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 ملّخص برنامج

 ّزي]السرطان القطيب اخلبيث يف ساحة الثقافة الشيعّية[ للشيخ الغ  

 2يف ظالل القرآن ق  – 12 جد قطب سيّ  -( 24احللقة )

 

 م17/10/2017املوافق  –هـ 1439حمرم  26 ثالثاءُعرضت على قناة القمر الفضائّية ال

 www.alqamar.tvُمتوّفرة على موقع قناة القمر الفضائّية بالفيديو واألوديو 
 

كان حديثي يف احللقة املاضية يف مناذج وأمثلة تطبيقّية: تطبيقات وفقًا للمنهج القطيب يف تفسري  ✤
ووعدُتكم القرآن بِسماته الواضحة: الَنصُب والعداُء للعترة الطاهرة. مّر احلديُث يف تلك التطبيقات.. 

أن يكوَن حديثي يف حلقة اليوم عن املنهج.. وإّنما بدأُت بالتطبيقات ألجل أن ُأسّهل إيصال الفكرة 
 .وأوضح الصورة للُمتلقي

أّول ُنقطة أشري إليها وهي مهّمة جّدًا ل من ُيريد أن تكوَن لُه معرفة وثقافة يف هذا املوضوع، وهي  ✤
 :جواب لسؤال وهو

سّيد ُقطب حبيث أخذ هذا التأثري الكبري )سواء على النخبة وعلى غري النخبة( يف ما هي ميزُة تفسري 
 !اجلّو الُسّني واجلّو الشيعي..؟

 !بأّي شيء متّيز تفسرُي سّيد ُقطب مبا فيه م ن إرهاٍب وإجراٍم وَنْصٍب وَعداء حملّمد وآل حمّمد؟

 :امليزة ميكن أن ُأمجلها يف نقطتني ✤
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ألسلوب..)علمًا أّن هذا ال يعين هذا أّن سّيد ُقطب ميتلك أسلوبًا م ن الدرجة (: مجال ا1امليزة ) ❂
األوىل.. فحينما ُنقارن بني أسلوب سّيد ُقطب يف الكتابة وُأسلوب ُكّتاب آخرين مّمن عاصرهم 
كالعّقاد وطه حسني.. فُهناك فارق بني ُأسلوبه يف الكتابة وأسلوهبم، فُهم يتفّوقون عليه يف ُأسلوب 

لكتابة(.. ولكن يبقى أسلوب سّيد ُقطب يف الكتابة أسلوبًا أدبّيًا مجياًل بالقياس إىل الَعجز األديب ا
والعّي األديب يف الوسط الديين العلمائي )الُسّني والشيعي على حّد سواء(.. ولكم أن ُتقارنوا بني 

يب يف الكتابة( ستجدون أّن تفسري سّيد ُقطب وبني بقّية التفاسري م ن هذه اجلهة )جهة األسلوب األد
تفسري سّيد ُقطب بالقياس إىل بقّية التفاسري الُسنّية والشيعّية ميتاز بأسلوب أديب رصني.  علمًا أّن 

 التفاسري الُسنّية م ن جهة األسلوب هي ُمتفّوقة على تفاسرينا الشيعّية؛ ألّن تفاسرينا الشيعّية هي
(copy) د ال يكون كاألصلم ن تلك التفاسري، وقطعًا التقلي. 

أّما السبب الذي جيعل ُمفّسرينا يقّلدون تفاسري علماء الُسّنة، فألّنهم تركوا حديث أهل البيت  •
 !عليهم السالم، فاحتاجوا إىل غريهم

 :قضية الُبّد من اإلشارة إليها ✤

.. ميتلكون أساليب الكتابة يف األوساط الدينية.. علماُء ورجاُل الدين ال ميتلكوَن أساليب أدبّية مجيلة
علمّية يف الكتابة )وأعين هنا مُبالحظة العلم الديين(. واألمر هو هو يف الوسط الُسّني ويف الوسط 
الشيعي... قطعًا يف األوساط الُسنّية علماء الُسّنة أساليُبهم يف الكتابة م ن الوجهة األدبّية أمجل وأرقى 

.. وهذه القضّية هلا أسباهبا.وأعتقد أنّ ُمتابعة للفضائّيات م ن أساليب علماء الشيعة يف الكتابة والتصنيف
الُسنّية والشيعية أو ُمتابعة على اليوتوب للعمائم الُسنّية والشيعّية )ألسلوب احلديث، وأسلوب اخل طابة، 
وُأسلوب الكالم( فهناك تفّوق واضح عند امُلعّمم الُسّني على امُلعمم الشيعي. علمًا أّني ال أعبأ مبن 
يرضى عن حديثي وِبمن ال يرضى.. وال أعبأ ِبمن ُيريد أن يستغّل حديثي يف محلته على الشيعة.. 
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ألّني إذا ُكنت أعبأ هبؤالء فلن ُأبّين احلقائق... وقيمة بيان احلقائق أعلى وأغلى م ن ُكّل هذه الُتّرهات 
 .املريضة

عي، وأدلُّ دليل على ذلك ُكتب هناك عجز أديب عند رجال الدين يف الوسط السين والوسط الشي ●
التفسري يف الوسط الُسّني ويف الوسط الشيعي.. احبثوا فيها، فلن جتدوا تفسريًا ال يف الوسط الُسّني 

 .وال يف الوسط الشيعي ميتاز بأسلوب أديّب مجيل كما هو احلال يف تفسري سّيد ُقطب

 :أسئلة تفرض نفسها ✤

 ن؟ملاذا هناك عجز أديب عند رجال الدي •

 ملاذا رجال الدين الُسنة يتفّوقون أدبيًا وخطابيًا ولغوّيًا على رجال الدين الشيعة؟ •

( يف تفسري سيد قطب، هي: التفّرد يف الطرح وامَلضمون بالقياس إىل بقّية التفاسري اليت 2امل يزة ) ❂
 .ُكتبت قبل سّيد ُقطب أو يف الزمان القريب م نه

 :يف الوسط الُسّني ُيمكن أن أقول هيبشكل عام.. التفاسري املركزية 

اجملموعة األوىل م ن التفاسري: )جمموعة تفسري الطربي( فتفسري الطربي تبعُه الكثري م ن امُلفّسرين  ◈
 .الُسنة.. يقتربون منه تارة، ويبتعدون ُأخرى.. ولكن تبقى املنهجّية هي املنهجّية

ي أمثال الشيخ الطوسي، والشيخ الطربسي صاحب حنن يف الوسط الشيعي أيضًا ُمفّسرونا تبعوا الطرب
 .تفسري جممع البيان "التفسري املركزي يف حوزة النجف".. فالتفاسري املركزّية اليت عندنا تبعت الطربي
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اجملموعة الثانية من التفاسري: )جمموعة الفخر الرازي( أيضًا ُهناك َمجموعة تبعْت منهجية تفسري  ◈
فنحُن عندنا يف الوسط الشيعي امُلفّسرون يركضون وراء امُلخالفني.. فمجموعٌة م ن  الفخر الرازي..

 .ُمفّسرينا فّسروا القرآن على طريقة الطربي، وجمموعة ُأخرى فّسروا القرآن على طريقة الفخر الرازي

د ُقطب من اخلمسينات وإىل اآلن كّل الذين كتبوا يف تفسري القرآن يف الوسط الشيعي، تأّثروا بسّي
 .وباملصادر القريبة اليت أخذ منها سّيد ُقطب

قد يقول قائل: كيف استطاع سّيد ُقطب أن جيمع بني َهذين األمرين: بني مجال األسلوب، وبني  ●
 التفّرد يف الطرح واملضمون؟

 .لُ ُمثّقفًاوأقول: ألّن سّيد ُقطب أساسًا مل يكن ُمتدّينًا.. وألّنه كان ُمعّبأ بثقافات ُمختلفة.. كان الرج

فهو م ن خارج الوسط الديين، لذلك حني كتب انتفع م ن ُقدرته األدبّية اليت نشأْت خارج الوسط 
 .الديين

يف الوسط الديين ال ميلُك األديُب ُحرّيًة كاملة. )هذا ال يعين أّن الدين ُيقّيد األديب.. ولكن األعراف 
 حقيقة هلا وال ص لة هلا بالدين.. وبسبب قّلة هي اليت ُتقّيده، فهناك أعراف صنعها رجال الدين ال

ثقافتهم فرضوا ُقيودًا على األدب وعلى الثقافة ال حقيقة هلا وال ص لة هلا بالدين.. فقد منعوا الكثري 
من األسئلة، ومنعوا الكثري من األجوبة، ومنعوا الكثري م ن اإلثارات الف كرّية.. ومنعوا ومنعوا.. واألمر 

 .لدين، وإّنما هي أمور نشأت م ن أعراف املؤّسسة الدينّية(ال عالقة له با

أضف أّنهم )رجال الدين( ال يعبؤون بالثقافات الواسعة يف هذا العامل.. ُهم يتصّورون أّنهم قد  •
بلغوا العلم األكمل، وأّن اآلخرين دوهنم، واحلال أّنهم ُدون اآلخرين؛ ألّن ما عندهم من العلم فيه 
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شيٌء م ن احلقيقة فقط.. ولكن فيه شيٌء كثري من عندهم ومن عند أمثاهلم من  شيٌء م ن الدين،
 :األجيال اليت سبقتهم، والسبب

 .أّن الُسّنة تركوا أساسًا العترة، وبدّلوا املنهج فتحّول املنهج إىل الكتاب والُسّنة

)فالُسّنة كفروا بالعترة،  والشيعة قالوا بأّن املنهج هو الكتاب والُسّنة، ولكّنهم تركوا حديث العترة..
والشيعة آمنوا بالعترة وكفروا حبديثها( والعلم احلقيقي هو عند العترة يف حديثها.. فلم ينتفع أحٌد من 

 .حديث العترة ال من الُسّنة، وال م ن الشيعة

أّن يف احللقات القادمة سأحتّدث عن هذا املقطع الزماين )م ن اخلمسينات وإىل يومنا هذا( باعتبار  ✤
الربنامج يتحّدث عن السرطان الُقطيب اخلبيث، وهذا السرطان اخلبيث بدأ انتشارُه م ن تلك الفترة، 

 .وأخذ ينتشُر م ن هناية اخلمسينات، فالسّتينات وإىل يومنا هذا حّتى تسّلط على الساحة الشيعية

 :قضّية الُبّد أن ُأشري إليها، وهي ✤

يقرأوا كتابًا من ُكتب سّيد ُقطب، ولكّنهم ُيفّكرون بطريقة سّيد  أّن الكثري م ن العمائم الشيعّية مل
ُقطب؛ ألّن العقل اجلمعي الشيعي صار عقاًل ُقطبّيًا، وهذا ما سيأيت بيانه يف اجلزء الثالث م ن هذا 

 .الربنامج ح ني ينتقل احلديث إىل ساحة الثقافة الشيعّية

 [2اجلماعة: ج : فاصل درامي ُمقتطف م ن ]مسلسل1مقطع فيديو  ★

النقطة الثانية اليت ُأريد أن أحّدثكم هبا هي: مسار التكوين التفسريي عند سّيد ُقطب.. سنمرُّ  ✤
 .على مراحل هذا التكوين ع رب مؤّلفاته
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كتاب ]التصوير الفّني يف القرآن[ وهو أّول كتاب أّلفهُ سّيد ُقطب يف أجواء القرآن.. ومرّ احلديُث  ✤
كتابًا دينّيًا، وإّنما كتاب أديب حمض.. بداياُت مضامني هذا الكتاب ُنش رت يف حبٍث عنه م ن أّنه ليس 

حينما كان  1944، وهذا الكتاب َكُمل بعد مخسة أعوام، يعين عام 1939يف جمّلة امُلقتطف سنة 
: سّيد ُقطب ماسونّيًا آنذاك. )سنقرأ بعضًا من كلمات سّيد ُقطب يف هذا الكتاب حّتى تتّضح الصورة

 كيف تكّون سّيد ُقطب وصار ُمفّسرًا للقرآن(

 :يقول سّيد ُقطب يف ُمقّدمة هذا الكتاب ●

ففعلت،  -أي صور أدبّية  -وخطر يل أن أعرَض للناس بعض النماذج مّما أجدُه يف القرآن م ن ُصور )
 (1939ونشرُت حبًثا يف جملة املقتطف عام 

يه بعد مخسة أعوام كاملة من نشر البحث األّول يف جمّلة إىل أن يقول: )إىل أن شاء اهلل أن أتوّفر عل
امُلقتطف.. لقد بدأُت البحث وَمرجعي األّول فيه ُهو امُلصحف، ألمجَع الُصور الفنّية يف الُقرآن، 
وأستعرُضها، وُأبّيَن طريقة التصوير فيها، والتناسَق الفّني يف إخراجها، إذ كان مّهي كّله ُموجًها يف 

  اجلانب الفّني اخلالص، دون التعّرض لغريه من مباحث القرآن الكثرية..(ذلك احلني إىل

فموضوع سّيد ُقطب يف هذا الكتاب موضوع أديب، ولكن بالنتيجة سُيشّكل ركيزًة م ن ركائز سّيد 
 .ُقطب امُلفّسر.. م ن هنا بدأت لبناُت البناء التفسريي عند سّيد ُقطب

تهيُت م ن التحضري للبحث، وجدُتين أشهُد يف نفسي َمولد : )وحني ان10أيضًا يقول يف صفحة  ●
حبسب وجهة نظره، فهو أساسًا مل يكن ُمتدّينًا، وإّنما تعامل مع القرآن بشكٍل  -الُقرآن م ن جديد 

لقد وجدتُه كما مل أعهدُه م ن قبل أبدًا. لقد كاَن القرآُن مجياًل يف نفسي.. نعم، ولكن  -أديّب حمض
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زاء وتفاريق. أّما اليوم فهو عندي مجلة موّحدة تقوُم على قاعدة خاّصة، قاعدة فيها م ن مجاَلُه كاَن أج
 التناسق الَعجيب ما مل أكن أحُلُم م ن قبل به، وما ال أظن أحًدا تصّوره..(

فمرجعُه القرآن أواًل.. وثانيًا موهبتُه األدبّية، وال ُيوجد شيء آخر.. يعين أّن مصادر هذا الكتاب 
 .ّية: امُلصحف، وموهبة سّيد ُقطب الشخصّيةاحلقيق

هذه القضّية وإن كانت يف الفترة املاسونّية م ن حياة سّيد ُقطب، ولكّنها ستبقى موجودًة على طول 
 !اخلط.. سيبقى املصدر واملرجع لتفسري القرآن هو سّيد ُقطب نفسه

ديب وليس ديين، وقد أّلفه بعد كتاب ]مشاهد القيامة يف القرآن[ لسّيد ُقطب، وهو أيضًا كتاٌب أ ✤
 .كتاب ]التصوير الفّني يف القرآن[ أيضًا حينما كان ماسونّيًا

 :يقول 272سّيد ُقطب يف آخر هذا الكتاب يف صفحة  ●

وبعد.. فلسُت أنكُر أّن ُشبهات اعترضْت طريقي، وأنا أحبث موضوع "القّصة يف الُقرآن" و"مشاهد )
 :"القيامة يف القرآن

 َمسوٌق على أّنه حاصٌل واقع؟ أم أّن بعضه مسوق على أّنه ُصوٌر وأمثال؟أهذا كّله 

ووقفُت طوياًل أمام هذه  الُشبهات، ولكّنين مل أجْد بني يدي حقيقًة واحدة م ن حقائق التاريخ أو 
 حقائق التفكري أطمئنُّ إىل يقينّيتها وقطعيتها، فُأحاكم القرآن إليها، وما كان َيجوز لدّي أن ُأحاكم

الُقرآن إىل ظن أو ترجيح.. مل أكن يف هذه  الوقفة رُجَل دين تصّده العقيدة البحتة عن البحث الطليق 
، بل كنُت رجل فْكٍر حيترُم ف كرُه عن -ألّنه مل يكن ُمتدّينا، فالرجل كان ماسونّيًا يف ذلك الوقت  -

ا الُقرآن، فأنا على استعداد أن التجديف والتلفيق ، فإذا وجد سواَي هذه احلقيقة اليت ُيحاَكم إليه
استمَع إليه يف هدوٍء واطمئنان، أّما قبل أن ُتوجد فإّنه يكون م ن اخل ّفة والطيش إن مل يكن م ن احتقار 
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ولو  -أي مشاهد القيامة  -الف كر وتعريضه للمهانة أن يقضي اإلنسان برأي ُيكّذب به هذا الكتاب 
 (..مل يكن له نصيٌب من عقيدة أو دين

الفارق بني كتاب ]التصوير الفّني يف القرآن[ وكتاب ]مشاهد القيامة يف القرآن[ هو أن سّيد ُقطب 
يف كتاب ]التصوير الفّني يف القرآن[ تناول الُصور األدبّية بنحِو عام من دون ختّصص يف موضوع 

ء يف القرآن م ن ُمعّين.. أّما كتاب ]مشاهد القيامة يف القرآن[ فسّيد ُقطب سّلط الضوء على ما جا
 .صور ترتبط بيوم القيامة، ول ذلك مّسى الكتاب: مشاهد القيامة يف القرآن

 :يف هناية كتابه "مشاهد القيامة يف القرآن" يقول سّيد ُقطب حتت عنوان: مراجع هذا الكتاب ●

ألسلوب كان َمرجعي األّول يف هذا الكتاب هو امُلصحف الشريف، وقد اعتمدتُ على فهمي اخلاص )
الُقرآن الكرمي وطريقته يف التعبري، وإْن ُكنُت قرأُت كثريًا من التفاسري ألعرف ماذا يقال، ولكّنين ال 

 (أستطيُع أن ُأثبتها ُهنا ألّنها مل تكن مراجع يل يف احلقيقة

إذن هذا الكتاب أيضًا مصادر تكوينه: امُلصحف الشريف وموهبة سّيد ُقطب!.. فسّيد ُقطب هو 
وهو املصدر وهو امليزان فيما يستخرجه من معاين قرآنّية عّبر عنها بـ"مشاهد القيامة" أو األساس 

 ""التصوير الفّني يف القرآن

 .فهذان الكتابان أّلفهما يف مرحلة املاسونّية

 1954بعد ذلك مّرت األّيام إىل أن دخل السجن.. ُسِجن املّرة األوىل وكانت فترة قصرية، سنة  ●
 .اين إىل آذارمن كانون الث

وبعد ذلك ُسجن مّرة ثانية يف قضّية حادثة املنشّية )حماولة اغتيال عبد الناصر من ق َبل مجاعة األخوان 
 .1964امُلسلمني( وبقي يف السجن إىل عام 
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مّلا استّقر به احلال يف ُمستشفى السجن، وبدأ ُيطالع ويقرأ ودخل يف األجواء الدينية بشكل جّدي 
ر أّنه حني كان خارج الِسجن ونشأت لُه عالقة مع مجاعة األخوان امُلسلمني، كان حقيقي.. باعتبا

 .تدّينُه فيه نوع م ن امُلجاملة.. فهو تدّين فعاًل بشكل رمسي حينما دخل الِسجن

وهو يف الِسجن أجاز لُه عبد الناصر بأن يكتب وأن يقرأ وأن جيلبوا لُه الُكتب اليت ُيريدها.. كانت  ●
يف ُمستشفى السجن.. وبدأ بتأليف تفسريه )يف ظالل القرآن( وخرجْت الطبعة األوىل لُه فسحة 

للوجود.. َقْطعًا بعد ذلك أحدث الكثري م ن التغيري يف الطبعة الثانية، فسّيد ُقطب أكثر م ن مّرة غّير 
 !"يف تفسريه "يف ظ الل القرآن

ن جامعة اجلزائر عنواهنا: "املعامل وقفة عند دراسة مُلتخّصص جزائري امسه: فتحي بو دفله م ✤
 "املنهجّية الكربى يف تفسري سّيد ُقطب

.. أنقل لكم منها هذا املقطع الذي نقلُه املؤّلف من الطبعة األوىل من تفسري يف 22،  21يف صفحة 
 .ظالل القرآن

انتني{ من سورة البقرة }حافظوا على الصلوات والصالة الوسطى وقوموا هلل ق 239يف ذيل اآلية  ●
 :قال سّيد ُقطب

ال ُيفتح عليََّ يف سّرها..(  -أي النقلة يف سياق اآليات  -)أشهُد أّني وقفُت أمام هذه النقلة طوياًل 
 :إىل أن يقول

)لقد بقيت ستة أشهر أو تزيد ال ُأجاوز هذه النقلة..( إىل أن يقول: )ولكّنين كما قلُت خملصًا... 
 يف الطبعة التالية. وإذا هدى اهلل أحدًا م ن الُقّراء فليتفّضل فُيبلغين فإذا ُهديُت إىل شيء آخر فسأبّينُه

 !!مشكورًا مبا هداه اهلل(. فهو يطلب م ن القّراء أن ُيشاركوه يف التفسري
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وقطعًا هذه الكلمة ُتشري إىل أّنه كان يتمّتع حُبرّية واضحة ال يتمّتع هبا سجنٌي آخر.. وإّلا كيف ُيراسله 
 !يف الِسجن؟القّراء وهو 

 :هناك احتماالن

  .إّما أن ُيراسلوه وهو يف الِسجن •

 .وإّما أن ُيراسلوه إىل مكاٍن خارج الِسجن، وبعد ذلك ُتنقل الرسائل إليه •

علمًا أّن هذه القضّية ليسْت خاّصة بتفسريه هذا، بل حّتى يف ُكتبه اأُلخرى.. مثاًل يف كتابه ]حنو 
بعد أن حتّدث عن رأيه يف التعامل مع الشريعة اإلسالمية  51ُمجتمع إسالمي[ يقول يف صفحة 

 :واألحكام الفقهّية وكيف ُيمكن أن ُتصاغ يف عصره هذا، يضع يف اهلامش هذه العبارة، فيقول

هذا رأيي، ولكّني أرجو م ن َحَضرات الُقّراء الذين َيعّن هلم ُمخالفته أو تعديله أن ُيوافوين بآرائهم يف )
ّل فيه ُهدًى، فإّني على وشك أن أجعل هذا الرأي هو قاعديت يف تصّور امُلجتمع هذا الشأن، لع

 (اإلسالمي احلديث الذي ُيمكن أن ُننشئُه أو نستأنفُه، وعلى اهلل التوفيق

فهذه الظاهرة "ظاهرة التواصل مع القّراء" ليسْت خاّصة بكتاب واحد، وهذا مثال وهناك أمثلة أخرى 
 .موجودة يف ُكتبه

التفسري يكون هبذه الطريقة وهذه الشاكلة: أّن القّراء ُيراسلونه، وعلى أساس ما ُيبدي القّراء ُيغّير فهل 
 !التفسري؟!! أهذه منهجّية تفسري؟

وقفة عند ما كتبه يف ُمقّدمة كتابه ]يف ظالل القرآن[.. يقول سّيد ُقطب يف امُلقّدمة يف صفحة  ✤
 :، وهو يصف لنا كيف يتعامل مع القرآن11
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يتحّدث إيل هبذا القرآن.. أنا العبُد القليل الصغري.. أيُّ تكرمي  -سبحانه  -)لقد عشُت أمسُع اهلل 
 :لإلنسان هذا التكرمي الُعلوي اجلليل؟..( ُثم يقول

أنظُر م ن علّو إىل اجلاهلّية اليت متوج يف األرض، وإىل اهتمامات أهلها  -يف ظالل القرآن  -وعشُت 
. أنظرُ إىل تعاجب أهل هذه اجلاهلية مبا لديهم م ن معرفة األطفال، وتصّورات األطفال، الصغرية اهلزيلة.

 (..واهتمامات األطفال.. كما ينظر الكبرُي إىل عبث األطفال

هذه خياالت بسبب تضخيم الذات، ومّر احلديث يف هذا.. أنا ال أنكُر التواصل املعنوي لإلنسان مع 
 .اهلل

ّيد ُقطب ف ْعاًل هبذه  احلالة، أ كان يتعامل مع اآليات القرآنية اليت يف العترة ولكّنين أقول: لو كان س
الطاهرة بطريقة التحريف العجيب الذي مّر علينا يف حلقة يوم أمس. فحّتى لو صادقًا يف هذا اخليال، 

 .فهذا خياٌل م ن ُصنع الشيطان.. فهو الذي ُيوّجهه

ليت تنتج م ن هذا الكتاب هي: إجراٌم وإرهاب لكّل البشر، أضف أّن األمور خبواتيمها: واخلواتيم ا
  ..واحُلكم جباهلّية اجلميع، وَعداٌء للعترة الطاهرة

 :13أيضًا يف صفحة أخرى من مقّدمة تفسريه يف ظالل القرآن يقول يف صفحة  ●

موضوعٌ ليعمل يف كّل بيئة ويف كلّ مرحلة من مراحل  -كما يبدو يف ظالل القرآن  -فاملنهج اإلهليُّ )
النشأة اإلنسانية، ويف ُكّل حالة من حاالت النفس البشرّية الواحدة.. وهو موضوٌع هلذا اإلنسان 

  (..الذي يعيُش يف هذه األرض

أن يتواصل مع القرآن، وأن يستخرج هو بنفسه   فخالصة ما ُيريد أن يقوله هو: أّن اإلنسان قادر
  !!ول مشاكله ، واإلجابة على أسئلتهلح
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 :يقول 15يف صفحة  ●

لهُ صورةٌ واحدة وطريقٌ واحد.. واحدٌ ال سواه..  -كما يتجّلى يف ظالل القرآن  -والرجوع إىل اهلل )
تابه الكرمي.. إّنه حتكيُم هذا الكتاب إّنه الَعودة باحلياة كّلها إىل منهج اهلل الذي رمسُه للبشرية يف ك

وحده يف حياهتا. والتحاكُم إليه وحده يف ُشؤوهنا. وإّلا فهو الفساُد يف األرض، والشقاوُة للناس، 
 (..واالرتكاس يف احلمأة، واجلاهلية اليت تعبد اهلوى من دون اهلل

كّلها مبنّية  -يف ظالل القرآن  واليت أساسها هو تفسريه: -كّل هذا التفسري وكّل كتبه اليت اعتمدها 
 على هذا اجلذر )احلاكمّية هلل، وجاهلّية الناس(

 .احلاكمّيُة هلل إْن مل تكن ُمفّعلًة يف الناس، فإّن الناس يغّطون يف جاهلّيٍة جهالء

 :إىل أن يقول يف آخر امُلقّدمة ●

اهلل ينفع هبا ويهدي.. وما  )هذه بعض اخلواطر واالنطباعات م ن فترة احلياة يف ظالل القرآن، لعّل
تشاؤون إّلا أن يشاء اهلل..( ألّنه اعترب نفسه جالسًا يف ظالل القرآن يستوحي املعاين واملضامني اليت 

 !تكون ُحلواًل وتكوُن ع الجًا ل مشاكل البشر على األرض

 [2: فاصل درامي ُمقتطف م ن ]مسلسل اجلماعة: ج2مقطع فيديو  ★

الَفّني يف الُقرآن، إىل مشاهد القيامة، إىل الطبعة األوىل م ن تفسريه يف ظ الل فم ن كتابه التصوير  ✤
من سورة البقرة وكيف أّنه يطلُب م ن القراء أن  238القرآن.. ومثاٌل أشرُت إليه ما يرتبط باآلية 

اهلل ُيحّدثه  ميّدوه بآرائهم.. وما قالُه يف مقّدمة التفسري، وكيف أّنه عاش يف ظالل القرآن، فكأّنه مس ع
 !..هبذا القرآن.. وأنتج لنا ما أنتج من املضامني واملعاين اليت مجعها يف هذا الكتاب )يف ظالل القرآن(
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هناك نقطٌة البد أن أضيفها.. وأنا أحتّدث يف هذه املسألة )يف مسار سّيد ُقطب ُمفّسرًا( وهي:  ✤
 .األفكار اجلاهزة

هناك أفكار أخذها سّيد ُقطب م ن دون متحيص، مثل أفكار وُمرادي م ن األفكار اجلاهزة: أّن 
 .املودودي.. فسّيد ُقطب كان ُمعجبًا جّدًا باملودودي، سّيد ُقطب تأّثر به كثريًا

هناك قاعدٌة جاهزٌة أخذها سّيد ُقطب من املودودي وهي قاعدة: )احلاكمية واجلاهلية( وبىن ُكّل 
من املناسبات ُيمكنه أن َيحشُر هذا املفهوم على ُطول التفسري م ن لتفسري عليها.. ول ذا يف أّية ُمناسبة ا

 !أّوله وآخره يف أّي مكاٍن يتمّكن أن حيشر هذه  القاعدة واليت أخذها م ن املودودي

 !سؤال: ما السرُّ يف إعجاب سّيد ُقطب بُكتب املودودي؟ ✤

بغّض النظر عن رفضي مَلضامينها  -اجلواب: ُهناك م يزٌة يف كتب املودودي وهي: أّنها كتب ُمقنعة 
ولكّنين إذا أردُت أن آخذها يف الِسياق الُسّني فهي ُكتب ُمقنعة.. فحينما يتناوُل موضوعًا م ن  -

املوضوعات، وهذا املوضوع قد تناوله علماء الُسّنة العرب، فإّنه ُيثري إثارات مل ُيثرها أٌحد من علماء 
سالميني، ويستدّل استدالالت قوّية.. فالُسّني حني يقرأ كتابات الدين الُسّنة العرب، والُكّتاب اإل

املودودي يقتنع ِبما كتب املودودي؛ ألّن املودودي أساسًا ثقافتُه ثقافة غربّية، وتأّثر باألسلوب الغريب 
 .يف الكتابة.. فُكتبُه ُكتبْت بنفس األسلوب الَغريب يف الكتابة

 :ضًا غري واضحة يف نفس الوقت، وهيهناك قضّية واضحة جدّا، ولكّنها أي ●

أّنه يف أجوائنا اإلسالمّية )الُسنّية والشيعّية على حّد سواء( ُعلماء الدين أقنعوا الناس أّنهم حينما 
  يتحّدثون فإّن حديثهم هو أفضُل احلديث، وال ُيمكن أن ُيضارعُه
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اس أن هذا الكتاب ال مثيَل حديث آخر يف أي جمموعة أخرى.. وحينما ُيؤّلفون كتابًا ُيقنعون للن
له.. بينما ُمستوى التأليف عندنا وأسلوب التأليف ُمتخّلٌف جّدًا )إن كان ذلك يف اجلّو الُسّني أو يف 

 .اجلّو الشيعي(

الغربيون مثلما تّطوروا يف التكنلوجيا، مثلما تطّوروا يف العمران، ومثلما تطّوروا يف مناهج الدراسة 
 .ّوروا يف أنظمة احلياة، تطّوروا يف الكتابة والتأليف والبحثيف جامعاهتم، ومثلما تط

الروايات األدبّية اليت تنتشُر انتشارًا واسعًا يف الُدول الغربّية ُعمومًا.. هذه  الروايات األدبّية مشحونٌة  •
 .باملعلومات احلقيقّية

فاملؤّلف جيعل يف ُكّل سطٍر  الكتب الفكرّية الغربّية جتد الصفحة الواحدة فيها مشحونة باملعلومات،●
معلومة، أو يف ُكلّ صفحةٍ معلومة.. فهي ثرّية باملعلومات.. )بغّض النظر هل حننُ نقبل هذه املعلومات 
أو ال نقبلها(.. فأنا هنا ال أحتّدث عن الوجهة العقائدّية، وإّنما أحتّدث عن الوجهة التقنّية.. أّما حنُن 

ن الكتاب خنرج منه مبعلومة صغرية، وقد ال خنرج بشيء! )وقفة يف ُكتبنا فقد ينتهي فصل كامل م 
 .توضيح هلذه النقطة(

 .املودودي ثقافته غربّية، لذلك ُكتبه مميزة.. وحّتى ُكتب أيب احلسن الندوي ●

كتب هؤالء ُكتبْت على الطريقة الغربّية، فهي َمشحونة باملعلومات، ومشحونٌة باإلثارات، ومشحونٌة 
كثريُة التفاصيل بشكل منهجي علمي.. ال بشكل تراكمي كما يف ُكتبنا الدينّية )الُسنّية باألدّلة.. و
 .والشيعّية(

كتب املودودي ُمقنعة ل َمن كان يعيش يف اجلّو والذوق الُسيّن.. فسّيد ُقطب اقتنع هبا، وأخذ منها 
يكن ُمتدّينًا، ومل ميتلك  األفكار جاهزة، ونسج تفسريه للقرآن على ضوئها؛ ألّن سّيد ُقطب أساسًا مل
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ثقافة دينّية، ومل يتعّود على قراءة الُكتب الدينّية باألساليب القدمية امُلزعجة.. فأساليب علماء الدين 
ُمزعجة يف الكتابة بالنسبة ل َمن مل يتعّود عليها.. وأبسط مثال على ذلك الرسائل العملّية اليت كتبها 

 .زعجة للقّراء ألّنهم ال يفهمون منها شيئًااملراجع لعاّمة الشيعة.. هي ُكتب ُم

والذين ُيحاولون أن يكتبوا بأسلوٍب أديب، أو أسلوب عليه س مة الثقافة، فهم يتصّنعون تصّنعًا.. 
 !..ويتكّلفون تكّلفًا

مثلما هناك ُسوء وختّلف يف املنابر، فهناك ُسوء وختّلف يف الكتابة والتأليف. ومثلما هناك اجتراٌر يف 
 .نابر احُلسينّية، ُهناك اجتراٌر يف الكتابة والتأليفامَل

ومثلما هناك سطحّية وسفاهة على املنابر، ُهناك سطحية وسفاهة يف الكتابة والتأليف. فهؤالء ألسنٌة 
ألولئك.. والقضّية هي هي يف الوسط الُسّني.. وحنُن أكثُر ختّلفًا يف الوسط الشيعي ألّننا نرقُص على 

 !م الذين يعزفون، وحنُن نرقص على عزفهمعزف الُسّنة! فه

 .فهذا هو السّر يف إعجاب سّيد ُقطب باملودودي، ومنها أخذ أفكارًا جاهزة وبىن ونسج على أساسها

وهناك أفكار جاهزة أخذها سّيد ُقطب م ن الُسجناء، ومّر علينا ما يرتبط بزميله يف ُمستشفى  ●
 .الِسجن )حمّمد يوسف هّواش(

ُقطب يف هذا الكتاب الذي ُطبع حتت عنوان: "ملاذا أعدموين؟!" والذي كان عنوانه  فهو نفسه سّيد
 :28األصلي "تقرير وبيان"، يف صفحة 

وبعد مذحبة ُطره مل يعد يف اّلليمان أحٌد م ن اإلخوان معي إّلا األخ حمّمد يوسف هّواش، واألخ حمّمد )
ال يتمّكن م ن امُلشاركة يف أّي تفكري م ن هذا ُزهدي سلمان. وهذا األخري حُبكم ثقافته  امَلحدودة 

 .(النوع، فلم يبَق معي إّلا هّواش )دبلوم صنايع
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وبعد ُمراجعٍة ودراسٍة طويلة حلركة اإلخوان امُلسلمني، وُمقارنتها باحلركة اإلسالمّية اأُلوىل لإلسالم 
ركة اإلسالمّية اليوم كذلك، أّن احل -أي تفكري هّواش  -أصبَح واضحًا يف تفكريي ويف تفكريه 

 (.. ُتواجه حالًة شبيهًة باحلالة اليت كانْت عليها امُلجتمعات البشرّية

فمثلما أّثر سّيد ُقطب يف هذا السجني أّثر هذا السجني صاحب الثقافة املتواضعة جّدًا أّثر يف سّيد 
ّن سّيد قطب كان يفتقُر ُقطب، ألّن سّيد ُقطب كان يفتقر إىل التدّين وهذا الرجل كان ُمتدّينًا.. وأل

إىل معلوماٍت تفصيلّية عن واقع مجاعة األخوان امُلسلمني، وهذا الشخص يعرفها.. فم ن ُهنا اعتمَد 
على كالمه، إىل أن اجنّر الكالم إىل أّن حمّمد يوسف هّواش َيرى يف املنام ُرؤيا، ويرى النيّب ُيوسف، 

تبحُث عنه موجوٌد يف اآلية كذا وكذا.. وكان سّيد ويأمرُه أن يقول لسّيد ُقطب: أّن األمر الذي 
  ..ُقطب منشغاًل بتفسري ُسورة يوسف، ويعتمد على هذا املنام

 [4من كتاب ]يف ظالل القرآن: ج 1989وهذه  القضية ُيمكن أن جندها يف صفحة 

نرية، كّل هبذه الكلمات القليلة الناصعة احلامسة امُل -عليه السالم  -إذ يقول فيه: )لقد رسم يوسف 
معامل هذا الدين، وكّل مقّومات هذه العقيدة. كما هّز هبا كّل قوائم الشرك والطاغوت واجلاهلية 

، وبني -وهي فكرة جاهزة أيضًا  -هّزًا شديدًا عنيفًا..(. فهو ُهنا ُيوائم بني ما فهمه م ن رؤيا هّواش 
 .اهلّية".. فهذه أفكار جاهزةما يعتقد به م ن كالم املودودي وهي قاعدة: "احلاكمّية واجل

 :يقول 1990يف صفحة  ●

ضربته األخرية احلامسة فُيبّين ل َمن ينبغي أن يكون الُسلطان(  -عليه السالم  -)وهنا يضرب يوسف 
  :إىل أن يقول
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إّن احُلكم ال يكوُن إّلا هلل. فهو مقصوٌر عليه سبحانه حبكم ألوهّيته. إذ احلاكمّية من خصائص )
 .(األلوهّية

واضح أّن هذه الكلمات ُمستقاة من نفس الرؤيا اليت رآها هّواش، وهي فكرة جاهزة.. ولذلك وصل 
 :إذ يقول 2012إىل نتيجة وهي: يف صفحة 

 -فالعمُل يف حقل الف ْقه واألحكام التنظيمّية  -أي اجملتمع اإلسالمي  -فأّما قبل قيام هذا امُلجتمع )
فس، باستنبات البذور يف اهلواء، ولن ينبَت الف قه اإلسالمي يف الفراغ، هو ُمجّرد خداٌع للن -أي الُفتيا 

 !كما أّنه لن تنبَت البذور يف اهلواء

إّن العمل يف احلقل الفكري للفقه اإلسالمي عمٌل مريح؛ ألّنه ال خطر فيه ولكّنه ليس عماًل لإلسالم، 
دون الراحة والسالمة أن يشتغلوا باألدب وال هو م ن منهج هذا الدين وال م ن طبيعته  وخرٌي للذين ينش

وبالفن أو بالتجارة، أّما االشتغال بالفقه اآلن على ذلك النحو بوصفه عماًل لإلسالم يف هذه الفترة 
  (..أّنه مضيعٌة للُعمر ولألجر أيضًا -واهلل أعلم  -فأحسب 

الذي ُيشّرعُه : "سّيد ُقطب".. يعين تعطيل لألحكام الشرعّية، وعلى امُلسلمني أن يعملوا بف قه الواقع 
ويف زمان حسن البّنا الذي ُيشّرعه حسن البّنا.. ألّن التشريعات املوجودة مضيعٌة للعمر ولألجر 

 .أيضًا.. )هكذا وصفها(

 : 2012إىل أن يقول يف السطور األخرية من صفحة  ●

 :إىل أن يقول بوسائل مكافئة( -إذن  -)وصياغُة أحكام الف قه ال ُتواجه هذه اجلاهلية 

)وال ُيمكن االشتغال هبا م ن اليوم على سبيل اجلد امُلناسب لطبيعة هذا الدين(! هذا هو املنطق الذي 
 .يتحّدُث به سّيد ُقطب، ووصَل إىل هذه  النتيجة
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ادي، يف كتاهبا ]رحليت مع اب ُمذّكرات زوجته  فاطمة عبد اهلأّما ما يرتبط هبّواش فهو موجود يف كت
 :امُلسلمات[ إذ تقول وهي تنقل عن محيدة شقيقة سّيد ُقطب.. تقولاألخوات 

أّن الكثري من أفكار حمّمد يوسف هّواش قد تسّللت إىل عقل سيد قطب وقلبه، ونقلت عن أخيها )
 ("الشهيد سّيد ُقطب أّنه تأّثر بيوسف هّواش كثريًا خاّصة فيما كتبه يف كتابه الشهري "معامل يف الطريق

الذي  -تنقل فاطمة عبد اهلادي زوجة هّواش عن األستاذ أمحد عبد اجمليد  52، 51ويف صفحة  ●
 :فأمحد عبد اجمليد يقول -كان َزمياًل يف الِسجن هلّواش، وحينما خرج تزّوج ابنة هّواش 

أّن الشهيد هّواش قال له ذات مّرة وُهم يف طوابري السجن احلريب: إّن ُكّل باب، وُكّل عبارة يف  )
ألستاذ سّيد أعرف مىت ُكت بْت، وأعرف ُمناسبتها، وُمناقشاهتا حّتى وصلتْ بُصورهتا اليت ظهرْت ُكتب ا

 (هبا

تتحّدث عن رؤيا هّواش للنيب ُيوسف، والذي اعتمدها سّيد  88ويف نفس الكتاب يف صفحة  ●
 .ُقطب يف تفسري ُسورة ُيوسف

اعتمدها سّيد ُقطب يف منهجه التفسريي.. إذن هناك أفكار جاهزة، وهذه األفكار اجلاهزة هي اليت 
فهل هذا منهٌج تفسريي؟ هل هذا مسار لتكوين ُمفّسر ُيمكن أن ُيعتَمد على تفسريه  وعلى النتائج 

 .اليت يص ُل إليها

  :حني حتّدثت يف بداية احللقة عن ميزة تفسري سّيد ُقطب ُقلت ●

 أواًل: مجال األسلوب والتعبري •

يف الطرح واملضمون، بامُلقايسة إىل بقّية التفاسري )الُسنّية والشيعّية(.. وإن كان الُسّنة وثانيًا: التفّرد  •
ال يعبؤون بالتفاسري الشيعّية.. الشيعة هم الذين يعبؤون بالتفاسري الُسنّية ويأخذون منها وُيقّلدوهنا؛ 
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ىل اّللجوء إىل تفاسري ألّنهم تركوا حديث أهل البيت وتركوا تفسري أهل البيت للقرآن، فاضطّروا إ
 :امُلخالفني ألهل البيت.. مثلما قال اإلمام الصادق لبشري الّدهان

إّن الرجل منكم إذا مل يستغِن بفقهه احتاج إليهم، فإذا احتاج إليهم أدخلوه يف باب ضاللتهم وهو )
  (ال يعلم

خالفني وهم ال وهذا هو الذي حدث.. الذي حدث: أّن علماءنا ومراجعنا أدخلونا يف ضالل امُل
يعلمون.. وأّن ُخطباء امل نرب ُيضّلون الشيعة وهم ال يعلمون! ومن هنا تكّون العقل اجلمعي الُقطيب يف 

 !ساحة الثقافة الشيعّية

واملُراد م ن امل يزة الثانية "التفّرد يف الطرح واملضمون" هو: أّن التفسري الذي كتبُه سّيد ُقطب ُسّمي  •
 .وفعالً ال ُيوجد يف املدارس التفسريّية قبل سّيد قطب َمن كتب تفسريًا هبذه املنهجّيةبالتفسري احلركي، 

فما ُيسّمى بالتفسري احلركي م ن اخلمسينات وإىل اآلن هو التفسري الذي كتبُه سّيد ُقطب.. وُأخذْت 
م م ن خالل هذه التسمية م ن عبارات سّيد ُقطب وهو يتحّدث عن احلركة، وعن أّن القرآن إّنما ُيفه

 .حركة الذي ُيريد أن يفهم القرآن

لكن الشي الطبيعي أّن سّيد ُقطب الُبّد أن يكون قد تأّثر مبناهج تفسريّية أخرى، وبعد ذلك اقتنع 
 .مبنهجّيته  هذه.. ُخصوصًا أّنه قرأ كثريًا وكتب وبعد ذلك راجع ما كتب، وغّير وحذف وبّدل

دي، ولكّن قراءته مل تكن مقصورة على ُكتب املودودي، وإّنما صحيح أّن سّيد ُقطب قد تأّثر باملودو
 .قرأ الكثري والكثري بعد ذلك

وُكّلما استجّد عنده شيٌء جديد غّير يف كتاباته إىل احلّد الذي تنازل عن الكثري م ن مؤّلفاته وحّدد 
 .عددًا معّينًا من الُكتب
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ل القرآن )الذي هو الكتاب األم( ولبقّية من خالل متابعيت ل َما جاء يف تفسري سيد قطب يف ظال ●
 :كتبه اليت اعتمدها.. فإّن أهّم التفاسري اليت تأّثر هبا سّيد قطب ونقل عنها هي

أواًل: تفسري ابن كثري )تفسري القرآن العظيم( وهو تفسري ناصيب م ن الطراز األّول.. وقد اعتمد  ✦
وهو من التفاسري امُلعتمدة جّدًا يف ثقافة مجاعة األخوان على تفسري ابن كثري يف نقل الوقائع التأرخيّية.. 

امُلسلمني، وامُلعتمدة جّدًا يف ثقافة احلركات اإلرهابية ويف ثقافة الوهابّية ألّنه شديد النصب والعداء 
ألهل البيت.. سواء كان الذين يهتّمون هبذا التفسري عاملون هبذا األمر أم ال.. ولكن الذي اختار هلم 

 !تفسري وجعله شائعًا فيما بينهم هو بسبب شّدة العداء والنصب يف هذا الكتاب حملّمد وآل حمّمدهذا ال

 .ثانيًا: تفسري املنار.. وهذا التفسري له حكاية ✦

 .ثالثًا: تفسري الفخر الرازي ✦

امليزان، وتفسري الثقافة القرآنية يف الساحة الشيعية )وأعين هنا التفاسري اليت كتبها العلماء، كتفسري  ✤
السّيد الشريازي، وتفسري السّيد تقي امُلدّرسي، وتفسري السّيد فضل اهلل، أو ما كتبه السّيد حمّمد باقر 

  الصدر وتالميذه، أو ما كتبه سائر الذين كتبوا يف أجواء الثقافة القرآنية من اخلمسينات وإىل اآلن(

واضح يف هذه التفاسري بتفسري سّيد ُقطب يف ظالل هناك شيٌء واضح يف ُكّل هذا وهو أّن هناك تأّثر 
 !..القرآن، وتفسري الفخر الرازي، وتفسري املنار

ويف الساحة الثقافّية العاّمة جند التأثريات واضحة لتفسري سّيد ُقطب خصوصًا ما يرتبط باملنابر احُلسينّية، 
يف ظ الل القرآن على العقل اجلمعي  اجلّو اإلعالمي، الفضائّيات، واجللسات القرآنّية.. فإّن تأثريات

واضحة جّدًا.. وسنتحّدث عن هذه التفاصيل يف مظاّنها يف احللقات امُلناسبة هلذا املوضوع يف اجلزء 
 .الثالث م ن هذا الربنامج
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 .وقفة عند تفسري املنار .. وحكايته ✤

وسف.. وهذا التفسري هو من سورة ي 53تفسري املنار املوجود ليس كاماًل، وإّنما ينتهي عند اآلية 
 .لرشيد رضا وهو أستاذ حسن البّنا، والكثري م ن أفكاره أّثرت يف حسن البنا

الشيخ حمّمد عبده أنشأ منهجّية جديدة يف تفسري القرآن فشّكل جمموعة جديدة، ولكّن ألّنه مل يكتْب 
فون عن منهجّية حمّمد عبده تفسريًا بقلمه، وإّنما كتبه تلميذه: رشيد رضا.. لذا فإّن الكثريين ال يعر

يف التفسري.. وإّلا فتفسري املنار يف احلقيقة هو تفسري حمّمد عبده، وليس تفسري رشيد رضا.. إّنما رشيد 
 .رضا قّرر ما كان يقوله الشيخ حمّمد عبده يف دروسه

أّن هناك:  فالشيخ حمّمد عبده كان ُيفّسر القرآن وفقًا ملنهجّيته.. وأنا فيما تقّدم م ن حديث ذكرت
 .جمموعة الطربي، وهناك جمموعة الفخر الرازي

اآلن عندنا جمموعة ثالثة هي "جمموعة حمّمد عبده".. فإنّ حمّمد عبده أوجد منهجّية جديدة يف التفسري.. 
 :وهذه املنهجّية اجلدية يف التفسري أهم س ماهتا

 عن كّل مالبسات موضوعية أو اإلعتماد على النّص القرآين، وأن نأخذ النّص القرآين فقط بعيدًا
اسقاطات )واحلديث هنا يف اجلّو الُسّني، ولكن أّن علماءنا أيضًا ُأعجبوا هبذا الرأي.. مع أّننا يف 
مدرسة أهل البيت حنُن ال نستطيع أن نأخذ النّص القرآين مبا هو هو مبعزٍل عن العترة.. ولكن هذا 

 !هو الذي حدث(

  نأخذ م ن سّيد ُقطبمن اخلمسينات وإىل اآلن حنُن •
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فسّيد ُقطب يعتمد املنهجية ذاهتا اليت يعتمدها رشيد رضا، وهي منهجّية شيخ حمّمد عبده اليت يعتمد  •
فيها الشيخ حمّمد عبده النّص مبا هو هو.. ويتعامل مع النّص حبسب ُقدرته وموهبته يف الَفهم، ف رارًا 

 :من املذهبّية.. فإّنه يقول

القرآن ُكّل شخص ُيسقط مذهبه على القرآن، وكأّن القرآن كتاٌب تابع للمذهب إّن الذين فّسروا 
)س( أو للمذهب )ص(.. فهو يقول: حنُن نأخذ النّص مبا هو هو من دون إسقاطات، وامُلفّسر يتعامل 

 .مع النّص مبوهبته

د عبده، نقله من سورة النساء، هذا هو كالم الشيخ حممّ  126تفسري املنار م ن البداية إىل اآلية  •
الشيخ رشيد رضا بشكٍل ُمباشر.. وقد عرض ما كتب على الشيخ حمّمد عبده فوافق على ذلك.. أّما 

من سورة يوسف فهذا الكالم  53من سورة النساء، وحّتى اآلية  127بقّية تفسري املنار م ن اآلية 
 ."مبنهجّية: "السلفّية احلديثةكتبه رشيد رضا على نفس املنهج ونفس املنوال.. وُسّميت هذه املنهجّية 

وقفة عند شخصّية مجال الدين األفغاين، لبيان مدى تأثري منهجّيته  يف تلميذه حمّمد عبده، وتأثري  ✤
حمّمد عبده يف تلميذه رشيد رضا.. وظهور هذه املنهجّية املتأّثرة بالفكر املاسوين وفكرة وحدة األديان 

 .ُقطبيف تفسري املنار الذي تأّثر به سّيد 

 [2: فاصل درامي ُمقتطف م ن ]مسلسل اجلماعة: ج3مقطع فيديو  ★

[ خبصوص التفسري 3سأضع بني أيديكم مناذج مّما ذكره سّيد ُقطب يف تفسري ]يف ظالل القرآن: ج ✤
 .احلركي للقرآن

  :يقول
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وية فحسب، ذلك أن النصوص القرآنية ال تدرك حّق إدراكها بالتعامل مع مدلوالهتا البيانّية واّللغ)
يعين الُبّد من تفعيلها يف واقع  -إّنما ُتدَرك أواًل وقبَل كلَِّ شيء باحلياة يف جوَِّها التأرخيي احلركي 

، ويف واقعيتها اإلجيابية، وتعاملها مع الواقع احلي.. وهي وإن كانت أبعد مدًى وأبقى  -امُلجتمع 
ُف عن هذا املدى البعيد  إّلا يف ضوِء ذلك أثرًا من الواقع الـتأرخيي الذي جاءت ُتواجهه، ال تتكشََّ

الواقع التارخيي، مّث يبقى هلا إحياُؤها الدائم، وفاعليُتها املستمّرة، ولكن بالنسبة للذين يتحرََّكون هبذا 
الدين وحدهم، وُيزاولون منُه شبَه ما كان يزاوُله الذين تنزلْت هذه  النصوُص عليهم أّول مّرة، 

 .واألحوال ش بَه ما كان هؤالء يواجهونويواجهون من الظروف  

، الذين -أي غري اجملاهدين حبسب تصّور سّيد ُقطب  -ولن تتكشَََّف أسراُر هذا القرآن  قّط للقاعدين 
 (يعاجلوَن نصوَصه يف ضوء مدلوالته اّللغوية والبيانّية فحسب وهم قاعدون

 :يقول 1734ويف صفحة  ●

أّن هذا الدين منهٌج حركي، ال يفقهُه إّلا َمن يتحّرك به، فالذين  والوجه يف هذا الذي ذهبنا إليه....)
َيخرجون للجهاد به  ُهم أوىل الناس بفقهه  مبا يتكّشف هلم م ن أسراره ومعانيه، ومبا يتجّلى هلم م ن 

ن آياته وتطبيقاته العملّية يف أثناء احلركة به. أّما الذين يقعدون فهم الذين حيتاجون أن يتلّقوا م ّم
حتّركوا؛ ألّنهم مل ُيشاهدوا ما شاهد الذين َخرجوا، وال فقهوا ف قههم، وال وصلوا م ن أسرار هذا 
الدين إىل ما وصَل إليه املتحّركون، وخباّصة إذا كان اخلروج مع رسول اهلل، واخلروج بصفة عامة 

 .أدىن إىل الفهم والتفّقه

خّلفني عن الغزو واجلهاد واحلركة، ُهم الذين يتفّرغون ولعلّ هذا عكس ما يتبادرُ إىل الذهن، من أنّ املت
للتفّقه يف الدين، ولكن هذا وهم، ال يّتفق مع طبيعة هذا الدين.. إّن احلركة هي ق واُم هذا الدين، وم ن 
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مّث ال يفقهُه إّلا الذين يتحّركون به، وُيجاهدون لتقريره  يف واقع الناس، وتغليبه  على اجلاهلية باحلركة 
 .ملّيةالع

والتجارب جتزُم بأّن الذين ال يندجمون يف احلركة هبذا الدين ال يفقهونُه مهما تفّرغوا لدراسته  يف 
الكتب دراسًة باردة. وأّن اّللمحات الكاشفة يف هذا الدين إّنما تتجّلى للُمتحّركني به  حركًة جهادية 

 .عاكفني على األوراقلتقريره يف حياة الناس، وال تتجّلى للُمستغرقني يف الكتب ال

إن فقه هذا الدين ال ينبثُق إّلا يف أرض احلركة. وال ُيؤخذ عن فقيه قاعٍد حيث جتب احلركة. والذين 
يعكفون على الكتب واألوراق يف هذا الزمان لكي يستنبطوا منها أحكامًا فقهية )ُيجّددون( هبا الفقه 

الصليبّيني، وُهم بعيدون عن احلركة اليت كما يقول املستشرقون من  -اإلسالمي أو )ُيطّورونه( 
تستهدف حترير الناس من العبودية للعباد، ورّدهم إىل العبودية هلل وحده، بتحكيم شريعة اهلل وحدها 
وطرد شرائع الطواغيت، هؤالء ال يفقهون طبيعة هذا الدين وم ن مّث ال ُيحسنون صياغَة فقه هذا 

 (..كة اإلسالمّية.. فقد ُوجد الدين أواًل ُثم ُوجد الف قهالدين. إّن الفقه اإلسالمي وليُد احلر

هذا املنطق ُيحّدثنا عن املنطق الذي نشأ عنده يف الِسجن، فهو يتصّور أّنه هو وَمن معه مّمن ُهم يف 
مجاعة األخوان امُلسلمني هم سادة األرض، وُهم أشرف الناس على وجه األرض.. وهذا هو نفس 

مجال الدين األفغاين والشيخ حمّمد عبده، والشيخ رشيد رضا.. ولكن سّيد  املنهج الذي يتحّدث عنه
ُقطب صاغه صياغة حركّية واضحة جّدًا.. باعتبار أّن مجال الدين األفغاين والشيخ حمّمد عبده، 
والشيخ رشيد رضا توّجهوا للُنصوص مبا هي نصوص، وذكرُت لكم أّن أصل الفكرة ماسونّية. )فإّننا 

ن نوّحد األديان ما مل نرفع اإلسقاطات التأرخيية.. وهذا الكالم هو نفسه يتحّدثون به لن نستطيع أ
 ُدعاة "الوحدة اإلسالمّية": إسالم بال مذاهب..(
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امُلشكلة يف التفسري احلركي أّنه ليس تفسريًا للقرآن فقط.. التفسري احلركي يتبّناه سّيد ُقطب،  ●
تبّنى يف ساحة الثقافة الدينية )الُسنّية والشيعّية على حّد سواء( على ويتبّناه األخوان امُلسلمون، واآلن ُي

أّنه تفسرٌي للحياة وليس تفسريًا للقرآن فقط، وَمكمن اخلطورة هنا: أّن التفسري احلركي ُيراد منه أن 
 يكون منهجًا للتفكري يف ُكّل جهات احلياة، وليس منهجًا علمّيًا أو فنّيًا لتفسري القرآن يف حدود

 .ُكتب التفسري

هذه ُصور ومالمح مّما جاء يف تفسري "يف ظالل القرآن" عن التفسري احلركي الذي متّيز به سّيد ُقطب )
 .(فيما طرحه يف هذا التفسري

 [2ج: اجلماعة مسلسل] م ن ُمقتطف درامي فاصل: 4 فيديو مقطع ★


