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 البحثملخص 
مه آلايت سيد قطب يف فه األستاذ دراسة منهج 1يستهدف هذا البحث

لوحظ  منوذجاً.أسورة األنعام  ،يف ظالل القرآنالدعوة من خالل تفسريه 
وابلتايل  إىل هللا عز وجل أن هناك احنرافاً عن منهج القرآن الكرمي يف الدعوة

برز  القيام ببيان خطوات منهج القرآن يف الدعوة إىل هللا. ينالزاما علكان 
منهم من فقه فلسفة الدعوة ومبادئها،  .يف ميدان الدعوة دعاة كثريون

هنم فهموا الدعوة وفق منهج أذلك. ومن الذين حنسبهم ل يوفقومنهم من مل 
يف هذه  ت  قرآين سليم هو األستاذ سيد قطب رمحه هللا. هذا  وقد اتبع

، الستخالص آراء النقدي االستقرائي املوضوعي التحليلي املنهج دراسةال
سيد قطب حول هذا املوضوع من خمتلف كتاابته مع الرتكيز على األستاذ 

األستاذ  من هذه الدراسة إىل إبراز منهج تتوصل تفسريه لسورة األنعام.
ينطلق هذا املنهج من مبدأ الرتكيز على . سيد قطب يف فهمه للدعوة

مث دعوة املسلمني إىل  يف القرآن الكرمي، الواردة ساليب الدعوة املختلفةأ
                                                           

 هح سيد قطب يف فهم آايت الدعوة من ب يف األصل رسالة علمية بعنوان:هذا الكتا 1
كلية ب علوم القرآندرجة املاجستري يف التفسري و  هبانلت  ( سورة األنعام أمنوذجا   -

اي يف كواال ملبور مباليز -معارف الوحي والعلوم اإلنسانية يف اجلامعة اإلسالمية العاملية 
حىت أفهم وأستوعب ليت كتبتهاأطبع الرسالة يف تلك الفرتة ام. مل 2000يناير عام 

مخسة عشر  عليها عكفت رمحه هللا. سيد قطب فكر ومنهج األستاذ فأكثر أكثر
فت أض. لقد ومنهج األستاذ عن فكر الدراسات عن كثبوأاتبع  أمجعو قرأ عاما أ

حتديث عنوان قررت  مث ،الشيء الكثري من الفوائد العلمية مع الصور الواثئقية الضرورية
. والدراسني لفكره عامة والدعاة إىل هللا الشرعي وطباعتها وتقدميها لطلبة العلمالرسالة 

 وهللا املوفق واهلادي إىل سواء اللسبيل.
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مث دعوهتم إىل إصالح  إصالح العقيدة على حقيقة األلوهية والعبودية،
وبيان منهج القرآن يف القضاء على التصورات  ،حياهتم وفق منهج قرآين

معريف  دعوهتم إىل منهجصحيح مناهجهم الفكرية والنظرية و اجلاهلية مث ت
هذا املنهج عالوة على ما ذكر يتطلب أيضًا دعوة الكافرين إىل  وتربوي.

منها طريق النظر والتأمل يف آايت الكون واجملادلة  خمتلفة؛ اإلسالم بطرق
وانتمائهم الديين والثقايف  ابليت هي أحسن، مع مراعاة أحواهلم وفقه واقعهم

يشرع أواًل ابلدعوة إىل  . هذا املنهج  يفرض على الداعية أنواالجتماعي
االجتماعية و األخالقية  األسس القومية أو املبادئ هللا تعاىل دون الدعوة إىل

الفكرية  ؤهالتاملنهج مجلة من الصفات وامل وكشف هذا أو غريها.
قبل أن يشرع  ، اليت جيب أن يتحلى هبا الداعيةوالثقافية والروحية والسلوكية

 .يف الدعوة
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هذا  ...تذكر ...املريبشرعيالعلم ال...طالب ةالقارئ...الداعي عزيزي
 :الكالم

 
والرتبية حتتاج إىل  لقد جاء هذا القرآن لرييب أمة وينشئ جمتمعا  ويقيم نظاما ،"..

 .رتجم التأثري واالنفعال إىل واقعوإىل حركة ت ،زمن وإىل أتثري وانفعال ابلكلمة
مال  شامال  بني يوم وليلة بقراءة كتاب كامل كا  والنفس البشرية ال تتحول حتوال  

إمنا تتأثر بعد يوم بطرف من هذا املنهج وتتدرج يف مراقيه  ؛شامل ملنهج جديد
كما جتفل لو قدم    2فال جتفل ،رويدا  رويدا  وتعتاد على محل تكاليفه شيئا  فشيئا  

ح ابلتايل أكثر هلا ضخما  ثقيال  عسريا  وهي تنمو يف كل يوم ابلوجبة املغذية فتصب
 .3.."شد قابلية هلا والتذاذا  هباأاستعدادا  لالنتفاع ابلوجبة التالية و 
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ABSTRACT 

 

This study explores the methodology of prof. Sayyid Qutb 

in his Quranic exegesis in interpreting verses pertaining to 

da’wah with special reference to surah al An’am. 

Following an analytical, inductive and thematic approach, 

the study found that the methodology of prof. Sayyid Qutb 

emphasizes on various da’wah styles mentioned in the 

Noble Quran. This methodology calls Muslims to reform 

their belief ‘aqidah according to the principles of divinity 

(Uluhiyah) and servitude (‘Ubudiyah). It calls them to 

shape their life based on Quranic teachings. Moreover, it 

explains to them the way the Noble Quran eliminates the 

jahili notions and corrects their intellectual and mental 

outlook. Sayyid Qutb’s methodology, besides, requires 

calling non Muslims to Islam. This should be done through 

various means such as contemplation upon the nature and 

engaging in serious and polite discussion. Non Muslim’s 

real social, cultural circumstances should be taken into 

consideration while calling them to Islam. Furthermore, 

this methodology imposes upon the Muslim scholar 

(da’iyah) to start his da’wah with calling people to Allah 

swt.  Calling for nationalism or starting with moral ethics 

or social reforms, according to this methodology, it is not 

accepted. It finally outlines the important intellectual, 

spiritual and behavioral components that should be 

imbedded in the personality of Muslim scholar (da’iyah).   
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 شكر وتقدير

أواًل وآخرًا أن مّن علّي بنعم ال تعد  احلمد والشكر هلل تبارك وتعاىل
 إنين مث .دةدو حمومنها إجناز هذا البحث وإمتامه يف فرتة يسرية و  وال حتصى،

مشريف الفاضل األستاذ الدكتور سعاد و أتوجه ابلشكر والتقدير إىل أستاذي 
 يضق ملو  يهاته وإرشاداته القيمةالذي مل يبخل علي بتوجمن اسطنبول  يلدرمي

حىت خرجت هذه  ؛كثرة الرتدد عليه واالستفسارات املتتالية منهلصدره ذرعًا 
 أبدي شكري وتقديري أين كما  الرسالة على هذا النحو اليت بني أيدينا.

جزاه هللا و  -شفاه هللا  -من ليبيا  مجال أمحد بشري ابديأ.د.للممتحن الثاين 
دور كبري يف إنضاج فكرة الرسالة وتقومي منهجيتها حىت  كان له  ، حيثخرياً 

عبد القهار  ستاذ د.بدي شكري وتقديري لألكما أواملنة.   استوت وهلل احلمد
الذي تفضل بقراءة الرسالة وإبداء  من العراق -رمحه هللا  - داود العاين

الة من شأن الرس هذا العمل مما رفع منه، تطوعاً إحساان و  مة ته القيّ امالحظ
من  الفاضل آزاد عليلألستاذ  اخلالص شكري وثنائي قيمتها. وال يفوتينو 

وإن  .الذي كان له دور كبري يف تقومي الرسالة شكلياً وضمنياً كردستان العراق 
 شكرى اخلالص للمستشار اإلسالمي لدى سفارة أنسى فلست أنسى تقدمي

الرمحن بن سعد الزير الشيخ عبد فضيلة  الملبورايف كو  خادم احلرمني الشريفني
ة املستشار اإلسالمي. يل الفرصة الذهبية لالستعانة مبكتب إاتحتهسلمه هللا على 

هذه الرسالة العلمية  إلجنازفإىل هؤالء مجيعاً وإىل كل من قدم يل أدىن نصيحة 
وأسأل هللا تعاىل أن جيزيهم عنا وعن اإلسالم  ،واملقدرين أان هلم من الشاكرين

 إنه تعاىل خري مسؤول وأكرم مأمول.، اجلزاء واملسلمني خري
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 هداء إ

 .القرآن تعلم ا يف قليب حبالذين غرس الوالدين العزيزينإىل      
ل يف الذين بذلوا كل غاوأخوايت الشقيقات  إىل إخواين األشقاء     

 .سوراي – املرحلة اإلعدادية والثانوية يف دمشق يف اإلسالمسبيل تعّلم 
سعادة الشيخ  واملفاخر والتكرميالفضائل  ذو ي املعنوي والدإىل     

الذي ساندين بكل سخاء  وأمد له يف عمره، حفظه هللا حممد إبراهيم حافظ
ماداي ومعنواي يف سبيل تعلم القرآن والدين يف مرحلة الدراسات العليا يف  ؛وكرم

  .ماليزاي –كواال ملبور 
لفاضل سعادة األستاذ إىل أخي املعنوي الكبري وأستاذي ا      

 - سابقا انئب مدير جامعة طيبة ابملدينة املنورة – الدكتور عبد هللا حافظ
صاحب اللطائف األ نسية والكماالت  ،وابرك فيه له يف عمره وأمد هللا حفظه

الذي كان حلقة وصل مباركة بيين وبني شقيقه سعادة الشيخ حممد  العلمية،
 ، حفظهما هللا.إبراهيم حافظ
اليت شجعتين بقوة على مواصلة ومتابعة الدراسات رفيقة دريب إىل     

 ات املخلصات.ساء املؤمنات القانتات الصاحلالعليا ووقفت جبانيب وقفة الن
إىل إخواين وأخوايت الشهداء األبرار يف أرض كوسوفا الذين      

 .هذه الدراسة ابةكت  وقتالصرب  واحملتلني استشهدوا على أيدي اجملرمني
 واملفسرين الدعوة والدعاة إمامو  املعنوي وشيخي أستاذي إىل روح     

   .سيد قطب رمحه هللا وأسكنه الفردوس األعلى العالمة األستاذ ،املعاصرين
والدعاة إىل  الشرعية الكلياتو ملعاهد اب إىل طلبة العلم الشرعي     

 يف املساجد واملراكز اإلسالمية. هللا
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 هذا. أهدي ابكورة عملي إىل هؤالء مجيعاً     
 

 

 احملتوايت
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 الفصل األول )التمهيدي(
 

 قدمةامل
 

د هلل رب العاملني والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلني سيدان احلم
 ونبينا حممد وعلى آله وأصحابه أمجعني ومن اهتدى هبديه واسنت بسنته إىل يوم الدين.

اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم واجعلنا ممن يستمعون القول 
 ؛أما بعد ،فيتبعون أحسنه

يه أن سلوك طريق الدعوة إىل هللا تعاىل من أشرف املسالك مما ال شك فف
ِمّمَّن َدَعا ّإىَل اَّللَّّ َوَعّمَل َصاحّل ا  قَ ْوال   َأْحَسن   َوَمنْ ﴿ بدليل قوله تعاىل: على اإلطالق

و فرض عني عند  اً ذلك واجبيكون ، و [33فصلت:]﴾ َوقَاَل ّإنَِّّن ّمَن اْلم ْسّلّمنيَ 
 .4وكل حسب طاقته كرات وعند غلبة اجلهل كحالنا اليوم،قلة الدعاة وكثرة املن
وأتباعهم  هو درب األنبياء والرسل عليهم الصالة والسالم املبارك هذا الدرب

قال  من لدن آدم عليه السالم إىل خامت األنبياء واملرسلني حممد صلى هللا عليه و سلم.
ينّ  مّمنَ  َلك م َشرَعَ  ﴿ :تعاىل َنا بّّه  َما َوصَّٰى ّبهّ  الدّم َنا ّإلَْيَك َوَما َوصَّي ْ ن وح ا َوالَّّذي َأْوَحي ْ

ينَ ّإبْ َراّهيَم َوم وَسٰى َوّعيَسٰى َأْن َأّقيم وا  [. إن 13الشورى:] ﴾ ..َواَل تَ تَ َفرَّق وا ّفيهّ  الدّم
ليس طريقاً سهالً ومستوايً يسهل و  ليس مفروشاً ابلزهور والرايحني الدعوي هذا الدرب

جل وعال أن يكون ذا أشواك وعقبات  الباريسري فيه.هذا الطريق شاء على اجلميع ال
 والتضرع إىل بذل اجملهود والصرب الطويل، واللجوء املار حيتاج، حبيث يصعب السري فيه

حىت  ، يف السر والعلنيف كل وقت وحني، يف السراء والضراء املستمر إىل هللا تعاىل
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 الناس. ويف هذا الشْان يقول هللا تعاىل خماطباً الدعوة إىل تبليغيتمكن من حتقيق اهلدفو 
أ ول و اْلَعْزّم ّمَن الرُّس ّل َواَل َتْستَ ْعّجل  َصرَبَ  َكَما  فَاْصرّبْ ﴿: رسوله عليه الصالة والسالم

 .واخلطاب عام للمؤمنني ،[35األحقاف:]﴾ هلَّ مْ 
اب احلكمة واملنطق السليم وحسن اخلط يةإن هذا الطريق يتطلب من الداع

مع املدعوين حىت يكون انجحاً وموفقًا يف دعوته. وألمهية  واجلدال ابليت هي أحسن
ادْع  ّإىَلٰ َسّبيّل رَبّمَك اّبحلّْْكَمّة  ﴿ :هذا األمر يقول هللا تبارك و تعاىل يف حمكم تنزيله

 َأْعَلم  مبَن َضلَّ َعن َسّبيّلّه َواْلَمْوّعَظّة احلََْسَنّة َوَجاّدهْل م اّبلَِّّت ّهَي َأْحَسن  ّإنَّ رَبََّك ه وَ 
 .[125النحل:] ﴾َوه َو َأْعَلم  اّبْلم ْهَتّدينَ 
أبخالق النبوة والقرآن يف أقواله وأفعاله.  التحليالداعية إىل هللا  كما أن على

اَي أَي َُّها الَّّذيَن آَمن وا ِلَ تَ ق ول وَن َما اَل  ﴿ هللا عز وجل:وإلدراك هذه األمهية يقول 
ويقول تعاىل [، 3-2الصف :]﴾ْفَعل وَن َكرب َ َمْقت ا ّعنَد اَّللَّّ َأن تَ ق ول وا َما اَل تَ ْفَعل ونَ ت َ 
 اّبْلرّبّم  النَّاسَ  َأأَتْم ر ونَ ﴿ ويقول أيضاً: ،[4القلم:]﴾َوّإنََّك َلَعَلٰى خ ل ٍق َعّظيمٍ  ﴿ :ضاً أي

ل وَن اْلّكَتاَب   [.44البقرة :]﴾ َأَفاَل تَ ْعّقل ونَ َوتَنَسْوَن أَنف َسك ْم َوأَنت ْم تَ ت ْ
 ليس من شيم الدعاة الناجحني والفعل القسوة واخلشونة يف القولأسلوب إن 

لّنَت هَل ْم َوَلْو ك نَت  اَّللَّّ  مّمنَ  َرمْحَةٍ  فَّبَما ﴿البيان اإلهلي: ه احلقيقةيؤكد هذ .واملوفقني
ه ْم َواْستَ ْغّفْر هَل ْم َوَشاّوْره ْم يف َحْوّلَك فَ  ّمنْ َفظًّا َغّليَظ اْلَقْلّب اَلنَفضُّوا  اْعف  َعن ْ

فال مناص وال انفكاك من اتباع منهج الرسول صلى  .[159آل عمران: ]﴾ اأْلَْمرّ 
هللا عليه وسلم يف كافة شؤوننا الدينية والدنيوية، ألن هللا عز وجل جعله أسوة لنا يف 

س وّل اَّللَّّ أ ْسَوٌة َحَسَنٌة لّمَمن َكاَن يَ ْرج و لََّقْد َكاَن َلك ْم يف رَ ﴿كل شيء، قال تعاىل: 
َ َكّثري ا  [.21﴾ ]األحزاب: اَّللََّ َواْليَ ْوَم اْْلّخَر َوذََكَر اَّللَّ
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وتسبب يف  هذا، وملا كان هناك احنراف عن منهج القرآن يف الدعوة إىل هللا
لدعاة يف الوقت ، وابتعاد عن توجيهاته الدعوية لكثري من اتنفري الناس من اإلسالم
طوات املنهج القرآين يف خل رسم طريق واضحخمرج إال بمن الراهن،مل يكن هنالك 

 يف ضوئها.ينبغي على الدعاة اتباعها والسري بوضع قواعد وأسس  ، وذلكالدعوة
 ويرجع سبب هذا االحنراف إىل عدة أسباب وعوامل منها:

 تماعية والدينية.الرتبوية واالج لدعوة وأبعادهاأفهام الناس ل تفاوت (1
 .اإلبتعاد عن املنهجية القرآنية يف معاجلة الظواهر العقدية السلببية (2
 فكراي وسلوكيا وعقداي. أحوال املخاطبني مراعاةعدم  (3

 .قضاة لناس وإصدار األحكام عليهم وكأن الدعاةالتطاول على ا (4
 العلم الشرعي والتأثر ابلبيئة واملؤسسات اليت درسوا فيها.قلة  (5

 
ثاين من من الدعاة الذين برزوا يف الساحة اإلسالمية يف النصف الهذا، و 
 منهج القرآن يف الدعوة حقيقة ومن مَث فسر ، وأحسبه أنه أدرك وفهمالقرن العشرين

األستاذ سيد قطب رمحه هللا تعاىل وأدخله سعادة هو  على وجهه الصحيح، إىل هللا
البارزين يف  واملفسرين الدعاةبقية  عن الكبري األستاذ هذا لقد انفرد يف مستقر رمحته.

. واالجتماعية ذي األبعاد الرتبوية والدينية مبنهجه الفريد والدقيق الساحة اإلسالمية
ء وشا. "يف ظالل القرآنتفسريه: "يبدو ذلك واضحًا يف مؤلفاته كلها وخاصة يف 

 تاب والسنةواألصيل، املبين على الك تعاىل أن يكون جزاء هذا الفهم الفريد الباري
ليكون قدوة حسنة للمسلمني عامة  ههو االستشهاد يف سبيل ومنهج السلف الصاحل

 خاصة إىل يوم القيامة. إىل هللا وللدعاة
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عن فضل ومنزلة  نؤمن هبامن اجلهر هبذه احلقيقة اليت  بد يف هذا املقاموال 
 ."، ونسجل هذه الشهادة هلل وللتاريخيف ظالل القرآن"التفسري 

ا مل ي ظَلم ظ ِلم هذا التفسري وصاحب ه واجلماعة اليت انتمى إليها ظلما كبري لقد 
املعاصر من قبل بعض الطغاة واألنظمة االستبدادية مثله قط يف التاريخ البشري 

من قبل بعض أدعياء العلم أيضا و يف النصف الثاين من القرن العشرين،  واالشرتاكية
املثقفني الذي تلوثوا ابلفكر الغريب والعلماين و من الدعاة  واحملسوبني على اإلسالم

ملقوالت . لقد سجل التاريخ اإلسالمي تلك اأو التيار السلفي املتشدد واالستشراقي
 النجم القرآين والتفسريي اجلائرة وغري املنصفة يف حق هذا املرذولة وغري املقبولة والتهم 

 يساحمهم لنأبن التاريخ  -جل والعلم عند هللا عز و  – واثقإنين  املعاصر.والدعوي 
 ،اجلديدة من قبل هؤالء الطاعنني املغرضنيالعلنية إال ابالعتذار العلين والكتاابت 

وإال  مقوالهتم وافرتءاهتم السابقة. وتنسف نسخت حىت واملرجفني يف املدن والدول
ظلوم من ينتقم وينصف هلذا امل وطلبة العلم فسيقيض هللا من األمة اإلسالمية والعلماء

أال فليستح هؤالء  والذي دفع حياته مثنا لكلمة احلق عند سلطان جائر. املفرتى عليهو 
! أال يظن أولئك أهنم مبعوثون ليوم عظيم؟ يوم من أنفسهم وأقالمهم وليخشوا رهبم

إن كل  !وبني يدي هللا موقوفون أنسي هؤالء أبهنم مسؤولون !يقوم الناس لرب العاملني
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سيكون  سيد قطب وهبتاان يف حق األستاذ ظلما ادونوهلة كلمة سطروها وكل مج
عجبا ألمر هؤالء احملسوبني على العلم واإلسالم! عندما يسلم  وابال !؟نقمة و عليهم 

لي هؤالء ، يعتاإلسالم ونيعتنقو  ،املشهورين أو القسس والرهبان أحد املفكرين الغربيني
مناقب املسلمني  ويعكفون على ذكر العلمية املنابر والفضائيات والكراسي احملسوبون

حبثا عن  اليت مروا هبا والثقافية الفكرية والعقدية اجلدد ويثنون عليهم وحيكون حتوالهتم
، ويطروهنم ابلثناء واملدح على كفاح هؤالء ، وأخريا هداهم هللا إىل اإلسالماحلقيقة

مراد هوفمان اين السفري األمل يوسف أستس و الداعية املسلمني اجلدد من أمثال الشيخ
غريهم كثريون. إن ، و - سابقا ليوبولد ويس –وحممد أسد  روجيه غاروديالطبيب  و

املسلمني اجلدد! وال  هؤالء مل أرهم قط يذكرون ماضيسالم هؤالء احملسوبون على اإل
هذا موقف  !اإلسالم جيّب ما قبلهيتعرضون على ما فعلوا وارتكبوا قبل إسالمهم! ألن 

  ية الروعة واحلمد هلل على دين اإلسالم ونعمة اإلميان.مجيل ويف غا
عندما يتناولون حياة ومؤلفات وفكر األستاذ سيد قطب والتحوالت ولكنهم 

ذا الفكرية اليت مر هبا؛ فبدال من الثناء على جهود اإلستاذ سيد قطب والرتحيب هب
بة هذا املفكر االستفادة من علم وجتر بدال من ، و اجلندي اإلسالمي الويف واألمني

والوقوف الصامد والشجاعة النادرة   ملثل هذه اخلطوات اجلريئة واإلكبار ،األملعي الكبري
جتد هؤالء احملسوبني على ! أمام ظاملني عصره وطغاة زمانه واجلهر بكلمة احلق ،الثابت

 سيد قطب! األستاذ وعلم وتفسري ا على فكرا مجّ غضبهم صبّ قد صبوا  العلم واإلسالم
للفكرة اليت  فداء حياته يف نيته شككوابل؛ و  !وصربه كفاحهتناسوا  و  جهودهفوا ونس

! ما هلم له مري إن هذا لشيء عجابلعَ  خملصا له الدين سبحانه وتعاىل. ،آمن هبا
من علم! إن هذا إال اختالق! وانطلق املأل منهم أن امشوا واطعنوا وفندوا آراء األستاذ 

طاف يف بالد  قالوا عن األستاذ جاهل أديب نقاد! سيد قطب! إن هذا لشيء يراد!
حلديث ابال و  ورجاله! ابلتفسريوال  ابلشريعة ال علم له األمريكان والكفر والفساد!
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حسيب هللا  !الصاحل منهج السلفمل يكن على هدي و و  وش رّاحه! اظهفّ الشريف وح  
 وتنكبوا الصراط. لقد جانبوا الصواب بطالنه!عليهم وأعوذ ابهلل من شر هذا الكالم و 

 أطاعوا إبليس وجنده من اإلنس هبذا الكالم و خبسوا الناس أشياءهم وأغضبوا الرمحن.
 بيانه؟!قوة ؟! أشربوا من من معني بالغته وروعة أسلوبه و يف ظالل تفسريهأستظلوا 

أم إهنم اسرتقوا  !أستقرؤوا عباراته من كل كتبه؟ !أطلعوا على كالمه؟ !؟هأشهدوا مؤلفات
ونقبوا يف البالد وكتبه عن  من األشرطة املسجلة وعملوا ابملتشابه من كالمه! معالس

فوق ما حتتمل، ومحلوا ألفاظه  ابألقاويل واألابطيل، تقولوا عليههفواته وعيوبه؟! لقد 
بصاحب الفكر اإلخواين  التعبرييف  أسلوبه يف التفسري وحالوة كالمهفسروا مجال و 

بل رفع هللا  به من علم إال اتباع الظن وما أخلصوا يقينا. ؟! ما هلموالشيطاين الشرير
العلماء املخلصني وطلبة العلم الشرعي املنصفني و  املسلمني يف قلوب تفسريه ومؤلفه

إىل  5 بالد البلقانابتداء من جنوب شرق أوراب يف  وعامة الشعوب اإلسالمية أمجعني،
 ودار العلوم ، ومن القاهرة6ننتاق آسيا يف جاكرات ودار النعيم يف كالجنوب شر 

 إىل اجلزائر ومشال إفريقيا، واحلمد هلل أوال وآخرا. واملشرق العريب
كال. لقد ابألقالم الزائفة واحلرب الفاسد؟!   أتريدون أن تطفوا نور تفسريه 

 النشرالطبع و لرتمجة و اب وكتب لتفسريه حسن القبول ،رفعت األقالم وجفت الصحف
، إذ ال مناص وال انفكاك من هذه توبوا وتعودا إىل رشدكمفإما أن ت ،7والتدريس

                                                           
 كوسوفا والبوسنة واهلرسك ومقدونيا  5

 إحدى الوالايت املاليزية اجملاورة لتايالند 6

ومت تدريس تفسريه مع تفسري فتح القدير لألمام الشوكاين جنبا إىل جبنب بكلية القرآن الكرمي والدراسات اإلسالمية  7
األستاذ الدكتور  الشيخ ، كان1994-1990نت طالبا ابلكلية عام ك  اليت ايميف األابجلامعة اإلسالمية ابملدينة املنورة  

حيمله يف حقيبته وحيضره إلينا يف احملاضرة وكان يشرح منه ويقرأه علينا  -وإمام وخطيب مسجد قباء  – عبد العزيز القاري
 .مع تفسري ابن كثري وتفسري الشوكاين، جزاه هللا خريا ورحم هللا اجلميع
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موتوا و  ال ت كلِّمون،و  اخسؤوا أو !إن كنتم تعلمون لكم وخري وهذا أوىل احلقيقة،
 سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون.و  ،إن هللا عليم بذات الصدور بغيظكم

ال من األحوال، حب ستغىن عنهال ي   " ظالل القرآنيف "  كتابتفسري و  إن         
 ؛إذا حرم منهوأنه  ،البد أبن يقتين نسخة منه املسلم عامة واملثقف ة خاصةوأن الداعي

مل يرتك موضوعاً دعوايً عصرايً  أن صاحب هذا الكتاب ،فقد حرم من خري كثري. ذلك
عنه، وله فضل السبق يف  غري مباشرإال وله حديث مباشر أو أو قضية دينية معاصرة 

 اليت  تثار يف الساحة اإلسالمية والفكرية الدعوية والشبهات ثري من املسائلمعاجلة ك
األزمات للخروج من  املبين على الكتاب والسنة ل اإلسالمي األمثلاحلَ  وبيان

أبدى األستاذ سيد قطب لقد  االجتماعية واألخالقية والسياسية الراهنة واملتدهورة.
" يف ظالل القرآن، أي: تفسريه" هذا الكتابرمحه هللا عصارة فكره وخالصة جتربته يف

 ثورة التفسري من قبل النظام السياسي املصري الغاشم يف الستيناتهذا حيث اعترب 
كانت ، حيث  دعوية على مصر وعلى العامل العريب واإلسالمي إصالحية فكرية

سلطات عبد الناصر يف ذلك الوقت تفرض عقوابت على كل املكتبات واهليئات اليت 
، وفرض نظامه السياسي عقوابت جائرة على مجاعة اإلخوان 8اول طبع  هذا الكتابحت

 ، ألن ذلك الكتاب يف نظرهم دعوة إىلاملسلمني واجلماعات اإلسالمية األخرى
 !؟ 9الديينالتطرف 

                                                           
سورية يف منتصف التسعينات حيث كان من العسري جداً احلصول على نسخة من كما كان احلال يف 8

لألستاذ  سيد قطب األستاذ احلي" لألسباب اليت ذكرانها آنفاً. وانظر : يف ظالل القرآنكتاب: "
 .26-25ص: اخلالدي،

ايجلن من للمزيد حول احلركات اإلسالمية املعاصرة ومشكالهتا..انظر دراسة األستاذ الدكتور مقداد 9
، 1997، 1، دار عامل الكتب، طمشكالت احلركات اإلسالمية وطرق معاجلتهتركيا بعنوان: 

 .48 – 35الرايض، اململكة العربية السعودية، ص: 



 

 

ة 8 ح ف   | ص

 

 خريطة الدعوة إىل رب األانم يف تفسري سيد قطب لسورة األنعام

وأؤكد هنا مرة أخرى 
أن شاء هللا عز وجل  أبن
هذا الكتاب شهرة  ينال

  العامل اإلسالمي،يف كبرية
ه األمة ابلقبول وأصبح وتلقت

له مكانة مرموقة وسامية 
بقاع  لدى كافة الدعاة يف

 من اليسار( ) األستاذ سيد قطب الثاين       ، ومبختلف اللغات العاملية األرض،
 

ملستشرق أوليفية كاريه أن يقول يف اب دفع ورمبا هذا الذيله قراء وأنصار، وأصبح 
اإلخوان املسلمون أو قطب ، ".. "استشراقيةرؤية -يف ظالل القرآن : "مقدمة كتابه

 .10والقطبيون.."
 والتمعن من والبحث ومؤلفه جلديران ابلدراسة "يف ظالل القرآن"إن كتاب 

تمى إليها مظلومون ألنين على يقني أبن الكتاب وصاحبه ومجاعته اليت ان الباحثني، قبل
ض األنظمة السياسية وال سيما من قبل بع ،ومتهمون ابهتامات ابطلة ال أساس هلا

"قليالً  اخلالدي: الدكتور صالح عبد الفتاح قال األستاذ العربية والعاملية، وحقاً كما
ما تنطبق األمساء على مسمياهتا متام االنطباق! و سيد قطب من الذين تنطبق أمساؤهم 

 .11وكان قطباً.." فقد كان سيدا عليهم متاماً،
                                                           

ترمجة :حممد رضا عجاج، الزهراء لإلعالم العريب،  ،رؤية استشراقية-يف ظالل القرآن  أوليفية كاريه، 10
 .7،ص: 1993-1ط

 ص: األردن، مكتبة األقصى،–عمان  ،األستاذ احلي-سيد قطبح عبد الفتاح ،صال اخلالدي، 11
11. 
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 أمهية املوضوع:
 

اجملال الدعوي وضوع يف كونه من الدراسات األوىل يف هذا تكمن أمهية هذا امل
أن و يل ويبدابلتعرف على فهمه حلقيقة ومضامني الدعوة يف اآلاياتلقرآنية وهللا أعلم. 

أن األستاذ سيد قطب سببه  ابطلة؛ الذين انلوا من قدر هذا الرجل واهتموه ابهتامات
باحثني يف بيان فكره الدعوي من ال من قبل كاماًل ابلبحث والدراسة  مل يوّف حقه

اليت  القرآنية منهجه يف فهمه لآلايت ، حىت يعرفواخالل تفسريه يف ظالل القرآن
إىل هللا، كما أهنم مل يقوموا ابستقراء شامل وكامل ألعماله رمحه  تتحدث عن الدعوة

املبتور  نهجهللا تعاىل. لقد متيزت قراءات هؤالء الطاعنني ابجلزئية واالنتقائية، وهذا امل
ال يرقى أبصحابه إىل أدىن درجات القبول والعقالنية فضاًل عن الثقة  والالعلمي

 وهللا أعلم. بكالمهم مبا يفرتون ويكذبون،
 

 
 أسباب اختيار املوضوع:

 

 :ذكرأ إىل اختيار هذا املوضوع ينمن األسباب اليت دفعتو 
ر كبري قدفضل و  علىالدعاة املعاصرين و  كون األستاذ سيد قطب من (1

 ابلقبول. "يف ظالل القرآن"تلقي األمة لكتابه و بني أهل العلم 
 .عن الدعوة املتحدثة القرآنية يف فهمه لآلايت فريد دعوي انفراده مبنهج (2

 كثرة االنتقاد لفكره ومنهجه وتفسريه والنيل من قدره. (3
اليت نواجهها  االجتماعية والفكرية والسياسية ذاهتا لظروفل معايشته (4

 .يف هذه األايم اونعايشه



 

 

ة 10 ح ف   | ص

 

 خريطة الدعوة إىل رب األانم يف تفسري سيد قطب لسورة األنعام

على الثقافة الغربية  العميقطالعه اإلسالمية وافهمه الدقيق للثقافة  (5
 أنظمتها السياسية.وقوانينها الوضعية و 

 

 اإلشكالية وأسئلة البحث:
 

يف هذه الدراسة هي: االطالع معاجلتها حاولت فهمها و إن القضية اليت 
دفاعا مستميتا ابحلجة  نهوالدفاع ع منهج األستاذ سيد قطبفكر و والتعرف على 

فهمه آلايت الدعوة من  وبيان كيفية والربهان وليس ابهلوى والعاطفة واتباع الشيطان!
 لوحظ لرتكيز على تفسريه لسورة األنعام. لقد" مع اظالل القرآنيف " خالل تفسريه:

الدعوة إىل هللا  القرآن يف منهج عن يف هذه األايم بشكل ملموس ااحنراف أبن هناك
حيث إن كثرياً منهم جانب املنهج  ،من قبل بعض الدعاة وطلبة العلم الشرعي عاىلت

فأحببت أن تكون  ، واتبع مناهج عديدة وطرائق قددا،الدعوي القرآين إىل هللا تعاىل
 هذه الدراسة نرباساً يسري الداعية إىل هللا على بصرية وبرهان وهللا أعلم. 

 
 من خالل هذه الدراسة هي: عنهاحاولت اإلجابة الِت  سئلةاألأما و 
 
 إىل هللا تعاىل يف سورة األنعام؟للدعوة  اخلريطة الدعوية املفصلةما  (1
 ما األولوايت الدعوية إىل هللا تعاىل يف القرآن الكرمي؟ (2
 ما األساليب الدعوية الواجبة على الداعية اتباعها؟ (3
 خاطبني؟ما االعتبارات الفكرية واالجتماعية الواجبة مراعاهتا لدى امل (4
 ؟واملفسرلواجبة توفرها لدى الداعية ما املؤهالت العلمية والثقافية ا (5
 ما أصالة املنهج التفسريي والدعوي عند األستاذ سيد قطب؟ (6

 ما صحة دعوى عن وجود العنف يف فكر األستاذ سيد قطب؟ (7
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 الدراسات السابقة:
 

هذه الدراسة  ربميكن أن تعتو  عثر على دراسة سابقة هلذا املوضوع ابلذات.أمل 
 سيد قطب رمحه هللا يف األستاذ هي األوىل من نوعها يف هذا اجملال أي بيان منهج

دراسات أخرى  كلهنانعم؛ وجدت  تفسريه آلايت الدعوة يف القرآن الكرمي.فهمه و 
يف "فكره وتفسريه و  وأدبه رمحه هللا سيد قطب عن حياة األستاذويف غاية األمهية عامة 

 من بني هذه الدراسات:أخص و ، تقوميه بشكل عامو  "ظالل القرآن
كانة املاليت حتتل  مؤلفات األستاذ الدكتور عبد الفتاح صالح اخلالدي( 1

مسى من بقية املؤلفات األخرى عن األستاذ سيد قطب رمحه هللا تعاىل وجهوده األ
عن هذا  األجيال القادمةو  من الدعاة لقد قدم الكثري والنافع للجيل احلاضر العلمية.

 مساه: قطب سيداألستاذ  وقد أفرد كتااًب خاصًا عن حياة الكبري. ياملفكر اإلسالم
سيد قطب "آخر ابسم : وكذلك كتاابً  ،"سيد قطب من امليالد إىل االستشهاد"

يف ظالل "مساه: األستاذ سيد قطب كتاب آخر عن تفسريكما أن له    ." احلي الشهيد
لة واضحة عن العناوين هذه املؤلفات دتدل و  ." ميدراسة و تقو  - القرآن يف امليزان

سيد قطب  اجلديد لفكر األستاذ ، وأن الدارسعموماً  تلك الكتب ومضامني حمتوايت
 فضيلتهولوالفريدة واملتخصصة.  عن تلك املراجع القيمة حبال من األحوال ال يستغين

يد مل أمتكن ولكنين لألسف الشد 12"املنهج احلركي يف الظالل" بعنوان كتاب آخر
 13من احلصول على نسخة منه أبية طريقة.

                                                           
، دراسة وتقومي –يف ظالل القرآن وتبني يل وقت مراجعة  وتنقيح رساليت  أن هذا الكتاب هو أحد أبواب كتاب:  12

 طبع مستقال إمتاما للفائدة وتسهيال للقراء.

، مل أعثر عليه مبكتبة اجلامعة اإلسالمية العاملية الضخمة، ولكن 2000 – 1998قلت: وقت كتابة الرسالة عام  13
وبفضل انتشار املكتبات اإللكرتونية على الشبكة العنكبوتية اإلنرتنت  2015اآلن بعد مضي هذه الفرتة  أواخر 
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سيد " بعنوان: 14للشيخ حممد بن دليم آل دليم القحطاين كتابهناك  ( 2
 اليت تدافع عن شخصية دراساتيف مجلة ال دراسةأتيت هذه ال .15"قطب املفرتى عليه

مث  تناولت هذه الدراسة حياة األستاذ سيد قطب ابإلجياز سيد قطب وعلمه. األستاذ
سباب اليت دفعته األذكر كما   تنبيهات مهمة يف مسألة النقد والقواعد النقدية، ذكر

اليت وجهت من خالهلا ية سائل العقداملانقش املؤلف بعض  مث للقيام هبذا العمل.
 وحدة الوجود مسألة مثل ،سيد قطب رمحه هللا تعاىلاألستاذ بعض االهتامات إىل 

االهتامات انبعة من القراءة  مجيعأن  أثبتت الدراسةو  واالستواء واألمساء والصفات،
 قراءة متفحصة مدققة.  تكنومل ومؤلفاته اجلزئية والعابرة لتفسريه

 .17"سيد قطب سرية ذاتية":بعنوان 16للمؤلف علي عبد الفتاح ( كتاب3
سيد قطب خمتصراً والبيئة االجتماعية والسياسية األستاذ حتدث فيها املؤلف عن حياة 

األستاذ  وعن ظهور بعض اإلشارات والعالمات عندقطب  سيداألستاذ عاشها اليت 
 سيد األستاذ وذكر املؤلف أبن أنه سيكون له شأن يف املستقبل. الدالة قطب سيد

كان أديباً وشاعراً وأن الشعر كان ينبع من وجدانه متأثراً ابحلالة اليت كان يعيشها قطب  
 .18تعمار اإلنكليزي للبالد العربية واإلسالمية املسلمون حتت وطأة االستغالل واالس

                                                           

 حصلت على مجيع مؤلفات األستاذ الدكتور صالح عبد الفتاح اخلالدي يف الرابط التايل:

http://www.almaktabah.net/vb/showthread.php?t=32629 
 من  منطقة اجلنوب يف اململكة العربية السعودية 14

 ه.1413، 1ط، الرايض، دار الطيبة، سيد قطب املفرتى عليه حممد بن دليم آل دليم؛ القحطاين، 15
 من السودان رمحه هللا تعاىل. 16

 م.1996، 1بيعان للنشر والتوزيع، ط ، الكويت، شركة الر سيد قطب سرية ذاتيةعبد الفتاح، علي؛ 17
لإلمام حسن البنا رمحه  فهم اإلسالم يف ظالل األصول العشرين مجعة أمني؛ ،انظر: عبد العزيز 18

 .10 ص: م، 1991، 2دار الدعوة للنشر والتوزيع، ط هللا، اإلسكندرية،
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خالصة  سيد قطب" :بعنوان 19 ولعل دراسة األستاذ حممد توفيق بركات( 4
ي من أقرب الدراسات إىل موضوع 20"حياته، منهجه يف احلركة والنقد املوجه إليه

ن اليت عاشها أثناء تفسريه للقرآ عن حياته احتدث املؤلف فيهحيث . يف هذه الدراسة
بعض األجزاء من معتمًدا على دراسة  ي يف فهم آايت القرآن،ومنهجه احلرك الكرمي

تناولت تفسري  كما صرح املؤلف بذلك. وهذه الدراسة"  يف ظالل القرآنالتفسري "
واختري اجلزء السابع عشر  ،اجلزء األول إىل اجلزء الثالث عشر األستاذ سيد قطب من

اسة قدم جهداً مشكوراً ومباركاً، وكنا نتمىن منه وال شك أن مؤلف هذه الدر   أيضاً.
لو أكمل دراسته كاماًل لتفسري األستاذ سيد قطب حىت تكتمل الفائدة العلمية 
ويستفيد منها طلبة العلم الشرعي واملتخصصون يف الدراسات القرآنية على وجد 

 وهللا أعلم. التحديد، ولكن قّدر هللا أمراً كان مفعواًل،
يف القرن الرابع  اجتاهات التفسري" أخرى مهمة بعنوان:سة وهناك درا( 5

إن هذه  .حفظه هللا الرومي بن عبد الرمحن فهد لفضيلة األستاذ الدكتور 21"عشر
الدراسة املستفيضة واملوسوعة التفسريية املباركة ال يستغىن عنها حبال من األحوال 

األستاذ ية، فجزى هللا خاصة طلبة العلم الشرعي واملتخصصون يف الدراسات القرآن
االجتاه العقائدي ا هو فيه املؤلف خري اجلزاء على ما قدم. فمن مجلة ما حتدث فضيلته

مث ذكر منهج الشيعة يف  يف التفسري، منهج أهل السنة واجلماعة مبيناً  يف التفسري
ذكر فلتفسري يف ااالجتاهات العلمية  حتدث عنمث  التفسري ومنهج اإلابضية والصوفية.

                                                           
 من مجهورية مصر العربية 19

ت.د، جه يف احلركة و النقد املوجه إليه، سيد قطب خالصة حياته، منه حممد توفيق؛ بركات، 20
 ط.د. م.د.

 1، الرايض، طاجتاهات التفسري يف القرن الرابع عشرفهد بن عبد الرمحن بن سليمان؛  الرومي، 21
1986. 
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ملنهج الفقهي واملنهج األثري واملنهج العلمي التجرييب وموقف املدرسة العقلية ا
ذكر االجتاه األديب ومناهجه يف التفسري، أدرج ابل ملا تناول االجتماعية يف التفسري. مث

يف هذا االجتاه وبني أن منهجه اتصف  "يف ظالل القرآن"سيد قطب  األستاذ تفسري
يف  األستاذ سيد قطب األسس اليت اعتمد عليها ، مبيناً الراقي مبنهج التذوق األديب

ومع تقديري وإجاليل لفضيلة األستاذ الدكتور فهد فيما ذهب إليه، إال أننا  تفسريه.
ت هذه االجتاه مجلة وتفصياًل. نعم، سيد قطب حت األستاذ يف إدراج تفسريال نوافقه 

تفسري األستاذ سيد قطب ال ينكر  الرائع يف األساليب البيانية يف الرفيع الذوق األديب
وهذا أمر متفق عليه. فاألستاذ سيد قطب ال نبالغ إن قلنا يف حقه هو زخمشري القرن 
احلادي والعشرين من حيث قوة األسلوب البياين يف تفسريه ملعاين اآلايت القرآنية، 

اع عن كما يتوجب علينا االعرتاف أبنه رمحه هللا يف جمال العقيدة اإلسالمية والدف
مفسر لكتاب هللا تعاىل الذي توفر و  مدافع مذهب أهل السنة واجلماعة وجدانه خري

لديه كافة شروط املفسر، وخري داعية يف الشرح املفصل حلقيقة األلوهية والربوبية 
واألمساء والصفات والعبودية واحلاكمية املطلقة هلل رب العاملني. فتفسريه يستحق بل 

جتاه العقدي واالجتاه البياين واالجتاه الدعوي واحلركي مجيعاً، وينبغي أن يدرج ضمن اال
 وهللا أعلم.
على  2009 -2004 ( وأايم عملي جبامعة طيبة ابملدينة املنورة عام6

 من شخص عزيز يم، أ هدي إيّل كتاب قيم وكرميساكنها أفضل الصالة وأمت التسل
األستاذ الدكتور ايسر بن ملريب افضيلة  وهو جبامعة طيبة، أال وللقرآن وزميل حمب يل

إمساعيل راضي؛ أستاذ التفسري وعلوم القرآن ابملعهد العايل لألئمة واخلطباء ابجلامعة، 
حفظه هللا ورعاه، كان قد حصل عليه يف معرض القاهرة للكتاب يف مهمة رمسية من 

د مقاصجامعة طيبة، فأان لفضيلته من  الشاكرين واملقدرين. عنوان هذا الكتاب: 
، أتليف: نصري زرواق، دار السالم الشريعة اإلسالمية يف فكر اإلمام سيد قطب
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، القاهرة. وهذا الكتاب يف األصل رسالة دكتوراه يف 2009للطباعة والنشر، عام 
(. بتقدير ِمتازأصول الفقه من كلية الشريعة والقانون جامعة أم درمان اإلسالمية )

صالة والتجديد يف فكره والعقيدة والرابنية وتناول الباحث بشكل مفصل حياته واأل
والشمول والواقعية والتوحيد والتصوير الفين والتفسري العقيدي وطبيعة املنهج القرآين 

مقومات الشريعة ومنهج يعة و مقاصدها يف  فكر سيد قطب و املكي واملدين...مث الشر 
يف اإلسالم...هذه  الشريعة ومميزات الشريعة ومقاصد الشريعة والعدالة االجتماعية

سيد قطب ال يستغين عنها طالب العلم  اإلمام الدراسة العلمية الشاملة لفكر األستاذ
فضال عن املفكر والعامل. ليت الذين يطعنون يف فكره و منهجه يتصفون بشيء من 

 األستاذ اإلنصاف والفكر واملنهج الشمويل يف حكمهم لآلخرين. جزى هللا الباحث
 واق على هذا اجلهد املبارك واملشكور.الدكتور نصري زر 

سيد قطب بعد بعنوان:  2013( ودراسة أخرى وقفت عليها يف قطر عام 7
، قدم هلذه الدراسة فضيلة الشيخ عاما من استشهاده جملموعة من الباحثني 43

املرجعية الفكرية والعلمية ملعرفة فكر  -الدكتور صالح عبد الفتاح اخلالدي حفظه هللا 
. هذه الدراسة طبعت يف دار عمار -ألستاذ سيد قطب يف القرن العشرين ومنهج ا

وعين هبا عصام فارس. هذا الكتاب عبارة عن جمموعة من  2010يف األردن عام 
املقاالت والبحوث واآلراء والردود لبعض الباحثيني املشهورين واملهتمني يف هذا العصر. 

األستاذ الشهيد سيد قطب رمحه  ومنهج فكر لطاليب احلقيقة عن رأيتها انفعة ومفيدة
رسالة املاجستري قبل  ذا الكتاب بني يدي وقت كتابةكم كنت أمتىن أن يكون هو هللا. 

مخسة عشر عاما وأان طالب يف الدراسات العليا. واحلمد هلل رب العاملني يف كل وقت 
العاملني  وحني أن وفقين وهداين إىل هذا الكتاب ولو بعد حني. مث إن احلمد هلل رب

مرة أخرى أن هداين يف دراسيت أايم طلب العلم وكتابة رسالة املاجستري إىل موقف 
د قطب وفكره. مث إن الفرح وسط ورأي معتدل غري جمحف يف حق األستاذ سي
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بلغا غايتهما عندما رأيت هذه اآلراء املبثوثة والبحوث املكتوبة والدراسات  والسرور
موافقة ملا قد كنت ذهبت إليه وترجحت لدي صحتها املؤصلة يف هذا الكتاب جاءت 

وبطالن ما عداها يف ذلك الوقت. فهذا من فضل هللا ورمحته وتوفيقه. إنين أنصح كل 
جهود األستاذ سيد قطب رمحه هللا نفسه يف التشكيك والطعن يف فكر و من تسول له 

احثني واضعا أمام أن يقتين هذا الكتاب وأن يقرأه قراءة متأنية، وأن ييحلل كالم الب
 –الكتاب والسنة  واخلطوات املنهج العلمي الصحيح  –عينيه شهادة ومعيار املركز 

للحكم على فالن أو عالن. أال فليتق هللا هؤالء الذين طعنوا وال يزالون يطعنون على 
فكر ومنهج األستاذ سيد قطب، والذي دفع حياته ودمه تضحية يف سبيل التمسك 

لقرآنية. وعادة بعض هؤالء الطاعنني واملشككني يف حق األستاذ سيد ابحلق واحلقيقة ا
وبني أحضان ؛ قابعون يف بيوهتم قطب وأمثاله من الدعاة املخلصني الذي أفضوا إىل هللا

وفناجني  كيفات الياابنية والكورية انئمون!ويف أجواء تربيد املمستأنسون! زوجاهتم 
يسبق هلم  ادهتم وكربائهم مطيعون وموافقون! ورمباسول ة والرتكية ينقلبون!القهوة العربي

اإلهانة  أببسط أنواع اإليذاء أو الظلم و أن أوذوا  أو أهينوا  أو ظلموا يف سبيل هللا حىت
ا حنبهم ويف ذمة هللا هم !! ومع هذا فإنك جتدهم يتطاولون على هؤالء الذين قضو 

بعيوهبم فهذا أنفع هلم يف  يشتغلواصائرون، أال فليتق هللا هؤالء وليكفوا عن ألسنتهم ول
  دنياهم وأزكى عند رهبم يف أخراهم.

يف قطر، أي بعد مضي  2013( ودراسة أخرى أيضا وقفت عليها عام 8
، ملؤلف: رامي روائع الظاللثالثة عشر عاما من كتابة هذه الرسالة العلمية بعنوان: 

للنشر والتوزيع يف من دار األمة  2012هذه الدراسة صدرت عام عمر ابعطية. و 
الرايض ابململكة العربية السعودية. وجزى هللا املؤلف خري اجلزاء هلذا اجلهد املبارك 

( لعامني كاملني يف ظالل القرآن) حيث قام بدراسة وغربلة تفسري األستاذ سيد قطب
ية ابملدينة املنورة ومكة املكرمة، وقام بتسجيل أهم املالمح واملوضوعات الفكرية واإلميان
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والدعوية واألخالقية واالنطباعات الشخصية أثناء قراءته وعيشه مع الظالل. ولقد 
: حقيقة امللمح األولقسم كتابه إىل جمموعة من املوضوعات على النحو اآليت: 

: بيده امللمح الرابع: املواجهة، امللمح الثالث: سنن التاريخ، امللمح الثايناإلسالم، 
: صياغة القيم امللمح السادس: طالئع الدعوة، امسامللمح  اخلملكوت كل شيء، 

: نسائم الروح. ولعل جيدر بنا االقتباس بعضا من كالمه امللمح السابعواملبادئ، 
 عندما قال: 

منذ سنتني عشت  رمحه هللا"ولقد أكرمين هللا ابلتتلمذ على يد سيد قطب 
، منشرح الصدر، خالهلا أمجل حلظات العمر، عشت فيها هادئ البال، مطمئن النفس

عشت يف جنة الدنيا من خالل القرآن، عشت بروحي قبل جسدي. عشت مع رجل 
إمياين. عشت مع رجل روحاين. عشت مع رجل تربوي. عشت مع رجل دعوي. 

لنظر يف كتاب هللا بتدبر عشت مع رجل سطر امسَه التاريخ. عشت مع رجل أطال ا
بصرية، فكانت عباراته هتزين هزا عنيفا تفهم، فأورثه هللا ضياء البصر وضوء الوخشوع و 

وتوقظين من غلفيت....عشت مع رجل علمين كيف تتحول الكلمات إىل أفعال. 
عشت مع رجل علمين معىن الثبات والصرب يف هذه احلياة. عشت مع رجل علمين 
قصة التضحية كيف تكتب ابلدم. عشت مع رجل علمين كيف أصادق الكون 

 .22ته وصفحاته...."الفسيح وأرى اجلمال يف آاي

، هذه املسألة اليت وقفت عليها يف والالحقة الدراسات السابقة أهمهذه هي 
 عن طبيعة حبثنا من حيث التخصيص.نوعا ما  وهي ختتلف

منصب على معرفة واستكشاف منهج األستاذ سيد قطب كمل ذكران فبحثنا  
ت القرآنية املتعلقة ابلدعوة يف الدعوة إىل هللا من خالل معرفة كيفية فهمه وتفسريه لآلاي

                                                           
 .9-8، رامي ابعطية، ص روائع الظالل22
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 والباحث دخول الداعية املباركة هذه السورة تفسري إىل وأخرياً إمنا كان دخويل إىل هللا.
األسلوب الرمحاين والطريقة احملمدية يف و  الرابين نهجامل الكرمي الذي يلتمس من القرآن

 كيفية دعوة الناس إىل هللا تبارك وتعاىل.
نهجية يف غاية األمهية وقفت عليها يف وقت ودراسة أخرى علمية م -9

رغم أهنا  – 2016جدا أثناء هتذيب وتنقيح رساليت إعدادها للطباعة عام  متأخر
الدراسة املشار إليها كتبت و ، 2000عام  هاكتبت بفرتة وجيزة قبل رساليت اليت كتبت

: ا، غري أين مل أحظى هبا يف ماليزاي. عنواهن1996ه  أي ما يقارب  1416عام 
رسالة الدكتوراه من طالبة أمساء ) يف جزأين (،  منهج سيد قطب يف ظالل القرآن

بنت عمر حسن فدعق جبامعة أم القرى مبكة املكرمة. والدراسة كما هو مالحظ من 
العنوان يف صلب موضوعي وهي عامة عن منهج اإلستاذ سيد قطب يف ظالل القرآن، 

ت الدعوة فقط من خالل تفسريه لسورة بينما دراسيت كانت عن منهجه يف فهم آاي
 األنعام.

ذلك ؤخرا أيضا أثناء مراجعة رساليت و ودراسة أخرى وقفت عليها م -10
مراحل التطور بفضل الشبكة العنكبوتية اإلنرتنت من الشيخ حسني حممود، عنواهنا: 

، دار اجلبهة للنشر والتوزيع. لقد ألفيتها 1ه ، ط 1427، الفكري عند سيد قطب
اسة يف غاية األمهية وماتعة للباحثني واملنصفني واحلريصني ملعرفة فكر ومنهج األستاذ در 

سيد قطب رمحه هللا و املراحل الفكرية اليت مر هبا يف حياته. أنصح بقراءهتا واالستفادة 
منها، وكتبت أبسلوب سلس عذب سلسبيل. جزى هللا الكاتب عنا وعن اإلسالم 

 خريا جلزاء.
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انل هبا درجة  ماجد شبالةالداعية ى للباحث اليمين الشيخ دراسة أخر  -11
 .23 منهج سيد قطب يف العقيدةبعنوان:  الدكتوراه

 
اليت ظهرت عن فكر ومنهج وعقيدة  والالحقة هذه هي الدراسات السابقة

وبعدها، األستاذ سيد قطب رمحه هللا واليت استطعت أن أقف عليها وقت كتابة الرسالة 
وقد تكون هناك دراسات  ، واحلمد هلل أوال وآخرا. 2015-1999 أعوام أي ما بني

، إال أين مل أر من أخرى أو مقاالت أو مداخالت يف وسائل التواصل االجتماعي
الفائدة إدراجها ألن بعضها ال تستحق أن تذكر، جمرد ما تبدأ بقراءهتا تشم منها رائحة 

وإنين  يسموا ب  : ابحثني!؟ ال يستحقون أن السب والشتم واهلجوم، فأمثال هؤالء
من قبل  وهي يف الطريق هناك دراسات أخرى جيري العمل عليها متأكد ومتفائل أبن

املية يف الوطن العريب واإلسالمي، الباحثني يف خمتلف اجلامعات واملؤسسات العلمية والع
الستكشاف ومعرفة أسرار هذا النجم القرآين والتفسريي املعاصر ملعرفة سر قبول 

كبري أبن الثقل العلمي والفكري   وإمياين علميوهذا مؤشر  .فسريه وحب العاملني لهت
عليه  ومفرتى ومكتوب ومكذوب واإلمياين لألستاذ سيد قطب خالف ما هو مشاع

يف وسائل اإلعالم، وإال ملا كان هناك هذا اإلقبال العاملي الكبري على دراسة آرائه 
نيئا لألستاذ سيد قطب حيا وميتا هف. سلمنيوأفكاره ومنهجه، بل وحىت من غري امل

 جنات النعيم. يف ذا االهتمام العاملي لفكره وعلمه جعله هللا من ا ملقبولني ومجعنا بههل
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 :منهج البحث
 

 النقدي التحليلي املنهج االستقرائي ، وإلجناز هذه الدراسة سأسري علىهذا
ابلدراسة يف املسائل املتعلقة  بتتبع أقوال األستاذ سيد قطب يفوذلك  املوضوعي
ولسورة األنعام على وجه خاص، إضافة  اته مع الرتكيز على تفسريه عموماأغلب مؤلف

 إىل املصادر والكتاابت األخرى واليت هلا عالقة ابملوضوع.
مباحث ومطالب كما و  فصول أما عرضي ملوضوعات البحث وتقسيمها إىل

على املرتكزات الدعوية األساسية اليت اعتمد  قسمتها بناءهو مذكور يف اهليكل، فقد 
سورة تفسريه لعامة ويف  " يف ظالل القرآنقطب يف تفسريه"  عليها األستاذ سيد

 .البحث على إجابة أسئلة األنعام على وجه اخلصوص، وبناءً 
 

 :هيكل البحث
 

  ل:يف الفصل األو  تذكر  هذا وقد اشتمل البحث على أربعة فصول وخامتة.
 املقدمة،  
  ،أمهية املوضوع وأسباب اختياره 
 إشكالية البحث،  
 الدراسات السابقة،  
  .منهج البحث وهيكله 

يف و فكر األستاذ سيد قطب وحياته وأعماله.  ذكرت: ويف الفصل الثاين
مولده ونشأته و حياة سيد قطب وعمله وفكره ذكر إىل  تاملبحث األول تعرض
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 مجاعة اإلخوان املسلمني إىل هاموخصائص طفولته ورحلته ونشاطه العلمي وانضم
 . ومؤلفاته مث أخرياً استشهاده

ويف املبحث  قواعد وأسس فكره بشئ من التفصيل. تويف املبحث الثاين ذكر 
 وثناء مث بعضاً من تقاريظ األستاذ سيد قطب يف تفسريه عمومامنهج  تالثالث ذكر 

 ."ظالل القرآنيف التفسري "وخصائص  عّقبت بذكر مساتمث  العلماء لتفسريه،
إىل موضوع الدعوة وأسلوهبا من خالل سورة  رضتويف الفصل الثالث تع

 تهاناسبمو  تهاتسميو وموضوعاهتا  األنعام للدراسة أسباب اختيار سورة تفذكر  .األنعام
مث ذكرت  ،عموماً  الكرمي يف القرآنو  األساليب الدعوية الواردة فيهاونزوهلا و  هاوفضل

مث يف املبحث  سيد قطب يف فهم الدعوة. األستاذ منهجبعضاً من مسات وخصائص 
إصالح العقيدة  علىفيه أوالً  توركز  ،العقدي دعوة املسلمني إىل اإلصالح ذكرتاألول

مث تصحيح  ،وفق منهج قرآين املسلم مث إصالح اجملتمع ،على حقيقة األلوهية والعبودية
 منهج الفكر والنظر والدعوة وفق منهج معريف وتربوي.

يف املبحث الثاين دعوة الكافرين إىل اإلسالم عن طريق النظر والتأمل  تذكر و 
.مث واجملادلة ابليت هي أحسن ئ والبَ نَّاءيف آايت الكون ودعوهتم عن طريق احلوار اهلاد

 والعادات ذكرت يف املبحث الثالث منهج القرآن يف القضاء على التصورات والعقائد
للفطرة  الكرمي خاطبة القرآنمبراعاة أحوال املخاطبني مث مبابلتدرج مث  مبتدئً  اجلاهلية،
 البشرية.

 ،املنهج القرآين من منظورإىل ذكر صفات الداعية  تويف الفصل الرابع تعرض
 ابتداءً  لداعية،ا الواجبة توفرها لدى النفسية ؤهالتيف املبحث األول امل تفذكر 

  .واألخالقي ابجلانب الروحي مث ابجلانب السلوكي



 

 

ة 22 ح ف   | ص

 

 خريطة الدعوة إىل رب األانم يف تفسري سيد قطب لسورة األنعام

 لداعية،ا الواجبة توفرها لدى الفكرية ؤهالتيف املبحث الثاين امل ت ذكر مث
 على الوجه الصحيح، اختصاصهالداعية عاملاً مبا يدعو إليه فامهاً  كونركزت على أن  ف

  ملماً بثقافة العصر الذي يعيش فيه. كون الداعيةمث  
املنتقدين  – يف املبحث الثالث النقد املوجه إىل األستاذ سيد قطب تمث ذكر 

إىل  املوجهةاملالحظات  تقسم .تقرتاحابعض االواخلامتة و  ،-لفكره واملدافعني عنه
 أثناء دراسيت ليشخصياً  األستاذ سيد قطب إىل قسمني :اخلاصة وهي اليت بدت

خرين باحثني اآلعامة وهي اليت بدت للالالحظات املو  ،الدعوي لتفسريه ومنهجه
  بشكل خمتصر.
 إليها وبعض التوصيات. توأهم النتائج اليت توصل اخلامتة تمث ذكر 

 ،بقدر إخالصي وجهدي فيه عملأسأل هللا تبارك وتعاىل أن يتقبل مين هذا ال
هللا  ىالذي أرجوه أن يكون يف ميزان حسنايت يوم ال ينفع مال وال بنون إال من أتو 

 ومنِّه هفضل هللا وهدايتبفذلك  إىل احلق توفيقو  صوابسليم. فما كان من  بقلب
هللا تعاىل أن يعفو  سألأ فذلك مين ومن الشيطان،وزلة وما كان من نقص  ،عليَّ 

 .يرشدين إىل الصواب فيما بعد  أنو  وعن مجيع املسملني ويتجاوز عين
ن ال يبخلوا علّي بتوجيه النصائح أب القراء الكرام منمس لتأ أين كما
هلم  مراسلة أو مشافهة إن تيسر أو املالحظات املتعلقة هبذه الدراسة واإلرشادات

قدر املستطاع أن  اجتهدت واملقدرين سلفاً. حسيب أين هلم من الشاكرين وسأكوننّ 
معتمدا على شهادة ومعيار  ختلفوا فيهوأن أبني احلق الذي ا أطراف هذا املوضوع ل  مَّ أ

األستاذ  لتقييم آراء -القرآن والسنة والعلماء املشهود هلم ابلصالح والعلم  –املركز 
وآخر دعواان أن وهللا املوفق واهلادي إىل سواء السبيل  سيد قطب ومنهجه وفكره،

 drhafezi68@gmail.comالربيد اإللكرتوين:  ني.احلمد هلل رب العامل

 www.drhafezi.netاملوقع الشخصي:

mailto:drhafezi68@gmail.com
http://www.drhafezi.net/
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 الفصل الثاين: 
 لهاعمأقطب: حياته، فكره و  سيد

 

 مولده، نشأته، أعماله واستشهادهامسه، ملبحث األول: ا
 

 مولده:امسه و 
 

 م،9/10/1906 ولد يف. بن قطب بن إبراهيم بن حسن الشاذيلسيد هو 
إحدى قرى  بقرية موشا، (التاسع من شهر أكتوبر عام ست وتسعمائة وألف للميالد)

كان االبن األول ألمه بعد أخت شقيقة تكربه بثالث سنوات وأخ .  ة أسيوطحمافظ
أحدث مولده حداثً سعيداً ألمه بصفة خاصة  من أبيه غري شقيق يكربه جبيل كامل.

وال سيما أهنا الزوجة الوحيدة  ألنه طمأهنا على استمرار و استقرار حياهتا الزوجية،
الذي يعترب الرجال ثروة للمفخرة والتكاثر ألبيه الذي ينتمي إىل جمتمع قروي صعيدي 

 "..24.  
سيد قطب رمحه هللا: "يف جمتمع قروي صعيدي الذي أحاط به  األستاذ ولد

غلب الفقر و غلب احلرمان،غلب اجلهل واملرض و الكد  - أغالب الزمان -آنذاك 

                                                           
، 7ط لبنان، دار العلم للماليني، بريوت،األعالمقاموس الرتاجم،  خريالدين؛ الزركلي، :انظر 24

وانظر:  .148-147 ،ص:3ج  ،1987
http://www.ikhwanwiki.com/index.php?title  ،17/10/2015 

http://www.ikhwanwiki.com/index.php?title
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فات ت احلياة فيه خراحىت سريّ  الزرع، وغلب اجلور من احلكام،ملتواصل يف األرض و ا
 . 25مته قوانني اللصوص و املناسر.." التقاليد وبدع املعتقدات وحكّ 

 
لباحثون املهتمون بفكر وحياة األستاذ سيد قطب أن والد األستاذ سيد ذكر ا

 يعتمد يف معيشته على أرض واسعة نسبياً  كرمي اإلنفاق  ميسور احلال.."قطب كان 
 فقاته تتناسب مع مردود أرضه،ومع ذلك مل تكن ن ،يشتغل فيها الفالحون ابألجرة

، 26فال يزال يبيع منها شيئًا بعد شيء للوفاء ابلديون اليت كانت تركبه لكثرة إنفاقه"
"..كان والده رمحه هللا راشداً عاقالً مشرتكاً يف صحيفة يومية وعضواً يف جلنة احلزب و

مكلفاً حبفظ امسها  الوطين،عميداً لعائلته اليت كانت ظاهرة االمتياز يف القرية واليت كان
حي القلب يبتعد يف عمادته  وكان رجاًل وقورًا رزينًا عطوفًا لني اجلانب، ومركزها،

 27للعائلة عن الصلف والعنجهية اليت كان يتسم هبا عمداء األسر الثرية يف األرايف .."
عندما  .سيد قطب رمحهما هللا تعاىلاألستاذ  وخري من يصف أابه هو ابنه

قال يف اإلهداء "لقد " مشاهد القيامة يف القرآن"كتابه   يد قطباألستاذ س ألف
                                                           

-1دار الوفاء للطباعة والنشر، ط  ، املنصورة،سيد قطب حياته و أدبه حسني، عبد الباقي حممد؛ 25
 .212-211، لألستاذ سيد قطب، صطفل يف القرية نقاًل عن كتاب: ،17 م، ص:1986

 .46، عبد الفتاح صالح اخلالدي، ص:سيد قطب الشهيد احلي وانظر أيضاً:
 .9،ص: النقد املوجهإليه ة،منهجه يف احلرك سيد قطب خالصة حياته، بركات، حممد توفيق؛ 26
 .22-21ص  طفل يف القرية نقالً عن: ،18،ص ؛ سيد قطب حياته و أدبهحممد توفيق بركات،27
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ولكنك كنت  ومل تعظين أو تزجرين، وأان طفل صغري خمافة اليوم اآلخر، طبعت يفَّ 
كنت تعلل .ذكراه يف ضمريك وعلى لسانك.. تعيش أمامي واليوم اآلخر يف حسابك،

 ختشى اليوم اآلخر، تشددك يف احلق الذي عليك وتساحمك يف احلق الذي لك أبنك
وإن  وكنت تعفو عن اإلساءة وأنت قادر على ردها لتكون لك كفارة يف اليوم اآلخر،

فتقرأ الفاحتة وتتوجه  صورتك املطبوعة يف خميليت وحنن نفرغ كل مساء من طعام العشاء،
هبا إىل روح أبيك يف الدار اآلخرة وحنن أطفالك الصغار نتمتم مثلك آبايت منها 

 . 28".قبل أن جنيد حفظها كامالتمتفرقات 
هنا يظهر دور الوالدين يف تربية أوالدههما تربية إسالمية صحيحة على أسس 

هلم  ادوا، إذا ما أر وهدي السلف الصاحل والعلماء الرابنيني اثبتة من القرآن والسنة
 الصالح والتوفيق واهلداية وإفهام املسؤلية وغرسها يف قلوهبم منذ الصغر حىت ينشؤوا

رمحه هللا يف هذا البيت املليء ابألجواء  عليها إبذن هللا،كما نشأ األستاذ سيد قطب
 اإلميانية والنفحات الرابنية.

 

 نشأته:
 سيد قطب رمحه هللا نشأة خاصة ومميزة عن غريه من األوالد.نشأ األستاذ 

يزاً "وخرج من البيت طفاًل مم، مثقفة وميسورة احلال فقد نشأ يف أسرة كرمية متدينة
ففي ، لينمو هذا التميز والشعور بني أقرانه وزمالئه يف الشارع ويف املدرسة شاعراً بذاته،

املدرسة كان العريف و الناظر يعنيان ابلتدريس له على حدة داخل الفصل يف شبه 

                                                           
حممد بن دليم آل دليم  ، ل :سيد قطب املفرتى عليه املرجع السابق، الصفحة نفسها، وانظر: 28

 .8-7القحطاين، ص 
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 اإلحساس :درس خصوصي..وعلى هذا النحو منا سيد قطب يف القرية ومنا معه شيئان
 .29 راحت تؤكده منذ مولده .."رسته أمه و ابلذات واألمل الذي غ

"لقد كنت تصورينين  م قائاًل:1940ولقد عرب هو عن ذلك يف راثئه هلا سنة 
وكنت حتدثينين عن آمالك  لنفسي كأمنا أان نسيج فريد منذ ما كنت يف املهد صبياً،

فيتسرب يف خاطري أنين عظيم وأنين مطالب بتكاليف  اليت شهد مولدها مولدي،
 . 30 ..".لعظمة اليت من نسيج خيالك ووحي جنانك هذه ا

 هكذا ينبغي أن يكون دأب األبناء الصاحلني األبرار جتاه والديهمأقول: 
وعلى هذا املنوال  لفضل،اعرتاف هلما ابالعرفان ابجلميل وعدم نكران النعمة و األخيار. 

 ، وهللا أعلم.جيب أن تكون طريقة أمهات اليوم يف تربية أوالدهن
 

 ائص طفولته:خص
 

 امتازت طفولة سيد قطب رمحه هللا بعدة خصائص منها:
يتحدث عن نفسه يف : حيث خياله جتاه عبارات القرآن و أمثاله األوىل:

 : "قرأت القرآن و أان طفل صغري وال ترقى مداركي إىل آفاق معانيه،قائالً هذا الصدد 
..لقد كان خيايل وال حييط فهمي جبليل أغراضه ولكن كنت أجد يف نفسي شيئاً 

 الساذج الصغري جيسم يل بعض الصور من خالل تعبري القرآن.
إهنا لصورة ساذجة ولكنها كانت تشوق نفسي وتلذ حسي..من الصور اليت 

 َوّمنَ ﴿ كانت قد ترتسم يف خيايل إذ ذاك صورة كانت تتمثل يل كلما قرأت اآلية:
َنةٌ انَقَلَب َعَلٰى َحْرٍف فَإّ  اَّللََّ  يَ ْعب د   َمن النَّاسّ  ْن َأَصابَه  َخرْيٌ اْطَمَأنَّ ّبّه َوّإْن َأَصابَ ْته  ّفت ْ

                                                           
 املرجع السابق . 29
، ص: 381ع م،1940، أكتوبر جملةالرسالةاًل عن: نق ،20ص ،سيد قطب حياته و أدبه30

1602. 
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ّلَك ه َو اخْل ْسَران  اْلم ّبني   نْ َيا َواْْلّخَرَة ذَٰ ، لقد [١١احلج: ]﴾ َعَلٰى َوْجّهّه َخّسَر الدُّ
كان يشخص يف خميليت رجل قائم على حافة مكان مرتفع فقد كنت يف القرية رأيت 

ر للوادي وهو قائم يصلي لكنه ال ميلك موقفه فهو يتأرجح للسقوط وأان التل اجملاو 
 .إبزائه أتتبع حركاته يف لذة وشفقة عجيبني

مثل كتب كرامات األولياء  :الثانية: رغبته العارمة ملطالعة الكتب وقراءهتا
 31والصاحلني وغريها من الكتب العلمية والثقافية .." 

يز الذين شاهد كلكراهيته لإلن :الظاملنيالثالثة: استعالؤه على الظلم و 
آاثرهم صورًا حية من احلرمان والتخلف االجتماعي والثقايف وفساد القوانني جعلته 
يشعر حينما كرب ابخلجل كلما اسرتجعها وابالزدراء لنفسه ولشعبه ألنه صرب على هذا 

 .32البالء" 
حظ لديهم هكذا يكون شأن األطفال النابغني والعباقرة املوهوبني، يال

عالمات ومسات النبوغ واملوهبة منذ صغرهم، وذلك بطرح أسئلة تبدو غريبة وقوة 
احلفظ وسرعة اإلدراك واالستيعاب لكل ما يقرأ أو يسمع.. فيجب أن نراعي هذا 

 الشئ فيمن حولنا من أوالدان وطالبنا وغريان.. حىت ال نقصر يف حقهم وهللا أعلم. 
 

 رحلته و نشاطه العلمي:
فقد حفظ سيد قطب القرآن وهو يف العاشرة من عمره بدافع  ا عن تعلمه،وأم

من نفسه لكي يربر بقاءه يف املدرسة اليت أحبها واليت هجرها معظم أبناء القرية بسبب 
 33أنه ما أشيع يف القرية من أهنا مل تعد هتتم بتحفيظ القرآن..

                                                           
 196ص :  ،طفل يف القرية، نقاًل عن: 21نفس املرجع، ص  31
 .سيد قطب سرية ذاتية ، وانظر: علي، عبد الفتاح،21املرجع السابق، ص  32
 .9ص  ،وانظر سيد قطب خالصة حياته ،21-20ص  املرجع السابق، 33
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طب القرية متجهاً غادر سيد ق..مواصلة دراسته ومن مَثّ ". قررمث إن سيدًا 
إىل القاهرة وهو يف حوايل الرابعة عشرة من عمره إىل خاله الذي كان يشتغل ابلتدريس 

أن يصبح متعلمًا كأخواله. جاء سيد قطب إىل القاهرة يف بداية  اغباً والصحافة ر 
العشرينيات وهو يعرف مهمته، والتحق إبحدى مدارس املعلمني األولية وهي مدرسة 

وقف عليها كل اهتمامه منطلقًا حنو غايته وأظهر تفوقًا على غريه يف ف ،زعبد العزي
م دخل كلية  1929يف عام و  دراسته وحصل على إجازة الكفاءة للتعليم األوىل.

من مث م و 1933بعد أربعة سنوات،أي عام  يف قسم املعلمني وخترج (دار العلوم)
وظف يف وزارة املعارف كأستاذ ت..وكذلك  يف نفس املعهد ألنه كان متميزا مدرساً نيِّ ع  

 34مبرتب قدره ست جنيهات.."  )الداودية(يف حتضريية 
ويف أثناء وجوده يف املدرسة والكلية التقى ابألديب واألستاذ عباس حممود 

والزمه مالزمة شديدة وأصبح أحد  حامل راية جتديد األدب يف مصر، 35العقاد
 وأعجب بفكره وأدبه و تتلمذ عليه.. مريديه،

                                                           
نقاًل عن امللف اليت بوزارة  ،28-26ص  ،قطب  حياته و أدبهسيد  عبد الباقي حممد حسني، 34

. وانفرد هذا الكاتب ابالشارة إىل امللف الذي حيوي  s 12-21/5 رقم ورمز امللف: الرتبية والتعليم،
املعلومات الرمسية عن سيد قطب رمحه هللا مما جعلين أعتمد عليه يف ترمجة سيد قطب عليه أكثر من 

 .فما بعد 80ص: سيد قطب األستاذ احلي، :ظر أيضاَ وان الباحث، غريه .
م.  1964م و تويف سنة  1889ولد سنة  .عباس بن حممود بن إبراهيم بن مصطفى العقادهو  35

أصله من دمياط، انتقل أسالفه  تصنيفًا مع اإلبداع.من املكثرين كتابة و  إمام يف األدب، مصري،
دة احلرير فعرف ابلعقاد. تزوج أبوه بكردية من أسوان، إىل احمللة الكربى، وكان أحدهم يعمل يف عقا

 وانقطع إىل الكتابة يف الصحف والتأليف، وولد منهما عباس وتعلم يف مدرستها وشغف ابملطالعة.
تعلم اإلنكليزية يف صباه وأجادها مث أمل ابألملانية و الفرنسية. ظل امسه  وأقبل الناس على ما ينشر.
كتااًب يف أنواع خمتلفة من األدب الرفيع   83ج يف خالهلا من تصنيفه المعًا مدة نصف قرن. أخر 

 (،الفنونمراجعات يف األدب و ) (،لفصول)ا (،رجعة أيب العالء) (،عن هللا) (،عبقرية حممدمنها: )
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اللقاء  هذا أمهية ولقد عرب هو بنفسه عن
 حينما وعن أمهية وعظمة وفضل العقاد

إن العقاد أقوى شخصية لدينا " قال:
تتعاىل على التأثر ابلوسط وتستنكف 

وهو املوئل الذي نرجتيه  أن حتدها البيئة،
 يف هذا املضطرب األديب

بل يف مضطرب العواصف  الشخصي،عباس حممود العقاد رمحه هللا (    برياإلسالمي الك )األديب
بقي شامخ األنف  االجتماعية اليت تعبث بكيان هذا الشعب.حنسبه أنه الرجل الذي

  .36 ".املآزق يف حياته الشخصية و جهاده العامعلى كل الظروف و 
م إىل مراقبة  1/3/1940وانتقل سيد قطب يف مطلع األربعينيات بتاريخ        

منها ندب إىل إدارة الرتمجة و  عارف للعمل كمحرر عريب فيها،املالثقافة العامة بوزارة 
مث عمل مفتشًا ابلتعليم االبتدائي بتاريخ  م،17/4/1940واإلحصاء بتاريخ 

1/7/1944. 
م إىل اإلدارة العامة للثقافة اليت كان 1945عاد من عمله كمفتش يف أبريل 

النقد األدىب قد اتسعت  ومع بداية تلك الفرتة كانت خطواته يف يرأسها أمحد أمني،
حىت كان من نتائج ذلك كتاابه النقداين:  ومتيزت من خالل منهج أديب مستقل،

ولكنه مل جين من النقد األديب  )النقد األديب أصوله ومناهجه( ،)كتب وشخصيات(
 . 37إال خصومات وصراعات انلت منه ومن مكانته اليت سعى لتأكيدها 

                                                           

نعت من أجله ابلعمالق  يف قامته طول، وكان أجّش الصوت، شعره جيد، غريها كثري.و  (هتلر)
 .266 ص:-3ج  ،ليللزركاألعالم ..انظر: 

 .28ص: 4/31، 1934 ، يونيو،جملة األسبوعنقالً عن  ،سيد قطب حياته و أدبه انظر: 36
 .31نفس املرجع، ص 37
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ب نوع من االستقالل الفكري واالعتماد ويظهر مما سبق أنه كان لسيد قط
ألنه كما تذكر املصادر كان انقداً شديداً  قدرته العقلية واألدبية،إظهاراً لعلى نفسه و 
 . 38فَ َقَد ألجله كثرياً من األصدقاء واألحباب لعدم موافقته آلرائهم ،وحاد اللسان
يف بعثة علمية من  39م سافر سيد قطب إىل أمريكا 3/11/1948ويف 

وال يستبعد أن اهلدف  زارة املعارف للتخصص يف الرتبية وأصول املناهج األمريكية.و 
سيد إىل أمريكا كان أن اجلهات الرمسية يف الدولة بدأت حتس  ابتعاثاملنشود من 

ففكروا يف كيفية تغيري اجتاه هذا الرجل  خبطورة هذا الرجل بسبب كتاابته وانتقاداته،
ال أن إكار اإلسالمية اليت يدعو إليها..فلم جيدوا حاًل وختليه عن تلك األف وآرائه،

، واختاروا أمريكا بلدًا لتغيري منهج هذا خيرجوه من البلد وأن يذهبوا به مكااًن قصياً 
َخرْي   َواَّللَّ   اَّللَّ   َومَيْك ر   َومَيْك ر ونَ .. ﴿بعقلية غربية أمريكية.. الرجل واستبدال عقليته

 .40[30ل: األنفا]﴾  اْلَماّكرّينَ 
أحدث سفر سيد قطب إىل أمريكا تغيرياً جذرايً يف فكره، ولكن على عكس 

استيقن أن ما عند  ،يقينًا ابهلل أكثرد ازداد الرجل إميااًن و فلق ما كانوا يتوقعون منه.
 اإلسالم من منهج ونظام وعقيدة للحياة هو احلق وأن ما عند غريهم هو الباطل..

                                                           
ص:  ،سيد قطب خالصة حياته وكذلك انظر: حممد توفيق بركات، ،32راجع نفس املرجع ص  38

 21 - 6ص:  ،مراحل التطور الفكري يف حياة سيد قطب، وانظر أيضا:حسني بن حممود؛ 10
 .148-147ص :  ،3ج للزركلي،األعالم  انظر:39
( األهداف من إرسال سيد قطب األستاذ احلي: )صالح عبد الفتاح اخلالدي يف وقد ذكر األستاذ  40

إىل تغيري أفكاره –ابإلضافة إىل إبعاده من القاهرة  -"و كانوا يهدفون  سيد قطب إىل أمريكا فقال:
حيث كانت أمريكا ختطط  عندما يعود إىل مصر، ة وجتنيده خلدمة أمريكا،وتثقيفه ابلثقافة األمريكي

ولذلك وضعوا  وتعد أانسًا من قادة الفكر والرأي من املصريني ليكونوا أداة هلا يف التنفيذ، ملصر،
 م،ليعود طيعة يف أيديهم كغالبية املبتعثني إليه نفسياً،اً وفكرايً و لسيد برانجماً مدروساً إلفساده أخالقي
 .126-ص  ونقل خطاه فيه.." آخر، ألن هللا رسم له منهجا ولكن خاب مسعاهم يف هذه املرة،
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وكان قد زود  )أمريكا الِت رأيت( ريكا ألف كتابه:وعندما رجع سيد قطب من أم
كان من املتوقع   نفسه وفكره ابإلميان وشعور ابملسؤولية اليت على عاتقه كداعية ومفكر.

ولكن من عودة سيد من أمريكا أن يكون هو أحد جند احلكومة املصرية ومؤيديها..! 
إهلية ولكن أكثر الناس ال  ، وهذه سنةإذا ما أراد هللا أمرًا فال مكان إلرادة الناس

أصبح سيد قطب من كبار املعارضني للحكومة يف وجهة نظرهم، واليت .فقد يعلمون..
 .41ولقي ربه..حياته مثناً هلا بسبب تلك األفكار اإلسالمية اخلالصة دفع 

 
   سيد قطب األول من اليمني(األستاذ )                     

 
 

                                                           
وسيد  فما بعد، 9ص ،سيد قطب خالصة حياتهو ،39-33ص سيد قطب سرية ذاتية راجع: 41

 .42-32ص  ،قطب حياته وأدبه
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نضمام سيد قطب إىل مجاعة ا
 42خوان املسلمنياإل

 

كان ملرشد ومؤسس مجاعة 
رمحه  43 اإلخوان الشيخ األستاذ حسن البّنا

فكر األستاذ و هللا أتثري كبري وابلغ على حياة 
عجب سيد قطب حبسن ألقد ، طبقسيد 

منهجه وبراعة تربيته وبناء الشخصية 

                                                           
، ستاذ احليسيد قطب األ ملعرفة تفاصيل اتريخ انضمام سيد قطب إىل مجاعة اإلخوان راجع: 42

، وانظر املوسوعة اإلخوانية: فما بعد 132:
http://www.ikhwanwiki.com/index.php?title وإنين أود أن أتقدم ،

لرمسية ابلشكر اجلزيل والعرفان اجلميل لشبكة اإلخوان املسلمني للمعلومات املتوفرة وبعض الصور ا
 اليت استعنت هبا يف رساليت للتوثيق العلمي، فأان هلم شاكر ومقدر.

م يف احملمودية قرب االسكندرية، واستشهد  1906سنة حسن بن عبد الرمحن البنا ولد الشيخ املريب  43
 خترج مبدرسة دار العلوم ابلقاهرة. ( مبصراإلخوان املسلمنيم مؤسس مجعية ) 1946يف عام 

واستقر مدرساً يف  اً إىل أهلها خمترباً طباعاهتم وعاداهتميم وتنقل يف بعض البلدان متعرفواشتغل ابلتعل
فعاهدوه على السري معه إلعالء كلمة  فاستخلص أفراداً صارحهم مبا يف نفسه، مدينة اإلمساعيلية،

ات وابدروا إىل إعالن الدعوة ابلدروس واحملاضر  ،املرشد العام واختار لنفسه لقب: اإلسالم،
مث كان يوجه بعض ثقته يف رحالت فأصبح له يف كل بلد  والنشرات وانفرد هو بزايرة املدن األخرى،

وكان اإلمساعيلية مركز قيادة الدعوة.مل يقتصر على دعوة الرجال فأنشأ يف اإلمساعيلية  سعى إليه دار،
 ى دعوته وعظم أمر اإلخوان،لقي إقباالً عل معهد أمهات املؤمنني لرتبية البنات تربية إسالمية صاحلة.

فحاولوا إبعادهم عن  وخشي رجال السياسة يف مصر اصطدامهم هبم، وانهز عددهم نصف مليون،
هو عقيدة وعبادة ووطن  فقام الشيخ يف إحدى خطبه الكثرية قائالً أبن الدين اإلسالمي السياسة،

سلمون يف حرب فلسطني ..شارك اإلخوان املوجنسية ومساحة وقوة وخلق ومادة وثقافة وقانون

http://www.ikhwanwiki.com/index.php?title
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بناء  -هللا يف إعداد اإلخوان الذين كان يدرهبم على فهم أبعاد الدعوة إىل -املسلمة 
متوازاًن جيمع الروح والعلم واحلركة من جهة وبني املدارس اإلسالمية املتخصصة 

ويف البناء التنظيمي للجماعة وقد كان هذا  كالصوفية والسلفية واملذهبية من جهة،
 .44إسالميالبناء هو األول من نوعه ابلنسبة للعمل اجلماعي املتجسد يف صورة حزب 

 
 

        
 

                                         

                                                           

حسن فكانت كتيبة اإلخوان فيها من أنشط الكتائب املتطوعة..مل ميض وقت طويل على الشيخ 
حىت تصدى له ثالثة أشخاص وهو أمام مركز مجعية الشبان املسلمني يف القاهرة لياًل فأطلقوا  البنا

 كان رمحه هللا خطيباً فياضاً،  ومل جيد البنا من يضمد جراحه فتويف بعد ساعتني. عليه رصاصهم وفروا،
وتدور آايت القرآن على لسانه منظماً، يعمل يف هدوء  اإلرشاد يف خطبه،ينحو منحى الوعظ و 

-183ص – 2ج  األعالم،كتب يف سريته.. انظر: و  له مذكرات نشرت بعد وفاته، واطمئنان.
علي عبد احلليم حممود:  د/ حركته ونشاطات احلركة..:ملعرفة للمزيد عن اإلمام البنا و وانظر  .184

-1ط، صورة، دار الوفاء للطباعة والنشراملن –دراسة حتليلية -منهج الرتبية عند اإلخوان املسلمني
 فإن هذا الكتاب أحسن ما ألف يف اتريخ اجلماعة. ،27- 10:ص:1ج-1992

-ص ،2ج للزركلي،األعالم و انظر:  ،17-16،ص سيد قطب خالصة حياته توفيق بركات، 44
 ،مذكرات الدعوة و الداعية وانظر املقدمة  اليت كتبها الشيخ أبو احلسن الندوي لكتاب: ،184

رسالة إىل  وانظر: ،1990الزهراء لإلعالم العريب القاهرة،  حسن البنا، بقلم اإلمام األستاذ:
–ط  دار الفكر اإلسالمي، ،16-15شقيق األستاذ،ص  مجال البنا، ، ل :الدعوات اإلسالمية

 القاهرة. ،1991
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 وتذكر بعض املصادر األخرى أن سيد قطب قبل سفره إىل أمريكا ألف كتابه
وكان قد أهدى نسخة من هذا الكتاب  )العدالة االجتماعية  يف اإلسالم(املشهور: 

إن هذا التصرف من سيد قطب كان مبثابة وضع اللبنة األوىل  يبدو يلو  إىل اإلخوان.
 .45عالقته مع اإلخوان فيما بعديس فيتأس

هناك حداثن ابرزان جعال سيد قطب يفكر يف االنضمام إىل مجاعة اإلخوان 
أنه  احلدث األول: - 46بعد أن يئس منهم كما قال ذلك هو بنفسه  -املسلمني 

أثناء وجوده يف أمريكا أشيع خرب اغتيال زعيم اإلخوان املسلمني الشيخ حسن البنا يف 
مل يكن هلا مثيل  مما جعل الشعب األمريكي يفرح فرحة شديدة م، 12/2/1948

 Jamesمن قبل..واحلدث الثاين:كان هناك رجل من املخابرات الربيطانية امسه:

Heyworth Dunne، ،وأن اإلخوان  وكان هذا حيذر سيدًا من مجاعة اإلخوان
 .47وحدهم يقفون حاجزاً أمام تقدم احلضارة الغربية يف الشرق..

ن احلداثن حركا مشاعر سيد قطب لدراسة فكر حسن البنا بتعمق وجدية فهذا
فعندما  وأاثرا اهتمامه حبركة اإلخوان كتنظيم وحاجة ضرورية للدفاع عن اإلسالم. أكرب،

مما كان  48 عاد سيد قطب من أمريكا استقبله وفد كبري من اإلخوان استقبااًل حاراً 
ن، ولكنه إىل هذه اللحظةمل يكن قد انضم إىل له األثر الكبري يف مشاعره جتاه اإلخوا

                                                           
 .39ص  ،سيد قطب حياته و أدبه عبد الباقي حممد حسني، 45
 .135-ص :سيد قطب األستاذ احلي انظر:46
 ،23-ص ،سيد قطب سرية ذاتيةوكذلك انظر:  راجع املراجع السابقة للمزيد يف نفس الصفحات،47

 يف غاية األمهية.فإن فيه كالماً 136-، صالشهيد احلي( )سيد قطبوانظر كذلك: 
انظر: و  ،7ص-215ع  م،9741أغسطس  ،اجمللة الكويتيةنقاًل عن  ،يد قطب حياته و أدبهس 48

 النشر،، دار خضر للطباعة و بريوت ،الفكر اإلسالمي املعاصر(أمحد صالح الدين املوصللي )
 .27 – 26ص:  ،1990
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وهذا التقرب أخذ يزداد يوماً بعد اآلخر عندما بدأ سيد قطب  مجاعتهم بشكل رمسي.
 1953م إىل أن دعي يف أوائل 1951اإلخوانية منذ فرباير  )الدعوة(يكتب يف جملة 

الدعوة  إدارة لىليشارك يف تشكيل اهليئة التأسيسية للجماعة متهيداً لتولية اإلشراف ع
 953اإلدارات املركزية ابملركز العام لإلخوان املسلمني ابلقاهرة. ويف عام  إحدى يوه

م عني سيد قطب رئيسًا لتحرير اجمللة األسبوعية لإلخوان املسلمني اليت منعت من 
 .1954الصدور عام 

 
 

 
 

 
 

                             
 ( جملة الدعوة الرمسية جلماعة اإلخوان املسلمني )األستاذ حسن اهلضييب على غالف   

 
 مؤلفاته و آاثره:

 

خلف األستاذ سيد قطب رمحه هللا مكتبة ضخمة من املؤلفات املنشورة وغري 
املنشورة ومئات املقاالت املنشورة يف الصحف واجلرائد واجملالت ما تعد مكتبة ضخمة 

ة ألكرب دليل على سعة علم الرجل لألجيال القادمة من بعده. ويف هذه الثروة الضخم
وميكن تقسيم هذه الثروة العلمية الغالية ابعتبار املراحل والتطورات الفكرية  وثقافته.

 إىل مرحلتني: اليت مر هبا هذا الَعَلم يف حياته،
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كتب ومؤلفات ما قبل انتسابه إىل اإلخوان املسلمني، أو قبل تفرغه   :األوىل
 للكتاابت اإلسالمية.

كتب ومؤلفات ما بعد انتسابه إىل اإلخوان املسلمني، أو بعد تفرغه   :ةالثاني
 للكتاابت اإلسالمية تفرغاً كاماًل.

، ألن البد من وضعها يف عني االعتبار قيقة هذه مسألة مهمة للغايةيف احل
تالحظ التطورات  لكيمعرفة مؤلفات املؤلف حسب التسلسل التارخيي مهم جدًا 

والذين يكتبون عن سيد ، مر يف مراحل خمتلفة ملعرفة عما إذا قدو  الفكرية عند املؤلف
ومن مث يقعون يف  قطب يغضون الطرف عن هذا اجلانب التارخيي من حياة املؤلف،

 سيد قطب. األستاذ التفسريات اخلاطئة ألفكار
التعرض  كان لزاماً عليناف ،رساليتمبوضوع  أيضاً  وهذه املسألة هلا عالقة جزئية

وخري من بسط القول يف فكره ومنهجه الدعوي،  بصدد دراسة ألين ،لقضيةإىل هذه ا
ه يف كتاابمت حفظه هللا -وغريه أيضًا – هذا هو األستاذ صالح عبد الفتاح اخلالدي

جزاه هللا خرياً عن هذا العمل العظيم الذي قدمه للصحوة ، فسيد قطباألستاذ عن 
وللمشككني يف فكر وعقيدة  ل القادمةولألجيا وللدعاة واألئمة واخلطباء اإلسالمية
مما  قتباسالقارئ الكرمي على اإل ينفألجل هذا فليعذر  .سيد قطب رمحه هللااألستاذ 

اخلالدي حفظه  يقول األستاذ صالح عبد الفتاحذلك. على مع تعليق يسري  ،كتبه
  :هللا

دور  وهبذه املناسبة أقرر أن، "وقد عانيت كثريًا يف ترتيبها على هذا األساس
وقعت  -سواء بطريق مشروع أو غري مشروع- النشر العديدة اليت نشرت هذه الكتب

وهو عدم إشارهتا إىل اتريخ الطبعة األوىل عند إعادة طبعه وذلك  يف خطأ فاحش،
ألن أفكار الكاتب يف  وحىت ال يقع الباحث يف حرية. حىت يكون القارئ على بينة،

والتطور أبرز ما  يتخلى عنه يف طبعة الحقة له. مث تطور فقد يسجل رأايً يف الكتاب،
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 يكون يف أفكار سيد قطب وال يعرف هذا إال بتصنيف كتبه على هذا األساس.
وأنصح لكل من يريد أن يقف على التطور يف أفكار سيد قطب أن يرتب كتبه 

 .49ومقاالته حسب صدورها!!"
ا بعد ذلك ، فمم1948–م 1933تبدأ مؤلفات املرحلة األوىل من عام    

كتبه حسب صدور اترخيها   ورتب األستاذ اخلالدي كما ذكرها  ،يعترب يف املرحلة الثانية
 ْدولة على هذا النحو:    َ ، ورأيت من الفائدة العلمية أن تكون جم  هبذا الرتتيب وطبعاهتا

 
 تعريف ابلكتاب عنوان الكتاب 
شعر مهمة الشاعر يف احلياة و  1

 اجليل احلاضر
و قد طبع  انت حماضرة ألقاها يف دار العلوم،يف األصل ك

 م.1933سنة 

 م1935وهو األخري!! طبع  وهو أول ديوان له، الشاطئ اجملهول 2
نقد كتاب مستقبل الثقافة يف  3

 مصر
وعندما أصدر كتابه هذا قامت ضجة كبرية  طه حسني، ل :

كان جريئاً يف عرض آرائه اليت تدعو   طه حسني ألن الدكتور
 م.1937سنة  تبار مصر جزئً من احلضارة الغربية..إىل اع

ف إىل القرآن وهو وبه تعرّ  وهو أول كتاب إسالمي له، التصوير الفِن يف القرآن 4
ولوال هذا الكتاب ما عرفنا كيف  أساس مكتبته القرآنية،

يتكون مسرية سيد قطب املستقبلية..صدرت طبعته األوىل 
 م.1945سنة 

صدرت طبعته األوىل  لفه بتعاون مع أخيه وأختيه،أ األطياف األربعة 5
 .عن جلنة النشر للجامعيني م1945

أصدرته جلنة النشر للجامعيني  وهو قصة طفولة سيد قطب، طفل يف القرية 6
وأهدى الكتاب إىل الدكتور طه حسني  ،م1946عام 

                                                           
 . 220– 219 ص: ،، سيد قطب األستاذ احلياخلالدي 49
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وكان سيد قطب معجباً بكتاب طه  )األايم(صاحب كتاب 
ا كان معجباً بكتاب توفيق احلكيم كم  حسني إىل حد كبري،

 .وعلى منواهلما نسج كتابه )يوميات انئب يف األرايف(
، وهي قصة خيالية رمزية ألفها على غرار م1946ألفه عام  املدينة املسحورة 7

 .)ألف ليلة و ليلة(قصة 
إذ سبقه طفل يف  ،م1946هو اثلث كتاب نشره عام  كتب وشخصيات 8

وقد أهدى كتابه إىل األدابء  حورة،القرية واملدينة املس
 .والشعراء والقصاصني والباحثني الذين نقد أعماهلم األدبية

وقد  م،1947ظهر يف مايو  وهو قصة حب رومانسية، أشواك 9
سجل فيها أبسلوبه األديب الرفيع وموهبة القصاص املصور 

بينه وبني فتاة قاهرية أحبها من  حوادث قصة حب حقيقية،
 كل قلبه

م وهو الكتاب 1947صدرت طبعته األوىل يف إبريل عام  مشاهد القيامة يف القرآن 10
)التصوير الفِن وقد ألفه على طريقة  الثاين يف مكتبة القرآن،

 .يف القرآن(
سلسلة ألفها سيد قطب ابالشرتاك مع أمينة السعيد  روضة الطفل 11

 وأصدرهتا دار املعارف مبصر. ويوسف مراد،
سلسلة قصص دينية ألفها لألطفال ابالشرتاك مع عبد  ديِنالقصص ال 12

 احلميد جودة.
وقد ألفه ابالشرتاك مع آخرين ويبدو أنه كتاب منهجي قررته  اجلديد يف اللغة العربية 13

 وزارة املعارف على املدارس كمنهج دراسي للغة العربية.
ر، وهذه األربعة وهو كتاب منهجي آخ ألفه مع آخرين، اجلديد يف احملفوظات 14

 يتمكن اخلالدي من معرفة ملكتب تربوية تتعلق ابلتعليم و 
 موضوعاهتا.

وهو الكتاب النقدي الرابع  ،م1948يف يونيو  هأصدر  ديب أصوله ومناهجهالنقد األ 15
 واألخري له.
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وقبل سفره عهد إىل  ألف كتابه هذا قبل إيفاده إىل آمريكا، العدالة االجتماعية 16
وقد صدرت طبعته األوىل  مد قطب مبهمة طبعه،شقيقيه حم
 وهو أول كتاب له يف الفكر اإلسالمي،م، 1949يف إبريل 

وهلذا الكتاب طبعات أخرى مصححة ومنقحة من قبل 
األستاذ سيد نفسه رمحه هللا. والكتاابن اإلسالميان اللذان 

)مشاهد القيامة و )التصوير الفِن يف القرآن(سبقاه ومها 
عين فيهما ببيان طريقة القرآن يف  كتاابن أدبيان،  يف القرآن(

 التعبري و الوقوف على خصائص أسلوبه
انقطع سيد قطب عن التأليف ملدة عامني بسبب ذهابه إىل  الرأمساليةمعركة اإلسالم و  17

أمريكا وعندما عاد إىل مصر وجد األوضاع االجتماعية 
إىل مجاعة ف ويف هذه الفرتة تعرّ  ءاً،والسياسية تزداد سو 

ويف فرباير سنة ، اإلخوان املسلمني واخنرط يف صفوفهم
 ألف كتابه هذا. م1951

عن دار الكتاب العريب  ،م1951صدر يف أكتوبر عام  السالم العاملي واإلسالم 18
 .ابلقاهرة

)التصوير الفِن يف عندما ألف سيد قطب كتابه  يف ظالل القرآن 20
نيه يف ذلك الوقت كانت إحدى أمام  1945عام القرآن(

وأن يتناوله سورة سورة  أن يعرض القرآن كله يف ذلك الضوء،
وبقيت هذه األمنية يف شعوره فرتة من الوقت .وآية آية ..

أصدر سعيد م 1951ويف ديسمرب )كانون أول(، طويلة
وكانت جملة شهرية فكرية وطلب  )املسلمون(رمضان جملة 

مبقال شهري سعيد رمضان من سيد قطب أن يشرتك فيها 
وأبدى رغبته أن لو كان هذا املقال يف موضوع مسلسل أو 

ويف هذا الوقت ظهرت رغبة سيد قطب  حتت عنوان دائم،
وقفزت إىل ذهنه فصار يفسر القرآن حتت عنوان  الكامنة،

مث أعلن عن إيقاف هذه احللقات ، )يف ظالل القرآن(دائم 
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 يف ثالثني ألنه وعد القراء بتأليف التفسري وطبعه مستقالً 
يف  )الظالل(وفعالً ظهر اجلزء األول من  ،على التتابع اجزء

 .50م1952أكتوبر عام 
صدرت طبعته األوىل عن مكتبة جلنة الشباب املسلم عام  دراسات إسالمية 21

م والكتاب عبارة عن مقاالت خمتلفة كتبها سيد 1953
 قطب ونشرها يف اجملالت املختلفة.

يف سجون عبد الناصر  (اإلخوان املسلمونل )دخِ أ  بعد أن  هذا الدين 22
البعض منهم الثقة  دَ قَ والقوا صنوف التعذيب والعذاب..ف َ 

، بنفسه أواًل وهبذا الدين وقدرته على مواجهة اجلاهلية اثنياً 
فألف  ،أدرك سيد قطب ما يعانيه إخوانه وهو القائد املريب

للبشر  وأنه منهج كتابه هذا يبني فيه خصائص هذا الدين،
ولكنه شاء  وأن هللا قادر على أن ينصره جبنود من املالئكة،

البشر حلكم  املخلصني من جبهود هذا الدين أن ينتصر
أن هذا الكتاب يعترب مرحلة فكرية جديدة عند  كما  كثرية،

 سيد قطب وأسلوبه وهو بداية اجتاهه اإلسالمي احلركي.
 )هذا الدين(همة الكتاب السابق وهذا الكتاب يكمل م املستقبل هلذا الدين 23

بني ، فبعد أن أعاد ذلك الكتاب الثقة يف نفوس العاملني
يف هذا الكتاب أن املستقبل هلذا الدين ألنه منهج شامل 

وال يوجد دين آخر ، وكامل ويليب كافة احلاجات اإلنسانية
 .يؤدي هذه املهمة

خصائص التصور اإلسالمي  24
 ومقوماته

عقيدة اإلسالمية خصصه للحديث عن ال
ولقد أمضى سيد  وخصائصها،والكتاب يقع يف قسمني،

                                                           
 سيد قطب األستاذ احلي لظالل داخل السجن وخارجه يف:انظر التفاصيل يف اتريخ كتابة ا 50

 .245-241ص : للخالدي،
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قطب وقتًا طوياًل وهو يبحث ويدرس حىت أخرج هذا 
 51م. 1961-م1951بقي يف أتليفه من عام ، الكتاب

فها على ألف كتابه هذا ليعطي البشرية العالج الناجع ويعرّ  اإلسالم ومشكالت احلضارة 25
إىل اإلقبال على اإلسالم لتحل ويدعوها  الدواء الشايف،

 كافة مشكالهتا.
إذ سيق سيد قطب وإخوانه إىل  وهو آخر مؤلفاته املطبوعة، معاِل يف الطريق 26

وهو الذي  السجن بعد ظهور الكتاب بفرتة قصرية جداً،
وكان الطغاة  عجل يف إصدار حكم اإلعدام على صاحبه،
 ..."تابيسألون املعتقلني يف التحقيق عن قراءهتم للك

 
 : مث قال األستاذ اخلالدي يف هناية هذا املطاف

 .52"هذه هي الكتب اخلمسة والعشرين  اليت طبعها سيد قطب يف حياته.."
    

وهناك كتب ظهرت بعد استشهاده وظن القراء أهنا كتب ألفها سيد قطب 
فكار إمنا هي جمموعة من اخلواطر واأل، واألمر ليس كذلك، وأنه أخرجها هبذا الشكل

م 1951و م1949خطرت يف ذهن سيد قطب وهو يف أمريكا يف الفرتة ما بني عامي 
والبعض اآلخر  سجلها يف رسائل خاصة إىل أخيه وأختيه وأصدقائه يف مصر وغريها،

                                                           
املؤلف صالح عبد الفتاح اخلالدي أشار يف كتابه أنه ظهر من هذا الكتاب القسم األول فقط، و  51

قد ظهر ولعل الزمن الذي كتب اخلالدي كتابه هذا كان يف فرتة مبكرة يف الثمانينات، أما اآلن ف
منهج سيد قطب يف ظالل القرآن ، وانظر أيضا:  من الكتاب وهو موجود بني يديَّ القسم الثاين

ه   1416أمساء بنت  عمر حسن فدعق، جامعة أم القرى مبكة املكرمة،  –رسالة الدكتوراه  –
 ، 100 – 91، 1ج

 .251،ص:سيد قطب  األستاذ احليانظر اخلالدي،صالح عبد الفتاح: 52
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، مث إن دور النشر وضعت هلا أمساء خمتلفة ة،هي مقاالت كتبها يف اجملاالت املختلف
 ومن هذه الكتب:

 1951- 1949  أفراح الروح 1
 1951- 1949 حنو جمتمع إسالمي 2
 1951- 1949 يف التاريخ فكرة و منهاج 3

 
مث وضعت هلا عناوين جدد بقصد  )يف ظالل القرآن(ومن الكتب اليت اقتبست من التفسري      

 التجارة والرتويج:
 1951-1949 معركتنا مع اليهود 1
 1951-1949 تفسري سورة شورى 2
 1951-1949 رابتفسري آايت ال 3
 1951-1949 قصة آايت الدعوة 4
 1951-1949 إسالم أو ال إسالم 5
 1951-1949 إىل املتثاقلني عن اجلهاد 6
 1951-1949 رسالة الصالة 7
   

 :ومن البحوث واملقاالت اليت مل يقدر هلا أن ترى النور هي   
 1951-1949 مهمة الشاعر يف احلياة 1
 1951-1949 دراسة عن شوقي 2
 1951-1949 املراهقة أخطارها وعالجها 3
 1951-1949 املرأة لغز بسيط 4
 1951-1949 املرأة يف قصص توفيق احلكيم 5
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 1951-1949 أصداء الزمن 6
 1951-1949 الكأس املسمومة 7
 1951-1949 قافلة الرقيق 8
 1951-1949 حلم الفجر 9

 1951-1949 القطط الضالة 10
 1951-1949 واديمن أعماق ال 11
 1951-1949 املذاهب الفنية املعاصرة 12
 1951-1949 الصور و الظالل يف الشعر العريب 13
 1951-1949 القصة يف األدب 14
 1951-1949 شعراء الشباب 15
 1951-1949 القصة احلديثة 16
 1951-1949 عرايب املفرتى عليه 17
 1951-1949 الشريف الرضي 18
 1951-1949 خلالدينحلظات مع ا 19
 1954 تأمريكا الِت رأي 20

 
يف إصداره إال أنه عندما اعتقل يف  ن سيد قطب كان راغباً إوقال األستاذ اخلالدي 

عهد مبسودة البحث املخطوطة إىل أحد معارفه ليخفيه ريثما تستقر م 1954عام 
عتقاالت إال أن الرجل أحرق املخطوطة عندما اشتدت اال األحداث وتنتهي األزمة.

 .53..ضد اإلخوان املسلمني
                                                           

)أمريكا من ، وقد صدر مؤخرا كتب بعنوان 260-259 ص :حليسيد قطب األستاذ ا انظر: 53
 بتقدمي األستاذ عبدالفتاح صالح اخلالدي ولدي نسخة منه.الداخل( 
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 1951-1949 القرآنالقصة بني التوراة و  21
 1951-1949 النماذج اإلنسانية يف القرآن 22
 1951-1949 املنطق الوجداين يف القرآن 23
 1951-1949 األساليب الفنية يف القرآن 24
 1951-1949 .)اجملموعة الثانية( -( معاِل يف الطريق) 25
 1951-1949 الل السريةيف ظ 26
 1951-1949 يف موكب اإلميان 27
 1951-1949 54مقومات التصور اإلسالمي 28
 1951-1949 أوليات يف هذا الدين 29
 1951-1949 هذا القرآن 30
 1951-1949 تصويبات يف الفكر اإلسالمي املعاصر 31
 1951-1949 55حنو جمتمع إسالمي 32

 
 

 استشهاده:
 

مجاعة ذات مبادئ  سيد قطب أن مجاعة اإلخوان املسلمني، استيقن األستاذ
 ورأى هدفها إقامة حكم هللا وشريعته على وجه األرض، ،أصيلة إسالمية وأسس
أصبح فيما بعد و  كما رأينا  وفعال انضم إليها ضرورة االنتماء إليها،قطب  سيد األستاذ

                                                           
 وهذا الكتاب مطبوع ومتداول بني أيدي القراء كما سبق. 54
 ، بتصرف. 261 -221، ص: سيد قطب األستاذ احلي 55
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إماماً من  أصبحو  ه هللا،بعد استشهاد املؤسس األول حسن البنا رمحفيها أحد البارزين 
 .56من البلدان اإلسالمية والعاملية أئمة الفكر اإلسالمي يف مصر وغريها

  
جمموعة من اإلخوان احلاجة زينب الغزايل و  شقيقة األستاذ سيد قطب مع –قطب  يدةاحلاجة مح)

 57 (املسلمني يف احملكمة
وبدأت سلطات عبد  ،م1954/ 13/1بدأ الصدام بقرار جملس الوزراء يف و         

أول . تشري بعض املصادر إىل أن عضاء اإلخوان إىل السجون املصريةالناصر تسوق أ
دد منهم ابإلعدام وكان وحكم على ع ،58 وقدموا للمحاكمة ، 1000حنو  اعتقل مرة

رمحهم هللا تعاىل مجيعاً 59واألستاذ عبد القادر عودة ، األستاذ حسن اهلضييب من بينهم:
                                                           

سيد قطب وعبد الباقي حممد حسني،  ،17، ص ، سيد قطب خالصة حياتهحممد توفيق بركات 56
 .18-17، ص : رسالة إىل الدعوات اإلسالميةوانظر  ،45ص ،حياته و أدبه

 https://www.youtube.com/watch?v=olldvgOqaIwانظر هلذا املقطع النادر  57

أحناء الدولة  سبعة عشر ألفا ( من أعضاء اإلخوان يف كافة   (17.000وصح أيضا أنه يف يوم واحد مت اعتقال   58
القيادي يف مجاعة اإلخوان املسلمني ومن تالميذ األستاذ سيد قطب ..شاهد  –كما صرح به األستاذ حيىي حسني 
 https://www.youtube.com/watch?v=tnJwpAZI0Tc هذا الفيلم الواثئقي: قصة معتقل..

كان من زعماء مجاعة   مبصر. األستاذ الشهيد عبد القادر عودة هو حمام من علماء القانون والشريعة 59
كتب األستاذ نقدًا لتلك (حمكمة الشعبتنظيم )وملا أمر مجال عبد الناصر ب اإلخوان املسلمني.

ويف مجلة ما ذكر أن رئيسها مجال سامل طلب من بعض املتهمني أن يقرؤوا له آايت من  احملكمة.
م وأعدم شنقاً 1954ال سامل اهتم ابملشاركة يف حادث إطالق الرصاص على مج القرآن ابملقلوب.

التشريع  ،أوضاعنا السياسيةاإلسالم و  له تصانيف كثرية منها: على األثر مع بضعة متهمني آخرين.
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املؤبدة و اهلضييب الذي خفف احلكم عليه إىل األشغال الشاقة  احلكم عدانفذ فيهم و  –
شرتاك يف حماولة قلب نظام وكان سيد قطب من بني هؤالء املعتقلني بتهمة اإل .60

م ابلسجن ملدة مخسة 1954وحكم عليه يف عام  -ابلطبع زورا وهبتاان  – احلكم
ومع ذلك أخرج عدة  ل الشديدين،عشر عاماً ذاق خالهلا ألواانً من التعذيب والتنكي

 ،هذا الدين أحباث إسالمية من داخل السجن ومل ينقطع عن الدعوة والتأليف، أمهها:
وأعاد تنقيح األجزاء اليت  ،يف ظالل القرآن،كما أكمل تفسريه: املستقبل هلذا الدين

 . 61صدرت منه قبل السجن

 

 
 (األستاذ سيد قطب جالسا، الرابع من اليمني )

                                                           

اإلسالم بني جهل أبنائه  ،املال واحلكم يف اإلسالم ،اجلنائي اإلسالمي مقاران  ابلقانون الوضعي
 .42ص  ،4ج  للزركلي:األعالم  انظر: وغريها. ،و عجز علمائه

 .47ص: ،سيد قطب حياته و أدبه 60
 نفس املصدر. 61
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وبعد تدخل الرئيس  م،1964اإلفراج عنه بعفو صحي يف مايو  وبعد
أعيد إىل السجن مرة أخرى ألنه كتب رسالة  له، 62العراقي عبد السالم عارف

م 30/7/1965عتقل أخوه حممد قطب يف ااحتجاج إىل املباحث العامة عندما 
ليه وأصدرت السلطات املصرية احلكم ع وقدم للمحاكمة مع الكثريين من اإلخوان،

مجادى /13ابإلعدام مع سبعة من إخوانه ونفذ فيه احلكم ابإلعدام يف فجر االثنني 
وقال األستاذ كلمته املشهورة  م.29/8/1966)هجرية(، املوافق  1386األوىل/

احلمد هلل لقد عملت مخسة عشر عاما  من أجل " بعد إصدار احلكم عليه:
 . 63 ."احلصول على الشهادة

 
                                                           

 –م 1921ولد يف بغداد من بيت جتاري يف ) عبد السالم أو حممد عبد السالم بن حممد عارف، 62
يوصف  حسن السرية، كان إسالمي النزعة،  اثين رئيس للجمهورية العراقية. م(1966تويف يف و 

 بينما هو عائد من دار البيضاء على منت الطائرة هلكوبرت،ال يشرب اخلمر وال يتعمد الظلم. ف ابلورع،
له مذكرات نشرت بعد  احرتقت أم أحرقت؟ واختلفت األقاويل فيها: احرتقت الطائرة،

رمحه هللا رمحة واسعة وغفر لنا وله بسبب شفاعته  بتصرف. ،9، ص4ج  األعالم للزركلي:موته..
 احلسنة يف حق األستاذ سيد قطب.

نقالً  ،49 سيد قطب سرية ذاتيةوكذلك انظر:  ،48-47ص: ،قطب حياته و أدبهسيد  انظر: 63
. وللمزيد حول منهج وفكر وعقيدة األستاذ سيد 182زينب الغزايل ص:  ل  : أايم من حيايتعن 

 قطب انظر هذه املقاالت املهمة للغاية يف:
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املضيئة واملتأللئة عن هذا الوجود،  الدعوة والتفسري جنومن وهكذا يغيب جنم م

ويفقد العامل اإلسالمي أحد أعالمه ودعاته، وأحد أبرز مفكريه، بسبب أنه قال ريب 
نزع احلاكمية من أيدي البشر وتفويضها إىل رب و  شرعهبتزام لاإل  وأنه جيب عليناهللا

غ ونَ  اجْلَاّهّليَّةّ  ْكمَ َأَفح  ﴿ :متشيًا مع مقتضيات قوله تعاىل البشر، َوَمْن َأْحَسن  ّمَن  يَ ب ْ
  [،50: املائدة]﴾ اَّللَّّ ح ْكم ا لّمَقْوٍم ي وّقن ونَ 

عاىن مع اإلخوان املسلمني كل مراحل الصراع و قطب سيد خاض األستاذ لقد 
، حيث 1966م عام عدِ م إىل أن أ  1954اليت بدأت منذ عام املختلفة احملن  ويالت

يه إاّل وال ذمة، رمحه هللا رمحة واسعة. لقد كان خري مثال للصرب والثبات مل يراعوا ف
إن األنبياء والرسل عليهم الصالة والسالم عذبوا يف سبيل  .والصمود أمام الباطل وأهله

الكثري  وحتملوا أنواعاً من العذاب واإليذاء وعانوا من أجلها إبالغ الدعوة إىل الناس،
، قال سنة هللا يف أرضه مع صفوة خلقه هي هذه، بواصناف العذا الويالت من

َلكَ  َأْرَسْلَنا َقدْ  َمن س نَّةَ  ﴿تعاىل:  اإلسراء: ]﴾ حَتْوّيال ّلس نَّّتَنارُّس ّلَنا َواَل جتَّد   ّمن قَ ب ْ
غري مرة يف تفسريه وكتبه أن طريق الدعوة ليس  قطب سيداألستاذ قرر  قدو  .[٧٧

فما على الدعاة  مليء ابألشواك والعراقيل،هو طريق ، بل مفروشًا ابلزهور والرايحني
 واإلخالص والصدق مع هللا ،وطلبة العلم الشرعي إال الصرب والثبات والتوكل على هللا

 .وأفعاهلم وأحواهلم له جل وعال يف أقواهلم
وجعلنا هللا من أمثاله ومن الذين  فرمحه هللا رمحة واسعة وأسكنه فسيح جناته،

وأن ال أيخذان يف هللا لومة الئم ذلك فضل هللا يؤتيه من يشاء  إال هللا،ال خيشون أحداً 
 وهللا ذو الفضل العظيم. 

                                                           

http://vb.tafsir.net/tafsir18267/#.VaZFX1-qqkp 
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 م احملكمة (ظرا حكتاحملكمة مناألستاذ سيد قطب يف )       

أسأل هللا  أكثر من ذلك. سمحوهذا القدر من احلديث كاف، إذ املقام ال ي
خري اجلزاء وأن جيعلنا هللا من أمثاله وأن  تبارك وتعاىل أن جيزي صاحب تلك املؤلفات

  وأن يسخران خلدمة هذا الدين مادايً ومعنوايً. يبارك يف حياتنا ويف أوقاتنا،

 

 فكر سيد قطب  وقواعد املبحث الثاين: أسس
 

ابحثاً عن احلقائق  ل أوقاته مع كتب العلم،إن الذي يقضى معظم حياته وج  
الدينية واالجتماعية القضااي لبعض شارحًا  مصححًا لألخطاء، حمررًا للمسائل،

 حث ستكون عرضة للتغري والتطور،االب هذاهي أن أفكار ياملختلفة، من البدوالسياسية 
، وأقوال متقاربة أو متباعدة وذلك بسبب وقوفه على مسائل جديدة وأفكار خمتلفة،

ذا هو عني وهوهذا ابلطبع سيؤدي إىل حتليالت جديدة وتبين آراء ومواقف جديدة؛ 
، خاصة واملسلم عامة ةأن يسري عليه الداعي نبغيالذي يهذا هو املنهج اإلنصاف، 
 ،ةال يقدح يف شخصية الباحث أو الداعي التغري يف بعض اآلراء واملواقف وابلطبع هذا
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 بل إن ذلك يرفع من مقامه ويزيد من فضله ويدل على عمق فهمه وحسن استنباطه
 ورجاحة عقله.

فإنه رمحه هللا مر مبراحل فكرية ، سيد قطب متاماً ألستاذ ث لهذا الذي حد
. هذا وقد حاول بعض 64عجيبة فكرية وحدث يف حياته ودعوته وكتاابته نقلة عديدة،
 سيد قطب أن يقسموا املراحل الفكرية اليت مر هبا رمحه هللااألستاذ خوا عن الذين أرَّ 

ومنهم من عدها أكثر من  ،65إىل عدة مراحل منهم من قال أن هناك ثالثة مراحل
  قال األستاذ حممد توفيق بركات: .66ذلك

 أن نقسم حياته الفكرية إىل ثالثة أطوار: -إمجاال  – "..وحنن نستطيع
 .طور ما قبل االجتاه اإلسالمي يف التفكري ابملعىن اخلاص هلذه الكلمة -1
 طور اإلسالم. -2
فقد  حد ما، وهذان الطوران متداخالن إىل االجتاه اإلسالمى العام، -3

مل تكن  واملرحلة األوىل حتمل املرحلة الثانية بذوراً من املرحلة األوىل،
 .67كامالً عن طور االجتاه اإلسالمي احملدد.."   انقطاعاً 

سيد قطب جيد األستاذ فإن الذي يطلع على مؤلفات ، وهذه حقيقة اثبتة
 مًا عن روح اإلسالموهذا ال يعين أنه يف هذه املرحلة كان متخليًا متا .بوضوح ذلك

كان يطغى على مؤلفاته   ميكننا القول أبنه يف هذه املرحلة،و وآدابه وأوامره ونواهيه

                                                           
 25 -10، ص سيد قطب مراحل التطور الفكري يف حياةحممود: انظر: حسني، بن  64

، والنقد املوجه إليه منهجه يف احلركة، يف كتابه سيد قطب خالصة حياته، حممد توفيق بركات،  65
 35-10، ص: مراحل التطور الفكري يف حياة سيد قطب، وانظر:  11ص :

 .132ص: :الشهيد احلي صالح اخلالدي: 66
 .11-ص ،سيد قطب خالصة حياته ،حممد توفيق بركات 67
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)العدالة فإن كتابه :  وأما املرحلة الثانية من حياته،. اجلانب األديب على بقية اجلوانب
 ودينياً. ميثل قمة هذه املرحلة فكرايً  ،68االجتماعية يف اإلسالم(

لة الثالثة األخرية وكان قد كون لنفسه اجتاهاً حمدداً مع انضمامه مث أتيت املرح
جن ازداد وعندما س   ونضجت هذه الفكرة عنده قبل أن يسجن، إىل مجاعة اإلخوان،

هذا ) ،(يف ظالل القرآن) ذلك واستوى أكثر، وبدأ داخل السجن يصدر كتباً مثل:
 وغري ذلك. ،(املستقبل هلذا الدين) ،(الدين

االهتمام ابلكتابة سيد قطب إىل األستاذ هذه املراحل يتضح أبن عودة ومبعرفة 
من بني  اإلسالم من جديد كان ذلك اصطفاء وهداية من هللا تبارك وتعاىل لهعن 

 يتوهمال حيط من قدره وفضله شيئاً كما  مروره رمحه هللا هبذه املراحل. و أقرانه يف زمانه
لمراحل اليت لنظراً  وضعيفة إلسالمية ضئيلةأبن معارفه اونه ذلك بعض الناس و يتهم

 وهذا الطعن يف حق األستاذ سيد قطب يرد مجلًة وتفصيالً على قائليه. ؟! مر هبا
 

 أسس وقواعد فكره املطلب األول:
 

هلذا الدين  ةاثقبنظرة و  سيد قطب رمحه هللا فهم أصيل األستاذ كان لدى
ض الواقع. ومن خالل املطالعة وكيفية تطبيقه وإنزال شرائعه على أر  وطبيعته،

 واالستعراض ملؤلفات وكتب األستاذ رمحه هللا،يتضح أبن فهمه كان مبنياً على بعض

                                                           
عندما ألف رمحه هللا هذا الكتاب تعرض إىل ذكر بعض املشاكل ومناقشة القضااي اليت حدثت بني  68

الصحابة، وانل ألجلها انتقاداً شديداً من العلماء. وليته رمحه هللا مل يتعرض إىل تلك القضااي، غفر 
 هللا لنا وله.
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األسس واملبادئ، وأن هذه األسس واملبادئ كانت مبثابة احلجر األساس للقواعد 
 واملعامل اليت سيبين النتائج عليها فيما بعد. 

ونظرة اثقبة وبعيدة، ودراسة متأنية  وقد جاء فهمه هذا نتيجة لرؤاي منفردة،
وحتليل دقيق لنصوص الشرع )الكتاب والسنة(. وقد عاش صاحبه طوياًل يف ظالل 

 القرآن كما قرر هو ذلك غري مرة يف تفسريه :)يف ظالل القرآن(  وكتبه األخرى.
  

نعمة. نعمة ال يعرفها إال من ذاقها. نعمة ترفع يف ظالل القرآن  احلياة" 
ة يف ظالل القرآن فرتة من تباركه وتزكيه. واحلمد هلل.. لقد منَّ علي ابحلياالعمر و 

، ذقت فيها من نعمته ما مل أذق قط يف حيايت. ذقت فيها هذه النعمة اليت ترفع الزمان
 العمر وتباركه وتزكيه.

يتحدث إيل هبذا القرآن.. أان العبد القليل  -هللا  -لقد عشت أمسع هللا 
مي لإلنسان هذا التكرمي العلوي اجلليل ؟ أي رفعة للعمر يرفعها هذا الصغري.. أي تكر 

 التنزيل ؟ أي مقام كرمي يتفضل به على اإلنسان خالقه الكرمي ؟
إىل اجلاهلية اليت متوج يف أنظر من علو  - يف ظالل القرآن -وعشت 

اهلية ، وإىل اهتمامات أهلها الصغرية اهلزيلة.. أنظر إىل تعاجب أهل هذه اجلاألرض
مبا لديهم من معرفة األطفال، وتصورات األطفال، واهتمامات األطفال.. كما ينظر 
الكبري إىل عبث األطفال، وحماوالت األطفال. ولثغة األطفال.. وأعجب.. ما ابل 
هذا الناس ؟! ما ابهلم يرتكسون يف احلمأة الوبيئة، وال يسمعون النداء العلوي اجلليل. 

 ر ويباركه ويزكيه ؟النداء الذي يرفع العم
ذلك التصور الكامل الشامل الرفيع  - يف ظالل القرآن -عشت أمتلى 

النظيف للوجود.. لغاية الوجود كله، وغاية الوجود اإلنساين.. وأقيس إليه تصورات 
اجلاهلية اليت تعيش فيها البشرية، يف شرق وغرب، ويف مشال وجنوب.. وأسأل.. كيف 
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اآلسن، ويف الدرك اهلابط، ويف الظالم البهيم وعندها ذلك تعيش البشرية يف املستنقع 
 املرتع الزكي، وذلك املرتقى العايل، وذلك النور الوضيء ؟

أحس التناسق اجلميل بني حركة اإلنسان كما  -يف ظالل القرآن  -وعشت 
يريدها هللا، وحركة هذا الكون الذي أبدعه هللا.. مث أنظر.. فأرى التخبط الذي تعانيه 

بشرية يف احنرافها عن السنن الكونية، والتصادم بني التعاليم الفاسدة الشريرة اليت متلى ال
عليها وبني فطرهتا اليت فطرها هللا عليها. وأقول يف نفسي:أي شيطان لئيم هذا الذي 

 يقود خطاها إىل هذا اجلحيم ؟ اي حسرة على العباد !!!
ري من ظاهره املشهود.. أرى الوجود أكرب بكث - يف ظالل القرآن -وعشت 

أكرب يف حقيقته، وأكرب يف تعدد جوانبه.. إنه عامل الغيب والشهادة ال عامل الشهادة 
وحده. وإنه الدنيا واآلخرة، ال هذه الدنيا وحدها.. والنشأة اإلنسانية ممتدة يف شعاب 

ال هذا املدى املتطاول كله إمنا هو قسط من ذلك النصيب. وما يفوته هنا من اجلزاء 
يفوته هناك. فال ظلم وال خبس وال ضياع. على أن املرحلة اليت يقطعها على ظهر هذا 
الكوكب إمنا هي رحلة يف كون حي مأنوس، وعامل صديق ودود. كون ذي روح تتلقى 

َوّلِلَِّ  ﴿ وتستجيب، وتتجه إىل اخلالق الواحد الذي تتجه إليه روح املؤمن يف خشوع:
الرعد: ]َواِت َواأْلَْرِض َطْوًعا وََكْرًها َوِظاَلهل  م اِبْلغ د وِّ َواآْلَصاِل ﴾َيْسج د  َمن يف السََّما

﴿ت َسبِّح  َله  السََّماَوات  السَّْبع  َواأْلَْرض  َوَمن ِفيِهنَّ َوِإن مِّن َشْيٍء ِإالَّ ي َسبِّح  ..[١٥
أي راحة، وأي سعة وأي أنس، وأي ثقة يفيضها على ..[٤٤اإلسراء: ]حِبَْمِدِه ﴾ 

 القلب هذا التصور الشامل الكامل الفسيح الصحيح ؟
أرى اإلنسان أكرم بكثري من كل تقدير عرفته  - يف ظالل القرآن -وعشت 

َذا َسوَّيْ ت ه  فَإِ  ﴿ إنه إنسان بنفخة من روح هللا:لبشرية من قبل لإلنسان ومن بعد..ا
وهو هبذه النفخة .. [، ٢٩احلجر: ]َونَ َفْخت  ِفيِه ِمن رُّوِحي فَ َقع وا َله  َساِجِديَن﴾

َوِإْذ قَاَل رَبَُّك لِْلَماَلِئَكِة ِإينّ َجاِعٌل يف اأْلَْرِض َخِليَفًة ﴾  ﴿ :مستخلف يف األرض
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يًعا مِّْنه﴾   :[٣٠البقرة: ] اجلاثية: ]﴿َوَسخََّر َلك م مَّا يف السََّماَواِت َوَما يف اأْلَْرِض مجَِ
وألن اإلنسان هبذا القدر من الكرامة والسمو جعل هللا اآلصرة اليت يتجمع ..[ ١٣

ة. جعلها آصرة العقيدة يف من النفخة اإلهلية الكرميعليها البشر هي اآلصرة املستمدة 
فعقيدة املؤمن هي وطنه، وهي قومه، وهي أهله.. ومن مث يتجمع البشر عليها هللا..

 وحدها، ال على أمثال ما تتجمع عليه البهائم من كأل ومرعى وقطيع وسياج !..
وكب واملؤمن ذو نسب عريق، ضارب يف شعاب الزمان. إنه واحد من ذلك امل

نوح وإبراهيم وإمساعيل وإسحاق،  الكرمي، الذي يقود خطاه ذلك الرهط الكرمي:
وإن هذه أمتكم حممد..عليهم الصالة والسالم..ويعقوب ويوسف، وموسى وعيسى، و 

أمة واحدة وأان ربكم فاتقون.. هذا املوكب الكرمي، املمتد يف شعاب الزمان من قدمي، 
مواقف متشاهبة، وأزمات متشاهبة، وجتارب  - يف ظالل القرآنكما يتجلى   -يواجه 

متشاهبة على تطاول العصور وكر الدهور، وتغري املكان، وتعدد األقوام. يواجه الضالل 
والعمى والطغيان واهلوى، واالضطهاد والبغي، والتهديد والتشريد. ولكنه ميضي يف 

رجاء فيه، متوقعا طريقه اثبت اخلطو، مطمئن الضمري، واثقا من نصر هللا، متعلقا ابل
َوقَاَل الَِّذيَن َكَفر وا لِر س ِلِهْم لَن ْخرَِجنَّك م مِّْن ﴿ يف كل حلظة وعد هللا الصادق األكيد:

َولَن ْسِكنَ نَّك م  اأْلَْرَض ِمن  الظَّاِلِمنيَ  أَْرِضَنا أَْو لَتَ ع ود نَّ يف ِملَِّتَنا فََأْوَحٰى إِلَْيِهْم َرهبُّ ْم لَن  ْهِلَكنَّ 
ِلَك ِلَمْن َخاَف َمَقاِمي َوَخاَف َوِعيدِ  ِدِهمْ بَ عْ  موقف واحد وجتربة ..[14] إبراهيم: ﴾ذَٰ

واحدة. وهتديد واحد. ويقني واحد. ووعد واحد للموكب الكرمي.. وعاقبة واحدة 
 .69"لوعيدينتظرها املؤمنون يف هناية املطاف. وهم يتلقون االضطهاد والتهديد وا

ألساس من عرض هذه املقدمات واملبادئ اهلدف األكرب والغرض اإن 
والنظرايت هلذه الشخصية البارزة، هو متهيد الطريق أمام القارئ الكرمي حىت يتضح 
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من خالل الدراسة ملنهجه وفهمه لآلايت قرآن يف فهمه وتعامله مع نصوص ال همنهج
 .القرآنية اليت تتحدث عن الدعوة )يف سورة األنعام(، الذي هو حمور الرسالة

ترتيب هذه األسس واملقدمات والنظرايت على شكل نقاط  تذا، وقد آثر ه
مستداًل من  ،الدينية ويتبني أبعاده ستاذ سيد قطبوعناوين جانبية ليتضح فكر األ

 .كتبه ومؤلفاته ما تيسر منها مع الرتكيز على تفسريه لسورة األنعام
األستاذ أبن  ،من إيضاح نقطة مهمة يف هذا الصدد للقارئ الكرميهنا وال بد 

ابملنهج احلركي أو فريد، مساه هو بنفسه: قطب رمحه هللا امتاز مبنهج  سيد
مفاتيح ح عبد الفتاح اخلالدي يف كتابه:الدكتور صال يقول األستاذ. الديناميكي

بنظرية  ".. إننا ننادي مبا اندى به أستاذان سيد قطب، :للتعامل مع القرآن الكرمي
ونعترب األستاذ  )التفسري احلركي(ره وتفسريه، أال وهي نظرية جديدة لفهم القرآن وتدب

اليت  )التفسري احلركي(واملؤسس ملدرسة  سيد قطب هو الرائد هلا واملوضح ألسسها،
قدمت القرآن حياً فاعالً مؤثراً للمسلمني املعاصرين، وهو الذي وضع هللا سبحانه بني 

قدمها للناس يف و  ي فتح به كنوز القرآن،الذ )املفتاح احلركي(يديه مفتاحاً أصيالً هو 
 .70الظالل .." 

 سيد قطب نفسه يف أماكن عديدة من مؤلفاته. األستاذ وقد قرر هذا املعىن
 اجلزء األول (: -خصائص التصور اإلسالميفيكتابه : ) قال رمحه هللا

ليس هي يف فهم –املسألة يف إدراك مدلوالت هذا القرآن وإحياءاته -".. إن 
املسألة ليست  –كما اعتدان أن نقول!   –ليس هي تفسري القرآن  ه وعباراته،ألفاظ
إمنا هي استعداد النفس برصيد من املشاعر واملدركات والتجارب: تشابه املشاعر ؛ هذه

                                                           
 ،1994– 2ط ––، دمشق ، دار القلم مفاتيح للتعامل مع القرآن اخلالدي ،صالح عبد الفتاح ، 70

 .58-57ص: 
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واملدركات والتجارب اليت صاحبت نزوله وصاحبت حياة اجلماعة املسلمة وهي تتلقاه 
جهاد الشهوات ...د النفس وجهاد الناسجها ..معرتك اجلهاد،.يف خضم املعرتك
والعثرة  والضعف والقوة، واخلوف والرجاء، والبذل والتضحية،. وجهاد األعداء..

جو  لقلة والضعف، والغربة بني الناس.جو مكة والدعوة الناشئة، وا.والنهوض..
عب واحلصار، واجلوع واخلوف واالضطهاد واملطاردة، واالنقطاع إال عن هللا..  مث.الشِّ

جو النشأة األوىل للمجتمع املسلم بني الكيد والنفاق والتنظيم جو املدينة:
احلديبية..وجو الفتح وحنينوتبوك وجو نشأة األمة و أحدواخلندق و جو بدر .والكفاح..

املسلمة، نشأ نظامها االجتماعي، واالحتكاك احلي بني املشاعر واملصاحل واملبادئ يف 
يف هذا  اجلو الذي تنزلت فيه آايت القرآن حية انبضة  .ثنااي النشأة ويف خالل التنظيم

كان للكلمات وللعبارات دالالهتا وإحياءاهتا..ويف مثل هذا اجلو الذي .واقعية..
يصاحب حماولة استئناف احلياة اإلسالمية من جديد، يفتح القرآن كنوزه للقلوب، 

 . 71" ون فيه هدى ونور..كومينح أسراره، ويشع عطره، وي
بوضوح أكثر ولكي نفهم حقيقة اإلسالم وكيفية  حظ هذا األساسلكي يال

كتابه   تطبيقه وطبيعة حركته وأتثريه يف الناس وكيفية استجابتهم لنداءاهتا، فلنقرأ من
  :( هذه الفقراتمعاِل يف الطريق) املشهور:

".. ولكن اإلسالم ال ميلك أن يؤدي دوره إال أن يتمثل يف جمتمع، أي أن 
ال  إىل عقيدة جمردة، –وخباصة يف هذا الزمان  -ع فالبشرية ال تستم مة.يتمثل يف أ

إن البشرية ال تستجيب عادة ملنهج مقروء .ة..ترى مصداقها الواقعي يف حياة مشهود
 جمسم،ممثل يف مجاعة من البشر، إمنا تستجيب ملنهج حي متحرك،.أو مسموع ..

                                                           
-7دار الشروق، بال اتريخ ص: بريوت،-اجلزء األول-خصائص التصور اإلسالميقطب، سيد،  71

مقاصد الشريعة نظر: ، وا 1560– 1559ص – 3ج  يف ظالل القرآن، وانظر تفسريه: ،8
 .102-94، ص: اإلسالمية يف فكر اإلمام سيد قطب
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.. وألف كتاب عن .آاثره العقول مرتجم إىل واقع تراه العني وتلمسه اليد وتالحظ 
وألف فيلم يف الدعاية لإلسالم،  وألف خطبة يف مسجد أو قاعة أو ميدان، اإلسالم،

وألف بعثة من األزهر أو غري األزهر يف كل مكان..كل أولئك ال يغين غناء جمتمع 
 يعيش مبنهج اإلسالم، ويعيش ملنهج اإلسالم، يقوم يف ركن من أركان األرض، صغري،

 .  72.." .تمثل يف خصائص هذا املنهج، وتتمثل يف صورة احلياة يف اإلسالم وت
سيد قطب استفاد من جتربته الدعوية من أن األستاذ يتضح مما سبق أن 

وأن اإلسالم مل أيت هلذا الغرض لكي  الكالم دون العمل ال يغين من احلق شيئاً،
هذا املعىن مرة يؤكد األستاذ و  تجمد تعليماته دون التطبيق العملي.تختتزن أفكاره و 
 أخرى قائاًل: 
وطبيعة املنهج احلركي اإلسالمي أن يقابل هذا الواقع البشري حبركة مكافئة "..

 .73يف مراحل متعددة ذات وسائل متجددة .."  له ومتفوقة عليه،
أن الكفار كتلة واحدة وعضو  وهي: واحدة حقيقة حتمية يفهم من كالمه

بل  قلبًا وقالباً، أن يتمثل يف نفس الشكل ونفس املضمون،فال بد لإلسالم  واحد،
                                                           

 .5-4: ص معاِل يف الطريققطب، سيد،  72
، 7ج:  ) يف ظالل القرآن (، ويقول يف كتابيه: 170 – 10ج :يف ظالل القرآنقطب، سيد،  73

ر ، " ..إن القرآن مل يقض ثالثة عش 39 – 38ص:  )معاِل يف الطريق (، و  90 – 89ص: 
عاماً كاملة يف بناء العقيدة بسبب أنه كان ينزل للمرة األوىل .. كال ! فلو أراد هللا ألنزل هذا القرآن 

النظرية مث ترك أصحابه يدرسونه ثالثة عشر عامًا أو أكثر أو أقل حىت يستوعبوا " مجلة واحدة،
،كان يريد معينًا متفرداً  ،كان يريد منهجاً ولكن هللا سبحانه كان يريد أمرًا آخر " ، "..اإلسالمية

كان يريد أن تكون العقيدة   بناء اجلماعة وبناء احلركة وبناء العقيدة وأن يبين العقيدة ابجلماعة واحلركة،
نفوس واجلماعات يعلم أن بناء ال– سبحانه –وكان هللا   هي واقع اجلماعة الفعلي هو صورة العقيدة،

رق بناء العقيدة املدى الذي يستغرقه بناء النفوس واجلماعة فلم يكن بد أن يستغ ليلة،ال يتم بني يوم و 
.".. 
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والنصرة  حتقيق ما أراد هللا عز وجل، همألنفساملسلمون  دامتفوقًا عليهم إذا ما أر و 
العلم والعمل وأمهية ذلك  ،وأما ما خيص مسألة اإلميان والعمل ى األعداء.والغلبة عل

ألساس القوي واملتني الذي انبىن نظريته يظهر هذا ا يف حياة املسلم واجملتمع اإلسالمي،
  الفكرية احلركية عليها فهو يقول مثاًل:

".. إن طبيعة هذا الدين ترفض اختزال املعارف الباردة يف ثاّلجات األذهان 
وإال ليست من  74 اجلامدة! .. إن "املعرفة" يف هذا الدين تتحول لتّوها إىل "حركة"

وهي أنه ال سبيل  وبيان للقضية اليت مرت آنفاً،جنس هذا الدين! ..".كل هذا أتكيد 
علينا أن نوظف هذه اآلايت القرآنية  إىل التقدم والعزة والقوة إال ابلعمل واحلركة.

 توظيفاً كاماًل غري منقوص يف حياتنا.
وعلل األستاذ سيد قطب ذلك قائاًل أبن هللا عزوجل بلطفه وكرمه أراد أن 

أبن األحكام الشرعية مل تنزل يف العهد املكي  خاصة يعلِّم البشرية عامة واملسلمني
 فيقول:  يف املدينة املنورة، يف ما بعد تطبق ولكن لكيلتختزن يف األفكار، 

".. ومن ذلك تنزلت األحكام التشريعية كلها يف املدينة كحركة يف اجملتمع 
 –ردة كمعرفة جم–املسلم الذي قام هناك،ومل ينزل حكم واحد منها يف مكة ليختزن 

                                                           
بل البد من  ؛(: أن جمرد اإلميان الشفهي الظاهر غري كاف للمسلمحركةقصد رمحه هللا من لفظ ) 74

العمل الصاحل، والعمل الصاحل أبوابه كثرية وميادينه عديدة، كاألمر ابملعروف والنهي عن املنكر، وبر 
 – 182)ص:  -)خصائص التصور اإلسالمي(  ىل اجلار وغريها، ويقول يفحسان إالوالدين واإل

ذكر العمل الذي هو الرتمجة الواقعية  (: ".. وحيثما ذكر اإلميان يف القرآن أو ذكر املؤمنون،183
لإلميان فليس األمر جمرد مشاعر، وإمنا هو مشاعر تفرغ يف حركة إلنشاء واقع وفق التصميم اإلسالمي 

 أو وفق التصور اإلسالمي للحياة..".  اة،للحي
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حىت جيئ وقت التنفيذ يف املدينة! إن املعرفة للمعرفة ليست منهجاً إسالمياً، يف اإلسالم 
 .75العلم للعمل،والعقيدة للحياة ." ر  املعرفة للحركة،

ونظرًا لكون هذه املسألة من القضااي املهمة يف فكر وحياة اجملتمع املسلم، 
املكي والقرآن املدين، وبيان احلكمة  تطّرق األستاذ سيد قطب إىل بيان طبيعة القرآن

 فيقول:  ،يف الفرتة الطويلة يف العهد املكي
وإىل إقامة النظام الذي يتمثل فيه هذا  وأصحاب الدعوة إىل دين هللا، " ..

خليقون أن يقفوا طويالً أمام هذه الظاهرة الكبرية، ظاهرة تصدي  الدين يف واقع احلياة،
 ر عاماً لتقرير هذه العقيدة مث وقوفه عندها ال يتجاوزهاالقرآن املكي خالل ثالثة عش

إىل شئ من تفصيالت النظام الذي يقوم عليها، والتشريعات اليت حتكم اجملتمع  76
 77املسلم الذي يعتنقها .." 

يف تكوين فكر السرية النبوية العطرة لعبت دوراً كبريًا  أن فكما هو مالحظ
ولقد توقف رمحه هللا كثريًا يف القضااي الدينية.  معارفهو سيد قطب رمحه هللا  األستاذ

                                                           
 ،25-24ص:  ،1993، 4ط  ، بريوت، دار الشروق،مقومات التصور اإلسالمي سيد، قطب، 75

 8ط  بريوت، دار الشروق، لسيد قطب، ،خصائص التصور اإلسالمي ومقوماته وانظر كذلك:
 .10ص :  ،1983،

ية يف إبطال ودحض افرتاءات األعداء أبن إن هذه الشهادة اخلالدة من األستاذ سيد قطب لكاف 76 
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 خريطة الدعوة إىل رب األانم يف تفسري سيد قطب لسورة األنعام

األساسية وأوىل اهتمامًا ابلغًا لألولوايت الدينية قبل كل شيء، مبينًا أبن على األمة 
 .78االلتزام مبنهج القرآن الكرمي يف فهم وتطبيق هذا الدين

يف حياة اإلنسان،  حجر األساسطوياًل يف العقيدة اليت هي توقف لقد 
وقضية احلاكمية املطلقة هلل عز  يانه ملعىن األلوهية والعبودية احلقة هلل تعاىل،وشرحه وب

وموقف اإلنسان يف هذا الوجود، ومصريه  وجل يف كل صغرية وكبرية من حياتنا،
 ويبني رمحه هللا القيمة الكربى يف ميزان هللا قائالً:  النهائي.

وأن السلعة الرائجة يف  دة،"..إن القيمة الكربى يف ميزان هللا هي قيمة العقي
وأن النصر يف أرفع صوره هو انتصار الروح على املادة،  سوق هللا هي سلعة اإلميان،

ويف هذا احلادث انتصرت  .وانتصار العقيدة على األمل وانتصار اإلميان على الفتنة..
وانتصرت على جواذب األرض واحلياة، وانتصرت  أرواح املؤمنني على اخلوف واألمل،

 .79لى الفتنة بشرف اجلنس البشري كله يف مجيع األعصار..وهذا هو االنتصار .." ع
وبعد أن أكد رمحه هللا يف أكثر من مرة موضع االلتزام ابملنهج القرآين يف 
دعوتنا إىل هللا تعاىل، نّبه األمة اإلسالمية عامة والدعاة خاصة إىل قضية مهمة للغاية، 

ى الوجه املطلوب، البد من ربط الدين بشؤون الدولة وهي أن بناء اجملتمع املسلم عل
 :  حيث قال رمحه هللا، وال جيوز الفصل بينهما

وليس من طبيعة املنهج  ".. ليس من طبيعة هذا الدين أن ينفصل عن الدنيا،
اإلهلي أن ينحصر يف املشاعر الوجدانية واألخالقيات التهذيبية والشعائر التعبدية أو 

 ،80األحوال الشخصية.." كان احلياة البشرية..ركن ما يسمونه:يف ركن ضيق من أر 
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وما أكثر الدعاة والعلماء الذين يطالبون بعدم فصل الدين عن الدنيا وما أكثر احلكام 
 وال حول وال قوة إال ابهلل العلي العظيم.   الذين يرفضون ذلك،

ين دولة يقول األستاذ حممد حسني فضل هللا: "جاء اإلسالم لينشر دعوة ويب
ويبين على أساسها  فقد انطلق يف هذه احلياة لينشر دعوة هللا يف األرض ويبشر هبا،

دولة تكفل للحياة التنظيم والتوجيه وحتمي اإلنسان من شرور نفسه وشرور أبناء 
بل  وهلذا مل تكن طبيعة الدولة يف اإلسالم منفصلة عن روح الدعوة وجمراها، جنسه.

 .81قي جمرى النهر مبصبه.."هي منسجمة معها كما يلت
سيد قطب بدعًا من الدعاة الذين اندوا إىل حتقيق وحدة  األستاذ إذن ليس

وإمنا له إخوان  " ال فصل للدين عن الدولة وال للدولة عن الدين"  –هذا املبدأ 
. وقد يقول القائل مالذي دفع األستاذ إىل آخرون يدعون إىل نفس اهلدف السامي

 وما املربرات اليت اعتمد عليها ؟! أتكيد هذه املسألة
حبسه املرهف  -انتبه إليها هذا التساؤل املهم أبنه رمحه هللا  نقول جوااب على

، وأن دين هللا ال ميكن أن يكون يءكان يرى األولوية لدين هللا يف كل شحيث  -
 اتبعا متبوعا الو  وإمنا جيب عليه أن يكون دائماً حاكمًا أو قائداً  حمكوماً أو مقوداً،

  مهيمناً فيقول:و 
قواًي متصرفاً. عزيزاً . ال يرضى إال أن يكون سيدًا مهيمناً  "كال إن دين هللا

ة املنهج الرابين "..قاعدويقول أيضا:   .82كرمياً. حاكماً ال حمكوماً .قائداً ال مقوداً.."
 "قدرة بدل الضعف"  و "كمال بدل النقص" و " بدل اجلهلعلم "الصادر عن 
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القائم على أساس: إخراج البشر من عبادة العباد إىل عبادة  ،"ة بدل اهلوىحكم"و
 .83هللا وحده دون سواه.." 

األساسية يرجع  القضاايوالسبب الرئيسي الذي أوقف سيدًا عند هذه 
 .حىت حنقق ألنفسنا اإلسالم احلق كما يريده هللا تعاىل ملصلحتنا يف الدنيا واآلخرة،

 قال رمحه هللا: 
ن ملزمون مبحاولة حتقيق ذلك املنهج ابتداء لنحقق ألنفسنا صفة "..وحن

"..وحنن ملزمون مبحاولة حتقيق ذلك املنهج ألسباب تتعلق  ويقول:، اإلسالم.."
ابملنهج ذاته فهو وحده املنهج الذي حيقق كرامة اإلنسان ومينحه احلرية احلقيقية ويطلقه 

 .84من العبودية"
 واألئمةيد قطب هو أحد األساتذة العباقرة ستاذ سإنين ال أابلغ إن قلت إن األ
. لقد أدرك رمحه هللا أبن هناك دعاة يف الساحة املعتربين املعاصرة يف الدعوة إىل هللا

اإلسالمية من يستعجل مثار الدعوة ونتائجها، وهناك من تسرب إىل قلبه الشك 
اسية العاملية قاطبة واالضطراب بسبب ما نراه اليوم من تكالب األعداء والقوى السي

 ةعلى ضرب اإلسالم واملسلمني. لقد بّشر األستاذ سيد قطب الدعاة اجلدد واألئم
وأن هللا سينصر  ،سيكون لإلسالمقادم و أبن النصر  وطلبة العلم الشرعي املعاصرين

دينه ال حمالة، وعلينا عدم االستسالم مهما اشتدت التحدايت وصعوابت املواجهة، 
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قال رمحه  لتأسى يف كل ذلك بصحابة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم.كما أن علينا ا
 هللا: 

"..وال جيوز أن يتطرق إىل قلوبنا الشك بسبب ما نراه من حولنا من الضرابت 
وال بسبب ما نراه من  الوحشية اليت تكال لطالئع البعث اإلسالمي يف كل مكان،

إن الذي يفصل يف األمر ليس هو ضخامة األسس اليت تقوم عليها احلضارة املادية..
وليس هو قوة الضرابت اليت تكال لإلسالم. إمنا الذي يفصل يف  ضخامة الباطل،

رصيد الفطرة  "..إننا لسنا وحدان، ،.."هو قوة احلق ومدى الصمود للضرابتاألمر 
 .  85 وفطرة اإلنسان وهو رصيد هائل ضخم .." معنا فطرة الكون،

، وحجته بربه عز وجل األستاذ سيد قطب ثقةيالحظ بوضوح إخالص و وهنا 
اعتماده على كتاب هللا وحده الذي ال ؛ يف الضراء والسراء احلقيقي وملجأه القوية

والذي جيب على كل داعية أن يتخلق هبذه  ،أيتيه الباطل من بني يديه وال من خلفه
 أتثري وإقناع. الصفة وهبذا اخللق حىت يكون لكالمه 

ناً! أىّن ألستاذ سيد قطب هذه القوة اإلميانية وهذه الثقة وقد يقول قائل: حس
 العميقة ؟!  لقد أجاب هو بنفسه رمحه هللا عن هذا التساؤل قائاًل : 

وهذا يقني نستمده من طول الصحبة هلذا القرآن وطول الصحبة كذلك "
ويلة للمحاوالت البشرية يف البيان. وطول املزاولة الشخصية للكتابة فرتة من العمر ط

 "..86 . 
إن قوة الفهم عند األستاذ سيد قطب حلقيقة بنية اجملتمع االسالمي وكيفية 

ويتحرك ويعطي مفعوله ومثاره، تدفعنا حىت يستوي  اإلنساين نفخ الروح يف هذا اهليكل
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إدراك واتباع حقيقة واحدة ال اثنية هلا: أال وهي االستنادة على طريقة وجتربة إىل 
 عليهم يف كيفية قراءهتم للقرآن الكرمي.  الصحابة رضوان هللا

وكيفية  وقد استفاد رمحه هللا من جتربة الصحابة يف طريقة قراءهتم للقرآن،
وليس بقصد املتاع  تفاعلهم معه، وهو أهنم كانوا يقرؤون القرآن بقصد التلقي والتنفيذ،

 يقول األستاذ: حيث  والقراءة اجملردة،
ومنهج التلقي  مل هو الذي صنع اجليل األول."إن منهج التلقي للتنفيذ والع

 .87للدراسة واملتاع هو الذي خرّج األجيال اليت تليه .." 
الصحابة رضوان هللا عليهم من الرجوع إىل سرية  وال انفكاك إذن ال مناص

 القرآنوتدبر وتطبيق نتعلم منهم كيفية قراءة لكي  السلف الصاحلأمجعني، وسرية 
ألن اليوم والدينية ، واالجتماعية  نفسيةألزمات الفكرية والل حلوالً  جند الكرمي لكي

 مع القرآن الكرمي للقرآن الكرمي ومن مَثَّ ساء تعاملهم كثري من املسلمني ساء فهمم
 ، وضلوا عن منهج الصحابة وال يهتدون إليه سبيال.طاً ر  كان أمرهم ف   و 

يقوم على قاعدة  أن بناء اإلنسان يف القرآن لقد الحظ األستاذ رمحه هللا
الفكر واالعتقاد وأن سلوكه وتصرفاته العملية هي الثمرة الطبيعية إلحكام هذا اجلانب 

 .88أو األساس الفكري أو العقدي
فكره  لكي يظهر لنا شيئا من كالمه نرى مصداقية هذا الكالم، لنحللوحىت 

، والشرفأاملنصب و أواجلاه ألن يتم على قاعدة املال ال يتم و جليامن أن بناء اإلنسان 
  .. قال رمحه هللا:تم بناءه على إصالح عقيدته وفكره فقطوإمنا ي

الذي قام على أساس هذا  "..فإن البناء الروحي واالجتماعي والسياسي،
بل ونصف  –املنهج السامق الفريد والذي مل يستغرق بناؤه سوى قرن واحد من الزمان 
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ت اليت تسللت إليه والعدوات اليت ساورته قد ظل يقاوم مجيع اآلفا –قرن يف احلقيقة 
..فما تزال هذه ...أكثر من ألف عام .ع اهلجمات الوحشية اليت شنت عليهومجي

 . 89األصول قادرة على البعث اجلديد حني يعتنقها جيل جديد.." 
ويضيف رمحه هللا مبينًا حاجة البشرية والقلوب إىل هللا تبارك وتعاىل، وأن 

إدراك وفهم مث بيان طبيعة وخصائص اإلسالم حىت يقتنعوا هم الواجب على الدعاة 
أبنفسهم أواًل مث يقنعوا اآلخرين اثنيا، وأن على املسلمني عامة والدعاة على وجه 
اخلصوص إدراك حاجتهم إىل النظام الرابين اخلايل من النقص والفساد، حيث قال 

  :رمحه هللا مبينا هذه احلقيقة
منهج يشمل التصور االعتقادي  قعية بكل مقوماهتا.".. منهج حياة بشرية وا

كما حيدد غاية   الذي يفسر طبيعة الوجود، وحيدد مكان اإلنسان يف هذا الوجود،
وجوده اإلنساين..ويشمل النظم والتنظيمات..كالنظام األخالقي..واألسس اليت يقوم 

والنظام  والنظام السياسي وشكله وخصائصه، والسلطة اليت يستمد منها، عليها،
والنظام الدويل  والنظام االقتصادي وفلسفته وتشكيالته، االجتماعي وأسسه ومقوماته،

 وعقب رمحه هللا قائال: .90وعالقته وارتباطاته.." 
جوعة إىل اإلميان بقوة أكرب من البشر وعامل  ".. إهنا جوعة من نوع آخر،

م بني ضمري اإلنسان وجوعة إىل الوئ أكرب من احملسوس وجمال من احلياة الدنيا،
 بني منهج حركته بني البشرية اليت حتكم ضمريه والشريعة اليت حتكم حياته، وواقعه،
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يتلقى منه شريعة قلبه  "واحد اله "جوعة إىل  الذاتية ومنهج احلركة الكونية من حوله
 .91وشريعة جمتمعه على السواء .. " 

 ، أنه رمحه هللا:اليت الحت يل الفكرية والقواعد املنهجية ومن األسس
واجلحيم وأنه  البشرية كافة متجهة إىل اهلاوية إىل يقني جازم وحاسم، من أن ّصلتو قد 

 لن يصلح آخر أمرها إال مبا صلح به أوهلا. 
مما  األستاذ سيد قطب الذي كان حييا هبما راسخواإلميان ال نادرةالشجاعة الكما أن 

أهنا بدت أمام عينيه صغرية وحقرية، فألجل و  ،جعله ال يقيم وزاًن هلذه احلياة الدنيا
ته عامة ويف يف كتااب جلي وهذا واضح جل..سوى هللا عز و  اذلك مل يكن خيش أحد

 .  92 تفسريه يف ظالل القرآن خاصة
بعض من معامل تبني لنا رمحه هللا  لألستاذوبعد عرض وحتليل هذه النصوص      

  َ هجَّ أساس وَ  يِّ على أَ ، و ذه األفكارإىل ه هتوصلية وأسس فكر هذا الداعية، وكيف
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لكي محلة لواء اإلسالم خاصة،  والعلماء نداءاته إىل األمة اإلسالمية عامة وإىل الدعاة
 إىل هذا القرآن احلكيم الذي أرسله هللا هداية ورمحة للناس أمجعني. عودواي

 علينا ، يسهلاألستاذ سيد قطبفكر  ألسس ومعامل واآلن بعد هذا البيان
استخالص منهجه يف فهمه آلايت الدعوة مث  لقرآن الكرمي، ومنا فكره املستند إىلفهم 

 إن شاء هللا.  التايليف املبحث نبينه وهذا مما س يف القرآن الكرمي.

 
 
 
 
 

 
 ( يف احملكمة األستاذ سيد قطب واقفا أمام القضاة) 

 
 يف احملمكة( سيتوسط احلرا رمحه هللا احملامي عبد القادر عودة)  الشهيد 
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 قطب يف تفسريهسيد  األستاذ الثالث: منهجبحث امل
 

 "يف ظالل القرآناثنان أن تفسري األستاذ سيد قطب "ومما ال خيتلف عليه 
ومن املناسب يف  ،حظي ابهتمام كبري يف أوساط العلماء واملثقفني العرب وغري العرب

سمات بعض ال  ذكرمع  تفسريه عض العلماء املعاصرين عن تقاريظ لب هذا املقام ذكر
ومنهجه  ث عن منهجه العام الذي اتبعه يف تفسريهديوخصائص الظالل، ومن مث احل

 .اخلاص يف فهم آايت الدعوة
 

 أوال  : تقاريظ العلماء عن األستاذ سيد قطب وتفسريه:
 

اململكة العربية السعودية الشيخ عبد العزيز آل الشيخ  عام مساحة مفِت -1
" مث  نور على الدربيف برانمج "  يف حلقة إذاعية ث سئلحي حفظه هللا

 : ما ملخصه ، فقال-نت اإلنرت  –الشبكة العنكبوتية  بثت احللقة على

هو قال يف  93ليس كتااب يف التفسري؛ " يف ظالل القرآناي إخواين كتاب " "..
ظالل القرآن، كأنه يقول للمسلمني هذا القرآن نظام األمة، فعيشوا يف ظالله 

فيه  واستقوا من آدابه واهنلوا من معينه الصايف، وأقبلوا بقلوبكم على القرآن لتجدوا
                                                           

حفظه هللا على   مع احرتامنا الشديد ملعايل املفيت حفظه هللا، إال أنه لنا اعرتاض على معايل املفيتو  93
أقول إنه قد أثبتت البحوث  !!اب التفسريليس كت –أبن كتاب يف ظالل القرآن  –هذه اجلملة 

كتاب تفسري   "يف ظالل القرآنالتفسري واملفسرين أبن الكتاب"  والدراسات التفسريية املعاصرة يف عامل
ابتفاق املفسرين  دعوة إىل هللا تعاىلمنهجي بكل املعايري العلمية واملنهجية املتفق عليها، كما أنه كتاب 

وأن األستاذ سيد قطب قد توفرت لديه  تّد بقوله من عموم الدعاة واملثقفني!املعاصرين، إال من ال ي ع
كافة الشروط واملؤهالت العلمية والثقافية والشرعية للمفسر املثايل، وله لون وطعم ومنهج خاص، فهو 

 .من قبيل السهل املمتنع، وهللا أعلمو  ، نزاع كتاب تفسري بال
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أي يف  –تفريج مهومكم إىل آخره. والكتاب كم و حل قضاايعالج مشاكلكم و 
هذا األسلوب الذي كتب به سيد كتابه قد يظن  له أسلوب عال، – ظالل القرآن

، ..ركا أو قدحا لألنبياء أن وأن.من بعض العبارات أن فيها ش بعض الناس غالباً 
ولو أعاد النظر يف العبارة لوجدها أسلواب أدبيا راقيا عاليا، لكن ال يفهم هذا 

والكتاب ال خيلو من مالحظات .، إال من مترس بقراءة الكتاب.. األسلوب
الرجل أن الكاتب كتبه من منطلق غرية ومحية لإلسالم، و  وأخطاء، لكن يف اجلملة

.، واألشياء اليت أخطأ فيها عذره قلة العلم...، ...علوم ثقافية عامةو صاحب تربية 
عباراته أحياان يفهم البعض خطأ ألن أسلوبه فوق لكنه صاحب ثقافة عامة و 

على طالب العلم أن و  ،هذه االحتماالتأسلوب من يقرأه، فلو أعاد النظر مل جيد 
فوق ما حتتمل وال يسيء الظن  املفيدة وال حيمل األلفاظو  يقرأ بعض املقاطع النافعة

له كتب رمحه هللا، و  ينبغي االنصاف واالعتدال والرجل استشهد أو قتل شهيداو 
94عدل عن منهجه السابق..."كانت فيها أخطاء مث تراجع عنها و 

 

 

                                                           
مفِت السعودية سيد قطب صاحب جهاد وفكر و التايل يف يوتيوب بعنوان: رجاء استمع إىل احللقة على الرابط  94

 https://www.youtube.com/watch?v=pE8mQwgMt8kدعوة و قتل شهيدا  
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 تقريظ األستاذ الشيخ مناع القطان رمحه هللا -2
  :رمحه هللا قال

واملفكر األملعي األستاذ سيد  العامل الفذ ".. وبرز من رجال هذه اجلماعة،
قطب الذي فلسف الفكر اإلسالمي، وكشف عن مفاهيمه الصحيحة يف وضوح 
وجالء . وقد لقي الرجل ربه شهيداً يف سبيل عقيدته، وترك تراثه الفكري ويف مقدمته 

".. وهو حبق ثروة فكرية ، و.."ظالل القرآن يفكتابه يف تفسري القرآن، املسمى: 
 .95ة ال يستغين عنها املسلم املعاصر .."اجتماعية هائل

 
 (الشيخ مناع القطان رمحه هللا)                                             

 

 حفظه هللا عدانن حممد زرزور تقريظ األستاذ الدكتور -3
  :الدكتورحفظه هللا يقول األستاذ

ىل اجملتمع إ -إذن دليل عملي مكتوب إن صح مثل هذا التعبري  – الظالل".
اإلسالمي واألمة اإلسالمية، وليس دليالً ثقافياً لعلوم القرآن أو علوم التفسري أو علوم 

                                                           
، 1981-5دار غريب للطباعة والنشر، ط  –، القاهرة مباحث يف علوم القرآن القطان، مناع، 95

 .335-334ص :
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حىت جاء تفسريه لكالم .الثقافة اإلسالمية من فقه أو أصول واتريخ جدل أو خال..
هللا تعاىل أشبه ما يكون ابجلدول املنساب املرتقرق الذي أيخذ طريقه إىل احلقول 

.ليخرج نباهتا الطيب إبذن رهبا ولتنبت أجيال القرآن .يعًا ساكنًا مطمئناً.واملزارع ود
نبااتً حسناً تعيد سرية أجيال القرآن األوىل إن شاء هللا..ومن يدري؟ فلعل هذا القبول 
الذي كتبه املوىل سبحنه هلذا التفسري يعود إىل هذا الذي ذكران وإىل أن سيداً رمحه هللا 

.. حروف القرآن نور..وأخرى بدم األستاذ : مرة مبداد العامل،تفسريه مرتني كتب  قد
 .96.." نور على نور" ظالل القرآن.. و"ودماء الشهداء نور

 
 (أ.د. عدانن حممد زرزور حفظه هللا)                                     

 

 تقريظ األستاذ الدكتور صالح عبد الفتاح اخلالدي حفظه هللا -4
( من أهم التفاسري لكتاب هللا تعاىل، يف ظالل القرآنستاذ".. فإن )يقول األ

وأساساً ملدرسة جديدة فريدة متميزة  وإنه ميثل لوانً جديداً يف التفسري ونقلة بعيدة فيه،

                                                           
 . 270-261، ص : القرآن و علومهمدخل إىل تفسريعدانن حممد،  زرزور،  96
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، وإن سيد قطب يقف بظالله رائداً للفكر "التفسري احلركي" يف التفسري هي مدرسة 
 .97وعات أساسية يف التفسري .." وجمدداً يف موض اإلسالمي املعاصر،

 
 (حفظه هللا أ.د. صالح عبد الفتاح اخلالدي)                                  

 

 الدكتور نصري زرواق حفظه هللااألستاذ تقريظ   -5
 يقول حفظه هللا: 

"األستاذ سيد قطب جمدد القرن الرابع عشر بال منازع. واإلمام. وهو صاحب 
قدم لنا يف مؤلفاته رؤية عميقة، ارتكزت على الكليات الشرعية ومل فكر قرآين كبري، 

هتمل اجلزئيات، واستندت إىل القطعيات لتنتظم حتتها الظنيات، وتنسجم معها يف 
يسر ووضوح وموضوعية. واألستاذ بذلك فتح للبحث يف الشريعة آفاقا، ووسع للنظر 

                                                           
دار املنارة للنشر والتوزيع  ،دراسة و تقومي–يف ظالل القرآن يف امليزان اخلالدي، صالح عبد الفتاح،  97

 . 5، ص :1986–1ط  السعودية، جدة، –
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ا للراكد يف الشرق، برهنة على فيها أعماقا، مواجهة للفكر الوافد من الغرب وحتريك
 .98قدرة هذه الشريعة على توجيه احلياة اخلاصة والعامة، فردا وجمتمعا ودولة..."

 
 (حفظه هللا د. نصرير زرواقأ. )

 

 العودة حفظه هللا، حيث يقول:الداعية الشيخ الدكتور سلمان تقريظ  -6
خاصتهم من  والذي خياف هللا يتورع عن أعراض عامة املسلمني ، فضالً عن" 

والذي أدين هللا به أن األستاذ سيد قطب من . أهل العلم، والدعوة واجلهاد والدين
أئمة اهلدى والدين ومن دعاة اإلصالح، ومن رواد الفكر اإلسالمي...سّخر فكره 
وقلمه يف الدفاع عن اإلسالم، وشرح معانيه، ورد شبهات أعدائه، وتقرير عقائده 

وكان حديثه حديث  .يباريه أو جياريه يف هذا الزمانوأحكامه، على وجه قّل من 

                                                           
 ، مقدمة الكتاب.مقاصد الشريعة اإلسالمية يف فكر اإلمام سييد قطبزرواق، نصري؛  98
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اإلسالم قلبه، وملك عليه نفسه، قد شغله احلزن على  املعايش الذي البس همُّ 
 .99اصة.."اإلسالم، والغضب له، حىت عن ذاته ومهومه اخل

 
 (حفظه هللا د. سلمان العودةالشيخ الداعية )

 
 ملفسرين يف املواقع املوثوقةتقلييب لصفحات التفسري وادراسيت و أثناء و  – 7

يف غاية  من العلماء أ َخر رأيت شهادات اإلنرتنت-على الشبكة العنكبوتية 
صفحة التعريف بكتب التفاسري، يف  ،100األمهية يف موقع املصحف اجلامع

إىل قيام الساعة يف  مباء الذهب هذه الشهادات سجلينبغي أن تحيث 
، أرى واألستاذ سيد قطب " رمييف ظالل القرآن الكالدفاع عن تفسري" 

                                                           
فتاح ، قدم له الدكتور صالح عبد الاما من استشهاده جملموعة منالباحثنيع 43سيد قطب بعد 99

 ، وانظر:اخلالدي و عين به عصام فارس
100 http://www.mosshaf.com/ar/main 
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للعلماء، حيث جاء فيه  من املهم ذكره يف هذا الصدد ويف مجلة التقاريظ
 مانصه:

قد تعرض كتاب الظالل وصاحبه حلملة ظاملة من التجريح والتكفري من ل" 
بعض الغالة واملتشددين، وقد رفع بعضهم شكواهم لفضيلة الشيخ/ محود بن 

 ثقة ومرجع، فأجاهبم برسالة جاء فيها: عقالء الشعييب  وهو عندهم

 
"...  استهداف سيد قطب رمحه هللا مل يكن استهدافا جمردا لشخصه، فهو 
ليس الوحيد من العلماء الذي وجدت له العثرات، فعنده أخطاء ال ننكرها، ولكن 
الطعن فيه ليس إلسقاطه هو بذاته فقد قدم إىل ربه ونسأل هللا له الشهادة، ولكن 

ال زال يقلق أعداءه وأتباعهم هو منهجه الذي خيشون أن ينتشر بني أبناء الذي 
 املسلمني.

مسع الطعن يف سيد قطب رمحه هللا ال أستغرب ذلك لقوله هللا تعاىل: أوإين إذ       
ِلَك َجَعْلَنا ِلك لِّ َنيبٍّ َعد وًّا مَِّن اْلم ْجرِِمنَي وََكَفٰى ِبرَبَِّك َهاِداًي َونَ ﴿ الفرقان: ] ِصريًا ﴾وََكذَٰ

فكل من معه نور من النبوة أيضا له أعداء من أهل الباطل بقدر ما معه من  [،٣١
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، فما يضري سيدا طعن الطاعنني، بل هو رفعة نبينا حممد عليه الصالة والسالم مرياث
أولئك القوم الذين يّدعون  له وزايدة يف حسناته، ولكن الذي يثري االستغراب هو فعل

َوْيٌل ﴿ اتباع احلق ومع ذلك ينقصون امليزان وال يزنون ابلقسطاس املستقيم وهللا يقول:
 ﴾ َوِإَذا َكال وه ْم أَو وَّزَن وه ْم خي ِْسر ونَ  الَِّذيَن ِإَذا اْكَتال وا َعَلى النَّاِس َيْستَ ْوف ونَ  لِّْلم َطفِِّفنيَ 

إذا أرادوا مدح أحد عليه من املآخذ ما يفوق سيدا  فأولئك[، 3-1] املطففني: 
إذا بلغ  " وقالوا "تغمس أخطاؤه يف حبر حسناتهأبضعاف قالوا كلمتهم املشهورة "

" وغري ذلك، وإذا أرادوا ذم آخر كسيد رمحه هللا الذي املاء قلتني ِل حيمل اخلبث
معه طريق اخلوارج وكفروه ابملعاصي  ( سلكوا ِإالَّ ّلِلَِّ  احلْ ْكم   ِإنِ  جمددا يف ابب ) عدّ ي  

 والزالت.
وسيد رمحه هللا ال ندعي له العصمة من اخلطأ، بل نقول إن له أخطاء ليس هذا      

جمال تفصيلها، ولكنها ال ختل أبصل دعوته ومنهجه، كما أن عند غريه من األخطاء 
اجلوزي وابن  وعلى سبيل املثال ابن حجر والنووي وابن م.اليت مل تقدح يف من زلته

حزم، فهؤالء هلم أخطاء يف العقيدة إال أن أخطاءهم مل جتعل أحدا من أبناء األمة 
، فهم أئمة هم أو يهضمهم حقهم وينكر فضائلهموال أعالمها ميت نع من االستفادة من

إال فيما أخطئوا فيه، وهذا احلال مع سيد رمحه هللا فأخطاؤه مل تقدح يف أصل منهجه 
 احلاكمية وتعبيد الناس لرهبم. ودعوته لتوحيد

والقاعدة اليت جيب أن تقرر يف مثل هذه احلاالت هي ما يستفاد من قول هللا 
َيْسأَل وَنَك َعِن اخْلَْمِر َواْلَمْيِسِر ق ْل ِفيِهَما ِإمْثٌ َكِبرٌي َوَمَناِفع  لِلنَّاِس َوِإمْث ه َما َأْكرَب   ﴿تعاىل

فكل من حقق ما جيب حتقيقه من أصل الدين، [،  ٢١٩البقرة:  ] ِمن ن َّْفِعِهَما ﴾
فإن كان خطؤه أكثر من صوابه وشره يغلب على  ؛ر بعد ذلك يف سائر منهجهنظَ ي  

روى ، وعلى ذلك فالقول الفصل يف سيد ه وال ت  طوى كتب  ه وت  ل قول  همَ نفعه فإنه ي  
، ال () ال إله إال هللاجانب فضائله ودفاعه عن رمحه هللا أن أخطاءه مغمورة يف 
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سيما أنه حقق أصول املعتقد الصحيح ، وإن كان عليه بعض املآخذ وعبارات أطلقها 
 ال نوافقه عليها رمحه هللا.

يشمله قوله  ؛وهللا حسيبه ؛ر أنين أحسب سيداذكّ أ  وختاما ال يسعين إال أن 
ورجل قام عند سلطان جائر  101،سيد الشهداء محزة)  :عليه الصالة والسالم 

فنحسب أن سيدا رمحه هللا قد حقق ذلك الشرط حيث قال  ، (فأمره وهناه فقتله 
كلمة حق عند سلطان جائر فقتله.. وأنقل كلمة له رمحه هللا قبل إعدامه بقليل 
عندما أعجب أحد الضباط بفرح سيد قطب وسعادته عند مساعه نبأ احلكم عليه 

وتعجب ألنه مل حيزن ويكتئب وينهار وحيبط فسأله قائال: أنت  "الشهادةابإلعدام "
تعت قد أنك ستكون شهيدا فما معىن شهيد عندك؟ أجاب رمحه هللا قائال: الشهيد 
هو الذي يقدم شهادة من روحه ودمه أن دين هللا أغلى عنده من حياته، ولذلك 

واألقوال اليت ال يشك  وله رمحه هللا من املواقف يبذل روحه وحياته فداء لدين هللا.
عارف ابحلق أهنا صادرة عن قلب قد مليء حبب هللا وحب رسوله صلى هللا عليه 
وسلم، وحب التضحية لدينه، نسأل هللا أن يرمحنا ويعفو عنا وإايه. وصلى هللا على 

                                                           
سيّمد  الشُّهداّء محزة  بن  عبّد املطَّلّب ، ورجٌل قام إىل إماٍم جائٍر فأمره ويف رواية من حديث جابر بن عبد هللا: )  101
...انظر املوسوعة احلديثية  374الرقم:  :السلسلة الصحيحة( ، وقد صححه اإلمام احملدث األلباين يف ه فقتلهوهنا

 www.dorar.netعلى الشبكة العنكبوتية اإلنرتنت:
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اله / محود بن عقالء الشعييب ... قنبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني
 102.."ه  16/5/1421

 
  ، وهللا على ما أقول شهيد:دون مبالغةو  أان أيضا وأقول -5

 ،دعوي، اجتماعي أخالقي 103ديعقتفسري   "يف ظالل القرآن" إن التفسري
ِي حي   من الدرجة األوىل. معاصر 104تربويديناميكي  ،منهجي أكادمييأديب بالغي، 

يبكي إنه  .املهزومةالنفوس ينصر و  الغافلة ويوقظ الضمائر، هللا بقراءته القلوب امليتة
ويزرع يف قلب قارئه حب هللا ورسوله والقرآن واملسلمني وحب كاتب  ناشفة،العيون ال

علة وطلبة العلم الشرعي ش  إىل هللا الدعاة  يوقد يف نفوسالتفسري أيضا. كما أنه 
 مرضاة إىل الوصولكيفية   و خريطة الدعوة هلم رامساً  إىل هللا، للمضي قدما ابهلل اإلميان

 يوضح الطريقة يف جماالت احلياة.يف كافة  مجلة وتفصيال تطبيق شرعه اللمن خ هللا
على اختالف أجناسهم وطبقاهتم ومستواهم  كيفية التعامل مع املدعوين واملخاطبني

، متدرجا أحواهلم الفكرية والنفسية والسلوكية آخذا يف عني االعتبار املعريف والثقايف،
ينظّم أفكار وانتصار الشعوب. إنه  م واحلضاراتفهم سنن هللا يف هنوض األم هبم إىل

لي املسلمني املتشتتة، ويقّيم صفوفهم حقيقة اإلسالم وطبيعة املنهج  هلم املعوّجة، وجي 

                                                           
102 http://www.mosshaf.com/ar/main 
 أيضا..كال االستعمالني مشاع بني الباحثني، أي نسبة إىل العقيدة دييو جيوز: عق 103

أستاذ أصول  –، للدكتور حممود خليل أبو دف معاِل الفكر الرتبوي عند سيد قطبانظر الدراسة الرائعة بعنوان:  104
،  2002الرتبية املشارك، نشرته موقع جامعة أم القرى مبكة املكرمة عام 

http://uqu.edu.sa/page/ar/67820 
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ولقارئ تفسريه  لصاحبه . فطوىبهدى وكتاب منريو للسري على بصرية وعلم  الرابين
 والعامل مبا فيه، وهللا أعلم.

 
 (105 لديهولوا غفر هللا له كاتب هذه السطور  د. خريالدين خوجة الكوسويف)                                 

 

                                                           
ية والثقافية الِت جيب أن يتحلى العلماملؤهالت ، بعنوان: األردن –لنا دراسة منشورة يف املدينة املنورة ويف عمان  105

 2008األردن –ومت تقدميها يف املؤمتر العاملي يف عماناألستاذ سيد قطب منوذجا،  – هبا املفسر
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 : من مسات الظالل وخصائصهاثنيا
 

امتاز  "يف ظالل القرآن" إن تفسرياألستاذ سيد قطب رمحه هللا املسمى: 
 من حيث ربط أحداث الواقع بنصوص الشرع. بعدة مسات وخصائص

 الطريقةو  من فيه السرالعجيب اجلذاب،وكذلك من حيث املضمون، حيث يك
يف  عاة إىل هللا خاصةوالد ني عامةرإلرشاد املسلم املثلى الستنباط الدروس والعب

 مواجهة حتدايت العصر واجملتمع الذي يعايشه.
ال من األحول االستخفاف ابلتفاسري األخرى، فال حبال يعين  هذه احلقيقة

 التفاسري قيمتها وفضلها اخلاصة هبا.  لكل من، يتومّهّن متوّهم شيئاً من ذلك
  لقد الحظ األستاذ الدكتور صالح عبدالفتاح اخلالدي مجلة من السمات

 :واخلصائص، منها
 .الواقعية اجلدية يف البحث. املنهجية السلفية 
 .بيان دور اإلنسان ومركزه 
 .اإلملام ابملالبسات التارخيية لنزول القرآن 
 بيان تعامل الصحابة مع القرآن. 
 .تصويبات يف الفكر اإلسالمي املعاصر وحتليل حاضر العاِل اإلسالمي 
 .التأكيد على قضااي الدعوة واحلركة يف مواجهة املادية اجلاهلية 
 .التفسري اجلمايل للصور الفنية يف القرآن 
  اإلكثار يف آايت العقيدة من االشراقات واللمحات والنتائج واألحكام

 والتحليالت.
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 اخلصائص الِت الحت للباحث:ومن السمات و 
 

 العقيدة اإلسالمية وجعلها الركيزة واألساس لكل شيء.التأكيد على  -1
التأكيد والتكرار لقضية احلاكمية واأللوهية هلل تعاىل لكي تستقر يف  -2

قلوب الناس، وأهنا إن صلحت صلح معها كل شئ وأهنا إن فسدت فسدت معها 
 كل شئ .
يقته املتمثلة يف ربط النظرية ابلتطبيق أو اإلميان إدراك فلسفة اإلسالم وحق -3

 ابلعمل، وقليل ما هم.
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 106 : منهج سيد قطب يف تفسريهاثلثا
 

الذين كتبوا عن منهجه  دراساتلتفسريه ومطالعة  ودراسيتيت من خالل مطالع
سيد قطب يف تفسريه لكالم األستاذ اليت سلكها الطريقة واملنهجية ميكن استخالص 

 ، فأقول وابهلل التوفيق:اىلهللا تع
يورد اآلية أو اآلايت مث يقوم ببيان أغراضها وأهدافها والوحدة املوضوعية  إنه -1

مستنبطًا منها الدروس  مث يشرحها شرحًا وافيًا وكافياً، للسورة وشخصيتها،
 . 107والعرب

يستشهد ابألحاديث النبوية وحيرص على مث يذكر سبب نزول اآلية إن وجد  -2
 لصحيحة.الرواايت ا

.. " ،يورد اختالف العلماء حول مفهوم اآلية ولكن دون إسهاب وإطناب -3
ويضرب صفحاً عن املباحث اللغوية مكتفياً ابإلشارة العابرة، ويتجه إىل إيقاظ 

 .108الوعي وتصحيح املفاهيم وربط اإلسالم ابحلياة.." 
ويبني يورد أقوال الفالسفة ويناقش آراءهم ابحلجج العقلية ويدحض شبهاهتم  -4

 .109بطالن منهجهم يف مسائل العقيدة والتوحيد

                                                           
للطالبة أمساء عمر حسن فدعق، جامعة أم القرى  –رسالة دكتوراه – منهج سيد قطب يف ظالل القرآنانظر:  106

 450- 300، ص 2ه ،  ج 1416مبكة املكرمة، 

فضل إبراز الوحدة املوضوعية يف السورة القرآنية  نسب إليه األستاذ الدكتور عدانن حممد زرزور، 107
، مدخل إىل التفسري وعلومهإذ أنه أول واحد تطرق إىل هذا املبدأ ..انظر:  املفردة طالت أم قصرت،

 . 267ص: 
 . 433ص:  مباحث يف علوم القرآن،مناع،  القطان، 108
ولعل هذا املسلك لألستاذ سيد قطب يف منهجه هو السبب الرئيسي واألكرب للتهمة املوجهة إليه  109

أمحد صالح الدين /من قبل بعض أعدائه أبنه جيهل القضااي الفلسفية العميقة، وأحد هؤالء د
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، أو ولكن قطب مل يكن لديه معرفة عميقة ابلفلسفة والعلوم والتاريخ.." املوصللي، حيث يقول:
فبالرغم من أن معرفته كانت تتسم ابلشمولية وتعدد احلقول مل يكن سيد  حىت ابلعلوم التقليدية،

قطب عاملًا ابملعىن العلمي األكادميي" ؟؟!  وأن سيد قطب رفض اعطاء الرسول صلى هللا عليه 
لفالسفة لماء الكالم واوسلم أي دور سوى نقل الوحي الذي يقلل من املرتبة اليت رفعه إليها ع

سول وأن املفكرين اآلخرين وحىت غري املسلمني أعطوا للر !! وأنه أبدى فقراً يف فهم النبوة..!! والفقهاء
وأن الكثري من أفكار سيد قطب مشاهبة ألفكار الفالسفة.  !!ودوره فهمًا أفضل من سيد قطب

بادئ حبث مقارن مل  –سيد قطب ؛ دراسات وشخصيات –الفكر اإلسالمي املعاصر انظر:
..  152 – 57 – 56– 46د /أمحد صالح الدين املوصللي، ص: األصوليني واإلصالحيني

وال خيفى على ذوي العقول والقلوب  وال شك أن مثل هذا الكالم فيه من اهلراء واجلهالة ما فيه
، وال أرى تفنيد كالمه هنا حىت ال أضخم من شأن قائل الكالم ألنه ال يستحق ذلك، وألن السليمة

ولكن ابختصار واقع العلمي واألكادميي واألنتاج الفكري لألستاذ سيد قطب يبطله مجلة وتفصياًل. ال
 شديد للرد على هذا األستاذ وأمثاله يكون من وجهني:

أنه ليس يف اإلسالم شئ امسه تقديس األشخاص أو الذوات كما هو اثبت ومقرر عند  :األول 
نفديي الرسول هللا صلى هللا عليه وسلم حبياتنا وأرواحنا بعض األداين األخرى ..فنحن يف اإلسالم 

وآابءان وأمهاتنا، ولكننا مع ذلك ال نستطيع أن نعطي  وأوالدان وحنبه أكثر مما حنب أنفسنا وأزواجنا
لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم أكثر مما أعطاه هللا له، وال نستطيع أن نعلي من قدره وشأنه وأن 

ت النصارى املسيح بن مرمي..فتأمل هذا البيان اإلهلي القائل لرتى هذه احلقيقة..قال نْطر َوه  كما أطر 
َا ق لْ ﴿  تعاىل: [، ففهم األستاذ سيد قطب رمحه 110﴾] الكهف: َبَشٌر مّمثْ ل ك ْم ي وَحٰى ّإيَلَّ  َأانَ  ّإمنَّ

و الفهم الصحيح هللا للرسول صلى هللا عليه وسلم كان ضمن إطار هذه اآلية ويف حدودها، وهذا ه
والذي مييزه عنا هو الوحي املنزل من قبل هللا عليه لتبليغ الناس هبا..وقد  ملنزلته عليه الصالة والسالم.

آراء املستشرقني الذين أبدوا فهماً أفضل من فهم األستاذ ألستاذ املوصللي وتلوثه أبفكار و يكون أتثر ا
رجه من األزهر على أحضان هؤالء..ومن مث عاد سيد قطب لرسول هللا ودوره!؟ هو أنه ترىب بعد خت

إىل اجلامعة األمريكية يف لبنان ليعمل يف حقل التدريس للحفاظ على تلك احلضانة من 
 الذوابن..فتأّمل!!

-وحاشا األستاذ سيد قطب  –أنه جاهل وهذا يعين (..أبن سيدا  ِل يكن عاملا  أما قولك ) :الثاين
عد املنهج العلمي أتمران أن نثبت هذه الدعوى بربهان، ومتشياً مع ،  وإلثبات هذه التهمة، فإن قوا
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يتعرض إىل حتليل النظم االجتماعية والوضعية مثل الشيوعية والدميوقراطية  -5
 .والرأمسالية واملاركسية لبيان بطالن تلك املناهج الوضعية

يتطرق إىل حتليل سياسي واجتماعي ملواقف الرسول صلى هللا عليه وسلم مع  -6
ال يبايل الستعمال األلفاظ الشنيعة للكفار و وأسباب اهلجرة، املشركني واليهود 

واملنتكسني  واملنافقني، وال يتحاشى ذلك..مثل اجلاهلية، واملطموسني،
 .110اخل

ليس من منهجه ذكر االسرائليات يف تفسريه، ولكن مع هذا التحرز الشديد  -7
 .111وجد أحياانً أنه يذكر ذلك..

 .112ق الفين لآلايتالتناسبيان اهتم ابجلانب البالغي و  -8
، ويكثر من ابن كثري والطربي )ولكنه مل يتأثر هبم تقدمنيينقل من املفسرين امل -9

 .113على اإلطالق يف أي لون من ألوان التفسري أو التأويل(

                                                           

فلألسف  (.)إن كنت انقال  فالصحة أو مدعيا  فالدليلالقاعدة العلمية عند علماء املسلمني: 
الشديد مل نر شيئا من األدلة هذا األستاذ األكادميي!! ؟؟ كثرت اهتاماته لسيد قطب عشوائياً دون 

أو أن يستدل أو يذكر من أخطاء األستاذ سيد قطب يف التاريخ  يف كتابه هذا،أن يثبت شيئاً لنا 
أو يف الفلسفة أو العلوم األخرى..ألن من شأن اجلاهل أن خيبط وخيطئ وخيون يف النقل..فإىل كالم 

 "األستاذ األكادميي" تطرق احتمال كبريو يسقط بكالمه االستدالل..وهللا أعلم.
 . 45ص:  ،1، ج ل القرآنيف ظالسيد،  انظر: قطب، 110
 ، وهذه من النقاط اإلجيابية يف هذا التفسري ويف غاية األمهية.املصدر السابقانظر:  111
، 1980– 1دار املعرفة، ط  مناهج املفسرين، مسلم آل جعفر، وحمي هالل السرحان،. انظر: د 112

 .3405- 3404- 6، ج يف ظالل القرآن، وراجع 268ص: 
، وانظر: منهج سيد قطب يف الظالل ، أمساء عمر  269ص:   ،علومهمدخل إىل التفسري و  113

 فما بعد -350، ص 2، وج286 -200، ص 1حسن فدعق، ج
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أحياانً جيتهد وأيخذ بظواهر النص وال حيّمل النص ما ال حيتمل، كما يظهر  -10
 .114ذلك جلياً يف تفسريه آلية الصوم 

يف تفسريه، ال ينحو منحى املتشددين وال يسلك مسلك  منصفا دالً رأيته معت -11
 املتساهلني املستخفني أبحكام هللا. 

ينهج منهج السلف الصاحل يف التفسري وقد صرح هو رمحه هللا غري مرة رأيته  -12
 .115بذلك يف تفسريه

يرجح بني األقوال الفقهية وخيتار الرأي الذي يعززه الدليل الصحيح، كما يف  -13
 .116املواالة والتتابع يف الصوم  مسألة

إىل العلوم احلديثة مثل الطب والفلك والفيزايء والكيمياء،  يف تفسريه تطرق -14
ال يلجأ إليه إال إذا كانت  من التفسري العلمي للقرآن جداً ولكنه كان متحفظاً 

اإلكتشافات العلمية حقائق حتمية ال فرضيات أو نظرايت حمتملة، حينئذ 
أن  حيث ألن العلم كل يوم يف شأن ة بتلك احلقائق،يربط تفسري اآلي

النظرايت العلمية غري مستقرة وهي معرضة للتبديل، بينما اآلايت القرآنية ال 
ألجل هذا السبب كان متشدداً يف هذا األمر، وليس األمر . تتبدل وال تتغري

 .117كما زعم البعض من أن سيداً ال يقبل أو يرفض التفسري العلمي لآلايت
مثل احلياة والقوامة أو تعاىل مسائل العقيدة يثبت الصفات الواردة هلل  يف -15

 ، وأحياانً يؤّول مبا يقتضيه السياق واللغة.القيومية وغريها

                                                           
 . 3599 – 3598– 6، ج يف ظالل القرآنانظر: 114
 400، صمنهج سيد قطب يف الظالل، وانظر: 316ص: ،يف ظالل القرآن يف امليزانانظر:  115
 . 6035 – 6، ج يف ظالل القرآنانظر: 116
– 6: جنفس املصدر، وانظر كذلك 1217 – 1216– 3، ج يف ظالل القرآنانظر:  117

3713-3714 . 
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فال خيلط ، ز بني القرآن املكي واملدين، وأن لكل منهماموضوعاهتا اخلاصةميّ  -16
 .118بينهما

 

مد عليها األستاذ اليت اعتاملهمة األسس  وأود أن أختم كالمي بذكر بعض
أ.د. فهد الرومي أيضاً هلذه املسألة  فضيلة ، وقد تعرضسيد قطب رمحه هللا يف تفسريه

 :أ.د. فهد الرومي حفظه هللا فضيلة وغريه من العلماء والباحثني، ومن مجلة ما ذكر
 .األسلوب األديب -1
 .تذوق النص القرآين -2
 .الواقعية واحلركة -3
 .التفسري اجلمايل الفِن -4
 .املوضوعيةالوحدة  -5
 .استيحاء النص دن مقررات سابقة -6
 .ترك اإلطناب عما أهبم يف القرآن -7
 .التحذير من االسرائليات -8
 .ترك االختالفات الفقهية -9

                                                           
ه، يراجع هذه املصادر واملراجع: وملعرفة املزيد والتفاصيل عن منهج سيد قطب وأسلوب كتاابت 118

ومي، لألستاذ الدكتور فهد بن عبدالرمحن بن سليمان الر  ،هات التفسري يف القرن الرابع عشراجتا
يف ظالل و لألستاذ صالح عبد الفتاح اخلالدي،  ،مفاتيح للتعامل مع القرآنو ، 999– 3ج 

سيد قطب و ، 400– 305ص: ،مسات الظاللاخلالدي، فصل  لألستاذ ، يف امليزان –القرآن 
للدكتور مناع  ،مباحث يف علوم القرآنو ، 19للدكتور حممد توفيق بركات، ص: ،خالصة حياته

 – 260، للدكتور حممد عدانن زرزور، ص:مدخل إىل التفسري و علومهو ، 334 ص: القطان،
 منهج، و2، وج1، للدكتورة أمساء عمر حسن فدعق، جو منهج سيد قطب يف الظالل، 270

 للدكتور ماجد شبالة ) موقف األستاذ سيد من قضااي العقيدة(. سيد قطب يف العقيدة
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اجتناب اإلغراق يف املسائل اللغوية وتفاعله مع النص  -10
 .119القرآين

 ترك االختالفات اللغوية والنحوية.  -11

 عاىل يف كل شيء.الرتكيز على احلاكمية املطلقة هلل تبارك وت -12

،حبيث مل يكن أسرياً لغريه االستقالل الفكري واملنهجي يف التفسري -13
 من املفسرين القدامى أو احملدثني.

ما من اآلراء و  الثقة ابلنفس وعدم االضطراب فيما يذهب إليه -14
 من األفكار. يتبناه

    
 األردن(-ملي، عمان )مع فضيلة أ.د. فهد عبد الرمحن الرومي يف املؤمتر العا            

 
 

                                                           
 1000-999– 3، ج تفسري يف القرن الرابع عشراجتاهات اليراجع بتوسع: الرومي، فهد،  119

 فما بعد.
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عن منهج األستاذ هذا الذي وفقين هللا إليه يف هذا املبحث من القول     
 وهللا واملوفق. وصاحبه )يف ظالل القرآن(سيد قطب يف تفسريه 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 د.عبد العزيز  الضامر و،  سو أ.د. أمحد السدي ) رئيس اجللسة( أ.د. عدانن حممد زرزور مع فضيلة)
 (2008األردن،  -عن تفسري األستاذ سيد قطب يف املؤمتر العاملي يف عمان العلمية مي األوراقأثناء تقد

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 جزاه هللا خريا دراسة األستاذ الدكتور نصري زرواق يف رسالة الدكتوراه
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 الفصل الثالث:
 الدعوة وأسلوهبا من خالل سورة األنعام

 

 أوال : أسباب اختيار سورة األنعام 
 

إىل اختيار هذه السورة املباركة للدراسة  ينعدة أسباب وعوامل دفعت هناك
 دون غريها من سور القرآن:

إن هذه السورة املباركة والطويلة من السور املكية إال بضع آايت منها  -1
ومن خصائص السور املكية أهنا تركز أوالً على جانب العقيدة والدعوة ، قيل إهنا مدنية

 وقد انسبت هذه السورة موضوع البحث.، ى بقية اجلوانبأكثر من تركيزها عل
وألن هذه السورة املباركة اشتملت على الرباهني والدالئل الكونية الكثرية  -2

نسهم وجنهم، إ ،شؤون العبادلالكون و  اذهل الدالة على وجود هللا عزوجل وتدبريه وقدرته
 .99-95و  66-59و 14-11مؤمنهم وكافرهم..أنظر اآلايت:

مما حيتاج إليها  إن هذه السورة فيها من الوسائل واملناهج الدعوية الكثرية، -3
الداعية املسلم يف هذا العصر وغريه، من صرب وثبات وتنويع ألساليب الدعوة تبعاً 

وتوجيه األسئلة إىل املعارضني لبيان قدرة  مثل االحتجاج العقلي، ألحوال املخاطبني،
 .52-50و  38-35-34-33و  -18-17:آلايتنظر اشيء، اهللا وإحاطته بكل 

اشتملت هذه السورة املباركة على أساليب الدعوة الكثرية واملختلفة، مثل  -4
وأسلوب  ومصريهم، الغابرة وموقف الرسل منهم االعتبار مبن سبقنا من أحوال األمم

أنظر ، وأسلوب التحدي والتذكري بنعم هللا، واألمر والنهي، الرتغيب والرتهيب،
 .47-46و 13-12-11آلايت:ا
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هذه السورة املباركة تطرقت إىل احلديث عن أهل الكتاب وكتمان معرفتهم  -5
عندما يناقش أهل الكتاب  ةلرسول هللا صلى هللا عليه وسلم، وهذه نقطة مهمة للداعي

 و حياورهم.
، هذه السورة بينت بصراحة ووضوح املفاصلة التامة بني املسلمني واجملرمني -6

وأن أمر ، ر الدعاة أنه ال مداهنة وال جماملة يف تبليغ الدعوة وبيان متطلباهتاشعِ ت  مما 
 .68-57-55اآلايت: املسلمني جيب أن يكون على بينة وكذلك شأن الكافرين،

إن هذه السورة بينت مشروعية البحث واالستدالل والتحري عن احلق  -7
م عندما جن عليه الليل و رأى يف قصة إبراهيم عليه السالذلك والصواب كما يظهر 

 .79-74اآلايت ، انظر القمر ابزغاً 
إن هذه السورة املباركة اشتملت على ذكر أكرب عدد لألنبياء والرسل مع  -8
وهذه ، 90-82اآلايت :منهج تبليغ شرائعهم، انظر دعوهتم واختالف  بيان وحدة

 مناهجهم ووسائلهم. قضية مهمة جداً للدعاة يف توحيد أهدافهم الدعوية مع اختالف
 والتشريعي اشتملت هذه السورة على مبادئ عظيمة يف اجلانب العقائدي -9

-118-108-103اآلايت:، انظر املعامالت والعباداتل يف جماو الشيء الكثري 
 وهذا له دور كبري يف أخالق الداعية ودعوته. ،121137-151-153
مكة من  اعليها مشركو هذه السورة بينت العادات اجلاهلية اليت كان  -10

مما تفيد الدعاة وترشدهم إىل فهم ودراسة الواقع ، تقسيم النذور والقرابني هلل ولشركائهم
 .146-140-136اآلايت:، انظر للمجتمع الذين يريدون دعوهتم

اصطلح  هذه السورة العظيمة اشتملت يف آخرها على وصااي عظيمة، -11
وهذا يعين التوحيد الذي  عدم الشرك، مثل: شر،ابلوصااي الع واملفسرين عليها العلماء

وهذه من أحب األعمال إىل  اإلحسان إىل الوالدين،، و هو األساس يف عقيدة املؤمن
 وهذا يعين أن هللا هو الرازق واملتكفل عدم قتل األوالد خشية الفقر،، و هللا تعاىل
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أن يركزوا يف مما ترشد وتعلم الدعاة أن عليهم  ،153-151 اآلايت:وغريها، انظر 
 دعوهتم على األشياء املهمة يف الدين أوالً ومن مث ينتقلوا إىل األمور الثانوية. 

واملهمة اليت أفرد هلا األستاذ سيد  الطويلة العلمية واملنهجية املقدمةإن  -12
، تفسريه ( على اإلطالق يفيف ظالل القرآن)واليت تعترب أطول مقدمة  قطب رمحه هللا،

واتباع اخلطوات يف  سيد قطب رمحه هللا أمهية القرآن املكي ودوره،ستاذ األبني  هاوفي
وضرورة مراعاة هذه املدة الطويلة يف حياة الدعاة يف تعاملهم  تكوين اجملتمع املسلم،

وعليهم  مع املدعوين وهم يف مرحلة بناء العقيدة وغرس أصوهلا يف القلوب والعقول،
ا قبل أن يفسروا للناس سر وجودهم ووجود هذا أن ال يستعجلوا النتائج قبل أواهن

من أنتم؟ ومن أين  وعلى الدعاة تنويع األسئلة على املدعوين، مثل:الكون من حوهلم 
تذهبون يف هناية املطاف؟ كما يقول ذلك  أين جئتم؟ وكيف جئتم؟ وملاذا جئتم؟ وإىل

 سيد قطب رمحه هللا تعاىل يف تفسريه.األستاذ 
ن أهم األسباب اليت دفعتين إىل اختيار هذه السورة لعل هذا يكون م -13

جتعلنا أن ندرك شدة احلاجة للقيام  ،للدراسة التحدايت اليت تواجهنا حنن الدعاة
اليت تكمن فيها اسرتاتيجيات الدعوة املختلفة  ابلدراسة ألمثال هذه السور املكية،

التشتت والتمزق الفكري  هذه األايم من حىت جند اخلالص والبديل مما حنن عليه اآلنفي
واملذهيب والفوضى وعدم التنظيم مما أدى إىل الضعف واإلحنراف عن جادة القرآن 

 الكرمي.
هذه السورة مليئة ابملواقف واملشاهد اليت كان عليها عرب اجلاهلية  -14

حاكمًا أو  الناس عن اإلسالم ظاهرًا وابطناً، عد  وما أمر جاهلية اليوم وب   -، األوىل
فهذه السورة املباركة ، -أهون وأخف من اجلاهلية األوىل، ماً، فردًا أو مجاعةحمكو 

وضعت املعامل الرئيسية للسري حنو حتقيق ذلك املنهج الرابين املنشود إبذن هللا تعاىل، 
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ويومئذ ، وكيفية إخراج هذه األمة وإنقاذها من املأزق اليت وقعت فيها بسبب جهلها
 ورؤية آاثره يف حياهتم. هللا، يفرح املؤمنون بتطبيق منهج

 

 اثنيا  : موضوعات السورة
 

 إن هذه السورة املباركة عاجلت عدة قضااي مهمة يف حياة الفرد واجملتمع واألمة،
وواجهت حرابً واقعيًا عما كان عليه املشركون من ختبط وتيه وجهل حبقيقة هللا تعاىل 

من أوهلا الرئيسي  رة وموضوعهايكاد يكون موضوع العقيدة حمور السو ، حيث وشريعته
، وال أجد كالمًا أفضل من صاحب هذا التفسري الذي أان بصددهحيث إىل آخرها

 يقول األستاذ سيد قطب رمحه هللا: 
"..إن موضوعها الذي تعاجله من مبدئها إىل منتهاها هو موضوع العقيدة ، 

وتطوف هبا يف  بكل مقوماهتا وبكل مكوانهتا. وهي أتخذ مبجامع النفس البشرية،
الوجود كله، وراء ينابيع العقيدة وموحياهتا املستسرة والظاهرة يف هذا الوجود الكبري.. 
إهنا تطوف ابلنفس البشرية يف ملكوت السماوات واألرض، تلحظ فيها الظلمات 

. وتسرح يف اجلنات املعروشات وغري .والنور، وترقب الشمس والقمر والنجوم
اطلة عليها واجلارية فيها؛ وتقف هبا على مصارع األمم اخلالية، واملياه اهل ..املعروشات

. مث تسبح هبا يف ظلمات الرب والبحر، وأسرار الغيب والنفس، .وآاثرها البائدة والباقية
، واحلبة املستكنة يف ظلمات األرض، امليت خيرج من احليو واحلي خيرج من امليت 

ابجلن واإلنس، والطري والوحش، واألولني  والنطفة املستكنة يف ظلمات الرحم. مث متوج
 .120واآلخرين، واملوتى واألحياء، واحلفظة على النفس ابلليل والنهار.."

                                                           
طبعة جديدة  بريوت، الطبعة الشرعية احلادية عشرة،-: دار الشروقيف ظالل القرآنسيد،  قطب، 120

 .1016 ص: 2، ج198 مشروعة ومنقحة،
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يف مكان آخر من تفسريه، متحداًث عن املوضوعات اليت  رمحه هللا ويقول
  عاجلت السورة:

قضية األلوهية ."..هذه السورة تعاجل قضية العقيدة األساسية..
اجلها بتعريف العباد برب العباد..من هو؟ ما مصدر هذا الوجود؟ ماذا والعبودية..تع

وراءه من أسرار؟ من هم العباد؟ من ذا الذي جاء هبم إىل هذا الوجود؟ من أنشاهم؟ 
من يطعمهم من يكفلهم؟ من يدبر أمرهم؟ من يقلب أفئدهتم وأبصارهم؟ من يقلب 

قهم؟ وألي أجل أجلهم؟ وألي ليلهم وهنارهم؟ من يبدئهم مث يعيدهم؟ ألي شيء خل
مصري يسلمهم؟ .. هذه احلياة املنبثقة هنا وهناك..من بثها يف هذا املوات؟..هذا املاء 

. هذا الصبح .. هذا النجم الثاقب.. هذا احلب املرتاكب..هذا الربعم النابغ.اهلاطل
وراءه من . هذا الفلك الدوار .. هذا كله من وراءه؟ وماذا .. هذا الليل السادل.البازغ
ومن أخبار؟ .. هذه األمم، وهذه القرون، اليت تذهب وجتيء، وهتلك  ؟أسرار

وتستخلف.. من ذا يستخلفها؟ ومن ذا يهلكها؟ ملاذا تستخلف؟ وملاذا يدركها البوار؟ 
 .121وماذا بعد االستخالف واالبتالء والوفاة من مصري وحساب وجزاء؟"

 
 ويقول رمحه هللا يف مكان آخر من تفسري: 

"..واملوضوع الرئيسي الذي تعاجله متصل؛ فال ميكن جتزئة السورة إىل مقاطع، 
من املوضوع.. إمنا هي موجات.. وكل موجة تتفق مع  كل مقطع منها يعاجل جانباً 

 .122اليت قبلها وتكملها.." 
 
 

                                                           
 . 1017-2ج املصدر السابق: 121
 .1022-2ج نفس املصدر: 122
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  ويقول األستاذ الدكتور وهبة الزحيلي:
 "..وجممل ما اشتملت عليه هذه السورة: 

 إلعتقاد عن طريق اإلقناع والتأثري واملناظرة واجلدل إثبات أصول ا
 اجلواب والسؤال.و 
  إثبات النبوة والرسالة والوحي والرد على شبهات املشركني ابألدلة

 العقلية واحلسية.
 تبيان أصول الدين واألخالق واآلداب االجتماعية أو الوصااي العشر. 
 أصله ووسائله  الدين من عهد آدم إىل حممد عليهما السالم واحد يف

 .وغاايته
  العدل اإلهلي يقتضي التفاوت بني األمم واألفراد فيهلك هللا الظاملني

 وينعم على الطائعني وميكن لألصلح يف إرث األرض.
  "123هللا مصدر التشريع والتحليل والتحرمي. 

 

 األمثل احللم التطبيقي - قرآنياتراشد إمام حسني يف كتابه ) وقال األستاذ
نظر ا (: أن هذه السورة كانت حراًب على مستغلي الضعفاء،اِل وأزماتهملشاكل الع
 اْلَيّتيمّ  تَ ْقَرب واَمالَ  َوال﴿: ، وهي قوله تعاىل152وأن اآلية  ،161-119اآلايت من 

ل َغ َأش دَّه   حتدثت عن أحكام املعامالت يف األعمال ﴾ ّإالَّ اّبلَِّّت ّهَي َأْحَسن  َحَّتَّٰ يَ ب ْ
نتج منه دروساً بليغة، حبيث لو طبقت تلك املبادئ واألحكام، الستقام واست املختلفة،

 فقال األستاذ:  .اقتصاد العامل
 

                                                           
لبنان، دار الفكر املعاصر –، بريوت عقيدة والشريعة واملنهج، التفسري املنري يف الوهبة الزحيلي،  123

 .126-7ج-1991-1ط –
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    “Wealthy countries should not also exploit the weaker countries ;on the 

contrary, they should help them to come out of their nations’ economic and 

financial difficulties…and individual rich men help the poor…there can be no 

reason why the rate of unemployment should be sky high…Every effort will then 

be aimed at human progress rather than individual selfishness…From the above 

analysis of this surah one can conclude that its teachings is enough to solve our 

global crisis .May be this is how Sir Bernard Shaw views it or even more when 

he declared:“ I have always held the religion of Muhammad in high estimation 

because of its wonderful vitality. It is the only religion which appears to possess 

that assimilating capability to the changing phases of existence which can make 

itself appeal to every age..124 

 : أي إن
جيب على هؤالء  ؛ بلالدول الغنية ما ينبغي هلا أن تستغل الدول الفقرية "

 األغنياء، فل والصعوابت االقتصاديةمن املشاك مساعدة الدول الفقرية للتخلص
، الزدايد فاحش يف نسبة البطالة داعهنالك  لن تكون وابلتايل، الفقراء عليهممساعدة

وليس اجلري  ومن مث كل حماولة جيب أن يقصد من ورائها إسعاد وتقدمي البشرية،
ه ونستطيع أن نستنتج من كل ما تقدم من حتليل هذ، واحلرص وراء املصاحل الشخصية

وهذا الذي جّر  العامل. يف شاكلاملكافة   لن كل درس فيها كاف حلأب السورة املباركة:
صلى هللا عليه  –أان دائمًا كنت أرى دين حممد"بقوله:  صرحأن ي اوسر برانرد ش

يف القمة بسبب ما ميلك من مقومات.إنه الدين الوحيد الذي ميلك القوة  -وسلم 
 . "لفة يف خمتلف مراحل احلياةوالقدرة ملواجهة التحدايت املخت

 
 
 
 

                                                           

, The practical solution to the world’s Husain Rashid, Quranology124 
problems and crisis: London, Taha Publishers Ltd, 1987, Pp: 38-39. 



 

 

ة 96 ح ف   | ص

 

 خريطة الدعوة إىل رب األانم يف تفسري سيد قطب لسورة األنعام

 اثلثا : التسمية واملناسبة
 

 كالم مجيل يف هذا الصدد، من املفيد  رمحه هللا للشيخ السيد حممد رشيد رضا
 : اقتباسه سرا من أسرار املناسبة حيث قال رمحه هللا جدا

"..من نظر ترتيب السور كلها يف املصحف يرى أنه قد روعي يف ترتيبها 
لتوسط والقصر يف اجلملة،ومن حكمته أن يف ذلك عوانً على تالوته وحفظه الطول وا

إىل املئني فاملثاين 125فالناس يبدؤون بقراءته من أوله فيكون االنتقال من السبع الطول
ويبدؤون حبفظه من آخره ألن ذلك أسهل  فاملفصل.. أنفى للملل وأدعى إىل النشاط،

ن أهل الكتاب أاألهم املقدم يف الدين،وكان ش على األطفال..وملا كان أمر العقائد هو
وقدمت السور املشتملة على حماجتهم ابلتفصيل وانسب  فيه أعظم من شأن املشركني،

أن جيئ بعدها ما فيه حماجة املشركني ابلتفصيل وتلك سورة األنعام مل تستوف ذلك 
وجاءت سورة  فهي متممة لشرح ما يف سورة البقرة مما يتعلق ابلعقائد، سورة مثلها،

األعراف بعدها متممة ملا فيها ومبينة لسنن هللا تعاىل يف األنبياء واملرسلني وشؤون 
ولكن سورة األنعام فصلت  أممهم معهم وهي حجة على املشركني وأهل الكتاب مجيعاً،

 .126الكالم يف إبراهيم الذي ينتمي إليه العرب وأهل الكتاب يف النسب والدين.." 

                                                           

Emad Al Din Shahin, Muhammad Rashid Rida and the West, International 
Institute of Islamic Thought, Virginia, U.S.A.1993. 

 قال الشيخ رشيد رضا يف تعريف السبع الطول: "قالوا إن السبع الطول أوهلا البقرة وآخرها التوبة، 125
ائة مما وإن سور املئني ما كانت آايهتا أكثر من مائة أو قريباً منها واملثاين ما كانت آايهتا أقل من م

ومسيت الفاحتة املثاين  قبل املفصل، مسيت مثاين ألهنا اثنية املئني أو ألهنا تعاد وتثىن كثرياً يف التالوة،
تفسري القرآن احلكيم الشهري  :ومسي املفصل مفصالً لكثرة الفصل بني سوره. انظر هلذا املعىن أيضاً،

 .287-7ج أتليف: السيد حممد رشيد رضا، ،بتفسري املنار
 املصدر السابق نفس اجلزء والصفحة.. 126
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قول يف هذا، حيث يقول  127 حفظه هللا وهبة الزحيلي رألستاذ الدكتو ول
ومسيت بذلك لورود ذكر  ".. سورة األنعام هي السورة السادسة،  يف تفسريه: فضيلته

مّ ألَ ٱوَ  رثّ حلَ ٱَّلّلَّّ ِمَّا َذرََأ ّمَن  َوَجَعل واْ ﴿، قوله تعاىل:األنعام فيها  ﴾اَنّصيب نعَٰ
نت كل من سوريت املائدة واألنعام حماجة تضم ومناسبتها ملا قبلها: ،[138اآلية:]

أهل الكتاب يف مواقفهم وعقائدهم،كما ذكر فيها أحكام املطعومات احملرمة والذابئح 
تحرمي بعض األنعام تقراًب إىل األواثن..وهذه السورة شأهنا بوالرد على أهل اجلاهلية 

هية والوحي كشأن السور املكية عنيت أبصول العقيدة واإلميان،وهي إثبات األلو 
يف رمحه هللا كالم الشيخ رشيد رضا   يوالراجح لد .128والوحي واجلزاء.." والرسالة،

 قضية التناسب بني السور وذلك لألسباب اليت ذكرها هو آنفاً وهللا أعلم.
 

 رابعا :  ذكر ما ورد يف فضل السورة ونزوهلا
 

  :(مفاتيح الغيب)قال اإلمام الفخر الرازي رمحه هللا يف تفسريه 
-141-114-93-91-23-20أن سورة األنعام مكية إال اآلايت: "

ابن عباس رضي  قال وروى الرازي رواية عن ابن عباس قال: 151-152-153
                                                           

 83انتقل  الدكتور وهبة الزحيلي رمحه هللا إىل الرفيق األعلى عن عمر انهز  9/8/2015يف يوم  127
عاما مليئا ابلعمل والعطاء والتدريس والتأليف يف األصول والفقه والتفسري واحلديث..إخل. تشرفت بلقائه 

فت ابلسالم عليه يف الشام ابملسجد األموي بعد صالة الظهر وبعد يف املؤمترات العاملية، وآخر مرة تشر 
. كما تشرفت ابلتعرف 2008انتهاء درسه، كنت مع أوالدي مسافرا من املدينة املنورة إىل كوسوفا عام 

 2002على شقيقه والتعلم منه األستاذ الدكتور حممد الزحيلي يف ماليزاي ابجلامعة اإلسالمية العاملية عام 
 . رمحه هللا رمحة واسعة.2006رقة ابإلمارات العربية املتحدة عام والشا

، ولإلستئناس 127-7ج ،التفسري املنري يف العقيدة والشريعة واملنهجوهبة،  وانظر: الزحيلي، 103
دار املنار  لإلمام حممد رشيد رضا، ،تفسري القرآن احلكيم الشهري بتفسري املنار يراجع بتوسع:

 .385-384-7هجرية، ج 1367-3ط -شارع اإلنشاء-14
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 أهنا مكية نزلت مجلة واحدة فامتأل منها الوادي وشيعها سبعون ألف ملك، هللا عنه:
 عليه وسلم الكّتاب ونزلت املالئكة فملؤوا ما بني األخشبني، فدعا الرسول صلى هللا

أَْتل   تَ َعاَلْوا ق لْ ﴿ ، قوله تعاىل:وكتبوها من ليلتهم تلك إال ست آايت فإهنا مدنيات
 وقوله، [152 - 151]األنعام:  إىل آخر اآلايت الثالث ﴾..َما َحرََّم رَبُّك ْم َعَلْيك مْ 

 ﴾..َعَلٰى َبَشٍر مّمن َشْيءٍ  اَّللَّ  َزَل َحقَّ َقْدرّّه ّإْذ قَال وا َما أَن اَّللََّ  َقَدر وا َوَما﴿ تعاىل:
]األنعام:  ﴾..اْفرَتَٰى َعَلى اَّللَّّ َكّذاب   ِمَّنّ  َأْظَلم   َوَمنْ ﴿: تعاىل وقوله[، 91]األنعام: 

ملا نزلت سورة األنعام سبح رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  وعن ابن املنكدر:[. 21
 سد األفق. لقد شيع هذه السورة من املالئكة ما وقال:

أحدها: أهنا نزلت  هذه السورة اختصت بنوعني من الفضيلة، قال األصوليون:
والسبب فيه أهنا اشتملت ، لفًا من املالئكةأأهناشيعها سبعون : والثاين دفعة واحدة،

وذلك  امللحدين،و على دالئل التوحيد والعدل والنبوة واملعاد وإبطال مذاهب املبطلني 
 .129ول يف غاية اجلاللة والرفعة.." يدل على أن علم األص

  :)اجلامع ألحكام القرآن( يف تفسريه رمحه هللا وقال اإلمام القرطيب
 مث أورد رواية عن ابن عباس قائاًل: "..وهي مكية يف قول األكثرين .."،

إذا سرك أن تعلم جهل العرب فاقرأ ما فوق  "..ويف البخاري عن ابن عباس قال:
قَ تَ ل وا َأْواَلَده ْم َسَفه ا ّبَغرْيّ ّعْلٍم  الَّّذينَ  َخّسرَ  َقدْ ﴿ رة األنعام:الثالثني ومائة من سو 

                                                           
انظر: الرازي فخر الدين بن العالمة ضياء الدين عمر املشتهر خبطيب الري نفع هللا بعلمه املسلمني  129

 ،1985-3لبنان، ط–بريوت  ،تفسري الفخر الرازي املشتهر ابلتفسري الكبري ومفاتيح الغيب
 . 149ص: ،6ج دار الفكر للطباعة والنشر،
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]األنعام:  ﴾َضلُّوا َوَما َكان وا م ْهَتّدينَ  َقدْ َوَحرَّم وا َما َرزَقَ ه م  اَّللَّ  اْفرّتَاء  َعَلى اَّللَّّ 
140] "..130. 

  :)فتح القدير( رمحه هللا يف تفسريه وقال اإلمام الشوكاين
"..وأخرج الطرباين وبن مردويه وأبو الشيخ والبيهقي يف الشعب عن أنس 

نزلت سورة األنعام ومعها موكب من املالئكة  قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: :قال
هلم َزَجل ابلتسبيح والتقديس واألرض ترتّج ورسول هللا صلى  يسد ما بني اخلافقني،
 .131" ..العظيم سبحان هللا العظيم ن هللاسبحا هللا عليه وسلم يقول:

 

 الدعوة يف القرآن الكرمي عموما   خامسا  : أساليب
 

نزل  ،دعوة للناس أمجعني وكتاب هداية للمؤمنني القرآن الكرمي كتاب هداية
نزل به الروح األمني على قلب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  من لدن رب العاملني،

 أعجز الفصحاء والبلغاء من العرب والعجم، ذرين.بلسان عريب مبني ليكون من املن
 فما استطاعوا أن أيتوا ولو آبية تشابه آايت القرآن. وحتداهم آبية وعشر آايت وسورة،

                                                           
بريوت، دار  ،اجلامع ألحكام القرآن(أبو عبد هللا حممد بن أمحد االنصاري ) انظر: القرطيب، 130

 . 383-382-6ج الكتاب العريب،
(، وقال اهليثمي يف 2210روى هذا احلديث البيهقي يف الشعب ) قال حمقق تفسري الشوكاين: 131

بن أيب بكر ، رواه الطرباين عن شيخه حممد بن عبد اللهنب عرس عن أمحد بن حممد 7/23اجملمع 
فتح القدير اجلامع حممد بن علي بن حممد، انظر: الشوكاني الساملي ومل أعرفه، وبقية رجاله ثقات..

حققه وخرج أحاديثه  هجرية،1250املتوىف بصنعاء  ،بني الرواية و الدراية يف يف علم التفسري
لبحث العلمي بدار وضع فهارسه وشارك يف ختريج أحاديثه جلنة التحقيق وا د/عبد الرمحن عمرية،

وللمزيد يف  املنصورة، -1994-1ط ،102-101-2ج دار الوفاء للطباعة والنشر، الوفاء،
 ،3492-3491-6ج تفسري الشيخ حممد متويل الشعراويموضوعات السورة وفضائلها راجع 

 . 287-281-7: جوانظر تفسري املنار دار أخبار اليوم،
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وقد بلغ القرآن الكرمي الذروة العليا من البالغة والفصاحة أبسلوبه اجلذاب 
ن تتنوع أسلوب وكانت النتيجة من هذه األساليب أ وعرضه املمتع وبالغته العذبة،

 الدعوة تبعاً لتلك األساليب اللغوية.
أساليب الدعوة  )منهاج الداعية(وقد ذكر األستاذ أمحد أبو زيد يف رسالته 

 قال: حيث يف القرآن 
"..وهذه األساليب يف معظمها تتوافق مع طباع البشر على اختالفهم وتتعدد 

شاد واحملاورة االقناعية والتذكري ما بني األمر والنهي واحلكمة واملوعظة والنصح واإلر 
والعرض  ابلنعم والتذكري مبصائر األمم السابقة والرتغيب والرتهيب،وضرب املثل،

من  يءوسوف يتعرض البحث هنا هلذه األساليب بش وخماطبة العقل، القصصي،
 :التفصيل مع ذكر األمثلة القرآنية

َوآت وا الزََّكاَة  الصَّاَلةَ  اَوَأّقيم و ﴿ :قوله تعاىل ، مثلأسلوب األمر والنهي -1
 .[43: البقرة]﴾ َوارَْكع وا َمَع الرَّاّكّعنيَ 

 ن وحٍ  قَ ْوم   َكذََّبتْ ﴿ :قوله تعاىل ، مثلأسلوب احملاورة اإلقناعية -2
َ فَات َّق وا   َأّمنيٌ  َرس ولٌ  َلك مْ  ّإينم   َأاَل تَ ت َّق ونَ  ن وحٌ  َأخ وه مْ  هَل مْ  قَالَ  ّإذْ  اْلم ْرَسّلنيَ  اَّللَّ
َ  َوَما َأْسأَل ك ْم َعَلْيّه ّمْن َأْجٍر ّإْن َأْجّرَي ّإالَّ َعَلٰى َربّم اْلَعاَلّمنَي  َوَأّطيع ونّ  فَات َّق وا اَّللَّ

ّإْن   قَاَل َوَما ّعْلّمي مبَا َكان وا يَ ْعَمل ونَ   اأْلَْرَذل ونَ  َوات َّبَ َعكَ  َلكَ  أَن  ْؤّمن   قَال وا َوَأّطيع وّن 
 ﴾ّإْن َأاَن ّإالَّ َنّذيٌر مُّّبنيٌ   َوَما َأاَن ّبطَاّرّد اْلم ْؤّمّننيَ  ْم ّإالَّ َعَلٰى َريبّم َلْو َتْشع ر وَن ّحَساهب   

 [ . 115-105الشعراء:]

 آلّ  مّمنْ  مُّْؤّمنٌ  رَج لٌ  َوقَالَ  ﴿قوله تعاىل: مثل ،أسلوب النصح والتوجيه -3
 ّمنَجاءَك م اّبْلَبيّمَناّت  َوَقدْ َريبّمَ اَّللَّ   يَ ق ولَ َأن  رَج ال   ونَ أَتَ ْقت  ل  َيْكت م  ّإميَانَه   ّفْرَعْونَ 
 .[ 28غافر:] ﴾رَّبّمك مْ 
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 مّمن َمْغّفَرةٍ  ّإىَلٰ  َوَسارّع وا﴿ :قوله تعاىل مثل ،أسلوب الرتغيب والرتهيب -4
 ،[ 133آل عمران:]﴾ نيَ أ ّعدَّْت ّلْلم تَّقّ  َواأْلَْرض   السََّماَوات  َعْرض َها  َوَجنَّةٍ رَّبّمك ْم 
بّّثنيَ   َمآاب   لّملطَّاّغنيَ   ّمْرَصاد ا َكاَنتْ   َجَهنَّمَ  ّإنَّ ﴿ قوله تعاىل: ومثل ، ﴾ّفيَها َأْحَقااب   الَّ

 .[ 25-21النبأ:] 
اَل  اَّللَّّ  نّْعَمةَ  تَ ع دُّوا َوّإن﴿: قوله تعاىل مثل ،أسلوب التذكري ابلنعم -5

 َخَلقَ  الَّّذي اَّللَّ   ﴿:قوله تعاىلومثل [،  18]النحل : ﴾ رَّّحيمٌ  ف ورٌ َلغَ  اَّللََّ  ّإنَّ  حت ْص وَها
السََّماَواّت َواأْلَْرَض َوأَنَزَل ّمَن السََّماّء َماء  فََأْخَرَج ّبّه ّمَن الثََّمَراّت ّرْزق ا لَّك ْم َوَسخََّر 

 .[ 32إبراهيم:] ﴾م  اأْلَهْنَارَ َلك م  اْلف ْلَك لَّتْجّرَي يف اْلَبْحّر أبَّْمرّّه َوَسخََّر َلك  
 ََث ود   َكذََّبتْ ﴿ :قوله تعاىل مثل أسلوب التذكري مبصائر األمم السابقة، -6

وهذا أسلوب ترغييب أو ترهييب ولكنه متخصص  ،[10-4احلاقة:] ﴾اّبْلَقارَّعةّ  َوَعادٌ 
 يف ذكر مصائر األمم السابقة.

يَّعظ ه   َوه وَ  اّلبّْنهّ  ل ْقَمان   قَالَ  َوّإذْ ﴿ قوله تعاىل:مثل  ،أسلوب املوعظة -7
 .[ 13لقمان:]﴾ اَي ب َِنَّ اَل ت ْشّرْك اّبَّللَّّ ّإنَّ الشّمْرَك َلظ ْلٌم َعّظيمٌ 

َمَثال   اَّللَّ   َضَربَ  َكْيفَ   تَ رَ  َأِلَْ ﴿:قوله تعاىل مثل ،أسلوب ضرب املثل -8
 .[ 24إبراهيم:] ﴾ٌت َوفَ ْرع َها يف السََّماءّ َكّلَمة  طَيّمَبة  َكَشَجَرٍة طَيّمَبٍة َأْصل َها اَثبّ 

 السََّماَواتّ  َخْلقّ  يف  ّإنَّ ﴿ :قوله تعاىل مثل ،أسلوب خماطبة العقل -9
اْلَبْحّر مبَا يَنَفع  النَّاَس َوَما  يف َواأْلَْرّض َواْخّتاَلّف اللَّْيّل َوالن ََّهاّر َواْلف ْلّك الَِّّت جَتّْري 

ّمن ك لّم َدابٍَّة  ّفيَها السََّماّء ّمن مَّاٍء فََأْحَيا ّبّه اأْلَْرَض بَ ْعَد َمْوهّتَا َوَبثَّ اَّللَّ  ّمنَ  أَنَزلَ 
 ﴾َوَتْصرّيّف الرّماَيّح َوالسََّحاّب اْلم َسخَّّر َبنْيَ السََّماّء َواأْلَْرّض َْلاَيٍت لّمَقْوٍم يَ ْعّقل ونَ 

 .[ 164البقرة:] 
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 ﴾َعْبَده   ّبَكافٍ  اَّللَّ   أَلَْيسَ  ﴿ :عاىلقوله ت مثل ،أسلوب التساؤل -10
َكْيَف َكاَن َعاّقَبة  الَّّذيَن   فَ َينظ ر وايف اأْلَْرّض  َيّسري وا َأَوِلَْ ﴿ وقوله تعاىل:، [ 36الزمر:]

 .[ 21غافر:]  ﴾َكان وا ّمن قَ ْبّلّهمْ 
َعَلٰى  ْلَنانَ زَّ  ِمّمَّا رَْيبٍ  يف  ك نت مْ   َوّإن﴿ :قوله تعاىل مثل ،أسلوب التحدي -11

] ﴾ َصاّدّقنيَ  ك نت مْ   ّإناَّللَّّ  د ونّ ش َهَداءَك م مّمن  َواْدع وامّمن مّمْثّلّه  ّبس ورَةٍ  فَْأت واَعْبّداَن 
 . 132" [  23البقرة:

وقد وردت معظم هذه األساليب الدعوية يف سورة األنعام أيضاً كما سنرى    
 هذا البحث إن شاء هللا تعاىل.ذلك قريباً يف 

 
 منهج سيد قطب يف فهم آايت الدعوة: من مسات وخصائص سادسا

  

 يف هذا املقامرمحه هللا من املناسب األستاذ قبل اخلوض يف احلديث عن منهج 
 .بشكل عام عرض بعض مسات وخصائص منهجه

ويكون له نصيب من  القرآن( ظالل)يف  التفسري:إن الذي يتعامل مع أقول 
بعض اخلصائص  يالحظسوف  لفكري والروحي يف صفحاتهوالسَّري ا العيش يف ظالله

 نذكر منها ما يلي:ها ومن أبرز اليت رمبا انفرد هبا األستاذ رمحه هللا،  والسمات
 حتليل لواقع سياسي حملي وعاملي وربطها ابلقرآن وعرضها على ميزانه. -

                                                           
السنة  كتاب شهري يصدر عن رابطة العامل اإلسالمي،  زيد، أمحد أبو بقلم: منهاج الداعية، انظر: 132

 وفيما خيتص ابلدعوة، ،126- 116ص:-135العدد -هجرية 1414 ربيع األول: الثانية عشرة،
فقد مجع فيه املؤلف  الكتاب يقع يف جملدين. أتليف أمحد فائز، ،الدعوة يف ظالل القرآن انظر:

ذي ذكره يف تفسريه يف ظالل القرآن عن الدعوة وأسلوهبا كل كالم  األستاذ سيد قطب رمحه هللا ال
 فإنه أحسن ما وقفت عليه حىت اآلن. ومنهاجها..
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مثل الشيوعية والدميوقراطية ، حماربته للقوانني الوضعية البشرية -
 .والعلمانية ةواملاركسي

 التأكيد على أتثريات الكنيسة السلبية على األمة اإلسالمية. -
 الصهاينة من اليهود والنصارى الصليبيني. مؤامراتبيان خطط و  -
ابملنهج القرآين وتركيزه على األولوايت واألسس الِت  الشديد أتثره -

دة مثل قضية العقي، قام عليها املنهج القرآين يف الدعوة إىل هللا تعاىل
 واأللوهية واحلاكمية.

 ابلسرية النبوية وأحداثها التارخيية، القرآنيم وربطها اْلايت تفسري -
سواء ما تعلق منها ابلعهود واملواثيق الِت كانت بني املسلمني واليهود 

أو ما تعلق منها بدعوة امللوك واألمراء إىل اإلسالم عن  أو النصارى
 طريق الرسائل والسفراء.

على بيان طبيعة املنهج اإلهلي على أنه كلٌّ ال يتجزمأ،  تركيزه الشديد -
 والبد من تطبيقه كافة يف حياتنا.

من خالل الدراسة  احقه اتإعطاء هذا املوضوع ومما الشك فيه أنه من احملال
فقط، وإمنا الغرض من هذه الدراسة هو التعرف على أهم معامل منهجه لسورة واحدة 

 يف فهم آايت الدعوة.
عليه طغى ن يطالع تفسري األستاذ سيد قطب يرى بوضوح أنه قد كل م  إن

فيها دليل واضح على أنه رمحه ، بشكل كبري على بقية اجلوانبالدعوة واحلركة  جانب
 ه أثناء تفسريه. أما تفاصيلوضع لنفسه طريقاً ومنهجاً خاصاً يسري وفق معاملقد هللا 

 اصة؟اخلجتهادات االو  راء واألفكار،ببعض اآل كيفية انفرادهو  تلك املعامل،وضوابطه،
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 رأيت أن أمجعوقد يف املبحث التايل، حاول إبذن هللا تعاىل بيانه أهذا ما س   
 .اآليت النحو بها علىيرتتتلك املعامل والضوابط و 

 
 املبحث األول: دعوة املسلمني إىل اإلصالح 

 

 والعبوديةاملطلب األول: الدعوة إىل إصالح العقيدة على حقيقة األلوهية 
 

على رمحه هللا سيد قطب األستاذ إلبراز هذه اخلطوة األوىل واملهمة من منهج 
من  وأفكاره الواردة يف أماكن متفرقةه كالم  استقراء وجهها الصحيح، يتطلب األمر

وال خيفى على رمحه هللا،  استخالص رأيه واستبيان منهجهمؤلفاته وحتليلها ومن مثَّ 
األستاذ سيد  كالمبكثرة االستشهاد ه املسألة  تلزمات هذأويل األلباب أن من مس

 .طبيعة املنهج االستقرائي يف البحث اثنياً  مع متشياً  ،أوالً  قطب
 هالقراءة واملطالعة والدراسة لتفسري يف ويعلم هللا كم من اجملهود بذل 

 ،كيزة لفكرهر واستخالص هذه األفكار واألسس اليت اعتمد عليها يف تفسريه، واختذها 
 أنه قد استيقن أمهية االبتداء هبا يف الدعوة إىل هللا تعاىل.حيث 

احلديث عن هذه فيها واجلدير ابلذكر هنا، إيراد أرقام الصفحات اليت ورد 
إذ  ،همث االستشهاد من كالم النقطة ابلذات )العقيدة( وذلك إما تصرحياً أو تلميحاً،

فمن أراد التوسع و املزيد فعليه الرجوع ال ميكن إيراد واقتباس مجيع األفكار والنصوص. 
 . 133إىل تفسريه

                                                           
-1048-1047-1031– 1030ورد احلديث عن األلوهية وحقيقتها يف هذه الصفحات:  133

1053-1068-1095-1105-1106-1108-1111-1124-1131-1133-
-1179يف: ]ولد الثاين من الظالل( كل هذه الصفحات يف اجمل)[ -1157 -1137-1146
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سيد قطب رمحه هللا حديثه إببراز هذا اجلانب املهم واألساسي األستاذ بدأ 
والدعاة خاصة أننا يف بداية قيامنا  يف حياة الفرد واجملتمع،وأراد أن خيرب املسلمني عامة

عوة إىل إصالح العقيدة ، وهي الدساسأبمور الدعوة جيب أن نبدأ وننطلق من األ
إىل  من مث فإذا ما متت وكملت هذه،ننتقل أواًل، مبفهومها ومدلوهلا الواسع والشامل.

 األمور األخرى الثانوية. 
نا مْ هِ فَ  أمهية قصوى يف حياة األمة ويف حياة الداعية.و إن لإلصالح دوراً كبرياً 

 عزوجل شعيب عليه هذه احلقيقة من قوله تعاىل يف سورة هود على لسان نيب هللا
قَاَل اَي قَ ْوّم َأرَأَيْ ت ْم ّإن ك نت  َعَلٰى بَيّمَنٍة مّمن رَّيبّم َوَرزََقِّن ﴿السالم عندما قال لقومه: 

ْصاَلَح َما  ّمْنه  ّرْزق ا َحَسن ا َوَما أ رّيد  َأْن أ َخاّلَفك ْم ّإىَلٰ َما َأهْنَاك ْم َعْنه  ّإْن أ رّيد  ّإالَّ اإْلّ
والبدء  ،134[ 88 هود:]﴾ْعت  َوَما تَ ْوّفيّقي ّإالَّ اّبَّللَّّ َعَلْيّه تَ وَكَّْلت  َوّإلَْيّه أ نّيب  اْسَتطَ 

                                                           

1180-1187-1193-1205-1206-1211-12281229-1240-1235 ] 
 من الظالل. )يف اجمللد الثالث(

﴾هلذه اآلية: "..  ذكر بن كثري يف تفسريه134 أي فيما آمركم  ﴿ّإْن أ رّيد  ّإالَّ اإْلّْصاَلَح َما اْسَتَطْعت 
أصلَح : : مصدر أصلَح اإلصالح و،394-2.." جوأهناكم إمنا أريد إصالحكم جهدي وطاقيت

أصلَح من...أي تقومي وتغيري وحتسني وإصالح ذات البنْي: مصاحلة املتخاصمني...  والذي  .../يف
واآلية الكرمية  .الصالح وبني لفظ: ،اإلصالح بني لفظ: لغوية آخر وتفرقة أن هناك سراً  يبدو يل،

ع ِرَف  .. والصالح مصدر َصَلَح، َصل حَ ن أريد إال الصالحإ ومل تقل: ،إن أريد إال اإلصالح تقول:
، لَه  اِبلصَّاَلِح َواخلَْرْيِ  َدَعا /َساَلَمة  األ مَِّة ِبَصاَلِح ِإَماِمَها /: اِبالْسِتَقاَمِة َوالسَّاَلَمِة ِمَن الَعْيبِ اّبلصَّاَلحّ 
سر يف ذلك أن يف اإلصالح فيه معىن وال السَّالمة من الَعْيب. الصَّاَلح  االستقامة، و : الصَّاَلح  

ونسيان  صالح اآلخرينإب، فهذا قد يتعلق  لصالحا وأما: إصالح النفس أوالً قبل إصالح اآلخرين.
﴿َوَما أ رّيد  َأْن أ َخاّلَفك ْم : قوله تعاىلوالدليل هلذا الذي ذهبنا إليه  .نفسه، وهذا خالف اآلية الكرمية

 وهللا أعلم.  ﴾ّإىَلٰ َما َأهْنَاك ْم َعْنه  
 /http://www.almaany.com/ar/dict/ar-arانظر مادة اإلصالح  والصالح يف:     
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عذابه على األمة،استلهمنا فيه محاية من إحالل غضب هللا و  ابإلصالح يف الدعوة
 ﴾ل َها م ْصّلح ونَ اْلق َرٰى ّبظ ْلٍم َوَأهْ  لّي  ْهّلكَ  رَبُّكَ  َكانَ   َوَما ﴿هذه احلقيقة من قوله تعاىل:

، سيد قطب هبذه النقطة وذلك ألمهيتهااألستاذ فال غرابة إذن أن يبدأ  ،[117هود:]
ولقد كان فلسفته رمحه هللا أن ينطلق يف بيان أمور العقيدة والدعوة بنظرة اترخيية معّمقة 

 قال نة.يف بيان حقيقة نزول القرآن الكرمي واملراحل اليت نزل فيها القرآن يف مكة واملدي
 :يف بعض ما حتدث عنه مبيناً دور القرآن املكي وماذا عاجل يف بداايت نزوله رمحه هللا

".. لقد كان يعاجل القضية األوىل، والقضية الكربى، والقضية األساسية، يف  
، 135هذا الدين اجلديد، "قضية العقيد " ممثلة يف قاعدهتا الرئيسية..األلوهية والعبودية 

عالقة..لقد كان هذا القرآن املكي يفسر لإلنسان سر وجوده ووجود وما بينهما من 
هذا الكون من حوله..كان يقول له: من هو؟ ومن أين جاء ؟ وكيف جاء ؟ وملاذا 
جاء؟ وإىل أين يذهب يف هناية املطاف؟ من ذا الذي جاء به من العدم واجملهول؟ 

هذا الوجود الذي حيسه  ومن ذا الذي يذهب به وما مصريه هناك؟ وكان يقول له: ما
يستشرفه وال يراه؟ من أنشأ هذا الوجود املليء  ويراه، والذي حيس أن وراءه غيباً 

ابألسرار؟ من ذا يدبره ومن ذا حيوره؟ ومن ذا جيدد فيه ويغري على النحو الذي يراه؟ 
، كيف وكان يقول له كذلك : كيف يتعامل مع خالق هذا الكون ومع الكون أيضاً 

يف تقرير هذه  كاملةً   وهكذا انقضت ثالثة عشر عاماً  .عباد مع خالق العباديتعامل ال
القضية الكربى. القضية اليت ليس وراءها شيء يف حياة اإلنسان إال ما يقوم عليها 

 .136من املقتضيات والتفريعات.." 

                                                           
 انظر يف هذا املوضوع أيضاً: 135

 Shaikh Muhammad As Saleh Al-Uthaimin, The Muslims Belief, Translated 
by: Dr: Maneh Hammad Al –Johani, p: 9. 

 بتصرف. 1004ص:  – 2ج :يف ظالل القرآنسيد،  قطب، 136
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يف فهمه آلايت  قطب من خصائص منهج األستاذ سيد أنيتبني مما سبق 
اإلسالمية القضية الكربى واألساسية اليت تتمحور حوهلا بقية  جعله للعقيدة ،الدعوة
وعلى هذا  على صرحها تقوم وتتأسس اجملتمعات اإلنسانية،اليت و الدينية  القضااي

األساس حقق الرعيل األول من الصحب الكرام والتابعني الفتوحات اإلسالمية العاملية 
 .م رضوان هللا عليهمهوالذي يعود فضل إيصال هذا الدين إلينا إىل جهود

، له دليل من عليهسيد قطب رمحه هللا األستاذ  سارالذي  نهجو هذا امل
قوي للغاية، حبيث  اإلسالمي والتاريخ، والدين، السليم والعقل، املشهود الواقع

 وأيمث إن هو شرع يف عمله على غري هذا األساس.  حيصر الداعية نفسه يف إطاره،
قضية احلساسة مما يشعر الداعي أبمهيتها والوقوف ولعل كثرة تكراره هلذه ال

حىت تصل جذور هذه الشجرة إىل أعماق القلوب وتؤيت مثارها وأكلها  ،طويالً ها عند
 إبذن رهبا.   
احْلَْمد  َّلّلَّّ الَّّذي  ﴿آلية األوىل من سورة األنعام وهو قوله تعاىل:تفسريه لففي 

ْم يَ ْعّدل ونَ  َل الظُّل َماّت َوالنُّورَ َخَلَق السََّماَواّت َواأْلَْرَض َوَجعَ   ﴾ُث َّ الَّّذيَن َكَفر وا ّبَرهبّّم
 قال: [، 1]األنعام: 

 له،واعرتافاً  عليه، وتسبيحاً  ".. إهنا اللمسات األوىل .. تبدأ ابحلمد هلل. ثناءً 
أبحقيته للحمد والثناء على ألوهيته املتجلية يف اخللق واإلنشاء.. بذلك تصل بني 

وهية احملمودة وخصيصتها األوىل اخللق .. وتبدأ ابخللق يف أضخم جمايل الوجود األل
 "..137. 

لأللوهية نظرة شاملة وواسعة حبيث تشمل  رمحه هللا سيد قطب األستاذ نظرة
ومعىن مشول األلوهية  للحياة: هو أن يكون هللا  هذه احلياة وهذا الكون وما فيهما.

                                                           
 .1030ص:  – 2ج املصدر السابق،137
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، ومنه وحده تستمد يءلقة منه وإليه يعود كل شسبحانه وحده صاحب احلاكمية املط
 ذاهتا،الشرائع واألحكام والقوانني..والدليل على ذلك هذه اآلية الكرمية من السورة 

  :يف تفسريه يقول رمحه هللاحيث 
"واللمسة الثالثة تضم اللمستني األوليني يف إطار واحد؛ وتقرر ألوهية هللا يف 

َوه َو اَّللَّ  يف السََّماَواّت َويف اأْلَْرّض يَ ْعَلم  ّسرَّك ْم َوَجْهرَك ْم ﴿ الكون واحلياة اإلنسانية سواء:
إن الذي خلق السماوات واألرض هو هللا يف [، 3األنعام:] ﴾َويَ ْعَلم  َما َتْكّسب ونَ 

السماوات ويف األرض. هو ابأللوهية فيهما على السواء وكل مقتضيات األلوهية 
 . 138للناموس الذي سنه هللا هلما، وائتمار أبمره وحده "  متحققة عليهما، من خضوع

وأن ذلك ليس لتقرير  ويقول أيضًا مبينًا مظاهر وحقائق هذه األلوهية،
بني و  ،كما هو احلال يف األداين األخرى،139الالهويت والفلسفي النظري السليب

 األستاذ سيد قطب يف تفسريه أن الداعية عندما يتعرض لشرح وبيان احلقائق
اإلسالمية، فإن عليه القيام ببيان األدلة الكافية العقلية فيها والنقلية للتوصل إىل املعرفة 

، 140احلّقة واألصيلة لوجود هللا عزوجل، وليس هلدف اجلدال الفلسفي والنظري العقيم
  مث ذكر رمحه هللا قائاًل:

                                                           
 . 1031ص:  – 2ج املصدر السابق: 138
، الذي يثبت احنراف النصارى ويبني أخطاء دع اإلجنيل يتكلم انظر يف هذا املوضوع، علي حمسن:139

 :األانجيل
Ali Muhsin, Let the Bible speak: Islamic Da’wah &Guidance Center, 

Dammam, Saudi Arabia, -p: 7. 
وأجهزة –عن الفطرةكان من منهج األستاذ سيد قطب رمحه هللا أنه كثريًا ما كان يركز حديثه   140

ولقد ورد احلديث عن الفطرة  وأمهية إيقاظها وحتريكها لكي تستجيب للدعوة.. –االستقبال الفطرية 
-1138-1137-1123-1098-1088-1087-1053-2ج يف هذه الصفحات:

 .1202: 3و ج1146-1153-1161
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"..ولقد عرضت املوجة األوىل حقيقة األلوهية ممثلة يف خلق السماوات 
واألرض، وجعل الظلمات والنور، وخلق اإلنسان من طني، وقضاء األجل األول 
لعمره، وتسمية األجل الثاين لبعثه. مقررة مشول ألوهية هللا للسماوات ولألرض، 
وإحاطة علمه بسر الناس وجهرهم وما يكسبونه يف السر واجلهر.. كل أولئك ال جملرد 

ليب. ولكن لتقرير مقتضيات هذه احلقائق يف التقرير الالهويت أو الفلسفي النظري الس
، وال مترتي يف هذه احلياة اإلنسانية. من إسالمها جبملتها هلل وحده، ال تعدل به أحداً 

الوحدانية. ومن إقرارها بشمول األلوهية لشئون الكون ولشئون احلياة اإلنسانية يف 
الستسالم حلاكمية هللا السر واجلهر. ومن ترتيب النتائج الطبيعية هلذه احلقائق يف ا

وحده يف شؤون احلياة األرضية كاالستسالم هلذه احلاكمية يف الشؤون الكونية .." 
141. 

 أخذ هذا اجلانب عند إن مبدأ الرتكيز على العقيدة أثناء القيام ابلدعوة أواًل،
مفهومًا أوسع وأعم وأمشل مما تعارف عليه الناس قدمياً  رمحه هللا سيد قطب األستاذ

يثاً، من أن التوحيد يعين توحيد األلوهية وتوحيد الربوبية وعند البعض توحيد وحد
وليس له عالقة أبمور ، والصفات حمصور يف األمور التعبدية فحسب142األمساء 

 ه رمحه هللا يشمل على:عندالتوحيد أما  ؟!احلاكمية وتطبيق الشريعة
                                                           

وللشيخ رشيد رضا رمحه هللا كالمًا مجيالً  ،1047ص:  – 2:جيف ظالل القرآنسيد،  قطب، 141
 .300-299-7ج :تفسري املنارحول هذه املسألة. انظر: 

: "..فإن معرفة هذا أصل الدين وأساس اهلداية وأفضل  قال شيخ اإلسالم بن تيمية رمحه هللا142
حصلته النفوس وأدركته العقول..مث القول الشامل يف مجيع هذا الباب وأوجب ما اكتسبته القلوب و 

أن يوصف هللا مبا وصف به نفسه أو وصفه به رسوله ومبا وصفه به السابقون األولون ال يتجاوز 
ال يوصف هللا إال مبا وصف به نفسه ومبا وصفه رسوله صلى  قال اإلمام أمحد: القرآن واحلديث.

: أهنم يصفون هللا مبا وصف به نفسه ومذهب السلفاوز القرآن واحلديث..هللا عليه وسلم ال يتج
جمموع ومبا وصفه رسوله صلى هللا عليه وسلم من غري حتريف وال تعطيل ومن غري تكييف وال متثيل.."



 

 

ة 110 ح ف   | ص

 

 خريطة الدعوة إىل رب األانم يف تفسري سيد قطب لسورة األنعام

 .توحيد الوالية والتوجه -
 .توحيد االستسالم والعبودية -
 .143 حيد مصدر تلقي الشرائع واألوامرتو  -

أعين توحيد  –اإلضافية  توحيد هللا يف هذه اجملاالتإن  :والذي يبدو يل
مهمة تعترب  والدعوية يف حياة املسلمني والعلمية الرتبوية هلا أبعادها -الوالية والتوجيه 

حىت ال  كما أن مراجعة مسألة التقسيم ألنواع التوحيد أضحت ضرورية للغاية  للغاية.
يكون هذا هو الفهم والشرح حمصورا يف تلك اجملاالت فقط، ألن من خصائص 
اإلسالم الشمول أو الشمولية؛ وهذا يعين أن اإلسالم ينبغي أن يكون حاضرا ومطبقا 

والسياسي يف حياتنا العامة يف اجملال العقدي واألخالقي والتشريعي واالقتصادي 
اجلانب التعبدي أو العبادي فقط. هذا األمر  والفكري، وال جيوز حصر الشريعة يف

 َوَمن﴿الذي ينبغي أن ال ننساه حينما نقوم ببيان وتبليغ رسالة اإلسالم إىل الناس..
َتغّ  ْساَلمّ  َغرْيَ  يَ ب ْ ]آل عمران:  ﴾ّدين ا فَ َلن ي  ْقَبَل ّمْنه  َوه َو يف اْْلّخَرّة ّمَن اخْلَاّسرّينَ  اإْلّ
ينَ  خم ّْلص ا اَّللََّ  فَاْعب دّ ..﴿ والتوحيد اخلالص.. [، اإلستسالم الكامل هلل85  ﴾لَّه  الدّم

َأَمَر  َّلّلَّّ  ّإالَّ  احْل ْكم   ّإنّ ..﴿صدر يف تلقي الشرائع واألوامر..[، ووحدانية امل2] الزمر: 
ه   ّإالَّ تَ ْعب د وا  َأالَّ  غ ونَ  اجْلَاّهّليَّةّ  َأَفح ْكمَ ﴿[، 40]يوسف:  ﴾..ّإايَّ َأْحَسن  ّمَن َوَمْن  يَ ب ْ

 اَّللَّ   َولّيّميَ  ّإنَّ ﴿[، وتوحيد الوالية والتوجه.. 50] املائدة:  ﴾اَّللَّّ ح ْكم ا لّمَقْوٍم ي وّقن ونَ 
 َوْجَهكَ  فََأّقمْ ﴿ [،196] األعراف:  ﴾الصَّاحّلّنيَ  يَ تَ َوىلَّ َوه َو  اْلّكَتابَ  نَ زَّلَ الَّّذي 

                                                           

فهد بن عبد العزيز آل  طبع أبمر صاحب السمو امللكي ويل العهد: ،26-6، ص: 5،جالفتاوى
هجرية.. وهذا هو الوجه األسلم واألصح يف هذه املسألة وهللا  1389وىل، تصوير الطبعة األ-سعود

 .أعلم ابلصواب
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يّن َحّنيف ا ّفْطَرَت اَّللَّّ الَِّّت  ين  ّللدّم ّلَك الدّم َها اَل تَ ْبّديَل خّلَْلّق اَّللَّّ ذَٰ  َفَطَر النَّاَس َعَلي ْ
ذ  َولّيًّا  اَّللَّّ  َأَغرْيَ  ق لْ  ﴿[، 30] الروم:  ﴾َأْكثَ َر النَّاّس اَل يَ ْعَلم ونَ  اْلَقيّمم  َولَّٰكنَّ  َأَّتَّّ

ّإينم أ ّمْرت  َأْن َأك وَن َأوََّل َمْن  لْ ق  فَاّطّر السََّماَواّت َواأْلَْرّض َوه َو ي ْطّعم  َواَل ي ْطَعم  
أَْبّغي َرابًّ َوه َو َربُّ  اَّللَّّ  َأَغرْيَ  ق لْ ﴿[، 14]األنعام:  ﴾َأْسَلَم َواَل َتك وَننَّ ّمَن اْلم ْشرّّكنيَ 

َها َواَل َتّزر  َواّزرٌَة ّوْزَر أ ْخَرٰى  ُث َّ ّإىَلٰ رَبّمك م ك لّم َشْيٍء َواَل َتْكّسب  ك لُّ نَ ْفٍس ّإالَّ َعَلي ْ
 [.164]األنعام:  ﴾مَّْرّجع ك ْم فَ ي  َنبّمئ ك م مبَا ك نت ْم ّفيّه ََّتَْتّلف ونَ 

 ،تفاصيل مفهوم األلوهية ماذا يقول يف هذا الصدد قطب األستاذ سيدلنر 
 قال رمحه هللا: 

 "..فأما هذه املوجة اجلديدة فتستهدف كذلك إبراز حقيقة األلوهية ، ممثلة
ويف النفع والضر..كل ، ويف القدرة والقهر، ويف الرزق والكفالة، امللك والفاعليةيف 

ذلك ال جملرد التقرير الالهويت أو الفلسفي النظري السليب..ولكن لتقرير مقتضيات 
هذه احلقائق من توحيد الوالية والتوجه، وتوحيد االستسالم والعبودية..واعتبار الوالية 

والعبودية. فإذا أمر رسول هللا أن يستنكر أن يتخذ غري هللا  والتوجه مظهر االستسالم
على  م وال يطعم؛ وقائم اثنياً طعِ على أن هللا ي   ؛ بني أن هذا االستنكار قائم أوالً ولياً 

 . 144.." أن تويل غري هللا نقض ملا أمر به من اإلسالم وعدم الشرك أيضاً 
تقريرًا يربز أمهيته ويدعو : تقريره ملقتضيات توحيد األلوهية إذن نالحظ هنا

على خالف املنهج الفلسفي  إىل العمل مبا يدل عليه من أعمال قلبية وأعمال اجلوارح،
هلذا اجلانب  على حد تعبريه(حركيا  فأعطى بذلك بعدًا عمليًا )أو  النظري السليب.

 املهم من التوحيد.

                                                           
القسم  ،: مقومات التصور اإلسالميوراجع بتوسع ،1047-2ج يف ظالل القرآن:سيد،  قطب،144

 .189 ص: وفصل: حقيقة األلوهية، ،81ص: ألوهية وعبودية، الثاين، فصل:
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ذ  َولّيًّا فَاّطّر  َّللَّّ ا َأَغرْيَ  ق لْ  ﴿ويف تفسريه لقوله تعاىل من السورة نفسها،  َأَّتَّّ
ّإينم أ ّمْرت  َأْن َأك وَن َأوََّل َمْن َأْسَلَم  ق لْ السََّماَواّت َواأْلَْرّض َوه َو ي ْطّعم  َواَل ي ْطَعم  

يفسر معىن كلمة الويل مبعناه الواسع [، 14]األنعام:  ﴾َواَل َتك وَننَّ ّمَن اْلم ْشرّّكنيَ 
 : الشركمبينا حقيقة التوحيد و 

". الويل".. إن هذه القضية..قضية اختاذ هللا وحده ولياً. بكل معاين كلمة "
يدين له العبد ابلعبودية ممثلة يف اخلضوع حلاكميته  وموىل معبوداً  أي اختاذه وحده رابً 

يستنصر به  وحده ويدين له ابلعبادة فيقدم له شعائرها وحده. واختاذه وحده انصراً 
ه إليه يف امللمات.. إن هذه القضية هي قضية العقيدة يف صميمها. ويعتمد عليه، ويتوج

معه يف  إشراك غريه. وإما فهو اإلسالم–هبذه املعاين كلها  –إخالص الوالء هللفإما 
 .145الذي ال جيتمع يف قلب واحد هو واإلسالم! .." الشرك أي منها، فهو 
وهو الذي حيتاج هذا الذي ينبغي أن يكون مقرراً يف نفس كل مسلم، أقول: 

فإذا مت تقعيد هذا الكالم يف نفوس كل من يدخل يف اإلسالم طواعية..  إىل أن يعرفه
املسلمني، فال ختشى عليهم إن شاء هللا من عدم تقدمي أمواهلم وأنفسهم هلل رب 

إشراك أحد غريه عدم و قتضي اإلخالص الكامل هلل عزوجل العاملني.. فاإلسالم احلق ي
 مه.. ومن احملال أن جيتمعا يف قلب املسلم املؤمن.يبطل إميانه وإسال

العالمة اآللوسي البغدادي يف تفسريه: بعد أن ذكر أن يف هذا الصدد يقول و 
  :رمحه هللا من إحدى معاين الويل هو املعبود..قال

                                                           
 .1054ص: -2ج :ظالل القرآن يف سيد؛ قطب، 145
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ويعلم من إنكار اختاذ  "وقيل:الويل مبعىن الناصر كما هو أحد معانيه املشهورة،
 .146صراً أنه ال يتخذه معبوداً من ابب أوىل.." غري هللا تعاىل ان
سيد قطب رمحه هللا هنا سندًا ودلياًل واقعيًا وشرعيًا على أن األستاذ ويقدم 

 حيث ؟وملن سيكون إن مل يكن هلل تعاىل هذا الوالء جيب أن يكون هلل تبارك وتعاىل،
  :رمحه هللا يقول

لوالء وملن يتمحض؟ ملن إن ..ملن يكون ا.. إنه منطق الفطرة القوي العميق"
 يكن لفاطر السماوات واألرض الذي خلقهما وأنشأمها؟ ملن إن مل يكن لرازق من مل

 ويضيف رمجه هللا .147؟ .."  يف السماوات واألرض الذي يطعم وال يطلب طعاماً 
 قائاًل: 

فراد هللا سبحانه ابلتوجه إوال متيعا..إما  "..قضية واحدة حمددة، ال تقبل ليناً 
واالستعانة، واإلقرار له وحده ابحلاكمية يف كل  والعبادة، واخلضوع، والطاعة، لتلقي،وا

أمر من هذه األمور ورفض إشراك غريه معه فيها؛ ووالء القلب والعمل، يف الشعرية 
والشريعة له وحده بال شريك .. إما هذا كله فهو اإلسالم .. وإما إشراك أحد من 

فهو الشرك. الذي ال جيتمع يف قلب واحد مع  عباده معه يف شيء من هذا كله
 .148اإلسالم.." 

                                                           
روح املعاين يف تفسري القرآن العالمة أيب الفضل شهاب الدين السيد حممود اآللوسى البغدادي،  146

دار إحياء الرتاث  ،1985-4لبنان، ط-بريوت هجرية،1270، املتوىف سنة العظيم والسبع املثاين
 .109-1العريب، ج

 . 1054 ،ص:2ج :يف ظالل القرآنسيد،  قطب، 147
ق والصفحة نفسها،وجيدر ذكرها هنا أن للشرك عنداألستاذ سيد قطب مفهوم أوسع املصدر الساب 148

ولقد ذكر هو رمحه هللا يف تفسريه لسورة األنعام عند  وأعم مما تعارف عليه كثري من الناس والعلماء.
نْ َيا... ّدينَ ه ْم َلّعب ا َوهَلْو ا َوَغرَّهْت م  احْلََياة   اَّتََّذ وا َوَذرّالَّّذينَ قوله تعاىل: ﴿  [،قال:70﴾]األنعام:  الدُّ

إهنم الذين يشركون ابهلل أحداً يف خصائص  "..و ال نزال جندان يف حاجة إىل تقرير من هم املشركون؟
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شرح  :رمحه هللاونالحظ هنا مما سبق أن من منهج األستاذ سيد قطب 
مفردات التوحيد وبيان مقتضياته وما يستلزمه من عمل وما يرتتب عليه من إخالص 

ويف كل أمر من هلل تعاىل يف سائر سلوك العبد.. يف التوجه والتلقي والطاعة والعبادة..
وهذا الذي  وإال فال صفاء وال نقاء.. أمور حياتنا، فهذا هو اإلسالم الصايف النقي،

من قبل  شيخ اإلسالم بن تيمية قد ذكره إليه األستاذ سيد قطب رمحه هللا كان ذهب
  .149يف مؤلفاته

                                                           

أو بقبول  أو بتقدمي الشعائر التعبدية ألحد مع هللا. األلوهية سواء يف االعتقاد أبلوهية أحد مع هللا.
مهما  ومن ابب أوىل من يدعون ألنفسهم واحدة من هذه، .احلاكميةوالشريعة من أحد مع هللا

 .1129-2ج :)يف ظالل القرآن(فلنكن من أمر ديننا على يقني.."،  تسموا أبمساء املسلمني!
ين حيكمون على عابد الوثن "إن الذ وقال يف موضع آخر من ظالله يف تفسريه لسورة األنعام:

حرجون من هذه وال يتحرجون من ويت ،وت ابلشركعلى املتحاكم على الطاغوال حيكمون  ابلشرك
 فليقرؤوا القرآن كما أنزله هللا، وال يعرفون طبيعة هذا الدين.. ..إن هؤالء ال يقرؤون القرآن.تلك

)يف ظالل القرآن(: [،  121﴾ ] األنعام: َلم ْشرّك ونَ  ّإنَّك مْ  َأَطْعت م وه مْ  َوّإنْ ﴿ وليأخذوا قول هللا جبد
-3ج  و  1130-ج  احلديث عن الشرك ومفهومه يف هذه الصفحات أيضاً:وورد  .3:1216ج

إذ ال جيوز ختصيص  الذي ذكره األستاذ سيد قطب رمحه هللا، وأان شخصياً أميل إىل هذا ،1233
األمر على عمومه فيبقى  ،يف الشرع إذ ال خمصص له الشرك على عابد الوثن أو عابد القرب فقط،

 علم. وهللا أ، حىت يرد التخصيص
"الشيخ اإلمام، العالمة، احلافظ،  :رمحه هللا بن تيميةيقول اإلمام الذهيب يف ترمجة شيخ اإلسالم  149

اندرة العصر تقي الدين أبو  َعَلم  الزهاد، الناقد، الفقيه، اجملتهد، املفسر، البارع، شيخ اإلسالم،
شيخ اإلسالم جمد الدين عبد  ،العباس أمحد بن املفيت شهاب الدين عبد احلليم ين اإلمام اجملتهد

هجرية، وقدم  661ولد يف ربيع األول سنة  السالم بن عبد هللا بن أيب القاسم احلراين أحد األعالم.
وخرج وانتقى  فسمع من عبد الدائم وبن أيب اليسر والكمال ودار على الشيوخ، مع أهله سنة سبع،

فكان من حبور العلم  علم الكالم وغري ذلك.وبرع يف علم الرجال وعلل احلديث ويف علوم اإلسالم و 
أثىن عليه املوافق  ومن األذكياء املعدودين والزهاد األفراد والشجعان الكبار والكرماء األجواد.

وقد امتحن  ث بدمشق ومصر والثغر،حدّ  لعلها ثالمثائة جملد. واملخالف وسارت بتصانيفه الركبان،
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 .150يف قضية الشرك ومفهومه ..
، عليه أن يكون الداعيةيالحظ مما سبق من كالم األستاذ سيد قطب أن 

بصرياً وواعياً يف دعوته للناس حول حقيقة األلوهية ومقتضياهتا.. وعليه أن حيسن فهم 
القرآن وسرية رسول هللا صلى هللا عليه وسلم،حىت يقدم للناس هذا اإلسالم صافياً 

الكما تشتهيه األهواء  ونقياًكما أنزله هللا رب العاملني من غري زايدة وال نقصان،
قد سلك هنجاً فريداً يف استنباط الدروس والعرب والعظات من كتاب هللا ل.. واألنفس

وإمنا وظف قدرته ، ومل يتأثر أبحد من العلماء أتثرياً جيعله يقلده تقليد األعمى تعاىل،

                                                           

السكندرية وبقلعة دمشق مرتني وهبا تويف يف العشرين وأوذي مرات وحبس بقلعة مصر والقاهرة وا
مث جهز وأخرج إىل جامع البلد فشهده أمم ال  يف قاعة معتقاًل، هجرية، 728من ذي القعدة سنة 

فخزروا ستني ألفاً ودفن إىل جنب أخيه اإلمام شرف الدين عبد هللا مبقابر الصوفية رمحهما  حيصون،
صحح  هجرية. 748املتوىف  ،مام أيب عبد هللا مشس الدين الذهيبلإلتذكرة احلفاظ  هللا تعاىل.."

 .1496 ص: ،4-3ج دار إحياء الرتاث العريب، عن النسخة القدمية احملفوظة يف مكتبة العثمانية،
َذ وا﴿ قال اإلمام بن تيمية رمحه هللا يف تفسري اآلية من سورة التوبة وهي قوله تعاىل: 150  َأْحَباَره مْ  اَّتَّ

 -[:" وهؤالء الذين اختذوا أحبارهم ورهباهنم أراباًب  31﴾ ] التوبة: اهَن ْم َأْراَباب  مّمن د وّن اَّللَّّ َور ْهبَ 
:أن يعلموا أحدمهاحيث أطاعوهم يف حتليل ما حرم هللا وحتليل ما أحل هللا يكونون على وجهني:

 وحترمي ما أحل هللا اتباعاً أهنم بّدلوا دين هللا فيتبعوهنم على التبديل فيعتقدون حتليل ما حرم هللا
وإن مل يكونوا  فهذا كفر وقد جعله هللا ورسوله شركاً، لرؤسائهم مع علمهم أهنم خالفوا دين الرسل،

يصلون هلم ويسجدون هلم، فكان من اتبع غريه يف خالف الدين مع علمه أنه خالف الدين واعتقد 
:أن يكون اعتقادهم وإمياهنم بتحرمي والثاينؤالء..ما قاله ذلك دون ما قاله هللا ورسوله مشركاً مثل ه

لكنهم أطاعوهم يف معصية هللا،كما يفعل املسلم ما يفعله من املعاصي  احلالل وحتليل احلرام اثنياً،
اليت يعتقد أهنا معاصي، فهؤالء هلم حكم أمثاهلم من أهل الذنوب،كما ثبت يف الصحيح عن النيب 

على املسلم السمع والطاعة «وقال:   »منا الطاعة يف املعروفإ«صلى هللا عليه وسلم أنه قال:
من « وقال: » ال طاعة ملخلوق يف معصية اخلالق«وقال:  »فيما أحب أو كره ما ِل يؤمر مبعصية

 . 70-7.."، جمموع الفتاوى،كتاب اإلميان،ج»أمركم مبعصية فال تطيعوه 
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لنعش مع . 151العلمية وملكته اللغوية وبعون هللا اهتدى إىل هذه احلقائق واملسلمات
وتتبلور لنا أمهيتها بشكل  تتجلى لنا هذه القضية أكثر هذه املقتطفات من تفسريه حىت

  يقول رمحه هللا: أوضح.
".. وملسة أخرى من حقيقة األلوهية..ملسة القوة القاهرة فوق العباد. والرقابة 
الدائمة اليت ال تغفل. والقدر اجلاري الذي ال يتقدم وال يتأخر، واملصري احملتوم الذي 

ساب األخري الذي ال يين وال ميهل.. وكله من الغيب ال مفر منه وال مهرب. واحل
َوي  ْرّسل  َعَلْيك ْم َحَفظَة   ّعَباّدهّ  فَ ْوقَ  اْلَقاّهر   َوه وَ ﴿الذي يلف البشر وحييط ابلناس.. 

َمْواَله م   اَّللَّّ  ّإىَل  ر دُّوا ُث َّ  َحَّتَّٰ ّإَذا َجاَء َأَحدَك م  اْلَمْوت  تَ َوف َّْته  ر س ل َنا َوه ْم اَل ي  َفرّمط ونَ 
 [.62 – 61األنعام:] ﴾َله  احْل ْكم  َوه َو َأْسرَع  احْلَاّسّبنيَ  َأاَل احْلَقّم 

.. فهو صاحب السلطان القاهر؛ وهم حتت ﴾ّعَباّدهّ  فَ ْوقَ    اْلَقاّهر َوه وَ ﴿
سيطرته وقهره هم ضعاف يف قبضة هذا السلطان؛ ال قوة هلم وال انصر. هم عباد. 

 .152م خاضعون له.." والقهر فوقهم. وه
وهنا يقدم رمحه هللا سنداً اترخيياً وواقعياً وشرعياً على حقيقة ألوهية هللا سبحانه 

الرجوع إىل التاريخ اإلسالمي وال شك أّن  وأن هذه احلقيقة تتجلى يف عدة جماالت،
كان من أهم مصادر فكر األستاذ سيد قطب   الصحيح للعربة واالتعاظ من أحداثها

وقد كان من منهجه يف التفسري أن يقسم اآلايت القرآنية إىل موضوعات  رمحه هللا،
  إميانية خمتلفة تيسرياً لتفسريها، واتبع هذا املنهج قائاًل:

 –؛ جنملها هنا ". وحقيقة األلوهية يف هذه املوجة تتجلى يف جماالت شىّت 
 قبل تفصيلها يف استعراض النصوص القرآنية: 

                                                           
 450-400ص  2جج،  350- 280، ص 1، جمنهج سيد يف ظالل القرآنانظر:  151

 1109، ص :  2ج : يف ظالل القرآنسيد،  قطب، 152
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منها   وهو جيد يف نفسه بينة من ربه، هوتتجلى يف قلب رسول هللا -1
على يقني، ال يزعزعه تكذيب املكذبني. ومن مث خيلص نفسه لربه، ويفاصل قومه 

ّيت   ّإينم  ق لْ ﴿، قال تعاىل:مفاصلة املستيقن من ضالهلم يقينه من هداه َأْن َأْعب َد  هن 
 ْهَواءَك ْم َقْد َضَلْلت  ّإذ ا َوَما َأاَن ّمَن اْلم ْهَتّديَن الَّ أَتَّّبع  أَ  ق لالَّّذيَن َتْدع وَن ّمن د وّن اَّللَّّ 

بْ ت م ّبّه َما ّعنّدي َما َتْستَ ْعّجل وَن ّبهّ  ّإّن احْل ْكم  ّإالَّ َّلّلَّّ  ق ْل ّإينم َعَلٰى بَيّمَنٍة مّمن رَّيبّم وََكذَّ
 [. 57-56األنعام:] ﴾يَ ق صُّ احْلَقَّ َوه َو َخرْي  اْلَفاّصّلنيَ 

وتتجلى يف حلم هللا على املكذبني، وعدم استجابته القرتاحاهتم أن  - 2
كما جرت   -ينزل عليهم خارقة مادية حىت ال يعجل هلم ابلعذاب عند تكذيبهم هبا 

وهو قادر عليه. ولو كان رسول هللا ميلك هذا الذي يستعجلون به، ما  -سنته تعاىل 
إمهاهلم هذا اإلمهال هو مظهر من أمسكه عنهم، ولضاقت بشريته هبم وبتكذيبهم. ف

ق ل لَّْو َأنَّ  ﴿، قال تعاىل:مظاهر حلم هللا ورمحته، كما أهنا جمال تتجلى فيه ألوهيته
َنك مْ   ﴾َواَّللَّ  َأْعَلم  اّبلظَّاّلّمنيَ  ّعنّدي َما َتْستَ ْعّجل وَن ّبّه َلق ّضَي اأْلَْمر  بَ ْيِّن َوبَ ي ْ

 [. 58األنعام:]
  ابلغيب؛ وإحاطة هذا العلم بكل ما يقع يف هذاوتتجلى يف علم هللا- 3

َوّعنَده  ﴿ ، قال تعال:؛ يف صورة ال تكون إال هلل؛ وال يصورها هكذا إال هللاالوجود
َويَ ْعَلم  َما يف اْلرَبّم َواْلَبْحّر َوَما َتْسق ط  ّمن َوَرَقٍة ّإالَّ  َمَفاّتح  اْلَغْيّب اَل يَ ْعَلم َها ّإالَّ ه وَ 

﴾ م َها َواَل َحبٍَّة يف ظ ل َماّت اأْلَْرّض َواَل َرْطٍب َواَل اَيّبٍس ّإالَّ يف ّكَتاٍب مُّّبنيٍ يَ ْعلَ 
 [.59األنعام: ]

وتتجلى يف هيمنة هللا على الناس وقهره للعباد يف كل حالة من  - 4
َو َوه   ﴿، قال تعاىل:واحلياة، يف الدنيا واآلخرة حاالهتم، يف النوم والصحو، يف املوت

َعث ك ْم ّفيّه لّي  ْقَضٰى َأَجٌل مَُّسمًّى  ُث َّ ّإلَْيّه الَّّذي يَ تَ َوفَّاك م اّبللَّْيّل َويَ ْعَلم  َما َجَرْحت م اّبلن ََّهاّر ُث َّ يَ ب ْ
 َحَفَظة  َحَّتَّٰ ّإَذا َوي  ْرّسل  َعَلْيك مْ  َوه َو اْلَقاّهر  فَ ْوَق ّعَباّدهّ  َمْرّجع ك ْم ُث َّ ي  َنبّمئ ك م مبَا ك نت ْم تَ ْعَمل ونَ 
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ُث َّ ر دُّوا ّإىَل اَّللَّّ َمْواَله م  احْلَقّم َأاَل َله  احْل ْكم   َجاَء َأَحدَك م  اْلَمْوت  تَ َوف َّْته  ر س ل َنا َوه ْم اَل ي  َفرّمط ونَ 
 [. 62-60األنعام:] ﴾َوه َو َأْسرَع  احْلَاّسّبنيَ 

؛ فال يدعون يواجهون اهلولوتتجلى يف فطرة املكذبني أنفسهم، حني - 5
إال هللا لرفعه عنهم.. مث هم مع ذلك يشركون، وينسون أن هللا الذي يدعونه لكشف 

ق ْل َمن ﴿ ، قال تعاىل:الضرقادر على أن يذيقهم ألوان العذاب فال يدفعه عنهم أحد
ّذّه لََنك وَننَّ ي  َنجّميك م مّمن ظ ل َماّت اْلرَبّم َواْلَبْحّر َتْدع ونَه  َتَضرُّع ا َوخ ْفيَ  ة  لَّّئْن َأجَنااَن ّمْن هَٰ

َها َوّمن ك لّم َكْرٍب ُث َّ أَنت ْم ت ْشرّك ونَ  ّمَن الشَّاّكرّينَ  ق ْل ه َو اْلَقاّدر    ق ّل اَّللَّ  ي  َنجّميك م مّمن ْ
َعَث َعَلْيك ْم َعَذااب  مّمن فَ ْوّقك ْم َأْو ّمن حَتّْت َأْرج ّلك ْم َأوْ  يَ ْلّبَسك ْم ّشيَ ع ا  َعَلٰى َأن يَ ب ْ

األنعام: ] ﴾َوي ّذيَق بَ ْعَضك م أبََْس بَ ْعٍض انظ ْر َكْيَف ن َصرّمف  اْْلاَيّت َلَعلَّه ْم يَ ْفَقه ونَ 
63-65 ]"..153. 

نالحظ مما سبق أنه كان من منهج األستاذ سيد قطب يف فهم آايت الدعوة 
طرة واتريخ األمم الغابرة السرية النبوية العو  وعه إىل التاريخ اإلسالمي الصحيحرج

نه من منهجه أيضاً لفت إمث  والدروس والعرب املستفادة من ذلك، ومواقفهم مع الرسل،
 أنظار الناس إىل صفات هللا تعاىل وقدرته اليت تتجلى يف كل شئ،كعلمه تعاىل ابلغيب،

 وهيمنته على تصرفات الناس وأحواهلم.
قاطع من هذه السورة املباركة أن على نفهم أيضاً من تفسريه رمحه هللا هلذه امل

الداعية أن يكون مشوليًا يف فكره ومنهجه، فاملدعو أحيااًن ال تقنعه احلجة الفكرية 
والربهان العلمي، فهنا يلجأ الداعية إىل الربهان التارخيي، لبيان عظمة وصرب وحلم نبينا 

أيضاً، فيلجأ الداعية إىل  حممد صلى هللا عليه وسلم. رمبا قد ال تقنعه اللفتة التارخيية
استعراض مشاهد القيامة وأهواهلا الشديدة وحال الناس يومئٍذ، فيخربه أبن فطرته 

                                                           
وانظر بتوسع، قطب، سيد،  ،1109– 1108ص: – 2، جيف ظالل القرآنسيد،  قطب، 153

 .189ص:  (،حقيقة األلوهيةفصل: ) ،مقومات التصور اإلسالمي
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الربيئة وطبيعته البشرية قبل اإلحنراف والشرك أو الضالل.. هذه الفطرة اإلنسانية هو 
وقهار دليل آخر أبنه لن يراتح ضمريه ولن يهدأ ابله دون اللجوء إىل إلٍه رحيٍم لطيٍف 

يف آٍن واحد.. فاملطلوب من الداعية أن يكون مستعدًا علميًا وفكراًي وأن يتسم 
ابلشمولية الفكرية والتعددية الثقافية إلقناع املدعويني.. هذا الذي رأيناه عند أستاذان 

 سيد قطب رمحه هللا يف كيفية تناوله لآلايت القرآنية، وهللا أعلم. 
إىل قضية أخرى ال تقل أمهيتها عما سبقتها  تطرق هنا واألستاذ سيد قطب   

وهذه القضية تتعلق  وهذا من منهجه يف فهم آايت الدعوة. من القضااي العقدية.
فمن هذه ، بتوضيح املراد من االصطالحات الشرعية اليت يستعملها الشرع احلنيف

 االصطالحات: 
 املراد  ابأللوهية واحلاكمية:   
 . هو احلاكم يف حياة العباد" ..وكذلك جيب أن يكون هللا -

 وأال يكون لغريه أمر وال هني. 
 وال شرع وال حكم. 
  ..فهذا كله من خصائص األلوهيةوال حتليل وال حترمي. 

 :وال جيوز أن يزاوله يف حياة الناس أحد من دون هللا -
 ال خيلق وال يرزق. 
 وال حييي وال مييت. 
 وال يضر وال ينفع. 
 وال مينح وال مينع. 
 لك لنفسه وال لغريه شيئاً يف الدنيا وال يف اآلخرة.. وال مي 



 

 

ة 120 ح ف   | ص

 

 خريطة الدعوة إىل رب األانم يف تفسري سيد قطب لسورة األنعام

وسياق السورة يسوق على هذه القضية أدلته يف تلك املشاهد واملواقف 
واإليقاعات البالغة حد الروعة الباهرة، واليت تواجه القلب ابحلشود احلاشدة من 

 .154املؤثرات املوحية، من كل درب ومن كل ابب ! .." 
انبىن على أساس  لقضية العقيدة على الوجه الذي ذكر، رمحه هللاه إن فهم

فهو رمحه هللا ذكر ، ال إله إال هللا وأن حممداً رسول هللاأن شهادة أساس راسخ وقوي، 
 رمحه هللا:  حيث قال هذه احلقيقة مراراً..

وهبذه الشهادة  .ال إله إال هللا "..فالعقيدة يف اإلسالم تقوم على شهادة:
ومن مث خيلع  قلبه ألوهية كل أحد من العباد وجيعل العبودية هلل. خيلع املسلم من

 .155احلاكمية عن كل أحد وجيعل احلاكمية كلها هلل.." 
فاستطاع رمحه هللا أن يكّون لنفسه فكرة واضحة عن فهمه هلذا الدين..إن 

هو فهمه أن هلذا اإلسالم طبيعة خاصة،  الذي جره إىل إعالن تلك األفكار السابقة،
  تقوم: عرب هو بنفسهن طبيعة هذا الدين،كما وأ

"..على قاعدة األلوهية الواحدة..كل تنظيماته وكل تشريعاته تنبثق هذا 
األصل الكبري..وأن نظامه يتناول احلياة كلها ويتوىل شؤون البشرية كبريها 
وصغريها..وأن هذا جانب من سر هذا الدين وطبيعته،حيدد منهجه يف بناء نفسه ويف 

اده،وجيعل بناء العقيدة ومتكينها ومشول هذه العقيدة واستغراقها لشعاب النفس امتد
 .156كلها..ضرورة من ضرورات النشأة الصحيحة.." 

                                                           
خصائص التصور  :يراجع ،1180-1179ص: – 3:جيف ظالل القرآنسيد،  قطب، 154

 (.فصل الربوبيةلألستاذ سيد قطب، ) ،ومقوماتهاإلسالمي 
 األلوهية(. ، )فصلخصائص التصور اإلسالميويراجع  ،1211 ص:– 3ج :املصدر السابق155
 بتصرف. ،1009 ص: – 2:جيف ظالل القرآنسيد،  قطب، 156
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ابلعقيدة أيضاً  شروع يف الدعوةسيد قطب رمحه هللا أمهية الاألستاذ  أدركلقد 
غرقها نزول القرآن من خالل دراسته لنزول القرآن منجماً والفرتة الزمنية الطويلة اليت است

أوقفت سيداً طويالً يف استنباط  "ظاهرة القرآن املكي"هد املكي.هذه الظاهرة يف الع
احِلكم والدروس منها واستلهام اسرتاتيجيات الدعوة وأساليبها..وهذا مما ال شك فيه 

ولعل هذا هو  البتة أهنا من إحدى أسس منهجه القوية يف فهمه آلايت الدعوة.
رمحه هللا تعاىل يفرد مقدمة طويلة لسورة األنعام، قياساً على ه ي، مما جعلالسبب الرئيس

منهجه  رمحه هللا يف أكد حيث، يت كتبها للسور عند التعريف هباغريها من املقدمات ال
نتيجة لدراسة هذه املرحلة الطويلة اليت استغرقت يف بناء النفوس  آلايت الدعوةوفهمه 

  :، وعرّب عنها قائالً قبل تكليفها بتكليفات الشرع
"..ومل يكن شيء من هذا املنهج املبارك ليتحقق على هذا املستوى الرفيع، 
إال أن تبدأ الدعوة ذلك البدء، وإال أن ترفع الدعوة هذه الراية وحدها.. راية ال إله 
إال هللا.. وال ترفع معها سواها .. وإال أن تسلك الدعوة هذا الطريق الوعر الشاق يف 

املبارك امليسر يف حقيقته.. وما كان هذا املنهج املبارك ليخلص هلل، لو أن  ظاهره
الدعوة بدأت خطواهتا األوىل دعوة قومية، أو دعوة اجتماعية، أو دعوة أخالقية. أو 

 .157.."  " ال إله إال هللا"  رفعت أي شعار إىل جانب شعارها الواحد:
العقيدة اإلسالمية الصحيحة إذن خنلص يف هناية هذا املبحث أن الدعوة إىل 

والدعوة إىل اعتقاد ألوهية هللا يف كل شيء، والدعوة إىل حاكمية هللا املطلقة يف كل 
جيب أن  دعوة ال إله إال هللا.. حممد رسول هللا..،شيء، والدعوة إىل التوحيد.. 

تسبق مجيع الدعوات األخرى حىت يتم إصالح الفرد واجملتمع على الوجه الذي يريده 
 ، وهللا أعلم. كما سنرى الحقا  هللا سبحانه وتعاىل

 

                                                           
 .1010 ص: نفس املصدر، 157
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 املطلب الثاين: إصالح اجملتمع وفق منهج قرآين
 

رفة تبني فيما سبق أن اإلسالم دعا أوالً إىل تثبيت العقيدة يف النفوس على مع
 فإذا حتقق هذا .السلوكية والفكرية وأبعادمها عنامها الواسعمبحقيقة األلوهية والعبودية 

 تقد ثبت العقيدة اإلسالميةواستيقنا من أن  وتوغل اإلميان يف نفوس أصحاهبا مراأل
والذي نعنيه هبذا  ننتقل بعد ذلك إىل إمتام البناء وإكماله.؛ يف قلوب األفراد تواستقر 
املتمثل يف أخالقه وحياته ونظامه، وهذا اجملتمع جيب أن يكون  هو اجملتمع، البناء:

وأن يكون  سري وفق تعاليم اإلسالم يف حياتهوأن ي والسنة، مبنيًا على أساس القرآن
ابهلل عز  الداعية واثقا بوعد هللا أبنه سينصره، وأن يكون أيضا واثقا بنفسه قوي اإلميان

 جة يف ضمريه،توّ "..وأن الداعية جيب أن يشعر أبن دعوته حية يف أعصابه، م   وجل،
احلركة والعمل وتشغله هبا عن نفسه  فتعجله عن الراحة والدعة إىل تصيح يف دمائه،

حيس إميانه بدعوته الصادق الذي ينفذ كالمه  وهذا هو الداعية الصادق، وولده وماله،
 .158إىل قلوب اجلماهري فيحرك عواطفهم إىل ما يريد من أمر دعوته.." 

لاللتزام هذا املنهج الذي نناشد  . وأما عن ماهيةأمر ينبغي أن ال ننساه هذا
، وما القضااي الدينية الكبرية اليت جيب أن من سورة األنعام ة استخالصهيفيوك به،

وفق املنهج  ونبنيه صلح اجملتمعة هلا وأن يفهمها حق الفهم، حىت نيتفطن الداعي
حباجة إىل معرفة موقف ورأي األستاذ سيد قطب من بعض القضااي  فنحن القرآين،

وال يزالون يتهمونه اآلن يف الوقت الراهن وال  واملسائل الدينية الراهنة الذي اهتموه كثرياً 

                                                           

دار  للمنظمات الطالبية،، اإلحتاد اإلسالمي العاملي 2ط ، بريوت،تذكرة الدعاة اخلويل: البهي، 158
 .50-44 ص: ،1983 القرآن الكرمي،
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سيما بعد أحداث احلادي عشر من سبتمرب، مثل قضية العنف واستخدام القوة، 
  ..إخل.والعصاة، ومسألة الشرك واملشركنيوقضية املفاصلة واملقاطعة عن اجملرمني 

اليت سيجيب عنها األستاذ سيد قطب وهو يفسر  وغريها هي هذه األسئلة
 ..أقول وابهلل التوفيق واهلداية:يف ظالل القرآنالدعوة يف تفسريه  آايت

 

 جلوء الدعاة إىل العنف أوال : مسألة
 

الدعوي قطب بصدد دراسة منهج األستاذ سيد  أانوحيسن يف هذا املقام و 
ر من مؤلفاته من خالل فهمه آلايت الدعوة أن يورد بعضاً مما كتبه هو يف مكان آخ

 كون على بينة من األمر يف ذلك.ن يف هذا الشأن، حىت
 كتبها استجواابً للسلطات  سيد قطب رمحه هللا يف رسالة له،األستاذ يقول     

 السيئة السمعة املصرية أثناء حماكمته يف سجن من السجون العسكرية املصرية األمنية
ستاذ سيد كتبها األ  الوثيقة يف غاية األمهيةوهذه ، واملعروفة ابلتعذيب والتنكيل والقتل

حىت يبني فيها نشاطه وتنظيم حركته وانضمامه  عندما استجوبوه وحققوا معهقطب 
  قال فيها: املسلمني، إىل صفوف اإلخوان

"..ال جيوز البدء أبي تنظيم إال بعد وصول األفراد إىل درجة عالية من فهم 
ي تقدم العقيدة ومن األخذ ابخللق اإلسالمي يف السلوك والتعامل ومن الوعي الذ

ذكره..ليست املطالبة إبقامة النظام اإلسالمي وحتكيم الشريعة اإلسالمية هو نقطة 
عن الطريق  -حكاماً أو حمكومني–هي نقل اجملتمعات ذاهتا البدء ولكن نقطة البدء 

وتكوين قاعدة إن مل تشمل اجملتمع كله ، السالف إىل املفهومات اإلسالمية الصحيحة
وقطاعات متلك التوجيه والتأثري يف اجتاه اجملتمع كله إىل فعلى األقل تشمل عناصر 

 الرغبة والعمل على إقامة النظام اإلسالمي وحتكيم الشريعة اإلسالمية. 
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وابلتايل ال يكون الوصول إىل إقامة النظام اإلسالمي وحتكيم الشريعة عن 
تمع ولكن عن طريق تغري يف تصورات اجمل طريق انقالب يف احلكم جيئ من أعلى،

ويف قيمه وأخالقه والتزامه ابإلسالم جيعل -وجيه اجملتمع  كلهتأو جمموعات كافية ل-كله
 .159حتكيم نظامه وشريعته فريضة ال بد منها يف حسهم.." 

 
 (متجها إىل احملكمة األستاذ سيد قطب انزال من سيارة شحن )                 

من تربية اجملتمع  انفكاكوال  أنه ال مناص من كالم األستاذ مما سبقيظهر 
سيد قطب رمحه هللا واضحة وضوح األستاذ  وأن شهادة ، أوالً تربية إسالمية صحيحة

كما اهتموه   وأنه كان ال يرى التوصل إىل احلكم عن طريق االنقالب أو الثورة الشمس،
ومة مجاعة اإلخوان املسلمني املظل –أعداؤه قدميا وحديثا، وأن مجاعته اليت انتمى إليها 

بريئة من كل هذه التهم واالفرتاءات اليت افتعلت واختلقت  – إىل يومنا هذا عرب التاريخ
اإلخوان األستاذ سيد قطب ومجاعة فكر ة هذا ألكرب دليل على براء لعمري يف حقها.

 .والعلمانيني والليرباليني وامللحدين املسلمني من افرتاءات أعدائهم الصهاينة والصليبيني

                                                           
 الناشر الشركة السعودية لألحباث والتسويق، كتاب الشرق األوسط،  ،ملاذا أعدموينقطب، سيد،  159

 .43ص: 
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 يف احملكمة، األول من اليمني( مع إخوانه سيد قطب األستاذ)

أهنما من أكرب  على سيد قطبده األستاذ ومن بع اإلمام حسن البنالقد اهتم 
وإىل ؟! اليت تريب اإلخوان املسلمني على التطرف والثورة والعنف والقتل وأهم العناصر

  .160الباطلةغري ذلك من التهم 
ال متت هلم أهواؤهم ونفوسهم كيفما متلي ال شك أن هؤالء وأمثاهلم حيكمون  

األستاذ تعاليم  ، ألهنم لو رجعوا إىل تعاليم اإلمام حسن البنا وأبي صلة احلقيقةإىل 
                                                           

بعض املواقع اإللكرتونية يف الشبكة العنكبوتية )اإلنرتنت(، لتقف على تلك تصفح على سبيل املثال 160
 9/11داث اذيب، وال سيما اهلجمات الشرسة على اإلسالم واملسلمني بعد أحاإلفرتاءات واألك

يف الدفاع عن القرآن وأهله أي عن فكر  مرة أخرى هذه الشهادة هلل وللتاريخ نؤكدحنن نود أن و 
حيث تشهد مصر حركات احتجاجية لليوم التاسع على التوايل مطالبني  األستاذ سيد قطب ومجاعته،

رك وتغيري النظام، ومن املؤكد بشهادة املسلمني واألوروبيني واألمريكان أن مجاعة برحيل الرئيس مبا
اإلخوان املسلمني مل يقوموا بتحريض الشعب على الثورة أو اإلنقالب، وإمنا غالبيته الشباب املعاصر 

إىل مجاعات وأحزاب سياسية هم الذين قاموا بتنظيم هذه املظاهرات هم من عامة الناس وينتمون 
على أن حركة  انصع برهانو  ساطع ا دليل. وهذال عالقة جلماعة اإلخوان املسلمني هبم خمتلفة

 والتثقيف والتوعية اإلخوان املسلمني قدمياً وحديثاً ملتزمون بتعاليم اجلماعة ابحلوار واإلصالح والرتبية 
الب. بل العكس هو وليسوا من دعاة التعنف والتطرف واالنقبل  ،للمجتمع املسلم وأهنم مل يكونوا

 الصحيح، وهللا أعلم.
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، وهذا هو اعتقادان فيهم وهللا حسيبهم لعرفوا أهنما بريئان منهارمحهما هللا سيد قطب 
 .161وال نزكي على هللا أحداً 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 (رمحهما هللا سيد قطبواألستاذ  ناحسن الباإلمام   )

                                                           
منهج الرتبية وانظر: د/علي عبد احلليم حممود:  انظر املصدر السابق من أول الكتاب إىل آخره، 161

 -إىل النصف، املنصورة  2وج أبكمله، 1، ج-دراسة حتليلية اترخيية -عند اإلخوان املسلمني
دون ذكر  دار الشهاب، ،ل لإلمام البناجمموعة الرسائوانظر:  ،1992-2ط–مطابع دار الوفاء 

 للطبعة والسنة.
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الذي فاز ابألغلبية يف االنتخاابت و  ،مسجوان ملصر رعيالرئيس الش :د/حممد مرسي

 فرج هللا عنهما  –د/ حممد بديع خلف القضبان مع املرشد العام الدميوقراطية بعد الثورة 
 

 اثنيا : طبيعة هذا الدين ومشوليته
 

أن هذا اجملتمع ال ومشوليته و  طبيعة هذا الدين فهمذكر هنا ابلاجلدير هذا، و 
وهدي السلف  إال املنهاج الرابين املتمثل يف تعليمات القرآن والسنة املطهرة هيصلح ل

أثناء دراسيت لفكره ومنهجه يف التفسري والدعوة أن األستاذ  ثبت لديالصاحل. لقد 
على مسألة انفرد  له أان شخصيا ، ومل أقف162سيد قطب كان سلفي املنهج والعقيدة

 –وال نزكي على هللا أحدا وهللا حسيبه  – 163هبا أو شذ عن أهل السنة واجلماعة
قد  ،يدته هم بشر مثلناه وخبسوا حقه وطعنوه يف فكره وعقوأن الذين انلوا من قدر 

وهذا ظلم كبري وغلطة علمية  مل يروا شيئا من ميزاته وعبقريته!!و  وزالته حبثوا عن عيوبه

                                                           
للدكتور ماجد شبالة من اليمن ، وانظر أيضا:  -رسالة الدكتوراه   -  منهج سيد قطب يف العقيدةوانظر أيضا:  162

 للدكتورة أمساء عمر حسن فدعق من السعودية.–رسالة الدكتوره  – منهج سيد قطب يف الظالل

أشار يف رسالته عن مسألتني خالف فيها األستاذ سيد قطب القول الراجح ومها: خروج الدكتور ماجد شبالة  163
 أيجوج وامليزان.
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 نسخ دراساهتميغتفر هلم، إال ابلتوبة النصوح وإصدار كتاابت وحبوث ت ومنهجية ال
  ، حسيب هللا عليهم ونعم الوكيل.وتدحض أابطيلهم وشبهاهتم وتفند مطاعنهم ةالسابق

 
يف ظل املكيفات  واملياه  امون يف هذه الدنيكما أن أكثر الذين اهتموه هم منعّ 

بينما األستاذ سيد قطب دفع حياته !! ...أذى يف أجسادهم الباردة ومل يصابوا أبدىن
ورقبته مثنا هلذا الدين والقرآن. أال فليتق هللا هؤالء اإلخوة وليكفوا ألسنتهم وأيدهم عن 

و وّدوا لو أننا نضل وننحرف كما احنرف وضل هؤالء يف حق األستاذ سيد  السوء،
 منهم ألحياءواملسلم احلقيقي ينبغي أن يسلم من لسانه ويده املسلمون؛ ا قطب!

وال ندري ماذا يفعل بنا وال بكم!  بينما حنن ننتظرألهنم قد أفضوا إىل رهبم،  واألموات
تهدان ومل نر شيئا خمال ابلقرآن أو السنة أو هدي السلف يف فكر وعقيدة اج اجوحنن

.وكل حسب نيته...واملشركون أيضا اهتموا النيب صلى هللا عليه .األستاذ سيد قطب.
يف شخص النيب صلى هللا عليه وسلم، وقالوا له ساحر لك مل يؤثر قط وسلم ولكن ذ

وهذه  وجمنون وازد جر! وقالوا أساطري األولني اكتتبها فهي متلى عليه بكرة وأصيال!!
س نََّة اَّللَّّ ﴿هي سنة هللا على وجه األرض إىل قيام الساعة ولن جتد لسنة هللا تبديال 

 [. 62]األحزاب:  ﴾تَ ْبّديال   َوَلن جتََّد ّلس نَّّة اَّللَّّ يف الَّّذيَن َخَلْوا ّمن قَ ْبل  
والذي إىل بيان طبيعة هذا الدين الذي تفطن له األستاذ سيد قطب  وعودا

  تكراراً، حيث قال رمحه هللا:مرارا و  أكد عليه األستاذ
"..إن طبيعة هذا الدين هي اليت قضت هبذا.. فهو دين يقوم كله على قاعدة 

الواحدة..كل تنظيماته وكل تشريعاته تنبثق من هذا األصل الكبري.. وكما أن  األلوهية
الشجرة الضخمة الباسقة الوارفة املديدة الظالل املتشابكة األغصان، الضاربة يف 
اهلواء.. ال بد هلا أن تضرب جبذورها يف الرتبة على أعماق بعيدة، ويف مساحات 

فكذلك هذا الدين..إن نظامه واء.. واسعة؛ تناسب ضخامتها وامتدادها يف اهل
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يتناول احلياة كلها؛ ويتوىل شؤون البشرية كبريها وصغريها؛ وينظم حياة اإلنسان 
ولكن كذلك يف الدار اآلخرة؛ وال يف عامل الشهادة ال يف هذه احلياة الدنيا وحدها، 

ادية، وحده ولكن كذلك يف عامل الغيب املكنون عنها؛ وال يف املعامالت الظاهرة امل
ولكن يف أعماق الضمري ودنيا السرائر والنوااي.. فهو مؤسسة ضخمة هائلة شاسعة 

  ويضيف رمحه هللا قائاًل:.  امية.. وال بد له إذن من جذور.."مرت 
هذا جانب من سر هذا الدين وطبيعته؛ حيدد منهجه يف بناء نفسه ويف .."

قيدة واستغراقها لشعاب النفس امتداده  وجيعل بناء العقيدة متكينها، ومشول هذه الع
ال إله إال  ومىت استقرت عقيدة : " كلها.. ضرورة من ضرورات النشأة الصحيحة،

" يف أعماقها الغائرة البعيدة، استقر معها يف نفس الوقت النظام الذي تتمثل فيه : هللا
يها "؛ وتعني أن النظام الوحيد الذي ترتضيه النفوس اليت استقرت فال إله إال هللا"

هلذا النظام حىت قبل أن تعرض عليها  العقيدة.. واستسلمت هذه النفوس ابتداءً 
، هو مقتضى اإلميان تفصيالته، وقبل أن تعرض عليها تشريعاته. فاالستسالم ابتداءً 

ومبثل هذا االستسالم تلقت النفوس تنظيمات اإلسالم وتشريعاته ابلرضى والقبول، ال 
 إليها، وال تتلكأ يف تنفيذه مبجرد تلقيها له.  تعرتض على شيء منه فور صدوره

وهكذا أبطلت اخلمر، وأبطل الراب، وأبطل امليسر، وأبطلت العادات اجلاهلية 
كلها، أبطلت آبايت من القرآن، أو كلمات من رسول هللا بينما احلكومات األرضية 

ا وسلطاهنا، جتهد يف شيء من هذا كله بقوانينها وتشريعاهتا ونظمها وأوضاعها، وجنده
 .164ودعايتها وإعالمها فال تبلغ إال أن تضبط الظاهر من املخالفات.." 

يف فهم آايت الدعوة سلك مما سبق أن األستاذ سيد قطب  جليا يالحظ
والدعاة مطالبون  .أسلوب القرآن يف بيان أمور الدين والعقيدة مع ضرب األمثال للناس

                                                           
 .1010-1009-2 ج :يف ظالل القرآنسيد،  قطب، 164
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من نوّع يف  كتاب على اإلطالق  ، وأفضلنأيضا مع املدعوي بتنويع األساليب الدعوية
فقد  فة وأحسن القصص هو القرآن الكرمي.األساليب الدعوية بضرب األمثال املختل

يهدف من وراء هذا األسلوب بيان مشولية هذا الدين لكل جوانب كان رمحه هللا 
 مويلالشالفهم وبدون هذا  وأن هذا هو سر هذا الدين وطبيعته، احلياة صغريها وكبريها،

وأن مثال الشجرة السابقة خري مثال  ،حاضرًا وال مستقبالً  املسلمني لن يستقيم أمر
كان حال السلف   كما  للدعاة إىل هللا يف بيان فضل العقيدة وغرسها يف القلوب

 لصاحل.   ا
 سبيل املؤمنني من سبيل اجملرمني حتديد اثلثا : نقطة االنطالق:

 

خطة هذا  االقرآن منهجاً حلياتنا..ولكن موقد يقول قائل:حسناً إننا نرتضي 
ومن أين نبدأ  ومن لنا بتحديد معامل هذا املنهج ؟ املنهج الرابين يف العقيدة واحلركة،

 وننطلق ؟    
رض إىل بعض املسائل املهمة يف البد من التعولإلجابة على هذه األسئلة 

هو  يكون هذال ،دصالح اجملتمع وفق منهج قرآين فريإلعن الدعوة  حديث األستاذ
عامة والدعاة إىل هللا  منها اخلريطة اليت جيب أن ينطلق املسلمون هذه تكونو  املنطلق
 سيد قطب حول تلك املسائل؟األستاذ يف كانت رؤية ت رى ك ..خاصة

سيد قطب رمحه هللا عندما حدد  األستاذ اجلواب عن هذا السؤال جنده عند
 صلة والرباء من املشركني واجلاهلية اليت من حولنا.وبني لنا نقطة االنطالق..وقضية املفا

ستبيان أبعادها العران للوقوف عندها وقفة متأنية، يشلعل كثرة تكراره هلذه القضية و 
 .165ومدلوهلا..

                                                           
املفاصلة واستبانة سبيل اجملرمني عن سبيل املؤمنني والرباء من  -ورد احلديث عن هذه املسألة  165

، 1106، 1058،1105، 1057، 1055، 1053ات: املشركني واجلاهلية يف هذه الصفح
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  سيد قطب رمحه هللا: األستاذ قال
".. ومن هنا جيب أن تبدأ كل حركة إسالمية بتحديد سبيل املؤمنني وسبيل 

ووضع ...ن تبدأ من تعريف سبيل املؤمنني وتعريف سبيل اجملرمنيجيب أ...اجملرمني
والعنوان املميز للمجرمني، يف عامل الواقع ال يف عامل  ،العنوان املميز للمؤمنني

ف أصحاب الدعوة اإلسالمية واحلركة اإلسالمية من هم املؤمنني ممن عرِ فيَ ..النظرايت.
منني ومنهجهم وعالمتهم، وحتديد سبيل بعد حتديد سبيل املؤ  ،حوهلم ومن هم اجملرمون

حبيث ال خيتلط السبيالن وال يتشابه العنواانن وال تلتبس  ،اجملرمني ومنهجهم وعالمتهم
 .166املالمح والسمات بني املؤمنني واجملرمني.." 

ستاذ سيد قطب أنه شدََّد نظراي على هذا وهنا كما هو مالحظ عند األ
فقد عّجل األستاذ سيد قطب ابجلواب  غري كافية.أن الناحية النظرية  ومبااجلانب، 

م َطْمِئنًا الدعاة إىل هللا والعلماء قائاًل وشارحًا هذا اجلانب النظري، حيث قال رمحه 
  هللا:

ومن  -صلى هللا عليه وسلم  – ".. سبيل املسلمني هي سبيل الرسول
التحديد كان  معه..وسبيل اجملرمني هي سبيل من مل يدخل معه يف هذا الدين..وهذا

، يوم كان اإلسالم يواجه املشركني يف اجلزيرة العربية. ، وهذا الوضوح كان كامالً قائماً 
ومن   -صلى هللا عليه وسلم  – فكانت سبيل املسلمني الصاحلني هي سبيل الرسول

معه. وكانت سبيل املشركني اجملرمني هي سبيل من مل يدخل معهم يف هذا 

                                                           

1107 ،1109 ،1125 ،1126 ،1127 ،1128 ،1131 ،1141 ،1167 ،1168 ،
يف ظالل من تفسريه  3ج )يف  1215،1239(، ويف ظالل القرآن لد الثاين من تفسريه)يف اجمل
 ون واجملاملة.وكان لألستاذ سيد قطب يف هذه املسألة موقف حاسم وقاطع، ال يعرف التها ، القرآن

 ،طريق الدعوة يف ظالل القرآن ويراجع بتوسع: ،1106-2ج :يف ظالل القرآنسيد،  قطب، 166
 .: 153ص ،1ج ،1985-11لبنان مؤسسة الرسالة ط ألمحد فائز، بريوت،
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الم الشرك والوثنية واإلحلاد والدايانت املنحرفة املتخلفة من الدين..وحيثما واجه اإلس
الدايانت ذات األصل السماوي بعد ما بدلتها وأفسدهتا التحريفات البشرية حيثما 
واجه اإلسالم هذه الطوائف وامللل كانت سبيل املؤمنني الصاحلني واضحة وسبيل 

 .167 التلبيس!.." املشركني الكافرين اجملرمني واضحة كذلك..ال جيدي معها
 والشيوعيني والليرباليني الشرتاكينيمن بيان سبيل امللحدين وا لنا إذن البد

.. اخل، من واألوروبيني واألمريكيني عيني والقوميني والرأمساليني والدميوقراطيني والشيو 
  سبيل املسلمني واملؤمنني وأن ال خنلط بني هذه السبل وما أكثرها يف هذا الزمان.

ان اجلواب ونقطة االنطالق، تطرق رمحه هللا إىل بيان العقبات وبعد بي
واملشقات اليت ميكن أن تعرتي أمام الدعاة وأهنا ميكن أن حتول بينهم وبني حتقيق 

  وتطبيق شريعة هللا عزوجل وتنفيذه على األرض، حيث قال رمحه هللا:
يوم ليست ".. ولكن املشقة الكربى اليت تواجه حركات اإلسالم احلقيقية ال

يف  .إهنا تتمثل يف وجود أقوام من الناس من سالالت املسلمني ؛يف شيء من هذا
يسيطر عليها دين هللا، وحتكم بشريعته.  .لإلسالم أوطان كانت يف يوم من األايم داراً 

. وإذا هي ، وتعلنه امساً مث إذا هذه األرض، وإذا هذه األقوام، هتجر اإلسالم حقيقةً 
 .168.." .وواقعاً  سالم اعتقاداً تتنكر ملقومات اإل

يفهم من كالم األستاذ سيد قطب، أن املشكلة الكربى اليوم تكمن لدى 
بعض الناس والدول اإلسالمية اليت تتظاهر أبمساء إسالمية شكاًل، بينما يف املضمون 

كان ؛  كما هو مالحظ  ، واألستاذ رمحه هللا اإلسالم وال يطبقونهتعاليم يهجرون هم 
فهذه  مث جييب عليها وال يرتك القارئ حمرياً، يطرح إشكالية أو سؤااًل  أنمن منهجه 

والتعليم وعلينا كأكادميني أن نستفيد منها  مؤثرة جدا يف الرتبيةطريقة تربوية معاصرة 
                                                           

 نفس املصدر والصفحة. 167
 نفس املصدر السابق والصفحة. 168
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د بني رمحه هللا وبعد أن بني هذا اخلطأ املوجو  .يف حماضراتنا يف الكليات أثناء التدريس
  التوحيد ونواقض الشهادتني قائاًل:نواقض و حقيقة اإلسالم 

"..حقيقة اإلسالم ..فاإلسالم شهادة أن ال إله إال هللا.. وشهادة أن ال إله 
 ،هو خالق هذا الكون املتصرف فيه -وحده  -إال هللا تتمثل يف االعتقاد: أبن هللا 

، ة كلههو الذي يتقدم إليه العباد ابلشعائر التعبدية ونشاط احليا -وحده  -وأن هللا 
هو الذي يتلقى منه العباد الشرائع وخيضعون حلكمه يف شأن  -وحده  -وأن هللا 

فإنه ِل يشهد  -هبذا املدلول  -وأميا فرد ِل يشهد أن ال إله إال هللا ، حياهتم كله
ِل تتحقق  وأميا أرض، ما كان امسه ولقبه ونسبه كائنا    ،وِل يدخل يف اإلسالم بعد

، 169 فهي أرض ِل تدن بدين هللا -هبذا املدلول  -ال هللا فيها شهادة أن ال إله إ
ويف األرض اليوم أقوام من الناس أمساؤهم أمساء ، وِل تدخل يف اإلسالم بعد

وهم من سالالت املسلمني، وفيها أوطان كانت يف يوم من األايم دارا ، املسلمني
وال  -ك املدلول بذل -ولكن ال األقوام اليوم تشهد أن ال إله إال هللا ، لإلسالم

هو ، . أشق ما تعانيه هذه احلركاتاألوطان اليوم تدين هلل مبقتضى هذا املدلول.
بش والغموض واللبس الذي أحاط مبدلول ال إله إال هللا، ومدلول اإلسالم يف الغَ 

وعدم استبانة طريق  ،ومبدلول الشرك ومبدلول اجلاهلية يف اجلانب اآلخر ،جانب

                                                           
عنا إىل التصريح يف هذا املقام أبن هذا املقطع من إن اإلنصاف واملنهجية العلمية واألمانة الدينية تدف 169

 هفهم منه أبني   قد كالم األستاذ سيد قطب رمحه هللا تعاىل هو من قبيل الكالم املتشابه واملشكل الذي
يكفر املسلمني واجملتمعات املسلمة قاطبة!! غري أننا كما بينا أكثر من مرة وأكثر من موضع يف هذا 

األستاذ سيد قطب أبنه يكفر الناس وخيرجهم من ملة اإلسالم بناء على هذا الكتاب أبن احلكم على 
صحيح...هذا الكالم املتشابه واملشكل ينبغي أن يرد وحيتكم إىل الكالم  هو حكم ابطل وغري الكالم

 ذكره يف املؤلفات األخرى.احملكم والقطعي الذي 
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واختالط الشارات والعناوين؛ والتباس  ،طريق املشركني اجملرمنياملسلمني الصاحلني، و 
 . 170األمساء والصفات؛ والتيه الذي ال تتحدد فيه مفارق الطريق!.." 

هج اإلسالمي تضح من كالم األستاذ سيد قطب تركيزه على وجوب بيان املني
بش وقد أشار أن الغ مة اإلسالمية قاطبة وللدعاة خاصة،بتفاصيله ودقائقه لأل

 فهمهمعود إىل عدم يواالختالط يف مفاهيم وتصورات املسلمني يف عصران احلاضر 
وأن األمر أصبح خمتلطاً عليهم يف كثري  عد الناس عن تعليمات الدين،وب   ذا املوضوع،هل

املتعلقة مبا سبق، بعض املسائل الدينية  تطرق األستاذ إىل شرح وبيان مث .قضاايمن ال
اصلة مع الفاسقني واجملرمني والعصاة، إىل أي حد يكون؟ ومع وهي بيانه حلدود املف

من هم املشركون؟ وما هي حدود املخالطة مع من يكون؟ ومىت جيوز جمالستهم؟ و 
  :فقال رمحه هللاالفاسقني؟ 

الذين يشركون ".. وال نزال جندان يف حاجة إىل تقرير من هم املشركون؟ إهنم 
، أو بتقدمي 171 واء يف االعتقاد أبلوهية أحد مع هللاس، يف خصائص األلوهية ابهلل أحداً 

 ،173هللا، أو بقبول احلاكمية والشريعة من أحد مع 172 الشعائر التعبدية ألحد مع هللا
ومن ابب أوىل من يدعوه ألنفسهم واحدة من هذه، مهما تسموا أبمساء املسلمني! 

الذين و  -شركني أي امل -حدود جمالسة الظاملني  فلنكن من أمر ديننا على يقني!
فليست لشيء ، وقد سبق القول أبهنا جملرد التذكري والتحذير.يتخذون دينهم لعبا وهلوا..

ابلعمل أبية  وهلواً  مىت مسع اخلوض يف آايت هللا؛ أو ظهر اختاذها لعباً  -وراء ذلك 
وقد جاء يف قول  -أي أننا ينبغي أن ال جنالسهم أقول:  –صورة مما ذكران أو مثلها..

                                                           
 .1106 ص: ،2ج :يف ظالل القرآن سيد؛ قطب، 170
 يفعله املسلمون وهذا ما ال 171

 وهذا أيضا ال يفعله أغلب املسلمني 172
 هنا تكمن مشكلة املسلمني اليوم أبهنم راضون ابلدساتري والقوانني الوضعية 173
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يف هذه اآلية رد ] بصدد هذه اآلية:  ،(اجلامع ألحكام القرآن) ،رطيب يف كتابهالق
من كتاب هللا عزوجل، على من زعم أن األئمة الذين هم حجج وأتباعهم، هلم أن 

وهذا كالم األستاذ سيد  -وحنن نقول [ ية..قْ خيالطوا الفاسقني، ويصوبوا آراءهم ت   
وتصحيح الفاسد واملنحرف  174وعظة والتذكريإن املخالطة بقصد امل - قطب رمحه هللا

من آراء الفاسقني تبيحها اآلية يف احلدود اليت بينتها. أما خمالطة الفاسقني والسكوت 
–يف ظاهره –ألنه  ية فهو احملظور،قْ عما يبدونه من فاسد القول والفعل من ابب الت   

ة لدين هللا وللقائمني وفيه تلبيس على الناس، و مهان إقرار للباطل، و شهادة ضد احلق.
 . 175ويف هذه احلالة يكون النهي واملفارقة "  على دين هللا.

وفيما مضى من كالم األستاذ حول مسألة املفاصلة واملخالطة للفاسقني 
ّلكَ ﴿ والعصاة اجملرمني، يف ضوء هذه اآلية، قوله تعاىل: اْْلاَيّت َولَّتْسَتّبنَي  ن  َفصّمل   وََكذَٰ

[، غ نيةً وكفايةً ملن أراد أن يتذكر ويسري مبنهج القرآن 55]األنعام:  ﴾ّمنيَ َسّبيل  اْلم ْجرّ 
يف الدعوة إىل هللا عزوجل. ومعرفة من هم املشركون وما حدود جمالسة الظاملني 

 والفاسقني. 
مث إن األستاذ رمحه هللا بعد أن فصل القول يف بيان صفات املشركني وحقيقة 

راح رمحه هللا يراجع التاريخ اإلسالمية من أحداث السرية اإلسالم واحلاكمية املطلقة، 

                                                           
انشروا وهذا الذي يروى عن اإلمام حسن البنا يف منهجه يف دعوة الناس أنه كان يقول:  توضيح: 174

 واملقاهي، واملساجد، والبيوت، ارع،يف احلوانيت والشو  الفكرة يف كل حميط يتصل بكم:
واحلقول  ويف املصانع واملعامل، ويف القرى والريف واملدن والعواصم، واخلاصة، واجملالس العامة،

اقرأ للمزيد يف هذا اجملال ما كتبه قادة اإلخوان املسلمني يف جملة الدعوة مبناسبة حلول  واملدارس.."،
يناير /فرباير –هجرية  1419شوال  ،82العدد  ا: الدعوة،مخسني عاماً على استشهاد اإلمام البن

 . 48-28و  15- 14م، ص:1999
 .1129، ص:2ج :يف ظالل القرآنسيد،  قطب، 175
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َذا ّإيَلَّ  َوأ وّحيَ ..﴿النبوية عند تفسريه لقوله تعاىل:  بَ َلَغ  َوَمنّبّه  أّل نّذرَك م اْلق ْرآن   هَٰ
ه اآلية وهذ [،19األنعام:]﴾ ..َأنَّ َمَع اَّللَّّ آهّلَة  أ ْخَرٰى ق ل الَّ َأْشَهد   لََتْشَهد ونَ أَئّنَّك ْم 

وعندما  إحدى اآلايت اليت تتحدث عن الدعوة وفيها أسلوب الرتغيب والتساؤل..
  تَعرََّض إليها األستاذ لتفسريها، ذكر ما يلي:

"..ولكين أريد أن أحتدث عن القضية اليت تضمنها هذا املقطع، وجرت هبا 
.. قضية تهذه املوجة .. إن هذه القضية اليت عرضها السياق القرآين يف هذه اآلاي

.. هي قضية هذه العقيدة؛ وهي احلقيقية الكربى فيها. 176الوالء والتوحيد واملفاصلة
ن العصبة املؤمنة اليوم خلليقة أبن تقف أمام هذا الدرس الرابين فيها وقفة طويلة.. إو 

إن هذه العصبة تواجه اليوم من اجلاهلية الشاملة يف األرض، نفس ما كانت تواجهه 
زلت عليها هذه اآلايت، لتحدد على ضوئها موقفها، ولتسري على هذا العصبة اليت تن

الضوء يف طريقها؛ وحتتاج أن تقف وقفة طويلة أمام هذه اآلايت، لرتسم طريقها على 
لقد استدار الزمان كهيئته يوم جاء هذا الدين إىل البشرية؛ وعادت البشرية ، هداها

القرآن على رسول هللا ويوم جاءها إىل مثل املوقف الذي كانت فيه يوم تنزل هذا 
".. شهادة أن ال إله إال شهادة أن ال إله إال هللاعلى قاعدته الكربى: " اإلسالم مبيناً 

هللا مبعناها الذي عرب عنه ربعي بن عامر رسول قائد املسلمني إىل رستم قائد الفرس، 
ء من عبادة العباد وهو يسأله: "ما الذي جاء بكم؟" فيقول: "هللا ابتعثنا لنخرج من شا

إىل عبادة هللا وحده، ومن ضيق الدنيا إىل سعة الدنيا واآلخرة ومن جور األداين إىل 
للكون؛  خالقاً  وهو يعلم أن رستم وقومه ال يعبدون كسرى بوصفه إهلاً .. عدل اإلسالم

ذا وال يقدمون له شعائر العبادة املعروفة؛ ولكنهم إمنا يتلقون منه الشرائع، فيعبدونه هب
                                                           

رسالة  ،الوالء والرباء يف اإلسالم من مفاهيم عقيدة السلف حممد بن سامل: انظر القحطاين، 176
فإنه من أحسن ما وقفت  السعودية،اململكة العربية  الرايض، دار طيبة، ،1401-1ط ماجستري،

 عليه يف هذه املسألة.
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املعىن الذي يناقض اإلسالم وينفيه؛ فأخربه أن هللا ابتعثهم ليخرجوا الناس من األنظمة 
وهي احلاكمية  -واألوضاع اليت يعبد العباد فيها العباد، ويقرون هلم خبصائص األلوهية 

وهي األداين.. إىل عبادة    -والتشريع واخلضوع هلذه احلاكمية والطاعة هلذا التشريع 
 .177وإىل عدل اإلسالم.." هللا وحده 

 ..؟املقاطعةَثن هذه املفاصلة و ويف هناية هذا املبحث نريد أن نتطرق إىل بيان 
  سيد قطب رمحه هللا:األستاذ يقول 

"..إن موقف التميز واملفاصلة قد يكلف العصبة املؤمنة تضحيات 
ومشقات..غري أن هذه التضحيات واملشقات لن تكون أشد وال أكرب من اآلالم 

ونتيجة اندغامها ومتيعها يف  والعذاب الذي يصيبها نتيجة التباس موقفها وعدم متيزه،
قومها واجملتمع اجلاهلي من حوهلا..ومراجعة اتريخ الدعوة إىل هللا على أيدي مجيع 

وحتقيق وعده بغلبة رسله والذين  يعطينا اليقني اجلازم أبن فتح هللا ونصره، رسل هللا،
قبل متيز العصبة املؤمنة ومفاصلتها لقومها على  يف مرة واحدة،آمنوا معهم..مل يقع 

وانفصاهلا بعقيدهتا ودينها على عقيدة  –أي الدين  –العقيدة وعلى منهج احلياة 
وأن هذه كانت نقطة الفصل ومفرق الطريق يف –أي نظام حياهتا –اجلاهلية ودينها 

 شأهنا إال ما كان على ولن يكون يف وطريق هذه الدعوة واحد. الدعوات مجيعاً..
 . 178عهود رسل هللا مجيعاً صلوات هللا عليهم وسالمه..

ق ْل َأيُّ َشْيٍء َأْكرَب  ﴿ يف تفسريه لقوله تعاىل: رمحه هللا وقال الشيخ رشيد رضا
َنك مْ َشَهاَدة  ق ّل اَّللَّ  َشّهيٌد بَ ْيِّن  َذا ّإيَلَّ  َوأ وّحيَ  َوبَ ي ْ بَ َلَغ  َوَمنّه بّ  أّل نّذرَك م اْلق ْرآن   هَٰ

                                                           
 .1057-2ج :يف ظالل القرآنسيد،  قطب، 177
 ،160الوالء والرباء يف العهد املكي: ، الوالء والرباء من لوازم اإلميان،40انظر املرجع السابق،ص: 178

 .188 والوالء والرباء يف العهد املدين:
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َا  لََتْشَهد ونَ أَئّنَّك ْم   َوّإنَِّّن  َواّحدٌ ّإلٌَٰه  ه وَ َأنَّ َمَع اَّللَّّ آهّلَة  أ ْخَرٰى ق ل الَّ َأْشَهد  ق ْل ّإمنَّ
  ، قال رمحه هللا:[19األنعام:]﴾ ت ْشرّك ونَ بَّريٌء ِمّمَّا 

وقد أمره تعاىل أن  د،"..قالوا عن االستفهام هنا للتقرير مع اإلنكار واالستبعا
مث أمره أمرًا آخر أبن يشهد بنقيض ما يزعمون  جييب أبنه ال يشهد كما يشهدون.

ويتربأ مما يشركونه به من األصنام  ويتربأ منه وهو أن يصرح أبن اإلله ال يكون إال واحداً،
َا ﴿ وإمنا قال: وغريها أو من  إشراكهم مهما يكن موضوعه،  ﴾ َواّحدٌ  ّإلَٰهٌ  ه وَ ق ْل ّإمنَّ

فأعاد األمر ومل يعطف املأمور به على ما قبله إلفادة أن اإلقرار ابلوحدانية مقصود 
 179بذاته ال يغين عنه نفي الشهادة ابلشرك..".

فكما نالحظ أن على الداعي بيان األحكام واحلقائق اإلسالمية وأن عليه 
ة، مثل بيان سبيل ربط املقدمات ابلنتائج، أي إذا ما اختذ املسلمون مواقف حازم

وعليهم املسلمني وسبيل اجملرمني، وبيان منهج الظاملني والفاسقني واملفاصلة الواجبة.. 
 أن يدركوا أن هذا العمل قد يكلف حياته !!

 :طب يف فهم آايت الدعوةأن من منهجية األستاذ سيد ق كذلك  يالحظ
وبيان  د اإلسالميةلبعض املسائل الدعوية احلساسة ومعاجلتها وفق القواعمناقشته 

، مستدالً بكالم العلماء من السلف الصاحل، مث القيام بتعليق على النتائج املرتتبة عليها
كان ينري فكره آبراء   فهو رمحه هللابعض املسائل اليت قد حتتاج إىل مزيد من التوضيح. 

رتك فراغاً السابق قد يف ،وهذه هي طبيعة هذا الدينبتحليل اآلراء مث يقوم  العلماء أوالً 
هذا الالحق يصبح سابقا ملن أييت بعده إىل أن يرث هللا األرض  ،الحقليف مسألة ما ل
 ومن علييها.

                                                           
 فما بعدها 282، ص 2ضا، ج، للشيخ رشيد ر تفسري املنارانظر:  179
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 دة رمحهما هللاعبد القادر عو األستاذ و  األستاذ سيد قطب
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والضباط األحرار  ومجاعته من الناصري الشيوعي اإلشرتاكي النظام –القتلة الفجرة 
  نوا هللا و رسوله وإخواهنم املسلمنيخابذلك و األستاذ سيد قطب وإخوانه  على الذين انقلبوا

 [24] الصافات: ﴾َوّقف وه ْم ّإهنَّ م مَّْسئ ول ونَ ﴿
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 املطلب الثالث: تصحيح منهج الفكر والنظر،والدعوة وفق منهج معريف وتربوي
 

سواء يف  كثري من قضااي اجلاهلية ومفاهيمها،  لتصحيحجاء القرآن الكرمي 
 هذه السورة املباركة اليت أو اقتصادها، و  عقائدها أو أخالقها أو حياهتا االجتماعية،
 .180حنن بصددها خري شاهد على ذلك

تصحيح طريقتهم ، القرآن الكرمي لدى العرب من مجلة القضااي اليت عاجلها
م القرآن ويف هذا بيان ودرس عظيم للدعاة إىل هللا، لقد رسم هل يف التفكري والنظر.

 عند هذه احلقيقة رىميكن أن نو  ،الكرمي طريقًا إذا ما أرادوا فهم هذا الدين وطبيعته
 اَّللَّ   َشاءَ  َلوْ َسيَ ق ول  الَّّذيَن َأْشرَك وا ﴿سيد قطب رمحه هللا عند تفسريه قوله تعاىل: األستاذ

ّلكَ  َأْشرَْكَنا َما  َكذََّب الَّّذيَن ّمن قَ ْبّلّهْم َحَّتَّٰ َذاق وا أبََْسَنا ق ْل َواَل آاَبؤ اَن َواَل َحرَّْمَنا ّمن َشْيٍء َكذَٰ
 ]﴾ َهْل ّعندَك م مّمْن ّعْلٍم فَ ت ْخرّج وه  لََنا ّإن تَ تَّّبع وَن ّإالَّ الظَّنَّ َوّإْن أَنت ْم ّإالَّ ََّتْر ص ونَ 

 : رمحه هللايقول حيث  .[148األنعام:
فكر والنظر.. إن هللا أمرهم أبوامر "..واللمسة الثانية كانت بتصحيح منهج ال

وهناهم عن حمظورات.. وهذا ما ميلكون أن يعلموه علمًا مستيقناً.. فأما مشيئة هللا 
فهي غيب ال وسيلة هلم إليه، فكيف يعلمونه؟ وإذا مل يعلموه يقينًا فكيف حييلون 

ّبع وَن ّإالَّ الظَّنَّ َوّإْن أَنت ْم ّإالَّ ّإن تَ تَّ  لََنا فَ ت ْخرّج وه  ق ْل َهْل ّعندَك م مّمْن ّعْلٍم  ﴿عليه:  
 [148 ]األنعام: ﴾...ََّتْر ص ونَ 

إن هلل أوامر ونواه معلومة علماً قطعياً، فلماذا يرتكون هذه املعلومات القطعية،  
ليمضوا وراء احلدس واخلرص يف واد ال يعلمونه؟ هذا هو فصل القول يف هذه القضية.. 

                                                           
 وسورة النساء، وسورة آل عمران، اقرأ مثالً يف القرآن الكرمي: املوضوعات اليت عاجلت سورة البقرة، 180

 سورة النور والفرقان والشورى غري ذلك من السور الكثرية.
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ن يعلموا غيب مشيئته وقدره حىت يكيفوا أنفسهم على إن هللا ال يكلف الناس أ
حسبه. إمنا يكلفهم أن يعلموا أوامره ونواهيه ليكيفوا أنفسهم على حسبها.. وهم حني 
حياولون هذا، يقرر هللا سبحانه أنه يهديهم إليه، ويشرح صدورهم لإلسالم.. وهذا 

رية واضحة، بريئة من يس -يف واقعها العملي  -حسبهم يف القضية اليت تبدو عندئذ 
 غموض ذلك اجلدل وحتكماته! 

إال اهلدى،  إن هللا قادر لو شاء على أن خيلق بين آدم ابتداء بطبيعة ال تعرف
 -أو يقذف ابهلدى يف قلوهبم فيهتدوا بال قهر.. ولكنه  ،أو يقهرهم على اهلدى

ضالل، ليعني شاء أن يبتلي بين آدم ابلقدرة على االجتاه إىل اهلدى أو ال -سبحانه 
من يتجه منهم إىل اهلدى على اهلدى، وليمد من يتجه منهم إىل الضالل يف غيه ويف 

 ﴾فَ َلْو َشاَء هَلََداك ْم َأمْجَّعنيَ  اْلَبالَّغة   احْل جَّة   فَّللَّهّ  ق لْ ﴿عمايته.. وجرت سنته مبا شاء. 
 . [149]األنعام: 

البشري. فأما املعاظلة قضية واضحة، مصوغة يف أيسر صورة يدركها اإلدراك 
فيها واجملادلة فهي غريبة على احلس اإلسالمي وعلى املنهج اإلسالمي.. ومل ينته اجلدل 
فيها يف أية فلسفة أو أي الهوت إىل نتيجة مرحية. ألنه جدل يتناول القضية أبسلوب 

بري ال يناسب طبيعتها.. إن طبيعة أية حقيقة هي اليت حتدد منهج تناوهلا، وأسلوب التع
 عنها كذلك. 

واحلقيقة الرايضية ميكن تناوهلا .. احلقيقة املادية ميكن تناوهلا بتجارب املعمل
هو كما  .واحلقيقة اليت وراء هذا املدى، ال بد أن تتناول مبنهج آخر. .بفروض الذهن.

. وبعد فلقد جاء .قلنا من قبل: منهج التذوق الفعلي هلذه احلقيقة يف جماهلا الفعلي
فاإلحالة على املشيئة الغيبية  ،ين ليحقق واقعاً عملياً؛ حتدده أوامر ونواه واضحةهذا الد
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دخول يف متاهة، يراتدها العقل بغري دليل، ومضيعة للجهد الذي ينبغي أن ينفق يف 
 .181العمل اإلجيايب الواقعي املشهود "

وال األستاذ سيد قطب يف تناول احلقائق الدينية  منهجيةيظهر جلياً مما تقدم 
وأن  سيما الغيبيات، وهو بذلك رسم طريقًا للذين يريدون فهم هذا الدين وطبيعته،

عليهم أن يقفوا يف حدود طاقتهم البشرية ومعرفتهم احملدودة، وال يتجاوزوها إىل األشياء 
حىت ال يتيهوا يف متاهات وظلمات  وال اجلدليات العقيمة يف مسائل العقيدة الغيبية

فلكل علم منهجها اخلاص لفهمه والتعامل معه، فعلم  خبط..اجلهل واحلدس والت
تناول ابلفروض الذهنية، واحلقيقة املادية ميكن فهمها بتجارب ييفهم و الرايضيات 

العمل، وأما القضااي الغيبية فلها منهج آخر وطريقة أخرى يف التعامل والفهم، أال وهي 
دالئل وجوده موجودة ونراها رأي ولكن  –وهو غيب عنا  –ة اإلميان ابهلل تعاىل طريق

الذي وصل إلينا متواترا دون  –وهو القرآن الكرمي  –العني، واإلميان ابخلرب الصادق 
وال نتطرق وال خنوض  علينا أن أنمتر ابألوامر اإلهلية وننتهي عما هناان عنه، أدىن شك. 

، كما يف يهايف األمور الغيبية ومسائل القضاء والقدر كما كان املشركون خيوضون ف
َواَل آاَبؤ اَن َواَل َحرَّْمَنا ّمن  َأْشرَْكَنا َما اَّللَّ   َشاءَ  َلوْ َسيَ ق ول  الَّّذيَن َأْشرَك وا ﴿قوله تعاىل: 

ّلَك َكذََّب الَّّذيَن ّمن قَ ْبّلّهْم َحَّتَّٰ َذاق وا أبََْسَنا ق ْل َهْل ّعندَك م مّمْن ّعْلٍم  َشْيٍء َكذَٰ
هذا [، 148 األنعام:]﴾ ّإن تَ تَّّبع وَن ّإالَّ الظَّنَّ َوّإْن أَنت ْم ّإالَّ ََّتْر ص ونَ فَ ت ْخرّج وه  لََنا 

 من جهة . 
مبنهج معريف تربوي جديد ومن جهة أخرى، جاءهم القرآن الكرمي 

إببراز هذا املنهج عند تفسريه لقوله تعاىل رمحه هللا ،وقد قام األستاذ سيد قطب عليهم

                                                           

 .1227-3ج يف ظالل القرآن:سيد،  قطب، 181
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ّبنيَ  اأْلَْرضّ  يف  ّسري وا لْ ق   ﴿يف سورة األنعام:  ﴾ُث َّ انظ ر وا َكْيَف َكاَن َعاّقَبة  اْلم َكذّم
 .[11األنعام:]

وهنا يظهر منهج األستاذ رمحه هللا اليت اعتمده يف تفسريه لآلايت القرآنية 
لقد ركز أيضًا على إبراز أمهية التاريخ ودوره يف تربية  امة وآلايت الدعوة خاصة.ع

إىل إعادة كتابة  )يف ظالل القرآن(ًا يف كثري من األحيان يف تفسريه األجيال، داعي
 التاريخ اإلسالمي مرة أخرى من جديد.

وال يهمهم مصارع  رض ألمور التجارة والعيش،كان العرب يسريون يف األ
انب مساكنهم يف الليل ويف الصباح وال يتعظون وال جباملكذبني من قبلهم وهم ميرون 

 َعَلْيّهم لََتم رُّونَ  َوّإنَّك مْ ﴿ذلك يف القرآن الكرمي عند قوله تعاىل:  يعتربون كما ذكر
فأراد هللا تعاىل أن [، 138-137الصافات:] ﴾تَ ْعّقل ونَ  َأَفاَل  َواّبللَّْيلّ  مُّْصّبّحنيَ 

أن السري يف األرض جيب أن يكون  يعلمهم وإايان واألجيال من بعدان إىل قيام الساعة،
حىت ال يصيبهم هللا مثل ما أصاهبم. ، االعتبار واالتعاظ أيضاً  فوق ما ذكر، هبدف

ولكن أبسلوب االعتبار مبن  وهذه اآلية هي إحدى اآلايت اليت تتحدث عن الدعوة،
سيد قطب رمحه هللا كيف علل األستاذ لنستمع إىل  سبق من األمم وماذا حل هبم.

  قال يف تفسري قوله:، هذه املسألة
ّبنيَ  اأْلَْرضّ  يف  ّسري وا ق لْ ﴿"..  ﴾ُث َّ انظ ر وا َكْيَف َكاَن َعاّقَبة  اْلم َكذّم

.. والسري يف األرض: لالستطالع والتدبر واالعتبار، وملعرفة سنن هللا [11األنعام:]
مرتسمة يف األحداث، والوقائع؛ مسجلة يف اآلاثر الشاخصة، ويف التاريخ املروي يف 

يف أرضها وقومها.. السري على هذا النحو، ملثل األحاديث املتداولة حول هذه اآلاثر 
هذا اهلدف، ومبثل هذا الوعي.. أمور كلها كانت جديدة على العرب؛ تصور مدى 
النقلة اليت كان املنهج اإلسالمي الرابين ينقلهم إليها من جاهليتهم إىل هذا املستوى 

 من الوعي والفكر والنظر واملعرفة.
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يتنقلون يف أرجائها للتجارة والعيش، وما يتعلق لقد كانوا يسريون يف األرض، و 
 ابلعيش من صيد ورعي.. أما أن يسريوا وفق منهج معريف تربوي.. فهذا كان جديداً 

عليهم. وكان هذا املنهج اجلديد أيخذهم به؛ وهو أيخذ أبيديهم من سفح اجلاهلية، 
 . 182ة يف الطريق الصاعد، إىل القمة السامقة اليت بلغوا إليها يف النهاي

فكما يظهر أن األستاذ حاول أن يربز بوضوح هذه النقطة، أي تصحيح 
طريقة تفكريهم ونظرهم وهدفهم يف سفرهم، مث ختم كالمه حول هذا املوضوع املهم 

  قائاًل:
"..ولقد كان تفسري التاريخ اإلنساين وفق قواعد منهجية كهذه اليت كان 

 –تحقق آاثرها كلما حتققت أسباهبا القرآن يوجه إليها العرب؛ ووفق سنن مطردة ت
ويستطيع الناس مالحظتها؛ وبناء تصوراهتم للمقدمات والنتائج عليها؛  –إبذن هللا 

على  جديداً  ومعرفة مراحلها وأطوارها.. كان هذا املنهج برمته يف تفسري التاريخ شيئاً 
ا يدون من العقل البشري كله يف ذلك الزمان. إذ كان قصارى ما يروى من التاريخ وم

األخبار، جمرد مشاهدات أو رواايت عن األحداث والعادات والناس؛ ال يربط بينها 
منهج حتليلي أو تكويين حيدد الرتابط بني األحداث، كما حيدد الرتابط بني املقدمات 
والنتائج، وبني املراحل واألطوار.. فجاء املنهج القرآين ينقل البشرية إىل هذا األفق؛ 

هج النظر يف أحداث التاريخ اإلنساين. وهذا املنهج ليس مرحلة يف طرائق ويشرع هلم من
هو الذي ميلك وحده إعطاء التفسري الصحيح "املنهج".. الفكر واملعرفة. إمنا هو 

 .183للتاريخ اإلنساين." 

                                                           
 . 1996-1بريوت، ط ،كرة ومنهاج، يف التاريخ فانظر للفائدة : عماد الدين خليل 182
ويراجع للفائدة التفسري اإلسالمي للتاريخ  ،1046-1045-2ج :يف ظالل القرآنسيد؛  قطب، 183

 .القسم الثاين خصائص التصور اإلسالمي و مقوماته، يف كتاب:
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ما أروع هذا املنهج.. اي له من تفسري.. واي له من لفتة.. يف إبراز احِلَكم 
الالت اآلايت القرآنية. لقد كان األستاذ رمحه هللا حياول بكل الدعوية من د واجلوانب

ما أويت من قوة علمية وطاقة فكرية وخطة منهجية شاملة لبيان املنهج اإلسالمي 
الصحيح يف كيفية التعامل مع احلقائق القرآنية والتارخيية، الداعية جيب أن يستحضر 

 أيضاً نالحظ ألحداث التاريخ،كما املاضي واحلاضر، وأن يكون له رؤية أفقية وعرضية 
أال وهو إبراز أمهية التاريخ ودوره يف فهم  يف تفسريه اذجزًئ مهمًا من منهجية األست

أنه قد بني مرتكزات ودعائم دراسة اتريخ من  أيضا احلقائق االجتماعية.كما نالحظ
لتاريخ تابة اإىل إعادة ك (يف ظالل القرآن)دعا يف تفسريه وأنه  وجهة النظر اإلسالمية،

نتيجة  ألنه أدخل فيه أشياء كثرية غري صحيحة وغري اثبتة يف ديننا احلنيف ،اإلسالمي
نرجو من هللا أن تلقى ..عرب القرون إىل يومنا هذا لرتاكمات فكرية ومذهبية وطائفية

 هذه الدعوة آذاانً صاغية وقلوابً واعية.
 

 
  سيد قطب(األستاذ و الدكتور يوسف القرضاوي  184فضيلة  اإلمام )     

                                                           
لفضيلة اإلمام العالمة له رأي غري مسلم به لدى كثري من العلماء والباحثني عن األستاذ سيد  184

طب وفكره يف العديد من املسائل!  وابلرغم ما أشاد به حفظه هللا جبهد وعلم وفكر ورايدة ق
األستاذ سيد األستاذ سيد قطب، إال أنه حفظه هللا أكد أن مع هذه الرايدة الفكرية والعلمية  فإن 
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 املبحث الثاين: دعوة الكافرين إىل اإلسالم
 

 التأمل يف آايت الكونب األول: الدعوة عن طريق النظر و املطل
 

وكانت بعثة الرسول صلى هللا عليه  ورسالته رسالة عاملية، اإلسالم دين عاملي
 َوَما﴿ :تعاىلللصاحل والطاحل..قال هللا  وللمؤمن والكافر، لإلنس واجلن، وسلم عامة

 ،[28سبأ:] ﴾ّإالَّ َكافَّة  لّملنَّاّس َبّشري ا َوَنّذير ا َولَّٰكنَّ َأْكثَ َر النَّاّس اَل يَ ْعَلم ونَ  َأْرَسْلَناكَ 
، [158األعراف:]﴾..َرس ول  اَّللَّّ ّإلَْيك ْم مجَّيع ا ّإينم  النَّاس   أَي َُّها ايَ  ق لْ ﴿ وقال تعاىل:
 ، وقال تعاىل:[ 107األنبياء: ]  ﴾ّإالَّ َرمْحَة  لّمْلَعاَلّمنيَ  ْلَناكَ َأْرسَ  َوَما﴿ وقال تعاىل:

 نَ زَّلَ  الَّّذي تَ َباَركَ ﴿ :وقال تعاىل ،[ 52القلم:] ﴾ّذْكٌر لّمْلَعاَلّمنيَ  ّإالَّ  ه وَ  َوَما ﴿
 ن اآلايت..  وغري ذلك م ،[ 1الفرقان:] ﴾اْلف ْرقَاَن َعَلٰى َعْبّدّه لَّيك وَن ّلْلَعاَلّمنَي َنّذير ا

الصحيح عن أيب هريرة رضي هللا عنه أن رسول هللا عليه  احلديث وثبت يف   
 ونصرت ابلرعب، ضلت على األنبياء بست: أعطيت جوامع الكلم،ف  » وسلم:

وختم  ،وأرسلت إىل اخللق كافة ،وجعلت يل األرض مسجدا   وأحلت يل الغنائم،
إىل قومه خاصة وبعثت إىل كل  كان كل نيب يبعث» ..ويف رواية:185«يب النبيون

                                                           

والفقهية قطب يف أواخر حياته خرج عن منهج أهل السنة واجلماعة يف بعض املسائل الفكرية والعقدية 
!!! وكم كنت أمتىن أن ال أمسع هذا الكالم من فضيلته! غري أننا مع إجاللنا وتقديران إلمامنا فإننا ال 

 نوافقه فيما ذهب إليه وصرح به يف العديد من الفضائيات والكتاابت!!  انظر على سبيل املثال:

http://www.ikhwanwiki.com/index.php?title وشاهد املقطع مع األستاذ ضياء ،
 https://www.youtube.com/watch?v=lirXeL9NsA4رشوان: 

 دار إحياء الكتب العربية، كتاب املساجد ومواضع الصالة،  ،371ص:-1ج صحيح مسلم: 185
 صحيح.، وقال حسن 56–ص -3ج :خرجه الرتمذيو تعليق حممد فؤاد عبد الباقي.

http://www.ikhwanwiki.com/index.php?title
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فالذي يفهم من هذه اآلايت واألحاديث من ألفاظ صيغ العموم  .186«أمحر وأسود
 أن رسالة النيب عليه الصالة والسالم كانت عامة لكل الناس.     

حىت  اإلسالم أمران بتوجيه الدعوة إىل املسلمني وإىل غري املسلمني أيضاً،ف
وفضله على  هر معجزة اإلسالم كخامت الرساالت،وهنا تظ نربئ أنفسنا وذمتنا،
 الرساالت السابقة. 

هللا عليه وسلم حافلة ابألدلة واحلاالت والقصص املتواترة  وسرية الرسول صلى
حينما وجه الرسول عليه الصالة والسالم رسائل متعددة إىل األمراء وامللوك  الصحيحة،

 نهم من استجاب واهتدى وأسلم،فم يدعوهم فيها إىل اإلسالم، ورؤساء القبائل،
 وانتكس على عقبيه. ومنهم من رفض وطغى وجترب ومل يؤمن،

فاإلسالم مل أيت لينقذ من ركام اجلاهلية املسلمني فحسب، وإمنا جاء لينقذ 
 فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، هذه هي دعوة اإلسالم واضحة جلية، العامل أمجع،

ّذهّ  ق لْ  ﴿ قال تعاىل:، وال إكراه يف الدين َعَلٰى َبّصريٍَة َأاَن َوَمّن  اَّللَّّ  ّإىَل  َأْدع و َسّبيّلي هَٰ
 .[ 108يوسف:]  ﴾َوَما َأاَن ّمَن اْلم ْشرّّكنيَ  اَّللَّّ ات َّبَ َعِّن َوس ْبَحاَن 

أن كثرياً من كفار اليوم ليسوا أدىن درجة من العلم  وهي أخرى وهناك حقيقة
من أهل الكتاب  ن ورسول اإلسالم عليه الصالة والسالمواملعرفة حبقيقة اإلسالم والقرآ

 الَّّذينَ ﴿ الذين كانوا يف عصر الرسول صلى هللا عليه وسلم الذين قال هللا عنهم:
َناه م   ه ْم لََيْكت م وَن احْلَقَّ َوه ْم  اْلّكَتابَ  آتَ ي ْ يَ ْعرّف ونَه  َكَما يَ ْعرّف وَن أَبْ َناَءه ْم َوّإنَّ َفرّيق ا مّمن ْ

 وهذه األمور جيداً  عن اإلسالم فهم يعرفون هذه احلقائق ،[ 146البقرة:] ﴾ْعَلم ونَ ي َ 
مبا  -ويبذلون جهوداً جبارة  ،ولديهم مكاتب استخبارات يف دول العاملي اإلسالمي

                                                           
 .137 املصدر السابق: كتاب التيمم،  91-1:جالبخاري يف صحيحهرواه  186
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فيهم املستشرقون واملنصرون، لصرف الناس عامة عن اإلسالم واملسلمني خاصة، وهلم 
 .187الغربية والعاملية والعربية اإلسالمية..نفوذ عاملي يف وسائل اإلعالم 

هناك  توليس ،مورون بدعوهتم إىل مائدة اإلسالمفنحن مأ على أية حال،
كثرية جدًا إليصال هذا   ائلالسبل والوس. إن لدعوهتم ةومعين ةحمدد ةواحد ةطريق

أيسر  اإلميان وهذا النور إىل هؤالء..والذي يتحتم علينا مجيعاً معاشر الدعاة، أن خنتار
كما أمران   فضل،أوأن خناطبهم وجنادهلم ابليت هي أحسن و  السبل والطرق وأحسنها،

 رَبّمكَ  َسّبيلّ  ّإىَلٰ  ادْع  ﴿ قال هللا تعاىل: ورسوله صلى هللا عليه وسلم. هللا جل وعال،
ه َو َأْعَلم  مبَن َضلَّ  كَ رَبَّ َواْلَمْوّعَظّة احلََْسَنّة َوَجاّدهْل م اّبلَِّّت ّهَي َأْحَسن  ّإنَّ  اّبحلّْْكَمةّ 

 الَّّذينَ  َتس بُّوا َواَل ﴿ وقال تعاىل: ،[ 125النحل:] ﴾َوه َو َأْعَلم  اّبْلم ْهَتّدينَ  َسّبيّلهّ َعن 
ّلَك زَي َّنَّا ّلك لّم أ مٍَّة َعَمَله ْم ُث َّ  َيْدع ونَ  َ َعْدو ا ّبَغرْيّ ّعْلٍم َكذَٰ ّإىَلٰ ّمن د وّن اَّللَّّ فَ َيس بُّوا اَّللَّ

م مَّْرّجع ه ْم فَ ي  َنبّمئ  ه م مبَا َكان وا يَ ْعَمل ونَ   [.108األنعام: ]  ﴾َرهبّّم
ومن الطرق الدعوية الناجحة هلؤالء الكفار والناس عامة، لفت أنظارهم  هذا،

ابآلايت والرباهني الناطقة والدالة على وجود هللا  يءإىل آايت هذا الكون الفسيح واملل
َواْخّتاَلّف اللَّْيّل َوالن ََّهاّر  َواأْلَْرضّ  السََّماَواتّ  َخْلقّ  يف  ّإنَّ ﴿ هللا تعاىل:قال ، ووحدانيته

 السََّماَواتّ  َخْلقّ  يف  ّإنَّ  ﴿وقال تعاىل: ،[190 آل عمران:] ﴾َْلاَيٍت ألّم ويل اأْلَْلَبابّ 
اْلَبْحّر مبَا يَنَفع  النَّاَس َوَما  يف ّري َواْخّتاَلّف اللَّْيّل َوالن ََّهاّر َواْلف ْلّك الَِّّت جتَْ  َواأْلَْرضّ 

                                                           
حىت يقف  ،)يف ظالل القرآن(طالعة هذه الصفحات يف تفسري م، أحيل القارئ الكرمي إىل للفائدة187

على مزيد من املعرفة حول خطط اليهود والنصارى والصليبيني واملستشرقني حول اإلسالم ما ذكره 
فى على اآلخرين..ورد احلديث عنهم ختطب فإنه سيقف على حقائق ومعارف قد األستاذ سيد ق

-1087-1061-1034-1033-1032 يف هذه الصفحات يف اجمللد األول من الظالل:
-1208-1201-1195 ويف اجمللد الثالث ورد احلديث عنهم يف هذه الصفحات: ،1094
1218. 
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ّمن ك لّم َدابٍَّة  ّفيَهااَّللَّ  ّمَن السََّماّء ّمن مَّاٍء فََأْحَيا ّبّه اأْلَْرَض بَ ْعَد َمْوهّتَا َوَبثَّ  أَنَزلَ 
 ﴾لّمَقْوٍم يَ ْعّقل ونَ َْلاَيٍت  َواأْلَْرضّ َوَتْصرّيّف الرّماَيّح َوالسََّحاّب اْلم َسخَّّر َبنْيَ السََّماّء 

. قال شيخ اإلسالم بن تيمية رمحه هللا: "..وحيصل اليقني بتدبر القرآن [164البقرة:]
، وكثرة التالوة املتأنية والعمل ابلعلم.." وبتدبر اآلايت اليت حيدثها يف األنفس واآلفاق

 . 188 آلايت القرآن الكرمي
لتفكر والتدبر وقد حتدث اإلمام الغزايل يف اإلحياء عن فضيلة ا

 . 190، وذكر مجلة من الشروط واآلداب جيب الرجوع إليها 189وحقيقتهما
رمحه هللا.  هذه املقدمة ضرورية قبل شرع احلديث يف كالم األستاذ سيد قطب

 هو يفسر آايت كتاب هللا العزيز،و  لنرى ماذا قال يف تفسريه عن هذه املسألة املهمة
ى الكفار عن طريق النظر والتدبر وكيف كان منهجه يف عرض آايت هللا عل

 .العلمية يف الكون واألنفس واالكتشافات
فََأْخَرْجَنا ّبّه نَ َباَت  َماء   السََّماءّ  ّمنَ  أَنَزلَ  الَّّذي َوه وَ ﴿ ويف تفسري قوله تعاىل:

َواٌن  ّمنْخّل النَّ  َوّمنَ َحبًّا مُّرَتَاّكب ا  ّمْنه  َخّضر ا ُّنُّْرّج   ّمْنه  ك لّم َشْيٍء فََأْخَرْجَنا  طَْلّعَها ّقن ْ
َأْعَناٍب َوالزَّيْ ت وَن َوالرُّمَّاَن م ْشَتّبه ا َوَغرْيَ م َتَشاّبٍه انظ ر وا ّإىَلٰ ََثَرّّه ّإَذا  مّمنْ َدانَّيةٌ َوَجنَّاٍت 

ّلك ْم َْلاَيٍت لّمَقْوٍم  يف  هللاقال رمحه [، ق99 األنعام:] ﴾ي  ْؤّمن ونَ َأَْثََر َويَ ْنّعّه ّإنَّ يف ذَٰ
  :تفسريه هلذه اآلية

                                                           
 .قاد السلفاعت ، جممل 330 ص: ،3ج  ،جمموع الفتاوىبن تيمية،  188
 420 ص: ،2بريوت، ج ، دار القلم،املهذب من إحياء علوم الدينصاحل أمحد،  الشامي، انظر:189

440 . 
قراءة يف  –اْلداب الروحية واملبادئ اإلميانية لتدبر القرآنولكاتب هذه السطور دراسة حول 190 

جلامعة السلطان الشريف علي  ، ومت نشره يف اجمللة احملكمة-املتقدميني واملعاصرين  املفسرين جهود
 www.drhafezi.net..انظر: ، بسلطنة برواني2012لعدد األول، اإلسالمية، ا
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"..ودور املاء الظاهر يف إنبات كل شيء دور واضح يعلمه البدائي واملتحضر، 
ويعرفه اجلاهل والعامل.. ولكن دور املاء يف احلقيقة أخطر وأبعد مدى من هذا الظاهر 

يف جعل  -بتقدير هللا  - الذي خياطب به القرآن الناس عامة. فقد شارك املاء ابتداءً 
إذا صحت النظرايت اليت تفرض أن سطح  - تربة األرض السطحية صاحلة لإلنبات

ال توجد فيه الرتبة اليت تنبت الزرع، مث مت ذلك  ، مث صلباً األرض كان يف فرتة ملتهباً 
مث ظل املاء يشارك يف إخصاب  - بتعاون املاء والعوامل اجلوية على حتويلها إىل تربة لينة

األزوت[ من اجلو كلما أبرق فاستخلصت  -اط ]النرتوجني هذه الرتبة، وذلك إبسق
الشرارة الكهرابئية، اليت تقع يف اجلو، النرتوجني الصاحل للذوابن يف املاء ويسقط مع 
املطر، ليعيد اخلصوبة إىل األرض.. وهو السماد الذي قلد اإلنسان القوانني الكونية 

ادة اليت خيلو وجه األرض من يف صنعه فأصبح يصنعه اآلن بنفس الطريقة! وهو امل
 النبات لو نفدت من الرتبة ! 

فهذه االكتشافات العصرية يف هذه األايم أثبتت أمهية املاء ودوره يف هذه 
ّلك ْم َْلاَيٍت لّمَقْوٍم  ﴿، احلياة  [. 99 األنعام:]  ﴾ي  ْؤّمن ونَ ّإنَّ يف ذَٰ

زة االستقبال فاإلميان هو الذي يفتح القلب، وينري البصرية، وينبه أجه
واالستجابة يف الفطرة، ويصل الكائن اإلنساين ابلوجود، ويدعو الوجدان إىل اإلميان 

منتكسة،  مغلقة، وبصائر مطموسة، وفطراً  ابهلل خالق اجلميع.. وإال فإن هناك قلوابً 
َا﴿متر هبذا اإلبداع كله، وهبذه اآلايت كلها، فال حتس هبا وال تستجيب..   َيْسَتّجيب   ّإمنَّ

 . 191، وإمنا يدرك هذه اآلايت الذين يؤمنون! .." [36 ]األنعام: ﴾َيْسَمع ونَ  الَّّذينَ 
وهو  قطب رمحه هللا يبدو جليًا من هذا التحليل البديع منهج األستاذ سيد

يعيش يف ظالل هذه اآلية اليت هي إحدى اآلايت اليت تتحدث عن الدعوة ولكن 

                                                           
 .1162، 2ج ،يف ظالل القرآنسيد،  قطب، 191
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وربط هذه النعم ابالكتشافات العلمية  نسانأبسلوب تعداد نعم هللا وتذكريه على اإل
 وهو منهج حري بدعاة اليوم أن يسلكوه.     ،لتقوية اليقني واإلميان

العلوم الكونية ال تسوق إىل إنكار وجود رمحه هللا سيد قطب األستاذ يف نظر 
بل العكس هو الصحيح وهو ال يتحرج يف هذا املوضوع عن االستشهاد  هللا تعاىل،
لماء تلك العلوم إلثبات تلك احلقائق، ويعلل اإلحلاد يف الغرب ابلتعريف أبقوال ع

  السقيم للدين واإلله وأتثريات الكنيسة الالهوتية السلبية.
حىت نرى تعليله رمحه هللا سيد قطب األستاذ من كالم  التفسريلنعش مع هذا 

 يقول رمحه هللا: ، وشرحه هلذه القضية
" وإن العلمدل يف وجود هللا اليوم ال تعتمد على "".. والقلة الشاذة اليت جتا

كانت هذه دعواها. فالعلم البشري ذاته ال ميلك أن يقرر هذا اإلحلاد وال جيد عليه 
ال من هذا العلم وال من طبيعة الكون.. إمنا هي لوثة سببها األول الشرود من  دليالً 

ن الدين. مث نقص يف الكنيسة وإهلها الذي كانت تستذل به الرقاب من غري أصل م
التكوين الفطري هلؤالء اجملادلني، ينشأ عنه تعطل يف الوظائف األساسية للكينونة 

-البشرية.. كما يقع لألمساخ من املخلوقات.. ! ومع أن حقيقة اخللق والتقدير فيه 
إذ كان -مل تكن تساق يف القرآن إلثبات وجود هللا  -كحقيقة انبثاق احلياة أيضاً 

إمنا كانت  -ال يستحق من جدية القرآن العناية به وجوده تعاىل سخفاً اجلدال يف 
تساق لرد الناس إىل الرشاد، كي ينفذوا يف حياهتم ما تقتضيه تلك احلقيقة من ضرورة 
إفراد هللا سبحانه ابأللوهية والربوبية والقوامة واحلاكمية يف حياهتم كلها؛ وعبادته وحده 

 وكتاب (اإلنسان يقوم وحده)ؤلف كتاب: " مجوليان هاكسلي". بال شريك.
من هؤالء املتبجحني املستهرتين؛ وهو يقذف ابملقررات  (اإلنسان يف العاِل احلديث)

؛ يف فصل: (اإلنسان يف العاِل احلديث)اليت ال سند هلا إال هواه وهو يقول يف كتاب 
طق وعلم ذلك الكالم! "ولقد أوصلنا تقدم العلوم واملن (الدين كمسألة موضوعية)
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عدمي الفائدة، وطردته العلوم الطبيعية من عقولنا،  النفس إىل طور أصبح فيه اإلله فرضاً 
 . غامًضا عاماً  حىت اختفى كحاكم مدبر للكون، وأصبح جمرد " أول سبب" أو أساساً 

إن الفلسفة تبحث  يقول: (مباهج الفلسفة)" مؤلف كتاب ول ديورانتو"
بل إله  هوتيني الذين يتصورونه خارج عاِل الطبيعة.إله الالعن هللا، ولكنه ليس "

".. وهو كالم ال تستطيع  الفالسفة؛ وهو قانون العاِل وهيكله، وحياته ومشيئته
إمساكه! ولكنه كالم يقال! وحنن ال حناكم هؤالء اخلابطني يف الظالم إىل قرآننا، وال 

نكلهم إىل أندادهم من حناكمهم كذلك إىل عقولنا املنضبطة هبدى هذا القرآن. إمنا 
يقول ، "العلماء" وإىل العلم البشري الذي يواجه هذه القضية بشيء من اجلد والتعقل

: من علماء الكيمياء والرايضة. دكتوراه من جامعة كورنيل. جون كليفالند كوتران
من كتاب  "النتيجة احلتمية"من مقال:  ،رئيس قسم العلوم الطبيعية جبامعة دولث

 : (يف عصر العلم هللا يتجلى)
"فهل يتصور عاقل، أو يفكر، أو يعتقد، أن املادة اجملردة من العقل واحلكمة 
قد أوجدت نفسها بنفسها مبحض املصادفة؟ أو أهنا هي اليت أوجدت هذا النظام 

. بل وتلك القوانني، مث فرضته على نفسها؟ ال شك أن اجلواب سوف يكون سلبياً 
 اقة أو تتحول الطاقة إىل مادة، فإن كل ذلك يتم طبقاً إن املادة عندما تتحول إىل ط

واملادة الناجتة ختضع لنفس القوانني اليت ختضع هلا املادة اليت وجدت  ،لقوانني معينة
 قبلها.".. 

على أن بعض املواد يف سبيل الزوال أو الفناء؛ ولكن بعضها  ءوتدلنا الكيميا
وعلى ذلك فإن املادة ليست  ،ئيلةيسري حنو الفناء بسرعة كبرية واآلخر بسرعة ض
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وتدل الشواهد من ، 192إذ أن هلا بداية ،أهنا ليست أزلية ومعىن ذلك أيضاً  ،أبدية
وغريها من العلوم على أن بداية املادة مل تكن بطيئة أو تدرجيية، بل وجدت  ءالكيميا

لك وعلى ذ ،بصورة فجائية. وتستطيع أن حتدد لنا الوقت الذي نشأت فيه هذه املواد
وهو منذ أن خلق خيضع لقوانني وسنن  ،فإن هذا العامل املادي ال بد أن يكون خملوقاً 

 ، كونية حمددة، ليس لعنصر املصادفة بينها مكان
عن أن خيلق نفسه، أو حيدد القوانني اليت  "فإذا كان هذا العامل املادي عاجزاً 

 وتدل الشواهد مجيعاً  خيضع هلا فال بد أن يكون اخللق قد مت بقدره كائن غري مادي.
ابلعقل واحلكمة. إال أن العقل ال يستطيع  على أن هذا اخلالق ال بد أن يكون متصفاً 

دون أن  -كما يف ممارسة الطب والعالج السيكلوجي   -أن يعمل يف العامل املادي 
.. وعلى ذاتياً  وجوداً  وال بد ملن يتصف ابإلرادة أن يكون موجوداً  ،يكون هنالك إرادة

فإن النتيجة املنطقية احلتمية اليت يفرضها علينا العقل ليست مقصورة على أن ذلك 
على  قادراً  عليماً  فحسب، بل ال بد أن يكون هذا اخلالق حكيماً  هلذا الكون خالقاً 

كل شيء، حىت يستطيع أن خيلق هذا الكون وينظمه ويدبره؛ وال بد أن يكون هذا 
وعلى ذلك فإنه ال مفر من التسليم  ،ل مكاناخلالق دائم الوجود، تتجلى آايته يف ك

"إن ، كما أشران إىل ذلك يف بداية املقال  -بوجود هللا، خالق هذا الكون وموجهه 
جيعلنا نؤكد بصورة مل يسبق هلا  (لورد كيلفن)التقدم الذي أحرزته العلوم منذ أايم 

لوم سوف تضطران إىل ، فإن الععميقاً  مثيل، ما قاله من قبل، من أننا إذا فكران تفكرياً 
 اإلميان ابهلل".

                                                           
حفظه هللا له حماضرة قيمة يف موقع اليوتيوب حيث يثبت فيها .د. علي منصور كيايل لألستاذو  192

مل أمسع شرحا أفضل من هذا، وهذا  آين يف أحداث اآلخرة..علمياً جميء اآلخرة ويبني اإلعجاز القر 
  هو رابط مقطع الفيديو:

http://www.youtube.com/watch?v=OW2fYM7vjxM 

http://www.youtube.com/watch?v=OW2fYM7vjxM
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"نشأة العاِل هل هو عامل الطبيعة البيولوجية يف مقال  (فرانك أللن)ويقول 
ما يقال: إن هذا الكون املادي ال حيتاج  من الكتاب نفسه: "كثرياً  مصادفة أو قصد"

إىل خالق. ولكننا إذا سلمنا أبن هذا الكون موجود، فكيف نفسر وجوده ؟ ..هنالك 
 أربعة احتماالت لإلجابة على هذا السؤال:

وهو ما يتعارض مع  –فإما أن يكون هذا الكون جمرد وهم وخيال  .1
 .–القضية اليت سلمنا هبا حول وجوده 

 .وإما أن يكون هذا الكون قد نشأ من تلقاء نفسه من العدم .2
 ليس لنشأته بداية.  وإما أن يكون أزلياً  .3
 وإما أن يكون له خالق.  .4

فال يقيم أمامنا مشكلة سوى مشكلة الشعور  مال األولأما االحت
واإلحساس، فهو يعين أن إحساسنا هبذا الكون وإدراكنا ملا حيدث فيه ال يعدو أن 

من األوهام، ليس له ظل من احلقيقة. ولقد عاد إىل هذا الرأي يف العلوم  يكون ومهاً 
ليس له وجود فعلي، ، الذي يرى أن هذا الكون (سري جيمس جينز) الطبيعية أخرياً 

هلذا الرأي نستطيع أن نقول: إننا نعيش يف عامل من  وأنه جمرد صورة يف أذهاننا. وتبعاً 
هذه القطارات اليت نركبها ونلمسها ليست إال خياالت؛ وهبا ركاب  األوهام! فمثالً 

وهو رأي ومهي  ،ال وجود هلا، وتسري فوق جسور غري مادية.. اخل ومهيون، وتعرب أهناراً 
 ال حيتاج إىل مناقشته أو جدال!

القائل أبن هذا العامل، مبا فيه من مادة وطاقة، قد نشأ  الثاين االحتمالأما و
 ؛ وال يستحق هو أيضاً ومحاقةً  هكذا وحده من العدم، فهو ال يقل عن سابقه سخفاً 

 للنظر أو املناقشة.  أن يكون موضعاً 
أزيل ليس لنشأته بداية،  الذي يذهب إىل أن هذا الكون الثالث حتمالواال

وذلك يف عنصر واحد  –إمنا يشرتك مع الرأي الذي ينادي بوجود خالق هلذا الكون 
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وإذن فنحن إما أن ننسب صفة األزلية إىل عامل ميت، وإما أن ننسبها  –هو األزلية 
إىل إله حي خيلق، وليس هنالك صعوبة فكرية يف األخذ أبحد هذين االحتمالني أكثر 

آلخر. ولكن قوانني "الديناميكا احلرارية" تدل على أن مكوانت هذا الكون مما يف ا
إىل يوم تصري فيه مجيع األجسام حتت درجة  ، وأهنا سائرة حتماً تفقد حرارهتا تدرجيياً 

 ،تنعدم الطاقة، وتستحيل احلياة من احلرارة ابلغة االخنفاض، هي الصفر املطلق؛ ويومئذٍ 
ة من انعدام الطاقات عندما تصل درجة حرارة وال مناص من حدوث هذه احلال

األجسام إىل الصفر املطلق، مبضي الوقت. أما الشمس املستعرة والنجوم املتوهجة، 
واألرض الغنية أبنواع احلياة، فكلها دليل واضح على أن أصل الكون أو أساسه يرتبط 

ال بد  بزمان بدأ من حلظة معينة، فهو إذن حدث من األحداث.. ومعىن ذلك أنه
ألصل الكون من خالق أزيل، ليس له بداية، عليم حميط بكل شيء، قوي ليس لقدرته 

 .193حدود، وال بد أن يكون هذا الكون من صنع يديه"
مناقشة املسائل أن من منهج األستاذ سيد قطب رمحه هللا: مما سبق يالحظ و 

وال أهل العلم من أبق الفكرية والفلسفية قدميًا وحديثًا والرد على الشبهات الفكرية
وهذا املنهج جدير أن  رد أقوال نظرائهم املنكرين لوجود هللا تعاىل.و الفالسفة الغربيني 

وعلى أن ال نستدل آبرائهم  ي تأمل فيه وال جيرمننا شنآن قوم على أن ال نستفيد منهم،
العلمية  ة، والبد للداعية يف هذا العامل املليء ابلتطورات واالكتشافاتيف القضااي العلمي

                                                           

ل أعتذر للقارئ من هذا النص املقتبس الطوي :تنبيه .1166-1164-2ج :يف ظالل القرآن 193 
 مهم للغاية، وهو أنه يف كثري من األحيان الدعاة اإلسالميون، مرولكنين تعمدت ذلك أل نوعاً ما،

 املسلمني ال يستطيعون إيصال هذه احلقائق العلمية إىل أذهان القراء املسلمني واملدعوين من غري
رأيت ف. مع شدة حرصهم ومحاسهم على إظهار هذه احلقائق !على الوجه املطلوب ألسباب كثرية

حىت يكون ذلك  ولو كانوا على غري ديننا، إىل املختصني أن أِكل أمر هذه املهمة إىل أصحاهبا و
 .أدعم للحجة وأفحم للخصم.. وهللا أعلم
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املختلفة، حيث أن أهل هذا العصر والزمان ال جييدون غري لغة العلم، فالبد لنا أن 
نتحدث إليهم ابللغة اليت يفهموهنا، واحلمد هلل لقد تيسرت السبل يف هذا الزمان 
لالستماع ومشاهدة احملاضرات العلمية عن اإلعجاز العلمي وعن هللا عزوجل وعن 

 ليكرتونية املختلفة املوجودة يف الشبكة العنكبوتية )اإلنرتنت(.خلق الكون يف املواقع اإل
 

اجملادلة ابلِت هي و  ئاملطلب الثاين: دعوة الكافرين عن طريق احلوار اهلاد        
 أحسن

 

منهم  تصدى هلا رجال ودعاة كثريون يف شىت بقاع العامل.املباركة هذه الدعوة 
يل املرسلني األبرار من األنبياء والرسل من فقه فلسفة عمله واتبع لتحقيق ذلك سب

وانتصر على نفسه وعلى  فنجح يف عمله أميا جناح، الكرام عليهم الصالة والسالم،
وظن أن أمر الدعوة حي ل يف الدعوة  ومنهم من مل يفقه فلسفة عمله وماهية عدوه.

 .هدفه الساميمل يوفق إىل بلوغ ولألسف  بضعة أايم أو شهور أو سنوات..
الطبيب اجلراح يف عمله ووظيفته، مير بني  كمثل  الداعية إىل هللا تعاىلمثل  إن

يدي هذا الطبيب ِمئات من اجلرحى واملرضى على اختالف أجناسهم وطبائعهم 
..الذي يتحتم على هذا الطبيب هو أن يعامل اجلميع مببدأ العالج أخالقهمهنم و دايأو 

 وأن يعتقد أن هذا هو عمله يف حياته.. ،العام وأن يكون هادئً وصبوراً يف معاجلتهم
 فال داعي للتضجر والعجلة والغضب مع املرضى ولو كثرت شكواهم وآهاهتم.

ملواجهة ومقابلة  عليهم أن يهيئوا أنفسهم ،أمر الدعاة إىل هللا تعاىل وكذلك
عليهم كما أن   العامل واجلاهل املؤمن والكافر، والفاجر، تقيال الناس، أصناف من كثري
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، وعليه أيضًا أن ، وما أكثرهاودعاويهم أن يوسعوا صدورهم لالستماع إىل شكواهم
 .194يعوِّد نفسه لإلنصات من اآلخرين..

هذا ، حصر الدعوة يف أوساط املسلمني فحسب يف شيء ليس من احلكمة
هذه الدعوة جيب بقدر ما تنشر بني املسلمني أن تنشر أيضاً بني أوساط  ،ظلم كبري

 افرين.الك
من ِمن الدعاة يتصدى لدعوة  السؤال الكبري الذي يفرض نفسه هنا هو:إن 

ملن يكلف  ي هباتحلالهؤالء الكفار على اختالف طبقاهتم؟ وهل هناك شروط جيب 
يف بالد داعية خاص  وتكليف صيصخت من الضروريأرى دعوة يف أوساط هؤالء؟؟ ب

وال أرى نصب ؤهالت خاصة، بصفات وم لكافريناب وكذلك داعية خاصاملسلمني 
عنده مؤهالت علمية وثقافية ودينية تؤهله دى الفريقني، إال إذا توفرت نفس الداعية ل

 لدعوة الفريقني.
عن صفات  يف الفصل الذي يلي هذا سيكون حديثنا املهم السؤالحول هذا 

 الداعية يف املنهج القرآين إن شاء هللا.
القدوة  مبينًا أمهية بد هللا بن محيدصاحل بن ع يقول الشيخ ويف هذا الصدد

  :حالداعية الناج صفاتاحلسنة و 
"إن من الوسائل املهمة جداً يف تبليغ الدعوة إىل هللا وجذب الناس إىل اإلسالم 

القدوة الطيبة للداعي وأفعاله احلميدة وصفاته العالية  وامتثال أوامره واجتناب نواهيه،
يكون هبا أمنوذجًا يقرأ فيه الناس معاين  نة لغريه،وأخالقه الزاكية مما جيعل أسوة حس

                                                           
 . 51 ص: (،مزاج الداعيةفصل، ) ،تذكرة الدعاةانظر:البهي، اخلويل، 194
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ألن التأثر ابألفعال والسلوك أبلغ وأكثر من  اإلسالم فيقبلون عليه وينجذبون إليه،
 .195األثر ابلكالم وحده.." 

سواء يف تعاملنا مع  يف قضية القدوة احلسنة،م يف غاية األمهية وهذا كال
سيد قطب ألستاذ أمهية هذه القضية كان ل أو تعاملنا مع غريهم..وألجل املسلمني،
واليت هي  قوله تعاىل يف سورة األنعام،ل عند تفسريهموقف سديد ووجيه رمحه هللا 

َواَل َتس بُّوا الَّّذيَن ﴿ ،إحدى اآلايت اليت تتحدث عن الدعوة أبسلوب األمر والنهي
َ َعْدو ا ّبَغرْيّ  ّلَك زَي َّنَّا ّلك لّم أ مٍَّة َعَمَله ْم ُث َّ ّإىَلٰ    ّعْلمٍ َيْدع وَن ّمن د وّن اَّللَّّ فَ َيس بُّوا اَّللَّ َكذَٰ
م مَّْرّجع ه ْم فَ ي  َنبّمئ  ه م مبَا َكان وا يَ ْعَمل ونَ   يفرمحه هللا قال [، 108 األنعام:] ﴾َرهبّّم

 : تفسريها
"ومع أمر الرسول ابإلعراض عن املشركني، فقد وجه املؤمنني إىل أن يكون 

روا أال يسبوا آهلة مِ ويف ترفع، يليق ابملؤمنني.. لقد أ   يف أدب، ويف وقار، هذا اإلعراض
وهم ال يعلمون  -املشركني خمافة أن حيمل هذا أولئك املشركني على سب هللا سبحانه 

فيكون سب املؤمنني آلهلتهم املهينة احلقرية ذريعة لسب  -جالل قدره وعظيم مقامه 
بُّوا الَّّذيَن َيْدع وَن ّمن د وّن اَّللَّّ فَ َيس بُّوا اَّللََّ َعْدو ا ّبَغرْيّ َواَل َتس  ﴿هللا اجلليل العظيم: 

م مَّْرّجع ه ْم فَ ي  َنبّمئ  ه م مبَا َكان وا يَ ْعَمل ونَ   ّعْلمٍ  ّلَك زَي َّنَّا ّلك لّم أ مٍَّة َعَمَله ْم ُث َّ ّإىَلٰ َرهبّّم  ﴾َكذَٰ
 . 196.[108 األنعام:]

، فإنه يستحسنه،  الناس عليها، أن كل من عمل عمالً إن الطبيعة اليت خلق هللا
وإن كان يعمل ، ويدافع عنه! فإن كان يعمل الصاحلات استحسنها ودافع عنها

                                                           
 ،ه 1414-1ط دار الوطن،الرايض،  ،مبادئ ومناذج -القدوة صاحل بن عبد هللا بن محيد،  195

 الندوة العاملية للشباب اإلسالمي.
 250، ص: 8-7 ج: يف تفسري هذه اآلية فإن فيه كالماً مفيداً أيضاً، روح املعاينانظر: لآللوسي، 196

-251. 
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، وإن كان على وإن كان على اهلدى رآه حسناً  ،السيئات استحسنها ودافع عنها
 طبيعة اإلنسان.. هي كذلك! فهذه   الضالل رآه حسناً 

يعلمون حقيقة ربوبية هللا عزوجل، ولكنهم دون هللا  يدعون من الذين وهؤالء
فهم ابلرغم من  –أي أهنم يشركون مع هللا غريه يف العبادات–يشركون ابهلل يف ألوهيته 

شركهم إال أهنم يدافعون عنها بشدة، وإذا سّب املسلمون تلك اآلهلة فهؤالء سرعان 
 .  عزوجل عن سب آهلتهمما ينتقمون من املسلمني، فألجل هذه احلقيقة هناان هللا

ُث َّ ﴿،هم املؤمنون ملا هم فيهعْ دَ فليمث يواصل األستاذ سيد قطب كالمه قائاًل: "
م مَّْرّجع ه ْم فَ ي  َنبّمئ  ه م مبَا َكان وا يَ ْعَمل ونَ  وهو أدب يليق [، 108 األنعام:] ﴾ّإىَلٰ َرهبّّم

ادئ القلب، الذي ال ابملؤمن، املطمئن لدينه، الواثق من احلق الذي هو عليه. اهل
فإن سب آهلتهم ال يؤدي هبم إىل اهلدى وال  ،يدخل فيما ال طائل وراءه من األمور

وإمنا قد جيرهم إىل مساع  ،فما للمؤمنني وهذا الذي ال جدوى وراءه ،يزيدهم إال عناداً 
 .197ما يكرهون من سب املشركني لرهبم اجلليل العظيم ؟! 

" سد الذريعة"إعماله لقاعدة رمحه هللا من كالم األستاذ سيد قطب  فهمي
ووجوب تطبيقها يف جمال الدعوة اإلسالمية  "املوازنة بني املصاحل واملفاسد"وقاعدة 

 أو جمتمعهم ينهمأو ضرر جيرونه على أنفسهم أو د حمظورحىت ال يقع الدعاة فيأمر 
 . وهللا أعلم.رة.احلكمة والقواعد الشرعية املذكو  ونانبجيبسبب أفعاهلم وأقواهلم عندما 

                                                           
مفاهيم ومنهاج  - الدعوة إىل اإلسالموللفائدة راجع:  ،1169-2ج يف ظالل القرآن: 197

 دار الضياء للنشر والتوزيع، ص:-1984-1ن، األردن، ط: حسين ادهم جرا، عماوواجبات
166-178 . 
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والذي قال عندما علم خبرب اعدام ، رمحه هللا أبو األعلى املودوديالكبري  املفكر اإلسالمي 

 سيد قطب:األستاذ 

ليست هدراً للدماء وعبثاً ابحلقوق  هنا، وإهذه الشهادة ليست شهادة األفراد "إن      
اء سافرًا لإلسالم مهجية وعدليست  إهناالبشرية والكرامة اإلنسانية فحسب، و 

م والدراسة والبحث واألدب خسارة فادحه للدعوة اإلسالمية والعل إهنا، بل فحسب
 هبم  إن سيد قطب من أولئك األفذاذ الذين يسعد .علمية ضخمة، ومأساة والنقد

اة ورجال الفكر واألدب الذين ، وهو يف الطراز األول من صفوة الدعالعامل اإلسالمي
  .. "198د فرتات طويلةاألمم بع ظى هبمحت

                                                           
ه ،  1429، دار اجلبهة للنشر والتوزيع 1، أتليف حسني حممود، طمراحل التطور الفكري يف حياة سيد قطب 198

  121ص:
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 املبحث الثالث:  منهج القرآن يف القضاء على التصورات اجلاهلية
 

 املطلب األول: التدرج
 

وعلى  مبدأ عظيم من مبادئ ديننا احلنيف، واملرحلية يف دعوة الناس التدرجإن 
هذا املبدأ نزل القرآن الكرمي على قلب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ليكون من 

َعَلى النَّاّس َعَلٰى  لّتَ ْقَرَأه   فَ َرقْ َناه   َوق  ْرآان  ﴿ قال تعاىل:، ين بلسان عريب مبنياملنذر 
 َلْواَل  َكَفر وا  الَّّذينَ  َوقَالَ ﴿ وقال تعاىل: ،[106 اإلسراء:] ﴾م ْكٍث َونَ زَّْلَناه  تَنزّيال  

ّلَك لّن  ثَبّمَت  ن زّملَ   الفرقان:] ﴾بّّه ف  َؤاَدَك َورَت َّْلَناه  تَ ْرتّيال  َعَلْيّه اْلق ْرآن  مج َْلة  َواّحَدة  َكذَٰ
مسة من أبرز السمات يف املنهج القرآين، يف تربية األمة والقضاء  كان  هذا التدرج[، 32

أحد اخلصائص اهلامة للقرآن كما أن التدرج يعترب   على التصورات اجلاهلية املختلفة،
 .محه هللاسيد قطب ر  األستاذ املكي اليت وقف طويالً عندها

يف حديثه عن احلكم واألسرار من نزول القرآن  األستاذ سيد قطب رمحه هللاو 
"..لقد جاء هذا القرآن لرييب أمة وينشئ  األسرار قائاًل: تلك منجماً، ذكر بعض
والرتبية حتتاج إىل زمن وإىل أتثري وانفعال ابلكلمة وإىل حركة  جمتمعًا ويقيم نظاماً،
كاماًل شاماًل بني   والنفس البشرية ال تتحول حتوالً  ال إىل واقع،ترتجم التأثري واالنفع

إمنا تتأثر بعد يوم بطرف من هذا  يوم وليلة بقراءة كتاب كامل شامل ملنهج جديد،
فال جتفل  ،املنهج وتتدرج يف مراقيه رويداً رويداً وتعتاد على محل تكاليفه شيئًا فشيئاً 

رياً وهي تنمو يف كل يوم ابلوجبة املغذية فتصبح كما جتفل لو قدم هلا ضخماً ثقيالً عس
 .199شد قابلية هلا والتذاذاً هبا.."أابلتايل أكثر استعداداً لالنتفاع ابلوجبة التالية و 

 نذكر ما يلي: و من العرب واحلكم يف نزول القرآن ابلتدرج ومنجماً 

                                                           
 . 2562-5ج :يف ظالل القرآنسيد،  قطب،199
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 .200تفخيم أمر القرآن وأمر من نزل عليه  .1
يه وسلم وتقوية قلبه وجتديد عهده مع تثبيت فؤاد النيب صلى هللا عل .2

جربيل لكي يكون انفذة أمل وبسمة رجاء ميده ابلقوة ويعده 
 .201ابلنصر..

فكلما جدت حادثة  مسايرة احلوادث والطوارئ يف جتددها وتفرقها، .3
 .202أو وقعت واقعة نزل القرآن حكماً عدالً يف فصل القضية..

 الفرقان:] ﴾تَ ْرتّيال َورَت َّْلَناه  ﴿ :بالغي يف قوله تعاىل سر  لطيفة لغوية و وهناك 
أن الرتتيل هو التمهل والتأين يف الكالم والتبيني له للتمكني  هذا السر هو:[، 32

 وذلك ال حيصل إبنزاله مجلة واحدة، والتحقيق، وبناء املعرفة يف املتلقني بناء تكاملياً،
ادة من األحداث بل حيصل إبنزاله يف دروس تعليمية قسمًا بعد قسم مع االستف

 .203واملناسبات..

                                                           
 .52، ص: مباحث يف علوم القرآن مناع، القطان، انظر: 200
 ص: ،7، ج1985-1، دار السالم للطباعة والنشر، طاألساس يف التفسري: حوى، سعيد، انظر 201

الرتبوية واالجتماعية  الدروس والعرب، ولكاتب هذه السطور دراسة ابللغة اإلنكليزية حول 3874
، قدمتها يف مؤمتر عاملي ابلياابن يف مدينة أوساكا والدينية املستفادة من ظاهرة نزول القرآن منجما

 . 2013عام 
: ط دار القلم، دمشق، ، نظرات جديدة يف فهم القرآن،النبأ العظيمانظر: دراز، حممد عبد هللا،  202

 .61 ، ص:2،1970
 . 3864-7ج :األساس يف التفسريوانظر:  ،61-58 املرجع السابق: 203
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جتديد تذكريهم ابحنرافهم وسوء تقريع الكفار ابحلجة بعد احلجة و مواالة  -4
أتملوا ة لواجه الكفار التقريعات وولو نزل القرآن دفعة واحد عقيدهتم،

 .204هلا أول مرة مث ألفوها ونسيها الناس..
كلمة مقدسة واحدة لتحول سريعاً إىل   ولو أن القرآن كان قد نزل مجلةً  -5

وإىل جمرد وثيقة دينية، ال صدرًا يبعث احلياة يف  وفكرة ميتة، خامدة،
فاحلركة التارخيية واالجتماعية والروحية اليت هنض أبعبائها  حضارة وليدة،

 . 205اإلسالم ال سر هلا إال يف هذا التنجيم..
والشك أن هناك أسبااًب أخرى تظهر فيها احلكمة اإلهلية من سر التنجيم. 

القرآن الكرمي سلك طريق التدرج يف خماطبة الناس وإنزال إن إذن نستطيع القول 
أحكامه وشرائعه وإثبات العقائد يف نفوس عرب اجلاهلية واملؤمنني اجلدد، وأن هذا 
املنهج وجد قبواًل عند العرب، وأخذ خطوة خطوة خيرجهم من الظلمات إىل النور 

 .له ما يف السماوات وما يف األرض الذيصراط هللا  ويهديهم إىل صراط مستقيم،
واألمثلة من التاريخ اإلسالمي على نزول أحكام القرآن على هذه النمط كثرية جداً  

قع يف أربعة مراحل، أربعة، وحترمي الراب و  الذي مت حترميه يف مراحلمثل حترمي اخلمر 
 وم والصالة،مثل اجلهاد والص سائر التشريعات والفروض واحملرمات، كذلك كان أمر

، وما ذلك إال متشيًا مع ومل تنزل يف مكة نزلت اآلايت بفرضيتهما يف املدينة املنورة
 .قاعدة التدرج يف التشريع وعدم أخذ الناس فجأًة إىل اإلسالم

                                                           
بريوت، ، أبو سليمان، صابر حسن حممد، املكتب اإلسالمي، روائع البيان يف علوم القرآن انظر:204

 .42-41 ص: ،1988-1ط
عبد هللا حممد دراز وحممود  تقدمي: ترمجة عبد الصبور شاهني، ،الظاهرة القرآنية ؛بن نيب، مالك 205

 .175 ، ص:1987، 4ط لبنان، دار الفكر املعاصر، بريوت، شاكر،
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تكليف الناس األحكام و  نزول منهج التدرج يف؛ أعين هبذا املنهج الرابين
قطب  سيداألستاذ أوقف  هذا الذيو هلية، قضى القرآن الكرمي على التصورات اجلا هبا

حديثاً خاصاً وطويالً  لذلك فردأطوياًل عنده يلتمس فيه األسرار و احلكم، و  رمحه هللا
 (.يابلقرآن املكي أو طبيعة القرآن املكمساه )ه، و يف تفسري 

الذي نزل يف مرحلة العهد املكي كان له الكرمي هذا النوع من هذا القرآن 
 وطريقة جديدة يف معاجلة ،يف بناء اجليل اجلديد وطبيعة خاصة بيةيف الرت  هدف خاص

 واجهة اجلاهلية يف تصورها واعتقادها وأخالقها.أسلوب خاص مليف معاجلة القضااي و 
 

 ؟ما منطلقاتهما خطواته و ، القرآين هذا املنهج حقيقةما ترى 
على  هو اجلوابخر، و آسيد قطب سراً ألستاذ طبيعة القرآن املكي كشفت ل

 : ملاذا مل أيمر هللا تعاىل نبيه صلى هللا عليه وسلم أن يبدأ ابلدعوة إىلالسؤال الكبري
 أخالقياًوالذي إىل إصالح اجملتمع العريب اجلاهليابلدعوة القومية العربية أو  مبادئ

 كان ميوج ابلفساد يف أخالقه وحياته وتصوراته آنذاك؟ 
 لك يف العهد املكي لنزول القرآنسيد قطب اجلواب على ذاألستاذ وجد لقد 

..إال بغرس بشىت أنواعهاوأيقن أنه ال فائدة وال جدوى يف إنقاذ األمم من اجلاهليات 
العقيدة أوالً يف سويدآء قلوهبم، مث بعد ذلك إصالح ما فسد من أخالقهم وعقائدهم 

يف قلب  ، إذ بناء العقيدة هو احلجر األساس لبناء منظومة عقدية وتشريعيةوتصوراهتم
 وفكر اإلنسان.

نرى كيف بلور ليف هذه القضية املهمة  قطب سيد األستاذ لنعش حلظات مع
التباع املنهج القرآين  وجه نداءات وتوجيهات للدعاة إىل هللا تعاىللقد . هذه القضية

  قال رمحه هللا:تهم تربية صحيحة. تربيو  مع الناس تعاملال املتدرج يف
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ين هللا، وإقامة النظام الذي يتمثل فيه هذا الدين ".. وأصحاب الدعوة إىل د
أمام هذه الظاهرة الكبرية..ظاهرة تصدي  يف واقع احلياة؛ خليقون أن يقفوا طويالً 

لتقرير هذه العقيدة؛ مث وقوفه عندها ال يتجاوزها ..القرآن املكي خالل ثالثة عشر عاماً 
عات اليت حتكم اجملتمع املسلم إىل شيء من تفصيالت النظام الذي يقوم عليها، والتشري

الذي يعتنقها.. لقد شاءت حكمة هللا أن تكون قضية العقيدة هي القضية اليت 
 صلى هللا عليه وسلم تتصدى الدعوة هلا منذ اليوم األول للرسالة. وأن يبدأ رسول هللا

أوىل خطواته يف الدعوة، بدعوة الناس أن يشهدوا أن ال إله إال هللا؛ وأن ميضي يف 
يف ظاهر  –ومل تكن هذه ، دعوته يعرف الناس برهبم احلق، ويعبدهم له دون سواه

هي أيسر السبل إىل قلوب العرب! فلقد  –األمر ويف نظرة العقل البشري احملجوب 
كانوا يعرفون أن األلوهية ،  "ال إله إال هللا" ومعىن: "إلهكانوا يعرفون من لغتهم معىن: "

هبا،  –سبحانه  –وا يعرفون أن توحيد األلوهية وإفراد هللا وكان ،تعين احلاكمية العليا
ورده 206نزع السلطان الذي يزاوله الكهان ومشيخة القبائل واألمراء واحلكام :معناه

                                                           

ال  نرجو من القارئ الكرمي أن ال يسئ الفهم لكالم األستاذ سيد قطب وأنمالحظة مهمة جدا: 206 
يتهمين وال يتهمه أبنه يدعو إىل القيام بثورات ومظاهرات ضد احلكام! كال مث ألف كال. لقد سبق 
يف الفصل األول من هذا الكتاب أبننا بينا وأكدان مرارا وتكرارا أبن األستاذ سيد قطب ال يؤمن 

والتثقيف هو الصحيح. لقد ركز بشدة على الرتبية النقالابت أو الثورات، بل العكس بفكرة ا
، وأن التغيري أييت من خالل الرتبية والتعليم والتثقيف وغرس العقيدة عامة والتوعية للشعب وللناس

: وال أييت التغيري من خالل االنقالب العسكري أو الثوري كما هو مشاع على أوال يف نفوس الناس
كالمه كله من   الناس. إن فكرة األستاذ سيد قطب تفهم حق الفهم عندما نستقرئ بعض ألسنة

كتبه دون أن جنتزئه اجتزاء، وأن أي نص موهم ومتشابه من كالمه ينبغي أن يرد إىل احملكم أو 
احملكمات من كالمه متشيا مع القاعدة الشرعية. أؤكد وأجزم أبنين مل أفهم من كتاابته أنه من دعاة 

مجاعة اإلخوان املسلمني ظلما أو العنف كما اعتاد الناس أن يفرتوا عليه وعلى  الثورة أو االنقالب
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كله إىل هللا..السلطان على الضمائر، والسلطان على الشعائر، والسلطان على 
السلطان يف األرواح واقعيات احلياة..السلطان يف املال، والسلطان يف القضاء، و 

، الذي 207ثورة على السلطان األرضي "ال إله إال هللاواألبدان .كانوا يعلمون أن: "
وثورة على األوضاع اليت تقوم على قاعدة من هذا  .يغتصب أوىل خصائص األلوهية

ومل  وخروج على السلطات اليت حتكم بشريعة من عندها مل أيذن هبا هللا. .االغتصاب
 ، ويعرفون املدلول احلقيقي لدعوة:وهم يعرفون لغتهم جيداً  –لعرب يكن يغيب عن ا

ماذا تعنيه هذه الدعوة ابلنسبة ألوضاعهم ورايساهتم وسلطاهنم..  –" ال إله إال هللا"
ذلك االستقبال العنيف، وحاربوها  –أو هذه الثورة  –ومن مث استقبلوا هذه الدعوة 

 .208تلك احلرب اليت يعرفها اخلاص والعام." 

                                                           

زورا، وهللا املستعان .وانظر  هذا التقرير املهم واحلوار الذي نشرته جريدة الشرق األوسط من الباحثة 
 :2006األمريكية يف رسالتها الدكتوراه عام 

 ،ال عالقة حملمد بن عبد الوهاب وال حسن البنا وال سيد قطب ابلتطرف الديِن 
http://archive.aawsat.com/details.asp?issueno=9896&article=3

97873#.VjMh79IrKM8 –  جامعة جورج اتون وحاليا بكلية بوسطن، وانظر أيضا
 ه  مؤيديه ومعارضيبني  سيد قطب يد:هذه الدراسة يف غاية األمهية لألستاذ أمحد عبد اجمل

http://www.ikhwanwiki.com/index.php?title  
تاذ سيد قطب هو من قبيل هذا الكالم لألسمن ابب األمانة العلمية والدينية  أقول مرة أخرى إن   207

واألمر ليس كذلك  – أو االنقالب قد يظن القارئ ألول وهلة أنه يدعو إىل الثورة –مشكل املتشابه وال  
كما قد بينا وشرحنا. هذا الكالم ينبغي أن يرد إىل احملكم من كالمه. و ما هو احملكم من كالمه؟ احملكم 

. وإمنا هو تقريبا كما ثبت ذلك عنه يف كل مؤلفاته،عليم أوال إىل التثقيف والرتبية والت دعامن كالمه أنه 
! ألنه أستاذ وإمام يف البيان والفصاحة رمحه هللا هنا يفسر وحيلل وجيهتد هبذه العبارات املومهة للثورة

 فتنّبه ابرك هللا فيك. واألمر خالف وعكس ما توحي هذه العبارات يف ظاهرها.

 .1005ص: – 2ج :يف ظالل القرآنسيد،  قطب،208

http://archive.aawsat.com/details.asp?issueno=9896&article=397873#.VjMh79IrKM8
http://archive.aawsat.com/details.asp?issueno=9896&article=397873#.VjMh79IrKM8
http://www.ikhwanwiki.com/index.php?title=%D8%B3%D9%8A%D8%AF_%D9%82%D8%B7%D8%A8
http://www.ikhwanwiki.com/index.php?title=%D8%B3%D9%8A%D8%AF_%D9%82%D8%B7%D8%A8
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وأتكيدا ملا قلناه يف تعليقنا يف احلاشية أود أن أؤكد كالمي وفهمي مرة أخرى 
أن الواجب على الدعاة  – كتابه األم –قائال إن األستاذ سيد قطب أكد يف ظالله 
هلل،  إن النفوس جيب أن َّتلص أوال  " غرس العقيدة وعبودية هللا يف نفوس الناس:

ه ورفض كل شرع غريه.. قبل أن ختاطب أبي ، بقبول شرعه وحدوتعلن عبوديتها له
إخالص تفصيل عن ذلك الشرع يرغبها فيه !إن الرغبة جيب أن تنبثق من الرغبة يف 

 .209، والتحرر من سلطان سواه.. ال من أن النظام املعروض عليها.." العبودية هلل
للدعوة  املشركني بيان سبب رفض حتليل األستاذ يبدو جليًا مما تقدم من

وأهنم  ومتطلباهتا.." ال إله إال هللا" مقاومتها من العرب بسبب معرفتهم ملدلول:سبب و 
وهنا درس عظيم للدعاة يف أايمنا  كانوا خيافون على أنفسهم ومناصبهم الدنيوية..

 ذلك ، ليسودعوته مقاومة لفكرته وهو أن الداعي قد جيد معارضة اليت نعيشها، 210
 بب اخلوف من ذهاب السلطان واجلاه واملنصبولكن لس؛ بسبب اجلهل وعدم املعرفة

قد  ، ألهنافكان من منهج األستاذ سيد قطب أنه تطرق إىل هذه األمور ،والكرسي
وأن ال يقفوا  ،فهموهوهذا منهج حري ابلدعاة أن ي تكون خفية ولكنها حقيقية.

 .211مكتفني ابلظواهر والسطحيات..

                                                           
 .1011ص: – 2ج يف ظالل القرآن،سيد،  قطب، 209
اليت كتبتها يف مرحلة املاجستري يف هذه األايم العصيبة  رساليتعزوجل أن أقوم مبراجعة دقيقة ل أراد هللا 210

اليت متر هبا دولة مصر، حيث إن االحتجاجات الشعبية والثورة الشبابية املصرية بكافة أطيافه وطوائفه 
وحل نظامه برحيل الرئيس حسين مبارك  يطالبونيدان التحرير وسط القاهرة معتصمون يف مالدينية 
هذا اليوم هو اليوم الرابع عشر على التوايل يف صمود وثبات هذا الشعب البطل واجلماهري . احلاكم

 الصابرة احملتسبة.
 نفس املصدر والصفحة. 211
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كمة البدء ابلدعوة إىل العقيدة سيد قطب رمحه هللا حلاألستاذ وهنا أييت تعليل 
السليم والوحيد للقضاء على  نهج القرآيناملأن هذا هو  رمحه هللا استيقنحيث  أوالً 

البداية من جيب أن تكون نقطة االنطالق و  ..ال اثين لهو  التصورات اجلاهلية املختلفة
 تويستنضج و ت إىل أنتاج إىل زمن طويل إننا حن حىت يقوى هذا األساس. و األساس

األستاذ سيد قطب و  .مث مرحلة جين  الثمار وقطفها ، مث أتيت مرحلة البناءفكرة اإلميان
  :يتساءل ويطرح عدة احتماالت وفرضيات

"..فلم كانت هذه نقطة البدء يف هذه الدعوة؟ ومل اقتضت حكمة هللا أن 
غناها تبدأ بكل هذا العناء؟ لقد بعث رسول هللا هبذا الدين، وأخصب بالد العرب وأ

ليست يف أيدي العرب؛ إمنا هي يف يد غريهم من األجناس! بالد الشام كلها يف 
الشمال خاضعة للروم، حيكمها أمراء من العرب من قبل الرومان. وبالد اليمن كلها 
يف اجلنوب خاضعة للفرس حيكمها أمراء من العرب من قبل الفرس.. وليس يف أيدي 

من الصحارى القاحلة اليت تتناثر فيها الواحات  العرب إال احلجاز وجند وما إليهما
اخلصبة هنا وهناك! وهنا أورد سيد قطب عدة احتماالت كان من املمكن أن تبدأ 

 من هذا القبيل مل حيدث: يءولكن ش الدعوة أوىل خطواهتا هبا.
كان يف استطاعته أن يثريها قومية عربية تستهدف : -االحتمال األول- 

اليت أكلتها الثارات، ومزقتها النزاعات وتوجيهها وجهة قومية ، جتميع قبائل العرب
وإنشاء وحدة قوية يف كل  الستخالص أرضها املغتصبة من اإلمرباطورايت املستعمرة..

 .212أرجاء اجلزيرة.."
  مث يواصل األستاذ قائاًل:

                                                           
 .1005، ص: 2، جيف ظالل القرآنقطب، سيد، 212
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على  -".. ولو دعا يومها رسول هللا هذه الدعوة الستجابت له العرب قاطبة 
يف اجتاه معارض ألهواء أصحاب  من أن يعاين ثالثة عشر عاماً  بدالً  - األرجح

بعد أن يستجيب له العرب  كان خليقاً   ورمبا قيل: إن حممداً  السلطان يف اجلزيرة!..
هذه االستجابة؛ وبعد أن يولوه فيهم القيادة والسيادة؛ وبعد استجماع السلطان يف 

ه يف إقرار عقيدة التوحيد اليت بعثه هبا يديه واجملد فوق مفرقه.. أن يستخدم هذا كل
 ربه، ويف تعبيد الناس لسلطان رهبم بعد أن عبدهم لسلطانه! 

وهو العليم احلكيم، مل يوجه رسوله هذا التوجيه! إمنا  -سبحانه-ولكن هللا 
وجهه إىل أن يصدع بال إله إال هللا: وأن حيتمل هو والقلة اليت تستجيب له كل هذا 

–ال يريد أن يعنت رسوله واملؤمنني معه.. إمنا هو  –سبحانه–؟ إن هللا العناء!  ملاذا

يعلم أن ليس هذا هو الطريق.. ليس الطريق أن ختلص األرض من يد  –سبحانه
طاغوت روماين أو طاغوت فارسي.. إىل يد طاغوت عريب.. فالطاغوت كله 

ترتفع عليها  طاغوت!.. إن األرض هلل، وجيب أن ختلص هلل. وال ختلص هلل إال أن
".. وليس الطريق أن يتحرر الناس يف هذه األرض من طاغوت ال إله إال هللاراية: "

روماين أو طاغوت فارسي.. إىل طاغوت عريب.. فالطاغوت كله طاغوت! إن الناس 
ال ".. "ال إله إال هللاهلل وحده إال أن ترتفع راية: " عبيد هلل وحده، وال يكونون عبيداً 

كما كان يدركها العريب العارف مبدلوالت لغته: ال حاكمية إال هلل، وال   "له اال هللاإ
شريعة إال من هللا، وال سلطان ألحد على أحد، ألن السلطان كله هلل.. وألن اجلنسية 

، اليت يتساوي فيها العريب والروماين 213 اليت يريدها اإلسالم للناس هي جنسية العقيدة
 ن حتت راية هللا. وهذا هو الطريق..".والفارسي وسائر األجناس واأللوا

                                                           
الدعوة إىل هللا يف سورة وانظر: الباب الثاين من كتاب:  ،1006ص: – 2ج :ل القرآنيف ظال213

، فإنه مهم للغاية حيث تطرق فيه املؤلف عن دعوة نوح وهود وصاحل 273ص: ،إبراهيم اخلليل
 وموسى عليهم السالم.
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أن يثري ويعلن دعوة أن هللا مل يوجه رسوله  يف الدعوة وكان من منهج القرآن
 فألجل ذلك ..سبيالً  ومل تكن لتصلحهم وهتديهم ،كتلكن هذه  أل اجتماعية أيضا ،

سيد قطب ماذا قال عن هذه األستاذ لننظر إىل  مل أيمره هللا تبارك وتعاىل بذلك..
  النقطة املهمة..قال رمحه هللا:

وأن  وكان يف استطاعة حممد أن يرفعها راية اجتماعية؛"..: -االحتمال الثاين-
؛ وأن يطلقها دعوة تستهدف تعديل األوضاع ورد على طبقة األشراف يثريها حراب  

أموال األغنياء على الفقراء! ولو دعا يومها رسول هللا هذه الدعوة، النقسم اجملتمع 
عريب صفني: الكثرة الغالبة فيه مع الدعوة اجلديدة، يف وجه طغيان املال والشرف. ال

" اليت مل يرتفع إىل أفقها ال إله إال هللايف وجه: " من أن يقف اجملتمع كله صفاً  بدالً 
وهو العليم احلكيم، مل  -سبحانه-يف ذلك احلني إال األفذاذ من الناس.. ولكن هللا 

 يوجهه هذا التوجيه.. 
يعلم أن هذا ليس هو الطريق.. كان يعلم أن العدالة  -سبحانه-لقد كان هللا 

جتماعية ال بد أن تنبثق يف اجملتمع من تصور اعتقادي شامل؛ يرد األمر كله هلل؛ اإل
ويقبل عن رضى وعن طواعية ما يقضي به هللا من عدالة يف التوزيع، ومن تكافل بني 

 .214يرضاه هللا.."  واملأخوذ منه أنه ينفذ نظاماً اجلميع؛ ويستقر معه يف قلب اآلخذ 
 : -االحتمال الثالث-مث تطرق األستاذ سيد قطب إىل ذكر 

، تتناول تقومي ..وكان يف استطاعة حممد  أن يعلنها دعوة إصالحية"
وقتها  األخالق، وتطهري اجملتمع، وتزكية النفوس، وتعديل القيم واملوازين.. وكان واجداً 

طيبة، يؤذيها هذا الدنس؛  نفوساً  -مصلح أخالقي يف أية بيئة كما جيد كل   -
وأتخذها األرحيية والنخوة لتلبية دعوة اإلصالح والتطهري.. ورمبا قال قائل: إنه لو 

                                                           
 نفس املصدر والصفحة نفسها. 214
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مجهرة صاحلة؛ تتطهر أخالقها،  –يف أول األمر  –صنع رسول هللا ذلك فاستجابت له 
من أن تثري دعوة أن ال  لها..بدالً وتزكو أرواحها، فتصبح أقرب إىل قبول العقيدة ومح

 . 215إله إال هللا املعارضة القوية منذ أول الطريق! 
، وهو العليم احلكيم، مل يوجه رسوله إىل مثل هذا الطريق -سبحانه-ولكن هللا 

كان يعلم أن األخالق ال تقوم   يعلم أن ليس هذا هو الطريق! -سبحانه-لقد كان هللا 
ضع املوازين، وتقرر القيم وتقرر السلطة اليت ترتكن إليها إال على أساس من عقيدة، ت

كما تقرر اجلزاء الذي متلكه هذه السلطة وتوقعه على امللتزمني   هذه املوازين والقيم؛
وأنه قبل تقرير تلك العقيدة تظل القيم كلها متأرجحة؛ وتظل األخالق  ،واملخالفني

 سلطان، وبال جزاء! اليت تقوم عليها متأرجحة كذلك؛ بال ضابط، وبال 
 :–بعد اجلهد الشاق  -فلما تقررت العقيدة 

  .وتقررت السلطة اليت ترتكن إليها هذه العقيدة 

  .ملا عرف الناس رهبم وعبدوه وحده 

 ومن سلطان الشهوات سواء. دملا حترر الناس من سلطان العبي ، 

 " : ال إله إال هللاملا تقررت يف القلوب .." 

 ا كل شيء مما يقرتحه املقرتحون.صنع هللا هبا وأبهله 
تطهرت األرض من الرومان والفرس.. ال ليتقرر فيها سلطان العرب.. ولكن 

على  وعربياً  وفارسياً  ليتقرر فيها سلطان هللا.. لقد تطهرت من الطاغوت كله: رومانياً 
وقام النظام اإلسالمي يعدل  ،السواء. وتطهر اجملتمع من الظلم االجتماعي جبملته

له وحده؛ ويسميها راية إل هللا، ويزن مبيزان هللا ويرفع راية العدالة االجتماعية ابسم بعد
! وتطهرت النفوس "ال إله إال هللا"آخر؛ ويكتب عليها:  اإلسالم، ال يقرن إليها امساً 

                                                           
 .1007ص:– 2ج :يف ظالل القرآنسيد،  قطب، 215
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واألخالق، وزكت القلوب واألرواح؛ دون أن حيتاج األمر إىل احلدود والتعازير اليت 
ألن الرقابة قامت هنالك يف الضمائر؛ وألن  -يف الندرة النادرة  إال -شرعها هللا 

الطمع يف رضى هللا وثوابه، واحلياء واخلوف من غضبه وعقابه قد قامت كلها مقام 
.. وارتفعت البشرية يف نظامها، ويف أخالقها، ويف حياهتا 216الرقابة ومقام العقوابت

ليها من بعد من قبل قط؛ واليت مل ترتفع إكلها، إىل القمة السامقة اليت ال ترتفع إليها 
ولقد مت هذا كله ألن الذين أقاموا هذا الدين يف صورة دولة  إال يف ظل اإلسالم..

كانوا قد أقاموا هذا الدين من قبل يف ضمائرهم ويف حياهتم،   ونظام وشرائع وأحكام؛
، علم أهنم ملا أن علم هللا منهم ذلك كله، ...يف صورة عقيدة وخلق وعبادة وسلوك

أمناء على هذه األمانة الكربى. أمناء على العقيدة اليت يتفرد  -إذن  -قد أصبحوا 
فيها هللا سبحانه ابحلاكمية يف القلوب والضمائر ويف السلوك والشعائر، ويف األرواح 

ويف األوضاع واألحوال.. وأمناء على السلطان الذي يوضع يف أيديهم  ،واألموال
 .217يعة هللا ينفذوهنا.." ليقوموا به على شر 

مع آايت الدعوة  قطب معامل منهجية تعامل األستاذ سيد وحضبو أقول: تبدو 
فهم اآلايت القرآنية وما دلت عليه يف  ومن أبرز هذه املعامل اً،آنفنقلته  اوفهمه فيم

املراحل الدعوية اليت مّر هبا النيب صلى هللا عليه و ، ضوء أحداث السرية النبوية العطرة
يؤسس أفكاره وآراءه وفقاً لتلك املنهجية  حيث رأيناه رمحه هللا، سلم وأصحابه الكرام و 

 دالالتليستنبط يف ضوئها  ،من العلماء السرية النبوية نصوصًا كاملة معتمدًا على
 اآلية وما دلت عليه من دروس وعرب.   

طب نت أمتىن أن أورد كالم األستاذ سيد قك  ويف ختام هذا املبحث املهم،
ابلدعوة إىل التجمع  الدعوة اإلسالمية لو بدأت يومها، للتأكيد ما سبق ذكره أن

                                                           
 لكالم وليت املسلمني يدركون معاين هذا الكالم و دالالهتا اإلميانية واألخالقيةما أروع ا216
 .1008ص:-2ج :يف ظالل القرآنسيد،  قطب،217
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اإلصالح األخالقي أو ابلدعوة إىل  أو اإلصالح أو ابلدعوة إىل التطهري القومي
لفشلت  ؛اليت كانت موجودة ومنتشرة بكثرة وقتئذ بني القبائل واألسر االجتماعي

 .ت قياسيتنجح هذا النجاح الكبري واملعجز يف وقتكن ل ملو الدعوة اإلسالمية 
  ل رمحه هللا:اق

"..ومل يكن شيء من هذا املنهج املبارك ليتحقق على هذا املستوى الرفيع، 
راية ال إله إال أن تبدأ الدعوة ذلك البدء، وإال أن ترفع الدعوة هذه الراية وحدها.. 

الدعوة هذا الطريق الوعر الشاق يف وإال أن تسلك  وال ترفع معها سواها.... إال هللا
ظاهره املبارك امليسر يف حقيقته. وما كان هذا املنهج املبارك ليخلص هلل،لو أن الدعوة 

 أو دعوة اجتماعية، أو دعوة أخالقية.. 218بدأت خطواهتا األوىل دعوة قومية،
                                                           

أرى من الضروري يف هذا الصدد التعليق عن القومية الذ ورد احلديث عنها كثرياً يف كتاابت توضيح: 218
للقومية أو االنتماء  يف هذه املسألة هو: أن: إن الذي يبدو يل أقولاألستاذ سيد قطب رمحه هللا.. 

ولكن بضوابط وحدود. فمن مجلة  أساس وذكر يف القرآن والسنة، عنصريال وأ يالعرقأو القومي 
َواأْلَْرّض َواْخّتاَلف  أَْلّسَنّتك ْم َوأَْلَواّنك ْم  السََّماَواتّ  َخْلق   آاَيتّهّ  ْ َوّمن﴿ ما ورد يف القرآن قوله تعاىل:

ّلَك َْلاَيٍت لّمْلَعاّلّمنَي﴾ّإنَّ يف  أن هللا ذكر هذه النعم يف معرض  :ووجه اإلستدالل [، 22] الروم: ذَٰ
كما يفهم ذلك من السياق العام يف اآلية واآلايت اليت سبقتها وحلقتها. إن   املدح وليس الذم،

ود هللا اخلالق تبارك ومن آايته الدالة على وج اختالف األلسن واأللوان هي من نعم هللا على اإلنسان
حيث شاء ال خيلقين هللا يف أرض كوسوفا  إذن ال جمال إلنكار هذه احلقيقة وال مفر منها. وتعاىل.

إذن فأان مسلم ألباين وال ضري وال حرجأن أحتفظ هبوييت  وأن أكون من أبوين مسلمني ألبانيني،
وأي إنكار لذلك  هللا عزوجل عليها.ولغيت وقومييت ووطنييت وِبِسَماِت شخصييت وهوييت اليت خلقين 

إذ أنه تعاىل لو شاء أن خيلقين عربياً أو تركياً أو فارسياً...إخل، لفعل  هو إنكار إلرادة هللا وحكمته،
 إذن أان فخور بكوين مسلماً ألبانياً منضبطاً بضوابط اإلسالم وقواعده. ذلك وما ذلك على هللا بعزيز.

وده؛ يعترب خروجاً عن هدي اإلسالم. املهم تطبيق أوامر الدين وأي خروج عن ضوابط اإلسالم وحد
أما الذين يرفعون شعارات القومية هتافة وبراقة فوق شعار الدين والعياذ  واالجتناب عن نواهيه،

وقد يكون هو  فهؤالء وأمثاهلم ال شأن لنا هبم وهو بعيدون كل البعد عن هدي اإلسالم، ابهلل..
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 .219" ..ال إله إال هللاجانب شعارها الواحد: "أو رفعت أي شعار إىل 
 
 

 الثاين : مراعاة أحوال املخاطبنياملطلب 
 

                                                           

 :نقطة أخرى مهمة أود اإلشارة إليها أن قوله تعاىل ذ سيد قطب وهللا أعلم.املقصود من كالم األستا
َ هَل ْم فَ ي ّضلُّ اَّللَّ   قَ ْوّمهّ  بّّلَسانّ  ّإالَّ  رَّس ولٍ  ّمن َأْرَسْلَنا َوَما﴿ َيَشاء  َوه َو  َمنَيَشاء  َويَ ْهّدي  َمنلّي  َبنيّم

أن اإلسالم مل أيت ليحارب الصفات اجلِِبلِّية  :لوجه االستدال[،  4﴾ ] إبراهيم:اْلَعزّيز  احْلَّكيم  
 َحرَّمَ  َمنْ  ق لْ عند اإلنسان مثل األكل والشرب والزواج والتمتع ابلطّيبات يف هذه احلياة الدنيا: ﴿

نْ َيا َخاّلَصة  يَ ْوَم يف احلَْ  آَمن واّهَي لّلَّّذيَن  ق لْ الرّمْزّق  ّمنَ الَِّّت َأْخَرَج ّلّعَباّدّه َوالطَّيّمَباّت  اَّللَّّ  زّيَنةَ  َياّة الدُّ
ّلَك ن  َفصّمل  اْْلاَيّت ّلَقْوٍم يَ ْعَلم ونَ  ولغة اإلنسان ووطنه وعاداته هي  [، 32]األعراف: ﴾اْلّقَياَمّة َكذَٰ

وأن اإلسالم جاء ليهذهبا ويطهرها من دنس األخالق وليتمم فيها  من األمور اجلِِبلِّية عند اإلنسان،
وأن هللا أرسل كل  ءت هذه اآلية الكرمية مقررة هلذه احلقائق اليت نعتقد هبا،مكارم األخالق..جا

ومل أيمر رسله أن يلغوا لغة أقوامهم اليت بعثوا إليها.. كما أن  رسول بلسان قومه الذين أرسل إليهم،
  وغريها.. وهللا أعلم. هناك آايت أخرى تتحدث عن هذه األمور مثل آية سورة احلجرات

عليِه وعلى  هللا   صلَّى - هللاِ  : عن عبدهللا بن عدي احلمراء، قال: رأيت  رسولَ ن السنة املطهرةوأما م    
ولوال أين  هللاِ  إىل هللاِ  أرضِ  وأحبُّ  هللاِ  أرضِ  خلري   إنك واقًفا على احلزورِة فقال: )وهللاِ  –آلِه وسلََّم 

) ، احملدث: 714 الصفحة أو الرقم:  - الصحيح املسند:  املصدر، أ خرِجت  منِك ما خرجت 
:حبه الشديد صلى هللا ووجه االستداللعلى شرط الشيخني،  الوادعي، خالصة حكم احملدث:

 عليه وسلم لوطنه ومكان والدته ونشأته.. إذ أن هذه من األمور اجلِِبلِّية اليت ال يتعارض مع اإلسالم،
رضى هللا  وما حال سيدان بالل احلبشي وصهيب الرومي وسلمان الفارسي ما قرران سابقاً.ك

عنهم أمجعني عنا ببعيد.مل نسمع قط ومل يْرِو لنا أحد يف السرية املطهرة أن الرسول صلى هللا عليه 
ملطلوب املهم وا وسلم أمر هؤالء الصحب الكرام عندما أسلموا أن ينسوا هويتهم ولغتهم وجنسيتهم..

مع احلفاظ على أصولكم وهويتكم القومية  من املسلمني كافة أن تكونوا مسلمني مؤمنني خملصني..
 والعرقية..وهللا أعلم.

 .1009 ص: – 2ج يف ظالل القرآن:سيد،  قطب، 219
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وقد رأينا فيه املعامل اليت جيب أن ابملطلب السابق.  هذا املطلب له عالقة
ينطلق منها الداعية إىل هللا تعاىل، كم ال خيفى علينا أن الدعوة تتعلق ابملدعوين على 

ابلدعوة اختالف أجناسهم وطبقاهتم وأطيافهم، فمن املهم جداً معرفة أحوال املخاطبني 
اإلسالمية. إن مراعاة أحوال املخاطبني يف الدعوة إىل هللا انلت اهتمامًا كبريًا عند 

هذا املنهج الرابين راعى أحوال العرب والناس  تفسري األستاذ سيد قطب رمحه هللا، ألن
، ومن حكم إىل آخروة رويداً رويداً.. عامةوهو أيخذهم وينتقل هبم من خطوة إىل خط

ملهم مجلة واحدة إىل تنفيذ وتطبيق األحكام. فعلى الداعية حيالكرمي مل  وألن القرآن
فقه النص، أن يكون على بينة من األمر من هذه املسألة املهمة وعليه االلتزام بقاعدة: 

، ولإلمام ابن القيم كالم مجيل ومهم وفقه الواقع، وفقه تنزيل النص على الواقع
 . آداب املفِت واملستفِتت يف ابب: حول هذه املسألة، فارجع إليه إن شئ

لننظر إىل هذا التحليل الذي حلله األستاذ سيد قطب رمحه هللا تعاىل، يف 
يف أحوال  الواجبة اتباعها ، ومراعاة اخلطواتاإلميانية قضية بناء األمة والقاعدة

 قال رمحه هللا: ، املخاطبني
حية واقعية.. كان ".. وبصفة خاصة كان القرآن خيوض هبذه العقيدة معركة 

خيوض هبا معركة مع الركام املعطل للفطرة.. يف نفوس آدمية حاضرة واقعة.. ومن مث 
" هو الشكل الذي يناسب هذا الواقع احلاضر. إمنا كان هو النظريةمل يكن شكل "

شكل املواجهة احلية للعقابيل والسدود واحلواجز واملعوقات النفسية والواقعية يف النفوس 
علم  -يف العصور املتأخرة  -احلية.. ومل يكن اجلدل الذهين الذي انتهجه احلاضرة 
 كامالً   بشرايً  ، هو الشكل املناسب كذلك.. فلقد كان القرآن يواجه واقعاً 220التوحيد 

                                                           
 منهجه يف احلركة، خالصة حياته، سيد قطب، وقد ذكر األستاذ حممد توفيق بركات يف كتابه:220

ومن مجلة االنتقادات اليت  فصاًل خاصاً عن االنتقادات املوجهة إىل سيد قطب، يهالنقد املوجه إل
وجهها الناس لألستاذ سيد قطب رمحه هللا، أنه كان معارضاً ملناهج علماء علم التوحيد يف تناوهلم 
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بكل مالبساته احلية؛ وخياطب الكينونة البشرية جبملتها يف خضم هذا الواقع .. وكذلك 
ناسب. فإن العقيدة اإلسالمية ولو أهنا عقيدة، هو الشكل امل 221 الالهوت"مل يكن "

إال أهنا عقيدة متثل منهج حياة واقعية للتطبيق العملي؛ وال تقبع يف الزاوية الضيقة اليت 
تقبع فيها األحباث الالهوتية النظرية! كان القرآن وهو يبين العقيدة يف ضمائر اجلماعة 

مع اجلاهلية من حوهلا؛ كما خيوض املسلمة خيوض هبذه اجلماعة املسلمة معركة ضخمة 
هبا معركة ضخمة مع رواسب اجلاهلية يف ضمريها وأخالقها وواقعها..ومن هذه 

 :املالبسات ظهر بناء العقيدة
 .ال يف صورة نظرية -
 ت.وال يف صورة الهو  -
 .وال يف صورة جدل كالمي -

ة ذاهتا ولكن يف صورة تكوين تنظيمي مباشر للحياة، ممثل يف اجلماعة املسلم
ويف سلوكها الواقعي وفق هذا التصور  وكان منو اجلماعة املسلمة يف تصورها اإلعتقادي،

 متاماً  ويف دربتها على مواجهة اجلاهلية كمنظمة حماربة هلا.. كان هذا النمو ذاته ممثالً 
لنمو البناء العقيدي، وترمجة حية له.. وهذا هو منهج اإلسالم الذي ميثل طبيعته 

 . 222كذلك..

                                                           

ورأى رمحه هللا أنه كان من الواجب علينا أن نسلك  مباحث العقيدة على شكل املناهج الفلسفية،
ج القرآن الكرمي يف تناول قضااي العقيدة بشكل مباشر من القرآن والسنة دون اخلوض يف منه

 وما بعدها.  199 اجلدليات العقيمة..ملعرفة التفاصيل يف هذا املوضوع..راجع املسألة يف ص:
    : pp :20 Let the Bible SpeakAli Muhsin,-55:انظر221
عندما  مع األستاذ سيد قطب رمحه هللا يف هذه النقطةيتفق  د. علي حممد جريشةوكأن املستشار  222

"مالمح  عندما قال: )أصول الدعوة اإلسالمية( حتدث عن مالمح الدعوة اإلسالمية يف كتابه:
 .." .وأهنا دعوة َّتطيط ومناهج وأهنا شاملة، أهنا رابنية، الدعوة:
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 ىأن هذا الكالم على النحو الذي سبق مل يكن معروفًا لد والذي يبدو يل
إىل هذا  رمحه هللا وإمنا الذي جر األستاذ سيد قطب هبذا الشكل. تقدمنياملفسرين امل
حيث  حلضارة الغربية ودراسته هلذه احلضارة دراسة متعمقة وفاحصةيف اهو عيشه 

كان على   يف الغرب وشرحه وتناوله، منيللمسل توصل إىل النتيجة: أن تدريس الدين
وهذا التفسري  أخرى، اترة   اإلهليات أي شكل الالهوتوعلى  ،نظرية فلسفية شكل:

قتلهم وإحراقهم بسبب  مثلاملشوه جرهم إىل نتائج سلبية على العلماء يف ذلك العصر 
قطب فألجل هذا كان لألستاذ سيد  الكنيسة السليب على العلم..و  رجال الدين َدور

مثل تلك الدعوات  يسأبن اإلسالم ودعوته ل نظرة خاصة يف هذا املوضوع،رمحه هللا 
وهو بذلك قد أعطى للدعاة من بعده معامل  الفارغة يف الغرب.الدينية املسيحية 

وعلى هذا  ،اإلسالمي وعلى وفق تلك املعامل يفهم هذا الدين ة،ريِّ اءة ونَ منهجية وضَّ 
  رمحه هللا: سيد قطب ستاذقال األ السبيل ندعو إليه.

"وإنه ملن الضروري ألصحاب الدعوة اإلسالمية أن يدركوا طبيعة هذا الدين 
ومنهجه يف احلركة على هذا النحو الذي بيناه.. ذلك ليعلموا أن مرحلة بناء العقيدة 
اليت طالت يف العهد املكي على هذا النحو، مل تكن منعزلة عن مرحلة التكوين العملي 

" لنظرية تكن مرحلة تلقي "امل ،اإلسالمية، والبناء الواقعي للجماعة املسلمة.. للحركة
للعقيدة وللجماعة وللحركة وللوجود  ساسيودراستها! ولكنها كانت: مرحلة البناء األ

.. وهكذا ينبغي أن تكون كلما أريد إعادة هذا البناء مرة أخرى.. هكذا الفعلي معاً 
عقيدة؛ وأن تتم خطواهتا على مهل ويف عمق وتثبت.. ينبغي أن تطول مرحلة بناء ال

وهكذا ينبغي أال تكون مرحلة بناء العقيدة مرحلة دراسة نظرية للعقيدة؛ ولكن مرحلة 
ترمجة هلذه يف صورة حية، متمثلة يف ضمائر متكيفة هبذه العقيدة، ومتمثلة يف بناء 

واقعية تواجه اجلاهلية وختوض مجاعي يعرب منوه عن منو العقيدة ذاهتا، ومتمثلة يف حركة 
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يف خضم  حياً  معها املعركة يف الضمري ويف الواقع كذلك، لتتمثل العقيدة حية وتنمو منواً 
 223املعركة.." 

منهجيته يف فهمه آلايت سيد قطب نالحظ مما مر سابقاً من كالم األستاذ 
الغربية الدعوة هذه املنهجية ظهرت على صورة نقد شديد ملا عليه مناهج التعليم 

إذ أن مناهجهم التعليمية كانت وما زالت  ،داين عموماً ولإلسالم على وجه خاصلأل
هتافت  سيد قطب وبني األستاذ اإلهليات  أو النظرية أو الالهوتعلى شكل صورة: 

وذلك ألن هللا  هذه املنهجية، أبن تناول اإلسالم ودراسته ال يتمشى مع هذا املنهج،
العقيدة أن يبين اجلماعة والعقيدة يف آن واحد أو أن تكون  أراد هبذا القرآن وهبذه

وهذا املنهج جدير بدعاة اليوم أن  .يالعقيدة هي واقع اجلماعة الفعلي يف تنظيم واقع
واملدعوين، فالبد من التنظيم سواء يف الرتبية وفهم العقيدة يسلكوه يف فهمهم للدعوة 

وتقويتها  لسل، وقبل غرس العقيدةوغرسها يف نفوس وعقول الناس بشكل منطقي متس
يف النفوس يستحيل أن جتد مثار العقيدة وآاثرها يف احلياة مثل الصرب وحتمل املشاق 
يف سبيل تبليغ رسالة هللا إىل الناس والتضحية ابلنفس واملال كما فعل صحابة رسول 

 هللا صلى هللا عليه وسلم. 
اله وتطبيقه للقواعد ويالحظ مما سبق من منهجية األستاذ سيد قطب إعم

وخاصة  وهي عدم استعجاله يف النتائج قبل أواهنا، الشرعية يف فهمه آلايت الدعوة،
يف مراحل بناء األمة وإعدادها إعداداً كاماًل.وهذا املنهج حري ابلدعاة أن يسلكوه يف 

لقد  وهذه القضية هي طبيعة هذا الدين تقتضي هذا املنهج. دعوهتم إىل هللا تعاىل.
  :رمحه هللا على أن سيد قطب األستاذ ركز

                                                           
 .1013 – 1012 ص:  -2ج :يف ظالل القرآن راجع ملعرفة التفصيل يف هذا املوضوع: 223
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 -كما تستخلص من منهج القرآن املكي   -"..هذه هي طبيعة هذا الدين 
وال بد أن نعرف طبيعته هذه؛ وال حناول أن نغريها تلبية لرغبات معجلة مهزومة أمام 
أشكال النظرايت البشرية! فهو هبذه الطبيعة صنع األمة املسلمة أول مرة، وهبا يصنع 

مة املسلمة يف كل مرة يراد أن يعاد إخراج األمة املسلمة للوجود، كما أخرجها هللا األ
 224أول مرة .." 

حسناً من الناحية النظرية فهمنا أن القرآن الكرمي سلك مبدأ  قد يقول قائل:
التدرج وراعى أحوال املخاطبني يف اجلزيرة العربية يف قضائه على التصورات اجلاهلية 

ننا مل نر أي مثال حي واقعي وتطبيقي على هذا الكالم فيما ذكرته لنا املختلفة، ولك
 سيد قطب رمحه هللا تعاىل هلذه القضية؟  األستاذ إىل اآلن فكيف كان فهم وتعليل

إن األستاذ سيد قطب رمحه هللا بني منهجه  أقول يف اجلواب على هذا السؤال:
 ،وكيف مت ذلك..ه وذكرها قالعلى كل م أروع األمثلةوضرب لنا  يف فهمه لآلايت،

ففي تفسريه لقوله تعاىل  وهنا يظهر طريقته ومنهجه يف تناوله لآلايت خطوة خطوة.
َذا  احْلَْرثّ  ّمنَ  َذرَأَ  ِمَّا َّلّلَّّ  َوَجَعل وا﴿يف سورة األنعام :   َّلّلَّّ َواأْلَنْ َعاّم َنّصيب ا فَ َقال وا هَٰ

َذا ّلش رََكائَّنا فَ  َما َكاَن ّلش رََكائّّهْم َفاَل َيّصل  ّإىَل اَّللَّّ َوَما َكاَن َّلّلَّّ فَ ه َو َيّصل  ّبَزْعّمّهْم َوهَٰ
ّلَك زَيََّن ّلَكّثرٍي مّمَن اْلم ْشرّّكنَي قَ ْتَل َأْواَلّدّهْم  ّإىَلٰ ش رََكائّّهْم َساَء َما حَيْك م ونَ  وََكذَٰ

ْد وه ْم َولّيَ ْلّبس وا َعَلْيّهمْ    ّدينَ ه ْم َوَلْو َشاءَ اَّللَّ  َما فَ َعل وه  َفَذْره ْم َوَما يَ ْفرَت ونَ  ش رََكاؤ ه ْم ّلري 
ّذّه أَنْ َعاٌم َوَحْرٌث ّحْجٌر الَّ َيْطَعم َها ّإالَّ َمن نََّشاء  ّبَزْعّمّهْم َوأَنْ َعاٌم ح رّمَمْت  َوقَال وا هَٰ

َها   اْفرّتَاء  َعَلْيّه َسَيْجزّيّهم مبَا َكان وا يَ ْفرَت وَن ظ ه ور َها َوأَنْ َعاٌم الَّ َيْذك ر وَن اْسَم اَّللَّّ َعَلي ْ
َتة   ّذّه اأْلَنْ َعاّم َخاّلَصٌة لّمذ ك وراَّن َوحم َرٌَّم َعَلٰى َأْزَواّجَنا َوّإن َيك ن مَّي ْ َوقَال وا َما يف ب ط وّن هَٰ

َقْد َخّسَر الَّّذيَن قَ تَ ل وا َأْواَلَده ْم   ّإنَّه  َحّكيٌم َعّليمٌ  َسَيْجزّيّهْم َوْصَفه مْ  فَ ه ْم ّفيّه ش رََكاء  

                                                           

 .انظر املرجع السابق224 
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َسَفه ا ّبَغرْيّ ّعْلٍم َوَحرَّم وا َما َرَزقَ ه م  اَّللَّ  اْفرّتَاء  َعَلى اَّللَّّ َقْد َضلُّوا َوَما َكان وا م ْهَتّديَن  
َْتّلف ا أ ك ل ه  َوه َو الَّّذي أَنَشَأ َجنَّاٍت مَّْعر وَشاٍت َوَغرْيَ َمْعر وَشاٍت َوالنَّْخَل َوالزَّ  رَْع خم 

 ك ل وا ّمن ََثَرّهّ ّإَذا َأَْثََر َوآت وا َحقَّه  يَ ْوَم َحَصاّدهّ   َوالزَّيْ ت وَن َوالرُّمَّاَن م َتَشاهّب ا َوَغرْيَ م َتَشاّبهٍ 
بُّ اْلم ْسرّّفنيَ  َواَل ت ْسرّف وا وا ِمَّا َرزََقك م  اَّللَّ  َوّمَن اأْلَنْ َعاّم مَح وَلة  َوفَ ْرش ا ك ل    ّإنَّه  اَل حيّ 

ََثَانَّيَة َأْزَواٍج مّمَن الضَّْأّن اثْ َننْيّ َوّمَن   َواَل تَ تَّّبع وا خ ط َواّت الشَّْيطَاّن ّإنَّه  َلك ْم َعد وٌّ مُّّبنيٌ 
َحام  اأْل نثَ َينْيّ نَبّمئ وين اْلَمْعّز اثْ َننْيّ ق ْل آلذََّكَرْيّن َحرََّم َأّم اأْل نثَ َينْيّ َأمَّا اْشَتَمَلْت َعَلْيّه َأرْ 

ّبّل اثْ َننْيّ َوّمَن اْلبَ َقّر اثْ َننْيّ ق ْل آلذََّكَرْيّن َحرََّم َأّم   ّبّعْلٍم ّإن ك نت ْم َصاّدّقنيَ  َوّمَن اإْلّ
م  اَّللَّ  هّبََٰذا َفَمْن َأْم ك نت ْم ش َهَداَء ّإْذ َوصَّاك   اأْل نثَ َينْيّ َأمَّا اْشَتَمَلْت َعَلْيّه َأْرَحام  اأْل نثَ َينْيّ 

َأْظَلم  ِمَّّن اْفرَتَٰى َعَلى اَّللَّّ َكّذاب  لّمي ّضلَّ النَّاَس ّبَغرْيّ ّعْلٍم ّإنَّ اَّللََّ اَل يَ ْهّدي اْلَقْوَم 
َتة  ق ل الَّ َأّجد  يف َما أ وّحَي ّإيَلَّ حم َرَّم ا َعَلٰى طَاّعٍم َيْطَعم ه  ّإالَّ َأن َيك    الظَّاّلّمنيَ  وَن َمي ْ

َفَمّن اْضط رَّ  َأْو َدم ا مَّْسف وح ا َأْو حلََْم ّخنزّيٍر فَّإنَّه  رّْجٌس َأْو ّفْسق ا أ ّهلَّ ّلَغرْيّ اَّللَّّ ّبهّ 
َوَعَلى الَّّذيَن َهاد وا َحرَّْمَنا ك لَّ ّذي ظ ف ٍر  َغرْيَ اَبٍغ َواَل َعاٍد فَّإنَّ رَبََّك َغف وٌر رَّّحيٌم 

بَ َقّر َواْلَغَنّم َحرَّْمَنا َعَلْيّهْم ش ح وَمه َما ّإالَّ َما مَحََلْت ظ ه ور مه َا َأّو احْلََوااَي َأْو َما َوّمَن الْ 
ّلَك َجَزيْ َناه م بّبَ ْغّيّهْم َوّإانَّ َلَصاّدق ونَ  فَّإن َكذَّب وَك فَ ق ل رَّبُّك ْم ذ و   اْختَ َلَط ّبَعْظٍم ذَٰ

َسيَ ق ول  الَّّذيَن َأْشرَك وا َلْو َشاَء اَّللَّ   دُّ أبَْس ه  َعّن اْلَقْوّم اْلم ْجرّّمنَي َرمْحٍَة َواّسَعٍة َواَل ي  رَ 
ّلَك َكذََّب الَّّذيَن ّمن قَ ْبّلّهْم َحَّتَّٰ َذاق وا   َما َأْشرَْكَنا َواَل آاَبؤ اَن َواَل َحرَّْمَنا ّمن َشْيءٍ  َكذَٰ

ت ْخرّج وه  لََنا ّإن تَ تَّّبع وَن ّإالَّ الظَّنَّ َوّإْن أَنت ْم ّإالَّ ق ْل َهْل ّعندَك م مّمْن ّعْلٍم ف َ  أبََْسَنا
ق ْل َهل مَّ ش َهَداءَك م  الَّّذيَن   فَ َلْو َشاَء هَلََداك ْم َأمْجَّعنيَ  ق ْل فَّللَّّه احْل جَّة  اْلَباّلَغة    ََّتْر ص ونَ 

َذا فَّإن َشّهد وا َ َحرََّم هَٰ َواَل تَ تَّّبْع َأْهَواَء الَّّذيَن َكذَّب وا  َفاَل َتْشَهْد َمَعه مْ  َيْشَهد وَن َأنَّ اَّللَّ
ْم يَ ْعّدل وَن ق ْل تَ َعاَلْوا أَْتل  َما َحرََّم رَبُّك   ْم ِّباَيتَّنا َوالَّّذيَن اَل ي  ْؤّمن وَن اّبْْلّخَرّة َوه م ّبَرهبّّم

ئ ا ّن ّإْحَساان  َواَل تَ ْقت  ل وا َأْواَلدَك م مّمْن ّإْماَلٍق حنَّْن  َواّبْلَواّلَديْ  َعَلْيك ْم َأالَّ ت ْشرّك وا ّبّه َشي ْ



 

 

ة 182 ح ف   | ص

 

 خريطة الدعوة إىل رب األانم يف تفسري سيد قطب لسورة األنعام

ه مْ  َها َوَما َبَطَن َواَل تَ ْقت  ل وا الن َّْفَس الَِّّت  نَ ْرز ق ك ْم َوّإايَّ َواَل تَ ْقَرب وا اْلَفَواّحَش َما َظَهَر ّمن ْ
ّلك ْم َوصَّاك م ّبّه َلَعلَّ  َواَل تَ ْقَرب وا َماَل اْلَيّتيّم ّإالَّ اّبلَِّّت  ك ْم تَ ْعّقل ونَ َحرََّم اَّللَّ  ّإالَّ اّبحْلَقّم ذَٰ

ل َغ َأش دَّه  َوَأْوف وا اْلَكْيَل َواْلّميَزاَن اّبْلّقْسّط اَل ن َكلّمف  نَ ْفس ا ّإالَّ  ّهَي َأْحَسن  َحَّتَّٰ يَ ب ْ
ّلك ْم َوصَّاك م ّبّه و ْسَعَها َوّإَذا ق  ْلت ْم فَاْعّدل وا َوَلْو َكاَن َذا ق  ْرََبٰ َوبّ  َعْهّد اَّللَّّ َأْوف وا ذَٰ

َذا َوَأنَّ  َلَعلَّك ْم َتذَكَّر ونَ  َواَل تَ تَّّبع وا السُّب َل فَ تَ َفرََّق ّبك ْم  فَاتَّّبع وه   م ْسَتّقيم ا ّصَراّطي هَٰ
ّلك ْم َوصَّاك م بّّه َلَعلَّك ْم تَ ت َّق ونَ   [.153-136 األنعام:] ﴾َعن َسّبيّلّه ذَٰ

مث أتبع ذلك  اليت كانوا عليها أواًل مزاعم وعقائد املشركني رمحه هللا بني قدل
حيث ذكر  بكيفية معاجلة القرآن لتلك العقائد الباطلة يف الثمار واألنعام واألوالد

بعد أن عرض مجلة من تلك  املعىن اإلمجايل لتلك اآلايت سيد قطب رمحه هللا األستاذ
 القرآن هبذا املنهج يف خطواته البطيئة الطويلة الدقيقة:".. ولقد سلك سياق  املزاعم:
بغري علم وحرموا ما رزقهم  لقد قرر ابتداء خسران الذين قتلوا أوالدهم سفهاً  .1

وأعلن ضالهلم املطلق يف هذه التصورات واملزاعم اليت  ،على هللا افرتاءً  -هللا 
 ينسبوهنا إىل هللا بغري علم. 

هو الذي أنشأ هلم هذه األموال اليت يتصرفون  مث لفت أنظارهم إىل أن هللا .2
 ،فيها هذه التصرفات.. هو الذي أنشأ هلم جنات معروشات وغري معروشات

وهو الذي خلق هلم هذه األنعام.. والذي يرزق هو وحده الذي ميلك، وهو 
وحده الذي يشرع للناس فيما رزقهم من هذه األموال .. ويف هذه اللفتة 

ثرات املوحية من مشاهد الزروع والثمار واجلنات استخدم حشدا من املؤ 
 املعروشات وغري املعروشات. 

بعد ذلك استعرض يف تفصيل شديد سخافة تصوراهتم فيما خيتص ابألنعام،  .3
 اء على ظلمات التصورات حىت لتبدووخلوها من كل منطق، وألقى األضو 

تركنون يف اتفهة مهلهلة متهافتة.. ويف هناية هذا االستعراض يسأل: عالم 
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َوصَّاك م   ّإذْ  ش َهَداءَ  ك نت مْ   َأمْ ..﴿ هذه التشريعات اخلالية من كل حجة ومنطق:
تعلمونه أنتم ووصية خاصة  فكان ذلك سراً [، 144]األنعام:  ﴾..اَّللَّ  هّبََٰذا

بكم! ويشنع جبرمية االفرتاء على هللا، وإضالل الناس بغري علم. وجيعل هذا 
 املتنوعة اليت يستخدمها. التشنيع أحد املؤثرات 

 وهنا يقرر السلطة صاحبة احلق يف التشريع. ويبني ما حرمته هذه السلطة فعالً  .4
من املطاعم. سواء ما حرم على املسلمني وما حرم على اليهود خاصة وأحله 

 هللا للمسلمني. 
املمثلة يف الشرك ابهلل وحترمي ما أحل هللا  -مث يناقش إحالتهم هذه اجلاهلية  .5

على  -المها يف مستوى اآلخر من انحية داللته ووصفه الشرعي عند هللا وك
َواَل آاَبؤ اَن َواَل َحرَّْمَنا ّمن  َأْشرَْكَنا َما اَّللَّ   َشاءَ  َلوْ .. ﴿ إرادة هللا وقوهلم:

فيقرر أن هذه املقالة هي مقالة كل كافر مكذب ، [148]األنعام:  ﴾..َشْيءٍ 
ّلكَ ..﴿حىت جاءهم أبس هللا: من قبل، وقد قاهلا املكذبون   الَّّذينَ  َكذَّبَ   َكذَٰ

فالشرك كالتحرمي بدون  [،148]األنعام:  ﴾..َحَّتَّٰ َذاق وا أبََْسَنا قَ ْبّلّهمْ  ّمن
 ؟ شرع هللا، كالمها مسة املكذبني آبايت هللا. ويسأهلم يف استنكار عالم

ّعْلٍم فَ ت ْخرّج وه   مّمنْ  ق ْل َهْل ّعندَك م..﴿ حتيلون هذه املقررات اليت تقرروهنا: .6
 ! [148]األنعام:  ﴾لََنا ّإن تَ تَّّبع وَن ّإالَّ الظَّنَّ َوّإْن أَنت ْم ّإال ََّتْر ص ونَ 

 -مث ينهي مناقشتهم يف هذا الشأن بدعوهتم إىل موقف اإلشهاد واملفاصلة  .7
 -متاماً كما دعاهم إىل هذا املوقف يف أول السورة يف شأن أصل االعتقاد 

ستخدام نفس العبارات واألوصاف، بل نفس األلفاظ، للداللة على أن مع ا
 ق لْ ﴿ :القضية واحدة: قضية الشرك ابهلل، وقضية التشريع بغري إذن من هللا

َذا فَّإن َشّهد وا َفاَل َتْشَهْد  َيْشَهد ونَ  الَّّذينَ  ش َهَداءَك م   َهل مَّ  َأنَّ اَّللََّ َحرََّم هَٰ
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اَل ي  ْؤّمن وَن اّبْْلّخَرّة َوه م  َوالَّّذينَ َكذَّب وا ِّباَيتَّنا   الَّّذينَ ْع َأْهَواَء َمَعه ْم َواَل تَ تَّبّ 
ْم يَ ْعّدل ونَ  ونرى من اآلية إىل جانب وحدة املشهد ، [150]األنعام:  ﴾ّبَرهبّّم

والعبارة واللفظ، أن الذين يزاولون هذه التشريعات هم الذين يتبعون أهواءهم 
آبايت هللا. وهم الذين ال يؤمنون ابآلخرة. فلو أهنم صدقوا وهم الذين كذبوا 

آبايت هللا وآمنوا ابآلخرة واتبعوا هدى هللا ما شرعوا ألنفسهم وللناس من دون 
 هللا. وما حرموا وحللوا بغري إذن من هللا. 

ويف هناية الشوط يدعوهم ليبني هلم ما حرمه هللا حقاً.. وهنا نرى مجلة من 
وبعضها أوامر تكاليف  ،ية للحياة االجتماعية، يف مقدمتها توحيد هللااملبادئ األساس

وأمر  ،ولكن التحرميات أغلب، فجعلها عنوااًن للكل: لقد هنى هللا عن الشرك
 .225وهنى عن قتل األوالد من الفقر مع طمأنتهم على الرزق.."   ،ابإلحسان للوالدين

ضح مما ذكره آنفاً تركيزه على تتبعنا واستقرائنا ملنهجية األستاذ يتومن خالل 
حيث حّلل تصرفات املشركني يف التحرمي والتحليل يف  اجلانب العملي يف اإلسالم

وأنه ليس دين  ،األنعام والثمار، وأعترب هذه التصرفات كالشرك اخلالص هلل عزوجل
 وإمنا اإلسالم منهج حياة ليعيش اجملتمع املسلم وفق تعاليمه. نظرايت فلسفية،

استنباطه من منهج القرآن يف إزالة العقائد والتصورات الباطلة  الثاين: واألمر
املرحلية والتدرج  وأهم دعائم هذا املنهج: ينبغي مراعاته من قبل الدعاة، هنجاً دعوايً،

 ، وهللا أعلم.ومراعاة أحوال املخاطبني
 

 املطلب الثالث: خماطبة القرآن للفطرة البشرية
 

                                                           
الدعوة يف ظالل أمحد،  فائز، وانظر: بتصرف،1215 ص: ،3ج :يف ظالل القرآن سيد، قطب،225

 152-148، ص: 1ج  :القرآن
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ن هذا املنهج الدعوي إ، ال أابلغ إن قلت 226ة البشريةإن خماطبة القرآن للفطر 
من خالل  ابلغة القرآين يعترب من أهم املوضوعات اليت أوالها األستاذ سيد قطب عناية

له أثره ألن خماطبة النفس البشرية من هذا اجلانب  ،عيشه يف ظالل القرآن..ذلك
 سبحانه تعاىل هو الذي يعلم وهللا .والدعوة إىل اإلسالم العزائمالكبري يف إيقاظ اهلمم و 

تطرق األستاذ سيد قطب قد و  .خائنة األعني وما ختفي الصدور ويعلم ما تكن النفوس
رمحه هللا إىل بيان سبب عدم إميان املشركني ابلرسالة احملمدية، مشريًا إىل أن أجهزة 

تها مثل السمع والبصر والفكر كانت معطلة عن أداء وظيف عندهم االستقبال الفطرية
عن هللا والكون. هذا النوع من التحليل  الباطلة اجلاهلية والتصوراتاحلياة بسبب 

الدعوي الفكري الفلسفي شّد انتباهي كثرياً كيف أن هللا عز وجل فتح على األستاذ 
قال األستاذ سيد قطب  ذكري الدعاة هبا.سيد قطب يف تناوهلا وشرحها وتفسريها وت

  رمحه هللا:
"اإلنسان" مبا يف وجوده هو  فطرةان القرآن الكرمي خياطب "..كال.. لقد ك

ومبا يف الوجود من حوله من دالئل وإحياءات..كان يستنقذ فطرته من الركام؛ وخيلص 
أجهزة االستقبال الفطرية مما ران عليها وعطل وظائفها؛ ويفتح منافذ الفطرة لتتلقى 

يدينا منوذج كامل من هذا املنهج املوحيات املؤثرة وتستجيب هلا..والسورة اليت بني أ
هبذه العقيدة معركة حية  ..هذا بصفة عامة. وبصفة خاصة كان القرآن خيوضتفردامل

يف نفوس آدمية حاضرة معركة مع الركام املعطل للفطرة..كان خيوض هبا واقعية  
بكل مالبساته احلية؛ وخياطب  كامالً   بشرايً  واقعة..فلقد كان القرآن يواجه واقعاً 

" هو الشكل الالهوتكذلك مل يكن "ية جبملتها يف خضم هذا الواقع..  ينونة البشر الك
                                                           

 ورد احلديث عن الفطرة يف هذه الصفحات من الظالل يف تفسريه لسورة األنعام:226
من ،1053،1087،1088،1098،1123،1137،1138،1146،1153،1161

 .1202 ، ص:3اجمللد الثاين، وكذلك ورد يف ج 
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املناسب. فإن العقيدة اإلسالمية ولو أهنا عقيدة إال أهنا عقيدة متثل منهج حياة واقعية 
 للتطبيق العملي؛ وال تقبع يف الزاوية الضيقة اليت تقبع فيها األحباث الالهوتية النظرية! 

يبين العقيدة يف ضمائر اجلماعة املسلمة خيوض هبذه اجلماعة  كان القرآن وهو
املسلمة معركة ضخمة مع اجلاهلية من حوهلا؛كما خيوض هبا معركة ضخمة مع رواسب 
اجلاهلية يف ضمريها وأخالقها وواقعها..ومن هذه املالبسات ظهر بناء العقيدة، ال يف 

..ولكن يف صورة الميصورة نظرية، وال يف صورة الهوت وال يف صورة جدل ك
تكوين تنظيمي مباشر للحياة، ممثل يف اجلماعة املسلمة ذاهتا. وكان منو اجلماعة 
املسلمة يف تصورها االعتقادي، ويف سلوكها الواقعي وفق هذا التصور، ويف دربتها على 

متاما لنمو البناء  مواجهة اجلاهلية كمنظمة حماربة هلا..كان هذا النمو ذاته ممثالً 
وإنه ملن يدي، وترمجة حية له..وهذا هو منهج اإلسالم الذي ميثل طبيعته كذلك..العق

الضروري ألصحاب الدعوة اإلسالمية أن يدركوا طبيعة هذا الدين ومنهجه يف 
.ذلك ليعلموا أن مرحلة بناء العقيدة اليت طالت احلركة على هذا النحو الذي بيناه.

نعزلة عن مرحلة التكوين العملي للحركة يف العهد املكي على هذا النحو، مل تكن م
" ودراستها! النظريةاإلسالمية، والبناء الواقعي للجماعة املسلمة..مل تكن مرحلة تلقي "

ولكنها كانت مرحلة البناء القاعدي للعقيدة وللجماعة وللحركة وللوجود الفعلي 
كذا ينبغي أن ..وهكذا ينبغي أن تكون كلما أريد إعادة هذا البناء مرة أخرى..همعاً 

تطول مرحلة بناء العقيدة؛ وأن تتم خطواهتا على مهل ويف عمق وتثبت.. وهكذا 
ينبغي أال تكون مرحلة بناء العقيدة مرحلة دراسة نظرية للعقيدة؛ ولكن مرحلة ترمجة 
هلذه يف صورة حية، متمثلة يف ضمائر متكيفة هبذه العقيدة؛ ومتمثلة يف بناء مجاعي 

العقيدة ذاهتا؛ ومتمثلة يف حركة واقعية تواجه اجلاهلية وختوض معها يعرب منوه عن منو 
يف خضم  حياً  املعركة يف الضمري ويف الواقع كذلك؛ لتتمثل العقيدة حية وتنمو منواً 
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أن تتبلور النظرية يف صورة نظرية  -ابلقياس إىل اإلسالم  -املعركة.وخطأ أي خطأ 
 .227ية.. جمردة للدراسة النظرية..املعرفية الثقاف

فيما ذهب إليه اجلازم يظهر لنا مما سبق من منهجية األستاذ رمحه هللا اعتقاده 
أن منو العقيدة يف نفوس األجيال جيب أن يسري وفق منو العظام مع اللحم متصلًة من 

، أو نظرية فلسفية عقيمة مع بعضها وليست منفصلًة عنها على شكل نظرية الهوتية
قاعدة اإلميان واجلماعة واحلركة عقيدةً حيةً وسط التحدايت ولكنه يف نفس الوقت يبين 

يف القضاء على التصورات  - االجتماعية والفكرية واملذهبية وهذا هو منهج القرآن
 َخّسر وا الَّّذينَ ..﴿: ..فمثاًل عند تفسريه لقوله تعاىل-والعقائد اجلاهلية الباطلة 

  قال: [،20: ]األنعام ﴾ال ي  ْؤّمن ونَ  فَ ه مْ  أَنف َسه مْ 
فلم تعد هلم نفس تؤمن..وهو تعبري دقيق عن  فقدوها،سهم و "لقد خسروا أنف

مع عمق ندائه وإحيائه للفطرة مبوحيات  –حالة واقعة..إن الذين ال يؤمنون هبذا الدين 
هؤالء ال بدأن يكونوا قد فقدوا قبل ذلك فطرهتم! ال بد أن تكون  –اإلميان ودالئله 

فهم  الستجابة الفطرية يف كياهنم معطلة خمربة أو حمجوبة مغلفة.أجهزة االستقبال وا
يف هذه احلالة قد خسروا أنفسهم ذاهتا..ومن مث ال يؤمنون..وهذا هو التفسري العميق 

 .228لعدم إمياهنم مع توافر دالئل اإلميان وموحياته من حوهلم.." 
لكفار أن النتيجة هلؤالء ا سيد قطب ونالحظ مما سبق من كالم األستاذ

وهنا حتليل دقيق انتبه إليه األستاذ  .هم تسببوا فيها كانت هي اخلسارة الكربى واليت
فساد فطرهتم وتعطلها  وذلك بسبب سيد قطب يف معرفة سبب عدم إمياهنم برهبم احلق،

 أو غفلتها.

                                                           
 .1012، ص:2ج :يف ظالل القرآنسيد،  قطب،227
 .1053  ، ص:2ج :يف ظالل القرآنسيد،  قطب،228
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تَ ْتك م  َأْو أَ  اَّللَّّ  َعَذاب   َأاَتك مْ  ّإنْ  َأرَأَيْ َتك مْ  ق لْ ﴿ففي تفسريه لقوله تعاىل : 
سيد  يقول األستاذ [،40]األنعام:  ﴾ك نت ْم َصاّدّقنيَ   ّإنَتْدع وَن  اَّللَّّ السَّاَعة  َأَغرْيَ 
  :قطب رمحه هللا

إهنا مواجهة الفطرة بتصور اهلول..عذاب هللا يف الدنيا عذاب اهلالك  "
ور أو جمئ الساعة على غري انتظار..والفطرة حني تلمس هذه اللمسة وتتص والدمار،

حقيقة هذا التصور وهتتز له ألنه ميثل حقيقة  -ويعلم هللا أهنا تدرك  –هذا اهلول تدرك
وهتتز هلا  يعلم ابرئها أهنا كامنة فيها وخياطبها هبا على سبيل التصور، كامنة فيها،

فتتجه بطلب النجاة إىل هللا  –حينئذٍ  –وترجتف وتتعرى..إن اهلول يعري فطرتكم 
كت به أحداً..بل تنسى هذا الشرك ذاته..إن معرفتها برهبا هي وحده وتنسى أهنا أشر 
 .229فأما هذا الشرك فهو قشرة سطحية طارئة عليها.." احلقيقة املستقرة فيها،

أن الشرك والكفر واإلحلاد..كل  رمحه هللا يظهر مما سبق من كالم األستاذ
واإلميان برهبا احلق  هي طارئة على النفس البشرية بدليل اعرتافهاالسلبية هذه املظاهر 

وملموس  واحلاالت احلرجة والكوارث الطبيعية، وهذا مشاهد به أمام اهلول والشدائد
أو  فإن أي هزة مفاجئة للطائرة أو الربية أو البحرية اجلوية رحالتنا يف أايمنا أثناء

 هبوط مفاجئ بسبب الضباب أو األمطار الشديدة أوأو أي  املركبة، أو السفينة
املؤمنون واملسلمون منهم والكفار  –لرعدية فإن مجيع املسافرين دون استثناء السحب ا

 Oh my..!! منت الطائرة يصرخون قائلني: اي رابه على -واملالحدة والشيوعيون 

Godوسائل اإلعالم املختلفة عندما نشاهد األفالم الواثئقية  . كما أننا نرى ذلك يف
باشرة للفيضاانت والزالزل والعواصف حينما تعرض اللقطات امل أو التسجيالت

 والرباكني، عافاان هللا وإايكم.

                                                           
 .1087 ، ص:2: ج املصدر السابق229



 

 

ة 189 ح ف   | ص

 

 خريطة الدعوة إىل رب األانم يف تفسري سيد قطب لسورة األنعام

ويظهر هذا الشأن يف  ن كبري يف حياتنا الدعوية،ألعمري هذا تفسري له ش
ن ما يتظاهرون من هذه الكفرايت والشركيات خماطبتنا للناس من خمتلف الطبقات أب

وإمنا  ،ملا عليها فطرهتم األصلية قةأهنا ال تعرب عن احلقيقة املطلواملخالفات اإلسالمية 
وذلك عندما  احلقيقة املطلقة هي ما دلنا عليه القرآن من األمر خمتلف عن ذلك متاماً،

 تعرتف النفس البشرية يوم القيامة أمام الشدائد واألهوال برهبا احلق.
عميقاً  من أنه شك شكاً  رمحه هللا وهذا الذي ذهب إليه األستاذ سيد قطب

ويبدو يل أن هذا  ..أشكالهولئك الذين ميارسون اإلحلاد يف شىت صوره و يف صدق أ
 وأن الفطرة البشرية السليمة أتىب ذلك وترفضه. من منهجه يف تفسريه للحقائق الدينية،

وهنا يكشف األستاذ سيد قطب عن غطاء اترخيي من اتريخ اليهود األسود 
هذه احلقيقة الكربى الفطرية وهذا الكشف يظهر  لشعوب اإلسالمية.لمن استغالهلم 

حىت ال  من أهنم عندما حياولون غرس أفكارهم ومذاهبهم ال حياربون اإلسالم عالنيةً 
يتصادموا مع الفطرة..وإمنا ينشرون هذه املذاهب حتت ستار اإلسالم وحتت رايته من 

 .230خمتلف املستنقعات والقاذورات واالحنالل اخللقي على حد تعبري األستاذ
بال وحي البد من وحي إهلي ألهنا  وحتريكهاوإيقاظها الفطرة نقاذ إ وحىت يتم

ال بد من إرسال الرسل ، فوكذلك العقل بال وحي من هللا ورسالة يضل ،تنحرف
 . 231وإنزال الوحي حىت يستقيم أمر الفطرة وأمر العقل

ّلكَ ﴿ ويف تفسريه لقوله تعاىل يف قصة إبراهيم عليه السالم:  اّهيمَ ّإبْ رَ  ن ّري وََكذَٰ
فَ َلمَّا َجنَّ َعَلْيّه اللَّْيل  رََأٰى َكوَْكب ا  َواأْلَْرّض َولَّيك وَن ّمَن اْلم وّقّننيَ  السََّماَواتّ  َمَلك وتَ 

َذا َريبّم  َذا َريبّم  فَ َلمَّا َأَفَل قَاَل اَل أ ّحبُّ اْْلّفّلنيَ  قَاَل هَٰ فَ َلمَّا رََأى اْلَقَمَر اَبزّغ ا قَاَل هَٰ

                                                           
 .1088 ، ص:2ج :يف ظالل القرآنسيد،  قطب، انظر:230
 .1098، ص: 2ج :املصدر السابقانظر يف هذا الصدد بشيء من التفصيل231
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فَ َلمَّا رََأى الشَّْمَس  َفَل قَاَل لَّئن ِلَّْ يَ ْهّدين َريبّم أَلَك وَننَّ ّمَن اْلَقْوّم الضَّالّمنَي فَ َلمَّا أَ 
َذا َأْكرَب   َذا َريبّم هَٰ ّإينم  فَ َلمَّا َأفَ َلْت قَاَل اَي قَ ْوّم ّإينم بَّريٌء ِمّمَّا ت ْشرّك وَن  اَبزَّغة  قَاَل هَٰ

َوَحاجَّه   ّذي َفَطَر السََّماَواّت َواأْلَْرَض َحّنيف ا َوَما َأاَن ّمَن اْلم ْشرّّكنَي َوجَّْهت  َوْجّهَي ّللَّ 
َاجُّوينم يف اَّللَّّ َوَقْد َهَداّن َواَل َأَخاف  َما ت ْشرّك وَن ّبّه ّإالَّ َأن َيَشاَء َريبّم  قَ ْوم ه  قَاَل َأحت 

ئ ا وََكْيَف َأَخاف  َما َأْشرَْكت ْم َواَل ََّتَاف وَن  اَل تَ َتذَكَّر وَن َأفَ  َوّسَع َريبّم ك لَّ َشْيٍء ّعْلم ا َشي ْ
ّإن ك نت ْم  أَنَّك ْم َأْشرَْكت م اّبَّللَّّ َما َِلْ ي  َنزّمْل ّبّه َعَلْيك ْم س ْلطَاان  فََأيُّ اْلَفرّيَقنْيّ َأَحقُّ اّبأْلَْمنّ 

َوتّْلَك  اهَن م ّبظ ْلٍم أ ولَّٰئَك هَل م  اأْلَْمن  َوه م مُّْهَتد ونَ الَّّذيَن آَمن وا َوَِلْ يَ ْلّبس وا ّإميَ  تَ ْعَلم وَن 
َناَها ّإبْ َراّهيَم َعَلٰى قَ ْوّمهّ   ﴾نَ ْرَفع  َدرََجاٍت مَّن نََّشاء  ّإنَّ رَبََّك َحّكيٌم َعّليمٌ  ح جَّت  َنا آتَ ي ْ

لسليمة يف مجلة ما ذكره األستاذ يف هذا الصدد أن الفطرة ا[، إن 83-74 :]األنعام
وتنكر التصورات اجلاهلية من  قصة إبراهيم عليه السالم تبحث عن إهلها احلق وابرئها،

حوهلا وتستنكرها..وعندما جتد هذه احلقيقة فهي تفرح وتشرق وتتجلى هلا..وهذا 
 .232مشهد رائع للفطر السليمة..

الفطرة قد تنحرف وتفسد بسبب ما يقع عليها من ضغوط داخلية وخارجية و 
بب اإلغواء واالستهواء اليت يقوم به شياطني اإلنس واجلن..فكان من رمحة هللا وبس

تعاىل أن بعث الرسل واألنبياء حىت يستنقذوا تلك الفطر السليمة من اإلحنراف 
 .233والضالل

ن أ يف موضوع الفطرة يف هذه السورة املباركة،رمحه هللا وأخرياً ذكر األستاذ    
مث أجاب   اخلالص هلذه الفطر املنتكسة؟ وتسائل عن..هناك فطراً منتكسة ومطموسة

                                                           
 .1138-1137، ص: 2ج :يف ظالل القرآنللتوسع  انظر:232
 .1146املصدر السابق: ص:  233
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اخلالص الوحيد هلا هو اإلميان الذي يفتح القلب وينري البصرية وينبه أجهزة االستقبال 
 . 234الفطرية ويوقظها ويصل الكائن اإلنساين ابلوجود

اليت  والروحية فلننتبه حنن الدعاة إىل تفسري وحتليل هذه القضااي النفسية إذن
 من علماء علم ملعجز عن حسن بياهنا وإبراز هذه احلقائق املسلمة فيها أكرب عاقد ي

كما حيسن ابلدعاة أن ينتبهوا إىل رصيد مهم جدًا ميلكه من خياطبوهنم من ،  النفس
فالدعوة إذن حتتاج إىل بذل اجلهد والتضحية والصرب وعدم  املدعوين..إنه رصيد الفطرة

ستجابة لنداء فطرته يف أية حلظة من عوين قابل لإلفإن الكثري من املد االستعجال،
، فلنحسن استغالهلا واستخدامها، ألن التشريعات اإلسالمية ليست خالية اللحظات

من اجلوانب الروحية والنفسية والعقلية.. فالبد من خماطبة الناس من هذه الزوااي الثالثة، 
 وال نركز على جانب دون جانب.. وهللا أعلم.

ىل القول أبنه كان من منهج القرآن يف القضاء على التصورات إذن خنلص إ
وهي الفطرة ملا هلا  والعقائد الباطلة أنه حرك قضية من قضااي النفس الداخلية واخلفية،

 .235من دور إجيايب يف كثري من األحيان
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 الفصل الرابع:

 صفات الداعية يف املنهج القرآين
 

 ت النفسية للداعيةاملبحث األول:املكوان
 

 املطلب األول: اجلانب الروحي
 

 واآلداب األستاذ سيد قطب رمحه هللا اهتمامًا كبريًا عن الصفات لقد أوىل
ظالل  يفيلتزم الداعية هبا من منظور املنهج القرآين يف تفسريه  يتحلى وأن اليت جيب أن

  صحح بعض املفاهيمأنه رمحه هللا كما  .236سورة األنعامل والسيما يف تفسريه القرآن
 ،الذين تشتاق نفوسهم لرؤية النتائج قبل أواهنا لدى املتحمسني من الدعاة اخلاطئة
، ولكنهم -وهو آت ال حمالة  –تطلع دائماً إىل نصر هللا عزوجلتأن أرواحهم حيث 

  قال األستاذ رمحه هللا:فقوم يستعجلون.. 
ال يتدبرون طبيعة هذا ولقد خييل إىل بعض املخلصني املتعجلني، ممن .."

الدين، وطبيعة منهجه الرابين القومي، املؤسس على حكمه العليم احلكيم، وعلمه بطبائع 
أسس النظام اإلسالمي  ضَ رْ البشر وحاجات احلياة.. نقول لقد خييل لبعض هؤالء أن عَ 

على الناس مما ييسر هلم طريق الدعوة، وحيبب  -بل التشريعات اإلسالمية كذلك  -
س يف هذا الدين! وهذا وهم تنشئه العجلة! وهم كالذي كان يقرتحه املقرتحون: النا

 يف أوهلا حتت راية قومية، أو اجتماعية، أو أخالقية، تيسرياً  -أن تقوم دعوة رسول هللا 
                                                           

-1015-1410-1013-1012-1011، ص: 2انظر الصفحات التالية من تفسريه، ج  236
1033-1054-1058-1070-1071-1073-1077-1078-1079-1081-
1082-1083-1084-1097-1099-1100-1126-1127-1159-1169، 
 .1227-1220-1202-1191-1190-1189 ، ص:3ويف ج
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، بقبول شرعه وحده هلل، وتعلن عبوديتها له إن النفوس جيب أن َّتلص أوال  للطريق! 
إن  !ي تفصيل عن ذلك الشرع يرغبها فيهختاطب أبورفض كل شرع غريه.. قبل أن 

، والتحرر من سلطان سواه.. إخالص العبودية هللالرغبة جيب أن تنبثق من الرغبة يف 
 .237ال من أن النظام املعروض عليها.." 

يبدو جلياً من كالم األستاذ سيد قطب السابق منهجيته يف الرتكيز على أهم 
( اإلخالص ) صفةأال وهو  أن يتحلى هبا الداعية. الروحية اليت جيب صفاتمن ال صفة

. إن كالم األستاذ سيد قطب رمحه الذي قامت عليه سعادة املؤمن يف الدنيا واآلخرة
هللا وإن كان يف احلديث عن املسلمني عامة يف كيفية التأدب والرتبية وتلقي شرع هللا 

مهم ابلنسبة للداعية  أمرإال أنه يفهم من هذا الكالم أيضًا أن اإلخالص  ؛عزوجل
اح يف الدنيا واآلخرة، أيضًا وأن اإلخالص وتقوى هللا رأس األمر كله وشرط للنج

ق ّل اَّللََّ َأْعب د   ﴿واآلايت الكثرية يف القرآن الكرمي تؤكد هذا املعىن، مثل قوله تعاىل: 
َ خم ّْلص ا  ﴿وقوله:   ،[١٤الزمر: ] ﴾خم ّْلص ا لَّه  ّديِّن  ق ْل ّإينم أ ّمْرت  َأْن َأْعب َد اَّللَّ

ينَ  يَن َوَلْو َكرَّه  ﴿وقوله: ،[١١الزمر: ] ﴾ لَّه  الدّم فَاْدع وا اَّللََّ خم ّْلّصنَي َله  الدّم
ه َو احْلَيُّ اَل ّإلَٰهَ ّإالَّ ه َو فَاْدع وه  خم ّْلّصنَي  ﴿وقوله: ،[١٤غافر: ] ﴾اْلَكاّفر ونَ 

يَن احْلَْمد  َّلّلَّّ َربّم اْلَعاَلّمنيَ  واآلايت أكثر من أن حتصى ، [٦٥غافر: ] ﴾ َله  الدّم
ذا األمر  حتدث عن هوقد  .تدل داللة واضحة صرحية على أمهية وفضيلة اإلخالص

 فذكر ،عن أصول القدوة احلديثاألستاذ الدكتور صاحل بن عبد هللا بن عبيد يف املهم 
 هلا ثالثة أصول: أن للقدوة

 : ، وله ثالثة أركانالصالح .1

                                                           
 1011ص:– 2جيف ظالل القرآن ،قطب ،سيد،  237
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 .اإلخالص -ج العبادة، -ب، اإلميان -أ 
 .حسن اخللق .2
 .موافقة القول للعمل .3

يق والتميز به "وهو سر عظيم وابب دق وعندما حتدث عن اإلخالص قال:
فيكون  وهو أوىل ما ينبغي أن يفتش عنه يف الرجل املقتدى به،– من أعظم املطالب 

املقصود ابلقول والعلم والعمل وجه هللا عزوجل بعيدًا عن أغراض النفس وأغراض 
 .238املخلوقني.." 

باإلخالص ف ،أن اإلخالص رأس األمر كله ومجاع اخلري كله والذي يظهر يل
الناس  ىعلى أساس هذه اخلصلة العظيمة جياز  من غريهم، ن واملخلصونادو يتميز اجل

والقلب السليم كما  ،يوم ال ينفع مال وال بنون إال من أتى هللا بقلب سليم عند رهبم،
سبب سعادتك األبدية، القلب السليم سبب جناتك من النار،  قال بعض أهل العلم؛

 حيتاج ،ام التحدايت واالبتالءاتوحىت تثبت أم 239ة.القلب السليم مثن دخول اجلن
وإىل تعبئة قلوهبم هبذه الشحنة  نفسهم ابإلخالص،ألتزويد الإىل مزيد من  الدعاة

 الكهرابئية الرابنية.
عظيم من أبواب إصالح النفوس وتزكيتها يف اإلسالم هو ابب هذا الباب و 
نبياء والرسل عليهم إال أننا نعلم علم اليقني، أن هبذا اإلخالص أمر مجيع األ وتربيتها.

من لدن آدم إىل خامت األنبياء وإمام املرسلني سيدان حممد صلى هللا  الصالة والسالم،
 .240املبعوث رمحة للعاملني عليه وسلم، الصادق األمني،

                                                           
 بتصرف . 14-113 :، القدوة مبادئ و مناذجصاحل بن عبد هللا بن محيد238

 =10822http://www.nabulsi.com/blue/ar/print.php?artراجع تفسريه يف:  239

يف حياة الداعية وحياة طالب العلم خاصًة  منبع القوة والتوفيقاإلخالص سر عظيم و أقول: إن  240
واملسلمني عامة. ذلك، أن تنقية الروح وتطهريها وتزكيتها من شوائب النفس وتطهريها من سلطان 
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هلية إىل األنبياء اإلنرى التوجيهات  لكي لنعش مع هذه اآلايت القرآنية،
 لّيَ ْعب د وا ّإالَّ  أ ّمر وا َوَما﴿ قال تعاىل:، مر العظيمواملرسلني،وكيف أهنم أمروا أيضاً هبذا األ

ّلَك ّدين   اَّللََّ  يَن ح نَ َفاَء َوي ّقيم وا الصَّاَلَة َوي  ْؤت وا الزََّكاَة َوذَٰ ّْلّصنَي َله  الدّم خم 
ب ّد اَّللََّ خم ّْلص ا فَاعْ  اّبحْلَقّم  اْلّكَتابَ  ّإلَْيكَ  أَنَزْلَنا ّإانَّ ﴿وقال تعاىل:[، 5 البينة:]﴾اْلَقيّمَمةّ 

ينَ  ين   َّلّلَّّ  َأاَل   لَّه  الدّم َذ وا ّمن د ونّّه َأْولَّياَء َما نَ ْعب د ه ْم  اخْلَاّلص   الدّم  ّإالَّ َوالَّّذيَن اَّتَّ
نَ ه ْم يف َما ه ْم ّفيّه خَيَْتّلف وَن ّإنَّ  اَّللََّ ز ْلَفٰى ّإنَّ  اَّللَّّ  ّإىَل لّي  َقرّمب واَن  اَل يَ ْهّدي  اَّللََّ حَيْك م  بَ ي ْ

 .[2-1الزمر:] ﴾َمْن ه َو َكاّذٌب َكفَّارٌ 

                                                           

وذلك جيب أن يفهمه الداعية من أستاذه  وأمهها، الواجباتعظم ه الدنيا من أذاهلوى وشهوات ه
وينهج هنج  هو يسلك طريق العلم،وم برعايته وتربيته من أول يوم و أو شيخه أو والديه أو من يق

العلماء واألنبياء..وإال فإن كل تقصري يف هذا اجلانب سيؤدي فيما بعد إىل فشل هذا الطالب أو 
اسة اإلعدادية والثانوية ل أايم الدر يف مراح ن يل زمالءستسالم يف منتصف الطريق. لقد كاالداعية واال

 أن هذا اجلانب املهم خفي عليهم فبالتايل مل يوفقوا إلمتام وإهناء الدراسة. يل ويبدويف دمشق الشام  
ىل مراحل حيايت يف توجيه اهتمامي إىل هذا األمر العظيم يف أو  ب عندي دوراً كبرياً والدايوقد لع

ومل يكن دور مشاخيي وأساتذيت العلماء العاملني واملخلصني يف توجيه اهتمامي أخف أو  الدعوية.
أدىن من دور الوالدين...فجزاهم هللا عنا وعن اإلسالم خري اجلزاء.. وأان هلم مجيعاً شاكر ومقدر ما 

هللا تعاىل أن يفرج عنهم من ويالت  وابملناسبة جاء ذكر الشام يف هذا املقام؛ إنين أسأل دمت حياً.
احلرب املدمرة  والقصف الوحشي من الظام السوري واإليراين والروسي واليت دخلت عامها اخلامس 

ألف قتيل معظمهم من األطفال والنساء والشيوخ األبرايء، وأكثر  500واليت راح ضحيتها أكثر من 
 هاربني من املوت إىل املصري اجملهول! ش ردوا من أوطاهنم كمهاجرين والجئني 12.000.000من 

واملوت غرقا وسجنا وضراب ! عرب بعض الدول البلقانية  فأصبجوا كأيتام على موائد اللئام! عار 
وخزي على هنغاراي ومقدونيا للمعاملة الالإنسانية مع املهاجرين والالجئني السوريني!! وطوىب ألملانيا 

سويد و فنلندا حلسن استقبال املهاجرين وإيوائهم وتقدمي والنمسا وبعض دول مشال أوراب مثل ال
الورود هلم مع اخلدمات اإلنسانية الراقية. فشكرا شكرا ألملانيا والنمسا فالتاريخ لن ينساكم وحنن 

 املسلمني أيضا لن ننساكم أبدا.
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فكان خري من  األستاذ سيد قطب،هذه القضية كما انتبه إليها  أال فلننتبه إىل
 اشتغل وعمل وفهم اإلخالص وأوذي وصرب حىت لقي هللا بوجه مشرق منور وكرمي.   

حىت  ة الداعية،أمهية كبرية يف شخصي له اجلانب الروحييف إلصالح اإن 
يعترب  إصالح الروح بكافة وسائل اإلصالح املشروعة، يكون انجحاً وموفقاً يف عمله.

مخ أن يستقر على ، وال ميكن لبناء شاالضخمبة اإلصالح ألساس البناء الشامخ مبثا
فال ميكن للشجرة أن تؤيت أكلها دون أصل اثبت وضارب يف  أساس ضعيف وواه.

قيق مثار األخالق اإلسالمية دون إصالح القلوب والنفوس األعماق.. وال ميكن حت
 على مبدأ اإلخالص الكامل واملنزه من الشرك أو الرايء.

فذاقوا وابل أمرهم وكان  وإن قوماً تساهلوا يف هذه القضية فكان أمرهم فرطاً،
مور من مسّلمات إصالح روح الداعية وإعداده للقيام مبهام األإن  .عاقبة أمرهم خسراً 
 .العقيدة اإلسالمية ومن مستلزمات هذا الدين احلنيف

اهتم هبذا اجلانب الرعيل األول من الصحابة الكرام رضوان هللا عليهم  لقد
ومنارات  فكانوا سرجاً وضاءة يف ليايل الدجى ومن السلف الصاحل رمحهم هللا أمجعني

طفى صلى هللا ريب نور ومصابيح اهلدى، رابهم خري الربية وأفضل خلق هللا، حممد املص
 عليه وعلى أصحابه ومن اهتدى.

م مجيل ونفيس رأيت من الفائدة كال  هذه القضية يفألستاذ حسن أدمهي لو 
  :العلمية نقله هنا

وبدوهنا يكون الداعية  "..القوة الروحية هي األساس يف شخصية الداعية،
قوته الروحية  خاواًي فارغًا كجسد بال حياة..والرسول عليه الصالة والسالم كانت

يستجيبون لدعوته  فيهم، هلم مؤثرةً  سامية فائقة يف جعل شخصيته آسرة للناس جاذبةً 
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ويضحون يف سبيل  ويتبعونه إبميان ومحاس، وحيبونه بصدق وإخالص، بعفوية وفطرية،
 .241ونفيس.."  اإلسالم بكل غالٍ 

كان   لقد والستبيان هذا اجلانب الروحي املهم من منظور املنهج القرآين،
استطاع أن يستلهم حيث لألستاذ سيد قطب موقف ومنهج موافق ملنهج القرآن الكرمي 

م هللا رسوله حممدًا صلى هللا عليه وسلم لكي يثبت أمام لَّ بعضًا من الصفات اليت عَ 
لننظر بدقة إىل هذا  قومه الذين يطالبونه أبشياء قد يعجز اإلنسان عن اإلتيان هبا.

 َأق ول   الَّ  ق ل﴿ وهو يفسر قوله تعاىل: ستاذ سيد قطب رمحه هللااأل الكالم الذي ذكره
َما  ّإالَّ ّإينم َمَلٌك ّإْن أَتَّّبع   َلك مْ  َأق ول   َواَل َأْعَلم  اْلَغْيَب  َواَل َخَزاّئن  اَّللَّّ  ّعنّدي َلك مْ 

[، حيث 50]األنعام: ﴾ر ونَ تَ تَ َفكَّ  َأَفاَل َواْلَبّصري   اأْلَْعَمىٰ َهْل َيْسَتّوي  ق لْ ي وَحٰى ّإيَلَّ 
  يقول:

ومنها اجلاهليات اليت احنرفت عن التصور  -".. وهكذا حفلت اجلاهليات 
مبثل هذه التصورات الباطلة عن  -الصحيح الذي جاءت به الرساالت السماوية 

طبيعة النبوة وطبيعة النيب. وكان الناس ينتظرون ممن يدعي النبوة مثل هذه األمور؛ 
ابلتنبؤ ابلغيب اترة؛ وابلتأثري يف النواميس الكونية عن طريق الكهانة أو طريق ويطالبونه 

صلى هللا عليه  السحر اترة.. ومن هذا املعني كانت اقرتاحات املشركني على رسول هللا
ولتصحيح هذه األوهام كلها جاءت التقريرات املكررة يف القرآن الكرمي عن  وسلم

َخَزاّئن   ّعنّدي َلك مْ  َأق ول   الَّ  ق ل﴿ومنها هذا التقرير:  طبيعة الرسالة وطبيعة الرسول..
َهْل  ق لْ َما ي وَحٰى ّإيَلَّ  ّإالَّ ّإينم َمَلٌك ّإْن أَتَّّبع   َلك مْ  َأق ول   َواَل َأْعَلم  اْلَغْيَب  َواَل اَّللَّّ 

 [50]األنعام:  ﴾ تَ تَ َفكَّر ونَ  أََفاَل َواْلَبّصري   اأْلَْعَمىٰ َيْسَتّوي 
 إنه  يؤمر من ربه أن يقدم: 

                                                           
 .201، ص: الدعوة إىل اإلسالم، مفاهيم ومنهاج وواجباتأدمهي جرار،  حسن، 241
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  ًاليت سادت اجلاهليات عن  من كل األوهام جمرداً  هلم نفسه بشرا
 طبيعة النيب والنبوة. وأن يقدم هلم كذلك هذه العقيدة بذاهتا:

  ...جمردة من كل إغراء 

  ..ال ثراء وال ادعاء 

  ! إهنا عقيدة حيملها رسول، ال ميلك إال هداية هللا تنري له الطريق 
 يتبع إال وحي هللا يعلمه ما مل يكن يعلم.  وال 
 .إنه ال يقعد على خزائن هللا، ليغدق منها على من يتبعه 
 وال ميلك مفاتح الغيب ليدل أتباعه على ما هو كائن. 
  ًوال هو ملك كما يطلبون أن ينزل هللا ملكا . 
  إمنا هو بشر رسول؛ وإمنا هي هذه العقيدة وحدها، يف صورهتا

 حة البسيطة. الناصعة الواض
إهنا العقيدة هتاف هذه الفطرة، وقوام هذه احلياة ودليل الطريق إىل اآلخرة،    

وإىل هللا. فهي مستغنية بذاهتا عن كل زخرف.. من أرادها لذاهتا فهو هبا حقيق، وهي 
عنده قيمة أكرب من كل قيمة. ومن أرادها سلعة يف سوق املنافع، فهو ال يدرك 

. لذلك كله يؤمر رسول هللا .، وال غناءيمتها، وهي ال متنحه زاداً طبيعتها، وال يعرف ق
من كل زخرف، ألهنا غنية عن  أن يقدمها للناس هكذا، عاطلةً  صلى هللا عليه وسلم

كل زخرف؛ وليعرف من يفيئون إىل ظلها أهنم ال يفيئون إىل خزائن مال، وال إىل 
إمنا يفيئون إىل هداية هللا وهي أكرم  وجاهة دنيا، وال إىل متيز على الناس بغري التقوى.

 . 242وأغىن.."
                                                           

براءة على  وهذا دليل آخر انصع وبرهان ساطع . 1097، 2ج :يف ظالل القرآن، سيد قطب، 242
فكر األستاذ سيد قطب من فكر الثورة أو االنقالب على النظام عن طريق العسكر. إن اإلنقالبيني 
والثوريني يَِعدون أتباعهم مئات الوعود أبهنم إذا ما استلموا زمام احلكم ومناصب الدولة أهنم سيفعلون 
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التقيد  انبىن علىرمحه هللا منهجية األستاذ سيد قطب ن إخنلص إىل القول 
بينه هللا لرسوله صلى هللا عليه  منه كما وعدم اخلروج ملنهج القرآين،ابوالتزام الداعية 

 سلوكياً. روحياً أو التأدب أبدب القرآن يف كل األمور حىتبل و  ،وسلم
أيب حامد الغزايل كالم نفيس حول الصفات واملكوانت اليت  جة اإلسالموحل

 ( يف:إحياء علوم الدين جيب أن يتحلى املسلم عموماً والداعية خاصة فقد ذكر يف )
، مجلة من األخالق والصفات اليت جيب على كتاب آداب املعيشة وأخالق النبوة

ألخالق واملكوانت قسم منها يتعلق ابجلانب وهذه الصفات وا الدعاة التحلي هبا،
 الروحي والقسم اآلخر يتعلق ابجلانب السلوكي.

  قال رمحه هللا:
ن هللا حف إ" "وعن معاذ بن جبل عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال:

"  اإلسالم مبكارم األخالق وحماسن األعمال
وكرم  ومن ذلك حسن املعاشرة، ،243

وإطعام الطعام، وإفشاء السالم، وعيادة  ،ذل املعروفوب ولني اجلانب، الصنيعية،
 –وحسن اجلوار ملن جاورت  وتشييع جنازة املسلم، براً كان أو فاجراً، املريض املسلم،

وإجابة الطعام والدعاء عليه والعفو  وتوقري ذي شيبة املسلم،–   مسلماً كان أو كافراً 
 االبتداء ابلسالم وكظم الغيظ،و  واجلود والكرم والسماحة، واإلصالح بني الناس،

وكل  واجتناب ما حرمه اإلسالم من اللهو والباطل واملعازف كلها، والعفو عن الناس،
 والغلبة والكذب والبخل والشح واجلفاء واملكر واخلديعة، كل ذي دخلو  ذي وتر

وسوء اخللق والتكرب والفخر واالختيال  وقطيعة األرحام، والنميمة وسوء ذات البني،
                                                           

...!!؟؟ وهم يعلمون علم وهيهات هيهات ملا يوعدون املشاريع من يت وكيت وسينجزون مئاتك
ال تفقه  واملغلوبة على حاهلا كاذبون لشعوهبم وخملفون لوعودهم ولكن الشعوب املسكينة  اليقني أهنم

 وال تعي هذه احلقيقة...رجاء قارن هذا احلقيقة الواقعية بكالم األستاذ سيد قطب السابق.
 .net/hadithhttp://dorarانظر:  243
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والبذخ والفحش والتفحش واحلقد واحلسد والطرية والبغي والعدوان  الستطالة،وا
فلم يدع نصيحة مجيلة إال وقد دعاان إليها وأمران  قال أنس رضي هللا عنه:والظلم..

ويكفي من  إال حذران وهناان عنه،–أو قال عيبا  أو قال شيئا  –وِل يدع غشا   هبا،
َهٰى ّإنَّ اَّللََّ ذلك كله هذه اآلية : ﴿ ْحَساّن َوّإيَتاّء ّذي اْلق ْرََبٰ َويَ ن ْ  َيَْم ر  اّبْلَعْدّل َواإْلّ

..وقال [90]النحل:  ﴾َعّن اْلَفْحَشاّء َواْلم نَكّر َواْلبَ ْغّي يَّعظ ك ْم َلَعلَّك ْم َتذَكَّر ونَ 
اي معاذ أوصيك ابتقاء هللا » أوصاين رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقال: معاذ:

حلديث والوفاء ابلعهد وأداء األمانة وترك اخليانة وحفظ اجلار ورمحة اليتيم وصدق ا
مل ولزوم اإلميان والتفقه يف ولني الكالم وبذل السالم وحسن العمل وقصر األ

وأهناك أن تسب حكيما   القرآن وحب اْلخرة واجلزع من احلساب وخفض اجلناح،
وأوصيك  أو تفسد أرضا ، عادال ،أو تكذب صادقا  أو تطيع آَثا  أو تعصي إماما  

السر ابلسر  وأن حتدث لكل ذنب توبة، ابتقاء هللا عند كل حجر وشجر ومدر،
ودعاهم إىل مكارم األخالق  الصاحلني فهكذا أدب عباد هللا ،..«والعالنية ابلعالنية
 244 وحماسن اآلداب "

 عزل الناس عندما نتحدث عن إصالح اجلانب الروحي، ال نعين هبذا هوو 
، بقصد الذكر والتجرد والزهد أو التكااي ساجدوات وزوااي امللخلاوالتزام  عنهم التخليو 

يث خاص ليس هنا موضع بسط هلا حداألمور لهذه ف !وهتذيب النفس فحسب
وإمنا الذي نعين به هو تدريب املسلم الناشئ منذ نعومة أظفاره على حب  ،الكالم

ب من يقربه إىل حبهما، من أمثال العلماء ، وحصلى هللا عليه وسلم هللا وحب رسوله
الكبار والصاحلني األبرار وجمالستهم واالستفادة من علومهم واجللوس بني أيديهم بقصد 

                                                           
 .560، 2ج :إحياء علوم الدينانظر: 244
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والثبات أمام  يف مواجهة مصاعب احلياة اخلربة والتجربة،و  العلم واملعرفة اكتساب
 وتعلم الشريعة والعلوم املختلفة. العقبات،
ماالسبل والوسائل لتحقيق ذلك اهلدف  فسه اآلن هو:والسؤال الذي يطرح ن 

لإلجابة  أعين حتقيق اإلصالح الروحي لدى الدعاة خاصة واملسلمني عامة. العظيم؟
على هذا السؤال ذكر العلماء عدة السبل والوسائل واملكوانت يف كيفية حتقيق ذلك 

 :السامي واخللق اإلسالمية النبيل، منهااملطلب 
واحلرص على  ،ا، يف أوقاهتاملفروضة واملسنونة صلواتاحملافظة على ال .1

 .245وخباصة صالة الفجر.. صالة اجلماعة،
كتب بعض   مطالعةالتدبر و مع   بشكل مستمر تالوة القرآن .2

 ، ملعرفة معاين اآلايت القرآنية اليت يقرأها. التفاسري

                                                           
العاملني يف جماالت الدعوة، يتهاونون  ين رأيت كثريًا من زمالئيألن ذكرت هذا املكون أواًل، 245

وعدم التفرغ للصالة على  ة كثرة األشغالحبج ويتكاسلون يف أداء الصلوات املفروضة يف أوقاهتا
مىت كان اإلنشغال أبمور الدنيا أفضل وأعز عند هللا من الصالة على وقتها..!! وما وقتها..!!لعمري 

وما مسَّاه لنا  هللاِ  داِر عبدِ  إىل جاء يف مسند اإلمام أمحد: )حدثنا صاحب  هذِه الداِر وأشار بيِده
لَّ فقال: عزَّ وج هللاِ  إىل أحبُّ  وسلَم: أيُّ العملِ  عليهِ  هللا   صلَّى هللاِ  قال: سألت رسولَ 

قال احلجاج : لوقِتها، قال: مث أيُّ، قال: مث برُّ الوالديِن، قال: مث أيُّ، قال: مث  وقِتها. على الصالة  
 أمحد شاكر، احملدث: أبو عمرو الشيباين،: الراويولو استزْدته لزادين (،  هللِا، اجلهاد  يف سبيلِ 

واألسوأ من ذلك، هؤالء إسناده صحيح.  ،6/107 الصفحة أو الرقم: - مسند أمحد ر:املصد
الزمالء األفاضل، أئمة يف املساجد يعظون الناس وخيطبون على املنابر..!! والذي يبدو يل أن هؤالء 

وأن جيلسوا بني أيدي العلماء املخلصني  دورات علمية مكثفة،ل خيضعواوأن  ب أن يوَعظ واوأمثاهلم جي
ليتعلموا اإلسالم من جديد، لعلهم يصلحون ويتقون هللا تعاىل أكثر ويلتزموا أبوامره..وفقنا  الرابنيني

 هللا وإايهم ملا حيب ويرضى.  

http://www.dorar.net/mhd/1377
http://www.dorar.net/mhd/1377
http://www.dorar.net/book/13482&ajax=1
http://www.dorar.net/book/13482&ajax=1
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وصوم  مثل قيام الليل وصالة الضحى من العبادات ابلنوافل اإلهتمام .3
 .والذكر واالستغفارم املسنونة األاي

 اءالقلب وصفمع حضور ، احلرص على األوراد واألذكار املأثورة .4
)مثل الرقص  ب احلركات غري الالئقة أثناء الذكرتجنوأن ي الذهن،

أصحاب  بعض كما يفعله  والتثين ورفع األصوات إىل حد ال يطاق(،
 رمحه هللا:قال شيخ اإلسالم بن تيمية  246الطرق الصوفية املنحرفة..

وعلى  ،عت الرقاصني على أحكام الدين فسق"..و الرقص ابإليقاع ون
 .  247أحكام التواجد والفناء هلو ولعب.." 

"..فالداعية رائد للناس وال بد  ابلنفس واملال، االستعداد للتضحية .5
مباله يواسي أصحاب و  يضحي بوقته؛ أن يكون قدوة يف التضحية

 بل يرجو ما عند هللا.. عرض زائل،فال حيرص على أي  االحتياجات،
ويدعو هللا ويلح يف الدعاء  وأخرياً يضمر التضحية بروحه يف سبيل هللا،

وارتفع شأنه  أن يبلغه منازل الشهداء فإذا مت له ذلك بورك سعيه،
 .248.." هواستطاع التأثري يف غري 

انب هذا اجل أمهية وقد أدرك هذا املعىن العظيم األستاذ سيد قطبوانتبه إىل
 َوالَّّذينَ ﴿ عند الداعية املسلم..عند تفسريه لقوله تعاىل يف سورة األنعام: العظيم الروحي
َوب ْكٌم يف الظُّل َماّت َمن َيَشّإ اَّللَّ  ي ْضّلْله  َوَمن َيَشْأ جَيَْعْله  َعَلٰى  ص مٌّ  ِّباَيتَّنا َكذَّب وا

 يد قطب: قال األستاذ س[، 39األنعام: ] ﴾ّصَراٍط مُّْسَتّقيمٍ 

                                                           
 . 220 ص: ،مفاهيم ومنهاج وواجبات ، الدعوة إىل اإلسالم:أدمهي جرار حسن،: انظر 246
 . 83، ص: 5:ججمموع الفتاوى247
 . 205 ص:املرجع السابق،  : انظر248
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ومع أن نصر هللا  "..إن طريق الدعوة إىل هللا تعاىل شاق وحمفوف ابملكاره،
وفق  ،إال أن هذا النصر إمنا أييت يف موعده الذي يقدره هللا للحق آت ال ريب فيه،

واملشقة تنشأ  –حىت وال الرسول  –وهو غيب ال يعلم موعده أحد  علمه وحكمته،
 واإلعراض اللذين تقابل هبما الدعوة يف أول األمر، من التكذيب من عاملني أساسيني:

مث من الرغبة البشرية يف نفس الداعية ، واحلرب واألذى اللذان يعلنان على الدعاة
واحلماسة للحق والرغبة يف استعالنه!  داية الناس إىل احلق الذي تذوقه وعرف طعمه،هل

فكلها من دواعى  األذى.وهذه الرغبة ال تقل مشقة عن التكذيب واإلعراض واحلرب و 
 .249مشقة الطريق.." 

إذن نفهم من كالم األستاذ سيد قطب رمحه هللا أنه البد من الصرب والتحمل 
للمشقات والصعوابت اليت تعرتض على الطريق وال ينبغي اإلستسالم من أول وهلة، 

 والشك أن الصرب والتحمل لألذى ينبع من هذه الصفات املذكورة وغريها.
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 ملطلب الثاين: اجلانب السلوكيا
 

ذلك ألن هذا اجلانب الثاين سابقه، هذا املطلب الثاين ال يقل وزانً وأمهية عن 
وألن ما حيتاجه إليه الداعية يف  وإذا فقد أحدمها ف قد نصف األساس متمم لألول،

فألجل ذلك آثرت  وغريها من املناقب تعامله مع املدعوين هو الصرب واللني والرمحة
مستدالً بكالم األستاذ سيد قطب رمحه  ن أشرع يف حديثي عن الصرب واللني والرمحة،أ

املهم أوىل له األستاذ سيد  لق واألدبهذا اخل هللا فيما ذكره يف تفسريه لسورة األنعام.
 قطب رمحه هللا اهتماماً كبرياً يف تفسريه.

 الصربأوال:
 لق واألدبأن هذا اخل أرىوإن كنت اذا قال األستاذ يف هذا الشأن..لننظر م

األستاذ فهم  ةيصلح أن يكون للجانب الروحي والسلوكي معاً.. ولكن كيف يعند
ف لقي ربه على الصرب وكي فلسفة الصرب وكيف ذاق حالوته،ل رمحه هللا سيد قطب

ذه اآلايت اليت تتحدث ه هوتفسري  هحتليل فريد؛ لنرى واالحتساب..وكيف تزود بفهم
األستاذ سيد قطب رمحه هللا هذا املعىن العظيم يف تفسريه لقوله  ّكدولقد أ عن الدعوة.

َبتْ   َوَلَقدْ ﴿ :تعاىل ب وا َوأ وذ وا َحَّتَّٰ َأاَته ْم  قَ ْبّلكَ  مّمن ر س لٌ  ك ذّم َفَصرَب وا َعَلٰى َما ك ذّم
َل ّلَكّلَماّت اَّللَّّ  [، 34]األنعام:  ﴾ّلنيَ اْلم ْرسَ ن ََّبّإ  ّمنَجاَءَك  َوَلَقدْ َنْصر اَن َواَل م َبدّم

  :رمحه هللا حيث قال
"إن موكب الدعوة إىل هللا موغل يف القدم، ضارب يف شعاب الزمن، ماض 

، اثبت األقدام. يعرتض ىيف الطريق الالحب، ماض يف اخلط الواصب.. مستقيم اخلط
ى طريقه اجملرمون من كل قبيل، ويقاومه التابعون من الضالني واملتبوعون، ويصيب األذ

من يصيب من الدعاة، وتسيل الدماء وتتمزق األشالء.. واملوكب يف طريقه ال ينحين 
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وال ينثين وال ينكص وال حييد.. والعاقبة هي العاقبة، مهما طال الزمن ومهما طال 
َبتْ   َوَلَقدْ ﴿يف هناية الطريق :  الطريق.. إن نصر هللا دائماً  َفَصرَب وا  قَ ْبّلكَ  مّمن ر س لٌ  ك ذّم

َل ّلَكّلَماّت اَّللَّّ َعَلىٰ  ب وا َوأ وذ وا َحَّتَّٰ َأاَته ْم َنْصر اَن َواَل م َبدّم ن ََّبّإ  ّمنَجاَءَك  َوَلَقدْ  َما ك ذّم
لرسوله .. كلمات  -سبحانه  -كلمات يقوهلا هللا   [،34]األنعام:  ﴾اْلم ْرَسّلنيَ 

 من بعد رسول هللا للذكرى، وللتسرية وللمواساة والتأسية.. وهي ترسم للدعاة إىل هللا
، كما ترسم هلم متاعب الطريق وعقباته، مث ما ينتظرهم ، ودورهم حمدداً طريقهم واضحاً 

. إهنا تعلمهم أن سنة هللا يف الدعوات واحدة. كما .250بعد ذلك كله يف هناية الطريق
أهنا كذلك وحدة. وحدة ال تتجزأ.. دعوة تتلقاها الكثرة ابلتكذيب، وتتلقى أصحاهبا 

ذى.. وصرب من الدعاة على التكذيب وصرب كذلك على األذى.. وسنة جتري ابأل
 .251ابلنصر يف النهاية.. ولكنها جتيء يف موعدها.." 

قال األستاذ سيد حول الصرب وأمهيته يف حياة املسلم عامة والداعية خاصة، و 
 : تفسريه يف ظالل القرآنقطب يف 

ق طويل شاق حافل ابلعقبات "الصرب هو زاد الطريق يف هذه الدعوة..إنه طري
واألشواك مفروش ابلدماء واألشالء واإليذاء واالبتالء..الصرب على شهوات الناس 
ونقصهم وضعفهم وجهلهم وسوء تصورهم واحنراف طباعهم وأثرهتم الطغيان، وانتفاش 
الشر، وغلبة الشهوة وتصعري الغرور واخليالء، الصرب على قلة الناصر وضعف املعني، 

طريق ووسواس الشيطان يف ساعات الكرب والضيق، والصرب على مرارة وطول ال
اجلهاد..وضعف الثقة أحيااًن يف اخلري وقلة الرجاء أحياانً يف الفطرة البشرية.. والصرب 

                                                           
يف اليوم الثامن عشر للمظاهرات املوافق  2011يف الساعة الواحدة ليالً بتوقيت سلطنة برواني، عام 250

سين مبارك عن الرئسة، ، أعلن انئب الرئيس حسين مبارك تنحي الرئيس ح11.02.2011
 وإسناد أمر شؤون البالد إىل اجمللس األعلى للجيش املصري.. واحلمد هلل أوالً وآخراً.
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بعد ذلك كله على ضبط النفس يف ساعة القدرة والغلبة واالنتصار، واستقبال الرخاء 
 السراء والضراء على صلة ابهلل واستسالم يف تواضع وشكر، وبدون خيالء، والبقاء يف

رد األمر إليه كله يف طمأنينة وثقة وخشوع، الصرب على هذا كله وعلى _ و _  لقدره
 .مشقة ما يصادف السالك يف هذا الطريق الطويل، ال تصوره حقيقة الكلمات.

عاىن  إمنا يدرك هذا املدلول من .الكلمات ال تنقل املدلول احلقيقي هلذه املعاانة.
انفعاالت وجتارب ومرارات، فيجب أن ال ينفذ صرب  مشقات الطريق وتتذوقها،

 .252املؤمنني..
يتضح من تلك املقتطفات من كالم األستاذ سيد قطب أمهية اجلانب 

وأن تذوق حالوة  الصرب  يف التعامل مع أوامر الدين ونصوصه،سلوكي  والروحي ال
 -وما أكثرها  – العذاب املختلفة لوانوأفضله ال يكون إال إذا عانينا املشقات و 
بقضاء هللا وقدره حمتسبني  والرضابطيب النفس وسعة الصدر عندما نتجاوز ذلك و 

حينئذ نكون قد فهمنا اإلسالم وحققنا مرضاة هللا  األجر عنده سبحانه وتعاىل..
 تعاىل.

 لشرعيأدعو نفسي أواًل مث إخواين الدعاة من العلماء وطلبة العلم ا إذ وإنين
العقيدة  حراسمحاة اإلسالم و الذين اختارهم هللا واصطفاهم على أن يكونوا  اثنيا

 وافهميكالم األستاذ سيد قطب املتقدم حىت   يف وا النظرعنأدعوهم أن مياإلسالمية؛ 
إن شاء  –الذي انله  االستشهادوشرف وذلك بسبب فضل ، الرتبوية والدينية هاأبعاد
 وتوالثب ،حنسبه كذلك وال نزكي على هللا أحداً وهللا حسيبه .ىليف سبيل هللا تعا -هللا 
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 عبد الناصرنظام مجال الذي مارسه  والقمع الوحشي الال إنساينأمام ذلك االضطهاد 
 .253ضده و ضد اإلخوان املسلمني.. الشيوعي االشرتاكي الظامل

 
 اللني والرمحةاثنيا: 

فإن األستاذ سيد قطب رمحه  لدى الداعية، الرفيع اخللق واألدبأما عن هذا 
ففي تفسريه لقوله هللا رأيناه قد انقش ذلك يف موضع آخر من غري سورة األنعام. 

تعاىل من سورة آل عمران، وضع األستاذ سيد قطب لنا منوذجًا تطبيقيًا من خالل 
قف الرسول صلى هللا اومن خالل حتليله ملو  متابعته ألحداث السرية النبوية العطرة،

يف  رمحه هللا سيد قطبغزوة أحد وبدر..قال األستاذ يف سلم مع أصحابه عليه و 
لّنَت هَل ْم َوَلْو ك نَت َفظًّا َغّليَظ اْلَقْلّب اَلنَفضُّوا  اَّللَّّ  مّمنَ  َرمْحَةٍ  فَّبَما﴿تفسري اآلية: 

ه ْم َواْستَ ْغّفْر هَل ْم َوَشاّوْره ْم يف اأْلَْمّر فَإّ  ّمنْ  َذا َعَزْمَت فَ تَ وَكَّْل َعَلى َحْوّلَك فَاْعف  َعن ْ
بُّ اْلم تَ وَكّمّلنيَ  اَّللََّ ّإنَّ  اَّللَّّ  جند حقيقة الرمحة اإلهلية املتمثلة  [،159]آل عمران:  ﴾حيّ 

                                                           
 الصرب، قال شيخ اإلسالم رمحه هللا: ولقد ورد عن شيخ اإلسالم بن تيمية رمحه هللا كالم مجيل يف 253

قال هللا  "..واملؤمن مأمور عند املصائب أن يصرب ويسلم،وعند الذنوب أن يستغفر ويتوب،
ْبَكارّ  اَّللَّّ  َوْعدَ  َ ّإنم  فَاْصرّبْ تعاىل:﴿  ﴾َحقٌّ َواْستَ ْغّفْر ّلَذنّبَك َوَسبّمْح حبَْمّد رَبّمَك اّبْلَعّشيّم َواإْلّ
 ّمن َأَصابَ  َما﴿ ابلصرب على املصائب واالستغفار من املعائب، وقال تعاىل: [، فأمره55]غافر:
قال بن  [،11]التغابن: ﴾اّبَّللَّّ يَ ْهّد قَ ْلَبه  َواَّللَّ  ّبك لّم َشْيٍء َعّليمٌ  ي  ْؤّمن َوَمنّإالَّ إبّّْذّن اَّللَّّ  مُّّصيَبةٍ 

ض ويسلم، وأما عن حكم الصرب فيقول هو الرجل تصيبه املصيبة يعلم أهنا من عند هللا فري  مسعود:
 والرضى، قد قيل: شيخ اإلسالم: والصرب واجب ابتفاق العلماء، وأعلى من ذلك الرضى حبكم هللا

وأعلى من ذلك أن يشكر هللا على املصيبة ملا يرى  وهو الصحيح، هو مستحب، وقيل: إنه واجب،
وإانبته إىل هللا وتضرعه إليه  ورفع درجاته، ه،حيث جعلها سبباً لتكفري خطااي من إنعام هللا عليه هبا،

، .."، الفرقان بني أولياء الشيطان وأولياء الرمحنوإخالصه له يف التوكل عليه ورجائه دون املخلوقني
 .107بال اتريخ،ص: اإلمام أبو العباس أمحد بن عبد احلليم احلراين، شيخ اإلسالم،



 

 

ة 209 ح ف   | ص

 

 خريطة الدعوة إىل رب األانم يف تفسري سيد قطب لسورة األنعام

يف أخالق النيب وطبيعته اخلرية الرحيمة اهلينة اللينة، املعدة ألن تتجمع عليها القلوب 
معهم.  هبم، ليناً  لته وانلتهم؛ فجعلته رحيماً وتتألف حوهلا النفوس..فهي رمحة هللا اليت ان

غليظ القلب ما أتلفت حوله القلوب، وال جتمعت حوله املشاعر. فالناس  ولو كان فظاً 
يف حاجة إىل كنف رحيم، وإىل رعاية فائقة، وإىل بشاشة مسحة، وإىل ود يسعهم، 

م وال حيتاج وحلم ال يضيق جبهلهم وضعفهم ونقصهم.. يف حاجة إىل قلب كبري يعطيه
االهتمام والرعاية  منهم إىل عطاء؛ وحيمل مهومهم وال يعنيهم هبمه؛ وجيدون عنده دائماً 

والعطف والسماحة والود والرضا.. وهكذا كان قلب رسول هللا وهكذا كانت حياته 
مع الناس. ما غضب لنفسه قط. وال ضاق صدره بضعفهم البشري وال احتجز لنفسه 

حلياة، بل أعطاهم كل ما ملكت يداه يف مساحة ندية. ووسعهم من أعراض هذه ا شيئاً 
حلمه وبره وعطفه ووده الكرمي. وما من واحد منهم عاشره أو رآه إال امتأل قلبه حببه؛ 

من هللا به وأبمته..  نتيجة ملا أفاض عليه من نفسه الكبرية الرحيبة. وكان هذا كله رمحةً 
حلياة هذه األمة من  –سبحانه  –ما يريده  يذكرهم هبا يف هذا املوقف. لريتب عليها

 . 254تنظيم .." 
تركيزه  ،األستاذ سيد قطب فكما رأيت أيها القارئ الكرمي فيما سبق من كالم

والذي كان خلقه  ،عليههللا  أصبغعلى أخالق النيب صلى هللا عليه وسلم واليت 
يف أقواله وأفعاله القرآن..وأن الداعية عليه أن يقتدي ابلنيب صلى هللا عليه وسلم 

 نواهيه، عمل وتطبيق ألوامر هللا واجتنابو  وخلق اإلسالم دين يدرك أن وأحواله.. وأن
وأنه "..ليس فكرًا جمردًا يكتفي فيه ابجملادلة واملناظرة وإقامة احلجة فحسب وإمنا هو 
دين عملي شرعه هللا ليقوم به اجملتمع اإلنساين الفاضل..من أجل هذا كان على 

حىت ال  ية أن يكون سلوكه وعمله وتصرفاته منطبقة كلها على ما شرع هللا وأمر،الداع
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يكون هناك تناقض بني ما يدعو إليه وبني ما يطبقه فيكون كالمه صرخة يف واد 
ل وَن اْلّكَتاَب َأَفاَل  اّبْلرّبّم  النَّاسَ  َأأَتْم ر ونَ ﴿ ..ونفخة يف رماد  َوتَنَسْوَن أَنف َسك ْم َوأَنت ْم تَ ت ْ

وسئلت عائشة رضي هللا عنها ماذا كان خلق رسول هللا  .[44 البقرة:] ﴾تَ ْعّقل ونَ 
فكان صلى هللا عليه وسلم يف سلوكه  قالت:كان خلقه القرآن. ،صلى هللا عليه وسلم

 .255منوذجاً حياً ملا يدعو إليه.."
أهم من  ذلك ديع الطيبة وأعماله النبيلة وأخالقه اإلجيايب سلوك الداعيةإن 

الدعاة  ، هناك بعضعلمه وثقافته العامة، ولو كان متبحراً ومتضلعاً يف العلوم املختلفة
أوتوا من و  ،الكثري واجلدل الغزير أوتوا العلملقد  .والعلماء الذين أعرفهم معرفة جيدة

لألسف  الفصاحة والبالغة ما تبهر السامعني وأتخذ ابلقلوب واألبصار، ولكنهم
ولو أننا ألقينا نظرة عابرة وفاحصة على سلوكهم لرتبية! وا قليلو األدب الشديد

ردحاً من الزمن، لوجدانهم أبعد  وعايشناهم وصاحبناهم وأخالقهم وأعماهلم اليومية،
أحوج ما يكونون إىل إصالح نفوسهم  هؤالءوالنبوي، و  قرآينما يكونون عن اهلدي ال

َوتَنَسْوَن أَنف َسك ْم  اّبْلرّبّم  النَّاسَ  ونَ َأأَتْم ر  ﴿قال تعاىل:  ..وقلوهبم وتزكيتها قبل كل أحد
                                                           

وقال   .204-203 ، ص:مفاهيم ومنهاج وواجبات: ، الدعوة إىل اإلسالمأدمهي جرار سن،ح255
األستاذ صاحل بن عبد هللا بن محيد: "..وقدوة املسلمني األوىل صاحب اخللق األكمل واملنهج 

 ولّ َرس   يف  َلك مْ  َ َكان  لََّقدْ ﴿ ويف ذلك يقول هللا عزوجل: م، األعظم رسولنا حممد صلى هللا عليه وسل
َ َكّثري ا َكانَ اَّللَّّ أ ْسَوٌة َحَسَنٌة لّمَمن   [. ومن دقيق 21]األحزاب: ﴾يَ ْرج و اَّللََّ َواْليَ ْوَم اْْلّخَر َوذََكَر اَّللَّ

ومل  املعىن يف هذه اآلية الكرمية أن هللا سبحانه جعل األسوة يف رسول هللا صلى هللا عليه وسلم،
من أخالقه أو عمل من أعماله الكرمية وما ذلك إال حيصره يف وصف خاص من أوصافه أو خلق 

صلى هللا  من أجل أن يشمل اإلقتداء أقواله عليه الصالة والسالم وأفعاله وسريته كلها فيقتدى به،
ويقتدى أبفعاله وسلوكه من الصرب والشجاعة والثبات  عليه وسلم ابمتثال أوامره واجتناب نواهيه،

 .8-7 ص: ،ومناذج القدوة، مبادئ انظر: واألدب وسائر أخالقه..".
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ل وَن اْلّكَتاَب َأَفاَل تَ ْعّقل ونَ   اَّللَّّ  ّعندَ  َمْقت ا َكرب َ ﴿[، وقال تعاىل: 44البقرة:] ﴾َوأَنت ْم تَ ت ْ
 [.3]الصف:  ﴾َأن تَ ق ول وا َما ال تَ ْفَعل ونَ 

 
 256وسعة األفقواللني  التسامحاثلثا: 

أحد األنواع للصرب  ضمن لق السلوكيقطب هذا اخل وقد أدخل األستاذ سيد
   :مؤكدا ومبينا لاعندما ق

"..والصرب ألوان وللصرب مقتضيات..صرب على تكاليف امليثاق من عمل 
وصرب على النعماء والبأساء وقل من يصرب على النعمة ، وجهاد ودعوة واجتهاد..اخل

 م وهي تضيق الصدور.." وصرب على محاقات الناس وجهاالهت فال يبطر وال يكفر،
257. 

يف غاية  كالما"  معاِل يف الطريق" سيد قطب يف كتابه األستاذ  قد ذكرلو 
   يقول رمحه هللا: ،مع الناس عالقة هبذا التسامح الذي نعنيه وكيفية تطبيقهاألمهية له 

وال بد أن نرى اجلاهلية  بد أن نستعلي اثنياً،الو  "..وال بد أن نثبت أواًل،
لدرك الذي هي فيه ابلقياس إىل اآلفاق العليا املشرقة للحياة اإلسالمية اليت حقيقة ا
 نريدها.

                                                           
 تاحأن يكون عند الداعية نوع من سعة املعرفة والثقافة واالنف الذي أعنيه ابلتسامح وسعة األفق هو: 256

التعصب،حبيث يستطيع أن يفهم نفسية املخاطب وتفكريه  واللني واملرونة والصرب ونبذ على اآلخر
الشريعة.. واقرأ إن  حساب  أدىن مداهنة علىويستطيع بعد ذلك أن يصل إىل هداية املدعو بال

 ص: ،2ج :)يف ظالل القرآن(شئت ما سطره األستاذ سيد قطب يف هذا املوضوع يف تفسريه 
 ، وهللا أعلم.   1074 -1073

  .201، ص: 1ج :طريق الدعوة يف الظاللأمحد،  فائز، 257
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ولن يكون هذا أبن جناري اجلاهلية يف بعض اخلطوات كما أنه لن يكون 
واألخذ  .إمنا هي املخالطة مع التميز،.أبن نقاطعها اْلن وننزوي عنها وننعزل.كال

.." واالستعالء ابإلميان يف تواضع ودة،والصدع ابحلق يف م والعطاء مع الرتفع،
258. 

 يف التعامل مع اآلخرين الرشيد نهجما أحكم هذه املو فما أروع هذا الكالم 
للمفرتين أبن األستاذ  وبرهان ساطع ، وهذا رد قاطعوتساحمنا معهم ويف دعوتنا إايهم

ة وزهق لقد ظهر احلق هبذه الشهاد!؟ تكفريية أو إقصائية لآلخر سيد قطب لديه فكرة
الباطل، وجعل هللا كلمة الذين آمنوا وصدقوا برهبم هي العليا، وكلمة الذين افرتوا وكذبوا 

 ، نسأل هللا هلم اهلداية والتوبة.السفلى
 

 واالجتناب عما هنى عنه اإلسالمااللتزام أبوامر رابعا: 
ذلك أن طبائع الناس جبلت  ،سابقتهاهذه قضية أخرى ال تقل أمهيتها عن 

ال يعصون هللا ما  تنظر إىل الدعاة كأهنم مالئكة هللا ميشون على األرض، على أن
! وأن صغائر الذنوب تعترب يف عيون الناس من الكبائر! أمرهم وأهنم يفعلون ما يؤمرون
وعندان أمثلة من التاريخ اإلسالمي على  الناس، مِ دَ قِ بِ وأظن أن هذه الظاهرة قدمية 

 من الكبائر، منظورهميلقي له اباًل يكون يف  فرب عمل يقوم به الشخص ال .ذلك
إن على الدعاة إىل هللا تعاىل أن جيتنبوا املنكرات والفواحش ما . هنم يعدونه قدوة هلمأل

وإايان مث  أمام الناس،تعاطيها وارتكاهبا ظهر منها وما بطن قدر املستطاع ال سيما 
                                                           

ر األستاذ سيد قطب من ، وهذا دليل آخر على نقاء فك 158:معاِل يف الطريقسيد،  قطب، 258
، وإال لو كان تكفرياي كيف يسمح لنفسه ولغريه أن يقول هذا الكالم؟! الفكر الثوري واإلنقاليب

املخالطة مع التميز، واألخذ والعطاء مع الرتفع والصدع ابحلق يف مودة، واالستعالء ابإلميان يف 
 ك اخلاطئ على احلق املبني.تواضع...فافهم ابرك هللا فيك وال تكوننم من املستعجلني حبكم
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فإذا ما زلت أقدامنا  عتذاره.إايان أن يسبق إىل عقول الناس إنكاره وإن كان عندان ا
لتوبة إىل هللا تعاىل يف ابعلينا ف وغري قاصدين، غري متعمدينسهوا  من ذلك يءإىل ش

األمور تقرابً إىل  فاسفها من دنس األخالق وسري طهتو  أنفسنا إصالح السر والعلن
 فضل . واآلايت القرآنية الواردة يفهللا وامتثااًل لسنة نبيه حممد صلى هللا عليه وسلم

َعَسٰى رَبُّك ْم  نَّص وح ااَي أَي َُّها الَّّذيَن آَمن وا ت وب وا ّإىَل اَّللَّّ تَ ْوبَة  ﴿التوبة كثرية نذكر منها: 
َأن ي َكفّمَر َعنك ْم َسيّمَئاّتك ْم َوي ْدّخَلك ْم َجنَّاٍت جَتّْري ّمن حَتّْتَها اأْلَهْنَار  يَ ْوَم اَل خي ّْزي اَّللَّ  

الَّّذيَن آَمن وا َمَعه  ن ور ه ْم َيْسَعٰى َبنْيَ أَْيّديّهْم َوأبَّمْيَاهّنّْم يَ ق ول وَن رَب ََّنا َأمتّْْم لََنا ن وَراَن النَّيبَّ وَ 
 [8 ]التحرمي: ﴾َواْغّفْر لََنا ّإنََّك َعَلٰى ك لّم َشْيٍء َقّديرٌ 

 ّلكَ وََكذَٰ ﴿ على قوله تعاىل: يف تعليقهتاذ سيد قطب هذا املعىن ويؤكد األس
ا َوَما  أ مَّة   َجَعْلَناك مْ  َوَسط ا لّمَتك ون وا ش َهَداَء َعَلى النَّاّس َوَيك وَن الرَّس ول  َعَلْيك ْم َشّهيد 

َها ّإالَّ لّنَ ْعَلَم َمن يَ تَّّبع  الرَّس وَل ِمَّن يَنَقّلب  َعَلٰى َعّقبَ ْيّه  َلَة الَِّّت ك نَت َعَلي ْ َجَعْلَنا اْلّقب ْ
ْت َلَكّبريَة  ّإالَّ َعَلى الَّّذيَن َهَدى اَّللَّ  َوَما َكاَن اَّللَّ  لّي ّضيَع ّإميَاَنك ْم ّإنَّ اَّللََّ َوّإن َكانَ 

 َكَتمَ   ِمَّن َأْظَلم   َوَمنْ ..﴿ وعلى قوله تعاىل: ،[143البقرة:] ﴾اّبلنَّاّس َلَرء وٌف رَّّحيمٌ 
[،، حيث يقول 140 لبقرة:ا] ﴾ٍل َعمَّا تَ ْعَمل ونَ َشَهاَدة  ّعنَده  ّمَن اَّللَّّ َوَما اَّللَّ  ّبغَافّ 

 رمحه هللا يف تفسريها:
أبن يطابق بني واقع  يف ذات نفسه:–أوالً –وهو يؤدي هذه الشهادة .. "

وبني مقتضيات التصور الذي  حياته الشخصية، يف كل جزئية من جزئيات نشاطه،
ياته إال وهو مطالب يقوم عليه اعتقاده. فليست هنالك حركة واحدة من حركات ح

وال شهادة القلب  ال شهادة اللسان وحده، ن يشهد فيها هلذا الدين شهادة عملية،أب
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املنشئ آلاثره يف عامل  اجملسم للعيان، معه كذلك ولكن شهادة العمل املصدق لإلميان،
 .259الواقع ويف دنيا الناس.." 

واملفسر  ع العالمة الفقيهم رمحه هللا املفكر اإلسالمي العالمة أيب احلسن الندوي
والذي استفاد كثريا من منهج األستاذ األستاذ سيد قطب يف  رمحه هللا، الدكتور وهبة الزحيلي

 ترتيب وكتابة تفسريه بعنوان: التفسري واملنري يف العقيدة والشريعة واملنهج.
  

                                                           
 .185-184، ص: خصائص التصور اإلسالمي قطب، سيد، 259
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 الفكرية للداعية داب واملؤهالتاملبحث الثاين: اْل
 

 إليه مبا يدعو عيةالدا ملاملطلب األول:ع
 

ملؤهالت نه يتعلق ابأل ؛ذلك هذا املطلب له عالقة وطيدة ابلذي قبله،
حىت  السلوكية ماليت جيب على الداعية أن يتحلى هبا سواء الفكرية منها أواآلداب 

هو  هنا: ابملؤهالت ..والذي أعنيهيكون قادرا على األمر ابملعروف والنهي عن املنكر
الفهم على  له عينةامل والثقافية الشرعية واللغوية مجلة من العلوم  أن يكون عند الداعية

قوله وفقًا ل يكون على بصرية من أمره حىت الصحيح هلذا الدين اإلسالمي احلنيف
ّذهّ  ق لْ ﴿ تعاىل:  اَّللَّّ َأاَن َوَمّن ات َّبَ َعِّن َوس ْبَحاَن  َبّصريَةٍ  َعَلىٰ  اَّللَّّ  ّإىَل  َأْدع و َسّبيّلي هَٰ

 .[108 يوسف:] 260﴾ا َأاَن ّمَن اْلم ْشرّّكنيَ َومَ 
حىت نكون  ذه اآلية الكرمية،هل هلنر األستاذ سيد قطب ماذا قال يف تفسري 

على بينة من األمر، وماذا نعين أبن يكون الداعي عاملًا مبا يدعو إليه وفامهًا له على 
 :   يف تفسري قوله تعاىل الوجه الصحيح..قال رمحه هللا

                                                           
قل اي حممد أن هذه هي : أي هان املراد منأرمية: ذه اآلية الكهل هممن املفسرين يف تفسري  ذكر ثلة 260

..وكذلك يدعو إليها سنِت ومنهاجي ودعويت أدعو إىل هللا على يقني ودين وحق وحجة وبرهان
– 1974، 3ط ،51، ص: 5ين من املؤمنني.. انظر: الشيخ أمحد مصطفى املراغي،  ج ومن اتبع

اإلمام ،و229، ص: 9يف ج  واإلمام الفخر الرازي ،374، ص: 9ج  واإلمام القرطيب دار الفكر،
، دار الكتب العلمية  ،75، ص: 4، ج الدر املنثور يف التفسري ابملأثور يف تفسريه: السيوطي

وابهلامش زبدة التفسري من فتح  القرآن الكرمي مد سليمان عبد هللا األشقر يفبريوت، الشيخ حم
للشيخ اإلمام سلطان العلماء  تفسري القرآنوزارة األوقاف الكويتية، و-1، ط319ص: القدير،

 ،1991، 1،ط142، ص: 2ج م السليمي الدمشقي الشافعي عز الدين عبد العزيز بن عبد السال
 دار بن حزم، بريوت.  بن إبراهيم بن عبد هللا الوهييب،قدم وحقق وعلق د/عبد هللا
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َأاَن َوَمّن ات َّبَ َعِّن َوس ْبَحاَن  َبّصريَةٍ  َعَلىٰ  اَّللَّّ  ّإىَل  َأْدع و َسّبيّلي ّذهّ هَٰ  ق لْ ﴿"..
 .[108 يوسف:]  ﴾َوَما َأاَن ّمَن اْلم ْشرّّكنيَ  اَّللَّّ 

ّذهّ  ق لْ ﴿ .. واحدة مستقيمة، ال عوج فيها وال شك وال شبهة. ﴾َسّبيّلي هَٰ
. نعرف .فنحن على هدى من هللا ونور ﴾َأاَن َوَمّن ات َّبَ َعِّن  َبّصريَةٍ  َعَلىٰ  اَّللَّّ  ّإىَل  َأْدع و﴿

، ونسري فيها على بصر وإدراك ومعرفة، ال خنبط وال نتحسس، وال طريقنا جيداً 
عما ال يليق أبلوهيته،  -سبحانه  -. ننزه هللا .. فهو اليقني البصري املستنري.حندس

ال ظاهر ..﴾َأاَن ّمَن اْلم ْشرّّكنيَ  َوَما﴿ .وننفصل وننعزل ونتميز عن الذين يشركون به
، ومن مل يشأ فأان سائر يف طريقي هذه طريقي فمن شاء فليتابع. .الشرك وال خافيه

. وأصحاب الدعوة إىل هللا ال بد هلم من هذا التميز، ال بد هلم أن يعلنوا أهنم .املستقيم
يدين لقيادهتم،  أمة وحدهم، يفرتقون عمن ال يعتقد عقيدهتم، وال يسلك مسلكهم وال

ويتميزون وال خيتلطون! وال يكفي أن يدعو أصحاب هذا الدين إىل دينهم، وهم 
ذا قيمة! إنه ال بد هلم منذ  فهذه الدعوة ال تؤدي شيئاً ..متميعون يف اجملتمع اجلاهلي

اليوم األول أن يعلنوا أهنم شيء آخر غري اجلاهلية؛ وأن يتميزوا بتجمع خاص آصرته 
ميزة، وعنوانه القيادة اإلسالمية.. ال بد أن مييزوا أنفسهم من اجملتمع العقيدة املت

 .اجلاهلي؛ وأن مييزوا قيادهتم من قيادة اجملتمع اجلاهلي أيضاً 
إن اندغامهم ومتيعهم يف اجملتمع اجلاهلي، وبقاءهم يف ظل القيادة اجلاهلية، 

ن أن تنشئه دعوهتم، يذهب بكل السلطان الذي حتمله عقيدهتم، وبكل األثر الذي ميك
. وهذه احلقيقة مل يكن جماهلا فقط .وبكل اجلاذبية اليت ميكن أن تكون للدعوة اجلديدة

هو الدعوة النبوية يف أوساط املشركني.. إن جماهلا هو جمال هذه الدعوة كلما عادت 
اجلاهلية فغلبت على حياة الناس.. وجاهلية القرن العشرين ال ختتلف يف مقوماهتا 

ة اإلسالمية على لة، ويف مالحمها املميزة عن كل جاهلية أخرى واجهتها الدعو األصي
إن أصحاب املذاهب اإلحلادية أنفسهم يكشفون عن عنواهنم مدار التاريخ!..
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واجهتهم ووجهتهم! أفال يعلن أصحاب الدعوة إىل اإلسالم عن عنواهنم اخلاص؟ و 
 .261ل اجلاهلية؟ .." عن سبي وطريقهم اخلاص؟ وسبيلهم الِت تفرتق متاما  

 على الدعوة، أنيف فهمه آلايت  رمحه هللا يظهر واضحاً من منهجية األستاذ
يف سلوكه وأخالقه  من اجملتمع اجلاهلي الذي ال يدين ابإلسالمالتميز  الدعاة إىل هللا

..كما أن أصحاب املذاهب األخرى ال يتحرجون من اإلعالن وكافة جماالت احلياة
وأعتقد  أيضا ينبغي أن ال يتحرجوا من بيان دعوهتم وحقيقة أمرهم. فهم مما هم عليه،

فاء والتمثيل ختأن هذا الفهم وهذا املنهج هو عني اإلخالص وعني احلقيقة ال داعي لإل
بني وصراط إننا على احلق امل .والتحرج..!! ألسنا على احلق؟ ألسنا على الصواب؟ بلى

وانظر أخي الكرمي . ابه الطيبني والطاهرينهللا املستقيم ومنهج رسوله الكرمي وأصح
 العرب مستنبطارمحه هللا  األستاذ سيد قطب قالماذا وسدد خطاك  رعاك هللا

    والتوجيهات من اآلايت القرآنية.
"..والعقل مبصاحبة وحي هللا وهداه بصري، وبرتك وحي هللا وهداه أعمى، 

 ﴾َواْلَبّصري  َأَفاَل تَ تَ َفكَّر ونَ  اأْلَْعَمىٰ َهْل َيْسَتّوي  ق لْ  ّإيَلَّ  ي وَحىٰ  َما ّإالَّ  أَتَّّبع   ّإنْ ﴿
.. اقرتان اإلشارات وتتابعها على هذا النحو يف السياق، أمر ذو داللة [50]األنعام: 

يف التعبري القرآين.. فالتفكر مطلوب، واحلض عليه منهج قرآين؛ ولكنه التفكر املضبوط 
يف النور؛ ال مطلق التفكر الذي خيبط يف  بضابط الوحي، الذي ميضي معه مبصراً 

الظالم أعمى، بال دليل وال هدى وال كتاب منري..والعقل البشري حني يتحرك يف 
ال يتحرك يف جمال ضيق، إمنا يتحرك يف جمال واسع جداً.. يتحرك يف  262إطار الوحي

                                                           
 .2035-1034، ص: 5ج ،، يف ظالل القرآنسيد قطب، 261
واختلفوا يف مسألة هل العقل  قضية العقل والوحي من أهم القضااي اليت نوقشت قدميًا وحديثاً، 262

القضية نوقشت أيضاً هذه  ؟ ل العقل مقدم على الوحي أم العكسخمالف للوحي أم موافق له أو ه
التأصيل ( أو ) أسلمة العلومأو ) )بفكر إسالمية املعرفة(يف أوساط العلماء الذين ينادون 
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حيتوي  ؛ كما الغيب أيضاً ملجمال هو هذا الوجود كله، الذي حيتوي عامل الشهادة وعا
فالوحي ال يكف العقل عن .. وجماالت احلياة مجيعاً  ،أغوار النفس وجمايل األحداث
، وسوء الرؤية والتواء األهواء والشهوات! وبعد ذلك شيء إال عن احنراف املنهج

. فهذه األداة العظيمة اليت وهبها هللا لإلنسان.. .يدفعه إىل احلركة والنشاط دفعاً 

                                                           

تكامل العقل والوحي واحلواس يف ) بعنوان:  حول هذه املسألة نا دراسة(. ولاإلسالمي للعلوم
البحث  تنزيل، وميكن يسياإندون- يف مؤمتر عاملي يف جاكرات اونشره امت تقدميه (، إسالمية املعرفة

إن اإلسالم شرع  . وملخص ما قلت فيه:www.drhafezi.netمن موقعي الشخصي 
 (،العقل والوحي واحلواسومل يقتصر على واحدة من هذه الثالثة ) الكتساب املعرفة عدة طرق،

فيها وسائل عملية تتعاون فاملعرفة عندي كما عرفها الشيخ عبد الرمحن حبنكة امليداين رمحه هللا: )
احلس الظاهرة والباطنة واْلالت واألدوات الِت تستخدمها احلواس وموازين العقل الفطرية 

والِت تلقاها عن غريه ِما اكتسبه اْلخرون من  واملكتسبة ومعارفه السابقة الِت اكتسبها بنفسه،
ينية أو شبيهة يضاف إىل ذلك ما يوحي به هللا ألنبيائه من معارف تكون لديهم علوما  يق معارف،

ضوابط املعرفة وأصول االستدالل . انظر: )ابلعلوم اليقينية الِت يكتسبها الناس العاديون..(
 دار القلم، دمشق، ،127-126 ص: ، الشيخ حسن عبد الرمحن حبنكة امليداين،واملناظرة(

مل ، وت الحظ هذه احلقيقة يف اإلسالم عند تقسيمه للوجود إىل عامل الشهادة وعا1993-1ط
ومن اخلطأ استعمال وسيلة خاصة بعامل  ولكل عامل من العاملني وسائله اخلاصة ملعرفتها، الغيب،

الرؤية اإلسالمية ملعرفة املزيد يف هذا اجملال راجع: )و  الشهادة يف جماالت تتعلق ابلغيب أو العكس.
إسالمية و) ،1994 دار البشائر اإلسالمية، ط دون، رايض صاحل جنزريل، د/ ،ملصادر املعرفة(

حممد جواد  العقل(،اإلسالم و ، )1986، املعهد العاملي للفكر اإلسالمي، املعرفة،املبادئ العامة(
حممد  د/ ،التعارض والرتجيح وأثرمها يف الفقه اإلسالمي(، )1984دار اجلواد، لبنان،  مغنية،

د/عماد  ،ملسلم (حول تشكيل العقل ا، )1987-2ط املنصورة،–دار الوفاء  إبراهيم احلفناوي،
عبد احلميد  د/ ،خالفة اإلنسان بني الوحي والعقل(املعهد العاملي للفكر اإلسالمي، ) الدين خليل،

دار  عبد احلميد أبو سليمان، (،د/أزمة العقل املسلماملعهد العاملي للفكر اإلسالمي، ) النجار،
 جملالت..وغريها من الكتب وا 1992–الرايض -2ط العاملية للكتاب اإلسالمي،
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فال تضل إذن لتعمل وتنشط يف حراسة الوحي واهلدى الرابين..العقل.. إمنا وهبها له 
 . 263.." وال تطغى

بعد التتبع واالستقراء ملا تقدم من كالم األستاذ سيد قطب يظهر لنا جانب 
على اختاذ الوحي  ت.هذه املنهجية ركز .ايت الدعوةآلآخر من منهجيته يف فهمه 

على الوحي  ه رمحه هللال تركيز .ولع.يشقىحىت ال يضل العقل وال  يءمصدراً لكل ش
. .ةعلومنا وفهمنا من القرآن الكرمي ومن السنة النبوية املطهر  اءستقا مما يشعران على

ألن فيهما احلق  هذان املصدران ال مناص وال انفكاك عنهما يف دعوتنا إىل هللا تعاىل،
  .وملن نريد دعوته وهدايته شر الدعاةمع لنا والبصرية والنور

 ن القرآن الكرمي يف الدرجة األوىل هو كتابة هداية وعقيدةأبونعتقد  إننا نرى
والتعرف عليه  إىل اإلميان ابهلل العزيز احلكيم أمجعني دون استثناء لناسإرشاد ودعوة لو 

من خالل التدبر يف آايته وكتاب هللا املسطور، والنظر والتأمل يف كتاب هللا املنظور 
 قال تعاىل: واألول الذي من أجله نزل القرآن، يساسهذا هو املقصد األ .وهو الكون

ّلَك اْلّكَتاب  اَل رَْيَب ّفيّه ه د ى لّمْلم تَّّقنيَ ﴿ َذا ﴿، وقال تعاىل: [٢البقرة: ] ﴾ذَٰ َوهَٰ
 ،  وقال تعاىل:[١٥٥األنعام: ] ﴾ّكَتاٌب أَنَزْلَناه  م َباَرٌك فَاتَّّبع وه  َوات َّق وا َلَعلَّك ْم ت  ْرمَح ونَ 

ب َّر وا آاَيتّّه َولّيَ َتذَكََّر أ ول و اأْلَْلَبابّ  ، [٢٩ص: ] ﴾﴿ ّكَتاٌب أَنَزْلَناه  ّإلَْيَك م َباَرٌك لّمَيدَّ
َذا ّكَتاٌب أَنَزْلَناه   ﴿وقال تعاىل م َباَرٌك مَُّصدّمق  الَّّذي َبنْيَ َيَدْيّه َولّت نّذَر أ مَّ اْلق َرٰى  َوهَٰ

 ﴾َ َوَمْن َحْوهَلَا َوالَّّذيَن ي  ْؤّمن وَن اّبْْلّخَرّة ي  ْؤّمن وَن ّبّه َوه ْم َعَلٰى َصاَلهّتّْم حي َاّفظ ون
  [.٩٢األنعام: ]

 يف يكون كتاب علمل مل أيتأبن القرآن الكرمي  أؤكد يف هذا الصدد أنوأود 
أو غريها من  أو الطب اهلندسة يف علم علم الفلك أويف أو الفزايء  يف الرايضيات أو

                                                           
 .1099، ص: 2ج :يف ظالل القرآنسيد،  قطب، 263
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لقد حتدث القرآن الكرمي  حقا؛نعم،  إننا نقول: ومع إقراران هلذه احلقيقة ف ..إخل.العلوم
هنالك إشارات و  ،سانية واالجتماعيةالعلوم الكونية واإلن بل رمبا عن مجيع، عن كثري

، ومع جتزم وتقطع هبذه احلقيقة جليات واضحات صرحيات وآايت ومفاتيح ودالئل
. إن تلك العلوم املذكورةل آن اإلخبار عن تفاصيل اجلزئيات هذا فليس من واجب القر 

شأن من البحث عن اجلزئيات والتفاصيل والتعرف على أسرار تلك العلوم هو 
لنا  يكفي يف كل زمان ويف كل مكان. والباحث والطالب املعاصر إلنسانا اتوواجب

وحثنا على  أن القرآن الكرمي دلنا عليها وعلى مظاهنا وفتح لنا الطريق إليها شرفا وفخرا
واحلمد هلل أوال  جل وعال، ،البحث والسري يف مناكب األرض لننظر كيف بدأ اخللق

  ن.من الناس ال يفقهو  ولكن كثرياً  وآخرا
علوم القرآن عما إذا كان القرآن جمال وهناك خالف مشهور بني أهل العلم يف 

كما ذهب إليه اإلمام السيوطي أم ال،   الكرمي مشتمال وحاواي لعلوم األولني واآلخرين 
  264.وغريهم من أهل العلم

أن مصيبة املصائب اليوم لدى كثري من الدعاة هي أن اجلانب  والذي يبدو يل
لغة العربية وعلوم القرآن والسنة النبوية لل صيلأي الفهم األلعلم الشرعي، وا الثقايف

إن واألصول والفقه وغريها من العلوم الدينية، بشكل عام(، هو سطحي وهزيل..و 
وما أكثر هؤالء املتعلمني يف  أصحاهبا من حاملي الشهادات األكادميية العليا !! كان

فتوحة من دول إسالمية وغري إسالمية، وحيث زماننا هذا حيث اجلامعات العاملية امل
وتوزيع الشهادات ودبلومات  عرب الشبكة العنكبوتية عن ب عدالدراسة والتدريس 

                                                           
االجتاهات الفكرية والدينية يف الدراسات القرآنية لدى علماء األلبان راجع رسالتنا العلمية يف الدكتوراه بعنوان:  264

لثالث يف الباب ا 214ملعرفة موقفنا من التفسري العلمي وشروطه وضوابطه للقرآن الكرمي، ص  ، 20 -19يف القرن 
. النسخة العربية حتت الطبع يف كوسوفا، بينما الرتمجة مبحث عرض التفسري العلمي على ميزان القرآن والسنة –

 يف مقدونيا. 2009األلبانية ظهرت عام 
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 !! Online Degrees ختلفة أون الينومقررات دراسية عرب مواقع االنرتنت امل
وكثري من هذه الكليات واجلامعات هلا أغراض جتارية حبتة وهي ممولة من جهات 

كما أن كثريا من   ،من هؤالء أن نكون حذريني علينا ينبغيوجمهولة األصل. ف بوهةمش
 تفتقر إىل االعتماد األكادميي وليست معتمدة وموثوقة.  الشهادات تلك

سيد قطب رمحه هللا يف خمتلف  األستاذ اليت وجههاما النداءات والصيحات و 
أصحاب الدعوة أن يدركوا وإن من الواجب على  : "اجملاالت فيما كتب بقوله مثل

 .."وإن من الواجب على الدعاة إىل هللا أن ال يستعجلوا " .."هذا األمر جيدا  
 اتوما هذه النداءات إال توكيد أقول: " اخل،..وأصحاب الدعوة إىل هللا ال بد هلم"

هذا الدين وطبيعته فهمًا صحيحاً  إىل تعلم وتفهم دعوة إىل الدعاةو  اتوتوجيه
 .أو تعطيل حتريف أو تبديل دىنإيصاله إىل الناس دون أكيفية وعميقاً، و 

وهو ما  تعلق ابألمر ابملعروف والنهي عن املنكر أيضاً،تاملهمة  ه املسألةهذ
ولعل هذا اإلمجال هنا من األستاذ سيد قطب  اصطلح عليه العلماء قدمياً )ابحلسبة(.

 حجة اإلسالمسيفصله لنا ه طار الوحي وانضباط العقل يف إ على اإلعتماد رمحه هللا يف
 )إحياء علوم الدين(حتدث عنه مفصالً يف كتابه  لقد  .265رمحه هللا الغزايل أبو حامد

  :رمحه هللا قالحيث 
                                                           

أبو حامد حممد بن حممد بن أمحد  : هو "قال صاحب وفيات األعيان يف ترمجته لإلمام الغزايل 265
ابلطابران ه  450)ولد يف سنة  زين الدين الطوسى الفقيه الشافعي. الغزاىل امللقب حبجة اإلسالم

مل يكن للطائفة الشافعية يف آخر عصره ه .  505من مجادى اآلخرة سنة  14 وتويف يف يوم اإلثنني
مث قدم نيسابور واختلف إىل دروس إمام احلرمني. أيب املعايل  اشتغل يف مبدأ أمره بطوس، مثله.

 الشتغال حىت خترج يف مدة قريبة وصار من األعيان املشار إليهم يف زمن أستاذه،وجّد يف ا اجلويين،
خرج من نيسابور  وكان أستاذه يتبجح به ومل يزل مالزماً له إىل أن تويف. وصنف يف ذلك الوقت،

وكان حبضرة الوزير مجاعة  إىل العسكر ولقي الوزير نظام امللك فأكرمه وعظمه وابلغ يف اإلقبال عليه،
ن األفاضل فجرى بينهم  اجلدال واملناظرة يف عدة جمالس فظهر عليهم واشتهر امسه وسارت بذكره م
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"اعلم أن األركان يف احلسبة اليت هي عبارة شاملة لألمر ابملعروف والنهي عن 
فهذه  .نفس االحتسابو  ب فيه،سَ واحملتَ  ب عليه،سَ واحملتَ  ب،احملتسّ املنكر أربعة: 

  أربعة أركان ولكل واحد منها شروطه.
وله شروط وهو أن يكون مكلفاً، مسلماً، قادراً ، باحملتسّ الركن األول: 

ويدخل فيه آحاد الرعية وإن مل يكونوا  فيخرج منه اجملنون والصيب، والكافر، والعاجز،
 .266والرقيق، واملرأة.." ويدخل فيه الفاسق، مأذونني،

، الواجب توفرها ملن يباشر الدعوة إىل هللا تعاىل ما أروع هذه الشروط أقول:
 الدعوة إىل هللا تبارك وتعاىل. لقد أدرج الفاسق والرقيق واملرأة...وما ذلك إال ألمهية

 : قائالً  اإلمام الغزاىل يف ابب آداب احملتسب اتبعمث 
ها ومصادرها ونذكر اآلن مجل "قد ذكران تفاصيل اآلداب يف آحاد الدرجات.

 ب:فنقول مجيع آداب احملتسب مصدرها ثالث صفات يف احملتسِ 
 وحسن اخللق. والورع العلم 

                                                           

الركبان..مث فوض إليه الوزير تدريس مدرسته النظامية مبدينة بغداد،فجاء وابشر إلقاء الدروس 
لزهد هبا..وأعجب به أهل العراق وارتفعت عندهم منزلته..مث ترك مجيع ما كان عليه وسلك طريق ا

 واالنتفاع وقصد احلج..مث توجه إىل الشام فأقام مبدينة دمشق مدة وانتقل منها إىل بيت املقدس،
مث قصد مصر فأقام ابالسكندرية مدة مث عاد  واجتهد يف العبادة وزايرة املشاهد املواضع املعظمة،

واحياء علوم  قه،منها: الوسيط والبسيط والوجيز واخلالصة يف الف إىل طوس، واشتغل بنفسه وصنف،
هتافت الفالسفة  وله يف الفلسفة: املستصفى، وله يف األصول: الدين وهو من أنفس الكتب وأمجلها،

وفيان األعيان وأنباء الزمان أليب العباس مشس الدين  وحمك النظر ومعيار العلم.." بتصرف: انظر:
وت، حققه د.إحسان هجرية، بري  681-608 املتوىف: أمحد بن حممد بن أيب بكر بن خلكان،

 .216 ، ص:4ج عباس،
حتقيق أيب  هجرية، 505املتوىف يف سنة  ،إحياء علوم الدين الغزايل، أيب حامد حممد بن حممد،266

 . 1ط ،487، ص: 2دار احلديث، ج حفص سيد بن إبراهيم بن صادق بن عمران، القاهرة،
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لم مواقع احلسبة وحدودها وجماريها وموانعها ليقتصر على عفل :أما العلم -
 . حد الشرع فيه

 فماكل من علم عمل بعلمه.، لريدعه عن خمالفة معلومة :والورع -

ه من اللطف والرفق وهو أصل الباب فليتمكن ب :حسن اخللقوأما  -
فإن الغضب إذا هاج مل يكف جمرد  والعلم والورع ال يكفيان فيه. وأسبابه.

وعلى  العلم والورع يف قمعه ما مل يكن يف الطبع قبوله حبسن اخللق.
التحقيق فال يتم الورع إال مع حسن اخللق والقدرة على ضبط الشهوة 

 والغضب.
 تصري احلسبة من القرابت وهبا تندفع املنكرات.فهذه الصفات الثالث هبا 

بل رمبا كانت احلسبة أيضاً منكرة جملاوزة حد الشرع فيها  وإن فقدت مل يندفع املنكر.
ال َيمر ابملعروف وال ينهى عن  "ودل على هذه اآلداب قوله صلى هللا عليه وسلم: 
ل أنه ال يشرتط أن وهذا يد 267"املنكر إال رفيق فيما َيمر به رفيق فيما ينهى عنه

 .268وكذا احللم.."  بل فيما أيمر به وينهى عنه، يكون فقيهاً مطلقاً،
ومن أتمل جيدًا فيما سبق من كالم األستاذ سيد قطب يف نفسريه وغريها 

)إحياء علوم من املؤلفات يرى ويعتقد أن األستاذ سيد قطب قد استفاد من كتاب 
قي الشيء الكثري. أعتقد أن هذا القدر من مام الغزايل يف اجلانب األخاللإل الدين(

  الكالم كاف يف هذا املطلب األول.

                                                           
من بن شعيب عن أبيه عن جده )وللبيهقي يف الشعب من رواية عمرو  قال احملقق:مل أجده هكذا، 267

 (6/7603أخرجه البيهقي يف الشعب ) –أي احملقق –(، )قلت( أمر مبعروف فليكن أمره مبعروف
 .590ولكنه حديث ضعيف جداً وذكر األلباين يف الضعيفة /

 .520-519، ص: 2ج  نفس املصدر، 268
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 أن يكون الداعية ملما  بثقافة العصر الذي يعايشه املطلب الثاين:
 

هو أن يكون عند  الذي نعين إبملام الداعية بثقافة العصر الذي يعيش فيه،
ملشاكل ع بذلك معاجلة احبيث يستطي احلديثة، عاصرةالداعية مجلة من العلوم امل

 -فقه الواقع  -ابحلكمة..وهذا من ابب  بلوغ مراده الشرعيالدعوية، وأن يصل إىل 
 يف دعوته. لكي يكون موفقاجبوه على الداعية معرفته الذي اصطلح عليه العلماء وأو 

حديث رسول هللا صلى هللا عليه  منكان انطالقنا إىل هذه النقطة املهمة 
 إلمام أمحد يف مسنده عندما أرسل معاذ بن جبل إىل اليمن قال له:وسلم الذي رواه ا

اي معاذ إنك أتيت قوما  أهل كتاب فادعهم إىل شهادة أن ال إله إال هللا وأين رسول »
هللا فإن هم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن هللا عز وجل افرتض عليهم مخس صلوات 

 عز وجل افرتض عليهم فإن هم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن هللا كل يوم وليلة،
يف أمواهلم تؤخذ من أغنيائهم وترد يف فقرائهم فإن هم أطاعوك لذلك فإايك  صدقة  

 .269 «..واتق دعوة املظلوم فإهنا ليس بينها وبني هللا حجاب وكرائم أمواهلم،
ن فقه الواقع الذي يعيش فيه الداعية ومعرفة البيئة اليت حتيطه جيب أن يكون إ 

وال . وتربيته تربية إسالمية صحيحةمه ، بعد تعلعنده ت الدعويةعلى رأس األولواي
بشيء من أمور الدين حىت نالحظ التبليغ ابلدعوة إىل هللا أو  أرى تكليف الدعاة

                                                           
)يف كتاب والبخاري  من رواية عبد هللا بن صيفي، 1968 برقم: أمحد يف مسنده رواه اإلمام269

ويف  ،4000ويف )املغازي (: ،2268 ويف )كتاب املظامل(: ،1401-1365-1308 الزكاة(:
)يف كتاب  الرتمذي يف سننهواإلمام  ،27 يف )كتاب اإلميان(: مسلمواإلمام  ،6824 )التوحيد(:

 كتاب يفوأبو داود ) ،2392 يف كتاب الزكاة(:النسائي يف سننه )واإلمام  ،567 الزكاة (:
 .1563 :والدارمي ،1773 يف كتاب الزكاة(:وابن ماجه ) ،1351 الزكاة(:
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 يسمح هلم ابلنزول، بعد ذلك على سوقه هذا اجلانب قد نضج واستوى عندهم ان
 جندها وأبطاهلا. يكونون منو  أهل هلا ه م وقتئذف َ  ملباشرة العمل، إىل ميدان الدعوة

الداعية حىت يكون على علم وبينة  لدى األمور اليت جيب الرتكيز عليها فما
 بواقعه الذي يواجهه ويعيش فيه؟

القضااي اليت بعض و  هناك مجلة من األمور ينبغي توفرها بني يدي الداعية
وهذه  ي ينبغي،لواقع على النحو الذل ه  فقه   لتمكحىت ي ينبغي فهمها واالطالع عليها

 األمور استطعنا أن نستنبط من منهجية األستاذ سيد قطب يف تفسريه آلايت الدعوة.
املوضوعات املنتشرة آنذاك  كربىمناقشة األستاذ ل عندوهذه املنهجية برزت معاملها 

دحض شبهات خصوم اإلسالم ابحلجة ي وإماما برز فيها رائداً حيث  يف عصره وبيئته
 :ذه األمور أو العلوموإليك هوالربهان. 
، وأقل ما ميكن أن يقال يف هذا اجملال الكامل ابلعلوم الشرعية تزودال .1

من اجلامعات  اإلسالميةإحدى كليات هو أن يكون الداعية خريج 
وهذا ال مينع يف نظري غري املختصني يف  ،العاملية املشهودة هلم ابلعلم

هلم شروط الدعوة غري  توفرتالدعوة إذا ممارسة  من عدم الشرعيةالعلوم 
 .متجاوزين حلدودهم العلمية أو اختصاصهم  العلمي الدقيق

 الفلسفية قضاايبعض ال آراء أهل العلم حول على مطملعا  أن يكون  .2
الغيب،  اإلميانب مثل قضية والعلمية والفقهية والفكرية املثرية للجدل،

طفل واالستنساخ أو  ،يف خلق اإلنسان الوجودية، والتطورمسألة و 
 لديه وكذلك جيب أن يكون األانبيب أو العمليات التجميلية وغريها.

 مثل الشيوعية والدميوقراطية واالشرتاكية السياسية واألوضاع خلفية ابلنظم
 والقراءات املعاصرة للقرآن الكرمي وغريها. والعلمانية واإلحلاد
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عية والدامر األإذ ال يستقيم  أن يعرف طبقات الناس الذين من حوله، .3
اطبهم بنفس خيو  اجلميع بعني واحدة، جيهل من حوله وينظر إىل

 .270األسلوب
 املسائل املهمة يف املؤهالت العلمية والثقافية للداعية هي ضرورةمن  .4

، مثل: املهمة واملستعملة يف العاِل العاملية لغة من اللغات تعلم وإتقان
إذ ال أرى إقحام  ملانية،أو األ أو اإليطالية، ة،يالفرنساإلنكليزية،  أو  اللغة

دون إجادة واحدة  الداعية إىل ميدان الدعوة وخاصة يف الدول الغربية،
الداعية  ال أرى اعتماداإلنكليزية..و  :ال سيماو  من تلك اللغات املذكورة،

يذهب من هيبته وشأنه ويقلل من فإنه  ..على الرتمجاتيف الدول الغربية 
تفق مع أوال  .احلاضرين على مسامع يهايلققيمة احملاضرة أو اخلطبة اليت 

عندما  ذلكأعمال بعض املؤسسات الدينية اخلريية يف الدول العربية و 
بالد الغربية واآلسيوية، مكتفني فقط مبعرفتهم اليرسلون دعاة إىل خمتلف 

دون أن تكون لديهم معرفة كافية وثقافة شاملة  لثقافة  لغة العربية!!لل
  فيه أو يقصدونه للدعوة إىل هللا! البلد الذين هم يعملون

 أن ال يرسل داعية إىل أي بلد من بلدان العامل إال بعد قرتح عليهم:أإنين 
ليتمكن من معرفة  يبتعث إليهمكثفة للبلد الذي  وثقافية الداعية لدورة لغوية خضوع

وعاداهتم وتقاليدهم لكي يتمكن من توصيل الرسالة اإلسالمية دون أن  لغة القوم
ن هنالك مواجهات أو سوء التفاهم، ومن مث يكون خطأ أو جهل هذا الداعية تكو 

رابين يف إرسال رسله النهج املهذا االقرتاح انبع من أساس  حمسواب على اإلسالم!!
 َأْرَسْلَنا َوَما﴿ كما قال تعاىل:  إليهم، واأرسل نالذي ممهاقو أوأنبيائه إىل الناس بلسان 

                                                           
، فصل: منهج نوح الدعوة إىل هللا يف سورة إبراهيم اخلليلحممد بن سيدي بن احلبيب،  انظر: 270

 . 295-291عليه السالم يف دعوته وأسلوبه، ص: 
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َ هَل مْ  انّ بّّلسَ  ّإالَّ  رَّس ولٍ  ّمن وبسبب عدم إعمال وتطبيق  ،[4 إبراهيم:] ﴾قَ ْوّمّه لّي  َبنيّم
إن هللا مل ، حيث كثري من أعماهلم وهم حيسبون أهنم حيسنون صنعاً   ضلّ هذا املقرتح 

لغة قومه..فلننتبه إىل هذا الركن  هلجييرسل رسواًل وال نبيًا إىل قوم من األقوام وهو 
 دون حتقيق اجلوهر. سن النية والغاية واملظهروال نكتفي حب الدعوي العظيم،

قبل أن نرى هذه احلقائق عند األستاذ الفكرة نا بد من عرض هذه  يكن لمل
من  ،يف هذه املسألة وإنه خلري مثال حي واقعي ملا ندعو إليه سيد قطب رمحه هللا،

 حىت يكون انجحاً وموفقاً. إملام الداعية بثقافة عصره الذي يعيش فيه
عصره الذي كان يعيش  271ثقافة بكبري من العلم   دران رمحه هللا على قفقد ك

بني األدابء والشعراء  بني التيارات الفكرية ن عصره كان عصر صراعإ حيث ،فيه
للقوانني الوضعية واملذاهب  كبرية  معرفة . كما أنه رمحه هللا كان علىوالنثريني والنقديني

اعها مع طية والرأمسالية واالشرتاكية والالدينية وصر اهلدامة من أمثال الشيوعية والدميوقرا
 ، ومن استقرأ مؤلفاته يرى هذه احلقيقة رأي العني.اإلسالم وغريها من النظم
ه لكي نرى تفسري سيد قطب يف هذه املقتطفات من  األستاذلننظر إىل كالم 

يق هذا حىت نرى مدى حتق وقدره وتبحره يف هذه العلوم األخرى السالفة الذكر،ه فضل
 .حىت يكون نوراً ونرباساً لغريه من الدعاة عنده، واملعريف اجلانب الفكري

 
 

  سيد قطب رمحه هللا: األستاذ قال
بزمن،  "وهذا يقودان إىل اجملال األمشل هلذا التوجيه القرآين.. إنه ليس خاصاً 

س تتمثل يف ابقرتاح معني. فالزمن يتغري، وأهواء النا يف حادث، وال مقيداً  وال حمصوراً 
                                                           

سيد قطب  ربية والغربية يف كتاب:انظر ملعرفة املزيد عن مصادر ثقافة األستاذ سيد قطب الع 271
 فما بعد. 161، ص: األستاذ احلي
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إن  ،اقرتاحات أخرى. وأصحاب الدعوة إىل دين هللا ينبغي أال تستخفهم أهواء البشر
الرغبة يف االستجابة ملقرتحات املقرتحني هي اليت تقود بعض أصحاب الدعوة 

" على  نظرية مذهبيةاإلسالمية اليوم إىل حماولة بلورة العقيدة اإلسالمية يف صورة "
النظرايت املذهبية األرضية الصغرية، اليت يصوغها البشر لفرتة  الورق كالذي جيدونه يف

وهي اليت تقود  من الفرتات؛ مث ميضي الزمن فإذا كلها عورات وشطحات ومتناقضات!
صورة مشروع نظام بعض أصحاب هذه الدعوة إىل حماولة بلورة النظام اإلسالمي يف 

تواجه ما عليه  –ضا  على الورق أي –أو صور تشريعات مفصلة  –على الورق  –
ألن أهل هذه اجلاهلية  سالم )أهل اجلاهلية احلاضرة من أوضاع ال عالقة هلا ابإل

( وتنظم هلم يقولون: إن اإلسالم عقيدة وال عالقة له ابلنظام العام الواقعي للحياة!
هذه األوضاع؛ بينما هم ابقون على جاهليتهم يتحاكمون إىل الطاغوت، وال حيكمون 

ون إىل شريعة هللا.. وكلها حماوالت ذليلة، ال جيوز للمسلم أن حياوهلا أو يتحاكم
استجابة ألزايء التفكري البشري املتقلبة، اليت ال تثبت على حال. ابسم تطور وسائل 

 الدعوة إىل هللا! 
وأذل من هذه احملاولة حماولة من يضعون على اإلسالم أقنعة أخرى، ويصفونه 

وما  ،والدميقراطية ،كاالشرتاكية  ،لناس يف فرتة من الفرتاتبصفات من اليت تروج عند ا
" االشرتاكية ظانني أهنم إمنا خيدمون اإلسالم هبذه التقدمة الذليلة! .. إن " ،إليها

" الدميقراطيةمذهب اجتماعي اقتصادي من صنع البشر؛ قابل للصواب واخلطأ. وإن "
ع البشر من القابلية للصواب نظام للحياة أو للحكم من صنع البشر كذلك، حيمل صن

واإلسالم منهج حياة يشمل التصور االعتقادي، والنظام االجتماعي  ،واخلطأ أيضاً 
 ،وهو من صنع هللا املربأ من النقص والعيب ،االقتصادي، والنظام التنفيذي والتشكيلي

عند البشر  -سبحانه  -فأين يقف من اإلسالم من يريد أن يستشفع ملنهج هللا 
بصفة من أعمال البشر؟ بل أين يقف من اإلسالم من يريد أن يستشفع هلل بوصفه 
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عند العبيد بقول من أقوال هؤالء العبيد؟! لقد كان كل شرك املشركني  -سبحانه  -
، قال تعاىل: يتخذوهنم أولياء ،يف اجلاهلية العربية أهنم يستشفعون عند هللا ببعض خلقه

 [3]الزمر:  ﴾ َأْولَّياَء َما نَ ْعب د ه ْم ّإالَّ لّي  َقرّمب واَن ّإىَل اَّللَّّ ز ْلَفىٰ د ونّهّ  ّمن اَّتََّذ وا َوالَّّذينَ ﴿
فهذا هو الشرك! فما الوصف الذي يطلق إذن على الذين ال يستشفعون ألنفسهم 

 -يستشفعون هلل  -واي للنكر والبشاعة!  -عند هللا أبولياء من عبيده، ولكنهم 
 أو منهج من مذاهب العبيد ومناهجهم؟!  عند العبيد مبذهب -سبحانه 

إن اإلسالم هو اإلسالم. واالشرتاكية هي االشرتاكية. والدميقراطية هي 
الدميقراطية ذلك منهج هللا وال عنوان له وال صفة إال العنوان الذي جعله هللا له، 
والصفة اليت وصفها هبا.. وهذه وتلك من مناهج البشر. ومن جتارب البشر.. وإذا 

تاروها فليختاروها على هذا األساس.. وال ينبغي لصاحب الدعوة إىل دين هللا، أن اخ
يستجيب إلغراء الزي الرائج من أزايء اهلوى البشري املتقلب. وهو حيسب أنه حيسن 

 إىل دين هللا! 
على أننا نسأل هؤالء الذين هان عليهم دينهم، ومل يقدروا هللا حق قدره.. إذا 

من  لكوهنما م اليوم للناس ابسم االشرتاكية، وابسم الدميقراطيةكنتم تقدمون اإلسال
أزايء االجتاهات املعاصرة. فلقد كانت الرأمسالية يف فرتة من الفرتات هي الزي احملبوب 

كما كان احلكم املطلق يف فرتة من   عند الناس وهم خيرجون هبا من النظام اإلقطاعي!
كما يف أملانيا 272 يع القومي للوالايت املتناثرة الفرتات هو الزي املطلوب يف فرتة التجم

من يدري ماذا يكون الزي الشائع من  ! وغداً وإيطاليا أايم بسمرك وماتزيين مثالً 
جتماعية األرضية وأنظمة احلكم اليت يضعها العبيد للعبيد، فكيف اي ترى األنظمة اإل

 ه الناس؟! عن اإلسالم ؟ لتقدموه للناس يف الثوب الذي حيب ستقولون غداً 

                                                           
 يقصد رمحه هللا الوالايت املتحدة. 272
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 –ويف غريها كذلك  –إن التوجيه القرآين يف هذه املوجة اليت حنن بصددها 
يشمل هذا كله.. إنه يريد أن يستعلي صاحب الدعوة بدينه؛ فال يستجيب القرتاحات 
املقرتحني؛ وال حياول تزيني هذا الدين بغري امسه وعنوانه؛ وال خماطبة الناس به بغري 

  غين عن العاملني. ومن مل يستجب لدينه عبودية له، وانسالخاً منهجه ووسيلته.. إن هللا
 –سبحانه  –من العبودية لسواه، فال حاجة هلذا الدين به، كما أنه ال حاجة هلل 

 .273.." أبحد من الطائعني أو العصاة
دراسة ومقارنة واستنتاجاً..مل يكن  ،وهذا التفسري هلذه اآلايت إن هذا التحليل

ومعرفة  واملعارفواسعة من العلوم ة نحو لو مل يتمتع صاحبه بثقافليكمل على هذا ال
 واليت استصحبها أثناء تفسريه لكتاب هللا عز وجل، ،للمذاهب الفكرية املعاصرة

فالبد للداعية أن يعايش مهوم اإلسالم واألمة اإلسالمية.  ومناقشته ألمور الدعوة.
لتمسك به وخطورة املنهج البشري الذي فالبد له أن يبني للناس ميزة املنهج الرابين وا

يتغري بني عشية وضحاها.. ألن املناهج الوضعية قاصرة وليست معجزة العصور إىل 
 .274قيام الساعة 

عندما كان يف أمريكا  حيدثنالكي مرة أخرى  قطب سيد األستاذ عد إىللن        
ستطاع على هناك من احنراف يف األخالق والقيم واألوضاع، وكيف ا شاهدوماذا 

ال العذاب على األمم. لوال فقهه هلذا نز ضوء ذلك الواقع أن يفهم السنن اإلهلية يف إ
الواقع وعرضه على ميزان اإلسالم..ملا استطاع أن يصل إىل بعض النتائج الدعوية 

  املهمة. قال رمحه هللا:

                                                           
 .1084-1083، ص: 2ج :يف ظالل القرآن سيد، قطب، 273
من منّا تصّور أو خطر بباله سقوط أكرب نظامني عربيني سياسيني يف شهر واحد، نظام زين العابدين 274

 18-02-2011ام حسين مبارك يف ، ونظ14-01-2011يف تونس 
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ى رأي أر  -يف أثناء وجودي يف الوالايت املتحدة األمريكية  -"..ولقد كنت       
فَ َتْحَنا َعَلْيّهْم أَبْ َواَب ك لّم  بّهّ  ذ كّمر وا َما َنس وا فَ َلمَّا﴿ العني مصداق قول هللا سبحانه:

فإن املشهد الذي ترمسه هذه اآلية.. مشهد تدفق كل شيء  [، 44] األنعام:  ﴾َشْيءٍ 
 !  ال يكاد يتمثل يف األرض كلها كما يتمثل هناكن اخلريات واألرزاق بال حساب !م

الرجل  وكنت أرى غرور القوم هبذا الرخاء الذي هم فيه، وشعورهم أبنه وقف على "
وطريقة تعاملهم مع امللونني يف عجرفة مرذولة، ويف وحشية كذلك بشعة!  "األبيض

ويف صلف على أهل األرض كلهم ال يقاس إليه صلف النازية الذي شهر به اليهود 
. بينما األمريكي األبيض .لف العنصرييف األرض كلها حىت صار علما على الص

! وخباصة إذا كان هؤالء امللونون من جتاه امللونني يف صورة أشد وأقسىيزاوله 
املسلمني..كنت أرى هذا كله فأذكر هذه اآلية، وأتوقع سنة هللا، وأكاد أرى خطواهتا 

 فَّإَذابَ ْغَتة   َأَخْذاَنه م أ وت وا مبَا َفرّح وا ّإَذا َحَّتَّٰ ﴿، قال تعاىل:وهي تدب إىل الغافلني
]األنعام:  ﴾الَّّذيَن ظََلم وا َواحْلَْمد  َّلّلَّّ َربّم اْلَعاَلّمنيَ  اْلَقْومّ  َداّبر   فَ ق ّطعَ  ه م مُّْبّلس ونَ 

وإذا كان هللا قد رفع عذاب االستئصال بعد بعثة رسول هللا  فهناك  . [44-45
األمم اليت فتحت عليها أبواب كل شيء وخباصة  -ألوان من العذاب ابقية. والبشرية 

 تذوق منها الكثري. على الرغم من هذا النتاج الوفري، ومن هذا الرزق الغزير!  -
 إن العذاب النفسي، والشقاء الروحي، والشذوذ اجلنسي، واالحنالل اخللقي

الذي تقاسي منه هذه األمم اليوم، ليكاد يغطي على اإلنتاج والرخاء واملتاع؛ وليكاد 
! ذلك إىل جانب الطالئع اليت تشري إليها كد والقلق والشقاءيصبغ احلياة كلها ابلن

القضااي األخالقية السياسية، اليت تباع فيها أسرار الدولة، وتقع فيها اخليانة لألمة، 
 فيمقابل شهوة أو شذوذ.. وهي طالئع ال ختطىء على هناية املطاف ! 

صلى هللا عليه  ق رسول هللاوليس هذا كله إال بداية الطريق.. وصد
 ،ما حيب -على معاصيه  -إذا رأيت هللا يعطي العبد من الدنيا قال:  وسلمحيث
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فَ َتْحَنا َعَلْيّهْم أَبْ َواَب ك لّم  ّبهّ  ذ كّمر وا َما َنس وا فَ َلمَّا﴿ مث تال: 275فإمنا هو استدراج..
 .  ﴾ه م مُّْبّلس ونَ  فَّإَذاْغَتة  ب َ  َأَخْذاَنه م أ وت وا مبَا َفرّح وا ّإَذا َحَّتَّٰ  َشْيءٍ 

م غري أنه ينبغي مع ذلك ، التنبية إىل أن سنة هللا يف تدمري ]الباطل[ أن يقو 
مث يقذف هللا ابحلق على الباطل فيدمغه فإذا هو ، يف األرض ]حق[ يتمثل يف ]أمة[

 كد.  الزاهق.. فال يقعدن أهل احلق كساىل يرتقبون أن جتري سنة هللا بال عمل منهم و 
وال يكونون أهله..وهم كساىل قاعدون..واحلق ال يتمثل  فإهنم حينئذ ال ميثلون احلق،

وتدفع املغتصبني هلا من الذين يدعون  إال يف أمة تقوم لتقر حاكمية هللا يف األرض،
 .276خصائص األلوهية.." 

كانت يف   277والستينات أن الشيوعية واملادية يف اخلمسينات يل والذي يبدو
 عندان واليوغوسالفية وكانت اجلامعات الروسية ،أعلى نشوهتا وقمتهايف و  أوجها

دارسني مبادئ املاركسية واللينينية  تزخر بطلبتها ومدرسيها، يف ألبانيا األلبانيةجامعات و 
أت هذه لألسف الشديد بدو  والفرويدية..وغريها من املبادئ اهلدامة لعقيدة اإلسالم

 كمصر وغريها  والعربية أوساط املسلمني والدول اإلسالميةنتشر يف ت ةقاتلال اجلرثومة
بكثرة.. فكان ال بد من الوقوف أمام هذا التيار اجلارف والسيل العرم،حىت ال تغرق 

فقام األستاذ سيد قطب خري قيام بتوظيف  ظلماهتا..المية يف تيهها و األمة اإلس
اان توضيحيا خطوة خطوة سالم وبيان خطورة النظم البشرية بيمعارفه للدفاع عن اإل

 ملن أراد أن يذكر أو أراد شكورا وانتصارا  وتوفيقا.

                                                           
 145، ص 4، كتاب الزهد، من حديث عقبة بن عامر، جأمحد يف مسندهأخرجه اإلمام 275
 .1092-1091، ص: 2ج :يف ظالل القرآنسيد،  قطب، 276
سيد قطب  وانظر ملعرفة املزيد عن احلياة السياسية يف مصر يف عصر األستاذ سيد قطب كتاب: 277

 .30-18 ص: ،الديلألستاذ اخل األستاذ احلي،
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 اليت جيب أن يتحلى الداعية هبا يف عصره، 278 عن الثقافةال يزال حديثنا و 
مدى تبحره وهنا لنا أن حنلل مقطعاً آخر من كالم األستاذ سيد قطب حيث يظهر 

  رمحه هللا:يف العلوم الذي كان عصره ميوج ويزخر هبا.. قال 
"... لقد كان اإلميان ابلغيب هو مفرق الطريق يف ارتقاء اإلنسان عن عامل 

 -كجماعة املاديني يف كل زمان   -البهيمة. ولكن مجاعة املاديني يف هذا الزمان 
 البهيمة، الذي ال وجود فيه لغري مل.. إىل عاييريدون أن يعودوا ابإلنسان القهقر 

" ! وهو النكسة اليت وقى هللا املؤمنني إايها. فجعل ميةتقداحملسوس ! ويسمون هذا "
... واحلمد هلل على نعمائه؛ ﴾اّبْلَغْيبّ  ي  ْؤّمن ونَ  الَّّذينَ ﴿صفتهم املميزة هي صفة: 

 والنكسة للمنتكسني واملرتكسني".
احلتمية  " يتحدثون كذلك عن " العلمية " و"الغيبيةوالذين يتحدثون عن "

" يف هذا الزمان يقول: إن هناك العلم "وستقبل مستيقن! " كأن كل املالتارخيية
"! ولقد كان ماركس من املتنبئني حتميات" وليست هنالك "احتماالت"
 279 "! ولكن أين نبوءات ماركس اليوم ؟ابحلتميات"

                                                           
وكذلك للشيخ املرحوم  ،ثقافة الداعية للعالمة  الدكتور يوسف القرضاوي كتاب قيم جداً بعنوان: 278

خلق  ،السنة النبوية بني أهل الفقه واحلديث حممد الغزاىل له كتب قيمة للدعاة إىل هللا منها:
وجيب على القارئ أن يطالع  ، وغريها،دراسات يف الدعوة والدعاة –مع هللا واحلق املر، املسلم

هلم أيضاً فضل التجربة واخلربة  كتب أمثال هؤالء العلماء فإن هلم فوق فضل العلم الذي هلم علينا،
...ميكن ثقافة املسلم املعاصربعنوان:  حبث حمكمالطويلة يف حقل الدعوة، ولكاتب هذه السطور 

 www.drhafezi.netمن موقعي الشخصي  نزيلهت
اي أستاذ سيد قطب.. أبّشرك وأهنّئك وأنت يف قربك أبن املاركسية ونظامها ودولتها رمحك هللا  279

 اإلحتاد السوفيييت قد زالتا واهنارات وقد صدقت تنبؤاتك وخاب تنبؤات هؤالء.
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لقد تنبأ حبتمية قيام الشيوعية يف اجنلرتا، نتيجة بلوغها قمة الرقي الصناعي 
الشيوعية تقوم  جانب والفقر العمايل يف جانب آخر.. فإذاً ومن مث قمة الرأمسالية يف 

وما إليها.. وال تقوم قط يف  280 .. يف روسيا والصنيصناعياً  يف أكثر الشعوب ختلفاً 
 البالد الصناعية الراقية ! 

ولقد تنبأ لينني وبعده ستالني حبتمية احلرب بني العامل الرأمسايل والعامل 
"خروشوف" حيمل راية "التعايش السلمي"! وال منضي  الشيوعي. وها هو ذا خليفتهما

 مع هذه "احلتميات" التنبؤية ! فهي ال تستحق جدية املناقشة.  طويالً 

 
 (هللا رمحهم مع األستاذ سيد قطب واملفكر أبو األعلى املودودي حممد الغزايل الداعية الشيخ)

 
داها إن هنالك حقيقة واحدة مستيقنة هي حقيقة الغيب، وكل ما ع

احتماالت. وإن هنالك حتمية واحدة هي وقوع ما يقضي به هللا وجيري به قدره. 
للكون اثبتة،  سنناً  -مع هذا وذلك  -وقدر هللا غيب ال يعلمه إال هو. وإن هنالك 

                                                           
الصني يف اآلونة األخرية أصبحت من الدول الرائدة يف الصناعة والتكنولوجيا وجيب أن ال ننسى  280

زدهار الصناعي ليس بسبب مبادئ الشيوعية وإمنا بسبب تنافسها الشديد مع أن هذا التقدم واال
الوالايت املتحدة األمرييكية والسيطرة على سوق العامل. واألستاذ سيد قطب كتب هذا الكالم قبل 

 ستني عاماً تقريباً، وفعاًل الصني يف ذلك الوقت كانت متخلفة. 
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 ميلك اإلنسان أن يتعرف إليها، ويستعني هبا يف خالفة األرض، مع ترك الباب مفتوحاً 
َذا ّإنَّ  ﴿ اجملهول..وهذا قوام األمر كله.لقدر هللا النافذ؛ وغيب هللا يَ ْهّدي  اْلق ْرآنَ  هَٰ

 281. [9]اإلسراء:  ﴾ّللَِّّت ّهَي َأقْ َوم  
ومن الذين جاهدوا ابلصوت والقلم وأسهموا يف بيان خطر الشيوعية 

وقاموا بتوعية املسلمني فضيلة  واملذاهب اهلدامة املعاصرة، واإلشرتاكية والدميوقراطية
اذ أست –لداعية الشيخ حممد الغزايل والعالمة الداعية أبو األعلى املودودي العالمة ا

 أسكنهم فسيح جنته.رمحهم هللا مجيعا و  -سيد قطب 
وهكذا نصل إىل هناية هذه الرحلة الدعوية مع األستاذ سيد قطب رمحه 

الدعوية  ظالل القرآن  خريطة يف غري قصرية جنوب فرتة فكره عشنا معأن  هللا،بعد
ما عاش صاحبه فيها، ورأينا كيف أنه ربط تفسريه للقرآن ابلرد على الفرق والنظرايت ك

نعمة  احلياة يف ظالل القرآن نعمة، ."وصدق حني قال :  اهلدامة القائمة يف وقته،
 . 282"  نعمة ترفع العمر وتباركه وتزكيه ال يعرفها إال من ذاقها،

ا هللا من أمثاله ممن ينالون رحم هللا األستاذ سيد قطب رمحة واسعة وجعلن
ورزقنا هللا الفهم السليم لكتابه العظيم وسنة نبيه الكرمي إنه تعاىل  ،الشهادة يف سبيل هللا
 مسيع قريب جميب. 

وبعد هذه اجلولة يف عامل التفسري والدعوة ننتقل إىل تسجيل بعض االقرتاحات 
تنا قطب رمحه هللا أثناء قراءستاذ سيد األ اليت بدت لنا يف فكر واملالحظات املنهجية

 لتفسريه ومؤلفاته الستخراج منهجه اخلاص يف فهم آايت الدعوة وكيفية التعامل هبا. 
 

                                                           
 .1121-1120 ، ص:2ج يف ظالل القرآن،سيد،  قطب، 281
 .2 ص: ،1ج ،يف ظالل القرآن سيد، قطب، 282
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 املبحث الثالث: النقد، اخلامتة واقرتاحات الباحث
 

  سيد قطب  األستاذ مالحظات على منهجبعض املطلب األول: 
 

املمتعة مع األستاذ سيد قطب رمحه هللا يف رحاب  الفكرية وبعد هذه اجلولة
جتربته الطويلة واملريرة يف أمور الدعوة وفلسفتها  حيث وقفنا علىالدعوة إىل هللا تعاىل، 

شري إىل بعض املالحظات أأن ين واالستفادة ال مينعه الرحلة إال أن هذ واسرتاتيجيتها.
ه ملنهجه. فال يتومهّن متوّهم أبن هذ ن خالل دراسيتكباحث م  اليت بدت يل

، هو الصحيح، بل العكس ستاذ سيد قطبنقص من قدر و فضل األت املالحظات
ويزيده حبًا إكرامًا وفضاًل ألن  واملفسر والداعية هذا العاملمقام فإن ذلك يرفع من 

الصفات  وألن النقص من هنم من البشر،أ العلماء أصحاب الفضيلةاعتقادان يف 
 املالزمة والطبيعية لإلنسان..

ال يروهنا  قد أو وقد ختفى على اآلخرين، ،و هذه املالحظات قد بدت يل
هذه املالحظات أقول إن  فاألمر فيه سعة إن شاء هللا. البتة من قبيل املالحظات،

 إىل قسمني: رى تقسيمهان
لوحظت من قبلي كباحث ودارس ملنهجه الدعوي  ،مالحظات خاصة .1

 هذه الرسالة العلمية. يف
والكتاب الذين  لوحظت من قبل اآلخرين من الباحثني ،مالحظات عامة .2

 منهج وحياة األستاذ سيد قطب رمحه هللا تعاىل. و  قاموا بدراسة فكر
 املالحظات اخلاصة أوال :

 ،"التصور اإلسالمي" تكراره الكثري لكثري من املسائل العقائدية مثل: .1
 سلب أخص"أو ،"حلاكميةا"أو  ،"ميخصائص التصور اإلسال"أو
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القوانني الوضعية "، و"قضية املفاصلة والرباء"أو ،"خصائص األلوهية
واملرحلة  "قضية القرآن املكي" ،"الِت هي من وضع البشر وإنتاجهم

والذي  ..وغريها من املسائل.الطويلة الِت قضاها يف تربية اجلماعة األوىل
احلديث عن هذه  املسائل مرة واحدة  يكفيه رمحه هللايبدو يل أنه كان 

فإذا ما جاء موضع آخر يف التفسري والسياق يقتضي إعادة  ،ابلتفصيل
كان من األفضل أن حييل القارئ إىل الصفحة املذكورة   ما ذكره سابقاً،
 يف إعادة نفس الكالم..وهللا أعلم.كبرياً وال يبذل جمهوداً  

أي استخالص  أطرافه ملُّ و َصع َب علّي جدًا مجع شتات هذا املوضوع  .2
، منهجه مل يبنيرمحه هللا  يف تفسريه آلايت الدعوة..إذ أنه الدعوي منهجه

 من حيث كيفية تعاملهأو لنفسه منهجاً معيناً من أول تفسريه  لنا ومل يرسم
 يءومل خيرب القارئ بش واآلايت األخرى عامة مع آايت الدعوة خاصة،

إن    .املتقدمني واملعاصرينسرين كما فعل ذلك كثري من املف  من ذلك
 حول املسائل عامة يف كتبه ومؤلفاته امتفرق اكالملألستاذ سيد قطب  

..وكان من املفضل أن يرحينا من ذلك بكلمتني يف التمهيد أو الدعوية
 . وهللا أعلم.املقدمة وكفى.

اجملتمع  "و أ "اجلاهلية" صطلحسيد قطب ملاألستاذ أما استعمال  .3
وبدى يل من أان شخصيا  فهمته  الذيف .."نعيش فيه اجلاهلي الذي
 األستاذ عند "اجلاهلية"أن لفظ  ومنهجه لفكره ومؤلفاته خالل دراسيت
  .معىن خاص ومعىن عام معنيان: سيد قطب له

 كل النظم الوضعية املصطلح فهو قد يقصد هبذا املعىن العاموأما     
من القرآن  ودساتريها ناهجهام جتماعية احلالية والِت ِل تستقواال البشرية
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والناس حيتكمون إليها ويعملون مبقتضياهتا وال ..مباشرة الكرمي والسنة النبوية
يف  الالحتكام إليه اً أساس الكرمي وال السنة النبوية الطاهرة جيعلون القرآن

مثل حال الناس اليوم يف البالد  ،شؤوهنم اإلجتماعية واإلقتصادية والرتبوية..إخل
 حالأو  ،الداخلية أو لوزارة العدعندما يتجهون إىل  أو البالد الغربية يةالعرب

الدولة الدميوقراطي  قانوة إىل ونتكمحي، عندما غربيةيف البالد ال املسلمني
وهبذا املفهوم للجاهلية، .. أو غريها أو العلماين أو الشيوعي أو االشرتاكي

 ومناف الفا خمهذ املسلمني عمل أن ويقصد يرى األستاذ سيد قطب
مغلوبون على أمرهم حتت  مسلمون مضطهدون مع ذلكك ولكنهم ؛لإلسالم

 غربيةة إىل الدول الليس هلم خيار آخر إال اهلجر حيث وطأة هذه القوانني، 
ال مة يف ظل تلك الدول اليت العيش واإلقا أنو ، شريعة هللاب ال تدينواليت 

ألستاذ سيد قطب منظور ا من مجيعا ، فهؤالءتدين ابإلسالم عقيدة وعمال
فيهم جهل أبحكام و  ،اهليةاجلتمعات اجمليعيشون يف تلك جمتمعات جاهلية 

%  ولكنهم مقصرون يف 100، ومع ذلك فهم مسلمون سالم والقرآناإل
وأرجح هذا املفهوم واملقصد لدى  وأان أميل عدم تطبيق الشريعة اإلسالمية.

على ذلك إن كان يقصد هذا،  األستاذ سيد قطب رمحه هللا، وإنِن أوافقه
م مثل هذه املصطلحات يف كتاابتنا، وهللا أعلم وال ضري يف استخدا

 ابلصواب.

  

 اجملتمع اجلاهلي هبذايقصد  -أقول قد  – قد رمحه هللا فهو املعىن اخلاصأما 
، كما كان احلال يف اجملتمع ) جاهلية العقيدة ( بكل معانيه ومقوماته هو اجملتمع الكافر

أايم نزول  ، أو اجملتمع اجلاهلي القبلي يف مكة املكرمةقبل اإلسالم اهلي األولاجل
 اليوم ؛ فإن مجيع املسلمنيجلاهلياجملتمع اللجاهلية أو فحسب هذا املعىن  ..القرآن.
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فهم كفار وغري مسلمني، فحاهلم  سلمني ويتظاهرون ابإلسالمحيملون أمساء امل الذين
التنزيل ولكنهم مل يؤمنوا برسالة  ني الذين عاصروايشبه حال أهل مكة من املشرك

 أقول: قد يقصد األستاذ سيد قطب هذا!! اإلسالم...إخل.
ومل  ،هذا املعىن  يقصدأن ميكن أن ال و ، كل البعد  د عندييوهذا بع :أقول

وإن كان قاصدا  هلذا املعىن  .قط يف كتاابته سيد قطب هذا املعىناألستاذ  يقصد
األستاذ سيد  ويكون رأي وأرفضه مجلة وتفصيال، ال أرضى بهفهذا ال أقبله و 

 .من أكرب املآخذ عليه ذهب إليه األستاذ يعترب هذا الذيمرجوحا  عندي و  قطب
وخيرجهم  الناس كّفرأبن ي سيد قطب هذا املعىن، األستاذ أستبعد أن يقصدو  أكرر وأان
من خالل ا الذي تبني يل هذ .اجلاهلية األوىل مستنقع اإلسالم ويرميهم يفملة  من 

 . يف هذه الرسالة ادراسيت اليت قمت هب
الدعوي يف كتاابته كلها  منهجهو  فإن أسلوبه لو كان قاصدًا هذا املعىن،و 

فيه بيان ملنهج مراعاة أحوال الذي درسناه و  ( يف ظالل القرآن )وخاصة كتابه األم 
كمة نزول القرآن الكرمي وبيانه حل أن مسألة التدرج اليت انقشناها يف بيانناو  ،املخاطبني

واجملالسة مع التميز واألخذ والعطاء  مفرقا، واالنتظار لثمار الدعوة وعدم االستعجال
ألكرب دليل أنه ال يقصد ذلك..وإال فهذا ...كل هذه القضااي واملسائل مع الرتفع

ملخاطبني، التعامل مع املدعوين وا إليه يف كيفية ناقض صريح ملنهجه وفكره الذي دعات
 ساليب الدعويةاألمع  مل يكن ليتطابق وأنه لو كان قد قصد هذا املفهوم فإن هذا الفهم

 .واليت هو أشار إليها رمحه هللا اليت درسناها لكفارا املذكورة يف القرآن الكرمي يف دعوة
كما أن   ،واالفرتاء وأن تفسريه يشهد خبالف هذه التهمة وهذا بعيد عنه كل البعد،

أو ال حيسن  ذ سيد قطب أرفع وأعز من أن جيهل معاين املصطلحاتاألستا
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، كيف ذلك وقد أمجعت األمة على إمامته يف الكتابة واألدب والنقد استخدامها
 وهللا أعلم ابلصواب. .؟!والبالغة وحسن البيان

فاألستاذ بشر سيد قطب شيئاً.. األستاذ قدرال حيط من وهذه املالحظة 
 لقد كان األستاذ سيد قطبخيطئ، فنحن ال نقره على خطئه .كبقيو البشر يصيب و 

إىل قيام  يف الفكر والدعوة ًا وجنماً رائدإماما و و  اً قطبو   اً سيد ؛ وسيبقىسيدا وقطبا
 .الساعة

أسأل هللا تبارك وتعاىل أن جيزيه خري اجلزاء على ما قدمه لألمة اإلسالمية من 
بيني والصديقني والشهداء والصاحلني خدمة وتضحية..وأن يسكنه فسيح جناته مع الن

 آمني اي رب العاملني. وحسن أولئك رفيقاً..
 اثنيا : املالحظات العامة

فهي  سيد قطب رمحه هللا،األستاذ وأما املالحظات العامة اليت وجهت إىل 
 فالفقهاء انتقدوه من اجلانب .والنيات ختالف األشخاص والتخصصاتختتلف اب

رمبا كان صاحب الكلمة و  عن الفقه قاهلا له أو كلمة عابرة رأايً  الفقهي سواء أكان
وهذا هو الراجح يف هذه  آخر، ملحم على كالمه  والمحّ يقصد شيئاً آخرولكن الناس 

 مل يقرؤوا كالم األستاذ كله، أغلب الذين وجهوا له اهتامات وانتقاداتة، فإن لأاملس
املنزلقات من الظنون السيئة  فبالتايل يقعون يف هذه من أول حرف سطره إىل آخره.

 لألستاذ سيد قطب.
وأن القراءة لرسالة أو كتاب ما لعامل  إن ديننا احلنيف يعلمنا التثبت يف األمور،

مث احلكم عليه بعد هذه القراءة السطحية سلباً أو إجياابً دون  قراءة جزئية وانتقائيةما 
وإجحاف لصاحب  كبري،  اإلحاطة بقراءة جل ما كتبه..أقول إن هذا التصرف لظلم

فإنه  مة هبا لدى العلماء،وهذه القضية مسلّ  ذلك الكالم..أايً كان منزلته وختصصه.
ال حيكم على مسألة من املسائل إال بعد اإلحاطة والشمول لكل األدلة الواردة يف 
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نتتبع آراءه بدقة  وهكذا األمر ابلنسبة لألشخاص وآرائهم، كم عليها.احلمث  املسألة،
 ية مث حنكم عليه.متناه

هذا وقد برز يف الساحة اإلسالمية بعض األبطال الذين دافعوا ومازالوا 
 صالح عبد الفتاح اخلالدي، الدكتور األستاذ ومن هؤالء: يدافعون عن احلق وأهله.

سيد "و ،"احلي شهيدسيد قطب ال"مثل: ودراساته القيمة عن األستاذ سيد قطب،
 ،"دراسة وتقومي –يف ظالل القرآن يف امليزان " و ،"قطب من امليالد إىل االستشهاد

منهجه  - سيد قطب خالصة حياته" وكذلك لألستاذ حممد توفيق بركات، له كتاب 
سيد " وكذلك األستاذ حممد دليم آل دليم يف كتابه:  ." يف احلركة والنقد املوجه إليه

سيد األستاذ ن وكذلك لألستاذ سامل البهنساوي كتب دافع ع ،"قطب املفرتى عليه
احلكم )وكتاب  ،(أضواء على معاِل يف الطريق) مثل: قطب دفاعًا علميًا ومنهجياً،

أضواء على )وقد أحسن األستاذ سامل البهنساوي يف كتابه  .(وقضية تكفري املسلم
 عندما ذكر القواعد العلمية الشرعية يف كيفية فهم كالم اآلخرين، ،(معاِل يف الطريق
ومن  موا ابهتامه مل يسلكوا هذا املنهج العلمي األصويل الفقهي السليم،وهؤالء الذين قا

 :هذه القواعدو فيما يلي  مث وقعوا فيما وقعوا فيها.

 
 (واألستاذ حممد دليم آل دليم حفظه هللا  ساِل البهنساوي رمحه هللا لدى وزارة األوقاف الكويتية املستشارسعادة ) 
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وقال أن املوضوع إذا ورد ، تكفري املسلمعدم اتباع املتشابه وموازين  .1
فال جيوز أن أنخذ قوالً واحداً الذي يثري فتنة ونرتك  فيه عدة آراء وأقوال،

ألننا بذلك ال نصل إىل احلكم الشرعي  لة،أبقية األقوال يف املس
ن الذين خيتارون قواًل أو رأاًي يتناسب ويتوافق مع أو  283الصحيح.

فهذا العمل من قبيل اتباع املتشابه الذي  اجتاهات مجاعة من اجلماعات،
َما َتَشابََه  فَ يَ تَّّبع ونَ زَْيٌغ  ق  ل وهّبّمْ  يف  الَّّذينَ  فََأمَّا﴿ ، قال تعاىل:هنى هللا عنه

َنّة َوابّْتغَاَء أَتْوّيّلهّ   [. 7آل عمران: ] ﴾ّمْنه  ابّْتغَاَء اْلّفت ْ

عند  سالمية أتمرانن القاعدة اإلإوقال ، السنةن و اإلحتكام إىل القرآ .2
اخلالف والتنازع يف قضية من القضااي الدينية أن حنتكم ونرد هذه املسألة 

 تَ َناَزْعت مْ  فَّإن﴿كما قال تعاىل:    إىل القرآن والسنة لكي جند حاًل سليماً 
اْْلّخّر  يف َشْيٍء فَ ر دُّوه  ّإىَل اَّللَّّ َوالرَّس وّل ّإن ك نت ْم ت  ْؤّمن وَن اّبَّللَّّ َواْليَ ْومّ 

ّلَك َخرْيٌ َوَأْحَسن  أَتّْويال   هذا الضوء يفهم وعلى  [. 59 النساء:] ﴾ذَٰ
سباب املسلم »يف الصحيحني:  حديث رسول هللا صلى هللا عليه وسلم

 طَائَّفَتانّ  َوّإن﴿ىل قول هللا تعاىل: إأبن نرد ذلك  «فسوق و قتاله كفر
نَ ه َمااقْ تَ تَ ل وا فََأْصّلح و  اْلم ْؤّمّننيَ  ّمنَ  فمن هذا  ،[9 احلجرات:]﴾ ا بَ ي ْ

 ومن مث يفهم احلديث النبوي يتضح أن االقتتال بني املؤمنني ليس كفراً،
على أنه الكفر بنعمة اإلسالم وليس الكفر املخرج من  ( وقتاله كفر) 

 .284امللة 

                                                           
دار البحوث العلمية للنشر والتوزيع، الكويت  ،،أضواء على معاِل يف الطريقانظر: البهنساوي،سامل283

 .27،ص:1985-1ط
 .34انظر: املرجع السابق ، ص: 284
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وذكر فيه األستاذ سامل أن الذين يقرؤون ، التفرقة بني القضاة والدعاة .3
من أمثال  ة الذين كتبوا عن حتكيم شريعة هللا يف حياتنا،كتب بعض الدعا

املصطلحات األربعة و ،الظاللو  ملعاِلسيد قطب كااألستاذ مؤلفات 
 يظنون أن هؤالء قضاة يصدرون الفتيا، أليب األعلى املودودي وغريمها..

وأن كالمهم جيب أن ينفذ حينما يصدر من هؤالء مباشرة..وهذا خطأ 
حوا أبنفسهم أهنم وهؤالء الدعاة صرّ  .-أي القراء  - الءكبري يقع فيه هؤ 

مل يقصدوا إصدار أحكام وإمنا هي جمرد رأي ذهبوا إليه. وهذا الذي ثبت 
 .285 " أننا دعاة ولسنا قضاة "عن األستاذ سيد قطب أنه قال: 

مث إن األستاذ سامل البهنساوي ضرب عدة أمثلة على النتائج السلبية اليت 
م تطبيق تلك القواعد األصولية على كالم الدعاة من العلماء نتجت بسبب عد

                       ..!!286 سيد األستاذ وذكر قضية أو هتمة تكفري املسلمني اليت نسبت إىل وغريهم،

 
 سيد قطب رمحهما هللا( هشقيقمع  حممد قطب  )األستاذ املفكر      

                                                           
 .36انظر: املرجع السابق، ص:  285
فإننا ال نستطيع  ، فما بعد،39 ، ص: الطريقأضواء على معاِل يف انظر التفاصيل يف كتاب:رجاء  286

معاِل منهج لضيق املساحة يف هذه الرسالة، وينظر لألمهية أيضا:  األستاذ نظراً  كل ما كتبهأن ننقل  
 ، 1991، 2، لألستاذ الدكتور مقداد ايجلن،  دار عامل الكتب، طالتجديد يف الفلسفة اإلسالمية

 ، فإن فيه كالما نفيسا39 – 18
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ة اإلسالمية بكلية القرآن وأان طالب ابجلامعحماضرة علمية  ولقد حضرت  
 1993عام  -على صاحبها أفضل الصالة وأمت التسليم  – ابملدينة املنورةالكرمي 
واليت تشرفت ابلتدريس  وجامعة طيبة اآلن امللك عبد العزيز يف ذالك الوقت بكلية

– لفضيلة الشيخ املفكر حممد قطب رمحه هللالتعليم فيها مدة زمنية غري يسرية وا
 كان من مجلة ما ذكر: ، ف-تاذ سيد قطب شقيق األس

" أن الذين يتقربون إىل هللا بسب وشتم أخي وشقيقي سيد قطب يف مسائل 
إنين متأكد  قال أيضا: "و  .؛ فإنين أتقرب إىل هللا بعدم الرد على هؤالء..."قيدةالع

، اللذين ما خيالف الكتاب والسنة سيد قطب كامالً إن شاء هللا أنه ليس يف كتاابت
، وأتكدي الكامل من أنه ليس يف هذه اإلخوان املسلمني قامت عليهما دعوة

، 287"  ن مؤسس هذه اجلماعة البنا حسن الكتاابت ما خيالف أفكار وأقوال الشهيد
، إن مرة يقول : حنن دعاة ولسنا قضاة " ولقد مسعته بنفسي أكثر منوقال أيضا: " 

، ولكن مهمتنا تعريفهم حبقيقة ال إله إال نا ليست إصدار األحكام على الناسمهمت
كما ،  ي وهو التحاكم إىل شريعة هللا " هللا ، ألن الناس ال يعرفون مقتضاها احلقيق

مسعته أكثر من مرة يقول : " إن احلكم على الناس يستلزم وجود قرنية قاطعة ال تقبل 
الشك وهذا أمر ليس يف أيدينا ، لذلك حنن ال نتعرض لقضية احلكم على الناس 

للناس ، ال إصدار فضاًل عن كوننا دعوة ولسنا دولة ، دعوة مهمتها بيان احلقائق 
 .288 األحكام عليهم"

سئلت هل كان فكر سيد هو زينب الغزايل رمحها هللا فقد  وأما احلاجة
قالت: " هذا وهٌم تومهه بعض تالميذ سيد، لقد  –أي أفراده  –تكفري اجملتمع 

جلست معه عندما مسعت بتلك الشائعة، وقلت له: إن منزليت عند السيدات 
                                                           

 دراسة األستاذ أمحد عبد اجمليد جزاه هللا خريا. سيد قطب بني معارضيه وخمالفيهر: انظ 287
 http://www.ikhwanwiki.com/index.php?title=%D8%B3 

288 qqk-1#.VaZFX/18267http://www.vb.tafsir.net/tafsir 

http://www.ikhwanwiki.com/index.php?title=%D8%B3%D9%8A%D8%AF_%D9%82%D8%B7%D8%A8
http://www.ikhwanwiki.com/index.php?title=%D8%B3%D9%8A%D8%AF_%D9%82%D8%B7%D8%A8
http://www.ikhwanwiki.com/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D9%8A%D9%86
http://www.ikhwanwiki.com/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D9%8A%D9%86
http://www.ikhwanwiki.com/index.php?title=%D8%AD%D8%B3%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7
http://www.vb.tafsir.net/tafsir18267/#.VaZFX1-qqk
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ل هذا املسلمات جتعلهم حيرتمنين احرتامًا عظيماً، ولكنهم مستعدون أن ينسفوا ك
االحرتام، إذا علموا أنين أقول عنهم أو عن أحد من أقارهبم: إهنم كفار، واستغرب 
نفسه هذا القول، وتبني أن هذا فهم خاطئ ملا كتبه، وبني أنه سيوضح هذا يف اجلزء 
الثاين من املعامل. إن سيدًا مل يكن يكفر األفراد، بل كان يرى أن اجملتمعات ابتعدت 

 .289"  ة جعلتها تفقد هذه الصفةعن اإلسالم إىل درج
 

 
 

 رمحهما هللا مع شقيقة األستاذ سيد قطب محيدة قطب احلاجة زينب الغزايل
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 األستاذة محيدة قطب شقيقة األستاذ سيد قطب

 
 

 
وجمموعة من اإلخوان  احلاجة زينب الغزايل مع شقيقة األستاذ سيد قطب محيدة قطب

 املسلمني يف احملكمة
 

رمحه هللا فقد   عمر التلمساين –ملرشد العام الثالث لإلخوان املسلمني اوأما 
، ابلنقمة على الظلم يف كل مظاهره -أي سيد –ومتتاز مؤلفاته ... : "  أكد قائال

 واحلرص على رفع املعاانة عن كل الطبقات وما أراد الشهيد األستاذ سيد قطب يف
هلي " مل يقصد هبا اده " للمجتمع اجلاوكثرة ترد..يوم من األايم أن يكفر مسلمًا ،



 

 

ة 248 ح ف   | ص

 

 خريطة الدعوة إىل رب األانم يف تفسري سيد قطب لسورة األنعام

وهو أسلوب  على الظلمة والطغاة واملستغلني...، ولكن تشديد النكريتكفري اجملتمع
، ة، والذين يعرفون الشهيد سيد قطب، ودماثة خلقه، وحجم أدبهتعرفه اللغة العربي

 290.."  وتواضعه ورقة مشاعره يعرفون أنه ال يكفر أحداً 

 
 لث إلخوان املسلمني األستاذ عمر تلمسايناملرشد العام الثا

 
صالح عبد الفتاح اخلالدي فإنه تعرض ملواضيع عديدة  الدكتور وأما األستاذ

 أثريت حول بعض آراء األستاذ سيد قطب، )يف ظالل القرآن يف امليزان(يف كتابه 
 سيد قطب إىل الفقه اإلسالمي وغريها. األستاذ نظرةو  منها هتمة تكفري املسلمني،

وحقيقة هذه الدراسة الذي قام هبا األستاذ صالح اخلالدي عن األستاذ سيد قطب 
اخلالص من قبل والدعاء  وظالله واملآخذ اليت عليه يف ظالله جلدير ابلشكر والثناء 

 فجزاه هللا خري اجلزاء على ما قام به من هذا العمل. العلماء وطلبة العلم الشرعي.
سبب التهمة األوىل هو سوء الفهم لكالم  ومما ذكر األستاذ اخلالدي أن

وقلة البضاعة العلمية والثقافة الشرعية  من ظالله ومن كتابه املعامل،قطب األستاذ سيد 
 .291وجهلهم ابلضوابط األصولية يف التكفري.. لدى هؤالء املتهمني،

                                                           
290 qqk-1#.VaZFX/18267http://vb.tafsir.net/tafsir 
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رأى األستاذ أن هناك جمموعتني من الناس خرجتا بنتائج خاطئة من كالم 

 سيد قطب.األستاذ 
موعة اليت بنت وجودها على أن املسلمني اليوم كلهم كفار إال من اجمل :األوىل

وعرفت ابسم  وهذه اجلماعة ظهرت يف مصر يف السبعينيات، انضم إىل هذه اجلماعة.
هذه اجلماعة ادعت أهنا تؤمن بفكرة  )مجاعة التكفري واهلجرة(.أو  )مجاعة املسلمني(

راحت تبحث يف كتاب املعامل ويف الظالل عبارات مومهة و  وكالم األستاذ سيد قطب،
ومن أبرز الذين قاموا برد أفكار هذه اجلماعة هو األستاذ سامل  وحتملها ما ال تتحمل.

 (.احلكم وقضية تكفري املسلمالبهنساوي جزاه هللا خرياً يف كتابه )
كفر سيد قطب يف عقيدته وفكره فنسبت إليه أنه ياهتمت هي اليت  الثانية:

أبو عزة(( الذي كتب عدة  هذه اجلماعة توىل كربها املهندس السيد ))ع. املسلمني.
سيد قطب يقول أن الناس  األستاذ مقرراً فيها أن مقاالت يف جملة الشهاب اللبنانية،

وا وا وحجّ ن صاموا وصلّ إو  يف األقطار اإلسالمية جاهليون كفار خارجون عن اإلسالم،
 البيت احلرام..!!
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انقالً كالم األستاذ سيد  األستاذ اخلالدي أورد أمثلة على هذا املوضوع، مث إن
 ،وأن هناك عبارات قد يفهم منه التكفري يف ابدئ األمر قطب يف خمتلف املسائل،

سيد  األستاذ كالملولكن يف حقيقة األمر ليس كذلك عندما ندرس دراسة عميقة 
 .292أه من صوابه..فعندئذ يظهر خط قطب ونقارنه بغريه من العلماء،

هنساوي وصالح عبد الفتاح وقد رأيت اإلنصاف عند األستاذين )سامل الب
 .293صاحب الظاللو يف تناول املالحظات واملآخذ اليت على الظالل  (اخلالدي

ر وعقيدة األستاذ سيد قطب؛ ومن الدراسات القيمة يف الدفاع عن فك 
سيد تاذ أمحد عبد اجمليد بعنوان: أحد تالميذ األستاذ سيد قطب من ليبيا؛ األس دراسة

على الشبكة العنكبوتية ، واليت نشرهتا املوسوعة اإلخوانية قطب بني معارضيه ومنتقديه
هذه الدراسة يف غاية األمهية مل أعثر عليها من قبل، ولكنين احلمد هلل مؤخرا  اإلنرتنت.

  وقفت عليها.

 
 (اللييب  اجمليد ) من تالميذ األستاذ سيد قطب: األستاذ أمحد عبد

                                                           
 وما بعد ذلك. 207-206انظر املرجع السابق، ص:  292
، ذكر فيه 304-278ص:  ،يف ظالل القرآن يف امليزانصالح عبد الفتاح،  اخلالدي، انظر: 293

 مجيع الكتاب. ،أضواء على معاِل يف الطريقعشرين مالحظة على الظالل.وانظر كذلك: 
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من الذين اهتموا األستاذ سيد قطب فقد ذكر األستاذ أمحد عبد اجمليد أن 
أضواء إسالمية يف كتابه:  الدكتور ربيع بن هادي املدخلي يف عقيدته وإميانهالدكتور 

الشيخ  ةأراد من فضيل وكان قد جهزه للطباعة، ولكنه، علي عقيدة سيد قطب وفكره
املالحظات اليت سجلها يطلع على رمحه هللا أن يقرأ الكتاب و الدكتور بكر أبو زيد 

على سيد قطب، فما كان من الشيخ بكر أيب زيد رمحه هللا إال أن يبدي غضبه 
ناء عليه، بل كتب رسالة قوية يكتب كلمة ث واستياءه من الكاتب والكتاب وأىب أن

 دخلي. مبثابة الصواعق املرسلة على الدكتور ربيع بن هادي امل مزلزلة

 
من حاملي لواء الطعن  أمحد املوصللي. ود الشيخ ربيع بن هادي املدخلي) 

 ( !!!ماغفر هللا هل والتشكيك يف فكر األستاذ سيد قطب...،
 

 كتبهالذي  و من دراسة األستاذ أمحد عبد اجمليد الكالم  وهنا أود أن أقتبس  
 ء يف التوثيق والبحث العلمي:حىت نكون أمناعليه  يف رده الشيخ الدكتور بكر أبو زيد
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 . قرمدخلي املو  ربيع بن هادي : فضيلة األخ الشيخ" 

 بسم هللا الرمحن الرحيم                           

أضواء إسالمية علي  "  فأشري إيل رغبتكم قراءة الكتاب املرفق... وبعد
 . " وفكره سيد قطب عقيدة

من مالحظات عليه ؟ مث هذه املالحظات هل تقضي علي املشروع ،  هل
فيرتشح الكتاب بعد للطبع والنشر؟  ، يروي؟ أم هي مما ميكن تعديلهافيطوي وال

 . ! ، بصرية ملن شاء من شاء من عباده يف الدنياويكون ذخرية لكم يف اآلخرة

 : هلذا أبدي ما يلي

ت " فوجدهتا عناوين قد نظرت يف أول صفحة منه " فهرس املوضوعا -1
واإلحلاد  ، أصول الكفر - رمحه هللا تعاىل - سيد قطب مجعت يف
أن القول بوحدة الوجود ، القول خبلق القرآن ، جيوز لغري هللا  ، والزندقة

ي شرع ، غلوه يف تعطيل صفات هللا تعايل ، وال يقبل األحاديث املتواترة 
إيل .. ، يشكك يف أمور العقيدة الِت جيب اجلزم هبا ، ي كفر اجملتمعات

 . !! آخر العناوين ، اليت تقشعر منها جلود املؤمنني

، الذين مل ينبهوا علي هذه أحوال علماء املسلمني يف األقطاروأسفت علي 
شار الشمس وعامتهم ! وكيف بني هذا وبني انتشار كتبه يف اآلفاق انتبقاتو امل

ابملطابقة بني  ! عند هذا أخذتيستفيدون منها، حىت أنت يف بعض ما كتبت
يتها ابجلملة عناوين استفزازية ، فوجدت اخلرب يكذبه اخلرب ... وهناالعنوان واملوضوع

 . رمحه هللا تعاىل سيد جتذب القارئ العادي إيل الوقيعة يف

إنه إذا قرأ املوضوع داخل وأما القارئ الذي عنده قدر يسري من البصرية ، ف
 - سيد تب، وعودة احلنني إيل كد عنده ردة فعل قوية حنو ما كتبت، سيجالكتاب

http://www.ikhwanwiki.com/index.php?title=%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%B9_%D8%A8%D9%86_%D9%87%D8%A7%D8%AF%D9%8A&action=edit&redlink=1
http://www.ikhwanwiki.com/index.php?title=%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%B9_%D8%A8%D9%86_%D9%87%D8%A7%D8%AF%D9%8A&action=edit&redlink=1
http://www.ikhwanwiki.com/index.php?title=%D8%B3%D9%8A%D8%AF_%D9%82%D8%B7%D8%A8
http://www.ikhwanwiki.com/index.php?title=%D8%B3%D9%8A%D8%AF_%D9%82%D8%B7%D8%A8
http://www.ikhwanwiki.com/index.php?title=%D8%B3%D9%8A%D8%AF_%D9%82%D8%B7%D8%A8
http://www.ikhwanwiki.com/index.php?title=%D8%B3%D9%8A%D8%AF_%D9%82%D8%B7%D8%A8
http://www.ikhwanwiki.com/index.php?title=%D8%B3%D9%8A%D8%AF_%D9%82%D8%B7%D8%A8
http://www.ikhwanwiki.com/index.php?title=%D8%B3%D9%8A%D8%AF_%D9%82%D8%B7%D8%A8
http://www.ikhwanwiki.com/index.php?title=%D8%B3%D9%8A%D8%AF_%D9%82%D8%B7%D8%A8
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..وإن من ولكل مسلم ، مواطن اإلمث والنجاحوإين أكره يل ولكم  -رمحه هللا تعايل 
 . ! الغنب الفاحش إهداء اإلنسان حسناته إيل من يعتقد بغضه وعداوته

 

احليدة  " بحث العلميأصول ال "نظرت، فوجدت هذا الكتاب يفتقد  -2
 . !، عدم هضم احلقمنهج النقد ، أمانة النقل والعلمالعلمية ، 

، فال متت إيل الكتاب أما أدب احلوار، ومسو األسلوب، ورصانة العرض -3
 . !! وإليك التدليل هباجس

من  - رمحه هللا تعاىل - سيد رأيت االعتماد يف النقل من كتب : أوال  
 . " العدالة االجتماعية"  و" للظالا " طبعات سابقة مثل

! والواجب حسب أصول النقد مع علمكم أن هلم طبعات معدلة الحقة
، نص من الطبعة األخرية لكل كتابال ىعل -إذا كان  -لمية تسليط النقد واألمانة الع

 ! ألن ما فيها من تعديل ينسخ  ما يف سابقتها

 ... علي معلوماتكم األولية - إنشاء هللا تعاىل -غري خاٍف وهذا 

 : اقشعر جلدي حينما قرأت يف فهرس هذا الكتاب قولكم لقد : اثنيا  

، فرأيت الكالم !! فهرعت إليها قبل كل شيء "جيوز لغري هللا أن يشرع سيد قطب "
وكالمه ال  " االجتماعيةلعدالة ا " طور معدودة من كتابمبجموعة نقاًل واحداً لس

 . !! يفيد هذا العنوان االستفزازي

ولنفرض أن به عبارة مومهة أو مطلقة فكيف حنوهلا إيل مؤاخذة مكفرة ؟ 
، من الدعوة إيل حياته ، ووظف له قلمه - ه هللا تعاىلرمح - سيد تنسف ما بين عليه

، والوقوف يف " ورفض سن القوانني الوضعيةاحلكم والتشريع توحيد هللا تعايل يف " 
إن  -!! إن هللا حيب العدل واإلنصاف يف كل شيء ، وال أراك  وجود الفعلة لذلك

 . !! إال يف أوبة العدل واإلنصاف -شاء هللا تعايل 
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" بوحدة الوجود سيد قطب قول: "  ومن العناوين االستفزازية قولكم : اثلثا
، يف تفسري قال كالمًا متشاهباً، حلق فيه ابألسلوب - تعايل رمحه هللا -إن سيدًا 

! وأحسنتم حينما  هعتمد عليه بنسبة القول بوحدة إل، وقد اخالصحلديد واإلسوريت ا
 ...الواضح الصريح لفكرة وحدة الوجودنقلتم قوله يف تفسري سورة البقرة، من رده 

وإين  - رمحه هللا تعاىل - سيدهلذا أرجو املبادرة إيل شطب هذا التكفري الضمين ل
 . !.. مشفق عليكم

: إنك حتت هذه العناوين "  وهنا أقول جلنابكم الكرمي بكل وضوح : رابعا
فسري ال إله إال هللا للعلماء وأهل اللغة " و" عدم وضوح الربوبية واإللوهية تخمالفته يف 

  : أقول .. " سيد عن
رمحه هللا  - سيد ، مجيع ما قررهلقد نسفت بال تثبت -حملب احلبيب أيها ا

 ! من معامل التوحيد ومقتضياته ولوازمه اليت حتتل السمة البارزة يف حياته الطويلة - عاىلت

إن توحيد هللا يف احلكم والتشريع من  : ، وهيفجميع ما ذكرمت يلغيه واحدة
من  ىركز علي هذا كثرياً ، ملا رأ - رمحه هللا تعاىل - سيد! و  مقتضيات كلمة التوحيد

عية هذه اجلرأة الفاجرة علي إلغاء شرع هللا من القضاء وغريه  وإحالل القوانني الوض
اإلسالمية يف مشوارها مة ، ما عهدهتا األبداًل عنها، والشك أن هذه جرأة عظيمة

 . ه 1432، قبل عام الطويل

خبلق القرآن ، وأن كالم هللا  سيد قول: "  ومن عناوين الفهرس : خامسا  
 الصفحات املذكورة ، مل أجد حرفاً واحداً ، وملا رجعت إيل. ! " عبارة عن اإلرادة

ا ! كيف يكون هذالقرآن خملوق :هبذا اللفظ - رمحه هللا تعاىل - سيد يصرح فيه
 : كقوله، له متدد يف األسلوب ن هناية ما رأيتاالستسهال للرمي هبذه املكفرات؟ إ
مثل هذا الكتاب ، ألنه  -أي احلروف املقطعة  -ولكنهم ال ميلكون أن يؤلفوا منها 

هل حنكم  : لكن ! من صنع هللا ،ال من صنع الناس "! وهي عبارة الشك يف خطئها
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م إين ال أستطيع " ؟ الله خلق القرآنأن سيد يقول هبذه املقولة الكفرية "  من خالهلا
 ... !! حتمل عهدة ذلك

 -ُث بني األستاذ الدكتور بكر أبو زيد ست مسات  -
( صفحة بقلم اليد وهي خبطوط 161مسودة هذا الكتاب تقع يف ) : 1

!! إال أن يكون اختلف  ! وال أعرف منه صفحة واحدة بقلمكم حسب املعتاد خمتلفة
لعدد  -رمحه هللا تعايل  - سيد قطب !! أم أنه ع هد بكتب خطكم ، أو اختلط علي

هلذا  من الطالب ، فاستخرج كل طالب ما بدا له ، حتت إشرافكم أو إبمالئكم ؟؟؟
 ... !!مفال أحتقق من نسبته إليك

، إال أن الكتاب من أوله إيل آخره جيري علي وترية ط اخلطوطمع اختال  :2
أنه بنفس متوترة ، وهتيج مستمر ، ووثبة تضغط علي النص ، حىت  : وهي واحدة ،

، ال يقبل االحتمال ومشتبه الكالم حمل قطع يتولد منه أخطاء الكبار ، وجتعل حمل
 . !! : احليدة العلمية اجلدال ... وهذا نكث ملنهج النقد

رمحه هللا تعايل  -إن قاران بينه وبني أسلوب سيد  : من حيث الصياغة :3
! وإن اعتربانه من جانبكم الكرمي، فهو أسلوب  قد مسا سيد، و فهو يف نزول  -
ن تكافؤ " ال يناسب إبرازه من طالب علٍم حاز العاملية العالية .. البد مإعدادي "

وإال .القدرات يف الذوق األديب، والقدرة علي البالغة والبيان، وحسن العرض ..
 . !! ر القلمفلي كسَ 

! وهلذا افتقد الرد أدب أسلوب التهيج والفزع العلمي للنقد ىلقد طغ :4
 . !! احلوار

، أوله إيل آخره هتجم، وضيق عطن، وتشنج يف العباراتيف الكتاب من  :5
 . فلماذا هذا ؟

http://www.ikhwanwiki.com/index.php?title=%D8%B3%D9%8A%D8%AF_%D9%82%D8%B7%D8%A8
http://www.ikhwanwiki.com/index.php?title=%D8%B3%D9%8A%D8%AF_%D9%82%D8%B7%D8%A8
http://www.ikhwanwiki.com/index.php?title=%D8%B3%D9%8A%D8%AF_%D9%82%D8%B7%D8%A8
http://www.ikhwanwiki.com/index.php?title=%D8%B3%D9%8A%D8%AF_%D9%82%D8%B7%D8%A8


 

 

ة 256 ح ف   | ص

 

 خريطة الدعوة إىل رب األانم يف تفسري سيد قطب لسورة األنعام

نشأت يف نفوس الشبيبة جنوح هذا الكتاب ينشط احلزبية اجلديدة، اليت أ: 6
، وذاك ضال .. ابلتحرمي اترة ، وأن هذا بدعة، أو ذلك مبتدع، وهذا ضالل ،الفكر

 . !! وال بينة كافية لإلثبات
!! هذا ما بدا يل ،  ، فكان غري ممتعهذا الكتابهذه مسات ست، متتع هبا 

س يل عناية بقراءة كتب وأعتذر من أتخر اجلواب ، ألنين من لي ... حسب رغبتكم
، دفعين إيل قراءات متعددة يف !! لكن هول ما ذكرمت اوهلا الناس، وإن تدهذا الرجل

 فاضحاً أبلجاً ، وتشرحياً ، وحقاً عامة كتبه ، فوجدت يف كتبه خرياً كثرياً وإمياانً مشرقاً 
والرجل ...! عثرات يف سياقاته، واسرتسال بعباراته ىملخططات العداء لإلسالم! عل

ن خالل القرآن العظيم ، والسنة املشرفة م اإلسالم كان أدبياً نقادة ، مث اجته إيل خدمة
 !! ، وسخر قلمه ووقته ودمه يف سبيلها ، فشرق هبا طغاة عصره

، وكشف عن سالفته ... وطلب منه أن ىلاوأصر علي موقفه يف سبيل هللا تع
إن أصبعًا أرفعه  : شهورةوقال كلمته اإلميانية امل ! يسطر بقلمه كلمات اعتذار

 ! للشهادة ، لن أكتب كلمة تضارها أو كلمة حنو ذلك

! واالستفادة من علمه! وبيان ما  ه ابملغفرةفالواجب علي اجلميع الدعاء ل
 -! واعترب ال يوجب حرماتنا من علمه، وال هجر كتبه! وإن خطأه حتققنا خطأه فيه

أيب إمساعيل اهلروى واجليالين ، كيف حبال أسالف مضوا ، أمثال  هحال -رعاك هللا 
! ألن  الطوامما لديها من  -رمحه هللا تعايل  -ابن تيميه  اإلسالم دافع عنهما شيخ

 -" للهروى  منازل السائرينوانظر " .. والسنة اإلسالم ما نصرةاألصل يف مسلكه
تعايل  رمحه هللا -ومع ذلك فابن القيم !  عجائب ال ميكن قبوهلا ىتر  - رمحه هللا تعايل

!  " مدارج السالكنييعتذر عنه أشد االعتذار، وال جيرمه فيها، وذلك يف شرحه " -
ما تيسر يل من قواعد  " تصنيف الناس بني الظن واليقني " وقد بسطت يف كتاب

 ! ضابطة يف ذلك
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 ، ابلعدول عن طبع هذا الكتابضيلة األخ يف هللافإين أنصح ف : ويف اخلتام        

بعه ، ملا فيه من التحامل وإنه ال جيوز نشره ، وال ط "... أضواء إسالمية "
علي الوقيعة يف العلماء وتشذيبهم، واحلط ، والتدريب القوى لشباب األمة الشديد

إن كنت  - فيك ابرك هللا -وامح يل !!  ، واالنصراف عن فضائلهممن أقدارهم
، ورغبتكم وشفقيت عليكم ،رأيته من حتاملكم الشديد بسبب ما، فإنه قسوت يف العبارة

 ،،،اجلميع ىسدد هللا خط !! امللحة مبعرفة ما لدي حنوه ، جري القلم مبا تقدم

 294 والسالم عليكم ورمحة هللا وبركاته
 أخوكم

 ه 20/1/1414  بكر بن عبد هللا أبو زيد
 

من رمحة واسعة وجعلنا من أمثاله  بكر أبو زيد رحم هللا الشيخ الدكتورأقول: 
ويف دفاعنا عن القرآن  عند حكمنا لآلخرين والشهود العدول صفني املخلصنياملن

على  ثقاتٍ  شهادات   ،مباركاتطيبات مشرقات  ،نريات وسطور إهنا كلمات .وأهله
َوِإَذا ق  ْلت ْم فَاْعِدل وا ﴿ قول هللا: الذين شهدوا ابحلق مويف غريه لقد صدق فيه، ثقات

ِلك ْم َوصَّاك م بِِه َلَعلَّك ْم َتذَكَّر وَن ﴾َوَلْو َكاَن َذا ق  ْرىَبٰ  األنعام: ]  َوِبَعْهِد اّلِلَِّ أَْوف وا ذَٰ
 [ 282، ] البقرة: ﴾الشَُّهَداء  ِإَذا َما د ع وا أَيْبَ  َواَل  ﴿  [، وقوله تعاىل: ١٥٢

                                                           
يف املوسوعة اإلخوانية  سيد قطب بني معارضيه ومنتقديه انظر يتصرف يسري: أمحد عبد اجمليد : 294
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مع اإلمام العالمة الشيخ بن ابز صاحب  ه هللا تعاىل) الشيخ الداعية الدكتور بكر أبو زيد رمح   

 ( الشفاعة احلسنة لألستاذ سيد قطب لدى القاتل مجال عبد الناصر
 

حسن البنا  اإلمام عن رمحه هللا نمساحة الشيخ عبد هللا بن جربي وملا سئل
دعون الشيخ سيد قطب ي   ببعض الشباب ] :هللا تعاىلرمحهما  -وسيد قطب 
عن حسن البنا ويقولون عن بعض  الكالم راءة كتبه ويقولون أيضاً نفسوينهون عن ق

ا ولغريان ريب لنللأرجو اإلجابة إزالة . وهم طلبة حىت اآلن ...وارجالعلماء أهنم خ
 ..[حىت ال يعم هذا الشيء

 ؛وبعد، اجلواب : احلمد هلل وحده ...
من يه وسلم : "ول النيب صلي هللا علال جيوز التبديع والتفسيق للمسلمني لق

أن من كفر " ، ويف احلديث : "  قال ألخيه اي عدو هللا وليس كذلك حار عليه
أن رجال مر برجل وهو يعمل ذنبا  ، ويف احلديث : "  "مسلما  فقد ابء هبا أحدمها

أين ال أغفر لفالن ،  علي ىللك ، فقال من ذا الذي يتأفقال وهللا ال يغفر هللا 
 " .ك إين غفرت له وأحبطت عمل
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مث أقول إن س     يد قطب وحس     ن البنا من علماء املس     لمني ومن أهل الدعوة 
وألج  ل ذل  ك  ،وق  د نفع هللا هبم  ا وه  دي ب  دعوهتم  ا خلق  ًا كثرياً وهلم  ا جهود ال تنكر

ش        فع الش        يخ عبد العزيز بن ابز يف س        يد قطب عندما قرر عليه القتل وتلطف يف 
وملا قتل كل  -من هللا ما يس    تحق عليه  -الش    فاعة فلم يقبل ش    فاعته الرئيس مجال 

، وش       هد بذلك اخلاص والعام كل واحد أنه ش       هيد ألنه قتل ظلماً أطلق علي  ا منهم
، ونفع هللا هبما ي العلماء كتبهماونشر ذلك يف الصحف والكتب بدون إنكار مث تلق

 .295...فيهما منذ أكثر من عشرين عاًما ومل يطعن أحد
بن جربين رمحه هللا عن اإلمام حس    ن  ويف س    ؤال آخر س    ئل الش    يخ عبد هللا

 البنا  والشيخ بكر أبو زيد واألستاذ سيد قطب وغريهم، فأجاب رمحه هللا:
رمحهما  -القطبية فهذه كلمة مبتدعة منسوبة إىل سيد قطب و حسن البنا " 

وقد كان كل منهما من الدعاة إىل هللا، وهلم من املقامات يف الصرب والتحمل ما  -هللا
هم، وقد صرب كل منهما على القتل؛ حيث قتال ظلًما ومل يتنازل كل منهما ليس لغري 

عما يدعو إليه، بل أصر كل منهما على التصريح بتكفري املشركني والقبوريني 
واالشرتاكيني والبعثيني والقانونيني، ودعوا إىل هللا تعاىل، وهدى هللا هبما خلًقا كثريًا، 

قد كانوا قبل عشر سنوات يرتمحون عليهما، ويذكرون والذين اعرتضوا عليهما وكفرومها 
عنهما مقامات مشرفة، ويدعون هلما ويثنون على ما قام به كل منهما من اجلهاد 
والصرب والتحمل والدعوة إىل هللا والصرب على األذى فيه حىت وصل إىل السجن 

قت املتأخر ظهر ويف الو  والتعذيب مث احلكم ابإلعدام دون أن يتنازال عن ما كاان عليه.
من بعض الناس السب والعيب وتتبع األخطاء؛ حىت جعلومها ضالني مضلني كافرين 
خارجني من الدين، فنتعجب كيف جتدد هذا الفكر بعد عشرات السنني؛ فلذلك 

                                                           
 سيد قطب بني معارضيه و مؤيديهذ أمحد عبد اجمليد: انظر املوسوعة اإلخوانية مقالة األستا 295

http://www.ikhwanwiki.com/index.php?title 



 

 

ة 260 ح ف   | ص

 

 خريطة الدعوة إىل رب األانم يف تفسري سيد قطب لسورة األنعام

نقول: إن الواجب على املسلم أن يعرتف ابلفضل ألهله، وأن ينبه على األخطاء 
اهنم، وال للعلماء فضلهم ونفعهم، فإن هلؤالء واهلفوات، وأال جيحد للمحسنني إحس

العلماء الذين هم اإلخوان املسلمون مقامات شريفة يعجز من بعدهم عن الوصول 
إليها، وإن كان هلم أخطاء اجتهادية يعذرون عليها، فالواجب أن ينبه على أخطائهم 

: وأال تطوى حسناهتم ومآثرهم، وحنيل القارئ إىل الكتاب الذي صنف بعنوان
(، ونقول: إن املنصف يعرتف ابخلري ألهله، وال اإلخوان املسلمون صنعوا التاريخ)

 .296 ..جيحد املعروف، وأما األعداء فإهنم يظهرون السيئات وينسون احملاسن واآلاثر

 
 رحم هللا الشيخ عبد هللا جربين وحفظ هللا الداعية الدكتور سلمان العودة

 

                                                           
 انظر نص الفتوى على موقع الشيخ عبد هللا جربين رمحه هللا: 296

 http://www.ibn-jebreen.com/fatwa/vmasal-4356-.html 
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صاحب الشفاعة التارخيية لألستاذ سيد قطب  –ابز  فضيلة اإلمام العالمة الشيخ بن

رمحها  جماورا جلاللة امللك فيصل ملك امللكة العربية السعودية -لدى الظاِل مجال عبد الناصر 
 .هللا
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فقد  ،رمحه هللا تعاىل األستاذ سيد قطب فكر يف بعد البحث والدراسة ورأيي

 :نا وأقولأضيف هاخلاصة عليه و  يف مالحظايت شيئاً  تذكر 
 وأنه ليس معصوماً  ،ىءيصيب وخيط ،بشر مثلنا سيد قطب ن األستاذإ .1

، بل وحىت بعض ياء والرسل عليهم الصالة والسالمكما هو حال األنب
واالجتماعية، أما األمور  األنبياء والرسل أخطأوا يف بعض األمور الدنيوية

 والقضااي التشريعية فالوحي كان يصوهبم ويصحح مسارهم.
تطرق إىل قضية قد وإن كان  رمحه هللا ألستاذ سيد قطبن اإ .2

العدالة "يف كتابه  ضي هللا عنهما الصحابة عثمان ومعاوية
كما اتفق عليها مجهور أهل   فالصواب يف هذه املسألة"، االجتماعية

 هو العلم من السلف واخللف واملشهود هلم ابلصالح والتقوى والعلم:
؛ فمن ابب أوىل ودمائهماخلوض يف عن أننا قد كفاان هللا أيدينا 

خلوض يف شؤوهنم وأحواهلم وعدم ا أن نكف ألستنا عنهم
ما رضي هللا عنهم أمجعني...وواملشاكل الِت حدثت فيما بينهم، 

اخلطري  أن خيوض يف هذا املوضوع لألستاذ سيد قطبكان ينبغي 
ألننا مل نشهد تلك األحداث ومل نكن موجودين حني  واحلساس

ملسألة منطقيا فيها شيء من اخلطورة لعدم توفر األخبار وقعت، فا
وإن كان لنا كباحثني ودارسني  – % 100الصحيحة واحلقيقية 

وعلماء الشريعة والفكر اإلسالمي حيق وجيوز التأمل يف األحداث 
 وحتليلها  والوقائع اليت حدثت يف زمن الصحابة رضوان هللا عليهم

اليت   الداخلية واخلارجية اب والعواملودراستها وغربلتها ملعرفة األسب
  والدينية، أدت وسامهت يف تطور األحداث االجتماعية والسياسية
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ت القرآنية اليت نزول اآلاي مع ومعرفة مواقفهم وكيفية تفاعلهم وجتاوهبم
 كانت تصحح مسارهم السلوكي والفكري واألخالقي والعقدي،

فيما آلت إليه  لعبورواستخالص النتائج والدروس وا النظرومن مث 
حىت نتجنب األخطاء ومواطن اخللل وال  الحقا، األمور والظروف

ألن التاريخ أاي كان نوعه ينبغي أن يقرأ مبنهجية  نعيدها مرة أخرى،
 منهجية استكشاف واستخالص الدروس والعرب  جديدة أال وهي

، فلهم ما كسبوا ولنا ما كسبنا واألحكام من األحداث الِت خلت
كما علمنا القرآن الكرمي يف كيفية التعامل مع اتريخ   نكسبهأو س

َلَقْد َكاَن يف َقَصِصِهْم ِعرْبٌَة ألِّ ويل  ﴿ :الرسل واألنبياء، قال تعاىل
اأْلَْلَباِب َما َكاَن َحِديثًا ي  ْفرَتَٰى َولَِٰكن َتْصِديَق الَِّذي َبنْيَ َيَديِْه َوتَ ْفِصيَل 

قال و [.  ١١١يوسف: ]﴾مْحًَة لَِّقْوٍم ي  ْؤِمن ونَ رَ ك لِّ َشْيٍء َوه ًدى وَ 
 ﴾َكاَن َعاِقَبة  اْلم ْجرِِمنيَ   ق ْل ِسري وا يف اأْلَْرِض فَانظ ر وا َكْيفَ  ﴿تعاىل:

ري وا يف اأْلَْرِض َقْد َخَلْت ِمن قَ ْبِلك ْم س َنٌن َفسِ  ﴿ ،[٦٩النمل: ]
ِبنيَ  ق ْل  ﴿ ،[١٣٧عمران: آل] ﴾فَانظ ر وا َكْيَف َكاَن َعاِقَبة  اْلم َكذِّ

ِسري وا يف اأْلَْرِض فَانظ ر وا َكْيَف َبَدأَ اخْلَْلَق مث َّ اّلِلَّ  ي نِشئ  النَّْشَأَة اآْلِخرََة 
 [٢٠العنكبوت: ] ﴾ َعَلٰى ك لِّ َشْيٍء َقِديرٌ ِإنَّ اّلِلََّ 

أن كتابه هذا كتبه  ق يف هذه القضية أبن نقول:فَّ وَ إال أنه ميكن أن ي    
حيث بضاعته وثقافته اإلسالمية مل  يف بداايت كتاابته اإلسالمية،

وأنه يف هذه الفرتة كان منعزاًل عن مجاعة  ، تسعفه أكثر من ذلك
ذلك يف ت كما ذكر   ىل أمريكاوكان قبل سفره إ اإلخوان املسلمني،

لمني يف الفصل األول من عن انضمامه إىل اإلخوان املس يحديث
 الرسالة.
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)معاِل يف أبن نقول أن كتابه  أقول ميكن التوفيق بني هذا وذاك،      
حيث أنه مدح  وذهب إليه من اآلراء. يعترب من آخر ما كتب الطريق(

ما قال يف  ناء أحد منهم عندمجيع الصحابة رضوان هللا عليهم دون استث
 : (جيل قرآين فريد)فصل بعنوان 

"هنالك ظاهرة اترخيية ينبغي أن يقف أمامها أصحاب الدعوة      
ذلك أهنا  وأن يقفوا أمامها طوياًل. اإلسالمية يف كل أرض ويف كل زمان،

جت هذه الدعوة جيالً لقد خرَّ  ذات أثر حاسم يف منهج الدعوة واجتاهها.
جياًل مميزًا يف اتريخ  –جيل الصحابة رضوان هللا عليهم  –س من النا

اإلسالم كله ويف اتريخ البشرية مجيعه مث مل تعد خترج هذا الطراز مرة 
 .297أخرى.."

وأن كالمه يف العدالة  فهذا الكالم عن الصحابة هنا حمكم،      
ك فيحمل املتشابه على احملكم فنعمل ابحملكم ونرت  االجتماعية متشابه،

 يف علم أصول الفقه. املتشابه،كما هو معروف يف القواعد العلمية
 ،على األستاذ سيد قطب رمحه هللا حظتهاهذه املالحظات الِت ال     .3

شيئا  ومل أالحظ إنين أؤكد مرة أخرى يف ختام هذه الدراسة أبنين مل أرى
مبادئ وأركان اإلسالم أو اإلميان أو أو يطعن يف  حقيقيا جذراي ميس

أو التابعني، هذا ما أدين هللا به يف حق هذا املفكر  قرآن أو الصحابةال
 املاهرواألديب والكاتب  اعية الفقيه واملفسر اجملدد الكبريالعمالق والد

القرآن والسنة  ودفاعا عن مثنا حياتهدفع و وطاقته الذي سخر كلمه  الناقد
 واملستعمرينوبيان خطورة األعداء  واتريخ املسلمني ومصاحلهم النبوية

                                                           
 .14، ص: معاِل يف الطريقسيد،  قطب، 297
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الذين يتنافسون ويتداعون على ثروات  والعلمانيني والصهاينة اجملرمني
لقد رأيته رمحه هللا  .وخريات املسلمني كما يتداعى األكلة على قصعتها

دالل واالستشهاد بكالم تيف االتباع واالس يف تفسريه سلفي املنهج
اإلمام القرطيب من العلماء واملفسرين من أمثال اإلمام بن كثري و  السلف
ان، ومجعنا وإايه يف .فرمحه هللا وإاي والدينية يف املسائل العقدية 298وغريهم

 وغفر هللا لنا وله. مستقر رمحته

الكتاب التارخيي والشهادة هذا وقبل اخلامتة أود أن أشيد وأن أسجل يف  .4
رمحه هللا نتائج لدراسة علمية يف  التارخيية يف حق األستاذ سيد قطب

وإايه  ني الفضالء لكي نكون يف األجر حنندكتوراه ألحد الباحثمرحلة ال
نشرت يف موقع مركز التفسري يف  هذه الدراسةملخص  سواء إن شاء هللا.

  ، وفيما يلي نص التقرير إبجياز:الرايض

 

منهج سيد قطب يف العقيدة  – أشهر مت مناقشة رسالة الدكتوراه قبل بضعة"     
، واملدرس )احملاضر( جبامعة إب، إىل قسم ةماجد شبال اليت تقدم هبا الطالب/ -

ونظرا ألمهية هذا املوضوع، فقد أحببت طرح ..، سات اإلسالمية جبامعة صنعاءالدرا
 –حاليا  –بعض معامل الرسالة، مبقتطفات من املقدمة واخلامتة، علما أن الرسالة 

ائج أنقل هنا بعضها، أما اخلامتة فقد أورد فيها الباحث عددا من النت..حتت الطبع
 :كما أوردها الباحث نصا، حيث قال ضمن اخلامتة

 
  :فيما يتعلق مبنهجه يف تقرير العقيدة

 
                                                           

 ريبا ستصدر دراسة أخرى عن سلفية املنهج الذي اتبعه األستاذ سيد قطب يف تفسريه للقرآن.وحبول هللا تعاىل ق 298
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كان س    يد قطب موافقاً ملا عليه أهل الس    نة يف االعتماد على مص    ادر تلقي تقرير   -أ

ة العقيدة ، واملتمثلة يف الكتاب والس             نة والفطرة والعقل، وخمالفته ملنهج الفالس             ف
فيما يتعلق مبوقفه من العقل وفطرية املعرفة  -ب، ..وعلماء الكالم يف تقرير العقيدة

ية تطور العقيدة ، وكذا فيما يتعلق بقض           عليه أهل الس           نة وينتقد املخالفنييقرر ما 
، حيث يرى س           يد بطالن نظرية تطور العقيدة وبطالن منهج علماء ومقارنة األداين

  .أتثر هبم يف هذا الباب وخمالفتهم لنمهج القرآن الكرمي مقارنة األداين الغربيني ومن
ببيان أمهية العقيدة اإلس         المية وخص         ائص        ها كثرياً   اهتم س         يد قطب رمحه هللا -2

 .ج القرآن يف عرضها والدعوة إليها، وتقرير منهومميزاهتا
يقرر ما  من املخالفني عقدايً جند أنه فيما يتعلق مبوقف سيد قطب رمحه هللا -3
اء يف القرآن والسنة حول املوقف من أهل الكتاب واملشركني والوثنيني واملالحدة ج

، كما عمل على جوب بغضهم والتميز عنهمعموماً واملتمثل يف اعتقاد كفرهم وو 
فضح أهدافهم وخمططاهتم ضد اإلسالم وحذر من املذاهب والنظرايت اإلحلادية 

، وبني فسادها العلمانية والقومية وغريهاينية و واملادية كالشيوعية والوجودية والدارو 
 .وضالهلا
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املخالفون ملنهج السلف من املتكلمني والفالسفة والصوفية وأهل األهواء  -ب 
ونقد ما عندهم من أخطاء يف بي َّن سيد قطب املأخذ عليهم  "العصرانيني" وغريهم ،

 .ابب العقيدة
قرر سيد قطب ما عليه أهل ي -أ  :فيما يتعلق مبنهجه يف ابب مسائل اإلميان -4

، وكذا العالقة بني اإلميان واإلسالم ، وزايدة اإلميان وعالقته ابلعملالسنة واجلماعة 
فيما يتعلق بقضية التكفري وما اثر  -ب  .ونقصانه، وكذا حكم مرتكب الكبرية

حوهلا من جدل تبنيَّ لنا من خالل مجع النصوص املتعلقة هبذه القضية أن سيد 
بني احلكم على األنظمة واألوضاع وبني احلكم على األفراد ، وأن الذين قطب يفرق 

، أو على فقرات جمتزأة من سياقها، على بعض النصوص دون بعضها اآلخر اعتمدوا
كرت يف سياق بعض النصوص فهموا كالمه على غري ما أو اغفلوا الضوابط اليت ذ  

 .أراد
افق سيد قطب ما عليه أهل السنة يو  -أ  :فيما يتعلق مبنهجه يف ابب التوحيد-5

يف -ب ...، واجلماعة يف حقيقة التوحيد ومشوله لأللوهية والربوبية واألمساء والصفات
ابب توحيد الربوبية يقرر سيد منهج القرآن يف االستدالل على الربوبية وينتقد 

ذا ، وككما انتقد نظرية ِقدم العامل .املناهج املخالفة يف تقرير وجود هللا ووحدانيته
ا عليه أهل السنة يف فيما يتعلق ابلقدر يقرر م .وحدة الوجود واحللول واإلحتاد

يف ابب توحيد األمساء والصفات : يثبت األمساء احلسىن  -ج...، مسائل القدر
ويثبت الصفات اإلهلية إمجاالً ويرد على النفاة واملؤولني  ، مبعانيها اليت دلت عليها

 ل.ابعرتافه نفسه وتراجعه عن التأوي التأويل وإن وقع يف بعض األحيان يف
يف ابب توحيد األلوهية اهتم سيد قطب كثرياً ببيان منهج القرآن الكرمي يف  -4

 جمال االعتقاد وهو -أ :جاالتبي َّن أن لأللوهية ثالثة مم تقرير توحيد األلوهية حيث
  .اكمية والتشريعجمال احل -ج .جمال العبادة والشعائر -ب .معىن ال إله إال هللا
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اقض املتمثلة النو  -رمحه هللا –يف ابب نواقض التوحيد واإلميان ذكر سيد  -5
يف القرآن الكرمي وهو يف ذلك يقرر ما جاء  ،والنفاقوالكفر وأنواعه  ابلشرك وأنواعه
، مع اهتمامه كثرياً ببيان شرك احلاكمية وما تفرع عنه ابعتباره أبرز والسنة الشريفة

  .فر يف هذا العصر، وعنه ينتج ما سواهأنواع الك
فيما يتعلق مبنهجه يف ابب املالئكة واجلن والشياطني يقرر ما عليه السلف من  -6

  .وجودهم وصفاهتم وأعماهلم ويرد على املخالفني يف هذا الباب
فيما يتعلق ابألنبياء والرسل يقرر أيضاً ما عليه السلف يف هذا الباب من  -7

ويرد على املخالفني  ،بياء ووظائفهم وعصمتهم وغري ذلكصفات األنحقيقة النبوة و 
 ...،لبابيف هذا ا

ته صلى هللا عليه يقرر سيد أمهية بعث دصلى هللا عليه وسلمفيما يتعلق بنبوة حمم -8
فاته وخصائصه وكذا دالئل نبوته وص، يها وأثرها على البشريةوحاجة العامل إلوسلم 

هي القرآن الكرمي  صلى هللا عليه وسلم أن معجزة النيب حيث يرى، ومعجزاته وبيناته
وما سواه من اخلوارق فإمنا كان إكراماً أو تثبيتاً له، ومل يكن خارقة على سبيل 

  .التحدي هبا
ث سيد قطب عن عظمة حتد –رضوان هللا عليهم  –فيما يتعلق ابلصحابة  -9

أما  .والواجب حنوهمل الفريد وخصائصه ، وبني مميزات هذا اجليجيل الصحابة
ه أو يف بداية حتوله حنو كالمه حول بعض الصحابة فقد تبَّني لنا أنه كان قبل التزام

" يف الطبعة املنقحة قبل العدالة االجتماعية، وأنه عدل ما جاء يف كتابه" اإلسالم
  .ابإلضافة إىل أن يف كتبه األخرية ما ينقضه ،موته بسنتني

عرض يقرر سيد قطب أمهية اخلالفة الصاحلة ويستفيما يتعلق ابخلالفة   -10
ة احلاكم املسلم وحقوقه وواجباته، ، وكذا مكانخصائص نظام احلكم يف اإلسالم

،حيث يقرر لألنظمة املعاصرة ووسائل التغيري، ونظرته ونظام الشورى وما يتعلق به
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التوعية كما بينا أي قاعدة الرتبية والتعليم والتثقيف و  – أمهية بناء القاعدة اإلسالمية
  .يف اجملتمع كأساس للتغيري -هذه الدراسة  ذلك يف

ية اليوم أمه -رمحه هللا  –فيما يتعلق ابملعاد واليوم اآلخر يبني سيد قطب  -11
، كما تناول مقدمات اليوم اآلخر من التوبة واملوت وحياة اآلخر وأثره يف احلياة

ىت االستقرار يف اجلنة أو ما فيها حالربزخ وأشراط الساعة وكذا أحداث القيامة و 
وله بعض اآلراء اليت خالف فيها القول الراجح عند أهل السنة واجلماعة يف  ،النار

  .وامليزان، ثل: رأيه يف خروج أيجوج ومأجوجهذا الباب م
كان إمجااًل يف ابب   –رمحه هللا  –: نستطيع القول أبن سيد قطب واخلالصة 

 299..." أهل السنة واجلماعة خمالفاً للفرق املخالفة هلم العقيدة موافقاً ملا عند 

 
  

                                                           
299 http://vb.tafsir.net/tafsir18267/#.VkWQx9IrKM9  بتصرف يسري 

http://vb.tafsir.net/tafsir18267/#.VkWQx9IrKM9
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 الباحث توصياتاملطلب الثاين: اخلامتة و 
 

حبمد هللا تعاىل إىل ختام هذه الرسالة بعد جهد جهيد وعمل  تولقد توصل
وأمحد ريب محد  ،منذ اللحظة الليت كتبتها قبل مخسة عشر عاما إىل يومنا هذا متواصل

ورزقين   أن مّن علي بنعمة الصحة والعافية أثناء كتابة هذه الرسالةالشاكرين املخلصني
يف وقتها  أمتمتهاوابرك يف وقيت، حىت  الصرب وطول البال والنفس يف البحث واملتابعة

، وابلرغم أين أخرهتا عن القراء  والدعاة وطلبة العلم لةبل يف فرتة وجيزة معقو  املناسب،
  وفقت إىل إضافة فوائد علمية قيمة. الشرعي؛ غري أين أرجو أبين قد

بعد أن جتولنا يف عامل الدعوة ومسالكها ورحاهبا  -وحيسن يف هذا املقام  هذا،
وعشنا يف ظالهلا واستمتعنا مبائها العذب  الطاهرة مع األستاذ سيد قطب رمحه هللا،

نيا وهتافتها واستعلت أرواحنا وأفكاران على مادية هذه احلياة الد وهوائها الطلق الصايف،
. والبحث أن أورد أهم النتائج اليت استطعت أن أقف عليها أثناء الدراسة -واحنطاطها 

 ومن هذه النتائج والفوائد:
سيد قطب وصورهتا السياسية األستاذ لقد كشفت الدراسة عن عصر  (1

حيث  وتكالب القوى الصهيونية والصليبية على اإلسالم واملسلمني،
 االستعمار واحلروب.

ا كشفت الدراسة عن احلالة الدينية اليت كانت حافلة ابالضطراابت كم (2
 والفنت والصراعات املذهبية بني الشيوعية واإلحلادية.

 ومنهجه يف التفسري الدعوي سيد قطباألستاذ التعرف على شخصية  (3
منوذجاً كان   ى شخصية علمية من الطراز الفريد يف إطار بيئته.. وقفنا عل

وة. ولعل من أهم األسباب اليت جعلت سيداً ينجح حياً من أعالم الدع
سيد األستاذ يف دعوته أميا جناح، وأن حيظى تفسريه هبذا احلظ الوافر، أن 
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قطب عاش يف عصر املشاكل والتحدايت احلضارية الغربية واألمريكية مع 
مما جعلته يعيش  وذا خربة بعلم االجتماع مع حساسية مرهفة، كونه أديباً،
 مل آلالم األمة، ويكون دقيقاً يف حتليالته واجتهاداته.قضيته ويتأ

سيد  األستاذ أثبتت هذه الدراسة من خالل النظرة املنهجية املتجردة..أن (4
 جمال الدعوة مبنهج علمي قرآين دقيق ومتكامل، إىل طرقتقطب رمحه هللا 

وأن هذا املنهج يف فهمه آلايت الدعوة وافق قواعد الشرع واألصول 
 واللغة.

سيد قطب كإمام يف الدعوة من خالل مواقفه األستاذ رزت شخصية ب (5
فلم يكن حاطب ليل أو يقف موقف  العلمية والشخصية أمام الطواغيت،

الناظر من بعيد دون الوغول والنزول إىل ساحة الدعوة..كما يفعله 
 الكثريون.

سيد قطب من األنظمة واألوضاع األستاذ ورصد البحث موقف  (6
وإمنا كان جيهر ابحلق وال خيشى يف هللا  يتساهل فيها،احلالية،حيث مل 

 لومة الئم.

سيد قطب األستاذ كشف البحث كذلك عن وحدة املنهج الذي تبناه    (7
 واإلمام البنا يف فهمها للدعوة إىل هللا وفلسفتها.

سيد قطب يف منهجه على قمة املذاهب والفرق العصرية األستاذ وقف  (8
قدار ما عنده من علم أبحوال مبم لِ رآه عَ واهلدامة يف ذلك العصر..ومن 

سيد قطب يف تفسريه عناية فائقة بقضية احلاكمية  األستاذ العامل..فعين
 واأللوهية.

فكره ورزانة  سيد قطب تبحره وعمقاألستاذ يف اجلانب الدعوي أبرز  (9
يف معاجلة دقائق املسائل يف الدعوة اليت يرتتب عليها فهم النص  عقله
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سيد قطب حاالت اجلاهلية  األستاذ معناه..حيث ربط القرآين وتوجيه
وكان مبدعًا يف دقة املقارنة اليت كان  األوىل ابحلاالت املماثلة هلا اليوم.

 جيري بني العصرين..وبرز يف هذا امليدان إمامًا وعالّمة يناقش صلب
 من آايت الذكر احلكيم. املسائل الدينية مستدالً آلرائه

منهج حركي و يف تفسريه دعوته إىل تفسري سيد قطب األستاذ سجل  (10
سيد قطب من خالل تفسريه األستاذ وأسهم  الذي مل يسبق إليه من قبل،

إىل إبراز شخصيات السورة ومالمح الدعوة يف املرحلة املكية، وأمهية ذلك 
ن نبدأ أواًل دعوة الناس إىل إصالح األساس أب يف اخلطوات الدعوية،

،وأن كل دعوة والربوبية األلوهية والعبودية الذي هو العقيدة على حقيقة
 سواها ستكون فاشلة وال يغين عن احلق شيئاً.

سيد قطب يف جمال الدعوة يف  األستاذ أجلى البحث كذلك عن فهم (11
 األلوهيةمفهوم  بعض األمور الدعوية على خالف فهم اآلخرين..مثل:

 احلاكمية واجلاهلية والشرك والكفر وغريها.حقيقة و 

ثبت البحث على طائفة من اآلراء واملبادئ الدعوية الذي ذهب كما أ   (12
سواء ما تعلق منها بشخص الداعية واملكوانت  سيد قطب، األستاذ إليها

 الفكرية والروحية والسلوكية أو ما تعلق منها بقضية الدعوة مثل التدرج،
 ومراعاة أحوال املخاطبني وأساليب الدعوة وغريها.

سيد قطب للمجتمع الذي عاشه، وأبرز ستاذ األتقومي  ثتناول البح (13
من  تهمكانته كمفسر وداع مما فاق أقرانه ومعاصريه، وكشف عن منزل

 خالل نظرة أقرانه، ومن خالل آراء العلماء الذين أرخوا له.

أثبتت الدراسة أبن األستاذ سيد قطب ال يكفر الناس حىت وإن أطلق  (14
، ومل أيمر أحدا اهلي...اخلعليهم مصطلحات مثل : اجلاهلية، اجملتمع اجل
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 هذه الف ما أثبتتخبمن الناس أن يكفر أحدا ...وأن الذين اهتموه 
الدراسة فهؤالء قوم مل يفهموا أسلوبه الرفيع الراقي يف التعبري ومل يستقرؤوا 

، فحبطت أقواهلم وهم حيسبون أهنم حيسنون أراءه أفكاره استقراء شامال
مفسر انقد أن يعبث ابملصطلحات  صنعان و حاشا ألستاذ أديب عامل

 أو ال يدرك معانيها أو يسئ توظيفها.

رمست الدراسة اخلريطة البيانية والتوضيحة التباع معامل الدعوة إىل هللا تعاىل  (15
السري  طلبة العلم الشرعيري سورة األنعام، فعلى الدعاة و من خالل تفس
 .عدم امليل واالحنراف عن هذه اخلريطةو  وفق هذه املعامل

أجلى البحث عن مواقف بعض احلاقدين واحلاسدين لفكر ومنهج  (16
األستاذ سيد قطب الدعوي والذي كتب هللا هلذا املنهج وصاحبه القبول 

وغري اإلسالمي، وصدق فيهم قول القائل:" لكل  يف العامل اإلسالمي
 جسد حسد، فالكرمي خيفيه واللئيم يبديه.

سيد قطب ومدرسة اإلمام  أثبتت الدراسة براءة فكر ومنهج األستاذ (17
أبهنم مل يكونوا وليسوا من  - مدرسة اإلخوان املسلمني –حسن البنا 

 دعاة العنف أو التكفري أو الدعوات االنقالبية أو الثورات. 

أبن الرتبية اإلسالمية والتعليم والتثقيف للمجتمع لقد أكدت الدراسة  (18
. هذا هة منوذجي إسالمينظام  أي املسلم هو املنطلق لتحقيق أو إقامة

السبيل الوحيد ال اثنية هلا، إن يف ذلك لذكرى ملن كان له قلب أو ألقى 
  السمع وهو شهيد.

 وأخريًا أوصي نفسي وإخواين اآلخرين من الدعاة أن يقوموا مبزيد من (19
 جوانب أخرى من حياتهللناس  نوا يبيّ أن الدراسة عن هذا الَعامل و و  البحث
ن احلاجة إليها يستحق ذلك، وأل حقافإنه  عنه،در الدراسة جتمما  وفكره
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 والكليات ماسة جداً. كما أوصي األعضاء القائمني على اجلامعات
وعمله، وأن يكون  نجم القرآين والتفسريين خيلدوا اسم هذا الأبواملدارس 

يف كيفية تفسري  منوذجية تفسريه أو خمتارات من تفسريه،كمناهج دراسية
يراعى فيه اجلانب االجتماعي علميا معاصرا القرآن الكرمي تفسريا 

عليهم يف خمتلف مراحل  امقرر والدعوي واألخالقي، ويكون هذا التفسري 
بارها وتستيقظ من حىت تنشط الصحوة اإلسالمية وتنفض غ الدراسة،

، وما ذلك على هللا بعزيز، إنه تعاىل أكرم مسئول وخري سباهتا من جديد
 مأمول.

 
 
 مد هلل رب العاملني.وآخر دعواان أن احل

من مراجعة هذه الرسالة  وبعد جهد جهيد انتهيت حبمد هللا وتوفيقه
 إضافة ما تطلب إضافتها يوموتنقيحها وهتذيبها و 

 ، 2015لعام  نوفمرب شهرمن  22 
 قطر –، الدوحة ه  1437 صفر 9املوافق 
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 قائمة املصادر و املراجع
 

 القرآن الكرمي. 
 .، دار السالم للطباعة والنشر1985-1، حوى، سعيد، طاألساس يف التفسري -1
 لبنان. -دار اجلواد  ،1984 حممد جواد، مغنية، ،اإلسالم و العقل -2
 هجرية، 505املتوىف  أيب حامد حممد بن حممد، الغزايل، ،احياء علوم الدين -3

–دار احلديث -1ط حتقيق أيب حفص سيد بن إبراهيم بن صادق بن عمران،
 .القاهرة

 .1986املعهد العاملي للفكر اإلسالمي،  ،ة املعرفة ،املبادئ العامةإسالمي -4
دار العاملية للكتاب  ،1992-2ط أبو سليمان ،عبد احلميد، ،أزمة العقل املسلم -5

 اإلسالمي. 
دار الزهراء  ،1982-4ط حممد حسني، فضل هللا، ،أسلوب الدعوة يف القرآن -6

 لبنان. بريوت، للطباعة والنشر،
دار عمر بن اخلطاب للنشر والتوزيع  -3ط عبد الكرمي، زيدان، ،أصول الدعوة -7

 االسكندرية.
مكتبة دار الوفاء للنشر  حممد جريشة، الناشر: علي، ،أصول الدعوة اإلسالمية -8

 اململكة العربية السعودية. جدة، و التوزيع،
 أدع إىل سبيل ربك ابحلكمة و املوعظة احلسنة و جادهلم ابلِت هي أحسن، -9

 الكويت. دار القلم للنشر والتوزيع،-4ط ح سيد،بيومي مصل
دار البحوث  ،1985-1ط البهنساوي، سامل، أضواء على معاِل يف الطريق، -10

 الكويت.–العلمية للنشر والتوزيع 
، احلفناوي، حممد التعارض والرتجيح عند األصوليني وأثرمها يف الفقه اإلسالمي -11

 دار الوفاء، املنصورة. ،1987-2ط إبراهيم،
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-1991-1ط وهبة، الزحيلي، ،فسري املنري يف العقيدة و الشريعة واملنهجالت -12
 لبنان.–بريوت  دار الفكر املعاصر،

، دار 1ط، مراحل التطور الفكري عنمد اإلمام سيد قطب، حسني،حممود -13
 اجلبهة للنشر والتوزيع.

 ،هجرية 748املتوىف  ، لإلمام أيب عبد هللا مشس الدين حممد الذهيب،تذكرة احلفاظ -14
صحح عن النسخة القدمية  من الطبقة احلادية عشرة إىل الطبقة الرابعة عشرة،

 بال اتريخ. دار احياء الرتاث العريب، احملفوظة يف مكتبة العثمانية،
 االحتاد اإلسالمي العاملي للمنظمات الطالبية، اخلويل ،البهي، ،تذكرة الدعاة -15

 لبنان. بريوت، دار القرآن الكرمي، ،1983-2ط
 هجري. 1367-3ط حممد رشيد، ،لإلمام رضا  املنارتفسري -16
أليب جعفر حممد بن  ، املسمى: جامع البيان عن أتويل آي القرآن،تفسري الطربي -17

حققه و خرج أحاديثه الشيخ :حممود حممد  هجرية، 310-224 جرير الطربي،
 بال اتريخ. دار املعارف مبصر، أمحد حممد شاكر، وراجع أحاديثه: شاكر،

حممد  املشتهر ابلتفسري الكبري و مفاتيح الغيب لإلمام، ،لفخر الرازيتفسري ا -18
دار -3ط الرازي فخر الدين بن العالمة ضياء الدين عمر املشتهر خبطيب الري،

 .بريوت، لبنان الفكر للطباعة والنشر،
 دار أخبار اليوم، بال اتريخ. ،تفسري الشيخ حممد متويل الشعراوي -19
م سلطان العلماء عز الدين عبد العزيز بن عبد تفسري القرآن للشيخ اإلما -20

 اختصار النكت للماوردي، هجرية، 660-578 الدمشقي الشافعي، السالم
قدم وحقق وعلق عليه د /عبد هللا بن إبراهيم بن عبد هللا  هجرية، 364-450

 بريوت.– دار ابن حزم ،1991-1ط الوهييب،
 مصطفى أمحد، ملراغي،أتليف صاحب الفضيلة األستاذ: ا ،تفسري املراغي -21

 دار الفكر. ،1974-11ط



 

 

ة 277 ح ف   | ص

 

 خريطة الدعوة إىل رب األانم يف تفسري سيد قطب لسورة األنعام

 دار الشروق، ،1985، 11–ط  بقلم سيد قطب، ،تفسري يف ظالل القرآن -22
 القاهرة.

الشوكاين حممد  ، يف علم التقسري،تفسري فتح القدير اجلامع بني الرواية و الدراية -23
حقق وخرج أحاديثه د/عبد  هجرية، 1250املتوىف يصنعاء  بن علي بن حممد،

وضع فهارسه وشارك يف ختريج أحاديثه جلنة التحقيق والبحث  رمحن عمرية،ال
 .1994-1ط العلمي بدار الوفاء،

لإلمام احلافظ أيب الفداء امساعيل بن كثري القرشى  تفسري القرآن العظيم، -24
ح إبشراف فضيلة الشيخ خليل امليس، هجرية،774املتوىف  الدمشقي، مدير  ص حِّ

 لبنان.–بريوت  م ،دار القل-2أزهر لبنان ط
دار  أبو عبد هللا حممد بن أمحد األنصاري، القرطيب، ،اجلامع ألحكام القرآن -25

 لبنان.–بريوت  الكتاب العريب،
املعهد العاملي للفكر  عماد الدين، خليل، ،حول تشكيل العقل املسلم -26

 .اإلسالمي
 دار الشروق، ،1983- 8ط سيد، قطب، ،خصائص التصور اإلسالمي -27

 . بريوت
املعهد العاملي للفكر  عبد اجمليد، النجار، ،فة اإلنسان بني الوحي و العقلخال -28

 .اإلسالمي
-1ط  حسين، أدهم جرار، ،مفاهيم و منهاج وواجبات الدعوة إىل اإلسالم، -29

 دار الضياء للنشر و التوزيع. ،1984
 ،2ط حممد بن سيدي، بن احلبيب، الدعوة إىل هللا يف سورة إبراهيم اخلليل، -30

 .عبد هللا اباب الشنقيطي الناشر
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لإلمام  ،الدر املنثور يف التفسري ابملأثور وهو خمتصر تفسري ترمجان القرآن -31
 هجرية ، 911سنة  املتوىف جالل الدين بن عبد الرمحن بن أيب بكر، السيوطي،

 .بريوت–دار الكتب العلمية 
 دار الفكر ،1991-1شقيق األستاذ .ط مجال، البنا، ،الدعوات اإلسالمية -32

 .القاهرة اإلسالمي،
 بريوت. ، دار الشروق،1993-9سيد، ط قطب، ،دراسات إسالمية -33
 حممد بن عبد هللا، السلمان، ،رشيد رضا ودعوة الشيخ حممد بن عبد الوهاب -34

 مكتبة املعال الكويت.  ،1988-1ط
 ،1988-1ط حسن حممد أبو سليمان، صابر، ،روائع البيان يف علوم القرآن -35

 ريوت.ب املكتب اإلسالمي،
املتوىف  للعالمة اآللوسى، ،روح املعاين يف تفسري القرآن العظيم و السبع املثاين -36

دار احياء  ،1985-4ط هجرية، أيب الفضل شهاب الدين السيد حممود،1270
 لبنان.–بريوت  الرتاث العريب،

دار  ،1994-4ط رايض صاحل، جنزريل، ،الرؤية اإلسالمية ملصادر املعرفة -37
 ية.البشائر اإلسالم

-1ط ،رسالة من أقوال مساحة الشيخ عبد العزيز عبد هللا بن ابز يف الدعوة -38
 دار الوطن للنشر. هجرية،1413

مكتبة  ،1985-2ط صالح عبد الفتاح، اخلالدي، ،سيد قطب األستاذ احلي -39
 األردن.–عمان  األقصى،

 1413-1ط حممد بن دليم آل دليم، القحطاين، ،سيد قطب املفرتى عليه -40
 الرايض.–الطيبة  هجرية دار

شركة الربيعان للنشر -1996-1ط علي، عبد الفتاح، ،سيد قطب سرية ذاتية -41
 الكويت. و التوزيع،
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حممد  ،بركات ؛النقد املوجه إليه منهجه يف احلركة، خالصة حياته، سيد قطب، -42
 بال اتريخ. توفيق،

دار الوفاء  ،1986-1ط حممد حسني، عبد الباقي، ،حياته و أدبه سيد قطب، -43
 املنصورة. لطباعة و النشر،ل

 ،سنن النسائي بشرح احلافظ جالل الدين السيوطي وحاشية اإلمام السندي -44
 ،1988-3ط الشيخ عبد الفتاح أبو غدة ، اعتىن به و رقمه و وضع فهارسه:

 لبنان . بريوت، دار البشائر اإلسالمية،
الرتاث دار إحياء  ،1981-2ط بشرح الكرماين، ،صحيح أيب عبد هللا البخاري -45

 لبنان .–بريوت  العريب،
يطلب  1987-1ط ، دار احياء الرتاث العريب،صحيح مسلم بشرح النووي -46

 شارع اهلرم . القاهرة، من الداين،
، أتليف حممد انصر الدين األلباين بتكليف من مكتبة صحيح سنن بن ماجة -47

: رستهأشرف على طباعه والتعليق عليه وفه الرايض،-الرتبية العريب لدول اخلليج
 بريوت.–املكتب اإلسالمي  ،1988-3زهري شاويش ،ط

، صحح أحاديثه انصر الدين األلباين صحيح سنن أيب داود ابختصار السند -48
توزيع  ،1989-1ط الرايض،-بتكايف من مكتبة الرتبية العريب لدول اخلليج

 املكتب اإلسالمي يف بريوت.
عبد الرمحن حسن  اين،امليد ،ضوابط املعرفة و أصول االستدالل و املناظرة -49

 دمشق.–دار القلم  ،1993-4حبنكة ط
تقدمي حممد عبد هللا  ترمجة عبد الصبور شاهني، مالك، بن نيب، ،الظاهرة القرآنية -50

 لبنان، بريوت، دار الفكر املعاصر، مكتبة احلضارة، دراز و حممود حممد شاكر،
 .1987-4ط
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 ان للصحافة والطباعة،الناشر :دار اإلخو  قطب، سيد، ،العدالة االجتماعية -51
 .1952 الناشر:مطبعة دار الكتاب العريب،

ط  عبد الفتاح صالح اخلالدي، -دراسة و تقومي -يف امليزان-يف ظالل القرآن -52
 دار املنارة للنشر و التوزيع. ،1-1986

ترمجة حممد رضا  أتليف أوليفيه كاريه، ،رؤية استشراقية –يف ظالل القرآن  -53
 لإلعالم العريب . الزهراء ،1993-1ط عجاج،

شيخ اإلسالم أبو العباس  بن تيمية، ،الفرقان بني أولياء الرمحن وأولياء الشيطان -54
 بال اتريخ . أمحد بن عيداحلليم احلراين،

حبث مقارن  ، سيد قطب،دراسات وشخصيات الفكر اإلسالمي املعاصر، -55
ضر دار خ ملبادئ األصوليني واإلصالحيني، املوصللي، د.أمحد صالح الدين،

 بريوت. ،1990-1ط للطباعة والنشر،
 ،دار الوطن ،1993-1ط صاحل بن عبد هللا بن محيد، ،مبادئ ومناذج القدوة، -56

 الرايض . الندوة العاملية للشباب اإلسالمي،
لبنان  ،بريوت دار العلم للماليني، خري الدين، الزركلي، ،قاموس الرتاجم، األعالم -57

  . 1987 ، 7ط
حممد سليمان  األشقر، ،ش زبدة التفسري من فتح القديرالقرآن الكرمي وابهلام -58

 وزارة األوقاف الكويتية. ،1985-1ط عبد هللا ،
شركة السعودية الناشر ال سيد،كتاب الشرق األوسط، قطب، ،ملاذا أعدموين -59

  .لألحباث و التسويق
الزهراء لإلعالم  ،1990ط )دون ( حسن، البنا، ،مذكرات الدعوة والداعية -60

 قاهرة مصر.ال العريب،
 االحتاد اإلسالمي العاملي للمنظمات الطالبية، قطب، سيد، املستقبل هلذا الدين، -61

 مطبعة الفيصل . ،1988
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-2ط شرحه ووضع فهارسه أمحد حممد شاكر، ،املسند لإلمام أمحد بن حنبل -62
 دار املعارف للطباعة والنشر. ،1949

دار القلم ، 1993-1ط صاحل أمحد، الشامي، ،املهذب من إحياء علوم الدين -63
 الدار الشامية بريوت.

 بال اتريخ. دار الشهاب، ،جمموعة رسائل اإلمام البنا -64
 .1947-1ط قطب، سيد، ،مشاهد القيامة يف القرآن -65
دمشق -1994-2ط صالح عبد الفتاح، اخلالدي، ،مفاتيح للتعامل مع القرآن -66

 دار القلم. 
 ت.دار الشروق بريو  - 1980 سيد، قطب، ،معاِل يف الطريق -67

الدكتور مقداد ايجلن، دار عامل معاِل منهج التجديد يف الفلسفة اإلسالمية،  -68
 ، الرايض1991، 2الكتب للنشر والتوزيع، ط

مكتبة أخبار اليوم اإلسالمية  ، الغزايل، حممد،دراسة يف الدعوة والدعاة –مع هللا  -69
 بال اتريخ. ،

 ، بريوت.1983 دار الشروق، ،8ط  سيد، ، قطب،مقومات التصور اإلسالمي -70
دار القلم  ،1995-1ط حممد عدانن، ، زرزور،مدخل إىل التفسري وعلومه -71

 .دمشق
 حممد يوسف عباس، ، )فهارس يف ظالل القرآن(،مفتاح كنوز يف ظالل القرآن -72

 .1987، 1ط دار الطيبة للنشر و التوزيع،
دار غريب للطباعة  ،1981-5ط مناع، ، القطان،مباحث يف علوم القرآن -73

 القاهرة .  والنشر،
-1ط مسلم آل جعفر وحمي هالل السرحان، ، للمؤلفني:مناهج املفسرين -74

 دار املعرفة. 1980
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أمحد، كتاب شهري يصدر عن رابطة العامل اإلسالمي  ، أبو زيد،منهاج الداعية -75
 .135 العدد: ،1414ربيع األول  ،12السنة 

عمر حسن أمساء بنت منهج سيد قطب يف  ظالل القرآن، رسالة الدكتوراه،  -76
 ه  1416(، جملدان فدعق، جامعة أم القرى، ) 

 هجرية. 1419 شوال ،82 العدد، ،الدعوة جملة: -77
 بال اتريخ. دار الشهاب، ،جمموعة الرسائل لإلمام البنا -78
طبع أبمر  ،لشيخ اإلسالم أيب العباس أمحد بن تيمية احلراين ،جمموع الفتاوى -79

-1ط عبد العزيز آل سعود، صاحب السمو امللكي ويل العهد املعظم فهد بن
 هجرية. 1389

 ،1970-2ط حممد عبد هللا، ، دراز،النبأ العظيم ،نظرات جديدة يف القرآن -80
 دمشق. دار القلم،

 دار الشروق. ،1988-8ط سيد، ، قطب،حنو جمتمع إسالمي -81
أبو العباس مشس الدين أمحد بن حممد بن  ،أنباء أبناء الزمانوفيات األعيان و  -82

 بريوت. دار صادر، حققه د/إحسان عباس، ن،أيب بكر بن خلكا
 رسالة ماجستري، ،الوالء والرباء يف اإلسالم من مفاهيم عقيدة السلف -83

اململكة  الرايض، دار طيبة، ،1993-1ط حممد بن سعيد بن سامل، القحطاين،
 .العربية السعودية

 ، قطب، سيد، بال اتريخ. هذا الدين -84
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