
1 
 

 برنامجملّخص 

 للشيخ الغّزي خلبيث يف ساحة الثقافة الشيعّية[]السرطان القطيب ا

 4ج  سيد قطب –( 16احللقة )

 
 م9/10/2017املوافق  –هـ 1439حمرم  18ثنني اإل ةالفضائّي القمر قناة على رضتُع

 www.alqamar.tv واألوديو بالفيديو الفضائّية القمر قناة موقع على رةتوّفُم
 

الزال حديثنا يتواىل فيما يرتبُط بشخصّية سّيد ُقطب.. مّر احلديُث يف مرحلة الطفولة، مرحلة  ✤
الشباب اليت أمسيُتها )املرحلة األدبّية(، مرحلة املاسونّية، ُثّم مرحلة اإلنكفاء إىل أجواء الثقافة 

 .اإلسالمّية

سالم[ والذي ُيشّكل نقطةً واضحة وصل احلديثُ بنا إىل كتاب سّيد قطب ]العدالة اإلجتماعية يف اإل
 .يف تأريخ ُمؤّلفاته؛ ألّنه قد ُيمّثل اخلطوَة األوضح يف توّجهه حنو الثقافة اإلسالمية

( وهي: أّنه ِحني صدَر هذا الكتاب ]العدالة اإلجتماعية يف 3وصَل الكالم بنا إىل النقطة ) ✤
 بذلك ُهم األزهريون.. هناك يف األزهر َمن اإلسالم[ اتُِّهم سّيد ُقطب بالتشّيع..! والذين اّتهموُه

 .ُيعارض مجاعة األخوان امُلسلمني على طول اخلط، ُمنذ األّيام األوىل هلذه اجلماعة وإىل يومنا هذا
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وهناك أيضًا من ُيتابع ما يصدُر ِمن كتب ومؤّلفات تتناوُل موضوعات هلا ِصلة بالثقافة اإلسالمّية.. 
ر بالتشّيع، ونقل الِفكر الشيعي يف كتابه هذا ]كتاب العدالة اإلجتماعية يف فِقيل بأّن سّيد ُقطب تأثّ 

 .اإلسالم[.. وال ِصّحة هلذا الكالم على اإلطالق

سّيد ُقطب كان أديبًا ُمّثقفًا بثقافٍة عربّية أدبّية يف املستوى العام، ممزوجٍة بثقافة غربّية.. وأضاف 
ائه الشديد والصريح وعالقته الوثيقة باملاسونّية، كما ظهر إليها ثقافته وفكره املاسوين، بسبب انتم

 .ذلك ِمن كتاباته يف جمّلة "التاج املصري" املاسونّية

 !ملاذا اّتهم سّيد قطب بالتشّيع بسبب هذا الكتاب؟ ✤

 وغريهم اجلواب: مثلما بّينتُ يف احللقتني املاضيتني ِمن أنّ انكفاء األدباء وامُلثّقفني وامُلفّكرين امِلصريني
باّتجاه الثقافة اإلسالمّية يف الوقت الذي صدر فيه هذا الكتاب وأمثاله، مل يكن التوّجه دينيًا، وإّنما 

 .كان التوّجه حنو ُعموميات الثقافة اإلسالمية

فسّيد ُقطب حني أّلف كتابه األّول يف أجواء الثقافة اإلسالمية ]التصوير الفّني يف القران[ ما كان 
. وحني أّلف كتابه الثاين ]مشاهد القيامة يف القرآن[ وحني أّلف وكتب ]العدالة اإلجتماعية ُمتدّينًا.

يف اإلسالم[ ما كان سّيد ُقطب متدّينًا.. وإّنما توّجه إىل أجواء الثقافة اإلسالمية، وأخذ يكتُب 
 :وُيفّكر يف هذا االّتجاه ِمن دون أّي التزام ديين.. بعبارة أخرى

فّكر بالطريقة العادية الطبيعّية لإلنسان.. فهو مل يتلّبس بالقوالب الدينية، ولذلك سّيد قطب كان ي
امُلتدّينون يف األزهر ويف غري األزهر رأوا أّن كتابة سّيد ُقطب كتابًة شيعّية؛ ألّن سّيد ُقطب وهو 

ُبّد أن يتصّفح يتحّدث عن العدالة اإلجتماعّية يف اإلسالم البّد أن ميّر على التأريخ اإلسالمي، وال
 .تأريخ ُخلفاء امُلسلمني وتأريخ ُحّكام امُلسلمني
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فحني تصّفح التأريخ قّيم األحداث والوقائع بشكل عادي طبيعي، ِمن دون الَقوالب الدينّية اليت 
 .يلتزم هبا امُلتدّينون الُسّنة

ّيد ُقطب حينما بشكل عام املؤّسسات الدينّية بسبب مرض الصنمّية أحدثْت شّلاًل للعقول.. وس ●
كان يكتُب كتابه ]العدالة اإلجتماعية يف اإلسالم[ ما كان ُيعاين ِمن شلل العقل بسبب الصنمّية 
الدينّية، فهو قرأ ُكتب التأريخ، وقرأ ُكتب الِسَير، وقّيمها بالتقييم الفطري الطبيعي الغريزي ألّي 

 !الذي ُيصاب به امُلتدّينونإنسان، بعيدًا عن شلل العقل الذي يأيت بسبب مرض الصنمّية 

يف اجلّو الُسّني، هناك عملّية شلل للعقل خبصوص الصحابة، مثلما عندنا يف اجلّو الشيعي عملّيُة  ●
شلٍل للعقل خبصوص مراجع الشيعة وُزعماء الشيعة. مراجع الشيعة وعلماؤهم ُيفّسق بعضهم بعضًا، 

صادر.. والصحابة فعلوا ذلك أيضًا ولكن وَقتل بعضهم بعضًا، واحلوادث موجودة يف الُكتب وامل
الشيعة يف الواقع العملي يتعاملون مع املراجع على أّنهم معصومني ال ُيخطئون، والُسّنة يتعاملون مع 

 !الصحابة بامِلثل أيضًا..! فالُسّنة ُيعّطلون عقوهلم عند الصحابة، والشيعة ُيعّطلون عقوهلم عند املراجع

ل اهلل وإىل أهل بيته، ولكن حينما يكون احلديث عن الصحابة خيتلف األمر.. الُسّنة ُيسيئون إىل رسو
وكذلك الشيعة أيضًا ُيسيئون إىل النيّب وإىل أهل بيته )وُكتب علماء الشيعة مشحونة ِبمثل هذه 

ال يقبلون النقد  -أي الشيعة  -النقائص، وقد عرضُت الكثري منها يف برامج سابقة( يف حني أّنهم 
 !وتشخيص أخطائهم للعلماء

فسّيد ُقطب مل يكن حينما أّلف هذا الكتاب ]العدالة اإلجتماعية يف اإلسالم[ مل يكن ُمصابًا  •
بالصنمّية الُسنّية، وإّنما قّيم األمور بشكل طبيعي تلقائي، لذلك حكم بشكٍل ُمنصف على ُمعاوية، 

منني علّي بن أيب طالب، وحكم بشكٍل ُمنصف على عثمان، وحكم بشكٍل ُمنصف على أمري املؤ
 .وهذا خالف للعقل املشلول بسبب الصنمّية للصحابة يف الواقع الُسّني



4 
 

 :العقل الُسّني حمكوٌم هبذه القاعدة وهبذا املنطق اإلستحماري ●

أن سّيدنا معاوية رضي اهلل عنه وأرضاه قتل سّيدنا ِحجر بن عدي رضي اهلل عنه وأرضاه، ألّنه )
علّي بن أيب طالب رضي اهلل عنه وأرضاه(.. هذا هو املنطق الذي حيكم العقل كان على دين سّيدنا 

 !!الُسّني

فهل هذا املنطق ينسجم مع القرآن؟! هل ينسجم مع ُسورة التوبة؟! هل أّن القرآن ُيساوي بني 
 !القاتل واملقتول؟

حت الصحابة! وقد حتّدثْت ُسورة التوبة حّتى يف الثقافة الُسنّية، ُتسّمى بالسورة الفاضحة ألّنها فض •
 .هذه الُسورة كثريًا عن فضائح الصحابة

  :نأخُذ مثااًل.. يف املنطق الُسّني ●

أبو بكر ابن أيب ُقحافة ال ُيقاس بأيب ُسفيان.. مع أّن أبا ُسفيان هو ِمن الصحابة األجّلاء عندهم،  •
 .ولكن ُرغم ذلك ال ُيقاس أبو سفيان مبنزلة ابن أيب ُقحافة

ابنُة أيب بكر بن أيب ُقحافة "عائشة" زوجة النيب، وابنُة أيب ُسفيان "أم حبيبة" زوجة النيب أيضًا..  •
 ."ولكن ُرغم ذلك يف الثقافة الُسنّية ال ُيوجد وجه ُمقايسة بني َمنزلة "عائشة"، وبني منزلة "أم حبيبة

وُمعاوية كان ُيقاتل رسول اهلل  ُمعاوية شقيق "أم حبيبة"، وحمّمد بن أيب بكر هو شقيق "عائشة".. •
"صّلى اهلل عليه وآله" وهو ِمن الُطلقاء، دخل اإلسالم رغم أنفِه مثلما دخل أبوه وأّمه اإلسالم.. 
ومعاوية هو الذي دعا عليه رسول اهلل أن ال يشبع، وُمعاوية هو الذي لعنه رسول اهلل، وهو الذي 

 .قتلوه. )وهذه الروايات موجودة يف ُكتبهم(قال عنه رسول اهلل: إذا رأيتموه على منربي فا
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أّما حمّمد بن أيب بكر فقد ُولد يف اإلسالم، وليس كُمعاوية الذي حارب رسول اهلل ودخل يف 
 !اإلسالم رغم أنفه.. فلماذا صار ُمعاوية خااًل للُمؤمنني؟ ومل يصْر حمّمد بن أيب بكر خااًل للمؤمنني؟

 بكر، وهو أٌخ لعائشة اليت هلا ما هلا من املنزلة يف الثقافة الُسنّية.. أليس حمّمد بن أيب بكر هو ابُن أيب
بينما ُمعاوية بن أيب ُسفيان هو أٌخ ألّم حبيبة اليت ليسْت هلا تلك املنزلة العالية كعائشة يف الثقافة 

 !املؤمنني؟الُسنّية.. فلماذا صار ُمعاوية هو خاُل املؤمنني؟! ِلماذا مل ُيصبح حمّمد بن أيب بكر خال 

بل إّن هناك يف اجلّو الُسّني َمن يلعن حمّمد بن أيب بكر؛ العتقادهم بأّنه شارك يف قتل عثمان بن 
 .عّفان..! )فهذا املنطق منطٌق أعوج وليس سليم(

 :وقفة عند مثال )علمي وعملي( وقد أشرُت إليه يف احللقات امُلتقّدمة ✤

: }ثايَن اثنني إذ ُهما يف الغار إذ يقوُل لصاحبِه ال حتزن )آية الغار( 40يف سورة التوبة يف اآلية  ●
 .إّن اهلل َمَعنا..{

واحلديث هنا عن النيب وعن أيب بكر بن أيب ُقحافة. فأبو بكر صاحُب رسول اهلل حبسب ِميزان 
 .القرآن، كما يف هذه اآلية

ْل تعالوا ندُع أبناَءنا وأبناَءكم )آية امُلباهلة( يقول القرآن: }فُق 61بينما يف ُسورة آل عمران اآلية  •
 ونساَءنا ونساَءُكم وأنُفسنا وأنُفسُكم{

أنفسنا هنا يعين علٌي.. فليس ِمن املنطقي أّن رسول اهلل يدعو نفسه.. ويف كتب التأريخ حّتى علماء 
ذا الُسّنة يعلمون أّن اآلية يف فاطمة ويف احلسن واحُلسني ويف علّي.. فالقرآن هنا عّبر عن علّي هب

 .التعبري )وأنُفسنا( فهو نفُس رسول اهلل، وصاحب رسول اهلل قطعًا
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فكيف ُيمكن أن تصّح امُلقارنة بني رجٍل ُيقال لُه صاحب رسول اهلل، وبني رجٍل ُيقال له نفُس  •
 رسول اهلل..؟

ّنه حينما خيتلفان: علٌي وأبو بكر.. فَمن نتّبع ِبحسب املنطق والعقل؟ هل نتّبع شخصًا منزلتُه أ
 صاحُب رسول اهلل؟ أم نّتبع شخصًا منزلته أّنه نفُس رسول اهلل؟

يف املنطق الُسّني يّتبعون صاحب رسول اهلل..!! أّما يف املنطق االعتيادي بعيدًا عن الصنمّية وبعيدًا 
عن التحّجر الفكري وعن الشلل العقلي اآليت ِمن َمرض الصنمّية سيقول القائل: أّننا نّتبع نفس 

 .هلل، فهو قطعًا ُمقّدٌم على صاحب رسول اهللرسول ا

وقفة عند مقطع ِمن حديث طويل يف ]صحيح ُمسلم[ احلديث يشتمل على ُمحاورة بنَي ُعمر  ✤
بن اخلّطاب وعلّي بن أيب طالب والعّباس بن عبد امُلطّلب.. أذكر لكم منها موطن احلاجة.. يقول 

 :عمر ألمري املؤمنني وللعّباس بن عبد امُلطّلب

فلّما ُتويف رسول اهلل، قال أبو بكر: أنا ويّل رسول اهلل، فجئتما تطلب مرياثك من ابن أخيك )
ويطلب هذا مرياث امرأته من أبيها، فقال أبو بكر: قال رسول اهلل: ما نوَرث ما تركناُه صدقة، 

حق، مّث تويف أبو بكر وأنا فرأيتماه كاذبًا آمثًا غادرًا خائنًا واهلل يعلم إّنه لصادٌق باٌر راشٌد تابٌع لل
ويّل رسول اهلل وويّل أيب بكر، فرأيتماين كاذبًا آمثًا غادرًا خائنًا واهلل يعلم إّني لصادٌق باٌر راشد 

 (..تابع للحق

فهذا احلديث يشتمل على تقييم أمري املؤمنني علّي بن أيب طالب أليب بكٍر ولُعمر.. )وأمري املؤمنني 
 هو نفُس رسول اهلل(
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ك احلديث يشتمل على تقييم ُعمر أليب بكر وتقييمه لنفسه أيضًا.. وُعمر هو صاحُب رسول وكذل
  اهلل وليس نفسه.. فبأّي تقييم نأخذ؟

حّتى لو فرضنا )جداًل( أّن تقييم أمري املؤمنني علّي بن أيب طالب تقييٌم خاطىء.. فنحُن ُهنا ُنريد أن 
ّجر العقلي: هل املنطق حيكم باّتباع شخٍص هو صاحُب ُنحّكم املنطق بعيدًا عن الصنمّية وعن التح

 !رسول اهلل؟ أم نتّبع شخصًا هو نفُس رسول اهلل؟

علمًا أّن نفس هذه الرواية اليت أوردها ُمسلم يف صحيحه أوردها الُبخاري أيضًا يف صحيحه يف  •
يت هي يف فضل باب اخلمس.. ولكن الُبخاري معروف بالتدليس وبتقطيع الروايات. )فالروايات ال

علّي وآل علّي ُيقّطعها إىل أبعد حّد.. وكذلك الروايات اليت تكشف معايب الصحابة ُخصوصًا 
 .الكبار منهم ُيقّطعها أيضًا لطمس احلقائق(

إضافة إىل أّن الُبخاري كان شديد العداء آلل ُمحّمد "صلواُت اهلل عليهم"؛ فلهذا صاَر كتاب 
 !الُسنّية ُهو امُلقّدم البخاري عند املؤّسسة الدينّية

فالعقل الُسيّن ُيفّكر هبذه الطريقة الَعوجاء، وِمن هنا حكموا على سّيد ُقطب بأّنه تشّيع.. واحلال أّن 
سّيد ُقطب مل يكن عارفًا بالثقافة الدينّية الُسنّية حّتى يكون عارفًا بالثقافة الدينّية الشيعّية، وإّنما 

 .يف ُكتب التأريخ بشكل منطقي ُمنصفتعامل مع امُلعطيات اليت وجدها 

امُلشكلة أّن الُسّنة ُهم يعترضون علينا ِمن أّننا نقول بِعصمة عدد ُمعّين ِمن املعصومني، واحلال  ●
 !..أّنهم يقولون بِعصمة آالف ُمؤّلفة ِمن الصحابة

فال ُيصّرحون الفارق هو: أّننا ُنصّرح لفظًا بعصمة )علّي وفاطمة وأبناءمها املعصومني( أّما هم 
باأللفاظ، ولكّنهم َعملّيًا يلتزمون االعتقاد والقول بعصمتهم.. فقط حينما يكون البحث للجدال 
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وللنقاش يقولون لفظًا: حنن ال نقول بعصمة الصحابة، ولكن على أرض الواقع هم يقولون 
 !بعصمتهم

 [2: فاصل درامي ُمقتطف ِمن ]مسلسل اجلماعة: ج1مقطع فيديو ★

وقفة عند كتاب ]العدالة اإلجتماعّية يف القرآن[ لسّيد ُقطب.. سأقرأ عليكم سطور ُمختارة مّما  ✤
جاء يف كتابه واليت على أساسها ُأثريت مالبسات حول هذا الكتاب، وحكموا على سّيد ُقطب 

 !..بأّنه نقل الفكر الشيعي يف كتابه هذا

 : اإلسالم.. يقولفصل عنوانه: من الواقع التأرخيي يف 126يف صفحة  ●

كان معاوية بعد أخذ البيعة ليزيد يف الشام قد كّلف سعيد بن العاص أن حيتاَل إلقناع أهل احلجاز )
 :فعجز، فسار معاويُة إىل مّكة ومعُه اجُلند واملال، ودعا وجهاء امُلسلمني فقال هلم

أن ُتقّدموا يزيد  قد علمتم سرييت فيكم وصليت ألرحامكم، ويزيد أخوكم وابن عّمكم، وأردُت
بإسم اخلالفة، وتكونوا أنتم تعزلون وتأمرون وجتبون املال وتقّسمونه، فأجاب عبد اهلل بن الُزبري 
ُمخّيرًا بني أن يصنَع كما صنع رسول اهلل إْذ مل يستخلف أحدًا، أو كما صنَع أبو بكر إذ عِهد إىل 

ورى يف سّتة نفر، ليس فيهم أحٌد ِمن رجٍل ليس من بين أبيه، أو كما صنع ُعمر إْذ جعل األمر ُش
ولده وال من بين أبيه، فاستشاط ُمعاوية َغَضبًا وهو يقول: هل عندك غري هذا؟ قال: ال. والتفت 

  :معاوية إىل اآلخرين يسأهلم: فأنتم؟ قالوا: على ما قال ابُن الزبري. فقال يتوّعدهم

ائُم منكم فيكّذبين على ُرؤوس الناس، فأمحل أعذر من أنذر.. إّني ُكنت أخطب فيكم، فيقوم إيّل الق
ذلك وأصفح. وإّني قائٌم مبقالٍة فأقسُم باهلل لئن رّد علّي أحدكم كلمة يف مقامي هذا ال ترجُع إليه 

 .كلمٌة غريها حّتى يسبقها السيف إىل رأسه، فال ٌيبقني رجل إّلا على نفسه
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ة رجلني، على رأس كّل وجيه ِمن فأّما الذي كان بعد ذلك فهو أن أقام صاحب حرس معاوي
وجهاء احلجاز املعارضني، وقد قال له معاوية: إْن ذهب رجل منهم يرد على كلمة بتصديق أو 

 - ! حّتى لو قال بكلمٍة موافقة -تكذيب فليضرباُه بسيفهما 

إّلا على مث رقي املنرب فقال: هؤالء الرهط سادُة املسلمني وخيارهم، ال ُيربم أمٌر دوهنم وال ُيقضى 
 (..مشورهتم. وإّنهم قد رضوا وبايعوا يزيد، فبايعوه على اسم اهلل. فبايع الناس

 :ويستمر سّيد ُقطب ُمعّلقًا، فيقول ●

على هذا األساس الذي ال يعترُف به اإلسالم البّتة قام مْلُك يزيد. فمن هو يزيد؟ هو الذي يقول )
يد حّتى ِخفنا أن ُنرمى باحِلجارة من السماء. إّن فيه عبد اهلل بن حنظلة: "واهلل ما خرجنا على يز

رجاًل ينكُح األمهات والبنات واألخوات ويشرب اخلمر، ويدع الصالة. واهلل لو مل يكن معي أحٌد 
 ."ِمن الناس ألبليُت اهلل فيه بالء حسنًا

-ن قتٍل للحسني فإذا كانت هذِه مقالة خصم ليزيد، فإّن تصّرفات يزيد العملّية الواقعّية فيما بعد ِم
إخل.. تشهد بأّن خصوم يزيد … على ذلك النحو الشنيع، إىل حصار البيت ورميه -رضي اهلل عنه 

    ! مل يبالغوا كثريًا فيما قالوه

وأيًا ما كان األمر فإّن أحدًا ال جيرؤ على الزعم بأّن يزيد كان أصلح املسلمني للخالفة وفيهم 
ألة وراثة امللك يف البيت األموي. وكان هذا االّتجاه طعنًة نافذة الصحابة والتابعون. إّنما كانت مس

 (..يف قلب اإلسالم، ونظام اإلسالم، واّتجاه اإلسالم

هذا التعليق الذي عّلق به سّيد قطب، هذا كالم منطقي.. أي شخص يقرأ هذه التفاصيل عن  •
فعل يزيد.. فإّن أّي إنساٍن ِمن  معاوية وماذا فعل بوجهاء احلجاز، وكيف مّتت البيعة ليزيد، وماذا
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أّي دين وِمن أّي جمموعة إذا ما تناول هذِه امُلعطيات بالَعقل الطبيعي بعيدًا عن قواعد الصنمّية فإّنه 
سيحكم بضالل يزيد.. وهذا شيء طبيعي. ولكن الُسّنة بسبب هذا الكالم لسّيد ُقطب قالوا عن 

حينما يتدّين سيّتضح ِمن أّنه ُيعادي العترة الطاهرة متام  سّيد ُقطب أّنه تشّيع..!! مع أّن سّيد ُقطب
 .العداء

 :بالنسبة يل، أقول •

أّن أكثر ُكتب التفسري َنْصبًا وَعداًء لعلّي وآل علي هو تفسري ابن كثري، ولذلك هذِه اجملموعات 
ْصبًا وَعداًء ِمن الوهابّية واإلرهابّية كثريًا ما تتمّسك به.. ولكن تفسري "يف ظالل القرآن" أكثُر ن

 !..تفسري ابن كثري ترليون مّرة.. والسبب: ألّن سّيد ُقطب صار فيه ُمتدّينًا

أّما يف كتابه هذا ]العدالة اإلجتماعّية يف القرآن[ فهو يتحّدث بلسان غري امُلتّدين.. يتحّدث بلسان 
ّنة، يف ُكتب التأريخ والِسري امُلثّقف بالثقافة العاّمة وهو ُيحاكم امُلعطيات اليت وردْت يف ُكتب السُ 

واحلديث وأمثال ذلك.. كما قال هو يف كتابه ]مشاهد القيامة يف القرآن[: إّنين لسُت برجل دين، 
أنا رجل ِفْكر.. فهو بنفس هذا املنطق ُيحاكم هنا هذه الوقائع. فألّنه مل يكن ُمتدّينًا بدين الُسّنة 

ّما حني تدّين بدين الُسّنة، بإسالم السقيفة صار إرهابّيًا.. )بإسالم السقيفة( مل يكن هنا إرهابيًا.. أ
 .وهذا ما سيأيت بيانه من حلقات هذا الربنامج

 !..فبسبب كالمه هذا قال عنه األزهريون الذين كتبوا ِضّده أّنه صار شيعّيًا

 :يقول سّيد قطب 156ويف صفحة  ●
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ًة عمياء باملدينة ويقوم بأمرها، فكان إذا يتعّهد امرأ -يف خالفة أيب بكر -وكان عمر بن اخلّطاب )
جاءها ألفاها قد ُقضيْت حاجتها، فترّصد ُعمر يومًا، فإذا أبو بكر هو الذي يكفيها مؤونتها، ال 

 (.."!تشغلُه عن ذلك اخلالفة وتبعاهتا. عندئذ صاح ُعمر حني رآه: "أنت هو لعمري

نقل مثل هذِه املعاين، ألّن الشيعة ال يعتقدون فإّنه ال ي -كما يزعمون  -لو صار سّيد ُقطب شيعّيًا 
 .مبثل هذه الوقائع

حتّدث عن علّي بن أيب طالب بنفس املنطق الذي حتّدث به عن معاوية ويزيد  162يف صفحة  ●
)يعين حتّدث بلسان امُلثّقف الذي بدأ ينحى شيئًا فشيئًا باّتجاه أجواء الثقافة اإلسالمّية، وليس باملنطق 

 :ّني،( فيقولالديين الُس

 (..يف طريقِه يرّد للُحكم ٌصورته كما صاغها النيب واخلليفتان بعده -كّرم اهلل وجهه -وسار علّي )

أمري املؤمنني رفض ِسرية اخلليفتني: ِسرية أيب بكر، وِسرية ُعمر.. رفضهما إطالقًا يف واقعة الُشورى 
بسرية الشيخني.. فاإلمام رفض ذلك، ألّنه  حني قالوا له: ُنبايعك على اخلالفة هبذا الشرط: أن تسري

 .يرى ضالل ِسريهتما، وهذا واضٌح يف كلماته، واخُلطبة الشقشقّية واضحة يف ذلك

فهنا سّيد ُقطب ال هو ُسيّن وال هو شيعي.. هو ُسيّن فقط ِمن حيث االنتماء االجتماعي.. أّما هو 
 .فلم يكن ُمتدّينًا، مل يكن ُملتزمًا مبذهب معّين

 :163يقول سّيد ُقطب يف صفحة و ●

أي الذين كانوا يستنفعون من أموال  -ولقد كان ِمن الطبيعي أال يرضى امُلستنفعون عن علّي )
وأال يقنع بِشرعة امُلساواة َمن اعتادوا  -الدولة يف أّيام اخللفاء السابقني، خصوصًا يف أّيام عثمان 
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ء يف النهاية إىل امُلعسكر اآلخر: معسكر أمية، حيث التفضيل وَمن مردوا على االستئثار. فاحناز هؤال
 !جيدون فيه حتقيقًا ألطماعهم، على حساب العدل واحلق اّللذين يصّر عليهما علّي هذا اإلصرار

والذين يرون يف معاوية دهاًء وبراعًة ال يروهنا يف علّي؛ وُيعزون إليهما غلبة معاوية يف النهاية، إمنا 
كما خيطئون فهم علّي وواجبه. لقد كان واجب علّي األول واألخري: أن خيطئون تقدير الظروف، 

يرد للتقاليد اإلسالمية قوهتا، وأن يرد إىل الدين روحة، وأن جيلو الغاشية اليت غشْت هذا الروح 
على أيدي بين أمّية يف ُكربة عثمان. ولو جارى وسائل بين أمّية يف املعركة لبُطلْت ُمهّمته احلقيقّية، 

ا كان لظفره باخلالفة خالصة من قيمة يف حياة هذا الدين. إّن عليًا إّما أن يكون عليًا أو فلتذهْب ومل
اخلالفة عنه، بل فلتذهب حياته معها. وهذا هو الفهم الصحيح الذي مل يغْب عنه ـ كرم اهلل وجهه 

ه يغدر ويفجر. ـ وهو يقول ـ فيما روي عنه إن صحت الرواية: "واهلل ما معاوية بأدهى مين ولكّن
 " ولوال كراهية الغدر لكنت من أدهى الناس

ومضى عليٌّ إىل رمحة ربه، وجاء بنو أمية، فلئن كان إمياُن عثمان وورعه ورّقتُه كانْت تقُف حاجزًا 
 (..أمام أمّية، لقد اهنار ذلك احلاجز وانفتح الطريُق لالحنراف

اعتيادي طبيعي، ال هو مبنطٍق ُسّني وال هو مبنطق فألّن سّيد ُقطب يتحّدث هبذا املنطق وهو منطق 
شيعي أبدًا، ولكن ألّن هذا املنطق فيه ما فيه من إنصاف ملوقف سّيد األوصياء، وفيه ما فيه ِمن 
تقييم فيه شيٌء ِمن االنصاف ملوقف الصحابة اآلخرين، جعل األزهريني وجعل امُلتدّينني الُسّنيّين 

 !..ًايعتربون سّيد ُقطب صار شيعّي

  :اخلالصة ِمن ُكّل ما تقّدم هي ✤
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أّن سّيد ُقطب حني كان ماسونّيًا وكتب هذا الكتاب ]العدالة اإلجتماعّية يف القرآن[ ما كان آنذاك 
ناصبّيًا، ولكّنه حني صار إخوانّيًا وكتب كتابه "يف ظالل القرآن" وغّير فيه.. فإّنه يف ُكل تغيري 

 !.."لّي وآل علّي "صلواُت اهلل عليهم أمجعنيُيجريه يذهب بعيدًا يف نصبِه لع

 .وُكّلما تعّمق يف نصبِه لعّلي وآل علّي.. ُكّلما زاد إجرامًا وإرهابًا.. وهذه القضّية واضحة

اآلن اجملموعات اليت هي أكثُر إجرامًا وإرهابًا، هي اجملموعات األكثر عداًء وَنْصبًا لعلّي وآل علّي 
 .ّرع على ذلك عداؤهم لشيعة علّي وآل علي"صلواُت اهلل عليهم".. ويتف

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

ختام حديثي يف النقطة الرابعة وهي )اإلنكفاء إىل أجواء الثقافة اإلسالمّية( فقط التأكيد على  ✤
  :هذه النتيجة

ءه لعلّي وآل علّي.. ولكن حينما صار ُمتدّينًا أّنه حينما كان سّيد ُقطب ماسونّيًا مل ُيظِهر نصبُه وعدا
ُسنّيًا إخوانيًا أظهَر َعداءهُ لعلّي وآل علي "صلواُت اهلل عليهم"! علمًا أنّ علماءنا ومراجعنا وُمفّكرينا 
ركضوا وراء سّيد ُقطب ِحينما صار إخوانيًا ناصبّيًا..! وهذه القضّية واضحة وال حتتاج إىل شرح 

 .في مبثال عليها وهو فيديو للشيخ أمحد الُكبيسي عرضته يف احللقات امُلتقّدمةطويل، ولكّنين أكت

يتحّدث فيه عن نفسه وعن أهل األنبار.. )وُهم مجيعًا  : للشيخ أمحد الكبيسي..3مقطع فيديو ★
حمكومون بقوالب وقواعد مرض الصنمية املشؤوم الذي يعصف باملؤسسة الدينية الُسنّية ويعصف 

 .أيضًا باملؤّسسة الدينية الشيعّية(

 (: ذهاُب سّيد قطب إىل الواليات املتحّدة ومكوثِه هناك سنتني وبعد ذلك يعود إىل5النقطة ) #
 .مصر
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مرحلٌة تأرخيّية قد تكون ُمهّمًة إىل حّد ما يف حياة سّيد ُقطب.. ولكن السؤال هنا: ما هي النتيجة 
 !اليت عاد هبا سّيد قطب بعد سفره؟

 !..اجلواب: عاد بالفشل.. فلم يأِت بشيٍء ِمن جتربته هذه.. فمثلما ذهب فاشاًل، رجع فاشاًل أيضًا

 :يات امُلتحّدة موضوع يكثر حوله اّللغط واجلدلموضوع سفر سّيد ُقطب إىل الوال ●

البعض ينسب هذا الربنامج بالكامل )برنامج سفره إىل الواليات امُلتحّدة األمرّيكية( ينسبُه إىل  •
 .املاسونّية، أّن اجلهات املاسونّية هي اليت خّططت لذهاب سيد ُقطب إىل الواليات امُلتحّدة

 .ت األمريكيةوهناك َمن ينسبه إىل املخابرا •

وهناك َمن نقل كالمًا عن سّيد قطب ِمن أّنه يظّن أّن الواليات امُلتحّدة رّتبْت هذا ِمن حيث ُهو  •
 .ال يدري، ولكن ِمن خالل قرآئن

 .وهناك َمن يقول أّن البالط امللكي هو الذي رّتب هلذه الَسفرة للخالص ِمن ُشرور سّيد ُقطب •

ارف آنذاك أراد أن ُيكرم سّيد قطب ففعل هذا.. وهناك وهناك.. وهناك َمن يقول أن وزير املع •
 .الكالم كثري، وال نستطيع أن نقول أن التفسري والتحليل الكذائي هو هذا الذي نقف عنده

 (وقفة أقرأ عليكم فيها مجلة مّما ُكتب ومّما ِقيل خُبصوص سفر سّيد قطب للواليات املتحدة) ✤

 :ندهاِمن النصوص اليت مّت الوقوف ع

أبدأ أواًل ِمن َمجموعة مقاالت كتبها سّيد ُقطب بعد أن رجع من الواليات امُلتحّدة، وعنوهنا  ◈
 .هبذا العنوان: أمريكا اليت رأيت

 .قراءة سطور ِمن كتاب ]سّيد ُقطب ناقدًا[ ألمحد حمّمد البدوي ◈
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 .قراءة سطور ِمن كتاب ]سّيد ُقطب سرية التحّوالت[ حللمي النمنم ◈

 اءة سطور ِمن كتاب ]سّيد ُقطب من القرية إىل املشنقة[ لعادل مّحودةقر ◈

 .قراءة سطور ِمن كتاب ]أمراء الدم[ خلالد عكاشة ◈

ُكّل هذه االحتماالت امُلختلفة اليت ُذكرت يف هذه الُكتب وغريها خُبصوص ما ِقيل عن سفر  ●
ليها.. أّما أنا فِمن خالل دراسة سّيد قطب للواليات املتحدة، كّلها احتماالت ضعيفة ال دليل ع

 :امُلعطيات وامُلالبسات امُلحيطة بسّيد ُقطب، أقول

أّن سّيد قطب فعاًل سافر إىل الواليات امُلتحّدة، وبقي هناك سنتني، ومل يكن معروفًا ُمّدة البعثة.. 
كان  ولكن الذي يبدو يل ويغلب على ظّني أّن سّيد ُقطب هو الذي كان وراء هذه البعثة.. هو

ُيريد أن خيرج من مصر، ويفّر ِمن واقع سّيئ كان يعيشه.. وهنا حيتاج إىل وساطات وإىل عالقات 
ِلمساعدته.. فهنا الوساطات والعالقات تدّخلت يف املوضوع )مثلما قالوا عن وزير املعارف وعن 

 .عالقاته بالوفديني وأمثال ذلك، هي اليت تدّخلت يف املوضوع(

كانت مفتوحة، واحلديث عن الوساطات والعالقات كان موجودًا.. ومن خالل فالبعثة مل ُتحّدد 
املالبسات األخرى يف هذا املقطع من حياة سّيد ُقطب حيث كان ُيعاين من مرض "السل"، وقد 
أخذ منه املرض مأخذًا كبريًا إىل احلّد الذي كان يتنّفس برئة واحدة.. وهذا املرض له تأثريات 

 .نفسّية شديدة

فالرجل ُيعاين من فشٍل صحّي، وُيعاين ِمن فشل أديب )إذ مل يستطع أن ُيحّقق أحالمه يف أن يكون 
كاتبًا من الدرجة األوىل(.. إضافة إىل جمموعة من الصدمات العاطفية يف عالقته مع النساء.. فقد 
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ب يف هذه املرحلة تّلقى أكثر ِمن صدمة عاطفية.. لكّني أعتقد أّن امُلشكلة األكرب يف حياة سّيد قط
 !..هي: انقطاع عالقته وخراهبا بالكامل مع العّقاد

 .سّيد قطب وجوده ِمن األلف إىل الياء كان ُمرتبطًا بالعّقاد

 :بامُلجمل وبامُلختصر ●

سّيد قطب كائن عّقادي، يستمد وجودُه األديب، ووجودُه اإلجتماعي، ووجوده السّياسي ِمن 
 .اد قوّية جدًاالعّقاد.. فكانت عالقته بالعّق

 

ولكن يف حلظٍة ما.. انقطعْت تلك العالقة، وكان انقطاعها بشكل سّيئ جّدًا..! والذي قطع العالقة 
به هو العّقاد، وليس سّيد ُقطب هو َمن قطع العالقة.. وكان سبب قطع العالقة أمٌر شائٍن وُمسيء 

 .سّيد ُقطبفيه إساءة للعّقاد، ولذلك ترك هذا األمر أثرًا كبريًا على 

فقد اجتمعت أصناف الفشل عليه من ُكّل اجلهات )فشٌل يف الصّحة، فشٌل يف العالقات العاطفّية، 
 فشٌل يف البلوغ إىل ُطموحه األديب، وفشٌل أهّم يف عالقته مع العّقاد وبنحٍو سّيئ شائن..!(

يفّر إليها ِمن هذا الواقع  أنا أعتقد أّن الدنيا بعد ُكّل هذا الفشل ستسودُّ يف وجهه، ويبحُث عن جهة
السيئ.. ولذلك ِمن خالل العالقات والوسائط استطاع أن يذهب إىل الوالية امُلتحّدة لفترة زمنّية 

 .ما ُثّم رجع بعد ذلك

سّيد ُقطب حينما ذهب إىل الواليات امُلّتحدة كتب رسائل كثرية، ولكّنه مل يكتب وال رسالة  ●
اد بعد رجوعه من الواليات املتحّدة.. القطيعة بينهما كانت طويلة واحدة للعّقاد، ومل يلتِق بالعّق

 .جّدًا
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فأعتقد ظّنًا أّن هذه الظروف هي اليت دفعْت بسّيد قطب أن يذهب باّتجاه الواليات امُلّتحدة 
 .األمريكية.. أّما بقية الكالم فهذا تسطرٌي ُيقال

 [2: ج: فاصل درامي ُمقتطف ِمن ]مسلسل اجلماعة3مقطع فيديو ★

  :83وقفة عند كتاب ]سيد قطب من القرية إىل املشنقة[ لعادل محودة.. يقول يف صفحة  ✤

كان نشيطًا يف كتابة اخلطابات لعدد من األصدقاء الذين احتفظوا هبا أو نشروا بعضها يف جمّلة )
فعة الرسالة، قبل أن يعود إىل مصر، من هؤالء: شقيقه الناقد والكاتب: حمّمد ُقطب، وزميل د

التخّرج يف كلية دار العلوم: حمّمد جرب، واألديب: عّباس ِخضر الذي كان ُيحّرر باب امُلتابعات 
الثقافية يف الرسالة، والشاعر حممود أبو الوفا، وأيضًا توفيق احلكيم أحيانًا، وغري هؤالء.. وباإلضافة 

سالة حتت عنوان: أمريكا إىل هذه الرسائل كتب سّيد ُقطب بعد عودته ثالث مقاالت يف جمّلة الر
، وكان من امُلقّرر أن 961، 959، 957اليت رأيت يف ميزان القيم اإلنسانّية، ُنشرت يف األعداد 

  (..ر عن سلسلة: إقرأ، ولكّنه مل يفعلدُيكملها يف كتاٍب يص

 فكان لسّيد ُقطب ُمراسالت وخطابات وّجهها إىل أخيه حمّمد ُقطب وإىل ُأدباء عصره وُزمالئه حني
كان يف الواليات امُلتحّدة األمريكّية )البعض منها ُنِشر قبل عودتِه من أمريكا، والبعض ُنشر بعد 

 عودته، والبعض اآلخر ُنشر بعد إعدامه..(

مثال مّما ذكره سّيد ُقطب يف هذه املقاالت اليت كتبها وعنوهنا هبذا العنوان: أمريكا اليت رأيت..  ●
قادًا شديدًا جّدًا، وانتقد الشعب األمريكي، والثقافة األمريكّية انتقادًا واليت انتقد فيها أمريكا انت

 :شديدًا جّدًا، وَسِخر منها بشكٍل واضح.. ِمن ُجملة ما ذكره سّيد ُقطب يف هذه املقاالت يقول
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وهذه مثاًل حمتويات إعالن عن حفلة كنيسة، وكانت ملصقة بقاعة اجتماع الطلبة يف إحدى )
األحد أّول أكتوبر، يف الساعة السادسة مساء، عشاٌء خفيف، ألعاب سحرية، ألغاز،  الُكلّيات: يوم

 (..مسابقات، تسلية

 :فهو يسخُر ِمن هذه اإلعالنات ألّنه يقول

وإذا كانت الكنيسُة مكانًا للعبادة يف العامل املسيحي ُكّله، فإّنها يف أمريكا مكان لكّل شيء إّلا )
فالشعب األمريكي معروٌف عنه أّنه ِمن أكثر الشعوب املسيحّية متّسكًا العبادة..( وهذه ُمبالغة.. 

 .بالديانة املسيحّية والطقوس املسّيحية

 :ُيكمل سّيد ُقطب، فيقول يف مقاالته •

ُكنُت ليلًة يف إحدى الكنائس ببلدة جريلي بوالية كولورادو، فقد كنُت عضوًا يف ناديها، كما )
سية يف كّل جهة عشُت فيها، إْذ كانت هذِه ناحية هاّمة ِمن نواحي كنُت عضوًا يف عّدة نواٍد كن

امُلجتمع تستحقُّ الدراسة عن َكَثبٍ ومن الداخل، وبعد أن انتهتْ اخِلدمة الدينّية يف الكنيسة، واشترك 
يف التراتيل ِفتيٌة وفتيات من األعضاء، وأّدى اآلخرون الصالة، دلفنا ِمن باب جانيب ساحة الرقص 

( إىل مكتبه، وأخذ كّل -أي القّسيس  -صقة لقاعة الصالة، يصُل بينهما الباب، وصعد )األب امُلال
  !فىت بيد فتاة، وبينهم وبينهن أولئك الذين واّللوايت كانوا وكّن يقومون بالترتيل ويقمن

. وكانت ساحة الرقص ُمضاءة باألنوار احلمراء والصفراء والزرقاء، وبقليل ِمن املصابيح البيض.
ومحى الرقص على أنغام )اجلراموفون( وسالْت الساحة باألقدام والسيقان الفاتنة، والتفْت األذرع 
باخُلصور، والتقْت الشفاُه والصدور .. وكان اجلّو كّله غرامًا حينما هبط )األب( ِمن مكتبه وألقى 
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شتركوا يف احللبة على نظرًة فاحصًة على املكان، ومن املكان، وشّجع اجلالسني واجلالسات مّمن مل ي
 - يف حلبة الرقص -أن ينهضوا فيشاركوا 

وكأّنما حلظ أّن املصابيح البيض ُتفسد ذلك اجلّو )الرومانتيكي( احلامل، فراح يف رشاقة األمريكاين 
وخّفته يطفئها واحدًا واحدًا، وهو يتحاشى أن يعطل حركة الرقص، أو يصدم زوجًا ِمن الراقصني 

 .يف الساحة

ملكان بالفعل أكثر )رومانسّية( وغرامًا، مّث تقّدم إىل )اجلراموفون( ليختار أغنية، واختار أغنية وبدا ا
ولكّنها يا صغرييت باردٌة يف ) (But baby it is cold out side) :أمريكّية مشهورة امسها

يف دارِه، وهي اخلارج( وهي تتضّمن ِحوارًا بني فىت وفتاة عائدين ِمن َسهرهتما، وقد احتجزها الفىت 
تدعوه أن ُيطِلق سراحها لتعود إىل دارها، فقد أمسى الوقت وُأّمها تنتظر.. ولكما تذّرعت إليه 

  ! حبّجة، أجاهبا بتلك الالزمة: )ولكّنها يا صغرييت باردة يف اخلارج(

ُمغتبطًا،  وانتظر األب حّتى رأى خطوات بناتِه وبنيه على ُموسيقى تلَك األغنية امُلثرية، وبدأ راضيًا
 (!وغادر ساحة الرقص إىل داره، تاركًا هلم وهلّن إمتام هذه السهرة اّللذيذة.. الربيئة

وقفة تعليق حبكاية شعبّية أذكرها لكسر الروتني تعليقًا على ما ذكرُه سّيد ُقطب يف َمقالته السابقة.. 
 :اخلالصة ِمن هذه احلكاية الشعبّية هو هذا السؤال

طب ذاهب للدراسة فعالً يف الواليات امُلّتحدة.. فماذا تصنع أنت يف هذه األماكن إذا كنت يا سّيد ُق
 !اخلاّصة باّللهو والرقص والعالقات العاطفّية ؟

 .ُكّل هذا وغريه ُيحّدثنا عن شيء، وهو: وجود ُعَقد ُمعّينة يف شخصّية هذا الرجل

 [2: فاصل درامي ُمقتطف ِمن ]مسلسل اجلماعة: ج 4مقطع فيديو ★
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 :وقفة عند ُعقد سّيد ُقطب ✤

كما ُقلت: هناك ُعقد تتجّلى ِمن وراء الُسطور اليت كتبها سّيد ُقطب يف مقاالته: أمريكا اليت رأيت.. 
 :أو حّتى يف الرسائل اليت بعث هبا إىل أصدقائه وُزمالئه يف مصر.. هناك ُعقٌد واضحة

(: عقدة )الفشل األديب( وهذه مل جيد هلا حاًل إّلا يف أحضان مجاعة األخوان امُلسلمني 1العقدة ) -1
  .الفاشلة..! ومّر احلديث عنها

(: ُعقدٌة بسبب فشلِه العاطفي، )سأقرأ عليكم بشكل ُموجز وسريع ما جاء مكتوبًا 2العقدة ) -2
 .شة.. وأنتم دّققوا، واحكموايف هذِه املسألة ِمن كتاب ]أمراء الدم[ خلالد ُعكا

وقفة عند معلومة مهّمة جّدًا يف كتاب ]سّيد ُقطب ناقدًا[ ألمحد حمّمد البدوي، سأقرؤها  ✤
 :وما بعدها 11عليكم.. جاء يف هذا الكتاب يف صفحة 

، ويف جمّلة العامل العريب اليت 1947سّيد ُقطب سّجل قّصة حّبه يف عمل روائي: أشواك. نشره عام )
حتريرها سّيد قطب نفسه، جند يف أعدادها بعض إعالن وتنويه بالرواية: "أشواك قّصُة حّب  يرأس

 :عفيف، وشٌك كذلك عنيف" وتعرض اجملّلة ُملّخصًا ِلمضمون الرواية

إّنها ِقّصُة فتاٍة هلا ماٍض تكشفُه بني يدي رجلها الذي عاش عامني يف األحالم، تكشفه له يف اّلليلة 
فينطلق املارد، ويقوم الصراع بني ُحّبها العميق وهذه األشواك الثابتة يف األعماق.. وهلذه املوعودة، 

الرواية إهداٌء يقول: "إىل اليت خاضت معي يف األشواك، فُدميُت وُدمَيْت، وَشقيُت وشقَيْت، مّث 
إىل  سـارْت يف طريق، وِسرُت يف طريق جرحيني بعد املعركة، ال نفُسها إىل قرار، وال نفسي

  (.."استقرار

 :إىل أن يقول •
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صاحيب وقد رآين ُأدافع  وقد سبق أن كتب نّصني يف عددين ُمتتالني ِمن قصيدة النثر، فقال: قال يل)
كسٌة إليها بعد ُكّل ما عنها حبرارة ضّد نفسي، وأدفع عنها ما قد رميتها به من قبل، وحيك! أ هي ن

مُبستطيٍع أن أعبده وهو  أتّوجه إليه بالعبادة، فما أنا كان؟! قلُت: إّنما أريد تطهري الصنم حّتى
 :12ة ُملّوث، وما أنا بقادر على البقاء بدون عبادة..( إىل أن يقول الكاتب صفح

َمن ميضي إىل تسمية شخصّية معّينة،  -أي العارفني بأحواله من أصدقائه وُزمالئه  -وبني العارفني )
ها امرأة كانت على عالقة عاطفّية بالعّقاد وأّنه ُنِقل إىل العّقاد بل هناك َمن ميضي إىل حّد القول بأّن

أّنها ُشوهدت ُتجالس سّيد ُقطب يف حديقة األندلس ذات مساء، فأّدى ذلك إىل صدام وقطيعة، 
وانتهت العالقة الشخصّية احلميمة بني الرجلني العظيمني، فلم يّتصال، ومل يلتقيا خالل السنوات 

 (هما.. رّبما تبلغ مخسة عشر سنةاألخرية ِمن عمري

هذه هي امُلشكلة احلقيقّية اليت أّدت إىل قطع العالقة فيما بني سّيد ُقطب والعّقاد، ألّن العّقاد وجد 
هبا عالقة عاطفّية، وِلذا بادر العّقاد إىل قطع هذه ه سّيد ُقطب خائنًا له أن ُيقيم عالقة مع امرأٍة ترُبط

سّيد ُقطب ذهب إىل الواليات امُلّتحدة األمريكّية فاّرًا من الواقع السّيء  العالقة، ولذلك ُقلت بأّن
 .الذي كان يعيشه آنذاك.. ولكّنها جرت عرب الوسائط وعرب التفاصيل األخرى

 :من نفس الكتاب يقول 13يف صفحة  •

اليت انتقد فِمن ُجملة املقاالت  -ويف اجملال األديب بعد ذلك أخذ ينتقد العّقاد ولكن بنحو خفي )
 !(: "الضمري األديب يف مصر: ُشّبان وشيوخ.. الشيوخ أنانّيون-هبا العّقاد هذا املقال، حتت عنوان 

فسّيد قطب اعترب أّن العّقاد كان أنانّيًا حينما حرمه ِمن عالقته العاطفية بتلك املرأة اليت كانت أيضًا 
 .تربطها عالقة عاطفّية بالعّقاد



22 
 

د ُقطب واليت ُيمكن أن نتلّمسها ِمن خالل كتاباته: ُعقدتُه ِمن َمرضه وِمن (: يف سّي3الُعقدة ) -3
 !شكلِه وتكوينه

سّيد ُقطب كان قصري القامة، وكان حنيفًا وتلك النحافة مل تكن إّلا بسبب املرض الُعضال الذي 
ليت ُيعانيها يف أصابه.. فمرض "الُسل" ِمن مجلة آثاره أّنه ُيؤّدي إىل الضمور البدين بسبب املشاكل ا

وهو الذي قال ذلك عن  -التنفّس، مل يتمّيز بوسامة معّينة، شكله قروي، وعليه ِسماٌت هندّية 
وفوق ُكّل هذا هناك مرض "السل".. وهذا املرض يف الُعرف اإلجتماعي ُيعّد وْصمًة وُيعّد  -نفسه 

 :قلها لغريه من عّدة أسبابَعيبًا يف اإلنسان، ألّنه مرض ِمن األمراض اليت ُيمكن للشخص أن ين

أحد هذه األسباب "الرذاذ" الذي يتطاير ِمن فمه، والذي ُيمكن أن يكون دموّيًا.. فهو يف حالة 
 .ُسعال شديد ُمستمر، مع بلغم دموي

مرض "السل" أو الدرن الرئوي الناس تشمئّز منُه وتتقّزز، وتشمئّز ِمن امُلصاب به.. فهذا امَلرض لُه 
د على صاحبه، وُيسّبب له عدم االّتزان العصيب، لذلك قد يكون يف أحيان كثرية ضغٌط نفسٌي شدي

 .يف حالة من العصبّية والغضب.. وإنسان يف مثل هذه احلالة لن تكون قراراته سليمة

هذا هو حال سّيد ُقطب، تتقاذفه أمواج الفشل من ُكّل جانب )فشل أديب، وفشل عاطفي، وفشل 
عقدة ناشئة من فشله الصّحي، ُيضاف إليها ِقصره وهندامه وسائر التفاصيل يف عالقته مع العّقاد، و

 !..األخرى اليت ترّتبت على مرض الِسل.(

قراءة ُسطور ُأخرى من مقاالته امُلعنونة بعنوان: أمريكا اليت رأيت.. )واليت تشتمل على ِقّصته  ✤
يف السفينة اليت سافر فيها إىل الواليات  اليت حتّدث فيها عن املرأة الفاتنة اليت جاءت إىل ُغرفته وهو

 :امُلتحّدة األمريكّية(.. مّما جاء فيها، يقول
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حّتى كان الباُب يقرع.. وفتحُت، فإذا أنا بفتاة هيفاء مجيلة، فارعُة الطول، شْبُه عارية، يبدو ِمن )
  :مفاتن جسمها ُكلُّ ما ُيغري، وبدأتين باإلنكليزية

عليك ضيفًة هذِه اّلليلة؟ فاعتذرُت بأّن الُغرفة ُمعّدٌة لسريٍر واحد، هل يسمح يل سيدي بأن أكون 
وكذا السرير لشخصٍ واحد، فقالت: كثريًا ما يّتسع السريرُ الواحد إلثنني، واضطررتُ أمامَ وقاحتها 
وُمحاولة الدخول ُعنوًة ألن أدفَع الباب يف وجهها لُتصبح خارج الغرفة، ومسْعُت ارتطامها باألرض 

 (..شبّية يف املمر، فقد كانْت خممورةاخل

هذا الكالم قد يكون ال حقيقة له.. فهو جمّرد تنفيٌس عن حالٍة يشعُر هبا بسبب فشلِه العاطفي، 
وبسبب أّن هذا املرض الذي ُيعاين منه وهو "السل" الذي كان شديدًا عليه، حيول هذا املرض فيما 

قة معه.. لذلك يبدو أّنه كان ُمضطرًا أن أقام العالقة مع بينه وبني أن ُتفّكر امرأة يف أن ُتقيم العال
 .امرأة هلا عالقة مع العّقاد

أنا ال أقول أّن هذه املعلومات قطعّية، هذه معلومات احتمالّية، ولكّني مل ُأنشئها ِمن عندي.. فأنا )
 (بأقرأ املعلومات إّما من كتابات هو كتبها، أو كتبها ُمتخّصصون يف تأريخ سّيد ُقط

قراءة سطور من كتاب ]سّيد ُقطب ِمن القرية إىل امِلشنقة[ تتحّدث عّما رآه سّيد ُقطب يف  ✤
الواليات امُلتحّدة األمريكّية.. )وهذه السطور تشتمل على كالم خمفّي وراءها( مّما جاء فيها، يقول 

 :سيد ُقطب

يف الوجه: يف العني اهلاتفة، والِشفة والفتاُة األمريكية تعرف جّيدًا َموضع فتنتها اجلسدّية، تعرُفها )
الظامئة، وتعرُفها يف اجلسم: يف الصدر الناهد، والردف املليء، ويف الفخذ اّللفاء، والساق امللساء، 

وتعرفها يف اّللباس، يف اّللون الزاهي توقظ به احلّس البدائي،  -وهي ُتبدي هذا كّله وال ُتخفيه  -
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وهو بذاته يف األمريكّية فتنٌة حّية صاعقة يف بعض  -سد ويف التفصيل الكاشف عن مفاتن اجل
مّث تضيف إىل كّل هذا الضحكة امُلثرية، والنظرة اجلاهرة، واحلركة اجلريئة، وال تغفل عن  -األحيان 

 :ذلك كّله حلظة أو تنساه..( إىل أن يقول

والعضل امَلفتول، ُهما ، -الذي ال ميلكُه هو  -والفىت األمريكي يعرف جّيدًا أّن الصدر الَعريض )
الشفاءُة اليت ال ُترّد عند كّل فتاة، وأّن أحالمها ال َترفُّ على أحٍد كما ترف على "رعاة البقر" 

 (.."cow boys" الـ

كما  -هذا الكلمات أال ُتحّدث عن شيٍء وراءها..؟! وما يف اجلنان يظهر على فلتات اّللسان 
  - يقول سّيد األوصياء

سّيد ُقطب يف جمّلة الكاتب اجلزء األّول. يقول: )وتطلُع عليك الفتاة كأّنها اجلنّية أيضًا يقول  ●
املسحورة أو احلوراء اهلاربة. ولكن ما إن تقرب إليك حّتى حتس فيها الغريزة الصارخة وحدها، 

حلم شهي حّقًا، ولكّنه حلم على كل  -ُمجرد حلم  -ُمجّردة ِمن كّل إشعاع، مّث تنتهي إىل حلم 
 حال..(

كالمه يف مثل هذا االّتجاه كثري جّدًا.. أحتّسس ِمن خالل كلماته عن ُعقدته الناشئة ِمن مرضِه  
الذي ُينّفر النساء والفتيات منه، ومن شكله وهندامه الُقروي الذي تظهر عليه امِلسحة اهلندية.. 

ق مل تكن ُمفتراة.. فهذه )هذه احتماالت، ولكّنها احتماالت منطقّية مبنّية على تعابري وعلى حقائ
 كلماته، وهذا قلمه، وهذه كتاباته(

 :اخلالصة هي ✤
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أّن سّيد ُقطب سافر إىل الواليات امُلّتحدة ألي سبب كان، وعاد ألّي سبب كان.. ولكن هناك 
حقيقة وهي: أّنه ذهب فاشاًل حيمُل فشله األديب، وفشله العاطفي، وفشله الصّحي، وعاد فاشاًل 

رض السل وبفشله األديب وفشله العاطفي.. ورّبما أحاديثُه عن أحوال الفتيات والفتيان أيضًا.. عاد مب
 !وهذه األوصاف العاطفية ُينبيَك عن َفشله العاطفي.. فقد ذهب فاشاًل، وعاد فاشاًل


