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 تذكر دائماً أن:

 

مالالالنه  يةالالم  التالالالالور ااعتقالالالاد  الالالالذ  . ةيالالالاة بةالالالرية واقعيالالالة باالال  مقوما الالالا. مالالالنه  ةيالالاة. اإلسالالالم مالالالنه " 
.. ويةالالم  يفسالر بييعالة لالودالودوحي و الدد ماالالان لاإلنسالانو يف جالذا الودالودحي كمالا  الالدد إلايالة ودالوده اإلنسالاي

وتسالتند لليال حي ولعال  لال  صالورة واقعيالة متمثلالة  من ذلك التالالور ااعتقالاد النظم والتنظيمات الواقعية اليت تنيثق 
والساللطة الاليت يسالتمد حي واألسال  الاليت يقالوم عليهالاحي كالنظام األخالقي والينيالو  الالذ  ينيثالق منال   حييف ةياة اليةر

والنظالالالالام ااقتالالالالالاد  . والنظالالالالام اادتمالالالالاعي وأسسالالالال  ومقوماتالالالال . والنظالالالالام السياسالالالالي واالالالالال  وخالائالالالالال . منهالالالالا
 1..." لسفت  وتةايالت . والنظام الدويل وعالقات  وارتيابات وف

فتقتضي " ليظل  اليةرية كلها ممن يعتنقون عقيدة اإلسالم وممن ا يعتنقوهناحي "النظام اإلسالمي"  أما لقامة 
لا إبقامة حي وترك الناس أةراراً يف عقائدجم اخلاصة يف نطاق . وا يتم ذلك اجلهاد إلنةاء جذا النظام وصيانت 

 سب ةساب  ك  من يفار يف ااعتداء على ةرية الدعوة وةرية  سلطان خرير وقانون خرير ونظام خرير 
 . 2ااعتقاد يف األرض!" 

 

 "األستاذ سيد قطب" 

  

                                                           
 2، ص المستقبل لهذا الدين  1
 14، ص خصائص التصور اإلسالمي  2
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 قطب سيد األستاذ تفسري يف حتليلية قراءة-  القرآن ميزان يف معاصرة سياسية اجتماعية دينية قضااي

 البحث ملخص

 مشسها ودائرة ومنيعهاحي العلوم مفجر هلو القرآن كتابنا  ولن: " الةهرية مقولت  يف السيوبي اإلمام صدق لقد
 الناس ب  ليخرج الارمي القرآن ود  عز هللا أنزل لقد...". ايء ك   علم وتعاىل سيحان  في  أود  ومطلعهاحي

مْ  إبِِْذنِ  النُّورِ  ِلىَل  الظُّل َماتِ  ِمنَ  النَّاسَ  لِت ْخرِجَ  لِلَْيكَ  أَنزَْلَناه   ِكَتاب    ﴿:تعاىل قال النورحي لىل الظلمات من  ِلىَلى  َرِبِِر
 ا ومما الدينحي يوم لىل ابقية ةية معجزة القرآن جذا ود  عز هللا دع  حي[1:لبراجيم﴾ ]اْْلَِميدِ  اْلَعزِيزِ  ِصرَاطِ 
 والتةريعي العلمي اإلعجاز فهنالك. وتعددت تنوعت قد الارمي القرآن يف اإلعجاز ألوان أن في  اك

 وكتاب ومالر عالر لا  رابنية معجزة القرآن أن ومبا. لخل...والفلاي والطيب والنفسي والغييب والتارخيي
 من لاثري واملفقود املطلوب الزاد وجو والواضححي املؤثر اإلهلي املنه  فهو كل حي  الزمن وكتاب كلها  اإلنسانية

 واادتماعية األخالقية النظم يةم  اام حي أن  خالائال  من اإلهلي املنه  وجذا العالرحي جذا يف الناس
 يف ذكرت قد الرابي املنه  جذا وخالائص مواصفات لن. كيرية  املنه  جذا لىل اليةر ةادة وأن والسياسيةحي

 والييان ابلةرح تناوهلا قد واملعاصرين القدامى والعلماء املفارين من وكثري املطهرةحي والسنة الارمي القرآن
 بقااي فيها نظم أو – حبتة بةرية وضعية نظم جي املعاصرة والسياسية اادتماعية النظم أإللب لن. والتفسري
 فهو مقوداحي ا قائداً  حماوماحي ا ةاكماً  ياون أن بد ا فاإلسالم. قطب سيد األستاذ يرى كما  - داجلية
 واْلضارةحي والدنيا الدين بني عداوة ا الرابي املنه  ففي. أوراب عرفت  الذ  اليةر  الوضعي املنه  إلري منه 

 من العامل ينقذ الذ  الوةيد النظام جو اإلسالمي النظام لن. والعق  واجلسد الروح متطليات بني عداوة وا
 واادتماعية والفارية النفسية والراةة اْلرية هلم و قق والسياسيحي وااقتالاد  واألخالقي الفار  اإلرجاق
 خالص القلبحي خالص دي  لالنع الوةيد اإلسالمي النظام لىل الردو  من بد فال. أمجعني للناس الااملة
 يف املعارف اختزال يرفض الدين جذا بييعة لن. اليال مراتح الةعورحي خالص التالورحي خالص العق حي

 الارمي القرآن قراءة يف األول اجلي  بريقة من نستفيد أن العالر جذا يف لنا بد وا الياردةحي األذجان ثالدات
 جذه. املعاصرة األديال خرج الذ  جو واملتا  للدراسة التلقي منه  وأن والنجاححي والعم  والتنفيذ للتلقي
 لتفسري وحتليلنا قراءتنا خالل من التساؤات جذه بعض على ليب أن هللا إبذن ستحاول العلمية الورقة

 والسالم واهلداية التوفيق وابهلل األخرىحي مؤلفات  بعض لىل لضافةو القرآن ظالل يفل  قطب سيد األستاذ
 .بركات  و هللا ورمحة عليام

 .جاهلية اإلسالمية، نظم خصائص، التشريع، منهج،:اليحث يف الرئيسة املالطلحات
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 بسم هللا الرمحن الرةيم

 مقدمة

الرَّمْحِن الرَِّةيِم على  حيالذوات والالفات اْْلَْمد  ّلِلَِِّ الذ  ل  ما يف السموات َربِر اْلعاَلِمنَي حبسب ك 
يِن يف ليالال األبرار لىل  حيأصحاب اْلادات وأرابب الضرورات ولدخال الفجار يف  الدرداتماِلِك ياَلْوِم الدِر

َك َنْسَتِعني  يف القيام أداءً  حيالدركات َك ناَلْعي د  َوِلايَّ مجلة التاليفاتحي اْجِدََن الالِرراَط اْلم ْسَتِقيَم حبسب ك  أنوا   ِلايَّ
إَلرْيِ اْلَمْغض وِب َعَلْيِهْم َوَا الضَّالِرنَي من  حيِصراَط الَِّذيَن أَنالَعْمَت َعَلْيِهْم يف ك  اْلاات واملقامات حياهلداايت

وأزواد   اآلايتحي وعلى آل  وصحي على حممد املؤيد أبفض  املعجزات و  والالالة .أج  اجلهاات والضالات
فاللهم أخردنا من ظلمات الوجم وأكرمنا بنور  .وسلم تسليمًا كثرياً  الطاجراتحي أمهات املؤمنني واملؤمنات

الفهمحي وافتح علينا مبعرفة العلمحي وسه  أخالقنا ابْللمحي وأخردنا من حبور الةاوك والةيهات لىل دنات 
 وبعد؛ لنك اي مواَن مسيع قريب جميب الدعوات. اْلقائق واليقينيات

 أمهية العمل ابلقرآن الكرمي اقتداء جبيل نزول القرآن )السلف الصاحل ( -1

َلَقْد أَنزَْلَنا ِللَْيا ْم  ورفعة للمسلمنيحي قال تعاىل: ﴿ ةلقد دع  هللا عز ود  القرآن الارمي مالدر عز 
 .يف الدنيا [حي قال بعض أج  العلم: أ  في  ارفام وقوتام١٠األنيياء: ] ﴾تالْعِقل ونَ ِكَتااًب ِفيِ  ذِْكر ك ْم أََفاَل 

تحاكم للي  يف ك  اأن من اؤون ةيا م اخلاصة والعامة ويف ك  السلف الالاحل ال وجد  ولقد كان من هن 
د وا ﴿َفاَل َوَربِرَك َا يال ْؤِمن وَن َةَّتَّى   َ حي قال تعاىل: أمر من أمور الدين والدنيا ناله ْم ُث َّ َا َيَِ اِرم وَك ِفيَما َاَجَر باَليالْ

 حي وكان جذا ااةتاام لىل القرآن با  بواعية[٦٥يف أَنف ِسِهْم َةَرًدا ممِرَّا َقَضْيَت َوي َسلِرم وا َتْسِليًما﴾ ]النساء: 
قال تعاىل: ﴿َوَما َكاَن حي لرفع الدردات تعيدًا هلل وتقراًب للي  سيحان  دون أدىن مقاومة أو ارتيابحي وانقياد

ِص اّلِلََّ َوَرس وَل   فالَقْد َض َّ ِلم ْؤِمٍن َوَا م ْؤِمَنٍة ِلَذا َقَضى اّلِلَّ  َوَرس ول    أَْمرًا َأن َيا وَن هَل م  اخلِْرَيَة  ِمْن أَْمرِِجْم َوَمن ياَلعْ 
من الالحب الارام والتابعني  قرآنعاصر نزول ال كما أن اجلي  األول الذ   [.٣٦َضاَلًا مُِّييًنا﴾ ]األةزاب: 

ني وموفقني ِبذا فاانوا ميارك تودهوا لىل القرآن بغرض التلقي والتنفيذحي بغرض التعلم والعم  هلم إبةسان
أضاعوا القرآن  فخلف من بعدجم خلف   املنه  املستقيمحي وفتحوا القلوب والعقول قي  فتح القال  واْلالون.

؛ فلم ياونوا املعارف واملعلوماتمن كثار والثقافة احملضة لل  اجملردة ض القراءةبغر تودهوا لىل القرآن  والعم  ب 
نهض من ولقد آن األوان ألمة اإلسالم أن ت  وا موفقني ِبذا املنه  السقيم وكان عاقة أمرجم خسراً.مياركني

نيينا  بسيد ولد عدَنن اقتداء ؛الفهم والعم  ابلقرآن سنةَّت ياونوا من أةياب الرمحن حب دديد ِبذا القرآن
 حممد علي  أفض  الالالة أمت السالم.
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 و أويل األمر وجوب طاعة هللا وطاعة رسوله -2

وأويل األمر  عز ود  باعت  وباعة رسول  أودب هللا ويضيط أمر اليالد؛ تستقيم ةياة العياد لايو 
َا َعَلىى َرس ولَِنا اْلَياَلغ  قال تعاىل:ف حيمن املسلمني ت ْم فَاْعَلم وا أَّنَّ  ﴿َوَأِبيع وا اّلِلََّ َوأَِبيع وا الرَّس وَل َواْةَذر وا فَِإن تالَولَّيالْ

ِمنا ْم فَِإن  ﴿اَي أَيالَُّها الَِّذيَن آَمن وا َأِبيع وا اّلِلََّ َوَأِبيع وا الرَّس وَل َوأ ويل اأْلَْمرِ [حي وقال تعاىل: ٩٢اْلم ِيني ﴾ ]املائدة: 
ِلكَ  َخرْي  َوَأْةَسن   تالَناَزْعت ْم يف َاْيٍء فالر دُّوه  ِلىَل اّلِلَِّ َوالرَّس وِل ِلن ك نت ْم تال ْؤِمن وَن اِبّلِلَِّ َواْليالْوِم اآْلِخِر ذَى

 [. ٥٩ََتِْوياًل﴾]النساء: 

 ملصلحة العباد والبالد التشريعات القرآنيةالقرآن عاملية، و دعوة  -3

 النَّاس   أَيالَُّها ايَ  ق  ْ : ﴿ تعاىل قال أمجعنيحي للناس اإلسالم دعوة دع  أن ابلناس هللا رمحة من وكان
يًعا لِلَْيا مْ  اّلِلَِّ  َرس ول   ِلِير  ِيت     ِْيي ج وَ  ِلاَّ  لِلَى َ  َا  َواأْلَْرضِ  السََّماَواتِ  م ْلك   َل    الَِّذ  مجَِ  َوَرس ولِ ِ  اِبّلِلَِّ  َفآِمن وا َوُي 

 نزل الارمي القرآن أن كما  حي[١٥٨: األعراف﴾] َ َْتد ونَ  َلَعلَّا مْ  َواتَِّيع وه   وََكِلَماتِ ِ  اِبّلِلَِّ  يال ْؤِمن   الَِّذ  اأْل مِريِر  النَّيبِر 
 أو السياسية أو اادتماعية أو العقيدية الناةية من سواء واليالد؛ العياد اؤون لتنظيم العاملني رب لدن من

 أنوا  ك   من الناس وخمرداً  واخلاصةحي العامة ْلياتنا منظماً  القرآن ياون ا وكيف ااقتالاديةحي أو األخالقية
 ورسول  الارمي كتاب    مزكياً  قائ حي من عز قال وقد  واليقينياتحي األنوار ةقائق ساةة لىل والظلمات الةيهات

ل و رَّس وًا : ﴿ وسلم علي  هللا صلى حممد  ِمنَ  الالَّاِْلَاتِ  َوَعِمل وا آَمن وا الَِّذينَ  لِري ْخرِجَ  م َييِرَناتٍ  اّلِلَِّ  آاَيتِ  َعَلْيا مْ  ياَلتالْ
 [.١١: الطالق﴾ ]النُّورِ  ِلىَل  الظُّل َماتِ 

لتنظيم ةياتنا العقيدية  ولقد ااتملت التةريعات القرآنية على أوامر دليلة وميادئ مقدسة
َا َأََن َبَةر   ﴿ قال تعاىل: والتوةيد جمال العقيدة وااقتالادية واادتماعية واألخالقية والسياسية. ففي ق ْ  ِلَّنَّ

َا ِلهلَى ا ْم لِلَى   َواِةد  فَاْسَتِقيم وا لِلَْيِ  َواْستالْغِفر وه  َوَوْي   لِرْلم ْةِر  [. وفيما يتعلق ٦ِكنَي﴾ ]فاللت: مِرثالل ا ْم ي وَةىى ِليَلَّ أَّنَّ
َها َواْلم َؤلََّفِة قال ل وِب  ْم  ﴿تعاىل:قال توزيع الثروة املالية  يف عدالةلاب َا الالََّدقَات  لِْلف َقرَاِء َواْلَمَساِكنِي َواْلَعاِمِلنَي َعَليالْ ِلَّنَّ

ال عز [حي وق٦٠التوبة: ﴾]َويف الرِرقَاِب َواْلَغارِِمنَي َويف َسِييِ  اّلِلَِّ َواْبِن السَِّييِ  َفرِيَضًة مِرَن اّلِلَِّ َواّلِلَّ  َعِليم  َةِايم  
ِج   َأإْلِنَياَء ِمَن من قائ : ﴿لِْلف َقرَاِء الَِّذيَن أ ْةاِلر وا يف َسِييِ  اّلِلَِّ َا َيْسَتِطيع وَن َضْراًب يف اأْلَْرِض َ َْسيال ه م  اجْلَا

[. ٢٧٣ِإنَّ اّلِلََّ بِِ  َعِليم ﴾ ]اليقرة: التالََّعفُِّف تالْعرِفال ه م ِبِسيَماج ْم َا َيْسأَل وَن النَّاَس ِلْْلَافًا َوَما ت نِفق وا ِمْن َخرْيٍ فَ 
قال تعاىل: ﴿ِلنَّ الَِّذيَن ََيْك ل وَن أَْمَواَل اْليالَتاَمىى  لياب اب وعدم أك  مال  وفيما يتعلق ابحملافظة على مال اليتيم

َا ََيْك ل وَن يف ب ط وهِنِْم ََنرًا َوَسَياْلَلْوَن َسِعريًا﴾ ]النساء:  ألوامر األخالقية اب ابالتزام وفيما يتعلق [.١٠ظ ْلًما ِلَّنَّ
ق ْ  تالَعاَلْوا أَْت   َما َةرََّم َربُّا ْم َعَلْيا ْم َأاَّ ت ْةرِك وا بِِ   ﴿ قال تعاىل:والدينية العامة وادتناب النواجي واحملظورات 
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ًئا َواِبْلَواِلَدْيِن ِلْةَساًَن َوَا تالْقتال ل وا أَْوَادَك م مِرْن ِلْماَل  َها َايالْ ج ْم َوَا تالْقَرب وا اْلَفَواِةَش َما َظَهَر ِمنالْ ٍق َّنَّْن  ناَلْرز ق ا ْم َوِلايَّ
ِلا ْم َوصَّاك م ِبِ  َلَعلَّا ْم تالْعقِ  [. وقد ١٥١األنعام: ﴾]ل وَن َوَما َبَطَن َوَا تالْقتال ل وا النالَّْفَ  الَّيِت َةرََّم اّلِلَّ  ِلاَّ اِبْلَْقِر ذَى

 ةاملنزل األةاامو  نواجيالوامر و األتةريعات و ال تلك ابتيا  صراب  املستقيم املةتم  علىأوصاَن هللا عز ود  
َذا ِصرَاِبي م ْسَتِقيًما فَاتَِّيع وه  َوَا تالتَِّيع وا  حي قال تعاىل: ﴿على لسان رسول  الارمي صلى هللا علي  وسلم َوَأنَّ جَى

ِلا ْم َوصَّاك م بِِ  َلَعلَّا ْم تالتالَّق وَن﴾ ]األنعام: السُّي َ  فالتالَفرََّق بِ  لذا ما ابتعدَن  [حي وتوعدَن١٥٣ا ْم َعن َسِييِلِ  ذَى
َوَمْن َأْعَرَض َعن ذِْكرِ  فَِإنَّ َل   َمِعيَةًة َضنًاا َوََّنْة ر ه  ياَلْوَم اْلِقَياَمِة  وأعرضنا عن منهج  القوميحي قال تعاىل: ﴿

﴾ ]ب :   [. ١٢٤أَْعَمىى

 وحال األمة اإلسالمية يف الوقت الراهن عاقبة اإلعراض عن منهج هللا -4

بعد  حي فإن األمة اإلسالميةواهلجر لتلك األوامر اإلهلية الرابنية اإلرااداتوبسيب اإلعراض عن تلك 
بني و  حياترة املةرقة القرآنية والوعود النهضةآمال  بني عاات وا تزال تعيش لىل يومنا جذا اخلالفة الراادة

 الضعف من حملياً وعاملياً  تعاي يف الوقت الراجن فهي والتخلف والردعية اترة أخرى. واهلاوية سقوطال دركات
حي وفقدان منه  واجلمود الفار  يحيالعلمالتخلف و  حيالالناعي حي والفة املذجيب الطائفي التمزق الداخليو 

ا  تد  لىل لهنا  .رإلم امتالكها لا  املقومات الطييعية واليةرية وااقتالادية السري على اهلد  الرابي
هللا علي  وسلم متسااً  ة رسول  صلىوا لىل سن وثقةحي لُياَنً  عز ود  وا لىل هللا وعماًلحي منهجاً القرآن 
موقفًا من  وأدنب وأضعفخلفاحي الذلة وت مرةلة أاد املعاصر وا القدمي . مل يةهد التاريخ اإلسالميواتياعاً 

 أكربلن . ل القرن العةرون وبداايت اْلاد  والعةرينوالعيش فيها يف جذا القرنتب لنا جذه املرةلة اليت ك  
اليت ةدثت يف العراق وأفغانستان وبالد اليلقان  بو جذه اْلقيقة املؤملة واملرة؛ اْلر  على برجان وأعظم دلي 

وأَن أسطر  يف سوراي اآلن ةاجلاريواْلرب   ل الةيةانوحي القوقازبالد لاليوسنة واهلرسك وكوسوفا ومقدونياو و 
الدماء ا محامات و  واإلابدة اجلماعية ؛ اجملازرعةرون اهرًا  . اي هلا من عار وخيية أم !جذه األسطر

على قدم وساق! صرخات الثااىل واأليتام واألرام   القت  والتةريد مستمر! القالف والتدمري تتوقف!
األةياء!  أمسعت لو أهنا َندتمراه! و واع    وامعتالماه! ؛وصلت عنان السماء واألبفال والةيوخ العزل

ج  من خنوة معتالم معاصر! ج  من صالح  ج  من جميب!؟ ج  من معني!؟ ولان ا ةياة ملن تناد !
  يستجيب لالرخات املضطرين؟ من خليفة أو رئي  أو ملك أو أمري مسلمج   !الدين

 بطش إلري قادرين على التدخ  العسار  لوقف ؛هارضية كليف القارة األ ني أمجعنياملسلمقادة 
 !! ةسيب هللا عليهم أمجعنيالفتاك اجملرم القات  السور قوات النظام  النالريية من واملرتزقة األسدية يحةالةير 
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 احمللي والدويل!؟ الةجب الةفهيوان؟! لىل مَّت جذا إىل مَّت جذا الذل واهلف! وا ةول وا قوة لا ابهلل
قرارات  ينتظرونو  حيالعيثية لىل القوانني اليةرية ونتام  ملهن علمها عند ريب يف كتاب ا يض  ريب وا ينسى.

 ويرون حيالةالية ؛واألمرياي ااحتاد األوريب املاررة من داَنتاإل لىل معونتيسالومهيةحي و  األمنل  جمدول 
 ااارتاكيةالةيوعية  هلذه اْلرب وهلذه الطائفة العلوية علنًا دهاراً  الاللنساي واإليراي الروسي والاليين تأييدال

أن  الدساتري اليةرية املالنوعةمن  تردواألمة اإلسالمية لألسف ا تزال و  ؛املهلاة للحرث والنس  حيالعلمانية
ا باعة لرسول  تيا  ملنه  هللاحي و افال ةاكمية هللحي وا  وتنتظر النالر من جؤاء. وختلفها ختردها من تيهها

مما لهنا حتتضر وتود  صرخات مؤملة للخروج  !وأعراضهم املسلمني وا رفع لراية اجلهاد ْلماية ةقوق الارمي!
حي ! متناسية أن مفاتيح النجاح والتفوق والتغيري يف يدجاى وا ملجأ من هللا لا للي  سيحان ال منجي في ! فج

ًا نِرْعَمًة أَنالَعَمَها َعَلىى قالْوٍم َةَّتَّى يال َغريِر وا َما أِبَنف سِ  ِلَك أبَِنَّ اّلِلََّ ملَْ َيك  م َغريِر ِهْم َوَأنَّ اّلِلََّ مسَِيع  َعِليم ﴾ قال تعاىل: ﴿ذَى
 [.٥٣األنفال: ]

 أسئلة البحث -5

وذلك  املذكورة آنفاحي التساؤاتو  القضااي بعضاإلدابة على  إبذن هللا ستحاول الورقة العلميةجذه 
من  رمح  هللا األستاذ سيد قطب – ةوالدعوة اإلسالميوالتفسري  الفار  لربة فارس من فرسانمن خالل 

حي عسى ولع  تاون مث  جذه الدراسات مةجعة األخرى مؤلفات بعض و  خالل تفسريه يف ظالل القرآن
نسأل هللا تيارك وتعاىل  اسرتداد كرامة وعزة املسلمني املفقودة. واملسلمني عامة حيخاصة املسلمني للقادة

 ويل ذلك والقادر علي . تعاىل التوفيق والسداد لن 

 سبب اختيار جتربة األستاذ سيد قطب -6

كتب هللا عز ود  هلذا التفسري !  فيها مث  الظاللِ ولعمر  لن لد  ؛لن التفاسري يف الدنيا بال عددِ 
ولن مل  حمليًا ودولياً  ولعجاِبم ةب القراءوصاةي   َنل جذا التفسريو  حيمعقوهلالناس قي   قلوب القيول يف

حي امللحد لعلمايوا السياسيحي الاافرو  املسلمالعرب والعجمحي القاصي والدايحي اهد بذلك  يلتقوا بالاةي .
وما كان هلذا  املثقف والفالح.حي الةاب والفتاةحي حي الرد  واملرأةالتلميذ واألستاذحي اخلطيب واإلمامحي واملتدين

لُيان  حي ُث اثنياً  مع هللا عز ود أوًا  ُث  مع نفس  ولخالص صاةي  قصد االتفسري أن  ظى ِبذا القيول لو 
دفع ةيات  مثنًا هلا. فهو أخريًا و  داجد وكتب ألدلها ودافع عنهاحياثلثاً. لقد  آمن ِبا اليت والقضية ابلفارة

اء سقاه مبو  حياإلخالصتربة زرع  يف ُث  حيوالدم حيداد اْلرب: مِ بعدد من األِمدرة هتفسري قد كتب  مفسر ةقاً 
 وا نزكي على هللا أةداً  حيَّنسي  عند هللا من الةهداء .اإلُيانسر ةالن  بالةجاعة و قوة بتعهده و  حيالالدق
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  قد َنقش قضااي عقيدية وادتماعية وسياسية التفاسري املعاصرة ولاون جذا التفسري من .وهللا ةسيينا وةسيي 
 على رسالة القرآن العاملية مركزاً  حيالضيقة التقليدية متجاوزًا بذلك عالر اخلالفات الفلسفية واملذجيية كثرية

مثارجا قد كما أن   حيالفار التفسري  لالاةي  قد بلغ أاده واستوى على سوق  فإنين على يقني أبن والةاملة؛
فهو ددير ابملطالعة والدراسة والتحلي  والنقد اليناء  .يف ك  اليالد إبذن رِبا هاالالالالاللَ الالالالك  أ   وآتت أينعت

وااستاةاف. لن اآلراء واادتهادات اليت ذجب لليها صاةب جذا التفسري قد نيعت من خالل  معايةت  
 ةث عن اْلق في .هللا واب . فهو عاش كمفسر لاتابلفرتة بويلة من عمره مياارة وفهم  للقرآن الارمي

كفن وعلم   اجملرد؛ مل ينتقدوه من خالل علم التفسريأو ا موه؛ فهؤاء مجيعاً فالذين ردوا علي  أو انتقدوه 
 املنهجي النزي اانالاف العلمي ومناجج . لن  وقواعده ليات  وضوابط  وأصول آتق  ل  اروب  و مس

حي وأن نثيت أخطاءه وخلل  واَّنراف  وقواعده وأصول  نرد علي  من خالل علم التفسرييقتضي أن  ؛املوضوعيو 
والتزام  ِباحي والنظر يف مدى توافر جذه  األستاذ سيد قطب هلاومدى اةرتام  من خالل نظرَن لقواعد التفسري

العم  جو املطلوب منا ومن الياةثنيحي ولألسف ْلد اآلن  جذا .3املؤجالت العلمية والثقافية لدى جذا املفسر
والثقافية  فاريةالنطلقات خمتلف املَنقةوه من  ؛وا موه مجيع الذين ردوا علي  !ًا من ذلكمل أدد ايئ

! ألن الرؤى ! فهذا أمر بييعي أن خيتلفوا معي ومعك ومع ومل يناقةوه كمفسرين اليت ينتمون لليها والعقيدية
  الاونحي وا ةرج يف ذلكحي وهللا أعلم.ة هللا يف واادتهادات ا تتساوىحي فهذه التعددية من رمحة هللا ومن سن

. ذكرت ابملقدمة أمهية اليحث وسيب أربعة مياةث وخامتةو  مقدمة  جذا وقد قسمت حبثي لىل
عن ةال السلف الالاحل مع القرآن وَتثر  يف امليحث األول وحتدثتاختيار  هلذا املوضو  وأسئلة اليحث. 

مث  التالور ااعتقاد  يف  عن بعض القضااي العقيدية األستاذ سيد قطب بذلك. وحتدثت يف امليحث الثاي
ماعية مث  بييعة اجملتمع حي وحتدثت يف امليحث الثالث عن بعض القضااي اادتاملضمون واألبعاد –اإلسالم 
حي وحتدثت يف امليحث الرابع عن بعض معىن الدخول يف اإلسالم ةقيقة وصفات اجملتمع املسلم املثايلو الاافر 
 .اْلاكمية هلل. ُث ذكرت اخلامتة والنتائ معىن و  السياسية مث  األنظمة اليةرية واختاذ األرابب من هللاالقضااي 

 

  

                                                           
ستاذ األ –المؤهالت العلمية والثقافية التي يجب أن يتحلى بها المفسر في العصر الحديث " بعنوان لكاتب هذه السطور بحث محكم منشور  3

 –بعمان  "آفاقمناهج  –تفسير القرآن " لمؤتمر العالمي الثانيا ( جمعية المحافظة على القرآن الكريم)  مطبوعة من "  نموذجا  أسيد قطب 

 2008األردن، عام 
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  األستاذ مبنهج  ذلك اجليلوأتثر مع القرآن  األول اجليلحال املبحث األول : 

 مع القرآن حال اجليل األولاملطلب األول: 

ولمامنا يف أمورَن كلها؛  وةجتنا الارمي جو عمدتنايرى األستاذ سيد قطب رمح  هللا أن القرآن 
القرآن جو كتاب  جذاقال رمح  هللا: "  .هللا وأذل  يف إلريه أضل  والرااد فمن ابتغى اهلد  حيالدينية والدنيوية

وراعيها. وجو بياهنا وترمجاهنا. وجو  ةارسها . وجوجذه الدعوة. جو روةها وابعثها. وجو قوامها وكياهنا
وسائ   -كما يستمد من  الدعاة   -الذ  تستمد من  الدعوة  املردع . وجو يف النهايةومنهجهادستورجا 

 .4" وزاد الطريق... حي اْلركة ومناج  حيالعم  

لن  .5  مع القرآنيف التعام ةمنهجي أخطاءمن الوقو  يف  اإلسالمية األمة كما أن  رمح  هللا  ذر  
اجلي  األول الذ  عاصر استحضار ةال مة اإلسالمية من الوقو  يف مث  جذه األخطاء جو: الذ  يعالم األ

وبني ستظ  جنالك فجوة عميقة بيننا  ولان"... وكيفية تعامل  مع جذا الاتابحي فقال رمح  هللا: نزول القرآن
ذات ودود  حيأن جذا القرآن خوبيت ب  أمة ةية تالورَن ونستحضر يف حيالقرآن ما مل نتمث  يف ةسنا

 ؛ياة لنسانية ةقيقية يف جذه األرضوودهت ب  ة ؛ةياة جذه األمة يف وودهت ب  أةداث واقعية ؛ةقيقي
 . معركة متوج ابلتطوراتاليةرية ويف رقعة من األرض كذلك يف داخ  النف  ضخمة وأديرت ب  معركة

 .6..."وااستجاابت واانفعاات

 من القرآن الارمي وااستفادة املياارة اإلسالمية تقدم األمةرمح  هللا يرى أبن الذ  ةال بني وعل  
بينها وبني القرآن الارمي. ويتمث  جذا  مبثابة الران على القلب الذ  ةال عنو املادز ذلك اْلجو ودود 
إلري ميالني فهم  وا تتجاوز ةنادرجم؛ يتلون كتاب هللا أبلسنتهم تالوات وتراتي  املسلمني الذين اْلادز يف

ادز مسيك بني جنالك ة وسيظ "...ةيا محي فقال رمح  هللا: واقع يف املستنيطة من القرآن املعاي بتطييق
ا عالقة هلا بواقعيات اْلياة  حيتراتي  تعيدية مهومة جمرد باملا َّنن نتلوه أو نسمع  كأن  حيقلوبنا وبني القرآن
جذه  بينما !اد  جذه األمة املسماة ابملسلمنيواليت تو  حيجذا اخللق املسمى ابإلنسان تواد  اليةرية اليومية اليت

                                                           
 ) مقدمة تفسير سورة آل عمران (  2، ص 2ج ، القاهرة، 1980، 2دار الشروق، ط ،في ظالل القرآنقطب، سيد؛   4
كيف نتعامل مع : .راجع كتاب الدكتور يوسف القرضاوي.مع القرآن الكريم تالوة وحفظاً وفهماً وتدبراً وتفسيراً. األمثل  التعامل حول كيفية  5

 ، القاهرة.1999، 1، دار الشروق، ط175 – 10ص:  ،القرآن
 3 -2، ص 2، جفي ظالل القرآنقطب، سيد؛   6
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ابلفع  تلك النفوس  وودهت ؛ذات كينونة واقعية ةية حيةية ووقائع وأةدااثً  لتواد  نفوساً اآلايت نزلت 
 .7..."ةياً  قائع واألةداث توديها واقعياً والو 

التعام  مع القرآن الارمي؛ يف  –منه  السلف الالاحل  –ورة ااقتداء مبنه  اجلي  األول وتامن ضر 
معجزة القرآن الارمي مل تنت  بنزول  يف وقت مضى وعلى ف ةية ابقية لىل قيام الساعة. يف كون القرآن معجزة

حي قادرة على موادهة الواقع اليةر  املرير با  أمة قد خلت! كال لهنا معجزة مستمرة ابقية لىل قيام الساعة
 كتاب ةي    املعاصرة و. فالقرآن الارمياجلية اجلل  جو رمح  هللا مسى جذا الواقع املؤمل بالالالالالالال: – ألوان  وأااال 

القرآن  ومعجزةالتحدايت املختلفة. قال رمح  هللا:"...ومقاومة  ينيض ابْلياة واْلركة ملوادهة ةركي قادر  
وخاض  حيفرتة من فرتات التاريخ حمددة يف حيدهة واقع معني يف ةياة أمة معينةاليارزة تامن يف أن  نزل ملوا

د  وُيلك يعايش ويوا -مع جذا  -ولان   حيكل  معها اليةرية ِبذه األمة معركة كربى ةولت اترخيها واتريخ
 ويف صراعها حييف اؤوهنا اجلاريةجو يتنزل اللحظة ملوادهة اجلماعة املسلمة  وكأَّنا حيأن يود  اْلياة اْلاضرة

ونف   حياْليوية بنف  حيويف عامل الضمري حيويف معركتها كذلك يف داخ  النف  حيامع اجلاجلية من ةوهل الراجن
  .8 ..."واقعية اليت كانت ل  جناك يومذاكال

دي  السلف الالاحل من  – نظرة األستاذ سيد قطب لىل بريقة تعام  اجلي  األوللن أقول: 
 حييف واقع ةيا م تلقياً وتنفيذاً  مع القرآن الارمي فهماً وعماًلحي  –الالحابة والتابعني رضوان هللا عليهم أمجعني 

ف تودي  األمة  وةقيقة ةيويت  الاامنة إلدراك قوة القرآن الفاعلة لعيت دورًا أساسيًا يف صق  فهم 
وندرك ةقيقة ما في  من  حيَّنن من القرآن على قوت  الفاعلة َّنال  ولايفقال رمح  هللا:"... اإلسالميةحي

يف تالورَن   نستحضر ينيغي أن خر للجماعة املسلمة يف ك  دي ...حيونتلقى من  التودي  املد حيالاامنة اْليوية
 حياْلياةنونتها وجي تتحرك يف واقع كيحياليت خوبيت ِبذا القرآن أول مرة ...كينونة اجلماعة املسلمة األوىل 

وتتالار  مع اهوا ا  ؛وتتعام  مع أعدائها وأصدقائها ؛كلها العربية وتواد  األةداث يف املدينة ويف اجلزيرة
مع نفسها اليت بني  الايرية: املعركة ويود  خطاجا يف أرض حيليواد  جذا كل  ينئذة القرآن ويتنزل ؛وأجوائها
 .9وفيما وراءمها كذلك..."ماة وفيما ةوهلما... ويف ومع أعدائها املرتبالني ِبا يف املدينة حيدنييها

القرآن الارمي يف ابلنظر يف بريقة معايةة اجلي  األول  َتثري درك األستاذ سيد قطب رمح  سرلقد أ
كلتا هلم   كان القرآن خري معلم هلم؛ بسط  . لقداملياار مع  يف اؤون  اليومية للقرآن الارمي ويف كيفية تعامل 

                                                           
 4 ، ص2ج، في ظالل القرآنقطب، سيد؛   7
 المصدر السابق، الجزء والصفحة.  8
 المصدر السابق  9
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متامًا مث  اإلنساي املريب املةفق  حييربيهم ويثقفهم وينهض ِبم لذا ما عثروا خطوة خطوة ابلتدرجيدي  لاي 
ونتمثلها يف بةريتها  ؛ب أن نعيش مع تلك اجلماعة األوىلَي...  "...أد  فقال رمح  هللا: مبن يربي حي واملهتم

يف اؤوهنا  مياارة ونتأم  قيادة القرآن هلا قيادة ؛ويف مةاال ا اإلنسانية حيةيا ا الواقعية ويف حياْلقيقية
. وجي تعثر وتنهض. خطوة خطوة بيدجا ونرى كيف َيخذ القرآن ؛ة ويف أجدافها الالية على السواءاليومي

 حيويف صرب وجماجدة حيوترقى الدرج الالاعد يف بطء ومةقة .. وتتأمل وحتتم وحتيد وتستقيم. وتضعف وتقاوم
 .10" وك  باقات اإلنسان... حيوك  ضعف اإلنسان حياإلنسان تتجلى فيها ك  خالائص

 أكدلقرآن الارمي؛ يف كيفية التعام  مع ا املنهجي لمالتارخيية واملع يقةوبعد بيان األستاذ هلذه اْلق
مع القرآن  ا ِبذا القرآن الارمي؛ لن تعاملتا وفاعليتهعيد جمدجا وقو ست إبذن هللا أبن األمة اإلسالمية بقوة

قدمي ا ياللح  وا ُيان حبال من األةوال أن يقال للقرآن لن  كتاب الارمي وفق تلك األس  والضوابطحي
حي فهذا أمر لقيادة اليةرية؛ كما ا ياللح أن يقال لن الةم  قدُية وا بد من استيدال  بنجم دديد

 قال رمح  هللا:مضحك! 

يعم  يف  أن وُيلك ؛يف ةياة اجلماعة املسلمة األوىل يعم  ِبذه النظرة سنرى القرآن ةياً  لننا"...
  حيمهومة بعيدة عن واقعنا احملدد تعيدية . وأن  لي  جمرد تراتي . وسنح  أن  معنا اليوم وإلداً ةياتنا َّنن أيضاً 

كينونة ت  القرآن ةقيقة ذا لن .وتفاعل  مع اْلياة اليةرية فاعليت  مضى وانقضى وبطلت كما أن  لي  اترخياً 
ا اهادة ودلي  على . وكالمهكتاب هللا املقروء والقرآن .مستمرة كهذا الاون ذات . الاون كتاب هللا املنظور

ك ويؤد  دوره الذ  قدره ل  والاون بنواميس  ما زال يتحر ليعم ... كائن كما أن كليهما  ؛صاةي  امليد 
نعها ُي ا وسائر النجوم والاواكب حيوالقمر واألرض حيزالت لر  يف فلاها وتؤد  دورجا ما الةم  .ابرئ 

 وما يزال جو جو. فاإلنسان ما يزال جو حيكذلك أدى دوره لليةرية والقرآنحي تطاول الزمان من أداء دورجا...
 فيمن -. وجذا القرآن جو خطاب هللا هلذا اإلنسان جو جو يف ةقيقت  ويف أص  فطرت  يزال . ماجو كذلك

روف واملالبسات قد الظ تان مهما حي آخرألن اإلنسان ذات  مل يتيدل خلقاً  حيطاب ا يتغريخابيهم هللا ب . خ
والقرآن خيابي  يف أص  ...  واملالبسات ومهما يان جو قد َتثر وأثر يف جذه الظروف حيتيدلت من ةول 

 .11..." تغيري فطرت  ويف أص  ةقيقت  اليت ا تيدي  فيها وا

  
                                                           

   4 - 2، ص 2، جفي ظالل القرآنقطب، سيد؛   10
، ص 2009، القاهرة، 1، دار السالم، طمقاصد الشريعة اإلسالمية في فكر اإلمام سيد قطبزرواق، نصير؛ : ، وانظر المصدر السابق  11
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  ذلك اجليل نهجمب األستاذاملطلب الثاين: أتثر 

عني املعاي بعد مرة واترة تلو األخرى؛ فإن مَ ما من اك أن القرآن الارمي كلما أعيد قراءت  مرة 
وجذا أمر جمرب  حييف قلب وعق  قارئ القرآن املخلص من دديد تلقائياً  وتتااثر اجلديدة تتدفق ابلقوة وتتولد

 فهو يعطي .القرآن الارمي خدمة ومعجزةجذه من بركات لع  و  املةتغلني ابلقرآن الارميحي املخلالني لاثري من
واحملية  رعاية واإلكراموالواحملافظة  بقدر ما أنت تعطي ل  من ااجتمام  العلوم واألسرار واْلام واملعاي لك

فار األستاذ  متازالقد . وجذا الذ  ةدث متامًا مع األستاذ سيد قطب. واإلخالص والوفاء والعم 
لقرآن جو بول الالحية ل الرزانةسر جذه و  حييف الفهمحي وكان سر جذا العمق 12 والعمق ابألصالة التفسري 

وجذا يقني نستمده من بول الالحية هلذا القرآن. "... ؛وعماًل ودعوة للي  تالوة وفهماً وتدبراً وتفسرياً  الارمي
الييان. وبول املزاولة الةخالية للاتابة فرتة من العمر وبول الالحية لذلك للمحاوات اليةرية يف 

 . 13...بويلة

حي كما أن  ينيغي أن  َيب أن ياون التعام  مع القرآن الارمي ميااراً دون واسطة رمح  هللا لقد أدرك
رائنا النص القرآي آل حي وا ينيغي لخضا ل  واحملور  تام للي  وينقاد جو األساس أن َيع  النص القرآي

 للنالوص القرآنية ن كالم العلماء واملفسرين. لللعلمالسابقة كما جو اْلال مع بعض املنتسيني  ومعتقداتنا
 – فهم. واملقالد  كالم العلماء جو اهلدف ولي حينمساعدة للتعام  مع القرآ ودسور لي  لا جمرد عوام 

 حيوبينوا ما فهموا يف لبار ادتهادجم الةخاليواجلسرحي  الوسيط قاموا بدور -دزاجم هللا خرياً رمح  هللا مجيعاً و 
لذا توفرت فيهم آليات الفهم  ولانهم مل يغلقوا أبواب الفهم للنالوص القرآنية أو النيوية ملن َييت بعدجم

... سلات منهجًا قد ياون " رمح  هللا: األستاذ يقول واادتهاد. فهذه ةقيقة علمية ينيغي أن ا ننساجا.
ةَّت يف اليحوث اإلسالمية اخلالالةحي أن يرى اآلايت  -القارئ اْلديث الذ  تعود إلرييًا بعض الةيء على

املنه   ...حيالقرآنية تساق جملرد ااستةهاد يف مواضع من اليحث على القضية اليت يقررجا الااتب بعيارت 
وىل تقرير الذ  سلاناه جنا على النقيض من جذا.. منهجنا  اول أن َيع  النص القرآي جو األص  الذ  يت

يتعود أن نريد هلذا القارئ ...اْلقائق اليت يتألف منها اليحثحي وأن َيع  عيارتنا اليةرية جمرد عام  مساعد
التعام  مع القرآن ذات  تعاماًل ميااراً. كلما أعوزت  ةقيقة يف اأن من اؤون اْلياة كلهاحي وأراد أن يال  لىل 

     .14 ..."اْلق

                                                           
 154-153ص ، 1998، القاهرة، 4دار الشروق، ط ، التصور اإلسالميمقومات انظر: قطب، سيد؛   12
 39المصدر السابق: ص 13
 39، ص مقومات التصور اإلسالميقطب، سيد؛   14
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؛ قاعدة ااستلهام املياار من القرآن الارمي دون مقررات أو القاعدةويقرر األستاذ سيد جذه 
 صافية أبسلوِبا اخلاص ولي  أن يفهموا العقيدة اإلسالمية حي كما أن على الدعاة واملسلمنيرواسب سابقة

ه  "منهجنا لذن أْن نستلهم القرآن الارمي مياارةحي وأا نوادأسلوب الطريقة الفلسفية. قال رمح  هللا:  على
مبقررات سابقة لبالقاحي ا مقررات عقلية وا مقررات اعورية من رواسب الثقافات اليت مل نستقها من القرآن 
ذات حي َّناكم لليها نالوص حي أو نستلهم معاي تلك النالوص وفق تلك املقررات السابقة. لقد داء النص 

قوم عليها تالورات اليةرحي وأْن تقوم عليها لي نةئ املقررات الالحيحة اليت يريد هللا أْن ت -ابتداءً -القرآي 
ةيا محي وأق َّ ما يستحق  جذا التفض  من العلي الايريحي أْن يتلقوجا وقد فرَّإلوا قلوِبم وعقوهلم من ك  إليٍش 

مستمداً من  -قدُيها وةديثها على السواء-دخي حي ليقوم تالورجم اجلديد نظيفاً من ك  رواسب اجلاجليات 
ا بدر أن ت عرض العقيدة أبسلوب ةرحي اليت ا تغين من اْلق ايئاً...حي من ظنون الي تعليم هللا وةدهحي ا

العقيدةحي لذ أن حماولة عرضها أبسلوب الفلسفة يقتلها ويطفئ لاعاعها ول اءجاحي ويقالرجا على دانب 
 .15واةد من دوانب الاينونة اإلنسانية الاثرية"

وسلم يف حتديد وتوةيد مالدر التلقي والتعلم يف من جنا ندرك سر اجتمام الرسول صلى هللا علي  
فرتة التاوين األوىل جلي  الالحابة؛ وجو الرتكيز وااعتماد على كتاب هللا سيحان  وةدهحي لتخلص نفوسهم ل  
وةده ويستقيم عودجم على منهج  وةده. ومن ُث إلضب أن رأى عمر بن اخلطاب رضي هللا عن  يستقي 

حي ك  ذلك ةال  بغرض -أ  يف يد عمر  –عندما رأى صحيفة من التوراة  العلم واملعرفة من نيع آخر..
صنع دي  خالص القلبحي خالص العق حي خالص التالورحي خالص الةعورحي خالص التاوينحي مالون من 

. وا ُياننا صناعة دي  تلك جي صفا م ومناقيهم لا ابلتعلم من بريقة 16مؤثر آخر إلري املنه  اإلهلي..
هم مع القرآن الارميحي والذ  عاصر نزول القرآن ومالبسات  وظروف  اادتماعية والنفسية. ذلك اجلي  يف تعامل

ولقد نوه األستاذ سيد قطب أكثر من مرة لىل أن اجلي  األول كان يقرأ القرآن ليتلقى أمر هللا يف خاصة اأن  
" ...لن منه  : ة واملتا واأن اجلماعة اليت يعيش فيها ِبدف العم  والتطييق ولي  ِبدف الدراسة والثقاف

التلقي للتنفيذ والعم  جو الذ  صنع اجلي  األول. ومنه  التلقي للدراسة واملتا  جو الذ  خرج األديال اليت 
 .  17تلي  "

ن األستاذ سيد قطب إلري أ حيوقد يعرتض معرتض على جذه اْلقيقة التارخيية أو القاعدة املنهجية
  قائاًل: من الناس أذجان الاثريين العالق يف املنهجيفال  وأزال جذا اإلااال سرعان ما 

                                                           
 13، صخصائص التصور اإلسالمي ومقوماتهقطب، سيد؛   15
 17ص ، 1988، مطبعة الفيصل، 1، االتحاد اإلسالمي العالمي للمنظمات الطالبية، طالمستقبل لهذا الدينقطب، سيد؛   16
 19ص:  ، 2001، بيروت، 3دار القلم، ط ،معالم في الطريققطب، سيد؛   17
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"...لن بييعة جذا الدين ترفض اختزال املعارف الياردة يف ثالدات األذجان اجلامدة! لن لاملعرفةو 
يف جذا الدين تتحول لتوجا لىل لةركةو ولا فهي ليست من دن  جذا الدين!...حي وةني كان القرآن يتنزلحي 

تمع اْلي...حي لن ك  نص قرآي مل يتنزل بتودي  أو ةام لا لتنفيذه لساعت  أ  لياون عنالرًا ةركيًا يف اجمل
ُيث  استجابة ةية ْلالة واقعة أو دفعة ةية إلنةاء ةالة مطلوبة...حي ومن ذلك تنزلت األةاام التةريعية  

كمعرفة   -كلها يف املدينة كحركة يف اجملتمع املسلم الذ  قام جناكحي ومل ينزل ةام واةد منها يف ماة ليختزن
املدينة!...حي لن املعرفة للمعرفة ليست منهجًا لسالمياً...حي يف اإلسالم  جمردةحي ةَّت َييء وقت التنفيذ يف

 .  18املعرفة للحركة. والعلم للعم حي والعقيدة للحياة..." 

ومن خالائص ذلك اجلي  األول أن أةدجم عندما كان يعتنق اإلسالم فهو كان ييدأ عهداً دديداً 
؛ وينعزل من املاضي عن بريق عزلة اعورية يف داخ  أبكملها -اجلاجلية  –يف ةيات  ويطو  صفحة املاضي 

نفس حي ولن بدى يف  ظاجر األمر أن  يتادر ويتعام  مع اجملتمع اجلاجلي من ةول . لقد أاار األستاذ لىل 
لقد كان الرد  ةني يدخ  اإلسالم خيلع على عتيت  ك  ماضي  يف اجلاجلية. كان ..." جذه اْلقيقة قائاًل:
يت َييء فيها لىل اإلسالم أن  ييدأ عهدًا دديداً...حيكانت جناك عزل  اعورية كاملة بني يةعر يف اللحظة ال

ماضي املسلم يف داجليت  وةاضره يف لسالم حي تنةأ عنها عزلة كاملة يف صالت  ابجملتمع اجلاجلي من ةول  
فالعزلة  -الال اليومي وروابط  اادتماعية...حيةَّت ولو كان َيخذ من بعض املةركني ويعطي يف عامل التجارة ال

 .19الةعورية ايء والتعام  اليومي ايء آخر..."

 

 من منظور األستاذ: قضااي دينية معاصرة املبحث الثاين

من ظلمات الةرك  س ولخرادهم من الظلمات لىل النور؛كان للسالم فض  عظيم يف لنقاذ النالقد  
من ظلمات اخلرافة والتقليد األعمى  واملساواةحي  لنور العدمن ظلمات اجلور لىل حي التوةيد اخلالصنور لىل 
يقول األستاذ  .نور اْلقائق واليقينياتمن ظلمات الفرضيات والةاوك لىل  حي والربجان السابع نور العق لىل 

سيد قطب: " داء اإلسالمحي ويف العامل ركام جائ حي من العقائد والتالوراتحي والفلسفاتحي واألسابريحي 
لةعائر والتقاليدحي واألوضا  واألةوال...خيتلط فيها اْلق ابلياب حي والالحيح ابلزائفحي واألفاار واألوجامحي وا

يتخيط يف ظلمات  –حتت جذا الركام اهلائ   –والدين ابخلرافةحي والفلسفة ابألسطورة...والضمري اليةر  
                                                           

للمؤلف القسم األول،   -خصائص التصور اإلسالمي ؛ وانظر: 30 – 15، ص يالقسم الثان -ت التصور اإلسالمي مقوماقطب، سيد؛:  18

 10قطب، ص سيد
 20-19ص ،معالم في الطريققطب، سيد؛  19
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يف فساد واَّناللحي  تتخيط -بتأثري جذا الركام اهلائ  –وظنونحي ا يستقر منها على يقني. واْلياة اإلنسانية 
من  وفيما يلي .20 "ويف ظلم وذلحي ويف اقاء وتعاسةحي ا تليق ابإلنسانحي ب  ا تليق بقطيع من اْليوان!

بحي من منظور األستاذ سيد قط القضااي العقيدية واادتماعية والسياسية واألخالقية بعضمناقةة املطالب 
 .وهللا املوفق واهلاد  واملعني

  واألبعاد املضمون: تصور االعتقادي يف اإلسالمالاملطلب األول: 

منظم ْلياة اإلنسان أبكمل   اام  وكام  أن اإلسالم منه  لهلييرى األستاذ سيد قطب رمح  هللا 
موصوفًا ِبذه اخلالائص واملميزاتحي فقد تعب األعداء نفسيًا وفاراًي يف  ولاون اإلسالم ك  اجملااتحيويف  

 : يف مجلتها ما جي لا أن امليادئ اإلسالميةحي مةرياً لىل تودي  اهلجمات املختلفة على اإلسالم

الالالالذ  يفسالالالر بييعالالالة الودالالالالود و الالالدد ماالالالان اإلنسالالالان يف جالالالالذا  مالالالنه  يةالالالم  التالالالالور ااعتقالالالالاد ..."
وخالائالال حي حيكالنظام األخالقي...حيويةم  النظم والتنظيمات...حيية ودوده اإلنساي...كما  دد إلا  الودودحي

نظالالالالام الالالالالدويل وعالقتالالالال  ومقوماتالالالال حي والنظالالالالام ااقتالالالالالاد  وفلسالالالالفت  وتةالالالالايالت  والوالنظالالالالام اادتمالالالالاعي وأسسالالالال  
جي الاليت حيائص الةمول والواقعيالة واهليمنالة...خالحي.اخلالائص يف جذا الدين.. لقد كانت جذهحي...21وارتيابات 

يف الالالوبن اإلسالالالمي كمالالا أهنالالا جالالي الالاليت تعيالالت منهالالا  حي.تعيالالت منهالالا الالالاللييية يف ججومهالالا علالالى األمالالة املسالاللمة..
فاالالر  إننالالا نفضالال  عالالرضوإلبالالراز أمهيالالة وةقيقالالة التالالالور ااعتقالالاد  يف اإلسالالالمحي ف . 22الالالالهيونية العامليالالة كالالذلك

  التالية: النقاط جذه املسألة من خالل ةول األستاذ

  على الناس أثر العقيدة اإلسالميةأواًل: 

واضحًا يف   يظهر ذلك حياً كيري كان    جذا املنه  اإلهلي  وفض  ًا لهليًا فإن أثرولاون اإلسالم منهج
قاليدجم وعقائدجم ودع  منهم استطا  خالل فرتة وديزة ددًا أن يؤثر يف ةياة اليةر وعادا م وت كون  أن 

وقادة للعامل بعد أن كانوا يف أةط املستوى اليةر  سواء من الناةية الدينية أو السياسية أو اادتماعية  أئمة
لقد استطاعت تلك الفرتة أن تنةئ يف واقع اْلياة اليةرية عددًا كيريًا من الةخاليات "  قائاًل:  حيواخللقية

إن اليناء الروةي واادتماعي والسياسيحي الذ  ف حيالنموذدية تتمث  فيها اإلنسانية العليا بالورة إلري مسيوقة
ب  ونالف  -قام على أساس جذا املنه  السامق الفريد والذ  مل يستغرق بناؤه سوى قرن واةد من الزمان

 .حيمجيع العدوات اليت ساورت  ومجيع اهلجمات الوةةية اليت انت علي .....حي قرن يف اْلقيقةحي قد ظ  يقاوم
                                                           

 19، ص خصائص التصور اإلسالمي ومقوماتهقطب، سيد؛   20
  3ص  المستقبل لهذا الدين،قطب، سيد؛  21
 3 -2، ص ، لألستاذ سيد قطبنحو مجتمع إسالمي؛ وانظر: مقدمة كتاب: 5، ص المرجع السابق  22
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ةيث حي 23"فما تزال جذه األصول قادرة على اليعث اجلديد ةني يعتنقها دي  دديد حي...عامأكثر من ألف 
والسر " :لىل ذلك أاار األستاذ حي كمااإلنسانية مع الفطرة أن السر يف جذا األمر جو تعام  جذا املنه 

ورصيد  حيالاامن في  جو تعامل  املياار مع الفطرة واستمداده املياار من رصيدجا املانون. وجو رصيد جائ 
جذه القضية سر  حي معلالً 24." التقى مع جذا املنه  تفجرت ينابيع الثروة وفاض فيض  املانون..وةيثما  حيدائم

وةني حيه  فطر  يعتمد على رصيد الفطرة...لن  منه  سامق فعاًل ولان  يف الوقت ذات  من..." قائاًل:
رى مع ل تطلق باقا ا للعم  واليناءحي فإهنام النف  مع فطر ا وةني تليب ةادا ا وأاواقها وةني يتستق

 . 25اْلياة يف يسر وبواعية..." 

رخيية مضت ا يعين عدم قدرة يف فرتة ات أن ازدجار الةريعة اإلسالمية سيد قطبويرى األستاذ 
 ذلك جبهد بةر  وةدود ولَّنا مت !الذ  ةدث مل تان معجزة خارقة ا تتاررن عود ا مرة أخرى! أل

وفق سنة هللا  -وجذا الذ   دث مل يتم مبعجزة خارقة ا تتارر ولان  حتقق...باقتهمحي قال رمح  هللا: " 
 .26قة على لماان تارار جذه الظاجرة" جبهد بةر  ويف ةدود الطاقة اليةرية فدلت جذه الساب -الدائمة

 رابنيةجوعة خاصة ال يسدها إال هذه العقيدة الاثنياً: 

وأما عن عظمة جذا املنه  اإلهلي وةادة الناس للي  فيقارهنا األستاذ بنو  خاص من اجلو  الذ  ا 
يسد ماان  لا جذا الغذاء الروةي الرابي؛ وجو اإلُيان ابهلل العلي الايريحي قائاًل: " ولقد ي ةِغ  اإلنسان  

وسائل  وصنوف حي ومن املتا  اْلسي بةَّت ألوان  بعَض الوقت جبوعة اجلسدحي وما يتعلق ِبا من اإلنتاج بةَّت 
ومذاقات ...ولان جذه اجلوعة وك  ما يتعلق ِبا ا تستغرق الاينونة اإلنسانيةحي ولاياعها ا يسد سائر 
اجلوعات لاإلنسانيةو. وما أن  دأ جذه اجلوعة ةَّت تتحرك يف الاائن اإلنساي دوعة أخرى. دوعة ا 

الةرابحي وا يافيها الاساءحي وا تسانها ك  ضروب املتا ...! لهنا دوعة من يسدجا الطعامحي وا يرويها 
نو  آخر! دوعة لىل اإلُيان بقوة أكرب من اليةر؛ وعامل أكرب من احملسوس؛ وجمال أكرب من اْلياة الدنيا...! 

ام ةيات . بني ودوعة لىل الوائم بني ضمري اإلنسان وواقع حي بني الةريعة اليت حتام ضمريه والةريعة اليت حت
منه  ةركت  الذاتية ومنه  اْلركة الاونية من ةول . دوعة لىل للل و واةد؛ يتلقى من  اريعة قلي  واريعة 

                                                           
 28،:صخصائص التصور اإلسالميقطب، سيد؛  23
 42-41المصدر السابق: ص  24
 29-28المصدر السابق: ص 25
 45المصدر السابق: ص 26
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فإذا ما اعرتف اإلنسان املسلم ِبذا املنه  اإلهليحي فإن  َيب أن يتذكر أبن دين  . 27 ...جمتمع  على السواء
 هللا ا ُيان أن ياون حماوماً أو مقوداحي ولَّنا ياون ةاكماً أو قائداحي متيوعاً ولي  اتبعاً. يقول رمح  هللا: 

يزًا كرُياحي ةاكمًا ا " ...كال لن لدين هللاو ا يرضى لا أن ياون سيدًا مهيمنًا قواًي متالرفاحي عز 
حي كما أن جذا الدين املتمث  يف رسالة اإلسالم ا يتعارض مع العلم وا يطرد 28حماوماً. قائدًا ا مقوداً..."

العلوم املادية ونتائجهاحي ولي  بدياًل عن العلم واْلضارةحي ففي جذا الالدد يقول األستاذ: "...لن الدين لي  
عدوًا للعلم واْلضارةحي لَّنا جو لبار للعلم واْلضارةحي وحمور للعلم واْلضارةحي بدياًل من العلم واْلضارةحي وا 

 . 29ومنه  للعلم واْلضارة يف ةدود لباره وحموره الذ   ام ك  اؤون اْلياة..." 

 أمام ضخامة الباطلالصرب والثبات  اثلثاً:

لىل ةياة  عودة اإلسالموقد يقول قائ  أبن الذ   ول بيننا وبني تطييق الةريعة اإلسالمية أو 
حي كما أن يف ظ  الظروف الراجنة من دديد جو: ضخامة الياب  املتمث  يف داجلية أبناء جذا القرن سلمنيامل

ن فيها ايء من السذادة ابملار واخليث والتعقيدحي خبالف اجلاجلية األوىلحي ةيث كاداجلية جذا القرن تتميز 
فاجلاجلية األوىل كانت داجليات ده  وسذادة وفتوةحي أما "... :يقول األستاذ سيد قطب رمح  هللا والفتوة.
ع وااستهتار وااستخفاف استهتار وأن اليةرية اليوم تعاي من التمير ية اْلاضرة فجاجلية علم وتعقيد و اجلاجل

كما تعاي من نفاق القلب وكيد الضعفحي وخيث ااةتيالحي   حيوك  مذجب حيوك  رأ  حيبا  عقيدة ؛عقيدةابل
 .30هللا..." عقيات يف بريق الدعوة على هللا ومعوقات عن ااستقامة على منه  وكلها

لنناحي لذن بالدد لجناز مةرو  ضخم على مدى اْلياة؛ لىل املوتحي وجذا يقتضي الالرب والثيات 
والتمسك وعدم ااستسالم للضرابت املودعة من قي  أج  الياب حي ولان مبا أننا على اْلق فيجب الثيات 

 والالمودحي ويذكرَن األستاذ ِبذه الناليحة: 

 -" َّنن اليوم يف مث  جذا املوقف با  مالبسات  وك  مسات حي مع اجلاجلية كلها من ةولنا فال َيوز
أن ينقالنا اليقني يف العاقية احملتومةحي اليت يةري للي  ك  ايء من ةولنا...ومن ُث ينيغي أا خياجلنا  -من ُث

أن يتطرق لىل قلوبنا الةك بسيب ما الةك يف أن ما وقع مرة يف مث  جذه الظروف ا بد أن يقع. وا َيوز 

                                                           
 101ص ، مقومات التصور اإلسالميمن كتاب:  ،ألوهية وعبودية وانظر: فصل: ؛69، صالمستقبل لهذا الدينقطب، سيد؛   27 

 وراجع أيضاً هذه الصفحات:  ؛87ص مقومات التصور اإلسالمي، ألوهية وعبودية. وانظر: فصل: 93صالمرجع السابق،   28

: ، وأيضاً 152-150، صنظام رباني، لألستاذ سيد قطب، فصل: نحو مجتمع إسالميمن نفس المصدر؛ وانظر:  107،109،132،134

 146، صألوهية، فصل: مقومات التصور اإلسالمي
 70سيد قطب، ص:، لألستاذ معالم في الطريقوانظر:  ؛103ص ؛المستقبل لهذا الدينقطب، سيد؛   29
 96-95، ص خصائص التصور اإلسالميقطب، سيد؛  30
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نراه من ةولنا من الضرابت الوةةية اليت تاال لطالئع اليعث اإلسالمي يف ك  ماان وا بسيب ما نراه  
كذلك من ضخامة األس  اليت تقوم عليها اْلضارة املادية...حي لن الذ  يفال  يف األمر لي  جو ضخامة 

لسالم لَّنا الذ  يفال  يف األمر قوة اْلق ومدى الالمود الياب حي ولي  جو قوة الضرابت اليت تاال ل
"...تقف  –كما عرب األستاذ   –للضرابت...". وبسيب إلروب مش  اْلضارة الغربية ولفالسها يف عامل القيم 

اليةرية اليوم على ةافة اهلاوية ا بسيب التهديد ابلفناء املعلق على رأسها فهذا عرض للمرض ولي  جو 
 . 31سيب لفالسها يف عامل القيم...مل يعد لدي  ما يعطي  لليةرية من القيم..." املرض...ولان ب

 : الزاد املطلوب للثباترابعاً 

على جذا  من زاد يقوينا وُياننا على السريبد فإذا كانت جذه ةال داجلية اليوم وةقيقتهاحي فال 
رمح   يوصيالالعب واملعقد؟  على جذا املنه  والثيات أمام اجلاجلية. فما الزاد املطلوب للسري الطريق والثيات

  و الثقة املطلقة بوعد هللاج ؛جو زاد واةدالزاد  حي وجذااملطلوب واملفقود لدى كثري من الناس ابلزاد زودتابل هللا
ثقة املطلقة لن  الةعور ابهلل على ةقيقةحي أن  التعام  مياار مع هللاحي وال"... ونالره وَتييده لعياده املؤمنني

 من ةقد اْلاقدين على جذا ةادة اليةر لىل جذا الدين أكربحي وأن "...32بوعده اجلازم اْلاسم.."
 أَيالَُّها ايَ  ﴿ ومما ا اك في  أن جذا املفهوم مستخلص من اآلايت القرآنية مث  قول  تعاىل:  .33الدين..."

 إَلاِلبَ  َفاَل  اّلِلَّ   يَنال رْك م   ِلن ﴿ [حي وقول  تعاىل:٧: حممد]﴾ أَْقَداَما مْ  َويال ثَيِرتْ  يَنال رْك مْ  اّلِلََّ  تَنال ر وا ِلن آَمن وا الَِّذينَ 
 [١٦٠: عمرانآل] ﴾ اْلم ْؤِمن ونَ  فالْليالتالوَكَّ ِ  اّلِلَِّ  َوَعَلى باَلْعِدهِ  مِرن يَنال ر ك م الَِّذ  َذا َفَمن خَيْذ ْلا مْ  َوِلن َلا مْ 

 : مواصفات املنهج والعقيدة الرابنيةخامساً 

بقيم حي موصوفاً ومقاب  جذا اإلفالس القيمي عند جؤاء َييت املنه  اإلسالمي منقذاً للنسانية مجعاء
واْلامة والعيودية املطلقة هلل  ن  منهجي ميين على العلم والقوةالاص رابنية املالدر ورابنية الودهة. لوخ

 : رمح  هللا سيحان حي ةيث يقول

 بدل الضعفوقدرة   بدل النقصال وكم  بدل اجله ي الالادر عن علم قاعدة املنه  الراب..." 
عيادة هللا وةده دون  حي34اد لىلبدل اهلوى القائم على أساس: لخراج اليةر من عيادة العيوةامة 

                                                           
 44 - 43، ص  المستقبل لهذا الدين قطب، سيد؛  31
 96المرجع السابق، ص   32
 4 -3، ص المستقبل لهذا الدين قطب، سيد؛ 33
. وانظر: 43، لألستاذ سيد قطب، ص خصائص التصور اإلسالمي" في كتاب:  الربانيةويراجع فصل "   ،4المرجع السابق، ص  34

  152ستاذ سيد قطب، ص، لألمقومات التصور اإلسالميفي كتاب:  " األلوهية وعبودية"فصل
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 تاون سيب كون جذا املنه  متالفًا ِبذه الالفات واملميزات اقتضت اْلامة اإلهلية أنبو  ...."35سواه
ددت أمساؤجاحي فيقول رمح  اختلفت وتعناج  أو النظم الوضعية األخرىحي ولن فروق عديدة بين  وبني امل جناك
أن مفرق الطريق بني منه  جذا الدين وسائر املناج  إلريهحي أن الناس يف نظام اْلياة اإلسالمية "...هللا:

متفرقة  جم يف سائر النظم يعيدون آهلة وأرابابً  حي بينمايعيدون لهلا واةداً يفردون  ابأللوجية والربوبية والقوامة....
وَّنن نسمي جذه النظم  .عييد كما أهنم عييد.. .وجم مثلهم بةر.. حيَيعلون هلا القوامة عليهم من دون هللا...

جذه املفاجيم ا  .36دت أاااهلا وبيئا ا وأزماهنا...نظماً داجلية مهما تعد ؛اليت يعيد الناس كما يسميها هللا
 َمنْ  ياَلْعَلم   َأَا  ﴿ مث  قول  تعاىل: اك أن األستاذ سيد توص  لليها من خالل قراءت  وفهم  لآلايت القرآنية

 مبَا َكانَ   اّلِلََّ  ِلنَّ  رَّبِركَ  ِمن لِلَْيكَ  ي وَةىى  َما َواتَِّيعْ  ﴿ [حي وقول  تعاىل:١٤: امللك]﴾ اخْلَِيري   اللَِّطيف   َوج وَ  َخَلقَ 
 َخِيريًا بِِعَياِدهِ  َكانَ   ِلنَّ    َوياَلْقِدر   َيَةاء   ِلَمن الرِرْزقَ  ياَلْيس ط   َربَّكَ  ِلنَّ ﴿[حي قول  تعاىل: ٢: األةزاب]﴾ َخِيريًا تالْعَمل ونَ 
: الةورى]﴾ اْلَعزِيز   اْلَقِو ُّ  َوج وَ  َيَةاء   َمن ياَلْرز ق   ِبِعَياِدهِ  َلِطيف   اّلِلَّ  ﴿حي وقول  تعاىل: ٣٠: اإلسراء] ﴾َباِلريًا
١٩.] 

 يف دين هللا املسلم حىت يكون االلتزام هبذا املنهج ساً:ساد

حي ألن لتالديق الواء هلل واانتماء للسالم تزام ابملنه  الرابي األصي ضرورة اال األستاذ عل 
املنه  ااء أم أىب. و على دين ذلك بغض النظر عن كون  بةرايً أو رابنياً فه –لذا خضع ملنه  ما اإلنسان 

ف ةياة . فدين مجاعة من اليةر جو اليةر الذ  يالرر ن ك  منه  للحياة جو لدينو...أ" :قال رمح  هللا
 ف ةياة جذه اجلماعة من صنع هللا أ  منيثقًا من تالورن كان املنه  الذ  يالرر إلري أن  ل حيجذه اجلماعة

ياة جذه اجلماعة من صنع ولن كان املنه  الذ  يالرف ة حياعتقاد  رابي فهذه اجلماعة يف لدين هللا و
اجلماعة يف األمريحي أو القييلة أو الةعبحي لأ  منيثقاً من مذجب أو تالور أو فلسفة بةريةو فهذه  امللكحي أو

ألهنا ا تتيع منه   دين األمريو أو لدين القييلةو أو لدين الةعبو. وليست يف لدين هللاوللدين امللكو أو 
جو الذ  يقدم التفسري الةام  الاام  للودود  ابتداء من دين هللا دون سواه. ولدين هللاو ملنيثقهللاحي ا

 أَْراَبابً  َور ْجَياهَن مْ  َأْةَياَرج مْ  اختََّذ وا ﴿ حي وا اك أن جذا املفهوم مستنيط من قول  تعاىل:37وعالقت  خبالق  العظيم
ًا لِيالْعي د وا ِلاَّ  أ ِمر وا َوَما َمْرميََ  اْبنَ  َواْلَمِسيحَ  اّلِلَِّ  د ونِ  مِرن : التوبة]﴾ ي ْةرِك ونَ  َعمَّا س ْيَحانَ    ج وَ  ِلاَّ  لِلَى َ  اَّ  َواِةًدا ِلهلَى
٣١ .] 
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 اً: ال فصل للدين عن الدنيا يف اإلسالمسابع

وسلم  ولقد كان من أجم صفات وخالائص جذا الدين اإلهلي املنزل على نيينا حممد صلى هللا علي 
خاصية الةمول؛ فال يعق  لديٍن جذه ميزت  أن ينفال  عن تنظيم كافة اؤوننا يف اْلياة الدنيا؛ سياسيًا أو 
اقتالاداًي أو ادتماعيًا أو أخالقياحي لذ ا معىن هلذا الدين والنظام اإلهلي أن ينحالر يف ركن ضيق من أركان 

 العيادة فقط! ويف جذا الالدد يقول رمح  هللا:

ن  ا معىن للدين أصاًل لذا جو ختلى عن تنظيم اْلياة الواقعيةحي بتالورات  اخلاصةحي ومفاجيم  فإ" ...
أن ينفال  عن الدنياحي  لي  من بييعة لالدينوحي و"...38.اخلاصة وارائع  اخلاصةحي وتوديهات  اخلاصة..

ة والةعائر التعيدية أو دانية واألخالقيات التهذييياإلهلي أن ينحالر يف املةاعر الود ولي  من بييعة املنه 
لي  من بييعة حي  و"...39...و األةوال الةخالية ركن ما يسمون  ل.يف ركن ضيق من أركان اْلياة اليةرية..

هنايت  فردوس اآلخرة عن إلري  أن يةر  بريقًا لآلخرة ا ُير ابْلياة الدنيا! بريقًا ينتظر الناس يف لالدينو
 مسى األستاذ قدو  .40ا عن هللا وفق منهج  الذ  ارتضاه..." العم  يف األرض وعمار احي واخلالفة فيه بريق

 ِبا خاصةنادة  تولد يف ظ  ظروف أوربية حي والذ الفصام النكدللدين عن الدنيا بالالالالال:  جذا الفال 
وكان من نتائجها فال  الدين عن  املسلمني اليتةحياتريخ إلسالم و اب هلا وا عالقة 41وابلانيسة األوربية

 قال رمح  هللا:  الدولة.

ُث يف حي .لقد مت ذلك لالفالام النادو يف ظروف نادة! وكانت ل  آاثره املدمرة يف أورواب.. "...
كلها يف   األرض كلهاحي ةني بغت التالورات الغربيةحي واألنظمة الغربيةحي واألوضا  الغربيةحي على اليةرية

ن تسري يف جذا أ -ةياة املخاليق عن منه  اخلالق وقد انفالمت -ومل يان بدحيمةارق األرض ومغارِبا...
ن حتيط ابليةر الدائرة اليت يتعذبون اآلن يف داخلهاحي نتهي لىل جذه النهاية التعيسة؛ وأن تالطريق اليائ ؛ وأ

 42خلالص منها.. وجم يالطرخون فيها..!!.ويذوق بعضهم أبس بعضحي بينما جم عادزون عن معرفة بريق ا

سيب حماربة األعداء للسالم وأجل  يف   حي فقد تيني لكإلسالم ا عظمة منه ايئًا من ولذا عرفت 
د  جذه اخلالائص يف "...ومن أ:ةنيحي ةيث يقول األستاذك  يف ك  وقت و  حيمالرك  عالر و ك  
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يف الطريقحي يعوقهم عن أجدافهم ااستعمارية اإلسالم  ارب  أعداؤه جذه اْلرب املنارةحي ألن  يقف هلم 
اخلالائص يطلقون علي   ذهد  جلتأل  يف األرض كما يريدون! ومن أااستغالليةحي كما يعوقهم عن الطغيان وا

  .43الت التةوي  واخلدا  والتضلي ..." محالت القمع واإلابدة كما يطلقون علي  مح

 آصرة التجمع والوحدةاملطلب الثاين: 

اآلليات الفعالة َنقش  من سورة األنفال اآلية السابقة تعقيب األستاذ سيد قطب لتفسريويف 
للتجمع والوةدة بني املسلمني. تركزت جذه اآلليات على رابطة العقيدة اإلسالمية دون األواصر األخرىحي 

 ةَّت تربز لنسانية اإلنسان ولعالء جذا اجلانب على اجلوانب األخرىحي قائاًل:

ودودجا  ويقيم وجو ييين األمة املسلمة على جذه القاعدة وفق جذا املنه  ؛ -اإلسالم  فإن " وبعد
كان يستهدف لبراز  لَّنا - ؛ وَيع  آصرة جذا التجمع جي العقيدةعلى أساس التجمع العضو  اْلركي

. وكان األخرى يف الاائن اإلنساي اجلوانب "لنسانية اإلنسان" وتقويتها ومتاينها حي ولعالءجا على مجيع
 .44وتعليمات  وارائع  وأةاام ..." قواعده ُيضي يف جذا على منهج  املطرد يف ك 

لذن؛ فلسفة اإلسالم يف الرتكيز على ضرورة التجمع والوةدة على آصرة وقاعدة العقيدة كان بغرض 
ن أل فيما ذجب للي لبراز لنسانية اإلنسان وتقويتها ومتاينها ولعالئها على بقية اجلوانب. لقد صدق رمح  هللا 

ا  فطر هللا الناس عليها قي  أن خيلق هللا الناس أمجعنيحي ؛رابنية فطرية رابطة العقيدة والدين جي رابطة أصيلة
لقواحي فهم ةنفاء  تيدي  خللق هللا. فالناس مجيعًا قد أقروا بوةدانية هللا وربوبيت  وألوجيت  وةاكميت  قي  أن خي 

ادتالتهم وصرفتهم عن اجلادة.  من اإلن  بقوانينهم وتةريعا م وأعرافهم ابنيمسلمون من األزلحي ولان الةي
ال وا باَلَلىى َوِلْذ َأَخَذ َربَُّك ِمن َبيِن آَدَم ِمن ظ ه ورِِجْم ذ رِريالَّتاله ْم َوَأْاَهَدج ْم َعَلىى أَنف ِسِهْم أََلْست  ِبَربِرا ْم قَ  قال تعاىل: ﴿

َذا إَلاِفِلنَي﴾ ]األعراف: َاِهْدََن َأن تالق ول وا ياَلْوَم ا [حي وكما داء يف اْلديث القدسي ١٧٢ْلِقَياَمِة ِلَنَّ ك نَّا َعْن جَى
قَاَل َذاَت حي ى اّلِلَّ  َعَلْيِ  َوَسلَّمَ أبلفاظ متقاربة: فقد روى اإلمام أمحد يف مسنده من ةديث عياض َأنر النَّيبَّ َصلَّ 

ِعَياِد  ة نالَفاَء ك لَّه ْمحي َوِلهنَّ ْم أَتالتالْه م  الةََّياِبني  فَاْدَتالَتالْه ْم َعْن ِديِنِهْمحي َوَةرََّمْت ياَلْوٍم يف خ ْطَيِتِ  ...َوِليرِ َخَلْقت  
  .45َعَلْيِهْم َما َأْةَلْلت  هَل ْمحي َوأََمَرْ  ْم َأْن ي ْةرِك وا يب َما ملَْ أ ناَلزرِْل بِِ  س ْلطَاًَن..." 
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أن  ا ايء يداني  من آصرة  ؤكداً الفال  يف جذه املسألة مالقول ُث لن ااستاذ سيد قطب ذكر 
 مهما كان األمرحي قال رمح  هللا: تتالاى أمامها ليات األخرى للتجمع والوةدةك  اآلالعقيدة...

وا  حياللون ا َيع  جذه اآلصرة جي النسبحي وا اللغةحي وا األرضحي وا اجلن حي وا "...لن 
مع اإلنسان. وجي أاي  ايء  اْليوان املةرتك...فهذه كلها أواصر يةرتك فيهااملالاحلحي وا املالري األرضي 

الذ  يتفاجم ب   ولىل اْلظرية واملرعى والثغاء حيالقطيع وأقرب ايء لىل أواصر القطيعحي ولىل اجتمامات
ل   للنسان ودودهحي وودود جذا الاون من ةول  تفسريًا كلياً؛ كما تفسر تفسر القطيع! أما العقيدة اليت

املادة  جذه وودود الاون من ةول حي ومالريه ومالري الاون من ةول ؛ وترده لىل كائن أعلى من ودوده منةأ
والذ  ينفرد ب  عن  حياخلالئق وأكرب وأسيق وأبقىحي فهي أمر آخر يتعلق بروة  ولدراك  املميز ل  من سائر

  وراءه سائر اخلالئق. ةيث خيلف ؛ سائر اخلالئق؛ والذ  يقرر "لنسانيت " يف أعلى مراتيها

اإلنساي  الفرد جي آصرة ةرة؛ ُيلك -آصرة العقيدة والتالور والفارة واملنه   -لن جذه اآلصرة  ُث
فرضاحي مل خيرتجا وا ةيلة ل    علي  أواصر القطيع تلك فهي مفروضة اختيارجا مبحض لرادت  الواعية. فأما

وا تغيري اجلن  الذ  تسلس  من ؛ وا تغيري اللون الذ   ؛َّناه كذلك فيها...لن  ا ُيلك تغيري نسي  الذ 
 قد تقررت يف ةيات  قي  أن يولدحي مل يان ل  فيها اختيارحي وا ُيلك فيها ةيلة أمور ولد ب . فهذه كلها

مادية معينة ومالري  مبالاحل كذلك مولده يف أرض بعينهاحي ونطق  بلغة بعينها حبام جذا املولدحي وارتياب ...
عسرية التغيري؛ وجمال "اإلرادة اْلرة  مسائ  كلها  -ما دامت جذه جي أواصر لمع  مع إلريه  - أرضي معني

اإلسالم جي آصرة التجمع اإلنساي...فأما العقيدة والتالور  َيعلها " فيها حمدود...ومن أد  جذا كل  ا
يقرر  وأن يعلن فيها اختياره؛ فهي مفتوةة دائماً لالختيار اإلنسايحي وُيلك يف ك  ْلظة أن حيوالفارة واملنه 

من لون  أو لغت  أو دنس  أو  قيد التجمع الذ  يريد أن ينتمي للي  باام  ةريت ؛ فال يقيده يف جذه اْلالة
 ...حي نسي حي أو األرض اليت ولد فيها

سعت  عظمة اإلسالم و  مةريًا لىل النتائ  الياجرة من جذا املنه  اإلهليحي ستاذ سيد قطبُث ذكر األ
ورمحت  أن دع  رابطة العقيدة جي األساس جلميع األقوام واألدناسحي وأن بوتقة العقيدة جي اليوتقة الوةيدة 
اليت َيب تنالب فيها خالائص األدناس اليةرية مبختلف أبيافها وارائحها ةَّت تتمازج وتنالهر فيما تلك 

 قائاًل: من الةعوب واْلضارات األخرى مسجالً َّناذج اترخيية الفروقات القومية والطيقية واجلهوية والسلطوية

 جلميع الواقعية الياجرة هلذا املنه  أن أصيح اجملتمع املسلم جمتمعًا مفتوةاً  النتائ  "...كان من
وأن صيت يف بوتقة اجملتمع  !السخيفة األدناس واألقوام واأللوان واللغاتحي بال عائق من جذه العوائق اْليوانية
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يف جذه اليوتقة ومتازدت؛ وأنةأت مركيًا عضوايً  وانالهرت ليةرية وكفااي ا؛اإلسالمي خالائص األدناس ا
وصنعت جذه الاتلة العجيية املتجانسة املتناسقة ةضارة رائعة ضخمة حتو   ؛قالرية فائقًا يف فرتة تعد نسيياً 

العريب والفارسي ادتمع يف اجملتمع اإلسالمي املتفوق:  اليةرية يف زماهنا جمتمعة...حي لقد الطاقة خالصة
آخر  لىل والرتكي والاليين واهلند  والروماي واإلإلريقي واألندونسي واإلفريقي... واملغريب والةامي واملالر 

اجملتمع اإلسالمي  بناء لتعم  متمازدة متعاونة متناسقة يفاألقوام واألدناس. ولمعت خالائالهم كلها 
 عربية " لَّنا كانت دائماً "لسالمية " . ومل تان" يوماً ما واْلضارة اإلسالمية. ومل تان جذه اْلضارة الضخمة

ادتمعوا كلهم على قدم املساواةحي وآبصرة اْلبحي  عقيدية "...ولقد"  دائماً  " لَّنا كانت ما "قوميةيومًا 
ما مل يتجمع قط أل   لنسانيتهم" وةدجا بال عائق...وجذا" وتربز فيها حي ...واةدة وبةعور التطلع لىل ودهة

كان أاهر لمع بةر  يف التاريخ القدمي جو لمع اإلمربابورية الرومانية  لقد...لمع آخر على مدار التاريخ
مل يقم على  كل  فقد ضمت ابلفع  أدناسًا متعددة؛ ولغات متعددةحي وأرضني متعددة... ولان جذا . مثالً 

قامت يف التاريخ اْلديث لمعات  كذلك.حي عقيدة..يتمث  يف قيمة عليا كالآصرة "لنسانية " ومل 
ولان  كان كالتجمع الروماي الذ  جو وريث ! لمعًا قومياً ... مثالً  أخرى...لمع اإلمربابورية الربيطانية

 اإلمربابورية على أساس سيادة القومية اإلجنليزيةحي واستغالل املستعمرات اليت تضمها يقوم استغاللياً؛
يف وقت ماحي واإلمربابورية  والربتغالية اإلمربابورايت األوربية كلها: اإلمربابورية األسيانيةومثل  ...

أن تقيم لمعًا من نو  آخرحي  الةيوعية وأرادت  املقيت! اليةع ...وكلها يف ذلك املستوى اهلابط46الفرنسية
قاعدة "لنسانية " عامة. لَّنا أقامت  واللون. ولانها مل تقم  على  واللغة يتخطى ةوادز اجلن  والقوم واألرض

 ابعتيار أنحي ...الطيقية "...فاان جذا التجمع جو الود  اآلخر للتجمع الروماي القدمي" القاعدة على
وابعتيار أن  - األولية وجي مطالب اْليوان -املطالب األساسية " للنسان جي "الطعام واملسان واجلن " "

يقوم على أية قاعدة  حيآخر والذين يعدلون عن  لىل أ  منه  ن الطعام !!!اتريخ اإلنسان جو اتريخ اليحث ع
 الننت السخيف جم أعداء اإلنسان ةقاً  جذا أخرى من القوم أو اجلن  أو األرض أو الطيقة... لىل آخر

هللا مث  ما تتجمع علي  "اليهائم" من اْلظرية والاأل! بعد أن رفع   على ليعودوا ابإلنسان لىل التجمع...حي !
  الارمي الذ  يتجمع في  على ما يليق أن تتجمع علي  "الناس" ! املقام لىل ذلك
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 وأن العجب أن يسمى التجمع على خالائص اإلنسان العليا تعاليًا ومجودًا وردعيةحي وأعجب
هللا إلالب على أمره...وجذه  ولان...حي يسمى التجمع على مث  خالائص اْليوان تقدمًا ورقيًا وهنضة

 .47.." ...وسياون ما يريده هللا ةتماً.لن ياتب هلا اليقاء اليةرية اانتااسات اْليوانية اجلاجلية يف ةياة

 

 من منظور  األستاذ معاصرةجتماعية : قضااي ااملبحث الثالث

 وكيفية مواجهته طبيعة اجملتمع الكافر: املطلب األول

حي أخذاً ا حمالة ؛ أمر ضرور بدين اإلسالملن التعرف على مسات ومالمح اجملتمع الذ  ا يدين 
. فهم دسد واةد؛ كيان أعداء أولياء الرمحناإلسالم و أعداء للحيطة واْلذر وخةية الوقو  يف خمالب ومار 

: اجلاثية ]﴾اْلم تَِّقنيَ  َويلُّ  َواّلِلَّ   بالْعضٍ  أَْولَِياء   بالْعض ه مْ  الظَّاِلِمنيَ  َوِلنَّ  ﴿ واةد؛ هلم جدف واةدحي كما قال تعاىل:
: املائدة]﴾ باَلْعضٍ  أَْولَِياء   بالْعض ه مْ  أَْولَِياءَ  َوالنَّاَلاَرىى  اْلياله ودَ  تالتَِّخذ وا َا  آَمن وا الَِّذينَ  أَيالَُّها ايَ  ﴿ [حي وقال تعاىل: ١٩
وبناء على جذه الرتكيية العضوية فهو يتحرك  حياجملتمع الاافر كتلة واةدة ول  كيان عضو  واةدلن  [.٥١

لا أن يوادهوا جؤاء دهتهم فال بد للمسلمني على جذا األساس؛ ولذا ما أراد املسلمون موا ويدافع وياافح
سواء  اليت للمجتمع الاافر واخلطط واألساليب املميزات واخلالائص نف بو والطريقةحي   الالورة نفب لا

ني والرباء من أعدائهم ِبذا املفهوم يف حتقيق الواء للمسلمتالرفوا يقة و جذه اْلق نفهم املسلمو بسواء. ولذا 
 األستاذ تفسري ويفد كيري يف األرض. افسو  فتنة كلاون جناستولا  مياركةحي ون النتيجةستا ؛وِبذه الالورة

َنة   َتا ن تالْفَعل وه   ِلاَّ  باَلْعضٍ  أَْولَِياء   بالْعض ه مْ  َكَفر وا  َوالَِّذينَ : ﴿تعاىل لقول  : األنفال﴾]َكِيري    َوَفَساد   اأْلَْرضِ  يف  ِفتالْ
 قال رمح  هللا:  [٧٣

يتحرك كاائن  لَّنا ؛اجملتمع اجلاجلي ا يتحرك كأفرادلن كما أسلفنا.   -ور بطييعتها كذلك األم لن" 
ضهم أولياء بعض فهم بع. وكيان  ودوده للدفا  الذايت عن حيبطييعة ودوده وتاوين  حيعضو حي تندفع أعضاؤه

ولان  حي صورة جمتمع آخر ل  ذات اخلالائصلا يف يوادههم ومن ُث ا ُيلك اإلسالم أنبيعًا وةاماً...
 فستقع الفتنة ألفراده من اجملتمع حييوادههم مبجتمع واؤه بعض  ليعض لذا مل فأما .بدردة أعمق وأمنت وأقوى

 األرض عامة بغلية يف وتقع الفتنة -اجلاجلي املتااف  أفرادًا ألهنم ا ُيلاون موادهة اجملتمع  - اجلاجلي
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ن ألوجية وبغيا ؛على اإلسالم اجلاجلية . ويقع الفساد يف األرض بطغياناجلاجلية على اإلسالم بعد ودوده
 . وجو أفسد الفساد:مرة أخرى للعياد ووقو  الناس عييداً  ؛العياد على ألوجية هللا

َنة  يف اأْلَْرِض َوَفَساد  َكِيري ﴾﴿ِلاَّ تالْفَعل وه  َتا    وا بعد جذا  حيياون بعد جذا النذير نذير وا ن ِفتالْ
يقيمون ودودجم على أساس التجمع العضو  اْلركي ذ  الواء  ا واملسلمون الذينالتحذير حتذير...

تيعة تلك الفتنة يف  -ذا ا فوق ما يتحملون يف ةيا م  -يتحملون أمام هللا  حي الواةد والقيادة الواةدة
 لا لذا متث  يف حيمنه  ةياة ا يتمث  يف ودود فعليلن جذا الدين حي ...وتيعة جذا الفساد الايري حي األرض
تلك  يف يتمث  ا ياليح ] ةقًا [ لا ةني حيوده يف صورة عقيدة فهو ودود ةاميأما ودةركي... لمع

 والرزق يذكر جنا مبناسية اجلهادهلم مغفرة ورزق كرمي... حياملؤمنون ةقاً  وجؤاءالالورة اْلركية الواقعية...
ب  جي أكرم الرزق  .فوق  املغفرة وجي من الرزق الارميو واء والنالرة وتااليف جذا كل ...واإلي واإلنفاق

  .48الارمي...حي

 فات اجملتمع املسلم املثايلالدخول يف اإلسالم حقيقة وص  :الثايناملطلب 

ْلمِ  يف  اْدخ ل وا آَمن وا الَِّذينَ  أَيالَُّها ايَ ﴿تفسري األستاذ لقول  تعاىل:  ويف  خ ط َواتِ  تالتَِّيع وا َوَا  َكافَّةً   السِر
 [حي تطرق رمح  هللا لىل بيان األبعاد النفسية والداات اإلُيانية٢٠٨: اليقرة] ﴾مُِّيني   َعد و   َلا مْ  ِلنَّ    الةَّْيطَانِ 

أثر ذلك على و  القومي وملنهج عز ود   هلل اْلقيقيوااستسالم  الدخول يف اإلسالم  ْلقيقةواآلاثر اإلَيابية 
 مح  هللا:حي فقال ر مقارنة مع بعض الدول الغربية عقيدايً  و سلوكياً وأخالقياً 

 حيويفردجم والذ  ُييزجم دعوة للمؤمنني ابسم اإلُيان. ِبذا الوصف احمليب لليهمحي لهنا" 
مفاجيم  وأولحي ... دعوة للذين آمنوا أن يدخلوا يف السلم كافةوياللهم ابهلل الذ  يدعوجم...

والايري من  الالغري ويف أن يستسلم املؤمنون باليا م هللحي يف ذوات أنفسهمحيجذه الدعوة 
اليت تقود خطاجم وجم  لليد ااستسالم .لطاعة الواثقة املطمئنة الراضيةاستسالم ام...حي أمرج
والنالح والرااد؛ وجم مطمئنون لىل الطريق واملالريحي يف الدنيا واآلخرة  اخلري قون أهنا تريد ِبمواث

وتتوافق خطرات  آمنوا؛ ليخلالوا ويتجردوا؛ للذين وجي دعوة تود  يف ك  ةني...حي سواء
يف إلري ما  ييهم ودينهمحيوما يقودجم للي  ن هللا ِبمحي يريد نفوسهم والاجات مةاعرجم مع ما

يدخ  يف عامل كل  سلم وكل   ةني يستجيب جذه ااستجابة واملسلم. ل  وا تردد وا تلفتتلج
                                                           

 1452، 3، جفي ظالل القرآنقطب، سيد؛   48



 من منظور األستاذ سيد قطب –قضايا دينية اجتماعية سياسية في ميزان القرآن 

Page | 26  
 

. وابمئنانحي وكل  رضى واستقرار. ا ةرية وا قلقحي وا ارود وا ضالل ثقة . عامل كل سالم
 . سالم مع الودودلناس واألةياء. سالم مع اوالضمري. سالم مع العق  واملنطق النف  سالم مع

 يف . سالمومع ك  مودود. سالم يرف يف ةنااي السريرة. وسالم يظل  اْلياة واجملتمع كل 
مجيلة فوق أهنا عقيدة كرُية. عقيدة تساب يف روة   عقيدة جيحي األرض وسالم يف السماء...

كل  ويعانق ك  مودود؛ ويةيع من ةول  األمن والرفقحي واْلب  الودود وتطلق  يعانق السالم؛
 ونفي ضة السالم على روح املؤمن وعامل ؛ابآلخرة يؤد  دوره األساسي يف لفا تقادوااع .والسالم

لي  يف جذه  األوىف واجلزاء اْلساب اخلتامي لي  يف جذه األرض؛لن القلق والسخط والقنوط...
فأوىل ب  أا ..حي .جذا اْلساب يف والعدالة املطلقة مضمونة اخلتامي جناك؛ لن اْلسابالعادلة...
وأوىل ب  أا  ؛يتجرب وأوىل ب  أا يطغى وا  يفجر؛ وأوىل ب  أا يغش وا خيد ؛يغدر وا

املراة حي وأا يعتسف  يستعج  . وأوىل ب  كذلك أامدنسة وا وسيلة خسيسةيستخدم أداة 
املؤمن أبن  ُيضي مع قدر هللاحي يف باعة هللاحي  واعور ..حي.الطريقحي وأا يركب الالعب من األمور

واملضي  من الطمأنينة والسالم وااستقرار؛جذا الةعور يف روة   يساي  ومالرادة هللا...لتحقيق 
اليت يفرضها  والتااليف...حي قلق وا سخط على العقيات واملةاقوا  ةرية يف الطريق بال

بييعة  تتجاج  وا الطاقة؛ تتجاوز . ام كلها من الفطرة ولتالحيح الفطرةاإلسالم على املسل
 حي عم  واليناء والنماء...من باقات  ا تطلقها لل واةدة وا  م  باقة وتركيي ؛اإلنسان 

 العقيدة يف ظ  النظام الذ  ينيثق من جذه املنه  الرابيحي الذ  ينةئ  جذا واجملتمع
يةيع السلم وينةر  مما كلها...والضماَنت اليت  يط ِبا النف  والعرض واملال  حياجلميلة الارُية

 الذ  . جذا اجملتمعابط املتضامن املتااف  املتناسقاجملتمع املتواد املتحاب املرت  جذا .روح السالم
ختتلف  حياْلقب . ُث ظ   قق  يف صور اَّت على توايلم مرة يف أرقى وأصفى صورهةقق  اإلسال
 يف املاضي واْلاضرحي اجلاجلية من ك  جمتمع آخر صاإلت  ولان  يظ  يف مجلت  خرياً  دردة صفائ حي

اجملتمع الذ  تربط  آصرة واةدة  جذا !األرضية وك  جمتمع لوثت  جذه اجلاجلية بتالورا ا ونظمها
وسائر جذه  واللغات واأللوانحي حيواألوبان ةيث تذوب فيها األدناس -آصرة العقيدة  -

اجملتمع الذ  يسمع هللا يقول ل :  جذاحي ... اإلنسان األواصر العرضية اليت ا عالقة هلا جبوجر
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َا﴿ مث  املؤمنني يف توادجم " قول النيب الارمي: يف والذ  يرى صورت ...﴾ِلْخَوة   اْلم ْؤِمن ونَ  ِلَّنَّ
ى ل  سائر اجلسد ابلسهر من  عضو تداع ااتاى وترامحهم وتعابفهم مث  اجلسد لذا

َها أبَِْةَسنَ  َفَحيُّوا بَِتِحيَّةٍ  ة يِريت م َوِلَذا ﴿ اجملتمع الذ  من آداب : جذا"...واْلمى حي ﴾ر دُّوَجا َأوْ  ِمنالْ
 الَِّذ  فَِإَذا َأْةَسن   ِجيَ  اِبلَّيِت  اْدَفعْ ﴿ حي﴾... َمَرًةا اأْلَْرضِ  يف  مَتْشِ  َوَا  لِلنَّاسِ  َخدَّكَ  ت اَلعِررْ  َوَا ﴿

َن    باليالَْنكَ  يم   َويل   َكأَنَّ     َعَداَوة   َوباليالْ  َأن َعَسىى  قالْومٍ  مِرن قالْوم   َيْسَخرْ  َا  آَمن وا الَِّذينَ  أَيالَُّها ايَ ﴿ حي﴾ محَِ
 تالَنابالز وا َوَا  أَنف َسا مْ  تالْلِمز وا َوَا  مِرنالْه نَّ  َخرْيًا َيا نَّ  َأن َعَسىى  نِرَساءٍ  مِرن ِنَساء   َوَا  مِرنالْه مْ  َخرْيًا َيا ون وا

ُيَانِ  بالْعدَ  اْلف س وق   اِاْسم   بِْئ َ  اِبأْلَْلَقابِ  ةرام:دم  وعرض   املسلم املسلم على" ك  ...حي ﴾...اإْلِ
 حي ...ومال  "

وا  حيءالعفيف الذ  ا تةيع في  الفاةةة؛ وا يتيجح في  اإلإلراجذا اجملتمع النظيف  ُث
وا ترف في   حيوا تتلفت في  األعني على العورات تروج في  الفتنةحي وا ينتةر في  التربجحي

تنطلق يف  كما وا ينطلق في  سعار اجلن  وعرامة اللحم والدم الةهوات على اْلرماتحي
والذ   حيالرابنية الاثرية التوديهات جذا اجملتمع الذ  حتام حي ...وةديثاً  اجملتمعات اجلاجلية قدُياً 

يُّونَ  الَِّذينَ  ِلنَّ ﴿ :يقول –سيحان   -يسمع هللا   َعَذاب   هَل مْ  آَمن وا الَِّذينَ  يف  اْلَفاِةَةة   َتِةيعَ  َأن  ِ 
نالَيا يف  أَلِيم    مِرنالْه َما َواِةدٍ  ك  َّ   فَاْدِلد وا َوالزَّاِي  الزَّانَِية   ﴿حي﴾تالْعَلم ونَ  َا  َوأَنت مْ  يالْعَلم   َواّلِلَّ   َواآْلِخرَةِ  الدُّ
 َعَذاَِب َما َوْلَيْةَهدْ  اآْلِخرِ  َواْليالْومِ  اِبّلِلَِّ  تال ْؤِمن ونَ  ك نت مْ   ِلن اّلِلَِّ  ِدينِ  يف  رَْأَفة   ِِبَِما ََتْخ ْذك م َوَا  َدْلَدةٍ  ِماَئةَ 

 َوق  ﴿حي ﴾... فال ر وَده مْ  َوَ َْفظ وا أَْباَلارِِجمْ  ِمنْ  يالغ ضُّوا لِرْلم ْؤِمِننيَ  ق  ﴿ ...﴾اْلم ْؤِمِننيَ  مِرنَ  بَائَِفة  
 ِمن خي ِْفنيَ  َما لِيال ْعَلمَ  أِبَْرد ِلِهنَّ  َيْضرِْبنَ  َوَا ....فال ر وَده نَّ  َوَ َْفْظنَ  أَْباَلارِِجنَّ  ِمنْ  يالْغض ْضنَ  لِرْلم ْؤِمَناتِ 

 وايمن ا اجملتمع َتمن الزودة على زودهاحي وَيمن الزوج على زودت حيمث  جذ ويف...حي ﴾...زِيَنِتِهنَّ 
على  العيون . ةيث ا تقعَيمن اجلميع على أعالاِبم وقلوِبمو حيعلى ةرما م وأعراضهم األولياء
يوتة ولما الرإلائب املا ةينذاك . فإما اخليانة املتيادلةتقود العيون القلوب لىل احملارم وا حياملفاتن

ترف علي   حيالعفيف آمن ساكن النظيف بينما اجملتمع املسلم...وأمراض النفوس وقلق األعالاب
  أدنحة السلم والطهر واألمان !
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 ولا  عادز ضمانة للعيش حيورزقاً  لن  ذلك اجملتمع الذ  ياف  لا  قادر عمالً  وأخرياً 
 والذ  يعترب أج  ك  ةي مسؤولني حيإلب يف العفة واْلالانة زودة صاْلةولا  را حيالارمي

 واجملتمع .عض فقهاء اإلسالم تغرُيهم ابلديةةَّت لريى ب ؛دنائية لو مات فيهم دائع مسؤولية
كفالتها ابلتودي   بعد حيوةرما م وأمواهلم حبام التةريع الذ  تاف  في  ةرايت الناس وكراما م

وا يتجس  على أةد في   حيبيت  أةد وا يتسور على حي. فال يؤخذ واةد في  ابلظنةالرابي املطا 
و هنيا في  على أةد مال  سرقة أ يضيع وا ؛ يذجب في  دم جدرا والقالاص ةاضروا حيمتجس 

قوم على املساواة . كما ييقوم على الةورى والنالح والتعاونالذ   اجملتمع .واْلدود ةاضرة
 او  حيحبام اريعة هللا ا إبرادة ةاكم اليت يةعر معها ك  أةد أن ةق  منوط الالارمة والعدالة

  ..حي.وا قرابة كيري حيةااية  جوى

 كلها بعض معاي السلم الذ  تةري للي  اآلية وتدعو الذين آمنوا للدخول في  جذه
لَّنا  ؛ةظ ذا ا وا يعود لنفوسهم من حيفال يعود هلم منها ايء ؛ليسلموا أنفسهم كلها هلل .كافة

 ا يدرك معىن جذا السلم ةق لدراك  من وا...تسليم ويف تعود كلها هلل يف بواعية ويف انقياد
اجملتمعات اليت  يف حي النفوس اليت ا تطمئن ابإلُيانيف القلق يعلم كيف تنطلق اْلرية وكيف يعربد

حتت عنوان من اَّت  حيوارتدت لىل اجلاجلية حيعرفت  ُث تنارت ل  اليت أو حيا تعرف اإلسالم
 جذه اجملتمعات الةقية اْلائرة على الرإلم من ك  ما قد يتوافر هلا...األزمان مجيع العنواَنت يف

 التالورات وسائر مقومات الرقي يف عرف اجلاجلية الضالة حيالرخاء املاد  والتقدم اْلضار  من
  .املختلة املوازين

 ةيث .قى بالد العامل كل  وجو "السويد"مث  واةد مما يقع يف بلد أوريب من أر  وةسينا
 ك  . وةيث يستحقيساو  مخسمائة دني  يف العامخيص الفرد الواةد من الدخ  القومي ما 

 .املستةفيات فرد ناليي  من التأمني الالحي ولعاَنت املرض اليت تالرف نقدا والعالج اجملاي يف
املتفوقني وةيث  للطلية مع تقدمي لعاَنت مالب  وقروض حيالتعليم يف مجيع مراةل  ابجملان وةيث

وةيث وةيث من ذلك الرخاء ...ة زواج لتأثيث الييوتتقدم الدولة ةوايل ثالمثائة دني  لعان
ماذا وراء جذا الرخاء املاد  واْلضار  وخلو القلوب  ؟ماذا  ولان...املاد  واْلضار  العجيب 
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 تناقص مطرد بسيب فوضى فالنس  يف حياعب مهدد ابانقراض لن  ؟ اإلُيان ابهللمن 
زوات وتربج الفنت بالق واةد لا  ست زَيات بسيب انطالق الن مبعدل ! والطالقااختالط

ليعوض خواء الروح  ؛رف فيدمن على املسارات واملخدراتاجلديد ينح واجلي  !وةرية ااختالط
. واألمراض النفسية والعاليية والةذوذ أبنواع  تفرتس القلب ابلعقيدة وبمأنينة من اإلُيان

واْلال كهذا يف ...انتحارُث ا...من النفوس واألرواح واألعالاب اآلاف عةرات
الةقوة النادة املاتوبة على ك  قلب خيلو من  لهنا...أانع من جذا يف روسيا واْلال...أمرياا

دعا هللا الذين آمنوا أن يدخلوا يف السلم كافة  وملا ...حيبةااة اإلُيان وبمأنينة العقيدة
فإن  لي  جناك لا الاجان اثنان. لما الدخول يف السلم   .الةيطان ةذرجم أن يتيعوا خطوات...

 . لما بريق هللاما ضالل. لما لسالم ولما داجليةل. لما جدى و لةيطانخطوات ا اتيا  ولما حيكافة
يدرك  أن ومبث  جذا اْلسم ينيغي...هللا ولما إلواية الةيطانلما جدى . و بريق الةيطان ولما

جنالك  لي ...حي االاجات فال يتلجل  وا يرتدد وا يتحري بني اَّت السي  واَّت حياملسلم موقف 
جناك ةق  لَّنا !خطة نالفها من جنا ونالفها من جناكوا  حيوا منه  بني بني حية  وسط

  .49ن..." منه  هللا أو إلواية الةيطاوابب . جدى وضالل. لسالم وداجلية. 

 

 من منظور األستاذسياسية  قضااي: رابعاملبحث ال

 من دون هللا واختاذ األرابب األنظمة البشريةاملطلب األول: 

نالَنا ﴿  ويف تفسري األستاذ سيد قطب لقول  تعاىل: ق ْ  اَي َأْجَ  اْلِاَتاِب تالَعاَلْوا ِلىَلى َكِلَمٍة َسَواٍء باَليالْ
ًئا َوَا ياَلتَِّخَذ باَلْعض َنا باَلْعًضا أَْراَباًب مِرن د و  َنا ْم َأاَّ نالْعي َد ِلاَّ اّلِلََّ َوَا ن ْةرَِك بِِ  َايالْ ِن اّلِلَِّ فَِإن تالَولَّْوا فالق ول وا اْاَهد وا َوباَليالْ

مسألة املةرعني من اليةر واختاذ بعض الناس أراباًب من دون حي تطرق لىل [٦٤عمران: آلأِبَنَّ م ْسِلم وَن﴾ ]
الناس أبهنم اركاء هلل يةرعون  األستاذ جؤاء يعات والقوانني من جؤاء! واعتربحي من ةيث تلقي التةر هللا

جو فهذا ااعرتاف ابللسان أو القلب  مل يعرتفواحي للناس ما مل َيذن ب  هللا! سواء اعرتف الناس ِبذه اْلقيقة أم

                                                           
، د.صالح عبد : أمريكا من الداخل بمنظار سيد قطب، وانظر للتفاصيل أخرى مشابهة كتاب211، 1، جفي  ظالل القرآنقطب، سيد؛  49
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 تغيري رتاف سليب من منظور األستاذحي ألن  ا ينةئ آاثره الواقعية يف اْلياة وا َتثري هلذا ااعرتاف يفعا
 فقال رمح  هللا: سلوكيات وعقيدة الناسحي

ا عيودية لا هلل. وا ...فتتوةد العيودية حيالربوبية تتوةد ... وأول ما يالزم ةقيقة التوةيد أن" 
عن  لا . ولي لا عن هللا. فلي  لا هلل تاون العيودية. ولي  لا هلل تاون الطاعة تلقي . واباعة لا هلل

. والتلقي يف  يف اآلداب واألخالق والتلقي حياملوازينحي والتلقي يف القيم و التلقي يف التةريع...هللا ياون التلقي
حي ومهما اعرتفت اعرتفت األلسنةفهو الةرك أو الافر. مهما  ...ولا  ما يتعلق بنظام اْلياة اليةريةك

 ابلقياس وأظهر خالائص األلوجية ...حيآاثره يف ةياة الناس العامة الذ  ا ينةئ السليب القلوب ااعرتاف
من جذا كل   ادعى لنفس  ايئاً  فمن .ولقامة املوازين هلم حيوالتةريع هلم يف ةيا م ؛تعيد العييدلىل اليةرية: 

يقع الفساد يف األرض   ومالهلا من دون هللا.  للناس ؛ وأقام نفس لوجيةادعى لنفس  أظهر خالائص األ فقد
. عندما يدعي عيد من يتعيد الناس الناس عندما د اآلهلة يف األرض على جذا النحو.كما يقع عندما تتعد

القيم ؛ وأن ل  كذلك ةق لقامة لذات  وأن ل  فيهم ةق التةريع ؛لذات  العييد أن ل  على الناس ةق الطاعة
﴿أَََن َربُّا م  اأْلَْعَلىى ﴾]النازعات:  فهذا جو ادعاء األلوجية ولو مل يق  كما قال فرعون: حيلذات  واملوازين

لدعوة منالفة من إلري اك. دعوة ا يريد ِبا  ولهناحي ...ب  جو الةرك ابهلل أو الافر ب  واإلقرار حي...[٢٤
قف أمامها اجلميع كلمة سواء ي  حيمع  من املسلمني ... ومن أن يتفض  عليهم جولى هللا علي  وسلم ص النيب

حي عضا. دعوة ا َيابجا لا متعنت مفسدحي وا يتعيد بعضهم بعلى بعض بعضهم . ا يعلوعلى مستوى واةد
. وا ةجراً  . ا بةراً دعوة لىل عيادة هللا وةده ا يةركون ب  ايئاً  لهنايفيء لىل اْلق القومي.  أن ا يريد
لَّنا اصطفاجم هللا  . فالهم هلل عييد.وا رسواً  . ا نيياً من دون هللا أرابابً  ا يتخذ بعضهم بعضاً أ لىل ودعوة

املقابلة  وجذه حي...فَِإن تالَولَّْوا فالق ول وا اْاَهد وا أِبَنَّ م ْسِلم وَن﴾﴿. ملةاركت  يف األلوجية والربوبيةحي ا عن للتيليغ 
 املسلمون ةاسم من جم املسلمون. بوضوح حي تقرر من دون هللاأرابابً  بني املسلمني ومن يتخذ بعضهم بعضاً 

الناس  لنحيمن دون هللا ... أرابابً  ؛ وا يتخذ بعضهم بعضاً ويتعيدون هلل وةده ؛جم الذين يعيدون هللا وةده
كما يقع أرقى الدُيقرابيات   يف يقع جذا من دون هللا...حي يف مجيع النظم األرضية يتخذ بعضهم بعضا أرابابً 

ةده يتحرر النظام اإلسالمي و  ويف .لا هلل ِبا فالعيودية عيادة ا يتود حييف أةط الدياتاتورايت سواء ...
التالورات والنظم واملناج  والةرائع والقوانني والقيم  يتلقى . ةراً وياليح ةراً ...اإلنسان من جذه الربقة

. كلهم ر مثل . فهو وك  لنسان آخر على سواءن  يف جذا اأن ك  لنسان آخاأ حيواملوازين من هللا وةده
 - واإلسالم . من دون هللاحي وا يتخذ بعضهم بعضا أرابابً ويتطلعون لىل سيد واةد حيواةد مستوى يقفون يف

لقد أرس  هللا الرس  ِبذا  هللا...حي . وجو الذ  داء ب  ك  رسول من عندجو الدين عند هللا -ِبذا املعىن 
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... فمن توىل عن  فلي  ومن دور العياد لىل عدل هللا .هللا من عيادة العياد لىل عيادةالدين ليخردوا الناس 
 . 50وضل  املضللون..." حيأول املؤورلون مهما . بةهادة هللامسلماً 

 احلاكمية هلل: املطلب الثاين

نظراً  لقد استغرق ةديث األستاذ ةول مسألة اْلاكمية وقتًا بوياًل وصفحات عديدة يف تفسريه
لاون جذه املسألة من أمهات القضااي اإلسالميةحي وجو يعجب رمح  هللا من بعض الدعاة املتحدثني ابسم 

مل يفهموا معاي وداات وأبعاد جذه القضية! فهؤاء الدعاة " املتحمسون " لألسف مل اإلسالم كيف 
جذه التفرقة أو الفال  كان نتيجة اجلهد متجاجلني أبن  يفهموا قوة العالقة بني العقيدة والةريعة اإلسالمية!

" دنود مدربون للفساد والتضلي  عرب القرون". فأمثال جؤاء " املتحمسني واحمليني  املاثف ألعداء اإلسالم
نالوص  كاملة إلري منقوصة...عندما ةاموا على عابد  وا القرآن ةق القراءة! ومل يستقرؤوامل يقرؤ للسالم " 

لعمر  لن  الوثن ابلةرك والافر واخلروج من امللة! ومل  اموا على املتحاكم لىل الطاإلوت ابلافر والةرك!
. [١٢١: األنعام]﴾َلم ْةرِك ونَ  ِلنَّا مْ  َأبَْعت م وج مْ  َوِلنْ ﴿جذا لةيء عجابحي متناسني أو متجاجلني قول  تعاىل: 

َذا ِصرَاِبي م ْسَتِقيًما فَاتَِّيع وه  َوَا تالتَِّيع وا السُّي َ  فالتالَفرََّق ِبا ْم  ﴿ نعام:في تفسريه لقول  تعاىل يف سورة األف َوَأنَّ جَى
ِلا ْم َوصَّاك م بِِ  َلَعلَّا ْم تالتالَّق وَن﴾ ]األنعام:   يقول رمح  هللا: حي[١٥٣َعن َسِييِلِ  ذَى

. ب  لن اريعت  من تقرير صفة الةرك أو صفة اإلسالم اريعت  كعقيدت  يفلن جذا الدين "...
كما تتجلى جذه اْلقيقة ...لذ جي الرتمجة الواقعية هلا ...ب  لن اريعت  جي عقيدت ...جذه الدالةعقيدت  يف 

هوم ه جي اْلقيقة اليت ز ةزح مفوجذ. حي وعرضها يف املنه  القرآيألساسية من خالل النالوص القرآنيةا
 األساليب اجلهنمية حي بةَّتةيف نفوس أج  جذا الدين عنها زةزةة مطردة خالل قرون بويل« الدين »

 -ودعك من أعدائ  واملستهرتين الذين ا  فلون   -ةَّت انتهى األمر أبكثر املتحمسني هلذا الدين ...اخلييثة
ليش هلا نفوسهم كما ليش  أن تاليح قضية اْلاكمية يف نفوسهم قضية منفاللة عن قضية العقيدة! ا

حي كالذ  ُيرق من عقيدة أو عيادة! وجذا الدين ا يعرف من الدين للعقيدة! وا يعدون املروق منها مروقاً 
حي ةَّت انتهت لزةزةة اليت زاولتها أدهزة مدربةحي قروًَن بويلة. لَّنا جي ا  بني العقيدة والعيادة والةريعةالفال

الياجتة؛ ةَّت يف ة  أاد املتحمسني هلذا الدين! وجي جي القضية اليت مسألة اْلاكمية لىل جذه الالورة 
وحتةد  -يدة حي لَّنا موضوعها جو العقا لي  جو النظام ولي  جو الةريعةموضوعه -حتتةد هلا سورة ماية 
. قية من تقاليد اْلياة اادتماعيةحي وك  جذه التقريرات؛ بينما جي تتالدى جلزئية تطييهلا ك  جذه املؤثرات
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وذلك أن جذا األص  الايري يتعلق بقاعدة جذا الدين ...أص  اْلاكمية...لك أهنا تتعلق ابألص  الايريذ
 . وبودوده اْلقيقي

 ى املتحاكم لىل الطاإلوت ابلةركحي وا  امون علين  امون على عابد الوثن ابلةركلن الذ
وا يعرفون بييعة جذا الدين  حيلن جؤاء ا يقرأون القرآن...ن من جذه وا يتحردون من تلكويتحردو 

[حي ١٢١: األنعام]﴾َلم ْةرِك ونَ  ِلنَّا مْ  َأبَْعت م وج مْ  َوِلنْ ﴿: زل  هللا؛ وليأخذوا قول هللا جبدوا القرآن كما أنؤ فليقر ...
الناس بييان لن كان جذا القانونحي أو جذا  ولن بعض جؤاء املتحمسني هلذا الدين ليةغلون ابهلم وابل

املخالفات جنا  وَتخذجم الغرية على بعض...على اريعة هللا أو إلري منطيقحي منطيقًا اإلدراءحي أو جذا القول
 !فال ينقص ودوده وقيام  وكمال  لا أن متتنع جذه املخالفاتحي كأن اإلسالم كل  قائم...وجناك

. ب  يطعنون  ؤذون جذا الدين من ةيث ا يةعرونحي يا الدينملتحمسون الغيورون على جذجؤاء ا
لهنم يفرإلون الطاقة العقيدية الياقية يف نفوس الناس يف ...ااجتمامات اجلانيية اهلزيلةالطعنة النجالء مبث  جذه 

لدين ادة ضمنية هلذه األوضا  اجلاجلية. اهادة أبن جذا الهنم يؤدون اه...ااجتمامات اجلانيية اهلزيلةجذه 
حي أصالً « الودود » . بينما الدين كل  متوقف عن ليام  لا أن تالحح جذه املخالفاتحي ا ينقال  قائم فيها

  .51"...حي اْلاكمية فيها هلل وةده من دون العياديتمث  يف نظام وأوضا ما دام ا 
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 والنتائج اخلامتة

لىل لمتام  الضعفاء واألذاءيوفق عياده اْلمد هلل الواةد القهار والايري املتعال والذ  بقدرت  ولطف  
 وبعد؛  هللا ورمحت  علينا ملا كنا من املوفقنيحي حي فلو ا فضحبوثهم ولجناز أعماهلم

وا  مساةة هلا ةول املوضوعات اليت انتهت املساةة املسموةة لنا ابلاتابة يف جذا اليحثفقد 
األساسية  نظلم الفارة ةاات كثرة األوراق العلمية املقدمة يف املؤمترات. ففي قرارحي وجذا جو الةأن يف 

واْلاضرين والسامعني يف القاعات بسيب ضيق الوقت أنفسنا  للنقاش بسيب قلة الاتابة عنهاحي كما أننا نظلم
 ها:من لىل عدة نتائ  فقد توصلت يف جذه الدراسةوحبمد هللا وتوفيق   .وبيان املوضو  يف العرض

والتعلم  مبنه  فريد يعتمد على التلقي أن اجلي  األول من الالحابة والتابعني متيز بينت الدراسة -1
 املتا  والدراسة والثقافة.غرض التلقي ل  وليللعم  والتنفيذ 

 . وا َيوز اختزال  املعارف يف األذجان تحول لىل العم  اْلركةت املعرفةالدراسة أن أثيت  -2
واةدحي فال بد من ال مث  العضو يتحرك  كيان ةي  اجملتمع الاافر سة أنالدرا متخضت من -3

 واخلطة. موادهت  بنف  الطريقة واألسلوب
 أظهرت الدراسة أن رابطة العقيدة جي مقدمة ومفضلة على بقية الروابط اادتماعية. -4
ايء من برجنت الدراسة أن العقيدة اإلسالمية جي مبثابة القاعدة لدى الينيان. فال ُيان تنفيذ  -5

 أوًا يف قلوب املسلمني. األوامر واألةاام وامليادئ الةرعية لا بعد إلرس العقيدة

 اَن أن اْلمد هلل رب العاملني.وآخر دعو 

 وكتي  الفقري لىل عفو مواه يف ك  أةوال :

دامعة قطر   –سالمة الةريعة والدراسات اإلكلية   – الدكتور خريالدين خوجة ) الكوسويف (خادم القرآن: 
  قطر -الدوةة   02.11.2012  ليوم اجلمعة املوافق هحي 1434ذ  اْلجة  16
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