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 المقدمة
 

، ونعــوذ بــاهللا مــن  شــرور أنفســنا  ، حنمــده ونســتعينه ونســتغفره إن احلمــد هللا
 ، فـــال ،  ومـــن يضـــلل ، فـــال مضـــل لـــه ومـــن ســـيئات أعمالنـــا، مـــن يهـــده اهللا

 هادي له.

  وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له.
، الــداعي إىل ديــن احلــق وإىل  وأشــهد أن حممــدا عبــده ورســوله وصــفيه وخليلــه

، هدانا اهللا به من الضاللة، وأخرجنا به من ظلمات اجلهالة،  صراط مستقيم
، وظلمـــــــات  ، وظلمـــــــات  الفـــــــواحش والبـــــــدع واملنكـــــــرات ظلمـــــــات الشـــــــرك

ديئــة مــن الكــذب والغــش والــدجل والشــعوذة والســحر والكهانــة، األخــالق الر 
، وربانـا  اإلميـان القـوي الصـادقو ،   وزكانا بالتوحيـد  اخلـالص هللا رب العـاملني

، وبايعنــــا علــــى قــــول احلــــق أينمــــا كنــــا، وحــــذرنا مــــن الكــــذب  علــــى الصــــدق
 .   والفجور

ىل ، فـــإن الصـــدق يهـــدي إ فقـــال صـــلى اهللا عليـــه وســـلم : "علـــيكم بالصـــدق
الرب، وإن الرب يهدي إىل اجلنة، وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حىت 

الفجـور،  ، فإن الكذب يهـدي إىل يكتب عند اهللا صديقا، وإياكم والكذب
وإن الفجور يهدي إىل النار، وما يـزال الرجـل يكـذب ويتحـرى الكـذب حـىت 

   )١(يكتب عند اهللا كذابا"

                                                 

، حــديث  . وحنــوه يف البخــاري يف (األدب ) ١٠٥/  ٢٦٠٧مســلم (الــرب والصــلة، حــديث  )١( 
٦٠٩٤( .   
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، فقــال صــلى اهللا عليــه  آيــات النفــاقوشــدد فيــه أميــا تشــديد حــىت جعلــه مــن 
، وإذا  ، وإذا وعـــد أخلـــف يـــة املنـــافق ثـــالث : إذا حـــدث كـــذبآوســـلم :  "

   )١(ائتمن خان "

ومــن جــزاء الكــذاب مــا أخربنــا بــه هــذا النــيب الكــرمي صــاحب اخللــق العظــيم : 
، فكــذاب يكــذب  . قــاال: الــذي رأيتــه يشــق شــدقه . . "رأيــت رجلــني أتيــاين

    )٢(، فيصنع به إىل يوم القيامة" نه حىت تبلغ اآلفاقبالكذبة حتمل ع

ـــا، ومـــا أقـــدرهم  ومـــا أكثـــر الكـــذابني اليـــوم علـــى محلـــة الـــدعوة الســـلفية ودعا
ـا النـاس عـن  على الشـائعات الـيت حتمـل عـنهم حـىت تبلـغ االفـاق ، يصـدون 

ــا عوجــا، ينصــرون بــذلك األباطيــل والرتهــات والبــدع املــدمرة  ســبيل اهللا ويبغو
 .   للعقيدة الصحيحة واملناهج الصحيحة واألخالق الفاضلة

، فقـــــــال صـــــــلى اهللا عليـــــــه وســـــــلم : " الـــــــدين النصـــــــيحة  لزمنـــــــا بالنصـــــــيحةأو 
، وألئمــة املســلمني  ، ولرســوله ، ولكتابــه ، قلنــا : ملــن ؟ قــال : "هللا (ثالثــا)"

 . )٣(وعامتهم "

الشــامل  مــنهج اهللا-فقــل يل بربــك هــل مــن يهــون مــن شــأن املــنهج الســلفي 
ويـــدعي الشـــمولية والكمـــال ملنـــاهج ضـــالة فاســـدة، تقـــوم علـــى  -دينـــا ودولـــة 
ــــدع ــــة  أصــــول الب ــــدع مــــن روافــــض وخــــوارج ومرجئ ، وتضــــم أصــــناف أهــــل الب

مـع األحـزاب  -بـل تنـدمج  -، فتحـالف  ومعتزلة، بل تتسع ألكثر مـن هـذه
                                                 

  . ) ٦٠٩٥، حديث   البخاري (األدب )١( 

  . ) ٦٠٩٦، حديث   البخاري ( األدب )٢( 
أدب، حـديث  ، ، وأبـو داود ) ١٠٣ - ١٠٢/ ٤، وأمحـد (  ٥٥، حديث  مسلم "اإلميان )٣( 

٤٩٤٤.   
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كـون ، هـل مـن يفعـل ذلـك ي العلمانية والشيوعية هنا وهنا يف خمتلـف البلـدان
 ناصحا هللا ولكتابه ولرسوله وألئمة املسلمني وعامتهم ؟ 

إنــين أريــد مبــا أســطر هنــا وهنــاك النصــح ملــن يعقــل عــن اهللا ورســوله ومــن حيــرتم 
، ديــن اهلــدى واحلــق الــذي أرســل اهللا بــه حممــدا صــلى اهللا عليــه  الــدين العظــيم

وبشــرفه ، وينـأى بنفســه وبدينــه وبعقلــه  ، ويف الوقــت نفســه حيــرتم عقلــه وسـلم
ــــه أن يســــقط يف اهلــــوة الــــيت ارتطــــم فيهــــا اليهــــود والنصــــارى باختــــاذهم  ورجولت

م أربابا من دون اهللا  .  أحبارهم ورهبا

اختََُّذوا َأْحَباَرُهْم َورُْهَبانـَُهْم أَْربَابًـا قال تعاىل خمربا عن واقعهم األسود املزري : {
َما أُِمُروا ِإال لِيَـْعُبُدوا ِإَهلًا َواِحًدا ال ِإَلَه ِإال ُهـَو ِمْن ُدوِن اللَِّه َواْلَمِسيَح اْبَن َمْرَميَ وَ 

   )١( ُسْبَحانَُه َعمَّا ُيْشرُِكوَن}

ن والســـنة وتـــأريخ آوخيشـــى العاقـــل البصـــري بدينـــه الـــذي يأخـــذ العـــرب مـــن القـــر 
أن تفضــي هــذه الفعلــة اخلطــرية مــن زحلقــة  -بــل تــأريخ هــذه األمــة  -األمــم 

، وحتســني وتلميــع  وصــور أهلــه  ســلفي بتشــويه صــورتهالشــباب عــن املــنهج ال
، وتلطيــف بــدعهم الكــربى املخزيــة، ورفــع أهلهــا إىل  منــاهج البــدع والضــالل

، وإطـــراء كتـــبهم وتوجيـــه الشـــباب إليهـــا وتـــربيتهم علـــى مـــا  مراتـــب اجملتهـــدين
ا احلق ا ظانني أ ، خيشى العاقل املعترب أن يفضي  حوته من باليا  ال يدركو

رنــاه إىل أن يتحقــق فــيهم قــول الرســول الكــرمي صــلى اهللا عليــه وســلم : مــا ذك
، حـــىت لـــو دخلـــوا  "لتتـــبعن ســـنن مـــن كـــان قـــبلكم شـــربا بشـــرب، وذراعـــا بـــذراع

  . )٢(جحر ضب تبعتموهم "
                                                 

  .٣١التوبة  )١( 

  . )٢٦٦٩، حديث  ، ومسلم (العلم )٧٣٢٠(، حديث  االعتصام، لبخاري ا )٢( 
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ولقـــد حـــذرنا رســـولنا الكـــرمي صـــلوات اهللا عليـــه وســـالمه مـــن الغـــش وتـــربأ مـــن 
 الغشاشني : 

أن رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم مــر علــى ،  فعــن أيب هريــرة رضــي اهللا عنــه
، فأدخــل يــده فيهــا، فنالــت أصــابعه بلــال، فقــال : "مــا هــذا  يــا  صــربة طعــام

السـماء يـا رسـول اهللا. قـال: "أفـال جعلتـه صاحب الطعـام ؟". قـال : أصـابته 
  فوق الطعام كي يراه الناس؟ من غش فليس مين ".

ــــا الســــال ــــه: "مــــن محــــل علين ــــا، ومــــن غشــــنا فلــــيس حويف روايــــة عن فلــــيس  من
  . )١(منا"

يف ديـنهم ويـزين  هذا من غش املسـلمني يف دنيـاهم، فكيـف مبـن يغـش النـاس
وأهله ويستخدم وسائل رهيبـة  هلم الباطل ويزخرفه ويلمعه وأهله، ويشوه احلق

ا، وينفـذ خططـا رهيبـة جهنميـة  قد تعجز عنهـا شـياطني اجلـن وقـد ال حيسـنو
  لتحقيق أهدافه الباطلة.

لغـش يف الـديانات: فأمـا الغـش ايف  -رمحه اهللا -شيخ اإلسالم ابن تيمية قال
مجــاع ســلف األمــة مــن وإيف الــديانات، فمثــل البــدع املخالفــة للكتــاب والســنة 

  .  واألفعال األقوال 
 .   مثل إظهار املكاء والتصدية يف مساجد املسلمني

ســـلمني ، أو ســـب أئمـــة امل ومثـــل ســـب مجهـــور الصـــحابة، ومجهـــور املســـلمني
 ومشاخيهم ووالة أمورهم املشهورين عند عموم  األمة باخلري. 

                                                 

، حـديث  ، وأبو داود يف (البيوع )٢ ٤٢/ ٢(  ، وأمحد ) ١ ٠ ٢، حديث  مسلم (اإلميان )١( 
  ) كالمها بلفظ : "ليس منا من غش ".٣٤٥٢
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ومثــل التكــذيب بأحاديــث رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم الــيت تلقاهــا أهــل 
 .  العلم بالقبول

ــــة األحاديــــث املوضــــوعة املفــــرتاة علــــى رســــول اهللا صــــلى اهللا عليــــه  ــــل رواي ومث
 .   وسلم

 .  )١(زلة اإللهـمنزل البشر ـومثل الغلو يف الدين بأن ين

 .   ومثل جتويز اخلروج عن شريعة النيب صلى اهللا عليه وسلم

، والتكـذيب  ، وحتريـف الكلـم عـن مواضـعه ياتـهآومثل اإلحلاد يف أمسـاء اهللا و 
يه بقضائه وقدره  .  بقدر اهللا ومعارضة أمره و

ومثل إظهـار اخلـزعبالت السـحرية، والشـعبذة الطبيعيـة، وغريهـا، الـيت يضـاهى 
ا عن سبيل اهللا ا ما لألنبياء واألولياء من املعجزات والكرامات ،  ، ليصد 

ا اخلري فيمن ليس من أهله  . أو يظن 

 .  وهذا باب واسع يطول وصفه

                                                 

 يف سيد قطب : اليوم من أقبح أنواع الغلو ما تراه  )١( 

،  الذي تطاول على مقام النبوة بانتقاص نيب اهللا موسى مبا ال يقبله أتباع سيد يف سـيد نفسـه
 .   لرباهنيبل رفضوا نقده العلمى باحلق واحلجج وا

م فضــال  وتطــاول علــى أصــحاب رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم مبــا ال يقبلــون دونــه يف حــز
 .   عن زعماء هذا احلزب

 .   ومجع من أشتات البدع ما مل جيتمع لكثري من رؤوس البدع

، ويكثــــر مــــن قــــال ابــــن تيميــــة وقــــال ابــــن  وكثــــري مــــن هــــؤالء الغــــالة يتمســــح مبــــنهج الســــلف
طبقــــوا مــــا يقولــــه ابــــن تيميــــة ومــــا قالــــه الســــلف قبلــــه يف أهــــل البــــدع إن كــــانوا . فلي . . تيميــــة

  .  صادقني
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، وجـــب منعـــه مـــن ذلـــك وعقوبتـــه  فمـــن ظهـــر منـــه شـــيء مـــن هـــذه املنكـــرات
قتـل أو  ، حبسب ما جاءت بـه الشـريعة مـن عليه رَ دِ عليها إذا مل يتب حىت قُ 

 .  جلد أو غري ذلك

، فعليــه أن يعــزر مــن أظهــر مــن ذلــك قــوال أو فعــال، ومينــع مــن  وأمــا احملتســب
وأمــا ،  ، فالعقوبــة ال تكــون إال علــى ذنــب ثابــت االجتمــاع يف مظــان الــتهم

رضــي  -، كمــا منــع عمــر بــن  اخلطــاب  ، فيكــون مــع التهمــة املنــع واالحــرتاز
 . كان يتهم  بالفاحشةأن جيتمع الصبيان مبن   -اهللا عنه 

، وائتمـــان املـــتهم  ومثـــل هـــذا االحـــرتاز عـــن قبـــول شـــهادة مـــن يـــتهم بالكـــذب
   )١(باخليانة، ومعاملة املتهم باملطل

 رحم اهللا شيخ اإلسالم ابن تيمية، ورحم اهللا سلفنا الصاحل مجيعا.

 . انظر إىل هذا الكالم الرصني اجلزل يف بيان أنواع الغش يف الديانات

، وقــد  فــات ســيد قطــب ممــا ذكــره شــيخ اإلســالم ؟! اللهــم إال القليــلفمــاذا 
ــــــا يف "أضــــــواء إســــــالمية"، ويف "مطاعنــــــه يف  عــــــوض مــــــا فاتــــــه بأشــــــياء ذكر

 .   ، ويف "احلد الفاصل " الصحابة"

وأضيف اليوم جديدا يف هذا الكتيب الذي سرتى فيه ما ال يطاق من القول 
ن يف العلمــاء مبــا مل يســبق أن مسعتــه ، ومــن الطعــ علــى اهللا ويف دينــه بغــري علــم

 .  أذناك أو قرأته يف كتاب من الكتب

 فإن قلت : ملاذا كل هذا مع سيد قطب ؟ فأجيبك : 

                                                 

  . )٢٦احلسبة يف اإلسالم "، الطبعة السلفية (ص " )١( 
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،  ، واجلهميـة ملاذا وقع أكثر من هذا أضـعافا مضـاعفة مـع اجلهـم بـن صـفوان
،  ، واجلــاحظ ومــع عمــرو بــن عبيــد، وواصــل بــن عطــاء، وأيب هاشــم اجلبــائي

 ، ومع الروافض  شرسومثامة بن أ

،  ، والصــوفية  ورؤوســهم ، واملرجئــة ورؤوســهم ، واجلربيــة ورؤوســهم ورؤوســهم
 . بل واألشعرية ورؤوسهم منذ ذرت قرون هذه البدع إىل يومنا هذا

 .  واقرأ كتب اجلرح والتعديل والكتب اليت خصصت للجرح

البــــدع  ، وانظــــر مــــاذا قــــالوا يف أهــــل)العقائــــد الصــــحيحة(واقــــرأ كتــــب الســــنة 
م وطوائفهم  .   وأئمتهم ودعا

، وكتــب امللــل والنحــل حــىت ملــن وقعــوا يف بــدع حيــث مل  املقــاالت كتــبواقــرأ  
 يسعهم السكوت عما يرونه باطال. 

، وبينــوا مــا وقعــت فيــه كــل فرقــة مــن ضــالل  فقــد انتقــدوا الفــرق واألشــخاص
 .   لم واحنراف عن احلق الذي جاء به حممد رسول اهللا صلى اهللا عليه وس

 فقد ذكر العلماء من رؤوس أهل الضالل مثل : 

  ، كان يدعو إىل القدر، غيالن بن أيب غيالن الدمشقي
فقتله هشام بن عبد امللك، فكتب إليه رجاء بن حيوة: بلغين يا أمري املؤمنني 
أنه دخل عليك شيء من قتل غيالن وصاحل، وأقسم لك يا أمـري املـؤمنني أن 

  . )١(لفني من الروم والرتكقتلهما أفضل من قتل أ
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أن اهللا مل يتخـذ  ع ضـال، زعـمد اجلعد بن درهم، عـداده يف التـابعني، مبتـ -٢
إبراهيم خليال، ومل يكلم موسى تكليما، فقتل على ذلك بالعراق يـوم النحـر، 

  والقصة مشهورة.
  معبد اجلهين، أول من تكلم يف القدر. -٣

  ثالثة من القدريةذكر عبد القاهر بن طاهر البغدادي هؤالء ال
  

مث قــال: وتــربأ مــنهم املتـــأخرون مــن الصــحابة كعبــد اهللا بـــن عمــر، وجــابر بـــن 
عبــد اهللا، وأيب هريــرة، وابــن عبــاس، وأنــس بــن مالــك، وعبــد اهللا بــن أيب أوىف، 
م. وأوصـوا أخالفهـم بـأن ال يسـلموا علـى القدريـة وال  وعقبة بن عـامر، وأقـرا

  . )١(ضاهميصلوا على جنائزهم وال يعودوا مر 
وذكر العلماء فرق الضالل ورؤوسها بكـل مـا يسـتحقونه مـن املقـت والطعـن، 

  وما أثروه عنهم من خبث املعتقد.
أخـــت عبـــد الواحـــد بـــن زيـــد، والضـــرارية أتبـــاع  نفـــذكروا البكريـــة أتبـــاع بكـــر بـــ

ضرار بن عمرو، واجلهمية أتباع جهم بـن صـفوان، واهلشـامية أتبـاع هشـام بـن 
شـــام اجلـــواليقي، والزراريـــة أتبـــاع زرارة بـــن أعـــني، واليونســـية احلكـــم أو أتبـــاع ه

  أتباع يونس القمي، هذه من فرق الروافض.
، والنجـدات  وحتدثوا عن فرق اخلوارج كاألزارقة أتبـاع نـافع بـن األزرق احلنفـي

، والصــفرية أتبــاع زيــاد األصــفر، والصــلتية أتبــاع  أتبــاع جنــدة بــن عــامر احلنفــي
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، واحلمزيـة أتبـاع محـزة بـن  الصـلت ابـن أيب الصـلت صلت بـن عثمـان وقيـل :
 .  ، واإلباضية أتباع عبد اهللا ابن إباض وهم فرق أكرك

وعــن فــرق املرجئــة كالنجاريــة أتبــاع احلســني بــن حممــد النجــار، والربغوثيــة أتبــاع 
، والغسانية  يونس بن عون ، واليونسية أتباع حممد بن عيسى امللقب برغوث

، والثوبانيــة أتبــاع أيب  ، والتومنيــة أتبــاع أيب معــاذ التــومينأتبــاع غســان املرجــىء
 .  ، واملريسية أتباع بشر املريسي ثوبان املرجىء

، وأتباعـه مـن أهـل الكوفـة وعـن  وعن مرجئة الفقهاء كحماد بـن أيب سـليمان
، فلــم يســكت أئمــة  اخلطابيــة والكراميــة واملشــبهة، وســائر أصــناف أهــل البــدع

 .  أفرادا أو مجاعات السنة عن أهل البدع

، وألــف عــدد مـن هــذا الصــنف  بـل حــىت مــن وقـع يف بدعــة مل يســكت عـنهم
، وبـــني زيغهـــم وضـــالهلم ســـواء كانـــت هـــذه  مؤلفـــات يف طوائـــف أهـــل البـــدع

 .   البدع مكفرة أو غري مكفرة

إن دافع ذلك البيان الواسع الذي يأخـذ حيـزا كبـريا مـن املكتبـات اإلسـالمية، 
، ولرسـوله صـلى  ، ولكتابـه ات اإلسـالمية هـو النصـيحة هللابل تزخر به املكتبـ
 .  ، وألئمة املسلمني وعامتهم اهللا عليه وسلم

هــذا املبــدأ يشــعر بــه وحيــس بــه حــىت مــن وقــع يف بــدع فمــا بالــك بأهــل الســنة 
 .  احملضة

وليتــذكر املطلــع الناصــح كــم كتــب شــيخ اإلســالم ابــن تيميــة مــن الكتــب نقــدا 
"الواسـطية" و"احلمويـة"  و"التدمريـة" و"درء تعـارض ، فمـا  لألشعرية وحـدهم

العقـــل والنقـــل " و"تلبـــيس اجلهميـــة" إال بعـــض مـــن جهـــوده وجهـــاده يف نقـــد 
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األشـــعرية مـــع أنـــه يراهـــا أقـــرب الطوائـــف إىل الســـنة، ومل يســـكت هـــذا اإلمـــام 
 .  الناصح عن الروافض واخلوارج واملعتزلة وغريهم من الفرق

خــوان املســلمني وقــد حــوى جــل أو كــل مــا فهــل جيــب الســكوت عــن فكــر اإل
 ذكره شيخ اإلسالم فيما نقلناه عنه آنفا ؟ 

،  وهــــل جيــــوز الســــكوت عنــــه وقــــد اســــتخدم أخطــــر أســــاليب الغــــزو الفكــــري
وأخطــر خططــه لغــزو مؤسســات املــنهج الســلفي ومعاقلــه الشــاخمة ؟! وإن مــن 
أخطــــر وأفتــــك أســــلحة هــــذا الغــــزو هــــي كتــــب ســــيد قطــــب ونســــج اهلــــاالت 

 .  ة حول شخصيته وفكره ومنهجه وكتبهالضخم

فهل السكوت عن كل هذا مـن النصـيحة واألمانـة، ومـن االعتصـام بالكتـاب 
  ، واآلداب الراقية أو هو من الغش واخليانة ؟!   ، واألخالق الفاضلة والسنة

اهللا قــد يعــذر مــن ال يعــرف ذلــك وال يدركــه لســبب مــن األســباب الــيت يعــذره 
ذلـك فقـد آليـت علـى نفسـي ألقـومن بـذلك الواجـب ا، أما أنا وقـد عرفـت 

،  مـــا اســـتطعت إىل ذلـــك ســـبيال، فـــرارا مـــن جرميـــة الغـــش الكـــربى يف الـــدين
 .  الغش هللا ولكتابه ولرسوله وألئمة املسلمني وعامتهم

ـا الكـامتني يف قولـه  وفرارا من جرمية الكتمان وعواقبه الوخيمـة الـيت توعـد اهللا 
َيْكُتُموَن َما أَنَزْلَنا ِمْن اْلبَـيـَِّناِت َواْهلَُدى ِمـْن بـَْعـِد َمـا بـَيـَّنَّـاُه  ِإنَّ الَِّذينَ العظيم : {

ـــابُوا  ـــوَن* ِإال الَّـــِذيَن َت ـــنـُُهْم الالِعُن ـــنـُُهْم اللَّـــُه َويـَْلَع ـــَك يـَْلَع ـــاِب أُْولَِئ لِلنَّـــاِس ِيف اْلِكَت
  )١(نَا التـَّوَّاُب الرَِّحيُم}َوَأْصَلُحوا َوبـَيـَُّنوا َفُأْولَِئَك أَتُوُب َعَلْيِهْم َوأَ 
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ِإنَّ الَِّذيَن َيْكُتُمـوَن َمـا أَنـَزَل اللَّـُه ِمـْن اْلِكتَـاِب َوَيْشـتَـُروَن بِـِه َمثَنًـا قَلِـيًال وقوله : {
ــــِة َوال  ــــْوَم اْلِقَياَم ــــْم اللَّــــُه يـَ َــــْأُكُلوَن ِيف بُطُــــوِِْم ِإال النَّــــاَر َوال ُيَكلُِّمُه ــــا ي ــــَك َم أُْولَِئ

ـــــيٌم(يـُـــــزَكِّ  ـــــَذاٌب أَِل ـُــــْم َع ـُــــَدى ١٧٤يِهْم َوَهل ـــــالَلَة بِاْهل ـــــَك الَّـــــِذيَن اْشـــــتَـَرْوا الضَّ )أُْولَِئ
)َذلِـَك بِـَأنَّ اللَّـَه نـَـزََّل اْلِكتَـاَب ١٧٥َواْلَعَذاَب بِاْلَمْغِفَرِة َفَما َأْصبَـَرُهْم َعَلى النَّـاِر(

   )١( َلِفي ِشَقاٍق بَِعيٍد}بِاحلَْقِّ َوِإنَّ الَِّذيَن اْختَـَلُفوا ِيف اْلِكَتاِب 

، وإن مـن يؤلـف   إن من يشحن تفسري كتـاب اهللا بالبـدع واألهـواء والتحريـف
كتبــا يشــحنها كــذلك بالبــدع واألهــواء القدميــة واحلديثــة باســم اإلســالم يعتــرب 

راؤه وأفكاره مشوهة للحق الذي نزل آ، و  متجرئا على كتاب اهللا وسنة رسوله
حلق الذي تضمنه الكتاب والسنة الـيت هـي اناس عن اهللا الكتاب به صارفة لل

ا كتب سـيد م، وذلك موجود يف كتب هذه الفرقة، وال سي بيان هذا الكتاب
، وإين ألذكــر الــذين يعرفــون كــل هـذا ويؤيــدون هــذه الــدعوة مــن قريــب  قطـب

ــــــاِب ِملَ تـَْلِبُســــــوَن اْحلَــــــقَّ بِاْلَباأو بعيــــــد بقــــــول اهللا تعــــــاىل : { ِطــــــِل يَاَأْهــــــَل اْلِكَت
َوَتْكُتُموَن احلَْقَّ َوأَنـُْتْم تـَْعَلُموَن}

 )٢(  

إنــين أنطلــق يف عملــي هــذا مــن منطلــق النصــيحة هللا ولكتابــه ولرســوله وألئمــة 
الل ضـ، متبعـا لكتـاب اهللا وسـنة رسـوله يف التحـذير مـن ال املسلمني وعـامتهم

،  ، ومتأســـــــيا بالســـــــلف الصـــــــاحل رضـــــــوان اهللا علـــــــيهم يف جهـــــــادهم دعوالبـــــــ
، والــرد علــى أهــل  هم هللا ولكتابــه ولرســوله وألئمــة املســلمني وعــامتهمونصــح

 جهاد.  دعالب
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، وإن كثــــرت إشــــاعات  أقــــول ذلــــك وإن ســــاءت ظنــــون املبطلــــني واملخــــذلني
، وبــني  ، صــراع بـني احلـق واملنـافحني عنـه ه سـنة اهللا يف خلقـهذ، فهـ املـرجفني

  )١(}ديالبهللا تادعاة الباطل وأنصار الباطل { ولن جتد لسنة 

وأقـــول للمخـــدوعني املغشوشـــني : اســـتخدموا عقـــولكم جبـــد وعـــزم وإخـــالص 
، وحـاكموا مـا يقدمـه الناصـحون لكـم شـفقة علـيكم ورمحـة بكــم إىل  وصـدق

،  ، وســـنة رســـوله صـــلى اهللا عليـــه وســـلم ومـــنهج الســـلف الصـــاحل كتـــاب اهللا
مـــا ، فمـــا وجـــدمتوه موافقـــا لكـــل  وكـــل ذلـــك واحلمـــد هللا متـــوفر بـــني أيـــديكم

، بل ألنه احلق وما وجدمتوه من خطـأ  ، ال ألجل فالن وفالن ذكرت فاقبلوه
 .  فاضربوا به عرض احلائط كائنا من كان قائله

وأخرجـــوا أنفســـكم وعقـــولكم مـــن الزنزانـــات واجلـــدران املظلمـــة الـــيت وضـــعكم 
فيهــا مــن ال يرقــب فــيكم إال وال ذمــة مــن مساســرة السياســة واحلزبيــة الــذين ال 

 .  حتقيق مطامعهم وأهدافهم السياسيةيهمهم إال

ـذا االسـتخذاء والتبعيـة العميـاء ال تضــرون إال  واتقـوا اهللا يف أنفسـكم فـإنكم 
، ومل يــأل  ، وال منلــك إال البيــان الواضــح والنصــيحة الــيت أوجبهــا اهللا أنفســكم

. وأزيــــدكم وأبلــــغ يف النصــــيحة  الناصــــحون فــــيكم جهــــدا، ومل يــــدخروا وســــعا
، ومـا دونـه  ، وسـنة نبيـه صـلى اهللا عليـه وسـلم اقـرأوا كتـاب اهللافأقول لكـم : 

ســــــلف األمــــــة الصــــــاحل وأئمتهــــــا يف ذم التعصــــــب والتحــــــزب واهلــــــوى والبــــــدع 
 .   ، لعل ذلك يساعدكم على اخلروج مما أوقعكم فيه املخادعون وأهلها

                                                 

 . ٦٢األحزاب : )١( 
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، ومــواالة  أســأل اهللا الكــرمي أن يوفــق شــباب هــذه األمــة وشــيبها التبــاع احلــق
، ولــبغض الباطــل واهلــوى والبــدع وأهلهــا، خاصــة املعانــدين املخاصــمني  أهلــه

 .  . إن ريب لسميع الدعاء  للحق وأهله

 وصلى اهللا على نبينا حممد وعلى آله وصحبه وسلم

 
                                

 وكتبه 

 ربيع بن هادي عمري املدخلي 

 هـ  ١٤١٥املدينة النبوية 
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 الباب األول

 يد قطبراء تشريعية لسآ

 
 

 الفصل األول

 لغاء الرقإقول سيد قطب باالشتراكية وبجواز 
 

، فإنـه  مع أن سيدا يكفر من مل حيكم مبـا أنـزل اهللا مطلقـا، ويتشـدد يف ذلـك
سـالمية صـحيحة، قـال إيرى أنه جيوز لغري اهللا أن يشرع قوانني لتحقيـق حيـاة 

  : 

وســــيلة التشــــريع  ، بقيــــت أمامنــــا (فــــإذا انتهينــــا مــــن وســــيلة التوجيــــه الفكــــري
القـــانوين لتحقيــــق حيــــاة إســــالمية صـــحيحة تكفــــل فيهــــا العدالــــة االجتماعيــــة 

 .   للجميع

ويف هذا اجملـال ال جيـوز أن نقـف عنـد جمـرد مـا مت يف احليـاة اإلسـالمية األوىل، 
اإلســــالم العامــــة  ئبــــل جيــــب االنتفــــاع بكافــــة املمكنــــات الــــيت  تتيحهــــا مبــــاد

 وقواعده اجململة. 

ه البشرية من تشريعات ونظم اجتماعية وال ختـالف أصـوله أصـول فكل ما أمتت
، جيــب أن ال حنجــم عــن  ، وال تصــطدم بفكرتــه عــن احليــاة والنــاس اإلســالم

االنتفــاع بــه عنــد وضــع تشــريعاتنا، مــا دام حيقــق مصــلحة شــرعية للمجتمــع أو 
 . يدفع مضرة متوقعة
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ا مبــــدآن إســــالميان ، ومهــــ ولنــــا يف مبــــدأ املصــــاحل املرســــلة ومبــــدأ ســــد الــــذرائع
صرحيان ما مينح ويل األمر سلطة واسـعة لتحقيـق املصـاحل العامـة يف كـل زمـان 

   )١(ومكان )

 وعلى هذا مآخذ : 

كــــــأن ســــــيدا يــــــرى أن اإلســــــالم غــــــري كامــــــل وال واف مبتطلبــــــات األمــــــة   -١
 .  اإلسالمية

ـــواه مـــن القـــوانني   -٢ ميكـــن ألي دولـــة تنتمـــي لإلســـالم أن تأخـــذ كـــل مـــا 
ـا ال تتنـاىف مـع أصـول الوضع ية حبجـة حتقيـق املصـاحل ودرء املفاسـد، وحبجـة أ
 . ، ولو كانت مصادمة ألصوله ونصوصه اإلسالم

يرى سيد أخذ كل ما أمتته البشرية مـن تشـريعات ونظـم اجتماعيـة إذا مل  -٣
ختــالف أصــول تلــك التشــريعات وأصــول تلــك التنظيمــات أصــول اإلســالم وال 

اة، أي ال حتــــرم التشــــريعات والــــنظم الكــــافرة علــــى تصــــطدم بفكرتــــه عــــن احليــــ
، فـإذا خالفـت أصـول  املسلمني إال يف حالة مصادمة أصـوهلا أصـول اإلسـالم

التشريعات الكافرة والتنظيمات الكافرة نصوص اإلسـالم مـن الكتـاب والسـنة 
،  ، فـال حـرج فيهـا، وال حتـرمي واألمور الفرعية اليت دلت عليها تلك النصوص

 . خذ واحلال هذه بتلك التشريعات والتنظيمات الكافرةبل جيب األ

، فــال  ، إذا خالفــت تفريعــات تلــك القــوانني والــنظم أصــول اإلســالم وكــذلك
ا فروع صادمت أصول اإلسالم ا، أل ، وذلك  حرج فيها، بل جيب األخذ 

 ال يضر، وإمنا الضرر فقط يف مصادمة األصول الكافرة لألصول اإلسالمية. 

                                                 

 . ، الطبعة اخلامسة) ٢٦١العدالة االجتماعية" (ص  )١( 
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ــذا ا لتأصــيل والتقعيــد الــذي يضــعه ســيد تنفــتح أبــواب التالعــب بــدين اهللا و
لكل طاغية يريد التالعب باإلسالم وباألمة اإلسالمية، فيمكنه جلب قوانني 

 .  أوروبا وأمريكا حتت ستار هذه التأصيالت اليت وضعها سيد قطب

 وانطالقا من هذه القواعد اليت وضعها سيد: 

، فتوصـــــل إىل أنـــــه بيـــــد الدولـــــة أن تنتـــــزع كـــــل أخـــــذ باالشـــــرتاكية الغاليـــــة -١
املمتلكــات والثــروات مــن أهلهــا، وتعيــد توزيعهــا مــن جديــد، ولــو قامــت علــى 

 .   أسس إسالمية

ومن هذا املنطلق يرى أنه ال مانع من وضع نظام دويل يلغي الـرق الـذي  -٢
 ، فيقول يف تفسري سورة التوبة :  شرعه االسالم

حـني كـان الـرق نظامـا عامليـا جتـري املعاملـة فيـه  ، وذلـك  )١({ وىف الرقاب }
، ومل يكــن لإلســالم  علــى املثــل يف اســرتقاق األســرى بــني املســلمني وأعــدائهم

 .  ، حىت يتعارف العامل على نظام آخر غري االسرتقاق بد من املعاملة باملثل

وهكــــذا يــــرى ســــيد أنــــه جيــــوز قيــــام نظــــام عــــاملي ينســــخ مــــا قــــرره اإلســــالم يف 
الســـنة، وأمجـــع علـــى مشـــروعيته املســـلمون يف أبـــواب اجلهـــاد والزكـــاة الكتـــاب و 

 والكفارات والفضائل وغريها يف الرق وعتق الرقاب ! 

 . ملاذا ؟! ألن هذا كله مل يصطدم بأصل من أصول اإلسالم يف زعمه

أمــا مصــادمتها لنصــوص الكتــاب والســنة وإمجــاع املســلمني علــى حرمــة أمــوال 
 . ، فال يلتفت إليه ند سيد قطباملسلمني فهذا أمر هني ع

                                                 

، ٢٣)، وقــد قــرر هــذا يف تفســري ســورة البقــرة يف "الظــالل  " ١٦٦٩/ ٣ن " (آيف ظــالل القــر  )١( 
 . )٦/٣٢٨٥)، ويف تفسري سورة حممد ( ٤/٢٤٥٥ويف تفسري سورة املؤمنون (
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، وما أكثر وأشد ما يقع يف هـذا امليـدان (أي  وكل هذا جماراة ألهواء الغربيني
 جماراة الغربيني). 

ــــــت العجــــــب العجــــــاب مــــــن القــــــوانني  ــــــة، لرأي ــــــه دول ــــــه وألمثال ــــــو قامــــــت ل ول
، انطالقــا مــن هــذه القواعــد الــيت  والتشــريعات الــيت حتــل احلــرام، وحتــرم احلــالل

 .   ، وبرأ اهللا اإلسالم من ذلك إىل هدم اإلسالم باسم اإلسالمتؤدي 

 اهللا ؟!. فأين الرتكيز على أنه ال حاكم إال اهللا ؟! وال مشرع إال

ـا ختضـع لغـري  وأين ما قام على هذا من تكفري اجملتمعات اإلسـالمية كلهـا أل
 حاكمية اهللا وتشريعاته يف نظره ؟!

 فاعتربوا يا أويل األلباب ! ! 

 الحظة :م

، فـــال  جيـــب علـــى املســـلمني مجيعـــا أن يـــدينوا ويعتقـــدوا أنـــه ال مشـــرع إال اهللا
، وال  ، وال واجــب إال مــا فرضــه ، وال حــرام إال مــا حرمــه حــالل إال مــا أحلــه

 .  مندوب وال مكروه إال ما قام عليه دليل من كتاب اهللا وسنة رسوله

، ورد مــا شــرعه  هللا فمــن أبطــل واجبــا، أو أحــل حرامــا، فقــد جعــل نفســه نــدا
ــــــذا التشــــــريع مــــــن دائــــــرة -إذا كــــــان عاملــــــا بــــــذلك متعمــــــدا  -اهللا  ، وخــــــرج 

 .  اإلسالم

أمــــا األمــــور الدنيويــــة املباحــــة، فــــإذا احتــــاج املســــلمون حكامــــا وحمكــــومني إىل 
 ، وعلى ذلك أدلة : تنظيمها وضبطها، فال مانع من ذلك

 .  "أنتم أعلم بدنياكم " منها قوله صلى اهللا عليه وسلم يف تأبري النخل :

ومنهــا إنشــاء عمــر للــدواوين يف هــذا اجملــال مــا مل تصــطدم بــنص مــن نصــوص 
 .  القرآن والسنة أو إمجاع األمة
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 الفصل الثاني

يصوغ مزيجا من النصرانية  -عند سيد  -اإلسالم 
 والشيوعية

 
 : -مع األسف  -يقول سيد قطب 

الوحيــدة اإلجيابيــة اإلنشــائية الــيت ، ألنــه العقيــدة  ( وال بــد لإلســالم أن حيكــم
تصـــوغ مـــن املســـيحية والشـــيوعية معـــا مزجيـــا كـــامال يتضـــمن أهـــدافهما مجيعـــا 

  )١(ويزيد عليهما التوازن والتناسق واالعتدال)

 أقول : 

زلنا جــدال ـ، فــإن تنــ أوال: هــذا الكــالم لــيس ببعيــد عــن القــول بوحــدة األديــان
مصــادر التشــريع مــن العلمــانيني  فإنــه يســلك يف أقــوال مــن يقــول جبــواز تعــدد

الذين يعارضهم من يعارضهم مـن املسـلمني بـأن املصـدر الوحيـد للتشـريع هـو 
، وال يســـلمون للعلمـــانيني حـــىت بـــالقول بـــأن املصـــدر الرئيســـي  اإلســـالم فقـــط

 .  للتشريع هو اإلسالم

، فــإذا تأولــه  ه باجلانــب التشــريعيقيــدإن كــالم ســيد قطــب هنــا مطلــق فلــم ي
 ن ومتحل له املتمحلون فيقال هلم : املتأولو 

اعرتفــــوا علــــى األقــــل أن كالمــــه هنــــا يفيــــد أن املســــيحية والشــــيوعية مصــــدران 
، فـــإن أصـــروا وعانـــدوا فنقـــول هلـــم : تـــأولوا  كـــالم كـــل أهـــل  رئيســـان للتشـــريع

م كلهم يدعون اإلسالم ، وال يقبل مـنكم تأويـل أباطيـل  الضالل مجيعا ، فإ
                                                 

 . )٦١سالم والرأمسالية" (ص معركة اإل )١( 
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من اهللا تعـاىل خيصصـه ومييـزه علـى كـل مـن يقـول  سيد قطب وحده إال بوحي
الباطــل ويــتكلم بــاهلوى، وال وحــي بعــد حممــد صــلى اهللا عليــه وســلم وأخــربوين 
بعد ذلك أي فـرق بـني مـن يتـأول كـالم وأباطيـل سـيد قطـب وبـني مـن يتـأول 

مــــن أهــــل الضــــالالت  ، وغــــريهم ، والصــــوفية، وطــــه حســــني لغــــالة الــــروافض
 . الكربى 

واد طوحــت بــك السياســة يــا ســيد قطــب عــن احــرتام اإلســالم ثانيــا: يف أي 
 .  وتنزيهه عن مثل هذا القول الباطل

اْليَـــْوَم َأْكَمْلــُت َلُكــْم ِديــَنُكْم َوأَْمتَْمــُت َعَلــْيُكْم أيــن أنــت مــن قــول اهللا تعــاىل : {
 . نِْعَمِيت َوَرِضيُت َلُكْم اإلْسالَم ِديًنا}

 .   }لدين اخلالصاهللا أين أنت من قول اهللا تعاىل : { أال 

يِن َمــا َملْ أيــن أنــت مــن قــول اهللا تعــاىل :  { أَْم َهلـُـْم ُشــرََكاُء َشــَرُعوا َهلـُـْم ِمــْن الــدِّ
 .يَْأَذْن ِبِه اللَُّه}

ــَر اِإلْســالِم ِديًنــا فـََلــْن يـُْقَبــَل ِمْنــُه أيــن أنــت مــن قــول اهللا تعــاىل: { َوَمــْن يـَْبَتــِغ َغيـْ
 اِسرِيَن}َوُهَو ِيف اآلِخَرِة ِمْن اخلَْ 

عـــن جـــابر بـــن عبـــد اهللا رضـــي اهللا عنهمـــا؟. أن عمـــر بـــن اخلطـــاب أتـــى النـــيب 
، فقــرأه علــى  صــلى اهللا عليــه وســلم بكتــاب أصــابه مــن بعــض أهــل الكتــاب

، فغضـــــب فقـــــال : "أمتهوكـــــون فيهـــــا يـــــا ابـــــن  النـــــيب صـــــلى اهللا عليـــــه وســـــلم
ـا بيضـاء نقيـة، ال تسـأ اخلطاب لوهم عـن ، والذي نفسي بيـده لقـد جئـتكم 
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، والـذي نفسـي بيـده  شيء فيخربوكم حبق فتكـذبوا بـه أو بباطـل فتصـدقوا بـه
  )١(لو أن موسى كان حيا ما وسعه إال أن يتبعين "

ـا كـل فقيـه مسـلم  أين أنت من كمـال اإلسـالم ومشوليتـه الـيت يـدركها ويـؤمن 
 .  من كتاب اهللا وسنة رسوله صلى اهللا عليه وسلم

تدعو إليها: املزج الكامل بني الشـيوعية والنصـرانية مث  أهذه هي احلاكمية اليت
 .  تطبيقها على املسلمني

إن املصلحني من علمـاء اإلسـالم ليـدعون جاهـدين إىل  ختلـيص اإلسـالم ممـا 
، فكيــف يـــأيت  شــابه مــن أخطــاء املســلمني بــل مــن أخطــاء علمــاء املســلمني
ــا ومــن ســيد قطــب مبثــل هــذه الــدعاوى اخلطــرية الــيت بلغــت النهايــة  يف خطور

 .   . إخل  . . بأن اإلسالم يصوغ من الشيوعية والنصرانية وىالدع هأشدها هذ

 :-حفظه اهللا ومتع حبياته -وسئل الشيخ حممد بن صاحل بن عثيمني 

 ما رأيكم فيمن يقول : 

ال بد لإلسالم أن حيكم ألنه العقيـدة الوحيـدة اإلجيابيـة اإلنشـائية الـيت تصـوغ 
كـــامال يتضـــمن أهـــدافهما ويزيـــد عليهمـــا   اً يوعية معـــا مزجيـــمـــن املســـيحية والشـــ

 بالتناسق واالعتدال والتوازن )؟ ! 

 جميبا :  -حفظه اهللا  -فقال 

م ،  نقــــول لــــه : إن املســــيحية ديــــن مبــــدل مغــــري مــــن جهــــة أحبــــارهم ورهبــــا
والشـــيوعية ديـــن باطـــل ال أصـــل لـــه يف األديـــان الســـماوية، والـــدين اإلســـالمي 

 وجل منزل من عنده مل يبدل وهللا احلمد، قال اهللا تعاىل : دين من اهللا عز 
                                                 

 ٤/ ٦، انظر "اإلرواء" ( )، وحسنة العالمة األلباين لكثرة طرقه٣/٣٨٧أخرجه اإلمام أمحد ( )١( 
  .  ةن)، حيث ذكره من طريق عدد من الصحابة وعن عدد من مصادر الس٣٨ - ٣
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   )١(ِإنَّا َحنُْن نـَزَّْلَنا الذِّْكَر َوِإنَّا َلُه َحلَاِفظُوَن}{
، وإمـا  اإلسـالمبومن قال : إن اإلسالم مزيج من هذا وهـذا فهـو إمـا جاهـل 

 .  مغرور مبا عليه األمم الكافرة من النصارى والشيوعيني )

العالمــة الشــيخ إمساعيــل بــن حممــد األنصــاري عــن هــذه املقالــة وكــذلك ســئل 
، وهـذا نـص السـؤال واجلـواب وعليـه ختمـه  فاعتربها دعـوة إىل وحـدة األديـان

 وتوقيعه : 

 .   بسم اهللا الرمحن الرحيم

، الســالم  فضــيلة الشــيخ احملــدث إمساعيــل بــن حممــد األنصــاري حفظكــم اهللا
 عليكم ورمحة اهللا وبركاته وبعد: 

 رأيكم يف رجل يدعي العلم ودرس يف الغرب يقول :  ما

"إن اإلســـالم هـــو العقيـــدة الـــيت تصـــوغ مـــن الشـــيوعية واملســـيحية مزجيـــا كـــامال 
  حيقق أهدافهما ويزيد عليهما بالتوازن واالعتدال "؟ 

 ما حكم هذا القول ؟ 

"بســـم اهللا واحلمـــد هللا والصـــالة والســـالم علـــى رســـول اهللا وعلـــى آلـــه وصـــحبه 
  وبعد :

فإن كلمـة ذلـك املـدعي املـذكور كلمـة تـدعو إىل وحـدة األديـان وإىل التقريـب 
ا يف كتبهم املعتربة ومن ضـمن تلـك  بينها، وقد رد أئمة العلماء على القائل 

 الكتب ما يلي :

 ). ٢٨٢) كتاب "الرد على املنطقيني " لشيخ اإلسالم ابن تيمية (ص ١(

                                                 

  ٩احلجر  )١(
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) ٤،٥لشــيخ اإلســالم ابــن تيميــة(ص ) اجلــزء األول مــن "الفتــاوى الكــربى"٢(
 يف الرد على من قال : (كل يعمل يف دينه الذي يشتهي ). 

ــــرد علــــى البكــــري (ص   )١() االقتضــــاء" يف٣( ) مــــن قــــال : (املعبــــود ٢١٥ال
 واحد وإن اختلفت الطرق ) 

 ).  ٤ ٤٨ص  ٣) مدارج السالكني " البن القيم (ج ٤(

 .  ) منهاج السنة" البن تيمية٥(

 الة احلميدية يف زمن السلطان عبد احلميد" ) رس٦(

) مـــن مصـــرع  ١١١) رد العراقـــي علـــى الـــدعوة إىل وحـــدة األديـــان " (ص ٧(
 .   التصوف

                                         
                       

 إمساعيل بن حممد األنصاري           

 أهـ  ١٤١٤/ ١٢/١١األحد           

 مد األنصاري عن هذه املقالة فأجاب : وسئل الشيخ محاد بن حم

، فـــإن تـــاب وإال قتـــل  (إن كـــان قائـــل هـــذا الكـــالم حيـــا فيجـــب أن يســـتتاب
مرتدا، وإن كان قد مات فيجب أن يبني أن هذا كالم باطل وال نكفـره ألننـا 

  .  )٢(مل نقم عليه احلجة)

 .  وسئل علماء آخرون عنها وكانت هلم إجابات قوية

                                                 

 كذا.  )١( 

قـرأت علـى الشـيخ / محـاد بـن حممـد هــ  ١٤١٥من شهر حمـرم عـام  ٣يف ليلة األحد املوافق   )٢( 
 . األنصاري هذا الكالم هاتفيا
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ــــا ــــه أن ســــيد قطــــب : وممــــا جتــــدر ثالث وإن كــــان قــــد يطعــــن يف  -اإلشــــارة إلي

، فغالبا ما يكون هذا الطعن من الناحية السياسـية،  النصارى واليهود وغريمها
ولكنــــه يف نفــــس الوقــــت إذا أغــــرق يف السياســــة يظهــــر منــــه أمــــور قــــد تكــــون 
مرتســـبة يف نفســـه مل يســـتطع اخلـــالص منهـــا مثـــل قولـــه يف مـــدح اإلســـالم يف 

ســـالم عـــن وحـــدة البشـــرية، ونفيـــه لعصـــبية اجلـــنس واللـــون زعمـــه : (فكـــرة اإل
، واعتقــاده يف وحــدة الــدين يف الرســاالت كافــة، واســتعداده للتعــاون  والــوطن

مــع شــىت امللــل والنحــل يف غــري عزلــة وال بغضــاء، وحصــره ألســباب اخلصــومة 
     )١(واحلرب يف الدفاع عن حرية الدعوة، وحرية العقيدة والعبادة)

  وحدة البشرية هنا؟فما املراد ب
  اإلسالم. واجلواب: أنه ال يتحدث عن وحدة البشرية القائمة على دين

وما املقصود من وحدة الدين يف الرساالت كافة؟ هل هو يتحدث عـن أخـوة 
األنبياء يف عقيدة التوحيـد أو يريـد اسـتمالة اليهـود والنصـارى يف هـذا العصـر،  

لمني مبثـــل هـــذا األســـلوب؟ كمـــا يتحـــدث ساســـة اليهـــود والنصـــارى إىل املســـ
للتعـاون مـع شـىت امللـل  -أي اإلسـالم -يؤكد ما أقول قول سـيد: (واسـتعداده

  والنحل يف غري عزلة وال بغضاء) أي يف تالحم وحمبة وود.

                                                 

  )١٣٢) "حنو جمتمع إسالمي (ص ١(
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  الفصل الثالث
 فكرة العالمية أو األخوة اإلنسانية

 
 ، وإن كـان ويتحدث عن اهلندوكيـة فـال يقـدح فيهـا مـن جهـة شـركها ووثنيتهـا

يف بعـــض األحيـــان قـــد يطعـــن يف هـــذه الوثنيـــة لكـــن حديثـــه هنـــا عجيـــب إنـــه 
 .  يدعو إىل فكرة املاسونية فكرة األخوة  اإلنسانية

: (واجملتمـــع اهلنـــدوكي بـــدوره يكـــاد يكـــون جمتمعـــا مقفـــال كـــاجملتمع  )١(فيقـــول
، ألن تقسيم الربمهية للطبقات يف هذا اجملتمع وعزهلـا كـل طبقـة عـن  اليهودي
عـــزال كـــامال، حبيـــث ال ميكـــن اجتيـــاز الفواصـــل احلديديـــة بـــني هـــذه  األخـــرى
. ال يســمح لغــري اهلنــود أن يعتنقــوا الديانــة اهلندوكيــة وال يســمح  . . الطبقــات

ي  ). للجميعلقيام جمتمع عاملي مفتوح  ئبفكرة األخوة العاملية، اليت 

اجملتمـع  وهكذا يرى أكرب نقص يف اجملتمع اهلندوكي أنه جمتمـع مقفـل وكـذلك
، وكأنــه يشــجعهما علــى االنفتــاح ونشــر ديانتهمــا يف العــامل انطالقــا  اليهــودي

 .  من حرية األديان

ـا ال تسـمح بفكـرة األخـوة العامليـة الـيت يـدعو  وكذلك يأخذ علـى اهلندوكيـة أ
 .  إليها سيد قطب

 ويقول سيد قطب عن املسيحية : 

، والنظم  فاملسيحية ال حتكمه -إذا صح هذا التعبري -(أما اجملتمع املسيحي 
فيه ال تعتمد على العقيـدة، إمنـا تعتمـد أساسـا علـى القـوانني الوضـعية، حيـث 

                                                 

  . )١٣٢حنو جمتمع إسالمي (ص  )١( 
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،  ، حتـاول أن تعمـل يف ضـمري الفـرد وحـده تقف العقيدة يف عزلة عن اجملتمع
وبــدهي أن قــوة النظــام االجتمــاعي ال متهــل الفــرد يســتمع إىل صــوت الضــمري 

  . . قائما على العقيدة اليت تعمر الضمري.ما مل يكن هذا النظام ذاته 
،  وهــذا االنعــزال بــني العقيــدة والنظــام يف العــامل الــذي يســمى العــامل املســيحي
،   حيــرم الفــرد ذلــك التناســق الــذايت بــني ضــمريه والنظــام الــذي يعــيش يف ظلــه

. وعلـى  . . كما حيرم اجملتمع تلك اإلحياءات السامية املنبعثة من روح الـدين
، ألن املســـــيحية مل  فهـــــذا موقـــــف اضـــــطراري يف العـــــامل املســـــيحي أي حـــــال

، ومن هنا ذهبت كل دعوات  تتضمن شريعة تنظم اجملتمع عن طريق القانون
ــــاء، وغلبتهــــا روح االســــتعمار اخلبيثــــة،  املســــيحية إىل الســــماحة اإلنســــانية هب

 .  )١(املنبعثة من النعرة القومية املنعزلة داخل احلدود اجلغرافية )

ـأقو  ا األسـلوب ذل : لو حكمـت العقيـدة اإلسـالمية سـيد قطـب ملـا حتـدث 
عـــــن اهلندوكيـــــة املغرقـــــة يف عبـــــادة كـــــل شـــــيء مـــــن األوثـــــان والقـــــردة والفـــــروج 

 .  واألشجار واألحجار واحليات والديدان

ا وتـدعو إىل  فأي دمار سيحيق بالبشرية لو انفتحت على العامل تنشر عقيد
يأخـــذه ســـيد قطـــب وأمثالـــه مـــن دعـــاة اإلنســـانية، األخـــوة العامليـــة ختلصـــا ممـــا 

 وخروجا من معرة هذا العار؟ ! 

ولو حكمت العقيـدة اإلسـالمية سـيد قطـب ملـا حتـدث عـن النصـرانية الكـافرة 
 .-إن أحسنا به الظن  -ذا األسلوب السمج املتملق 

                                                 

 . ) ١٣٣ -  ١٣٢حنو جمتمع إسالمي  (ص  )١( 
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إنــه ال يتحــدث عــن الــدين الــذي جــاء بــه رســول اهللا عيســى صــلى اهللا عليــه 
ـــة علـــى موســـى صـــلى اهللا عليـــه وســـلم املت ـــوراة املنزل ضـــمن للتوحيـــد واملؤيـــد للت

 .  وسلم وفيهما مجيعا اهلدى والنور والتشريع املنظم للحياة

{َولْـَيْحُكْم َأْهـُل اِإلِجنيـِل ِمبَـا أَنـَزَل اللَّـُه ِفيـِه َوَمـْن َملْ َحيُْكـْم ِمبَـا أَنـَزَل قال تعاىل : 
َوَمــْن َملْ َحيُْكــْم بعــد أن قــال عــن التــوراة : {   )١(ُقوَن}اللَّــُه َفُأْولَِئــَك ُهــْم اْلَفاِســ

  )٢( ِمبَا أَنَزَل اللَُّه َفُأْولَِئَك ُهْم اْلَكاِفُروَن}

وإمنا يتحدث سيد قطب عن الديانة النصـرانية احملرفـة عـن التوحيـد إىل الوثنيـة 
 . وعن احلكم مبا أنزل اهللا إىل احلكم بالطاغوت

قوله يف حديثه عن اجملتمع املسـيحي : (فاملسـيحية ال فماذا يريد سيد قطب ب
حتكمـــه والـــنظم فيـــه ال تعتمـــد علـــى العقيـــدة إمنـــا تعتمـــد أساســـا علـــى الـــنظم 

 الوضعية) ؟! 

ا  ا الوثنيــة الــيت قــال اهللا يف شــأ {َلَقــْد َكَفــَر فلــو اعتمــدت نظمهــا علــى عقيــد
    )٣( َمْرَميَ}الَِّذيَن قَاُلوا ِإنَّ اللََّه ُهَو اْلَمِسيُح اْبُن 

َلَقـــْد ، وقـــال :  {  )٤(َلَقـــْد َكَفـــَر الَّـــِذيَن قَـــاُلوا ِإنَّ اللَّـــَه ثَالِـــُث َثالثَـــٍة}وقـــال : {
ــــرُّ ٨٩ِجْئــــُتْم َشــــْيًئا ِإدًّا ( ــــَماَواُت يـَتَـَفطَّــــْرَن ِمْنــــُه َوتَنَشــــقُّ اَألْرُض َوختَِ ) َتَكــــاُد السَّ

ا ( ) َوَمـا يـَْنَبغِـي لِلرَّْمحَـاِن َأْن يـَتَِّخـَذ ٩١اِن َولَـًدا () َأْن َدَعـْوا لِلرَّْمحَـ٩٠اْجلَِباُل َهدًّ

                                                 

 .٤٧املائدة   )١( 

 .٤٤املائدة  )٢( 

  . ٧٢املائدة  )٣( 

 .٧٣املائدة  )٤( 
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ــَماَواِت َواَألْرِض ِإال آِيت الرَّْمحَــاِن َعْبــًدا}٩٢َولَــًدا ( ،   )١() ِإْن ُكــلُّ َمــْن ِيف السَّ
ا الوثنيـــة بـــنص القـــرآن أتكـــون علـــى حـــق  ولـــو اعتمـــدت نظمهـــا علـــى عقيـــد

 وسداد وهدى ؟ 

ذه   .   العقيدة قد يكون أخف خبثا وشراإن عدم التزامهم 

ومـــاذا اســـتفاد العـــامل اإلســـالمي وغـــريه مـــن التعصـــب الـــوثين الصـــلييب ؟ ومـــاذا 
 لقيت أسبانيا من هذا التعصب اخلبيث املتوحش ؟! 

 سيد قطب يعرف هذا متاما.

مــاذا يريـــد ســـيد قطـــب بقولـــه : (وبــدهي أن قـــوة النظـــام االجتمـــاعي ال متهـــل 
الضـــمري مـــا مل يكـــن هـــذا النظـــام ذاتـــه قائمـــا علـــى  الفـــرد ليســـتمع إىل صـــوت

 العقيدة اليت تعمر الضمري)؟!

فهــل العقيــدة النصــرانية تعمــر الضــمري أو تفســده وختربــه ومتلــؤه حقــدا وتعصــبا 
ل بـــه حممـــد صـــلى اهللا عليـــه وســـلم إىل ِســـرْ ضـــد احلـــق واهلـــدى والنـــور الـــذي أُ 

د والفرس واهلندوك وغزت ، فأبته هذه العقيدة وحاربته أشد من اليهو  العاملني
 .  املسلمني يف عقر دارهم وتعاونت مع كل األديان ضدهم وضد إسالمهم

مــاذا يريــد ســيد بقولــه : (وهــذا االنعــزال بــني العقيــدة والنظــام يف العــامل الــذي 
يســمى العــامل املســيحي حيــرم الفــرد ذلــك التناســق الــذايت بــني ضــمريه والنظــام 

جملتمـع تلـك اإلحيـاءات السـامية املنبعثـة مـن ، كمـا حيـرم ا الذي يعـيش يف ظلـه
 روح الدين ) ؟! 
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فهل حيصل للفرد النصراين عابد الصليب تناسق بني ضمريه والنظام الناشـىء 
ما مجيعا تورثانه التمزق والضياع والقلق  ؟ !  )١(على تلك العقيدة أو أ

ليسـت أ؟! وما هي اإلحياءات السامية املنبعثة مـن روح الـدين الـوثين الصـلييب 
 الفجور والبغضاء واحلقد على حممد صلى اهللا عليه وسلم ورسالته وأمته ؟ !

مث بعـــد هـــذا الكـــالم التائـــه خيـــبط يف تيـــه التنـــاقض فيقـــول :  وعلـــى أي حـــال 
، ألن املســيحية مل تتضــمن تنظــيم يفهــذا موقــف اضــطراري يف العــامل املســيح

 اجملتمع عن طريق القوانني ). 

م فهــم فهــل هــذا إعــذار للمســ يحيني عــن تشــريعهم لقــوانني ال تــرتبط بعقيــد
بــذلك معــذورون أمــام اهللا ؟ وهــل املســيحية الــيت مل تتضــمن قــوانني هــي املنزلــة 

 أو املبدلة؟ 

إن كــــان يقصــــد املنزلــــة وهــــو املتبــــادر، فهــــذا أمــــر خطــــري يصــــادم قــــول اهللا : 
َمـْن ملَْ َحيُْكـْم ِمبَـا أَنـَزَل اللَّـُه َفُأْولَئِـَك {َوْلَيْحُكْم َأْهـُل اِإلِجنيـِل ِمبَـا أَنـَزَل اللَّـُه ِفيـِه وَ 

 .    نآ، مث هم ملزمون باألحكام املنزلة يف التوراة مث القر  )٢(ُهْم اْلَفاِسُقوَن}

                                                 

ا وكــان النصــارى واليهــود يســتمدون  )١(  لقــد كانــت القــوانني يف الديانــة النصــرانية مرتبطــة بعقيــد
م كمــا قــال تعــاىل:  م وقــوانينهم يف ان واحــد مــن أحبــارهم ورهبــا اتََّخــُذوا َأْحبَــاَرُهْم {عقيــد

َوَمـا أُِمـُروا ِإال لِيَـْعبُـُدوا ِإَلًهـا َواِحـًدا ال ِإلَـَه  َورُْهَبانـَُهْم َأْربَابًا ِمْن ُدوِن اللَِّه َواْلَمِسيَح اْبَن َمـْرَيمَ 
ــا ُيْشــرُِكوَن} ــَو ُســْبَحانَُه َعمَّ ، ومــع هــذا االرتبــاط بــني العقيــدة والقــانون فقــد كفــرهم اهللا  ِإال ُه

، فأين التوحيد والطهر ؟ وأين التناسق الذايت بني ضمري الفرد والنظام الـذي  واعتربهم مشركني
 ه ؟ أليس تناسقا بني كفر وكفر؟يعيش يف ظل

 .٤٧املائدة   )٢( 
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وإن كان يقصد املسـيحية الوثنيـة املبدلـة فمـا فائـدة هـذا الكـالم الباطـل الـذي 
وى السياســي يغضــب اهللا عــز وجــل والــذي يــدل علــى الفســاد العقائــدي واهلــ
ما إىل املهالك  .   ومها أمران خطريان كثريا ما جيران من أصيب 

بل يذهب سيد قطـب إىل أبعـد مـن هـذا فيصـف النصـرانية املبدلـة بالسـماحة 
 والطهر فيقول : 

وكثــريا مــا ذهبــت إىل هــذه الكنــائس واســتمعت إىل الوعــاظ يف الكنيســة وإىل 
بـاء يف حمطـات ا اسـتمعت إىل إذاعـة اآل، وكثـريا مـ املوسيقى والرتاتيل واألدعية
  . .  . . اإلذاعة يف األعياد املسيحية

، ولكـن واحـدا  دائما حياول اآلباء أن يعقدوا الصلة بـني قلـب الفـرد وبـني اهللا
اة اليوميــة، يــمــنهم مل أمسعــه يقــول كيــف ميكــن أن يكــون مســيحيا يف واقــع احل

، ومل تتضــمن تشــريعا  حــيذلــك أن املســيحية إمنــا هــي جمــرد دعــوة للتطهــري الرو 
 للحياة الواقعة بل تركت ذلك لقيصر.

وكان من أثر هذا يف العامل املسيحي أن أصبحت املسيحية يف جانب واحلياة 
، وعلــى تــوايل األزمــان أصــبحت املســيحية حمصــورة داخــل  الواقعــة يف جانــب

 الكنيسة واحلياة من حوهلا أبعد ما تكون عن روحهـا السـمحة املتطهـرة، فلمـا
نشــطت الكنيســة يف الســنوات األخــرية لالتصــال بــاجملتمع مــن جديــد مل يكــن 
ــــبط هــــي إىل النــــاس .  مههــــا أن ترفــــع النــــاس إليهــــا، بــــل كانــــت طريقهــــا أن 

١()٠٠(   
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هكـــذا يصـــور ســـيد قطـــب النصـــرانية احملرفـــة الوثنيـــة النجســـة  عقائـــدها املؤهلـــة 
ـــــا دعـــــوة إىل التطهـــــر الروحـــــي ة متطهـــــرة، وال ، وأن روحهـــــا مسحـــــ للبشـــــر بأ

ـــا أمهلـــت السياســـة ووضـــع القـــوانني الـــيت حتكـــم  مؤاخـــذة علـــى الكنيســـة إال أ
 .   احلياة

مبــــدح ســــيد للصــــوفية أهــــل وحــــدة الوجــــود  مــــن حيــــث  ئوهــــذا يــــذكر القــــار 
م الوحدويــة، ومؤاخذتــه هلــم مــن جهــة تقصــريهم يف اجلانــب السياســي  عقيــد

 .  يف اإلسالم فقط

ألمة أن حتين رؤوسـها أمـام عظمـة سـيد وأن وكل هذه الضالالت جيب على ا
تتلمس له التأويالت واملعاذير، أما السلفي فيا ويله إن أخطأ، بـل يـا ويلـه إن 

 . قال احلق وبرهن عليه باألدلة والرباهني الواضحة
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 الفصل الرابع

 اجتياح أموال الناس بفرض الضرائب
 

  )١(يقول سيد قطب يف كتابه "معركة اإلسالم والرأمسالية"

ـــــيم ـــــوم ضـــــريبة للتعل ـــــة الي ـــــذا فرضـــــت الدول ، جعلـــــت حصـــــيلتها خاصـــــة  ( أئ
ـــة، مـــن بنـــاء للـــدور، وأداء لألجـــور، وإنفـــاق علـــى  بـــاألغراض التعليميـــة البحت

. قيـــــل : إن هـــــذا النظـــــام  . . ، وكتـــــبهم وغـــــذائهم كـــــذلك أدوات الطـــــالب
، ألن هـــــذه األمـــــوال  للتســـــول والشـــــحاذة، يهـــــني كرامـــــة املعلمـــــني والطـــــالب

 .  ، منفقة يف شؤون الفقراء خوذة من أموال األثرياءمأ

% مـن كـل ثـروة كثـرت أو قلـت لتكـوين  ٢ر ٥أئذا سنت الدولة قانونا جييب 
، وجعلــت هــذه الضــريبة وقفــا علــى هــذا البــاب مــن أبــواب  اجلــيش وتســليحه

 النفقات العامة، قيل : 

مــن أمــوال  نفقتــه، وإن كرامتــه تســتذل ألن الدولــة أخــذت  إن اجلــيش يتســول
  .األثرياء والثري والفقري يف أدائها سواء

ه الضـــرائب جتبيهـــا الدولـــة، مث تنفقهـــا يف وجـــوه معينـــة، ذإن الزكـــاة ضـــريبة كهـــ
جتبيهـــا كـــال، مث تنفقهـــا أجـــزاء... وليســـت إحســـانا فرديـــا خيـــرج بعينـــه مـــن يـــد 

 .(٢)ليعطى بعينه إىل يد)

                                                 

  . )٤٢ - ٤١"معركة اإلسالم والرأمسالية" (ص    )١( 

، وأنـه  كثريا ما يوهم سيد قطب الفقراء واملستحقني للزكاة بـأن أخـذ الزكـاة ال غضاضـة فيـه علـيهم (٢)
، وهــذا يغــري الفقــراء بالكســل والقعــود عــن  هــي املعطيــة والســفلى هــي اآلخــذةلــيس فيهــا يــد عليــا 
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، كثــريا مــا يكــرر  ، وبالشــعور بالتعــايل والعــزة علــى أويل التفضــل والبــذل العمــل والكســب الشــريف
ــا ال  قولــه : (وليســت إحســانا فرديــا خيــرج بعينــه مــن يــد ليعطــى بعينــه إىل يــد) مؤكــدا يف ســياقاته أ

  .  إلمامتدفع إال إىل ا
 وال أدري أهو جيهل أقوال العلماء يف ذلك أو يتجاهلها؟ 

رمحهـم اهللا  -قال النـووي رمحـه اهللا متحـدثا عـن زكـاة األمـوال الباطنـة : (قـال الشـافعي واألصـحاب 
، وهــذا ال خــالف فيــه، ونقــل أصــحابنا فيــه  : للمالــك أن يفــرق زكــاة مالــه البــاطن بنفســه-تعــاىل 

ة والركاز وعروض التجارة وزكاة الفطـر، ويف ضموال الباطنة : هي الذهب والف، واأل إمجاع املسلمني
ــا مــن األمــوال الظــاهرة زكــاة الفطــر وجــه ، ونقلــه صــاحب  ، حكــاه صــاحب "البيــان " ومجاعــة ، أ

ا باطنة، وهذا هو املذهب وبه قطع مجهور األصحاب...). "احلاوي "  ، مث اختار لنفسه أ

، ففـي جـواز تفريقهـا بنفسـه  ، وهـي الـزروع واملواشـي والثمـار واملعـادن ظـاهرةقال : (وأمـا األمـوال ال
جـــوازه والقـــدمي منعـــه  -وهـــو اجلديـــد  -، ذكرمهـــا املصـــنف بـــدليلهما، أصـــحهما  قـــوالن مشـــهوران

، علـى هـذا  ، وسواء كان اإلمام عادال أو جائرا جيب الدفع إليـه ووجوب دفعها إىل اإلمام أو نائبه
 ، وهذا هو املذهب وبه قطع اجلمهور.   ع اجلور نافذ احلكم، ألنه م القول

وحكى البغوي وغريه وجها، أنه ال جيب الصرف إليه إن كان جائرا علـى هـذا القـول، لكنـه جيـوز). 
 .  ) ١ ٦ ٤ - ١ ٦٣/ ٦"اجملموع " (

إىل  ، وله دفعها ): (ويستحب لإلنسان تفرقة زكاته بنفسه٣٤٥/ ١وقال ابن قدامة يف "املقنع " (
، وعند أيب اخلطاب  الباقي، وعنه يستحب أن يدفع إليه العشر، ويتوىل هو تفريق  الساعي

 .  دفعها إىل اإلمام العادل أفضل )

وقال يف "املغين ": (يستحب لإلنسان أن يلي تفرقة زكاته بنفسه ليكون على يقـني مـن وصـوهلا إىل 
قـال اإلمـام أمحـد : أعجـب إيل أن خيرجهـا،  مستحقها سواء كانت من األموال الظاهرة أو الباطنة،

 وإن دفعها إىل السلطان فهو جائز). 

 ).  ٤٨٠-٢/٤٧٩(...وقال مالك وأبو حنيفة وأبو عبيد: ال يفرق األموال الظاهرة إال اإلمام ) (
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يمة مـن العبـادات يتقـرب أقول : إن الزكاة ركن من أركان اإلسالم وعبادة عظ
مـن أركـان اإلسـالم وأسسـه،  عظـيما إىل اهللا عز وجـل، وإمهاهلـا إمهـال لـركن 

والضــرائب الــيت حيشــر ســيد قطــب يف ثناياهــا هــذه الزكــاة وهــذا الــركن العظــيم 
لإلســالم، بــل يقيســها عليهــا، هــي مكــوس مــن أشــد أنــواع الظلــم ومــن أكــرب 

التشــريع، وألزمــت بــه وأرهقــت بــه أنــواع املعاصــي، خصوصــا إذا أخــذت طــابع 
  . األمة على الوجه الذي عرضه سيد قطب

  مث استمر سيد يتحدث عن الزكاة باعتبارها ضريبة من الضرائب إىل أن قال:
، إن هذا إمنا جيري حـني يكـون  ولكن هذا ليس كل حقوق اإلسالم يف املال

هنــــــاك  ، وعنــــــدما ال تكــــــون اجملتمــــــع متوازنــــــا ال اضــــــطراب فيــــــه وال اخــــــتالل
الداخليـــة أو اخلارجيـــة، فأمـــا  ئحاجـــات اســـتثنائية للمجتمـــع ملواجهـــة الطـــوار 

، وحــق  ، فحــق اجملتمــع مطلــق يف املــال حــني تتغــري األحــوال وتــربز احلاجــات
  . امللكية الفردية ال يقف يف وجه هذا احلق العام
ال ملواجهــــــة  -ممثلــــــة اجملتمــــــع  -واإلســــــالم يعطــــــي هــــــذه الســــــلطات للدولــــــة 

، بــل لــدفع األضــرار املتوقعــة، ومحايــة اجملتمــع مــن  العاجلــة فحســباحلاجــات 
، كحمايتـــه مـــن التخلخـــل الـــداخلي ســـواء، يف مـــنح هـــذا  االعتـــداء اخلـــارجي

ـــة ل ـــة بـــال حـــدود وال قيـــود إال حـــدود تاحلـــق للدول تصـــرف يف امللكيـــات الفردي
  . احلاجات االجتماعية والصاحل العام

كمـــا   -اصـــة غـــري الضـــرائب العامـــة يف يـــد الدولـــة أن تفـــرض أوال ضـــرائب خ
، وضــــــــــريبة  ، وضــــــــــريبة للتعلــــــــــيم ، فتخصــــــــــص ضــــــــــريبة للجــــــــــيش-تشــــــــــاء 

                                                                                                                   

 .-رمحه اهللا  -وساق أدلتهم وناقشهم فيها مرجحا مذهب أمحد 
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، وضــــريبة لكــــل وجــــه  . . . ، وضــــريبة للضــــمان االجتمــــاعي للمستشــــفيات
طــارىء مــن أوجــه اإلنفــاق مل حيســب حســابه يف املصــروفات العامــة أو تعجــز 

 . )١(امليزانية العادية عن اإلنفاق عليه عند االقتضاء

  -بنســب معينــة  -ويف يــد الدولــة أن تنــزع امللكيــات وأن تأخــذ مــن الثــروات 
كــــل مــــا جتــــده ضــــروريا لتعــــديل أوضــــاع اجملتمــــع أو ملواجهــــة نفقــــات إضــــافية 

 ضرورية حلماية اجملتمع من اآلفات : 

فـــــات احلرمـــــان، وآفـــــات الـــــرتف، وآفـــــات آآفـــــات اجلهـــــل، وآفـــــات املـــــرض، و 
ــــه اجملتمعــــات مــــن ، األحقــــاد بــــني األفــــراد واجلماعــــات  وســــائر مــــا تتعــــرض ل

 .)١(آفات

                                                 

) : ٩٦/  ١، وانظر "القاموس " (  )٥٥٥/  ١قال يف "لسان العرب " يف مادة ضرب (  (١)
(والضريبة واحدة ضرائب اليت تؤخذ يف األرصاد واجلزية وحنوها، ومنه ضريبة العبد: وهي 

. ويف حديث احلجام كم ضريبتك ؟ الضريبة ما يؤدي العبد إىل سيده من اخلراج املقرر   غلته
نه حديث اإلماء الاليت كان ، وم ، وهي فعيلة مبعىن مفعولة، وجتمع على الضرائب  عليه

، يقال : كم ضريبة عبدك يف كل شهر؟ والضرائب ضرائب  عليهن ملواليهن ضرائب
، وهي وظائف اخلراج وضرب على العبد اإلتاوة ضربا أوجبها عليه بالتأجيل واالسم  األرضني

ورين الضريبة). وهكذا يريد سيد قطب أن حيول اجملتمعات اإلسالمية إىل عبيد مستذلني مقه
يؤدون املكوس والضرائب املخزية اليت جتعل املسلمني يف أدىن دركات الذل والعبودية لدولته 

د هذا الرجل باحلرية وهو يهدف إىل استعباد املسلمني ي، وكم يش يةاليت يسميها باإلسالم
، ومن عجائبه أنه حينما يتحدث عن اجلزية على  أهل الذمة من اليهود  واستذالهلم

ا مكرمة هلم وينفي عنها معىن الصغار الذي نص عليه القران والنصارى  يلمعها ويصورها كأ
 .  يف قوله {حىت يعطوا اجلزية عن يديهم صاغرون}
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بل يف يد الدولة أن تنزع امللكيات والثروات مجيعا وتعيد توزيعهـا علـى أسـاس 
ــا  جديــد، ولــو كانــت هــذه امللكيــات قــد قامــت علــى األســس الــيت يعــرتف 
اإلسالم ومنت بالوسائل اليت يربرها، ألن دفع الضرر عن اجملتمع كله أو اتقاء 

  .  توقعة هلذا اجملتمع أوىل بالرعاية من حقوق األفراداألضرار امل
فنظريــة اإلســالم يف التكافــل االجتمــاعي ال جتعــل هنــاك تعارضــا بــني حقــوق 

، وكــل ضــرر يصــيب اجملتمــع يعــده اإلســالم ضــررا يقــع  الفــرد وحقــوق اجملتمــع
مـن أنفسـهم عنـد )٢(وحيتم على الدولـة أن تقـي هـؤالء األفـراد على كل أفراده،

 .) ٣(ضاءاالقت
                                                                                                                   

هذا السلب والنهب هو الذي يورث هذه اآلفات وال سيما األحقاد، مث إن الزكاة  (١)
ا قهرا يف ا إىل اهللا وأخذها من أصحا وت عليهم حسن النية والصدقات عبادات يتقرب 

 . واإلخالص هللا

 )٤٤ - ٤٣(معركة اإلسالم والرأمسالية) (ص  (٢)

هـــذا ســـؤال ورد للشـــيخ العالمـــة عبـــدالعزيز بـــن بـــاز حفظـــه اهللا تعـــاىل عـــن حكـــم مـــن يطالـــب  ٣)(
 بتحكيم املبادىء االشرتاكية والشيوعية ؟ 

 أما بعد :  . ، والصالة والسالم على رسول اهللا وعلى آله وصحبه احلمد هللا

 فقد ورد إيل سؤال من بعض األخوة الباكستانيني هذا ملخصه : 

مـا حكــم الــذين يطــالبون بتحكــيم املبـادىء االشــرتاكية والشــيوعية، وحيــاربون حكــم اإلســالم ؟ 
م يف هــــذا املطلــــب ،  ، ويــــذمون مــــن يطالــــب حبكــــم اإلســـــالم ومــــا حكــــم الــــذين يســــاعدو

م ويفرتون عليهم ؟ وهل جيوز  اختاذ هؤالء أئمة وخطباء يف مساجد املسلمني ؟  ويلمزو

واجلـــواب : احلمـــد هللا والصــــالة والســـالم علـــى رســــول اهللا وعلـــى آلـــه وأصــــحابه ومـــن اهتــــدى 
م أن حيكمـــوا الشـــريعة اإلســـالمية يف  ــداه ، ال ريـــب أن الواجـــب علــى أئمـــة املســـلمني وقــاد

م ، لــيس فيــه  عليــه بــني علمـاء اإلســالم، وأن حيــاربوا مـا خالفهــا، وهــذا أمــر جممـع  مجيـع شــئو
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، منهــا قولــه  ، واألدلــة عليــه مــن الكتــاب والســنة كثــرية معلومــة عنــد أهــل العلــم نــزاع حبمــد اهللا
نفســـهم أســـبحانه : {فـــال وربـــك ال يؤمنـــون حـــىت حيكمـــوك فيمـــا شـــجر بيـــنهم مث ال جيـــدوا يف 

ـــا أيهـــا الـــذين  ـــه عـــز وجـــل : {ي ءامنـــوا أطيعـــوا اهللا حرجـــا ممـــا قضـــيت ويســـلموا تســـليما} وقول
وأطيعــــوا الرســــول وأويل األمــــر مــــنكم فــــإن تنــــازعتم يف شــــيء فــــردوه إىل اهللا والرســــول إن كنــــتم 
تؤمنــون بــاهللا واليــوم اآلخــر ذلــك خــري وأحســن تــأويال}، وقولــه ســبحانه : {أفحكــم اجلاهليــة 

أنـزل يبغون ومن أحسـن مـن اهللا حكمـا لقـوم يؤقنـون}، وقولـه سـبحانه : { ومـن مل حيكـم مبـا 
زل اهللا فأولئـــك هـــم الظـــاملون} {ومـــن مل نـــاهللا فأوالئـــك هـــم الكـــافرون} {ومـــن مل حيكـــم مبـــا أ

حيكــم مبــا أنــزل اهللا فأولئــك هــم الفاســقون} وااليــات يف هــذا املعــىن كثــرية، وقــد أمجــع العلمــاء 
، أو أن هـــدي غـــري رســـول اهللا  علـــى أن مـــن زعـــم أن حكـــم غـــري اهللا أحســـن مـــن حكـــم اهللا

رســول صــلى اهللا عليــه وســلم فهــو كــافر، كمــا أمجعــوا علــى أن مــن زعــم أنــه أحســن مــن هــدي 
، أو حتكـيم غريهـا فهــو   جيـوز ألحـد مـن النـاس اخلـروج عـن شـريعة حممـد صـلى اهللا عليـه وسـلم

، أن الـذين  نية، وإمجاع أهل العلم يعلم السائل وغـريهآ، ومبا ذكرناه من األدلة القر  كافر ضال
،   الشــيوعية أو غريمهــا مــن املــذاهب اهلدامــة املناقضــة حلكــم اإلســالميــدعون إىل االشــرتاكية أو 

ـم مالحـدة ال يؤمنـون بـاهللا وال بـاليوم اآل كفار ضالل خـر، ، أكفـر مـن اليهـود والنصـارى، أل
وال جيـــوز أن جيعـــل أحـــد مـــنهم خطيبـــا وإمامـــا يف مســـجد مـــن مســـاجد املســـلمني، وال تصـــح 

، وذم دعـــاة  ، وحســـن مـــا يـــدعون إليـــه هلم، وكـــل مـــن ســـاعدهم علـــى ضـــال الصـــالة خلفهـــم
ـا وأيـدها  ، فهو كافر ضال اإلسالم وملزهم ، حكمه حكم الطائفة امللحدة، الـيت سـار يف ركا

. علـــــى أن مـــــن ظـــــاهر الكفـــــار علـــــى املســـــلمني  . . يف طلبهـــــا، وقـــــد أمجـــــع علمـــــاء اإلســـــالم
يَاأَيـَُّهـا  سـبحانه : {، كمـا قـال اهللا وساعدهم عليهم بأي نوع من املساعدة، فهو كافر مـثلهم

ُْم ِمــنْ  ُكْم َفِإنَّــُه الَّــِذيَن آَمنُــوا ال تـَتَِّخــُذوا اْليَـُهــوَد َوالنََّصــاَرى َأْولَِيــاَء بـَْعُضــُهْم َأْولَِيــاُء بـَْعــٍض َوَمــْن يـَتَـــَوهلَّ
ُهْم ِإنَّ اللَّـــَه ال يـَْهـــِدي اْلَقـــْوَم الظَّـــاِلِمَني} ـــوا ال تـَتَِّخـــُذوا يَاأَيـَُّهـــا الَّـــوقـــال تعـــاىل : { ، ِمـــنـْ ِذيَن آَمُن
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ويقول : (أما اجملتمع اإلسالمي هو جمتمـع آخـر، كـل فـرد فيـه مضـمون الـرزق 
عــامال أو مــتعطال، قــادرا أو عــاجزا، صــحيحا أو مريضــا، ويأخــذ مــا متوســطه 

، مث  نصـــف العشـــر كـــل عـــام مـــن رؤوس األمـــوال ال مـــن أرباحهـــا لبيـــت املـــال
لدولــة حلمايــة يأخــذ بعــد ذلــك بــال قيــد وال شــرط مــن املــال كــل مــا حتتاجــه ا

 .)١(اجملتمع من اآلفات )

عـــن تكـــدس الثـــراء، فـــال جـــزاء إال  ئويقـــول : (واإلســـالم عـــدو التبطـــل الناشـــ
،  ، فأمـــا القاعـــدون الـــذين ال يعملـــون علـــى اجلهـــد وال أجـــر إال علـــى العمـــل

فثـــراؤهم حـــرام وأمـــواهلم حـــرام، وعلـــى الدولـــة أن تنتفـــع بـــذلك الثـــراء حلســـاب 
 .  )٢(لك املتبطل الكسالن)، وال تدعه لذ اجملتمع

ــواه وال دليــل لــه وال برهــان يف هــذا التحليــل  وهكــذا حيلــل وحيــرم هــذا الرجــل 
، إال مــا خــدع بــه مــن أســاليب كتــاب ودعــاة االشــرتاكية واملاركســية  والتحــرمي

 .)٣(تاهم اهللا من فضلهآاحلاقدة على كل من 

                                                                                                                   

ُْم ِمـــْنُكْم َفُأْولَئِـــكَ   ُهـــْم آبَـــاءَُكْم َوِإْخـــَواَنُكْم َأْولِيَـــاَء ِإْن اْســـَتَحبُّوا اْلُكْفـــَر َعلَـــى اِإلميَـــاِن َوَمـــْن يـَتَــــَوهلَّ
  . الظَّاِلُموَن}

،  سبيل، واهللا يقول احلق وهو يهدي ال وأرجو أن يكون فيما ذكرناه كفاية ومقنع لطالب احلق
، وجيمع كلمتهم على احلق، وأن يكبت أعداء  ونسأله سبحانه أن يصلح أحوال املسلمني

، إنه على كل شيء  ، ويكفي املسلمني شرهم ، ويشتت مشلهم ، ويفرق مجعهم اإلسالم
 .  قدير، وصلى اهللا وسلم على عبده ورسوله نبينا حممد وآله وصحبه

ضرائب على هذا الوجه تطبـق حرفيـا اليـوم يف حكومـة )، وهذه ال٩٠دراسات إسالمية" (ص  (١)
 السودان اإلخوانية.

 )٥٢معركة اإلسالم والرأمسالية" (ص  (٢)

  ٥٤، النساء :  أَْم َحيُْسُدوَن النَّاَس َعَلى َما آتَاُهْم اللَُّه ِمْن َفْضِلِه}إشارة إىل قوله تعاىل : { (٣)
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ــ ول واملعاجلــات وإن اإلســالم لــربيء ممــا ينســبه إليــه ســيد قطــب مــن هــذه احلل
 .    البغيضة القائمة على احلقد واحلسد

إن اإلســالم ليفــرض علــى أغنيــاء املســلمني زكــاة تؤخــذ مــنهم فــرتد إىل فقــرائهم 
ويفــرض علــى الغــين والفقــري النفقــات علــى مــن جتــب هلــم النفقــات مــن أقــارب 

، والبــذل يف ســبيل  ، ويوجــب الصــلة والــرب لــذوي األرحــام وزوجــات وغــريهم
داعي اجلهاد، أما أن يسلط اجملتمع ويسلط الدولة ممثلة اجملتمع علـى اهللا عند 

ـــم كســاىل، وأن ثـــراءهم حــرام ، وأمـــواهلم  األثريــاء تبتـــز أمــواهلم حتـــت شــعار أ
، وغري ذلك من الدعاوى الباطلة، فـال واهللا مث ال  ، وأن املال للمجتمع حرام

ات الفاسـدة واملبدلـة ، وحىت الـديان واهللا ما يف شريعة اإلسالم من ذلك شيء
ـــــــم الظلـــــــم واجلـــــــربوت إىل هـــــــذا املنحـــــــدر  وحكامهـــــــا املســـــــتبدين مل يصـــــــل 

 .  السحيق

،  د املسـلمنيبـالولقد أصبح اليوم أولياء سيد قطب من أعظم الناس ثراء يف 
ــ بــل لعلهــم أثــرى النــاس زلوا إىل احلقــول واملصــانع ـ، فليخرجــوا مــن أمــواهلم ولين

ــم هــم املؤمنــون حقــا  واملنــاجم ليعملــوا فيهــا جبــد وجلــد حــىت يربهنــوا للنــاس أ
، وإال فليخجلــوا مــن التعصــب املقيــت  ــذا اإلســالم الــذي يقــرره ســيد قطــب

  .  ، واإلسالم منها براء لسيد قطب وأفكاره املنسوبة ظلما إىل اإلسالم
 ثم أقول : 

أوال: إن اإلســـالم أرحـــم وأعـــدل مـــن أن يشـــرع مثـــل هـــذه التشـــريعات املـــدمرة 
 .   ينسبها سيد قطب إىل اإلسالماليت

فهذه الصورة الكريهة يف أدىن أحواهلا كسـروية قيصـرية، ويف أشـدها ماركسـية، 
واإلسالم والرسـاالت كلهـا بريئـة مـن هـذا العنـف واجلـربوت واالسـتعباد للبشـر 
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م وامتصـــاص جهـــودهم وحتويـــل النـــاس إىل قطعـــان مـــن املواشـــي  بســـلب ثـــروا
، نسـأل اهللا أن يقـي  الـيت يشـرع هلـا سـيد قطـب مسخرة ألغراض هـذه الدولـة
  . املسلمني شرها و خطرها

قاه مــن ســتثانيــا: إن هــذا التشــريع الــذي ينســبه ســيد قطــب إىل اإلســالم إمنــا ا
، بـل كـان قـد  ياتهحاملبادىء والنظريات الشيوعية والغربية اليت استفحلت يف 

ـــا، وبقيـــت مرتســـبة يف نفســـه وعقلـــه إبـــان ك تاباتـــه باســـم تشـــرب هـــو نفســـه 
الناصــرية الطاغيــة الــيت ارتكــزت يف  ، ال ســيما وقــد تســنم قمــة الثــورة اإلســالم

لبســوا اشــرتاكية أالــذين  )١(تطبيقهــا لالشــرتاكية علــى نظريــة ســيد قطــب وأمثالــه
 .  ماركس لباس اإلسالم فسحقت بذلك اإلسالم واملسلمني

ولـة تلـك الضــرائب الرباهـني مـن الكتـاب والسـنة علـى أن يف يـد الد نثالثـا: أيـ
اخلاصــة والعامــة؟ حاشــا ديــن اهللا وكتابــه وســنة نبيــه صــلى اهللا عليــه وســلم مــن 
هذا الظلم األسـود احلالـك والدكتاتوريـة املـدمرة، إن تشـريع اهللا الـرحيم العـادل 
ليحــرم مــا هــو دون مــا أباحــه ســيد قطــب للدولــة بعشــرات املراحــل وإن هــذا 

، واهللا  رتاكيني لتشـريع مل يـأذن بـه اهللالذي يقرره سيد قطب وأمثاله من االش
ــِه اللَّــُه} يِن َمــا َملْ يَــْأَذْن ِب ، ومــا  )٢(يقــول :{أَْم َهلـُـْم ُشــرََكاُء َشــَرُعوا َهلـُـْم ِمــْن الــدِّ

                                                 

،  عبـد الناصـر يتتلمـذون علـى كتـب سـيد قطـبقد كان الضباط األحرار وعلى رأسهم مجـال  (١)
وكان يشاركهم يف التخطيط للثورة، انظر كتاب "سيد قطـب مـن املـيالد إىل االستشـهاد" (ص 

، وكتـــاب "ســـيد قطـــب األديـــب الناقـــد" (ص  )، ومــا قبـــل هـــذه الصـــفحات٣ ٠ ٤ - ٢ ٩٩
١٠٧ – ١٠٥( 

 )٢١سورة الشورى (  (٢)
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قالوه وقرروه مل يأذن به اهللا يف أي شريعة فضال عن شـريعة اإلسـالم السـمحة 
  . التامة الكاملة

لـــم فقـــال : َمـــا يـَُبـــدَُّل اْلَقـــْوُل لَـــَديَّ َوَمـــا أَنَـــا واهللا تعـــاىل قـــد نـــزه نفســـه عـــن الظ
، فقـال يف احلـديث  وحرم على نفسه وعلـى عبـاده الظلـم  )١(ِبَظالٍم لِْلَعِبيِد }

القدسي : "يا عبادي ! إين حرمت الظلم علـى نفسـي وجعلتـه بيـنكم حمرمـا، 
 .(٢)فال تظاملوا" 

 .  الباطلة وهؤالء ينسبون إىل اهللا هذه التشريعات الظاملة

، فــإن الظلــم ظلمــات  وقــال رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم : "اتقــوا الظلــم
، فإن الشح أهلك مـن كـان قـبلكم محلهـم علـى أن  يوم القيامة، واتقوا الشح

وقــال صــلى اهللا عليــه وســلم "والظلــم  ، )٣(ســفكوا دمــاءهم واســتحلوا حمــارمهم
اهللا عليـــه وســـلم معـــاذا إىل  وملـــا بعـــث النـــيب صـــلى . )٤(ظلمـــات يـــوم القيامـــة" 

. فــإن  . ، مث قــال : ". الــيمن أمــره بالــدعوة إىل التوحيــد واىل شــرائع اإلســالم
، فـــــأخربهم أن اهللا افــــرتض علـــــيهم صــــدقة تؤخـــــذ مـــــن  هــــم أطـــــاعوك لــــذلك

 ، فإيـــــاك وكـــــرائم  ، فـــــإن هـــــم أطـــــاعوك لـــــذلك أغنيـــــائهم فـــــرتد علـــــى فقـــــرائهم
 .  )٥(وبني اهللا حجاب "ينها واتق دعوة املظلوم فإنه ليس بأمواهلم، 

                                                 

  )٢٩ق(سورة   (١)
)، مــن حــديث جــابر رضــي ٢٥٧٨صــحيحه " (كتــاب الــرب، حــديث رقــم أخرجــه مســلم يف " (٢)

 .. اهللا عنه

، حــــديث رقــــم  بــــاب حتــــرمي الظلــــم -أخرجــــه مســــلم يف "صــــحيحه " (كتــــاب الــــرب والصــــلة  (٣)
 . )، من حديث أيب ذر رضي اهللا عنه٢٥٧٧

 ).٢٥٧٩)، ومسلم يف (الرب، رقم ٢٤٤٧، حديث رقم   .البخاري يف (املظامل أخرجه (٤)

 .٣١، حديث  )، ومسلم (اإلميان ١ ٤ ٥٨،  ١ ٣٩ ٥البخاري (الزكاة، حديث رقم  (٥)



  

  -٤٥-

قـــد يـــرى الســـاعي أن مـــن مصـــلحة الفقـــراء أخـــذ كـــرائم األمـــوال مـــن األغنيـــاء 
للفقـــراء، وقـــد يـــرى أن هـــذا أبلـــغ يف تطهـــري أهـــل الزكـــاة مـــن األغنيـــاء، ولكـــن 
اإلســالم يــرفض مثــل هــذه الــتعلالت ولــو باســم املصــلحة حتــت أي شــعار أو 

 . لبغيض إىل اهللا ويف شرعهم اظل، ويعترب ذلك من ال حتت أي تأويل

إن اإلسالم الذي يبلغ إىل هذه الدرجة من الشفافية يف حتـرمي الظلـم ال ميكـن 
أن يشــرع مثــل هــذه التشــريعات األثيمــة الظاملــة، ســواء كانــت باســم الضــرائب 
أو باســـم االشـــرتاكية والعدالـــة االجتماعيـــة الـــيت يـــدعو إليهـــا ويـــروج هلـــا ســـيد 

 .  قطب

ــــاوت هــــذه اال دعــــاءات الكاذبــــة يف روســــيا ويف غريهــــا مــــن البلــــدان ولقــــد 
 .  االشرتاكية شأن كل باطل يذهب جفاء

ولقــد اعتــرب رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم التســعري ظلمــا خيشــى املطالبــة بــه 
أمـــام اهللا عـــز وجـــل يـــوم القيامـــة، وهـــو رســـول اهللا أعـــدل النـــاس وأرحـــم النـــاس 

أن رجـال جـاء فقـال : يـا رسـول اهللا  ، ، فعن أيب هريـرة رضـي اهللا عنـه بالناس
! ســـعر، فقـــال : "بـــل أدعـــو"، مث جـــاءه رجـــل فقـــال : يـــا رســـول اهللا ! ســـعر، 

 ألرجو أن ألقى اهللا ولـيس ألحـد عنـدي ين، وإ فقال : "بل اهللا خيفض ويرفع
. وعــــن أنــــس رضــــي اهللا عنــــه قــــال النــــاس : يــــا رســــول اهللا ! غــــال )١(مظلمــــة"

هللا صــــلى اهللا عليــــه وســــلم : "إن اهللا هــــو الســــعر، فســــعر لنــــا، فقــــال رســــول ا

                                                 

 .٣ ٤ ٥ ٠، حديث  ، وأبو داود يف (البيوع )٣٧٢،  ٣٣٧/ ٢أخرجه اإلمام أمحد ( (١)
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وإين ألرجــو أن ألقــى اهللا ولــيس أحــد مــنكم  ، املســعر القــابض الباســط الــرازق
 . )١(يطلبين مبظلمة يف دم وال مال" 

إن العاقل ليعجب من سيد قطب الذي حيارب الربا أشد احلرب ويكفر به !  
الـيت يسـميها  كيف يشرع مثل هـذه الضـرائب املهلكـة؟! وكيـف يشـرع للدولـة

زع امللكيـــــات والثـــــروات مجيعـــــا وتعيـــــد توزيعهـــــا علـــــى أســـــاس تـــــمســـــلمة أن تن
، وهــذه الضــرائب الــيت ينســبها  أشــد أنــواع الظلــم وأفظعــهمــن جديــد؟! وذلــك 

إىل اإلســالم أشــد مــن املكــس الــذي قــال رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم يف 
نفســي بيــده ! لقــد تقبيحــه وبيــان فظاعتــه وخطــره : "مهــال يــا خالــد، فوالــذي 

ــا صــاحب مكــس لغفــر لــه قالــه يف شــأن الغامديــة الــيت  . )٢(تابــت توبــة لــو تا
  . رمجت بعد أن طلبت تطهريها من الزنا

 .(٣)وعن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : " إن صاحب املكس يف النار"

وعنـــــه صـــــلى اهللا عليـــــه وســـــلم : "ال يـــــدخل اجلنـــــة صـــــاحب مكـــــس " يعـــــين 
  . )٤(العشار

                                                 

، والرتمـــــذي يف (البيـــــوع  !٣٤ ٥ ١، وأبـــــو داود يف (البيـــــوع  ) ١ ٥ ٦،  ٨٥/ ٣املســـــند" ( (١)
 .  )، وقال : حديث حسن صحيح١٣١٤

 . )٣ ٤٨/ ٥، وأمحد (  )٢٣،  ١ ٦ ٩٥،  رواه مسلم يف (احلدود (٢)

، ويف إســناده ابــن  )، مــن حــديت رويفــع بــن ثابــت رضــي اهللا عنــه٤/١٠٩رواه اإلمــام أمحــد ( (٣)
 . هليعة

، حــديث ٣/٣٤٩    )، وأبــو داود يف (اخلــراج واإلمــارة١٥٠،  ١ ٤٣/ ٤رواه اإلمــام أمحــد ( (٤)
، كلهــــم مـــــن  )١/٤٠٤، واحلــــاكم يف " املســـــتدرك " ( )٣٣٠/  ١( ، والــــدارمي  ) ٢ ٩٣٧

طريــق ابــن إســحاق عــن يزيــد بــن أيب حبيــب عــن عبــد الــرمحن بــن مشاســة عــن عقبــة ابــن عــامر، 
 .  ، ولكنه يتقوى مبا قبله ، وقد عنعنه وابن إسحاق مدلس
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، ال  حلديثان يشـد بعضـهما بعضـا، فريتقيـان إىل درجـة احلسـن أو الصـحيحوا
، انظر "حاشية الـدارمي  سيما وقد صحح األخري كل من ابن خزمية واحلاكم

 ) "٣٣٠/  ١(  . 

وعـــن عبـــد اهللا بـــن عمـــرو قـــال : (إن صـــاحب املكـــس ال يســـأل عـــن شـــيء 
إن  ، )١("مـــوالاأل" يؤخـــذ كمـــا هـــو فريمـــى بـــه يف النـــار). أخرجـــه أبـــو عبيـــد يف

املكـــس ظلـــم ظـــاهر، أمـــا االشـــرتاكية وهـــذه املكـــوس فقـــد أضـــفى عليهـــا ســـيد 
 ، فيا للعجب كل العجب !!  قطب صبغة اإلسالم ونسبها إىل دين اهللا

ولقد خالف سيد قطب كتاب اهللا وسنة رسوله صلى اهللا عليه وسـلم وإمجـاع 
 .   األمة على حترمي أموال املسلمني

 .  اب والسنة، فقد ذكرنا طرفا منهاأما األدلة من الكت

ومن السـنة أيضـا، قـول النـيب صـلى اهللا عليـه وسـلم : "فـإن دمـاءكم وأمـوالكم 
وأعراضـــكم وأبشـــاركم علـــيكم حـــرام كحرمـــة يـــومكم هـــذا يف بلـــدكم هـــذا يف 

، فــال تــرجعن بعــدي   شــهركم هــذا، وســتلقون ربكــم فيســألكم عــن أعمــالكم
، أال ليبلــــــغ الشــــــاهد  بعــــــضكفــــــارا (أو ضــــــالال) يضــــــرب بعضــــــكم رقــــــاب 

، فلعل بعض من يبلغه يكون أوعى له من بعض من مسعه "، مث قال  الغائب
  . )٢(: "أال هل بلغت "

 اإلجماع على تحريم المكوس وهي الضرائب : 

 ، فقال ابن حزم رمحه اهللا :  وأما اإلمجاع

                                                 

 ).٧٠٤(ص  (١)

،  لقسـامةا ومسـلم يف ( )،٧٤٤٧)، و(التوحيد ٦٦٦٧، حديث  أخرجه البخاري يف (الفنت (٢)
 . ) ٣٧/  ٥، وأمحد (  ) ١ ٦٧ ٩حديث 
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ومـــا (واتفقـــوا أن املراصـــد املوضـــوعة للمغـــارم علـــى الطـــرق وعنـــد أبـــواب املـــدن 
يؤخــذ يف األســواق مــن املكــوس علــى الســلع اجمللوبــة مــن املــارة والتجــار، ظلــم 

، حاشا ما أخذ على حكم الزكـاة وبامسهـا مـن املسـلمني  عظيم وحرام وفسق
، وحاشـا مـا يؤخـذ مـن أهـل احلـرب وأهـل  من حول إىل حـول ممـا يتجـرون بـه

م اختلفـــوا يف  ،  ذلـــكالذمـــة ممـــا يتجـــرون بـــه مـــن عشـــر أو نصـــف عشـــر، فـــإ
فمــن موجــب أخــذ كــل ذلــك ومــن مــانع مــن أخــذ شــيء منــه إال مــا كــان يف 

 . )١(عهد صلح أهل الذمة مذكورا مشرتطا عليهم فقط )

 : -رمحه اهللا  -وقال اإلمام ابن القيم 

ـــا مـــن بلـــد إىل بلـــد، فإنـــه يؤخـــذ مـــنهم  (فصـــل : وأمـــا أمـــواهلم الـــيت يتجـــرون 
كانوا أهل هدنة، وهـذه مسـألة نصف عشرها إن كانوا أهل ذمة، وعشرها إن  

، وحنن نذكر أصلها وكيف   تلقاها الناس عن عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه
كان ابتداء أمرها واختالف الفقهاء فيما اختلفوا فيـه مـن أحكامهـا حبـول اهللا 
وقوتـــه وتأييـــده بعـــد أن نـــذكر مقدمـــة يف املكـــوس وحترميهـــا والتغلـــيظ يف أمرهـــا 

، وأن  ، وأمر رسول اهللا صلى اهللا عليـه وسـلم بقتلـهوحترمي اجلنة على صاحبها
ه عمــر رضــي اهللا عنــه علــى أهــل الذمــة مــن اخلــراج أو عقياســها علــى مــا وضــ

، وامليتـة علـى املـذكى  العشر كقياس أهل الشـرك الـذين قاسـوا الربـا علـى البيـع
(   .  

، وآثـارا منهـا أن عمـر بـن عبـد العزيـز   مث ساق أحاديث ذكر منها ما أسلفناه
كتــب إىل عــدي بــن أرطــاة : (أن ضــع عــن النــاس الفديــة، وضــع عــن النــاس 

                                                 

 شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهللا. -)، وأقره  ١٢١مراتب اإلمجاع " (ص  (١)
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ولكنــه الــبخس الــذي قــال  ، ولــيس بــاملكس املائــدة، وضــع عــن النــاس املكــس
 )١({َوال تـَْبَخُسوا النَّاَس َأْشـَياَءُهْم َوال تـَْعثـَـْوا ِيف اَألْرِض ُمْفِسـِديَن}اهللا تعاىل : 

 .)٢(فاهللا حسيبه)ا فمن جاءك بصدقة فاقبلها ومن مل يأتك 

  .(٣)وقال احلافظ الذهيب رمحه اهللا يف كتاب "الكبائر" 

ـَـا ، وهــو داخــل يف قــول اهللا تعــاىل :  الكبــرية الســابعة والعشــرون : املكــاس {ِإمنَّ
غُــوَن ِيف اَألْرِض ِبَغــْريِ اْحلَــقِّ أُْولَِئــَك َهلـُـمْ  ــِبيُل َعَلــى الَّــِذيَن َيْظِلُمــوَن النَّــاَس َويـَبـْ  السَّ

ِـــيٌم} واملكـــاس مـــن أكـــرب أعـــوان الظلمـــة، بـــل هـــو مـــن الظلمـــة  ، )٤(َعـــَذاٌب أَل
، وهلذا قال صلى  ، فإنه يأخذ ما ال يستحق ويعطيه ملن ال يستحق أنفسهم

اهللا عليه وسلم : "ال يـدخل اجلنـة صـاحب مكـس " رواه أبـو داود، ومـا ذاك 
ة أن يـؤدي للنـاس إال ألنـه يتقلـد مظـامل العبـاد، ومـن أيـن للمكـاس يـوم القيامـ

، وهــو -إن كــان لــه حســنات  -، إمنــا يأخــذون مــن حســناته  مــا أخــذ مــنهم
داخل يف قول النيب صلى اهللا عليه وسلم : "أتدرون من املفلس ؟". قالوا: يـا 

. قــال : "إن املفلــس مــن  رســول اهللا ! املفلــس فينــا مــن ال درهــم لــه وال متــاع
شتم هذا وضرب هذا وأخـذ مـال أميت من يأيت بصالة وزكاة وحج ويأيت وقد 

، فإن فنيت حسناته قبل أن  هذا، فيؤخذ هلذا من حسناته وهلذا من حسناته
م فطرحـــت عليـــه مث طـــرح يف النـــار"، ويف  يقضـــي مـــا عليـــه ، أخـــذ مـــن ســـيئا

                                                 

 )٨٥هود ( (١) 

 ٧٠٧ – ٧٠٣)، وانظر "األمـوال " أليب عبيـد (ص ١٥٠ - ١٤٩/ ١أحكام أهل الذمة" ( (٢)
( 

 . ) ١٨٦ - ١٨٥(ص  (٣)

  )٤٢الشورى ( (٤) 
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ـا صـاحب  حديث املرأة اليت طهرت نفسها بـالرجم : "لقـد تابـت توبـة لـو تا
، وهـو  كاس فيه شـبه مـن قـاطع الطريـقمكس لغفر له أو لقبلت توبته "، وامل

خـــذه مـــن جنـــدي وشـــيخ آ، وجـــايب املكـــس وكاتبـــه وشـــاهده و  مـــن اللصـــوص
. والســحت :   . . كلــون للســحت احلــرامآوصــاحب روايــة شــركاء يف الــوزر، 

 .   . ح الذكر يلزم منه العار.يكل حرام قب
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  خامسالفصل ال
اعه قول سيد قطب بعقيدة وحدة الوجود والحلول والجبر ودف

  عن عقيدة النيرفانا الهندوكية البوذية.
  

  أطوار سيد قطب يف وحدة الوجود :
ا وهو يف سن الكهولة يف حـدود عـام  م أي يف حـدود ١٩٣٥أوًال ـ نعق 

هــــ يف ديوانـــه الشـــعري حيـــث يقـــول يف قصـــيدته إىل الشـــاطئ اجملهـــول ١٣٥٥
  واليت منها هذه األبيات :

 ( إىل الشــاطئ اجملهــول والعــامل الــذي  حنْنــــــــــُت ملــــــــــرآه إىل الضــــــــــفة األخــــــــــرى

 إىل حيــث التــدري إىل حيــث التــرى  معــــــــــامل لألزمــــــــــان والكــــــــــون ُتســــــــــتَـْقرى

 إىل حيــث ( الحيــث) متيــز حــدوده!  إىل حيث تنسى النـاَس والكـوَن والـّدهرا

 وتشــعر أّن( اجلــزء) و( الكــل) واحــد  ومتـــــــــــزج يف احلـــــــــــس البداهـــــــــــة والفكـــــــــــرا

 فلــيس هنــا أمــس) ولــيس هنــا ( غــد)  كاحللقـــــة الكـــــربىوال(اليـــــوم) فاألزمـــــان  

ولــــــــيس هنــــــــا ( غــــــــري) ولــــــــيس هنــــــــا   الــــيت احتجبــــت ســــرا)  )١(هنــــا الوحــــدة الكــــربى

                                                 

  ) الوحدة الكونية الكربى هي وحدة الوجود.١(
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  ).١٢٣ديوان سيد قطب (ص 
يقـــول ســـيد قطـــب يف شـــرحه هلـــذه األبيـــات يف مقدمـــة كتابـــه ديـــوان ســـيد 

  ) : ٣١ـ  ٣٠قطب ( ص 
  اجلسم والزمن والوحدة :  
ُقـــوى الروحيـــة ـ عنـــد الشـــاعر ـ هـــي الـــيت تربطـــه بالوحـــدة الكونيـــة ( ال
كما تقدم، يف حني َتقُصُر القوى العقليُة عن ذلـك، وهـو يـرى أن    )٢(الكربى

الشــــعوَر بــــالزمن ؛ نتيجــــٌة لوجــــوِد اجلســــِم والقــــوى الواعيــــة ؛ وأن الــــروح حتــــسُّ 
  ه املكان.؛ ال يقيده الزمن ؛ وبالبداهة ال يقيد  )٣(بالوجود املْطلقِ 

ولذلك فهو حينما َخلـَع اجلسـم وخلـع اِحلجـا يف ( الشـاطئ اجملهـول) رأى 
أْن ليس هناك ( حيث) وال ( أمس) وال ( اليوم) وال ( الغـد) وال ( غـري) وال 

  إخل … ( أنا) 

                                                                                                                   

) السوية والغريية اصطالحان صوفيان مأخوذتان من كلميت: سوى وغري والصويف احلق يف دين ١(
الصوفية من يوقن أنه ال سوى وال غري أي يرى الكل عيناً واحدة. [ انظر هذه هي الصوفية 

  ).١٥(ص:
ات أخرى، فليس هنا أمس وليس هنا عند وأن والقارئ يرى أن سيد قطب قد أضاف اصطالح

  الكل واجلزء واحد وال حيث إخل.
  ) انظر التعليق السابق.   ٢(

  ) هذه العبارة يقوهلا أهل وحدة الوجود. ٣(
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ولكنــه رأى ( األزمــان) كاحلَْلَقــِة الكــربى) ورأى ( الوحــدة الــيت احتجبــت  
ـــة)ســـراً). وكـــذلك يف قصـــيدة ( اللـــي ـــَر للزمـــان   )١(الت املبعوث حـــني جتـــرد مل يـَ

  َمْعَلماً وال رمساً ورأى كّل شئ كرمز الّدوام.
ـا يف عـام  ٩١وله أبيات يف ص ـا ( عبـادة جديـدة) نعـق  من ديوانه عنوا

  م ١٩٣٧
  منها :            

ـــــــــــــــــــــاديت   لـــــــــك أنـــــــــت وحـــــــــدك يـــــــــا مجـــــــــال ـــــــــــــــــــــا مجـــــــــــــــــــــال عب ـــــــــــــــــــــك ي  ل

  ومنها  :   
 أرى األلوهــــــــــــــــــــــــــة فيــــــــــــــــــــــــــك تُــــــــــــــــــــــــــوو    حـــــــــــــــــــي بالعبـــــــــــــــــــادة يف جـــــــــــــــــــالل

ــــــادة يف جــــــاللْ  ــــــيِه بالعب  مـــــــــــــــــــــــــــــــا أنـــــــــــــــــــــــــــــــت  إالّ مْظهـــــــــــــــــــــــــــــــرٌ    منهــــــا تُوشِّ

ـــــــْن أهـــــــل الّضـــــــالل ـــــــا ُحْســـــــُن  ِم ــــــــــــــــــــــــــــدُتَك مل أكــــــــــــــــــــــــــــنْ    ي  فــــــــــــــــــــــــــــإذا َعب

ـــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــدِة يف احلقيقــــــــــــــــــــِة واخليــــــــــــــــــــالْ  ــــــــــــــــــــُت حممــــــــــــــــــــود العقي ــــــــــــــــــــل كن  ب

 أْعنُــــــــــــــــــــــــــو ملــــــــــــــــــــــــــن تعنُــــــــــــــــــــــــــو لــــــــــــــــــــــــــه   كــــــــــــــــُل النفــــــــــــــــوِس بــــــــــــــــال مثــــــــــــــــالْ 

 ُمتفرِّقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا   يف الكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــون  يف   )٢(شــــــــــــــــــىت املرائــــــــــــــــــي  واخلِــــــــــــــــــاللْ 

                                                 

  ) هذه القصيدة ال ندري مىت قاهلا وهي واحدة من األدلة على هلج سيد قطب بوحدة الوجود. ١(
رج ما بني الشيئني جاسوا خالل الديار، ساروا وترددوا بينها ) فسر اخلالل بقوله: اخلالل: منف٢(

  واملراد منتشر يف كل ما نرى وما بني األشياء وبعضها. 
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 فـــــــــــــــــــــــإذا ترّكـــــــــــــــــــــــز  هـــــــــــــــــــــــا   ُهنـــــــــــــــــــــــا   بطــــــــــــــــــــَل التَّمّحــــــــــــــــــــُل واِجلــــــــــــــــــــدالْ 

م حتمــس للــدفاع  ١٩٤٧م أو ســنة ١٩٤٦حــدود ســنة  ويف شــيخوخته يف
عـــن عقيـــدة النريفانـــا فمـــدحها وذّب عنهـــا وعـــن أهلهـــا وهـــي تتضـــمن أخبـــث 

 )١(التناســخ عقائـد الــوثنيني اهلنــدوك والبــوذيني مــن مثـل وحــدة الوجــود وعقيــدة

                                                 

) الصادرة عن الندوة العاملية ١٧١١-٢/١١٧٠) ُعرفت الينرفانا يف املوسوعة امليسرة (١(
  للشباب:

ا جناة الرو   النيرفانا:((  ح اليت ظلت على صالحها أثناء كلمة غامضة معناها النجاة ويعين 
ا التناسخية املتعاقبة حيث مل تعد يف حاجة إىل تناسخ جديد وبذلك حيصل هلا النجاة  دور
من اجلوالن وتتحد باخلالق الذي صدرت عنه وتفين فيه. والنرفانا أو احلصول على النجاة 

يعرف ظهوري من أمسى األهداف للحياة عند اهلندوس والبوذيني. يقول كرشنا: (( من 
وأعمايل التجاوزية ال يولد ثانية عند تركه اجلسد يف هذا العامل املادي، بل يدخل مقامي 
  السرمدي)).

فناء النرفانا ويذكر الدكتور حممد ضياء األعظمي يف فصول من أديان اهلند أنه من مثرات 
ختلصاً من اجلسم  الشخصية واالحتاد باجلوهر الذايت ((برم آمتا)) ومن هنا جاء إحراق املوتى

املادي لتعلوا الروح إىل العامل العلوي، والنار هي إحدى مظاهر األلوهية ((أكين)) وهي 
بدورها تقرب إىل ((برميشور)) الذات العليا. وال حيصل على النرفانا عند البوذية إال بعد 

ة واجلماعة اقتالع الشهوة اقتالعاً تاماً. يقول بوذا يف آخر دروسه: ((الذي يؤمن بالبوذي
والدين حيل له النرفانا))، بل كان حيث أتباعه على حتصيلها حىت آخر حلظات حياته فيقول 
يف آخر وصاياه: ((فعليكم أيها التالميذ جماهدة النفس جهاد املخلص اجلاد للحصول على 

األمر  الرفانا))، أما اجلينني فيعتقدون أنه حبصول األرواح على النرفانا تبلغ درجة اإلله وهذا
يفسر انتشار الرهبنة يف هذه الديانات. وقد تأثر غالة املتصوفة أمثال: احلالج وابن عريب 
ذه العقيدة الوثنية الباطلة اليت تلغي اليوم اآلخر والثواب والعقاب باإلضافة  ومن تابعهما 

ووحدة  إىل إلغاء توحيد اهللا جل وعال، وقد أظهروا مقاالت كفرهم بالقول بالفناء واالحتاد
  الوجود))ا.هـ.
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حتـــت عنـــوان   (ســـندباد عصـــري) انتقـــد ســـيد قطـــب الـــدكتور حســـني فـــوزي 
فقال بعد مقدمة حتـدث فيهـا عـن السـندباد والسـندبادات مث قـال : والـدكتور 
حســـني فـــوزي هـــو ســـندبادنا اليـــوم وهـــو رجـــل نـــدب لرحلـــة علميـــة يف البحـــر 

ألمحـر واحملـيط األمحر واحمليط اهلنـدي ضـمن بعثـة عامليـة لدراسـة أحيـاء البحـر ا
وقد طّوف ـ مع البعثة ـ على بـاخرة مصـرية طـوال تسـعة أشـهر يف البحـر والـرب 
يف اجلزر والقارة وزار معابد اهلند وسـيالن وسـواها مـن اجلـزر املنثـورة يف احملـيط 
مث عـــاد) وحتـــدث عـــن كتـــاب ألفـــه يف هـــذه الرحلـــة مســـاه ( ســـندباد عصـــري) 

  اخل … الوجدانية واستجاباته العاطفية أودعه مالحظاته اإلنسانية وانفعاالته 
مث ذهـــب يـــتكلم عـــن هـــذا الرجـــل بكـــالم يطـــول ذكـــره وال فائـــدة يف ذكـــره 
والذي يهمنا من هذا املقال هو حديثه عن النريفانا ودفاعه عنهـا وعـن أهلهـا 

  علما بأن كالمه هذا يف مرحلة إسالمياته كما يصفه أنصاره وحمبوه.
هنديا ميثل الـروح اهلنديـة املتسـاحمة الـيت تنتهـي ـ (وإذا شاهد فيلماً ١قال : 

مـــن الصـــراع علـــى احلقـــوق اخلاصـــة، إىل الزهـــد يف أعـــراض الـــدنيا واالجتـــاه إىل 
عبــادة الــروح األعظــم قــال : ( أدركــت ناحيــة مــن نــواحي الضــعف يف بعــض 

  لية).ماحلركات الروحية حني تدخل ميدان السياسة الع
الضـــالة امللحـــدة بالتســـامح والزهـــد يف يف هـــذا املقطـــع مـــدح للـــروح اهلنديـــة 

أعــراض الــدنيا واالجتــاه إىل عبــادة الــروح األعظــم، ويف وصــف اهللا بأنــه الــروح 
                                                                                                                   

تأليف: حممد  -املستوى الرابع  -)، والثقافة اإلسالمية ١٢٤وانظر [ فصول يف أديان اهلند (ص:
  )].١١٩(ص: -قطب، وحممد املبارك، ومصطفى كامل
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م يعبــدون اهللا  األعظــم ضــالل مبــني يرفضــه اإلســالم، ويف وصــف اهلنــادك بــأ
م ضالل آخر.   واعتداده بعباد

ا) أي الفنـاء ـ مث قـال : ( وإذا مسـع زميلـه االجنليـزي يقـول عـن ( النريفانـ ٢
يف الـــروح األعظـــم ـ وهـــو الغايـــة الـــيت يطمـــح إليهـــا اهلنـــدي مـــن وراء حرمانـــه 
ــذا اهلجــص وتلــك الشــعوذة يــا عـــم  وآالمــه : ( دعنــا مــن هــذا فــال قبــل يل 
حســن) مل جيــد يف نفســه أيــة محاســة للــرد علــى هــذا الكــالم. وهكــذا و هكــذا 

ديدين علــــى الــــروح ممــــا قــــد يبــــالغ فيــــه فيصــــل إىل حــــّد الزرايــــة والســــخط الشــــ
  الشرقية بوجه عام.

ـــا  ـــا الفنـــاء يف الـــروح األعظـــم أي بأ يف هـــذا املقطـــع تعريـــف للنريفانـــا بأ
وحـدة الوجـود ولــوم وعـذم للـدكتور حســني فـوزي علـى إقــراره لزميلـه االجنليــزي 
علــى الطعــن يف هــذه العقيــدة واعتبــاره إياهــا هجصــا وشــعوذة قــال : فلــم جيــد 

د على هذا الكالم فالنصراين على كفره وضـالله أدرك يف نفسه أي محاسة للر 
تفاهة هذه العقيدة وخّستها وقد أقـره حسـني فـوزي علـى هـذا الوصـف الـذي 

  ال يكفي يف ذم هذه العقيدة امللحدة.
ــا  وســيد قطــب تأخــذه الغــرية هلــا فيعــذم الــرجلني علــى نقــدها واالســتهانة 

  و هكذا) اخل فيقول املسكني متأملا هلذه العقيدة : ( وهكذا 
ـ مث يقــول :ومهمــا افرتضــنا للســندباد مــن األعــذار يف قســوة األوضــاع  ٣

االجتماعية واملظاهر البائسة اليت شاهدها يف اهلنـد، فقـد كنّـا نرجـو أن يكـون 
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أوســــع أفقــــا وأكثــــر عطفــــا وأعمــــق اتصــــاال بــــروح الشــــرق الكامنــــة وراء هــــذه 
  شرقة بنور اإلميان. املظاهر واألوضاع، والروح الصوفية املتساحمة امل

يف هــذا املقطــع  يبــني يف أســى شــديد مــا كــان ينتظــره ويرجــوه مــن حســني 
سـيد فوزي فيقـول فقـد كنـا نرجـوا أن يكـون أوسـع أفقـا، مث ويـا للهـول يصـف 

ا املتساحمة املشرقة بنور اإلميان.قطب    أخبث عقيدة وأكفرها بأ
 يكــن االغريقــي ـ مث يقــول : ( إنــه يقــول عــن لوحــة الكــنج املقــدس : مل ٤

! وهـذا هـو مفـرق الطريـق بـني الشـرق والغـرب.      ليصور نبعاً مقدسا.اخل) أجل 
يف الشرق قداسة متت إىل القوة العظمى اجملهولة، ويف الغـرب حيويـة متـت إىل 

  املشهود احلاضر احملسوس.
ولــــيس يل أن أفضــــل هــــذا أو ذاك. فكالمهــــا جانــــب مــــن جوانــــب الــــنفس 

ا اإلنســـانية الكبـــرية ا ـــش لكليهمـــا علـــى الســـواء ؛ إن مل تـــؤثر يف حســـا لـــيت 
  الروحي والفين جانب اجملهول على جانب املشهود.)  

  
ـــر مقـــدس  ـــر يعبـــده اهلنـــادك بأنـــه  يف هـــذا املقطـــع يصـــف الكـــنج وهـــو 
ويصـــــف عبـــــادة اهلنـــــادك وطقوســـــها الكـــــافرة بالقداســـــة الـــــيت متـــــت إىل القـــــوة 

لعظمـــى اجملهولـــة فـــال حـــول وال قـــوة إال العظمـــى اجملهولـــة فيصـــف اهللا بـــالقوة ا
ك نـــوع مـــن االعـــرتاف بوحـــدة ابـــاهللا، ويف قولـــه ولـــيس يل أن أُفضـــل هـــذا أو ذ

األديـــان، وقـــد قـــال يف مناســـبة أخـــرى: ((إن اإلســـالم يصـــوغ مـــن الشـــيوعية 
واملســـــيحية معـــــاً مزجيـــــاً كـــــامًال يتضـــــمن أهـــــدافهما ويزيـــــد عليهمـــــا بالتناســـــق 
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ـــــدال)) [ معركـــــة اإلســـــال ـــــة (ص:واالعت ـــــرأس مالّي ـــــه يف الســـــالم ٦١م وال )] ول
  العاملي مدح للعقيدة النصرانية.

ـ مث يقــول :وهــو يســخر بعقيــدة ( النريفانــا) كســخرية زميلــه االجنليــزي  ٥
الذي يقـول : مـا كنـت أحسـب أن دينـا يعـد بنعمـة الفنـاء ! ووجـه اخلطـأ هـو 

ـــا كـــذلك يف نظـــر الغـــريب الـــذي يصـــ ارع الطبيعـــة اعتبـــار (النريفانـــا) فنـــاء ! إ
وينعـــزل عنهـــا، فأمـــا اهلنـــدي الـــذي حيـــس بنفســـه ذرة منســـجمة مـــع الطبيعـــة، 

حيــاة وبقــاء وخلــودا.   )١(ويعــدها أمــا رؤومــا، فــريى يف فنائــه يف القــوة العظمــى
وعلينا أن نفهم هذا ونعطف عليه وال نـراه بعـني الغـربيني، وهـو يبـدو يف أرفـع 

م هـــذا الســـمّو اإلهلـــي، ولـــو صـــورة يف ( ســـاد هانـــا تـــاجور)فلنقف خشـــعا أمـــا
  حلظات !!

يف هـــذا املقطــــع تأخــــذ ســــيد قطــــب الغــــرية علــــى النريفانــــا وأهلهــــا ويأخــــذه 
مــا  احلمـاس فــريى نقــد حســني فــوزي واإلجنليــزي للنريفانــا ســخرية وخيطّــئ نظر

يبـــني وجـــه اخلطـــأ بـــل قـــام يف زعمـــه ببيـــان هـــذا اخلطـــأ فيقـــرر  نإليهـــا، ويريـــد أ
ــــه بذكائــــه وحــــدة الوجــــود وميــــدح ها وميــــدح أهلهــــا بأســــلوبه الغريــــب فتصــــل ب

عاطفته اجلياشة باحلنان والعطـف علـى هـذه الديانـة وأهلهـا إىل قولـه ( وعلينـا 
اخل   وهكــــذا يقــــرر ســــيد قطــــب النريفانــــا …أن نفهــــم هــــذا ونعطــــف عليــــه) 

ح أهلهــا ويعتــرب كفــرهم وزنــدقتهم وإحلــادهم مســوا إهليــا، ويــدعو د وميــدحها وميــ
  وقوف أمام هذا السمو اإلهلي خاشعني).نفسه والناس إىل ال

                                                 

  ) وهذا تصريح بالقول بوحدة الوجود. ١(
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وبعــــد هــــذا أريــــد أن يعــــرف النــــاس مــــا هــــي النريفانــــا مث لــــيحكم العقــــالء 
  املنصفون على سيد قطب وعلى محاسه هلا وألهلها ودفاعه عنها وعنهم.

م تظـــــاهر بنفـــــي القـــــول بوحـــــدة الوجـــــود يف أول ١٩٥١ويف حـــــدود ســـــنة 
  بارد ال ندري ما باعثه.تفسري سورة البقرة يف ظالل القرآن بأسلوب 

اية اخلمسينات  عاد مع األسف إىل تقرير عقيدة وحدة الوجـود   )١(ويف 
والقول باحللول واجلرب يف أواخر تفسريه الظـالل يف تفسـري سـورة احلديـد فقـال 
يف تفســري قــول اهللا تعــاىل : ( هــو األول واآلخــر والظــاهر والبــاطن وهــو بكــل 

  شئ عليم).
ا يكـاد يفيـق مـن تصـور هـذه احلقيقـة قال سيد قطـب : ( ومـ - ١

الضــخمة، الــيت متــأل الكيــان البشــري وتفــيض، حــىت تطالعــه حقيقــة أخــرى 
لعلهــا أضــخم وأقــوى، حقيقــة أن ال كينونــة لشــيء يف هــذا الوجــود علــى 
احلقيقة، فالكينونة الواحدة احلقيقية هي هللا وحده سـبحانه، ومـن مث فهـي 

تقرت هـذه احلقيقـة الكـربى حميطة بكل شيء عليمة بكل شـيء، فـإذا اسـ
يف القلب ؛ فما احتفاله بشيء يف هذا لكون غري اهللا سبحانه وتعاىل ؟! 
وكــــل شــــيء ال حقيقــــة لــــه وال وجــــود، حــــىت ذلــــك القلــــب ذاتــــه، إال مــــا 
يســـتمده مـــن تلـــك احلقيقـــة الكـــربى، وكـــل شـــيء وهـــم ذاهـــب، حيـــث ال 

لبقــــاء، وإن يكــــون وال يبقــــى إال اهللا، املتفــــرد بكــــل مقومــــات الكينونــــة وا
                                                 

ث ذكر )، حي٥٤٦) انظر كتاب (سيد قطب من امليالد إىل االستشهاد) للخالدي (ص:١(
اية اخلمسينات.    إكمال سيد قطب لتفسريه يف ظالل القرآن يف 
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اســتقرار هــذه احلقيقــة يف قلــب ليحيلــه قطعــة مــن هــذه احلقيقــة، فأمــا قبــل 
أن يصــل إىل هــذا االســتقرار ؛ فــإن هــذه اآليــة القرآنيــة حســبه ليعــيش يف 

 تدبرها وتصور مدلوهلا، وحماولة الوصول إىل هذا املدلول الواحد.
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 سادسالفصل ال

في ظله  ن تعيش الدياناتأزعم سيد أن اإلسالم يسمح 
  على قدم المساواة وبدون تمييز

  ن يقوم بحماية حرية العقيدة والعبادةأوعليه 
 

ويقول : (إن النظام االجتماعي اإلسـالمي هـو النظـام الوحيـد يف العـامل اليـوم 
، ألنـه النظـام الوحيـد  الذي يقوم على أسـاس فكـرة (العامليـة) مبعنـاه الصـحيح

جناس ومجيـع اللغـات ومجيـع العقائـد الذي يسمح بأن تعيش يف ظله مجيع األ
. وذلــك إىل جانــب حتقيــق العدالــة املطلقــة بــني مجيــع األجنــاس  . . يف ســالم

. إننـا نـدعو إىل نظـام تسـتطيع مجيـع العقائـد  . ومجيع اللغات ومجيع العقائد.
الدينيــة أن تعــيش يف ظلــه حبريــة وعلــى قــدم املســاواة ويتحــتم فيــه علــى الدولــة 

 وحريــــــة العبــــــادة ) ١(ني القيــــــام حبمايــــــة حريــــــة العقيــــــدةوعلــــــى مجاعــــــة املســــــلم
، وأن يلجــــــأ غــــــري املســــــلمني يف أحــــــواهلم الشخصــــــية إىل ديــــــانتهم   جميــــــعلل

فيــه حقــوق وتبعــات متســاوية بــدون ) ٢(، وأن يكــون جلميــع املــواطنني كــذلك
. وأن يرتكــــــز هــــــذا كلــــــه علــــــى عقيــــــدة يف الضــــــمري ال علــــــى جمــــــرد  . متييــــــز.

                                                 

ســئل الشــيخ ابــن عثيمــني حفظــه اهللا : (نســمع ونقــرأ كلمــة (حريــة الفكــر) كثــريا، وهــي دعــوة   (١)
إىل حرية االعتقاد، فما تعليقكم عليه ؟ فأجاب بقولـه : تعليقنـا علـى ذلـك أن الـذي جييـز أن 

. )، مث شــرع يفصــل  . يعتقــد مــا شــاء مــن األديــان فهــو كــافر. يكــون اإلنســان حــر االعتقــاد
 )١٠٠:  ٣/٩٩. "فتاوى ابن عثيمني " (  ويوضح رأيه

 .  وهذا من اإلميان بالوطنية (٢)
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، إننـا نــدعو إىل   ال تكفـي وحــدها للتنفيـذ الســليمالتشـريعات والنصـوص الــيت
، ميلـك مجيـع أجنــاس العـامل مـن سـود وبــيض ومحـر وصـفر أن تعــيش يف  نظـام

، ألن  ظله حبرية وعلى قدم املساواة بال تفريق بـني العناصـر واأللـوان واللغـات
 .)١(، وال حماباة فيه ) ، بال متييز عنصري اآلصرة اإلنسانية جتمعهم

عـــل ســـيد قطـــب أخـــذ مـــا يـــزعم أنـــه فكـــرة (عامليـــة اإلســـالم ) مبعنـــاه لأقـــول : 
،  الصحيح على حد قوله وعلى الوجه الذي فصله من نصوص القران الكرمي

   )٢({َوَما أَْرَسْلَناَك ِإال َرْمحًَة لِْلَعاَلِمَني}مثل قوله تعاىل : 
 فهل عالمية اإلسالم هي كما ذكر سيد قطب ؟ 

، والصـــحابة  ن القـــرآن قطعـــا ال يـــدل علـــى ذلـــكاجلـــواب : حاشـــا وكـــال، فـــإ
الــذين فتحــوا الــدنيا مل تــدر خبلــدهم هــذه الصــورة أو هــذه الصــور الــيت ينســبها 

{َوَمـــا ، فقـــد ذكـــر ابـــن جريـــر يف تفســـري قـــول اهللا :  ســـيد قطـــب إىل اإلســـالم
 : قولني ال ثالث هلماأَْرَسْلَناَك ِإال َرْمحًَة لِْلَعاَلِمَني} 

خـر  باس رضي اهللا عنهما، قال : (مـن آمـن بـاهللا واليـوم اآلعن ابن عأولهما: 
خرة، ومن مل يؤمن باهللا ورسوله عويف مما أصـاب كتب له الرمحة يف الدنيا واآل

 األمم من اخلسف والقذف). 

وثانيهما: عن ابن وهب عن زيد قال : (العاملون من آمن به وصـدقه وأطاعـه 
 .   ، ورجح ابن جرير القول األول(٣))

ا ال خترج عن هذين القولنيوقد   .  راجعت عدة من كتب التفسري فوجد
                                                 

 . )٨١ - ٨٠دراسات إسالمية" (ص   (١)

   ١٠٧سورة األنبياء  (٢) 
 . ) ١٥٦ - ١٧التفسري" ( (٣)
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كيف يعيش اإلسالم مع اليهوديـة والنصـرانية واجملوسـية واهلندوكيـة والبوذيـة يف 
 .  ظل اإلسالم على قدم املساواة

الظـــــاهر أن ســــــيد قطــــــب يـــــرى أنــــــه جيــــــب علـــــى الدولــــــة املســــــلمة أن تشــــــيد 
النصـــــارى، ومعابـــــد األوثـــــان للبوذيـــــة والبيـــــع والصـــــوامع لليهـــــود و ) ١(الكنـــــائس
، كمـــا تشـــيد املســـاجد لإلســـالم  ، بـــل األصـــنام والتماثيـــل املعبـــودة واهلندوكيـــة

على قدم املساواة، والظاهر أنه يريـد بقولـه : (وأن يكـون جلميـع املـواطنني فيـه 
حقــوق وتبعــات متســاوية بــدون متييــز)، أن تقســم مناصــب الدولــة ووظائفهــا 

ملذكورة مجيعا على حـد سـواء دون متييـز بـني مسـلم وغـريه بني أهل الديانات ا
)٢(،  

والظــاهر أن ســيد قطــب يــرى أنــه علــى هــذه الدولــة الــيت يتخيلهــا لإلســالم أن 
تضــــع ميزانيــــات ملعابــــد هــــذه الــــديانات ومدارســــها مــــع املســــاجد علــــى قــــدم 

لَّــِه فَــال {َوَأنَّ اْلَمَســاِجَد لِ املسـاواة دون متييــز بــني مســاجد اهللا الــيت قــال فيهــا : 
ِيف بـُيُـوٍت أَِذَن اللَّـُه َأْن تـُْرفَـَع َويُـْذَكَر ِفيَهـا  ، وقـال : {)٣(َتْدُعوا َمَع اللَّـِه َأَحـًدا}

ــٌع َعــْن  ــُه ِفيَهــا بِاْلُغــُدوِّ َواآلَصــاِل * رَِجــاٌل ال تـُْلِهــيِهْم ِجتَــارٌَة َوال بـَْي اْمسُــُه ُيَســبُِّح َل
 َوِإيَتاِء الزََّكاِة َخيَاُفوَن يـَْوًما تـَتَـَقلَُّب ِفيِه اْلُقُلوُب َواألَْبَصارُ ِذْكِر اللَِّه َوِإقَاِم الصَّالِة 

                                                 

 .   وتشجع احلكومة اإلخوانية وتشارك يف ذلك سكنائيف السودان اإلخوانية اليوم تشاد ال(١) 

يــة مــن النصــارى، نويف الســودان اليــوم وزراء مــن النصــارى، بــل نائــب رئــيس اجلمهوريــة اإلخوا (٢)
، وهــذا تطبيــق عملــي  ويشــارك عــدد كبــري مــن النصــارى يف جملــس الشــورى ويف اجلــيش وغــريه

ــ ملــنهج اإلخــوان وســيد قطــب ، فــال  د ممــا يكنــه اإلخــوان املســلمون، وســوف تــرون املزيــد واملزي
 ختدعوا بالشعارات السياسية أيها املسلمون ! !

   ١٨سورة اجلن   (٣) 
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يؤكد هذا قوله عن أهل الذمة : (وهؤالء هلم مـا للمسـلمني وعلـيهم مـا  ) ١(}
وال ندري ما هو هذا النص وأيـن  ، )٢(على املسلمني بنص اإلسالم الصريح )

  هو؟! 
ـَــا اْلُمْشـــرُِكوَن  : { أيـــن ســـيد قطـــب مـــن قـــول اهللا تعـــاىل يَاأَيـَُّهـــا الَّـــِذيَن آَمنُـــوا ِإمنَّ

ــًة َفَســْوَف  َل ــُتْم َعيـْ ــَد َعــاِمِهْم َهــَذا َوِإْن ِخْف َجنَــٌس َفــال يـَْقَربُــوا اْلَمْســِجَد احلَْــرَاَم بـَْع
  ) ٣(} يـُْغِنيُكْم اللَُّه ِمْن َفْضِلِه ِإْن َشاَء ِإنَّ اللََّه َعِليٌم َحِكيمٌ 

س الـــوثين مـــع طهـــر اإلســـالم والتوحيـــد علـــى قـــدم املســـاواة كيـــف يقـــف الـــنج
"ســــبحان اهللا إن املســــلم ال يــــنجس "، كمــــا قــــال رســــول اهللا صــــلى اهللا عليــــه 

 ، أي : ال ينجس حسا وال معىن ؟!  وسلم

أَفـََنْجَعــُل اْلُمْســِلِمَني َكــاْلُمْجرِِمَني * َمــا َلُكــْم َكْيــَف  {أيــن ســيد مــن قــول اهللا :
ـــا َكَمـــْن َكـــاَن فَاِســـًقا ال  وقـــول اهللا تعـــاىل { ، )٤( َحتُْكُمـــوَن } أََفَمـــْن َكـــاَن ُمْؤِمًن
ـــيَِّئاِت َأْن  وقـــول اهللا تعـــاىل : { ،)٥(َيْســـتَـُووَن} أَْم َحِســـَب الَّـــِذيَن اْجتَـَرُحـــوا السَّ

ــــاُهْم َوَممَــــاتـُُهْم َســــ ــــاِحلَاِت َســــَواًء َحمَْي ــــوا الصَّ ــــوا َوَعِمُل ــــا َجنَْعَلُهــــْم َكالَّــــِذيَن آَمُن اَء َم
 .)٦( َحيُْكُموَن}

                                                 

 . ٣٧ - ٣٦النور :  (١) 

 .  )١٧٥السالم العاملي (ص   (٢)

 . ٢٨التوبة :   (٣)

 . ٣٦-٣٥القلم :  ٤)(

 . ١٨السجدة :  (٥)

 . ٢١اجلاثية :  ٦)(
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ـــوَن بِاللَّـــِه َوال  أيـــن ســـيد قطـــب مـــن قـــول اهللا تعـــاىل : { ـــاتُِلوا الَّـــِذيَن ال يـُْؤِمُن َق
بِاْليَـْوِم اآلِخِر َوال ُحيَرُِّموَن َما َحرََّم اللَُّه َوَرُسولُُه َوال َيِديُنوَن ِديَن اْحلَـقِّ ِمـْن الـَِّذيَن 

 .)١(}طُوا اجلِْْزيََة َعْن َيٍد َوُهْم َصاِغُرونَ أُوتُوا اْلِكَتاَب َحىتَّ يـُعْ 

فـأين الصــغار املشـروع إلذالل هــؤالء إذا كـانوا يقفــون مـع املســلمني علـى قــدم 
 املساواة وإذا كانوا يتساوون معهم باسم املواطنة يف احلقوق والتبعات؟ 

ذه املساواة من أئمة اإلسالم املعتربين ؟   ومن قال 

ـــذا إال ا لعلمـــانيون الـــدميقراطيون الـــذين يلبســـون دميقـــراطيتهم لبـــاس ال يقـــول 
  اإلسالم.

َولِلَّـــــِه اْلعِـــــزَُّة َوِلَرُســـــولِِه َولِْلُمـــــْؤِمِنَني َوَلِكـــــنَّ  أيـــــن ســـــيد مـــــن قـــــول اهللا تعـــــاىل : {
 .)٢(}اْلُمَناِفِقَني ال يـَْعَلُمونَ 

اة بـدون فأين عزة اإلسالم واملسلمني إذا وقفوا مع أعداء اهللا علـى قـدم املسـاو 
 متييز؟ 

أين سيد قطب من قول رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : "أخرجـوا املشـركني 
 . (٣)من جزيرة العرب "

وقولــه صــلى اهللا عليــه وســلم : "ألخــرجن اليهــود والنصــارى مــن جزيــرة العــرب 
 .)٤(حىت ال أدع إال مسلما"

                                                 

 . ٢٩التوبة :  (١)

 . ٨قون : املناف ٢)(

 .  ) ١ ٦٣٧، ومسلم (الوصية  ) ٣ ١ ٦٨البخاري ( اجلزية  (٣)

 . ، و غريه ) ١٧٦٧جلهاد امسلم (   (٤)
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، فــإذا  لســالموقولــه صــلى اهللا عليــه وســلم : "ال تبــدأوا اليهــود وال النصــارى با
  .(١)لقيتم أحدهم يف طريق فاضطروهم إىل أضيقه "

 فأين المساواة المدعاة وأين هو حق المواطنة؟ ! 

مث ملـــاذا ختتفـــي هـــذه النصـــوص عنـــد احلـــديث عـــن حقـــوق اليهـــود والنصـــارى 
 .  وغريهم من أهل الذمة، بل وغريهم ممن ال تقبل منهم اجلزية

ني حقيقــة موقــف اإلســالم مــن الــديانات فهــذه النصــوص القرآنيــة والنبويــة تبــ
الباطلــة وأهلهــا، وأنــه ال عالقــة بينــه وبينهــا إال أنــه األعلــى العزيــز وهــي األدىن 

، وكيـــف يســـتحق اإلكـــرام مـــن كفـــر بـــاهللا  ، وأهلهـــا كـــذلك واألحـــط واألذل
وبــــاليوم اآلخــــر وكــــذب رســــله وكتبــــه ويكــــن للمــــؤمنني بــــه العــــداوة والبغضــــاء 

ـــم الـــدوائر، إ ، وهـــل يســــتحق  احلـــق والعـــدل بعينـــه ن إذالهلـــم هلــــوويـــرتبص 
 اجملرمون اإلكرام ؟ 

أيــن ســيد قطــب مــن الشــروط العمريــة الــيت متلــي علــى أهــل الذمــة مــن اليهــود 
م ؟ !   والنصارى واجملوس الذل والصغار يف كل ميدان من ميادين حيا

 الشروط العمرية : 

: (قـال اخلـالل يف  (٢)لذمـة"قـال اإلمـام ابـن القـيم رمحـه اهللا يف "أحكـام أهـل ا
وذكـر سـفيان  ، )٣(كتاب "أحكام أهل امللل ": أخربنا عبداهللا بن أمحد فذكره

الثوري عن مسروق عن عبد الرمحن ابن غنم قـال : كتبـت لعمـر بـن اخلطـاب 
ــــه حــــني صــــاحل نصــــارى الشــــام ، وشــــرط علــــيهم أال حيــــدثوا يف  رضــــي اهللا عن

                                                 

 . )، ط احلليب٥/ ٧صحيح مسلم ( (١)

)٦٦٣ – ٢/٦٦١( )٣( 

 الضمري يرجع إىل نص سابق يف الشروط العمرية.(٣) 
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، وال  يســة وال قاليــة وال صــومعة راهــبمــدينتهم وال يف مــا حوهلــا ديــرا وال كن
، وال مينعـــوا كنائســـهم أن ينزهلـــا أحـــد مـــن املســـلمني ثـــالث  جيـــددوا مـــا خـــرب

م ليــــال ، وال  ، وال يــــؤوا جاسوســــا، وال يكتمــــوا غشــــا للمســــلمني ، يطعمــــو
، وال مينعــــوا ذوي قــــرابتهم مــــن  ، وال يظهــــروا شــــركا يعلمــــوا أوالدهــــم القــــرآن

، وأن يقومــوا هلــم مــن جمالســهم إذا  ن يــوقروا املســلمني، وأ اإلســالم إن أرادوه
، وال يكتنـــوا  ، وال يتشـــبهوا باملســـلمني يف شـــيء مـــن لباســـهم أرادوا اجللـــوس

، وال يبيعــوا اخلمــور، وأن جيــزوا  ، وال يركبــوا ســرجا، وال يتقلــدوا ســيفا بكنــاهم
علــى  ، وأن يشــدوا الزنــانري ، وأن يلزمــوا زيهــم حيــث مــا كــانوا مقــادم رؤوســهم

، وال يظهـــــروا صـــــليبا وال شـــــيئا مـــــن كتـــــبهم يف شـــــيء مـــــن طـــــرق  أوســـــاطهم
ـــــاقوس إال ضـــــربا  املســـــلمني ـــــاهم وال يضـــــربوا بالن ، وال جيـــــاوروا املســـــلمني مبوت

م بــــــالقراءة يف كنائســــــهم يف شــــــيء مــــــن حضــــــرة  خفيفــــــا، وال يرفعــــــوا أصــــــوا
م مـع موتـاهم ، وال خيرجوا شعانني املسلمني وال يظهـروا ،  ، وال يرفعوا أصوا

  ، وال يشرتوا من الرقيق ما جرت فيه سهام املسلمني.  النريان معهم
، وقــد حــل للمســلمني مــنهم مــا  ، فــال ذمــة هلــم فــإن خــالفوا شــيئا ممــا شــرطوه

 حيل من أهل املعاندة والشقاق ). 

: (وشــهرة هــذه الشــروط تغــين عــن إســنادها، فــإن األئمــة ثــم قــال ابــن القــيم 
، ومل يــــزل ذكــــر الشــــروط العمريــــة علــــى  وهــــا يف كتــــبهمتلقوهــــا بــــالقبول وذكر 
، وقـــد أنفـــذها بعـــده اخللفـــاء وعملـــوا مبوجبهـــا، مث ذكـــر  ألســـنتهم ويف كتـــبهم

 .  أقوال األئمة يف أحكام الكنائس )
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، فضـال  ، جـاز أخـذ كنـائس الصـلح مـنهم : (ومـىت انـتقض عهـدهمثم قـال 
ه وسـلم مـا كـان لقريظـة عن كنائس العنوة، كما أخذ رسول اهللا صلى اهللا عليـ

 .  والنضري ملا نقضوا العهد، فإن ناقض العهد أسوأ من احملارب األصلي )

ال ميكنــون مــن إحــداث البيــع والكنــائس كمــا شــرط علــيهم عمــر و (ثــم قــال : 
بن اخلطاب رضي اهللا عنـه يف الشـروط املشـهورة عنـه : (أال جيـددوا يف مـدائن 

معة وال ديــرا وال قاليـة)، امتثــاال لقــول اإلسـالم وال فيمــا حوهلـا كنيســة وال صـو 
يف بلــــد واحــــد" رواه  رســــول اهللا صــــلى اهللا عليــــه وســــلم : " ال تكــــون قبلتــــان

، وملـا روي عـن عمـر رضـي اهللا عنـه : (ال   بإسـناد جيـد) ٢(وأبو داود ، )١(أمحد
كنيســــة يف اإلســــالم ) وهــــذا مــــذهب األئمــــة األربعــــة يف األمصــــار ومــــذهب 

 .   مجهورهم يف القرى

، وذكـر  وما زال من يوفقـه اهللا مـن والة أمـور املسـلمني ينفـذ ذلـك ويعمـل بـه
ــدم الكنــائس يف الــيمن ، وذكــر عــن  مــنهم : عمــر بــن عبــدالعزيز، وأنــه أمــر 

ـدم الكنـائس يف األمصـار القدميـة واحلديثـة،  احلسن أنه قـال : مـن السـنة أن 
مــاء يف وقتــه فأجــابوه ، وأنــه اســتفىت العل وذكــر مــن اخللفــاء: الرشــيد واملتوكــل

ـدم كنـائس السـواد وذكـر اآلثـار  م  فبعث بأجوبتهم إىل اإلمـام أمحـد، فأجـا
  .  عن الصحابة والتابعني )

ــــن القــــيم : (وملخــــص اجلــــواب أن كــــل كنيســــة يف مصــــر والقــــاهرة  مث قــــال اب
والكوفـــــة والبصـــــرة وواســــــط ويف بغـــــداد وحنوهـــــا مــــــن األمصـــــار الـــــيت مصــــــرها 

                                                 

  )، بلفظ : "ال تصلح قبلتان يف أرض ".١/٢٢٣( ١املسند، (١)

ــــيس علــــى ،  )٦٣٣، والرتمــــذي يف (الزكــــاة  )٣٠٥٣يف (اخلــــراج  (٢) إال أن لفــــظ أيب داود : ( ل
 )٥/٩٩املسلم جزية ) فقط ، وقال الرتمذي إنه مرسل وضعفه األلباين يف اإلرواء (
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، حبيـث ال يبقـى  ة، فإنه جيب إزالتها إما باهلدم أو غريهاملسلمون بأرض العنو 
هلــم معبــد يف مصــر مصــره املســلمون بــأرض العنــوة، ســواء كانــت تلــك املعابــد 

ــى  بقدميــة أو حمدثــة، ألن القــدمي منهــا جيــوز أخــذه وجيــ عنــد املفســدة، وقــد 
، فـال جيـوز للمسـلمني أن  النيب صلى اهللا عليه وسلم أن جيتمع قبلتـان بـأرض

، ال  هــــد القــــدميعكال   ؛ميكنــــوا أن يكــــون مبــــدائن اإلســــالم قبلتــــان إال لضــــرورة
ــــذه األمصــــار حمدثــــة يظهــــر حــــدوثها بــــدالئل  ســــيما وهــــذه الكنــــائس الــــيت 

 . )١(متعددة، واحملدث يهدم باتفاق األئمة)

،  ومــن عــدل اإلســالم أن ينــزل املســلمني منــزلتهم وأن ينــزل الكــافرين منــزلتهم
 سلمني والكفار. فشتان ما بني امل

ومـــن احليـــف واجلـــور املســـاواة بيـــنهم يف الـــدماء وغريهـــا، قـــال صـــلى اهللا عليـــه 
وســـلم : "املســـلمون تتكافـــأ دمـــاؤهم ويســـعى بـــذمتهم أدنـــاهم وجيـــري علـــيهم 

. وال يقتـــل مـــؤمن بكـــافر، وال ذو  .. ، وهـــم يـــد علـــى مـــن ســـواهم أقصـــاهم
(وأن ال يقتــل مســلم  وعــن علــي رضــي اهللا عنــه مرفوعــا: . )٢(عهــد يف عهــده "

 . )٣(بكافر)

، وحــرم علــى املشــركني والكتــابيني  وقــد أحــل اهللا للمســلمني نكــاح الكتابيــات
اْليَـْوَم ُأِحلَّ َلُكْم الطَّيَِّباُت َوَطَعاُم الـَِّذيَن أُوتُـوا  ، قال تعاىل : { نساء املسلمني

                                                 

 .  )٦٨ ٦ - ٦ ٨ ٥/ ٢أحكام أهل الذمة ( (١)

)، وأبــو داود يف (اجلهــاد، ٢ ١ ١،  ١ ٩٢ - ١ ٩ ١/ ٢أخرجــه اإلمــام أمحــد يف "املســند" ( (٢)
، حـديث  ، ويف (الـديات )، من حديث عمرو بن شعيب عـن أبيـه عـن جـده٢٧١٥حديث 
 .   من حديث علي رضي اهللا عنه بإسناد صحيح  )٤٥٣٠

 .  )٦٩١٥، حديث   أخرجه البخاري يف (الديات (٣) 



www.rabee.net 

  -٧٠-

ــــــاُمُكْم ِحــــــلٌّ َهلُــــــْم َواْلُمحْ  ــــــاَب ِحــــــلٌّ َلُكــــــْم َوَطَع ــــــْن اْلُمْؤِمنَــــــاِت اْلِكَت َصــــــَناُت ِم
ــْبِلُكْم ِإَذا آتـَْيُتُمــوُهنَّ ُأُجــوَرُهنَّ   َواْلُمْحَصــَناُت ِمــْن الَّــِذيَن أُوتُــوا اْلِكَتــاَب ِمــْن قـَ

َر ُمَساِفِحَني َوال ُمتَِّخِذي َأْخَداٍن}  . ) ١( ُحمِْصِنَني َغيـْ

 ، عــن النــيب صــلى اهللا عليـــه ، عــن جــده ، عــن أبيــه وعــن عمــرو بــن شــعيب
  .(٢)وسلم : "دية املعاهد نصف دية احلر"

تأمــل هــذه األدلــة والشــروط العمريــة ومــا بــين علــى ذلــك كلــه مــن أقــوال أئمــة 
م وسـائر مـا ذكـر  اإلسالم يف معاملة أهـل الذمـة يف كنائسـهم ولباسـهم وركـو

م ، وقـارن بـني ذلـك وبـني مـا يقـرره سـيد قطـب مـن املسـاواة  من شؤون حيـا
ان الباطلـــــة ومـــــن املســـــاواة بـــــني املســـــلمني وأهـــــل هـــــذه  اإلســـــالم واألديـــــنيبـــــ

ـذه التشـريعات الـيت ينسـبها إىل  األديان ، وتساءل من أين جاء سيد قطب 
  اإلسالم ؟ 

، وأدوا مـا علـيهم  ، إذا وىف أهل الذمة بالعهد والشـروط املضـروبة علـيهم نعم
، كمـا  م، وحتـرم حينئـذ دمـاؤهم وأمـواهل فإن على املسلمني أن يوفوا بعهودهم

 .   جتب على املسلمني محايتهم من العدوان الداخلي واخلارجي

عن عبداهللا بن عمرو رضي اهللا عنهما، قال : قـال رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه 
وســـلم: "مـــن قتـــل نفســـا معاهـــدا مل يـــرح رائحـــة اجلنـــة، وإن رحيهـــا ليوجـــد مـــن 

 .)١(مسرية أربعني عاما"

                                                 

 . املائدة : ه (١) 

،  ) ١٤١٣، حــديث  ذي يف (الــديات، والرتمــ ) ٤ ٥ ٨٣، حــديث  أبــو داود يف (الــديات (٢)
 .  )٢٨١٠والنسائي يف (القسامة، حديث 
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معاهـدا لـه ذمـة اهللا  (أال مـن قتـل نفسـا ، قـال : وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه
، فـال يـرح رائحـة اجلنـة، وإن رحيهـا ليوجـد  ، فقد أخفـر بذمـة اهللا وذمة رسوله

  (٢)ة سبعني خريفا)ري من مس
 بعـده مـن اخللفـاء: (وأوصـيه بذمـة اهللا يتويف وصية عمر رضي اهللا عنـه ملـن يـأ

ن يقاتـــل مـــن ، وأ وذمـــة رســـوله صـــلى اهللا عليـــه وســـلم أن يـــويف هلـــم بعهـــدهم
 .)٣(ورائهم وال يكلفوهم إال طاقتهم )

قال جويرية بن قدامـة : (مسعـت عمـر بـن اخلطـاب رضـي اهللا عنـه (يعـين عنـد 
، فإنــه  . قلنــا: أوصــنا يــا أمــري املــؤمنني : قــال : أوصــيكم بذمــة اهللا . موتــه ).

 .)٤(ذمة نبيكم ورزق عيالكم)

ألمــور الــيت ال يلحــق فيهــا وهــذا مــن حماســن اإلســالم ومزايــاه وعلــو شــأنه يف ا
أشـــد األعـــداء وأحقـــر  ع، ولـــو كـــان مـــ مـــن العـــدل واحـــرتام العهـــود  واملواثيـــق

  .احلقراء

                                                                                                                   

)، والنسـائي حنـوه ٦٩١٤، حـديث  ، باب من قتل ذميـا بغـري جـرم رواه البخاري يف (الديات(١) 
)، ورواه النســـــائي أيضـــــا مـــــن حـــــديث أيب بكـــــرة، ومـــــن ٤٧٥٠، حـــــديث ٢ ٥ - ٢ ٤/ ٨(

 ).٤٧٤٩ - ٤٧٤٧سلم (رقم حديث رجل من أصحاب النيب صلى اهللا عليه و 

 . ) ١٤٠٣) يف ( الديات ٨٨/ ٥رواه الرتمذي (  (٢) 

 .  )٣٠٥٢رواه البخاري يف (اجلهاد، حديث  (٣) 

 . )٣١٦٢، حديث   رواه البخاري يف (اجلزية (٤)
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 بعالفصل السا

 حرية االعتقاد عند سيد قطب
 

 ويقول سيد قطب :

، وذلـك  (يعين رسالة اإلسالم ) ثـورة علـى طـاغوت التعصـب الـديين ت(وكان
ا ا َ  لكربى : {منذ إعالن حرية االعتقاد يف صور يِن َقْد تـَبَــنيَّ ال ِإْكرَاَه ِيف الدِّ

الرُّْشــُد ِمــْن الَغــيِّ َفَمــْن َيْكُفــْر بِالطَّــاُغوِت َويـُــْؤِمْن بِاللَّــِه فـََقــْد اْسَتْمَســَك بِــاْلُعْرَوِة 
يًعـ،  اْلُوثـَْقى ال انِفَصاَم َهلَا } ا { َوَلْو َشاَء َربَُّك آلَمَن َمْن ِيف اَألْرِض ُكلُُّهْم مجَِ

  أََفأَْنَت ُتْكرُِه النَّاَس َحىتَّ َيُكونُوا ُمْؤِمِنَني}.
، لتحـــل حملـــه الســـماحة املطلقـــة، بـــل  لقـــد حتطـــم طـــاغوت التعصـــب الـــديين

لتصـــــبح محايـــــة حريـــــة العقيـــــدة وحريـــــة العبـــــادة واجبـــــا مفروضـــــا علـــــى املســـــلم 
 .  ألصحاب الديانات األخرى يف الوطن اإلسالمي

 ، قــال : { . وعــرض القــرآن حكمــة القتــال الموحينمــا شــرع القتــال يف اإلســ
ــِديٌر( ــأَنـَُّهْم ظُِلُمــوا َوِإنَّ اللَّــَه َعَلــى َنْصــرِِهْم َلَق ــاتـَُلوَن ِب الـَّـِذيَن  )٣٩أُِذَن لِلَّــِذيَن يـَُق

اَس ُأْخرُِجــوا ِمــْن ِديَــارِِهْم ِبغَــْريِ َحــقٍّ ِإال َأْن يـَُقولُــوا َربـُّنَــا اللَّــُه َولَــْوال َدفْــُع اللَّــِه النَّــ
بـَْعَضُهْم بِبَـْعٍض َهلُدَِّمْت َصَواِمُع َوبَِيٌع َوَصَلَواٌت َوَمَسـاِجُد يُـْذَكُر ِفيَهـا اْسـُم اللَّـِه  

 .  ٤٠ - ٣٩} احلج : َكِثريًا

 .  والصوامع : معابد الرهبان

 .  والبيع : كنائس النصارى

 والصلوات : معابد اليهود. 
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 .  واملساجد: مصليات املسلمني

الصـــوامع والبيـــع والصـــلوات يف الـــنص علـــى املســـاجد توكيـــدا لـــدفع وقـــد قـــدم 
 (١)العدوان وتوفري احلماية هلا) 

 أقول : 

يف هــذا الكــالم حــرب شــديدة علــى مبــدأ الــوالء والــرباء، واحلــب يف اهللا أوال: 
املفـــروض علـــى املســـلمني بـــنص الكتـــاب والســـنة حيـــث يصـــفه  والـــبغض فيـــه

 .  بالطاغوت وبالتعصب الديين

ال جتَُِد قـَْوًمـا يـُْؤِمنُـوَن بِاللَّـِه َواْليَــْوِم اآلِخـِر يـُـَوادُّوَن َمـْن َحـادَّ اللَّـَه  تعاىل : {قال 
َوَرُســوَلُه َولَــْو َكــانُوا آبَــاَءُهْم أَْو أَبـَْنــاَءُهْم أَْو ِإْخــَوانـَُهْم أَْو َعِشــريَتـَُهْم أُْولَِئــَك َكَتــَب 

    )٢(ِيف قـُُلوِِْم اِإلميَاَن}
يَاأَيـَُّهـــــا الـَّـــِذيَن آَمنُــــوا ال تـَتَِّخـــــُذوا اْليَـُهــــوَد َوالنََّصــــاَرى أَْولِيَـــــاَء   : {وقــــال تعــــاىل

ُهْم} ُْم ِمْنُكْم فَِإنَُّه ِمنـْ بـَْعُضُهْم أَْولَِياُء بـَْعٍض َوَمْن يـَتَـَوهلَّ
)٣(   

َعَلـــْيِهْم قَـــْد يَاأَيـَُّهـــا الَّـــِذيَن آَمنُـــوا ال تـَتَـَولَّـــْوا قـَْوًمـــا َغِضـــَب اللَّـــُه وقـــال تعـــاىل : { 
 )٤(يَِئُسوا ِمْن اآلِخَرِة َكَما يَِئَس اْلُكفَّاُر ِمْن َأْصَحاِب اْلُقُبوِر}

قَـْد َكانَـْت َلُكـْم ُأْسـَوٌة َحَسـَنٌة ِيف ِإبـْـرَاِهيَم َوالـَِّذيَن َمَعـُه ِإْذ قَـاُلوا  وقال تعاىل : {
ـــ ـــُدوَن ِم ـــْنُكْم َوِممَّـــا تـَْعُب ـــْوِمِهْم ِإنَّـــا بـُـــَرآُء ِم ـــا ِلَق نَـَن َـــَدا بـَيـْ َـــا ِبُكـــْم َوب ْن ُدوِن اللَّـــِه َكَفْرن

َنُكْم اْلَعَداَوُة َواْلبَـْغَضاُء أََبًدا َحىتَّ تـُْؤِمُنوا بِاللَِّه َوْحَدُه} َوبـَيـْ
)١(    

                                                 

 )١٤ – ١٣دراسات إسالمية" (ص  (١)

   ٢٢اجملادلة   (٢) 
   ٥١املائدة   (٣) 
   ١٣املمتحنة   (٤) 
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،  وقــال رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم : "أوثــق عــرى اإلميــان املــواالة يف اهللا
 .   ٢بغض يف اهللا "، وال ، واحلب يف اهللا واملعاداة يف اهللا

ــــا:  ــــل يف قولــــه : (وكانــــت ثــــورة علــــى ثاني يســــتنكر منــــه هــــذه املبالغــــة والتهوي
ا  طــــاغوت التعصــــب الــــديين ، وذلــــك منــــذ إعــــالن حريــــة االعتقــــاد يف صــــور

يـة أن بعـض أوالد األنصـار . فسـبب نـزول اآلال إكراه يف الـدين}الكربى : {
لمـا أجلـى رسـول اهللا صـلى اهللا تربوا يف اجلاهلية يف أحضان اليهود فتهـودوا، ف
بـاؤهم أن جيـربوهم علـى آ، فـأراد  عليه وسلم يهود بـين النضـري، خرجـوا معهـم

  .    ، فأنزل اهللا اآلية املذكورة اإلسالم
ـــم ، وبعضـــهم يـــرى عمومهـــا  وبعـــض املفســـرين يـــرى أن هـــذه اآليـــة خاصـــة 

ــــا منســــوخة بآيــــة اجلزيــــة يف  ومشوهلــــا ألهــــل الكتــــاب ســــورة ، مث يــــذهب إىل أ
 براءة. 

ورجــح ابــن جريــر أن اآليــة تتنــاول فقــط أهــل الكتــاب ومــن يف حكمهــم ممــن 
 .   يقبل منهم اجلزية

، وإذن فلـــيس  ال تتنـــاول العـــرب وغـــريهم مـــن الـــوثنيني مـــن ســـائر أمـــم األرض
 .  األمر كما يصوره سيد قطب ويهول به

ذه الصورة ال يعرفه اإلسالم وال ثالثا:   .  املسلمونتضخيم حرية االعتقاد 

 .   ، والفتنة الشرك فاهللا شرع القتال حىت ال تكون فتنة. ويكون الدين هللا

                                                                                                                   

   ٤تحنة املم  (١) 
 ) مبجموع طرقه ١٧٢٨حسنه األلباين يف الصحيحة رقم ( ٢)(
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والرسـول صـلى اهللا عليـه وســلم يقـول : "أمـرت أن أقاتــل النـاس حـىت يشــهدوا 
، ويقيمــوا الصــالة، ويؤتــوا الزكــاة، فــإذا  أن ال إلــه إال اهللا وأن حممــدا رســول اهللا

م علـى اهللا  ، فقد عصموا مين دمـاءهم فعلوا ذلك وأمـواهلم إال حبقهـا وحسـا
  ." 

فالقاعدة األساسية جهاد الكفار واملشركني حىت تتحقق هذه الغايـة الكـربى، 
وقضـــية قبـــول اجلزيـــة مـــن أهـــل الكتـــاب اســـتثنائية مـــن هـــذه القاعـــدة األصـــيلة 

 .   الكبرية

، يقــاتلون لكفــرهم وتغــنم أمــواهلم وتســىب  فــإن مل يــؤدوا اجلزيــة وهــم صــاغرون
 .  اؤهم وذراريهمنس

فـــأين هـــي حريـــة االعتقـــاد الـــيت يـــدعي ســـيد أن اإلســـالم أعلنهـــا علـــى شـــاكلة 
، وعلى شاكلة دعاوى العلمـانيني  إعالن هيئة األمم املتحدة حلقوق اإلنسان

 .   الدميقراطيني

، فإن مترد بعضهم عن القيام  فالناس عباد اهللا يف نظر اإلسالم خلقوا لعبادته
 .  ستحق إال اهلوان يف الدنيا واآلخرةذه الغاية، ال ي

، فال جيوز لسيد قطب أن يعرض موقف اإلسالم من أهل الكتـاب إذا  وإذن
،  أدوا اجلزيـــة أذالء صـــاغرين يف هـــذه الصـــورة الضـــخمة العامـــة هلـــم ولغـــريهم

حتـت مسـتوى العبيـد، وتلغـى فيهـا  القيـود الثقـال الـيت جتعلهـم هـايواليت تلغى ف
لــيت ذكرناهــا آنفــا، والــيت تتجاهــل الشــروط العمريــة املعتــربة القاعــدة األساســية ا
ا املسلمون  عند فقهاء اإلسالم  -وعلـى رأسـهم خلفـاؤهم  -، واليت عامل 

ا أهل الكتاب  .  عاملوا 
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مــن املســتنكر قولــه : (بــل لتصــبح محايــة حريــة العقيــدة وحريــة العبــادة رابعــا: 
األخرى يف الوطن اإلسـالمي واجبا مفروضا على املسلم ألصحاب الديانات 

ذه الصورة الشاملة للديانات الباطلة كلها، كأن الدولة اإلسالمية واألمة   .(
املســــلمة أصــــبحت جمنــــدة حلمايــــة هــــذه احلريــــات الباطلــــة الــــيت يــــدعيها ســــيد 

ا ومعابدها   . للديانات وعباد
ب ، فهـذا األسـلو  بل إن محاية معابـدها مقدمـة علـى محايـة املسـاجد يف نظـره
، كمـا أن فيهـا دفنـا  فيه دفن لعزة اإلسالم واملسلمني وإهانة الكفر والكـافرين

م املفروضــة كمــا يف النصــوص الــيت  ملبــدأ الــوالء والــرباء وبغــض الكفــار وعــداو
 .  سبق ذكرها

أن هـــذا ســـبق قلـــم مـــن ســـيد بـــل هـــذه عقيـــدة ثابتـــة يقررهـــا  ئال يظـــن القـــار 
 .  ويكررها يف كتبه كثريا

 اآلية  ال إكراه يف الدين}ول اهللا تعاىل : {ففي تفسري ق

يقــــول : (ويف هــــذا املبــــدأ يتجلــــى تكــــرمي اهللا لإلنســــان واحــــرتام إرادتــــه وفكــــره 
، وتــــرك أمــــره لنفســــه فيمــــا خيــــتص باهلــــدى والضــــالل يف االعتقــــاد،  ومشــــاعره

 . وحتميله تبعة عمله وحساب نفسه

ه علـى اإلنسـان ، التحـرر الـذي تنكـر  وهذه أخص خصائص التحرر اإلنساين
يف القرن العشرين مذاهب متعسفة ونظم مذلة، ال يسمح هلـذا الكـائن الـذي  
كرمه اهللا باختياره لعقيدته أن ينطوي ضمريه على تصور للحياة ونظمها غـري 
ــا التوجيهيــة ومــا متليــه عليــه بعــد ذلــك بقوانينهــا  مــا عليــه الدولــة بشــىت أجهز
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وهــو حيرمــه مــن اإلميــان  -ولــة هــذا فإمــا أن يعتنــق مــذهب الد ، )١(وأوضــاعها
، وإمــا أن يتعــرض للمــوت بشــىت الوســائل -بإلــه للكــون يصــرف هــذا الكــون 

  . واألسباب
ـــــا وصـــــف  إن حريـــــة االعتقـــــاد: هـــــي أول حقـــــوق اإلنســـــان الـــــيت يثبـــــت لـــــه 

 .  اإلنسان

... ومـع حريـة  اد إمنا يسلبه إنسانيته ابتـداءقفالذي يسلب إنسانا حرية االعت
واألمن من األذى والفتنـة، وإال فهـي حريـة  ، )٢(رية الدعوة للعقيدةاالعتقاد ح

 . ، ال مدلول هلا يف واقع احلياة باالسم

مــع اإلنســاين تللمج واإلســالم وهــو أرقــى تصــور للوجــود وللحيــاة وأقــوم مــنهج
وهـــو الـــذي يبـــني  ال إكـــراه يف الـــدين}هـــو الـــذي ينـــادي بـــأن { -بـــال مـــراء 

ـــم مم ،  نوعـــون مـــن إكـــراه النـــاس علـــى هـــذا الــــدينألصـــحابه قبـــل ســـواهم أ
فكيـــــف باملـــــذاهب والـــــنظم األرضـــــية القاصـــــرة املتعســـــفة وهـــــي تفـــــرض فرضـــــا 

 . )٣(بسلطان الدولة وال يسمح ملن خيالفها باحلياة ؟

وهــذه فتــوى للشــيخ حممــد بــن عثيمــني فــيمن جييــز حريــة االعتقــاد والتــدين مبــا 
 .  شاء من األديان

                                                 

إذا كــان ســيد ينكــر هــذا علــى الدولــة الشــيوعية، فهــل يســتنكر علــى اإلســالم أن يســخر كــل  (١)
، ألنه ينايف مبـدأ احلريـة  ، الظاهر أنه يستنكر ذلك أجهزته ووسائله ليسلم الناس لرب العاملني

 يف االعتقاد على مذهبه. 

م يالظاهر أن س (٢) دا يرى أنـه ال مـانع أن يـدعو يف ظـل دولتـه كـل أصـحاب الـديانات إىل أديـا
بكــل حريــة مبــا يف ذلــك دعــوة املســلمني أنفســهم إىل هــذه الــديانات الــيت يعطــي ســيد ألهلهــا 

م  .  ، فنعوذ باهللا من هذا اهلوس التحرري حرية الدعوة إىل ديانا

 . )٢٩١/  ١يف ظالل القرآن " (  (٣)
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ونقرأ كلمة (حرية الفكـر) وهـي دعـوة إىل حريـة وسئل فضيلة الشيخ : نسمع 
 االعتقاد، فما تعليقكم على ذلك ؟ 

فأجــاب بقولــه : (تعليقنــا علــى ذلــك أن الــذي جييــز أن يكــون اإلنســان حــر 
االعتقاد، يعتقد ما شاء من األديان فإنـه كـافر، ألن كـل مـن اعتقـد أن أحـدا 

، فإنه كافر بـاهللا عـز  يسوغ له أن يتدين بغري دين حممد صلى اهللا عليه وسلم
 .  ، فإن تاب وإال وجب قتله ، يستتاب  وجل

،  ، ينزلـه علـى رسـله واألديان ليست أفكـارا، ولكنهـا وحـي مـن اهللا عـز وجـل
ــــا  -أعــــين كلمــــة فكــــر  -، وهــــذه الكلمــــة  يســــري عبــــاده عليــــه الــــيت يقصــــد 

ا تؤدي إىل هـذا الدين  ، جيب أن حتذف من قواميس الكتب اإلسالمية، أل
 .    . . املعىن الفاسد

أن مــن اعتقــد أنــه جيــوز ألحــد أن يتــدين مبــا شــاء، وأنــه وخالصــة الجــواب : 
{ َوَمْن ، ألن اهللا تعاىل يقول :  ، فإنه كافر باهللا عز وجل حر فيما يتدين به

ـــْن اْخلَاِســـرِيَن} ـــُه َوُهـــَو ِيف اآلِخـــَرِة ِم ـــَل ِمْن ـــْن يـُْقَب ـــا فـََل ـــَر اإلســـالم ِديًن ـــِغ َغيـْ يـَْبَت
)١( 

}، فــال جيــوز ألحــد أن يعتقــد أن دينــا اإلســالمهللا اعنــد  نيقــول : {إن الــديو 
، بــل إذا اعتقــد هــذا، فقــد  ســوى اإلســالم جــائز، جيــوز لإلنســان أن يتعبــد بــه

 )٢(صرح أهل العلم بأنه كافر كفرا خمرجا عن امللة)

 وهذا سؤال أيضا وجه لفضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين : 

                                                 

   ٨٥آل عمران   (١) 
 )٤٥٩رقم  ٣/٩٩"جمموع فتاوى الشيخ ابن عثيمني " ( (٢)
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رأيكــم فــيمن يقــول : (اإلســالم ال يقــرر حريــة العبــادة ألتباعــه يــا شــيخ ! مــا 
وحــدهم إمنــا يقــرر هــذا احلــق ألصــحاب ديانــات خمالفــة ويكلــف املســلمني أن 

رايـة  -الرايـة هـذه ، ويأذن هلم يف القتال حتت  يدافعوا عن هذا احلق للجميع
ع ، وبـذلك حيقـق أنـه نظـام عـاملي حـر يسـتطي-ضمان احلرية جلميـع املتـدينني 

م الدينيـة علـى قـدم املسـاواة آاجلميع أن يعيش يف ظله  منني مستمتعني حبريـا
 مع املسلمني ويف محاية املسلمني )؟ 

 فأجاب فضيلته قائال: 

، وصـــــلى اهللا وســـــلم علـــــى نبينـــــا حممـــــد وعلـــــى آلـــــه  (احلمـــــد هللا رب العـــــاملني
 .  وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين

 . ية تقول : من ادعى شيئا فعليه الدليلهناك قاعدة شرعية وعقل

ــــم م وأ خيتــــارون مــــن  فهــــذا الرجــــل الــــذي يــــدعي أن النــــاس أحــــرار يف أديــــا
ـــــان مـــــا يريـــــدون ـــــا غـــــري اإلســـــالم فهـــــم كأهـــــل  األدي ـــــم إذا اختـــــاروا دين ، وأ

، فـإن  ، نقول لـه : هـذه دعـوى فـأت هلـا بـدليل ، ألن كال له حريته اإلسالم
ا باط  .  لة بالنص واإلمجاعمل تأت بدليل فإ

أَفـََنْجَعــُل اْلُمْســِلِمَني َكــاْلُمْجرِِمَني * َمــا َلُكــْم َكْيــَف  {قــال اهللا تبــارك وتعــاىل : 
فاســـــقأ ال  نقـــــال تعـــــاىل : { أفمـــــن كـــــان مؤمنـــــا كمـــــن كـــــاو  )١( َحتُْكُمـــــوَن }

ـــــْو . }، وقـــــال تعـــــاىل :  . . يســـــتتون {قُـــــْل ال َيْســـــَتِوي اْخلَِبيـــــُث َوالطَّيِّـــــُب َوَل
ـــَرُة اْخلَِبيـــِث} ، وقـــال اهللا تبـــارك وتعـــاىل يف املـــؤمنني أنفســـهم :  )٢(َأْعَجَبـــَك َكثْـ

                                                 

 . ٣٦-٣٥القلم :  ١)(

   ١٠٠املائدة   (٢) 
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{ال َيْســَتِوي ِمــْنُكْم َمــْن أَنـَْفــَق ِمــْن قـَْبــِل اْلَفــْتِح َوقَاتَــَل أُْولَِئــَك َأْعظَــُم َدَرَجــًة ِمــْن 
ــــاتـَُلوا وَُكــــًال َوَعــــَد اللَّــــُه احلُْ  ــــْن بـَْعــــُد َوَق ــــوَن الَّــــِذيَن أَنـَْفُقــــوا ِم ْســــَىن َواللَّــــُه ِمبَــــا تـَْعَمُل

   )١(َخِبٌري}
، واملــدعي عليــه البينــة، وهــذه  إنــه مــدعفهــذا القائــل لهــذه المقالــة نقــول : 

، صـحيح أن اإلنسـان  ن وبإمجـاع املسـلمني علـى ذلـكآالدعوى مـردودة بـالقر 
ال جيرب على الدين اإلسالمي إذا بذل اجلزية واستكان للـدين اإلسـالمي وذل 

، ولكننا نعلم أن مأواه جهـنم وبـئس املصـري،  ، فإننا ال نلزمه أن يتدين أمامه
أمـــا إذا نابـــذ ومل خيضـــع حلكـــم اإلســـالم يف بـــذل اجلزيـــة وعـــدم العـــدوان علـــى 

، فإننا نقاتله حىت تكون كلمة اهللا هي العليا، نقاتله بـأمر ربنـا  اإلسالم وأهله
ــْوَم َأْكَمْلــُت َلُكــْم {ا، واهللا عــز وجــل يقــول :  الــذي خلقنــا والــذي خلقهــم ْليَـ

{َوَمـْن وقـال :  )٢(ِديَنُكْم َوأَْمتَْمُت َعَلْيُكْم نِْعَمِيت َوَرِضيُت َلُكْم اإلسـالم ِدينًـا}
َر اإلسالم ِديًنا فـََلْن يـُْقَبَل ِمْنـُه َوُهـَو ِيف اآلِخـَرِة ِمـْن اْخلَاِسـرِيَن} يـَْبَتِغ َغيـْ

وكـل  )٣(
اهللا بــه حممــدا صــلى اهللا عليــه وســلم  مــن دان بغــري ديــن اإلســالم الــذي بعــث

فهو خاسر، وال ينفعه تدينه هـذا، بـل هـو مـن أصـحاب النـار، حـىت إن النـيب 
ــم أهــل كتــاب : إذا  صــلى اهللا عليــه وســلم قــال عــن اليهــود والنصــارى مــع أ
م يكونـــون مـــن  مسعـــوا مبحمـــد صـــلى اهللا عليـــه وســـلم مث مل يؤمنـــوا ويتبعـــوه فـــإ

، وأن  ، وأن حيكــم عقلــه لقائــل أن يراجــع نفســهأصــحاب النــار، فعلــى هــذا ا

                                                 

   ١٠احلديد   (١) 
   ٣املائدة   (٢) 
   ٨٥آل عمران   (٣) 
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، وبـــني املـــؤمن  ، وأال يكـــون مجـــادا ال يفـــرق بـــني اخلبيـــث والطيـــب يتقـــي ربـــه
  .   التقي والكافر الشقي )

 يا شيخ ! ما حكم من يقول هذا؟ 

، وإن مل  ، فـــإن اهتـــدى، فـــذلك املطلـــوب حكمـــه أن يبلـــغ ويبـــني لـــه احلـــق(
، مـا يقتضـيه  عليـه مـا يقتضـيه الشـرع اإلسـالمييهتد، فلوالة األمور أن جيـروا 

 .   الدين اإلسالمي) اهـ

، وإمنا هو يسـري علـى مـنهج رمسـه  وليس هذا أمرا مرجتال من سيد وال زلة قلم
 .    اإلخوان املسلمون

 . ياتهحخر آفهذا مرشد اإلخوان يضع آخر لبنات هذا املنهج 

شــاء اجلماعـة، ويف هــذا احتفـل اإلخــوان املسـلمون مبــرور عشـرين عامــا علـى إن
 احلفل خطب حسن البنا املرشد العام لإلخوان املسلمني خطبة قال فيها: 

(وليســـت حركـــة اإلخـــوان موجهـــة ضـــد أي عقيـــدة مـــن العقائـــد أو ديـــن مـــن 
ن الشـــعور الـــذي يهـــيمن علـــى نفـــوس أ، إذ  األديـــان أو طائفـــة مـــن الطوائـــف

ا أن القواعد األساسية للرساالت مجيعا ن قـد أصـبحت مهـددة اآل القائمني 
ـــــذه األديـــــان باإلحلاديـــــة أن يتكـــــاتفوا ويوجهـــــوا  ، وعلـــــى الرجـــــال املـــــؤمنني 

جهــودهم إىل إنقــاذ اإلنســـانية مــن هـــذا اخلطــر، وال يكـــره اإلخــوان املســـلمون 
األجانــب النــزالء يف الــبالد العربيــة واإلســالمية، وال يضــمرون هلــم ســوءا، حــىت 

 )١(وبينهم إال العالئق الطيبة)اليهود املواطنني مل يكن بيننا 

                                                 

  ٥/٩/١٩٤٨، كان هذا االحتفال وهذه اخلطبة يف  )١/٣١١قافلة اإلخوان " للسيسي ( (١)
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اختطــــب أمــــام جلنــــة أمريكيــــة بريطانيــــة بشــــأن قضــــية  ١٩٤٦وقبلهــــا يف عــــام 
 ، فقال :  فلسطني

، ألن هـــذه  والناحيـــة الـــيت ســـأحتدث عنهـــا نقطـــة بســـيطة مـــن الوجهـــة الدينيـــة
، وهلـذا فـإين أحـب أن أوضـحها  النقطة قد ال تكون مفهومة يف العامل الغـريب

، ألن القرآن الكرمي حـض  ر أن خصومتنا لليهود ليست دينيةباختصار، فأقر 
م ومصـادقتهم ، واإلسـالم شـريعة إنسـانية قبـل أن يكـون شـريعة  على مصافا

َوال ُجتَـاِدُلوا َأْهـَل اْلِكتَـاِب قومية، وقـد أثـىن علـيهم وجعـل بيننـا وبيـنهم اتفاقـا {
ــالَِّيت ِهــَي َأْحَســُن} رمي أن يتنــاول مســألة اليهــود ن الكــآ، وحينمــا أراد القــر ِإال ِب

تناوهلا من الوجهـة االقتصـادية والقانونيـة، فقـال تعـاىل وهـو أصـدق القـائلني : 
ِهْم َعـــْن { فَـــِبظُْلٍم ِمـــْن الَّـــِذيَن َهـــاُدوا َحرَّْمَنـــا َعَلـــْيِهْم طَيَِّبـــاٍت ُأِحلَّـــْت َهلـُــْم َوِبَصـــدِّ

ــريًا َوَأْخــِذِهْم الرِّبَــا َوَقــدْ  ــَواَل النَّــاِس بِاْلَباِطــِل  َســِبيِل اللَّــِه َكِث ــُه َوَأْكِلِهــْم أَْم نـُُهــوا َعْن
ــا تنطــوي   )١(} وحنــن حــني نعــارض بكــل قــوة اهلجــرة اليهوديــة، نعارضــها أل

  .   ، وحقنا أن تكون فلسطني عربية) على خطر سياسي
 ةوســـئل ســـماحة الشـــيخ عبـــد العزيـــز بـــن بـــاز مفتـــي عـــام المملكـــة العربيـــ

ر العلمـاء وإدارة البحـوث العلميـة واإلفتـاء عـن السعودية ورئيس هيئة كبا
 هذا الكالم : 

مــا حكــم الشــرع فــيمن يقــول : إن خصــومتنا مــع اليهــود ليســت دينيــة، وقــد 
م ومصـادقتهم ، وجعـل بيننـا وبيـنهم اتفاقـا فقـال :  حث القرآن على مصافا

إلســالم شــريعة إنســانية ، واَوال ُجتَــاِدُلوا َأْهــَل اْلِكَتــاِب ِإال بِــالَِّيت ِهــَي َأْحَســُن}{

                                                 

   ١٦١-١٦٠النساء  (١) 
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ن أن يتنــــاول قضــــية اليهــــود آر قــــقبــــل أن يكــــون شــــريعة قوميــــة، وحينمــــا أراد ال
ــِبظُْلٍم ِمــْن الَّــِذيَن َهــاُدواتناوهلــا مــن وجهــة اقتصــادية وسياســية فقــال : {  ... َف

اية اآل   .   ية }إىل 
  ما حكم الشرع يف هذه املقولة يا شيخنا؟ 

 
 فأجاب سماحة الشيخ بقوله : 

، هـم مـن أشــر  لنـاس للمـؤمننياذه مقالـة باطلـة خبيثـة، اليهـود مـن أعـدى (هـ
، بــل هــم أشــد النــاس عــداوة للمــؤمنني مــع الكفــار، كمــا قــال تعــايل :  النــاس

ــوا اْليَـُهــوَد َوالَّــِذيَن َأْشــرَُكوا}{ فــاليهود  ، لََتِجــَدنَّ َأَشــدَّ النَّــاِس َعــَداَوًة لِلَّــِذيَن آَمُن
 . عداوة للمؤمنني والوثنيون هم أشد الناس

. والــــدعوة إىل اهللا  . . وهــــذه املقالــــة مقالــــة خاطئــــة، ظاملــــة، قبيحــــة، منكــــرة
، بــل الــدعوة إىل اهللا مــع اليهــود  باحلســىن ليســت خاصــة بــاليهود وال بغــريهم
ـــوثنيني ومـــع الشـــيوعيني ومـــع غـــريهم ادُْع ِإَىل {وعـــال، يقـــول اهللا جـــل  ومـــع ال

ــالَِّيت ِهــَي َأْحَســُن}َســِبيِل َربِّــَك بِاحلِْْكَمــِة وَ  ، هــذا  اْلَمْوِعَظــِة احلََْســَنِة َوَجــاِدْهلُْم ِب
ــالَِّيت عــام للكفــار ولغــري الكفــار قــال تعــاىل : { َوال ُجتَــاِدُلوا َأْهــَل اْلِكَتــاِب ِإال ِب

م،  ليس ِهَي َأْحَسُن} ـم وإن كـانوا  من، ولكن  خاصا  باب التنبيه على أ
م جيــــادلو  ، ألن هــــذا أقــــرب إىل  ن بــــاليت هــــي أحســــنيهــــودا أو نصــــارى فــــإ

ــــــوهلم احلــــــق مــــــن  . {إال . . ، إال إذا ظلمــــــوا  دخــــــوهلم يف اإلســــــالم وإىل قب
  .، الظامل له ما يستحق من اجلزاء ظلم}
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أن الــدعوة بــاليت هــي أحســن عامــة جلميــع الكفــار وجلميــع فالحاصــل : 
صـارى وال ، الدعوة باليت هي أحسن ليست خاصة بـاليهود وال بالن املسلمني
  . بغريهم

  . فهذا الكالم الذي نقلته عن هذا الشخص، هذا غلط

 . )١(نسأل اهللا للجميع الهداية 

  : وكذلك سئل الشيخ السؤال التالي

، ويقـــول هلـــم : يـــا  هـــل يكفـــر مـــن يـــدخل كنـــائس النصـــارى، وحيـــرتمهم
مساحـــة البابـــا، ويـــا قداســـة البابـــا، ويقـــول هلـــم : يـــا صـــاحب الســـيادة حلاخـــام 

ن حــث آليهــود، ويقــول إنــه لــيس بيننــا وبــني اليهــود أيــة عــداوة دينيــة، بــل القــر ا
م   ، أنبئونا عن ذلك جزاكم اهللا خريا؟ على حبهم ومصافا

 : فأجاب

، لكنــــه ال يكــــون ردة عــــن  (هــــذا جهــــل كبــــري، فــــال جيــــوز هــــذا الكــــالم
قــال : لــيس  اإلســالم عنــدما يســلم عليــه أو يــدخل عليــه إمنــا معصــية. أمــا إذا

، فهـذا كفـر وردة، واهللا سـبحانه وتعـايل يقـول  ني اإلسالم وبني اليهود شـيءب
ــِذيَن َأْشــرَُكوا}: { ــوا اْليَـُهــوَد َوال ــِذيَن آَمُن فبيننــا  ، لَتِجــَدنَّ َأَشــدَّ النَّــاِس َعــَداَوًة لِل

،  وبينهم عداوة عظيمة، فمن يقول : إن الدين واحد وال بيننا وبيـنهم عـداوة

                                                 

  ) للشيخ عبدالعزير بن باز.هـ٢٨/٧/١٤١٢) نقال عن شريط مسجل بتاريخ (١(
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وضــــال مضــــل كــــافر، فالــــذي بيننــــا وبيــــنهم العــــداوة، ،  فهــــذا جاهــــل مركــــب
    . )١(واليهود من أكفر الناس وأضلهم وأخبثهم وأشدهم عداوة للمسلمني )

  : ويقول محمد الغزالي

،  تطغى عليهم طيبـة القلـب -كأصحاب املثل   -(والواقع أن املسلمني 
يف  ، مث يفـاجئهم مـا لـيس وصفاء الطوية، فينشـدون السـالمة وحيسـنون الظـن

م مهما أحبوا مكروهني   . احلسبان فيعلمون أ

َهـــاأَنـُْتْم أُْوالِء حتُِبُّـــونـَُهْم َوال حيُِبُّـــوَنُكْم َوتـُْؤِمنُـــوَن ومـــن مث يقـــول اهللا هلـــم : {
بِاْلِكتَـــاِب ُكلِّـــِه َوِإَذا لُقـــوُكْم قَـــاُلوا آَمنَّـــا َوِإَذا َخلـــْوا َعضُّـــوا َعلـــْيُكْم األَنَاِمـــل ِمـــْن 

ذاننـا آ، فإننا جيب أن مند أيدينا وأن نفـتح  ع ذلك التأريخ السابقومالَغْيِظ} 
، وتنتــزع مــن قلــوب  وقلوبنــا إىل كــل دعــوة تــؤاخي بــني األديــان وتقــرب بينهــا

  . أتباعها أسباب الشقاق

بنــــاء ال لإننـــا نقبـــل مـــرحبني علـــى كـــل وحـــدة توجـــه قـــوى املتـــدينني إىل ا
ريس اجلهــــود كــــصــــرفهم إىل ت، وتــــذكرهم بنســــبهم الســــماوي الكــــرمي وت اهلــــدم

 ) ٢(البشـر إىل دائـرة الـوحي حملاربة اإلحلـاد والفسـاد وابتكـار أفضـل الوسـائل لـرد
 )٣(بعد ما كادوا يفلتون منها إىل األبد)

                                                 

  هـ. ١٤١٤صفر  ١٧)، وتاريخ ( ١٤٠٢) نقال عن جملة الدعوة، العدد رقم (١(
  .  ) يبدو أن الغزايل يرى أن الرجوع إىل اليهودية والنصرانية احملرفتني رجوع إىل دائرة الوحي٢(
  ) ١٥٠(ص  كتاب من هنا نعلم") ٣(
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،  مل يســتفد الغــزايل مــن توجيــه اهللا للمســلمني يف كتابــه احلكــيمأقــول : 
ود والنصــارى فهــو يــات الــوالء والــرباء الــيت جتعــل مــن يتــوىل اليهــآومل يستحضــر 

  . ، ولو يف أقل من الصورة اليت يدعو إليها الغزايل وأصغر منها منهم

 -عياذا بـاهللا  -فمىت دعا القرآن والسنة أو الصحابة أو علماء اإلسالم 
، وإىل هـذه الوحـدة الـيت ال قـدوة للغـزايل  إىل هذه األخـوة بـني أهـل الـديانات

  ؟فيها غري املاسونية امللحدة
  لجو فبيضي واصفري            ونقري ما شئت أن تنقري خال لك ا
  ؟اإلسالم ةفيا غرب

  
   )١(وقال مصطفى السباعي يف معركة الدستور

  ):( اعتراض الطوائف المسيحية
يتضــــح ممـــــا قرأنـــــاه لرؤســـــاء الطوائــــف املســـــيحية، وممـــــا مسعنـــــاه مـــــنهم أن 

  :اعرتاضهم ينصب على ناحيتني اثنتني
، أن أحكـــام اإلســـالم ســـتطبق  المإن معـــىن ديـــن الدولـــة اإلســـ - ١

يني عقائـــد يح، وملـــا كانـــت للمســـ علـــى املســـلمني واملســـيحيني

                                                 

  )١٢٢ – ١١٧اص باحلديث عن حياة السباعي (ص ) جملة حضارة اإلسالم العدد اخل١(
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، فكيـــــف  وأحكـــــام وأحـــــوال شخصـــــية ختتلـــــف عـــــن اإلســـــالم
  ؟جيربون على أحكام اإلسالم

نواح عدة، أمههـا : أن اإلسـالم حيـرتم املسـيحية  نء ميوهذا الفهم خاط
بــادة دون أن يتــدخل يف كــدين مســاوي ويــرتك ألهلهــا حريــة العقيــدة والع

م  .شؤو

، وال ميكــــن أن يطبــــق  أمــــا أحــــواهلم الشخصــــية فــــال يتعــــرض هلــــا حبــــال 
، وأحكــام  علــيهم أي مــن األحكــام الــيت ختــالف شــريعتهم أو تقاليــدهم

ذلك واضحة، وكتب التشريع اإلسـالمي بـني أيـدينا، ووقـائع يف اإلسالم 
العـــرب منـــذ عصـــر  التـــاريخ ال ينكرهـــا إال مكـــابر، وقـــد ظـــل املســـيحيون

مقحىت اآلن يتمتعون بع اإلسالم م وعباد ، وأحـواهلم الشخصـية مل  يد
تتعرض هلا دولة وال حكومـة، يف الوقـت الـذي كـان احلكـم فيـه لإلسـالم 

ن أن يطبق عليهم أحكام ختالف دينهم وحنن خالصا، فكيف يتوهم اآل
املســــلمني  يف دولــــة برملانيــــة شــــعبية احلكــــم فيهــــا للشــــعب ممــــثال يف نوابــــه

  واملسيحيني ؟ 
ونزيد على ذلك أنه مع احرتام اإلسالم لكل ما ذكرناه فنحن مل نكتف 
بــذكر هــذه يف الدســتور، بــل اقرتحنــا أن تــنص علــى احــرتام األديــان الســماوية 

  .وقدسيتها واحرتام األحوال الشخصية للطوائف الدينية
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فكيــــــف خيطــــــر يف البــــــال بعــــــد هــــــذا أن هنالــــــك خطــــــرا علــــــى عقيــــــدة  
   املسيحيني وأحواهلم الشخصية؟

، العــداء لألديــان األخــرى، وانتقــاص  إن معــىن ديــن الدولــة اإلســالم -٢
،  اع الدين الرمسـيبغري املسلمني يف حقوقهم والنظر إليهم نظرا خيتلف عن أت

وهذا خطأ بالغ أيضا، فليس اإلسالم دينا معاديا للنصرانية حىت يكون النص 
،  ـا ومقـدس لسـيدنا املسـيح عليـه السـالم) ١(فعليه عداء هلـا، بـل هـو معـرت 

بــل هــو الــدين الوحيــد مــن أديــان العــامل الــذي يعــرتف باملســيحية وينــزه رســوهلا 
، وقــد أمــر القــرآن الكــرمي أتباعــه أن يؤمنــوا باألنبيــاء مجيعــا  الكــرمي وأمــه البتــول

، فـــــأين العـــــداء وأيـــــن اخلصـــــام بـــــني اإلســـــالم  ومـــــنهم عيســـــى عليـــــه الســـــالم
  حية ؟ ! واملسي

الرمســــي يتضــــمن أن  ) ٢(أو لــــيس الــــنص علــــى أن اإلســــالم ديــــن الدولــــة 
ا وحمرتما هلا ؟  املسيحية دين رمسي للدولة باعتبار اإلسالم معرتفا 

 

                                                 

{لَقـْد   { لَقـْد َكَفـَر الـِذيَن قَـاُلوا ِإنَّ اَهللا ُهـَو اْلَمِسـيُح ابْـُن َمـْرَميَ}، واهللا يقـول : ) ما هذا االعرتاف١(
جبــوز هــذا الــربط بــني امــة كــافرة بــاهللا وبــني رســول  وهــل  َكَفــَر الــِذيَن َقــاُلوا ِإنَّ اَهللا ثَالِــُث َثالثَــٍة}

  . كرمي
، كيف تكون النصـرانية احملرفـة إىل الكفـر والوثنيـة دينـا  ا التقول على اإلسالمذ) نعود باهللا من ه٢(

  ت دولة السباعي كذلك فهي دولة مرتدة.نكا  ن. إ رمسيا للدولة اإلسالمية
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، فــــأين  لمســــلمنيل، واالمتيــــاز  وأمــــا تــــوهم االنتقــــاص مــــن املســــيحيني
 االمتياز؟ 

الدســـتور ســـيكفل ، و  أيف حريـــة العقيـــدة، واإلســـالم حيـــرتم العقائـــد مجيعـــا
  حرية العقائد للمواطنني مجيعا ؟

، واإلســـالم ال يفـــرق بـــني  أم يف احلقـــوق املدنيـــة والتســـاوي يف الواجبـــات
ــــــر مــــــن  ــــــة حقــــــا أكث مســــــلم ومســــــيحي فيهــــــا، وال يعطــــــي للمســــــلم يف الدول

ـــــى تســـــاوي املـــــواطنني مجيعـــــا يف احلقـــــوق  املســـــيحي ، والدســـــتور ســـــينص عل
  ؟) ١(والواجبات

القـراء وأمـام أبنـاء الشـعب مجيعـا نـص املـادة املقرتحـة يف  إين سأضع أمام
 .هذا الشأن لريوا بعد ذلك أي خوف منها وأي غنب يلحق املسيحية فيها

  . اإلسالم دين الدولة -١

  . األديان السماوية حمرتمة ومقدسة -٢
  . األحوال الشخصية للطوائف الدينية مصونة ومرعية  -٣
قــوق ال حيــال بــني مــواطن وبــني الوصــول املواطنــون متســاوون يف احل -٤

  .  إىل أعلى مناصب الدولة بسبب الدين أو اجلنس أو اللغة
                                                 

ى اإلسالم ومصادمة لنصوص كثرية يف القرآن والسنة، ) هذا الكالم فيه افرتاء كبري على اهللا وعل١(
، فــاي حتريــف يفــوق هــذا التحريــف  وملــا علمــه وقــرره علمــاء املســلمني مــن أهــل الســنة وغــريهم

  عياذا باهللا
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إين أســأل املنصــفني مجيعــا وخاصــة أبنــاء الطوائــف الشــقيقة : إذا كانــت 
املــادة الــيت تــنص أن ديــن الدولــة اإلســالم هــي الــيت تتضــمن هــذه الضــمانات  

مســـــلمني ؟ وأيـــــن للمتيـــــاز ، وأيـــــن الغـــــنب ؟ وأيـــــن اال ، فـــــأين اخلـــــوف كلهـــــا
 االنتقاص لغريهم ؟

 : اعتراض القوميين

ويعرتض بعض القوميني بأن النص على دين معـني للدولـة ينفـي الوحـدة 
بـــني أبنائهـــا، وأن ســـورية ذات أديـــان خمتلفـــة فـــال يصـــح أن يـــنص علـــى ديـــن 

  . معني

ال مســـلمون ومســـيحيون وقليـــل جـــدا مـــن إوالواقـــع أنـــه لـــيس يف ســـورية 
أمـــا الطوائـــف فهـــي كلهـــا ترجـــع إىل هـــذين الـــدينني ويف الـــنص الـــذي  اليهـــود،

املـــواطنني مجيعـــا وتســـاويهم وضـــمان لعقائـــدهم  ققـــو حلذكرنـــاه ســـابقا ضـــمان 
  ؟وأحواهلم الشخصية، فأي تفرقة يف هذا النص

 ب واحد ؟هو مذأاحد و  نوهل يف الدنيا دولة ليس فيها إال دي

ن تـنص علـى أمـن الـدول علـى  فهل منع تعدد األديان أو املذاهب كثريا
  دين معني أو مذهب معني ؟

ن الوحـــدة القوميـــة بـــني العـــرب ليســـت بـــاطراح عواطـــف مثانيـــة وســـتني إ
، وإذا كان مفهوم القوميـات يف  وي بينهمقنا وإمهال هذا الرابط الديين الو ملي
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أوروبا حيتم إخراج الدين من عناصرها األساسـية، فـذلك ال ينطبـق علينـا حنـن 
  .العرب

إن أملانيا النازية قد جتد يف املسيحية دينا غريبا عنها، وإن تركيا الطورانيـة 
قد جتد يف اإلسالم دينا غريبا عنها، ولكـن العـرب لـن جيـدوا يف اإلسـالم دينـا 

، بـــل هـــم يؤمنـــون بـــأن قـــوميتهم العربيـــة مل تولـــد إال يف أحضـــان  غريبـــا عـــنهم
ليفرق دعاة القوميـة بـني أوروبـا ف... اإلسالم ولواله ملا كانت ذات وجود قائم

 .، وبني نصرانية الغرب وإسالم العرب  لشرقاو 

ـا دينـا مساويـا،  وإذا أضفنا إىل ذلك أن اإلسالم حيـرتم املسـيحية ويـؤمن 
لعربيــة دينــان يصــطرعان حــىت نطرحهمــا لتســلم لنــا امل يبــق عنــدنا يف القوميــة 

مية العربيـة بنـاء سـليما عامليـا قوميتنا، وإمنا هناك دينان يتعاونان على بناء القو 
    .خالدا

   :اعتراض العلمانيين
ويعــــرتض دعــــاه العلمانيــــة يف بالدنــــا كمــــا جــــاء يف البيــــان املنســــوب إىل 
خرجيــي اجلامعــات العاليــة بــأن الشــعوب الــيت ســبقتنا يف ميــدان احلضــارة مــرت 
مــن مرحلــة الــدين يف التنظــيم واحلكــم حيــث كــان رجــال الــدين يســريون أمــور 

تنتقـل اليـوم إىل مرحلـة التنظـيم علـى أسـاس  هـية إىل مرحلة القوميـة، مث الدول
  .  التكتل السياسي واالقتصادي ذي الصبغة العاملية
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وحنـــن جنيـــبهم بـــأن الـــنص علـــى ديـــن الدولـــة لـــيس معنـــاه أن يســـري رجـــال 
الــدين أمــور الدولــة، ولــو كــان كــذلك ملــا وضــعت هــذه األمــم الــيت ســبقتنا يف 

  . دساتريها النص  على دين الدولةميدان احلضارة يف 
علـى ديـن  وفيما يلي بيان لبعض الدول احلديثـة الـيت تـنص يف دسـاتريها

   : معين
،  ، كوســــتاريكا ، بــــريو ، بلغاريــــا نكلــــرتاإ،  ، دانيمــــرك ، نــــرويج أســــوج

ـــدا ، األرجنتـــني ، بوليفيـــا ، أســـبانيا بانامـــا قبـــل  -، اليونـــان  ، إيطاليـــا ، إيرلن
، مجيـع دول شـرق أوروبـا -قبل النفوذ الشيوعي  -، بولونيا -احلرب األخرية 

،  ، إيـــــــران ، ليبيـــــــا ، األردن ، مصـــــــر، العـــــــراق-قبـــــــل النفـــــــوذ الشـــــــيوعي  -
  . ، إسرائيل املزعومة ، أندونيسيا ، باكستان األفغان

فمـــا قـــول العلمـــانيني يف صـــنع هـــذه الـــدول احلديثـــة ؟ أال يـــدل علـــى أن 
ــــ ــــة ال يتن ــــة ؟ أم الــــنص علــــى ديــــن الدول اىف مــــع تطــــور احلضــــارة وتقــــدم املدني

ا دوال رجعية ال تزال متأخرة   ؟يعتربو
وأيضــــا فقــــد اعــــرتف هــــؤالء بــــأن األمــــم انتهــــت مــــن مرحلــــة القوميــــة إىل 

، فلمــاذا يــرون مــن األمــور الطبيعيــة أن  مرحلــة التكتــل السياســي االقتصــادي
واجملر والصـني وغريهـا  تتكتل بلغاريا وهنغاريا وتشكوسلوفاكيا وألبانيا ورومانيا

، وال يرون من الطبيعـي أن  على أساس الشيوعية، وهي عقيدة حديثة لديهم
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تتكتــل مصــر وســورية والعــراق والــيمن واحلجــاز واألردن علــى أســاس اإلســالم 
وهو عقيدة هذه األقطار؟ أليس اإلسالم نظاما اجتماعيا شـامال كالشـيوعية، 

أم أنتم ال ترونـه كـذلك أيهـا العلمـانيون ولكنه أمسى منها مبدأ وأنبل غاية ؟! 
  ! ؟لحياةل؟ فلماذا ال تصارحون الشعب بسوء ظنكم باإلسالم وصالحه  

م على الروابط الـيت تـربط مـا  ومن العجيب أن حيرص العلمانيون يف بيا
بني السوريني وبني املغرتبني يف اخلارج وهي روابط حنـرص عليهـا، مث ال يبـالون 

م العرببالروابط بني السو    .ريني وبني سبعني مليونا من إخوا
وال ندري مىت كان النص على دين الدولة سيقطع ما بيننـا وبـني إخواننـا 

   ؟املغرتبني
  ؟أليسوا يعيشون يف دول قد نصت يف دساتريها على دين الدولة

  ؟قوة هذه البالد ومصلحتها ىليسوا حريصني علأ
وهـذا فـرض مسـتحيل  -يـنهم بيننـا وب اً ولو فرضنا أن النص سيجعل فتور 

، فهــل يريــدون منــا أن نغضــب ســبعني  ولكنــه ســريبط مــا بيننــا وبــني العــرب -
  ؟من العرب امليون

لــئن أردمت ذلــك كنــتم قــد كفــرمت بالعروبــة رابطــة قوميــة، بعــد أن جحــدمت 
  . اإلسالم نظاما اجتماعيا صاحلا
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فــني مــن وأعــود فــأقول هلــؤالء: إن (البعبــع ) الــذي خيوفــون بــه بعــض املثق
ـــدين  ـــة جيعـــل لرجـــال ال ـــا للدول لمـــة األوىل يف الكأن الـــنص علـــى اإلســـالم دين

، فلـيس  البالد، هـو بعبـع ال خييـف إال مـن خـيم الـوهم والباطـل علـى عقـوهلم
ـذاالكليف اإلسالم رجال دين تكون هلـم  الـنص أن  مـة العليـا، وحنـن ال نريـد 
  .ني، ومنحو القوان  نلغي الربملان ونطرد ممثلي األمة

لنــــا  ، ســــيبقى كـــال، كونــــوا مطمئنــــني ! فســــيظل كــــل شــــيء علــــى حالــــه
،  . مــع مســو الــروح ونظافــة اليــد . . جملســنا ونوابنــا وقوانيننــا وأنظمتنــا" ولكــن

  .، وعيش اإلنسان الكرمي واستقامة األخالق

  :اعتراض الحقوقيين
حلقــوقني بــأن جعــل ديــن الدولــة اإلســالم يلغــي القــوانني اويعــرتض بعــض 

ـــة ويضـــطرنا احلال ىل تنفيـــذ احلـــدود اإلســـالمية مـــن قطـــع يـــد الســـارق وجلـــد إي
، وهذا قول خاطىء، فنحن ال نفكر قطعـا بالـدعوة إىل تنفيـذ احلـدود،  الزاين

ألن اإلســالم نظــام كامــل ال يظهــر صــالحه إال يف جمتمــع كامــل ومــن كمــال 
،  ، ويـــتعلم كـــل إنســـان ، ويكتســـي كـــل جســـم اجملتمـــع أن يشـــبع كـــل بطـــن

إذا وقعت السرقة مثال بعد ذلـك وقعـت شـرا حمضـا ال ف،  ي كل مواطنويكتف
 مليقدم عليه إال العريقون يف اإلجرام، واإلسـالم يريـد أن يرهـب هـؤالء الـذين 

  .  . .  .  لعيش الكرمي عن الوقوع يف اجلرميةايردعهم العلم وال الشبع وال 
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علـــى أن اإلســـالم قـــد حـــف تلـــك احلـــدود بشـــروط شـــديدة جـــدا يكـــاد 
ون من املتعذر تنفيذ احلكم يف حادثة واحدة من بني ألف حادثة مما يدل يك

، وحســبكم القاعــدة  علــى أن قصــد اإلســالم مــن ذلــك اإلرهــاب والتخويــف
  )املشهورة (ادرؤوا احلدود بالشبهات

ــــا احلاليــــة، وإمنــــا نريــــد  ــــا يف قوانينن ــــا ال نريــــد انقالب وخالصــــة القــــول : إنن
ملدنيـة وبـني نظريـات اإلسـالم املوافقـة لـروح هـذا التقريب بينها يف التشريعات ا

، فـــــإذا أتفـــــق التشـــــريع  العصـــــر، وألصـــــدق النظريـــــات احلقوقيـــــة الســـــائدة فيـــــه
اإلسالمي مع النظريات احلديثـة، فهـل جتـدون حرجـا يف األخـذ بـه تراثـا قوميـا 

  ؟عربيا تعتزون به وتفاخرون
فلـيس لوضـع  هذا مع العلم بأن مسألة التشـريع غـري مسـألة ديـن الدولـة،

ديـــن الدولـــة مـــن غـــرض إال صـــبغ الدولـــة بصـــبغة روحيـــة خلقيـــة جتعـــل الـــنظم 
، ومــن أغــراض هــذه املــادة  ذة مــن الشــعب بــوازع نفســي خلقــيفــوالقــوانني من

تقويـــــة الصـــــالت بيننـــــا وبــــــني إخواننـــــا العـــــرب والتعــــــاون بيننـــــا وبـــــني الشــــــرق 
  .  اإلسالمي

ة بــدليل أن مصــر والعــراق أمــا احلــدود اإلســالمية فــال تســتلزمها هــذه املــاد
وضــــعتا هــــذه املــــادة يف دســــتوريهما مــــن ربــــع قــــرن ومل تفكــــرا بإقامــــة احلــــدود 

 . . هذا ما نصرح به علنا ال جماملني وال مواربني  . . اإلسالمية
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ه خالصة األدلة اليت حتتم علينا وضع هذه املـادة يف الدسـتور ذوبعد، فه
وا أن يبحث هذا األمـر حبثـا وخالصة األجوبة على ما خياف منها، وحنن نرج

واقعيــا بعيــدا عــن العصــبية الطائفيــة واألهــواء املســتحكمة، ونعتقــد أن األحبــار 
شــعرون معنـا خبطـر اإلحلــاد علـى األديــان ياألجـالء رؤسـاء الطوائــف املسـيحية 

ـــة  مجيعـــا، وحنـــن نعلـــن أننـــا نفضـــل أن يكـــون ديـــن الدولـــة املســـيحية علـــى دول
ن اإلحلاد على اإلسالم ؟ ونريـد أن نـذكرهم علمانية ملحدة، فهل هم يفضلو 

، وإمنــا  أن العلمانيــة ال تضــمن حقــوق الطوائــف وال تزيــل التعصــب الطــائفي
ذلــــك الــــدين الــــذي جعــــل مــــن تعاليمــــه أن يــــرتك النــــاس ومــــا  منالــــذي يضــــ
  .  ، وأن الناس مجيعا عباد اهللا أكرمهم عنده أتقاهم وأنفعهم يعتقدون

ب أن يكونوا قوميني عربا حني يبحثون هذه ، فنح أما إخواننا القوميون
، وأن ال يفضـــلوا مراعـــاة شـــعور ومهـــي حمصـــور يف ناحيـــة ضـــيقة علـــى  الناحيـــة

حقيقـــــة ثابتـــــة شـــــائعة يف دنيـــــا العـــــرب مجيعـــــا، حنـــــب أن ال يكونـــــوا قـــــوميني 
  . ، بل قوميني عربا سوريني

جـاء م بالر هلـيإ، فلسنا نقول هلم بعد أكثـر مـن أن نتوجـه  أما العلمانيون
ا. . حنن شعب نريد أن نرجـع إىل  . أن ال حيولوا بني هذه األمة ومصادر قو

، ونريــد أن منــد أيــدينا إىل إخواننــا العــرب فــال حتولــوا  حتولــوا بيننــا وبينــه الاهللا فــ
، ونريــد  ، ونريــد أن نســتند إىل أصــدقاء أقويــاء فــال حترمونــا مــنهم بيننــا وبيــنهم
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عني إىل صـوت السـماء وتعـاليم اإلجنيـل أن نتعاون مسلمني ومسيحيني مستم
،  أمساعنــا بأغنيــة الشــيطان اوالقــرآن ؟ فــال متلــؤوا عقولنــا بالباطــل، وال تصــكو 

ُقْل َهِذِه َسِبيِلي أَْدُعو ِإىل اِهللا َعلى َبِصـريٍَة أَنَـا َوَمـْن اتـَّبَـَعـِين َوُسـْبَحاَن اِهللا َوَمـا {
  . )١(أَنَا ِمْن اْلُمْشرِِكَني}
 : ينوقال التلمسا

يجب احترام الرأي الحر لآلخـرين ولـيس مـن الحريـة أن أحـول بـين 
 )٢(الناس وبين آرائهم)

 :وقال حامد أبو النصر

ال مــــانع مــــن وجــــود حــــزب علمــــاني أو شــــيوعي فــــي ظــــل الحكــــم 
 )٣(اإلسالمي )

  : قال الغنوشي
نــــه جيــــب طــــرح اإلســــالم مثــــل غــــريه وجيــــب احــــرتام إرادة الشــــعوب ولــــو إ

  )٤(لشيوعية)طالبت باإلحلاد وا

   : وحدة األديان ىدعوة الترابي إل

                                                 

  ، فلهذا حتاشيت التطويل بالتعليق عليه.  لجدا يف كالم هذا الر ج) الضالل واهلوى واضح ١(
  )١٨٣ صماعة األم " () الطريق إىل اجل٢(
  )١٨٣نقال عن الطريق إىل اجلماعة األم (ص ١٤٠٧)جريدة النور الصادرة يف ربيع األول ٣(
  ) ١٨٣ماعة األم " (ص ) الطريق إىل اجل٤(
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 حوقــد دعــا الــدكتور الــرتايب إىل ضــرورة احلفــاظ علــى الــديانات وإذكــاء رو 
الدين يف اجملتمعات مبا يؤدي إىل حتقيق توحد األديان موضـحا أن قـوة الـدين 

  .  هلا أثر فاعل يف احلكم
إزالـــة الفـــوارق احليـــاة ب وطالـــب الـــدكتور الـــرتايب بضـــرورة تـــوفري العـــدل يف

  . الطبقية بني الناس
ل الــدكتور الــرتايب كثــريا علــى علمــاء الــدين املســيحي واإلســالمي ودعــاهم إىل دور و وعــ

البشــرية وإرســاء دعــائم الســالم وتــوفري الطمأنينــة ، مؤكــداً بــأن فاعــل ومتعــاظم مــن أجــل إنقــاذ 
ينبغي أداؤها علـى الوجـه  ، وهي رسالة  العامل احلايل يتجه حنو التوحد الديين مبختلف أشكاله

، وأوضح الدكتور الرتايب أن هذا املـؤمتر ميكـن أن يلعـب دورا فـاعال ومـؤثرا يف توحيـد   األكمل
ا   )١(البشـرية األفكار ومن مث التوحيد على أساس إنساين بني الديانات كافـة مـن أجـل إسـعاد

  هـ. 
 رأيــــت عالقــــة طوائــــف اإلخــــوان املســــلمني هنــــا وهنــــاك بــــاألحزابفــــإذا 

  .تاالعلمانية ودخوهلا معها يف حتالفات ووالء
وإىل  ) ٢(ىل وحــــدة األديــــانإ ووإذا رأيــــت دولــــة الســــودان اإلخوانيــــة تــــدع

  . قيام احلزب اإلبراهيمي املكون من أدعياء اإلسالم ومن اليهود والنصارى
                                                 

  م) ١٩٩٣/ ٤/ ٢ ٩بتاريخ ( ١ ٢ ٠ ٢، العدد   ) انظر صحيفة السودان احلديث١(
 ٢م ) (ص  ١٩٩٣ /٤/ ٢ ٩بتـــاريخ ( ١ ٢ ٠ ٢، العـــدد  ) انظــر صـــحيفة الســـودان احلــديث٢(

  .)  ديانوفيها دعوة واضحة إىل وحدة األ



  

  -٩٩-

 أعلـى يفوإذا رأيت تكرمي دولة اإلخوان يف السـودان للنصـارى وتعييـنهم 
م يــــذيعون منهــــا ديــــانتهم هلــــيد كنائســــهم وفــــتح اإلذاعــــة املناصــــب مــــع تشــــي

  .  الباطلة
ك إمنــا هــو تطبيــق عملــي هلــذا املــنهج ا، فــإن كــل هــذا أو ذ فــال تســتغرب

،  ، وأكده سيد قطـب يف كتاباتـه الذي قام عليه تنظيم اإلخوان من أول يوم
و من ، فإذا حتدثوا عن الوالء والرباء فإمنا ه وسار عليه اإلخوان يف كل مكان

  ذر الرماد يف العيون ومن التشبيع مبا مل يعطوه كالبس ثويب زور.
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  ثامنالفصل ال
 نظرة سيد إلى الجزية وأهلها

 

ومن بوائق سيد قطب أنه خيالف ما قرره القرآن والسنة وعلماء اإلسالم 
مــن أن اجلزيــة صــغار ورمــز إذالل ألهــل الذمــة، فأينمــا يــذكرها يف أي كتــاب 

، ففــي  " يــذكرها يف صــورة تشــي بــإكرامهم واحــرتامهم مبــا يف ذلــك "الظــالل
ال يـذكر َحىتَّ يـُْعطُوا اجلِْْزيَـَة َعـْن يَـٍد َوُهـْم َصـاِغُروَن} تفسري قول اهللا تعاىل : {

، بـل بأسـلوب يدغـدغ بـه عواطـف  هذا الصـغار وال يفسـره كتفسـري املسـلمني
  م فيقول : املستشرقني واليهود والنصارى وغريهم من احلاقدين على اإلسال

ال بــــد أن  -بوصــــفه ديــــن احلــــق الوحيــــد القــــائم يف األرض  -واإلســــالم 
، ولتحريــر اإلنســان مــن الدينونــة لغــري  ينطلــق إلزالــة العوائــق املاديــة مــن وجهــه

، وال مــن  كــراه منــهإ، علــى أن يــدع لكــل فــرد حريــة االختيــار بــال  ديــن احلــق
  . تلك العوائق املادية كذلك

لعملية لضمان إزالة العوائـق املاديـة وعـدم اإلكـراه علـى ، فالوسيلة ا ذنإو 
 اعتناق اإلسالم يف الوقت نفسه هي كسر شوكة السلطات القائمة علـى غـري

استسالمها بقبول إعطاء اجلزية فعال، وعندئذ  دين احلق حىت تستسلم وتعلن
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تـــتم عمليـــة التحريـــر فعـــال بضـــمان احلريـــة لكـــل فـــرد أن خيتـــار ديـــن احلـــق عـــن 
  ، فإن مل يقتنع بقي على عقيدته وأعطى اجلزية لتحقق عدة أهداف :  اقتناع

املادية للـدعوة  ةأن يعلن بإعطائها استسالمه وعدم مقاومته بالقو أولها: 
  .    إىل دين اهللا احلق

أن يســاهم يف نفقــات الــدفاع عــن نفســه ومالــه وعرضــه وحرماتــه ثانيهــا: 
ن اجلزيــة فيصــبحون يف ذمــة الــيت يكفلهــا اإلســالم ألهــل الذمــة، والــذين يــؤدو 

م ، ويــدفع عنهــا مــن يريــد االعتــداء عليهــا مــن الــداخل أو  املســلمني وضــما
  .  من اخلارج باجملاهدين من املسلمني

املسـامهة يف بيـت مـال املسـلمني الـذي يضـمن الكفالـة واإلعاشـة ثالثها: 
ني لكل عاجز عن العمل مبا يف ذلك أهل الذمة بال تفرقة بينهم وبـني املسـلم

    . )١(دافعي الزكاة
أيــن معــىن الصــغار يف هــذه األهــداف فاهلــدف األول ال بــد منــه أقــول : 

، وإذا قـــاوم  ، فـــال بـــد أن يعلـــن استســـالمه هللا رب العـــاملني حـــىت مـــن املســـلم
، واهلــدفان اآلخــران لصــاحل  ، وجــب قتالــه وقتلــه الدولــة املســلمة بــالقوة املاديــة

،  ، بـل العـبء األكـرب علـى املسـلمني نيأهل الذمة، فهم يف كليهما كاملسلم
                                                 

، راجـع "أحكـام  ، ويف مقابـل الكـف عـن دمـائهم ) اجلزية يف القرآن صغار وعقوبة على كفرهم١(
 ١٣٣/ ٨)، و"تفسـري القـرطيب " (٨/٢٨٨)، و"عـون املعبـود" (٢٣ - ٢ ٢/ ١أهل ألذمة" (

( .  
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وألهـــــل الذمـــــة الغـــــنم والراحـــــة، لقـــــد أضـــــاع ســـــيد قطـــــب اهلـــــدف اإلســـــالمي 
  .    األساسي من أخذ اجلزية من أهل الذمة

وأضاع أيضا اهلدف اآلخر وهو ما قاله عمر رضي اهللا عنه : (أوصـيكم 
  .  كم ورزق عيالكم )نبي، فإنه ذمة  بذمه اهللا

أن نســــتطرد هنــــا إىل اخلالفــــات الفقهيــــة حــــول مــــن مث قــــال : وال حنــــب 
، وال عــن مقــادير هــذه اجلزيــة، وال  تؤخــذ مــنهم اجلزيــة، ومــن ال تؤخــذ مــنهم
..) ذلــك أن هــذه القضــية برمتهــا .عــن طــرق ربطهــا، ومواضــع هــذا ا الــربط (

ليســت معروضــة علينــا اليــوم كمــا كانــت معروضــة علــى عهــود الفقهــاء الــذين 
  . رأيهم يف وقتهاأفتوا فيها واجتهدوا 

  .  إنها قضية تعتبر اليوم تاريخية وليست واقعية
إن قضـية وجـود  ..ذلك أن املسلمني اليوم ال يوجدون! !..إن املسلمني اليوم ال جياهدون

  اإلسالم ووجود املسلمني هي اليت حتاج اليوم إىل عالج ! 
يـأىب مـنهج واقعـي جـاد،  -كما قلنا مـن قبـل مـرارا   -واملنهج اإلسالمي 

، ويرفض أن يتحـول إىل مباحـث فقهيـة  أن يناقش القضايا املعلقة يف الفضاء
ألن الواقــع ال يضــم جمتمعــا مســلما حتكمــه شــريعة  -ال تطبــق يف عــامل الواقــع 

تقـــر الـــذين يشـــغلون أنفســـهم وحي -، الفقـــه اإلســـالمي  صـــرف حياتـــهي، و  اهللا
ا بالفعـل ويسـميهم ويشغلون النـاس مبثـل هـذه املباحـث يف أقضـية ال وجـود هلـ
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يقولــون (أرأيــت ) لــو أن كــذا وقــع فمــا هــو احلكــم  الــذين ٠٠٠يــني )ائت(األر 
  .   ؟)

ن هــــــي نقطــــــة البــــــدء يف أول عهــــــد النــــــاس برســــــالة إن نقطــــــة البــــــدء اآل
،  . أن يوجـــــد يف بقعـــــة مـــــن األرض نـــــاس يـــــدينون ديـــــن احلـــــق . . اإلســـــالم

.  ومـــــن مث يـــــدينون هللا  . فيشـــــهدوا أن ال إلـــــه إال اهللا وأن حممـــــدا رســـــول اهللا
. مث  . وحـــده باحلاكميـــة والســـلطان والتشـــريع ويطبقـــون هـــذا يف واقـــع احليـــاة.
ــذا اإلعــالن العــام لتحريــر اإلنســان ، ويومئــذ  حيــاولون أن ينطلقــوا يف األرض 

ســيكون هنــاك جمــال لتطبيــق النصــوص القرآنيــة واألحكــام  -ويومئــذ فقــط  -
،  تمــــع املســــلم وغــــريه مــــن اجملتمعــــاتاإلســــالمية يف جمــــال العالقــــات بــــني اجمل

جيـــــــوز الـــــــدخول يف تلـــــــك املباحـــــــث الفقهيـــــــة،  -ويومئـــــــذ فقـــــــط  -ويومئـــــــذ 
غال بصياغة األحكام والتقنني للحاالت الواقعة الـيت يواجههـا اإلسـالم شتواال

  .  بالفعل ال يف عامل النظريات )
ذا كنـا مث يقول : معتذرا عن تفسريه هلذه اآلية على الوجه الذي قرره (وإ

، فإمنـا فعلنـا هـذا -مـن ناحيـة األصـل واملبـدأ  -يـة قد تعرضنا لتفسري هذه اآل
ـــا تتعلـــق مبســـأ ، وعنـــد هـــذا  ة اعتقاديـــة وتـــرتبط بطبيعـــة املـــنهج اإلســـالميلأل
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اءه إىل املباحــــث الفقهيـــة الفرعيـــة احرتامـــا جلديــــة ور ، احلـــد نقـــف فـــال نتطـــرق
   .  )١(ل )اهلز املنهج اإلسالمي وواقعيته وترفعه على هذا ا

  نأسف أشد األسف هلذا التفسري لكتاب اهللا من وجوه :أقول : 
إغفـــال معـــىن الصـــغار يف اجلزيـــة الـــذي فرضـــه اهللا يف كتابـــه وأكـــده أوال: 

رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم والصـحابة واخللفـاء الراشـدون وأئمـة اإلسـالم 
  وعلماء األمة من حمدثني وفقهاء. 

ريع هــذا الصــغار، وهــو محــل أهــل الذمــة علــى تضــييع هــدف تشــثانيــا : 
م مـن النـار الـيت  م وجنـا م وشـرفهم يف الـدنيا وسـعاد اإلسالم الـذي فيـه عـز

. فأهــل النخــوة والــذين ينشــدون العــزة واحلريــة مــنهم ال  . . أعــدت للكــافرين
، ال  يســتطيعون البقــاء علــى الصــغار، بــل ســيحفزهم ذلــك علــى اخلــالص منــه

، وفيه العزة والسعادة يف الـدنيا  يعرف أن اإلسالم هو احلقسيما وكثري منهم 
  .    واآلخرة

، فإنـه يغـريهم  ملنهج الـذي ينتهجـه سـيد قطـباأما هذا األسلوب وهذا 
بالبقاء على كفرهم الذي فيه شـقاؤهم األبـدي وهالكهـم السـرمدي ذلـك إن  

  .  كانوا قد اقتنعوا مبا تضمنه هذا األسلوب
  قطب بصياغة األحكام والتقنني ؟  ماذا يريد سيدثالثا : 

                                                 

  ) ١ ٦٣ ٤ - ١ ٦ ٣٣/ ٣) "يف ظالل القرآن اا (١(
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أيريد صياغة أحكام وقوانني يف أمور قد قررها اهللا ورسوله وسـار اخللفـاء 
الراشدون وأئمة اإلسالم يف هدي هذا التقرير مبا ال حيتاج إىل صياغة أحكـام 

  وقوانني جديدة ينشئها سيد قطب وأمثاله ؟ !
،   الفــه وترضــي أعــداءهأو يريــد صــياغة أحكــام وقــوانني متيــع اإلســالم وخت
، وأرنولــد مــن أن اجلزيــة  كمــا يتحــدث ســيد عــن اجلزيــة يف ضــوء كــالم ســريت

يف مقابــــل اخلدمــــة العســــكرية وأن اجلزيــــة ليســــت صــــغارا علــــى أهــــل  هــــيإمنــــا 
، وأنـــه ال  بـــدال عـــن اجلزيـــة إذا شـــاؤوا ذلـــك الذمـــة، وأن هلـــم أن يـــدفعوا الزكـــاة

من اخلدمة العسكرية إذا مل يقوموا مانع أن تضرب اجلزية على املسلمني بدال 
  ذه اخلدمة ؟ !

ومبثـــل هـــذه التشـــريعات املاســـخة للتشـــريع اإلســـالمي يرفـــع ســـيد قطـــب 
م أن عملهــــم هــــذا مــــن صــــميم حاكميــــة اهللا والــــذي خيــــالف  هموأمثالــــه عقــــري

  .  يكون كافرا ألنه حكم بغري ما أنزل
 هع مــن كتبــيف أســلوب ســيد يف هــذا املوضــع ويف عشــرات املواضــرابعــا: 

م   .  قسوة وعنف على املسلمني بتكفريهم واالستخفاف 
  . استخفافه بالعلم والعلماء والفقه والفقهاءخامسا: 

مـنهج  -كما قلنا من قبـل مـرارا   -(واملنهج اإلسالمي انظر إلى قوله : 
. وحيتقـــر الـــذين  . . ملعلقـــة يف الفضـــاءاواقعـــي جـــاد يـــأىب أن ينـــاقش القضـــايا 
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م ويشــغلون النــاس مبثــل هــذه املباحــث يف أقضــية ال وجــود هلــا يشــغلون أنفســه
  بالفعل ). 

وانظــر إىل تعاليــه يف قولــه : (وعنــد هــذا احلــد نقــف فــال نتطــرق وراءه إىل 
قهية الفرعية احرتاما جلدية املنهج اإلسالمي وواقعيتـه وترفعـه علـى فال ثاملباح

  .   هذا اهلزال )
  علم ؟! ليس في هذا صرف للناس وصد لهم عن الأ

أليس يف هـذا اإلرهـاب الفكـري مـا يسـوق الكثـري إىل اجلهـل بشـريعة اهللا 
الـــذي حتـــدث عنـــه رســـول اهللا صـــلى اهللا عليـــه وســـلم بقولـــه : "إن بـــني يـــدي 

    . )١( الساعة أيام الهرج يزول فيها العلم ويظهر فيها الجهل
،  هــذا األســلوب هــو الــذي مــأل أدمغــة الكثــري ممــن يقدســون ســيد قطــب

م إىل احتقــار العلــم والعلمــاء، وإىل تســميتهم بعلمــاء الورقــة ال علمــاء ودفعهــ
م علمــــاء احلــــيض والنفــــاس م ال يفقهــــون  احلركــــة، وإىل وصــــفهم بــــأ ، وبــــأ

ـا إىل  الواقع م جواسيس وعمـالء إىل آخـر الطعـون والـتهم الـيت يوجهو ، وبأ
  أهل العلم وطالبه.

                                                 

)، حتقيــــق البغــــا، ٦٦٥٦، حـــديث  ، بــــاب ظهـــور الفــــنت ي " (كتـــاب الفــــنتر خــــاب) صـــحيح ال١(
  . )٢٩٤٩ومسلم يف (أشراط الساعة، حديث 
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ة العربية قائمة علـى العقيـدة كان يف وقته دولة مسلمة يف اجلزير سادسا: 
الصـــحيحة واملـــنهج اإلســـالمي الصـــحيح املنبثقـــني مـــن كتـــاب اهللا ومـــن ســـنة 
رســـوله صـــلى اهللا عليـــه وســـلم وعلـــى رأســـها أمـــراء وعلمـــاء مســـلمون يطبقـــون 

م ؟   شريعة اهللا ويقيمون دين اهللا احلق   ، فلماذا يتجاهلهم سيد وال يعرتف 
ــم يشــغل ون أنفســهم ويشــغلون النــاس مبثــل هــذه فهــل حيتقــرهم هــم أيضــا أل

  . إخل ؟   . . املباحث
ليتــك عشــت حــىت تــرى تالميــذك اليــوم كيــف يطبقــون اإلســالم بعــد أن 

، فيصــــدق علــــيهم املثــــل : (إنــــك ال جتــــين مــــن  قامــــت هلــــم دول هنــــا وهنــــاك
. والبــاقون يف  الشــوك العنــب )، ويصــدق علــيهم (فاقــد الشــيء ال يعطيــه ).

، ســنة اهللا يف املنـــاهج  لــذي ال حميــد هلــم منــه وال حمــيصانتظــار هــذا املصــري ا
  الفاسدة ولن جتد لسنة اهللا تبديال.

  فأفيقوا يا معشر العقالء من المسلمين ! 
إذا حتـــدث ســـيد قطـــب عـــن اجلهـــاد فـــال جيـــوز عنـــده البحـــث يف ســـابعا: 

ألن احلــديث سـيجره إىل حرمــان أهـل الذمــة  ) ٢(إىل أن تقــوم دولتـه ) ١(الغنـائم
ملشــاركة يف الغنــائم وســيجره إىل احلــديث عــن االســرتقاق والتســري بنســاء مــن ا

                                                 

  ).١٥١٩-٣/١٥١٨) انظر كتاب ظالل القرآن (١(
اجلماعـة حـىت خيـرج املهـدي و حكام كاجلهاد واجلمعـة ألامية يف تعطيل  ما) هذا يشبه مذهب اإل٢(

  املنتظر.
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، ألنــه  املغلــوبني مــن املشــركني وذلــك أمــر كريــه ينــايف كرامــة اإلنســان يف نظــره
  . ) ١(من دعاة احلرية واملساواة والعدالة

،  ، وال يـدخل يف التفاصـيل ، رأيت منه مـا سـبق وإذا حتدث عن اجلزية
ب اهلجــوم علــى الفقهــاء الــذين يبحثــون يف هــذه األمــور بــل جيــب تعليقهــا وجيــ

  . ذالل أهل الذمة وهو يريد إكرامهم وتدليلهم ال تذليلهمإاليت تتحدث عن 

                                                 

ىل هــذه الشـــعارات إ) مــن كتابــه ((معركـــة اإلســالم والرأمساليــة)) حيـــث دعــا ١٢٢انظــر (ص   )١(
  املاسونية. 
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   تاسعالفصل ال
  ة سيد بين أهل الزكاة وأهل الجزية امساو 

  ويقول سيد قطب مؤكدا هذا املنهج الذي ال حييد عنه : 
ء هــم (الــذميون)، أي الــذين ، فهــؤال (فــإذا استســلم مــن يطلــب الســالم

، وهــــــؤالء هلــــــم مــــــا  أعطــــــاهم اإلســــــالم ذمتــــــه وعهــــــده حلمــــــايتهم ورعــــــايتهم
فأمـا مـا يؤخـذ  ، لمسلمني وعليهم ما على املسلمني بـنص اإلسـالم الصـريحل

املســــلمون مــــن الزكــــاة، مســــامهة يف  همــــنهم مــــن اجلزيــــة، فهــــو مقابــــل مــــا يؤديــــ
ا املسلمني سواء، واليت توفر هلـم نفقات الدولة اليت حتميهم كما حتمى رعاياه

م يف حالــة  م وتأمينــا العــدل املطلــق بــال تفرقــة وال متييــز، وحتقــق هلــم ضــمانا
  .    املرض والعجز والشيخوخة

ومل يشــأ اإلســالم أن جيــربهم علــى أداء الزكــاة، ألن الزكــاة عبــادة إســالمية 
ن يكـره الـذميني فـراد متنعـه أاإلسـالم لأل) ١(عتقاد الـيت يكلفهـاخاصة وحرية اال

  . على أداء عبادة إسالمية
، ألن املسـلم  ومل يشأ كـذلك أن جيـربهم علـى اجلنديـة يف الصـف املسـلم

، هلـــذا يأخـــذ مـــنهم الضـــريبة حتـــت عنـــوان  إمنـــا جياهـــد يف ســـبيل اهللا عبـــادة هللا
،  العــام (ال إكــراه يف الــدين ) أاجلزيــة ال حتــت عنــوان الزكــاة، مراعــاة هلــذا املبــد

                                                 

  ) ١٧٦-١٧٥) كذا يف األصل والظاهر "يكفلها"، "السالم العاملي " (ص ١(
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ن يــؤدوا ضــريبة الزكــاة كاملســلمني بــدل اجلزيــة  أوا برضــاهم واختيــارهم فــإذا شــاء
كان هلم ذلـك عـن رضـاء واختيـار، وقـد اختـارت قبيلـة بـين تغلـب علـى عهـد 

ا على هذا األساس )   .  عمر أن تؤدي الزكاة ال اجلزية فأد
  أقول : 

، إمنـــا  : ليســـت الغايـــة مـــن إعطـــائهم العهـــد هـــو رعـــايتهم ومحـــايتهمأوال
، والفـــرق بـــني  ايـــة مـــن توابـــع العهـــد الـــذي يعقـــد بيـــنهم وبـــني املســـلمنياحلم

  .    األمرين واضح جدا
ــه :  (هلــم مــا للمســلمني وعلــيهم مــا علــى املســلمني بــنص اإلســالم وقول

، وراجــع مــا ســبق مــن األدلــة والشــروط  الصــريح) تقــول علــى اإلســالم صــريح
  .   العمرية
  

فهو مقابـل مـا يـؤدي املسـلمون  ، قوله : (فأما ما يؤخذ من اجلزيةثانيا: 
ن الزكـــاة تزكـــي أهلهـــا فـــإ،  مـــن الزكـــاة) فمغالطـــة مكشـــوفة يـــربأ منهـــا اإلســـالم

، واجلزيـة شـعار الـذل والصـغار،  ، وهـي مـن أركـان ديـنهم املسلمني وتطهـرهم
فكيف تقابل هـذا الـركن العظـيم والشـعار الرفيـع (الزكـاة)، وال أريـد االسـتطراد 

  ، فقد مضى له نظائر قد ناقشتها.  بالباطل يف مناقشة النص املليء
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والغريـــب هنـــا قولـــه بتخـــريهم بـــني اجلزيـــة والزكـــاة اســـتنادا إىل قضـــية بـــين 
تغلـــب الـــيت اعتمـــد فيهـــا علـــى النصـــراين ســـريت وأرنولـــد، وســـيظهر لـــك زيـــف  

  . كالمه
روى أبــو عبيــد بإســناده إىل زرعــة بــن النعمــان أو النعمــان بــن زرعــة، أنــه 

، قـال : وكـان عمـر قـد  اب وكلمـه يف نصـارى بـين تغلـبسأل عمر بـن اخلطـ
زرعة لعمر: يـا  نهم أن يأخذ منهم اجلزية، فتفرقوا يف البالد، فقال النعمان ب

أمـــري املـــؤمنني ! إن بـــين تغلـــب قـــوم عـــرب يـــأنفون مـــن اجلزيـــة، وليســـت هلـــم 
، وهلــم نكايــة يف العــدو، فــال تعــن  ، إمنــا هــم أصــحاب حــروث ومــواش أمــوال

ــمعــدوك عليــ ، قــال : فصــاحلهم عمــر علــى أن أضــعف علــيهم الصــدقة  ك 
  .   .  . واشرتط أن ال ينصروا أوالدهم

، عــن ابــن  ، عــن يــونس ، عــن الليــث قــال : (حــدثنا عبــد اهللا بــن صــاحل
، قال : ال نعلم يف مواشي أهل الكتاب صـدقة إال اجلزيـة الـيت تؤخـذ  شهاب
م املواشـــي يؤخـــذ مـــن ، غـــري أن نصـــارى بـــين تغلـــب الـــذين جـــل أمـــواهل مـــنهم

    . )١(، فيضعف عليهم حىت تكون مثلي الصدقة أو أكثر)  أمواهلم اخلراج

                                                 

  )٤٢ - ٣٩ا (ص ضر "األموال أيظ، وان )٧٢٢ - ٧٢١) "أألموال " أليب عبيد (ص ١(
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، وهـــو الضـــعف علـــى  قــال أبـــو عبيـــد: (فكـــذا مـــا يؤخـــذ مـــن بـــين تغلـــب
، مث وجه فعل عمر رضي اهللا عنه وساق آثـارا يف سـداد رأيـه  صدقة املسلمني
  . ).    . . وتوفيق اهللا له

نفـــارهم  ا فيمـــا نـــرى وتـــرك اجلزيـــة ممـــا رأى مـــنمنـــا اســـتجازهإمث قـــال : (و 
، فيكونـوا ظهــريا هلــم علــى  ق بــالروما، فلــم يـأمن شــقاقهم واللحــ م منهــاهـوأنف

أهل اإلسالم وعلم أن ال ضرر على املسلمني من إسقاط ذلك االسـم عـنهم 
مع استبقاء ما جيب عليم من اجلزية، فأسقطها عـنهم واسـتوفاها مـنهم باسـم 

، فكان يف ذلك رتـق مـا خـاف مـن فـتقهم مـع  ها عليهمالصدقة حني ضاعف
م وكان مسددا )    . )١(االستبقاء حلقوق املسلمني يف رقا

، وإن كان يسمى صـدقة، فلـيس  مث قال : (فالذي يؤخذ من بين تغلب
، وال يوضــع يف األصــناف الثمانيــة الــيت يف ســورة بــراءة،  بصــدقة ملــا أعلمتــك

    .  )٢(إمنا موضعها موضع اجلزية)
  .  فيؤخذ من هذا أن اجلزية صغار نفر منه عرب بين تغلب وانفوا منه

إن عمر إمنا أسقط عنهم لفـظ اجلزيـة، ولسـداده وبعـد نظـره أخـذها  -٢
  .  منهم جزية مضاعفة وإن أسقط عنهم لفظها

                                                 

  . ) ٧٢٣ -٧٢٢"األموال " (ص  )١(
  . )٧٢٣" األموال " (ص  )٢(
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إن عمــر مل يفعــل ذلــك مــن منطلــق أن ألهــل الذمــة اخليــار بــني أن  -٣
عـل ذلـك خشـية مـن شـقاق بـين تغلـب واللحـاق يؤدوا اجلزية أو الزكاة، وإمنـا ف

رر بإسـقاط لفـظ ضـ، فـدرأ هـذا ال نيمظهريا هلـم علـى املسـل ن، فيكونو  بالروم
  . اجلزية عنهم وإطالق لفظ الصدقة على اجلزية املضاعفة

، وجزيـة  ما أخذه عمر منهم هو يف حقيقته خراج كما قال الزهري -٤
ــا ال تصـــرف يف مصـــارف الزكـــاة  كمــا قـــال أبـــو عبيــد، والـــدليل علـــى ذلـــك أ

  . الثمانية املنصوص عليها يف سورة براءة
واآلن قارن بني ما يقوله سيد قطب وبني ما حوت قصة بـين تغلـب مـن 

، وأن تعلقــه بقصــة بــين تغلــب تعلــق  ، لــرتى بطــالن مــا يقولــه هــذا الرجــل فقــه
  .    م، وأن أهل الذمة ليسوا خمريين بني اجلزية والزكاة وال كرامة هل باطل

، ومبثـل  ويعجب املسلم كيف يسهل حتريف اإلسالم علـى بعـض النـاس
م  هــــذه األفاعيــــل حرفــــت الكتــــب الســــماوية ووجــــد للمحــــرفني أتبــــاع يعبــــدو
م ويقتلــــون مــــن أجلهــــم األنبيــــاء والــــذين يــــأمرون النــــاس بالقســــط  ويقدســــو

  .  . . ، فاللهم رمحاك والثبات على دين اهللا املنزل
اه عـــن ســـيرت وأرنولـــد النصـــراني مـــن أن فـــرح ســـيد قطـــب بمـــا تلقـــ

  الجزية إنما فرضت في مقابل الخدمة العسكرية : 
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(ومن الواضح أن أية مجاعة مسيحية كانت تعفـى مـن فقال نقال عنه : 
، وكــان احلــال  أداء هــذه الضــريبة إذا مــا دخلــت يف خدمــة اجلــيش اإلســالمي
انــت تقــيم جبــوار علــى هــذا النحــو مــع قبيلــة اجلرامجــة، وهــي قبيلــة مســيحية ك
، وأن تقاتــل معهــم  أنطاكيــة، ســاملت املســلمني وتعهــدت أن تكــون عونــا هلــم

،  شــريطة أال تؤخــذ باجلزيــة، وأن تعطــى نصــيبها مــن الغنــائم يف مغــازيهم علــى
، أبــرم مثــل  هـــ ٢٢وملــا انــدفعت الفتــوح اإلســالمية إىل مشــال فــارس يف ســنة 

دود هــذه الــبالد، وأعفيــت هــذا احللــف مــع إحــدى القبائــل الــيت تقــيم علــى حــ
  .   أداء اجلزية يف مقابل اخلدمة العسكرية) من

ومضــى ينقــل عــن هــذا الرجــل النصــراين ضــرب األمثلــة مــن هــذا النــوع يف 
ـــــــأخرة، إىل أن قـــــــال (ص  ): (ومـــــــن جهـــــــة أخـــــــرى، أعفـــــــي ٥٩العصـــــــور املت

ــم كــانوا علــى  الفالحــون املصــريون مــن اخلدمــة العســكرية، علــى الــرغم مــن أ
، كمــــــا فرضــــــت علــــــى  ، وفرضــــــت علــــــيهم اجلزيــــــة يف نظــــــري ذلــــــك اإلســــــالم

  املسيحيني. 
مث قـــال ســـيد معلقـــا: (ممـــا يثبـــت بصـــفة قاطعـــة صـــفة اجلزيـــة علـــى النحـــو 

، ويبطل كافة الرتهات الباطلة اليت يثريها املغرضون حـول بلالذي قررناه من ق



  

  -١١٥-

ممـن يـدة قعالقـات اإلسـالم مبخالفيـه يف الع لهذه املسألة بصفة خاصة، وحو 
   . )١(يف كنفه وتظللهم رايته وعدالته ) نيعيشو 

  ليعجب العاقل من موقف سيد من هذا النقل من وجوه :أقول : 
هـذا النصـراين دون أي دليـل وال تأكـد،  نهذا التقبل هلذا النقـل مـأوال: 

ات املســـلمني أو عـــن دجاجلـــة النصـــارى لغـــرض مـــن قـــهـــل هـــو ينقـــل عـــن ث
، فهــل لــه  ذا كــان نقلــه عــن مصــدر إســالميغــراض الدينيــة والسياســية، وإاأل

إســناد صــحيح أو حســن أو يف إســناده ثقــة ضــابط أو ضــعيف أو كــذاب أو 
، وإن كـان ثابتـا نظـر  ، فإن كان فيه ضعيف أو كذاب رفضـه هم بالكذبتم

مــــن هــــو قائــــد املســــلمني الــــذي وافقهــــم علــــى إســــقاط اجلزيــــة وإشــــراكهم مــــع 
ـذه ، فإن املوضوع حس املسلمني يف الغنائم اس ومهم جدا، وال جيوز تناوله 

الســهولة، ذلــك ألنــه خيــالف الكتــاب والســنة، وخيــالف الشــروط العمريــة الــيت 
ــــا اخللفــــاء والعلمــــاء والفقهــــاء مــــن هــــذه األمــــة  اتفــــق علــــى قبوهلــــا واألخــــذ 

  .  املسلمة
، حـوكم عملـه هـذا واجتهـاده بـرده إىل  فإن كان الذي فعل ذلك جمتهدا

فَِإْن تـَنَـاَزْعُتْم ِيف َشـْيٍء فـَـُردُّوُه ِإىل اِهللا َوالرَُّسـوِل ال تعاىل : {اهللا والرسول كما ق
ٌر َوَأْحَسُن تَْأِويًال}    . ) ١(ِإْن ُكنُتْم تـُْؤِمُنوَن بِاِهللا َواْليَـْوِم اآلِخِر َذِلَك َخيـْ

                                                 

  ) ١٢٤ - ١٢٣(ص    ي) حنو جمتمع إسالم١(
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،  فإن كان موافقا لكتاب اهللا وسنة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قبـل
  . ، رد وإن كان خمالفا

  .   وإن كان غري جمتهد ومتبعا هلواه ؟ رد تصرفه وال كرامة
وغالبـــا أن مثـــل هـــذا التصـــرف ال حيصـــل إال مـــن اجلهـــل واهلـــوى، فمـــن 

، فســيجد  يفهـم كتــاب اهللا ويعلــم معاملــة رســول اهللا للمشــركني وأهــل الكتــب
، ألن اهللا مل يفــرض علــى أهــل الكتــاب  أن هــذا اجملتهــد قــد أخطــأ دون شــك

ــــم أعــــداؤه جلزيــــة إلذالهلــــم وإصــــغارهمإال ا ،  ، وقــــد رفضــــوا دينــــه احلــــق ، أل
وســـيجد أن رســـول اهللا صـــلى اهللا عليـــه وســـلم مل يأخـــذ مـــنهم إال اجلزيـــة، ومل 

، عمــال مبقتضــى اآليــة، وهــو املبــني ملــراد  خيــريهم بينهــا وبــني اخلدمــة العســكرية
يـــذكروا إال اجلزيـــة، اهللا تبـــارك وتعـــاىل، والصـــحابة واخللفـــاء وأئمـــة اإلســـالم مل 

  .   وهي واحد من شروط كثرية إلنزال أهل الذمة ووضعهم حيث وضعهم اهللا
وكتاب اهللا وسنة رسـوله صـلى اهللا عليـه وسـلم وأقـوال علمـاء اإلسـالم مل 

ل الكتـــــاب يف مقابـــــل اخلدمـــــة هـــــيـــــرد فيهـــــا مجيعـــــا أن اجلزيـــــة فرضـــــت علـــــى أ
ا تشـرعه األنظمـة العلمانيـة ، وإمنـ العسكرية، فهذا ال يعرفه اإلسالم وال شرعه
  .   انطالقا من قواعدها الدميقراطية والوطنية

                                                                                                                   

  . ٥٩) النساء ١(



  

  -١١٧-

إمنا فرضت على القادرين من الـذكور  ةبعد أن آمن سيد بأن اجلزيثانيا: 
مــــن جبــــواز ضــــرب اجلزيــــة علــــى آمــــن أهــــل الذمــــة مقابــــل اخلدمــــة العســــكرية، 

ر بــه املســلمني كمــا فرضــت علــى املســيحيني وفــرح بــذلك وســاقه مســاق اإلقــرا
  .   والتقرير له

ــا:  مــن أعجــب تفاعالتــه مــع كــالم هــذا النصــراين قولــه : (ممــا يثبــت ثالث
ــا يف مقابــل  بصــفة قاطعــة صــفة اجلزيــة علــى النحــو الــذي قررنــاه )، أي مــن أ

  اخلدمة العسكرية وأنه يستوي فيها أهل الذمة واملسلمون ! ! 
نيـة وال آالقر  وقد علم من منهجه أنه ال يسلم بقطعية كثري من النصـوص

ــا وبنــت  يقبــل أخبــار اآلحــاد الصــحيحة ولــو تلقتهــا األمــة بــالقبول ودانــت 
  . ين عقائده على األحاديث املتواترةبو ال يهعليها عقائدها، بلى 

ـــــب ـــــيس هـــــذا جبديـــــد مـــــن ســـــيد وال غري ، فهـــــو ينظـــــر يف كثـــــري مـــــن  ول
ـــذا املنظـــار ويت قبلهـــا بثقـــة املناســـبات إىل مقـــررات وكـــالم الفالســـفة الغـــربيني 

  عمياء !! 
  . واقرأ له يف "الظالل " ما يتعلق بالعلوم الكونية جتد صدق ما أقول

  سيد يرى أن اإلسالم يدلل األقليات غير اإلسالمية : 
يقول : (إنين أحسـب جمـرد التخـوف مـن حكـم اإلسـالم علـى األقليـات 

لعـامل ومـا ، فمـا مـن ديـن يف ا القومية يف بالده نوعا من التجين الذي ال يليق
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ــا وحقوقهــا القوميــة   ــا وكراما مــن حكــم يف الــدنيا ضــمن هلــذه األقليــات حريا
  .  كما صنع اإلسالم يف تارخيه الطويل

بل ما مـن حكـم دلـل األقليـات فيـه كمـا دلـل اإلسـالم مـن تقلهـم أرضـه 
مـــــن أقليــــــات ال األقليــــــات القوميــــــة الـــــيت تشــــــارك شــــــعوبه يف اجلــــــنس واللغــــــة 

   . )١(ات األجنبية عنه وعن قومه )، بل األقلي  والوطن
نســي ســيد قطــب أن عــداء اليهــود والنصــارى وســائر أصــناف املشــركني 

لتوحيد واحلق واهلـدى ل، من أجل أنه اإلسالم املتضمن  لإلسالم عداء أصيل
والنــور، كســائر العــداوات الــيت واجهــت رســاالت التوحيــد مــن عهــد نــوح إىل 

  . خامت الرساالت
صلى اهللا عليه وسلم منذ صدع بكلمة ال اله إال اهللا ولقد حاربوا حممدا 

حممــد رســول اهللا قبــل قيــام دولــة اإلســالم وقبــل إعــالن اجلهــاد وقبــل أن ينتصــر 
  عليهم اإلسالم ويفرض عليهم اجلزية. 

َولـْن تـَْرَضـى َعْنـَك اْليَـُهـوُد َوال النََّصـاَرى َحـىتَّ ولقد نزل قـول اهللا تعـاىل: {
قبـل أن تفـرض علـيهم اجلزيـة وقبـل  ْل ِإنَّ ُهـَدى اِهللا ُهـَو اْهلُـَدى}تـَتَِّبَع ِملتَـُهْم قُ 

  . أن يصطدم بالنصارى يف املعارك

                                                 

  . )٨٩)"معركة اإلسالم  (ص ١(



  

  -١١٩-

نعـــم قـــد يرضـــون عمـــن مييـــع هلـــم اإلســـالم وميـــدح هلـــم ديـــانتهم ويســـميها 
ـــا قـــد أصـــبحت أرضـــية وثنيـــة ويبـــادهلم ودا بـــود  بالرســـاالت الســـماوية رغـــم أ

  . وحبا حبب
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   عاشرالفصل ال
  اإلسالم كيف يقررها سيد قطب عالمية 

، مبعـــــىن أنـــــه جمتمـــــع غـــــري  ويقـــــول : (اجملتمـــــع اإلســـــالمي جمتمـــــع عـــــاملي
ع يـعنصري وال قومي وال قـائم علـى احلـدود اجلغرافيـة، فهـو جمتمـع مفتـوح جلم

بــين اإلنســان دون النظــر إىل جــنس أو لــون أو لغــة، بــل دون نظــر إىل ديــن أو 
نــــاس البشــــرية ومجيــــع األلــــوان ومجيــــع . ومــــن مث متلــــك مجيــــع األج . . عقيــــدة

، وهـي حتـس  اللغات أن جتتمع يف محـى اإلسـالم ويف ظـل نظامـه االجتمـاعي
آصرة واحدة تربط بينها مجيعا آصرة اإلنسانية اليت ال تفرق بني أسود وأبـيض 

ـــم مجيعـــا يلتقـــون عنـــد  وال بـــني مشـــايل وجنـــويب ، وال بـــني شـــرقي وغـــريب ؟ أل
  ) ١(ى) الرابطة اإلنسانية الكرب 

أن هــذه هــي الــدعوة املاســونية العامليــة، الــدعوة يف الظــاهر أقــول : أوال: 
  . إىل اإلنسانية العاملية، ويف الباطن لتحقيق غايات صهيونية

حيــــتج ســــيد هلــــذه الــــدعوة الــــيت تقضــــي علــــى مبــــدأ الــــوالء والــــرباء ثانيــــا: 
رية، والـــبغض يف اهللا واحلـــب فيـــه الـــذي وردت فيـــه نصـــوص قرآنيـــة ونبويـــة كثـــ

السياســية املنافقــة، فيصــبح ال  جةويغــرس يف نفــوس املســلمني امليوعــة والســما
فــــرق عنــــد املســــلم الضــــائع بــــني اليهــــودي والنصــــراين واجملوســــي وبــــني املســــلم 

                                                 

  . )٩٣ - ٩٢) "حنو جمتمع إسالمي " (ص ١(



  

  -١٢١-

املوحــــد، جيمــــع اجلميــــع آصــــرة اإلنســــانية، وتــــربط اجلميــــع الرابطــــة اإلنســــانية 
  .  الكربى

ـــوا ال تـَتَِّخـــُذوا يَاأَيـَُّهـــوينســـى ســـيد قطـــب قـــول اهللا تعـــاىل : { ا الـــِذيَن آَمُن
ُهْم}  اْليَـُهوَد َوالنََّصاَرى أَْولَِياَء بـَْعُضُهْم أَْولَِياُء بـَْعٍض َوَمـْن يـَتَــَوهلُْم ِمـْنُكْم فَِإنـَُّه ِمـنـْ
وما جرى جمراها، وما أدري هل يعرف قول النيب صلى اهللا عليه وسلم : "أنـا 

وقولــه  ) ١(، ال تــرتاءى نارامهــا بــريء مــن كــل مســلم يقــيم بــني أظهــر املشــركني
،  صــلى اهللا عليــه وســلم فيمــا رواه جريــر البجلــي : أبايعــك علــى أن تعبــد اهللا

 هولـ ، )٢(، وتفـارق املشـركني " وتقيم الصالة، وتـؤيت الزكـاة، وتناصـح املسـلمني
، وقولـــه صـــلى اهللا عليـــه وســـلم:  شـــاهد مـــن حـــديث كعـــب بـــن عمـــرو بلفظـــه

    . )٣(عه فهو مثله ""من جامع املشرك أو سكن م
إن كثـريا مــن قيــادات احلركــات القطبيــة واإلخوانيــة ال يهنــؤون بــالعيش إال 

ـــــم خيـــــدمون  ، زعمـــــا مـــــنهم يف ظـــــل الـــــدول النصـــــرانية ويف عواصـــــم أوروبـــــا أ
ثــارهم إال يف متزيــق آ، وهــم يف حقيقــة األمــر ال تــرى  ، مــع األســف اإلســالم

                                                 

)"  ١ ٦ ٠ ٤)، والرتمــــــذي يف (الســــــري، حــــــديث ٢٦ ٤) أبــــــو داود يف (اجلهــــــاد، حــــــديث د ١(
  .  ، وساق له شواهد )٣٢ - ٣٠/ ٥وصححه األلباين يف "اإلرواء" (

، والبيهقــي  ) ٤ ١ ٧٧، حــديث  ) (البيعــة ١ ٤ ٧/ ٧، والنســائي (  ) ٣٦ ٥/  ٤) أمحــد ( ٢(
)٩/١٣ (  

، حـــــديث  ٥ ٣ ٦/ ٢ود" (ا)، وانظـــــر "صـــــحيح ســـــنن أيب د٢ ٧٨٧) أبـــــو داود يف (اجلهـــــاد ٣(
٢٤٢٠( .  
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ـــا وزحزحـــة الشـــباب ال ســـلفي عـــن العقيـــدة الســـلفية صـــفوف الســـلفيني وبعثر
  وعن منهج السلف وتشكيكهم يف صالحيتهما. 

،  ، ال سيما األوروبيني واألمريكان وكل هذا ال خيدم إال أعداء اإلسالم
ـم ال يعملـون إال لتحقيـق  الذين يتظاهرون باحلمـاس ضـدهم ، ويف احلقيقـة أ

م ومصاحلهم   .  غايا
م اخلــــالص الــــذي ال ميثلــــه إال ألن األوروبيــــني ال خيــــافون إال مــــن اإلســــال

ـا أهـل املـنهج السـلفي  املنهج السلفي ، وتعرف ذلك جيدا بريطانيا اليت حار
يف اهلنـــد أكثـــر مـــن مائـــة ســـنة، ولـــذلك كانـــت أيـــام اجلهـــاد األفغـــاين ال حتـــذر 
اخلرافيني من األفغان إال من الوهابيني على حـد قوهلـا. هـذه حقـائق جيـب أن 

  . ستيقظ هلا النائمونيتنبه هلا املخدوعون وي
ويؤكد سيد قطب أقواله ودعوته إىل ما سبق فيقول : (واإلسالم ال يريـد 

، إمنـــا يقـــرر هـــذا احلـــق ألصـــحاب الـــديانات  حريـــة العبـــادة ألتباعـــه وحـــدهم
، ويــأذن هلــم  املخالفــة، ويكلــف املســلمني أن يــدافعوا عــن هــذا احلــق للجميــع

. وبـذلك  . . ريـة جلميـع املتـديننييف القتال حتـت هـذه الرايـة، رايـة ضـمان احل
حيقق أنه نظام عاملي حر، يستطيع اجلميع أن يعيشوا يف ظلـه آمنـني متمتعـني 

م الدينية على قدم املساواة مع املسلمني وحبماية املسلمني )   )١(حبريا

                                                 

  )١٠٦ صتمع إسالمي  ()"حنو جم١(
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، فقد كـان  إن اإلسالم ال يكتفي حبرية العبادة للمسلمنيأقول : أوال: 
ملـدين يعبـدون اهللا يف حريـة وهلـم قـوة وشـوكة، ومـع ذلـك  املسلمون يف اجملتمع ا

كــان رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم يكتــب إىل ملــوك الــدنيا يطلــب مــنهم 
،  الدخول يف اإلسالم فقـط كمـا يف كتابـه لقيصـر ملـك الـروم : "أسـلم تسـلم

، ويــا أهــل  ، فإمنــا عليــك إمث األريســيني ، فــإن أبيــت يؤتــك اهللا أجــرك مــرتني
تعالوا إىل كلمـة سـواء بيننـا وبيـنكم أال نعبـد إال اهللا وال يتخـذ بعضـنا الكتاب 

بعضـــا أربابـــا مـــن دون اهللا "، ومـــا كـــان يطالـــب هـــؤالء امللـــوك مبـــنح األقليـــات 
م بـ، وقد كان النصارى من العرب والروم واليونان ميارسـون ع حرية التدين اد

ســالم مســرتحيا هلــذه مــن الدولــة، فمــا كــان اإل عا، ويلقــى أكثــرهم تشــجي حبريــة
، فلــم  ، وكــذلك اليهــود احلريــة، وقــد كانــت بعــض الكنــائس تلقــى اضــطهادا

  يطالب هلم رسول اهللا حبرية العبادة. 
يت كاتبهــا رســول اهللا صــلى اهللا عليــه الــوقــل مثــل ذلــك يف ســائر املمالــك 

  . وسلم فإنه مل يطلب منهم إال الدخول يف اإلسالم
يُن لِلِه}َوقَاتُِلوهُ وقد قال تعاىل : { َنٌة َوَيُكوَن الدِّ   . )١(ْم َحىتَّ ال َتُكوَن ِفتـْ

وقـــال رســـول اهللا صـــلى اهللا عليـــه وســـلم : "أمـــرت أن أقاتـــل النـــاس حـــىت 
يشهدوا أن ال إله إال اهللا وأن حممـدا رسـول اهللا ويقيمـوا الصـالة ويؤتـوا الزكـاة، 

                                                 

   ١٩٣البقرة  (١) 
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،  ســـالم، فقـــد عصـــموا مـــين دمـــاءهم وأمـــواهلم إال حبـــق اإل فـــإذا فعلـــوا ذلـــك
م على اهللا تعاىل"   . )١(وحسا

أن تكــون  و ،  فتلــك هــي غايــة اإلســالم فقــط : أن يكــون الــدين كلــه هللا
  كلمته هي العليا وكلمة الذين كفروا السفلى. 

ــــــا حالــــــة  أمــــــا اجلزيــــــة، فمــــــع أن فيهــــــا صــــــغارا وإذالال ألعــــــداء اهللا ، فإ
  .  استثنائية ال غاية

إلسـالم أن اإلسـالم يكلـف املسـلمني مـن التقـول علـى اهللا وعلـى اثالثا: 
بالقتـــال مـــن أجـــل حريـــة األديـــان الباطلـــة، ويـــأذن هلـــم يف القتـــال حتـــت هـــذه 
الرايـــة، إن هـــذا القـــول قـــد بلـــغ الغايـــة يف الســـوء واإلســـاءة إىل اإلســـالم الـــذي 
شــــرع ألهلــــه قتــــال أهــــل األديــــان حــــىت يشــــهدوا أن ال إلــــه إال اهللا وأن حممــــدا 

ة ويؤتوا الزكاة، وحـىت ال تكـون يف األرض فتنـة، كمـا رسول اهللا ويقيموا الصال
، ومل يشـرع شـيئا  نص علـى ذلـك كتـاب اهللا وسـنة نبيـه صـلى اهللا عليـه وسـلم

  .  مما يدعيه سيد قطب -والعياذ باهللا  -
إن مقتضــى قــول ســيد: (فاإلســالم ال يريــد حريــة العبــادة ألتباعــه رابعــا: 

نات املخالفــة ويكلــف املســلمني وحــدهم إمنــا يقــرر هــذا احلــق ألصــحاب الــديا
  أن يدافعوا عن هذا احلق للجميع ). 

                                                 

  . ) ٢٢، ومسلم ( اإلميان  ) ٢٤، حديث  خاري ( اإلميان) الب١(



  

  -١٢٥-

أنـــــه إذا كـــــان هنـــــاك دولـــــة دميقراطيـــــة تبـــــث دعـــــوة املاســـــونية يف املســـــاواة 
اإلنسانية ويف حرية العبادة للجميع وطبقت هـذا األسـلوب املاسـوين فأعطـت 

ال  احلريات جلميـع الـديانات الـيت تعـيش يف ظلهـا، مقتضـى مـا يقولـه سـيد أنـا
ا قد حققت الغاية الـيت يريـدها اإلسـالملندعوها  ، وأن املسـلمني  إلسالم فإ

ال حيق هلم إعالن اجلهاد على مثل هذه الدولة، بل عليهم أن يتعايشوا معهـا 
اإلنســانية الكــربى، وأن املســلمني إذا غــزوا مثــل هــذه الدولــة  يف ظــالل األخــوة

، فــــإذا قهــــروهم  واحــــتالل إلعــــالء كلمــــة اهللا يكونــــون ظــــاملني وأهــــل عــــدوان
، ألن املغلــوبني مل  ونفــذوا فــيهم الشــروط العمريــة يكونــون ظــاملني مســتعبدين
م ومل يقفــــوا مــــع املســــلمني علــــى قــــدم امل ــــا ســــاواة يف ظــــل هــــذه يتمتعــــوا حبري

علــى  -وال ســيما األهــواء السياســية  -ر أهــل األهــواء ضــ، أال مــا أ الشــروط
  .  وعقائدهم منيما أخطرهم على دين املسلو اإلسالم 

د قطــب يف وصــف هــذا اجملتمــع الــذي اخرتعــه : يعلــى قــول ســخامســا: 
. إخل ). ال  . . (وال قـــائم علـــى احلـــدود اجلغرافيـــة فهـــو مفتـــوح جلميـــع النـــاس

، وال هنـاك ثغـور يـرابط فيهـا جنـد اهللا  يكون هنـاك دار إسـالم وال دار حـرب
، بــل ال يكــون هنــاك  محلمايــة املســلمني ودارهــم مــن مكائــد األعــداء وغــارا

  . جهاد على ما يقول سيد قطب
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يؤكد هذا قوله : (حنن ندعو إىل نظام إنساين يقيم عالقاته الدولية على 
أســاس املســاملة واملــودة بينــه وبــني كــل مــن ال حياربونــه وال حيادونــه وال يــؤذون 

، فهـــــو ال حيـــــارب إال  معتنقيـــــه وال يفســـــدون يف األرض وال يظلمـــــون النـــــاس
، فمــا الــذي خييــف  ، حنــن نــدعو إىل هــذا النظــام ين املفســدين الظــاملنياملعتــد

فــردا أو طائفــة أو دولــة مــن أن يقــوم مثــل هــذا النظــام يف أي بقعــة مــن بقــاع 
  .  )١(األرض )

وهـــل هنـــاك فســـاد أكـــرب مـــن الشـــرك بـــاهللا والكفـــر بـــه وتكـــذيب أقـــول : 
ة أهلـــه ؟! رســـول اهللا صـــلى اهللا عليـــه وســـلم وبغـــض دينـــه والطعـــن فيـــه وعـــداو 

وهـــل كالمـــك هـــذا ال يعـــين إلغـــاء  !وهـــل جتـــوز مـــوادة مـــن حـــاد اهللا ورســـوله ؟
اء ومبدأ احلب يف اهللا والبغض فيه ومتييع النفـوس رب الوالء وال أاجلهاد وقتل مبد

  والعقول اليت تقبل هذا الباطل ؟! 
منـــا هـــو إإن هــذا النظـــام اإلنســاين الـــذي تـــدعو إليــه لـــيس هـــو اإلســالم و 

،  ليت لعبت بعقول كثري من املنتسبني إىل اإلسـالماسات املاسونية نظام املؤس
  .  ، ودفعتهم إىل متييع اإلسالم فأفسدت عقوهلم

ـذا األسـلوب املميـع لإلسـالم سادسا:  من هوس سيد وطمعـه ظنـه أنـه 
ولعقـــول أتباعـــه أن الـــدول والشـــعوب والطوائـــف الكـــافرة الـــيت تعـــيش يف بـــالد 

                                                 

  )٨٢(ص  ")"دراسات إسالمية١(



  

  -١٢٧-

لطــرق واألبــواب إلقامــة الدولــة اه ويفتحــون لــه اإلســالم ســوف يتجــاوبون معــ
، بـــل الـــذي  ا ويصـــورها علـــى هـــذه الشـــاكلة، ولـــن يكـــون ذلـــكهالـــيت يتصـــور 

حصل وحيصل إمنا هو متييع اإلسالم وتشويهه وفتنة من ال يفهم اإلسالم وال 
  . ا التمييع والتشويهذيعقل 

ملســـلمني وقـــد وجـــدنا كثـــريا مـــن النـــاس يف غـــري هـــذا البلـــد ال يفـــرق بـــني ا
واليهود والنصارى، ويعتقد أن اجلنة ليسـت حكـرا علـى املسـلمني ! ومـن هـذا 

  . الصنف من يدرس يف اجلامعات مع شديد األسف

  فيا هللا ويا لإلسالم !
ضـت علـى أهـل الذمـة فـي مقابـل الخدمـة ر الجزية عند سيد قطب ف
ن آســــت عنــــده للصــــغار كمــــا يقــــول القــــر يالعســــكرية تقليــــدا لســــيرت ول

  ون : والمسلم
ينقل سيد قطب عن النصراين سريت وأرنولد قوله : (وقد فرضت اجلزيـة  
كمــا ذكرنــا علــى القــادرين مــن الــذكور يف مقابــل اخلدمــة العســكرية الــيت كــانوا 

  . )١(يطالبون بأدائها لو كانوا مسلمني )

                                                 

 )١٢٣حنو جمتمع إسالمي (ص  )١(
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ذا القول الضال ، ويف الوقـت نفسـه ال يـأنف مـن ضـرب اجلزيـة  ويفرح 
يستنكره وال يرى يف ذلك إهانة للمسلمني وال ينكر ذلـك على املسلمني وال 

  .  احلكام اجلائرين منعلى من يفعله 
ا  ينقل هذه املهزلة التشريعية عن نصراين أفاك ا فرحا، لريد  ، ويطري 

، قال فيما نقله عن كتاب "الدعوة إىل اإلسالم "   على املغرضني كما يدعي
  تأليف سريت وأرنولد : 

رى أعفي الفالحون املصريون مـن اخلدمـة العسـكرية علـى (ومن جهة أخ
ـــم كـــانوا علـــى اإلســـالم وفرضـــت علـــيهم اجلزيـــة يف نظـــري ذلـــك كمـــا  الـــرغم أ

  . )١(فرضت على املسيحيني )

ذا اإلفك والتحريف املتعمد من هذا  فطار سيد قطب فرحا 
لذي ، واختذ منه برهانا قاطعا على أن صفة اجلزية على النحو ا النصراين
  . يقرره

  له عن سريت : قوقال عقب الكالم السابق الذي ن
،  (مما يثبت بصفة قاطعـة صـفة اجلزيـة علـى النحـو الـذي قررنـاه مـن قبـل

ويبطل كافة الرتهات الباطلـة الـيت يثريهـا املغرضـون حـول هـذه املسـألة، وحـول 
  ).  يعيشون يف كنفه وتظللهم رايته نعالقات اإلسالم مبخالفيه يف العقيدة مم

                                                 

 ) ١٢٣حنو جمتمع إسالمي (ص  )١(
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والذي قرره سيد يف هذا الكتاب وغريه أن اجلزية ال تعين الصـغار والذلـة 
ا تدليل هلم على قوم رفضوا اإلسالم   . ، بل سياقاته تفيد أ
ب جمــرد التخــوف مــن حكــم اإلســالم علــى األقليــات ســقــال : (إنــين أح

،  ، فمــا مــن ديــن يف العــامل القوميــة يف بــالده نوعــا مــن التجــين الــذي ال يليــق
ا وحقوقها كمـا ذوما من حكم يف الدنيا، ضمن هل ا وكراما ه األقليات حريا
، بــل مــا مــن حكــم دلــل األقليــات فيــه كمــا  صــنع اإلســالم يف تأرخيــه الطويــل

، ال األقليـات القوميـة الـيت تشـارك  دلل اإلسالم من تقلهم أرضـه مـن أقليـات
، وعــن قومـــه  عنــه، بــل األقليــات األجنبيــة  شــعوبه يف اجلــنس واللغــة والــوطن

((١) .  

بلـــــغ مـــــن تدليلـــــه هلـــــم أنـــــه حيـــــرم علـــــى  -يف زعمـــــه  -بـــــل إن اإلســـــالم 
املســــلمني أشــــياء قــــد أباحهــــا ألهــــل ذمتــــه كــــاخلنزير واخلمــــر ويوجــــب " علــــى 

 . )٢(املسلمني تكاليف يعفى أهل الذمة منها كاجلهاد والزكاة

فعــــا لمســــلمني ور لومــــا يــــدري أن اإلســــالم يــــرى يف هــــذا أو ذاك إكرامــــا 
م بالواجبــــات وتنزيهــــا عــــن احملرمــــات والقــــاذورات ، وأن أهــــل الذمــــة  لــــدرجا

                                                 

 ).٨٩رأمسالية" (ص ل"معركة اإلسالم وا )١(

 . ) ١١٩"حنو جمتمع إسالمي " (  )٢(
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وأقـل  ، )١(الكفار أقل وأحقـر مـن أن يكلفـوا بتلـك الواجبـات العظيمـة الكرميـة
  .  وأحقر من أن ينزهوا عن تلك القاذورات اليت نزه عنها املسلمون

                                                 

 .  رةخ اآليفوإن كانوا يعاقبون عليها  )١(



  

  -١٣١-

  الباب الثاني 
  طعون سيد قطب في العلماء

   

  الفصل األول 
  اءمن العلعهيد هو منطلق الدفاع تم

ــم وبفتــاواهم  لســيد قطــب طعــون كثــرية شــديدة يف العلمــاء ، وســخرية 
، وذلـك ممـا غـرس كـل احتقـار وازدراء يف نفـوس مـن يسـمى  وعلمهم وكتـبهم

  .   بشباب الصحوة لعلماء السنة، وجرأهم على رميهم بأسوأ التهم
كانـــت   ) ١(طعـــونحينمـــا ألـــف ســـيد قطـــب كتابـــه هـــذا املتضـــمن هلـــذه ال

ــا وانتشــارها، ففــي اجلزيــرة العربيــة هلــا  الســلفية يف العــامل اإلســالمي يف أوج قو
، تطبـــق  دولــة قائمـــة علـــى كتـــاب اهللا وســـنة رســول اهللا صـــلى اهللا عليـــه وســـلم

الشـــريعة اإلســـالمية تطبيقـــا كـــامال، ورايـــة التوحيـــد والســـنة مرفوعـــة، ومظـــاهر 
علـم ذلـك الصـديق والعـدو حـىت عـوام ، ي دع قد اختفت بل حميـتبالشرك وال

  .  ، فكيف يتجاهل ذلك سيد قطب  كنير املسلمني واملش

                                                 

 .  كتاب "معركة اإلسالم والرأمسالية" )١(
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علـى منصـبا  لو كان انتقاد سـيد قطـب ملـن يسـميهم (رجـال الـدين ) !!
أهـــل البـــدع وبـــدعهم مـــن تعطيـــل صـــفات اهللا تبـــارك وتعـــاىل ومـــا عنـــدهم مـــن 

هم ، لـــــتعلق ، ومنصـــــبا علـــــى بـــــدع مـــــن يســـــميهم بالـــــدراويش تصـــــوف وغـــــريه
ـــم يعلمـــون  بـــالقبور، وتقـــدميهم الـــذبائح والنـــذور هلـــا، واعتقـــادهم يف أهلهـــا أ

. ولــو كــان نقــده نصــحا هلــم وبيانــا لضــالهلم  . . الغيــب ويتصــرفون يف الكــون
كما وسخرية   .   ، حلمده اهللا وأهل احلق على ذلك باحلجة والربهان ال 

  . لسنة والتوحيدلكنها السخرية الشاملة هلذا النوع ولغريه من علماء ا
ــا علــى العلمــاء عامــة، حــىت حينمــا يــأمرون  ولكنهــا الســخرية الــيت هــب 

، والســــخرية  بــــاملعروف وينهــــون عــــن املنكــــرات الشــــنيعة والتحلــــل األخالقــــي
  .  حينما يستفتون فيفتون

م حىت ولو اهتموا بالسنة النبوية والفقه اإلسالمي   .  ولكنها الشماتة 

ـــم وإن أقـــاموا الصـــلوات يف مســـاجد اهللا وذكـــروا اهللا  ولكنهـــا الســـخرية 
  .  فيها كثريا

ولــو كــان للــدراويش أذكــار بدعيــة فيجــب أن يبــني مــا فيهــا مــن ضــالل 
باألدلـــة والرباهـــني ال بالســـخرية واالســـتهزاء، كمـــا جيـــب أن يبـــني هلـــم األدعيـــة 

، ولكـن فاقـد الشـيء  الشرعية، وذلك هو طريق الدعاة املصلحني دعـاة احلـق
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، ال ســــيما وســــيد قطــــب يشــــارك املبتــــدعني يف كثــــري مــــن بــــدعهم  يــــهال يعط
ـم إمنــا مهـا مــن منطلـق اشــرتاكي وسياســي  الضـالة، وإنكــاره علـيهم وســخريته 

  .  يرضي بتلك السخريات من يسميهم بالرفاق واملثقفني العلمانيني
لـــو كـــان ســـيد قطـــب مصـــلحا حقـــا لوضـــع يـــده يف أيـــدي أنصـــار الســـنة 

يف عهــده يف أوجهــا مــن القــوة يف الــدعوة إىل توحيــد اهللا احملمديــة الــيت كانــت 
ري األرض منهــــا يف الوقــــت الــــذي مــــا كانــــت تطهــــوإىل هــــدم الشــــرك والبــــدع و 

م تغفــــــل الــــــدعوة إىل حتكــــــيم شــــــريعة اهللا والتطبيــــــق الشــــــامل الكامــــــل  دعــــــو
  .   لإلسالم

وكـــان علـــى رأس دعـــاة أنصـــار الســـنة أعـــالم أفـــذاذ هلـــم املؤلفـــات النافعـــة 
الت القوية واخلطب اجمللجلة والتحقيقات النافعة لكتب السنة والتفسـري واملقا

وكتب أئمة التوحيد والسنة إىل جانـب جملـتهم (اهلـدي النبـوي ) الـيت نفـع اهللا 
  ا ال يف مصر وحدها، بل يف سائر أحناء الدنيا.

، والعالمـــة حممـــد  ومـــن هـــؤالء األفـــذاذ : العالمـــة حمـــب الـــدين اخلطيـــب
ئــــيس أنصــــار الســــنة، والشــــيخ أمحــــد حممــــد شــــاكر، والعالمــــة حامــــد الفقــــي ر 
،  ، والشــيخ عبــد الــرزاق محــزة، والشــيخ عبــد الــرزاق عفيفــي مصــطفى درويــش

، والشـيخ  ، والشـيخ حممـد خليـل هـراس والشيخ أبو السمح إمام احلرم املكـي
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، وغــريهم يف بلــد ســيد قطــب مصــر، ومــا كــان أكثــر أهــل  عبــد الــرمحن الوكيــل
  .  ند وباكستان والشام والسودان وشرق آسياالسنة يف اهل

فكيف يتجاهل سيد كل ذلك ويصـور ألعـداء اإلسـالم علمـاء اإلسـالم 
  يف هذه الصور املزرية ؟! 

،  ـم فإذا كنا نأخـذ علـى سـيد قطـب سـخريته برجـال الـدين واسـتهزاءه
م اإلسـالمية الصـحيحة احلقـة،  فإمنا ننطلق مـن الـدفاع عـن هـؤالء وعـن دعـو

منطلــق الــدفاع عــن كتــب الســنة والفقــه اإلســالمي والفتــاوى اإلســالمية ومــن 
  .  يأيتيما ساليت سخر منها سيد كما سرتى مناذج من ذلك ف

، فــنحن  وإذا كــان يــدخل فــيمن يســميهم رجــال الــدين رجــال مبتــدعون
نســتنكر اعرتاضــه علــى مــا يقومــون بــه مــن عبــادات يف مســاجد اهللا وعلــى مــا 

ســالمية مــن مثــل األمــر بــاملعروف والنهــي عــن املنكــر يقومــون بــه مــن جوانــب إ
ومــن مقاومــة الشــيوعية واالشــرتاكية ودعائهمــا ونســتنكر ســكوته عــن بــدعهم 

، بــل نــرى أن هــذا الســكوت عــن تلــك البــدع والضــالالت إمنــا كــان  وضــالهلم
  .   ألحد أمرين واقعني

  .  كونه شريكا قويا يف كثري منهاأحدهما: 
  .  مبا يفرض أنه مل يقع فيهعدم مباالته وثانيهما: 
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فليعــــــرف هــــــدفنا اإلســــــالمي األصــــــيل الصــــــادق إن شــــــاء اهللا مــــــن هــــــذا 
  . الدفاع

ا : فــإن ســخرية ســيد مبــن يســميهم رجــال الــدين مــا كانــت إال مــن ري وأخــ
منطلــــــق اشــــــرتاكي وانتصــــــارا لالشــــــرتاكيني الــــــذين قــــــاومهم العلمــــــاء وقــــــاوموا 

ـم قـالوا كلمـة احلـق يف املـنهج االشرتاكية والشيوعية، فطعنـه فـيهم مـن أجـل أ
  .  االشرتاكي والشيوعي

والشــــــيوعيون واالشــــــرتاكيون إمنــــــا كــــــانوا يهــــــامجون اإلســــــالم ويهــــــامجون 
  العلماء، فالسخرية مبن يسميهم (رجال الدين )إ!

ــا الشــيوعيني إمنــا كانــت  ويصــفهم باألوصــاف الشــنيعة الــيت مل يصــف 
  .   انتصارا هلؤالء املالحدة شاء أم أىب

ال بـــــد مـــــن حماســـــبة ســـــيد، وال بـــــد مـــــن نقـــــده ؟ نصـــــرا للحـــــق ونصـــــرا فـــــ
  . للمظلومني من أهل السنة ومن شاركهم وأيدهم يف الدفاع عن اإلسالم
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  الفصل الثاين 
  حكم المشايخ والدراويش 

  قال سيد قطب : 
  .  (حكم املشايخ والدراويش

هنــــــاك آخــــــرون يتصــــــورون أن حكــــــم اإلســــــالم معنــــــاه حكــــــم املشــــــايخ 
  !   والدراويش

ــــذا التصــــور؟ مــــن الثقافــــة الســــطحية الناقصــــة، ومــــن  مــــن أيــــن جــــاءوا 
، فــال  . فأمــا اإلســالم احلقيقــي الصــحيح . . مالبســات الواقــع يف هــذا اجليــل

يعـــرف هـــذا الوضـــع ال يف أصـــوله النظريـــة، وال يف واقعـــه التـــأرخيي حـــىت تلـــك 
ا ليست شيئا يف الـد . . األزياء اخلاصة للمشايخ والدراويش ، فلـيس  ين. إ

، واإلســــالم مل يعــــني للنــــاس لباســــا،  هنــــاك زي إســــالمي وزي غــــري إســــالمي
 . )١() ٠٠٠فاللباس مسألة إقليمية وجمرد عادة تأرخيية 

  أقول : 
هــذه ســخرية متعاليــة علــى علمــاء املســلمني تغــري أذنــاب اإلفــرنج أوال: 

  .  باحتقارهم واحتقار اإلسالم نفسه

                                                 

 )٧٠ - ٦٩معركة اإلسالم والرأمسالية" (ص  )١(
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علماء يف كثري من األحيان يف هذا وقد اعتاد سيد أنه ال يذكر ال
م بالدراويش ؟ كما ال يذكر العبادات اإلسالمية يف هذا  الكتاب إال ويقر

ا بالدروشة والبدع   . ملاذا؟  . . الكتاب يف عدد من املناسبات إال ويقر
أما قوله : (أما اإلسالم احلقيقي الصـحيح فـال يعـرف هـذا الوضـع ثانيا: 

  .   . ) . . ال يف واقعه التأرخييال يف أصوله النظرية و 
أســأل ســيدا وغــريه : هــل اإلســالم احلقيقــي الصــحيح يطــارد العلمــاء مــن 

  تسيري دفة احلكم ويسلمها للجهلة واملتفرجنني ؟ 
لقــــد وىل رســــول اهللا صــــلى اهللا عليــــه وســــلم عليــــا ومعــــاذ بــــن جبــــل وأبــــا 

ن ال موســى األشـــعري وغـــريه مــن علمـــاء الصـــحابة، وكــذلك خلفـــاؤه الراشـــدو 
  .  يولون إال األكفاء

 .  وأول ميزاتهم العلم والوعي

وواقع اإلسالم التـأرخيي ال يعتمـد علـى اجلهلـة يف توليـة مناصـب الدولـة، 
وإمنــــا يعتمــــد علــــى العلمــــاء، وقــــد حيصــــل قصــــور وشــــذوذ ولكــــن هــــذه هــــي 

  القاعدة. 
املــزيج مــن  لعــل اإلســالم احلقيقــي الصــحيح عنــد ســيد هــو ذلــكثالثــا: 

 ) ١(والشيوعيةاملسيحية 

                                                 

 )٦١ صية" (لمعركة اإلسالم والرأمسا )١(
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ولعله لو قامت دولته الشرتك يف تسيريها املسيحيون والشيوعيون 
  .  واملتفرجنون من أدعياء اإلسالم التقدميني

، ومؤشــرات يف  وملــا أقولــه شــواهد وأدلــة واقعيــة يف الســودان وأفغانســتان
  .  ، فليفقه أولو العقول واألبصار واألذهان غريمها

يته ويلبس بدلة إفرجنية وكرفتة ويعتز بـذلك : أن سيدا كان حيلق حلرابعا 
ويتعاىل عن التشبه يف لباسـه مبـن يسـميهم هـو (رجـال الـدين ) فيقـول سـاخرا 

ـــم م  مـــن كـــل شـــيء يتصـــل  ، مـــن ثقـــافتهم (أي علمهـــم ) وصـــورهم وهيئـــا
  ولباسهم : 

(وبعض هذه الشبهات ناشىء عن التباس فكرة الدين ذاته مبـن يسـمون 
ل الـــدين وهـــو التبـــاس مـــؤذ لإلســـالم ولصـــورته يف نفـــوس يف هـــذا العصـــر رجـــا

،  أبعـــد خلـــق اهللا عـــن أن ميثلـــوا فكرتـــه ) ١(الرجـــال الـــدين -، فهـــؤالء  النـــاس
،  ، وال حــــىت بــــزيهم وهيئــــتهم ، وال بســــلوكهم ، ال بثقــــافتهم ويرمســــوا صــــورته

،  ولكن اجلهل حبقيقة هذا الدين والثقافة املدرسية الباقية مـن عهـد االحـتالل
والــــيت مــــا يــــزال يشــــرف عليهــــا الرجــــال الــــذين صــــنعهم االحــــتالل واألدوات 

، هذا اجلهل الناشيء عـن  التنفيذية اليت صاغها بيده لتسد مسده بعد رحيله
ـــذين  ـــا إال يف هـــؤالء ال تلـــك الثقافـــة ال يـــدع للنـــاس صـــورة عـــن اإلســـالم يرو

                                                 

 كذا يف األصل.  )١(



  

  -١٣٩-

م (رجـــال الـــدين )، وهـــي أســـوأ صـــورة ممكنـــة لإلســـالم وألي د يـــن مـــن يعرفـــو
 . )١(األديان)

فأي تحقير وأي تشذيب للعلماء أشد من هذا التشذيب 
  والتحقير؟ !

ومــن هنــا ال تــرى ألتبــاع ســيد أي تقــدير وأي احــرتام للعلمــاء وإن بــالغوا 
  .   يف التسرت فإن هذا هو واقعهم

ــــــزي  خامســــــا: ــــــه املســــــلمني يف قضــــــايا ال اإلســــــالم مل يغفــــــل عــــــن توجي
، ولعن املتشبهني مـن  لنظافة والتجمل والتطيب، فلقد حبب إليهم ا واللباس

ــى الرجـــال عــن لبـــاس  الرجــال بالنســـاء واملتشــبهات مـــن النســاء بالرجـــال ، و
ـــى عـــن إســـبال اإلزار وجـــره خـــيالء، وتوعـــد علـــى ذلـــك  الـــذهب واحلريـــر، و
ـــى عـــن حلـــق اللحـــى وعـــن التشـــبه بالكفـــار، وأمـــر بقـــص  وعيـــدا شـــديدا، و

  .   الشوارب
موقد خصص املؤلف ، ومل يكـل النـاس  ون كتبا يف اللباس يف ثنايا مؤلفـا

م ـــــــه إىل عـــــــاد ـــــــري من ـــــــنقلهم إىل األفضـــــــل  يف كث ـــــــك لي ـــــــدخل يف ذل ـــــــل ت ، ب
  . واألكمل
  

                                                 

 . )٦٣) معركة اإلسالم والرأمسالية" (ص ١(
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  الفصل الثالث 
  العبادة ليست وظيفة حياة عند سيد قطب

 

، فالعبــادة  ويقــول ســيد: (واإلســالم عــدو التبطــل باســم العبــادة والتــدين
، (فــــإذا قضــــيت الصــــالة  يس هلــــا إال وقتهــــا املعلــــومليســــت وظيفــــة حيــــاة، ولــــ

  فانتشروا يف األرض وابتغوا من فضل اهللا ). 
ومتضية الوقت يف الرتاتيل والـدعوات بـال عمـل منـتج ينمـي احليـاة أمـر ال 

، وال يقــر عليــه األلــوف املؤلفــة يف مصــر الــيت ال عمــل هلــا إال  يعرفــه اإلســالم
  . (١)ة األدعية واألذكار يف املوالد)إقامة الصلوات يف املساجد أو تالو 

  أقول : 
  .   العبادة هي وظيفة احلياةأوال: 

  . (٢)قال تعاىل : {َوَما َخَلْقُت اجلِْنَّ َواِإلنَس ِإال لِيَـْعُبُدوِن}

ـُروَن  وقال تعاىل: {الَِّذيَن َيْذُكُروَن اللََّه ِقَياًما َوقـُُعوًدا َوَعَلى ُجنُـوِِْم َويـَتَـَفكَّ
ُسْبَحاَنَك َفِقَنا َعَذاَب  ْلِق السََّماَواِت َواَألْرِض َربـََّنا َما َخَلْقَت َهَذا بَاِطالِيف خَ 
 .(٣)النَّاِر}

                                                 

 ) ٥٢) معركة اإلسالم والرأمسالية" (ص ١(

 ٥٦ -) الذار يات ٢(

 . ١٩١   ) آل عمران٣(



  

  -١٤١-

يَاأَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا اذُْكُروا اللََّه ِذْكرًا َكِثريًا * َوَسبُِّحوُه ُبْكـَرًة {وقال تعاىل : 
  .(١) }َوَأِصيالً 

ًدا َوِقَياًما}َوالَِّذيَن يَ {وقال تعاىل :  ْم ُسجَّ   .(٢) ِبيُتوَن ِلَرِِّ

ِإنَّ اْلُمتَِّقـَني ِيف َجنَّـاٍت َوُعيُـوٍن * آِخـِذيَن َمـا آتَـاُهْم َربـُُّهـْم {وقال تعاىل : 
وباألسـحاِر  ِإنـَُّهْم َكانُوا قـَْبَل َذِلَك ُحمِْسِنَني* َكانُوا قَلِـيًال ِمـْن اللَّْيـِل َمـا يـَْهَجُعـون

  . (٣) } أمواهلم حق للسائل واحملروميستغفرون * ويف

، وثنـاء عـاطر علـى  ففي هذه اآليات بيـان أن العبـادة هـي وظيفـة احليـاة
مـــن يـــذكرون اهللا قيامـــا وقعـــودا ويف مجيـــع أحـــواهلم وعلـــى العبـــاد الـــذين يبيتـــون 
م الطـــاهرة  م ســـجدا وقيامـــا وال يهجعـــون مـــن الليـــل إال قلـــيال لتعلـــق قلـــو لـــر

  .  باهللا
د أتقيـــاء ويف الوقـــت نفســـه أغنيـــاء أســـخياء يـــؤدون احلقـــوق يف فهـــم عبـــا

أمــواهلم ومســاهم حمســنني ال متبطلــني ومل حيــرض الدولــة علــى أخــذ أمــواهلم وال 
  . على سوقهم بالعصي إىل املعامل والعمل املنتج

                                                 

   ٤٢ - ٤١األحزاب  )١(

 .  ٦٤الفرقان  )٢(

 . ١٩-١٥الذاريات :  )٣(



www.rabee.net 

  -١٤٢-

واإلســــالم حيــــث علــــى الربــــاط يف املســــاجد وعلــــى انتظــــار الصــــالة بعــــد 
ســـيما يف هـــذا العصـــر الـــذي ينـــدر فيـــه ، ال  الصـــالة، وســـيد يزهـــد يف ذلـــك

 ، ال سيما يف وقته.  املتعبدون

قــال رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم : أال أدلكــم علــى مــا ميحــو اهللا بــه 
، قــــال : "إســــباغ  . قــــالوا بلــــى يــــا رســــول اهللا اخلطايــــا ويرفــــع بــــه الــــدرجات "

عـــــد ، وكثـــــرة اخلطـــــا إىل املســـــاجد، وانتظـــــار الصـــــالة ب الوضـــــوء علـــــى املكـــــاره
  .   الصالة، فذلكم الرباط "

قــال اإلمــام مســلم : ولــيس يف حــديث شــعبة ذكــر الربــاط " ويف حــديث 
 . (١)، فذلكم الرباط "  مالك ثنتني : "فذلكم الرباط

واآليـــات واألحاديـــث يف احلـــث علـــى كثـــرة الصـــالة والـــذكر كثـــرية جـــدا، 
ء، ويعرفــه وهـذا يعرفـه ويعتــين بـه علمــاء املسـلمني مــن مفسـرين وحمــدثني وفقهـا

حىت عوام املسلمني، وهناك أحاديث صحيحة كثرية حتث على الصيام وتبـني 
ذه العبادة العظيمة ، ومنهـا : " أفضـل الصـيام صـيام  فضل املتقربني إىل اهللا 

  . )٢(داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما، وال يفر إذا القى)

                                                 

 ) ٢٥١صحيح مسلم  (الطهارة، حديث  )١(

، ومســلم (الصــيام  )١٩٧٦، البخــاري الصــوم حــديث ( )٧٧ ٠، حــديث  الرتمــذي (الصــوم )٢(
)، بلفظ صم يوما وأفطر يوما وذلـك صـيام داود وهـو أفضـل الصـيام وعنـد  ١١٥٩حديث 

 ل الصيام، وكلهم من حديث عبداهللا بن عمرو. مسلم وهو اعد



  

  -١٤٣-

 العبــادة ومل يهمــل الرســول صــلى اهللا عليــه وســلم معاجلــة مــن يتشــدد يف
 .   درجة اإلرهاق للنفس ويضيع احلقوق إىل

ومــع ذلــك فقــد ركــز علــى الرتغيــب فيهــا واحلــث عليهــا قــوال وعمــال، ألن 
ـــا أكثـــر مـــن  ـــدنيا واالنشـــغال  ـــة إىل حـــب ال الـــنفس البشـــرية يف الغالـــب ميال

ــــة إىل الراحــــة والكســــل ـَـــاُكْم {، قــــال تعــــاىل :  إقباهلــــا علــــى العبــــادة، وميال أَْهل
، وقـال تعـاىل : {يَاأَيـَُّهـا الـَِّذيَن آَمنُـوا ال تـُْلِهُكـْم  اثـُُر *َحـىتَّ ُزْرُمتْ اْلَمَقـاِبَر}التَّكَ 

ـــــــَك ُهـــــــْم  أَْمـــــــَواُلُكْم َوال أَْوالدُُكـــــــْم َعـــــــْن ِذْكـــــــِر اللَّـــــــِه َوَمـــــــْن يـَْفَعـــــــْل َذلِـــــــَك َفُأْولَِئ
   )١(اْخلَاِسُروَن}

الـدنيا، وال جمـال  ومل يقل مثـل هـذا فـيمن يشـغلهم ذكـر اهللا وعبادتـه عـن
 .  لإلطالة يف هذا، وكتب السنة والزهد والفقه مليئة به

انظر إىل هذا التخبط واخللط من سـيد قطـب حيـث ال يفـرق بـني ثانيا: 
 .   املشروع الذي رغب فيه اإلسالم وحث عليه وبني املبتدع املمنوع

 ال يفـــرق بـــني إقامـــة الصـــلوات يف املســـاجد وعبـــادة اهللا وذكـــره فيهـــا {ِيف 
بـُيُــوٍت أَِذَن اللَّــُه َأْن تـُْرفَــَع َويُــْذَكَر ِفيَهــا اْمسُــُه ُيَســبُِّح لَــُه ِفيَهــا بِاْلغُــُدوِّ َواآلَصــاِل * 
رَِجـــاٌل ال تـُْلِهــــيِهْم ِجتَــــارٌَة َوال بـَْيــــٌع َعــــْن ِذْكــــِر اللَّــــِه َوِإقَــــاِم الصَّــــالِة َوِإيتَــــاِء الزََّكــــاِة 

                                                 

 ٩املنافقون   (١)
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، وبني البدع  ٣٧ - ٣٦اْلُقُلوُب َواألَْبَصاُر} النور :  َخيَاُفوَن يـَْوًما تـَتَـَقلَُّب ِفيهِ 
 واملوالد حول األضرحة واملشاهد.

إن متضية الكثـري والكثـري مـن الوقـت لـذكر اهللا والصـالة يف املسـاجد أمـر 
، وصـرف حلظـة واحـدة يف البـدع  مشروع مرغب فيه يعرفه اإلسـالم وال ينكـره

أو يف املشــــاهد أمــــر ال يعرفــــه  مــــن موالــــد وغريهــــا ســــواء كانــــت يف املســــاجد
، فكيـف يقـرن سـيد بـني املشـروع  فيهـا اإلسالم وينكره وحياربه حربا ال هوادة

 واملمنوع؟ 

كونـه   هـي، و  مث إنه ال حيارب املمنوع من اجلهة اليت حاربه منها اإلسالم
ـم  ، وإمنا أنكره من اجلهة اليت ينكره منها االشـرتاكيون ابتداعا يف الدين ، أل

م أن يكونــــوا عمــــاال كــــادحني وعبيــــدا عن أن يــــرو  لــــى النــــاس مجيعــــا إال حــــز
 .  مسخرين

ويقول سيد: (ولو كان األمر لإلسالم جلند اجلميـع للعمـل فـإن مل جيـدوا 
، فالعمل زكـاة لـألرواح واألجسـام  فالدولة حاضرة، وحق العمل كحق الطعام

   (١)وعبادة من عبادات اإلسالم )

حـث علــى العمـل وعلـى الكسـب احلـالل وتــرك إن اإلسـالم قـد أقـول : 
م ومل جيــرب اجلميــع علــى العمــل ، ومل خيــرجهم مــن املســاجد إىل  للنــاس حريــا

                                                 

 . ) ٥٢معركة اإلسالم والرأمساية" (ص  (١)
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، وانظـر إىل سـيد   احلقول واملناجم كرها، فهذا إمنا هو أسلوب لينـني وسـتالني
. إخل ؟ مـع  . . كيـف يرفـع مـن شـأن العمـل مـن أنـه زكـاة لـألرواح واألجسـام

هـــذا يف الصـــالة والزكـــاة والصـــيام واحلـــج والـــذكر الـــيت امـــتأل أنـــه مل يقـــل مثـــل 
خـرة الكتاب والسنة مبدحها ومدح أهلهـا وترتيـب اجلـزاء العظـيم يف الـدنيا واآل

 .)١(عليها

،  فـــإذا كـــان دافعــــه إىل ذلـــك تقصــــري النـــاس يف العمـــل الــــذي يغلـــو فيــــه
بــــور فلمــــاذا ال يدفعــــه الفســــاد العقائــــدي مــــن تعطيــــل صــــفات اهللا وعبــــادة الق

مبـا يف  يواعتقاد أن أهلها يعلمون الغيب ويتصرفون يف الكـون والفسـاد العملـ
ذلــك تــرك الصــالة والصــيام وعقــوق الوالــدين وقطيعــة األرحــام واالســتخفاف 
بالدين وغري ذلك من األمور املتفشية يف عهده واليت يقع فيها أناس أضعاف 

                                                 

هـو اجلـزاء اإلهلـي علـى  -يف التصـور اإلسـالمي  -فـردوس األخـروي ل(إن ايقول سـيد قطـب  (١)
دأ مــن بــية يضــاة األر يــ، وإصــالح احل ، واإلحســان يف القيــام باخلالفــة إصــالح احليــاة األرضــية

، وإحسـان  اهللا ج، وإقامة أمره على مـنه ، وينتهي بإصالح حال اجملتمع كله إصالح النفس
س واألرزاق ؟ واملـــــدخرات الــــيت أودعهـــــا اهللا هـــــذا يدأ مـــــن كشـــــف النــــوامبــــالقيــــام باخلالفـــــة ي

ــا وينتهــ إىل تســخري هــذا كلــه يف تنميــة احليــاة  يالكوكــب يــوم خلــق األرض وقــدر فيهــا أقوا
يف  -. وكـذلك يتقـرر أن الرتقـي الوجـداين الـديين  . . وتوزيعه بالعدل الـذي قـرره اهللاتها يوترق

الضــمان األول واحلــافز العميــق للرتقــي يف احلضــارة املاديــة واســتخدام هــو يصــبح  -اإلســالم 
واملدخرات الكونية يف نطاق املنهج الرباين للتصور واحلركـة، وتلتـئم  قاألرزاو الطاقات والقوى 

ترقيتهــا، بــل تصــبح تنميــة احليــاة و مــع تنميــة احليــاة   -وهــي احليــاة  -جــود اإلنســاين غايــة الو 
 ٣٦٣وترقيتهــا هــي العبــادة وهــي جــواز املــرور إىل الفــردوس األخــروي وإىل رضــوان اهللا ) (ص 

 ) من "املقومات "٣٦ ٤ -
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عطلني عن العمل املنـتج املقبلني على العبادة والعقائد الصحيحة وأضعاف املت
نـس الذي يتحمس له ويرفع من شأنه فـوق العبـادات الـيت خلـق اهللا اجلـن واإل

  .  من أجلها



  

  -١٤٧-

  الفصل الرابع

  ء كتباسخريته بالعلماء بما في ذلك قر 

 ا للعلمانيينفالسنة والفقه تزل

 

أن يبصـروا فـريوا علـى  -لـو حكـم اإلسـالم  -ويقول : (والـذين خيشـون 
الطـب الشـرعي أو يف أو مصـلحة الكيميـاء يف  يف املعركة أو رأس اجليش مثال

وزارة األشغال أو املالية شيخا مطمطما أو درويشا معممـا جملـرد أنـه قـرأ كتـب 
الفقـــــه أو الســـــنة أو حفـــــظ املتـــــون أو احلواشـــــي والشـــــروح أو الرتاتيـــــل الدينيـــــة 

النظرية ال  ولئك فليطمئنوا فواقع اإلسالم التأرخيي كأصولهأ،  ودالئل اخلريات
 .  )١(يعرتف إال بالكفاية اخلاصة يف العمل اخلاص، ولكل وجهة هو موليها)

رخيي كأصـــوله النظريـــة ال يعـــرتف إال أإذا كـــان واقـــع اإلســـالم التـــأقـــول : 
بالكفاية اخلاصة يف العمل اخلاص فما الداعي للسـخرية مبـن يقـرأ كتـب الفقـه 

مبتـــدعا ضـــاال فينـــاقش يف  ن كـــان هـــذاإاحلواشـــي و أو الســـنة أو حفـــظ املتـــون 
ن كان من أهل السنة واحلق فلمـاذا جتعلـه إ، و  يدعى إىل السنة واحلقو بدعته 

 سخرية أمام املالحدة والزنادقة ؟؟ 

                                                 

 )٧٢ – ٧١معركة اإلسالم والرأمسالية (ص  )١(
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ـا َجـاَءتْـُهْم ُرُسـُلُهْم بِاْلبَـيـِّنَـاِت َفرُِحـوا  ويقال للمالحدة والعلمـانيني : {فـََلمَّ
ِـ  يشــاركون يف وال (١)ْم َمــا َكــانُوا بِـِه َيْســتَـْهزِئُون}ِمبَـا ِعْنــَدُهْم ِمـْن اْلِعْلــِم َوَحــاَق ِ

ا.  االستهزاء بعلماء املسلمني ال سيما محلة السنة ودعا

  . واإلسالم حيرتم الكفاءات حقا
وقد نفذ ذلك رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم وخلفـاؤه الراشـدون ومـن 

شــراط عــن أ وقــد قــال رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم حينمــا ســئلبعــدهم ، 
. قــال : كيــف إضــاعتها  الســاعة، قــال : "إذا ضــيعت األمانــة فــانتظر الســاعة

  . )٢(قال : ((إذا وسد األمر إىل غري أهله فانتظر الساعة))

مــرة والقضــاء واإلفتــاء وإن العلمــاء بالكتــاب والســنة هلــم  األكفــاء يف اإل
العقـــد، وأنـــت هـــل احلـــل و أمـــر و مـــراء والة األاألوالرئاســـات العلميـــة، وهـــم مـــع 

 تريد أن يكونوا يف طليعة الطرداء اىل األعمال املنتجة. 

م إىل و لــــيس مــــن ينظــــر إىل العلمــــاء هــــذه النظــــرة املزريــــة أ ينــــوي مطــــارد
خلـق بتضـييع األمانـة الـذي هـو مـن أميادين العمـل املنـتج أشـد النـاس خطـرا و 

  عالمات الساعة. 

                                                 

  ٨٣غافر  (١)

 . ) ٥٩حديث  ،  البخاري  (العلم )٢(



  

  -١٤٩-

  الفصل الخامس 
خالص ويضمن باإل يصف العلمانيين والفجارقطب سيد 

صف العلماء بالمحترفين ويسميهم رجال الدين يلهم الحرية و 
  الل واالستعباد ذويتوعدهم باإل

. وبعد، فليطمئن املخلصون من املفكرين ورجال الفنـون  . . ويقول : (
، ولــــن  ق والســــجوننومــــن إلــــيهم أن حكــــم اإلســــالم لــــن يســــلمهم إىل املشــــا

، وال يأخــذوا  ذهم مــن محايتــه ورعايتــهم أقالمهــم وينبــطــيكبــت أفكــارهم وحي
الصــيحات التافهــة الــيت يصــيحها اليــوم رجــال الــدين احملرتفــون يف وجــه بعــض 
الكتـــب وبعـــض األفكـــار حجـــة ! ! فإمنـــا هـــذه الصـــيحات جتـــارة راحبـــة اليـــوم 
ــم يعيشــون يف عهــد اإلقطــاع الــذي يقــيمهم حراســا ملظاملــه  وحرفــة كاســبة، أل

دهم يف أعـني اجلمـاهري يطلقـون هـذه الصـيحات ، ولكـي يـربروا وجـو  وجرائمه
، فلـــن يبقـــى  ، فأمـــا حـــني يكـــون احلكـــم لإلســـالم الفارغـــة بـــني احلـــني واحلـــني

، هـــم وبقيـــة املتعطلـــني  ، فســـيكونون جمنـــدين لعمـــل منـــتج نـــافع هلـــؤالء عمـــل
، ومن املوظفني واملستخدمني يف  املتمسكعني من كبار املالك ورجال األموال

، ومــــن املشــــردين يف  أحــــالس املقــــاهي واملــــواخري واحلانــــات، ومــــن  الــــدواوين
م يف هــــ. وكل . . الشــــوارع والطرقــــات أو املصــــطلني للشــــمس حــــول األجــــران



www.rabee.net 

  -١٥٠-

،  ، بعضـــهم كـــاره مضـــطر، وبعضـــهم كســـول خامـــل التبطـــل والتســـكع ســـواء
  .  )١(وبعضهم مستغل مستهرت 

 أقول : 

ــــذين مــــن هــــم هــــؤالء املخلصــــون مــــن املفكــــرين ورجــــال الفنــــو أوال:  ن ال
 .   . إخل .  . خيافون من حكم اإلسالم

ـا لـن تكبـت وأن أقالمهـم ثانيا:  ما هي أفكارهم اليت يضمن هلا سيد أ
 .   لن حتطم

 فهل هم مسلمون ؟

ــــم االشــــرتاكيون والعلمــــانيون والشــــيوعيون وســــائر  يغلــــب علــــى ظــــين أ
 مرضى القلوب والنفوس.

عنـــان ينشـــرون كفـــرهم ، فهـــل اإلســـالم ســـيطلق هلـــم ال وإذا كـــانوا كـــذلك
مــا أفــواههم وأقالمهــم املســمومة، وهــل ســريعاهم اإلســالم  وإحلــادهم تســيل 

 ويضمهم إىل كنف محايته ورعايته؟ 

ــــاِفِقَني  ــــاَر َواْلُمَن أمــــا اإلســــالم احلــــق فيقــــول : {يَاأَيـَُّهــــا النَّــــِيبُّ َجاِهــــْد اْلُكفَّ
  (٢)اْلَمِصُري} َواْغُلْظ َعَلْيِهْم َوَمْأَواُهْم َجَهنَُّم َوبِْئسَ 

                                                 

 . )٨٤ صمعركة اإلسالم والرأمسالية" (" )١(

  ٧٣التوبة  (٢)



  

  -١٥١-

ويقول : {لَِئْن ملَْ يـَْنَتِه اْلُمَناِفُقوَن َوالَِّذيَن ِيف قـُُلوِِْم َمـَرٌض َواْلُمْرِجُفـوَن ِيف 
ِــْم ُمثَّ ال ُجيَاِوُرونَــَك ِفيَهــا ِإال قَلِــيًال * َمْلُعــوِنَني أَيـَْنَمــا ثُِقُفــوا  اْلَمِدينَــِة لَنـُْغرِيـَنَّــَك ِ

  )١(ْقِتيًال}ُأِخُذوا َوقـُتـُِّلوا تَـ 

 من هم رجال الدين احملرتفون ؟ثالثا: 

الصــــيحات  ومــــا هــــي األفكــــار والكتــــب الــــيت صــــاحوا يف وجههــــا تلــــك
 التافهة كما يزعم سيد ؟

 من هم أولئك احملرتفون املتاجرون ؟

م كانت يف وجه االشرتاكية املاركسـية الـ  يتمن اجللي الواضح أن صيحا
، وأن فـــيهم كوكبـــة مـــن  لـــوان الضـــاللأ ، وغريهـــا مـــن لبســـت لبـــاس اإلســـالم
، وعبـد الـرزاق محـزة،  ، مثل : عبد الظاهر أبو السـمح أعالم اهلدى يف مصر
، وأمحــد  ، وحممــد خليــل هــراس د الــرزاق عفيفــيبــ، وع وحممــد حامــد الفقــي

، وأبـــو الوفـــاء  ، وحمـــب الـــدين اخلطيـــب حممـــد شـــاكر، وعبـــد الـــرمحن الوكيـــل
  .   درويش

العالمـــة الشـــيخ بيـــة الســـعودية ر ة مثـــل مفـــيت اململكـــة العويف اجلزيـــرة العربيـــ
، والشيخ العالمـة عبـد العزيـز بـن عبـد اهللا ابـن بـاز، والشـيخ  حممد بن إبراهيم

، والشـيخ العالمـة  عبد اهللا بن محيد، والشيخ العالمة عبد الرمحن ابن سعدي

                                                 

 .  ١٦١ - ٦٠ألحزاب : ا (١)
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، والشيخ  وغريه يف املغرب العريب ، ، وتقي الدين اهلاليل عبد الرمحن املعلمي
وغريمهـــا مـــن مجعيـــة العلمـــاء يف اجلزائـــر وعلمـــاء أهـــل ،  ، وابـــن بـــاديس العقـــيب

وغـــريهم ممـــن طـــار صـــيتهم مـــن علمـــاء املـــنهج ،  احلـــديث يف اهلنـــد وباكســـتان
 السلفي وكانوا ضد كل ضالل واحنراف.

لـــــيس يف هـــــؤالء الـــــذين خيـــــافون حكـــــم اإلســـــالم مرتـــــدون عـــــن أرابعـــــا: 
 لزنادقة؟اإلسالم من الشيوعيني وا

 فما حكم اإلسالم فيهم ؟

فحكمــــه فــــيهم  -رضــــي اهللا عــــنهم  -أمــــا إســــالم الصــــحابة وأيب بكــــر 
ــم مرتــدون د قطــب ي. وأمــا إســالم ســ . . استئصــال شــأفتهم بالســيف ؟ أل

وحكمـــه فـــيهم بالتـــدليل وضـــمان احلريـــة هلـــم وألقالمهـــم وأفكـــارهم واحلمايـــة 
ـــ ا التـــافهون واحملرتفـــون مـــن قـــراء  والرعايـــة هلـــم وملبـــادئهم وكتـــبهم الـــيت يصـــيح 

كتــب الســنة والفقــه إن بقيــت هلــم أصــوات مل ختنــق ومل تكبــت يف دولــة ســيد 
 .  قطب

انظر ماذا كان يبيت سيد قطب للعلماء الذين يسميهم رجال خامسا: 
الدين ؟! وماذا كان يبيت ألصحاب األموال واملوظفني وغريهم لو وصـل إىل 

ا يف هذه احلكومة ؟دفة احلكم ؟! أي جحيم كانوا   سيلقون يف أتو
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إنــه ســيجرد العلمــاء مــن مناصــبهم وســيجرد كبــار املــالك ورجــال األمــوال 
م وأمواهلم وأصـحاب الوظـائف مـن وظـائفهم وسيسـوقهم بسـياط  من ممتلكا
االســتعباد واالســتذالل كــاحلمري والبغــال لعمــل منــتج يف دولــة ال تعــرف الرمحــة 

جـــال الفنـــون واجلـــالدون مـــن الضـــباط االحـــرار يرتبـــع قمتهـــا هـــو واملفكـــرون ور 
الذين تربوا على فكره ونظرياتـه الـيت ال تـرحم والـيت يلبسـها لبـاس اإلسـالم مـع 

  .   األسف الشديد
أي اســــتهانة بالعلمــــاء هــــذه الــــيت حتشــــر العلمــــاء مــــع أحــــالس سادســــا: 

 .   . إخل . . املقاهي واملواخري واحلانات

امـت الـدنيا ومل تقعـد واعتـرب نقـده فإذا جاء من ينتقـد سـيد قطـب حبـق ق
 إغراء على العلماء وتشذيبا هلم.
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  الفصل السادس 
رمي سيد المفتين والمستفتين في المجتمعات اإلسالمية عن 

  مشكالت تواجههم بالسخرية باإلسالم 
ويقـــول : (واإلســـالم نظـــام اجتمـــاعي متكامـــل تـــرتابط جوانبـــه وتتســـاند، 

عـن احليـاة ووسـائله يف تصـريفها، خيتلـف  وهو نظام خيتلف يف طبيعتـه وفكرتـه
 هذا كله عن النظم الغربية وعن النظم املطبقة اليوم عندنا، خيتلف اختالفا يف

، ومــن املؤكــد أنــه مل يشــرتك يف خلــق املشــكالت  كليــا أصــال عــن هــذه الــنظم
، إمنــــا نشــــأت هــــذه املشــــكالت عــــن طبيعــــة الــــنظم  القائمــــة يف اجملتمــــع اليــــوم

 .  مع ومن إبعاد اإلسالم عن جمال احلياةاملطبقة يف اجملت

ولكــــــــن العجيــــــــب بعــــــــد هــــــــذا أن يكثــــــــر اســــــــتفتاء اإلســــــــالم يف تلــــــــك 
، وأن يطلــــب رأيــــه يف قضــــايا مل  ، وأن يطلــــب هلــــا عنــــده حلــــول املشــــكالت

 ينشئها هو ومل يشرتك يف إنشائها.

، يف قضـايا  العجب أن يستفىت اإلسالم يف بالد ال تطبق نظام اإلسالم
،  ، و(املــــرأة واالخـــــتالط ) ، و(املــــرأة والعمـــــل ) املـــــرأة والربملــــان )مــــن نــــوع (

، وأن يسـتفتيه يف هـذا وأمثالـه نـاس  و(مشكالت الشباب اجلنسية) وما إليهـا
، بل إنه ليزعجهم أن يتصوروا يوم جيـيء حكـم  ال يرضون لإلسالم أن حيكم

 اإلسالم.
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ع هـــؤالء واألعجـــب مـــن أســـئلة هـــؤالء أجوبـــة رجـــال الـــدين ودخـــوهلم مـــ
الســــــائلني يف جــــــدل حــــــول رأي اإلســــــالم وحكــــــم اإلســــــالم يف مثــــــل هــــــذه 

 ، ويف مثل هذه القضايا، يف دولة ال حتكم باإلسالم. اجلزئيات

مـــا لإلســـالم اليـــوم وأن تـــدخل املـــرأة الربملـــان أو ال تـــدخل ؟ ! مالـــه وأن 
 خيتلط اجلنسان أو ال خيتلطان ؟

 ما له وأن تعمل املرأة أو ال تعمل ؟

لـــه ومـــا ألي مشـــكلة مـــن مشـــكالت الـــنظم املطبقـــة يف هـــذا اجملتمـــع مـــا 
 الذي ال يدين لإلسالم وال يرضى حكم اإلسالم ؟

ومـــا بـــال هـــذه اجلزئيـــات وأمثاهلـــا هـــي الـــيت يطلـــب أن تكـــون وفـــق نظـــام 
، مطــرود مــن حيــاة  ، ونظــام اإلســالم كلــه مطــرود مــن قــوانني الدولــة اإلســالم
 ! الشعب ؟

 جزأ، فإما أن يؤخذ مجلة وإما أن يرتك مجلة.إن اإلسالم كل ال يت

، وأن يهمــــل يف األســــس  أمــــا أن يســــتفىت اإلســــالم يف صــــغار الشــــؤون
، فهـــذا هـــو الصـــغار الـــذي ال جيـــوز  العامـــة الـــيت تقـــوم عليهـــا احليـــاة واجملتمـــع

، إن جـواب أي اسـتفتاء  أن يقبله لإلسالم -فضال على عامل دين  -ملسلم 
ت اجملتمعــــات الــــيت ال تــــدين باإلســــالم وال عــــن مشــــكلة جزئيــــة مــــن مشــــكال

وال يف احليـــاة كلهـــا، مث اطلبـــوا أاإلســـالم  تعـــرتف بشـــرعيته أن يقـــال : حكمـــوا
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بعد ذلك رأيه يف مشكالت احلياة اليت ينشئها هو ال اليت أنشـأها نظـام آخـر 
 مناقض لإلسالم...

إنـــين أعتـــرب كـــل اســـتفتاء لإلســـالم يف قضـــية مل تنشـــأ مـــن تطبيـــق النظـــام 
، واإلسالم كله مطرود من احلياة، إنين أعترب كـل اسـتفتاء مـن هـذا  اإلسالمي

اء مشــاركة يف ت، كمــا أعتــرب الــرد علــى هــذا االســتف النــوع ســخرية مــن اإلســالم
هذه السـخرية مـن أهـل اإلفتـاء، والـذين يصـرخون اليـوم طـالبني منـع املـرأة مـن 

، أو إطالــة  ســالم، أو منعهــا مــن العمــل باســم اإل االنتخــاب باســم اإلســالم
، ليســمحوا يل مــع تقــديري لبــواعثهم النبيلــة  أكمامهــا وذيلهــا باســم اإلســالم

ـــــم حييلــــون اإلســـــالم إىل  ـــــم حيصـــــرون هـــــز أن أقــــول هلـــــم : إ أة وســــخرية، أل
  .   املشكلة كلها يف هذه اجلزئيات

م كلها جيب أن تنصرف إىل تطبيق النظام اإلسالمي والشريعة  إن طاقا
. جيـــب أن يأخـــذوا اإلســـالم مجلـــة وأن  .  كـــل جوانـــب احليـــاة.اإلســـالمية يف

يــدعوه يــؤدي عملــه يف احليــاة مجلــة، فهــذا هــو األليــق لكرامــة اإلســالم وكرامــة 
 دعاة اإلسالم.

. أمــا إذا كــان  . . هــذا إذا كــانوا جــادين يف األمــر، خملصــني يف الــدعوة
ن ال الغـــرض هـــو الضـــجيج الـــذي يلفـــت النظـــر، وهـــو يف ذات الوقـــت مـــأمو 
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فــذلك شــأن آخــر أحــب أن أنــزه عنــه علــى األقــل بعــض اهليئــات ، خطــر فيــه 
  (١)واجلماعات)

 أقول:

إن ســـيد قطــــب قـــد أداه محاســــه لتطبيــــق الشـــريعة علــــى فهمــــه إىل أوال: 
 أمرين خطريين:

ــــــام املفتــــــني واملســــــتفتني أحــــــدهما:  ســــــد بــــــاب اإلفتــــــاء واالســــــتفتاء وا
 بالسخرية باإلسالم.

ســــلمني يعتــــزون بإســــالمهم ويتطلعــــون إىل ديــــنهم فالســــؤال مــــن أنــــاس م
 ليعاجل مشاكلهم فينفذون منه ما يستطيعون.

واملفتــون يفتــون مبــا يفهمــون ويعملــون مــن حلــول إســالمية جملتمــع مســلم 
 . فرضت عليه قوانني غري إسالمية فرضا من عدو مستعمر

 أال يــدل هــذا اإلفتــاء واالســتفتاء علــى احــرتام النــاس لــدينهم وحــبهم لــه
 وثقتهم فيه؟

وأال يدل على أن العلماء يعتـزون بـدينهم وحيرصـون علـى ربـط النـاس بـه 
م ؟  وفزعهم إليه عند املشكالت وامللمات اليت تلم 

                                                 

 ) ٩٢ - ٨٦دراسات إسالمية" (ص   )١(
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ــا ال تــدين ثانيهمــا :  وهــو األخطــر، وهــو رمــي اجملتمعــات اإلســالمية بأ
 ، فهذه دندنة حول تكفريهم. باإلسالم

ة مــن مشــكالت الــنظم املطبقــة يف انظــر إىل قولــه : (مــا لــه وألي مشــكل
 هذا اجملتمع الذي ال يدين لإلسالم وال يرضى حكم اإلسالم).

 انظــــــر إىل قولــــــه : (إن جــــــواب أي اســــــتفتاء عــــــن مشــــــكلة جزئيــــــة مــــــن
مشــكالت اجملتمعــات الــيت ال تــدين باإلســالم وال تعــرتف بشــريعته أن يقــال : 

ك رأيــه يف مشــكالت حكمــوا اإلســالم أوال يف احليــاة كلهــا مث اطلبــوا بعــد ذلــ
 احلياة اليت ينشئها هو).

ــذه  ــذا املنظــار وحيكــم علــيهم  وهكــذا ينظــر إىل اجملتمعــات اإلســالمية 
 ، بل يف كل كتبه أو جلها. ، ال يف هذا الكتاب األحكام

  ء المشاكل ؟ حاشاه من ذلك ! يثم هل اإلسالم ينش
ل والفســـوق إمنـــا هـــو يعـــاجل املشـــاكل الـــيت ينشـــئها أهـــل األهـــواء والضـــال

 والنفاق.

إن معظــم رســل اهللا صــلوات اهللا وســالمه علــيهم أرســلهم اهللا إىل ثانيــا : 
ا  أمم تعبد األوثان وترتكب احملرمات والفـواحش ليعـاجلوا املشـاكل الـيت أنشـأ

م م ووثنيــــا ــــوا عــــن  جاهليــــا ــــوا عــــن الشــــرك و ، فــــدعوا إىل توحيــــد اهللا و
مأ، وقـــد أنشـــ ك األمـــمالفـــواحش واحملرمـــات الـــيت متارســـها تلـــ ،  ا جاهليـــا
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 هيإىل تلـــــك األمـــــم الكـــــافرة اجلاحـــــدة الكنـــــودة بـــــالزواجر والنـــــوا نتقـــــدمو يو 
  .  والتحذير واإلنذار من خمالفتها، كل ذلك وأممها ترفض ذلك

 كل ذلك ومل يكن هلم دول وال أنظمة.

 ومل يقولوا: ما لإلسالم وهذه املشكالت اليت مل ينشئها ؟! ومـا لإلسـالم
والفواحش واملنكرات اليت مل يشارك يف إنشـائها ؟! ومل يقفـوا مكتـويف األيـدي 

، وإمنـــــا يبلغـــــون رســـــاالت اهللا يف حـــــدود  حـــــىت تقـــــوم هلـــــم دول وحكومـــــات
م  .  طاقا

قال تعاىل عـن شـعيب : { َوِإَىل َمـْدَيَن َأَخـاُهْم ُشـَعْيًبا قَـاَل يَـاقـَْوِم اْعبُـُدوا 
ــرُُه َوال تَنُقُصــوا اْلِمْكَيــاَل َواْلِميــزَاَن ِإينِّ أَرَاُكــْم ِخبَــْريٍ َوِإينِّ اللَّــَه َمــا َلُكــْم ِمــْن ِإلَــ ٍه َغيـْ

 . ٨٤َأَخاُف َعَلْيُكْم َعَذاَب يـَْوٍم حمُِيٍط} هود : 

وقـــال عـــن لـــوط عليـــه الســـالم : { َوُلوطًـــا ِإْذ قَـــاَل ِلَقْوِمـــِه ِإنَُّكـــْم لَتَـــْأتُوَن 
 َِ  ٢٨ا ِمْن َأَحٍد ِمْن اْلَعاَلِمَني} العنكبوت : اْلَفاِحَشَة َما َسبَـَقُكْم 

ـــِه َوُهـــَو  عـــنوقـــال تعـــاىل  العبـــد الصـــاحل لقمـــان : { َوِإْذ قَـــاَل لُْقَمـــاُن ِالبِْن
 13يَِعظُُه يَابـَُينَّ ال ُتْشرِْك بِاللَِّه ِإنَّ الشِّْرَك َلظُْلٌم َعِظيٌم} لقمان : 

ــالْ  ــالَة َوْأُمــْر ِب ــْم الصَّ ــَه َعــْن اْلُمنَكــِر َواْصــِربْ َعَلــى َمــا { يَــابـَُينَّ أَِق َمْعُروِف َواْن
َأَصــــاَبَك ِإنَّ َذلِــــَك ِمــــْن َعــــْزِم األُُمــــور * َوال ُتَصــــعِّْر َخــــدََّك لِلنَّــــاِس َوال َمتْــــِش ِيف 

 ١٨ - ١٧اَألْرِض َمَرًحا ِإنَّ اللََّه ال حيُِبُّ ُكلَّ ُخمَْتاٍل َفُخوٍر} لقمان : 
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،  اهللا عليــه وســلم اجلاهليــة يف العهــد املكــيولقــد واجــه رســول اهللا صــلى 
وهـــي يف شـــركها منغمســـة يف كثـــري مـــن االحنرافـــات األخالقيـــة واالجتماعيـــة، 

ارب الفــواحش حــلــه دولــة، فــدعا إىل التوحيــد ونبــذ األوثــان وخلعهــا، و  يسولــ
ـــــيت مل يشـــــارك  واملنكـــــرات واحملرمـــــات ، ومل يقـــــل : مـــــا يل وهلـــــذه املنكـــــرات ال
  ا ؟ ! اإلسالم يف إنشائه

قــال تعــاىل لرســوله الكــرمي : { قُــْل تـََعــاَلْوا أَْتــُل َمــا َحــرََّم َربُُّكــْم َعَلــْيُكْم َأال 
ُتْشرُِكوا ِبِه َشْيًئا َوبِاْلَواِلَدْيِن ِإْحَسانًا َوال تـَْقتـُُلوا أَْوالدَُكْم ِمْن ِإْمالٍق َحنُْن نـَـْرزُُقُكْم 

ــ َهــا َوَمــا َبَطــَن َوال تـَْقتـُلُــوا الــنـَّْفَس الـَّـِيت َوِإيَّــاُهْم َوال تـَْقَربُــوا اْلَفــَواِحَش َم ا َظَهــَر ِمنـْ
َوال تـَْقَربُـوا َمـاَل اْلَيتِـيِم *  َحرََّم اللَُّه ِإال بِـاحلَْقِّ َذِلُكـْم َوصَّـاُكْم بِـِه َلَعلَُّكـْم تـَْعِقلُـونَ 

ُه َوأَْوفُـــوا اْلَكْيـــلَ  لُـــَغ َأُشـــدَّ َواْلِميـــزَاَن بِاْلِقْســـِط ال  ِإال بِـــالَِّيت ِهـــَي َأْحَســـُن َحـــىتَّ يـَبـْ
ُنَكلُِّف نـَْفًسا ِإال ُوْسَعَها َوِإَذا قـُْلُتْم فَاْعِدُلوا َوَلْو َكـاَن َذا قـُـْرَىب َوِبَعْهـِد اللَّـِه أَْوفُـوا 

   )١(َذِلُكْم َوصَّاُكْم ِبِه َلَعلَُّكْم َتذَكَُّروَن}

القيـــة وقـــد عاجلـــت الســـور املكيـــة كثـــريا مـــن املشـــاكل االجتماعيـــة واألخ
 واالقتصادية، وإن كان حمور الدعوة األصيل هو التوحيد وحماربة الشرك.

                                                 

 . ١٥٢ - ١٥١األنعام :  (١)
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وال سيما هذه السورة املكية سورة األنعام اليت استشهدنا باآليتني 
السابقتني منها، فإن فيها باإلضافة إىل ما سبق حترمي امليتة وحلم اخلنزير والدم 

 وما أهل به لغري اهللا.

 تمعات جاهلية.كل ما ذكرناه كان يف جم

 فكيف مبجتمع يدين باإلسالم ؟

، اســتنكر ذلــك ســيد قطــب واعتــرب  فــإذا ســأل ســائل وأجابــه مفــت عــامل
. إىل آخر ما اعرتض به سـيد قطـب  . . االستفتاء واإلفتاء سخرية باإلسالم

 على املفتني واملستفتني وإىل آخر تكفريه للمجتمعات اإلسالمية.

، مــــن  ، وال أحــــد أغــــري مــــن اهللا غضإن اهللا يــــبغض الفــــواحش أشــــد الــــب
 أجل ذلك حرم الفواحش.

قال : قال سعد بن عبادة : لـو  -رضي اهللا عنه  -عن املغرية بن شعبة 
، فبلــغ ذلــك رســول اهللا  رأيــت رجــال مــع امــرأيت لضــربته بالســيف غــري مصــفح

،  ، فقــال : "تعجبــون لغــرية ســعد، واهللا ألنــا أغــري منــه صــلى اهللا عليــه وســلم
، ومــن أجــل غــرية اهللا حــرم الفــواحش مــا ظهــر منهــا ومــا بطــن  غــري مــينواهللا أ

")١  ( 

                                                 

 ) ٧٤١٦، حديث  البخاري ( التوحيد (١)
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فكيف يقول سيد قطب : (ما لإلسالم اليوم وأن تدخل املرأة يف 
 . إخل). .  . ، وأن خيتلط اجلنسان أو ال خيتلطان الربملان أو ال تدخل

،  ما هكذا الدعوة إىل تطبيق نظام اإلسالم بإزهاق آخر نفـس لإلسـالم
دعو إىل إنشــاء جمتمــع إســالمي جديــد يف خيــال ســيد بعــد احلكــم علــى مث يــ

 اجملتمعات اإلسالمية بالكفر

 ما هكذا يكون اإلصالح

 وما هكذا يا سعد تورد اإلبل

جيب أن يفهم العقـالء نـوع احلكـم الـذي يـتحمس لـه سـيد قطـب ثالثا: 
م مل يطبقوه.  ويكفر الناس احملكومني قبل احلكام من أجله أل

م خيـــتلس مـــن الدميقراطيـــة إنشـــاء الربملانـــات واالنتخابـــات حتـــت إنـــه حكـــ
دفتهــــا اليهــــود والنصــــارى  ســــتار الشــــورى اإلســــالمية يشــــارك يف قمتهــــا وإدارة

والعلمـــانيون حتـــت ســـتار أن هلـــم مـــا للمســـلمني وعلـــيهم مـــا علـــى املســـلمني 
ـــة، وســـيكون مـــن عالمـــات تقـــدمها  ـــروافض وغـــالة الصـــوفية القبوري وقـــبلهم ال

، وإنشـــاء جملـــس أعلـــى  كنـــائس والبيـــع وتشـــييد القبـــور واحلســـينياتإنشـــاء ال
   غالل صناديق النذور ! ! يبللصوفية يتبعه إدارة أو إدارات لألضرحة جت

ــــدأ بالعلمــــاء  ــــيت تب ويســــتل مــــن الشــــيوعية احلمــــراء االشــــرتاكية املــــدمرة ال
ــم يســاندون النظــام اإلقطــاعي ، وينتــزع مــن كبــار  فتجــردهم مــن مناصــبهم أل
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ــم  الك أراضــيهم ودورهــماملــ ، ويعــرج علــى أصــحاب األمــوال يبتــز أمــواهلم أل
، مث  ، ويطــــرد املـــــوظفني واملســــتخدمني مــــن وظـــــائفهم إقطــــاعيون ورأمســــاليون

يســــوق اجلميـــــع بســــياط االشـــــرتاكية إىل املصـــــانع واملعامــــل واحلقـــــول الزراعيـــــة 
،  م، واشـــــرتاكية اإلســـــال ، وكـــــل هـــــذا وذاك ســـــيكون باســـــم اإلســـــالم املؤممـــــة

، اإلســالم الــذي يقــول عنــه ســيد قطــب : (إنــه يصــوغ مــن  وعدالــة اإلســالم
الشـــــيوعية واملســـــيحية معـــــا مزجيـــــا كـــــامال يتضـــــمن أهـــــدافهما ويزيـــــد عليهمـــــا 

  . بالتناسق والتوازن واالعتدال )
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  الفصل السابع 
ضيق األفق بوعد الرفاق بمطاردة العلماء الذين يرميهم 
  وجمود التفكير ويسخر بعمائمهم 

 يقول سيد قطب: 

ق القـــائمني علــى احلكـــم اإلســالمي ومجـــود افــآ(بقــي اخلـــوف مــن ضـــيق 
 ) ١(، ومــا أحســب هــذه الصــورة الــيت قامــت يف أذهــان هــؤالء الرفــاق تفكــريهم

 إال من اقرتان حكم اإلسالم بعمائم الشيوخ ومسابح الدراويش.

ســـــناد حكـــــم اإلســـــالم يف مصـــــر بـــــل إوإذا تبـــــني أن هـــــؤالء لـــــن يكونـــــوا 
، ويعملوا عمـال منتجـا غـري جمـرد الصـلوات  ، ما مل يغريوا ما بأنفسهم اؤهطرد

، وإذا تبـــني هـــذا فيجـــب أن ختفـــى هـــذه الصـــورة النكـــدة  واألذكـــار والرتاتيـــل
ــا ال  حلكــم اإلســالم مــا مل تكــن هــذه التهمــة موجهــة ملبــادىء اإلســالم يف ذا

    ).٢(، فهل إنه لكذلك ذلك الدين العظيم ؟!) للمشايخ والدراويش
 أقول:

 نعم هناك دراويش لكن ما عالقتهم باحلكم يف اإلسالم ؟ -١

                                                 

 . كلمة رفاق مصطلح شيوعي  ١)(

 )٨١معركة اإلسالم والرأمسالية" (ص " )٢(



  

  -١٦٥-

ـا  مث هل علمـاء اإلسـالم واحلـق علـى هـذه الصـورة املزريـة الـيت يصـورهم 
 سيد؟

يـذكر الصـلوات والرتاتيـل واألذكـار يف هـذا  -وهذا هـو الـبالء  -مث ملاذا 
، إن هـــذا  فـــاقالســـياق الســـاخر املرضـــي للعلمـــانيني وأعـــداء اإلســـالم مـــن الر 

األســـلوب وأمثالـــه مـــن ســـيد وأمثالـــه هـــو الـــذي جـــرأ الشـــباب علـــى الطعـــن يف 
 العلماء واحتقارهم واحتقار علمهم وفتاواهم.

انظر ماذا يبيت سيد قطب للعلماء ؟ إنه يهـددهم باملطـاردة، ومـن  -٢
م الرفاق واملثقفون من اجلهالء باإلسالم.  هو البديل ؟ إ

املصـانع وسـائر األعمـال  اجلالدين إىل حقـولإنه سيسوقهم بسياط  -٣
املنتجــة، كــل ذلــك تنفيــذا ملبــادىء دولــة ســيد قطــب الــيت يلبســها بقــوة لبــاس 

 .  اإلسالم

مـــن املؤســـف تكـــراره لـــذكر الصـــلوات واألذكـــار يف هـــذه الســـياقات  -٤
 شد أنواع اإلهانات.أاملشينة اليت يهني فيها العلماء 
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  الفصل الثامن 

  إسالمية طعنه في حكومات 
 منها الحكومة اإلسالمية السلفية في الجزيرة العربية 

 قال سيد قطب:

( وبعض هذه الشبهات ناشىء من التباس صورة حكم اإلسالم بـبعض 
أنــــواع احلكومـــــات الـــــيت تســــمي نفســـــها (حكومـــــات إســــالمية) ومتثيـــــل هـــــذه 
م (رجــــال الــــدين ) لفكــــرة  احلكومــــات حلكــــم اإلســــالم كتمثيــــل مــــن يســــمو

،  ، بـــل متثيـــل النقـــيض للنقـــيض ! كالمهـــا متثيـــل مـــزور كـــاذب مشـــوه اإلســـالم
ولكــن اجلهــل حبقيقــة فكــرة اإلســالم عــن احلكــم حــىت بــني (املثقفــني) ال يــدع 

   .  )١(صورة للحكم اإلسالمي أخرى غري هذه الصورة املزورة الشائهة الكريهة)

ة فهــــذه الطعنــــات اآلمثــــة املوجهــــة يف الدرجــــة األوىل للحكومــــة اإلســــالمي
الصــحيحة دولــة التوحيــد والســنة، وعلــى قمتهــا علمــاء الســنة والتوحيــد، الــيت 

ا قائمة علـى   أثبتت بواقعها اإلسالمي الصحيح وبشهادة العلماء املنصفني أ
ا ومنهجهــا وحكمهــا وتعليمهــا، وإن   كتــاب اهللا وعلــى ســنة رســوله يف عقيــد

ــا كــان هنــاك نقــص مل تســلم منــه دولــة بعــد اخلالفــة الراشــدة، ف الدولــة  هــيإ

                                                 

 )٦٤ صمعركة اإلسالم والرأمسالية" (" )١(



  

  -١٦٧-

اإلســـالمية احلقـــة والقلعـــة احلصـــينة لإلســـالم ونـــدعوها إىل تـــاليف هـــذا الـــنقص 
  .   هلا التوفيق والسداداهللا، ونسأل  الذي يوجبه اإلسالم

واحلكومـــة اإلســـالمية الـــيت يتصـــورها ســـيد قطـــب لـــن تكـــون أصـــلح مـــن 
ــا متثــل اإلســالم متثــيال مــزورا مشــوها )، فهــي أفســد احلكومــات الــيت يقــول: (إ
ـا تعتـز باإلسـالم وحتـرتم العلمـاء وتقـوم علـى جوانـب منـه د قـعتأ، و  على عال
احلكومـة و أن هذه احلكومات اليت أشار اليها منها حكومة األدارسة يف ليبيا، 

ــا خــري مــن الــيت يتخيلهــا ويصــورها  املتوكليــة يف الــيمن ، فمهمــا قيــل فيهــا فإ
اإلسـالم فهـو يتخيـل  نأبعـد مـ للناس، واليت ستكون عقائدها أفسـد ونظامهـا

ا  حكومة اشرتاكية ال تبقي للناس سبدا وال لبدا، وحكومة برملانية يزعم هلا أ
ال فســتكون دكتاتوريــة مسـتبدة كمــا يلمــس إ، و  شـورية هــذا إن التزمــت بـذلك

ذلك من األحزاب القائمة على فكره اليت ال حتتمل نقدا مهما سطع فيه نور 
، سواء تعلق بالعقيدة  ا مهما صحت دالئله وبراهينهاحلق وال توجيها إسالمي

أو تعلـــق بالسياســـة، وحـــىت لـــو جـــاء بـــه مثـــل أيب بكـــر وعمـــر، كمـــا هـــو واقـــع 
  .   بعض احلكومات اليت قامت على منهجه وفكره

ـا  لو كان يريد حكومة إسالمية صـادقة لسـاند الدولـة السـعودية وأشـاد 
العقيــدة واملــنهج والتطبيــق  ولطالــب احلكومــات األخــرى أن حتــذو حــذوها يف
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، ال نقولـــه خترصـــا وال  ، ولكنـــه يريـــد شـــيئا آخـــر نضـــحت بـــه كتبـــه الصـــحيح
 . تكهنا

  قد يقال : إنه كان ال يعرف شيئا عن هذه احلكومة اإلسالمية؟

سـالمي فيقال : كال، فلقد كان على معرفة واسعة مبا جيـري يف العـامل اإل
المية" مـثال يـدرك أنـه كـان يعـرف مـا ، والـذي يقـرأ كتابـه "دراسـات إسـ وغريه

 واهلنــد نيجيــري يف االحتــاد الســوفيييت علــى املســلمني ومــا جيــري علــيهم يف الصــ
فكيف جيهـل مـا جيـري يف جزيـرة العـرب  ، )١(واحلبشة ويف أدغال أفريقيا وآسيا

 ةبالد احلرمني والبرتول اليت يعلم ما جيـري فيهـا ومـا يوجـد فيهـا مـن اخلـري عامـ
   .  ، بل حىت غري املسلمني يعرف ذلك  خاصتهماملسلمني و 

                                                 

 . )٢١٨ - ١٦٩انظر كتاب "دراسات إسالمية" (من ص  )١(
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  الفصل التاسع

  سيد يسخر بدعوة هيئة كبار العلماء في مصر 
  باحية والتحلل لى تغيير المنكرات ومحاربة األخالق اإلإ
  
م) ينسيد قطب حتت عنوان (إ قال بأسـلوب ثـوري مـادي تكلـم فيـه  أ

راتــه ال يســتطاع نقلهــا ، وكثــري مــن عبا ال يشــبه أســاليب العلمــاء واملصــلحني
  . ، بل وغري املسلمني لثقلها على أمساع املسلمني

ــم قــالوا كلمــة  ويف هــذا املقــال تنــاول العلمــاء بأســلوب ســاخر جــدا، أل
  : ، قال ساخرا مع األسف حق تتضمن إنكار املنكرات

م الطويـل  (وهنا ينبعث السادة األجالء من هيئة كبار العلمـاء مـن سـبا
عــــون األخــــالق الضــــائعة والفــــواحش الشــــائعة، وال يــــدعون ثبــــورا ، ين العميــــق

واحـــدا بـــل ثبـــورا كثـــريا، فلننصـــرف إىل الســـادة األجـــالء حلظـــة لنســـمع مـــنهم 
  ، تروحيا للنفس عن ذلك اجلد الكريه الذي نعانيه الوعظ الشريف

هذه بعض عريضتهم إىل رئيس احلكومة يف يوم مـن األيـام : وإن النـاظر 
عزيــزة، ومــا آل إليــه أمــر الــدين واخللــق فيهــا، ليهولــه مــا يــرى، يف حــال أمتنــا ال

، وخياجلــه كثــري مــن  ويأخـذه كثــري مــن احلــزن علـى حاضــرها الــذي صــارت إليـه
، فقــد اســتهان النــاس بــأوامر  اإلشــفاق علــى مســتقبلها الــذي هــي مقبلــة عليــه

، ودخــل علــى كثــري  ، وجنحــوا إىل مــا خيــالف تقاليــد اإلســالم الــدين ونواهيــه
، جريـــا وراء املدنيـــة  اإلباحيـــة والتحلـــل نهم مـــا مل يكـــن يعهـــد مـــن أخـــالقمـــ

، وكثرت عوامل اإلفساد واإلغراء يف الـبالد، وال  عالزائفة واغرتارا بربيقها اخلاد 
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ـا واألخـذ بيـدها يف حاضـرها  ـا املرجـوين للنهـوض  سيما أمـام ناشـئتها وفتيا
  . . .ومستقبلها

فيهـــا الرجـــال والنســـاء علـــى صـــورة  فمـــن حفـــالت ماجنـــة خليعـــة خيـــتلط
متهتكــــة جريئــــة يشــــرب فيهــــا اخلمــــر ويرتكــــب فيهــــا مــــا ينــــايف املــــروءة واخللــــق 

  .  . .  الكرمي

، وتـــربز  إىل أنديـــة يبـــاح فيهـــا القمـــار، ويســـكب علـــى موائـــدها الـــذهب
  .. . ، وتزلزل بسببها البيوت والكرامات فيها األموال

لــى ألـوان مـن الفسـاد وإضــاعة إىل مالعـب للسـباق واملراهنـات تنطـوي ع
  . .  . املال

إىل مسابقات للجمال إمنا هي معـارض للفسـوق واإلمث يرتكـب فيهـا مـا 
ــــاح فيهــــا مــــن احملرمــــات أكربهــــا  ــــه جبــــني الــــدين واخللــــق واملــــروءة ويب ــــدى ل ين

  .  . .  وأخطرها

  ... إىل شواطىء يف الصيف خيلع فيها العذار، ويطغى فيها األشرار
ـا كـوامن إىل أخبار غري ذ لك تذكر وتنشر، وتوصف وتصور، وتسـتثار 

   ...الشهوات والغرائز، يف غري تورع وال حياء
  ) ١() ٠٠٠لوان املنكرات وفنون املوبقات أإىل كثري من 

كم وتعجب   : قال سيد قطب معلقا يف سخرية و

وي ! وي ! أو هـــذا هكـــذا أيهـــا العلمـــاء األجـــالء ؟! يـــا ســـبحان اهللا ! 
   قوة إال باهللا وال حول وال
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. ولكـن ! وقـد  . . حقا إنه ألمر جلل يوجب النقمـة ويسـتوجب اللعنـة
  . قدر لشفاهكم الكرمية أن تنفرج عن كالم يف اجملتمع

أفمــا كانــت هنــاك كلمــة واحــدة تقــال عــن املظــامل االجتماعيــة الفاشــية، 
ماعيـة ، ورأيـه يف الفـوارق االجت ، ورأيـه يف املـال وعن رأي اإلسـالم يف احلكـم

   ؟اليت ال تطاق
وما الذي كنـتم تنتظرونـه أيهـا السـادة األجـالء مـن أوضـاعنا االجتماعيـة 
القائمة إال هذا الفساد اليت تناولت خطبتكم الشريفة ظواهره وجتنبت خوافيه 
؟! أوضاعنا االجتماعية اليت جتـد مـنكم السـند والنصـري والـيت يصـيبكم الـبكم 

عنهـا مـن ذهـب  أو بعيـد؟ ألن السـكوت فال تشريون إليها عارضـة مـن قريـب
) ١(: ذهب إبريز

  

  ، هذا بعض شكوى هيئة كبار العلماء يف بلده ويف عصره

فبـــدل أن يشـــكرهم علـــى هـــذا املوقـــف الطيـــب ويشـــجعهم علـــى املضـــي 
قـــدما يف معاجلـــة األوضـــاع املرتديـــة وحماربـــة املنكـــرات الفاشـــية ويطلـــب مـــنهم 

اربـة مظـاهر الشـرك الـيت مل ختطـر ببـال سـيد املزيد من املواقف الطيبة بدءا مبح
قطـــب ويصـــيبه وأمثالـــه الـــبكم جتاههـــا وجتـــد فـــيهم الســـند والنصـــري، بـــدال مـــن 
م الطيبــة اإلجيابيــة يف طريــق  تشــجيعهم طفــق يســخر مــنهم ويهــون مــن خطــو

  .   اإلصالح
ــــم هــــذه الســــخرية أأل ــــم خــــالفوا منهجــــه الثــــوري فقــــط يســــخر  جــــل أ
  ؟الظاملة

                                                 

  ) راجع املصدر السابق١(
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جرته دعوتك السياسية الثوريـة علـى اإلسـالم واملسـلمني  أتدري ما الذي
  ؟من البوار والدمار

يشـــهد اهللا ومالئكتـــه والعقـــالء مـــن النـــاس وكبـــار اإلخـــوان املســـلمني أن 
دعــوة اإلخــوان املســلمني السياســية الــيت اعتنقهــا ســيد قطــب حــىت مــات مــن 
ـــــا كانـــــت مفتوحـــــة األبـــــواب علـــــى مصـــــاريعها لكـــــل أربـــــاب البـــــدع  أجلهـــــا أ

، وصــوفية غاليــة قبوريــة، ولكــل راغــب مــن  ، وخــوارج ، مــن روافــض والضــالل
، ولكــــل حاقــــد  ، ولكــــل عشــــاق املناصــــب النصــــارى، ولكــــل منــــافق زنــــديق
   إىل مآخذ أخرى ال يتسع املقام لذكرها. ومتعطش للدماء وسلب األموال

، واخرجـــوا مـــن  فيـــا معشـــر الشـــباب املخـــدوعني ! أفيقـــوا مـــن ســـكرتكم
ظلمـــة والســـراديب والقمـــاقم الـــيت ســـجنكم فيهـــا مساســـرة ودهـــاقني الزنـــازين امل

السياسة املاكرة وكبلوا عقولكم بأصفاد وأغالل التبعية اخلرقاء العمياء ينعقـون 
بكـــم كقطعـــان املواشـــي زاعمـــني لكـــم أن هـــذا هـــو طريـــق اإلســـالم وهـــذا هـــو 

ـــة، ومـــا مـــن شـــيء مـــن هـــذا أو ذاك إال مـــا ذكرتـــه لكـــم ، وأمثـــل  طريـــق احلري
، وال ميكـــن أن تعرفـــوا حقيقـــة  إلســـالم عنـــدهم مـــا يف الســـودان وأفغانســـتانا

ذلــك إال إذا خــرجتم مــن تلــك الســراديب والزنــازين والقمــاقم وحطمــتم تلــك 
، فلــن  ، فــإن آثــرمت عبوديــة الزنــازين والقمــاقم والســراديب األغــالل واألصــفاد

تضــروا اهللا  ، ولــن تــزروا عنــد اهللا وعنــد مــن يعــرف هــذه احلقــائق إال بأنفســكم
  ن يعرف احلقيقة والواقع: مشيئا، وسيقول 

  ولو أن قومي أنطقتين رماحهم           نطقت ولكن الرماح أجرت

  : وسيقول               

  لقد أمسعت لو ناديت حيا               ولكن ال حياة ملن تنادي



  

  -١٧٣-

  : وسيصدق فيكم               

  مير به على جيف الكالب          ومن يكن الغراب له دليال      
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  الفصل العاشر 

  كشف تواطؤ رجال الدين المحترفين

  : ويقول سيد قطب

  : فرائض غري الزكاة(

ومع ذلك فالزكاة ليست وحـدها حـق املـال وإنـا لـنلحظ شـبه تواطـؤ بـني 
مـــن يتحـــدثون عـــن الزكـــاة يف هـــذه األيـــام علـــى اعتبارهـــا احلـــد األقصـــى الـــذي 

، لـــذلك ينبغـــي أن نكشـــف هـــذا  دائمـــا مـــن رؤوس األمـــوال يطلبـــه اإلســـالم
، كما يتعمده مـن يريـدون إظهـار  التواطؤ الذي يتعمده رجال الدين احملرتفون

   . )١(النظام اإلسالمي بأنه غري صاحل للعمل يف عصر (احلضارة)
، حـني ال حتتـاج اجلماعـة  إن الزكاة هي احلد األدىن املفروض يف األموال

ة الزكـــاة، فأمـــا حـــني ال تفـــي فـــإن اإلســـالم ال يقـــف مكتـــوف إىل غـــري حصـــيل
، بل مينح اإلمام الذي ينفذ شريعة اإلسالم سلطات واسعة للتوظيـف  اليدين

زمـــــــة اللـــــــوم يف احلـــــــدود المعمنهـــــــا بقـــــــدر  يف رؤوس األمـــــــوال ؟ أي األخـــــــذ
  . "، ويقول بصريح احلديث : "إن يف املال حقا سوى الزكاة  لإلصالح

ق كافـــة يـــ املرســـلة وســـد الـــذرائع دائـــرة واســـعة تشـــمل حتقودائـــرة املصـــاحل
.  )٢(املصاحل للجماعة، وتضمن دفع مجيع األضرار)

  

                                                 

) ال أدري أهو ضغظ هؤالء الذي يدفع سيدا على انتحال االشرتاكية باسم اإلسالم أم هي ١(
  السياسة ؟  

  . . ثانية عشرة )، ط ١١٩ - ١١٨جتماعية" (ص العدالة اال" )٢(
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ـامهم بـأقبح أنـو   نوالشاهد م ع ا كالم سـيد هـذا هـو طعنـه يف العلمـاء وا
ام و    فظعها. أاال

) ١/٣٨٥مث إن احلـــــــديث الـــــــذي احـــــــتج بـــــــه ضـــــــعيف رواه الــــــــدارمي (
،  أيب محزة عن الشعيب عن فاطمـة بنـت قـيسوالرتمذي من طريق شريك عن 

، وأبــو محــزة ميمــون األعــور  وقــال الرتمــذي : هــذا حــديث لــيس إســناده بــذاك
، وروى بيان وإمساعيل بن سامل عن الشعيب هذا احلـديث قولـه وهـذا  يضعف

  أصح ، وقال فيه احلافظ "ضعيف" انظر التقريب .
ف إليه سيد قطب ، لكان معناه غري ما يهد ولو كان احلديث صحيحا

  .من االشرتاكية الظاملة

، فـــال  لمـــاء علـــى اعتبارهـــاعواملصـــاحل املرســـلة خمتلـــف فيهـــا، ولـــو اتفـــق ال
ذه االشـــرتاكية الظاملــة الـــيت يــدعو إليهـــا ســـيد هــميكــن أن خيطـــر ببــال العلمـــاء 

  .قطب ويقررها

  : ويقول سيد

وقد احـتج بعـض المحتـرفين مـن رجـال الـدين ذات يـوم بـالقول بـأن 
وحـدها،  ما أديت زكاته ليس بكنز للتدليل على أن حق المال هـو الزكـاة

، ولكـــن هنـــاك حـــديثا صـــرحيا يبـــني حـــدود   الكنـــز بعـــد ذلـــكيفوأن ال حـــرج 
، ويبني فيم حيتفظ الباقي بعد الزكاة حىت ال يكون كنـزا، ذلـك هـو قولـه زالكن

عــده ية، وال مــن مجــع دينــارا أو درمهــا أو تــربا أو فضــ((صــلى اهللا عليــه وســلم : 
  . ))، فهو كنز يكوى به يوم القيامة لغرمي : وال ينفقه يف سبيل اهللا
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، واألغـــراض الـــيت جيـــوز  بـــان هـــذا احلـــديث مـــا جيـــوز االحتفـــاظ بـــهأوقـــد 
،  تفاظ به من أجلها، وما عدا هـذا، فهـو كنـز ينطبـق عليـه نـص التحـرميحاال

. )١( هذا اجملال )وهكذا فليفهم اإلسالم على ضوء مبادئه الكلية العامة يف
  

ــذا األســلوب ،  الشــاهد مــن هــذا الكــالم طعــن ســيد قطــب يف العلمــاء 
واملالحــــظ أنـــــه ال يـــــذكرهم إال باســـــم رجــــال الـــــدين علـــــى طريقـــــة األوروبيـــــني 

م واألمريكان    . ، ومن سار على در
ذا احلديث على "تفسري القرطيب "، وهو حديث  ضـعيف مث إنه أحال 

) مـــن طريـــق موســى بـــن عبيـــدة الربـــذي ٢/٤٢٨املصـــنف (رواه عبــدالرزاق يف 
وهــو ضــعيف ، ومعنــاه منكــر ألنــه خيــالف نصوصــا كثــرية يف الكتــاب والســنة 

  منها أحاديث الزكاة ومقاديرها .
ذا احلديث الباطل وعارض به نصوص الكتاب والسـنة  لقد تعلق سيد 

اء األمـة يف ، وخـالف بـه مجهـور علمـ وإمجاع األمة على حترمي أموال املسلمني
  .تفسري الكنز

قــال القاضــي : (واختلــف الســلف يف  -رمحــه اهللا تعــاىل  -قــال النــووي 
كــل مــال وجبــت فيــه  ، فقــال أكثــرهم : هــو ن واحلــديثآاملــراد بــالكنز يف القــر 

  .، فليس بكنز الزكاة، فلم تؤد، فأما مال أخرجت زكاته

نسـوخة بوجـوب ن اآليـة ملكـكور عن أهـل اللغـة، و ذ قيل : الكنز: هو امل
  .الزكاة

                                                 

  . )١٥٥السالم العاملي واإلسالم " (ص ") ١(
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  . لكتاب املذكورون قبل ذلكاية أهل وقيل : املراد باآل

  . وقيل : كل ما زاد على أربعة آالف فهو كنز، وإن أديت زكاته
وضيق  موقيل : هو ما فضل عن احلاجة، ولعل هذا كان يف أول اإلسال

  .  احلال
اهللا  ح لقولــه صــلىي، وهــو الصــح ول األولقــواتفــق أئمــة الفتــوى علــى ال

  . وذكر عقابه)  ١())ما من صاحب كنز ال يؤدي زكاته((عليه وسلم : 
، مثـــل لـــه  ، فلـــم يـــؤد زكاتـــه خـــر: "مـــن كـــان عنـــده مـــالويف احلـــديث اآل

 )٢(خره : "فيقول : أنا كنزك "آ. "، ويف  . . شجاعا أقرع

وقــال النــووي أيضــا يف شــرح حــديث جــابر يف عقوبــة مــن يقصــر يف أداء 
  : بل ومنهحق املال وحق اإل

،  قــال رجــل : يــا رســول اهللا ! مــا حــق اإلبــل : قــال : "حلبهــا علــى املــاء
 ).٣(سبيل اهللا ، ومحل عليها يف ، ومنيحتها ، وإعارة فحلها وإعارة دلوها

قال النووي : (قال القاضي : قال املازري : حيتمـل أن يكـون هـذا احلـق 
لفـاظ صـرحية يف أن هـذا تعني فيه املواساة، قال القاضي : هـذه األت عيف موض

احلـــق غـــري الزكـــاة، قـــال : ولعـــل هـــذا كـــان قبـــل وجـــوب الزكـــاة، وقـــد اختلـــف 
ـاِئِل َواْلَمْحـُروِم}السلف يف معىن قول اهللا تعاىل: { فقـال  َوِيف أَْمَواهلِِْم َحقٌّ لِلسَّ

اجلمهـور: املــراد بــه الزكـاة، وأنــه لــيس يف املـال حــق ســوى الزكـاة، وأمــا مــا جــاء 

                                                 

  )٦٨-٧/٦٧() صحيح مسلم مع شرح النووي " ١(
  )٧/٦٨(شرح النووي لصحيح مسلم " ") ٢(
  )٧/٧١( ) صحيح مسلم مع شرح النووي٣(
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. وقــال بعضــهم : هــي  . . فعلــى وجــه النــدب ومكــارم األخــالقغـري ذلــك ؟ 
  .   فمعناه أمرربمنسوخة بالزكاة، وإن كان لفظه لفظ خ

قــال : وذهــب مجاعــة مــنهم الشــعيب واحلســن وطــاووس وعطــاء ومســروق 
ــــا حمكمــــة، وأن يف املــــال حقــــا ســــوى الزكــــاة مــــن فــــك األســــري  وغــــريهم إىل أ

  ).  وصلة القرابة وإطعام املضطر واملواساة يف العسرة
أن مـا يفـيت بـه مـن يسـميهم سـيد  رئأقول : من هـذه النقـول يـدرك القـا

قطــب بــاحملرتفني مــن رجــال الــدين هــو قــول مجهــور علمــاء األمــة، واتفــق عليــه 
أئمة الفتوى، وهو القول الصحيح الراجح الذي تؤيده األدلة، ولو أفتوا بقول 

، فكيــف وهــم يفتــون  نمرجــوح فمــا حيــق لســيد أن يطعــن فــيهم هــذه الطعــو 
  .  بالقول الراجح

 



  

  -١٧٩-

  الفصل الحادي عشر 
 الكتب الصفراء

 
ويقــــول : (وكــــل هــــذه الشــــبهات كــــان يكفــــي يف جالئهــــا جمــــرد املعرفــــة 

ى اجليـل ثقافـة قـالصحيحة للحقائق التأرخيية واالجتماعية لإلسـالم أي أن يتل
كمـــا  -. وليســـت هـــذه الثقافـــة عســـرية  . . . أجـــل الئقـــة . حقيقيـــة الئقـــة.

ــــريون  ــــل هلــــم صــــورة  -يتصــــور الكث حــــني يتصــــورون الكتــــب الصــــفراء، وتتمث
  الدراسة األزهرية مبا فيها من الغاز ومعميات !

 
، فاإلسالم يسر  كال إن هذا ليس هو الثقافة اإلسالمية املطلوبة للجيل

، ونظـــام  ال عســـر، وهـــو عقيـــدة بســـيطة واضـــحة ال تعقيـــد فيهـــا وال غمـــوض
، ونظـــــام  ، وال تـــــرف وال حرمـــــان ســـــق ال إقطـــــاع فيـــــهاجتمـــــاعي متـــــوازن متنا

)١(للحكم ليس فيه حقوق إهلية، وال دم أزرق وال استبداد وال طغيان)
  

  :  أقول
إن الكتــــب الصــــفراء الــــيت يســــخر منهــــا ســــيد قطــــب جلهــــا كتــــب أوال: 

  . احلديث والتفسري والفقه

 ا فيهــا مــن بــدع وتصــوف هــي أقــرب إىلمــاســة األزهريــة علــى الدر  ثانيــا:
، فمــا مــن شــيء يؤخــذ  الدراســات الــيت قــدمتها باســم اإلســالم ناإلســالم مــ

                                                 

  )٦٤سالم " (ص معركة اإل") ١(



www.rabee.net 

  -١٨٠-

ـــا  أعلـــى األزهـــر إال وهـــو عنـــدك علـــى أســـو  صـــورة، ولـــك زيـــادات باطلـــة حيار
   .األزهر وغريه حبق

 والعلمـانيني علـى احلقـائق نيكيف حتيل املثقفني مبا فـيهم الشـيوعيثالثا: 
كــل ذلــك مبــا كتبتــه يف كتابــك   ، وقــد شــوهت إلســالملالتارخييــة واالجتماعيــة 
بــالطعن يف اخلليفــة الراشــد عثمــان ويف حكمــه وخالفتــه " "العدالــة االجتماعيــة
  .  وسريته وعهده كله

ـــــالطعن يف الدولـــــة األمويـــــة والعباســـــية حـــــىت أخرجتهمـــــا عـــــن حـــــدود  وب
  . اإلسالم يف سياسة احلكم واملال

، ويف  ماعيـــة"دالـــة االجتعوبـــالطعن يف األمـــة بعـــد ذلـــك وتكفريهـــا يف "ال
  ".، و"اإلسالم واحلضارة ، و"معامل يف الطريق "  ظالل القرآن ""

ســـول اهللا صـــلى اهللا ر إلســـالم يســـر ال عســـر كمـــا قـــال ذلـــك اأن رابعـــا: 
: ((ادعوا وبشرا وال تنفرا، -رضي اهللا عنهما  -عليه وسلم ملعاذ وأيب موسى 

 )١(ويسرا وال تعسرا"

) ٢(بشروا وال تنفروا"، و  وكما قال : "يسروا وال تعسروا
  

) ٣(وكما قال : "إمنا بعثتم ميسرين ومل تبعثوا معسرين "
  

ا تصــوره أنــت بأنــه يصــوغ مــن املســيحية والشــيوعية معــا مزجيــا  مــولــيس ك
  .كامال يتضمن أهدافهما مجيعا

                                                 

  )٧١) (١٧٣٣ ح،  ، مسلم (األشربة )٤١٤٥،  ٤٣٤٢يث ) البخاري (املغازي حد١(
  )١٧٣٤، ومسلم (اجلهاد  ) ٦ ٩، حديث   ) البخاري ( العلم٢(
  )٢٣٩/ ٢، وأمحد (  ) ١ ٤ ٧، حديث   ) الرتمذ ي ( الطهارة٣(
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وهل من يسـره ورمحتـه انتـزاع الثـروات وامللكيـات مجيعـا كمـا ينسـب سـيد 
  ؟قطب ذلك إىل اإلسالم

مـــن يســـره الطعـــن يف أصـــحاب رســـول اهللا صـــلى اهللا عليـــه وســـلم وهـــل 
  ! وتكفري املسلمني بدون ضوابط وال ورع ؟

وهـــــل مـــــن يســـــره الســـــخرية بالعلمـــــاء ؟! ومداهنـــــة الرفـــــاق واملثقفـــــني ؟! 
  !والشدة على املسلمني؟

وهل من يسره رقة احلديث ولينـه إذا كـان احلـديث عـن موقـف املسـلمني 
  !من الذميني أو غري الذميني ؟ من الكفار سواء كانوا

، وقـــــوة وحزمـــــا ال ظلـــــم فيهمـــــا وال  إن يف اإلســـــالم يســـــرا ال متييـــــع فيـــــه
    .عسف
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  الفصل الثاني عشر

 اد عصورهادمتاسالمية على طعنه في علماء األمة اإل
 

  : ويقول سيد قطب

ويرتـــب اإلســـالم علـــى نظرتـــه نتائجهـــا، فينهـــى اهللا نبيـــه صـــلى اهللا عليـــه (
، فإمنـا هـو فتنـة  عطـي قيمـة ملـا يتمتـع بـه بعضـهم مـن متـاع خـالبوسلم أن ي

ُهْم َزْهـَرَة اْحلَيَــاِة واختبـار وابـتالء { نَـْيـَك ِإَىل َمـا َمتـَّْعنَـا بِـِه أَْزَواًجـا ِمـنـْ َوال َمتُـدَّنَّ َعيـْ
ٌر َوأَبـَْقى}.  نَيا لِنَـْفِتنَـُهْم ِفيِه َورِْزُق َربَِّك َخيـْ   الدُّ

ــــاء ويفهــــم بعضــــهم أن هــــذه اآل يــــة ونظائرهــــا إمنــــا تــــدعو إىل تــــرك األغني
م حقـوقهم الـيت يكفلهـا اإلسـالم ) ١(يفتنون كما يشاءون ورضى الفقراء حبرما

 . ال يلتفت إىل التصور اإلسالمي العام ئ، وهو خاط  هلم

وهــــو تفســــري احملرتفــــني مــــن (رجــــال الــــدين) يف عصــــور االســــتبداد لتنــــومي 
،  ، وعلــــيهم وزرهــــم عدالــــة االجتماعيــــةالشــــعور العــــام وكفــــه عــــن املطالبــــة بال

  ). واإلسالم من تأويلهم بريء
الشاهد منه الطعن يف العلماء ال يف هذا العصر احلاضر، بل يف العصور 

  .  اإلسالمية كلها مبا يف ذلك عصر عثمان وبين أمية وهلم جرا

  . سالم كلهم على خالف منهجه االشرتاكيملاذا ؟! ألن علماء اإل

                                                 

ذا كان غىن األغنياء من إ) يف اإلسالم أن الغىن والفقر بيد اهللا يبسط الرزق ملن يشاء ويقدر، ف١(
ملمنوعة االيت أباحها اهللا هلم مث أدوا احلقوق اليت فرضها اهللا عليهم فيها واجتنبوا الطرق الطرق 

 جه ال حياربه إال الشيوعيون واالشرتاكيونالو ىن على هذا غمن الربا والغش والرشوة، فهذا ال
  . املسلمني باطل وهراء ءوشغبهم على علما
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ه هلـــــم هـــــذه الطعنـــــة الـــــيت تلقفهـــــا عـــــن زعمـــــاء املـــــذهب فلـــــذا هـــــو يوجـــــ
  . االشرتاكي اهلدام للدنيا والدين

ارجع إىل أقوال علماء اإلسالم يف كتب التفسري وشروح احلديث وكتـب 
الفقه فلن جتـد مـن يوافـق سـيد قطـب علـى اشـرتاكيته الـيت يسـميها بــ (العدالـة 

  ). االجتماعية
ـا ولن جتد من يوافقه على حماربة الغ ىن مـن الطـرق املشـروعة إذا أدوا زكا

 .وأدوا احلقوق اليت فرضها اهللا فيها، لذا فهو يطعن يف العلماء

إن ســــيد قطــــب يشــــبه هنــــا حــــال املســــلمني حبــــال اجملتمعــــات األوروبيــــة 
واالســـتبداد الـــيت قاومهـــا  -وال تـــزال يف ظـــالم  -النصـــرانية يف عهـــود الظـــالم 
، وال  سالمي ميكن أن يقاس فيها العامل اإليت اللالثوار وقاومها الشيوعيون وا

اليت كانت تسـاند تلـك األوضـاع املظلمـة  يقاس علماؤه على علماء الكنائس
الــــيت بلغــــت أقصــــى غايــــات الســــوء، وســــيد يعــــرف الفــــروق اهلائلــــة بــــني هــــذه 
ــــا وبــــني أوضــــاع املســــلمني قــــدميا وحــــديثا وإن  األوضــــاع الــــيت كانــــت يف أوروب

  . حصل فيها خمالفات وخلل

قــال ســيد قطــب نفســه يف كتابــه "اإلســالم ومشــكالت احلضــارة"، قــال 
بعــد كــالم عــن أوضــاع أوروبــا والصــراعات فيهــا : (وجيــب ابتــداء أن منيــز بــني 
اخلصائص األساسية املميزة لإلقطاع مبعناه االصطالحي التارخيي الـذي عرفتـه 

يف أحنــاء  أوروبــا وتلــك املظــاهر الثانويــة الســطحية الــيت رمبــا تكــون قــد وجــدت
أخرى من األرض يف عصور خمتلفة، فهـدا التمييـز ضـرورة مـن الناحيـة العلميـة 
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جمــرد  نإن نظــام اإلقطــاع يف أوروبــا مل يكــ ، )١(ومــن الناحيــة الشــعورية كــذلك
،  وجود ملكيات كبرية، ولكنه كان مصحوبا خبصائص هذا النظام األساسـي

  وأخص خصائص هذا النظام كانت : 
ـــة الفالحـــ -١ ، حيـــث كـــان وضـــعه فيهـــا كوضـــع آالت  ني لـــألرضتبعي

ــا نتقــل تإىل املالــك اجلديــد كمــا  -مــع األرض  -، وانتقــاهلم  الزراعــة وحيوانا
، -ولــو كــانوا ال يبــاعون كمــا هــو احلــال يف نظــام الــرق  -اآلالت واحليوانــات 

ولكـــن تبعيـــتهم لـــألرض حتـــرمهم حـــق االنتقـــال منهـــا إىل أرض أخـــرى، كمـــا 
  . حلال حق اختيار حرفة أخرى فردية مستقلةحترمهم بطبيعة ا

، فهـو  كما كانت إرادة السيد (الشريف ) هي القانون يف إقطاعيتـه  -٢
م بـه وبـاألرض قالذي يشرع لأل نـان (رقيـق األرض)، وهـو الـذي حيـدد عالقـا

  . وعالقات بعضهم ببعض

  . وهذا هو اإلقطاع كما عرفته أوروبا وكما ثارت عليه أيضا

 . اصيتان تعتربان العالمتني املميزتني هلذا العهد البغيضوهاتان اخل

ــدر فيــه  وقــد ظلــت أوروبــا تــرزح حتــت وطــأة هــذا النظــام الفظيــع الــذي 
جبعله تابعا لـألرض كاملاشـية وأدوات الزراعـة ينتقـل  -ابتداء  -قيمة اإلنسان 

عـن معها إىل املالك اجلديد وال ميلـك أن حيـس بكينونتـه (اإلنسـانية) مسـتقلة 
ال اعتــرب آبقــا إو  -ولــو إىل إقطاعيــة أخــرى  -، وال ميلــك أن يغادرهــا  األرض

   ) ٢(حبكم القانون ووجب القبض عليه ورده إىل األرض اليت يتبعها)
                                                 

جه هذا التمي١( ه ضروري من نينه جيدا هنا ويرى أبيز الذي ) كثريا ما ينسى سيد ومن على 
  . الناحية العلمية والناحية الشعورية

  ٩٣ – ٩٢) اإلسالم ومشكالت احلضارة" (ص ٢(
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انت األوضاع يف العامل اإلسالمي تشبه هذه األوضاع يف كفهل  أقول : 
بشــهادة ، بــل األمــر خيتلــف متــام االخــتالف  أوروبــا ؟ كــال لــيس األمــر كــذلك

  . سيد قطب وشهادة كل العقالء من املسلمني وغريهم

  قال سيد قطب نفسه في السياق نفسه : 
(ظلت أوروبا ترزح حتت وطأة هذا النظـام الفظيـع حـىت انسـاحت مجـوع 

، وعرفــوا عــن   ، واحتكــوا بــاجملتمع اإلســالمي الصــليبيني يف الشــرق اإلســالمي
،  خـر غـري ذلـك النظـام الفظيـعآ ، ورأوا نظامـا كثب أوضـاع حيـاة النـاس فيـه

، غنـــــيهم  ، حـــــاكمهم وحمكـــــومهم رأوا شـــــريعة يتحـــــاكم إليهـــــا النـــــاس مجيعـــــا
، صــاحب األرض والعامــل فيهــا علــى الســواء،  ، مــالكهم ومعــدمهم وفقــريهم

، وليســت هــي إرادة األمــري   شــريعة ليســت هــي إرادة الســيد صــاحب األرض
، ويتـوىل  مجيعـا مـن عنـد اهللا ، إمنـا هـي شـريعة جتيـئهم ، وال السـلطان كذلك

ــــا يف وجــــه األمــــراء والســــالطني عنــــدما كــــان  ــــا قضــــاة طاملــــا وقفــــوا  احلكــــم 
  .  أحدهم يهم بظلم الرعية أفرادا أو مجاعات

وقــــد ظهــــر يف هــــذه الفــــرتة بالــــذات أئمــــة أقويــــاء، وقفــــوا مــــرات يف وجــــه 
م صـداها الــذي تتناقلــه اجلمــاهري   املماليــكنيسـالط يف الــوطن . وكــان لوقفــا

ذا اجملتمـع خـالل قـرنني  اإلسالمي ، وتعرفها مجوع الصليبيني الذين حيتكون 
  . من الزمان

وعلـــى الـــرغم مـــن كـــل مـــا كـــان قـــد وقـــع يف اجملتمـــع اإلســـالمي يف هـــذا 
الوقـت مــن احنرافـات وعــدم مراعـاة لشــريعة اهللا يف بعـض جزئيــات احليـاة، فــإن 
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جــاء منــه الصــليببيون كانــت بعيــدة  املســافة بــني هــذا اجملتمــع اإلقطــاعي الــذي
) ١(بعيدة )

  

مث استمر يعدد مزايا العامل اإلسالمي ويذكر الفروق بينه وبني اجملتمعات 
  . يف أوروبا

كمـا ذكـر ة  وإذا كان حال العامل اإلسالمي وحال علماء األمـة اإلسـالمي
 ، فهل جيوز له أن يطعن يف العلمـاء الـذين يسـميهم (رجـال الـدين) علـى هنا

  ! طريقة ثوار أوروبا من العلمانيني والشيوعيني ؟

البـابوات والقسـس وسـائر رجـال الكنيســة يف  لوهـل علمـاء املسـلمني مثـ
مســاندة الظلــم والظلمــة واإلقطــاع واإلقطــاعيني حــىت يطعــن فــيهم ســيد قطــب 

  !البالغ النهاية يف السوء ؟ ئذا األسلوب السي

ة بــــني حــــال املســـــلمني يفعــــل هــــذا وهــــو يعــــرف هــــذه الفــــروق الشاســــع
  . وغريهم

إن سيد قطب يرتسـم خطـى الثـوار يف أوروبـا يف منهجـه الثـوري وأسـلوبه 
  . سالماحلماسي حذو القذة بالقذة ويلبس كل ذلك بلباس اإل

وكثري من شباب األمة اليوم يرتمسون خطاه حذو القذة بالقذة دون علـم 
  .وال هدى وال كتاب منري

، مث دأب يف جـــــل مؤلفاتـــــه علـــــى  روقلقـــــد نســـــي ســـــيد كـــــل هـــــذه الفـــــ
ييجيــة تكفرييــة يعرفهــا كــل مــن قــرأ كتبــه ، ومــا كتابــه "معركــة  أســاليب ثوريــة 

                                                 

  ) ٩٣حلضارة" (ص ا) اإلسالم ومشكالت ١(
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يـــيج وثـــورة مث ســـخرية بالعلمـــاء يف الوقـــت نفســـه ،  اإلســـالم والرأمساليـــة" إال 
  ! وذلك ركن من أركان ثورته

  :وخذ مثال واحدا من أمثلة التهييج والتثوير

بفصل يلهب فيه مشـاعر ) ١("معركة اإلسالم والرأمسالية "لقد ختم كتابه 
علــى غــرار دعــوة  بأيــديهم –كمــا يــزعم   -اجلمــاهري وحيــركهم ألخــذ حقــوقهم 

  : هيقال ف -ثوار أوروبا وماركس ولينني ومزدك قبلهم 

ن ينبغــــي أن تتــــوىل اجلمــــاهري الكادحــــة اآل . . واآلن أيتهــــا الجمــــاهير.
ـــــــــة قضـــــــــيتها ب ـــــــــديهااحملرومـــــــــة املغبون . ينبغـــــــــي أن تفكـــــــــر يف وســـــــــائل  . . أي

ه اجلمـاهري عونـا إال أنفسـها، فعليهـا أن ذ. إن أحدا لن يقـدم هلـ . . اخلالص
 . تعىن بأمرها، وال تتطلع إىل معونة أخرى

مث استمر يف اهلاب مشـاعر الغوغـائيني مبثـل هـذا األسـلوب املهـيج باسـم 
  : امتة هذا الفصل. إىل أن قال يف خ . اإلسالم واإلسالم منه براء.

. لقــد تبــني أن أحــدا لــن ميــد يــده إليــك مــا مل  . ن أيتهــا اجلمــاهري.واآل
، اللهـم  ، إن الطرق مجيعا ال تـؤدي إىل اخلـالص احلـق متدي أنت يدك إليك

  . إال طريقك الواحد األصيل

. لقــــد تعــــني لــــك طريــــق الكرامــــة اإلنســــانية، وطريــــق  . أيتهــــا اجلمــــاهري.
ــ ة، وطريــق اجملــد الــذي عرفتــه األمــة اإلســالمية مــرة، والــذي العدالــة االجتماعي

  . . لو تفيق  .  .  متلك أن تعرفه مرة أخرى

                                                 

   ١٢٢ - ١١٣) ص ١(
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. هــذا هــو اإلســالم حاضــر يلــيب كــل راغــب يف العــزة  . أيتهــا اجلمــاهري.
واالســتعالء والســيادة وكــل راغــب يف املســاواة واحلريــة، وكــل مــن يــؤمن بنفســه 

  .  ه مكانا كرميا يف ذلك الوجودوكل من يشعر أن ل ،  )١(وقومه ووطنه

  ).. هذا هو الطريق  . . أيتها اجلماهري:
  . املثري الذي احتذى فيه أسلوب من ذكرناهم جذا األسلوب املهي 

وكـــــل عاقـــــل دارس يعـــــرف أن شـــــعارات : املســـــاواة، واحلريـــــة، واألخـــــوة، 
 ، وشـعارات الثــورة الفرنسـية الــيت وضـعها اليهــود، كـل ذلــك شـعارات ماســونية

يلبســه ســيد لبــاس اإلســالم ويهــيج بــه الغوغــاء واهلمــج مبــا فيــه ســواد اإلخــوان 
  . املسلمني

وقامت الثورة بقيادة ضباط اإلخوان وبقيادة الضـباط األحـرار وهـم جـزء 
مــن اإلخــوان وعلــى رأســهم ســيد قطــب علــى فــاروق الــذي ال ميــاري أحــد يف 

  . ، ولكن ليس هذا هو الطريق الصحيح  فساد حكمه

  !كانت النتائج هلذه الثورة ؟فكيف  

لقـــد حتولـــت األوضـــاع إىل أســـوأ ممـــا كانـــت عليـــه يف عهـــد فـــاروق مبـــا ال 
  . يقاس يف كل ناحية من نواحي احلياة الدينية والدنيوية

وأول مـــا انصـــبت عواقـــب هـــذه الثـــورة الغوغائيـــة علـــى رؤوس مهندســـيها 
قون مــن اجلــزاء الي، واهللا يعلــم مــاذا ســ اإلخــوان املســلمني ومــنهم ســيد قطــب

علــى هــذه الســنة الســيئة الــيت ســنوها لألنظمــة الثوريــة يف العــراق وليبيــا والــيمن 
ــا األوضــاع يف هــذه البلــدان مــن ســيء إىل أســوأ مبــا ال  وغريهــا، الــيت حتولــت 

                                                 

  ة مننية واألغراض الشخصية متلقا للجماهري املكو ن) هكذا جيعل اإلسالم مطية القومية والوط١(
  . كل الفئات
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ـا احلريـات املنشـودة ال إىل  يقاس يف كل النواحي الدينيـة والدنيويـة، وحتولـت 
  . ار لكل القيم، بل إىل جحيم ودم عبودية وذل

، فلــــيس هــــذا هــــو طريــــق  فليــــدرك العقــــالء أنــــه لــــيس هــــذا هــــو الطريــــق
هـــذا طريـــق ثـــوار أوروبـــا الـــذين انتقلـــوا بأهـــل أوروبـــا مـــن الـــرق  ل، بـــ اإلســـالم

  . . إىل املاركسية والنازية .  الروماين الشهري إىل اإلقطاع إىل الرأمسالية.

ظلــم لطبقــة يعاجلــه خــر يف الطــرف اآلخــر و آغلــو يف طــرف يعاجلــه غلــو 
 )  ١(خر لطبقة أخرى.....آظلم 

لعلــــيم احلكــــيم علــــى لســــان اإن الطريـــق الصــــحيح هــــو الــــذي شـــرعه اهللا 
رســـوله الـــرحيم الـــذي ال ينطـــق عـــن اهلـــوى، الطريـــق الـــذي متســـك بـــه علمـــاء 

، بـــل حيـــاربون مـــن يرشـــد  م إىل يومنـــا هـــذا، والـــذي ال يعرفـــه الثوريـــونالاإلســـ
م باجلاس إليه م ، ويتهمو وسية والعمالة على طريقة الثوريني األوروبيني وأذنا

  .  . . من العلمانيني والشيوعيني
، واحرتمــــوا العلمــــاء، واحبثــــوا عــــن طريــــق الســــداد  فــــأفيقوا أيهــــا الشــــباب

 . واهلدى، وال تسريوا يف طريق أهل اجلهل والفنت و الغوغاء

ر الـــذي ويف احلقيقـــة لـــيس هنـــاك فـــرق كبـــري بـــني عصـــر املماليـــك والعصـــ
، بل العصر الذي عاشه كان يف اجلملة خريا مـن عصـر  عاش فيه سيد قطب

، ففـي عهــده قامـت دولــة التوحيـد يف اجلزيـرة علــى الكتـاب والســنة،  املماليـك
وكانـــــت هنـــــاك دعـــــوات ســـــلفية قويـــــة رافعـــــة رايـــــة التوحيـــــد والســـــنة يف اهلنـــــد 

ائر واملغـرب ، بل يف مصر والسودان واجلز  وباكستان وبنجالديش وشرق آسيا

                                                 

  )٩١ ص) اإلسالم ومشكالت احلضارة" (١(
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، ومل تواجـــه مـــن األذى مـــا واجهـــه شـــيخ اإلســـالم ومـــن معـــه يف عهـــد  العـــريب
  . املماليك

ـــض ابـــن تيميـــة   -ومـــا كـــان يف عصـــر املماليـــك شـــيء مـــن ذلـــك حـــىت 
، ولكــــي  ضــــطهاد مــــا القــــوه، فالقــــوا مــــن األذى واال وتالميــــذه -رمحــــه اهللا 

 . املقريزي تتأكد مما قلته أنقل لك ما قاله ونقله املودودي عن

. وكانت حال األمراء عندئذ أن أكرب دولـة   . حيث قال املودودي : (.
م هــي دو  ة لــكانــت بقيــت بأيــدي املســلمني ســليمة مــن غــارات التــرت وعــدوا

، وهؤالء املماليك كانوا قسـموا قـانون دولـتهم علـى  املماليك يف مصر والشام
  : قسمني

والطــــالق  حالنكــــا  قــــانون شخصــــي تنحصــــر دائرتــــه يف أمــــورأحــــدهما: 
  . ، فكان يفصل فيها حبسب أحكام الشرع واملرياث

قــانون مــدين حيــيط جبميــع شــؤون النــاس الداخليــة حتــت قســمى واآلخــر: 
، وهــو مبــين متامــا علــى  ، ويســيطر علــى نظــام الدولــة كلــه احلقــوق واجلنايــات

ن ، ذلك إىل أن ما كان رائجا يف الـبالد مـن قـانو  الدستور اجلنكيزي املتطرف
، فكـانوا  الشرع الشخصي مل يكن إال لعامة الرعايا، وأما املماليك احلـاكمون

يتبعـــون حـــىت يف أمـــورهم الشخصـــية القـــانون اجلنكيـــزي ال الشـــرع احملمـــدي ىف 
  أغلب األحوال. 

لكــي تقــدر كيفيــة ســلوكهم املعــارض لإلســالم حســبك مــا رواه املقريــزي 
دهـم مطلقـا، وكانـت بالالبغـاء يف من أن املماليك كانوا قد أذنوا يف قيام دور 

ضربت على البغايا ضريبة يـودع دخلهـا يف بيـت مـال الدولـة اإلسـالمية، كـان 
الدولـة، فلـم  معظم من عاصر ابن تيمية من العلماء والصوفية عالة علـى هـذه
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حيز يف نفس واحد منهم كل هذه النكبـة واحلـال السـيئة الـيت كـان فيهـا الـدين 
م األنفة  ام اإلمام ابن تيمية يسعى لإلصالح، ولكنه ملا ق اإلسالمي ، أخذ

يقــــول بالتجســــيم  لواحلميــــة بغتــــة، فغــــدوا يفتــــون أن هــــذا الرجــــل ضــــال مضــــ
، جيــرؤ علــى  ، عــدو للتصــوف وأهلــه ، منحــرف عــن طريقــة الســلف والتشــبيه

، وخيتلـق يف الـدين أشـياء، فـال جتـوز خلفـه الصـالة،  الصحابة والتابعني بنقده
  . )١(فاته خلليقة بأن حترق)وأن كتبه ومؤل

وباجلملـــــة، فعصـــــر املماليـــــك كـــــان فيـــــه شـــــر كبـــــري واحنـــــراف يف العقيـــــدة 
، فلـم يـدع أحـد  ع ذلـكم، و  ، كما ذكر املقريزي والشريعة والسياسة واحلكم

من العلماء صاحلهم وطاحلهم سنيهم وبدعيهم إىل الثورات واالنقالبات الـيت 
، ومل تنتشــر موجــات التكفــري يف  مونيــدعو إليهــا ســيد قطــب واإلخــوان املســل

ذلك العصر، بل مل يوجد منها شيء ال يف عهد ابن تيمية وتالميذه وال قبلـه 
  .  والقوانني ر، مع شدة سوء احلال يف العقيدة واملنهج والدستو  وال بعده

                                                 

)، مؤسســـة الرســـالة، ومـــا ذكـــره املـــودودي ونقلـــه عـــن دولـــة ٧٥ - ٧٤جتديـــد الـــدين " (ص ") ١(
، وأمـــا مـــا قالـــه عـــن  ميـــة قـــد حتســـن وضـــعهي، ولعـــل احلـــاكم يف عهـــد ابـــن ت املماليـــك فمســـلم

ال الســيئة الــيت كــان فيهــا الــدين ه النكبــة واحلــذالعلمــاء، فلــم حيــز يف نفــس أحــد مــنهم كــل هــ
د كـان هنـاك مـن العلمـاء علـى مـا فـيهم مـن قـ، ففي هذا اإلطالق والتعميم نظـر، ف اإلسالمي

احنـــراف عقـــدي مـــن حيـــز يف نفســـه هـــذه النكبـــة ويناصـــح هـــؤالء احلكـــام باحلكمـــة ويف حـــدود 
  الطاقة. 

ـــة ا ، اعرتضـــه  لشـــرك والضـــالل والبـــدعمث ملـــا قـــام اإلمـــام ابـــن تيميـــة برفـــع رايـــة الســـنة والتوحيـــد وجما
، ولكنـــه يف الوقـــت نفســـه وجـــد مـــن   مـــن علمـــاء الســـوء والضـــاللريوعارضـــه وشـــنع عليـــه كثـــ

العلماء وعامـة النـاس مـن يؤيـده وينصـره يف محـل رايـة التوحيـد والسـنة يف مصـر والشـام والعـراق 
  . وغريها، وإن خذله احلكام يف أغلب األحيان ونصروا خصومه
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، بــــل كــــانوا يعــــاجلون األمــــور بــــالعلم  ومل يطبــــق العلمــــاء علــــى الســــكوت
   . واحلكمة والصرب

، لــزادت األمــور ســوءا  جهــوا احلكــام كمواجهــة اإلخــوان املســلمنيولــو وا
  . وشرا وفسادا

انظر إىل عالج اإلخوان املسـلمني ملشـاكل املسـلمني الـيت انطلقـت منهـا 
  . دعوة سيد قطب

، فوجــدنا طريــق الرجولــة مفروشــا  (ولــئن مــددنا أبصــارنايقــول الغزالــي : 
إىل جانــب مــا نرجــوه يف  -دنيا باألشــواك مضــرجا بالــدماء، فــإن عزاءنــا يف الــ

) ١(أن اخليانة والنكوص قد كلف أصحابه شططا وأذاقهم ويال) -خرة اآل
  

  ويقول الغزالي عن نفسه وعن اإلخوان المسلمين : 
لإلسـالم وعمـل  ، فنحن ماضون إىل غايتنـا، مـن عمـل (وعلى كل حال

 ).  من اجلهادلألمة، سائلني اهللا أن يرزقنا التوفيق والسداد يف هذا اللون 

واليــوم تصــدر هــذه الطبعــة ويف الشــرق دوي هائــل للعمــل الضــخم الــذي 
  .حققته عناية اهللا يف مصر

لقــــد طــــرد مليكهــــا الغــــر (فــــاروق ) شــــر طــــردة، وهتكــــت األســــتار عــــن 
، ومتــت هــذه اآليــة  الفضــائح املخزيــة الــيت طاملــا ارتكبهــا هــذا الفاســق وأعوانــه

دا هلــم وأىب اهللا إال أن يكــون هالكــا علــى يــد اجلــيش الــذي حســبه الطغــاة ســن
  . عليهم

                                                 

  )٤املفرتى عليه " (ص اإلسالم ") ١(
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َيانـَُهْم ِمـَن اْلَقَواِعـِد َفَخـرَّ َعلَـْيِهْم  { َقْد َمَكَر الَِّذيَن ِمْن قـَْبِلِهْم َفأََتى اللَُّه بـُنـْ
 )١( السَّْقُف ِمْن فـَْوِقِهْم َوأَتَاُهْم اْلَعَذاُب ِمْن َحْيُث ال َيْشُعُروَن}

ليـــــل املخـــــيم علـــــى بـــــالد اإلســـــالم كلهـــــا وددنـــــا لـــــو اجنابـــــت ظلمـــــات ال
فاقهــا الداكنــة بقيــة الطواغيــت الــيت مــا زالــت تعيــث فســادا هنــا آفاختفــت مــن 

  !!! وهناك
إمنا حنس بأن كتاباتنا املتواصلة، بـدأت تـؤيت مثارهـا، وأن سـهمنا كبـري يف 

  . هذا النصر املبني

إن احلمـــــالت الـــــيت شـــــنناها علـــــى األصـــــنام قـــــد انتهـــــت بتحطـــــيم أكـــــرب 
اجلمــاهري علــى أخــذ حقوقهــا  ئواجلهــود الــيت بــذلناها لتجــر ،  )٢(ألصــنام قــدراا

، وتكثـــري الســـواد  وحتقـــري جالديهـــا جنحـــت يف إيغـــار الصـــدور علـــى البـــاغني
  . طاملا عاشوا يف خدمتهم ) ١(الذي) ٣(، وتقليل العبيد املتألب ضدهم

                                                 

، بــل انطبقــت علــى رؤوســهم أكثــر  يــة هــذه تنطبــق علــيهم أكثــر مــن فــاروق) ويف احلقيقــة أن اآل١(
م الفاســـدة علـــيهم ســـجونا وتعـــذيبا وتقتـــيال وتشـــريدا  مـــن فـــاروق ، وعـــاد وبـــال مكـــرهم وثـــور

الغـــزايل ه مثـــرة جهـــاد ذ، فهـــ وظلمـــا واســـتبدادا ال يوجـــد لـــه نظـــري يف مصـــر إال يف عهـــد فرعـــون
ـــم مل يســـلكوا طريـــق اإلســـالم يف عـــالج املشـــاكل وإخوانـــه يف مصـــر ، بـــل ســـلكوا طـــرق  ، أل

الثوار يف روسيا وأوروبا يف الشغب والتهييج وإثارة اجلماهري الغوغائية، وأخريا، يف قيادة اجلـيش 
 ، ومل رور والـــويالت والعواقـــب الوخيمـــة، ومل يكفهـــم ذلـــكشـــإىل الثـــورة، فكـــان مـــا كـــان مـــن ال

  .  يأخذوا منه العربة، بل ال يزالون سائرين يف هذا الطريق املدمر
) وقامت على أنقاضها أصنام أظلـم وأطغـى مبـا ال يقـاس يف مصـر والعـراق والشـام وليبيـا والـيمن ٢(

والسودان وغريها، فهـذه مثـار دعـوات اإلخـوان ! ! ومـا كفـتهم هـذه الثمـار فـال يزالـون يطلبـون 
  . خر نفس لإلسالم بسيف اإلسالمآاملزيد حىت يقضوا على 

) ليــذهب إىل الســودان هــو وغــريه لــريوا جــرأة اجلمــاهري اإلســالمية علــى أخــذ حقوقهــا ولــريوا عــزة ٣(
عوة إىل وحـدة األديـان ويـروا بـأعينهم الكنـائس تتسـابق دإسالم اإلخوان املسلمني متمثلة يف الـ
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تـــف بـــاحلق ونشـــغب وســـوف نظـــل علـــى هـــذا الـــنهج الواضـــح علـــى  ، 
 )٢(ل قدر ما نستطيع )الباط

ويف احلقيقـــة أن دعـــوة اإلخـــوان املســـلمني مســـتمدة مـــن املنـــاهج الكـــافرة 
  . لبست لباس اإلسالمأالغربية 

  : استمع إلى قول الغزالي

صـــيل الـــيت تفا(وأرى أن بلـــوغ هـــذه األهـــداف يســـتلزم أن نقتـــبس مـــن ال
ــــزال مقتضــــب ــــة مثلمــــا اقتبســــنا صــــورا ال ت مــــن  -ة وضــــعتها االشــــرتاكية احلديث

مــا دام ذلــك يف نطــاق مــا يعــرف مــن عقائــد وقواعــد،  -الدميقراطيــة احلديثــة 
يف هـذه امليـادين تقييـد امللكيـات الكـربى  قـهاإلسـراع بتطبي ىويف مقدمة ما نـر 

   . )٣(وتأميم املرافق العامة)
ائــده وقواعــده إلقنــاع قويتســرت ورواء اإلســالم وع ئانظــر إليــه كيــف خيتبــ

  . رتاكية والدميقراطيةالسذج البلهاء باالش

                                                                                                                   

إلخوانيــــة وليســــمعوا ويــــروا بــــرامج ايف التشــــييد واحــــتالل النصــــارى ألعلــــى املراكــــز يف احلكومــــة 
  .  شاشات التلفزيون ووسائل اإلعالم عربالتنصري تذاع يف إذاعة احلكومة السودانية 

  فهذه مثار ناضجة لدعوة اإلخوان املسلمني تكشف هويتها وحقيقتها :
  لقى السمع وهو شهيد}.أذلك لذكري ملن كان له قلب أو  {إن يف      

  . ) كذا ولعله الذين١(
  )٥ ) اإلسالم املفرتى عليه " (ص٢(
جملـتهم  انظـر  )، وهـو ميثـل فكـر اإلخـوان املسـلمني ونشـر يف٦٦ ص) اإلسالم املفرتى عليه " (٣(

شــاع هــذا الكتــاب وأمثالــه مــن كتــب الغــزايل وكتــب أ)، ولقــد ٦ ص"اإلســالم املفــرتى عليــه " (
 ونعــامل اإلســالمي وال يزالــيف ال، أشــاعها اإلخــوان املســلمون ســيد قطــب واإلخــوان املســلمني 

  ا ومبؤلفيها وأفكارهم.ون ز يعت



  

  -١٩٥-

. وتنطلق  . . ويقول : (ما أسرع ما جاء الليل ويف الليل تظهر األشباح
ان مـــــن األســـــاطري الـــــيت راجـــــت عـــــن كـــــ. و  . . وتولـــــد األســـــاطري. . . املـــــردة

اإلســالم أن الــدين الــذي يــدعو لألخــوة العامــة أصــبح محلتــه يتعصــبون لقبيلــة 
دين الـذي يقـوم علـى االشـرتاكيه ، وأن الـ جنـاسمن القبائـل أو جـنس مـن األ

املرتفني والعـاطلني الـذين ال يكـن هلـم هـذا  العامة أصبح القوام عليه فئات من
  . الدين إال البغض واالحتقار

  : قال سائح أمريكي

  . ، ملا شاهدت ريفكم نظام بيوتكم فيه لقد عرفت احلال عندكم
  فقيل له : وكيف ؟

رة مهدمـــــة، إن هلـــــذا داللتـــــه قـــــال : قصـــــر واحـــــد مشـــــيد، وأكـــــواخ مبعثـــــ
 الصارخة. 

ردة، فــــومــــن عجــــب أن تكــــون هــــذه الصــــورة املزريــــة، صــــورة األنانيــــة املت
واجلماعة البائسة املنكودة، هي الصورة اليت يراد أن تسـود يف ميـدان السياسـة 
واالجتمــــاع واالقتصــــاد، وأن يكــــون ذلــــك يف محايــــة مــــن الــــدين ذي املنــــاهج 

 ) ١() ...ذو عيننياالشرتاكية اليت ال ينكرها 

ومـــن أكثـــر افـــرتاء علـــى اهللا ممـــن يقـــول : إن الـــدين يقـــوم علـــى أقـــول : 
ن ممـــاهج اشـــرتاكية، و منـــاالشـــرتاكية العامـــة، ويقـــول عـــن هـــذا الـــدين بأنـــه ذو 

يــدعو إىل املســاواة وهــو حيمــل يف نفســه مــن التعــايل واالســتعالء ويــنغمس يف 

                                                 

  )١٠٠) اإلسالم املفرتى عليه " (ص ١(
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حتـت شـعارات ودعايـات مل تـزد  الرتف احلرام واألموال اليت خيتلسها من األمة
   . األمة إال فقرا وذال وبوارا

فلقــــد أصــــبح دعــــاة االشــــرتاكية واألخــــوة واملســــاواة أثــــرى النــــاس وأنعــــم 
ـــم إال فقــرا وشـــقاء ومــذابح ودمـــاء، ال يســـتفيد  النــاس م  ، ومـــا زادت بلــدا

  . منها إال هم ومن وراءهم من أعداء اإلسالم

صــــورة األنانيــــة املتفــــردة واجلماعــــة  - وقــــد ســــادت هــــذه الصــــورة املزريــــة
يف ميـــدان السياســـة واالجتمـــاع واالقتصـــاد علـــى أيـــديكم  -البائســـة املنكـــودة 

وحتــــت شــــعاراتكم الرباقــــة اخلالبــــة لعقــــول البلهــــاء، والبلــــدان الــــيت جنــــت مــــن 
ســـطوتكم تعـــيش يف حببوحـــة، وأنـــتم تبـــذلون جهـــودكم الـــيت ال تعـــرف الكلـــل 

ا.    إلحلاقها بركب أخوا
  ! للهم الطف بعبادك وبالدكفا

     وأنعم عليهم بالوعي واإلدراك لكشف األالعيب احلقيقية
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  الخاتمة 
  ساتذة الجامعات والقضاة ألى العلماء و إنداء 

 
  .  . . إىل أساتذة اجلامعات واملعاهد العلمية

، وفقهــــم اهللا وســــدد خطــــاهم وجعلنــــا  إىل القضــــاة يف احملــــاكم الشــــرعية
  . هللا يف األرضوإياهم من شهداء ا

  : أما بعد

، وأرى أنـه  على احلق -فيما أناقش فيه سيد قطب  - أرى نفسي ينفإ
 . قد جانب الصواب

ـــذه احملاولـــة أؤدي واجبـــا افرتضـــه اهللا علـــي وعلـــيكمإو  ،  ين أرى نفســـي 
  .وال أدعي أنين معصوم من اخلطأ

م ليســمعوا مــنكم كلمــة   ولعــل النــاس قــد اشــرأبت أعنــاقهم وأصــغوا بــآذا
احلــق الفاصــلة، فقومــوا بواجــب العبوديــة هللا رب العــاملني يف نصــرة احلــق ســواء 

  . علي أو يل

  وإنين أذكركم بقول اهللا تعاىل : 
ــــْو َعلَــــى  { ــــوَّاِمَني بِاْلِقْســــِط ُشــــَهَداَء لِلَّــــِه َوَل ــــوا ُكونُــــوا قـَ ــــا الَّــــِذيَن آَمُن يَاأَيـَُّه

َرِبَني ِإْن َيُكـــْن َغِنيًّـــا أَْو َفِقـــريًا فَاللَّـــُه أَْوَىل َِِمـــا فَـــال أَنُفِســـُكْم أَْو اْلَوالِـــَدْيِن َواَألقْــــ
 تـَتَِّبُعوا اْهلََوى َأْن تـَْعِدُلوا َوِإْن تـَْلُووا أَْو تـُْعِرُضوا فَِإنَّ اللََّه َكاَن ِمبَـا تـَْعَملُـوَن َخبِـريًا}

 ]١٣٥[النساء: 

  : وأذكركم بقول اهللا تعاىل
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ـــوَّاِمَني لِلَّـــِه ُشـــَهَداَء بِاْلِقْســـِط َوال َجيْـــرَِمنَُّكْم  يَاأَيـَُّهـــا الَّـــِذينَ  { آَمُنـــوا ُكونُـــوا قـَ
َشَنآُن قـَْوٍم َعَلى َأال تـَْعِدُلوا اْعـِدُلوا ُهـَو أَقْــَرُب لِلتـَّْقـَوى َواتـَُّقـوا اللَّـَه ِإنَّ اللَّـَه َخبِـٌري 

ــــوا َوَعِمُلــــو  ــــوَن* َوَعــــَد اللَّــــُه الَّــــِذيَن آَمُن ــــاِحلَاِت َهلـُـــْم َمْغِفــــَرٌة َوَأْجــــٌر ِمبـَـــا تـَْعَمُل ا الصَّ
 ) ٩-٨املائدة :َعِظيٌم} (

  . سطقفأثبتوا للعامل أنكم قوامون هللا شهداء بال

اطلة والنحل الضالة يف الصـدع بوأثبتوا للدنيا ميزتكم على علماء امللل ال
  ، نصرته والقيام باحلق والشهادة بهو ،  باحلق

"إلــيكم لتقولــوا كلمــة احلــق مدويــة، وإن  إن أنظــار األمــة والشــباب لتمتــد
  اهللا مستخلفكم لينظر كيف تعلمون.

، ويـرى نفسـه بـارا راشـدا فيمـا  ، إن هذا املسكني جلاد فيمـا يقـول وواهللا
  نفسه من اخلطأ.  ئ، ويف الوقت نفسه ال يرب  يكتبه

ديده ومــا كــان ســفمــا كــان فيمــا كتبــت مــن صــواب فمــن اهللا وبتوفيقــه وت
 . ، واهللا بريء من ذلك اخلطأ من نفسي ومن الشيطانفيه من خطأ ف

واملؤمن للمـؤمن كالبنيـان يشـد بعضـه بعضـا، وإن نصـرتكم للحـق لنصـرة 
 هللا. 

  ِإْن تَنُصُروا اللََّه يَنُصرُْكْم َويـُثَبِّْت أَْقَداَمُكْم} {
   َولََينُصَرنَّ اللَُّه َمْن يَنُصرُُه ِإنَّ اللََّه َلَقِويٌّ َعزِيٌز} {

  بهكتو 
 ربيع بن هادي عمري املدخلي 

  املدينة النبوية  
 ھـ١٤١٥              
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 محتويات الكتاب

 ٥املقدمة.......................................................... 

 راء تشريعية لسيد قطبآالباب األول : 

  : الفصل األول

  القول باالشراكية وإلغاء الرق ومناقشته يف ذلك
  : الفصل الثاني

  اإلسالم عند سيد يصوغ مزجيا من النصرانية والشيوعية 
لشيوعية مزجيا كامال يتضمن ابأن اإلسالم يصوغ من املسيحية و قول سيد: 

   فهما ومناقشتهاأهد
  فتاوى بعض العلماء يف الطعن يف هذا القول 

  : الفصل الثالث

   فكرة العاملية واألخوة اإلنسانية، رأيه يف اهلندوكية
   نصرانية ومناقشته يف ذلكرأيه يف ال

 وصفه للنصرانية بالسماحة والطهر ومناقشته يف ذلك 

 ع: الفصل الراب

  اجتياح أموال الناس بالضرائب (املكوس ) 
 مذاهب العلماء يف زكاة األموال الظاهرة والباطنة وخمالفة سيد هلم 

: يف يد الدولة أن تفرض ضرائب خاصة غري العامة (وكل ذلك يقول سيد 
 وس ) مك

  يف يد الدولة أن تنزع امللكيات مجيعا وتعيد توزيعها من جديديقول سيد: 



www.rabee.net 

  -٢٠٠-

فأما القاعدون (يعين التجار) الذين ال يعملون فثراؤهم حرام يقول سيد : 
  ، وعلى الدولة أن تنتفع بذلك حلساب اجملتمع  حرام وأمواهلم

  اإلسالم بريء من حتليل سيد وحترميه
  ظريات الشيوعية والغربيةسيد استقى أفكاره من الن

  أفكار سيد فيها ظلم واستبداد يردها نصوص القرآن والسنة
  اإلمجاع على حترمي املكوس وهي الضرائب 

  قول ابن القيم يف املكس 
  قول الذهيب يف املكس

 خامسال الفصل

سيد قطب بعقيدة وحدة الوجود واحللول واجلرب ودفاعه عن عقيدة  قول
 بوذية.ال اهلندوكية النريفانا

  سادس : الفصل ال
أن اإلسالم يسمح أن تعيش الديانات يف ظله على قدم املساواة قول سيد: 
  اية حرية العبادة والعقيدة موعليه أن يقوم حب دون متييز

  اآلصرة اإلنسانية جتمع املسلمني وغريهم بال متييز عنصري وال حماباة
  ون من اإلسالم يف عاملية اإلسالم خبالف ما يفهمه املسلمقول سيد: 

 ظاهر كالم سيد يف غاية البطالن ويقتضي ما يربأ منه اإلسالم واملسلمون 

  ال يقول بأقوال سيد إال العلمانيون الدميقراطيون 
  الشروط العمرية على أهل الذمة 
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وجوب إزالة كل كنسية يف مصر والقاهرة والكوفة والبصرة وواسط وبغداد 
  العنوة ضملسلمون بأر األمصار اليت مصرها ا وحنوها من

ينبغي تأمل األدلة والشروط العمرية وما بناه األئمة على ذلك من األقوال 
  واألحكام

  معاملة أهل الذمة على الوجه الصحيح 
  بع : الفصل السا

   حرية االعتقاد عند سيد قطب واإلسالم ثورة على التعصب الديين
لوات (معابد اليهود حكمة القتال عند سيد هي محاية الصوامع والبيع والص

  ومساجد املسلمني ومناقشته يف ذلك) والنصارى
  القاعدة األساسية يف اجلهاد

ا يقول سيد:  (إن حرية االعتقاد هي أول حقوق اإلنسان اليت يثبت له 
  نسان ) اإل  وصف

 فتوى العالمة حممد بن صاحل بن عثيمني فيمن يقول حبرية االعتقاد 

  ه اإلخوان املسلمون إن سيد قطب يرتسم منهجا رمس
  من أقوال حسن البنا يف هذا اجملال 

  فتوى العالمة عبد العزيز بن باز 
  من أقوال الغزايل يف هذا اجملال

  أقوال مصطفى السباعي يف هذا اجملال  
  أقوال التلمساين وحامد أيب النصر والغنوشي 

  دعوة الرتايب إىل وحدة األديان 
  ا املنهج التطبيق العملي يف السودان هلذ
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  ثامن : الفصل ال
  ية وأهلها ز نظرة سيد قطب إىل اجل

ا صغار ومناقشته يف ذلك   خمالفة سيد قطب يف وصف اجلزية بأ
  اجلزية يف نظر سيد قطب قضية تارخيية وليست واقعية

ذه تقزعمه أن اإلسالم حي ر الذين يشغلون أنفسهم ويشغلون الناس 
 املباحث 

  ما عند سيد قطبالواقع ال يضم جمتمعا مسل
أي تكفري  ي نقطة البدء يف أول عهد الرسالة (ه نقطة البدء اآلن 

 املسلمني) 

  تاسع:الفصل ال
 مساواة سيد قطب بني أهل الزكاة وأهل اجلزية بدون متييز  

  مناقشته يف ذلك 
وأرنولد النصراين من أن اجلزية إمنا  تفرح سيد قطب مبا تلقاه عن سري 

  ة العسكرية اخلدم فرضت يف مقابل
  مناقشته يف ذلك 

  اإلسالم يدلل األقليات غري اإلسالمية يف نظر سيد قطب 
  عاشر: الفصل ال

  عاملية اإلسالم يف نظر سيد قطب 
الرابطة اإلنسانية الكربى يف نظر سيد قطب جتمع البشر دون نظر إىل 

  ،لغة  عقيدة أو دين أو
  مناقشته يف ذلك



  

  -٢٠٣-

د حرية العبادة ألتباعه وحدهم إمنا يقرر يقول سيد قطب : واإلسالم ال يري
ألصحاب الديانات ويكلف املسلمني أن يدفعوا عن هذا احلق  هذا احلق

  القتال حتت هذه الراية  للجميع ويأذن هلم يف
  الرد عليه من مخسة وجوه 

يقول سيد حنن ندعوا إىل نظام إنساين يقيم عالقاته الدولية على أساس 
  ال حياربونهوبني كل من  املودة بينه

   إن اجلزية ما فرضت إال يف مقابل اخلدمة العسكرية وليست للصغار.
 اجلزية على املسلمني ضسيد ال ميانع يف فر 

  
الباب الثاني : طعون سيد قطب 

 في العلماء

  : الفصل األول

  متهيد هو منطلق الدفاع
 الفصل الثاني : 

  قول سيد: حكم املشايخ والدراويش 
  وجوه  مناقشته يف ذلك من

  : الفصل الثالث

  العبادة عند سيد قطب ليست وظيفة حياة 
  مناقشته يف ذلك 
 جسام رواح واألسالم جلند اجلميع للعمل فالعمل زكاة اإللو كان األمر لإل
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  مناقشته يف ذلك 
 ىل الفردوس األخروي إيقول : تنمية احلياة هي العبادة وهي جواز املرور 

  : الفصل الرابع

  لماء مبا يف ذلك قراء كتب السنة سخريته بالع
  مناقشته يف ذلك
  : الفصل الخامس

صف يخالص ويضمن هلم احلرية و سيد قطب يصف العلمانيني والفجار باإل
  ذالل العلماء باحملرتفني ويتوعدهم باإل

 مناقثته يف ذلك من وجوه 

  : الفصل السادس

 رمي سيد املفتني واملستفتني بالسخرية 

  ن وجوه مناقشته يف ذلك م
  : الفصل السابع

ميهم بضيق األفق واجلمود ر سيد قطب يعد الرفاق مبطاردة العلماء الذين ي
  بعمائمهم  ويسخر

  : الفصل الثامن

 طعنه يف حكومات إسالمية منها الدولة السلفية يف اجلزيرة العربية 

  ه يف ذلك شمناق
  : الفصل التاسع
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ة بوحمار  ،ري املنكراتيصر إىل تغئة كبار العلماء يف ميدعوة همن سيد يسخر 
  والتحلل اإلباحية

  مناقشته يف ذلك 
  : الفصل العاشر

  واطؤ رجال الدين  تكشف قول سيد: 
  مناقشته يف ذلك 

  :الفصل الحادي عثر

  الكتب الصفراء 
  ه يف ذلك من وجوه شتمناق

 :الفصل الثاني عشر

  متداد عصورها اطعنه يف علماء األمة اإلسالمية على 
وضاع يف العامل وروبا وبني األأوضاع يف على علم بالفروق بني األ سيد
  وروباأسالمي ومع ذلك فهو ثائر على طريقة ثوار اإل

 توضيح سيد قطب هلذه الفروق مما يدينه  يف أساليبه الثورية والتكفريية 

  أساليبه الثورية التكفريية واملهيجة للجماهري والغوغاء 
  ارها املدمرة ثباط األحرار وآثورته وثورة اإلخوان والض

ليس هناك فروق كبرية بني عصر املماليك والعصر الذي ثار عليه سيد 
ا يف الشرق و   ، بل بوجود قطب لغرب يكون االدعوة السلفية ودولتها ودعا

  عصره أفضل 
  كالم املقريزي واملودودي يف عصر املماليك
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  مل توجد موجات تكفري يف عهد املماليك على رداءته
  أقوال الغزايل الثورية املهيجة والتعليق عليها

  نداء إىل العلماء وأساتذة اجلامعات والقضاة الخاتمة: 
  .فهرس املوضوعات 
   . اية كتاب العواصم

 
  


