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    ﷽ 

 الصحابة سب   فريةسيد قطب .. و

 وعلى آله وصحبه ومن وااله، وبعد ملسو هيلع هللا ىلصرسول هللا الم على والصالة والس الحمد هلل

الرجل، انتقل إلى حيث يقف بين يدّي هللا سبحانه، وآثاره التي انتهى عليها، موجودة بين أيدي الناس، ال 

تزال تنشأ أجياال منذ استشهاده على يد الطاغية الملحد عبد الناصر. لكن الحقد والحسد والغلو والبهتان، 

 وشوهت حديثه ملسو هيلع هللا ىلص والتوت بسنة رسوله ونصرة الباطل، ال تزال تغلي مراجلها في قلوب فئة حّرفت كالم هللا

، ال تزال تسير في محاولة تحطيم رجل كالجبال قامة يقفوا أمامه أقزام عفنة تقبل أقدام أسيادها من خونة ملسو هيلع هللا ىلص

 الحكام وتبرر كفرهم. 

والفئة الباغية هي فئة المداخلى، الذين وصلت بعض تصرفاتهم وتأويالتهم إلى ، رحمه هللاالرجل هو سيد قطب 

 كفر البواح، الذي فيه من هللا براهين.ال

في أول حياته الفكرية، وهو في أوائل الثالنينات من العمر، حين كان أديباً  رحمه هللا والقضية هي ما كتب سيد

شاعراً ناقداً حذقاً، لكن لم يكن إسالمّي التوجه، ولم يكن كتاب هللا قد مّس شغاف قلبه بعد. وهو ال ينكر ذلك، 

تحيّر في الطريق، سنين عدداً، فهل في هذا ما يعيب؟ ألم يتحير الغزالّي وأثبت ذلك في كتابه  بل أثبت أنه

في  "المنقذ من الضالل" بعد؟ّ! ألم يتحير األشعري وغاص في بالءات المعتزلة حتى رجع عنها، أو غالبها،

بالنا ال نفسح المجال لسيد قطب  فما ومات وهو على عقيدة اإلمام أحمد، إمام السنة بإطالق؟! كتابه "اإلبانة"،

 أن يكون أديباً شاعراً ناقداً حذقاً، غير إسالمّي، يرتكب الخطأ، ثم يرى نور هللا يهديه، فيرجع عنه؟! 

كان َعلَم الوقوف في وجوه  رحمه هللاالمدخلية، لماذا؟ ألّن سيداً  والشذوذ، هذا ال يكفي في عرف جماعة الشؤم

 في عصرنا. عن مسائل التوحيدالصوفّي الظاغوتّي الطواغيت، وكاشف ستر الضباب االستشراقّي 

انظروا في كتاب إمام المبتدعة في عصرنا خريف المدخلّي، في تهوساته بكتابه "مطاعن سيد قطب في 

في كتاب "العدالة اإلجتماعية". وهو  ه هللارحمكل الكتاب مبنّي على ما دّون سيدا "!  ملسو هيلع هللا ىلصصحابة رسول هللا 

 كتاب دّونه في تلك الفترة التي أشرنا لها من التخبط، وهو ذلك األديب الشاعر الناقد الحِذق. 

في تلك الفترة ممن يقرأ العقاد، ويتبعه في منهجية الفكر، وال يُخفى إعجابه به وتعظيمه له  رحمه هللاكان سيد 

نافح عن مدرسته الشعرية، ووقف معه أيام كان العقاد يقف مع ، وعنه في مواطن عدةوتتلمذته له، وقد دافع 

حزب الوفد. والعقاد معروف بأنه مفكٌر عبقري الكلمة متعدد المواهب، لكنه لم يدعى لنفسه، ولم يطلع عليه 

أمريكا، والتي كان أحٌد، إنه "إسالمّي" المنهج. ومن هنا جاء انحياز سيد عنه، وأصبح ظاهراً بعد رحلته إلى 

 .رحمه هللالها أكبر األثر في التحول الخطير الذي عرض له صاحبنا 

عن العدالة اإلجتماعية في اإلسالم، هو أن يدفع شبه "اإلشتراكية" و"الشيوعية" في  هّم سيداً في كتابهكان 

"، تلميذ العقاد. وكان منه اضطراب في تأويالت األديب الشاعر الناقد الحِذق عصره، من وجهة نظر "
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وال شك أن الثبات على ما قال في عثمان ألفعال بعض الصحابة، فأساء ولم يُحسن، هذا مما ال نجادل فيه. 

، هو لون من الزندقة والخروج من السنة من أوسع أبوابها. لكن من رضي هللا عنهمومعاوية وعمرو ابن العاص 

، ال إنه قال كذا رحمه هللا! هذا هو ما يجب أن يكون مفتاح باب الطعن في سيٍد على ذلك؟قال أّن سيداً ثبت 

 كان فيها "األديب الشاعر الناقد الحِذق" ال غير! وكذا في فترة من فترات حياته

ويكفي أن نثبت أمراً واحداً شهد به الخصم، ينفي تهمة الثبوت على ما قال في جاهليته، علما بأن ما أثبته 

 الخصم في نقض قضيته هو هدٍم أصلّي لها. 

 :28ص  قال المدخلّي في كتابه األثيم

 

"القول الجلّي في فضائح انظر إلى تدليس المدخلّي الذي هو سمة كتاباته في كّل ما دّون، كما أثبتنا في مقالنا 

يقول داوم علي هذا العمل أربعين سنة! ويتناسى اللعين أن سيداً منذ أن عاد في نهاية  المدخلّي".

األربعينيات، إلى أن قبض عليه عبد الناصر، إمام المسلمين في مصر على مذهب المبتدع المدخلّي، أول 

وكانت نفس سيٍد وكانت البالد أيامها تغلى بإنقالب، . 1953، وذلك بعد انتسابه لإلخوان عام 1955مرة في 

تغلي بانقالب. أفال يكون عذراً له أن أهمل هذه القضية إلى أن حان تغييرها "قبل وفاته"، حيث، بشهادة 

رافعاً ما كان  ، أي قبل استشهاده بعامين،1964عام  المدخلي المبتدع نفسه، أعاد طبع كتاب العدالة اإجتماعية

في جاهليته، للمرة األولي لكتاب اإبان وقت صدور  نيات،، في الثالثيقد نبهه عليه األستاذ محمود شاكر

 اليه فصل من كتابه التصور اإلسالمّي. انظر ما يقول المدلّس المدخلّي:وأضاف 
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، وأنه رفع منه 1964يعترف أن سيداً "هو" من طبع الكتاب الطبعة األخيرة في حياته، عام سبحان هللا،     

 ، ثم يُكمل كتابه المأفون!اإلساءة إلى الصحابة

يعرف المدلّس أن الطبعات البيروتية لكتب سيد قطب بالذات كانت مشاعاً، حتى أوقف ذلك أخاه األستاذ 

رحمه ، كانت بإشراف وتعديل وإضافة األستاذ سيد 1964محمد قطب، في السبعينيات أو بعدها. لكن طبعة 

 . هللا

لضجيج والعجيج إذا؟! لقد تخلي الشهيد عن اإساءة التي اقترفها في كتابه المذكور، يوم أن كان افما كّل هذا 

""األديب الشاعر الناقد الحِذق" فحسب، ال "األديب الشاعر الناقد الحِذق اإلسالمّي الموّحد رافع راية التوحيد 

 وواضع الظالل والمعالم". وشتان بينهما.

فسيره العظيم "الظالل"، الذي أشعل نار الحسد والحقد في قلب المدخلي، ال وقد أثبت األستاذ سيد في ت

م الصحابة  ، ويذكر ي هللا عنهم جميعاضرتنطفئ كأنها الشعلة األوليمبية تقود أممها في عماء إلى عماء، أنه يُكّرِ

 .ويترضى عليه رضي هللا عنهومأثره ويترّضى عليه، ويذكر معاوية  رضي هللا عنهعثماناً 

 ود "دا، عن أبي داود بطريق سفيان الثوري ما لفظه عند أبي رضي هللا عنهجاء في الظالل، رواية معاوية 

 بن راشد عن ورث عن سفيان عن الفريابي وهذا لفظه قاال حدثنا عوف وابن الرملي محمد بن عيسى حدثنا

 أو أفسدتهم الناس عورات اتبعت إن إنك يقول وسلم عليه هللا صلى هللا رسول سمعت قال معاوية عن سعد

فنقله األستاذ سيد . 1"امن رسول هللا نفعه هللا تعالى به معاوية كلمة سمعها الدرداء أبو فقال تفسدهم أن كدت

وقال سفيان الثوري ، عن راشد بن سعد ، عن معاوية بن أبي سفيان ، قال : سمعت النبي ظ "رحمه هللا، بلف

فقال أبو الدرداء «. إنك إن اتبعت عورات الناس أفسدتهم أو كدت أن تفسدهم»صلى ّللّا عليه وسلم يقول :  -

نفعه ّللّا  -صلى ّللّا عليه وسلم  - من رسول ّللاّ  - رضي ّللّا عنه -كلمة سمعها معاوية  -رضي ّللّا عنه  -

 الترضية على معاوية، مع عدم ذكرها عند أبي داود.اف ضفانظر كيف أ. 2"تعالى بها

قد أمنوا عدوان الروم  - رضي ّللّا عنهم -ترى لو كان أبو بكر وعمر وعثمان ما لفظه " وقال في الظالل

 "3والفرس على الجزيرة أكانوا يقعدون إذن عن دفع المد اإلسالمي إلى أطراف األرض؟

ثَنَا أَبُو بَْكِر ْبُن أَبِي َشْيبَةَ، "الترمذيّ  الذي نصه فيبن العاص، بن عمرو ونقل في الظالل حديث عبد هللا  َحدَّ

ِ ْبِن  َوُمَسدٌَّد اْلَمْعنَى، قَااَل: َحدَّثَنَا ُسْفيَاُن، َعْن َعْمٍرو، َعنْ  ِ ْبِن َعْمٍرو، َعْن َعْبِد ّللاَّ أَبِي قَابُوَس، َمْولَى ِلعَْبِد ّللاَّ

ْحَمُن اْرَحُموا أَْهَل اأْلَْرِض يَْرَحْمُكْم َمْن »َعْمٍرو، يَْبلُُغ بِِه النَّبِيَّ َصلَّى هللاُ َعلَْيِه َوَسلََّم،  اِحُموَن يَْرَحُمُهُم الرَّ الرَّ

ِ ْبِن َعْمٍرو َوقَاَل: قَاَل النَّبِيُّ َصلَّى هللاُ َعلَْيِه َوَسلَّمَ لَْم يَ « فِي السََّماءِ    4"قُْل ُمَسدٌَّد َمْولَى َعْبِد ّللاَّ

                                                           
 ألدب مسألة النهي عن التجسس.سنن أبي داود كتاب ا 1
 6/3346في ظالل القرآن، ج 2
 1/2917السابق ج   3
 الصلةوالبر الترمذي سنن  4
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َحدَّثَنَا أَبُو بَْكِر ْبُن أَبِي َشْيبَةَ، َوُمَسدٌَّد اْلَمْعنَى، قَااَل: َحدَّثَنَا ُسْفيَاُن، َعْن َعْمٍرو، َعْن أَبِي ونصه في أبي داود "

ِ ْبِن َعْمٍرو، يَْبلُُغ بِِه النَّبِيَّ َصلَّى هللاُ َعلَ  ِ ْبِن َعْمٍرو، َعْن َعْبِد ّللاَّ اِحُموَن »َسلََّم، ْيِه وَ قَابُوَس، َمْولَى ِلعَْبِد ّللاَّ الرَّ

ْحَمُن اْرَحُموا أَْهَل اأْلَْرِض يَْرَحْمُكْم َمْن فِي السََّماءِ  ِ ْبِن َعْمٍرو َوقَاَل: « يَْرَحُمُهُم الرَّ لَْم يَقُْل ُمَسدٌَّد َمْولَى َعْبِد ّللاَّ

  5"قَاَل النَّبِيُّ َصلَّى هللاُ َعلَْيِه َوَسلَّمَ 

ً فنقله الشهيد من المصدرين  -صلى ّللّا عليه وسلم  -ومن تعليم رسول ّللّا "رضي هللا عنهما"، قال " ، مضيفا

ألصحابه هذه الحقيقة القرآنية ، بهذا األسلوب الموحي ، كان ينتقل بهم خطوة أخرى ليتخلقوا بخلق ّللّا هذا 

يما بينهم وليرحموا األحياء جميعا ولتتذوق قلوبهم مذاق الرحمة وهم يتعاملون بها ، في رحمته ، ليتراحموا ف

 كما تذوقتها في معاملة ّللّا لهم بها من قبل.

الراحمون » -صلى ّللّا عليه وسلم  -قال : قال رسول ّللّا  - رضي ّللّا عنهما -عن ابن عمرو بن العاص 

 6)أخرجه أبو داود والترمذي(« .. ض يرحمكم من في السماءيرحمهم ّللّا تعالى. ارحموا من في األر

 ! إذن فما األمر؟ ما أمر المداخلة؟

 والعبادة.  هو أمر إنكار توحيد التشريع •

 ونفي عبادة القبورعبادة القصور إثبات مر هو أ •

 من أصحاب األجساد العفنة. ز األمواتوبعجوي السلطة من ذاألحياء  بشفاعةهو أمر اإليمان  •

ة طاعة ولّي األمر التي قّدموها على طاعة هللا ورسوله هو أمر نصر الطواغيت على الموّحدين، بحج •

  ملسو هيلع هللا ىلص

من أقصى مناحي اإلرجاء، وبين الحرورية في أقصى مناحي هو أمر بدعة منكرة شنيعة ربطت بينهم  •

ً ل، كما هو واضٌح بيّن في قتالهم مع حفتر ضد أهل السنة في التكفير وهي الخاصية التي بيّناها عنهم  ،يبيا

الذين حملوا الخوارج تشبّههم ب " قلت ما نصه ،2004طبعة اء السلفية وانحرافاتهم" يأدعفتنة في كتابنا "

السيف ضّد أهل السنة ونصروا الكفار والمنافقين كما هو معلوم من حالهم، فترى هؤالء يرمون الدعاة 

تليق إال بأمثالهم، ثم تراهم يحّرمون أن  الإلى هللا بالكفر واإللحاد والبدعة والسقوط وما شئت من ألفاظ 

أو أن ينتقد بأي حال من األحوال وإن بّدل شرع هللا سبحانه وأقام شرعاً من أهل السلطة بشّر أحد ر يذك

استباحوا به  . منطق معكوس ومذهب موكوس!، يثيب من يتبعه ويقتل من يخالفهله لناسموازياً يعبّد ا

 .7"استباحة حقيقية ال مراء فيهامخالفة كالم هللا 

 

لحن ها في انرمي بها المرجفون أهل الرضا والتقوى، فقد عرفي يء التفال يفزعنك مثل تلك التهم الجوفا

 ول تاريخ المسلمين وعرِضه. طأقوالهم وأفعالهم على 

                                                           
 كتاب األدب باب الرحمةأبو داود  5
 1/2120الظالل ج  6

 18ص ، 2004طبعة اء السلفية وانحرافاتهم" يأدعفتنة وهي الخاصية التي بيّناها عنهم في كتابنا ". 7
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 ربيعاً. ىورحم هللا سيداً وأخز

 1439ة اآلخرجمادي  28 – 2017مارس  17 د طارق عبد الحليم


