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نللبي ل مللن علللى والسلللما والصلللة وحللده، لللله الحمد
بعده.

وبعد:

الخيمللة تلللك وفللي الحجللة ذي مللن الخللامس ليلة ففي
حيللث لللوكر، ولياة من سرخاب نهر ضفاف على المتواضعة

التللوت بسللاتين الللوادي شللاطيء وعلللى كللاللجين، المللاء
الجمللال مللن سللاحرة قطعللة إلى المكان تحيل والمشمش

باللباب. تأخذ التي الباهرة والروعة الخاذ

الللذي الطللائرات بقصف حافل ياوما وبعد الليلة هذه في
السللتاذ ذكر جرى المساء، حتى الفجر صلة بعد من استمر
شللهر فللي أننللا فتنبهللت تعللالى الللله رحملله قطللب سلليد

مضللى قللد وأنلله فيلله، استشللهد الللذي الشللهر أغسللطس،
ولللو عنه الكتابة من بد ل فكان شهادته، على عاما عشرون
والخاء. للمودة وعنوانا للوفاء رمزا وذلك وأسطرا شذرات

فيهللا ياكتللب كللان الللتي الياللاما تلك بين أقارن بدأت لقد
أعيش أن لي الله كتب حيث للجيل، القضبان وراء من سيد
المنطقللة علللى سللدوله فيهللا الليللل أرخللى الللتي اليااما تلك

الللدعاة، علللى رحبللت بمللا الرض وضللاقت ظلمهللا، وادلهم
وغربا. شرقا الرض ياذرع الرجيم للشيطان الجو وخل

أنللي أذكللر - ول علينللا الللله أعادهللا - ل الياللاما تلك أذكر
بلللدي، فللي محجبللة المتعلمللات ملن واحللدة فتاة فيها رأيات

المدرسللة لبللاس تحللت جللوارب تلبس فتاة نرى كنا وعندما
بآدابها. ونتحدث بأخلقها نعجب ركبتها ياصل ياكاد الذي

حللوالي الفتيللات فيهللا تعد التي القاهرة جامعة في كان
وهللي الشللرعي اللبللاس ملتزمللة واحللدة فتاة ألفا، خمسين

تعالى. الله رحمه قطب سيد شقيقة ابنة
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ما) قبللل1967( عللاما فللي خرجللت مظللاهرة أن أذكللر
منهللا أنللا الللتي المديانللة فللي أشللهر بثلثاللة اليهللودي الحتلل

وتنللدد اليهللود علللى سللخطها عللن (جنيللن/فلسللطين) تعللبر
صللادقا تعللبيرا تجد فلم الناصر، عبد بحب وتهتف بالظالمين

الللدعوة دار تللدخل أن مللن أقللوى ول أوضللح سللخطها عللن
شللوارع فللي وتلقيها والتفاسير المصاحف وتمزق السلمية

الوصللال ياهللز المصللاحف أوراق منظللر زال المديانللة!! ول
0بتذكرها

المباركللة الثمللار يارى أن سيد للستاذ الجل يافسح ولم
0المبارك قلمه غراس من عزوجل الله أثامرها التى

اللله إللى الجيلل رجلوع ول السللمية الصلحوة يالر للم
السماء. في وفرعها ثاابت أصلها الطيبة الكلمة ولكنها

أفتللدياه أن بالعللداما عليلله الحكللم سللمعت ياللوما وددت
الناصللر لعبللد برقيللة كتبللت أنللي وأذكللر وأبي، وأمي بنفسي

ل والتارياخ خالدون والشهداء تموت لن فيها: (الدعوة أقول
يارحم).

المنطقللة فللي فراغللا سللتحدث شللهادته أن أظللن كنللت
أنلله أظللن كنللت تعلمللون}.. مللا ل وأنتللم ياعلم {والله ولكن

سللتعم أفكللاره وأن بشللهادته، الهائللل الللدوي هللذا سيحصل
الجيال. بها فتحيا كله السلمي العالم بل المنطقة،

قطب:     سيد     ميزات

أفردتهللا كللثيرة بمميزات قطب سيد كتابات تميزت لقد
وعلللى مشلرقة، ة فللذ وجعلتهلا المعاصرة الكتابات بين من

كتاباته: وميزت ميزته التي المميزات هذه رأس

النظر:      وعمق     البصيرة      نفاذ  )1

الللذي الخلصا إلللى شللئ كللل وقبللل أول راجللع وذلللك
ول حسلليبه والللله نحسللبه - كمللا عبللاراته خلل مللن تلمحلله
اتقللوا الفراسللة ياللورث - والخلصا أحللدا الللله علللى نزكللي
. 1الله بنور يانظر فإنه المؤمن فراسة

وهو الخدري سعيد أبي عن الترمذي و التارياخ في البخاري أخرجه 1
).127( برقم الصغير الجامع ضعيف في
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(المسللتقبل قللرأ مللن كللل يادركه فهذا النظر عمق وأما
الظلما فيلله خيللم الللذي الللوقت فللي صدر الديان) الذي لهذا
هللذا فللي نللور مللن بصيصا فيها ترى تعد ولم المنطقة، على
المرحللة فلي يالردد: (سلتهب كلان ملا وكلثيرا البهيم، الليل

المرياكللي!?) وقللد السلللما من ريااح المنطقة على القادمة
كان!.

محمللد الستاذ أخيه تفكير على الملمح هذه رأيات ولقد
كنللت ياتوقعها بأمور ياحدث كان ما فكثيرا الله، حفظه قطب

ثاللم الوهللاما، فللي إغراقللا أو الخيال من ضربا أياامها أحسبها
الرض. واقع في جلية واضحة رأياتها

الفأق:       سعة  )2

عاملين:  إلى راجع وهذا

لضلللرب العلللالمي المخطلللط عللللى أولهملللا: الطلع
السلما.

النسانية. الثقافة على واطلعه ثاقافته ثاانيهما: سعة

السلللما لضللرب العللالمي المخطللط علللى اطلعلله أما
المعللارف لوزارة مبعوثاا كان فلقد السلمية، بالحركة ممثل

فيلله ياعللرف ياكلن للم اللذي الوقت في أمرياكا إلى المصرياة
عللن فيقللول بتعللاليمه، بعللد يالللتزما ولللم بعد، السلما حقيقة
مللن نفللر ستة أحد أمرياكا: (كنت إلى طرياقه في وهو نفسه

ميممللة الطلسي عباب تشق باخرة في للسلما المنتسبين
سللببا كانتللا حادثاتللان للله جللرت أمرياكللا أمرياكا) وفللي شطر

أحللد بللذلك حللدثاني - كمللا السلللمية الحركللة فللي لللدخوله
-: أرحامه

( ) شللباط13( فللي - كنللت هللو ياحللدث  - كماأولهما:
أمرياكللا فللي مستشللفى أسللرة أحد على ما) مستلقيا1949
البتسللامات ورأياللت وأنللوارا وموسيقى صاخبا رقصا فرأيات

هللذا عيد فقلت: أي المستشفى ياغمر والفرح الوجوه، تعلو
فللي النصللرانية عللدو قتللل قللالوا: اليللوما به؟ تحتفلون الذي

الكلمللة هللذه البنا. قللال: فهزتنللي حسن قتل اليوما الشرق،
أعماقي. من

علللى تتسللابق كللانت العالميللة السفارات  إنثانيهما:
أحللد كان معروف كصحفي وسيد المسلم، الشباب اصطياد

وفرياسللة سهل صيدا ليكون العيون حولهم تدور الذيان هؤلء
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السللفارة في الستخبارات مديار فدعاه لصائده، مستساغة
دخلللت سيد: فعندما بيته. قال إلى واشنطن في البرياطانية

(العدالللة كتللاب عنللده رأياللت أنللي مفاجللأة أذهلنللي كللم بيته
واحللدة نسللخة إل أمرياكللا وصللل قللد ياكللن ولم الجتماعية)،

طباعللة علللى أشللرف قللد أنلله إذ محمللد، أخللي لللي أرسلللها
ومصللر الشللرق عللن الحللدياث وبللدأ غيللابي، فللي الكتللاب

هللو القللائم الملكللي للحكم الورياث بأن المراقبين وتوقعات
المسلللمون، الخللوان وإمللا الشلليوعيون إمللا اثانيللن؛ أحللد

بللالخوان خاصا ملفا لي يافتح بدأ ثام الخوان، أنهم والمرجح
مصللر أبنللاء علللى ياللدق ممللا والجزئيللات التفصيلت من فيه

جماعللة وصلللت قللال: إذا ثاللم المختصللين، حللتى أنفسللهم
الحضللارة ثامللار مللن مصر ستحرما فإنها الحكم إلى الخوان
أن المثقفيللن من بأمثالك نهيب أخيرا: نحن قال ثام الغربية،
وصللولهم لن الحكم، إلى الوصول وبين الخوان بين ياحولوا

بيللت سلليد: وفللي الليمللة!? قللال المؤسللفة مصللر نهاياة هو
أدخل أن قررت واشنطن في البرياطاني الستخبارات مديار

لهللا تكيللد لجماعة يامكن ل لنه عودتي، فور الخوان جماعة
إل التخطيط هذا ضدها تخطط أو الكيد هذا العالمية الدوائر

الحق. على الجماعة تكون أن

الكيللد بنفسه عرف وقد الخوان، جماعة سيد دخل لقد
للغللرب ليامكللن التي العميقة والكراهية السلما ضد الهائل

ياخفيها. أن

ثقافأته:      سعة     وأما

إنسللان الكلما هللذا ياكتللب الذي : (إن2نفسه عن فيقول
هلو فيهلا الول عمللله كللان كاملللة، سللنة أربعيللن ياقرأ عاش

النسللانية.. مللا المعرفة حقول معظم في والطلع القراءة
مصللادر إلللى عللاد هواياللاته.. ثاللم من هو وما تخصصه من هو

إلللى ضللئيل ضئيل قرأه ما كل ياجد هو وتصوره: فإذا عقيدته
إل ياكللون أن يامكلن كللان - ومللا الضللخم الرصلليد ذلك جانب
مللن سللنة أربعيللن فيلله قضللى ما على بنادما هو - وما كذلك

انحرافهللا حقيقتها.. وعلى على الجاهلية عرف فإنما عمره،
غرورهلا وعللم وانتفاشلها جعجعتها وعلى وقزامتها وضآلتها

المسلللم ياجمللع أن يامكللن ل أنلله اليقين علم وعلم وادعاءها
التلقي). في المصدريان هذيان بين

 الجدية:   )3

).143( صا للشهيد الطرياق في معالم 2
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ياهادن ياكن فلم وإسلمه جاهليته في جادا سيد كان لقد
النهللار رابعللة فللي كالشللمس واضللحا كللان لقللد ياللداهن، ول

صللاحب كللان مجلللة أخللرج هنللا ومن السيف، كحد مستقيما
صللودرت كلها أعداد ثالثاة منها فخرج الميناوي، فيها المتياز

من نجاه الله ولكن ياغتاله من الملك أرسل ولقد أغلقت، ثام
الثايمة.. اليد

بنصللف أعيللش أن أسللتطيع ل ياردد: (أنللا دائما كان لقد
.3للدنيا) ونصفه لله نصفه قلب

لللله تشللهد الللتي السللبابة اصللبع ياقللول: (إن وكللان
بلله تقللر واحدا حرفا تكتب أن لترفض الصلة في بالوحدانية

مللن خروجهللا أثاللر حميللدة شللقيقته طاغيللة). حللدثات حكللم
الحربللي السجن مديار - قالت: (جاءني أسمع - وأنا السجن
ما) وأطلعنللي1966( ) أغسللطس28( ياوما البسيوني حمزة
سلليد بإعللداما الناصللر عبللد مللن الموقللع العللداما قرار على

للعللالم خسللارة سلليد السللتاذ إعللداما قللال: إن ثاللم قطللب
السللتاذ لنقاذ أخيرة فرصة وأمامنا أجمع والعالم السلمي

عنلله فيخفف التلفاز على ياعتذر أن وهي المشنقة، حبل من
بعفللو السللجن مللن أشللهر سللتة بعللد ياخرج ثام العداما حكم

حميللدة: ننقللذه). قللالت لعلنللا إليلله فللاذهبي هيللا صللحي،
إن ياقولللون للله: إنهللم فقلللت الخللبر لبلغلله إليلله (فتللوجهت

قللائل: عللن كتفي على سيد عنك. فربت فسيعفون اعتذرت
لللو الللله?! والللله مللع العمللل حميدة!! عن ياا أعتذر شئ أي

عللن أعتللذر لن ولكني لعتذرت، الله غير جهة أي مع عملت
قد العمر كان إن حميدة ياا قال: اطمئني الله. ثام مع العمل
انتهللى قللد العملر ياكلن لم وإن العداما، حكم فسينفذ انتهى
تقللديام فللي شلليئا العتذار ياغني ولن العداما حكم يانفذ فلن

تأخيره). أو الجل

القلللب هللذا بهللا ياتمتللع الللتي هذه ثاقة وأياة طمأنينة، أياة
علللى الللله ياسللكبها الللتي هذه سكينة وأياة راحة الكبير.. أياة

ياتلله: أنلله جللد علمللة ومللن المؤمنللة.، النفللس وعلى الفؤاد
فيهلا قلرر اللتي اللحظلة فلي المعلارف وزارة ملن استقال

السلمية. الحركة دخول

النصييوص     أمييام     والهيبيية     والييورع      الحإتييياط  )4
القرآنية: 

الثقات. عن نقل 3
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- فللي فيقللول الللله لكتللاب تفسيره خلل من هذا ويابدو
والصلللة الصلللوات علللى آياة: {حافظوا - عند القرآن ظلل

هللذه أماما وقفت أني قانتين}: (أشهد لله وقوموا الوسطى
آياللة جللاءت كيللف بعللدها، مللا إلللى أنتقللل ل أشللهر ستة الياة

فللي علللي الله يافتح أن آمل وكنت الطلق، آياات بين الصلة
أحللد على الله فتح فإن علي، الله يافتح لم ولكن الفترة هذه
مشكورا). إلي فليتفضل القراء من

أمللاما أقللف مللا : (كثيرا4الرعد سورة مقدمة في وياقول
بأسلللوبي أمسللها أن المتهيللب وقفللة القرآنيللة النصللوصا
البشللري بأسلللوبي أشللوبها أن المتحللرج القاصللر البشللري

للله ياقللدما أن بللد ل جيللل فللي ونحن أصنع ماذا ولكن الفاني،
رهبلة ياصلليبني كللله هلذا الياضاح. ومع من الكثير مع القرآن

القرآن). هذا عن للترجمة تصديات كلما ورعشة

إل     إلييه     ل  "     وشييرح     العقيييدة     علييى      الييتركيز  )5   
:   "  الله

مللن الهائلة الجموع وقوف قطب سيد الستاذ هال لقد
سنة جسدياا السلمية الحركة تصفية ازاء واجمة المسلمين

علللى الطرقللات تسللد الجملوع هللذه كانت فلقد ما)،1954(
البنا الستاذ خطاب (الحلمية) تنتظر في الخوان دار أبواب
تكللبر وهللي ليل عشرة الثانية حتى وتنتظره ثالثااء كل مساء

ليس قسما إن صماء? بل عمياء بكماء الن بالها ما وتهتف،
السللجون داخللل فللي الخللوان بإياذاء تبرع هؤلء من بالقليل

أخبارهم. ونقل عليهم بالتجسس

إصللبعه وضع وأخيرا الظاهرة هذه أماما طويال وقف لقد
إل إللله (ل تفهللم لللم الجمللوع هذه أن وهو الداء موطن على

الله).

أن تقضللي العللداما مراسم قال: إن الخوة أحد حدثاني
المحكللوما ليلقللن العللداما تنفيللذ حاضللرا العلمللاء أحد ياكون
الخيللرة خطللاه يامشللي سلليد كللان الشهادتين! فعندما عليه
إل إللله ل قللائل: (قللل الشلليخ منه اقترب المشنقة حبل نحو

ياللا نحللن المسرحية تكمل جئت أنت سيد: (حتى الله) فقال
إل إللله بل الخللبز تأكل وأنت الله، إل إله ل بسبب نعدما أخي

الله).
).4/2038( الظلل تفسير 4
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السلللما) كلمللة علللى تعزرنللي أسللد (بنللو كله هذا وبعد
إلى وفد جاء عندما قالها عنه الله رضي وقاصا أبي بن سعد
قللالوا: حللتى سعدا ياشكون عنه الله رضي الخطاب بن عمر

الصلة!  ياحسن ل إنه

الله رضي سعدا قال: سمعت قيس عن البخاري ياروي
الللله، سللبيل فللي بسللهم رمى العرب لول ياقول: (إني عنه
إل طعللاما ومالنللا وسلللم عليلله الله صلى النبي مع نغزو وكنا
الشللاة أو البعيللر ياضع كما ليضع أحدنا أن حتى الشجر، ورق
لقللد السلللما علللى تعزرنللي أسد بنو أصبحت ثام خلط، ماله
0عملي) وضل إذا خبت

بللدأوا النللاس بعللض إن بالبارحللة، اليللوما أشللبه ومللا
إلللى ترامللى إنلله حللتى قطللب، سلليد عقيللدة فللي ياشللككون
مللن الظلل (تنقيللة سللماه كتابللا ياؤلللف باحثللا أن مسللامعي

ياقللول سلليدا أن قللالوا حتى القوما بعض بالغ الضلل!) ولقد
فللي المللرات مئللات ياقللرأوا لللم الوجللود) وكللأنهم (بوحللدة
والمخلوق. الخالق بين التفرياق الظلل

لللدى التفكيللر وطبيعللة المجتمعات تغير ياتابعون والذيان
الواضللحة البصمات غيرهم من أكثر يادركون المسلم الجيل
تفكيرهم. في المبارك وقلمه قطب سيد كتابة تركتها التي

السلللمي الفكللر في كتب بكاتب تأثارت ما أنني والحق
الللله بفضللل لشللعر وأنللي قطللب، بسلليد تللأثارت ممللا أكللثر

سلليد كتب لدراسة قلبي وفتح صدري شرح إذ علي العظيم
وابن عقدياا تيمية وابن فكرياا قطب سيد وجهني فقد قطب،
فللي أثاللروا أربعللة أكللثر فهللؤلء فقهيللا، والنووي روحيا القيم
عميقا. أثارا حياتي

العللالم إياقللاظ فللي أثاللر قطب سيد لستشهاد كان ولقد
فيهللا استشللهد الللتي السللنة ففي حياته، من أكثر السلمي

أثانللاء الثانيللة الطبعللة تتللم لم بينما طبعات سبع الظلل طبع
عرائللس سللتبقى كلماتنا قال: (إن عندما صدق ولقد حياته،

وعاشللت حيللة انتفضللت أجلها من متنا إذا حتى الشموع من
الحياء). بين

ناصللع الللرأس رافللع ربلله إلللى قطللب سلليد مضى ولقد
الفكللر مللن الضللخم الللتراث وتللرك الهامللة، عللالي الجللبين

غللابت معللان وضللح أن بعللد الجيال، به تحيا الذي السلمي
الطللاغوت، ومصللطلحات معللاني وضللح طويال، الذهان عن
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بللوقفته ووضللح اللوهيللة، العبودياللة، الحاكميللة، الجاهليللة،
الللله على والتوكل والتوحيد والولء، البراء معاني المشرفة
إليه. واللتجاء منه والخشية

لفكللار العميللق الثاللر يادركون أفغانستان دخلوا والذيان
كلها، الرض فوق كله الجيل وفي السلمي الجهاد في سيد

طعامللا ول عارياللا كللان وإن لباسللا منللك ياطلب ل بعضهم إن
منللك ياطلللب ولكنه أعزل كان وإن سلحا ول جائعا كان وإن
قطب. سيد كتب

فللي جهادياللة قواعللد هنالللك أن أسللمع أن هزنللي وكللم
قطب. سيد اسم عليها ياطلق حربية وعمليات أفغانستان

فللي الكللبير أستاذنا أن ؛العجيبة الموافقات جميل ومن
فللي لعمليللة ياعللد حسللن) كللان (صلللح فلسطين في الجهاد

كللانت مللا قطللب) ولشللدة (سلليد عمليللة ياسللميها فلسطين
)29( ليلللة فللي استشللهد قللد حسللن صلللح أن الدهشللة
قطب. سيد فيها أعدما التي الليلة نفس أغسطس

فللي بلله ياجمعنللا أن الللله قطب.. ونرجللو سيد الله رحم
العلى. الفردوس

أستغفرك ،أنت إل إله ل أن أشهد ،وبحمدك اللهم وسبحانك
إليك وأتوب
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