
سيد قطب 
والقرضاوي

والقرضاوي قطب سيد
الحليم عبد  طارقبقلم:

.الله رسول على والسلما والصلةا ،الله بسم

العلششم مششن مكششانته لششه جليششل شششيخ القرضششاوي الشششيخ
مشن الكبشار رحشل أن بعشد خاصشة هشذه، أيامنشا فشي والدعوةا

الشششنقيطي أمثششال مششن قبلششه من وغيره شاكر الشيخ أمثال
العلماء.  من وغيرهما والدوسري

متششأثر العلمششاء مششن كغيششره القرضششاوي الشششيخ ولكششن
فيهششا، تربششى التي الخوانية الدعوية وبالبيئة العلمية بخلفيته

الرجششاء شششبه ودخششول فكره، صياغة في الثر أكبر لها وكان
عليه. 

لششه مششا القرضششاوى، عششن المفّصل الحديث بصدد ولسنا
مششن الكششثير لششه أن كما الفضل، من الكثير له فإن عليه، وما

للمقيميششن الربويششة القششروض إباحششة آخرهششا من التي الزلتا
مششن الكششثير فششي ترخصششه غير سكنية، منازل لشراء بالخارج

كتششاب صششاحب أنشه قششديم مشن عنششه ُعششرف حششتى المحرماتا
مششن يششدفعه ثمششن السششلما! وهششذا والحلل" فششي "الحلل

مششن ويصششبح التلفششاز شاشششاتا علششى للجمهششور يتعششرض
أن ويششأمن النششاس يرضششى بمششا فيفششتى العامششة، الشخصششياتا

حكوماتهم.  به ترضى وأن يتقبلوه

يقششرن حيششن نفسششه القرضششاوي بها يعترف حقيقة وهذه
هششذه مثششل عششن بأنفسششهم ارتقششوا ممششن أجلّء بعلمششاء نفسه

الفقيششه القتصششاد عششالم الجليل الشيخ أمثال من الترخصاتا
الفقششه مجمششع فششي القرضششاوى رئيششس السششالوس علششى

. بقطر السلمي

اللششه رحمششة قطب سيد فكر القرضاوي له تعرض ومما
فقششد وبششالطبع محض، إرجائي إخواني بفكر نقده وقد عليه،
عششديمي مششن ومحششبيه الرجششاء طلبششة مششن الكلما هششذا تلقف
تعشالى اللشه (عافشاهم الرجشاء ومرضى الدعاةا وصغار العلم

النششاس يقرؤهششا مواقششع صفحاتا على يروجونه منه) وراحوا
التصديق عقولهم إلى فيسبق عليها القرضاوي اسم ويرون

هششذه فششي القرضششاوى اسششم لمكانششة عليهششا، بششالحرى أو بهششا
. والنظر النقد على القادرةا العلمية الحصيلة ولقلة الياما،
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أشششّف من كان عليه الله رحمة سيدا أن نرى أننا ورغم
تأديششة في وأخلصهم التوحيد فهم في هذا عصرنا في الناس
الدوسششري والشيخ المودودي السيد ذلك في مرافقا معناه،

حّصششنهم ممششن عصششرنا فششي السششنة علماء أجلة من وغيرهم
عبششد محمششد المششاما قبلهششم ومششن الرجششاء، جراثيششم ضششد الله

تيميششة كششابن والجماعششة السششنة شششيوخ قبلهما ومن الوهاب،
العصششور فششي سششابقيهم ثششم رجششب وبششن كثير وبن القيم وبن

ًا أن نرى أننا كما الفضلى الثلثة فششي الصواب جاوز قد سيد
ًا إّما كتب ما بعض عنششده يتقششدما الششذي الديششب بقلششم مدفوع

فهم في لخلل أو القصد، عن شّط وإن المعنى لتأدية اللفظ
آيششاتا بعششض علششى تعليقششه فششي حششدث كمششا التنزيششل، بعششض

قناعششة عن لسيد ومخالفتنا تأييدنا في نصدر ونحن الصفاتا،
مششن ُيأخششذ "كششّل أن بمقولششة صششادق وليمششان حقيقية عميقة
الصششلةا أفضششل عليششه النبوي المقاما صاحب إل ويترك كلمه

القرضششاوي أتباع من العلم أدعياء بذلك مخالفين والسلما"،
التقليششد وعششدما النصششاف يششدعى ممششن غيرهششم أو اللباني أو

. حقيقة فيه هالك وهو ظاهرا

ّلقت وقد عششن للقرضاوى مقال على العجالة هذه في ع
شششاء إن عششودةا إليشه ولنششا الوقت به أتاح بما قطب سيد فكر
. تعالى الله

بالسششود وتعليقششي بالحأمر القرضاوي نص وضعت
الصششفراء بالخلفيششة شششاكر ومحمششود أحمششد نقششل ثششم الثقيل،

لهميتها:

مططن يقططترب قطططب سيد بدأ الفترة هذه وفي(
ومططا والططتزامهم، نشططاطهم بعينيططه ويرى الخإوان،

بططه يتميططز ومططا عميق، وإخإاء وثيق، رباط من بينهم
وكطان رقيطق، وشطعور دقيطق، وعي من منهم كثير

يصطططحبه الهضططيبي حأسططن السططتاذ العام المرشد
بططأذنيه، ويسططمع بعينيططه، ليططرى رحألتاططه، فططي معططه

.لنفسه ويختار بعقله، ذلك بعد ويحكم
دعططوة إلططى النضططمام إرادتاططه بملططء اخإتار وقد

رجططال فططي ظنططه خإططاب أن بعططد سططيما ول الخإوان،
آمططال المططر أول فططي عليهططم علططق الططذين الثططورة،

أحألم تابخططرت كمططا وضططاعت، فتبخططرت وأحألمططا،
:قال الذي العاشق الشاعر

الماء علىكقابض الغداة ليلى من كأني
الصأابع فروج خإانته
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السابق الجزء في ذكرتاه ما إلى القارئ وأحأيل
وتاسططلمه الخإططوان، إلططى وانضمامه قطب سيد عن

ورئاسططة الجماعططة، فططي الططدعوة نشر قسم رئاسة
محاكمططات فططي معهم دخإل أن إلى مجلتهم، تاحرير

).سنوات بعشر عليه وحأكم الشعب محكمة

الفششذاذ الدبششاء من كان أن بعد سيد أن فيه شك ل مما
عمليششة بششدأ قششد كششان بعششد، لششه مرجعششا السششلما يتخذ لم وإن

وعظمته، السلما حقيقة على عيناه انفتحت أن بعد التحول
هششي الخششوان وكششانت عفوي وبشكل تدريجيا هذا حدث وقد

كبششديل السششلما تعرض التي الساحة على الوحيدةا الجماعة
تجاوزاتهششا مششع أو المثششل وكششانت كلها توجهاتها صحت سواء
والتحلششي السششلما فششي التعمق بعد واختار بعد من رآها التي

عنها.  ينفصل أن التوحيد بمعاني

إلششى انتمششى أن بعششد أنششه سششيد يصششور القرضششاوي والخ
ّي العمل ذروةا إلى ووصل الخوان قششد النتساب بهذا الجهاد

منششه مرضششي غيششر لتغير الخوان عن وانفصل القهقري رجع
ممششا ذلششك إلششى ومششا التكفيششر إلششى دفعششه الششذي الفكششر فششي

في دخل عليه الله رحمة سيد أن والحق لحقا، له سأعرض
يكن لم ولنه أول الفكري رقيه مراحل من كمرحلة الخوان

مششا أدرك أن إلششى الترقي في استمر ثم ثانيا، لها بديل هناك
عنهششا فانفصششل ارجششائي وفكر عقائدي خلل من الخوان عند

من تحرك فسيد بعد، سنبين كما جديدةا مرحلة إلى وتعداها
يصششور كمششا ل العلششى، أعلششى إلششى ثششم أعلششى إلششى أسششفل

ثششم العلششى أعلششى إلششى أسششفل مششن تحششرك أنششه القرضششاوي
 !أخرى مرةا السفل إلى انقرض

سططيد فكطر إليهططا تاطططور جديططدة مرحألططة وهططذه(
الثطططورة مرحألطططة" نسطططميها أن يمكطططن قططططب،

"الحكومطططات كطططل علطططى الثطططورة السطططلمية"،
والثططورة إسططلمية، أنها تادعي التي أو السلمية"،

تاططدعي الططتي السططلمية" أو "المجتمعططات كل على
أن قطططب سططيد نظططر في فالحقيقة إسلمية، أنها

أصأطططبحت الرض فطططي القائمطططة المجتمعطططات كطططل
 .جاهلية مجتمعات
حأوله من لكل الرافض الثوري الفكر هذا تاكون

وتاكفيططر المجتمططع، بتكفيططر ينضح والذي حأوله، وما
).عامة الناس
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الرجششل! فهششو علششى وافتراء العظيم! كذب الله سبحان
ّفر لم هششي وإنمشا نصوصشه مشن نشص أي فششي عامة الناس يك

مكششانته الرجششل تسلب أن تريد مغرضة مريضة استخراجاتا
الموضشوعية صشورةا اسشباغ رغشم اليه بالنسبة حجمها لضآلة

حأططال كططل علططى وهو" بششأنه قولهششا مثششل فششي والنصششاف
أم أصأططاب اجتهططاده، في مأجور تاوجهه، في مخلص
منطلقططه، والسططلم مرجعه، السلم دام ما أخإطأ،

- إنمششا يتعلششم أن أراد - لمششن الرجششل "!!هدفه والسلم
هششي اللششه بشششرع تحكششم ل الششتي الحالية المجتمعاتا إن قال

الوضششع بهششذا يرضششون الششذين النششاس وأن جاهليششة مجتمعاتا
هششم إنمششا أغراضششه لتحقيششق رايته تحت ويعملون ويشجعونه

ل صششحيح كلششه وهذا بشرعه، كافرين لله الولء عن خارجين
فششي الشششرع أن تفششرض للششه التحششاكم قاعدةا فإن فيه شائبة
أو سششبحانه اللششه من يستمد أن يجب المسلم المجتمع حياةا
ونفسششه روحششه يسششلم مششن وأن لهمششا، ثششالث ل الجاهلية هي

ويعمششل واسششتكبارا عنششادا شششرعه بغيششر الحششاكمين لمثششال
نحلتهششم مشن هشو اللششه إلششى الششدعاةا علشى وينصششرهم بعملهم
القششرآن فششي الششولء وآيششاتا منهششم، فهششو حششذوهم حذا وممن
وهششو السششمع ألقششى أو قلب له كان لمن المعنى بهذا ناضحة
ًا ولكن شهيد، المششة هششذه مششن العيان الفراد يكفر لم سيد

بشالقول يلقشى ل أن بهششذا قشال من وعلى وحاشاه فردا فردا
الشششبهة تحتمششل ل محكمة بنصوص يأتي أما بل عواهنه على
تششابع وقششد العششاما، التكفيششر علششى تنششص الرجششل كلما مششن

السششلما أنصششار مششن لفيششف القششول هششذا مثل في القرضاوي
الششذي عمششارةا د. محمششد أمثششال مششن الليبرالي أو "الشيوعّي

ًا رمششى نصششوص نكمششل قبششل. ثششم مششن التهششم بنفششس سششيد
:القرضاوي

تاعططالى" ورضططوا الله حأاكمية "أسقطوا لنهم(
بشططرية، أنظمططة إلططى واحأتكمططوا حأكمططا، بغيططره

واسطططتوردوا أرضطططية، وقيطططم وضطططعية، وقطططوانين
والثقافيططططة التربويططططة والمناهططططج الفلسططططفات

والسياسططية والقتصططادية والجتماعيططة والعلمية
السططلمية، المصططادر غيططر مططن وغيرهططا والداريططة

يوصأططف السططلم.. فبمططاذا مجتمعططات خإططارج ومططن
 ؟!).السلم دين عن بالردة إل هؤلء

إنمششا التعجششب، علماتا يستدعي ما الكلما هذا في ماذا
علششى دخلششت كمششا القرضششاوي علششى دخلت الرجاء شبه هي

والرادةا     التامششة     القششدرةا" أن مششن للخششوان المنتسششبين بقيششة
تيمية.  بن قال كما "  عمل     يتبعها     ل     قد     الجازمة
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بهششا العمششل علششى قششادر هششو لمششن بالشششريعة العمل فإن
العمششل يؤخر مرجئ إل فيه يشك ل أمر هو بها للعمل ومريد

ول موضوع وهو اليمان، عن الموضشع هشذا فشي ششرحه يط
أنهششم كتبنششا مششا بعششض فششي أثبتنا كما الخوان بأن مبرر ولكنه

هذا من أن من يعجب فالشيخ لذلك الحديث، العصر مرجئة
سششبحانك السششلما، عششن مرتششد أنه سيد عنه يقول كيف حاله

سششورةا تفسششير فششي شششاكر أحمششد قال ما نص هو وها اللهم،
أنششزل بمششا يحكششم لششم ومششن{ تعالى قوله تفسير في المائدةا

مجلششز وأبششي عبششاس بششن وأثششر ،}الكششافرون هم فأؤلئك الله
 ةا:للفائد هنا أنقله كفر دون كفر أنه التابعي

ممششا  –عبششاس بششن عن–  الثار وهذه( شاكر: أحمد الق
للعلششم المنتسششبين مششن هششذا عصششرنا في المضللون به يلعب
إباحششة أو عششذرا يجعلونها الدين على الجرآء من غيرهم ومن

السششلما. بلد علششى ضربت التي الموضوعة الوثنية للقوانين
إيششاه الخششوارج الباضششية جششدال في مجلز أبي عن أثر وهناك

بعشض فشي فيحكمششون الجششور مشن المششراء بعشض يصنع فيما
جهل أو الهششوى، إلششى عمششدا الشششريعة يخششالف بمششا قضششائهم

كششافر الكششبيرةا مرتكششب أن مششذهبهم مششن بالحكم. والخوارج
مششا علششى يششوافقهم أن مجلششز أبششي من يريدون يجادلون فهم

ًا لهم ليكون المراء هؤلء كفر من يرون من يرون فيما عذر
وكتششب الطششبري رواهمششا الثششران بالسششيف. وهششذان الخروج
فرأيششت جششدا نفيسششا تعليقا شاكر محمود السيد أخي عليهما

على أخي تعليق ثم للطبري الولى الرواية نص هنا أثبت أن
. الروايتين

أبششي أتششى: قششال حيششدر بششن عمران عن الطبري فروى"
مجلششز أبششا فقششالوا: يششا سدوس بن عمرو بني من ناس مجلز
فألئشك اللشه أنشزل بما يحكم لم ومن: تعالى الله قول أرأيت

بما يحكم لم قالوا: ومن قال:نعم، هو؟ أحق الكافرون؟ هم
قششالوا: قال: نعششم، هو؟ أحق الظالمون، هم فألئك الله أنزل
هو؟ أحق الفاسقون، هم فألئك الله أنزل بما يحكم لم ومن

- اللششه أنششزل بمششا هؤلء فيحكم مجلز، أبا قالوا: يا قال: نعم،
دينهششم  قششال: هششو- أميششة بنششي من الظالمين المراء يريدون

منششه تركششوا فششإن يدعون، واليه يقولون، وبه به يدينون الذي
ًا، أصششابوا قششد أنهششم عرفششوا شيئا ولكنششك واللششه ل فقششالوا ذنبشش

الخششارجين هم أنهم يعني-  مني بهذا أولى تفرق! قال: أنتم
أخشي تحّرجشون" فكتششب ول هذا ترون وأنتكم أرى،  ل- هو ل

: النصين هذين بمناسبة محمود السيد
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الريششب أهششل فششإن وبعد، الضللة، من إليك أبرأ إني الله
تلمششس قششد هششذا، زماننششا فششي للكلما تصششدوا ممششن والفتششن
وفششي الله أنزل بما الحكم ترك في السلطان لهل المعذرةا
اللششه شششريعة بغيششر والعششراض والمششوال الدماء في القضاء

الكفششر أهششل قششانون اتخششاذهم وفششي كتششابه فششي أنزلهششا الششتي
الخششبرين، هششذين علششى وقششف السلما. فلما بلد في شريعة

والمششوال الششدماء فششي القضششاء صششواب به يرى رأيا اتخذهما
فششي اللششه شششريعة مخالفششة وأن الله أنزل ما بغير والعراض

ا الراضي تكفر ل العاما القضاء عليهشا. والنشاظر والعامشل به
السششائل معرفششة مششن لششه محيششص ل الخششبرين هششذين فششي

- الدوسي الشيباني حميد بن لحق-  مجلز فأبو والمسئول،
و وهشم مجلشز أبشي قشوما وكشان عليا يحب وكان ثقة تابعي بن
أمششر كششان فلمششا وصششفين، الجمل يوما علي شيعة من شيبان

خششرج فيمششن كششان الخششوارج، واعتزلت صفين، يوما الحكمين
بششن سششدوس بنششي ومششن شششيبان بنششي مششن طائفة علي على

بنششي من ناس مجلز أبا سألوا الذين وهؤلء ذهل، بن شيبان
عبششد أتبششاع الباضششية... هششم مششن نفر وهم سدوس بن عمرو

من قال: إن  الذي- الخوارج–  الحروروية من إباض بن الله
..أصحابه. بمشرك! فخالف ليس كافر الخوارج خالف

إنمششا الباضششية مششن مجلز أبا سألوا الذين أن البين ومن
فششي لنهم المراء تكفير في الحجة يلزموه أن يريدون كانوا

مششا بعششض ارتكبششوا أو عصششوا ربمششا ولنهم السلكان، معسكر
تركششوا هششم الول: فإن الثر في قال ولذلك عنه، الله نهاهم
:الثاني الخبر في وقال ذنبا، أصابوا قد أنهم عرفوا منه شيئا
."مذنبون أنهم يعلمون وهم يعملون بما يعملون إنهم

زماننششا مبتششدعي بششه احتششج عما سؤالهم يكن فلم وإذن،
مخششالف بقششانون والعراض والموال الدماء في القضاء من

لهششل ملششزما قششانون إصششدار فششي ول السششلما، شششرع لغيششر
لسان وعلى كتابه في الله غير حكم إلى بالحتكاما السلما،

حكششم عششن إعششراض الفعششل فهششذا وسلم عليه الله صلى نبيه
اللششه حكششم علششى الكفششر لحكششاما وإيثششار دينه عن ورغبة الله

علششى القبلة أهل من أحد يشك ل كفر وهذا وتعالى، سبحانه
.له والداعي به القائل تكفير في اختلفهم

دون     عامششة     اللششه     لحكاما     هجر     هو     اليوما،     فيه     نحن     والذي
نشبيه،     وسشنة     كتشابه     فشي     حكمشه،     غيشر     أحكشاما     وإيثشار     اسشتثناء
تاريخ     في     يحدث     لم     فإنه     الله...     شريعة     في     ما     لكل     وتعطيل
للقضششاء     ملزمششة     شششريعة     جعلششه     حكما     حاكما     سّن     أن     السلما

..  بها
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بعششده أو قبله أو مجلز ابي زمان في كان يكون أن وأما
مششؤثرا أو اللششه لحكششم جاحششدا أمششر فششي بقضششاء حكششم حششاكم
مششن اليششوما حال وهي-  السلما أهل على الكفر لأه لحكاما

قششط، يكششن لششم فذلك - السلما أحكاما على الكفر أحكاما آثر
احتششج فمن إليه، والباضيين مجلز أبي كلما صرف يمكن فل

معناهششا، عششن وصششرفها بابهمششا، فششي وغيرهمششا الثرين بهذين
بمششا الحكم تسويغ على احتيال أو السلطان، نصرةا في رغبة
حكششم الشششريعة فششي فحكمششه عبششاده، على وفرض الله أنزل

وكششابر أصششر فإن يستتاب، أن الله، أحكاما من لحكم الجاحد
الكششافر فحكششم الحكششاما، بتبششديل ورضششي اللششه حكششم وجحششد
محمشود  أحمشد)الشدين هشذا لهشل معروغ كفره على المصر
.شاكر

خيششرا اللششه جزاهمششا شششاكر ومحمششود أحمششد نشص انتهششى
ًا فهمششا ،عنهمششا يسششأل أن عليششه بقششدرهما والجاهششل ،عميمشش

ل والتفسششير العربيششة واللغششة الحششديث أعلما مششن علميششن
أن القرضششاوي يكششاد ول الزمششان هششذا أهل من أحد يجاريهما

.علومهما طرف بعلمه يقرض

هششذه يتخششذ مششن باسششتتابة يقششول فهو الله رحمك وانظر
بعششض أمثششال (مششن العلم يدعي ممن السلطان لنصرةا الثار

قضشششاةا" إذ ل "دعشششاةا كتشششاب فشششي السشششلمية الجماعشششاتا
شاكر) محمود ذكره الذي الوجه على الثار بهذه استشهدوا

معششروف وحكمششه لسششتتابته محل ل إذ السلطان باستتابة ل
.عقل له لمن

قططط السططلم يدخإلوا لم أنهم عنده الواقع بل(
إنمططا السططلم دخإططول إن بالردة، عليهم يحكم حأتى

اللططه، إل إلططه ل أن بالشططهادتاين: أشططهد النطططق هو
معنططى يفهمططوا لططم وهططم اللططه، رسططول محمدا وأن
منهططج" الله إل إله "ل أن يفهموا لم الشهادة، هذه

أصأططحاب مططن غيططره عططن تاميططزه للمسططلم، حأيططاة
أهططل النططاس يعتططبرهم ممططن المختلفة، الجاهليات

 ة.والحضار العلم
داخإل الرافض، الثوري الفكر هذا أقول: تاكون

وزعيمهططا مصططر أعلنططت أن بعططد وخإصوصأا السجن،
الشططتراكي، التحططول ضططرورة عططن لناصأططر، عبططدا

"الميثطاق" الطذي وصأطدر الشتراكي، الحل وحأتمية
القططتراب الثططورة"! وبعططد "قططرآن بعضططهم سططماه

الشطططيوعيين، ومصطططالحة السطططوفيتي، المصطططري
والدب والثقافططة العلم أجهططزة علططى ووثططوبهم
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السططلمي مصططر وجططه تاغييططر ومحططاولتهم والفكر،
).التاريخي

ملحششدي مششن خصششومه بششه رماه بما وتلميح إغراض هذا
الششذى العششذاب إلششى "المتطرفة" مرجعها آرائه أن من مصر

ًا! حيلششة ذاتهششا في تحمل آرائه إن ل النظاما، يد على رآه حقشش
النظششر بتحويل ذاته، الموضوع مواجهة من للتخلص رخيصة

علششى للشششك ظلل وإلقششاء الصششعبة صششاحبه ظششروف إلششى
فهناك هيهاتا، هيهاتا ولكن الباب، هذا من الراء موضوعية

النقشد فشأين المغرضششة، التكتيكششاتا لهشذه مششتيقظون هم من
أيشن قرضششاوي؟ شششيخ يشا ذكششرتا الشتي للجمششل الموضشوعي

الحششديث (عششدا صششحتها عدما على والسنة الكتاب من دليلك
عبششد ظلششم وعششن وتجربتششه السششجن فششي سششيد ظششروف عششن

 والثورةا!!!)؟ الناصر

كشططف قططد الكفططر أن قطططب سططيد رأى هنالك(
أن إلططى حأاجططة فططي يعططد لططم وأنه نفسه، عن اللثام

الجمططاهير، لسططكات وشططعارات بأغطيططة يخفيططه
. العوام وتاضليل

أو راكبططا وحأططده، المعركة يخوض أن رأى هنالك
القلططم" غيططر لططه سططيف "ول سططيفه حأططامل راجل،
الملحأططدة أكططثرهم. سططيقاتال ومططا خإصططومه، لقتال

ويقاتاططل الططوثنيين، المشططركين ويقاتاططل الجاحأدين،
ويقاتاططل والنصططارى، اليهططود مططن الكتططاب أهططل

فعاشوا الجاهلية، اغتالتهم الذين أيضا، المسلمين
! إسلم بل مسلمين
ونبططوغه قطططب سططيد بططذكاء إعجابي برغم وأنا

لططه، الكططبيرين وتاقططديري حأططبي وبرغططم وتافططوقه،
إليطه وصأطل فيمطا وتاجطرده بإخإلصأطه إيماني وبرغم

فططي أخإططالفه فكططر وإعمططال اجتهططاد نتيجة فكر، من
فيهططا خإططالف التي الجديدة، الفكرية تاوجهاتاه جملة
القططديم.. وعططارض قطططب سططيد الجديد قطب سيد
الداعية قطب سيد الرافض الثائر قطب سيد فيها

"العدالططة" سططيد صأططاحأب قطططب سططيد أو المسططالم،
"."المعالم صأاحأب قطب

كتططبي بعططض في الشهيد المفكر ناقشت ولقد
بعططض لمنططي وإن الساسططية، أفكططاره بعططض فططي

مطا كتبططت الواقطع، فطي ولكنططي ذلطك، علطى الخإوة
فططي النصططيحة بططاب من ناقشت، ما وناقشت كتبت

أنططه أعتقططد مططا وبيططان اللططه، إلططى والعططذار الططدين،
فططي جامططل أو العلططم، كتططم ممططن كنططت وإل الحططق،
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الشططخاص رضططا آثططر أو الططدين، في داهن أو الحق،
. وتاعالى تابارك الله رضا على

اللططه رسول بعد لحأد عصمة ل بأنه نؤمن ونحن
مططن يؤخإططذ غيططره أحأططد وكططل وسلم، عليه الله صألى
وأن كططبير، العلططم فططي ليططس وأن عليه، ويرد كلمه
النيططة تاططوافرت إذا قططدره، من ينقص ل العالم خإطأ

المجتهطططد وأن أهلطططه، مطططن والجتهطططاد الصطططالحة،
فططي كمططا واحأططدا، أجططرا مأجور بل معذور، المخطئ
المسططائل فططي خإطؤه كان سواء الشريف، الحديث
كمططا الفروعيططة، أم الصأططولية العمليططة، أو العلميططة

القيططم وابططن تايميططة، ابططن السططلم شططيخ ذلك حأقق
 .وغيرهما

هططذه فططي الجديدة التوجهات تاحتويه ما وأخإطر
فكططرة إلططى ركططونه هططو قطططب، لسططيد المرحألططة

مططن قططارئه يفهططم بحيططث فيه، "التكفير" والتوسع
مططن ومتفرقططة كططثيرة مواضططع فططي كلمططه ظططاهر

فططي "معططالم كتططابه فططي أفرغططه "الظلل" وممططا
أصأطططبحت قطططد كلهطططا المجتمعطططات الطريطططق" أن

"الجاهليططة" جاهليططة طططب يقصططد ل "جاهليططة". وهططو
العقيدة" إنهططا جاهلية" بل فقط، والسلوك العمل

بحططاكميته تاططرَض لططم حأيططث بططالله، والكفططر الشططرك
مططن اسططتوردت أخإططرى، آلهططة معه وأشركت تاعالى،
والمططوازين، والقيططم والقططوانين، النظمططة عندهم

اللططه، شططريعة بهططا واستبدلوا والمفاهيم، والفكار
عليططه اللططه صأططلى رسططوله وسططنة كتططابه وأحأكططام

).وسلم

المجتمعششاتا هذه إن للحقيقة، خلف من هذا في وماذا
مششا بغير الحكم ارتضت - قد فيها يعيشون الذين أفرادها - ل

(هل شريعته ذلك؟) واستبدلت من شك في (هل الله أنزل
اللششه إلششى الششدعاةا مششن أولياءه ذلك؟) وحاربت من شك في

الكفر شرائع ارتضت قد بهذا ذلك؟) وهي من شك في (هل
أبششدا سششيد يدعيه لم ما وهو أفرادها يكفر لم وإن نظمها في

فيهششا يشششك فل النظمششة كفششر أمششا – بعامة الفراد كفر أي– 
هنششا عقششل! المششر مششن بقية وفيه ورسوله بالله يؤمن مسلم

الكلما، هشذا نقشض علشى الدلشة إيشراد دون التعجشب لشم هشو
الرجششل جششاء وكأنما العيون في المآقي إدارةا على والعتماد

!مرفوض رخيص تكتيك خلفه؟ على الشرائع استقرتا بما

أن إلططى حأاجططة فططي النططاس ليططس هططذا، وعلى(
أو الجتمطططاعي، السطططلم نظطططام عليهطططم نعطططرض
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ذلك؛ ونحو القانوني، أو السياسي، أو القتصادي،
بهططا، المؤمنططون بهططا ينتفططع إنمططا النظمة هذه لن

أن فيجططب بها، يؤمن ل من الله. أما عند من وبأنها
ربططا، بططالله يططؤمن أول" حأتى "العقيدة عليه نعرض

وبالشطططريعة رسطططول، وبمحمطططد دينطططا، وبالسطططلم
 مة).حأاك

إلششى الناس بدعوةا ينهضوا أن الدعاةا على أن سيد قال
الواقششع هششذا مثششل أن حيث عليها والتركيز التوحيد كلمة فهم

فششي المعششاني مششن المسششتقراتا زعششزع قششد يكون قد المرير
بفهششم القلششوب عن الصدأ ينجاى أن ما وأن الكثيرين، عقول
مششرةا ألشف أسرع سينحسم الصراع فإن الحقة التوحيد أبعاد
السششلما ورحمة السلما عدالة عن الحديث اصطنعنا لو مما

. الجتماعية. البعاد من وغيرها

"المعططالم" كتططابه فططي إليططه أشططار مططا وهططذا(
الحضططارة". ومشططكلت السلم" كتاب في وفصله
عهططد فططي مكططة بمجتمططع اليططوم مجتمعاتانططا وشططبه

النظططام عليططه يعططرض لططم الرسططول وأن الرسططالة،
 د).والتوحأي العقيدة عليه عرض بل والتشريع،

الفششراد تكفيششر يعلششن لششم كان إن الفرض هذا في وماذا
أنششه علششى ينبني البشر هؤلء من استنتاج مجرد هو بل عامة
كمششا النفششوس، فششي وتجديششده التوحيششد إلششى الدعوةا إلى دعا

يقششول الششدليل) كمششا دور (أو الششدليل فششي دوران وهششذا فعششل
على هنا فيه للتوسع محل ل والمناظرةا الجدل علم أصحاب

حين قبل من الوهاب عبد بن محمند ذلك فعل وقد حال، أي
كششان فهششل للشششريعة التحاكم وإلى القبور عبادةا نبذ إلى دعا
ّفري من كذلك هو  المة؟؟ مك

لمططا معنططى ل أن اللططه رحأمططة عليططه رأى كمططا(
سططموه لمططا العصططر علمططاء مططن المحططاولون يحاوله

"إحأيططاء "تاجديططده" أو أو السلمي "تاطوير" الفقه
دام مططا كلططه ذلططك مططن فائططدة ل إذ الجتهططاد" فيططه؛

المجتمططع يقططوم أن يجططب غائبططا، المسططلم المجتمع
فططي مشططكلتاه حأططل فططي له نجتهد ثم أول، المسلم

. السلمي واقعنا ضوء
"الجتهططاد" وعططدم عططن أفكططاره ناقشططت وقططد

فططي السلمي، المجتمع يقوم أن قبل إليه حأاجتنا
السططلمية" وبينططت الشططريعة في "الجتهاد كتابي
.هذه فكرتاه خإطأ بالدلة

)10(والجهاد التوحيد منبر



سيد قطب 
والقرضاوي

رأيطه فطي قططب سطيد الشطهيد ناقشطت وكمططا
فططي رأيططه فططي ناقشططته" "الجتهططاد قضططية حأططول

فططي وأشططدها الراء أضططيق تابنططى "الجهططاد" وقططد
الفقهططاء كبططار اتاجططاه مخالفططا السططلمي، الفقططه
المسلمين على أن إلى داعيا المعاصأرين، والدعاة

يسططلموا حأتى كله، العالم لقتال أنفسهم يعدوا أن
!صأاغرون وهم يد عن الجزية يعطوا أو

فششي أليششس - التوبططة سورة آيات ذلك في وحأجته
بعضططهم سططماه  وما -!!!كافية حجة وآياتها التوبة سورةا
المبنششي بصيغة الشيخ يذكره الذي بعضهم - السيف" "آية

من وغيرهما كثير وابن القيم ابن هو ذكره لخفض للمجهول
آيططات     بمخالفططة     يبططال     ولم  -المفسششرين! فتأمششل! عتاةا

مططن علططى القتططال وقصططر السططلم، إلى تادعو كثيرة
ومططد يقاتالنا، ولم اعتزلنا عمن أيدينا وكف يقاتالنا،

مططع والقسططط الططبر إلططى ودعوتانططا لمسططالمتنا، يده
فططي يقاتالونططا فلططم سططالمونا، إذا لنططا المخططالفين

علططى يظاهروا ولم ديارنا، من يخرجونا ولم الدين،
 ).إخإراجنا

الصششراحة بمنتهششى يقششول العظيم!! الشيخ الله سبحان
ًا بعضه يخالف القرآن أن "مخالفششة قوله في أيقصد !!!بعض

الواضششح وهو التوبة؟ سورةا لياتا مخالفتها كثيرةا" أي آياتا
يششأتا ولششم التوبششة لياتا سيد لفهم مخالفتها أما السياق، من
بششأن واكتفششى التوبششة ليششاتا الصششحيح الفهششم علششى بدليل هنا

التوبششة!! مششاذا!؟) ليششاتا أعلم (الله يخالف مما الكثير هناك
عليششه استقر مما وهو الطلب جهاد نفسه الوقت في ويلغي
فششي كمششا بالضششرورةا الششدين مششن المعلومششاتا من بل الشرع
البششرار، خلفششائه وسششير وسلم ليه الله صلى الرسول سيرةا
ولكنه علينا؟ اعتدى من جهاد من والروما الفرس قتال وأين

 !!بصاحبه يردي الذي الهوى

اللططه كتاب من الكثيرة اليات عليه تادل ما هذا(
ُلوا{تاعالى:  قوله مثل ِتا ِبيِل ِفي َوَقا ّلططِذيَن اللططِه َسطط ا

ُكْم َن ُلو ِتا َ ُيَقا ُدوا َول َتطط َ اللططَه ِإّن َتاْع َتططِديَن*َ ُيِحططّب ل ْلُمْع ا
ُلوُهْم ُت ْيُث َواْق ُتُموُهم حَأ َأخْإِرُجططوُهم َثِقْف ْيططُث ّمططْن َو حَأ
ُكْم َنُة َأخْإَرُجو ْت ْلِف ّد َوا ْتططِل ِمططَن َأَشطط ْلَق َ ا ُلوُهْم َول ِتا ُتاَقططا

َد ْنطط ْلَمْسططِجِد ِع ِم ا ْلَحططَرا ّتططى ا ُكْم حَأ ُلو ِتا ِإن ِفيططِه ُيَقططا َفطط
ُكْم ُلو َتا ُلوُهْم َقطططا ُت ِلَك َفطططاْق َذ ُء َكططط َكطططاِفِريَن َجطططَزا ْل }ا

ِإِن{].ططط 191،190[البقطططرة:  ُكْم َفططط ُلطططو َتَز َلطططْم اْع َف
ُكْم ُلو ِتا ْلَقْوا ُيَقا َأ ُكُم َو ْي َل َلَم ِإ ُكططْم اللططُه َجَعططَل َفَما الّس َل

ْيِهْم َل ً َع ِبيل ِإن ]. {90النساء: } [َس ُكْم ّلْم َف ُلو َتِز َيْع
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ْلُقططوا ُي ُكططُم َو ْي َل َلَم ِإ ُكّفططوا الّسطط َي َيُهْم َو ْيططِد ُذوُهْم َأ َفُخطط
ُلططوُهْم ُت ْيططُث َواْق ُتُمططوُهْم حَأ ُكططْم َثِقْف ِئ َل ُأو َنططا َو ْل ُكططْم َجَع َل

ْيِهْم َل ًنا َع َطا ْل ًن ُس ِبي ِإن{]. 91النساء: ا} [ّم َنُحوا َو َج
ِم ْل َنططْح ِللّس ّكططْل َلَهططا َفاْج َتاَو َلططى َو  [النفططال:}اللططِه َع

ُكُم لَ{].طط 61 ْنَها ّلِذيَن َعِن اللُه َي ُكْم َلْم ا ُلو ِتا ِفططي ُيَقا
ّديِن َلططْم الطط ُكم َو ُكْم ّمططن ُيْخِرُجططو َيططاِر َبّروُهططْم َأن ِد َتا

ُطوا ُتاْقِسطط ْيِهططْم َو َل ِطيَن ُيِحططّب اللططَه ِإّن ِإ ْلُمْقِسطط }ا
]).8[الممتحنة: 

مششن موضعها في هي ولكن فيها شك ل حق الياتا هذه
هذه مرحلية أمر فالمر والحوال، الظروف حسب التطبيق
. مناطاتها على وتنزيلها الحكاما

هططذه مططن يتخلططص اللططه رحأمططه سططيد والستاذ(
هططذه أن السططهولة غايططة في بكلمة وأمثالها اليات

بهططا، العمططل تاوقف ثم مرحألة، في بها معمول كان
عنططه يعططبر مططا وهططو الخإيططر، بططالموقف والعططبرة
تعنيهششم الششذين هششم مششن( وقططولهم بالنسططخ، القدمون

الحشائط عششرض به وتلقي برأيهم تأخذ - ول وقولهم – بقولك
على التفسير أعلما هم شيخ، يا للمجهول بالمبني وتذكرهم

بعششض هششاجم أنششه ظلمششا سششيد علششى تأخششذ العصور!! ثششم مّر
اليططات: هططذه في !!)وأشششباههم العلمششاء مششن المحدثين
من يتخلص لم  سيد!!الله إل إله ل( فالسي آية نسختها

ممششا أنششه تعلششم كتبششه قرأتا إن بل بالنسخ، بقوله الياتا هذه
القرآن في النسخ يرى ل أنه أقواله بعض في سيد على أأخذ

التوبششة فششي السششيف آيششة مششن تخلصششت أنت عاما. بل بشكل
بالمتقششدما، المتششأخر نسخ يصح ل إذ النسخ دعوى بدون حتى

 )!!دليل دون منها تخلصت ولكن

وهططو - قطططب سططيد علططى هططان كيططف أدري ول
عططددا سططنين ظللططه فططي عططاش الذي القرآن رجل

اليططات هططذه يعطططل - أن ويفسططره ويتططدبره يتأمله
زعموها بآية القرآن، في منها وأكثر كلها، الكريمة

بقططي إذا القرآن في بقائها معنى وما السيف؟ آية
!).وحأكمها؟ مفعولها وبطل معناها، وألغي لفظها

يلغهششا الولششى! لششم المراتا من يفهم ل لمن أخرى مرةا
فآيششاتا مناطهششا، فششي تعمششل آية كل أن بحق رآى ولكنه سيد
ظلمششوا للششذين أذن وآيششاتا فيه، تعمل مناط لها أيديكم كفوا

لهششا يقششاتلونكم الششذين وقششاتلوا وآيششاتا فيششه، تعمششل مناط لها
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منششاط لهششا كافششة المشششركين قششاتلوا وآيششاتا فيه تعمل مناط
!!عصرك فقيه يا هذا في الخلف فأين فيه، تعمل

على نفرض ل الله: إننا رحأمه الشهيد ويقول(
نفرض وإنما الدين، في إكراه ل إذ عقيدتانا، الناس

ظلططه، فططي ليعيشططوا وشططريعتنا، نظامنططا عليهططم
.بعدله وينعموا

لنططا: إننططا قططالوا إذا النططاس نجيططب بمططاذا ولكططن
لنفسطنا، نرضطاه الطذي النظطام اخإتيطار فطي أحأرار

كطل إن بطالقوة؟ نظطامكم علينطا تافرضططون فلمطاذا
يكرهططه أنفططه رغططم تاجريعططا النسططان يجرعططه شيء
العسططل أو المططذاب، السكر هو كان ولو منه، وينفر

!).المصفى

عليششه اللششه صششلى اللششه رسششول لهششم قششاله مشا لهم نقول
بنظششاما نرضششى ل: لششن وألف ل ربه: أن اليه أوحى بما وسلم
أمششا تغييششره، على قادرين كنا إن الله نظاما غير الناس يحكم

 ا!!وسعه إل نفسا الله يكلف فل تغييره، نقدرعلى ل كنا إن

أو النصارى أو اليهود - نحن كنا إذا الحكم وما(
الضططعفاء وأنتططم والمنعة، القوة أصأحاب - الوثنيين

أن تاقبلططون هططل العططدد؟ فططي القلون أو العدة في
شططأن هططو كما حأياتانا؟ ومنهج نظامنا عليكم نفرض
).العالم؟ على للهيمنة وتاطلعاتاها اليوم، أمريكا

المة، فقيه يا الواقع هو فهذا هذا في للستفتاء حاجة ل
لششم أمششر هششذا أن أما فرضششا علينششا نظششامهم يفرضون إنهم إذ

المسششلمين يششتركون والنصششارى اليهود أن تدعى أما تلحظه،
هششذا مششا العششالم، فششي هششذا يحششدث وأين بشريعتهم، يحكمون

 والخبط؟ الخلط

أنططه اللططه رحأمططه سيد الستاذ على ننكره ومما(
 :بأمرين العصر علماء من معارضيه يتهم

مما ذلك ونحو والبله، والغفلة الول: السذاجة
. والمعرفي العقلي الجانب في بالقصور يتصل

والهزيمططة النفسططي، والضعف الوهن والثاني:
المعاصأططر، الغربططي الواقططع ضططغط أمططام النفسططية

بالجططانب يتعلططق ممططا المططاكر الستشططراق وتاططأثير
. والخلقي النفسي

العلم في المة أعلم هم بذلك يتهمهم والذين
محمططد الشططيخ مططن ابتداء والفكر، والدعوة والفقه
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جمططال والشططيخ رضططا، رشططيد بالشططيخ مرورا عبده،
مصططططفى محمطططد والشطططيخ القاسطططمي، الطططدين

عبططد ومحمد شلتوت، والمشايخ: محمود المراغي،
خإلفا، الوهططاب وعبططد إبراهيططم، وأحأمططد دراز، اللططه

يوسططف ومحمططد زهرة، أبو ومحمد الخفيف، وعلي
شططلبي، مصطفى ومحمد المدني، ومحمد موسى،
السباعي، ومصطفى البنا، وحأسن البهي، ومحمد

وعلطططي المبطططارك، ومحمطططد الزرقطططا، ومصططططفى
الخططولي، والبهي الدواليبي، ومعروفا الطنطاوي،

الفاسططي، وعلل سططابق، وسططيد الغزالططي، ومحمططد
عثمططان، فتحططي ومحمد المحمود، زيد بن الله وعبد

.الديني العلم شيوخ من وغيرهم
"المططدنيين" والمفكريططن الكتاب عن فضل هذا
مططن الشططرعية، العلططوم علططى يحسططبون ل الططذين

العقططاد، وعبططاس هيكططل، حأسططين أمثططال: د. محمططد
شططيت ومحمططود أميططن، وأحأمد وجدي، فريد ومحمد

الططدين وجمططال عططزام، الرحأمططن وعبططد خإطططاب،
بلد فططي وغيرهططم وغيرهم فرج، ومحمد محفوظ،

 ن).والمسلمي العرب

أن رخيص تكتيك وهو باسم، أحدا يذكر لم سيد الستاذ
عليششه لتستعدى الناس من ناس أسماء الرجل فم على تضع

المسششلمين مششن الكششثير هنششاك أن قششال هششو وإنمششا المشاعر،
علششى بها ليدل قوسين، بين الطيبين كلمة ووضع ""الطيبين

عنششد ترخششص أو البعششض عنششد إغششراض أو البعششض عنششد غفلششة
بالفعششل، هششذا كششل فيهششا مششا الشخصششياتا هششذه ومن البعض،

عمششل مششن ل القرضششاوي عمششل من هي الناس تسمية ولكن
.الصغار هذا مثل من أكبر فسيد سيد،

أن البططدري المهططدي د. محمد الخ حأدثني وقد(
معطه وكططان - قطططب سيد من المقربين الخإوة أحأد

سطيد السطتاذ أن - أخإبره م1965 محنة في معتقل
يمثطل الطذي لطه: إن قطال اللطه، رحأمطة عليطه قطب

والجططزاء الخإيططرة: المعططالم، كتططبي هططو فكططري
الجططزاء مططن الثانيططة والطبعة الظلل، من الخإيرة
ومقومطاتاه، السططلمي التصططور وخإصطائص الولى،

له صأدر مما ونحوها الحضارة، ومشكلت والسلم
يتبناهططا، ل فهو القديمة كتبه أما السجن، في وهو

 .أكثر ل تااريخا تامثل فهي
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أنططت تالميططذه: إذن مططن الخ هططذا لططه فقططال
والططذي وجديططد، قططديم :مططذهبان لططك كالشططافعي

 .مذهبك من القديم ل الجديد هو به تاتمسك
غيططر كمططا غيططرت اللططه: نعططم، رحأمططه سططيد قال

في غير الشافعي عنه. ولكن الله رضي الشافعي
 ل!الصأو في غيرت وأنا الفروع،

فططي حأططدث الططذي التغييططر مططدى يعرفا فالرجل
"إسططتراتايجي" كمططا أو أصأططولي تاغييططر فكره. فهططو

 م).اليو يقولون

كتششب فإن فيها، دللة ل عقيمة وقصة سخيف حوار هذا
بششل الششدعوي، بالمعنى إسلمي غير فكرا تمثل القديمة سيد
أسششماهم ممششن هيكششل حسششين ومحمششد العقششاد كفكششر فكششر

ّدون ل الششذين المششدنيين "الكتششاب نفسه القرضاوي َعشش علششى َُي
كتبششه عششن سششيد تخلششى المنطلق هذا من الشرعية"، العلوما

فششي غيشر أنشه يقشول حيششن وهششو الحديثشة كتبه وتبنى القديمة
غيششر كمششا للصششول الخششاص فهمششه في غير أنه يقول الصول

أنششه يقصد لم والشافعي الفروع، في إجتهاده في الشافعي
أن يقصششد سششيد كششذلك هو، إجتهاده غير بل ذاتها الفروع غير

حقيقتهششا، أدرك ولكنششه هي كما دائما وستظل كانت الصول
ّيششر سششيد أن يوحي أن القرضاوي المة شيخ يحاول كما ل يغ

 ة!!الم هذه دين أصول في

ِم عن تحدثت ِر حديثا             جلٍل عال ِء عن عا الحيا
ّوج ِء قبَل من عرفناه          مضمونها سلعة تر بالرجا
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