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 بسم هللا الرمحن الرحيم

 
 
 

  احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه .
  أما بعد : 

  
فقد بينا فيما سلف يف كتاب "نظرات يف التصوير الفين"أن سيد قطب يف هذا الكتاب قد 

  ل منها :اعتمد على أصو 
  
األصل اجلهمي اخلطري الذي قال عنه شيخ اإلسالم ابن تيمية : إنه ينبوع البدع وهو  -١

االستدالل حبدوث األعراض على حدوث األجسام وحبدوث األجسام على حدوث العامل 
  وحبدوث العامل على وجود هللا . 

  
اض ال تقوم إال فجرهم هذا إىل تعطيل صفات هللا ألن الصفات يف نظرهم أعراض واألعر 

ذا األصل  جبسم وهللا يتنـزه عن ذلك .فعطل اجلهمية األساسية أمساء هللا وصفاته ، وتأثر 
املعتزلة فعطلوا به صفات هللا .وتأثر به األشاعرة فعطلوا كثريا من صفات هللا ،ومنها العلو على 

م يثبتوا من صفات الكون واالستواء على العرش والوجه واليدين والرضى والغضب واحلكمة فل
  اخل ….هللا إال الصفات السبع اليت أثبتوها ومنها العلم واإلرادة 

ومن األصول اليت بىن عليها سيد قطب ضالله يف كتابه التصوير الفين إميانه بوجود  -٢
  التصوير الفين يف نصوص القرآن بل جل نصوص القرآن . 

  ومنها : إميانه بأن الدين والفن صنوان .  -٣
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ومنها : غلوه يف حرية الفكر والقول ، وجترده من العقيدة حينما كتب التصوير الفين  -٤
  ومشاهد القيامة يف القرآن وافتخاره بذلك واعتباره العقيدة غال يغل التفكري . 

ومنها : األصل الصويف اخلطري " اللهم إين أعبدك ال خوفاً من نارك وال طمعاً يف جنتك  -٥
  وصفه بعض أهل السنة واجلماعة بأنه زندقة .  " هذا األصل الذي

واليوم ننبه القراء إىل أصل خطري هو من أهم أسس التكفري يف املاضي واحلاضر أال وهو  -٦
) يف تفسري قول هللا تعاىل ( ١٤٧٥-٣/١٤٧٤ما قرره سيد قطب يف كتابه يف ظالل القرآن (

م وإذا  م إمنا املؤمنون الذين إذا ذكر هللا وجلت قلو م إمياناً وعلى ر تليت عليهم آياته زاد
يتوكلون . الذين يقيمون الصالة ومما رزقناهم ينفقون . أولئك هم املؤمنون حقاً هلم درجات 

م ومغفرة ورزق كرمي)   عند ر
قال : ((إن التعبري القرآين دقيق يف بنائه اللفظي ليدل داللة دقيقة على مدلوله املعنوي .ويف 

ليقال :  –وفيه هذا اجلزم الدقيق  –صر بلفظ " إمنا " . وليس هنالك مربر لتأويله العبارة هنا ق
  إن املقصود هو " اإلميان الكامل " .

أن يقول هذا لقاله . إمنا هو تعبري حمدد دقيق الداللة . إن هؤالء  –سبحانه  -فلو شاء هللا 
م وأعماهلم ومشاعرهم هم املؤمنون .فغريهم مم ن ليس له هذه الصفات الذين هذه صفا

جبملتها ليسوا باملؤمنني . والتوكيد يف آخر اآليات :"أولئك هم املؤمنون حقا " يقرر هذه 
احلقيقة . فغري املؤمنني "حقا " ال يكونون مؤمنني أصال . والتعبريات القرآنية يفسر بعضها 

  بعضا . وهللا يقول: ( فماذا بعد احلق إال الضالل].
و الضالل . وليس املقابل لوصف :" املؤمنون حقا " هو املؤمنون إميانا فما مل يكن حقا فه

وال جيوز أن يصبح التعبري القرآين الدقيق عرضة ملثل هذه التأويالت املميعة لكل   غري كامل 
   تصور ولكل تعبري .

لذلك كان السلف يعرفون من هذه اآليات أن من مل جيد يف نفسه وعمله هذه الصفات مل 
ميان ومل يكن مؤمناً أصًال .. جاء يف تفسري ابن كثري : : قال علي بن طلحة عن ابن جيد اإل
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م ) قال : املنافقون ال يدخل  عباس ، يف قوله :( إمنا املؤمنون الذين إذا ذكر هللا وجلت قلو
م شيء من ذكر هللا عند أداء فرائضه ، وال يؤمنون بشيء من آيات هللا ، وال يتوكلون ،  قلو

م ليسوا  وال يصلون إذا غابوا ( عن أعني الناس) واليؤدون زكاة أمواهلم . فأخرب هللا تعاىل أ
م ) فأدوا  مبؤمنني . مث وصف هللا املؤمنني فقال :( إمنا املؤمنون الذين إذا ذكر هللا وجلت قلو

م تصديقاً ، "وعلى ر  م إميانا ) يقول : زاد م يتوكلون فرائضه .(وإذا تليت عليهم آياته زاد
ا اإلميان  " يقول : ال يرجون غريه . وسنرى من طبيعة هذه الصفات أنه ال ميكن أن يقوم بدو
أصًال ، وأن األمر فيها ليس أمر كمال اإلميان أو نقصه ، إمنا هو أمر وجود اإلميان أو عدمه ( 

م).   إمنا املؤمنون الذين إذا ذكر هللا وجلت قلو
ا االرتعاشة الوجدان ي فيغشاه جالله إ ية اليت تنتاب القلب املؤمن حني يذكر باهلل يف أمر أو 

، وتنتفض فيه خمافته ، ويتمثل عظمة هللا ومهابته ، إىل جانب تقصريه هو وذنبه ، فينبعث إىل 
فيما رواه الثوري ، عن  –رضي هللا عنها  –العمل والطاعة ... أو هي كما قالت أم الدرداء 

ن بن خثيم ، عن شهر بن حوشب ، عن أم الدرداء قالت :"الوجل يف عبد هللا بن عثما
القلب كاحرتاق السعفة ، أما جتد له قشعريرة ؟ قال : بلى . قالت : إذا وجدت ذلك فادعوا 

  هللا عند ذلك . فإن الدعاء يذهب ذلك .
ا حال ينال القلب منها أمر حيتاج إىل الدعاء ليسرتيح منها ويقر  ليت جيدها وهي احلال ا  إ

ي ، فيأمتر معها وينتهي كما يريد هللا ، وجًال  القلب املؤمن حني يذكر باهلل يف صدد أمر أو 
  وتقوى هلل .

م إمياناً ]   ( وإذا تليت عليهم آياته زاد
إن  )١(١والقلب املؤمن جيد يف آيات هذا القرآن ما يزيده إمياناً ، وما ينتهي به إىل االطمئنان 

هذا القرآن يتعامل مع القلب البشري بال وساطة ، وال حيول بينه وبينه شيء إال الكفر الذي 

                              
ا اإلميان)  ١   وكذلك الطاعات بأنواعها يزيد 
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حيجبه عن القلب وحيجب القلب عنه ، فإذا رفع هذا احلجاب باإلميان وجد القلب حالوة 
هو هذا القرآن ، ووجد إيقاعات القرآن على القلب املؤمن تزيده إميانا ، فإن القلب املؤمن 

اليت تزيده إميانا ..لذلك يتكرر يف القرآن تقرير هذه احلقيقة  )٢(٢الذي يدرك هذه اإليقاعات 
يف أمثال قوله تعاىل :" إن يف ذلك آليات للمؤمنني " "إن يف ذلك آليات لقوم يؤمنون " .. 

إلميان قبل أن نؤيت القرآن : كنا نؤيت ا -رضوان هللا عليهم  –ومن ذلك قول أحد الصحابة 
  ...) ا.هـ

  
أقول : عجيب أمر هذا الرجل إنه ال خيتلف أهل السنة واجلماعة وطائفة من طوائف الضالل 

يف أصل من األصول إال وينحاز هذا الرجل إىل الطائفة املخالفة ألهل السنة ، فها هو يف 
ظيم من أصول اإلميان يتميزون تفسري هذه اآلية يتعمد خمالفة أهل السنة واجلماعة يف أصل ع

  به عن سائر فرق الضالل .
  

ذلك األصل السين هو أن اإلميان قول وعمل واعتقاد يزيد بالطاعة وينقص باملعصية " فيقرر 
سيد هنا عن عمد وعلم خالف معتقد أهل السنة وأصلهم احنيازاً منه كعادته إىل أهل األهواء 

  من اخلوارج واملعتزلة وغريهم فيقول :
  إن التعبري القرآين دقيق يف بنائه اللفظي ليدل داللة دقيقة على مدلوله املعنوي . -أ-أوًال :
  " ويف العبارة هنا قصر بلفظ "إمنا " . -ب
" وليس هناك مربر لتأويله وفيه هذا اجلزم الدقيق ليقال : إن املقصود هو اإلميان الكامل  -ج
 "  

                              
 ال جيوز تشبيه تأثري القرآن بإيقاعات املوسيقى .) ٢
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ان ومؤمن ناقص اإلميان بل إما مؤمن أو كافر كما أقول : يعين ليس هناك مؤمن كامل اإلمي
  سيأيت .

ليس هناك مؤمن كامل اإلميان حىت يكون إميانه كاجلبال لكمال إميانه وأعماله الصاحلة ومؤمن 
م لينقص إىل مثاقيل الذر .كما تواترت بذلك  ناقص اإلميان بذنوبه ومعاصيه حىت إن إميا

ل الذنوب بل هناك نصوص قرآنية تدحض باطل هذا األحاديث النبوية يف الشفاعة يف أه
  الرجل وأشياعه من اخلوارج واملعتزلة وغريهم .

منها قول هللا تعاىل : ( مث أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظامل لنفسه ومنهم 
  ] . ٣٢مقتصد . ومنهم سابق باخلريات بإذن هللا ذلك هو الفضل الكبري ) [ سورة فاطر :

  ال ترى كيف قسم املصطفني إىل ثالثة أقسام ومنهم الظامل لنفسه الناقص اإلميان.أ
  قال مؤكداً كالمه السابق : -ثانياً :

  لقاله . –سبحانه أن يقول هذا  –"فلو شاء هللا 
م وأعماهلم ومشاعرهم هم  إمنا هو تعبري حمدد دقيق الداللة : إن هؤالء الذين هذه صفا

  ن ليس له هذه الصفات جبملتها ليسوا باملؤمنني . املؤمنون ، فغريهم مم
والتوكيد يف آخر اآليات ( أولئك هم املؤمنون حقا ) يقرر هذه احلقيقة فغري املؤمنني حقا ال 

يكونون مؤمنني أصال . والتعبريات القرآنية يفسر بعضها بعضا وهللا يقول : فماذا بعد احلق إال 
ل وليس املقابل لوصف املؤمنون حقا هو املؤمنون إميانا الضالل ، فما مل يكن حقا فهو الضال

وال جيوز أن يصبح التعبري القرآين الدقيق عرضة ملثل هذه التأويالت املميعة لكل   غري كامل 
  تصور ولكل تعبري "ا.هـ

أي أن القول احلق هو ما يقرره اخلوارج من أن اإلميان ال يقبل النقص حبال وأن قول أهل 
ات إىل احملكمات السنة واجلم اعة املستفاد من نصوص القرآن والسنة واملبين على رد املتشا

  تأويل باطل مميع .
وهذا منهج متبع لدى سيد قطب يف العقائد اليت خيتلف فيها أهل السنة واجلماعة وأهل 
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الضالل من اجلهمية واملعتزلة واخلوارج أن ينحاز إىل أهل الضالل فيقرر باطلهم ، بأقوى ما 
يستطيعه من التهاويل مث حيط من شأن أهل السنة ويطعنهم بأسلوب ينطوي على املكر 

والدهاء والتمويه، فهو هنا يذم التأويل كما ترى ويراه متييعاً وهو من أشد الغالة يف تأويل 
ا .كتعطيل صفة استواء هللا على  صفات هللا ومن أشد الناس إغراقا يف البدع الكربى وولوعاً 

لوه، وإنكاره لرؤية هللا، وقوله خبلق القرآن، وأزلية الروح، إىل آخر ضالالته القائمة عرشه وع
  على التأويل أي التحريف اجلريء . 

  
  قال عقب كالمه السابق : -ثالثاً :

" لذلك كان السلف يعرفون من هذه اآليات أن من مل جيد يف نفسه وعمله هذه الصفات مل 
  ال . جيد اإلميان ومل يكن مؤمنا أص

جاء يف تفسري ابن كثري قال علي بن طلحة عن ابن عباس يف قوله تعاىل :" إمنا املؤمنون الذين 
م شئ من ذكر هللا عند أداء  م " قال : املنافقون ال يدخل قلو إذا ذكر هللا وجلت قلو
الناس فرائضه ، وال يؤمنون بشئ من آيات هللا ، وال يتوكلون وال يصلون إذا غابوا ( عن أعني 

  ) وال يؤدون زكاة أمواهلم . 
م ليسوا مبؤمنني ، مث وصف هللا املؤمنني فقال ( إمنا املؤمنون الذين إذا ذكر هللا  فأخرب هللا أ

م تصديقاً (  م إميانا ) يقول :زاد م ) فأدوا فرائضه ( وإذا تليت عليهم آياته زاد وجلت قلو
م يتوكلون ) يقول : ال يرجون غري    ه .وعلى ر

ا اإلميان أصال وأن األمر فيها ليس  وسنرى من طبيعة هذه الصفات أنه ال ميكن أن يقوم بدو
  أمر كمال اإلميان أو نقصه ، إمنا هو أمر وجود اإلميان أو عدمه " .

انظر قوله : " لذلك كان السلف يعرفون من هذه اآليات أن من مل جيد يف نفسه وعمله  -١
  ان ومل يكن مؤمنا أصال ". هذه الصفات مل جيد اإلمي

أقول: كيف ينسب مذهب اخلوارج إىل السلف ألن ابن كثري نقل عن واحد من السلف 
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  احملاربني ملذهب اخلوارج أال وهو ابن عباس حرب القرآن ومبطل مذهب اخلوارج التكفريي .
وهم -نذاك يف مناظرته املشهورة للخوارج واليت عاد بسببها إىل مذهب أهل السنة آ -أوًال :

  ألوف من اخلوارج " . -الصحابة
إىل  –رضي هللا عنه  –تفسريه املشهور املتداول بني أهل السنة واجلماعة من عهده  -ثانيا :

يومنا هذا لقوله تعاىل ( ومن مل حيكم مبا أنزل هللا فأولئك هم الكافرون ) الذي نقله عنه 
ثنا ابن وكيع قال حدثنا أيب ، عن سفيان اإلمام ابن جرير بإسناده حدثنا هناد ثنا وكيع وحد

عن معمر بن راشد عن ابن طاووس عن ابن عباس ( ومن مل حيكم مبا أنزل هللا فأولئك هم 
الكافرون ) قال : هي به كفر وليس كفراً باهلل ومالئكته وكتبه ورسله ،مث رواه من طريق احلسن 

بد الرزاق عن معمر عن ابن بن حيىي (ويعين به ابن اجلعد اجلرجاين وهو صدوق) عن ع
طاووس عن ابن عباس قال : هي به كفر قال ابن طاووس : وليس كمن كفر باهلل ومالئكته 

) وقال آخرون  ٢٥٥) وقال ابن جرير قبله (ص ٦/٢٥٦وكتبه ورسله " تفسري ابن جرير (
:عىن بذلك كفر دون كفر وفسق دون فسق وظلم دون ظلم " ونقل قول ابن عباس وطاووس 

  بنه .وا
وقال ابن كثري : " وقال علي بن طلحة عن ابن عباس قوله : ( ومن مل حيكم مبا أنزل هللا 
فأولئك هم الكافرون ) من جحد ما أنزل هللا فقد كفر ، ومن أقّر به ومل حيكم فهو ظامل 

) وقد نقل كل من ابن جرير وابن كثري أقواًال ٣/١١١فاسق " رواه ابن جرير تفسري ابن كثري (
خَر عن املفسرين ليس هذا جمال سردها ألن قصدي بيان أن ابن عباس ال يرى رأي سيد أُ 

قطب: أنه ليس هناك إميان كامل وإميان ناقص وال كفر دون كفر وأنه ال ابن عباس وال 
  السلف معه على هذا األصل الباطل . 

قني واملؤمنني ، أنه يرى مث إنه ال يلزم مما نقله عنه ابن كثري من طريق علي بن طلحة يف املناف
أن الناس قسمان فقط مؤمن ومنافق فقط . بل هو وأهل السنة وعلى رأسهم الصحابة الكرام 

يرون أن الناس ينقسمون إىل كفار ومنافقني ومؤمنني كاملي اإلميان ومؤمنني ناقصي اإلميان 
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م وال  وهم العصاة ومن هنا كانوا يقيمون احلدود على العصاة مرتكيب الكبائر وال يكفرو
خيرجون أحداً منهم من دائرة اإلسالم بذنب أو ذنوب مستندين على نصوص الكتاب والسنة 

  .بة هذا املذهب احلروري إىل السلفاحملكمة ، فكيف يستجيز سيد قطب نس
وكيف يتغافل سيد قطب عن ما نقله ابن كثري يف تفسري هذه اآلية بقوله :" قال عمرو بن مرة 

ولئك هم املؤمنون حقاً ) " إمنا أنزل القرآن بلسان العرب كقولك فالن سيد حقا يف قوله :( أ
  ويف القوم سادة ، وفالن تاجر حقا ويف القوم جتار ، وفالن شاعر حقا ويف القوم شعراء ".

أي أن القصر يف اآلية إضايف وليس حبقيقي أي أن قول هللا تعاىل ( أولئك هم املؤمنون حقا ) 
ان عمن قصر عن هذه املرتبة كما ال ينفي عن العرب بقوهلم فالن سيد حقا إىل ال ينفي اإلمي

آخره السيادة والتجارة والشعر عن سواهم وهذا خبالف فهم سيد قطب واخلوارج من هذه 
  اآلية .

لقد كرر سيد قطب نفي أصل اإلميان عمن مل تتوفر فيهم هذه الصفات واستنكر قول أهل 
امل اإلميان ومؤمنا ناقص اإلميان وقال : ((وال جيوز أن يصبح التعبري السنة أن هناك مؤمنا ك

  القرآين الدقيق عرضة ملثل هذه التأويالت املميعة لكل تصور ولكل تعيب]].
  فهل يف مذهب أهل السنة احلق القائم على الكتاب والسنة ومنهج السلف متييع ؟

ل الذنوب الذين خيرجون من النار مث هل سيد قطب ينكر أحاديث الشفاعة املتواترة يف أه
بالشفاعة ومبحض رمحة هللا، فيخرج منهم من النار من كان يف قلبه مثقال دينار من إميان 

وخيرج منها من يف قلبه مثقال درهم وخيرج منها من كان يف قلبه مثقال ذرة من إميان ومن يف 
  قلبه أدىن من مثقال ذرة من إميان .

  ذا الباب أو هو مع اخلوارج ؟فهل هو مع أهل السنة يف ه
الظاهر أنه مع اخلوارج يف هذا املوطن وغريه بل قد يفوقهم كما يفوق اجلهمية يف التأويل 

  والتعطيل لصفات هللا ويف عقائد سنية أخرى. 
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رابعاً : قال :" ( والقلب املؤمن جيد يف آيات هذا القرآن ما يزيده إمياناً وما ينتهي به إىل 
  االطمئنان .

إن هذا القرآن يتعامل مع القلب البشري بال واسطة وال حيول بينه وبينه إال الكفر الذي حيجبه 
ب عنه ، فإذا رفع هذا احلجاب باإلميان وجد حالوة القرآن ، ووجد عن القلب وحيجب القل

  املتكررة زيادة يف اإلميان تبلغ إىل االطمئنان .) ٣يف إيقاعاته
  

) بقوله : وهنا تعرض قضية :" اإلميان يزيد وينقص ،  ١٤٧٥مث علق هنا يف حاشية (ص 
يا علم الكالم يف فرتة الرتف العقلي والفراغ من االهتمامات وهي قضية من قضايا الفرق وقضا

  العلمية اجلادة ، فال ندخل اآلن حنن فيها " : 
  وعليه يف هذا املقطع مآخذ :

هو يقول بأن القلب املؤمن جيد يف آيات هذا القرآن ما يزيده إميانا فهل هو يؤمن بأن  -١
ا يزيد هل هو يزيد بتالوة القرآن فقط أو هو يزيد اإلميان يزيد ؟ وإذا كان هذا هو واقعه فبماذ

بالطاعات كلها من ذكر هللا وصالة وصيام وصدقة وبر وإحسان إىل غري ذلك من الطاعات 
وتفقٍه يف سنة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إن اقتصاره على آيات القرآن يثري الريبة يف 

  موقفه .
الفقرة احملرية اليت أسلفناها يقول : وهنا تعرض قضية بعد تقريره ملذهب اخلوارج وبعد هذه  -٢

اإلميان يزيد وينقص وهي قضية من قضايا الفرق وقضايا علم الكالم يف فرتة الرتف العقلي 
  ...اخل .

ذا الكالم املموه الذي يشعر القارئ الساذج أنه حيارب علم الكالم واجلدل ولو كان  يأيت 
ذا ال جنده دائما إال من حزب أهل الكالم بل من غالة صادقا يف حرب علم الكالم .فلما

                              
   أي اإليقاعات املوسيقية) ٣
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هذا احلزب من معتزلة وجهمية وخوارج وفالسفة الصوفية وغريهم يف تعطيل صفات هللا والقول 
وينه أو إنكاره ملعجزات الرسول وإنكاره للميزان وطعنه يف  خبلق القرآن والقول بأزلية الروح و

ى هللا عليه وسلم ، فال جنده إال يف الضفة احملاربة بعض الرسل، وطعنه يف أصحاب حممد صل
ألهل السنة واجلماعة ،فهل يصدق بعد كل هذا يف ذمه للكالم وأهله وقد أخذ بأخطر وأشد 
نتائجه ،ومنه ما قرره هنا يف قضية زيادة اإلميان ونقصانه وتكفريه ملن مل يتمتع جبملة الصفات 

ذا التم ويه الذي سار عليه يف كثري من مواقفه اليت ينحاز فيها اليت فسرها هنا ،مث توج حبثه 
إىل أصول الضالل ويقررها ،مث يعقب مبثل هذا التمويه اخلادع ووهللا لو كان صادقاً يف حربه 

لعلم الكالم وأهله ملا اختار إال منهج أهل احلق ودعم أصوهلم وهدم أصول أهل الباطل، 
هذا املكر إال على من هان عليه احلق الذي أهانه ولكنه مكر أهل الضالل والزيغ وال ينطلي 

  سيد وأهان أهله كثرياً وكثرياً وكرم الباطل وأصوله وزخرفه وشاده .
م  - إن من أهداف سيد قطب  -٣  –بعد احنيازه إىل أهل الضالل يف أصوهلم وتطبيقا

م . كما هو عادته اليت عرفناها بالدراسة واالستق راء فانظر إليه هنا  إسكات أهل احلق بل إرها
كيف يشدد ويؤكد مذهب اخلوارج يف التكفري مث يسلق أهل السنة ومنهجهم بقوله :" وال 

جيوز أن يصبح التعبري القرآين الدقيق عرضة ملثل هذه التأويالت املميعة لكل تصور ولكل تعبري 
لة لواء " فمىت حارب هذا الرجل التأويل ووصفه بالتمييع وكيف يفعل ذلك وهو من أشد مح

  التأويالت الباطلة الغليظة .
وانظر إليه هنا مرة أخرى كيف يؤكد باطله بإرهاب أهل احلق والسنة فيقول :" هنا تعرض 

قضية اإلميان يزيد وينقص وهي قضية من قضايا الفرق ، وقضايا علم الكالم يف فرتة الرتف 
  حنن فيها .  العقلي ، والفراغ من االهتمامات العلمية اجلادة ، فال ندخل

ذا الكالم ؟ الذي يتظاهر فيه بالتنـزه عن مذاهب الفرق وعن الكالم  فماذا يريد هذا الرجل 
هل يريد أن ينضم إىل أهل السنة واجلماعة يف ذم الفرق الضالة وذم مناهجهم الفاسدة 

  وأصوهلم الباطلة ومنها علم الكالم .
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ول بل أنه وهللا لقد زاد أصوًال فاسدة تشيد اجلواب : ال وألف ال واألدلة كثرية على ما أق
مذاهب أهل الباطل كما بينت ذلك يف كتايب " نظرات يف كتاب التصوير الفين لسيد قطب " 

.  
وإذن فاألمر أمر متويه، اهلدف منه أن تؤخذ عقائده الفاسدة ومقرراته الباطلة بالتسليم اخلانع 

البحث عن األدلة والرباهني لرد الباطل يكون يف  الذي ال يطلب أصحابه دليًال وال برهاناً ألن
نظر سيد قطب من قضايا الفرق وعلم الكالم ،ومن الرتف العقلي الفارغ من االهتمامات 

العلمية اجلادة ،فمن أراد االهتمامات العلمية اجلادة فعليه أن حيذو حذو سيد قطب يف 
ا كتبه من تعطيل صفات هللا والقول باحللول ووحدة الوجود  مقرراته اجلادة اليت زخرت 

،ووحدة الفاعلية ،والقول خبلق القرآن، وإنكار رؤية هللا يف الدار اآلخرة، وإنكار املعجزات 
احملمدية إال القرآن، والقرآن نفسه يف نصوصه عبارة عن مسرحيات ومتثيليات ممزوجة بالتصوير 

  ري األمة باجلهل والظلم.الفين ،وصخب املوسيقى، ألن الدين والفن صنوان عنده ،وتكف
ا شباب األمة وما خالف ذلك فهو من  فهذه هي االهتمامات العلمية اليت جيب أن يهتم 
الرتف العقلي والفراغ من االهتمامات احلادة ولو كان ذباً عن القرآن والسنة وذباً عن مقام 

  النبوة وذباً عن أصحاب حممد صلى هللا عليه وسلم .
ن أهل السنة واجلماعة وأئمتهم ،هم الذين حاربوا علم الكالم وأهله بصدق وأخرياً نقول إ -٤

ا سيد قطب وأسالفه من  ،وألفوا يف ذمه املؤلفات وحاربوا التأويالت املميعة اليت يدين 
  اجلهمية واخلوارج والروافض.

ادة وهذه أمور معلومة مشهورة وليست من الرتف العقلي وال من الفراغ من االهتمامات اجل
ي عن  ،وإمنا هي اهتمامات جادة وجهاد عظيم للحفاظ على دين هللا احلق ،وأمر مبعروف و

  منكر .
ا هذه األمة .    األمور اليت ميز هللا 

ومن هؤالء اجملاهدين بعد أصحاب حممد صلى هللا عليه وسلم ومن تبعهم بإحسان مالك 
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أمحد بن حنبل، ومدرسته ومنها البخاري  والشافعي واألوزاعي والسفيانان واحلمادان ،و اإلمام
جهم كالدار ومسلم وأبو داوود والرتمذي والنسائي واب قطين وعبد ن ماجه ومن سار على 

  الغين املقدسي ،وابن تيمية وتالميذه وابن عبد الوهاب وتالميذه إىل يومنا هذا .
م يف حرب البدع ومنها علم الكالم :   ومن مؤلفا

للبخاري ،والسنة لعبد هللا بن أمحد والسنة البن أيب عاصم ،والسنة للخالل، خلق أفعال العباد 
والشريعة لآلجري ،واإلبانتان البن بطة ،وشرح أصول اعتقاد أهل السنة للأللكائي، وذم 

الكالم للهروي ،واحلجة لألصفهاين .ومؤلفات شيخ اإلسالم ابن تيمية الكثرية الغزيرة 
وابن عبد اهلادي وغريمها . وغري ذلك من املؤلفات العظيمة اليت  ،ومؤلفات تالميذه ابن القيم

ا احلق ويدحض به الباطل الذي سار عليه أسالف سيد قطب ومنه علم الكالم الذي  يعلو 
يتظاهر سيد قطب بكراهته ويبتلع لبه اخلبيث املهلك . كرب مقتاً عند هللا أن تقولوا ماال 

  تفعلون .
ب بتقوى هللا ومراقبته يف دين هللا ويف شباب األمة فيحذروا إننا نطالب أنصار سيد قط

الشباب من كتبه املليئة باألخطار واملخاطر وأن يسلكوا سبيل السلف الصاحل يف مواقفهم من 
أهل البدع بكل صراحة وشجاعة وأن يبتعدوا عن التمويه وشهادات الزور هلذا الرجل بأنه 

  جمدد و و و و .
يه وإنزاله فوق منزلته اليت يستحقها ،مما سبب الفنت وضياع الشباب واالبتعاد عن الغلو ف

م باحلق ،وعدم الغرية على أهله وأئمتهم الذين داس كرامتهم سيد قطب وظلمهم  وإستها
  وافرتى عليهم ،وعلى رأسهم موسى وأصحاب حممد صلى هللا عليه وسلم. 

هم شئ من احرتام أهل السنة إن كان بقي لدي –أال إنه جيب أن يدرك أنصار سيد قطب 
م أن املعركة حول سيد قطب وعقيدته ومناهجه ال ختتلف عن املعارك اليت  ومنهجهم وعقيد

قامت بني أهل السنة وبني خصومهم من جهمية ومعتزلة وخوارج وصوفية بل هي أشبه ما 
  تكون باملعركة حول احلالج وابن عريب وأمثاهلم .
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املكابرات الذي ارتكبه الذابون عن ابن عريب وحزبه هو نفس وإن منهج السفسطات والكرب و 
املنهج الذي يسلكه الذابون عن سيد قطب وكلهم هلم نصيب من قول هللا تعاىل :( ومن 

  الناس من جيادل يف هللا بغري علم وال هدى وال كتاب منري ثاين عطفه ليضل عن سبيل هللا ) .
إال املكابرات واملغالطات والسفسطات ، أال فليتقوا  فوهللا ما عندهم من احلجج والرباهني شئ

  هللا يف أنفسهم ويف اإلسالم ويف شباب األمة املخدوعني .
اللهم أبرم هلذه األمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك إنك مسيع الدعاء 

  . وصلى هللا على نبينا حممد وآله وصحبه وسلم .
 


