
  
  
  
  
  
  
  

  



  
  
  

                                                                              
          

  ــــــــــــــــــــــــــنظرات في كتاب التصوير الفني في القرآن الكريم   ١

  
  

  احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه.
هــو الــذي أرســل رســوله باهلــدى وديــن احلــق ليظهــره   احلمــد هلل الــذي قــال:

وصـدق رسـوله الكـرمي القائـل:"  ]٩[الصـف: على الدين كله ولو كره املشركون 
ق اليضــرهم مــن خــذهلم حــىت يــأيت أمــر هللا احلــ علــى التــزال طائفــٌة مــن أمــيت ظــاهرين

   ).١٩٢٠أخرجه مسلم ( ”وهم كذلك
ا أخـاف علـى أمـيت ـإمنـ” الم:ـوبشر وأنذر ومما أنذرها به قوله عليه الصالة والسـ 

)، ٢/٣١١، ١/٧٠)، والـدارمـــــــي (٢/٢٠٣أخرجــــــه أبــــــو داود (” األئمــــــة املضــــــلني
يف سـياق احلـديث عـن  بـه ومما أنـذرها) ٥/١٧٨حتفة)، وأمحد (٣/٢٣١والرتمذي (

أخرجـه مسـلم  ”علـيكمين غـري الـدجال أخـوف” قوله صلى هللا عليـه وسـلم:الدجال 
)٢١٣٧.(   

فهـــذه النوعيـــات أشـــد خطـــراً علـــى اإلســـالم مـــن الـــدجال ومـــن أعـــداء اإلســـالم 
   .الواضحني

إن هــــذه األصــــناف ال حتــــارب اإلســــالم جهــــاراً وإمنــــا تتظــــاهر باإلســــالم وحتمــــل 
ـــة وهـــي حتمـــل يف ثناياهـــا الســـموم القتالـــة واملـــوت الـــزؤام ومـــن شـــعارات براقـــة خ الب
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م تعظيمـــاً  املؤســـف أشـــد األســـف أن جتـــد هـــذه األصـــناف أتباعـــاً وجنـــوداً يعظمـــو
يؤدي إىل رفعهم فوق مستوى النقد مهما بلغـوا مـن الضـالل واالحنـراف ويـؤدي إىل 

كانــت أعظــم استصــغار عظــائمهم وطــوامهم فتصــري يف أعيــنهم أدق مــن الشــعر ولــو  
من اجلبال الشاخمة فيصدق عليهم قول أنس رضي هللا عنه:" إنكم لتعملون أعمـاًال 
هي أدق يف أعينكم من الشعر كنا نعـدها يف عهـد رسـول هللا صـلى هللا عليـه وسـلم 

فلـــو عـــاش أنـــس وإخوانـــه أولـــو األحـــالم والنهـــى حـــىت رأوا هـــؤالء  ،”مـــن املوبقـــات
كــانوا يعدونــه مــن املوبقــات ولــرأوا الفــروق اهلائلــة   وعرفــوا حــاهلم وواقعهــم لــذهلوا عمــا

الشاســعة بــني حــال مــن عاصــروهم وواقعهــم وبــني حــال هــؤالء وواقعهــم، ولعــل كثــرياً 
  منهم يفرون منهم إىل اجلبال والشعاب.

ـــه وهللا لواقـــع مريـــر وإن األمـــر كمـــا  ـــى اْألَْبَصـــاُر  : قـــال تعـــاىلإن ـــا َال تـَْعَم فَِإنـََّه
فنعـوذ بـاهلل مـن حـال هـؤالء  ]٤٦[احلـج: ْلُقُلوُب الَِّىت ِىف الصُُّدوِر َوَلِكن تـَْعَمى ا

وإنا لنضرع إىل هللا ونضرع إليه أن يعايف املسلمني من هذا البالء وأن يأخذ بنواصي 
م هذا البالء إىل احلق واهلدى.   من أصا

ومما ابتلي به املسلمون يف هـذا العصـر كتـب ومنـاهج سـيد قطـب الـيت راجـت يف 
وســاطهم وروج هلــا كثــرياً وعميــت بصــائر وأبصــار كثــٍري مــنهم فــال يــدركون خطرهــا أ

الـــذي ” التصـــوير الفـــين يف القـــرآن” املـــاحق والضـــررها املـــدمر، ومـــن أشـــدها خطـــراً 
ان ـأعجـــب بـــه كثـــٌري مـــن عميـــان البصـــائر فـــاغرت ســـيد قطـــب بإعجـــاب هـــؤالء العميـــ

منـذ  ):”٢٥٣(به التصوير الفين صع بكل اعتزاز قائًال يف خامتة كتاـني فاندفـالتائه
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سبعة أعوام صدرت الطبعة األوىل من هذا الكتـاب وأمحـد هللا علـى أن صـادف 
التوفيق فقوبل من األوساط األدبية والعلمية والدينيـة علـى السـواء مقابلـة طيبـة 
إن دلت على شـيء فإمنـا تـدل علـى أن الـدين اليقـف يف طريـق البحـوث الفنيـة 

ل مقدساته تناوًال طليقاً من كل قيد وعلى أن البحوث الفنية والعلمية اليت تتناو 
والعلمية التصدم الدين وال ختدشه حينمـا ختلـص فيـه النيـة وتتجـرد مـن احلذلقـة 
واالدعاء وأن حرية الفكـر التعـين حتمـا جمافـاة الـدين كمـا يفهـم بعـض املقلـدين 

  …” يف التحرر
مــه مــن األوســاط املــذكورة لقــد أخــذ ســيد قطــب مــن هــذه املقابلــة الطيبــة يف زع

اسـاته ددليًال على أن الدين اليقف يف طريق البحوث الفنية والعلمية اليت تتنـاول مق
تنــاوًال طليقــاً مــن كــل قيــد واليشــك عاقــل أن هــؤالء الــذين قــابلوا كتابــه هــذه املقابلــة 
إمــا جهــال أغبيــاء وإمــا متحــررون منفلتــون يف الــدين كانفالتــه الــذي شــهد بــه علــى 

  ينما كتب هذا الكتاب.نفسه ح
ونقــول لســـيد قطــب: فمـــاذا يبقــى هلـــذه املقدســات إذا تناولتهـــا البحــوث الفنيـــة  

والعلميــة تنــاوًال طليقــاً مــن كــل قيــد وكيــف ال تصــدم املقدســات وال ختــدش مكانتهــا 
وقــد انفلــت يف هــذه البحــوث مــن كــل قيــد فــال عقيــدة متســكه وتقيــده وال أدب وال 

  ة هلذه املقدسات.احرتام وال إجالل وال هيب
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وأنــا أجهــر ” فهــذا ســيد قطــب نفســه يصــرح بقولــه يف خامتــة هــذا الكتــاب    
ــذه احلقيقــة األخــرية وأجهــر معهــا بــأنين مل أخضــع يف هــذا لعقيــدة دينيــة تغــل 

  )٢٥٥التصوير الفين ص ( .”فكري عن الفهم
األفاعيـــل بســـبب هـــذا االنفـــالت مهمـــا زعـــم لنفســـه مـــن املـــزاعم  فعـــل وهللا لقـــدو 

  ومهما زعم له غريه من املزاعم أيضاً.
  -إن عقيدة اإلسالم ال تغل العقل والفكر بل هي: 
تبصر العقل وتنريه وتوجهه التوجيه الصحيح إىل احرتام احلق وحتري احلقـائق  -١

  والبحث عنها بتثبت وأناة وأدب.
وتفــك أســره مــن اخلرافــات والتقاليــد والعقائــد الفاســدة الــيت وقــع فيهــا ســيد  -٢

  طب وأمثاله.ق
  وحتطم أغالهلا وآصارها. -٣
  وتضع للعقل حدوداً ال يتعداها. -٤

ولقــد أخــذ عليــه أمحــد حممــد مجــال هــذه  خبــالف مــا يتصــوره ســيد قطــب عنهــا،
يف مخــس عشــرة مســألة  فناقشــه) ٥١-٥٠(اجملــاهرة يف كتابــه علــى مائــدة القــرآن ص

:" وأول مـــا أريـــد جـــدال منهـــا إنكـــاره لرؤيـــة هللا، وقـــد قـــال يف طليعـــة هـــذه املناقشـــة
مل  -مــثًال  -املؤلــف فيــه إصــراره الظــاهر املكــروريف عــدة مواضــع مــن كتابــه علــى أنــه 

يفكر هذا التفكري أو مل يتصور هذه الصورة أو مل يقف هذه الوقفة ألنـه رجـل ديـن 
  ”.تغله عقيدته الدينية عن الفهم والبحث ولكنه ألنه رجل فكر حيرتم فكره
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أتــدخل بينــه وبــني إشــادته بفكــره وعملــه دائمــاً بــوحي هــذا أنــا ال أريــد أن     
ما تشعر به هذه اإلشادة السافرة يالفكر فيما يرى من آراء ولكين أريد أن أتدخل ف

الفاخرة من أن العقيدة اإلسالمية اليت ينفي املؤلـف اعتبارهـا يف عملـه ليثبـت اعتبـار 
نتهــــاء إىل رأي معقــــول فكــــره فيــــه، حتــــول دون الفهــــم الــــدقيق والبحــــث الطليــــق واال

  مقبول فهل األمر كذلك يا أستاذ سيد ؟
وإين آلسف على أمحد حممد مجال فإنه مع مناقشـته لسـيد قطـب يف أخطائـه يف 

ويف الوقــــــت نفســـــه أبـــــدى إعجابــــــه بكتابـــــه التصـــــوير الفــــــين  ومل يســـــتوفها املشـــــاهد
وقــد  وبصــاحبه فــال أدري مــا هــي األســباب الــيت دفعتــه إىل هــذا اإلعجــاب ال ســيما

حوى التصوير الفين من الضالالت مـا يتضـاءل أمامهـا مـا يف كتـاب املشـاهد ولعلـه 
مل يطلـــع علـــى هـــذه الضـــالالت الـــيت أعتقـــد أنـــه لـــو وقـــف عليهـــا لنـــاقش فيهـــا ســـيد 

  ، وهللا وحده هو العليم بعباده.أو يف أمهها قطب
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أصول سيد قطب التي بنى عليها تفسيره آليات القرآن 
  ها مجاالً لتطبيق أصوله ونظرياتهالكريم التي جعل

  
 مــدمرة لقــد بــىن ســيد قطــب عملــه يف هــذا الكتــاب وغــريه علــى أصــول فاســدة 
  :وهي
  قاعدة التصوير الفين وما يتبعها وينبع عنها. - ١
 .اعتقاده أن الدين والفن صنوان  - ٢

ومــن هنــا ومــن أصــل قاعدتــه يــرى جــواز التصــوير اليــدوي ومــا يرافقــه مــن ريــش  
التصــــوير ” يف عملــــه يف كتــــاب” التصــــوير”ان بأســــتاذ الرســــمولوحــــات وقــــد اســــتع

وهو التصوير احملرم الذي ورد فيه اللعن والوعيد الشديد ومن هنـا يـرى جـواز ” الفين
ولقـد اسـتعان  ،العمل املوسيقي بأنواعه وقواعـده وهـو حمـرم ومـن أخبـث آالت اللهـو

  يف عمله هذا بأستاذ املوسيقى كما صرح هو بذلك.
ـذه احلقيقـة األخـرية " العقيـدة حيـث صـرح بقولـه:انفالته مـن  - ٣ وأنـا أجهـر 

 ”وأجهـــر معهـــا بـــأنين مل أخضـــع يف هـــذا لعقيـــدة دينيـــة تغـــل فكـــري عـــن الفهـــم
  ).٢٥٥التصوير الفين ص(

اعتداده بالفكر فيما يقرره عن القرآن وحقائق أخرى حيـث قـال يف سـياق   -٤
هـذه الوقفـة رجـل ديـن  :" مل أكـن يفالدفاع عن القرآن ومقرراته على حسب فهمه
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تقيده العقيدة البحتـة عـن البحـث الطليـق بـل كنـت رجـل فكـر حيـرتم فكـره عـن 
 .)٢٥٨التصوير الفين ص( ”التجديف والتلفيق

كثـــرياً بســـبب هـــذا االنفـــالت مـــن   ولفـــق ولـــيس األمـــر كمـــا يـــزعم فلقـــد جـــّدف 
ذا التحرر الفكري فيقو  العقيدة وبسبب االعتداد بفكره ل يف كتاب ويكرر اعتزازه 

مل تكــن هــذه كلمــات رجــل تنقصــه حريــة التفكــري " (مشــاهد القيامــة يف القــرآن):
ـا األسـتاذ احملقـق الكبـري عبـد  وإين ألعتز بالكلمة القصرية احلامسة الـيت وصـف 
العزيــز فهمــي باشــا هــذا االجتــاه فقــال:" إنــه يــنم عــن حتــرر يف العقــل مل يتفــق أن 

  .”مسعنا مبثله من قبل
  بد العزيز فهمي باشا إنه ما مسع مبثل حترر سيد قطب. وحقاً قال ع

إنه يف عمله هذا ما كانت حتجزه عقيدة عـن تطبيـق قاعدتـه الفاسـدة علـى  -٥ 
نصــــوص القــــرآن مبــــا يتبــــع تلــــك القاعــــدة مــــن عــــرض مشــــاهد ســــينمائية ومســــرحية 

حيــــث … ومتثيليــــات وتصــــوير وموســــيقى بأنواعهــــا وقواعــــدها ومنــــاظر ونظــــارة إخل 
م نصوص القـرآن جمـاًال فسـيحاً هلـذه االخرتاعـات اليهوديـة والنصـرانية بـل جعل معظ

  واإلحلادية إلفساد الدين واألخالق.
إنــه ينبــوع ” انطالقــه مــن أصــل اجلهميــة الــذي قــال عنــه ابــن تيميــة رمحــه هللا: -٦
وهــو االســتدالل علــى حــدوث العــامل حبــدوث األجســام، واالســتدالل علــى ” البــدع

األجسـام ال تنفـك عـن أعـراض حمدثـة ” ث األعـراض فقـال:حدوث األجسام حبـدو 
  ”. وما الينفك عن احلوادث أوما اليسبق احلوادث فهو حادث
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، وقـال يف موضـع آخـر مـن الطبعـة القدميـة )١١٣-١/١١٢انظر منهـاج السـنة (
ـذه الطريقـة أوجـب نفـي صـفات  الطبعـة اجلديـدة،) ١/٤٠٣املنهاج ( واالسـتدالل 

معروف عند سلف األمة، وسلطت  جبت من بدع اجلهمية ما هوهللا القائمة به وأو 
  بذلك الدهرية على القدح فيما جاءت به الرسل عن هللا.

بني هذين األصلني الفاسدين يف تعطيل صفة اسـتواء هللا وقد مجع سيد قطب  
  .على عرشه وعلوه على خلقه

الــيت  )٣/١٧٦٢تفســريه مــن ظــالل القــرآن ( يففقــال يف تفســري ســورة (يــونس)  
حينمـــــــا ):” ٧٢-٧١يقـــــــول عنهـــــــا يف فصـــــــل التخييـــــــل احلســـــــي والتجســـــــيم ص (

أن التصــــوير هــــو األداة املفضــــلة يف أســــلوب القــــرآن والقاعــــدة األوىل :”نقــــول
ــا  ــان ال نكــون قــد انتهين احلــديث عــن هــذه الظــاهرة الشــاملة فــإن وراء  مــنللبي

فكرتـــه مث واصـــل يوضـــح  ”ذلـــك بقيـــة تســـتحق أن نفـــرد هلـــا هـــذا الفصـــل اخلـــاص
ــة عــن مقــام ” الباطلــة فقــال:" مث اســتوى علــى العــرش واالســتواء علــى العــرش كناي

ـا املعـاين  السيطرة العلوية الثابتة الراسخة باللغـة الـيت يفهمهـا البشـر ويتمثلـون 
علــى طريقــة القــرآن يف التصــوير (كمــا فصــلنا هــذا يف فصــل التخييــل احلســـي 

يف ظـــــــالل القـــــــرآن ” آنالتصـــــــوير الفـــــــين يف القـــــــر” والتجســـــــيم مـــــــن كتـــــــاب
)٣/١٧٦٢.(  

واالستواء على العرش ):” ٤/٢٣٢٨من الظالل ( )سورة طه(وقال يف تفسري  
  ”.كناية عن غاية السيطرة واالستعالء
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أمــا االســتواء علــى " ) قــال:٥/٢٥٧٥ويف تفســري ســورة الفرقــان مــن الظــالل ( 
يـب الـزمين ال يـدل علـى الرتت” مث” العرش فهو معىن االسـتعالء والسـيطرة ولفـظ

   ”رتبة االستواء واالستعالء الرتبة إمنا يدل على بعد
مث اســتوى علــى " ) قــال:٥/٢٨٠٧مــن الظــالل( )ســورة الســجدة(و يف تفســري 

واالستواء على العرش رمـز السـتعالئه علـى اخللـق كلـه أمـا العـرش ذاتـه ” العرش
قـــول شـــيء عنـــه وال بـــد مـــن الوقـــوف عنـــد لفظـــه ولـــيس كـــذلك  إىل فـــال ســـبيل

ال ميكــن قطعــاً أن يكــون ” مث” ســتواء فظــاهر أنــه كنايــة عــن االســتعالء ولفــظاال
للرتتيـــب الـــزمين ألن هللا ســـبحانه وتعـــاىل ال تتغـــري عليـــه األحـــوال وال يكـــون يف 

ــاٍل إمنــا هــو الرتتيــب  -ســبحانه  -حــال أو وضــع مث يكــون يف حــال أو وضــع ت
  ”.بريدرجة فوق اخللق يعرب عنها هذا التع عالءاملعنوي فاالست

وذهـــب يكـــرر االســـتعالء والســـيطرة يف ســـياق يـــدل أنـــه ال يعـــرتف بعـــرش خملـــوق 
  استوى عليه الرمحن كما أخرب بذلك أخباراً متكررة يؤكد بعضها بعضاً.

ومـــن هـــذا " قـــال: )٢٠٤٥-٤/٢٠٤٤ويف تفســـري ســـورة الرعـــد مـــن الظـــالل ( 
دونــه املــدارك  تتقاصــر لــذياملنظــور اهلائــل الــذي يــراه النــاس إىل املغيــب اهلائــل ا

مث اسـتوى علـى العـرش فـإن كـان علـو فهـذا أعلـى وإن كانـت عظمـة ” واألبصار
فهـــذا أعظـــم وهـــو االســـتعالء املطلـــق يرمســـه يف صـــورة علـــى طريقـــة القـــرآن يف 

مـــن  هائلـــة تقريـــب األمـــور املطلقـــة ملـــدارك البشـــر احملـــدودة، وهـــي ملســـة أخـــرى
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جانب اللمسة األوىل يف العلـو  ملسات الريشة املعجزة ملسة يف العلو املطلق إىل
  …"املنظور تتجاوران وتتسقان يف السياق ومن االستعالء املطلق إىل التسخري

" وكــذلك العــرش :) يقــول٦/٣٤٨٠ويف تفسريســورة احلديــد مــن الظــالل (    
فنحن نؤمن به كما ذكره وال نعلم حقيقته أما االستواء علـى العـرش فنملـك أن 

على هذا اخللق استناداً إىل ما نعلمه من القـرآن عـن  نقول إنه كناية عن اهليمنة
ال تتغــري عليــه األحــوال فــال يكــون يف حالــة عــدم -ســبحانه  -يقــني مــن أن هللا 

وال  القــول بأننــا نــؤمن باالســتواء واســتواء علــى العــرش مث تتبعهــا حالــة اســتواء،
ايــة عــن واألوىل أن نقــول: إنــه كن ”نــدرك كيفيتــه ال يفســر قولــه تعــاىل:"مث اســتوى

اهليمنة كما ذكرنا والتأويل هنا ال خيرج عن املنهج الذي أشرنا إليه آنفـاً ألنـه ال 
ينبـــع مـــن مقـــررات مـــن عنـــد أنفســـنا إمنـــا يســـتند إىل مقـــررات القـــرآن ذاتـــه وإىل 

  ".حانه وصفاتهالتصور الذي يوحيه عن ذات هللا سب

ــذا صــفة االســتواء والعلــو أينمــا ور  يــؤولســيد قطــب  فالقــاريء يــرى    دت 
ــــك ” ينبــــوع البــــدع”التفســــري اجلهمــــي ويبــــين تفســــريه علــــى قاعــــدة جهــــم ويؤيــــد ذل

بقاعدتــه يف التصــوير الفــين ومــا يتبعهــا (مــن التخييــل والتجســيم) وهــي أيضــاً ينبــوع 
ا سيد قطب يف كتبه التصوير الفين واملشاهد والظالل.   آخر لبدع شنيعة دو

ذي أشرنا إليه آنفا النه الينبـع مـن والتأويل هنا الخيرج عن املنهج ال" وقوله:
فلـــيس  قـــول باطـــل” مقـــررات مـــن عنـــد أنفســـنا إمنـــا يســـتند إىل مقـــررات القـــرآن

مــن  ةمســتمد فعــالً  إىل مقــررات ســابقة مســتنداً إىل مقــررات القــرآن وإمنــا هــو مســتندٌ 
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ا الفلســفة اجلهميــة الضــالة الــيت  امــن كتــب أهــل البــدع والضــالل تشــر مــن  وتشــر
ـم وبـه إىل القـول بوحـدة الوجـود وأكـدها بفلسـفته فلسفة غالة  الصوفية الـيت أدت 

دور السينما ومـن املسـارح ومـا يتبعهمـا وينبـع عنهمـا مـن  اجلديدة اليت استمدها من
مــا الــيت طبقهــا  مشــاهد ومنــاظر ونظــرات ومــن قواعــد التصــوير وقواعــد الســينما وفنو

  بكل جرأة على القرآن.

لتلبــيس واإليهامــات فحينمــا يعطــل صــفات هللا نظــائر مــن هــذا ا ولســيد قطــب
كمـا قـال   "ولست شـيعياً :" يقول مثل هذا الكالم وحينما يطعن يف الصحابة يقول

ومــن أســاليبه هــذه تعلــم أتباعــه الــذين حيــاربون املــنهج  )كتــب وشخصــيات(هــذا يف
ــــم ســــلفيون ويســــلكون مســــلكه يف التمويــــه والتلبــــيس  الســــلفي وأهلــــه مث يــــدعون أ

ت ق م واألرواح جنود جمندة فما تعارف منها ائتلف وما تناكرمنها اختلـف تشا لو
لفــــت نفوســــهم ونفــــس ســــيد قطــــب آفقــــد تنــــاكرت نفوســــهم ونفــــوس الســــلفيني وت

  وأشباهه.

فــــالفن التصــــوير والتمثيــــل واملوســــيقى  مــــنبــــه  هغلــــوه يف تقــــدير الفــــن واعتــــداد -٧
كتــــاب   مــــن"):١٤٤-١٤٣ص( عنــــد ســــيد قطــــب كمــــا قــــال يف والــــدين صــــنوان

كتـــــــــــــاب مشـــــــــــــاهد القيامـــــــــــــة يف ”) مـــــــــــــن٢٣٢-٢٣١التصـــــــــــــوير الفـــــــــــــين" وص(
والدين والفن صـنوان يف أعمـاق الـنفس وقـرارة احلـس وإدارك اجلمـال ”القرآن"،
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يرتفـع الفـن إىل هـذا املسـتوى  حـني )١(الفين دليل اسـتعداد لتلقـي التـأثري الـديين
 ”تصفو النفس لتلقي رسالة اجلمال حنيالرفيع و 

يف كــل  -وهــو اإلســالم-فــرتاٌء علــى ديــن هللا فالــدين اعتقــاد الباطــل ويف هــذا اال 
شرع لكم من الدين مـا وصـى بـه  قال تعاىل: الرساالت تشريع هللا رب العاملني،

نوحــاً والــذي أوحينــا إليــك ومــا وصــينا بــه إبــراهيم وموســى وعيســى أن أقيمــوا 
 جيتــيب إليــه مــن الــدين وال تتفرقــوا فيــه كــرب علــى املشــركني مــا تــدعوهم إليــه هللا

ولقـد بعثنـا يف كـل   وقـال تعـاىل: ]١٣[الشورى: يشاء ويهدي إليه من ينيب 
ومــن الطواغيــت  ]،٣٦[النحــل: أمــة رســوًال أن اعبــدوا هللا واجتنبــوا الطــاغوت 

ا أجياًال وأجياًال من عهد نوح وإىل يوم ا هـذا نـالصور اليت شرعها الشيطان وأضل 
طيمهـــا وتطهـــري األرض والعقـــول منهـــا روى البخـــاري يف وبعـــث األنبيـــاء خبلعهـــا وحت

عــوق يويغــوث و  اً ن وداً وســواعأ )”٤٩٢٠صــحيحه يف تفســري ســورة نــوح حــديث (
ونسرا أمساء رجال صاحلني من قوم نـوح فلمـا هلكـوا أوحـى الشـيطان إىل قـومهم أن 

تعبــد انصــبوا إىل جمالســهم الــيت كــانوا جيلســون أنصــابا ومسوهــا بأمســائهم ففعلــوا فلــم 
والشــــاهد أن التصــــوير مــــن وحــــي  ،”حــــىت إذا هلــــك أولئــــك وتنســــخ العلــــم عبــــدت

                              
احلون كانوا هكذا يف التعلق بالفن الذي تعلق به سـيد قطـب ) هل األنبياء والصحابة والص١(

  وميدحه هذا املدح.
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الشــيطان وقــد لعــن رســول هللا صــلى هللا عليــه وســلم املصــورين وقــال صــلى هللا عليــه 
أخرجـــه البخـــاري  ”يـــوم القيامـــة املصـــورونعنـــد هللا  أشـــد النـــاس عـــذاباً إن  وســـلم:"

أحاديـث أخـر ممـا يبـني شـدة  يثنياحلد وورد يف حترمي التصوير عدا هذين)، ٥٩٥٠(
  حترمي التصوير وأنه من الكبائر.

يســتحله ويفســر بــه كتــاب هللا ويــرى ذلــك مــن أرقــى مــا يفســر بــه  وســيد قطــب
باألستاذ الفنـان ضـياء الـدين  "كتابه التصوير الفين يف القرآنيف"القرآن وقد استعان 

ر يصــو تبتناســق ال يف مراجعــة القســم اخلــاص -وزارة املعــارفبــمفــتش الرســم -حممــد 
  ).١١٤انظر كتاب التصوير الفين يف القرآن ص(

ـــه اخرتعـــه اليونـــان وأخـــذه عـــنهم الرومـــان ونشـــره  ـــادة وثني أمـــا التمثيـــل فأصـــله عب
فســـاد إلالكفـــار يف بـــالد املســـلمني ملـــا اســـتعمروها وأهلهـــا واســـتخدموا كـــل ســـالح 

الهـــي والتمثيليـــات املســـلمني يف ديـــنهم وأخالقهـــم ومنهـــا دور الســـينما واملســـارح وامل
  -الشيطانية والشك أن التمثيل حرام:

.وملا استخدمه سيد قطـب وقـع ملا فيه من الكذب إذ الكذب ركن من أركانه-١
  يف الكذب كما سيأيت يف مناقشته.

  .وملا فيه من التشبه بالكفار وتقليدهم األعمى فيه-٢
  .اجلنسني فيه من تشبه الرجال بالنساء والنساء بالرجال واختالطه وملا في-٣
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ولذا شّدد كثري من العلماء يف إنكاره ومنهم الشيخ عبد العزيز بـن عبـد هللا ابـن  
بــاز والشــيخ األلبــاين والشــيخ محــود التــوجيري والشــيخ صــاحل الفــوزان والشــيخ صــاحل 
اللحيــــدان. وقــــد ألفــــت كتــــب يف حترميــــه ألهــــل الســــنة بــــل وألهــــل البــــدع كالشــــيخ 

  الغماري. 
قـــد ورد يف و املعـــازف مـــن شـــر أنـــواع مـــن شـــر آالت اللهـــو و  وأمـــا املوســـيقى فهـــي

  حترميها أحاديث صحيحة وحرمها علماء اإلسالم.
راجــع كتــاب حتــرمي آالت الطــرب للعالمــة احملــدث األلبــاين كلــه إن شــئت وراجــع 

) حيــث أورد ســبعة أحاديــث يف ٧٤-٣٦فصــل األحاديــث الفصــل األول مــن ص (
للهــــو ولــــه كــــالم جيــــد يف املوســــيقى ذكــــره يف هــــذا الفصــــل يف حتــــرمي الغنــــاء وآالت ا
:" ومن ذلك مقال آخر نشرته جملة )١٥(ص مقدمة الكتاب املذكور حيث قال يف

حتــت عنــوان املوســيقى اإلســالمية جــاء فيــه  )٥يف العــدد ( ن أيضــاً و اإلخــوان املســلم
ــــال ة)مفونيي(والســــ ــــاقرة املوســــيقى أمث ــــه عب و" ”بيتهــــوفن” هــــي أرقــــى مــــا وصــــل إلي
" تشــــايكو فســــكي" وهـــي تعبــــري عــــن عواطــــف وإحساســــات ووزار" و" مــــ”شـــورب

تنعكس من الطبيعة أو اإلنسـان، وجيمـع هلـا أكـرب عـدد مـن العـازفني املهـرة بأحـدث 
اآلالت علــى اختالفهــا حــىت يكــون التعبــري أقــرب إىل احلقيقــة بقــدر اإلمكــان. وقــد 

م مجعيــة مفونية) املصــرية تضــم أكثــر مــن ثالثــني عازفــاً، ســي(السلـــتألفــت فــرق  اعد
ــــذا، ومــــا  الشــــبان املســــيحية (!) وعزفــــت يف اجلامعــــة األمريكيــــة (!) فمــــا أجــــدرنا 
أحوجنا إىل داعية (!) من نوع جديد سوف يكـون فتحـاً يف عـامل املوسـيقى وتقـدماً 
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يسـيطر علـى أفئـدة العـامل هـو املوسـيقى اإلسـالمية  فريـدعاملياً هلـا، وحينئـذ يـربز لـون 
  …" ! يقى الشرقية املوسمن  الً بد(!)” 

قـــال العالمـــة األلبـــاين:" قلـــت فهـــذا مـــن أكـــرب األدلـــة علـــى أن اســـتباحة اآلالت 
املوســيقية قــد فشــت بــني املســلمني حــىت الــذين ينــادون مــنهم بإعــادة جمــد املســلمني 
وإقامة دولة اإلسالم كاإلخوان املسلمني مثًال، ولـوال ذلـك ملـا اسـتجازت جملـتهم أن 

يح يف استحالل ما حرم هللا من املوسيقى، بل والـدعوة إليهـا، تنشر هذا املقال الصر 
علـى وزن االشـرتاكية اإلسـالمية ” املوسيقى اإلسـالمية” وليس هذا فقط بل ومساها

وغريها مما يصدق عليه قوله تبارك وتعـاىل: (إن هـي إال ” الدميقراطية اإلسالمية” و
ـا مـن سـ لطان) وقـد أشـار النـيب صـلى هللا أمساء مسيتموها أنتم وآباؤكم ما أنـزل هللا 

عليـــه وســـلم إىل شـــيء مـــن ذلـــك بقولـــه:" ليســـتحلن طائفـــة مـــن أمـــيت اخلمـــر باســـم 
ا بغري امسها ا ويف رواية يسمو ) وسيأيت ٩٠( وهو خمرج يف الصحيحة ص” يسمو

فهـذه بعـض أصـول سـيد قطـب  -رمحه هللا  -) انتهى كالم الشيخ األلباين ٨٦ص(
هــا يف تفســريه لآليــات الكرميــة الــيت أوردهــا يف كتــاب التصــوير الفاســدة الــيت ســار علي

الفــين يف القــرآن والــيت جعلهــا ميــداناً لتطبيــق هــذه األصــول الضــالة ويــرى أن القــرآن  
” مشـــاهد القيامـــة يف القـــرآن” كلـــه جمـــال لتطبيـــق هـــذه األصـــول وطبقهـــا يف كتابـــه

  ل.وظهرت آثارها يف الظالل وله أصول أخرى طبقها يف كتاب الظال
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  اتجاهات الناس في تفسير القرآن

  
أهــل الســنة يتفقهــون يف كتــاب هللا وســنة رســوله علــى طريقــة الصــحابة والتــابعني  

ة إىل النصوص احملكمة.و يف العقائد والعبادات واملعامالت    يردون النصوص املتشا
ات على  حسب وأهل األهواء يفسرون القرآن والسنة  أهوائهم ويقدمون املتشا
  كمات.احمل

ـا علـى   وكل طائفة تفسر القرآن ونصوص السنة على حسب أهوائها وتـدعي أ
  احلق 

واملعتزيل حسب أصـوله  ،يفسر القرآن حسب أصول اجلهمية الفلسفية فاجلهمي
  االعتزالية.

 يفسرون القرآن والسنة حسـب أهـوائهم وأصـوهلم اخلارجيـة واخلوارج والروافض 
  .والرافضية

  القرآن والسنة حسب أهوائهم وأصوهلم الصوفية.يفسرون  والصوفیة 
األصــول  هــواه وحبســب وجــاء يف هــذا العصــر ســيد قطــب وفســر القــرآن حبســب 

الفنية من تصوير وموسيقى وقواعدمها وعلى أصول السينما وأصول املسرحيات ومـا 
أنـه نفسـه  يتبعها من متثيليـات ومشـاهد ولوحـات وريشـات ونظـارة ومفاجـآت ويـرى
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ذا التفسري على هذه الوجـوه إىل مـا مل يسـبق إليـه، أضـف إىل ذلـك مـا اهتدى يف ه
  فهم.ورثه من أصول أهل الضالل على اختال
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  الدين والفن والقصة -١

  
  ).١٧١التصوير الفين" ص ( ”هذا عنوان أحد فصول كتاب

  قال سيد قطب حتت هذا العنوان:
ص الفنيـــة يف " قلنــا إن خضـــوع القصـــة للغـــرض الــديين مل مينـــع بـــروز اخلصـــائ

عرضها، فاآلن نقول: إنه كان من أثـر هـذا اخلضـوع بـروز خصـائص فنيـة بعينهـا 
  .”حتسب يف الرصيد الفين للقصة يف عامل الفنون الطليق

ــاً   قــال يف تفســري قولــه تعــاىل:  ــاً دَكَّ ــِت اْألَْرُض دَكَّ  ]٢١[الفجــر: َكــآلَّ ِإَذا دُكَّ
ـــه تعـــاىل:  ـــ إىل قول ِـــُق َوثَاَق يف وســـط هـــذا  ”قـــال: ]٢٦[الفجـــر: ُه َأَحـــٌد َوَال يُوث

الروع الذي يبثه العرض العسكري الذي تشرتك فيـه جهـنم مبوسـيقاه العسـكرية 
املنتظمــة الــدقات املنبثقــة مــن البنــاء اللفظــي الشــديد األســر وبــني العــذاب الفــذ 

يــا أيتهــا الــنفس املطمئنــة ارجعــي إيل ربــك  والوثــاق النمــوذجي يقــال ملــن آمــن 
فسـرها سـيد قطـب باسـلوبه  "مرضية فادخلي يف عبادي وادخلـي جنـيت  راضية
ذا االنسجام الذي يعمر اجلو كلـه بالرضـى والتعـاطف (فـادخلي يف إىل قولـه  ":

م متوادة معهم (وادخلي جنـيت) املضـافة يل، واملوسـيقى حـول  عبادي) ممتزجة 
  .”العسكريةاملشهد مطمئنة متموجة رخية يف مقابل تلك املوسيقى القوية 

قال:" فأما تنوع أسلوب املوسيقى وإيقاعهـا بتنـوع األجـزاء الـيت تطلـق فيهـا  
فعندنا مـا نعتمـد عليـه يف اجلـزم بأنـه يتبـع نظامـاً خاصـاً وينسـجم مـع اجلـو العـام 
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بــــاطراد ال يســــتثىن.وقد حنتــــاج يف ضــــبط هــــذه الفــــروق وتوضــــيحها إىل قواعــــد 
ا لكل قـارئ وال موسيقية خاصة وإىل اصطالحات يف املوسيق ى ال يتهيأ العلم 

لنـــا حنـــن أيضـــاً، ولكننـــا حنســـب املســـألة أيســـر مـــن ذلـــك إذا حنـــن اخرتنـــا ألوانـــاً 
متباعــــدة وأســــاليب متباينــــة مــــن هــــذه املوســــيقى يف ســــورة النازعــــات أســــلوبان 

التصــوير موســيقيان وإيقاعــان ينســجمان مــع جــوَّْين فيهمــا متــام االنســجام....." 
مث واصــــل بــــذكر أنــــواع املوســــيقى ومتوجهــــا وإيقاعهــــا وأن  )١١١-١١٠الفــــين ص(

املوسيقى واضحة يف بعض اآليات قد تستغين لوضوحها عن معرفة قواعد املوسـيقى 
) حتـــــدث عـــــن التصـــــوير وتناســـــق الصـــــور ١١٥-١١٤) ويف ص(١١٣-١١٢ص(

هــذا اللــون مــن التناســق هــو مفتــاح الطريــق إىل " والرســم (وهــو التصــوير) فقــال:
  ي نعنيه هنا بالذات. والذي نعنيـــه هو:التناسق الذ

وحـىت املبتـدؤن يف القواعـد يعرفـون شـيئاً عـن ”أوًال: ما يسمى" بوحدة الرسـم
هذه الوحدة،فلسـنا يف حاجـة إىل شـرحها ويكفـى أن نقـول: أن القواعـد األوليـة 

ا.   للرسم حتتم أن يكون هناك وحدة بني أجزاء الصورة فال تتنافر جزئيا
على الرقعة بنسب معينة حىت ال –بعد تناسبها  –ع أجزاء الصورة ثانياً: توزي

  يزحم بعضها بعضاً، وال تفقد تناسقها يف جمموعها.
ثالثاً: اللون الذي ترسم به، والتـدرج يف الظـالل مبـا حيقـق اجلـو العـام املتسـق 

  مع الفكرة واملوضوع.
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 التوزيع يف ”والتصوير باأللوان يالحظ هذا التناسق كما يالحظه
املشاهد املسرحية والسينمائية، والتصوير يف القرآن يقوم على أساسه، 
وإن كانت وسيلته الوحيدة هي األلفاظ، وبذلك يسمو اإلعجاز فيه 

  .”على تلك احملاوالت
:" تفضل ) من كتاب التصوير الفين يف القرآن١١٤قال سيد قطب يف ص ( 

ارة املعارف مبراجعة هذا مفتش الرسم بوز  ”ضياء الدين حممد ”األستاذ الفنان
خذ سورة من السور الصغرية اليت ”القسم اخلاص بتناسق التصوير، مث قال:

ا شبيهة بسجع الكهان أو حكمة السجاع" وخذ سورة  رمبا حيسب البعض أ
الفلق فما اجلو املراد إطالقه فيها ؟ إنه جو التعويذة مبا فيه من خفاء وهيمنة 

 .”وغموض وإيهام

مسلماً يقول مثل هـذا الكـالم يف تفسـري القـرآن ولكنـه االنفـالت  وما أظن أحداً 
مـــن العقيـــدة مث فســـر الســـورة علـــى قاعدتـــه مـــن الصـــور والتصـــوير والتقابـــل واألجـــزاء 

  واملشاهد.
):" وهـــذه األجـــزاء موزعـــة علـــى الرقعـــة توزيعـــاً متناســـقاً ١١٧مث قـــال يف ص (

لــون واحــد، فهــي أشــياء  متقابلــة يف اللوحــة ذلــك التقابــل الــدقيق، وكلهــا ذات
غامضـــة مرهوبـــة يلفهـــا الغمـــوض والظـــالم واجلـــو العـــام قـــائم علـــى أســـاس هـــذه 
الوحــدة يف األجــزاء واأللــوان. لــيس يف هــذا البيــان شــيء مــن التمحــل، وليســت 
هــذه الدقــة كلهــا بــال هــدف، ولــيس هــذا اهلــدف حليــة عــابرة، فاملســألة ليســت 
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حة وجـو وتنسـيق وتقـابالت تصـويرية مسألة ألفاظ أو تقابالت ذهنية إمنا هي لو 
  .”يعد فناً رفيعاً يف التصوير وهي إعجاز إذا أداه جمرد التعبري

: إنـــه هجـــوم عجيـــب علـــى كتـــاب هللا وإســـاءة عظيمـــة إىل رب العـــاملني وأقـــول
ومتحل فعًال وكأن هللا تعاىل وجل وتنـزه فنان ال غايةله إال أن حيرز إعجـاب الفنـانني 

آن ال يكـــــون معجـــــزاً إال إذا كـــــان علـــــى مـــــنهج ســـــيد قطـــــب والرســـــامني وكـــــأن القـــــر 
ـــا مـــن العقيـــدة وســـهلت عليـــه اجلـــرأة علـــى  وقاعدتـــه الضـــالة الفاســـدة الـــيت انفلـــت 

  مكانة القرآن وقداسته وعظم من تكلم به وأوحاه هلداية عباده.
إن التصوير ”:) حينما نقول٨٧ص( ”قال:" سيد قطب يف فصل التناسق الفين

ـــــل والتجســـــيم مهـــــا هـــــو القاعـــــدة األس ـــــرآن وإن التخيي اســـــية يف أســـــلوب الق
الظاهرتان البارزتان يف هذا التصوير ال نكون قد بلغنا املدى يف بيان اخلصائص 
ــة بصــفة عامــة وال خصــائص التصــوير القــرآين بصــفة خاصــة ووراء هــذا  القرآني
ا تقوميه منها الصحيح من ناحي ة وذاك أفاق أخرى يبلغ إليها النسق القرآين و

األداء الفين ومنها ذلك اإليقاع املوسيقي الناشـئ مـن ختيـري األلفـاظ ونظمهـا يف 
نسق خاص. ومع أن هذه الظاهرة واضحة جد الوضوح يف القرآن وعميقة كـل 
العمــق يف بنائــه الفــين فــإن حــديثهم عنهــا مل يتجــاوز ذلــك اإليقــاع الظــاهري، ومل 

وتناسق ذلك كله مع اجلو الذي  يرتق إىل إدراك التعدد يف األساليب املوسيقية،
  .”تطلق فيه هذه املوسيقى، ووظيفتها اليت تؤديها يف كل سياق
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ــــيت " ):٨٩مث ســــاق خصــــائص أخــــرى مث قــــال يف ص ( ومــــع أن اخلصــــائص ال
ا التـزال أوىل مظـاهر التناسـق الـيت يلمحهـا الباحـث  طرقوها حقيقية وقيمة، فإ

ا أصــًال فيمــا عــدا ظــاهرة اإليقــاع يف القــرآن ووراءهــا آفــاق أخــرى مل يتعرضــوا هلــ
املوسيقي فهي أحد هذه اآلفاق العالية ولكنهم كما قلت، وقفوا عنـد مظاهرهـا 
اخلارجيـــة وملـــا كـــان التصـــوير يف القـــرآن مســـألة مل يعرضـــوا هلـــا بوصـــفها أساســـاً 
للتعبري القرآين مجلـة فقـد بقـي التناسـق الفـين يف هـذا التصـوير بعيـداً عـن آفـاق 

  احلال" حبثهم بطبيعة
احلمدهلل الذي عافاهم وأبعـدهم ممـا ابـتالك بـه مـن اجلـرأة واالنطـالق بغـري  أقول:

عقيــدة يف التقــول علــى كتــاب هللا العظــيم الــذي جعلتــه ميــداناً ألحــط الفنــون. وهــل 
  الفنانون أو غريهم من البشر هلم حق تقومي القرآن تقومياً صحيحاً ؟

):" حقيقـــة ١٤٤-١٤٣ص( ”فصـــل القصـــة يف القـــرآن ”يقـــول ســـيد قطـــب يف
ويقــــول:" والفــــن والــــدين صــــنوان يف  ”القــــرآن الكــــربى يف التعبريهــــي التصــــوير

  .”أعماق النفس
لو كان األمر كما ذكـرت ملـا فـرق اإلسـالم بـني الـدين والفـن فحـرم الغنـاء  نقول:

وآالت اللهو ومنها املوسيقى والطبول وحرم التصوير وأخرب أن املصورين أشد الناس 
  وم القيامة ولعن املصورين.عذاباً ي
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ولــو كــان األمــر كمــا ذكــرت لكــان األنبيــاء والصــحابة وخيــار هــذه األمــة العلمــاء 
أشــد النــاس اهتمامــاً بــالفن وحاشــا الــدين أن يعتــرب الفــن صــنوه وحاشــا خيــار هــذه 

  األمة بل وشرارها أن يعتربوا الدين والفن صنوان.
الفــن إىل جانــب مــدارس ولــو كــان األمــر كمــا ذكــر ســيد قطــب لرأيــت مــدارس 

الدين ولكان علمـاء األمـة أبـرع النـاس فيـه لكـن أعـاذهم هللا مـن وسـاوس الشـياطني 
  شياطني اإلنس واجلن.
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  التخييل الحسي والتجسيم -٢

  
) ٧٢-٧١هذا أحد عناوين سيد قطب يف كتاب التصوير الفين يف القـرآن ص (

حينمـا نقـول: إن  ”يمالتخييل احلسي والتجس”:قال سيد قطب حتت هذا العنوان
ــــــــه  التصــــــــوير هــــــــو األداة املفضــــــــلة يف أســــــــلوب القرآن،والقاعــــــــدة األوىل في
للبيان،النكون قد انتهينا من احلديث عن هذه الظاهرة الشاملة.فإن وراء ذلـك 
بقية تستحق أن نفرد هلا هذا الفصل اخلاص فعلى أية قاعدة يقوم هذا التصوير 

  ؟
إنه يعـرب  ”تتح الفصل السابق، حينما قلنالقد أملعنا إىل شيء من ذلك يف مف

ـــة النفســـية وعـــن النمـــوذج  بالصـــورة احملســـة املتخيلـــة عـــن املعـــىن الـــذهين واحلال
ـــا عـــن احلـــادث احملســـوس، واملشـــهد  اإلنســـاين والطبيعـــة البشـــرية، كمـــا يعـــرب 
املنظور، مث يرتقي إىل الصورة الـيت يرمسهـا فيمنحهـا احليـاة الشاخصـة، أو احلركـة 

ـــة النفســـية لوحـــة أو املتجـــد دة، فـــإذا املعـــىن الـــذهين هيئـــة أو حركـــة، وإذا احلال
مشـــــهد، وإذا النمـــــوذج اإلنســـــاين شـــــاخص حـــــي، فأمـــــا احلـــــوادث واملشـــــاهد 
والقصـــص واملنـــاظر، فريدهـــا شاخصـــة حاضـــرة فيهـــا احليـــاة وفيهـــا احلركـــة فـــإذا 

  .”أضاف إليها احلوار فقد استوت هلا كل عناصر التخييل
األمثلة يف الفصل السابق يصلح برهاناً على هذه الظـاهرة، وكل ما تقدم من 

وإن تكــن ســياقته يف ذلــك الفصــل كانــت ســريعة جملــرد الربهنــة علــى أن التصــوير 
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هو األداة املفضلة يف أسلوب القرآن ولكننا يف هذا الفصل ال نكتفي باإلحالـة 
ن خنتـار منهـا على تلك األمثلة، فالقرآن بني أيدينا حافل باألمثلة اجلديـدة. وحنـ

بعـــض مالـــه داللـــة خاصـــة علـــى هـــذه الطريقـــة املعينـــة: ظـــاهرة التخييـــل احلســـي 
والتجســيم يف ذلــك التصــوير......" مث قــال:" وظــاهرة أخــرى تتضــح يف تصــوير 

جتســــــيم املعنويــــــات اجملــــــردة وإبرازهــــــا أجســــــاماً أو  ”القــــــرآن وهــــــي التجســــــيم
د حــىت ليعــرب بــه يف حمسوســات علــى العمــوم، وإنــه ليصــل يف هــذا إىل مــدى بعيــ

مواضع حساسة جد احلساسية، حيـرص الـدين اإلسـالمي علـى جتريـدها كالـذات 
ـــر مـــن كـــل داللـــة أخـــرى علـــى أن  ا، وهلـــذا داللتـــه احلامســـة أكث ـــة وصـــفا اإلهلي

هـــي األســـلوب املفضـــل يف تصـــوير القـــرآن مـــع االحـــرتاس  ”التجســـيم”طريقـــة
  .”لنأخذ يف األمثلةوالتنبيه إىل خطورة التجسيم يف األوهام، واآلن ف

شرع يعدد أنواع التخييـل والتجسـيم يف القـرآن حسـب تصـوره إىل أن قـال يف ثم 
مث ملا كان هذا التجسيم خطة عامة صور احلسـاب يف اآلخـرة  -٧:" )٨٣ص (

ونضع املوازين القسط ليوم القيامة  كما لو كان جمسماً للحسنات والسيئات 
 ن خفــت موازينــه....فأمــا مــن ثقلــت موازينــه....وأما مــ  ًوكــل ذلــك متشــيا

  ”مع جتسيم القرآن
فــامليزان عنــده شــيٌء معنــوي جمــرد ولــيس شــيئاً حمسوســاً حيصــل بــه الــوزن احلقيقــي 
الــذي قــرره القــرآن والســنة فهــو ســائر يف هــذا علــى املــنهج العقــالين االعتــزايل إىل أن 

" ):٨٥ص ( قـــال يف هـــذا الفصـــل فصـــل التخييـــل والتجســـيم يف النـــوع الســـابع منـــه
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ــذه الطريقــة املفضــلة يف التعبــري عــن املعــاين اجملــردة ســار األســلوب القــرآين يف 
يــد هللا فــوق  أخــص شــأن يوجــب فيــه التجريــد املطلــق والتنزيــه الكامــل فقــال:

  واألرض  توســع كرســيه الســماوا  وكــان عرشــه علــى املــاء  أيــديهم
واألرض  وهــي دخـــان  مث اســتوى إىل الســماء  مث اســتوى علــى العــرش 

إذ رميـت  ومـا رميـت مجيعاً قبضته يوم القيامة والسـماوات مطويـات بيمينـه 
 وجـاء ربـك وامللـك صـفاً صـفاً   وهللا يقبض ويبسط   ولكن هللا رمى 

  وقالت اليهود يد هللا مغلولة غلت أيديهم ولعنوا مبا قالوا بل يداه مبسوطتان
  إين متوفيك ورافعك إيلإخل.........”.  

وثــار مــا ثــار مــن اجلــدل حــول هــذه الكلمــات، حينمــا أصــبح اجلــدل صــناعة 
والكالم زينة. وإن هي إال جاريـة علـى نسـق متبـع يف التعبـري، يرمـي إىل توضـيح 
املعــاين اجملــردة وتثبيتهــا، وجيــري علــى ســنن مطــرد الختلــف فيــه وال عــوج. ســنن 

  ال التصوير.التخييل احلسي والتجسيم يف كل عمل من أعم
كمــا   –ولكــن اتبــاع هــذا الســنن يف هــذا املوضــع بالــذات، قــاطع يف الداللــة 

" التصوير ”على أن هذه الطريقة يف القرآن أساسية يف التصوير، كما أن –قلنا 
  هو القاعدة األوىل يف التعبري".

وهكذا يسلك الرجل مسلك غالة املعطلة يف تعطيل صفات هللا عزوجل وغريها 
ـــا الســـماوات وال يقــــبض فلـــيس هلل  يـــد وال عـــرش وال مـــاء ولــــيس هلل ميـــني يطـــوي 
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األرض وال قــبض وال بســط فــاهلل منــزه يف نظــره عــن ذلــك وال جيــيء ربنــا يــوم القيامــة 
  وليس له يدان وعيسى مل يرفع إىل هللا.

وقد عطل ما تيسرله تعطيله من صـفات هللا ومنهـا تعطيـل صـفة اسـتواء هللا علـى 
هللا كلـم موســى  نوإنكــار أ -و هــو يريـد خملـوق-القـرآن مصـنوع  عرشـه والقـول بــأن

  بطريقة ملتوية وإنكار رؤية هللا يف كتاب الظالل واملشاهد.
وهنــا يــرى القــارئ مــاذا فعــل جتــاه صــفات هللا وغريهــا بنــاًء علــى األصــل اجلهمــي  

 وعلى أصله يف التصوير والتخييل وعلى األصل اجلهمي الـذي يـدعي التنــزيه توصـالً 
  إىل تعطيل صفات هللا.

ويــرى احنيــاز ســيد قطــب إىل اجلهميــة املعطلــة ورده للمــذهب احلــق مــذهب أهــل 
السـنة واجلماعـة القــائم علـى النصـوص الواضــحة مـن كتـاب هللا وســنة رسـوله وإمجــاع 

  الصحابة والتابعني.
ويرى كيف ميوه ويتظاهر بإنكار اجلدل الذي ثار حول هذه القضايا بعد احنيـازه 

  لذين جيادلون يف آيات هللا بالباطل ليدحضوا به احلق. إىل ا
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موسى عليه الصالة  وكليمه   أدب سيد مع رسول هللا-٣

  والسالم
  

  )٢٠٥-٢٠٠قال يف كتابه " التصوير الفين يف القرآن " ص  (
لقد عرضنا من قبل قصة صاحب اجلنتني وصاحبه، وقصـة موسـى وأسـتاذه، ويف  

واألمثلــة علــى هــذا اللــون مــن التصــوير هــي القصــص  كــل منهمــا منوذجــان بــارزان،
ا  القرآين كله ؛ فتلك مسة بارزة يف هذا القصص و وهي مسـة فنيـة حمضـة، وهـي بـذا

، وهــا هــو ذا القصــص القــرآين، ووجهتــه األوىل هــي )١(غــرض للقصــص الفــين الطليــق
ــذه الســمة أيضــاً، فتــربز يف قصصــه مجيعــاً، ويرســم  الــدعوة الدينيــة، يلــم يف الطريــق 

تتجـــاوز حـــدود الشخصـــية املعنيـــة إىل  ،بضـــع منـــاذج إنســـانية مـــن هـــذه الشخصـــيات
الشخصــية النموذجيـــة ؛ فلنســـتعرض بعـــض القصـــص علـــى وجـــه اإلمجـــال، ولنعـــرض 

  بعضها على وجه التفصيل .
  لنأخذ موسى ؛ إنه منوذج للزعيم املندفع العصيب املزاج . - ١

  . )٢( وبصره، وأصبح فىت قويا فها هو ذا قد ُريب يف قصر فرعون، وحتت مسعه

                              
  ما املراد بالقصص الفين الطليق )١(
النــــدري أنســــي ســــيد قطــــب إكــــرام هللا لنبيــــه موســــى بقولــــه : " ولتصــــنع علــــى عيــــين وأنــــا   )2(

ذا النيب ا   لكرمي .اخرتتك يا موسى " فقال هذا الكالم أو تناساه لينسجم مع سخريته 
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  وَدَخَل املَديَنَة على حني َغْفَلٍة ِمـْن أْهِلهـا فـََوَجـَد فيهـا رَُجلَـْنيِ يْقتَـِتالِن هـذا ِمـْن
شيَعِتِه وهـذا ِمـْن َعـُدوِِّه فاْسـتغاثَُه الّـذي ِمـْن ِشـيَعِتِه علـى الّـذي ِمـْن َعـُدوِِّه فـوََكَزُه 

  ) .١٥:(سورة القصص  ُموسى فـََقضى عليِه 

  وهنا يبدو التعصب القومي، كما يبدو االنفعال العصيب .
  :١وسرعان ما تذهب هذه الدفعة العصبية، فيثوب إىل نفسه ؛ شأن العصبيني

   ــْيطاِن ِإنَّــُه َعــُدوٌّ ُمِضــلٌّ ُمبــٌني . قــاَل َربِّ ِإّينِ ظََلْمــُت ــْن َعَمــِل الشَّ قــاَل هــذا ِم
ُه ُهَو الَغفوُر الرَّحيُم . قـاَل َربِّ ِمبـا أَنـَْعْمـَت َعلَـيَّ فلـْن نـَْفسي فاْغِفْر يل فـََغَفَرلُه ِإنَّ 

  .) ١٧-١٥(سورة القصص : َأكوَن َظهرياً للُمْجرِمَني 
  ُفََأْصَبَح يف املَديَنِة خائِفاً يـَتَـَرقَّب   : ١٨(سورة القصص(.  

يف كل  وهو تعبري مصوِّر هليئة معروفة : هيئة املتفزع املتلفت املتوقع للشر
  حركة، وتلك مسة العصبيني أيضاً .

ومع هذا، ومـع أنـه قـد وعـد بأنـه لـن يكـون ظهـرياً للمجـرمني ؛ فلننظـر مـا يصـنع 
  .... إنه ينظر :

  ُفإذا الذي استَـْنَصَرُه باألْمِس َيْسَتْصرُِخه  : مرة أخرى علـى رجـل   )،١٨(سورة القصـص
  آخر 

                              
ــ ) 1( يف نــيب هللا موســى يف هــذا التعليــق فالتعصــب القــومي مــذموم واالنفعــال  ةانظــر كــم طعن

  العصيب مذموم وقوله شأن العصبيني يف غاية الذم
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  ٌقاَل لُه موسى ِإنََّك َلَغِوٌي ُمبني  :١٨(سورة القصص( .  
ولكنه يهم بالرجل اآلخر كما همَّ باألمس، وينسيه التعصب واالندفاع استغفاره 

  .١وندمه وخوفه وترقُّبه، لوال أن يذكره من يهم به بفعلته فيتذكر وخيشى
   فـََلمَّا َأراَد َأْن يـَْبِطَش بِالـذي هـو َعـُدوٌّ هلُمـا قـاَل يـا موسـى أَتريـُد َأْن تـَْقتـُلَـين
تَـْلــَت نـَْفســاً بــاألْمِس ِإْن تُريــُد ِإالَّ َأْن َتكــوَن َجبَّــاراً يف األْرِض ومــا تُريــُد َأْن ك مــا قـَ

وحينئـــذ ينصـــح لـــه بالرحيـــل رجـــل جـــاء مـــن )،١٩(ســـورة القصـــص :  َتكـــوَن ِمـــَن املُْصـــِلحِني 
  أقصى املدينة يسعى فريحل عنها كما علمنا .
اته بعد عشـر سـنوات ؛ فلعلـه قـد هـدأ فلندعه هنا لنلتقي به يف فرتة ثانية من حي

  .)2(وصار رجًال هادئ الطبع حليم النفس 
كال ! فها هـو ذا ينـادي مـن جانـب الطـور األميـن : أن ألـق عصـاك . فألقاهـا ؛ 

إنـه  …فإذا هي حيـة تسـعى، ومـا يكـاد يراهـا حـىت يثـب جريـاً ال يعقِّـُب وال يُلـوي 
فغــريه كــان خيــاف نعــم، ولكــن لعلــه  الفــىت العصــيب نفســه، ولــو أنــه قــد صــار رجــًال ؛ 

  .)3(كان يبتعد منها، ويقف ليتأمل هذه العجيبة الكربى
                              

ظهــــرياً  يكــــنانــــدفاع ومل يــــنس مــــا التــــزم بــــه فلــــم  كــــال لــــيس هنــــاك تعصــــب وال)١(
   .للمجرمني

ه وال حلـم فهـو موصـوف بضـدمها عنـد سـيد وهذا غايـة الـذم والتشـويه أي فـال هـدوء لديـ )( 2
  قطب .

ذا النيب الكرمي . )( 3   وهذا فيه أيضاً ذم شنيع وسخرية 
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  مث لندعه فرتة أخرى لنرى ماذا يصنع الزمن يف أعصابه .
ـــم البحـــر، مث  ـــَر  لقـــد انتصـــر علـــى الســـحرة، وقـــد اســـتخلص بـــين إســـرائيل، وَعبَـ

سأل ربه سؤاالً عجيباً ذهب إىل ميعاد ربه على الطور، وإنه لنيب، ولكن ها هو ذا ي
:  َّــِل فــِإِن اْســتَـَقر ــْن َتــراين ولِكــِن اْنظُــْر ِإىل اجلََب قــاَل َربِّ َأِرين أَْنظُــْر ِإليــَك قــاَل َل

  .) ١٤٣(سورة األعراف:  َمكانَُه َفَسْوَف َتراين 
ــا  : )٣(أيَّــة أعصــاب إنســانية، بلــه أعصــاب موســىحتتملــه مث حــدث مــا ال  فـََلمَّ

ـا َأفـاَق قـاَل ُسـْبحاَنَك تـُْبــُت َجتَلَّـى رَبـُّ ُه للَجبَـِل َجَعلَـُه دَّكـاً وَخـرَّ موســى َصـِعقاً فـََلمَّ
  . عودة العصيب يف سرعة واندفاع ! )١٤٣(سورة األعراف: ِإليَك وأَنا َأوَُّل املُْؤِمنَني 

هاً، ويف يديـه األلـواح الـيت ـمث ها هو ذا يعود، فيجد قومه قد اختـذوا هلـم عجـًال إلـ
 وَأْلقى األْلواَح وَأَخَذ بِـَرْأِس َأخيـِه َجيُـرُُّه ِإليـهِ  ها هللا إليه، فما يرتيَّث وما يين، أوحا
: ١٥٠(سورة األعراف( .  

قـاَل يـا ابـَن أُمِّ  وإنه ليمضي منفعًال يشد رأس أخيه وحليته وال يسمع له قوًال :
ــْنيَ بَــين ِإْســرائيَل وملْ ال تَْأُخــْذ بِِلْحَيــيت وال ِبَرْأســي ِإّينِ َخشــيُت َأْن َتقــ وَل فـَرَّْقــَت بـَ

  .)٩٤(سورة طه : تـَْرَقْب قـَْويل 

                              
اية يف الذم والتحقري فمرض موسى العصيب ال يلحق فيه أحـد )  (3 عنـد سـيد ويف هذا أيضاً 

  قطب.
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وحني يعلم أن السامريَّ هو الذي فعل الفعلة ؛ يلتفت إليه مغضباً 
  ويسأله مستنكراً حىت إذا علم سر العجل :

  ًــاِة َأْن تقــوَل ال ِمســاَس وِإنَّ لــَك َمْوِعــدا ــْن  قــاَل فاْذَهــْب فــِإنَّ لــَك يف احلَي َل
 ُختَْلَفُه واْنظُْر ِإىل ِإِهلَك الذي ظَْلَت عليِه عاِكفاً لَُنحّرِقـَنَُّه مثَُّ لَنَـْنِسَفنَُّه يف الَيمِّ َنْسفاً 

 : ٩٧(سورة طه( .  
  .فلندعه سنوات أخرى .(1)هكذا يف حنق ظاهر وحركة متوترة 

قـي الرجـل لقد ذهب قومه يف التيه، وحنسبه قد صار كهًال حينما افرتق عنهم،ول
الذي طلب إليه أن يصحبه ليعلمه ممـا آتـاه هللا علمـاً، وحنـن نعلـم أنـه مل يسـتطع أن 

  يصرب حىت ينبئه بسرِّ ما يصنع مرة ومرة ومرة، فافرتقا ....
تلــك شخصــية موحــدة بــارزة، ومنــوذج إنســاين واضــح يف كــل مرحلــة مــن مراحــل 

  )2(القصة مجيعاً .

                              
ات انظـــر كـــم طعنـــة فـــاجرة يف هـــذه الصـــحيفة فـــوهللا لـــو وجهـــت هـــذه اإلســـاءات والطعنـــ )١(

ألحقـر النــاس لعــدت مــن املســتنكرات واملســتقبحات لــدى العقــالء الشــرفاء فكيــف وقــد قيلــت 
بكل جرأة يف رسول كـرمي مـن كبـار الرسـل مـن أويل العـزم الـذين أمـر هللا رسـوله صـلى هللا عليـه 

م يف الصرب فقال تعاىل:    .فاصرب كما صرب أوىل العزم من الرسل وسلم أن يتأسى 

ذم شنيع هلذا النيب الكرمي وليتذكر القـارئ تصـريح سـيد قطـب بأنـه لـيس  قسب ويف كل ما) ( 2
هنـــاك عقيـــدة دينيـــة تغلـــه عـــن التفكـــري فهـــذا نتيجـــة النفالتـــه عـــن العقيـــدة اإلســـالمية يف شـــأن 

  موسى عليه الصالة والسالم وغريه ويف شأن القرآن ذاته . 
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والتســـامح  .. إنـــه منـــوذج اهلـــدوءتقابـــل شخصـــية موســـى شخصـــية إبـــراهيم . - ٢
  . )٧٥: (سورة هود  ِإنَّ ِإبـَْراِهيَم َحلَليٌم َأوَّاٌه ُمنيبٌ  واحللم : 

  فها هو ذا يف صباه خيلو إىل تأمالته، يبحث عن إهله .
 َني َريبَّ فـََلمَّا َأَفَل قـاَل ال ُأِحـبُّ اآلِفلـ افـََلمَّا َجنَّ عليِه اللَّْيُل رَأى َكوَْكباً قاَل هذ

ـا َأفَـَل قـاَل لَـِئْن َملْ يـَْهـِدين َريبَّ ألكـوَننَّ  . فلمَّا رََأى الَقَمَر بازِغـاً قـاَل هـذا َريبَّ فـََلمَّ
ـا َأفـَلَـْت قـاَل يـا  ِمَن الَقْوِم الضَّالَِّني . فـََلمَّا رََأى الشَّْمَس بازَِغًة قـاَل هـذا َريبَّ فـََلمَّ

ِإّينِ َوجَّْهُت َوْجِهـَي للَّـذي َفطَـَر السَّـماواِت واألْرَض  قـَْوِم ِإّينِ بَريٌء ِممَّا ُتْشرِكوَن .
ــُه قـَْوَمــُه قــاَل َأُحتــاجُّوين يف ِهللا وقــْد َهــداِن وال  َحنيفـاً ومــا أَنــا ِمــَن املُْشــرِكَني. وحاجَّ

فَـــال َأخـــاُف مـــا ُتْشـــرِكوَن بـــِه ِإالَّ َأْن َيشـــاَء َريبَّ َشـــْيئاً َوِســـَع َريبَّ ُكـــلَّ َشـــْيٍء ِعْلَمـــاً أَ 
  .)٨٠-٧٦(سورة األنعام :   تـََتذَكَّرونَ 

وما يكاد يصل إىل هذا اليقني حىت حياول يف ِبرٍّ وودٍّ أن يهدي إليه أباه 
  يف أحب لفظ وأحياه :

  يا أََبِت ِملَ تـَْعُبُد ما الَيْسَمُع وال يـُْبِصُر وال يـُْغين عنَك َشْيئاً . يا أَْبِت ِإّينِ قْد
ـــمِ  ـــَن الِعْل ـــِد  جـــاَءين ِم ـــِت التـَْعُب ـــا أََب ـــِويّاً . ي ـــِدَكِ صـــراطاً َس ـــَك فـــاتَِّبْعين َأْه مـــاملْ يَأِت

الشَّْيطاَن ِإنَّ الشَّْيطاَن كاَن للرَّْمحِن َعِصّياً . يا أََبِت ِإّينِ َأخاُف َأْن َميَسََّك َعـذاٌب 
  .)  ٤٥-٤٢(سورة مرمي :   ِمَن الرَّْمحِن فَتكوَن للشَّْيطاِن َولِياً 

ديداً :ولكن أبا   ه ينكر قوله ويغلظ له يف القول ويهدده 
  ًقاَل َأراِغٌب أَْنَت عْن آِهلَِيت يا إْبراهيُم لَِئْن َملْ تـَْنَتِه ألْرُمجَنََّك واْهُجْرين َمِلّيا  

  . )٤٦(سورة مرمي :
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، والعن طبيعته الودود، وال جيعله  فال خيرجه هذا العنف عن أدبه اجلمِّ
  :ينفض يديه من أبيه 

  قـــاَل َســـالٌم عليـــَك َسَأْســـتَـْغِفُر لـــَك َريبِّ ِإنَّـــُه كـــاَن ِيب َحِفيّـــاً . وَأْعتَـــزُِلُكْم ومـــا
  ) .٤٨-٤٧(سورة مرمي:  َتْدعوَن ِمْن دوِن ِهللا وَأْدعو َريبِّ عسى َأالَّ َأكوَن ِبُدَعاِء َريبِّ َشِقياً 

ي يقوم بـه، ولكنـه مث ها هو ذا حيطم أصنامهم، ولعله العمل الوحيد العنيف الذ
إمنـا تدفعــه إىل هــذا رمحــة أكــرب، عسـى أن يــؤمن قومــه إذا رأوا آلــتهم ُجــذاذاً، وعلمــوا 

ــا ال تــدفع عــن نفســها األذى، ولقــد كــادوا يؤمنــون فعــًال، وحينئــذ فـََرَجعــوا        أ
ـــُتُم الظَّـــاِلمونَ  ُفِســـِهْم َفقـــالوا ِإنَُّكـــْم أَنـْ ـــوا ولكـــ )٦٤( ســـورة األنبيـــاء :  إىل أَنـْ نهم عـــادوا فهمُّ

  . )٦٩(سورة األنبياء : هيَم قـُْلنا يا ناُر ُكوين بـَْرداً وَسالماً على ِإبـَْرا بإحراقه، وحينئذ 
ولقد اعتزهلم عهدًا طويًال مع النفر الذي ىمن معه، ومنهم ابن أخيه 

  لوط ..... )) .
ه موسـى والظاهر أن سيداً ساق قصة إبراهيم عليه السـالم يف مقابـل مـا صـور فيـ

ــذه املقابلــة املقصــودة مث قابلــه  مــن بــاب : ( وبضــدها تتبــني األشــياء ) ! بــل صــرح 
أيضــاً بيوســف عليــه الســالم فقــال :" ويوســف إنــه منــوذج الرجــل الــواعي احلصــيف " 
يريد أن موسى عليه السالم خبالف ذلك وكرر وصف يوسف بـالوعي واحلصـافة يف 

  .أيضالكذلك وإن موسى لكذلك أثناء شرح قصته لتأكيد قصده وإن يوسف 
وإن لــه عنــد هللا ملنزلــة عظيمــة ومكانــة رفيعــة توجــب علــى النــاس تعظيمــه وتــوقريه  

  كسائر أنبياء هللا ورسله عليهم الصالة والسالم .
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بَـــرََّأُه  قـال هللا يف شـأنه  يـا أَيـَُّهــا الـَّذيَن آَمنـوا ال َتكونــوا كالـَّذيَن آذْوا موسـى فـَ
  . )٦٩(سورة األحزاب :  وكاَن ِعْنَد ِهللا َوجيهاً هللاُ ِممَّا قالوا 

  .)١٣(سورة طه :  وأَنا اْختَـْرُتَك فاْسَتِمْع ِلَما يُوحى وقال تعاىل : 
لقــــد كــــان يكفــــي ســــيداً أن يقــــرأ ( كتــــاب أحاديــــث األنبيــــاء ) مــــن ( صـــــحيح 
البخــــاري ) لــــريى أنــــه قــــد أســــرف واشــــتط وحلــــق بعيــــداً يف خيالــــه اجملــــنح وأســــلوبه 

قصصـــي يف التهويـــل والتمثيـــل مبـــا ألصـــقه مـــن صـــفات االنـــدفاع والعصـــبية واحلـــدة ال
والفـــــزع والتـــــوتر بكلـــــيم هللا ورســـــوله موســـــى عليـــــه الصـــــالة والســـــالم ؛ فلقـــــد أخـــــرج 

 البخاري يف ( صحيحه ) عن عبدهللا بن مسعود رضي هللا عنه قال : قسم النيب 
ــــا وجــــ ، ه هللا . فأتيــــت النــــيب قســــماً، فقــــال رجــــٌل : إن هــــذه لقســــمة مــــا أريــــد 

فأخربتــه، فغضــب حــىت رأيــت الغضــب يف وجهــه مث قــال : (( يــرحم هللا موســى، قــد 
  أوذي بأكثر من هذا فصرب )) .

إن مـــا نســـبه ســـيد إىل نـــيب هللا وكليمـــه موســــى عليـــه الصـــالة والســـالم ينـــايف مــــا 
حكــم  يســتحقه مــن التبجيــل والتــوقري واالحــرتام، وذلــك ممــا تقشــعر لــه اجللــود، وإن

  هذا العمل اخلطري عند العلماء غليظ جداً وكبري .
راجــع : كتــاب (( الشــفاء ))للقاضــي عيــاض، وكتــاب (( الصــارم املســلول علــى 

  )) لشيخ اإلسالم ابن تيمية .     شامت الرسول 
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  العرض السينمائي في القرآن في نظر سيد قطب-٤

  
  ) يقول:١٩١-١٩٠ص( ويف فصل التصوير يف القصة بعد هذا العنوان

" وأخــرياً خنصــص هــذا العنــوان للخصيصــة الرابعــة أبــرز اخلصــائص الفنيــة يف 
  القصة وأشدها اتصاال مبوضوع هذا الكتاب.

فلقــــد ســــبق أن قلنــــا: إن التعبــــري القــــرآين يتنــــاول القصــــة بريشــــة التصــــوير  
ــا مجيــع املشــاهد واملنــاظر الــيت يعرضــها فتســتحيل ال قصــة املبدعــة الــيت يتنــاول 

  .”حادثاً ويقع مشهداً جيري ال قصة تروى وال حادثاً قد مضى
انظـــر هـــذه العبـــارات لـــرتى أن العـــرض يف القـــران يف نظـــر ســـيد قطـــب إمنـــا هـــو  

عرض سينمائي تلقاه وأمثاله عن أعداء اإلسالم مث طبقه بكل جرأة على كتـاب هللا 
عــاىل إذ يقــول: قــال الــذي ال يأتيــه الباطــل مــن بــني يديــه وال مــن خلفــه وصــدق هللا ت

نَـُهَما َالِعِبَني، َلو َأَرْدنَآ َأن نـَّتَِّخـَذ َهلْـواً  تعـاىل:  َوَما َخَلْقَنا السََّمآَء َواَألْرَض َوَمابـَيـْ
ختََّذناَُه ِمن لَُّدنَّآ ِإن ُكنَّا فَاِعِلَني، َبل نـَْقِذُف بَاحلَِق َعَلى الَباِطِل فـََيدَمَغُه فَِإَذا ُهـَو  الَّ

  .]١٨-١٦[األنبياء: َلُكُم الَويُل ِممَّا َتِصُفوَن زَاِهٌق وَ 
فها حنـن نقـذف أباطيـل سـيد قطـب بـالقرآن فيـدمغها مبـا فيهـا مـن أالعيـب وهلـو 

  ســـينمائي ومســـرحي مبشـــاهدمها ومناظرمهـــا ونقـــول لــــه وألســـاتذته األوربيـــني       
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داً جتــرأ علــى القــرآن مثــل وال أعــرف أحــ ]١٨[األنبيــاء: َوَلُكــُم الَويــُل ِممَّــا َتِصــُفوَن 
  .”فالفن عنده صنو الدين ”سيد قطب يف قوالب دينية وفنية
  :قمث قال سيد قطب بعد ما سب

" واآلن نقــول: إن هــذا التصــوير يف مشــاهد القصــة ألــوان لــون يبــدو يف قــوة 
العرض واإلحياء ولون يبدو يف ختييل العواطف واالنفعاالت ولون يبدو يف رسم 

هذه األلوان منفصلة ولكن أحدها يربز يف بعض املواقـف الشخصيات وليست 
ويظهر على اللونني اآلخرين فيسمى بامسه. أما احلق فإن هـذه اللمسـات الفنيـة  
كلها تبدو يف مشاهد القصص مجيعاً.. وهنـا يوضـح املثـال مـاال يوضـحه املقـال 
ة استعرضنا من قبل قصة أصحاب اجلنة. ومشهد إبراهيم وإمساعيـل أمـام الكعبـ

ومشهد نوح وابنه يف الطوفان.. وكلها أمثلة لقوة العـرض واإلحيـاء، حـىت لـيظن 
القــارئ أن املشــهد حاضــر حيــس ويــرى علــى حنــو مابينــا. أمــا اآلن فنضــيف مــثًال 

  جديدًا.
يتشــاورون يف أمــرهم بعــد مــا اهتــدوا إىل  ”أهــل الكهــف ”هــاحنن أوالء نشــهد
م حنــن نقــص عليــك نبــأهم  هللا بــني قــوم مشــركني:  ــم فتيــة آمنــوا بــر بــاحلق، إ

م إذ قــــاموا فقــــالوا ربنــــا رب الســــماوات  وزدنــــاهم هــــدى، وربطنــــا علــــى قلــــو
واألرض لن ندعوا من دونه إالهـاً لقـد قلنـا إذاً شـططا، هـؤالء قومنـا اختـذوا مـن 
دونه آهلًة، لوال يأتون عليهم بسلطان بني فمن أظلـم ممـن افـرتى علـى هللا كـذبا، 
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ومــا يعبــدون إال هللا فــأووا إىل الكهــف ينشــر لكــم ربكــم مــن وإذا اعتزلتمــوهم 
  رمحته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا 

ذا ينتهي املشهد ويسدل الستار أو تنقطع احللقة على أحدث الطرق اليت 
اهتـدى إليهـا املسـرح والسـينما يف القـرن العشــرين فـإذا رفـع السـتار مـرة أخــرى 

يهم فها هم أوآلء يف الكهف هـا هـم أوآلء وجدناهم قد نفذوا ما استقر عليه رأ
  . ”نراهم رأي العني فما يدع التعبري هنا شكاً يف أننا نراهم يقيناً 

انظر كيف يتحدث عن اآليات القرآنيـة حـديث فنـان درس فنـون الغـرب الكـافر 
الــــذين تعــــرض قصصــــهم يف دور الســــينما  ومــــارس أســــاليب القصاصــــني والــــروائيني

ا وفصو  ا. واملسارح حبلقا   هلا ومشاهدها ونظار
ــذا ينتهــي املشــهد ويســدل الســتار أو  انظــر إىل هــذا اجملــون اجلــريء يف قولــه: " 
تنقطـــع احللقـــة علـــى أحـــدث الطـــرق الـــيت اهتـــدى إليهـــا املســـرح والســـينما يف القـــرن 

  …".العشرين فإذا رفعنا الستار مرة أخرى 
هــــو حقــــاً  انظــــر إليــــه كيــــف يــــدعي أنــــه مــــع غــــريه يشــــهدون أهــــل الكهــــف فهــــل

َلَولَّيــَت ِمــنُهم ِفــَراراً  شــهدهم فهــذا رســول هللا صــلى هللا عليــه وســلم يقــول هللا لــه 
ـــاً  ـــنُهم رُْعب ، فرســـول هللا وأصـــحابه مل يـــروهم فكيـــف ]١٨[الكهـــف: َوَلُمِلئـــَت ِم

الء نشــهد أهــل الكهــف يتشــاورون يف أمرهم.فــإذا أو حنــن ا هــ ”يصــح قــول ســيد
قد نفذوا ما اسـتقر عليـه رأيهـم فهـا هـم نـراهم  رفع الستار مرة أخرى وجدناهم

  .”يف الكهف نراهم رأي العني فما يدع التعبري شكاً يف أننا نراهم
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  وهذا كذب واضح يف تفسري كتاب هللا ويف أحسن القصص.
وانظــــر كيــــف يقــــذر تفســــري كتــــاب هللا بأقــــذار أبغــــض بقــــاع األرض إىل هللا الــــيت 

يـــزعم أنـــه اهتـــدى إليهـــا املســـرح والســـينما يف  متـــارس يف املســـارح ودور الســـينما الـــيت
ـم  القرن العشرين ومـن هـداهم إليهـا إنـه الشـيطان ومـن هـم املهتـدون هـذه اهلدايـة إ

  .نيدعار اليهود والنصارى والشيوعي
هللا العظـيم بـأحط واقـذر مـا انتجتـه العقـول العفنـة الشـريرة  بأجيوز أن نفسر كتـا

ألهــل األهــواء والضــالل الــذين يقلــدون اليهــود  يف القــرن العشــرين أال بعــداً وســحقاً 
م أصحاب أفكار متحررة وعقول نرية.    والنصارى تقليد الببغاوات ويدعون أ
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  كيف نفهم القرآن -٥

  
  ):٢٥ص(هذا أحد عناوين سيد قطب يف كتاب التصوير الفن يف القرآين 

حتدث سيد قطب يف هذا الفصل عن التفسري واملفسرين وعن الباحثني  
 الغية مع إبداء ما فيها من قصور من وجهة نظره مث قال يفـث البـواملباح
  ):٣٤ص(

وأيًا ما كانت تلك اجلهود اليت بذلت يف التفسري ويف مباحث البالغة ” 
ا وقفت عند حدود عقلية النقد العريب القدمية تلك العقلية  واإلعجاز، فإ

اجلمال الفين فيه إىل احلد  اجلزئية اليت تتناول كل نص على حدة فتحلله وتربز
الذي تستطيع دون أن تتجاوز هذا إىل إدراك اخلصائص العامة يف العمل الفين  
كله. هذه الظاهرة قد برزت يف البحث عن بالغة القرآن فلم حياول أحد أن 
جياوز النص الواحد إىل اخلصائص الفنية العامة، اللهم إال ما قيل يف تناسق 

شروط الفصاحة والبالغة  وهذه لأو استيفاء نظمه  تراكيب القرآن وألفاظه
ا ميسرة  –كما قال عبد القاهر حبق   –ميزات  ال تذكر يف جمال اإلعجاز، أل

لكل شاعر وكاتب شب عن الطوق وبوقوف الباحثني يف بالغة القرآن عند 
خصائص النصوص املفردة وعدم جتاوزها إىل اخلصائص العامة وصلوا إىل 

ة من مراحل النظر يف اآلثار الفنية، وهي مرحلة اإلدراك ملواضع املرحلة الثاني
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اجلمال املتفرقة وتعليل كل موضع منها تعليًال منفردًا ذلك مع ما قدمنا من أن 
  ”.هذا اإلدراك كان بدائياً ناقصاً 

   أقول:
نــاقص فمــا هــو  بــدائي إذا كــان هــذا هــو حــال أهــل املرحلــة الثانيــة إدراكهــم-١

األوىل بل ما حال من قـبلهم مـن الصـحابة والتـابعني ؟ وال يسـعنا  حال أهل املرحلة
  إال أن نقول: إنا هلل وإنا إليه راجعون.

كــــأن ســــيداً ال يــــرى مــــا ذكــــر عــــن القــــرآن مــــن فصــــاحة وبالغــــة وتناســــق يف -٢
وإمنــا اإلعجــاز فيمــا اكتشــفه هــو مــن ألــوان التصــوير الفــين  اً الرتكيــب واأللفــاظ إعجــاز 

  ثة اليت تروجها دور السينما واملسارح.وأساليب الفن احلدي
   

ة *  ه األم م تصل إلي د ل نهج جدي يد قطب لم اف س اكتش
  بعلمائها قبله:

فلـــم  –مرحلـــة إدراك اخلصـــائص العامـــة  –أمـــا املرحلـــة الثالثــة :” مث قــال -٣
يصــلوا إليهــا أبــداً ال يف األدب، وال يف القــرآن. وبــذلك بقــي أهــم مزايــا القــرآن 

فياً وأصبح من الضروري لدراسة هذا الكتاب املعجز من مـنهج الفنية مغفًال خا
للدراســة جديــد ومــن حبــث عــن األصــول العامــة للجمــال الفــين فيــه ومــن بيــان 
للســمات املطــردة الــيت متيــز هــذا اجلمــال عــن ســائر مــا عرفتــه اللغــة العربيــة مــن 
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أدب، وتفســـر اإلعجـــاز الفـــين تفســـرياً يســـتمد مـــن تلـــك الســـمات املنفـــردة يف 
  ). ٣٤ص (” قرآن الكرميال

وهو منهج جديد ومبتدع استمده من البيئة اليت عاشها واحلياة احمليطة به  
مبا فيها من مسرحيات وسينما ومالٍه وغريها مما وفد على بالده أو بالد غريه 
من أوروبا وأمريكا وإذا كان األمر كذلك فلم يكن ليخطر ببال أحد هذا 

لتربؤوا منه وحاربوه ملا فيه من إهانة للقرآن  املنهج اجلديد ولو بعثهم هللا
الكرمي ونزول به عن منزلته الرفيعة إىل موائمة أحط احلضارات وأردئها كما 

  سيتجلى للقاريء من متابعة هذا املنهج اجلديد. 
ذا *  ي ه يد قطب ف ا س ق منه ي انطل رة الت دة الكبي القاع

  الكتاب وفي الظالل ومشاهد القيامة:

 .فالتصــوير عنــده هــو األداة املفضــلة يف أســلوب القــرآن” الفــينهــي التصــوير “ 
واألمثلة على هذا الذي نقول هي القـرآن كلـه ):" ٣٦ص ( يف يقول سيد قطب

وجيـــب أن نتوســـع يف معـــىن التصـــوير حـــىت نـــدرك آفـــاق التصـــوير الفـــين يف … 
القرآن، فهو تصـوير بـاللون وتصـوير باحلركـة وتصـوير بالتخييـل كمـا أنـه تصـوير 

النغمة تقوم مقـام اللـون يف التمثيـل، وكثـرياً مـا يشـرتك الوصـف واحلـوار وجـرس ب
الكلمات، ونغم العبارات، وموسيقى السياق يف إبراز صورة من الصور تتمالها 

  .”العني واألذن واحلس واخليال والفكر والوجدان
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علـــى هـــذه القاعـــدة اخلطـــرية وعلـــى قاعدتـــه الثانيـــة وهـــي االنفـــالت مـــن العقيـــدة 
وعلــى أمــور أخــرى حــوَّل آيــات  "أن الــدين والفــن صــنوان ”لــى قاعدتــه الثالثــةوع

القرآن إىل مشـاهد ونظـارة ومسـارح وسـينما وموسـيقى وتصـفيق إىل آخـر األسـاليب 
واملســـارح ال ذوي العقـــول والنهـــى الـــذين خيـــاطبهم القـــرآن  الـــيت يعرفهـــا رواد الســـينما

ِإنَّ ِىف  قــال تعــاىل:  ]٥٤طــه:[وِىل النـَُّهــى ِإنَّ ِىف َذلِــَك َألَيَــاٍت ألُِّ  :قــال تعــاىل
ِإنَّ ِىف َذلِــَك َلــذِكَرى  وقــال تعــاىل:  ،]١٢[النحــل:َذلِــَك َألَيَــاٍت ِلَقــوٍم يَعِقُلــوَن 

ــمَع َوُهــَو َشــِهيد ٌ  ــُه َقلــٌب َأو أَلَقــى السَّ إلميــان اوهــم أهــل  ]،٣٧[ق: ِلَمــن َكــاَن َل
نية مــن رواد املســارح والســينما والراقصــني واخلشــية والتقــى ال أصــحاب املتــع الشــهوا

علــى نغمــات املوســيقى فلننظــر كيــف عملــت فيــه ويف عقلــه وتصــرفاته هــذه القواعــد 
باإلضــافة إىل مــا ســبق وال ميكننــا أن نستقصــي آثــار هــذه القواعــد يف هــذا الكتــاب 
فكلــه تطبيــق هلــا ولكننــا ســنكتفي بــبعض األمثلــة ومنهــا يــدرك اللبيــب العاقــل مــدى 

  جل على كتاب هللا وعلى بعض أنبيائه وأصفيائه.ر هذا الجرأة 
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  التصوير الفني -٦

  
والتصــوير هــو األداة املفضــلة يف أســلوب ):" ٣٦حتــت هــذا العنــوان ص ( قــال

فهــو يعــرب بالصــورة احملســة املتخيلــة عــن املعــىن الــذهين واحلالــة النفســية القــرآن 
ج اإلنســاين والطبيعــة وعــن احلــادث احملســوس، واملشــهد املنظــور، وعــن النمــوذ 

البشـــرية، مث يرتقـــي بالصـــورة الـــيت يرمسهـــا فيمنحهـــا احليـــاة الشاخصـــة أو احلركـــة 
املتجددة، فإذا املعىن الذهين هيئة أو حركة وإذا احلالة النفسية لوحة أو مشـهد 

  وإذا النموذج اإلنساين شاخص حي، وإذا الطبيعة البشرية جمسمة مرئية.
هــا شاخصــة حاضــرة، فيهــا دقصــص واملنــاظر فري فأمــا احلــوادث واملشــاهد وال

احليـــاة وفيهـــا احلركـــة فـــإذا أضـــاف إليهـــا احلـــوار فقـــد اســـتوت هلـــا كـــل عناصـــر 
التخييل فمـا يكـاد يبـدأ العـرض حـىت حييـل املسـتمعني نظـارة وحـىت يـنقلهم نقـًال 
إىل مســـرح احلـــوادث األول الـــذي وقعـــت فيـــه أو ســـتقع حيـــث تتـــواىل املنـــاظر 

ينسى املستمع أن هذا كالم يتلى ومثل يضرب ويتخيل أنه وتتجدد احلركات، و 
منظـــر يعـــرض وحـــادث يقـــع فهـــذه شـــخوص تـــروح علـــى املســـرح وتغـــدو وهـــذه 

ت االنفعــال بشــىت الوجــدانات املنبعثــة مــن املواقــف املتســاوقة مــع احلــوادث امســ
ا األلسنة فتنم عن األحاسيس املضمرة ا احلياة هنـا  وهذه الكلمات تتحرك  إ

  حكاية احلياة.وليست 



  
  
  

                                                                              
          

  ــــــــــــــــــــــــــنظرات في كتاب التصوير الفني في القرآن الكريم   ٤٥

ـــة النفســـية     ـــذكرنا أن األداة الـــيت تصـــور املعـــىن الـــذهين واحلال فـــإذا مـــا ت
وتشخص النموذج اإلنساين أو احلـادث املـروي إمنـا هـي ألفـاظ جامـدة ال ألـوان 
تصــور وال شــخوص تعــرب أدركنــا بعــض أســرار اإلعجــاز يف هــذا اللــون مــن تعبــري 

  القرآن.
تعـــرض لغـــرض مـــن األغـــراض الـــيت واألمثلـــة هـــي القـــرآن كلـــه حيثمـــا     

ذكرناها حيثما شـاء أن يعـرب عـن معـىن جمـرد، أو حالـة نفسـية، أو صـفة معنويـة، 
أو منـــوذج إنســـاين، أو حادثـــة واقعـــة، أو قصـــة ماضـــية، أو مشـــهد مـــن مشـــاهد 
القيامــة، أو حالــة مــن حــاالت النعــيم والعــذاب، أو حيثمــا أراد أن يضــرب مــثًال 

ا أراد هـذا اجلـدل إطالقـاً واعتمـد فيـه علـى الواقـع ة، بل حيثميف جدل أو حماجَّ 
  احملسوس واملتخيل املنظور.

ـــا: ـــاه حينمـــا قلن إن التصـــوير هـــو األداة املفضـــلة يف ” وهـــذا هـــو الـــذي عنين
فلــيس هــو حليــة أســلوب، وال فلتــة تقــع حيثمــا اتفــق إمنــا هــو ” أســلوب القــرآن
ـــة،)١(مـــذهب مقـــرر يفـــنت يف  ، وخطـــة موحـــدة وخصيصـــة شـــاملة، وطريقـــة معين

استخدامها بطرائق شـىت، ويف أوضـاع خمتلفـة، ولكنهـا ترجـع يف النهايـة إىل هـذه 
  القاعدة الكبرية: قاعدة التصوير.

                              
سـرحيات ومشـاهد ونظـائره هـو ) أي أن هذا العرض السينمائي ومـا يتبعـه مـن موسـيقى وم١(

  إخل. … مذهب مقرر وخطة موحدة 



  
  
  

                                                                              
          

  ــــــــــــــــــــــــــنظرات في كتاب التصوير الفني في القرآن الكريم   ٤٦

وجيب أن نتوسع يف معىن التصـوير، حـىت نـدرك آفـاق التصـوير الفـين يف    
القرآن. فهو تصوير باللون وتصوير باحلركة، وتصـوير بالتخييـل كمـا أنـه تصـوير 

قوم مقام اللون يف التمثيل. وكثرياً مـا يشـرتك الوصـف واحلـوار، وجـرس بالنغمة ت
الكلمـــات، ونغـــم العبـــارات، وموســـيقى الســـياق، يف إبـــراز صـــورة مـــن الصـــور، 

  . تتمالها العني واألذن واحلس واخليال والفكر والوجدان
وهـــو تصـــوير حـــي منتـــزع مـــن عـــامل األحيـــاء، ال ألـــوان جمـــردة وخطـــوط    

األبعــاد فيــه واملســافات باملشــاعر والوجــدانات. فاملعــاين  جامــدة تصــوير تقــاس
يهـا علوهي تتفاعل يف نفوس آدميـة حيـة أو يف مشـاهد مـن الطبيعـة ختلـع  مترس

  "احلياة.
  انظر هلذه املصطلحات:

 -٥لوحـــــــة،  -٤الـــــــيت يرمسهـــــــا،  -٣الصـــــــورة،  -٢املشـــــــهد،  - ١
  املشاهد

 -١٠،ة الــيت تصـــوراملســرح، األدا -٩النظـــارة،  -٨احلــوار،  -٧القصــص،  -٦
ــا:   -١٥الســينما،  -١٤املوســيقى،  -١٣اجلــرس،  -١٢احلــادث املــروي، وأحلــق 

)، ٢٥١والريشــــــة املبدعــــــة ص( -١٨ والنغمــــــات، -١٧ واجلــــــرس، -١٦اإليقــــــاع، 
  وعدسة التصوير. -١٩

تقوم عليهـا أعمـال كلهـا تسـخط هللا وحتطـم األخـالق والـدين  هذه مصطلحات
فيهــا  ،القصــص والتمثيليــات ولفــؤ نما واملســارح وميشــرف عليهــا مؤسســو دور الســي



  
  
  

                                                                              
          

  ــــــــــــــــــــــــــنظرات في كتاب التصوير الفني في القرآن الكريم   ٤٧

أحـــط النـــاس دينـــاَ وأخالقـــاً قـــد يكونـــون يهـــوداً وقـــد يكونـــون نصـــارى وقـــد يكونـــون 
مالحـــدة زنادقـــة وهلـــم أهـــداف خبيثـــة مـــن إفســـاد عقـــول النـــاس وديـــنهم وأخالقهـــم 
م وتقاليدهم الطيبة الـيت ال تتنـاىف مـع اإلسـالم، إىل جانـب األهـداف املاد يـة وعادا

 اليت جينون من ورائها املاليني، وسيد قطـب فيمـا أعتقـد يعـرف كـل هـذا بعـد معرفتـه
 ،الــدور ومــا حوتــه ومعرفتــه بنوعيــات البشــر الــيت ترتــاد هــذه الــدور وهــم النظــارة ــذه

م يف الغالـــب مـــن أحـــط طبقـــات البشـــر وأن أشـــراف النـــاس رجـــاًال  واملســـتمعون بـــأ
ومـا فيهـا مـن مسـارح وسـينما ومـن فيهـا مـن  ونساًء يربئون بأنفسهم عن هذه الدور

والشـــــــهوات والعبـــــــث وتضـــــــييع األوقـــــــات  الذالغـــــــارقني يف املـــــــ ،نظـــــــارة ومســـــــتمعني
  والصلوات فيما يسخط هللا.

فلمـــاذا يســـتخدم هـــذه املصـــطلحات اخلسيســـة احلقـــرية هـــي وأهلهـــا ودورهـــا    
صــات مــن أهلهــا، وفنانوهــا والروائيــون واملطربــون واملغنــون والراقصــون مــن أهلهــا والراق

ملــــــاذا جيعــــــل كتــــــاب هللا العظــــــيم جمــــــاالت ملصــــــطلحات هــــــذه الــــــدور اخلبيثــــــة هــــــي 
ها واملشــرفون عليهــا وروادهــا ؟ ويعتــرب هــذا مــذهباً مقــرراً يف القــرآن وخطــة ســو ومؤس

  إخل.… موحدة 
له من تطبيق هذه املصطلحات املندرجة حتت قاعدته التصوير إذا كان ال بد 

ن أشـعار وإليـاذات وقصـص البشـر سـواًء كـانوا مـن الـروائيني فليخرت مـا شـاء مـ الفين
  أو شعراء أوربيني أو ممن قلدهم من غريهم من عرب وعجم من املنحرفني.



  
  
  

                                                                              
          

  ــــــــــــــــــــــــــنظرات في كتاب التصوير الفني في القرآن الكريم   ٤٨

القرآن العظـيم كـالم رب العـاملني مـن هـذه القاعـدة الفنيـة ومـا نـزه كان عليه أن يو 
ل القـــرآن بـــىن عليهـــا مـــن تطبيـــق هـــذه املصـــطلحات الـــيت ال يعرفهـــا العـــرب الـــذين نـــز 

بلغـــتهم فـــال يعرفـــون املســـارح والســـينما ومـــا فيهـــا مـــن مشـــاهد ومتثيليـــات وال يعرفـــون 
املوســــيقى وقواعــــدها وأنواعهــــا بــــل لــــو عرفوهــــا يف جــــاهليتهم فضــــًال عــــن إســــالمهم 
ــا للرجولــة والشــهامة واملــروءة، فمــا عالقــة هــذه األمــور  الحتقروهــا وتنـــزها عنهــا ملنافا

  مع األسف الشديد.  اطب كله جماًال هلبالقرآن الذي جعله سيد ق
ــا اولكــن احلــال الســيئة الــيت اخت ــذه رهــا لنفســه وجــاهر  بقولــه:" وأنــا أجهــر 

احلقيقــة األخــرية وأجهــر معهــا بــأنين مل أخضــع يف هــذا لعقيــدة دينيــة تغــل فكــري 
وإذا كان هذا حاله وهذا اعرتافه هـو بنفسـه  .)٢٥٥التصوير الفين ص( ”عن الفهم
  يقف أمامه وأي شيء حيجزه ؟.فأي شيء 

الجـــالل القـــرآن وال مكانـــة األنبيـــاء وال مراقبـــة هللا عـــز وجـــل ومـــن مثَّ أســـاء    
جـــداً إىل عظمـــة كتـــاب هللا فجـــال فيـــه وصـــال بقاعدتـــه الفاســـدة ومصـــطلحاته الـــيت 

يف أخبــث وأبغــض البقــاع إىل وأحقــرهم  تواضــع عليهــا أحــط البشــر وميارســها شــرهم
ونصوصه املقدسة على منط التمثيليـات واألقاصـيص والروايـات  هللا فجعل كتاب هللا

  اليت تعرض يف دور السينما واملسرحيات فإنا هلل وإنا إليه راجعون.
ويأســف املســلم أشــدَّ األســف أن حيــاط هــذا الكتــاب ومؤلفــه بغايــة مــن القداســة 
 وكــذلك مؤلفــات هــذا الرجــل ممــا يــدل أن كثــرياً مــن النــاس قــد احنطــت مــداركهم إىل



  
  
  

                                                                              
          

  ــــــــــــــــــــــــــنظرات في كتاب التصوير الفني في القرآن الكريم   ٤٩

منحــــدر ســــحيق وأغلقــــت عقــــوهلم وضــــعف وازع الــــدين واحــــرتام القــــرآن والســــنة يف 
  نفوسهم، نسأل هللا الكرمي أن يرمحهم فينقذهم مما هم فيه من البالء.

القــرآن عــرض منــاذج مــن  يف مــن فصــل التصــوير الفــين "):٥٣ص(وقــال يف 
بلونـــا  إنـــا بلونـــاهم كمـــا  األمثـــال القصصـــية يف التعليـــق علـــى قـــول هللا تعـــاىل:

  .أصحاب اجلنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحني * وال يستثنون 
ــ لقــد قــر م علــى أن يقطعــوا مثرهــا عنــد الصــباح البــاكر دون أن يســتثنوا رأيه

مــة الليــل  شــيئاً للمســاكني فلنــدعهم علــى قــرارهم ولننظــر مــاذا يقــع اآلن يف 
اجــأة تــتم حيــث خيتفــون هــم وخيلــوا مــنهم املســرح، فمــاذا يــرى النظــارة هنــاك مف

فطاف عليهـا طـائف مـن ربـك ” خلسة، وحركة خفية كحركة األشباح يف الظالم
  ”.وهم نائمون فأصبحت كالصرمي

ـــدرون مـــاذا أصـــاب جنـــتهم يف  واآلن هـــا هـــم يتصـــاحيون مبكـــرين وهـــم ال ي
فتنــادوا مصــبحني أن اغــدوا علــى حــرثكم إن كنــتم صــارمني فــانطلقوا ” الظــالم

ألسـنتهم  )١(ليمسـك النظـارة” وم عليكم مسـكنيوهم يتخافتون أال يدخلنها الي

                              
ــا حممــداً  -عــز وجــل-) هــذه احلالــة مل يطلــع عليهــا إال هللا ١( صــلى هللا عليــه -وأخبــار هللا 

معجزة وآية وبرهان على صدق هذا الرسول، وأن هذا القـرآن مـن عنـد هللا، فـإذا  -وسلم
ب اجلنّـة يف دار مـن دور السـينما،  كان هناك نظارة ضـاحكني سـاخرين يشـهدون أصـحا

  



  
  
  

                                                                              
          

  ــــــــــــــــــــــــــنظرات في كتاب التصوير الفني في القرآن الكريم   ٥٠

فــال ينبهــوا أصــحاب اجلنــة إىل مــا أصــاب جنــتهم وليكتمــوا ضــحكات الســخرية 
املخـــدوعني يتنـــادون اجلنـــة  الـــيت تكـــاد تنبعـــث مـــنهم وهـــم يشـــاهدون أصـــحاب

متخـــافتني خشـــية أن يـــدخل علـــيهم مســـكني ليكتمـــوا ضـــحكات الســـخرية بـــل 
  …. عظمى ليطلقوها فها هي ذي السخرية ال

فلمـا رأوهـا قـالوا إنـا ” وهاهم أوالء يفاجئون فليضحك النظارة كمـا يشـاءون
  ” …..لضالون

وظللنـــا حنـــن النظـــارة نســـخر مـــنهم "):١٨٩وقـــال يف موضـــع آخـــر ص(   
وهــم يتنــادون ويتخــافتون واجلنــة خاويــة كالصــرمي حــىت انكشــف هلــم الســر أخــرياً 

كماً وسخراً    ”.ن بل حنن حمرومونقالوا إنا لضالو ”بعد أن شبعنا 
ما دخـل املسـرح والنظـارة ومـا دخـل الضـحك و السـخرية يف تفسـري هـذه  أقول:

  زدجار؟اآليات الكرميات اليت ساقها هللا لالعتبار و االتعاظ و اإل
  ؟ ما الداعي إىل اهلبوط بكتاب هللا يف هذا التفسري العجيب 
الت يناســـبها هوايـــات يريـــد تطبيقهـــا فليبحـــث عـــن جمـــا إذا كـــان لســـيد قطـــب 

  تطبيق هذه اهلوايات يف قصص ومتثيليات تناسب أخالق النظارة الفارغني الالهني.

                                                                           
كانــت قصــة أو متثيليــة ســاقطة تعــرض يف أحــط األمــاكن وأخبثهــا، فتعــاىل هللا وتنـــزه عمــا 

  يقوله سيد قطب.



  
  
  

                                                                              
          

  ــــــــــــــــــــــــــنظرات في كتاب التصوير الفني في القرآن الكريم   ٥١

وهــذه املســرحية فيهــا كــذب ألن ســيد قطــب ومــن عاصــره بعــد قصــة أصــحاب  
اجلنـــة بقـــرون كثـــرية فكيـــف يصـــح قولـــه:"وظللنا حنـــن النظـــارة نضـــحك مـــنهم وهـــم 

  سرحيات.يشاهدون أصحاب اجلنة وهذا شأن التمثيليات وامل
ني والـروائيني الفـارغني للمتسـكعني يف املسـارح ودور السـينما صاـالقصـ هذه لغة 

وليست لغة القرآن العريب الذي نزل هلداية البشر على أفضـل الرسـل علـيهم الصـالة 
  والسالم.
  تابع لعنوان اخلصائص الفنية يف القصة:  -) ١٨٦ص(ويف 
علــى البطــل يف موضــع  ومــرة يكشــف بعـض الســر للنظــارة وهــو خـافٍ  "قـال:

خاٍف على النظارة وعن البطل يف موضع آخر يف القصة الواحدة، مثـال ذلـك و 
قصة عرش بلقيس الذي جيء بـه يف غمضـة وعرفنـا حنـن أنـه بـني يـدي سـليمان 

 ؟ فلمــا جــاءت قيــل أهكــذا عرشــك” يف حــني أن بلقــيس ظلــت جتهــل مــا نعلــم
، ولكــن مفاجــأة الصــرح فهــذه مفاجــأة عرفنــا حنــن ســرها ســلفاً ” قالــت كأنــه هــو

املمرد من قوارير ظلت خافية علينا وعليها حىت فوجئنا بسرها معها حينما قيل 
  ”.هلا ادخلي الصرح، فلما رأته حسبته جلة وكشفت عن ساقيها

كالم اجلليل بالكذب وهذا مثـرة مـرّة للتعلـق بـالفن واالنفـالت مـن هكذا يفسر  
هللا بالتمثيليـــات الـــيت يعـــد الكـــذب مـــن  المالعقيـــدة الـــيت يعتربهـــا غـــًال فمـــا عالقـــة كـــ

ا وال    .إال الكذابون ينسجهاأركا



  
  
  

                                                                              
          

  ــــــــــــــــــــــــــنظرات في كتاب التصوير الفني في القرآن الكريم   ٥٢

فهــل كــان ســيد قطــب مــن احلاضــرين املشــاهدين وهــل علــم حبضــور العــرش بــني  
يــدي ســليمان قبــل بلقــيس ؟ ومــن هــم هــؤالء النظــارة ؟ وهــل هــذا البطــل رجــل أو 

ـا سـيد قطـ ب كـالم هللا باسـم الفـن امرأة ؟ وهكذا إىل آخر هذه املهزلة اليت يفسـر 
  الذي يراه سيد قطب صنو الدين وهل هذا حقٍا من اخلصائص الفنية يف القرآن ؟

وثالثــــة اخلصــــائص الفنيــــة يف عــــرض القصــــة: تلــــك ” :)١٨٧وقــــال يف ص (
املنـاظر ممـا ” الفجوات بني املشهد واملشهد اليت يرتكها تقسيم املشاهد و" قـص

حبيث ار ويف السينما احلديثة إنتقال احللقة إنزال الست يؤديه يف املسرح احلديث
ترتك بني كل مشهدين أو حلقتني فجـوة ميلؤهـا اخليـال ويسـتمتع بإقامـة القنطـرة 
بــني املشــهد الســابق واملشــهد الالحــق، وهــذه طريقــة متبعــة يف مجيــع القصــص 

  ”.القرآين
تـان عظـيم حاشـا كتـاب هللا ممـا يلصـقه بـه هـذا الرجـل :ونقول  ،سبحانك هذا 

ذه الفنون الفاسدة إنتاج مالحدة الغرب ودعارها ؟    أتفسر كتاب هللا 
يف صـورة عـرض مشـاهد مســرحية  ةصـل سـيد قطـب تفسـري آيــات هللا الكرميـامث و 

فيهــا تــارة يرفــع الســتار وتــارة يســدله يف عــداد ممــا يســميه باملشــاهد يف قصــة يوســف 
قي تنطبـــق عليهـــا عـــرض بعضـــها والبـــا”إن فيهـــا مثانيـــة وعشـــرين مشـــهداً  "ويقـــول:
  الباطلة يف نظره. هقواعد

وتســـري قصـــة أهـــل الكهـــف ومـــرمي وســـليمان علـــى النســـق نفســـه :” مث قـــال
  ”.وسنعرضها بالتفصيل يف الفقرة التالية



  
  
  

                                                                              
          

  ــــــــــــــــــــــــــنظرات في كتاب التصوير الفني في القرآن الكريم   ٥٣

وســـاق قصـــة أهـــل الكهـــف يف مشـــاهد يســـدل فيهـــا الســـتار ويرفعـــه، وأشـــار إىل 
ام الطوفـــان قصـــة أصـــحاب اجلنـــة ومشـــهد إبـــراهيم وإمساعيـــل أمـــام الكعبـــة ونـــوح أمـــ

وكلهـــا يف نظـــره جتـــري علـــى نســـق واحـــد، وهكـــذا يطبـــق ســـيد قطـــب فنـــون اجلاهليـــة 
يَأتِيـــِه  ال  الغربيـــة علـــى القـــرآن العظـــيم تعـــاىل وتقـــّدس منزِّلـــه الـــذي قـــال يف شـــأنه:

  .]٤٢فصلت:[البَاِطُل ِمن َبِني َيَديِه َوَالِمن َخلِفِه تَنـزِيٌل مِّن َحِكيٍم محَِيدٍ 
) ذكــــر قصــــة مــــرمي يف ســــورة مــــرمي وقســــمها إىل مشــــاهد ١٩٩-١٩٥ص ( و يف

إىل أن  وهــزات علــى طريقــة املســرحيات فيهــا الفجــوات واملفاجــآت وإســدال الســتارأ
ولوال أننا قـد جربنـا مـن قبـل لـو ثبنـا علـى أقـدامنا فزعـاً أو  "):١٩٩قال يف ص(

أعيننــا لســمرنا يف مواضــعنا دهشــاً أو لفغرنــا أفواهنــا عجبــاً لكننــا جربنــا فلــتفض 
بالــدمع مــن التــأثر، ولرتتفــع أكفنــا بالتصــفيق مــن اإلعجــاب ويف هــذه اللحظــة 

  .”يسدل الستار واألعني تدمع لالنتصار واأليدي تدوي بالتصفيق
هـــذه هـــي اخلصـــائص الفنيـــة الـــيت حرمهـــا مـــن ســـبق ســـيد قطـــب مـــن الصـــحابة 

ســيد والتــابعني واملفســرين أمجعــني وحظــي باكتشــافها وإدراكهــا ســيد قطــب ويــدعي 
ا.   قطب: أنه ال يتم اإلبداع واإلعجاز إال 

وهل كان الصحابة والتابعون بل وسائر املسـلمني بـل حـىت جهـال املسـلمني  -٢
  وفساقهم يصفقون عند مساع القرآن.

  قال تعاىل يف وصف املؤمنني وبيان حاهلم عند مساع القرآن:



  
  
  

                                                                              
          

  ــــــــــــــــــــــــــنظرات في كتاب التصوير الفني في القرآن الكريم   ٥٤

 ا خـروا سـجداً وسـبح ـم وهـم ال إمنا يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا  وا حبمـد ر
  اآليات. … يستكربون 

واآليات يف بيان تأثر املؤمنني بالقرآن كثرية وذلك هو الـذي يتناسـب مـع جاللـة 
القـرآن، وذلــك التــأثر احملمــود هــو الــذي يريــده هللا ويرضــاه مــن عبــاده ولــيس املقصــود 

  إىل آخر ما يقوله سيد من اهلزل والعبث واللعب.… الضحك والتصفيق 



  
  
  

                                                                              
          

  ــــــــــــــــــــــــــنظرات في كتاب التصوير الفني في القرآن الكريم   ٥٥

  إطالق سيد قطب السحر على القرآن كرات ومرات -٧

  
لقد وصف الكفار املشركني القرآن الكرمي والرسول العظيم صـلى هللا عليـه وسـلم 
ـــــك مـــــن  ـــــة والكـــــذب واالفـــــرتاء، وغـــــري ذل بأوصـــــاف شـــــنيعة منهـــــا الســـــحر والكهان
ـــا القـــرآن والرســـول صـــلى هللا عليـــه وســـلم لينفـــر  األوصـــاف القبيحـــة الـــيت يشـــوهون 

منهمــا وقــد رد هللا علــيهم ردودا قويّــة تــدحض هــذه االفــرتاءات والتشــويهات  النــاس
  ذباً عن نصوص كتابه وعن رسوله الصادق األمني املرسل حقاً من رب العاملني. 

وإذا كان هذا هو الواقع فال جيوز حبال من األحوال أن يوصف الرسول بأنه 
  ساحر، كما ال جيوز أن يوصف بأنه كاهن أو كاذب.

لك القرآن ال جيوز أن يوصف بأنه سحر كما ال جيوز أن يوصف بأنه كهانة وكذ
أو كذب أو أساطري تلك األوصاف اخلبيثة اليت افرتاها الكاذبون على كتاب هللا 

  العظيم ورسوله الصادق األمني.



  
  
  

                                                                              
          

  ــــــــــــــــــــــــــنظرات في كتاب التصوير الفني في القرآن الكريم   ٥٦

ــــة أو أســــاطري أو غــــري ذلــــك مــــن  ــــه شــــعر أو كهان كمــــا ال جيــــوز أن يوصــــف بأن
مها الكفـار للـذم والتشـويه للقـرآن الكـرمي وتشـويه مسعـة األلفاظ القبيحة الـيت اسـتخد

  رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وصد الناس عن اإلميان به واتبـاعه.
لقــد أطلــق ســيد قطــب هــذا اللفــظ املــذموم احلقــري عنــد كــل األمــم مــرات كثــرية  

  أذكر بعضاً منها:
” ولكـــن ســـحرها ال يـــزال وجاذبيتهـــا ال تـــزال):”٨قـــال يف ص ( - ١
  لصور اليت يتخيلها يف نصوص القرآن.يعين ا
  ”.سحر القرآن:” ) قال معنوناً ١١يف ص( و - ٢

  سحر القرآن العرب. -٣،٤
وكلتامهــا تكشــفان عــن ” وقــال عــن قصــة عمــر رضــي هللا عنــه والوليــد بــن املغــرية

  ”.هذا السحر
عــن مــدى هــذا الســحر القــاهر الــذي اســتوى يف اإلقــرار  : ")١١ويف ص ( -٥

  ” رونبه املؤمنون والكاف
ـــه كـــان لســـحر :” )، قـــال١٣يف ص (و  -٦  ولكـــن هـــذه العوامـــل ال تنفـــي أن

  ."القرآن
ــــذا  ”ســــحر يــــؤثر:” ) قــــال١٤يف ص ( – ١٠، ٩، ٨، ٧  فهــــو يعلــــل إميانــــه 

ــا ألدل علــى ســحر القــرآن للعــرب، ومــن هنــا تلتقــي قصــة الكفــر بقصــة  الســحر وإ
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قصـتني يف الداللـة علـى هـذا اإلميان يف اإلقـرار لسـحر القـرآن، وال يقـل عـن هـاتني ال
  ”.ال تسمعوا هلذا القرآن”عن قول بعض الكفار:… السحر ما حكاه القرآن 

  ”.منبع هذا السحر):” ١٧قال معنوناً يف ص ( -١١
ف اجتمــــــــع علــــــــى اإلقــــــــرار بســــــــحره املؤمنــــــــون ـكيــــــــ)"١٧يف ص (و  -١٢

  ”.والكافرون
  نه وحي من عند هللا.: حاشا املؤمنني من اإلقرار بأنه سحر وإمنا آمنوا بأأقول 

جيــب أن نبحــث عــن منبــع هــذا الســحر يف ):” ١٨قــال يف ص ( – ١٤، ١٣
، وقــال:" وكــان مــع ذلــك حمتويــاً علــى هــذا النبــع األصــيل الــذي تذوقــه ”القــرآن

  ”.إن هذا إال سحٌر يؤثر”العرب فقالوا:
ـــم مـــا قـــالوه مـــدحاً إمنـــا قـــالوه ذمـــاً منشـــؤه احلســـد والكـــرب  أقـــول: ومعلـــوم أ

  اوة.والعد
فلننظـــر يف هــذه الســـور علـــى ســـبيل ):” ١٩قــال يف ص ( – ١٧، ١٦، ١٥ 

السـحر الـذي  هـوفـأين ” ،”املثال لنرى أي سـحر كـان فيهـا اضـطرب لـه الوليـد
ال بــد إذن أن الســحر الــذي ” ،”حتــدث عنــه ابــن املغــرية بعــد التفكــري والتقــدير

  عناه كان كامناً يف مظهر آخر غري التشريع.
الوليـــد مـــا قـــال:(إن هـــذا إال ســـحر يـــؤثر) إال خبثـــاً منـــه أقـــول: ومعلـــوم أن 

  وتشويهاً للقرآن وتنفرياً منه وهلذا ذمه هللا أشد الذم وتوعد بأنه سيصليه سقر.
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أي  –لنـــــرى  –فلننظـــــر يف هـــــذه الســـــور باإلمجـــــال ):” ٢٤ص (يف  – ١٨ 
تـز سحر كان فيها استأثر بالسابقني األولني الـذين تـابعوا حممـداً حـىت قبـل أن يع

  ”.اإلسالم بعمر
ـــــــــال عـــــــــن العـــــــــرب املعاصـــــــــرين ل٢٥ص ( – ٢٢، ٢١، ٢٠، ١٩  ـــــــــ): ق ـزول ن

ــــارة ســــحراً ” القــــرآن: ــــم مســــوه تــــارة شــــعراً ومســــوه ت لقــــد تلقــــوه ” ، مث قــــال:”إ
مســـحورين يســـتوي يف ذلـــك املؤمنـــون والكـــافرون. هـــؤالء يســـحرون فيؤمنـــون، 

هم منـه فـإذا هـو وهؤالء يسحرون فيهربون، مث يتحدث هـؤالء وهـؤالء عمـا مسـ
حـــديث غـــامض ال يعطيـــك أكثـــر مـــن صـــورة املســـحور املبهـــور الـــذي ال يعلـــم 

  ”.موضع السحر
كيف يستخدم لفظ املس الذي يصـاب بـه مـن بـه مـس مـن اجلـن أو   ليهوانظر إ 

  السحر. قد تقول: إن سيداً إمنا يقصد تأثري القرآن.
ة التــأثري مــثًال ؟ : نعــم لكــن أمــا كــان يســعه أن يســتخدم لفــظ التــأثري وقــو أقــول 

بلى ولكن سيداً قد صرح بأنـه مل خيضـع يف عملـه هـذا لعقيـدة دينيـة تغـل فكـره عـن 
  الفهم.

قداسـة القـرآن  –مؤقتاً  –وإننا لنستطيع أن ندع ):” ٢٥وقـال يف ص (   
  ”.الدينية
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فهــــذا هـــــو الســـــر يف إطـــــالق الســـــحر علــــى القـــــرآن وإطـــــالق املســـــرح والســـــينما  
 يليـق إطالقـه علـى كـالم مـن حيـرتم نفسـه وكالمـه مـن البشـر واملوسيقى وغريهـا ممـا ال

  فكيف بكالم األنبياء فكيف بكالم هللا عز وجل.
أنه أتـى مبـا مل تسـتطعه األوائـل يف ) ٢٥ص( )الفين التصويريف ( يرى سيد قطب

كيــف ” فهــم القــرآن مبــا فــيهم الصــحابة واملفســرون وعلمــاء البالغــة وغــريهم فقــال:
يع أن جنــد يف حــديث العــرب املعاصــرين لنـــزول القــرآن فهــم القــرآن ال نســتط

صورة معينة هلذا اجلمال الفـين الـذي مسـوه تـارة شـعراً وتـارة سـحراً وإن اسـتطعنا 
أن نلمــح فيــه صــورة ملــا مســهم منــه مــن تــأثري لقــد تلقــوه مســحورين يســتوي يف 
ذلك املؤمنون والكافرون، هؤالء يسـحرون فيؤمنـون وهـؤالء يسـحرون فيهربـون 

 يتحــدث هــؤالء وهــؤالء مبــا مســهم منــه، فــإذا هــو حــديث غــامض ال يعطيــك مثَّ 
موضـع الســحر فيمـا يســمع  )١(أكثـر مـن صــورة املسـحور املبهــور الـذي ال يعلــم

  من هذا النظم العجيب، وإن كان ليحس منه يف أعماقه هذا التأثري الغريب.

                              
ــم يــدركون إعجــازه ومواضــع هــذا اإلعجــاز مــن لغــتهم وســيد قطــب مل يــدرك هــذا ١( ) احلــق أ

نــه أدرك ســّر اإلعجــاز يف اإلعجــاز لكــن عقلــه الغــريب املقــدس للفنــون الســخيفة صــور لــه أ
القرآن وهو عنده التصوير الفين وما يتبعه من موسـيقى ومسـرحيات فخيّـل لـه هـذا العقــل 

  أنه أدرك ما مل يدركه الصحابة العظماء ومن بعدهم من العلماء. 



  
  
  

                                                                              
          

  ــــــــــــــــــــــــــنظرات في كتاب التصوير الفني في القرآن الكريم   ٦٠

ــ فلمــا مسعــت القــرآن رقَّ ” فهــذا عمــر بــن اخلطــاب يقــول يف روايــة: ه قلــيب ل
ما أحسن هـذا الكـالم ” ويقال عنه يف رواية أنه قال:” فبكيت ودخلين اإلسالم

، مث ســاق قصــة الوليــد بــن املغــرية فقــال وهــو كــافر مبحمــد وبــالقرآن ال ”وأكرمــه
لـه حلـالوة وإن عليـه لطـالوة وإنـه لـيحطم مـا حتتـه  وهللا إن” يتهم حببه ومواالتـه:

  ”“.ما هو إال سحر يؤثروإنه يعلو وما يعلى عليه، مث يقول: 
  التعليق:  

  ال جيوز إطالق السحر على القرآن وال على تأثريه يف العقول والنفوس. –أوًال 
تصــوير فهــم العــرب ومــنهم أصــحاب حممــد صــلى هللا عليــه وســلم ومــن  –ثانيــاً 

ــــأث القــــرآن يف نفوســــهم حــــديث  ريأبــــرزهم عمــــر بــــن اخلطــــاب بــــأن حــــديثهم عــــن ت
  .غامض

حــديث  –الــذي يصــفه ســيد قطــب بالســحر  –ذا التــأثري وإن حــديثهم عــن هــ 
الســحر مــن اجلــرأة مبكــان ال ســيما ويف بســميه يالــذي  –مــن ال يعلــم موضــع التــأثري 

القـــوم عمـــر بـــن اخلطـــاب احملـــدَّث الـــذي كـــان ينــــزل القـــرآن مبوافقاتـــه وتأييـــد نظراتـــه 
رسـول هللا  العميقة، عمر الذي شهدله رسول هللا صلى هللا عليه وسـلم بـالعلم، قـال

بينـا أنـا نـائم أتيـت بقـدح لـنب فشـربت حـىت إين ألري الـري ” صلى هللا عليه وسلم:
اخلطاب، قالوا: فما أولتـه يـا رسـول هللا  بنخيرج يف أظفاري مث أعطيت فضلي عمر 

)، ومســـلم يف العلـــم رقـــم ٨٢رواه البخـــاري يف كتـــاب العلـــم رقـــم (” ؟ قـــال: العلـــم
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لى هللا عليه وسلم: (بل هو آيات بينات يف )، وقال يف أصحاب حممد ص٢٦٧١(
  صدور الذين أوتوا العلم).

  ماذا يرى سيد قطب يف علمهم وفهمهم ؟ 
ـــم ال يعلمـــون  داهيـــةللا يـــإنـــه يـــرى و  إن حـــديثهم عـــن تـــأثري القـــرآن غـــامض وأ

موضــع التــأثري فيمــا يســمعون مــن هــذا الــنظم العجيــب والقــرآن نــزل بلغــتهم ويعرفــون 
كثــر مــن غــريهم ويــدركون بالغتــه وإعجــازه إىل درجــة ال يلحقهــم مقاصــده ومراميــه أ

ـذا أمثـال الشـافعي واألصـمعي  فيها فحول أئمة اللغة والعلم يف كل الفنون يعـرتف 
  .وأيب عبيد القاسم بن سالم بل وكل املسلمني

ويــأيت ســيد فيقــول يف علمهــم وإدراكهــم مــا قــال ويــرى نفســه أنــه قــد أويت مــامل  
أدناهم فضـًال  ه إليه يعلموا و وهللا لوكان علماً صحيحاً نافعاً لسبقيؤتوا و علم مامل

عــــن أعالهــــم و لكــــن لــــيس عنــــد ســــيد قطــــب إال إخضــــاع النصــــوص لفنــــه الباطــــل 
… وإيقاعـــات و ىاملـــأخوذ عـــن أوربـــا مـــن مســـرحيات ومتثيليـــات وســـينما وموســـيق

  اخل. مع األسف الشديد.…و
  ما سيد قطب.ونزه هللا اإلسالم و القرآن مما يلصقه  

ونزه هللا عقول الصحابة وأخالقهم وديانتهم أن يفهموا من كتاب هللا العظيم مـا 
  منا هي إحياءات وخياالت شيطانية.إفهمه سيد قطب و 
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ى *    الرسول الكفار ال يقصدون من إطالق السحر عل

  .ال الذم و التشويهإوعلى القرآن 

، بَـــــِل الَّـــــِذيَن َكَفـــــُروا ِىف ِعـــــَزٍة ص، َوالُقـــــرَءاِن ِذى الـــــذِّكر قـــــال تعـــــالى:  
َوِشَقاٍق،َكم َأهَلكنَـا ِمـن قَـبِلِهم مِّـن قَـرٍن فـَنَـاَدوا وََّالَت ِحـَني َمنَـاٍص، َوَعِجبُـوا َان 
ـــنُهم َوقَـــاَل الكـــاَِفُروَن َهـــَذا َســـاِحٌر َكـــذَّاب، َأَجَعـــَل اَألِهلـَــَة ِإَالهـــاً  َجـــآَءُهم مُّنـــِذٌر مِّ

ـــــَذا لَ  ـــــنُهم َأِن امُشـــــوا َواصـــــِربُوا َواِحـــــداً ِإنَّ َه ـــــَق املَـــــألُ ِم َشـــــىٌء ُعَجـــــاب، َوانطََل
َــَذا ِىف اِمللَّــِة اَألِخــَرِة ِإن َهــَذا~ِإالَّ َءاِهلَِتُكم ِإنَّ َهــَذا َلَشــىٌء يـُــَراُد، علــى~ عنَــا ِ َمــا مسَِ

ـا يَـُذوقوا ِزَل َعَليِه الذِكُر ِمن بَيِنَنا َبل ُهـم ىف َشـٍك مَّـن ِذكـِرى بَـل لَّ ناخِتَالٌق، َأءُ  مَّ
فهذه مقاومة و حرب على رسـول هللا صـلى هللا عليـه و سـلم  ]،٨-١[صَعَذابِ 

و علـــى القـــرآن الكـــرمي فهـــم يف عـــزة و شـــقاق و كفـــر و عنـــاد و ال يريـــدون بـــإطالق 
و صـــد النـــاس عـــن اتباعـــه و منشـــأ  هالســـحر و الكـــذب علـــى رســـول هللا إال تشـــويه
 قـال تعـاىل: ليـه صـلى هللا عليـه و سـلم.هذه احلـرب التكـذيب و الشـك فيمـا أنـزل إ

  ِـم اقتَـَرَب ِللنَّاِس ِحَسابـُُهم َوُهم ِىف َغفلَـٍة ُمعِرُضـوَن،َما يَـأتِيِهم مِّـن ِذكـٍر مِّـن رَِّّ
َدٍث ِإالَّ اسَتَمُعوُه َوُهـم يَلَعبُـوَن، َالِهيَـًة قـُلُـوبـُُهم َوَأَسـرُّوا النَّجـَوى الـَِّذيَن ظََلُمـوا  حمُّ

ـحَر َوأَنـُتم تُبِصـُرون، قَـاَل َرىبِّ يَعلَـُم الَقـوَل َهل َهَذآ إِ  الَّ َبَشٌر مِّـثُلُكم َأفـَتَـأتُوَن السِّ
ــِميُع الَعِلــيُم، بَــل قَــاُلوآ َأضــَغاُث َأحــَالٍم بَــِل افتَـــَراُه  ــَمآِء َواَألرِض َوُهــَو السَّ ِىف السَّ

  .]٥-١[األنبياء:  َبل ُهَو َشاِعٌر َفلَيأتَِنا بِأَيٍَة َكَما ُأرِسَل اَألوَُّلونَ 
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فهم يف غفلة وإعراض وأهـل قلـوب الهيـة واسـتماعهم للقـرآن اسـتماع الالعبـني  
م للرســـول صـــلى هللا عليـــه وســـلم وللقـــرآن فهـــم ال  وأهـــل مكـــر وكيـــد وظلـــم يف حـــر
يــألون جهــداً يف تشــويه الرســول صــلى هللا عليــه وســلم وتشــويه القــرآن وال يف الصــد 

هم بشــر يســتحيل أن يرســله هللا وهــذا حالــه ومــا أنــزل عــن اإلســالم فالرســول يف نظــر 
إليــه ســحر وأضــغاث أحــالم افــرتاه حممــد بــل هــو شــاعر والقــرآن شــعر وســحر وهــذا 

اية اخلبث والتكذيب والتشويه.    منهم 
فـََقد   ن َءايَاِت َرِِم ِإالَّ َكانُوا َعنَها ُمعِرِضَني،َوَما تَأتِيِهم مِّن َءايٍَة مِّ :تعاىل قال
ـــــــــا َجـــــــــآَءُهمَكـــــــــذَّ  ـــــــــاحلَِق َلمَّ ـــــــــِه  بُوا ِب ـــــــــا َكـــــــــانُوا ِب ـــــــــآُؤا َم َفَســـــــــوَف يَـــــــــأتِيِهم أَنَب

ويـــرد هللا علـــيهم بالتهديــد بـــاإلهالك علـــى تكـــذيبهم  ،]٥-٤[األنعـــام:َيســَتهزُِءونَ 
ومواقفهم املشـينة، مث قـال تعـاىل يف هـذا السـياق مبينـاً عنـادهم وعتـوهم واإليغـال يف 

  :هذا العناد والعتو والتكذيب
َوَلو نـَزَّلَنا َعَليَك ِكَتاباً ِىف ِقرطَاٍس فـََلَمُسوُه بِأَيـِديِهم َلَقـاَل الـَِّذيَن    قال تعاىل:

ــا َمَلكــاً  ــو أَنَزلَن ــٌك َوَل ــِه َمَل ــِزَل َعَلي ــوَآل أُن ــاُلوا َل ــٌني، َوَق ــُروا ِإن َهــَذآ ِإالَّ ِســحٌر مُِّب َكَف
َعلنَــاُه َمَلكــاً َجلََعلنَــاُه رَُجــًال وَلَلَبســَنا َعلَــيِهم مَّــا لَُّقِضــَى اَألمــُر مثَُّ َال يُنظَــُروَن، َولَــو جَ 

يَلِبُسوَن، َوَلَقِد اسُتهِزَئ ِبُرُسٍل مِّن قَبِلَك َفَحاَق بِالَِّذيَن َسِخُروا ِمنُهم مَّا َكانُوا بِـِه 
م يســـتخدمون،]١٠-٧[األنعـــام:َيســـَتهزُِءونَ  مـــا عنـــدهم مـــن أقـــوى  فهـــم يف حـــر

أقــبح مــن الســحر قــبحهم هللا عنــدهم  ة الرســول واحلــق فــال شــيءاألســلحة يف مقاومــ
ــذا األســلوب املقــرون بالســخرية واالســتهزاء مبالغــة يف  وال يصــرفون النــاس عنــه إال 
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التشــويه وإمعانــاً يف صــد النــاس علــى اإلميــان بالرســول صــلى هللا عليــه وســلم والقــرآن  
بـل هـم أشـد يف حـرب كحال من قـبلهم مـن أعـداء الرسـل علـيهم الصـالة والسـالم 

  هذا الرسول صلى هللا عليه وسلم وأشد مقاومة.
ــوَن  قــال تعــاىل:  ــوٍن، َأم يـَُقوُل ّــَك ِبَكــاِهٍن َوَال َجمُن ــَت بِِنعَمــِت رَِب ــآ أَن ــذَكِّر َفَم َف

أُمُرُهم ، ُقل تـََربَُّصوا فَِإىنِّ َمَعُكم مَِّن املُتَـَرِبِصـَني، َأم تَـنـَتَـَربَُّص ِبِه رَيَب املَُنونِ  َشاِعرٌ 
َـــَذآ َأم ُهـــم قَـــوٌم طَـــاُغوَن، َأم يـَُقولُـــوَن تـََقوَّلَـــُه بَـــل َال يُؤِمنُـــوَن، َفلَيـــأتُوا  َأحَالُمُهـــم ِ

ــِه ِإن َكــانُوا َصــاِدِقنيَ  ، فهــم يصــفون الرســول صــلى ]٣٤-٢٩الطــور:[ِحبَــِديٍث ِمثِل
التشـويه  هللا عليه وسلم والقرآن بأخبث األوصاف املتعارف عليها عندهم مبالغة يف

والتنفــري فالرســول صــلى هللا عليــه وســلم كــاهن وجمنــون ومــا جــاء بــه كهانــة بــل جنــون 
وهــو شــاعر، ومتقــول علــى هللا فالــذي جــاء بــه تقــول وكــذب ومصــدر ذلــك ومنشــؤه 

  إمنا هو الكفر والطغيان،وال يقصدون بذلك إال الطعن والتشويه.
دهم الدنيئـة فـال جيـوز وإذا كان هـذا هـو واقـع الكفـار املكـذبني وهـذه هـي مقاصـ

أن يقال يف القرآن إنه سحر كما ال جيـوز أن يقـال إنـه شـعر وكمـا ال جيـوز أن يقـال 
إنـه كهانـة كمـا ال جيـوز أن يقــال إن الرسـول سـاحر أو شـاعر أو كـاهن أو جمنــون أو  
كـــذاب، فـــإطالق الســـحر علـــى القـــرآن والرســـول يف التحـــرمي واملنـــع كتحـــرمي إطـــالق 

شــــعر واجلنــــون وســــائر األوصــــاف الــــيت أطلقهــــا الكفــــار علــــى الكــــذب والكهانــــة وال
  الرسالة والرسول صلى هللا عليه وسلم تكذيباً واستهزاًء وسخرية وتشويهاً وتنفرياً.
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قـون السـحر علـى القـرآن والرسـول صـلى هللا لفمن يقول إن الكفار إمنا كانوا يط 
بواعث اليت نص عليهـا عليه وسلم لغري هذه املقاصد اليت نص عليها القرآن ولغري ال

القرآن فإمنا هـو جمـازف متهـور مصـادم للقـرآن الكـرمي املنـزل مـن العلـيم اخلبـري بـأقوال 
  قل أأنتم أعلم أم هللا ؟. . هؤالء الكافرين املكذبني
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من كتاب مشاهد القيامة  في القرآن الذي جرى  -٨
  )١(قواعده في كتاب التصوير الفني فيه على

  
  

 َوِلَمــن َخــاَف َمَقــاَم رَبِّــِه َجنََّتــانِ  : تعــاىل يف ســورة الــرمحن قــال يف تفســري قولــه
يقــارن بــني اجلنتــني ومــا فيهمــا مــن نعــيم، نعــيم  وهــو إىل آخــر الســورة ]٤٦[الــرمحن:

   .حضري ونعيم بدوي
ــــة يف ” قــــال: ــــالرتف والرفاهي ــــل الدرجــــة األوىل ب ــــيم متث ــــان يف النع مهــــا درجت

تــرى هــذه الصــور واألشــكال  وبرفاهيــة يف الــاحلضــر، ومتثــل الثانيــة بــالرتف والر 
جمــرد مثــل للنعــيم تقربــه للحــس وتصــوره للخيــال ؟ ال أجــزم بشــيء فلــيس لــدي 

  .”برهان
مــن جنتــني فيهــا العيــون جســماين  أي ال يســتطيع اجلــزم بــأن هنــاك نعــيم حســي 

ن اليــــاقوت واملرجــــان وفيهــــا الفــــرش  اجلاريــــة واألشــــجار والفواكــــه واحلــــور العــــني كــــأ
   .ها من استربق وفيها اخليام والرفرف اخلضربطائن

                              
  وقد غال فيه أي (كتاب املشاهد) يف التصوير الفين والتخييل.  (1)
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ال يستطيع اجلزم بأن هذه حقائق ثابتة تشاهد بالعني والنعيم فيها حمسـوس مـن  
   .أكل وشرب واتكاء ومجاع للحور العني املوصوفات باجلمال املتناهي

ـــا  ــا جمـــرد مثــل للنعــيم تقر ال يســتطيع اجلــزم بوجـــود شــيء مــن هـــذه األشــياء أل
ــا حقــائق تلمــس وتشــاهد والنعــيم ليس رها للخيــال وهــو للحــس وتصــو  لديــه برهــان أ

  ).٢١٦ص ( ”مشاهد القيامة يف القرآن” ا نعيم جسدي. انظر كتابه
َـــا َكَســـَبت   ويقـــول يف تفســـري قـــول هللا تعـــاىل مـــن ســـورة املـــدثر: ُكـــلُّ نَفـــٍس ِمب

وَن، َعِن املُجرِِمَني، َما َسَلَكُكم ِىف ، ِإآلَّ َأصَحاَب الَيِمِني، ِىف َجَناٍت يـََتَسآَءلُ َرِهيَنةٌ 
وحـدمها، ولكنـه  والفكـاكوالنعيم هنا ال يكون بالنجاة ]٤٢-٣٨[املدثر: َسَقرَ 

هــو نعــيم نفســي معنــوي يرمســه يف فكــذلك بالشــعور بــه وباالمتيــاز دون اجملــرمني، 
   ”.ما سلككم يف سقر”مشهد حوار بينهم وبني اجملرمني

يف اجلنـة وإمنـا هـو يف عقيدتـه نعـيم اجلسماين  ادي احلسيفهو ال يؤمن بالنعيم امل
   معنوي، وهذه عقيدة باطنية. روحي نفسي
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  في كتاب الظالل عقيدة سيد قطب في النعيم األخروي* 

  
لكنه انتقل عنها إىل عقيدة  شيئًا ما ويبدو أنه قد تغريت عقيدته هذه

ا العلماء فاسدة أخرى وهي عقيدة غالة الصوفية بل هي عقيدة وصفه
ا زندقة   . بأ

  ).٦/٣٢٩٢يف ظالل القرآن (قال سيد قطب 
إن هذه الصور احلسـية للنعـيم والعـذاب تـرد يف مواضـع مـن القـرآن، وقـد جتـيء :"

معهــــا صــــورة معنويــــة أو جتــــيء جمــــردة. كمــــا أن صــــور النعــــيم والعــــذاب اجملــــردة عــــن 
ن خلـق، وأعـرف احلسيات جتيء يف مواضع أخرى. وهللا الذي خلق البشر، أعلم مب

م. والبشــر  م، ومــا يصــلح لرتبيــتهم. مث مــا يصــلح لنعــيمهم ولعــذا مبــا يــؤثر يف قلــو
صــنوف، والنفــوس ألــوان، والطبــائع شــىت. تلتقــي كلهــا يف فطــرة اإلنســان مث ختتلــف 
وتتنــوع حبســب كــل إنســان. ومــن مث فصــل هللا ألــوان النعــيم والعــذاب وصــنوف املتــاع 

بالعبـاد، هنالـك نـاس يصـلح لرتبيـتهم والستجاشـة مهـتهم  واآلالم، وفق علمه املطلق
ـار مـن مـاء غـري آسـن  للعمل كما يصـلح جلـزائهم ويصـلح نفوسـهم أن يكـون هلـم أ
ــار مــن مخــر لــذة  ــار مــن عســل مصــفى، أو أ ــار مــن لــنب مل يتغــري طعمــه أو أ أو أ

م تكفل هلم النجاة م ن النـار للشاربني أو صنوف من كل الثمرات مع مغفرة من ر
واملتاع باجلنات.. فلهؤال ما يصلح لرتبيتهم ومـا يليـق جلـزائهم وهنالـك نـاس يعبـدون 
ــــم حيبونــــه ويتقربــــون إليــــ ا. أو أل ــــم يشــــكرونه علــــى نعمــــه الــــيت ال حيصــــو  ههللا أل
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ا.  م يستحيون أن يراهم على حالة ال حيبو بالطاعات تقرب احلبيب حلبيبه. أو أل
إىل جنــــة أو إىل نــــار وال نعــــيم أو عــــذاب علــــى اإلطــــالق، وال ينظــــرون وراء ذلــــك 

ــــوا   وهــــؤالء يصــــلح هلــــم تربيــــة ويصــــلح جــــزاء أن يقــــول هللا هلــــم: يَن َءاَمُن ــــذَّ ِإنَّ ال
ــــم مـــأو أن يعل، ]٩٦[مـــرمي:وَعِملُـــوا الصَّـــاِحلَاِت َســـَيجَعُل َهلُـــُم الـــرََّمحُن ُوّداً  وا أ

، ولقــد روي عــن ”]٥٥[القمــر: مُّقَتــدِ  ِىف َمقَعــِد ِصــدٍق ِعنــَدَمِليكٍ   :ســيكونون
عائشـــة  الرســـول صـــلى هللا عليـــه وســـلم أنـــه كـــان يصـــلي حـــىت تتفطـــر رجـــاله فقالـــت

تصنع هذا يا رسول هللا وقد غفر لـك مـا تقـدم مـن ذنبـك ومـا مل ” رضي هللا عنها:
  )٤٨٣٧رواه البخاري (”أكون عبداً شكوراأحب أن  أفال” تأخر ؟ قال
مل خيشـــه و  مل تكـــن جنـــة وال نـــارمل يعبـــد هللا أحـــدو " أو لـــرابعـــة العدويـــة: وتقـــول

  ؟  ”أحد
وجتيب سفيان الثوري وقد سأهلا: ما حقيقة إميانك ؟ تقول: ما عبدته خوفاً مـن 

وبــني هــذا اللــون ”. عبدتــه شــوقاً إليــه ،نــاره وال حبــاً جلنتــه، فــأكون كــاألجري الســوء
 جعلـه هللا مـن نعـيم و عـذاب اوذلـك ألـوان مـن النفـوس والطبـاع.. وكلهـا جتـد ـ فيمـ

  ما يصلح للرتبية يف األرض، وما يناسب للجزاء عند هللا. –ومن ألوان اجلزاء 
واملالحظ عموماً أن صور النعيم والعـذاب تـرق وتشـف كلمـا ترقـى السـامعون يف 

بيـــــة والتهـــــذيب علـــــى مـــــدى نـــــزول القـــــرآن. وحســـــب أنـــــواع املخـــــاطبني، رت مراقـــــي ال
  انت ختاطب باآليات.واحلاالت املتنوعة اليت ك

  وهي حاالت ومناذج تتكرر يف البشرية يف مجيع األعصار". 
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أقــــول: وهــــذا ختــــرص وكــــالم باطــــل فأفضــــل الرســــل خيــــافون عــــذاب هللا يف الــــدار 
قُــل ِإِىن~ َأَخــاُف ِإن   صــلى هللا عليــه وســلم يقــول: حممــداآلخــرة فهــذا رســول هللا 

  .] ١٥، األنعام:١٣مر: [الز َعَصيُت َرىبِّ َعَذاَب َيوٍم َعِظيٍم 
ِإِىن~ َأَخاُف ِإن َعَصيُت َرىبِّ   :ويقول أكرم الرسل حممد صلى هللا عليه وسلم

  .]١٥[يونس: َعَذاَب َيوٍم َعِظيمٍ 
أخرجــه  ”لــه وهللا إين ألخشــاكم هلل وأتقــاكمأما ويقــول صــلى هللا عليــه وســلم:" 

  .)٥٠٦٣البخاري (
ـــــــــوَم   :والســـــــــالم ويقـــــــــول خليـــــــــل هللا إبـــــــــراهيم عليـــــــــه الصـــــــــالة ـــــــــِزِىن َي َوَال ُخت

  ".]٨٧[الشعراء:يُبَعثُونَ 
ِإنـَُّهـــم َكـــانُوا ُيَســـارُِعوَن ِىف   وكـــل األنبيـــاء يعبـــدون هللا رغبـــاً ورهبـــاً قـــال تعـــاىل:

  ]٩٠[األنبياء: اَخلريَاِت َوَيدُعونـََنا َرَغباً َوَرَهباً وََكانُوا لََنا َخاِشِعنيَ 
َواجَعلـِىن ِمـن  : براهيم عليه الصالة والسالم أنه قالوقال هللا خمرباً عن خليله إ

  .]٨٥[الشعراء: َورَثَِة َجنَِّة النَِّعيمِ 
 اللهــم” وكــان رســول هللا صــلى هللا عليــه وســلم يقــول وأصــحابه حيفــرون اخلنــدق:

حنــن الــذين  جميبــني لــه: قــالواف” عــيش عــيش اآلخــرة فــاغفر لألنصــار واملهــاجرةال إن
   )٤١٠٠( البخاريرواه ”اجلهاد ما بقينا أبدابايعوا حممداً على 
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واعلمـوا ” رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف ساحة اجلهاد خطيباً فيقول:يقوم و 
ويف أصـــحابه أبـــو بكـــر  ،)٢٨١٨( البخـــاريرواه ” أن اجلنـــة حتـــت ظـــالل الســـيوف

  وعمر وأفاضل الصحابة.
ِنَني أَنُفَســـُهم َوَأمـــَواَهلُم بِـــَأنَّ َهلـُــُم ِإنَّ اهللََّ اشـــتَـَرى ِمـــَن املـُــؤمِ   ويقــول هللا تعـــاىل:

اجلَنََّة يـَُقاتُِلوَن ِىف َسِبيِل اهللَِّ فـََيقتـُُلوَن َويُقتَـُلوَن َوعداً َعَليِه َحّقاً ِىف التَّورَاِة واِإلِجنيِل 
ا قالت: ،]١١١[التوبة:والُقرَءاِن  َرِب ابِن  وقال تعاىل خمرباً عن امرأة فرعون إ

ــاً ِىف اجلَنَّــِة ِىل ِعنــدَ  ، وقــال جربيــل لرســول هللا صــلى هللا عليــه ]١١[التحــرمي:َك بَيت
، ومها أفضل من ”بشر خدجية ببيت من قصب ال صخب فيه وال نصب” وسلم:

  . نرابعة وأفضل من الصحابيات فضًال عن غريه
ــــ ــــه تعــــاىل:ـة ومـــــوكــــم شــــّوق هللا يف القــــرآن أفاضــــل املــــؤمنني إىل اجلن  ن ذلــــك قول

 َيـَُّها الَِّذيَن َءاَمنُـوا َهـل َأُدُلُكـم َعلَـى ِجتَـارٍَة تُنِجـيُكم مِّـن َعـَذاٍب أَلِـيٍم، تُؤِمنُـوَن يَآأ
ــَأمَواِلُكم َوأَنُفِســُكم َذِلُكــم َخــٌري لَُّكــم ِإن   ــُدوَن ِىف َســِبيِل اهللَِّ ِب ــاهللَِّ َوَرُســوِلِه َوُجتَاِه ِب

ـَــاُر ُكنــُتم َتعَلُمـــوَن، يَغِفـــر َلُكــم ُذنـــُوَبكم َويُـــ دِخلُكم َجنَّـــاٍت َجتــِرى ِمـــن َحتِتَهـــا اَأل
 ]١٢-١٠[الصـــــف:وَمَســـــاِكَن طَيَِّبـــــٍة ِىف َجنَّـــــاِت َعـــــدٍن َذلِـــــَك الَفـــــوُز الَعِظـــــيُم 

يقـّدمون أنفسـهم ففيدعوهم إىل اجلهاد يف سبيل هللا لينجوا من النـار وليفـوزوا باجلنـة 
  رخيصة ألجل النجاة من النار والفوز باجلنة.
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تـََتَجـاَىف ُجنُـوبـُُهم َعـِن املََضـاِجِع يَـدُعوَن رَبـَُّهـم    عن أفضـل املـؤمنني:وخيرب هللا
ُأخِفـَى َهلُـم مِّـن قـُـرَِّة َأعـُنيٍ  اَخوفاً َوَطَمعاً َوِممـَّا َرزَقنَـاُهم يُنِفُقـوَن، فَـَال َتعلَـُم نَفـٌس مَّـ

   ]. ١٧-١٦[السجدة:َجَزآٍء ِمبَا َكانُوا يَعَمُلونَ 
وهـم ياء وأفاضل املؤمنني من صحابة وصديقني وشهداء وعلمـاء فهذا حال األنب

أعظم الناس شكراً هلل وأشد النـاس حيـاًء منـه وأشـد النـاس حبـاً هلل وفـيهم أخـالء هلل 
  فوق مرتبة احملبة فهذا التصنيف باطل أشد البطالن ومن خرافات الصوفية.

ـذه وهل يأخذ املسلم بالقرآن والسنة وما عليه األنبياء واتباعه م حقـاً أو يأخـذ 
   .ينسبها الصوفية إفكاً إىل رابعة العدوية و سفيان الثوري اليت الزندقة

فــال بــد للعبــد مــن احلــب هلل واخلــوف مــن عذابــه والطمــع والرغبــة يف ثوابــه. وقــرر 
فهو خارجي ومـن عبـده حبـاً لـه دون خـوف  هالعلماء أن من عبد هللا باخلوف وحد

ما فه   و املؤمن.فهو زنديق ومن عبده 
مث مــن أيــن لســيد قطــب هــذا التصــنيف الباطــل الــذي صــنف بــه النــاس وإذا كــان 

يعبدون هللا خوفاً من عذابه وطمعاً يف جنتـه فهـل يكـون األصـناف األخـرى األنبياء 
نعـوذ بـاهلل مـن اجلهـل والضـالل ونـربأ إىل هلل مـن مبا فيهم الصوفية أفضل من األنبياء 

طالــب العلـــم أن هــذه العقيــدة اخلبيثـــة قائمــة علـــى  ىهــذه العقيــدة املهلكـــة وال ينســ
  تفضيل األولياء على الرسل واألنبياء ومنها ينطلق كاهن الصوفية ابن عريب يف قوله: 

  ول ودون الويلـويق الرسـف     رزخ ــوة يف بـمقام النب
هذا ما تيسر يل عرضه ومناقشته من أصول هذا الرجل وما بناه عليها من أقـوال 

ظريات وتصرفات تسيء إىل اإلسالم والقرآن ومل أستطع اسـتيفاء كـل مـا ومواقف ون
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جيـــب عرضـــه ومناقشـــته وإمنـــا اســـتطعت أن أضـــع املفـــاتيح بيـــد مـــن يريـــد أن ينصـــر 
  اإلسالم والقرآن ويدفع عنهما عادية هذا الرجل وأمثاله.
  وصلى هللا على نبينا حممد وعلى آله وصحبه وسلم.
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  الفهارس

وع                       الموض

  الصفحة
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  ٢٨  
 العــــــــرض الســــــــينمائي يف القــــــــرآن يف نظــــــــر ســــــــيد قطــــــــب ومناقشــــــــته يف ذلــــــــك- ٤

  ٣٦  
 كيــــــــــــــــــــــــــــــــف نفهــــــــــــــــــــــــــــــــم القــــــــــــــــــــــــــــــــرآن ومناقشــــــــــــــــــــــــــــــــته يف ذلــــــــــــــــــــــــــــــــك-٥

  ٤٠  



  
  
  

                                                                              
          

  ــــــــــــــــــــــــــنظرات في كتاب التصوير الفني في القرآن الكريم   ٧٥

 التصـــــــــــــــــــــــــــوير الفـــــــــــــــــــــــــــين يف القـــــــــــــــــــــــــــرآن ومناقشـــــــــــــــــــــــــــته يف ذلـــــــــــــــــــــــــــك-٦
  ٤٤  
 ـالق سيد قطب السحر على القرآن كرات ومرات ومناقشته يف ذلكإط-٧

  ٥٤  
  من كتاب مشاهد القيامـة يف القـرآن الـذي جـرى فيـه علـى قواعـده يف كتابـه

التصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوير الفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــين ومناقشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــته يف ذلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك
  ٦٥  
 عقيدة سيد قطب يف النعيم األخروي يف كتاب الظــالل ومناقشتــه يف ذلـك

  ٦٧  
  


