ ال َيِجُدوا َفال َورَبَِّك ال يُ ْؤِمُنوَن َحتَّى ُيَحكُِّموَك ِفيَما َشج َر بَ ي ْ

ِفي أََُفِسِهْم َحَرًجا ِممَّا َقَضْيَت َوُيَسلُِّموا َتْسِليًما
( ) . 

فمن مل يلتزم حتكيم اهلل ورسوله فيما شجر بينهم؛ فقد أقسم اهلل  
بنفسه أنه ال يؤمن، وأما من كان ملتزمًا حلكم اهلل ورسوله باطنًا وظاهراً، 

؛ فهذا مبنزلة أمثاله من العصاة، وهذه اآلية مما حيتج لكن عصى واتبع هواه
هبا اخلوارج على تكفري والة األمر الذين ال حيكمون مبا أنزل اهلل، مث يزعمون 
أن اعتقادهم هو حكم اهلل، وقد تكلم الناس مبا يطول ذكره هاهنا، وما 
  ذكرته يدل عليه سياق اآلية، واملقصود أن احلكم بالعدل واجب مطلقًا يف
كل زمان ومكان على كل أحد، ولكل أحد، واحلكم مبا أنزل اهلل على 

هو عدل خاص، وهو أكمل أنواع العدل وأحسنها، واحلكم به  حممد 
وكل من اتبعه، ومن مل يلتزم حكم اهلل ورسوله؛ فهو   واجب على النيب 

كافر، وهذا واجب على األمة، يف كل ما تنازعت فيه من األمور االعتقادية 
 .( )"العمليةو 
: قال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهلل يف معىن قوله تعاىل 
 ِاتََّخُذوا َأْحَبارَُهْم َورُْهَباََ ُهْم َأْربَابًا ِمْن ُدوِن اللَّه

(1). 
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وهؤالء الذين اختذوا أحبارهم ورهباهنم أرباباً، حيث أطاعوهم يف " 
 :على وجهنيحتليل ما حرم اهلل، وحترمي ما أحل اهلل، يكونون 

أن يعلموا أهنم بدلوا دين اهلل، فيتبعوهنم على التبديل، : أحدمها 
فيعتقدون حتليل ما حرم اهلل، أو حترمي ما أحل اهلل؛ اتباعًا لرؤسائهم، مع 
علمهم أهنم خالفوا دين الرسل؛ فهذا كفر، وقد جعله اهلل ورسوله شركاً، 

 فاتبع غريه يف خال وإن مل يكونوا يصلون هلم ويسجدون هلم، فكان من
الدين مع علمه أنه خالف للدين، واعتقد ما قاله ذلك دون ما قاله اهلل 

 .ورسوله مشركاً مثل هؤالء
أن يكون اعتقادهم وإمياهنم بتحرمي احلرام وحتليل احلالل : الثاين 

ثابتاً، لكنهم أطاعوهم يف معصية اهلل، كما يفعل املسلم ما يفعله من 
أهنا معاص، فهؤالء هلم حكم أمثاهلم من أهل الذنوب،   املعاصي اليت يعتقد
 ".إمنا الطاعة يف املعروف: "أنه قال كما ثبت عن النيب 

مث ذلك احملرِّم للحالل واحمللل للحرام إن كان جمتهدًا قصده اتباع  
الرسل، لكن خفي عليه احلق يف نفس األمر، وقد اتقى اهلل ما استطاع؛ 

ئه، بل يثيبه على اجتهاده الذي أطاع به ربه، ولكن فهذا ال يؤاخذه اهلل خبط
، مث اتبعه على خطئه، من علم أن هذا أخطأ فيما جاء به الرسول 

؛ فهذا له نصيب من هذا الشرك الذي ذمه اهلل، وعدل عن قول الرسول 
ال سيما إن اتبع ذلك هواه ونصره باليد واللسان، مع علمه أنه خمالف 



 (  5) 

تحق صاحبه العقوبة عليه، وهلذا اتفق العلماء ؛ فهذا شرك يسللرسول 
 .( )"على أنه إذا عرف احلق ال جيوز له تقليد أحد يف خالفه
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 الفصل السادس
 الشرك وعبادة األوثان عند سيد ومن سار على َهجه

 : يقول سيد قطب 
إن االعتقاد باأللوهية الواحدة قاعدة ملنهج حياة متكامل، وليس " 

يف الضمائر، وحدود العقيدة أبعد كثريًا من جمرد جمرد عقيدة مستكنة 
 ...االعتقاد الساكن

إن حدود االعتقاد تتسع وترتامى حىت تتناول كل جانب من  
وقضية احلاكمية بكل فروعها يف اإلسالم هي قضية ... جوانب احلياة

عقيدة، كما أن قضية األخالق جبملتها هي قضية عقيدة، فمن العقيدة 
اة الذي يشتمل األخالق والقيم كما يشتمل األوضاع ينبثق منهج احلي

 .( )"والشرائع سواء بسواء
 :ويف هذا الكالم حق وخلط 
 .أما أن العقيدة قاعدة ملنهج حياة متكامل؛ فمسلم 
وأما أن حدود العقيدة تتسع وترتامى حىت تتناول كل جانب من  

وال قاله علماء إخل؛ فهذا مامل يدل عليه كتاب وال سنة، ... جوانب احلياة
اإلسالم؛ فهذا من شذوذات سيد قطب؛ ليوسع به دائرة التكفري ملن 

 .خيالف منهجه هو، وهو مع ذلك حييد عن ذكر شرك القبور
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إن عبادة األصنام اليت دعا إبراهيم عليه السالم ربه أن : "مث يقول 
زاوهلا جينبه هو وبنيه إياها ال تتمثل فقط يف تلك الصورة الساذجة اليت كان ي

العرب يف جاهليتهم، أو اليت كانت تزاوهلا شىت الوثنيات يف صور شىت 
جمسمة يف أحجار أو أشجار أو حيوان أو طري أو جنم أو نار أو أرواح أو 

 .أشباح
إن هذه الصورة الساذجة كلها ال تستغرق صور الشرك باهلل، وال  

دلول الشرك تستغرق كل صور العبادة لألصنام من دون اهلل، والوقوف مب
عند هذه الصور الساذجة مينعنا من رؤية صور الشرك األخرى اليت ال هناية 
هلا، ومينعنا من الرؤية الصحيحة حلقيقة ما يعتور البشرية من صور الشرك 
واجلاهلية اجلديدة، والبد من التعمق يف إدراك طبيعة الشرك وعالقة األصنام 

صنام، ومتثل صورها اجملردة هبا، كما أنه البد من التعمق يف معىن األ
 .( )"املتجددة مع اجلاهليات املستحدثة

 :ويف هذا الكالم
هتوين من دعوات األنبياء اليت ركزت على عبادة األصنام : أوالً 
وقد ضج من أسلوب سيد قطب هذا كل من يفهم حقيقة . واألوثان

ن التوحيد والشرك، بل ضج منه املتساهلون يف موضوع التوحيد والشرك م
أصدقائه؛ مثل أيب احلسن الندوي، وعلي جريشة، وغريمها، وأدركوا أن هذا 

 .هتوين من دعوة األنبياء عليهم الصالة والسالم
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فيه صرف الدعاة عن أعظم وأكرب أنواع الكفر والشرك الذي : ثانياً 
حاربه كل األنبياء واملرسلون واملصلحون، وأدركوا أنه أكرب خطر على 

عظم أنواع االحنطاط واالحندار الذي هتوي إليه البشرية إذا اإلنسانية، وأنه أ
 .وقعت فيه

فيه خلط بني قضايا الشرك األكرب واألصغر، وبني قضايا : ثالثاً 
املعاصي صغريها وكبريها، فإذا كانت العقيدة ترتامى حىت تشمل كل 
جوانب احلياة، وصور الشرك عند سيد ال هناية هلا؛ فكل معصية وكل 

؛ إال الشرك بالقبور، ( )رية كانت أو كبرية تعترب شركًا عند سيدخمالفة صغ
الذي مل يذكره سيد هنا، ومل يذكره ومل ينتقده يف كل موضع يتحمس فيه 

 .، وكل موضع يتحمس فيه ضد الشرك(ال إله إال اهلل)للعقيدة وللتوحيد ولـ 
اد إن هذا التفسري للشرك والتوحيد الذي يفسره سيد يُفرح عب: رابعاً 

القبور من الروافض والصوفية، ذلك ألنه ال ميسهم وال ميس عقائدهم 
وأعماهلم الشركية من قريب وال من بعيد، وعنده ويف بلده ألوف القبور، 
تقدم هلم أنواع العبادات والشعائر، فال حيرك اجتاهها وال اجتاه أهلها أي 

 .ساكن، فضالً عن بلدان العامل اإلسالمي شرقاً وغرباً 
يتمثل ( ال إله إال اهلل)إن الشرك باهلل املخالف لشهادة أن : "لويقو 

الدينونة يف كل شأن من شؤون  فيهايف كل وضع ويف كل حالة ال تكون 

                                                 
إن مذهب اخلوارج يف التكفري ليتضاءل جدًا أمام هذا املذهب الذي يوسع دائرة التكفري   ( )

 .إىل ماال هناية له



 (  1) 

، ويكفي أن يدين العبد هلل يف جوانب من حياته ( )احلياة خالصة هلل وحده
بينما هو يدين يف جوانب أخرى لغري اهلل، حىت تتحقق صورة الشرك 

وتقدمي الشعائر ليس إال صورة واحدة من صور الدينونة ... تهوحقيق
واألمثلة احلاضرة يف حياة البشر اليوم تعطينا املثال الواقعي للشرك ... الكثرية

إن العبد الذي يتوجه إىل اهلل باالعتقاد يف ألوهيته ... يف أعماق طبيعته
إخل وسائر ... وحده، مث يدين هلل يف الوضوء والطهارة والصالة والصوم

الشعائر، بينما هو يف الوقت ذاته يدين يف حياته االقتصادية والسياسة 
واالجتماعية لشرائع من عند غري اهلل، ويدين يف قيمه وموازينه االجتماعية 
لتصورات واصطالحات من صنع غري اهلل، ويدين يف أخالقه وتقاليده 

ق والتقاليد والعادات وعاداته وأزيائه ألرباب البشر، تفرض عليه هذه األخال
واألزياء خمالفة لشرع اهلل وأمره، إن هذا العبد يزاول الشرك يف أخص 

يف أخص ( ال إله إال اهلل وأن حممدًا رسول اهلل)حقيقته، وخيالف شهادة 
وهذا ما يغفل عنه الناس اليوم، فيزاولونه يف ترخص ومتيع، وهم ... حقيقتها

ركون يف كل زمان ومكان، واألصنام ال حيسبونه الشرك الذي يزاوله املش
ليس من الضروري أن تتمثل يف تلك الصور األولية الساذجة، فاألصنام 
ليست إال شعارات للطاغوت، يتخفى وراءها لتعبيد الناس بامسها، وضمان 

 .( )"دينونتهم له من خالهلا

                                                 
سيد ال يرى تقدمي الشعائر للقبور شركاً، وال يدخلها حىت يف هذه الصورة؛ فإن هذه   ( )

 .إخل، وال تدخل فيها األضرحة والقبور... شجارالصورة خاصة باألصنام واألحجار واأل
 (.1   /1" )يف ظالل القرآن"  ( )

 



 (  1) 

، (الشعب)، و(الوطن)، و(القومية)مث ضرب أمثلة هلذه األصنام بـ 
 .؛ إذا رفعت كشعارات(الطبقة)و

 :أقول
ال )ال خيفى على القارئ أن سيدًا مل يفهم معىن شهادة أن : أوالً 
حق الفهم، فلذا تراه كثريًا ما يفسرها بالربوبية واحلاكمية ( إله إال اهلل

 .والسلطة والسيادة، وقد بينت ذلك ذلك فيما سلف
رك هبا، لذا ال يبايل سيد قطب بعبادة القبور واألضرحة، والش: ثانياً 

 .مل يذكرها يف األمثلة احلاضرة اليوم يف حياة البشرية
إن هذه األمور اليت ذكرها من السياسة واالقتصاد واالجتماع : ثالثاً 

واألخالق والتقاليد واألزياء والقومية والوطن والشعب والطبقة موجودة يف 
! ذا الزمانإهنا خاصة هب: حياة البشرية كلها، وعلى امتداد تارخيها، والقول

جمازفة، ومع وجودها يف كل زمان ويف كل أمة؛ فإن اهلل مل يسمها أصناماً، 
واألنبياء والعلماء واملصلحون حقًا مل يسموها أصناماً، وهي ترتاوح مابني 
املعصية الكبرية والصغرية، ومنها ماهو من املباحات ومما سكت عنه 

يتناوهلا الشارع بالتحليل الشارع، فهو عفو، واألصل يف األشياء اليت مل 
والتحرمي اإلباحة، وما كان من هذه األمور قد تناوله الشارع بالتحرمي؛ فإنه 

به عاص خمالف ألمر اهلل وشرعه، ما مل يستحل هذا كيكون حراماً، ومرت
األمر الذي علم حترميه، فإذا استحله على هذا الوجه؛ كفر باالستحالل، ال 

 .يف هذه األمور عند علماء اإلسالممبجرد العمل، هذا هو الفقه 
أما أن يأيت رجل كسيد، فيجعل األعمال والعادات والتقاليد 
واألزياء كلها على مستوى واحد، وكلها شرك وعبادة لألصنام، ويصبح 



 (   ) 

التقليد املعني صنماً، والزي صنماً، والعادة صنماً، ومعظم الناس عباد هلذه 
ان شم رائحة الفقه والفهم لإلسالم فهذا ال يقوله إنس! األصنام، مشركون
 .والتوحيد والشرك

وإىل جانب هذا التشديد، نرى سيدًا يستهني مبا شدد اهلل على 
أهله النكري، فبعث اهلل من أجله الرسل مجيعًا حملاربته والقضاء عليه، مسوٍّ 
بينه وبني املعاصي واملباحات، بل هو يعطي هلذه األمور العناية القصوى، 

يها كل أو جل اهتمامه واهتمام أتباعه، ويصرف نفسه وأتباعه عن ويوجه إل
حماربة الشرك األكرب الذي يهون من شأنه ويسميه الشرك الساذج ويسميه 
أتباعه بالبدائي والشعيب، ويسمون هذه األمور اليت منها الشرك غري املطلق 

سنة واملعاصي واملباحات بالشرك احلضاري، تطاواًل على أهل التوحيد وال
الذين حياربون الشرك الساذج البدائي يف نظر هؤالء التقدميني املتحضرين، 

 .الذي هو موضوع جهاد األنبياء عليهم الصالة والسالم
ويقول حممد قطب وارث سيد قطب وشارح فكره ومنهجه وناشره 

ِِه ِإال: مفسرًا قوله تعاىل ( )"دراسات قرآنية"يف كتابه   ِإْن َيْدُعوَن ِمْن ُدَو
ِإََاثًا َوِإْن َيْدُعوَن ِإال َشْيطَاًَا َمرِيًدا َلَعَنُه اللَُّه َوقَاَل ألَتَِّخَذنَّ ِمْن ِعَباِدَك 

األََْ َعاِم  ََِصيًبا َمْفُروًضا َوأُلِضلَّن َُّهْم َوألَُمن ِّيَ ن َُّهْم َوآلُمَرَ َُّهْم فَ َليَُبتُِّكنَّ آَذانَ 
اللَِّه َوَمْن يَ تَِّخْذ الشَّْيطَاَن َولِيًّا ِمْن ُدوِن اللَِّه فَ َقْد َوآلُمَرَ َُّهْم فَ َليُ َغي ُِّرنَّ َخْلَق 

َخِسَر ُخْسَراًَا ُمِبيًنا يَِعُدُهْم َويَُمنِّيِهْم َوَما يَِعُدُهْم الشَّْيطَاُن ِإال ُغُرورًا 
َها َمِحيًصا ُأْولَِئَك َمْأَواُهْم َجَهنَُّم َوال َيِجُدوَن َعن ْ

( ). 
                                                 

 (.161ص )  ( )
 .    – 7  : النساء  ( )
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بعض مظاهر العبادة، فلم يعد هناك تلك  لقد تغريت وال شك
اليت كان العرب يف شركهم يعبدوهنا، ولكن عبادة الشيطان ذاهتا ( اإلناث)

الدولة، والزعيم، : القدمية أوثان أخرى( اإلناث)مل تتغري، وحلت حمل 
واملذهب، واحلزب، والعلم، والتقدم، واإلنتاج، واحلضارة، والتطور، واجملتمع، 

، واجلنس، (املودة)مية، والعاملية، واإلنسانية، والعقالنية، ووالوطن، والقو 
اجلديدة غري تلك اإلناث ( اإلناث)عشرات من ... واحلرية الشخصية

عليها  ىالساذجة البسيطة اليت كان يعبدها العرب يف اجلاهلية، تضف
القداسات الزائفة، وتعبد من دون اهلل، ويُطاع أمرها يف خمالفة أمر اهلل ويف 

 ...يري خلق اهللتغ
 ...ما تغريت إال مظاهر العبادة

 (!تطورت)
 .( )"إنه عبادة الشيطان... ولكن اجلوهر مل يتغري

هل بعث اهلل الرسل : هكذا يصور حممد قطب األوثان، فنسأله
مجيعًا إىل أمم ال دول هلا وال زعماء وال مذاهب وال أحزاب وال علم وال 

 وطن وال جمتمع وال قومية؟
أغفل اهلل هذه األشياء اخلطرية اجلسيمة عند سيد وحممد فلماذا 

 .قطب فلم يسمها أوثاناً وال أصناماً 

                                                 
يف كتابه ( ال إله إال اهلل)وقد نقل هذا النص الدكتور سفر احلوايل مفسراً به كلمة التوحيد   ( )

 .، وهذا من العجائب(681ص " )العلمانية"



 (   ) 

وملاذا خصَّ اهلل لفظ األوثان واألصنام بتلك األشياء الساذجة 
البسيطة يف نظر سيد وحممد قطب، وكرر ذمها وذم أهلها يف آيات قرآنية  

وأباح دماءهم وأمواهلم، كثرية، وكفر عابديها، واعتربهم كفارًا مشركني، 
وأباح استعبادهم واسرتقاقهم من أجل هذه األنداد وذم الالت والعزى ومناة 

 .الثالثة األخرى
فَاْجَتِنُبوا الرِّْجَس ِمْن اأَلْوثَاِن َواْجَتِنُبوا قَ ْوَل الزُّوِر : وقال تعاىل

َر ُمْشرِِكيَن ِبِه َوَمْن ُيْشِرْك بِاللَّ  ِه َفَكَأََّما َخرَّ ِمْن السََّماِء ُحنَ َفاَء لِلَِّه َغي ْ
ُر َأْو تَ ْهِوي بِِه الرِّيُح ِفي َمَكاٍن َسِحيقٍ  فَ َتْخطَُفُه الطَّي ْ

( ). 
فهل هذه األحكام تنطبق على من ينتمي إىل دولة أو حزب أو 
جمتمع أو قومية كافرًا مشركًا يباح دمه وماله واسرتقاقه، ويستحق اخللود يف 

 .وعيد الذي توعد اهلل به الكافرين املشركنيالنار، وأنواع ال
ثالث مئة صنم يف غداة واحدة، وكان  ولقد هدم رسول اهلل 

يبعث الناس هلدم األصنام والقبور؛ فهل للدعاة اآلن أن يهدموا العلوم 
واحلضارات واجملتمعات واألوطان والقوميات، ويدمروا التقدم واإلنتاج 

 .تعبد من دون اهلل واحلريات الشخصية؛ ألهنا أوثان
راية    حينما محل أصحاب رسول اهلل: ونسأله مرة أخرى

التوحيد وراية اجلهاد ليفتحوا الدنيا لتكون كلمة اهلل هي العليا، ودعوا 
البلدان اليت يُراد فتحها إىل توحيد اهلل وإخالص الدين له أو القتال؛ هل 

تمعات واألحزاب قالوا لألمم ذات احلضارات والعلوم والقوميات واجمل

                                                 
 .   – 1 : احلج  ( )
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واإلنتاج الزراعي والصناعي واألوطان اإلنسانية والعقالنية واحلريات 
إن هذه األمور أوثان وأنداد هلل، وأنتم : إخل؛ هل قالوا هلم... الشخصية

تعبدوهنا من دون اهلل، وحنن جئنا لقتالكم حىت تكفروا هبا وهتدموها، أو 
رقابكم بسبب أنكم اختذمت نقاتلكم ونستبيح دماءكم وأموالكم ونسرتق 

ذهبوا  هذه األشياء آهلة من دون اهلل، أو أن أصحاب رسول اهلل 
للجهاد يف سبيل اهلل، وكانوا يعرفون حق املعرفة ماهي األوثان اليت تعبد من 
دون اهلل، وما الشرك األكرب، وما هي العادة اليت إن صرفت لغري اهلل كانت 

هلا العبادات هي األوثان واألصنام  شركًا أكرب، واألشياء اليت تصرف
، مثل معبوداهتم اليت كانوا يعبدوهنا يف جاهليتهم، وأن عابديها هم دواألندا

 .باح دماؤهم وأمواهلم، ويباح اسرتقاقهم واستعبادهمتُ املشركون الذين 
إن حضارتكم : إن الصحابة رضي اهلل عنهم مل يقولوا لألمم أبداً 

 .وأندادوعلومكم وجمتمعاتكم أوثان 
فهل هم هبذا مل يبلغوا رسالة اإلسالم على وجهها، ومل يبينوا للناس 

 .حقيقة التوحيد والشرك
ولقد أغفل ونسي حممد قطب الشرك احلقيقي واألوثان احلقيقية 
اليت التزال قائمة على أشدها يف معظم البلدان، وعبادهتا وتقديسها على 

اهلائلة من البشر، وفيهم أشدها يف خمتلف الشعوب، يعبدها املاليني 
املثقفون الذين حيملون أعلى الشهادات يف السياسة واالقتصاد والطب 

 ...واآلداب واللغات واهلندسة وغريهم من سائر طبقات الناس وأصنافهم
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تلك البلدان مثل اهلند والصني واليابان وتايلند وسنغافورة، وفيها من 
، وتنتشر فيها متاثيل بوذا يف عدده إال اهلل ياملعابد واألوثان ما ال حيص

 .املنازل وامليادين العامة ودور العبادة
وأهل أوروبا وأمريكا يقدسون ويعبدون الصلبان والصور من دون 

 ...اهلل، ويف كثري من دول إفريقيا تعبد األصنام واألوثان
فأين يذهب حممد قطب عن هذا الواقع الكبري الذي ال خيفى على 

بواقع البشر وديانتهم وأحواهلم، ال سيما يف هذا العصر من له أدىن إملام 
 !الذي توفرت فيه وسائل املعرفة، وتطورت إىل حد بعيد؟

وتقوم يف اهلند اليوم مذابح رهيبة يف املسلمني من أجل هذه 
 .األوثان

ونسي حممد قطب تعلق معظم املنتسبني إىل اإلسالم بالقبور؛ ففي 
ا مئات من القبور املقدسة، تدعى من مصر بالذات، اليت ولد وعاش فيه

دون اهلل، ويستغاث هبا يف الشدائد، وتقدم هلا القرابني والنذور، وتقام هلا 
األعياد واالحتفاالت، وتشد إليها الرحال، ويعتكف حوهلا، ويطاف هبا، 

 ...ويعتقد فيها أهنا تعلم الغيب وتتصرف يف الكون
سطها وأفغانستان ويف ويف اهلند وباكستان وإيران وشرق آسيا وو 

تشاد والسودان واحلبشة والصومال وسائر دول إفريقية ألوف األضرحة تعبد 
من دون اهلل، وتقدم هلا القرابني، وحيلف هبا، وختاف وختشى أكثر مما خياف 

 .وخيشى من اهلل رب العاملني
 !فلماذا ال يذكرها حممد قطب، وال يتململ منها يف مؤلفاته؟
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لنكري عليها وعلى املتعلقني هبا من املنتسبني إىل وملاذا ال يشدد ا
 !اإلسالم، ويكون هلم مثل النذير العريان؟

بل هو وأخوه بأسلوهبما هذا يهوِّنان من شأن الشرك األكرب، الذي 
ِإنَّ الشِّْرَك َلظُْلٌم َعِظيمٌ : قال اهلل فيه

، ويصرفان الدعاة عن مقاومة ( )
وا جّل اهتمامهم إن مل يكن كله إىل حماربة الشرك العظيم، ويوجهاهنم ليصرف

 .( )ما يسميانه باألوثان اجلديدة أو الشرك احلضاري
بل تطور األمر بكثري من الدعاة املتأثرين هبما ومبنهجهما إىل 
السخرية واالحتقار ملن حيارب الشرك األكرب الذي بعث اهلل الرسل 

 .الستئصاله وتطهري األرض منه
سري محاًل لكالم اهلل على غري معناه، وعلى غري إين اعترب هذا التف

ما أراده اهلل وفهمه أئمة التفسري والتوحيد وسائر علماء املسلمني، واعترب أن 
 ...يف هذا العمل تضييعاً ملعانيه األساسية ومقاصده احلقيقية

فلمحمد قطب أن يسمي تلك األشياء بالكبائر واملعاصي 
هلية، وحيارهبا وحيض الدعاة على التحذير واالحنرافات، ويسميها أمورًا جا

ويف غري  منها، أما أن يغري هلا معاين القرآن ومقاصده، ويضع األمر
مواضعها، ويهون من خطورة األوثان بأهنا قدمية وبسيطة وساذجة، 

                                                 
 .  : لقمان  ( )
( 15ص)الشرك احلضاري والشرك البدائي، انظر : هذه عبارة سلمان العودة، حيث يقول  ( )

لو كان األنبياء (: "71ص )، ويقول يف هذا الكتاب "هكذا علم األنبياء"من كتابه 
ما ( هللال إله إال ا)واملصلحون إىل يوم القيامة حياربون من ألوان الشرك املناقض لكلمة 

 .أهـ" يتعلق باألوضاع الشعبية فقط؛ ملا تعرض هلم أحد، وملا وقف يف وجههم إال القليل
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ويتجاهل الوثنية القائمة اآلن يف معظم بلدان العامل، ويتجاهل عبادة القبور 
، فأصبحوا واإلسالم موضع سخرية لليهود اليت دمرت حياة املسلمني

والنصارى والوثنيني، وأصبحوا يطلقون على اإلسالم أنه دين وثنية وشرك، 
ويطلقون على املسلمني بسبب هؤالء القبوريني أهنم وثنيون؛ فهذا ماال 

 .حيتمل، وال جيوز السكوت عنه
 فعلى علماء املسلمني الناصحني أن يبينوا للناس خطر هذه اجلرأة
على تفسري كتاب اهلل، وعلى النتائج اخلطرية اليت جتعل املعاصي مهما  
كربت أوثاناً، وأهلها عباد أوثان، وعلى إسدال الستار على الوثنية احلقيقة 

لة كشموالوثنيني احلقيقيني، وعلى إسدال الستار على أعظم ذنب وأعظم 
ديس قبورهم يف حياة األمة، أال وهي التعلق بأهل القبور وتقديسهم، وتق

 .وأضرحتهم، وسائر األعمال املنكرة ذات الصلة هبذه القبور
إن يف هذه األمور املذكورة فسادًا وضالالً : وأخرياً؛ لك أن تقول

وجاهلية عند كثري من اجملتمعات واألفراد ملخالفتهم لتعاليم اإلسالم وآدابه، 
مسلمة، والزعيم وقد يكون العلم واجبًا ونافعاً، واحلضارة الزمة، والدولة 

مسلمًا صاحلاً، واملذهب حقاً؛ إذا قامت هذه األمور على اإلسالم؛ فلماذا 
وملاذا يأيت هذا الكالم يف تفسري  ! وملاذا هذه اجملازفات؟! هذا اإلطالق؟

 .كالم اهلل خمالفاً ملا قرره كتاب اهلل وقرره األنبياء عليهم الصالة والسالم
: يئًا من املعاصي؛ فلك أن تقولوإذا تبني لك أن أحدًا يستحل ش

إن هذا االستحالل كفر؛ ألنه مضاد هلل يف حق التشريع، مكذب 
بالنصوص اليت نصت على حترمي تلك املعصية أو املعاصي اليت استحلها، 
وال تسمى تلك املعصية وثناً وال صنماً؛ ألن غريه قد يرتكبها غري مستحل، 



 (  8) 

للغات والشرائع ترفض تسمية تلك فال توصف بغري املعصية، وألن العقول وا
 .املعاصي أوثاناً وأصناماً 
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معرفة العلماء حقيقة التوحيد وحقيقة الشرك وحقيقة دعوة 
 :األَبياء وأهدافها بخالف ما يقوله المودودي وسيد قطب وأتباعهما

 :( )"التفسري السياسي لإلسالم"قال أبواحلسن الندوي يف 
فة الشرك كانا هدف بعثة الدعوة إىل التوحيد واستئصال شأ"

 ".ساسي عرب التاريخ البشرياألنبياء وتعليمهم ودعوهتم األ
 :( )"النبوة واألنبياء يف ضوء القرآن"وقال يف كتاب 

ولكن كل هذا التيسري والتدريج ومراعاة احلكمة واملصلحة والنظر "
ومما ليس  إىل استعداد النفوس إمنا هو يف التعليم والرتبية ويف املسائل اجلزئية،

من العقائد ومبادئ الدين يف شيء، أما ما كان من العقائد واملبادئ 
والفرائض والنصوص وما يفرق بني اإلميان والكفر والتوحيد والشرك، وكان 
من شعائر اإلسالم وحدود اهلل؛ فاألنبياء عليهم السالم، على اختالف 

يعرفون تنازالً،  عصورهم، أصلب فيه من احلديد، وأثبت عليه من اجلبال، ال
 ".وال يعرفون هوادة، وال يرضون مساومة

 :مث قال
 :إخالص الدين هلل وإفراد العبادة له"

هي أن األنبياء عليهم السالم كان أول دعوهتم : والسمة الثانية
وأكرب هدفهم يف كل زمان ويف كل بيئة هو تصحيح العقيدة يف اهلل تعاىل، 

دعوة إىل إخالص الدين وإفراد العبادة وتصحيح الصلة بني العبد وربه، وال
                                                 

 (.طبعة دار آفاق الغد/ 81ص )  ( )
 (.طبعة دار القلم دمشق/  5 –  5ص )  ( )
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هلل وحده، وأنه النافع الضار املستحق للعبادة والدعاء وااللتجاء والنسك 
وحده، وكانت محلتهم مركزة موجهة إىل الوثنية القائمة يف عصورهم املمثلة 
بصورة واضحة يف عبادة األوثان واألصنام والصاحلني املقدسني من األحياء 

أن اهلل قد خلع عليهم لباس "ن كان يعتقد أهل اجلاهلية واألموات، الذي
الشرف والتأله، وجعلهم متصرفني يف بعض األمور اخلاصة، ويقبل شفاعتهم 
فيهم باإلطالق، مبنزلة ملك امللوك يبعث على كل قطر ملكاً، ويقلده تدبري 

 .( )"تلك اململكة يف ماعدا األمور العظام
لكتاب املهيمن على الكتب وهو ا –وكل من له صلة بالقرآن 

يعرف اضطرارًا وبداهة أن القضاء على هذه الوثنية، واإلنكار  –السالفة 
عليها، وحماربتها، وإنقاذ الناس من براثنها؛ كان هدف النبوة األساسي، 
ومقصد بعثة األنبياء، وأساس دعوهتم، ومنتهى أعماهلم، وغاية جهادهم، 

ا يدندنون، ومنها يصدرون، وإليها وقطب الرحى يف حياهتم ودعوهتم، حوهل
َوَما : ليها ينتهون، والقرآن تارة يقول باإلمجالإيرجعون، ومنها يبدؤون، و 

أَََا  َأْرَسْلَنا ِمْن قَ ْبِلَك ِمْن َرُسوٍل ِإال َُوِحي ِإلَْيِه َأَُّه ال ِإَلَه ِإال
فَاْعُبُدون

أن افتتاح  ، وتارة يقول بالتفصيل، فيسمي نبيًا نبياً، ويذكر( )
 :دعوته كان هبذه الدعوة إىل التوحيد

َوَلَقْد َأْرَسْلَنا َُوًحا ِإَلى قَ ْوِمِه ِإِّي َلُكْم ََِذيٌر ُمِبيٌن َأْن ال : فقال
تَ ْعُبُدوا ِإال اللََّه ِإِّي َأَخاُف َعَلْيُكْم َعَذاَب يَ ْوٍم أَلِيمٍ 

( ). 
                                                 

 .لإلمام أمحد بن عبد الرحيم الدهلوي" حجة اهلل البالغة"التعبري منقول من   ( )
 .5 : األنبياء  ( )
 .6 و  5 : هود  ( )
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 ِْم اْعُبُدوا اللََّه َما َلُكْم ِمْن ِإَلٍه َوِإَلى َعاٍد َأَخاُهْم ُهوًدا قَاَل يَاقَ و
ُرُه ِإْن أََْ ُتْم ِإال ُمْفتَ ُرونَ  َغي ْ

( ) 
 َوِإَلى َثُموَد َأَخاُهْم َصاِلًحا قَاَل يَاقَ ْوِم اْعُبُدوا اللََّه َما َلُكْم ِمْن

ُرُه ُهَو أَََشَأُكْم ِمْن اأَلْرِض َواْستَ ْعَمرَُكْم ِفيَها فَاْستَ غْ  ِفُروُه ثُمَّ ُتوبُوا ِإَلٍه َغي ْ
ِإلَْيِه ِإنَّ رَبِّي َقرِيٌب ُمِجيبٌ 

( ) 
 َوِإَلى َمْدَيَن َأَخاُهْم ُشَعْيًبا قَاَل يَاقَ ْوِم اْعُبُدوا اللََّه َما َلُكْم ِمْن ِإَلٍه

ُرُه َوال تَنُقُصوا اْلِمْكَياَل َواْلِميَزاَن ِإِّي َأرَاُكْم ِبَخْيٍر َوِإِّي َأَخاُف َعلَ  ْيُكْم َغي ْ
َعَذاَب يَ ْوٍم ُمِحيطٍ 

( ). 
أما إبراهيم؛ فدعوته إىل توحيد األلوهية ونبذ األصنام واألوثان 

َنا ِإبْ َراِهيَم ُرْشَدُه ِمْن قَ ْبُل أوضح وأصرح، ففي سورة األنبياء  َوَلَقْد آتَ ي ْ
يُل الَِّتي أََْ ُتْم َلَها وَُكنَّا ِبِه َعاِلِميَن ِإْذ قَاَل ألَبِيِه َوقَ ْوِمِه َما َهِذِه التََّماثِ 

َعاِكُفونَ 
(1). 

                                                 
 .51: هود  ( )
 . 6: هود  ( )
 .81: هود  ( )
 . 5 –  5: األنبياء  (1)
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 الفصل السابع
 الشك والتشكيك في أمرو عقدية يجب الجزم فيها

سيد يسري وراء املعتزلة والقدرية يف املراد باجلنة اليت كان فيها  –   
آدم وأخرج منها، خمالفاً عقيدة أهل السنة بأهنا اجلنة املعروفة عند املسلمني، 

 .اهلل للمتقنياليت أعدها 
 :فيقول شاكاً فيها ومشككاً  
فأين كان هذا الذي كان؟ وما اجلنة اليت ... مرة أخرى... وبعد" 

عاش فيها آدم وزوجه حيناً من الزمان؟ ومن هم املالئكة؟ ومن هو إبليس؟ 
هذا وأمثاله يف القرآن الكرمي غيب ... كيف قال اهلل هلم؟ وكيف أجابوه؟ 

اهلل تعاىل بعلمه، وعلم حبكمته أن ال جدوى للبشر  من الغيب الذي استأثر
يف معرفة كنهه وطبيعته، فلم يهب هلم القدرة على إدراكه واإلحاطة به، 
باألداة اليت وهبهم إياها خلالفة األرض، وليس من مستلزمات اخلالفة أن 
نطلع على هذا الغيب، وبقدر ما سخر اهلل لإلنسان من النواميس الكونية 

رارها؛ بقدر ما حجب عنه أسرار الغيب فيما ال جدوى يف وعرفه بأس
 .( )"معرفته

بل جتاوز سيد مذهب املعتزلة إىل التشكيك يف املالئكة وإبليس،  
 !ويف تكليم اهلل آدم واملالئكة وإبليس

                                                 
 (.الطبعة األوىل/ 51ص " )يف ظالل القرآن"  ( )
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ال ندري من هو اهلل، وال ندري معىن : ال جيوز ملسلم أن يقول مثالً  
وال ندري من هم املالئكة، وال، : قولصفاته وعلمه وكالمه وقدرته، وال ي

بل عليه أن يؤمن باهلل ومالئكته وكتبه ورسله، وأن اجلنة حق، والنار ... وال
حق، واملالئكة حق، واليوم اآلخر حق؛ بإميان جازم ال تشكك فيه وال 

 .ريب وال تردد
وهذا التشكيك هو املنهج الذي سار عليه سيد يف كثري من  –   

يكه يف السماوات، انظر إليه يقول يف تفسري قول اهلل عز األمور؛ مثل تشك
ًعا ِشَداًدا: وجل َنا فَ ْوَقُكْم َسب ْ َوبَ نَ ي ْ

( ). 
والسبع الشداد اليت بناها اهلل فوق أهل األرض هي السماوات " 

واملقصود هبا على وجه ... السبع، وهي الطرائق السبع يف موضع آخر
ع جمموعات من اجملرات، وهي فقد تكون سب... التحديد يعلمه اهلل

جمموعات من النجوم، قد تبلغ الواحدة منها مئة مليون جنم، وتكون السبع 
وقد ... اجملرات هذه هي اليت هلا عالقة بأرضنا أو مبجموعتنا الشمسية

تكون غري هذه وتلك مما يعلمه اهلل من تركيب هذا الكون الذي ال يعلم 
 .( )"اإلنسان عنه إال القليل

ثقته يف كثري من املواضع يف العلوم الكونية بأخبار الفلكيني  فرتى 
 . من اليهود والنصارى أقوى من ثقته بأخبار الكتاب والسنة

                                                 
 .  : النبأ  ( )
 (.النبأ – 816 و  815 ص " )يف ظالل القرآن"  ( )
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َناَها : قال تعاىل  َأفَ َلْم يَ ْنظُُروا ِإَلى السََّماِء فَ ْوقَ ُهْم َكْيَف بَ نَ ي ْ
َوزَي َّنَّاَها َوَما َلَها ِمْن فُ ُروجٍ 

( ). 
َفال يَ ْنظُُروَن ِإَلى اإِلِبِل َكْيَف ُخِلَقْت َوِإَلى أَ : ويقول تعاىل 

السََّماِء َكْيَف رُِفَعْت َوِإَلى اْلِجَباِل َكْيَف َُِصَبتْ 
( ). 

 .والنظر هنا هو النظر بالعني إىل أمور حمسوسة مشاهدة 
وأما أخبار السنة؛ فيكفي منها أحاديث املعراج، وأن للسماوات  

إىل غري ذلك مما ذكر يف هذه ... نيب من األنبياءأبواباً، ويف كل مساء 
األحاديث، اليت يستفيد منها املؤمن اليقني، لكن سيدًا يستفيد من أخبار 

 .الكفار ويثق هبا ويعتمد عليها أكثر مما يعتمد على أحاديث الرسول 
فَ َلمَّا أَتَاَها َُوِدي يَاُموَسى ِإِّي  : وقال مفسراً قول اهلل تعاىل –   

أَََا رَبُّكَ 
( ): 

نودي هبذا البناء للمجهول، فما ميكن حتديد مصدر النداء، وال " 
اجتاهه، وال تعيني صورته، وال كيفيته، وال كيف مسعه موسى أو تلقاه، نودي 
بطريقة ما، فتلقى بطريقة ما، فذلك من أمر اهلل، نؤمن بوقوعه، وال نسأل 

 .(1)"عن كيفيته؛ ألن كيفيته وراء مدارك البشر
؛ "بالبناء للمجهول؛ فال ميكن حتديد مصدر النداء: "هكذا يقول 

  :فهو ال يؤمن بأن هذا النداء من اهلل، مع صراحة قوله تعاىل يف اآلية
                                                 

 .61: ق  ( )
 .1  – 7 : الغاشية  ( )
 .   –   : طه  ( )
 (.     – 1   /1" )الل القرآنيف ظ"  (1)
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إَي أَا ربك
؛ يف أن النداء من اهلل، وال يؤمن بأن موسى مسع هذا ( )

 !النداء من اهلل
ُه بِاْلَواِدي اْلُمَقدَِّس ِإْذ ََاَداُه رَبُّ : وكأنه مل يسمع قول اهلل 

طًُوى
وََكلََّم اللَُّه ُموَسى َتْكِليًما، وقوله ( )

: فما فائدة قوله!! ( )
 !؟"فذلك من أمر اهلل نؤمن بوقوعه"

 :ويقول عن تكليم اهلل لنبيه موسى عليه السالم – 1
ال ندري كيف كان كالم اهلل سبحانه ... وال ندري حنن كيف" 

وال ندري بأية حاسة أو جارحة أو أداة تلقى موسى  ... لعبده موسى
 .(1)"كلمات اهلل؛ فتصوير هذا على وجه احلقيقة متعذر علينا حنن البشر

                                                 
 .  : طه  ( )
 .6 : النازعات  ( )
 .61 : النساء  ( )
 (.68  / " )يف ظالل القرآن"  (1)
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 :تشكيك سيد قطب يف رؤية اهلل بل إنكاره هلا
ويقول متشككًا ومشككًا يف رؤية اهلل يف الدار اآلخرة يف  – 5 

ََاِضَرٌة ِإَلى رَب َِّها ََاِظَرةٌ ُوُجوٌه يَ ْوَمِئٍذ : تفسري قول اهلل تعاىل
( ): 

إن هذا النص ليشري إشارة سريعة إىل حالة تعجز الكلمات عن " 
تصويرها كما يعجز اإلدراك عن تصورها بكل حقيقتها، ذلك حني يعد 
املوعودين من السعداء حبالة من السعادة ال تشبهها حالة، حىت لتتضاءل 

فأما  : "، إىل أن يقول..."وان النعيمإىل جوارها اجلنة بكل مافيها من أل
كيف تنظر، وبأي جارحة تنظر، وبأي وسيلة تنظر؛ فذلك حديث ال 
خيطر على قلب ميسه طائف من الفرح الذي يطلقه النص القرآين يف القلب 

 .املؤمن
فما بال الناس حيرمون أرواحهم أن تعانق هذا النور الفائض بالفرح  

حول مطلق ال تدركه العقول املقيدة مبألوفات ويشغلوهنا باجلدل ! والسعادة؟
 .العقل ومقرراته

إن ارتقاء الكينونة اإلنسانية وانطالقها من قيود هذه الكينونة  
يوم  ( )األرضية احملدودة هو فقط حمط الرجاء يف التقائها باحلقيقة املطلقة

ذاك، وقبل هذا االنطالق سيعز عليها أن تتصور جمرد تصور كيف يكون 
وإذن؛ فقد كان جداًل ضائعًا ذلك اجلدل الطويل املديد ... اللقاءذلك 

                                                 
 .   –   : القيامة  ( )
 .دهذا من تعبريات غالة الصوفية أهل وحدة الوجو   ( )
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الذي شغل املعتزلة أنفسهم ومعارضيهم من أهل السنة واملتكلمني حول 
 ".حقيقة النظر والرؤية يف ذلك املقام

يظن سيد قطب أنه قد !! ومبثل هذه السفسطة والتهاويل!! وهكذا 
 !!ةحل مشكلة اخلالف بني أهل السنة واملعتزل

وال يدري أنه قد احناز إىل املعتزلة يف إنكار رؤية اهلل تعاىل؛ فما هي  
والقرآن قد حددها ! تلك احلالة من السعادة اليت ال يدري القارئ ماهي؟

 .بالنظر إىل اهلل، والسنة املتواترة أكدهتا، وآمن هبا السلف الصاحل
عند النيب كنا جلوسًا : فعن جرير بن عبد اهلل رضي اهلل عنه؛ قال 
رون ـإنكم سرتون ربكم كما ت: ، إذ نظر إىل القمر ليلة البدر؛ قال 

 ".هذا القمر، ال تضامون يف رؤيته
 ".إنكم سرتون ربكم عياناً : "وعنه قال 
هل نرى ! يارسول اهلل: أن الناس قالوا: وعن أيب هريرة رضي اهلل عنه 

". يف القمر ليلة البدر؟ هل تضارُّون: "ربنا يوم القيامة؟ فقال رسول اهلل 
فهل تضارُّون يف الشمس ليس دوهنا : "قال! ال يارسول اهلل: قالوا

فإنكم ترونه كذلك، جيمع اهلل : "قال! ال يارسول اهلل: قالوا". سحاب؟
 .احلديث ( )"…الناس يوم القيامة

ويؤكد أقوى تأكيد أن املؤمنني يرون  وهكذا يوضح رسول اهلل  
 .القيامة، واألحاديث متواترة بذلك رهبم بأبصارهم يوم

                                                 
رهبا  إىل. وجوه يومئذ ناضرة : كتاب التوحيد، باب قول اهلل" )صحيح البخاري" (  )

 (.7 71 – 1 71، حديث ناظرة



 (  8) 

 :إدانة األستاذ أمحد حممد مجال لسيد قطب إنكار رؤية اهلل يف الدار اآلخرة
وسيد قطب يشكك يف هذا األمر العظيم الثابت بالكتاب والسنة  

املتواترة، ويرى أنه يعز تصوره جمرد تصور، وال يدري كيف ينظر وبأي 
 جارحة وبأي وسيلة ينظر؟

يف هذا ببدع فقد سبقين إىل إدانة سيد قطب بإنكاره لرؤية ولست  
على مائدة "اهلل يف الدار اآلخرة األستاذ أمحد حممد مجال يف كتابه الشهري 

حيث انتقد سيد قطب يف مقال له صدر يف عام . 51 –  5ص " القرآن
مشاهد يف القيامة حيث ناقشه : انتقد فيه سيد قطب يف كتابه( 67  )

ص )وعقب يف : "ة مسألة من ضمنها إنكاره لرؤية اهلل فقاليف مخس عشر 
: بقوله كال إَهم عن ربهم يومئذ لمحجوبونعلى هذه اآلية ( 11 

نشهد الفجار حمجوبني عن رهبم ال يرونه، واهلل لن يراه إنسان، ولكن "
احلجب هنا معنوي جمسم، فهم لن يتطلعوا إىل رهبم، بل يقفون كما 

 ".هم يائسنيعهدناهم ناكسي رؤوس
األوىل نفي األستاذ سيد : وجدالنا يف هذا امللحظ يتجه وجهتني 

، وطبيعي أنه يعين الرؤية األخروية، ألنه "لن"رؤية اهلل نفياً مؤكداّ أو مؤبداً بـ 
إمنا يتحدث عن مشاهدة اآلخرة، والثانية قوله مبعنوية احلجب وجتسيمه 

 .خجالً ويأساً  خبضعان رؤوس الفجار، وعدم تطلعهم إىل رهبم
ال نريد أن نطيل يف سرد األدلة  –يف الوجهة األوىل  –وحنن  

القطعية والظنية من القرآن واحلديث على إمكان رؤية اهلل، فاألستاذ سيد 
يعلمها؛ وإن كان ال يعتقدها كما يبدو، ومظاهنا ميسورة له قريبة منه، وإمنا 

عرض لتصوير مشهدها نكتفي باستنباط حجتنا عليه من نفس اآلية اليت 



 (  1) 

بطريق مفهوم املخالفة،  –فإهنا تقرر ( كال إهنم عن رهبم يومئذ حملجوبون)
إن  –وهو أحد علوم القرآن اليت يعتمد عليها األئمة يف استنباط األحكام 

 .املؤمنني غري حمجوبني
إن احلجب حسي أواًل مث معنوي؛  –يف الوجهة الثانية  –ونقول  

كما   –رهبم كما يراه املؤمنون، وهم ثانيًا ال ينالون  ال يرون –أواًل  –فهم 
تكرميه وتسليمه، وال يكون معنويًا وحده إال أن يقول  –ينال املؤمنون 

األستاذ سيد إن الفجار يرون رهبم ولكنهم حمرومون من عطفه ولطفه، ومل 
يقل هذا أحد من قبل، واألستاذ سيد نفسه ينفي الرؤية احلسية عامة، عن 

 .ر والفجاراألبرا
فهم ال يتطلعون إىل رهبم، بل يقفون كما عهدناهم "مث إن قوله  

تصوير حلجب حسي وإال فما معىن إغضاء الطرف " ناكسي رؤوسهم
 .غري عدم الرؤية احلسية؟… وطأطأة الرأس إىل أسفل وعدم التطلع

فَِإَذا َُِفَخ ِفي الصُّوِر : ويقول يف تفسري قول اهلل تعاىل – 6 
َواِحَدٌة َوُحِمَلْت األَْرُض َواْلِجَباُل َفدُكََّتا دَكًَّة َواِحَدًة فَ يَ ْوَمِئٍذ َوقَ َعْت  ََ ْفَخةٌ 

اْلَواِقَعُة َواََشقَّْت السََّماُء َفِهَي يَ ْوَمِئٍذ َواِهَيٌة َواْلَمَلُك َعَلى َأْرَجاِئَها 
َوَيْحِمُل َعْرَش رَبَِّك فَ ْوقَ ُهْم يَ ْوَمِئٍذ َثَماََِيةٌ 

 :قال؛ ( )
وحنن ال ندري على وجه التحقيق ما السماء املقصودة هبذا اللفظ " 

واملالئكة على أرجاء هذه السماء املنشقة وأطرافها، والعرش … يف القرآن
مثانية أمالك، أو مثانية صفوف منهم، أو مثانية … فوقهم حيمله مثانية

                                                 
 .7  –   : احلاقة (  )



 ( 11) 

هم وال ال ندري حنن من … طبقات من طبقاهتم، أو مثانية مما يعلم اهلل
ماهم، كما الندري حنن ما العرش وال كيف حُيمل، وخنلص من كل هذه 

… الغيبيات اليت ال علم لنا هبا ومل يكلفنا اهلل من علمها إال ما قصه علينا
وأخذ الكتاب باليمني وبالشمال ومن وراء الظهر قد يكون حقيقة مادية، 

 ".لعربيةوقد يكون متثيالً لغوياً جارياً على اصطالحات اللغة ا
وهكذا يلقي سيد بضالل من الشك واحلرية والرتدد على كثري من  

األمور الغيبية اليت مدح اهلل املؤمنني باإلميان واالستيقان هبا على أهنا حقائق 
ثابتة، وهذه االضطرابات والتشككات من أقوى الرباهني على أن سيد 

فمن املغالطات قطب مل خيرج من دوامة احلرية الرهيبة اليت أحاطت به؛ 
القول بأنه جتاوز هذه املرحلة، وخرج من احلرية والشكوك، حىت يف 

 .القطعيات
الَِّذيَن َيْحِمُلوَن اْلَعْرَش َوَمْن  : ويقول يف تفسري قوله تعاىل – 7 

 :( )…َحْوَلُه ُيَسبُِّحوَن ِبَحْمِد رَبِِّهمْ 
رف كيف وحنن ال نعرف ماهو العرش؟ وال منلك صورة له، وال نع" 

حيمله محلته، وال كيف يكون من حوله، وال جدوى من اجلري وراء صور 
ليس من طبيعة اإلدراك البشري أن يلم هبا، وال من اجلدل حول غيبيات مل 

 ".يطلع اهلل عليها أحداً من املتجادلني
أعظم خملوقات اهلل، وهو فوق الفردوس أعلى اجلنة، وله : العرش 

 .قوائم وجوانب، وله ظل

                                                 
 .7: غافر (  )



 ( 1 ) 

إن يف اجلنة مئة درجة، أعدها اهلل للمجاهدين : "قال رسول اهلل  
يف سبيله، كل درجتني ما بينهما كما بني السماء واألرض، فإذا سألتم اهلل؛ 
فسلوه الفردوس؛ فإنه أوسط اجلنة، وأعلى اجلنة، وفوقه عرش الرمحن، ومنه 

 .( )"تفجر أهنار اجلنة
الناس : "؛ قالن النيب وعن أيب سعيد اخلدري رضي اهلل عنه ع 

يصعقون يوم القيامة، فأكون أول من يفيق، فإذا أنا مبوسى آخذ بقائمة من 
 .( )"قوائم العرش، فال أدري أفاق قبلي أم جوزي بصعقة الطور

: قال رسول اهلل : وعن العرباض بن سارية رضي اهلل عنه؛ قال 
ال ظل إال املتحابون جباليل يف ظل عرشي يوم : "قال اهلل عز وجل

 .( )"ظلي
: يقول مسعت رسول اهلل : وعن أيب قتادة رضي اهلل عنه؛ قال 
 .(1)"من نفس عن غرميه أو حما عنه؛ كان يف ظل العرش يوم القيامة"
واملالئكة خلق من خلق اهلل تعاىل الكرام على اهلل، ويقومون  

 :بأعمال ووظائف عظيمة، وقد وصفهم اهلل تعاىل بصفات

                                                 
، وأخرجه الرتمذي (5  / )، وأمحد (  71التوحيد، رقم  – 17" )صحيح البخاري" (  )

 .واحلاكم
ومسلم يف الفضائل حديث ( 18  األنبياء، حديث  – 61" )صحيح البخاري" (  )

  71. 
 (.8  /1" )مسند أمحد" (  )
 (.11 /5" )مسند أمحد" ( 1)



 ( 1 ) 

َجاِعِل اْلَمالِئَكِة ُرُسال ُأوِلي  : قال تعاىل: م أجنحةأن هل: منها 
َأْجِنَحٍة َمثْ َنى َوُثالَث َورُبَاَع َيزِيُد ِفي اْلَخْلِق َما َيَشاُء ِإنَّ اللََّه َعَلى ُكلِّ 

َشْيٍء َقِديرٌ 
( ). 

َواْلَمالِئَكُة بَاِسطُوا أَْيِديِهْم  : قال تعاىل: أن هلم أيدي: ومنها 
وا أََُفَسُكمْ َأْخرِجُ 

( ). 
َوَما ِمنَّا ِإال  : قال تعاىل عنهم: أهنم يصلون لرهبم صفوفاً : ومنها 

َلُه َمَقاٌم َمْعُلوٌم َوِإَّا لََنْحُن الصَّافُّوَن َوِإَّا لََنْحُن اْلُمَسبُِّحونَ 
( ). 

". أال تصفون كما تصف املالئكة عند رهبا؟: "وقول النيب  
يُتمون الصفوف : "وكيف تصف املالئكة عند رهبا؟ قال! يارسول اهلل: فقلنا

 .(1)"األول، ويرتاصون يف الصف
 .إىل غري ذلك من صفاهتم 
فهذه حقائق جيب أن يؤمن هبا املؤمن، وله أن يتصور عظم خلق  

العرش وصفات املالئكة وخلقهم بعيدًا عن الشكوك واألوهام، وما يزلزل 
 .التصديق واإلميان

                                                 
 . : فاطر (  )
 . 1: األنعام (  )
 .66  – 61 : الصافات (  )
 (.1 1الصالة، حديث  – 1)أخرجه مسلم  ( 1)



 ( 1 ) 

 الفصل الثامن
 قول سيد بخلق القرآن وأن كالم اهلل عبارة عن اإلرادة

مسألة إنكار كالم اهلل والقول بأن القرآن خملوق من البدع الكربى  
اليت كفر هبا السلف، وهي مشهورة جداً بني فرق املسلمني، ومن جيهل من 
طلبة العلم ماجرى لإلمام أمحد وأهل السنة على أيدي اجلهمية واملعتزلة يف 

 .وسيد قطب ال جيهل هذا احلدث الكبري! ة املأمون واملتعصم والواثق؟خالف
َوِإَذا َقَضى َأْمًرا  : يف تفسري قوله تعاىل ( )"الظالل"يقول يف  

فَِإََّما يَ ُقوُل َلُه ُكْن فَ َيُكونُ 
( ): 

هنا نصل إىل فكرة اإلسالم التجريدية الكاملة عن اهلل سبحانه، " 
خلالق وخلقه، وعن طريقة صدور اخللق عن اخلالق، وعن نوع العالقة بني ا

لقد صدر الكون عن … وهي أرفع وأوضح تصور عن هذه احلقائق مجيعاً 
، فتوجه اإلرادة إىل (كن: )خالقه عن طريق توجه اإلرادة املطلقة القادرة

خلق كائن ما كفيل وحده بوجود هذا الكائن، على هذه الصورة املقدرة له، 
أو مادة، أما كيف تتصل هذه اإلرادة اليت ال نعرف   بدون وسيط من قوة

كنهها بذلك الكائن املراد صدوره عنها؛ فذلك هو السر الذي مل يكشف 
 ".لإلدراك البشري عنه؛ ألن الطاقة البشرية غري مهيأة إلدراكه

 :( )"السالم العاملي واإلسالم"ويقول يف كتابه  

                                                 
(  ) ( / 16.) 
 .7  : البقرة (  )
 (.5 ص ) (  )

 



 ( 11) 

ِإََّما  طريق واحد، عن إرادة هذا اإلله الواحد يصدر الكون ب" 
َأْمُرُه ِإَذا َأرَاَد َشْيًئا َأْن يَ ُقوَل َلُه ُكْن فَ َيُكونُ 

؛ فال واسطة بني اإلرادة ( )
املوجدة والكون املخلوق، وال تعدد يف الطريقة اليت يصدر هبا هذا الكون  
كله عن اخلالق الواحد، إهنا جمرد اإلرادة اليت يعرب عنها القرآن بكلمة 

 .( )"توجه هذه اإلرادة كاٍف وحده لصدور الكون عنها، و (كن)
 :( )ويقول يف الظالل 
 ".فقوله تعاىل إرادة، وتوجه اإلرادة ينشئ اخللق املراد" 
 :(1)"الظالل"ويقول عن القرآن يف كتابه  
والشأن يف هذا اإلعجاز هو الشأن يف خلق اهلل مجيعاً، وهو مثل " 

إن هذه الرتبة األرضية مؤلفة من … صنع اهلل يف كل شيء وصنع الناس
ذرات معلومة الصفات، فإذا أخذ الناس هذه الذرات؛ فقصارى ما 
يصوغون منها لبنة أو آجرة أو آنية أو أسطوانة أو هيكل أو جهاز، كائناً 

ولكن اهلل املبدع جيعل من تلك الذرات حياة، حياة … يف دقته ما يكون
سر احلياة، ذلك … ي املعجزنابضة خافقة، تنطوي على ذلك السر اإلهل

 ".السر الذي ال يستطيعه بشر وال يعرف سره بشر
 :ويقول بعد أن تكلم عن احلروف املقطعة 

                                                 
 . 8: يس (  )
 (.5 ص ) (  )
(  ) ( 1/  .) 
 (.8 / " )يف ظالل القرآن" ( 1)



 ( 15) 

ولكنهم ال ميلكون أن يؤلفوا منها مثل هذا الكتاب؛ ألنه من صنع " 
 .( )"اهلل، ال من صنع اإلنسان

 (:خملوق: أي)ويقول يف تقرير أن القرآن مصنوع  
روح من األسرار اليت اختص اهلل هبا؛ فالقرآن من صنع وكما أن ال" 

ومها ميثالن  –اهلل الذي ال ميلك اخللق حماكاته، وال ميلك اجلن واإلنس 
 أن يأتوا مبثله، ولو تظاهروا وتعاونوا يف هذه احملاولة،  –اخللق الظاهر واخلفي 

 ُوا ِبِمْثِل َهَذا اْلُقْرآِن ال ُقْل لَِئْن اْجَتَمَعْت اإِلَُس َواْلِجنُّ َعَلى َأْن يَْأت
يَْأُتوَن ِبِمْثِلِه َوَلْو َكاَن بَ ْعُضُهْم لِبَ ْعٍض َظِهيًرا

؛ فهذا القرآن ليس ألفاظاً ( )
حياول اإلنس واجلن أن حياكوها، إمنا هو كسائر مايبدعه اهلل  ( )وعبارات

ره يعجز املخلوقون أن يصفوه، فهو كالروح من أمر اهلل، ال يدرك اخللق س
 .(1)"الشامل الكامل، وإن أدركوا بعض أوصافه وخصائصه وآثاره

 (:ص)ويقول يف تفسري سورة  
يقسم به اهلل سبحانه كما يقسم … (صاد)… هذا احلرف" 

بالقرآن ذي الذكر، وهذا احلرف من صنعة اهلل تعاىل، فهو موجده صوتًا يف 
ن جنسها حناجر البشر، وموجده حرفًا من حروف اهلجاء اليت يتألف م

التعبري القرآين، وهي يف متناول البشر، ولكن القرآن ليس يف متناوهلم؛ ألنه 
                                                 

 (.1 7 /5" )نيف ظالل القرآ" (  )
 .88: اإلسراء (  )
إن القرآن ليس حبرف وال : "هو كقول األشعرية": ليس ألفاظاً وعبارات: "قوله على القرآن (  )

إن كالم : "، واألشعرية تعرتف بالكالم النفسي هلل، وسيد ال يقول بذلك، بل يقول"صوت
 ".اهلل هو اإلرادة

 (.51   – 11  /1" )يف ظالل القرآن" ( 1)



 ( 16) 

من عند اهلل، وهو يتضمن صنعة اهلل اليت ال ميلك البشر اإلتيان مبثلها ال يف 
 .القرآن وال يف غري القرآن

الذي خترجه حنجرة اإلنسان، إمنا … (صاد)… وهذا الصوت 
قدرة اخلالق املبدع الذي صنع احلنجرة، وما خيرج هكذا من هذه احلنجرة ب

خترجه من أصوات، وما ميلك البشر أن يصنعوا مثل هذه احلنجرة احلية اليت 
خترج هذه األصوات، وإهنا ملعجزة خارقة لو كان الناس يتدبرون اخلوارق 

 .( )"املعجزة يف كل جزئية من جزئيات كياهنم القريب
، فاهلل موجده صوتًا وموجده فصرح بأن هذا احلرف من صنعة اهلل 

حرفاً، مع أن التحدي ليس خبلق احلروف وال بصناعتها، وصرح بأن القرآن 
صنعة اهلل املعجزة، وشبهه باملخلوقات كلها، إذ هي تشارك القرآن يف كونه 

 !!.وإياها مجيعاً خوارق معجزة
ويؤكد ما سبق إنكاره أن اهلل يتكلم، حيث قال يف تفسري قول اهلل  
فَ َلمَّا أَتَاَها َُوِدي يَاُموَسى ِإِّي أَََا رَبُّكَ  : ىلتعا

( ). 
نودي هبذا البناء للمجهول، فما ميكن حتديد مصدر النداء، وال " 

اجتاهه، وال تعيني صورته، وال كيفيته، وال كيف مسعه موسى أو تلقاه؛ نودي 
وال نسأل بطريقة ما، فتلقى بطريقة ما، فذلك من أمر اهلل، نؤمن بوقوعه، 

 .( )"عن كيفيته؛ ألن كيفيته وراء مدارك البشر

                                                 
 (.117  – 116 /5)يف ظالل القرآن  (  )
 .   –   : طه (  )
 (.     – 1   /1" )يف ظالل القرآن" (  )
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"!! بالبناء للمجهول، فما ميكن حتديد مصدر النداء: "هكذا يقول 
وهذا قول من ال يؤمن وال يتصور أن اهلل كلم موسى تكليماً؛ ألنه ال يؤمن 

 .بأن هذا النداء من اهلل
للَُّه ُموَسى وََكلََّم ا : وهل هو جيهل تصريح اهلل تعاىل بقوله 

َتْكِليًما
ِإْذ ََاَداُه رَبُُّه بِاْلَواِدي اْلُمَقدَِّس طًُوى : ، وقوله تعاىل( )

( ) ،
 !؟( ) ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه : وقوله تعاىل

ويقول إنكاراً لتكليم اهلل موسى عليه السالم، وإنكاراً لسماع موسى  
 :لكالم اهلل حقيقة

وال ندري كيف كان كالم اهلل سبحانه … كيفوال ندري حنن  " 
وال ندري بأي حاسة أو جارحة أو أداة تلقى موسى  … لعبده موسى
 ".فتصوير هذا على وجه احلقيقة متعذر علينا حنن البشر… كلمات اهلل

وهذا تشكك وتشكيك بالغ النهاية، وفيه تأييد ملذاهب أهل  
ن ملذهب أهل احلق، أهل الضالل من اجلهمية واملعتزلة واخلوارج، وخذال

 .السنة واجلماعة
، وهو "فذلك من أمر اهلل نؤمن بوقوعه: "مث ما فائدة متويهه بقوله 

 … ال يؤمن بأن مصدره هو اهلل، وال يؤمن بسماع موسى لكالم اهلل

                                                 
 .61 : النساء (  )
 .6 : النازعات (  )
 . 1 : األعراف (  )
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وهكذا أوقع نفسه ومن يتأثر بكالمه يف هوة البدعة واجلحود لكالم  
 .اهلل تعاىل

مغرق يف إنكار أن اهلل يتكلم، مغرق يف وعلى كل حال؛ فالرجل  
 .القول خبلق القرآن

 !.وهل قالت اجلهمية واملعتزلة أكثر من هذا؟ 
وهل فطرة سيد السليمة قادته إىل هذا القول اخلطري يف القرآن  

 !.العظيم ويف كالم اهلل عموماً؟
وهل سيد يعيش يف غابات وأدغال وكهوف، فلم يسمع بتلك 

يت دارت رحاها على أهل السنة ردحًا من الزمن أيام املأمون الفتنة الكبرية ال
واملعتصم والواثق، يقود تلك الفتنة، ويؤجج نرياهنا اجلهمية واملعتزلة على 
األمة اإلسالمية اليت يقودها أئمة السنة واحلق، وعلى رأسهم اإلمام أمحد 

 .بن حنبل
كثري من تلك الفتنة اليت يرتدد صداها إىل يومنا هذا يف مسامع  

 .صغار طالب العلم وعوام املسلمني عرهبم وعجمهم
أال إنه احنياز من سيد قطب إىل صفوف خصوم أهل احلق والسنة، 
إىل أهل البدع الكربى من اجلهمية واخلوارج واملعتزلة، الذين يقولون تلك 

 ".إن القرآن خملوق: "املقولة الضالة
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 :أقوال السلف فيمن يقول خبلق القرآن
 :( )"خلق أفعال العباد"إلمام البخاري يف قال ا 
القرآن : من قال" وحلف يزيد بن هارون باهلل الذي ال إله إال هو" 

 .خملوق؛ فهو كافر
. إنه خملوق: إن قومًا ببغداد يقولون: وقيل أليب بكر بن عياش 

من قال هذا؟ على من قال القرآن خملوق لعنة اهلل، وهو  ! ويلك: فقال
 .وهمكافر، وال جتالس

إَني أَا اهلل  : من قال: مسعت ابن املبارك يقول: وقال ابن مقاتل 
 ".خملوق؛ فهو كافر:  ال إله إال أَا

 :وقال البخاري 
وقال ابن عيينة ومعاذ واحلجاج بن حممد ويزيد بن هارون وهاشم " 

بن القاسم والربيع بن نافع احلليب وحممد بن يوسف وعاصم بن علي بن 
 !( )"من قال القرآن خملوق؛ فهو كافر: حيىي وأهل العلم عاصم وحيىي بن

القرآن خملوق؛ فإنه من : ال تستخفوا بقوهلم: "وقال وكيع بن اجلراح 
 .( )"شر قوهلم، وإمنا يذهبون إىل التعطيل

إن اهلل مل يتخذ إبراهيم : وقد قتل اجلعد بن درهم بسبب قوله 
 .خلياًل، ومل يكلم موسى تكليماً 

                                                 
 (.نشر الدار السلفية – 5  – 1 ص ) (  )
 (.5 ص " )خلق أفعال العباد" (  )
 (.6 ص " )خلق أفعال العباد" (  )
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 .سلف كثرية يف هذاوأقوال ال 
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 الفصل التاسع
 قول سيد قطب بعقيدة وحده الوجود والحلول والجبر

ُهَو اأَلوَُّل َواآلِخُر  :يقول سيد قطب يف تفسري قول اهلل تعاىل 
َوالظَّاِهُر َواْلَباِطُن َوُهَو ِبُكلِّ َشْيٍء َعِليمٌ 

( ): 
أل الكيان وما يكاد يفيق من تصور هذه احلقيقة الضخمة، اليت مت" 

البشري وتفيض، حىت تطالعه حقيقة أخرى لعلها أضخم وأقوى، حقيقة أن 
ال كينونة لشيء يف هذا الوجود على احلقيقة، فالكينونة الواحدة احلقيقية 
هي هلل وحده سبحانه، ومن مث فهي حميطة بكل شيء، عليمة بكل شيء، 

بشيء يف هذا فإذا استقرت هذه احلقيقة الكربى يف القلب؛ فما احتفاله 
وكل شيء ال حقيقة له وال وجود، حىت ذلك ! الكون غري اهلل سبحانه؟

القلب ذاته، إال ما يستمده من تلك احلقيقة الكربى، وكل شيء وهم 
ذاهب، حيث ال يكون وال يبقى إال اهلل، املتفرد بكل مقومات الكينونة 

ذه احلقيقة، والبقاء، وإن استقرار هذه احلقيقة يف قلب ليحيله قطعة من ه
فأما قبل أن يصل إىل هذا االستقرار؛ فإن هذه اآلية القرآنية حسبه ليعيش 

 .تدبرها وتصور مدلوهلا، وحماولة الوصول إىل هذا املدلول الواحد وكفى
ولقد أخذ املتصوفة هبذه احلقيقة األساسية الكربى، وهاموا هبا  

اهلل يف كل شيء  إنه يرى: وفيها، وسلكوا إليها مسالك شىت، بعضهم قال
إنه رأى اهلل من وراء كل شيء يف الوجود، : يف الوجود، وبعضهم قال

إنه رأى اهلل فلم ير شيئًا غريه يف الوجود، وكلها أقوال تشري : وبعضهم قال
                                                 

 . : حلديدا (  )
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إىل احلقيقة، إذا جتاوزنا عن ظاهر األلفاظ القاصرة يف هذا اجملال؛ إال أن ما 
 .م أمهلوا احلياة هبذا التصوريؤخذ عليهم على وجه اإلمجال هو أهن

واإلسالم يف توازنه املطلق يريد من القلب البشري أن يدرك هذه  
احلقيقة ويعيش هبا وهلا، بينما هو يقوم باخلالفة يف األرض بكل مقتضيات 
اخلالفة من احتفال وعناية وجهاد وجهد؛ لتحقيق منهج اهلل يف األرض، 

يقة تصورًا متزناً، متناسقًا مع فطرة باعتبار هذا كله مثرة لتصور تلك احلق
 .( )"اإلنسان وفطرة الكون كما خلقهما اهلل

وهكذا يقرر سيد قطب وحدة الوجود واحللول، وينسبهما إىل  
واإلسالم : "أهلهما الصوفية الضالة يف سياق املدح، ويدعو إىل ذلك بقوله
ويعيش هبا  يف توازنه املطلق يريد من القلب البشري أن يدرك هذه احلقيقة

 "!!.وهلا
إنه يرى أن وحدة الوجود واحللول كمال ال يدركه كثري من الناس،  

ومن ال يصل إىل هذه املرتبة من الكمال؛ فحسبه أن يعيش يف تدبُّر هذه 
اآلية اليت تدل على عظمة اهلل، فحوهلا سيد قطب إىل وحدة الوجود 

 . واحللول، أعظم أنواع الكفر باهلل
 ، ونفاها ( )فسري سورة البقرة بإبطال وحدة الوجودولقد قال يف ت 

                                                 
 (.181  – 171 /6" )يف ظالل القرآن" (  )
إنه : ، وال ختدعك املغالطات اليت تقول(الطبعة األوىل/ 75/ " )يف ظالل القرآن"راجع  (  )

 .أبطل وحدة الوجود يف الطبعة الثانية
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نفيًا قاطعاً، وبنيَّ أهنا عقيدة غري املسلم؛ فما باله يقررها هاهنا ويف تفسري 
هل تسلل إليه غالة التصوف أهل وحدة الوجود واحللول ! سورة اإلخالص؟

أو أنه أمعن يف دراسة كتب ! واجلرب فأقنعوه بعقيدهتم فآمن هبا وقررها؟
 !.التصوف، فاقتنع هبذه العقيدة بنفسه، فصدع هبا؟

 :ويقول سيد قطب يف تفسري سورة اإلخالص 
إهنا أحدية الوجود، فليس هناك حقيقة إال حقيقته، وليس هناك " 

وجود حقيقي إال وجوده، وكل موجود آخر؛ فإمنا يستمد وجوده من ذلك 
ية، وهي من مث الوجود احلقيقي، ويستمد حقيقته من تلك احلقيقة الذات

أحدية الفاعلية، فليس سواه فاعاًل لشيء أو فاعاًل يف شيء يف هذا الوجود 
 .أصاًل، وهذه عقيدة يف الضمري، وتفسري للوجود أيضاً 

فإذا استقر هذا التفسري، ووضح هذا التصور؛ خلص القلب يف كل  
غاشية ومن كل شائبة ومن كل تعلق بغري هذه الذات الواحدة املتفردة 

قيقة الوجود وحقيقة الفاعلية، خلص من التعلق بشيء من اشياء هذا حب
الوجود، إن مل خيلص من الشعور بوجود شيء من األشياء أصالً؛ فال 
حقيقة لوجود إال ذلك الوجود اإلهلي، وال حقيقة لفاعلية إال فاعلية اإلرادة 

 !.اإلهلية؛ فعالم يتعلق القلب مبا ال حقيقة لوجوده وال لفاعليته؟
ومىت استقر هذا التصور الذي ال يرى يف الوجود إال حقيقة اهلل؛  

، وهذه درجة الحقيقة في كل وجود آخر اَبثق عنهافستصحبه رؤية هذه 
يرى فيها القلب يد اهلل يف كل شيء يراه، ووراءها الدرجة اليت ال يرى فيها 

 .هللشيئاً يف الكون إال اهلل؛ ألنه ال حقيقة هناك يراها إال حقيقة ا
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كذلك ستصحبه نفي فاعلية األسباب، ورد كل شيء وكل حدث  
وكل حركة إىل السبب األول الذي منه صدرت، وبه تأثرت، وهذه هي 
احلقيقة اليت عين القرآن عناية كبرية بتقريرها يف التصور اإلمياين، ومن مث كان 

َما وَ  : ينحي األسباب الظاهرة دائماً، ويصل األمور مباشرة مبشيئة اهلل
رََمْيَت ِإْذ رََمْيَت َوَلِكنَّ اللََّه رََمى

( )   َِوَما النَّْصُر ِإال ِمْن ِعْنِد اللَّه
( )  

 َُوَما َتَشاُءوَن ِإال َأْن َيَشاَء اللَّه
 .، وغريها كثري( )

وبتنحية األسباب الظاهرة كلها، ورد األمر إىل مشيئة اهلل وحدها،  
يعرف املتجه الوحيد الذي يطلب عنده ما تنسكب يف القلب الطمأنينة، و 

يرغب، ويتقي عنده مايرهب، ويسكن جتاه الفواعل واملؤثرات واألسباب 
 .(1)"الظاهرة اليت ال حقيقة هلا وال وجود

 :ويقول 
! وهذه هي مدارج الطريق اليت حاوهلا املتصوفة، فجذبتهم إىل بعيد" 

إىل هذه احلقيقة وهم  ذلك أن اإلسالم يريد من الناس أن يسلكوا الطريق
يكابدون احلقيقة الواقعية بكل خصائصها ويزاولون احلياة البشرية واخلالفة 
األرضية بكل مقوماهتا، شاعرين مع هذا أن ال حقيقة إال اهلل، وأن ال وجود 

                                                 
 .7 : األنفال (  )
 .1 : ، األنفال6  : آل عمران (  )
 .1 : اإلنسان (  )
 (. 111 –  6/111" )رآنيف ظالل الق" ( 1)
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وال يريد طريقًا غري هذا … إال وجوده، وأن ال فاعلية إال فاعليته
 .( )"الطريق

 :ويقول 
يستند إىل القوة اليت ال قوة سواها، وإىل احلقيقة اليت ال فاخلري إذن " 

حقيقة غريها، يستند إىل الرب امللك اإلله، والشر يستند إىل وسواس 
خناس، يضعف عن املواجهة، وخينس عند اللقاء، وينهزم أمام العياذ 

 .( )"…باهلل
ويف هذا تأكيد قوي ملا قرره من وحدة الوجود يف تفسري سورة  

 :احلديد
إهنا أحدية الوجود، : "فهل هناك أصرح يف وحدة الوجود من قوله 

 !؟"فليس هناك حقيقة إال حقيقته، وليس هناك وجود حقيقي إال وجوده
إن : "وهل هناك أصرح يف وحده الوجود والدعوة إليها من قوله 

اإلسالم يريد من الناس أن يسلكوا الطريق إىل هذه احلقيقة وهم يكابدون 
اقعية بكل خصائصها، شاعرين مع هذا أن ال حقيقة إال اهلل، وأن احلياة الو 

 !؟"ال وجود إال وجوده
 ".احلقيقة اليت ال حقيقة غريها: "وكذلك قوله 

                                                 
 (. 6/111" )يف ظالل القرآن" (  )
 (.  6/11" )يف ظالل القرآن" (  )
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فنسبته هذا املذهب إىل أهله، واستخدامه تعبرياهتم نفسها، أال يدل  
على دراسة متعمقة مث قناعة هبذا املذهب بعد أن نفاه وأبطله يف أول 

 !؟"ريهتفس"
 ماذا يقول املدافعون عن سيد قطب؟ 
نقل ابن دليم عن الدكتور صالح اخلالدي عن عبد اهلل عزام الذي  

إن سيد قطب قال بوحدة : "رد على الشيخ ناصر الدين األلباين قوله
 ":الوجود

األوىل أن نتخذ اخلطوات التالية قبل : قال الدكتور عبد اهلل عزام" 
 :وحدة الوجود على النحو التايل احلكم على سيد يف مسألة

جيمع بني النصوص لسيد قطب رمحه اهلل، فيحمل اجململ على : أوالً  
 .املبني، واملبهم على الواضح

أن يلجأ إىل النسخ، فسورة البقرة اليت كتبها سيد يف الطبعة : ثانياً  
 .الثانية بعد سورة احلديد واإلخالص؛ ألنه مل يصل إليها يف الطبعة الثانية

يرجح بني النصوص املتعارضة، فريجح عبارة النص يف سورة : ثالثاً  
البقرة على إشارة النص يف سوريت اإلخالص واحلديد، ويُرجح املنطوق 
الصريح يف مهامجة وحدة الوجود على املنطوق غري الصريح يف السورتني، 

مقام أن مقام العبودية غري : ويرجح املنطوق الصريح يف سورة البقرة والنساء
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األلوهية، وأهنما متمايزان بال امتزاج، على املفهوم الوارد يف سوريت 
 .( )"اإلخالص واحلديد

 :اجلواب على هذا من وجوه: أقول 
 :الوجه األول 
أن هذا املنهج والتعامل به ال يكون إال هلل ولكتابه الذي ال يأتيه  

عليهم الصالة  الباطل من بني يديه وال من خلفه، وال يكون إال لرسل اهلل
والسالم فيما يبلغونه عن اهلل عز وجل، والذي ميزهم اهلل فيه على سائر 
الناس بأن عصمهم فيما يبلغونه عنه من اخلطأ والكذب والنسيان، وال 
يقرون فيما خيطئون فيه من اجتهاد يف أمور الدين، أما سائر الناس؛ فليس 

ا ضلوا فيه يسمى ضالالً، هلم هذه املنزلة، فما أخطأوا فيه يسمى خطأ، وم
وكل يؤخذ من قوله ويرد، أما األنبياء عليهم الصالة والسالم فيما سوى ما 

 :يبلغونه عن اهلل؛ فقد يقع منهم ما يستوجب التصحيح والتوجيه
َربِّ ِإنَّ اْبِني ِمْن َأْهِلي َوِإنَّ  : فهذا نوح عليه السالم ملا قال 

ََْت َأْحكَ  ُم اْلَحاِكِميَن قَاَل يَاَُوُح ِإَُّه لَْيَس ِمْن َأْهِلَك ِإَُّه َوْعَدَك اْلَحقُّ َوَأ
ُر َصاِلٍح َفال َتْسأَْلِني َما لَْيَس َلَك ِبِه ِعْلٌم ِإِّي َأِعُظَك َأْن َتُكوَن  َعَمٌل َغي ْ

                                                 
لصالح " يف ظالل القرآن يف امليزان: "وانظر(. 1  – 8 ص " )سيد قطب املفرتى عليه" (  )

 (.11 – 81ص )اخلالدي 
اف الشيخ عبد اهلل ويف عنوان ابن دليم وكتابه ظلم كبري للعالمة احملدث الناقد بعلم وإنص 

" املورد الزالل"الدويش رمحه اهلل وأسكنه فسيح جناته وأعظم اهلل جزاءه مبا قدمه يف كتابه 
من نصح ونقد صحيح لسيد قطب، وإن شرق به أناس هان عليهم احلق والتوحيد بسبب 

 .تقديسهم للرجال وإن كانوا يف غاية الضالل
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ٌم َوِإال ِمْن اْلَجاِهِليَن قَاَل َربِّ ِإِّي َأُعوُذ ِبَك َأْن َأْسأََلَك َما لَْيَس ِلي ِبِه ِعلْ 
تَ ْغِفْر ِلي َوتَ ْرَحْمِني َأُكْن ِمْن اْلَخاِسرِينَ 

( ). 
َواْغِفْر ألَِبي ِإَُّه َكاَن ِمْن  : وهذا إبراهيم كان يستغفر ألبيه 

الضَّالِّينَ 
َوَما َكاَن اْسِتْغَفاُر ِإبْ َراِهيَم ألَبِيِه ِإال َعْن  : ؛ قال تعاىل( )

فَ َلمَّا تَ بَ يََّن لَُه َأَُّه َعُدوٌّ لِلَِّه تَ بَ رََّأ ِمْنُه ِإنَّ ِإبْ َراِهيَم أَلوَّاٌه  َمْوِعَدٍة َوَعَدَها ِإيَّاهُ 
َحِليمٌ 

( ). 
َما َكاَن  : وأصحابه الكرام يف قضية األسرى وقال اهلل حملمد  

َْ َيا لَِنِبيٍّ َأْن َيُكوَن َلُه َأْسَرى َحتَّى يُ ْثِخَن ِفي اأَلْرِض تُرِيُدوَن َعَرَض الدُّ 
َواللَُّه يُرِيُد اآلِخَرَة َواللَُّه َعزِيٌز َحِكيٌم َلْوال ِكَتاٌب ِمْن اللَِّه َسَبَق َلَمسَُّكْم 

ِفيَما َأَخْذُتْم َعَذاٌب َعِظيمٌ 
(1). 

فلما أسروا : قال ابن عباس: بإسناده (5)وروى اإلمام مسلم 
ء ماترون يف هؤال: "أليب بكر وعمر األسرى؛ قال رسول اهلل 

هم بنو العم والعشرية، أرى أن تأخذ ! يانيب اهلل: فقال أبوبكر". األسارى؟
منهم فدية، فتكون لنا قوة على الكفار، فعسى اهلل أن يهديهم لإلسالم، 

ال واهلل يارسول : قلت". ما ترى يا ابن اخلطاب؟: "فقال رسول اهلل 
ب أعناقهم، ما أرى الذي رأى أبوبكر، ولكين أرى أن متكنا فنضر ! اهلل

                                                 
 .17 – 15: هود (  )
 .86: الشعراء (  )
 .1  : التوبة (  )
 .68 – 67: األنفال ( 1)
بداية : ، وابن عباس يرويه عن عمر، انظر( 76 اجلهاد، حديث  –   " )الصحيح"يف  ( 5)

 .احلديث
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( نسيب لعمر)فتمكن عليًا من عقيل فيضرب عنقه، ومتكين من فالن 
ما  فهوي رسول اهلل . فأضرب عنقه، فإن هؤالء أئمة الكفر وصناديدها

قال أبوبكر، ومل يهو ما قلت، فلما كان من الغد؛ جئت، فإذا رسول اهلل 
 شيء أخربين من أي ! يارسول اهلل: وأبوبكر قاعدين يبكيان؛ قلت

تبكي أنت وصاحبك، فإن وجدت بكاء بكيت، وإن مل أجد تباكيت 
أبكي للذي عرض علي أصحابك من : "فقال رسول اهلل . لبكائكما

شجرة )أخذهم الفداء، لقد عرض علي عذاهبم أدىن من هذه الشجرة 
َما َكاَن لَِنِبيٍّ َأْن َيُكوَن لَُه  : وأنزل اهلل عز وجل(". قريبة من نيب اهلل 

َفُكُلوا ِممَّا َغِنْمُتْم :  إىل قوله … َأْسَرى َحتَّى يُ ْثِخَن ِفي اأَلْرضِ 
 ".، فأحل اهلل الغنيمة هلم( )… َحالاًل طَيًِّبا

ولكثري من  فهذا تصحيح من اهلل عز وجل، وعتاب لرسول اهلل  
أصحابه ممن حبذ وأشار بأخذ الفداء، بل فيه وعيد من اهلل جتاوز اهلل عنهم 

ه برمحته وعفوه، وهكذا لكل حادث حديث، ولكل موقف مواجهة في
 .ولكل تصرف ال يوافق ماعند اهلل تصويب

صلى على عبد اهلل بن أيب وكفنه  ومن هذا الباب أن رسول اهلل  
! أتصلي عليه وقد قال يوم كذا كذا وكذا؟: ودفنه، فقال عمر رضي اهلل عنه

ُهْم َماَت أََبًدا َوال تَ ُقْم  َوال ُتَصلِّ  : فأنزل اهلل تبارك وتعاىل َعَلى َأَحٍد ِمن ْ
َعَلى قَ ْبرِهِ 

 .( )، واحلديث معروف، ال أرى اإلطالة بسرده( )
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أما غري األنبياء؛ فالقاعدة فيهم أهنم غري معصومني، حىت من  
 .كل يؤخذ من قوله ويرد؛ إال رسول اهلل : الكبائر، والقاعدة األخرى

اخلمر؛ أقيم عليه احلد، بدون أي ربط  فمن زىن أو سرق أو شرب 
واهلل؛ لو أن "بني ما ارتكبه من موجب احلد وماضيه، مهما علت منزلته، 

 ".فاطمة بنت حممد سرقت؛ لقطعت يدها
ومن قال ببدعة كربى أو كتبها؛ بأن قال بإنكار القدر، أو قال  

 ، أوسبهم، أو تنقصهم، أوبقول الروافض من الطعن يف أصحاب النيب 
كفرهم أو طعن يف عدالتهم، أو أنكر علو اهلل على عرشه، أو أنكر رؤية 
اهلل تبارك وتعاىل يف الدار اآلخرة، أو قال باجلرب أو اإلرجاء أو احللول أو 
وحدة الوجود، أو دون شيئًا من ذلك يف كتبه، ال يتعامل معه ومع بدعته 

رد التشريع باجلمع أو بدعه كما يتعامل مع نصوص القرآن والسنة الواردة مو 
بني أقواله املتعارضة، أو البحث عن أيها الناسخ وأيها املنسوخ، أو الرتجيح 

 .بني أقواله املتضاربة املتعارضة، خاصة يف أبواب البدع الكربى الواضحة
فلو كتب مقالة يف مدح الصحابة، مث كتب كتابًا أو مقااًل يطعن  

رم فيها الربا والزىن واخلمر، مث فيه يف أصحاب رسول اهلل، أو ألف كتبًا حي
ألف كتابًا يبيح فيه هذه احملرمات، أو كتب كتابًا يف إثبات الصفات، مث  
كتب كتابًا يعطل فيه صفات اهلل، أو كتب كتبًا ومقاالت فيها توحيد اهلل، 
والفصل بني اخلالق واملخلوق، مث كتب يف أحد كتبه القول يف وحدة الوجود 

ان بعمله هذا، ويتحمل مسؤوليته، وال يربط بني ماضيه مرة واحدة؛ فإنه يد
وحاضره، وال يعبأ مبا يناقض هذا الضالل، وال يعامل احنرافه وضالله معاملة 
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نصوص الرب تبارك وتعاىل يف كتابه الذي ال يأتيه الباطل من بني يديه وال 
 .من خلفه

 وعلى هذا جرى عمل علماء السنة من هذه األمة وسلفها الصاحل، 
وهذه أقواهلم وكتبهم طافحة هبذا املنهج احلق يف مواجهة أهل الضالل 
والبدع، ومل يستعملوا مع معبد اجلهين وال مع اجلعد بن درهم وعمرو بن 
عبيد وجهم بن صفوان وبشر املريسي وابن أيب داؤد وال مع طوائفهم هذا 

ة الرب املنهج الذي رفع فيه عبد اهلل عزام والقطبيون سيد قطب إىل مكان
 .وأقواله إىل مكانة الكتاب الذي ال يأتيه الباطل من بني يديه وال من خلفه

تنبيه الغيب على تكفري ابن "قال البقاعي رمحه اهلل يف كتابه  
 :( )"عريب
ألين مل أستشهد على كفره وقبيح أمره إال مبا ال ينفع معه التأويل " 

عن ظاهره، وذلك يرجع  من كالمه، فإنه ليس كل كالم يقبل تأويله وصرفه
إىل قاعدة اإلقرار بشيء، وتعقيبه مبا يرفع شيئًا من معناه، وال خالف عند 
الشافعية يف أنه إن كان مفصواًل ال يقبل، وأما إذا كان موصواًل؛ ففيه 

 .خالف
ومن صور ماال ينفع فيه الصرف عن الظاهر، كما لو أقر ببيع أو  

رت بظين الصحة؛ فإنه ال يصدق يف كان ذلك فاسداً، فأقر : هبة، مث قال
 .ذلك

                                                 
 (.   –   ص ) (  )
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لو نطق بكلمة الردة، وزعم أنه أضمر تورية؛  : وقال إمام احلرمني 
 …كفر ظاهراً وباطناً 

حلصول : بعد حكايته عن األصوليني" البسيط"قال الغزايل يف  
ال يتحقق يف الطالق،  –التهاون : يعين –التهاون منه، وهذا املعىن 

 ".بإطالقهفاحتمل قبول التأويل 
انظر كيف ينكر العلماء على املواقف واألقوال املعينة، وكيف  

يضعون القواعد والضوابط حبزم إلدانة املغالطني واملتالعبني واملتهربني، فليس  
كل كالم يقبل التأويل والصرف عن ظاهره، وليس هناك ربط بني ما 

أو الالحق، يتضمن الكفر من كالمه وما يتضمن اإلميان من كالمه السابق 
ولو نطق بكلمة الردة فهو كافر باطنًا وظاهراً، ولو أبدى أقوى املعاذير ألنه 
متهاون وهتاونه واستهانته مبوجبات الكفر ذنب ال يغتفر، يسلكه يف عداد 

 .الكافرين املرتدين
 :قال البقاعي 
وقد بلغين : قال الشيخ ويل الدين بن العراقي ابن الشيخ زين الدين" 

: عالء الدين القونوي، وأدركت أصحابه، أنه قال يف مثل ذلك عن الشيخ
 ".وهو كما قال. إمنا يؤول كالم املعصومني

، وساق األسانيد إىل (يف ابن عريب: أي)مث ذكر كالم الذهيب فيه  
 :ابن عبد السالم مبا يأيت من تكفريه، مث قال
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اهر، وأما ابن الفارض؛ فاالحتاد يف شعره، وأمرنا أن حنكم بالظ" 
 .( )"وإمنا نؤول كالم املعصومني

انظر إىل كالم العلماء يف الكالم الذي ظاهره الكفر، ال جيوز  
جنمع : عندهم تأويله؛ ألن التأويل ال يكون إال لكالم املعصومني، ومل يقولوا

بني نصوصه املتعارضة، أو نرجع إىل النسخ أو الرتجيح؛ ألن هذه الضوابط 
م املعصومني عن اخلطأ والكذب فيما يبلغونه عن والقواعد إمنا وضعت لكال

اهلل، وليس حال غريهم وشأنه كذلك، حىت يلجأ العلماء إىل مساواهتم 
 .باملعصومني

وقال البقاعي رمحه اهلل يف خالل رده على من يتأول كالم ابن  
 :الفارض

مع أن الفاروق ابن اخلطاب رضي اهلل عنه الذي ما سلك فجاً إال " 
ان فجًا غري فجه، قد أنكر التأويل لغري كالم املعصوم، ومنع سلك الشيط

منه رضي اهلل عنه، وأهلك كل من خالفه وأراده وبسيف الشرع قتله وأخزاه، 
إن ناساً كانوا ": "صحيحه"فيما رواه عنه البخاري يف كتاب الشهادات من 

، وإن الوحي قد انقطع، وإمنا يؤخذون بالوحي يف عهد رسول اهلل 
كم اآلن مبا ظهر لنا من أعمالكم، فمن أظهر خرياً؛ أمناه، وقربناه، نأخذ 

وليس إلينا من سريرته شيء، واهلل حياسبه يف سريرته، ومن أظهر لنا سوءاً؛ 
 ".إن سريرته حسنة: مل نأمنه، ومل نصدقه، وإن قال

                                                 
 (.6  ص " )تنبيه الغيب" (  )
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وقد أخذ هذا األثر الصوفية، وأصلوا عليه طريقهم، منهم صاحب  
، وجعله من أعظم معارفه، فمن خالف "عوارفه"به يف  ، استشهد"العوارف"

الفاروق رضي اهلل عنه؛ كان أخف أحواله أن يكون رافضيًا خبيثاً، وأثقلها 
 .أن يكون كفاراً عنيداً 

وهذا الذي مساه الفاروق رضي اهلل عنه ظاهرًا هو الذي يعرف يف  
 .يضلسان املتشرعة بالصريح، وهو ما قابل النص، والكناية والتعر 

وقد تبع الفاروق رضي اهلل عنه على ذلك بعد الصوفية سائر  
العلماء، مل خيالف منهم أحد؛ كما نقله إمام احلرمني عن األصوليني كافة، 

 .وتبعه الغزايل، وتبعهما الناس
إنه أمجع عليه األمة من أتباع : وقال احلافظ زين الدين العراقي 

 .الصحيح األئمة األربعة وغريهم من أهل االجتهاد
 ".التمهيد"وكذا قال اإلمام أبوعمر بن عبد الرب يف  
إنكم : "؛ لقول النيب "الرسالة"وأصله إمامنا الشافعي يف  

" …ختتصمون إيلَّ، ولعل أحدكم أن يكون أحلن حبجته، فأقضي له
 .رواه الستة عن أم سلمة رضي اهلل عنها يف أمثال كثرية. احلديث

لتأول إن كان لغري دليل، كان لعباً، وما ا: "وقال األصوليون كافة 
ينسب إىل بعض املذاهب من تأويل ماهو ظاهر يف الكفر فكذب أو غلط 

وإمنا أولنا كالم املعصوم؛ ألنه ال جيوز عليه اخلطأ، … منشؤه سوء الفهم
 .( )"وأما غريه؛ فيجوز عليه اخلطأ سهواً وعمداً 
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مة اإلسالم الذين ال هذه أقوال من جييز التأويل؛ فكيف بأقوال أئ 
جييزون تأويل نصوص صفات اهلل، ويوجبون األخذ بظاهرها الالئق باهلل، 

فإن هؤالء أشد الناس أخذًا ألهل الباطل ! املنزه عن مشاهبة املخلوقني؟
والبدع بظاهر أقواهلم، وهم أبعد الناس عن تطبيق ما اشرتطه عبد اهلل عزام 

 .وتابعه عليه اخلالدي وغريه
اتفقت أقوال العلماء على إدانة أقوال أمثال سيد قطب وإذن؛  

وحماسبتهم عليها، وال يلتفت إىل تأويالت أتباع ابن عريب وابن الفارض 
والتلمساين واحملامني عنهم، وال يلتفت كذلك إىل تأويالت القطبيني، وال 
إىل تالعبهم بعقول الناس، حماماة عن سيد قطب، وإهدارًا حلق اهلل وحق  

 .ودينهكتابه 
بل لقد ذهبوا يف احملاماة إىل ماال خيطر على بال غالة التصوف  

 .وغالة أهل التأويل
يلجأ إىل النسخ؛ : ثانياً : "على قول عزام ومن تبعه: الوجه الثاين 

يف الطبعة الثانية بعد سورة احلديد  ( )فسورة البقرة اليت كتبها سيد
 ":نيةواإلخالص؛ ألنه مل يصل إليها يف الطبعة الثا

 :واجلواب على هذا 

                                                 
تفسري سورة البقرة الذي كتبه : وإمنا ينبغي أن يُقال! سورة البقرة اليت كتبها سيد: ال يقال (  )

 .إخل… 
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؛ ألن  إن هذا ال يقال إال يف كالم اهلل أو كالم رسوله  –   
ال  كالم اهلل ال يأتيه الباطل من بني يديه وال من خلفه، ورسول اهلل 

 .ينطق عن اهلوى
فهذا املنهج الذي وضعه عزام ال يدرك اإلنسان فيه فرقًا بني ما  

من االحرتام واإلجالل وبني كالم سيد يستحقه كالم اهلل مث كالم رسوله 
قطب الذي هجم على تفسري كتاب اهلل وفكره مشحون بشىت الثقافات 

 .واملعتقدات الباطلة واملضطربة
لو تنزلنا جداًل إىل القول مبذهبهم؛ ألصابتهم ضربة احلق  –   

 .الدامغة يف الصميم
أوالً وذلك أن سيد قطب نفى وحدة الوجود يف تفسري سورة البقرة  

ويف الطبعة األوىل، وملا وصل إىل سورة احلديد وسورة اإلخالص قرر يف 
 .هذين املوضعني وحدة الوجود واحللول

فماذا سيقولون إذا ثبت ما قررناه ثبوتًا قاطعًا من أن سيدًا نفى  
وحدة الوجود يف سورة البقرة يف الطبعة األوىل، مث قرر بعد ذلك وحدة 

هل سيقولون بالنسخ ! وريت احلديد واإلخالص؟الوجود أقوى تقرير يف س
ويدينون سيد قطب بالقول بوحدة الوجود، وأن كالمه األخري املكرر املؤكد 
ناسخ لكالمه األول الصريح يف نفي وحدة الوجود، وأنه ارتطم يف وحدة 
الوجود ال عن جهل هبا وال مكره عليها، وإمنا ارتطم فيها بعد العلم 

عد العلم أهنا قول غري املسلمني، ارتضاها طواعية بفسادها وضالهلا، وب
 !وقررها اختياراً ورغبة؟
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وإليك البيان الواضح مبا يف تفسري سورة البقرة يف الطبعة األوىل سنة  
 .م 15  –هـ  7  

 :قال سيد قطب باحلرف الواحد 
والنظرية اإلسالمية هنا أن اخللق غري اخلالق، وأن اخلالق ليس  " 

ن هنا تنتفي من التفكري اإلسالمي الصحيح فكرة وم… كمثله شيء
مبعىن أن : وحدة الوجود على مايفهمه غري املسلم من هذا االصطالح؛ أي

الوجود وخالقه وحدة واحدة، أو أن الوجود إشعاع ذايت للخالق، أو أن 
أو على أي حنو من أحناء التصور على … الوجود هو الصورة املرئية ملوجده

وحدة صدوره : جود وحدة يف نظر املسلم على معىن آخرهذا األساس، والو 
عن اإلرادة اخلالقة، ووحدة ناموسه الذي يسري به، ووحدة تكوينه وتناسقه 

 .واجتاهه
واهلل ليس كمثله شيء، والوجود صدر عن توجه اإلرادة إىل إجياده  

 ..بكيفية غري معلومة؛ ألهنا فوق اإلدراك البشري
 …دعه اهلل ليس هو اهلل، وليس صورة هللواهلل هو املبدع، فما أب 
واهلل له ما يف السماوات واألرض كل له قانتون، فليس أحد ممن  

 خلق ابناً له، وال بضعة منه، سبحانه، إمنا هي كلمته، هي أمره، هي إرادته، 
 ُِإَذا َقَضى َأْمًرا فَِإََّما يَ ُقوُل َلُه ُكْن فَ َيُكون

( )"( ). 
                                                 

 .17: آل عمران (  )
م،  15 هـ، يونيو سنة  7  ، الطبعة األوىل، رمضان سنة (75/ " )يف ظالل القرآن" (  )

، والسابعة (11 / )ليب، والطبعة الثانية دار إحياء الكتاب العريب عن البايب احل. ط
، وطبعة دار الشروق (م 17  –  1  )دار إحياء الرتاث العريب سنة . ط( 11 / )

= 
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ب يف الطبعة األوىل، هذا الكالم اجليد القوي هذا ما قرره سيد قط 
الذي هاجم فيه وحدة الوجود مهامجة من يعرف أهنا كفر وضالل، وأهنا 

 .عقيدة غري املسلمني، ومهامجة دارس يعرف أصنافها وأشكاهلا وتفاصيلها
مث ملا وصل إىل تفسري سورة احلديد؛ ساملها وعانقها ونسبها إىل  

 .ضها على أهنا كمال، وعرض أشكاهلا وأصنافهاأهلها، وهم الصوفية، وعر 
مث عاد مرة أخرى وعانقها يف سورة التوحيد واإلخالص، ونسبها إىل  

أهلها، وهم الصوفية، وقرر أهنا كمال ال يرقى إليه كل أحد، وعرض 
 .أصنافها وأشكاهلا عرض عارف هلا

 !فما هو عذره إذن؟ 
/ هـ 7  من عام )مث أقرها يف كتابه طوال أربعة عشر عامًا  

 (.م166 /هـ86  م إىل عام  15 
ويؤكد هذا ما قرره اخلالدي يف مواضع من كتبه؛ أن سيد قطب  

؛ ألنه "الظالل"ثبت واستقر على تفسري األجزاء الثالثة األخرية من تفسريه 
 .منها انطلق مبنهجه الفكري والدعوي واحلركي

 :قال اخلالدي 
 :مع الظالل يف طبعته املنقحة" 

_______________ 
م، وطبعة دار الشروق السابعة عشرة  17  -هـ   1  سنة ( 16 / )التاسعة 

وسيد يفصل بني اخلالق واملخلوق من أول تفسريه . م 11  –هـ   1 سنة ( 16 / )
، إىل أن يصل إىل سورة احلديد، فيقرر يف تفسريها وحدة الوجود "ل القرآنيف ظال"

 .واحللول، مث ملا وصل إىل سورة اإلخالص؛ أكد القول بوحدة الوجود واجلرب
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قبل إدخاله " الظالل"إن سيد قطب ألف ستة عشر جزءاً من : قلنا 
، وتفسريه فيها مل يعد أن يكون تسجياًل خلواطره املتنوعة 51السجن عام 

حول اآليات وبيانًا ملا فيها من مجال وفن وتصوير، وعرضًا ملا تضمنته من 
 .مبادئ ومناهج وتشريعات

ه يف ظالل القرآن، ويف املرحلة األوىل من سجنه، طالت حيات 
وتعمقت جتربته العلمية، واستفاد منها مكاسب شىت، وأمدته بزاد كبري يف 
الفكر واملعرفة والثقافة والدعوة واحلركة واجلهاد، ووفقه اهلل إىل إدراك طبيعة 
هذا الدين الواقعية اجلدية، والتعرف على مهمته اجلهادية، واكتشاف املنهج 

على هذه الكنوز وهو يفسر القرآن، وبعد أن  وقع… احلركي للقرآن الكرمي
قطع يف تفسريه شوطاً طوياًل، حيث وصل إىل اجلزء السابع والعشرين، وكان 
البد أن يعيد النظر يف تفسريه، وأن يؤلفه على أساس إدراكه اجلديد، وأن 
ينطلق فيه من منطلق جديد على هدي اهتماماته اجلديدة، وأن يضمنه 

 .م وتصوره للدعوة إليه، ومنهجه يف احلركة بهفهمه اجلديد لإلسال
" الظالل"حيث فسر األجزاء الثالثة األخرية من . …وهكذا كان  

وفق منهجه احلركي اجلديد، مث قرر أن يعيد النظر يف تفسري األجزاء األوىل، 
على أساس منهجه احلركي يف فهم القرآن واحلركة به، " الظالل"وأن يصوغ 

وهي "! الظالل"يح، فكانت الطبعة اجلديدة املنقحة من وأن يتناوله بالتنق
الطبعة الثانية الصادرة يف مصر أثناء حياته، إذ كانت الطبعة األوىل عام 

 .م 15 ، واملتممة لألوىل عام  15 
من الرابع عشر حىت " الظالل"كان سيد يريد أن يعيد كتابة أجزاء  

احلركي اجلديد، أما السابع والعشرين، وأن يفسرها على أساس منهجه 
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األجزاء الثالثة األخرية؛ فسيرتكها على ماهي عليه؛ ألنه ألفها على أساس 
 .( )"ذلك املنهج

فما هو عذره الشرعي بعد كل هذا عند أويل النهى وعند املنصفني  
 !العقالء؟

مث ماهو عذر أخيه حممد قطب يف إقراره ألخيه طوال حياته، فلم  
 !م اخلطري؟حيمله على حذف هذا الكال

وما عذره يف نشر كل تراثه باعتزاز، وفيه من الباليا والدواهي ماال  
 !يعلمه إال اهلل؟

ما عذره وقد قال لدار الشروق وقد عهد إليها بطبع مجيع كتبه  
ويل كبري رجاء أن تكون إعادة طبعها يف دار : "وكتب أخيه سيد قطب

، وإجراء ما قد يقتضيه الشروق العامرة مناسة طيبة ملراجعة الكتب كلها
األمر من تعديالت هبا، أو إبراز ملعان معينة فيها، مع إخراجها يف ثوب 

 .( )"جديد مالئم
مث يصر على إبقاء كالم سيد قطب يف وحدة الوجود، ومل يكتف  

 .بذلك، بل يزيد الطني بلة بالدفاع عنه بالباطل ومبا ال يقبله أهل العلم
 :( )"التصور اإلسالميمقومات "قال يف مقدمته لـ  

                                                 
سيد قطب من "لصالح اخلالدي، وانظر كتاب ( 51 – 18" )مدخل إىل ظالل القرآن" (  )

 .ديللخال( 518 – 517ص " )امليالد إىل االستشهاد
 (.5 / " )يف ظالل القرآن" (  )
 (.8ص " )مقومات التصور اإلسالمي" (  )
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أمرًا آخر كنت أرد به على السائلني املعرتضني، وهو أنين آليت " 
على نفسي دائمًا وأنا أعيد نشر مؤلفات الشقيق أن أبقيها كما هي بال 

 ".زيادة وال حذف وال بيان؛ ليقرأها قراؤها كما كتبها بنفسه دون تعديل
ليخفف عن أخيه  وكان الواجب عليه على األقل أن يوقف طبعها؛ 

من التبعات العظيمة واملسؤوليات الكبرية أمام اهلل عما حوته كتبه من عقائد 
وأفكار ختالف أصول اإلسالم وعقائده، أو أن يعلق على أخطائه ويناقشها 
ويفندها يف ضوء توجيهات اإلسالم ونصوصه وقواعده؛ ليجنب القراء 

يف تلك األمور  ( )أخاهخطرها، وليخفف عن أخيه األعباء إن كان خيالف 
 .النكراء، أما إذا كان يوافق أخاه فهذا شيء آخر

يرجح بني النصوص املتعارضة، : ثالثاً : "على قوهلم: والوجه الثالث 
فريجح عبارة النص يف سورة البقرة، على إشارة النص يف سوريت اإلخالص 

 ":واحلديد
 :فيقال 
مل يعرفه العلماء، هذا التقعيد لكالم سيد وغريه من البشر  –   

وينكرونه أشد اإلنكار، وقد تقدم للقاريء من كالم العالمة البقاعي ما 
 .يشفي ويكفي

                                                 
يف ظالل "وبعد هذا تأكدت من أن حممد قطب يعتقد أن أخاه سيد قطب سار يف كتابه  (  )

، فعرفت أن هذا "جملة اجملتمع"وفق كتاب اهلل وسنة رسوله، أدىل هبذا يف بيان لـ " القرآن
 .ال يتصرف يف شيء من كتب أخيه، فال حول وال قوة إال باهللاالعتقاد هو الذي جعله 
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نعم؛ يرجح مايف تفسري سورة البقرة؛ ألنه : نقول بدون تطويل –   
احلق، ونرفض وحدة الوجود اليت قررها سيد قطب يف سوريت احلديد 

يدان سيد قطب هبذا الباطل، واإلخالص؛ ألهنا الباطل والضالل البعيد، و 
ويتحمل مسؤوليته هو ومن يطبعه وينشره ومن يدافع عنه بالباطل، وهو يف 
غاية الوضوح والصراحة يف تقرير وحدة الوجود، وليس بإشارة وال تلميح، 
بل هو واضح وصريح، فإن كان يعتقد ما يقوله؛ فإنه للطامة الكربى، وإن  

اهلل وحبق جالله وعظمته، وقد  كان ال يعتقد ذلك؛ فهو متهاون حبق
علمت ما قرره العلماء يف هذا أو ذاك، وال خيرجه من هذا املأزق إال التوبة 
الواضحة النصوح، وبإعالن الرباءة من عقيدة وحدة الوجود، وبيان أهنا 

 .إحلاد وزندقة، بعد حذف هذا الضالل من كتابه وتطهريه منه
ني اخلالق واملخلوق يف كتابه أما االدعاءات بأنه كثريًا ما يفصل ب 
؛ فإهنا ال تغين "اخلصائص واملقومات: "ويف كتبه األخرى؛ مثل" الظالل"

عنه فتيالً، ولو كان مثل هذا االعتذار يغين أحدًا ويعترب توبة نصوحًا عند 
علماء اإلسالم؛ ملا طعنوا يف ابن عريب وابن الفارض وأمثاهلم وشنعوا عليهم 

هؤالء الوحدويني كانوا كثرياً ما يفصلون يف كتبهم  بوحدة الوجود، ذلك أن
بني اخلالق واملخلوق، ويتعبدون ويتزهدون ويتحدثون عن األخالق وعن 

 .احلالل واحلرام، ومل يكن كل كالمهم وال جله يف وحدة الوجود
الفتوحات "يقول ابن عريب إمام أهل وحدة الوجود يف كتابه  

 :( )"املكية

                                                 
(  ) ( /1 .) 
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تنزيه احلق تعاىل عما يف طي الكلمات اليت يف : الباب الثالث" 
من التشبيه والتجسيم  أطلقها عليه سبحانه يف كتابه وعلى لسان رسوله 

 .تعاىل عما يقول الظاملون علواً كبرياً 
 في قدس األبد وتنزيهه

 
 في َظرة العبد إلى ربه

 تلحق بالكيف وتشبيهه 
 

 وعلوه عن أدواٍت أتت
 منزلة العبد وتنويهه 

 
 لة تحكم قطعا علىدال
 "وطرح بدعي وتمويهه 

 
 وصحة العلم وإثباته

 :مث يقول بعد كالم فيه من الفلسفة والضالل مايليق مبثله  
مث إنا إذا نظرنا يف مجيع ماسوى احلق تعاىل؛ فوجدناه على : وصلٌ "  

قسم يدرك بذاته، وهو احملسوس والكثيف، وقسم يدرك فعله، وهو : قسمني
طيف، فارتفع املعقول عن احملسوس هبذه املنزلة، وهي التنزه أن املعقول والل

 .يدرك بذاته، وإمنا يدرك بفعله
وملا كانت هذه أوصاف املخلوقني؛ تقدس احلق تعاىل عن أن يدرك  

بذاته كاحملسوس، أو بفعله كاللطيف أو املعقول؛ ألنه سبحانه ليس بينه 
 .( )"وبني خلقه مناسبة أصالً 

م فصل واضح بني اخلالق تعاىل واخللق، وله أشياء  ففي هذا الكال 
كثرية من مثل ذلك، ولغريه كالم من هذا النوع، وهلم كالم صريح يف القول 

                                                 
 (.11 –  1/ " )الفتوحات" (  )
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، وأساؤوا هبم ( )بوحدة الوجود، اهتمهم به وعلى أساسه أهل السنة واحلق
الظن، ومل يصدقوهم فيما قالوه من الفصل بني اخلالق واملخلوق، واعتربوه 

م وحيلهم، ولقد أصاب أهل احلق والسنة يف حكمهم عليهم من مكره
 .بالضالل ووحدة الوجود، وعدم االخنداع مبكرهم وحيلهم

والبن عريب أربع عقائد، منها وحدة الوجود، فلم يقم العلماء وزناً  
لتلك العقائد، ومنها األشعرية، ودمغوه بوحدة الوجود، فكذلك جيب أن 

 .ه بعقائد أخرىيعامل غريه، وال يؤبه بتسرت 
 ": النبوات"قال ابن تيمية يف كتابه  
عقيدة أيب املعايل وأتباعه جمردة : األوىل: وابن عريب له أربع عقائد" 

عقيدة : والثالثة. تلك العقيدة مربهنة حبججها الكالمية: والثانية. عن حجة
 :والرابعة. الفالسفة ابن سينا وأمثاله الذين يفرقون بني الواجب واملمكن

 .التحقيق الذي وصل إليه، وهو أن الوجود واحد
ميزان "وهؤالء يسلكون مسلك الفالسفة الذي ذكره أبوحامد يف  

عقيدة مع العوام يعيش هبا : وهو أن الفاضل له ثالث عقائد" الدنيا العمل
يف الدنيا كالفقه مثاًل، وعقيدة مع الطلبة يدرسها هلم كالكالم، والثالثة ال 

إال اخلواص، وهلذا صنف الكتب املضنون هبا على غري  يطلع عليها أحد
أهلها، وهي فلسفة حمضة، سلك فيها مسلك ابن سينا، وهلذا جيعل اللوح 

                                                 
ومنهم شيخ اإلسالم ابن تيمية، وهو الذي شدد عليهم النكري، وفضحهم يف عدد من  (  )

 .مؤلفاته
واعد للبقاعي، فقد كفرهم وضللهم يف ضوء الكتاب والسنة وق" تنبيه الغيب: "وراجع 

 .الشريعة، وذكر عدًدا كثرياً من العلماء الذين كفروا أهل وحدة الوجود
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احملفوظ هو النفس الفلكية، إىل أمور أخرى قد بسطت يف غري هذا 
املوضع، ذكرنا ألفاظه بعينها يف مواضع، منها الرد على ابن سبعني وأهل 

 ( )"…الوحدة وغري ذلك
 

                                                 
 (.1   – 1  ص " )كتاب النبوات" (  )
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 الفصل العاشر
 غلو سيد في تعطيل صفات اهلل كما هو شأن الجهمية

لقد أثىن اهلل تعاىل على نفسه يف كتابه العظيم، ووصف نفسه  
بصفات عليا، عرف املسلمون قدر تلك الصفات، فأثبتوها هلل عز وجل، 
وأساء فهمها أهل البدع، فعطلوها، فأنكر عليهم أهل احلق وضللوهم 

تلوا بعض رؤوسهم، وهذه األمور ال ختفى على مثل سيد وبدعوهم وق
 .قطب

قال سيد قطب يف تفسري استواء اهلل على عرشه يف تفسري سورة  
ثُمَّ اْستَ َوى َعَلى اْلَعْرشِ  : يونس

( ): 
واالستواء على العرش كناية عن مقام السيطرة العلوية الثابتة " 

هبا املعاين على طريقة القرآن يف  الراسخة باللغة اليت يفهمها البشر ويتمثلون
التصوير كما فصلنا هذا يف فصل التخييل احلسي والتجسيم يف كتاب 

 ".التصوير الفين يف القرآن"
هنا ليست للرتاخي الزماين، إمنا هي للبعد املعنوي؛ فالزمان  مثو 

يف هذا املقام ال ظل له، وليست هناك حالة وال هيئة مل تكن هلل سبحانه مث  
نت، فهو سبحانه منزه عن احلدوث، وما يتعلق به من الزمان واملكان، كا

هنا للبعد املعنوي، وحنن آمنون من أننا مل نتجاوز  مثلذلك جنزم بأن  
املنطقة املأمونة اليت حيق فيها للعقل البشري أن حيكم وجيزم؛ ألننا نستند إىل 
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احلاالت وعن قاعدة كلية يف تنزيه اهلل سبحانه عن تعاقب اهليئات و 
 .( )"مقتضيات الزمان واملكان

 :( )"التصوير الفين يف القرآن"وقال يف كتابه  
هبذه الطريقة املفضلة يف التعبري عن املعاين اجملردة سار األسلوب " 

 : القرآين يف أخص شأن يوجب فيه التجريد املطلق والتنزيه الكامل، فقال
 َْيُد اهلِل فَ ْوَق أَْيديِهم

( ) ، اَن َعْرُشُه على الماءِ وك
(1) ،   َوِسَع

ُكْرِسيُُّه السَّماواِت واألْرض
(5) ،  ِثمَّ اْسَتوى على الَعْرش

(6) ،  َّثم
اْسَتوى إلى السَّماِء وِهَي ُدخانُ 

(7) ،  واألْرُض َجميعًا قَ ْبَضُتُه يَ ْوَم
الِقياَمِة والسَّماواُت َمْطوِيَّاٌت بَِيمينهِ 

(8) ،  َْت ِإْذ رََمْيَت ولِكنَّ وما رََمي
اهلَل رَمى

(1) ، ويَ ْبُسطُ [ واهلل يَ ْقِبض
( 1) ،  وجاَء رَبَُّك والَمَلُك

َولُِعُنوا  َوقَاَلْت اْليَ ُهوُد َيُد اللَِّه َمْغُلوَلٌة ُغلَّْت أَْيِديِهمْ (  ) ، اَصّفًا َصفّ 
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ِبَما قَاُلوا َبْل َيَداُه َمْبُسوطََتانِ 
( ) ،  َ ِإَليَّ  َوفِّيَك َورَاِفُعكَ ِإِّي ُمت

( ) …
ِإَليَّ 

إخل، وثار ما ثار من اجلدل حول هذه الكلمات، حينما … ( )
أصبح اجلدل صناعة والكالم زينة، وإن هي إال جارية على نسق متبع يف 
التعبري، يرمي إىل توضيح املعاين اجملردة وتثبيتها، وجيري على سنن مطرد، ال 

والتجسيم يف كل عمل من ختلف فيه وال عوج، سنن التخييل احلسي 
 .أعمال التصوير

  –ولكن أتباع هذا السنن يف هذا املوضوع بالذات قاطع يف الداللة  
على أن هذه الطريقة يف القرآن أساسية يف التصوير، كما أن  –كما قلنا 

 ".التصوير هو القاعدة األوىل يف التعبري
 :ويف هذين النصني دالالت خطرية: أقول 
ًا مل يرجع عّما دونه يف كتابه التصوير الفين يف أن سيد: أوالها 

 .القرآن، وقد كتبه يف مراحله األوىل؛ كما يقال
أنه مل يرجع عن تعطيل الصفات الذي دوَّنه يف التصوير : وثانيتهما 

 .بعد التنقيح املدَّعى" الظالل"الفين، ومل يرجع عن تعطيله يف 
 .لصفة االستواءتعطيل " التصوير"و" الظالل"يف : وثالثتهما 
هي : اعتقاده اخلطري أن هذه الصفات معان جمردة؛ أي: ورابعتها 

 .أمور ذهنية ال وجود هلا، وهذا هو غاية التعطيل والضالل
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تعطيله لعدد من الصفات؛ كاالستواء، والنزول، واليد، : وخامستها 
 .وال يستبعد أنه جيري على هذا املنوال يف كل الصفات

 .ه لرفع عيسى إىل السماءإنكار :" سادسيتها 
معرفته باخلالف بني أهل السنة واجلهمية واملعتزلة، مث : سابعيتها 

احنيازه إىل أهل البدع، واعتماده على قواعدهم الباطلة يف تعطيل صفات 
إن سيد قطب جيهل مثل هذه األمور، أو إنه : اهلل؛ فمن املغالطات أن يقال

 .قد رجع عنها إىل عقيدة السلف ومنهجهم
تدل على معرفته باخلالف بني أهل السنة " الظالل"وله مواقف يف  

وأهل البدع، ومع ذلك؛ فهو ينحاز إىل أهل البدع، مث يُتبع ذلك بالتهوين 
من قيمة اخلالف؛ ليسهل على السين اللحاق بأهل البدع أو االستخفاف 

 .باخلالف يف العقيدة واحرتام أهل البدع الذين يبجلهم سيد وأمثاله
 :سيد يرى أن عرش اهلل العظيم رمز وليس بحقيقة

 : قال سيد قطب يف تفسريه لسورة األنبياء عند تفسريه آية 
 ََفُسْبَحاَن اللَِّه َربِّ اْلَعْرِش َعمَّا َيِصُفون

 :؛ قال( )
وهم يصفونه بأنه له شركاء، تنزه اهلل املتعايل املسيطر رب العرش، " 

 .( )"الستعالءوالعرش رمز امللك والسيطرة وا
فَ تَ َعاَلى اللَُّه  :وقال أيضًا يف سورة املؤمنون عند قول اهلل تعاىل 

اْلَمِلُك اْلَحقُّ ال ِإَلَه ِإال ُهَو َربُّ اْلَعْرِش اْلَكرِيمِ 
 :؛ قال( )

                                                 
 .  : األنبياء (  )
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ويشهد بأنه امللك احلق، املسيطر احلق، الذي ال إله إال هو، … " 
ربُّ الَعْرِش الَكريمِ  صاحب السلطان والسيطرة واالستعالء، 

( )"( ). 
وهذا خبالف ما دل عليه الكتاب والسنة، وآمن به املسلمون، من  

أن العرش أعظم خملوقات اهلل العلوية، وأنه فوق السماوات وفوق الفردوس 
الذي هو أعلى اجلنان، وأن اهلل استوى عليه استواء يليق جبالله وعظمته، 

 .إخل…أنه رمز امللك والسيطرةوسيد ال يعرتف به، وال يرى إال 
 :أقوال السلف في المعطلين لصفات اهلل

 :(1)"خلق أفعال العباد"قال البخاري يف  
اجلهمية أشر قواًل من اليهود والنصارى، قد : وقال سعيد بن عامر" 

اجتمعت اليهود والنصارى وأهل األديان أن اهلل تبارك وتعاىل على العرش، 
 .ش شيءليس على العر : وقالوا هم

احذر من املريسي وأصحابه؛ فإن  (: علي بن املديين: يعين)وقال  
 .كالمهم يستجلب الزندقة

 ".وكان إمساعيل بن أيب أويس يسميهم زنادقة العراق 
 :وقال البخاري 

_______________ 
 .6  : املؤمنون (  )
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 (. 18 /1" )يف ظالل القرآن" (  )
 (.1 و  5 ص ) ( 1)



 ( 8 ) 

نظرت يف كالم اليهود والنصارى واجملوس، فما رأيت أضل يف  " 
 ".  يعرف كفرهمكفرهم منهم، وإين ألستجهل من ال يكفرهم؛ إال من ال

 :وقال البخاري 
ما أبايل صليت خلف اجلهمي والرافضي أم صليت خلف اليهود " 

 .( )"والنصارى، وال يسلم عليهم، وال تؤكل ذبائحهم
 .وأقواهلم كثرية يف هذا، وال يتسع املقام لنقلها 
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 الفصل الحادي عشر

 إنكاره للميزان على طريقة المعتزلة والجهمية

الالت اليت احتدم فيها النزاع بني أهل السنة وذلك من الض 
 .واملعتزلة، وسيد قطب ال جيهل ذلك

 :( )"التصوير الفين"قال يف كتابه  
مث ملا كان هذا التجسيم خطة عامة؛ صوَّر احلساب يف اآلخرة كما " 

َوَََضُع اْلَمَوازِيَن اْلِقْسَط لِيَ ْوِم  : لو كان وزنًا جمسمًا للحسنات والسيئات
ِقَياَمةِ الْ 

( ) ،  َُوَأمَّا َمْن َخفَّْت َمَوازِيُنهُ .. …فََأمَّا َمْن ثَ ُقَلْت َمَوازِيُنه
( ) ، 

َنا ِبَها َوِإْن َكاَن ِمثْ َقاَل َحبٍَّة ِمْن َخْرَدٍل أَتَ ي ْ
(1) ،  ًوال يُْظَلموَن فَتيال

(5) ، 
 ًوال ُيْظَلمون ََقيرا

(6). 
 .وكل ذلك متشياً مع جتسيم امليزان 
وكثريًا ما جيتمع التخييل والتجسيم يف املثال الواحد من القرآن،  

فيصور املعنوي اجملرد جسمًا حمسوساً، وخييل حركة هلذا اجلسم أو حوله من 
 .إشعاع التعبري
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ويف األمثلة السابقة مناذج من هذا، ولكنا نعرض هذه الظاهرة يف  
 ".أمثلة جديدة، فلدينا وفر من األمثلة على كل قاعدة

َواْلَوْزُن يَ ْوَمِئٍذ  : وقال يف تفسري قول اهلل تعاىل يف سورة األعراف 
 .( )اآلية ( )… اْلَحقُّ َفَمْن ثَ ُقَلْت َمَوازِيُنُه فَُأْولَِئَك ُهْم اْلُمْفِلُحونَ 

وال ندخل هنا يف طبيعة الوزن، وحقيقة امليزان، كما دخل " 
الفكر اإلسالمي؛ فكيفيات اهلل  املتجادلون بعقلية غري إسالمية يف تاريخ 

كلها خارجة عن الشبيه واملثيل، مذ كان اهلل سبحانه ليس كمثله شيء؛ 
فحسبنا تقرير احلقيقة اليت يقصد إليها السياق من أن احلساب يومئذ 
باحلق، وأنه ال يظلم أحٌد مثقال ذرة، وأن عماًل ال يبخس وال يغفل وال 

 ".يضيع
أهل البدع من املعتزلة وغريهم يف إنكار  ويف هذا الكالم احنياز إىل 

امليزان، واهتام ألهل السنة الذين يثبتون امليزان احتجاجًا بنصوص الكتاب 
والسنة، بأهنم جيادلون بعقلية غري إسالمية، فال فرق بينهم وبني أهل البدع 
والضالل يف نظر سيد، بل أهل الضالل أرجح عنده وأوىل باحلق والعياذ 

 .باهلل
خبط ": فكيفيات اهلل كلها خارجة عن الشبيه واملثيل: "هوقول 

إن امليزان من : وخلط؛ فإن كالًّ من أهل السنة واجلماعة وأهل البدع مل يقل

                                                 
 .8: األعراف (  )
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إن امليزان خملوق، توزن به : صفات اهلل عز وجل، بل أهل السنة يقولون
إنه من صفات اهلل، بل هو خملوق : صحائف األعمال وكتبها، وال يقولون

لوقات اهلل، له كفتان، إحدامها للحسنات، واألخرى توضع فيها من خم
السيئات؛ كما هو ظاهر نصوص الكتاب والسنة، وأهل البدع ينكرون 
امليزان والوزن، بناء على أن األعمال أعراض يستحيل وزهنا؛ إنكارًا ملا أثبته 

س اهلل ورسوله بعقوهلم السخيفة، ولو عاشوا يف هذا العصر وشاهدوا مقايي
احلرارة والربودة الدقيقة من صنع البشر؛ ملا استبعدوا وزن األعمال، بله وزن 
الصحائف، ولرمبا آمنوا بامليزان والوزن يف اآلخرة، وألهل السنة أن 

َسُنرِيِهْم آيَاتَِنا ِفي اآلفَاِق َوِفي أََْ ُفِسِهْم  : يستشهدوا بقول اهلل تعاىل
ْلَحقُّ َحتَّى يَ َتبَ يََّن َلُهْم َأَُّه ا

( ). 
فقضية وزن احلرارة والربودة باملقاييس اليت اخرتعها البشر، وهي  

أعراض، توقف عقول أهل البدع أمام الواقع، وتنادي على هذه العقول 
باجلهالة والسخف، وتقف إىل جانب نصوص الكتاب والسنة، ومذهب 

َنا ِفي اآلفَاِق َسُنرِيِهْم آيَاتِ  : أهل السنة واجلماعة؛ انطالقًا من قول اهلل
َوِفي أََْ ُفِسِهْم َحتَّى يَ َتبَ يََّن َلُهْم َأَُّه اْلَحقُّ 

( ) 
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 الفصل الثاَي عشر
 اعتقاد سيد قطب أن الروح أزلية منفصلة من ذات اهلل

 :قال سيد قطب 
ِإِّي َخاِلٌق َبَشًرا ِمْن َصْلَصاٍل ِمْن َحَمٍإ : لقد قال اهلل للمالئكة 

ا َسوَّيْ ُتُه َوََ َفْخُت ِفيِه ِمْن ُروِحي فَ َقُعوا لَُه َساِجِدينَ َمْسُنوٍن فَِإذَ 
( ). 

وقد كان ما قاله اهلل، فقوله تعاىل إرادة، وتوجه اإلرادة ينشئ اخللق  
املراد، وال منلك أن نسأل كيف تلبست نفخة اهلل األزيل الباقي بالصلصال 

ل عبث بالعقل املخلوق الفاين، فاجلدل على هذا النحو عبث عقلي، ب
ذاته، وخروج به عن الدائرة اليت ميلك فيها أسباب التصور واإلدراك 
واحلكم، وكل ما ثار من اجلدل حول هذا املوضوع، وكل مايثور، إن هو إال 
جهل بطبيعة العقل البشري وخصائصه وحدوده، وإقحام له يف غري ميدانه؛ 

إنفاق الطاقة ليقيس عمل اخلالق إىل مدركات اإلنسان، وهو سفه يف 
العقلية، وخطأ يف املنهج من األساس، إنه يقول كيف يتلبس اخلالد بالفاين، 

بينما العقل ! وكيف يتلبس األزيل باحلادث، مث ينكر أو يثبت ويعلل
إن هذا قد  : اإلنساين ليس مدعوًا أصاًل للفصل يف املوضوع؛ ألن اهلل يقول

ال ميلك العقل البشري أن كيف كان؟ فاألمر إذن ثابت، و : كان، وال يقول
ينفيه، وكذلك هو ال ميلك أن يثبته بتفسري من عنده، غري التسليم بالنص؛ 
ألنه ال ميلك وسائل احلكم، فهو حادث، واحلادث ال ميلك وسائل احلكم 
على األزيل يف ذاته، وال على األزيل يف تلبسه باحلادث، وتسليم العقل 
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ي أن احلادث ال ميلك وسائل احلكم ابتداء هبذه البديهية أو القضية، وه
على األزيل يف أي صورة من صوره، يكفي ليكف العقل عن إنفاق طاقته 

 .( )"سفهاً يف غري جماله املأمون
يف هذا النص أن كالم اهلل هو إرادته، وهذا تعطيل لصفة الكالم،  

 تعاىل اهلل عن ذلك، وفيه اعتقاد سيد أن الروح أزلية غري خملوقة، أي أهنا
 .جزء من اهلل تعاىل عن هذا القول علواً كبرياً 

 :قال ابن القيم رمحه اهلل وحممد بن نصر املروزي 
تأول صنف من الزنادقة وصنف من الروافض يف روح آدم ما " 

تأولته النصارى يف روح عيسى وما تأوله قوم من أن الروح انفصل عن ذات 
سى ومرمي مجيعاً؛ ألن اهلل، فصار يف املؤمن، فعبد صنف من النصارى عي

 .عيسى عندهم روح من اهلل صار يف مرمي، فهو غري خملوق عندهم
إن روح آدم مثل : وقال صنف من الزنادقة وصنف من الروافض 

َوََ َفْخُت ِفيِه ِمْن ُروِحي: ذلك، إنه غري خملوق، وتأوَّلوا قوله تعاىل
( ) ،

ُروِحهِ  ثُمَّ َسوَّاُه َوََ َفَخ ِفيِه ِمنْ : وقوله تعاىل
، فزعموا أن روح آدم ليس ( )

مث صاروا : قالوا. إن النور من الرب غري خملوق: مبخلوق، كما تأول من قال
بعد آدم يف الوصي بعده، مث هو يف كل نيب ووصي، إىل أن صار يف علي مث 
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احلسن واحلسني، مث يف كل وصي وإمام فيه، يعلم اإلمام كل شيء، وال 
 .حيتاج أن يتعلم من أحد

وال خالف بني املسلمني أن األرواح اليت يف آدم وبنيه وعيسى ومن  
سواه من بين آدم كلها خملوقة هلل، خلقها وأنشأها وكوهنا واخرتعها، مث 

َوَسخََّر َلُكْم : أضافها إىل نفسه، كما أضاف إليه سائر خلقه، قال تعاىل
 .( )"( )هُ َما ِفي السََّماَواِت َوَما ِفي اأَلْرِض َجِميًعا ِمنْ 

من إمجاع أهل السنة ! يثبت أن الروح أزيل! فيا عجبًا لسيد قطب 
إنه : ويقول عن القرآن! على أنه خملوق؛ استنادًا إىل كتاب اهلل وسنة رسوله

مع أن القرآن والسنة وإمجاع أهل السنة واجلماعة أنه كالم اهلل ! خملوق
 . وصفة من صفاته املقدسة الالئقة جبالله

                                                 
 .  : اجلاثية (  )
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 الثالث عشرالفصل 
 موقف سيد قطب من معجزات الرسول ودالئل النبوة

معجزات الرسل من أعظم الرباهني والدالئل على صدقهم وصدق 
رساالهتم، وإهنا من عند اهلل، وأعظمهم معجزات وأكثرهم حممد بن عبد 

، خامت النبيني، ولقد عرف املسلمون مكانة هذه املعجزات، فدونوها اهلل 
 .ة، وتناقلوها فيما بينهم؛ إمياناً هبا، وتعظيماً لشأهنايف مؤلفات كثري 

فما هو موقف سيد قطب من معجزات الرسول ودالئل نبوته 
 وسائر املعجزات؟

إنه يقلل من شأن املعجزات، ويرى أن معجزة الرسول الوحيدة هي 
 :؛ يقول( )القرآن فقط
اقه إن اإلسالم مل يشأ أن تكون وسيلته إىل محل الناس على اعتن"

هي القهر واإلكراه، يف أي صورة من الصور، حىت القهر العقلي عن طريق 
املعجزة، مل يكن وسيلة من وسائل اإلسالم، كما كان يف الديانات قبله، 
من حنو اآليات التسع ملوسى، والكالم يف املهد، وإحياء املوتى، وإبراء 

ملدركة لقد شاء اإلسالم أن خياطب القوى ا… األكمة واألبرص لعيسى

                                                 
هيكل أصحاب املدرسة العقلية كمحمد عبده و * لقد ساير سيد قطب مبوقفه هذا (  )

واخلضري والغزايل وأمثاهلم، والعجب أن حممد سرور زين العابدين قد ناقش بعض هؤالء 
دراسات يف : انظر كتابه! يف موقفهم من املعجزات، وأغفل سيد قطب، فما هو السر؟

 (.86  – 78 ص " )السرية النبوية
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يف اإلنسان، ويعتمد عليها يف اإلقناع بالشريعة والعقيدة، وذلك جريًا على 
 ".نظرته الكلية يف احرتام هذا اإلنسان وتكرميه

إن املعجزات اليت جيريها اهلل على أيدي رسله ليس فيها قهٌر : أقول
ل وال إكراه، وليس فيها ما ينايف نظرية اإلسالم الكلية يف احرتام اإلنسان، ب

فيها إكرام ألنبياء اهلل ورسله، وتأييد هلم، وبراهني على صدقهم، وإكرام 
 .ألتباعهم، وتقوية وتثبيت إلمياهنم
خامتهم وأعالهم منزلة عنده مبعجزات  وقد أكرم اهلل نبينا حممداً 

ال حتصى، وقد ألف يف ذلك مؤلفات خاصة، وذكر يف كثري من دواوين 
 .السنة

بعد أن حتدث عن " الشفاء"اب قال القاضي عياض يف كت
 :املعجزات وأهنا براهني على صدق األنبياء

ودالئل نبوته  واعلم أن املعجزات اليت ظهرت على يد نبينا "
وبراهني صدقه من هذين النوعني معاً، وهو أكثر الرسل معجزة، وأهبرهم 
 آية، وأظهرهم برهانًا كما سنبينه، وهي يف كثرهتا ال حييط هبا ضبط، فإن
واحدًا منها وهو القرآن ال حيصى عدد معجزاته بألف وال ألفني وال 

 .( )"…أكثر
ُسْبَحاَن الَِّذي َأْسَرى ِبَعْبِدِه : ذكر سيد يف تفسري قول اهلل تعاىل

لَْيال ِمْن اْلَمْسِجِد اْلَحَراِم ِإَلى اْلَمْسِجِد األَْقَصى
االختالف يف  ( )
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إن العروج  : "ذكر عن عائشة أهنا قالتاإلسراء أكان يقظة أو مناماً، مث 
وهذا مل يثبت عنها؛ ألن ابن إسحاق روى هذا عن : أقول". كان بروحه

كان : "، وهذا البعض جمهول، وذكر عن احلسن( )بعض آل أيب بكر عنها
وهذا مل يثبت عن احلسن، بل روى ابن إسحاق : أقول". يف املنام رؤيا رآها

 .( )قظةعنه ما يدل على أنه كان يف الي
 :مث قال

على أننا ال نرى حماًل لذلك اجلدال الطويل الذي ثار قدميًا ويثور "
، واملسافة بني حديثاً حول طبيعة هذه الواقعة املؤكدة يف حياة رسول اهلل 

اإلسراح واملعراج بالروح أو باجلسم وبني أن تكون رؤية يف املنام أو رؤية يف 
كلها ليست بعيدة، وال تغري من طبيعة املسافة بني هذه احلاالت  … اليقظة

عن أمكنة بعيدة وعوامل  هذه الواقعة شيئاً، وكوهنا كشفًا وجتلية للرسول 
والذين يدركون شيئًا من طبيعة القدرة … بعيدة يف حلظة خاطفة قصرية

اإلهلية ومن طبيعة النبوة، ال يستغربون يف الواقعة شيئاً، فأمام القدرة اإلهلية 
األعمال اليت تبدو يف نظر اإلنسان وبالقياس إىل قدرته واىل  تتساوى مجيع

تصوره متفاوتة السهولة والصعوبة حسب ما اعتاده وما رآه، واملعتاد املرئي 
يف عامل البشر ليس هو احلكم يف تقدير األمور بالقياس إىل قدرة اهلل، أما 

ة لبقية طبيعة النبوة؛ فهي اتصال باملأل األعلى، على غري قياس أو عاد
البشر، وهذه التجلية ملكان بعيد أو عامل بعيد، والوصول إليه بوسيلة 
معلومة أو جمهولة، ليست أغرب من االتصال باملأل األعلى والتلقي عنه، 
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وقد صدق أبوبكر الصديق رضي اهلل عنه وهو يرد املسألة املستغربة 
دقه بأبعد من إين ألص: املستهولة عند القوم إىل بساطتها وطبيعتها، فيقول

 .( )"ذلك، أصدقه خبرب السماء
على أننا ال نرى حمالً للجدل الطويل الذي ثار قدمياً والذي : "فقوله

وال تغري من طبيعة هذه : "إىل قوله" …يثور حديثاً حول طبيعة هذه الواقعة
عن أمكنة بعيدة وعوامل  الواقعة شيئاً، وكوهنا كشفًا وجتلية للرسول 

 ".بعيدة
ن معاجلة اخلالف يف هذه القضية الكبرية هبذا األسلوب إ: أقول

إن الفروق كبرية جدًا بني الرؤية يف النوم … يعترب هتربًا عن بيان احلقيقة
بروحه وجسده إىل السماوات العلى، إىل  وبني أن يسرى برسول اهلل 

رب السماوات واألرض، وتكليم اهلل إياه، ومشاهدة اآليات الكربى بعينيه 
 .يقظة يف السماوات كلها وعند سدرة املنتهىيف ال

إن هذه التسوية بني هذه األمور املتفاوتة واليت منها التجلية 
بل هو قول زنادقة الفالسفة كابن والكشف اليت يدعيها ضالل الصوفية 

 .ألمر عجيب،( )سينا وأضرابه وأتباعه
إن هذه التسوية والتقصري يف البحث وترجيح مادلت عليه 

بروحه وجسمه إىل  ث املتواترة من اإلسراء والعروج برسول اهلل األحادي
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ربه يف اليقظة ناشئ عن تصور سيد قطب لعدم اجلدوى هلذه املعجزة 
 …العظيمة، بل جلميع املعجزات

 .وإن هذا لتفريط كبري، وهتاون جسيم، عافانا اهلل منه
ْرِسَل َوَما َمنَ َعَنا َأْن َ ُ : قال سيد قطب عند تفسري قوله تعاىل

َنا َثُموَد النَّاَقَة ُمْبِصَرًة َفظََلُموا ِبَها  بِاآليَاِت ِإال َأْن َكذََّب ِبَها اأَلوَُّلوَن َوآتَ ي ْ
َوَما َُ ْرِسُل بِاآليَاِت ِإال َتْخوِيًفا

( ). 
إن معجزة اإلسالم هي القرآن، وهو كتاب يرسم منهجًا كامالً "

طرة القومية، ويبقى مفتوحاً للحياة، وخياطب الفكر والقلب، ويلني الف
لألجيال املتتابعة تقرؤه وتؤمن به إىل يوم القيامة، أما اخلارقة املادية؛ فهي 
ختاطب جياًل واحداً من الناس، وتقتصر على من يشاهدها من هذا اجليل، 

 .على أن كثرة من كانوا يشاهدون اآليات مل يؤمنوا
لناقة وفق ما طلبوا وقد ضرب السياق املثل بثمود، الذين جاءهتم ا

واقرتحوا آية واضحة، فظلموا أنفسهم وأوردوها موارد اهللكة؛ تصديقًا لوعد 
اهلل بإهالك املكذبني باآلية اخلارقة، وما كانت اآليات إال إنذارًا وختويفاً 

 .حبتمية اهلالك بعد جميء اآلية
هذه التجارب البشرية اقتضت ان جتيء الرسالة األخرية غري 

خلوارق؛ ألهنا رسالة األجيال املقبلة مجيعها، ال رسالة جيل واحد مصحوبة با
يراها، وألهنا رسالة الرشد البشري، ختاطب مدارك اإلنسان جياًل بعد جيل، 
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وحترتم إدراكه الذي تتميز به بشريته، والذي من أجله كرمه اهلل على كثري 
 .من خلقه

سراء واملعراج؛ ، وأوهلا خارقة اإلأما اخلوارق اليت وقعت للرسول 
 فلم تتخذ معجزة مصدقة للرسالة، إمنا جعلت فتنة للنــاس 

 .( )"وابتالء
 :وعلى هذا الكالم مآخذ

 ".إن معجزة اإلسالم هي القرآن: "على قوله: األول
هبذا األسلوب؛ أسلوب القصر، وسيد يريد القصر املطلق ال 

أكرم اهلل هبا نبينا،  اإلضايف، ويف هذا هتوين من شأن املعجزات العظيمة اليت
وهي من الكثرة حبيث ال ختفى، وإشعار بأهنا ال وزن هلا وال جدوى، فال 

 .تستحق اإلشادة هبا، بل يراها سيد حتط من كرامة اإلنسان
هذه التجارب البشرية : "على قوله بعد احلديث عن اخلوارق: الثاين

 ".اقتضت أن جتيء الرسالة األخرية غري مصحوبة باخلوارق
هذا الكالم ال يليق جبالل اهلل وعظمته، فكأن اهلل ما كان : قولأ

يعلم بطبائع األمم، وال يعلم أن أكثر الناس من كل أمة ستكذب باآليات 
اليت يرسلها اهلل براهني لصدق أنبيائه، فتكون النتائج عكس ما يريد من 

م على زع –وأخرياً، وبعد آالف التجارب اليت جرهبا اهلل … تلك اآليات
استقرَّ عنده أنه ال جدوى هلذه اخلوارق، فقرر بالنسبة للرسالة  –سيد 

 .اخلامتة أن تكون غري مصحوبة باخلوارق، ألهنا رسالة األجيال املقبلة
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إن نظرة سيد املستهجنة إىل آيات اهلل العظيمة الدالة على عظمته 
ري، وقدرته وعلمه، وعلى صدق رسله؛ قادته إىل أن يقول هذا القول اخلط

 .الذي فيه إساءة عظيمة إىل اهلل رب العاملني
 .إن هذه العقيدة هلي أخت عقيدة البداء

وألهنا رسالة الرشد البشري، ختاطب مدارك : "على قوله: الثالث
اإلنسان جياًل بعد جيل، وحترتم إدراكه الذي تتميز به بشريته، والذي من 

 ".أجله كرمه اهلل
ل سيد خياطب مدارك اإلنسان، ومع إن القرآن الكرمي كما قا: أقول

ذلك؛ فإن الكتب السماوية السابقة من كتب اهلل كانت كذلك ختاطب 
مدارك اإلنسان، وأنزلت هلداية األمم، وقامت هبا احلجج على األمم 
املكذبة، وقد أثىن اهلل عليها، وأشاد هبا، وكلفت األمة اإلسالمية باإلميان هبا 

 .إلميان هبا ركناً من أركان ديننا وإميانناواحرتامها، واعترب اإلسالم ا
ولكن كثريًا من نفوس البشر فيها عتوٌّ وعناد، فتقتضي حكمة اهلل 
 .أن يردف هذه الكتب بآيات خوارق ومعجزات يؤمن هبا على مثلها البشر

والقرآن أعظم هذه الكتب، وأمشلها، وأقواها حجة، ومع ذلك؛ 
فر به صناديد قريش، وأكثر قبائل فقد كفرت وكذبت به أمم، بل أول من ك

العرب أيام نزوله، فكانت تدهشهم بالغة القرآن وإعجازه، مث سرعان ما 
تغلبهم أهواؤهم وعصبياهتم اجلاهلية، فينكصون على أعقاهبم كافرين 

 .ومكابرين ومعاندين كسائر أعداء الرسل
ولقد أردف هذا القرآن العظيم مبعجزات عظيمة، هي حبق دالئل 

يستشهد هبا على صدق  ، هو نفسه ني على صدق رسول اهلل وبراه
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رسالته، وأنه رسول اهلل حقاً، ويستدل بذلك أصحابه واملؤمنون بعدهم على 
يؤيده ربه بذلك،  صدق نبيهم وصحة رسالته، وعلى أنه رسول اهلل 

 .ويعطي الربهان العظيم تلو الربهان على أن حممداً عبد اهلل ورسوله
بشرية رشدها؛ فهذا كثريًا ما يردده العقالنيون املبهورون أما بلوغ ال

باحلضارة الغربية وخمرتعاهتا، وينسون أن البشر يف أجياهلم كلها فيهم الرشيد 
وهو من صدق الرسل واستجاب ألمر اهلل واستقام علىهديه، والضال 
الغاوي اجلاهل، وهو من يكذب رسله ويشرك به ويتبع هواه وشياطني 

ن، فهذا يف كل زمان ومكان أحط من احليوانات؛ كما قال اإلنس واجل
ِإْن ُهْم ِإال َكاألََْ َعاِم َبْل ُهْم َأَضلُّ َسِبيال: تعاىل

 : ، وقال تعاىل( )
َوَمَثُل الَِّذيَن َكَفُروا َكَمَثِل الَِّذي يَ ْنِعُق ِبَما ال َيْسَمُع ِإال ُدَعاًء َوََِداءً 

( ) ،
لذي يسميه العقالنيون عصر الرشد أضل األجيال، والناس يف هذا الزمان ا

وأشدهم انغماسًا يف اجلهل، وإهنماكًا يف الشهوات، ووقوعًا يف الكفر 
وما أكثر األمم اليت تعبد … واإلحلاد؛ إال من هدى اهلل من أمة اإلجابة

األوثان، بل تعبد القرود والفروج والصلبان يف هذا العصر، وما أشد الناس 
ا العصر الذي يسميه العقالنيون عصر الرشد ملا جاءت به عداوة يف هذ

 .الرسل عليهم الصالة والسالم
أفيجوز أن هنون من معجزات أعظم األنبياء الثابتة عنه إىل أبعد من 

إنه : درجة التواتر جماراة للعقالنيني أفراخ أوروبا وأذيال فالسفتها، فنقول
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ضاء ألعداء اهلل، واهنزامًا أمام ليس لنبينا إال معجزة واحدة، هي القرآن، إر 
 .علمانيتهم وعقالنيتهم

، وأوهلا أما اخلوارق اليت وقعت للرسول : "وأعجب لقول سيد
خارقة اإلسراء واملعراج؛ فلم تتخذ معجزة مصدقة للرسالة، وإمنا ُجعلت فتنة 

 ".للناس وابتالء
إن : من سبقك إىل هذا من أئمة اإلسالم، فقال! واعجباه لسيد

ومن جعلها دلياًل على  ! اخلارقة ليست معجزة مصدقة لرسول اهلل؟ هذه
إن اخلوارق من أقوى األدلة على كذب الدجاجلة والسحرة ! كذبه؟

واملشعوذين، أما للرسل؛ فهي من أعظم براهني صدقهم، وهي آيات 
ومعجزات جيعلها اهلل براهني على صدقهم، وإثبات أهنم مرسلون من اهلل 

مؤمن غري هذا، وجعل هذه املعجزة فتنة للكافرين ال مينع حقاً، وال يقول 
، وال مينع أهنا نعمة للمؤمنني وتشجيع هلم أهنا معجزة مصدقة للرسول 

وتأييد هلم على أعدائهم وتثبيت على دينهم، وليست معجزة اإلسراح 
، بل قد سبقتها معجزات، يعرف واملعراج بأول معجزات رسول اهلل 

 .وأحواله الشريفة ته ذلك املعنيون بسري 
أثبت سيد قطب معجزة انشقاق القمر؛ ألنه ثبت بالقرآن 

 :والروايات املتواترة، مث قال
 إن املشركني سألوا النيب : بقيت لنا كلمة يف الرواية اليت تقول"

آية، فانشق القمر؛ فإن هذه الرواية تصطدم مع مفهوم نص قرآين مدلوله 
من نوع اخلوارق اليت جاءت مع الرسل  مل يرسل خبوارق أن الرسول 

 وما منعنا أن َرسل باأليات إال أن كذب بها: قبله، لسبب معني
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األولون
 –؛ فمفهوم هذه اآلية أن حكمة اهلل اقتضت منع اآليات ( )

 .ملا كان من تكذيب األولني هبا –اخلوارق : أي
د ؛ كان الرد يفيويف كل مناسبة طلب املشركون آية من الرسول 

أن هذه األمر خارج عن حدود وظيفته، وأنه ليس إال بشرًا رسوالً، وكان 
ُقْل : يردهم إىل القرآن، يتحداهم به، بوصفه معجزة هذا الدين الوحيدة

لَِئْن اْجَتَمَعْت اإِلَُس َواْلِجنُّ َعَلى َأْن يَْأُتوا ِبِمْثِل َهَذا اْلُقْرآِن ال يَْأُتوَن 
َنا لِلنَّاِس ِفي َهَذا اْلُقْرآِن ِبِمْثِلِه َوَلْو َكاَن  بَ ْعُضُهْم لِبَ ْعٍض َظِهيًرا َوَلَقْد َصرَّف ْ

ِمْن ُكلِّ َمَثٍل فَأََبى َأْكثَ ُر النَّاِس ِإال ُكُفورًا َوقَاُلوا َلْن َُ ْؤِمَن َلَك َحتَّى تَ ْفُجَر 
َر لََنا ِمْن اأَلْرِض يَ ْنُبوًعا َأْو َتُكوَن َلَك َجنٌَّة ِمْن ََِخيٍل َوعِ  َنٍب فَ تُ َفجِّ

َنا ِكَسًفا َأْو  األَََهاَر ِخالَلَها تَ ْفِجيًرا َأْو ُتْسِقَط السََّماَء َكَما زََعْمَت َعَلي ْ
تَْأِتَي بِاللَِّه َواْلَمالِئَكِة قَبِيال أو َيُكوَن َلَك بَ ْيٌت ِمْن زُْخُرٍف َأْو تَ ْرَقى ِفي 

َنا ِكَتابًا ََ ْقَرُؤه ُقْل ُسْبَحاَن رَبِّي السََّماِء َوَلْن َُ ْؤِمَن ِلُرِقيَِّك َحتَّى  تُ نَ زَِّل َعَلي ْ
َهْل ُكنُت ِإال َبَشًرا َرُسوال

( ). 
: أي –فالقول بأن انشقاق القمر كان استجابة لطلب املشركني آية 

يبدو بعيدًا عن مفهوم النصوص القرآنية، وعن اجتاه هذه الرسالة  –خارقة 
ي بالقرآن وحده وما فيه من إعجاز ظاهر، األخرية إىل خماطبة القلب البشر 

إىل آيات اهلل القائمة يف  –عن طريق القرآن  –مث توجيه هذا القلب 
 …األنفس واآلفاق، ويف أحداث التاريخ سواء
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من خوارق شهدت هبا روايات  فأما ما وقع فعاًل للرسول 
 …صحيحة؛ فكان إكراماً من اهلل لعبده، ال دليالً إلثبات رسالته

بالنص القرآين  –حادث انشقاق القمر  –مث نثبت احلادث  ومن
وبالروايات املتواترة اليت حتدد مكان احلادث وزمانه وهيئته، ونتوقف يف 
تعليله الذي ذكرته بعض الروايات، ونكتفي بإشارة القرآن إليه مع اإلشارة 
إىل اقرتاب الساعة، باعتبار هذه اإلشارة ملسة للقلب البشري ليستيقظ 

 …ستجيبوي
وانشقاق القمر إذن كان آية كونية يوجه القرآن القلوب واألنظار 
إليها، كما يوجهها دائمًا إىل اآليات الكونية األخرى، ويعجب من أمرهم 

 .وموقفهم إزاءها، كما يعجب من موقفهم جتاه آيات اهلل الكونية األخرى
 إن اخلوارق احلسية قد تدهش القلب البشري يف طفولته، قبل أن
يتهيأ إلدراك اآليات الكونية الدائمة والتأثر الثابت اهلادئ، وكل اخلوارق 
اليت ظهرت على أيدي الرسل صلوات اهلل عليهم قبل أن تبلغ البشرية الرشد 
والنضوج يوجد يف الكون ماهو أكرب منها وأضخم، وإن كان ال يستثري 

 .( )"احلس البدائي كما تستثريه تلك اخلوارق
 :مع سيد قطب يف نقاط الكالم: أقول
 .حول اصطدام هذا احلديث الصحيح املذكور مبفهوم اآلية: األوىل

مبثل هذا االدعاء، فإذا كان  فال جيوز رد أحاديث رسول اهلل 
مفهوم اآلية املذكورة يصطدم باحلديث، فرتى رده والطعن فيه مبثل هذه 
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ابتة باآلية القرآنية املصادمة املوهومة، فيلزمك أن ترد آية انشقاق القمر الث
والثابتة باألحاديث املتواترة كما ذكرت، وكذلك يلزمك رد آية الدخان، اليت 

فَاْرَتِقْب يَ ْوَم تَْأِتي السََّماُء ِبُدَخاٍن ُمِبينٍ : قال اهلل فيها
( ). 

يلزم أن ترد األحاديث املتواترة اليت أخربت مبعجزات كثرية : الثانية
 .حصلت لرسول اهلل 

ميكن محل اآلية على أن الكفار ال جيابون بكل ما طلبوه، : الثةالث
وأما املسلمون؛ فقد حيتاجون إىل املاء أوالطعام لشدة العطش واجلوع 
والقحط، فيخربون رسول اهلل بذلك، أو يستشفعون به، فيسأل اهلل هلم، 
فيستجيب اهلل دعاءه، وتقبل شفاعته؛ كما يف أحاديث االستسقاء، وكما 

اديث نبع املاء من بني أصابعه، وكما يف أحاديث بركة الطعام أيام يف أح
 .حفر اخلندق ويف تبوك

وقد حيتاجون يف ميادين اجلهاد إىل نصر من اهلل، فيأتيهم املدد من 
السماء باملالئكة، أو ينصرهم اهلل حبفنة من الرتاب؛ كما يف غزوة بدر، 

َوَما : ث يقول اهللحيث حصل النصر باملالئكة، وبرمية من تراب، حي
رََمْيَت ِإْذ رََمْيَت َوَلِكنَّ اللََّه رََمى

 .، وهذا ثابت بالقرآن( )
حبفنة من الرتاب،  وكما يف غزوة حنني، إذ رمى رسول اهلل 

 .فاهنزمت جيوش املشركني
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إن سؤال املشركني : ميكن أن يقال بالنسبة للحديث: الرابعة
الكرمية من سورة اإلسراء، فلما اشتد انشقاق القمر كان قبل نزول اآلية 

 .تعنتهم؛ أنزل اهلل اآلية، فصاروا بعد ذلك ال جيابون على أسئلة التعنت
لكن ذلك ال مينع وقوع اآليات واملعجزات : أن يُقال: اخلامسة

ألسباب أخر وملقاصد وحكم أخرى؛ فهذا قد وقع منه  لرسول اهلل 
كما ذكرناه آنفاً، ومنه ما تواترت به   الكثري والكثري، منه ما نص عليه القرآن

السنة، ومنه ما صح، ومنه ما َحُسن، وقد ألفت يف ذلك كتب، وسلمت 
به األمة حمدثوها ومفسروها وفقهاؤها؛ فقد ألف يف ذلك أبونعيم كتاب 

يف " دالئل النبوة"يف جملدتني، وألف البيهقي أيضًا كتاب " دالئل النبوة"
لقاضي عبد اجلبار أحد رؤوس املعتزلة كتاباً سبع جملدات، وألف يف ذلك ا

، أتى فيه بالعجب العجاب يف تقرير نبوة رسول "تثبيت دالئل النبوة"مسَّاه 
اهلل، حىت إن كثريًا منه ال يدرك أنه من دالئل النبوة إال بعد تقريره وبيانه، 

، وألفت يف ذلك كتب "الشفاء"وألف يف ذلك القاضي عياض كتابه 
 .أخرى

كتب الصحاح والسن واملعاجم واملصنفات وكتب املغازي مث إن  
والسري تزخر باألحاديث اليت رواها األئمة يف ثناياها على أهنا معجزات 

ال على أهنا جمرد  وآيات كبار ودالئل عظيمة على صدق رسول اهلل 
خوارق ال صلة هلا بتصديق الرسول وال بصدق رسالته تعاىل اهلل عن ذلك 

 .ه واملؤمنني عن هذا القول الذي يقوله سيد قطبونزه اهلل رسول
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ويف كل مناسبة طلب املشركون آية من : "على قول سيد: السادسة
؛ كان الرد يفيد أن هذا األمر خارج عن حدود وظيفته، وأنه الرسول 

 ".ليس إال بشراً رسوالً 
 .هذا جواب الرسل مجيعاً : فيقال

الَِّذيَن ِمْن قَ ْبِلُكْم قَ ْوِم َُوٍح َوَعاٍد أََلْم يَْأِتُكْم ََ َبُأ  : قال تعاىل
َوَثُموَد َوالَِّذيَن ِمْن بَ ْعِدِهْم ال يَ ْعَلُمُهْم ِإال اللَُّه َجاَءتْ ُهْم ُرُسُلُهْم بِاْلبَ ي َِّناِت 

َواِهِهْم َوقَاُلوا ِإَّا َكَفْرََا ِبَما أُْرِسْلُتْم ِبِه َوِإَّا لَ  ِفي َشكٍّ فَ َردُّوا أَْيِديَ ُهْم ِفي َأف ْ
َ َنا ِإلَْيِه ُمرِيٍب قَاَلْت ُرُسُلُهْم َأِفي اللَِّه َشكٌّ فَاِطِر السََّماَواِت  ِممَّا َتْدُعَو

قَاُلوا ِإْن أََْ ُتْم ِإال َبَشٌر ِمثْ لَُنا ُترِيُدوَن َأْن : إىل قوله … َواأَلْرضِ 
َا ِبُسْلطَ  َا َعمَّا َكاَن يَ ْعُبُد آبَاُؤََا فَْأُتَو َو اٍن ُمِبيٍن قَاَلْت َلُهْم ُرُسُلُهْم ِإْن َتُصدُّ

ََْحُن ِإال َبَشٌر ِمثْ ُلُكْم َوَلِكنَّ اللََّه َيُمنُّ َعَلى َمْن َيَشاُء ِمْن ِعَباِدِه َوَما َكاَن 
لََنا َأْن ََْأتَِيُكْم ِبُسْلطَاٍن ِإال بِِإْذِن اللَِّه َوَعَلى اللَِّه فَ ْلَيتَ وَكَّْل اْلُمْؤِمُنونَ 

( ). 
اآليات كثرية يف أجوبة الرسل أن اآليات إمنا هي بيد اهلل، وأهنم و 

بشر ال ميلكون من ذلك شيئاً، ومع ذلك فإن اهلل سبحانه ُيكرمهم وجُيري 
اآليات واملعجزات على أيديهم، وهكذا رسول اهلل إذ أسند أمر اخلوارق 

اآليات واملعجزات إىل اهلل؛ فإن ذلك ال مينع أن جيري اهلل على يديه تلك 
 .واملعجزات، وقد وقع من ذلك الكثري والكثري

وكان يردهم إىل القرآن يتحداهم به بوصفه : "على قوله: السابعة
 ".معجزة هذا الدين الوحيدة
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إن القرآن أعظم معجزات هذا الدين فعاًل، ولكن ليس كما : أقول
 ، ومل يصرحفلم يقل ذلك رسول اهلل ! يقول سيد، إنه املعجزة الوحيدة

به القرآن، بل مل يشر إىل ما يقوله سيد قطب، ومل يقل هذا حىت 
العقالنيون القدامى من املعتزلة؛ إال من حكم عليه باإلحلاد منهم؛ كالنظام 
 .وأمثاله، وإمنا يقول هذا العقالنيون املعاصرون من تالميذ أوروبا وفالسفتها

ق شهدت فأما ما وقع فعاًل للرسول من خوار : "على قوله: الثامنة
 ".هبا روايات صحيحة، فكان إكراماً من اهلل لعبده، ال دليالً إلثبات رسالته

  إن اآليات واملعجزات اليت أكرم اهلل هبا رسوله حممدًا : أقول
كثرية جداً، وكثري منها ثبتت بالنقل املتواتر، ال الصحة فحسب، وهي من 

 حقاً ، وعلى أنه رسول اهللأعظم الدالئل على صدق رسول اهلل 
 .وصدقاً 

والقارئ يرى أن سيد قطب يزعم أن ما وقع من اخلوارق للرسول 
  فيها إكرام لرسول اهللوال دليل فيها إلثبات الرسالة ،. 

 :فنقول
كيف يعقل أن خيص اهلل رسوله الكرمي مبئات املعجزات   –  

ي دليل الباهرة، مبا فيها اإلسراء واملعراج وانشقاق القمر، مث ال يكون فيها أ
 !.على أن حممداً رسول اهلل صادق يف دعواه أنه مرسل من اهلل عز وجل؟
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لقد شاء اإلسالم أن خياطب القوى : "يقول سيد قطب –  
املدركة يف اإلنسان، ويعتمد عليها يف اإلقناع بالشريعة والعقيدة، وذلك جرياً 

 .( )"على نظرته الكلية يف احرتام هذا اإلنسان وتكرميه
عن نظرية اإلسالم الكلية يف  ملاذ أخرج اهلل حممدًا  :فنتساءل

ملاذا يتابع عليه هذه اخلوارق وهي تتناىف مع كرامة ! احرتام هذا اإلنسان؟
وملاذا يعترب ماحيط من قدر اإلنسان ويتناىف مع احرتامه وتكرميه ! اإلنسان؟

م أن أيعقل هذا عند العقالء وجرى يف عاداهتم؟ أ! ؟إكرامًا لرسول اهلل 
هذا من سنة اهلل أن ما يتناىف مع احرتام اإلنسان وإكرامه إذا فعله بأنبيائه 

 يكون من إكرام اهلل هلم مهما كثر هذا الفعل وتتابع عليهم؟
 :يقول سيد قطب خالل مدح رسالة اإلسالم وذكر مزاياها

ألهنا رسالة الرشد البشري، ختاطب إدراك اإلنسان جياًل بعد "
اكه الذي تتميز به بشريته، والذي من أجله كرمه اهلل على  جيل، وحترتم إدر 
 ".كثري من خلقه
أكمل الناس  ملاذا يتابع اهلل اآليات الباهرة على حممد : فنقول

عقاًل وأعظمهم رشداً، وهي ال تالئم وال تليق مبن بلغ هذه املكانة من 
ار مبخاطبة وملاذا يكتفي اإلسالم فيمن بلغوا هذه املنزلة من الكف! الكفار؟

أعظم  مداركهم وحيرتم إدراكهم وال يراعي شيئًا من هذا يف حق حممد 
الناس رشدًا وأعالهم مكانة وأعظم الناس حرمة عند ربه، ومل يراع ذلك يف 

                                                 
سورة البقرة ، وقال حنوًا من هذا الكالم يف تفسري ( 1 ص " )حنو جمتمع إسالمي" (  )

( / 1 .) 
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ُأْولَِئَك ُهْم : حق أصحابه الراشدين الذين شهد اهلل هلم بالرشد، فقال
الرَّاِشُدونَ 

مع ( اآليات)بع عليهم اخلوارق ؛ مل يراع من ذلك شيئاً، فتا( )
منافاهتا للرشد البشري، ومع منافاهتا لإلدراك واملدارك البشرية اليت ميز اهلل 

 هبا البشر، وكرمهم على كثري من خلقه؟
آيات اهلل )ويقول سيد قطب مهونًا من شأن معجزات األنبياء 

َرى  فََأرَاُه اآليَةَ : ؛ كما قال تعاىل يف إحدى هذه اآليات(الكربى اْلُكب ْ
َفَكذََّب َوَعَصى

 :؛ يقول( )
إن اخلوارق احلسية قد تدهش القلب البشري يف طفولته قبل أن "

يتهيأ إلدراك اآليات الكونية الدائمة، والتأثر بإيقاعها الثابت اهلادئ، وكل 
اخلوارق اليت ظهرت على أيدي الرسل صلوات اهلل عليهم، قبل أن تبلغ 

 .( )"يوجد يف الكون ما هو أكرب وأضخم منها البشرية الرشد والنضوج،
إن سيد قطب يعتقد أن البشرية وجدت منذ ماليني : أقول

، ويفهم من كالمه أن البشرية استمرت حتبو يف طفولتها طوال (1)السنني
، وال هذه املاليني من السنني، إىل عهد رسول اهلل حممد خامت النبيني 

الرشد والنضوج؛ أتدرجت فيه على أدري كيف يتصور سيد بلوغ البشرية 
فإن كانت بلغته ! امتداد هذه املاليني من السنني أم هجم عليها فجأة؟

                                                 
 .7: احلجرات (  )
 .   – 1 : النازعات (  )
 (.7   /1" )يف ظالل القرآن" (  )
 (.15 ص " )العدالة االجتماعية" ( 1)



 ( 15) 

بالتدريج؛ فكيف مير عليها ماليني السنني إىل عهد موسى مث عيسى 
 (.اآليات)عليهما الصالة والسالم، اللذين كثرت على أيديهما اخلوارق 

نضج، بل أمعنت يف الطفولة ومل تتقدم خطوة إىل الكمال والرشد وال
مما استدعى كثرة اآليات إلقناعهم بأن كاًل من موسى وعيسى صادق يف 

 .دعوى النبوة والرسالة
ملاذا احتاجت البشرية يف آخر مراحلها : وعلى هذا املذهب نسأل

أكثر من أوائلها، فلم تذكر مثالً لنوح نيب اهلل إال معجزة ( آيات)إىل خوارق 
يب اهلل هود وصاحل وإبراهيم وإسحاق ويعقوب ويوسف واحدة، وكذلك لن

وغريهم، ال يذكر هلم إال النزر اليسري، مث كثرت يف عهد موسى وعيسى، يف 
 .آخر مراحل البشرية، بل حممد أكثر األنبياء معجزات وآيات

وإن كان ذلك عن طريق اهلجوم املفاجئ؛ فنحن حنتاج إىل معرفة 
م واالنقالب املفاجئ، وإىل األدلة والرباهني اللحظة اليت مت فيها هذا اهلجو 

الواضحة اليت تقنع املؤمنني العقالء بصحة هذا احلدث العظيم، الذي فاجأ 
 .البشرية مبا مل يتحقق هلا خالل ماليني السنني والدهور

فإن صعب أو استحال هذا أو ذاك؛ فخري لنا، بل فيجب علينا أن 
لق اإلنسان والكون، وحول نتخلى عن أساطري فالسفة أوروبا حول خ

تارخيهما وأطوارمها، ونرجع يف تواضع وأدب إىل ما قاله اهلل ورسوله واىل 
 .تاريخ املسلمني يف آدم وذريته

َوِإْذ قَاَل رَبَُّك لِْلَمالِئَكِة ِإِّي َجاِعٌل ِفي اأَلْرِض  : قال تعاىل
َماَء َوََْحُن ََُسبُِّح  َخِليَفًة قَاُلوا أََتْجَعُل ِفيَها َمْن يُ ْفِسُد ِفيَها َوَيْسِفُك الدِّ

ِبَحْمِدَك َوَُ َقدُِّس َلَك قَاَل ِإِّي َأْعَلُم َما ال تَ ْعَلُموَن َوَعلََّم آَدَم اأَلْسَماَء  
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َِْبُئوَِي بَِأْسَماِء َهُؤالء ِإْن ُكنُتْم  ُكلََّها ثُمَّ َعَرَضُهْم َعَلى اْلَمالِئَكِة فَ َقاَل َأ
ََْت اْلَعِليُم َصاِدِقيَن قَاُلو  ا ُسْبَحاَََك ال ِعْلَم لََنا ِإال َما َعلَّْمتَ َنا ِإََّك َأ

ُهْم بَِأْسَماِئِهْم فَ َلمَّا أََْ َبَأُهْم بَِأْسَماِئِهْم قَاَل أََلْم َأُقْل  َِْبئ ْ اْلَحِكيُم قَاَل يَاآَدُم َأ
َما تُ ْبُدوَن َوَما ُكنُتْم  َلُكْم ِإِّي َأْعَلُم َغْيَب السََّماَواِت َواأَلْرِض َوَأْعَلمُ 

َتْكُتُمونَ 
( ). 

فهذا آدم أبوالبشر خلقه اهلل على غاية من الكمال وزوده بالعلم 
الذي فاق به املالئكة، مث أسجد اهلل له املالئكة أمجعني؛ تكرميًا له ولعلمه، 

 .مث اصطفاه واختاره نبياً كرمياً 
بن جعفر، حدثنا  حدثنا حيىي: رمحه اهلل ( )وقال اإلمام البخاري

عبد الرزاق، عن معمر، عن مهام، عن أيب هريرة رضي اهلل عنه، عن النيب 
خلق اهلل آدم عل صورته؛ طوله ستون ذراعاً، فلما خلقه؛ قال: "؛ قال :

، فاستمع ما -نفر من املالئكة جلوس  –اذهب فسلم على أولئك 
السالم : فقالوا. السالم عليكم: فقال. جييبونك، فإهنا حتيتك وحتية ذريتك

فكل من يدخل اجلنة على صورة آدم، . ورمحة اهلل: فزادوه. عليك ورمحة اهلل
 ".فلم يزل اخللق ينقص بعد حىت اآلن

فبدأ خلق البشر على غاية الكمال واجلمال، مث ينتهي الناس يف 
الكمال واجلمال إىل هذه احلالة واخللقة، مث مل يزل اخللق ينقص إىل اآلن  

                                                 
 .   – 1 : البقرة (  )
كتاب اجلنة   –  5)، ومسلم (7  6كتاب االستئذان، حديث   – 71" )الصحيح"يف  (  )

 (. 81 وصفة نعيمها وأهلها، حديث 
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مث تابع اهلل إرسال الرسل إىل بين آدم حىت ختمهم  رسول اهلل كما أخرب 
 . مبحمد 

ومىت بلغت الرشد ! فأين هي الطفولة اليت مرت على البشرية؟
 !.والنضوج؟

إن النقص إمنا هو بالكفر والضالل من أول احنراف البشرية إىل قيام 
سل واتباعهم الساعة، والكمال والعقل والنضوج باإلميان والتوحيد وطاعة الر 
 .منذ خلق اهلل آدم إىل أن ينتهي اإلميان واملؤمنون من هذه احلياة

َلَقْد َخَلْقَنا اإِلََساَن ِفي َأْحَسِن تَ ْقوِيٍم ثُمَّ َرَدْدََاُه : قال تعاىل
ُر  َأْسَفَل َساِفِلين ِإال الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاِلَحاِت فَ َلُهْم َأْجٌر َغي ْ

َمْمُنونٍ 
( ). 

أما تأريخ البشرية؛ فإن األخذ فيه بأقوال املسلمني، بل وبين 
إسرائيل؛ أوىل وأقرب إىل العقل واملنطق والواقع من أقوال املالحدة 

 .والفالسفة اليت يقلدها الكتاب العصريون، ويتباهون هبا
 :( )"تفسريه"قال اإلمام حممد بن جرير الطربي يف 

ثنا مهام بن منبه، : أبوداود؛ قال ثنا: حدثنا حممد بن بشار؛ قال"
كان بني نوح وآدم عشرة قرون، كلهم : عن عكرمة، عن ابن عباس؛ قال

: على شريعة من احلق، فاختلفوا، فبعث اهلل النبيني مبشرين ومنذرين؛ قال
  َكاَن النَّاُس أُمًَّة َواِحَدةً : وكذلك هي يف قراءة عبد اهلل

                                                 
 .6 – 1: التني (  )
(  ) ( /  1.) 
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فاْختَ َلُفوا
( )." 
مدة   آدم ونوح عشرة قرون؛ فما بني آدم وحممد واذا كان بني

وإن كانت طويلة، لكنها ال يقال فيها ماليني السنني، بل حنكي فيها ما 
يقوله علماء اإلسالم، وإن كان ال يثبت، وإن كنا ال نقطع به، بل حنكيه؛ 

؛ "حدثوا عن بين إسرائيل وال حرج: "قد رخص لنا بقوله ألن رسول اهلل 
من أقواهلم ما جييزه العقل، وما ال يصادم نصوص القرآن فنحن نروي 

والسنة، وأما أقوال اجلهلة املالحدة الذين ال تُعرف هلم كتب مساوية، وال 
يستندون إىل رساالت وال تاريخ رسل؛ فال يليق، بل ال جيوز االعتماد على  
كذهبم وخرصهم وخياالهتم؛ ألهنا الكذب احملض، ومن روى حديثاً يرى أنه  

 .كذب؛ فهو أحد الكذابني
 .إذا تبني هذا؛ فلننقل ما يقوله مؤرخو اإلسالم بناًء على ماسبق

 :قال ابن اجلوزي رمحه اهلل
بني موسى وإبراهيم ألف سنة، وبني إبراهيم ونوح ألف سنة، وبني "

 .( )"نوح وآدم ألف سنة، وبني موسى وعيسى سبع مئة وألف سنة
 .( )"ئة ومخسني سنةست م وبني ميالد عيسى والنيب "

وذكر ابن كثري أعمار خليل اهلل إبراهيم عليه السالم وآبائه إىل نوح، 
 .فبلغ ثالثة آالف ومئتني وأربعني سنة

                                                 
 .   : البقرة (  )
 (.   / " )املنتظم" (  )
 (.6 / " )املنتظم" (  )
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وهب أن األمر كما ذكر أحد هذين العاملني، أو أكثر بضعف أو 
 …أضعاف، إىل احلد املعقول والالئق بتاريخ اإلنسان

إن : شوء واالرتقاء، أو يقولأما أن يركض إنسان إىل نظرية الن
البشرية مرت مبراحل طفولة تبلغ ماليني السنني؛ فهذا مما ال جيوز أن يقوله 

 .مسلم يف الكالم العادي، فضالً عن أن يذكره يف تفسري كتاب اهلل
واحلاصل أن معجزات الرسل كان خياطب هبا أقواٌم عقالء، هلم 

ية الدائمة، وتدرك هبا املعجزات أمساع وأبصار وأفئدة تدرك هبا اآليات الكون
وغريها، فيهدي اهلل من يهدي منهم، فيصدق الرسل، ومنهم من أراد اهلل 
له الشقاء والضالل، فيكذب وجيحد بآيات اهلل؛ كما قال تعاىل يف عاد قوم 

ُهْم َسْمُعُهْم َوال أَْبَصارُُهْم َواَل َأْفِئَدتُ ُهْم ِمْن : هود َفَما َأْغَنى َعن ْ
َشْيءٍ 

( ). 
َوَلَقْد َمكَّنَّاُهْم ِفيَما ِإْن : وقال يف شأن املكذبني لرسل اهلل عموماً 

ُهْم َسْمُعُهْم  َمكَّنَّاُكْم ِفيِه َوَجَعْلَنا َلُهْم َسْمًعا َوأَْبَصارًا َوَأْفِئَدًة َفَما َأْغَنى َعن ْ
ُدوَن ِبآيَاِت اللَِّه َوَحاَق َوال أَْبَصارُُهْم َوال َأْفِئَدتُ ُهْم ِمْن َشْيٍء ِإْذ َكاَُوا َيْجحَ 

ِبِهْم َما َكاَُوا ِبِه َيْستَ ْهزُِئون
( ). 
وجحدوا بها واستيقنتها أَفسهم ظلماً : وقال عن فرعون وقومه

وعلواً 
( ). 

                                                 
 .6 : األحقاف (  )
 . 8: غافر (  )
 .1 : النحل (  )
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بُوَََك َوَلِكنَّ  :وقال يف كفار أمة حممد  فَِإَ َُّهْم ال ُيَكذِّ
الظَّاِلِميَن ِبآيَاِت اللَِّه َيْجَحُدونَ 

( ). 
ولو كانت البشرية يف طور الطفولة مل يبلغو الرشد؛ ملا أرسل اهلل 
إليهم الرسل، وأنزل الكتب؛ فإهنم على هذا القول ليس لديهم من العقول 

 .ماتقوم به عليهم احلجة؛ كاألطفال واجملانني
بعد نقده  –"  1السالم العاملي واإلسالم ص "قال يف كتابه 

 .هتاويل وأوهاملكنائس وما فيها من أساطري و 
واإلسالم هو املنقذ للفكر البشري ال من األسطورة والوهم وحدمها، 

فلم . بل كذلك من ضغط املعجزة املادية اخلارقة للنواميس الكونية املعروفة
إمنا جعل . يشأ هلذا أن جيرب الفكر البشري على اإلذعان له باخلوارق املادية

وحينما اتفق أن  … ته وحقائقهوسيلته إىل اإلدراك البشري وضوحه وبساط
وضج الناس  –ابن حممد الرسول  –كسفت  الشمس يوم وفاة إبراهيم 

لنفي  بادر حممد … كسفت الشمس ملوت إبراهيم : للحادث، وقالوا
هذه الشبهة، كي ال يغشى وضوح العقيدة ونصوعها، وأعلن أن الشمس 

رم، والصدق وبذلك احلزم الصا. آية من آيات اهلل ال تكسف ملوت بشر
الناصع، نـَْهَنَه الناس عن االستسالم للرغبة الكامنة يف نفوسهم يف التهاويل 
الغامضة، ومل يسايرها ومل يستغلها لنشر دينه اجلديد، ألهنا يف صميمها 

 .مناقضة لطبيعة الدين اجلديد
 :أقول

                                                 
 .  : األنعام (  )
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لك أن حتارب األسطورة والوهم ولكن ليس لك أن  –أواًل  –  
املعجزة فاملعجزة جيريها اهلل على أيدي رسله أدلة وآيات  تقرن بينهما وبني

 .وبراهني على صدق الرسل
وفيها تأييد للرسل عليهم الصالة والسالم وإقناع خلصومهم وليس 

 .فيها إجبار للفكر البشري على اإلذعان باخلوارق املادية
مل ينكر أن كسوف الشمس والقمر  أن الرسول الكرمي : ثانياً 
ات اهلل وإمنا أنكر عليهم قوهلم إن الشمس كسفت من أجل آية من آي

إن الشمس والقمر آيتان من آيات اهلل خيوف اهلل " إبراهيم ولده قال 
هبما عباده وإهنما ال ينكسفان ملوت أحد من الناس وال حلياته، فإذا رأيتم 
منهما شيئًا فصلوا وادعوا حىت ينكشف ما بكم رواه البخاري يف الكسوف 

 (.  1)ومسلم يف الكسوف (  11 ) حديث
أهنما من آيات اهلل وبني احلكمة من كسوفها  فقد بني الرسول 

وأنه مما خيوف اهلل به عباده ليفزعوا إليه فيصلون ويذكرون اهلل حىت يكشف 
ما هبم فكسوفهما آية من آيات اهلل خيوف اهلل هبا عباده ليقلعوا عن 

 .معاصيه
احلديث وال يف غريه على استبعاد وال دليل لسيد قطب يف هذا 

اإلسالم للخوارق أي املعجزات واقتصاره على وسيلة اإلدراك البشري وهي 
الوضوح والبساطة يف اإلسالم فليس الناس على مستوى واحد يف اإلدراك 
إذ أدرك أغلبية البشر قاصر عاجز يف كل زمان ومكان فعندما تأتيه آيات 

عقله ويتحرك إدراكه إن أراد اهلل هدايته صدق األنبياء واخلارقة ويستقظ 
فيهتدي إىل احلق وينقاد للرسل كما حصل لسحرة فرعون فآمنوا وأيضاً 



 (   ) 

يزداد هبا املؤمنون إميانًا وتعينًا وهذا أمر مؤكد حيصل هلم بل حيصل ذلك 
رب أرين كيف جييء للرسل أنفسهم كما قال إبراهيم الذي آتاه اهلل رشده 

بلى ولكن ليطمئن قليب قال فخذ أربعة من : ؤمن قالاملوت قال أو مل ت
يف غزوة تبوك ملا بارك  آلية وكما قال حممد ا …الطري فصرهن إليك

أشهد أن ال إله : "اهلل يف الطعام بدعوته حىت أشبع الناس ومألوا أزودهتم
 .قاهلا الفتاً أنظار املسلمني إىل صدق رسالته" إال اهلل وأين رسول اهلل

لنفي هذه الشبهة كي ال يغشى وضوح  قولك بادر حممد : ثالثاً 
كال إنه مل يكن ذلك أبدًا من أجل أن اآليات : العقيدة ونصوعها فنقول

الربانية تغشى وضوح العقيدة ونصوعها وإمنا تزيد العقيدة وضوحًا ونصوعاً 
وهذا ما يدل عليه القرآن والسنة والعقل ويؤمن به علماء اإلسالم مبا فيهم 

عتزلة العقالنيون فقد ألف علماء السنة وعلماء املعتزلة وغريهم مؤلفات يف امل
دالئل النبوة، ومنهم أبونعيم والبيهقي، ومنهم عبد اجلبار العقالين املعتزيل 

 .ألف كتاب تثبيت دالئل النبوة
هننه الناس على االستسالم للرغبة "من اجلرأة مبكان قولك : رابعاً 

لتهاويل الغامضة ومل يسايرها ومل يستغلها لنشر دينه الكامنة يف نفوسهم يف ا
أليسوا هم أعداء التهاويل  أليس هذا سوء ظن بأصحاب حممد " اجلديد

 .الغامضة؟
إنَّ هذه آية خيوف اهلل هبا عباده وحيضهم على "مث ملاذا يقول هلم 

الصالة والذكر حىت يكشف اهلل ماهبم فعلى منطقك مل ينهنهم رسول اهلل 
 .ستسالم للرغبة الكامنة يف نفوسهم يف التهاويل الغامضةعن اال
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ويكون رسول اهلل قد سايرها واستغلها لنشر دينه فهذا ما يؤدي إليه 
اعترب ذلك آية وبني احلكمة من هذه  تعليلك ومنطقك األخرق ألنه 

اآلية وهي التخويف وندهبم إىل الصالة والذكر جلوًءا إىل اهلل إلزالة هذا 
خوف وكشفه عنهم، فعلى منطقك األخرق يكون هذا من الرسول األمر امل

مسايرة واستغالاًل وحاشاه من ذلك والواقع أن اآليات واملعجزات النبوية ال 
تزيد الناس إال إمياناً باهلل ورسله وإمياناً بقدرة اهلل  وعلمه وال تزيد املؤمنني إال 

ذي آتاه اهلل رشده وآتاه احلجة إميانًا ويقينًا وطمأنينة والدليل قصة إبراهيم ال
الدامغة، وتعليالت سيد قطب كلها ترهات وأساطري قلد فيها العقالنيني 

 .األوربيني واملستغربني
من أعجب العجائب أن يسلك املعجزات يف التهاويل : خامساً 

واألساطري مث يدعي أهنا يف صميمها مناقضة لطبيعة الدين اجلديد، وهذا 
الثابتة بالتواتر وإمجاع املسلمني وهناية  الرسول  هناية يف حرب معجزات

يف االستعالء العقلي املزيف، فإين احرتام سنة رسول اهلل ومعجزاته وآيات 
اهلل اليت أجراها اهلل على يديه، وآمن هبا أعقل الناس وأرشدهم وأرادوا هبا 

واهلدى إميانًا ويقينًا وازداودوا اليزال املؤمنون على هذا اإلميان والرشد 
واالهتداء إىل يوم القيامة فبعدًا وبعدًا وسحقًا ألهل األهواء واجلهل 

 املتعاقلني 



 (  1) 

 الفصل الرابع عشر
 سيد ال يقبل أخبار اآلحاد الصحيحة في العقيدة

 بل ال يقبل األحاديث المتواترة

قد سحره رجل  يقول يف سياق رده للروايات اليت تذكر أن النيب  
 :من اليهود

وردت روايات، بعضها صحيح ولكنه غري متواتر، وأحاديث وقد " 
اآلحاد ال يؤخذ هبا يف أمر العقيدة، واملرجع هو القرآن، والتواتر شرط 

 .( )"لألخذ باألحاديث يف أصول االعتقاد
فأنت تراه يعرتف بصحة بعض الروايات يف املوضوع املذكور، ولكنه  

 .باألحاديث يف أصول االعتقادال يأخذ هبا؛ ألن التواتر عنده شرط لألخذ 
 لكن؛ هذا الشرط ما دليله؟ ومن قاله؟ 
إهنم فرق الضالل من اجلهمية واملعتزلة واخلوارج الذين جاراهم سيد  

وخالف مجاهري العلماء من السلف واخللف، حيث ذهبوا إىل أن خرب 
وعلى اآلحاد إذا تلقته األمة بالقبول تصديقًا له وعماًل مبوجبه؛ أفاد العلم، 

هذا املذهب الصحيح أهل احلديث قاطبة، وأحاديث الصحيحني من هذا 
 .النوع، وعليه من األئمة املشهورين

 .مشس األئمة السرخسي وأمثاله من احلنفية 
 .والقاضي عبد الوهاب وأمثاله من املالكية 

                                                 
 (.6/1118" )يف ظالل القرآن" (  )
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والشيخ أيب حامد اإلسفراييين والقاضي أيب الطيب الطربي والشيخ  
 .ازي وسليم الرازي وأمثاهلم من الشافعيةأيب إسحاق الشري 

وأيب عبد اهلل بن حامد والقاضي أيب يعلى وأيب اخلطاب وغريهم من  
 .احلنابلة

وهو قول أكثر أهل الكالم من األشاعرة وغريهم؛ كأيب إسحاق  
اإلسفراييين وأيب بكر بن فورك وأيب منصور التميمي وابن السمعاين وأيب 

 .اهلل البصريهاشم اجلبائي وأيب عبد 
وأيد هذا املذهب ابن الصالح وابن تيمية وابن القيم وابن كثري  

 .والبلقيين واحلافظ ابن حجر والسيوطي وقبلهم ابن حزم
 .ومن أنواع خرب اآلحاد اليت تفيد العلم اخلرب احملتف بالقرائن 
وممن صرح به إمام احلرمني وأبوحامد الغزايل والسيف اآلمدي وابن  

 .ن تبعهماحلاجب وم
ومنها اخلرب املستفيض الوارد من وجوه كثرية ال مطعن فيها تفيد  

 .يف علوم احلديث: العلم النظري للمتبحر يف هذا الشأن؛ أي
فهؤالء مجاهري العلماء من أصوليني وفقهاء ومتكلمني مع أهل  

احلديث يف أن خرب اآلحاد إذا تلقته األمة بالقبول أو إذا احتفَّت به القرائن 
 .( )أو كان مستفيضاً؛ أفاد العلم

                                                 
  7 / )ابن الصالح " مقدمة"للحافظ ابن حجر على " النكت"انظر هذا البحث يف  (  )

خمتصر "، و(11و  18و  8/11 " )جمموع فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية"، و(71  –
وحماسن االصطالح هبامش "، ( 18 –  18ص )للحافظ ابن القيم " الصواعق املرسلة

= 
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فمثل هذه األنواع من أخبار اآلحاد؛ هل يقيم هلا سيد قطب وزناً،  
ويرى أهنا تصلح لالحتجاج يف أبواب االعتقاد ألهنا تقيد العلم، أو يرى 

والظاهر أنه يرى عدم صالحيتها لالحتجاج هبا يف ! عدم صالحيتها؟
 .االعتقاد

يقبلها يف قضايا العقيدة ال احتجاجًا وال  بل األحاديث املتواترة ال 
استئناساً؛ فلم حيتج هبا، ومل يستأنس هبا يف صفة االستواء على العرش 
والعلو عليه، وال يف صفة اجمليء، وال يف رؤية املؤمنني رهبم، وال يف تكلم اهلل 
لرسله وعباده، وال يف نزول عيسى عليه السالم يف آخر الزمان، وال يف 

 .واملعراجاإلسراء 
بل هو يتأول اآليات القرآنية اليت جتاوزت حد التواتر؛ فكيف حيتج  

 .أو يستشهد باألحاديث املتواترة، بله األحاد

_______________ 
اإلحكام يف أصول "، و( 1 ص )للعالمة البلقيين الشافعي " مقدمة ابن الصالح
، (6  – 5 ص " )الباعث احلثيث"، و(7   – 1  / )األحكام البن حزم 

 (. 7ص ) للحافظ السيوطي " تدريب الراوي"و
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 الفصل الخامس عشر
 سيد يجوِّز للبشر أن يشرعوا قواَين
 لتحقيق حياة إسالمية صحيحة

ومع أن سيد يكفر من مل حيكم مبا أنزل اهلل مطلقاً، ويتشدد يف  
لك؛ فإنه يرى أنه جيوز لغري اهلل أن يشرعوا قوانني لتحقيق حياة إسالمية ذ

 :صحيحة؛ قال
فإذا انتهينا من وسيلة التوجيه الفكري؛ بقيت أمامنا وسيلة التشريع " 

القانوين لتحقيق حياة إسالمية صحيحة تكفل فيها العدالة االجتماعية 
 .للجميع

رد ما مت يف احلياة اإلسالمية ويف هذا اجملال ال جيوز أن نقف عند جم 
األوىل، بل جيب االنتفاع بكافة املمكنات اليت تتيحها مبادئ اإلسالم 

 .العامة وقواعده اجململة
فكل ما أمتته البشرية من تشريعات ونظم اجتماعية وال ختالف  

أصوله أصول اإلسالم، وال تصطدم بفكرته عن احلياة والناس، جيب أن ال 
به عند وضع تشريعاتنا، مادام حيقق مصلحة شرعية  حنجم عن االنتفاع

 .للمجتمع، أو يدفع مضرة متوقعة
ولنا يف مبدأ املصاحل املرسلة ومبدأ سد الذرائع، ومها مبدآن  

 إسالميان صرحيان ما مينح ويل األمر سلطة واسعة لتحقيق املصاحل العامة 
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 .( )"يف كل زمان ومكان
 :وعلى هذا مآخذ 
يرى أن اإلسالم غري كامل وال واف مبتطلبات  كأن سيداً   –   

 .األمة اإلسالمية
ميكن ألي دولة تنتمي لإلسالم أن تأخذ كل ما هتواه من  –   

القوانني الوضعية حبجة حتقيق املصاحل ودرء املفاسد، وحبجة أهنا ال تتناىف مع 
 …أصول اإلسالم، ولو كانت مصادمة ألصوله ونصوصه

أمتته البشرية من تشريعات ونظم  يرى سيد أخذ كل ما –   
اجتماعية إذا مل ختالف أصول تلك التشريعات وأصول تلك التنظيمات 

ال حترم التشريعات : أصول اإلسالم وال تصطدم بفكرته عن احلياة؛ أي
والنظم الكافرة على املسلمني إال يف حالة مصادمة أصوهلا أصول اإلسالم، 

والتنظيمات الكافرة نصوص اإلسالم  فإذا خالفت أصول التشريعات الكافرة
من الكتاب والسنة واألمور الفرعية اليت دلت عليها تلك النصوص؛ فال 
حرج فيها، وال حترمي، بل جيب األخذ واحلال هذه بتلك التشريعات 

 .والتنظيمات الكافرة
وكذلك؛ إذا خالفت تفريعات تلك القوانني والنظم أصول اإلسالم؛  

ب األخذ هبا؛ ألهنا فروع صادمت أصول اإلسالم، فال حرج فيها، بل جي
وذلك ال يضر، وإمنا الضرر فقط يف مصادمة األصول الكافرة لألصول 

 . اإلسالمية
                                                 

 (.الطبعة اخلامسة –  6 ص " )العدالة االجتماعية" (  )
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وهبذا التأصيل والتقعيد الذي يضعه سيد تنفتح أبواب التالعب  
بدين اهلل لكل طاغية يريد التالعب باإلسالم وباألمة اإلسالمية، فيمكنه 

روبا وأمريكا حتت ستار هذه التأصيالت اليت وضعها سيد جلب قوانني أو 
 .قطب

 :وانطالقاً من هذه القواعد اليت وضعها سيد 
أخذ باالشرتاكية الغالية، فتوصل إىل أنه بيد الدولة أن تنتزع   –   

كل املمتلكات والثروات من أهلها، وتعيد توزيعها من جديد، ولو قامت 
 .على أسس إسالمية

املنطلق يرى أنه ال مانع من وضع نظام دويل يلغي ومن هذا  –   
 :الرق الذي شرعه اإلسالم، فيقول يف تفسري سورة التوبة

 " َِوفي الرِّقاب
، وذلك حني كان الرق نظامًا عامليًا جتري ( )

املعاملة فيه على املثل يف اسرتقاق األسرى بني املسلمني وأعدائهم، ومل يكن 
باملثل، حىت يتعارف العامل على نظام آخر غري لإلسالم بدٌّ من املعاملة 

 ".االسرتقاق
وهكذا يرى سيد أنه جيوز قيام نظام عاملي ينسخ ما قرره اإلسالم  

يف الكتاب والسنة، وأمجع على مشروعيته املسلمون يف أبواب اجلهاد والزكاة 
 !.والكفارات والفضائل وغريها يف الرق وعتق الرقاب

                                                 
" الظالل"، وقد قرر هذا يف تفسري سورة البقرة يف (661 / " )يف ظالل القرآن" (  )

 (.85  /6)سري سورة حممد ، ويف تف(155 /1)، ويف تفسري سورة املؤمنون (1  / )
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 يصطدم بأصل من أصول اإلسالم يف ألن هذا كله مل! ملاذا؟ 
 !. زعمه

وكذلك استباحة مصادرة وتأميم ثروات املسلمني وملكياهتم  
االستباحة املستوردة من االشرتاكيني الغربيني ومن أنظمنتهم وقوانينهم جيب 
األخذ هبا؛ ألهنا حتقق مصاحل وتدرأ مفاسد، ولو صادمت نصوصًا قاطعة 

 .دم بأصول اإلسالم يف زعمهيف حترمي ذلك، وألهنا مل تصط
أما مصادمتها لنصوص الكتاب والسنة وإمجاع املسلمني على حرمة  

 .أموال املسلمني؛ فهذا أمر هني عند سيد قطب؛ فال يلتفت إليه
وكل هذا جماراة ألهواء الغربيني، وما أكثر وأشد ما يقع يف هذا  

 (!.ميدان جماراة الغربيني: أي)امليدان 
ألمثاله دولة؛ لرأيت العجب العجاب من القوانني ولو قامت له و  

والتشريعات اليت حتل احلرام، وحترم احلالل؛ انطالقًا من هذه القواعد اليت 
 .تؤدي إىل هدم اإلسالم باسم اإلسالم، وبرأ اهلل اإلسالم من ذلك

 !.فأين الرتكيز على أنه ال حاكم إال اهلل، وال مشرع إال اهلل؟ 
ذا من تكفري اجملتمعات اإلسالمية كلها ألهنا وأين ما قام على ه 

 !.ختضع لغري حاكمية اهلل وتشريعاته يف نظره؟
 .فاعتربوا يا أويل األلباب 

 :مالحظة
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جيب على املسلمني مجيعًا أن يدينوا ويعتقدوا أنه ال مشرع إال اهلل؛  
 فال حالل إال ما أحله، وال حرام إال ما حرمه، وال واجب إال ما فرضه، وال

 .مندوب وال مكروه إال ما قام عليه دليل من كتاب اهلل وسنة رسوله
فمن أبطل واجباً، أو أحل حراماً؛ فقد جعل نفسه ندًا هلل، ورد ما  

، وخرج هبذا التشريع من دائرة (إذا كان عاملًا بذلك متعمداً )شرعه اهلل 
 .اإلسالم

مًا وحمكومني أما األمور الدنيوية املباحة؛ فإذا احتاج املسلمون حكا 
 إىل تنظيمها وضبطها؛ فال مانع من ذلك، وعلى ذلك أدلة منها قوله 

 ".أنتم أعلم بدنياكم: "يف تأبري النخل
 .ومنها إنشاء عمر للدواوين بإشارة من الصحابة وتأييد منهم 
واملصاحل املرسلة تدور يف هذا اجملال مامل تصطدم بنص من نصوص  

 .مةالقرآن والسنة أو إمجاع األ
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 الفصل السادس عشر
 إيمان سيد قطب باالشتراكية المادية الغالية

لقد قرر سيد قطب االشرتاكية املادية الغالية يف عدد من كتبه؛   
معركة "االشرتاكية الغالية، ومثل كتاب : ؛ أي"العدالة االجتماعية"كـ

يف  ، وقررها يف الظالل"السالم العاملي واإلسالم"، و"اإلسالم والرأمسالية
فصل يف سياسة " )العدالة"سورة احلشر يف صورة موجزة، وأحال على كتابه 

 (.املال يف اإلسالم
 :ومن أقواله هبذا الصدد 
 :وأول مبدأ يقرره اإلسالم جبوار حق امللكية الفردية" 
 .أن الفرد أشبه شيء بالوكيل يف هذا املال عن اجلماعة –   
 .ثر منها امتالكاً وأن حيازته له إمنا هي وظيفة أك –   
 .وأن املال يف عمومه إمنا هو أصالً حق اجلماعة –   
 .واجلماعة مستخلفة فيه عن اهلل الذي المالك لشيء سواه – 1 
وامللكية الفردية تنشأ عن بذل الفرد ُجهداً خاصًا حليازة شيء  – 5 

 ".معني من هذه امللكية العامة اليت استخلف اهلل فيها جنس اإلنسان
ناك ما هو أصرح من هذا يف حقيقة امللكية الفردية بوصفها وه" 

ملكية التصرف واالنتفاع، وهذا هو الواقع، فامللكية العينية ال قيمة هلا بدون 
حق التصرف واالنتفاع، فشرط بقاء هذه الوظيفة هو الصالحية للتصرف، 

َوال فإذا سفه التصرف؛ كان للويل أو للجماعة اسرتداد حق التصرف، 
َواْرزُُقوُهْم ِفيَها  ْؤُتوا السَُّفَهاَء َأْمَواَلُكْم الَِّتي َجَعَل اللَُّه َلُكْم ِقَياًمات ُ 

 



 (   ) 

َواْكُسوُهمْ 
؛ فحق التصرف مرهون بالرشد، وإحسان القيام بالوظيفة، ( )

فإذا مل حيققهما املالك؛ وقفت النتائج الطبيعية للملك، وهي حقوق 
 .التصرف

مام وريث من ال وريث له؛ فهو مال ويؤيد هذا املبدأ أن اإل 
 .( )"اجلماعة، ُوظف فيه فرد، فلما انقطع خلفه؛ عاد املال إىل مصدره

 :وقال سيد قطب 
 فخالصة احلقيقة عن طبيعة امللكية الفردية يف اإلسالم" 
 .أن األصل هو أن املال للجماعة يف عمومها –   
 .وأن امللكية الفردية وظيفة ذات شروط وقيود –   
وأن بعض املال شائع ال حق ألحد يف امتالكه، ينتفع به  –   

 .اجلميع على وجه املشاركة
وأن جزءًا منه كذلك حق يرد إىل اجلماعة لرتده على فئات  – 1 

 .( )"معينة فيها، وهي يف حاجة إليه لصالح حاهلا وحال اجلماعة معها
يقرره إذا كان موظفاً؛ فاملوظف يطرد ويفصل، وهذا ما س: أقول 

 .سيد قطب
 :مث تشتد هلجته أحياناً، فيقول 
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 (  1) 

ولكن اإلسالم ال يدع حق امللكية الفردية مطلقًا بال قيود وال " 
حدود فهو يقرره، ويقرر جبواره مبادئ أخرى حتيله حقًا نظريًا ال عملياً، 
وتكاد جترد منه صاحبه بعد أن يستويف منه حاجاته، وهو يشرع ويشرع له 

اليت تكاد جتعل صاحبه مسريًا ال خمريًا يف تنميته وإنفاقه احلدود والقيود 
وتداوله، ومصلحة اجلماعة كامنة من وراء هذا كله، ومصلحة الفرد ذاته  

 ".كذلك، يف حدود األهداف اخللقية اليت يقيم اإلسالم عليها احلياة
، "معركة اإلسالم والرأمسالية"فيبلغ احلماس أوجه، فيقرر يف كتابه  

د احلديث عن سوء توزيع امللكيات والثروات واحلديث عن فيقول بع
 :االشرتاكية

بل يف يد الدولة أن تنزع امللكيات والثروات مجيعاً، وتعيد توزيعها " 
على أساس جديد، ولو كانت هذه امللكيات قد قامت على األسس اليت 

مع يعرتف هبا اإلسالم، ومنت بالوسائل اليت يربرها؛ ألن دفع الضر عن اجملت
كله أو اتقاء األضرار املتوقعة هلذا اجملتمع أوىل بالرعاية من حقوق 

 .( )"األفراد
وال خيفى أن هذه حجج الشيوعيني واالشرتاكيني على ابتزاز أموال  

الناس وتأميمها باسم العدالة واملساواة، وباسم املصلحة للجماعة، وتلك 
لعسف وهدم األمم هي حجج الشيوعيني واالشرتاكيني، وذلك هو الظلم وا

ومصاحلها، وحتويل كل من األغنياء بعد سلب أمواهلم والفقراء إىل عبيد 
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 (  5) 

أذالء، والضمانات الكاذبة اليت يقدمها االشرتاكيون سوف تتبخر 
 .وتتالشى

 .ويف مصري األنظمة الشيوعية واالشرتاكية أعظم عربة للمعتربين 



 (  6) 

 الفصل السابع عشر
 الوالء والبراء عند سيد قطب

أساليب سيد قطب يف كتاباته تغرس يف نفوس من يقلدونه احلقد  
الشديد والكراهية والبغضاء للمجتمعات اإلسالمية؛ ألنه حيكم عليها بأهنا 
جمتمعات جاهلة البد من مواجهتها باجلهاد الستئناف حياة إسالمية وليدة 

 .جديدة، وإنشاء جمتمع إسالمي يبدأ من الصفر يف هذه اجملتمعات
ا حتدث عن موقف اإلسالم من أهل الذمة، بل وغريهم؛ يتكلم فإذ 

بأسلوب ناعم رقيق رخي ودِّيٍّ، يزعم فيه أن اإلسالم يشرع موادة الكفار 
الذين ال حياربوننا من الذميني وغريهم؛ يهودًا كانوا أو نصارى أو جموسًا أو 

تهم شيوعيني؛ فكل من مل حياربنا؛ فاإلسالم يشرع موادهتم وحمبتهم ورمح
 .ومحايتهم ومحاية عقائدهم ومعابدهم، والدفاع عنهم

وهبذا يكون قد جىن على اإلسالم جناية كبرية، وسعى يف متييع  
وتضييع مبدأ الوالء والرباء، وقال على اهلل ما مل يقل، بل قال بضد ما قاله 

يف سنته وما قرره  اهلل وقرره يف حمكم كتابه وبضد ما قاله رسول اهلل 
 .اإلسالمعلماء 

وسيد قطب جياري يف هذا الذي ينسبه إىل اإلسالم أفراخ  
االستعمار من الكتاب واألحزاب الضالة اليت ضيعت اإلسالم، وهدمت 

 .مبدأ الوالء والرباء يف نفوس املسلمني وبالد اإلسالم
ومع تشدد سيد قطب وتكفريه للمجتمعات اإلسالمية وتقرير  

عوة أتباعه إىل ما يسمى بالعزلة معاداهتم وبغضهم ومفاصلتهم، ود

 



 (  7) 

الشعورية؛ فإنه مع ذلك يدعو إىل موادة الكفار على خمتلف مللهم إذا مل 
 :حياربونا، وينسب ذلك إىل اإلسالم، فيقول

واإلسالم ال يكفل ألهل الذمة دماءهم فقط كما يقول الرسول " 
" :فقط ، وال أمواهلم وحرياهتم"من قتل معاهداً؛ مل يرح رائحة اجلنة :
، مث يدعهم يف عزلة "من ظلم معاهدًا أو كلفه فوق طاقته؛ فأنا حجيجه"

 …اجتماعية، مكتفياً حبماية أرواحهم وأمواهلم وحرياهتم
كال؛ إمنا هو يفسح يف رحابه وبني أهله أن يعيشوا مواطنني  

حمرتمني، تربط بينهم وبني املسلمني صالت املودة والتبادل االجتماعي 
لعامة، فال يعزهلم يف أحياء خاصة، وال يكلفهم أعمااًل خاصة، واجملامالت ا

وال مينعهم االختالط باملسلمني، على حنو ما مينع البيض والسود يف أمريكا 
 .وامللونون يف جنوب إفريقيا

إن الذميني يف اإلسالم يودُّون ويوادُّون، ويعيشون يف جو اجتماعي  
املسلمني إىل والئمهم، ويتم  طلق، يدعون إىل والئم املسلمني، ويدعون

اليوم أحل لكم وطعام الذين  … بينهم ذلك التواد االجتماعي اللطيف
أوتوا الكتاب حل لهم

( )"( ). 
انظر كيف يلح سيد يف حديثه عن اإلسالم على قضية املواالة بني  

املسلمني أولياء اهلل وبني أعدائه الذميني من أهل الكتاب وغريهم، واهلل 
تعاىل قد حرم املوادة بني املؤمنني والكافرين يف نصوص كثرية قاطعة؛ تبارك و 
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 (  8) 

ال َتِجُد قَ ْوًما يُ ْؤِمُنوَن بِاللَِّه َواْليَ ْوِم اآلِخِر يُ َوادُّوَن َمْن : مثل قوله تعاىل
؛ فأين يذهب سيد قطب عن هذا األمر ( )اآلية …َحادَّ اللََّه َوَرُسوَلهُ 

 !البدهي؟
 :قال سيد قطب 
ى أن املهمة اليت أناط اهلل هبا األمة املسلمة، ليست هي جمرد عل" 

هداية الناس إىل اخلري الذي جاء به اإلسالم ومحاية العقيدة اإلسالمية 
إهنا كذلك محاية العبادة … وأصحاهبا، إمنا هي أكرب من ذلك وأمشل

 واالعتقاد للناس مجيعاً، واستبعاد عنصر القوة املادية من ميدان االعتقاد
والعقيدة، ومحاية الضعفاء من الناس من عسف األقوياء، ودفع الظلم أياً  
كان موقعه وأيًا كان الواقع عليه، وكفالة القسط والعدل للبشرية كافة، 
ومقاومة الشر والفساد يف األرض حبكم الوصاية الرشيدة اليت ناطها اهلل 

َر أُمٍَّة ُأْخرِجَ : هبذه األمة؛ إذ يقول ْت لِلنَّاِس تَْأُمُروَن بِاْلَمْعُروِف ُكْنُتْم َخي ْ
َهْوَن َعْن اْلُمنَكِر َوتُ ْؤِمُنوَن بِاللَّهِ  َوتَ ن ْ

( ) ، وََكَذِلَك َجَعْلَناُكْم أُمًَّة َوَسطًا
ُوا ُشَهَداَء َعَلى النَّاِس َوَيُكوَن الرَُّسوُل َعَلْيُكْم َشِهيًدا لَِتُكَو

( )"(1). 
مل [ عدم القهر باملعجزات: أي]كرة وتبعًا هلذه الف: "وقال أيضاً  

يشأ من باب أوىل أن جيعل القهر املادي وسيلة لإلقناع، أو حلمل الناس 
على اعتناقه باإلكراه، ومل يضق ذرعًا باختالف الناس يف املنهج والعقيدة، 
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 (  1) 

بل اعترب هذا ضرورة من ضرورات الفطرة، وغرضًا من أغراض اإلرادة العليا 
ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة وال يزالون : يف احلياة والناس

َوَلْو َشاَء اللَُّه ( ) ، مختلفين إال من رحم ربك ولذلك خلقهم
ُلوَُكْم ِفي َما آتَاُكْم فَاْسَتِبُقوا  َلَجَعَلُكْم أُمًَّة َواِحَدًة َوَلِكْن لَِيب ْ

َراتِ  اْلَخي ْ
( )"( ). 

باختالف ( الماإلس: يعين)ومل يضق ذرعًا : "كيف يقول سيد 
 !؟"الناس يف املنهج والعقيدة، بل اعترب هذا ضرورة من ضرورات الفطرة

نعوذ باهلل من القول على اهلل بال علم، بل القول مبا يصادم كتاب  
 .اهلل وسنة رسوله 

َر اإِلْسالِم ِديًنا فَ َلْن يُ ْقَبَل ِمْنُه َوُهَو ِفي : قال تعاىل  َوَمْن يَ ْبَتِغ َغي ْ
ِمْن اْلَخاِسرِينَ  اآلِخَرةِ 

(1). 
فلم يقبل اهلل من الناس مجيعًا إال اإلسالم احلق الذي هو دينه يف  

الرساالت كلها، ومل جيعل اهلل االختالف يف الدين من ضرورات الفطرة، بل 
 :اهلل فطر الناس على اإلسالم

يِن َحِنيًفا ِفْطَرَة اللَِّه الَّ : قال تعاىل  ِتي َفطََر فََأِقْم َوْجَهَك لِلدِّ
َها النَّاَس َعَلي ْ

(5). 

                                                 
 .1   – 8  : هود (  )
 .18: املائدة (  )
 (. 1 ص " )حنو جمتمع إسالمي" (  )
 .85: آل عمران ( 1)
 .1 : الروم ( 5)



 (  1) 

كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه : "وقال رسول اهلل  
 .( )"أو ينصرانه أو ميجسانه

قال ذات  أن رسول اهلل : ومن حديث عياض بن محار اجملاشعي 
أال إن ريب أمرين أن أعلمكم ما جهلتم، مما علمين يومي : "يوم يف خطبته

ال حنلته عبدًا حالل، وإين خلقت عبادي حنفاء كلهم، وإهنم كل م: هذا
أتتهم الشياطني، فاجتالتهم عن دينهم، وحرمت عليهم ما أحللت هلم، 
وأمرهتم أن يشركوا يب مامل أنزل به سلطاناً، وإن اهلل نظر إىل أهل األرض 

إمنا بعثتك : فمقتهم عرهبم وعجمهم إال بقايا من أهل الكتاب، وقال
وأبتلي بك، وأنزلت عليك كتابًا ال يغسله املاء، تقرؤه نائماً  ألبتليك

رب إذا يثلغوا رأسي : ويقظان، وإن اهلل أمرين أن أحرق قريشاً، فقلت
 .( )"استخرجهم كما استخرجوك، واغزهم نغزك: قال. فيدعوه خبزة

وكم يف القرآن العظيم من اآليات الكرمية اليت تذم املشركني واليهود  
 .واملنافقني والنصارى

وقد شرع اجلهاد يف القرآن والسنة إلدخال الناس مجيعاً يف دين اهلل،  
ولتكون كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة اهلل هي العليا، وشرعت اجلزية 
على أهل الكتاب بعد دعوهتم إىل اإلسالم؛ إلذالهلم، حىت يعطوا اجلزية 

 .على يد وهم صاغرون
 !ره اهلل ورسوله؟فأين ما يقرره سيد مما يقر  

                                                 
إذا أسلم الصيب فمات رقم باب،  – 81 –كتاب اجلنائز   –   )أخرجه البخاري  (  )
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 (   ) 

إن سيدًا ال يفرق بني اإلرادة الكونية واإلرادة الشرعية؛ لذلك تراه   
حيتج باآليات اليت تتحدث عن إرادة اهلل الكونية الشاملة خللق اخلري والشر 
واإلميان والكفر، فال خيرج عنها شيء يف هذا الكون، فهي تتحدث عما 

ومل يفهم اآليات الدالة على أمر اهلل أراده اهلل قدرًا ونفذه فعاًل وواقعاً، 
الشرعي وإرادته الشرعية املرادفة حملبته ورضاه، فلقد كلف اهلل عباده شرعاً أن 
 .يعبدوه ويطيعوه ويطيعوا رسله، وأمرهم مجيعاً باتباع ما أوحاه وأنزله يف كتبه

 .( )لَّهِ َوَما َأْرَسْلَنا ِمْن َرُسوٍل ِإال لُِيطَاَع بِِإْذِن ال: قال تعاىل 
تِْلَك ُحُدوُد اللَِّه َوَمْن يُِطْع اللََّه َوَرُسوَلُه يُْدِخْلُه : وقال تعاىل 

َجنَّاٍت َتْجِري ِمْن َتْحِتَها األََْ َهاُر َخاِلِديَن ِفيَها َوَذِلَك اْلَفْوُز اْلَعِظيُم َوَمْن 
ا َخاِلًدا ِفيَها َوَلُه َعَذاٌب يَ ْعِص اللََّه َوَرُسوَلُه َويَ تَ َعدَّ ُحُدوَدُه يُْدِخْلُه ََارً 

ُمِهينٌ 
( ). 

َواْعُبُدوا اللََّه َوال ُتْشرُِكوا ِبِه َشْيًئا: وقال تعاىل 
( ) 

يَاأَي َُّها النَّاُس اْعُبُدوا رَبَُّكْم الَِّذي َخَلَقُكْم َوالَِّذيَن ِمْن : وقال 
قَ ْبِلُكْم َلَعلَُّكْم تَ ت َُّقونَ 

(1). 
ُروا فَِإنَّ اللََّه َغِنيٌّ َعْنُكْم َوال يَ ْرَضى ِلِعَباِدِه اْلُكْفَر ِإْن َتْكفُ : وقال 

َوِإْن َتْشُكُروا يَ ْرَضُه َلُكمْ 
(5). 
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إىل غري ذلك من اآليات اليت تأمر الناس مجيعًا بتوحيده وعبادته  
وطاعته، وتتوعد وتستنكر الكفر والضالل واملعصية، وتدل على أن اهلل 

ميقت أهله ويبغضه الرسل وأتباعهم املؤمنون ويبغضون يبغض ذلك وميقته و 
 .أهله
 :ويقول سيد قطب 
 – 1 قول اهلل يف سورة احلج من آية : أي]ومع أن هذا النص " 

يكشف عن السبب املباشر يف اإلذن للمسلمني بالقتال؛ فإن بقيته [  1
يه، تبني حكمًا عامًا يف مشروعية القتال، وغاية اهلل من نصر من ينصرهم ف

وذلك هو ضمان حرية العقيدة عامة للمسلمني وغري املسلمني، وحتقيق 
إنه لوال مقاومة بعض الناس وهم : اخلري يف األرض والصالح؛ فهو يقول

املؤمنون لبعض الناس وهم الظاملون؛ هلدمت صوامع وبيٌع وصلوات 
ومساجد، والصوامع معابد الرهبان، والبيع كنائس النصارى، والصلوات  

س اليهود، واملساجد مصليات املسلمني، وهو يقدم الصوامع والبيع كنائ
والصلوات يف النص على املساجد توكيدًا لدفع العدوان عنها؛ فهي إذن 

للجميع واحرتام أماكن العبادة مجيعاً، مث  ( )دعوة إىل ضمان حرية العبادة

                                                 
فواهلل؛ إنه ليس لإلسالم أي عالقة ! نعوذ باهلل من هذا االدعاء الكبري اخلطري على اإلسالم (  )

إن رسالة اإلسالم ماهي إال دعوة إىل عبادة اهلل … الدعوة اليت يزعمها سيد قطبهبذه 
وحده، وإىل خلع عبادة األوثان، وكل ألوان الضالل والشرك؛ فهل كان اإلسالم يدعو إىل 

هل كان يدعو إىل عبادة النار والصلبان وسائر ! عبادة الالت والعزى ومناة الثالثة األخرى؟
ارثة أن يتصدى للدعوة والتوجيه مثل من يدعي على اإلسالم هذه إهنا لك! األوثان؟

 .الدعاوى الباطلة املغرقة يف البطالن والضالل



 (   ) 

نكر وعد بالنصر الذي يؤدي إىل متكني اآلمرين باملعروف والناهني عن امل
 …العابدين هلل الباذلني أمواهلم للعفاة

فاإلسالم ال يريد حرية العبادة ألتباعه وحدهم، إمنا يقرر هذا احلق  
ألصحاب الديانات املخالفة، ويكلف املسلمني أن يدافعوا عن هذا احلق 
للجميع، ويأذن هلم يف القتال حتت هذه الراية، راية ضمان حرية العبادة 

وبذلك حيقق أنه نظام عاملي حر، يستطيع اجلميع أن … جلميع املتدينني
يعيشوا يف ظله آمنني، متمتعني حبرياهتم الدينية، على قدم املساواة مع 

 .( )"املسلمني، وحبماية املسلمني
إن اجلهاد شرع إلعالء كلمة اهلل، وإلظهار دين اهلل على : أقول 

الكافرة، وال حلماية األديان، ال حلماية الكفر، وال حلماية حرية العقائد 
 !.معابد الكفر قبل محاية املساجد

إن فيما يقوله سيد قطب متييعًا لإلسالم، وتشبيهًا له مبناهج  
 …الالدينيني من الدميقراطيني وغريهم

قاتل اهلل السياسات املائعة اليت متيع اإلسالم اسرتضاء ومتلقاً  
ينما ال نرى يف تعاملهم لعواطف النصارى واليهود، وتوددًا وحتببًا إليهم، ب

 .مع املسلمني إال اجلربوت والشدة والتكفري
 :ويقول سيد 
إن قوة اإلسالم قوة حمررة، تنطلق يف األرض لتدك قواعد الظلم " 

واالسرتقاق واالستغالل، وهي ال تنظر من هذا اجملال جلنس وال لون وال لغة 
                                                 

 (.15 ص " )حنو جمتمع إسالمي" (  )



 (  1) 

لضيقة اليت اعتنقتها وال ألرض، الناس سواء، كلهم ناس، أما فكرة القومية ا
أوروبا، واليت انتقلت إلينا عدواها يف حدودها الضيقة اهلزيلة السخيفة؛ فال 

 .يعرتف هبا اإلسالم، ألهنا ختالف نظريته الكلية عن وحدة البشرية
حيثما كان ظلم؛ فاإلسالم منتدب لرفعة ودفعه، وقع هذا الظلم  

هم اإلسالم ذمته الذين أعطا: أي –على املسلمني أو على الذميني 
 .( )"، أو على سواهم ممن ال يربطهم باملسلمني عهد وال اتفاق-ليحميهم 

 :ويقول 
الذين : فإذا استسلم من يطلب السالم؛ فهؤالء هم الذميون؛ أي" 

أعطاهم اإلسالم ذمته وعهده حلمايتهم ورعايتهم، وهؤالء هلم ما للمسلمني 
 .( )"ريحوعليهم ما على املسلمني بنص اإلسالم الص

 :ويقول 
وعندما يؤدي اإلسالم واجبه يف هداية البشرية، وينهض بتكاليفه " 

يف دفع الظلم والفساد عنها؛ ال تبقى له سلطة تعسفية على فرد أو قوم، 
وال تبقى يف صدره إحنة على طبقة أو جنس، وهي روح له من إقرار 

ة السماحة السالم يف األرض، ومن تأليف األجناس واأللوان، ومن إشاع
 .( )"والود والرتاحم بني بين البشر

 !إن اإلسالم برئ كل الرباءة مما ينسبه سيد إىل اإلسالم: أقول 

                                                 
 (.71 ص " )السالم العاملي واإلسالم" (  )
 (.75 ص " )السالم العاملي واإلسالم" (  )
 (.78 -77 ص " )السالم العاملي واإلسالم" (  )



 (  5) 

فال واهلل؛ ما سوى اإلسالم بني الذميني الكفار أعداء اهلل ورسوله  
 .واملؤمنني وبني أوليائه املؤمنني

َن َما َلُكْم َكْيَف َأفَ َنْجَعُل اْلُمْسِلِميَن َكاْلُمْجرِِمي: قال تعاىل 
َتْحُكُمونَ 

( ). 
وال كلفنا اإلسالم حبماية كفار جمرمني ليس بيننا وبينهم عهد وال  

 !!اتفاق
 !أفنضحي بدماء املسلمني وأمواهلم وقوهتم حلماية الشيوعيني؟ 
 !ال واهلل؛ ما أمر اهلل وال شرع حمبة أعدائه ومودهتم 
َوالَِّذيَن َمَعُه َأِشدَّاُء َعَلى اْلُكفَّاِر  ُمَحمٌَّد َرُسوُل اللَّهِ : قال تعاىل 

نَ ُهمْ  رَُحَماُء بَ ي ْ
( ). 

يَاأَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا َمْن يَ ْرَتدَّ ِمْنُكْم َعْن ِديِنِه َفَسْوَف : وقال تعاىل 
َُه َأِذلٍَّة َعَلى اْلُمْؤِمِنيَن َأِعزَّ  ٍة َعَلى اْلَكاِفرِيَن يَْأِتي اللَُّه ِبَقْوٍم ُيِحب ُُّهْم َوُيِحبَُّو

ُيَجاِهُدوَن ِفي َسِبيِل اللَِّه َوال َيَخاُفوَن َلْوَمَة الِئمٍ 
( ). 

َوقَاَل : ونقول فيهم كما قال نيب اهلل نوح عليه الصالة والسالم 
َُوٌح َربِّ ال َتَذْر َعَلى اأَلْرِض ِمْن اْلَكاِفرِيَن َديَّارًا ِإََّك ِإْن َتَذْرُهْم ُيِضلُّوا 
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 َوال َتزِْد الظَّاِلِميَن ِإال: إىل …ِعَباَدَك َوال يَِلُدوا ِإال فَاِجًرا َكفَّارًا
تَ َبارًا

( ). 
قال ابن القيم عن اخلليفة اآلمر بعد أن حكى استفحال أمر  

 :النصارى وطغياهنم
مث انتبه اآلمر من رقدته، وأفاق من سكرته، وأدركته احلمية " 

ية، فغضب هلل غضب ناصر للدين وبار باملسلمني، اإلسالمية والغرية احملمد
وألبس الذمة الغيار، وأنزهلم باملنزلة اليت أمر اهلل تعاىل أن يُنزلوا هبا من الذلة 

 .( )"والصغار، وأمر أن ال يُولوا شيئاً من أعمال اإلسالم
وقال اإلمام ابن القيم رمحه اهلل بعد كالم طويل فيه بيان تعامل  

عبد العزيز واملنصور واملهدي والرشيد إىل اآلمر مع أهل  اخللفاء عمر بن
الذمة مبا يستحقون من اإلذالل، وساق آيات كثرية يف بيان غضب اهلل 
عليهم، وبيان خبثهم وحقدهم على املسلمني، وآيات يف حترمي مواالهتم؛ 

 :قال رمحه اهلل
ها فمن ضروب الطاعات إهانتهم يف الدنيا قبل اآلخرة اليت هم إلي" 

صائرون، ومن حقوق اهلل تعاىل الواجبة أخذ جزية رؤوسهم اليت يعطوهنا عن 
أن تعم مجيع الذمة إال من ال : يد وهم صاغرون، ومن األحكام الدينية

جتب عليه باستخراجها، وأن يتعمد يف ذلك على سلوك سبيل السنة 
ماً، احملمدية ومنهاجها، وأال يسامح هبا أحد منهم، ولو كان يف قومه عظي

                                                 
 .8  – 6 : نوح (  )
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 (  7) 

وأال يقبل إرساله هبا، ولو كان فيهم زعيماً، وأال حييل هبا على أحد من 
املسلمني، وال يوكل يف إخراجها عنه أحدًا من املوحدين، وأن تؤخذ منه 
على وجه الذلة والصغار؛ إعزازاً لإلسالم وأهله، وإذالاًل لطائفة الكفار، وأن 

 .( )"تستويف من مجيعهم حق االستيفاء
 :ذميين بلبس األغيارإلزام ال

 :وقال اإلمام ابن القيم رمحه اهلل نقالً من كالم اآلمر بأمر اهلل 
مبا استحفظ من أمور الديانة،  –وقد رأى أمري املؤمنني لقيامه " 

وحفظ نظامها، والنتصابه ملصاحل أمة جعله اهلل رأسها وإمامها، ولرعاية 
 –ار يعرفون بسيماهم مايتميز به املسلمون على من سواهم، وجلعل الكف

أن يعتمد كل من اليهود والنصارى مايصريون به مستذلني ممتهنني؛ ألن اهلل 
َولِلَِّه اْلِعزَُّة َوِلَرُسوِلِه َولِْلُمْؤِمِنينَ : تعاىل يقول

، فلتستأد جزية رؤوسهم ( )
أمجع من غري استثناء من حزب املشركني ألحد، ولينبه يف استخراجها 

إىل أبعد غاية وأمد، وليفرق بني املسلمني وبينهم يف احلسبة واحلوطة عليها 
والزي؛ ليتميز ذوو اهلداية والرشد من ذوي الضاللة والبغي، وليومسوا بالغيار 
وشد الزنار، وإزالة ما على املسلمني من تشبههم هبم من العار، مث أمر بأن 

دهم بالنكال يغريوا من أمسائهم وكناهم ما خيتص به أولوا اإلميان، مث هد
الشديد إن مل ينفذوا ذلك، مث أمرهم بصبغ أبواهبم باللون األغرب 

وال ميكنوا من ركوب شيء من أجناس اخليل والبغال، : والرصاصي، مث قال

                                                 
 (.5   – 1  / " )أحكام أهل الذمة" (  )
 .8: املنافقون (  )



 (  8) 

وال سلوك مدافن املسلمني ومقابرهم يف هنار وال ليل، وال يفسح ألحد 
ور من جاورهم منهم من املراكب احملالة، وليمنعوا من تعلية دورهم على د

 .( )"من املسلمني
َهاُكْم اللَُّه َعْن  : وقال سيد قطب يف تفسري قول اهلل تعاىل  ال يَ ن ْ

 :( )اآلية … الَِّذيَن َلْم يُ َقاتُِلوُكْم ِفي الدِّينِ 
إن اإلسالم دين سالم، وعقيدة حب، ونظام يستهدف أن يظل " 

لناس حتت لواء اهلل؛ إخوة العامل كله بظله، وأن يقيم فيه منهجه، وأن جيمع ا
متعارفني متحابني، ليس هناك من عائق حيول دون اجتاهه هذا؛ إال عدوان 
أعدائه عليه وعلى أهله، فأما إذا ساملوهم؛ فليس اإلسالم براغب يف 

وهو حىت يف حال اخلصومة يستبقي ! اخلصومة، وال متطوع هبا كذلك
ملعاملة؛ انتظارًا لليوم الذي أسباب الود يف النفوس بنظافة السلوك وعدالة ا

يقتنع فيه خصومه بأن اخلري يف أن ينضووا حتت لوائه الرفيع، وال ييأس 
اإلسالم من هذا اليوم الذي تستقيم فيه النفوس، فتتجه هذا االجتاه 

 .( )"املستقيم
 :ويقول 
وتلك القاعدة يف معاملة غري املسلمني هي أعدل القواعد اليت " 

الدين ووجهته ونظرته إىل احلياة اإلنسانية، بل نظرته  تتفق مع طبيعة هذا

                                                 
 (.8   – 7  / " )أحكام أهل الذمة" (  )
 .8: املمتحنة (  )
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 (  1) 

الكلية هلذا الوجود الصادر عن إله واحد، املتجه إىل إله واحد، املتعاون يف 
 .تصميمه اللدين وتقديره األزيل، من وراء كل اختالف وتنويع

وهي أساس شريعته الدولية، اليت جتعل حالة السلم بينه وبني الناس  
الة الثابتة، ال يغريها إال وقوع االعتداء احلريب وضرورة رده، أو مجيعًا هي احل

خوف اخليانة بعد املعاهدة، وهي هتديد باالعتداء، أو الوقوف بالقوة يف 
وجه حرية الدعوة وحرية االعتقاد، وهو كذلك اعتداء، وفيما عدا هذا؛ 

 .( )"فهي السلم واملودة والرب والعدل للناس أمجعني
 :ويقول 
 أن يتحقق وعد اهلل الذي دل عليه لفظ الرجاء؛ رخص اهلل وإىل" 

 .( )"هلم يف مواده من مل يقاتلوهم يف الدين، ومل خيرجوهم من ديارهم
 :َبذة عن الوالء والبراء في اإلسالم

 :تذكر ما قدمناه قبل قليل 
ُدوِن  ال يَ تَِّخْذ اْلُمْؤِمُنوَن اْلَكاِفرِيَن َأْولَِياَء ِمنْ : وقال اهلل تعاىل 

ُهْم  اْلُمْؤِمِنيَن َوَمْن يَ ْفَعْل َذِلَك فَ َلْيَس ِمْن اللَِّه ِفي َشْيٍء ِإال َأْن تَ ت َُّقوا ِمن ْ
تُ َقاًة َوُيَحذِّرُُكْم اللَُّه ََ ْفَسُه َوِإَلى اللَِّه اْلَمِصيرُ 

( ). 
 :(1)قال احلافظ ابن كثري رمحه اهلل يف تفسري هذه اآلية 
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اده املؤمنني أن يوالوا الكافرين وأن يتخذوهم هنى تبارك وتعاىل عب" 
: أولياء يسرون إليهم باملودة من دون املؤمنني، مث توعدهم على ذلك، فقال

 ٍَوَمْن يَ ْفَعْل َذِلَك فَ َلْيَس ِمْن اللَِّه ِفي َشْيء
ومن يرتكب هني : ؛ أي( )
يَن آَمُنوا ال يَاأَي َُّها الَّذِ : اهلل يف هذا؛ فقد برئ من اهلل؛ كما قال تعاىل

: إىل أن قال … تَ تَِّخُذوا َعُدوِّي َوَعُدوَُّكْم َأْولَِياَء تُ ْلُقوَن ِإلَْيِهْم بِاْلَمَودَّةِ 
 َِوَمْن يَ ْفَعْلُه ِمْنُكْم فَ َقْد َضلَّ َسَواَء السَِّبيل

( ). 
لَِياَء ِمْن يَاأَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا ال تَ تَِّخُذوا اْلَكاِفرِيَن َأوْ : وقال تعاىل 

ُدوِن اْلُمْؤِمِنيَن أَُترِيُدوَن َأْن َتْجَعُلوا لِلَِّه َعَلْيُكْم ُسْلطَاًَا ُمِبيًنا
( ). 

يَاأَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا ال تَ تَِّخُذوا اْليَ ُهوَد َوالنََّصاَرى : وقال تعاىل 
ُهمْ َأْولَِياَء بَ ْعُضُهْم َأْولَِياُء بَ ْعٍض َوَمْن يَ تَ َولَُّهْم مِ   .(1)اآلية …ْنُكْم فَِإَُّه ِمن ْ

وقال تعاىل بعد ذكر مواالة املؤمنني من املهاجرين واألنصار  
َنٌة ِفي : واألعراب َوالَِّذيَن َكَفُروا بَ ْعُضُهْم َأْولَِياُء بَ ْعٍض ِإال تَ ْفَعُلوُه َتُكْن ِفت ْ

اأَلْرِض َوَفَساٌد َكِبيرٌ 
(5)." 

 :(6)تفسري هذه اآلية وقال أبوعبد اهلل القرطيب يف 

                                                 
 .8 : آل عمران (  )
 . : املمتحنة (  )
 .11 : النساء (  )
 . 5: املائدة ( 1)
 . 7: األنفال ( 5)
 (.احلليب. ط – 1/57" )التفسري" ( 6)



 ( 1 ) 

هنى اهلل املؤمنني أن يالطفوا الكفار فيتخذوهم : قال ابن عباس" 
ال تَ تَِّخُذوا ِبطَاًََة ِمْن ُدوَُِكمْ : ومثله. أولياء

فَ َلْيَس ِمْن : ومعىن. ( )
اللَِّه ِفي َشْيءٍ 

 ".فليس من حزب اهلل، وال من أوليائه يف شيء: ؛ أي( )
َها الَِّذيَن آَمُنوا ال تَ تَ َولَّْوا قَ ْوًما َغِضَب اللَُّه يَاأَي ُّ : وقال تعاىل 

َعَلْيِهْم َقْد يَِئُسوا ِمْن اآلِخَرِة َكَما يَِئَس اْلُكفَّاُر ِمْن َأْصَحاِب اْلُقُبورِ 
( ). 

 :(1)قال احلافظ ابن كثري رمحه اهلل تعاىل يف تفسري هذه اآلية 
افرين يف آخر هذه السورة،  ينهى اهلل تبارك وتعاىل عن مواالة الك" 

يا أيها الذين آمنوا ال تتولوا قوماً  : كما هنى عنها يف أوهلا، فقال تعاىل
اليهود والنصارى وسائر الكفار ممن غضب اهلل : ؛ يعينغضب اهلل عليهم

عليه ولعنه واستحق من اهلل الطرد واإلبعاد، فكيف توالوهنم وتتخذوهنم 
من ثواب اآلخرة ونعيمها يف : اآلخرة؛ أيأصدقاء وأخالء وقد يئسوا من 

 .(5)"حكم اهلل عز وجل
 :(6)قال الشيخ عبد الرمحن بن سعدي يف تفسري هذه اآلية 
يا أيها املؤمنون، إن كنتم مؤمنني بربكم ومتبعني لرضاه : أي" 

، وإمنا غضب  ال تتولوا قومًا غضب اهلل عليهموجمانبني لسخطه؛ 

                                                 
 .8  : ل عمرانآ (  )
 .8 : آل عمران (  )
 .  : املمتحنة (  )
(1 ) (1/ 56.) 
(5 ) (5/  6 –   7.) 
 (.1   – 8  / " )التفسري" ( 6)



 ( 1 ) 

وقد يئسوا من جلميع أصناف الكفار، عليهم لكفرهم، وهذا شامل 
قد حرموا من خري اآلخرة، فليس هلم منها نصيب، فاحذروا : ؛ أياآلخرة

أن تتولوهم فتوافقوهم على شرهم وشركهم، فتحرموا خري اآلخرة كما 
 ".حرموا

وقال الشيخ عبد الرمحن بن ناصر السعدي رمحه اهلل يف هذه اآلية  
 :( )أيضاً 
، وحتذير للمؤمنني أن يتخذوا الكافرين أولياء من هذا هني من اهلل" 

ومن يفعل دون املؤمنني، فإن املؤمنني بعضهم أولياء بعض، واهلل وليهم، 
فهو برئ من اهلل، واهلل : ؛ أي  فليس من اهلل في شيءالتويل؛  ذلك

ُهمْ : بريء منه؛ كقوله تعاىل َوَمْن يَ تَ َولَُّهْم ِمْنُكْم فَِإَُّه ِمن ْ
إال : ، وقوله( )

إال أن ختافوا على أنفسكم يف إبداء العداوة : ؛ أيأن تتقوا منهم تقاة
للكافرين؛ فلكم يف هذا احلال الرخصة يف املساملة واملهادنة، ال يف التويل 

 ".الذي هو حمبة القلب الذي تتبعه النصرة
اآلِخِر يُ َوادُّوَن  ال َتِجُد قَ ْوًما يُ ْؤِمُنوَن بِاللَِّه َواْليَ ْومِ : وقال تعاىل 

َمْن َحادَّ اللََّه َوَرُسوَلُه َوَلْو َكاَُوا آبَاَءُهْم َأْو أَبْ َناَءُهْم َأْو ِإْخَواََ ُهْم َأْو 
َعِشيَرتَ ُهْم ُأْولَِئَك َكَتَب ِفي قُ ُلوِبِهْم اإِليَماَن َوأَيََّدُهْم ِبُروٍح ِمْنُه َويُْدِخُلُهْم 

ُهْم َوَرُضوا  َجنَّاٍت َتْجِري ِمْن َتْحِتَها األََْ َهاُر َخاِلِديَن ِفيَها َرِضَي اللَُّه َعن ْ
َعْنُه ُأْولَِئَك ِحْزُب اللَِّه َأال ِإنَّ ِحْزَب اللَِّه ُهْم اْلُمْفِلُحونَ 

( ). 
                                                 

 (.1   – 8  / " )التفسري" (  )
 . 5: املائدة (  )
 .  : اجملادلة (  )



 ( 1 ) 

 :قال العالمة السعدي رمحه اهلل يف تفسري هذه اآلية 
م اآلخر ال جيتمع هذا وهذا، فال يكون العبد مؤمنًا باهلل واليو : أي" 

حقيقة؛ إال كان عاماًل على مقتضى إميانه ولوازمه من حمبة من قام باإلميان 
ومواالته، وبغض من مل يقم به ومعاداته، ولو كان أقرب الناس إليه، وهذا 
هو اإلميان على احلقيقة، الذي وجدت مثرته واملقصود منه، وأهل هذا 

رمسه وثبته وغرسه غرساً  :الوصف هم الذين كتب اهلل يف قلوهبم اإلميان؛ أي
 .( )"…ال يتزلزل، وال تؤثر فيه الشبه وال الشكوك

                                                 
 (.11 /5" )التفسري" (  )
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 الخاتمة

لقد تبني للقارئ الكرمي أن سيد قطب قد وقع يف بدع كبرية : أوالً  
 :وكثرية، يبلغ ما سجلناه منها سبع عشرة بدعة؛ منها

 .سوء أدبه مع نيب اهلل وكليمه موسى عليه الصالة والسالم  –  
 .طعنه يف أصحاب رسول اهلل و   –  
وخمالفته ألهل السنة يف تفسري كلمة التوحيد، حيث يفسرها   –  

باحلاكمية والسلطة، ويفرغها من معناها اإلسالمي األساسي الذي 
 .دعا إليه الرسل مجيعاً 

وتكفريه للمجتمعات اإلسالمية، وعده ملساجدهم من معابد   - 1
 .اجلاهلية

 .أصولية عقدية والتشكيك يف قضايا-  5
 .وقوله خبلق القرآن، وأن اهلل ال يتكلم، إمنا كالمه جمرد اإلرادة-  6
 .وقوله بوحدة الوجود واحللول واجلرب-  7
جتهمه يف صفات اهلل، حيث يعطلها على طريقة اجلهمية واملعتزلة؛  -  8

 .كاالستواء، واجمليء، واليد، والرؤية
 .امةوإنكاره امليزان والوزن يوم القي-  1
 .واعتقاده أن الروح أزلية-  1 
 …وهتوينه من املعجزات-    



 ( 15) 

رؤيته أن شرك العرب احلقيقي واألساسي مل يكن يف االعتقاد وإمنا  -    
كان يف احلاكمية، ومن هذا املنطلق ال ينكر شرك القبور وال يراه 

 .شركاً وال فساداً يف االعتقاد
 ".الظالل"يف إىل بدع أخرى دوهنا يف كتبه، وال سيما  
وتبني للقارئ أن سيدًا مل يقع فيها عن جهل، بل كان يشري : ثانياً  

إىل اخلالفات بني أهل السنة وأهل البدع من اجلهمية واملعتزلة بعد أن ينحاز 
إىل أهل البدع والضالل، مث يهوِّن من شأن اخلالفات بعد هذا االحنياز 

 .الواضح ألغراض سياسية
يرجع عن هذه البدع الكبرية الكثرية، اليت ناقشناه  إن سيداً مل: ثالثاً  

فيها يف ضوء الكتاب والسنة ومنهج السلف الصاحل، وقد بينا لك إصراره 
بعد أن نبهه الشيخ حممود " العدالة االجتماعية"على ما تضمنه كتاب 

شاكر على ما وقع فيه من طعن يف اخلليفة الراشد عثمان وإخوانه من 
هذا الطعن، وبقي مشرفًا على طبعه إىل قبيل موته،  الصحابة، فأصر على

بل أضاف إىل ما تضمنه الكتاب من ضالل موضوعًا آخر، وهو رميه 
 .للمجتمعات اإلسالمية بأهنا جمتمعات جاهلية

ولو كان هذا الرجل يرجع عن شيء من آرائه الضالة؛ لرجع عن  
 الذين ، ولو مراعاة ملشاعر املسلمنيطعنه يف أصحاب رسول اهلل 

 .يستفظعون هذا العمل، سواء السين منهم أو البدعي
وهذا يبني لك أن دعاوى أنه رجع عن كذا وجهل كذا كلها  

 .دعاوى باطلة ال يستطيع أهلها إثباهتا



 ( 16) 

بل تصرفات سيد ونقله آراءه من كتاب إىل كتاب، وإحالته من   
وأنه مل كتاب متأخر على كتاب متقدم تؤكد إصراره وثباته على آرائه، 

 .يتزحزح عنها
ولو أننا أخذنا دعاوى الرجوع والرتاجع الباطلة بعني االعتبار؛ ملا  

أمكن أن يدان فرد من أفراد فرق الضالل مبا دوَّن يف كتبه من بدع 
: وضالالت، إذ ميكن بسهولة جدًا أن يُقال عن أي مبتدع ألف يف البدع

 .يعلمه إال اهلل وهذا يفتح من أبواب الفساد ماال! إنه رجع عنها
مما يوضح أن دعاوى الرجوع مفتعلة ومنتحلة قول املدعني إن : رابعاً  

، مث "الظالل"سيد قطب وقع يف القول بوحدة الوجود يف الطبعة األوىل من 
إنه رجع عنها وهامجها يف الطبعة الثانية، فتبني يف ضوء الدراسة أن ما قالوه 

غلو يف األشخاص، وهوان النصيحة قول مفتعل ال أساس له، دفعهم إليه ال
للمسلمني عندهم، وقد بينًا مبا ال يدع جمااًل للشك أن سيدًا هاجم وحدة 
الوجود يف الطبعة األوىل يف تفسريه سورة البقرة، ووقع فيها ويف عقيدة 
احللول يف تفسري سورة احلديد واإلخالص يف آخر تفسريه، بعد موقفه 

 .ه هلاالسابق من وحدة الوجود ومهامجت
 .( )فهذان مثاالن من أهم البدع اليت وقع فيها ومل يرجع عنها 

                                                 
خمالفات للحق ومنهج أهل السنة  ومن أراد زيادة فائدة واطالع على ماعند سيد من (  )

، تأليف الشيخ عبد اهلل الدويش؛ "املورد الزالل"واجلماعة ومعتقدهم؛ فلريجع إىل كتاب 
 .فقد أجاد فيه وأفاد، ونصح لألمة والعباد
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والرجوع إمنا يقع بالتوبة النصوح، والندم الواضح، والتربؤ الواضح؛  
بالبيان كتابة وإعالنًا وإلغاًء،وإزالة ما يف الكتب من الضالل، ومل يقع شيء 

 .من ذلك، فسقطت الدعاوى الفارغة
راً، ونسأله تعاىل أن ينصر دينه، ويعلي كلمته، واحلمد هلل أواًل وآخ 

وأن يوفق األمة، خصوصًا شباهبا، للرجوع إىل احلق، ونصرته، والدفاع عنه، 
وأن خيرجهم من دوامة الغلو يف األشخاص وتقديسهم اليت هي من 

 . مفسدات العقول واألديان، إن ريب لسميع الدعاء
 فرغ من كتابته           
 هـ  1 ون من ذي القعدة لعام ألربعة خل     

 كتبه       
 ربيع بن هادي املدخلي      
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