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 برنامجملّخص 
 الِغّزي للشيخالثقافة الشيعّية[ ]السرطان القطيب اخلبيث يف ساحة 

 3ج د قطب سيّ  - (15احللقة )
 
 م8/10/2017 املوافق –هـ 1439حمرم  17 حداأل ةالفضائّي القمر قناة على رضتُع
 www.alqamar.tv واألوديو بالفيديو الفضائّية القمر قناة موقع على رةتوّفُم
 
 يف هلا ثباَت ال.. جّدًا قِلقة شخصّية.. ُقطب سّيد شخصّية حتليل يف يتواصُل احلديث الزال ✤
 الشخصّية هذِه الوقت نفس يفو ..الوضوح عدم هو :ذلك يف السببو االّتجاهات، من اّتجاٍه أّي

 ..!إطالقًا ذلك ُمقّومات متتلَك ال أّنها مع التفّردو للتسّيد تسعى
لذا بقيْت تبحُث عن بيئة فاشلة ينجُح فيها الفاشلون، تلك هي بيئُة األجواء اإلسالمّية على 

 يف الوسط الشيعي(و امُلستويني )يف الوسط الُسّني،
التفّرد يف َهذين الوسطني ألّنه قّضى َشطرًا ليس قلياًل ِمن و رّبما مل يتنّعم سّيد قطب بلّذة التسّيد

 ُعمره يف السجن مع أمراضه املزمنة الوبيئة..!
 عليها أطلقُت اليتو الشباب مرحلة عنو الُطفولة، َمرحلة عن امُلتقّدمة احللقاِت يف حتّدثُت ✤
 ماسونّيتِه عن حتّدثُت حنيو ُقطب، سّيد ماسونّية عن للحديث انتقلُت ُثّم.. (األدبّية املرحلة: )امسًا
ن امُلسلمني حني ُيصِدرون األحكام األخوا مجاعة هبا يتحّدث اليت بالطريقة أحتّدث مل إّنين

جيري يف امُلؤّسسة  وال كما لذين خيتلفون معهم ِمن دون دليل،والِدعايات خُبصوص األشخاص ا
َتخرُج هذه و الِدعايات واالفتراءات،و كيف أّنها ُتطِلق االّتهاماتو الدينّية الشيعّية الرمسّية،

ِمن أحزابنا الشيعّية ِمن و من مكاتبهم،و االّتهامات ِمن ألسنة نفس مراجعنا الكبارو اإلفتراءات
أساس ِفْكرة الَعمالة، فالرجلُ كان ُمقتنعًا مكاتب قياداهتا.. مل أحتّدث عن ماسونّية سّيد ُقطب على 
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أوضحُ دليلٍ على ذلك: امَلقال الذي دّبجهُ ِبقلمه مقاالً افتتاحّيًا ِلمجّلة "التاج امِلصري" و ِبماسونّيتِه،
اليت ُكِتب يف أعالها: َيشترُك يف َتحريرها ُنخبة ِمن و اليت هي َمجّلة امَلحفل املاسوين يف القاهرة

سّيد ُقطب ِمن هذه الُنخبة امُلشتركة يف  وإّنما كان كان أحدهم: سّيد ُقطب..!و ،كبار املاسون
 .حترير جمّلة التاج املاسونّية؛ ألّنه كان صادقًا يف َفترة إعتقادِه بالِفكرة املاسونّية

اإلنكفاء  وُمرادي ِمن) اإلسالمّية األجواء إىل اإلنكفاء َمرحلُة هيو الرابعة امَلرحلة إىل انتقلُت ُثّم ●
قد أشرُت إىل و إىل األجواء اإلسالمّية أي: على امُلستوى الثقايف فقط( فهو إنكفاٌء ثقايف نسيب..

حّتى يف الُبلدان و أّن هذه احلالة كانت حالة عاّمة يف الوسط الثقايف العريب، يف مصر ُخصوصًا
 رى..(يف ُبلدان أخو يف أندونيسياو اإلسالمّية أيضًا )يف اهلند،و العربّية

اإلسالمّية، فكانت ُمنبهرةً متاَم االنبهار و امُلثّقفني يف الُبلدان العربّيةو نشأتْ َمجموعات ِمن الُكّتاب
لكّنها بعد هذا و دامْت على هذا ِسننَي ِمن الزمن،و األمريكي،و بالفكر اأُلوريبو باحلضارة الَغربية

 ( وليس الدينّيةانكفأْت إىل الثقافة اإلسالمّية )
سائر الُكّتاب اآلخرين، هؤالء ما كانوا و حمّمد حسني هيكلو كذلك العّقاد،و حسني مثاًل، فطه

ُمرادي ِمن أّنهم ليسوا ُمتدّينني أي: ليسْت لديهم إلتزامات شرعّية، كانوا ُمتحّللني ِمن و ُمتدّينني،
 طلحات إسالمية،االلتزمات الشرعّية، لكّنهم كتبوا كتابات فيها َميل للجّو اإلسالمي، فيها ُمص

 تأريخ إسالمي.و عناوين إسالمّية، فيها شخصّياتو فيها ُنصوصو
بشكل شديد قوي و سّيد قطب هو جزء ِمن هذه امَلنظومة الثقافية.. ُخصوصًا أّنه كان تابعًا• 

 للعّقاد.. فحينما مال العّقاد إىل األجواء اإلسالمّية، مال سّيد ُقطب، مع أّن ُنْفرًة حصلْت فيما بني
انقطعت العالقُة بينهما إىل و سنة، 15استمّرت لفترٍة طويلة رّبما تتجاوز و العّقاد،و سّيد قطب

 إىل أن ُأعدم سّيد ُقطب.و أن ماَت العّقاد
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إْن حاول يف و ذوقِه األديب بقي على نْفس الَنهج العّقادي..و سّيد ُقطب يف َنهجه ولكن بقي
 مربوطًاو لكّنه ما استطاع، بقي مشدودًاو شيئًا ما عن العّقاد ُأخريات أّيام إنتاجِه األديب أن يبتعَد

 ِبحبال التقليد ِلمنهج العّقاد.
 [ ِلعّباس السيسيحسن البّنا مواقف يف الدعوة والتربيةآتيكم ِبمثال على ذلك ِمن كتاب ] ✤

  حّتى النخاع.إخواين هوو
أرسل الرسالة هو حسن  الذيو حتت عنوان: رسالة إىل الدكتور طه حسني.. 149يف صفحة 

 البّنا.
كان َيمتلُك َقَلمًا و يف أدبِه،و طه حسني كانْت لُه شعبّية كبرية.. الرجل كاَن ُمميزًا يف ثقافتِه

على ُمستوى و ِمن امُلتابعني على ُمستوى اجلامعات امِلصريةو ساحرًا، فكاَن لُه الكثري ِمن األنصار
 على ُمستوى امُلثّقفني.و األكادميّيني

لكّنه أعرَض عن التّدين بالكامل، فلم يكن ُملتزمًا باإللتزامات الشرعّية و ه حسني كاَن أزهرّيًا،ط
ذهب بعيدًا يف اعتناق و حتّول إىل الثقافة امُلعاصرة، مات على هذا احلال..و اليت يلتزم هبا امُلتدّينون،

 هلا..!و التبشري هباو الثقافة الغربية
مع ذلك بقي لُه أنصار يف احلالتني.. فكان لُه و اء الثقافة اإلسالمية،بعد ذلك انكفأ يكتُب يف أجو

كان لُه أنصار حني انربى يكتب يف الثقافة اإلسالمية و أنصار حني كان يتبّنى الثقافة الغربية،
 أمثال ذلك..(و )ِبلباسها التأرخيي، بشيٍء ِمن أبعادها الَعقائدّية، بنحٍو ِمن أجواء ُنصوصها

 :احلديث خالصة ●
البقّية.. َحّتى هذا الكتاب الذي اشُتِهر و كذلك العّقادو ُكُتب طه حسني ليسْت ُكتب دينّية،

الذي كان يف سرية نبّينا األعظم "صّلى اهلُل عليه و الذي عنوانه )ُمحّمد(و ِلُمحّمد ُحسني هيكل،
ت امُلستشرقني الغربيني أخذُه من كتاباو هو استشرفهوآله".. هذا الكتاب مل يكن ِكتابًا دينيًا، 

امُلفّكرون كّلهم كانوا و الُكّتابو آله".. فهؤالء األدباءو عن سرية نبّينا األعظم "صّلى اهلُل عليه
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لكن يف َقوالب الثقافة الَغربية اليت نشأوا عليها.. فهم ال و َيصّبون َشيئًا ِمن الثقافة اإلسالمية
 د أن تشّبعوا بالثقافة الغربية..!يستطيعون أن خيرجوا ِمن جلودهم الثقافّية بع

خروج من قوالب و ِمن دون هجرانو هذا اإلنكفاء باّتجاه أجواء الثقافة اإلسالمّية ِمن ُدون تدّين،
العّقاد و اإلسالمية.. فطه حسنيو الثقافة الغربية، هذا اإلنكفاء كان "َموضة" يف ُكّل البالد العربية

اء الثقافة اإلسالمّية.. نقلوا ذلك ِعرب َفالتر امُلستشرقني وأضراهبم حّتى حينما َتحّدثوا يف أجو
 الَغربيني..!

 : هو حسني طه إىل رسالة البّنا حسن إرسال سبب ●
قد أغاَض هذا األمر َحسن البّنا.. فقد َوَجَد حسن و أّن طه حسني بدأ ُيعلُن أّنه داعية إسالمي،

فكتب حسن البّنا رسالًة إىل  املالك الوحيد لإلسالم(..ه البّنا يف هذا األمر ُمزامحًة له )باعتبار أّن
)كان أتباُع الدكتور طه  إىل الدكتور طه حسني.. جاء فيها:طه حسني حتَت عنوان: رسالة 

حسني ِمن ُطّلاب كلّية اآلداب يف اجلامعة امِلصرية قد أرادوا تكرمَيُه، فأقاموا لُه َحْفاًل، أعلَن فيه 
قال: إّنين أمتّنى أن ُيقّيض اهلُل لإلسالم و بأّنه نصري اإلسالم، -حسني أي طه  -سعادُة الدكتور 

 كما ُأحّبب َمبادئه للناس(و ُيحّببُه للناس كما َأنُشرُه أناو أن ينُشَرُهو َمن ُيدافُع عنُه كما ُأدافُع عنُه،
 فكتب له فضيلة املرشد قائاًل:• 

اعتِبرنا أّيها الداعية امُلسلم ِمن جندك منُذ و ،)إذا صحَّ ذلك يا دكتور فقد اّتفقنا كّل االّتفاق
يف سبيل الدعوِة إليه منوت ُشهداء.. صّدقين يا دكتور طه و لُه حنيا،و الساعة، فإّنا لإلسالم نعيش،

إْن شئَت فأنا ُأقسُم على هذا: إّنين ألمتّنى ِمن كّل قليب ُمخلصًا أن أرى و ِمن غري أن ُأقْسم لَك،
 ُتحّبب تعاليَمُه إليهم..( إىل أن يقول:و تنشرُه بنَي الناسو عو فيه أنَت لإلسالمذلَك اليوم الذي تد

أي فيما بينك  -دكتور أستاذ يف اجلامعة املصرية منُذ ُأنشئْت، فأنشُدك احلق: هل تذكر  وأنَت يا)
ُمحاضراتك لَطَلبتَك ما ُيلفُت أنظارهم إىل جالل هذا و أّنك عرضَت يف ُدروسك -وبني نفسك 

 املادُة اليت اختصصَت بتدريسها ألصقُ مواّد الدراسة باإلسالمو َمتانِة تشريعه؟! هذاو روعتهِ و الدين
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ُأنشدَك احلّق يا دكتور: أفتحيا أنَت يف حياتَك اليومّية و فأقول: وال ُأحرجَك كتاب اإلسالم؟!و
ا فيه، أفتقوم أنت يف مو دْع البيتو تطبُع ُأسرَتك كرّب بيٍت هبذا الطابع،و على منٍط إسالمي؟!

حياتك الشخصية بواجبات الرجل املسلم؟! فْضاًل عن الداعية الذي يتمّنى أن ُيقّيض اهلل لإلسالم 
 َمن يدافع عنه مثلك؟!..( والرسالة طويلة

 :الكالم خالصة ●
مضموهنا و حسن البّنا انزعج ِمن ذلك، فأرسل هذِه الرسالةو طه حسني يتحّدث بإسم اإلسالم..

هذا هو الذي و لسَت ُملتزمًا باألحكام الشرعّية..و ِمن أّنك يا طه حسني لست ُمتدّينًا، واضح:
 ُأريد أن أقوله: ِمن أّن اإلنكفاء حنو أجواء الثقافة اإلسالمّية كان هبذا الشكل )أي ِمن دون تدّين

سني ِبهذا إّلا َلما كان حسن البّنا ُيخاطب شخصّية ِمثل طه حو إلتزام بالتكاليف الشرعّية(و
 هكذا البقّية الباقية.و اخِلطاب.. فطه حسني مل يكن ُمتّدينًا،

ِحني انكفأ باّتجاه الثقافة اإلسالمّية كان كبقّية هؤالء )مل يكن ُمتدّينًا(.. سّيد ُقطب  وسّيد ُقطب
سّيد الِعبادات بعد أن دخل الِسجن، أّما قبل أن ُيسجن فلم يكن و ُملتزمًا بالُطقوسو صار ُمتّدينًا

 ُقطب ُمتدّينًا
 .حسني طه صور ِمن جملموعة عرض ✤
التربية[ بعد أن أكمل حسن البّنا و كتاب ]حسن البّنا مواقف يف الدعوة من 152 صفحة يف ●

تعليقًا  وهو ليسختمها.. جاء هذا التعليق بعد رسالة حسن البّنا )و الرسالة املوّجهة إىل طه حسني
هو كتاب و ن املصدر الذي َنقل منه عّباس السيسي هذه الرسالةإّنما هو ِمو ِمن عّباس السيسي،

هو ُيعّلق و يقول أنور اجُلندي اجُلندي.امُلجّدد الشهيد[ لألستاذ أنور و ]حسن البّنا الداعيُة اإلمام
)ذلَك هو َموقُف حسن البّنا يف ُمواجهة  ا حسن البّنا إىل طه حسني، يقول:على الرسالة اليت كتبه

مساحُة خلق، مع بيان كّل شيء حّتى ال ينخدَع الناس يف كالٍم ُمزّيف و حكمٌة عالية، أْهل الفكر:
 بّراق( 
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 هذا كالم أنور وجدي، أّما احلقيقة فهي: 
أّن حسن البّنا خاف أّن طه حسني سوف جيذُب األضواء إليه يف الساحة اإلسالمّية، فشخصّية 

هلا ِصيٌت إسالمي يف ِمصر، ِلذلك بادر حسن ِمثل طه حسني سيكون هلا شأٌن كبري إذا ما ذاَع 
البّنا للحديث عن تفاصيل توّجه طه حسني باالّتجاه اإلسالمي، وبّين أّن هذا التوّجه مل يكن 

هذه القضّية تنجرُّ على بقّية الُكّتاب اآلخرين الذين اّتجهوا باّتجاه أجواء الثقافة و دينيًا.توّجهًا 
 ِلذا فسّيد ُقطب مل يكن ُمتدّينًا أصاًل يف تلكم الفترة.و أيضًا.ب من بينهم سّيد ُقطو اإلسالمّية
 ِلمحمود[ الداخل ِمن رؤيٌة- التأريخ صنعْت أحداٌث امُلسلمون األخوان] كتاب عند وقفة ✤
 األخوان ِلجماعة الرمسي التأريخ كتابُ  هو الكتاب هذاو أجزاء. 3 ِمن كتاب هوو احلليم. عبد

و تأرخيهم ه فهذا( رمسي بشكٍل امُلسلمني األخوان مجاعة قياداُت تتبّناه الذي الكتاب. )امُلسلمني
 الذي كتبوه.

تلك هي مجاعُة و احلّق بالباطل،و خيتلُط فيه الضالل باهُلدىو كتاٌب خيتلُط فيه الصدق بالكذب،
 الزالتو لن خترج عن هذه األوصاف، كانتو األخوان امُلسلمني، لن خترَج عن هذه احلدود،

 ستبقى هكذا؛ ألّن إمامها الذي أّسسها كان على هذا احلال!و
 (1948سنة  إىل- 1928اجلزء األّول من هذا الكتاب: ُيؤّرخ للفترة من عام ) ◈

مل يكن ُمتدّينًا، كان ماسونّيًا، و ذهب سّيد ُقطب إىل الواليات امُلتحّدة األمريكّية، 1948يف عام 
امُلثّقفون امِلصرّيون و صحيح أّنه انكفأ كما انكفأ الُكّتاب املاسوين.الزال يعيُش يف أجواء الِفكر 

ُمصطلحات ِمن و ثقافة دينّية( وإّنما هي عناوين ولكّنها ليستباّتجاه أجواء الثقافة اإلسالمّية )
يف أجواء  وإّلا ليس الثقايف العام.و التارخييو بعبارة أخرى: ِمن اجلّو اإلجتماعيو اجلّو اإلسالمي،

بكيفّية االستنباط )يعين و بطريقة املصادر،و البحث،و بطريقة اإلستداللو لدين مبنهجّيته املعروفةا
 املنهجّية الدينّية املعروفة بغّض النظر عن كون هذه املنهجّية صحيحة أو غري صحيحة(.
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يما ف 211وهذا اجلزء من الكتاب ليس لسّيد ُقطب فيه ِمن ذكر إطالقًا.. إّلا ما جاء يف صفحة 
يرتبط باملقال الذي قال عنه املؤّلف ِمن أّنه قرأ مقااًل لسّيد ُقطب يف جرّيدة األهرام يدعو إىل 

إّنما و التعّري.. علمًا أّن املّؤلف حممود عبد احلليم مل ُيورد هذه احلادثة الهتمامه بسّيد ُقطب،
حسن البّنا قال له: ال تنشْر املقال فضيلة ِلحسن البّنا.. باعتبار أّن و نبؤًةو أوردها لُيبّين كرامًة

تنتفع منه و الذي كتبَتُه رّدًا على سّيد ُقطب بشأن التعّري، فلعّل هذا الشاب يفيُئ إىل الَصواب
 الدعوة يومًا ما. )راجعوا احللقة السابقة ففيها التفاصيل(.

 (1952إىل سنة  - 1948يبدأ ِمن سنة )و اجلزء الثاين من الكتاب: ◈
م.. علمًا 1949الزال حسن البّنا حّيًا، فإّنه ُقِتَل ِقصاصًا بسبب جرائمه يف عام  1948يف عام 

هو منهم، هو الذي ُيصّرح هبذا املضمون يف ِكتابه ]حسن البّنا مواقف يف و أّن عّباس السيسي
خرب مصرَع الشهيد البّنا مل أعرف به إّلا  وذلك أنّ ) :317التربية[ إذ يقول يف صفحة و الدعوة

أّن لعصابة و يالُه ِمن صباح، فلم أترّدد حلظًة بأّن املرحوم قد اغتيل َغدرًا،و ن ُصحف الصباح،ِم
إبراهيم باشا عبد اهلادي اّطالعًا على اغتياله أخذًا بثأر رئيس وزراء عهدهم حممود النقراشي 

 باشا، على ظّن منهم أّن األستاذ البّنا هو الذي أوعَز بقتله!(
منهم أّن األستاذ البّنا هو الذي أوعَز بقتله( هذه هي أكاذيب مجاعة األخوان  قولِه: )على ظنّ • 

حّتى لو افترضنا أّن َحسن البّنا مل ُيوعز بقتله، فإّن اجلرائم اإلرهابّية اليت ُنّفذْت يف و امُلسلمني..
ذا التنظيم هو ِمصر قبل َمقتل الُنقراشي، فإّن الذي قام هبا هو التنظيم السّري ِلجماعة األخوان،

 يأمتُر بأمر حسن البّنا.
ِلهذا ُقِتل حسن البّنا و )فهذه األوامر اليت أّدْت إىل َمقتل حممود الُنقراشي صدرْت ِمن حسن البّنا..

الذين قتلوه ثأروا ِلقتيلهم بغّض النظر هل قتيلهم على حّق أم و ِقصاصًا بسبب جرائمِه ألّنه قاتل،
 ال؟!(.
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ء الثاين ِمن كتاب: األخوان امُلسلمون أحداٌث صنعْت التأريخ..( ورَد يف هذا اجلزء )أي اجلز• 
..حني 504ليس ِمن وصٍف لُه إّلا يف َصفحة و ذْكٌر َعرضٌي لسّيد ُقطب، 506و 504يف صفحة 

 506عبارة ُأخرى يف صفحة و هي عبارة ُتقال للجميع،و اأُلستاذ سّيد ُقطب( وهنا تقّدميقول )
ستاذ سّيد ُقطب( وصفوه هبذه األوصاف "الكاتب اجلليل" باعتبار أّنه بدأ )قال الكاتب اجلليل األُ 

ليس تدّينًا(.. فليسْت ُهناك ِمن ُخصوصّية ُتشري إىل تدّينه.. و ينحو باّتجاه الثقافة اإلسالمّية )ثقافّيًا
 فهذا اجلزء أيضًا خلٌي ِمن ذكر سّيد ُقطب.

 :(1971إىل سنة  - 1952ام )الذي يبدأ ِمن عو اجلزء الثالث من الكتاب: ◈
كذلك ما جاء يف و 566هذا اجلزء هو اآلخر خلٌي ِمن ذكر سّيد ُقطب إّلا ما جاء يف صفحة 

 ليس ُهناكو حيُث وردْت اإلشارة إىل َمسألة امُلحاكمة اليت ُحوكم هبا سّيد ُقطب، 567صفحة 
التأريخ الرمسي لألخوان امُلسلمني.. فهذا الكتاب الذي ُيعترب . ِمن تفاصيل ُأخرى حول سّيد ُقطب

إّنما صار سّيد ُقطب و ُمبّين لسّيد ُقطب؛ ألّن الرجل مل يكن ُمتدّينًا،و ليس فيه ِمن ذْكر ُمفّصل
بالتحديد: فإّن الفترة اليت تدّين فيها سّيد و ُملتزمًا بالتعاليم الشرعّية بعدما دخل الِسجن..و ُمتدّينًا

هذا الكتاب الذي هو سيأيت احلديث عن و تابِه: )يف ِظالل القرآن(ُقطب هي حينما بدأ تأليف ك
الَنصب للِعترة الطاهرة "عليهم السالم".. فُكّل هذا و الِعداءو الضاللو اإلجرامو أصُل اإلرهاب

 ..!يف ظالل القرآن :اإلرهاب الذي جيري يف العامل خرج ِمن هذا الكتاب
 أّوهلا ِمن حلقاته متام ُيتابع أن فعليه منه ينتفعَ  أن أحدٌ  أراد إذا الربنامج هذا: جانبّية مالحظة ●
 هذه من جزءًا أحد ُيتابع مل إذاو ُمترابطةو ُمتشابكة، املعلومات ألّن.. التفاصيل بكّلو آخرها إىل

 .َخاطئًا فهمًا الفهم سيكون املعلومات
 [2ج: اجلماعة مسلسل] ِمن ُمقتطف درامي فاصل: 1فيديو مقطع ★
 على اإلسالمية الثقافة باّتجاه فيه ينحو قطب سّيد بدأ جليو واضح بشكلٍ  كتاب أّول ✤

 [القرآن يف الفّني التصوير] كتابه هو الثقايف امُلستوى
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ا أجدُه يف القرآن ِمن ُصور مّم النماذج بعض للناس أعرَض أن وخطر يل: )يقول 9 صفحة يف ●
ر يحتت عنوان: "التصّو 1939املقتطف عام نشرُت حبًثا يف جملة و ففعلت، -أي صور أدبّية  -

 الفّني يف القرآن"..(
 م1939ِمن حبث ُنِشر يف جمّلة امُلقتطف عام  :يعين أّن هذا الكتاب صار كتابًا ِمن هذه البداية

 : يقول أن إىل ●
.( )إىل أن شاء اهلل أن أتوّفر عليه بعد مخسة أعوام كاملة من نشر البحث األّول يف جمّلة امُلقتطف.

ليس و صدر أّول كتاب لسّيد ُقطب ينحو فيه باّتجاه الثقافة اإلسالمّية )ثقافّيًا 1944يعين سنة 
 دينّيًا(

إّنما و الكتاب يف زمن حسن البّنا مل ُيعّد ِمن ُكتب األخوان ألّن الكتاب ليس دينّيًا.. ولذلك هذا
الِسجن.. لكن الغباء عند أحزابنا تبّنى األخوان ُكتب سّيد ُقطب بعد أن صار إخوانّيًا معهم يف 

سائر التنظيمات الشيعّية األخرى، و العمل اإلسالمي" ومنظمة الشيعية "كحزب الدعوة اإلسالمّية،
 بقّية كتب سّيد ُقطب من مصادر ثقافتها..!و حيث كان هذا الكتاب

نهجّية البحث ال مو قد أّلفه سّيد ُقطب حينما كان ماسونّيًا..و هذا الكتاب كتاٌب ليس دينيًا،• 
 يقول: 9ال ِمن بعيد.. فسّيد ُقطب بنفسِه يف صفحة و عالقة هلا بالدين ال ِمن قريب

 أستعرُضها،و َمرجعي األّول فيه ُهو امُلصحف، ألمجعَ الُصور الفنّية يف الُقرآن،و )لقد بدأُت البحث
ي كّله ُموجًها إىل اجلانب التناسَق الفّني يف إخراجها، إذ كان مّهو ُأبّيَن طريقة التصوير فيها،و

 الفّني اخلالص، دون التعّرض لغريه من مباحث القرآن الكثرية...(
ال مصادر إسالمّية اعتمد عليها سّيد ُقطب يف ِكتابه هذا.. مصادره و يعين ال توجد مصادر دينّية

 معلوماتِهجزء من و هو نفسه سّيد ُقطب فقط.. مبا عنده من معلومات..و يف كتابه هذا: امُلصحف،
 ثقافته هي الثقافة املاسونّية..!و
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زاَد عليها أّنه و القرآن ِلوحده وفقًا للثقافة امُلخالفة ألهل البيت )حسُبنا كتاب اهلل( ولذلك أخذ
 مل يعتمد حّتى منهجّية امُلخالفني ألهل البيت.

 فنحُن اآلن أمام ثالث منهجّيات:
 اّتجاهاهتم(.و بكّل مذاهبهم وهي الُسّنةمنهجّيُة السقيفة )• 
واقعي على األرض و منهجّية أهل البيت موجودٌة يف حديثهم فقط. )ال ُوجود هلا بنحٍو عملي• 

 حّتى يف الساحة الشيعّية(
ما و خلطت بني ما هو عن أهل البيت بنحٍو ُجزئي يسري، وهي منهجيٌةمنهجية علماء الشيعة )و •

 جّدًا(.هو عن أعداء أهل البيت بنحو كبري 
هي أّنه و إّنما اعتمد منهجّية خاّصة بِهو مل يبحث وفقًا ِلهذه املنهجّيات،و سّيد ُقطب مل ُيؤّلف

 املاسونّية جزءًا كبريًا منها(!و اعتمد على ثقافتِه )اليت شكّلت الثقافة الغربّيةو أخذ امُلصحف
الشيعة )اليت أخذوا كثريًا فيها ِمن ال مبنهجّية علماء و قطعًا الُسّنة ال يعبأون مبنهجّية أهل البيت،

 الُسّنة أنفسهم(.
هو يتحّدث عن كتابِه هذا، يقول: )إذ كان مّهي كّله ُموجًها إىل اجلانب و فسّيد ُقطب هو بنفسه

 الفّني اخلالص، دون التعّرض لغريه من مباحث القرآن(
درسه دراسًة و نّص أديبهذا الكتاب ال عالقة له بالدين اإلسالمي.. هكذا الكتاب أخذ القرآن ك

 ُمستقّلة بعيدًة عن الدين.. فلماذا أّيتها األحزاب الشيعّية تعّدون هذا الكتاب ِمن ُكتبنا الدينّية؟!
 : 10يقول سّيد ُقطب يف صفحة و ●

حبسب  -)وحني انتهيُت ِمن التحضري للبحث، وجدُتين أشهُد يف نفسي َمولد الُقرآن ِمن جديد 
 تُه كما مل أعهدُه ِمن قبل أبدًا. لقد كاَن القرآُن مجياًل يف نفسي.. نعم،. لقد وجد-وجهة نظره 

تفاريق. أّما اليوم فهو عندي مجلة موّحدة تقوُم على قاعدة خاّصة، و لكن مجاَلُه كاَن أجزاءو
ما ال أظن أحًدا تصّوره.. فلئن و قاعدة فيها ِمن التناسق الَعجيب ما مل أكن أحُلُم ِمن قبل به،
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يف إبرازها للناس كما أحّسها يف و قد ُوّفقُت يف نقل هذِه الصورة كما أراها يف نفسيكنُت 
 جناحًا كاماًل هلذا الكتاب( -بال شك  -ضمريي، فليكوننَّ هذا 

هو أّول إنتاج حينما بدأ ينكفُئ تقليدًا ألدباِء عصره و فالكتاب واضح أّلفه يف فترة ماسونّيته،
إّنما كتاب ُيمكن أن ُيعّد من و المّية.. فهذا الكتاب ليس كتابًا دينيًا،باّتجاه أجواء الثقافة اإلس

بشكلٍ خاص وفقًا لرؤيٍة خاّصة وهي رؤية سّيد ُقطب و الُكتب األدبّية يف أجواء الثقافة اإلسالمّية،
 ما كان ُمثّقفًا بثقافة اإلسالم.و الذي مل يكن ُمتدّينًا،

 من ُكتب ثقافتنا..؟!أليس ِمن الغباء أن ُيعّد هذا الكتاب 
وين ماس رجل إىل تلجؤونو فيه، ُتشّككون الُنوري البيت أهل حديُث: الشيعة أّيها أنتم غريبون ●

تعّدون ذلك ِمن و أجداده..و ُمعّبأ بالثقافة الغربّية بعيٍد عن ثقافة اإلسالم حّتى على مذاهب آبائِه
ُن ِمن املاسونيني! َمن هو األجدر بأن حني نتحّدث حبديث أهل البيت ُنصبح َنحو ُكتب الثقافة،

 ُيوصف باملاسونّية:
يدعو الناس لتفسري القرآن حبديث أهل البيت؟ أم الذي يتبّنى و الذي يتحّدث حبديث أهل البيت

 ِفكرًا ُقطبّيًا ماسونّيًا؟!
 اإلنكفاء مرحلة يف لكّنهو ماسونّيته، أّيام يف قطب سيد أّلفه الذي الثاين الكتاب عند وقفة ✤

 هد القيامة يف القرآن[مشا: ]كتاب هوو اإلسالمّية، الثقافة أجواء باّتجاه
مل تتّبناه مجاعة األخوان امُلسلمني إّلا بعد أن صار سّيد و أيضًا ليس كتابًا دينّيًا، وهذا الكتاب)

صوير الفّني يف إّلا مل يكن َمعدودًا ِمن الُكتب الدينّية.. فحاله حال كتاب "التو ُقطب إمامًا هلم..
 القرآن".

كتاب "التصوير الفّني يف القرآن" أخذ الُصور بنحٍو عام، أّما كتاب "مشاهد القيامة يف القرآن" 
 هي مشاهد القيامة كما هو يف العنوان.و فقد أخذ لونًا معّينًا ِمن الصور الفنّية يف القرآن

 الكتاب هذا مراجع: عنوان حتت ُقطب سّيد يقول" القرآن يف القيامة مشاهد" كتابه هناية يف ●
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قد اعتمدُت على َفهمي اخلاص و )كان َمرجعي األّول يف هذا الكتاب هو امُلصحف الشريف،
 إْن ُكنُت قرأُت كثريًا من التفاسري ألعرف ماذا يقال،و طريقته يف التعبري،و ألسلوب الُقرآن الكرمي

 راجع يل يف احلقيقة(لكّنين ال أستطيُع أن أثبتها هنا ألّنها مل تكن َمو
ُقرآنّية( هذه الُكلّيات  وُيقال عنهاعلومه )و الُكلّيات الشيعّية اليت ُتدّرس القرآنو إىل اآلن املدارس

املدارس اليت و ِفكٍر ماسوين..! خصوصًا الُكلّياتو واملدارس تعتمد هذه الُكتب اليت ُأّلفْت ِبذوقٍ 
 ..!ُفِتحت يف العراق بعد سقوط النظام الصّدامي

 :يقول 272 صفحة يف ●
 أنا أحبث موضوع "القّصة يف الُقرآن"و .. فلسُت أنكُر أّن ُشبهات اعترضْت طريقي،وبعد)
 "مشاهد القيامة يف القرآن":و

َمسوٌق على أّنه حاصٌل واقع؟ أم أّن بعضه  -أي هذه القصص اليت وردْت يف القرآن  -أهذا كّله 
 أمثال؟و َمسوٌق على أّنه ُصوٌر

لكّنين مل أجْد بني يدي حقيقًة واحدة ِمن حقائق التاريخ أو و أمام هذِه الُشبهات، ووقفُت طويالً 
ما كان َيجوز لديّ أن ُأحاكم و قطعيتها، فُأحاكم القرآن إليها،و حقائق التفكري أطمئنُّ إىل يقينّيتها

يدة البحتة عن البحث الُقرآن إىل ظن أو ترجيح.. مل أكن يف هذِه الوقفة رجَل دين تصّده العق
الطليق، بل كنُت رجل فْكٍر حيترُم ِفكرُه عن التجديف والتلفيق، فإذا وجد سواَي هذه احلقيقة 

 اليت ُيحاَكم إليها الُقرآن، فأنا على استعداد أن استمَع إليه يف هدوٍء واطمئنان..(
 دين تصّده العقيدة الحظو سّيد ُقطب هو ُيصّرح بنفسه ويقول: )مل أكن يف هذِه الوقفة رجَل• 

البحتة عن البحث الطليق..( يعين هذا التفكري ما هو بتفكري رجال دين، فهو ال يلتزم مبنهجّية 
 ُيريد!و إّنما يبحُث حبسب ما يهوىو دينّية يف َفْهم القرآن،

حّتى هذه امُلصطلحات اليت استخّدمها يف كالمه كُمصطلح "التجديف" هذه ُمصطلحات الثقافة 
الثقافة املاسونّية اليت كان يرفُل فيها ويعيُش يف أجوائها سّيد ُقطب.. وهذا امُلصطلح و ةالغربّي
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هو ُمصطلح يكثر يف ُكتب الغربّيني باعتبار أّن أكثر و "التجديف" ُمصطلح يستعمله "النصارى"،
 الغربّيني نصارى.

رآن، فأنا على استعداد أن قول سّيد ُقطب )فإذا وجد سواَي هذه احلقيقة اليت ُيحاَكم إليها القُ • 
هذا و استمَع إليه يف هدوٍء واطمئنان( عبارة تكشف أّن الرجل ما كان ميتلُك وضوحًا يف الرؤية،

يقول أّن و يضع قواعد،و يبحث،و يشرح،و التأرجح يف شخصّيته.. فهو ُيؤّلف،و هو سبُب القلق
 غري واضحة عنده. هو إىل اآلن الرؤيةو القرآن ُولد والدة جديدة يف ذلك الكتاب

هذه هي الُكتب اليت شرع فيها سّيد ُقطب حني انكفأ باّتجاه أجواء الثقافة اإلسالمّية.. هذه 
الُكتب مل ُتؤّلف حّتى وفقًا لذوق إسالم السقيفة.. فلماذا أنتم تذهبون يف الضالل البعيد عن آل 

 حمّمد؟!
ة بسّيد ُقطب والرجل كان ماسونّيًا آنذاك.. لرؤية خاّصو هذه الُكتب ُأّلفتْ وفقًا ملنهجّية شخصّية،

 فلماذا تلهثون وراء الفكر املاسوين؟!
 سيتبّين لكم ذلك فيما يأيت ِمن حلقات! و مراجعنا الكبار خمدوعون، مضحوٌك عليهم،

 [2رامي ُمقتطف ِمن ]مسلسل اجلماعة: جد فاصل: 2فيديو مقطع ★
.. احلليم عبد ِلمحمود[ التأريخ صنعت أحداث امُلسلمني األخوان] كتاب عند ُأخرى وقفة ✤
 .امُلسلمني األخوان مجاعة ِمن امُلتبّنى الرمسي التأريخ وهو

أن ُيبعد عنها مجيع ما ُيمكن أن ُيؤّدي إىل إحلاق و ُيحاول أن ُيبّيض وجه اجلماعة وقطعًا امُلؤّلف
ما ُيمكن أن ُيتصّور يف معىن  هي ُكّلها نقص.. إّنها مجاعة إرهابية ُمجرمة إىل أبعدو النقص هبا،

 اإلرهاب واإلجرام.
ُرغم كثرة عدد صفحاته، مل يأِت ذكُر سّيد ُقطب و صفحة، 1867عدد صفحات هذا الكتاب 

لكّنه بدأ يتحّرك بأجواء و السبب: ألّنه مل يكن إسالميًا مبعىن اإلسالم امُلتّدين..و فيه إّلا ُلمامًا..
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هلذا مل ينتقد الفكر املاسوين و بالفكر املاسوين..و بأ جّدًا بالفكر الغريبالثقافة اإلسالمّية، مع أّنه ُمع
 أصاًل.

ِلهذا مل ُيعد يف األجواء الدينية.. نعم ُهم ذكروه باملدح و ألن الرجل كان مشعبًا بالفكر املاسوين..
كان و بداياته، باعتبار أّنه أظهر امليَل إليهم يف مقطٍع من املقاطع، مع أّنه كان ُمتنّفرًا منهم يف

 -كما مّر يف احللقات السابقة  -ُيسّمي حسن البّنا حبسن الصّباح 
 [أعدموين؟ ملاذا] كتاب عند وقفة ✤

لتقرير كتبه سّيد ُقطب.. و هذا العنوان مل يكن قد وضعُه سّيد ُقطب.. هذا العنوان حتريف لبيان
 اذا أعدموين؟[سنتحّدث عن هذا الكتاب ]ملو املعلومات يف هذا الكتاب صحيحة،

 عام يف صدر[ اإلسالم يف اإلجتماعية العدالة] كتابه أّن ِمن: يقول الكتاب هذا يف ُقطب سّيد ●
 .األمريكية امُلتحّدة الواليات يف كان حينما يعين م،1949

مدح و ولذلك وفقًا ِلهذا الكالم يكون ُمستبعدًا جّدًا أن يكون حسن البّنا قد قرأ هذا الكتاب
قال من أّن الذي كتب هذا الكتاب الُبّد أن يكون مّنا.. هذه و مدح صاحبه،و هذا الكتاب

الفترة  وكانت، 1949 - 2 - 12القضّية ُمستبعدة جّدًا؛ ألّن حسن البّنا ُقِتل ِقصاصًا يف عام 
كان ُمتحّيرًا يف أمره ماذا و هوان،و رعٍبو كان حسن البّنا يف حالة خوف سبقْت مقتلُهاليت 

أّن حسن و 1949ن امُلستبعد أن يكون الكتاب صدر يف هذه الفترة من أوائل عام يصنع؟! فِم
 أعطى رأيه فيه..!و البّنا قرأ الكتاب

تكذب، و تكذبو ألّن هذه اجلماعة تكذب -من وجهة نظري  -هذه أكاذيب مجاعة األخوان 
 فاألصل يف إخباراهتم عندي أّنهم يكذبون.

أقول: هذا القانون ينطبق على امُلسلم و امُلسلم على الصحة..قد يقول قائل: أّن األصل يف محل 
إسالم حسن البّنا ال عالقة له و بإسالم ُمحّمد، أّما هذِه اجلماعة فإسالمها إسالم حسن البّنا،
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 بإسالم حمّمد.. قد يلتقي مع إسالم حمّمد يف املظاهر فقط، يف هذا القناع الذي يلبسه حسن البّنا
 خوان امُلسلمني.ألبسه ِلجماعة األو
فبحسب هذا الكتاب ]ملاذا أعدموين[ فإّن كتاب ]العدالة اإلجتماعّية يف اإلسالم[ قد صدر عام • 

هذه احلكاية بعيدة جّدًا.. هذه احلكاية ِمن أكاذيب الذين أرادوا أن جيعلوا رابطًة فيما و ،1949
ث عن عالقة سّيد ُقطب حبسن سنتحّدو بني سّيد ُقطب تغطية للرابطة السلبية..و بني حسن البّنا

 البنا فيما يأيت من حلقات.
لكّنه و هذا الكتاب ]العدالة اإلجتماعية يف اإلسالم[ أيضًا أّلفه سّيد ُقطب حينما كان ماسونيًا،• 

ليس دينّيًا(.. فهذا و يدخل يف أجواء الثقافة اإلسالمّية )ثقافّيًاو بدأ يبتعد عن املاسونّية شيئًا فشيئًا
لكتابني: اأشد ِمن هذين و لكن بنحٍو أعمقو ا فيه امُلؤلف باّتجاه الثقافة اإلسالميةكتاٌب حن

 أستدّل على ذلك بدليل واضح: و "التصوير الفّني يف القرآن" و"مشاهد القيامة يف القرآن"
وهو أّن هناك كتاٌب لسّيد ُقطب ُعنوانه: حنو ُمجتمٍع اسالمي.. هذا الكتاب أّلفُه سّيد ُقطب بعد 

 كتابه ]العدالُة اإلجتماعية يف اإلسالم[ 
كثريون ِمن الذين أّرخوا لسّيد ُقطب َيعتربون هذا الكتاب هو أّول كتاب إسالمي لسّيد ُقطب 
وما عّدوا الكتابني السابقني من الُكتب اإلسالمّية )أي كتاب "التصوير الفّني يف القرآن" و"مشاهد 

 القيامة يف القرآن"(
كيف أّلفها..! و ُهم ال يعرفون مىت أّلفها،و تلك الُكتب من الُكتب اإلسالمّية فقط مراجعنا عّدوا

بل إّن هناك ِمن مراجعنا َمن ُيوصي ُخطباء املنرب احلسيين أن حيفظوا هذا الكتاب "مشاهد القيامة 
 %100خالفةٍ الكتابُ منِ أّوله إىل آخرهِ مبينٌ على منهجّية ُمو ُيلقونه يومّيًا على امِلنرب،و يف القرآن"

 ملنهج العترة الطاهرة!!
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ّنه أ[ القرآن ظالل يف] تفسريه يف قطب سّيد انتقد َمن مشاخيهم ِمن األخوان علماء من هناك ●
هذه القضّية واضحة يف و مل يكن فقيهًا، مل يكن ُمّلمًا بالعلوم اإلسالمّية حّتى يف مرحلة تدّينِه..

 ُكتبه.
اليت يعتمد عليها يف ُكتبِه.. ستجدون أّنه يف احلاشية يذكر غالبًا انظروا املصادر و راجعوا ُكتبه،

ُكتب أخيه حمّمد ُقطب، أو تكون مصادره نفس ُكتبه اليت أّلفها هو يف زمن ُمتقّدم، أو كتاب أّلفه 
الكثري ِمن مصادره هي و أحد ُزمالئه الذين أّلفوا يف أجواء الثقافة اإلسالمّية كأستاذه العّقاد..

 ترمجة للعربّية!!ُكتب ُم
 مل ُيكتب وفقًا للذوق الديينو كتاب ]العدالة اإلجتماعية يف اإلسالم[ ليس كتاب ديين،• 
 العقائدي للُسّنة، ومل ُيكتب كذلك وفقًا للذوق العقائدي للشيعة.. هذه رؤيته وهذا هو فهمه،و
استدّل و ات اإلسالمّية،امُلعطيو لكن ُيمكن أن ُيقال أّنه استعمل كثريًا من النصوص اإلسالمية،و

لذا الذين أّرخوا له يعتربون هذا الكتاب و الشخصّيات اإلسالمية..و بكثري من الوقائع واألحداث
 ليس هو كذلك.و اخُلطوة اإلسالمّية األوىل يف مسرية سّيد ُقطب

 الذي الكتاب هوو اإلرهاب،و الشّر كتاب هذا.. ُقطب لسّيد[ الطريق يف معامل] كتاب ✤
 ..!مدارسها يف( داعش) ُتدّرسه

هذا الكتاب ُمتبّنى تبّنيًا و هذا الكتاب هو ُخالصة وجيزة أخذها ِمن تفسريه ]يف ِظالل القرآن[
أّي قارئ يقرأ هذا الكتاب يعرف أّن أساس هذا الكتاب هو و كاماًل عند مجاعة األخوان..!

 أساس اإلرهاب يف اجلّو الُسّني! 
عداًء ألهل البيت، أخذناه ِمن و لكّننا منلُك َنْصبًاو مد اهلل ال منلُك إرهابًا،يف اجلّو الشيعي حنُن حب

 ِمن سّيد ُقطب بنحٍو خاّص..! فإّن مراجعناو ِمن مجاعة األخوان امُلسلمني بنحٍو عام،و حسن البّنا
صيب يف الساحة منابرنا احُلسينّية يضّخون هذا الفكر الُقطيب الناو فضائّياتنا،و ُمفّكرينا،و ُخطباءنا،و
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سأثبتُ لكم ذلك بالوثائق الشيعّية و يف نفس الوقت ُيحاربون ِفكر أهل البيت..و الشيعّية ليل هنار،
 )مع أّنين حتّدثُت ِمرارًا يف هذا املوضوع(.

اإلسالم هو  :عنوان حتت[.. الطريق يف معامل] كتابه يف ُقطب سّيد يقوله ما عند وقفة ✤
 يقول: 117احلضارة.. يف صفحة 

)لقد كنُت قد أعلنُت مّرة عن كتاٍب يل حتَت الطبع بعنوان "حنو ُمجتمع إسالمي ُمتحّضر"، مّث 
عدُت يف اإلعالن التايل فحذفُت كلمة "متحّضر" ُمكتفيًا بأْن يكون عنوان البحث كما هو 

ظَر كاتٍب جزائري يكتبُه بالفرنسية ففسَّرُه لفَت هذا التعديل نو موضوعه "حنو جمتمع إسالمي"،
أِسَف ألنَّ هذه العملية غري الواعية و على أنَّه ناشئ عن عمليِة دفاع نفسية داخلية عن اإلسالم،

 حترُمين ِمن مواجهة املشكلة على حقيقتها(.
 مث يقول سّيد قطب: 

لنحو الذي يفّكر هو عليه اآلن، أنا أعذُر هذا الكاتب؛ لقد كنُت مثلُه من قبل، ُكنت أفّكر على ا
كانت امُلشكلُة عندي كما هي عنده اليوم و عندما فّكرُت يف الكتابة عن هذا املوضوع ألّول مّرة،

هي ُمشكلة تعريف احلضارة، مل أكن قد ختّلصُت بعد ِمن ضغط الرواسب الثقافية يف تكويين 
على الرغم و على حّس اإلسالم.. هي رواسب آتية ِمن مصادر أجنبية غريبٍةو النفسي،و العقلي

 ِمن اّتجاهي اإلسالمي الواضح يف ذلك احلني، إّلا أَن هذِه الرواسب كانت ُتغبِّش تصّوري
 تطمسه! و

حيرُمين الرؤية و ُيغّبش تصّوري،و ُيخايل يل، -كما هو الِفْكر األورويب  -كان تصّور احلضارة 
 الواضحة األصيلة..(

 ُثّم يقول:
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صورة .. "اجملتمع املسلم" هو "اجملتمع املتحضر" فكلمة "املتحّضر" إذن لغو، ال يضيُف )مّث اجنلْت ال
شيئًا جديدًا.. على العكس تنقل هذِه الكلمة إىل حّس القارئ تلَك الظالل األجنبية الغربّية اليت 

 حترمين الُرؤية الواضحة األصيلة..(و كانت ُتغّبش تصّوري ،
هو يتحّدث عن كتابه ]حنو ُمجتمٍع إسالمي[ من أّنه و يف الطريق[فكالمه هذا يف كتابه ]معامل 

كما و بالفكر املاسوين، حبيث أّن الرؤية غري واضحة عنده..و إىل اآلن الزال ُمعّبأ بالفكر الغريب
ُقلت فإّن هذا الكتاب ]حنو ُمجتمٍع إسالمي[ أّلفه بعد كتاب ]العدالة اإلجتماعية يف اإلسالم[ 

 ةبفترة ليست قصري
إّنما هو جزٌء و فهذا الكتاب ]العدالة اإلجتماعية يف اإلسالم[ ليس خطوة أوىل يف طريق تدينه،

 من جمموعة كتاباتِه اليت انكفأ فيها إىل أجواء الثقافة اإلسالمّية من دون تدّين.
 [2ج: اجلماعة مسلسل] ِمن ُمقتطف درامي فاصل: 3فيديو مقطع ★
 د أن أشري إليها: الب حقيقٌة ✤

يف تأرخيه.. و هذا الكتاب ]العدالة اإلجتماعية يف اإلسالم[ لسّيد ُقطب ُيشّكل نقطةً بارزةً يف حياتِه
هناك أموٌر كثريٌة ترتبُط هبذا الكتاب على ُمستوى امَلضمون أو على ُمستوى الُظروف اليت ُأّلف 

 رى أّن هلا األمهّية:نقاط أ 3التداعيات اليت جاءْت بعد ُصدور هذا الكتاب.. سأشري إىل و فيها،
 فاروق امللُك فكان.. آنذاك ِمصر يف امَللكي للنظام ُمعارضًا الكتاب هذا ُعّد :(1) النقطة ❂

 يف هم ِمن لُه ليس الشديدين، البذخو بالفساد ُعرف فاروقو ..السودان وعلى ِمصر على ملكًا
امللوكّية يف أوضح ُصورها.. فهو ما .. يعيُش حالًة ِمن البهيمية فرجهو أكلِهو ُشربه يف إّلا احلياة

فيما  املؤامراتو اجلنس، هكذا قّضى حياته.. أّما بالطه فهو بالط الدسائسو امَلشربو بني امَلطعم
التقّرب و املناصبو إّنما على ُمستوى امَلصاحلو بني أفراد البالط، ليس على ُمستوى ُحكومة ِمصر،

 رغباهتم الدنيوية.و هلم مّما يتناغم مع شهواهتماالنتفاع مّما ُيوّفره و ِمن جاللة امللك،
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اجلهل ينتشُر يف و الظلم ُيخّيم يف كّل مكان، فهذا األمر ليس خاّصًا ِبمصر، بل يف ُكّل البالد،• 
املظلومني و الظاملنيو هذا هو حال الظلمو حاجتهم..و كّل الزوايا.. الُفقراء يأّنون ِمن َعوزهم

 فيما سيأيت، إىل أن يأيت يوم اخلالص.و اآلن،فيما حنُن عليه و فيما مضى
 الَطرح، جريٌئ يفق آنذاك؛ ألن الكتاب وفهذا الكتاب كان ُيعّد كتابًا ُمعارضًا لواقع نظام فار

ألن الكتاب كان أكثَر ِمن الكتب اليت ُكتبْت يف وقتها باّتجاه أجواء الثقافة اإلسالمية.. قطعًا و
عالقة قد انقطعْت فيما بني العّقاد وسّيد ُقطب، وهذا اجلانب كانت ال 1949يف تلك الفترة سنة 

 سأحتّدث عنه يوم غد إن شاء اهلل.و مسكوٌت عنه،
يف الُصحف ويف وسائل اإلعالم و سّيد قطب قبل أن يكتب هذا الكتاب كان يكتب يف اجملالت

لكن و اع آنذاك،آنذاك، كان يكتب منتقدًا لألوضاع.. فكان معدودًا ِمن مجلة امُلنتقدين لألوض
 هذا األمر جتّلى بوضوح يف كتابه هذا "العدالة اإلجتماعّية يف اإلسالم".

 مع عالقته إلقامة بّوابة صار[ اإلسالم يف اإلجتماعية العدالة] الكتاب هذا أنّ  :(2) النقطة ❂
 .امُلسلمني اإلخوان

سّيد قطب ُمتدّينًا..  فيهيكْن اليت صدرْت يف وقٍت مل و 1949هذا الكتاب يف طبعته األوىل عام 
كتب سّيد قطب يف اإلهداء: )إىل الفتية الذين أحمُلهم يف خيايل قادمني يرّدون هذا الدين جديدًا 

 كما بدأ..( 
 مجاعة األخوان قرأوا هذا الكالم، توّقعوا أنّ سّيد ُقطب يقصدهم..و َلّما صدر هذا الكتاب يف ِمصر

تفاصيل كثرية عن مجاعة األخوان امُلسلمني.. معرفته مل يكن يعرف  وهو مل يكن يقصدهم، فهو
 ، معرفته هي املعرفة اليت ُتذكر يف وسائل اإلعالم فقط.ةكانت إمجالّي

تبّنوا هذا و ِلذلك هم نشروا هذا الكتابو فاإلخوان قالوا: أّن سّيد ُقطب يقصدنا ِبهذه الكلمات،
إّنما هو يف سلسلة الُكتب اليت و بًا دينّيًا،مل ينظروا يف مضمونه، مع أّن الكتاب ليس كتاو الكتاب

 أّلفها سّيد ُقطب يف فترة اإلنكفاء إىل أجواء الثقافة اإلسالمّية.
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وجد اهتمامًا كبريًا به ِمن  1950حني رجع سّيد ُقطب ِمن الواليات امُلّتحدة األمريكية عام 
ميلك معلومات تفصيلّية عن مجاعة  الو لكّنه حينها مل يكن ُمتدّينًا،و األخوان حني عاد إىل ِمصر..

 إىل اآلن الزال ُمعّبأ بالفكر املاسوين..و إىل اآلن هو يف حالة ُنفرة نفسّية مع حسن البّنا،و األخوان،
لكّنه حني وجد هذا االهتمام من مجاعة األخوان امُلسلمني به، بدأ ُينشئ عالقة مع مجاعة األخوان و

 غّير اإلهداء، فكتب فيه:و االنتماء.. فأعاد طبع الكتاب،لكّنها ليسْت إىل حّد و امُلسلمني
)إىل األخوة الذين ُكنُت أحملهم بعني اخليال قادمني، فوجدهتم يف واقع احلياة قائمني، ُيجاهدون يف 
سبيل اهلل بأمواهلم وأنفسهم، موقنني يف قرارة نفوسهم أّن العّزة هلل ولرسوله وللمؤمنني، إىل هؤالء 

حلمًا، فإذا هم حقيقٌة وواقع، حقيقٌة أعظم من اخليال، وواقع و كانوا يف خيايل أمنيةالفتية الذين 
إىل هؤالء الفتية الذين انبثقوا ِمن ضمري الَغيب كما تنبثُق احلياة من ضمري العدم،  أكرب من اآلمال..

سبيل اهلل، وكما ينبثق النور من خالل الظلمات إىل هؤالء الفتيه الذين ُيجاهدون بإسم اهلل، يف 
هذا مصداق من مصاديق االنتهازّية يف شخصّية سّيد و على بركة اهلل، أهدي هذا الكتاب..(

 ُقطب.
انتمى إىل مجاعة األخوان امُلسلمني.. يف هذه الفترة بدأ و يف هذه الفترة صار سّيد ُقطب ُمتدّينًا،• 

 الذي تأّكد بعد هذا بسنوات.و ،فعاًل خيطو ُخطواته األوىل يف انتمائه جلماعة األخوان امُلسلمني
سّيد ُقطب حّتى يف مرحلة تدّينِه حينما أّلف تفسريه "يف ظالل القرآن" مل يكن على ثقافة دينّية 
إسالمّية واسعة.. سّيد ُقطب يف تفسريه ]يف ظالل القرآن[ جاءنا بإرهاب املودودي )الذي هو 

 ابُن تيمية يف العصر احلاضر(!
صّبه يف القالب احلركي لفكر حسن البّنا، ُثّم نفخ فيه نفخًا و ملودودي،سّيد ُقطب جاء ِبفكر ا

 بإسلوبِه األديب..!
 [2ج: اجلماعة مسلسل] ِمن ُمقتطف درامي فاصل: 4فيديو مقطع ★
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 على دلياًل الكتاب هذا اعتربوا الُسّني، الوسط يف قطب سّيد هامجوا الذين :(3) النقطة ❂
! قطعًا ال.. إذًا ملاذا اّتهموه بالتشّيع..؟! سيأيت اجلواب يف شيعًا؟ ُقطب سّيد كان فهل.. تشّيعه

 حلقة يوم غد.


