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 ،ى استخدام القوة والثورة والجهادتحدثت في الحلقات السابقة عن فكر "اإلخوان المسلمون" وكيف ينظرون إل

التي تتهم بتسويق وتعميم ثقافة العنف واإلرهاب وأثبتنا من خالل الشهادات والتحاليل والكتابات والمؤسسات 

وقد تحدثنا عن رحم فكر اإلخوان ولم نتحدث عن ، والوقائع ان فكر اإلخوان لم يحمل فيروس العنف واإلرهاب

لى ماقاله وكتبه اإلمام حسن البنا بل ركزنا ع، فكر االخوان هكذا مجزءا او مستندا الى كتابات مفكري االخوان

 ،رحمه اهلل الن رحم فكر االخوان ومنطلقه ومرجعيته االولى هو الفكر الوارد في رسائل االمام البنا رحمه اهلل

ورغم حرص هؤالء على شرح وتعميم محتوى ، اما ما كتبه مفكري االخوان ففيه فهم لألصل وليس األصل

لكتابات اجتهدت وأعطت لنفسها الحق المطلق في شرح وتفسير فكر االمام البنا رسائل االمام البنا اال ان بعض ا

رحمه اهلل فانقسمت بين مدافع عن حرفية كالم البنا وبين مجتهد ومعدل ومطور لهذا الفكر وخصوصا في 

من  موضوع استخدام القوة والثورة والجهاد والعنف واالرهاب والحزبية والتعددية والمرأة والفن وغير ذلك

 .االفكار والمواقف
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ولعل مابرز بعد استشهاد االمام البنا رحمه اهلل من فراغ قيادي في الجماعة لمدة ما يقارب الخمس سنوات 

ودخول ابرز قياداتها الى سجون ، والمحنة التي دخلت فيها الجماعة بعد اغتيال مرشدها االول، (9191-9199)

 .ط قيادي ولكن فكري ايضا واجتهادات هنا وهناكهذا الوضع احدث فراغا ليس فق، عبد الناصر

كتبه المفكر االسالمي الشهيد سيد قطب ابرز ما مأل هذا الفراغ فضال على بروز جماعة داخل السجن  وكان ما

ليقابل ذلك حزم كبير من ، تدعو الى التكفير في اول انحراف فكري على منهج االمام حسن البنا رحمه اهلل

الذي واجه فكر التكفير بكتابه المشهور "دعاة ال قضاة"  هضيبياعة االستاذ القاضي حسن المرشد الثاني للجم

مفندا ان يكون االخوان المسلمون يكفرون المجتمع وهو كتاب مرجعي في دفع تهمة التكفير عن جماعة 

المودودي أمير  الكثير من المفاهيم التي جاء بها أبو األعلى هضيبيوالذي انتقد فيه ال ، االخوان المسلمين

 وسمح لعلماء اإلخوان، وسيد قطب في الطبعات األولى من الظالل وفي المعالم، الجماعة اإلسالمية في باكستان

المسلمين بتدريسها للصف اإلخواني في المعتقالت لمحاصرة األفكار التكفيرية التي كانت قد بدأت باالنتشار 

 .تحت طائلة التعذيب في السجون الناصريَّة

ورغم ذلك فقد برز في االعالم المصري مفردة جديدة في ساحة االخوان المسلمين وهو الفكر القطبي )تجاوزا( 

ه كتب ( ووصل االمر بهؤالء الى وصف ماسها )معالم في الطريقأقطب وعلى رشارة الى كتابات الشهيد سيد إفي 

ناصر سموها التيار القطبي في جماعة الشهيد سيد قطب بالميالد الجديد لجماعة جديدة داخل سجون عبد ال

والصقوا بها كل االفكار التي تدعو الى تكفير وتجهيل)من جاهلية وليس ، 9199االخوان المسلمين والسيما سنة 

فهل فعال ، المجتمع من خالل سرد مواقف سيد قطب من مفردة الحاكمية ووصف المجتمع بالجاهلي (جهل

 ،مسلمون واحدة تتبع فكر االمام حسن البنا واخرى تتبع فكر سيد قطبهنالك مدرستان في جماعة االخوان ال

ومامدى االتفاق واالختالف بين المدرستين ان وجدتا وهل هنالك عالقة فكرية بين افكار سيد قطب 

 ؟ماعات الجهادية اليوم ومنها داعشوالج

 مسلمي الزمن ه ما يحمل على تكفير.. هل كان متطرًفا ُمغالًيا؟.. وهل في كتاباتتكفيريًّا؟ قطب سيد كان هل

.. هل يتحمل سيد قطب مسؤوليَّة العنف الذي تبنَّته المجموعات اإلسالميَّة التي ظهرت في الحديث والُمعاِصر؟

فترٍة الحقٍة؟!.. ثم ما المشكلة بالضبط في األفكار والرؤى التي طرحها سيد قطب؟!.. هل هي في األفكار ذاتها؛ 

 فيها؟!.. أم مجرَّد سوء تأويل
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زال أفكار وال ت، هذه األسئلة وغيرها كثيًرا ما كانت ُتطرح في األوساط السياسيَّة والبحثيَّة طيلة العقود الماضية

وخصوًصا في الفترات التي تشهد بعض األعمال ، الشَّهيد سيد قطب مثاًرا للعديد ِمن النِّقاشات والسِّجاالت

هد أو تلك الفترات التي تش، الجماعات المحسوبة على تيار اإلسالم السِّياسيِّ الُعنفيَّة التي ُتْنَسب إلى بعض 

ولذلك؛ ظهرت الحاجة إلى إعادة قراءة تراث  بعض هذه الجماعات والتَّيَّارات.ُمراجعات من نوٍع ما من جانب 

 على اختالف ألوانها.، وأدبيَّات ومرجعيَّات هذه التَّيَّارات

يِّ هي أنها مجتزئة من السِّياق التَّاريخ، التي تواجه مسألة تقييم أدبيات وأفكار قطب وُتعتبر المشكلة الرئيسية

بحيث إن األفكار التي توصف بأنها تكفيريَّة أو تدعو إلى ، كذلك هي مجتزأة من فكر صاحب الظالل نفسه، لها

وتم تقييمها بعد  ،وليس في إطار المشروع الفكري لسيد قطب بأكمله، العنف جرت دراستها بشكل منفصل

 وفاته من دون مراجعته هو ذاته فيها.

ولقد فرضت الكثير من االعتبارات السِّياسيَّة التي ظهرت في مصر في فترة السِّتينيَّات وما تالها التعتيم على 

، هالكثير من النِّقاشات التي قام بها الكثير من العلماء ورموز اإلخوان المسلمين مع قطب نفسه في أفكاره هذ

ى مثل "معالم عل، وخصوًصا كتبه التي ثار حولها جدل كبير، والتي أضافت الكثير من اإلضاءات على أفكار قطب

 الطَّريق" وبعض الطبعات من "في ظالل القرآن".

 وكذلك األمين، ومحاولة تفسيرها؛ إال أنَّ الجاد والرصين، ولقد جرت الكثير من المحاوالت لفهم فكر قطب ورؤاه

 يد من هذه الرؤى ظل متناثًرا في بعض األدراج أو في زوايا بعض الصحف والمواقع الخاصة بأصحابها.والُمحا

ن وتصدت أقالم م، وفي المقابل؛ ثارت الكثير من المعارك الفكريَّة بين المؤيدين والمعارضين لفكر سيد قطب

عامة التي يقررون وضع كتب وأفكار هذا الطرف وذاك لمعالجة أفكاره بالصورة التي تخدم طبيعة االتجاهات ال

 قطب فيها.

فقد تحدث خلق كثير من علماء ومفكري الجماعة منهم من عمل على تفسير ماذهب اليه سيد قطب في كتبه 

وحرص على ربطه بفكر االمام حسن البنا وراح البعض االخر يخرج سيد قطب من فكر  ()الضالل والمعالم

ومنهم من نظر الى تجديدات سيد قطب تطوير لفكر االامام حسن البنا وراح ، الجماعة الذي مرجعيته حسن البنا

 .البعض االخر يكتب عن ضوابط في فهم مواقف سيد قطب رحمه اهلل

ولما كان النقاش والحوار بين قمم وقامات من مفكري جماعة االخوان المسلمين كالشيخ القرضاوي واالستاذ 

، االستاذ صالح شادي ويوسف العظم وشقيق الشهيد محمد قطبابراهيم الهضيبي وعبد الرحمان محمد و
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كان علينا ونحن نبحث الموضوع بين االتفاق واالختالف واثبات او ، والمفكر طارق البشري وفريد عبد الخالق

الن تراث االخوان المسلمون ، نفي وجود مدرستين فكريتين ان نعرض لكل وجهات النظر المطروحة في الساحة

مة ودراسته وفحصه ضرورة حتمية للتمييز بين الفكرة والخطة والموقف والظروف المحيطة ثم هو تراث اال

الخروج بتوليفة متوازنة تحرر الجيل الجديد من رواقات االختالف واألخطاء واإلخفاقات التي حدثت ليسير من 

يبون واليملكون سار على بينة على اعتبار ان الذين نتحدث عنهم مجموعة من المجتهدين يخطؤون ويص

 .الحقيقة المطلقة

 سيد قطب وجماعة اإلخوان المسلمون االنتماء واالجتهاد 

يقول االستاذ صالح شادي في كتابه الشهيدان حسن البنا وسيد قطب: قد يعجب القارئ عن الشهيد 

هذه في  اإلسالمى رائد الفكر سيد قطب وعن الشهيد، اإلخوان المسلمين الذي أسس جماعة، البنا حسن

، م 1906 حين يعلم أن كليهما ولد في سنة، الذي أغنى تراثها وتراث األجيال من بعده بذخائر مؤلفاته، الجماعة

 .!!. كل إلى طريق.ثم افترقا، حين تخرجا من دار العلوم، ونهال من معين واحد

ويحلق في سماء ، دابوأما الثانى فذهب يضرب في دنيا اآل، اإلخوان المسلمين فذهب يبنى جماعة، أما األول

 .!!!ويبرز في ندوات األدب والحب والجمال، ويخوض في لجة الصحافة، الشعر

اية تحت ر، ولكنهما التقيا في ركب الشهداء والصديقين، ومن العجب أال يجتمع أحدهما بصاحبه في دنيا الناس

 .في األرضنحو هدف واحد هو إعالء كلمة اهلل ، اإلخوان المسلمين واحدة هي راية جماعة

وسافر  ، 1948 سنة "اإلسالم قد كتب مؤلفه في "العدالة االجتماعية في سيد قطب وتعجب أكثر أن الشهيد

وإنما كان يراها من ضمير الغيب ويأمل أن يشهد  ! اإلخوان المسلمين إلى أمريكا قبل أن يعرف شيا عن جماعة

 :رجالها في دنيا الواقع. ولهذا صدر كتابه هذا بقوله

يقاتلون في سبيل اهلل فيقتلون ، ى الفتية الذين ألمحهم في خيالى قادمين يردون هذا الدين جديدا كما بدأإل"

. إلى أولئك الفتية الذين ال أشك لحظة .مؤمنين في قرارة أنفسهم أن العزة هلل ولرسوله وللمؤمنين، ويقتلون

ولقد ظن ، . جد قريب".ألجيال في يوم قريبالقوية ستبعثهم من ماضى األجيال إلى مستقبل ا اإلسالم أن روح

في الوقت الذي لم ، اإلخوان المسلمين الذين اطلعوا على هذا الكتاب أن المؤلف يقصد بهذه المقدمة شباب

يومئذ بمصادرة الكتاب وسحبه من  المصريةفبادرت الحكومة ، يكن قد عرف شيئا عن هذه الجماعة وشبابها

 !!..السوق
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الذي قتل في  النقراشى وقتئذ في السجون والمعتقالت يصطلون بنير المسلموناإلخوان  وكان

 .1949يوليو 89حتى  إبراهيم عبد الهادى وامتد بعده حكم ، 1948 ديسمبر 82

على هذا الكتاب حين قرأه: "هذه أفكارنا وكان ينبغى أن يكون صاحبها واحدا  حسن البنا وكان تعليق الشهيد

حين كان صاحب هذا الكتاب مريضا  1949 فبراير 98بعد أن لقى ربه في  ..حسن البنا هيدمنا" وتحققت آمال الش

فالحظ بهجة وسرورا يغمران من حوله الممرضات والمرضى فظن أن القوم ، في إحدى المستشفيات األمريكية

الغرب األول غير أنه ذهل حين سألهم عن سبب بهجتهم تلك فكانت إجابتهم: "لقد تخلصنا من عدو ، في عيد

 .!! حسن البنا . لقد قتل.في ديار الشرق

وأال يكتفى ، !! اإلخوان المسلمين ولقد وجهت هذه الحادثة تفكيره ورسخت عنده أن يكون عضوا في جماعة

 .اإلسالم بأن يكون كاتبا إسالميا فحسب بل جنديا في كتيبة

ل ال بقلمه فحسب ولكن بكيانه كله وبدأ يعم ، اإلخوان المسلمين دعوة سيد قطب وهكذا عرف الشهيد

 .وطاقاته الخالقة في التنظيم ووجدانه النابض بالحياة ليحكم شرع اهلل في األرض

ولكن إذا أردنا تلخيص معطياته ، ال غنى بعضها عن اآلخر قطب سيد ويرى الدكتور صالح شادي أن كتب الشهيد

فما ، نجدها في كتابيه "في ظالل القرآن" و "معالم في الطريق"في مجال الحركة. استطعنا أن  اإلسالمية لألمة

 ..."كتاب األول استطاع بعد ذلك أن يقدمه في كتابه "المعالمفي ال اإلسالمى عجز عن نشره في مضمون التحرك

مقدمة  وأنت تقرأ له في، يعرض لنا طرفا مما أراد أن يقدمه للناس في كتابه الظالل سيد قطب ولعل الشهيد

 -:الطبعة الثالثة قوله

 . أى تكريم لإلنسان.يتحدث إلى بهذا القرآن أنا العبد القليل الصغير -سبحانه وتعالى–لقد عشت أسمع اهلل "

أى رفعة للعمر يرفعها هذا التنزيل؟ أى مقام كريم يتفضل به على اإلنسان خالقه ، هذا التكريم العلوى الجليل

 ..الكريم؟

وإلى اهتمامات أهلها الصغيرة ، القرآن أنظر من علو إلى الجاهلية التى تموج في األرضوعشت في ظالل 

، . أنظر إلى تعاجب أهل الجاهلية بما لديهم من معرفة األطفال وتصورات األطفال واهتمامات األطفال.الهزيلة

ال ، في الحمأة الوبيئة كما ينظر الكبير إلى عبث األطفال.. وأعجب ما بال هؤالء الناس؟ ما بالهم يرتكزون

 . ذلك..؟ عشت أتملى في ظالل القرآن.النداء الذي يرفع العمر ويباركه ويزكيه، يسمعون النداء العلوى الجميل

لغاية الوجود كله وغاية الوجود اإلنسانى وأقيس إليه التصورات ، التصور الشامل الكامل الرفيع النظيف للوجود

http://www.ikhwanwiki.com/index.php?title=%D8%B3%D9%8A%D8%AF_%D9%82%D8%B7%D8%A8
http://www.ikhwanwiki.com/index.php?title=%D8%B3%D9%8A%D8%AF_%D9%82%D8%B7%D8%A8
http://www.ikhwanwiki.com/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85&action=edit&redlink=1
http://www.ikhwanwiki.com/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85&action=edit&redlink=1
http://www.ikhwanwiki.com/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85&action=edit&redlink=1
http://www.ikhwanwiki.com/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85&action=edit&redlink=1
http://www.ikhwanwiki.com/index.php?title=%D8%B3%D9%8A%D8%AF_%D9%82%D8%B7%D8%A8
http://www.ikhwanwiki.com/index.php?title=%D8%B3%D9%8A%D8%AF_%D9%82%D8%B7%D8%A8
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. كيف تعيش البشرية في .وأسأل، في شرق وغرب وشمال وجنوب، البشريةالجاهلية التى تعيش فيها 

ذلك و، وذلك المرتقى العالي، وعندها ذلك المرتع الذكي، في الظالم البهيم، المستنقع اآلسن في الدرك الهابط

ون وحركة هذا الك، . وعشت في ظالل القرآن أحس التناسق بين حركة اإلنسان كما يريدها اهلل.النور الوضئ

والتصادم ، . فأرى التخبط الذي تعانيه البشرية في انحرافها عن السنن الكونية.. ثم أنظر.الذي أبدعه اهلل

أى  ،وأقول في نفسى، وبين فطرتها التى فطرها اهلل عليها، بين التعاليم الفاسدة الشريدة التى تملى عليها

. أرى .. وعست في ظالل القرآن الكريم.العبادشيطان لئيم هذا الذي يقود خطاها إلى الجحيم؟ يا حسرة على 

 ،إنه عالم الغيب والشهادة، وأكبر في تعدد جوانبه، أكبر من حقيقته، الوجود أكبر بكثير من ظاهره المشهود

 ...ال عالم الشهادة وحده

أن  دونويتابع الدكتور صالح شادي :فال نستطيع أن نترك مجال الحديث عن كتاب "الظالل" وكاتب "المعالم" ب

في هذين الكتابين من أنه كفر المسلمين بمعاصيهم  ..الشهيد نعرض لما توهمه البعض فيما أورده الكاتب

وأنه عد المجتمعات ، والحركة التى يعمل لإلسالم من خاللها، إذا لم يعملوا في صف الجماعة التى ينتمى إليها

 ...أفرادا وحكاما وأنظمةمجتمعات جاهلية  اإلسالم المعاصرة في ديار

على هذا الوهم في فهم الجاهلية التى ورد ذكرها ، سيد قطب في كتابه عن الشهيد يوسف العظم ويرد األستاذ

عند الحديث عن الفهم واألنظمة  سيد قطب لقد وردت كلمة الجاهلية في عطاء" :في هذين الكتابين فيقول

ولم ، واألخالق التى تهيمن على "المجتمع الجاهلى اليوم" كما سيطرت على المجتمع الجاهلى األول

 ...كلمة الجاهلية في حق األفراد ما يفهم منه تكفير الناس أو إخراجهم من ربقة اإليمان هيدالش يورد

ف في الفكر والخلق والقيم وأساليب بمفهوم التخل الشهيد كما وردت كلمة الجاهلية في بعض المواضع لدى

 -:الحياة يقول

والبد أن نبادر فنبين أن التشريع ال ينحصر فقط في األحكام القانونية كما هو المفهوم الضيق في األذهان "

 . كلها تشريع يخضع األفراد.فالتصورات والمناهج والقيم والموازين والعادات والتقاليد –اليوم لكلمة التشريع 

ويخضع لها البعض اآلخر منهم في مجتمع ال  -هذه الضغوط -بعضهم لبعض–وحين يصنع الناس ، لضغطه

من ثم مجتمع –وهو  -كما أسلفنا–إنما مجتمع بعضه أرباب وبعضه عبيد ، يكون هذا المجتمع متحررا

 ."جاهلى ..اإلسالمى أو بالمصطلح -متخلف
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 إذ أن، فما بال قوم يحملونها على معنى الكفر البواح دون سواه، وإن للجاهلية مفاهيم متعددة ومعانى كثيرة

يصرون على أن تحمل على معنى الشرك وعبادة  فما بال قوم، للكفر نفسه مفاهيم متعددة ومعانى كثيرة

 !غير اهلل؟

التى  اإلسالم وهذه هي دعوة، الشهيد هذا هو الفهم السليم لفكر: "فيقول يوسف العظم ثم يستطرد المؤلف

في اإلصالح  اإلسالم وما سوى ذلك فلغو وضيق أفق ومرض وال يستقيم مع مفهوم -يرحمه اهلل–دعاها 

 ."ودعوته في بناء األنفس والمجتمعات

 -:فيقول سيد شقيق الشهيد محمد قطب وحول هذا الفهم يرد األستاذ

ن مرة قوله: نحن دعاة ولسنا قضاة إن مهمتنا ليست إصدار أحكام على الناس يردد أكثر م الشهيد لقد سمعت"

ألن الناس ال يعرفون مقتضاها الحقيقي وهو التحاكم إلى شريعة ، ولكن مهمتنا تعريفهم بحقيقة ال إله إال اهلل

 .اهلل

ولذلك  ، ي أيديناوهذا أمر ليس ف، فضال عن أن الحكم على الناس يستلزم وجود قرينة قاطعة ال تقبل الشك

فلسنا دولة وإنما نحن جماعة مهمتها الدعوة لتبيان الحقائق ، فنحن ال نتعرض لقضية الحكم على الناس

 ."للناس ال إصدار األحكام عليهم

ال نستطيع اإلفاضة في الرد على ما قيل عن خروج أفكاره عن  سيد قطب ونحن في هذه النبذة عن الشهيد

فإن ما دعا الشانئون إلى هذا الخطأ هو تعريفه لمعنى التوحيد بأنه تصديق سلوكى وشعورى ، مشكاة الشرع

و أمر لم يرد في حسبانه . وه.فاستنتجوا أنه يعنى الحكم بالكفر على من كذب سلوكه قوله، عما نطقه اللسان

 :بإطالقه هكذا بهذه الصورة

ويوجه الدكتور صالح شادي بعض النقد لما جاء في كتاب المعالم فيقول :ولكن قد نجد أنفسنا في حاجة إلى 

 -:فيما أورده في كتاب المعالم حيث قال، اإلسالم الرد على مقولة الشهيد في دار الحرب ودار

وتقام ، تلك التى تقوم فيها الدولة المسلمة فتهيمن عليها شريعة اهلل، اإلسالم إن هناك دار واحدة هى دار"

وما عداها فهو دار حرب عالقة المسلم بها إما القتال وإما ، ويتولى المسلمون فيها بعضهم بعضا، فيها حدوده

 .."ولكنها ليست دار إسالم. وال والء بين أهلها وبين المسلمينالمهادنة على عهد وأمان 

ن الديار التى إال إذا حملنا عبارته على أ الشهيد فقد ال يتسق هذا القول مع سابق ما قدمناه من شروح ألفكار

 ..وإن تكن ديار إسالم بالمصطلح الفقهى المعروف، يعيش فيها المسلمون تبقى ديار مسلمين
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 سيد قطب والمدرسة االخوانية الجديدة بين المؤكدين والنافين 

مع كل احتكاك سياسي بين جماعة االخوان المسلمين في مصر والنظام السياسي المصري تثور اعالميا قضايا 

مات المجانية التي تتهم فيها الجماعة باالرهاب والعنف والتكفير من طرف رموز العلمنية في مصر عبر االتها

وسائل االعالم المختلفة التي تربط بين تصرفات االخوان في مصر وبعض ممثليها في بعض البلدان االسالمية 

دائما فكر سيد قطب رحمه اهلل في قلب ويكون ، او من كانوا باالمس من االخوان المسلمين او يتعاملون معم

وتنشط قيادات الجماعة في حمالت الرد الفكري بين نافي ومؤكد الفكار سيد قكب ، النقاش والحوار واالتهام

وبعد الهجمة المركزة على كتابات سيد قطب وارتباطها بجماعة االخوان المسلمون نستعرض هنا ، رحمه اهلل

مكتب االرشاد لالخوان في مصر )يحسب اعالميا  للدكتور محمد عبد الرحمان عضورايان بارزان في القضية االول 

حفيد المرشد الخامس  هضيبي( والدكتور ابراهيم ال9199على مايسمى جماعة القطبية التي دخلت االخوان سنة 

  هضيبيلإلخوان المسلمين مأمون ال

 يحكم َمن على :ينبغي والعنف التكفير مته من ويبرؤه قطب سيد على يدافع وهو، نالرحم عبد محمد يقول

 يكون نفسي انحياز أي من يتجرد وأن ،المحايد العلمي األسلوب يستخدم أن قطب سيد الشهيد كتابات على

 منه. بالغيرة شاعًرا أو ،وذاته شخصه على متحامالً  أو ،إليه ينتمي الذي التيار من بموقفه متأثًرا

 وإنما كتب ما لبعض وفهمنا قراءتنا بمجرد يكتفي ال نستوضحها أو آرائه على نحكم أن أردنا إذا كاتب أي إن

 والتبين". "التثبت مبدأ يحقق محدد علمي أسلوب خالل من هذا يكون

 يقصد. ما واستيضاح كتب فيما بمناقشته يكون أن إما .9

 معتقداته.و مقاصده ضوئها في لنفهم ،العملية وآرائه سلوكه إلى فننظر ،موجود غير كان وإذا .8

 سطوًرا. منها نجتزأ وال كلها كلماته في ننظر أن وكذلك .3

 بعد عليها نحاسبه أن ينبغي فال ،رضائه عدم وأعلن ذلك بعد عنها رجع ثم آراء سطَّر قد الكاتب كان وإذا .9

 به وأن اإلسالم" في االجتماعية "العدالة كتابه عن رضائه عدم عن أعلن عندما الشهيد فعل مثلما ،ذلك

 بجماعة التزامه وقبل اإلسالمي توجهه بداية في الكتاب هذا وكان ،كتابته إعادة وسيحاول األخطاء بعض

 المسلمين. اإلخوان

 فهمه؟ هو وما يقصد كان ماذا وإنما كتاباته طالعوا عندما الناس بعض فهمه فيما نحاسبه أال علينا كذلك .9
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 وجوالخر بالكفر أي ،بالجاهلية المجتمعات هذه يصف كان وهل ومحكومين؟ حكاًما الناس يكفر الشهيد كان فهل

 لنالوص والتقييم الدراسة في العلمي المنهج طبقنا إذا إننا واالنعزال؟ العنف منهج ينتهج كان وهل الدين؟ عن

 االتهامات. لهذه بالنفي قطعية نتيجة إلى

 الفهم هذا على كالمه باقي ويحملوا معيًنا ًمافه يفهموا أن أرادوا الذين هؤالء عند حقيقته في الخطأ كان لقد

 المفاهيم. هذه عن بابتعاده تقطع منه بالقرب عاشوا وَمن وكتاباته وأقواله العملية حياته أن رغم

 الكاتب أن إلى ينظرون وال سياقها عن ويجردونها األدبية الداللة ذات األلفاظ بعض عند يقفون البعض نجد أو

 مطلًقا. إليه ذهبوا الذي لمعنىا يقصد وال أديًبا كان

 قال لقد ،المجتمع في الناس أو األشخاص وليس ،والمفاهيم القيم الجاهلية: بكلمات قطب سيد مقصد كان

 جاهلية". فيك امرؤ   "إنك مرًة أخطأ عندما -عنه اهلل رضي -ذر ألبي وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول

 وضرورة اهلل لشرع المرجعية تأكيد بها يقصد حيث ،أخرى أماكن في وضحه الحاكمية لفظ من هو ذكره وما

 الذين العلماء من غيره ذكره عام كالم هو الميالد شهادة بحكم لإلسالم الناس انتساب عن ذكره وما ،تطبيقه

 التكفير. بادعاء أحد يتهمهم ولم سبقوه

 ارإصد بصدد يكن ولم ،اإلسالم عن وللدفاع رأيه لتوضيح األدبية البليغة الكلمات يستخدم اهلل رحمه كان

 األيام. من يوٍم في ذلك هو يدع ولم ،الشريعة علماء من أهلها ولها أصول لها فهذه ،أحكام

 الطلب" و"جهاد الدفع" "جهاد الجهاد: نوعي شرح عن األمة علماء قول عن يخرج لم ،الجهاد عن حديثه وحول

 اوإنم بذلك المتعقلة الشرعية والشروط الفقهية األحكام عن سيتكلم أنه يدع ولم اهلل سبيل في الغزو أي

 والمفهوم. المبدأ عن يتحدث كان

 : فيقول قطب سيد وآراء كلمات بعض توضيح في الرحمان عبد محمد الدكتور ويواصل

 الكتاب صفحات آخر في نجده االنعزالية التكفيرية الرؤية تلك فيه بأن اشتهر الذي "المعالم" كتاب ففي أ(

 من شيء في وال ،تصوراتها من شيء في الجاهلية نجاري أن لنا "ليس معها: والتعامل الجاهلية عن لميتك

 ةاإلسالمي التصورات إحالل هي األولى وظيفتنا إن ،علينا ضغطها يشتد مهما تقاليدها من شيء في وال أوضاعها

 الجاهلية. هذه مكان في اإلسالمية والتقاليد
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 نثبت أن بد ال عنيف.. ساحق ضغط الشائعة االجتماعية والتقاليد ،السائدة عيةاالجتما التصورات ضغط إن

 العليا اآلفاق إلى بالقياس فيه هي الذي الدرك حقيقة الجاهلية نرى أن بد وال ،ثانًيا نستعلي أن بد وال ،أواًل

 نريدها. التي اإلسالمية للحياة المشرقة

 عنها وننزوي اآلن نقاطعها بأن يكون لن أنه كما ،خطواتال بعض في الجاهلية نجاري بأن هذا يكون ولن

 واالستعالء مودة في بالحق والصدع ،الترفع مع والعطاء واألخذ ،التميز مع المخالطة هي إنما كال.. ،وننعزل

 (979 صـ الطريق في معالم )كتاب " تواضع.. في باإليمان

 عنه: نقلت التي أقواله ومن ب(

 رفونيع ال الناس ألن اهلل؛ إال إله ال بحقيقة تعريفهم مهمتنا ولكن الناس على األحكام إصدار ليست مهمتنا "إن

 صـ العقيل اهلل لعبد اإلسالمية الحركة أعالم كتاب )من اهلل" شريعة إلى التحاكم وهو الحقيقي مقتضاها

998). 

 وإنما ،المجتمع داخل ةوالقو العنف يستخدم أو ،الناس على أعلى من اإلسالم فرض يرفض الشهيد كان جـ(

 حةالصحي القناعات وبناء الناس وتفهيم القلوب إيقاظ هو ،اإلسالمي الحكم وإقامة باإلسالم لاللتزام السبيل

 لديهم.

 اإلسالمية العقيدة مدلول إحياء وهي ،القاعدة من اإلسالمية الحركات تبدأ أن إذن بد "وال اهلل.. رحمه فيقول

 وعدم صحيحة.. إسالمية تربية الصحيحة المفهومات وهذه الدعوة هذه يقبل َمن وتربية ،والعقول القلوب في

 المجتمعات في المسلمة القاعدة تكون أن قبل الحكم على االستيالء طريق عن اإلسالمي النظام فرض محاولة

 ةمقال من ،المسلمون )جريدة به.." تحكم أن وتريد حقيقته على عرفته ألنها اإلسالمي النظام تطلب التي هي

 له(. وكتابات كلمات ذكرت أعدموني؟ لماذا بعنوان

 اتفقنا "لقد إلعدامه: تمهيًدا اعتقاله تم عندما ،99 عام تربيتها تولى التي المجموعة يصف الشهيد هو وها د(

 امالنظ بإقامة المطالبة ألن أعلى؛ من اإلسالمي النظام وفرض الحكم نظام لقلب القوة استخدام عدم مبدأ على

 المفهومات إلى ذاتها المجتمعات نقل هي وإنما ،البدء نقطة هي ليست اإلسالم شريعة وتحكيم اإلسالمي

 تملك وقطاعات عناصر تشمل األقل فعلى ،كله المجتمع تشمل لم إن قاعدة وتكوين ،الصحيحة اإلسالمية

 حول شبهات )كتاب اإلسالمي". النظام إقامة في والعمل الرغبة إلى كله المجتمع اتجاه في والتأثير التوجيه
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 23صـ قطب سيد العمالق العبقري وكتاب ،837 صـ البهنساوى سالم المستشار -المعاصر اإلسالمي الفكر

 منير(. إبراهيم لألستاذ

 سيصدر أنه متأكًدا كان حيث للتاريخ؛ شهادة أنها منطلق من إجاباته وكانت -التحقيق في ُسئل وعندما هـ(

 مىالمنت وغير اإلخوان لجماعة المنتمى المسلم بين فرًقا هناك أن ترى هل المحقق: سأله ،امباإلعد الحكم عليه

 الجماعة؟ لتلك

 األوراق: في المدونة إجابته كانت

 مله ليس َمن على نظري في مقدمين فيكونون اإلسالم تحقيق في محدًدا برنامًجا لهم أن اإلخوان يميز "الذي

 محدد.." برنامج

 قق:المح سأله ثم

 وبرنامج؟ وأهداف عقيدة أصحاب جميًعا وهم قاطبًة المسلمين وبين الجماعة هذه أفراد بين التمييز فلم س:

 وأن ،برنامج ذات الجماعة أن باعتبار فقط ولكن ،شخص على شخص تمييز ليس -رأيي في -التمييز أجاب:

 رأيي". في التمييز وجه هو وهذا ،عمليًّا اإلسالم لتحقيق البرنامج بهذا مرتبط فرٍد كل

 لب الكفر نطاق في داخلين أصبحوا المسلمين أن يظن أو يعتقد حياته في يوم آخر حتى اهلل رحمه يكن فلم

 اإلسالم. لهم يثبت

 المجتمع عن بهم ينعزل األفراد من مجموعة ينتقي أن رؤيته في مطلًقا يذهب لم الشهيد أن يتضح وأيًضا

 رادأف تربية هو الطريق أن بوضوح يقرر هو فها ،السلطة على بهم القفز مث بتربيتهم ليقوم جاهلي أنه بحجة

 يالً ج ذلك يشمل وأن ،بها الصحيح االلتزام وكيفية اإلسالمية والتصورات القيم وإقناعهم وتفهيمهم المجتمع

 ه.في التأثير وتملك الغالبية هي تصبح فيه كبيرة نسبة األقل فعلى كله المجتمع يكن لم فإن ،بأكمله

 وتتسع تستمر أن يجب التي البداية ضمن الطريق على خطوة أنهم ،99 في الشباب لمجموعة رؤيته كانت وقد

 بأكمله. جياًل لتشمل

 الو اإلسالم فيه ُيطبق ال الذي المجتمع هو الجاهلي: "المجتمع بالمعالم: ذكر وكما ،الجاهلية تعريفه وفي س(

 .37صـ 8 جـ القرآن ظالل "في وشرائعه.. ونظامه وسلوكه وموازينه وقيمه ،وتصوراته عقيدته تحكمه

 عوض وبعضها ،كلها الحياة وحتى ،التشريع في كمنهج العلمانية تعلن "إنها منها: قصده يحدد آخر موضع وفي

 هـ. إ. اهلل" شرع هذا عنها: وقال ،اهلل شرع تخالف نفسه عند من القوانين
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 للناس يقول من بكالمه يقصد أنه كما ،معين مجتمع أو أشخاص ىعل حكًما وليس عام حكم إلى يشير هنا فهو

 ما مع يتطابق ،هنا الشهيد إليه ذهب وما نفسه. عند من بل كذلك ليس أنه متأكد وهو ،اهلل شرع هذا أن

 المسلمين. علماء قرره

 بجاهلية تعلقت بل ،األفراد تعني ال الكفر وعن ،الجاهلية عن ،قطب سيد الشهيد أقوال أن بوضوح ويظهر ص(

 إثبات المسألة في إنه بل لإلسالم. المناقضة واألحكام التشريعات وبكفر ،والتصورات والقيم والمناهج السلوك

 لذلك. كاٍف بالشهادتين باللسان النطق أن يرى اإلسالم

 "يكتفى (:19يةاآل )النساء: ِمًنا﴾ُمْؤ َلْسَت السَّالَم ِإَلْيُكُم َأْلَقى ِلَمْن َتُقوُلوا ﴿َوال آية تفسير في الظالل في يقول

 ندو بالشهادتين نطق َمن بإسالم يقول أنه أي هـ "إ. يناقضها. دليَل فال ،اللسان بكلمة النطق هنا اإلسالم

 المتحانه. انتظار

 كبير فرق وهناك ،السلوك جاهلية عن آخر موضعٍ  وفي ،العقائد جاهلية عن يتكلم أحياًنا حديثه في أنه كما

 بينهما.

 إلى االحتكام باألمة يختص وفيما ،وخلقه عقيدته إلى االحتكام يكون بالفرد يختص فيما "أنه أقواله: منو

 هـ. إ. كلها" حياتها نظام

 والعادات الناس حياة توجه التي األنظمة أما ،مجتمعاتنا داخل في األفراد بإسالمية ويعترف يقر والشهيد

 بوصفها الشرعية النصوص وردت التي وهي ،كالمه محل فهي ،المجتمع في واألخالق والمفاهيم والسلوكيات

 لألستاذ 72 صـ قطب سيد العمالق العبقري "كتاب عنها. أحياًنا الكامل اإليمان وبنفي وبالنفاق بالجاهلية

 منير". إبراهيم

 من أخرى جزاءأ في إليه االحتكام ورفضهم ،جزئية في لإلسالم باالحتكام القبول تجزئة فكرة يرفض كان ع(

 مع التنفيذ في الضعف وبين إليه باالحتكام القبول مبدأ رفض بين واضح فقهى فرق وهناك ،المجتمع قضايا

 والرضى. القبول وجود

 من المرأة منع طالبين اليوم يصرخون "والذين ذلك: في أقواله ومن ،الشمولية بالرؤية ينادى اهلل رحمه كان

 يل ليسمحوا ،اإلسالم باسم وذيلها أكمامها إطالة أو ،االسالم باسم العمل من امنعه أو اإلسالم باسم االنتخاب

 لهاك المشكلة يحصرون ألنهم وسخريًة؛ هزأًة اإلسالم يحيلون إنهم لهم: أقول أن النبيلة لبواعثهم تقديري مع

 الجزئيات. هذه مثل في
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 نظام على يسيطر بأن اإلسالمية عةوالشري اإلسالمي النظام تطبيق إلى تنصرف أن يجب كلها طاقتهم إن

 إلسالما يأخذوا أن يجب ،والحياة والبيت المدرسة على تسيطر بأن اإلسالمية وللتربية ،الدولة وقوانين المجتمع

 كتاب )راجع اإلسالم" دعاة وكرامة ،اإلسالم لكرامة األليق هو فهذا ،جملًة الحياة في عمله يؤدي يدعوه وأن جملًة

 منير(. إبراهيم لألستاذ ،97 صـ العمالق العبقري

 والتقوا به من االخوان :  شهادات َمن عاشوا مع سيد قطب

 نم العديد عبر تواترت بل فردية تكن ولم عايشوه الذين الكرام األساتذة هؤالء من كانت وردت التي )الشهادات

 مباشرة(: منهم سمعنا من أسماء فقط نذكر ولكن ،األفراد

 ويصفه المجتمع يكفر أنه البعض أشاع عندما إخوانه من كثير من له وأسئلة مناقشات حدثت لقد أ(

 بالجاهلية.

 بل ،السجن مستشفى داخل به التقى وفيمن ،التحقيقات أثناء المحكمة قفص في معه كانوا ممن هذا حدث

 وهو وعاد ذلك عن المباشر لسؤاله به سيلتقى كان عندما التلمسانى عمر األستاذ كلفت اإلخوان قيادة إن

 معةج أ. )شهادة الناس تكفير المجتمع بجاهلية يقصد أو أحًدا يكفر أنه الشهيد بنفي ،منه واضحة إجابة يحمل

 أمين(.

 ام فيها يجدوا ولم فيها ما وأقروا الهضيبي األستاذ ومنهم اإلخوان كبار يقرأها كان طباعتها قبل كتاباته إن ب(

 عزت(. محمود ود. أمين ةجمع أ. )شهادة به واتهمه البعض فهمه

 فوص بل ،أحًدا يكفر ال وأنه الواضح رأيه فأكد ،مباشرةً  وسألوه عاصروه ممن الشهادات عشرات تواترت لقد جـ(

 ُحملت لقد فقال: االستخدام وأساءوا يفهموا لم أنهم -المجتمعات تكفير من فهموه ما أي -ذلك فهموا َمن

 عزت(. محمود ود. ،بديع محمد د. )شهادة أعرج.." حماٍر على وآرائي كتبي

 يكفر أنه إشاعة عن منزلها في زارها عندما م9199 عام مباشرةً  سألته عندما ،الغزالي زينب الداعية شهادة هـ(

 اهذ سيوضح وأنه ،كتبه لما خاطئ هذا فهمهم أن وبيَّن ،القول هذا فاستغرب ،اإلسالم يفهموا لم ألنهم الناس

 العبقري كتاب 29 صـ ،م9128 الكويتية المجتمع مجلة )حوار "المعالم". من نيالثا الجزء في عليه ويرد

 العمالق(.

 مذكرات: ال ذكريات كتابه في التلمساني عمر أ. شهادة ض(
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 جاهلي"ال "للمتجتمع ترداده كثرة إن ".. ،مسلًما" يكفِّر أن األيام من يوٍم في قطب سيد األستاذ الشهيد أراد وما "..

 أسلوب وهو ،والمشككين والمستغلين والطغاة الظلمة على النكير تشديد ولكن ،المجتمع تكفير بها يقصد لم

 العربية..". اللغة تعرفه

 يكفر ال أنه يعرفون ،مشاعره ورقة وتواضعه ،أدبه وجّم خلقه ودماثة قطب سيد الشهيد يعرفون "والذين

 أحًدا.."

 قبل عليه االطالع شرف لي كان وقد الطريق في معالم بكتا عليها قام التي للمبادئ مقتضب موجز هذا "..

 العمالق(. العبقري كتاب أيًضا )وراجع هـ إ. طرة" ليمان مستشفى في ونحن طبعه

 (:99 في اإلخوان قيادات )من نزيلي سيد األستاذ شهادة ط(

 أكلي وكان ،العادي اإلمام خلف يصلي وكان ،بالكفر المسلمين عامة يتهم لم -قطب سيد الشهيد يقصد -"أنه

 عامة أكفر كيف فقال: المسلمين؟" عامة ُتكفِّر أنت "هل ُسئل: أن سجنه في عنه ويؤثر ،المسلمين ذبائح

 سجينٍ  على نادى ثم ،وقلوبهم.." وجدانهم في متغلغل الدين وحب ،اهلل إال إله ال أن يشهدون وهم المسلمين

 يكون ماذا دينك ولعن رجل قابلك إذا فالن يا له: وقال ،لقالخ وسوء بالشراسة والمعروفين اإلجرام أرباب من

 نفوس في واحتراًما قدسيًة لإلسالم أن في بذلك قطب سيد فاستشهد ،أقتله السجين: هذا فقال موقفك؟

 هـ. أ. بأعمالهم.." اإلسالم عن يكونون ما أبعد أنهم إلينا ُيخيل الذين حتى

 التي الدعاوى هذه نلحظ لم قطب سيد فكر على تربَّى الذي الجيل نحن ".. نزيلي: سيد األستاذ أيًضا ويقول

 نحن ،99 جيل نحن عليها ويربينا إلينا بها يرسل كان التي الكتابات في ذلك منا يطلب لم وهو ،بالتكفير تتهمه

 من غيرنا عن شيء بأي متميزون أننا بالنا على يخطر ولم ومجتمعنا أهلينا بين بإسالمنا نعيش كنا

 لمين".المس

 المجتمع مع يندمجوا أن الشباب من يطلب كان بل ،الفئة هذه النعزال كتاباته تكن لم قطب "وسيد ويقول:

 هـ. إ. المجتمع". هذا يغيروا حتى

 يدس األستاذ من نعلم ولم مسلًما نكفر لم أننا إلى: األمور حقائق واستجالء بإخواني لقائي بعد انتهيت وقد "..

 بمعنى خطأ البعض يفهمها التي الشعورية المفاصلة أو المجتمع عن االنعزال أو تكفيربال يأمرنا أنه قطب

 العمالق(. البعقري كتاب من 21 ،22 ،72صـ ) إ.هـ االنعزال".
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 القصيرة الفترة في سيًدا األستاذ زار أنه ذكر حيث ،الخطيب اهلل عبد محمد الشيخ الجليل العالم شهادة ظ(

 مصلًيا الجمعة صالة من عائًدا فوجده ،جمعة يوم بيته في زاره وأنه ،م9199 عام السجن من فيها خرج التي

 ترةف في الجنائيين المسجونين أحد خلف يصلى سيًدا األستاذ رأى أنه اإلخوان أحد لي وحكى ،المسجد إمام وراء

 اهـ. محبسه".

 كتاب من 19 )صـ وراءهم؟ يصلى ثم والمجتمعات األفراد عموم على بالكفر يحكم األستاذ أن يعقل فهل

 العمالق(. العبقري

 في وهما إنهما حيث بالقاهرة(؛ عابدين شعبة )من كنزي أحمد واألستاذ ،منير إبراهيم األستاذ شهادة ك(

 الجماعة من اتفاق عليه كتاب بوضع يقوم سيد األستاذ أن اإلخوان بعض من إليهم وصل م9193 عام السجن

 سيد الشهيد على المرض اشتد وعندما قراءته.. السجون خارج جميًعا اإلخوان لىع وأن الطريق( في )معالم هو

 معلنس -تقريًبا أسبوعيًّا -جمعة يوم كل زيارته على فتحايلنا ،العيني قصر مستشفى إلى نقله تم قطب

 رفبك قواًل منه نسمع ولم ،الناس تكفير بالجاهلية يعنى أنه اإلطالق على منه نسمع ولم ،ونستفسر منه

 وتجنب والجبال الكهوف في والعيش مقاطعتهم تعني الناس عن الشعورية العزلة أن منه نسمع ولم ،الحكام

 بالجاهلية ويعنى ،األمة قلوب في اإليمان معانى إحياء على يركز كان ولكنه ،المجتمع وظائف في العمل

 منه أسمع لم أنى وجل: عز اهلل ابه ألقى علمت بما شهادة وهذه االعتقاد.. جاهلية وليست السلوك جاهلية

 منير( إبراهيم لألستاذ العمالق العبقري كتاب 7)صـ اهـ. قلت. ما خالف

 منير: إبراهيم األستاذ أيًضا ويقول

 الحقائق بيان مهمتها دعوة إننا معرفة.. في رغب من أن موضع من أكثر وفي مرة من أكثر الشهيد "صرح

 العمالق(. العبقري 29 )صـ عليهم". األحكام إصدار ال للناس

 الحكم لقضية نتعرض ال نحن ".. يقول: مرة من أكثر سمعه أنه يؤكد قطب محمد األستاذ شقيقه إن بل ع(

 عليهم". األحكام إصدار ال للناس الحقائق بيان مهمتها دعوة ،دولة ولسنا دعوة كوننا عن فضاًل ،الناس على

 العمالق( العبقري كتاب 28)صـ

 حكمها فنأخذ ،المكية المرحلة في وأننا ،الشرعية باألحكام األخذ في المرحلية إلى يدعو أنه نهع أشاعوا ل(

 الشهيد إليه يذهب لم وهذا إلخ ذلك.. بعد وردت التي األحكام إلزامية وعدم الهجرة وجوب حيث من الشرعي
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 المجتمع في نحن هل ُسئل: اوعندم ،الشرعية األحكام في المرحلية عن يتكلم يكن لم فهو ،بعيد أو قريب من

 اهـ. ينقص. ولن اإلسالم كمل وقد كذا سنة في "نحن أجاب: المدني؟ المجتمع أم المكي

 أحد عرفة صبرى أ. شهادة )من الدعوة. ووسائل الجهادية بالحركة متعلًقا فكان المرحلية عن حديثه وأما

 (99 قيادات

 القاطعة اإلجابة اآلن؟ المرحلة هذه في قطب سيد شهيدال كتابات مثل إلى بحاجة نحن هل البعض: يسأل وقد

 رةللسيط عالمية قوى من محاوالت وتواجه ،اإلسالم قيم ضد شرسة حملة تواجه األمة زالت ما حيث بنعم؛ تكون

 نالتحصي يصبح تقريًبا الجميع إلى والشبهات األفكار بكل ووصوله اإلعالم عولمة ظل وفي ،واحتوائها عليها

 وغيره الشهيد كتابات تقدمه ما وهو ،الزًما أمًرا بها والتميز اإلسالم وأحكام قيم عن الدفاع في ةوالقو ضدها

 إليها. أشرنا التي الضوابط ظل في الشهيد كتابات من االستفادة يجب وبالتالي ،المجاهدين العلماء من

 ؟  9199هل تولى سيد قطب القيادة والتوجيه لمجموعة 

 خطأً  يعتبر م9199 في الدعوة شباب وتوجيه وتنظيم تربية على باإلشراف اهلل رحمه قطب سيد قيام كان هل

 وانتكاسة؟ لها ضرر سبب أو ،الجماعة سياسة عن وخارًجا حركيًّا

 والصواب الخطأ فمقياس ،ومبادئه اإلسالم قواعد يعرف ولم ،اإلخوان دعوة يفهم لم الكالم هذا يقول من إن

 اهلل. إلى الدعوة ومبادئ الشرع ألحكام بالرجوع وإنما ،الشخصي بالهوى يكون ال والفائدة الضرر أو

 وإن ،الجمر على كالقابض تضحيات له وسيكون ،الزمة فريضة له مناوئ مناخ في لإلسالم والدعوة العمل إن

 أذى. من القوا مهما األنبياء وورثة الدعاة واجب هو هذا

 عليها. وبايعوا بها آمنوا التي ولألهداف الدعوة لواجب أداٌء هو شباب من معه ومن الشهيد به قام فما

 وضيق الصحية الحالة سوء من يعاني السجن من الخروج حديث وهو الفترة هذه في الشباب قيادة قبوله إن

 ،بذلك جميًعا أفادوا وقد ،واالنتقام العنف طريق عن بهم ويبعد ،اإلسالم على يربيهم كي وذلك ،المالي المورد

 الخوف. لحاجز وكسًرا والتضحية الثبات قمة يمثل هذا كان

 ،المؤسسية إطار في كانت أنها إال بدايتها؛ في كانت حيث ،اإلخوان جميع تشمل لم وإن ،هذه حركتهم أن كما

 لخلطه أو علمه لعدم إما ،ذلك بعكس الجماعة أفراد بعض شهادة وما ،وموافقتها الجماعة قيادة علم وتحت

 تأييدها وبين ،السالح لرفع تسعى أو العنف منهج تنتهج للشباب تجمعات أية القيادة منع بين األمر في

 الدعوة. وحمل بالتربية للقيام
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 السجون مناخ وأمامهم والتربية والتجميع بالدعوة الحركة على وإقدامها المؤمنة الفئة هذه قيام أن كما

 والعقيدة لإليمان معنويًّا انتصاًرا يشكل ذاته في كان قانوًنا؛ يعرف ال طاٍغ نظام من والتعذيب واالعتقاالت

 بطش. من لها سيحدث مما الخوف وتجاوزت ،ذلك كل فوق وتسامت ارتفعت التي

 الجماعة ُيخضع أن يستطع لم وأنه ،النظام بطش على عمليًّا ردًّا كانت 99 لشباب المباركة الحركة هذه أن كما

 وخضعوا الجميع سكت حين في النظام لهذا قويًّا معارًضا صوًتا وكانت ،دعوتها مسار يوقف أو أبناءها ُيرعب أو

 أحد ذهب عندما ونذكر ،المسلمين اإلخوان دعوة تاريخ في مفخرة بحق فكان ،غيًظا النظام كبد أحرق مما له

 نع قعودك ليس أو له: قال والتجمع بالدعوة الشباب هؤالء حركة من يشتكي وقتها الهضيبي لألستاذ اإلخوان

 بديع(. محمد الدكتور شهادة )من لها؟ إضراًرا لها والعمل الدعوة

 ؟القطبية مدرسة جديدة مخالفة لفكر البناهل 

 حفيد رد هنا نستعرض االخوان وفكر قطب سيد الشهيد اليه دعا الذي الفكر حول والحوار النقاش ولمواصلة

 الرحمان عبد محمد دفاع على رده في هضيبيال ابراهيم هضيبيال مامون المسلمين لالخوان الخامس المرشد

الفرق بين حسن البنا وسيد قطب كالفرق بين  ) عنوان تحت رد وهو بالتصرف فيقول االرشاد مكتب عضور

 معقدة مسألة اإلخوان بجماعة وعالقتها قطب سيد األستاذ أفكار حول الحديث أن يبدو السلم والحرب(:

 ،ملتبس موقف منه انتخابها جرى التى ،التنظيمية القيادات أغلب فموق أن أهمها ألسباب تعقيدا وستزداد

 عن وأفكاره منهجه فى مختلفا كونه من االختصاص أهل من المفكرون إليه يذهب ما يخالفون جهة من فهم

 ثالثة جهة ومن ،أفكاره عن يدافعون ذلك ومع بالقطبية يوصموا أن يرفضون أخرى جهة من ،البنا األستاذ

 المنهجى. باالرتباك قطب األستاذ عن وتصريحاتهم كتاباتهم من ثيرالك تتميز

 والبق هى إنما األلفاظ أن ذلك وتفصيل ،العالية التفسيرية قدرته هو القطبية مصطلح صك سبب أن وأتصور

 يتفق قطب األستاذ أن البديهى ومن ،السامع ذهن إلى المتحدث ذهن من األفكار نقل منها الهدف ،للمعانى

 بل ،إليه النسبة تستحق بحيث فكره يميز ما هى ليست األفكار تلك وأن ،األفكار بعض فى البنا األستاذ مع

 الذى المصطلح يتناولها التى وهى ،إخوانيا ميزه ما أهم هى فكرته حولها دارت التى ،المتكاملة الرؤية كانت

 بصدده. نحن

 ،معالمجت من الموقف أولها ،محددة نقاط حول تمركزي وقطب البنا األستاذين مشروعى بين الرئيسى واالختالف

 بقاءال وغاية ،للمجتمع باالنتماء يشعر ال شعوري انفصال مشروع صاحب والثانى ،اندماج مشروع صاحب فاألول
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 لمفاهيم الكامل الرفض فى للمجتمع االنتماء عدم ويظهر ،للتنظيم أفراده استقطاب هى فيه الجسدي

 «بالقوم والشرك بالجنس والشرك باألرض الشرك الخفية: الشرك» مظاهر من تبارهاواع ،والوطنية كالقومية

 أواصر دون وحدها اإلسالمية العقيدة» بآصرة إال يعترف ال اإلسالم ألن «عقيدته إال للمسلم جنسية ال» ألنه

 عالم.الم فى يقول كما ،«السخيفة اإلقليمية والحدود القريبة األرضية والمصالح واللون واللغة واألرض الجنس

 حب» الوطنية معانى فى ــ دعوتنا رسالة فى ــ مدح الذى ،البنا األستاذ مشروع عن هذا اختالف فى شك وال

 الغاصبين من البلد لتحرير جهد بكل» للعمل دافعة وكونها ،«نحوها واالنعطاف إليها والحنين وألفتها األرض

 القطر أبناء بين العالقات تقوية» وكذلك ،«أبنائه نفوس ىف والحرية العزة مبادئ وغرس استقالله وتوفير

 ،«همبالت وتترامى بالسباب وتتراشق وتتضاغن تتناحر طوائف إلى األمة تقسيم» إال منها يرفض ولم ،«الواحد

 مشروع بأنه قطب األستاذ مشروع عن التعبير فيمكن ،واضح الفرق أن شك وال ،القومية فى ذلك مثل وقال

 االنتماء. دوائر توازن مشروع بأنه البنا األستاذ ومشروع ،وحداأل االنتماء

 هى وإنما ،اإلسالم تمثل ال الجماعة أن يعرف وتواضع المجتمع على انفتاح مشروع هو البنا األستاذ ومشروع

 فى برأيه الدعوة.. هذه وصلته من إلينا يتقدم» أن فى بأسا ترى ال لذلك وهى ،للخطأ قابلة بشرية جماعة

 ،«وباطال حّقا دعوة كل وفى ،علما قوم كل مع» بأن مؤمنة ،«رأيه من الصالح فنأخذ وخطواتنا ووسيلتنا يتناغا

 من) للجماعة المطلق والحق البين بضالله اقتناعا المجتمع على استعالء مشروع فهو قطب األستاذ مشروع أما

 وقيمه الجاهلى المجتمع هذا على نستعلى«أن يوجب مما ،جاهلين( أناس بين المؤمنة الفئة إنها حيث

 .«الطريق ونفقد كله المنهج نفقد فإننا واحدة خطوة نسايره وحين ،طريق مفترق فى وإياه إننا وتصوراته..

 عنده هو أساسى سؤال مقابل فكرية قضية كل يؤجل فهو ،والفكر اإلبداع يهمش قطب األستاذ ومشروع

 اهلل مملكة إقامة» بعد لما فكرية قضية كل طرح تأجيل ويرى ها؟ضد أم المؤمنة الفئة مع أأنت كلها: القضية

 نم متكامل إسالمى مشروع وتقديم العامة تساؤالت على والرد الفكرية القضايا فى الدخول ويعتبر ،«أرضه فى

 النفسية. والهزيمة الضعف عالمات

قدم و، الفكرية للمشكالت التى رآها واالسترايجية، واألستاذ البنا قدم فى رسائله الحلول الواقعية اإلجرائية

والفرق هنا هو الفرق بين مشروع ثورى لم ، عرضا كامال لمشروعه وموقفه من القضايا والمفاهيم المختلفة

فال ضرورة فى هذه »بمعنى أنه كان يرى أن الوقت غير مناسب الستخدامه؛ ، يأخذ من العنف إال موقفا مؤقتا

 مشروع إصالحى يؤمن بالنضال الدستورى.وبين ، «المرحلة الستخدام القوة
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 اهاتج له قطب( األستاذ ألفكار المتبنى )أى القطبى أن بحيث واضح المشروعين بين التمايز أن يتضح وبهذا

 هويدى فهمى األستاذ حدثنى فقد ،قطب األستاذ يدركه كان المشروعين بين االختالف وهذا ،متمايز فكرى

 فى «قادمين خيالى فى أراهم الذين الفتية إلى» بقوله يقصدهم قطب األستاذ أن اإلخوان ظن حينما أنه

 فتية يقصد وإنه ،مقصده فهم أساءوا اإلخوان إن هويدى لألستاذ قال بأن ذلك على هو علق ،كتبه أحد مقدمة

 غيرهم.

 سألته حين ضيبىاله المأمون المستشار جدى حدثنى فقد ،الفارق هذا أدركوا اإلخوان قيادات من عددا أن كما

 «.شىء فى تمثلنا ال سيد األستاذ وأفكار شىء فى يمثلنا ال المعالم» قال: المعالم كتاب عن

 تكتب ما وأقر حضوره فى وكتبت فأمالنى شهادته من ألتحقق زرته الذى ــ عبدالخالق فريد الدكتور وحدثنى

 والرغبة اإلسالم من االنطالق فى تفقاني فهما ،ويختلفان يتفقان» إنهما قال المنهجين بين الخالف عن ــ

 عن يبحث البنا ومنهج ومقاصدها.. النصوص فهم وفى ،الرئيسية التصورات فى ويختلفان ،اإلصالح فى

 نهع وينعزل الواقع فيرفض قطب سيد منهج أما العليا.. األهداف لتحقيق اإلنسانى للتعاون مشتركة مربعات

 يختلف قطب األستاذ منهج أن فى البشرى المستشار مع أتفق وأنا هلل..ا عبادة من يمنع جاهليا واقعا ويراه

 «.البنا األستاذ منهج عن كثيرا

 ،يمالتنظ توجهات على األفكار لهذه تأثير من يراه لما ذلك يفعل فإنما القطبية تعبير يستخدم من أن وأتصور

 وتصريحاتهم. اباتهمكت فى تظهر والتى ،القيادات هذه ومواقف آراء على مبنى اعتقاد وهو

 ،الالمق مصداقية على سلبا تؤثر التى المنهجية األخطاء من عدد فى يقع محمد الرحمن عبد الدكتور أن وأتصور

 كالمدفعية» ولكنه البنا األستاذ منهج على قطب األستاذ أن يرى البشرى طارق المستشار أن ادعاؤه ذلك ومن

 ريحةص نصوص فيه الكاتب إليه يستند الذى والمقال ،«والثبات فاعالد خندق من الهجمة على ترد التى الثقيلة

 دعوة إنها أى ،إنشاء الدين إلنشاء تقوم إنما دعوته اعتبر» قطب األستاذ إن فيها يقول المستشار ألستاذنا

 وجوه بيان فى صعوبة ال» وأنه « ،مسلمون أنهم يدعون قوم بين كانت لو حتى ،اإلسالم عقيدة العتناق

 صاحب قطب سيد» أن إلى ويخلص ،«محدودة طليعة نطاق فى المسلمين يحصر الذى الفكر هذا فى الةالمغا

 لشمسا مع وينتشر شجرا ويسقى حبا وينثر أرضا يزرع البنا فكر» إن إذ ،«البنا حسن فكر عن كثيرا يختلف فكر

 السلم بين الفرق هو ينهماب والفرق ،األسوار عالية ممتنعة قالعا ويبنى خندقا يحفر قطب وفكر ،والهواء

 المستشار. موقف على التدليل فى كافية كلمات وهى ،«والحرب
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 ذلك سبيل فى فقام ،قطب األستاذ كالم عن التكفير تهمة نفى أراد الكاتب أن المنهجية المشكالت ومن

 بادةع إلى ريةالبش ارتدت» فيها يقول التى كتلك الداللة صريحة نصوص تجاهل أولهما ،االستدالل فى بخطأين

 ظالل )فى «بجملتها البشرية اهلل.. إال إله ال عن وارتدت الوثنية إلى عادت البشرية األوثان.. جور وإلى العباد

 هذا فى المسألة إن» (:222 صفحة الثانى )الجزء أيضا الظالل فى وكقوله ،(9897 صفحة الثانى الجزء ،القرآن

 وترد ،اإلسالم مرادف اإليمان كما الكفر مرادف الجاهلية فجعل «هليةجا أو إسالم أو ،كفر أو إيمان مسألة كله

 بمجلداته. الكتاب فى المشابهة العبارات وعشرات ،الظالل من صفحتين فى مرات خمس من أكثر الجملة هذه

 الحياة.. شؤون من شأن فى اهلل لغير الدينونة وهو ،الظاهر الواضح الشرك وهناك» أيضا الظالل فى وكقوله

 من به اهلل أمر ما يخالف األزياء من زى فى والدينونة ،اهلل يشرعها ولم الناس يشرعها ومواسم أعياد كاتخاذ

 فى يفرق فلم ،(8833 صفحة الرابع )الجزء «تستر أن اهلل شريعة نصت التى ،العورات يحدد أو ويكشف الستر

 أكده وما ،القرضاوى العالمة يقول كما ةوالجماع السنة أهل منهج يخالف ما وهو ،والشرك المعصية بين ذلك

 «.والكفر المعصية بين يفرق ال كان قطب األستاذ» قال: عبدالخالق الدكتور

 هذا منها يفهموا ولم الكتابات هذه قرأوا» اإلخوان آالف بأن القول فهى االستدالل لفساد األخرى الجهة وأما

 األصول هؤالء بعض قرأ إذ ،باطل وهو ،بيضاء حاتصف كانت المتلقين عقول أن يفترض ادعاء وهو ،«الفهم

 إطار وجود غير من قطب لألستاذ قرأ من أما قطب. األستاذ ألفكار نقض هو الذى ،قضاة( ال و)دعاة العشرين

 جرائم عن المسئول هو قطب األستاذ وليس ،العنف جماعات منهم وخرجت للتكفير اتجه فقد مغاير فكرى

 ساعدت كتاباته ولكن ،للتطرف الرئيسى الدافع كانت والسياسية االجتماعية وطالضغ إن إذ ،الجماعات تلك

 عليه. أقدموا من نظر فى للعنف شرعية مبررات إيجاد فى

 ،اإلخوان من تالمذته بعض منه فهمه ما مع تتنافى الجاهلية عن قطب األستاذ كالم تأويل محاولة إن بل

 قطب سيد حرص» والصحوة( الزلزال :99 وتنظيم المسلمون وان)اإلخ كتابه فى يقول الصروى محمد فاألستاذ

 لالقتا لساحة المناسبة نظره وجهة من لعلها لغة مفردات لهم واختار الحروف.. فوق النقط من كثير وضع على

 «.كثير( وغيرها الحرب دار الجاهلية )مثل

 بعض شهادة وما ،وموافقتها اعةالجم قيادة علم وتحت المؤسسية إطار فى كانت» 99 تنظيم حركة إن وقوله

 القاهرة مسئول عبدالخالق الدكتور شهادة ترده «األمر فى لخلطه أو علمه لعدم إما ،ذلك بعكس الجماعة أفراد

 لقب»فقال: حدثنى الذى ،الجبرية اإلقامة قيد كان الذى ومرشده التنظيم بين الوصل وهمزة حينه فى الكبرى
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 فقابلت النظام.. ضد عدوانى بموقف القيام فى يفكر من هناك أن علمت بفترة 9199 سنة وسجن أحداث

 المجموعة )مسئول العلى عبدالعزيز بقيادة حركة وجود من علمته ما حقيقة عن وسألته اسماعيل عبدالفتاح

 ،قال ما على فأكد بالحقيقة يصارحنى أن منه فطلبت ،فقط القرآن يتدارسون أنهم فأكد قطب( األستاذ قبل

 الغزالى زينب الحاجة منزل فى العلى لمقابلة ذلك بعد وذهبت العنف.. على موافقين غير اإلخوان إن فقلت

 قبل المجموعة إلى يرجع أن فى فاستأذن ،للعنف الرافض اإلخوان منطق له وأقدم أحاججه ساعة وجلست

 إلذنا فقال: ،بموافقته يتم ذلك إن لى قالوا ألنهم الهضيبى لألستاذ وذهبت ،المسلح العمل فكرة عن التراجع

 معه لقائى بعد العلى موقف بتذبذب المجموعة شعرت ولما العملية.. بإيقاف وكلفنى ،السلمى للعمل كان

 المتحمس الشباب من مجموعة عنده وكان حلوان فى منزله فى لمقابلته فذهبت ،قطب باألستاذ استبدلوه

 وأكدت ،للعلى قلته الذى كالكالم إليه وتحدثت ردامنف إليه الجلوس فطلبت ،للتضحية استعدادهم عن حدثنى

 وكان 9199 أحكام صدرت وعندما والخازندار.. النقراشى اغتيال أدان الذى البنا األستاذ يرتضيه ال المنهج هذا أن

 ..اإلفطار طوابير فى السجن فى صباح ذات وكنا ،إسماعيل عبدالفتاح اإلعدام أحكام بحقهم صدرت من بين من

 ،يهعين فى الدموع وكانت ذلك قال ،عليك كذبنا فقد ،تسامحنى أن ألسألك جئت وقال: بجانبى إسماعيل فوقف

 عمليات تخطيط فى التنظيم هذا ضلوع تثبت شهادة وهى ،«عبدالفتاح يا جميعا يسامحنا ربنا له فقلت

 القيادة. موافقة بغير مسلحة

 عن تدافع التى المقاالت من كغيره المقال هذا فإن ىظن وفى" :بالقول رده هضيبي ابراهيم االستاذ ويواصل

 انتقاد أن فأغفلت واحدا شيئا وأفكاره األستاذ جعلت إذ ،اإلحسان ظنت حيث من إليه أساءت قد قطب األستاذ

 ويعرف ،والظالل المعالم فيها كتب التى الظروف يعرف والدانى فالقاصى ،قدره من االنتقاص تعنى ال أفكاره

 ،به يؤمن عما الدفاع فى شجاعا وكان ،«ناقشه أو أحد راجعه إذا ،رجاعا» ــ الكاتب يقول كما ــ كان أنه

 خطؤها. تبين إذا آراء من إليه ذهب ما هو يراجع أن المستبعد من يكن فلم وبالتالى

 عجاباإل ذلك فأعماهم ،واإلكبار اإلعجاب على تبعث التى البطولية بسيرته تأثروا بعده جاءوا من بعض ولكن

 غير عنها ودافعوا لها فتعصبوا ،خلل من أفكاره فى ما رؤية عن كتابته( فى األدبى المستوى ورقى بالغة )مع

 فكرية رؤية تقديم عن وقصورها ،االختصاص أهل يقول كما للشرع ومخالفتها ،للواقع باختزالها عابئين

 تناحر". من سببته لما األمة على وضررها ،والمقاصد اإلصالح تجاه به وتتقدم الواقع مشكالت تعالج
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 يدرك ينتقد من وأن ،عنها بعيد أنه والحقيقة ،له إساءة قطب األستاذ أفكار انتقاد فى أن هؤالء افترض لقد

 اإلساءة وأن ،مشكالت من الكتابة هذه عليه تجره بما عابئ غير ،صوابه اعتقد ما كتب إنما قطب األستاذ أن

 هينقل الذى ،االقتباس فى قال حين قطب األستاذ إليها تنبه التى اإلساءة وهى ،األفكار لتلك بالتعصب هى

 هحديث فى عبدالخالق الدكتور عنه عبر ما وهو ،«أعرج حمار على وأفكارى كتبى حملت لقد» عبدالرحمن الدكتور

 إلى الجماعة فى ممتدة فكرية مدرسة تعريفه فى )وهى «الخاص النظام مدرسة» سماه وعما ،99 تنظيم عن

 أخطأ إن المرء على فال ،أخطأوا قد يكونوا أن شىء فى إليهم يسىء وال ،وبذلوا قدموا هؤالء إن» قال: اليوم(

 عن نقال«.علنية لحالة الدعوة تنتقل أن ونرجو ،ولهم لنا يغفر أن اهلل فنسأل ،ويصيب يخطئ فكلنا ،ورجع

 القاهرية. "الشروق" صحيفة

في كل ما يعرض من طروحات أن السجون المصرية تسببت بحراك فكري وبعد هذا العرض يبدو ان الثابت 

، عميق بين السجناء نتج عنه مواقف وأطروحات وتمايزات في صفوفهم لجهة ما طرحه البنا. فالقسم األول

، عمق من األطروحة لدرجة أنه حولها من مصطلحها السياسي واالجتماعي إلى المصطلح العقدي، كسيد قطب

مصطلحات حركية تحدد آليات العمل بدقة. وقسم ثاني ذهب أبعد مما ذهب إليه قطب كعبد الفتاح وحتى إلى 

التي اشتهرت إعالميا بجماعة « جماعة المسلمين»إسماعيل وشقيقه علي وشكري مصطفى الذي أسس الحقا 

عة مبتعدا حتى عن أما القسم الثالث من اإلخوان فقد التزم األطروحة التقليدية للجما«. التكفير والهجرة»

أطروحات البنا ناهيك عن أطروحات سيد قطب وشكري مصطفى رغم أن اإلخوان ظلوا على تماس عميق مع 

  .أطروحات سيد قطب ولو على المستوى الفردي

ودفعت بمن تبقى منها إلى حظيرة ، هذه المحن التي تعرضت لها الجماعة أفقدتها خيرة علمائها ومفكريها

ة من جديد. والغريب في التقسيمات الثالثة أنها جميعا تعرضت لمحنة السجون وصنوف الفلسفة اإلصالحي

التعذيب التي تشتهر بها الشرطة المصرية. وبدال من أن تحافظ الجماعة على تقدم أطروحاتها تمايزت 

يس محمد إلى المجهول بعد وفاة عبد الناصر وتولي الرئ« دعاتها » الجماعة وتراجع « قضاة» صفوفها فأعدم 

أنور السادات للسلطة حيث عمد إلى اإلفراج عن كافة المعتقلين اإلسالميين كخطوة لمواجهة القوى العلمانية 

 وتركة سلفه. 

للمستشار حسن الهضيبي كتعبير عما يفاخر به « دعاة ال قضاة» ومن هؤالء خرجت من السجون أطروحة 

 .ماعةاإلخوان اآلن بأنهم أول من أجرى المراجعات في الج
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ففي الوقت الذي تفرغت فيه الجماعة في مصر إلعادة ترميم نفسها مفضلة األمن والسالمة العامة ، وهكذا

مثل التكفير والهجرة والجماعة « تنظيمات الغضب اإلسالمي في مصر السبعينات» كانت ، على التصادم

سرعة قياسية مشكلة أخطر تحد اإلسالمية وجماعة الجهاد وتنظيم الكلية الفنية العسكرية تشق طريقها ب

 .للجماعة

 القرضاوي يتحدث عن الفرق بين فكر الشهيدين حسن البنا وسيد قطب 

قنبلة من العيار الثقيل حين راح يقارن بين فكر االمام ، فجر الدكتور يوسف القرضاوي في مذكراته ابن القرية

 لتنهال، وزاد في فتيل القنبلة حوار له أجراه معه اإلعالمي المصري ضياء رشوان، حسن البنا وفكر سيد قطب

عليه كالعادة سيول من االتهامات وردود الفعل التي تتحدث عن اختيار التوقيت والكلمات ومجانبة الصواب 

 ذا النقاشولتعميق ه، لتعيد النقاش من جديد حول فكر سيد قطب والجديد الذي جاء به، والنصائح العاطفية

نورد هنا في هذه الدراسة المقارنة التي فجرها الشيخ يوسف القرضاوي وهو من المنظرين الرئيسيين لفكر 

سنة من مسيرة اإلخوان  72االخوان المسلمين كيف ال وهو من دعا الى تجديد فكر االمام حسن البنا )في كتابه 

 .الغلق كالحزبية والتعددية واستخدام القوةسيما في قضايا حسمتها رسائل االمام البنا ب (المسلمين

وقد قال الشيخ يوسف القرضاوي الداعية والفقيه اإلسالمي إن األفكار التكفيرية التي انتهى إليها المفكر 

محمال قطب ، اإلسالمي سيد قطب في كتاباته ليست على منهج أهل السنة والجماعة الذي ارتآه جمهور األمة

ن أل، ومؤكدا أن هذه األفكار التكفيرية ال توافق فكر اإلخوان المسلمين، يس اإلخوانالمسئولية عن أفكاره ول

  .حسبما تحدث، فكر اإلخوان ليس فيه تكفير

، الباحث في شئون الحركات اإلسالمية، جاءت هذه الشهادة للقرضاوي عن سيد قطب في حوار مع ضياء رشوان

للنقاش حول الفكر التكفيري عند قطب وعالقته بجماعة  في برنامجه "منابر ومدافع" لتفتح الباب مجددا

 وهل هو إخواني أم سلفي أم جهادي؟وتصنيف قطب وانتمائه ، اإلخوان المسلمين

إن سيد قطب انتمى إلى جماعة  8881يوليو  2وقال القرضاوي في الحديث الذي بثته القناة مساء الجمعة 

وإن انضمامه لإلخوان جاء بناء على رغبته ، رن العشريناإلخوان المسلمين في بداية الخمسينيات من الق

 ،مشيرا إلى أن التغير في أفكار قطب من االعتدال إلى التكفير ظهر في كتاباته المتأخرة، واقتناعه بالجماعة

ومؤكدا أن هذا التغيير يظهر بصورة ، خاصة تفسيره الشهير "في ظالل القرآن" وكتابه "معالم في الطريق"
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حيث بدأ يتحدث في الثانية عن "الحاكمية" ، المقارنة بين الطبعة األولى من الظالل والثانية واضحة عند

 ."و"الجاهلية

وأكد القرضاوي أن ما كتبه قطب من أفكار خالل المرحلة األخيرة من حياته يؤكد "خروجه عن أهل السنة 

قائال إن أهل السنة ، حتى مع الخوارج"فأهل السنة والجماعة يقتصدون في عملية التكفير ، والجماعة بوجه ما

 ."ال يكفرون إال "بقواطع تدل على أن اإلنسان مرق من الدين اإلسالمي تماما

مرجعا هذا ، وأضاف: "أعتقد أن األستاذ قطب في هذا األمر بعد عن الصراط السوي ألهل السنة والجماعة"

فقد كان يرى أن الدولة من خالل تمكينها ، البعد إلى عدة أسباب أهمها أن هذه الكتابات كتبت في السجن

 .للشيوعيين بعدت عن اإلسالم

وعلى الرغم من هذا الخروج عن أهل السنة والجماعة يرى القرضاوي أن قطب لو قدر له أن يعيش ويخرج من 

 ةالسجن ويناقش الناس في أفكاره لكان تراجع عن الكثير منها كما تراجع أخوه محمد قطب الذي تخلى عن فكر

 بأمر من الرئيس جمال عبد الناصر(. 9199أغسطس  81التكفير العام للمسلمين )أعدم في 

الشيخ القرضاوي في مذكراته ابن  نشر ماقاله وبعد هذا التصريح وردود الفعل حوله بين مؤيد ومخالف نعيد

بتوا أنهما كانا على القرية "ويحلو لبعض اإلخوة أن يعقدوا مقارنة بين حسن البنا وسيد قطب محاولين أن يث

 .وأن سيدا لم يتجاوز خط البنا ورحم اهلل الرجلين، ونهج واحد، خط واحد

وأنا أقول: إن سيدا أشاد بالبنا في كتاباته القديمة التي جمعها في كتاب )دراسات إسالمية( فكتب عن حسن 

 ولم ينقل عنه في كتبه كما نقل، عن فكر البنا ومقاصده -فيما علمت-البنا وعبقرية البناء. ولكنه لم يتحدث 

 .والذود عن حماه، وإن كان يجمعه بحسن البنا االتجاه العام لنصرة اإلسالم، عن المودودي والندوي

ومن حيث الوسيلة ومن ، ومن حيث الغاية، من حيث المنطلق، أما المنهج فكان لكل منهما شخصيته وتميزه

 .حيث الروح العامة

فحسن البنا ينطلق من أن األمة ، نجده مختلفا كثيرا بينهما -ميا لكليهماوإن كان إسال-فأما المنطلق 

تهم وتربي، إلى عمل كبير لتفقيههم باإلسالم –ولكنهم يحتاجون ، وأن المسلمين موجودون، اإلسالمية موجودة

 .فاألمة المسلمة، فالحكومة المسلمة، فالشعب المسلم، فالبيت المسلم، بدءا بالفرد المسلم، عليه

وكل ، وال بد من إعادتها من جديد، وسيد قطب ينطلق من أن األمة المسلمة قد انقطع وجودها منذ زمن

ولم تعد اليوم دارا ، وأوطانهم كانت من قبل دارا لإلسالم، الموجودين اليوم من سالالت أقوام كانوا مسلمين
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وأن يدخلوا في اإلسالم ، يدة اإلسالميةفعلينا أن ندعوهم إلى اعتناق العق، وإذا لم يكونوا مسلمين، لإلسالم

 .من جديد

، وأن هناك أمة تؤمن به من المحيط إلى المحيط، قائم وموجود -باعتباره دينا-حسن البنا يرى أن اإلسالم 

وأن اإلنسان العاصي أو المفرط من عامة المسلمين ، وأن األمة المسلمة من أشد األمم في األرض تمسكا بدينها

وهذه ، وهو في حاجة إلى إيقاظ وبعث وتنبيه، ولكنه إيمان نائم أو مخدر، ان مغروسا في أعماقهنجد أصل اإليم

 .مهمة الدعوة اإلسالمية ورجالها

 .ندعوكم إلى كذا وكذا -وكل المسلمين قومنا-نجد حسن البنا يقول في رسائله: يا قومنا 

وال يوجد مجتمع ، فال توجد أمة مسلمة، فهو يرى أن اإلسالم قد انقطع وجوده من األرض، بخالف سيد قطب

بل ألنهم لم يدخلوا أصال في اإلسالم؛ ألن ، ال بمعنى أنهم ارتدوا عن اإلسالم، بل ال يوجد أفراد مسلمون، مسلم

وهم لم ، بما تتضمنه من إفراد اهلل تعالى بالحاكمية، دخول اإلسالم ال يتحقق إال بشهادة أن )ال إله إال اهلل(

 .هادة بهذا المدلولينطقوا بالش

وسماه )التفسير السياسي ، وهذا هو المفهوم الذي أنكره العالمة الندوي على سيد وعلى المودودي من قبله

 .لإلسالم(

وسيد قطب ال يحس لإلسالم وال ، ويعيش بهمومها، ويتعاطف معها، حسن البنا يشعر بوجود اإلسالم وأمته

 .ونحن على ملة وهم على دين ونحن على دين آخر، ى ملةبل يقول: قومنا عل، ألمته بوجود من حوله

غاية حسن البنا أن يصحح فهم المسلمين لإلسالم الذي يعتنقونه بحيث ال يقتصر على المعنى الالهوتي أو 

وة ثر، خلقا وقوة، ودينا ودولة، بل يجب أن يفهموه بشموله وتكامله وتوازنه: عبادة وجهادا، التعبدي الشعائري

 .وبعد تصحيح الفهم تبدأ عملية تجديد اإليمان وغرس المعاني الربانية واألخالقية، تربية وتشريعا، وغنى

لم يدخل بعد في اإلسالم ، فهو مجتمع جاهلي، وغاية سيد قطب: أن يعلن رفض هذا المجتمع كله من حوله

دعاهم الرسول وأصحابه  كما، وندعوهم إلى اعتناق عقيدته، المطلوب: أن ندخل الناس في اإلسالم من جديد

 .وأن نشعرهم بأنهم شيء ونحن شيء وأن نصارحهم بذلك بال وجل وال خجل حتى يعرفوا حقيقة أنفسهم

والعناية به بحل مشاكله وأخذه بالرفق ، وسيلة حسن البنا: هي الدعوة والحوار والتربية والتغلغل في المجتمع

 .م دون تفريط في حقوق األمةوالتسامح معه، والتدرج واالنفتاح على المخالفين
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ة التي هي المسلم-وسيلة سيد قطب: هي الدعوة والتربية أيضا مع غرس الشعور في العصبة المؤمنة القليلة 

بل وتجب التعبئة الفكرية ، ورفض االنفتاح والتحاور مع اآلخر، بالعزلة الشعورية من المجتمع -دون من عداها

 .ؤالء الذين ال يضمرون إال الشر والعداوة لمسلمينوتقديم سوء الظن به، والشعورية ضده

 .الروح العامة في منهج حسن البنا هي: التسامح واالنفتاح والحكمة والتدرج

 .والروح العامة في منهج قطب هي: التشدد والصرامة وإغالق األبواب

ال: "إن سيد قطب ومن أجمل ما عبر عن اختالف المنهجين: المفكر المؤرخ المستشار طارق البشري حين ق

 ،ولكن األمر ال يقوم بالمقارنة بموازين مطلقة -رحمهما اهلل-صاحب فكر يختلف كثيرا عن فكر حسن البنا 

فكر انتشار وذيوع وارتباط بالناس  -لمن يطالعه-وفكر حسن البنا ، إنما يجري وصف كل فكر وظروف إعماله

 .وفكر امتناع عن اآلخرين، مجانبة ومفاصلة وفكر سيد قطب فكر، عامة وهو فكر تجميع وتوثيق للعرى

 .ويسقي شجرا وينتشر مع الشمس والهواء، فكر البنا: يزرع أرضا وينثر حبا

 .والفرق بينهما هو الفرق بين السلم والحرب، وفكر قطب: يحفر خندقا ويبني قالعا ممتنعة عالية األسوار

 9199موقف اإلخوان في معتقل 

، القرضاوي حديثه عن سيد قطب بقول : "وقد حاول بعض اإلخوة المحبين لسيدويواصل الشيخ يوسف 

األخ د. إبراهيم عبيد  –والمعظمين له: أن يؤولوا كلماته هذه الظاهرة في دالالتها على ما نقول. وقال أحدهم 

الناس: ليسوا مثل ما قاله اإلمام حسن البنا في بعض ، في تعقيب له: أليست هذه العبارات التي قالها سيد –

 !وليسوا مسلمين، إخوانا

 ،برغم شدتها وقسوتها حتى أن بعضهم أنكر صدورها عنه –ونقول: إن هذه العبارة التي صدرت من حسن البنا 

، ضد كتاباته كلها، ال يمكن أن تحمل على ظاهرها؛ ألنها ضد منهج حسن البنا –وبعضهم زعم أنه أكره عليها 

به األصول إلى وضعها لفهم اإلسالم في إطارها وفي حدودها. فلهذا يجب أن  وضد األصل العشرين الذي ختم

يجب أن ترد إلى سائر كالمه ، فهي كلمة متشابهة، تؤول لتتفق مع االتجاه الفكري والعقدي العام لحسن البنا

 .المحكم

يلت في موضع أو ق، وعبارة وال عبارتين، فهي ليست كلمة وال كلمتين، وهذا بخالف ما نقلناه عن سيد قطب

وال نجد في كالمه اآلخر ما ينقضها إال ، بل هي فكرة تجري في كتبه األخيرة مجرى الدم في العروق، موضعين

 .كالمه القديم
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كما حكى ذلك األخ إبراهيم عبده نفسه ، وقد نقلها كثيرون عنه ممن لقوه وسمعوا منه في مستشفى طره

، بفتنة عارمة -كما فوجئ كثيرون غيري من اإلخوان-فوجئت  9199حين قال: لما دخلنا المعتقالت سنة 

أوحى به إلى الذين التقوه ، تقول بتكفير المسلمين جميعا! وتزعم أن هذا القول مرجعه األستاذ سيد قطب

رفضناها جميعا. واستبعدنا أن تصدر من األستاذ سيد. وكانت فتنة ، في مستشفى طره. وكانت فتنة مزلزلة

 ،حتى وصل فضيلة المرشد العام األستاذ حسن الهضيبي، إلخواني داخل السجن باالنقسامهددت المجتمع ا

وأصدر دراسته تحت عنوان )دعاة ال ، وقفته الصلبة المنضبطة -كعهدنا به-وقف ، فحسم هذه القضية

 .قضاة(. وانتهت الفتنة وألتزم اإلخوان إال قليال

الهضيبي أو أقرها بنقد بعض كلمات األستاذ المودودي في تفسير )ال إله وقد بدأت الدراسة التي أمالها األستاذ 

ورتب عليه ، على سيد قطب؛ ألن سيد أخذ كالم المودودي وعمقه وفصله -ضمنيا-إال اهلل( وهو بهذا يرد 

 .لم يرتبها المودودي نفسه، آثارا وأحكاما

وإال لرد ، وال أحد من إخوانه في ذلك الوقت، يدوأعتقد اعتقادا جازما أن األستاذ الهضيبي لم يقرأ ما كتبه س

ولذلك كانت كل المحاورات والمجاالت حول ما ، عليه. إذ لم تكن كتاباته الجديدة قد انتشرت في ذلك الوقت

 .سمعه بعض األشخاص من سيد مشافهة

، به وتحمسوا له والتزموا، وهذا باستثناء جماعة )القطبيين( الذين قرءوا ودققوا وعرفوا وآمنوا بما دعوا

 .ودخلوا السجون في سبيله، ودافعوا عنه

 موقف سيد قطب من جمهور المسلمين

أغفلوا شيئا  -إال واحدا-كما الحظت أن اإلخوة الذين عقبوا علي كلهم رده قائال :  ويواصل الشيخ القرضاوي

وظلوا يركضون ، هذا تماماوهو ما نقلته عن سيد رحمه اهلل من كتبه. فقد تناسوا ، هو محور القضية، مهما

وأنا ال دخل لي بهذا كله. أنا أحكم ، من سأله فأجابه. ومن سمع منه كذا وكذا، بعيدا: يبحثون عمن لقي سيدا

على فكر الرجل من خالل نصوصه المكتوبة. والنص المكتوب هو أدل شيء على فكر اإلنسان. بخالف ما يقوله 

 .وما ينقل بعيدا عن سياقه ومالبساته، قد ينقل حسب فهم السامع وما، مما قد ال ينقل بنصه تماما، شفهيا

أن يقفوا عند النصوص  -والبحث الموضوعي، ماداموا يحترمون المنطق العلمي-كنت أود من اإلخوة المعقبين 

ويبينوا لنا المراد منها نصا نصا. لينظر القارئ في  -وهي ليست كل ما قاله الشهيد رحمه اهلل-التي نقلتها 
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لم يجشموا أنفسهم مشقة هذا  -لألسف–تفسيرهم لها: أهو مقبول أم مرفوض؟ طبيعي أم متكلف ولكنهم 

 .الجهد

في الفترة التي خرج ، وسمعوه منه، وهو ما شهده الناس منه، وعندي رأي في تفسير الموقف العلمي لسيد

التي شهدت نصوصه بأنه -س فقد واجه الجمهور األعظم من النا، فيها من ضيق السجن على باحة المجتمع

فوجد هذا الجمهور  -ولم يفهم )ال إله إال اهلل( بمدلولها الحقيقي الذي حدده، لم يدخل في اإلسالم بعد

ووجدهم ، من كان منهم من اإلخوان ومن لم يكن، ويتعاطف معه، يستقبله في كل مكان بالفرحة والترحاب

فلم يكن من السهل عليه أن ، متأثرين به، أو مستمعين له، تالين لكتاب اهلل، في المساجد مقبلين على اهلل

يحكم على هؤالء الناس بالكفر. حقيقة الناس في الواقع الذي يراه أوضح وأكبر مما سطره في الكتب. فلهذا 

 .وأجابهم حين سئل بما أجاب. مما قد يعتبر تراجعا عما قرره في كتبه، ورأوا منه ما رأوه، سمعوا منه ما سمعوا

أو نسقط منه ، ال نملك أن نغيره، يبقى كما هو، ظاهرة الداللة، ناصعة البيان، كن ما في الكتب من نصوصول

 .والشهيد سيد قطب نفسه ال يرضى هذا التزييف، أو نزيف داللته. فالحقيقة ال تقبل هذا، حرفا

، الناس في حياة طبيعيةويعايش ، لو قدر اهلل أن ينسأ في أجله، أن الشهيد -والعلم عند اهلل-وأعتقد 

وعدل مما كتبه من قبل. فقد عرفنا من ، ويناقشهم ويناقشوه لغير رأيه فيهم، ويتحدث إليهم ويسمع لهم

وال يبالي أن يقول: ، ال يخاف في اهلل لومة الئم، خالئقه: أنه كان رجال صلبا في دين اهلل شجاعا في الحق

 .فيما أخطأ فيه، أخطأت

وأن يأجره األجرين فيما ، وأن يجزيه بنيته وبذله لدينه، و اهلل له بواسع المغفرة والرحمةوال يسعني إال أن أدع

 وال يجزيه األجر الواحد فيما أخطأ فيه ربنا اغفر لنا وإلخواننا الذين سبقونا باإليمان.، أصاب فيه من اجتهاد

معتبرا أنها محاكمة للرجل ، ونفى القرضاوي في الوقت ذاته أن تكون شهادته عن قطب هي افتئات على قطب

مثل "محمود عزت" األمين ، وذلك ردا على ما قاله بعض اإلخوان، من خالل كالمه والنصوص التي وردت في كتبه

 .بأن الخطأ فيمن قرأ سيد قطب وليس فيما كتبه، العام لجماعة اإلخوان المسلمين

، والجاهلية كالم واضح وال يحتمل أي تأويلوقال القرضاوي إن الكالم الذي نقله عن قطب عن التكفير 

حيث أكد له أن ، 9199والذي كان معتقال عام ، مستشهدا في حديثه برواية للدكتور محمد عبد اهلل المهدي

سالم و"ال، قطب اعترف أن الكتابات التي كتبها في المرحلة األولى من حياته كـ"العدالة االجتماعية في اإلسالم"

ولكن ما يذهب إليه ويتبناه هي ، ال تمثل رأيه ومذهبه الجديد، و"مشاهد القيامة في القرآن"، العالمي واإلسالم"
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ما كتبه في كتبه األخيرة في السجن مثل "معالم في الطريق" والطبعة الثانية من "الظالل" و"هذا الدين" 

 ."و"اإلسالم ومشكالت الحضارة

لكن ، منهجين قديما وجديدا تماما كاإلمام الشافعي وفي النقاش الذي جرى في السجن يعترف قطب بأن له

، وهذه هي اإلشكالية، أي في أصول العقيدة، فقد غير في األصول -قطب-الشافعي غّير في الفروع أما هو

 .حسبما يتحدث القرضاوي

 بمؤكدا أن منهج قط، وقال القرضاوي إن الذي يتأمل كتابات قطب ال يشك في أنه تجاوز في مسألة التكفير

وأشار إلى أن قطب لم ، ليس هو منهج اإلخوان المسلمين الذي وضع اإلمام البنا أسسه في "األصول العشرين"

فقد كانت فترة وجوده في صفوف الجماعة قليلة وما لبث أن ، يعش داخل الجماعة ولم يترب "على حصيرها"

 .وفي السجن ظهرت التغيرات والمؤثرات الهائلة على أفكاره، دخل السجن

، ولكن المهم هو أفكاره، واعتبر القرضاوي أن المهم اآلن ليس هو نسب سيد قطب لجماعة اإلخوان أو غيرهم

قائال: نحن نحاكم أفكارا.. والذي يتحمل مسئولية هذه األفكار هو صاحبها وليس اإلخوان.. وأنا أرى أن هذه 

 ."يه تكفيرألن فكر اإلخوان ليس ف، األفكار ال توافق فكر اإلخوان المسلمين

وعن السبب في التنازع على أفكار قطب بين كل من اإلخوان المسلمين والسلفيين والجهاديين قال القرضاوي 

كما أن السلفيين يأخذون ، إن هذا يعود إلى أن فكر قطب يمثل مجاال ثريا يأخذ الجهاديون ويستفيدون منه

 مؤكدا أنه ال يزال، إلخوان أيضا يستفيدون من أفكارهوا، من أفكاره لكن ال يرونه سلفيا ألنه كان حليق اللحية

  .وذلك نظرا ألهميتها وصدق صاحبها في كتاباته، يقرأ كتابات سيد قطب ويأخذ منها ما يفيده

خاصة أن صاحبها كاتب ومفكر عظيم ، وحذر القرضاوي كل من يقرأ كتابات قطب من الوقوع في أسر أفكاره

روحي وصدق مع النفس كما أن لديه من الموهبة في الكتابة ما يجذب القارئ كتب هذا الكالم في لحظات نقاء 

 .ويؤثر فيه

وفي النهاية أشار القرضاوي إلى أن هذه الشهادة واختالفه مع قطب فيما انتهى إليه من أفكار تكفيرية وأنها 

تمنعه من أن يقول إن ليست على منهج أهل السنة والجماعة الذي ارتآه جمهور األمة واإلخوان المسلمين ال 

وهو أيضا مسلم ، هذا الرجل أديب عظيم بمقياس اإلبداع في النقد األدبي وداعية عظيم وعالم ومفكر عظيم

ولكن من خالل التضحية بنفسه وتقديم عنقه فداء ، عظيم يكتسب هذه العظمة ليس فقط من أفكاره

 .لدعوته في سبيل اهلل
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 الفروق بين سيد قطب واالمام البنا ويوسف العظم 

ال فال مج، اإلسالمية لإلسالم وللحركة سيد قطب و حسن البنا بقى أن نقدم مقارنة بين عطاء الشهيدين

ويعترف له ، باألستاذية حسن البنا يقول ويشهد لإلمام سيد قطب إذ أن الشهيد، للمفاضلة بين الرجلين

بفضل السبق إلى ميدان العمل والبناء. وما خطر بباله أن يأتى اليوم الذي يرضى فيه الرجل لنفسه أن يقدم 

في  سيد قطب وهذا ما أورده الشهيد ، العبقرى في أى مجال. مجاالت البناء والعطاء، البنا، على اإلمام الشهيد

يوسف  ما سجله األستاذ ويحسن أن نورد هنا، وعبقرية البناء البنا حيث تحدث عن "دراسات إسالمية" كتابه

 -:فيقول سيد قطب حول هذه المقارنة في كتابه عن الشهيد العظم

 بينما ، على طريق األدب أوال والفكر ثانيا وااللتزام بأمور الدين والفرائض ثالثا الشهيد يمضى

حتى إنه أنشأ وهو مازال على مقاعد الدراسة ، ملتزما بروح الدين وتكاليف الشرع حياته حسن البنا بدأ

 "جمعية األمر بالمعروف والنهى عن المنكر

 فقد ، والقلوب يدعوها إلى التآلف، قد انصرف إلى األنفس يدعوها إلى التطهر حسن البنا وإذا كان

فيما حولها وما يراد ابتداء إلى العقول يدعوها إلى االستنارة والتبصر والتدبر والنظر  سيد قطب انصرف

بها من مكر األعداء وتآمر الدخالء الذين يحملون أسماءنا وينطقون الحروف العربية كما ننطقها في حياتنا 

 .اليومية مساء وصباحاً 

 لجمع الشباب وتوعيتهم وتنظيمهم حول صفاء العقيدة  حسن البنا لقد انصرف

كم ومعالجة شئون الحياة مستمدا من الكتاب والسنة قواعد أساسية عامة وصالحيته للح اإلسالم وشمول

 .أقيم عليها تنظيم الجماعة

 عية فراح يعمق مناهجها ويبلور وجماعة وا، وشبابا متوثبا، فقد لقى جيال منظما سيد قطب أما

حتى صار رجل الفكر األول متخذا من القرآن الكريم منطلق منهاجه  اإلسالم أهدافها وغاياتها وفق أحكام

 .كله اإلسالمى ليس في الجماعة وحدها بل في العالم

 وعطاء من نور ، الثرى بزخم فكرى نيرنبعها  سيد قطب وكان، مهندس الجماعة وبانيها البنا كان

، لجماعة عملت منذ وجدت بتطبيق شرع اهلل في األرض، يقدمه منهاج حركة ومنهاج حياة، اإليمان

 .رغم كل الظروف القاسية والمؤامرات المريبة التى ال ترحم اإلسالمية واستئناف الحياة
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 الثمرة الناضجة لهذا الفكر  سيد قطب وكان، اإلسالمى للفكر البذرة الصالحة حسن البنا لقد كان

 .المستنير

 األجيال فقد قد زرع في كل بيت كتابا ينير العقل وفكر تهتدى به  سيد قطب ولئن كان الشهيد

حسن  اإلسالم في كل ميدان رجال وفي كل حقل داعية يعطى المثل الحى على أن حسن البنا زرع الشهيد

وعنا وين على ، ومشاعل على الدرب، تحمله القلوب الصادقة في الصدور العامرة يحيلها أقباسا وضيئة

 ..وجند الشيطان الخاسرون إلى بوار، ا أبدا. لتكون كلمة اهلل هى العلي.البذل والعطاء

بأن يسقط كل منهما على يد طاغية ، . وأن لتقيا في ساح الشهادة.لقد قدر للرجلين أن التقيا في عام الوالدة

. والرجاء في رحمة اهلل كبير بأن يغمرهما بفضل منه وأن يجمعهما في مستقر .أرعن وجندى من جند الشيطان

 عند مليك مقتدر.رحمته في مقعد صدق 

 : أزمة أفكار أم إشكالية قراء ؟سيد قطب

وهو بعنوان "سيد قطب والتكفير.. كتاب مشترك لجمع من المفكرين  ولعل من ابرز ماصدر عن فكر سيد قطب

 ،والعنوان في حقيقة األمر يمس الكثير من صميم اإلشكالية التي أشرنا إليها سلًفا ، أزمة أفكار أم مشكلة ُقرَّاء؟"

ويحيل الكثير من المشكالت القائمة في تناول ، وهي فكرة القصور في َفهم أفكار قطب وتنظيراتها وتطبيقاتها

أو ما أسماه المحرر في مقدمته ، وتوصيف مشروع قطب الفكري إلى بعض الجوانب الخاصة بالمتلقِّين أنفسهم

 بـ"القراءة الظاهريَّة" ألفكار سيد قطب.

هو في األصل عبارة عن مجموعة من المقاالت والدِّراسات التي ، مة وخمسة فصولالمكون من مقد، والكتاب

، مثل الشيخ محمد البدري، كتبتها مجموعة من األقالم الُمتخصِّصة في الفكر اإلسالميِّ والحركات اإلسالميَّة

موقع إسالم أون والتي نشرها ، رئيس االتحاد العالمي لعلماء المسلمين، والعالمة الدكتور يوسف القرضاوي

 الين. نت على فترات ضمن ملفٍّ خاصٍّ بهذه القضيَّة.

 ،كذلك يتضمن الكتاب مجموعًة من المقاالت والدراسات التي وردت في بعض الكتب عن قطب ومؤلفاته وأفكار

واألستاذ مصطفى مشهور المرشد ، ومن بينها قطوف بقلم المفكر والمؤرخ المصري المستشار طارق البشري

 م الراحل لجماعة اإلخوان المسلمين.العا
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وما قاله قطب ، هو الفصل الرابع؛ فقد عرض بعض الشهادات عن قطب، وبوجه عام؛ فإن أهم فصول الكتاب

وهي كلها أمور  ظلت طي التَّعتيم لعقوٍد ، وفي "في ظالل القرآن"، نفسه عن األفكار التي نشرها في المعالم

 طويلٍة.

شهادات كل من المرشد العام الرابع لإلخوان المسلمين المستشار عمر ، ردتومن بين الشهادات التي و

مثل األستاذ ، م99/9199وعدد من اإلخوان المسلمين الذين حكوموا في قضيَّة ، التلمساني )رحمة اهلل عليه(

 واألستاذ أحمد عبد المجيد.، السيد نزيلي

مة التي أثارتها التصريحات التي أطلقها العالمة هو األز -وفق مقدمة المحرر  -والسياق الرئيسي للكتاب 

والتي عادت وتجددت عاصفتها بمواقف مماثلة للدكتور ، م8889القرضاوي ضد قطب وأفكاره في العام 

وتصم مجتمعات المسلمين اليوم ، والتي أكد فيها أن أفكار قطب تكفيريَّة، م8882القرضاوي في العام 

 بالجاهليَّة.

 ،وهو مناقشة عالقة فكر سيد قطب بقضيََّتْين أساسيََّتْين، ف الرئيسي من كتابه هذاويحدد المؤلف الهد

رز في والتي تب، من خالل قراءة في بعض األدبيَّات التي تناقش مقوالته، وهما: قضيَّة التَّكفير وقضيَّة العنف

 الكثير من االختالفات القائمة في فهم قطب وأفكاره.، حقيقة األمر

 ،األول؛ مقاالت تحليليَّة عن فكر سيد قطب، في ثالثة محاور، اب هذه القضايا على المستوى المنهجيوتناول الكت

وهي: السياق التاريخي لنشأة فكر قطب والموازنة ، واهتمت باألساس بعدٍد من األسئلة والموضوعات الرَّئيسيَّة

وعالقة فكر قطب بأفكار جماعات ، المسلمينبينه وبين اإلمام الشهيد حسن البنَّا ُمؤسِّس جماعة اإلخوان 

وموقف جماعة اإلخوان المسلمين من ، وهل هي تكفر المجتمع، وقضية التكفير عند قطب، العنف الدِّينيَّة

 فكر قطب والقطبيَّة.

من كتبه الثالثة ، المحور الثاني هو عبارة عن مجموعٍة من النصوص التي اختارها المحرر لألستاذ سيد قطب

 -بحسب البعض  -وهي تحمل ، الل القرآن" و"معالم في الطريق" و"العدالة االجتماعيَّة في اإلسالم""في ظ

 بينما يرى البعض أنَّها ال تحمل هذه الفكرة.، تكفيًرا للمجتمعات المسلمة في حياتنا اليوم

واء س، الحديث عن فكر قطبوله أهميته المنهجيَّة في ، المحور الثالث هو محور الشهادات التاريخية المشار إليه

كذلك من جهة فكره وتعاطي َمن حوله ، أم لقضيَّة التكفير على وجه الخصوص، لجهة فكر الرجل بشكل عام

 مع انشغاالته وقراءاتهم له؛ وهو ما يعتبر تأريًخا لمرحلٍة ُمهمٍَّة من تاريخ الحركة اإلسالميَّة.
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ادات منقسمة على قسَمْين؛ شهادات ألموات دونوها في ويقول المحرر: "إنه حرص على أن تكون هذه الشَّه

والذي ظهرت بين ، 99وخصوًصا من تنظيم ، وأخرى ألحياء كانوا مالزمين لسيد قطب، مذكراتهم أو نحوها

 م".9192ظهرانييه قضيَّة التكفير ألول مرَّة في العام 

 ،توي على قراءَتْين ألفكار سيد قطبويح، "العنف ومسؤوليَّة.. ُقطب" بعنوان جاء الكتاب من الفصل األول

والثَّانية بعنوان "سيد قطب.. وجماعات ، األولى بعنوان "سيد ُقطب.. قراءة تاريخية"، األولى للمستشار البشري

 العنف" للباحث والكاتب السوري الدكتور معتز الخطيب محرر الكتاب.

طارق البشري بعنوان "المالمح العامة للفكر  القراءة األولى هي في األصل الجزء األخير من دراسة للمستشار

وهي منشورٌة ضمن كتاب "الحركة اإلسالميَّة: رؤيٌة مستقبليٌَّة" لعدد ، السياسي اإلسالمي في التاريخ المعاصر"

 وحرره الدكتور عبد اهلل النَُّفيسي.، من المفكرين والباحثين

المي المعاصر؛ فيبدأ بإيضاح معالم الحركة السياسيَّة الكتاب في األساس يقدم صورًة عامًة للفكر السياسي اإلس

كما يعرض لدور االستعمار الغربي في إبراز أهمية ، واإلشكاليات التي تواجهها، اإلسالميَّة في القرَنْين األخيَرْين

ال جمويقدم نماذج ألبرز دعاة اإلصالح والتجديد في الفكر اإلسالمي مثل ، اإلصالح داخل البلدان الُمستعمرة

 األفغاني ومحمد عبده وإسهاماتهما في هذا المجال.

وهما اإلمام الشهيد حسن البنا ، ثم يعرض الكتاب لنموذَجْين من نماذج االرتباط بين الحركة الوطنيَّة واإلسالم

 ويوضح أوجه االتفاق واالختالف في فكرهما.، والشهيد سيد قطب

 ،ويوضح استفادة القوى الخارجية منها، معات اإلسالميةكما يتعرض للفتنة الطائفية ووضعها داخل المجت

 ودوافعه.، ويوضح ماهيته، ويشرح كذلك مفهوم التطرف، ودور المثقفين فيها

ويعرض ، ويعرض ألسس الحوار اإلسالمي العلماني، وعناصره ومفرداته، وأخيًرا يدرس المشروع الوطني.. معناه

 م.9198م و9191الل ثورتي لمثالين للمشروع الوطني المصري المعاصر خ

يقول البشري:"إن أفكار سيد قطب تختلف تماًما عن أفكار حسن ، وفي مداخلته في هذا الكتاب عن سيد قطب

والتي لم تنفصل بدورها عن الظروف التي عايشتها ، وأنَّها كانت استجابًة للظروف التي عايشها قطب، البنا

 الحركة اإلسالميَّة في مصر في ذلك الوقت".

جاء استجابة للعديد من ، وفكر قطب له مكانته فيه، ويضيف: "إنَّ هناك الفكر اإلسالمي المعاصر بوجٍه عام

كن من لم ي، وإن سيد قطب بشكٍل عام، الصيرورات التاريخيَّة والحضاريَّة القائمة على مستوى العالم اإلسالميِّ
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أن يتمَّ األخذ من اإليجابيات القائمة في كل مدرسة من  وإن األْولى، مدرسة المغاالة في الفكر السياسي اإلسالمي

 مدارس الفكر السياسي اإلسالمي والبناء عليها من دون تشدد في إطالق األحكام على أصحاب هذه األفكار".

الورقة الثانية في هذا الفصل والتي كانت بعنوان "سيد قطب.. وجماعات العنف" للباحث والكاتب السوري 

وهي أنَّ الكثيرين ، من بينها أو على رأسها بديهيَّة مهمة، أكدت مجموعة من الحقائق، الخطيبالدكتور معتز 

 يقرؤون ويفهمون فكر سيد قطب بمعزل عن سياقاتها الزمانية والمكانية.

هو الصراع الذي كان دائًرا في تلك الفترة التي ظهر فيها سيد ، وأول هذه السياقات التي يشير إليها الخطيب

 ولذلك جاءت مختلف كتابات قطب ُمشبعة، بين الفكرة التغريبيَّة والفكرة اإلسالميَّة، والذي ال يزال قائًما ،قطب

في إشارة للغرب  -وفقدان "الرجل األبيض"، بالحديث عن زيف الحضارة الجديدة وجنايتها على اإلنسان

 ان الحقبة االستعماريَّة.لدوره "في نشر الحضارة" كما كان يزعم الغرب إب -والواليات المتحدة

 وهو مكانة سيد، وعن ارتباط فكر قطب بالجماعات الدينيَّة والتيارات الجهاديَّة؛ فإنَّ هناك ملحًظا أخذه الكاتب

وصواًل إلى تنظيمات مثل الجهاد اإلسالمي ، قطب لدى مختلف الحركات الجهاديَّة ورموزها بدًءا من النظام الخاص

 اعة اإلسالميَّة.والتكفير والهجرة والجم

إال أن المدافعين عن فكر سيد قطب ال يرون هذه المسألة؛ حيث يطرحون عدًدا من القضايا التي يجب أخذها 

وهي مسألة ضرورة ، وهو ما أكده البشري وكثيرون آخرون، في االعتبار عند مناقشة فكره ومحاولة األخذ منه

 وخصوًصا الجدلية منها.، ووضع فيها مؤلفاته، النظر إلى المالبسات التي ظهر في إطارها فكر قطب

كما يشير الخطيب إلى أنَّ بعض المدافعين عن سيد قطب قالوا: إنه حتى لو أخذ عنه ما قاله في تكفير 

المجتمعات المسلمة حالًيا؛ فإنَّ الكثير من المحيطين بقطب والمالزمين له أخذوا عنه أنَّه في أواخر أيامه عاد 

 قاله وطرحه".عن الكثير مما 

ويقول هؤالء:"إنَّ هناك الكثير من النماذج في تاريخ المدارس الفكريَّة اإلسالميَّة المختلفة لعلماء كبار عادوا 

ومن بين من نقلوا ذلك عن قطب تلميذ له هو ، ومن بينهم اإلمام الشَّافعي، عن أفكارهم بعد مراجعتهم لها

مذكرات الدكتور يوسف القرضاوي رئيس االتحاد العالمي لعلماء كما ورد في ، الدكتور محمد المهدي البدري

 المسلمين".

وذلك ضمن ُمراجعاٍت ، ولهذه االعتبارات وغيرها؛ فإنَّ الخطيب يؤكد وجود حاجٍة إلى ُمراجعة أفكار سيد قطب

ومع  ،لرَّاهنةكثيرٍة مطلوبٍة للفكر اإلسالمي وألموٍر أخرى تمس صميم صيرورات حياة األمة في ظل المستجدات ا
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مع وصول الكثيرين إلى مرحلة ، ظهور مشكلة صاحبت الصراع الحالي بين مشروع التغريب والمشروع اإلسالميِّ

 أو التشدد في تطبيق الفكرة اإلسالميَّة.، الشطط بين األخذ المطلق بفكرة التغريب

وراق قدم فيها المحرر الدكتور معتز وشمل ثالثة أ، الفصل الثَّاني كان بعنوان "قطب.. وإشكاليَّة التَّكفير"

 الخطيب عدًدا من الرؤى:

وهو في األصل مقاٌل من جزءْين ُنشرا في ، "التكفير والجاهلية" بقلم المفكر اإلسالمي الدكتور عبد اهلل أبو عزة

ادسة في الذكرى السَّ، م9178في العام ، مجلة "الشِّهاب" التي كانت تصدرها الجماعة اإلسالميَّة في لبنان

وفيها وجَّه أبو عزَّة انتقاداٍت كبيرًة للحركة اإلسالميَّة ولسيد قطب استتبعت عدًدا من ، الستشهاد سيد قطب

 وفي مواضع أخرى.، الردود عليه على صفحات الشهاب

يا اهي ما أثاره قطب من قض، والفكرة الرَّئيسيَّة التي تدور حولها األفكار التي قدمها المفكر عبد اهلل أبو عزة

وأكد أن قطب قد حكم بتكفير ، في كتابه "معالم في الطريق" عن جاهلية المجتمعات المسلمة اليوم

 المجتمعات المسلمة المعاصرة من خالل مجموعٍة من النصوص التي ورَدْت في هذا الكتاب.

تأكيد على فكرة من خالل ال، ولقد حاول أبو عزة الرد على بعض ما جاء به سيد قطب من أفكاٍر في هذا الجانب

والقول بأنَّ وجود بعض العوار في إيمان اإلنسان أو حتى كفرهال يعني ذلك خروجه ، زيادة اإليمان ونقصانه

مستشهًدا في ذلك بعدٍد من األحاديث النَّبويَّة الصحيحة التي وردت في صحيح البخاري في باب ، عن الملَّة

 اإليمان.

فيها و، نوان "وقفة مع الشهيد سيد قطب" للعالمة الدكتور يوسف القرضاويالورقة أو المقالة الثَّانية كانت بع

ولكنه زاد على ذلك بعرض معالم من سيرة قطب ومسيرته مع دعوة اإلخوان ، نحا القرضاوي هذا المنحى ذاته

 المسلمين.

ول: المكانة التي األ، أكد القرضاوي أمرين، وفي هذه المقالة التي هي جزء من مذكرات الدكتور يوسف القرضاوي

واألمر الثاني هو تأكيد القرضاوي أن قطب ، لقطب في فكر الحركة اإلسالميَّة وعلى مستواها التطبيقي والحركي

 تبنى فكر التكفير وتجهيل المجتمعات اإلسالميَّة صراحًة.

"أخطر ما والتي دخل فيها المعتقل في العهد الناصري: ، فيقول في وصفه للمرحلة الثالثة من حياة قطب

 تحتويه التوجهات الجديدة في هذه المرحلة هو ركونه إلى فكرة "التكفير" والتوسع فيها".
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وزاد القرضاوي على ذلك بتوجيه انتقادات حادة لقطب واتهامه بتجاوز الكثير من اآليات القرآنيَّة التي تناولت 

والتي تدعو إلى مسالمة غير ، ورة "الُممَتَحنة"والتي وردت في ُسورة "النِّساء" وُس، العالقة مع اآلخر غير المسلم

مع تركيز ُقطب في ، المسلمين ممن لم يحاربوا المسلمين في دينهم أو يظاهروا على إخراجهم من ديارهم

المعالم وفي الطبعات األولى من الظالل على اآليات القرآنيَّة التي تتناول فكرة ديار الحرب وديار السلم من وجهة 

 ا القرضاوي متشددة وتتجاوز صحيح اإلسالم.نظر اعتبره

وهو في األصل عبارة عن مجموعة من ، الورقة الثَّالثة كانت بعنوان "هل يكفر سيد قطب مسلمي اليوم؟"

 مقاالت وأقوال للشهيد سيد قطب جمعها وعلق عليها الدكتور يوسف القرضاوي.

، التي تلقاها على وقفاته مع الشهيد سيد قطبوكانت عبارة عن رد فعل من القرضاوي على ردود األفعال 

وُنشرت هذه المقالة في باب "اإلسالم وقضايا العصر" في ، والتي قال فيها: "إنه ركن إلى التكفير وتوسع فيه

 م".8889في العام ، موقع "إسالم أون الين. نت"

" من خالل وضع نصوص صريحة ذكر وفي مقالته هذه؛ انتهى القرضاوي إلى أنَّ قطب تبنَّى "أفكاًرا تكفيريًَّة

انطالًقا من فكرة حاكميَّة الشَّريعة ، فيها قطب فكرة التكفير والتجهيل لمجتمعاتنا المسلمة المعاصرة

 يسقط حكم الكفر على المسلمين.، باعتبار أنها ما أنزل اهلُل تعالى، وأن عدم تطبيقها، اإلسالميَّة

، أفكار قطب هي منهج أهل السُّنة والجماعة الذي ارتآه جمهور األمةإال أن القرضاوي حرص على نفي فكرة أن 

ومؤكًدا أن هذه األفكار التكفيريَّة ال توافق فكر ، محماًل قطب المسؤولية عن أفكاره وليس اإلخوان المسلمين

 اإلخوان المسلمين "ألن فكر اإلخوان ليس فيه تكفير".

األولى بعنوان "عتاب ، فاع".. وجاءت فيه خمسة مداخالتالفصل الثالث: "سيد قطب.. بين االتهام والد

ع والثانية بعنوان "دفا، للقرضاوي حول قطب" للكاتب اإلسالمي جمال سلطان رئيس تحرير مجلة "المنار الجديد"

العميد السابق لكلية أصول الدين ، عن "قطب" أمام محكمة اإلخوان" بقلم الدكتور يحيى هاشم حسن فرغل

للعالمة السعودي ، أما المقال الثالث فقد كان بعنوان "سيد قطب في الميزان!"، ر الشريف بطنطابجامعة األزه

 الدكتور سلمان بن فهد العودة.

 ،المقال الرابع "متى تعود الجماعة عن التبرير االعتذاري للقطبيَّة؟" للكاتب والباحث السوري محمد جمال باروت

وأخيًرا ، م8883سبتمبر  89في صحيفة "الوطن" السعودية بتاريخ والمقال في األصل هو مادة سبق نشرها 

 المداخلة الخامسة بعنوان "كلمة أخيرة حول سيد قطب" للدكتور يوسف القرضاوي.
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وهو مجموعٌة من المقاالت التي تناولت قضية التكفير في فكر سيد قطب بين ُمدافع ومتهم لقطب بتكفير 

ت إما بتأييد أو بالرد على ما جاء في أدبيات الدكتور يوسف القرضاوي في وتمحور، المجتمعات المسلمة الحالية

 هذا المجال.

المقال األول لجمال سلطان جاء عبارة عن رسالة معاتبة للدكتور يوسف القرضاوي في الحملة التي شنها على 

 ووصف ما كتبه القرضاوي عن قطب بـ"القسوة".، فكر األستاذ سيد قطب )رحمه اهلل(

سلطان في حديثه عن الحملة التي شنها الدكتور القرضاوي ذكر أن الهجوم على قطب داخل اإلخوان جمال 

المسلمين يعكس ما وصفه بالتوتر الحزبي القديم بين الفصيل الذي انتمى إليه قطب والفصيل اآلخر الذي 

التوتر الذي قال سلطان: وهو ، انتمى إليه المرشد الرابع للجماعة األستاذ مصطفى مشهور )رحمة اهلل عليه(

 بعد خروج قيادات اإلخوان المسلمين من المعتقالت.، إنه بدأ خالل مرحلة االعتقال وتفجر في السبعينيات

ا وإنم، فإنَّ هذا التوتر ال يعكس طابًعا حزبيًّا كما زعم سلطان -وبفرض صحَّة ما قاله جمال سلطان  -ولكن 

الكثيرون داخل اإلخوان المسلمين من أن فكر قطب حول التكفير انطلق من المنطق ذاته الذي انطلق منه 

 ال يعكس فكر اإلخوان المسلمين الوسطي.، وجاهلية المجتمعات اإلسالمية في الوقت الراهن

أما مقال الدكتور يحيى فرغل فقد جاء بمثابة "دفاع فقهي" عن سيد قطب في مواجهة اآلراء التي طرحها 

يحاول فرغل أن يأتي بأفكار تدعم ما نحا إليه قطب حول وجود مظاهر جاهلية ف، الدكتور يوسف القرضاوي

 داخل المجتمعات اإلسالميَّة حالًيا.

ثم يضيف إنه بالفعل في ، فيشير أواًل إلى أهمية الدور الذي لعبه سيد قطب في مواجهة التيارات التغريبية

حوة اإلسالمية التي قادها اإلمام البنا والشهيد وخصوًصا قبل الص، المجتمعات العربية واإلسالمية المعاصرة

 هناك الكثير من الظواهر والممارسات التي تخرج عن نطاق مقتضى الشهادَتْين.، سيد قطب والدكتور القرضاوي

ويشير إلى أن قطب كان يهدف ، ويقول أيًضا إن التجهيل ال يعني تكفير المجتمعات أو الحكم بكفرها صراحةً 

، في هذا المجال إلى أن تبدأ المجتمعات اإلسالمية في التعامل بإيجابية مع هذه الظواهر من خالل مقوالته

 ولكن بعد أن تبدأ في الخروج من حالة الجاهلية التي هي عليها.

من وجهات النظر ، ويعيب فرغل على المفكرين اإلسالميين أنهم لم يناقشوا أفكار قطب كما وردت في المعالم

بعيًدا عن اآلراء الشخصية أو القطوف التي ، واالجتماعية والتاريخية والحركية المختلفة الشرعية والسياسية

 يتم اجتزاؤها من كتابات وأفكار سيد قطب.
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وإذا كان فرغل ينطلق من زاويٍة فكريٍَّة وفقهيٍَّة في دفاعه عن قطب؛ فإنَّ الدكتور سلمان بن فهد العودة 

فيقول: "إن فكر قطب أخذ الكثير من ، رى؛ وهي الزاوية األخالقيةينطلق في دفاعه عن قطب من زاويٍة أخ

إلى حقيقة مهمة مفادها أن سيد قطب ، بحسب العودة، ولكن يجب االلتفات، النقاشات بين مؤيد ومعارض

 والرد على البعض اآلخر".، ومفكر له اجتهاداته التي يمكن األخذ منها بعضه، في النهاية بشر

وخصوًصا كتابه األشهر "معالم في الطريق" من ، ري محمد جمال باروت تناول فكر قطبالكاتب والباحث السو

وهي موقف اإلخوان المسلمين أنفسهم مما جاء فيه حول تكفير المجتمعات اإلسالمية المعاصرة ، زاوية أخرى

 وتجهيلها.

مين في السجون وهو ظروف محنة اإلخوان المسل، أكد باروت اإلطار الذي ظهر فيه قطب، وفي السياق

والتي دفعت الكثير من اإلخوان إلى محاولة تغيير بنية توجه ، والمعتقالت في فترة حكم جمال عبد الناصر

 الجماعة إلى تنظيم تكفيري راديكالي طليعي جديد.

وعلى رأسهم المستشار حسن الهضيبي ، وفي اإلطار نفسه؛ خشيت قيادات اإلخوان المسلمين في ذلك الحين

أن تتحول دعوة اإلخوان المسلمين إلى إطار آخر غير الذي أسسها اإلمام حسن ، لعام الثاني للجماعةالمرشد ا

 البنا ألجله.

والتي انتقد فيها الكثير من المفاهيم التي جاء ، ولذلك قام المستشار الهضيبي بوضع رسالة "دعاة ال قضاة"

وسيد قطب في الطبعات األولى من الظالل وفي ، ستانبها أبو األعلى المودودي أمير الجماعة اإلسالمية في باك

وسمح لعلماء اإلخوان المسلمين بتدريسها للصف اإلخواني في المعتقالت لمحاصرة األفكار التكفيرية ، المعالم

 التي كانت قد بدأت باالنتشار تحت طائلة التعذيب في السجون الناصريَّة.

من النقاشات داخل جماعة اإلخوان المسلمين ألن التطور  ويشير باروت إلى أن فكر سيد قطب أخذ الكثير

يتناقض مع عملية السكوت عن أفكار سيد قطب ، الموضوعي للجماعة باتجاه االستيعاب اإلسالمي للمجتمع

 حول الحاكمية وتكفير وتجهيل المجتمعات اإلسالميَّة الحديثة.

والذي حرص في كلمته األخيرة هذه عن موضوع سيد ، فهو للدكتور القرضاوي، أما المقال األخير في هذا الفصل

قطب التأكيد على مجموعة من الحقائق التي أشار إليها في مقاالته السابقة عن هذا الموضوع عاقًدا مقارنًة 

 ما بين أفكار قطب وأفكار البنَّا اإلصالحيَّة.
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ومن بين ذلك أن ما كتبه ، ا كتبهويقول: "إن هناك الكثير من األعذار التي من الممكن أن ُتلَتمس لقطب فيم

أسسه على ، أن هذا الفكر نتيجة اجتهاد من قائله، في المعالم والظالل إنما أتى استجابًة لعوامل من بينها

 بل يؤجر عليه أجًرا واحًدا.، وهو اجتهاد يعذر صاحبه، ظواهر واعتبارات شرعية وعقلية

في وقت كان ، وذلك في سجون ومعتقالت عبد الناصر، وأضاف أن الظرف الذي ظهر فيه هذا الفكر وصاحبه

ما أنَّ ك، بينما الشيوعيون يمكن لهم يجعل لمتبنيه عذًرا أكبر، فيه دعاة اإلسالم يشنقون ويعذبون ويشردون

وعاش لهذا الدِّين حتى ، مخلًصا صادًقا رجًلا كان بل بالدِّين؛ المتاجرين من يكن لم - القرضاوي يقول - قطب

 رخيصة في سبيل اهلل". قدم رقبته

وبين حسن البنا وسيد قطب يقول القرضاوي: "إن الروح العامة في منهج حسن البنا هي التسامح واالنفتاح 

 بينما الروح العامة في منهج قطب هي التشدد والصرامة وإغالق األبواب"!، والحكمة والتدرج

قدم المحرر مجموعة من الشهادات حول أفكار  وفيه، الفصل الرابع كان بعنوان "شهادات حول قطب والتكفير"

 الشهيد سيد قطب في الحكم بتكفير وتجهيل المجتمعات اإلسالميَّة الحديثة.

 وهذه الشهادات هي على التوالي:

 من كتاب "لماذا أعدموني".، . شهادة سيد قطب نفسه9

 ع ما جاء في كتابه "ذكريات ال مذكرات".. شهادة المرشد العام الثَّالث لإلخوان المسلمين عمر التلمساني من واق8

 م.9128. شهادة الحاجة زينب الغزالي كما وردت في حوارها مع مجلة "المجتمع" في العام 3

 ، . شهادة األستاذ عبد الحليم خفاجي في كتابه "عندما غابت الشمس"9

 ظيم القطبيِّين.المعروف إعالميًّا بتن 99وهو من قيادات تنظيم ، . شهادة األستاذ سيد نزيلي9

 .99من تنظيم ، . شهادة األستاذ أحمد عبد المجيد9

، للدكتور محمود عزت عضو مكتب إرشاد جماعة اإلخوان المسلمين، وأخيرا "شهادات حول قطب والتكفير"

 واألمين العام السابق لها.

بتكفير المجتمعات وفي حقيقة األمر؛ فإنَّ كل هذه الشهادات حاولت أن تنفي عن قطب شبهة أنه حكم 

ذكر وقائع ُسِئَل فيها سيد قطب: هل حكم بتكفير ، ومن بينهم المستشار التلمساني، وبعضهم، المسلمة

كما أنَّها أجمعت تقريًبا على الظروف التي عاناها قطب وإخوانه في ، المسلمين؟؛ وكانت إجابته فيها بالنفي

 م.9199م وعام 9199المعتقالت بين عامي 
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م 9199دات األهم التي وردت في هذا اإلطار هي تلك التي وردت على لسان إخوان قطب في محنة ولعل الشها

وننقل منه ما يلي من ، كذلك ما ورد في كتاب سيد قطب نفسه "لماذا أعدموني"، باعتبار مالزمتهم لقطب

 مر:وقائع حكاها قطب حول موقف اإلخوان المسلمين مما جاء في الظالل والمعالم في هذا األ

واتجاه ، فأبلغني خبر هذا االنزعاج من ناحية، "وقد حضر من عندهم للعالج في طرة األخ عبد الرؤوف أبو الوفا

المجموعة في الواحة إلى عدم تكفير الناس من ناحية أخرى!. وقد قلت له: إننا لم نكفر الناس وهذا نقل مشوه؛ 

والبعد عن ، وعدم تصور مدلولها الصحيح، عقيدةإنما نحن نقول: إنهم صاروا من ناحية الجهل بحقيقة ال

 إلى حال تشبه حال المجتمعات في الجاهليَّة".، الحياة اإلسالميَّة

ويضيف قطب أنَّه ذكر لألستاذ أبي الوفا: "وإنه من أجل هذا ال تكون نقطة البدء في الحركة هي قضية إقامة 

فالمسألة تتعلق بمنهج الحركة ، ية األخالقية اإلسالميةولكن تكون إعادة زرع العقيدة والترب، النظام اإلسالمي

 اإلسالمية أكثر مما تتعلق بالحكم على الناس!".

وتضمن مداخلة واحدة جاءت ، الفصل الخامس واألخير من هذا الكتاب جاء بعنوان "صراع السلطة والمعرفة"

تمع العربي.. "معالم في الطريق" في صورة دراسة أو مقال تحليلي بعنوان "صراع السلطة والمعرفة في المج

 للكاتب والباحث السوري الدَّكتور رضوان جودت زيادة.، نموذًجا"

كما ، وكيف تطورت، وفي هذه الدراسة تناول زيادة الظروف التي نشأت في إطارها جماعة اإلخوان المسلمين

 ،قطب من كونه أديًبا أم فقهًيا قدم قراءات في فكر قطب من زاويةٍ مغايرةٍ تختلف عن النظرة التقليدية لسيد

 ،وإنَّ الكثير من أفكاره استقاها، فيقول زيادة: إن قطب كان مفكًرا ليبراليًّا أكثر من كونه مفكًرا إسالميًّا

من بينها الماركسية ، من مدارس فكريَّة أخرى مختلفة، بحسب زيادة، وخصوًصا في الجانب االجتماعي

 والليبراليَّة.

 ،الفكرة المحوريَّة التقليديَّة التي أكدها المجموع العام للمفكرين الذين قدم الكتاب إسهاماتهمكما يؤكد زيادة 

وهي أنَّ الظروف والمالبسات التي مر بها قطب والحركة اإلسالميَّة بوجهٍ عام ، حتى ممَّن اتهموا قطب في أفكاره

 كانت وراء ظهور مثل هذه األفكار.، في تلك المرحلة

 


