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بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله والصلةا والسلما على رسول الله وعلى آله
وصحبه .. أما بعد :

فل شسسك أن كتسساب فسسي ظلل القسسرآن للسسستاذ سسسيد
قطب رحمه الله قد أحدث في ساحة الفكر الجسساد صسسدى
ًا ، وأثسسسار فسسسي أوسسسساط المثقفيسسسن علسسسى اختلفا واسسسسع
ًا ، وأن ذلسسك كسسان بسسسبب مسسا أحسسدثه مشاربهم جسسدلً كسسبير
الكتاب من تسسأثير كسسبير فسسي مجتمعسسات المسسسلمين ، وقسسد
شهد المنصفون من الدارسين بأن الكتسساب قسسد نجسسح فسسي
إحداث تلك الهزةا الفكريإة واليإمانية الواسعة فسسي العسسالم

السلمي بما امتاز به من الصالة والجديإة والصدق . 

الصالة التي يإمثلها اعتمساده علسى المصسادر الموثوقسة
المينة وهي القرآن الكريإم وحديإث رسول الله صلى الله
عليسسه وسسسلم ، وتجسسرده عنسسد البحسسث مسسن النصسسياع ليأ
مقررات سابقة ، فلم يإسسستلهم فسسي دراسسساته القرآنيسسة إل

نصوص الوحي المتمثلة في القرآن والسنة .

وأما الجديإة فمعناها أن المؤلف لم يإنظر إلى تفسير
القرآن على أنه ترفا فكريأ أو تسلية ثقافية أو لهو عقلي

، بل جعل من أهدافه في الظلل إبراز سمة الجديإة ،
فكان رحمه الله يإشعر أنه في ميدان المعركة ، فواجه

الجاهلية وسدنتها مواجهة المجاهد الشجاع الهاديأء
الواثق بربه وبالحق الذيأ مل جوانحه وامتلك عليه

نفسه ، فلم يإعبأ بالجاهلية ولم يإخفه انتفاشها ، ولم
يإخدعه بريإقها ، ولم يإنطل عليه زيإفها ، فمزق بعزما

ًا ًا جاد المؤمن الثابت قناعها الخادع ، فجاء كتابه جهاد
ّد . ًا يإلمسه كل دارس جا مبارك

وأما الصدق فيشهد به من عرفا المؤلف ، وما أحاط
به من ظروفا زمن تأليفه للكتاب ، وما كان عليه رحمه
الله من ثبات وصبر وعزما ، فلقد عاش المؤلف بروحه

)1(والجهاد التوحيد منبر



دراسـة نـقـدية لهأـم ما يـمـيـز تـفـسـيـر 
"فـي ظـــللا الـقــرآن" عـن غـيــره مـن 

الـتـفــاسـيـر
وفكره وشعوره وكيانه كل ما سطره في كتابه ، فل

يإحتاج صدقه إلى دليل بعدما جاد بنفسه في سبيل الله
فصدع بالحق ، ونصح لمته أخلص النصح .. نحسبه كذلك

ًا . والله حسيبه ول نزكي على الله أحد

يإعد تفسير في ظلل القرآن نقلة جديإدةا واسعة 
رائدةا في عالم التفسير ، فهو من كتب التفسير بالرأيأ

المحمود ، حيث لم يإخالف المؤلف رحمه الله معتقد أهل
السنة والجماعة بل وافقه ونصره في تفسيره في جميع

المواطن التي تناولت قضايإا اليإمان ومباحث العقيدةا ،
فعقيدته في الصحابة موافقة لما عليه أهل السنة

والجماعة من حب الصحابة رضي الله عنهم وتوقيرهم
بل إنه يإصرح بأن ذلك الجيل الفريإد الذيأ تربى على

القرآن وهديأ النبي صلى الله عليه وسلم ، لم يإتكرر في
التاريإخ على هذا النحو من عمق اليإمان وإخلص التوحيد

وبذل النفس والمال تحت رايإة السلما .

كما أنه رحمه الله عرض في كتابه عقيدةا أهل السنة
والجماعة في مسألة اليإمان وأنه قول وعمل بطريإقة

جديإدةا ، حيث فّصل القول بأقوى الحجج وأنصع البراهين
ًا ، بين على أن اليإمان إذا انفصل عن العمل لم يإعد إيإمان

ذلك بجلء ل سيما في قضية الحكم والتشريإع ، وهي
القضية التي أصيبت المة بغيابها وانفصالها عن أصل

إصابة بالغة . اليإمان في شعور كثير من المسلمين

فلم يإكن سيد رحمه الله يإعتمد في أمر العقيدةا سوى
ًا في الحذر من التأثر القرآن والحديإث ، كما كان موفق

برواسب الثقافات البشريإة والتي عكرت صفاء النبع الذيأ
استقى منه الجيل الول الذيأ تفرد بتماما النقاء في جانب

التلقي والعتقاد .

ًا  ًا لهذا المنهج طوال كتابه مستلهم ولقد ظل مخلص
الهدايإة من التنزيإل الحكيم وهديأ سيد المرسلين صلى

الله عليه وسلم ، ولهذا وصفه النقاد المنصفون بأنه كان
سلفي المنهج ، وهذا حق ل ريإب فيه ، ولقد أثرى بهذا

المنهج في عرض القرآن الكريإم الدراساِت التربويإَة
السلمية أيإما إثراء .

بل إنه رحمه الله انتقد مناهج بعض المفسريإن قبله
في أنهم نظروا إلى العقيدةا بمنظار الفلسفة والجدل

ّقدوها على المسلمين ، ولو أنهم أخذوا عقيدتهم من فع
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القرآن والسنة مباشرةا لما وقع الجدل والخصاما ، ولما

ُفتح على المسلمين في هذا الجانب باب الشقاق
والفرقة .

ول يإحتاج الدارس لكتاب الظلل لكبير جهد ليقف
على مجانبة المؤلف لمنهج المعتزلة في تضخيم دور

العقل في منهج التلقي وتكويإن العقيدةا ،وخوضهم في
مناهج كلمية جدلية عقيمة دوخت الدارسين وغبشت
على المسلمين عقيدتهم السهلة الميسرةا ، فقد كان

ًا في هذه القضية حيث بين رحمه الله ًا واضح قلمه حاسم
أن دور العقل ل يإتجاوز التلقي عن الوحي ، وأنه تابع

للوحي وليس العكس ، وأن العقل إذا استقل في طلب
الهدايإة وابتعد عن الوحي ضل وانحرفا. 

يإقول رحمه الله في عبارةا شفافة قاطعة : " والعقل
بمصاحبة وحي الله وهداه بصير ، وبترك وحي الله وهداه

أعمى " . 

كما يإقرر المؤلف رحمه الله عقيدةا أهل السنة
والجماعة في مسألة زيإادةا اليإمان بالطاعات فيقول

): " والقلب المؤمن يإجد في آيإات هذا3/1475( الظلل 
ًا..".اهس القرآن ما يإزيإده إيإمان

كما أن المؤلف رحمه الله عبر عن منهجه في أسماء
الله وصفاته فبين أنها توقيفية ؛ ل مجال للعقل في

الوقوفا عليها إل من جهة نصوص الوحي فحسب ، هذا ،
ول ننكر أن بعض عبارات المؤلف في هذا الصدد كانت

موهمة غير واضحة مما فتح الباب لنتقادات حادةا وجهها
ًا رحمه الله قد البعض للكتاب ومؤلفه ، ول شك أن سيد
غلب على عباراته وهو يإعالج بعض مسائل العقيدةا شيء
من التساع والتسامح لخراج العبارةا في صورتها الدبية

ًا يإكون على حساب البليغة المعهودةا غير أن ذلك أحيان
الدقة والضبط اللزمين للتعبير عن مثل هذه القضايإا

الدقيقة .

فقد فسر قوله تعالى { ثم استوى على العرش }
بعبارةا غير صحيحة حيث قال : إنها كنايإة على الستعلء
والسيطرةا ، وقال : كنايإة عن الهيمنة ، والصحيح قول
أهل السنة : استوى : عل وارتفع . وغفر الله للستاذ

سيد ما كان من كبوات قلمه ، وجزاه خير ما جازى به
ًا عاملً . عالم
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وإن مما يإؤسف له ما يإقع فيه بعض طلبة العلم من

الحدةا عند النقد ، وإغفال الشارةا إلى مكانة هذا الكتاب
النفيس بين كتب التفسير ، فعلى سبيل المثال نجد أن

أحد المراجعين للظلل وهو الستاذ عبد الله الدويإش
يإقسو في عباراته وهو يإراجع الستاذ سيد في خطأه في

تفسير الستواء ، فيقول الدويإش في كتابه " المورد
الزلل في التنبيه على أخطاء تفسير الظلل " : هذا قول

الجهمية الضلل المعطلين . 

وعلى كل حال ، فإن مما تقرر عند المسلمين أن كل
امريأء يإؤخذ منه ويإرد إل رسول الله صلى الله عليه

وسلم لكن الكلما في موقف البعض الذيإن حّملوا تلك
العبارات أكثر مما تحتمل فبدلً من أن يإغتفر الخطأ

اليسير للمؤلف بجانب الحسنات العظيمة التي يإفصح
عنها كتابه القيم ذهب البعض إلى إبراز هذه الهنات أو

الخطاء التي هي بمثابة قطرات من نهر كبير وإغفال ماء
النهر كله ، ولو أنصفوا لخففوا من غلوائهم وحملوا أمره
على مجمل ما في الكتاب من خير وعلم ومنهج سلفي

واضح المعالم .

ومما أوله المؤلف عنايإته من البحث في الظلل
مسألة دار الحرب ودار السلما ، حيث جاء توصيفه
ًا لما ذهب إليه جمهور أهل العلم من للداريإن موافق

المالكية والشافعية والحنابلة ، فقد قرر سيد ما قرروه
من أن دار الحرب هي الدار التي ل تحكم بشرع الله وإن

كان غالب ساكنيها من المسلمين ، ودار السلما هي
الدار التي يإعلو فيها شرع الله وإن كان ساكنوها من

ًا من الكتاب السلميين المسلمين وغيرهم ، بيد أن نفر
المعاصريإن اختاروا أن يإكون تقسيم الدور على أساس

تاريإخي أو جغرافي بحت ، فالبلد التي يإعيش فيها
المسلمون دار إسلما ولو حكمت بغير شريإعة الله ، وهو

ما مال إليه أبو حنيفة رحمه الله حيث اشترط لسريإان
أحكاما الكفر على دار السلما لتصبح دار حرب شرطين :

أل تكون متصلة بدار السلما .-1
أل يإبقى أحد من أهل السلما من أهل هذه-2

ًا بالمان الول الثابت المنطقة المغلوبة بأحكاما الكفر آمن
قبل تبديإل أحكاما السلما .

وقد وافق صاحبا أبي حنيفة محمد وأبو يإوسف 
الجمهور ، وأيإدهما ابن عابديإن في حاشيته فقال : إن
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قول الصاحبين – المساند لقول الجمهور – هو الذيأ

يإقتضيه القياس ؛ لن الشرطين الخيريإن ل يإعرفان من
النصوص الشرعية ول من سلوك الصدر الول " . 

والحق والصواب ما ذهب إليه الجمهور، وهو ما
اختاره سيد رحمه الله .

وقد حاول البعض اتهاما المؤلف بأنه يإحكم على
الفراد الذيإن يإعيشون في هذه المجتمعات التي وصفها

سيد بأنها جاهلية ، أو وّصف الدولة بأنها دار حرب أن هذا
الوصف يإنطبق على الناس الذيإن يإعيشون في هذه

المجتمعات ، وهو أمر قد نفاه المصنف في أكثر من
موضع من كتابه ، فبين أن الوصف للمجتمع أو الدولة
يإخص أنظمتها وقوانينها ، وأنه ل يإمكن أن يإنطبق على

الفراد .

وعند كلمه على الجهاد في سبيل الله بين أنه " جهاد
لتقريإر ألوهية الله في الرض ، وطرد الطواغيت

المغتصبين لسلطان الله .. وأنه جهاد لتحريإر النسان من
العبوديإة لغير الله ، ومن الفتنة بالقوةا عن الديإنونة لله

وحده والنطلق من العبوديإة للعباد .. ومن ثم يإنبغي له
أن يإنطلق في الرض كلها لتحريإر النسان كله بل تفرقة

بين ما هو داخل في حدود السلما ، وبين ما هو خارج
عنها .اهس

إثراء ميدان الدعوة إلى الله :   

وقد أثرى الظلل ميدان الدعوةا إلى الله تعالى
بأبحاث قيمة استقاها المؤلف من توجيهات القرآن

وهدايإاته ، وكانت هذه البحاث القيمة سمة بارزةا ميزت
الظلل عن غيره من التفاسير التي لم تعن في تفاسيرها

بمثل هذه البحاث التفصيلية .

كشف عداوة اليهود للدعوة السلمية :

) : لقد كان اليهود1/30قال رحمه الله في الظلل ( 
هم أول من اصطدما بالدعوةا في المديإنة ؛ وكان لهذا

الصطداما أسبابه الكثيرةا .. . اهس

فبين رحمه الله أن أول هذه السباب : ما انطوت
عليه نفوسهم الشريإرةا من بغض وحسد وكيد للنبي صلى
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الله عليه وسلم فاستقبلوه بهذه العداوةا ودأبوا على ذلك

حتى أجلهم. 

قال رحمه الله : قد كان اليهود يإزعمون أنهم شعب
الله المختار ، وأن فيهم الرسالة والكتاب . فكانوا

يإتطلعون أن يإكون الرسول الخير فيهم كما توقعوا
دائما . فلما أن جاء من العرب ظلوا يإتوقعون أن يإعتبرهم

خارج نطاق دعوته ، وأن يإقصر الدعوةا على الميين من
العرب فلما وجدوه يإدعوهم - أول من يإدعو - إلى كتاب

الله ، بحكم أنهم أعرفا به من المشركين ، وأجدر
بالستجابة له من المشركين .. أخذتهم العزةا بالثم ،

وعدوا توجيه الدعوةا إليهم إهانة واستطالة ! 

ثم إنهم حسدوا النبي حسدا شديإدا . حسدوه 
مرتين : مرةا لن الله اختاره وأنزل عليه الكتاب - وهم

لم يإكونوا يإشكون في صحته - وحسدوه لما لقيه من
نجاح سريإع شامل في محيط المديإنة . على أنه كان

هناك سبب آخر لحنقهم ولموقفهم من السلما موقف
العداء والهجوما منذ اليإاما الولى : ذلك هو شعورهم
بالخطر من عزلهم عن المجتمع المديإني الذيأ كانوا
يإزاولون فيه القيادةا العقلية والتجارةا الرابحة والربا

المضعف ! هذا أو يإستجيبوا للدعوةا الجديإدةا . ويإذوبوا في
المجتمع السلمي . وهما أمران - في تقديإرهم - أحلهما

مر ! 

لهذا كله وقف اليهود من الدعوةا السلمية هذا 
الموقف .

وهكذا يإمضي رحمه الله مع اليإات وهي تصف اليهود
ًا وتبين جحودهم لنعم الله عليهم ، وفسوقهم ًا دقيق وصف

عن كتابهم وشريإعتهم .. ونكثهم لعهد الله معهم: ( يإا بني
إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهديأ
أوفا بعهدكم وإيإايأ فارهبون . وآمنوا بما أنزلت مصدقا
لما معكم . ول تكونوا أول كافر به ، ول تشتروا بآيإاتي

ثمنا قليل ، وإيإايأ فاتقون . ول تلبسوا الحق بالباطل
وتكتموا الحق وأنتم تعلمون . وأقيموا الصلةا وآتوا الزكاةا

واركعوا مع الراكعين . أتأمرون الناس بالبر وتنسون
أنفسكم ؟ وأنتم تتلون الكتاب ؟ أفل تعقلون ؟ ) ..

( أفتطعمون أن يإؤمنوا لكم وقد كان فريإق منهم
يإسمعون كلما الله ثم يإحرفونه من بعد ما عقلوه وهم
يإعلمون ؟ وإذا لقوا الذيإن آمنوا قالوا : آمنا ، وإذا خل
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بعضهم إلى بعض قالوا : أتحدثونهم بما فتح الله عليكم

ليحاجوكم به عند ربكم ؟ أفل تعقلون ؟ ) .. ( وقالوا : لن
تمسنا النار إل أيإاما معدودةا . قال : أتخذتم عند الله عهدا
فلن يإخلف الله عهده ؟ أما تقولون على الله ما ل تعلمون
؟ ) .. ( ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم
وكانوا من قبل يإستفتحون على الذيإن كفروا فلما جاءهم
ما عرفوا كفروا به ، فلعنة الله على الكافريإن ) ... ( وإذا

قيل لهم : آمنوا بما أنزل الله . قالوا : نؤمن بما أنزل
الله علينا ، ويإكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما

معهم ) ... 

ويإقول رحمه الله : وكانت معجزةا القرآن الخالدةا أن
صفتهم التي دمغهم بها هي الصفة الملزمة لهم في كل
أجيالهم من قبل السلما ومن بعده إلى يإومنا هذا . مما
جعل القرآن يإخاطبهم - في عهد النبي كما لو كانوا هم
أنفسهم الذيإن كانوا على عهد موسى - عليه السلما -

وعلى عهود خلفائه من أنبيائهم باعتبارهم جبلة واحدةا .
سماتهم هي هي ، ودورهم هو هو ، وموقفهم من الحق

والخلق موقفهم على مدار الزمان ! ومن ثم يإكثر
اللتفات في السياق من خطاب قوما موسى ، إلى

خطاب اليهود في المديإنة ، إلى خطاب أجيال بين هذيإن
الجيلين . ومن ثم تبقى كلمات القرآن حية كأنما تواجه

موقف المة المسلمة اليوما وموقف اليهود منها .
وتتحدث عن استقبال يإهود لهذه العقيدةا ولهذه الدعوةا

اليوما وغدا كما استقبلتها بالمس تماما ! وكأن هذه
الكلمات الخالدةا هي التنبيه الحاضر والتحذيإر الدائم للمة

المسلمة ، تجاه أعدائها الذيإن واجهوا أسلفها بما
يإواجهونها اليوما به من دس وكيد ، وحرب منوعة

المظاهر ، متحدةا الحقيقة ! 

ومن أهأم ما يميز تفسير في ظللا القرآن
عن غيره من التفاسير :

مراعاته إبراز ذلك الترابط العجيب بين مواكب
اليإمان على طول التاريإخ النساني ، وتحديإد أواصر تلكم

الروابط اليإمانية متمثلة في أجلى معانيها في حياةا
الرسل الكراما ، وذلك من شأنه أن يإعطي السائر في

ظلل القرآن طاقة دافعة للثبات والمضي دونما
استيحاش أو تردد ، وفيم الستيحاش ولم التردد والرفقة

كريإمة رفيعة ؟ ، إنه الشعور العميق بالدفاء والنس
والكرامة . 
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يإقول صاحب الظلل عليه رحمة الله تعالى :

والمؤمن ذو نسب عريإق ، ضارب في شعاب الزمان .
إنه واحد من ذاك الموكب الكريإم ، الذيأ يإقود خطاه ذلك

الرهط الكريإم : نوح وإبراهيم وإسماعيل وإسحاق ،
ويإعقوب ويإوسف ، وموسى وعيسى ، ومحمد .. عليهم

الصلةا والسلما .. ( وإن هذه أمتكم أمة واحدةا وأنا ربكم
فاتقون ) .. 

ًا غايإة التوفيق في إلقائه  كان صاحب الظلل موفق
الضواء الباهرةا على سجل الدعوةا إلى الله متمثلً في

مسيرةا الرسل الكراما وما لقوه من عنت ومعاناةا وإيإذاء
، وما كانوا عليه من صبر جميل ، ونبل كبير ، ورغبة

صادقة في هدايإة أقوامهم ، وثقة ل حدود لها في نصر
الله وتأيإيده ، واحتساب يإهون عليهم كل مشقة ، ويإمل
نفوسهم الكبيرةا بالروح والطمئنان ، وهو درس كبير

للدعاةا على مر الجيال ، ومعالم ساطعة على الطريإق .

يإقول رحمه الله : هذا الموكب الكريإم ، الممتد في
شعاب الزمان من قديإم ، يإواجه - كما يإتجلى في ظلل
القرآن - مواقف متشابهة ، وأزمات متشابهة ، وتجارب

متشابهة على تطاول العصور وكر الدهور ، وتغير المكان
، وتعدد القواما . يإواجه الضلل والعمى والطغيان والهوى
، والضطهاد والبغي ، والتهديإد والتشريإد .. ولكنه يإمضي

في طريإقه ثابت الخطو ، مطمئن الضمير ، واثقا من
نصر الله ، متعلقا بالرجاء فيه ، متوقعا في كل لحظة
وعد الله الصادق الكيد : ( وقال الذيإن كفروا لرسلهم

لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا . فأوحى إليهم
ربهم لنهلكن الظالمين ، ولنسكننكم الرض من بعدهم .

ذلك لمن خافا مقامي وخافا وعيد ) .. موقف واحد
وتجربة واحدةا . وتهديإد واحد . ويإقين واحد . ووعد واحد
للموكب الكريإم .. وعاقبة واحدةا يإنتظرها المؤمنون في

نهايإة المطافا . وهم يإتلقون الضطهاد والتهديإد والوعيد .

وإن من الخطوط العريإضة التي ما فتئ صاحب 
الظلل يإبرزها ويإجليها في كتابه : الحكمُة البالغة التي

صبغت الكون كله معلنة أن الخالق العظيم حكيم خبير ،
وأنه ل مجال لتصور العبث في الخلق ، كما ل مجال

لتصور المصادفة العمياء أو التفاق العارض . إنه القصد
الحكيم والرادةا المبصرةا . فالكتاب يإدعو إلى فتح العيون

)8(والجهاد التوحيد منبر



دراسـة نـقـدية لهأـم ما يـمـيـز تـفـسـيـر 
"فـي ظـــللا الـقــرآن" عـن غـيــره مـن 

الـتـفــاسـيـر
وإنفاذ البصائر لستجلء جوانب الحكمة اللهية ،

والستسلما لمره والتسليم لحكمته في رضى ويإقين . 

يإقول رحمه الله : وفي ظلل القرآن تعلمت أنه ل
مكان في هذا الوجود للمصادفة العمياء ، ول للفلتة

العارضة : ( إنا كل شيء خلقناه بقدر ) .. ( وخلق كل
شيء فقدره تقديإرا ) .. وكل أمر لحكمة . ولكن حكمة

الغيب العميقة قد ل تتكشف للنظرةا النسانية القصيرةا :
( فعسى أن تكرهوا شيئا ويإجعل ) .

كما أن من أهم ما يإميز هذا التفسير هو ذلك اللحاح 
الصبور على ترسيخ قضية (توحيد الله في الحكم

والتشريإع ) في عقل القارئ وقلبه ، وإزالة كل غبش
عنها ، ونفض كل غبار تراكم على مفهومها عبر قرون
من الجهل والغفلة والتراجع والنهزامية .. إن المؤلف

رحمه الله لم يإغفل هذه القضية في أيأ مرحلة من رحلته
الطويإلة في ظلل القرآن عن التنبيه على الترابط المتين

بين توحيد الله تعالى والتسليم لمره ، واليإمان بصفات
الكمال والجلل لله الخالق والنقياد لشرعه .. وأن ذلك

اليإمان المبصر هو الواحة الصالحة الرفيعة المباركة التي
تفعم نفس المؤمن بالسكينة والراحة ، وتحرره من أغلل
الشح والجبن ، وتطهره من أوضار الشهوات والطماع ،

وترتقي به في مراقي الفلح ، ليعمر الرض من خلل
منهج الله الذيأ أراده لعباده . 

يإقول رحمه الله : وانتهيت من فترةا الحياةا - في
ظلل القرآن - إلى يإقين جازما حاسم .. إنه ل صلح لهذه

الرض ، ول راحة لهذه البشريإة ، ول طمأنينة لهذا
النسان ، ول رفعة ول بركة ول طهارةا ، ول تناسق مع
سنن الكون وفطرةا الحياةا .. إل بالرجوع إلى الله .. 

والرجوع إلى الله - كما يإتجلى في ظلل القرآن - له 
صورةا واحدةا وطريإق واحد .. واحد ل سواه .. إنه العودةا
بالحياةا كلها إلى منهج الله الذيأ رسمه للبشريإة في كتابه

الكريإم .. إنه تحكيم هذا الكتاب وحده في حياتها .
والتحاكم إليه وحده في شؤونها . وإل فهو الفساد في

الرض ، والشقاوةا للناس ، والرتكاس في الحماةا ،
والجاهلية التي تعبد الهوى من دون الله : ( فإن لم

يإستجيبوا لك فاعلم أنما يإتبعون أهواءهم . ومن أضل
ممن اتبع هواه بغير هدى من الله ؟ إن الله ل يإهديأ

القوما الظالمين ) .. 
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ويإضيف : إن الحتكاما إلى منهج الله في كتابه ليس 

نافلة ول تطوعا ول موضع اختيار ، إنما هو اليإمان .. أو ..
فل إيإمان .. ( وما كان لمؤمن ول مؤمنة إذا قضى الله
ورسوله أمرا أن يإكون لهم الخيرةا من أمرهم ) .. ( ثم

جعلناك على شريإعة من المر فاتبعها ول تتبع أهواء الذيإن
ل يإعلمون . إنهم لن يإغنوا عنك من الله شيئا ، وإن

الظالمين بعضهم أولياء بعض ، والله ولي المتقين ) .. 

والمر إذن جد .. إنه أمر العقيدةا من أساسها .. ثم 
هو أمر سعادةا هذه البشريإة أو شقائها .. 

إن هذه البشريإة - وهي من صنع الله - ل تفتح 
مغاليق فطرتها إل بمفاتيح من صنع الله ؛ ول تعالج

أمراضها وعللها إل بالدواء الذيأ يإخرج من يإده - سبحانه -
وقد جعل في منهجه وحده مفاتيح كل مغلق ، وشفاء كل
داء : ( وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ) 

ولقد كانت تنحية السلما عن قيادةا البشريإة حدثا 
هائل في تاريإخها ، ونكبة قاصمة في حياتها ، نكبة لم

تعرفا لها البشريإة نظيرا في كل ما ألم بها من نكبات ..
لقد كان السلما قد تسلم القيادةا بعدما فسدت الرض ،

وأسنت الحياةا ، وتعفنت القيادات ، وذاقت البشريإة
الويإلت من القيادات المتعفنة ؛ و ( ظهر الفساد في البر

والبحر بما كسبت أيإديأ الناس )

ًا يإقطع كل شك في تلكم ًا وحسم ثم يإزيإد المر وضوح
القضية الخطيرةا فيقول عند تفسيره لقول الله تعالى

( ومن لم يإحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون ) :
بهذا الحسم الصارما الجازما . وبهذا التعميم الذيأ تحمله (

َمن ) الشرطية وجملة الجواب . بحيث يإخرج من حدود
الملبسة والزمان والمكان ، ويإنطلق حكما عاما ، على
كل من لم يإحكم بما أنزل الله ، في أيأ جيل ، ومن أيأ

قبيل .. 

والعلة هي التي أسلفنا .. هي أن الذيأ ل يإحكم بما 
أنزل الله ، إنما يإرفض ألوهية الله . فاللوهية من

خصائصها ومن مقتضاها الحاكمية التشريإعية . ومن يإحكم
بغير ما أنزل الله ، يإرفض ألوهية الله وخصائصها في

جانب ، ويإدعي لنفسه هو حق اللوهية وخصائصها في
جانب آخر .. وماذا يإكون الكفر إن لم يإكن هو هذا

وذاك ؟ وما قيمة دعوى اليإمان أو السلما باللسان ،
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والعمل - وهو أقوى تعبيرا من الكلما - يإنطق بالكفر

أفصح من اللسان ؟! 

إن المماحكة في هذا الحكم الصارما الجازما العاما 
الشامل ، ل تعني إل محاولة التهرب من مواجهة الحقيقة
. والتأويإل والتأول في مثل هذا الحكم ل يإعني إل محاولة

تحريإف الكم عن مواضعه .. وليس لهذه المماحكة من
قيمة ول أثر في صرفا حكم الله عمن يإنطبق عليهم

بالنص الصريإح الواضح الكيد . 

ثم وقعت تلك النكبة القاصمة ، ونحي السلما عن
القيادةا . نحي عنها لتتولها الجاهلية مرةا أخرى ، في

صورةا من صورها الكثيرةا . صورةا التفكير الماديأ الذيأ
تتعاجب به البشريإة اليوما ، كما يإتعاجب الطفال بالثوب

المبرقش واللعبة الزاهية اللوان ! 

وإن مما يإميز كتاب الظلل هو السترسال غير 
المتكلف عبر المعاني التي تتعلق باليإة أو اليإات ،

والشارةا إلى صور من الواقع داخلة في معنى اليإات ،
ًا بذلك أرجاء الرؤيإة ، وكان المفسرون يإقتصرون موسع

على تجلية المعنى بأوجز عبارةا دون الشارةا إلى الصور
المتعددةا للباطل التي تشير اليإة إليها ، فلما كان هذا

الزمان ، وعم الجهل بالقرآن ولغة القرآن ، وشرد الناس
ًا عن أخلق القرآن وهدايإاته ، وتعطل شرعه ، فما بعيد

عاد يإسود ويإعلو كما أمر الله ، كانت حاجة الناس ماسة
إلى معالجة التفسير على نحو جديإد يإتمثل في التفهيم

والشرح والسهاب، وتقليب الصور المتعددةا للباطل على
ضوء القرآن لتنكشف الحقائق وتنجلي ، فاحتاج المفسر

الموفق في هذا الزمان أن يإعرض للوان الباطل الخادعة
ًا فيكشف خداعها ، ولهذا كان كتاب الظلل متميز

بطريإقته في التفصيل والتعيين والقصد الواضح دونما
ًا في ندائه للمة النائمة مواربة أو مجاملة .. كان صريإح

أن تصحو ، وأن تعود مرةا أخرى إلى جادةا الطريإق .. إلى
المنهج اللهي .. ليعود إليها عزها الذيأ كان .

 يإقول رحمه الله - وكأنه يإشير بوضوح إلى
العلمانيين ؛ ذلك النبت الضار الذيأ نما في ديإار
المسلمين وتخلل كالمرض الخطير أعضاء المة

وحنايإاها ، وتمكن من مواطن التأثير في المجتمعات
المسلمة - : 
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يإقول : إن هناك عصابة من المضللين الخادعين أعداء

البشريإة . يإضعون لها المنهج اللهي في كفة والبداع
النساني في عالم المادةا في الكفة الخرى ؛ ثم يإقولون

لها : اختاريأ !!! اختاريأ إما المنهج اللهي في الحياةا
والتخلي عن كل ما أبدعته يإد النسان في عالم المادةا ،

وإما الخذ بثمار المعرفة النسانية والتخلي عن منهج الله
!!! وهذا خداع لئيم خبيث . فوضع المسألة ليس هكذا

أبدا .. إن المنهج اللهي ليس عدوا للبداع النساني . إنما
هو منشئ لهذا البداع وموجه له الوجهة الصحيحة .. ذاك
كي يإنهض النسان بمقاما الخلفة في الرض . هذا المقاما

الذيأ منحه الله له ، وأقدره عليه ، ووهبه من الطاقات
المكنونة ما يإكافئ الواجب المفروض عليه فيه ؛ وسخر

له من القوانين الكونية ما يإعينه على تحقيقه ؛ ونسق بين
تكويإنه وتكويإن هذا الكون ليملك الحياةا والعمل

والبداع .. على أن يإكون البداع نفسه عبادةا لله ،
ووسيلة من وسائل شكره على آلئه العظاما ، والتقيد
بشرطه في عقد الخلفة ؛ وهو أن يإعمل ويإتحرك في

نطاق ما يإرضي الله . فأما أولئك الذيإن يإضعون المنهج
اللهي في كفة ، والبداع النساني في عالم المادةا في
الكفة الخرى .. فهم سيئو النية ، شريإرون ، يإطاردون
البشريإة المتعبة الحائرةا كلما تعبت من التيه والحيرةا

والضلل ، وهمت أن تسمع لصوت الحاديأ الناصح ، وأن
تؤوب من المتاهة المهلكة . وأن تطمئن إلى كنف الله ...

وهنالك آخرون ل يإنقصهم حسن النية ؛ ولكن يإنقصهم 
الوعي الشامل ، والدراك العميق .. هؤلء يإبهرهم ما

كشفه النسان من القوى والقوانين الطبيعية ، وتروعهم
انتصارات النسان في عالم المادةا . فيفصل ذاك البهر
وهذه الروعة في شعورهم بين القوى الطبيعية والقيم
اليإمانية ، وعملها وأثرها الواقعي في الكون وفي واقع

الحياةا ؛ ويإجعلون للقوانين الطبيعية مجال ، وللقيم
اليإمانية مجال آخر ؛ ويإحسبون أن القوانين الطبيعية

تسير في طريإقها غبر متأثرةا بالقيم اليإمانية ، وتعطي
نتائجها سواء آمن الناس أما كفروا . اتبعوا منهج الله أما

خالفوا عنه . حكموا بشريإعة الله أما بأهواء الناس ! .

حرمة موالة الكفار :   

ومن القضايإا التي أخذت مساحة كبيرةا في اهتماما
المؤلف رحمه الله ، وتكررت في مواطن عديإدةا من

الظلل قضية الولء والبراء ، والتي فقه الستاذ المفسر
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ًا أنها من أخطر قضايإا العقيدةا وأهمها ، وأشدها لصوق
بمنهج التربية الضروريأ للجماعة المسلمة في مرحلة
التكويإن والعداد ، وقد بين رحمه الله أنه ل يإجتمع في

قلب مسلم حقيقة اليإمان بالله وموالةا أعدائه .. وأن أيأ
خلخلة في بنيان هذا المفهوما في وجدان المسلم لبد أن
يإحدث زلزالً في كيانه يإفقده توازنه ، ويإفقده صدقه ، بل
إنه يإزيإغ قدمه عن الطريإق ، ليتعطل هناك على جنباته ،

فل هو مضى لهدفه ول هو نجا من السقوط .

يإقول رحمه الله عند تفسير قوله تعالى { ل يإتخذ
المؤمنون الكافريإن أولياء من دون المؤمنين . ومن يإفعل
ذلك فليس من الله في شيء - إل أن تتقوا منهم تقاةا -
ويإحذركم الله نفسه وإلى الله المصير . قل إن تخفوا ما

في صدروكم أو تبدوه يإعلمه الله ، ويإعلم ما في
السماوات وما في الرض ، والله على كل شيء قديإر .

يإوما تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا ، وما عملت
من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا . ويإحذركم الله

نفسه والله رؤوفا بالعباد } : لقد استجاش السياق
القرآني في الفقرةا الماضية الشعور بأن المر كله لله ،

والقوةا كلها لله ، والتدبير كله لله ، والرزق كله بيد الله ..
فما ولء المؤمن إذن لعداء الله ؟ إنه ل يإجتمع في قلب

واحد حقيقة اليإمان بالله وموالةا أعدائه الذيإن يإدعون
إلى كتاب الله ليحكم بينهم فيتولون ويإعرضون .. ومن ثم

جاء هذا التحذيإر الشديإد ، وهذا التقريإر الحاسم بخروج
المسلم من إسلمه إذا هو والى من ل يإرتضي أن يإحكم

كتاب الله في الحياةا ، سواء كانت الموالةا بمودةا
القلب ، أو بنصره ، أو باستنصاره سواء : 

( ل يإتخذ المؤمنون الكافريإن أولياء من دون 
المؤمنين . ومن يإفعل ذلك فليس من الله في شيء ) ..

ومن خصائص هذا التفسير : تميزه بأبحاث تربويإة
إيإمانية موضوعية يإستخلصها المؤلف الموفق رحمه الله
من اليإات ويإعرضها بعبارةا أدبية شيقة ، وحرارةا إيإمانية
صادقة ، وعمق في نظرته التربويإة ، وجديإة في عرض

موضوعاته ، وتحليل دقيق للحدث الذيأ تتناوله اليإات في
واقعية مقنعة ، ودونما تعسف أو تكلف .

لقد أدرك المؤلف رحمه الله أن منهج القرآن في
تعبيد الناس لله ، وإقامة الجماعة المسلمة التي تقوما

بتكاليف هذا الديإن منهج قائم على الواقعية والصدق
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والجديإة ، فلم يإشغل القارئ بمباحث جدلية سواء كان

ذلك عند تقريإره للعقيدةا في النفوس ، أو كانت في شرح
ُيإدخل القارئ في جدل علم أحكاما فقهية ، فل تجده 

الكلما ، ول الخلفات الفقهية الفرعية .بل نجده يإعيش
مع القارئ في جو اليإات وما تسكبه في النفس من

إيإمان وما تستجيشه فيها من التقوى ، ثم ما يإترتب على
ذلك من التسليم لحكاما الديإن وشريإعته دونما تلكؤ أو
ترخص ، أو طلب للمتعة العقلية أو الترفا الفكريأ ، أو

التسلية الثقافية .

) : 2/987يإقول المؤلف رحمه الله ( الظلل 

لقد جاء هذا القرآن ل ليقرر عقيدةا فحسب ، ول 
ليشرع شريإعة فحسب . ولكن كذلك ليربي أمة ،

ويإنشىء مجتمعا ، وليكون الفراد ويإنشئهم على منهج
عقلي وخلقي من صنعه .. وهو هنا يإعلمهم أدب السؤال ،
وحدود البحث ، ومنهج المعرفة .. وما داما الله - سبحانه

- هو الذيأ يإنزل هذه الشريإعة ، ويإخبر بالغيب ، فمن
الدب أن يإترك العبيد لحكمته تفصيل تلك الشريإعة أو

إجمالها ؛ وأن يإتركوا له كذلك كشف هذا الغيب أو
ستره . وأن يإقفوا هم في هذه المور عند الحدود التي
أرادها العليم الخبير . ل ليشددوا على أنفسهم بتنصيص
النصوص ، والجريأ وراء الحتمالت والفروض . كذلك ل
يإجرون وراء الغيب يإحاولون الكشف عما لم يإكشف الله

منه وما هم ببالغيه . والله أعلم بطاقة البشر واحتمالهم ،
فهو يإشرع لهم في حدود طاقتهم ، ويإكشف لهم من

الغيب ما تدركه طبيعتهم . وهناك أمور تركها الله مجملة
أو مجهلة ؛ ول ضير على الناس في تركها هكذا كما

أرادها الله . ولكن السؤال - في عهد النبوةا وفترةا تنزل
القرآن - قد يإجعل الجابة عنها متعينة فتسوء بعضهم ،

وتشق عليهم كلهم وعلى من يإجيء بعدهم . 

لذلك نهى الله الذيإن آمنوا أن يإسألوا عن أشياء 
يإسوؤهم الكشف عنها ؛ وأنذرهم بأنهم سيجابون عنها إذا

سألوا في فترةا الوحي في حياةا رسول الله وستترتب
عليهم تكاليف عفا الله عنها فتركها ولم يإفرضها : 

( يإا أيإها الذيإن آمنوا ل تسألوا عن أشياء إن تبد لكم 
تسؤكم . وإن تسألوا عنها حين يإنزل القرآن تبد لكم ..

عفا الله عنها .. ) . 
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أيأ ل تسألوا عن أشياء عفا الله عنها وترك فرضها أو 

تفصيلها ليكون في الجمال سعة .. كأمره بالحج مثل ..
أو تركه ذكرها أصل .. 

ثم ضرب لهم المثل بمن كانوا قبلهم - من أهل 
الكتاب - ممن كانوا يإشددون على أنفسهم بالسؤال عن
التكاليف والحكاما . فلما كتبها الله عليهم كفروا بها ولم

يإؤدوها . ولو سكتوا وأخذوا المور باليسر الذيأ شاءه الله
لعبادةا ما شدد عليهم ، وما احتملوا تبعة التقصير

والكفران . 

ولقد رأيإنا في سورةا البقرةا كيف أن بني إسرائيل 
حينما أمرهم الله أن يإذبحوا بقرةا ، بل شروط ول قيود ،

كانت تجزيإهم فيها بقرةا أيإة بقرةا .. أخذوا يإسألون عن
أوصافها ويإدققون في تفصيلت هذه الوصافا . وفي كل

مرةا كان يإشدد عليهم . ولو تركوا السؤال ليسروا على
أنفسهم . 

وكذلك كان شأنهم في السبت الذيأ طلبوه ثم لم 
يإطيقوه ! .. 

ولقد كان هذا شأنهم دائما حتى حرما الله عليهم 
أشياء كثيرةا تربية لهم وعقوبة ! 

وفي الصحيح عن رسول الله أنه قال : ذروني ما 
تركتكم . فإنما أهلك من كان قبلكم كثرةا سؤالهم ،

واختلفهم على أنبيائهم . 

وفي الصحيح أيإضا : إن الله تعالى فرض فرائض فل 
تضيعوها ، وحد حدودا فل تعتدوها وحرما أشياء فل

تنتهكوها . وسكت عن أشياء رحمة بكم - غير نسيان -
فل تسألوا عنها .. 

وفي صحيح مسلم عن عامر بن سعد عن أبيه قال : 
قال رسول الله إن أعظم المسلمين في المسلمين
جرما ، من سأل عن شيء لم يإحرما على المسلمين

فحرما عليهم من أجل مسألته ..

ولعل مجموعة هأذه الحاديث - إلى جانب
النصوص القرآنية - ترسم منهج السلما في

المعرفة .. 
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إن المعرفة في السلما إنما تطلب لمواجهة حاجة 

واقعة وفي حدود هذه الحاجة الواقعة .. فالغيب وما
وراءه تصان الطاقة البشريإة أن تنفق في استجلئه

واستكناهه ، لن معرفته ل تواجه حاجة واقعية في حياةا
البشريإة . وحسب القلب البشريأ أن يإؤمن بهذا الغيب
كما وصفه العليم به . فأما حين يإتجاوز اليإمان به إلى

البحث عن كنهه ؛ فإنه ل يإصل إلى شيء أبدا ، لنه ليس
مزودا بالمقدرةا على استكناهه إل في الحدود التي كشف

الله عنها . فهو جهد ضائع . فوق أنه ضرب في التيه بل
دليل ، يإؤديأ إلى الضلل البعيد . 

وأما الحكاما الشرعية فتطلب ويإسأل عنها عند وقوع 
القضية التي تتطلب هذه الحكاما .. وهذا هو منهج

السلما .. 

ووعى الصدر الول هذا المنهج واتجاهه ؛ فلم يإكونوا
يإفتون في مسألة إل إذا كانت قد وقعت بالفعل ؛ وفي

حدود القضية المعروضه دون تفصيص للنصوص ، ليكون
للسؤال والفتوى جديإتهما وتمشيهما كذلك مع ذلك المنهج

التربويأ الرباني : 

كان عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - يإلعن من 
سأل عما لم يإكن .. ذكره الدارمي في مسنده .. وذكر
عن الزهريأ قال : بلغنا أن زيإد بن ثابت النصاريأ كان

يإقول إذا سئل عن المر : أكان هذا ؟ فإن قالوا : نعم قد
كان ، حدث فيه بالذيأ يإعلم . وإن قالوا : لم يإكن ، قال :
فذروه حتى يإكون . وأسند عن عمار بن يإاسر - وقد سئل

عن مسألة - فقال : هل كان هذا بعد ؟ قالوا : ل . قال
دعونا حتى يإكون ، فإذا كان تجشمناها لكم . 

وقال الدرامي : حدثنا عبد الله بن محمد بن أبي 
شيبة ، قال : حدثنا ابن فضيل ، عن عطاء ، عن ابن
عباس ، قال : ما رأيإت قوما كانوا خيرا من أصحاب

رسول الله ما سألوه إل عن ثلث عشرةا مسألة حتى
قبض ، كلهن في القرآن ، منهن : ( يإسألونك عن الشهر

الحراما ) .. ( ويإسألونك عن المحيض ) .. وشبهه .. ما
كانوا يإسألون إل عما يإنفعهم. 

وقال مالك : أدركت هذا البلد [ يإعني المديإنة ] وما 
عندهم علم غير الكتاب والسنة . فإذا نزلت نازلة ، جمع
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المير لها من حضر من العلماء ، فما اتفقوا عليه أنفذه .

وأنتم تكثرون المسائل وقد كرهها رسول الله ! 

وقال القرطبي في سياق تفسيره لليإة : روى مسلم 
عن المغيرةا بن شعبة عن رسول الله قال : إن الله حرما
ًا وهات . وكره عليكم عقوق المهات ، ووأد البنات ، ومنع
لكم ثلثا : قيل وقال ؛ وكثرةا السؤال ، وإضاعة المال ..
قال كثير من العلماء : المراد بقوله : "وكثرةا السؤال" :
التكثير من السؤال في المسائل الفقهية تنطعا ، وتكلفا
ّلدات . وقد فيما لم يإنزل ، والغلوطات ، وتشقيق المو

كان السلف يإكرهون ذلك ويإرونه من التكلف . ويإقولون :
إذا نزلت النازلة وّفق المسؤول لها .. 

إنه منهج واقعي جاد . يإواجه وقائع الحياةا بالحكاما ، 
المشتقة لها من أصول شريإعة الله ، مواجهة عملية

واقعية .. مواجهة تقدر المشكلة بحجمها وشكلها
وظروفها كاملة وملبساتها ، ثم تقضي فيها بالحكم الذيأ

يإقابلها ويإغطيها ويإشملها ويإنطبق عليها انطباقا كامل
دقيقا .. 

فأما الستفتاء عن مسائل لم تقع ، فهو استفتاء عن 
فرض غير محدد . وما داما غير واقع فإن تحديإده غير

مستطاع . والفتوى عليه حينئذ ل تطابقه لنه فرض غير
محدد . والسؤال والجواب عندئذ يإحملن معنى الستهتار

بجديإة الشريإعة ؛ كما يإحملن مخالفة للمنهج السلمي
القويإم .

وقد قسم العلماء التفاسير تقسيمات توضح مزايإا كل
تفسير ، فقالوا : التفسير بالمأثور أيأ الذيأ اعتمد على

 في تفسير ما يإتناوله منالمأثور من حديإث رسول الله 
آيإات ، وكذا أقوال الصحابة رضي الله عنهم ، وكذا أقوال
التابعين الذيإن اشتهروا بالتفسير كمجاهد بن جبر وهو من

التابعين الذيإن تلقوا جميع التفسير عن الصحابة . قال
مجاهد : عرضت المصحف على ابن عباس أوقفه عند

كل آيإة منه وأسأله عنها .

وقال سفيان الثوريأ : إذا جاءك التفسير عن مجاهد
فحسبك به .

ولهذا اعتمد الشافعي وأحمد والبخاريأ وغيرهم من
أهل العلم على تفسيره .
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فنجد أن صاحب الظلل رحمه الله يإذكر مثلً قول

مجاهد أو يإضمنه بيانه لليإة ، غير أنه يإستلهم النص معاني
أوسع تكافئ ما استجد في أزماننا من تنوع صور

ِله في تلويإن أباطيلهم بألوان خادعة ّنن أه الباطل ، وتف
تصرفا عواما المسلمين عن حقيقة اليإمان ، فإذا بجموع

المسلمين بسبب هذا الخداع يإنحرفون عن السلما ،
ويإقعون في ألوان من الشرك وهم يإحسبون أنهم على
الجادةا ، فاحتاج المفسر الموفق إلى أن يإضع تفسيره
على هذا النحو من التفصيل والتحديإد والتفريإع لمعاني

اليإمان ليكشف النفاق وأهله ويإعريأ الباطل وأهله
وليقف الناس بعد هذا الوضوح أماما مفرق الطريإق

ًا لهوائهم أو ًا لله أو يإكونوا عبيد ليختاروا أن يإكونوا عبيد
أصنامهم الخفية التي صنعوها في وجدانهم حين بهت

اليإمان واندرست في واقعهم معالمه . 

وقد قسم العلماء التفسير بالرأيأ إلى تفسير بالرأيأ
المحمود ، وتفسير بالرأيأ المذموما ويإعنون بالخير

تفاسير المبتدعة .

والباحث في ظلل القرآن يإجد أنه في جانب منه
ًا بالمأثور . تفسير بالرأيأ المحمود بجانب كونه تفسير
فكان رحمه الله يإفسر القرآن بالقرآن ، ثم بالحديإث

النبويأ ، ثم بأقوال الصحابة أو سيرتهم وأحوالهم ،
يإحرص في ذلك على إيإراد الروايإات المأثورةا عن السلف

الصالح .

ولقد راق لبعض الدارسين أن يإسميه التفسير 
الحركي ، ويإعني به التفسير الذيأ اعتمد التأصيل

والتوضيح والتفصيل ليرسم للجماعة المسلمة الطريإق
الذيأ تمضي عليه وهي تنبعث في دعوتها وجهادها ،

ويإكشف لها المعاني الدقيقة لتفهم الواقع حولها لتبصر
المزالق المخوفة ، يإفعل ذلك لتتضح الجادةا ويإمضي

السائرون الجادون الصادقون في طريإق اليإمان ل
يإكتنفهم غبش ول إبهاما ول إيإهاما . وهي اصطلحات حادثة

ول ُمشاحة في الصطلح ، وإن شئت قلت : التفسير
التربويأ ، أو التفسير الموضوعي الذيأ يإعتني ببحث

المواضيع عند ورود مناسبتها في اليإات ، فالمؤلف رحمه
ًا ويإتوسع في بحث المواضيع التي انتفع بها يإستطرد كثير

الباحثون والدعاةا والمربون أيإما انتفاع ، ول ريإب أن
كتاب الظلل تتضح منه هذه السمات ، لكنه ل يإنحصر

في تلك المعاني الحركية والتربويإة بل يإفسر كل آيإة بما
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تتضح به ؛ شأنه في ذلك شأن المفسريإن السابقين الذيإن

التزموا تعظيم السنة ، وتقديإم التفسير بالمأثور ، وبيان
المراد من اليإة أو اليإات وعدما معارضة المأثور برأيإه

المجرد بحال .

ًا من التفسير بالمأثور في الظلل : -  وهاك نموذج

يإقول رحمه الله : وهذا القرآن يإتنزل عليهم غضا ؛
وتشربه نفوسهم ؛ وتعيش به وله ؛ وتتعامل به وتتعايإش
بمدلولته وإيإحاءاته ومقتضياته ، في جد وفي وعي وفي
التزاما عجيب ، تأخذنا روعته وتبهرنا جديإته ؛ وندرك منه

كيف كان هذا الرهط الفريإد من الناس ، وكيف صنع الله
بهذا الرهط ما صنع من الخوارق ، في ربع قرن من

الزمان : 

روى ابن جريإر - بإسناده - عن عبد الله بن إدريإس ، 
قال : "لما نزلت هذه اليإة : {الذيإن آمنوا ولم يإلبسوا
إيإمانهم بظلم } ، شق ذلك على أصحاب رسول الله
وقالوا : أيإنا لم يإظلم نفسه ؟ قال : فقال رسول الله
ليس كما تظنون . وإنما هو ما قال لقمان لبنه : { ل

تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم } .. 

وروى كذلك - بإسناده - عن ابن المسيب ، أن عمر 
بن الخطاب قرأ : { الذيإن آمنوا ولم يإلبسوا إيإمانهم

بظلم } فلما قرأها فزع . فأتى أبى بن كعب . فقال : يإا
أبا المنذر ، قرأت آيإة من كتاب الله . من يإسلم ؟ فقال :
ما هي ؟ .. فقرأها عليه .. فأيإنا ل يإظلم نفسه ؟ فقال :
غفر الله لك ! أما سمعت الله تعالى ذكره يإقول : { إن

الشرك لظلم عظيم } ؟ إنما هو : ولم يإلبسوا إيإمانهم
بشرك . 

وروى بإسناده عن أبى الشعر العبديأ عن أبيه ، أن 
زيإد بن صوحان سأل سلمان ، فقال : يإا أبا عبد الله ، آيإة

من كتاب الله قد بلغت مني كل مبلغ .. { الذيإن آمنوا
ولم يإلبسوا إيإمانهم بظلم } ! فقال سلمان : هو الشرك

بالله تعالى ذكره . فقال زيإد : ما يإسرني بها أني لم
أسمعها منك ، وأن لي مثل كل شيء أمسيت أملكه . 

فهذه الثار الثلثة تصور لنا كيف كان حس هذا 
الرهط الكريإم بهذا القرآن الكريإم . كيف كانت جديإة

وقعه في نفوسهم . كيف كانوا يإتلقونه وهم يإشعرون أنه
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أوامر مباشرةا للتنفيذ وتقريإرات حاسمة للطاعة ،

وأحكاما نهائية للنفاذ . وكيف كانوا يإفزعون حين يإظنون
أن هناك مفارقة بين طاقتهم المحدودةا ومستوى

التكليف المطلوب . وكيف كانوا يإجزعون أن يإؤاخذوا بأيأ
درجة من درجات التقصير ، والتفاوت بين عملهم وبين

مستوى التكليف . حتى يإأتيهم من الله ورسوله التيسير .

إنه مشهد كذلك رائع باهر .. مشهد هذه النفوس 
التي حملت هذا الديإن .. وكانت ستارا لقدر الله ؛ ومنفذا

لمشيئته في واقع الحياةا .. .اهس

لقد كان المؤلف رحمه الله من أهل البيان ، ول ريإب
ًا أعانه على ًا كبير في أنه أخذ من علوما العربية قسط

فهم مراد الله تعالى في كتابه الكريإم ، وأنه اطلع على
التفاسير الموجودةا ، وأنه كان واسع الدب حلو العبارةا ،
ًا بكثير من علوما اللة دقيق النظر ، مرهف الحس ، عارف

، وعلم الناسخ والمنسوخ وأسباب النزول ، يإظهر كل
ذلك لمن طالع كتابه بإنصافا وتجرد ، ولهذا حصل من

كتابه النفع الكثير للمسلمين .

ًا ، ويإدرسه كان رحمه الله يإتأمل النص تأملً عميق
دراسة جادةا ، ويإسجل ما يإلمحه من الدروس والعبر

والدللت ثم يإوجه القارئ إلى الفهم الذيأ يإراه أصوب
ًا على الدواما بربط جزئيات التوجيه وأدق ، وكان مهتم
القرآني سواء في عالم الخلق والسلوك أو ما يإتعلق

بإقامة المجتمع المسلم أو ما يإتعلق بفهم طبيعة الصراع
بين السلما والكفر ، وما يإقتضيه ذلك من الولء

ًا في كل ذلك على الربط بين هذه والبراء .. كان حريإص
ًا التوجيهات وأصل اليإمان ، وأنه ل يإنفك اليإمان مطلق
عن مقتضياته من العمل ، سواء كان العمل في صورةا

ًا قلبية كالحب في الله والبغض فيه وما يإترتب عليه عملي
من الولء والبراء ، أو كان في ميدان العمل المتمثل في
ًا في هذا كله تحت رايإة الخضوع لله في كل أمره ، واقف
السلف الصالح في عقيدتهم الراسخة بأن اليإمان قول

وتصديإق وعمل ، ولئن كانت جموع غفيرةا من المسلمين
قد تنكبت الطريإق ، وحادت عن الجادةا ، فإن عقيدةا

الرجاء التي سرت في ديإار المسلمين وترسخت في
وجدان كثير من المسلمين ، وأحدثت هذا الخلل الهائل
في مسيرتها ، هي العامل الساس في انفصال العمل

عن العتقاد ، وهي السبب الرئيس في ترك المة العمل
ًا بما اكتفاء بشعورها بالنتماء إلى أمة السلما ، واقتناع
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ًا ل يإحرك ًا ضعيف تحس به من إيإمان وإن كان باهت

نفوسهم إلى عمل . وكأن الستاذ المفسر رحمه الله قد
أدرك بدقيق فهمه أن مكمن المرض هنا ، وأن موطن

الخلل هنا ، وأن عند هذه النقطة يإجب أن يإقف
الدارسون والمعنيون بالعمل على إرجاع المة إلى جادةا

الطريإق .

أدرك رحمه الله أنه لبد من العمل ، وأن العمل هو
ًا بل عمل بمقتضاه إنما هو مقتضى اليإمان ، وأن إيإمان

إيإمان ناقص ضعيف ل يإنفع صاحبه في الدنيا حق النفع ،
وقد ل يإنجيه في الخرةا ، وإن صرخ مدعوه بأعلى

أصواتهم بدعواهم الكاذبة .

 دور العقل عند سيد في فهم العقيدة :

ًا في تلقيه النصوص القرآنية لقد كان رحمه الله سلفي
وتعامله معها ، وكان يإصرح بأن القرآن والسنة هما

َكّون المسلم عقيدته وفهمه على المصدران اللذان يإ
ضوئهما ، وأنه ل يإقبل في التصور اليإماني أن يإؤمن

إنسان بالله العليم الخبير ، الكبير المتعال ، ثم يإذهب
ًا عنه ، أو يإعتقد أن جهة أخرى يإمكن يإطلب الهدايإة بعيد
أن يإكون عندها الحق والهدايإة ، وما يإحتاج إليه النسان

في صلح أمره في الدنيا والخرةا ، إن المؤلف رحمه
ًا بطريإقة القرآن الله يإجلي هذه المسألة ويإحسمها مهتديإ

{ فماذا بعد الحق إل الضلل } ثم يإوضح أن العقيدةا ل
تؤخذ إل من الكتاب والسنة وفهم الصحابة والتابعين

لهذيإن الصلين العظيمين .

وأما العقل فمجاله الفهم عن الله ورسوله ، أما أن
يإستقل بإنشاء الحكاما وتقريإر العقيدةا فهذا ما ل يإقبله

عقل سليم ، فضلً عما يإواجهه العقل إذا اندفع خارج
الحدود التي رسمها له خالقه .. إنه يإضل ويإتحير ويإدمر

ًا على صاحبه . لقد كان منهجه في تقريإر العقيدةا مؤسس
ًا ما نجده يإحذر من هذيإن المصدريإن اليقينيين ، وكثير

الوقوع في التأثر برواسب الثقافات البشريإة التي تؤثر
بصورةا سلبية على صفاء العقيدةا ، ويإعني الفلسفات

والتصورات المبنية على التخمينات والتوهمات
والمجازفات ، والتي ل تستند على أرض صلبة من

الحقائق .
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كما أن من القضايإا التي أولها المؤلف رحمه الله

عنايإة خاصة في بحثها وجودةا عرضها مسألة المقررات
السابقة التي يإسلم بها المرء دونما أساس واضح من

المنهجية العلمية في البحث والنظر ، وإنما هي مقررات
استقرت عنده بناء على اعتبارات بعيدةا عن العلم

والتحقيق ، ثم يإذهب يإطلب لها الدليل والعترافا من
القرآن ، فيقع عنذاك في التعسف في فهم اليإات أو لّي
عنق النصوص لتوافق مقرراته السابقة التي يإصعب عليه

مخالفتها.

ولقد كان سيد نفسه صورةا حية صادقة لهذا التجرد
حيث كانت الثقافة السابقة التي تضلع منها ونشأ عليها

في بيئته الدبية التي ترعرع في جوها ، كان لهذه الثقافة
ثقلها في نفسه ولصوقها في فكره ، لكنه لما آمن

وصدق وفقه وأيإقن أن القرآن هو الصل الذيأ يإجب أن
يإخضع له العقل ، وأن تنطويأ عليه حنايإا القلب ، وأن
يإنطبع به السلوك والواقع ، حينذاك طلب من القرآن

ومن السنة الهدايإة فصفت له عقيدته ، وصفى له
منهجه .

يإقول رحمه الله : 

وإذا كان المصدر الذيأ يإزعم الكهان أنهم يإستقون 
منه معلوماتهم عن الغيب ، يإقرر أنه هو ل يإدريأ عن ذلك
شيئا ، فقد انقطع كل قول ، وبطل كل زعم ، وانتهى أمر

الكهانة والعرافة . وتمحض الغيب لله ، ل يإجترئ أحد
على القول بمعرفته ، ول على التنبؤ به . وأعلن القرآن

تحريإر العقل البشريأ من كل وهم وكل زعم من هذا
القبيل ! وأعلن رشد البشريإة منذ ذلك اليوما وتحررها من

الخرافات والساطير ! 

أما أيإن يإقف ذلك الحرس ؟ ومن هو ؟ وكيف يإرجم 
الشياطين بالشهب ؟ فهذا كله مما لم يإقل لنا عنه

وليس لنا مصدر سواهأماالقرآن ول الثر شيئا ، 
 ؛ ولو علم الله أننستقي منه عن هأذا الغيب شيئا

في تفصيله خيرا لنا لفعل . وإذ لم يإفعل فمحاولتنا نحن
في هذا التجاه عبث ؛ ل يإضيف إلى حياتنا ول إلى

معرفتنا المثمرةا شيئا ! 

ول مجال كذلك للعتراض أو الجدل حول الشهب ، 
وأنها تسير وفق نظاما كوني ، قبل البعثة وبعدها ووفق
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ناموس يإحاول علماء الفلك تفسيره ، بنظريإات تخطئ

وتصيب . وحتى على فرض صحة هذه النظريإات فإن هذا
ل يإدخل في موضوعنا ، ول يإمنع أن ترجم الشياطين بهذه

الشهب عند انطلقها . وأن تنطلق هذه الشهب رجوما
وغير رجوما وفق مشيئة الله الذيأ يإجريأ عليها القانون ! 

فأما الذيإن يإرون في هذا كله مجرد تمثيل وتصويإر 
لحفظ الله للذكر من اللتباس بأيأ باطل ؛ وأنه ل يإجوز
أن يإؤخذ على ظاهره .. فسبب هذا عندهم أنهم يإجيئون

إلى القرآن بتصورات مقررةا سابقة في أذهانهم ، أخذوها
من مصادر أخرى غير القرآن . ثم يإحاولون أن يإفسروا

القرآن وفق تلك التصورات السابقة المقررةا في أذهانهم
من قبل .. ومن ثم يإرون الملئكة تمثيل لقوةا الخير
والطاعة . والشياطين تمثيل لقوةا الشر والمعصية .

والرجوما تمثيل للحفظ والصيانة ... الخ لن في مقرراتهم
السابقة - قبل أن يإواجهوا القرآن - أن هذه المسميات :

الملئكة والشياطين أو الجن ، ل يإمكن أن يإكون لها وجود
مجسم على هذا النحو ، وأن تكون لها هذه التحركات

الحسية ، والتأثيرات الواقعية !!! 

من أيإن جاءوا بهذا ؟ من أيإن جاءوا بهذه المقررات 
التي يإحاكمون إليها نصوص القرآن والحديإث ؟ 

إن الطريإق المثل في فهم القرآن وتفسيره ، وفي 
التصور السلمي وتكويإنه .. أن يإنفض النسان من ذهنه

كل تصور سابق ، وأن يإواجه القرآن بغير مقررات
تصوريإة أو عقلية أو شعوريإة سابقة ، وأن يإبني مقرراته
كلها حسبما يإصور القرآن والحديإث حقائق هذا الوجود .

ومن ثم ل يإحاكم القرآن والحديإث لغير القرآن . ول يإنفي
شيئا يإثبته القرآن ول يإؤوله ! ول يإثبت شيئا يإنفيه القرآن
أو يإبطله . وما عدا المثبت والمنفي في القرآن ، فله أن

يإقول فيه ما يإهديإه إليه عقله وتجربته .. 

وهكذا نقف على معالم سلفية الظلل بالمعنى
الصحيح للسلفية بما ل يإدع مجالً للشك .

ًا بوضع السس لبناء الجماعة كان رحمه الله معني
المسلمة وإعدادها للخلفة :
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وحمل أمانة العقيدةا في الرض بعد نكول بني

إسرائيل عن حملها قديإما ، ووقوفهم في وجهها هذه
الوقفة أخيرا .. 

لم يإفوت رحمه الله أيأ فرصة يإجدها مناسبة ليوضح 
أن دور الجماعة المسلمة هو القياما بالخلفة في الرض

بمنهج الله وشريإعته . وتمييزها بتصورها الخاص للوجود ،
وارتباطها بربها الذيأ اختارها لحمل هذه المانة الكبرى . 

التنبيه إلى تناسق المعاني بين افتتاح
 وإبراز الوحدةا الموضوعية للقرآنالسورة وختامها

الكريإم ، والتناسب الموضوعي في دروسه ومقاطعه ،
ًا في تعريإفه بكل سورةا في مطلع وقد كان ذلك ظاهر
تفسيره لها ، وعرض موضوعها الساسي وموضوعاتها

الفرعية وذلك قبل الشروع في تفسيرها التفصيلي ،
فيقف القاريأء بذلك على شخصية السورةا وملمحها

جملة واحدةا ، وهذا من شأنه أن يإساعد القاريأء على
ربط موضوعات السورةا الفرعية بموضوعها الساسي .

ففي سورةا البقرةا على سبيل المثال نجد أنها افتتحت
بالحديإث عن اليإمان بالغيب ، واختتمت بالحديإث عن

اليإمان بالنبياء كلهم ، وبالكتب كلها وبالغيب وما وراءه ،
مع السمع والطاعة : ( آمن الرسول بما أنزل إليه من

ربه والمؤمنون ، كل آمن بالله وملئكته وكتبه ورسله ، ل
نفرق بين أحد من رسله ، وقالوا : سمعنا وأطعنا ،

غفرانك ربنا وإليك المصير . ل يإكلف الله نفسا إل وسعها
، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ، ربنا ل تؤاخذنا أن
نسينا أو أخطأنا ، ربنا ول تحمل علينا إصرا كما حملته

على الذيإن من قبلنا ، ربنا ول تحملنا ما ل طاقة لنا به ،
وأعف عنا واغفر لنا ، وارحمنا ، أنت مولنا ، فانصرنا

على القوما الكافريإن ) .. وفي النهايإة نرى ختاما السورةا
يإنعطف على افتتاحها ، فيبين طبيعة التصور اليإماني .

ومن ثم يإتناسق البدء والختاما ، وتتجمع موضوعات 
السورةا بين صفتين من صفات المؤمنين وخصائص

اليإمان.

وإن مما أوله رحمه الله أكبر الهمية في تفسيره
موضوع السرةا المسلمة كنواةا للمجتمع المسلم

المنشود الذيأ دندن في طول كتابه حوله ، واستخلص
من ثنايإا اليإات الكريإمة ما يإلزما إقامته في مرحلة

التأسيس ، ثم ما يإحتاجه من صيانة وحمايإة حتى يإشتد
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ويإنضج ويإقوى على الفات ويإنجح في تحديأ العاصير ،

فإذا به زرع أخضر طيب يإعجب الزراع ليغيظ بهم
الكفار . 

يإقول رحمه الله في الظلل : تنظيم مؤسسة
السرةا .. ، هو تنظيم مؤسسة السرةا ؛ وضبط المور
فيها ؛ وتوزيإع الختصاصات ، وتحديإد الواجبات ؛ وبيان

الجراءات التي تتخذ لضبط أمور هذه المؤسسة ؛
والمحافظة عليها من زعازع الهواء والخلفات ؛ واتقاء

عناصر التهديإم فيها والتدمير ، جهد المستطاع : 

( الرجال قوامون على النساء ، بما فضل الله 
بعضهم على بعض ، وبما أنفقوا من أموالهم ،

فالصالحات قانتات ، حافظات للغيب بما حفظ الله .
واللتي تخافون نشوزهن ، فعظوهن ، واهجروهن في
المضاجع ، واضربوهن . فإن أطعنكم فل تبغوا عليهن

ًيا كبيًرا . وإن خفتم شقاق بينهما ، سبيًل . إن الله كان عل
فابعثوا حكًما من أهله وحكًما من أهلها ، إن يإريإدا إصلًحا

 يإوفق الله بينهما . إن الله كان عليًما خبيًرا )

ول بد - قبل الدخول في تفسير هذه النصوص 
القرآنية ، وبيان أهدافها النفسية والجتماعية - من بيان

مجمل لنظرةا السلما إلى مؤسسة السرةا ، ومنهجه في
بنائها والمحافظة عليها ، وأهدافه منها .. بيان مجمل

بقدر المكان ، إذ أن التفصيل فيه يإحتاج إلى بحث مطول
خاص : 

إن الذيأ خلق هذا النسان جعل من فطرته "الزوجية 
" شأنه شأن كل شيء خلقه في هذا الوجود : ( ومن كل

شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون ) .. 

ثم شاء أن يإجعل الزوجين في النسان شطريإن 
للنفس الواحدةا : ( يإا أيإها الناس اتقوا ربكم الذيأ خلقكم

من نفس واحدةا ، وخلق منها زوجها ) .. 

وأراد بالتقاء شطريأ النفس الواحدةا - بعد ذلك - 
ًءا ًنا للنفس ، وهدو فيما أراد ، أن يإكون هذا اللقاء سك
للعصب ، وطمأنينة للروح ، وراحة للجسد .. ثم ستًرا

ًنا وصيانة .. ثم مزرعة للنسل وامتداد الحياةا ، مع وإحصا
ترقيها المستمر ، في رعايإة المحضن الساكن الهاديأء

المطمئن المستور المصون : 
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( ومن آيإاته أن خلق لكم من أنفسكم أزواًجا لتسكنوا 

إليها وجعل بينكم مودةا ورحمة ) .. 

( هن لباس لكم وأنتم لباس لهن ) ..  

( نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم ، 
وقدموا لنفسكم ، واتقوا الله ) .. 

( يإا أيإها الذيإن آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم ناًرا وقودها 
الناس والحجارةا ) .

ومن الخصائص التي ميزت كتاب الظلل أنه أبرز دور
الصحابة الكراما رضي الله عنهم في القياما بأمر هذا

الديإن وتمثله في واقع الحياةا على أرفع صورةا وأصدق
نموذج ، في عالم التصديإق واليقين ، وفي ميدان البذل

والعطاء والتضحية بالنفس والمال مع الرضى التاما ، وقد
ًا من هذا المستوى السامق ليبين أن نقل للقارئ صور

القرآن بمستواه الرفيع إنما جاء للنسان الذيأ يإعلم
ُقه أن في مقدوره أن يإقوما به إن هو صدق ، { ولقد خال
يإسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر } .وقد أوضح رحمه
الله أن السلما ديإن الواقعية ، وأنه ليس مبادئ خيالية

فوق مستوى البشر .

يإقول عند تفسير قوله تعالى { ومن يإغلل يإأت بما غّل
يإوما القيامة . ثم توفى كل نفس ما كسبت ، وهم ل

) :505-504يإظلمون } (ص 

يإهدد الذيإن يإغلون ، ويإخفون شيئا من المال العاما أو
من الغنائم ، ذلك التهديإد المخيف : 

روى الماما أحمد . حدثنا سفيان عن الزهريأ ، سمع
عروةا يإقول : حدثنا أبو حميد الساعديأ قال : استعمل

رسول الله رجل من الزد يإقال له ابن اللتيبة . على
الصدقة . فجاء فقال : هذا لكم وهذا أهديأ إلي . فقاما

رسول الله على المنبر فقال : ما بال العامل نبعثه على
عمل فيقول : هذا لكم وهذا أهديأ إلي . أفل جلس في

بيت أبيه وأمه فينظر أيإهدى إليه أما ل ؟ والذيأ نفس
محمد بيده ، ل يإأتي أحدكم منها بشيء إل جاء به يإوما

القيامة على رقبته ، وإن بعيرا له رغاء ، أو بقرةا لها خوار
، أو شاةا تيعر .. ثم رفع يإديإه حتى رأيإنا عفرةا إبطيه . ثم
قال : اللهم هل بلغت ؟ - ثلثا - .. [ وأخرجه الشيخان ]
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وروى الماما أحمد بإسناده ، عن أبي هريإرةا قال : قاما

فينا رسول الله يإوما فذكر الغلول ، فعظمه وعظم
أمره . ثم قال : ل ألفين أحدكم يإجيء يإوما القيامة على

رقبته بعير له رغاء ، فيقول : يإا رسول الله أغثني .
فأقول : ل أملك لك من الله شيئا قد بلغتك . ل ألفين

أحدكم يإجيء يإوما القيامة على رقبته فرس لها حمحمة ،
فيقول : يإا رسول الله أغثني ، فأقول : ل أملك لك من
الله شيئا قد بلغتك . ل ألفين أحدكم يإجيء يإوما القيامة

على رقبته صامت . فيقول : يإا رسول الله أغثني .
فأقول : ل أملك لك من الله شيئا قد بلغتك .. [ وأخرجه

الشيخان من حديإث أبي حيان ] .. 

وروى الماما أحمد - بإسناده - عن عديأ بن عميرةا 
الكنديأ . قال : قال رسول الله : يإا أيإها الناس . من عمل

لنا منكم عمل ، فكتمنا منه مخيطا فما فوقه ، فهو غل
يإأتي به يإوما القيامة .. قال : فقاما رجل من النصار أسود

- قال مجاهد : هو سعد بن عبادةا كأني أنظر إليه -
فقال : يإا رسول الله ، أقبل مني عملك . قال : وما

ذاك ؟ قال : سمعتك تقول : كذا وكذا . قال : وأنا أقول
ذلك الن . من استعملناه على عمل فليجيء بقليله
وكثيره . فما أوتي منه أخذه ؛ وما نهي عنه انتهى ..

[ ورواه مسلم وأبو داود من طرق عن إسماعيل بن أبي
رافع ] .. 

وقد عملت هذه اليإة القرآنية الكريإمة والحاديإث 
النبويإة الشريإفة عملها في تربية الجماعة المسلمة ؛ حتى
أتت بالعجب العجاب ؛ وحتى أنشأت مجموعة من الناس

تتمثل فيهم المانة والورع والتحرج من الغلول في أيإة
صورةا من صوره ، كما لم تتمثل قط في مجموعة بشريإة
. وقد كان الرجل من أفناء الناس من المسلمين يإقع في
يإده الثمين من الغنيمة ، ل يإراه أحد ، فيأتي به إلى أميره

، ل تحدثه نفسه بشيء منه ، خشية أن يإنطبق عليه
النص القرآني المرهوب ، وخشية أن يإلقى نبيه على

الصورةا المفزعة المخجلة التي حذره أن يإلقاه عليها يإوما
القيامة ! فقد كان المسلم يإعيش هذه الحقيقة فعل .

وكانت الخرةا في حسه واقعا ، وكان يإرى صورته تلك
أماما نبيه وأماما ربه ، فيتوقاها ويإفزع أن يإكون فيها .

وكان هذا هو سر تقواه وخشيته وتحرجه . فالخرةا كانت
حقيقة يإعيشها ، ل وعدا بعيدا ! وكان على يإقين ل يإخالجه

الشك من أن كل نفس ستوفى ما كسبت ، وهم ل
يإظلمون .. 
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روى ابن جريإر الطبريأ في تاريإخه قال : لما هبط 

المسلمون المدائن ، وجمعوا القباض ، أقبل رجل بحق
معه ، فدفعه إلى صاحب القباض . فقال والذيإن معه :

ما رأيإنا مثل هذا قط ، ما يإعدله ما عندنا ول يإقاربه .
فقالوا : هل أخذت منه شيئا ؟ فقال : أما والله لول الله

ما آتيتكم به . فعرفوا أن للرجل شأنا . فقالوا : من
أنت ؟ فقال : ل والله ل أخبركم لتحمدوني ، ول غيركم
ليقرظوني ! ولكني أحمد الله وأرضى بثوابه . فأتبعوه

رجل حتى انتهى إلى أصحابه ، فسأل عنه فإذا عامر بن
عبد قيس 

وقد حملت الغنائم إلى عمر - رضي الله عنه - بعد 
القادسية ، وفيها تاج كسرى وإيإوانه ل يإقومان بثمن ..
فنظر - رضي الله عنه - إلى ما أداه الجند في غبطة

وقال : " إن قوما أدوا هذا لميرهم لمناء " .. 

وهكذا ربى السلما المسلمين تلك التربية العجيبة 
التي تكاد أخبارها تحسب في الساطير . 

ثم يإستطرد السياق - في معرض الحديإث عن الغنائم 
والغلول - يإوازن بين القيم .. القيم الحقيقية التي يإليق

أن يإلتفت إليها القلب المؤمن ، وأن يإشغل بها : 

( أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ، 
ومأواه جهنم وبئس المصير ؟ هم درجات عند الله ، والله

بصير بما يإعملون ) .. 

إنها النقلة التي تصغر في ظلها الغنائم ، ويإصغر في 
ظلها التفكير في هذه العراض . وهي لمسة من لمسات

المنهج القرآني العجيب في تربية القلوب ، ورفع
اهتماماتها ، وتوسيع آفاقها وشغلها بالسباق الحقيقي في

الميدان الصيل . 

( أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله 
ومأواه جهنم وبئس المصير ) ..

ل يإكاد الباحث المهتم بدراسة الظلل يإخطئ الوقوفا
على سمة هامة من سمات هذا التفسير ، أل وهي

الهتماما البالغ بأمر الدعوةا إلى الله ، والحركة التربويإة
كمعلم بارز من معالم الكتاب ، ولهذا تراه يإقف بالقارئ

وقفات هامة ويإشير له إلى دللت عميقة ترسخ في
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ًا من دروس القرآن ، يإضع به لبنة عقله ونفسه درس

جديإدةا في بناء الشخصية المسلمة الصالحة للقياما بأعباء
السلما من دعوةا وجهاد .

).. ومنهج القرآن اللهي3482ولهذا نجده يإقول :(ص 
في علج القلوب جديإر بأن يإقف الدعاةا إلى الله أمامه

طويإل ؛ ليتدبروه ويإحاولوا أن يإقلدوه ! 

ويإقول رحمه الله عند تفسيره لقول الله تعالى {وما
جعلنا القبلة التي كنت عليها إل لنعلم من يإتبع الرسول

ممن يإنقلب على عقبيه } .. 

وإذن يإكشف لهم عن حكمة اختيار القبلة التي كانوا
عليها ، بمناسبة تحويإلهم الن عنها : 

ومن هذا النص تتضح خطة التربية الربانية التي يإأخذ
الله بها هذه الجماعة الناشئة ، التي يإريإد لها أن تكون

الوارثة للعقيدةا ، المستخلفة في الرض تحت رايإة
العقيدةا . إنه يإريإد لها أن تخلص له ؛ وأن تتخلص من كل
رواسب الجاهلية ووشائجها ؛ وأن تتجرد من كل سماتها

القديإمة ومن كل رغائبها الدفينة ؛ وأن تتعرى من كل
رداء لبسته في الجاهلية ، ومن كل شعار اتخذته ، وأن
يإنفرد في حسها شعار السلما وحده ل يإتلبس به شعار

آخر ، وأن يإتوحد المصدر الذيأ تتلقى منه ل يإشاركه
مصدر آخر . 

ولما كان التجاه إلى البيت الحراما قد تلبست به في 
نفوس العرب فكرةا أخرى غير فكرةا العقيدةا ؛ وشابت

عقيدةا جدهم إبراهيم شوائب من الشرك ، ومن عصبية
الجنس ، إذ كان البيت يإعتبر في ذلك الحين بيت العرب
المقدس .. والله يإريإده أن يإكون بيت الله المقدس ، ل

يإضافا إليه شعار آخر غير شعاره ، ول يإتلبس بسمة
أخرى غير سمته . 

لما كان التجاه إلى البيت الحراما قد تلبست به هذه 
السمة الخرى ، فقد صرفا الله المسلمين عنه فترةا ،

ووجههم إلى بيت المقدس ، ليخلص مشاعرهم من ذلك
التلبس القديإم أول ؛ ثم ليختبر طاعتهم وتسليمهم

للرسول ثانيا ، ويإفرز الذيإن يإتبعونه لنه رسول الله ،
والذيإن يإتبعونه لنه أبقى على البيت الحراما قبلة ،
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فاستراحت نفوسهم إلى هذا البقاء تحت تأثير شعورهم

بجنسهم وقومهم ومقدساتهم القديإمة . 

إنها لفتة دقيقة شديإدةا الدقة .. إن العقيدةا السلمية 
ل تطيق لها في القلب شريإكا ؛ ول تقبل شعارا غير

شعارها المفرد الصريإح ؛ إنها ل تقبل راسبا من رواسب
الجاهلية في أيإة صورةا من الصور . جل أما صغر . وهذا

هو إيإحاء ذلك النص القرآني : ( وما جعلنا القبلة التي
كنت عليها إل لنعلم من يإتبع الرسول ممن يإنقلب على
عقبيه ) .. والله - سبحانه - يإعلم كل ما يإكون قبل أن

يإكون . ولكنه يإريإد أن يإظهر المكنون من الناس ، حتى
يإحاسبهم عليه ، ويإأخذهم به . فهو - لرحمته بهم - ل

يإحاسبهم على ما يإعلمه من أمرهم ، بل على ما يإصدر
عنهم ويإقع بالفعل منهم . 

ولقد علم الله أن النسلخ من الرواسب الشعوريإة ، 
والتجرد من كل سمة وكل شعار له بالنفس علقة .. أمر
شاق ، ومحاولة عسيرةا .. إل أن يإبلغ اليإمان من القلب

مبلغ الستيلء المطلق ، وإل أن يإعين الله هذا القلب في
محاولته فيصله به ويإهديإه إليه . اهس

التزما سيد رحمه الله بالستشهاد بما صح من الحديإث
النبويأ في الغالب ، وأما ما وقع في كتابه من الحاديإث
الضعيفة فكان عن غير قصد منه ، وربما كان عذره أنه

قضى فترةا طويإلة في سجون الظالمين فلم تتهيأ له
المراجع ، لكن الملحظ في كتابه أنه اجتنب الستدلل
بالسرائيليات وما تبعها من الخرافات ، فلم يإوردها في

ًا من التفاسير إل وشابه تفسيره ، بينما ل نكاد نجد تفسير
من غبارها شائبة ، كما أنه لم يإشغل القاريأء بالبحث عن
مبهمات القرآن والتي ل سبيل للوقوفا عليها عن طريإق

الظن والتخمين أو الخرص والمجازفة ، فنجده قد أعرض
ًا كتابه منها ، وهذا مما يإسجل لكتابه عن كل ذلك ، مصفي

رحمه الله .

ًا أنه حاول القضاء ُتهم به سيد رحمه الله أيإض ومما ا
على الفقه السلمي ، وهي تهمة باطلة يإنكشف زيإفها

لمن يإدرس " في ظلل القرآن " على وجه الخصوص ،
بالضافة إلى كتب أخرى له . كما يإقول الستاذ محمد

توفيق بركات ، حيث بين أن سيد إنما يإعتبر الفقه ثمرةا
طبيعية لحياةا المجتمع السلمي في ظل السلما ،
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ويإعتبره استجابة طبيعية للمشكلت الواقعية في ذلك

المجتمع .

يإقول سيد في الظلل : لقد نشأ الفقه السلمي
في مجتمع مسلم ، ونشأ من خلل حركة هذا المجتمع

في مواجهة حاجات الحياةا السلمية الواقعية . اهس

ثم يإصرح سيد بنفي أيأ اتهاما بأنه يإدعو لهمال الفقه
السلمي فيقول : إن هذه ليست دعوةا لهمال الفقه

السلمي ، وإهدار الجهود الضخمة العظيمة التي بذلها
الئمة الكبار ، والتي تحويأ من أصول الصناعة التشريإعية

ومن نتاج الحكاما الصيلة ما يإفوق - في نواح كثيرةا –
كل ما أنتجه المشرعون في أنحاء العالم . اهس 

إنه لبد لمن يإتصدى لتقويإم التفاسير بالنقد والتحليل
أن يإتجرد عند البحث من كل هوى أو تعصب ، وأن يإدرس
التفسير الذيأ يإقبل على نقده دراسة شرعية متأنية هادئة

واعية .

ويإضيف الستاذ صلح الخالديأ في بحثه القيم " في 
ظلل القرآن في الميزان " إلى أن من ضوابط النقد

لكتب التفسير الوقوفا على أهدافا المفسر من تفسيره
، وضرورةا استخراجها من تفسيره ، لن الصل في

المفسر أن تكون له أهدافا يإريإد تحقيقها من تفسيره ،
والهدفا يإحدد المنهج ، والمنهج يإوضح الطريإقة ، والطرق
تعرض الفكار والراء والمسائل ، وإغفال الهدفا من قبل

الدارس يإوقعه في أخطاء في البحث والتقويإم.اهس

ولنا على كلما الستاذ الخالديأ ملحظة هي أن
المعيار الصحيح في تقييم التفاسير هو ضوابط الشرع ،

وقواعد العلم الشرعي ، وما عرفا من معتقد أهل السنة
والجماعة ، وبالجملة ما كان عليه السلف الصالح في

العقيدةا والشريإعة ، فمن خالف ذلك فقد أخطأ سواء كان
ًا أو مبهما ، وسواء كان له هدفا هدفه من تفسيره واضح
مقبول في الجملة أما ل ، وسواء كان تفسيره في الجملة

من تفاسير أهل السنة أما من تفاسير المبتدعة ،
فالميزان هو الشرع وقواعده وضوابطه ، وإل فالمبتدعة
كانت لهم أهدافا واضحة من تفاسيرهم ، وقد راعوا في

تفاسيرهم تحقيق أهدافهم ، فالقول بأن معرفة هدفا
المفسر ضروريإة في تقويإم كتابه ، قول غير مسلم ،
وإنما يإمكن أن يإعتذر عن المؤلف في كون كتابه جاء
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على غير النمط المعهود من كتب التفسير ، وتوسعه في

ًا من البحوث بأن ظروفا عصره ، وما أحاط به شخصي
أجواء اقتضى منه هذا التوسع ، واستلزما ذاك التفصيل. 

وممن أسرفوا في الهجوما على خط سيد في الظلل
وغيره الشيخ ربيع المدخلي ، فقد أفرد سلسلة من

المؤلفات صب فيها ما توهمه من انحرافا سيد ، وقد
ًا قرأت كتبه بعنايإة فوجدته في معظم وقفاته مجانب

ّون فكرةا للتزان والنصافا والتجرد ، وقد لمست أنه ك
مشوهة عن سيد ومن سماهم جماعته ، ثم استصحب

هذه الفكرةا بمزاج معتل ، ونفس متوترةا ، ودراسة
متعجلة ، وتصيد للعبارات ، وتعسف في الفهم فأخرج

بهذه التوليفة التي ل تمت للبحث العلمي بصلة كتبه التي
ًا ،  سماها نقد

ففي كتاب " أضواء إسلمية على عقيدةا سيد قطب
وفكره " يإقول : سيد يإجوز للبشر أن يإشرعوا قوانين

لتحقيق حياةا إسلمية صحيحة . اهس

يإقول الشيخ ربيع ذلك مع أنه نقل من كلما سيد ما
يإوضح أنه إنما قصد ما يإندرج ضمن قاعدتي المصالح

المرسلة ، وسد الذرائع ، وأن ذلك يإكون عند عدما
تعارض تلك التشريإعات والنظم مع أصول السلما ، وأل

تصطدما بفكرته عن الحياةا والناس .

ول أدريأ كيف تصور الشيخ ربيع أن الشيخ سيد قطب
رحمه الله يإجّوز للبشر أن يإشرعوا ، مع أن هذه القضية
من أهم القضايإا التي دأب سيد على تجليتها وتوضيحها

في الظلل وغيره من مؤلفاته ، وهي التي أفزعت
الطغاةا ، وهيجتهم عليه ، ودفع رحمه الله حياته وهو

يإدافع عنها في ثبات ووضوح وإصرار ، فهل قصر فهم
الشيخ المدخلي عن قراءةا الظلل قراءةا صحيحة منصفة

؟ أما ماذا ؟ الله أعلم . 

ولقد أحسن الشيخ بكر أبو زيإد " أحد أكابر أهل العلم
في السعوديإة الرد على الشيخ ربيع ، وكان مما قال :

ّوز لقد اقشعّر جلديأ حينما قرأت في كتابكم قولكم " يإج
ُهرعُت إليها قبل كل شيء ، .. لغير الله أن يإشرع " ف

فرأيإت كلمه ل يإفيد هذا العنوان الستفزازيأ ، ولنفرض
أن فيه عبارةا موهمة أو مطلقة ، فكيف نحولها إلى

ّفرةا ، تنسف ما بنى عليه سيد رحمه الله َك مؤاخذةا م
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حياته ، ووظف له قلمه من الدعوةا إلى توحيد الله تعالى

في الحكم والتشريإع ورفض سّن القوانين الوضعية ،
والوقوفا في وجوه الفعلة لذلك . إن الله يإحب العدل

والنصافا . اهس

ُظلم صاحُب الظللا وفي النهاية نقولا : لقد 
من الطغاة الذين أفزعهم جهاده الذي تمثل في
ـة ـاظ الـم ـالحق ، وإيـق ـى الصــدع ـب ـراره عـل إـص
ــى ــاهأرة عـل ــة ، وتســـليط الضأـــواء الـب النائـم
الحـقـائق ، وكـشـف الباـطـل والمبطلـيـن ، وـكـان
من المفهوما أن يفزع الطغاة ، وكان من طبيعة
ـر ـاولوا كـس ـلح ويـح ـوا بالمـص ـراع أن يبطـش الـص

المصباح .

وظلمه كذلك أمته حين أسلمته وخذلته .

َلم فكَره ودعوته ومنهجه كذلك من أساؤوا الفهم  َظ و
عنه وأخطأوا في التطبيق أو وقعوا في تكفير المسلمين

ونسبوا أنفسهم إلى فكر صاحب الظلل وهو من هذا
الغلو براء ، وظلمه أناس نسبوا إلى العلم والدعوةا

ًا على أخطاء ل يإنفك عنها فملئوا ساحة الدعوةا ضجيج
إنسان بله عالم من العلماء ، وأغمضوا أعينهم عن بحار

زاخرةا من العلم والنصح والصدق .

لكن سيد أفضي إلى ربه الكريإم العدل الذيأ ل يإظلم
ًا ، ول يإضيع عنده جهاد المجاهديإن ول صدق الناس شيئ

الصادقين .

هذا ما يإّسر الله تعالى تسجيله من نظرات في كتاب
" في ظلل القرآن للشيخ سيد قطب رحمه الله "

والحمد لله رب العالمين .

بحث أعده / صفاء الضويأ أحمد العدويأ في مادةا " 
القرآن وعلومه
" برنامج الدكتوراة في الدراسات السلمية 
والعربية 
( الجامعة المريإكية المفتوحة ) 
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المراجع : 

سيد قطب / في ظلل القرآن – طبعة دار-1
الشروق .

صلح عبد الفتاح الخالديأ / في ظلل القرآن في-2
الميزان –– دار المنارةا – جدةا.

محمد توفيق بركات / " سيد قطب خلصة حياته-3
– منهجه في الحركة – النقد الموجه إليه " ، مكتبة

المنارةا – مكة المكرمة .
رسالة الشيخ بكر بن عبد الله بن أبو زيإد في الرد-4

على الشيخ ربيع بن هاديأ .
أبو عائش عبد المنعم إبراهيم – أبو حذيإفة محمد-5

إبراهيم / فتح الجلل في تخريإج أحاديإث الظلل / مكتبة
نزار مصطفى الباز – مكة المكرمة – الريإاض .

ربيع بن هاديأ المدخلي /أضواء إسلمية على-6
عقيدةا سيد قطب وفكره - مكتبة الفرقان - عجمان

ربيع بن هاديأ المدخلي العواصم مما في كتب-7
سيد قطب من القواصم - مكتبة الفرقان – عجمان .

عبد الله بن محمد الدويإش / المورد الزلل في-8
التنبيه على أخطاء تفسير الظلل / مطابع دار السياسة –

الكويإت .
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