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Abstract 

 

Aim of the study 

This study discusses the stance of the Islamic scholar Muhammad Qutb against the 

phenomenon of intellectual invasion, such as Westernization and its resulting schools 

of thoughts such as secularism, nationalism, democracy, rationalism, some women-

related issues, and the atheistic philosophies. The study highlighted these ideas and 

their disproof according to Sheikh Muhammad Qutb. 

Study approach 

The study adopted the analytical descriptive method which shows the stance of 

Sheikh Muhammad Qutb against the phenomenon of intellectual invasion. 

Main results of the study: 

1. Realizing the status of this great Islamic figure and discovering its distinguished 

scientific status. 

2. Recognizing the great efforts of the Sheikh in fighting the prevailing ideas and 

schools of thoughts in his time, such as secularism, communism, and nationalism 

(among others). 

3. Conforming that the only approach to survival in this world and the Hereafter is to 

adhere to the true Islamic creed. 

Main recommendations of the study: 

1. To study the thought of Sheikh Muhammad Qutb extensively, and work on the 

publication of his books among the students of knowledge. 

2. To carry out researches on each of the fields addressed by the Sheikh, in his 

including the different schools of thoughts such as secularism, nationalism, 

women's liberalization, atheism, etc. In fact, each of these schools requires a 

separate in-depth research. 

3. Working on the development of abbreviations for Sheikh's books, to facilitate 

reading and research. 
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 {ثِغُِْ اٌٍّوِ اٌشَّحّْـَِٓ اٌشَّحٍُِ}   

  اية 
 اٌٍَّوِ َِِٓ ؤَحْغَُٓ ًََِْٓ ٌَجْغٌَُْ اٌْجَبىٍٍَِِّخِ ؤَفَحُىَُْ}

 [05: املبئذح] { ٌٌُلِنٌَُْ ٌِمٌٍََْ حُىًّْب     
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 اإلىداء

 
 

 الرحيميف يما؛ كالدمَّ إلى مف أمرني اهللي تعالى ببرىما، كطاعتيما، كخفض الجناح ل      
 رحميما اهلل تعالى، إلى ركحييما الطاىرتيف، إلى إخكتي كأخكاتي األعزاء جميعنا حفظيـ اهلل 

 كرحـ اهلل مف مات منيـ، إلى زكجتي الغالية حفظيا اهلل كثبتيا عمى طريؽ الخير، إلى
 كراـ، فمذات كبدم بناتي الحبيبات، إلى كلدم الحبيب محمكد، إلى أزكاج بناتي ال

 إلى إخكتي كأىمي األحبة في مسجدنا العامر بذكر اهلل،،،،،، 
 

 مف ربيَّ الكريـ.  كالعفكى  إلييـ جميعنا ، أىدم ىذا الجيد المتكاضع ، راجينا القىبكؿى 
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 شكر وتقدير
دنا عمى سيٍّ  كالسَّبلـي  بو عميَّ ككفَّقني إلتماـ ىذا البحث، كالصَّبلةي  الحمد هلل عمى ما أنعـى   

، كبعد:محمدو 
 

 [21}... ًََِٓ ٌَشْىُشْ فَةََِّّٔب ٌَشْىُشُ ٌِنَفْغِوِ ًََِٓ وَفَشَ فَةَِّْ اٌٍَّوَ غَنًٌِّ حٍَِّذ{]ٌمّبْ: : انطبلقان مف قكؿ اهلل  

:)مىٍف الى يىٍشكيًر النَّاسى الى يىٍشكًر اهللى(في الحديث الذم ركاه أبك ىريرة  كقكؿ النَّبيٍّ 
، فإنَّو (ُ)

ييشرٍّفني أٍف أتقدَّـ بعظيـ شيكرم كامتناني إلى أيستاذم فضيمة األستاذ الد كتكر/ خالد حسيف 
، كتصكيب أخطاء فترة إشرافًو عمى ىذا البحث، فجزاه  ا قدَّمىوي مف نصائحى حمداف)حفظوي اهللي(؛ ًلمى

 اهللي عنٍّي خير الجزاء.
 

 لجنة الميناقشة: عيضكىمٌ  مَّ الكريمٍيفً كما أتقدَّـ بالش كر الجزيؿ إلى أيستاذى    
 ، مناقشان داخمٌيان.)حفظوي اهللي(فضيمة األستاذ الد كتكر/  سعد عبد اهلل عاشكر  

 ، مناقشان خارجٌيان.)حفظوي اهللي(رديني       عدناف أحمد البي  كفضيمة الد كتكر/ 
 تكاه.قىبكليما مناقشة ىذا البحث، كجيدىما في إثرائو كرفع مسكذلؾ لً 

 

 

كالش كر مكصكؿه إلى منارة العمـً كالعمماء، الجامعةي اإلسبلميَّةي الغرَّاء، كما أشكر أساتذتي في كمية 
أصكؿ الدٍّيف، كقسـ العقيدة كالمذاىب الميعاصرة، فجزاىـ اهللي عنٍّي كعف كطنيـ كأمَّتيـ خير 

 الجزاء.
 

لى كؿٍّ مف ساعدني في إنجاز ىذا  كما كأتقدَّـ بالش كر كاالمتناف إلى كؿٍّ مف لو عميَّ  ، كا  فضؿه
البحث، كبلن باسمًو كلقبًو ككنيتًو، فجزاىـي اهللي عنٍّي أحسفى الجزاء، كالشكري مكصكالن ألستاذ المغًة 

 العربيًة، أكـر أبك العمريف المحتـر عمى قىبكلًو مراجعًة كتدقيًؽ ىذا البحًث فجزاه اهللي كؿَّ خير.
 

 الباحث
سف البكَّابنافذ حيسيف   حى
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 .َُٔٔ( رقـ الحديث: ُُِِ/ِ)صحيح الجامع الصغير كزيادتو  صححو األلباني فمى
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  المقدمة
 

إفَّ الحمد هلل، نحمده كنستعينو كنستيديو كنستغفره، كنعكذ باهلل مف شيركر أىنفسنا كمف سيئات   
اهلل كحده ال  يضمؿ فبل ىادمى لو، كأشيد أىف ال إلو إاللو، كمف  اهلل فبل مضؿَّ  أىعمالنا، مف ييده

 شريؾ لو، كأشيد أٌف محمدان عبده كرسكلو.

 [.251}ٌَبؤٌَُّيَب اٌَّزٌَِٓ آَِنٌُاْ ارَّمٌُاْ اٌٍّوَ حَكَّ رُمَبرِوِ ًَالَ رٌَُّرَُّٓ بِالَّ ًَؤَٔزُُ ُِّغٌٍُِّْْ{]آي عّشاْ:

ا اٌٍَّوَ ًَلٌٌٌُُا لٌَاْلً عَذٌِذًا*ٌُصٍِْحْ ٌَىُُْ ؤَعَّْبٌَىُُْ ًٌََغْفِشْ ٌَىُُْ رٌُُٔثَىُُْ ًََِٓ ٌُطِعْ اٌٍَّوَ }ٌَبؤٌَُّيَب اٌَّزٌَِٓ آَِنٌُا ارَّمٌُ

 [.02-05ًَسَعٌٌَُوُ فَمَذْ فَبصَ فٌَْصًا عَظًٍِّب{]األحضاة:

 أما بعُد:
قضػاء عمػى ىػذا فقد حاكؿ أعداء اهلل كأعداء دينػو عمػى مػر السػنيف كالعصػكر؛ جاىػديف لم     

المػػػػد اإلسػػػػبلمي العظػػػػيـ بجبػػػػركتيـ كقػػػػكتيـ العسػػػػكرية الغاشػػػػمة، فمػػػػـ تتكقػػػػؼ تمػػػػؾ المحػػػػاكالت 
كالحمبلت مف قتػؿ كتػدمير كتشػريد كااتصػاب لمثػركات كالمقػدرات التػي كىبيػا اهلل لتمػؾ البمػداف 

الػبطش اإلسبلميًة المباركة؛ كلكػف فػي اػزكىـ لتمػؾ البمػداف، كفػي كػؿ مػرة يكػكف فييػا التػدمير ك 
كالقتؿ، يتصدل لتمؾ اليجمات اليمجيػة الكثيػر مػف أبنػاء ىػذه األمػة المؤمنػة المخمصػيف لػربيـ 
يماف كيقيف بنصر ربيـ، كال يجد المحتؿ الغاصػب إال كػؿ  كلدينيـ كألرضيـ الطيبة بكؿ عز كا 

ا؛ مقاكمة كمنعة؛ لذلؾ رأل العدك الظالـ أنػو ال جػدكل مػف تمػؾ المحػاكالت الفاشػمة التػي يكررىػ
ت مػػػػف خبلليػػػػا تمػػػػؾ المجتمعػػػػػات  فحػػػػاكؿ ًبطيػػػػرؽ أخػػػػرل  مػػػػػف نػػػػكع مختمػػػػؼ أف يتغمغػػػػؿ كيفتٍّػػػػػ

المتماسػػكة، فكػػاف الغػػزك الفكػػرمٍّ الػػذم اػػزا بػػو  العقػػكؿ كاألركاح كالقمػػكب، كاسػػتطاع أف يصػػنع 
َـّ نػكرًه   -سػبحانو  –في فترة كجيزة مػا عجػز عنػو عمػى مػر العصػكر، كلكػف اهلل  يػأبى إال أف ييػت

رفيغار عمػ رجػاالن مػف أمػة خيػر أنبيائػو كرسػمو ليػذكدكا عػف حيػاض  -سػبحانو -ى دينػو ، فيسػخٍّ
الذم  ؛ رحمو اهلل قطب ميحمَّدالديف، كيدفعكا ىذا الببلء عف المسمميف، ككاف مف بينيـ الشيخ 

، كحجة دامغػة، كصػحة كقؼ  يدافع عف اإلسبلـ بما حباه اهلل مف حكمة ببلاية، كفكرو مستنيرو
مدة جميعػػػان مػػػف العقيػػػدة اإلسػػػبلميىة الصػػػافيىة، فكػػػاف بحػػػؽ شػػػككةن فػػػي حمػػػؽ أعػػػداء دليػػػؿ؛ المسػػػت

 اإلسبلـ مف مستعمريف كمبشريف كمستشرقيف كمستغربيف كممحديف كايرىـ.
 

 



ٕ 

 

 أىمية المواوع:
ػػػػػػػػػػػػػػد قطػػػػػػػػػػػػػػب       تكمػػػػػػػػػػػػػػف أىميػػػػػػػػػػػػػػة المكضػػػػػػػػػػػػػػكع فػػػػػػػػػػػػػػي إبػػػػػػػػػػػػػػراز مػػػػػػػػػػػػػػا قػػػػػػػػػػػػػػاـ بػػػػػػػػػػػػػػو الشػػػػػػػػػػػػػػيخ ميحمَّ

التغػػريبييف؛ كالعممػػانييف كالقػػكمييف كالعقبلنيػػيف لمػػرد عمػػى المتػػعمريف عمػػى اإلسػػبلـ مػػف  مػػف جيػػكدو 
كالديمقراطييف، كأيضان الرد عمى الممحديف مف الشيكعييف كايػرىـ؛ كذلػؾ مػف خػبلؿ عػرض قضػايا 

 التي تناكليا الشيخ رحمو اهلل تعالى. الغزك الفكرمٍّ 

 أسباب اختيار المواوع: 
 في عقيدتيا كأخبلقيا. ازكو فكرم   ة اإلسبلمية مفالكاقع المرير الذم تعيشو األمَّ -ُ     
 ميحمًّدعرؼ عمى قكة األداء كصبلبة المكقؼ كشدة الغيرة عمى ديف اهلل مف قبؿ الشيخ التَّ -ِ     

 قطب كاالستفادة منو في مشكاره لقمع الباطؿ بالحجة كالبرىاف.
 حمَّد قطب.تيا مف خبلؿ ردكد الشيخ مي يى امة كتعرً كشؼ حقائؽ أصحاب األفكار اليدَّ  -ّ     

 الدراسات السابقة:
قطػب فػي  ميحمَّػدىذا المكضكع لـ يتـ تناكلو فيما يتعمػؽ بجيػكد الشػيخ  تبيف أفَّ  البحثً  عدى بى    

ف كانػػت ىنػػاؾ رسػػالة ماجسػػتير فػػي الجامعػػة اإلسػػبلمية بغػػزة ،  تناكلػػو لمقضػػايا المعاصػػرة؛ كا 
 ميحمَّدنكاف:]اآلراء التربكية لمشيخ قطب بع ميحمَّدتكمَّمت عف الجكانب التربكية في كتب الشيخ 

قطػػب مػػف خػػبلؿ كتاباتػػو[ لمطالػػب: أسػػامة عبػػد الػػرحمف جػػكدة، مػػف كميػػة التربيػػة؛ كالتػػي كػػاف 
يضػػػاح معػػػالـ النظريػػػة التربكيػػػة، كتكضػػػيح تمػػػؾ اآلراء كمػػػدل  مجمميػػػا بيػػػاف ارائػػػو التربكيػػػة، كا 

لنيػػػكض بكاقػػػع الحيػػػاة تطبيقيػػا فػػػي المدرسػػػة المعاصػػػرة،  ثػػـ الكصػػػكؿ إلػػػى نتػػػائ  تسػػيـ فػػػي ا
كالمػػػذاىب المعاصػػػرة عنػػػد الشػػػيخ،  الفكػػػرمٍّ  التربكيػػػة، بخػػػبلؼ بحثػػػي كالػػػذم يػػػتكمـ عػػػف الغػػػزكً 

كدعػػػة فػػػي مكتبػػػة الجامعػػػة اإلسػػػبلمية اػػػزة، المكتبػػػة المركزيػػػة فػػػرع خػػػاف كالرسػػػالة المػػػذككرة مي 
 يكنس، مكتبة الجنكب المركزية.

 منيج البحث:
مكقػػؼ الشػػيخ مػػف الغػػزك  الباحػػثي  ف فيػػوالػػذل يبػػي  ك  (ُ)لتحميمػػيٍّ ا اعتمػػد الباحػػث المػػني  الكصػػفيٍّ    

 الباحث. ؿً بى قً الشيخ، كالتعميؽ عمييا مف  ؿً بى كتفنيدىا مف قً  ،، كعرض قضايا ىذا الغزكالفكرمٍّ 
_______________________ 

حدد، أك فترة أك أسمكب مف أساليب التحميؿ المركزم عمى معمكمات كافية كدقيقة عف ظاىرة أك مكضكع م" ( ُ) 
فترات زمنية معمكمة، كذلؾ مف أجؿ الحصكؿ عمى نتائ  عممية، ثـ تفسيرىا بطريقة مكضكعية، بما ينسجـ مع 

 (. ّٖدكيدرم، البحث العممي أساسياتو النظرية كممارسة العممية، )ص "  المعطيات الفعمية لمظاىرة"، العممية
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 عممي في البحث:
رىا فػػي مػػتف البحػػث، مػػف خػػبلؿ الرسػػـ العثمػػانٌي، مػػػع عػػزك اآليػػات القرانيَّػػة إلػػى سػػك  -8

 ، يتبعيا اسـ السكرة كرقميا بيف قكسيف] [.}{ اآليات بيف قكسيف كضع 
تخري  األحاديث مف كتب الس نَّة، فإٍف كانت في الصَّحيحيف أك أحدىما اكتفى       -7

الَّ اجتيدت في تخريجيا مف كت ب الس نة الباحث بتخريجيا منيما، أك مف أحدىما، كا 
 األخرل ، كنقؿ حكـ العمماء عمييا، كتمييز الحديث الشَّريؼ بكضعو بيف ىبلليف 

 المصنؼ، اسـ الشيرة، اسـ أك المؤلف عائلة ] اسم، كالتكثيؽ في الحاشية يككف((
 الحديث[. رقـ الصفحة، رقـ/الجزء رقـ الباب، اسـ/الكتاب اسـ

 التالية: ةبالطريق الحاشية في إلى المراجع يشار -ّ   
اسـ عائمة المؤلؼ أك اسـ الشيرة، ثـ عنػكاف  الباحث يذكر مجمدان كاحدان ، لمكتاب كاف إذا - أ

 الكتاب ثـ رقـ الصفحة بيف قكسيف.
اسػـ عائمػة المؤلػؼ أكاسػـ الشػيرة، ثػـ  الباحػث يػذكر مجمػد ، لمكتػاب أكثػر مػف كػاف إذا - ب

 .) فحةالص/المجمد الجزء أك(عنكاف الكتاب أك جزء منو يدؿ عميو 

، أك جػزء منػو عنػكاف الكتػاب ،فيفالمػؤلٍّ  الباحػث اسػـ عائمػة رً ذكي فػاف، يىػكاف لمكتػاب مؤلٍّ  إذا - ت
 .)الصفحة/أك المجمد الجزء( يدؿ عميو

، أك عنػكاف الكتػاب، المػؤلفيف الباحػث اسػـ عائمػةيػذكر  ،مػؤلفيف مجمكعػة لمكتػاب كػاف إذا - ث
 .)الصفحة/أك المجمد الجزء( جزء منو يدؿ عميو

 عنػكاف الباحػث اسػـ عائمػة المؤلػؼ، اسػـ المؤلػؼ،يػذكر ذا تكػرر اسػـ عائمػة المؤلػؼ، إ -ج 
 . )الصفحة/المجمد( الكتاب

 وفيً بٌنهميا، فاصيل مصيدر دون واحيد مرجيع أو مصيدر مين القتباسيان كيان حيال فيً -ح

 عين مختلفية صيفحات أو صيفحة مين ميخخوذ والقتبياس "نفسيها الحاشيٌة" نفسيها الصيفحة
 فاصلة ثم المؤلف اسم ذكر بدون السابق المرجع أو المصدر كلمة ، نستخدم قالساب المصدر

 .الصفحة رقم ثم

 من فخكثر مرات لثالث  "نفسها الحاشٌة" نفسها الصفحة فً القتباس تكرر حال فً -خ

 أو صفحة من مخخوذ القتباس وكان بٌنهما، فاصل مصدر دون واحد مرجع أو مصدر

 ثم المؤلف اسم ذكر بدون نفسه المرجع كلمة نستخدم السابق المرجع عن مختلفة صفحات

 .الصفحة رقم ثم فاصلة

مرجػع  أم -فاصػؿ بينيمػا ثانيػة، ككػاف مػرة المرجػع مػف كػاف االقتبػاس إذا مػا حالػة فػي - د
، ثػـ اسػـ فاصػمة ،شمٌالمؤلػؼ  اسػـ عائمػة مختمفة، يكتػب صفحة مف االقتباس لكف -اخر

 .قكسيف بيف الصفحة كرقـ -كجد إف -المجمد رقـ فاصمة، ثـ ثـ المرجع،
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ي، يتـ كضع النَّص بيف عبلمتي تنصيص بيذا الشَّكؿ " "، ثيَـّ              -ْ     في حالة االقتباس النَّصٍّ
،  تكثيقو في الحاشية دكف لفظ انظر، أمَّا في حالة االقتباس بالمعنى، فبل عبلمات تنصيص

 ظر.اإلشارة إليو في الحاشية بمفظ ان ثيَـّ 

، يكضع ثبلث نقاطو مكانو؛  - 5 ي، كترؾ شيءو مف النَّصٍّ األصميٍّ في حالة االقتباس النَّصٍّ
 لنبيف أف ىناؾ مترككان ما مف النص.

ت أك الصَّحؼ ، يككف التَّكثيؽ بذكر: اسـ عائمة صاحب  -6 في حالة االقتباس مف المجبلَّ
ف لـ يذكر اسـ صاحب المقاؿ،  يككف ثـ عنكاف المقاؿ، ثـ الصفحة ، كا    -إف كجد -المقاؿ

 بذكر عنكاف المقاؿ، ثـ الصفحة.

حيف االقتباس مف مكقع الشَّبكة العنكبكتيَّة )اإلنترنت(، يككف التَّكثيؽ بذكر اسـ شيرة  -ٕ
ف لـ يكجد صاحب المقالة،   -إف كجد -صاحب المقالة  ثـ عنكاف المقالة، ثـ اسـ المكقع، كا 

 ثـ عنكاف المقالة. المكقع، اسـ بذكر أكتفي

 التراجـ؛ كتب إلى بالرجكع البحث، في المذككريف المؤثريف األعبلـ لبعض الترجمة -ٖ    
ف كانكا مف المعاصريف فمف مكاقع      .)اإلنترنت( العنكبكتية الشبكة إف كانكا مف القدماء، كا 

 شي.ف ىناؾ حاجة لبيانيا، كذلؾ في الحكاإ ؛بياف معنى بعض الكممات التي - ٗ
 :كضع الفيارس لزيادة الفائدة مف البحث، كىي كما يمى-َُ    
 .المكضكعات فيرس  -أ     

 فيرس المصادر كالمراجع. -ب     
 فيرس اآليات القرانيَّة، حسب مكضع سكرىا في المصحؼ، كايات كؿٍّ سكرة. -ج     

 فيرس األحاديث النَّبكيَّة، كترتيبيا حسب كجكدىا في البحث. -ح     

 فيرس األعبلـ المترجـ ليا، حسب كجكدىا في البحث. -خ     

 خطَّة البحث:  

 فصكؿ، كخاتمة، عمى النحك التالي: ثبلثةاشتممت خطة البحث عمى مقدمة، كتمييد، ك     

 المقدمة:  

   عممػي فػيلبحػث، ك ب اختيػاره، كالدراسػات السػابقة، كمػني  ااسػبأفييا بياف أىمية المكضػكع، ك   
 ة البحث. البحث كخط

 قطب كأىدافو. ميحمَّد يخالشَّ التمييد: تعريؼ الغزك الفكرٌم عند    
 كفيو  مسألتاف:   
   :  قطب. ميحمَّد يخالشَّ تعريؼ الغزك الفكرٌم عند أكالن
 .قطب ميحمَّد يخالشَّ عند  ثانينا: أىداؼ الغزك الفكرمٌ   
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 يخ ميحمَّد قطب.الفصؿ األكؿ: عصر الشَّ 
 :كفيو أربعة مباحث
 .قطب ميحمَّديخ الحياة االجتماعية لمشَّ المبحث األكؿ: 

 كفيو ثبلثة مسائؿ:
 :  .قطب ميحمَّد يخنشأة الشَّ أكالن

 .قطب ميحمَّد يخالشَّ ثانينا: أسرة 
 .قطب ميحمَّد يخالشَّ ثالثان : كفاة 

 .قطب ميحمَّديخ المبحث الثاني: الحياة الدينية لمشَّ 
 كفيو مطمباف:

 .يخالشَّ انب العقدٌم عند الج المطمب األكؿ:
 .يخالشَّ في حياة  المطمب الثاني: الجانب األخبلقيٌ 

 قطب. ميحمَّديخ المبحث الثالث: الحياة السياسية لمشَّ 
 كفيو مطمباف:

 .يخالشَّ  اإلسبلمية زمف ةحف التي كاجيتيا الحركالمً  المطمب األكؿ:
 خاص. بشكؿ يخالشَّ حف التي كاجيتيا عائمة المطمب الثاني: المً 

 قطب.ميحمَّد  يخالمبحث الرابع: الحياة العممية لمشَّ 
 كفيو مطمباف:

 المطمب األكؿ: مشكاره العممي ككتبو كاثاره العممية.
و، كتبلميذيه.  المطمب الثاني: شييكخي

 قطب كمكقفو مف التغريب. ميحمَّد يخالشَّ الفصؿ الثاني: 
 مباحث: ةتسكفيو 

 افو.المبحث األكؿ: تعريؼ التغريب كأىد
 كفيو مطمباف:

 المطمب األكؿ: تعريؼ التغريب.
 المطمب الثاني: أىداؼ التغريب.

 قطب. ميحمَّد يخالشَّ المبحث الثاني: العممانية في نظر 
 كفيو مطمباف:

 المطمب األكؿ: التعريؼ بالعممانية كأىدافيا.
 قطب مف العممانية.ميحمَّد  يخالشَّ المطمب الثاني: مكقؼ 

 قطب. ميحمَّديخ الشَّ  لقكمية في نظرالمبحث الثالث: ا



ٙ 

 

 كفيو مطمباف:
 المطمب األكؿ: التعريؼ بالقكمية كأىدافيا.

 قطب مف القكمية. ميحمَّد يخالشَّ المطمب الثاني: مكقؼ 
 قطب. ميحمَّديخ الشَّ المبحث الرابع: الديمقراطية في نظر 

 كفيو مطمباف:
 المطمب األكؿ: التعريؼ بالديمقراطية كأىدافيا.

 قطب مف الديمقراطية. ميحمَّد يخالشَّ مطمب الثاني: مكقؼ ال
 قطب. ميحمَّد يخالشَّ المبحث الخامس: العقبلنية في نظر 

 كفيو مطمباف:
 المطمب األكؿ: التعريؼ بالعقبلنية كأىدافيا.

 قطب مف العقبلنية. ميحمَّد يخالشَّ المطمب الثاني: مكقؼ 
 قطب.  مَّدمحيخ الشَّ  المبحث السادس: المرأة في نظر

 كفيو مطمباف:
 اإلسبلـ. فيالمطمب األكؿ: المرأة كمكانتيا 

 المرأة كالقائميف بتحريرىا. يةضقطب مف ق ميحمَّد يخالشَّ المطمب الثاني: مكقؼ 
 كبعض قضايا العالـ اإلسبلمٌي. قطب مف القضايا اإللحادية ميحمَّد يخالشَّ الفصؿ الثالث: مكقؼ 

 :افكفيو مبحث
 .قطب مف القضايا اإللحادية ميحمَّديخ الشَّ  مكقؼ المبحث األكؿ:

 :البمط اربعة كفيو
 منو. قطب ميحمَّد يخالشَّ  تعريفو ك مكقؼ اإللحادالمطمب األكؿ: 

 قطب. ميحمَّد يخالشَّ الشيكعية في نظر : الثانيالمطمب 
 قطب. ميحمَّديخ الشَّ  فكر فركيد في نظر: لثالثا المطمب
 قطب. ميحمَّديخ الشَّ في نظر : الكجكدية الرابع المطمب

 بعض قضايا العالـ اإلسبلمٌي. قطب مف ميحمَّد يخالشَّ مكقؼ  المبحث الثاني:
 :البمط ثبلثة كفيو 

 نظرتو لقضية فمسطيف.المطمب األكؿ: 
 نظرتو لقضية تخمؼ العالـ اإلسبلمي.: المطمب الثاني
 نظرتو لقضية مستقبؿ اإلسبلـ.: لثالمطمب الثا
 يا أىـ النتائ  كالتكصيات.الخاتمة: كفي
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 التمييد

 يخ ُمحمَّد قطب وأىدافوُ تعريف الغزو الفكري  عند الشَّ 
 ويتامن مسألتان:

 

 .ُمحمَّد قطب الشَّيخأواًل : تعريف الغزو الفكري  عند 

 .ُمحمَّد قطب الشَّيخرانيًا : أىداف الغزو الفكري  عند 
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 يخ ُمحمَّد قطب .عند الشَّ أواًل : تعريف الغزو الفكري  
، لقد عانت الشعكب اإلسبلمية في أامب مراحؿ تاريخيا مف ازكو اقتصادم  مريرو     

مكرىةن -دت مف خيراتيا الكثير كتجرعت مف خبللو مرارة الجكع كالخكؼ كالحرماف، كتكبَّ 
، كتبع كىي في مسيس الحاجة ليذا الخير، كىذا الغزك نت  عف ازك عسكرم  بغيض-مجبرةن 

ىذا الغزك ازك اخر بشع، أال كىك الغزك الفكرٌم؛ لكي تبقى تمؾ الشعكب اارقةن مع جكعيا 
كخكفيا كفقرىا في شيكات كممذات كأفكار تخالؼ عقيدتيا السميمة كفطرتيا القكيمة؛ فتقضي 

 .عمى الرمؽ األخير مف دينيا كأخبلقيا
 . التعريف المُّغوي لمغزو الفكري   -8
مصػطمح كػاف يمػارس كيسػتعمؿ فػي السػر كالعمػف، ككػاف يسػرم بػيف الشػعكب  الفكرمٍّ الغزك       

ى ببل اسـ، ككثير مف األفكار ك المخططات التي لـ كيفعؿ فعؿ السحر بيا، كلكنو كاف مسمًّ 
يكف ليا اسـ ، كلكػف كػاف ليػا مسػمَّى كمضػمكف، ثػـ جػاء االسػـ بعػد ذلػؾ كأصػبح عممػان عمػى 

و ف،  كمصػػطمح الغػػزك الفكػػرٌم  لػػـ يسػػتعمؿ فػػي كتػػب المغػػة؛ ألنَّػػذلػػؾ المسػػمَّى كذلػػؾ المضػػمك 
مصطمح معاصر؛ لذلؾ ال يمكف الكصكؿ إلى معناه المغػكم إال مػف خػبلؿ فصػؿ كممتػي ىػذا 
المصػػطمح كتحميػػؿ كػػؿ كممػػة عمػػى حػػدة ثػػـ الكصػػكؿ بعػػد ذلػػؾ ليػػذا التعريػػؼ المغػػكٌم، فػػالغزك 

 الفكرٌم عبارة عف كممتيف:
ك، كالغازم: الطالب لذلؾ،األكلى: "الغزك       ا " يقاؿ: اىزكتي أٍازي ٍمعي ايزىاةه كىاىًزمٌّ أىٍيضن    (ُ) كىاٍلجى

 : ييقىاؿي : السيري ًإلى ًقتاًؿ العىديكٍّ كاٍنًتيابو، اىزىاىيـ كى مىا مىٍغزىاؾ أىم مىا مىٍطمىبيؾ، كالغىٍزكي ا تىٍغزك كى مى
كانان  : ىاجمو  كازىا يىغزك، أٍازي اىٍزكنا،، (ِ)اىٍزكان كاىزى ، كالمفعكؿ مغزٌك، كازا العدكَّ فيك اازو

 الثانية:ك ،ُكسار إلى قتالو في أرضو، كتقكؿ: ازًت البضائعي األسكاؽى: تكاثىرىٍت كتدفَّقت
ٍعميكـ لمكصكؿ ًإلىى معرفىة مىٍجييكؿ، كفكَّ " الفكرٌم" اٍلًفكر ىك:  ر في اأٍلىمر فكران، ًإٍعمىاؿ اٍلعقؿ ًفي اٍلمى

ا يعمـ ليصؿ ًبًو ًإلىى مىٍجييكؿًفيًو كرتَّ  قؿ الع ؿى عمى أم أى   .(ّ)"  ب بعض مى
كيمكػػػف أف يصػػػؿ الباحػػػث إلػػػى معنػػػى الغػػػزك الفكػػػرم فػػػي المغػػػة مػػػف خػػػبلؿ جمػػػع معػػػاني        

الكممتيف، )الغزك، الفكرم( فيككف التعريؼ ىك: السير كاليجػـك عمػى العػدك النتيػاب مػا عنػده 
 باستعماؿ العقؿ كالفكر.

                                                           

 ( .ِّْ/ ْانظر: ابف فارس، معجـ مقاييس المغة )م  (ُ) 

 (. ُُٔٔ/ ِ)م  معجـ المغة العربية المعاصرة ،عمر ( انظر:ِ) 

 (.ٖٗٔ/ِة )م مجمع المغة العربية بالقاىر ، المعجـ الكسيط( ّ) 
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، كأي   رؽي أفَّ نفٍّ  كلك أردنا     :يما أخطري عمى األمَّةً بيف الغزك الفكرمٍّ كالغزك العسكرمٍّ  ؛ لكجدنا أفَّ
ػػػػا  ،كمكاردىػػػػا عمػػػػى األرضً  السػػػػيطرةى  الغػػػػزك العسػػػػكرمٍّ يسػػػػتيدؼي -ُ  يسػػػػتيدؼي ف الغػػػػزك الفكػػػػرمٍّ كأمَّ

 .كالركحً  كالفكرً  عمى العقيدةً  السيطرةى 
 .كبرَّاقة فأساليبو ناعمة كخادعة كأمَّا الغزك الفكرمٍّ  مينفَّرة ،أساليبو مدمَّرة ك  ،الغزك العسكرمٍّ  -ِ
ػا الغػزك  ،رضً كالًعػ الغزك العسكرمٍّ يثير الحميَّػة كحػب القتػاؿ كالجيػاد كالػدفاع عػف األرضً  -ّ كأمَّ

؛ ف  .(ُ)ىذا الغزك رضا بما ييقدٍّـلكاكاليكاف،  خذيؿعمؿ عمى التَّ يالفكرمٍّ
؛ الػػذل إذا كقػػع ؛ ضػػاعًت العقيػػدةي  ؿً تبػػيَّفي بكػػيكمػػف ىنػػا         كضػػكح مػػدل خطػػكرة الغػػزك الفكػػرمٍّ
؛  يمانية ك القتالية، فحينيا لك جاءالركحي اإلك   قتالية.كال إيمانية  ركحان  فبل تجدي ازكه عسكرمٍّ

 .يخ ُمحمَّد قطبتعريفو عند الشَّ  -7
كاء فػي كتبػو أك محاضػراتو التي تناكليػا سػ -رحمو اهلل-و ال تكاد قضية مف قضايا الشيخ إنَّ     

أك لقاءاتػػو، إال ككػػاف الغػػزك الفكػػرم حاضػػران فػػي كبلمػػو، سػػكاء بالتصػػريح أك بػػالتمميح ، فكػػاف 
شغمو الشااؿ بياف المخططات المتكررة ليذا الغزك ؛ ألنو يعمػـ مػدل خطكرتػو عمػى أصػحاب 

 : أنَّو الغزك الفكرمٍّ عف فيقكؿ  ،النفكس الضعيفة
 بيػا مػف أفكػػارو  كمػػا يتصػؿي  بالعقيػدةً  يتعمػؽي  كمػا، باإلسػػبلـً  التمسػؾً  عػف المسػمميفى  صػرؼي     

 .(ِ)بكسائؿ أخرم اير الغزك العسكرم سمكؾ كتقاليد كأنماطً 
ػػيػك    ة اإلسػػبلمية كتفريغيػػا مػػف محتكاىػػا الػػدينٌي رل الباحػػث أف الغػػزك الفكػػرم ىػػك: تفكيػػؾ األمَّ

 .كيفما شاء ىا تشكيميا كتمكينياعمى عدكٍّ  ؿى يسيي ل؛  كاألخبلقٌي،
 قطب. ُمحمَّد يخعند الشَّ  رانيًا: أىداف الغزو الفكريّ 

اقػػػػتبلع العقيػػػػدة مػػػػف قمػػػػكب المسػػػػمميف، كتحػػػػكيميـ تحػػػػكيبلن كميَّػػػػان أك جزئيَّػػػػان عػػػػف صػػػػراط اهلل -ُ
 .(ّ)الشيطاف المستقيـ إلى سبؿً 

 .(ْ)ؽمف قيكد األخبل تفمت، ك الان اربي ان شرق ؛ االنسبلخ مف اإلسبلـ، كاتباع الغرب -ِ
 .(ٓ) ارمسمـ كأعداؤه كفَّ  والمسمـ بأنَّ  كري ، بإزاحة الحاجز العقدم؛ الذل يذَّ الجيادقتؿ ركح  -ّ
 .(ٔ)تخري  أجياؿ تتقبؿ العبكدية لمغرب راضيةن بيا -ٗ     

  _______________________ 
 .( َّ)صالرقب، كاقعنا المعاصر كالمذاىب الفكرية انظر : (ُ) 
 .( ُِٖكاقعنا المعاصر، )صقطب،  انظر : (ِ) 
 .( ٕٔٓمذاىب فكرية معاصرة )صقطب،  انظر : (ّ)       
 .( ُّ( انظر : قطب، كاقعنا المعاصر، )صْ)       
 .( ُّٗ)صالمصدر السابؽ :( انظر ٓ)       

  .( ّّ( انظر : قطب، كيؼ ندعكا الناس، )صٔ)       
 



ٔٓ 

 

 الفصل األول

 عصر الشيخ ُمحمَّد قطب
 يخ ُمحمَّد قطبول: الحياة االجتماعية لمشَّ المبحث األ 

 ُمحمَّد قطب لمشَّيخالمبحث الراني: الحياة الدينية 

 ُمحمَّد قطب لمشَّيخالمبحث الرالث: الحياة السياسية 

 ُمحمَّد قطب لمشَّيخالمبحث الرابع: الحياة العممية 

 

 
 
 
 
 



ٔٔ 

 

 قطب ُمحمَّديخ المبحث األول: الحياة االجتماعية لمشَّ 

 قطب . ُمحمَّديخ : مولد الشَّ  أوالً 
ميحمَّد قطب إبراىيـ شاذلي في بمدة)مكشا( دى لً كي      

في محافظة أسيكط بصعيد مصر في  (ُ)
  ،(ِ)ـ ،كاستقرت أسرتو كميا بالقاىرة عند شقيقو سيد، بعد كفاة كالديو رحميما اهلل ُُٗٗ/ْ/ِٔ
 
دٌخ ثانٌاً : أسرة الش     قطب . ُمحم 
 حمَّد قطب في أسرة كريمة مككنة مف أبكيف كأخكيف كثبلث أخكات.نشأ الشيخ مي   

قطب إبراىيـ حسيف شاذلي، مف مزارعي القرية، لـ ييكمؿ تعميمو االبتدائي، لـ يمنعو  :فأبوه ىو
عدـ إكماؿ دراستو؛ أف يككف محبان لمعمـ كالمطالعة؛ فيك يعٌد مف مثقفي القرية كناؿ االحتراـ مف 

ككاف أبكه كريمان مضيافان، يقيـ المكائد كالكالئـ ، (ِ)دكنو مف أصحاب الرأم فييـأىؿ القرية بؿ يىعي 
الكثيرة في بيتو في مختمؼ المناسبات اإلسبلمية، كالعيديف، كعاشكراء، كاإلسراء كالمعراج، كليالي 

 رمضاف، فيجتمع عنده أىؿ القرية كيقدـ ليـ الطعاـ كيستمعكف آليات القراف الكريـ، ككاف ييكثر
 .(ّ)مف الصدقة في سبيؿ اهلل عمى الفقراء كالمساكيف

 أمَّا ُأمُُّو فيي:
السيدة فاطمة عثماف تنتمي إلى أسرة عربية محبة لمعمـ كالثقافة، تأثرت بذلؾ تأثران كبيران مما   

 .(ْ)كاف لو األثر عمى أبنائيا، فأرسمت ابنييا سيد كمحمد إلى القاىرة ًلتىمقٍّي العمـ ىناؾ
ـ تكف أقؿ مف زكجيا تدينان كاستقامةن، فقد كانت حريصةن عمى صمكاتيا كعباداتيا، كىي ل   

ككانت كثيرة الصدقة، ككانت تعد الطعاـ بنفسيا لمعماؿ في المزارع كلمقرَّاء الذيف يأتكف لقراءة 
 .(ٓ)  القراف في البيت؛ تقربان إلى اهلل

: كلو أخ أكبر، سيد قطب ،    كحميدة قطب،  ،كأمينة قطب ،قطبنفيسة كثبلثة أخكات ىفَّ
 .كسنتكمـ عنيـ في محنتيـ في مبحث الحياة السياسة

 
 

_____________________ 
( كتكتب بالتاء المربكطة)مكشو(كىي قرية صغيرة تقع عمى نير النيؿ بيف جبميف صغيريف، يحيطاف بيا ُ)

مما كاف ليذا المنظر األثر الكبير في كبأراضييا الزراعية، التي تحكم الكثير مف أشجار الخضار كالفكاكو، 
 ( .ِٓ،ِٔنفكس أىؿ القرية، انظر: الخالدم،  سيد قطب مف الميبلد إلى االستشياد)ص 

 ( .ِٕٕ، ِ( انظر: المجذكب، عمماء كمفكركف عرفتيـ )جِ)
 (.ّٓ( انظر: الخالدم، سيد قطب األديب الناقد كالداعية) صّ)
 ( .ِٕٕ، ِكركف عرفتيـ )ج( انظر: انظر: المجذكب، عمماء كمفْ)
 (.ّٓ( انظر: الخالدم،  سيد قطب األديب الناقد كالداعية ) صٓ)



ٕٔ 

 

دالشٌخ رالرًا : وفاة   قطب . ُمحم 
العربية  بجدة،  في المممكة الدكليٍّ  اهلل تعالى، في مستشفى المركز الطبيٍّ  وي مى حً تكفي رى    

ل اآلالؼ مف المرض، كأدَّ  الخامسة كالتسعيف عامنا، بعد صراعو مع السعكدية، عف عمر ناىز
ـ َُِْ/ْ/ٓىػُّْٓاآلخرة/ /جمادلٓء يـك السبت المسمميف صبلة الجنازة، عقب صبلة عشا

بالمسجد الحراـ في مكة المكرمة، كشيعو جمع افير مف الدعاة كالمشايخ كعدد مف األكاديمييف 
مييب إلى مقابر بجامعة أـ القرل كأساتذة الجامعات كتبلميذ الراحؿ، ككدع جثمانو في مككب 

ة بالعدؿ كجاءت ىذه الكفاة بعد حياة طكيمة، مف العمـ  كالمعاناة كالصبر عمى تحم ؿ  (ُ) المعبلَّ
األذل كالظمـ كالقير، ك ىذه الحياة مميئة باألفكار النيٍّرة، كالعمـ الغزير الذم تنكع بيف عمـ ييبحر 

تفنيد المذاىب الفكرية المعاصرة، كرابع  في القراف الكريـ، كعمـ اخر في مناى  الدعكة، كثالث في
في الرد عمى شبيات العممانييف كالممحديف كدعاة التغريب ، كايرىا مف العمـك األخرل، كالتي 

 سنعيش معيا إف شاء اهلل في الفصكؿ القادمة في ىذه الرسالة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ________________________________ 
، كأيضا: مكقع َُِْ/ٓ/ِٔاالقتباس بتاريخ:--/http://twasul.info/49573انظر: مكقع تكاصؿ (ُ)

 بنفس تاريخ االقتباس.– http://www.youtube.com/watch?v=VQ-PhoDFOvE يكتيكب
 

http://twasul.info/49573/
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 .(ُ)"  قصيدة رثاء في الشيخ "رحمو اهلل" لمشاعر الشيخ "حامد العمي
ـي المسماحي  .             ذىب الكبيري العال  ****        فتعطَّمت مف بعده األفراحي

 
. ةو        ****       كالقمبي ميزؽ جانبيًو جراحي  كتىحٍشرىجىت بالصدًر أطكؿي ايصي

 
. بىدىا كأفَّ الجكى يبكي نائحان              ****         فعميو لك حؿَّ الن كاح يناحي  كى

 
بىدىا بمكةى كؿ  شيءو صامتان    .          كى  ****      مف صدمةو في طىيٍّيا األٍتراحي

 
ـ  القرل تبكي كطيبةي مثيميا             ****         كالقدسي دمعي خدكدىا لكَّاحي.  أ

 
.  ما مات كاحدي أمةو في أمةو              ****         بؿ ىيدَّ مف تحيا بو األركاحي

 
.    أفكاره سبؿي اليدم ككبلميوي            ****         دربي الفبلًح كعقموي مصباحي

 
 قيٍطبي العمكـً فكؿ  نىجـو حكلوي            ****          كمحمَّده قطبه بو اإلصبلحي.

 
.  مف أسرةو بالدٍّيف ريبيَّ أىمييا             ****            فعطاؤىا بيف الكىرىل فكَّاحي

 
.           يا ناشران بالنَّاًس عممان نافعان    ****            ييٍغدىل عمى أىٍدكىاحًو كيراحي

 
 ما متَّ كبل بؿ تعيشي مخمَّدا          ****              فبكًؿ جيؿو مادحه صداحي.

 
. اىًمكيف بكًؿ عصرو طاحي  ما زاؿ نكري العمـً يرفعي أىمىوي           ****           كالجَّ

 
.   ان           ****       العمـ ييحيَّ بعد المكًت عالم راحي  كالجيؿ مكته بالحياًة صي

 _____________________ 
قصػػيدة فػػي رثػاء الشػػيخ قطػػب،  حامػد عبػػد اهلل العمػػي أسػتاذ الثقافػػة اإلسػػبلمية بكميػة التربيػػة بالككيػػت،  ،العمػي( ُ)

   ـ.َُِْ/َٓ/ِْتاريخ االطبلع:  كالذم لو الكثير مف القصائد الحماسية كالجيادية الرائعة
http://www.h-alali.net/q_index.php   

http://www.h-alali.net/q_index.php
http://www.h-alali.net/q_index.php
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 قطب ُمحمَّدالمبحث الراني: الحياة الدينية لمشيخ 
 المطمب األول: الجانب العقدّي عند الشيخ

 :منها ائلمس ٌشمل هذا المطلب عدةو

 يخ لمعنى العقيدة اإلسالمية.تعريف الشَّ أواًل: 
 يخ.كما بينيا الشَّ رانيًا : أركان العقيدة 

 يخ.الفكر الصوفّي والفكر اإلرجائّي كما يراىما الشَّ رالرًا :
 أرر العقيدة عمى حياة اإلنسانية. رابعًا :

 
 لمعنى العقٌدة اإلسالمٌة.خ ٌأوالً: تعرٌف الش  

 ٌخ عدة تعرٌفات منها:ش  تناول ال

  .(ُ) ايره إلو ، كالكأف ال نعبد إال اهلل ، اهلل إال إلو الىي   العقٌدة اإلسالمٌةأفَّ -8
  .(ِ)جكانبيا بجميع كميا الحياة يشمؿ ؛اهلل أنزؿ كما ،اهلل أنزؿ بما االلتزاـ يى-7
 حياة في ذلؾ يقتضيو كما ، كالصفات األسماء كتكحيد األلكىية كتكحيد الربكبية تكحيد ىي-4

 كاإلقرار ، اآلخرة في جاةلمنَّ  التصديؽ مجرد في حصرىا كليس..  كسمككان  كفكران  اعتقادان  اإلنساف
  .(ّ) الدنيا في لمنجاة المفظي

خبلص هلل العبادة كبمعنى ككحدانيتو، اهلل بكجكد اإليماف بمعنى "-3   .(ْ) لو" الديف كا 
 ناكلك تتبعالسمؼ،  ما عرَّفيارل اختبلفان بينيا كبيف ال أ مما سبؽ مف تعريفات لمشيخ لمعقيدة   

 عدان عف ىذه التعريفات.جد بي نمف سبؽ مف السمؼ ال  أقكاؿ
 يخ.رانيًا : أركان العقيدة عند الشَّ 

 . اإليماف باهلل-ُ
َـّ  ني  الشيخ مني  السمؼ في الكبلـ عمى ركف اإليماف باهلل         و كمقتضياتجميع جكانبب فأل

؛ ىي الربكبية، كاأللكىية، كاألسماء كالصفات األكؿ، فتكحيد الجيؿ كعاىا كما اهلل إال إلو ال
الحاكمية هلل  كتكحيد ، شريؾ؛ ىي تكحيد العبادة ببل ، كتكحيد العبادة هلل كحده االعتقاد تكحيد
 مف ايرىا دكف كحدىا اهلل شريعة ؛ ىي تكحيد الحاكمية، كتحكيـكأف ال حكـ إال هلل كحده،

  .(ٓ)؛ ىي التكاليؼالرباني المني  بمقتضى األرض شرائع، كعمارةال
___________________ 

 .(ِٓ ص) كاإلسبلـ ( انظر : قطب ، العممانيكفُ)
 .(ُٓ ص) التنكير ( انظر : قطب ،  قضيةِ)
 .(ُٓٗ ص) تصحح أف ينبغي ( انظر : قطب ،  مفاىيـّ)
 (ُّٓ/ ُم ) اإلسبلمية التربية مني ( قطب ،  ْ)
 .(ُْٕ ص) تصحح أف ينبغي ( انظر : قطب ،  مفاىيـٓ)
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 يخ رحمو اهلل:يقكؿ الشَّ 
 في كتحققو ، حقيقتو عمى اهلل إال إلو ال مفيـك تدرؾ المسمميف مف األكلى األجياؿ كانت حيف"  

 ككانت ، األرض في نةكَّ مى المي  األمة ىي ككانت"  لمناس أخرجت أمة خير"  كانت ، حياتيا كاقع
 يعرفيا التي المعجزات تمؾ يدييا عمى كحدثت ، كاألخبلؽ القيـ كأمة ، كالحضارة العمـ أمة ىي

 .(ُ) "المجاالت شتى في التاريخ
 اإليماف بالمبلئكة.-ِ
قاؿ الشيخ بكجكب اإليماف بالمبلئكة كأنَّيا جزء مف اإليماف كاستدؿ باآليات كاألحاديث التي    

عظمة تمؾ  عمى كتناكؿ قدرة اهلل  ،بالمبلئكةاستدؿ بيا أىؿ السمؼ في إثبات اإليماف 
َـّ  عطيت ليـ كعبادتيـ الدائمة هلل كقدراتيـ التي أي   ،كيمٍّفكا بيا يكتناكؿ أعماليـ الت ،المبلئكة ،ث

 .(ِ) ة عمي المسمـبٌيفى اثار اإليماف بالمبلئك
 .اإليماف بالكتب السماكية-ّ
 كذلؾ؛ بو إال المرء إيماف يتـ ال كاجب أمر كميا أفَّ اإليماف بالكتب السماكية" يخ الشَّ  في يبيٍّ    

 داـ كما ، الكحي مف عنده مف نزؿ ماب ؽكصدَّ  باهلل يؤمف داـ فما ، لممؤمف بالنسبة بدىي أمر
 بيذه يؤمف أف فالكاجب ، كالرسؿ األنبياء عمى سابقة كتبان  أنزؿ قد أنو الكريـ كتابو في يخبره اهلل

اهلل  عند مف منزلة أنيا يقينان  كيعتقد المنزلة الكتب
 "(ّ). 

 اإليماف بالرسؿ السماكية.-ْ
 ،بو إال المرء إسبلـ يتـ ال ، اإليماف أركاف مف أساس ركف بالرسؿ اإليماف"  :أفَّ  يخالشَّ يقكؿ    
 اهلل عند كٌميـ فالمنكركف ، منيـ كاحدان  أنكر كمف ، جميعان  الرسؿ أنكر مف اهلل عند يستكم وكأنَّ 

 .(ْ) " تفريؽ دكف جميعان  كبالرسؿ جميعان  بالرساالت ييٍؤمف الذم ىك ؤمفالم إنَّما ، كفَّار
 .اإليماف باليـك اآلخر-ٓ
نَّ  ،بنفسو يشيده لـ أحدان  ألف ، بالغيب " إيماف وأن عف اإليماف باليـك اآلخر يقكؿ الشيخ     ماكا 

 في جاء مما حالصحي النقؿ ىك فسبيمو ؛ الكراـ رسمو طريؽ عف كتعالى سبحانو اهلل بو أخبرنا
 .(ٓ) " كالسنة الكتاب

 
 

_____________________ 
 .(ُُٓ ص) تصحح أف ينبغي قطب ،  مفاىيـ( ُ)
 .(كما بعدىا ُّٕ ص)( انظر: قطب ، ركائز اإليماف ِ)
 .(كما بعدىا ُٕٖ ص)( قطب ، ركائز اإليماف ّ)
 .(كما بعدىا ِِّ ص)( قطب ، المرجع السابؽ ْ)
 .(كما بعدىا ّٖٓ ص)ؽ نفسو ( قطب ، المرجع السابٓ)
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 اإليماف بالقدر.-ٔ
 ال وكأنَّ  ،  اهلل عند مف أنو ؛كشره خيره بالقدر يؤمف حتى اإلنساف إيماف يتـ " ال يخالشَّ يقكؿ   

 .(ُ) "  اهلل رهي قدَّ  ما إال كموً  الككف في شيء يككف
لمعيف فيي مف نفس ا ؛ىذه ىي عقيدة أىؿ السمؼ النقية التي تكمـ بيا الشيخ رحمو اهلل    

 . الصافي التي ال تشكبو شائبة، كنفس المنيؿ العذب الذم نيؿ منو سمفنا الصالح رحميـ اهلل
 يخ.رالرًا :الفكر الصوفّي والفكر اإلرجائّي كما يراىما الشَّ 

 يخ.الفكر الصوفّي كما يراه الشَّ -8
كخاصة مع بداية الخبلفة  اإلسبلميةً  ةً مو في األمَّ غكثيران ما تكمـ الشيخ عف الفكر الصكفٌي كتغم    

 الشيخ كلكفَّ ؛ (ُ)ةضعؼ األمَّ  يالعباسية حتى نيايتيا، كحتى بعد نيايتيا ككاف لو األثر السمبي ف
ي كاف منيـ الكثير مف المجاىديف كالدعاة المذيف نشركا االسبلـ في ت، كالةيقياستثنى الصكفية الحق

ف انتمكا إلي الصكفيةىـ ي  كالتي لـ يصؿ إلييا ايرىـ، كىؤالء ،اسيا كأفريقيا  كىؤالء، الزىاد حقيقةن كا 
 الصكفية نشأتككانت " ، (ِ)تصرفاتياالشيخ ذَـّ  التيؿ عف الصكفية اال ينطبؽ عمييـ ما سيق

 الفساد ااعتزلك ك  كتسممكا ثيابيـ أطراؼ فجمعكا ؛يالعباس المجتمع اشى الذل لمترؼ فعؿ رد نتيجة
 كىك الركح تزكية إلى يـنزكع فييا كاف لئف.ك ..طاىرة نقية ياةح لعيشكا ، الفاسد المجتمع ىذا مف
 اآلخرة ذكر إلى يـنزكع ك ،اإلسبلـ مف كىك األرض متاع عف الترفع إلى يـنزكعك  ،اإلسبلـ مف
ىماالن   اإلسبلـ مف ليست كانعزالية سمبية فييا ككذلؾ في الجانب اآلخر، فإفَّ  ،اإلسبلـ مف كىك  كا 

 .(ّ)" حيحالصَّ  اإلسبلميٍّ  ي النَّ  عفىذه النزعات بعيدة ن ك  ،اإلسبلـ مف ليس الدنيا لمحياة
 .(ْ) :مصوفيةليخ ومن السمبيات التي ذكرىا الشَّ 

 في االسبلـ، كما أحدثت النصارل الرىبانية في العصكر الكسطى. الرىبانية التي أحدثكىا - أ
 .، كما امت النصارل في عيسى الغمك في رسكؿ اهلل   - ب
 بدال األمكر، مف ايرىا أك األمراض شفاء أك الحاجات قضاء يف سكاء لخكارؽ،با التعمؽ  -ج
 .اهلل عمى الحؽ التككؿ مع األسباب اتخاذ مف
 .(ٓ) بالكفاؼ االكتفاءك  ، الرزؽ كراء كالسعي األرض مناكب في المشي عف االنصراؼ -د 

 . الفانية بالدنيا تعمؽمفيميـ ب  ألنو، كرياضيات كفمؾ طب مف الدنيكم العمـ عف االنصراؼ -ق
___________________ 

 (.َُّكاقعنا المعاصر)ص  ،قطب (ُ)
 (.ُّّ)صالمصدر السابؽ :انظر (ِ)
 (.ُّٓ: كاقعنا المعاصر)صقطب (ّ)
  (.ّٓ-ِٓ)صاألسباب ،أ ، ب، ج قضية التنكير : قطب،انظر (ْ)
 .(ِّٖ ص)،د ،ق،  تصحح أف ينبغي قطب ،  مفاىيـ : انظر (ٓ)
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 ، أراد فيما -بزعميـ-يـأقام قد اهلل ألف ، إزىاقو كمحاكلة الباطؿ مصارعة عف اؼاالنصر -ك
  .(ُ)األسباب كيخمؽ عنده مف سيغير فإنو يريد كحيف ، لكاف ذلؾ اير أراد كلك
  كالمرض كالجيؿ الفقر مف اإلسبلمي العالـ أصاب ما ىي"  : كما يقكؿ الشيخ النتيجة ككانت  

 حاؿ يستقيـ كال ، النحك ىذا عمى الديف أمر يستقيـ كال، المياديف جميع في كالتخمؼ كالضعؼ
 ىادية تككف أف كىي ، بيا اهلل ناطيا التي الكبرل رسالتيا تؤدم أف تستطيع كال ، كذلؾ األمة

 .(ِ) كرائدة لكؿ البشرية "
 يخ.الفكر اإلرجائّي كما يراه الشَّ -7

 ىك اإليماف: يقكؿ كالذل اإليماف، مقتضى مف العمؿ خرجيي  الذل" ىك  اإلرجائيٍّ  فالفكر   
 .(ّ)" اإليماف مقتضى يف داخبل العمؿ كليس كاإلقرار، التصديؽ ىك أك التصديؽ،

 الغربة كؿ اريبا الفكر ىذا كافف ،يٌ الصكف الفكر عف خطكرة يقؿ ال" أنَّو  ككما يقكؿ الشيخ    
  ٌَيُُْ ؤََّْ اٌصَّبٌِحَبدِ ًَعٌٍَُِّا آَِنٌُا اٌَّزٌَِٓ شًَِثَشِّ}تعالى قكلو فيو يتكرر المنزؿ اهلل ككتاب ،اإلسبلـ عف

 .[1: اٌىيف{ ] حَغَنًب ؤَجْشًا ٌَيُُْ ؤََّْ اٌصَّبٌِحَبدِ ٌَعٌٍََُّْْ اٌَّزٌَِٓ اٌُّْاِِْننِيَ ًٌَُجَشِّشَ} قكلوً[10: اٌجمشح{ ]رَجْشِي جَنَّبدٍ

ا} مى ـٍ  كى ـٍ  كىالى  أىٍمكىاليكي ديكي ـٍ تي  ًبالًَّتي أىٍكالى بيكي ٍلفىى ًعٍندىنىا قىرٍّ ا كىعىًمؿى  امىفى  مىفٍ  ًإالَّ  زي اًلحن  [ّٕ: سبأ] { صى
 ، صحيح اير لمديف تصكرو  ك عقدم نحراؼإلى ا أدل قدأنَّو   أفَّ مف سمبيات ىذا الفكرك    

 في  يـألنَّ  ، صدكرىـ في حرج بغير التكاليؼ مف الناس تفمت فزاد ، صحيح اير بالديف كسمكؾو 
 .(ْ)"بالمساف كمقريف ،بالقمب مصدقيف دامكا ما ، تفمتكا ميما اإليماف اصادقك  مؤمنكف سيـأنف كىٍىـ

 .رابعًا : أرر العقيدة عمى حياة اإلنسانية
 .(ٓ) ف الشيخ بعض اثار العقيدة عمى الحياة اإلنسانية بنقاط نذكر مف منيا باختصار:بيَّ     
 القيامة. يكـ حسابو مف الخكؼك  ، كخشيتو اهلل بتقكل الشعكر تعمؿ عمى تعميؽ-ُ
 انتشار منع عميو يترتب كما المنكر عف كالنيي بالمعركؼ األمر مبدأ تقرير تعمؿ عمى -ِ

 .األرض في الفساد
  المحافظة عمى األخبلؽ في المجتمع المسمـ.ك  ، االجتماعي التكافؿ مبدأ تقرير تعمؿ عمى -ّ
 

___________________ 
  .(ِّٖ ص) تصحح أف ينبغي قطب ،  مفاىيـ :( انظرُ)
 (َِّ ص) ( المصدر السابؽِ)
 .(ُِ ص)قطب، قضية التنكير  (ّ)
 .(ُٔ ص)قطب، ىؿ نخرج مف ظممات التيو  (ْ)
 .(كما بعدىا ُْٕ ص)قطب ، ركائز اإليماف  انظر:  (ٓ)
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 . المسممة اير الطكائؼ مع الديني التسامح ك الرباني العدؿ تطبيؽ تعمؿ عمى -ْ
كأركانيا التي جاء بيا ديننا الحنيؼ كالتي اقتفى أثرىا الصحابة  ،نا الكاضحةعقيدتفيذه    

 أك متكبر أك جاحد، بيضاء نقية، ال يزيغ عنيا إال ضاؿ كالتابعيف كتابع تابعييـ إلى يكمنا ىذا،
  .، فرحمو اهلل رحمةن كاسعةن رؿ كال ايَّ ك شيخنا سار عمى ىذا الني  فما بذى كىذا ى

 يخالجانب األخالقي في حياة الشَّ المطمب الراني: 
عاش الشيخ رحمو اهلل في بيت تسكده األخبلؽ النبيمة؛ صغيرىـ ككبيرىـ، الكالد محافظ عمى   

كثر مف الصدقة في سبيؿ اهلل، ككاف يعمؿ حمقات ختـ القراف في البيت جماعة المسجد، كيي 
يؿ اهلل، كالكلد كالبنت، كميـ يعيشكف كمكائد القراف، كالكالدة كثيرة الصدقة كالبر، كاإلطعاـ في سب

مما كاف لو االنعكاس الطيب عميو كعمى إخكتو جميعان؛ بؿ كاف األىؿ ؛ (ُ)ىذا الجك اإليماني
 . (ِ) يترككىـ لمعب في الشكارع؛ حفاظان عمييـ مف أكالد القرية كألفاظيـ البذيئةحريصيف عمى أالَّ 

 ..(ّ)يقكؿ الدكتكر صالح الرقب  
ة ـ منارات اليدل كلساف األمَّ الدعاة الربانييف الذيف ىي  ف األستاذ ميحمَّد قطب مف" لقد كا   

الداعية الناطؽ بالحؽ، كقمبيا النابض باإليماف، كعقميا المفكر، كضميرىا الحي اليقظ، كىك 
الصادؽ الذم يستقيـ في أقكالو كأفعالو، كيفرض عميؾ كي تككف قدكة صالحة لممدعكيف مف 

 ...في حمؿ أعباء الدعكة بكؿ إخبلص خبلقو كأعمالو، كأف تككف صادقان خبلؿ سيرتو كأ
صفة الحمـ كسعة الصدر، كال ريب أف شيخنا كأستاذنا كمف الصفات الحميدة، التي تميز بيا    

الحمـ مف أشرؼ كأجمؿ ما يتصؼ بو أصحاب الدعكة الربانية ككؿ ذم اايةو كبيرةو، كلقد مٌف اهلل 
باه بالحمـ كاألناة، كلذا اتسع صدره، كامتد حممو، كعذر الناس مف أنفسيـ، تعالى عمى الٌشيخ فح

كخاصة ممف اختمؼ معيـ، كأساؤكا األدب معو، كانتقدكا منيجو الفكرم أك مني  أخيو الشييد 
كبكؿ  "سيد قطب" مف دعاة السمفية،  ككاف رحمو اهلل يمتمؾ قدرة عجيبة في تحقيؽ ىدفو ،

قيقو عندما يطرح فكرة في كتبو أك ندكاتو أك أحاديثو مع مستمعيو، الذم يسعى إلى تح ؛كضكح
 ، أك كظيفةو حككميةو  ككاف أستاذنا عفيفان، فمـ يقؼ عند أبكاب الحكاـ أك الممكؾ طمعان في منزلةو 

رضاء ربو تعالىصارل مراده الدَّ كقي  وي ما كاف ىم  ، إنَّ كبرل دنيكيةو   .(ْ)" عكة إلى اهلل كخدمة دينو، كا 
__________________ 

 (.ّٓ،ّٕ( انظر: سيد قطب مف الميبلد إلى االستشياد،)صُ)
 (. ُٔ( انظر: المصدر نفسو،)صِ)
-كما ذكر-( ىك: أستاذ العقيدة كالمذاىب المعاصرة في الجامعة اإلسبلمية بغزة، كىك تمميذ الشيخ محمد قطبّ)

 مي المكدكدم كمنياجو في اإلصبلح كالدعكة".عاألكىك مشرؼ عمى رسالتو في الماجستير كالتي ىي بعنكاف:" أبك 
 ـَُِْ/ْ/ٗ( مكقع الدكتكر صالح الرقب، مقالة بعنكاف: كداعان شيخنا كأستاذنا الكبير محمد قطب، بتاريخْ)

 http://www.drsregeb.com/index.php?action=detail&nid=75 ـ،َُِْ/ٔ/ُٓاقتباس بتاريخ:

http://www.drsregeb.com/index.php?action=detail&nid=75
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 قطب ُمحمَّديخ المبحث الرالث: الحياة السياسية لمشَّ 
 يخاإلسالمية زمن الشَّ  حركةالتي واجيتيا ال حنالم  المطمب األول:               

كالقت أشد أنكاع زمف الشيخ محمد قطب أصعب أياميا في اإلسالمٌة  ةالحركقد عاشت ل   
ب، كأقسى أياـ السجف الظالـ، بؿ كالقتؿ كاإلعداـ ألىكف األسباب، بؿ حتى التنكيؿ كالعذا

بغير أسباب، أك أسباب ممفقة كمفتعمة؛ لمكصكؿ إلى معربيـ؛ ظممان كزكران كبيتانان، كما ذلؾ 
قالت "ربنا اهلل" فأرادت أف يككف لئلسبلـ راية كأرادت أف يككف لمديف ة إال أف تمؾ الحرك

في ىذا ، التي عايشيا الشيخ "اإلخكاف المسمميف"كف الكبلـ عف حركة ،  كسيكطريؽ كااية
، كاف أامب الزعماء كالساسة في زمف الشيخ مف المكاليف  ةحركللالزمف، زمف الظمـ كالقير 

لمصميبييف كالييكد كمكاليف لمشرؽ كالغرب مف أجؿ مصالح دنيكية دنيئة ، فباعكا دينيـ قبؿ 
"كالذم يجرم في : يقكؿ الشيخ ، ف اهلل كلدعكتو كأىؿ دعكتوف لديأكطانيـ ككانكا محاربي

األرض كميا اليكـ مف محاكالت إلبادة المسمميف، سكاء في البكسنة كاليرسؾ، أك كشمير، أك 
فمسطيف، أك بكرما، أك طاجكستاف، أك داخؿ سجكف التعذيب، لف تككف نتيجتو؛ إال إخراج 

فسان، كأكثر كعيان بحقيقة المعركة التي تدكر في أجياؿ أصمب عكدان، كأكثر عنادان، كأطكؿ ن
كيقكؿ: "كالذيف ال يؤمنكف باهلل كال يريدكف أف يككف ، (8)األرض بيف ديف اهلل كأعداء اهلل"

مسممكف في كؿ األرض، لعميـ يستنبطكف شيئان مف التفسير المادم لمتاريخ، أك التفسير 
كالحرب، في االضطياد العنصرم كالقتؿ الحيكاني لئلنساف يبرركف بو كحشياتيـ في السمـ 

كالتدمير عمى نطاؽو كاسع، كفي كسائؿ التعذيب الكحشي التي يستخدميا الطغاة مف حكاميـ 
 .(ِ)"ليسندكا ألكىيتيـ الزائفة في عصر الحرية كالتقدـ كاالستكبار عف عبادة اهلل

يرضى "المؤل" كلف ترضى الجاىمية بطبيعة الحاؿ عف ىذه الجماعة، كلف "  كيقكؿ:   
المسيطركف عمى الجاىمية بكجكد فئة متطيرة بيف ظيرانييا، فتتصايح عمييا كما تصايحت 

[ كتتصدل ِٖ: األعراؼ] {ٌَزَطَيَّشًَُْ ؤَُٔبطٌ بَِّٔيُُْ لَشٌَْزِىُُْ ِِْٓ ؤَخْشِجٌُىُُْ لَبٌٌُا}الجاىمية مف قبؿ: 
ع في الطريؽ شيداء، كيعذب معذبكف. الجاىمية لمجماعة تريد الفتؾ بيا، كيقع االبتبلء، كيق

كيتربى الشباب في داخؿ المحنة، في البكتقة التي تصير النفكس كالمشاعر كما تصير 
قُولُوا أَنْ  ٌُْتَرُكوا أَنْ  النَّاسُ  أََحِسبَ } :،األجساد بالعذاب ا ٌَ ا َولََقدْ  ٌُْفَتُنونَ  َل  َوُهمْ  آَمنَّ  ِمنْ  الَِّذٌنَ  َفَتنَّ

ْعلََمنَّ َفلَ  َقْبلِِهمْ  ٌَ  ُ ْعلََمنَّ  َصَدقُوا الَِّذٌنَ  ّللاَّ ٌَ   .(ّ) " [ٖ ،ٕ: العنكبوت]{اْلَكاِذبٌِنَ  َولَ
 ______________________ 
 (.ْٗ)صنخرج مف ظممات التيو  ( قطب، ىمـُ) 
 (.َُٗ)ص التطكر كالثبات في حياة البشرية( قطب،  ِ) 

 (.ِْٓ/ِم ) مني  التربية  االسبلميةقطب،   (ّ)      
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، جماؿ (8)كماؿ أتاتكرؾ، كيتكمـ الشيخ عف الزعماء السياسييف الذيف حاربكا اإلسبلـ في عيده    
كعشرات ايرىـ مف الذيف حاربكا اإلسبلـ بكسيمة مف الكسائؿ؛ (7)عبد الناصر،  أحمد بف بيبل

ال انكشفت المعبة مف كرائيـ،  كميـ ينبغي أف يككنكا " أبطاالن " كقت قياميـ بمحاربة اإلسبلـ كا 
كانكشفت عمالتيـ ألعداء اإلسبلـ مف الصميبييف كالييكد، فكماؿ أتاتكرؾ الذم أطاح بالخبلفة، 
كأراد أف يقطع ما بيف األتراؾ كبيف إسبلميـ ، فمنع األذاف بالمغة العربية، ككتب المغة التركية 

كاف " بطبلن " صنعت  بالحركؼ البلتينية كأمر بخمع الحجاب ، كذبح عددان مف عمماء المسمميف؛
لو البطكالت المسرحية الزائفة لتخفي يده التي تقطر بدماء المسمميف، كتخفي جريمتو الكبرل في 

كجماؿ عبد الناصر الذم ذبح قادة الدعكة اإلسبلمية في مصر، كأذاقيـ ألكانان ..حرب اإلسبلـ.
كـ التفتيش التي أقاميا مف التعذيب الكحشي ال مثيؿ ليا في تاريخ البشرية كمو، إال في محا

الصميبيكف في األندلس لمقضاء عمى اإلسبلـ، كألغى المحاكـ الشرعية كىـٌ بإلغاء األزىر، 
كأضاؼ جرعات جديدة " لتحرير المرأة " كاف " بطبلن " أضفيت عميو البطكالت المصطنعة 

ليسرؽ الثكرة إلخفاء الجريمة اليائمة التي ارتكبيا ضد اإلسبلـ، كأحمد بف بيبل الذم جاء 
اإلسبلمية، كيحكليا إلى ثكرة اشتراكية بعيدة عف اإلسبلـ، كدعا المرأة الجزائرية إلى خمع الحجاب 
بحجة عجيبة حيف قاؿ: إف المرأة الجزائرية قد امتنعت عف خمع الحجاب في الماضي ألف فرنسا 

بخمع الحجاب مف أجؿ ىي التي كانت تدعكىا إلى ذلؾ! أما اليـك فإني أطالب المرأة الجزائرية 
الجزائر! كيكـ أف دعا تمؾ الدعكة كاف " بطبلن " أضفيت عميو البطكلة المصطنعة بخطفو مف 

أطمؽ سراحو -لعبة البطكلة -الطائرة كىك متكجو مف فرنسا إلى الجزائر، حتى إذا نضجت المعبة
 .(4)ليقكـ بعممو ضد اإلسبلـ

 
 
 ____________________________ 
ـ ، ألغػػػى الخبلفػػة العثمانيػػػة، كأسَّػػس مكانيػػػا تركيػػا المعاصػػػرة كدكلػػة عممانيػػػة اربيػػة الطػػػابع  ُُٖٖة ( كلػػد سػػنُ)

كالقكانيف ، بػدأ إجراءاتػو بتغييػر أشػكاؿ النػاس، حيػث منػع اعتمػار الطربػكش كالعمامػة، كركَّج لمبػاس الغربػي، كمنػع 
كيػػػا بالشػػػرؽ كالعػػػالـ اإلسػػػبلمي، تػػػكفي سػػػنة المػػػدارس الدينيػػػة، كألغػػػى المحػػػاكـ الشػػػرعية، ؛ كذلػػػؾ لقطػػػع ارتبػػػاط تر 

   ـ.َُِٔ/َٖ/ُٖ: تاريخ االطبلع: ممفات خاصة –المعرفة   مكقع الجزيرةانظر:  ـ،ُّٖٗ
3b54eff01b78-9b19-4666-b82e-/55db14d4http://www.aljazeera.net/specialfiles/pages

يػة جب شػارؾ فػي تأسػيس، ك االحتبلؿ بعد االستقبلؿ، ناضؿ مف أجؿ استقبلؿ الببلد عف رؤساء الجزائر أكؿ (ِ)
حتػى  لمجزائػر المسػتقمة كبعد االستقبلؿ أصبح أكؿ رئيس.الثكرة التحريرية كاندالع9٘ٗٔ في عاـ التحرير الكطني

 (.السابؽمكقع ال) .ىكارم بكمديف انقمب عميو كزير الدفاع
 (.ِْٕ( انظر: قطب "كاقعنا المعاصر)صّ)

http://www.aljazeera.net/specialfiles/pages/55db14d4-b82e-4666-9b19-3b54eff01b78
http://www.aljazeera.net/specialfiles/pages/55db14d4-b82e-4666-9b19-3b54eff01b78
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A4%D8%B3%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A8%D9%87%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A8%D9%87%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%8A_%D8%A8%D9%88%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86
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 في زمف الشيخ، كىناؾ ركايات عدة لمشيخ مف داخؿ  ةالحركبكما أكثر الظمـ الذم لحؽ    
 كمنيا: كايره يركييا الشيخسجكف التعذيب المصرية ألىؿ الدعكة 

 :ـ ُٓٔٗكُْٓٗمحنة الشيخ في السجف سنتي -ُ
 كقع عمى الشيخ قسط كبير مف المحنة كاالبتبلء حيث أيدخؿ سجكف الطغاة مرتيف:    

ـ مع االؼ المعتقميف مف اإلخكاف المسمميف، كلكنو لـ يصدر عميو حكـ، ُْٓٗاألكلى: سنة 
ـ، ككانت أشد ُٓٔٗكالثانية: سنة  (8)بعد ذلؾ فرج عنوكمكث سنيف عديدة دكف حكـ ثـ أي 

كعذابان، ككاف أكؿ مف اعتقؿ في ىذه األحداث كقىدَّـ شقيقو "سيد" عمى إثر ىذا  ألمان كمشقةن 
االعتقاؿ احتجاجان لممباحث المصرية لمعرفة مكاف كمصير شقيقو، فما كاف مف المباحث 

السجف التي قضاىا الشيخ "محمد "  المصرية إال أف قامت باعتقاؿ "سيد" أيضان، كفي مدة
عيذٍّب تعذيبان شديدان؛ حتى أذيع أنو مات تحت ىذا التعذيب الظالـ الرىيب ، حتى أطمؽ عميو 
لقب "الشييد الحي "، كأيضان لـ يحاكـ ىذه المرة كبقي في السجف مكقكفان لسبع سنيف ثـ أطمؽ 

 .(7)سراحو مع بداية السبعينيات
حيف دخمت  ةجانب مف جكانب ىذه المحن تركم  (4)رحميا اهلل زينب الغزاليٌ السيدة  -ِ

رأيت اإلخكاف المسمميف معمقيف عمى األعكاد كالسياط تميب أجسادىـ : "فقالت السجف
كبعضيـ يقؼ  ،العارية، كبعضيـ سمطت عميو الكبلب الضالة لتمزؽ جسده بعد السياط 

كنت أعرؼ عددا كبيرا مف ىؤالء  ،يؿ ككجيو إلى الحائط في انتظار دكره مف التعذيب كالتنك
الشباب المؤمنيف األتقياء األنقياء، أبنائي كأحبائي في اهلل ، أصحاب مجالس التفسير 

ىذا  ...كالحديث كالحياة الندية الذكية في دارل ، في دارىـ ، في دار ابف أبى األرقـ  
ينزؼ مف جبينو الذم  ىذاك ، كالسياط تنزؿ عميو تأكؿ مف ظيره منكفئ عمى كجيو لمحائط ،

لـ ينحف إال هلل كالنكر يغمر كجيو المنساب مف رأسو المرتفع المعتز باهلل ، كذاؾ ظيره 
كلكف نزيؼ الدـ مف الكجكه كالظيكر شيء ؛ ؿ الكجكه يجرل فييا نكر التكحيدلمحائط ، ك

  .(3) " أردد قكلي )صبران اؿ ياسر إفَّ مكعدكـ الجنَّة(ك  ...مخيؼ

    ______________________ 
 (.ِٕٗالمجذكب، عمماء كمفكركف عرفتيـ)صانظر: ( ُ)    
 (.ُْٖ( انظر: الخالدم ، سيد قطب مف الميبلد إلى االستشياد)صِ)    

ككاف كالدىا مف عمماء األزىر، كارس فييا حب  ، داعية، كسياسية مصرية تنتمي إلى حركة ىي: (ّ) 
ـ،كاستقطبت الكثير مف سيدات المجتمع، ُّٕٗمسممات سنة كالفضيمة، أسست جمعية لؤلخكات ال الخير

ـ ست سنكات تعرضت فييا لمتعذيب كاالضطياد،  مف أىـ كتبيا "أياـ مف حياتي" . ُٓٔٗسجنت عاـ
  http://ar.wikipedia.org".ـَُِْ/َْ/َُتاريخ االطبلع: : المكسكعة الحرة انظر

  (.ْٔ)صزينب الغزالٌي : أياـ مف حياتي  (ْ)    

http://ar.wikipedia.org/
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رة مف قبؿ المخابرات دبَّ ينقؿ الشيخ محمَّد الغزالٌي في كتابو قذائؼ الحؽ عف المؤامرات المي  -ّ 
كالمباحث العامة المصرية؛ لمقضاء عمى الحركة اإلسبلمية)حركة اإلخكاف المسمميف( كيتبيف مف 

 .(8) كلحممة الدعكة في سبيؿ اهللىذه المؤامرة مدل الحقد كالكيد لديف اهلل
 كمختصر بنكد ىذه المؤامرة كما يمى:  
 فكارىـ إلى ايرىـ.أاسؿ مخ اإلخكاف ، كعدـ نقؿ  -ٔ
 .كربطيا بالمعتقدات االشتراكية ر مناى  التعميـ لممكاد الدينية التي تربط الديف بالسياسةيتغي -ِ
 جيؿ القائـ.إبادة تدريجية مادية كمعنكية كفكرية لم -ّ
 . االتحرل الدقيؽ عف رسائؿ ككتب كنشرات كمقاالت اإلخكاف في كؿ مكاف ثـ مصادرتي -ْ
منع قبكؿ ذكل اإلخكاف كأقربائيـ حتى الدرجة الثالثة في القرابة مف االنخراط في السمؾ  -ٓ

 العسكرم أك السياسي.
ثقة بينيـ كتحطيـ كحدتيـ مضاعفة الجيكد المبذكلة في سياسة العمؿ الدائـ عمى إفقاد ال -ٔ

 بشتى الكسائؿ.
عزؿ المتدينيف عمكمان عف أم تنظيـ أك اتحاد شعبي أك حككمي أك اجتماعي أك طبلبي أك  -ٕ

 عمالي أك إعبلمي.
حربيـ  يحرب الشيكعييف كاستعماؿ الشيكعييف ف يالتكقؼ عف سياسة استعماؿ المتدينيف ف -ٖ

 .ىذا المجاؿ يالمتدينيف ف بغرض القضاء عمى الفئتيف، حيث ثبت تفكؽ
أك كضع الحراسة عمى أمكاليـ كممتمكاتيـ، كيتبع ذلؾ اعتقاليـ كأثناء االعتقاؿ  االستيبلء -ٗ

 .تستعمؿ معيـ أشد أنكاع اإلىانة كالعنؼ كالتعذيب 
 يخ بشكل خاصحن التي واجيتيا عائمة الشَّ المطمب الراني:  األحداث والم         

كاممة مسممة مجاىدة، جميعيا يعمؿ هلل كيضحي هلل، مف كقتو كمالو كنفسو  قمَّما ترل عائمة    
كيتعرض لمتعذيب كالمبلحقة كالتضييؽ كاإلىانة؛ ىذا ما سجمو التاريخ الحاضر كالشيكد 

 :الصادقكف كاألقبلـ األمينة لعائمة قطب المجاىدة الصابرة
ذه األسرة المجاىدة، حيث سيجنت ناليا نصيب مف المحنة، كباقي ى، األخت الكبر  نفيسة قطبف

و الكاسطة بينيا كبيف خالو الذم اتيـ أنَّ -رفعت-كعيذٍّبت، كعيذٍّب كلداىا" رفعت كعزمي "خاصةن 
و أبى، كثبت كصبر حتى كظؿ تحت التعذيب الشديد لكي يعترؼ، كلكنَّ -رحمو اهلل-سيد قطب

 .(ِ)لجزاءاهلل تعالى كجزل كالديو خير ا موي حً فاضت ركحو إلى بارئيا، رى 
_________________ 

 (.ٖٗ-ّٖ)صانظر: محمَّد الغزالٌي، قذائؼ الحؽ (ُ)
 (.ُْ-َْ( انظر: سيد قطب مف الميبلد إلى االستشياد) صِ)
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كىي عمى قدر مف الثقافة كاألدب، فيي أديبة شاعرة كخيطبت إلى  األخت الوسطى أمينة قطب:و 
إلى سنة ُْٓٗ" الذم كاف معتقبلن مف سنةكىك "كماؿ السنانيرم أحد قادة اإلخكاف المسمميف

َـّ تزكجتوي كقد جاكزت الخمسيف مف عمرىا، ثـ ُّٕٗ ـ كىي في انتظاره حتى خرج مف السجف، ث
 .(ُ)أيكدع زكجيا مرةن أخرل السجف كعيذ ب تعذيبان رىيبان حتى المكت كقاؿ الطغاة أنَّو انتحر

في المقالة كالخاطرة، كلما تكجو أخكىا سيد ليا اىتمامات أدبية  األخت الصغر  حميدة قطب:و    
قامت حميدة مع  ،(ِ)قطب إلى الفكر اإلسبلمي صارت ليا اىتمامات إسبلمية، ككتابات إسبلمية

مجمكعة مف األخكات المسممات المجاىدات برعاية أسر كعائبلت اإلخكاف المعتقميف ككانت 
الكصؿ بيف أخييا سيد في السجف كبيف  الساعد األيمف لممجاىدة" زينب الغزالي"؛ بؿ كانت حمقة

كـ عمييا عشر سنكات مع  التنظيـ اإلخكاني خارج السجف؛ فكاف نصيبيا مف التعذيب ما كاف، فحي
، تزكجت مف الدكتكر (ّ)األشغاؿ الشاقة، قضت منيا ست سنكات كأربعة شيكر، ثـ أفرج عنيا

 .(ْ)ـَُِْ/ٕ/ُّ في حمدم مسعكد كانتقمت معو لئلقامة بفرنسا حيث كافتيا المنية
سافر إلى القاىرة كأقاـ عند خالو، دخؿ كمية "دار العمـك "كتخرج منيا  سيد قطب رحمو اهلل:و 

ـ، عمؿ مدرسان ست سنكات في كزارة المعارؼ، ثـ تنقؿ ُّّٗبشيادة " البكالكريكس" في اآلداب 
ـ، َُٓٗسنتيف كعاد سنة في تمؾ الكزارة في كظائؼ عدة ، أكفدتو الكزارة في بعثة إلى "أمريكا" 

 انضـ إلى حزب الكفد ككتب في صحؼ كمجبلت الحزب،  ثـ انقطع بعد ذلؾ كلـ ينضـ ألم

حزب لمدة عشر سنكات؛ حتى كجد ضالتو في جماعة" اإلخكاف المسمميف" كانتظـ فييا سنة 
 "حسف اليضيبيأشرؼ عمى التنظيـ بمكافقة األستاذ  (ٓ)ـ، كأمضى بقية عمره فييآُّٗ

المرشد العاـ لئلخكاف، فنالو مف التعذيب ما نالو كمف السجف مثمو، حتى كانت النياية الظالمة (ٔ)
  (.ٕ)ـُٔٔٗ/ٖ/ِٗالجائرة بالحكـ عميو باإلعداـ قبؿ فجر االثنيف 

______________________________ 
 (.ٖٓانظر: الخالدم،  سيد قطب األديب الناقد كالداعية ) ص( ُ) 
 (.ُٔر السابؽ ) ص( انظر: المصدِ) 
 (.ْٗ-ْٖ( انظر: سيد قطب مف الميبلد إلى االستشياد، ) صّ) 
 ـ.َُِٓ/َٓ/ِٔتاريخ االطبلع:  ( مركز المقريزم لمدراسات التاريخيةْ) 

http://www.almaqreze.net/ar/news.php?readmore=18. 
 (.ُٕانظر: سيد قطب مف الميبلد إلى االستشياد) ص (ٓ)
المرشد الممتحف نظرا ألنو تكلى إرشاد الجماعة في أثناء ك  ،اإلخكاف المسمميف ىك: المرشد الثاني لجماعة (ٔ)

ات مف شباب اإلخكاف في معتقبلت الكاحات كىي الفترة التي قتؿ فييا مئ جماؿ عبد الناصرفترة الخبلؼ مع 
اإلخكاف  كالسجف الحربي جراء التعذيب ، حيث كاف النظاـ يأمؿ في ذلؾ الكقت أف يصفي جماعة

 ـَُِْ/َْ/َُتاريخ االطبلع:  " انظر: المكسكعة الحرة .بالقكة المسمميف
 (.ُٔ،ُٓ( انظر: سيد قطب مف الميبلد إلى االستشياد،)صٕ)

http://www.almaqreze.net/ar/news.php?readmore=18
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D9%88%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D9%88%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%84_%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D9%8A%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D9%8A%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D9%8A%D9%86
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 الناصر عبد لجماؿ اعتذار كرقة يكتب أف السجف في كىك مرة مف أكثر عميو عيرض " لقد   
 يفعؿ لكي اإلعداـ حكـ صدكر بعد عميو لمضغط أختو ستخدمكاكا ذلؾ، فرفض عنو، اإلفراج ليتـ
 أف اهلل رحمو كاعتبر فأبى، ذلؾ عميو عيرض الحكـ تنفيذ كعند بؿ فرفض، حياتو، مقابؿ ذلؾ

 بعد ـُْٔٗ عاـ في عميو دعكتو، كعيرض تجاه عميو يجب مما كأقؿ أصغر ىذه بنفسو تضحيتو
 العراؽ في يعمؿ أف -عارؼ السبلـ عبد قيالعرا الرئيس كساطة نتيجة -الصحي اإلفراج
 ما أك سينالو ما يعرؼ كىك لمدعكة حامبلن  مصر في البقاء مفضبلن  فرفض التربية، لكزارة مستشارنا

 كبحجة الماؿ، مقابؿ الرسمية الصحؼ إحدل في مقاالت يكتب لكي إليو لو، ذىبكا سيتعرض
 تارة استمالتو حاكلكا ...ليـ أىداؼ ؽلتحقي قبميـ مف يستخدـ أف فرفض الشيكعييف، عمى الرد

 في المثؿ ضاربنا بكضكح، ذلؾ فرفض اإلخكاف، قيادة ضد إلييـ لينحاز بالتيديد كتارة باإلاراء
 .(ُ)" بالدعكة كااللتزاـ الثبات

يقكؿ الدكتكر صبلح الخالدم عنو : "كختـ اهلل لو بخاتمة سعيدة، يتمناىا كؿ مسمـ صادؽ    
ادة تسعى إليو في سجنو، فابتسـ ليا ابتسامة السعادة كالرضا، ككاف جاد، حيث جاءتو الشي

إف شاء  –الشييد ، الذم لقي اهلل تعالى حامبلن أسمى كأشرؼ كساـ؛ كساـ الشيادة في سبيؿ اهلل 
قباليـ عمى كتبو  -اهلل كبعد استشياده دبت الحياة في أفكاره كارائو، كازداد إعجاب الناس بو، كا 

 . (ِ)دائيـ بو في مكاقفو الدعكية "كمؤلفاتو ، كاقت

 قطب ُمحمَّديخ المبحث الرابع: الحياة العممية لمشَّ                  

 المطمب األول: مشواره العممي وكتبو وآراره العممية
 .(ّ(أواًل: مشواره العممي

يػػر فػػي عػاش الشػػيخ رحمػػو اهلل حيػػاة مميئػة بالدراسػػة كالتحصػػيؿ العممػػي الػػذم كػاف لػػو األثػػر الكب   
تككينػػو الفكػػرٌم، حيػػث بػػدأت دراسػػتو االبتدائيػػة كالثانكيػػة بالقػػاىرة؛ حيػػث اسػػتقرت أسػػرتو ىنػػاؾ مػػع 

 أخيو "سيد" بعد كفاة كالدىما رحميـ اهلل جميعنا.
 ـ.َُْٗالتحؽ بجامعة القاىرة كدرس اإلنجميزية كادابيا كتخرج سنة  -
 ـ.ُُْٗالتربية كعمـ النفس سنة كدرس دبمـك في المعيد العالي لممعمميف بتابع دراستو -

____________________________ 
 َُِٕ/ٕ/ٖبعنكاف: ليس دفاعان عف سيد قطب، مف مكقع اخكاف كيكبيديا ، تاريخ االطبلع  مقالة( ُ)

http://www.ikhwanwiki.com/index.php?title= 
 .(ٕ( سيد قطب مف الميبلد إلى االستشياد ) صِ)
كانظر: الخالدم،  سيد قطب األديب (.ْٓ-ْْ)صانظر:  الخالدم ، سيد قطب مف الميبلد إلى االستشياد (ّ)

 (.ٗٓ)صالناقد كالداعية 

http://www.ikhwanwiki.com/index.php?titleمقالة


ٕ٘ 

 

 عمؿ بالتدريس لمدة ست سنكات.-
 عمؿ بإدارة الترجمة بكزارة المعارؼ بمصر لمدة خمس سنكات.-
 في دار الكتب المصرية.عمؿ مشرفنا -
أستاذان في جامعة أـ القرل )قسـ العقيدة كالمذاىب  ُِٕٗعمؿ بعد خركجو مف السجف سنة -

 .(ُ)المعاصرة(
 رانيًا: كتبو وآراره العممية:

يخ المكتبػػة العربيػػة كاإلسػػبلمية بإنتػػاج عممػػي كثقػػافي ازيػػر فػػي مختمػػؼ المجػػاالت أثػػرل الشَّػػ
لكثيػػر مػػف المؤلفػػات فػػي الفكػػر كالعقائػػد كاألدب كالدراسػػات القرانيػػة كالميػػاديف، فقػػد خمٌػػؼ الشىػػيخ ا

كانت كتبو األكلى في الخمسينيات كالستينيات عبلمػة فارقػة فػي ىػذا المجػاؿ، أم مجػاؿ كايرىا، 
نظريػػة المعرفػػة اإلسػػبلمية كدحػػض التصػػكرات كالنظريػػات كالمػػذاىب الفكريػػة الغربيػػة المعاصػػرة، 

 .(ِ: )لتاليةإجماليا في األقساـ اكيمكف 
 القسم األول: 

 يا:والنظريات والمذاىب الفكرية الغربية المعاصرة ودحا كتب تتعمق بالفكر والعقائد
 ( صفحة.ُِٔ)ـ ُُٓٗكىك أكؿ كتاب كتبو عاـ  ،( اإلنساف بيف المادية كاإلسبلـُ) 
 ( صفحة.ٔٓٔ، مف كتبو التي يدحض فييا المذاىب اليدامة)( مذاىب فكرية معاصرةِ) 
 صفحة. (ِِٖ( شبيات حكؿ اإلسبلـ، يرد فيو عمى الشبيات التي تثار حكؿ اإلسبلـ)ّ)
 ( صفحة.ِِّ)( المستشرقكف كاإلسبلـْ) 
 ( صفحة.ِٕٗ)( جاىمية القرف العشريفٓ) 
 ( صفحة.ُٖٔ( معركة التقاليد )ٔ) 
 ( صفحة.ِّْ( التطكر كالثبات في حياة البشرية)ٕ) 
 .( صفحةَّٓ( كاقعنا المعاصر)ٖ) 

 القسم الراني:
 كتب لمرد عمى شبيات العممانيين.

 (صفحة.ُّّحكؿ تطبيؽ الشريعة) (ُ)
 (صفحة.َُِ( العممانيكف كاإلسبلـ)ِ)
 (صفحة.ِٗمغالطات)  (ّ)
 

__________________________ 
 الشيخ لـ يحصؿ عمى درجة الدكتكراه ، كلكف مكانتو العممية العالية أىمتو لذلؾ المنصب الرفيع.( ُ)
 .https://mqutb.wordpress.comىذه اكتب كايرىا عمى مكقع الشيخ " محمد قطب ،   :انظر( ِ)

https://mqutb.wordpress.com/
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 القسم الرالث:

 كتب في منيج الدعوة ووسائميا.
 ( صفحة.ُٕٔ) عقيدة كشريعة كمنياج حياةهلل ا الال إلو إ( 8)  
 حة.صف (888) كيؼ ندعك الناس( 7) 
 ( صفحة.ِْٔ")كؿ "في النظريةألمني  التربية اإلسبلمية: الجزء ا (4) 
 ( صفحة.َّٖ")مني  التربية اإلسبلمية: الجزء الثاني "في التطبيؽ  (3) 

 القسم الرابع:
 كتب تيتـ بدراسة القراف مف جكانب عدة.

 .( صفحةَْٓدراسات قرانية )( 8)
 ( صفحة.َِٖ( ال يأتكف بمثمو)ِ)

 مس:القسم الخا
 كتب تشرح مفاىيم اإلسالم.

 ( صفحة.ِِِ( ىؿ نحف مسممكف)ُ)
 ( صفحة.ّْٖ(مفاىيـ ينبغي أف تصحح)ِ)
 ( صفحة.ْْٗيماف )إل( ركائز اّ)
 ( صفحة.َُِ( قبسات مف الرسكؿ)ْ)
 ( صفحة.ِْٔ( كيؼ نكتب التاريخ اإلسبلمي)ٓ)
 ( صفحة.ِِّسبلمٌي)إل( مني  الفف أ)
 ( صفحة.َُٖمـك االجتماعية)سبلمٌي لمعإل( حكؿ التأصيؿ إ)
 ( صفحة.ِْٔسبلمٌي لمتاريخ)إل( حكؿ التفسير اٖ)
 ( صفحة.ّٖٓ( دراسات في النفس اإلنسانية)ٗ)

 القسم السادس:
 كتب متنوعة أخر  تتحدث عن قاايا معاصرة.

 ( صفحة.ٖٔ( دركس مف محنة البكسنة كاليرسؾ)ُ)
 ( صفحة.َُٕسبلمي)إل( قضية التنكير في العالـ اِ)
 ( صفحة.ْٖالمسممكف كالعكلمة) (ّ)
 ( صفحة.ِِّ( المستشرقكف كاإلسبلـ)ْ)
 ( صفحة.ِْٔ( رؤية إسبلمية ألحكاؿ العالـ المعاصر )ٓ)
 ( صفحة.َُُ( الجياد األفغاني كدالالتو )ٔ)
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إاافة إلى ىذه الكتب، ىناك العديد من المحاارات المسجمة، بالصوت والصورة والعديد من  
 لتي أشرف عمييا  ومنيا عمى سبيل المرال ال الحصر:الرسائل الجامعية ا

 أواًل:
 المحاارات.

 ـ.َُِْ\ٓ\ِْ"أزمة فكر" كىي محاضرة صكتية، مف مكقع: إسبلـ كيب، تاريخ االقتباس  -ُ

http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=audioinfo&audioid=118369 
 ة مف مكقع: إسبلـ كيب، تاريخ االقتباس السابؽ. " التيارات الفكرية " كىي محاضرة صكتي -ِ

http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=audioinfo&audioid=5863 
" المسمـ المعاصر بيف التيارات المعاصرة كىي محاضرة صكتية مف مكقع: إسبلـ كيب،  -ّ

تاريخ االقتباس السابؽ. 
http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=audioinfo&audioid=118382 

"كاقعنا المعاصر" كىي محاضرة مصكرة مف مكقع: إسبلـ كيب، تاريخ االقتباس السابؽ.  -ْ
http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=audioinfo&audioid=118400 

كتيكب تاريخ محاضرة: "الجاىمية المعاصرة " كىي محاضرة مصكرة تـ اقتباسيا مف مكقع: ي-ٓ
 https://www.youtube.com/watch?v=L3MRFQx8sikاالقتباس السابؽ 

قضية تحرير المرأة،  كىي محاضرة صكتية مف مكقع: إسبلـ كيب، تاريخ االقتباس -ٔ
َُِٕ/ٕ/ِٕالسابؽ

http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=audioinfo&audioid=11839 

 رانيًا:
 التي أشرف عمييا. الرسائل الجامعية

رسالة لنيؿ درجة الماجستير بعنكاف: "العممانية: نشأتيا كتطكرىا كاثارىا في الحياة اإلسبلمية -ُ
 المعاصرة " لسفر عبد الرحمف الحكالي.

 رسالة لنيؿ درجة الدكتكراه بعنكاف: "ظاىرة اإلرجاء في الفكر اإلسبلمي، لسفر الحكالي.-ِ
 بعنكاف: "الكالء كالبراء في اإلسبلـ" لمحمد سعيد القحطاني. رسالة لنيؿ درجة الماجستير-ّ
رسالة لنيؿ درجة الماجستير بعنكاف: " االنحرافات العقدية كالعممية في القرنيف الثالث عشر -ْ

 كالرابع عشر كاثارىا في حياة األمة " لعمي بخيت بف عبد اهلل الزىراني.
ة الجياد في نشر الدعكة اإلسبلمية كالرد عمى رسالة لنيؿ درجة الدكتكراه بعنكاف: " أىمي-5

 .يالطكائؼ الضالة لعمي بف نفيع العميان
 رسالة لنيؿ درجة الماجستير بعنكاف:" الكثنية الحديثة كمكقؼ اإلسبلـ منيا" ليكسؼ األحمد.-ٔ
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رسالة لنيؿ درجة الدكتكراه بعنكاف:" المجتمع اإلسبلمي المعاصر في صكرتو الكاقعية ككيؼ -ٕ
 غي أف يككف لمصطفى النيجيرم.ينب
رسالة لنيؿ درجة الدكتكراه بعنكاف: " أثر الفكر الغربي في انحراؼ المجتمع المسمـ في شبو -ٖ

 القارة اليندية" لخادـ حسيف إليي بخش.
 رسالة لنيؿ درجة الدكتكراه بعنكاف: " محمد إقباؿ كمكقفو مف الحضارة الغربية " -ٗ

 لخميؿ الرحمف عبد الرحمف.
رسالة لنيؿ درجة الماجستير بعنكاف:" أبك أعمى المكدكدم كمناىجو في اإلصبلح كالدعكة" -َُ

 لصالح الرقب.
 .(8)مني  الدعكة النبكية في المرحمة المكية" لعمي الحربية لنيؿ درجة الدكتكراه بعنكاف: "رسال-ُُ
 

 ُشيوُخو، وتالميُذه.المطمب الراني: 
 :أواًل: ُشيوُخو

كمعمميو كمربيو؛ ثبلثة شخصيات كاف ليـ األثر العظيـ في حياتو العممية  مف أىـ شيكخو   
 كاألدبية كاألخبلقية ىـ:

 الشخصية األولى " أبوه ":
الديف عمى الفطرة السميمة البعيدة عف المادية كالبعيدة عف شكائب المدنية، الذم عمَّمو حب      

ككما ذكرنا سابقان في التعريؼ بعائمة الشيخ كقمنا: إفَّ ىذا  بؿ فطرة الريؼ النقي مف كؿ دخف،
مف أف يككف محبان لمعمـ كالمطالعة، فيك ييعد  فمـ يمنعو  ؛الكالد راـ عدـ إكماؿ تعميمو االبتدائي

 .(7)مف مثقفي القرية كناؿ االحتراـ مف أىؿ القرية ، بؿ يعتبركنو مف أصحاب الرأم فييـ
 :تأثر بيا تأثران شديدان ، أخكه "سيد قطب "التي  أما الشخصية الرانية

 قطب رحمو اهلل كىك ييعٍّرؼ بأخيو "سيٍّد" في إحدل المحاضرات بعد أف ميحمَّديخ الشَّ  يقكؿ   
 يقكؿ رحمو اهلل:   -كىذا كبلـ في ااية التكاضع كالحب-منو بى مً طي 
ـى فيو، كأنا ال أحبي أف أتكمـ عف    "المكضكع الذم ديعيت لمكبلـ فيو، في الحقيقة ال أحبي أف أتكم

حساسي دائمان أنو قطعة مف لحمي، كأشعير حيف أتحدثي عنو أنٍّي أتحدثي عف نفسي،  أخي، كا 
.(ّ)كييخجمني أف أتحدث عف نفسي"  

___________________________ 
 .https://mqutb.wordpress.com( انظر ىذه الرسائؿ كايرىا عمى مكقع الشيخ " محمد قطب ،  ُ)
  أسرة الشيخ ميحمَّد قطب . :ثانيان  /ؿ: الحياة االجتماعية الفصؿ األكؿ /المبحث األك  ( راجعِ)
تػػػػاريخ االطػػػػبلع:  ( قطػػػػب، محاضػػػػرة صػػػػكتية بعنػػػػكاف: ترجمػػػػة سػػػػيد بمسػػػػاف محمػػػػد، مػػػػف مكقػػػػع إسػػػػبلـ كيػػػػبّ)

 ـ.َُِْ/َٓ/ِْ

http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=audioinfo&audioid=118384 

https://mqutb.wordpress.com/
http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=audioinfo&audioid=118384
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" فقد تكقَّع أف يككف امتدادان لو في الحياة  ميحمَّدك"سيد" رحمو اهلل لو بصيرة نافذة في أخيو"   
لديكاف ألخيو" األدبية، فعندما طيبع ديكاف" سيد" كالذم ىك بعنكاف: )الشاطئ المجيكؿ( أىدل ىذا ا

" ككاف عمره حينيا خمسة عشر عامان، كمما جاء في ىذا اإلىداء:   أخي ذلؾ المفظي الذم  ميحمَّد
 في حركفًو        *******        رمكزه كألغازه لشتَّى العكاطؼً 

.  (ُ)فأنتى عزائي في حياةو قصيرةو           *******     كأنت امتدادم في الحياًة كخالفي     

لو ما تمنى كأمد في عمر أخيو "محمد" ككاف خير خمؼ لخير سمؼ، في   كقد استجاب اهلل  
 الديف كالخمؽ كالعمـ كالفكر، كفي المقابؿ أىدل" محمَّد" أكؿ مؤلؼ مطبكع لو ألخيو " سيد" 

كىك )سخريات صغيرة( جاء في ىذا اإلىداء: "أخي الذم عمَّمني كيؼ أقرأ، ككيؼ أكتب، منذ 
كاف لي كالدان كأخان كصديقان، إليو أىدم ىذا الكتاب لعمي أستطيع أف أفي بشيءو مف طفكلتي، ف

، يقكؿ الشيخ: "لقد عايشتي أفكار "سيد "بكؿ اتجاىاتو منذ تفتح ذىني لمكعي، (ِ)الدىيَّف العظيـ"
كلما بمغت المرحمة الثانكية جعؿ يشركني في مجاالت تفكيره، كييتيح لي الفرصة لممناقشة   

 .(ّ)تمؼ المكضكعات فامتزجت أركاحنا كأفكارنا امتزاجان كبيران"لمخ
 مان:ريخ، "خالو " أحمد حسين عوالشخصية الرالرة التي أررت بالشَّ 

كعف تأثير خالو يحدثنا األستاذ قائبلن: " كاف لكجكدنا مع خالي ذم النشاط السياسي كاألدبي    
األدب كالشعر كتغذية ميمنا إلى القراءة  نحك-أنا كأخي -كالصحافي أثره المممكس في تكجيينا 

ذ كاف خالي عمى صمة كثيقة بالعقاد مما اجتذبنا بو فكرينا كأدبيان"  (3)كاالطبلع، كا 
. 

 تالميُذه: رانيًا:
يكاد كؿ مف عمميـ الشيخ رحمو اهلل، ككؿ مف نالكا ىذا الشرؼ الكبير يعتبركف مف تبلميذه؛    
ية األكلى أك الجامعية أك الدراسات العميا؛ بؿ ال أبالغ إف قمت يـ في مراحميـ التعميمسى درَّ  ذيفلَّ ا

إف كؿ مف حضر لو محاضرة عممية أك شاىدىا، أك سمعيا؛ ييعتبر أنَّو ناؿ شرؼ أف يككف 
تمميذان عند ىذا العالـ الجميؿ؛ لما لو مف حس مرىؼ، ككعى عظيـ، كفكرو متفتحو ،كثقافةو عاليةو 

 األسمكب المميز في الطرح ك تكصيؿ األفكار بصكرةو سمسمةو  تجذب كؿ مف استمع لصاحب ىذا

كبسيطةو لممستمع، كالتي تصؿ بأقصر الطرؽ لكؿ مستكيات المتعمميف بتفاكًت درجاتيـ، كاير 
 :(ٓ)المتعمميف بتفاكت درجاتيـ، يقكؿ األستاذ محمد عبد اهلل المطر في مقالةو عف الشيخ رحمو اهلل

 
____________________ 

 (.َٔانظر: الخالدم، سيد قطب األديب الناقد كالداعية)ص (ٔ)
 (.ْٔالخالدم: سيد قطب مف الميبلد إلى االستشياد)ص  (ِ)
 (.ِٖٕ( المجذكب، عمماء كمفكركف عرفتيـ)صّ)
 (.ِٖٕ)صالمرجع السابؽ ،  (3)

 )ٓ( ىك كاتب في صحيفة الرأم السعكدية.



ٖٓ 

 

ب كالمشايخ كاألساتذة مف السعكدية كخارجيا كقد تربى كتعمـ عمى يديو الكثير مف النخ" .....    
كأنى بحثت عف أبرز أساتذة العقيدة كالفكر اإلسبلمي في المممكة العربية السعكدية؛ فكجدتيـ" إما 

أنيـ تتممذكا عمى يدم الشيخ محمد قطب أك أنيـ تأثركا بأفكاره كمنيجو"، كما زلنا نشاىد ىذه 
كيضيؼ الكاتب قائبلن: حتى أنو كتب مني  ، سبلميالنيخب العظيمة في السعكدية كالعالـ اإل

     ( ُ)العقيدة اإلسبلمية إلحدل المراحؿ التعميمية كال يزاؿ ىذا المقرر مف أحب المقررات عند الطمبة"

إذف مف ىذه المقالة ليذا الكاتب السعكدم المعركؼ في ىذه الصحيفة المعركفة نقكؿ :"كشيد   
مكة أدرل بشعابيا " بأف ىذا الكاتب بحث كعمـ أف أبرز أساتذة  شاىد مف أىميا" كنقكؿ: " أىؿ

الفكر اإلسبلمي كالعقيدة قد تتممذكا عمى يديو؛ لنعمـ أف تبلمذتو عددىـ كثير مف المممكة كايرىا 
 -التي كاف يعمؿ فييا الشيخ -مف البمداف األخرل العربية كاإلسبلمية ؛ ألف جامعة أـ القرل

الجنسيات العربية كاإلسبلمية منيا: األردف ك مصر كالسكداف  كانت تستقطب العديد مف
كفمسطيف كاليند كباكستاف كنيجيريا كايرىـ مف البمداف، فمف السعكدية ممف تتممذ عمى يديو مف 
العمماء المشيكريف ك ذاع سيطو في العالميف العربي كاإلسبلمي )الشيخ األستاذ الدكتكر :سفر 

م ناؿ عمى يدم الشيخ رسالتي الماجستير كالدكتكراه ،كمف السعكدية بف عبد الرحمف الحكالي( الذ
أيضان:)الشيخ الدكتكر :محمد سعيد القحطاني( الذم ناؿ عمى يدم الشيخ رسالة الماجستير، كمف 
األردف)الدكتكرة ىدل مرعي ( التي نالت درجة الدكتكراه ،كمف فمسطيف)الدكتكر: صالح  الرقب( 

 ير كايرىـ الكثير الذيف أشرؼ عمى رسائميـ.الذم ناؿ رسالة الماجست
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

_____________________ 
، َُِْ/ْ/ ٕكبكت الصحكة ، القطب، محمد قطب، بتاريخ  مقالة بعنكاف، (ُ)

  .َُِْ/ْ/ُّاالفتباس(ُِٖٗٔالعدد)
http://www.alraimedia.com/ar/article/makalat/2014/04/07/495911/nr/kait 

 

http://www.alraimedia.com/ar/article/makalat/2014/04/07/495911/nr/kait
http://www.alraimedia.com/ar/article/makalat/2014/04/07/495911/nr/kait
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 الفصل الراني

 يخ ُمحمَّد قطب وموقفو من التغريبالشَّ 
 

 المبحث األول: تعريف التغريب وأىدافو.
 قطب. ُمحمَّديخ المبحث الراني: العممانية في نظر الشَّ 

 قطب. ُمحمَّد يخالشَّ المبحث الرالث: القومية في نظر 
 قطب. ُمحمَّد يخالشَّ المبحث الرابع: الديمقراطية في نظر 
 قطب. ُمحمَّد يخالشَّ المبحث الخامس: العقالنية في نظر 

 قطب.  محمَّد يخالشَّ المبحث السادس: المرأة في نظر 
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 المبحث األول: تعريف التغريب وأىدافو
 المطمب األول: تعريف التغريب

 تعريف المُّغوي:أواًل: ال

لكػف بػالرجكع ك  ،ميصػطمح كافػده عمػى المسػاف العػرب إفَّ ميصطمح التَّغريب باعتبار مدلكلػو الفكػرمٍّ   
يمكػػف إيجػػاد عبلقػػة بينيػػا كبػػيف المفيػػـك الحػػالي  "اػػرب"إلػػى المػػادة األصػػمية لممصػػطمح كىػػي مػػادة 

ذم يأخػػذ فػػي ناحيػػة لمتغريػػب، فقػػد جػػاء فػػي لسػػاف العػػرب أف "الغػػرب خػػبلؼ الشػػرؽ، كالمغػػرب الػػ
، كفػي المصػػباح المينيػػر: (ُ)الغػرب، كاػػرَّب القػكـ ذىبػػكا فػي المغػػرب، كتغػػرَّب أتػى مػػف ًقبىػؿ الغػػرب"

، كفػػػي القػػػامكس الميحػػػيط: "اإلاػػػراب إتيػػػاف (ِ)"أاػػػرب دخػػػؿ فػػػي الغيربػػػة مثػػػؿ أنجػػػد إذا دخػػػؿ نجػػػدان"
 .(ّ)الغرب، كاإلتياف بالغريب "

:  رانًيا: التعريف االصطالحيُّ
ػػد قطػػب تعريفنػػا مسػػلػػـ     كلكنػػو كشػػؼ عػػف أىدافػػو كبػػيَّف الكسػػائؿ ؛ تقبلن لمتغريػػبيضػػع الشَّػػيخ ميحمَّ

كالطػػرؽ الَّتػػي سػػمكيا المسػػتغربكف لمكصػػكؿ إلػػى أىػػدافيـ؛ كالعممانيػػة كالقكميػػة كالعقبلنيػػة كتحريػػر 
 ي تناكلت تعريفات أخرل كسأبيف بعضان منيا:المرأة كايرىا ... ؛ كلكنَّ 

أنو:" حمؿ المسمميف كالعرب عمى قبكؿ ذىنية الغرب، كالتخمي عف الدعائـ عَّرفو الجندم -8
ثارة الشككؾ في الثقافة كاالجتماع  األصيمة التي تفرض ذاتية خاصة كطابعان مميزان لئلسبلـ كا 

 .(3) " كاالقتصاد كالتشريع كالتربية.
لـ اإلسبلمي عمى االنصيار الخطة التي تقـك بيا قكل الغرب؛ لحمؿ العا "كعرَّفو الميدانٌي أنو:-7

 .(5) " في مفاىيـ الغرب كالعمؿ عمى إخراج المسمميف مف ىكيتيـ اإلسبلمية
رةن تػذكيب األيمَّػ  كعرفو البشر أنو: "-ّ ة المحمديػة بحيػث تصػبح أيمَّػةن ممسػكخة: نسػخة أيخػرل مكػرى

 .(6) "مفى األيمة الغربية الكافرة
______________________ 

 (.ّٕٔ/ُلساف العرب، )م ( ابف منظكر، ُ)
 (.ْْْ/ِ( الفيكمي، المصباح المنير في اريب الشرح الكبير)م ِ)
 (.ُّٓ/ُ( الفيركز ابادم،  القامكس المحيط)م ّ)
( الجنػػدم،  أىػػداؼ التغريػػب فػػي العػػالـ اإلسػػبلمي،  مجمػػة أبحػػاث تصػػدرىا األمانػػة العامػػة لمجنػػة العميػػا لمػػدعكة ْ)

 (.ّ)صُٕٖٗة النشر اإلسبلمية  باألزىر الشريؼ سن
 (.ّٕٓاالستعمار)ص –االستشراؽ  –أجنحة المكر الثبلثة كخكافييا ، التبشير ( الميداني، ٓ)
 (. ُِأساليب العممانييف في تغريب المرأة المسممة)ص( البشر، ٔ)
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 المطمب الراني: أىداف التغريب

سبلميٍّ عقيدةن كفكػران كثقافػةن ال شؾ أفَّ التغريب جزء مف الخطَّة العامة كالشاممة لغزك العالـ اإل
كسيمككان، كمف المعمكـ أف خطػة الغػزك ىػذه قائمػة عمػى تكزيػع الميػاـ كاألدكار، فكػاف مػف الطَّبيعػيٍّ 
ػػػؿ لمتغريػػػب ميمػػػة السػػػعي لتحقيػػػؽ جػػػزء مػػػف األىػػػداؼ العامػػػة لخطػػػة الغػػػزك، كالىتػػػي يمكػػػف  أٍف ييككى

 إجماليا في النقاط التالية:
سبلمية بإدخاؿ عناصر اريبة عمييا لتحكيميا عف كجيتيا                   القضاء عمى الكجية اإل"-ُ

 .(ُ) "عمى نحكو يقضي عمى تميٍّزىا الخاص كيجعميا قريبة مف المفيكـ المسيحي الغربي
إقامة الس دكد بيف الش عكب اإلسبلميَّة كالم غة العربيَّػة الفيصػحى، كذلػؾ مػف خػبلؿ نشػر المَّيجػات -ِ

ف بيػا عمػكـ المسػمميف كادابيػـ العاميَّة ا إلقميميَّة، كالسعيٍّ لجعميا الم غة الرسميَّة في الػببلد، كأف تيػدكَّ
ة أفَّ االبيَّة الشَّعب ال ييتقنيا، في إطار خطَّة تيدؼ إلى فصؿ  كتكاريخيـ كسائر معامبلتيـ، بحجَّ

 .(ِ) الم غة في مستكاىا الببلايٍّ عف القراف الكريـ
القكمية بيف الش عكب اإلسبلمية، لتعميؽ الفرقة كالعيزلة فيمػا بينيػا، كتمزيػؽ الكتػؿ تعزيز النزعة -ّ

الكبيرة إلى كياناتو جزئية صغيرة تقػكـ عمػى رابػط جغرافػي يجمػع أيناسػان ينتمػكف إلػى أصػكؿ عرقيػة 
مشتىرىكة 

(4). 
، يحػس ألنػو حػيف يتغػرب-بعػد أف يخضػع عسػكريان لػو -ضماف تبعية العػالـ اإلسػبلمي لمغػرب -ْ

نما لمغرب، فبل يشعر برابة في االنفصاؿ عنو  .(3) أف انتماءه لـ يعد لئلسبلـ كا 

 .(5)فيقداف المسمـ شخصيتو اإلسبلمية ؛ فإف فقدىا فقد نقطة ارتكازه، كمف ثـ تياكل كضاع-ٓ

قتؿ ركح الجياد اإلسبلمية ضد الصميبييف لمقضاء عمى المقاكمة المستمرة التي يمقاىا الغزك -ٔ
ميبي المسمح، كذلؾ بإزاحة الحاجز العقدم الذل يذكر المسمـ دائما بأنو مسمـ كأعداؤه كفار الص

 .(6) يجب أف يجاىدىـ كال يسمح ليـ باحتبلؿ األرض اإلسبلمية.
 

 
 
 

___________________________________ 
 ( الجندم، أىداؼ التغريب في العالـ اإلسبلمي.ُ)
 ( ّٕٓاالستعمار)ص –االستشراؽ  –الثبلثة كخكافييا، التبشير  ( انظر::حبنكة، أجنحة المكرِ)
 ( .َّٕ/ِ)م  ( انظر: الجيني، المكسكعة الميسَّرةّ)
 (.ُّٗ( انظر: قطب،  كاقعنا المعاصر)صْ)
 (.ٕٗٓ)ص ( انظر: قطب، مذاىب فكرية معاصرةٓ)
 (.ُّٗ( انظر: قطب،  كاقعنا المعاصر)صٔ)
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 يخ ُمحمَّد قطبالعممانية في نظر الشَّ  المبحث الراني:               
 المطمب األول: التعريف بالعممانية وأىدافيا

 أواًل: تعريف العممانية.
 التعريف المُّغوي:-8

فمـ -كما قمنا عف الغزك الفكرم كالتغريب-العممانية مصطمح جديد كفد حديثان إلى المغة العربيَّة
، حيػػث (ُ)بػػي  قػػديـو أك حػػديثو قبػػؿ المعجػػـ الكسػػيطيىػػًرد ىػػذا الميصػػطمح بحركفػػو فػػي أمٍّ معجػػـو عر 

ٍمػػـ بمعنػػى  ، فقػػد جػػاء فيػػو: "(7)نسػػب ىػػذا المعجػػـ كممػػة عممػػاني  إلػػى العػػالىـ العممػػاني  نسػػبةن إلػػى العى
 .(4) "العالـ كىك خبلؼ الدٍّينيٍّ أك الكينكتيٍّ 

ػػحيح لمعممانيَّػػة ىػػك بفػػتح عينيػػا نسػػبةن إلػػى العػػالـ، كقػػد  فػػالمعجـ الكسػػيط اعتبػػر أفَّ النَّطػػؽ الصَّ
، كنسػػبة العممانيَّػػة إلػػى العػػالـ ال  ػػيا عػػف بعػػضو شػػاع ىػػذا فػػي ايػػره مػػف المعػػاجـ، حيػػث أخػػذ بعضي
، إذ لك صحَّت لقيؿ: العممانية، كالبعض ينطقيا الًعممانية بكسر عينيا نسبة إلى الًعٍمـ، كىذه  تصح 

 .(3)النٍّسبة ال تصح  أيضان ألنَّو خطأ كقع فيو المترجمكف
 التعريف االصطالحيُّ:-7

العممانيػػػة: ذلػػػؾ المصػػػطمح الػػػذم أثػػػار مػػػف الجػػػدؿ كالصػػػراع منػػػذ فجػػػر النيضػػػة؛ مػػػالـ يثػػػره      
، كلقػػػد تنػػػاكؿ (ٓ)مصػػػطمح اخػػػر حتػػػى اػػػدت ثنائيػػػة "العممػػػاني" ك"اإلسػػػبلمي" أكثػػػر الثنائيػػػات تػػػداكالن 

مػػػػا قػػػػالكه فػػػػي  الكثيػػػػر مػػػػف التعريفػػػػات ليػػػػذا المصػػػػطمح كسػػػػنكرد بعػػػػض-عػػػػرب كايػػػػرىـ-البػػػػاحثكف
 تعريفاتيـ باختصار كدكف تكسع:

:  ميحمَّديخ شَّ فيا العرَّ  -ُ في   Secularism،Secularite"ىي الترجمة العربية لكممةقطب قائبلن
المغات األكركبية كىي ترجمة مضممة ألنيا تػكحي بػأف ليػا صػمة بػالعمـ، بينمػا فػي لغاتيػا األصػمية 

ىا إقامة الحياة بعيدان عف الػديف، كالفصػؿ بػيف الػديف ال صمة ليا بالعمـ، بؿ في تمؾ المغات مقصد
 .(ٔ)" كالحياة

خراج الدكلة عف الديف فصؿ "-ِ  .(ٕ)"اهلل شريعة تحكيـ بعدـ كالمطالبة ،الديف مف السياسة كا 
 _____________________________ 
ـ. انظػر: فػرج،  َُٔٗ ( المعجـ الكسيط ىػك معجػـ حػديث أصػدره مجمػع المغػة العربيػة فػي طبعتػو األكلػى سػنةُ)

 (.ُٓٔـ)صُْٖٗالجذكر التاريخية لمصراع بيف العممانية كاإلسبلمية منذ البداية كحتى عاـ –جذكر العممانية 
 (. ُّّ، ُِّ( انظر: المرجع السابؽ)ص ِ)
 (.ِْٔ/ِ( المعجـ الكسيط  ) م ّ)
 (. ِْ( انظر: القرضاكم،  اإلسبلـ كالعممانية كجيان لكجو)صْ)
 (.ٕالمسيرم،  العممانية تحت المجير)صانظر:  (ٓ)
 (.ْْٓقطب،  مذاىب فكرية معاصرة)ص( ٔ)
 .(ُّ: ص) كاإلسبلـ ، العممانيكفقطب( ٕ)
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حركة اجتماعية تيدؼ إلى صرؼ الناس  تناكلت دائرة المعارؼ البريطانية ىذا التعريؼ أنيا: -ّ
نو كاف لدل الناس في العصكر عف االىتماـ باآلخرة إلى االىتماـ بالحياة الدنيا كحدىا، ذلؾ أ

 .(ُ)الكسطى رابة شديدة في العزكؼ عف الدنيا كالتأمؿ في اهلل كاليـك اآلخر ...
كقد تيشعر الكممة في اشتقاقيا أنيا تعني: رفع شعار العمـ، كمف ثىَـّ فبل تعارض بينيا كبيف  -ْ

ي ىذا الكىـ، إف إنيا إحدل كسائؿ اإلسبلـ كبعض أىدافو ؛ ليقع المسممكف ف كاإلسبلـ، 
كىي مرادفة لمكممة  Secularكىذا اشتقاؽ مف  Secularityالعممانية ترجمة لمكممة اإلنجميزية 

 .(ِ)أم: ال ديني،  كمف ثىَـّ كانت العممانية تعني: البلدينيةUnreligiousاإلنجميزية 
بقػاؤه حبيسػان كعرَّفيا الديكتكر يكسؼ القرضاكم أنيا: "عزؿ الديف عف الدىكلػة كحيػاة المجت-ٓ  مػع، كا 

في ضمير الفرد، ال يتجاكز العىبلقة الخاصة بينو كبيف ربو، فإف سيمح لو بالتعبير عف نفسو، ففي 
الشعائر التعبدية، كالمراسـ الميتعمقة بالزكاج كالكفاة، كنحكىا"
(ّ). 

فيػك  يؼ ؛ مف ىذه التعريفات يرل الباحث أف التعريؼ األخير لمدكتكر القرضاكم أنسب التعػار ف     
فػػي إطػػار تعريػػؼ الشػػيخ محمػػد قطػػب كفػػي إطػػار المعنػػى نفسػػو؛ كالػػذم يعػػزؿ الػػديف عػػف الدكلػػة، 
 كىذا العزؿ نت  مما القاه الغرب مف ظمـ الكنيسة كاستبدادىا كقيرىا لمعمـ كالعمماء كحجرىا عميػو

ف، كجعميػـ كعمييـ ، كجعؿ الديف يسير عمى أىكائيا كمصالحيا مما نت  عنو " تنفيرىـ" مػف الػدي
ظػػانيف أف الػػديف حائػػؿ كحػػاجز لمعمػػـ كالتطػػكر كالتقػػدـ كالحضػػارة ؛ فحكمػػكا عمػػى الػػديف كمػػو جممػػة 
تركػػػكه جممػػػة كاحػػػدة، كجعمػػػكا ذلػػػؾ األمػػػر قاعػػػدةن تسػػػرم عمػػػى األمػػػـ  كاحػػػدة بيػػػذا الحكػػػـ، كمػػػف ثػػػـ َّ

الكفػػػاة، الميتعمقػػػة بػػػالزكاج كالطػػػبلؽ ك جميعػػػان؛ بجعػػػؿ الػػػديف قاصػػػران عمػػػى بعػػػض األمػػػكر الحياتيػػػة 
 .كنحكىما

 أىداف العممانية. رانًيا:

كانت أىداؼ العممانية نابعة مف أىداؼ التغريب؛ كتمؾ األىداؼ ليست ببعيدة عف أىداؼ     
الغزك الفكرم، ككميا جميعان تصب في مصبو كاحدو أال كىك محاربة الديف كفصمو عف مجاالت 

دت في سياؽ كبلـ الشيخ، كمنيا ما كرد  الحياة جميعان كمف أىـ ىذه األىداؼ بإيجاز كالتي كر 
 في كتاباتو أخرل كىي كما يمي:

 أواًل : ما ورد في سياق كالم الشيخ.
قصائو عف الحياة العممية-ُ  .(ْ)نبذ الديف كا 

_____________________ 
 (.ِٖالبار،  العممانية جذكرىا كأصكليا ،)ص انظر: (ُ)
 (.ٗٓفكرم)صكالزيبؽ، أساليب الغزك ال وانظر: جريش (ِ)
 (.ْٓاإلسبلـ كالعممانية كجيان لكجو)ص( القرضاكم، ّ)
 (.ْْٔ: قطب،  مذاىب فكرية معاصرة)صانظر (ْ)
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 .(ُ)بديبلن لديف اهلل-العممانية-عدـ تحكيـ شرع اهلل، كاتخاذىا-ِ
 .(ِ)إبعاد رجاؿ الديف عف مجاالت الحياة المختمفة -ّ
 .(ّ)ؽ مياجمة الديف كمفاىيمو لمف أراد ذلؾتقرير حؽ اإللحاد ، ك المنافحة عنو ، كح -ْ

ا: ًٌ  .(ْ)ما ورد  في كتاباٍت أخر  ثان
 إسقاط العمماء كالدعاة كتدمير القدكات ليؤالء الصالحيف في نفكس الناس.-ُ
 إشاعة الفاحشة في الذيف امنكا باسـ )حرية الفكر( أك باسـ التجديد كالتطكير.-ِ
 ذلؾ السيطرة عمى جميع كسائؿ اإلعبلـ لنشر أفكارىـ. الكصكؿ إلى مراكز النفكذ كيدخؿ في-ّ
 تغييب عقيدة الكالء كالبراء كطرح فكرة التسامح الديني كالتقارب كعدـ النفكر.-ْ
 إشغاؿ المسمميف عف ىمـك األمة كىك ىدؼ أصيؿ لمييكد.-ٓ
 المشرؽ. تشكيو صكرة الدكلة العثمانية كتسميتيا باالستعمار العثماني كتعمد إخفاء تاريخيا-ٔ
 إفقار ك تجييؿ العالـ اإلسبلمي بكؿ أنكاع الجيؿ بالراـ مف أنو يحكم مقكمات الثراء كالعمـ.-ٕ
 مياجمة المغة العربية الفصحى كالدعكة لمحديث بالعامية.-ٖ
 .إفساد المرأة كمدخؿ إلفساد األمة )كىذا أىـ ىدؼ عندىـ اآلف(-ٗ

 عممانيةيخ محمد قطب من الالمطمب الراني: موقف الشَّ 
 :مكقؼ الشيخ مف العممانية سيتناكؿ الباحث عدة مسائؿ في ىذا المطمب الذم يبيف    

 أواًل: منشأ العممانية.
لكف مف ألكاف الغزك الفكرم، كما يصفيا الشيخ كىي فكر اربي لـ ينبت في أرض  ىي   

 :كيقكؿ الشيخ (ٓ)اإلسبلـ كما نبت فييا مف انحرافات، ك إنما جاءت مف تأثير الثقافة الغربية
إف قمنا إف "العممانية" حدثت فقط بعد النيضة، فالحقيقة  -مف كجية نظرنا اإلسبلمية-" كنخطئ  
جدا في الحياة األكركبية،  إف الفصؿ بيف الديف كالحياة كقع مبكران  -مف كجية النظر اإلسبلمية-

ركبا قد تمقت المسيحية قد كقع منذ بدء اعتناؽ أكركبا لممسيحية؛ ألف أك  -إف شئت الدقة-أك أنو 
عقيدة منفصمة عف الشريعة  بصرؼ النظر عما حدث في العقيدة ذاتيا مف تحريؼ عمى أيدم 
 الكنيسة  كلـ تحكـ الشريعة شيئا مف حياة الناس في أكركبا إال األحكاؿ الشخصية فحسب، أم

     _____________________ 
 (.ُْٕانظر : قطب،  ال يأتكف بمثمو)ص( ُ) 
 (.ُْ)صقطب، التأصيؿ اإلسبلمي لمعمـك االجتماعية انظر : (ِ) 
 (.ُِ: قطب،  العممانيكف كاإلسبلـ)ص انظر (ّ) 
 (.ُُٖالداككد ، ىؿ يكذب التاريخ )ص  انظر :( ْ) 
 . (ُّ: ص) كاإلسبلـ العممانيكفقطب،  انظر :( ٓ) 
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كىذا ..االجتماعية في جممتيا. إنيا لـ تحكـ األحكاؿ السياسية كال األحكاؿ االقتصادية كال األحكاؿ
  .(ُ) " اإلسبلمية الكضع ىك عممانية كاممة مف كجية النظر

 .أوروبا في العممانية رانيًا : نشأت 
 كذلؾ الشيخ أمكران عدة كقعت حتى أكصمت أكربا لنبذ الديف كاحبلؿ العممانية مكانو في يبيٍّ       

، كالحجػر الشػريعة عػف العقيػدة فصػؿـ، كبكفسػادىـ، كطغيػانيالػديف  جيالة رجاؿب ؛سيطرة الكنيسةب
كالظمػػػـ كاالسػػػتبداد السياسػػػي  ليػػػـ، كاقامػػػة محػػػاكـ التفتػػػيش عمػػػي العمػػػـ كالعممػػػاء كتعػػػذيبيـ كقػػػتميـ،

 .(ِ)كا العممانية مكانوكاحم   ، حتى نبذكا الديف المحرؼ المشكَّه كميزلة صككؾ الغفراف
 رالرًا: العالقة بين العمم والدين.

ديف متنافريف يسعى كؿ منيما لمسيطرة عمى حساب اآلخر، يف كالعمـ ليسا نً الدَّ  يخ أفَّ الشَّ  دي ؤكٍّ يي    
يا مع بعضي  ري فنزعة العبادة كنزعة المعرفة كمتاىما نزعة فطرية، كالفطرة في النفس السكية ال تتناف

ما تتعاكف جكانبيا المختمفة لبناء الشخصية السكية ، كقد تختؿ الشخصية لزيادة أك نقص بعض إنَّ 
د الجكانب بالقياس إلى حده المفركض كبالقياس إلى الجكانب األخرل في النفس، كلكنيا ال في أح

تختؿ قط مف اجتماع جكانب الفطرة كميا في النفس فيذا ىك األمر الطبيعي الذم ال تستقيـ 
 ،ففي العالـ اإلسبلمي الذم استقت أكركبا العمـ منو، كاف  النفس بدكنو؛ بؿ العكس ىك الصحيح

ك األمر الكاقع؛ كاف الديف كالعمـ يعيشاف معان متسانديف متعاكنيف ببل تنازع كال تنافر ؛ بؿ ىذا ى
كاف العمـ في حقيقة األمر نابعنا مف العقيدة منبثقان عنيا، يعمؿ في خدمتيا، كمع ذلؾ كاف لو  

تدكينيا المجاؿ الكاسع كمو الذم يعمؿ فيو، كالحرية التي يمارسيا في البحث كتحصيؿ النتائ  ك 
كالثمار العممية المفيدة التي تقكـ عمييا نيضة عممية زاىرة  ... كلـ يكف لمعمـ في نفكس 
المسمميف فتنة ، ال ىك فتنيـ عف الديف ، كال صار في حسيـ إليان مكاف اهلل ،ألنيـ كانكا 

المعرفة  يتناكلكنو كما تتناكلو الفطرة السكية ، التي تأخذ حظيا مف العبادة كما تأخذ حظيا مف
العممية ، كتطمب ىذه كتمؾ ببل تنافر بينيما كال صداـ، كقد كاف العالـ في كثير مف األحياف 

 عالمان في الطب أك الفمؾ أك الرياضيات ... إلخ، كعالمنا بالعمكـ الدينية في الكقت نفسو، متبحران 
 (ّ)و العمـ عف الديففي ىذه كتمؾ، متكازننا في ذات الكقت، ال يصرفو الديف عف العمـ كال يصرف

 الذم ظمت أكركبا تدرس نظرياتو في عمـ الضكء  إلي بداية القرف  (ْ)ككاف الحسف بف الييثـ 
_____________________ 

 . (ْْٕ: ص)قطب ، مذاىب فكرية معاصرة (ٔ)
 . (كما بعدىآُْص)قطب ، مذاىب فكرية معاصرةانظر:  (ٕ)
 (.ُٖٓ(  انظر: قطب، مذاىب فكرية معاصرة )صّ)
انو ًفي اٍلعمـ الرياضي كىالى ييقىاًربو "ى  (ْ) كىافى فىاضؿ النَّفس قكمَّ الذكاء متفننان ًفي اٍلعيميـك لـ يماثمو أحده مف أىؿ زىمى

كىذىًلؾى  شىرحيىا كى قد لخَّص كثيرا مف كتب أرسطك كى كىافى دىاًئـ ااًلٍشًتغىاؿ كثير التصنيؼ كافر التزى د محٌبان لمخير كى كى
ًبيرا بأصكؿ الطبٍّ كقكانيكتب جا كىافى خى  .(ٕٖٔ/ ٔٔمج))الصفدم، الكافي بالكفياتنو"لينكس كى
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 التاسع عشر، كالذم أثبت مبلحظة كانت بالقياس إلى كقتو مف أعجب العجب كىي انحناء
الشعاع الضكئي عند مبلمستو جسمنا منحنينا كعدـ سيره في خط مستقيـ ، ك كاف عمى كؿ   

 ؾ يقدـ إنتاجو العممي باسـ اهلل ، كيحمد اهلل كيثني عميو كيشكره عمى فيضعبقريتو العممية تم
نعمو عميو، كبل ، لـ يكف العمـ عند المسمميف مثاران لمفتنة ، ألنيـ صاحبكه  قركف عدة عمى رزانة 

كركية ، فمـ يفاجؤكا بو كما فكجئت أكركبا في عصر النيضة ، كألف نبع العمـ في حياتيـ مف 
فمـ يثر بينو كبيف الديف ذلؾ الخصاـ الذم ثار بيف الديف كالعمـ في أكركبا ، كألف نبع الديف 

المعرفة كميا في حس المسمـ نفحة ربانية يفتح بيا عمى عبادة ، فيككف جزاؤىا في حسو مزيدنا 
 .(8) مف التقرب إلى اهلل ، ال بعدنا عنو  كعف عبادتو

 واإلسالم. رابعًا : العممانية
 ،تحريػػؼ مػػف فيػػو دخػؿ مػػا نتيجػػة الػػدنيا، لمحيػاة ظيػػره كيػػدير بػػاآلخرة ييػتـ دينػػان  سػػيٌ نى لكى ا الػديفي "      

 لػػػػـ أـ النػػػاس قصػػػػد الػػػدنيا، الحيػػػػاة عمػػػى أثػػػػره يمقػػػي اآلخػػػػرة أجػػػؿ مػػػػف العمػػػؿ كػػػػاف فقػػػد ذلػػػػؾ كمػػػع
 كمشػاعرىـ، كتصػكراتيـ كسػمككيـ، النػاس حيػاة فػي كاقعيػة اثػارا يعطي الديف ذلؾ فكاف ...يقصدكا
 يعػػد فمػػـ ،كػػامبلن  إجػػبلءن  أجمتيػا حتػػى ركيػػدا ركيػػدا مكانيػػا مػف لتزحزحيػػا العممانيػػة جػػاءت يالتػػ كىػي
 عنػػد كبقػػيى  اإلطػػبلؽ، عمػػى امكاننػػ المعاصػػرة الجاىميػػة فػػي النػػاس مػػف العظمػػى األكثريػػة عنػػد لمػػديف
 ىػػذه عمػػى الػػديف مسػػخي كبيػػذا الحيػػاة، كاقػػع فػػي شػػيئا تحكػػـ ال ىػػذه كلكػػف، مشػػاعر مجػػرد األقميػػة
 قطعػت حتى الكنيسة شكىتو يتال كىي مضض عمىمعو  تتعايش العممانية أصبحت حتي ةالصكر 
 يمكػػف ال الحػػؽ الػػديف إفَّ  !الحػػؽ  اهلل لػػديف بالنسػػبة األمػػر يكػػكف فيكػػؼ.. السػػماكم باألصػػؿ صػػمتو
 مقتضػى ىػك -الحػؽ اهلل ديف في- بالشريعة فااللتزاـ ،الشريعة عف مفصكلة عقيدة يككف أف ابتداء
 الشػػيادة تكػػكف ال بحيػػث.. اهلل رسػػكؿ محمػػدان  كأف اهلل إال إلػػو ال أف شػػيادة مقتضػػى.. اتيػػاذ العقيػػدة

 ك اهلل، عنػػػد مػػػف جػػػاء بمػػػا االلتػػػزاـ كىػػػك ؛المعنػػػى ىػػػذا صػػػاحبيا عنػػػد تػػػؤد لػػػـ إف كقائمػػػة صػػػحيحة
: تعػالى قكلػو ىػذا كمػف،  اهلل شػريعة سػكل شػريعة أم إلػى التحػاكـ كرفػض اهلل، شػريعة إلى التحاكـ

 {رَغًٍٍِّْب ًٌَُغٌٍَُِّّا لَضٍَْذَ َِِّّب حَشَجًب ؤَْٔفُغِيُِْ فًِ ٌَجِذًُا ال ثَُُّ ثٍَْنَيُُْ شَجَشَ فٍَِّب ٌُحَىٌُِّّنَ حَزَّى ٌُاِِْنٌَُْ ال ًَسَثِّهَ فَال}

ػػ [56: النساا   ]   عمػػى فػػرض الغايػػة ىػػذه أفَّ  عمػػى ذلػػؾ دؿَّ  ؛الغايػػة ىػػذه تكجػػد حتػػى اإليمػػاف نفػػى افممَّ
 .(7)"  الكعيد أىؿ مف كاف تركيا فمف الناس

 
 

 _____________________________ 

 (.ُٗٓانظر: قطب، مذاىب فكرية معاصرة )ص (ُ)
 .(ْٔٗ: ص) معاصرة فكرية قطب : مذاىب (ِ)
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 .الشيخ يراهكما  العممانيةعمي اإلسالم حكم  ًا :خامس
 .(8) نست  حكـ الشيخ بعدىا كىي كما يمى: ؛ يخ في ىذا الحكـ أمكران الشَّ  في بيٍّ يي    
 .فييا الحاكمة ىي ؛الربانية الشريعة تككف أف األمة ىذه حياة في األصؿ-ُ
إلػػػى  اإليمػػػاف مػػػف كيخرجػػػو المنػػػافؽ نفػػػاؽ يكشػػػؼل اهلل شػػػريعة إلػػػى التحػػػاكـ اهلل جعػػػؿ لقػػػد -7

 .اهلل  شريعة عف اإلعراض
 اهلل. بكحدانية االعتقاد شأف شأنو ، لئليماف محكًّا اهلل شريعة إلى التحاكـ اهلل جعؿ لقد -ّ
 . جاىمية حكـ فيك اهلل حكـ اير حكـ ؿك -3
 .بإجماع الممة مف خارج فيك ؛ اهلل أنزؿ ما بغير كيحـر الذم يشرَّع ك يحؿ -5
 المؤمنكف ليا: بو كيقكؿ الشيخ عف التحاكـ لشريعة اهلل كما يقكـ   
 بػػذلؾ كفيخرجػ فػإنَّيـ رفضػكه إف ألنَّيػـ بػو؛ يقكمػػكا أالَّ  يممكػكف كال كاحتسػابان، تعبػدان  ىػك " إنمػا 

 .(7) اهلل " شريعة اير شريعة بتحكيـ رضكا إف ككذلؾ اإلسبلـ، أصؿ مف
كمف ىنا يتضح تماـ الكضكح، أف رفض التحاكـ لشريعة اهلل أك انكارىػا، أك التحػاكـ لغيرىػا،  

ـى ايرىػػا أصػػمح منيػػا؛ فيػػك خػػارج عػػف الممػػة إال أف يرجػػع كيتػػكب، كالعممانيػػة  كأفَّ مػػف رأل حكػػ
 الحكـ . ىذا الذم ينطبؽ عميو  ىي مف ىذا المكف

 يخ ُمحمَّد قطبالمبحث الرالث: القومية في نظر الشَّ 

 المطمب األول: التعريف بالقومية وأىدافيا
القكميَّة ىي إحدل أىـ الكسائؿ التي ساىمت في تغريػب المجتمعػات اإلسػبلمية، فبعػد أف     

تمعات الغربية، كنشر التبااض جربيا الغرب كذاؽ مرارتيا، كبعد أف عممت عمى تفسيخ المج
كالتحاسػػػد فيمػػػا بينيػػػا، كبعػػػد مػػػا جمبػػػت ليػػػـ الػػػكيبلت، كمػػػا جرتػػػو عمػػػييـ مػػػف نكبػػػات، دفعػػػتيـ 

لئلسػػبلـ ك المسػػمميف لتصػػدير تمػػؾ البضػػاعة الكاسػػدة إلػػى بمػػداف العػػالـ اإلسػػبلمي،  عػػداكتيـ
.فزٌينكا ليـ شعار القكمية بيدؼ إعادة المسمميف لمتنادم بدعكل العصبية ا  لجاىمية مف جديدو

 أواًل: تعريف القومية.
ُة مصدٌر مشتقٌّ من لفظة قوٍم، وقوُم كيلِّ رجيٍل شيٌعته وعشيٌرته،  التعرٌف اللُّغوي:-ٔ ٌَّ القوم

ٌُقوي ذلك قوله جال دون النِّساء و جال والنِّساء، وقٌل هً للرِّ  :وهً الجماعة من الرِّ

لٌٌََ ِِّٓ لٌٍََْ عَغَى ؤَْ ٌَىٌٌُُٔا خٍَْشًا ِِّنْيُُْ ًَالَ ِٔغَبء ِِّٓ ِّٔغَبء عَغَى ؤَْ ٌَىَُّٓ خٍَْشًا ِِّنْيَُّٓ  }ٌَبؤٌَُّيَب اٌَّزٌَِٓ آَِنٌُا الَ ٌَغْخَشْ

 [22ًَالَ رٍَِّْضًُا ؤَٔفُغَىُُْ ًَالَ رَنَبثَضًُا ثِبألٌَْمَبةِ ثِئْظَ االِعُُْ اٌْفُغٌُقُ ثَعْذَ اإلمِيَبِْ {]احلجشاد:
__________________ 

 .(ُٔ-ٖٓ: ص) انظر : قطب : العممانيكف كاالسبلـ (ُ)
 .(ُٔ: ص) المصدر السابؽ (ِ)
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فمك كانت النٍّساء مف القكـ لـ يقؿ كال نساءه مف نساءو، كقاؿ ابف األثير: كسيم كا بذلؾ ألىنَّيـ     
: القكـ  الرٍّجاؿ دكف قكَّامكف عمى النٍّساء باأليمكر الَّتي ليس لمنٍّساء أىف يقمف بيا، كقاؿ الجكىرم 

 .(ُ) النٍّساء كال كاحدى لو مف لفظو
 رانيًا: التعريف االصطالحي:

 تعددت تعريفات الباحثيف الختبلؼ نظرتيـ إلى القكمية، كىذه بعض تعريفاتيـ ليا:      
يعرفيػا الشػػيخ ميحمَّػد قطػػب أنيػا:" أبنػػاء األصػؿ الكاحػػد كالمغػة الكاحػػدة ينبغػي أف يكػػكف كالؤىػػـ  -ُ

ف كاف معناىا أيضان السَّعي في النياية إلى تكحيد كاحدان، كا   ف تعددت أرضيـ، كتفرقت أكطانيـ، كا 
، فيكػػػكف الػػػكالء لمقكميػػػة مصػػػحكبان بػػػالكالء  الػػػكطف بحيػػػث تجتمػػػع القكميَّػػػة الكاحػػػدة فػػػي كطػػػفو شػػػامؿو

 .(ِ)األصؿ، كلك لـ تتحقؽ كحدة األرض" يبقيلؤلرض؛ كلكف الكالء لمقكمية 
ف السػػيد عبػاس أنيػا: "نزعػػة تػربط الفػرد بقكمػػو بػركابط متجانسػة، كالقرابػػة كعرفيػا الػدكتكر حسػي-ِ

كالمغػػػػة كالعػػػػادات كالتقاليػػػػد كالتػػػػاريخ، كتكحػػػػد بيػػػػنيـ أىػػػػداؼ مشػػػػترىكة كالكىحػػػػدة كالتحػػػػرر كالحريػػػػػة 
 .(ّ)كالعدالة"

كتعرفيػػػا دائػػػرة المعػػػارؼ كالعمػػػكـ االجتماعيػػػة عمػػػى أنيػػػا: "تشػػػير إلػػػى الحالػػػة التػػػي ترجػػػع إلػػػى -ّ
 .(ْ)صيَّة القكمية أعمى مقامان في الًقيىـ العميا"الشخ
قامة دكلة مكحدة ليـ، عمى ىي: ك -ْ "حركة سياسية فكرية متعًصبة، تدعك إلى تمجيد العرب، كا 

حبلليا محؿ رابطة الديف، كىي صدل لمفكر  أساسو مف رابطة الدـ كالقربى كالمغة كالتاريخ، كا 
 .(ٓ)القكمي الذم سبؽ أف ظير في أكركبا"

كعمػػػى الػػػراـ مػػػف االخػػػتبلؼ فػػػي التعريفػػػات إال أنَّيػػػا متفقػػػة عمػػػى إقصػػػاء الػػػديف مػػػف أم إجمػػػاع     
ف كػانكا مختمفػيف متناقضػيف  كخاصة اإلسبلـ، يقػكؿ األسػتاذ فتحػي يكػف: "كدعػاة القكميػة العربيػة كا 

ـ كمػػف فػي تعريػػؼ القكميػػة العربيػػة، إالَّ أنيػػـ متفقػػكف تمػػاـ االتفػاؽ فػػي مػػكقفيـ مػػف الػػديف بشػػكؿ عػػا
اإلسبلـ بصكرة خاصة، فيـ ينادكف بفصؿ الًديف عػف الدكلػة، كيعتبػركف الػدعكة إليػو دعػكة رجعيػة، 
كيحرصػػػكف عمػػػى عممنػػػة الدكلػػػة كعممنػػػة قكانينيػػػا، كػػػؿ ذلػػػؾ تقميػػػد كانسػػػياؽ مػػػع الخػػػط الػػػذم سػػػمكتو 

 .(6)الحركات القكمية في أكركبا خاصة الثكرة الفرنسية"
______________________ 

 (.ْٔٗ/ُِف منظكر، لساف العرب)م  ظر: اب( انُ)
 (.ْٓٓقطب، مذاىب فكرية معاصرة)ص (ِ)

 (.ِّٓالحسف، المذاىب كاألفكار المعاصرة في التصكر اإلسبلمي)ص (ّ)
 (.ِْٓ)ص( المرجع السابؽْ)
 (.ْْْ/ُ، المكسكعة الميسَّرة )م الجيني (ٓ)

 (.ُٗ، َٗ( يكف، حركات كمذاىب في ميزاف اإلسبلـ )صٔ)



ٗٔ 

 

 ًيا: أىداف القومية.ران
مباحث ىذا الفصؿ مازالت تتناكؿ التغريب كتفريعاتو؛ كالتي منيا القكمية، كبما أف  بما أفَّ      

 ،متفقكف تماـ االتفاؽ في مكقفيـ مف الديف بشكؿ عاـ كمف اإلسبلـ بشكؿ خاص القكمية كدعاتيا
مو عف مجاالت الحياة يصب في مصب كاحد؛ أال كىك محاربة الديف كفص االتفاؽكبما أف ىذا 

جميعان؛ فبالتالي ستككف أىداؼ القكمييف مرتكزة عمى حربيـ عمى أمكر اإلسبلـ مف كؿ جكانبو 
نكضحيا في مكقؼ  ثـ ىناؾ أىداؼ خاصة لمشيخ قطبكمف أىـ ىذه األىداؼ؛ ىدفاف رئيساف 

 :الشيخ مف القكمية كاليدفاف ىما

 .أواًل: القااء عمى األخوة اإلسالمية
مف أقكل الركابط التي تجمع بيف جميع الشعكب اإلسبلمية عمى  د  عى األخكة اإلسبلمية تي  ألفَّ    

اختبلؼ أعراقيـ كأجناسيـ كأماكف تكاجدىـ؛ ألنيا تربط القمكب كاألركاح برباط العقيدة، كما قاؿ 
دة أكثؽ اإلماـ الشييد حسف البنا عف األخكة: "أنيا ترتبط القمكب كاألركاح برباط العقيدة، كالعقي

في كتابو أف الرىابطة الحقيقية التي تربط ، كقد بيف اهلل(ُ)الركابط كأابلىا، كاألخكة أخكة اإليماف"
ا الميٍؤًمنيكفى ًإٍخكىةه{}الحجرات:فقاؿعمى أساس العقيدة  بيف المسمميف ىي األخكة   كقاؿ {َُ:}ًإنَّمى

  ًك اٍلميٍسًمـ ـي أىخي دعاة تيار القكميَّة عمى  صى رً حى لذلؾ  ؛ (ِ)...(مؤكدان عمى ذات المعنى:)اٍلميٍسًم
حبلؿ  إقصاء اإلسبلـ كتفريغ القضية السياسية كاالجتماعية بكجوو عاـ مف المحتكل اإلسبلمي كا 
رابطة بديمة عف عقيدة اإلسبلـ، لنقض عيرل اإلسبلـ، كعزؿ الشعكب اإلسبلمية عزالن نيائينا 

عض كصمتيا بالش عكب األخرل التي تديف بغير دينيا بعضيا عف بعض، لتصبح صمة بعضيا بب
مف الشعكب الكثنيَّة أك الماركسية أك ايرىا، كبالتَّالي تضعؼ الصبلت بيف الشعكب اإلسبلمية، 
كتضعؼ ركابط الثقافة المشترىكة، كلغة القراف، كالقيـ المشترىكة، كيقضى عمى األخكة 

 .(4)اإلسبلمية
 
 
 
 
 

_________________________ 
 (.َّٖ( البنا، مجمكعة رسائؿ اإلماـ الشييد حسف البنا)صُ) 
ـي ( ]البخارم ، صحيح البخارم، جزء مف حديث أخرجو البخارم في صحيحو، الِ) مظالـ،/ ال يظمـ المسم

ـى   [.ِِْْرقـ الحديث:  (8ٕٔ/ ٖ)كال ييٍسممو، المسم
 (.ٕٕكالزيبؽ، أساليب الغزك الفكرم)ص  و( انظر: جريشّ) 
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 .ا: التفريق بين المسممين لتسييل استعمارىمرانيً 

ما مف شؾ أف الحقد الصميبي عمى اإلسبلـ إلى جانب المكػر الييػكدم قػد لعبػا دكران كبيػران فػي     
زرع القكميػػة فػػي بػػبلد المسػػمميف؛ كذلػػؾ لتمزيػػؽ الكىحػػدة اإلسػػبلمية، فاالنتمػػاء إلػػى العربيػػة بػػدالن مػػف 

تعمار بمػػػداف المسػػػمميف بعػػػد أف يفرقػػػكا بػػػيف العػػػرب كسػػػائر اإلسػػػبلـ سيسػػػيؿ عمػػػى الغػػػزاة ميمػػػة اسػػػ
إخػػكانيـ المسػػمميف مػػف ايػػر العػػرب بعػػد اتبػػاع كسػػيمتيـ الشػػيطانية )فػػرٍّؽ تسػػد(، كىػػذا مػػا حصػػؿ 
بالفعػػؿ حينمػػا تسػػمَّؿ الفكػػر القػػكمي إلػػى بػػبلد العػػرب كالمسػػمميف فتفرقػػكا شػػيعان كأحزابػػان، فػػتمكف مػػنيـ 

ىػػذه ىػػي األىػػداؼ الحقيقيػػة كالرئيسػػة كراء رفػػع شػػعار القكميػػة فػػي ، (8)أعػػداؤىـ، كاسػػتعمركا بمػػدانيـ
بمداف العالـ اإلسبلمي، كليس تمؾ التي يدعي دعاة القكمية أنيـ يسعٍكف إلػى تحقيقيػا، فالمسػممكف 
عػػربيـ كعجميػػـ كميػػـ إخػػكة باجتمػػاعيـ كتكحػػدىـ برابطػػة العقيػػدة، كبتمسػػكيـ بكتػػاب ربيػػـ، كسػػنة 

 .ذات حضارة كمجد عريؽ سكؼ تصبح أٌمتيـ، نبييـ

 قطب من القومية ُمحمَّديخ المطمب الراني: موقف الشَّ 

 وهً: أهدافعدة القومٌة من خالل  سأبيف في ىذا المطمب مكقؼ الشيخ مف      
تحكيػػػؿ كالء المسػػػمميف عػػػف اإلسػػػبلـ ألفَّ المسػػػمميف إنمػػػا يكاجيػػػكف عػػػدكىـ مػػػف منطمػػػؽ عقيػػػدة  -ُ

ستشياد، كقد ذاؽ الفرنسيكف فػي الشىػماؿ األفريقػيٍّ كذاؽ اإلنجميػز إسبلمية تحر ض عمى الجياد كاال
في اليند كايرىا مف أرجاء أفريقيا كاسيا مف عقيػدة الجيػاد مػا ظػؿَّ عالقػان فػي نفكسػيـ، حتَّػى صػار 

مػػػف كجيػػػة النظػػػر الصػػػميبية أك مػػػف كجيػػػة النظػػػر  –تحكيػػػؿ كجيػػػة ىػػػذه العقيػػػدة كاسػػػتبداليا بغيرىػػػا
الشغؿ الشَّااؿ لمغزاة، فالمسممكف ال يقبمكف االستعمار كال يرضخكف لو طالما –االستعمارية البحتة 

كانكا مسمميف، لذا كجب تحكيؿ الكالء لئلسبلـ إلى ايره، فبيذرت بذكر الكطنية أكالن فػي ربػكع العػالـ 
َـّ بػذلؾ تحقيػؽ جممػة مػف األىػداؼ فػي افو كاحػد، كتحكيػؿ حركػا ، ثـي تبعتيا القكمية ليػت ت اإلسبلميٍّ

الجياد اإلسبلمي ضد االستعمار الصميبيٍّ إلػى حركػاتو كطنيػة، كمػا فعػؿ سػعد زامػكؿ فػي مصػر، 
، فحركػات الجيػاد  ككما فعؿ ايره مف الزعماء الكطنييف في ايرىا مف البمداف، كالفػرؽ بينيمػا كبيػره

، بينما تنظر إليو الحركاتي الكطنيَّة عمى أنَّو مستعمر  اإلسبلميٍّ تنظر إلى العدكٍّ عمى أنَّو مستعمره
  (7)فقط، كىذا سيسيؿ ميمَّة تفاىـ الدكؿ االستعمارية معيا باستعماؿ السياسة

لقد كانػت دعػاكل القكميػة قػد بػذرت بػذكرىا فػي تمػؾ األرض مػف زمػف سػابؽ، بػذرت تمػؾ الػدعاكل ك 
 تبذر التحاسد في األرض اإلسبلمية لتفرؽ كحدة األمة كتمزؽ رابطتيا، فمف شأف القكمية أف

________________________ 
 (.ِْٗ/ِ( انظر: عكاجي،  المذاىب الفكرية المعاصرة )جُ) 

 (.ٖٕٓ،ٕٕٓانظر: قطب، مذاىب فكرية معاصرة )ص( ِ) 
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يسػػػتحكذ عمػػػى  كالتبػػػااض فػػػي نفػػػكس النػػػاس تجػػػاه القكميػػػات األخػػػرل ؛ ألف كػػػبلن مػػػنيـ يريػػػد أف     
لعبة ناجحة ألنيا ة في أكركبا كظنت أنيا اليدؼ كحده كيحـر منو اآلخريف، كلقد نجحت القكمي

تعاصرت في تاريخيا مع التقدـ الصػناعي، كمػع الرخػاء الػذم سػاد أكركبػا نتيجػة احتبلليػا بػبلد 
ك لقػػد كانػػت دعػػاكل القكميػػة فػػي  ،سػػع نطػػاؽالعػػالـ اإلسػػبلمي كنيػػب خيراتػػو كاسػػتغبلليا عمػػى أك 

فمـ تكف ليـ القكة التي يكسبكف بيا شػيئان الكطف اإلسبلمي فتنة ال تعكد عمييـ إال بالكباؿ كحده 
مف كرائيا بؿ كانكا لقمة سائغة في فـ العدك؛ التقميا بسيكلة بعد أف كاف قد عجز مف قبؿ عف 

 .(8)التقاميا
تحكيػػػؿ حركػػػات الجيػػػاد اإلسػػػبلمي إلػػػى حركػػػات سياسػػػية  كطنيػػػة  فالعػػػدك ايػػػر قػػػادر عمػػػى  -ِ      

تقػػـك حركػػة الجيػػاد عمػػى أسػػاس إسػػبلمي يكػػكف البػػاب  فحػػيفالحركػػات اإلسػػبلمية؛  التفػػاىـ مػػع 
ألنػػو ال سػػبيؿ إلػػى التفػػاىـ معيػػا إال بػػإخراج ذلػػؾ العػػدك مكصػػدا تمامػػا بػػيف المجاىػػديف كعػػدكىـ، 

 .(ِ)خارج الببلد، أما الحركات الكطنية السياسية فالتفاىـ معيا سيؿ كممكف
  .(ّ)العربية في الببلد اكسعيكت ةأدت انتشار تمؾ دعاكل القكمية إلى تجذ ر الصييكني-ّ  

رابط القكمية اليشة ؛ تحكيؿ رابط العقيدة الذل يربط الشعكب المسممة ؛ ربطان محكمان إلى -ْ     
 .(ْ)لييا ؛ بؿ كسرىا كتحطيميا كالتي يسيؿ

مػف  فيذه ىي القكمية الزائفة، كالتي نسجيا الغرب بخيكطو كخيكط العنكبكت، فكقع فييػا مػف كقػع      
النفػػػكس كمرضػػػى القمػػػكب ، فأصػػػبحكا فريسػػػةن سػػػيمة لمغػػػرب يسػػػيؿ التياميػػػا بكػػػؿ سػػػيكلة  ءضػػػعفا
 .كيسر

 قطب ُمحمَّدالمبحث الرابع: الديمقراطية في نظر الشيخ 
 المطمب األول: التعريف بالديمقراطية وأىدافيا

 .أواًل: التعريف بالديمقراطية
 التعريف المُّغوي:

 كلمتيٌن، مين األصيل، مكيون ٌونيانً مصيطل  هيً بل أصولها، فً عربٌة لٌست الدٌمقراطٌة كلمة"    

 أو الحكيم ومعناهيا كراتيوس  :ثانٌهميا-الشيعب ومعناهيا دٌميوس  :أولهما ،األخرى إلى أحدهما أضٌفت

ا معناها فالكلمةالسلطة،   .(5) "   الشعب سلطة أو الشعب حكم :إذا

      __________________ 
 (.ّٓٔ-ّْٔالمعاصر )ص ( انظر: قطب، كاقعناُ)      
 (.ٖٕٓانظر: قطب، مذاىب فكرية معاصرة )ص (ِ)      
 (.ٖٔٓانظر: المصدر السابؽ )ص (ّ)      
 (.ٖٖٓانظر: المصدر السابؽ نفسو )ص (ْ)      
 (.ِّّالرقب، كاقعنا المعاصر كالغزك الفكرم)ص (ٓ)      
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:  التعريف االصطالحيُّ
ػػديخ فيػػا الشَّػػعرَّ      الحكػػـ الػػذم تكػػكف فيػػو السػػمطة لمشػػعب كتطمػػؽ  يػػا: "مػػو اهلل أنَّ قطػػب رح ميحمَّ

عمػػى نظػػاـ الحكػػـ الػػذم يكػػكف الشػػعب فيػػو رقيبػػان عمػػى أعمػػاؿ الحككمػػة بكاسػػطة المجػػالس النيابيػػة، 
 .(8) "كيككف لنكاب األمة سمطة إصدار القكانيف

في األصػؿ كممػة أف الديمقراطية ىي  "كجاء في تعريؼ مجمؿ لممعنى المغكم كاإلصبلحي معان    
كتعنػػػي الشػػػعب،  Kratosكتعنػػػي الحكػػػـ أك السػػػمطة، ك Demosالتينيػػػة مككنػػػة مػػػف شػػػقيف كىمػػػا 

كبػذلؾ فػإف الديمقراطيػة ىػػي حكػـ أك سػمطة الشػػعب، كيقصػد بيػا حكػػـ الشػعب بكاسػطة الشػػعب أك 
مف خبلؿ اختيار الشعب لمف ينكب عنو في الحكـ، كيمكف القكؿ إف تداكؿ كممة الديمقراطيػة فػي 
أكركبػػا ازداد منػػذ القػػرف السػػابع عشػػػر كخاصػػة فػػي القػػرف الثػػامف عشػػػر كذلػػؾ مػػف خػػبلؿ ازدىػػػار 
الميبراليػػة السياسػػية، أمػػا بالنسػػبة لمعػػرب فمػػـ تػػدخؿ كممػػة الديمقراطيػػة المغػػة العربيػػة إال مػػف خػػبلؿ 

برأيػو حكػـ الشػعب كحػده بمػا يقػرره ؛ الديمقراطيػة ذهإذان فيػ (7) "الغرب في أكاخر القرف التاسع عشػر
جماعو، كال رجكع لحكـ اهلل، كال تحاكـ لنو ف كاف حكميـ مخالف ؛كا  ف كا  ان لحكـ اهلل تماـ المخالفة؛ كا 

، كلكف حكـ الشعب الذل اختار، كال حػكؿ كال قػكة إال بػاهلل! قػاؿ  كاف حكـ اهلل ىك األصمح كاألقـك

: {ًََِْٓ َُٓوِ  َِِٓ ؤَحْغ  كامػف ، حكمػو فػي اهلل ًمػف أعػدؿ أم كمىػف [05: بئـذح امل{ ]ٌٌُلِنُـٌَْ  ٌِمَـٌٍَْ  حُىًّْـب  اٌٍَـّ
 .(ّ)سكاه كال عدؿ الحؽ كال حؽ  ىك اهلل حكـ أف كأيقف بو،

 رانيًا: أىداف الديمقراطية.
ٕٜ:-ٍٍِْظ٘سأصحاتٖا-الدٌمقراطٌةيخ رحمو اهلل أف مف أىداؼ يرل الشَّ     

فٍٜشاقثحأػَاهاىحامٌ،ٗجؼوٖااىحواىرٜإرذخئىٞٔأٗستا؛ىرأسٞسسيطحاألٍحأّ -ٔ

تأحناً؛ٍذػٞاًأّٖاستاّٞح-ذسيطاً–اىرششٝغتٞذاألٍح،تؼٞذاًػِاىحامٌاىَسرثذاىزٙماُٝحنٌ

خالصاًٍِرىلاىرسيطالدٌمقراطٌةٗلذثذٝوفٖٞا،فناّدىؼثح
(ْ).

ىألٍح-ٗاىرحشٌٝيٞواىرحأٛ-اىرششٝغاىذَٝقشاطٞحاىَؼيْحأّٖاذؼطٚحقمف أىداؼ  أفَّ  ٗ-ٕ

تاهللاىشئٞسٞحاىششكأّ٘اعأحذفٜذقغفٖٜ،هللادٍُِٗ
(ٓ).

تنوأّ٘اػٔ؛فرسرثاحاىَحشٍاخغذغي-ٖ ّٛ تنوأّ٘اػٖا،ٗذْرششاإلتاحٞحوأفناساىغزٗاىفنش

تالقٞ٘دٗلششٗط
(ٔ).

 _________________________ 
 (.ُٖٕ( قطب، مذاىب فكرية معاصرة،)صُ)
 (.ُِأبك النجا، العممانية، الميبرالية، الديمقراطية، الدكلة المدنية في ميزاف اإلسبلـ)ص (ِ)
 (.ُُٔالتفسير الميسر)ص: انظر (ّ)
 (.َِ،)صىمَـّ نخرج مف ظممات التيوقطب، انظر:  (ْ)
 (.ٖٕ،)صالعممانيكف كاإلسبلـقطب، انظر:  (ٓ)
 (.ٖٔ،)صانظر: المصدر السابؽ (ٔ)
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اىذَٝقشاطٞحاىخطٞشج؛اى٘ص٘هئىٚحشٝحاإلىحاد،ٗاىزٙماٍُْشأٓاىفساد مف أىداؼٗ-ٗ

ٗاىزٙجاءٍِأٗسغاألت٘اب؛ٍِٗسائوئػالًتشرٚأّ٘اػٖا،ٗموٍْإجاىرؼيٌٞ ّٜ األخالق

تجَٞغٍشاحيٖا،ٍِٗخالهذؼشٝحاىَشأجفٜاىؼَوٗاىشاسعٗاىَالٕٜٗغٞشٕا..
 (ُ).

ٛ ؛اىذَٝقشاطٞحاىَزػٍ٘حؼ أىداٗفٚاىْٖاٝحٕزٕٜٓ ؛اىزٙصذ سٓىٍُِ٘أى٘اُاىغزٗاىفنش

.حسِٕٗ٘األّذسٍإ٘اىغشبتنوٍحاسٍْٔٗساؤٓفأخزّاأس٘أٍافٕٞٔٗ٘األغيةٗذشمْاىْا



 قطب من الديمقراطية ُمحمَّديخ المطمب الراني: موقف الشَّ 
ـ كاف كنستكف تشرشؿ كزيػران ُُٗٗمصرية عاـ " حيف قامت الثكرة ال يقكؿ الشيخ رحمو اهلل:     

-يقصػد المصػػرييف-فػي الحككمػة البريطانيػة، فسػمع بأنبػاء الثػكرة فسػػأؿ مػف حكلػو: مػاذا يريػدكف  
 Give them a toy  بيػا نينػا فقػاؿ: )أعطػكىـ لعبػة يتميػكففقيػؿ لػو: يريػدكف دسػتكران كتمثػيبلن برلما

toplay with )تػي جػاءت بيػا الدسػاتير؛ لعبػة تتميػى بيػا الجمػاىير الديمقراطيػة حقػا ال كىكػذا كانػت
دكف مردكد حقيقي يخمػص النػاس مػف سػطكة السػمطاف ، كالمسػتعمر ىػك الحػاكـ الحقيقػي مػف كراء 
المعبة، كمف كراء األحزاب، كمف كراء الحككمات التي تػذىب كتجػيء، كمػا يتحػرؾ الممثمػكف عمػى 

،أمػا (7)"أنيػـ أشػخاص حقيقيػكف ء يخيػؿ إلػييـؿ، كىػؤالالممثؿ يعرؼ أنػو يمثػ أفَّ المسرح، مع فارؽ 
استيراد الديمقراطية أك ايرىا مف النظـ مػف الغػرب مػع تنحيػة الشػريعة اإلسػبلمية عػف الحكػـ، فمػا 
الػػػذم أفضػػػى إليػػػو فػػػي كاقػػػع األمػػػة  لقػػػد أفضػػػى إلػػػى مجمكعػػػة مػػػف الشػػػركر ال تػػػزاؿ األمػػػة تعػػػاني 

، فتصمح أخطاءىا بالعبلج الربػاني الػذم أنزلػو اهلل نتائجيا، كستظؿ كذلؾ حتى تفيء إلى أمر اهلل
، فالديمقراطيػة المزعكمػة إف كػاف ليػا ممارسػات حقيقيػة فػي (ّ)ىدل لمناس كشػفاء لمػا فػي الصػدكر

ببلدىػػا األصػػمية فيػػي عنػػدنا مجػػرد تمثيميػػة مضػػحكة ال تجعػػؿ لؤلمػػة رقابػػة حقيقيػػة عمػػى أصػػحاب 
نمػػا يمثمػػكف مصػػالحيـ الشخصػػيةالسػػمطاف كأف ممثمػػي األمػػة ال يمثمكنيػػا فػػي شػػ  ،(3)يء حقيقػػي كا 

مسرحية جميمة ، تتػكىـ الجمػاىير مػف خبلليػا أنيػا ذات كزف حقيقػي ، ىي فالديمقراطية المزعكمة 
راضػػية أك  -بينمػػا األحػػزاب كميػػا  ،كأنيػػا ىػػي التػػي تسػػند ىػػذا الحػػزب أك ذاؾ ليصػػؿ إلػػى الحكػػـ 

راضػػيا ، كتحقػػؽ ليػػا مصػػالحيا ، كال يختمػػؼ تػػدكر فػػي رحػػى الرأسػػمالية ، كتنفػػذ ليػػا أا -كارىػػة 
صػػػدَّر إلػػػى العػػػالـ التػػػي تي  ىػػػي المزيفػػػة الديمقراطيػػػة ك (ٓ) حػػػزب عػػػف حػػػزب إال فػػػي طريقػػػة التنفيػػػذ !

  كالتي فييا صبلح الديمقراطيةغرؽ في كحكؿ الشيكات ، أما يالثالث ؛ لكى 
___________________ 

 (.ّْ-ّّ)ص  قطب، المسممكف كالعكلمة انظر:(ُ)
 (.ّٖ-ِٖ( قطب، قضية التنكير في العالـ اإلسبلمي)صِ)
 (.ُّ( انظر: قطب، ىمـ نخرج مف ظممات التيو)صّ)
 (.ُِّ( انظر: قطب، كاقعنا المعاصر)صْ)
 (.َُٕ)صرؤية إسبلمية( انظر: قطب، ٓ)



ٗٙ 

 

لمتركي  كالتصدير؛ كإرجاع الحقكؽ إلى أصحابيا، كاألرض المجتمعات ؛ فيي اير قابمة 
كالبعد عف القتؿ كالتعذيب كالتشريد كاالعتقاؿ، فيذا يتجاىمو الغرب، كىذا االستيراد ، لمالكييا

؛ أدل إلى تنحية الشريعة اإلسبلمية عف الحكـ ، مما ترتب عميو مجمكعة مف يمقراطيةالباطؿ لمد
كتصمح مف إلى ربيا  تفئالشركر ما تزاؿ األمة تعانى مف نتائجيا، كستبقى كذلؾ حتي 

كيؤكد   ،(ُ)الصدكري ىمدلن لمناس كشفاء لما ف الذل أنزلو اهلل ج الربانيٌ عبلأخطائيا بال
نما ، ذاتية خصكمة - سياسي كتنظيـ - الديمقراطية كبيف بيننا الشيخ أنَّو  " ليس  الخصكمة كا 

 حركة بأم األمر يصؿ فيؿ!  اهلل شريعة بتحكيـ االلتزاـ يرفضكف ألنيـ ، جانبيـ مف ىي
 عف نتنازؿ كحيف!   الكجكد شرعية كتمنحو ، اهلل شريعة تحكيـ يرفض كضعا ؿتقب أف إسبلمية

 عدـ في لنا خيار كال - نتنازؿ ال كحيف!   اإلسبلـ مف لنا يبقى فماذا ، الرباني اإللزاـ ىذا
بل تككف الحرية الحقيقية كال المساكاة ...فعاـ ألؼ بيا تمسحنا كلك الديمقراطية ترفضنا - التنازؿ
ة كال اإلخاء الحقيقي إال حيف يككف اهلل كحده ىك المشرع، كال يككف لمبشر حؽ التشريع الحقيقي

شعارات  ؛مف عند أنفسيـ ، ككؿ ما ترفعو الديمقراطية مف شعارات  الحرية كاإلخاء كالمساكاة 
كىـ أكثرية  -اير قابمة لمتحقيؽ في عالـ الكاقع ما داـ بعض البشر يشرعكف كبعضيـ اآلخر 

يخضعكف لمتشريع ، كما دامت األقمية التي تشرع إنما تشرع لمصالحيا الخاصة عمي  -الناس 
حساب اآلخريف ، كىب كؿ الناس شرعكا كما تزعـ الديمقراطية في أقكاليا النظرية ، كىب كؿ 

بيف مصالح الحاكميف  -في التشريعات التي يضعكنيا بأنفسيـ  -الناس استطاعكا أف يكفقكا 
الظمـ ، كزالت عبكدية بعض البشر لبعض ، كىك فرض جدلي ال يمكف أف  كالمحككميف فزاؿ

يتحقؽ ، كلـ يتحقؽ في أم جاىمية مف جاىميات التاريخ التي تحكـ بغير ما أنزؿ اهلل ، فيؿ 
  .(7) " تستقيـ الحياة في األرض عمى صكرة صحيحة حيف يككف البشر ىـ المشرعيف  !

لحريػػة لئلنسػػاف أف يعبٍّػػر عػػف رأيػػو؛ فاإلسػػبلـ ىػػك أكؿ مػػف ىػػي ا الديمقراطيػػةفػػإف كػػاف مفيػػـك    
أعطػػى ىػػذه الحريػػة، كسػػيرة رسػػكؿ اهلل شػػاىدة كحيػػة كمميئػػة بالمشػػاىد كالمكاقػػؼ ؛ كمكقػػؼ سػػمماف 

 الفارسي في ازكة الخندؽ، كمكقؼ الحباب بف المنذر في ازكة بدر، كايرىا مف المكاقؼ. 
 
 
 
 
 

________________________ 
 (.ّٔطب، المسممكف كالعكلمة  )صق انظر :(ُ)
 (.ِِٖ( قطب، مذاىب فكرية معاصرة)صِ)
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 قطب ُمحمَّديخ الشَّ  المبحث الخامس: العقالنية في نظر                 
 المطمب األول: التعريف بالعقالنية وأىدافو

 أواًل: تعريف العقالنية.
ٍيؿ، كعىقىؿ كيان أنَّ مشتؽ مف العقؿ فيمكف تعريؼ العقؿ لغ كىك التعريف المغوي:-8 و: نقيض الجى

باط  .(ُ)يىٍعًقؿ عىٍقبلن فيك عاقؿ، كعقمت البعير عقبل؛ أم شىدىٍدت يده بالًعقاًؿ؛ أم الرٍّ
" التفسير العقبلني لكؿ شيء في ميحمَّد قطب أنيا: يخعرفيا الشَّ  التعريف االصطالحي:-7

 .(ِ)و أك نفيو أك تحديد خصائصو "الكجكد، أك تمرير كؿ شيء في الكجكد مف قناة العقؿ إلثبات
"اٌتجاه لتمجيد العقؿ كاعتماد أحكامو؛ أصاب أك أخطأ، ضٌد االتجػاه الػديني كعرفيا الميداني أنيا: 

 .(ّ)ميما كاف الديف حٌقان، كميما كاف الذم نسب إليو صكابان، فالمحكَّـ في ىذا االتجاه ىك العقؿ"
 .(ْ)ىي تمجيد العقؿ كاالعتماد عميو في كؿ الشئكف أفَّ العقبلنية  :مميدانيل كفي تعريؼ اخر

 .(ٓ)استقبلؿ العقؿ البشرم بإدراؾ المصالح كالمنافع دكف الحاجة إلى قكل خارجية "ب" كتيعرَّؼ:
يىستنت  الباحث أٌف العقبلنية تىعتبر أفَّ العقؿ؛ كليس الكحي ىك المرجع الكحيد في تفسير كؿ    

  .خكارؽكال عقمٌي، كعدـ اإليماف بالمعجزاتختبر بمعيار يي غي أف شيء في الكجكد، كأف الديف ينب
 رانًيا: أىداف العقالنية.

 كفؽ أىكاء كرابات البشر. الديف الحياة كمينا أك جزئينا، كتطكيعالعمؿ عمى فصؿ الديف عف -8
 محاكلة إخضاع اإلسبلـ لمسايرة الحياة الغربية.-ِ
يف األديػاف كالمػذاىب كالفػرؽ؛ تحػت شػعار تقريػب المػذاىب العمؿ عمى إلغاء الفكارؽ العىقىديػة بػ-ّ

 كاألدياف ، كالتقريب بيف اإلسبلـ كالمسيحية أك الييكدية، أك التقريب بيف السنة كالشيعة.
 الكقكؼ في كجو السنة كالحيمكلة دكف نشرىا؛ بدعكل أنيا تؤدم إلى الجمكد كالضعؼ.-ْ
 مرحمة تاريخية قد انتيت. اعتبارهإبطاؿ مفيكـ الجياد في سبيؿ اهلل ب-ٓ
 تعديؿ أك تعطيؿ الحدكد في الشريعة، كميا أك بعضيا؛ بدعكل أنيا ال تبلئـ العصر. -ٔ
 .(ٔ)إلفساد المرأة المسممة؛ بدعكل تحريرىا، كنشر االختبلط في كؿ مجاالت الحياة  السعىٍّ -ٕ
 

__________________________ 
 (.ُٗٓ/ُ)م  ( انظر: الفراىيدم، العيفُ)
 (.ََٓ( قطب،  مذاىب فكرية معاصرة )ص ِ)
 (.ٕٓ( حبنكة، ككاشؼ زيكؼ)صّ)
 (.ُٗٓ( انظر المرجع السابؽ)صْ)
  (.ّْشحاتة محمد صقر)ص( صقر، اإلسبلـ كالميبرالية نقيضاف ال يجتمعاف، ٓ)
 (. َّٗ-ّٖٗ( انظر: العقؿ، االتجاىات العقبلنية الحديثة )صٔ)
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 قطب من العقالنية مَّدُمحيخ المطمب الراني: موقف الشَّ 
 في البداية نكضح رأم االسبلـ مف العقؿ ثَـّ رأم الشيخ بعد ذلؾ:    
 أواًل : رأي االسالم في العقل. 

ػػ" إفَّ االسػػبلـ لػػـ يى  بػػؿ جػػاء يحػػرر العقػػؿ، كيحػػث عمػػى  (ُ)"  س العقػػكؿحػػبً ر عمػػى األفكػػار كلػػـ يى حجي
 َِـبرَا  أْظُـشًُا  لُـًِ }ًلـبي:  [ُُ: األنعػاـ] {انْظُرُوا ثُمَّ رْضِالْأَ فِي سِريُوا قُلْ} :قاؿ تعالى النظر في الككف،

 آَِنُــٌا اٌَّــزٌَِٓ اٌٍَّــوُ ٌَشْفَــعِ} قػػاؿ تعػػالى: كيرفػػع قػػدر العمػػـ كالعممػػاء [َُُ: يػػكنس] {ًَاٌْــإَسْ ِ اٌغَّــَّبًَادِ فِــً

زٌَِٓ  ٌَغْـزٌَِي  ىَـًْ  لُـًْ } وقال [ُُ: المجادلػة] {دَسَجَبدٍ اٌْعٍَُِْ ؤًُرٌُا ًَاٌَّزٌَِٓ ِِنْىُُْ زٌَِٓ  ٌَعٍَُّْـٌَْ  اٌَـّ  بََِّّٔـب  ٌَعٍَُّْـٌَْ  ٌَـب  ًَاٌَـّ

االب عػكاجي : يقكؿ الدكتكر  (ِ)النافع مف كؿ شيء ثبٌصبحلكيرحب  [ٗ: الزمر] {اٌْإٌَْجَبةِ ؤًٌٌُُ ٌَزَزَوَّشُ
اسػتنتاجات؛ " ال يعمـ حقيقة العقؿ كماىيتو كمكانو إال الذم خمقو كحده، كميما قيؿ في شػأنو مػف 

فإنمػػا ىػػي فػػي الحقيقػػة تخرصػػات ال قيمػػة ليػػا، كىػػك أكبػػر الػػنعـ التػػي أنعػػـ اهلل بيػػا عمػػى اإلنسػػاف 
و فييا، كىػك الحػد الفاصػؿ بػيف اإلنسػاف كبػيف البييمػة، كبػيف تصػرفات كسائر المخمكقات التي ركبَّ 

 .(4)العقبلء كتصرفات المجانيف، كبيف تصرفات الجاديف، كتصرفات العابثيف "
 يخ في العقل.رانيًا : رأي الشَّ  
بيَّف الشيخ، أٌف العقؿ أداة مفيػدة دكف شػؾ، كقػد عٌظمػو اإلسػبلـ، كجعمػو مػف كبريػات الػنعـ التػي   

معػػف النظػػر فػػي مجػػاالت الحيػػاة؛ كلكنػػو لػػـ يجعمػػو ىػػك المرجػػع مػػفَّ اهلل بيػػا عمػػى اإلنسػػاف؛ لكػػي يي 
فالعقػػػػؿ أداة  -أم العقػػػػؿ–يعمػػػػـ حػػػػدكده -وسػػػػبحان-الكحيػػػػد، كال المرجػػػػع األعمػػػػى؛ ألف اهلل الخػػػػالؽ 

صػػػالحة لمتعامػػػؿ مػػػع الكػػػكف المػػػادٌم، كاسػػػتنباط السػػػنف التػػػي تحكمػػػو ، ألف ىػػػذه السػػػنف ال دخػػػؿ 
نمػػا دكره ىػػك التعػػرؼ عمييػػا، كمحاكلػػة االسػػتفادة منيػػا فػػي تحسػػيف أحكالػػو عمػػى  لئلنسػػاف فييػػا، كا 

د ييخطػئ فػي فيميػا كقػد ييصػيب، كلكنيػا األرض، كال تتأثر براباتػو كال أىكائػو كال أكىامػو ؛ كىػك قػ
تظٌؿ عمى حاليا كمػا خمقيػا اهلل ، ال تتػأثر  ،كمػف ثػـ فبحثػو فييػا يمكػف أف يصػؿ فػي النيايػة إلػى 

ييعطػػى العقػػؿ  أمػػا أف(ْ)الحقيقػػة ، فػػي الحػػدكد المتاحػػة لمقػػدرة البشػػرية ، المحػػٌددة ليػػا مػػف عنػػد اهلل 
فيػػذا منزلػػؽ ىػػك الحكػػـ فػػي كػػؿ قضػػايا الكجػػكد أكبػػر مػػف حجمػػو الحقيقػػي ، كييجعػػؿ ىػػك المرجػػع ك 

 .(ٓ)خطير قد ييكم بصاحبو إلى أسكأ المنازؿ
__________________________ 

  (.ِْٗ)صالبنا : مجمكعة رسائؿ الشييد حسف البنا، رسالة العقائد( ُ)
  (.ّٕ)صمـ، رسالة العالمصدر السابؽ انظر : (ِ)
 .(ِّٔ/ُ)ج رىا في المجتمعات كمكقؼ المسمـ منياكدك  عكاجي، المذاىب الفكرية المعاصرة (ّ)
 (.ّّمية ألحكاؿ العالـ المعاصر)صانظر: قطب، رؤية إسبل (ْ)
 (. ُُٖانظر: قطب، كاقعنا المعاصر)ص (ٓ)
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 و:يخ من العقالنية أنَّ أما موقف الشَّ         
ة، كمثٌمو حينيا أكؿ ما ظيرت بداية الفكر العقبلني منذ القدـ في الفمسفة اإلاريقية القديم"  

ككانت ىذه العقبلنية  سقراط كأرسطك ، كسيطر ىذا الفكر عمى الفكر األكركبي قركف عدة ،
عطائو حجمان مزيفان أكبر بكثير مف حقيقتو فمف  ...اإلاريقية لكنان مف عبادة العقؿ كتألييو، كا 

أف يقتحـ ميدانان  باب احتراـ العقؿ لذاتو كمعرفتو لطبيعتو كحدكد مقدرتو، ما كاف ليذا العقؿ
ا..امو، كال قدرة لو عمى الخكض فيو.ليس بطبيعتو مؤىبلن القتح  أفَّ  أيضان  كليس  صحيحن

الديف كمو أمر خارج عف نطاؽ العقؿ، بؿ الديف يحتـر العقؿ كيريد لمعقؿ أف يدخؿ مف 
  .(8)"الباب الذم ىك مؤىؿ بطبيعتو أف يدخؿ منو ، كليس الباب الذم يضؿ فيو

عف حقيقة ، (7)الشيخ مف كبلـ "العقاد" في كتاب "حقائؽ اإلسبلـ كأباطيؿ خصكمو"  كينقؿ   
 الفمسفة المضممة كحقيقة العقيدة الراسخة فيقكؿ: 

الفمسفة تخاطب الذىف كحده، تبدأ مف ىناؾ كتنتيي ىناؾ، كال تتجاكز الذىف إلى الكاقع -أ
 العقؿ كالجسـ كالركح.ب الحي الذم يعيشو اإلنساف في األرض، أما العقيدة فتخاط

الفمسفة ليست مف كسائؿ اليداية لمبشرية؛ إف ااية ما يمكف أف تصؿ إليو ىك نكع مف -ب
المتعة العقمية عند ىكاة ىذا المكف مف المتعة، كالذيف يجدكف ىذه المتعة العقمية ينتيي بيـ 

عمى محاكلة إحداث  أك إف تحرككا فبل تزيد حركتيـ ،األمر إلى ىذا المتاع الذاتي كال زيادة
 فالفبلسفة ىذه المتعة عند مجمكعة قميمة حكليـ فبل إحداث سمكؾ معيف في كاقع حياة الناس، 

الحكمة كالسمكؾ بف لـ تكف ىناؾ صمة عمى اإلطبلؽ بيف أفكارىـ ككاقع الناس، فيؤالء يتكممك 
 .(4)خاطب العقؿ اإلنساني كالمجتمع اارؽ في كؿ أنكاع الفساد كالظمـ، أما العقيدة فإنيا ت

 (3): بعدة نقاط ىي عقالنية اإلسالم يخالشَّ واح ي رم   
 عقبلنية اإلسبلـ: عقبلنية سميمة ناضجة تمثؿ الرشد البشرم في أعمى حاالتو.-ُ
تعطي العقؿ مكانو البلئؽ بو، ببل إفراط كال تفريط، فبل ىي تغالي  عقبلنيةعقبلنية اإلسبلـ: -ِ

و فيما ليس مف شئكنو أك تجعمو المرجع األخير لكؿ شيء، كال ىي في تقدير قيمة العقؿ فتقحم
 التي يصمح ليا كيحسف العمؿ فييا.تبخسو قدره فتمنعو مف مزاكلة نشاطاتو 

عقبلنية تكؿ إلى العقؿ مياـ خطيرة ككاسعة، تكؿ إليو ميمة حراسة الكحي عقبلنية اإلسبلـ: -ّ
 .كحراسة أحكاـ اهلل مف االنحراؼالذم تكفؿ بحفظو اهلل مف كؿ تأكيؿ فاسد مضؿ، 

__________________ 
 (.َِٓ-َُٓ)ص قطب ، مذاىب فكرية معاصرة( ُ)
  .(كما بعدىا ِّالشيخ نقمو مف الكتاب المذككر )ص(ِ)
  (.َْٓصالمصدر السابؽ )نظر: (ّ)
 (.ْٓٓ- ّٓٓصالمصدر السابؽ نفسو )انظر: (ْ)
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كتمؾ ىي العقبلنية المتكازنة ... أيف منيا  ائبلن: "كيختـ الشيخ نظرتو لمعقبلنية كمكقفو منيا ق    
عقبلنية اإلاريؽ الغابرة، كالعقبلنية التجريبية التي يمارسيا الغرب في جاىمية القرف التاسع عشر 

 .(ُ)" كالقرف العشريف  
عرؼ ليت ؛ده؛ بؿ أعطاه حرية كاسعة لمتفكر كالتدبر كالتأمؿر عمى العقؿ كلـ يقيٍّ حجي ديف لـ يى الٍّ ف   

 .عمى خالقو، الذم خمقو كخمؽ ىذا الككف

 يخ محمد قطبالمبحث السادس: المرأة في نظر الشَّ 
َـّ  تيعتبػػػر المػػػرأة العنصػػػر    كذات تػػػأثير كبيػػػر فػػػي أمٍّ مجتمػػػعو مػػػف المجتمعػػػات، فيػػػي األـ   ،األىػػػ

ف فسػدت فسػد بفسػادىا، كليػذا ا كجة كالبنت، فإٍف صػمحت ؛ صػمح المجتمػع ، كا  ختػار كاألخت كالزَّ
، لمػا ليػا مػف دكر ىػاـ  فػي  أعداء األمَّة المرأة لتككف كسيمةن مف كسػائؿ تغريػب المجتمػع اإلسػبلميٍّ
التَّػػأثير عمػػى كافَّػػة عناصػػر المجتمػػع فاسػػتيدفكىا اسػػتيدافان فكريػػان ليصػػرفكىا عػػف دينيػػا، كزينػػكا ليػػا 

فيا كسمب حقكقيا ، كليذا سنرل شعارات ميزخرفةن ليخدعكىا، كحاكلكا إقناعيا بأفَّ اإلسبلـ كراء تخم  
 الفرؽ بيف حاؿ المرأة قبؿ اإلسبلـ، ، كحاليا بعد مجيء اإلسبلـ ككيؼ رفع اإلسبلـ قدرىا.

 
 اإلسالم. فيالمرأة ومكانتيا المطلب األول: 

جاء اإلسبلـ ليرفع النظرة القاتمة عف المرأة، جاء ليرتفع بالعبلقات الزكجية إلى مرتبة عالية    
 ىذا كلـ تطمب المرأة شيئان مف ىذا كما كانت تعرفو، كلـ يطمب الرجؿ شيئان مف ىذا كماسامية، 

كاف يتصكره؛ إنما ىي الكرامة التي أفاضيا اهلل مف رحمتو لمجنسيف جميعان، عمى الحياة اإلنسانية 
لى جاء اإلسبلـ ليرفع عنيا ىذا كمو، كيردىا إلى مكانيا الطبيعي في كياف األسرة ك  (7)جميعان  ا 

دكرىا الجدم في نظاـ الجماعة البشرية؛ المكاف الذم يتفؽ مع المبدأ العاـ الذم قرره سبحانو 
ب سِجَبالً }ٌَبؤٌَُّيَب اٌنَّبطُ ارَّمٌُاْ سَثَّىُُُ اٌَّزِي خٍََمَىُُ ِِّٓ َّٔفْظٍ ًَاحِذَحٍ ًَخٍََكَ ِِنْيَب صًَْجَيَب ًَثَثَّ ِِنْيَُّ كتعالى حيف قاؿ:

ثـ ليرفع مستكل  [2غَبء ًَارَّمٌُاْ اٌٍّوَ اٌَّزِي رَغَبءٌٌَُْ ثِوِ ًَاألَسْحَبََ بَِّْ اٌٍّوَ وَبَْ عٍٍََْىُُْ سَلٍِجًب{]اٌنغبء:وَثِريًا ًَِٔ
 اإلنساني الرفيع المشاعر اإلنسانية في الحياة الزكجية مف المستكل الحيكاني اليابط إلى المستكل

اطؼ كالتجمؿ كليكثؽ الركابط فبل تنقطع عند الصدمة كيظمميا بظبلؿ االحتراـ كالمكدة كالتع
 فأعز اهلل المرأة ،أشرقت شمس اإلسبلـ الذم جاء بو الرسكؿ (ّ)األكلى، كعند االنفعاؿ األكؿ
__________________ 

 (.ّٓٓ-ِٓٓ)ص قطب ، مذاىب فكرية معاصرة (ُ)
 ( ُِٓ/ُ( انظر: سيد قطب،  في ظبلؿ القراف )م ِ)
 (.َْٔ/ُع السابؽ، )م ( انظر: المرجّ)
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باإلسبلـ؛ كرفع قدرىا، كصار القراف ينادييا باسـ اإليماف كاإلسبلـ، كأخبر اهلل جؿ كعبل أنو لك  
كأدت حقكؽ اهلل كما أمرىا، فإنو جؿ كعبل سكؼ يكرميا في جنتو، كأطاعت رسكلوأطاعتو

عْضٍ ٌَإُِْشًَُْ ثِبٌَّْعْشًُفِ ًٌََنْيٌََْْ عَِٓ اٌُّْنىَشِ ًٌَُمٌٍَُِّْ اٌصَّالَحَ ًٌَُاْرٌَُْ اٌضَّوَبحَ }ًَاٌُّْاِِْنٌَُْ ًَاٌُّْاِِْنَبدُ ثَعْضُيُُْ ؤًٌٍََِْبء ثَ:ؿاق

}ًَعَذَ اٌٍّوُ اٌُّْاِِْنِنيَ  كقكلو [02حَىٍُِ{]اٌزٌثخ:عَضٌِضٌ  ًٌَُطٍِعٌَُْ اٌٍّوَ ًَسَعٌٌَُوُ ؤًٌَُْـئِهَ عٍََشْحَُّيُُُ اٌٍّوُ بَِّْ اٌٍّوَ

 َِِّٓ اٌٍّوِ ؤَوْجَشُ رٌَِهَ ىٌَُ ُّاِِْنَبدِ جَنَّبدٍ رَجْشِي ِِٓ رَحْزِيَب األَْٔيَبسُ خَبٌِذٌَِٓ فٍِيَب ًََِغَبوَِٓ طٍَِّجَخً فًِ جَنَّبدِ عَذٍْْ ًَسِضٌَْاًٌَْاٌْ

كغ فجر فمـ ترى المرأة النكر الحقيقي كال الحياة الحقيقية؛ إال مع بز  (ُ)[ 01اٌْفٌَْصُ اٌْعَظٍُِ{]اٌزٌثخ:
فجاء ليا التكريـ كأديت ليا ،   ؛ الذم أنار ليا الحياة مف خبلؿ كتاب اهلل كسنة رسكلو اإلسبلـ

كسأبيف ىذا التكريـ كىذه الحقكؽ التي تمتعت بيا المرأة في كتاب اهلل كسنة  ،الحقكؽ كاممة 
 مف خبلؿ المسألتيف التاليتيف:رسكلو

 .المرأة المسألة األولى: إكرام
 المرأة أمًَّا: إكرام-أ

لمَّا أكصى اهلل تعالى باإلحساف إلى الكالديف كالش كر ليما في القراف الكريـ في اير مكضعو    
منو، خصَّ األَـّ بذكر فضميا عمى أكالدىا فذكر ما عانتو أثناء حمميا بيـ ككضعيا ليـ، 

رضاعيا إياىـ ثيَـّ فطاميـ، فقاؿ  ٌِذٌَْوِ بِحْغَبًٔب حٍَََّزْوُ ؤُُِّوُ وُشْىًب ًًََضَعَزْوُ وُشْىًب }ًًََصٍَّْنَب اإلِٔغَبَْ ثٌَِا: كا 

ْْ ؤَشْىُشَ ِٔعَّْزَهَ اٌَّزًِ ؤَْٔعَّْذَ عًٍَََّ ًَحٍَُّْوُ ًَفِصَبٌُوُ ثاَلَثٌَُْ شَيْشًا حَزَّى بِرَا ثٍََغَ ؤَشُذَّهُ ًَثٍََغَ ؤَسْثَعِنيَ عَنَخً لَبيَ سَةِّ ؤًَْصِعْنًِ ؤَ

 [20اٌُّْغٍِِّْني{]األحمبف: ذَيَّ ًَؤَْْ ؤَعًََّْ صَبٌِحًب رَشْضَبهُ ًَؤَصٍِْحْ ًٌِ فًِ رُسٌَِّّزًِ بًِِّٔ رُجْذُ بٌٍَِْهَ ًَبًِِّٔ َِِٓ ًَعٍََى ًَاٌِ

ىُشْ ًٌِ ًٌٌََِاٌِذٌَْهَ بًٌََِّ }ًًََصٍَّْنَب اإلِٔغَبَْ ثٌَِاٌِذٌَْوِ حٍَََّزْوُ ؤُُِّوُ ًَىْنًب عٍََى ًَىٍْٓ ًَفِصَبٌُوُ فًِ عَبٍَِِْٓ ؤَِْ اشْ كقاؿ

أفَّ طاعتيا كالقياـ عمى حاجتيا سبب مباشر في لذا أخبر رسكؿ اهلل  [21اٌَّْصِري{]ٌمّبْ:
: أىتىٍيتي النًَّبيَّ  دخكؿ الجنَّة، فىعىٍف ميعىاًكيىةى الس مًَّميٍّ  : يىا رىسيكؿى اهلًل ًإنٍّي أيًريدي اٍلًجيىادى ًفي قىاؿى فىقيٍمتي

نَّةي(سىبً  ـٍ ًرٍجمىيىا فىثىَـّ اٍلجى : )اٍلزى ، قىاؿى ـٍ : نىعى يَّةي (، قيٍمتي : )ىىٍؿ أيم ؾى حى  .(7)يًؿ اهلًل، فىقىاؿى
 

 
_________________________ 

  (.ٕ/َِ( انظر: الرسي دركس لمشيخ عبد اهلل حماد )ُ)
صحيح الجامع  باني: صحيح[( قاؿ األلُِٖٔ(رقـ الحديث: )ُُّ/ٖ]الطبراني ، المعجـ الكبير،)م  (ِ)

 (.ُِْٖ(حديث رقـ: )ِٗٔ/ ُالصغير كزيادتو )
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ٍيرىةى       ؿه ًإلىى رىسيكًؿ المًَّو كعىٍف أىًبي ىيرى اءى رىجي : جى ؽ  النَّاًس  قىاؿى ٍف أىحى : يىا رىسيكؿى المًَّو مى فىقىاؿى
:)ثيَـّ أيم   : ثيَـّ مىٍف  قىاؿى (. قىاؿى ابىًتي  قىاؿ:)أيم ؾى حى ٍسًف صى : ثيَـّ ًبحي (. قىاؿى :)ثيَـّ أيم ؾى : ثيَـّ مىٍف  قىاؿى (. قىاؿى ؾى

) :)ثيَـّ أىبيكؾى مىٍف  قىاؿى
(ُ). 

 إكرام المرأة ابنًة:-ب    
، ككعد مف أحسف لمبنات كصبر عمػييفَّ    طعاميفَّ ككسكتيفَّ فقد أمر اإلسبلـ باالىتماـ بالبنات كا 

ٍقبىةى ٍبًف عى  ثي بىنىػاتو قىاؿى سىًمٍعتي رىسيكؿى اهللً اًمرو بالنَّجاة مف النَّار، فىعىٍف عي ػٍف كىػافى لىػوي ثىػبلى : يىقيكؿي )مى
كىسىاىيفَّ ًمٍف ًجدىًتوً  سىقىاىيفَّ كى مىٍيًيفَّ كىأىٍطعىمىييفَّ كى بىرى عى ًة( (ِ)فىصى ابىان ًمٍف النَّاًر يىٍكـى اٍلًقيىامى كيفَّ لىوي ًحجى

(ّ). 

 إكرام المرأة زوجًة:-ج
ر القراف الكريـ أٌنيا سكفه لزكجيا، قاؿ أكـر اإلسبلـ     كجة حيث قرَّ }ًَِِْٓ آٌَبرِوِ ؤَْْ خٍََكَ : الزَّ

كعدَّ  [12ٌِّمٌٍََْ ٌَزَفَىَّشًُْ{]اٌشًَ:ٌَىُُ ِِّْٓ ؤَٔفُغِىُُْ ؤَصًَْاجًب ٌِّزَغْىُنٌُا بٌٍَِْيَب ًَجَعًََ ثٍَْنَىُُ ٌََِّدَّحً ًَسَحَّْخً بَِّْ فًِ رٌَِهَ ٌََبدٍ 
ك كؿ اهلل رس ٍبًد اهلًل ٍبًف عىٍمرو الحة خير متاع الد نيا، فىعىٍف عى :  أىفَّ رىسيكؿى اهللً المرأة الصَّ قىاؿى

ةي( اًلحى ٍرأىةي الصَّ ٍيري مىتىاًع الد ٍنيىا اٍلمى تىاعه، كىخى )الد ٍنيىا مى
(3). 

 المسألة الرانية: إعطاء المرأة حقوقيا. 
بالنساء فقاؿ في الحديث   ـ النساء، كما أكصى الرسكؿ سكرة في كتابو باسأنزؿ اهلل    

 المتفؽ عمى صحتو في الصحيحيف:
هي فىًإٍف ذى  مىًع أىٍعبلى فَّ أىٍعكىجى شىٍيءو ًفي الضٍّ ًمٍقفى ًمٍف ًضمىعو كىاً  ٍيرنا فىًإنَّييفَّ خي كا ًبالنٍّسىاًء خى ىىٍبتى تيًقيميوي }اٍستىٍكصي

ٍكتىوي لىـٍ  ٍف تىرى تىوي كىاً  كا ًبالنٍّسىاًء{ كىٍسرى ٍؿ أىٍعكىجى فىاٍستىٍكصي يىزى
عندما يكصي بيف، فيك ال ينطؽ فالرسكؿ(ٓ)

 فكأنما أطاع اهلل  ، فمف يطع الرسكؿ عف اليكل، ألف ىذه الكصية جاءتو بأمر اهلل 
 .كمف عصاه فكأنما عصى اهلل

 كالكصية تشمؿ جميع حقكقيا في جميع مجاالت الحياة كمنيا:
 

_________________________ 
[] ك مسمـ ُٕٗٓرقـ الحديث: (ِ/ ٖ)البخارم صحيح البخارم، األدب/ مف أحؽ الناس بحسف الصحبة،  (ُ)

 [.ِْٖٓرقـ الحديث:  ( ُْٕٗ/ ْ)صحيح مسمـ، البر كالصمة كاآلداب/ بر الكالديف كأنيما أحؽ بو 
 ( أم : مف ًاناهي.ِ)
 [ٕٔ( رقـ الحديث: ُْجاريتيف أك كاحدة، )ص]البخارم ، األدب المفرد، ، باب مف عاؿ  (ّ)

 (.ٕٓ( )ص: ٕٔ/ٔٓكالحديث صححو األلباني في صحيح األدب المفرد )
 [.ُْٕٔرقـ الحديث:  (9ٓٓٔ/ ٕ)( ]مسمـ ، صحيح مسمـ، الرَّضاع/خير متاع الدنيا المرأة الصالحة، ْ)
[ ك] مسمـ، صحيح ُٖٔٓالحديث:  رقـ (ٕٙ/ 7)]البخارم ، صحيح البخارم، النكاح/ الكصاة بالنساء، (ٓ)

 [.ُْٖٔرقـ الحديث:  (9ٓٓٔ/ ٕ)مسمـ، الرضاع/الكصية بالنساء،
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 حق المرأة في الحياة الكريمة.-ُ
قبؿ اإلسبلـ كانت تيقتؿ خشية العار أك الفقر أك اير ذلؾ، كلقد أشار إلى ذلؾ القراف،  المرأة  

فحرَّـ اإلسبلـ ذلؾ، كأعطاىا حؽ الحياة مثؿ سائر  [8ٌٌش:}ًَبِرَا اٌٌَّْْئًُدَحُ عُئٍَِذ{]اٌزى فيقكؿ اهلل
المخمكقات، كلك نظرنا ليذه اآلية السابقة لكجدنيا جاءت كسط ايات عظاـ تتكمـ عف أىكاؿ يكـ 
القيامة؛ لما ليذا الجـر مف شدة كىكؿ في حؽ اهلل كحؽ خمؽ مف مخمكقات اهلل سبحانو كتعالى، 

ظىاًىري اآٍليىًة أىفَّ سيؤىاؿى اٍلمىٍكءيكدىًة كىعيقيكبىةى مىٍف كىأىدىىىا يقكؿ محمد الطاىر بف عاشكر في ت فسيره: "كى
ٍقتنا تىٍعمىـي ًعٍندىهي كيؿ  نىفٍ  ٍعؿى ىىذىا الس ؤىاًؿ كى ا يىٍقتىًضي ذىًلؾى جى ى ًفيًو يىٍكـى القيامة، كىمى ا ييٍقضى ؿي مى ا أىكَّ سو مى

ا ييٍعمى  ًؿ مى رىٍت فىييكى ًمٍف أىكَّ زىاًء"أىٍحضى ـي ًبًو ًحيفى اٍلجى
(ُ). 

 حق المرأة في التعبير عن رأييا.-7
كانت المرأة قبؿ اإلسبلـ مسمكبة الحرية في التعبير عف رأييا في أمكرىا الخاصة، فمما جاء    

اإلسبلـ أعطاىا حرية الرأم في التعبير عف رأييا كأكبر دليؿ ما حصؿ مع أـ المؤمنيف أـ سممة 
أف يذبح قائبلن: "ىمؾ المسممكف" فأشارت عمى النبي دما جاءىا النبيفي صمح الحديبية عن

ىديو كيحمؽ شعره ففعؿ كفعؿ الصحابة رضكاف اهلل عمييـ مثمو ،بعد أف استجاب لرأم أـ 
رأييا بؿ أخذ بو كحمؽ  كذبح ، كحمؽ الصحابة كذبحكا  ر، كلـ يحقٍّ (ِ)المؤمنيف رضي اهلل عنيا
 .تجميع كممة المسمميف  ؛ككاف عمى إثر ىذا الفعؿ

 .اختيار الزوجة في حق المرأ-4
فقد قاؿ  في اختيار الزكج الذم تختاره بإرادتيا كعدـ استكراىياالحؽ  أعطى اإلسبلـ المرأة   
قىاليكا: يىا رىسيكؿ اهلل .} تَّى تيٍستىٍأذىفى تَّى تيٍستىٍأمىرى كىالى تيٍنكىحي اٍلًبٍكري حى ـي حى كىيؼ ًإٍذنيىا  :}الى تيٍنكىحي اأٍلىيٍّ  كى

 : فَّ مف  أخطر المسائؿ المتعمقة بحياة المرأة ؛ مسألة الزكاج ، فبل يجكز  (ّ)« أىف تسكت»قىاؿى كا 
أف تتزكج بغير إذنيا ، كال يتـ العقد حتى تعطي اإلذف، كيصبح العقد باطبلن إذا أعمنت أنيا لـ 

يا ال ب مف زكاج ال تريده ، ألنَّ اإلسبلـ  تحتاج إلى طرؽ ممتكية لتير  ايرتكافؽ عميو ، كفي 
 .(ْ)تممؾ شرعان كال عرفان أف ترفض ، كلكفَّ اإلسبلـ أعطاىا ىذا الحؽ ؛ تستخدمو متى أرادت

________________________ 
 .(ُْٓ/ َّ)جابف عاشكر، التحرير كالتنكير( ُ) 
، في صحيح البخارمِ)  كًط ًفي ، الشركط( انظر:] البخارم،  صحيح البخارم أصؿ الحديث مطكالن ، /الش ري

كطً  ًكتىابىًة الش ري ٍرًب كى ًة مىعى أىٍىًؿ الحى الىحى  .[ُِّٕرقـ الحديث:  (9ٖٔ/ ٖ)الًجيىاًد كىالميصى
اىىا، النكاح، البخارم، صحيح البخارم  (ّ)  رقـ  (7ٔ/ 7)، / الى ييٍنًكحي األىبي كىاىٍيريهي الًبٍكرى كىالثَّيٍّبى ًإالَّ ًبًرضى

/ ٕ)،اٍسًتٍئذىاًف الثَّيًٍّب ًفي النٍّكىاًح ًبالن ٍطًؽ، كىاٍلًبٍكًر ًبالس كيكتً [ ك]مسمـ، صحيح مسمـ،، النكاح/ُّٔٓالحديث: 
 [ كمعنى تستأمر أم: تستأذف.ُُْٗرقـ الحديث:  (ٖٙٓٔ

 (.ُُْشبيات حكؿ اإلسبلـ )ص: قطب :  انظر:  (ْ)
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 .حق المرأة في طمب العمم -3

النساء معان عمى مرأة محركمة مف العمـ ، كجاء اإلسبلـ فحث الرجاؿ ك قبؿ اإلسبلـ كانت ال    
كيقكؿ [ 22} ٌَشْفَعِ اٌٍَّوُ اٌَّزٌَِٓ آَِنٌُا ِِنىُُْ ًَاٌَّزٌَِٓ ؤًُرٌُا اٌْعٍَُِْ دَسَجَبدٍ ًَاٌٍَّوُ {]اجملبدٌخ: :اهلل طمب العمـ فيقكؿ

}كقد أجمع ،بالتغميبتيا المسممة حتككممة المسمـ تدخؿ (ُ)}طمب العمـ فريضة عمى كؿ مسمـ 
ال ما استثنى ما ىك خاص و كؿ ما نادل بو اهلل عباده ؛ فالرجاؿ كالنساء فيو سكاء ؛إأنَّ  أىؿ العمـ
(ِ)مف الطيارة كالحيض كالنفاس كايره بالنساء 

أكؿ نظاـ في " أنَّ اإلسالم ٌقول الشٌخ رحمه ّللا 
تعمـ، شأنيا ت، ال يستكمؿ مقكمات بشريتو حتى  التاريخ نظر إلى المرأة عمى أنيا كائف بشرمٌ 
عمى الرجؿ ، كدعاىا أف  عمييا كما ىك فريضةن  شأف الرجؿ سكاء بسكاء ، فجعؿ العمـ فريضةن 

نكر ىذا ترتفع بعقميا ، كما ترتفع بجسدىا كركحيا عف مستكل الحيكاف ، بينما ظمت أكركبا تي 
 .(ّ)" عان لمضركرات كلـ تستجب إليو إال خضك  ،قريب  الحؽ إلى عيدو 

 حق المرأة في العمل. -5
كانت المرأة قبؿ اإلسبلـ مف متاع البيت كينظر ليا عمى أنيا مف الدرجة الثانية، كجاء       

اإلسبلـ كأعطاىا حؽ العمؿ الشريؼ الطيب الذم يتناسب مع طبيعتيا كأنكثتيا كقدراتيا كىذا في 
 عمى العمؿ ـيحرٍّ  ال كاإلسبلـلشيخ رحمو اهلل: " يقكؿ ا ، إطار مجمكعة مف الضكابط الشرعية

ال ،اإلسبلـ بالتزامات كأخبلقيا كسمككيا زييا في تمتـز دامت ما المرأة  ال حراـ، عمميا فإف كا 
فساد كالفتنة التبرج مف اهلل موحرَّ  ما إلى يؤدم وألنَّ  كلكف ذاتو، في العمؿ لحرمة  المرأة أخبلؽ كا 
إلسبلـ يكره لممرأة أف تعمؿ بغير ضركرة ممحة، فالمرأة في جميع أحكاليا ا كلكفَّ  ،(ْ)"سكاء كالرجؿ

  .(ٓ)مكفكلة الرعاية في اإلسبلـ، مف أجؿ أف تتفرغ لكظيفتيا العظمى في تنشئة األجياؿ
يقكؿ الشيخ ابف باز رحمو اهلل: "كعمؿ المرأة ال بأس بو إذا كاف مباحان أك مشركعان، كال يترتب 

 .(ٔ) "صي كالخمكة بالرجؿ األجنبي، أك عصياف الزكج، أك مماحـر اهلل عميياعميو شيء مف المعا
 
 

___________________________ 
 ، صححو األلباني في صحيح الجامع الصغير كزيادتو ،ِِْ( ]القزكبني، سنف ابف ماجو، حديث رقـ : ُ)
  [.ُّّٗ(  رقـ الحديث: ِٕٕ/ ِ)
 (.ُٗ-ُٖـ كحظيف في اإلصبلح المحمدم العاـ)ص ( انظر: رضا، حقكؽ النساء في اإلسبلِ)
 .(ُُٓشبيات حكؿ اإلسبلـ )ص: ( قطب : ّ)
 .(ٖٔٓ/ ِ) اإلسبلمية التربيةقطب : ( ْ)
 .(ٕٖٓ/ ِ) المصدر السابؽ انظر: (ٓ)
 (. ِٗٗ/ ٖ، )م مجمكع فتاكل العبلمة عبد العزيز بف باز رحمو اهللابف باز، ( ٔ)
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 حقوق المرأة المالية.-6

 قيا بالميراث.ح-أ
}ٌٍِّشِّجَبيِ َٔصٍِتٌ َِِّّّب رَشَنَ مبينان كقاطعان لحؽ المرأة في نصيبيا مف الميراث  ،   اهلليقكؿ     

 [0ًضًب{]اٌنغبء:شَ َٔصٍِجًب َِّفْشُاٌٌَْاٌِذَاِْ ًَاألَلْشَثٌَُْ ًٌٍَِنِّغَبء َٔصٍِتٌ َِِّّّب رَشَنَ اٌٌَْاٌِذَاِْ ًَاألَلْشَثٌَُْ َِِّّب لًََّ ِِنْوُ ؤًَْ وَثُ

يذه قاعدة عامة ألصؿ التكريث في اإلسبلـ، كىي قاعدة أف الرجاؿ ال يختصكف بالميراث، بؿ ف" 
لمنساء معيـ حظ مقسكـ، كنصيب مفركض، سكاء أكاف قميبلن أـ كاف كثيران، كىذا إبطاؿ لما كاف 

ىذا اإلنصاؼ لممرأة؛ ك  ،(ُ)يقع في الجاىمية مف حرماف النساء مف الميراث كقصره عمى الرجاؿ "
كقد  (ِ)الميراث عرب الجاىمية مف حرماف المرأة مفرٌد عمى ما كاف سائدان في  الشرعكما شرعو 

جاء نصيبيا متنكعان حسب حالة الميراث كعدد األبناء أكالبنات ، ففي جميع الحاالت ليا نصيب 
 في اإلسبلـ يقكؿ، " مو اهلليقكؿ الشيخ رح كال ظمـ ليا كما يدَّعى المٌدعكف،   اهللمفركض مف 

ظٍّ األينثىيىٍيفً }: اإلرث  المكمؼ ىك الرجؿ يجعؿ وكلكنَّ  ،حؽ ذلؾ [22{]اٌنغبء:ًلمذَّكىًر ًمٍثؿي حى
 الظمـ فأيف ،كزينتيا نفسيا اير عمى ماليا مف شيئان  تنفؽ أف المرأة مف يتطمب كال باإلنفاؽ،

 ادعاء كال عكاطؼ ال حساب، مسألة المسألة إف كاالستبداد 
 "
(ّ). 

 حقيا بالمير.-ب
عمى الرجاؿ ميران لمنساء، كحـر أف يأكمكا منو شيئان بعد الزكاج إال بطيب فرض اهلل     

}ًَآرٌُاْ اٌنَّغَبء صَذُلَبرِيَِّٓ ِٔحٍَْخً فَةِْ طِجَْٓ ٌَىُُْ عَٓ شًَْءٍ ِِّنْوُ َٔفْغًب فَىٌٍُُهُ  فقاؿ   خاطرىف، كبمحض إرادتيف

أم: عف طيب نفس، كحاؿ طمأنينة، فبل تمطمكىف أك تبخسكا منو شيئان}فىًإٍف [ 1شٌِئًب{]اٌنغبء:ىَنٍِئًب َِّ
ًطٍبفى لىكيـ عىٍف شىٍيءو مٍٍّنوي{ أم: مف الصداؽ }نىٍفسنا{ بأف سمحف لكـ عف رضا كاختيار بإسقاط 

ًريئنا{ أم: ال حرج عمي  كـ في ذلؾ كال تبعةشيء منو، أك تأخيره أك المعاكضة عنو، }فكمكه ىىًنيئنا مى

}ًَبِْْ ؤَسَدرُُُّ اعْزِجْذَايَ صًَْجٍ َِّىَبَْ صًَْجٍ ًَآرٍَْزُُْ بِحْذَاىَُّٓ لِنطَبسًا فَالَ رَإْخُزًُاْ محذران مف تعد  كظمـ   كقاؿ ، (ْ)

ف أردتـ استبداؿ زكج [15ِِنْوُ شٍَْئًب ؤَرَإْخُزًَُٔوُ ثُيْزَبٔبً ًَبِثّْبً ُِّجٍِنب{]اٌنغبء:  ة مكاف أخرل، ككنتـ قد "كا 

 أعطيتـ مىف تريدكف طبلقيا ماالن كثيرنا ميرنا ليا، فبل يحؿ لكـ أف تأخذكا منو شيئنا، أتأخذكنو كذبنا 
__________________________ 

 . (ُْٗٓ/ ّ( أبك زىرة، زىرة التفاسير، )م ُ)
 (.ِٖٖ/ ُالتفسير الكسيط )م الزحيمي ،  ( انظر:ِ)
 (.ُْٔ)صكاإلسبلـ يف الماديةاإلنساف ب قطب، (ّ)
 (.ُْٔانظر: السعدم، تفسير السعدم )ص( ْ)
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ا "  ىكذا يككف العدؿ في كبلـ اهلل فالعدؿ ال ينطؽ إال بالعدؿ، كىكذا تككف حقكؽ (ُ)كافتراءن كاضحن
المرأة المالية أيضان في باقي شئكف الحياة مف نفقة أك كصية أك ايرىا؛ كاممة دكف نقصاف، كال 

 مـ، ككذلؾ جميع حقكقيا التي سبؽ الكبلـ عنيا؛ تككف كاممة كما أرادىا الشرع الحكيـ.ابف كال ظ
 والقائمين بتحريرىا المرأةقاية قطب من  ُمحمَّديخ المطمب الراني: موقف الشَّ     
دٌخ موقف الش   :أوالً   .المرأةقضٌة قطب من  ُمحم 

اضراتو قضية المرأة مف كؿ جكانبيا، لقد تناكؿ الشيخ رحمو اهلل في كثير مف كتبو كمح     
كأحسف الكتابة كالكبلـ عنيا كاإلنصاؼ ليا، مبينان الحقيقة الكاضحة لمكانتيا في اإلسبلـ كدكرىا 

ةا من ٌقول الشٌخ فً بداٌة محاضر، كالدكر عند اير اإلسبلـ  الحقيقي، كالفرؽ بيف ىذه المكانة

دكر؛ فالرجؿ لو دكر كالمرأة ليا دكر، كالشاب  في المجتمع المسمـ يككف لكؿ  "  (ٕ) :محاضراته
كالشابة، كالطفؿ كالطفمة؛ كؿ مييأ لو دكر معيف يقكـ بو، كمف جميع ىذه األدكار كميا يقكـ 

}وُنزُُْ خٍَْشَ ؤَُِّخٍ  ؤُخْشِجَذْ ٌٍِنَّبطِ رَإُِْشًَُْ المجتمع المسمـ برسالتو التي كصاه اهلل بيا في تنزيمو الكريـ

ٌقول الشٌخ رحمه ّللا: "المرأة  ً (3)"[225ًفِ ًَرَنْيٌََْْ عَِٓ اٌُّْنىَشِ ًَرُاِِْنٌَُْ ثِبٌٍّوِ {]آي عّشاْ:ثِبٌَّْعْشُ

قررة فً أكثر من موضع فً المسلمة إنسان قبل كل شًء، وإنسانٌة المرأة تجًء مؤكدة وم

ُ ِِّٓ َّٔفْظٍ ًَاحِذَحٍ ًَخٍََكَ ِِنْيَب صًَْجَيَب ًَثَثَّ ِِنْيَُّب سِجَبالً وَثِريًا ٌَبؤٌَُّيَب اٌنَّبطُ ارَّمٌُاْ سَثَّىُُُ اٌَّزِي خٍََمَىُ} ّللا كتاب

منها أي من جسد آدم علٌه السالم، أومنها من جنسها، فعلى الوضعٌن المرأة  [2:اٌنغبء{] ًَِٔغَبءً

ًََّ عَبًٍِِ ِِّنىُُ ِِّٓ رَوَشٍ ؤًَْ ؤُٔثَى ثَعْضُىُُ }فَبعْزَجَبةَ ٌَيُُْ سَثُّيُُْ ؤًَِّٔ الَ ؤُضٍِعُ عَ:   من جنس الرجل، وٌقول

الرجاؿ كالنساء في مستكل اإلنسانية بعضيـ مف بعض، ككبلىما  [290ِِّٓ ثَعْضٍ ...{]آي عّشاْ:
نفس كاحدة، مف ذات النفس أك ذات النكع ؛ فعمى ىذه القاعدة ىي مكمفة عمى مستكل تكميؼ 

ة في جاىمية العرب محتقرة، تيا...كفي المقابؿ نرل المرأالرجؿ كليس أقؿ منو درجة في إنساني
كانت ك ذليمة ينظر إلييا عمى أنيا شيء مف األشياء، ال عمى أنيا إنساف لو إنسانيتو ، بؿ  ،ميانة

العصكر الكسطى التي يعيشيا  تكليس-التي تخص أكركبا-ىذه الحاؿ في العصكر الكسطى
ذاؾ الكقت كاف مضيئان مشعان عمى األرض كميا ، اإلسبلـ في ذلؾ الكقت؛ فعصر اإلسبلـ في 

 .(4) " ماعدا أكركبا التي أامقت بابيا كقتيا أماـ كجو اإلسبلـ كبقيت في ظبلميا
____________________________ 

  (.ُٖالتفسير الميسر)ص (ُ)
 ـ.َُِٔ/َُ/ِْتاريخ االطبلع :يك تيكب ( محاضرة بعنكاف: دكر المرأة في المجتمع، مف مكقع  ِ)

https://www.youtube.com/watch?v=cf5OjeTMn8I 
 ( ىذه المقدمة في بداية المحاضرة المذككرة.ّ)
 مف المحاضرة. ّٖإلى الدقيقة ّّ( مف الدقيقة ْ)
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كيتابع الشيخ في السياؽ نفسو أف التحرير الحقيقي لممرأة ىك  التعميـ كاالرتقاء االجتماعي    
أف تستعبد مف قبؿ أحد، كال ألم قكة مف قكل األرض؛ فبل أحد  فاإلسبلـ ال يريد لممرأة كالنفس

، كرسكلو الكريـ،كحيف تطيع المرأة زكجيا فيي تطيعو كفؽ ما أمرىا اهللعبد ألحد إال هلل
 فيي بذلؾ ال تفقد كيانيا كال تضيع شخصيتيا كاستقبلليا، كىذه الطاعة لمزكج كفؽ مني  اهلل

  ، كألف الرسكؿ(ُ)يا ك شخصيتيا كاستقبلليا الحقيقيطييا كيان؛تع كما قررتو سنة رسكؿ اهلل
فبل تأتي ىذه الرفعة إال بطاعة اهلل، كليست بمعصيتو، فالذم  (ِ)(مف تكاضع هلل رفعو اهلل  )يقكؿ:

عند اهلل ال يناؿ إال بطاعتو، فأما اإلسبلـ يقرر مساكاة الرجؿ كالمرأة في اإلنسانية ، كفي الجزاء 
وِ ًَاٌٍّوُ } ألُوَفِّشََّْ عَنْيُُْ عٍَِّئَبرِيُِْ ًَألُدْخٍَِنَّيُُْ جَنَّبدٍ رَجْشِي ِِٓ رَحْزِيَب األَْٔيَبسُ ثٌََاثًب ِِّٓ عِنذِ اٌٍّ : اؿفي اآلخرة ق

 [.290عِنذَهُ حُغُْٓ اٌثٌََّاة{]آي عّشاْ:

دٌخ موقف الش  ثانٌاً :   .المرأة القائلٌن بتحرٌر قطب من ُمحم 

مف أخبث ما قاـ بو االستعمار الصميبي مف يـ أنَّ تحرير المرأة ب الشيخ عف القائميفيتكمـ     
حركات؛ لتفتيت كياف اإلسبلـ كبث االنحبلؿ الخمقي كالفكرم كالديني في الشعكب المسممة ، بما 

تعجز عنو الكسائؿ كميا مجتمعة...حيف تخرج المرأة عارية في الطريؽ ؛ تعرض فتنتيا لكؿ 
 تماسؾ في أخبلؽ الشعب ير في الرجؿ شيكتو؛ عندئذ ال إسبلـ كال ديف كال عقيدة كالرااب ، كتث
كحينيا يتراءل لمنفكس أف المرأة المسممة في حالة مف الجيالة كالتأخر كاالنحطاط  ،كال صمكد

ك االستعمار  ،يا ، كترقيتيا اجتماعيان كنفسيان كالجمكد كالعبكدية تحتاج معيا إلى تحريرىا  كتعميم
مرأة المسممة كال المجتمع الصميبي حيف أقدـ عمى ذلؾ لـ يكف بطبيعة الحاؿ يعمؿ لصالح ال

بؿ لتحكيؿ عكامؿ القكة فيو إلى عكامؿ ضعؼ ، ككذلؾ حيف أراد تحرير المرأة لـ يرد ليا  ؛المسمـ
نما حررىا ليفسدىا ىي كيفسد معيا بقية المجتمع   . (4)الرقي كاالرتفاع ، كا 

 
 
 
 
 
 

___________________________ 
 (.ُّّ-ُِّ( انظر: قطب، معركة التقاليد، )صُ) 
األلباني، سمسمة األحاديث الصػحيحة كالحديث صححو  َٕٕٗالبييقي ، شعب اإليماف، حديث رقـ:( انظر: ]ِ) 

 .[ِِّٖ حديث رقـ: (ِّْ/ ٓكشيء مف فقييا كفكائدىا )
 (.َُٕقطب، ىؿ نحف مسممكف )صانظر: ( ّ) 
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 اإًلسبلـ أىداؼ مف كمو كالنفسي االجتماعي كاالرتقاء كالتعميـ التحررلشيخ أفَّ : " ا دي ؤكٍّ كيي    
 االستعمار أراده كما كالديني الخمقي االنحبلؿ أساس عمى يقكـ ال وكلكنَّ  ؛المسممة لممرأة بالنسبة

نما ؛اإلسبلـ عمى لمقضاء الصميبي  ما مىأع البشرمٌ  لمفرد تحقؽ التي الرفيعة سسوأي  عمى يقكـ كا 
 . (8) "األخبلؽ كنظافة المجتمع نظافة عمى المحافظة مع ، كالتكريـ الرفعة مف طكقو في
كذكر الشيخ نماذجان مف القائميف بتحرير المرأة كالذيف كاف ليـ الدكر األكبر في االنحبلؿ     

 كأمثاؿ رفاعو الطيطاكم كىدل شعراكم ك صفية زامكؿ ؛ كلكف لـ تكف ليـ األخبلقي في مصر
  : رفو قائبلن يعَّ ك  الشيخ كما يذكر  ،في ىذا الدكر قاسم أمينكخطكرة الخطكرة 

ظة فيو ذكاء اير عادم حصؿ عمي ليسانس افً حى " شاب نشأ في أسرة تركية مصرية أم مي  :ىك
الحقكؽ الفرنسية مف القاىرة كىك في سف العشريف بينما كاف ىناؾ في عصره مف يحصؿ عمي 

كمف ىناؾ التقطو الذيف يبحثكف عف الكفاءات  فسف الخامسة كالعشري الشيادة االبتدائية في
لتقطكه كابتعثكه إلي فرنسا ألمر يراد، ا ،النادرة كالعبقريات الفذة ليفسدكىا، كيفسدكا األمة مف كرائيا

قبؿ ذىابو إلي فرنسا عمي رسالة لمستشرؽ يتيـ اإلسبلـ باحتقار المرأة كعدـ االعتراؼ  طمعا
نساني كامي الدـ في عركقو، كما يصؼ في مذكراتو كقرر أف يرد عمي ىذا المستشرؽ بكيانيا اإل

كيفنَّد افتراءاتو ؛ كلكف عاد بكجو اير الذم ذىب بو، لقد أثَّرت رحمتو إلي فرنسا في ىذه السف 
  .(ِ) " ككجو جديدة الباكرة تأثيرا بالغا في كيانو كمو، فعاد إلي مصر بفكر جديد كعقؿ جديد

 :قوال قاسم أمين الخبيرة التي ينقميا الشيخ عنو في ىذا المجالومن أ
 .(ّ)حريتيا تناؿ لكى األكربية، أختيا صنعتو ما تصنع أف البد المسممة المرأة إفَّ  -ُ
 .ىاتحرير  أجؿ مف وخمع مف كالبد المسممة، المرأة أصابت التي الببليا كؿ سبب الحجاب -ِ
الطريؽ التي سبقتنا إلييا األمـ الغربية، ألننا نشاىد أف كال نرل مانعا مف السير في تمؾ - 3

 .(ْ) الغربييف يظير تقدميـ في المدنية يكما فيكما

بالتربية، حتى لك كاف مف المحقؽ  منح حقكقيف في حرية الفكر كالعمؿ بعد تقكية عقكليف - 1
 .أف يمررف في جميع األدكار التي قطعتيا النساء الغربيات

في الحقيقة ليس ىك تحرير المرأة، كال الحفاظ عمى كرامتيا؛ إنما ىك إشاعة  الءىؤ كالذم يريده  
 ىـ الشياطيف  الفاحشة في المجتمع، لينيبكا مف المذات ما يشاؤكف ببل حاجز كال رقيب، أكلئؾ

__________________ 
 (.َُٕقطب، ىؿ نحف مسممكف )ص (ُ)
 (.ِّٓ،ِّْ :المعاصر)ص كاقعناقطب،  (ِ)
 (ُٔ :)صِ،  ُ ؿا قك ، األقضية التنكير، قطب: انطر  (ّ)
 (ِّٖ)ص:  ْ، ّ األقكا ؿ،  كاقعنا المعاصر، قطبانطر :  (ْ)
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َْ ؤَْ رَشٍِعَ اٌْفَبحِشَخُ فًِ اٌَّزٌَِٓ آَِنٌُا ٌَيُُْ عَزَاةٌ ؤٌٌٍَُِ فًِ اٌذٍَُّْٔب ًَاَخِشَحِ  : قاؿ   [ 29{]اٌنٌس:}بَِّْ اٌَّزٌَِٓ ٌُحِجٌُّ

لشريرة في األرض تعمـ أنو ال كسيمة إلفساد األمـ كميا اير طريؽ فتنة الرجؿ بالمرأة فكؿ القكل ا
ممارسة حقيا في الحياة، أك  رأة بحجة االستقبلؿ االقتصادم أكبأم ثمف، فيريدكف إخراج الم

 .(8)كلكف أىـ مف ذلؾ أف تخرج في صكرة إاراء لمرجؿ ؛بحجة التعميـ أك العمؿ، الميـ أف تخرج 
نما ىي شريكة في بناء المجتمع عمى كال يى  نظري اإلسبلـ إلى المرأة المؤمنة عمى أنَّيا شيطاف، كا 

ٌٍَُّْ }ًَاٌُّْاِِْنٌَُْ ًَاٌُّْاِِْنَبدُ ثَعْضُيُُْ ؤًٌٍََِْبء ثَعْضٍ ٌَإُِْشًَُْ ثِبٌَّْعْشًُفِ ًٌََنْيٌََْْ عَِٓ اٌُّْنىَشِ ًٌَُمِ : قاؿأسسو القكيمة 

كعبلج ذلؾ كمو ، [02ٌَْ اٌضَّوَبحَ ًٌَُطٍِعٌَُْ اٌٍّوَ ًَسَعٌٌَُوُ ؤًٌَُْـئِهَ عٍََشْحَُّيُُُ اٌٍّوُ بَِّْ اٌٍّوَ عَضٌِضٌ حَىٍُِ{]اٌزٌثخ:اٌصَّالَحَ ًٌَُاْرُ
ىك العكدة إلى المني  الرباني الصحيح، كليس عبلجو االنفبلت مع الحضارييف التطكرييف، الذيف 

أىداؼ ىؤالء تبياف   الشيخ  كخبلصة ما قالو ،(7)ب الفساديسعكف في األرض فسادان كاهلل ال يح
ما أراد ليا إال  يـ ما أرادكا بقكليـ تحرير المرأة؛ إال الشرى كؿَّ الشر، كاهلل بأنَّ  ؛القـك الخبيثة

}... لبي ً[ 12ٌَعٌٍَُّْْ{]ٌٌعف:غَبٌِتٌ عٍََى ؤَِْشِهِ ًٌََـىَِّٓ ؤَوْثَشَ اٌنَّبطِ الَ  ًاهلل} الخير كؿَّ الخير،

 .[35ًٌََّْىُشًَُْ ًٌََّْىُشُ اٌٍّوُ ًَاٌٍّوُ خٍَْشُ اٌَّْبوِشٌِٓ{]األٔفبي:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

______________________ 
 (. ٗٓ( انظر: قطب، التطكر كالثبات في حياة البشرية)صُ)
 (.ٖٓقطب، حكؿ تطبيؽ الشريعة، )ص ( انظر:ِ)
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 الفصل الرالث

 ب من القاايا اإللحاديةقط ُمحمَّديخ موقف الشَّ  

 وبع  قاايا العالم اإلسالمي   
 

دٌخ موقف الش   المبحث األول:  .قطب من القضاٌا اإللحادٌة ُمحم 

 

: ًّ د ٌخالش  موقف  المبحث الثان  قطب ُمحم 

ً   من   .بعض قضاٌا العالم اإلسالم
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 .ا اإللحاديةقطب من القااي ُمحمَّد يخالشَّ المبحث األول: موقف      
 .منو قطب ُمحمَّد يخالشَّ موقف  تعريفو و اإللحادالمطمب األول:     

 .اإللحاد تعريفأواًل:        
  .التَّعريف المُّغويُّ لإللحاد -8       

ٍيؿو عىًف ال ىك           ؽٍّ كى  ،ٍسًتقىامىةو االمى ، ًإٍذ مىاؿى عىٍف طىًريقىة اٍلحى ؿي دى الرَّجي : أىٍلحى يمىافً ييقىاؿي سيمٍّيى  ،اإٍلً كى
اًنبىي ًد جى اًئؿه ًفي أىحى ًجئى يىًميؿي ًإلىٍيوً  ، وً المٍَّحدي أًلىنَّوي مى أي، سيمٍّيى ًبذىًلؾى أًلىفَّ البلَّ ٍمجى دي: اٍلمى كىاٍلميٍمتىحى

 (ُ)
.  

 .لإللحاد  االصطالحيالتَّعريف  -7       
 خالؽو، أك أفَّ المادَّة أزليَّةه أبديَّةه، كىػي إنكار كجكد اهلل، كالقكؿ بأفَّ الككف كيجد ببل  "ىك   

نكار (7)الخالؽ كالمخمكؽ في ذات الكقت"  .(4)اإلطبلؽ عمى الدينية التصكرات كا 
 .(ْ)""كػؿ  فكػرو يتعمَّػؽ بإنكػار كجػكد خػالؽو ىػذا الكػكف  :عػكاجي االػب كعرَّفو الػد كتكر 

فػػو الشَّػػيخ عبػػد الػػرَّحمف حبنَّكػػة الميػػداني  أنَّػػ و: " إنكػػار كجػػكد رٌب خػػالؽ ليػػذا الكػػكف، كعرَّ
 .(ٓ) "متصرؼ فيو، يدٌبر أمره بعممو كحكمتو، كييجرم أحداثو بإرادتو كقدرتو

كيتبػػيف مػػف ىػػذه التعريفػػات أف اإللحػػاد فكػػرة شػػيطانية باطمػػة ال يقبميػػا عقػػؿ كال منطػػؽ،    
قامة حكميـ المزعكـ في األرض  .(6) اذَّاىا الييكد لتحطيـ الديف الحؽ كا 

كألنيػػػػػـ يعممػػػػػكف أف الػػػػػديف سػػػػػيقؼ حػػػػػاجزان بيػػػػػنيـ كبػػػػػيف أطمػػػػػاعيـ التكسػػػػػعية، كشػػػػػيكاتيـ 
 الػديف فعممكا جاىديف عمى طمس القكيـ؛ كشرعو الحيكانية؛ كالتي ال مكبٍّؿى ليا إال اهلل 

نكار  .كجكد اهلل  كا 
 . اإللحاد من قطب ُمحمَّد يخالشَّ : موقف رانياً        
 حد كالتي لـ تقؼ فمى انحرافيا عمى ىك انطماس لمفطرة السكية، حاداإلل يخ أفَّ الشَّ  في يٍّ يب    

 األلكىية خصائص يمنح ؛ كىك اإللحاد، فالشرؾ و لمكفر باهلل ت، بؿ تجاكز الشرؾ باهلل 
 .، كنتائجواإللحاد فمذلؾ بيَّف الشيخ أسباب ىذا  (7)اهلل  كجكد إنكار كالكفر ، اهلل لغير

 

__________________________ 

 (ِّٔ/ ٓابف فارس مقاييس المغة )م   انظر: (ُ)
 (. َٓٔ( قطب، مذاىب فكرية معاصرة)صِ)
 (. ٕٓ)صالعممانيكف كاإلسبلـقطب،  انظر: (ّ)
 (ََُّ/ِعكاجي،  المذاىب الفكرية المعاصرة )ج(ْ)
 (.ّّْحبنكة، ككاشؼ زيكؼ  )ص (ٓ)
 انظر: المرجع السابؽ نفس الصفحة. (ٔ)
 (. ُّْ)ص اإليماف ئزركاقطب،  انظر: (ٕ)



ٕٙ 

 

 .(8) أسباب اإللحاد: -8
 .، مف خبلؿ فساد المعتقد الحؽ كالحكـ بغير ما أنزؿ اهلل المسيحية إفساد في الكنيسة دكر  -أ

 .كالخرافة الجيؿ ظبلـ في تعيش أكربا كجعؿ كالعمماء ، العمـ مف الكنيسة مكقؼ -ب
 الديف كفسادىـ. كرجاؿ الكنيسة طغياف -ج
ا اٍبتىدىعيكىىا كىرىٍىبىاًنيَّةن } ابتدعكىا التي ةالرىباني -د مىٍيًيـٍ  كىتىٍبنىاىىا مى  .[ِٕ: الحديد{ ]عى
 .الماؿ مف مبالغ دفع مقابؿ الجنة كدخكؿ لمناس المغفرة يضمف البابا الغفراف كالتي صككؾ -ق
 ي.األكربييف؛ كذلؾ بعد أخذه باالنتشار كالرق نفكس في اإلسبلـ لصكرة الكنيسة تشكيو -ك
 األكربية. الحياة إفساد في الييكد دكر -ز
 ؛ لتقصيرىـ باألمر بالمعركؼ كالنيي عف المنكر.كمو ذلؾ عف المسمميف مسئكلية -ح

ىذه أسباب ذكرىا الشيخ أدت النتشار اإللحاد في أكربا، كمف ثَـّ حاربت أكربا كؿ ما لو عبلقة 
 .سالفة الذكر سبابو أفي الديف؛ لما عايشتو مف 

 ج اإللحاد:نتائ-ِ

مبنيٌّ عمي تصكرات فاسدة كخبيثة؛ كىك إنكار كجكد اهلل، فسيترتب عميو نتائ  اإللحاد بما أفَّ         
 فاسدة كخبيثة ؛ بيَّنيا الشيخ بالنقاط التالية:

 اإللحاد خطيئة تيبط باإلنساف مف شفافيتو التػي خمقػو اهلل عمييػا " فػي أحسػف تقػكيـ " ، فييػبط -أ
ػؿ   ىيػـٍ  بىػؿٍ  كىاأٍلىٍنعىػاـً  أيكلىئًػؾى } فميف " كيصبح كما كصفو اهلل " أسفؿ سا إلى ـي  أيكلىئًػؾى  أىضى {  اٍلغىػاًفميكفى  ىيػ
 .(7) [ُٕٗ: األعراؼ]

 قد اليكـ العالـ ألفَّ  قبؿ؛ مف لو مثيؿ ال البشرية الحياة في الفسادً  مف مكجةن  ؽى مى " خى  اإللحاد -ب
 .(4)األجزاء" بقية في بالضركرة يؤثر منو جزء أم يف يحدث ما كصار  كتشابكت قضاياه تداخمت

 الذم ىك اإليماف ألفَّ  ذلؾ العميا؛ كالمثؿ الركحية القيـ عمى القضاءيعمؿ عمى  اإللحاد -ج 
 .(3)العميا بالمثؿ كيربطو اإلنساف مف الركحي الجانب يقكم
ـي أي  الى } قاؿ تعالى: الضمير كازع عمى القضاء" عىًمؿى عمى  اإللحاد –د   أيٍقًسـي  كىالى   اٍلًقيىامىةً  ًبيىٍكـً  ٍقًس

 فعؿ عمى اإلنساف تمكـ التي ، مكامةالَّ  بالنفس  اهلل أقسـ ...فإذا[ِ،ُ:القيامة{ ]المَّكَّامىةً  ًبالنٍَّفسً 
 اهلل ...أما ميزاف في كبير كزف ذات النفس ىذه أف شؾ فبل ، الخير عمؿ إلى كتدفعو الشر

 .(5)" بالسكء ارةاألمَّ  فسالنَّ  إال يبقى كال كامةالمَّ  بالنفس يذىب فيك كالكفر اإللحاد
_________________________ 

 (. َُٓ-ُّْ)ص اإليماف ركائزقطب،  انظر: (ُ)
 (. ٗٔ)ص العممانيكف كاالسبلـقطب،  انظر: (ِ)
 (. ُٔٓ)ص اإليماف ركائزقطب،  (ّ)
  (. ُٕٓ)ص المصدر السابؽقطب،  انظر: (ْ)
 (. َُٔ-ُٗٓ)صدر السابؽ نفسو المصقطب،  (ٓ)
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 .قطب ُمحمَّد يخالشَّ  في نظر : الشيوعيةرانيالمطمب ال
 وأىدافيا الشيوعية أواًل: تعريف 

8- :  التَّعريف المُّغويُّ
كيؿ  قىكٍ     ، كى ٍقسيكـو ٍيري مى سىٍيـه ميشىاعه كشىاًئعه أىٍم اى بىرى أىذىاعىوي كذىاعىو، كى بىري كى )أىشىاعى( اٍلخى ـو شىاعى اٍلخى

ـٍ )ًشيىعه( ـٍ رىٍأمى بىٍعضو فىيي يي ـٍ كىاًحده يىٍتبىعي بىٍعضي  .(8) أىٍمريىي
 التَّعريف االصطالحيُّ:-7

تصػك ره شػامؿه لمكػكف كالحيػاة كاإلنسػاف كلقضػيَّة األلكىيَّػة كػذلؾ،  "عرَّفيا الشػيخ بأنَّيػا ىػي     
َـّ  ، ثيػػػ إنَّيػػػا مػػػف جيػػػةو أخػػػرل مػػػذىبه كعػػػف ىػػػذا التَّصػػػك ر الشَّػػػامؿ ينبثػػػؽ المػػػذىب االقتصػػػادم 

 .(7) "اقتصادمٌّ كاجتماعيٌّ كسياسيٌّ كفكرمٌّ مترابطه متشابؾه ال يمكف فصؿ بعضو عف بعض
 .(4) ىي أساس كؿٍّ شيءو عندىـ  مذىبه فكرمٌّ يقكـ عمى اإللحاد، كالمادَّةي كىك أيضان   
، ذك  كعرَّفيا الد كتكر صالح الرٍّقب أنَّيا: "   ىيمنة عقائدية، ىدفو تحقيؽ جانب تنظيـه ييكدمٌّ

مف المخطَّط الييكدمٍّ العالميٍّ الرَّامي إلى تدمير األمـ كالش عكب، كاألدياف، كالًقيىـ، كاألخبلؽ، 
 .(3) "تمييدان إلقامة الدَّكلة الييكديَّة العالميَّة

 .أىداف الشيوعية-4

 تتكقػػع مػػف أىػػدافيا إال كػػؿ أمػػر  إذا كانػػت الشػػيكعية كمبادئيػػا قائمػػة عمػػى إنكػػار كجػػكد اهلل فػػبل   
 يحارب اهلل كيحارب ديف اهلل كمف ىذه األىداؼ:

 .(ٓ)القضاء عمى الدٍّيف كاألخبلؽ االىتماـ الكبير في -ُ
 . بث الفرقة كالعداكة بيف المجتمع العالمي عف طريؽ المؤامرات كالصراعات بيف الطبقات – ِ
 . أممعارضة الديف، كالممكية الفردية، كحرية الر -ّ
(6) نشر اإللحاد كالفساد كاإلباحية-ْ

. 

الكيصكؿ إلى الس مطة كاالستئثار بالحكـ ىك الغاية الحقيقيَّة لزعماء الحركة الش يكعيَّة-ٓ
(7). 

 
 

_________________________ 
 (.ُُٕ( انظر: الرازم،  مختار الصحاح )صُ) 

 (..ِْٓ( قطب، مذاىب فكرية معاصرة)صِ) 
 (ُٗٗ/ِي، المكسكعة الميسَّرة، )م الجينانظر: ( ّ) 

 (.ِْٓالرقب، كاقعنا المعاصر كالغزك الفكرم)ص( ْ) 
 (.ََِ، ُٗٗ( انظر: الغامدم، أسباب سقكط الشيكعية الماركسية )ص ٓ) 
 (.َُٕٕ/ ِعكاجي، المذاىب الفكرية المعاصرة كدكرىا في المجتمعات كمكقؼ المسمـ منيا )جانظر:  (ٔ) 
 (.ِّٔىب فكرية معاصرة )صانظر: قطب، مذا(ٕ) 
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 الشيوعية من قطب ُمحمَّد يخالشَّ موقف  :ثبًيًب

يخ ما يتبادر خطأن إلى أذىاف البعض عف مفيـك الشيكعية، مف أنو مجرد مذىب الشَّ  حي حٍّ صى يي    
تصكر شامؿ لمككف  "مف المذاىب االقتصادية، كيرل أف مفيـك الشيكعية أكسع مف ذلؾ، فيك

لكىية، كينبثؽ عنو مذىب اقتصادم مف جية، كمف جية أخرل كالحياة كاإلنساف كلقضية األ
 (8) "مذىب اقتصادم كاجتماعي كسياسي كفكرم مترابط متشابؾ ال يمكف فصؿ بعضو عف بعض

 : تناول بعض األمور فً هذا السٌاقأسو
 الشيوعية: االمباد ء التي قامت عميي -8

  .(7) منيا:فاسدة قامت الشيكعية عمى مبادئ     
 العقدٌم عندىـ ال إلو كالحياة مادة، أم عدـ إقرار العبكدية هلل. المبدئ –أ 

 .يةفمنت العدالة أف بمعنى ، الشعب حساب عمى السمطة لحساب مكضكعة يـتشريعات -ب 
 مقيةالخي  التشريعاتاالىتماـ األكبر عمي الجانب االقتصادٌم، عمي حساب الجانب الركحٌي، ك  -ت

 .سرةاأل بترابط المتعمقة كالتشريعات
فناء الفرد سحؽ إلى ؤدممما ي المقدس الكياف ىي يجعؿ الدكلة الشيكعي الدستكر - ث  كا 

 . كاإلنسانية كاالجتماعية السياسية الناحية مف تمامان  شخصيتو
"  لمسياسة"  مترككة أمكر ىذه ألف ، ثابتة دكلية تشريعات عمى الشيكعي الدستكر صين ال -ج
 . األتباع كاجبة مكاثيؽ عمى تعتمد كال ، الفرص النتياز أم
 أك أخبلقيٌ  اعتبارو  عمى ان قائم ليسفيك  ، الشيكعي الدستكر في مفقكد األخبلقي العنصر -ح

 . السمطة تممؾ التي الطبقة مصمحة دائمان  ىي كالمصمحة ، إنسانيٌ 
 :اإلسالميُّ  ينُ د  ال اعميي المباد ء التي قام -7
تصمح  مبادئو عمي   اإلسبلـي  قاـ ؛الشيكعية عمييا  قامتتي ال امةي اليدَّ  مبادئال في مقابؿ تمؾ   

 منيا: تصمح لمفرد كالمجتمعمتكازنة، لكؿ زماف كمكاف ، شاممة ، متكاممة ، 
 .ال إلو إال اهلل كالذم كضعو اهلل رب العالميف  اإلسبلـي  عميو  قاـالذم  المبدئ العقدمٌ  -أ 

 طبقة محاباة في لو مصمحة كال ، الناس ظمـ في لو مصمحة ال اهلل ألف التشريع عدالة-ب 
 .[31: احلجرات] {ؤَرْمَبوُُْ اٌٍَّوِ عِنْذَ ؤَوْشََِىُُْ بَِّْ} اهلللبي  األفراد بقية عمى معيف فرد أك طبقة عمى
 
 

___________________ 
 (ِْٔ: ص) معاصرة فكرية ( قطب : مذاىبُ)
 .(َّٕ ،ّٗٔ) اإليماف ( انظر : قطب ، ركائزِ)
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 جانب يكجد فبل  ، كاحد كقت في اإلنسانية الحياةلجميع نكاحي  متشريعل كالشمكلية المكازنة -ت
، أك التشريع ؛ أىمموركحيان  أك فكريان  أك خمقيان  أك اجتماعيان  أك اقتصاديان  أك كاف سياسيان  الحياة مف

 جعؿ جانبان يطغى عمي جانب.
 المسمميف بغير المسمميف عبلقة، في بتةثا دكلية تشريعات عمى اإلسبلمي التشريع يشتمؿ - ث
 قاؿ :  اهلل ألفك  الفرص النتياز مترككان  ليس اإلسبلـ في األمر ىذا ألف كالحرب السمـ في
   [ .ُٗ:  النحؿ] {كىًفيبلن  عٍٍََْىُُْ اٌٍَّوَ جَعٍَْزُُُ ًَلَذْ رٌَْوٍِذِىَب ثَعْذَ اٌْإٌََّْبَْ رَنْمُضٌُا ًاَل عَبىَذْرُُْ بِرَا اٌٍَّوِ ثِعَيْذِ ًَؤًَْفٌُا}
 أك سياسيان  تشريعان  كاف سكاء ، كمو اإلسبلمي التشريع في أصيؿ عنصر األخبلقي العنصر -ج

 إنما التشريع ىذا ألف ، بعض مع بعضيـ أفراد تعامؿ أك أسرة تنظيـ أك اجتماعيان  أك اقتصاديان 
 .(8) باإلنساف البلئؽ اإلنساني المستكل عمى أمة لينشئ نزؿ

  :يند  ال منالشيوعية موقف  -4
 في األكربية الكنيسة ديف عمى صادقة قكلة كىي"   الشعكب أفيكف" يفدٍّ الشيكعية ال تعتبر -أ 

، اإلقطاع عمى يثكركا لكيبل بالديف الجماىير تخدَّر الكنيسة كانت حيث ، الكسطى العصكر
 كؿ كاذبة عبارة "   الشعكب أفيكف"  يفدٍّ ال كلكف ،الكنيسة بؿً مف قً  كيطالبكا بحقكقيـ المنتيبة

تيقظ الناس مف افمتيـ كتشفى الذل جاء لي اهلل عند مف ؿالمنزَّ  الديف عمى تطمؽ حيف الكذب
 .(7) [81: اإلعشاء]خَغَبسًا بٌَِّب اٌظَّبٌِِّنيَ ٌَضٌِذُ ًٌََب ٌٍُِّْاِِْننِيَ ًَسَحَّْخٌ شِفَبءٌ ىٌَُ َِب اٌْمُشْآِْ َِِٓ ًَُٔنَضِّيُ}قاؿ  صدكرىـ

 لمكضع انعكاس مجرد ىي إنما ليست مصدرىا الديف؛ الخمقية القيـالشيكعية  تعتبر  - ب
 .(4)البشرية الحياة في أصيؿ كجكد ليا ليس ثـ كمف ، االقتصادم

 ىي المادةك  -بزعميـ -عممية أسس عمى القائـ ىـمعتقدل ان خالفم الديفالشيكعية  تعتبر - ت
 كمف الفكر، عمى سابقة كليست األصؿ، ىي ليست ك، الفكر عمى الكجكد في سابقة ك األصؿ،

 .(3)سكاه ما كيمغي يبقى أف ينبغي الذم الشيكعي، التصكر يصادـ ألنو الديف؛ إلغاء كجب ثـ
 :دين اإلسالميّ ال مبادئ اد الشيوعية -3
ائمة عمي ق الشيكعيةفيتبيف أفَّ اإلسبلـ يرفض مبادئ الشيكعية ألنَّيا ضد مبادئو  ؽما سبم - أ  

منزَّؿه مف  ديفالك  مف صنع البشر، الشيكعيةإنكار كجكد اهلل، ككجكد اهلل حؽه بالفطرًة كبالدليؿ، ك 
ف بدت براقة فيًي ال تصمح إال ألتباعيا أما الشيكعيةف رب البشر،  فمو أتباعو المخمصيف.  ديفال كا 

 
__________________________ 

 .(ِّٕ ،ُّٕ) اإليماف ، ركائز( انظر: قطبُ)
 .(ٕٓ ص) معاصرة فكرية انظر: مذاىبو (َِ ص) االجتماعية لمعمـك اإلسبلمي ، التأصيؿقطب: انظر( ِ)
 .(ّْص) البشرية حياة في كالثبات ، التطكر: قطب( انظرّ)
 .(َِْ ص) معاصرة فكرية مذاىب ،: قطبانظر( ْ)
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 عمى فرض الذم الكحيد اـالنظ ، فييحقيقةن  اليكـ إلى البشرية عرفتو بديؿ أسكأ الشيكعية -ب
 مقابؿ تأخذ فيي ، منيا إنسانيان  كرمان  يكف لـ ذلؾ كلكف ، ظميا في يعيش فرد كؿ كفالة الدكلة
 مسبكؽ اير نحك عمى الخبز بمقمة الناس فيي تستذؿ يأكؿ ال يعمؿ ال كمف كمو، الفرد جيد ذلؾ
ديف ال مبادئ ضدكىذا  (8)الحديث التاريخ في األقؿ عمى البشرية بيا مرت التي النظـ كؿ في

 .[80: األعشاف]{ؤَشٍَْبءَىُُْ اٌنَّبطَ رَجْخَغٌُا ًٌََب} }قاؿ  عطي كؿ ذم حؽ حقويي الذم ؛ اإلسبلميٌ 

ضركب  بشتى يتمرس أفيجب   عندىـ الشيكعيٌ  المناضؿ، فاعدالخك الغش  الشيكعية تمارس -ت
 مبادئ ضدكىذا (7) الشيكعية تحقؽ كسيمة كؿ يبارؾ ؛الشيكعية أجؿ مف فالكفاح، الغش كالخداع

سَّسيكا، كال] قاؿ ديفال  .(4) [تىدابىركا كال ، تىقىاطىعيكا كىالى  تىبااىضكا، كال ، تىحاسدكا كال ، تىجى
 لتكون في بالد المسممين؟ الشيوعية مبادئ ح صمُ ىل ت   -5

ىمية كشرائع جاىمية، ال تحكىـ بشريعة اهلل، إنَّما تحكـ بمناى  جا الشيكعيةالشيح أفَّ  في بيٍّ يي    
 اٌٍَّوِ ِِْٓ ؤَحْغَُٓ ًََِْٓ ٌَجْغٌَُْ اٌْجَبىٍٍَِِّخِ ؤَفَحُىَُْ} قاؿ يك حكـ جاىمي:ف؛ ككؿ حكـ اير حكـ اهلل 

الحكـ نكعاف اثناف ال ثالث  كاآلية كاضحة الداللة في أفَّ  [ 05: املبئذح عٌسح{ ] ٌٌُلِنٌَُْ ٌِمٌٍََْ حُىّْبً
مَّ  ا حكـ اهلل،ليما: إمَّ   ا حكـ الجاىميةكا 

(3)
كحيف ال يمتـز الناس بشرع اهلل، فالبشر ىـ الذيف  

عكف، سكاء كاف المشرع فردان، أك جماعة فكميـ بشر، كحكميـ حكـ جاىمية ما داـ ال يشرٍّ 
َّزًِ ؤَوٍَّْْذُ ٌَىُُْ دٌِنَىُُْ ًَؤَرَّّْْذُ عٍٍََْىُُْ ِٔعْ}: فحيف اكتمؿ الديف، كقاؿ  ،يمتـز بما أنزؿ اهلل

كانت الشريعة الربانية قد أحاطت بكؿ جكانب الحياة  [3:  املبئذح عٌسح{]ًَسَضٍِذُ ٌَىُُُ اإلِعاْلَََ دٌِنبً
الشريعة  أفٌ  كفقكليكالذيف  ،البشرية، كشممت كؿ متطمبات اإلنساف في حياتو عمى األرض

ر الذرة لقمر، كفجَّ الثابتة ال يمكف أف تتبلءـ مع مستجدات الحياة، كقد كصؿ اإلنساف إلى ا
ال يعرفكف شيئان عف شريعتيـ  كالذيف يقكلكف مثؿ ىذا مف المسمميف، كصنع األعاجيب

 منذ دخمكا في عبكدية ؛تيـ؛ ألنيـ أداركا ظيرىـ ليذا كمويقرءكف تاريخ أمَّ  الربانية، كال
كمف  (ٓ) ديار المسمميف فياالنبيار بما عند الغرب، كانسحقكا تحت الغزك الفكرم، الكاقع 

 ىك الحؽ. ، ألفَّ ما أنزلو اهللي  مبادئ لتككف في ببلد المسمميفال تصمح ىذه ال ىذا المنطمؽ
____________________ 

 (ْٕٓمذاىب فكرية معاصرة )ص ( انظر : قطب، ُ)
 (.َُّالمصدر السابؽ )ص: ( انظر : ِ)
 [َْٔٔ( رقـ الحديث: ُٗ /ٖ]البخارم ،صحيح البخارم، األدب/النيى عف التحاسد كالتدابر)  (ّ)
 [ِٗٓٓ( الحديث: ُّٖٗ/ ْ] مسمـ ، صحيح مسمـ، البر كالصمة/ ما ينيى عف التحاسد كالتبااض كالتدابر) 
 .(ْْٖكاقعنا المعاصر ) ( انظر : قطب،ْ)
 .(ِٖال إلو إال اهلل )ص انظر : قطب، (ٓ)
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 .قطب ُمحمَّد يخالشَّ  : فكر فرويد في نظرلثالر ا طمبالم   
  .: التعريف بفرويد ونظريتو أوالً 

 

  .(8) : التَّعريف بفرويد:-8
معالجة األمراض العصبية كالنفسية ،  ي، كاف يعمؿ طبيبا ثـ تخصص ف منمساك  مىك ييكد"   

كأنشأ عيادة خاصة لئلشراؼ عمى عبلج مرضاه كدراسة أحكاليـ عف كثب ، ثـ استنبط مف 
ا كتفسيرا لنشاطاتيا المختمفة ، تفرد بو بيف كؿ دراساتو تصكرا خاصا لمنفس البشرية كتركيبي

 المفكريف  إلى ذلؾ الحيف كربما إلى الكقت الحاضر بصرؼ النظر عف تبلميذه الناقميف عنو 
الدراسػات  ي، كألؼ نحػك ثبلثػيف كتابػا فػ ُّٖٗعاـ  يكعمر طكيبل حتى مات ف ُٖٔٓكلد عاـ 

ـ كالمحرمػات كتفسػير األحػبلـ كثػبلث مقػاالت النفسية مف أشيرىا : الذات كالذات السفمى كالطكاط
الحياة اليكميػة ككميػا تػدكر  مػف زكايػا مختمفػة   يالنظرية الجنسية كاألمراض النفسية المنتشرة ف يف

 .” لمسمكؾ البشرل  يحكؿ مكضكع كاحد مكرر فييا جميعا ىك التفسير الجنس
 محورين: حول تدور ىي نظرية في عمم النفس، التَّعريف بنظريَّة فرويد: -7

ًّ وهو:  الكائف البشرل ، كىى  يالطاقة العظمى ف يأف الطاقة الجنسية ى "المحور الجنس
يكلد الطفؿ  ،رة ليا كميا لحسابيا الخاصالمسيطرة عمى طاقاتو جميعا ، كالمكجية ليا ، كالمسخَّ 

ا ، فيرضع كلد بي يتمؾ الطاقة الجنسية الت -منذ لحظة مكلده  -بطاقة جنسية ، كتسيطر عميو 
ثدل أمو بمذة جنسية ، كيتبكؿ كيتبرز بمذة جنسية ، كيمص إبيامو بمذة جنسية ، كيحرؾ أعضاءه 

ثـ ينمك الصبى فيحس تمقاء أمو بشيكة جنسية كما تحس الصبية بالشيكة الجنسية  ...بمذة جنسية
نحكىا بتمؾ الشيكة يشعر  يكلكنو يجد أباه حائبل بينو كبيف االستيبلء عمى األـ الت ،تمقاء كالدىا

اف  يذات الكقت ، كيصطرع الحب كالكره المذاف يحس بيما ف يالجنسية ، فيكره أباه الذل يحبو ف
البلشعكر ، الذل تدفف فيو  ظاىريا  كؿ الرابات المكبكتة  يكاحد تجاه األب ، فيكبت الكره ف

دكف كعى ، كيظير  كالمخاكؼ المكبكتة كلكنيا تبقى حية فاعمة مؤثرة مكجية لسمكؾ اإلنساف
حس نفسو  يالصبى يأخذ ف ... كالحب كحده عمى السطح ألف ذلؾ ىك الذل يعجب المجتمع  

ف كالده ، تعكيضا عف عجزه عف االستيبلء عمى األـ بسبب قياـ كالده حاجزا بينو كبينيا ، امك
 -فس الطفؿ ن يف -فيركح ينيى نفسو كيأمرىا كما ينياه أبكه كيأمره ، فينشأ الضمير ، كتنشأ 

 ييتعاطاىا المجتمع كيرضى عنيا ، كما ينشأ الديف مف ذات العقدة الت يالقيـ األخبلقية الت
 يكىى العقدة الناشئة مف الكبت الجنس ،عند البنت " إليكترا" كيقابميا عقدة " أكديب"سماىا عقدة 

 .(ٕ) "كشيكة البنت الجنسية نحك أبييا ، لشيكة الصبى الجنسية نحك أمو 
_________________ 

 (.َُٕ،َُٖقطب، مذاىب فكرية معاصرة )ص( ُ)
 (.َُٖ،َُٗالمرجع السابؽ)ص( ِ)
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حياة البشرية  يف رتثَّ أحادثة ، البشرية األكلى  يف منشأىاالمحرمات أفَّ  :المحور اإللحادّي وهو
ىـ حائبل بينيـ شعركا بالرابة الجنسية تجاه أميـ ، فكجدكا أبا  أكالدان   ذلؾ أفَّ  ؛إلى ىذه المحظة

قتؿ  عمى ثـ أحسكا بالندـ،  البشرية األكلى  يككانت تمؾ أكؿ جريمة ترتكب ف ،فقتمكه  كبينيا
ثـ لك تقاتمكا بينيـ ، سكا ذكراه ، فنشأت أكؿ عبادة عرفتيا البشرية كىى عبادة األب فقدَّ  ؛أبييـ

 يد منيـ فنشأ أكؿ تحريـ فلبلستيبلء عمى األـ فسيقتؿ بعضيـ بعضا فاتفقكا عمى أال يقربيا أح
 .(ٔ)  الخطير الحدث ذلؾ مف نشأت قد الديانات كؿك العبلقات الجنسية كىك تحريـ األـ 

 .قطب من فرويد ونظريتو ُمحمَّد يخالشَّ : موقف رانياً 
كاف لنظرية فركيد في عمـ النفس أثر خطير، لـ يقؼ عند حد المباحث النفسية، كالتربية  "  

إلى كثير مف نكاحي النشاط اإلنساني، فأثر في األدب كالفنكف عامة، كفي  كالتعميـ، بؿ تعداىا
الطب، كالتجارة، كايرىا مف شئكف الحياة؛ كلكف أخطر اثاره كأعنفيا كاف في الحياة االجتماعية، 
 في أكركبا كأمريكا، ثـ في الشرؽ عف طريؽ العدكل كالتقميد، فقد أحدثت نظريتو في العقؿ

ة، كعمى الراـ مف ظيكر نظريات أخرل جديدة في عمـ النفس، كبخاصة في المجتمع كفي الحيا
وقد تكلمُت عن محوري  (ٕ)"أمريكا، إال أف مفعكؿ نظريتو ما يزاؿ يسرم في األفراد كالمجتمعات 

 فيما يمى رد الشيخ عمى ىذيف المحكريف: هذه النظرٌة وسخبٌن
ًّ بالنسبة للمحور  هُ د  ر    أواًل: عقدة أكديب كاالزدكاج العاطفي ، كالذم يزعـ  مف خبلؿ"  الجنس

ىذا الحب  الذم يبدأ !! إفَّ  "ضريبة مفركضة بغير أسباب" ، كأنَّومف الحب ناشئه  رهى فيو أف الكي 
و عالـ عجيب كالمعنكيات  إنَّ  متصبل بالثدم كالحضف، ثـ يعبر ىذه القنطرة إلى عالـ المشاعر

تفع كيتسع  مف نقطة الثدم الصغيرة التي تكٌكف عالـ إنو يظؿ ير ، كنبيؿ جدا  جدا  رائع جدا
يشمؿ الككف كمو كالحياة كميا كاإلنساف  كيصؿ  ،حتى يشمؿ العالـ كمو حقيقة ال مجازا الطفؿ كمو

أف يحب الطفؿ  فبعدى ،  كذات استعداد عجيب لمسعة كاالرتفاع يا طاقة ضخمة جدان إنَّ ، إلى اهلل
إليو، كبعد أف يحب  عنو، حبيبةو  مستقمةو  بؿ ىي كميا كذاتو  ؛بال ثدييا كحضنيا فحس ؛و كمياأمَّ 

أباه كذلؾ، كيحب مف حكلو مف الناس ممف يبلطفكنو كيبلعبكنو كيعاكنكنو عمى الحركة كالكبلـ 
 .(ٖ) "كالتفكير

 

_________________ 

 (.َُُ،َُٗقطب، مذاىب فكرية معاصرة )ص  : انظر (ُ)
 (.ِٓاإلسبلـ )صاإلنساف بيف المادية ك  : قطب (ِ)
 (.ّٗ)ص( قطب : دراسات في النفس االنسانيةّ)
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كالمبادئ ىي مبدأىا قصة قتؿ القيـ كاألخبلؽ  بأفَّ  يقكلكف:  اإللحاديّ  بالنسبة للمحور هُ د  ر   :رانياً 
شعركا بالرابة الجنسية تجاه أميـ ، فكجدكا أباىـ حائبل بينيـ كبيف االستيبلء األكالد ألبييـ عندما 

 ليسىذا  ، فيرد الشيخ أفَّ البشرية األكلى يكانت تمؾ أكؿ جريمة ترتكب فف ،ـ فقتمكه عمى األ
 لَشَّثَب بِرْ ثِبٌْحَكِّ آدَََ اثْنًَْ َٔجَإَ عٍٍََْيُِْ ًَارًُْ}قكلو  يجاء فقتؿ أحد األخكيف ألخيو كما  كىبؿ  بصحيح

قتؿ أبييـ  عمى ثـ أحسكا بالندـ[ 10: املبئذح عٌسح{ ]ٌَإَلْزٍَُنَّهَ لَبيَ اٌْأخَشِ َِِٓ ٌُزَمَجًَّْ ًٌََُْ ؤَحَذِىَِّب ِِْٓ فَزُمُجًَِّ لُشْثَبًٔب

 بصحيح، بؿ ليسىذا  ، ًسكا ذكراه ، فنشأت أكؿ عبادة عرفتيا البشرية كىى عبادة األبفقدَّ 

 سَثِّوِ ِِْٓ آدََُ فَزٍََمَّى}قكلو  يكما جاء فك الصحيحة  الرساالت السماكية يكما جاء ف عبادة اهلل 

 ٌَُْ ًَبِْْ ؤَْٔفُغَنَب ظٍََّْنَب سَثَّنَب لَبال}}قكلو  يف ً[ 30: اٌجمشح عٌسح{ ]اٌشَّحٍُُِ اٌزٌََّّاةُ ىٌَُ بَِّٔوُ عٍٍََْوِ فَزَبةَ وٍََِّبدٍ

كلى التي عرفتيا البشرية ىذه ىي العبادة األ[ 13: األعشاف عٌسح{ ]اٌْخَبعِشٌَِٓ َِِٓ ٌَنَىٌََُّٔٓ ًَرَشْحَّْنَب ٌَنَب رَغْفِشْ
 أال يقرب ثـ أقركا، حيف خمؽ اهلل ادـ لعبادتو ، ثـ تمقت ذريتو ىذه العبادة مف بعده إلي يكمنا ىذا

، بؿ العبلقات الجنسية كىك تحريـ األـ يفنشأ أكؿ تحريـ ف ، حتى ال يقتتمكا؛ أحد منيـاألـ 
كفركيد ال "   (ٔ)[ 13: اٌنغبء عٌسح{ ]ؤَُِّيَبرُىُُْ ىُُْعٍٍََْ حُشَِِّذْ}تحريـ األـ ، ىك اية في كتاب اهلل 

المجتمع كاألخبلؽ كالتقاليد سخفان ينبغي أف يزكؿ، لينعـ الفرد بالسعادة، كيينأ  بأفَّ  ر صراحةن يعبَّ 
لى ذلؾ المريض كلكنَّ ؛  بتحقيؽ ذاتو كلذائذه و حيف يقكؿ لؾ: انظر إلى ىذا المخبكؿ، كا 

بالصراع، كذلؾ المصاب بالجنكف مف اير عيب كظيفي في مخو، باليستريا، كذلؾ المصاب 
التقاليد، ضحايا الديف ك يـ جميعان ضحايا المجتمع إنَّ  ؛كذلؾ المجـر المأخكذ إلى ساحة القضاء 

ضحايا تمؾ العكائؽ التي تقؼ في سبيؿ الفرد كتكبت ارائزه، كتحطـ بذلؾ كيانو  ؛ككخز الضمير
يكحي إليؾ بأف الطريقة التي تمنع كقكع ىذه العقد النفسية حيف يقكؿ ذلؾ، ا، كتبدد نشاطي

كاالضطرابات العصبية، ىي أف تزيؿ ىذه الحكاجز الضارة، كتطمؽ المشاعر المكبكتة مف 
 .(ٕ)" محبسيا التقميدم

 

 

____________________ 
 .(َُٗ: ص) معاصرة فكرية مذاىبانظر، قطب :  (ُ)
 .(ّٗ: ص) سبلـقطب : اإلنساف بيف المادية كاإل (ِ)
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كانت كؿ أحكاـ فركيد قائمة عمى ىذا االستنتاج الخطير مف الحاالت الشاذة  فيي  اإذف      
  تنطبؽ عمييـ ىذه النظريةالبشرية  أفَّ  وكأشد ما يبدك ذلؾ في افتراض، عرضة لمخطأ أك المبالغة

طفاؿ يكلدكف كمثؿ مف يجد بعض األ فمثموالحاالت الشاذة التي عرضت لو،  فسرلكي يي ؛ كذلؾ
بست أصابع ال خمس كالمعتاد؛ فبدالن مف أف يقكؿ: إف ىذه حاالت شاذة، يزعـ أف كؿ األطفاؿ 

تعميـ أحكامو  ك أما الجانب اإللحادمٍّ  (ٔ) ىذ بالنسب لمجانب الجنسيٍّ ، تتككف ليـ ست أصابع
 ،أنماطياالمستمدة مف جيؿ معيف كمجتمع معيف، عمى البشرية كميا في جميع أجياليا كجميع 

عمى الديف عامة بما فيو الديف ؛ يعمميا كاألحكاـ الخاصة بالديف المسيحي في صكرتو الكنسية 
الذم يختمؼ اختبلفان أساسيان في نظرتو إلى النفس اإلنسانية عف كؿ ما عداه مف  ؛اإلسبلمي

خكؿ في كما مف شؾ في أف فركيد، بأفقو الضيؽ المحدكد، كاف عاجزان عف الد ،النظـ كالعقائد
 أك ـ ركحو السمحة الطميقة التي ال تعتمد عمى الكبت، كال صمة ليا بعقدو رحاب اإلسبلـ، كتفي  

 .(ٕ)، فميس في اإلسبلـ ابف قاتؿ كال أب مقتكؿ بغيرىا
 .(ٖ) : فيااىدأ أساُس ف، وىذه االنظرية النابعة من ييوديٍّ حاقدٍ 

كال تبقى لو  ،الستقذاره كرفضو ؛الديفع مف الجنس ينبي  أفَّ  تبياف غض الديف مف خبلؿبي  -ُ
 قداسة في نفكس النَّاس.

مكا األخبلؽ ، فيك كباقي الييكد يريدكف أف يحطٍّ كبما أفَّ ىذه االنظرية نابعة مف ييكدم  حاقد -ِ
 ئكا مجتمعان منحبلن.، كينشً كالقيـ

صييكف" الذم يرسـ بركتكككالت حكماء كىذا ما ينقمو الشيخ تأكيدان عمى ىذا الكبلـ مف كتاب "  
السياسة الييكدية العالمية ما يأتي: "يجب أف نعمؿ لتنيار األخبلؽ في كؿ مكاف فتسيؿ سيطرتنا 

كسيظؿ يعرض العبلقات الجنسية في ضكء الشمس لكي ال يبقى  -عمي زعميـ-افركيد منَّ  إفَّ  ،
ة كعندئذ تنيار األكبر ىك إركاء ارائزه الجنسي وي س، كيصبح ىم  في نظر الشباب شيء مقدَّ 

 .(ٗ)" أخبلقوي 
 
 
 
 

______________________ 
 .(ِْ: ص) اإلنساف بيف المادية كاإلسبلـ انظر : قطب، (ُ)
 .(ِْ: ص)انظر : المصدر السابؽ  (ِ)
 .(ُُّ: ص) معاصرة فكرية مذاىبقطب :  : ( انظرّ)
 .(ٓٓ: ص) اإلنساف بيف المادية كاإلسبلـ ،قطب (ْ)
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 قطب ُمحمَّد يخفي نظر الشَّ جىديت الى   :زابعالوطلب ال
 جىديت تعزيفهب وأهذافهب.أوالً : الى   

 .جىديتتعزيف الى   -1

ليما كال ااية، كال عدؿ كال حؽ؛ بؿ  ال ىدؼى  كالحياةى  الككفى  إفَّ  ،" يقكؿي  إلحادم   ىي مذىبو   
ف الكجكد اإلنساني ضياع كمو ، كمف المستحيؿ أف يح قؽ الككف كالحياة عبث كضبلؿ، كا 

ىذا مذىب مف تحجَّر ضميره، كتبمَّدت مشاعره، كفقد اإلحساس نقكؿ  (ُ)اإلنساف فيو كجكده"
كالشعكر؛ بأفَّ ىناؾ إلو ليذا الككف العظيـ، لـ يخمقو عبثان كال ىمبلن؛ بؿ خمقو لحكمةو عظيمة، 

ًسٍبتيـٍ } :لو كحده سبحانو، قاؿ  كاايةو كريمة؛ أال كىي العبادة  كىأىنَّكيـٍ  عىبىثنا مىٍقنىاكيـٍ خى  أىنَّمىا أىفىحى
عيكفى  الى  ًإلىٍينىا ا} :قاؿ  ك [ُُٓ: المؤمنكف{ ]تيٍرجى ٍَ اءََخيَْقَْاَٗ ََ اأْلَْسضَاىس  اَٗ ٍَ اَٗ ََ َُْْٖٞ تَاِطاًلتَ

ِ َرىِلَ َِظَ ْٝو َمفَُشٗااى ِزٝ َ٘ َِفَ ََِمفَُشٗاىِي ِزٝ ا}ك قاؿ[7ٕ:ص{]اىْ اسٍِِ ٍَ ِ َخيَْقدَُٗ اْىِج

ّْسَ اإْلِ َٗ ُِئِل   إال الرسؿ جميع كبعثت كاإلنس الجف خمقت أم "كما [ٙ٘:اىزاسٝاخ{]ىَِْٞؼثُُذٗ
 .(ِ)سكام"  مىف دكف كحدم عبادتي ىي سامية، لغاية
 .جىديتأهذاف الى  -2

أف يعيش كحده، كيعمؿ ما  جكدية مذىب إلحادٌم خالص فيي تدعكا كؿ إنسافو إذا كانت الكي -ُ 
 .(ّ)راه حسنان ككاجبان؛ ككفؽ تصكره كرؤيتوي
 مف القيد ىذا كاف سكاء الكاممة، الفرد ذاتية تحقيؽ سبيؿ في يقؼ قيد كؿ تحطيـ إلى تدعك" -ِ 

 ما كؿ خالؼ كلك حؽ، أنو شخصيان  ىك لو يبدك ما إنساف كؿ فميفعؿ. األرض أك السماء دكاعي
 .(ْ)ان"أيض كالمنطؽ العقؿ خالؼ كلك الناس، عميو اصطمح

كحيَّػػػة-ّ يَّتػػػو، ؛ القضػػػاء عمػػػى الًقػػػيىـ الر  كذلػػػؾ باسػػػتبعادىا لمػػػدٍّيف كمبادئػػػو، كاكتفائيػػػا باإلنسػػػاف كحرٍّ
نزالو منزلة اإللو كامؿ األلكىيَّة  .(ٓ)كا 

 جوديةالوُ  يخ ُمحمَّد قطبالشَّ رانيًا : موقف 
أنو ىك كحده الحكػـ فيمػا يأتيػو جكدية التي  تقـك عمى عبادة  الفرد،  ك يخ رادان عمى الكي يقكؿ الشَّ    

، عقائػده ، أك، أك تقاليػدهأف يحدد لو مفاىيمػو ، أك أخبلقػو مف األمر ،   كليس ألحد مف المجتمع
، أك سػػمككو،  فبالتػػالي ال تنظػػر مػػف ىػػذه الكجكديػػة الحمقػػاء كيػػؼ يصػػير ذلػػؾ  الفػػرد  أك تصػػرفاتو

 راد كؿ منيـ يحكٍّـ ىكاه ، ببل ضابط ، كالالمقدٍّس لذاتو؛ حيف ينيار  المجتمع  كيصبح مجرد أف
  ______________________ 
 (.ٖٕٓ)ص  قطب ، مذاىب فكرية معاصرة (ُ)  
 (ِّٓ صالتفسير الميسر )(ِ)  
 (.ٕٗٓانظر : قطب ، مذاىب فكرية معاصرة  )ص (ّ)  
 (.ّٓقطب ، اإلنساف بيف المادية كاإلسبلـ )ص:  (ْ)  
 (.ُِٓ)صإلى دراسة الفمسفة المعاصرة، ( انظر : رشكاف ، مدخؿٓ)  
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...ثـ كيؼ يككف ىذا الككف الذل يتطكر عشكائيان، كالككف الذل رؼ ، كال معيار ثابت لؤلشياء عي 
فكيؼ يككف لمكجكد كالكجكدية  -بزعميـ-كجد مصادفةن، كالكجكد الذل ليس لو ااية كال ىدؼ

  .(ُ) ! و كجكدهفمف المستحيؿ أف يحقؽ اإلنساف فيمكاف في ىذ الضياع   
كيحقؽ ذاتيتو ، يريد اإلنساف فييا أف يثبت كجكدهكالتي  " جكديةالكي الشيخ متيكمان عمى  كيرد     

؛ فالتحطيـ عنده أسيؿ، كيعتدم؛ فالعدكاف أقرب إلى النفكس اليابطة! فيحطـ كؿ مبدأ سكمٌ 
ؿَّ كيرتكب كثيرنا مف ألكاف الشر ليب ف كؿ رابط، فبل مقياس لشيء م رز كيشار إليو بالبناف، أك ينحى

أك فكرة أك سمكؾ أك عمؿ إال ما يراه ىك أنو صكاب، كليتفكؾ المجتمع كليتناثر فميس لو في 
حسو كجكد، كفكؽ كؿ شيء يتبجح بمعصية اهلل.. أك بإنكار اهلل، ليقاؿ عنو إنو جرمء، كحر 

بت كجكدىا كتحقؽ ذاتيتيا فالفطرة السميمة تث ،الفكر، فيذه االنحرافات ال تصدر عف فطرة سميمة
فيؤالء ىـي المالككف لنفكسيـ حقًّا ، المكجيكف ليا، الداعكف الناس إلى ما فيو  في عمؿ الخير ،

فاهلل ىك الخالؽ، كاهلل ىك المدبر، كاهلل ىك مالؾ الممؾ  ...الخير، القائدكف ليـ في سبيؿ الفبلح
كىك القاىر  ،شاء مف عباده كيقدرىك الذم يحيي كيميت كيبسط الرزؽ لمف ي ،كمصرؼ كؿ أمر

كىك الذم يممؾ حقًّا أف ينفذ ما يريد، حيث ال يممؾ أحد ايره  ،كىك الفعاؿ لما يريد ،فكؽ عباده
 مف اإلنساف فمكقؼ ثـ كمف ..مف البشر ألنفسيـ نفعنا كال ضرًّا.. فضبلن عف أف يممككا لآلخريف.

 ليس إنو اعتراض، كال اقتراح كال تردد كال ؤاؿس كال مراجعة ببل المطمؽ الكامؿ التسميـ ىك اهلل
 لعدك تسميمنا كليس النفس، عمى اضاضة التسميـ ذلؾ في فيككف لئلنساف مساكية لقكة تسميمنا
نما قاىر؛  المتفضؿ الكىاب لممانح تسميـ الشاممة... المطمقة بالرحمة نفسو يصؼ رحيـ لرب كا 
 لئلنساف ككىب كجكده، لئلنساف فكىب حدأ مف طمب كدكف أحد قير دكف تفضؿ الذم المنعـ،
 صكرة، أحسف في تصكيره في سكاء جانب كؿ مف بالتسييبلت كحباه نعمو، عميو كأنعـ مكاىبو،

 نفسو يسمـ إذف الحياة؛ إنو ترقية كليستطيع الحياة، ليستطيع لصالحو، الككف تسخير في أك
 .(ِ)" !القير تسميـ كليس! لحبا تسميـ فيو؛ كىك لمغضاضة كجو ال" الئقنا" كريمنا تسميمنا

 بع  قاايا العالم اإلسالمّي. قطب من ُمحمَّديخ موقف الشَّ  المبحث الرانّي :
 المطمب األول: نظرتو لقاية لفمسطين

ة في تاريخيا كمو إلى ىذه الدرجة مف اليكاف عمى نفسيا كعمى الناس، تطارىد لـ تصؿ األمَّ  "  
ؼ كمئات األلكؼ في أكركبا كأفريقيا كاسيا كال تتحرؾ، كال كتشٌرد كيذٌبح أبناؤىا بعشرات األلك 

 منيا كتسمب ، فمسطيف منيا كتسمب يصدر عنيا فعؿ يكقؼ ىذه المذابح الكحشية أك يرد عمييا
_______________________ 

 (.ِْٗانظر : قطب، مذاىب فكرية معاصرة)ص: ك (ُٕٗانظر : قطب، جاىمية القرف العشريف )ص: ( ُ)
 بتصرؼ.  (ُٕٕ/ ُمني  التربية اإلسبلمية ) قطب،( ِ)
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كالشيخ ما أكثر ما تكمـ عف أحكاؿ األمة اإلسبلمية كشعكبيا  (ُ)"  تتفرج كاقفة كىي القدس
"كالبكسنة كاليرسؾ كأفغانستاف -كما أكثر ىذه الشعكب-كخاصة الشعكب المضطيدة كالمظمكمة

أكثر ما تكمـ عف فمسطيف كقضيتيا؛ كبكرما ككشمير كايرىا مف ىذه الشعكب المقيكرة، ك ما 
-ألنيا قضية "الركح لمجسد" فبل جسد ببل ركح، كال ركح ببل جسد، فكـ دافع أبناء مصر

عف فمسطيف كحريتيا ككرامتيا ، كقاتمكا كقتمكا في سبيؿ اهلل كمف أجؿ تحرير -المخمصكف الشرفاء
 .ىذه األرض الطاىرة المقدسة مف أيدم الغاصبيف 

 ألحداث القضية ك اختيار لبعض المحطات. كليس سردان ـ عبارة عف مقتطفات كسيككف الكبل" 
 المحطة األولى: التخطيط الصييوني العالمي لاللتفاف حول ىذه القاية.

كاف تخطيط الصػييكنية العالميػة بمعاكنػة بريطانيػا كفرنسػا منػذ رفػض "  يخ رحمو اهلل:الشَّ  يقكؿي    
ة كطػف قػػكمي لمييػكد فػػي فمسػطيف، ىػػك تحطػيـ الدكلػػة السػمطاف عبػػد الحميػد عػػركض ىرتػزؿ إلقامػػ

العثمانيػػػة، كتفتيػػػت العػػػالـ العربػػػي إلػػػى دكيػػػبلت صػػػغيرة ضػػػعيفة متنابػػػذة متعاديػػػة، تمييػػػدان إلقامػػػة 
الػػػػػػكطف القػػػػػػكمي لمييػػػػػػكد فػػػػػػي فمسػػػػػػطيف، كالعػػػػػػرب مشػػػػػػغكلكف بخبلفػػػػػػاتيـ، كالمسػػػػػػممكف مشػػػػػػغكلكف 

ممكنػػػػة، كيسػػػػتتب األمػػػػر لمييػػػػكد، ككػػػػاف بمشػػػػكبلتيـ، فيػػػػتـ األمػػػػر بػػػػبل مقاكمػػػػة، أك بأقػػػػؿ مقاكمػػػػة 
 .(ِ)" المطمكب تقسيـ العالـ اإلسبلمي بادئ ذم بدء إلى عرب كتيرؾ

 المحطة الرانية: قانون الغاب الذي يحكم العالم الذي يساند القوي عمى حساب الاعيف.

إنمػا يحكػـ الكاقػع قػانكف الغػاب؛ القػكل يأكػؿ الضػعيؼ، أك يزيحػو مػف  " يخ رحمو اهلل:الشَّ  يقكؿي    
يؽ، كمف كاف في شؾ مف ىذا فمينظر إلى قضية كاحدة مف قضايا الحاضػر، قضػية األرض الطر 

المغتصػػػبة فػػػي فمسػػػطيف، ككقػػػكؼ )القػػػكل العظمػػػى( مػػػع المجػػػـر المغتصػػػب ضػػػد صػػػاحب الحػػػؽ 
كمف كاف في شٌؾ مف ذلؾ فمينظر إلى المحافػؿ الدكليػة ككيػؼ عالجػت ، (4) "المستضعؼ المأككؿ

 ككيؼ  -اآلف قاربت  عمى السبعيف-ضية  خبلؿ أربعيف سنة كاممةىيئة األمـ كايرىا ىذه  الق
أف المحاكالت المزعكمة لبلستفادة مف الثغرات القائمة بيف الكتؿ الدكلية مػف أجػؿ صػالح  القضػية  
لـ ينت  عنيا أم تقدـ خبلؿ تمؾ الفترة المديدة؛ إنما ظمت إسرائيؿ تتكسػع كتتكسػع، كتطػرد العػرب 

 الدبمكماسية  في محاكلتيا الفاراة لبلستفادة مف األكضاع ك مقدساتيـ ،كتقتميـ كتعتدم عمى 
الدكلية تدكر كتدكر ، كال تصؿ مف دكرانيا إلى شيء، كمف كاف ييعٌمؽ امالو عمى صراعات الكتؿ 

 .(3)! المتصارعة فسينتظر كثيران ، كسيحصؿ قميبلن ؛ إف حٌصؿ شيئان عمى اإلطبلؽ
_________________ 

 .(ِٔ: ص) كالعكلمة المسممكف ،ب( قطُ)
 (.ٖٕقطب،  قضية التنكير)ص  (ِ)
 (.ََُ( قطب، ال يأتكف بمثمو)صّ)
 (.ِّٗ)ص( انظر: قطب، رؤية إسبلمية ألحكاؿ العالـ المعاصر،ْ)
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 المحطة الرالرة: االنتفااة المباركة في فمسطين.

 " ...كانظركا إلى االنتفاضة اإلسبلمية في فمسطيف: يخ رحمو اهلل:الشَّ  يقكؿي      
مف كاف يتصكر أك يصدؽ أف أمَّةن شبو عزالء تضطر أكبر قكة كحشية في التاريخ الحديث أف 
تسحب جنكدىا مف الميداف  !، كانتصار الفئة القميمة المؤمنة عمى أضعافيا مف القكل الكافرة 

يصبح [119ًَاٌٍّوُ َِعَ اٌصَّبثِشٌِٓ{]اٌجمشح:}وَُ ِِّٓ فِئَخٍ لٍٍٍََِخٍ غٍََجَذْ فِئَخً وَثِريَحً ثِةِرِْْ اٌٍّوِ كىذا في كتاب اهلل
 .(ُ)"  أك عمى األكثر ذكرل ألياـ خمت ال يمكف أف تعكد المسمـ المعاصر أسطكرة في حس 

 اإلسالمية جميعًا. األمة المحطة الرابعة: تحرير فمسطين مسئولية
فسادىـ الييكد أكَّد أفَّ عمك  اهلل"         اهلل كتاب في مكتكب ، مقدكر قدر األرض في كا 
 [ٗ:اإلسشاء]{وَجِرياً عٌٍُُّاً ًٌََزَعٍَُّْٓ َِشَّرٍَِْٓ اٌْإَسْ ِ فًِ ٌَزُفْغِذَُّْ اٌْىِزَبةِ فًِ بِعْشائًٍَ ثَنًِ بٌَِى ًَلَضٍَْنَب }   
 مضت قد إحداىما كانت أـ ، تمض تاريخان  اهلل كتاب في المذككرتاف تافالمرَّ  أكانت كسكاء  

 إشارة اهلل كتاب ففي ، اآلية لتفسير يتعرضكف الذيف بعض يرل كما اليكـ ةالكاقع ىي كالثانية
 اهلل كتاب كلكف، [  ٖ: اإلسراء] { عُذَْٔب عُذْرُُْ ًَبِْْ } كاإلفساد الفساد إلى عكدتيـ مكاف إلى

 ذلؾ بو يتعمؽ خاطئا تصرفا يتصرفكف حيف البشر مسئكلية ينفي ال قدرا الشيء ككف أف عممنا
 قكلو  نزؿ  الرسكؿ لتعميمات المسمميف مخالفة فييا كقعت التي أحد كقعة ففي ... القدر

 ًََِب لَذٌِشٌ شًَْءٍ وًُِّ عٍََى اٌٍَّوَ بَِّْ ؤَْٔفُغِىُُْ عِنْذِ ِِْٓ ىٌَُ لًُْ ىَزَا ؤََّٔى لٍُْزُُْ ِِثٍٍَْْيَب ؤَصَجْزُُْ لَذْ ُِصٍِجَخٌ ؤَصَبثَزْىُُْ ؤًٌََََّّب }

 ىك، [7ٙٔ،ٙٙٔ:آهػَشاُ]{ َٔبفَمٌُا اٌَّزٌَِٓ ًٌٍََِعٍََُْ اٌُّْاِِْننِيَ ًٌٍََِعٍََُْ اٌٍَّوِ فَجِةِرِْْ اٌْجَّْعَبِْ اٌْزَمَى ٌٌَََْ ؤَصَبثَىُُْ
 كالسيطرة قائدكـ أمر لمخالفتكـ قائمة فيو مسئكليتكـ كلكف ؛ اهلل عند حكمتو كلو ، قدر

 األمة مسئكلية ذلؾ ينفي ال كلكف ؛  اهلل عند حكمتو كلو ، قدر اليكـ القائمة لمييكد العالمية
 .(ِ) "البشرية لكؿ كرائدة شاىدة لتككف اهلل أقاميا التي ، اإلسبلمية

 
 
 
 
 
 

_____________________ 
 .ـَُِْ/ُِ/ُ تاريخ االطبلع:منبر التكحيد  (َُٖ)ص قطب، حكؿ تطبيؽ الشريعة بتصرؼ قميؿ (ُ)

http://www.tawhed.ws 
 (.ِْص)المسممكف كالعكلمة  ( قطب،ِ)

http://www.tawhed.ws/
http://www.tawhed.ws/
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 المطمب الراني: نظرتو لقاية تخمف العالم اإلسالمي
كتأخرىـ كضعفيـ كأسباب ىذا التخمؼ كالضعؼ  تناكؿ الشيخ قضية تخمؼ المسمميف      

اىـ فمى رفعة يس ، كالذل قدكلكف الميـ أف نرل عبلجان ليذا الضعؼ كالتخمؼ ؛ كالتخمؼ
الشيخ تكسَّع كثيران في ىذا المكضكع كريط ، فكتخمفيـ المسمميف كنيكضيـ مف ضعفيـ كتأخرىـ

بداياتو األكلى منذ انتياء الخبلفة الراشدة، كالتي جاء بعدىا الخبلفة األمكية كالتي شابيا الكثير 
كالتي انيارت  كفنيت عمى  مكاؿ كالنفقات كايرىا كتبعو الخبلفة العباسيةمف الترؼ كالبزخ في األ

، كالتي نيجت ني  الترؼ نفسو، كدخؿ في زمانيـ الفكر الصكفٌي، الذم أخذ أيدل التتار 
جانب المنفرد كالبعيد عف الديف الصحيح، كبعد ذلؾ زمف دكلة األندلس، كالتي قضي عمييا ال

، كأيضان ما كاف بيا مف البزخ كالترؼ ف كانت ، كالخبلفة العثمانالحقد الصميبيَّ ية عمى نيجيـ، كا 
الخبلفة العثمانية، كنحف نقكؿ أفَّ ما ذكره الشيخ ىذا إال ليبيف شيئان مف  الصكفية تحت اطاء

ففي تاريخيا  الكثير مف ، أسباب الضعؼ كالتخمؼ، كليس طعنان في ىذه الخبلفات العظيمة
كر الجانب السمبيٍّ الذم ساعد الفتكحات كالتقدـ كالخير، كالصكفية فييا مف الخير كالزىد، كلكنَّو ذ

 :(ِ) يخ أسبابًا أخر  بأسموبو الرائع قائالً رم ذكر الشَّ  ، (ُ)في الضعؼ
يـك كانت " كأعدكا ليـ ما استطعتـ مف " عبادة لـ يجرؤ أحد عمى احتبلؿ أرض المسمميف  -ُ

 كاستبلب خيراتيـ.
كانت األمة المسممة ىي يـك كاف " طمب العمـ فريضة " لـ يكف ىناؾ تخمؼ عممي ، بؿ  -ِ

 أمة العمـ ، التي تعممت أكربا في مدارسيا كجامعاتيا .
يـك كانت " فامشكا في مناكبيا ككمكا مف رزقو " عبادة ، كانت المجتمعات اإلسبلمية أانى  -ّ

 مجتمعات األرض.
اع يـك كانت " كمكـ راع ككمكـ مسئكؿ عف رعيتو " عبادة ، ككاف كلي األمر يستشعر أنو ر  -ْ

كمسئكؿ عف رعيتو ، لـ يكف لمفقراء في المجتمع اإلسبلمي قضية ، ألف العبلج الرباني لمشكمة 
 الفقر كاف يطبؽ في المجتمع اإلسبلمي عبادة هلل. 

يـك كانت " كعاشركىف بالمعركؼ " عبادة ، لـ تكف لممرأة المسممة قضية ، ألف كؿ الحقكؽ  -ٓ
 ت تؤدل إلييا ، طاعة هلل ، كعبادة هلل.كالضمانات التي أمر اهلل ليا بيا كان

االىماؿ في -التكاكؿ-الزىد في العمـ-كنجمؿ ىذه األسباب التي ذكرىا الشيخ كىي: ترؾ الجياد 
 تضييع حقكؽ المرأة كاألسرة.-حقكؽ الرعية

_____________ 

 (.كما بعدىا َٖقطب، كاقعنا المعاصر)ص أنظر:( ُ)
 (.ُّٖ-ُِٖ)صمفاىيـ يجب اف تصحح قطب،( ِ)
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 تقدمان  كيبدليما لحظات في كالتخمؼ الضعؼ يمحك سحر ىناؾ يككف لف" و بأنَّ يخ الشَّ  ـي ختً كيى      
 السنف حسب نعمؿ كحيف، األرض في الناس حياة عمييا تقكـ ربانية سنف ىناؾ ماإنَّ ؛ كقكةن 

 .(ُ) "رب يا رب يا:  نقكؿ ثـ ديننا نفسد أف السنف مف كليس، الصحيح الحؿ يأتينا الصحيحة
كالبعد عف األسباب    ورسكل سنةك  فبالتمسؾ بالعقيدة الصحيحة، كالعمؿ بشريعة اهلل   

 .ف في األرض، كيككف المستقبؿ لمديفالتمكييككف ىناؾ النصر ك المؤدية إلى الضعؼ، 
 المطمب الرالث: نظرتو لقاية مستقبل اإلسالم

ىػػذا الكػبلـ بعػػد أف يكػػكف قػػد تكمػػـ عػػف  يخ االبػػان مػػا يػػتكمـ عػػف المسػتقبؿ ليػػذا الػػديف، كيػػأتيالشَّػ   
المحف كالصعكبات التي تكاجو األمة اإلسبلمية؛ ليبيف أف اليسر يأتي بعد العسر كالفرج يأتي بعػد 

 الضيؽ، فيقكؿ الشيخ في بداية نظرتو ليذا المستقبؿ:
الضياع في الكقت الحاضر، مف الضعؼ كالذؿ كاليكاف ك  سيئةو  العالـ اإلسبلمي بفترةو  ر  مي " يى   

كامبة األعداء، مع كؿ ما يعانيو العالـ اإلسبلمي مف أزمات اقتصادية كأزمات سياسية كأزمات 
اجتماعية كأزمات فكرية كركحية، كالذم يراد بالعالـ اإلسبلمي في المستقبؿ القريب أسكأ مف ذلؾ 

أكبر، كتمزيقان كمو، فإف األعداء لـ يكفيـ كؿ ما أحدثكه مف تخريب مف قبؿ، بؿ يريدكف تخريبان 
كالذم ذىب إليو الشيخ محمد قطب حؽ ؛ حيث إف أعداء اإلسبلـ لف ييدأ ليـ باؿ ، (ِ)أشد "

حتى ييدمكا اإلسبلـ في عقائده، كعباداتو، كنظمو، كأخبلقو، كىذا التصكر يؤيده قكؿ اهلل تعالى: 
، كما أنيـ لف ييدأ ليـ باؿ  [120اٌجمشح:بِِْ اعْزَطَبعٌُاْ {] } ًَالَ ٌَضَاٌٌَُْ ٌُمَبرٌٍَُِٔىُُْ حَزَّىَ ٌَشُدًُّوُُْ عَٓ دٌِنِىُُْ

فييمسكا أشتاتان متباعديف متنافريف متقاطعيف، كمف ثـ يجزئكا  حتى يفرقكا بيف قمكب المسمميف ؛
أرضيـ فبل تجمعيـ جامعة، كال تؤٌلؼ بيف قمكبيـ مكدة، كال تعقد بيف جماعاتيـ أكاصر دينية أك 

)يكشؾ األمـ أف تداعى عميكـ كما تداعى األكمة إلى حذر منو رسكؿ اهلل تاريخية، كىذا ما 
-في المعتاد-فالصحكة تأتي، فعمى المسمميف أف يحذركا مف ىذا الخطر الداىـ (ّ)(...قصعتيا

حيف يشتد الفساد بالناس جيبلن بعد جيؿ، كنحف حيف نقكؿ إف مستقبؿ البشرية ىك العكدة إلى اهلل 
القريب الذم يحكم أعمارنا كأعمار ىذا الجيؿ،  فعمر البشرية ال يقاس بعمر  ،ال نرقب ىذا الغد

فرد أك أفراد في جيؿ؛ إنما يقاس بأجياؿ بعد أجياؿ، كمع ذلؾ نراه بكضكح كأنو الغد، نراه؛ ألنو 
 . (3)سينَّة حتمية مف سينف اهلل 

___________________________ 
 (.ُِٓ)صمفاىيـ يجب اف تصحح قطب، (ُ)
  .(َّٓقطب، كاقعنا المعاصر)ص (ِ)
األلبػػاني ، سمسػػمة األحاديػػث الصػػحيحة كشػػيء  ، صػػححو ِْٕٗ حػػديث رقػػـ: أبػػكداكد، سػػنف أبػػكداكدانظػػر: ] (ّ)

 [.ٖٓٗ(حديث رقـ:ْٕٔ/ ِمف فقييا كفكائدىا،  )
  (.َّٔانظر: قطب، التطكر كالثبات في حياة البشرية )ص (ْ)
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مسممة، كقد كاف اليدؼ الذم سعت إليو قكل التدمير كميا ى أف يكجد مسمـ أك ككيؼ يتأتَّ    
تجعؿ الحياة ليما مستحيمة في أية بقعة مف األرض، كأف يككف مجرد الكجكد بالنسبة  أف

و قطعة مف الجحيـ  جحيـ االضطياد كجحيـ التضييؽ، كجحيـ الغربة النفسية ليما كأنَّ 
مجتمع اير مسمـ، كجحيـ المطاردة كالفكرية كالركحية كاالجتماعية التي يمقيانيا في 

كالمبلحقة بالسخرية كاألذل كالتحقير كالتنفير ، ك"المسممة" بصفة خاصة؛ بزييا المتميز تميزان 
بعد ىذا كمو -حادان في المجتمع العارم المنفمت مف القيكد...إنو لمف العجب أف يظؿ إنساف 

تعجب، أك تفزع؛ إذا قمت لؾ إف يقكؿ: ال إلو إال اهلل. محمد رسكؿ اهلل؛ كمع ذلؾ، ىؿ -
 .(ُ)المستقبؿ لئًلسبلـ  !

 : والواقع ة  باألدلة من القرآن والسنَّ  ع ال محالة  قيخ أنَّ المستقبل ليذا الدين واويري الشَّ         
 ٌاًَعٍَُِّ ِِنْىُُْ آَِنٌُا اٌَّزٌَِٓ اٌٍَّوُ ًَعَذَ} قكلوب يستدؿ الشيخ رحمو اهلل :الكريم   من القرآن  ف-8

 ًٌٍََُجَذٌَِّنَّيُُْ ٌَيُُْ اسْرَضَى اٌَّزِي دٌِنَيُُُ ٌَيُُْ ًٌٍَََُّىِّنََّٓ لَجٍِْيُِْ ِِْٓ اٌَّزٌَِٓ اعْزَخٍَْفَ وََّب اٌْإَسْ ِ فًِ ٌٍََغْزَخٍِْفَنَّيُُْ اٌصَّبٌِحَبدِ

 : " كرضيى بعدىا يقكؿ الشيخ [ٓٓ: كرالن] { شٍَْئًب ثًِ ٌُشْشِوٌَُْ ٌَب ٌَعْجُذًَُٔنًِ ؤَِْنًب خٌَْفِيُِْ ثَعْذِ ِِْٓ
 عكدة مف يقيف عمى األعداء فَّ أ: أقكؿ أكاد بؿ  !لئلسبلـ المستقبؿ فإفَّ  أبكا أـ األعداءي،

أم بقي عمييـ أف يبذلكا قصارل جيدىـ ليحققكا التمكيف  (ِ) "المسممكف" بقيى  اإلسبلـ؛ كلكف
  ة مف كؿ شرؾ.النقيَّ  توً ؛ كىي عباد نيا سبحانوكاالستخبلؼ؛ كذلؾ بتحقيؽ الشركط التي بيَّ 

 [8}ٌُشٌِذًَُْ ٌٍُِطْفِاًُا ٌُٔسَ اٌٍَّوِ ثِإَفٌَْاىِيُِْ ًَاٌٍَّوُ ُِزُُِّ ٌُٔسِهِ ًٌٌََْ وَشِهَ اٌْىَبفِشًُْ{]اٌصف:ًٌغزذي ثمٌٌو       

كؿ  : " إننا نؤمف إيمانا راسخا بأف المستقبؿ لئلسبلـ ، كبأفَّ بعد ىذه اآلية يقكؿ الشيخ   
 نؤمف بؿ، أخرل في كاقع األرض و مرةن نى المقاكمة التي يقكـ بيا أعداء اإلسبلـ لف تمنع تمك  

 أفكاره إلينا ريصدٍّ  الذم ، ذاتو الغرب في سبيمو يأخذ بدأ قد ىائبلن  تحكالن  بأف ذلؾ مف أكثر
 .(ّ) " كعقكليـ قمكبيـ عمى الفكرمٍّ  الغزك استكلى ممف يتبعو مف فييا كيتبعو ، المنحرفة

ا اأٍلىٍمري  ىىذىا فَّ مغبي }ليى  قكؿ النبيً ي :بويةة النَّ ومن السنَّ -ِ ، المٍَّيؿي  بىمىغى  مى  المَّوي  يىٍتريؾي  كىالى  كىالنَّيىاري
بىرو  كىالى  مىدىرو  بىٍيتى  مىوي  ًإالَّ  كى ، ىىذىا المَّوي  أىٍدخى ، ًبذيؿٍّ  أىكٍ  عىًزيزو  ًبًعزٍّ  الدٍّيفى  ًبوً  مَّوي ال ييًعز   ًعزًّا ذىًليؿو

، ـى ٍسبلى ذيالًّ  اإٍلً  . (ْ){اٍلكيٍفرى  ًبوً  المَّوي  ييًذؿ   كى
    ___________________ 

 .(َُِانظر: فطب، ىؿ نحف مسممكف )ص(ُ)    
 (ُٔٗ: ص) اهلل عقيدة كشريعة إال إلو قطب : ال (ِ)    
 (.ٗ)صالتأصيؿ االجتماعي لمعمـك االجتماعيةفطب،  (ّ)    
  كقػاؿ شػعيب  حػديث تمػيـ الػدارٌم، ،ُٕٓٗٔ حديث رقػـ: (ُٓٓ/ ِٖ)، اـ أحمد بف حنبؿمسند اإلم( ]ْ) 

  [.: إسناده صحيح عمى شرط مسمـاألرناؤكط
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 كال تتبدؿ ال التي ونً نى سي  خبلؿ مف يجرم اهلل ري دى قى يخ بعد ىذا الحديث أفَّ " الشَّ  دي ؤكٍّ كيي    
  فيككف، كف لمشيءً  تقكؿي  لتيا الطميقة مشيئتو خبلؿ كمف ككعيده، كعده خبلؿ كمف تتحكؿ،
  .(ُ)"  يككف أف لوي  ري يقدَّ  حيف شيء كؿ بيا يتحقؽ التي األسباب كتخمؽ
 الييكد المسممكف يقاتؿ حتى الساعة تقكـ ال} يخ أيضان بقكؿ النبيٍّ ستدؿي الشَّ يى كى   

 يا كالشجر الحجر فيقكؿ كالشجر الحجر كراء مف الييكدم يختبئ حتى المسممكف فيقتميـ
، يؤكد (ِ){الييكد شجر مف فإنو الغرقد إال فاقتمو فتعاؿ خمفي ييكدم ىذا اهلل عبد يا ـمسم

 مريح مشرؽ الحالي الكاقع إف أبدان  أقكؿ كما.. لبشريات يانَّ الشيخ رحمو اهلل " بأ
 تكتنفو.. المشقات تكتنفو.. العقبات تكتنفو.. الظبلـ يكتنفو إنو: أقكؿ بؿ.. لؤلعصاب
.. اهلل بإذف االبة البشرل كلكف نعـ.. األرض في مكاف كؿ في لممؤمنيف المعمقة المشانؽ

 في كلد الذم البشير ىذا أف فأرل.. اهلل بإذف تالية كقركف القادـ القرف إلى بصرم أمد إني
  .(ّ)"  المؤمنيف اهللي  كصؼ كما يترعرع.. اهلل بإذف سيكبر الماضي القرف نياية

 كؿ رحمو اهلل:يق والسنن ومن الواقع والتجارب-ّ
الجاىمية تكاجو اإلسبلـ اليكـ كىي في قمة حضارتيا المادية ، كقمة افتتانيا بتمؾ  أفَّ       

الحضارة ، كالمسممكف في درجة شديدة مف التخمؼ في ىذا المجاؿ ؛كمقتضى ذلؾ أف يكاجو 
زنطية كىما المسممكف تمؾ الحضارة بمثؿ ما كاجو المسممكف األكائؿ الحضارتيف الفارسية كالبي

في أكج تمكنيما المادم ؛ أم بالقيـ الحضارية المكاجية تمامان لمحضارة الجاىمية ،لقد تمت 
كالمسممكف يكادكف يككنكف مجرديف مف أدكات ، المكاجية األكلى بيف اإلسبلـ كالجاىمية 

مف  في قمة -الفرس كالرـك-الحضارة المادية كتنظيماتيا، بينما الدكلتاف العيظمياف يكمئذ 
قمـ الحضارة المادية كالتنظيمية لـ يكف قد بمغيا أحد قبميـ في ذلؾ التاريخ ؛ كانتصر 

ف كانت ىذه كتمؾ جميعان تتـ  اإلسبلـ، انتصر بحسب السنف الجارية ، ال بسنة خارقة ؛ كا 
، فمف سنف اهلل الجارية أف ينتفش الباطؿ في ايبة الحؽ، فإذا جاء الحؽ  بقدر مف اهلل
كمف سنف [ 82}ًَلًُْ جَبء اٌْحَكُّ ًَصَىَكَ اٌْجَبطًُِ بَِّْ اٌْجَبطًَِ وَبَْ صَىٌُلًب{]اإلعشاء:قاؿ ،ؿزىؽ الباط

  قاؿ باطؿ ليتـ إنقاذ األرض مف الفساداهلل أف يتدافع الحؽ كال
 .[102وَ رًُ فَضًٍْ عٍََى اٌْعَبٌَِّني{]اٌجمشح:} ًٌٌََْالَ دَفْعُ اٌٍّوِ اٌنَّبطَ ثَعْضَيُُْ ثِجَعْضٍ ٌَّفَغَذَدِ األَسْ ُ ًٌََـىَِّٓ اٌٍّ

_____________________ 
 .(ّٗٔ-ّٕٔقطب، مفاىيـ يجب أف تصحح، بتصر ؼ) ص (ُ)
 (ُِِٓ/ ْ) مسمـ صحيح ،ىبلؾ ىذه األمَّة بعضيا ببعض/ لفتف]مسمـ، صحيح مسمـ، ا (ِ)   
 [.ِٖٖٗحديث رقـ:    

 .(َُٗ: ص) الجديد اليجرم القرف ؿمستي في المستقبؿ إلى قطب ،  تطمعات( ّ)   
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أف يككف لمحؽ جنكد يؤمنكف بو؛ ألف الحؽ المجرد مف الجنكد ال ينتصر، كأف  و نكمف سن   
}ًَؤٌََّفَ ثٍََْٓ لٌٍُُثِيُِْ ٌٌَْ ؤَٔفَمْذَ َِب فًِ  قاؿ يككف ىؤالء الجنكد مخمصيف هلل، مترابطيف عمى العقيدة،

كأف يككف ىؤالء الجنكد  [33ثٍََْٓ لٌٍُُثِيُِْ ًٌََـىَِّٓ اٌٍّوَ ؤٌََّفَ ثٍَْنَيُُْ بَِّٔوُ عَضٌِضٌ حَىٍُِ{]األٔفبي: األَسْ ِ جٍَِّعبً َِّب ؤٌََّفَذْ
صادقي التككؿ عمى اهلل، كأف يككنكا مجاىديف في سبيؿ اهلل ، إذا دعت دكاعي الجياد يقاتمكف 

ٌُّْاِِْنِنيَ عٍََى اٌْمِزَبيِ بِْ ٌَىُٓ ِِّنىُُْ عِشْشًَُْ صَبثِشًَُْ ٌَغٍِْجٌُاْ ِِئَزٍَِْٓ }ٌَبؤٌَُّيَب اٌنَّجًُِّ حَشِّ ِ ا قاؿ ،صابريف محتسبيف

فبإذف اهلل سيككف النصر ، (ُ)[33 ًَبِْ ٌَىُٓ ِِّنىُُ ِِّئَخٌ ٌَغٍِْجٌُاْ ؤٌَْفًب َِِّٓ اٌَّزٌَِٓ وَفَشًُاْ ثِإََّٔيُُْ لٌٌََْ الَّ ٌَفْمَيٌُْ {]األٔفبي:
األفكار اليدَّامو، كالمبادئ  رفة، ككؿٍّ األدياف المحَّ  ـ كالمستقبؿ لمديف ظاىر عمي كؿٍّ لئلسبلـ قاد

 اٌْحٍََبحِ فًِ آَِنٌُا ًَاٌَّزٌَِٓ سُعٍَُنَب ٌَنَنْصُشُ بَِّٔب}  قاؿ ، بمكعكد اهلل ؛ ألنَّو ليس أصدؽي مف اهلل حديثان الزاثفة

كىل اهللى  }ًإفَّ كبمكعكد رسكؿ اهلل[ٔ٘:شغاف]{اٌْإَشْيَبدُ ٌَمٌَُُ ًٌٌََََْ اٌذٍَُّْٔب ، ًلي زى  مىشىاًرقىيىا فىرىأىٍيتي  اأٍلىٍرضى
مىغىاًربىيىا، فَّ  كى ًكمى  مىا ميٍمكييىا سىيىٍبميغي  أيمًَّتي كىاً  ًمٍنيىا{ ًلي زي

(ِ). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
________________ 

 .(ّٗٔ-ّٕٔانظر: قطب، مفاىيـ يجب أف تصحح، بتصر ؼ) ص( ُ)
 (ُِِٓ/ ْ) مسمـ صحيح ،ىبلؾ ىذه األمَّة بعضيا ببعض/ لفتفـ، صحيح مسمـ، ا]مسم (ِ)
 .[ِٖٖٗحديث رقـ:    



8ٓ 

 

 الخبتوت
ميػػػػص إلػػػػى جممػػػػة مػػػػف النَّتػػػػائ   كبعػػػػد أٍف مػػػػفَّ اهلل  عمػػػػى الباحػػػػث إتمػػػػاـ ىػػػػذا البحػػػػث خى

 كالتَّكصيات، كقد كانت عمى النَّحك التَّالي:
 أوَّاًل: أىم النَّتائج:

فػػػي كثيػػػر مػػػف الفنػػػكف كالعمػػػـك المتنكعػػػة؛ كالتربيػػػة كعمػػػـك القػػػراف كالسػػػيرة يخ سػػػعة عمػػػـ الشَّػػػ -ُ
النبكية كايره؛ كىذا ما يعطي الباحثيف كطمبة العمـ باعثان عمى أال يقفكا عند نػكع كاحػد مػف 
؛ بؿ يجب التبحر كالبحث كالدراسة في كؿ عمـ يستطيعكنو، كأف يجعمكا ليـ في كػؿ  العمـك

 عمـ سيمان.
 كر أخيو " سيد قطب " في كثير مف كتاباتو.تأثر الشيخ بف -ِ
 قكل الشًر، مف عممانييف كعقبلنييف كشيكعييف كايرىـ لمحاربة الديف اإلسبلمي. تىجم ع-ّ
 دكر الييكد البارز في محاربة العقيدة اإلسبلمية كمحاكلة طمسيا.-ْ
 لمجتمع.عف المرأة؛ لما ليا مف دكر في اصبلح أك فساد ا الشيخ اإلكثار في كتابات-ٓ
 الحديث الميـ عف اإللحاد كخطكرتو كنتائجو الخطيرة.-ٔ   

 أفَّ المني  الكحيد لمنجاة في الدنيا كاآلخرة؛ ىك التمسؾ بالعقيدة اإلسبلمية الصحيحة.-ٕ
 .لمحديث عف قضايا العالـ اإلسبلمٌي كىمكمو كالنظرة التفائمية لممستقبؿ الشيخ ؽى رى طى تى -ٖ   

 رانيًا: التَّوصيات:

 راسة فكر الشيخ بشكؿ كاسع، كالعمؿ عمى نشر كتبو بيف طمبة العمـ.د -ُ
العمػػػؿ عمػػػى نشػػػر كتػػػب الشػػػيخ فػػػي المكتبػػػات العامػػػة كالخاصػػػة، فػػػالمكجكد منيػػػا قميػػػؿ جػػػدنا -ِ

 بالنسبة لعدد مؤلفاتو الكثيرة، فبل تكجد إال مف خبلؿ الكتب المصكرة عمى اإلنترنت.
    تناكليػػا الشػػيخ، كػػؿو عمػػى حػػدة، ككبلمػػو عػػف  عمػػؿ األبحػػاث عػػف كػػؿ فػػف مػػف الفنػػكف التػػي-ّ

المذاىب الفكرية: العممانية، كالقكمية، كتحرير المرأة، كقضايا اإللحاد كايرىا، حيث يحتػاج كػؿ 
 منيا إلى رسالة كبحث خاص مستقؿ بو لمكتابة فيو.

   جد؛ عمؿ الندكات كالمحاضرات كالمقاءات العامة كالخاصة، في الجامعات كالمدارس كالمسا-ْ
 كفضح تمؾ األفكار كالمذاىب التي تحارب ديف اإلسبلـ.

 العمؿ عمى كضع مختصرات لكتب الشيخ لتسيؿ قراءتيا كالبحث فييا.-ٓ  
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 الفهارس
 الوصبدر والوزاجعأوالً : 

 تثبًيبً : فهزس اآليبث القزآًي  

 تبىي  الٌ   حبديثاألثبلثبً : فهزس 

 رابعبً : فهزس األعالم الوتزجن لهب
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 المصادر والمراجعأواًل : 

 

 القرآن الكريم.
، سمسمة األحاديث الصحيحة كشيء مف فقييا كفكائدىا (ـُٔٗٗ)محمد ناصر الديفاأللباني، -ُ
  الرياض، مكتبة المعارؼ لمنشر كالتكزيع. ،ُط
 الديف محمد ناصر ،  تحقيؽ:األدب المفردصحيح  ـ(ُٕٗٗ) محمد ناصر الديفاأللباني، -ِ

 )د. ـ(.  دار الصديؽ لمنشر كالتكزيعبيركت   ْ، طػاأللباني 
 )د. ط( المكتب اإلسبلمي، صحيح الجامع الصغير كزياداتواأللباني، محمد ناصر الديف، -ّ

 )د. ت)د. ـ(.
 ، دمشؽ، دار القمـ .ُ، ط العممانية جذكرىا كأصكليا   (ـََِٖ )البار، د محمد عمي-ْ
  ّ،  تحقيؽ: محمد فؤاد عبد الباقي، طػاألدب المفرد  ـ( ُٖٗٗ)إسماعيؿالبخارم، محمد بف -ٓ

 بيركت دار البشائر اإلسبلمية.
-، مجمة البحكث اإلسبلمية أسئمة كأجكبة مع سماحة الشيخ .،بف باز، عبد العزيز عبد اهللا-ٔ

 .ـَُِٓ/َٓ/ِّتاريخ االطبلع:  ىػ.َُْْ-ُّٖٗأكتكبرالسعكدية، العدد الثامف، 
 المكتبة الشاممة، قسـ الفتاكل. ، مجمكع فتاكل العبلمة بف بازباز، عبد العزيز عبد اهلل  بفا-ٕ
، اإلسكندرية دار الدعكة لمطبع ُ، طػ مجمكعة رسائؿ اإلماـ الشييد   (ـََِِ )البنا، حسف-ٖ

 كالنشر كالتكزيع. 
 )د. ت)د. ـ(.. ط)د الشياب دار القاىرة ،مجمكعة رسائؿ اإلماـ الشييد (ََِِ)البنا، حسف-ٗ

 ،القاىرة،ِط تحقيؽ أحمد شاكر كاخركفسنف الترمذم،  (ُٕٓٗ)الترمذم، عيسى بف سىكرىةى -َُ
 .شركة مكتبة كمطبعة مصطفى البابي الحمبي

 الكفاء.   دار)د. ـ( ّ، طػالغزك الفكرم أساليبىػ( ُّٗٗكمحمد شريؼ) يعم كالزيبؽ، وجريش-ُُ
 دار الكفاء.،المنصكرة،  ّ،، طت الفكريَّة المعاصرةاالتٍّجاىا ـ( َُٗٗ)، عمي وجريش-ُِ
،  مجمػػػة أبحػػػاث تصػػػدرىا أىػػػداؼ التغريػػػب فػػػي العػػػالـ اإلسػػػبلمي ـ( ُٕٖٗ)الجنػػػدم، أنػػػكر-ُّ

 .األمانة العامة لمجنة العميا لمدعكة اإلسبلمية باألزىر الشريؼ
مػػذاىب كاألحػػزاب المكسػػكعة الميسَّػػرة فػػي األديػػاف كال ،  (ىػػػَُِْ)الجينػػي، مػػانع بػػف حمػػاد-ُْ 

 إشراؼ كتخطيط كمراجعة: دار الندكة العالمية لمطباعة كالنشر كالتكزيع)د. ـ(. ،ِطػ ،المعاصرة
االستشراؽ -أجنحة المكر الثبلثة كخكافييا )التبشير ـ( َََِ)،عبد الرَّحمف الميداني  ، حبنَّكة-ُٓ

 ، القاىرة،  دار الش ركؽ. ٖطػ االستعمار(
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، ككاشػػػؼ زيػػػكؼ فػػػي المػػػذاىب الفكريػػػة المعاصػػػرة ( ـُُٗٗ)، عبػػػد الػػػرَّحمفحبنَّكػػػة الميػػػداني  -ُٔ
  ، دمشؽ، دار القمـ.ْطػ
، دار ْ، طػػػالمػػذاىب كاألفكػػار المعاصػػرة فػػي التصػػكر اإلسػػبلمي ـ( ُٖٗٗ)الحسػػف، محمػػد-ُٕ

 )د .ـ(.البشير لمثَّقافة كالعمكـ 
 ار بف خزيمة.، الرياض، دُ، طالشيكعية (ـََِِ الحمد، محمد بف إبراىيـ)-ُٖ
 لباب التأكيؿ في معاني التنزيؿ  ( ـُُٗٗ)الخازف، عمي بف محمد بف إبراىيـ البغدادم-ُٗ
 بيركت، دار الفكر)د .ط(.  )تفسير الخازف(، 

سيد قطب األديب الناقد كالداعية المجاىد  (ـَََِ )الخالدم، د. صبلح عبد الفتاح-َِ
 دمشؽ، دار القمـ. ُ، طكالمفسر الرائد

، ِط ،سيد قطب مف الميبلد إلى االستشياد (ـُْٗٗ )خالدم، د. صبلح عبد الفتاحال-ُِ
 دار القمـ . دمشؽ
 الرياض) د. ف(. ،ّط، ىؿ يكذب التاريخ  ـ(ََِٖالداكد، عبد اهلل بف محمد )-ِِ
،ٔ،طاىثحساىؼيَٜأساسٞاذٔاىْظشٝحٍَٗاسسرٔاىؼَيٞحـ(  َََِ)دٗٝذسٛ،سجاء-ٖٕ

اىَؼاصش.تٞشٗخداساىفنش

، بيػػػركت، المكتبػػػة العصػػػرية،  ٓ، طمختػػػار الصػػػحاحـ( ُٗٗٗالػػػرازم، محمػػػد بػػػف أبػػػي بكػػػر)-ِْ
 صيدا الدار النمكذجية.

 ، قسـ محاضرات مفراة.دركس، مف المكتبة الشاممةالرسي، عبد اهلل حماد -ِٓ
ميحمَّػدمٍّ حقػكؽ النٍّسػاء فػي اإلسػبلـ كحظ يػفَّ فػي اإلصػبلح ال  (ىػػَُْْ)رضػا، ميحمَّػد رشػيد -ِٔ
ٍـّ  ، بيركت، المكتب اإلسبلمي  العا  )د . ط(.، تحقيؽ: ميحمَّد ناصر الدٍّيف األلبانيٍّ
 دار رحمة للنشر والتوزيع، كاقعنا المعاصر كالغزك الفكرم ـ(ََُِالرقب د. صالح، )-ِٕ

 .) د. ط( ) د. ـ(
طبلع: ،  تاريخ االكداعان شيخنا كأستاذنا الكبير محمد قطب الرقب، صالح، -ِٖ
=http://www.drsregeb.com/index.php?action ـ.َُِْ/َٔ/ُٓ

 ، دمشؽ، دار الفكر.ُ، ط التفسير الكسيط لمزحيمي(. ىػ ُِِْ) د. كىبة   ،الزحيمي-ِٗ
 )د. ـ( )د.ت(.، دار الفكر العربيتفاسيرزىرة الأبك زىرة، محمد بف أحمد بف مصطفى ، -َّ
، القػػاىرة، دار ُمجمػػع المغػػة العربيػػة بالقػػاىرة، ، طالمعجػػـ الكسػػيط ،الزيػػات، أحمػػد كاخػػريف، -ُّ

 الدعكة)د.ت(.
  ـ.َُِٕ/ٕ/ٕتاريخ االطبلع:  كالجيادمنبر التكحيد  أياـ مف حياتي ـ( َََِ) زينب الغزالي-ِّ

http://www.tawhed.ws 

http://www.drsregeb.com/index.php?action=detail&nid=75
http://www.tawhed.ws/
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شعىيب  ، تحقيؽ:سنف أبي داكد(ـََِٗ)داكد سميماف بف األشعث  أبك السًٍّجٍستاني-ّّ
  .)د. ـ(الرسالة العالمية دار ُاألرناؤكط، ط

تيسير الكريـ الرحمف في تفسير  تفسير السعدم،ـ(  َََِ)السعدم، عبد الرحمف بف ناصر-ّْ
 مؤسسة الرسالة)د. ـ(. ، بف عبد اهلل ُط ،كبلـ المناف

  الشركؽ . ، داربيركت ، ، القاىرةُٕطػ ، (ىػُُِْ) في ظبلؿ القراف ،سيد قطب-ّٓ
 ، القاىرة، )د. ط()د . ت(.مطابع أخبار اليكـ : ،تفسير الشعراكمالشعراكم، محمد متكلي -ّٔ

طػػابع دار األنػػدلس ة كاإلسػػبلـ، عبَّػػاس محمػػكد العقَّػػاد، كأحمػػد عبػػد الغفػػكر عطٌػػار، ميكعيى الش ػػ-ّٕ
 ـ.ُِٕٗ-ىػُِّٗ، ِبيركت، طػ –شر باعة كالنَّ لمطَّ 
.)د. ط(ئحٞاءاىرشازداس،تٞشٗخ(ـَََِ)الصفدم، صبلح الديف خميؿ، الكافي بالكفيات،-ّٖ
دار الخمفػػاء الراشػػديف، دار  ، اإلسػػبلـ كالميبراليػػة نقيضػػاف ال يجتمعػػاف، صػػقر، شػػحاتة محمػػد-ّٗ

 .د. ف()د. ط( )الفتح اإلسبلمي
حمػػدم عبػػد المجيػػد  تحقيػػؽ:(ـُْٗٗ)المعجػػـ الكبيػػرالطبرانػػي، سػػميماف بػػف أحمػػد بػػف أيػػكب -َْ

 ، القاىرة، مكتبة ابف تيمية .ِالسمفي، طػ
تكنس، الدار التكنسية ، التحرير كالتنكير ـ(ُْٖٗ)بف عاشكر، محمد الطاىر بف محمد-ُْ

 )د. ط(. لمنشر
 المكتبة العصرية ،، بيركتكأباطيؿ خصكمو،حقائؽ اإلسبلـ العقاد، عباس محمكد -ِْ

 )د. ت(.)د. ط(
 دار الفضيمة.  )د. ـ(  ُطػ، االتجاىات العقبلنية الحديثة ـ(ََُِ)العقؿ، د. ناصر -ّْ
   ـ.َُِْ/َٓ/ِْتاريخ االطبلع:  ، حامد عبد اهلل.، الدكتكرالعمي-ْْ

http://www.h-alali.net/q_index.php  
المػػػذاىب الفكريػػػة المعاصػػػرة كدكرىػػػا فػػػي المجتمعػػػات كمكقػػػؼ  (ـََِٔعػػػكاجي، د. االػػػب )-ْٓ

 لمكتبة العصرية الذىبية.، ا جدة ،ُ، طالمسمـ منيا
، ، رسػػالة ماجسػػتير مقدمػػة أسػػباب سػػقكط الشػػيكعية الماركسػػية  ىػػػ( ُُْٕ)الغامػػدم، أحمػػد-ْٔ

 القرل بمكة المكرمة. لقسـ العقيدة بجامعة أـ 
 )د. ط(.الفكر ىاركف دار عبد السبلـالمحقؽ:ـ(َُٔٗ)معجـ مقاييس المغةأحمد  بف فارس،-ْٕ
  .)د. ت( )د. ـ( )د. ط(دار كمكتبة اليبلؿ  ،كتاب العيفالفراىيدم، الخميؿ بف أحمد،  -ْٖ
يف العممانيػػػة الجػػػذكر التاريخيػػػة لمصػػػراع بػػػ–جػػػذكر العممانيػػػة   ـ(َُٗٗ)فػػػرج، السػػػيد أحمػػػد -ْٗ

 ، المنصكرة، دار الكفاء.ْ، طػـُْٖٗكاإلسبلمية منذ البداية كحتى عاـ 

بيػػػركت،   المصػػػباح المنيػػػر فػػػي اريػػػب الشػػػرح الكبيػػػر،أحمػػػد بػػػف محمػػػد بػػػف عمػػػي،  الفيكمي،-َٓ
 المكتبة العممية )د .ت( )د .ط(.

http://www.h-alali.net/q_index.php
http://www.h-alali.net/q_index.php
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 ىرة مكتبة كىبة.،القا ُ، طػاإلسبلـ كالعممانيَّة كجيان لكجوو ـ( ُٕٗٗالقرضاكم، يكسؼ)-ُٓ
شعىيب األرناؤكط،  ، تحقيؽ: ابف ماجو سنف(ـََِٗ)القزكيني، ابف ماجو، محمد بف يزيد-ِٓ
  .)د. ـ(الرسالة العالمية دار ُط

 ، القاىرة،  دار الش ركؽ.ُ، ، طػاإلنساف بيف المادية كاإلسبلــ( ُٖٗٗقطب، ميحمَّد )-ّٓ
 ، القاىرة،  دار الش ركؽ. ُ، طػحياة البشرالتطكر كالثبات في ـ( ُٖٔٗقطب، ميحمَّد )-ْٓ
 ، القاىرة،  دار الش ركؽ.َُ، طػدراسات في النفس اإلنسانيةـ( ُّٗٗقطب، ميحمَّد )-ٓٓ
 ،القاىرة،دار السنة.ُ، طػرؤية إسبلمية ألحكاؿ العالـ المعاصرـ( ُُٗٗقطب، ميحمَّد )-ٔٓ
 رة،  دار الش ركؽ.، القاى ُ، طػركائز اإليمافـ( ََُِقطب، ميحمَّد )-ٕٓ
 ـ.َُِْ/ُِ/ُتاريخ االطبلع:  منبر التكحيد كالجياد ،، حكؿ تطبيؽ الشريعةقطب، محمد-ٖٓ

http://www.tawhed.ws  
 ،القاىرة،  دار الش ركؽ.ُ، طػالعممانيكف كاإلسبلــ( ُْٗٗقطب، ميحمَّد )-ٗٓ
 ، القاىرة،  دار الش ركؽ.  ِ، طػقضية التنكير في العالـ اإلسبلميـ( ََِِقطب، ميحمَّد )-َٔ
 .)د. ط( )د. ـ( )د. ف(، كيؼ ندعك الناسقطب، -ُٔ
 ، القاىرة،  دار الش ركؽ. ُ، طػ ال إلو إال اهلل عقيدة كشريعة،ـ( ُٓٗٗقطب، ميحمَّد )-ِٔ
 ـ.َُِٔ/َُ/ِْ، تاريخ االطبلع : دكر المرأة في المجتمع محاضرة قطب، -ّٔ

https://www.youtube.com/watch?v=cf5OjeTMn8I 
 ، القاىرة،  دار الش ركؽ. ٕطػ  مذاىبه فكريَّة معاصرةه،ـ( ُّٗٗقطب، ميحمَّد )-ْٔ
 . )د. ط( )د. ـ( )د. ف(، المسممكف كالعكلمةقطب، ميحمَّد -ٓٔ
 سػػبلـ كيػػب، مػػف مكقػػع إمحاضػػرة صػػكتية بعنػػكاف: ترجمػػة سػػيد بمسػػاف محمػػدقطػػب، محمػػد، -ٔٔ

 ـ.َُِْ/َٓ/ِْتاريخ االطبلع: 
http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=audioinfo&audioid118384

 مكقػػع إسػػبلـ كيػػب، مػػف محاضػػرة صػػكتية بعنػػكاف: ترجمػػة سػػيد بمسػػاف محمػػدقطػػب، محمػػد، -ٕٔ
 ـ.َُِْ/َٓ/ِْتاريخ االطبلع: 

http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=audioinfo&audioid=118384

 ة،  دار الش ركؽ.، القاىر  ُ،  طػمعركة التقاليدـ( ُِٗٗقطب، ميحمَّد )-ٖٔ
 ـ.َُِْ/َٓ/ِْ، تاريخ االطبلع: مكقع الشيخ محمد قطب قطب، محمد، -ٗٔ

https://mqutb.wordpress.com  
 ، القاىرة،  دار الش ركؽ. ُطػ  ال يأتكف بمثمو،ـ( ََِِقطب، ميحمَّد )-َٕ
 ش ركؽ.، القاىرة،  دار ال ٔطػ ىؿ نحف مسممكفـ( ََُِقطب، ميحمَّد )-ُٕ
 ، القاىرة،  دار الش ركؽ.  ُ، طػكاقعنا المعاصرـ( ُٕٗٗقطب، ميحمَّد )-ِٕ
 ، القاىرة ، دار الشكاؼ.  ْ، طِجعمماء كمفكركف عرفتيـ  (ـُِٗٗ)المجذكب، محمد-ّٕ

http://www.tawhed.ws/
http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=audioinfo&audioid=118384
http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=audioinfo&audioid=118384
http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=audioinfo&audioid=118384
http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=audioinfo&audioid=118384
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ػػػد ميػػػراف رشػػػكاف، دار الثَّقافػػػة لمنَّشػػػر كالتَّكزيػػػع -ْٕ  –مػػػدخؿ إلػػػى دراسػػػة الفمسػػػفة المعاصػػػرة، ميحمَّ
 ـ.ُْٖٗ -ىػ َُْْ، ِطػ القاىرة،

 ـ.َُِٓ/َٓ/ِٔتاريخ االطبلع:  مركز المقريزم لمدراسات التاريخية، -ٕٓ
.http://www.almaqreze.net/ar/news.php?readmore=18

، تحقيؽ: محمد فؤاد عبد ـصحيح مسممسمـ، الحجاج أبك الحسف القشيرم النيسابكرم -ٕٔ
 الباقي، بيركت،  دار إحياء التراث )د. ط( )د. ت(.

 .)د. ـ(مؤسسة الرسالة، ُ، طػ األرناؤوطشعيب  تحقيؽ: (ـََُِ )مسند اإلماـ أحمد بف حنبؿ-ٕٕ
 ، دمشؽ، دار الفكر. ُ، طالعممانية تحت المجير  (ـََِِ المسيرم د. عبد الكىاب ك العظمة د. عزيز)

 ـَُِْ/ُُ/ِٔتاريخ االطبلع:  ـَُِٔ/َُ/ُٕ ،ـ المعانيمعج-ٖٕ
، محمد)-ٕٗ  .، بيركت،  دار صادرّ، طلساف العرب  (ىػ.ُُْْمكـر
 .قمـ، دمشؽ، دار ال ُ، ط قذائؼ الحؽ (ـُُُْ)محمد الغزالي-َٖ
 ، دمشؽ،  دار الفكر .ِ، طػالحجابـ(  ُْٔٗالمكدكدم، أبك األعمى)-ُٖ

 ـ.َُِْ/َْ/َُتاريخ االطبلع: ، عة اإلخكاف المسمميفالمكسكعة التاريخية لجما-ِٖ
www.ikhwanwiki.com

 ـ.َُِْ/َٓ/ِٔتاريخ االطبلع: ممتقى أىؿ الحديث. -ّٖ
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=332710  

   ـ.َُِْ/َٓ/ِٔتاريخ االطبلع:  ،مكقع إسبلـ كيب-ْٖ
http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=audioinfo&audioid=118384 

/http://twasul.info/49573.ـَُِْ/َٓ/ِٔاالطبلع:  تاريختكاصؿ  مكقع-ٖٓ

   ـ.َُِٔ/َٖ/ُٖ: تاريخ االطبلع: ممفات خاصة –المعرفة   مكقع الجزيرة-ٖٔ
http://www.aljazeera.net/specialfiles/pages/55db14d4-b82e-4666-9b19-3b54eff01b78

   ـ.َُِْ/َٓ/ِٔتاريخ االطبلع:  ،مكقع الطريؽ إلى اهلل-ٕٖ
http://forums.way2allah.com/showthread.php?t=265031    

  https://ar.wikipediaـ.َُِٔ/َُ/ِٕتاريخ االطبلع: موقع وٌكبٌدٌا -ٖٖ

  http://www.youtube.com/watch?v=VQ ـ.َُِْ/َٓ/ِتاريخ االطبلع: يكتيكب  مكقع-ٖٗ
العممانية، الميبرالية، الديمقراطية، الدكلة المدنية في ميزاف العزيز،  أبك النجا، محمد عبد -َٗ

 .)د. ت(، الرياض ّطػ اإلسبلـ،
 مؤسسة الرسالة  ، بيركت،ّ، طػحركات كمذاىب في ميزاف اإلسبلـ ـ(ُٕٗٗ)يكف، فتحي-ُٗ
 .، الرياض، دار المعارؼ لمنشر كالتكزيع ُطػ
 
 
 

http://www.almaqreze.net/ar/news.php?readmore=18
http://www.ikhwanwiki.com/
http://www.ikhwanwiki.com/
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=332710
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=332710
http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=audioinfo&audioid=118384
http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=audioinfo&audioid=118384
http://twasul.info/49573/
http://www.aljazeera.net/specialfiles/pages/55db14d4-b82e-4666-9b19-3b54eff01b78
http://www.aljazeera.net/specialfiles/pages/55db14d4-b82e-4666-9b19-3b54eff01b78
http://forums.way2allah.com/showthread.php?t=265031
http://forums.way2allah.com/showthread.php?t=265031
https://ar.wikipedia/
http://www.youtube.com/watch?v=VQ
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 ة  الُقرآن يَّ  اآلي ات   ف ير س: ثبًيبً 
 

رفُ  الرقم ة   ط   ٌ  رقم الصفحة رقم اآلٌة السورة اآل

ـٍ }  1 ـٍ عىف ًديًنكي تَّىى يىريد ككي ـٍ حى  {كىالى يىزىاليكفى ييقىاًتميكنىكي

 البقرة

212 26 

ـٍ ًببىٍعضو لىفىسىدىت}  2 يي لىٍكال دىٍفعي المًَّو النَّاسى بىٍعضى  27 251 {كى

ُْ٘ااذ قُ٘}  3 ٍَ آَ َِ َااى ِزٝ َِٔٝاأَٖٝ  ذُقَاذِ  { ...اهللاََحق 

آل 

 عمران

102 1 

ٍت ًلمنَّاًس تأمركف..}  4 ٍيرى أيمَّةو أيٍخًرجى  56 110 {كينتيـٍ خى

َو.}  5 ََ َلأُِضُٞغَػ أَّٜ  ٌْ ُ َستٖ  ٌْ  56 195 {فَاْسرََجاَبىَُٖ

اًؿ نىصًيبه مٍّمَّا تىرىؾى اٍلكىاًلدىاًف ......}  6  {لٍّمرٍّجى

 النساء

2 55 

ديقىاًتًيفَّ ًنٍحمىةن كى }  7  55 4 ...... {...اتيكٍا النَّسىاء صى

ٍكجو }  8 ٍكجو مَّكىافى زى دت ـي اٍسًتٍبدىاؿى زى ٍف أىرى  55 20 { ......كىاً 

مىٍف أىٍحسىفي }  9 اًىًميًَّة يىٍبغيكفى كى ـى اٍلجى ٍك  ج 50 المائدة {.....أىفىحي

ٍيري }  11 يىٍمكيري الٌموي كىالٌموي خى كفى كى يىٍمكيري  { الماكريف كى

 األنفال

30 59 

مىى اٍلًقتىاؿً }  11 رًٍّض اٍلميٍؤًمًنيفى عى  29 66،65 {يىا أىي يىا النًَّبي  حى

ـٍ أىٍكًليىاءي .}  12 يي  {...كىاٍلميٍؤًمنيكفى كىاٍلميٍؤًمنىاتي بىٍعضي

 التَّوبة

21 

 

51،59 

 

نَّاتو ....}  13 ٍؤًمًنيفى كىاٍلميٍؤًمنىاًت جى  51 22 {كىعىدى المَّوي اٍلمي

 47 101 يونس {.........ًَاٌْإَسْ ِ اٌغََّّبًَادِ فًِ َِبرَا أْظُشًُالًُِ }  14

لىػًكفَّ أىٍكثىرى النَّاسً }  15 مىى أىٍمًرًه كى اًلبه عى  59 21 يوسف { .كىالٌموي اى
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ؽ  كىزىىىؽى اٍلبىاًطؿي }  16 اءى اٍلحى قيٍؿ جى  27 71 اإلسراء اٌجبطً..{ ئُكى

ًسٍبتيـٍ أىنَّمى }  17 ـٍ ًإلىٍينىا أىفىحى ـٍ عىبىثان كىأىنَّكي مىٍقنىاكي  21 115 المؤمنون ..{ا خى

 59 19 النُّور ...{ ...ًإفَّ الًَّذيفى ييًحب كفى أىٍف تىًشيعى اٍلفىاًحشىةي }  18

19  {ِٔ اَْٝشُنُشىَِْْفِس ََ َْٝشُنْشفَاِّ  ِْ ٍَ َٗ }........ 

 ُلقمان

 خ 12

ٍينىا اإًلٍنسىافى ًبكىاًلدىٍيوً }  21 مىٍتوي أيم وي  كىكىصَّ مى  51 14 { ْٕٗاً. حى

ًل...}  21 ْ٘ قُ٘ىُ٘اقَ َٗ ُْ٘ااذ قُ٘اهللاَ ٍَ آَ َِ َااى ِزٝ  1 21،20 األحزاب {َٝاأَٖٝ 

ا بىٍينىييمىا ....}  22 مى مىٍقنىا السَّمىاء كىاأٍلىٍرضى كى مىا خى   {كى

 ص
22 21 

ٍينىا اإًلٍنسىافى ًبكىاًلدىٍيًو ًإٍحسىاننا حى } ٖٕ  51 15 األحقاف {مىمىٍتوي أيم وي كىكىصَّ

ج ............................} ٕٗ َ٘ ئِْخ َُ ُْ٘ ٍِ ْإ َُ ااى ََ   41        10 الُحجرات {ئِّ 

 47،54    11 المجادلة {........ٌَشْفَعِ اٌٍَّوُ اٌَّزٌَِٓ آَِنٌُا ِِنىُُْ ًَاٌَّزٌَِٓ ؤًُرٌُا اٌْعٍَُِْ}ٕ٘

 22 7 الصف .... .{...كا نيكرى المًَّو ًبأىٍفكىاًىًيـٍ ييًريديكفى ًلييٍطًفئي } ٕٙ

ٕ7 {ْ
ْ

ت
َ
 ُسِئل

ُ
ْوُءوَدة

َ
ا امل

َ
 53 7 التَّكوير ..{........بأّيِ ذنب َوِإذ
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يث   ف ير س : لراً ر ا اد   الشَّر يف ة   الن ب و يَّة   األ ح 

فُ  الرقم ر   رقم الصفحة الحدٌث ط 

 خ ًر اهللى()مىٍف الى يىٍشكيًر النَّاسى الى يىٍشكو   1

 27 ...(الييكد المسممكف يقاتؿ حتى الساعة تقكـ ال)  2

كىل اهللى  ًإفَّ )  3  29 ...(اأٍلىٍرضى  ًلي زى

ك اٍلميٍسًمـً )  4 ـي أىخي  41 ...(اٍلميٍسًم

يَّةي   5  51 ...()ىىٍؿ أيم ؾى حى

ابىًتي...)  6 حى ٍسًف صى ؽ  النَّاًس ًبحي ٍف أىحى  52 (مى

ثي بى )  7  52 ...(نىاتو مىٍف كىافى لىوي ثىبلى

ةي )  8 اًلحى ٍرأىةي الصَّ ٍيري مىتىاًع الد ٍنيىا اٍلمى تىاعه، كىخى  52 (...الد ٍنيىا مى

ًمٍقفى ًمٍف ًضمىعو )  9 ٍيرنا فىًإنَّييفَّ خي كا ًبالنٍّسىاًء خى  52 ...(اٍستىٍكصي

 53 ...(أف يذبح ىديو كيحمؽ شعره ففعؿ ىمؾ المسممكف" فأشارت عمى النبي)  11

تَّى تيٍستىٍأذىفى الى تينٍ )  11 تَّى تيٍستىٍأمىرى كىالى تيٍنكىحي اٍلًبٍكري حى ـي حى  53 ...(كىحي اأٍلىيٍّ

 53 (طمب العمـ فريضة عمى كؿ مسمـ)  12

 52 (مف تكاضع هلل رفعو اهلل)  13
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س رابعاً :  األعالم المترجم ليا ف هر 
 

 اسم العلم الرقم
رقم 

 الصفحة

 17 صالح الرقب  1

 20 رككمال أتاتو   2

 20 أحمد بن بيال  3

 21 زينب الغزالي  4

 23 حسن اليايبي  5

 32 الحسن بن الييرم  6

 23 ريودور ىرتزل  7

 


