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 بسم هللا الرحمن الرحيم

 

 1مقدمة 

الحمدددددد ي الدددددذي وفقندددددا ألداء أفندددددل الطاعدددددات ووفقندددددا علدددددى كيفيدددددة اكتسددددداب أكمدددددل 

السددعادات، وهدددانا إوددى قولنددا أعددوذ بدداي مددن الشدديطان الددرويم مددن كددل املعا دد ي واملنكددرات، 

لددرحمن الددرحيم نشددرد فددي أداء كددل الخيددرات واملددأمورات، الحمددد ي الددذي لدده مددا فددي بسددم هللا ا

السدددددددموات رب العددددددداملين بحسدددددددب كدددددددل الدددددددذوات والصدددددددفات، الدددددددرحمن الدددددددرحيم علدددددددى أ دددددددحاب 

الحاوات وأرباب النرورات مالك يوم الدين في إيصال األبرار إودى الددروات، وإدخدال الفجدار 

ين فدددي القيدددام بدددأداء وملدددة التكليفدددات، اهددددنا الصدددرا  فدددي الددددركات، إيددداي نعبدددد وإيددداي نسدددتع

املسدددددددتقيم بحسدددددددب كدددددددل أندددددددواد الهددددددددايات، صدددددددرا  الدددددددذين أنعمدددددددت علددددددديهم فدددددددي كدددددددل الحدددددددا ت 

واملقامدددات،  يدددر امللندددوب علددديهم و  الندددالين مدددن أهدددل الجهدددا ت والندددال ت  والصدددال  علدددى 

اقدددب ا يددددات وسددددلم محمدددد املؤيددددد بأفنددددل املتجدددزات وا يددددات، وعلددددى آلددده و ددددحبه بحسددددب  ع

  سليما   أما بعد:

و مدددرل التفسدددير مندددذ عصدددر ال دددحابة ريددد ي هللا عدددةهم إودددى يومندددا هدددذا بعدددد  مراحدددل، ممدددا 

أدى إودددددى تحدددددول مسدددددار التفسدددددير و عهدددددور اتجاهدددددات ومندددددا ج عديدددددد  و بدددددرو  قدددددراءات معاصدددددر  

                                                 

-2ى القرآن الكدريم( هذه الدراسة في األصل ورقة علمية قدمت  في املؤتمر العالمي القرآني الثاني )لجمعية املحافظة عل 0

 )األردن بعنوان:  ) فهم القرآن الكريم   منا ج وآفاق –عمان   3.08.2008
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عددددددض وديدددددد  فدددددي تفسددددددير القدددددرآن الكددددددريم، توافدددددد أربددددداب املددددددذاهب والعلدددددوم امل تلفددددددة لددددددى ب

علددا هددذه القددراءات الجديددد  واملعاصددر  اسددت دام النظريددات 
 
املعاصددرين مددن أبندداء ولدددتنا  و 

الجديد  في تأويل و تفسير القرآن الكريم، والتي تؤدي إوى تحريدف املعداني القرآنيدة وتناقندها 

مدددددق الحقدددددائد الشدددددرعية و عارإلدددددها مدددددق املقاصدددددد ا سدددددالمية العليدددددا  و السدددددبب فدددددي عهدددددور هدددددذه 

واملددددذاهب الهدامددددة والعفنددددةك هددددو تلددددوا أفكددددار أ ددددحابها باملنددددا ج الفكريددددة اللربيددددة، و  األفكددددار 

عددم احردرامهم لقدسددية القدرآن الكددريم وخصوصدياته البال يدة والبيانيددة والللويدة، و اعتبدداره 

َندةع و كسائر النصوص البشرية  أ حاب هدذه القدراء  املعاصد
َ
َسدَنةع وَعَقل

َ
َندة ر  دعدوا إودى: نأن

َ
أَرخ

علدى أنده القدرآن الكدريم بدالظرول الزمنيدة و لنص القرآني، ليصلوا في الةهاية إوى ربد  آيدات نع ا

مثدددل:  ندددص تدددارييي بشدددري و واسدددت دموا مصدددطاحات وديدددد  خدددالل املصدددطاحات الشدددرعية، 

األبسدددددددددددتمولووية، واألمإلريقيددددددددددددة ، وا سددددددددددددالموية، والسدددددددددددلفوية، واملاإلددددددددددددوية، واألنطولوويددددددددددددة، 

، والزمكانيدددددددددددددددددددددددددددددددة وامليكانزماتيدددددددددددددددددددددددددددددددة، والهرمونوطيقيدددددددددددددددددددددددددددددددة، والبلشدددددددددددددددددددددددددددددددفية، والديالكتيكيدددددددددددددددددددددددددددددددة

الخ، وأطلقوا علدى القدرآن الكدريم ) املدوندة الكإلدرى (، و علدى ا يدة )العبدار  (، والديما ووية   

وعلدددددى ندددددزول القدددددرآن ) الواقعدددددة القرآنيدددددة (    علمدددددات بعندددددها فدددددوق بعدددددض  و  شدددددك أن هدددددذه 

ملستشددرقين الددذين قددالوا بددأن نبددو  محمدددد املدرسددة مددا الددي إ  امتددداد ملدددار  أسدداتذ هم مدددن ا

صدددددلى هللا عليددددده وسدددددلم مدددددا الدددددي إ  امتدددددداد لليهوديدددددة و النصدددددرانية   ومدددددنهج هدددددذه املدرسدددددة هدددددو 

م فددددي الددددنص القرآنددددي وتأويلدددده وفددددد أدوات منهجيددددة وألسدددد ية  ربيددددة ملدددداير  للقواعددددد و 
ي
الددددتحك

للقددددرآن الكددددريم فددددي هددددذا  و مددددن الددددذين حملددددوا رايددددة هددددذه القددددراء  املعاصددددر  األسدددداليب العربيددددة 



 ( 2سلسلة عرض وتقديم أعالم الدراسات القرآنية ) 

 

6 | P a g e 

العصدددددر مدددددن يلدددددي و سدددددنا و أبنددددداء ولددددددتنا ندددددذكرهم للدددددرض العإلدددددر  والتحدددددذيرك محمدددددد أركدددددون 

العلمداني الجزائددري، ومحمدد رددحرور املاركسد ي السددوري، و محمدد عابددد الجدابري ا شددرراكي، و 

 حسددن حنفددي املصددري أسددتاذ الفلسددفة علددى الفكددر ا عرداوددي، وعبداملجيددد الشددرفي التونسدد ي، و 

إن األمدة اليدوم فدي أمدسي الحاودة والل صادق العظم معاصر شيوعي سوري مدن أصدل تركدي  

ر و يفجددر  حددري عيددد صدديا رها الفكريددة مددن وديددد، وي  روهددا مددن التفكددك الددذا ي، وي  إوددى تفسددير د 

د فيهددددا رو  رسددددالة ا سددددت الل و عمددددار  
جدددددي طاقرهددددا الكامنددددة مددددن أسددددر الجمددددود والت لددددف، وي 

ملطلدددوب هدددو ذلدددك التفسدددير الدددذي ي دددرج األمدددة عدددن واقدددق الت لدددف وياحقهدددا الكدددون  فالتفسدددير ا

بركدددددددب التنميدددددددة الحندددددددارية والصدددددددناعية وا بداعيدددددددة  ممدددددددا   شدددددددك فيددددددده أن هدددددددذه القدددددددراءات 

املعاصددددر  آيلددددة إوددددى الفشددددل والسددددقو  بسددددبب وهلهددددا بددددالقرآن الكددددريم وخصائصدددده الللويددددة و 

إن املدددددنهج الحركددددددي لتفسددددديرية ال ددددددحيحة  أسددددداليبه البيانيدددددة ومدلو تدددددده البال يدددددة ومنا جدددددده ا

تبلدداي فدي تفسددير  دَنَعَم النظددر فيده و أن ي  التطبيقدي الدذي ندددعو إليده، لجدددير فدي هددذا العصدر بددأن ي 

القددددرآن الكددددريم و فهمدددده و تدددددبره و قراءتدددده، حتددددا ت ددددرج األمددددة ا سددددالمية مددددن أ ما هددددا الفكريددددة 

ة، و الددذي سددماه األسددتاذ الشددهيد سدديد والنفسددية والرربويددة واألخالقيددة وا قتصددادية والدي يدد

 قطب: باملنهج الحركي أو الديناميكي 

وأما طبيعدة ومفهدوم هدذا املدنهج التطبيقدي الحركدي، فقدد بهنده رحمده هللا فدي مدواطن عديدد      

: ن  إن 
 
املسدددألة فدددي إدراي مددددلو ت هدددذا القدددرآن و إيحاءاتددده  إنما  -مدددن تفسددديره ومؤلفاتددده قدددائال

س برصدددديد مددددن املشدددداعر واملدددددركات والتجددددارب،  شددددابه املشدددداعر واملدددددركات الددددي اسددددتعداد الددددنف
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والتجدددددارب التدددددي صددددداحبت نزولددددده وصددددداحبت حيدددددا  الجماعدددددة املسدددددلمة والدددددي تتلقددددداه فدددددي خندددددم 

املعرري  معرري الجهاد، وهاد النفس ووهاد النا   وهاد الشدهوات ووهداد األعدداء  وو مكدة 

ددددَعب والحصددددار، والجددددود  والدددددعو  الناشددددلة، والقلددددة والنددددعف، واللربددددة ع
ي
بددددين النددددا   وو الش

والخددددول وا إلددددطهاد واملطددددارد ، وا نقطدددداد إ  عددددن هللا  ثددددم وددددو املدينددددة: وددددو ال شددددأ  األووددددى 

للمجتمق املسدلم بدين الكيدد والنفداق  في هدذا الجدو الدذي تهدلدت فيده آيدات القدرآن حيدة نابندة 

  إن طبيعدددة هدددذا الددددين تدددرفض اخرددددال واقعيدددة  كان للكلمدددات و للعبدددارات د   هدددا وإيحاءا هدددا

هدا إودى  وات األذهان الجامد  و   إن ن املعرفة ن في هذا الدين تتحول لتوي
ي
املعارل البارد  في ثال

ن حركددة ن، و إ  لهسددت مدددن ودد س هدددذا الدددينو  ومن ذلددك تهدلدددت األحكددام التشدددر عية كلهددا فدددي 

يهدددددل حكددددم واحددددد مةهددددا فددددي مكددددة املدينددددة كحركددددة فددددي املجتمددددق املسددددلم الددددذي قددددام هندددداي، ولددددم 

حتا يجئ وقت التنفيدذ فدي املديندة و إن املعرفدة للمعرفدة لهسدت  –كمعرفة مجرد   –لي ردن 

  في ا سدالم املعرفدة لاحركدة، والعلدم للعمدل، والعقيدد  لاحيا   وطبيعدة املدنهج 
 
 إسالميا

 
منهجا

متفوقدة عليده، فدي مراحدل الحركي ا سالمي أن يقابل هذا الواقق البشري بحركدة مكافلدة لده و 

مجددرد ، ولكددن « نظريددة »ومن أوددل أن الجاهليددة   تتمثددل فددي متعدددد  ذات وسددائل متجدددد   

تتمثل في تجمق حركي على هذا النحوك فإن محاولة إللاء هدذه الجاهليدة، ورد الندا  إودى هللا 

  -مددددر  أخدددددرى ،   يجددددو  
 
حي لدددددذ    مجددددرد   فإ هدددددا« نظريدددددة » أن تتمثدددددل فددددي  -و  يجددددددي شددددهلا

 واملتمثلددددة فددددي تجمددددق حركددددي عنددددوي  
 
إن مددددنهج التلقددددي تكددددون مكافلددددة لاجاهليددددة القائمددددة فعددددال
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للتنفيددذ والعمددل هددو الددذي صددنق الجيددل األول  ومددنهج التلقددي للدراسددة واملتدداد هددو الددذي خددريج 

 األويال التي تليه  ن،

محمدددد و علدددى  فدددرحم هللا أسدددتاذنا رحمدددة واسدددعة، وهللا أعلدددم، و صدددلى هللا علدددى سددديدنا 

 آله و  حابته أومعين 

 1002..10.0هـ املوافق  2211ربيع األول/  21املدينة املنورة/ 
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تمهيـــد ب ســـيب اختيـــار البحـــلب ث،ـــهالية البحـــلب مـــنهل البا ـــل و تقـــاري  العلمـــا  

 على األستاذ سيد قطب و تفسيره

 

  

تفسددير العظدديم، وودددت نفسدد ي أثندداء قراء ددي ومطددالعتي لهددذا ال ســيب اختيــار البحــلب 

أمام موسوعة علمية دعوية ضخمة، متشعبة األطرال مررابطة األفكار  ووددت نفسد ي أمدام 

يطاوعهدددددا و  ناصددددديرها، يحركهددددداو  عدددددالم للدددددوي ومفكدددددر إسدددددالمي قدددددد مسدددددك بزمدددددام الللدددددة العربيدددددة

ه الدددوانقدددادت لددده والكلمدددات و التعبيدددرات  كيدددف   تنقددداد ألمثالعبدددارات كيفمدددا دشددداء  قدددد  ندددت 

قددد رددخر قلمددده فددي خددددمرها مددن خدددالل الكتابددة و التددأليف فدددي األدب و الشددعر فردددر  مددن العمدددر و 

البيدان دبدي والباليدي، وفدي علدم املعداني و  ير قصير ، حتا أصبح رائد هذا العصر في املجدال األ 

 و البددق  

وودددت نفسددد ي أمدددام مفكدددر أملبددي قدددد اسدددتوعب وفهدددم حقيقددة و فلسدددفة الددددعو  إودددى هللا 

ي و عددددداوى بكدددددل أبعادهدددداك ا نسدددددانية و الدي يدددددة و ا وتماعيددددة و العلميدددددة، وأدري أهميدددددة و تبددددار 

طريقددددددة إنددددددزال أحكددددددام الشددددددر عة ا سددددددالمية إوددددددى أرض الواقددددددق  وقفددددددت أمددددددام أسددددددتاذ قددددددد در  
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القدددددوانين الوإلدددددعية و الدددددنظم البشدددددريةك مدددددن شددددديوعية وديمقراطيدددددة و رأسدددددمالية واشدددددرراكية و 

ت أمام رول عدرل و سدإلر أسداليب الطلدا  واملبشدرين واملنصدرين مدن علمانية و إلحادية   وقف

 املجرمين  لقد اطلق على أهدافهم ومؤامرا هم و مدى حبهم لهذا الدين و أهله 

ا تماما للتفاسدير التقليديدة األخدرى  فمدن خصدائص تلدك   لقد واء تفسيره هذا م الف 

الكالمددددي الفلسددددفي  الخ  أمددددا تفسددددير التفاسددددير التقليديددددة  لبددددة الجانددددب الللددددوي أو الفق ددددي أو 

األسدددتاذ سددديد قطدددب، فإنندددا نسدددتطيق أن نالحدددظ فيددده بوإلدددو  أن الجاندددب الددددعوى و الحركدددي 

وا صددددالاي والتجديدددددي و الرواددددي قددددد  لبددددت وطلددددت علددددى بقيددددة الجوانددددب، وهددددذه الجوانددددب 

دراسدته و و  كانت  السمات و املالمح األساسية لهذا التفسير واملفسر، مما دفعلدي إودى اختيداره

 تقديمه كنموذج صالح للمفسر امل شود في العصر الحديث 

 عدددن مدددنهج القدددرآن الكدددريم فدددي و أمـــا ث،ـــهالية البحـــل 
 
تفسدددير  فقدددد لدددوحظ أن هنددداي انحرافدددا

تددددبر معانيددده  و يرودددق سدددبب هدددذا ا نحدددرال إودددى عدددد  أسدددباب و عوامدددل، مةهدددا: تفددداوت مفددداهيم آياتددده و 

لدي يددددة و الرربويددددة، واخددددتالل الرريددددة التددددي ينظددددر مةهددددا أ ددددحاب النددددا  لفلسددددفة الدددددعو  و أبعادهددددا ا

الت صصددات الدي يددة امل تلفددة، وعدددم األخددذ بعددين ا عتبددار أحددوال امل دداطبين وفقدده واقعهددم، و قلددة 

العلدددددم باألحكدددددام الشدددددرعية، وعددددددم فقددددده فلسدددددفة التفسدددددير ومبادئددددده و شدددددروطه و آدابددددده  ومدددددن الدددددذين 

 و   نزكدددد –نحسددددبهم، و هللا حسدددديبهم 
 
ديددددن هللا و  أ هددددم فهمددددوا فلسددددفة الدددددعو  إوددددى -ي علددددى هللا أحدددددا

 شرو  وآداب املفسرك هو األستاذ الشهيد سيد قطب رحمه هللا تكاملت عنده أدوات و 

، مق عرض نماذج أما منهجي في هذا البحل
 
 وتحليليا

 
 وصفيا

 
ك فسيكون استقرائيا

أو من مؤلفاته األخرى، حتا نقف تطبيقية من أفكاره وآرائهك سواء أكان ذلك من تفسيره 

أما  على آثار ونتائج تلك املؤهالت العلمية والثقافية التي كان يتمتق بها هذا املفسر املعاصر 
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البحث في العلوم الشرعية عامة وفي شرو  التفسير و آدابه خاصة من أهم ما يجب 

 ي ووالله ا عتناء به والتعرل عليه، حتا يصفو مشرب املفسر، ويحفظ روعة الوا
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 تقاري  العلما  على االستاذ سيد قطب ر مه هللاب

 

م، وأخدددددرى بددددددم   رحمددددده هللا قدددددد كتدددددب تفسددددديره مدددددرتين: مدددددر  بمدددددداد العدددددالع
 
ن     إن سددددديدا

  2  حرول القرآن نور    و دماء الشهداء نور    ون عالل القرآنن نور على نور   ن الشهيد  

 

 فدددي
 
سدددبيل عقيدتددده، و تدددري تراثددده الفكدددري وفدددي مقدمتددده  ن  وقدددد لقدددي الرودددل ربددده شدددهيدا

كتابدده فددي تفسددير القددرآن، املسددما: فددي عددالل القددرآن    ن، ن    و هددو بحددد ثددرو  فكريددة اوتماعيددة 

  3هائلة   دستللي عةها املسلم املعاصر    ن 

 

  
 
ن   فددددإن ) فددددي عددددالل القددددرآن (  مددددن أهددددم التفاسددددير لكتدددداب هللا  عدددداوى، و إندددده يمثددددل لونددددا

 ملدرسددة وديددد  فريددد  متميددد  فددي التفسددير الددي و
 
 فددي التفسددير ونقلددة بعيددد  فيدده، وأساسددا

 
ديدددا

 للفكددر ا سددالمي املعاصدددر، 
 
مدرسددة ) التفسددير الحركددي (، وإن سدديد قطددب يقدددف بظاللدده رائدددا

 في موإلوعات أساسية في التفسير    ن 
 
  4ومجددا

                                                 

 271-230، ص :1، دار القلم، دمشد،  مدخل ثلى تفسير القرآن وعلومه ر ور، عدنان محمد،   2

 114-114 ، ص0810-4، دار  ريب للطباعة وال شر، القاهر ،    مبا ل في علوم القرآنالقطان، مناد،  3

، ص 0،0813، دار املنار  لل شدر والتو  دق، ودد  السدعودية،  في ظالل القرآن في امليزان الخالدي، صال  عبد الفتا ،  4

:4 
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 مددن الت
 
 فريدددا

 
 خاصددا

 
 وديدددا

 
فسددير و دعتإلددر نقلددة وديددد  بعيددد  فددي ن   دعتإلددر الظددالل لونددا

 ملدرسددددة متميددددد  فريددددد  فددددي 
 
 و مؤسسددددا

 
 موهوبددددا

 
التفسددددير   يمكن أن  عتإلددددر سدددديد قطددددب مفسددددرا

  5التفسير  ن

تنصددت لدده القلددوب  قبددل ا ذان،  –رحمدده هللا –ن   شددك أن الحددديث عددن سدديد قطددب 

وت الطا يددة، فبدداد   ألندده سدديد قطددب، ولكددن ألندده مثددال الداعيددة الددذي أبدد  أن ي نددق لجإلددر

  ن
 
 للدفاد عن عقيدته، نحسبه كذلك و   نزكي على هللا أحدا

 
 6حياته ثمنا

 

وإن كدددددان لندددددا مدددددن حدددددد فدددددي األإلدددددافة ملدددددا سدددددبد مدددددن كدددددالم هدددددؤ ء األفاإلدددددل مدددددن العلمددددداء 

 فددددي عدددددالل فددددي تفسددددديرهسدددديد قطدددددب والدددددعا  و خددددادمي القرآن  فإنندددددا نقددددول: إن كدددددالم األسددددتاذ 

خرقدا دون اسدتلذان مدن صداحبها   فلعل  الوودان والعاطفةو العقول للقرآن ي رق القلوب و 

ذلدددك راودددق إودددى إخدددالص صددداحب عدددالل القدددرآن وهللا أعلدددم، هدددذا عنندددا فيددده و  نزكدددي علدددى هللا 

 وهللا حسهبه   فرحمه هللا رحمة واسعة 

                                                 

، 1، ج 2112، 4، مكتبددة الرشددد، الريدداض،  اتجاهــاا التفســير فــي القــرن الرا ــع ع ــرالرومددي، فهددد بددن عبددد الددرحمنك  5

 عن: 811ص: 
 
 201-202: د/ صال  عبد الفتا  دحبور، ص: دراسة و تحقيق –في ظالل القرآن ، نقال

 881، 1من كالم األستاذ الدكتور فهد بن عبد الرحمن الرومي يحفظه هللا، املروق السابد، ج 6
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 الفصل األولب سيد قطبب  ياته و فكرهب آداب املفسر و ،روطه

  

 بهذا املفسر  مولدهب ن أتهب أعماله واست هادهاملبحل األولب التعريف 

سدديد هددو ابددن قطددب بددن إبددراهيم بددن حسددن الشدداذوي  ولددد فددي التاسددق مددن شددهر أكتددوبر    

م(، بقريددة موشدددا، إحدددى قريدددة مددن قدددرى  0813/ 8/01عددام سددت و سدددعمائة و ألددف للمددديالد )

أحدددا مولددده   7الصددعيد، تتبددق محافظددة أسدديو ، التددي قدددم إليهددا وددده الخددامس مددن الهنددد 

 ألمددده بصدددفة خاصدددة ألنددده طمأ هدددا علدددى اسدددتمرار واسدددتقرار حيا هدددا الزوويدددة، و  
 
 سدددعيدا

 
حددددثا

سيما أ ها الزووة الوحيدد  ألبيده الدذي ي تمدي إودى مجتمدق قدروي صدعيدي الدذي دعتإلدر الرودال 

  8ثرو  للمف ر  و التكاثر  ن 

  بده آندذاي  لدب الفقدر لقد ولد رحمه هللا : ن فدي مجتمدق قدروي صدعيدي الدذي أحدا   

و لددب الحرمددان،  لددب الجهددل واملددرض والكددد املتواصددل فددي األرض والددزرد، و لددب الجددور مددن 

متدددددده قددددددوانين 
ي
رت الحيددددددا  فيددددده خرافددددددات التقاليدددددد و بدددددددد املعتقددددددات، وحك الحكدددددام، حتددددددا سددددديي

     10  كان أبوه مهسور الحال، كريم ا نفاق9اللصوص واملناسر  ن

                                                 

، 1، ج 2112، 4، مكتبددة الرشددد، الريدداض،  اتجاهــاا التفســير فــي القــرن الرا ــع ع ــرالرومددي، فهددد بددن عبددد الددرحمنك  7

 818ص:

-047،ص:1، ج 0817-7، لددد:خيرالدين الزركلدددي ، بيددروت، لبندددان، دار العلددم للماليدددين ،  قــاموا الاـــراجم ألعـــالمباانظددر 8

041   

، 07م ، ص :0813-0، املنصدور ، دار الوفداء للطباعدة وال شدر،   سيد قطب  ياتـه و أدهـه حسين، عبد الباقي محمد ،9

 عن:طفل في القرية،ص
 
 فما بعد    43، عبد الفتا  صال  الخالدي ، ص: هيد الحيسيد قطب ال وانظر :202-200نقال

   8، ص : ثليه سيد قطب خالصة  ياتهب منهجه في الحركةب النقد املوجهبركات، محمد توفيد،  10
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في بعثة علميدة مدن و ار  املعدارل  11افر سيد قطب إوى أمريكا م س 1/00/0841وفي    

للت صص في الرربية وأصول املنا ج األمريكية  أحددا سدفر األسدتاذ الشدهيد سديد قطدب إودى 

 فدددي فكددره، ولكدددن علدددى عكددس مدددا كددانوا يتوقعدددون مندده  فلقدددد ا داد الرودددل 
 
 وددذريا

 
أمريكددا  لييدددرا

 بدددداي أكثددددر مددددن ذي قبددددل  
 
 ويقينددددا

 
فقددددد اسددددتيقن أن مددددا عنددددد ا سددددالم مددددن مددددنهج ونظددددام إيمانددددا

وعقيددددد  لاحيددددا  هددددو الحددددد، وأن مددددا عنددددد  يددددرهم هددددو الباطل  وعندددددما روددددق سدددديد قطددددب مددددن 

أمريكدددددا ألدددددف كتابددددده : )أمريكدددددا التدددددي رأيدددددت(، و كدددددان قدددددد  ود نفسددددده وفكدددددره با يمدددددان و شدددددعور 

 باملسؤولية التي على عاتقه كداعية ومفكر 

 مؤلفاته و آثاره 

خلددف األسددتاذ الشددهيد سدديد قطددب رحمدده هللا مكتبددة ضددخمة مددن املؤلفددات امل شددور      

و يددر امل شددور  وملددات املقددا ت امل شددور  فدددي ال ددحف و الجرائددد واملجددالت، و فددي هددذه الثدددرو  

الضدددخمة ألكإلدددر دليدددل علدددى سدددعة علدددم الرودددل و ثقافتددده  ويمكدددن تقسددديم هدددذه الثدددرو  العلميدددة 

دددم فدددي حياتددده،إوى مدددرحلتين: اللاليدددة باعتبدددار املراحدددل وال
َ
تطدددورات الفكريدددة التدددي مدددر بهدددا هدددذا الَعل

األووى:كتب ومؤلفات ما قبدل انتسدابه إودى ا خدوان املسدلمين، الثانيدة: كتدب و مؤلفدات مدا بعدد 

  وفددي حقيقددة 
 
 كددامال

 
انتسددابه إوددى ا خددوان املسددلمين، أو بعددد تفر دده للكتابددات ا سددالمية تفر ددا

لايدددددة، ألن معرفدددددة مؤلفدددددات األسدددددتاذ حسدددددب التسلسدددددل التدددددارييي األمدددددر هدددددذه مسدددددألة مهمدددددة لل

 ملالحظدددات التطددورات الفكريددة التدددي مددر بهدددا  و قددد بلددد  
 
واملراحددل الزمنيددة التدددي كتبهددا، مهدددم ودددا

 فددددي م تلددددف املجددددا ت الفكريددددة و الدي يددددة و  11عدددددد مؤلفددددات األسددددتاذ الشددددهيد قرابددددة 
 
مؤلفددددا

                                                 

   041-047،ص : 1للزركلي،جاألعالم أنظر : 11
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لقددرآن (، و ذلددك حسددب دراسددة وإحصددائيات األسددتاذ األدبيددة، مددا عدددا كتابدده األم ) فددي عددالل ا

الدددددكتور صددددال  عبددددد الفتددددا  الخالدددددي حفظدددده هللا، با إلددددافة إوددددى ملددددات املقددددا ت التددددي كددددان 

ا لكثدددر  عنددداوين مؤلفاتددده فدددإن هدددذه الورقدددة   لل دددحف و املجدددالت امل تلفدددة  و نظدددر 
 
يكتبهدددا يوميدددا

د     سدمح ودي بدأن أسدرد وأذكدر كدل العلمية املعد  للمدؤتمر العدالمي، ذات الصدفحات املحددو 

 ، و إ  لذكر ها 12تلك األعمال و املؤلفات

 است هاده

خداض األسددتاذ الشدهيد سدديد قطدب كددل مراحدل الصددراد واملحدن التددي بددأت منددذ عددام    

م، وقدددددد أدري األسدددددتاذ سددددديد قطدددددب هدددددذا املعلدددددا، و أكدددددد عليددددده فدددددي مواإلدددددق عديدددددد  فدددددي 0844

 بدددالزهور والريددداحين، بدددل الدددي مليلدددة تفسددديره وكتبدددهك أن طريدددد الددددعو  إوددد
 
ى هللا لدددهس مفروشدددا

م للمحاكمة مق الكثيدرين مدن ا خدوان، وأصددرت السدلطات املصدرية  دي
 
باألشواي والعقبات  ق

الحكددم عليدده و علددى سددبعة مددن إخواندده با عدددام، ونفددذ فيدده الحكددم با عدددام فددي فجددر ا ثنددين 

م  و بعددددددد إصدددددددار الحكددددددم عليدددددده قددددددال  28/1/0833هددددددد، املوافددددددد  0113/ومددددددادى األووددددددى / 01

 مدن أودل الحصدول علدى 
 
الشهيد كلمته املشدهور  : )الحمدد ي لقدد عملدت خمسدة عشدر عامدا

   13الشهاد  (

فرحمه هللا رحمة واسعة وأسدكنه فسديح وناتده، ووعلندا هللا مدن أمثالده ومدن الدذين    

 إ  هللا، وأن   يأخدددذنا فدددي هللا لومدددة  ئدددم ذلددد
 
ك فندددل هللا يؤتيددده مدددن دشددداء   ي شدددون أحددددا

 وهللا ذو الفنل العظيم  

                                                 

   221 -208، ص :ب سيد قطب ال هيد الحيأنظرللمزيد: الخالدي  12

 48 سيد قطب سيرة ذاتيةب صب، وكذلك انظر:  41-47، ص:ياته و أدههسيد قطب  أنظر:  13
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تفســيره و نــدرة اا التــق قيلــ  فــي  ــق هــذا املفســر و املبحــل النــانلب الــرد علــى  عــ  ال ــ ه

 املنهل الذي اتبعه في تفسيره  

  

 املطلب األولب ذكر  ع  ال  هاا و الرد عليها

(  لدددم  ح لهـــا لســـان الحســـودأتـــا –و ثذا أراد هللا ن ـــر فةـــيلة طويـــ  ي در القائدددل: ) 

دسددددددلم األسددددددتاذ سدددددديد قطددددددب مددددددن الددددددرهم و ا فرددددددراءات مددددددن قبددددددل أعدائدددددده و خصددددددومه، سددددددواء 

املسددلمون مددةهم أو  يددر املسددلمين  ومددن الددذين نددالوا مددن قدددره و حطددوا مددن رخصدده كثيددرون، 

ن دددددص مدددددن بدددددين هدددددؤ ءك الددددددكتور ربيدددددق بدددددن هدددددادي املددددددخلي، والددددددكتور أحمدددددد صدددددال  الددددددين 

لدددددذي قدددددال:  ن  ولكدددددن قطدددددب لدددددم يكدددددن لديددددده معرفدددددة عميقدددددة بالفلسدددددفة و العلدددددوم و املوصدددددللي ا

التداري  ، أو حتدا بدالعلوم التقليديدة، فبدالر م مدن أن معرفتده كاندت تتسدم بالشدمولية و عدددد 

 في فهدم النبدو  
 
 باملعلا العلمي األكاديمي   و أنه أبدى فقرا

 
الحقول،  لم يكن سيد قطب عاملا

 أفندددل مدددن سددديد    وأن املفكدددرين ا  
 
خدددرين و حتدددا  يدددر مسدددلمين أعطدددوا للرسدددول و دوره فهمدددا

     14قطب، وأن الكثير من أفكار سيد قطب مشابهة ألفكار الفالسفة    ن 

 أمددا قولددده: ن    
ً
 لــم يكـــن عاملــا

ً
ن، فمقتضددد ا هددذا الكدددالم أندده واهدددل  و  فهدددذه  هــأن ســـيدا

 مددددق القاعددددد  ا
 
) ثن لعلميددددة عنددددد علمدددداء املسددددلمين: الدددددعوى تحتدددداج إوددددى دليددددل  ثبا هددددا تمشدددديا

                                                 

بحددددددددث مقددددددددارن ملبدددددددداد  األصددددددددوليين   – ســــــــيد قطــــــــب – دراســــــــاا و   صــــــــياا – الفكــــــــر اعســــــــالمل املعاصــــــــرأنظددددددددر : 14

 042 – 47 – 43– 43وا صالحيين د /أحمد صال  الدين املوصللي ، ص :



 ( 2سلسلة عرض وتقديم أعالم الدراسات القرآنية ) 

 

18 | P a g e 

 فالـــدليل
ً
 فالمــــحة أو مــــدعيا

ً
(  فلألسددددف الشددددديد لددددم ندددر الدددددليل فددددي كتدددداب هددددذا كنـــ  نــــاقال

   مددن 
 
 دون أن يثبددت لنددا شددهلا

 
األسددتاذ األكدداديميو  لقددد كثددرت ا هاماتدده للسدديد قطددب عشددوائيا

 مدن 
 
أخطداء سديد قطدب فدي تلك ا فرراءات في كتابده هدذا، أو علدى األقدل أن يدذكر خطدأ واحددا

التاري  أو في الفلسفة أو العلوم األخدرى   ألن مدن شدأن الجاهدل أن يت دب  خدب  عشدواء، أو 

وي طدددددي أو ي دددددون فدددددي النقدددددل  أو دللددددد  أو تهدلدددددد قدمددددده أو يهدلدددددد لسدددددانه  الخ، و هدددددذا ممدددددا لدددددم 

األسدددف  يددذكره لنددا األسددتاذ املددذكور  فدددإوى كددالم األسددتاذ األكدداديمي تطدددرق احتمددال كبيددر، و مددق

دسدق  بدده ا سددتد ل، و  يلتفددت إليدده، و هللا أعلددم  أمدا ا هامددات وافرددراءات الدددكتور ربيددق بددن 

، فلددهس هددذا مجددال مناقشددرها و الددرد عليهددا  بددل   أبددال ، إن 15هددادي املدددخلي  فددر هللا لنددا و لدده

                                                 

العواصـــم ممـــا فـــي كتـــب ســـيد قطـــب مـــن يدددب فدددي حدددد األسدددتاذ الشدددهيد: و راودددق للمزيدددد حدددول هدددذه ا فردددراءات و األكاذ 15

، عجمدان، ا مدارات العربيدة املتحدد ، و قدد صددر هدذا 2110، 2، ربيق بن هادي عمير املدخلي، مكتبدة الفرقدان، القواصم

األسدتاذ ربيددق  الكتداب بمقدمدة مددن الشدي  املحدددا ناصدر الدددين األلبداني رحمدده هللا، تدور  هدو ا خددر فدي هددذه املشدكلة ووافددد

 :
 
، و هللا املسددتعانوو و انظددر أينددا

 
، ربيددق بددن هددادي عميددر الحــد الفاصــل هــين الحــق والباطــلاملدددخلي وأثلددا عليدده ثندداء حسددنا

، 2،  0881، املورد الزالل في التنييـه علـى أخطـا  ال ـالل، )   د (، عجمان، ا مارات العربية املتحد ك 2111املدخلي، 

يددة املتحددد ، للمؤلددف املددذكور السددابدك فقددراءات وانتقددادات األسددتاذ ربيددق بددن هددادي املدددخلي تتسددم عجمددان، ا مددارات العرب

با نتقائيددة والجزئيددة والسدددطحية لبنددعة مددن مؤلفدددات األسددتاذ الشدددهيد سدديد قطددب، )لثمدددان مؤلفددات فقدد  كمدددا صددر  هدددو 

 تتسدم بالتل
 
 كما ذكرنا في ترومتده  و أيندا

 
آراء ن كالمده هدو، و بدين كدالم وفتداوى و فيقيدة بديبذلك (، من مجمود ثمانين مؤلفا

العلمددداء واملشددداي  فدددي اململكدددة العربيدددة السدددعودية عنددددما سدددللوا: مدددا رأيكدددم فددديمن يقدددول كدددذا و كدددذا  ) دون ذكدددر  سدددمه (، و 

 مددن وهددوده املباركددة 
 
 مددن كددالم األسددتاذ سدديد قطددب، دون أن يددذكروا حتددا اسددم األسددتاذ أو شددهلا

 
 واحدددا

 
و و يقتبسددون سددطرا

ذلددك لهاهددام و التمويدده و التنددليل  فكانددت ا وابددات مددن هددؤ ء العلمدداء األفاإلددل، إ  مددا رحددم هللا، دون أن يفهمددوا حقيقددة 

السدددؤال أو السدددائل أو املسدددتفتي  فدددال أدري كيدددف خفدددي علدددى الددددكتور  املددددخلي الحقيقدددة العلميدددةك أنددده لدددم يكدددن مدددن مدددنهج 

 تتسم بالتحرينية و العداو  إلد مؤلفدات األسدتاذ سديد السلف الصالح تتبق   ت ا خرينو و هللا
 
 املستعان  كما أ ها أينا

 :
 
أضوا  ثسالمية على عقيدة سـيد قطب  تظهره هذه الحقائد لكل من يطالق ردوده على األستاذ سيد قطب  وانظر أينا

:  قطـــب و فكــــره
 
، تدددأليف أم أيددددوب نددددور  ب ددددت األضــــوا  الســـلفية علــــى الجماعــــة اعخوانيــــةللمؤلددددف املدددذكورك وانظددددر أينددددا

 مددن الوقددود فددي 2114، 0أحسدن  دداوي،  
 
، مجددالس الهدددى لهنتدداج و التو  دق، الجزائددر، حيددث لددم  سددلم هدذه الكاتبددة أينددا
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سدددتاذ قلددت إن مددن يملدددك ذر  مددن الثقافددة ا سدددالمية إذا قددرأ تلددك ا فردددراءات التددي سددطرها األ 

املددذكور فددي كتبددده فددي حددد األسدددتاذ سدديد قطدددب، سدديدري تمددام ا دراي وسهسدددتيقن أ هددا تفقدددد 

املوإلدددددوعية و املنهجيددددددة العلميدددددة فددددددي النقدددددد البندددددداء  و قدددددد روعددددددت بنفسددددد ي إوددددددى تلدددددك الكتددددددب و 

املقددددا ت ا نتقائيددددة و القددددراءات الجزئيددددة، فووددددد ها، و هللا أعلددددم، أن صدددداحبها مددددا أراد بددددذلك 

ووددددددل، بقددددددددر مددددددا أراد التشدددددددهير وا شددددددرهار، و   حدددددددول و   قددددددو  إ  بددددددداي العلدددددددي  وودددددده هللا عدددددددز 

 العظيم 

و   تفدددوتلي فدددي هدددذه املناسدددبة املباركدددة، دفددداد املجاهدددد الشدددهيد عبدددد هللا عدددزام رحمددده    

(، عنددما طالدب عمـال  الفكـر اعسـالمل ال ـهيد سـيد قطـبهللا عن سيد قطدب فدي كتابده: )

ناصددددر الدددددين األلبدددداني رحمدددده هللا أن دعتددددذر مددددن سدددديد قطب   قددددال  الشددددهيد عددددزام مددددن الشددددي 

الشدددي  الشدددهيد عبدددد هللا عدددزام قولتددده املشدددهور  املب يدددة علدددى العلدددم و الفقددده و الفهدددم األصددديل 

لهسدددالم و أصدددوله  قال: ن كدددان األوودددى و األورد فدددي ديدددن هللا قبدددل أن ندددرهم سددديد قطدددب بدددالقول 

، ثدد
 
م بعددد ذلددك نقدددم املنطددوق الصددريح لدده علددى املنطددوق  يددر بوحددد  الووددود، أن نقددرأ لدده أو 

الصددددريح، و نقدددددم املفسددددر مددددن قولدددده علددددى القددددول املددددبهم لدددده، و نقدددددم بددددالررويح املنطددددوق علددددى 

املفهوم، ونقدم عبار  النص على إشار  النص  هدذه مدن القواعدد األساسدية فدي علدم األصدول 

، ثددم ال ،ددخ، ثددم الردددرويح  ن  لاخددروج بأحكددام  فددإذا  عارإلددت النصددوص   بددد مددن الجمددق
 
أو 

                                                                                                                                       

مثددددل هددددذه التناقنددددات و الررهددددات، حيددددث صدددددرت كتابهددددا بمقدمددددة مددددن الشددددي  العالمددددة املجاهددددد، الدددددكتور ربيددددق بددددن هددددادي 

 املدخلي، كما سمته الي وو
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  لعمدددددري إن هدددددذا الحكدددددم هدددددو حدددددد ا نصدددددال و عدددددين العددددددل  فرحمكما هللا عدددددز وودددددل أاهدددددا 16

 الشهيدين الفاإللين    

 و يمكننا أن نجمل الشبهات التي أثيرت حول تفسير ن في عالل القرآنن في شبهتين هما :

 

 ؟! ب ر مه هللا. ،روط املفسر غير متوفرة في   صية و فكر سيد قط0

 في التفسير؟! الجماعةو  . تفسير " في ظالل القرآن" يخالف منهل أهل السنة2

 

قددددد قددددام بعددددض البددددداحثين والدارسددددين الفنددددالء املهتمددددين بهدددددذه القنددددية بتفنيددددد هددددداتين   -أ

الشددبهتين، ولألهميددة نددذكر مقتبسددات مددن كالمدده: ن  إن الشددبهة األووددى   تقددوم علددى أي أسددا  

فريددة يطلقهددا أعددداء الشددهيد سدديد قطددب رحمدده هللا و الددي دعايددة ملرإلددة إلددد علمددي، بددل الددي 

تفسدديره نفددي عددالل القددرآنن الددذي دعتإلددر بحددد أهددم تراثدده الفكري   ولعلنددا إذا روعنددا إوددى ترومددة 

سيد قطب، سنجد أنه حفظ القرآن ولم يبلد  العاشدر  مدن عمدره    وفندال عدن ذلدك فسديد 

ل لعلدوم الللدة العربيدة، والدراسدات ا سدالمية فكيدف من خريجي كليده دار العلدوم، والدي معقد

 يقال عنه إنه   تتوفر فيه شرو  املفسر  

                                                 

 عدن: عمددالق الفكدر ا سددالمي الشدهيد سدديد قطدب، للشددي  082، ص: ضـوا  الســلفية علـى الجماعــة اعخوانيـةاأل  16
 
، نقددال

 عبد هللا عزام 



 ( 2سلسلة عرض وتقديم أعالم الدراسات القرآنية ) 

 

21 | P a g e 

ثدددددم إذا دققندددددا النظدددددر فدددددي رخصدددددية سددددديد قطدددددب العلميدددددة، ووددددددناه متدددددوفرا علدددددى أهدددددم      

الشددرو  العلميددة واألدبيددة واألخالقيددة، التددي تؤهلدده ألن يكددون مفسددرا للقددرآن الكددريم  ويمكننددا 

 ي النق  التالية:أن نحددها ف

كددان سدديد قطددب رحمدده هللا علددى معرفددة تكدداد تكددون تامددة بالللددة العربيددة، كمددا أندده خبيددر  -0

األساليب العربية، واطلدق علدى خفاياهدا البال يدة، ويتضدح لندا ذلدك مدن خدالل كتاباتده األدبيدة 

 والنقدية 

بدددددد فددددي يملددددك سدددديد قطددددب رحمدددده هللا موهبددددة أدبيددددة ، وطاقددددة فكريددددة، مكنتدددده مددددن أن ي -2

 م تلف األونا  األدبية، كالقصة، والشعر 

كدددددان سددددديد قطدددددب علدددددى اطدددددالد واسدددددق علدددددى الفكدددددر اللربدددددي، ووعدددددي شدددددامل بمشدددددكالت  -1

العصدر وأ ماتده، ممددا وعلده ينددق يدده علددى مكمدن الدداء فددي األمدة ا سددالمية، و عدالج قندداياها 

 ومشكال ها من ووهة نظر إسالمية 

يتمتدق بهدا سديد قطدب رحمده هللاك ا خدالص وصددق  ومن أهم آداب املفسر التي كان -4

التووددددده إودددددى هللا  عددددداوى، وقدددددد  ادت ا بدددددتالءات املتواليدددددة عليددددده تأكيدددددد إخالصددددده، وسدددددعيه إودددددى 

مرإلدددا  هللا، و هدددده فدددي الددددنيا وإصدددراره علدددى قدددول كلمدددة الحدددد، ولدددو كدددان ذلدددك دسددداوي حبدددل 

 املشنقة، وقد حصلو 

 

 دحابها أن ن فدي عدالل القدرآنن ي دالف مدنهج أهدل السدنة أما الشبهة الثانية والتدي يددعي أ -ب
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فددي التفسددير، املبلددي علددى القواعددد الخمددس األساسددية:  تفسددير القددرآن بددالقرآن، تفسددير القددرآن 

بالسددددنة النبويددددة الشددددريفة، تفسددددير القددددرآن بقددددول ال ددددحابة، تفسددددير القددددرآن بقددددول التددددابعين و 

أ هددذه الفريددة هددو السددطحية فددي قددراء  تفسددير القددرآن بمطلددد الللددة  نحددب أن نوضددح أن م شدد

ودراسددددددة نفددددددي عددددددالل القددددددرآنن، و عمدددددديم األحكددددددام املست لصددددددة مددددددن دراسددددددة وددددددزء بسددددددي  مددددددن 

التفسير على التفسدير كلده   وهناي نقطدة أخدرى قدد تزيدل كثيدرا مدن اللدبس واللمدوض، وتبدو  

ذا التفسددير تفسدير نفددي عددالل القددرآنن مكانتدده املتميددد ، والددي أندده علددى خددالل مددا يدددعى مددن أن هدد

تفسددددير أدبددددي أو اوتمدددداعي، أو همددددا معددددا، فددددإن التفسددددير فددددي حقيقتدددده  يددددر ذلددددك كلدددده، وتصدددد يفه 

التصدد يف ال ددحيح   يددتم إ  بدراسددة نصددية مقارنددة، ومتأنيددة، ولعددل دراسددة مددن هددذا النددود 

تكشف عن مقومات وخصائص منهجية وتصدورية، تجعدل فدي نعدالل القدرآنن تفسديرا متميددا 

ت الصددبلة األدبيددة، أو ا وتماعيددة، ويمكننددا بعددد قيامنددا بدراسددة مستفينددة عددن التفاسددير ذا

دددا يميدانددده عمدددا سدددواه، بدددل حتدددا  ا خاص  دددا خاصدددا، وتصدددور  لهدددذا التفسدددير أن نؤكدددد بدددأن لددده منهج 

الهدددل مددن إعددداده، وإخراودده إوددى النددا ، هدددل خدداص ومتميددد، فصدداحبه قددد أعددده ليكددون 

ري الحيددا ، وليحيددا بدده حيددا  إسددالمية، وليدفعدده إوددى  ادا للمسددلم املعاصددر ليتسدداح بدده فددي معردد

الحركة والعمل والجهداد مدن أودل إقامدة مجتمدق مسدلم  ومدن ثدم ندرى أن دسدما هدذا التفسدير 

 بإحدى التسميتين: تفسير حركي للقرآن الكريم،  وتفسير داعية 

أي علدددى أنددده تفسدددير حركدددي أو تفسدددير  -والنظدددر إودددى تفسدددير سددديد قطدددب مدددن هدددذه الزاويدددة 

سدديجعلنا ندددري األسددباب التددي وعلتدده،   نقددول يت فددف مددن ا لردددام الحرفددي بمددنهج  -داعيددة 



 ( 2سلسلة عرض وتقديم أعالم الدراسات القرآنية ) 

 

23 | P a g e 

قددددديمها  -أهددددل السددددنة فددددي التفسددددير، ولكددددن   يكددددرر مددددا يووددددد فددددي كددددل تفاسددددير القددددرآن الكددددريم 

ا ملا سدبد    ولدم يدرد أن ينديق طاقتده ووقتده فدي  -وحديثها فهو لم يرد لتفسيره أن يكون اوررار 

ه بكددل تياراتدده الفكريددة، واتجاهاتدده السياسددية وخططدده ا قتصددادية، وأنماطددده مواوهددة عصددر 

الحنددددارية، وإنمددددا أراد أن يطلددددق النددددا  علددددى مددددا يتنددددمنه القددددرآن الكددددريم مددددن عقيددددد  تددددوقظ 

الندمير، وتمدأل القلدب، وتحدري الجدوار ، وتددفق إوددى العمدل والكفدا  مدن أودل إثبدات الددذات، 

ؤامر ، ودحددر أعددداء ا سددالم فددي الددداخل والخددارج، ثددم وتحقيددد الكرامددة الندداسعة، ورددحد املدد

العمدددل علدددى أن دعدددود ا سدددالم مدددر  ثانيدددة لقيددداد  البشدددرية  فتفسدددير ن فدددي عدددالل القدددرآن ن، قدددد 

واء استجابة لحاوة إيمانية وثقافيدة للمسدلم املعاصدر، ولدذلك نجدد سديد قطدب فدي تفسديره 

ميدة، أو الدرد علدى الشدبهات، أو الجددل هذا، يبعد عن الخدوض فدي القندايا الفلسدفية أو الكال 

العقدديم، ويوودده كددل همدده إوددى عددرض التصددور ا سددالمي بأسددلوب وددزل بسددي ، وخددال مددن كددل 

 عقيدددددد، وذلدددددك حتدددددا يكدددددون لددددددى املسدددددلم عقيدددددد   دددددحيحة، وفهمدددددا سدددددليما ملبددددداد  ومفددددداهيم 

ودددى ا سدددالم األساسدددية، دشدددكالن فدددي مجملهمدددا حصدددانة إلدددد أي  دددزو ثقدددافي وتدفعانددده بالتددداوي إ

تحقيدد ا سددالم وملددة وتفصدديال فددي عددالم الواقدق، بقلددب مددؤمن، وونددان ثابددت، وعزيمددة قويددة، 

  17وبحماسة، وصدق، وإخالص   ن

                                                 

17 http://www.tafsir.org/vb/archive/index.php?t-6231.htmlألستاذ الدكتور فهدد بدن عبدد الدرحمن ، انظر: دراسة ا

الرومي في موسوعته التفسيريةك اتجاهات التفسير في القدرن الرابدق عشدر مدنهج األسدتاذ سديد قطدب فدي تفسديره، لتقدف علدى 

: ج
 
 فددي حددد 0140-881، ص: 1هددذه الحقددائد املددذكور  آنفددا

 
 و موإلددوعيا

 
، فقددد رأيددت األسددتاذ الدددكتور فهددد الرومددي منصددفا

  و لعددل هددذا دعددود إوددى بركددة عملدده فددي التفسددير و وهددود املفسددرين فددي خدمددة األسددتاذ سدديد 
 
قطددب رحمدده هللا و وددزاه هللا خيددرا

http://www.tafsir.org/vb/archive/index.php?t-6231.html
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ونندديف هنددا و نقددول بددأن دراسددتنا أثبتددت أن مددنهج األسددتاذ سدديد قطددب فددي تفسدديره هددو 

 عين منهج أهل السنة و الجماعة، و لم دشذ عةهم، وهللا أعلم 

 

 صالة املنهل الذي اتبعه األستاذ ال هيد في تفسيرهاملطلب النانلب أ

 

منهجدده فددي ت املثددار  علددى األسددتاذ سدديد قطددب و عددالو  علددى مددا تقدددم فددي تفنيددد تلددك الشددبها     

الدددعو  والتفسددير، فددإنلي أود أن أإلدديف و أن أركدددك بأننددا إذا أخددذنا بعددين ا عتبددار الظددرول 

 السياسددية وا وتماعيددة واألدبيددة التددي أحاطددت ب
 
عصددر األسددتاذ سدديد قطددب رحمدده، فإننددا حتمددا

سنفهم سر و حكمة منهج األستاذ سديد قطدب فدي تفسديره ودعوتده إودى هللا  عداوى   لقدد انطلدد 

 مددن مبدددأ  الرركيددد علددى دعددو  املسددلمين إوددى 
 
هددذا املددنهج فددي تفسدديره خاصددة و فددي مؤلفاتدده عمومددا

معاشددهم و  م إوددى إصددال  حيددا همإصددال  العقيددد  علددى حقيقددة األلوهيددة والعبوديددة، ثددم دعددو ه

وفدددد مدددنهج قرآندددي، و بيدددان مدددنهج القدددرآن فدددي القنددداء علدددى التصدددورات اللربيدددة الجاهليدددة، ثدددم 

 ت حيح منا جهم الفكرية و النظرية ودعو هم إوى منهج معرفي و تربوي 

هدددذا املدددنهج عدددالو  علدددى مدددا ذكدددرك فقدددد ركدددز علدددى دعدددو  الكدددافرين إودددى ا سدددالم بعدددد  طدددرقك      

طريد النظر و التأمل فدي آيدات الكدون، واملجادلدة بدالتي الدي أحسدن، مدق مراعدا  أحدوالهم و  مةها

                                                                                                                                       

 -ب فــي ظــالل القــرآن فــي امليــزانكتدداب هللا عددز ووددل  وكددذا راوددق للمزيددد دراسددة األسددتاذ الدددكتور صددال  عبددد الفتددا  الخالدددي

   041-31، ص: دراسة و تقويم
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 بالددددددعو  إودددددى هللا  عددددداوى دون 
 
فقددددده واقعهدددددم  هدددددذا املدددددنهج يفدددددرض علدددددى الداعيدددددة أن دشدددددرد أو 

الدددعو  إوددى أسددس قوميددة أو مبدداد  أخالقيددة أو إلددواب  اوتماعيددة  وكشددف هددذا املددنهج علددى 

ملكوندددددات الفكريددددددة والروحيددددددة والسددددددلوكية، التدددددي يجددددددب أن يتحلددددددى بهددددددا وملدددددة مددددددن الصددددددفات وا

الداعيددة واملفسددر فددي هددذا العصددر  لقددد انفددرد األسددتاذ الشددهيد بمنهجدده الفريددد والدددقيد، ذي 

األبعددددددداد الرربويدددددددة والدي يدددددددة والتطبيقيدددددددةك عدددددددن مندددددددا ج بقيدددددددة الددددددددعا  البدددددددار ين فدددددددي السددددددداحة 

دددددا فدددددي مؤلفاتددددده كل هدددددا، وخاصدددددة فدددددي كتابددددده األم: )فدددددي عدددددالل القدددددرآن(  ا سدددددالمية  يبددددددو ذلدددددك ولي 

وشاءت حكمة هللا  عاوى أن يكون ودزاء هدذا الفهدم الددقيد واملدنهج الفريدد هدو ا ستشدهاد فدي 

 سبيل هللا ليكون قدو  حسنة للمسلمين عامة و للدعا  خاصة  إوى يوم القيامة 

جربتدده فددي هددذا الكتدداب  لقددد أبدددى األسددتاذ سدديد قطددب رحمدده هللا عصددار  فكددره وخالصددة ت    

ولقددددد نددددال هددددذا الكتدددداب بفنددددل هللا عددددز ووددددل ثددددم بفنددددل إخددددالص صدددداحبه، شددددهر  عظيمددددة، 

وتلقتدددددده األمددددددة بددددددالقبول وأصددددددبح لدددددده مكانددددددة مرموقددددددة وسددددددامية لدددددددى كافددددددة الدددددددعا  فددددددي العددددددالم 

ا سددددالمي، بددددل وحتددددا  يددددر ا سددددالمي  إن تفسددددير األسددددتاذ الشددددهيد سدددديد قطددددب رحمدددده هللا: نفددددي 

ن ن دعتإلددددر بحددددد مددددن أهددددم التفاسددددير واملصددددادر فددددي هددددذا العصددددر مددددن حيددددث: الفهددددم عددددالل القددددرآ

العصددري املننددب  ل،يددات، ومددن حيددث ربدد  أحددداا الواقددق و مسددتجدات الحيددا  بالنصددوص 

القرآنيددددة  كمددددا يمتددددا  هددددذا التفسددددير مددددن حيددددث املنددددمون و الجددددوهر، حيددددث يكمددددن فيدددده السددددر 

ثلدددى فددي اسددت با  الددددرو  والعإلددر مددن ا يدددات الخفددي التجيددب، الجدددذاب واملددؤثر، والطريقددة امل

القرآنية،  رشداد املسدلم والداعيدة فدي مواوهدة تحدديات العصدر واملجتمدق الدذي دعده  فيده، و 
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لعددل هدددذا دعددود إودددى إخددالص و تفددداني كاتبددده رحمدده هللا، وهللا أعلدددم، ممددا   دعلدددي هددذا فدددي حدددال 

عصدمة وا طدراء لصدخص األسددتاذ مدن األحدول ا سدت فال بالتفاسدير األخدرى أو التقدددس و ال

 مدن ذلك  لكدل مددن التفاسدير قيمرهدا وفنددلها 
 
م شددهلا مني متدوهي سديد قطدب رحمده هللا  فددال يتدوهي

الخاصدددة بهدددا، كمدددا أن كدددل املفسدددرين دسدددبحون إلدددمن ا طدددار البشدددريك يصدددهبون و ي طلدددون، 

 وهللا أعلم   
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 ا في تفسيره لكتاب هللااتباعه لواجباملفسر و،روطه والقواعد ا املبحل الناللب آداب

     

إن علم التفسير علم قابل للنمو، ذلك ألن العلوم أنوادك مةها ما بل  اللاية فدي النضدج 

حتا أنه احررق، وهدو علدم النحدو، ومةهدا علدوم نضدجت ولكةهدا لدم تحردرق، ومةهدا علدوم ما الدت 

د لده عدتده18في طريد النضج  عع
    فمن أراد أن يفهم القرآن أو يفسره، فلي 

 
وليتأهدب لده عقليدا

، فإنمددا هددو م لددوق يفسددر كددالم الخددالد، وهددو م لددوق يمثددل مددا فددي امل لوقددات 
 
 ونفسدديا

 
وعلميددا

مدددن قصدددور وعجدددز، ومحددددود بحددددود الزمدددان واملكدددان وا مكدددان، أمدددام الواحدددد القهدددار الدددذي   

       19يحد علمه و  مشيئته و  قدرته ش ئ  

يريدددددد تفسدددددير القدددددرآن الكدددددريم بدددددالرأي الجدددددائز  لقدددددد اشدددددرر  العلمددددداء فدددددي املفسدددددر الدددددذي   

 بجملددددددة مددددددن العلددددددوم و الثقافددددددات و ا داب و األدوات التددددددي دسددددددتطيق 
 
املحمددددددود أن يكددددددون ملمددددددا

 
 
، سددليما

 
  ددحيحا

 
ومقبددو ، و اعتإلددروا هددذه العلددوم بواسددطرها أن يفسددر القددرآن الكددريم تفسدديرا

ر مدن الوقدود فدي الخطدأ والزلدل األدوات بمثابة السياج والحصدن الحصدين التدي  عصدم املفسدو 

 و القول على هللا بلير علم  

                                                 

 01-02، بيروت ، لبنان، ص: 0، املكتب ا سالمي،  نهجية في أصول التفسيرهحوث م الصباغ، لطفيك  18

 21، القاهر ، ص: 0، در الشروق،  كيف نتعا مل مع القرآن الع يمالقرإلاوي، يوسفك   19
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إن اللددددرض األسدددددا  و اللايدددددة األسددددما مدددددن تناولندددددا لهدددددذه املسددددألةك هدددددو تأصددددديل هدددددذه    

 و بيدددددان موقدددددف العلمددددداء و األئمدددددة، مدددددن املعاصدددددرين و القددددددام  
 
 دقيقدددددا

 
 علميدددددا

 
املسدددددألة تأصددددديال

هم لكتدداب هللا  عدداوى، لكددي نددرى بعددد ذلددك ومدددى الردددامهم بهددذه الشددرو  و األدوات فددي تفسددير 

مددددى تدددوفر هدددذه الشدددرو  و ا داب و املدددؤهالت فدددي رخصدددية األسدددتاذ سددديد قطدددب التفسددديرية 

 رحمه هللا، الذي هو موإلود الدراسة في هذه الورقة العلمية امل تصر  

دلوا و ناقشدوا هدذه املسدألة العلميدةك ا مدام القرط      20بديومن األئمة األعدالم الدذين أصل

، وا مدددددام بدددددن كثيدددددر فدددددي مقدمدددددة  21فدددددي مقدمدددددة تفسددددديره ، و ا مدددددام الطإلدددددري فدددددي مقدمدددددة تفسددددديره

)البرهـان ، وا مدام الزرك د ي فدي موسدوعته 23، وا مام أبو حيان في مقدمة تفسديره 22تفسيره 

، وا مدام بدن تيميدة فدي مقدمتده ألصدول التفسدير، وا مدام السديوطي رحمده 24في علوم القرآن(

و قددد اخرددرت مددن بددين هددؤ ء  األئمددة  ) اعتقــان فــي علــوم القــرآن (.وعته القرآنيددة هللا فددي موسدد

 
 
 لبسدطه هدذه األمدور بمنهجيدة علميدة دقيقدة  ونظدرا

 
األعالم ا مدام السديوطي رحمده هللا، نظدرا

 إوددى اقتبددا  أهددم ا داب و الشددرو  
 
لطددول املوإلددود وكثرتدده و  شددعبه، فددإنلي سددأكون منددطرا

 السيوطي و يره من العلماء املحققين  التي ذكرها ا مام 

                                                 

 ، املدينة املنور  2113( املكتبة االلكارونية ال املة، )11-21، 0، لهمام القرطبي، جالجامع أل هام القرآنانظر:  20

  28-21، 21-21، ص:  0، لهمام الطإلري، ججامع البيان في تأويل آي القرآنانظر:  21

 31، ص: 0، لهمام بن كثير، جب تفسير القرآن الع يمانظر 22

 8-3، ص: 0، لهمام أبي حيان األندلس ي، جتفسير البحر املحيطانظر:  23

 442-448، ص: 0، لهمام الزرك  ي، جالبرهان في علوم القرآنانظر:  24
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 .25 في معرفة شرو  املفسر وآدابهقال اعمام السيوطلب 

 مددن القددرآن، فمددا أومددل مندده   
 
ن قددال العلمدداء: مددن أراد تفسددير الكتدداب العزيددز طلبدده أو 

فدددددي مكدددددان فقدددددد فسدددددر فدددددي موإلدددددق آخدددددر، ومدددددا اختصدددددر فدددددي مكدددددان فقدددددد بسددددد  فدددددي موإلدددددق آخدددددر 

ماده على النقل عن النبي صلى هللا عليه وسلم وعن أ دحابه ومدن منه   ويجب أن يكون اعت

عاصرهم ويتجنب املحدثات   ومن شروطه  دحة املقصدد فيمدا يقدول ليلقدي التسدديد   وإنما 

ي لص له القصد إذا  هد في الدنيا ألنه إذا ر ب فيهدا لدم يدؤمن أن يتوسدل بده  درض يصدده 

 عن صواب قصده ويفسد عليه  حة عمله  

 مدددن عدددد  ا عدددراب   يلتدددبس عليددده اخدددتالل و      
 
تمدددام هدددذه الشدددرائ  أن يكدددون ممتللدددا

وووه الكالم   وقال ابن تيمية في كتاب ألفه في هذا الندود: يجدب أن دعلدم أن النبدي صدلى هللا 

عليددددده وسدددددلم بدددددين أل دددددحابه معددددداني القدددددرآن كمدددددا بدددددين لهدددددم ألفاعددددده    ولهدددددذا كدددددان الهدددددداد بدددددين 

   والخالل بدددين السدددلف فدددي التفسدددير قليدددل، و الدددب مدددا  ال دددحابة فدددي تفسدددير القدددرآن
 
 وددددا

 
قلددديال

ي دددح عدددةهم مدددن الخدددالل يرودددق إودددى اخدددتالل تندددود   اخدددتالل تنددداد   وقال بعندددهم: اختلدددف 

الندددا  فدددي تفسدددير القدددرآن، هدددل يجدددو  لكدددل أحدددد الخدددوض فيددده  فقدددال قدددوم:   يجدددو  ألحدددد أن 

 أديبدد
 
 فددي معرفددة األدلددة والفقدده والنحددو يتعدداط  تفسددير شدد يء مددن القددرآن وإن كددان عاملددا

 
 متسددعا

 
ا

واألخبددار وا ثددار، ولددهس لدده إ  أن ي ت ددي إوددى مددا روي عددن النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم فددي ذلددك  

                                                 

مدددن تو  دددق مكتبددة الحدددرم النبدددوي   -) املكتبـــة االلكارونيـــة ال ــاملة ( 444  - 417، ص:0ج اعتقــان فـــي علـــوم القــرآنب 25

 م  2113الشريف في املدينة املنور  (، 
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 للعلدددوم التدددي يحتدداج املفسدددر إليهدددا والدددي خمسدددة 
 
ومددةهم مدددن قدددال: يجدددو  تفسددديره ملددن كدددان وامعدددا

  أحددددددددها: الللدددددددةك ألن بهدددددددا دعدددددددرل شدددددددر  مفدددددددردات 
 
األلفددددددداال ومددددددددلو  ها بحسدددددددب عشدددددددر علمدددددددا

 وهددددو دعلددددم أحددددد 
 
الوإلددددق   و  يكفددددي فددددي حقدددده معرفددددة الهسددددير مةهددددا فقددددد يكددددون اللفددددظ مشددددرركا

املعنيين واملراد ا خر  الثانيك النحو، ألن املعلدا يتليدر وي تلدف بداختالل ا عدراب فدال بدد مدن 

شدتقاق، ألن ا سدم إذا اعتباره  الثالدثك التصدريف، ألن بده  عدرل األب يدة والصدي    الرابقك ا  

كدددان اشدددتقاقه مدددن مدددادتين م تلفتدددين اختلدددف باختالفهمدددا كاملسددديح، هدددل هدددو مدددن السدددياحة أو 

امل،دددح  الخدددامس والسددداد ، والسددددابقك املعددداني والبيدددان والبدددددق، ألندددده دعدددرل بددداألول خددددواص 

 تراكيب الكالم من وهدة إفاد هدا املعلدا، وبالثداني خواصدها مدن حيدث اختالفهدا بحسدب وإلدو 

الد لدددة وخفا،هدددا، وبالثالدددث وودددوه تحسدددين الكدددالم، وهدددذه العلدددوم الثالثدددة الدددي علدددوم البال دددة، 

والدددي مدددن أعظدددم أركدددان املفسدددر، ألنددده   بدددد لددده مدددن مراعدددا  مدددا يقتنددديه ا عجدددا ، وإنمدددا يددددري 

بهددذه العلددوم  وقددال السددكاكي: اعلددم أن شددأن ا عجددا  عجيددب، يدددري و  يمكددن وصددفه   وقال 

لددم أن معرفددة الفصدديح واألف ددح والرشدديد واألرشددد مددن الكددالم أمددر   يدددري ابددن الحديددد: اع

إ  بالددددذوق، و  يمكددددن إقامددددة الد لددددة عليدددده   الثامنك علددددم القددددراءات، ألندددده بدددده دعددددرل كيفيددددة 

النطدددددد بدددددالقرآن، وبدددددالقراءات يردددددرةح بعدددددض الوودددددوه املحتملدددددة علدددددى بعدددددض  التاسدددددقك أصدددددول 

لدددة بظاهرهدددا علدددى مدددا   يجدددو  علدددى هللا  عددداوى  فاألصدددووي الددددين، بمدددا فدددي القدددرآن مدددن ا يدددة الدا

يدددؤول ذلدددك و سدددتدل علدددى مدددا دسدددتحيل ومدددا يجدددب ومدددا يجو    العاشدددرك أصدددول الفقددده، إذ بددده 

دعدرل وودده ا سددتد ل علددى األحكددام وا سددت با   الحددادي عشددرك أسددباب الهدددول والقصددص، 
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لددت فيدده  الثدداني عشددرك النارددخ إذ بسددبب الهدددول دعددرل معلددا ا يددة املهدلددة فيدده بحسددب مددا أنز 

وامل سددددوع لددددديعلم املحكدددددم مدددددن  يددددره، الثالدددددث عشدددددرك الفقددددده  الرابددددق عشدددددرك األحاديدددددث املبهندددددة 

لتفسير املجمدل واملدبهم  الخدامس عشدرك علدم املوهبدة، وهدوعلم يورثده هللا  عداوى ملدن عمدل بمدا 

(  قدددال ابدددن أبدددي علدددم، وإليددده ا شدددار  بحدددديث: )مدددن عمدددل بمدددا علدددم ورثددده هللا علدددم مدددا لدددم دعلدددم

الدنيا: وعلوم القرآن ومدا دسدت بطه منده بحدر   سداحل لده  قدال: فهدذه العلدوم التدي الدي كا لدة 

 بدالرأي املن دي عنده، وإذا 
 
 إ  بتحصيلها، فمن فسر بدو ها كان مفسدرا

 
للمفسر   يكون مفسرا

 بدالرأي املن دي عنده  قدال: وال دحابة والتدابعون 
 
كدان عنددهم  فسر مق حصولها لم يكن مفسرا

علددددوم العربيددددة بددددالطبق   با كتسدددداب، واسددددتفادوا العلددددوم األخددددرى مددددن النبددددي صددددلى هللا عليدددده 

وسددلم  قلددت: ولعلددك  ستشددكل علددم املوهبددة وتقددول: هددذا شدد يء لددهس فددي قدددر  ا نسددان ولددهس 

كمدددددا عن دددددت مدددددن ا شدددددكال، والطريدددددد فدددددي تحصددددديله ارتكددددداب األسدددددباب املووبدددددة لددددده مدددددن العمدددددل 

الإلرهدددان: اعلدددم أنددده   يحصدددل للنددداعر فهدددم معددداني الدددواي و  يظهدددر لددده أسدددراره  والزهدددد  قدددال فدددي

وفددي قلبدده بدعددة أو كإلددر أو هددوى أو حددب الدددنيا أو وهددو مصددر علددى ذنددب أو  يددر متحقددد با يمددان 

أو إلددعيف التحقيددد أو دعتمددد علددى قددول مفسددر لددهس عنددده علددم أو راوددق إوددى معقولدده، وهددذه 

بعدض  قلدت: وفدي هدذا املعلدا قولده  عداوى: ) سأصدرل عدن كلها حجدب ومواندق بعندها آكدد مدن 

آيدددا ي الدددذين يتكإلدددرون فدددي األرض بليدددر الحدددد(، قدددال سدددفيان بدددن عيهندددة: يقدددول أندددزد عدددةهم فهدددم 

  26القرآن   ن 

                                                 

 444، ص: 0بتصرل شديد، ج اعتقان في علوم القرآنبانظر:   26
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 بعدض القواعدد     
 
و بعد أن ذكر ا مام السيوطي رحمه هللا هدذه الشدرو ، ذكدر أيندا

لدددددددة القواعدددددددد التدددددددي ذكرهدددددددا: ن معرفدددددددة محكمددددددده املهمدددددددة التدددددددي يحتددددددداج إليهدددددددا املفسدددددددر، فمدددددددن وم

دددددده، ومجملدددددده و مبهندددددده، و نارددددددخه و م سددددددوخه،  ومتشددددددابهه، ومقدمدددددده ومددددددؤخره، وعامدددددده وخاصي

ومطلقدده ومقيددده،  ومنطوقدده ومفهومدده،  وحقيقتدده ومجددا ه، و شددبيهاته و اسددتعاراته، وكنايتدده 

فواصدددددل ا ي، وتوإلددددديحه، وا يجدددددا  وا طنددددداب، والحصدددددر و ا ختصددددداص، والخإلدددددر وا نشددددداء، و 

وفواتح السور، و خواتم السدور، وأمثدال القدرآن، وأقسدام القدرآن، ومناسدبات ا يدات والسدور 

و إعجدددا  القدددرآن و يددددر ذلدددك مدددن القواعددددد و الشدددرو  و ا داب، فمدددن أراد التوسددددق ليرودددق إوددددى 

  هددذا باختصددار فيمددا ذكددره علمدداء السددلف الصددالح فددي 27موسددوعته: ا تقددان فددي علددوم القددرآن 

 املسألة  هذه

و من العلماء املعاصرين الذين أبدعوا و تميددوا فدي هدذه املسدألةك أي مسدألة ذكدر آداب 

و إلددددددواب  وشددددددرو  املفسددددددر، ن تددددددار دراسددددددة الشددددددي  العالمددددددة عبددددددد الددددددرحمن حسددددددن حبنكددددددة 

امليددددداني حفظدددده هللا، فدددددي دراسددددته املستفيندددددة والدقيقددددة عدددددن قواعددددد التددددددبر األمثددددل للقدددددرآن 

لته أربعددددين قاعددددد  علميددددة يحتدددداج إليهددددا املفسددددر لكتابدددده هللا  عدددداوى و الكددددريم، حيددددث ذكددددر فنددددي

 لكثدددر  هدددذه القواعدددد املدعمدددة باألدلدددة فدددي هدددذا السدددفر العظددديم، فإنندددا 
 
املتددددبر فدددي آياتددده  ونظدددرا

ننطر إوى ذكر عناوين تلك القواعد فق ، دون ذكر األمثلة التطبيقية التي ذكرها فنديلته  

                                                 

الجـــــامع أل هـــــام القـــــرآن ل مـــــام زيدددددد:  مقدمدددددة تفسدددددير: ، و انظدددددر للتوسدددددق وامل180 -204، ص: 0املصددددددر السدددددابد، ج  27

 11-21، ص:مقدمة اهن تيمية في أصول التفسيرك و 13-11، 0، جالقرطبق
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وارتباطهدا املوإلدوعي بمدا -2الجملدة القرآنيدة بموإلدود السدور ، ارتبدا   -0فمن هدذه القواعدد:

بهلددة  -4وحددد  موإلددود السددور  القرآنيددة، أوودده الددنص التددي اهدددل إليهددا، -1تفددرق فددي القددرآن ،

-4نددددزول الددددنص البشددددرية و الزمانيددددة و املكانيددددة والنفسددددية و الفكريددددة الفرديددددة و ا وتماعيددددة، 

تكامل النصوص القرآنية في املوإلدوعات التدي اشدتمل  -3التفسيرات الجزئية و املعلي الكلي، 

 1تتبددددق التفسددددير املددددأثور ملعلددددا الددددنص،  -7عليهددددا القددددرآن و اسددددتبعاد التكريددددر ملجددددرد مددددا أمكددددن، 

تكدددافؤ النصدددوص القرآنيدددة ووودددوب الجمدددق بيةهدددا فدددي نسدددد فكدددري متكامدددل و عددددم الاجدددوء إودددى 

الحكمدة مدن وإلدق آيدات مدنيدة  -8الحكم بال ،خ إ  فيمدا ثبدت ن،دخه بددليل  دحيح صدريح،

النظدر فيمدا ورد  -00ووإلق آيات مكيدة التهديدل فدي سدور  مدنيدة، -01التهديل في سور  مكية، 

هددا،  -02فددي أسددباب الهدددول، ظمع
َ
القددرآن   اخددتالل فيهددا و    -01لددزوم فهددم ا يددة وفددد ترتهددب ن

 -04الوسدائل ا نسدانية، و أنه   تنداقض بيةهدا و بدين الحقدائد العلميدة الثابتدة ب -04تناقض، 

اقتناء النص و لوا مه و روابطه الفكرية و محاذيفه التي حدذفت لهيجدا  والتندمينات التدي 

  -07التكريدر و أ راإلده،  -03يندمها، 
 
 علميدا

 
إلدرور  البحدث فدي معداني الكلمدات القرآنيدة بحثدا

 ،
 
ة املعلددددددددددا أو النظددددددددددر فددددددددددي األلفدددددددددداال املتقاربدددددددددد-08الددددددددددرب  بددددددددددين ا يددددددددددات وخواتيمهددددددددددا، -01للويددددددددددا

َسدددددم فدددددي القدددددرآن،  -21املررادفدددددة،
َ
النظدددددر فدددددي مالئمدددددة -20تدددددردد الدددددنص بدددددين د لتدددددين فدددددأكثر، الق

األسدددلوب البيدددداني للهددددل مندددده، البحدددث عددددن الووددددوه البال يدددة واللددددرض الفكدددري مددددن الصددددور 

ا سددتلناء فددي األداء البيداني بتعبيددرات م تلفددات مو عدات علددى األشددباه والنظددائر -22البال يدة، 

البحددث  -24التنو ددق فددي أسدداليب األداء البيدداني، -21د لددة علددى التكامددل البيدداني فيمددا بيةهددا، لل
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إلدددرور  مالحظدددة قواعدددد الللدددة  -24عدددن أ دددراض ا خدددتالل فدددي التعبيدددر فدددي م تلدددف النصدددوص،

العربيددددددة و مفدددددداهيم الصددددددي  الصددددددرفية و لددددددزوم البحددددددث عددددددن سددددددر م الفددددددة ا عددددددراب ملقتضدددددد ا 

 بال سددد اللفظددي،رعايددة فواصددل ا -23الظدداهر، 
 
اسددتعمال الكددالم أكثددر مددن  -27 يددات اهتمامددا

التعليدددل بدددأَن املصددددرية و مدددا بعددددها فدددي ا يدددات القرآنيدددة و لدددزوم تقددددير املحدددذوفات -21معلدددا، 

،  -28قبلها،
 
وفيمدا -11استعمال الفعل املاي ي: فيما له الكينونة الدائمدة وفيمدا حصدل فعدال

النظدر فدي توويده الخطداب   -10وقوعه فدي املسدتقبل،  هو مقض ي مقدر، و فيما هو معلوم ي

صدديلة )ومددا  -14كلمددة ) بلددى ( فددي القددرآن،  -11كلمددة ) لعددل ( الددوارد  فددي القددرآن، -12الربدداني،

 عبيرات )من بدين يديده  و  -13يريد ( في القرآن، – عدية فعل ) أراد  -14أدراي ( في القرآن، 

إسددناد الفعدل إودى أو مددا فدي معنداه إوددى فاعلده و مددن  -17مدن خلفده( و نحوهمددا، األمدام و الدوراء، 

 -11قدددددام بددددده أو مسدددددببه، أو ا مدددددر بددددده و الدددددداعي لددددده، أو املدددددرهم بددددده، أو الحددددداكم أو القايددددد ي بددددده،

القدددراءات العشدددر  هدددذه الدددي عنددداوين -41لفدددظ )كدددذلك ( فدددي القدددرآن،   -18ا سدددتءناء املنقطدددق، 

  عبدد الدرحمن حسدن حبنكدة حفظده هللا فدي تلك القواعدد األربعدين التدي ذكرهدا العالمدة الشدي

كتابه املذكور  و   شك أن هدذه القواعدد كمدا ذكدر فنديلته اسدت بطها مدن التددبر الطويدل فدي 

 اهتددددي بهدددا و دسدددير علدددى 
َ
 
 
معددداني ا يدددات القرآنيدددة، و الدددي تصددداح، بدددل و يجدددب أن تكدددون نإلراسدددا

هللا  عداوى  فجدزى هللا عددز  هدداها كدل مدن نصدب نفسده علدى منإلدر تفسددير و بيدان املدراد مدن كتداب
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 فدددددي توإلددددديح 
 
وودددددل علماءندددددا وأئمتندددددا السدددددابقين و مشددددداي نا  املعاصدددددرين الدددددذي لدددددم يدددددألو وهددددددا

   28و سهيل السبل املوصلة إوى معرفة معاني كتاب هللا عز وول 

ك معرفدددددددة الندددددددمائر، التعريدددددددف و      
 
ومدددددددن القواعدددددددد التدددددددي يحتددددددداج إليهدددددددا املفسدددددددر أيندددددددا

مدق، السدؤال و الجدواب، الخطداب با سدم و الخطداب بالفعدل، العطدف، التنكير، ا فراد والج

   29الفرق بين ا يتاء وا عطاء، لفظ كان، وكاد، و وعل، و لعل و عس ا

 إودددى معرفدددة بعدددض القواعدددد     
 
 و نقدددولك إن املفسدددر يحتددداج  أيندددا

 
و ننددديف هندددا أيندددا

ومدن القواعدد إلدعها الفقهداء، األصولية التي وإلعها األصوليون و إوى القواعد الفقهيدة التدي و 

الفقهيددددة التددددي ذكر هددددا مجلددددة األحكددددام العدليددددة: األمددددور بمقاصدددددها، اليقددددين   يددددزول بالشددددك، 

، األصدددددل بدددددراء  الذمدددددة،  إلدددددرر و  إلدددددرار، املشدددددقة تجلدددددب التهسدددددير، 
 
الندددددرر   يكدددددون قدددددديما

روق، النددددرورات تبدددديح املحظددددورات  الخ  وقددددد ألفددددت فددددي هددددذه القواعددددد كتددددب، مثددددل كتدددداب:الف

لهمدام القرافددي، واألشددباه النظدائر، لهمددام السدديوطي، والقواعددد النورانيدة، لهمددام ابددن تيميددة، 

  30ومجلة األحكام العدلية في الدولة العثمانية  الخ 

                                                 

، 2ك عبدددد الدددرحمن حسدددن حبنكدددة امليدددداني، دار القلدددم،  تـــأمالا –قواعـــد التـــدهر األمنـــل لكتـــاب هللا عـــز وجـــل انظدددر:  28

: 111-01، دمشدد، سدوريا، ص: 0818
 
ك د/ خالدد بدن عبدد الكددريم مفــاتيت تـدهر القـرآن و النجـاح فـي الحيــاة ك و انظدر أيندا

 ، الرياض2114، 0 حم،  

، التفسـير و املفســرونك وانظددر: محمدد حسدين الددذهبيك 201-081، ص: مبا ـل فـي علــوم القـرآنانظدر: منداد القطددانك  29

 214-228، ص: 0ج 

 204-201،  ب مبا ل في أصول التفسير و املنجيةالصباغ، لطفي 30
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و أما آداب املفسر الروحية و الخلقية و النفسية، و التي أشار إودى بعدض مةهدا ا مدام     

:  ددددحة ا عتقدددداد و التجددددرد عددددن السدددديوطي والزرك دددد ي رحمهمددددا هللا، 
 
فقددددد ذكددددر العلمدددداء أينددددا

الهددددوى، حسددددن النيددددة و  ددددحة املقصددددد، حسددددن الخلددددد، ا متثددددال و العمددددل، تحددددري الصدددددق و 

النب  في النقل، التواإلق ولين الجانب، عز  الدنفس، الجهدر بدالحد، الهيبدة والوقدار، األندا  

ة     31والرويي

فسدددر فدددي العصدددر الحدددديث بنددداء علدددى قاعدددد  وننددديف فدددي هدددذه املناسدددبة و نقدددول: إن امل   

 للمسدددتجدات العصدددرية الراهندددة، يحتددداج با إلدددافة إودددى مدددا 
 
فقددده الواقدددق وفقددده الندددوا ل، ونظدددرا

 ببعض العلوم ا نسدانية األخدرىك مثدل علدم الدنفس و 
 
  أينا

 
، أن يكون  ملما

 
تقدم ذكره آنفا

                                                 

، و قد ذكر العلمداء بعدض الخطدوات العمليدة للتددبر والتدأثر بدالقرآن الكدريم، 141-141، مبا ل في علوم القرآنانظر:  31

 فقالوا يجب:

ن استحنار الجو ا يماني، الوقول على كدل آيدة وا نفعدال معهدا،  ،دجيل الخدواطر لحظدة ورودهدا، ا طدالد علدى تفسدير      

محاولدددة تطبيدددد كدددل آيدددة فدددي كتددداب هللا ، واسدددت راج العإلدددر والعظدددات مدددن قصدددص السدددابقين، م تصدددر لبيدددان كلمدددة  ريبدددة ، 

الحددرص علددى حفددظ ا يددات فددي الصدددر، ا طددالد علددى تفسددير مطددول، أن ي لددص ي فددي قراءتدده و ستحنددر عظمددة هللا  عدداوى، 

أبنداء الددنيا، التوبدة وا بتعداد عدن  وأن يت به إوى أن ما يقرره لدهس مدن كدالم البشدر وأن   يطلدب بدالقرآن شدرل املهدلدة عندد

املعا ددد يك ف دددي تدددذهب بندددور ا يمدددان فدددي القلدددب والووددده وتدددوهن القلدددب وتمرإلددده، ومدددن أخطدددر املعا ددد ي وأعظمهدددا صددددا عدددن 

التدددأثر بدددالقرآن وتددددبره ، سدددماد اللنددداء واملوسددديق  وآ ت الطدددرب واللهدددو التدددي تصدددد القلدددوب عدددن القدددرآن، أن يحندددر القلدددب 

أن دستشدعر القدار   أثناء التالو  ويصون يديه عن العبث وعي يه عن تفريد نظرهما من  ير حاودة، ويطرد حديث النفس

بددأن كددل خطدداب فددي القددرآن موودده إليدده رخصدديا، التددأثر، فعنددد الوعيددد يتندداءل خيفددة، وعنددد الوعددد دستبشددر فرحددا، وعنددد 

فدض صدوته وينكسدر فدي باطنده حيداء مدن قددبح ذكدر هللا وصدفاته وأسدماءه يتطأطدأ خندوعا، وعندد ذكدر الكفدار وقلدة أدبهدم ي 

تحاشد ي  مقالرهم، و شتاق لاجنة عند وصفها، وير عد من النار عند ذكرها، يتحاش ا النظدر إودى نفسده بعدين الرإلدا والردكيدة،

مواندق الفهدمك مثدل أن يصدرل همده كلدده إودى تجويدد الحدرول و يدر ذلدك، اختيددار الوقدت املناسدب والدذي يتجلدى هللا فيده علددى 

وتتهددل فيدده فيوإلدات رحمتدده، وأفندل القددراء  مدا كددان فدي الصددال ، وأمدا القددراء  فدي  يددر الصدال  فأفنددلها قدراء  الليددل  عبداده

والنصددف األخيددر مددن الليددل أفنددل مددن األول، وأمددا قددراء  الةهددار فأفنددلها بعددد صددال  الفجددر، ترديددد ا يددة للتدددبر والتددأثر بهددا، 

يدات العدذاب أو املدرور بمشداهده وذلدك عنددما دستحندر مشداهد القيامدة وأحدداا البكاء أثناء التالو  وب اصة عندد قدراء  آ

   http://gesah.net/quranا خر  ومظاهر الهول يوم القيامة   أنظر للتفاصيل:

http://gesah.net/quran
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علدددم ا وتمددداد ) علدددم أحدددوال علدددم ا قتصددداد و علدددم الهندسدددة الوراثيدددة و علدددم ا ست سددداع و 

البشددددر (، و علددددم الطددددب وعلددددم الفلددددك و علددددم ويولوويددددا )طبقددددات األرض(، و علددددم بيولوويددددا ) 

بقسددددددميه:  –علددددددم األحيدددددداء و الكائنددددددات الحيددددددة (، وعلددددددم الفيديدددددداء النوويددددددة، و علددددددم والكيميدددددداء 

لطبيدددة و العندددوية و  يدددر العندددوية(، و علدددم الفلدددك و علدددم البحدددار، وا كتشدددافات العلميدددة وا

 للسياسددة العامليدة الراهنددة) 
 
 و فاهمدا

 
 مدددركا

 
الفلكيدة الحديثدة  كمددا ي بلدي عليدده أن يكدون أيندا

و   سدددديما سياسددددة أمريكددددا و أوربددددا (، و موقفهددددا مددددن مقدسددددات ا سددددالم و املسددددلمين  فددددإذا مددددا 

 فدي رددخص املفسدد
 
 و هددذه التدي ذكر هددا  حقددا

 
ر اكتملدت و تددوفرت تلدك الشددرو  املددذكور  سدابقا

امل شدود فدي هدذا العصدر، فدال حدرج بدإذن هللا أن دشدرد هدذا املفسدر فدي تفسدير و بيدان كدالم هللا 

  عاوى بالرأي الجائز املحمود 

و ن تم كالمنا في هذا املوإلود بذكر  بعض املبداد  و الندواب  التدي ذكرهدا فنديلة    

فسدير: ن   يتجندب إنندا بحاودة إودى تالشي  الدكتور يوسف القرإلاوي حفظه هللا، حيدث قدال 

الجددل الفلسدفي واملماحكدات الكالميددة، وا بتعداد عدن األمدور ا فرراإلددية التدي أولدق بهدا بعددض 

الفقهددداء، مراعدددا  موإلدددود الهدايدددة والعقيدددد ، وا بتعددداد عدددن املصدددطاحات النحويدددة والبال يدددة 

القطعيدة  إ  للنرور     مانق من ا ستفاد  من العلوم الحديثة وما توصدلت إليده الحقدائد 

، واألسدو  فدي 
 
 رئهسديا

 
رب  ا يات بعنها بدبعض فدي السدور  الواحدد  ألن لكدل سدور  موإلدوعا

ذلددددك ) األسددددتاذ سدددديد قطددددب(، كمددددا أننددددا بحاوددددة إوددددى الجمددددق بددددين الروايددددة والدرايددددة، و  ددددحيح 

املنقدددول وصدددريح املعقدددول، تدددراا السدددلف ومعددددارل الخلدددف، تفسدددير القدددرآن بدددالقرآن، وتفسددددير 
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ح السددنة، ا نتفدداد بتفسددير ال ددحابة والتددابعين، األخددذ بمطلددد الللددة، مراعدددا  القددرآن ب ددحي

  وي بلددددي مراعددددا  الكلمددددة فددددي 
 
 متبوعددددا

 
السددددياق، مالحظددددة أسددددباب الهدددددول، اعتبددددار القددددرآن أصددددال

 مدددددا تتطدددددور 
 
عصدددددر ندددددزول القدددددرآن، والعإلدددددر  بمدددددا تددددددل عليددددده األلفددددداال فدددددي ذلدددددك العصدددددر، فكثيدددددرا

ور وتطددددور املعددددارل واتصددددال الشددددعوب والحنددددارات  رعايددددة الددددد  ت وأللفدددداال بتطددددور العصدددد

امل صصدددددات واملقيددددددات، تتبدددددق مدددددورد الكلمدددددة فدددددي القدددددرآن  كمدددددا تجددددددر ا شدددددار  إودددددى املفسدددددر أن 

  فعلددددددى املفسددددددر أن يتجددددددرد مددددددن اعتقاداتدددددده 
 
   تابعددددددا

 
القددددددرآن الكددددددريم يجددددددب أن يكددددددون متبوعددددددا

تدورا  وا نجيدل  والسدنة النبويدة السابقة فدال يحمدل ا يدات علدى مدا وردت مدن القصدص فدي ال

 و  
 
 و  شدافعيا

 
ال حيحة يجب أن تكون فوق كدل شد يء  فدال يكدون الحدديث ال دحيح حنفيدا

 و  
 
 و  أشدددعريا

 
، فهدددو فدددوق املدددذاهب كلهدددا  و  يجدددو  أن يكدددون القدددرآن معردليدددا

 
 وحنبليدددا

 
مالكيدددا

 و  قاد
 
 و  إسددماعيليا

 
 و  فارابيددا

 
 و  أفالطونيددا

 
 أرسددطيا

 
 و  قشدديريا

 
، و  أن يكددون ونيددديا

 
يانيددا

ا  بدددددل يجدددددب أن يكدددددون فدددددوق الجميدددددق ومرودددددق الجميدددددق وحددددداكم الجميدددددق  و سدددددوء  و  تقشدددددبندي 

  ومدن 32 التأويل ل،يات يأ ي إما بسبب قصور في العلم والفكر وإما فسداد فدي النيدة والقصدد  

اتبددددددداد املتشدددددددابهات وتدددددددري املزالدددددددد  التدددددددي يجدددددددب أن يحدددددددذر مةهدددددددا املفسدددددددر فدددددددي الفهدددددددم والتفسدددددددير: 

املحكمدددددات، سدددددؤ التأويدددددل، وإلدددددق الدددددنص فدددددي  يدددددر موإلدددددعه، دعدددددو  ال ،دددددخ بدددددال برهدددددان، الجهدددددل 

                                                 

  -كيف نتعامل مع القرآن الع يمانظر: القرإلاوي، يوسف:   32
ً
 و تفسـيرا

ً
-241-217، 211ل شدديد، ص: ، بتصدر فهما

231 
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بالسددددهن وا ثددددار، الثقددددة با سددددرائيليات، الشددددرود عددددن إومدددداد األمددددة، إلددددعف التكددددوين العلمددددي 

  33واتباد املتشابهات 

قوم بقسطه، ويف  وعلنا هللا ممن يرعاه حد رعايته، ويتدبر القرآن حد تدبره، وي   

بشرطه، و  يلتمس الهدى في  يره، وهدانا ألعالمه الظاهره، وأحكامه القاطعة الباهر ، 

 وومق لنا به خير الدنيا وا خر ، فانه أهل التقوى وأهل امللفر  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 بتصرل شديد 231املروق السابد، ص:  33
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 الفصل النانلب األسس العلمية والركائز النقافية لدى املفسر األستاذ سيد قطب 

    

تأصـــــــــيل قواعـــــــــد  –األولب األســـــــــس والركـــــــــائز الفكريـــــــــة والنقافيـــــــــة العامـــــــــة  املبحـــــــــل

 تفسيرية )الجانب الن ري(

لقد مر األستاذ الشهيد رحمه هللا بمراحل فكريدة عديدد ، وحددا فدي حياتده ودعوتده    

 وكتاباتدده نقلددة نوعيددة كبيددر  وعجيبددة  و بمعرفتنددا لهددذه املراحددل يتضددح لنددا، أن عددود  األسددتاذ

سيد قطب إوى ا سالم من وديد كان ذلك اصطفاء وهدايدة مدن هللا تبداري و عداوى لده  وهدذه 

النقلة الكبير  ي بلدي أن   تكدون ذر عدة لاحد  والنيدل مدن قددره بسدبب املراحدل الفكريدة التدي 

 مر بها األستاذ الشهيد، إنما العإلر  بالخواتيم 

 

 ره املطلب األولب سماا ومالمت هذا املفسر في تفسي

ومدددن الركدددائز الروحيدددة و النفسدددية والثقافيدددة التدددي كدددان يتمتدددق بهدددا األسدددتاذ سددديد قطدددب، أندددك 

 تجد في تفسيره:

  الواقعية والجدية في البحث 

  املنهجية السلفية 

  بيان دور ا نسان ومركزه 
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  ا ملام باملالبسات التاري ية لهدول القرآن 

  بيان  عامل ال حابة مق القرآن 

 كر ا سالمي املعاصر وتحليل حاإلر العالم ا سالمي تصويبات في الف 

  التأكيد على قنايا الدعو  والحركة  في مواوهة املادية الجاهلية 

  التأكيدددد علدددى إبدددرا  التصدددوير الفلدددي مدددن ا يدددات القرآنيدددة، الدددذي هدددو األدا  املفندددلة فدددي

ذهلي و أسددددلوب القددددرآن  فددددالقرآن دعإلددددر عندددده بالصددددور  املحسددددة املت يلددددة عددددن املعلددددا الدددد

الحالة النفسدية، وعدن الحدادا املحسدو  واملشدهد املنظدور، وعدن النمدوذج ا نسداني 

و الطبيعددة البشددرية   فإذا املعلددا الددذهلي هيلددة أو حركددة وإذا الحددال النفسددية لوحددة أو 

مشددهد، إذا النمددوذج ا نسدداني شدداخص اددي، و إذا الطبيعددة البشددرية مجسددمة مرئيددة   

  34 شاهد و املناعر يصورها شاخصة حاإلر    وكذلك الحوادا و القصص وامل

   35ا كثار في آيات العقيد  من ا شراقات واللمحات والنتائج واألحكام والتحليالت   

   التأكيد على حقائد العقيد  ا سالمية و وعلها الركيد  و األسا  لكل ش يء 

  فدددددي قلدددددوب  التكددددرار والتأكيدددددد علدددددى قندددددية الحاكميدددددة واأللوهيدددددة ي  عددددداوى حتدددددا  سدددددتقر

   36النا ، وأ ها إن صاحت صاح معها كل ش يء، و إذا فسدت فسد معها كل شيئ 

                                                 

:  41-11، التصوير الفنق في القرآنانظر :  34
 
 411-114ص : في ظالل القرآن في امليزانب ، و راوق أينا

  237، ص :مدخل ثلى التفسير و علوم القرآنانظر :  35

، وفصددل : )حقيقددة األلوهيددة(،  40ألوهيددة و عبوديددة ( ،ص:، فصددل: ) مقومــاا التصــور اعســالملانظدر: قطددب، سدديد،  36

   10ص:
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 املطلب النانلب الطريقة التق سار عليها في تفسيره للقرآن الكريم

 دراسددددته لصخصددددية هددددذا املفسددددر الجليددددل فددددي تفسدددديره،مددددن خددددالل مطالعددددة الباحددددث و    

يمكددددن اسددددت الص هددددذه املنهجيددددة أرخددددوا عددددن منهجددددهك أقددددول و  مطالعددددة بعددددض الددددذين كتبددددواو 

وهذه املباد ، التي سلكها سديد قطدب فدي تفسديره لكدالم هللا  عداوى  فهدو رحمده هللا  عداوى يدورد 

الوحدد  املوإلدوعية للسدور  ورخصديرها، يقوم ببيدان أ راإلدها و أهددافها و  ا ية أو ا يات ثم

 مةها الدرو  و العإلر
 
، مست بطا

 
 و كافيا

 
 وافيا

 
  يذكر سبب ندزول ا يدة إن 37ثم دشرحها شرحا

وودد  دستشددهد باألحاديددث النبويددة ويحددرص علددى الروايددات ال ددحيحة  يددورد اخددتالل العلمدداء 

 
 
 عدن املباحدث الللويدة مكتفيدا

 
حول مفهوم ا ية ولكدن دون إسدهاب وإطنداب، ويندرب صدفحا

  يدورد 38يدا  با شار  العابر ، ويتجه إوى إيقداال الدوعي وت دحيح املفداهيم و ربد  ا سدالم بالح

أقددوال الفالسددفة ويندداق  آراءهددم بددالة ج العقليددة ويدددحض شددبها هم ويبددين بطددالن مددنهجهم 

فدي مسددائل العقيددد  والتوحيددد  يتعدرض إوددى ذكددر و تحليددل الدنظم ا وتماعيددة والوإلددعية مثددلك 

الشدددددديوعية والديمقراطيددددددة والرأسددددددمالية و املاركسددددددية و العلمانيددددددة وا لحاديددددددة، وذلددددددك لبيددددددان 

تلددك املنددا ج الوإلددعية  يتطددرق إوددى تحليددل سيايدد ي و اوتمدداعي ملواقددف الرسددول صددلى بطددالن 

هللا عليه و سلم مق املشدركين و اليهدود وأسدباب الهجدر     يبداوي باسدتعمال األلفداال الشد يعة 

                                                 

األسدددتاذ الدددددكتور عدددددنان محمددددد  ر ور حفظدددده هللا، نسددددب إليدددده فندددل  إبددددرا  الوحددددد  املوإلددددوعية فددددي السددددور  القرآنيددددة  37

 237: ص  مدخل ثلى التفسير وعلومهباملفرد  طالت أم قصرت، إذ أنه أول واحد من تطرق إوى هذا املبدأ   أنظر: 

 114ص :  مبا ل في علوم القرآنالقطان، مناد،  38
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، و)املنتكسدين(  الخ  لدهس مدن منهجده 39 للكفار واملندافقين، مثدل )الجاهليدة ( و )املطموسدين (

ات فدددي تفسددديره لعددددم ورود روايدددات  دددحيحة فدددي ذلدددك، ولكدددن مدددق هدددذا التحدددر  ذكدددر ا سدددرائيلي

 أندددده يدددددذكر ذلددددك  
 
  اهددددتم بالجاندددددب الباليددددي و التناسدددددد البيدددداني وإبدددددرا  40الشددددديد ووددددد أحياندددددا

  ينقل من املفسرين القدام  و يكثر من ابن كثير والطإلري، و لكنده لدم 41الجمال الفلي ل،يات

 يجرهددددد و يأخددددذ 42ي لددددون مددددن ألددددوان التفسددددير أو التأويددددل يتددددأثر بهددددم علددددى ا طددددالق فددددي أ
 
  أحيانددددا

 فدي تفسديره  يدة الصدوم 
 
ل النص ما   يحتمل، ، كما يظهر ذلك وليدا بظواهر النص و   يحمي

 فدددددي تفسددددديره،   ينحدددددو منمدددددى املتشدددددددين و املتعصدددددبين، كمدددددا أنددددده   دسدددددلك 43
 
  رأيتددددده معتدددددد 

 وشدددددر عته  يدددددرةح بدددددين األقدددددوال وا راء الفقهيدددددة، مسدددددلك املتسددددداهلين املسدددددت فين بأحكدددددام هللا

  44وي تدددار الدددرأي الدددذي دعدددز ه الددددليل ال دددحيح، كمدددا فدددي مسدددألة املدددوا   والتتدددابق فدددي الصدددوم 

 
 
يتطدددرق إودددى العلدددوم  الحديثدددة مثدددل الطدددب والفلدددك والفيديددداء والكيميددداء، ولكنددده كدددان متحفظدددا

 مددددن التفسددددير العلمددددي للقددددرآن الكددددريم، ونسددددبة ذلددددك
 
 مددددن  ودددددا

 
إوددددى ا عجددددا  العلمددددي، ألن كثيددددرا

املسائل العلمية مب ية على الظندون و الفرإلديات والنظريدات، وهدو كدل يدوم فدي شدأن و ليدر، و 

أ هددددا  يددددر مسدددددتقر  و معرإلددددة للتبدددددديل، بهنمددددا ا يددددات القرآنيدددددة مب يددددة علدددددى الحقددددائد، التدددددي   

                                                 

   44، ص : 0، ج في ظالل القرآنانظر: قطب، سيد،  39

 انظر : املصدر السابد  40

، و راودق 231، ص : 0811 0دار املعرفدة ،    مناهل املفسرين بانظر : د / مسلم آل وعفر ، و ممي هالل السرحان ، 41

   1414- 1414، ص: 3، ج  في ظالل القرآن

   238، ص : مدخل ثلى التفسير و علومه 42

   1488 - 1481 3، ج  في ظالل القرآنانظر:  43

   1431 - 3، ج املصدر الساهقانظر :  44
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يد قطدب   يقبدل أو يدرفض تتبدل و  تتلير، ولهس األمر كما  عم الدبعض مدن أن األسدتاذ سد

 
 
  وفددي مسددائل العقيددد ك األسددماء و الصددفات، يثبددت 45التفسددير العلمددي ل،يددات وملددة و تفصدديال

الصفات الوارد  ي  عاوى في القرآن مثل الحيدا  والقوامدة أو القيوميدة و يرهدا مدن الصدفات، 

مدددر  بدددذلك فدددي و أنددده يدددنهج مدددنهج السدددلف الصدددالح فدددي تفسددديرها، وقدددد صدددر  هدددو رحمددده هللا  يدددر 

  كمدددددددا كدددددددان مدددددددن منهجدددددددهك التمييدددددددد بدددددددين القدددددددرآن املكدددددددي و املددددددددني، وأن لكدددددددل مةهمدددددددا 46تفسددددددديره 

   47موإلوعا ها الخاصة بها  

 

 املطلب الناللب تأصيل قواعد علمية و ثواه  منهجية في التفسير

إن األسدددتاذ سددديد قطدددب رحمددده هللا، بنددداء علدددى املدددؤهالت العلميدددة التدددي كدددان يحملهدددا و    

ددل أسدس و ثوابددت تفسديرية، ووعفهددا حدد التوعيددف فدي بيددان يتمتد ددد قواعدد و أصي ق بهددا، قدد قعي

ثدراء الدنص القرآندي و إبدرا  معانيده ود  تده الللويدة  فمدن وملدة هدذه األسدس و القواعدد التددي  

 است دمها وسار عليها في تفسيره نذكر ما يلي:

                                                 

  1704-1701، ص: 3، وانظر املصدر السابد : ج0207 - 0203، ص: 1، ج املصدر الساهق انظر: 45

   103، ص :في ظالل القرآن في امليزانانظر :  46

لفهدد بدن عبدد الدرحمن بدن اتجاهـاا التفسـير فـي القـرن الرا ـع ع ـرب  و ملعرفة املزيد و التفاصيل يراودق هدذه املراودق:  47

، فــي ظــالل القــرآن  فــي امليــزان، صددال  عبددد الفتددا  الخالددديك  مفــاتيت للتعامــل مــع القــرآنك  888 1السددليمان الرومددي، ج 

مبا ـــل فـــي علـــوم ك 08محمدددد توفيدددد بركدددات، ص :صـــة  ياتـــه ..ســـيد قطـــب خال ك 411 114، ص:ســـماا ال ـــاللفصدددل :

مفــاتيت تــدهر ك 271 – 231، محمددد عدددنان  ر ور، ص :مــدخل ثلــى التفســير و علومــهك  114مندداد القطددان، ص : القــرآنب 

-04، الريدداض، اململكددة العربيددة السددعودية، ص: 2114، 0، د خالددد بددن عبددد الكددريم الالحددم،  القــرآن والنجــاح فــي الحيــاة
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  األسلوب األدبي 

   تذوق النص القرآني 

 ية الواقعية و الحرك 

  التفسير الجماوي الفلي 

  الوحد  املوإلوعية 

  استيحاء النص دن مقررات سابقة 

  تري ا طناب عما أبهم في القرآن 

  التحذير من ا سرائيليات 

  تري ا ختالفات الفقهية 

     48واوتناب ا  راق في املسائل الللوية و تفاعله مق النص القرآني  

 لليددددره مددددن  القددددر  علددددى تندددداول ا يددددات مددددن الجوانددددب 
 
امل تلفددددة، بحيددددث لددددم يكددددن أسدددديرا

 املفسرين القدام  أو املحدثين 

  الثقة بالنفس و عدم ا إلطراب فيما يذهب إليه من ا راء و يتبلا من األفكار 

  تدددأثره الكبيدددر بددداملنهج القرآندددي وتركيدددده علدددى األولويدددات و األسدددس التدددي قدددام عليهدددا املدددنهج

  القرآني في الدعو  إوى هللا  عاوى 

                                                 

 فما بعد   0111-888، ص: 1، ج اتجاهاا التفسير في القرن الرا ع ع ريراوق بتوسق :فهد، الرومي،  48
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  ربددددددد  ا يدددددددات بالسدددددددير  النبويدددددددة وأحددددددددالها التاري يدددددددة، سدددددددواء مدددددددا  علدددددددد مةهدددددددا بدددددددالعهود

واملواثيد التدي كاندت بدين املسدلمين واليهدود أو النصدارى  أو مدا  علدد مةهدا بددعو  امللدوي 

 واألمراء إوى ا سالم عن طريد الرسائل والسفراء 

 حابه لهدا وهدو ينظدر فدي تزوده برصيد ضخم من املشاعر واملدركات والتجدارب، واست د

 نصوص القرآن و يتلق  إيحاءاته   

  ،ذهابه ب ياله ومشاعره وأحاسهسه إوى الجو الذي تهدل فيه القرآن فدي مكدة واملديندة

  49 دراي أثر القرآن وتأثيره هناي  

  50مالحظته حركة ال حابة في وو مكة و املدينة بالقرآن، وتفاعلهم معه    ن  

  ساسددددية للقددددرآن، و منهجدددده الددددواقبي الحركددددي الددددذي بدددده حيددددا  وقوفدددده علددددى األ ددددراض األ

  51األمة املسلمة وتهديله نصوص القرآن على واقق ودي اي   

   قيامدده بددددور عملددي وهدددادي وتجربددة حيدددة دعويدددة، مشددابهة فدددي بعددض مظاهرهدددا تجربدددة

و ب اصدددة فدددي ودددو مكدددة و الحركدددة العمليدددة بدددالقرآن    ليجدددد عندددده  –ال دددحابة الكدددرام 

  52لواضح والبلسم الشافي    الجواب ا

                                                 

   48، ص :لقرآنمفاتيت للتعامل مع االخالدي, صال  عبد الفتا ،  49

   48املروق السابد، ص : 50

   48، ص :مفاتيت للتعامل مع القرآن 51

  48املروق السابد، ص : 52
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  إدراكدددددده وفهمدددددده لشددددددمولية الرسددددددالة ا سددددددالمية فددددددي كافددددددة الجوانددددددب البشددددددرية و حاوددددددة

 البشرية والقلوب إوى هللا تباري و  عاوى، و النظر  التكاملية في آيات القرآن الكريم 

  فهمه الدقيد لعظمة وطبيعة املنهج الرباني 

  كافددة متجهددة إوددى الهاويددة وال حدديم، إذا الددي يقيندده الجددا م والحاسددم، مددن أن البشددرية

 لم تلردم بشر عة هللا عز وول، وأنه لن يصاح آخر أمرها إ  بما صاح به أولها 

    الصجاعة النادر  وا يمان الكبير الذي كان يحيا و يتحلدى بهمدا صداحبه، ممدا وعلده

 لهددذه الحيددا  الدددنيا، وأ هددا بدددت أمددام عي يدده صددلير  و حقيددر 
 
، فألوددل ذلددك يقدديم و نددا

 لم يكن ي   من أحد سوى هللا عز و ول  و هذا واضح في كتاباته و منهجه 

  تحليله لواقق سياي ي محلي وعالمي، و ربطه بالقرآن الكريم وعرإله على ميدانه 

  معادشددددددته للظددددددرول السياسددددددية الراهنددددددة واملتكالبددددددة علددددددى العددددددالم ا سددددددالمي، والحالددددددة

 ملتدهور  لألمة ا سالمية الدي ية وا وتماعية وا قتصادية ا

  محاربتدددددده للقددددددوانين الوإلددددددعية البشددددددرية، مثددددددل الشدددددديوعية والديمقراطيددددددة واملاركسددددددية

 وا شرراكية والرأسمالية والعلمانية و ا لحادية 

  التأكيد على تأثيرات الكنهسة السلبية و وهود املنصرين على األمة ا سالمية 

  النصارى الصليبيين بيان لخط  وأساليب الصهاينة من اليهود و 
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نمــاذم مــن تفســير األســتاذ ســيد ائج و ثمــار تلــس األســس الفكريــةب و املبحــل النــانلب مــن نتــ

 قطب تتجلى فيها آثار املؤهالا العلمية على تفسيره )الجانب التطبيقل (

  

 املطلب األولب نتائج وثمار تلس األسس الفكرية والقواعد املنهجية

 

ثقافتده بشدكل واضدح، فدي معالجدة األسدتاذ ركائز في فكدره و سس و الأقول: تظهر هذه األ  

كددددم التددددي تكمددددن وراء هددددذه الفرددددر  الطويلددددة مددددن  سدددديد قطددددب طبيعددددة وسددددر القددددرآن املكددددي، والحع

الهددددددول، و التأمدددددل فيمدددددا سدددددماه األسدددددتاذ:  بدددددد: عددددداهر  القدددددرآن املكدددددي، و تقريدددددر العقيدددددد  و عددددددم 

مدده هللا: ن    و أ ددحاب الدددعو  إوددى ديددن هللا، تجاو هددا إوددى األمددور الثانويددة و الفرعيددة  قددال رح

 
 
وإودددى إقامدددة النظدددام الدددذي يتمثدددل فيددده هدددذا الددددين فدددي واقدددق الحيدددا ، خليقدددون أن يقفدددوا طدددويال

 لتقريددر هددذه 
 
أمددام هددذه الظدداهر  الكبيددر ، عدداهر  تصدددي القددرآن املكددي خددالل ثالثددة عشددر عامددا

الت النظددددام الددددذي يقددددوم عليهددددا، العقيددددد  ثددددم وقوفدددده عندددددها   يتجاو هددددا إوددددى شدددد ئ مددددن تفصددددي

  53والتشر عات التي تحكم املجتمق املسلم الذي دعتنقها    ن 

 في مسألة العمل مق ا يمدان، التدي الدي األسدا      
 
و من ثمار تلك األسس وقوفه طويال

في حيا  ا نسان، و أن األمدر لدم دعدد مجدرد مشداعر أو كدالم  يقدول رحمده هللا: ن   وحيثمدا ذكدر 

ن فددي القددرآن أو ذكددر املؤمنددون، ذكددر العمددل الددذي هددو الررومددة الواقعيددة لهيمددان، فلددهس ا يمددا

                                                 

   22-20: ص : معالم في الطريققطب سيد،  53
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األمددر مجددرد مشدداعر، وإنمددا هددو مشدداعر تفددرغ فددي حركددة  نشدداء واقددق وفددد التصددميم ا سددالمي 

   54لاحيا ، أو وفد التصور ا سالمي لاحيا   ن 

ا يمدددان بددداي فدددي قلدددوب و د أنددده بدددين أهميدددة ترسدددي  العقيدددد  و مدددن ثمدددار تلدددك القواعددد    

الندددا  قبدددل أي شددد يء آخدددر، فيقدددول رحمددده هللا: ن  إن القيمدددة الكإلدددرى فدددي ميددددان هللا الدددي قيمدددة 

العقيدددد ، وأن السدددلعة الرائجدددة فدددي سدددوق هللا الدددي سدددلعة ا يمدددان، وأن النصدددر فدددي أرفدددق صدددوره 

، 55ى الفتندة  ن هو انتصار الرو  علدى املداد ، وانتصدار العقيدد  علدى األلدم وانتصدار ا يمدان علد

 كاملة في بناء العقيد  بسدبب أنده كدان يهددل للمدر  
 
ن و ن   إن القرآن لم يقض ثالثة عشر عاما

األوودى    كددال و فلددو أراد هللا ألنددزل هددذا القددرآن وملددة واحددد ، ثددم تددري أ ددحابه يدرسددونه ثالثددة 

 أو أكثدددر أو أقدددل حتدددا دسدددتوعبوا ن النظريدددة ا سدددالميةن، ن  ولكدددن
 
هللا سدددبحانه كدددان  عشدددر عامدددا

، كدان يريدد بنداء الجماعدة و بنداء الحركدة    كدان 
 
 متفدردا

 
 معيندا

 
 آخدر، كدان يريدد منهجدا

 
يريد أمرا

يريددد أن تكددون العقيددد  الدددي واقددق الجماعددة الفعلدديك هدددو صددور  العقيددد ، وكددان هللا  سدددبحانه 

تلرق بندددداء دعلددددم أن بندددداء النفددددو  والجماعددددات   يددددتم بددددين يددددوم وليلددددة، فلددددم يكددددن بددددد أن دسدددد

   56العقيد  املدى الذي دستلرقه بناء النفو  و الجماعة    ن 

ومددن األمددور األساسددية التددي كددان يطيددل التأمددل و التدددبر فددي تفسدديره   يددات هللا  عدداوى     

و  يتجدداو  إوددى قنددايا أخددرى فرعيددة، أندده رحمدده هللا كددان   يددرى فصددل الدددين عددن الدددنيا، ألن 

                                                 

   011-012، ص : خصائص التصور اعسالملقطب، سيد،  54

   070-071، ص :معالم في الطريققطب، سيد،  55
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يقتضد ي حصدر الددين فدي الشدعائر التعبديدة فقد  فيقدول رحمده هللا: ن طبيعة املنهج ا ل ي   

    لددهس مدددن طبيعدددة هدددذا الددددين أن ينفصدددل عددن الددددنيا، ولدددهس مدددن طبيعدددة املدددنهج ا ل دددي أن 

ينحصر في املشاعر الوودانية واألخالقيات الرهذيبية والشعائر التعبدية أو فدي ركدن إلديد مدن 

 نه :األحوال الصخصية    ن  أركان الحيا  البشرية    ركن ما دسمو 

ومن القنايا األساسية و األولويات أنه رحمه هللا كان يرى األولوية لدين هللا فدي كدل    

 
 
، وإنمدددا يجدددب عليددده أن يكدددون دائمدددا

 
 أو مقدددودا

 
شددد ئ، وأن ديدددن هللا   يمكدددن أن يكدددون  محكومدددا

 فيقدول رحمده هللا: ن كدال إن نديدن هللا
 
 أو مهيمندا

 
 أو قائدا

 
 حاكما

 
ن   يريد ا إ  أن يكدون سديدا

   ن 
 
   مقودا

 
، قائدا

 
   محكوما

 
، حاكما

 
 كريما

 
، عزيزا

 
 متصرفا

 
، قويا

 
  57مهيمنا

ذكرنا أنده رحمده هللا قدام بددور عملدي وهدادي وتجربدة حيدة دعويدة، مشدابهة فدي بعدض    

آن    ليجدد و ب اصة في وو مكدة و الحركدة العمليدة بدالقر  –مظاهرها تجربة ال حابة الكرام 

عنددددددددده الجددددددددواب الواضددددددددح والبلسددددددددم الشددددددددافي  ومددددددددن ثمددددددددر  هددددددددذا األسددددددددا  اليقددددددددين و الثبددددددددات و 

الصددمود  قال رحمدده هللا: ن    و  يجددو  أن يتطددرق إوددى قلوبنددا الشددك بسددبب مددا نددراه مددن حولنددا 

مددن النددربات الوحشددية التددي تكددال لطالسددق البعددث ا سددالمي فددي كددل مكددان، و  بسددبب مددا نددراه 

األسدددس التدددي تقدددوم عليهدددا الحندددار  املاديدددة   إن الدددذي يفصدددل فدددي األمدددر لدددهس هدددو  مدددن ضدددخامة

ضددخامة الباطددل، ولدددهس هددو قددو  الندددربات التددي تكددال لهسدددالم     إنمددا الددذي يفصدددل فددي األمدددر 

                                                 

مطبعدددة الفيصدددل، ص:  -0811، ا تحددداد ا سدددالمي العدددالمي للمنظمدددات الطالبيدددة، ب املســـتقبل لهـــذا الـــدينقطددب، سددديد 57

   014-012-018-017-14ص :مقوماا التصور اعسالملب ، و يراوق بتوسق فصل :األلوهية والعبودية في: 81



 ( 2سلسلة عرض وتقديم أعالم الدراسات القرآنية ) 

 

51 | P a g e 

  لقددد اسددتمد األسددتاذ سدديد قطددب هددذا اليقددين 58هددو قددو  الحددد ومدددى الصددمود للنددربات   ن

ين نسددددتمده مددددن طددددول ال ددددحبة لهددددذا القددددرآن وطددددول مددددن طددددول  ددددحبته للقددددرآن: ن  وهددددذا يقدددد

ال دددحبة كدددذلك للمحددداو ت البشدددرية فدددي البيدددان  وطدددول املزاولدددة الصخصدددية للكتابدددة فردددر  مدددن 

  59العمر طويلة   ن 

أمددددا السدددددر األعظدددددم الدددددذي توصددددل إليددددده األسدددددتاذ سددددديد قطددددب لتفسدددددير القدددددرآن الكدددددريم    

  أنه رحمه هللا ت ب
 
 حركيا

 
 دعويا

 
تددبرهم لكتداب هللا، منهج ال حابة فدي قدراء هم و ه إوى تفسيرا

وكيفيددددة تفدددداعلهم معدددده، وتفسدددديرهم للقددددرآن الكددددريمك هددددو أ هددددم كددددانوا يقددددررون القددددرآن بقصددددد 

التلقي والتنفيذ، ولهس بقصد املتاد والقراء  املجرد ، فيقول رحمه هللا : ن إن مدنهج التلقدي 

تلقددي للدراسددة واملتدداد هددو الددذي خددريج للتنفيددذ والعمددل هددو الددذي صددنق الجيددل األول  ومددنهج ال

    60األويال التي تليه   ن 

ومددددن نتددددائج تلددددك األسددددس و الثوابددددت إدراكدددده وفهمدددده لشددددمولية الرسددددالة ا سددددالمية فددددي    

كافددة الجوانددب البشددرية و النظددر  التكامليددة فددي آيددات القددرآن الكددريم  قددال رحمدده هللا: ن   مددنهج 

مدددنهج دشدددمل التصدددور ا عتقدددادي الدددذي يفسدددر طبيعدددة  حيدددا  بشدددرية واقعيدددة بكدددل مقوما هدددا   

الوودود، و يحددد مكدان ا نسدان فدي هدذا الوودود، كمدا يحددد  ايدة وودوده ا نساني   و شدمل 

                                                 

 17، فصل : الثبات ،ص :خصائص التصور اعسالمل، وانظر :007-003، ص :تقبل لهذا الدينب املسقطب، سيد 58

، وانظددر: 0881 4، بيددروت، دار الشددروق،   24-24) القسددم الثدداني (، ص : مقومــاا التصــور اعســالمل سدديد،ب قطددب 59

 01، ص:0811 1-للمؤلف، بيروت، دار الشروق،   خصائص التصور اعسالمل

 08-:صالم في الطريقمعقطب، سيد،  60
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النظم والتنظيمات   كالنظام األخالقدي واألسدس التدي يقدوم عليهدا، والسدلطة التدي دسدتمد مةهدا، 

ي وأسسددددده و مقوماتددددده، والنظدددددام والنظدددددام السيايددددد ي وشدددددكله وخصائصددددده، والنظدددددام ا وتمددددداع

   61ا قتصادي وفلسفته و شكيالته، والنظام الدووي وعالقته وارتباطاته   ن 

ومن نتائج تلك الثوابت إدراي حاوة البشرية إوى العقيد  و إودى ا يمدان بداي  عداوى،    

م أكإلددر حيددث عإلددر ن   إ هددا ووعددة مددن نددود آخددر، ووعددة إوددى ا يمددان بقددو  أكإلددر مددن البشددر، وعددال

من املحسو  ومجال من الحيا  الدنيا، وووعة إوى الوئام بين إلمير ا نسدان و واقعده، بدين 

البشددرية التددي تحكددم إلددميره والشددر عة التددي تحكددم حياتدده، بددين مددنهج حركتدده الذاتيددة و مددنهج 

الحركة الكونية من حوله  ووعة إوى ن اله ن واحد يتلق  منه شدر عة قلبده وشدر عة مجتمعده 

السبب لهذه الحاوة هدو أن:  ن   قاعدد  املدنهج الربداني الصدادر عدن علدم و   62سواء     ن على ال

) بدددل الجهددل (، و كمدددال )بدددل الددنقص(، وقددددر  ) بدددل النددعف (، و حكمدددة )بدددل الهدددوى( ، 

  63القائم على أسا : إخراج البشر من عباد  العباد إوى عباد  هللا وحده دون سواه  ن 

 

 

                                                 

   1-، صاملستقبل لهذا الدينقطب، سيد،  61

، وانظددددر: 010، ص :مقومــــاا التصــــور اعســــالمل، فددددي ( ألوهيددددة و عبوديددددة) ، وانظددددر فصددددل :  38-31املصدددددر السددددابد : 62

   28، صسالملإ نحو مجتمعقطب، سيد،  

،  41للمؤلدف ،ص  و مقوماتـه ور اعسـالملخصـائص التصـ، ويراوق فصل :الربانية، في كتداب :1 -املصدر السابد:ص 63

، خصـائص التصـور اعسـالمل، و يراوق بتوسق فصدل : تيده وركدام، فدي :01-4،ص : نحو مجتمع ثسالملوانظر املقدمة في :

   22ص :
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 اذم من تفسير األستاذ سيد قطب املطلب النانلب نم

 

 اهتمام سيد قطب هالعلوم املختلفة املساعدة لفهم القرآن -0

ــــِس يقددددول رحمدددده هللا فددددي تفسدددديره لقددددول  عدددداوى:    
َّ
ــــى ُمل

َ
 َعل

ُ
ــــَياِطين

َّ
ــــو ال 

ُ
ل
َّ
ت
َ
َبُعــــوا َمــــا ت

َّ
)َوات

ُمـ ِ
ِّ
َعل ُُ ـُروا 

َ
ف
َ
 ك
َ
َياِطين

َّ
ِكنَّ ال 

َ
 َول

ُ
َمان يَّ

َ
َر ُسل

َ
ف
َ
 َوَما ك

َ
َمان يَّ

َ
َر...(ُسل ـحَّ ِ

ـاَا ال ِّ
َّ
 الن

َ
 012البقدر  ] ون

] 

ن وبعدددد فدددال بدددد مددددن كلمدددة هندددا عدددن ال،ددددحر، وعمدددا يفدددرق بدددين املددددرء و ووددده، ممدددا كددددان  

أوللدددددك اليهدددددود يجددددددرون خلفددددده ، ويرركددددددون كتددددداب هللا وراء عهدددددورهم مددددددن أولددددده  إندددددده مدددددا يددددددزال 

 فددي كددل وقددت أن بعددض النددا  يملكددون خصددائص لددم يكشددف العلددم عددن كةههددا
 
بعددد   مشدداهدا

الت ددداطر  -« التيليبدددا ي » لقدددد سدددمي بعندددها بأسدددماء ولكنددده لدددم يحددددد كةههدددا و  طرائقهاو  هدددذا 

 علددى أبعدداد وفواصددل    -عددن بعددد 
 
مددا هددو  وكيددف يددتم  كيددف يملددك إنسددان أن يدددعو إنسددانا

يصدددددددل إليهدددددددا صدددددددوت ا نسدددددددان فدددددددي العددددددداد  و  بصدددددددره ، فيتلقددددددد  عنددددددده ، دون أن تقدددددددف بيةهمدددددددا 

د  وهذا التندويم امللنطهسد ي مدا هدو وكيدف يدتم  كيدف يقدق أن  سديطر إراد  الفواصل واألبعا

علددى إراد  ، وأن يتصددل فكددر بفكددر ، فددإذا أحدددهما يددواي إوددى ا خددر ، وإذا أحدددهما يتلقدد  عددن 

ا خددر ، كأنمددا يقددرأ مددن كتدداب مفتددو   إن كددل مددا اسددتطاد العلددم أن يقولدده إوددى اليددوم فددي هددذه 

أعطاهدددا أسددماءو ولكنددده لددم يقدددل قدد  : مدددا الددي  ولدددم يقددل قددد   القددوى التدددي اعرددرل بهدددا، هددو أن

كيددف تددتم     ولددهس معلددا هددذا هددو التسددليم بكددل خرافددة ، والجددري وراء كددل أسددطور      إنمددا 
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       ينفدددي علدددى 
 
 مرنددا

 
األسددلم واألحدددو  أن يقدددف العقددل ا نسددداني أمدددام هددذه املجاهيدددل موقفدددا

قبيل هذه األمدور   و علديم الشدياطين للندا  مدن ا طالق و  يثبت على ا طالق    ال،حر من 

قبيدددددل هدددددذه األمدددددور   وقدددددد تكدددددون صدددددور  مدددددن صدددددوره : القددددددر  علدددددى ا يحددددداء والتدددددأثير ، إمدددددا فدددددي 

    64الحوا  واألفكار ، وإما في األشياء واألوسام   ن 

 

 التفسير الحركل عند األستاذ سيد قطب -2

 

مَ قال في تفسير قوله  عاوى   
َ
ِذيَن آ

َّ
قَّ   ب) َوال

َ
ِهمَّ ِمـنَّ َـْ ِِ َيـ

َ
مَّ ِمنَّ َوال

ُ
ك
َ
مَّ ُيَهاِجُروا َما ل

َ
وا َول

ُ
ن

  ِ رَّ
َ َّ
 ِفـــــي األ

 
ـــــة
َ
ن
َّ
ـــــنَّ ِفت

ُ
ك
َ
ـــــوُه ت

ُ
َعل
َّ
ف
َ
 ت
َّ
ـــــ   ِثال ِلَيـــــاُ  َ عَّ وَّ

َ
ُةـــــُهمَّ أ ـــــُروا َ عَّ

َ
ف
َ
ـــــِذيَن ك

َّ
ـــــَ ُيَهـــــاِجُروا... َوال َ تَّ

) ِبير 
َ
َساد  ك

َ
 71- 72األنفال:  َوف

 -قددي ومفهددوم مدق طبيعددة هددذا الددين التددي أسددلفنافيقدول رحمدده هللا: ن وهددذا الحكدم منط

ومددق منهجدده الحركددي والددواقبي  فهددؤ ء األفددراد لهسددوا أعندداء فددي املجتمددق املسددلم، ومددن ثددم   

علددى املجتمددق  -وحدددها -تكددون بيددةهم وبهندده و يدده   ولكددن هندداي رابطددة العقيددد ، وهددذه   ترتددب

لتدددددي واوههدددددا كدددددل رسدددددول بالددددددعو  إودددددى املسدددددلم تبعدددددات تجددددداه هدددددؤ ء األفدددددراد   هدددددذه الجاهليدددددة ا

بدعوته  هدذه الجاهليدة  –صدلى هللا عليده وسدلم  -ا سالم ي وحده  والتي واوهها رسدول هللا 

 لم تكن لها « نظرية » لم تكن متمثلة في 
 
على ا طدالقو إنمدا « نظرية » مجرد   بل ربما أحيانا
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 في تجمق حركي  متمثلدة فدي مجتمدق، خ
 
اإلدق لقيداد  هدذا املجتمدق، وخاإلدق كانت متمثلة دائما

لتصدددوراته وقيمددده ومفاهيمددده ومشددداعره وتقاليدددده وعاداتددده، وهدددو مجتمدددق عندددوي بدددين أفدددراده 

ذلدددددك التفاعدددددل والتكامدددددل والتناسدددددد والدددددو ء والتعددددداون العندددددوي  ومن أودددددل أن الجاهليدددددة   

ولدة إللداء مجرد ، ولكن تتمثل في تجمق حركي على هذا النحدوك فدإن محا« نظرية » تتمثل في 

  -هددذه الجاهليددة، ورد النددا  إوددى هللا مددر  أخددرى ،   يجددو  
 
» أن تتمثددل فددي  -و  يجدددي شددهلا

 واملتمثلددددة فددددي تجمددددق « نظريددددة 
 
مجددددرد   فإ هددددا حي لددددذ   تكددددون مكافلددددة لاجاهليددددة القائمددددة فعددددال

 علددى أن تكددون متفوقددة عليهددا كمددا هددو املطلددوب فددي حالددة محاولددة إللدداء 
 
حركددي عنددوي، فنددال

وودود قدائم بالفعدل،  قامددة وودود آخدر ي الفدده م الفدة أساسدية فدي طبيعتدده وفدي منهجده وفددي 

كلياته ووزئياته  بل   بد لهذه املحاولة الجديد  أن تتمثل فدي تجمدق عندوي حركدي أقدوى فدي 

قواعدددده النظريدددة والتنظيميددددة، وفدددي روابطدددده وعالقاتددده ووشددددائجه مدددن ذلددددك التجمدددق الجدددداهلي 

  ن 
 
  65القائم فعال

 

  اهتمام األستاذ سيد قطب هالطب -1

 

 في صدد تفسيره لقولده  عداوى فدي سدور  األحقدال:    
ً
رهـا

ُ
 ووضـعته ك

ً
رهـا

ُ
) ملتـه أمـه ك

(ب
ً
ُه ثالثون ،هرا

ُ
ُه وفصال

ُ
ن   ويقدم علم األونة فدإذا بده يكشدف لندا فدي عمليدة الحمدل   و َمل
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جددرد تلقيحهددا بالخليددة عددن وسددامة التضددحية ونبلهددا فددي صددور  حسددية مددؤثر   إن البوينددة بم

املنويدددة  سدددبى لهلتصددداق بجددددار الدددرحم والدددي مدددزود  ب اصدددية أكالدددة، تمدددزق ودددار الدددرحم الدددذي 

 فدي 
 
تلتصد به وتأكله فيتدوارد دم األم إودى موإلدعها، حيدث  سدبح هدذه البويندة امللقحدة دائمدا

دددةن مدددن دم األم الللدددي بكدددل مدددا فدددي وسدددمها مدددن خالصدددات، وتمتصددده لتحيدددا بددده وتنمدددو،
َ
َرك والدددي  ب 

دائمددة األكددالن لجدددار الددرحم، ودائمددة ا متصدداص ملدداد  الحيددا ، واألم املسددكينة تأكددل و شددرب 

 لهدذه البويندة الشدرهة الةهمدة األكدولو    ثدم 
 
  نيدا

 
 نقيدا

 
و هنم وتمتص، لتصب هدذا كلده دمدا

الوإلدددق، وهدددو عمليدددة شددداقة، ممزقدددة، ولكدددن آ مهدددا الهائلدددة كلهدددا   تقدددف فدددي ووددده الفطدددر  و  

األم حدددالو  الثمدددر ، ثمدددر  التلبيدددة للفطدددر ، ومدددنح الحيدددا  نبتدددة وديدددد   عددده    وتمتدددد    ت سددد ا

بهنمدددا الدددي تدددذوق وتمدددوت، ثدددم الرإلددداد والرعايدددة حيدددث  عطدددي األم عصدددار  لحمهدددا وعظمهدددا فدددي 

اللددإلن، وعصددار  قلبهددا وأعصددابها فددي الرعايددة والددي مددق هددذا وذلددك فرحددة سددعيد  رحيمددة ودود ، 

 و  تكددره
 
 عددب هددذا الوليددد  وأكإلددر مددا تتطلددق إليدده مددن وددزاء أن تددراه دسددلم وينمددو،    تمددل أبدددا

فهددذا هددو وزرهددا الحبهددب الوحيدددو فددأن  يبلدد  ا نسددان فددي وددزاء هددذه التضددحية، مهمددا يفعددل، 

  66وهو   يفعل إ  القليل الزهيد  ن 
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 اهتمام سيد قطب ر مه هللا  علم الفلس والفيزيا  في تفسيره -4

 

ــوا )تفسددير قولدده  عدداوى  فددي صدددد حديثدده عددن  
ُ
امَّ 

َ
 ف
ً
ــوال

ُ
ل
َ
َ  ذ رَّ

َ َّ
ــُم األ

ُ
ك
َ
ــِذي َجَعــَل ل

َّ
ُهــَو ال

وُر(
ُ
 
ُّ
ِه الن يَّ

َ
ِقِه َوِثل

َّ
وا ِمنَّ ِرز

ُ
ل
ُ
اِكِ َها َوك

َ
 [ يقول رحمه هللا: 04] امللك: ِفي َمن

ن    والندددددددا  لطدددددددول ألفدددددددرهم لحيدددددددا هم علدددددددى هدددددددذه األرضك وسدددددددهولة اسدددددددتقرارهم عليهدددددددا، 

   ي سدددون وسددديرهم فيهدددا، واسدددتل
 
اللهم لرربرهدددا وما،هدددا وهوا،هدددا وكنو هدددا وقواهدددا وأر اقهدددا وميعدددا

نعمة هللا في تذليلها لهم و ،خيرها   والقرآن يذكرهم هذه النعمدة الهائلدة، ويبصدرهم بهدا، فدي 

هددذا التعبيددر الددذي يدددري مندده كددل أحددد وكددل ويددل بقدددر مددا ينكشددف لدده مددن علددم هددذه األرض 

 علددي فددي أذهددان امل دداطبين القدددام  هددذه األرض املذللددة للسددير  الددذلول  واألرض الددذلول كانددت

فيهددددا بالقددددددم وعلدددددى الدابدددددة، وبالفلدددددك التدددددي تم دددددر البحدددددار  واملذللدددددة للدددددزرد والجلدددددي والحصددددداد  

واملذللددددة لاحيددددا  فيهددددا بمددددا تحويدددده مددددن هددددواء ومدددداء وتربددددة تصدددداح للددددزرد وا نبات   فممددددا يقولدددده 

 ل  الددددذي يطلددددد عدددداد  علددددى الدابددددة، العلددددم فددددي مدددددلول األرض الددددذلول: إن هددددذ
 
ا الوصددددف:الذلو 

مقصدددود  فدددي إطالقددده علدددى األرضو فددداألرض هدددذه التدددي نراهدددا ثابتدددة مسدددتقر  سددداكنة، الدددي دابدددة 

متحركة    والي في الوقت ذاته ذلول   تلقي براكبها عن عهرهدا، و  تتعثدر خطاهدا، و  ت نده 

ة التدددي نركبهدددا تددددور حدددول نفسدددها بسدددرعة و هدددزه وترهقددده كالدابدددة  يدددر الدددذلولو   إن هدددذه الدابددد

ألددف ميددل فددي السدداعة، ثدددم تدددور مددق هددذا حددول الشدددمس بسددرعة حددواوي خمسددة وسددتين ألدددف 

ميدددل فدددي السددداعة  ثدددم تدددركض الدددي والشدددمس واملجموعدددة الشمسدددية كلهدددا بمعددددل عشدددرين ألدددف 

 
 
 مطملنددددا

 
 مسددددرريحا

 
 ميددددل فددددي السدددداعة   ومق هددددذا الددددركض كلدددده يبقدددد  ا نسددددان علددددى عهرهددددا آمنددددا
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معددافى   تتمددزق أوصدداله، و  تتندداثر أشددالره، بددل   يددرتج م دده و  يدددوع، و  يقددق مددر  عددن عهددر 

هددذه الدابدددة الدددذلولو وهدددذه الحركدددات الدددثالا لهدددا حكمددة  وقدددد عرفندددا أثدددر اث تدددين مةهدددا فدددي حيدددا  

هدددذا ا نسدددان    فددددور  األرض حدددول نفسدددها الدددي التدددي ي شدددأ عةهدددا الليدددل والةهار  ودور هدددا حدددول 

مس الددي التددي ت شددأ عةهددا الفصددول  ولددو دام فصددل واحددد علددى األرض مددا قامددت الحيددا  فددي الشدد

شدددددكلها هدددددذا كمدددددا أرادهدددددا هللا  أمدددددا الحركدددددة الثالثدددددة فلدددددم يكشدددددف سدددددتار الليدددددب عدددددن حكمرهددددددا 

 للبشددددر بددددأن وعددددل لهددددا واذبيددددة  شدددددهم إليهددددا فددددي أثندددداء حركا هددددا 
 
بعددددد  وهللا وعددددل األرض ذلددددو 

 
 
 دسددمح بسددهولة الحركدة فوقهددا  ولددو كدان النددل  الجددوي  الكإلدرى، كمددا وعدل لهددا إلددلطا

 
وويدا

أثقدددل مدددن هدددذا لتعدددذر أو  عسدددر علدددى ا نسدددان أن دسدددير ويتنقدددل حسدددب درودددة ثقدددل الندددل ، 

فإمدددا أن د،دددحقه أو دعوقددده  ولدددو كدددان أخدددف  إلدددطربت خطددد  ا نسدددان أو  نفجدددرت تجاويفددده 

رتفعددددون فددددي طبقددددات الجددددو لزيددداد  إلددددلطه الددددذا ي علددددى إلددددل  الهددددواء حولدددده ، كمدددا يقددددق ملددددن ي

 بدددأن وعدددل الهددواء املحدددي  بهدددا 
 
العليددا بددددون تكييدددف لنددل  الهدددواءو   وهللا وعدددل األرض ذلددو 

 للعناصدددددر التدددددي تحتددددداج الحيدددددا  إليهدددددا ، بال سدددددب الدقيقدددددة التدددددي لدددددو اختلدددددت مدددددا قامدددددت 
 
محتويدددددا

 %20الحيددددا ، ومددددا عاشددددت إن قدددددر لهددددا أن تقددددوم مددددن األسددددا   ف سددددبة األك،ددددجين فيدددده الددددي 

، ونسدددددبة األ وت أو النردددددرووين الدددددي ت
 
، والبقيدددددة مدددددن ثددددداني أكسددددديد الكربدددددون  %71قريبدددددا

 
تقريبدددددا

 بدد  ل مددن هددذه 
 
ب سددبة ثالثددة أوددزاء مددن عشددر  آ ل وعناصددر أخددرى  وهللا وعددل األرض ذلددو 

املوافقات النرورية لقيام الحيا    ومةهدا حجدم األرض وحجدم الشدمس والقمدر، وبعدد األرض 

ودروددة حددرار  الشددمس  وسددمك قشددر  األرض  ودروددة سددرعرها   ونسددبة  عددن الشددمس والقمددر 
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تو  دددق املددداء واليدددابس فيهدددا  وكثافدددة الهدددواء املحدددي  بهدددا   إودددى آخره  إودددى آخدددره  وهدددذه املوافقدددات 

 
 
  67   ن مجتمعة الي التي وعلت األرض ذلو 

هللا و بعدددد عدددرض هدددذه املقتطفدددات الراسعدددة و هدددذه النمددداذج الندددادر  مدددن تفسددديره لكتددداب 

عددز ووددل، يتضددح لنددا أصددالة ونزاهددة املددنهج و الفكددر النيددر، لألسددتاذ الشددهيد سدديد قطددب، كمددا 

اتضددددحت لنددددا طبيعددددة مددددن خددددالل عددددرض آراءه و مالمددددح فكددددره املددددؤهالت العلميددددة و الثقافيددددة و 

دا  ا و مثالي  األخالقية و الروحية وتنوعها الذي كان يمتق هذا املفسدر املرحدوم، ممدا وعلتده رائدد 

ا قتدددداء بدده فدددي هددذا الفدددن  فرحمدده هللا رحمدددة واسددعة و وعلندددا مددن أمثالددده، إندده  عددداوى يحسددن 

 أكرم مسلول و خير مأمول 

                                                 

 1311 - 1317، 3ج  ،في ظالل القرآن  67
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 ال اتمة

بعددد و  دراسددة بتوفيددد هللا  عدداوىولقددد توصددل الباحددث بحمددد هللا  عدداوى إوددى ختددام هددذه ال

مددددة وهددددد وهيددددد و عمددددل متواصددددل، و أحمددددد ربددددي حمددددد الشدددداكرين امل لصددددين أن مددددني علددددي بنع

املناسددب  هددذا،  حتددا تددم فددي وقتددهو بدداري فددي وقتددي،  بحددثال ددحة والعافيددة أثندداء كتابددة هددذه ال

بعدددد أن تجولندددا فدددي عدددالم التفسدددير و مسدددالكه مدددق األسدددتاذ  سددديد  -ويحسدددن بندددا فدددي هدددذا املقدددام 

قطددب رحمدده هللا ، وعشددنا فددي عددالل تفسدديره واسددتمتعنا بمائدده العددذب وهوائدده الطلددد الصددافي 

أن  -علت أرواحنددا و أفكارنددا علددى ماديددة هددذه الحيددا  الدددنيا و  هافرهددا و انحطاطهددا النقددي، واسددت

 أورد أهم النتائج التي استطعت أن أقف عليها أثناء الدراسة   و من هذه النتائج:

لقددددد كشددددفت الدراسددددة عددددن عصددددر سدددديد قطددددب و صددددور ها السياسددددية و تكالددددب القددددوى  

ين، حيدددددث ا سدددددتعمار والحدددددروب  كمدددددا كشدددددفت الصدددددهيونية والصدددددليبية علدددددى ا سدددددالم واملسدددددلم

الدراسددة عدددن الحالدددة الدي يدددة التدددي كانددت حافلدددة با إلدددطرابات والفدددرن و الصدددراعات املذهبيدددة 

بين الشيوعية وا لحادية  بالتعرل علدى رخصدية األسدتاذ سديد قطدب فدي إطدار بيئتده   وقفندا 

ير  ولعدددل مدددن أهدددم علدددى رخصدددية علميدددة مدددن الطدددرا  الفريدددد، ونمدددوذج ادددي مدددن أعدددالم التفسددد

 يددنهح فددي دعوتدده أيمددا نجددا ، وأن يحظدد  تفسدديره بحددظ وافددر، أن 
 
األسددباب التددي وعلددت سدديدا

سددديد قطدددب عددداا فدددي عصدددر املشددداكل والتحدددديات الحندددارية اللربيدددة و األمريكيدددة  ومدددق كونددده 

 و ذا خإلددددر  بعلدددددم ا وتمدددداد ممددددا وعلدددده دعددددده  قنددددهته و يتددددألم   م األمدددددة ، و 
 
 وأديبددددا

 
مفسددددرا

 فددددي تحليالتدددده واورهاداتدددده  أثبتددددت هددددذه الدراسددددة مددددن خددددالل النظددددر  املوإلددددوعية يكددددو 
 
ن دقيقددددا
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واملنهجيددة املتجدددرد ، أن سدديد قطدددب رحمدده هللا طدددرق مجدددال الدددعو  فدددي تفسدديره بمدددنهج علمدددي 

قرآني دقيد و متكامل، و أن هذا املدنهج فدي فهمده لكتداب هللا وافدد قواعدد الشدرد و األصدول و 

األسددتاذ سدديد قطددب كإمددام فددي الدددعو  و رائددد فددي التفسددير، مددن خددالل الللددة  بددر ت رخصددية 

مواقفدده العلميددة و الصخصددية القويددة أمددام طوا يددت عصددره، فلددم يكددن حاطددب ليددل أو يقددف 

موقف الناعر من بعيد دون التو ل و الهدول إودى سداحة الددعو  فدي تفسديره  يدات هللا  عداوى  

األوإلددداد الحاليدددة، حيدددث لدددم يتسددداهل  كمدددا رصدددد البحدددث موقدددف سددديد قطدددب مدددن األنظمدددة و 

فيهددا، و إنمددا كددان يجهددر بددالحد و   ي  دد ا فددي هللا لومددة  ئددم   لقددد وقددف األسددتاذ سدديد قطددب 

فددددي منهجدددده علددددى قمددددة املددددذاهب والفددددرق العصددددرية و الهدامددددة فددددي ذلددددك العصددددر، ومددددن رآه علددددم 

دعوتددده إودددى مقددددار مدددا عندددده مدددن علدددم بدددأحوال العدددالم  ردددجل األسدددتاذ سددديد قطدددب فدددي تفسددديره 

تفسدددير ومدددنهج حركدددي الدددذي لدددم دسدددبد إليدددده مدددن قبدددل، وأبدددر  مكانتددده كمفسدددر و داد ممدددا فدددداق 

أقرانددده ومعاصدددريه و كدددان خيدددر مثدددال للمفسدددر يقتددددى بددده فدددي العصدددر الحاإلدددر فدددي كيفيدددة تفسدددير 

 
 
 الواقدق املعاصدر و تحدياتده ومتطلباتده العلميدة و الثقافيدة وملردمدا

 
كتاب هللا عز وودل، مراعيدا

اب وبمددددنهج السددددلف الصددددالح، فرحمدددده هللا واسددددعة و وعلنددددا مددددن أمثالدددده إندددده  عدددداوى سددددميق بدددد د

  قريب مجيب، وآخر دعوانا أن الحمد ي رب العاملين 
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 ب على هذا العنوان يرجى كتاهته  ملراسلة املؤلف

drhafezi68@gmail.com 

 يأو  يار  موقعه الصخص 

www.drhafezi.net  

 

هد  0413ذي الةجة  1تم مراوعة هذه الدراسة مر  أخرى ضحو  يوم السبت املوافد لد 

 قطر -الدوحة  27/8/2104املوافد 

mailto:drhafezi68@gmail.com
mailto:drhafezi68@gmail.com
http://www.drhafezi.net/
http://www.drhafezi.net/
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 قائمة املصادر و املراجع

 

  ومـــــلب اتجاهــــاا التفســــير فـــــي القــــرن الرا ـــــع ع ــــرب فهــــد هـــــن عبــــد الـــــر من هــــن الر

 2121ب 2مكتبة الر،دب الريا ب ط

 املكتبــة ال ــاملةب ل مــام أ ــل عبــد الــر من الســيوطلب اعتقــان فــي علــوم القــرآنب (

 اعصدار النانل (.

  دراســــة فــــي ال طــــاب اعيــــديولوجي و السيا ــــْق عنــــد ســــيد  –األصــــولية اعســــالمية

ن ب قطــــبب تــــأليف الــــدكتور أ مــــد موصــــللي ) النا،ــــر لطباعــــة و التوز ــــع واععــــال 

 م (..211

 البحر املحيطب ل مام أ ل  يان األندلسْقب ) املكتبة االلكارونية ال املة- 

  1001اعصدار النانل( 

 ب 2هحوث منهجية في أصول التفسيرب الصباغب لطفلب املكتب اعسالملب ط

 ب هيرواب لبنان.2121

  املكتبة البرهان في علوم القرآنب ل مام أ ل عبد هللا هرهان الدين الزركشْقب (

 االلكارونية ال املة ( اعصدار النانل(.

 .)التصوير الفنق للقرآنب سيد قطبب دار ال رو ب )ط.د.(ب )ا.د 

  َْـــ تفســـير القـــرآن الع ـــيمب ل مـــام الحـــاف  أ ـــل الفـــدا  اســـماعيل هـــن كنيـــر القَر

 ..212الدم قلب دار القلمب دم قب 

 1002ب القاهرةب التفسير و املفسرونب محمد  سين الذهبقب دار الحديل. 

  دراســة فــي تجربــة ســيد قطــبب تــأليف علــى ،ــل  )ال ــرو ب  –التمــرد علــى األدب

 م (.2112هيروا ب 



 ( 2سلسلة عرض وتقديم أعالم الدراسات القرآنية ) 

 

64 | P a g e 

  جامع البيان عن تأويل آي القرآنب تفسير الطبريب املسمى أل ـل جعفـر محمـد هـن

 1001جرير الطبريب )املكتبة االلكارونية ال املة(ب اعصدار النانلب 

 ب القرطبـــقب أهـــو عبـــد هللا محمـــد هـــن أ مـــد األنصـــاريب دار الجـــامع أل هـــام القـــرآن

 الكتاب العر لب هيرواب لبنان .

 هيروا  ب دار ال رو ب.212ب 2خصائص التصور اعسالملب قطبب سيدب ط 

 ب دار ال رو ب هيروا..211ب 1دراساا ثسالميةب قطبب سيدب ط 

 بــــة املنــــار ســـيد قطــــب األديـــب الناقــــدب تــــأليف صـــالح عبــــد الفتــــاح ال الـــدي ) مكت

 م(.212األردن ب 

  ســيد قطــب ال ــهيد األعــزلب تــأليف محمــد قطــبب )املختــار اعســالمل ب القــاهرة ب

211.) 

 ب مكتبــــة 2122ب 1ســــيد قطــــب ال ــــهيد الحــــيب ال الــــديب صــــالح عبــــد الفتــــاحب ط

 األقصَْب عمانب األردن. 

 هــــب .222ب 2ســـيد قطـــب املفاـــرى عليـــهب القحطـــانلب محمـــد هـــن دلـــيم آل دلـــيمب ط

 الطيبةب الريا . دار 

  م. 2111سيد قطب املفاري عليهب محمد دليم آل دليمب دار طيبةب الريا  ب 

 ب ،ـركة الربيعـان للن ـر و 2111ب 2سيد قطب سيرة ذاتيةب عبد الفتاحب عليب ط

 التوز عب الكوي . 

  ســــــيد قطــــــب مــــــن القريــــــة ثلــــــى امل ــــــنقة ب تــــــأليف عــــــادل  مــــــودة ب )ســــــ نا للنا،ــــــر

 (2121القاهرةب 

 طـــــب مـــــن املـــــيالد ثلـــــى االست ـــــهاد ب لصـــــالح عبـــــد الفتـــــاح ال الـــــدىب ) دار ســـــيد ق

 م 2112القلم دم ق 

  .ســـيد قطـــب و تراثـــه األد ـــل و الفكـــريب تـــأليف ثهـــراهيم هـــن عبـــدالر من  البلي ـــق

 2111)الريا  ب السعودية ب 
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 دار الرقــا،يب الريـــا ب  ـــلب تــأليف محمــد األول أهـــو هكــرب)ســيد قطــب والنقــد األد

 م ( 2110

 ب دار الوفــــا  2121-2يد قطــــبب  ياتــــه و أدهــــهب عبــــد البــــا يب محمــــد  ســــين بطســــ

 للطباعة و الن رباملنصورة .

  ســـيد قطـــبب خالصـــة  ياتـــهب منهجـــه فـــي الحركـــة بالنقـــد املوجـــه ثليـــهب هركـــااب محمـــد

 توفيقب هال تاريخ.

  العدالـــــة االجتماعيـــــةب قطـــــبب ســـــيدب دار اعخـــــوان للمـــــحافة و الطباعـــــةب مطبعـــــة دار

  2121ب العر لب الكتا

 ســيد قطــبب املوصــلليب أ مــد صــالح  -دراســاا و  صــياا -الفكــر اعســالمل املعاصــر

الــــدين  هحــــل مقــــارن ملبــــادال األصــــوليين و اعصــــال يينب دار خةــــر للطباعــــة و الن ــــرب 

 ب هيروا.2110-2ط

  رؤيــــــــة است ــــــــراقيةب أوليفيــــــــه كاريــــــــهب ترجمــــــــة محمــــــــد رضــــــــا –فــــــــي ظــــــــالل القــــــــرآن

   ل عالم العر ل.بالزهرا.211ب 2عجامبط

  ب 2عبــد الفتــاح صــالح ال الــديبط  -دراســة و تقــويم -فــي ظــالل القــرآن فــي امليــزان

 بدار املنارة للن ر .2121

  ب دار ال رو ب القاهرة.2122ب 22في ظالل القرآنب هقلم سيد قطبب ط 

 ب 1قــاموا األعــالمب الزركلــيب خيــر الــدينب دار العلــم للماليــينب هيــرواب لبنــانب ط

2121  

  قواعد التدهر األمنل لكتاب هللا عز وجلب ال يخ عبد الر من  سن  بنكة امليدانلب

 ب دار القلمب2121ب 1ط

 ب 2كيف نتعا مل مع القرآن الع يمب القرضاويب يوسف دار ال رو ب ط

 القاهرةب

  ملـــاذا أعـــدمونلب قطببســـيدب كتـــاب ال ـــر  األوســـطب النا،ـــر ال ـــركة الســـعودية

 لألهحاث والتسويق.  
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 ب دار غريــــــب للطباعـــــــةب 2122ب 2ا ــــــل فــــــي علـــــــوم القــــــرآنب القطــــــانب منـــــــا ب طمب

 القاهرة . 

 ب 2112ب دار القلــــــمب 2مــــــدخل ثلــــــى التفســــــير و علومــــــهب زرزور بمحمــــــد عــــــدنان بط

 دم ق. 

  املســــتقبل لهــــذا الــــدينب قطــــبب ســــيدب االتحــــاد اعســــالمل العــــاملل للمن مــــاا الطالهيــــةب

 ب مطبعة الفيصل.2122

 2121ب 2ي القرآنب قطبب سيدب طم اهد القيامة ف . 

  مـــع ســـيد قطـــب فـــي فكـــره السيا ـــْق والـــدينقب تـــأليف مهـــدي فةـــل هللا ب )هيـــرواب

2121) 

  ب دار ال رو ب هيروا .2120معالم في الطريقب قطبب سيدب 

  مفـــــاتيت الايـــــبب امل ـــــِهر هالتفســـــير الكبيـــــر ل مـــــام محمـــــد الـــــرازي فخـــــر الـــــدين هـــــن

 هخطيب الريب) املكتبة ال املة (لعالمة ضيا  الدين عمر امل ِهر 

 ب 2مفــــاتيت تــــدهر القــــرآن والنجـــــاح فــــي الحيــــاةب خالــــد هـــــن عبــــد الكــــريم الال ـــــمب ط

 ب الريا ب اململكة العربية1002

 ب دم ـقب 2112ب 1مفاتيت للتعامل مع القـرآنب ال الـديب صـالح عبـد الفتـاحب ط

 دار القلم. 

  ب 2الطيبـــة للن ــــرب طمفتـــاح كنـــوز فـــي ظــــالل القـــرآنب محمـــد يوســــف عبـــاابدار

2121. 

 ب هيروا.2121ب دار الحديلب 1مقدمة في أصول التفسيرب ل مام اهن تيميةب ط 

  ب هيروا..212ب دار ال رو ب 2مقوماا التصور اعسالملب قطبب سيدب ط 

 ب 2منـــــــاهل املفســـــــرينب للمـــــــؤلفين بمســـــــلم آل جعفـــــــر و محـــــــي هـــــــالل الســـــــر ان بط

 ب  دار املعرفة 2120

 ب دار ال رو  .2122ب 2لب قطبب سيدب طنحو مجتمع ثسالم 
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  ن ريـــــة التصــــــوير الفنـــــَـ عنـــــد ســــــيد قطــــــبب لصــــــالح الـــــدين عبــــــد الفتــــــاح ال الــــــدي ) دار

 م (.212الفرقان ب عمان 

  .هذا الدينب قطبب سيدب هال تاريخ 

 


