
كتاب

))القرآن ظللا في((

-  الله - رحمه قطب لسيد

عليه وما له ما

 الولا الجزء
. والثالث والثاني الولا الفصل ويشمل

المحتويات

مــقــدمـــة
. وأجل عز الله بصفات متعلقة  مآخذالوأل : الفصل
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ً . الساتواء:  أوأل
ًا  .) ( العلو الفوقية:  ثاني
ًا . المعية:  ثالث

ًا ْفَفسْ:  رابع َن . ال
ًا . الكلما:  خامس
ًا . اليد:  ساادسا

ًا  . المحبة:  ساابع
ًا . الوجه :  ثامن

ًا . العين:  تاساع
ًا . الـرؤيـة:  عاشر

. وأتعالى سابحانه الله : رؤية عشر الحادي 
 .)) ((السمع : الساتماع عشر الثاني 

. الساتهزاء:  عشر الثالث
. : القبض عشر الرابع

. وأالمجيء : التيان عشر الخامسْ
. للجبل : التجلي عشر السادس

. المسلمين تكفير الثاني : الفصل

. بالحلول وأالقول القرآن  خلقالفصل الثالث :
ً . القرآن خلق:  أوأل
ًا . الوجود وأحدة:  ثاني

. أخرى عقدية  مآخذالفصل الرابع :
ً . العرش:  أوأل
ًا  . الكرساي:  ثاني
ًا . الميزان:  ثالث

ًا   . الُروأح:  رابع
ًا . النبوة وأدلئال الرساول معجزات:  خامس
ًا . الوأثان عبادة وأ الشرك:  ساادسا
ًا . تتجزأ ل ةوأحد اليمان:  ساابع
ًا . الله إل إله ل تفسير:  ثامن

ًا  . الربوبية وأتوحيد اللوهية توحيد بين الخلط:  تاساع
ًا . العقيدة في الحاد خبر وأحجية سايد:  عاشر
. علم اختصاص ل قدرة اختصاص بالغيث الله : اختصاص عشر الحادي
. حواء : خلق عشر الثاني

. أخرى مآخذ الفصل الخامسْ :
ً . السبع السماوأات:  أوأل
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ًا  . السلما عليه آدما منها أخرج التي بالجنة المراد : ثاني
ًا . لدما بالسجود أمروأا الذين الملئاكة هم من:  رابع

ًا . بإبليسْ المراد:  خامس
ًا  ... هذا كبيرهم فعله بل قال :  ساادسا
ًا   . الراحمين أرحم وأأنت الضر مسني أني ربه نادى إذ وأأيوب :  ساابع
ًا . خاسائين قردة كونوا لهم قلنا:  ثامن

. الخاتمة
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مــقـدمـة
، أنفـسـنا ـشـروأر ـمـن بالله وأنعوذ ، وأنستغفره وأنستعينه نحمده لله، الحمد إن

ِد من ، أعمالنا وأسايئات وأأـشـهد ـلـه ـهـادي فل ُيـضـلل وأمن له، مضَل فل الله يه
ًا وأأن له، شريك ل وأحده الله إل إله ل أن .وأرساوله عبده محمد

: بعد أّما
ّنه ُثر كتاٌب ُيعرف ل فإ ُتلف الكلما فيه ك " الـقـرآن ظلل " ـفـي ككـتـاب فيه وأاخ

بـيـن تكـلـم ـمـن وأتكلم كتب من فيه كتب وأقد –الله -رحمه قطب سايد للساتاذ
.  عزيز وأالنصاف ، عليه أوأ له وأمتعصٍب ، وأمادح قادح
ًى أي عن – الله شاء إن – متجردة دراساة وأهذه ّق ، هو ٍد ساواء رائادها الح لسي

خـطـأ ـمـن الكتاب هذا على ما وأروأاده العلم طلب يعرف أن وأهدفها ، عليه أوأ
صواب. أوأ

ًا الله فجزى . نشرها على أعان من كّل خير

وأسالم وأصحبه آله وأعلى محمد نبينا على الله وأصلى
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: الولا الفصل

وأجل عز الله بصفات متعلقة مآخذ

ً . : الساتواء أوأل

كـل في الساتـواء آيــات في قاله ما الساـتـواء صـفـة في سايد على خـذُأ     
( يونـسْ  ) ،54 آيـه العراف(   ) ،29 آيـه ( البقـرة             : ساـورة من
) ،3 آيـه الرعد   ) ،2 آيـه (  طـه   ) ،5 آيـه (  الفرقـان   ) ،59 آيـه (    )

 ) .4 آيـه ( الحديـد  ) ،4 آيـه السجدة
خلف وأـهـذا والسيطرة لءـلساتعبا الساتواء قطب سايد فسر وأقد     

. وأالجماعة السنة أهل منهج

: الساتواء في الله رحمه قطب سايد أقوالا

     ً َو  تعالى قوله تفسير في سايد قال:   أول ِذي ُه ّل َق ا َلـ ْفَم َخ ُـكـ ا َل ِـفـي َم
ْفَرِض ْفَل

َ ًا ا َوى ُثّم َجِميع َت ْفَسا َلى ا ِء ِإ ُهّن الّسَما ّوا َع َفَس ْفَب َوأاٍت سَا َو سَاَما ُه ُكّل َوأ ٍء ِب ْفَي َشــ
ِليٌم ـبـأنه إل السـاـتواء معـنـى في للخوض مجال : " وأل)  29 آية البقرة(   َع
1.   ... الخ وأالتكوين الخلق بإرادة وأالقصد ، السيطرة رمز

ًا      ُكـُم ِإّن  تعـالى قوله تفسير عند سايد قال:   ثاني ّب ّلـُه َر ِذي ال ّلـ َق ا َلـ َخ
َوأاِت ْفَرَض الّسَما ْفَل

َ ِة ِفي َوأا ّت ٍما سِا ّيا َوى ُثّم َأ َت ْفَسا َلى ا ْفَرِش َع َع ْفَل ّبُر ا َد ْفَـمـَر ُـيـ َْفَل ْفَن ـَمـا ا ـِمـ
ِفيٍع ْفَن ِإّل َش ِد ِم ْفَع ِه َب ِن ْفَذ ُكُم ِإ ِل ّلُه َذ ْفَم ال ُك ّب ُه َر ُدوأ ُب ْفَع َفل َفا ّكُروأَن َأ َذ ونسْ(  َت 3 آـيـه  ي

الثابتة العلوية السيطرة مقاما عن كناية العرش على  " وأالساتواء   :  قال) 
طريـقـة عـلـى ، المـعـاني بـهـا وأيتمثـلـون البـشـر يفهمـهـا التي باللغة ، الراساخة

...  التصوير في القرآن
. فالزمان المعنوي للبعد هي إنما ، الزماني للتراخي ليست )) هنا (( ثم وأ     
- سـاـبحانه لله تكن لم هيئة وأل حالة هناك . وأليست لـه ظـل ل المقاما هذا في
الزمـان مـن ـبـه يتعـلـق وأمـا الـحـدوأث ـعـن - منـزه - سابحانه . فهو كانت - ثم

أننـــا ـمـن آمنون وأنحن ، المعنوي للبعد )) هنا (( ثم بأن نجزما . لذلك وأالمكان
وأيجــزما يحكم أن البشري للعقل فيها يحق التي المأمونة المنطقة نتجـاوأز لم

الهيئـات تعـاقب عـن ساـبحانه اللـه تنزـيـه فـي كليـة قاعـدة إلـى نستند . لننا
2.   وأالمكان الزمان مقتضيات وأعن ، وأالحالت

 )54 / 1(  قطب لسيد القرآن ظلل - في1
 )1763  ـ1762 / 3(  قطب لسيد القرآن ظلل في ـ 2
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ًا      الى قـوله تفسـير في الله رحمه سايد  قال:  ثالث ْفَحـَمـُن  تع َـلـى الّر َع
ْفَرِش َع ْفَل َوى ا َت ْفَسا ـ)ـ 5 آيه  طه(  ا ـعـن كناـيـة الـعـرش على : " وأالساتواء  قال 

التـذكرة إل الرساـول على وأما إليه إذن الناس فأمر ساتعلءوأال السيطرة غاية
1" .   وأالحاطة الملك وأالساتعلء الهيمنة وأمع يخشى لمن

ًا      ًا  وأقـال:  رابع ِذي  تعـالى قوله تـفسير في  أيض ّل َق ا َل َوأاِت َخ الـّسـَما
ْفَرَض ْفَل

َ ُهَما َوأَما َوأا َن ْفَي ِة ِفي َب ّت ٍما سِا ّيا َوى ُثّم َأ َت ْفَسا َلى ا ْفَرِش َع َع ْفَل ْفَحـَمـُن ا ْفَل الّر َأ ْفَسـاـ ِه َفا ِـبـ
ًا ِبير ،) 59 آيه  الفرقان(  َخ معـنـى فهو العرش على الساتواء  : " أما قال  

بـعـد على يدل إنما الزمني الترتيب على يدل ل ثم وألفظ وأالسيطرة الساتعلء
2" .   وأالساتعلء الساتواء رتبة الرتبة

ًا      ّلُه  تعالى قولـه تفسير في  وأقال: خامس ِذي ال ّـلـ َق ا َـلـ َوأاِت َخ الـّسـَما
ْفَرَض ْفَل

َ ُهَما َوأَما َوأا َن ْفَي ِة ِفي َب ّت ٍما سِا ّيا َوى ُثّم َأ َت ْفَسا َلى ا ْفَرِش َع َع ْفَل ْفَم َما ا ُك ْفَن َل ِه ِم ِن ْفَن ُدوأ ِم
ِلّي ِفيٍع َوأل َوأ َفل َش ّكُروأَن َأ َذ َت رمز العرش على  : وأالساتواء) 4 آيه  السجدة(  َت

، عـنـه ـشـيء ـقـول إلى سابيل فل ذاته العرش . أما كله الخلق على لساتعلئاه
ـعـن كناـيـة أـنـه . فظاهر الساتواء كذلك . وأليسْ لفظه عند الوقوف من بد وأل

ًا يمكن ل ، .. ثم . وألفظ الساتعلء الـلـه لن ، الزمـنـي لـلـترتيب يكون أن قطع
- ـثـم - سـاـبحانه وأـضـع أوأ ـحـال ـفـي يكون . وأل الحوال عليه تتغير ل ـ سابحانه

فوق درجة . فالساتعلء المعنوي الترتيب هو . إنما تال وأضع أوأ حال في يكون
 3.   التعبير هذا عنها يعبر ، الخلق

   
ًا   ًا  راجـع: ساـادساــ  /4(    ) ،1296 / 3(   الـظــلل في كـتـبـه مـا أيض

2044، (   )6 / 3480. ( 

: " بمعـنـى الـيـات ـفـي السـاـتواء يفسر نهأ السابقة المثلة من نلحظ     
. بيانه سابق كما خطأ وأهذا ،"  والساتعلء العلوية السيطرة

الساتواء صفة في سايد تعقب من كلما ذكر

     ً : الساتواء في سايد كلما سااق أن بعد المدخلي ربيع الشيخ  قال:  أول
.  الساتواء لصفة )) تعطيل (( التصوير )) وأ (( الظلل في إن

ًاأ وأقال      ، وأاليد ، وأالنزوأل ، لساتواءاك ، الصفات من لعدد معطل نهإ:  يض
4.   الصفات كل في المنوال هذا على يجري انه يستبعد وأل

 ) 2328 / 4(  السابق المرجع ـ 1
 )2575 / 5(  السابق المرجع ـ 2
 )2807 / 5(  السابق - المرجع 3
 )170 - 169(   وأفكره قطب سايد عقيدة على اسالمية اضواء ـ 4
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ًا      سايد كتبـه ما على ًتعليقا الله رحمه الدوأيش الله عبد الشيخ   قال: ثاني
ً الـسـابق الفـصـل  - راـجـع29 آـيـه البقرة ساورة في قطب ـهـذا - : أـقـول أوأل
: وأجوه من باطل

قال ، المفسرين من المحققون قاله ما خلف هذا نإ  : الولا الوجه     
ـتوى ثم ثناؤه جل الله بقول المعاني : وأأوألى الكبير تفسيره في جرير ابن اسـا
سـاـبع وأخلقـهـن بـقـدرته ـفـدبرهن وأارتـفـع عليـهـن : عل فـسـواهن الـسـماء إلى

إـلـى قـصـد أي الـسـماء إـلـى اسـاـتوى تفـسـيره ـفـي ـكـثير اـبـن . وأقال ساموات
ـإلى عدي لنه وأالقبال القصد معنى مضمن هاهنا وأالساتواء السماء . وأـقـال ـب
أي الـسـلف مفـسـري وأاـكـثر عـبـاس ابن قال السماء إلى اساتوى : ثم البغوي
. السماء إلى ارتفع

ًا كانت السماء أن منه يفهم ، السيطرة رمز   قوله: الثاني الوجه      ملك
1.   .هـ . أ باطل أنه فعلم عاقل يقوله ل وأهذا عليها سايطر ثم لغيره

ًا وأقال      ًا أيض آـيـات تفـسـير في الساتواء في قطب سايد كلما على تعليق
الجهمـيـة ـقـول ـهـذا - :  أـقـول الـسـابق الفـصـل - راـجـع الظلل ـمـن متـعـددة
ـفـإن الـمـة سـاـلف وأإجـمـاع وأالـسـنة للكـتـاب مـخـالف وأـهـو المعطلـيـن الضلل

المعـنـى ـفـي الـسـلف ـخـالفوا وألـكـن الـقـرآن ألـفـاظ ـبـرد يصرحوا لم الجهمية
ـصـفوان ـبـن الجهم عن إل المسلمين في يعرف ل اساتولى إنه وأقولهم المراد
2.   درهم بن الجعد تلميذ

ًا وأقال      الثابتة السيطرة مقاما عن كناية العرش على : الساتواء قوله أيض
منها الربعين تبلغ ، وأجوه  من. باطل كلما البشر يفهمها التي باللغة الراساخة

:
ل فقال ذلك عن سائل وأقد العرابي ابن قال العرب لغة في يعرف ل هذا أن 

. اللغة أئامة أكابر من وأهو ذلك العرب تعرف
علـيـه اسـاـتوى بـكـونه الـعـرش تخصيص يبطل بالسيطرة تفسيره : أن وأمنها 

ـلـم اـلـذي المـجـرد ـبـالرأي تفسير هذا أن وأمنها خلقه جميع على مسيطر فإنه
الـلـه على وأالقول المسلمين أئامة من إماما قاله وأل تابع وأل صاحب إليه يذهب

3.   الذنوب اعظم من علم بغير

.  المعنوي للبعد هي إنما الزماني للتراخي ليست هنا :  وأثم وأقوله     
خـلـق بعد ما إلى تأخر الساتواء أن وأهو المعنوي للترتيب هي بل باطل     

قـبـل الـعـرش لـكـان وأالـسـيطرة السـاـتيلء بمعنى كان وألو وأالرض السماوأات
ًا وأالرض السماوأات خلق . مسلم يقوله ل وأهذا وأقهره الله سايطرة عن خارج

4

 )11(  الزلل العذب المورد ـ 1
 )78(  السابق - المرجع 2
 )78(  السابق - المرجع 3
 )78(  السابق - المرجع 4
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كانت ثم سابحانه لله تكن لم هيئة وأل حالة هناك سابحانه لله :  ليست وأقوله  
.

نعطل وأل ، نفسه بها الله وأصف التي الساتواء لصفة تعطيل هذا أقول     
احمد الماما قال ، وأهيئة حالة ذلك وأتسميته القائال هذا شناعة لجل الله صفة

1.   المشنعين شناعة لجل صفاته من صفة الله عن نزيل ل

. الحدوأث عن منزه سابحانه : فهو وأقوله     
ِئاه من نفسه به وأصف بما الله وأصف له يقال      ل وأغيره عرشه على اساتوا

يـقـاس ل سـاـبحانه لـنـه عـنـه المنزه بالحدوأث وأصفه منه يلزما وأل ، فيه محذوأر
2.   المخلوقات من شيء جنسْ من كونه هو عنه ينزه وأالذي ، بخلقه

تـعـاقب ـعـن سابحانه الله تنزيه في كلية قاعدة إلى نستند : لننا وأقوله     
. وأالمكان الزمان مقتضيات وأعن وأالحالت الهيئات
ذـكـر لما ، تعالى الله رحمه السالما شيخ قال ، تجهم نوع هذا له فيقال     
عـلـى عرـشـه وأكان غيره شيء يكن وألم الله (( كان حصين بن عمران حديث
المتكلـمـة بـهـا قـصـد علـيـه كان ما على الن وأهو الملحدة بعض )) فزاد الماء

العـرش علـى اساـتوائاه مـن نفـسـه بهـا وأصـف الـتي الصـفات فين المتجهمة
ًا ليـسْ الزل ـفـي كان . فقالوا ذلك وأغير وأالنزوأل وأـهـو العـرش عـلـى مسـتوي

التـحـول ـمـن ذـلـك يقتـضـي لـمـا الـعـرش على يكون فل عليه كان ما على الن
3.   وأالتغير

. أعلى فهذا علوا كان إن العرش على اساتوى :  ثم وأقوله     
أهل من السنة أهل قول يعرف ل متحير شاك كلما هذا يقال أن جوابه     
كـمـا حقيـقـة العرش على العلو بأنه وأيؤمن يجزما أن  ، عليه يجب وأالذي البدع
4.   وأارتفع عل اساتوى السنة أهل قال

. كلمه الخ الساتعلء وأهو اعظم فهذا عظمة كان : إن قوله     
وأإنما العلو في حقيقة الساتواء يجعلون ل الذين البدع أهل تأوأيل هذا أقول     
5.   آخر شيء عن مجاز هو

:        ملحوظة     
يعلــــق أن دوأن الساتــــواء في سايـد كــلما المغــراوأي محمـد الشيــخ أوأرد 

!! . 6 عليـه

 )79(  السابق - المرجع 1
 )79(  الزلل العذب - المورد 2
 )79(  السابق - المرجع 3
 )79(  السابق - المرجع 4
 )80(  السابق - المرجع 5
 )322 / 2(  الصفات آيات في وأالثبات التاوأيل بين - المفسروأن 6
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أأويله في قطب سايد عن المدافعون : الصفة لهذه ت
قال حيث الخالدي صلح الدكتور الله رحمه قطب سايد عن دافع وأممن     

" " السـاـتواء ـصـفة يؤوأل قطب سايد أن تقرير إلى الكلما هذا من : ... نخلص
ـى ـة ـفـي الـعـرش عـل ـى السـاـتواء وأيجـعـل ، الظلل ـمـن الوأـلـى الطبـع بمعـن

وأالهيمنة وأالسيطرة الساتعلء عن كناية هو أوأ ، وأالهيمنة وأالسيطرة الساتعلء
ًا هذا وأيجعل ، إلى الغيبية المعاني تقريب في التعبيرية القرآن بطريقة مرتبط

لـسـيد . وأإن الفـنـي وأالتجـسـيم بالتخييل التصوير أسااس على النساني الذهن
ـمـع لـيـسْ بالسـاـتعلء أوأـلـه عـنـدما وأأنه الساتواء  تأوأيل في بيناها التي دوأافعه

فـهـم إـلـى قرـيـب تـأوأيله إن . ـبـل بالسـاـتيلء أوألـوه الـذين وأالمعتزلة الجهمية
ًا يكن لم - وأإن السلف ـن نفوا المعتزلة - إن التأوأيل هذا في لهم متبع ـه ـع الـل
اسـاـتوى بـيـن بعـيـد وأفـــرق ، الساتيـــلء إـلـى حرفوـهـا عـنـدما السـاـتواء ـصـفة

ًا أرى . وأل يحرفها وألم الصفة هذه ينف لم فإنه سايد . أما وأاساتولى ًا فرق بعيد
وأاساتعلى. اساتوى بين

وأأن ، بالساـتعلء للساتواء سايد تفسير أصوب أن الكلما هذا من أريد ل     
لتأوأـيـل مـخـالفته أـقـرر أن أرـيـد . لـكـن ـلـه وأتفـسـيرهم السلف فهم هو أجعله

لـغـة ـفـي ـصـحيح معـنـى عـلـى وأحمله ذلك في اجتهد وأأنه ، وأالجهمية المعتزلة
1.   العرب

لغة في شواهد الساتواء في سايد لتأوأيل أن من الخالدي ذكره ما وأكذلك     
ـــه أوأرد فـقـد الكريم القرآن في اساتوى : كلمة قال ، العرب ـدامغاني الفقي اـل

، وأركب ، وأاساتقر ، : قصد وأهي لها أوأجه )) ساتة القرآن (( قاموس كتابه في
2.   وأاقتدر وأقهر ، أشبه وأ وأعل ، وأقوي

: ملحظات الخالدي صلحا الدكتور كلما على ولنا     

الوألى الطبعة في العرش على الساتواء صفة يؤوأل سايد إن :  قوله ًأول     
. الظلل من

، الظلل في سايد كتابات من صحيح ساند أي له ليسْ هذا : كلمـه أقول     
/3  - الظلل29 آـيـه ( البـقـــرة ساـــورة ـفـي الساتـــواء وألأ ـقـد َلـنـه وأذـلـك  

 /4  - الظلل2 آيه ( وأالرعد  ) ،1762 / 3  - الظلل3 آيه ( وأيونسْ  ) ،54
ًا كتبتـه ما ( راجـع   ) ،2328 الثانية الطبعة في هي السور وأهذه ) ، ساابقـ

. الخالدي احتجاج يسقط . وأبهذا للساتواء سايد تأوأيل تبين الظلل من

ًا      . الخ السلف فهم إلى قريب تأوأيله إن :  قوله ثاني

 )139(  الميزان في القرآن ظلل في ـ 1
 )138(  السابق المرجع ـ 2
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كلما عن بعيد وأالسيطرة  لساتعلءاب للساتواء سايد تأوأيل نإ الصحيح بل     
. وأالشاعرة وأالمعتزلة الجهمية كتأوأيل ليسْ تأوأيله نإ يقال وألكن ، السلف

ًا      نقل كما أوأجه ساتة لها الكريم القرآن في اساتوى كلمة إن :  قوله ثالث
. الدامغاني الفقيه عن
الشيخ قال مثلما معاني ثلثة على القرآن في اساتوى كلمـة : إن فنقول     
ـارة:  معانـي ثلثـة على القـرآن فـي ترد : اساتوى السعدي الرحمن عبد ل فـت

موسـاـى عن قولـه في كما ، وأالتماما الكمال ، معناها فيكـون بالحـرف ، تعدى
 َلّما َغ َوأ َل ُه َب ّد َوى َأُش َت ْفَسا إذا " وأذلـك " ارتـفـع " وأ " عل بمعنى تكون . وأتارة  َوأا

ْفَحـَمـُن  تعـالى " كقولـه " على ـب         عديت َـلـى الّر ْفَرِش َع َـعـ ْفَل َوى ا َت ْفَسـاـ   ،   ا
ُووأا َت ْفَس َت َلى ِل ِه َع ِر ُهو " ـــب ـعـديت إذا " كـمـا " قـصـد      بمعـنـى تكون . وأتارة ُظ

إـلـى قـصـد ، الرض تعــــالى خلــــق : لمـــا . أي  1 الـيـة ـهـذه ـفـي " كمـا إلى
وأـهـو تقنهـــاأوأ حكمهاأوأ فخلقهـا ، وأاتاسامـ سابـع فسواهـن السماوأات خلــق

2  . هـ أ  عليم شي بكل

، : العـلـو بمعـنـى وأـهـي الـسـلف ـقـال كـمـا معاني بأربعة جاء وأالساتواء     
3.   وأالصعود ، وأالساتقرار ، وأالرتفاع

الساتواء صفة تأوأل قد الله رحمه سايد نأ إلى ذكره سابق مما وأنخلص     
أـهـل لـقـول مـجـانب وأـهـذا وأالسـاـتعلء وأالهيمـنـة السيطرة عن كناية أنها على

، الصـفة هـذه تعطيـل فـي وألـةأللم وأموافق الصفة هذه في وأالجماعة السنة
.  اعلم . وأالله للنبياء إل تكون ل العصمة فإن وأعنه عنا يعفوا نأ الله لأنس

يرد ،وألم بالساتيلء الساتواء نيؤوألو أنهم الجهمية عن  المشهور:     تنبيه       
ًا الظلل فـي ساـيد عـن التأوأيـل هذا ارة أوألـه إنمـا مطلقـ وأتـارة بالساـتعلء ت

. بالسيطرة

ًا ) ( العلو الفوقية:  ثاني

 تعالى قال ، وأالسنـة بالكتاب وأجل عز لله ثابتة صـفـة وأالـعلـو الفوقية     
ّبِح ْفَساَم سَا ّبَك ا َلى َر ْفَع َْفَل ُفوَن  تعالى وأقال ،  ا ْفَم َيَخا ُه ّب ْفَن َر ْفَم ـِمـ ِه ِق ْفَو و   َـفـ . وأالعل
:  أقساما ثلثة
َو   تعالى . قال شأن  - علو1      ُه ِلّي َوأ َع ْفَل ِظيُم ا َع ْفَل .  ا
َو  تعالى . قال قهر  - علو2      ُه ِهُر َوأ َقا ْفَل َق ا ْفَو ِه َف ِد َبا .  ِع
ْفَحَمُن )   ذات ( علو فوقية  - علو3      َلى الّر ْفَرِش َع َع ْفَل َوى ا َت ْفَسا .  ا

 .29 آية ) البقرة السماء إلى اساتوى ( ثم تعالى قوله - يعني 1
 ) 49 / 1(  المنان كلما تفسير في الرحمن الكريم تيسير ـ 2
 )450 - 439 / 1(  عيسى لبن القيم ابن نونية وأشرح  ) ،215 / 1(  للهراس القيم ابن نونية شرح ـ 3
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الله : إن يقولون وأالئامة : فالسلف الله رحمه تيمية ابن السالما شيخ قال     
الكـتـاب ذـلـك على دل كما ، خلقه من بائان ، عرشه على مستو ساماوأاته فوق

ـالمعقول وأالعلو المباينة علم وأكما ، المة سالف وأإجماع ، وأالسنة ـريح ـب ، الـص
بــه إقرارهم من ، خلقه ذلك على الله فطر وأكما ، الصحيح للمنقول الموافق

 1.   وأتعالى سابحانه إياه وأقصدهم ،

المـغـراوأي محمـد الشيخ ذكره ما الرحمن علو في سايد على خذأ وأمما     
اـلـتي الـمـواطن ـفـي سـاـيد أـقـوال وأإلـيـك الله رحمه الدوأيش الله عبد وأالشيخ

: الظلل من فيها انتقد

َو  تعالى قوله تفسير في قطب سايد قال      ُه ِهُر َوأ َقا ْفَل َق ا ْفَو ِه َف ِد َبا ْفَرسِاُل ِع ُي َوأ
ْفَم ُك ْفَي َل َظًة َع َف ّتى َح َذا َح َء ِإ ُكُم ـَجـا َد ْفَوُت َأـَحـ ْفَلـَمـ ْفَتُه ا ّف َو َنا َـتـ ُل ْفَم ُرسـُاـ ُـهـ ُـطـوَن ل َوأ َفّر  ُي

تـحـت وأـهـم ، الـقـاهر الســـلطان صـاحـــب : " فـهـو ـقـال)  61 آـيـه ( النعاما
ناصر وأل لـهم قـوة ل ، السـلطان هذا قبضة في ضعاف . هم وأقهره سايطرته

ـهـي ... وأـهـذه مقـهـوروأن ـلـه خاـضـعون . وأـهـم ـفـوقهم . وأالقـهـر عـبـاد . ـهـم
وأاـقـع بـهـا ينطق التي الحقيقة هي .. وأهذه القاهرة لللوهية المطلقة العبودية

وأـمـن ، ليعرـفـوا العـلـم وأـمـن ، ليتـصـرفوا الحرـيـة ـمـن لهم ترك - مهما الناس
ـفـي حرـكـة وأـكـل ، بـقـدر أنفاساهم من نفسْ كل - إن بالخلفة ليقوموا القدرة
ـاموس من كيانهم في أوأدعه بما الله لسلطان خاضعة كيانهم أن يملـكـون ل ـن

ـفـي ـحـتى ـخـاص بـقـدر ـمـرة ـكـل في يجري الناموس هذا كان . وأإن يخالفوه
  2! .   وأالحركة النفسْ

ًا المغراوأي محمد الشيخ قال      أن : ينبـغـي السابق سايد كلما على تعليقـ
. الصفة هذه تأوأيل في القرطبي على الرد انظر ، لوازمه يذكر ثم العلو يثبت

3 

ًا الله رحمه الدوأيش الشيخ وأقال      ساورة في السابق سايد كلما على تعليق
عـلـى العـلـو تعالى لله يثبتون أنهم وأالجماعة السنة أهل مذهب : أقول النعاما

أـهـل أـمـا.  الـقـدر وأعـلـو القـهـر وأعـلـو  الذات علو وأعظمته الله بجلل يليق ما
القهر فوقية إل قرر ما أنهل كلمه ظاهر وأهذا الذات علو يثبتون ل فإنهم البدع

أـهـل ـقـرره كما ذلك إثبات في صريحة وأالية الذات علو يذكر وألم وأالسيطرة
ـو في وأالذهبي ، الصواعق كتابه في القيم كابن وأالجماعة السنة ـد  ، العـل وأعـب

ـم السنية وأالدرر  ، التوحيد مجموعة في كما حسن ابن الرحمن ـه وأغيرـه وأالـل
4.   اعلم

 ) 297 / 2(   الفتاوأى عووأمجم  ) ،69(  المنصورة الناجية الطائافة لعتقاد المنشورة السنة اعلما ـ 1
 )1122 / 2(  قطب لسيد القرآن ظلل في ـ 2
 )331 / 2(  الصفات آيات في وأالثبات التاوأيل بين المفسروأن ـ 3
 )65(  الزلل العذب المورد ـ 4
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الشيخين قول . وألكن تعالى لله العلو صفة في سايد على ُأخذ الذي هذا     
اـلـذات عـلـو يـذكـر لم سايد فكون ، به مسلم غير السابق وأالدوأيش المغراوأي

أثـبـت . فـهـو سـاـبحانه لـه اـلـذات عـلـو أنكر أنه يعني ل الية هذه في تعالى لله
: مثلةأال وأإليك أخر آيات تفسير في تعالى لله العلو

َو    الكرساي آية تفسير في   قال: ولًأ      ُه ِلّي َوأ َع ْفَل ِظيُم ا َع ْفَل آيه ةالبقر(    ا
بهذه للنفسْ وأتوحي  ، حقيقة تقرر الية في الصفات خاتمة : " وأهذه)  225

ـذا على فالتعبير بالعظمة سابحانه وأتفرده بالعلو سابحانه الله وأتفرد الحقيقة ـه
الصـفة ليثبـت عظـيـم عـلـي وأهو يقل فلم وأالحصر القصر معنى يتضمن النحو
إـنـه ـشـريك بل سـاـبحانه علـيـه ليقـصـرها العظيم العلي قال وألكنه إثبات مجرد

1.... " .   بالعظمة المتفرد بالعلو المتفرد

ًا      ًاأ  وأقال:  ثاني ْفَل  تعالى قوله تفسير في يض ْفَو ُق َعُه َكاَن َل َـهـٌة َم ِل َكـَمـا آ
ُلوَن ُقو ًا َي ْفَوا ِإذ َغ َت ْفَب َلى َل ْفَرِش ِذي ِإ َع ْفَل ً ا ِبيل َنُه ،سَا ْفَبَحا َلى سُا َعا َت ُـلـوَن َعـّمـا َوأ ُقو ًا َي ّو ُـلـ ُع

ًا ِبير ّبُح ، َك َوأاُت َلُه ُتَس ُع الّسَما ْفَب ْفَرُض الّس ْفَل
َ ْفَن َوأا ِهّن َوأَم ْفَن ِفي ِإ ْفَن َوأ ٍء ِم ْفَي ّبُح ِإّل َش ُيَس

ِه ِد ْفَم ْفَن ِبَح ِك َل ُهوَن ل َوأ َق ْفَف ْفَم َت ُه ِبيَح ْفَس ّنُه َت ًا َكاَن ِإ ِليم ًا َح ُفـور -42 آـيـه السـاـراء   َغ  
اـلـتي الخلئـاـق ـهـذه على وأالتسامي بالرتفاع يوحي هنا العرش   : " وأذكر44

ـه وأليست عرشه تحت . وأهي " الله " مع آلـهـة أنها يدعون   وأيعـقـب2..   مـع
َنُه    عله في الله بتنزيه ذلك على ْفَبَحا َلى سُا َعا َت ُلوَن َعّما َوأ ُقو ًا َي ّو ُل ًا ُع ـر ِبـي ..   َك
وأالـهـواء الماء في ساابحة وأكل الرض على دابة : كل الله رحـمه قـال أن إلى

3 . عله في إليه وأتتوجه الله تسبح .. كلها السماء ساكان .. وأمعها

ًا      ًاأ  وأقال: ثالث ِه  تعالى قوله تفسير في يض ْفَـيـ َل ُد ِإ َع ْفَـصـ ِـلـُم َي َك ْفَل ّـيـُب ا ّط ال
َعَمُل ْفَل ِلُح َوأا ُعُه الّصا َف ْفَر  :)  10 آيه فاطر(   َي

فـهـو ، وأإيحاؤـهـا مغزاـهـا الضخمة الحقيقة ذكر بعد المباشر التعقيب " وألهذا 
وأالعمل الطيب القول الله عند يطلبها لمن وأوأساائالها العزة أساباب إلى إشارة
اـلـذي الـصـالح وأالعـمـل عله ـفـي الله إلى يصعد الذي الطيب . القول الصالح
الـعـزة وأيمنـحـه ـصـاحبه يـكـرما ـثـم وأـمـن الرتـفـاع بهذا وأيكرمه إليه الله يرفعه

4" .   وأالساتعلء

ًا      ّلَه ِإّن َأل   تعالى قوله تفسير في : قال رابع َو ال ُـفـوُر ُـهـ َغ ْفَل   الّرِحـيـُم ا
المغـفـرة ـثـم وأالعظمة العلو ، وأالحكمة العزة إلى  ) : فيجمع5 آية  الشورى(

5.  . أ.هـ صفاته بشتى ربهم العباد ... وأيعرف وأالرحمة

 )290 / 1(  قطب لسيد القرآن ظلل في ـ 1
ًا بالحلول ليقول سايد ان إثبات " فيه معه وأليست عرشه تحت " وأهي سايد : قول - ملحظه 2 سايد ان زعم لمن خلف

. وأالجبر بالحلول يقول
 )2231  ـ2230 / 4(  القرآن ظلل في ـ 3
 )2931  ـ2930 / 5(  السابق المرجع ـ 4
صفات من وأالرحمة وأالمغفرة وأالعظمة وأالعلو الحكمة جعل كيف  ) وأيلحظ3141 / 5(  قطب لسيد القرآن ظلل - في 5

. عزوأجل الله
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آيه : (غافر ساوره من كل وأتفسير  الله رحمه كـتبه مـا راجـع وأكـذلــك     
 ) .3883 / 6 الظلل  ،1 آيه العلى(   ) وأساورة3073 / 5 الظلل  ،15

لـلـه العـلـو أثبت قد قطب سايد أن في لك ساقناها التي المثلة هذه بعد     
جانبهـمـا ـقـد وأالمـغـراوأي الـلـه رحـمـه اـلـدوأيش الـشـيخين أن لـنـا يتـضـح تعالى

. اعلم تعالى . وأالله بإطلق العلو لله يثبت قطب سايد أن وأالصحيح ، الصواب
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ًا : المعية ثالث

ـصـفة عـلـى الظلل في سايد كلما المفسروأن كتابه في المغراوأي أوأرد     
: فقال عليه يعلق أن دوأن المعية

: تعالى قوله عند قال المعية صفة     
   َو ِذي ُه ّل َق ا َل َوأاِت َخ ْفَرَض الّسَما ْفَل

َ ِة ِفي َوأا ّت ٍما سِا ّيا َوى ُثّم َأ َت ْفَسا َلى ا ْفَرِش َع َـعـ ْفَل ا
َلُم ْفَع ِلُج َما َي ْفَرِض ِفي َي ْفَل

َ ْفَخُرُج َوأَما ا َها َي ْفَن ِزُل َوأَما ِم ْفَن ِء ـِمـَن َي ْفَـعـُرُج َوأـَمـا الـّسـَما َـهـا َي ِفي
َو ُه ْفَم َوأ ُك َع ْفَيَن َم ْفَم َما َأ ُت ْفَن ّلُه ُك ُلوَن ِبَما َوأال ْفَعَم .)  4 آيه الحديد(     َبِصيٌر َت
َو :  قال      ُه ْفَم َوأ ُك َع ْفَيَن َم ْفَم َما َأ ُت ْفَن الكناية على ل الحقيقة على كلمة وأهي ُك

مـكـان ـكـل وأفي وأقت كل في شئ كل وأمع أحد كل مع سابحانه فالله وأالمجاز
القـلـب يتمثلـهـا حـيـن هائاـلـة حقيـقـة وأـهـي بالعـبـاد بـصـير  ، يعلم ما على مطلع
وأمؤنـسـة الجلل يروأـعـه مذهـلـة ، جانب من وأمؤنسة جانب من مذهلة حقيقة
حقيقتـهـا عـلـى البشري القلب يحسها حين وأحدها كفيلة وأهي ، القربى بظلل

ً وأتدعه وأتظهره ترفعه أن ـدعه كـمـا الرض أعراض كل عن بها مشغول ـفـي ـت
1.   إساعاف وأمن دنسْ كل من وأالتخرج الحياة مع دائامة وأخشية دائام حذر

اللفاظ في تجاوأز أنه يظهر . وأالذي تعليق َأي دوأن المغراوأي أوأرده هكذا     
يوجــد أنه بين سايد . لن وأتعالى سابحانه بذاته البشر مع الله إن سايد يعني وأل

2.   شي كمثله ليسْ الخالق وأان وأالمخلوق الخالق بين فرق

إليهم ناظٌر عباده على مطلع الله أن على قطب سايد كلما ساياق وألن     
3.   بذاته معهم الله أن يقصد لم فهو منهم وأقريب

ًا ْفَفــسْ رابع َنــ : ال
ًا  ) ،332 / 2(  الصفات آيات في وأالثبات التاوأيل بين - المفسروأن 1  ) .3481 / 6(  قطب لسيد القرآن ظلل في وأايض
ًاأوأ  ) ،106 / 1(  قطب لسيد القرآن ظلل في - راجع 2 . الوجود وأحدة على الكلما في لك نقلناه ما يض
) ( الفوقية الذات علو مبحث - راجع 3
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ْفَفسْ يثبتون وأالجماعة السنـة أهل      وأنفسه ، تعالى ) لله الفاء ( بسكون الن
ُكُم   تعـالى . قـال وأالسنة بالكتاب ثابتة وأهي ، وأجل عز ذاته هي ّذُر ُيَحـ ّلـُه َوأ ال

ْفَفَسُه َلُم  وأقال  َن ْفَع ْفَفِسي ِفي َما َت َلُم َوأل َن ْفَع ْفَفِسَك ِفي َما َأ .  َن
ةخزيم ابن الماماك ، وأجل عز لله ) صفـة ( النفسْ يعد من السلف وأمن     
 1.   البغوي وأ ، المقدساي الغني عبد وأ ، التوحيد كتاب في

ْفَفسْ صفة في الله رحمه قطب سايد على اخذ وأمما      َن تفسير عند قاله ما ال
ِذ ل  تعالى قوله ّتِخ ُنوَن َي ْفَؤِم ْفَلُم ِريَن ا ِف َكا ْفَل َء ا َيا ِل ْفَوأ ْفَن َأ ِنيَن ُدوأِن ِم ْفَؤِم ْفَلُم ْفَن ا ْفَل َوأَم ـ َـع ْفَف َي
ِلَك ْفَيسَْ َذ َل ِه ِمَن َف ّل ٍء ِفي ال ْفَي ْفَن ِإّل َش ُـقـوا َأ ّت ْفَم َت ُـهـ ْفَن ًة ِم َـقـا ُكُم ُت ّذُر ُيـَحـ ّـلـُه َوأ ْفَفـَسـُه ال َن
َلى ِإ ِه َوأ ّل ْفَلَمِصيُر ال ال) 28 ةآي عمران آل(    ا هـذه فـي الـمـر كـان : وألمـا  ق

ًا الحالة فـقـد ، الغـيـوب علما ـمـن وأخـشـيتها القـلـوب وألتـقـوى للـضـمائار متروأك
ـمـن عجيـبـة ـصـورة ـفـي وأغضبه الله نقمة من المؤمنين تحذير التهديد تضمن
ًا رالتعبي ُكُم  حق ّذُر ُيَح ّلُه َوأ ْفَفَسُه ال َلى َن ِإ ِه َوأ ّل ْفَلَمِصيُر ال 2.   . هـ أ  ا

التأوأيل أنواع من نوع وأهو ظاهر خطأ وأالغضب بالنقمة النفسْ وأتفسير     
ـعـز الـلـه إـلـى النـفـسْ يضيف الظلل في أخرى مواطن الله رحمه لسيد لكن
: ذلك من تأوأيل دوأن وأجل

     ً ْفَومَا  تعالى قوله تفسير عند  قال: أول ُد َي ْفَفسٍْ ُكّل َتِج ْفَت َما َن َل ْفَن َعِم ٍر ِم ْفَي َخ
ًا ْفَحَضر ْفَت َوأَما ُم َل ْفَن َعِم ٍء ِم ّد سُاو َو ْفَو َت َها َأّن َل َن ْفَي َنُه َب ْفَي َب ًا َوأ ًا َأـَمـد ِعـيـد ُكُم َب ّذُر ُيـَحـ ّـلـُه َوأ ال

ْفَفَسُه ّلُه َن ُؤوأٌف َوأال ِد َر َبا ِع ْفَل الجملة ساياق يتابع  : " ثم) 30 آيه عمران آل(    ِبا
   3" .   سابحانه  نفسه للناس الله تحذير فيكرر البشري القلب على

ًا      ًا   وأقال: ثاني ْفَل  تعالى قوله تفسير في أيض ْفَن ُق َوأاِت ِفي َما ِلَم الّسَما
ْفَرِض ْفَل

َ ْفَل َوأا ِه ُق ّل َتَب ِل َلى َك ِه َع ْفَفِس ْفَحَمَة َن ْفَم الّر ُك ّن َع ْفَجَم َي َلى َل ِما ِإ ْفَو ِة َـيـ َياـَمـ ِق ْفَل ْفَـيـَب ل ا َر
ِه ِذيَن ِفي ّل ْفَم َخِسُروأا ا ُه ُفَس ْفَن ْفَم َأ ُه ُنوَن ل َف ْفَؤِم ال) 12 ةآـيـ النـعـاما (  ُي : فهـــو  قـ

ً وألكنه ، منازع ينازعه ل ، المالك سابحانه نفـسـه عـلـى - كتب وأمنة منه - فضل
علـيـه يقترحهـــا وأل ، ـمـوجب علـيـه يوجبها ل ، وأمشيئته بإرادته . كتبها الرحمة
- الكريـمـة رـبـوبيته وأإل الطليـقـة إرادـتـه - إل مقـتـض منه يقتضيها وأل ، مقترح

اـلـدنيا ـفـي لـهـم مـعـاملته وأقاـعـدة ، خلـقـه في قضائاه - قاعدة - الرحمة وأهي
السـاـلمي التـصـور مقومات في يدخل القاعدة بهذه إذن .. وأالعتقاد وأالخرة
َتَب   قال أن ...  إلى َلى َك ِه َع ْفَفِس ْفَحَمَة َن الـسـورة ـفـي وأروأده تـكـرر وأقد   الّر

َتَب :  ساياتي آخر موضع في ْفَم َك ُك ّب َلى َر ِه َع ْفَفِس ْفَحَمة َن يســتوقف الذي إن  الّر
الخالق تفضل إليه قبل من أشرنا الذي التفصيل ذلك هو النص هذا في النظر

يجـعـل - ـبـأن - سـاـبحانه ... تفـضـله عـبـاده ـفـوق الـقـاهر السلطان ذي المالك
.  بتصرف )256  ـ254(  وأالسنة الكتاب في الواردة الله - صفات 1
 )386 / 1(  قطب لسيد القرآن ظلل - في 2
 )386 / 1(  قطب لسيد القرآن ظلل - في 3
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، نفســـه عـلـى ـهـو .. كتبهـــا عليـه مكتوبة...  الصـورة هذه في بعباده رحمته
ًا وأجعلها حقيـقـة ... وأـهـي مـشـيئته وأمطـلـق إرادـتـه ... بمحض لعباده منه عهد

لـتـدبرها يقف حين ، وأقعها وأتذوأق وأتأملها لتمليها البشري الكيان يثبت ل هائالة
1.   العجيبة الصورة هذه في

ًا      ًاأ   وأقال: ثالث َذا  تعالى قوله تفسير عند يض ِإ َءَك َوأ ِذيَن َجا ّل ُـنـوَن ا ْفَؤِم ُي
َنا ِت ْفَل ِبآيا ُق ْفَم سَالمٌا َف ُك ْفَي َل َتَب َع ْفَم َك ُك ّب َلى َر ِه َع ْفَفِس ْفَحـَمـَة َن ّـنـُه الّر ْفَن َأ ْفَم َعـِمـَل ـَمـ ُـكـ ْفَن ِم
ًا ٍة سُاوء َل َها ْفَن َتاَب ُثّم ِبَج ِه ِم ِد ْفَع َلَح َب ْفَص َأ ّنُه َوأ َأ ُفوٌر َف )  54  ةآي النعاما(   َرِحيٌم َغ

رسـاـول وأـهـو ـــ وأسالـــم عليـه الله صلى ـ الله رساول يأمر السياق : وأيمضي 
ـذين ، بالسـاـلما السبق فضل عليهم أسابغ الذين أوألئك يبدأ أن الله يـسـخر وأاـل

كتـبـه بما يبشرهم .. وأأن بالسلما يبدأهم أن! ..  الشراف الكبراء أوألئك منهم
ً ، الرحـمـة من نفسـه على الله ًا منـهـم عـمـل لـمـن مغفرـتـه ـفـي متمثل سـاـوء

ـه - ـصـلى رساوله : وأيأمر قال أن : ... إلى وأاصلح بعده من تاب ثم بجهالة الـل
الرحـمـــة لتبلـــغ . وأـحـتى نفسـه على ربهـم كتبـه ما يبلغهـم أن-  وأسالم عليه

  2.   كله الذنب وأالمغفرة العفو يشمـل أن

ًا : الكلما خامس

الى للـه ثابتة الكلما صفة      ْفَن  تعـالى قـال ، تع ِإ ٌد َوأ ِكيَن ِمـَن َأَحـ ِر ْفَشـ ْفَلُم ا
َتَجاَرَك ْفَسا ُه ا ْفَر َأِج ّتى َف َع َح ْفَسَم ّله َكلمَا َي ّلَم  وأقال  ال َك ّلُه َوأ ًا ُموسَاى ال ِليم ْفَك    َت

الشيخ ذكره ما تعالى لله الكلما صفة في الله رحمه سايد على اخذ وأمما     
:  البيان وأإليك المدخلي وأربيع المغراوأي وأالشيخ الدوأيش الله عبد

الكلما لصفة تأويله في قطب سايد على مآخذ
     ً ً  تعالى قوله تفسير عند سايد : قال أول ْفَد َوأُرسُال ْفَم َق ُه َنا ْفَص ْفَيَك َقَص َل ْفَن َع ِم
ْفَبُل ً َق ْفَم َوأُرسُال ْفَم َل ُه ْفَص ْفَقُص ْفَيَك َن َل ّلَم َع َك ّلُه َوأ ًا ُموسَاى ال ِليم ْفَك ) 164 ةآي  النساء(  َت

ـقـد الـلـه ـكـان . وأإذا هعـنـد ـمـن بشيء جاء . فما الله من الوحي تلقى " كلهم
ًا موساى كلم . لن يـتـم ـكـان كـيـف أـحـد يـعـرف ل اـلـوحي ـمـن لون فهو تكليم

- ـلـم ـصـحته إـلـى الـشـك يرقى ل الذي الصحيح الوحيد المصدر - وأهو القرآن
ًا ذلك في لنا يفصل ًا كان انه إل نعلم . فل شيئ كيف ؟ طبيعته ما . وألـكن كلم

لـم الغيـب مـن غيـب ذلك ... كل ؟ يتلقاه موساى كان قوة أوأ حاساة بأية ؟ تم
ل أسـاـاطير - إل البـــاب هـــذا - ـفـي الـــقرآن وأراء . وألـيـسْ القرآن عنه يحدثنا
  3" .   برهان إلى تستند

 )1049  ـ1048 / 2(  السابق - المرجع 1
 )1101 / 2(  قطب لسيد القرآن ظلل - في 2
 )805 / 2(  قطب لسيد القرآن ظلل - في 3
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ًا      َلّما  تعالى قولـه تفسير عند سايد : قال ثاني َء َوأ َنا ُموسَاى َجا ِت َقا ّلَمُه ِلِمي َك َوأ
ّبُه :)  143  ةآي العراف (  َر

نـبيه بـه اللـه اخـتـص الـذي الفـذ المشـهد التاساع للمشهد السياق يأتي " ثم 
ـمـن وأعـبـد سـاـبحانه الجلـيـل بين المباشر الخطاب مشهد السلما عليه موساى
الزـلـي ـبـالوجود الفانـيـة المـحـدوأدة اـلـذرة فـيـه تتـصـل اـلـذي . المشهد عباده
وأهو ، البدي الخالق عن يتلقى أن البشري الكائان . وأيطيق وأاساطة بل البدي

الـلـه كلما ـكـان كـيـف نـدري ... وأل كـيـف نحن ندري . وأل الرض هذه على بعد
ة أوأ حاساـة بأيـة ندري . وأل موساى لعبده سابحانه موساـى تلقـى أداة أوأ جارح
البـشـر نـحـن عليـنـا متـعـذر  ، الحقيـقـة وأـجـه عـلـى ـهـذا . فنتـصـور الـلـه كلمات

وأبرـصـيدنا المدرـكـة الطاـقـة ـمـن المـحـدوأد بنـصـيبنا تـصـوراتنا في المحكومين
 1.   الواقعة التجارب من المحدوأد

ًا      ُه  تعالى قوله تفسير في الظلل في سايد : وأقال ثالث َنا ْفَي َد َنا ْفَن َوأ ِنِب ِم َجا
ِر ّطو ْفَيَمِن ال َْفَل ُه ا َنا ْفَب َقّر ًا َوأ ّي بندائاه موساى فضل : " وأيبين)  52 ةآي  مريم(  َنِج

ـى ) وأتقريبه ذاك إذ لموساى بالنسبة اليمن(  اليمن الطور جانب من ـه إـل الـل
هــذا كان كيف ندري ل وأنحن مناجاة صورة في القريب . الكلما الكلما لدرجة
ـف الكلما ـان موساــى أدرك وأكـي ًا أـك ـاه أما الذان تســمعه صــوت ـان يتلـق الكـي

. كله النساني
إنما الزلي الله كلما لتلقي البشري موساى كيان الله أعد كيف نعلم وأل     

، الـطـرق ـمـن بطريقة به مخلوقه يصل أن هين الله على . وأهو كان انه نؤمن
ـكـان قـبـل . وأـمـن عـلـويته عـلـى عـلـوي الـلـه وأكلما ، بـشـريته عـلـى بـشـر وأهو

ًا النسان 2" .   الله روأح من بنفخة إنسان

ًا      َلّما  تعالى قوله تفسير في : وأقال رابع َها َف َتا َي َأ ِد ّني ،  ُموسَاى َيا ُنو َنا ِإ َأ

ّبَك ْفَع َر َل ْفَخ ْفَيَك َفا َل ْفَع ّنَك َن ِد ِإ َوا ْفَل ّدِس ِبا َق ْفَلُم ًى ا : " نودي)  12  ـ11 ةآي طه(    ُطو
تعيـيـن . وأل اتـجـاهه وأل الـنـداء مـصـدر تحدـيـد يمكن . فما للمجهول البناء بهذا

، ـمـا بطريـقـة .. ـنـودي تلـقـاه أوأ موسـاـى سـاـمعه كـيـف . وأل كيفيته وأل صورته
ـعـن نـسـأل وأل ، بوـقـوعه ـنـؤمن اـلـذي الله أمر من . فذلك ما بطريقة فتلقى
3" .   النسان وأتصورات البشر مدارك وأراء كيفيتـه لن ، كيفيته

وـبـالله نـقـولا الكلما ـصـفة ـفـي سايد لكلما ضنا اساتعرا بعد     
: التوفيق

الـلـه ـعـن الكلما نـفـي سـاـيد إـلـى نـسـب ـمـن أقوالا ذكر في فصل
تعالى

 )1368 / 3(  قطب لسيد القرآن ظلل - في 1
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     ً ًا الدوأيش الله عبد الشيخ : قال أول سـاـورة ـفـي سـاـيد كلما على تعليق
ل أـنـه عـلـى يدل إلخ يتلقاه موساى كان قوة أوأ حاساة بأية قوله " أقول النساء
ـمـا يـقـل ـلـم عرـفـه ـلـو وأإل الـبـاب هذا في وأالجماعة السنة أهل اعتقاد يعرف

ـجـره وأالجماعة السنة أهل بقول الجهل اثمره الذي وأهذا الخزعبلت من قاله
الـقـرآن فـظـاهر وأإل برـهـان إـلـى تـسـتند ل وأالـسـنة الكـتـاب أدلة جعل أن إلى

كلـيـم ـلـه يـقـال وألـذلك بـأذنيه الـلـه كلما سـاـمع موسـاـى أن على يدلن وأالسنة
الـلـه ـشـاء ـمـن سـاـمعه بالذان مسموع الله كلما إن السنة أهل وأقال الرحمن

ذكر وأقد وأاساطة بل السلما عليه موساى وأسامعه جبريل سامعه كما يخلقه من
وأالـلـه اليـمـن الـطـور جانب من وأناديناه قوله على التنبيه عند هذا من بابسط
  1اعلم"

ًا      ًاأ : وأقال ثاني ًا يض قوله أما : " أقول  مريم ساورة في كلمه على تعليق
ـذا ذلك كنه قصده كان إن الكلما هذا كيف ندري ل وأنحن ـكـان وأإن ـصـحيح فـه
البـدع أـهـل قـول فهـذا وأصـوت بحـرف كـونه وأنـفـي الكلما صـفة نفي قصده

بـحـرف يتكـلـم الـلـه إن فيقوـلـون السنة أهل أما وأنحوهم وأالمعتزلة كالجهمية
2... " وأصوت

دل قد بل له فيقال موساى ادركه وأكيف المتحير هذا قول ماأ: " وأ وأقال     
الـسـنة أـهـل ـقـول وأهذا بأذنيـه الله كلما سامع موساى أن على وأالسنة الكتاب

أما ـقـوله وأاـمـا ـبـالذن ساماعـــه يـتـأتى ـمـا هو الصوت لن تقدما كما وأالجماعة
ـة لظاهر وأخلف باطل فهذا كله النساني الكيان يتلقاه ـــة الدـل أن عـلـى الدال

أن ـبـدوأن ـيـدرك اـلـذي النفـسـي المعـنـى ـهـو وأليسْ وأصوت بحرف يتكلم الله
3... " .   الله من يسمع

البدع أهل كلما )) . فهذا الزلي الله كلما (( لتلقى قوله : " وأاما وأقال     
النــوع قديم هو وأقالوا شاء إذا يتكلم يقولون فإنهم وأالجماعة السنة أهل وأأما

4" .   اعلم . وأالله الحـاد حادث

ًا      : "  العراف ساورة في سايد كلما على تعليقه في المغراوأي : قال ثالث
تـبـارك الـلـه كلما موسـاـى أدرك حاساة بأية ندري ل أنا من قطب سايد ذكره ما

وأأدرك ـبـأذنيه الـلـه كلما سـاـمع موسـاـى أن عـلـى القرآنـيـة الية فظاهر وأتعالى
دلـيـل ـيـأتي ـحـتى الصل هو . فهذا بشر أي في خلقه في الله سانة على بقلبه

وأإساــرائايليات أسااطير إل هناك وأليست مفقود وأالدليل الصل هذا عن يخرجه
ًا المفسرين بعض حكاها فـكـان موسـاـى لعـبـده الـلـه كلما . وأاـمـا ـبـالغيب رجم

5"  شاء كيف تعالى منه صدر وأحرف بصوت
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ًا المدخلي هادي بن ربيع : قال ًرابعا      سـاـورة ـفـي سايد كلما على تعليق
:  ولـقـي هكذا ، طـه وأساورة العراف

ـهـذا بـأن يؤمن ل فهو )) ، النداء مصدر تحديد يمكن فل ، للمجهول (( بالبناء 
ّـنـي :  الية في تعالى قوله صراحة مع ، الله من النداء َـنـا ِإ ّـبـَك َأ أن ـفـي ،   َر
! الله من النداء هذا سامع موساى بأن يؤمن وأل ، الله من النداء

ْفَذ :  الله قول يسمع لم وأكأنـه      ُه ِإ َدا ّبُه َنا ِد َر َوا ْفَل ّدِس ِبا َق ْفَلُم ًى ا : وأقولـه  ُطو
 ّلَم َك ّلُه َوأ ًا ُموسَاى ال ِليم ْفَك الله أمـر مـن : (( فـذلـك قـولـه فـائاـدة !! فـمـا  َت

1)) ؟!   بوقوعه نؤمـن

ًاأ وأقال      من الضلل أهل لمذهب تأييد وأفيه النهاية بالغ تشكيك : وأهذا يض
الـسـنة أـهـل ، الـحـق أـهـل لـمـذهب وأـخـذلن ، وأالـخـوارج وأالمعتزـلـة الجهمـيـة
ـؤمن الله أمر من : (( فذلك بقوله تمويهه فائادة ما . ثم وأالجماعة بوقوعـــه ـن

ـه لكلما موساى بسماع يؤمن وأل ، الله هو مصدره بأن يؤمن ل )) وأهو . … الـل
تعالى الله لكلما وأالجمود البدعة هوة في بكلمه يتأثر وأمن نفسه أوأقع وأهكذا

الـقـول ـفـي مـغـرق يتكـلـم الـلـه أن إنـكـار في مغرق فالرجل حال كل . وأعلى
؟! . هذا من اكثر وأالمعتزلة الجهمية قالت . وأهل القرآن بخلق

الـقـرآن ـفـي الخطـيـر القول هذا إلى قادتـه السليمـة سايد فطرة وأهل     
ًا الله كلما وأفي العظيم 2؟! ….. .   عموم

أذهاننا إلى يتبادر ، خصومه وكلما سايد كلما اساتعرضنا أن وبعد     
: التساؤلت بعض

؟ وأجل عز لله الكلما صفة في سايد معتقد هو ما
ً يثبتها وأهل ؟ كلية ينفيها أما إجمال
؟ ل أما بالتفصيل وأالجماعة السنة أهل طريقة على يثبتها - وأهل     

:  فنقولا ، تعالى الله بإذن عنه نجيب ساوف ما هذا     

     ً أن أثبت بل الكلما صفة الله عن ينِف لم تعالى الله رحمه سايد : إن أول
: المثلة وأإليك خصومه فيها لمه التي المواضع نفسْ في يتكلم الله
ُعوَن 75 آيه البقرة ساورة تفسير في  قال– 1      ْفَطَم َت َف َأ ْفَن    ُنوا َأ ْفَؤِم ْفَم ُي ُك َل

ْفَد َق ٌق َكاَن َوأ ِري ْفَم َف ُه ْفَن ُعوَن ِم ْفَسَم ِه...   َكلمَا َي ّل في رجاء وأل مطمع ل إنه : " أل ال
الطبيـعـة . إن آـخـر وأاسـاـتعداد ، أـخـرى طبيعة . فلليمان هؤلء أمثال يؤمن أن

ـالنبع للتـصـال مـسـتعدة ، للضواء المنافذ مفتحة ، لينة هينة سامحة المؤمنة ـب
وأتـحـرج حساساية من فيها . وأبما وأصفاء وألين نداوأة من فيها بما الخالد الزلي

 )128  ـ127(  اسالمية - اضواء 1
 )140  ـ139(   السابق - المرجع 2
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من تحرفه ثم الله كلما تسمع أن تمنعها التي التقوى هذه.  وأتقوى
1" .  تعقله بعد

قد الله كان وإذا : " 164 آيه النـسـاء ساـورة تـفسـير في  - قال2     
ًا موساى كلم ًا كان انه إل نعلم فل" ... "  تكليم  2" .   كلم
- وأقال3      : " 143 آيه العراف ساورة تفسير في   الفذ … المشهد 

الخـــطاب مـشـهد الـسـلما عـلـــيه موسـاـى نبيه به الله اختص الذي
" موساى وعبده سابحانه الجليل بين المباشر

. ول مـوساى لعبده سابـحانه الله كلما كـان كـيـف ندري ول"      
ـه كلمات موساى تلقى أداة أو جارحة أو حاساة بأية ندري " ... " الـل
3" .   ربه كلمات يتلقى وموساى المذهلة الوهلة إنها

ًاأ  - وأقال4      موساى فضل ويبين : " 52 آيه مريم ساورة تفسير في يض
" الكلما لدرجة الله إلى وتـقريـبه اليمن الـطـور جانب من بندائه

ـه كلما لتلقي البشري موساى كيان الله اعد كيف نعلم ول... "  الـل
عـلـويته عـلـى عـلـوي الـلـه وكلما" ... "   كان انـه نؤمن إنما الزألي

  .  "4

َوأَما 51 آيه الشـورى ساورة تفسير في  - وأقال5      ٍر َكاَن   َبَش ْفَن ِل ّلَمُه َأ َك ُي
ّلُه ًا ِإّل ال ْفَحي ْفَوأ َوأ ْفَن َأ ِء ِم من ليس بأنه النص هذا ويقطـع"  ِحَجاٍب.....  َوأَرا

5"   … مواجهـة الله يكلمه أن إنسـان شأن

إـلـى أـضـافه أو الكـلما صفة سايد فيهـا أثبت أخرى مواطن وهناك
 ،1407  ،1367  ،925  ،721  ،118 ،84( :  التالية الصفحات في الله

1445،  1855 ،3169(
تعالى الله عن الكلما صفة ينفي ل الله رحمه سايد نأ لنا يتبين سابـق ممـا     
ً يثبتها بل وأرحم ، يتكلم تعالى الله أن يثبت فهو كلمه من وأاضح وأهذا ، إجمال

ِما ـلـم فإنه الدوأيش الله عبد الشيخ الله نـفـي ـمـن غـــيره رمـــاه بـمـا سـاـيد ـيـر
وأإن صحيح فهذا ذلك كنه قصده كان : إن الشيخ فقال الله عن الـكلما صـفـة

أـهـل ـقـول فـهـذا وأـصـوت بـحـرف كـونه وأنفي الكلما صـفة نفي قـصـده كـان
6.   … البدع

الكلما صفة الله عن ينفي بأنه سايد يتهم لم فإنه المغراوأي الشيخ وأكذلك     
َأبعد يأتي ساوف كما أخرى أمور في خطأه بل ـعـن ينـفـي سـاـيد إن يقال هذا . 

. عظيم بهتان هذا !! . سابحانك الكلما صفة الله
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يبين بل ، الله عن الكلما بنفي سايد يتهم ل أن المدخلي لربيع الوألى كان     
إثـبـات ـفـي سايد ذكرها التي الحقائاق إخفاء وأعدما ، علمية وأأمانة بتجرد خطأه
ـفـي سـاـيد فيـهـا وأـقـع اـلـتي الخرى الخطاء تضخيم غير من ، تعالى لله الكلما
. ذكرها على نأتي . وأساوف تعالى لله الكلما صفة

يقل لم الكلما صفة على تكلم عندما الله رحمه سايد أن نبين أن يفوتنا وأل     
النفـسـي الكلما أـنـه ـمـن الكلما ـصـفة الـلـه عن انفو عندما البدع أهل قاله بما

ـمـر كـمـا الكلما لـلـه أثبت بل ، كليًة الكلما الله عن نفى انه أوأ.  ... الخ الزلي
ًا معنا . ساابق

ًا      وأالجماعة السنة أهل طريقة جانب قد له وأغفر الله رحـمه : سايـد ثاني
ـا يغفر أن الله لأوأنس ، وأجل عز لله الكلما صفة بإثبات متعلقة تفاصيل في لـن
: وأهي ، الخطاء وأله

كلما اـنـه يثبـتـون السنـة أهل : فإن أقول"  لموساى الله كلما تم "  كيف
. وأحرف بصوت

تلـقـى أداة أو جارـحـة أو حاسـاـة بأـيـة و ، موسـاـى تلـقـاه "  وكـيـف
بأذنيه تلقاه موساى أن يثبتون السنة أهل : فإن أقول"  الله كلمات موساى

.
الـصـفات ـمـن الكلما أن يثبـتـون السنة أهل:  أقول"  الزألي الله "  وكلما

. الحاد حادث النوع قديم فهو الفعلية

ً وأجل عز لله الكلما صفة يثبت الله رحمه   سايد:     الخلصة      وأبدوأن إجمال
يـجـانب يجعـلـه مـمـا موسـاـى تلقاه كيف وأل الكلما تم كيف يعلم ل فهو تفصيل
الـبـدع أـهـل يواـفـق ل فهو ذلك وأمع الثبات هذا تفصيل في السنة أهل طريقة

( الـقـرآن لن الله إلى علمها وأيفوض كتساؤلت يذكرها بل التفاصيل هذه في
. اعلم . وأالله عنها أعرض ) قد علمه حدوأد في
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ًا   : اليد ساادسا

، وأالسنـة بالكتـاب ثابتة وأهـي ، وأجـل عـز لله خبريـة ذاتيـة صفـة اليد     
َلِت  تعالى قـال َقا ُد َوأ ُهو َي ْفَل ُد ا ِه َي ّل َلٌة ال ُلو ْفَغ ْفَت َم ّل ْفَم ُغ ِه ِدي ْفَـيـ ُـنـوا َأ ِع ُل ُلوا ِبـَمـا َوأ ْفَل َـقـا َـبـ
ُه َدا َتاِن َي َط ْفَبُسو ُق َم ِف ْفَن ْفَيَف ُي ُء َك َـعـَك ـَمـا   وأقال ، َيَشا َن ْفَن َم َد َأ ْفَـسـُج ْفَـقـُت ِلـَمـا َت َل َخ
ّي َد َي     .1  ِب

اليد صفة في عليه أأخذت التي سايد أقوالا ذكر 

     ً َلِت  ىتعال قوله تفسير في سايد  قال: أول َقا ُد َوأ ُهو َي ْفَل ُد ا ِه َي ّل َلٌة ال ُلو ْفَغ َم
ْفَت ّل ْفَم ُغ ِه ِدي ْفَي ُنوا َأ ِع ُل ُلوا ِبَما َوأ ْفَل َقا ُه َب َدا َتاِن َي َط ْفَبُسو ُق َم ِف ْفَن ْفَيَف ُي ُء َك ـد(   َيَشا ةالمائـا

الـقـرآن حكى فقد سابحانه لله اليهود تصور ساوء من : وأذلك قال)   64 ةآي
أغنـيـاء وأنـحـن فقـيـر الـلـه : إن قالوا وأقد ذاك تصورهم ساوء من الكثير الكريم
- ـفـالله ، بخلـهـم ـبـذلك يعللون ، مغلولة الله : يد ! وأقالوا النفقة سائلوا عندما

؟! . ينفقون .. فكيف القليل إل يعطيهم وأل الناس يعطي ل – بزعمهم
الفاساد المعنى عن يعبروأا أل ، قلوبهم وأجلفـة ، حسهم غلظ من بلغ وأقد     

اروأا ، المباشـر بلفظــه البخـــل وأهــو أرادوأه الـذي الكـاذب ًا فاخت أشـد لفظـ
ًا وأقاحـة ًا وأتهجم ! . مغلولة الله : يد فقالوا وأكفر

رحمة من وأطردهم وألعنهم ، عليهم الصفة هذه بإحقاق عليهم الرد وأيجئ     
ْفَت :    قولهـم على جزاء الله ّل ْفَم ُغ ِه ِدي ْفَي ُنوا َأ ِع ُل ُلوا ِبـَمـا َوأ ذلك   َـقـا ، ـكـانوا . وأك
! . بمال الله خلق أبخل فهم
الكريم بوصفه سابحانه الله وأيصف ، السقيم الفاساد التصور هذا يصحح ثم     

ْفَل:  حساب بل فضله من عباده على يفيض . وأهو َب ُه   َدا َتاِن َـيـ َط ْفَبـُسـو ُق َم ْفَنـِفـ ُي
ْفَيَف ُء َك     َيَشا
باليد .. شاهدة للعيان ظاهرة مخلوق لكل تنفذ وأل تكف ل التي وأعطاياه     

. وألـكـن لـسـان بـكـل ناطـقـة ، الجزيل وأالعطاء ، الغامر وأالفضل ، المبسوطة
ـود ـا ل يـه ـا ، تراـه ـا مـشـغولة لنـه ـــلم عنـه ـالكنود ، وأالـضـم بال ـالجحود وأـب ، وأـب

2! .   الله حق في حتى وأبالبذاءة

ًا      ًاأي   وأقال: ثاني ِليسُْ َيا َقاَل :  تعالى قوله تفسير في ض ْفَب َعَك َما ِإ َن ْفَن َم َأ

َد ْفَسُج ْفَقُت ِلَما َت َل ّي َخ َد َي ْفَرَت ِب َب ْفَك َت ْفَسا ْفَما َأ ْفَنَت َأ ِليَن ِمَن ُك َعا ْفَل  : ما)  75 ةآي ص(    ا
تـكـون أن ـبـد . فل ـشـئ لـكـل ـخـالق وأالـلـه ؟ بيدي خلقت لما تسجد أن منعك
خصوـصـية . ـهـي التـنـويه ـهـذا تـسـتحق  النسان هذا خلق في خصوصية هناك

هـذه علـى ةدللـ ، اللـه روأح مـن نفـخـه وأ  وأإبداعه الكائان بهذا الربانية العناية
   3.   العناية
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ًا      ًاأي   وأقال: ثالث َدُروأا َوأَما  تعالى قوله تفسير في ض ّلَه َق ّق ال ِه َحـ ِر ْفَد َقـ
ْفَرُض ْفَل

َ ًا َوأا ُتُه َجِميـعـ ْفَبـَضـ ْفَومَا َق ِة َـيـ َياـَمـ ِق ْفَل َوأاُت ا ّـيـاٌت َوأالـّسـَما ِو ْفَط ِه َم ِـنـ َيِمي َنُه ِب ْفَبَحا سـُاـ
َلى َعا َت ُكوَن َعّما َوأ ِر ْفَش قدره حق الله قدروأا ما : نعم   قال) 67 ةآي الزمر(    ُي

ـم عبادته حق يعبدوأنه ل . وأهم خلقه بعض به يشركون وأهم ، ـدركون ل . وأـه ـي
.  وأقوته بجلله يستشعروأن ل . وأهم وأعظمته وأحدانيته

التصوير طريقة . على وأقوته الله عظمة من جانب عن لهم يكشف ثم     
يتـصـورها ، جزئاـيـه ـصـورة ـفـي  الكلـيـة الحـقـائاق للبـشـر تقرب التي ، القرآنية
ْفَرُض   المحدوأد إدراكهم ْفَل

َ ًا َوأا ُتُه َجِميع ْفَبَض ْفَومَا َق ِة َي َياَم ِق ْفَل َوأاُت ا ّـيـاٌت َوأالـّسـَما ِو ْفَط َم
ِه ِن َيِمي َنُه ِب ْفَبَحا َلى سُا َعا َت ُكوَن َعّما َوأ ِر ْفَش .        ُي

هو إنما  وأالمشاهد الصور هذه من الحديث وأفي القرآن في يرد ما وأكل     
تـعـبير ـفـي لـهـم توـضـع أن بغـيـر إدراكـهـا البـشـر يملك ل التي للحقائاق تقريب

حقيقـــة ـمـن لـجـانب التـصـوير هذا . وأمنـه يتصوروأنها صورة وأحتى ، يدركونـه
  1.   بحدوأد تتحدد وأل حيز في تتحيز وأل بشكل تتقيد ل التي المطلقـة القدرة

أوأردها فقد ، تعالى لله اليد صفة في سايد على أخذت التي المواطن هذه     
ًا قال ثم المغراوأي محمد :  سايد كلما على تعقيب

ًا وأاضح الصفة هذه في وأتأوأيله      عـبـارة مـثـل تـكـون تـكـاد عـبـارته بل جد
الصــفة هذه تأوأيل في القرطبي على الرد انظر الكشاف صاحب الزمخشري

  .2

ًا الدوأيـش الله عبد الشيـخ وأقـال      ـفـي الـسـابق سايـد كـلما على تعليقـ
ًا السابق الفصل   - راجع75 آيه  ص ساورة تفسير صـريحة الـيـة - : هـذه ثاني

ًا وأعظمـتـه الـلـه بجلل يلـيـق ما على تعالى لله اليدين صفة إثبات في ـ بل إثباـت
ًا تمثيل ًا تعطيل بل وأتنزيه شـاعرةالوأ وأالمعتزـلـة الجهمية من البدع لهل خلف
علـى الكلما العلمـاء بـسـط وأقـد باطـل بتأوأيـل أوألها أوأ الصفة هذه نفى ممن
لـشـيخ الفـتـاوأى وأمجـمـوع خزيـمـة اـبـن الئاـمـة لماما التوحيد كتاب راجع ، ذلك

ةوأالجهمـيـ المعطـلـة عـلـى المرسـاـلة الـصـواعق وأمختـصـر تيمـيـه اـبـن السالما
ـهـو الـيـة معـنـى أن أراد وأإن ـحـق فـهـو الـصـفة ـهـذه إثـبـات أراد فإن ، وأغيرها

    3.   باطل فهذا فقط العناية خصوصية

أن دوأن الصفة هذه يعطل سايد أن إلى المدخلي هادي بن ربيع أشار وأقد     
:  فقال لله اليد صفة سايد عطل أين بالشواهد يبين
يستبعد وأل واليد وأالنزوأل كالساتواء الصفات من لعدد تعطيله وأخامستها     
 4.   . هـ . أ الصفات كل في المنوال هذا على يجري انه
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 اليد صفة قطب سايد فيها أورد التي المواطن

     ً َو  تعالى قوله تفسير في قطب سايد   قال: أول ُه ِذي َوأ ّل ْفَرسِاُل ا َياَح ُي الّر
ًا ْفَشر ْفَيَن ُب ْفَي َب َد ِه َي ِت ْفَحَم ّتى َر َذا َح ْفَت ِإ ّل َق ًا َأ ً سَاَحاب َقال ُه ِث َنا ْفَق ٍد سُا َل َب ّيٍت ِل ـا َم َـن ْفَل ْفَنَز َأ ِه َف ـ ِـب
ْفَلَماَء َنا ا ْفَج ْفَخَر َأ ِه َف ْفَن ِب ّثَمَراِت ُكّل ِم ِلَك ال َذ ِرُج َك ْفَخ َتى ُن ْفَو ْفَلَم ْفَم ا ُك ّل َع ّكُروأَن َل َذ   َت

اللـيـة . بلدة البلدة القلب عن ينفي حي تصور : إنهـ)ـ   57 ةآي ( العراف 
ًا . وأيدعها وأالجبرية دث حـدث .. كلمـا وأقاية وأفي يقظة في أبد ساـنة وأـفـق ح

الـلـه ـقـدر ـيـرى القـلـب ـهـذا انتفض الله ناموس وأفق حركة تمت . وأكلما الله
ـة عنه يغفل وأل وأيراقبه وأيذكره لله وأيسبح الفاعلة الله يد وأيرى المنفذ باللـي

    1.   ينساه وأل الجبرية
 

ًا      َء حيث آخر موضع في اليد صفة َأوأرد   كما: ثاني لقوله تفسيره في جا
ُه ُثّم  تعالى ّوا َفَخ سَا َن ِه َوأ ْفَن ِفي ِه ِم َـعـَل ُروأِح ُـكـُم َوأَج َع َل ْفَم ْفَبـَصـاَر الـّسـ َْفَل َة َوأا َد ِـئـ ْفَف َْفَل َوأا
ً ِليل ُكُروأَن َما َق ْفَش : ) 9 ةآي ةالسجد(    َت ـهـذا سـاـوت التي الله يد أنها 

2.   . هـ .... أ النسان

ًا      ِذيَن ِإّن  تعالى الله قول تفسير في قطب سايد   ذكر: ثالث ّل َنَك ا ُعو ِي َبا ُي
ّنَما ُعوَن ِإ ِي َبا ّلَه ُي ُد ال ِه َي ّل َق ال ْفَو ْفَم َف ِه ِدي ْفَي ْفَن َأ َكَث َفَم ّنَما َن ِإ ُكُث َف ْفَن َلى َي ِه َع ـ ْفَفـِس ْفَن َن ـ َوأـَم

َفى ْفَوأ َد ِبَما َأ َه ْفَيُه َعا َل ّلَه َع ِه ال ِتي ْفَؤ ُي ًا َفَس ْفَجر ًا َأ ِظيم و)  10 ةآـيـ الفـتـح(    َع  : وأه
، وأسـاـلم علـيـه الـلـه ـصـلى الـلـه رسـاـول وأبـيـن بينـهـم ةللبيع جليل رهيب تصور

ـالله أـيـديهم فوق الله يد أن ، يده في يده يضع وأهو يشعر منهم وأالواحد ـف
 …المتـبـايعين أـيـدي ـفـوق ويده آخذها وأالله صاحبها وأالله ، البيعة حاضر
3! .   للجلل وأيا!  للروأعة وأيا!  للهول يا!  الله ؟ وأمن

ًا      ًاأ  قال: رابع َئّل  تعـالى ـقـوله تفسير في يض َـلـَم ِل ْفَع ْفَـهـُل َي َتـاِب َأ ِك ْفَل َأّل ا

ِدُروأَن ْفَق َلى َي ٍء َع ْفَي ْفَن َش ْفَضِل ِم ِه َف ّل َأّن ال ْفَضَل َوأ َف ْفَل ِد ا َي ِه ِب ّل ِه ال ِتي ْفَؤ ْفَن ُي ُء ـَمـ ّـلـُه َيـَشـا َوأال
ْفَضِل ُذوأ َف ْفَل ِم ا ِظي َع ْفَل إلى آمنوا الذين يدعوا : ... فالله  قال) 29 ةآي  الحديد(  ا

يقدروأن ل أنهم الكتاب أهل يعلم حتى وأمغفرته وأهبته وأجنته رحمته اساتحقاق
غـيـر يـشـاء ـمـن ـيـؤتيه بيده الفضل وان فـضـله ـمـن ـشـئ احتـجـاز على

ـُه :  قلـيـل وأل مـحـدوأد وأل لطائاـفـة محـجـوز وأل ، ـقـوما عـلـى مقـصـور ّـل ُذوأ َوأال
ْفَضِل َف ْفَل ِم ا ِظي َع ْفَل       .4 ا

تعالى لله اليد صفة قطب سايد فيها أوأرد التي المواطن في وأللساتزادة     
ـ/ـ 2 المائـاـدة:  (   التالـيـة المواـضـع ـفـي ذلك إلى الرجوع يمكنكم  918،  (  

 )1299 / 3(  قطب لسيد القرآن ظلل - في 1
 )2810 / 5(  السابق - الرجع 2
 )3320 / 6(  السابق - المرجع 3
 )3496 / 6(  السابق - المرجع 4

24



المؤمنون  ) 4 /  2478، ( النمـل    ) 5 / يـس2659ْ   )  (   5 /  2978، (  
  ) .3385 / 6 ( الذاريات  ) ،3338 / 6 ( الحجرات
ًا أن وأالشكال السلف أثبتها كما يثبتها ل اليد صفة يورد عندما الله رحمه سايد

الـشـاعرة يؤوألـهـا كـمـا يؤوألـهـا وأل ، وأجل عز بالله تليق حقيقية يد أنها بقولهم
. القدرة بمعنى هنا وأاليد بقولهم وأغيرهم

ًا فهو ، هي كما يوردها إنما يـصـرح ـلـم وأإن يثبتـهـا أـنـه مـنـه وأتفهم يوردها أحيان
ًا ، الفـتـح ساورة من العاشرة الية في مرت كما يؤوألـهـا وأـكـأنه يوردـهـا وأأحياـنـ
كـمـا نـقـول أن ـفـالوألى الزمر ساورة من وأالستين السابعة الية في مرت كما
ـكـذا أراد وأإن حـق فـهـو الصفة إثبات أراد " إن الله رحمه الدوأيش الشيخ قال
. أعلم  وأالله" باطل فهو

ًا : المحبة ساابع

( آيه تفسير عند الله رحمه قطب سايد كلما المغراوأي محمد الشيخ وأردأ     
ـة ـصـفة على وأذلك الظلل في المائادة ساورة  )  من54 يعـلـق أن دوأن المحـب

  1.   عليه

يثبت أنه نجد ، المحبة صفة في تعالى الله رحمه سايد كلما اساتقصاء وأعند     
المائـاـدة سـاـورة تفـسـير ـفـي عـنـه المـغـراوأي نقله وأما ، تعالى لله الصفة هذه
عـلـى ـيـدل ـمـا فإليك تعالى لله المحبة صفة يثبت سايد أن لنا  ) يثبت54 ( آيه
:  ذلك

     ً َها َيا  تعالى قوله تفسير عند    قال: أأول ّي أ
ِذيَن َ ّل ُنوا ا ْفَن آَم ّد َم َت ْفَر ْفَم َي ُك ْفَن ِم

ْفَن ِه َع ِن ْفَوَف ِدي ِتي َفَس ْفَأ ّلُه َي ٍما ال ْفَو َق ْفَم ِب ُـهـ ّب َنُه ُيِح ّـبـو ُيِح ٍة َوأ ّـلـ ِذ َـلـى َأ ِنيَن َع ْفَؤِم ْفَلـُمـ ٍة ا َأـِعـّز

َلى ِريَن َع ِف َكا ْفَل ُدوأَن ا ِه ِبيِل ِفي ُيَجا ِه سَا ّل ُفوَن َوأل ال ْفَوَمَة َيَخا ٍم َل ِئا ِلَك ل ْفَضُل َذ ِه َف ـ ّـل ال
ِه ِتي ْفَؤ ْفَن ُي ُء َم ّلُه َيَشا ٌع َوأال ِليٌم َوأاسِا والرضى فالحب : ) 54 ةآي المائادة(    َع

ـذا .. الحب ربهم وبين بينهم الصلة هو المتبادلا ـروأح .. ـه الـسـاري اـل
بربـهـم الـقـوما يرـبـط اـلـذي .. هو البشوش الرائاق المشرق الرفراف اللطيف
.  الودوأد

يعرف من إل قيمته إدراك على يقدر ل أمر ، عبيده من لعبد الله وحب     
الـصـفات ـهـذه إيـقـاع وأـجـد من وأإل ، نفسه وأصف كما - بصفاته - سابحانه الله
إل العطــاء هذا حقيقة يقدر ل .. أجل كلها وأكينونته وأشعوره وأنفسه حسه في

ـهـذا ـصـانع ـهـو .. ـمـن الله هو من يعرف .. الذي المعطي حقيقة يعرف الذي
ـهـو ! ـمـن ـصـغير جرما وأهو الكون يخلص الذي النسان وأصانع ، الهائال الكون

ـفـي هـــو . وأـمـن تـــفرده ـفـي هـو . وأمـن قـدرته ـفـي هـو . وأمـن عظمته في
 )328 / 2(  الصفات آيات في وأالثبات التاوأيل بين - المفسروأن 1
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ـالحب مـنـه عليه الله يتفضل الذي العبد هذا ومن هو .. من ملكوتـه ـب
، اـلـدائام الـحـي ، العظيم الجليـل - وأهـو - سابحانه  1  يديه صنع من ..   وأالعبد

. وأالباطن وأالظاهر وأالخر الوأل ، البدي الزلي
كان وإذا..  ذاقها من إل كذلك يدركها ل العبد لهذا نعمة لربه العبد وأحب     

ًا عبيده من لعبد الله حب ً أمر ًا هائال ً ، عظيم ًا وأفـضـل ً ـغـامر ـفـإن ، ـجـزيل
اـلـذي ، الفرـيـد الجميل المذاق هذا وأتعريفه لحبه بهدايته العبد على الله إنعاما

.. وأفـضـل عظيم هائال إنعاما .. هو شبيه وأل كلها الحب مذاقات في له نظير ال
. جزيل غامر
ًا عبيده من لعبد الله حب كان وإذا      فإن ، يصفه أن التعبير فوق امر
من قليلة فلتات في إل تصوره نأ العبارة اساتطاعت قلما امر لربه العبد حب
التـصـوف رـجـال ـمـن الواـصـلون فـيـه تـفـوق الذي الباب .. وأهذا المحبين كلما

ك بيـن مـن قليـل - وأهم الصادقين التصـوف مـسـوح يلبـسْ الـذي الحشـد ذل
حـسـي إـلـى تنـقـل العدوأية رابعة أبيات - وألزالت الطويل ساجلهم في وأيعرف
: تقول وأهي الفريد الحب لهذا الصادق مذاقها

َلناما ترضى وأليتك       مـريـرة وأالحيـاة تحلـوا فليتك غضاب وأا
خراب العالميـن وأبين وأبيـني       عـامـر وأبينك بيني الذي وألـيت

تراب التراب فوق الذي وأكل        هيـن فالكـل الود منك صح إذا

للمنـعـم العبد من وأالحب ، العبيد من للعبد الجليل من الحب هذا     
ـفـي وأينطـبـع ، العرـيـض الـكـون ـهـذا في وأيسري الوجود في يشيع ، المتفضل

وأيغـمـران الوـجـود ـهـذا يغـمـران وأظـــل ـجـو ـهـو ـفـإذا ، شئ كل وأفي حي كل
ً كله النساني الوجود 2.   . هـ . أ  المحبوب المحب العبد ذلك في ممثل

ًا      ًاأ  قال: ثاني ْفَل  تـعالى قولـه تفسير عنـد يض ُعوا ُق ِطي ّلَه َأ َوأالّرسُاوَل ال
ْفَن ِإ ْفَوا َف ّل َو ِإّن َت ّلَه َف ِريَن ُيِحّب ل ال ِف َكا ْفَل تخالفـوا ل  : أي) 32 ةآي عمران  آل(  ا
ِإّن -  َأـمـره عن ّـلـَه َـفـ ِريَن ُيـِحـّب ل ال ِف َـكـا ْفَل دل   ا ـفـي مـخـالفته َأن عـلـى .. ف

نفســه في وأزعم ادعى وأإن ، بذلك اتصف من يحب ل والله ، كفر الطريقة
 3.     لله محب َأنه

عز لله المحبة صفة يثبت سايد َأن السابقين الموضعين من يتبين     
ًا ذكر قد كان وأإن وجل ُدوأا  تـعـالى ـقـوله تفـسـير عـنـد إشكال فيه كلم ُـبـ ْفَع َوأا
ـَه ّـل ُكوا َوأل ال ِر ْفَشــ ِه ُت ـ ًا ِـب ْفَيئ ْفَيِن َشــ َد ـ ِـل َوا ْفَل ِبا ًا َوأ ْفَحَســان ِذي ِإ ـ ِـب ـى َوأ َـب ْفَر ُق ْفَل ـاَمى ا َـت َي ْفَل َوأا

ِكيِن ْفَلَمَسا ِر َوأا ْفَلَجا َبى ِذي َوأا ْفَر ُق ْفَل ِر ا ْفَلَجا ُنِب َوأا ْفَلُج ْفَنِب َوأالّصاِحِب ا ْفَلَج ْفَبِن ِبا ِبيِل َوأا الّســ
ْفَت َوأَما َك َل ْفَم َم ُك ُن ْفَيَما ّلَه ِإّن َأ ْفَن  ُيِحّب ل ال ً َكاَن َم َتال ْفَخ ًا ُم ـ النساء(    َفُخور 36 ةآـي

 –سابحانه وأالله )) هؤلء يحب (( ل الله : إن يقول القرآني " وأالتعبير  : وأهو)

) اليد صفة تحت الكلما ( راجع تعالى لله اليد لصفة سايد إثبات إلى الشارة - فيه 1
 )918 / 2(  قطب لسيد القرآن ظلل - في 2
 ) 387 / 1(  قطب لسيد القرآن ظلل - في 3
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ـمـن النفـعـال ـهـذا يـصـاحب ـمـا المقـصـود إنـمـا وأالحب الكره انفعال ينفعل ل
َألوف َلذى الطرد من البشر م 4" .   الجزاء وأساوء وأا

الذي السابق كلمه مع جمعه وأعند المحبة صفة تأوأيل يحتمل كلما وأهذا     
تنزـيـه الله رحمه سايد مقصود إن يقال قد وأجل عز لله المحبة صفة إثبات فيه
ـه ، وأالـكـره الـحـب تصاحب التي النفعالت في خلقه مشابهة عن الله ل وألكـن

نأ وأل الـجـزاء وأحـسـن وأالحـسـان الـقـرب ـفـي الـحـب معـنـى يحصر أن يقصد
ـحـديثه ـفـي لن وأذـلـك الـجـزاء وأسـاـوء وأالذى الـطـرد ـفـي الـكـره معنى يحصر

كــانت وأإن لعبيده الله لحب ُأخرى معاٍن يثبت وأجل عز لله الحب عن السابق
. الله رحمهم السلف عبارات من ليست العبارات هذه

وأإن يثبتها أنه من يفهم بما المحبة صفة أوأرد سايد أن  :     القولا     وخلصة     
. أعلم . وأالله تركها الوألى كان صحيحة غير عبارات له كانت

 )661 / 2(  قطب لسيد القرآن ظلل - في 4
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ًا :  الوجه ثامن

ُقوَن َوأَما  تعالى قال ، وأجل عز لله ةخبري ةذاتيـ صفـه الوجـه      ْفَنِف َء ِإّل ُت َغا ِت ْفَب ا
ِه ْفَج ِه َوأ ّل ِذيَن  وأقال ،  ال ّل َبُروأا َوأا َء َص َغا ِت ْفَب ِه ا ْفَج ْفَم َوأ ِه ّب     .1  َر

: تعالى لله الوجه صفة في سايد أقوالا     

ِه   تعالى قوله عند البقرة ساورة : في قال - 1      ّل ِل ُق َوأ ِر ْفَش ْفَلَم ِرُب ا ْفَغ ْفَلَم َوأا
َنَما ْفَي أ

َ ّلوا َف َو َثّم ُت ْفَجُه َف ِه َوأ ّل ّلَه ِإّن ال ٌع ال ِليٌم َوأاسِا فهي"  :  )115  ةآي ةالبقر(    َع
ًا جاءت بأنها توحي ًا المسلمين صلة أن ادعائاهم في اليهود تضليل على رد إذ

ـتـرد ةوأالـيـ ، الـلـه عـنـد لـهـا حساب وأل وأضائاعة باطلة كانت المقدس بيت إلى
إلـيـه ـتـوجه حيثـمـا وجهه فثم قبلة اتجاه كل أن تقرر وأهي الزعم هذا عليهم

أن ل  ، طاـعـة فـيـه الـلـه عـنـد ـمـن ـتـوجيه ـهـو ةمعين ةقبل تخصيص وأإنما عابد
ينقصــهم وأل عباده على يضيق ل وأالله جهة دوأن جهة في سابحانه الله وجه

ـعه المر وأفي اتجاهاتهم وأدوأافع وأنياتهم بقلوبهم عليم وأهو ، ثوابهم ـة سـا وأالنـي
 2 .  "  عليم وأاساع الله إن  لله

ُكّل :  تعالى قوله في وأقال - 2      ٍء   ْفَي ِلٌك َش َهُه ِإّل َها ْفَج 88 ةآي  القصص(  َوأ
، وأالقوة ، وأالسلطان ، وأالجاه ، المال ذاهب شيء وأكل ، زائال شيء  : فكل)

وأـمـا ، فيـهـا وأـمـن الـسـماوأات وأتـلـك عليها وأمن الرض وأهذه وأالمتاع ، وأالحياة
وـجـه إل يبـقـى فل هاـلـك كله نجهله وأما منه نعلمه ما كله الكون وأهذا فيها
ًا الباقي الله  3.   بالبقاء متفرد

     3 - ْفَن ُكّل :  تعالى قوله عند وأقال  َها َم ْفَي َل َقى ، َفاٍن َع ْفَب َي ْفَجُه َوأ ّبـَك َوأ ُذوأ َر
ْفَلَجلِل ِما ا ْفَكَرا ِْفَل تخفت القرآني النص هذا ظل  : وأفي)  27 ةآي الرحمن(   َوأا

، ـحـي ـكـل يـشـمل الفـنـاء وأـظـل الجـــوارح وأتسكن الصوات وأتخشع النفاس
الكرـيـم اـلـوجه وأجلل ، وأالرض الـسـماوأات آـفـاق وأيغـمـر حرـكـة ـكـل وأيطوي
بــالجلل كله الوجود وأيغمر وأالمكان وأالزمان وأالجوارح النفوس يظلل الباقي

فيـعـد التعقـيـب بنـفـسْ الـثـر العميـقـة اللمســـة هذه على . وأيعقب …وأالوقار
ْفَا الحقيقـة هذه اساتقرار الكريم الجليل الوجـه وبقاء عليها من لكل ، الغن

4.   وأالنسْ الجن بها يواجـه نعمة الحقيقة هذه اساتقرار بعد وأحده

ٍد َوأَما :  تعالى قولـه عنـد وأقال - 4      ُه َِلَح َد ْفَن ْفَن ِع ٍة ِم ْفَعَم ْفَجَزى ِن َء ِإّل ، ُت َغا ِت ْفَب ا
ِه ْفَج ِه َوأ ّب َلى َر ْفَع َْفَل ، التقى هذا ينتظر ماذا ؟ ماذا  : ثم) 20 - 19 ةآي  الليل(  ا

 )286(  وأالسنة الكتاب في الواردة الله - صفات 1
 )105 / 1(  قطب لسيد القرآن ظلل - في 2
 )2716 / 5(  السابق - المرجع 3
 )3454 / 6(  قطب لسيد القرآن ظلل - في 4
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ًا ماله يؤتي الذي ألعلى ربه وجه وابتغاء ، تطهر يطالع الذي الجزاء إن ؟ ا
 1.   المألوف غير . وأعلى . وأمفاجئ عجيب هنا المؤمنة الروأاح به القرآن

ْفَيسَْ  تعالى قوله تفسير في  - قال5      ْفَيَك َل َل ْفَم َع ُه َدا ِكّن ُه َل ّلَه َوأ ِدي ال ْفَه ْفَن َي َم
ُقوا َوأَما َيَشاُء ْفَنِف ْفَن ُت ٍر ِم ْفَي ْفَم َخ ُك ُفِس ْفَن َِل ُقوَن َوأَما َف ْفَنِف َء ِإّل ُت َغا ِت ْفَب ِه ا ْفَج ِه َوأ ّل ُقوا َوأَما ال ْفَنِف ُت

ْفَن ٍر ِم ْفَي َوّف َخ ْفَم ُي ُك ْفَي َل ْفَم ِإ ُت ْفَن َأ َلُموَن ل َوأ ْفَظ َأن هو هذا  : إن) 272 ةآي ةالبقر(    ُت ش
يتلـفـت وأـهـو ينـفـق . ل ـغـرض ـعـن وأل هوى عن ينفق ل . إنه ساواه ل المؤمن
عليـهـم وأيتـعـالى بإنـفـاقه النـاس ليرـكـب ينـفـق ! ل يقوـلـون ـمـاذا ـيـرى للناس

إل ينـفـق ! ل بنيـشـان ليـكـافئه َأوأ سـاـلطان ذوأ عـنـه ليرـضـى ينفق ! ل وأيشمخ
 2.   الله وجه ابتغاء

َأما6      ِذيَن   تعالى قوله تفسير في  -  ّل َبُروأا َوأا َء َص َغا ِت ْفَب ِه ا ْفَج ْفَم َوأ ِه ّب َقاُموا َر َأ َوأ
َة ُقوا الّصل َف ْفَن َأ ْفَم ِمّما َوأ ُه َنا ْفَق ًا َرَز َـيـًة سِاّر ِن َعل ُأوأَن َوأ ْفَدَر َـيـ ِة َوأ َن ْفَلَحـَسـ َئَة ِبا ّي ِـئـَك الـّسـ َل ُأوأ

ْفَم ُه َبى َل ْفَق ِر ُع ّدا بر) 22 ةآـيـ الرعد(    ال . مقتـضـيات . وأللـصـبر أـلـوان  : وأالص
وأـصـبر.   ... اـلـخ وأاجتـهـاد وأدـعـوة وأجهاد عمل . من الميثاق تكاليف على صبر
. وأصــبر يكفر وأل يبطر فل النعمة على يصبر من . وأقل وأالبأسااء النعماء على
وأـصـبر وأـصـبر .. وأـصـبر الـصـدوأر تـضـيق وأـهـي وأجهالتهم الناس حماقات على

ًا ل ، ربهم وجه ابتغاء كله..  وأصبر . : جزـعـوا الـنـاس يـقـول أن ـمـن تحرج
ً وأل ًا . وأل الصبر وأراء من نفع في رجاء . وأل : صبروأا الناس ليقول تجمل ـ دفـع

ـبر ، الـلـه وـجـه ابتغاء غير وأاحد لهدف . وأل الجزع به يأتي لضر ـى وأالـص عـل
ـاع وأالرـضـى لمشيئته وأالساتسلما لقضائاه التسليم . صبر وأبلواه نعمته وأالقتـن
  . ..3 

ٌه  تعالى قولـه تفسير في الـ – وأق7      ٍذ ُوأُجو ِئ ْفَوَم ٌة َي َلى ، َناِضَر َها ِإ ّب ٌة َر ِظَر َنا
   )23 - 22 ةآي ةالقيامـ  (
الطهور المقدس الفرح وأفيض ، الهادئ الغامر السعادة فيض إلى : فلنتطلع 
ا قـدر عـلـى الموقـف لحقيقــة تصـورنا مجـرد مـن ينطـلـق الـذي ، . نملـك م

إل تفوتها . ل نعمة ذاته التطلع فهذا ، الفيض هذا إلى بالتطلع َأروأاحنا وألنشغل
4..   الكريم وجهه إلى النظر نعمة

لـكـن اـلـوجه ـصـفة يثبت قطب سايد أن يظهر : " وأالذي المغراوأي قال     
" . بتحفظ

ًا وأقال      يبقيها بل يؤوألها ل اليات لهذه تفسيراته في قطب : " سايد أيض
5" .   الصفة إثبات من الذهن إلى المتبادر على نحمله فنحن ، ظاهرها على

 )3923 / 6(  السابق - المرجع 1
 )315 / 1(  قطب لسيد القرآن ظلل - في 2
 )2057 / 4(  السابق - المرجع 3
 )3771 / 6(  قطب لسيد القرآن ظلل - في 4
 )325 – 323 / 2(  الصفات آيات في وأالثبات التاوأيل بين - المفسروأن54
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ًا : العين تاساع
. وأالسنة بالكتاب وأجل عز لله ثابتة ذاتية صفة     

ـن مواضع عدة في تعالى الله إلى مضافة العين الله رحمه قطب سايد أوأرد ـم
وأـتـارة ، ذـلـك ـشـابه وأـمـا وأالحاـطـة وأالتعلـيـم بالرعاـيـة يؤوألـهـا فتارة ، الظلل
. عنها يسكت وأتارة ، الصفة إثبات أوأجه من وأجه وأهو الرؤية لها ينسب

َنِع  هود ساورة  من37 الية تفسير في قولـه الوألى فمن      ْفَـصـ ْفَـلـَك َوأا ُف ْفَل ا
َنا ِن ُي ْفَع َأ .   ِب

1"   وأتعليمنا برعايتنا : "  أي قال 

ِلُم:  تعالى قوله تفسير في قوله الثاني وأمن      َعا ْفَيِب   َغ ْفَل ِة ا َد َها ِزيُز َوأالّش َع ْفَل ا
ِكيُم ْفَلَح  ). 18 آية ( التغابن    ا

ـكـي ، بحكمـتـه ـمـدبر ، لـسـلطانه خاضع ، لعلمه مكشوف شيء : " فكل قال
 2" .  تراهم الله عين بأن يشعروأن وأهم الناس يعيش

 )1876 / 4(  قطب لسيد القرآن ظلل - في 11
 )3591 / 6(  قطب لسيد القرآن ظلل - في 22
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ًا  : الـرؤيـة عاشر

. وأالنظر كالبصر تعالى لله ثابتة ذاتية صفة الرؤية صفة     
المثلة بعض نذكر وأساوف تعالى لله الرؤية يثبت تعالى الله رحمه وأسايد     
: للرؤية إثباته على

     ً ِإّن:  تـعـالى ـقـوله تفـسـير ـفـي : ـقـال أول ْفَحـَمـَت   ِه َر ّـلـ ِرـيـٌب ال ـِمـَن َق
ِنيَن ْفَحِس ْفَلُم لـم فـإن يروأنـه كـأنهم الـلـه يعبـدوأن  ) " الذين5 آية ( العراف    ا

1" .  للحسان النبوي الوصف في جاء كما يراهم فهو يروأنه يكونوا

ًا      ِني ا  تعالى قوله تفسير عند : قال ثاني ّن ُكَما ِإ َع ُع َم ْفَساَم َأَرى َأ ةآي طه(   َوأ
ـفـوق الـقـاهر الـلـه إنـــه المتعـــال الكبير الجبار القوي ِإنـه معكما ِإنني)  46

َلكـوان موجد . إنـه عبـاده وأل : كـــن بقولـــه وأالشيـاء وأالفـراد وأالحيوانـات ا
طمأنيـنـة يزـيـدهما . وألكـنـه يكـفـي الجـمـال ـهـذا .. وأـكـان معهـمـا نـهإ..  زيادة

 للمعونة بالحسْ وألمسا
  ُع ْفَساَم َأَرى َأ يطغى َأوأ يفرط حين يصنع وأما يملك وأما فرعون يكون فما    َوأ
2!! .   ويرى يسمع معهما والله ؟

ًا      ًا :  وأقال ثالث ْفَد  تعالى قوله تفسير عند َأيض َع َق ّـلـُه سَاِم ْفَوَل ال ِـتـي َـقـ ّل ا
ُلَك ِد َها ِفي ُتَجا ْفَوأِج ِكي َز َت ْفَش َت َلى َوأ ِه ِإ ّـلـ ّـلـُه ال ُع َوأال ْفَـسـَم ُكـَمـا َي ُوأَر ّـلـَه ِإّن َتَحا ٌع ال سـَاـِمي

تكوـنـا ـلـم .. إنكـمـا عجيب إيقاع ذوأ مطلع  : وأهو)  1 ةآي  المجادلة(   َبِصيٌر
. الـمـرأة ـقـول سـاـمع . لقد لكما يسمع . وأكان معكما الله كان .. لقد وأحدكما
يعـلـم . وأهـو كلهـا القـصـة . وأعلم الله إلى وأتشتكي زوأجها في تجادلك سامعها

ّلَه ِإّن ..  فيه كان وأما تحاوأركما ٌع ال ـذا ويرى . يسمع   َبِصيٌر سَاِمي ـأنه . ـه ـش
 3.. .   فيه ثالثكما الله كان الذي الحادث في منه صورة وأهذه

ًا      ْفَم   تعالى قولـه تفسير في :  قال رابع َل ْفَم َأ َل ْفَع َأّن َي ّلَه ِب العلق(     َيَرى ال
:  الماـضـي المقـطـع نهاية في جاء كما الملفوف التهديد يجئ  : هنا) 14 ةآي

ْفَم َل ْفَم َأ َل ْفَع َأّن َي ّلَه ِب إذا الـمـؤمن للعـبـد نهـيـه ويرى.  وأتوليه تكذيبه يرى    َيَرى ال
ْفَم !  بـعـدها ما وأللرؤية يرى.  بالتقوى ًاآمر الهدى على وأهو ، صلى َل َأ ْفَم   َـلـ ْفَع َي

َأّن ّلَه ِب     .4  َيَرى ال

ًا      قليل قبل مر كما الله بعين تكون الرؤية هذه أن سايد أثبت : وأقد خامس
" . تراهم الله عين أن يشعروأن : " وأهم قوله في

ًا  ) . وأانظر1298 / 3(  قطب لسيد القرآن ظلل - في 13  )3291 / 5(  ايض
 )2337 / 4(  قطب لسيد القرآن ظلل - في 2
 )3506 / 6(  السابق - المرجع 3
 )3942 / 6(  قطب لسيد القرآن ظلل - في 4
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. وأتعالى سابحانه الله : رؤية عشر الحادي

ًا ، القيامة يوما وأتعالى سابحانه يروأنـه منونؤالم      يروأن كما ، بأبصارهم عيان
ًا الـشـمسْ ل ، الـبـدر ليـلـة القـمـر ـيـروأن وأكـمـا ، سـاـحاب دوأنـهـا لـيـسْ ، ـصـحو
بعد يروأنه ثم ، القيامة صات عر في وأهم ، سابحانه يروأنه ، رؤيته في ُيضاُمون

وأل ، فــوقهم من لهم وأيتجلى ، فيكرمهم سابحانه الله يشاء كما ، الجنة دخول
ْفَم َكّل  تعالى قال الكافروأن يراه ُه ّن ْفَن ِإ ْفَم َع ِه ّب ٍذ َر ِئ ْفَوَم ُبوَن َي ْفَحُجو تعالى وأقال  َلَم

  ٌه ٍذ ُوأُجو ِئ ْفَوَم ٌة َي َلى ، َناِضَر َها ِإ ّب ٌة َر ِظَر   .  1 َنا

هذه أن يثبت لم لكنه القيامة يوما ربهم المؤمنين رؤية قطب سايد أثبت     
  تـعـالى ـقـوله عـنـد القياـمـة سـاـورة تفـسـير ـفـي فقال  ، بالعين تكون الرؤية
ٌه ٍذ ُوأُجو ِئ ْفَوَم ٌة َي َلى ، َناِضَر َها ِإ ّب ٌة َر ِظَر هذا إن :)  23 - 22 ةآي القيامة (   َنا
يعـجـز كـمـا ، تصويرها عن الكلمات تعجز حالة إلى ةساريع إشارة ليشير النص

ـعداء الموعودين يعد حين . ذلك حقيقتها بكل تصورها عن الدراك ـة الـس بحاـل
َءل . حتى حالة تشبهها ل السعادة من من فيها ما بكل الجنة جوارها إلى لتتضا

!  النعيم ألوان
أي .. إلى ناظرة ربها إلى أنها .. نضرها الناضرة الوجوه هذه     

ـن مـسـتوى ـة ـم ـذا الرفـع ـن مـسـتوى أي ؟ ـه النـسـان روأح إن ؟ الـسـعادة ـم
ًا لتستمتع تراـهـا ، النـفـسْ َأوأ الـكـون ـفـي اللهي البداع جمال من بلمحة أحيان

َأوأ القمراء الليلة في َأوأ الساجي الليل .  َأوأ الوليد الفجر .  َأوأ المدـيـد الـظـل .   .
َأوأ العباب البحر َأوأ المناسابة الصحراء .  َأوأ البهيج الروأض .  َأوأ البهية الطلعة .   .

َأوأ النبيـــل القلـــب َأوأ الواـثـق اليـمـان .  مـطـالع آـخـر .. إـلـى الجمـيـل الـصـبر . 
بأجنحة وأترف ، بالسعادة وأتفيض ، النشوة .. فتغمرها الوجود هذا في الجمال

ـمـن فيها وأما ، الحياة َأشواك عنها . وأتتوارى طليقة مجنحة عوالم في نور من
َأهواء شهوات وأصراع ، وأدما لحم وأعرامة طين وأثقلة ، وأقبح َألم ـف وأ ؟ .. فكـي

جـمـالا إـلـى - ولـكـن الـلـه صنع جمالا إلى - ل تنظر وهي بها كيف
. ؟ الله ذات
ً يحتاج مقـاما إنه أل      ًا . وأيحتاج الله من مد إلى َأوأل الله من ـثبيتت إلى ثاني

، فيثبت ، نفسه النسان لكـ. ليم
   ٌه ٍذ ُوأُجو ِئ ْفَوَم ٌة َي َلى ، َناِضَر َها ِإ ّب ٌة َر ِظَر إلى وهي تتنضر ل لها وما..    َنا

. الرض ـفـي الله صنع من شيء إلى لينظر النسان إن ؟ تنظر ربها جمالا
. جمـيـل فعل َأوأ ، نبيل روأح َأوأ ، رفاف جناح َأوأ ، ندية زهرة َأوأ ، بهية ةطلع من
. وأالنـضـارة الوـضـاءة فيـهـا فيبدوأا ، ملمحه على قلبه من تفيض السعادة فإذا

ًا الكمال جمال إلى تنظر حين بها فكيف ـمـن الوـجـود ـفـي ما كـل من . مطلق
إل ، المـقـاما ذـلـك النسانية الكينونـة تبلغ فما ؟ بالجمال السعادة عن شواغل

عـلـى يـعـز اـلـذي المرتقى ذلك بلوغ عن تصدرها شائابـة كـل من خلصت وأقـد

 )139(  الثر اهل عقيدة بيان في الثمر - قطف 1
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دوأاـعـي ـمـن ذاتـهـا ـهـي فيـهـا وألـكـن ، فـقـط حولـهـا فيما ل شائابة ! كل الخيال
َأمـــا الله إلى النظر ساوى ما شيء إلى وأالحاجة النقص ؟ تنظـــر كـيـف .. ف

َأي َأي ؟ تنظر جارحــة وأب عـلـى يخطـــر ل ـحـديث ..  فذلـــك ؟ تنظر وأسايلـة وأب
القلـب فـي ، القرآـنـي النـص يطلقـــه الـذي الفـرح مـن طـائاف يمـسـه قلـب

! وأالنطلق وأالتطلـع وأالتشوف ، الروأح على يفيضها التي وأالسعادة ، المؤمن
.

بـالفرح الفـائاض النـور هـذا تعـانق َأن َأروأاحهم يحرمون أناس بال فما     
المقـيـدة العـقـول ـتـدركه ل ، مطـلـق ـحـول بالـجـدل وأيـشـغلونها ؟ وأالـسـعادة
! . ؟ وأمقرراته العقل بمألوفات

َلرـضـية الكينوـنـة هذه قيود من وأانطلقها النسانية الكينونة ارتقاء إن      ا
. ذاك ـيـوما المطلـقـة بالحقيـقـة التقائاـهـا ـفـي الرجاء محط فقط هو المحدوأدة

ذاك يـكـون - كـيـف تـصـور  - مـجـرد تتـصـور َأن عليها سايعز النطلق هذا وأقبل
.  اللقاء

ًا جدل كان فقد  ِإذن      المعتزلة شغل الذي المديد الطويل الجدل ذلك ضائاع
وأالرؤـيـة النـظـر حقيـقـة حول وأالمتكلمين السنة َأهل من وأمعارضيهم أنفسهم

.... .  المقاما ذلك في
الفرح وأفيض ، الهادئ الغامر السعادة فيض إلى : فالتطلع قال أن إلى     

ـقـدر عـلـى الموقف لحقيقة تصورنا مجرد من ينطلق الذي ، الطهور المقدس
التطـلـع فـهـذا ، الفيض هذا إلى بالتطلع أأرواحنا ولنشغل.  نملك ما

 1.. .   الكريم وجهه إلى النظر نعمة إل تفوقها . ل نعمة ذاته

وـجـه إـلـى النـظـر في كلمه قطب سايد على انتقد من أقوالا ذكر
الكريم الله

ًا ، الله رحمه الدوأيش الله عبد الشيخ : قال ولًأ      سـاـيد كلما على تعليق
عـلـى يخـطـر ل ـحـديث " ـفـذلك ـقـوله : أقول :  قال القيامة ساورة في قطب
"  طائاف..... إلخ يمسه قلب
جرير عنه روأاه فيما قال حيث وأسالم عليه الله صلى النبي قاله ما خلف     
ًا " كـنـا قال حيث عنه الله رضي البجلي الله عبد بن ـصـلى الـنـبي عـنـد جلوسـاـ

كـمـا ربـكـم سـاـتروأن : إنـكـم ـقـال البدر ليلة القمر إلى نظر إذ وأسالم عليه الله
. ... الــخ وأمسلم البخاري روأاه الحديث رؤيته في تضامون ل القمر هذا تروأن

2

ًا      ًا المدخلي هادي بن ربيع : قال ثاني تفسير في سايد كتبه ما على تعليق
ًا : " وأيقول القيامة ساورة ًا مشكك رؤـيـة - ـفـي قـطـب سـاـيد - يقـصـد وأمشكك

 )3771 - 3770 / 6(  قطب لسيد القرآن ظلل - في 1
 )291 - 290(  الزلل العذب - المورد 2
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ٌه تعالى الله قول تفسير في الخرة الدار في الله ٍذ ُوأـُجـو ِـئـ ْفَوَم ٌة َي َـلـى ، َناـِضـَر ِإ
َها ّب ٌة َر ِظَر سـاـيد !!  يـظـن وأالتهاوأـيـل السفـسـطة هذه !! وأبمثل ..... وأهكذا  َنا

!! . وأالمعتزلة السنة َأهل بين الخلف مشكلة حل قد أنه قطب
تـلـك ـهـي فـمـا ، تعالى الله رؤية إنكار في المعتزلة إلى انحاز قد أنه يدري وأل

ـالنظر حددها قد ؟! وأالقرآن هي ما القارئ يدري ل التي السعادة من الحالة ـب
. الصالح السلف بها وأآمن ، أكدتها المتواترة وأالسنة ، الله إلى
ًا : كنا قـال ، عنـه الله رضي الله عبد بن جرير فعن      صلى النبي عند جلوسا
ربـكـم سـاـتروأن : ((  إنكم قال ، البدر ليلة القمر إلى نظر إذ ، وأسالم عليه الله
يوـضـح : وأهـكـذا ـقـال َأن )) ... إلى  رؤيته في تضامون ل القمر هذا تروأن كما

ربـهـم ـيـروأن المؤمنين َأن تأكيد َأقوى وأيؤكد وأسالم عليه الله صلى الله رساول
. بذلك متواترة وأالحاديث ، القيامة يوما بأبصارهم

وأالـسـنة بالكـتـاب الـثـابت العظـيـم الـمـر ـهـذا ـفـي يشكك قطب وأسايد     
وأـبـأي ، ينـظـر كـيـف ـيـدري وأل ، تـصـور مجرد تصوره يعز أنه وأيرى ، المتواترة

1.   ؟ ينظر وأسايلة وأبأي جارحة

: يلي ما لنا يتبين خصومه وكلما سايد كلما اساتعراض بعد

مر كما ربهم سايروأن المؤمنين أن يثبت الله رحمه قطب سايد إن:  ولًأ     
.. الناضرة الوجوه " هذه:  قوله ذلك منوأ القيامة ساورة تفسير في معنا

 " . ناظرة ربها إلى أنها نضرها
ًاأ وأقوله ـه صنع جمالا إلى - ل تنظر وهي بها " كيف يض - ولـكـن الـل
ـوله" . الله ذات جمالا إلى ًاأ  وأـق ـ إـلـى وـهـي تتنـضـر ل لها ا" وم يـض

 " . تنظر ربها جمالا
ًاأ وأـقـوله فـهـذا ، الفـيـض ـهـذا إـلـى ـبـالتطلع أأرواحنا " ولنشغل يـضـ

" . الكرـيـم وجهه إلى النظر نعمة إل تفوقها . ل نعمة ذاته التطلع
2

ًا      لـسـيد موهمة عبارة على علق فقد الدوأيش الله عبد الشيخ أما:  ثاني
ً الصفة في سايد كلما قراءة الوألى وأكان الله رحمه قطب فيما نقده ثم كامل
. أصاب فيما وأتصويبه أخطأ

ًا      ًا يكن مفل المدخلي ربيع : أما ثالث الذي كلمه حذف حيث لسيد منصف
ـذه أن يثبت لم أنه حيث من فيه أخطأ  قد ما وأأبقى الرؤيا إثبات فيه ـا ـه الرؤـي

ًا القيامة يوما تكون . عيان

 )130 - 128(  وأفكره قطب سايد عقيدة على اسالمية - اضواء 1
 )3771 - 3770 / 6(  قطب لسيد القرآن ظلل - في 2
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ًا      َأي ؟ تنظر كيف " فأما تعالى الله رحمـه سايد : قول رابع جارحــة وأبـ
3.. "    ؟ تنظر وأسايلـة وأبأي ؟ تنظر

ًا ربهم سايروأن المؤمنين أن يثبتون وأالجماعة السنة فأهل خطأ فهو      عيان
: " كـنـا ـقـال عـنـه الـلـه رـضـي البجـلـي الـلـه عـبـد بن جرير حديث في جاء كما

ًا : ـقـال الـبـدر ليـلـة القـمـر إـلـى نظر إذ وأسالم عليه الله صلى النبي عند جلوسا
ًا  ربكم ساتروأن إنكم ـفـي تـضـامون ل الـبـدر ليـلـة القـمـر  ـتـروأن )  كـمـا ( عيان
. وأمسلم البخاري .. " روأاه رؤيته
الله صلى النبي عن مسلم صحيح : وأفي الغنيمان الله عبد الشيخ قال     
كل ))  . فـفـي ـفـتروأنه ربـكـم عـلـى ساتعرـضـون إنكم (( أما  قوله وأسالم عليه

ـة ربـهـم يروأن المؤمنين بأن وأسالم عليه الله صلى منه بليغ تأكيد اللفظين رؤـي
2.   بأبصارهم حقيقية

ًا ، وأجوههم في التي بأبصارهم ربهم سايروأن المؤمنين أن يبين فهذا      خلف
سايد بل ، ربهم سايروأن المؤمنين أن ينكر سايد أن هذا يعني . وأل سايد قاله لما

. الرؤيا كيفيـة في الصواب خالف قد الله رحمه

ـبـأن أثـبـت ـقـد قطب سايد أن لنا يتبين السابق العرض خلل وأمن     
ًا الخرة في ربهم سايرون المؤمنين يثـبـت ل أـنـه ـيـهعل َأنـكـر لـمـن خلف

إـلـى النـظـر جارحـة عـن تسائاله في الصواب جانبه قد الله رحمه وألكنه ، ذلك
.   اعلم . وأالله تعالى وأجهه

 )3771 / 6(  قطب لسيد القرآن ظلل - في 3
 )12 / 2(  البخاري صحيح من التوحيد كتاب - شرح 2
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)) (( السمع : الساتماع عشر الثاني

مواضع عدة في وأذلك يسمع الله أن يثبت الله رحمه سايد فإن السمع أما     
ًا نسوق الظلل من : منها بعض

     ً َفا ل َقاَل  تعالى قولـه تفسير في : قال أول ِني َتَخا ّن ُكَما ِإ َع ُع َم ْفَساَم َأَرى َأ َوأ
  ) 46 ةآيـ طـه( ِإنني  اللـه . إنه المتعال الكبير الجبار القوي .. إنه معكما  : 

َلكوان موجد إنه عباده فوق القاهر َلفراد وأالحيوانات ا َلشياء وأا : كن بقوله وأا
طمأنينــة يزيـدها . وألكنـه يكفـي الجمال هذا . وأكـان معهما .. إنه زيادة . وأل

ًا ُع  :  للمعونـة بالحسْ وألمسـ ْفَساَم َأَرى َأ وأمـا يملـك وأما فرعون يكون  فما  َوأ
1.    ؟ ويرى يسمع معهما والله ؟ يطغى أوأ يفرط حين يصنع

ًا      ًا : وأقال ثاني ْفَل  تعالى قوله تفسير في أيض ْفَن ُق ْفَلُت ِإ َل ّنَما َض ِإ َلى َأِضّل َف َع
ْفَفِسي ِإِن َن ْفَيُت َوأ َد َت ْفَه ِبَما ا َلّي ُيوِحي َف ّبي ِإ ّنُه َر ٌع ِإ ِريٌب سَاِمي  : ) 50 ةآي سابا(    َق

ّنُه ٌع ِإ ِريٌب سَاِمي هـذه صـفاته يـجـدوأن كـانوا . هـكـذا الله يجدوأن كانوا وأهكذا  َق
ـة يجدوأنها كانوا نفوساهم في ـاة رطـب ـة بالحـي ـانوا الحقيقـي الله إن يحـسـون ـك

نأوأ مباـشـرة عناـيـة ـبـأمرهم معـنـي ـنـهأ. وأ ـهـمنم قرـيـب وأـهـو لـهـم يسمع
2.   وأاساطة بل إليه تصل وأنجواهم شكواهم

ًا      ْفَد  تعالى قوله تفسير في : وأقال ثالث َع َق ّلُه سَاِم ْفَوَل ال ِتي َق ّل ُلَك ا ِد ِفي ُتَجا
َها ْفَوأِج ِكي َز َت ْفَش َت َـلـى َوأ ِه ِإ ّـلـ ّـلـُه ال ُع َوأال ْفَـسـَم ُكـَمـا َي ُوأَر ّـلـَه ِإّن َتَحا ٌع ال (    َبـِصـيٌر سـَاـِمي

.. وأحـدكما تكونـا لـم ... إنكمـا عجيب إيقاع ذوأ مطلع  : وأهو) 1 ةآي المجادلة
. الـمـرأة قـولا سـاـمع لـقـد لكمـا يسـمع وكان.  معكـمـا الـلـه ـكـان لقد

وأهـو كلـهـا القـصـة . وأعـلـم الـلـه إـلـى وأتشتكي زأوجها في تجادلك سامعها
3.    ويرى يسمع.   بصير ساميع الله إن فيه كان وأما تحاوأركما يعلم

 )2337 / 4(  قطب لسيد القرآن ظلل - في 1
 ) 2916 / 5(  السابق - المرجع 2
 )3506 / 6(  السابق - المرجع 3
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: الساتهزاء عشر الثالث

ّلُه  تعالى قولـه تفسير في سايد قال      ُئ ال ِز ْفَه َت ْفَس ْفَم َي ِه ْفَم ِب ُه ّد َيُم ْفَم ِفي َوأ ِه ِن َيا ْفَغ ُط

ُهوَن ْفَعَم :)  15 ةآي البقرة(    َي
!! وأإن َأـشـقاه وأـمـا وأالرض الـسـماوأات جـبـار ـبـه يـسـتهزئ ـمـن أيأس " وأما 

. القلوب هوله من تقشعر مصير وأإلى ، يبهر مفزع مشهد إلى ليمتد الخيال
ّلُه :  يقرأ وأهو      ُئ ال ِز ْفَه َت ْفَس ْفَم َي ِه ْفَم ِب ُه ّد َيُم ْفَم ِفي َوأ ِه ِن َيا ْفَغ ُهوَن ُط ْفَعَم .. فيدعهم  َي

تتلـقـاهم الجـبـارة وأالـيـد ، ـغـايته يعرفون ال طريق في هدى غير على يخبطون
.. المكين المقبض عن غافلة ، الفخ في تتواثب الهزيلة كـالفئران ، نهايته في

. الصغير الهزيل كاساتهزائاهم ل ، يبهالر الساتهزاء هو وأهذا
- الله تولي . حقيقة إليها قبل من أشرنا التي الحقيقة تلك تبدوأ كذلك وأهنا     

طمأنينـــة ـمـن التولي هذا وأراء وأما المؤمنون بها يراد التي - للمعركة سابحانه
ـفـي الـمـتروأكين ، الغافلين الله لعداء بشع يبهر وأمصير ، الله لوألياء كاملـة
بـعـض وأإمـهـالهم ، طغـيـانهم ـفـي لهم الله بمـد المخدوأعين ، يخبطون عماهم
ـغـافلون وأـهـم ، هناـلـك ينتظرـهـم ـيـبهالر وأالمـصـير ، ـعـدوأانهم ـفـي اـلـوقت
    1! " .   يعمهون

 2.   عليه يعلق وألم سايد كلما المغراوأي نقل     

كان أنه وألو ، أثبتها بل الصفة هذه يؤولا لم سايد أن يظهر وأالذي     
. العالمين رب لله . فالحمد البدع أهل فعل كما ذلك لذكر يؤوألها

 )45 / 1(  قطب لسيد القرآن ظلل - في 1
 )321 / 2(  الصفات آيات في وأالثبات التاوأيل بين - المفسروأن 2
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: القبض عشر الرابع

، وأالسنة بالكتاب ثابتتان ، وأجل عز لله فعليتان صفتان ، وأالطــّي القبـض     
ّلُه  تعالى قال ِبُض َوأال ْفَق ْفَبُسُط َي َي ِه َوأ ْفَي َل ِإ ُعوَن َوأ ْفَرَج .)  245 ةآي البقرة(    ُت

الظلل من موضعين في القبض صفة على تكلم تعالى الله رحمه وأسايد     
: وأهما

قوله تفسير عند قاله فيما الله رحمه عليه ُأخذ مما : وأهو الوأل الموضع     
ـالى ـا  تـع َدُروأا َوأـَم ـ ـَه َـق ّـل ّق ال ـ ِه ـَح ِر ْفَد ـ ْفَرُض َـق ْفَل

َ ًا َوأا ـ ُتُه َجِميـع ـ ْفَبـَض ْفَومَا َق ـ ِة َـي ـ َياـَم ِق ْفَل ا
َوأاُت ّياٌت َوأالّسَما ِو ْفَط ِه َم ِن َيِمي َنُه ِب ْفَبَحا َلى سُا َعا َت ُكوَن َعّما َوأ ِر ْفَش ) 67 ةآي الزمر(    ُي

. خلـقـه بـعـض ـبـه يـشـركون وأـهـم ، قدره حق الله قدروأا . ما :  نعم سايد قال
ل . وأـهـم وأعظمـتـه وأـحـدانيته ـيـدركون ل . وأـهـم عـبـادته ـحـق يعـبـدوأنه ل وأـهـم

. وأقوته جلله يستشعروأن
التصوير طريقة . على وأقوته الله عظمة من جانب عن لهم يكشف ثم     

يتـصـورها ، جزئاـيـة ـصـورة ـفـي الكلـيـة الحـقـائاق للبـشـر تـقـرب التي ، القرآنية
ْفَرُض  :  المحــدوأد إدراكهــم ْفَل

َ ًا َوأا ـ ُتُه َجِميـع ْفَبَضــ ْفَومَا َق ـ ِة َـي َياَمــ ِق ْفَل َوأاُت ا َوأالّســَما
ّياٌت ِو ْفَط ِه َم ِن َيِمي َنُه ِب ْفَبَحا َلى سُا َعا َت ُكوَن َعّما َوأ ِر ْفَش ..  ُي

هو إنما ، وأالمشاهد الصور هذه من الحديث وأفي القرآن في يرد ما وأكل     
تـعـبير ـفـي لـهـم توـضـع َأن بغـيـر إدراكـهـا البـشـر يملك ل التي للحقائاق تقريب

حقيقـة ـمـن لجـانب التـصـوير ـهـذا . وأمـنـه يتـصـوروأنها ـصـورة وأـفـي ، يدركونه
ـدوأد تتحدد وأل ، حيز في تتحيز وأل ، بشكل تتقيد ل التي ، المطلقة القدرة . بـح

1

ًا الدوأيش الله عبد الشيخ قال      ظاهر : أقول السابق سايد كلما على تعليق
ـل وأهذا ، حقيقة القبض في ظاهره وأليسْ مثل ضرب هذا أن الكلما هذا تعطـي

ِإنهم وأالجماـعـة السنة َأهل لقول مخالف الصفة لهذه القـبـض ـصـفة يثبـتـون ـفـ
َلصابع وأاليدين ًا ، وأعظمـتـه الله بجلل يليق ما على حقيقة وأا ، تمثـيـل بل إثباـتـ
ًا ْفَـيـسَْ   تـعـالى قوله حد على ، تعطيل بل وأتنزيه ِه َل ِـلـ ْفَث ٌء َكِم ْفَي َو ـَشـ ُـهـ ُع َوأ الـّسـِمي
َبِصيُر ْفَل  2.   ... إلخ كشافه في الزمخشري قول يشبه هذا وأكلمه   ا

ْفَن  تعـالى قولـه تفسـير في قـال :  فقـد الثاني الموضع      ِذي َذا َم ّل ِرُض ا ْفَق ُي
ّلَه ًا ال ْفَرـضـ ًا َق َفُه َحـَسـن ُيَضـاِع ًا َلـُه َف َعاف ْفَـضـ ًة َأ ِثيـَر ّـلـُه َك ِـبـُض َوأال ْفَق ْفَبـُسـُط َي َي ِه َوأ ْفَـيـ َل ِإ َوأ

ُعوَن ْفَرَج ل وأالحياة ، الله بيد وأالحياة الموت كان  : وأإذا) 245 ةآي البقرة(    ُت
. إنـمـا بالنـفـاق ـيـذهب ل الـمـال فكذلك ، البقاء لها الله قدر إذا بالقتال تذهب

ًا يضاعفه ، عنده مضمون ، لله حسن قرض هو ـفـي . يـضـاعفه ـكـثيرة أـضـعاف
 )3062 / 5(  قطب لسيد القرآن ظلل - في 1
 )188 - 187(  الزلل العذب - المورد 2
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ً الدنيا ًا الخرة في وأيضاعفه ، وأراحة وأساعادة وأبركة مال ًا نعيم وأرضى ، وأمتاع
وأبـخـل حرص إلى ل ، الله إلى وأالفقر الغنى في المر . وأمراد الله من وأقربى

ّلُه :   وأإنفاق بذل إلى وأل ، ِبُض َوأال ْفَق ْفَبُسُط َي َي ـفـي سـاـبحانه إلـيـه .. وأالمرجع  َوأ
ـة ـأين المطــاف نهاـي ـون . ـف ـال يـك ـاس الـم ـون أنفســهم وأالـن بقضــهم راجـع

ِه   الله إلى وأقضيضهم ْفَي َل ِإ ُعوَن َوأ ْفَرَج    ..1 ُت

في يوجد ل َأنه فمع ، وأاضح غير الصفة هذه في سايد كلما نأ:   الخلصة     
ًا يمكن ل أنه إل ، الصفة لهذه وأاضح إثبات كلمه ـه حمل َأيض عـلـى الوأل كلـم

ذكره الذي وأالتقريب التصوير من مقصوده على وأيعتمد متشابه لنه التعطيل
، وأتعطـيـل خـطـأ فـهـذا ، تمثيل لكنه حقيقة ليسْ القبض هذا أن يعني كان فإن
للذـهـان وأتـصـوير تقرـيـب ـهـو إنـمـا  ، معقوـلـة غـيـر الكيفـيـة أن يعني كان وأإن

. أعلم . وأالله المجيء صفة على الدوأيش تعليق وأأنظر ، فصحيح

 )265 / 1(  قطب لسيد القرآن ظلل - في 1
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وأالمجيء : التيان عشر الخامسْ

. وأالسنة بالكتاب ثابتتان فعليتان صفتان وأالمجيء التيان     

محـمـد ذـكـره ـمـا وأالمجـيـء التـيـان ـصـفتي ـفـي سـاـيد على ُأخذ وأالذي     
: المواطن وأإليك ، الله رحمه الدوأيش الله عبد وأالشيخ المغراوأي

ْفَل  تعالى قوله تفسير في سايد :  قال ولًأ      ُظُروأَن َه ْفَن ْفَن ِإّل َي ُهُم َأ َي ِت أ
ْفَ ّلُه َي ال

َلٍل ِفي ِما ِمَن ُظ َغَما ْفَل َكُة ا ِئا ْفَلَمل ُقِضَي َوأا ْفَمُر َوأ َْفَل َلى ا ِإ ِه َوأ ّل ُع ال ْفَرَج ُْفَلُموُر ُت ةالبقر (   ا
الذين المتلكئين المترددين انتظار علة عن اساتنكاري ساؤال  : وأهو) 210 ةآي
ينتظروأن ماذا ؟ الساتجابة عن بهم يقعد الذي . ما كافة السلم في يدخلون ل
ـيـأتيهم ـحـتى مواقفهم في هكذا سايظلون تراهم ؟ يترقبون وأماذا ؟

َأتيهم الغماما من ظلل - في - سابحانه الله : آـخـر وأبتـعـبير ؟ الملئاـكـة وأت
الـلـه ـقـال اـلـذي ، الموـعـود ـيـبهالر اليوما يأتيهم حتى وأيتلكأوأن ينتظروأن هل

ـأتي الغـمـاما ـمـن ظـلـل ـفـي فيه سايأتي : اـنـه سابحانه ًا الملئاـكـة وأـت ل ـصـف
. ؟ صوابا وأقال الرحمن له أذن من إل يتكلمون

– وأفجأة      التهديد طابع يحمل الذي الساتنكاري السؤال أماما نحن وأبينما 
أـمـاما الـقـوما وأان ، انتـهـى ـقـد ـشـئ ـكـل وأأن ، جاء قد اليوما َأن - نجد الرعيب

ُقِضَي :  إياها وأيخوفهم بها لهم يلوح كان التي المفاجأة َوأ ْفَمُر   َْفَل    .1 ا

ًا      ًا : وأقال ثاني َء  تعالى قوله تفسير عند أيض ّبَك َوأَجا َلُك َر ْفَلَم ًا َوأا ّف ًا َص ّف  َص
ًا وأالملئاكة ربك مجيء فأما : ) 22 ةآي الفجر(  ل غيبي أمر فهو ، ًصفا صف

وأالهول بالجلل التعبير وأراء نحسْ . وألكنا الرض هذه في وأنحن طبيعته ندرك
. فأما وأكفى منها المعذبين وأقرب منهم قربها منه يأخذ بجهنم  المجيء كذلك

. المعلوما ليومه المكنون الله غيب من فهي وأكيفيته يقع ما حقيقة
، التقسيم الحادة موسايقاها خلل وأمن ، اليات هذه وأراء من يرتسم إنما     

ـتـدك . وأالرض البصار له وأتخشع ، القلوب له ترجف مشهد ، السار الشديدة
ًا الملئاـكـة وأيـقـف ، وأالفـصـل الحـكـم وأيـتـولى يتجـلـى المتكبر ! وأالجبار دكا دك

ًا ًا صف 2! .   الخرى هي متأهبـة فتقف بجهنم يجـاء . ثم صفـ

ًا المغراوأي محمد قال      يظهر : وأالذي الموطنين في سايد كلما على تعليق
ًا مفصحة غير عبارته كانت وأإن المجيء صفة يثبت قطب سايد أن ـ ـن تماـم لـك

3.   الثبات على تدل ساياقاته

 )212 / 1(  قطب لسيد القرآن ظلل - في 1
 )3906 / 6(  قطب لسيد القرآن ظلل - في 2
 )326 - 325 / 2(  الصفات آيات في وأالثبات التاوأيل بين - المفسروأن 3
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ًا الدوأيش الله عبد الشيخ وأقال      الثاني الموطن في سايد كلما على معلق
:  وأجوه من هذا على  : الكلما22 آيه الفجر ساورة تفسير في وأذلك

حق فهذا كيفيته تدرك ل وألكن حقيقة هذا أن مراده كان : إن الوأل الوجه     
قول فهذا وأالهول الجلل عن مجاز وألكنه حقيقة ليسْ ذلك أن مراده كان وأإن

1. "  ... القيم بنا العلمة بسطها كثيرة وأجوه من باطل وأهو المعطلة

ً وأكلما سايد كـلما اساتعراض بعد لنا : يتبين الخلصة      المغراوأي من كل
كـمـا والمجـيـء التـيـان صفتي لله يثبت ًاسايد أن الله رحمه وأالدوأيش

فأـمـا: "  الـلـه رحـمـه " وأـقـوله  …الله يأتيهم حتى: "  سايد بقول معنا مر
. اعلم " . وأالله  …ربك مجيء

 )305 – 304(  الزلل العذب - المورد 12
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 للجبل : التجلي عشر السادس

ـقـوله تفسير في قاله ما للجبل الرحمن تجلي في سايد على ُأخذ وأمما     
َلّما  تعالى َء َوأ َنا ُموسَاى َجا ِت َقا ّلَمُه ِلِمي َك ّبُه َوأ ِني َرّب َقاَل َر ِر ْفَر َأ ُظ ْفَن ْفَيَك َأ َل ْفَن َقاَل ِإ ـ َـل

ِني ِكِن َتَرا َل ْفَر َوأ ُظ ْفَن َلى ا َبِل ِإ ْفَلَج ِإِن ا َقّر َف َت ْفَسا َنُه ا َكا ْفَوَف َم ِني َفَس َلّما َتَرا ّلى َف ـُه َتَج ّـب َر
َبِل ْفَلَج َلُه ِل َع ًا َج ّك ًا ُموسَاى َوأَخّر َد ِعق َلّما َص َق َف َفا َنَك َقاَل َأ ْفَبَحا ْفَبُت سُا ْفَيَك ُت َل َنا ِإ َأ ّوأُل َوأ َأ

ِنيَن ْفَؤِم ْفَلُم َلّما  :   قال) 143 ةآي ( العراف    ا ّـلـى َف ّـبـُه َتَج َـبـِل َر ْفَلَج فكـيـف  ِل
َأن نمـلـك وأل ـنـدركه َأن نمـلـك وأل نـصـفه َأن نمـلـك ل نـحـن ؟ التجـلـي هذا كان

وأتتجــه وأتصفو َأروأاحنا تشف حين بالله تصلنا التي اللطيفة بتلك إل نستشرفه
َأما مصدرها إلى بكليتها َللفاظ . ف ًا تنقل َأن تملك فل المجردة ا ل .. لذلك شيئ
َللفاظ نحاوأل ـات ـكـل اطراح إلى َأميل .. وأنحن التجلي هذا نصور َأن با الروأاـي

علـيـه الـلـه ـصـلى المعـصـوما ـعـن روأاية منها وأليسْ ؟ تفسيره في وأردت التي
ًا ذلك عن يقل لم الكريم وأالقرآن وأسالم 1.  شيئ

ًا الله رحمه الدوأيش الله عبد الشيخ قال      : السابق سايد كلما على تعليق
تـصـلنا اـلـتي اللطيـفـة بتلك إل نستشرفه وأأن ندركه َأن نملك " وأل قوله أقول
" . مصدرها... الخ إلى بكلتيها وأتتجه وأتصفوا َأروأاحنا تشف حين بالله

يحـصـل وأإنما الحياة هذه في يقع ل الذات تجلي إدراك فإن باطل كلما     
تجـلـي ـنـور ـلـه وأيحـصـل معروأفه ساوى يشهد فل القلب على المعرفة اساتيلء
ـفـي وأرد وأـقـد القـلـب ظلـمـة بـه فتضيء القلب على الحسنى الساماء معاني

ـه يرى لن منكم ًاَأحد َأن (( وأاعلموا الصحيح الحديث )) روأاه يـمـوت ـحـتى رـب
. مسلم

ًا تنقل َأن تملك فل المجردة اللفاظ : " فأماما قوله ماأوأ      َأميل وأنحن شيئ

ـصـلى المعـصـوما ـعـن روأاية منها وأليسْ تفسيره في الروأايات كل اطراح إلى
"  ... إلخ وأسالم عليه الله
ما وأهو ذلك من شئ إلى يشير ما الحديث في وأرد فقد قال كما فليسْ     
ـعـن البناني ثابت عن وأغيرهم وأالحاكم وأالترمذي حجر وأابن أحمد الماما روأاه
َلـّمـا ـقـوله ـفـي وأسـاـلم علـيـه الله صلى النبي عن مالك بن َأنسْ ّـلـى َف ّـبـُه َتَج َر

َبِل ْفَلَج فـقـال معاذ َأرانا احمد قال الخنصر طرف اخرج َأنه يعني  هكذا: قال   ِل
ضربـــه ـصـدره : فـضـرب ـقـال محـمـد أـبـا يا هذا إلى تريد ما الطويل حميد له

عن مالك بن َأنسْ به يحدثني حميد يا َأنت وأما حميد يا َأنت : من وأقال شديدة
حـسـن حـديث الترـمـذي ـقـال إلـيـه تريد ما وأتقول وأسالم عليه الله صلى النبي

2.   . هـ أ  اعلم وأالله مسلم شرط على صحيح الحاكم وأقال غريب صحيح

 )1369 / 3(  قطب لسيد القرآن ظلل - في 1
 )86 - 85(  الزلل العذب - المورد 2
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: السابق الكلما حولا ملحظات

     ً التجلي تفسير في وأردت التي الروأايات إطراح يرى َأنه سايد :  قول أأول
. علمه مبلغ هذا لن حقه في الصحيح هو ، صحتها عدما يرى َلنه

، التجـلـي تفسير في عدة روأايات َأوأرد  هتفسير في كثير ابن وأالحافظ     
َأوأرد ـم مبهم رجل - فيه كثير - ابن وأقال نسْأ عن الطبري جرير ابن روأاية ف ـل
َأوأرد ، يسم ـم وألم َأحمد وأالماما جرير ابن روأاها َأنسْ عن ُأخرى روأايات وأ يتكـل
الترمذي – قال ثم مالك بن انسْ روأاية روأى الترمذي أن وأذكر ، إسانادها على

.  . هـ أ حماد حديث من إل نعرفـه ل غريب صحيح حسن حديث هذا– 
عن طرق من مستدركه في الحاكم روأاه : وأهكذا كثير ابن الحافظ وأقال     

وأـلـم مـسـلم شرط على صحيح حديث - هذا - الحاكم وأقال به سالمة بن حماد
. يخرجاه

سالمـة بن حماد عن الخلل محمد َأبو : وأروأاه كثير ابن الحافظ قال ثم     
ـم فيه علة ل صحيح إساناد - هذا الخلل أي – وأقال فذكره ـة َأوأرد . ـث داوأد روأاـي

. ثم كذاب المحبر بن داوأد لن بشيء ليسْ - وأهذا كثير - ابن وأقال المحبر بن
ًا عمر ابن عن مردوأيه وأابن الطبراني الحافظان روأاية أوأرد وأل وأـقـال مرفوـعـ
ًا يصح . ثم مسلم شرط على وأقال الحاكم وأصححه الترمذي روأاه وأقال ، َأيض
ـل يصححها وألم التجلي في السلف عن أخرى روأايات كثير ابن الحافظ َأوأرد ـب

1.   اعلم . وأالله بعضها ضعف

من فهم الله رحمه سايد لعل فأقول الله رحمه كثير ابن عن النقل هذا بعد     
َأـنـه ـمـن ـقـال ما قال لذلك يصححها وأل الروأايات يضعف َأنه كثير ابن الحافظ

يقــل لم الكريم وأالقرآن وأسالم عليه الله صلى المعصوما عن روأاية منها ليسْ
ًا ذلـك عن ًا ذكرنـا كمـا وأخاصـًة ، شـيئ ـفـي الرـجـوع كـثير ساـيد َأن مـن ساـابق

. كثير ابن الحافظ تفسير إلى تفسيره

ًا      عنـهـا الـحـديث ـعـن توـقـف بل الصفة يتأوأل لم الله رحمه :  سايد ثاني
ً يملك ل لنه باللفاظ . معناها على دليل

َأن سابق مما وأنستنتج      إنما التجلي صفة يتأوأل ل الله رحمه قطب سايد ب
ـفـي ـحـديث عـنـده يـصـح وأـلـم معناها يعلم ل َلنه باللفاظ تفسيرها عن توقف

. اعلم . وأالله يعلم ل فيما الخوض عدما فآثر ذلك

 )244 / 2(  كثير لبن العظيم القرآن - تفسير 1
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يــانــثــال لــصــفـــال

ينـمـلـسـالم يرـفـكـت

السالمية المجتمعات أوأ المسلمين تكفير تهمة الله رحمه سايد إلى نسب     
كتبه من وأغيرها الظلل في الله رحمه سايد لكتابات  الخاطئ الفهم خلل من

: مثل اطلقاته من ناتجة التهمة . وأهذه
. الوألى الجاهلية إلى عادوأا وأهم ، جاهلية في - الناس     
. المسلم المجتمع وأجود - عدما     
. مسلمة وأليست مسلمة تكون َأن تحب - المجتمعات    
. الجاهلية معابد المساجد - تسمية    

سايد كلما قراءة من خاطئة بنتائج تخرجان مجموعتان وهناك     
: الموضوع هذا حولا
لفكر متبنيـة أنها وأتزعم المسلمين تكفر : مجموعة  الوألى المجموعة     
التكفـيـر " جماـعـة باسـاـم " وأاـشـتهرت المسلمين " جماعة أمثلتها وأأبرز سايد

" . وأالهجرة

، وأفـكـره عقـيـدته ـفـي ساـيد تتهم راحت التي : وأهي  الثانية المجموعة     
وأل ، سـاـيد لكلما الـخـاطئ الفـهـم بـسـبب المـسـلمين يكـفـر أـنـه إلـيـه فنـسـبت
التـشـويه بقـصـد التجرـيـح ـفـي وأالرغـبـة منـهـم البعض من القصد ساوء يستبعد

. وأظلله وألفكره وألمنزلته لسيد

البـعـض منـهـا وفـهـم الظللا ـفـي قطب سايد أوردها التي النماذج
المجتمع لفراد تكفيره

     ً ِلَك  : تعالى قوله تفسير في : يقول أول َذ َك َفّصُل َوأ ْفَلياِت ُن ِبيَن ا َت ْفَس َت ِل َوأ
ِبيُل ِرِميَن سَا ْفَج ْفَلُم السـاـلما حرـكـات ـتـواجه اـلـتي الكبرى المشقة ... " وألكن   ا

ـمـن أـقـواما وأـجـود ـفـي تتمـثـل نهاإ..  هذا من شيء في ليست اليوما الحقيقية
دارا الـيـاما ـمـن ـيـوما ـفـي ـكـانت أوأـطـان ـفـي ، المـسـلمين ساللت من الناس

وأإذا ، الرض هذه إذا .. ثم بشريعته حكمُوأت ، الله دين عليها يسيطر ، للسالما
لعقـيـدة تتنـكـر ـهـي وأإذا إسـاـما وأتعلـنـه ، حقيـقـة السـاـلما تهـجـر  ، القواما هذه

ـشـهادة فالسـاـلما اعتقادا بالسالما تدين أنها ظنت وأإن وأوأاقعا اعتقادا السالما
ـده الله أن العتقاد في تتمثل الله إل إله ل أن وأشهادة الله إل إله ل أن - - وأـح
العبـاد إليـه يتقـدما الذي هو وأحده الله وأأن فيه المتصرف الكون هذا خالق هو

مـنـه يتلـقـى اـلـذي - ـهـو - وأحده الله وأأن كله الحياة وأنشاط التعبدية بالشعائار
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أن يـشـهد لم فرد وأأيما كله حياتهم شأن في لحكمه وأيخضعون الشرائاع العباد
كائانا ، بعد السالما في يدخل وألم يشهد لم - فإنه المدلول - بهذا الله إل إله ل
ـه إل إله ل أن شهادة فيها تتحقق لم أرض وأأيما وأنسبه وألقبه اسامه كان ما الـل

وأفي بعد السالما في تدخل وألم الله بدين تدن لم أرض - فهي المدلول - بهذا
ساـللت ـمـن وأـهـم المسلمين أساماء أساماؤهم الناس من أقواما اليوما الرض

الـقـواما ل وألكن للسالما دارا الياما من يوما في كانت أوأطان وأفيها المسلمين
لـلـه ـتـدين الـيـوما الوأـطـان - وأل الـمـدلول - بذلك الله إل إله ل أن تشهد اليوما

. المدلول هذا بمقتضى
هؤلء مع الوأطان هذه في الحقيقية السالما حركات تواجهه ما أشق وأهذا     

المـسـلمين طرـيـق اسـاـتبانة ـعـدما ـهـو الحرـكـات ـهـذه تـعـانيه ما أشق القواما
ـق الصــالحين ـن المشــركين وأطرـي ـــارات وأاختلط المجرمـي ـاوأين الش وأالعـن

. الطريق مفارق فيه تتحدد ل الذي وأالتيه وأالصفات الساماء وأالتباس
توسـاـيعا عليـهـا فيعكفون الثغرة هذه السالمية الحركات أعداء وأيعرف     
عليها " يؤخذ " تهمة الفصل بكلمة الجهر يصبح حتى وأتخليطا وأتلبيسا وأتمييعا

الساــلما أمر في الحكم " وأيصبح " المسلمين تكفير تهمة وأالقداما بالنواصي
إلى وأل الله قول إلى ل وأاصطلحهم الناس لعرف فيها المرجع مسألة وأالكفر

. الله رساول قول
أن بـد ل الـتي الوألـى العقبة هي كذلك وأهذه الكبرى المشقة هي هذه     
. جيل كل في الله إلى الدعوة أصحاب يجتازها

المجرمين وأسابيل المؤمنين سابيل باساتبانة الله إلى الدعوة تبدأ أن يجب     
وأل هــوادة وأالفصل الحق كلمة في الله إلى الدعوة أصحاب تأخذ ل أن وأيجب

وأل لئـاـم لوـمـة عنـهـا تقـعـدهم وأأل ـخـوف وأل خـشـية فيـهـا تأـخـذهم وأأل مداهنة
. المسلمين يكفروأن إنهم انظروأا صائاح صيحة

نَّيب السالما إن ، المخدوأعون يظنه الذي التمييع بهذا  ليسْ السالما إن     
ـلـم - فـمـن الـمـدلول - ـبـذلك الـلـه لإ إـلـه ل أن ـشـهادة السـاـلما ، نَّيب وأالكفر

الـلـه فحـكـم النـحـو هذا على الحياة في يقمها لم وأمن النحو هذا على يشهدها
1.   المجرمين الفاساقين الظالمين الكافرين من أنه فيه وأرساوله

انطلقا جاهليةال معابدك المسلمين مساجد جعل أنه من قيل : ما ثانيا     
ـــه تفـسـير ـفـي قطب سايد : قال جاهليـة وأاعتبارها مجتمعاتهم تكفير من قول

َنا :  تعالى ْفَي ْفَوأَح َأ َلى َوأ ِه ُموسَاى ِإ َأِخي ْفَن َوأ ّوءا َأ َـبـ ُكـَمـا َت ْفَوِم َق ْفَـصـَر ِل ًا ِبِم ُيوـتـ ُـلـوا ُب َع ْفَج َوأا
ْفَم ُك َت ُيو َلًة ُب ْفَب ِقيُموا ِق َأ َة َوأ ِر الّصل َبّش ِنيَن َوأ ْفَؤِم ْفَلُم ـهـي " وأتلك)  87 ةآي يونسْ(   ا
للـفـراد ـضـروأريتان مـعـا وأهـمـا النظامـيـة التعبـئـة ـجـوار إـلـى الروأحـيـة التعبـئـة

التعبئة بهذه قوما يستهين وألقد وأالمشقات المعارك قبيل وأبخاصة وأالجماعات
ـهـي العقـيـدة ـبـأن تـنـبئ اللحـظـة ـهـذه إـلـى ـتـزال ـمـا التجارب وألكن الروأحية
َلوأل السلح ل العقـيـدة الخائار الجندي يد في الحربية الداة وأأن المعركة في ا
. الشدة سااعة في كثيرا شيئا تساوأي
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أساوة فيها لها ليكون المؤمنة العصبة على الله يعرضها التي التجربة وأهذه     
الـمـؤمنين يـجـد وأـقـد خالـصـة إيمانـيـة تجرـبـة فهي إسارائايل ببني خاصة ليست

وأتـجـبر الفتـنـة عـمـت وأـقـد الـجـاهلي المجتمع في مطاردين يوما ذات أنفسهم
في فرعون عهد على الحال كان وأكذلك البيئة وأأنتنت الناس وأفسد الطاغوت

: أمور إلى الله يرشدنا وأهنا الفترة هذه

وأتجـمـع ذلك في أمكن ما وأشرها وأفسادها نتنها ، الجاهلية - اعتزال 1     
وأـتـدربها وأتزكيـهـا لتطهرـهـا نفـسـها عـلـى النظيـفـة الخـيـرة المؤمـنـة العـصـبة
. لها الله وأعد يأتي حتى وأتنظمها

- اعتزال2      تحسْ مساجد المؤمنة العصبة بيوت وأاتخاذ الجاهلية معابد  
ـصـحيح نـهـج عـلـى لربـهـا عبادتـهـا وأـتـزاوأل الـجـاهلي المجتمع عن بانعزال فيها

1.   الطهور العبادة جو في التنظيم من نوعا ذاتها بالعبادة وأتزاوأل

إـلـى الدين هذا جاء يوما كهيئته الزمان اساتدار : " لقد سايد : قال ًثالثا     
الديان جور وأإلى العباد عبادة إلى البشرية ارتدت فقد الله إل إله بل البشرية
ـه : " ل الـمـآذن على يردد منها فريق ظل وأإن الله إل إله ل عن وأنكصت إل إـل

ـا وأـهـو لـمـدلولا هذا يعني أن وأدوأن مدلولها يدرك أن " دوأن الله وأدوأن يرددـه
ـمـرادف - وأـهـي  لنفسهم العباد يدعيها " التي " الحاكميـة شرعية يرفض أن

ـفـالفراد كـشـعوب أوأ تـشـريعية كتـشـكيلت أوأ كأفراد ادعوها - ساواء اللوهية
ـة ليـسـت كالـشـعوب كالتـشـكيلت ـا فلـيـسْ آلـه ـة ـحـق إذن لـه أن إل الحاكمـي

العـبـاد لـهـؤلء ـفـأعطت الله إل إله ل عن وأارتدت الجاهلية إلى عادت البشرية
. الولء له وأتخلص الله توحد تعد وألم اللوهية خصائاص

مشارق في المآذن على يرددوأن الذين أوألئك فيهـا بما بجملتها البشرية     
أثـقـل  وأـهـؤلء وأاـقـع وأل ـمـدلول " بل الله إل إله : " ل كلمات وأمغاربها الرض

ـتـبين مـا بـعـد - مـن العباد عبادة إلى ارتدوأا لنهم القيامة يوما ًعذابا وأأشد إثما
. الله دين في كانوا أن بعد - وأمن الهدى لهم
! البينات اليات هذه أماما طويل تقف أن اليوما المسلمة العصبة أحوج فما     
ْفَل :  اـلـولء آـيـات أـمـاما تـقـف أن أحوجـهـا ـمـا ْفَـيـَر ُـقـ َغ ِه َأ ّـلـ ُذ ال ّتـِخـ ًا َأ ّـيـ ِل ِر َوأ ِط َـفـا

َوأاِت ْفَرِض الّسَما ْفَل
َ َو َوأا ُه ِعُم َوأ ْفَط َـعـُم َوأل ُي ْفَط ْفَل ُي ّـنـي ُـقـ ْفَرُت ِإ ْفَن ُأـِمـ ُـكـوَن َأ ّوأَل َأ ْفَن َأ ـَمـ

َلَم ْفَسا َنّن َوأل َأ ُكو ِكيَن ِمَن َت ِر ْفَش ْفَلُم  ا
الخضوع " وأهي " الولي معاني - بكل وأليا الله غير اتخاذ أن لتعلم ذلك     

جاء الذي الشرك هو لنه السالما مع يتعارض وأالساتعانة وأالساتنصار وأالطاعة
ـهـو الـلـه لغـيـر اـلـولء فـيـه يتمـثـل ما أوأل أن وألتعلم الناس منه ليخرج السالما

ـه الذي المر ، الحياة في أوأ الضمير في الله غير حاكمية تقبل ـرية تزاوأـل البـش
عـبـادة ـمـن جميـعـا الناس إخراج اليوما تستهدف أنها وألتعلم اساتثناء بدوأن كلها

- الـلـه رسـاـول وأاجهـهـا ـكـالتي جاهلية تواجه وأأنها ، وأحده الله عبادة إلى العباد
. اليات هذه تلقي حين المسلمة - وأالجماعة وأسالم عليه الله صلى
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وأالمشاعر الحقائاق تلك للجاهلية مواجهتها في تستصحب أن أحوجها وأما     
ْفَل    التالـيـة اليات المؤمن القلب في تسكبها التي ّـنـي ُـقـ ْفَن َأـَخـاُف ِإ ْفَيُت ِإ َعـَصـ
ّبي َذاَب َر ٍما َع ْفَو ٍم َي ِظي ْفَن ، َع ْفَف َم ْفَصَر ْفَنُه ُي ٍذ َع ِئ ْفَوَم ْفَد َي َق ِلَك َرِحَمُه َف َذ ْفَوُز َوأ َف ْفَل ِبيُن ا ْفَلُم ا

ْفَن  ، ِإ ْفَسَك َوأ ْفَمَس ّلُه َي َو ِإّل َلُه َكاِشَف َفل ِبُضّر ال ْفَن ُه ِإ ْفَـسـَك َوأ ْفَمَس ٍر َي ْفَـيـ َو ِبَخ ُـهـ َـلـى َف َع
ٍء ُكّل ْفَي ِديٌر َش َو ، َق ُه ِهُر َوأ َقا ْفَل َق ا ْفَو ِه َف ِد َبا َو ِع ُه ِكيُم َوأ ْفَلَح ِبيُر ا ْفَلَخ .  ا

وأعنادـهـا وأبإعراـضـها وأجبروأتـهـا بطاغوتها الجاهلية يواجه من أحوج فما     
أن كـلـه الـشـر ـهـذا يواجه من أحوج .. ما وأانحللها وأبفسادها وأكيدها وأبالتوائاها

لغير وأالولء المعصية مخافة المشاعر وأهذه الحقائاق هذه قلبه في يستصحب
الـضـار ـبـأن .. وأاليقـيـن العـصـاة ـيـترقب اـلـذي الرهـيـب الـعـذاب وأمخاـفـة الله

راد وأل حكـمـه على معقب فل عباده فوق القاهر هو الله . وأأن الله هو وأالنافع
ـوى لن المشاعر وأهذه الحقائاق هذه يستصحب ل قلبا إن ، قضاه لما ـى يـق عـل

 تكاليف
هائالة تكاليف .. وأهي الطاغية الجاهلية وأجه في جديد من " السالما " إنشاء 

! . الجبال بها تنوء
الرض في مهمتها حقيقة تستيقن أن - بعد المؤمنة العصبة أحوج ما ثم     

ـمـن وأمقتـضـياتها إليـهـا ـتـدعو اـلـتي العقـيـدة حقيـقـة تستوضح أن وأبعد ، اليوما
ـا في معها تستصحب أن وأبعد ، مدلولته بكل بالولء سابحانه الله إفراد مهمتـه

الشهاد موقف إلى كله ذلك بعد أحوجها .. ما وأالمشاعر الحقائاق تلك الشاقة
ـكـانت كـمـا الـيـوما البـشـرية الجاهلـيـة تزاوأله الذي الشرك من وأالتبرؤ وأالقطع
الـلـه ـصـلى – الـلـه رسـاـول َأـمـر ما تقول . وأأن الوألى البشرية جاهلية تزاوألـه

وأجههـا في به قذف بما الجاهلية وأجه في تقذف وأأن ؛ يقوله - أن وأسالم عليه
 العظيم ربه لمر تنفيذا الكريم الرساول

  ْفَل ّي ُق ٍء َأ ْفَي َبُر َش ْفَك ًة َأ َد َها ّـلـُه ُقِل َش ٌد ال ِهي ِـنـي ـَشـ ْفَي ْفَم َب ُـكـ َن ْفَي َب ُأوأـِحـَي َوأ َـلـّي َوأ َذا ِإ َـهـ
ْفَرآُن ُق ْفَل ْفَم ا ُك ِذَر ْفَن ِه ُِل ْفَن ِب َغ َوأَم َل ْفَم َب ُـكـ ّن ِإ أ

ُدوأَن َ َه ْفَـشـ َت َع َأّن َل ِه ـَمـ ّـلـ َـهـًة ال ِل ْفَـخـَرى آ ْفَل ُأ ل ُـقـ
ُد َه ْفَش ْفَل َأ ّنَما ُق َو ِإ َلٌه ُه ٌد ِإ ِني َوأاِح ّن ِإ ٌء َوأ ِري ُكوَن ِمّما َب ِر ْفَش .  ُت

هذه من سايد موقف حقيقة معرفة من بد ل النصوص بعض إيراد بعد     
. التهمة هذه على الرد ساياق في ذكرت التي الردود و القضية

سـاـيد تفسير عند الوأل النص أوأرد أن بعد الخالدي صلح الدكتور يقول     
ِلَك  تعالى لقوله َذ َك َفّصُل َوأ ْفَلياِت ُن ِبيَن ا َت ْفَس َت ِل ِبيُل َوأ ِرِميَن سَا ْفَج ْفَلُم هذا : في قال ا
وأـحـتى كلمه من قصده لنعرف طوله على كامل نقله آثرنا - الذي لسيد النص

وأاسـاـتخراج سـاـياقها ـمـن وأقطعـهـا عـبـارات " بنـقـل " الـجـتراء خطأ في نقع ل
يتجلى النص هذا - في ساياقها في إل يفهم ل معناها لن تحتملها ل منها أحكاما

نقـطـة وأيرسـاـم الـلـه إل إله ل وأمعنى مضامين بيان إلى يهدف كان سايد أن لنا
ـهـذا عـلـى اـلـدعاة وأتعاـمـل اـلـدعوة طرـيـق وأيوـضـح السـاـاس ـهـذا على البدء

تبقى ل حتى وأالتمييع وأالتخليط التلبيسْ في العداء محاوألة وأيكشف السااس
ـفـي وأرسـاـوله وأـشـرعه الـلـه وأحكم عليه هي ما حقيقة في مخدوأعة الجماهير
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أن ـيـرد ـلـم كـمـا المـسـلمين يكـفـر أن ـيـرد وأـلـم سايد يريده كان ما هذا وأاقعها
ـا النافذ القضائاي وأالمر المحدد القانوني الحكم صفة كلمه يعطي ـه إنـم كلـم

وأالنفـعـال الجياـشـة بالعاطـفـة هذا عن وأيعبر الدعوة طريق يرسام داعية كلما
ظـلـم ذلـك ساـوى وأمـا العزائـاـم وأيـشـحذ الهـمـم ليستثير البليغ وأالتأثير الظاهر

1.   يقله لم ما له وأتقويل وأفكره وألرأيه لسيد

العاـمـة " اللـفـاظ البهنساوأي ساالم الساتاذ يقول الموضوع هذا وأحول     
أوأ السـاـلما غـيـر عـلـى أوأ ـجـاهلي أـنـه للمجتـمـع أوأـصـافهم وأ وأالـشـراح للكتاب
ـاك أفراده لكل شرعيا حكما تعطي ل السالمية الديانة على معدوأد ـرق فهـن ـف

2" .   الزجر أوأ الموعظة وأبين الفقهي الحكم بين

من قطب سايد كلما نفهم أن يجب : إننا الكيلني إبراهيم الدكتور يقول     
قـطـب فـسـيد وأهـنـاك هـنـا مبـعـثرة كلـمـات خلل من نفهمه أن ل منهجه خلل
منتـشـرا بواـحـا كفرا يرى وأكان الرض في الله حكم لقامة يسعى دعوة رجل
(( إل  وأسـاـلم عليـه الـلـه صـلى الله رساول قال كما السالمية المجتمعات في
شريعة وأتعطيل وأالقمار وأالزنا وأالخمر الربا ))  فاساتحلل بواحا كفرا تروأا أن

وأباتـفـاق بـلـى ؟ بواـحـا كـفـرا ـهـذا ألـيـسْ ؟ المـسـلم الفقـيـه يـسـميها ماذا الله
الله حرمات يستحل الذي المجتمع إن يقول فعندما بواح كفر هذه المسلمين

وأـلـم وأتـعـالى تـبـارك الـلـه حرـمـات ةاساتباحـ أن يعني إنما كافر جاهلي مجتمع
. كفار المجتمع هذا في اللذين أن يقل
يقل لم سايد : " إن فقال قطب محمد الساتاذ القضية هذه عن ساألت وأقد     
بـصـورة المجتـمـع ـكـذلك الـلـه حرمات يستحل أن إل كافر الفلني المسلم أن

ـقـد سـاـيد ـكـان ـفـإذا الـلـه دـيـن ـعـن يخرج وأ المحرمات به تستباح عندما عامة
3" .   الكريم القرآن من دليل فله الوصف بهذا وأوأصفه اجتهد

فهذا الجاهلية معابد المساجد يسمي سايد بأن القولا عن أما     
َنا  تعالى قوله تفسير في سايد كلما أن ذلك باطل اتهاما ْفَي ْفَوأَح َأ َلى َوأ ُموسَاــى ِإ
ِه َأِخي ْفَن َوأ ّوءا َأ َب ُكَما َت ْفَوِم َق ْفَـصـَر ِل ًا ِبِم ُيوـتـ ُـلـوا ُب َع ْفَج ْفَم َوأا ُك َت ُـيـو َـلـًة ُب ْفَب ِقيـُمـوا ِق َأ َة َوأ الـّصـل
ِر َبّش ِنيَن َوأ ْفَؤِم ْفَلُم الـلـه يعرـضـها التي التجربة : " وأهذه يقول التالي النحو على ا
ـرائايل ببني خاصة ليست أساوة فيها لها ليكون المؤمنة العصبة على ـي إسـا فـه

ـفـي مـطـاردين ـيـوما ذات أنفـسـهم الـمـؤمنين يـجـد وأـقـد خالصة إيمانية تجربة
وأأنتـنـت الـنـاس وأفـسـد الـطـاغوت وأتـجـبر الفتـنـة عمت وأقد الجاهلي المجتمع

 4"   فرعون عهد على الحال كان وأكذلك البيئة
وأتجبر الفتنة عمت وأقد جاهلي مجتمع في مطاردين المؤمنين القيد بهذا     

وأاتـخـاذ الجاهلـيـة معاـبـد وأاـعـتزال الجاهلـيـة اـعـتزال سـاـيد ذكر هنا ، الطاغوت
. مساجد المسلمة العصبة بيوت

 )213(  الميزان في القرآن ظلل - في 1
 )213(  السابق - المرجع 2
 )561(   هـ1415 بالبحرين المعاصر السالمي الفكر اتجاهات - ندوأة 3
 )1816 / 3(  قطب لسيد القرآن ظلل - في 4
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ـفـي المفـسـروأن : " اختلف يقول الية هذه في كثير ابن قول وألنتأمل     
ُلوا   تعالى قوله معنى َع ْفَج ْفَم َوأا ُك َت ُيـو َلـًة ُب ْفَب ُلـوا   قـال عبـاس اـبـن عـن  ِق َع ْفَج َوأا

ْفَم ُك َت ُيو َلًة ُب ْفَب ـقـال وأـكـذا بـيـوتهم ـفـي يـصـلوا أن فأمروأا خائافين : كانوا قال    ِق
هذا وأكأن كثير ابن يقول وأغيرهم وأالضحاك أنسْ بن وأالربيع مالك وأأبو مجاهد
وأـقـال عليـهـم وأـضـيقوا وأقومه فرعون قبل من البلء بهم اشتد لما أعلم وأالله

ُلوا   مجاهد َع ْفَج ْفَم َوأا ُك َت ُيو َلًة ُب ْفَب يقتلوا أن فرعون من إسارائايل بنو خاف لما    ِق
1.   مساجد بيوتهم يجعلوا أن أمروأا الجامعة الكنائاسْ في

المساجد أما الطواغيت من بالخوف مقيدا المر جعل قد قطب فسيد       
اسـاـمه فيـهـا وأـيـذكر ترـفـع أن الله أمر وأالتي الله من تقوى على أساست التي

ُـيـوٍت ِـفـي   تعالى قوله عند سايد عنها يقول ِذَن ُب ّـلـُه َأ ْفَن ال َع َأ َـفـ ْفَر َكَر ُت ْفَذ ُـيـ َـهـا َوأ ِفي
ْفَساُمُه ِذَن   البيوت تلك يقول   ا ّـلـُه َأ ْفَن ال َع َأ َـفـ ْفَر للنـفـاذ أـمـر ـهـو الـلـه وأأذن   ُت
النـور ـمـع المرـفـوع مشهدها يتناساق رفيعة مطهرة وأهي قائامة مرفوعة فهي

السني النور طبيعة مع الرفيعة طبيعتها وأتتناساق وأالرض السماء في المتألق
َكَر    الله اسام فيها يذكر لن وأالرتفاع بالرفعة وأتتهيا المضيء ْفَذ ُي َها َوأ ْفَساُمُه ِفي ا

2" .   ... إلخ   الية...... 

أن حيـث المجتـمـع مجلـة إلى موجهة رساالة قطب محمد الساتاذ كتب     
هـذا فـي يكتـب مـن خيـر وأهـو شـقيقه مع السالما يتدارس كان قطب محمد

. أخيه لفكار لمعرفته نظرا الموضوع
ـيـا تعـلـم : فإـنـك بعد وأ بركاته وأ الله رحمة وأ عليكم  " السلما: الرساالة نص
وأـمـا قـطـب سايد الشهيد كتابات حول الخوان محيط في لغط من دار ما أخي
المـجـال ـهـذا ـفـي وأأـحـب عليها جديدة أوأ الخوان لفكر مخالفة كونها من قيل
ـحـتى بتوـضـيحها الله أماما مطالب بأنني أحسْ الحقائاق من مجموعة أثبت أن
. شبهة المر في يكون ل

المعـنـى بـيـان هو معين موضوع حول تركزت قد قطب سايد كتابات إن     
المعنى هذا يدركون ل الناس من كثيرا بأن منه شعورا الله إل إله لل الحقيقي

ان حقيقتـه علـى الكتـاب ـفـي وأردت كمـا لليمـان الحقيقيـة المواـصـفات وأبي
الـنـاس غـفـل أوأ أهـمـل ـقـد المواصفات هذه من ًكثيرا بأن منه ًشعورا وأالسنة

لـيـسْ ـهـذا كلـمـه أن ـيـبين أن عـلـى ـشـديدا حرـصـا حرص ذلك مع وألكنه عنها
غفـلـوا بـمـا تعريفـهـم ـبـه المقصود وأإنما الناس على أحكاما إصدار به مقصودا

طرـيـق عـلـى مـسـتقيمين ـكـانوا إن لنفسهم هم ليتبينوا الحقيقة هذه من عنه
يـعـودوأا أن عليـهـم فينبـغـي الطرـيـق هذا عن بعيدوأن إنهم أما  ، ينبغي كما الله
. إليه

" إن قـضـاة لسنا دعاة " نحن يقول مرة من أكثر بنفسي سامعته وألقد     
ـه ل بحقيقة تعريفهم مهمتنا وألكن الناس على الحكاما إصدار ليست مهمتنا إـل

اللــه شريعة إلى التحاكم وأهو الحقيقي مقتضاها يعرفون ل الناس لن الله إل

 )429 - 428 / 2(  العظيم القرآن - تفسير 1
 )2520 / 4(  قطب لسيد القرآن ظلل - في 2
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قريـنـة وأـجـود يـسـتلزما الـنـاس على الحكم إن يقول مرة من أكثر سامعته كما
لقضــية نتعرض ل فنحن وألذلك أيدينا في ليسْ أمر وأهذا الشك تقبل ل قاطعة
بـيـان مهمتـهـا دـعـوة دوأـلـة وألـسـنا دـعـوة كونـنـا ـعـن فـضـل الناس على الحكم

1" .   ... إلخ عليهم الحكاما إصدار ل للناس الحقائاق

هل فيها سائلت وأالتي الغزالي زينب مع المجتمع مجلة أجرتها مقابلة وأفي     
المجتمــع أفراد تكفير هو للخوان وأيدرساه سايد يتبناه كان الذي الفكر أن حقا

أن وأبين القول هذا فاساتغرب ذلك عن الله رحمة سايد ساألت قد بأنها فأجابت
.. للمـعـالم الـثـاني الـجـزء في هذا سايوضح أنه وأبين ، كتبه لما خاطئ فهم هذا

ـعـن ابتـعـدت المجتمعات أن يرى كان بل الفراد يكفر يكن لم سايد إن وأقالت
2.   الصفة هذه تفقد جعلتها درجة إلى السالما

سايد كفر : " هل ساؤال عن المجتمع مجلة في الشقر عمر الساتاذ وأسائل     
كـتـب ـمـلتح  ـلـم: قوله الجواب في جاء وأمما " ؟ وأالمجتمعات الفراد قطب

ـوان يتفق وألم الفراد أوأ المجتمعات بتكفير فيه يصرح وأاحدا نصا الشهيد الـخ
المجتمـعـات بتكفـيـر وأأـحـاديثه وأجلـسـاته لـقـاءاته في يصرح كان سايد أن على

وأتـلـك وأالـفـراد المجتمـعـات تكفـيـر منـهـا يـسـتنتج ـقـد كتاـبـاته ـمـن كثيرا وألكن
معـنـى ـفـي المؤـلـف وألتعـمـق ، أحيانا الفهاما لتفاوأت طبيعي أمر الساتنتاجات

كلـمـة عـلـى الـلـه لغـيـر التـحـاكم خـطـورة وأبـيـن ـمـا فـكـرة عـلـى للتأكـيـد معين
ـه وأوأـصـل الوـضـعية البشر بتشريعات الرضى في الشرك وأصراحة الشهادة ـب
ذلك على أدل وأليسْ وأالفراد المجتمعات اتهاما " معها " قارب درجة التشديد

ـه مـمـا ـدما الظلل ـفـي كتـب ـد توـقـف عـن ـوله عـن ـالى ـق ِبيَن  تـع َت ْفَـسـ َت ِل ِبيُل َوأ ـ سـَا
ِرِمين ْفَج ْفَلُم عـلـى وأتـشـديده المعـنـى ـهـذا ـفـي سايد وأتعمق النعاما ساورة من َ ا

رـغـم وأالفـراد المجتمعـات تكفيـر إـلـى بـه يـؤد لـم الله لغير التحاكم خطورة
- تلمذتـه بعض وألكن وأرأيه فكرته حدوأد يعلم لنه ذلك الفكرة لهذه حماساتـه

المحـظـور إلى وأوأصلوا وأرأيـه فكرته - تجاوأزوأا يديـه على الدعوة تلقوا وأممن
3.   وأالفراد المجتمعات بتكفير وأقالوا

: للمجتمعات تكفيره بعدما قطب سايد من صريح نص أيضا فهذا وأأخيرا     
الذي التحقيق محضر في المسجل نفسه قطب سايد اعتراف في جاء ما ووأه

" المــوتى كتابه في جوهر ساامي السيد بالحرف وأنقله نصر صلح معه أجراه
" : يتكلمون

وأغير الخوان لجماعـة المنتمي المسلم بين فرقـا هناك أن ترى : هل س     
. ؟ الجماعة لتلك المنتمي

 )228 - 227(  الميزان في القرآن ظلل - في 1
 )230 - 229(  السابق - المرجع 2
 )231(  الميزان في القرآن ظلل - في 3
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فيكونون السالما تحقيق في محددا برنامجا لهم أن الخوان يميز : الذي ج     
. محدد برنامج لهم ليسْ من على نظري في مقدمين

وأهم قاطبة المسلمين وأبين الجماعة هذه أفراد بين إذن التمييز : فلم س     
؟ وأبرنامج وأأهداف عقيدة أصحاب جميعا

فقـط وألكـن شـخص عـلـى شخص تمييز - ليسْ رأيي - في : التمييز ج     
البرناـمـج بـهـذا مرتـبـط فيـهـا ـفـرد ـكـل وأأن برناـمـج ذات الجماـعـة أن باعتـبـار
1. رأيي في التمييز وأجه وأهذا عمليا السالما لتحقيق

طويلة مدة منذ انقطع قد المسلمة المة وأجود أن تروأن كنتم : هـل س     
؟ للوجود إعادتها من بد وأل

فالـمـة أعنيـهـا اـلـتي المـسـلمة الـمـة كلمة مدلول تفسير من بد : ل ج     
وأالعاـمـة الفردـيـة حياتـهـا ـجـوانب ـمـن ـجـانب ـكـل تحـكـم اـلـتي ـهـي المسلمة
بهذا . وأهي وأمنهجه الله شريعة وأالخلقية وأالقتصادية وأالجتماعية السياساية

ـذا كان وأإن الرض في مكان أي في وأل مصر في الن قائامة غير الوصف ل ـه
ـدته إلى الحتكاما بالفرد يتعلق فيما لنه المسلمين الفراد وأجود من يمنع عقـي

2.  كله حياتها نظاما إلى الحتكاما بالمة يتعلق وأفيما وأخلقه

: نقول نحن إنما مشوه نقل وأهذا ، الناس نكفر لم إننا:  سايد وأقال     
، الـصـحيح مدلولها تصور وأعدما ، العقيدة بحقيقة الجهل ناحية من صاروأا إنهم

أـجـل ـمـن وأأـنـه ، الجاهلـيـة المجتمعات حال إلى ، السالمية الحياة عن وأالبعد
وألكن ، السالمي النظاما إقامة قضية هي الحركة في البدء نقطة تكون ل هذا

ـة وأالتربـيـة ، العقيدة زرع إعادة تكون تتعـلـق فالمسألة السـاـلمية الخلقـي
3.  الناس على بالحكم تتعلق ما أكثر السالمية الحركة بمنهج

الدـلـة ـمـن : وأـهـذا بقوله سايد كلما على عور عر عدنان الساتاذ وأعلق     
4.  جملة الناس تكفير عدما على الله رحمه سايد من الصريحة

العيان من أحدا يكفر لم تعالى الله رحمه سايد نأ : الخلصة     
َأما الفراد أأو المجتمعات يكفر ولم ليـسـوا ـبـأنهم سـاـيد وأـصـفهم الذين . 

البعض  منها اساتنتج التي الوأصاف من ذلك غير أوأ جاهليون بأنهم أوأ مسلمين
ـه في وأيوضح سايد يطلقها الوأصاف تلك وأالفراد للمجتمعات سايد تكفير كلـم

ـه شريعة جحد أوأ المحرمات اساتحل من وأهم الوأصاف بتلك المقصود من الـل
ـشـريعة غـيـر ـشـريعة إـلـى التـحـاكم وأقبل رضي أوأ الله أنزل ما بغير حكم أوأ ،

أوأ المجتمـعـات بكـفـر فـيـه يـقـول سـاـيد كـتـب ـفـي ًـصـريحا ًنصا يوجد . وأل الله
. المذكورة الساباب وأجود بدوأن الفراد

دائـاـرة ـضـمن زال ـمـا وأأـنـه ـكـافرا ليسْ عنده للخوان المنتمي غير المسلم أن السؤالين على سايد جواب من وأوأاضح-  11
لـيـسْ وأالـخـر منـظـم عمـلـي وأبرنامج خطة له للجماعة المنتمي أن المر في ما غاية ذلك لذكر كفره يرى كان وألو السالما

. ذلك عنده

 )432(  الساتشهاد إلى الميلد من قطب - سايد 2
 ) .38(  قطب لسيد أعدموني - لماذا 33
 )73(  وأالمخرج - التيه44
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أهل منهج إن قلنا الفراد أوأ  المجتمعات بكفر القول كلمه من يلزما قيل وأإن
تى لزما غيـر المعصـوما غيـر كلما لزما أن وأالجماعـة السنة صـاحبه يصـرح ح

عـنـدما مـعـه التحقـيـق في الله رحمه سايد صرح وأقد كيف ، اللزما ذلك بالتزاما
؟ انقطع قد المسلمة المة وجود أن ترون هل سائل

ـجـوانب ـمـن جانب كل تحكم التي هي المسلمة : " المة قائل أجاب     
هذا كان وأإن قائامة غير الوصف بهذا وأهي الله بشريعة وأالعامة الفردية حياتها

إـلـى الحتـكـاما ـبـالفرد يتعـلـق فيـمـا لـنـه المـسـلمين الـفـراد وأجود من يمنع ل
" انتـهـى كـلـه حياتـهـا نـظـاما إـلـى الحتـكـاما بالـمـة يتعـلـق وأفيما وأخلقه عقيدته

. باختصار
سايد عن نفوا الذين منه المقربين قطب سايد أقران عن نقلناه ما بجانب     
المجتـمـع أـفـراد ـمـع وأتعايـشـه سـاـيرته ـمـن ـعـرف ـمـا وأكذلك القول ذلك مثل

وأالعـمـل لـهـم وأـتـوجيهه لـهـم محبـتـه ـمـن المـسـلمين معامـلـة معـهـم وأتـعـامله
. السااس ذلك على معهم اليومي وأالتعامل

دعاة " نحن شعار رفع من أوأل سايد أن قطب محمد أخوه عنه قال وأكما     
. يقله لم بما عليه وأتقول له ظلم التهمة بهذه " . فاتهامه قضاة وألسنا

يفرقون وأالجماعة السنة أهل أن وأهي لها التنبيه ينبغي مهمة فائادة هنا ثم     
ًا يروأن فل المعين وأالكفر المطلق الكفر بين ـذا فعل من نقول أن بأسا ـو ـك فـه

ـن يكفروأن ل لكن ذلك شابه وأما كفر القرآن بخلق القول أوأ كافر إذا إل المعـي
ـاوأى مجـمـوع في السالما شيخ كلما انظر موانع وأانتفت شروأط توفرت ( الفـت

ل مطـلـق كـفـر اـلـدوأل أوأ النظـمـة أوأ المجتمعات بتكفير  ) فالقول245ـ/ـ 23
. العيان كفر يستلزما
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ثــالـثــال لــصــفــال

بالحلول وأالقول القرآن خلق

ً  القرآن : خلق أوأل

َألة يتعلق فيما َأما      كان َأنه إلى سايد خصوما ذهب فقد القرآن خلق بمس
ـفـي مـغـرق : فالرجـــل المدخلي هادي بن ربيع قـال حيث القرآن بخلق يقول
1.   . هـ . أ القرآن بخلـق القـول في مغـرق ، يتكلـم الله أن إنكار

أألة في قطب سايد على أخذت التي القوالا القرآن خلق مس

هو العجازأ هذا في والشأن:  الله رحمه سايد  قال: الوأل الموضع     
ًا الله خلق في الشأن ـي الله صنع مثل وهو جميع ـل ـف ـنع ـشـئ ـك وأـص
أـخـذ ـفـإذا الـصـفات معلوـمـة ذرات من مؤلفة الرضية التربة هذه إن ، الناس
أوأ ، اسـاـطوانة أوأ آنـيـة أوأ لبنـة منـهـا يـصـوغونه ما فقصارى الذرات هذه الناس
ًا جهاز أوأ هيكل تـلـك ـمـن يجـعـل المـبـدع الـلـه .. وألكن يكون ما دقته في . كائان

.. المعـجـز اللـهـي الـسـر ذلك على . تنطوي خافقة نابضة . حياة حياة الذرات
.. بـشـر سـاـره يـعـرف وأل ، بشـــر يـسـتطيعه ل اـلـذي السر .. ذلك الحياة ساـر

ًا البشر منها يصوغ وأكلمات .. حروأف القرآن وأهكذا منها وأيجعل ، وأأوأزانا كلم
ًا الله ًا قرآن الـحـروأف ـهـذه ـمـن الـلـه وأـصـنع البـشـر ـصـنع بين وأالفرق ، وأفرقان

ـمـا الـفـرق .. ـهـو الـنـابض وأالروأح الخامد الجسد بين ما الفرق هو ، وأالكلمات
2!  الحياة وأحقيقة الحياة صورة بين

الله اختص التي السارار من الروأح َأن : وأكما سايد  قال: الثاني الموضع     
ـك وأل ، محاـكـاته الخلـق يملـك ل الذي الله صنع من فالقرآن بها يمـل

وأـلـو ، بمثـلـه ـيـأتوا - أن وأالخـفـي الـظـاهر الخـلـق يمثلن - وأهما وأالجن النسْ
ْفَل   المحاوألة هذه في وأتعاوأنوا تظاهروأا ِئِن ُق َعِت َل َتَم ْفَج ْفَنسُْ ا ِْفَل ْفَلِجّن ا َلى َوأا ْفَن َع َأ

ُتوا ْفَأ ْفَثِل َي َذا ِبِم ْفَرآِن َه ُق ْفَل ُتوَن ل ا ْفَأ ِه َي ِل ْفَث ْفَو ِبِم َل ْفَم َكاَن َوأ ُه ْفَعُض ْفَعٍض َب َب ًا ِل ِهير ..  َظ
ًا ليسْ القرآن فهذا      . إنما يحاكوها َأن وأالجن النسْ يحاوأل وأعبارات ألفاظ
أـمـر ـمـن ـكـالروأح . ـهـو يصنعوه َأن المخلوقون يعجز الله يبدعه ما كسائار هو

ـه ـدرك ل الـل ـق ـي ـل الـشـامل سـاـره الخـل ـوا وأإن ، الكاـم ـافه بـعـض َأدرـك َأوأـص

3.   وأآثاره وأخصائاصه

 )140(  وأفكره قطب سايد عقيدة على اسالمية - اضواء 1
 )38 / 1(  قطب لسيد القرآن ظلل - في 22
 )2250 - 2249 / 4(  قطب لسيد القرآن ظلل - في 3
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اـلـتي المقطـعـة " .. الـحـروأف . ميم . لما : " ألف سايد  قال: الثالث الموضع
عـلـى الـلـه َأنزـلـه اـلـذي الكـتـاب ـمـادة أنـهـا لإ للتـنـبيه أنها تفسيرها في اخترنا

ًا وأسالم عليه الله - صلى رساوله المألوـفـة ، الـحـروأف ـهـذه مـثـل ـمـن - مؤلـفـ
ل وألكنهـــم ، الـقـول ـمـن يـشـاءوأن ـمـا منـهـا ليؤلـفـوا لـهـم الميـسـرة ، للـقـوما

ـمـن ل الـلـه ـصـنع ـمـن لنه.  الكتـــاب هذا مثـل منهـا يؤلفـوا َأن يملكـون
1.   إنسان صنع

كما سابحانه الله به " يقسم .. " صاد الحرف : هذا سايد  قال: الرابع الموضع
فـهـو  تـعـالى الـلـه ـصـنعة ـمـن الـحـرف وهذا.  اـلـذكر ذي بالقرآن يقسم

ًا . موجده موجده ًا وأموجده ، البشر حناجر في صوت الهـجـاء ـحـروأف ـمـن حرف
الـقـرآن وألكن البشر متناوأل في . وأهي القرآني التعبير جنسها من يتألف التي
ـك ل التي الله صنعة متضمن وهو الله عند من لنه متناوألهم في ليسْ يمـل

.. " ـصـاد الصوت . وأهذا القرآن غير في وأل القرآن في ل بمثلها التيان البشر
بـقـدرة الحنـجـرة ـهـذه ـمـن هـكـذا يـخـرج إنما ، النسان حنجرة تخرجه " الذي
يمـلـك . وأمـا َأـصـوات ـمـن تخرجـــه وأـمـا الحنـجـرة ـصـنع الذي ، المبدع الخالق
! وأإنـهـا الـصـوات ـهـذه تـخـرج التي الحية الحنجرة هذه مثل يصنعوا َأن البشر

ـن جزئايـة كـل في المعجزة الخوارق يتدبروأن الناس كان لو خارقة لمعجزة ـم
لبـشـر الـلـه يوحيـه لوحـي دهشوا ما عقلوهـا ! وألـو القريـب كيانهـم جزئايـات

الخـصـائاص ـهـذه تـكـوينهم إـيـداع ـمـن غراـبـة أكثر ليسْ . فالوحي منهم يختاره
2!   المعجزات

بمسألة وأالمتعلقة الظلل في سايد على ُأخذت التي المواضع هي هذه     
رئاالـقـ أـخـي ـلـك نـقـدما الـصـحيح نصابها في المور نضع وألكي ، القرآن خلق

: القرآن بخلق القول سايد إلى نسبوا الذين أقوال

 القرآن بخلق القولا سايد إلى نسب من أقوالا ذكر

     ً ًا المدخلي هادي بن ربيع  قال: أول المأخـذ ـفـي ساـيد كلما على تعليق
َلربعة ، يتكـلـم الـلـه أن إنـكـار ـفـي مـغـرق فالرـجـل حال كل " وأعلى السابقة ا
. القرآن بخلق القول في مغرق

؟! . هذا من أكثر وأالمعتزلة الجهمية قالت وأهل     
الـقـرآن ـفـي الخطـيـر الـقـول هذا إلى قادتـه السليمة سايد فطرة وأهل     
ًا الله كـلما وأفي العظيم ؟! . عموم
الفتـنـة بتـلـك يـسـمع فـلـم ، وأكهوف وأأدغال غابات في يعيش سايد وأهل     
ًا الـسـنة أـهـل على رحاها دارت التي الكبيرة الـمـأمون أـيـاما الزـمـن ـمـن ردـحـ

عـلـى وأالمعتزـلـة الجهمـيـة نيرانها وأيؤجج الفتنه تلك يقود ، وأالواثق وأالمعتصم
احـمـد الـمـاما رأسـاـهم وأعلى ، وأالحق السنة أئامة يقودها التي السالمية المة

. حنبل بن

 )2719 / 5(  قطب لسيد القرآن ظلل - في 1
 )3007 - 3006 / 6(  قطب لسيد القرآن ظلل - في 2
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ـصـغار من كثير مسامع في هذا يومنا إلى صداها يتردد التي الفتنة تلك     
. وأعجمهم عربهم المسلمين وأعواما العلم طلب

إلى ، وأالسنة الحق أهل خصوما صفوف إلى قطب سايد من انحياز إنه أل     
تـلـك يقوـلـون اـلـذين ، وأالمعتزـلـة وأالـخـوارج الجهمـيـة ـمـن الـكـبرى البدع أهل

1)) "   مخلوق القرآن :  (( إن الضالة المقولة

ًا      ًا الله رحمه الدوأيش الله عبد الشيخ  قال: ثاني - سايد كلما على تعليق
مخلوقة الروأح لن نظر فيه بالروأح القرآن تشبيهه - : أقول الثاني المأخذ في

مخلـوق أـنـه قال وأمن ، الله كلما هو بل بمخلوق ليسْ وأالقرآن العلماء باتفاق
ًا ، كافر فهو إـلـى صـفة إضـافة إليـه يضاف الله صفات من صفة القرآن وأأيض

، خـلـق إضافة إليه تضاف وأإنما الله صفات من فليست الروأح وأأما ، موصوف
ـأتوا أن عن الخلق عجز بها بتشبيهه قصد أن إل وأأوأجدها خلقها لكونها ـل ـي بمـث
 2.   أعلم وأالله حق فهذا الروأح معرفة عن يعجزوأن كما القرآن

ًا      ًا  قـال: ثالث ًا الله رحمه الدوأيش الله عبد الشيخ أيض كلما على تعليقـ
يقولون ل فإنهم السنة أهل قول خلف هذا - : أقول الثالث المأخذ - في سايد

بـدأ مـنـه مخلـوق غـيـر منـزل الـلـه كلما القرآن يقولون وأإنما الله صنع القرآن
 3.   اعلم وأالله يعود وأإليه

ًا      ًا  قال: رابع ًا الله رحمه الدوأيش عبدالله الشيخ أيضـ كلما على تعليقـ
" وأموـجـده الـلـه ـصـنعة ـمـن الحرف وأهذا  - : " قوله الرابع المأخذ - في سايد
الـسـنة أـهـل وأأـمـا مخـلـوق الـقـرآن إن الـقـائالين وأالمعتزـلـة الجهمـيـة قول هذا

، يـعـود وأإلـيـه بدأ منه ، مخلوق غير منزل الله كلما القرآن فيقولون وأالجماعة
ـ:ـ 12 الفتاوأى مجموع في السالما شيخ قال ًا إن أحـمـد للـمـاما  قيل41  فلـنـ

أوأـمـر ـحـتى أساجد : ل فقالت اللف إل له ساجدت الحرف الله خلق لما يقول
جـنـسْ ـكـان إذا لـنـه مخلوقة الحروأف إن قال من على . فأنكر كفر هذا فقال

ًا ذلـك وأغـيـر العربـيـة وأالـتـوراة العرـبـي يكون أن لزما مخلوقا الحروأف مخلوقـ
ـة مخالف ، وأالئامة السلف لقول مخالف باطل وأهذا ـة للدـل وأالـسـمعية العقلـي
. انتهى الموضع هذا غير في بسط قد كما

ـفـي ل مثلها البشر يملك ل التي الله صنعة متضمن وأهو : " قوله وأقال     
كلما الـقـرآن يقوـلـون ـفـإنهم تـقـدما كـمـا السنة أهـل قول خلف " هذا القرآن

 4.   اعلم وأالله الله صنعة يقولوا وألم وأمعانيه حروأفه الله

خصومه به جاء وأما قطب سايد أوأرده لما السابق العرض هذا خلل وأمن     
: " مـثـل كلـمـات القرآن خلق بشأن عليه أخذت التي المآخذ هذه أن لنا يتضح
" . الله صنعة"  " وأ الله صنع

!! . القرآن بخلق يقول سايد إن وأقالوا     
 )140(  وأفكره قطب سايد عقيدة على اسالمية - اضواء 1
 )117(  الزلل العذب - المورد 2
 )149(  السابق - المرجع 3
 )181 - 180(  السابق - المرجع 4
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بخلق بالقول الله رحمه سايد يتهم بأن يكفي ل بمفرده هذا أن وأالصحيح     
ـه " ـصـنع ـقـوله في للصواب سايد مجانبة في نشك ل وأنحن ، القرآن " " وأ الـل
ـد لقاله ذلك أراد وألو فل القرآن بخلق يقول إنه نقول أن أما " ، الله صنعة وأـق

ً الظلل كتاب اساتعرضنا ـرآن أن وأل القرآن بخلق بالقول يتلفظ فلم كامل الـق
. البتة مخلوق

إـلـى رجـعـت : لمـا الله حفظه زيد أبو عبدالله بن بكر الشيخ قال لذلك     
بخلـــق لـسـيد المنـسـوب الـقـول صفحـــات بهـا - يقصـد المذكورة الصفحـات

ًا أـجـد لم-  إسالمية أضـواء كتـاب في القرآن ًا حرـفـ فيـــه يـصـرحا واـحـد
يـكـون كـيـف " مخلــوق " القرآن اللفظ بهذا تعالى الله رحمـه سايد

ـفـي تـمـدد له رأيت ما نهاية إن المـكفرات بهذه للرمي الساتسهـال هذا
ـلوب ـوله السـا ـم كـق ـون ل : " وألكنـه ـوا أن يملـك ـا يؤلـف الحــروأف - أي منـه

ـارة " ـهـي الناس صنع من ل الله صنع من نهأل الكتاب هذا - مثل المقطعة عـب
المقوـلـة بـهـذه يـقـول سـاـيد أن خللـهـا ـمـن نحـكـم هل لكن خطئها في نشك ل

1.   . هـ . أ ذلك عهدة تحمل أساتطيع ل . اللهم القرآن : خلق الكفرية

الذين لن القرآن بخلق يقولا ل سايد بأن نقول أن يمكن هنا وأمن     
أن يثـبـت الـلـه رحمه وأسايد ، الكلما صفة الله عن ينفون القرآن بخلق يقولون

. وأالله بيانه سابق كما الكلما صفة سابحانه عنه ينفي ل هوف ، يتكلم تعالى الله
. أعلم

 )3(  صفحه المدخلي لربيع ابوزيد بكر الشيخ - رساالة 1
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ًا الوجود : وأحدة ثاني

وأالحـلـول الوجود وأحدة أهل الملحدة بقول القائالين من أنهب سايد ُأتهم     
سايد قول وأاليك ، وأالخلص الحديد ساورة في الظلل من موضعين في وأذلك
: الموضعين هذين في  الله رحمه

َو   تـعـالى قوله تفسير في سايد  قال: الوأل الموضع      ّوأُل ُـهـ َْفَل ْفَلـِخـُر ا َوأا
ِهُر ّظا ِطُن َوأال َبا ْفَل َو َوأا ُه ُكّل َوأ ٍء ِب ْفَي ِليٌم َش     َع

اـلـتي الـضـخمة الحقيقة هذه تصور من يفيق يكاد  : " وأماـ)ـ  3  ةآي الحديد( 
وأأـقـوى أـضـخم لعلـهـا ُأـخـرى حقيـقـة تطالعه حتى وأتفيض البشري الكيان تمل

ـة.  الحقيقة على الوجود هذا في لشيء كينونة ل أن حقيقة الواـحـدة فالكينوـن
بـكـل عليـمـة ـشـئ بـكـل محيطه فهي ثم وأمن سابحانه وأحده لله هي الحقيقية

َو  .  شئ ّوأُل ُه َْفَل ْفَلِخُر ا ِهُر َوأا ّظا ِطُن َوأال َبا ْفَل َو َوأا ُه ُكّل َوأ ٍء ِب ْفَي ِليٌم َش  .    َع
شئ فوقه فليسْ وأالظاهر شئ بعده فليسْ وأالخر شئ قبله فليسْ الوأل     

، الزـمـان حقيـقـة ـكـل مـسـتغرقا وأالـخـر . الوأل ـشـئ دوأـنـه فلـيـسْ وأالـبـاطن
القلب وأيلفت مطلقتان . وأهما المكان حقيقة كل مستغرقا وأالباطن وأالظاهر
لـه ثابـتـة الكينوـنـة مقومـات ـكـل . وأهذه لله إل لشيء كينونة يجد فل البشري

. الـلـه وأـجـود ـمـن مـسـتمدا إل يتحقق ل ذاته القلب هذا وأجود حتى ساواه دوأن
وأـجـوده ـشـئ ـكـل مـنـه يـسـتمد اـلـذي الحقيقي الوجود هو اللهي الوجود فهذا

. وأليسْ حقيقتـه شئ كل منها يستمد التي الوألى الحقيقـة هي الحقيقة وأهذه
... الوجود هذا في لشيء ذاتي وأجود وأل ذاتية حقيقة وأراءها

      َو ُه ُكّل َوأ ٍء ِب ْفَي ِليٌم َش شيء كل . فحقيقة الكاملة الحقيقة .. علم.    َع
الـلـه بعـلـم إذن مـسـتغرقة . فـهـي عنـهـا وأصادرة اللهية الحقيقة من مستمدة

عـلـم . مهما وأطريقته وأصفته نوعه في أحد يشاركه ل الذي . العلم بها اللدني
! . الشياء ظواهر عن المخلوقون

هذا في بشيء احتفاله فما ، قلب في الكبرى الحقيقـة هذه اساتقرت فإذا     
ـب ذلك - حتى وأجود وأل له حقيقة ل شيء وأكل ؟ سابحانه الله غير الكون القـل

حيث ، ذاهب وأهم شيء وأكل ؟ الكبرى الحقيقة تلك من يستمده ما - إل ذاته
؟ وأالبقاء الكينونة مقومات بكل المتفرد ، الله إل يبقى وأل يكون ل

. فأما الحقيقة هذه من ةقطع ليحيله قلب في الحقيقة هذه اساتقرار وأإن     
ـفـي ليعـيـش حـسـبه القرآنـيـة الية هذه فإن ، الساتقرار هذا إلى يصل أن قبل

! . وأكفى الواحد المدلول هذا إلى الوصول وأمحاوألة ، مدلولها وأتصور تدبرها
، وأفيها بها وأهاموا ، الكبرى السااساية الحقيقة بهذه المتصوفة أخذ وألقد     

ـشـيء ـكـل ـفـي الله يرى إنه قالا بعضهم ، شتى مسالك إليها وأسالكوا
ـفـي ـشـيء كل وراء من الله رأى : إنه قالا . وبعضهم الوجود في

ًا ير فلم الله رأى إنه قالا . وبعضهم الوجود الوجود في غيره شيئ
اللفــاظ ظاهر عن تجاوزأنا إذا الحقيقة إلى تشير أقوالا .. وكلها
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- الجمـال وأجـه - عـلـى عليـهـم يؤخذ ما أن . إل المجالا هذا في القاصرة
مـن يريـد المطلـق تـوازنه ـفـي وأالسالما.  التصور بهذا الحياة أهملوا أنهم هو

يـقـوما ـهـو بينـمـا ، وألـهـا بـهـا وأيعـيـش الحقيـقـة ـهـذه ـيـدرك أن البـشـري القلب
لتحقـيـق وأجـهـد وأعناية احتفال من الخلفة مقتضيات بكل الرض في بالخلفة

ًا الحقيقـــة تلـــك لتـصـور ثـمـرة كـلـه هذا باعتبار ، الرض في الله منهج تـصـور
ًا ًا ، متزنـ 1.   الله خلقهمـا كما الكون وأفطرة النسان فطرة مـع متناساقـ

أنـهـا:  "  ـقـوله من الخلص ساورة تفسير في   كلمه: الثاني الموضع     
ـشـي ـكـل ـفـي الـلـه يد القلب فيها يرى درجه وأهذه قال أن إلى الوجود أحدية
ًا فيها يرى ل التي الدرجة . وأوأراءها يراه ل لنه الله إل الكون في شيئ

2" .   الخ  الله حقيقة إل يراها هناك حقيقة

وأحدة أهل كلما ) هو وأالحديد الخلص ساورة ( في هذا كلمه إن قالوا     
ـفـي تـعـالى الـلـه رحـمـه علـيـه ُأخذ ما أقوى من هما الموضعان . هذان الوجود
: أقوالهم وأإليك الوجود بوحدة القول

سايد إلى الحلولا نسب من أقوالا ذكر

    ً سايد كلما على تعليقه في الله رحمه الدوأيش الله عبد الشيخ  قال: أول
: الحديد ساورة تفسير في

ليحيله قلب في الحقيقـة هذه اساتقرار : " وأإن  قوله: الثاني الوجـه – أ      
" . الحقيقة هذه من قطعة

ًا المسيح يجعلون الذين النصارى قول يشبه وأهو باطل الكلما هذا      من بعض
لن ، وأالمخـلـوق الـخـالق بـيـن يفرـقـون ل اـلـذين الوجود وأحدة أهل وأقول الله

ـهـذا إلى يصل أن قبل فأما بعده قوله ذلك يبين منه بعض الشيء من ةالقطع
إـلـى يـصـل أن قـبـل أـنـه كلمه فافهم حسبه القرآنية الية هذه فإن الساتقرار

إـلـى يـصـل لـم الحقيـقـة ـهـذه مـن مـسـتمد ـشـيء ـكـل أن وأـهـي الحقيقة هذه
. وأإن الحقيقة هذه من قطعة تحيله فإنها الحقيقة تلك إلى وأصل فإذا الحقيقة

وأإذا ـنـاقص فـهـو الـحـال ـهـذه إـلـى يصل لم من أن على كلمه حمل عنه تعذر
ًا الواصل فهو الحال هذه إلى وأصل ـفـإن وأـحـده الـلـه عـلـى اجتمع قلبه لن حق
ـهـذا يبـعـد الحقيـقـة ـهـذه ـمـن قطـعـة ليحيـلـه قولـــه وألـكـن ـحـق فـهـو هذا أراد

3 تقدما ما وأيقوي الحتمال

ًاأ - وأقال ب      بـهـذه المتصوفـــة أـخـذ : " وألـقـد ـقـوله الثالث  الوجه: يض
"  الخ.... الكبرى السااساية الحقيقـة

 )3480 - 3479 / 6(  قطب لسيد القرآن ظلل - في11
 )4003 - 4002 / 6(  السابق - المرجع22
 )232(   الزلل العذب - المورد 3
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ـهـذه مـثـل عنـهـم يصدر لم الوألين السابقين لن خطأ ذلك مدحه أقول     
ـقـاله ـمـا وأاـمـا بـعـدهم اـحـدث ما دوأن بهم وأالقتداء اتباعهم وأالواجب اللفاظ

ـه نوأأ شيء كل في يرى الله إن بقولهم أرادوأا فإن المتصوفة هؤلء ـال الـل ـح
1.   كفر وأهو الحلولية أقوال فهذه خلقه في

ًا وأقال-  ج      في سايد على الرد في الله رحمـه الدوأيش عبدالله الشيخ أيض
يد القلب فيها يرى درجة : " وأهذه قوله الثاني : الوجه الخلص ساورة تفسير

ًا فيها يرى ل التي الدرجة وأوأراءها يراه شيء كل في الله ـي شيئ ـون ـف ّ الـك إل
ّ يراها حقيقة ل لنه الله " . الله حقيقة إل
ًا فيها يرى ل التي الدرجة وأوأراءها قوله أقول      ّ الكون في شيئ . هذا الله إل

ـقـرره كـمـا وأالنـصـارى اليـهـود ـمـن أكـفـر هم الذين الملحدة التحاد أهل قول
ـعـن فناء  الثالث: السالما شيخ قال العلماء من وأغيره تيمية ابن السالما شيخ
ـه ل لـسـواه وأجود ل وأأنه الوجود هو الله أن يرى أنه بمعنى السوي وأجود وأل ـب

ـره ـذا بغـي ـول وأـه ـال الـق ـة وأالـح ـة للتحادـي ـأخرين ـمـن الزنادـق ـاني المـت كالبلـي
2.   الخ وأنحوهم وأالقونوي وأالتلمساني

ًا      تفسير  في سايد كلما على تعليقه في المدخلي هادي بن ربيع  قـال: ثاني
: الحديد ساورة

أهلهما إلى وأينسبهما ، وأالحلول الوجود وأحدة قطب سايد يقرر وأهكذا  –أ     
ـفـي  "وأالسـاـلما: بـقـوله ذـلـك إـلـى وأيدعوا ، المدح ساياق في الضالة الصوفية

بـهـا وأيعـيـش الحقيـقـة ـهـذه ـيـدرك أن البشري القلب من يريد المطلق توازنه
 ." وألها
     

وأمن ، الناس من كثير يدركه ل كمال وأالحلول الوجود وأحدة أن يرى إنه
الـيـة ـهـذه ـتـدبر ـفـي يعيش أن فحسبه ، الكمال من المرتبة هذه إلى يصل ل

ـود وأحدة إلى قطب سايد فحولها ، الله عظمة على تدل التي ـول الوـج ، وأالحـل
. بالله الكفر أنواع أعظم

ًا وأنفاـهـا ، الوجود وأحدة بإبطال البقرة ساورة تفسير في قال وألقد      نفـيـ
ًا تفـسـير وأـفـي هـنـا ـهـا يقررـهـا باله فما ، المسلم غير عقيدة أنها وأبين ، قاطع
وأالحلول الوجـود وأحدة أهـل التصوف غلة إليـه تسلل ؟! هل الخلص ساورة
دراساـــة ـفـي أمعـــن أنـــه أوأ؟!  وأقررهـــا بـهـا فآمن بعقيدتهم فأقنعـوه وأالجبر

3؟! .   بها فصدع ، بنفسـه العقيدة بهذه فاقتنـع ، التصوف كتب

ًاأ  وأقال- ب      : وأفي الخلص ساورة تفسير في سايد كلما على رده في يض
: فـهـل الحدـيـد سـاـورة تفـسـير ـفـي الوجود وأحدة من قرره لما قوي تأكيد هذا

 )232(  السابق - المرجع 1
 )313 - 312(   الزلل العذب - المورد 2
 ) 145 - 144(   وأفكره قطب سايد عقيدة على اسالمية - اضواء 3
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هـنـاك فلـيـسْ ، الوـجـود أحدية : " إنها قوله من الوجود وأحدة في أصرح هناك
" ؟! . وأجوده إل حقيقي وأجود هناك وأليسْ ، حقيقته إل حقيقة

السالما : " إن قوله من إليها وأالدعوة الوجود وأحدة في أصرح هناك وأهل     
الحـيـاة يكاـبـدوأن وأهـو الحقيـقـة ـهـذه إـلـى الطريق يسلكوا أن الناس من يريد

ـه إل حقيقة ل أن هذا مع شاعرين ، خصائاصها بكل الواقعية ـود ل وأان ، الـل وأـج
" ؟! . وأجوده إل

" . غيرها حقيقة ل التي : " الحقيقة قوله وأكذلك     
ـيـدل أل ، نفسها تعبيراتهم وأاساتخدامه ، أهله إلى المذهب هذا فنسبته     

أوأل ـفـي وأأبطـلـه نـفـاه أن بـعـد الـمـذهب بـهـذا قناـعـة ثم متعمقة دراساة على
1؟! .   تفسيره

، سـاـيد إـلـى بالحلول القول بنسبة قالوا الذين أقوالل العرض هذا وأبعد     
: التوفيق وأبالله نقول

الله رحمه سايد عن الوجود وحدة نفى من وحجة أقوالا ذكر

وأالخلص الحديـد ساورة في كلمـه حملوا قـد سايد عـن المدافعين إن     
: منها شتى محامـل على

خالق الله وأإن اللهية الحقيقة عن يتحدث أنه فقالوا الحديد ساورة  - أما1     
. فيه الحقيقي وأالفاعل به وأالمحيط شئ بكل وأالعالم فيه وأما الكون هذا
... وأيدعو أمره عن يخرج ل وأجل عز لله خاضع الوجود في ما كل وألذلك     

. ... الخ العتقادية الحقيقة هذه يعيش أن القاري
.  حركي تربوي هدف كلمه من هدفه : إن اوأقالو     
ل ) التي الوجود ( أحدية على رمقصو : إنه قالوا الخلص ساورة في أما     

ـعـن يتـحـدث إـنـه المنـحـرف ـبـالمفهوما الوـجـود وأـحـدة عن وأليسْ لله إل تكون
فاعلـيـة نـفـي عنـهـا ينـتـج اـلـتي الفاعلـيـة أحدـيـة عنـهـا ينـتـج التي الوجود أحدية

الـكـون ـهـذا ـفـي حرـكـة وأكل حدث وأكل شئ كل وأرد ، كلها الظاهرة الساباب
فــي التأثير عن الظاهرة الساباب تنحية ذلك عن وأينتج سابحانه وأحده الله إلى
. شاء كيف وأوأجهها الساباب هذه خلق الذي المسبب إلى وأالنتباه الكون هذا

يـخـاطب إـنـه حركي عملي تربوي اعتقادي لهدف سايد يقرره كله وأهذا     
حيــة عقيدة وأهذه بدينهم وأيتحركوا بها وأيعيشوا عقيدتهم ليكونوا بذلك الدعاة
سـاـلبيتهم الـمـوطن ـهـذا ـفـي المتـصـوفة عـلـى سايد يأخذ وألذلك مؤثرة إيجابية

2.   الوجود بوحدة القول إلى قادتهم التي وأانعزالهم

 )147(  وأفكره قطب سايد عقيدة على اسالمية - اضواء 1
 )83 - 81(  الميزان في القرآن ظلل - في 2
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ًا وأالخلص الحديد ساورة في سايد كلما  - إن2      ًا كلم فـيـه حلق متشابه
3.   وأالخلص الحديد ساورتي تفسير في بالعبارة فيه وأوأساع بالسالوب

وأقد الوجود بوحدة يقول أنه منه يفهم سايد كلما إن قال من  - وأمنهم3     
الطبعة في كتبه الذي هذا نسخ وأقد الظلل من الوألى الطبعات في هذا كتب

2.   الوجود بوحدة القول الثانية الطبعة في ذما وأقد منه الثانية

سايد عن الوجود بوحدة القولا دعوى رد

الحديد ساورة في وأذلك ، الوجود وأحدة في سايد على اخـذ ما ذكرنا أن بعد     
، الوـجـود بوـحـدة يقول ًاسايد أن ادعوا الذين أقوال وأذكرنا ، الخلص وأساورة
ًا ُأبيـن أن أوأد ، الوجـود بوحدة القول دعوى سايد عن نفوا الذين وأأقوال ُأـمـور

: مهمة

يتـحـرى أن منـه الوألـى وأكان وأخطأ متشابه سايد كلما إن : وألال المر     
. مبتدعة ألفاظ إلى يجره الدبي أسالوبه يدع وأل السلف عبارات

ً الله رحمه لسيد أن : الثاني المر      ، هنا ذكر ما مع تتعارض أخرى أقوال
ـد لـسـورتي تفـسـيره بعد أي البقرة ساورة في الثانية الطبعة في ذكرها الحدـي

الحــال هو - كما متعارضين قولين وأجود حالة في أنه-  وأ وأساتأتي – وأالخلص
اـلـدكتور : ـقـال التالـيـة الخـطـوات اتـخـاذ ـمـن - لبد الوجود وأحدة في سايد مع

: الله رحمه عزاما عبدالله
     ً المبين على المجمل : فيحمل قطب لسيد النصوص بين يجمع  أن: أول

. الواضح على وأالمبهم

ًا      الطبـعـة ـفـي سـاـيد كتبها التي البقرة فسورة النسخ إلى يلجأ  أوأ: ثاني
ـبـل الثانـيـة الطبـعـة في إليها يصل لم لنـه وأالخلص الحديد ساورة بعد الثانية
. الثانية الطبعة في فقط عشر الرابع الجزء إلى وأصل

ًا      في النص عبارة . فيرجح لسيد المتعارضة النصوص بين يرجح  أوأ: ثالث
. وأيرـجـح وأالحدـيـد الخلص سـاـورتي ـفـي الـنـص إـشـارة عـلـى البـقـرة سـاـورة

ـفـي الـصـريح غير المنطوق على الوجود وأحدة مهاجمة في الصريح المنطوق
. السورتين

ًا      3.   فيهما عما فيسكت العبارتين إساقاط إلى يلجأ أوأ : رابع

 )2(  صفحه المدخلي هادي بن لربيع ابوزيد عبدالله بن بكر الشيخ - رساالة 3
ًا  ) ،26 - 25(  القحطاني دليم بن لمحمد هـعلي المفترى قطب سايد - راجع 2   -88(   الميزان في القرآن ظلل في وأايض

ًا  ) ،89  )528  ،527  ،526(  العدد الكويتيه المجتمع مجلة وأايض
ًا ،  هـ1401 / 7 / 8  ) في528(  العدد الكويتيه المجتمع - مجلة 3  )90  - 89(  الميزان في القرآن ظلل في وأايض
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الشيخ العلمة على فيه يرد كان الله رحمه عزاما عبدالله الدكتور وأكلما     
يكـفـر اللـبـاني الـشـيخ أن ـيـدعي وأـكـان الـلـه رحمه اللباني الدين ناصر محمد
ـهـذا : إن يـقـول وألـكـن سـاـيد يكـفـر ل أـنـه الـلـه رحـمـه الشيخ فبين قطب سايد

ـه - وأيقول وأالحديد الخلص ساورة في سايد كلما - أي كفر الكلما تلزما ل : اـن
. دينه عن وأارتد كفر بأنه عليه الحكم وأبين الكفر بكلمة النسان يتكلم أن بين

1.   بالكفر يقول من على الحجة إقامة من وألبد

ًا معنا مر كما للظلل إن أقول أن أساتطيع هنا وأمن      ، طبعـتـان ـلـه ساابق
ساورة بنهاية عشر الثالث الجزء إلى سايد فيها وأصل ةثاني وأطبعه ، أوألى ةطبع

ًا الوـجـود بوـحـدة القائالين سايد انتقد الثانية الطبعة .وأفي إبراهيم ًا نـقـد وأاـضـح
: أقول ما على المثلة وأإليك الشمسْ وأضوح

غير الخالق أن السالمية : وأالنظرية الظلل في سايد  قال: الوأل المثال     
ْفَيسَْ  المخلوق ِه َل ِل ْفَث ٌء َكِم ْفَي السـاـلمي التـصـور من تنتفي هنا ومن   َش

أي الـصـطلح ـهـذا ـمـن المـسـلم غـيـر يفهـمـه ـمـا على الوجود وحدة فكرة
أوأ للخـالق ذاـتـي إشـعاع الوـجـود أن أوأ وأاحدة وأحدة وأخالقه الوجود أن بمعنى

على التصور أنحاء من نحو أي على أوأ لموجده المرئاية الصورة هو الوجود أن
ـصـدوأره .وأـحـدة آخر معنى على المسلم نظر في وأحدة وأالوجود السااس هذا
. وأوأحـــدة بـــه يـسـير اـلـذي ناموساـــه . وأوأحـــدة الخالقـة الواحـدة الرادة عن

ـفـي ـمـا لـــه ـبـل وأخشـــوع عـبـادة ـفـي ربـــه إـلـى وأاتجاهـــه وأتناساقـــه تكوينـه
2.   قانتـون لـه كـل وأالرض السماوأات

التصـورات ساائاـر : تبدوأ الكرساي آيـة تفسـير في  قـال: الثاني المثال     
ـــة ـذين المنحرف ـاءوأا لـل ـن ـج ـــد ـم حقيقـــة بـيـن فخلطـــوا الرساـــل بع
ـه فزعـمـوا العبودـيـة وحقيـقـة اللوهية ـــه لـل أوأ يمازجـــه خليطـــا سابحان
3.   …  تصور أي وأفي شكـل أي في الصور من بغيرهـا أوأ بالنبـوة يشاركـه

ْفَل  تعالى قوله تفسير في  وأقال: الثالث المثال      ِلُك ل ُق ْفَم ْفَفِسي َأ َن ًا ِل ْفَفع َوأل َن
ًا َء َما ِإّل َضّر ّلُه َشا ْفَو ال َل ْفَنُت َوأ َلُم ُك ْفَع ْفَيَب َأ َغ ْفَل ْفَرُت ا َث ْفَك َت ْفَسـاـ ِر ـِمـَن َل ْفَيـ ْفَلَخ ِنَي َوأَمـا ا َمّسـ

ُء ْفَن الّسو َنا ِإ ِذيٌر ِإّل َأ َبِشيٌر َن ٍما َوأ ْفَو َق ُنوَن ِل ْفَؤِم ال) 188 ةآيـ العراف (  ُي : ...  ق
ـمـن المطلق التجريد خصائاص كل السالمية التوحيد لعقيدة تتم العلن وأبهذا

ل بخـصـائص اللهـيـة اـلـذات تنفرد أوأ ـصـوره ـمـن صورة أية في الشرك
ًا البـشـر هذا كان ولو منها شئ في البشر يشاركها رسـاـولا محـمـد

4... .   وأسالمه الله صلوات عليه وأمصطفاه وأحبيبه الله

 هـ1401 / 5 / 11  ) في520(  عدد الكويتيه المجتمع - مجلة 1
ًا  ) ،106 / 1(  قطب لسيد القرآن ظلل - في 2 ًا26 - 25(  صفحه عليـه المفترى قطب سايد وأايضـ ظلل في  ) وأايضـ

 )89 - 88(   الميزان في القرآن
ًا  ) ،288 / 1(  قطب لسيد القرآن ظلل - في 3  )88(  الميزان في القرآن ظلل في وأايض
ًا  ) ،1410 / 3(  قطب لسيد القرآن ظلل - في 4  )88(  الميزان في القرآن ظلل في وأايظ
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: وأمقومـاته السـاـلمي التصور خصائاص كتابه في  وأقال: الرابع المثال     
... وعبوديــة أألوهية هناك أن أسااس على السالمي التصور يقوما

عداه من كل فيها يشترك وعبودية ، سابحانه الله بها يتفرد أألوهية
أللوهية سابحانه الله يتفرد وكما...  عداه ما وأكل تبعــا يتفرد كذلك با
ذلك - بعد شئ وأكل حي كل يشترك ... وأكما اللوهية خصائص بكل لهذا
...... اللوهـيـة خـصـائاص ـمـن ـشـئ وأـكـل حي كل يتجرد كذلك ، العبودية - في

، الـلـه عبـيـد ـمـن ماـعـداه وأوأـجـود  ، الـلـه . وأـجـود متميزان وأجودان ًاإذ فهناك
1... .   بالعبيد وأالله خلوقـبالم الخالق علقة هي الوجودين بين وأالعلقة

في كتابه من الوجود بوحدة للقائالين سايد ذما على المثلة ساقنا أن بعد     
الـقـائلين ـمـن لـيـس ًاسـاـيد نأ لـنـا تبين الكتب من وأغيره القرآن ظلل

الـشـيخ الـلـه وأيرـحـم ، الله هداه ربيع الشيخ عليه تحامل كما الوجود بوحدة
ًا أنصف فقد الدوأيش عبدالله فهـمـهُي مـا يقصـد لـم  .... وألعلـه: (( بقوله سايد

ل من به يغتر لئل كلمه على التنبيه قصدنا إنما وأنحن التحادية قول من كلمه
خـصـائاص ـفـي قال كما التحادية على الرد في صريح كلما فله هو وأأما يفهمه

2)) ...  وأمقوماته السالمي التصور

ًا وأقال      ما  ... وأأما(( :  الحديد ساورة في سايد كلما على تعليقه في أيض
الـلـه أن ـشـئ ـكـل ـفـي ـيـرى الـلـه إن بقولهم أرادوأا فإن المتصوفة هؤلء قاله
أي الله رأى إنه بقوله أراد وأإن ، كفر وأهو الحلولية أقوال فهذا خلقه في حال

وأسـاـلم علـيـه الـلـه ـصـلى الـنـبي ـقـال كـمـا حق فهذا ذلك وأبصيرته بقلبه عرف
3 .  )) يراك فإنه تراه تكن لم فإن تراه كأنك الله تعبد أن وأالحسان

ًا يكن فلم المدخلي ربيع وأأما      ـفـي هكلـمـ سااق أن بعد فهو لسيد منصف
، الوجود وأحدة بإبطال البقرة ساورة تفسير في قال : وألقد قال الحديد ساورة
ًا وأنفاها ًا نفي ـا يقررها بالـه فمـا ، المسلـم غير عقيدة أنهـا وأبين ، قاطع ـا ـه هـن
وأـحـدة أهـــل التصـــوف غلة إليـــه تسلـل ؟! هل الخلص ساورة تفسير وأفي

أنــه أوأ؟!  وأقررهـا بهـا فآمــن بعقيـدتهم فأقنعـــوه وأالجـبر وأالحلـول الوجـود
فصـــدع ، بنفســــه العقيــدة بهـذه فاقتنـع ، التصوف كتـب دراساـة في أمعن
4.  .أ.هـ بهــا

أقواله ترجيح حيث من الظلل في الطبعتين أثر يتجاهل أوأ يجهل وأربيع     
هــذا(( :  البقرة ساورة تفسير في سايد كلما سااق أن بعد قال فقد المتعارضة

ـهـاجم اـلـذي الـقـوي الجيد الكلما هذا ، الوألى الطبعة في قطب سايد قرره ما
غيـر عقيـدة وأأنهـا ، وأضـلل كـفـر أنهـا يعـرف مـن مهاجمـة الوجود وأحدة فيه

. وأتفاصيلها وأأشكالها أصنافها يعرف دارس وأمهاجمة ، المسلمين

ًا  ) ،183(  قطب لسيد وأمقوماته السالمي التصور - خصائاص 1  )187  ،130(  صفحه وأايض
 )313(  الزلل العذب - المورد 2
 )233(  السابق - المرجع 3
 )145 - 144(  وأفكره قطب سايد عقيدة على اسالمية - اضواء 4
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أهلها إلى وأنسبها وأعانقها ساالمها ، الحديد ساورة تفسير إلى وأصل لما ثم     
. وأأصنافها أشكالها وأعرض ، كمال أنها على وأعرضها ، الصوفية وأهم ،

إـلـى وأنـسـبها ، وأالخلص التوحيد ساورة في وأعانقها أخرى مرة عاد ثم     
أـصـنافها وأعرض ، أحد كل إليه يرقى ل كمال أنها وأقرر ، الصوفية وأهم ، أهلها

1.  )) ؟!  ًاإذ عذره هو . فما لها عارف عرض وأأشكالها

لم الله رحمه سايد أن العلم مع كالثانية الوألى الطبعة أن يعني هذا فكلمه     
وأـصـل ـبـل ، وأالخلص الحدـيـد ساورة إلى الظلل من الثانية الطبعة في يصل
وأالذي البقرة ساورة تفسير في كلمه أن يعني مما إبراهيم ساورة تفسير إلى
.  وأالخلص الحديد ساورتي تفسير في كلمه بعد كان الوجود وأحدة نفي فيه

ًاأ كان فقد زيد أبو عبدالله بن بكر الشيخ در وألله      ًا يض ًا لسيد منصف خير
ـه سايد : إن المدخلي ربيع على رده في قال فقد عليه تحاملوا الذين من رحـم
ًا قال تعالى الله ًا كلم الحديــد ساورتي تفسير في بالسالوب فيه حلق متشابه

َد وأقد وأالخلص ُتِم حينـمـا وأأحـسـنتم.  إليه الوجود بوحدة القول بنسبة عليه اع
وأـحـدة لفـكـرة الـصـريح الواـضـح رده من البقرة ساورة تفسير في قوله نقلتم

وأحدة فكرة الصحيح السالمي التفكير من تنتفي هنا : وأمن قوله وأمنه الوجود
. الوجود
عـلـى ـشـاف رد السـاـلمي التـصـور : مقوـمـات كتابه في نإ:  وأأزيدكم     
المتشـابه كلـمـه لسـيد الـلـه : غـفـر نقول فنحن . لهذا الوجود بوحدة القائالين

ُأسالوب فيه جنح الذي الـصـريح الـنـص يـقـاوأما ل وأالمتشابه ، العبارة فيه وأساع ب
2.   . هـ . أ كلمه من القاطع

ثلثة هناك كانت فقد الوجود وأحدة بمسألة يتعلق فيما القول وأخلصـة     
بوـحـدةوأ الملـحـدة بـقـول رـمـاه ـمـن الراء ـهـذه ) فمن وأوأساط ( طرفان آراء

خلصلوأا الحدـيـد سـاـورة ـفـي الوـجـود بوـحـدة الـقـول عـنـه تنِف وأآراء الوجود
ٌء الظلل ـمـن الطبـعـتين ـفـي الـقـراءة خلل من له وأتجردت الحق عرفت وأآرا
وأـهـذا ، وأغـيـره زـيـد ـبـوأ بكر الشيخ كأمثال ، الوجود بوحدة للقائالين ذمه وأفيها

. اعلم . وأالله الله شاء إن الحق هو

وأالخامسْ الرابع : الفصل الثاني الله- الجزء شاء - إن يتبع
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 )2(  صفحه المدخلي لربيع زيد ابو بكر الشيخ - رساالة 2
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