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 .احلمد هلل والصالة والسالم على رسول اهلل وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه
هو  لذو أ سل وس ل و ذل دىذووين الحو  لذهوه ذ  وو     :احلمد هلل الذي قال

:" وصدق رسوله الكرمي القائل [9:الصف] على لذيح  كلل اذ  ك   لذمش ك ن 
 ق ال رززرهن مززن حززذأن أزز   زز   همززر اهلل احلزز علززى التززلال ئائٌززن  مززن همزز   ززاهر ن

  (.0991)هحرجه مسلن  ”وهن كذلك
ا هحزا  علزى همز  زإنز” :المزوبشر وهنذر ومما هنذرها به قوله عليه الصالة والسز 

، (9/200، 0/01)، والزدارمزززززز  (9/912)هحرجزززززه هبزززززو  او  ” األئمزززززن ا رزززززلن
يف سزياق احلزد ع عزن  بزه ومما هنزذرها( 5/001)، وهمحد (حتٌن2/920)والرتمذي 
هحرجزه مسزلن  ”علزيكنين غز  الزدجال هحزو ” :قوله صلى اهلل عليه وسزلنالدجال 

(9020.)  
 هزززذه اليوعيزززاخ هازززد حازززرام علزززى اوسزززالم مزززن الزززدجال ومزززن هعزززدا  اوسزززالم 

  .الواضحن
إن هززززذه األصززززيا  ال حتززززارا اوسززززالم جهززززارام وإنززززا ت  ززززاهر باوسززززالم وحتمززززل 

البزززن وهززز  حتمزززل يف ليا اهزززا السزززموم الق الزززن وا زززوخ الزززل ام ومزززن ازززااراخ براقزززن ح
ا ؤسزززف هازززد األسزززف هن صزززد هزززذه األصزززيا  هتباعزززام وجيزززو ام  ا مزززو ن تا يمزززام 
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 ؤ ي إىل ر اهن  وق مس وى اليقد مهما بلغزوا مزن الرزالل واالفزرا  و زؤ ي إىل 

كانززأ هع ززن اس صززغار ع ززائمهن وئززوامهن   صزز  يف هعيززيهن ه ق مززن الشززار ولززو  
إنكن ل املون هعماالم :" من اجلبال الشاخمن  يصدق عليهن قول هنس رض  اهلل عيه

ه  ه ق يف هعييكن من الشار كيا نادها يف عهد رسزول اهلل صزلى اهلل عليزه وسزلن 
 لزززو عزززاو هنزززس وإحوانزززه هولزززو األأزززالم واليهزززى أززز  رهوا هزززؤال   ،”مزززن ا وبقزززاخ

كززانوا  ادونززه مززن ا وبقززاخ ولززرهوا الٌززروق اأائلززن   وعر ززوا أززاأن وواقاهززن لززذهلوا عمززا
الشاسززان بززن أززال مززن عاصززروهن وواقاهززن وبززن أززال هززؤال  وواقاهززن، ولاززل ك زز ام 

 .ميهن  ٌرون ميهن إىل اجلبال والشااا
فَِإنوََّوى الَ تَوْعَمى لْْلَْدَصىُل َاَذِك   : قال تااىلإنه واهلل لواقع مر ر وإن األمر كما 

 يازو  بزاهلل مزن أزال هزؤال  وإنزا  [64:احلز ] ْذُقُل ُب لذَّتِوى ِفوى لذُصوُياِل تَوْعَمى ل
ليررع إىل اهلل ونررع إليه هن  اايف ا سلمن من هذا البال  وهن   حذ بيواص  مزن 

 .هصاهبن هذا البال  إىل احل ق واأدى
ومما اب ل  به ا سلمون يف هذا الاصزر ك زو وميزاه  سزيد قازو الز  راجزأ يف 

وسززائهن وروهل أززا ك زز ام وعميززأ بصززائر وهبصززار ك زز و مززيهن  ززال  ززدركون حارهززا ه
الزززذي ” ال صزززو ر الٌزززين يف القزززرآن” ا زززاأ ق والضزززررها ا زززدمر، ومزززن هازززدها حازززرام 

ان زهعجزززو بزززه ك ززز   مزززن عميزززان البصزززائر  زززاغرت سزززيد قازززو ب عجزززاا هزززؤال  الاميززز
منو   ”(:952)به ال صو ر الٌين صع بكل اع لاز قائالم يف حامتن ك ازن  اند زال ائه

 ووو عع سعووو ل  لووويلا لذى عوووع لْلاذوووى مووو  هووو ل لذكتوووىب اس موووي ل  علوووى سن 
لووىلا لذت ف ووه فق دووس موو  لْلا ووىا لْللد ووع الذعلم ووع الذيحن ووع علووى لذ وو ل  
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مقىدلووع ب  ووع لن لذووش علووى اوود  فإنمووى تووي  علووى سن لذوويح  الحقوو  فوود ب حووه 

  مقي وىتل تنوىاالط بل قوىط مو  كوس ع وي اعلوى لذ ه ث لذفن ع الذعلم وع لذتود تتنوىا 
سن لذ ه ث لذفن ع الذعلم ع التصي  لذيح  اال تخيال   نمى تخلو  ف ول لذن وع 
اتتج ل م  لذه ذقع الاللعى  اسن   حع لذفك  التعند  تمى مجىفىة لذيح  كموى 

 …” حفوم دعض لذمقليح  فد لذته ل
مززه مززن األوسززاو ا ززذكورة لقززد هحززذ سززيد قاززو مززن هززذه ا قابلززن الايبززن يف زع

اسزاته د ليالم على هن الد ن ال قف يف ئر  ق البحوث الٌيين والالمين ال  ت يزاول مق
تيززاوالم ئليقززام مززن كززل قيززد وال شززك عاقززل هن هززؤال  الززذ ن قززابلوا ك ابززه هززذه ا قابلززن 
إمززا جهززال هغبيززا  وإمززا م حززررون ميٌل ززون يف الززد ن كانٌالتززه الززذي اززهد بززه علززى 

 .ييما ك و هذا الك اانٌسه أ
 مززا ا  بقززى أززذه ا قدسززاخ إ ا تياول هززا البحززوث الٌييزززن : ونقززول لسززيد قاززو 

والالميززن تيززاوالم ئليقززام مززن كززل قيززد وكيززف ال تصززدم ا قدسززاخ وال  ززدو مكان هززا 
وقززد انٌلززأ يف هززذه البحززوث مززن كززل قيززد  ززال عقيززدة متسززكه وتقيززده وال ه ا وال 

 .ن أذه ا قدساخاأرتام وال إجالل وال هيب
اسنووى سرووو  ”  هززذا سززيد قاززو نٌسززه  صززرخ بقولززه يف حامتززن هززذا الك ززاا   

دو   لذهق قع لْلخ  ة اسرو  معوى دأنند ذم سخضع فود هو ل ذعق وية لحن وع ت وس 
 (955)ال صو ر الٌين ص  .”فك أ ع  لذفوم

األ اعيزززل بسزززبو هزززذا االنٌزززالخ مهمزززا زعزززن ليٌسزززه مزززن ا زززلاعن   ازززل واهلل لقزززدو 
 .ومهما زعن له غ ه من ا لاعن ه رام 
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- :إن عقيدة اوسالم ال تغل الاقل والٌكر بل ه  
تبصر الاقل وتي ه وتوجهه ال وجيه الصحيح إىل اأرتام احل ق وحتري احلقائ ق  -0

 .والبحع عيها ب  بأ وهناة وه ا
وتٌززك هسززره مززن ا را ززاخ وال قاليززد والاقائززد الٌاسززدة الزز  وقززع  يهززا سززيد  -9
 .او وهم الهق

 .وحتان هغالأا وآصارها -2
 .وترع للاقل أدو ام ال   اداها -6

ولقززد هحززذ عليززه همحززد همززد  ززال هززذه  خبززال  مززا   صززوره سززيد قاززو عيهززا،
يف مخززس عشززرة مسزز لن   ياقشززه( 50-51)اجملززاهرة يف ك ابززه علززى مائززدة القززرآن ص

وهول مزززا هر زززد جزززدال :" ميهزززا إنكزززاره لر  زززن اهلل، وقزززد قزززال يف ئليازززن هزززذه ا ياقشزززن
مل  -مزز الم  -ا ؤلززف  يززه إصززراره ال ززاهر ا كززروريف عززدة مواضززع مززن ك ابززه علززى هنززه 

 ٌكر هذا ال ٌك  هو مل   صور هذه الصورة هو مل  قف هذه الوقٌن ألنه رجزل   زن 
 .”تغله عقيدته الد يين عن الٌهن والبحع ولكيه ألنه رجل  كر حيرتم  كره

هتززدحل بييززه وبززن إاززا ته بٌكززره وعملززه  ائمززام بززوأ  هززذا هنززا ال هر ززد هن    
ما تشار به هذه اواا ة السا رة يالٌكر  يما  رى من آرا  ولكين هر د هن هتدحل  

الٌاحرة من هن الاقيدة اوسالمين ال   يٌ  ا ؤلف اع بارهزا يف عملزه لي بزأ اع بزار 
ن هززززا  إىل رهي ماقززززول  كززززره  يززززه، حتززززول  ون الٌهززززن الززززدقي ق والبحززززع الاليزززز ق واال

 مقبول  هل األمر كذلك  ا هس ا  سيد ؟
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وإين آلسف على همحد همد  ال   نه مع مياقشز ه لسزيد قازو يف هحاائزه يف 

ويف الوقزززززأ نٌسزززززه هبزززززدى إعجابزززززه بك ابزززززه ال صزززززو ر الٌزززززين  ومل  سززززز و ها ا شزززززاهد
وقززد  وبصززاأبه  ززال ه ري مززا هزز  األسززباا الزز    ا ززه إىل هززذا اوعجززاا ال سززيما

أوى ال صو ر الٌين من الرالالخ مزا   رزا ل همامهزا مزا يف ك زاا ا شزاهد ولالزه 
مل  الزززع علزززى هزززذه الرزززالالخ الززز  هع قزززد هنزززه لزززو وقزززف عليهزززا ليزززاق   يهزززا سزززيد 

 .، واهلل وأده هو الالين بابا ههو يف همهها قاو
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أصول سيد قطب اليت بنى عليها تفسريه آليات القرآن الكريم اليت 

 ها جماالً لتطبيق أصوله ونظرياتهجعل

 
 مززدمرة لقززد بززد سززيد قاززو عملززه يف هززذا الك ززاا وغزز ه علززى هصززول  اسززدة 
 :وه 
 .قاعدة ال صو ر الٌين وما   باها و يبع عيها -0
 .اع قا ه هن الد ن والٌن صيوان  -9

ومززن هيززا ومززن هصززل قاعدتززه  ززرى جززواز ال صززو ر اليززدوي ومززا  را قززه مززن ر زز   
ال صززززو ر ” يف عملززززه يف ك ززززاا” ال صززززو ر”ان ب سزززز ا  الرسززززنولوأززززاخ وقززززد اسزززز ا

وهو ال صو ر احملرم الذي ور   يه اللان والوعيد الشد د ومن هيزا  زرى جزواز ” الٌين
ولقزد اسز اان  ،الامل ا وسيق  ب نواعه وقواعده وهزو هزرم ومزن هحبزع آالخ اللهزو

 .يف عمله هذا ب س ا  ا وسيقى كما صرخ هو بذلك
اسنى سرو  دو   لذهق قوع لْلخ و ة " :الاقيدة أيع صرخ بقولهانٌالته من  -2

 ”اسرووو  معوووى دووأنند ذووم سخضووع فوود هوو ل ذعق ووية لحن ووع ت ووس فكوو أ عوو  لذفوووم
 (.955)ال صو ر الٌين ص

اع دا ه بالٌكر  يما  قرره عن القرآن وأقائ ق هحرى أيزع قزال يف سزياق   -4
هوو   لذ عفووع لرووس  ذووم سكوو  فوود:" الززد اع عززن القززرآن ومقرراتززه علززى أسززو  همززه
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لح  تق ي  لذعق ية لذ هتع ع  لذ هث لذىل ه دس كنش لروس فكو  حهتو   فكو   

 .(951)ال صو ر الٌين ص ”ع  لذتجيح  الذتلف ه

ك ززز ام بسزززبو هزززذا االنٌزززالخ مزززن   ولٌززز ق ولزززيس األمزززر كمزززا  زززلعن  لقزززد جزززد   
ل يف ك اا و كرر اع لازه هبذا ال حرر الٌكري  يقو  الاقيدة وبسبو االع دا  بٌكره

ذوم تكوو  هو   كلموىا لرووس تنقصول   حوع لذتفك وو  " (:مشزاهد القيامزن يف القزرآن)
الند ْلعتز دىذكلمع لذقص  ة لذهى مع لذتد ال  دوى لْل تىذ لذمهقه لذك    

لنوول حوونم عوو  تهوو ل فوود لذعقووس ذووم :" ع ووي لذعزحووز فوموود دىاووى هوو ل لالتجووى  فقووى 
 .”حتفه سن  معنى دمثلل م  ع س

 . بد الال ل  هم  بااا إنه ما مسع مب ل حترر سيد قاووأقام قال ع
إنه يف عمله هذا ما كانأ حتجله عقيدة عزن تابيز ق قاعدتزه الٌاسزدة علزى  -5 

نصززززوص القززززرآن مبززززا   بززززع تلززززك القاعززززدة مززززن عززززر  مشززززاهد سززززييمائين ومسززززرأين 
أيززززع … ومت يليززززاخ وتصززززو ر وموسززززيقى ب نواعهززززا وقواعززززدها وميززززا ر ون ززززارة إ  

ن نصوص القزرآن ازاالم  سزيحام أزذه االحرتاعزاخ اليهو  زن واليصزرانين بزل جال ما 
 .واوحلا  ن و سا  الد ن واألحالق

إنزه  يبززوع ” :اناالقزه مزن هصززل اجلهميزن الزذي قززال عيزه ابزن تيميززن رمحزه اهلل -4
وهززو االسزز دالل علززى أززدوث الاززامل مززدوث األجسززام، واالسزز دالل علززى ” البززدع

األجسزام ال تيٌزك عزن هعزرا  هدلزن ” :ث األعزرا   قزالأدوث األجسام مزدو 
 . ”وما ال يٌك عن احلوا ث هوما ال سب ق احلوا ث  هو أا ث
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، وقزال يف موضزع آحزر مزن الابازن القدةزن (002-0/009)ان ر ميهزاهل السزين 

واالسز دالل هبزذه الار قزن هوجزو نٌز  صزٌاخ  الابازن اجلد زدة،( 0/612)ا يهاهل 
ماززززرو  عيززززد سززززلف األمززززن،  جبززززأ مززززن بززززدع اجلهميززززن مززززا هززززواهلل القائمززززن بززززه وهو 

 .وسلاأ بذلك الدهر ن على القدخ  يما جا خ به الرسل عن اهلل
بززن هزذ ن األصزلن الٌاسززد ن يف تاايزل صزٌن اسزز وا  اعوي رموع  وو ي عىو   

 .اهلل على عراه وعلوه على حلقه
الزز   (2/0049)تٌسزز ه مززن  ززالل القززرآن  يف(  ززونس) قززال يف تٌسزز  سززورة  

أييمزززززززا ” (:09-00) قزززززززول عيهزززززززا يف  صزززززززل ال  ييزززززززل احلسززززززز  وال جسزززززززين ص 
سن لذتصوو ح  هوو  لْلللة لذمفضوولع فوود س وول ب لذقوو ان الذقىعووية لْلاذووى ”:نقززول

لذهوويحث عوو  هوو   لذ ووىه ة لذشووىملع فووإن الل   موو ذل  ووىن ال نكوو ن عووي لنتو نووى 
 كرتززه مث واصززل  وضززح  ”ذذووب دق ووع ت ووتهه سن نفوو ل ذوووى هوو ل لذفصووس لذخووى 

الال ووت ل  علووى لذعوو ة كنىحووع عوو  مقووى  ” مث اسزز وى علززى الاززرو:" البائلززن  قززال
لذ ووو ى ة لذعل حوووع لذثىدتوووع لذ ل وووخع دىذل وووع لذتووود حفومووووى لذ شووو  احتمثلووو ن دووووى 

كموى فصولنى هو ل فود فصوس لذتخ  وس )لذمعىند على ب حقوع لذقو ان فود لذتصو ح  
فوود لوول  لذقوو ان ” انلذتصوو ح  لذفنوود فوود لذقوو  ” لذه وود الذتج وو م موو  كتووىب

(3/1762.) 
الال ت ل  على لذع ة ” (:6/9291)من ال الل  (سورة ئه)وقال يف تٌس   

 .”كنىحع ع  غىحع لذ  ى ة الال تعل 
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سمووى لال ووت ل  علووى " :قززال( 5/9505)ويف تٌسزز  سززورة الٌرقززان مززن ال ززالل  

   لذزمنود ال حي  على لذت ت” ثم” لذع ة فو  معنى لال تعل  الذ  ى ة اذفظ
  ”لت ع لال ت ل  الال تعل  لذ ت ع لنمى حي  على دعي

ثووم ل ووت ن علووى " :قززال( 5/9110)مززن ال ززالل (سززورة السززجدة)و يف تٌسزز  
الال ت ل  على لذع ة لمز ال تعلئل على لذخله كلول سموى لذعو ة ذلتول ” لذع ة

عوو   اوود  عنوول اال دووي موو  لذ عوو ا عنووي ذف وول اذوو   كوو ذب  لذووى فوول  وو  س
ال حمكو  عىعوىط سن حكو ن ” ثوم”  ت ل  ف ىه  سنل كنىحوع عو  لال وتعل  اذفوظلال

ذلت ت و  لذزمنوود ْلن ل   وو هىنل اتعووىذى ال تت  وو  عل وول لْل وو ل  اال حكوو ن فوود 
ثم حكو ن فود  وى  سا اضوع توى ا لنموى هو  لذت ت و   -  هىنل  - ى  سا اضع
 .”ب  رجن  وق ا ل ق  ارب عيها هذا ال ا اال ا ايوي  االس 

و هززو  كزززرر االسززز اال  والسززيارة يف سزززياق  زززدل هنززه ال  ازززرت  بازززرو خملزززوق 
 .اس وى عليه الرمحن كما هحرب بذلك هحبارام م كررة  ؤكد بارها بارام 

امووو  هووو ل " :قزززال (9165-6/9166)ويف تٌسززز  سزززورة الرعزززد مزززن ال زززالل  
لانووول  تتقىلووو  ذووو ألذمن ووو ل لذوىئوووس لذووو أ حووو ل  لذنوووىه لذوووى لذم  ووو  لذوىئوووس ل

ثووم ل ووت ن علووى لذعوو ة فووإن كووىن علوو  فووو ل سعلووى الن  ” لذموويللو الْلدصووىل
كىنش ع مع فو ل سع م اه  لال تعل  لذمىله ح  مل فد ل لة علوى ب حقوع 
لذقووو ان فووود تق حووو  لْلمووو ل لذمىلقوووع ذمووويللو لذ شووو  لذمهووويالة  اهووود ذم وووع 

رىنو   م  ذم ىا لذ حشع لذمعجوزة ذم وع فود لذعلو  لذمىلوه لذوى هىئلع سخ ن
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لذلم ووووع لْلاذووووى فوووود لذعلوووو  لذمن وووو ل تتجووووىاللن اتت ووووقىن فوووود لذ وووو ى  اموووو  

 "…لال تعل  لذمىله لذى لذت خ  
اكوو ذب لذعوو ة " : قزول( 4/2611)ويف تٌس سزورة احلد ززد مزن ال ززالل    

فنه  نؤم  دل كمى ذك   اال نعلم  ق قتل سمى لال ت ل  علوى لذعو ة فنملوب سن 
علوى هو ل لذخلوه ل وتنىللط لذوى موى نعلمول مو  لذقو ان  نق   لنل كنىحع ع  لذو منوع

ال تت  و  عل ول لْل و ل  فول حكو ن فود  ىذووع - و هىنل  -عو  حقو   مو  سن ل  
 لذقو   دأننوى نوؤم  دىال وت ل  اعي  ل ت ل  على لذع ة ثوم تت عووى  ىذوع ل وت ل  

ىحوع لنول كن: الْلاذوى سن نقو   ”ثم ل وت ن:"اال نيلو ك ف تل ال حف   ع ذل تعىذى
ع  لذو منع كمى ذك نى الذتأاحس هنى ال حخ ج ع  لذمنوج لذ أ ساو نى لذ ول انفوىط 
ْلنل ال حن ع م  مق للا م  عنوي سنف ونى لنموى ح وتني لذوى مقو للا لذقو ان ذلتول 

 ".هىنل الفىتلالذى لذتص ل لذ أ ح   ل ع  ذلا ل    

 خ هبززذا صززٌن االسزز وا  والالززو ه يمززا ور  حووؤا سززيد قاززو  فىذقووىلأ  حوو ن  
و ؤ ززززد  لززززك ”  يبززززوع البززززدع”ال ٌسزززز  اجلهمزززز  و بززززين تٌسزززز ه علززززى قاعززززدة جهززززن

وهزز  ه رززام  يبززوع ( مززن ال  ييززل وال جسززين)بقاعدتززه يف ال صززو ر الٌززين ومززا   باهززا 
 .آحر لبدع اييان  و ا سيد قاو يف ك به ال صو ر الٌين وا شاهد وال الل

 أ ساو نى لذ ول انفوى النول الحن وع الذتأاحس هنى الحخ ج ع  لذمونوج لذو" :وقولزه
 لزيس  عو   دىبوس” م  مق للا م  عني سنف نى لنمى ح تني لذى مق للا لذقو ان

مززن  ةمسزز مد  اززالم  إىل مقززرراخ سززابقن مسزز يدام إىل مقززرراخ القززرآن وإنززا هززو مسزز يد  
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مززن  اتشوو دوىمززن ك ززو ههززل البززدع والرززالل تشوو دوى الٌلسززٌن اجلهميززن الرززالن الزز  

الصو ين ال  ه خ هبزن وبزه إىل القزول بوأزدة الوجزو  وهكزدها بٌلسزٌ ه  لسٌن غالة 
 ور السييما ومزن ا سزارخ ومزا   باهمزا و يبزع عيهمزا مزن  اجلد دة ال  اس مدها من

مشزاهد وميززا ر ون ززراخ ومزن قواعززد ال صززو ر وقواعززد السزييما و يو مززا الزز  ئبقهززا 
 .بكل جرهة على القرآن

ل لبززيس واو هامززاخ  حييمززا  ااززل صززٌاخ اهلل ن ززائر مززن هززذا ا اذ وو ي عىوو 
كمزا قزال   "اذ ش او ع ىط :"  قول م ل هذا الكالم وأييما  اان يف الصحابن  قول

ومززن هسززاليبه هززذه تالززن هتباعززه الززذ ن حيززاربون ا ززيه   (ك ززو وا صززياخ)هززذا يف
السززززلٌ  وههلززززه مث  ززززدعون ه ززززن سززززلٌيون و سززززلكون مسززززلكه يف ال مو ززززه وال لبززززيس 

لوهبن واألرواخ جيو  ايدة  ما تاار  ميها ائ لف وما تياكرميها اح لف تشاهبأ ق
لٌززززأ نٌوسززززهن ونٌززززس سززززيد قاززززو آ قززززد تيززززاكرخ نٌوسززززهن ونٌززززو  السززززلٌين وت

 .وهاباهه

فووووىذف  ال صززززو ر وال م يززززل وا وسززززيقى  مززززنبززززه  هغلززززوه يف تقززززد ر الٌززززن واع ززززدا  -0
ك ززززاا   "مززززن(:066-062)ص عيززززد سززززيد قاززززو كمززززا قززززال يف الذوووويح  لوووون لن
ك زززززززززززززاا مشززززززززززززززاهد القيامززززززززززززززن يف ”مززززززززززززززن( 929-920)وص" ال صزززززززززززززو ر الٌززززززززززززززين

الذوووويح  الذفوووو  لووون لن فوووود سعمووووى  لذوووونف  اعوووو للة لذهوووو  اللللو ”،"القزززرآن
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ح تفوع لذفو  لذوى هو ل      (1)دلذجمى  لذفند لذ س ل تعيلل ذتلقد لذتأث   لذيحن

 ”تصف  لذنف  ذتلقد ل ىذع لذجمى     لذم ت ن لذ ف ع ا 

يف كززل  -وهززو اوسززالم- ززرتا   علززى   ززن اهلل  الززد ن اع قززا  البائززل ويف هززذا اال 
ا ع ذكم م  لذيح  موى الوى دول  :قال تااىل الرساالخ تشر ع اهلل را الاا ن،

ن  ووىط الذوو أ سا  نووى لذ ووب امووى الوو نى دوول لدوو له م ام  ووى اع  ووى سن سع موو ل 
 حجت ود لذ ول مو  لذيح  اال تتف ع ل ف ل ك   علوى لذمشو ك   موى تويع هم لذ ول ل 

اذقي دعثنى فود كوس   :وقال تازاىل [02:الشورى] حشى  احويأ لذ ل م  حن   
ومززن الاواغيززأ  ،[24:اليحززل] سمووع ل وو الط سن لع وويال ل  الرتن وو ل لذىووىغ ا 

ا هزذا يالصور ال  ارعها الشياان وهضل هبا هجياالم وهجياالم من عهد نوخ وإىل  وم
ايمهزززا وتاهززز  األر  والاقزززول ميهزززا روى الب زززاري يف وبازززع األنبيزززا  خبلاهزززا وحت

اززوق  و غززوث و  ام ن و ام وسززواعه ”(6991)صززحيحه يف تٌسزز  سززورة نززوخ أززد ع 
ونسرا همسا  رجال صاحلن من قوم نزوخ  لمزا هلكزوا هوأزى الشزياان إىل قزومهن هن 

تابززد انصززبوا إىل االسززهن الزز  كززانوا صلسززون هنصززابا ومسوهززا ب مسززائهن  ٌالززوا  لززن 
والشززززاهد هن ال صززززو ر مززززن وأزززز   ،”أزززز  إ ا هلززززك هول ززززك وتيسزززز  الالززززن عبززززدخ

                              
احلون كانوا هكذا يف ال ال ق بالٌن الذي تالز ق بزه سزيد قازو هل األنبيا  والصحابن والص( 0)

 .وةدأه هذا ا دخ
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الشززياان وقززد لاززن رسززول اهلل صززلى اهلل عليززه وسززلن ا صززور ن وقززال صززلى اهلل عليززه 

هحرجزززه الب زززاري  ” زززوم القيامزززن ا صزززورونعيزززد اهلل  هازززد اليزززا  عزززذابام إن  :"وسزززلن
هأا  زع هحزر ممزا  بزن ازدة    ناحلد وور  يف حترمي ال صو ر عدا هذ ن، (5951)

 .حترمي ال صو ر وهنه من الكبائر
 سزز حله و ٌسززر بززه ك ززاا اهلل و ززرى  لززك مززن هرقززى مززا  ٌسززر بززه  ا وو ي عىوو 

باألس ا  الٌيزان ضزيا  الزد ن  "ك ابه ال صو ر الٌين يف القرآن"يفالقرآن وقد اس اان 
ر  صززو  ب ياسزز ق ال يف مراجاززن القسززن ا ززاص -وزارة ا اززار بززمٌزز   الرسززن -همززد 

 (.006)ان ر ك اا ال صو ر الٌين يف القرآن ص
همزززا ال م يزززل   صزززله عبزززا ة ولييزززه احرتعزززه اليونزززان وهحزززذه عزززيهن الرومزززان ونشزززره 

 سزززا  والكٌزززار يف بزززال  ا سزززلمن  زززا اسززز امروها وههلهزززا واسززز  دموا كزززل سزززالخ 
الهززز  وال م يليزززاخ ا سزززلمن يف   زززيهن وهحالقهزززن وميهزززا  ور السزززييما وا سزززارخ وا 

- :الشياانين والاك هن ال م يل أرام
و ا اس  دمه سيد قازو وقزع . ا  يه من الكذا إ  الكذا ركن من هركانه-0

 .يف الكذا كما سي   يف مياقش ه
 .و ا  يه من ال شبه بالكٌار وتقليدهن األعمى  يه-9
 .اجليسن  يه من تشبه الرجال باليسا  واليسا  بالرجال واح الوه و ا  ي-2
ولذا اد   ك   من الالما  يف إنكاره وميهن الشي  عبد الال ل بن عبزد اهلل ابزن  

بززاز والشززي  األلبززاين والشززي  محززو  ال ززوصري والشززي  صززا  الٌززوزان والشززي  صززا  
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وقززززد هلٌززززأ ك ززززو يف حترةززززه ألهززززل السززززين بززززل وألهززززل البززززدع كالشززززي  . اللحيززززدان
 . الغماري

قزززد ور  يف و ا ازززاز  مزززن ازززر هنزززواع مزززن ازززر آالخ اللهزززو و  وهمزززا ا وسزززيقى  هززز 
 .حترةها هأا  ع صحيحن وأرمها علما  اوسالم

راجززع ك ززاا حتززرمي آالخ الاززرا للاالمززن احملززدث األلبززاين كلززه إن ازز أ وراجززع 
أيززع هور  سززبان هأا  ززع يف ( 06-24) صززل األأا  ززع الٌصززل األول مززن ص 
للهززززو ولززززه كززززالم جيززززد يف ا وسززززيقى  كززززره يف هززززذا الٌصززززل يف حتززززرمي الغيززززا  وآالخ ا
ومن  لك مقال آحر نشرته الن :" (05)ص مقدمن الك اا ا ذكور أيع قال يف

حتززأ عيززوان ا وسززيقى اوسززالمين جززا   يززه  (5)يف الاززد   ن ه رززام و اوحززوان ا سززلم
" و”بي هززززو ن” هزززز  هرقززززى مززززا وصززززل إليززززه عبززززاقرة ا وسززززيقى هم ززززال (نمٌونييوالسزززز)

وهززز  تابززز  عزززن عوائزززف وإأساسزززاخ " تشزززا كو  سزززك " و" وزارمززز" و”ازززورا
تياكس من الابيان هو اونسزان، وصمزع أزا هكزرب عزد  مزن الازاز ن ا هزرة ب أزدث 

وقززد . اآلالخ علززى اح ال هززا أزز   كززون ال ابزز  هقززرا إىل احلقيقززن بقززدر اومكززان
اعدهتن  ايززن ا صززر ن ترززن هك ززر مززن لاللززن عاز ززام، سزز( مٌونينيالسزز)لزززت لٌززأ  ززرق 

 مززززا هجززززدرنا هبززززذا، ومززززا )!( وعل ززززأ يف اجلاماززززن األمر كيززززن )!( الشززززبان ا سززززيحين 
من نوع جد د سو   كون   حزام يف عزامل ا وسزيقى وتقزدمام )!( هأوجيا إىل  اعين 

 سزيار علزى ه  زدة الازامل هزو ا وسزيقى اوسزالمين   ر زدعا يام أا، وأيي زذ  زربز لزون 
 " ! …يقى الشرقين ا وسمن  الم بد” )!(
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قلزززأ  هزززذا مزززن هكزززرب األ لزززن علزززى هن اسززز باأن اآلالخ :" قزززال الاالمزززن األلبزززاين

ا وسززيقين قززد  شززأ بززن ا سززلمن أزز  الززذ ن  يززا ون مززيهن ب عززا ة اززد ا سززلمن 
وإقامن  ولن اوسالم كاوحوان ا سلمن م الم، ولوال  لزك  زا اسز جازخ الز هن هن 

 ح يف اس حالل ما أرم اهلل من ا وسيقى، بل والدعوة إليهزا، تيشر هذا ا قال الصر 
علزى وزن االازرتاكين اوسزالمين ” ا وسيقى اوسزالمين” وليس هذا  قط بل ومساها

إن هز  إال : )وغ ها مما  صدق عليه قوله تبارك وتااىل” الدةقرائين اوسالمين” و
وقزد هازار اليزل صزلى اهلل ( لاانهمسا  مسي موها هن ن وآبا كن ما هنلل اهلل هبا مزن سز

ليسززز حلن ئائٌزززن مزززن همززز  ا مزززر باسزززن :" عليزززه وسزززلن إىل اززز   مزززن  لزززك بقولزززه
وسي   ( 91) وهو خمرهل يف الصحيحن ص”  سمو ا ويف روا ن  سمو ا بغ  امسها

 هذه باز  هصزول سزيد قازو  -رمحه اهلل  -ان هى كالم الشي  األلباين ( 14)ص
هززا يف تٌسزز ه ل  ززاخ الكرةززن الزز  هور هززا يف ك ززاا ال صززو ر الٌاسززدة الزز  سززار علي

الٌززين يف القززرآن والزز  جالهززا ميززدانام ل ابيزز ق هززذه األصززول الرززالن و ززرى هن القززرآن  
” مشزززاهد القيامزززن يف القزززرآن” كلزززه ازززال ل ابيززز ق هزززذه األصزززول وئبقهزززا يف ك ابزززه

 .لو هرخ آلارها يف ال الل وله هصول هحرى ئبقها يف ك اا ال ال
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 اجتاهات الناس يف تفسري القرآن

 
ههززل السززين   ٌقهززون يف ك ززاا اهلل وسززين رسززوله علززى ئر قززن الصززحابن وال ززابان  

 . ر ون اليصوص ا  شاهبن إىل اليصوص احملكمنو يف الاقائد والابا اخ وا اامالخ 
ههوائهن و قدمون ا  شاهباخ على  أسو وههل األهوا   ٌسرون القرآن والسين 
 .كماخاحمل
وكل ئائٌن تٌسر القرآن ونصوص السين على أسو ههوائها وتدع  ه زا علزى  
 احل ق 

وا ا ززززلب أسززززو  ، ٌسززززر القززززرآن أسززززو هصززززول اجلهميززززن الٌلسززززٌين فووووىذجومد
 .هصوله االع لالين

 ٌسزززززرون القزززززرآن والسزززززين أسزززززو ههزززززوائهن وهصزززززوأن  الذخووووو للج الذووووو الفض 
 .والرا رين ا ارجين

 .القرآن والسين أسو ههوائهن وهصوأن الصو ين ٌسرون  والصوفية 
األصززول  هززواه ومسززو وجززا  يف هززذا الاصززر سززيد قاززو و سززر القززرآن مسززو 

الٌيين من تصو ر وموسيقى وقواعدمها وعلى هصول السييما وهصول ا سرأياخ ومزا 
هنزه نٌسزه    باها من مت يليزاخ ومشزاهد ولوأزاخ ور شزاخ ون زارة ومٌاجزآخ و زرى

ذا ال ٌس  على هذه الوجزوه إىل مزا مل  سزب ق إليزه، هضزف إىل  لزك مزا اه دى يف ه
 . هنورله من هصول ههل الرالل على اح ال
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 الدين والفن والقصة -1

 
 (.000)ص " ال صو ر الٌين ”هذا عيوان هأد  صول ك اا

 :عى    ي عى  تهش ه ل لذعن لن
  لذفن وع فود علنى لن خض ع لذقصع ذل  ض لذيحند ذم حمنع د از لذخصىئ" 

لنل كىن م  سث  ه ل لذخض ع د از خصوىئ  فن وع دع نووى : ع ضوى  فىآلن نق  
 .”ته   فد لذ ل ي لذفند ذلقصع فد عىذم لذفن ن لذىل ه

ززام   : قززال يف تٌسزز  قولززه تاززاىل ززام  َكإ َرض َّ  َكإ ززَأ األض  [90:الٌجززر] َكزز إ َإَ ا  َّكإ
فووود ا ووو  هووو ل  ”:عوووى  [94:الٌجزززر] هَّ َهَأزززد  َوالَ  َّولَززز قَّ َولَاقَززز : إىل قولزززه تازززاىل

لذ اع لذ أ ح ثل لذع ض لذع ك أ لذ أ تشت و ف ل رونم دم   قى  لذع ك حع 
لذمنت مع لذيعىا لذمن ثقع م  لذ نى  لذلف د لذشيحي لْل   ادو   لذعو لب لذفو  

حى سحتوى لذنف  لذمىمئنع للرعد لذود لدوب  الذ ثى  لذنم ذرد حقى  ذم  ام  
 سززززرها سززززيد قاززززو  "م ضوووو ع فووووىلخلد فوووود ع ووووىلأ اللخلوووود رنتوووود  للضوووو ع

دووو ل لالن ووجى  لذوو أ حعموو  لذجوو  كلوول دىذ ضووى الذتعووىب  :" باسززلوبه إىل قولززه
لذمضىفع ذد  ( اللخلد رنتد)ممتزرع دوم مت للة معوم ( فىلخلد فد ع ىلأ)

الذم  وو قى  وو   لذمشوووي مىمئنووع متم رووع لخ ووع فوود مقىدووس تلووب لذم  وو قى 
 .”لذع ك حعلذق حع 
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فأمى تن ع س ل ب لذم   قى الحقىعوى دتن ع لْلرزل  لذتد تىله ف ووى :" عى  

فعنينى مى نعتمي عل ل فد لذجز  دأنل حت ع ن ىمىط خىلىط احن جم مع لذجو  لذعوى  
اعووي نهتووىج فوود ضوو   هوو   لذفوو ا  ات ضوو هوى لذووى ع لعووي .دووىب لل ال ح ووتثنى

ى ال حتو أ لذعلوم دووى ذكوس عوىل  م   ق ع خىلع الذى للىل ىا فد لذم   ق
اال ذنووى نهوو  سحضووىط  اذكننووى نه وو  لذم ووأذع سح وو  موو  ذذووب لذل نهوو  لخت نووى 
سذ لنىط مت ىعية اس ىذ   مت ىحنع م  ه   لذم   قى فد   لة لذنىزعىا س ول دىن 

ال صزو ر ....." م   ق ىن الحقىعوىن حن وجمىن موع رو َّْح  ف وموى تموى  لالن وجى 
مث واصززززل بززززذكر هنززززواع ا وسززززيقى ومتوجهززززا وإ قاعهززززا وهن  (000-001)الٌززززين ص

ا وسيقى واضحن يف با  اآل اخ قد تس غين لوضوأها عن مار ن قواعد ا وسزيقى 
حتزززززدث عزززززن ال صزززززو ر وتياسززززز ق الصزززززور ( 005-006)ويف ص( 002-009)ص

هوو ل لذلوو ن موو  لذتنى ووه هوو  مفتووى  لذى حووه لذووى " : قززال( وهززو ال صززو ر)والرسززن 
 :الذ أ نعن ووول ه . أ نعن ل هنى دىذ لالذتنى ه لذ 

ا تووى لذم توويين فوود لذق لعووي حع فوو ن اوو ئىط ”د  ووية لذ  ووم" مووى ح وومى: ساالط 
سن لذق لعووي : عوو  هوو   لذ  ية فل وونى فوود  ىرووع لذووى اوو  وى احكفووى سن نقوو  

لْلاذ وووع ذل  وووم تهوووتم سن حكووو ن هنوووىو ا وووية دووو   سروووزل  لذصووو لة فووول تتنوووىف  
 .رزئ ىتوى
علوى لذ ععوع دن و  مع نوع  توى –دعوي تنى و وى  –ع سرزل  لذصو لة ت زح: ثىن ىط 

 .ال حز م دعضوى دعضىط  اال تفقي تنى قوى فد مجم عوى
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لذلوو ن لذوو أ ت  ووم دوول  الذتوويلج فوود لذ وول  دمووى حهقووه لذجوو  لذعووى  : ثىذثووىط 

 .لذمت ه مع لذفك ة الذم ض ع
د لذت زحع ف ”الذتص ح  دىْلذ لن حل ظ ه ل لذتنى ه كمى حل  ل

لذمشىهي لذم    ع الذ  نمىئ ع  الذتص ح  فد لذق ان حق   على 
س ى ل  الن كىنش ا  لتل لذ   ية هد لْلذفىظ  اد ذب ح م  

 .”لإلعجىز ف ل على تلب لذمهىاالا
تفضس :" من ك اا ال صو ر الٌين يف القرآن( 006)قال سيد قاو يف ص  

للة لذمعىلا دم لرعع مفتش لذ  م د ز  ”ض ى  لذيح  مهمي ”لْل تىذ لذفنىن
خ    لة م  لذ  ل لذص   ة ”:ه ل لذق م لذخى  دتنى ه لذتص ح   ثم عى 

اخ  " لذتد لدمى حه   لذ عض سنوى ا  وع د جع لذكوىن سا  كمع لذ جىع
  لة لذفله فمى لذج  لذم لل لبلعل ف وى ؟ لنل ر  لذتع ح ة دمى ف ل م  خفى  

 .”اه منع اغم ض الحوى 

مسلمام  قول م ل هزذا الكزالم يف تٌسز  القزرآن ولكيزه االنٌزالخ  وما ه ن هأدام 
مزززن الاقيزززدة مث  سزززر السزززورة علزززى قاعدتزززه مزززن الصزززور وال صزززو ر وال قابزززل واألجزززلا  

 .وا شاهد
اهوو   لْلرووزل  م زعووع علووى لذ ععووع ت زحعووىط متنى ووقىط (:" 000)مث قززال يف ص 

ذوو ن ال ووي  فووود ساوو ى   متقىدلووع فوود لذل  ووع ذذووب لذتقىدووس لذوويع ه  اكلوووى ذلا
غىمضووع م ه دووع حلفوووى لذ موو ض الذ وول  الذجوو  لذعووى  عووىئم علووى س ووىه هوو   

ذ   فد ه ل لذ  ىن اود  مو  لذتمهوس  اذ  وش . لذ  ية فد لْلرزل  الْلذ لن
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ه   لذيعع كلوى دول هويا  اذو   هو ل لذوويا  ل وع عوىد ة  فىذم وأذع ذ  وش 

 ع ار  اتن  ه اتقىدلا تصو ح حع م أذع سذفىظ سا تقىدلا ذهن ع لنمى هد ذ  
 .”حعي فنىط لف عىط فد لذتص ح  اهد لعجىز لذل سلل  مج ل لذتع   

إنزززه هجزززوم عجيزززو علزززى ك زززاا اهلل وإسزززا ة ع يمزززن إىل را الازززا ن : وأقوووو 
ومتحل  االم وك ن اهلل تااىل وجل وتيزله  يان ال غا نله إال هن حيرز إعجاا الٌيزانن 

آن ال  كزززززون ماجزززززلام إال إ ا كزززززان علزززززى مزززززيه  سزززززيد قازززززو والرسزززززامن وكززززز ن القزززززر 
وقاعدتزززه الرزززالن الٌاسزززدة الززز  انٌلزززأ هبزززا مزززن الاقيزززدة وسزززهلأ عليزززه اجلزززرهة علزززى 

 .مكانن القرآن وقداس ه وع ن من تكلن به وهوأاه أدا ن عبا ه
لن لذتص ح  ”:أييما نقول( 10)ص ”سيد قاو يف  صل ال ياس ق الٌين:" قال

ى وووو ع فوووود س وووول ب لذقوووو ان الن لذتخ  ووووس الذتج وووو م همووووى هوووو  لذقىعووووية لْل 
لذ ىه توووىن لذ ىلزتوووىن فووود هووو ل لذتصووو ح  ال نكووو ن عوووي دل نوووى لذموووين فووود د وووىن 
لذخصووىئ  لذق ان ووع دصووفع عىمووع اال خصووىئ  لذتصوو ح  لذق انوود دصووفع خىلووع 
االل  هووو ل اذلو سفوووى  سخووو ن ح لوووق لذ ووووى لذن وووه لذق انووود ادووووى تق حمووول منووووى 

ع لْللل  لذفنوود امنوووى ذذووب لإلحقووىع لذم  وو قد لذنىاوو  موو  لذصووه م موو  نى  وو
امووع سن هوو   لذ ووىه ة الضووهع رووي . تخ  وو  لْلذفووىظ ان موووى فوود ن ووه خووى 

لذ ضو   فود لذقو ان اعم قوع كووس لذعموه فود دنىئول لذفنوود فوإن  ويحثوم عنووى ذووم 
حتجوووىاز ذذوووب لإلحقوووىع لذ وووىه أ  اذوووم ح توووه لذوووى للللو لذتعووويل فووود لْل وووىذ   

اتنى وووه ذذوووب كلووول موووع لذجووو  لذووو أ تىلوووه ف ووول هووو   لذم  ووو قى   لذم  ووو ق ع 
 .”اال فتوى لذتد تؤلحوى فد كس   ى 
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اموووع سن لذخصوووىئ  لذتووود " (:19)مث سزززاق حصزززائ  هحزززرى مث قزززال يف ص 

ب ع هى  ق ق ع اع مع  فإنوى التزل  ساذى م ىه  لذتنى ه لذتد حلمهوى لذ ى ث 
ى سللط ف موى عويل لوىه ة لإلحقوىع فد لذق ان االل هى افى  سخ ن ذم حتع ض ل ذو

لذم  ووو قد فوووود س وووي هووو   لآلفوووى  لذعىذ وووع اذكووونوم كموووى علوووش  اعفووو ل عنوووي 
م ىه هى لذخىلر ع اذمى كىن لذتص ح  فد لذق ان م أذع ذم حع ض ل ذوى د لوفوى 
س ى وىط ذلتع  وو  لذق انود رملووع فقوي دقوود لذتنى ووه لذفنود فوود هو ل لذتصوو ح  دع وويلط 

 "لذهى  ع  افى  دهثوم دى  عع
احلمدهلل الذي عا اهن وهبازدهن ممزا ابز الك بزه مزن اجلزرهة واالنازالق بغز   :سع  

وهززل . عقيززدة يف ال قززول علززى ك ززاا اهلل الا ززين الززذي جال ززه ميززدانام ألأززط الٌيززون
 الٌيانون هو غ هن من البشر أن أ ق تقومي القرآن تقوةام صحيحام ؟

 ق قوووع (:" 066-062)ص ” صزززل القصزززن يف القزززرآن ” قزززول سزززيد قازززو يف
الذفوو  الذوويح  لوون لن فوود :" احقوو   ”لذقوو ان لذك وو ن فوود لذتع   هوود لذتصوو ح 

 .”سعمى  لذنف 
لو كان األمر كمزا  كزرخ  زا  زرق اوسزالم بزن الزد ن والٌزن  حزرم الغيزا   :نق  

وآالخ اللهو وميها ا وسيقى والابول وأرم ال صو ر وهحرب هن ا صور ن هاد اليا  
 .وم القيامن ولان ا صور نعذابام  

ولززو كززان األمززر كمززا  كززرخ لكززان األنبيززا  والصززحابن وحيززار هززذه األمززن الالمززا  
هاززد اليززا  اه مامززام بززالٌن وأااززا الززد ن هن  ا ززرب الٌززن صززيوه وأااززا حيززار هززذه 

 .األمن بل وارارها هن  ا ربوا الد ن والٌن صيوان
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الٌززن إىل جانززو مززدار  ولززو كززان األمززر كمززا  كززر سززيد قاززو لره ززأ مززدار  

الد ن ولكان علما  األمزن هبزرع اليزا   يزه لكزن هعزا هن اهلل مزن وسزاو  الشزيائن 
 .ايائن اونس واجلن
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 التخييل احلسي والتجسيم -2

 
( 09-00)هذا هأد عياو ن سيد قاو يف ك اا ال صو ر الٌين يف القزرآن ص 

:   نمووى نقوو   ” ملذتخ  ووس لذه وود الذتج وو”:قززال سززيد قاززو حتززأ هززذا الايززوان
لن لذتصوووو ح  هوووو  لْلللة لذمفضوووولع فوووود س وووول ب لذق ان الذقىعووووية لْلاذووووى ف وووول 

فووإن الل  .ذل  ووىن النك ن عووي لنتو نووى موو  لذهوويحث عوو  هوو   لذ ووىه ة لذشووىملع
ذذب دق ع ت تهه سن نف ل ذوى ه ل لذفصس لذخى  فعلوى سحوع عىعوية حقو   هو ل 

 لذتص ح  ؟
لنول  ”توتم لذفصوس لذ وىده    نموى علنوىذقي سذمعنى لذى اد  مو  ذذوب فود مف

حع وو  دىذصوو لة لذمه ووع لذمتخ لووع عوو  لذمعنووى لذوو هند الذهىذووع لذنف وو ع اعوو  
لذنمو ذج لإلن وىند الذى  عوع لذ شو حع  كمووى حع و  دووى عو  لذهوىلث لذمه وو ه  
الذمشووووي لذمن ووو ل  ثوووم ح تقووود لذوووى لذصووو لة لذتووود ح  وووموى ف منهووووى لذه وووىة 

لة  فووإذل لذمعنووى لذوو هند ه ئووع سا   كووع  الذل لذشىخصووع  سا لذه كووع لذمتجووي
لذهىذووع لذنف وو ع ذ  ووع سا مشوووي  الذل لذنموو ذج لإلن ووىند اووىخ   وود  فأمووى 
لذه للث الذمشىهي الذقص  الذمنىل   ف  لهى اىخصع  ىضو ة ف ووى لذه وىة 

 .”اف وى لذه كع فإذل سضىا لذ وى لذه لل فقي ل ت ا ذوى كس عنىل  لذتخ  س
لْلمثلوووع فووود لذفصوووس لذ وووىده حصووولم د هىنوووىط علوووى هووو   اكوووس موووى تقوووي  مووو  

لذ ىه ة  الن تك    ىعتل فد ذذوب لذفصوس كىنوش  و حعع ذمجو ل لذ  هنوع علوى 
سن لذتص ح  ه  لْلللة لذمفضلع فد س ول ب لذقو ان اذكننوى فود هو ل لذفصوس ال 
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. نكتفد دىإل ىذع على تلب لْلمثلع  فىذق ان د   سحيحنى  ىفس دىْلمثلع لذجيحية

لووىه ة :   نختووىل منوووى دعووض مىذول لالذووع خىلووع علووى هو   لذى حقووع لذمع نووعانهو
الوىه ة سخو ن :" ثم عوى ......" لذتخ  س لذه د الذتج  م فد ذذب لذتص ح 

تج  م لذمعن حىا لذمج لة الد لزهوى  ”تتضم فد تص ح  لذق ان اهد لذتج  م
ي  توى سر ىمىط سا مه   ىا على لذعم    النل ذ صس فد ه ل لذى موين دع و

ذ ع وو  دوول فوود م لضووع   ى ووع رووي لذه ى وو ع  حهوو   لذوويح  لإل وولمد علووى 
تج حيهى كىذ لا لإلذو ع الفىتوى  اذو ل لالذتول لذهى ومع سكثو  مو  كوس لالذوع 

هد لْل ل ب لذمفضس فد تص ح  لذقو ان موع  ”لذتج  م”سخ ن على سن ب حقع
لنأخوووو  فوووود لال توووو له الذتن  وووول لذووووى خىوووو لة لذتج وووو م فوووود لْلاهووووى   الآلن ف

 .”لْلمثلع
ارع  اد  هنواع ال  ييزل وال جسزين يف القزرآن أسزو تصزوره إىل هن قزال يف ثم 
ثووم ذمووى كووىن هوو ل لذتج وو م خىووع عىمووع لوو ل لذه ووىب فوود  -7:" (12)ص 

انضووع لذموو لزح  لذق وو   لآلخوو ة كمووى ذوو  كووىن مج وومىط ذله وونىا الذ وو ئىا 
اكووس  ....  خفووش م لزحنوولاسمووى موو....فأمووى موو  ثقلووش م لزحنوول ذ و   لذق ىمووع 

 ”ذذب تمش ىط مع تج  م لذق ان
 ززا يلان عيززده ازز    مايززوي اززر  ولززيس اززي ام هسوسززام حيصززل بززه الززوزن احلقيقزز  
الززذي قززرره القززرآن والسززين  هززو سززائر يف هززذا علززى ا ززيه  الاقززالين االع ززلاب إىل هن 

" (:15)ص  قزززال يف هزززذا الٌصزززل  صزززل ال  ييزززل وال جسزززين يف اليزززوع السزززابع ميزززه
دو   لذى حقع لذمفضلع فد لذتع    ع  لذمعىند لذمج لة  ىل لْل ل ب لذق اند 
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حووي ل   :فوود سخوو  اووأن ح روو  ف وول لذتج حووي لذمىلووه الذتنزحوول لذكىمووس فقووى 

الْللض  اا وع ك  و ل لذ ومىال  اكوىن ع اول علوى لذموى   ف   سحيحوم
   ثوووم ل وووت ن علوووى لذعووو ة   اهووود لخوووىن  ثوووم ل وووت ن لذوووى لذ ووومى 
 الْللض رم عىط ع ضتل ح   لذق ىمع الذ مىالا مى حىا د م نل امى لم ش 

ارووى  لدووب الذملووب   ال  حقوو ض اح  وو    لذ لم ووش اذكوو  ل  لمووى 
اعىذش لذ و ل حي ل  م ل ذع غلوش سحويحوم اذعنو ل دموى عوىذ ل دوس   لفىط لفىط 

 .”لذخ.........لند مت ف ب اللفعب لذد  حيل  م   بتىن 
اثىل مى ثىل م  لذجوي   و   هو   لذكلموىا    نموى سلو م لذجوي  لونىعع 

الن هد لال رىلحع على ن ه مت ع فد لذتع     ح مد لذى ت ضو م . الذكل  زحنع
. لذمعووىند لذمجوو لة اتث  توووى  احجوو أ علووى  وون  مىوو ل التخلوو  ف وول اال عوو ج

 .ى  لذتص ح  ن  لذتخ  س لذه د الذتج  م فد كس عمس م  سعم
كموى   –اذك  لت ىع ه ل لذ ن  فد ه ل لذم ضع دىذو لا  عوىبع فود لذيالذوع 

" ”علوووى سن هووو   لذى حقوووع فووود لذقووو ان س ى ووو ع فووود لذتصووو ح   كموووى سن –علنوووى 
 ".لذتص ح  ه  لذقىعية لْلاذى فد لذتع   

وهكذا  سلك الرجل مسلك غالة ا االن يف تاايل صٌاخ اهلل علوجل وغ ها 
 زززد وال عزززرو وال مزززا  ولزززيس هلل ةزززن  ازززوي هبزززا السزززماواخ وال  قزززب   لزززيس هلل 

األر  وال قززب  وال بسززط  ززاهلل ميززله يف ن ززره عززن  لززك وال صزز   ربيززا  ززوم القيامززن 
 .وليس له  دان وعيسى مل  ر ع إىل اهلل
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وقد عال ما تيسرله تاايله من صٌاخ اهلل وميهزا تاايزل صزٌن اسز وا  اهلل علزى 

اهلل كلزن موسزى  نوإنكزار ه -و هزو  ر زد خملزوق-القزرآن مصزيوع  عراه والقول بز ن
 .بار قن مل و ن وإنكار ر  ن اهلل يف ك اا ال الل وا شاهد

وهيزا  زرى القززارذ مزا ا  اززل صزاه صزٌاخ اهلل وغ هززا بيزا م علززى األصزل اجلهمزز   
 وعلى هصله يف ال صو ر وال  ييل وعلى األصل اجلهم  الزذي  زدع  ال يززل ه توصزالم 

 .إىل تاايل صٌاخ اهلل
و ززرى افيززاز سززيد قاززو إىل اجلهميززن ا االززن ور ه للمززذهو احلزز ق مززذهو ههززل 
السين واجلماعن القزائن علزى اليصزوص الواضزحن مزن ك زاا اهلل وسزين رسزوله وإ زاع 

 .الصحابن وال ابان
و رى كيف ةوه و   اهر ب نكار اجلدل الذي لار أول هذه القرا ا باد افيازه 

 . لذ ن صا لون يف آ اخ اهلل بالبائل ليدأروا به احل قإىل ا
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 موسى عليه الصالة والسالم وكليمه   أدب سيد مع رسول اهلل-3
 

 (915-911)ص  " ال صو ر الٌين يف القرآن " قال يف ك ابه 
لقد عرضيا من قبل قصن صاأو اجلي ن وصاأبه، وقصن موسزى وهسز ا ه، ويف  

واألم لززن علززى هززذا اللززون مززن ال صززو ر هزز  القصزز   كززل ميهمززا نو جززان بززارزان،
القرآين كله ؛   لك مسن بارزة يف هذا القص  و وه  مسزن  ييزن هرزن، وهز  بزذاهتا 

، وهززا هززو  ا القصزز  القززرآين، ووجه ززه األوىل هزز  (0)غززر  للقصزز  الٌززين الاليزز ق
و رسززن  الززدعوة الد ييززن،  لززن يف الار زز ق هبززذه السززمن ه رززام،   ززربز يف قصصززه  ياززام،

ت جززاوز أزززدو  الش صزززين ا اييزززن إىل  ،برززع نزززا هل إنسزززانين مززن هزززذه الش صزززياخ
الش صززين اليمو جيززن ؛  ليسزز ار  بازز  القصزز  علززى وجززه او ززال، وليازززر  

 .بارها على وجه ال ٌصيل 
 .لي حذ موسى ؛ إنه نو هل لللعين ا يد ع الاصل ا لاهل  -0

 . (9) وبصره، وهصبح    قو ا  ها هو  ا قد رَّيب يف قصر  رعون، وحتأ مساه

                              
 ما ا را  بالقص  الٌين الالي ق (0)
ول صززززيع علززززى عيززززين وهنززززا  : " النززززدري هنسزززز  سززززيد قاززززو إكززززرام اهلل ليبيززززه موسززززى بقولززززه  (2)

 .لكرمي  قال هذا الكالم هو تياساه لييسجن مع س ر  ه هبذا اليل ا" احرتتك  ا موسى 
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   ْاَلَخَس لذَميحَنَع على     َغْفَلعا ِمْ  سْهِلوى فَوَ َرَي ف وى لَُرَلْ ِ  حْقَتِتلِن ه ل ِم

ا َعِتِل اه ل ِموْ  َعوُيِاِ  فىْ وت ىثَُل لذ و أ ِموْ  ِاو َعِتِل علوى لذ و أ ِموْ  َعوُيِاِ  فو ََكَزُ  
 ( .05:سورة القص  ) ُم  ى فَوَقضى عل ِل 

 .وهيا  بدو ال اصو القوم ، كما  بدو االنٌاال الاصل 
 :0وسرعان ما تذهو هذه الد ان الاصبين،  ي وا إىل نٌسه ؛ ا ن الاصبين

      عوىَ  َلِب ِلنِود لََلْمووُش . عوىَ  هو ل ِمووْ  َعَموِس لذشَّوْ ىىِن ِلنَّووُل َعوُيام ُمِضوسم ُم وو
عىَ  َلِب ِدمى سَنْوَعْمَش َعَلدَّ فلْ  . ُل ُهَ  لذَ ف ُل لذ َّ  ُم نَوْف د فىْغِفْ  ذد فَوَ َفَ ذُل ِلنَّ 

 .( 00-05:سورة القص  ) َسك َن َلو  لط ذلُمْج ِم َ  
  ُ َّفََأْلَ َم فد لذَميحَنِع خىئِفىط حَوتَوَ ع  (  01: سورة القص). 

يف كل  هي ن ا  ٌلع ا  لٌأ ا  وقع للشر: وهو تاب  مصوِّر أي ن مارو ن 
 .أركن، وتلك مسن الاصبين ه رام 

ومع هذا، ومزع هنزه قزد وعزد ب نزه لزن  كزون  هز ام للمجزرمن ؛  ليي زر مزا  صزيع 
 :إنه  ي ر .... 

  ُفووإذل لذووو أ ل تَوْنَصووَ ُ  دوووىْلْمِ  َحْ َتْصووو ُِخل  (  01:سززورة القصزز)،   مزززرة هحززرى علزززى
 رجل آحر 

      عىَ  ذُل م  ى ِلنََّب َذَ ِ أ  ُم  ( 01:سورة القص) . 

                              
يف نززل اهلل موسززى يف هززذا ال اليزز ق  ال اصززو القززوم  مززذموم واالنٌاززال  نان ززر كززن ئايزز ( 1)

 الاصل مذموم وقوله ا ن الاصبين يف غا ن الذم
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ولكيه  هن بالرجل اآلحر كما هنإ باألمس، و يسيه ال اصو واالند اع اس غٌاره 

 .0وندمه وحو ه وترقُّبه، لوال هن  ذكره من  هن به بٌال ه  ي ذكر وخيشى
   فَوَلمَّى َسللَل َسْن حَوْ ِىَش دِىذ أ ه  َعُيام ذُومى عىَ  حى م  ى سَت حُي َسْن تَوْقتُوَلنود

مى عَوتَوْلَش نَوْف ىط دىْلْمِ  ِلْن ُت حُي ِلالَّ َسْن َتكو َن َر َّوىللط فود لْلْلِض اموى ُت حوُي َسْن ك
وأيي ززذ  يصززح لززه بالرأيززل رجززل جززا  مززن ،(09:سززورة القصزز  )  َتكوو َن ِمووَ  لذُمْصووِلهِ  

 .هقصى ا د ين  ساى   أل عيها كما علميا 
اته باد عشزر سزيواخ ؛  لالزه قزد هزده  ليدعه هيا ليل ق  به يف  رتة لانين من أي

 .(2)وصار رجالم ها ذ الابع ألين اليٌس 
  لقاهزا ؛ . هن هلز ق عصزاك :  ها هزو  ا  يزا ي مزن جانزو الازور األةزن ! كال 

إنزه  …   ا ه  أين تسزاى، ومزا  كزا   راهزا أز    زو جر زام ال  اقِّزوَّ وال  َّلزوي 
 غزز ه كززان خيززا  ناززن، ولكززن لالززه  الٌزز  الاصززل نٌسززه، ولززو هنززه قززد صززار رجززالم ؛ 

 .(3)كان  ب اد ميها، و قف لي  مل هذه الاجيبن الكربى
 .مث ليدعه  رتة هحرى ليرى ما ا  صيع اللمن يف هعصابه 

                              
 هزززز ام   كززززنانززززد اع ومل  ززززيس مززززا ال ززززلم بززززه  لززززن  كززززال لززززيس هيززززاك تاصززززو وال(0)

  .للمجرمن
ه وال ألزن  هزو موصزو  برزدمها عيزد سزيد وهزذا غا زن الزذم وال شزو ه هي  زال هزدو  لد ز (( 2

 .قاو 
 .وهذا  يه ه رام  م اييع وس ر ن هبذا اليل الكرمي  (( 3
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لقزززد ان صزززر علزززى السزززحرة، وقزززد اسززز  ل  بزززين إسزززرائيل، وَعبَززززَر هبزززن البحزززر، مث 

س ل ربه سؤاالم عجيبام  هو إىل مياا  ربه على الاور، وإنه ليل، ولكن ها هو  ا  
:  َّ عىَ  َلِب َسلِند سَْن ُْ  ِلذ َب عىَ  َذْ  َت لند اذِكِ  لْن ُْ  ِلذوى لذَج َوِس فوِإِن لْ وتَوَق

 .( 062: سورة األعرا ) َمكىنَُل َفَ ْ َا َت لند 
ووى  : (2)ه إززن هعصززاا إنسززانين، بلززه هعصززاا موسززىحت ملززه مث أززدث مززا ال  فَوَلمَّ

وى َسفوىَ  عوىَ  ُ وْ هىَنَب تُوْ وُش َتَجلَّى لَدُ  ُل ذلَجَ ِس َرَعَلُل لَك ىط اَخو َّ م  وى َلوِعقىط فَوَلمَّ
 !عو ة الاصل يف سرعن واند اع .  (062:سورة األعرا ) ِلذ َب اسَنى َساَُّ  لذُمْؤِمن َ  

هام، ويف  د زه األلزواخ الز  زمث ها هو  ا  او ،  يجد قومه قد ا ذوا أزن عجزالم إلز
اسَْذقووى لْلذْوو لَ  اَسَخووَ  دِووَ ْسِه َسخ ووِل َحُجووُ ُ   هززا اهلل إليززه،  مززا  رت إززع ومززا  ززين، هوأا
 . (051:سورة األعرا  ) ِلذ لِ 

عىَ  حى لدَ  سُِ   :وإنه ليمر  ميٌاالم  شد ره  هحيه وحلي ه وال  سمع له قوالم 
 َ  فَو َّْعَش دَوْ َ  دَنود ِلْ و لئ َس اذوْم ال تَْأُخْ  دِِلْهَ تد اال ِدَ ْس د ِلِند َخش ُش َسْن َتق

 .(96:سورة ئه ) تَوْ َعْ  عَوْ ذد 
وأن  الن هن السامريإ هو الذي  ال الٌالن ؛  ل ٌأ إليه مغربام 

 :و س له مس يكرام أ  إ ا علن سر الاجل 

                              
عيزد سزيد ويف هذا ه رام  ا ن يف الذم وال حق   مر  موسى الاصل ال  لحز ق  يزه هأزد (  (3

 .قاو
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  ذَوْ   عىَ  فىْذَهْ  فِإنَّ ذَب فد لذَه وىِة َسْن تقو َ  ال ِم وىَه اِلنَّ ذوَب َمْ ِعويلط

ُتْخَلَفُل الْن ُْ  ِلذى ِلذِوَب لذ أ لَْلَش عل ِل عىِكفوىط ذَُنهِ عَونَّوُل ثُومَّ ذَنَوْنِ وَفنَُّل فود لذوَ ِم 
 . (90:سورة ئه )  َنْ فىط 

 . ليدعه سيواخ هحرى .(1)هكذا يف أي ق  اهر وأركن م وترة 
ق  الرجزل لقد  هو قومه يف ال يه، وفسبه قد صار كهالم أييما ا رتق عيهن،ول

الذي ئلو إليه هن  صحبه ليالمه مما آتاه اهلل علمزام، وفزن نالزن هنزه مل  سز اع هن 
 .... صرب أ   يب ه بسرِّ ما  صيع مرة ومرة ومرة،  ا رتقا 

تلززك ا صززين موأززدة بززارزة، ونززو هل إنسززاين واضززح يف كززل مرألززن مززن مراأززل 
 (2).القصن  ياام 

وال سزززامح  إنزززه نزززو هل اأزززدو .. .تقابزززل ا صزززين موسزززى ا صزززين إبزززراهين  -9
 . (05: سورة هو )  ِلنَّ ِلدْوَ لِه َم َذَهل م  َساَّل   ُمن     : واحللن 

 . ها هو  ا يف صباه خيلو إىل ت مالته،  بحع عن إأه 

                              
اخ ان زززر كزززن ئايزززن  زززاجرة يف هزززذه الصزززحيٌن  زززواهلل لزززو وجهزززأ هزززذه اوسزززا اخ والاايززز (0)

ألأقززر اليززا  لاززدخ مززن ا سزز يكراخ وا سزز قبحاخ لززدى الاقززال  الشززر ا   كيززف وقززد قيلززأ 
بكل جرهة يف رسزول كزرمي مزن كبزار الرسزل مزن هوب الازلم الزذ ن همزر اهلل رسزوله صزلى اهلل عليزه 

 . اصرب كما صرب هوىل الالم من الرسل : وسلن هن    سى هبن يف الصرب  قال تااىل
 م اييع أذا اليل الكزرمي ولي زذكر القزارذ تصزر ح سزيد قازو ب نزه لزيس   قسب ويف كل ما( ( 2

هيزززاك عقيزززدة   ييزززن تغلزززه عزززن ال ٌكززز   هزززذا ن يجزززن النٌالتزززه عزززن الاقيزززدة اوسزززالمين يف اززز ن 
 . موسى عليه الصالة والسالم وغ ه ويف ا ن القرآن  اته 
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  وووى َرووو َّ عل وووِل لذلَّْ وووُس لَسن َك َْك وووىط عوووىَ  هووو وووى َسفَوووَس عوووىَ  ال ُسِ وووُ   لفَوَلمَّ لَدَّووود فَوَلمَّ

فلمَّى لََسن لذَقَمَ  دىزِغىط عىَ  ه ل لَدَّد فَوَلمَّى َسَفَس عىَ  ذَِئْ  َذْم حَوْوِيند لَدَّد .  َ  لآلِفل
وووى . ْلكوو َن َّ ِمووَ  لذَقوووْ ِ  لذضَّووىذِ َ   ووْمَ  دىزِغَوووعط عووىَ  هووو ل لَدَّوود فَوَلمَّ وووى لََسن لذشَّ فَوَلمَّ

ووى ُتْشوو ِك َن  ْوووُش َاْرِوووَد ذلَّوو أ َفىَووَ   .َسفَولَووْش عووىَ  حووى عَوووْ ِ  ِلنِوود دَوو أ   ِممَّ ِلنِوود َارَّ
وُل عَوْ َموُل عوىَ  سَُتهوىُر ند . لذ َّمىالِا الْلْلَض َ ن فىط امى سَنى ِمَ  لذُمْشو ِك  َ  ا ىرَّ

فد لِ  اعْي َهويلِن اال َسخوىُا موى ُتْشو ِك َن دوِل ِلالَّ َسْن َحشوىَ  لَدَّود َاوْ ئىط َاِ وَع لَدَّود  
 .(11-04: سورة األناام )  َفل تَوَت َكَّ انَ ُكسَّ َاْد ا ِعْلَمىط سَ 

وما  كا   صل إىل هذا اليقن أ  حياول يف بَرٍّ وو ٍّ هن  هدي إليه هباه 
 :يف هأو لٌظ وهأياه 

  حوى سَدْوِش ِلنِود . حى سََدِش ِذَم تَوْعُ ُي مى الَحْ َمُع اال حُوْ ِصُ  اال حُوْ ند عنَب َاْ ئىط
حوى سَدَوِش التَوْع ُوِي . موىذْم حَأتِوَب فوىتَِّ ْعند َسْهوِيَوِ لو لبىط َ و ِح ىط  عْي رىَ ند ِموَ  لذِعْلومِ 

ووْ ىىَن كووىَن ذلوو َّْ مِ  َعِصوو  ىط  ووْ ىىَن ِلنَّ لذشَّ حووى سَدَووِش ِلنِوود َسخووىُا َسْن َحَم َّووَب . لذشَّ
 .(  65-69: سورة مرمي )  َع لب  ِمَ  لذ َّْ مِ  فَتك َن ذلشَّْ ىىِن َاذِ ىط 

 :ه  يكر قوله و غلظ له يف القول و هد ه هتد دام ولكن هبا
  عىَ  َسللِغ   سَْنَش عوْ  اِذَوتِود حوى لدْو له ُم ذَوِئْ  ذَوْم تَوْنتَوِل ْلْلُرَمنَّوَب الْهُجْ نود

 . (64:سورة مرمي )  َمِل  ىط 
 ال خيرجه هذا الايف عن ه به اجلنِّ، والعن ئبيا ه الو و ، وال صاله 

 : يٌ   د ه من هبيه 
  اَسْعتَووزُِذُكْم امووى . عووىَ  َ وول   عل ووَب َ َأْ ووتَوْ ِفُ  ذووَب لَدِوود ِلنَّووُل كووىَن دِوود َ ِف  ووىط

 ( .61-60:سورة مرمي)  َتْيع َن ِمْ  لاِن لِ  اَسْلع  لَِدد ع ى َسالَّ َسك َن ِدُيَعىِ  لَِدد َاِق ىط 
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ي  قوم به، ولكيزه مث ها هو  ا حيان هصيامهن، ولاله الامل الوأيد الاييف الذ

إنزا تد ازه إىل هزذا رمحزن هكزرب، عسزى هن  زؤمن قومزه إ ا رهوا آلز هن جَّزذا ام، وعلمزوا 
فَوَ َرعو ل        ه ا ال تد ع عن نٌسها األ ى، ولقزد كزا وا  ؤميزون  ازالم، وأيي زذ

ززوا ولكزز (46:سززورة األنبيززا  )   لذووى سَنْوُفِ ووِوْم َفقووىذ ل ِلنَُّكووْم سَنْوووُتُم لذ َّووىِذم نَ  يهن عززا وا  همُّ
 . (49:سورة األنبيا  ) هيَن عُوْلنى حى نىُل ُك ند دَوْ للط اَ لمىط على ِلدْوَ ل ب أراقه، وأيي ذ 

ولقد اع لأن عهدام ئو الم مع اليٌر الذي ىمن ماه، وميهن ابن هحيه 
 ..... (( .لوو 

ه موسزى وال اهر هن سيدام ساق قصن إبراهين عليه السزالم يف مقابزل مزا صزور  يز
بززل صززرخ هبززذه ا قابلززن ا قصززو ة مث قابلززه ( ! وبرززدها ت بززن األاززيا  : ) مززن بززاا 

" و وسززف إنززه نززو هل الرجززل الززواع  احلصززيف :" ه رززام بيوسززف عليززه السززالم  قززال 
 ر د هن موسى عليه السالم خبال   لك وكرر وصف  وسف بالوع  واحلصزا ن يف 

 .ه رالكذلك وإن موسى لكذلك هليا  ارخ قص ه ل  كيد قصده وإن  وسف 
وإن لززه عيززد اهلل  يللززن ع يمززن ومكانززن ر ياززن توجززو علززى اليززا  تا يمززه وتززوق ه  

 .كسائر هنبيا  اهلل ورسله عليهن الصالة والسالم 
حى سَحُوَوى لذَّو حَ  اَمنو ل ال َتك نو ل كىذَّو حَ  اذْال م  وى فَو َوو ََّسُ   قال اهلل يف ا نه 

 . (49:سورة األألاا )  اكىَن ِعْنَي لِ  َار وىط ل ُ ِممَّى عىذ ل 
 .(02:سورة ئه )  اسَنى لْختَوْ ُتَب فىْ َتِمْع ِذَمى حُ  ى : وقال تااىل 

صززززحيح ) مززززن ( ك ززززاا هأا  ززززع األنبيززززا  ) لقززززد كززززان  كٌزززز  سززززيدام هن  قززززره 
لزززز ى هنززززه قززززد هسززززر  واازززز ط وألزززز ق بايززززدام يف حيالززززه اجملززززيح وهسززززلوبه ( الب ززززاري 

قصصززز  يف ال هو زززل وال م يزززل مبزززا هلصزززقه مزززن صزززٌاخ االنزززد اع والاصزززبين واحلزززدة ال
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والٌززززلع وال ززززوتر بكلززززين اهلل ورسززززوله موسزززززى عليززززه الصززززالة والسززززالم ؛  لقززززد هحزززززرهل 

قسززن اليززل : عززن عبززداهلل بززن مسززاو  رضزز  اهلل عيززه قززال ( صززحيحه ) الب ززاري يف 
   تيززأ اليززل . ه اهلل إن هززذه لقسززمن مززا هر ززد هبززا وجزز: قسززمام،  قززال رجززل   ،

 ززرأن اهلل موسززى، قززد : ))   حربتزه،  غرززو أزز  ره زأ الغرززو يف وجهززه مث قزال 
 (( .هو ي ب ك ر من هذا  صرب 

إن مزززا نسزززبه سزززيد إىل نزززل اهلل وكليمزززه موسزززى عليزززه الصزززالة والسزززالم  يزززايف مزززا 
أكززن   سزز حقه مززن ال بجيززل وال ززوق  واالأززرتام، و لززك ممززا تقشززار لززه اجللززو ، وإن

 .هذا الامل ا ا  عيد الالما  غليظ جدام وكب  
الصززارم ا سززلول علززى )) للقاضزز  عيززا ، وك ززاا ((الشززٌا  )) ك ززاا : راجززع 

 .    لشي  اوسالم ابن تيمين ((  اامت الرسول 
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 العرض السينمائي يف القرآن يف نظر سيد قطب-4
 

 : قول( 090-091)ص ويف  صل ال صو ر يف القصن باد هذا الايوان
اسخ  لط نخص  ه ل لذعن لن ذلخص صع لذ لدعع سد ز لذخصىئ  لذفن وع فود " 

 .لذقصع اسايهى لتصىال دم ض ع ه ل لذكتىب
لن لذتع  ووو  لذق انووود حتنوووىا  لذقصوووع د حشوووع لذتصووو ح  : فلقوووي  ووو ه سن علنوووى 

لذم يعووع لذتوود حتنووىا  دوووى رم ووع لذمشووىهي الذمنووىل  لذتوود حع ضوووى فت ووته س 
 .”قصع  ىلثىط احقع مشويلط حج أ ال عصع ت ان اال  ىلثىط عي مضىلذ

ان زززر هزززذه الابزززاراخ لزززرتى هن الازززر  يف القزززران يف ن زززر سزززيد قازززو إنزززا هزززو  
عر  سييمائ  تلقاه وهم اله عن هعدا  اوسالم مث ئبقه بكل جرهة على ك اا اهلل 

قززال : ازاىل إ   قزولالزذي ال   تيزه البائزل مزن بزن  د زه وال مزن حلٌزه وصزدق اهلل ت
نَوُوَمووى اَلِع ِوو َ   ذَوو  َسَلْلنَووا َسن نوَّتَِّخووَ   : تاززاىل ووَماَ  َالَْلْلَض َاَمىدَو وْ َاَمووى َخَلْقنَووى لذ َّ

تََّخ نىَُ  ِم  ذَُّينَّا ِلن ُكنَّى فَىِعِل َ   دَوس نَوْقوِ ُا دَوىذَهِه َعلَوى لذَ ىِبوِس فَوَ يَم َوُل  َذْو لط الَّ
 .[01-04:األنبيا ] َذُكُم لذَ حُس ِممَّى َتِصُف َن فَِإَذل ُهَ  زَلِهه  اَ 

 ها فزن نقزذ  هبائيزل سزيد قازو بزالقرآن  يزدمغها مبزا  يهزا مزن هالعيزو وأزو 
  سزززييمائ  ومسزززرأ  مبشزززاهدمها وميا رمهزززا ونقزززول لززززه وألسزززاتذته األوربيزززن       



 
 
 

                                                                                            36   ــــــــــــــــــــــــــنظرات في كتاب التصوير الفني في القرآن الكريم 
وى َتِصوُف َن  دام صزره علزى القزرآن م زل وال هعزر  هأز [01:األنبيزا ] َاَذُكُم لذَ حُس ِممَّ

 .”فىذف  عني  لن  لذيح  ”سيد قاو يف قوالو   يين و يين
 : قمث قال سيد قاو باد ما سب

لن ه ل لذتص ح  فد مشىهي لذقصع سذ لن ذو ن ح ويا فود عو ة : الآلن نق  " 
لذع ض الإل  ى  اذ ن ح ويا فود تخ  وس لذع لبو  الالنفعوىالا اذو ن ح ويا فود 

هو   لْلذو لن منفصولع اذكو  س ويهى ح و ز فود دعوض ل م لذشخصو ىا اذ  وش 
سمووى لذهووه فووإن هوو   . لذم لعوو  اح ووو  علووى لذلوو ن   لآلخوو ح  ف  وومى دى وومل
اهنوى ح ضوم لذمثوى  .. لذلم ىا لذفن ع كلوى ت ويا فود مشوىهي لذقصو  رم عوىط 

امشووي لدو له م . مىال ح ضهل لذمقى  ل تع ضنى م  ع س عصع سلوهىب لذجنوع
اكلوووى سمثلووع ذقوو ة .. ع امشوووي نوو   الدنوول فوود لذى فووىنال وومىع س سمووى  لذكع وو

لذع ض الإل  ى    تى ذ    لذقىل  سن لذمشوي  ىض  حه  اح ن على نه  
 .سمى لآلن فنض   مثلط ريحيلط . مىد نى

حتشىالان فد سم هم دعي موى لهتويال لذوى  ”سهس لذكو  ”هىنه  ساال  نشوي
دووىذهه  لنوووم فت ووع امنوو ل نهوو  نقوو  عل ووب ن ووأهم  : ل  دوو   عوو   مشوو ك  

د دوم ازلنىهم هين  الدىنى على علو دوم لذ عوىم ل فقوىذ ل لدنوى لب لذ ومىالا 
الْللض ذ  نيع ل م  لانل لالهىط ذقي علنى لذلط اىىى  هؤال  ع منوى لتخو ال مو  
لانوول اذوووعط  ذوو ال حووأت ن علوو وم د وولىىن دوو   فموو  سللووم مموو  لفتوو ن علووى ل   

امى حع يان لال ل  فأاال لذى لذكو  حنش  ذكوم لدكوم ك دى  الذل لعتزذتم هم 
 م  ل متل احو   ذكم م  سم كم م فقى 
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دو ل حنتود لذمشووي اح وي  لذ وتىل سا تنقىوع لذهلقوع علوى س ويث لذىو   
لذتد لهتين لذ وى لذم و   الذ و نمى فود لذقو ن لذعشو ح  فوإذل لفوع لذ وتىل مو ة 

حووم فووى هوم ساآل  فود لذكوو  هوى سخ ن ارينىهم عي نف ال موى ل وتق  عل ول لس
 . ”هم ساآل  ن لهم لسأ لذع   فمى حيع لذتع    هنى اكىط فد سننى ن لهم حق نىط 

ان ر كيف   حدث عن اآل اخ القرآنيزن أزد ع  يزان  ر   يزون الغزرا الكزا ر 
الززززذ ن تاززززر  قصصززززهن يف  ور السززززييما  ومززززار  هسززززاليو القصاصززززن والززززروائين

 . أا ومشاهدها ون ارهتاوا سارخ ملقاهتا و صو 
هبززذا  ي هزز  ا شززهد و سززدل السزز ار هو : " ان ززر إىل هززذا اجملززون اجلززري  يف قولززه

تيقازززع احللقزززن علزززى هأزززدث الازززرق الززز  اه زززدى إليهزززا ا سزززرخ والسزززييما يف القزززرن 
 ".…الاشر ن    ا ر ايا الس ار مرة هحرى 

هززززو أقززززام  ان زززر إليززززه كيززززف  زززدع  هنززززه مززززع غززز ه  شززززهدون ههززززل الكهزززف  هززززل
َذَ ذَّ ووَش ِموونُوم ِفووَ لللط  اززهدهن  هززذا رسززول اهلل صززلى اهلل عليززه وسززلن  قززول اهلل لززه 

،  رسزززول اهلل وهصزززحابه مل  زززروهن  كيزززف [01:الكهزززف] َاَذُمِلئوووَش ِمووونُوم لُْع وووىط 
فوإذل .ال  نشووي سهوس لذكوو  حتشوىالان فود سمو همسا نهو  ى ه ” صح قول سزيد

عي نف ال مى ل تق  عل ول لسحووم فووى هوم نو لهم  لفع لذ تىل م ة سخ ن ارينىهم
 .”فد لذكو  ن لهم لسأ لذع   فمى حيع لذتع    اكىط فد سننى ن لهم

 .وهذا كذا واضح يف تٌس  ك اا اهلل ويف هأسن القص 
وان زززر كيززززف  قززززذر تٌسزززز  ك ززززاا اهلل ب قززززذار هبغزززز  بقززززاع األر  إىل اهلل الزززز  

 زززلعن هنزززه اه زززدى إليهزززا ا سزززرخ والسزززييما يف  متزززار  يف ا سزززارخ و ور السزززييما الززز 
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القرن الاشر ن ومزن هزداهن إليهزا إنزه الشزياان ومزن هزن ا ه زدون هزذه اأدا زن إ زن 

 .ن عار اليهو  واليصارى والشيوعي
اهلل الا زين بز أط واقزذر مزا ان ج زه الاقزول الاٌيزن الشزر رة  اهصوز هن نٌسر ك ا

ألهززل األهززوا  والرززالل الززذ ن  قلززدون اليهززو   يف القززرن الاشززر ن هال باززدام وسززحقام 
 . واليصارى تقليد الببغاواخ و دعون ه ن هصحاا ه كار م حررة وعقول ن ة
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 كيف نفهم القرآن -5

 
 (:95)صهذا هأد عياو ن سيد قاو يف ك اا ال صو ر الٌن يف القرآين 

حتدث سيد قاو يف هذا الٌصل عن ال ٌس  وا ٌسر ن وعن الباأ ن  
 الغين مع إبدا  ما  يها من قصور من وجهن ن ره مث قال يفزع البزوا باأ
 (:26)ص

اسحىط مى كىنش تلب لذجو ل لذتد د ذش فد لذتف    افد م ى ث لذ لغع ” 
الإلعجىز  فإنوى اعفش عني  يال عقل ع لذنقي لذع دد لذقيحمع تلب لذعقل ع 

لذجمى  لذفند ف ل لذى  لذجزئ ع لذتد تتنىا  كس ن  على  ية فتهللل ات  ز
لذهي لذ أ ت تى ع لان سن تتجىاز ه ل لذى للللو لذخصىئ  لذعىمع فد 

ه   لذ ىه ة عي د زا فد لذ هث ع  دلغع لذق ان فلم . لذعمس لذفند كلل
حهىا  س ي سن حجىاز لذن  لذ ل ي لذى لذخصىئ  لذفن ع لذعىمع  لذلوم لال مى 

ش اا لذفصى ع ذسا ل ت فى  ن مل  ع س فد تنى ه ت لك   لذق ان اسذفىلل
ال ت ك  فد مجى   –كمى عى  ع ي لذقىه  دهه   –الذ لغع  اه   م زلا 

لإلعجىز  ْلنوى م   ة ذكس اىع  اكىت  ا  ع  لذى   اد ع ا لذ ى ث   
فد دلغع لذق ان عني خصىئ  لذنص   لذمف لة اعي  تجىازهى لذى 

ع م  م ل س لذن   فد لآلثىل لذخصىئ  لذعىمع الل ل لذى لذم  لع لذثىن 
لذفن ع  اهد م  لع لإللللو ذم لضع لذجمى  لذمتف عع اتعل س كس م ضع منوى 

 .”تعل لط منف للط ذذب مع مى عيمنى م  سن ه ل لإللللو كىن ديلئ ىط نىعصىط 
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  :سع  
نززاق   مززا هززو  بززدائ  إ ا كززان هززذا هززو أززال ههززل ا رألززن ال انيززن إ راكهززن-0

األوىل بل ما أال من قزبلهن مزن الصزحابن وال زابان ؟ وال  سزايا  أال ههل ا رألن
 .إنا هلل وإنا إليه راجاون: إال هن نقول

كزززز ن سززززيدام ال  ززززرى مززززا  كززززر عززززن القززززرآن مززززن  صززززاأن وبالغززززن وتياسزززز ق يف -9
وإنززا اوعجززاز  يمززا اك شزٌه هززو مززن هلززوان ال صززو ر الٌززين  ام الرتكيزو واأللٌززاع إعجززاز 

 . ن ال  تروجها  ور السييما وا سارخوهساليو الٌن احلد 
  

 :اكتشاف سيد قطب ملنهج جديد مل تصل إليه األمة بعلمائها قبله* 

فلوم  –م  لوع للللو لذخصوىئ  لذعىموع  –سموى لذم  لوع لذثىذثوع ” :مث قزال -2
ادو ذب دقود سهوم مزلحوى لذقو ان . حصل ل لذ وى سديلط ال فد لْللب  اال فد لذق ان

ف ووىط اسلوو م موو  لذضوو الأ ذيلل ووع هوو ل لذكتووىب لذمعجووز موو  لذفن ووع م فوولط خى
منوج ذليلل ع ريحوي امو  دهوث عو  لْللو   لذعىموع ذلجموى  لذفنود ف ول امو  
د ىن ذل مىا لذمى لة لذتد تم ز ه ل لذجمى  ع   ىئ  مى ع فتل لذل ع لذع د وع 
موو  سلب  اتف وو  لإلعجووىز لذفنوود تف وو  لط ح ووتمي موو  تلووب لذ وومىا لذمنفوو لة 

 (. 26)ص ” ق ان لذك حمفد لذ
اه  منوج ريحي ام تيع ل تمي  م  لذ  ئع لذتد عىاوى الذه ىة لذمه ىع  

دل دمى ف وى م  م    ىا ا  نمى امل ا اغ  هى ممى افي على دلل  سا دلل 
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غ    م  سالادى اسم حكى الذل كىن لْلم  ك ذب فلم حك  ذ خى  د ى  س ي ه ل 

ذت  يال منل ا ىلد   ذمى ف ل م  لهىنع ذلق ان  لذمنوج لذجيحي اذ  دعثوم ل 
لذك حم انزا  دل ع  منزذتل لذ ف عع لذى م لئمع س   لذهضىللا اسللئوى كمى 

 .   تجلى ذلقىلأ  م  متىدعع ه ل لذمنوج لذجيحي

القاعدة الكبرية اليت انطلق منها سيد قطب يف هذا الكتاب ويف * 

 :الظالل ومشاهد القيامة

 . ال صززو ر عيززده هززو األ اة ا ٌرززلن يف هسززلوا القززرآن” الٌززينهزز  ال صززو ر “ 
الْلمثلع على ه ل لذ أ نق   هد لذقو ان كلول (:" 24)ص  يف  قول سيد قازو

احج  سن نت  ع فد معنى لذتص ح   توى نويلو افوى  لذتصو ح  لذفنود فود … 
لذق ان  فو  تص ح  دىذل ن اتص ح  دىذه كوع اتصو ح  دىذتخ  وس كموى سنول تصو ح  

ىذن مع تق   مقى  لذل ن فد لذتمث س  اكث  لط مى حشت و لذ ل  الذه لل ارو ه د
لذكلموووىا  ان وووم لذع وووىللا  ام  ووو قى لذ ووو ى  فووود لدووو لز لووو لة مووو  لذصووو ل 

 .”تتملهى لذع   الْلذن الذه  الذخ ى  الذفك  الذ ريلن
علزززى هزززذه القاعزززدة ا اززز ة وعلزززى قاعدتزززه ال انيزززن وهززز  االنٌزززالخ مزززن الاقيزززدة 

وعلززى همززور هحززرى أززوإل آ ززاخ  "سن لذوويح  الذفوو  لوون لن ”لززى قاعدتززه ال ال ززنوع
القرآن إىل مشزاهد ون زارة ومسزارخ وسزييما وموسزيقى وتصزٌي ق إىل آحزر األسزاليو 

وا سزززارخ ال  وي الاقزززول واليهزززى الزززذ ن خيزززائبهن القزززرآن  الززز   ار هزززا روا  السزززييما
ِلنَّ ِفوى  : قال تااىل [56:ئه]اِذى لذنُوَوى ِلنَّ ِفى َذِذَب َْلَحَىاا ِْلُ  :قال تااىل
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ِلنَّ ِفوى َذذِوَب ذَو ِكَ ن  : وقزال تازاىل ،[09:اليحزل]َذِذَب َْلَحَوىاا ِذَقو  ا حَعِقلُو َن 

وةززان اوهززن ههززل  ،[20:ق] ِذَموو  َكووىَن ذَووُل َعلوو   َسا سَذَقووى لذ َّوومَع َاُهووَ  َاووِو ي   
نين مززن روا  ا سززارخ والسززييما والراقصززن وا شززين وال قززى ال هصززحاا ا  ززع الشززهوا

علززى نغمززاخ ا وسززيقى  ليي ززر كيززف عملززأ  يززه ويف عقلززه وتصززر اته هززذه القواعززد 
باوضززا ن إىل مززا سززب ق وال ةكييززا هن نس قصزز  آلززار هززذه القواعززد يف هززذا الك ززاا 
 كلززه تابيزز ق أززا ولكييززا سززيك ٌ  بززبا  األم لززن وميهززا  ززدرك اللبيززو الااقززل مززدى 

 .جل على ك اا اهلل وعلى با  هنبيائه وهصٌيائهر هذا الجرهة 
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 التصوير الفين -6

 
الذتص ح  ه  لْلللة لذمفضلع فد س ول ب (:" 24)حتأ هذا الايوان ص  قال

فوووو  حع ووو  دىذصووو لة لذمه وووع لذمتخ لوووع عووو  لذمعنوووى لذووو هند الذهىذوووع لذقووو ان 
ج لذنف وووو ع اعووووو  لذهوووووىلث لذمه ووووو ه  الذمشووووووي لذمن ووووو ل  اعووووو  لذنمووووو ذ 

لإلن ووىند الذى  عووع لذ شوو حع  ثووم ح تقوود دىذصوو لة لذتوود ح  ووموى ف منهوووى لذه ووىة 
لذشىخصوووع سا لذه كوووع لذمتجووويلة  فوووإذل لذمعنوووى لذووو هند ه ئوووع سا   كوووع الذل 
لذهىذوووع لذنف ووو ع ذ  وووع سا مشووووي الذل لذنمووو ذج لإلن وووىند اوووىخ   ووود  الذل 

 .لذى  عع لذ ش حع مج مع م ئ ع
هى اىخصع  ىض ة  ف ووى لقص  الذمنىل  ف   فأمى لذه للث الذمشىهي الذ

لذه ووىة اف وووى لذه كووع فووإذل سضووىا لذ وووى لذهوو لل فقووي ل ووت ا ذوووى كووس عنىلوو  
لذتخ  س فمى حكىل ح يس لذع ض  تى حه س لذم تمع   ن ىلة ا تى حنقلوم نقلط 
لذى م و   لذهو للث لْلا  لذو أ اععوش ف ول سا  وتقع   وث تتو لذى لذمنوىل  

حن ى لذم تمع سن هو ل كول  حتلوى امثوس حضو ب احتخ وس اتتجيل لذه كىا  ا 
سنل من   حع ض ا ىلث حقع فو   اخ   ت ا  علوى لذم و   ات ويا اهو   

ا لالنفعووووى  دشووووتى لذ روووويلنىا لذمن عثووووع موووو  لذم لعوووو  لذمت ووووىاعع مووووع ى ووووم
 لذه للث اه   لذكلموىا تتهو و دووى لْلذ ونع فتونم عو  لْل ى و   لذمضوم ة

 . كىحع لذه ىةلنوى لذه ىة هنى اذ  ش 
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فووإذل مووى توو ك نى سن لْلللة لذتوود تصوو ل لذمعنووى لذوو هند الذهىذووع لذنف وو ع   

اتشووخ  لذنموو ذج لإلن ووىند سا لذهووىلث لذموو اأ لنمووى هوود سذفووىظ رىمووية ال 
سذ لن تص ل اال اخ   تع   سللكنى دعوض س و لل لإلعجوىز فود هو ل لذلو ن مو  

 .تع    لذق ان
تعووو ض ذ ووو ض مووو  لْلغووو لض لذتووود الْلمثلوووع هووود لذقووو ان كلووول   ثموووى    

ذك نىهى   ثمى اى  سن حع   ع  معنى مج ل  سا  ىذع نف  ع  سا لوفع معن حوع  
سا نموو ذج لن ووىند  سا  ىلثووع الععووع  سا عصووع مىضوو ع  سا مشوووي موو  مشووىهي 
لذق ىموع  سا  ىذووع موو   ووىالا لذنعوو م الذعوو لب  سا   ثمووى سللل سن حضوو ب مووثلط 

وو ى سللل هوو ل لذجووي  لبلعووىط العتمووي ف وول علووى ع  دووس   ثمووفوود رووي  سا مهىرَّ
 .لذ لعع لذمه  ه الذمتخ س لذمن  ل

لن لذتصوو ح  هوو  لْلللة لذمفضوولع فوود ” :اهوو ل هوو  لذوو أ عن نووى    نمووى علنووى
فلوو   هو   ل ووع س ول ب  اال فلتوع تقووع   ثموى لتفووه لنموى هوو  ” س ول ب لذقو ان

حفووت  فووود    اخىووع م  وووية اخص صووع اوووىملع  اب حقووع مع نوووع (1)موو ه  مقووو ل
ل تخيلموى دى لئوه اوتى  افود ساضوىع مختلفوع  اذكنووى ت روع فود لذنوىحوع لذوى 

 .عىعية لذتص ح : ه   لذقىعية لذك   ة

                              
سزرأياخ ومشزاهد ون زائره هزو هي هن هذا الازر  السزييمائ  ومزا   بازه مزن موسزيقى وم( 0)

 . إ … مذهو مقرر وحان موأدة 
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احج  سن نت  ع فد معنى لذتص ح    توى نويلو افوى  لذتصو ح  لذفنود   

فووو  تصوو ح  دووىذل ن اتصوو ح  دىذه كووع  اتصوو ح  دىذتخ  ووس كمووى سنوول . فوود لذقوو ان
اكث ووو لط موووى حشوووت و لذ لوووو  . قووو   مقوووى  لذلووو ن فوووود لذتمث وووستصووو ح  دىذن موووع ت

الذه لل  ار ه لذكلمىا  ان م لذع ىللا  ام   قى لذ  ى   فد لد لز ل لة 
 . م  لذص ل  تتملهى لذع   الْلذن الذه  الذخ ى  الذفك  الذ ريلن

اهوو  تصوو ح   وود منتووزع موو  عووىذم لْل  ووى   ال سذوو لن مجوو لة اخىوو ا   
فىذمعوىند . لْلدعىل ف ل الذم ىفىا دىذمشوىع  الذ رويلنىا رىمية تص ح  تقىه

اهوود تتفىعووس فوود نفوو ه الم ووع   ووع سا فوود مشووىهي موو  لذى  عووع تخلووع  مت  وو
 ". وى لذه ىةعل

 :لن   ذو   لذمصىلهىا
 -5لوأزززززززن،  -6الززززززز   رمسهزززززززا،  -2الصزززززززورة،  -9ا شزززززززهد،  -0

  ا شاهد

 -01،ة الزز  تصزززورا سززرخ، األ ا -9الي ززارة،  -1احلززوار،  -0القصزز ،  -4
 -05السززييما،  -06ا وسززيقى،  -02اجلززر ،  -09: احلزا ث ا ززروي، وهحلزز ق هبززا

، (950)والر شززززززن ا بدعززززززن ص -01 واليغمززززززاخ، -00 واجلززززززر ، -04او قززززززاع، 
 .وعدسن ال صو ر -09

تقوم عليها هعمزال كلهزا تسز ط اهلل وحتازن األحزالق والزد ن  ه   مصىلهىا
 يهززا  ،القصزز  وال م يليززاخ ولٌززؤ يما وا سززارخ وم شززر  عليهززا مؤسسززو  ور السززي

هأزززط اليزززا    يزززاَ وهحالقزززام قزززد  كونزززون  هزززو ام وقزززد  كونزززون نصزززارى وقزززد  كونزززون 
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مالأزززدة زنا قزززن وأزززن ههزززدا  حبي زززن مزززن إ سزززا  عقزززول اليزززا  و  زززيهن وهحالقهزززن 
 زن وعا اهتن وتقاليدهن الايبن الز  ال ت يزام مزع اوسزالم، إىل جانزو األهزدا  ا ا 
 ال  صيون من ورائها ا ال ن، وسيد قازو  يمزا هع قزد  ازر  كزل هزذا بازد مار  زه

 ،الززدور ومززا أوتززه ومار  ززه بيوعيززاخ البشززر الزز  ترتززا  هززذه الززدور وهززن الي ززارة هبززذه
وا سززز ماون بززز  ن يف الغالزززو مزززن هأزززط ئبقزززاخ البشزززر وهن هازززرا  اليزززا  رجزززاالم 

ومزا  يهزا مزن مسزارخ وسزييما ومزن  يهزا مزن  ونسا م  رب ون ب نٌسهن عن هذه الدور
والشزززززززهواخ والابزززززززع وترزززززززييع األوقزززززززاخ  ال الغزززززززارقن يف ا ززززززز ،ن زززززززارة ومسززززززز مان

 .والصلواخ  يما  س ط اهلل
 لمزززا ا  سززز  دم هزززذه ا صزززالحاخ ا سيسزززن احلقززز ة هززز  وههلهزززا و ورهزززا   

صززاخ مززن ههلهززا، و يانوهززا والروائيززون وا اربززون وا غيززون والراقصززون مززن ههلهززا والراق
 ززززززا ا صاززززززل ك ززززززاا اهلل الا ززززززين اززززززاالخ  صززززززالحاخ هززززززذه الززززززدور ا بي ززززززن هزززززز  

ها وا شززر ون عليهززا وروا هززا ؟ و ا ززرب هززذا مززذهبام مقززررام يف القززرآن وحاززن سززو ومؤس
 .إ … موأدة 

ذووول مووو  تى  وووه هووو   لذمصوووىلهىا لذمنيلروووع تهوووش عىعيتووول إ ا كزززان ال بزززد 
ن هااار وإليزا اخ وقصز  البشزر سزوا م كزانوا مزن  لي رت ما اا  م لذتص ح  لذفند

 .الروائين هو اارا  هوربين هو ممن قلدهن من غ هن من عرا وعجن من ا يحر ن
القرآن الا ين كزالم را الازا ن مزن هزذه القاعزدة الٌييزن ومزا يزله كان عليه هن  و 

ل القزززرآن بزززد عليهزززا مزززن تابيززز ق هزززذه ا صزززالحاخ الززز  ال  ار هزززا الازززرا الزززذ ن نزززل 
بلغزز هن  زززال  ار ززون ا سزززارخ والسززييما ومزززا  يهززا مزززن مشززاهد ومت يليزززاخ وال  ار زززون 



 
 
 

                                                                                            47   ــــــــــــــــــــــــــنظرات في كتاب التصوير الفني في القرآن الكريم 
ا وسززززيقى وقواعززززدها وهنواعهززززا بززززل لززززو عر وهززززا يف جززززاهلي هن  رززززالم عززززن إسززززالمهن 
الأ قروهزا وتيززلها عيهزا  يا اهتززا للرجولزن والشزهامن وا زرو ة،  مززا عالقزن هزذه األمززور 

 . مع األسف الشد د ااو كله ااالم أبالقرآن الذي جاله سيد ق
اسنووى سرووو  دووو   :" دق ذوولرهززا ليٌسززه وجززاهر هبززا اولكززن احلززال السززي ن الزز  اح 

لذهق قع لْلخ  ة اسرو  معوى دأنند ذم سخضع فد ه ل ذعق ية لحن ع ت س فك أ 
وإ ا كان هذا أاله وهذا اعرتا ه هزو بيٌسزه  .(955)ال صو ر الٌين ص ”ع  لذفوم
 . قف همامه وهي ا   حيجله ؟  ي ا   

الجزززالل القزززرآن وال مكانزززن األنبيزززا  وال مراقبزززن اهلل عزززل وجزززل ومزززن مثإ هسزززا    
جزززدام إىل ع مزززن ك زززاا اهلل  جزززال  يزززه وصزززال بقاعدتزززه الٌاسزززدة ومصزززالحاته الززز  

يف هحبززع وهبغزز  البقززاع إىل وهأقززرهن  تواضززع عليهززا هأززط البشززر وةارسززها اززرهن
ونصوصه ا قدسن على نط ال م يلياخ واألقاصزي  والروا زاخ  اهلل  جال ك اا اهلل

 .ال  تار  يف  ور السييما وا سرأياخ   نا هلل وإنا إليه راجاون
و  سززف ا سززلن هاززدإ األسززف هن حيززاو هززذا الك ززاا ومؤلٌززه بغا ززن مززن القداسززن 
 وكززذلك مؤلٌززاخ هززذا الرجززل ممززا  ززدل هن ك زز ام مززن اليززا  قززد افاززأ مززداركهن إىل
ميحززززدر سززززحي ق وهغلقززززأ عقززززوأن وضززززاف وازع الززززد ن واأززززرتام القززززرآن والسززززين يف 

 .نٌوسهن، نس ل اهلل الكرمي هن  رمحهن  ييقذهن مما هن  يه من البال 
لذقو ان عو ض نموىذج مو   فود م  فصوس لذتصو ح  لذفنود "(:52)صوقال يف 

دل نووى  لنووى دل نووىهم كمووى  :لْلمثووى  لذقصصوو ع فوود لذتعل ووه علووى عوو   ل  تعووىذى
 .اال ح تثن ن * سلهىب لذجنع لذ سع م ل ذ ص منوى مص ه   
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م علووى سن حقىعوو ل ثم هووى عنووي لذصوو ى  لذ ووىك  لان سن ح ووتثن ل لسحووو ذقووي عوو 

اوو ئىط ذلم ووىك   فلنوويعوم علووى عوو للهم اذنن وو  مووىذل حقووع لآلن فوود دومووع لذل ووس 
ىرأة توتم   ث حختف ن هم احخل ل منوم لذم     فمىذل ح ن لذن ىلة هنىو مف

فىىا عل وى بىئ  م  لدوب ” خل ع  ا  كع خف ع كه كع لْلا ى  فد لذ ل 
 .”اهم نىئم ن فأل هش كىذص حم

الآلن هووى هووم حتصووىحه ن م كوو ح  اهووم ال حوويلان مووىذل سلووىب رنووتوم فوود 
فتنووىلال مصوو ه   سن لغوويال علووى  وو ثكم لن كنووتم لووىلم   فووىنىلق ل ” لذ وول 

سذ ونتوم  (1)ذ م ب لذن وىلة”    عل كم م ك  اهم حتخىفت ن سال حيخلنوى لذ 
فل حن و ل سلهىب لذجنع لذى مى سلوىب رنوتوم اذ كتمو ل ضوهكىا لذ وخ حع 

لذمخووياع   حتنووىلان لذجنووع  لذتوود تكووىل تن عووث موونوم اهووم حشووىهيان سلووهىب
متخووىفت   خشوو ع سن حوويخس علوو وم م ووك   ذ كتموو ل ضووهكىا لذ ووخ حع دووس 

 . …ع مى ذ ىلق هى فوى هد ذأ لذ خ حع لذ

                              
صززلى اهلل عليززه -وهحبززار اهلل هبززا همززدام  -عززل وجززل-هززذه احلالززن مل  الززع عليهززا إال اهلل ( 0)

ماجلة وآ ن وبرهان على صدق هذا الرسزول، وهن هزذا القزرآن مزن عيزد اهلل،  ز  ا  -وسلن
ا اجلي زن يف  ار مزن  ور السزييما،  كان هيزاك ن زارة ضزاأكن سزاحر ن  شزهدون هصزحا

كانززأ قصززن هو مت يليززن سززاقان تاززر  يف هأززط األمززاكن وهحب هززا،   اززاىل اهلل وتيزززله عمززا 
 . قوله سيد قاو
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فلموى لساهوى عوىذ ل لنوى ” اهىهم ساال  حفىرئ ن فل ضهب لذن ىلة كمى حشوى ان

 ..” …ذضىذ ن
الللنووى نهوو  لذن ووىلة ن ووخ  موونوم "(:189)اعووى  فوود م ضووع اخوو     

اهم حتنىلان احتخىفت ن الذجنع خىاحع كىذص حم  تى لنكش  ذوم لذ   سخ و لط 
 .”ن دس نه  مه ام نعىذ ل لنى ذضىذ  ”دعي سن ا عنى توكمىط ا خ لط 

ما  حزل ا سزرخ والي زارة ومزا  حزل الرزحك و السز ر ن يف تٌسز  هزذه  :سع  
 ز جار؟اآل اخ الكرةاخ ال  ساقها اهلل لالع بار و االتااع و او

 ؟ ما الداع  إىل اأبوو بك اا اهلل يف هذا ال ٌس  الاجيو 
الخ  ياسزززبها هوا زززاخ  ر زززد تابيقهزززا  ليبحزززع عزززن ازززا لذل كوووىن ذ ووو ي عىووو  

 .تابي ق هذه اأوا اخ يف قص  ومت يلياخ تياسو هحالق الي ارة الٌارغن الالهن
وهززذه ا سززرأين  يهززا كززذا ألن سززيد قاززو ومززن عاصززره باززد قصززن هصززحاا  

و لليزززا فزززن الي زززارة نرزززحك مزززيهن وهزززن :"اجليزززن بقزززرون ك ززز ة  كيزززف  صزززح قولزززه
 .سرأياخ شاهدون هصحاا اجلين وهذا ا ن ال م يلياخ وا 

ن والزروائين الٌزارغن للم سزكان يف ا سزارخ و ور السزييما صازالقصز ه   ذ ع 
وليسأ لغن القرآن الاريب الذي نلل أدا ن البشر على ه رزل الرسزل علزيهن الصزالة 

 .والسالم
 : تابع لايوان ا صائ  الٌيين يف القصن -( 014)صويف 
علوى لذ ىوس فود م ضوع  ام ة حكش  دعض لذ   ذلن وىلة اهو  خوىاا  ":قال

خووىاا علووى لذن ووىلة اعوو  لذ ىووس فوود م ضووع اخوو  فوود لذقصووع لذ ل ووية  مثووى  ا 
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ذذب عصع ع ة دلق   لذ أ رود  دول فود غمضوع اع فنوى نهو  سنول دو   حويأ 

فلمووى رووى ا ع ووس سهكوو ل ”  وول مىن فوود  وو   سن دلقوو   للووش تجوووس مووى نعلووم
  اذكو  مفىروأة فو   مفىرأة ع فنى نه   و هى  ولفىط ” عىذش كأنل ه  ؟ ع اب

لذص   لذمم ل م  ع للح  للش خىف ع عل نوى اعل ووى  توى ف رئنوى د و هى معووى 
 .”  نمى ع س ذوى للخلد لذص    فلمى لستل    تل ذجع اكشفش ع   ىع وى

كالم اجلليل بالكذا وهذا مثزرة مزر ة لل الز ق بزالٌن واالنٌزالخ مزن هك ل حف    
اهلل بال م يليزززاخ الززز   ازززد الكزززذا مزززن  المالاقيززدة الززز   ا ربهزززا غزززالم  مزززا عالقزززن كززز

 .إال الكذابون  يسجهاهركا ا وال 
 هززل كززان سززيد قاززو مززن احلاضززر ن ا شززاهد ن وهززل علززن مرززور الاززرو بززن  

 ززدي سززليمان قبززل بلقززيس ؟ ومززن هززن هززؤال  الي ززارة ؟ وهززل هززذا الباززل رجززل هو 
و كزالم اهلل باسزن الٌزن امرهة ؟ وهكذا إىل آحر هذه ا هللن ال   ٌسر هبا سزيد قاز

 الذي  راه سيد قاو صيو الد ن وهل هذا أقاو من ا صائ  الٌيين يف القرآن ؟
تلوووب : اثىذثوووع لذخصوووىئ  لذفن وووع فووود عووو ض لذقصوووع” :(010)وقزززال يف ص 

” عووو " لذفجووو لا دووو   لذمشووووي الذمشووووي لذتووود حت كووووى تق ووو م لذمشوووىهي ا
ىل افود لذ و نمى لذهيحثوع لنوزل  لذ وت لذمنىل  ممى حؤلحول فود لذم و   لذهويحث

ده ث تت و د   كس مشويح  سا  لقتو   فجو ة حملؤهوى لذخ وى  لنتقى  لذهلقع 
اح تمتع دإعىمع لذقنىو ة دو   لذمشووي لذ وىده الذمشووي لذل وه  اهو   ب حقوع 

 .”مت عع فد رم ع لذقص  لذق اند
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 ،سبحانك هذا هب ان ع زين أاازا ك زاا اهلل ممزا  لصزقه بزه هزذا الرجزل :انق  

 هتٌسر ك اا اهلل هبذه الٌيون الٌاسدة إن اهل مالأدة الغرا و عارها ؟ 
يف صزورة عزر  مشزاهد مسزرأين  نصل سزيد قازو تٌسز  آ زاخ اهلل الكرةزامث و 

 يهززا تززارة  ر ززع السزز ار وتززارة  سززدله يف عززدا  ممززا  سززميه با شززاهد يف قصززن  وسززف 
ق  تيابزز ق عليهززا عززر  بارززها والبززا”لن ف وووى ثمىن ووع اعشوو ح  مشووويلط  ":و قززول
 .البائلن يف ن ره هقواعد

ات ووو   عصوووع سهوووس لذكوووو  امووو حم ا ووول مىن علوووى لذن وووه نف ووول ” :مث قزززال
 .”ا نع ضوى دىذتفص س فد لذفق ة لذتىذ ع

وسزززاق قصزززن ههزززل الكهزززف يف مشزززاهد  سزززدل  يهزززا السززز ار و ر ازززه، وهازززار إىل 
ام الاو زززان قصزززن هصزززحاا اجليزززن ومشزززهد إبزززراهين وإمساعيزززل همزززام الكابزززن ونزززوخ همززز

وكلهزززا يف ن زززره صزززري علزززى نسززز ق واأزززد، وهكزززذا  ابززز ق سزززيد قازززو  يزززون اجلاهليزززن 
حَأتِ وووِل  ال  :الغربيزززن علزززى القزززرآن الا زززين تازززاىل وتقزززد   ميلِّلزززه الزززذي قزززال يف اززز نه

 .[69: صلأ]لذ َىِبُس ِم  دَ ِ  َحَيحِل َااَلِم  َخلِفِل تَنوزِحس  ِم  َ ِك ما َ ِم يا 
 كزززر قصززززن مززززرمي يف سزززورة مززززرمي وقسززززمها إىل مشززززاهد ( 099-095)ص  و يف

إىل هن  وهززلاخ علززى ئر قززن ا سززرأياخ  يهززا الٌجززواخ وا ٌاجززآخ وإسززدال السزز اره
اذ ال سننى عي ر دنوى مو  ع وس ذو  ث نوى علوى سعويلمنى فزعوىط سا  "(:099)قال يف ص

سع ننوى ذ م نى فد م لضوعنى لهشوىط سا ذف  نوى سف لهنوى عج وىط ذكننوى ر دنوى فلوتفض 
دىذوويمع موو  لذتووأث   اذت تفووع سكفنووى دىذتصووف ه موو  لإلعجووىب افوود هوو   لذله ووع 

 .”ح ي  لذ تىل الْلع   تيمع ذلنتصىل الْلحيأ تياأ دىذتصف ه
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هزززذه هززز  ا صزززائ  الٌييزززن الززز  أرمهزززا مزززن سزززب ق سزززيد قازززو مزززن الصزززحابن 

سززيد وال ززابان وا ٌسززر ن ه اززن وأ زز  باك شززا ها وإ راكهززا سززيد قاززو و ززدع  
 .هنه ال   ن اوبداع واوعجاز إال هبا: قاو
وهل كان الصحابن وال اباون بل وسائر ا سزلمن بزل أز  جهزال ا سزلمن  -9

 .و ساقهن  صٌقون عيد مساع القرآن
 :قال تااىل يف وصف ا ؤمين وبيان أاأن عيد مساع القرآن

 وا ممزد رهبزن وهزن ال إنا  ؤمن بآ اتيا الذ ن إ ا  كروا هبزا حزروا سزجدام وسزبح
 .اآل اخ …  س كربون 

واآل اخ يف بيان ت لر ا ؤمين بالقرآن ك  ة و لك هو الزذي   ياسزو مزع جاللزن 
القرآن، و لزك ال ز لر احملمزو  هزو الزذي  ر زده اهلل و رضزاه مزن عبزا ه ولزيس ا قصزو  

 .إىل آحر ما  قوله سيد من األل والابع واللاو… الرحك وال صٌي ق 
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 إطالق سيد قطب السحر على القرآن كرات ومرات -7

 
لقد وصف الكٌار ا شركن القرآن الكرمي والرسول الا ين صلى اهلل عليزه وسزلن 
ب وصزززززا  ازززززييان ميهزززززا السزززززحر والكهانزززززن والكزززززذا واال زززززرتا ، وغززززز   لزززززك مزززززن 
األوصززا  القبيحززن الزز   شززوهون هبززا القزززرآن والرسززول صززلى اهلل عليززه وسززلن لييٌزززر 

ميهمززا وقززد ر  اهلل علززيهن ر و ا قو  ززن تززدأ  هززذه اال ززرتا اخ وال شززو هاخ  اليززا 
 .  بام عن نصوص ك ابه وعن رسوله الصا ق األمن ا رسل أقام من را الاا ن
وإ ا كان هذا هو الواقع  ال صوز مال من األأوال هن  وصف الرسول ب نه 

 .ساأر، كما ال صوز هن  وصف ب نه كاهن هو كا ا
لك القرآن ال صوز هن  وصف ب نه سحر كما ال صوز هن  وصف ب نه كهانن وكذ

هو كذا هو هسائ  تلك األوصا  ا بي ن ال  ا رتاها الكا بون على ك اا اهلل 
 .الا ين ورسوله الصا ق األمن

كمززززا ال صززززوز هن  وصززززف ب نززززه اززززار هو كهانززززن هو هسززززائ  هو غزززز   لززززك مززززن 
مها الكٌزار للزذم وال شزو ه للقزرآن الكزرمي وتشزو ه مسازن األلٌاع القبيحن الز  اسز  د

 .رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلن وصد اليا  عن اوةان به واتبزاعه
لقززد هئلزز ق سززيد قاززو هززذا اللٌززظ ا ززذموم احلقزز  عيززد كززل األمززن مززراخ ك زز ة  

 :ه كر بارام ميها
” اذكووو   وووه هى ال حوووزل  ارىذد تووووى ال توووزل ”(:1)قزززال يف ص  -0
 .لصور ال     يلها يف نصوص القرآن اين ا
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 .” ه  لذق ان” :قال مايونام ( 00)يف ص و -9

 .سحر القرآن الارا -2،6
اكلتىهمووى تكشووفىن عوو  ” وقزال عززن قصززن عمززر رضز  اهلل عيززه والوليززد بززن ا غز ة

 .”ه ل لذ ه 
عززن مززدى هززذا السززحر القززاهر الززذي اسزز وى يف اوقززرار  : "(00)ويف ص  -5

 ” رونبه ا ؤميون والكا 
اذكووو  هووو   لذع لموووس ال تنفووود سنووول كوووىن ذ وووه  ” :، قزززال(02)يف ص و  -4 

 ."لذق ان
 هزززو  الزززل إةانزززه هبزززذا  ” وووه  حوووؤث ” :قزززال( 06)يف ص  – 01، 9، 1، 0 

السززحر وإ ززا أل ل علززى سززحر القززرآن للاززرا، ومززن هيززا تل قزز  قصززن الكٌززر بقصززن 
قصز ن يف الداللزن علزى هزذا اوةان يف اوقزرار لسزحر القزرآن، وال  قزل عزن هزاتن ال

 .”ال تسماوا أذا القرآن”:عن قول با  الكٌار… السحر ما أكاه القرآن 
 .”من ع ه ل لذ ه ” (:00)قال مايونام يف ص  -00
  لرتموووووووع علوووووووى لإلعووووووو لل د وووووووه   لذمؤمنووووووو ن وك ووووووو("00)يف ص و  -09

 .”الذكىف ان
 .نه وأ  من عيد اهللأااا ا ؤمين من اوقرار ب نه سحر وإنا آميوا ب : سع   
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حج  سن ن هث ع  من ع ه ل لذ ه  فود ” (:01)قال يف ص  – 06، 02
اكىن موع ذذوب مهت حوىط علوى هو ل لذن وع لْللو س لذو أ ت اعول :"   اعى ”لذق ان

 .”لن ه ل لال  ه   حؤث ”:لذع ب فقىذ ل
امعلوو   سنوووم مووى عووىذ   مووي ىط لنمووى عووىذ   ذمووىط منشووؤ  لذه ووي الذك وو  : سعوو  

 .لاةالذعي
فلنن وو  فوود هوو   لذ وو ل علووى  وو  س ” (:09)قززال يف ص  – 00، 04، 05 

لذ وه  لذو أ  هو فوأح  ”  ”لذمثى  ذن ن سأ  ه  كىن ف وى لضى ب ذل لذ ذ وي
ال دوي لذن سن لذ وه  لذو أ ”  ”تهيث عنل لد  لذم   ة دعوي لذتفك و  الذتقويح 

 .عنى  كىن كىمنىط فد م و  اخ  غ   لذتش حع
لال خ ثوووىط منووول ( لن هووو ل لال  وووه  حوووؤث :)لذ ذ وووي موووى عوووى امعلووو   سن : سعووو  

 .اتش حوىط ذلق ان اتنف  لط منل اذو ل ذمل ل  ساي لذ   ات عي دأنل   صل ل  ق 
سأ  –ذنووو ن  –فلنن وو  فووود هوو   لذ ووو ل دىإلرمووى  ” (:96)ص يف  – 01 

 ووه  كووىن ف وووى ل ووتأث  دىذ ووىدق   لْلاذوو   لذوو ح  تووىدع ل مهموويلط  تووى ع ووس سن 
 .”تز لإل ل  دعم حع
زلول يزززززززززقزززززززززال عزززززززززن الازززززززززرا ا ااصزززززززززر ن ل(: 95)ص  – 99، 90، 91، 09 
ذقووي تلقوو   ” :  ثووم عووى ”لنوووم  ووم   تووىلة اووع لط ا ووم   تووىلة  ووه لط ” :القززرآن

هووؤال  ح ووه ان ف ؤمنوو ن  . م ووه لح  ح ووت أ فوود ذذووب لذمؤمنوو ن الذكووىف ان
وم منول فوإذل هو  اهؤال  ح ه ان ف و د ن  ثم حتهيث هؤال  اهؤال  عمى م و
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 وويحث غووىمض ال حعى ووب سكثوو  موو  لوو لة لذم ووه ل لذم ووو ل لذوو أ ال حعلووم 

 .”م ضع لذ ه 
كيف  س  دم لٌظ ا س الذي  صزاا بزه مزن بزه مزس مزن اجلزن هو   ليهوان ر إ 

 .إن سيدام إنا  قصد ت ل  القرآن: قد تقول. السحر
ة ال زز ل  مزز الم ؟ ناززن لكززن همززا كززان  سززاه هن  سزز  دم لٌززظ ال زز ل  وقززو : سعوو   

بلى ولكن سيدام قد صرخ ب نزه مل خيرزع يف عملزه هزذا لاقيزدة   ييزن تغزل  كزره عزن 
 .الٌهن
عيل وع لذقو ان  –مؤعتوىط  –الننى ذن تى ع سن نيع ” (:95)وقال يف ص   

 .”لذيحن ع
 هززززذا هززززو السززززر يف إئززززالق السززززحر علززززى القززززرآن وإئززززالق ا سززززرخ والسززززييما  

  ليز ق إئالقزه علزى كزالم مزن حيزرتم نٌسزه وكالمزه مزن البشزر وا وسيقى وغ هزا ممزا ال
 . كيف بكالم األنبيا   كيف بكالم اهلل عل وجل

هنه هتزى مبزا مل تسز ااه األوائزل يف ( 95)ص (الٌين ال صو ر)يف   رى سيد قاو
ك وو  ” : هززن القززرآن مبززا  ززيهن الصززحابن وا ٌسززرون وعلمززا  البالغززن وغزز هن  قززال

 ع سن نجوي فود  ويحث لذعو ب لذمعىلو ح  ذنووزا  لذقو ان فوم لذق ان ال ن وتى
لووو لة مع نوووع ذوووو ل لذجموووى  لذفنووود لذووو أ  وووم   توووىلة اوووع لط اتوووىلة  وووه لط الن 
ل ووتىعنى سن نلمووم ف وول لوو لة ذمووى م وووم منوول موو  تووأث   ذقووي تلقوو   م ووه لح  
ح وووت أ فووود ذذوووب لذمؤمنووو ن الذكوووىف ان  هوووؤال  ح وووه ان ف ؤمنووو ن اهوووؤال  

مَّ حتهيث هؤال  اهوؤال  دموى م ووم منول  فوإذل هو   ويحث ح ه ان ف و د ن ث
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م ضوع  (1)غىمض ال حعى ب سكثو  مو  لو لة لذم وه ل لذم وو ل لذو أ ال حعلوم

لذ ه  ف مى ح مع م  هو ل لذون م لذعج و   الن كوىن ذو ه  منول فود سعمىعول 
 .ه ل لذتأث   لذ  ح 

ل عل ود ذو فلموى  ومعش لذقو ان ل َّ ” :فو ل عم  د  لذخىىب حق   فد لالحوع
موووى س  وو  هووو ل ” :احقوووى  عنوول فووود لالحووع سنووول عووى ” ف ك ووش الخلنووود لإل وول 

  ثووم  ووى  عصووع لذ ذ ووي دوو  لذم  وو ة فقووى  اهوو  كووىف  دمهمووي ”لذكوول  اسك موول
ذوول ذهوولاة الن عل وول ذىوولاة النوول  ال  لن” :ادووىذق ان ال حووتوم ده وول ام لالتوول

 .”“مى ه  لال  ه  حؤث : ذ هىم مى تهتل النل حعل  امى حعلى عل ل  ثم حق  
 : لذتعل ه 

 .ال صوز إئالق السحر على القرآن وال على ت ل ه يف الاقول واليٌو  –هوالم 
تصززو ر  هززن الاززرا ومززيهن هصززحاا همززد صززلى اهلل عليززه وسززلن ومززن  –لانيززام 

القززززرآن يف نٌوسززززهن أززززد ع   هبززززرزهن عمززززر بززززن ا اززززاا بزززز ن أززززد  هن عززززن تزززز ل
 .غام 

                              
احلزز ق ه ززن  ززدركون إعجززازه ومواضززع هززذا اوعجززاز مززن لغزز هن وسززيد قاززو مل  ززدرك هززذا ( 0)

نززه ه رك سززر  اوعجززاز يف اوعجززاز لكززن عقلززه الغززريب ا قززد  للٌيززون السزز يٌن صززور لززه ه
القرآن وهو عيده ال صو ر الٌين وما   باه مزن موسزيقى ومسزرأياخ   ي زل لزه هزذا الاقززل 

 . هنه ه رك ما مل  دركه الصحابن الا ما  ومن بادهن من الالما 
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أززد ع  –الززذي  صززٌه سززيد قاززو بالسززحر  –ذا ال زز ل  وإن أززد  هن عززن هزز 

السززحر مززن اجلززرهة مبكززان ال سززيما ويف بسززميه  الززذي  –مززن ال  الززن موضززع ال زز ل  
القزززوم عمزززر بزززن ا ازززاا احملزززدإث الزززذي كزززان  يززززلل القزززرآن مبوا قاتزززه وت  يزززد ن راتزززه 

رسزول اهلل  الاميقن، عمر الذي اهدله رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلن بالالن، قزال
بييا هنزا نزائن هتيزأ بقزدخ لزب  شزربأ أز  إين ألري الزري ” :صلى اهلل عليه وسلن

 ما هول ه  زا رسزول اهلل : ا ااا، قالوا بنخيرهل يف ه ٌاري مث هعايأ  رل  عمر 
، ومسزززلن يف الالزززن رقزززن (19)رواه الب زززاري يف ك زززاا الالزززن رقزززن ” الالزززن: ؟ قزززال

بل هو آ اخ بيياخ يف : )لى اهلل عليه وسلن، وقال يف هصحاا همد ص(9400)
 (.صدور الذ ن هوتوا الالن

 ما ا  رى سيد قاو يف علمهن و همهن ؟ 
إن أزززد  هن عزززن تززز ل  القزززرآن غزززام  وه زززن ال  المزززون  داهيزززنللا  زززإنزززه  زززرى و 

موضززع ال زز ل   يمززا  سززماون مززن هززذا الززي ن الاجيززو والقززرآن نززلل بلغزز هن و ار ززون 
ك ززر مززن غزز هن و ززدركون بالغ ززه وإعجززازه إىل  رجززن ال  لحقهززن مقاصززده ومراميززه ه

 يها  حول هئمن اللغن والالن يف كل الٌيون  ازرت  هبزذا هم زال الشزا ا  واألصزما  
 .وهيب عبيد القاسن بن سالم بل وكل ا سلمن

و زز   سززيد  يقززول يف علمهززن وإ راكهززن مززا قززال و ززرى نٌسززه هنززه قززد هو  مززامل  
ه نزاهن  رزالم  ه إليه  الموا و واهلل لوكان علمام صحيحام نا اام لسبق ؤتوا و علن مامل

عززززن هعالهززززن و لكززززن لززززيس عيززززد سززززيد قاززززو إال إحرززززاع اليصززززوص لٌيززززه البائززززل 
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… وإ قاعزززاخ و ىا ززز حو  عزززن هوربزززا مزززن مسزززرأياخ ومت يليزززاخ وسزززييما وموسزززيق

 .مع األسف الشد د. ا …و
 .ما سيد قاوونله اهلل اوسالم و القرآن مما  لصقه هب 

ونله اهلل عقول الصحابن وهحالقهن و  ان هن هن  ٌهموا من ك اا اهلل الا ين ما 
 .نا ه  إحيا اخ وحياالخ اياانينإ همه سيد قاو و 
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وعلدى   الرسدول  الكفار ال يقصددون مدن إطدالق السدحر علدى      *  

 .ال الذم و التشويهإالقرآن 
  دَووووِس لذَّووووِ حَ  َكَفووووُ ال ِفووووى ِعووووَزةا    َالذُقوووو َ لِن ِذن لذوووو ِك  : قووووع  ى ووووع   

َاِاَقى ا َكم َسهَلكَنى ِم  عَو ِلِوم ِمو  عَو نا فَونَوىَلال اَّاَلَا ِ و َ  َمنَوى ا  َاَعِج ُو ل َلن 
َروواَ ُهم ُمنووِ ل  ِموونُوم َاعَووىَ  لذكووىَِفُ اَن َهووَ ل َ ووىِ    َكوو َّلب  َسَرَعووَس لْلَِذَوووَع ِلاَلهووىط 

َشووووى   ُعَجووووىب  َالنىَلَووووَه لذَموووومُ ِموووونُوم َسِن لمُشوووو ل َاللووووِ ُ ال َالِ وووويلط ِلنَّ َهووووَ ل ذَ 
َموووى َ وووِمعَنى ِدَووووَ ل ِفوووى لذِملَّوووِع لَْلِخوووَ ِة ِلن َ لِذَووووِتُكم ِلنَّ َهوووَ ل َذَشوووى   حُووووَ لُل  ~علوووى
ِزَ  َعَل وِل لذو ِكُ  ِمو  دَ ِننَوى دَوس ُهوم فوى َاوبا مَّو  ِذكوِ ن دَوس نِلالَّ لخِتَل    َس ُ ~َهَ ل

 هزذه مقاومزن و أزرا علزى رسزول اهلل صزلى اهلل  ،[1-0ص]مَّى َحُ اع ل َعوَ لبِ ذَّ 
عليه و سلن و على القرآن الكرمي  هن يف علة و اقاق و كٌر و عيا  و ال  ر دون 

و صزد اليزا  عزن اتباعزه و  هب ئالق السزحر و الكزذا علزى رسزول اهلل إال تشزو ه
قززال  .ليززه صززلى اهلل عليززه و سززلنميشزز  هززذه احلززرا ال كززذ و و الشززك  يمززا هنززلل إ

لعتَوووَ َب ذِلنَّووىِه ِ َ ووىدُوُوم َاُهووم ِفووى َغفلَووعا ُمعِ ُضوو َن َمى حَووأتِ ِوم ِموو  ِذكوو ا   :تاززاىل
ِموو  لَِّدِوووم ُمهووَيثا ِلالَّ ل ووَتَمُع ُ  َاُهووم حَلَع ُوو َن  اَلِه َووعط عُولُوو دُوُوم َاَسَ ووُ ال لذنَّجووَ ن 

الَّ َدَش   ِمثُلُكم َسفَوَتأُت َن لذِ هَ  َاسَنُتم تُ ِصُ ان  عَىَ  لَِدى لذَِّ حَ  لََلُم ل َهس َهَ ا لِ 
حَعَلُم لذَق َ  ِفى لذ ََّماِ  َالَْللِض َاُهَ  لذ َِّم ُع لذَعِل ُم  َدس عَىُذ ا َسضوَ ىُث َس وَل ا 

 .[5-0:األنبيا ]  َدِس لفتَوَ لُ  َدس ُهَ  َاىِع   َفلَ أتَِنى دِأَحَعا َكَمى ُسلِ َس لَْلاَُّذ نَ 
 هن يف غٌلن وإعرا  وههزل قلزوا الهيزن واسز ماعهن للقزرآن اسز ماع الالعبزن  

وههززل مكزززر وكيزززد و لزززن يف أزززرهبن للرسززول صزززلى اهلل عليزززه وسزززلن وللقزززرآن  هزززن ال 
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 زز لون جهززدام يف تشززو ه الرسززول صززلى اهلل عليززه وسززلن وتشززو ه القززرآن وال يف الصززد 

هن بشززر  سزز حيل هن  رسززله اهلل وهززذا أالززه ومززا هنززلل عززن اوسززالم  الرسززول يف ن ززر 
إليززه سززحر وهضززغاث هأززالم ا ززرتاه همززد بززل هززو اززاعر والقززرآن اززار وسززحر وهززذا 

  .ميهن  ا ن ا بع وال كذ و وال شو ه
   َ لحَووىِا لَِدِوووم ِلالَّ َكووىنُ ل َعنَوووى ُمعِ ِضوو َ  َاَمووى تَووأتِ ِوم ِموو  َ لحَووعا ِموو:تاززاىل قززال

ووووووى َروووووواَ ُهمفَوَقووووووي َكوووووو َّ  َفَ وووووو َا حَووووووأتِ ِوم سَن َوووووواُيل َمووووووى َكووووووىنُ ل دِووووووِل  دُ ل دِووووووىذَهِه َذمَّ
و زززر  اهلل علززيهن بال هد ززد بزززاوهالك علززى تكزززذ بهن  ،[5-6:األناززام]َح ووَتوزُِ انَ 

ومواقٌهن ا شزيين، مث قزال تازاىل يف هزذا السزياق مبييزام عيزا هن وع زوهن واو غزال يف 
 :هذا الايا  والا و وال كذ و

َاَذ  نَوزَّذَنى َعَل َب ِكَتىدىط ِفى ِع بَىها فَوَلَمُ  ُ  دِأَحِيحِوم َذَقىَ  لذَِّ حَ     :قال تااىل
َكَفووُ ال ِلن َهووَ ا ِلالَّ ِ ووه   ُم ِوو     َاعَووىُذ ل ذَوو آلَ سُنووِزَ  َعَل ووِل َملَووب  َاذَوو  سَنَزذنَووى َمَلكووىط 

َعلَنىُ  َمَلكىط َذَجَعلنَوىُ  لَُرولط اذََلَ  وَنى َعلَو ِوم مَّوى ذَُّقِضَى لَْلمُ  ثُمَّ الَ حُنَ ُ اَن  َاَذ  رَ 
حَلِ ُ  َن  َاَذَقِي ل ُتوِزَ  ِدُ ُ سا ِم  عَ ِلَب َفَهىَ  دِىذَِّ حَ  َ ِخُ ال ِمنُوم مَّى َكىنُ ل دِوِل 

مزززا عيزززدهن مزززن هقزززوى   هزززن يف أزززرهبن  سززز  دمون،[01-0:األنازززام]َح وووَتوزُِ انَ 
هقززبح مززن السززحر قززبحهن اهلل عيززدهن  ن الرسززول واحلزز ق  ززال ازز  األسززلحن يف مقاومزز

وال  صززر ون اليززا  عيززه إال هبززذا األسززلوا ا قززرون بالسزز ر ن واالسزز هلا  مبالغززن يف 
ال شززو ه وإماانززام يف صززد اليززا  علززى اوةززان بالرسززول صززلى اهلل عليززه وسززلن والقززرآن  

بزل هزن هازد يف أزرا كحال من قزبلهن مزن هعزدا  الرسزل علزيهن الصزالة والسزالم 
 .هذا الرسول صلى اهلل عليه وسلن وهاد مقاومن
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فَوو َِك  َفَمووا سَنووَش دِِنعَمووِش لَدِووَب ِدَكووىِه ا َاالَ َمجنُوو نا  َس  حَوُق ذُوو َن  : قززال تاززاىل

  عُووس تَوَ دَُّصوو ل فَووِإِنى َمَعُكووم ِمووَ  لذُمتَوَ ِدِصوو َ   َس  نَوتَوووَ دَُّ  دِووِل لَحووَ  لذَمنُوو نِ  َاووىِع   
أُمُ ُهم َس َلُمُوووم ِدَوووَ ا َس  ُهووم عَوو    بَووىُغ َن  َس  حَوُق ذُوو َن تَوَق َّذَووُل دَووس الَ حُؤِمنُوو َن  تَوو

،  هن  صزٌون الرسزول [26-99:الاور]َفلَ أُت ل ِدَهِيحثا ِمثِلِل ِلن َكىنُ ل َلىِلِع  َ 
 صلى اهلل عليزه وسزلن والقزرآن ب حبزع األوصزا  ا  ازار  عليهزا عيزدهن مبالغزن يف
ال شو ه وال يٌ   الرسول صلى اهلل عليه وسلن كاهن وايزون ومزا جزا  بزه كهانزن بزل 
جيززون وهززو اززاعر، وم قززول علززى اهلل  الززذي جززا  بززه تقززول وكززذا ومصززدر  لززك 

 .وميشؤه إنا هو الكٌر والاغيان،وال  قصدون بذلك إال الاان وال شو ه
دهن الدني زن  زال صزوز وإ ا كان هذا هزو واقزع الكٌزار ا كزذبن وهزذه هز  مقاصز

هن  قال يف القرآن إنه سحر كما ال صزوز هن  قزال إنزه ازار وكمزا ال صزوز هن  قزال 
إنه كهانزن كمزا ال صزوز هن  قزال إن الرسزول سزاأر هو ازاعر هو كزاهن هو ايزون هو  
كزززذاا،  ززز ئالق السزززحر علزززى القزززرآن والرسزززول يف ال حزززرمي وا يزززع ك حزززرمي إئزززالق 

شززززار واجليززززون وسززززائر األوصززززا  الزززز  هئلقهززززا الكٌززززار علززززى الكززززذا والكهانززززن وال
 .الرسالن والرسول صلى اهلل عليه وسلن تكذ بام واس هلا م وس ر ن وتشو هام وتيٌ ام 

قون السزحر علزى القزرآن والرسزول صزلى اهلل ل من  قول إن الكٌار إنا كانوا  ا 
بواعع ال  ن  عليهزا عليه وسلن لغ  هذه ا قاصد ال  ن  عليها القرآن ولغ  ال

القرآن   نا هزو ازاز  م هزور مصزا م للقزرآن الكزرمي ا يزلل مزن الالزين ا بز  بز قوال 
 . قل ههن ن هعلن هم اهلل ؟. هؤال  الكا ر ن ا كذبن
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 من كتاب مشاهد القيامة  يف القرآن الذي جرى فيه على -8

 (1)قواعده يف كتاب التصوير الفين
 
 

 َاِذَموو  َخووىَا َمَقووىَ  لَدِووِل َرنَّتَووىنِ  : تاززاىل يف سززورة الززرمحن قززال يف تٌسزز  قولززه
 قززارن بززن اجلي ززن ومززا  يهمززا مززن ناززين، ناززين  وهززو إىل آحززر السززورة [64:الززرمحن]

  .أرري وناين بدوي
همووى للرتووىن فوود لذنعوو م تمثووس لذيلرووع لْلاذووى دووىذت ا الذ فىه ووع فوود ” :قززال

تو ن هو   لذصو ل الْلاوكى    د فىه ع فود لذولذهض   اتمثس لذثىن ع دىذت ا الذ  
مج ل مثس ذلنع م تق دل ذلهو  اتصو ل  ذلخ وى  ؟ ال سروز  دشود  فلو   ذويأ 

 .”د هىن
مززن جي ززن  يهززا الايززون جسززماين  هي ال  سزز ايع اجلززلم بزز ن هيززاك ناززين أسزز  

اجلار ززززن واألاززززجار والٌواكززززه واحلززززور الاززززن كزززز  ن اليززززاقوخ وا رجززززان و يهززززا الٌززززرو 
  .ها من اس ربق و يها ا يام والر ر  ا ررباائي
ال  س ايع اجللم ب ن هذه أقائ ق لاب ن تشاهد بالان والياين  يها هسزو  مزن  

  .هكل وارا واتكا  و اع للحور الان ا وصو اخ باجلمال ا  ياه 
                              

 .يف ال صو ر الٌين وال  ييل( ك اا ا شاهد)وقد غال  يه هي   (1)
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ال  سزز ايع اجلززلم بوجززو  ازز   مززن هززذه األاززيا  أل ززا اززر  م ززل للياززين تقرهبزززا 

لد ززه برهززان ه ززا أقززائ ق تلمززس وتشززاهد والياززين ليس رها لل يززال وهززو للحززس وتصززو 
 (.904)ص  ”مشاهد القيامن يف القرآن” ان ر ك ابه. هبا ناين جسدي

ُكوووُس نَفووو ا ِدَموووى َكَ وووَ ش   :و قزززول يف تٌسززز  قزززول اهلل تازززاىل مزززن سزززورة ا زززدلر
 َن  َعِ  لذُمج ِِم َ   َموى َ وَلَكُكم   ِلآلَّ َسلَهىَب لذَ ِم ِ   ِفى َرَنىاا حَوَتَ اَ ذُ لَِه َنع  

ا وويهمى   الذفكووىوالذنعوو م هنووى ال حكوو ن دىذنجووىة [69-21:ا ززدلر] ِفووى َ ووَق َ 
وو  نعوو م نف وود معنوو أ فاذكنول كوو ذب دىذشووع ل دول ادىالمت ووىز لان لذمجوو م    

  .”مى  لككم فد  ق ”ح  مل فد مشوي   لل د نوم اد   لذمج م  
يف اجلين وإنزا هزو يف عقيدتزه نازين اجلسماين  ا ي احلس  هو ال  ؤمن بالياين ا 

  .مايوي، وهذه عقيدة بائيين روأ  نٌس 
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 يف كتاب الظالل عقيدة سيد قطب يف النعيم األخروي* 

 
لكيه ان قل عيها إىل عقيدة  اي ام ما و بدو هنه قد تغ خ عقيدته هذه

ا الالما   اسدة هحرى وه  عقيدة غالة الصو ين بل ه  عقيدة وصٌه
 . ب  ا زندقن

 (.4/2999)يف  الل القرآن قال سيد قاو 
إن هذه الصور احلسين لليازين والازذاا تزر  يف مواضزع مزن القزرآن، وقزد صز   :"

كمزززا هن صززززور الياززززين والاززززذاا اجملززززر ة عززززن . ماهزززا صززززورة مايو ززززن هو صزززز   اززززر ة
ن حلز ق، وهعزر  واهلل الذي حل ق البشر، هعلن مبز. احلسياخ ص   يف مواضع هحرى

والبشززر . مث مززا  صززلح لياززيمهن ولاززذاهبن. مبززا  ززؤلر يف قلززوهبن، ومززا  صززلح لرتبيزز هن
تل قزز  كلهززا يف  اززرة اونسززان مث   لززف . صززيو ، واليٌززو  هلززوان، والابززائع ازز 

ومزن مث  صزل اهلل هلزوان اليازين والازذاا وصزيو  ا  زاع . وت يوع مسزو كزل إنسزان
بالابزا ، هيالزك نزا   صزلح لرتبيز هن والس جاازن مهز هن  واآلالم، و  ق علمه ا ال ق

للامل كما  صلح جلزلائهن و صزلح نٌوسزهن هن  كزون أزن ه زار مزن مزا  غز  آسزن 
هو ه زار مززن لززب مل   غز  ئامززه هو ه ززار مزن عسززل مصززٌى، هو ه زار مززن مخززر لززذة 

ن اليزار للشاربن هو صيو  من كل ال مراخ مع مغٌرة من رهبن تكٌل أن اليجاة م
 لهؤال ما  صلح لرتبي هن ومزا  ليز ق جلزلائهن وهيالزك نزا   ابزدون .. وا  اع باجلياخ

 ههو أل ززززن حيبونززززه و  قربززززون إليزززز. اهلل أل ززززن  شززززكرونه علززززى نامززززه الزززز  ال حيصززززو ا
. هو أل ن  س حيون هن  راهن على أالن ال حيبو ا. بالااعاخ تقرا احلبيو حلبيبه
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إىل جيززززن هو إىل نززززار وال ناززززين هو عززززذاا علززززى اوئززززالق، وال  ي ززززرون ورا   لززززك 

حَ  َ لَمُن ل اَعِمُل ل   :وهؤال   صلح أن تربين و صلح جلا  هن  قول اهلل أن ِلنَّ لذ َّ
 :وا ه زن سزيكونونمهو هن  ال، [94:مرمي]لذصَّىِذَهىِا َ َ جَعُس َذُوُم لذ َّ َمُ  ُال لط 

  ُمقتَووويِ  ِفوووى َمقَعوووِي ِلوووي ا ِعنوووَيَمِل با [55:القمزززر]” ولقزززد روي عزززن الرسزززول ،
عائشززن رضزز  اهلل  صززلى اهلل عليززه وسززلن هنززه كززان  صززل  أزز  ت ٌاززر رجززاله  قالززأ

تصيع هزذا  زا رسزول اهلل وقزد غٌزر لزك مزا تقزدم مزن  نبزك ومزا تز حر ؟ مل ” :عيها
 (6120)رواه الب اري ”هكون عبدام اكوراهأو هن  ه ال” قال

مل خيشزززه و  مل تكزززن جيزززن وال نزززارمل  ابزززد اهلل هأزززدو هو لززز" :رابازززن الادو زززن وتقزززول
 ؟  ”هأد

ما عبدته حو ام مزن : ما أقيقن إةانك ؟ تقول: وصيو سٌيان ال وري وقد س أا
وبززن هززذا اللززون . ”عبدتززه اززوقام إليززه ،نززاره وال أبززام جلي ززه،  زز كون كززاألج  السززو 

 جالزه اهلل مزن نازين و عزذاا اوكلهزا صزد ز  يمز.. و لزك هلزوان مزن اليٌزو  والابزاع
 .ما  صلح للرتبين يف األر ، وما  ياسو للجلا  عيد اهلل –ومن هلوان اجللا  

وا الأظ عمومام هن صور الياين والاذاا تزرق وتشزف كلمزا ترقزى السزاماون يف 
وأسزززززو هنزززززواع ا  زززززائبن، . بيزززززن وال هزززززذ و علزززززى مزززززدى نزززززلول القزززززرآنرت مراقززززز  ال

 .انأ  ائو باآل اخواحلاالخ ا  يوعن ال  ك
 ".وه  أاالخ ونا هل ت كرر يف البشر ن يف  يع األعصار 
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وهززززذا  زززرص وكززززالم بائزززل    رززززل الرسزززل خيززززا ون عزززذاا اهلل يف الززززدار : هقزززول

َسَخوىُا ِلن ~ عُوس ِلنِوى  :صزلى اهلل عليزه وسزلن  قزول همداآلحرة  هذا رسول اهلل 
 .[ 05:، األناام02: مرالل ]َعَص ُش لَِدى َعَ لَب َح  ا َعِ  ما 

َسَخووىُا ِلن َعَصوو ُش ~ ِلنِووى  :و قززول هكززرم الرسززل همززد صززلى اهلل عليززه وسززلن
 .[05: ونس] لَِدى َعَ لَب َح  ا َعِ  ما 

هحرجززه  ”لززه واهلل إين ألحشززاكن هلل وهتقززاكنهمززا :"و قززول صززلى اهلل عليززه وسززلن 
 .(5142)الب اري 

َاالَ ُتخزِنِووووووووى حَوووووووو َ    :والسززززززززالم و قززززززززول حليززززززززل اهلل إبززززززززراهين عليززززززززه الصززززززززالة
 ".[10:الشارا ]حُ َعُث نَ 

ِلنوَُّوووم َكووىنُ ل ُحَ ووىلُِع َن ِفووى   :وكززل األنبيززا   ابززدون اهلل رغبززام ورهبززام قززال تاززاىل
 [91:األنبيا ] لذَخ َ لِا َاَحيُع نَوَنى لََغ ىط َالََه ىط اََكىنُ ل ذََنى َخىِاِع  َ 

َالرَعلِنى ِمو   : براهين عليه الصالة والسالم هنه قالوقال اهلل خمربام عن حليله إ
 .[15:الشارا ] َالَثَِع َرنَِّع لذنَِّع مِ 

 اللهززن” :وكزان رسزول اهلل صززلى اهلل عليزه وسززلن  قزول وهصزحابه حيٌززرون ا يزدق
فززن الززذ ن  :ايبززن لززه قززالوا ” اززي  عززي  اآلحززرة  ززاغٌر لملنصززار وا هززاجرةال إن

  (6011) الب اريرواه ”اجلها  ما بقييا هبدابا اوا همدام على 
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واعلموا ” :رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلن يف ساأن اجلها  حايبام  يقول قوم و 

ويف هصزززحابه هبزززو بكزززر  ،(9101) الب زززاريرواه ” هن اجليزززن حتزززأ  زززالل السزززيو 
 .وعمر وه اضل الصحابن

ِن َ  سَنُفَ وُوم َاَسموَ لَذُوم دِوَأنَّ َذُووُم ِلنَّ لذلََّل لاتَوَ ن ِمَ  لذُمؤمِ   :و قول اهلل تااىل
لذَجنَّووَع حُوَقووىتُِل َن ِفووى َ ووِ  ِس لذلَّووِل فَوَ قتُولُوو َن َاحُقتَولُوو َن َاعوويلط َعَل ووِل َ ق ووىط ِفووى لذتَّوو لَلِة 

وقززززال تاززززاىل خمززززربام عززززن امززززرهة  رعززززون إ ززززا  ،[000:ال وبززززن]الإِلنِج ووووِس الذُقوووو َ لِن 
، وقزال جرب زل لرسزول [00:ال حزرمي]َو دَ تىط ِفوى لذَجنَّوِع َلِب لدِ  ِذى ِعنيَ  :قالزأ

بشززززر حدصززززن ببيززززأ مززززن قصززززو ال صزززز و  يززززه وال ” :اهلل صززززلى اهلل عليززززه وسززززلن
 . ن، ومها ه رل من رابان وه رل من الصحابياخ  رالم عن غ ه”نصو

 :ن  لززززك قولززززه تاززززاىلزن ومزززززوكززززن اززززو ق اهلل يف القززززرآن ه اضززززل ا ززززؤمين إىل اجليزززز
 َحُوَوى لذَِّ حَ  َ لَمُن ل َهس َسُلُذُكم َعَلى ِتَجوىلَةا تُنِجو ُكم ِمو  َعوَ لبا سَذِو ما  ُتؤِمنُو َن حَاس

دِىذلَِّل َاَلُ  ِذِل َاُتَجىِهُياَن ِفى َ ِ  ِس لذلَِّل دَِأمَ لِذُكم َاسَنُفِ ُكم َذِذُكم َخ و   ذَُّكوم ِلن  
يِخلُكم َرنَّوىاا َتجوِ ن ِموو  َتهِتَووى لْلَنَوووىُل ُكنوُتم َتعَلُمو َن  حَ ِفوو  َذُكوم ُذنوُ َدكم َاحُوو

 [09-01:الصززززف]اَمَ ووووىِكَ  بَِ  َووووعا ِفووووى َرنَّووووىِا َعووووينا َذذِووووَب لذَفوووو ُز لذَعِ وووو ُم 
يقزد مون هنٌسزهن   يدعوهن إىل اجلها  يف سبيل اهلل لييجوا من اليار وليٌزوزوا باجليزن 

 .رحيصن ألجل اليجاة من اليار والٌوز باجلين
تَوَتَجىَفى ُرُن دُوُوم َعِ  لذَمَضىِرِع َحيُع َن لَدوَُّوم   :هلل عن ه رل ا زؤمينوخيرب ا

ُسخِفَى َذُوم ِمو  عُوو َِّة َسعوُ  ا  ىَخ فىط َاَبَمعىط َاِممَّى َلزَعَنىُهم حُنِفُق َن  َفَل َتعَلُم نَف   مَّ 
  [. 00-04:السجدة]َرَزا ا ِدَمى َكىنُ ل حَعَمُل نَ 
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وهزن يا  وه اضل ا ؤمين من صحابن وصد قن واهدا  وعلما   هذا أال األنب

هع ن اليا  اكرام هلل وهاد اليا  أيزا م ميزه وهازد اليزا  أبزام هلل و زيهن هحزال  هلل 
 . وق مرتبن احملبن  هذا ال صييف بائل هاد الباالن ومن حرا اخ الصو ين

ن أقزام هو   حزذ هبزذه وهل   حذ ا سلن بالقرآن والسين وما عليه األنبيا  واتباعه
  . يسبها الصو ين إ كام إىل رابان الادو ن و سٌيان ال وري ال  اللندقن

وقززرر .  ززال بززد للابززد مززن احلززو هلل وا ززو  مززن عذابززه والامززع والرغبززن يف لوابززه
 هو حارج  ومن عبده أبزام لزه  ون حزو   هالالما  هن من عبد اهلل با و  وأد

 .و ا ؤمن هو زند  ق ومن عبده هبما  ه
مث مززن ه ززن لسززيد قاززو هززذا ال صززييف البائززل الززذي صززيف بززه اليززا  وإ ا كززان 

 ابدون اهلل حو ام من عذابه وئماام يف جي ه  هزل  كزون األصزيا  األحزرى األنبيا  
نازو  بزاهلل مزن اجلهزل والرزالل ونزربه إىل هلل مزن مبا  يهن الصو ين ه رل من األنبيا  

ئالززو الالززن هن هززذه الاقيززدة ا بي ززن قائمززن علززى  ىهززذه الاقيززدة ا هلكززن وال  يسزز
 : تٌريل األوليا  على الرسل واألنبيا  وميها  يال ق كاهن الصو ين ابن عريب يف قوله

 ول و ون الوبزو  ق الرسز    رزخ ززوة يف بزمقام اليب
هذا ما تيسر ب عرضه ومياقش ه من هصول هذا الرجل وما بياه عليها من هقزوال 

 ر اخ وتصر اخ تس   إىل اوسالم والقرآن ومل هس اع اسز يٌا  كزل مزا ومواقف ون
صزززو عرضزززه ومياقشززز ه وإنزززا اسززز ااأ هن هضزززع ا ٌزززاتيح بيزززد مزززن  ر زززد هن  يصزززر 

 .اوسالم والقرآن و د ع عيهما عا  ن هذا الرجل وهم اله
 .وصلى اهلل على نبييا همد وعلى آله وصحبه وسلن
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