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 ملخص:

يعد تفسير الظالؿ مف أهـ التفاسير في العصر الحديث، كقد تميػز سػيد قطػم همه اػح الحراػي كا تهػر    
،  لػ  التفاسػير السػاه واديػد  لذلؾ ماٌددا في  الـ التفسير؛ لمػا أاػافح مػف معػاف كأفاػار حرايػو كترهكيػو 

ػػا اػػاف سػػيد قطػػم يكااػػح الط يػػاف كيسػػع  لتحريػػر افهسػػاف فػػي فتػػر  اػػعؼ ا مػػو  افسػػالميو كالعرهيػػو كلمَّ
ز فػي ظاللػح  لػ  مف ػكـ ا خػكَّ  كتهاكلػح فػي سػتعمار الاهػرل، راَّػكهزيمت ا الداخليو كالخارايو أماـ دكؿ اف

العديػػد مػػف ا يػػاا ذاا الصػػلو المها ػػر  كريػػر المها ػػر ، كلػػـ يػػدع مهاسػػهو مج كه ػػط ملػػ  تكايػػح الماتمػػ  
صالح  رائعػان  مكاكع ا خػكَّ  تهػاكجن ، فتهاكؿ  القتح م  مخكاهح المسلـ كد كتح مل  مصالح الفرد في هفسح كا 

، فػذار فػي تفسػير  كمعل ػان  لي ػال ػا  كتفهف في محداث المصطلحاا الخاصو هػح  ػارحان  كاميالن   ذهان  كرائدان 
كريرهػا مػف المصػطلحاا الخاصػو هػح فػي كأخك  الػد ك  كأخػك  الع يػد ، ا خكَّ  افيماهيو كا خكَّ  المعتصمو 

 ، ليهيف أهميو ا خكَّ  افيماهيو في ههاء الماتم  افسالمي.ظاللح

 قطم ا خكَّ ؛ الماتم ، افيماف؛ الع يد ؛ سيد الكلنات املفتاحًُ: 
Abstract: 

The interpretation of “In the Shade of the Qur'an” (Fi Zilal  Al-Qur'an) is one of the most 

important interpretations in the modern era. Sayyid Qutb was distinguished by his kinetic 

approach and considered a renovator in the world of interpretation; because he added new 
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meanings, kinetic, and educational ideas to the previous interpretations. Since SayyidQutb 

was facing tyranny and seeking to liberate man during the period of weakness of the Islamic 

and Arab nation, and its internal and external defeat, against the major colonial powers, he 

focused on the concept of brotherhood and dealt with it in many verses related directly and 

indirectly. He did not leave an occasion but was active in directing the Muslim community 

and calling it to reform the individual in himself and his relationship with his brothers. 

Therefore, he dealt with the issue of brotherhood in a wonderful, pioneering dulcet and 

beautiful way. He mastered in creating his own terms explaining and commenting on them. 

He mentioned in his interpretation the brotherhood of faith, the brotherhood of Mu'tasim, the 

brotherhood of Aldaoua, the brotherhood of creed, and other terms related to it in the shadow, 

to show the importance of brotherhood of faith in building an Islamic society. 

Keywords: brotherhood, community, faith; creed; Sayyid Qutb 

 مقدمُ. 1

الحمػػػد ب رم العػػػالميف، كالصػػػال  كالسػػػالـ  لػػػ  سػػػيد المرسػػػليف، سػػػيدها محمػػػد هػػػف  هػػػد اب ك لػػػ   لػػػح 
 أما هعد: ،كصحهح أامعيف

هما أرسؿ ا ههياء كالمرسليف، مه ريف كمهذريف، يه ركف مف  فإف اب  خلؽ الخلؽ كلـ يترا ـ همالن، كا 
ُرُسًلا ُمَبشِِّريَف أطاع كات   هاهو اب كهعيمح كراكاهح، كيهذركف مف  ص  كه   مف رام اب كهيراهح، }

ٌة َبْعَد   ػزَّ كاػؿ ح فػنهزؿ  لػي ـ الاتػم رسػائلى  ،[165]الهسػاء: الرُُّسػِؿ َوُمْنِذِريَف ِلَئًلا َيُكوَف ِلمنااِس َعَمى الماِه ُحجا
هػػػذ  الاتػػػم    فػػػي ـ كه يػػػح ملػػػي ـ، ك ػػػريعتح فػػػي أراػػػح، كدسػػػتكر   لػػػ  خل ػػػح، كاػػػاف  خػػػرى ملػػػ  خل ػػػح، كأمػػػرى 

، المحفػػػكظ مػػػف أم ه ػػػص أك السػػػماكيو ال ػػػر ف الاػػػريـ، الػػػذم هػػػزؿ هػػػح الػػػركح ا مػػػيف،  لػػػ  قلػػػم محمػػػد 
ناا َلُه َلَحاِفُظوفَ }:كاؿتحريؼ هحفظ اب  ز   . [9]الحار: { ِإناا َنْحُف َنزاْلَنا الذِّْكَر َواِ 

هتمػػاـ هػػال ر ف الاػػريـ ك لكمػػح، كمػػف أخػػص  لػػـك اجفعمػػد  لمػػاء افسػػالـ مهػػذ هػػزكغ فاػػر افسػػالـ ملػػ  
العديد مػف ال ر ف  لـ التفسير، فال ر ف الاريـ ااء مامال في هعض ا حياف كمفصالن أحياها أخرل، كحكل 

ػػا اػػاف ال ػػر ف الاػػريـ معاػػز  الههػػي الخالػػد ، ااهػػا معاهيػػح زاخػػر ، ج تهت ػػي  التكاي ػػاا كالت ػػريعاا، كلمَّ
ُقػْؿ َلػْو َكػاَف اْلَبْحػُر ِمػَداداا } اائهح كج ته اي معاهيػح كج يخلػؽ  ػف ا ػر  الػرد كج يحػيط هػح أحػد مػف خل ػح:

 .[109]الا ؼ: { َأْف َتْنَفَد َكِمَماُت َربِّي َوَلْو ِجْئَنا ِبِمْثِمِه َمَدداا ِلَكِمَماِت َربِّي َلَنِفَد اْلَبْحُر َقْبؿَ 

كقد ااف سيد قطم مف  لماء التفسير في العصػر الحػديث الػذيف أحػد كا تاديػدان فػي مدرسػو التفسػير، مذ 
كا مو المسلمو  ااف رائد التفسير الحراي، الذم  هي هظالؿ ا ياا كما تحملح مف معافو تفيد الفرد المسلـ

 ستهداد.ؿ كال كرل كههذ الظلـ كمحارهو اجفي ههاء الماتم  افسالمي ال ائـ  ل  العد
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ػػا  ػػاش سػػيد قطػػم رحمػػح اب فػػي فتػػر  ه ػػط في ػػا اج زك ال  افػػو رػػهاػػؿ سػػهيؿ متػػاح  كؿسػػتعمار، كحػػاكلمَّ
 كراهطػػو افيمػػاف ترايػػزان  يػػد   الع كراػػز  لػػ  أخػػكَّ  ،تصػػدل ل ػػذ  الحمػػالافافسػػالميو كالتػػن ير  لػػ  ال كيػػو، 

لعديػػد مػػف ا يػػاا، كحػػذر مػػف ا خػػكَّ  التػػي ج ت ػػكـ  لػػ  أسػػاس الػػديف كالع يػػد ، تفسػػير  لفػػي  كظػػاهران  اهيػػران 
فحػػاكؿ هاػػؿ سػػهيؿ متػػاح تاليػػو ا ف ػػاـ فيمػػا قػػد يلتػػهس  لي ػػا مػػف معػػاف  ،فػػي الػػكجء كالهػػراء ليعطيهػػا دركسػػان 

ظ ارها هحلت ا   الزاهر .مسالميو م مكر  كا 

فعػػػرض مفػػػاهيـ ا خػػػكَّ  كاصػػػطل  اعادتػػػح  لػػػ  معػػػاف خاصػػػو لةخػػػك ، م ػػػؿ ا خػػػكَّ  افيماهيػػػو كا خػػػكَّ  
كا خكَّ  الكدكد، ك الج هذ  المصطلحاا هنسلكم اميؿ هدي ،  اله ريو الع ديو كا خكَّ  المعتصمو، كا خكَّ 

هػػ  ا خػػكَّ ، كمػػدل تن يرهػػا  لػػ  الماتمػػ  كقػػد اػػاف هػػذا الهحػػث محاكلػػو لف ػػـ هظػػر  سػػيد قطػػم ال ػػمكليو لمع
 المسلـ.

 فما ااف مف تكفيؽ فمف اب كحد  كما ااف مف خطن كهسياف فمهي كمف ال يطاف.
 . أهمية الدراسة2. 1

تظ ر أهميو هذ  الدراسو في اكه ا هح ان يعالج قايو ا خكَّ  في الماتم  افسالمي، كهي قايو كاقعيػو 
 ـ اليكميو، التػي تعراػا للت ػكيح كالتحريػؼ زمهػان، كتزيػد أهميػو الهحػث دراسػو تالمس كاق  الهاس في حيات

 هذ  ال ايو مف خالؿ تفسير "في ظالؿ ال ر ف الاريـ لسيد قطم.

 . مشكمة الدراسة3. 1

تتم ػػػؿ م ػػػالو هػػػذ  الدراسػػػو فػػػي افااهػػػو  ػػػف السػػػياليف ا تيػػػيف: ايػػػؼ  ػػػالج سػػػيد قطػػػم قاػػػيو ا خػػػكَّ  
 مف كا و هظر ؟ كما هك مدل تن ير ا خكَّ  افيماهيو في ههاء الماتم  افسالمي افسالميو في تفسير ؟

 . أهداؼ الدراسة4. 1

 ت دؼ الدراسو مل  أمكر  د :

 الكصكؿ مل  أقكاؿ سيد قطم في قايو ا خكَّ  كمحاكلو ترتيه ا ه اؿ متاامؿ كمتسلسؿ. -1
 فسالمي مف كا و هظر .معرفو مدل تن ير ا خكَّ  هاختالؼ أهكا  ا  ل  الماتم  ا -2
  رض هماذج مف ا خكَّ  افيااهيو كمعرفو مدل تن ير ذلؾ  ل  الماتم  المسلـ مف كا و هظر .  -3
 . الدراسات السابقة5. 1

لػػـ أطلػػ   لػػ  دراسػػاا تتصػػؿ همكاػػكع الهحػػث ه ػػاؿ مها ػػر، كذلػػؾ  ف الهحػػث محصػػكر فػػي تفسػػير 
 كلـ تيهحث مف خالؿ هذا التفسير مف قهؿ، كااف للهاحث مطالع  ل   د   كفي قايو كاحد ، كاحد،
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 أهحاث تتصؿ هالمكاكع مف أهم ا:

 اتام التفسير كالمفسركف، للداتكر فاؿ  هاس. -1
 ا خكَّ  افيماهيو في اكء ال ر ف دراسو مكاك يو للداتكر  هدالرحمف يتيـ الفالي. -2
   افسالمي لل يخ فرحاف هف سليماف الفيفي.ا خكَّ  في افسالـ كأ رها في ههاء الماتم -3
 . منهج الدراسة6. 1

 كقد ا تمدا هذ  الدراسو المه ج الكصفي  ـ التحليلي كذلؾ:

 ؿقما هام  ا قكاؿ المتعل و همكاكع ا خكَّ  مف خالؿ تفسػير سػيد قطػم كحاكلػا كصػؼ ا قػكا 
 لمكاكع الكاحد في هاهح.كت سيم ا في أهكام كمسائؿ، كذلؾ هام  ا قكاؿ المتفرقو ذاا ا

  قمػػا هتحليػػؿ هػػذ  ا قػػكاؿ كقػػا الحااػػو، كقػػد اػػاف التحليػػؿ قليػػؿ فػػي هػػذا الهحػػث، كذلػػؾ  ف سػػيد
همػػا زاد  ػػيئان اديػػدان فػػي  ػػرض المسػػائؿ، كأاػػاؼ معػػاف  قطػػم لػػـ يخػػالؼ المفسػػريف فػػي معػػاهي ا خػػكَّ  كا 

 ق و.اديد  لذلؾ اقتا  الحاؿ للكصؼ كالترتيم أا ر مف التحليؿ كالمها
 . خطة البحث 7. 1

 المهحث التم يدم معه  ا خ، كالتعريؼ هسيد قطم كتفسير 

 المطلم ا كؿ: معه  ا خ ل و كاصطالحا

 المطلم ال اهي: التعريؼ هسيد قطم كتفسير 

 م تايات ا، اما  را ا سيد قطم المهحث ا كؿ: ا خكَّ  افيماهيو كأهـ

 يراها سيد قطمالمهحث ال اهي: مفاهيـ ا خكَّ  اما 

 المطلم ا كؿ: ا خكَّ  المعتصمو

 المطلم ال اهي: أخك  الد ك  

 المطلم ال الث: أخك  الع يد  كأ رها في ههاء الماتم  افسالمي

 المهحث ال اهي: ا خكَّ  افيااهيو كأ رها  ل  الماتم  افسالمي

 الهتائج كأهـ التكصياا
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 ف بصًد قطب وتفصريه. املبحح التنوًدٍ معيِ األخ والتعري2

ًُ واصطالحًا. 1. 2  املطلب األول: معيِ األخ لغ

 .  أوال معنى األخ لغة: 1. 1. 2

 : (2009)العباقي،  مه ا لةخ معاف ا ير 

كا يدؿ  ل  التكا  كالتنك  مف ريظ أىك حزف -1  .اٍسـ صى
ًهمىٍعه  اخ -2 كا يهاخ ًهًح اٍلامؿ كى  .أىم اطرىح صى
يا  صلم أىك هطف، أخ في الهسم  -3  .كهكى اؿ مف امعؾ كا 

أخ المػػو ا خ هػػك   يػػرادهـ لمعهػػمالم ػػت ر كالػػذم هػػص  ليػػح أا ػػر أهػػؿ الل ػػو  هػػد  ا خيػػر هػػك كالمعهػػ 
قػػاؿ ا زهػػرم: هػػـ ا خػػكَّ  مذا اػػاهكا  م، كهػػـ  ،، مخػػك  أك مخػػكاف كههالػػؾ مػػف فػػرؽ هيه مػػاحكامعػػالهسػػم، 

 .(37/46هـ، صفحة  1094)الزَّبيدي،  افخكاف مذا لـ ياكهكا  م

تسػػتعمؿ فػػي الهسػػم كالم ػػاه و كالم ػػاراو في ػػيء، كتتهػػاكؿ المخػػتلط مػػف الػػذاكر كافهػػاث،  ف : كا خػػكَّ 
ْف َكػػاُنوا ِإْخػَوةا ِرَجػاالا َوِنَسػػا ا : }تعػال  يتهػاكؿ الػذاكر كافهػاث ت ليهػػان، امػا يػدؿ  ليػح قكلػحالامػ  المػذار  { َواِ 

 .(63)الكفوي، /، صفحة  [176]الهساء: 

فاػذلؾ هػك فػي أصؿ ا خ في الل و مف التكٌخي، كهك الطلم، فا خ م صد  م صػد أخيػح، "قاؿ الزااج: 
 . (1/937)النووي، /، صفحة  "الصداقو، أف ياكف مراد  اؿ كاحد مف افخكاف، مكاف و لما يريد صاحهح

 . ثانيا: معنى األخ في االصطًلح2. 1. 2

يػػا  فػػخ فإهػػح ج يهفػػؾ  ػػف المعهػػ  الل ػػكم ألالمػػو  صػػطالحياجأمػػا المعهػػ   ا خ: هػػك اػػؿ مػػف امعػػؾ كا 
كا خػػا:  كريرهػػا،صػػلم أك هطػػف، كيسػػتعار لاػػؿ م ػػارؾ ل يػػر  فػػي ال هيلػػو أك فػػي الػػديف أك فػػي الصػػهعو 

 .(63)الكفوي، /، صفحة  { يعهي أختح في الصالح ج في الهسميا أخت هاروفاا خ }

َـّ  قاؿ اهف الاكزم "اٍ ىخ: اٍسـ ييرىاد ًهًح اٍلمسىػاًكم كالمعػادؿ، كىالظَّػاًهر ًفػي التعػارؼ: أىهػح يي ىػاؿ ًفػي الٌهسىػم،  ػ
لىٍي ىا اٍل ىًريهىو"  .(131هـ، صفحة  1404)ابن اجلوزي،  يستعار ًفي مىكىاًا  تدؿ  ى

كلاػف قػد يػرد  لػ   ،ما يطلؽ  لػ  ا خ مػف الهسػم خ رالهان اجصطالحي لالمو ا  كهذا يدؿ أف المعه 
السياؽ، كقد ذار اهف الاػكزم أف ا خ يػنتي فػي ال ػر ف الاػريـ يح لمستعار يدؿ    همعه  ،رير هذا المعه

دَّ  كالمحهػوافك  ،افخاء ًفي الٌديف، ك افخاء مف اٍل ىًهيلىو ل  خمسو معاهي، أخ الهسم، ك  ، كا خ خاء ًفي اٍلمىكى
 .131هـ، صفحة  1404)ابن اجلوزي، الصاحمهمعه  
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 . املطلب الجاىٌ: التعريف بصًد قطب وتفصريه2. 2

 التعريؼ بسيد قطب . الفرع األوؿ:1. 2.2

ـ، تخػرج 1906هك سيد قطػم هػف مهػراهيـ حسػيف، كهػك مفاػر مسػالمي كلػد ه ريػو مك ػا فػي أسػيكط  ػاـ 
كظِّػؼ فػػي ديػكاف كزار  المعػػارؼ،  ػـ أصػػه  مراقهػػان ـ، ك ػػيف مدرسػان للعرهيػػو،  ػػـ 1933مػف دار العلػػـك  ػاـ 

ـ، فػي هع ػػو لدراسػو هػػرامج التعلػيـ، ممػػا اعلػح يهت ػػد 1951-ـ1948فهيػان للػكزار ، سػػافر ملػ  أمرياػػا مػف  ػػاـ
، الهرامج المصػريو كيراهػا مػف كاػ  افهاليػز كتخػدـ مصػالحح، فطالػم هت ييرهػا كصػه  ا هالصػه و الديهيػو

ـ، 1953قػػدـ اسػػت التح مػػف  ملػػح، كاهاػػـ ملػػ  اما ػػو افخػػكاف المسػػلميف  ػػاــ، 1952كمػػ  قيػػاـ ال ػػكر  
هـــ، صــفحة  1409)نــوض، ،  (3/147، صــفحة 2002)الزركلــي،  فتػػرأس قسػػـ ه ػػر الػػد ك  كتحريػػر مالػػت ـ

 .  (17-15)اخلالدي، / ، الصفحات  (1/219

هػػتالءاا كالمحػػف كسػػاف  ػػد  مػػراا، كقػػد اسػػت ؿ فتػػراا سػػاهح هالاتاهػػو كالتػػنليؼ تعػػرض للا يػػر مػػف اج
حت  أصه  رائدان للفار افسالمي المعاصر، ا مر الذم لـ يعام السلطاا الحاامو فػي هلػد ، ليسػت ر هػح 

ران في الساف هت مو مس اط الهظاـ كتخريم الهلد فصدر في ح ح حاـ اف داـ، كلـ تهفػ  ال ػفا و الحاؿ أخي
ـ 1966التػػي قػػدم ا اهػػف هػػاز رحمػػح اب فػػي سػػهيؿ تخفيػػؼ حاػػـ اف ػػداـ، ك ياػػؿ فػػي تهفيػػذ  فاػػاف فػػي  ػػاـ 

)اخلالـــدي،  ـــيد قاـــد لـــن اشـــي،/  ا ا    ـــ،ا/، / ،  (24، صـــفحة 1886)اخلالـــدي، لـــدظال  ا قـــ،  ال ـــ   ، 
 . (17-15الصفحات 

 . الفرع الثاني: التعريؼ بظًلؿ القرآف2. 2.2

يعػد تفسػػير الظػػالؿ مػػف أهػػـ الاتػػم لسػػيد قطػػم كمػػف أهػػـ التفاسػػير فػػي العصػػر الحػػديث، ف ػػك فريػػد فػػي 
كفػػي أسػػلكهح، يراػػز  لػػ  الصػػكر الفهيػػو لليػػاا كياعػػؿ ال ػػارر يعػػيش مػػ  الػػهص ال ر هػػي هك ػػح كماػػمكهح 

ل ػد لياكف ال ر ف كاقعان حيان معا ان معح كحاامان  ليح، كقػد أكاػ  سػيد قطػم ذلػؾ فػي م دمػو اتاهػح ه كلػح: "
 ااتما يػػػان  اقعػػػان  ػػػف الكاػػػكد كالحيػػػا  كال ػػػيـ كالػػػهظـ امػػػا ح ػػػؽ ل ػػػا ك  اديػػػدان  أه ػػػن هػػػذا ال ػػػر ف لله ػػػريو تصػػػكران 

 . (1/16هـ، صفحة  1412)قاد،  "في ظالؿ ال ر ف، كمه ج ال ر ف، ك ريعو ال ر ف... فريدان 

كا تهػػر لػػذلؾ ماػػٌددان فػػي  ػػالـ التفسػػير؛ لمػػا أاػػافح مػػف معػػاف وقػػد تميػػز سػػيد قطػػب بمنهجػػه الحركػػي 
ال ػر ف الاػريـ اتػام  التفاسير الساه و، مهطل ان مف هدايو ا ياا ال ر هيو كمعتهػران كأفاار حرايو كترهكيو  ل  

كهػك فػي اله ايػو المراػ  الػذم تسػتمد  ،كهػك دسػتكرها كمه ا ػا د ك  افسالـ المهاراو ف ك ركح ا كحارسػ ا
د الحػػرص فاػػاف  ػػدي ،كسػػائؿ العمػػؿ، كمهػػاهج الحراػػو، كزاد الطريػػؽ ،امػػا يسػػتمد مهػػح الػػد ا  ،مهػػح الػػد ك 

 لػػػ  أف ياعػػػؿ مػػػف  يػػػاا ال ػػػر ف، مػػػاد  حيػػػو جسػػػتههاط مػػػا يحتااػػػح الػػػد ا  كالعػػػاملكف فػػػي ح ػػػؿ الػػػد ك  
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افسالميو، مف دركس ترهكيو ك ظاا د كيو كتاػارم حرايػو، كهيػاف لصػفاا الػد ا  كمػيهالت ـ، ك  هػاا 
)اخلالدي،  يد قاـد  (1/348هـ، صفحة  1412)قاد،  الطريؽ، كمعرفو مراحؿ الد ك  ككسائل ا كرير ذلؾ

 .(547لن اشي،/  ا ا    ،ا/، / ، صفحة 
كالد ك  قائمو  ل  مامك و مف العهاصر كأهػـ هػذ  العهاصػر هػك الفػرد المسػلـ كالاما ػو المسػلمو، كمػا هيه مػا 
مف  القاا، كقد راز سيد قطم  ل  الفرد المسلـ كالاما و المسلمو في تفسير  كما يه ن هيه ـ مف الصػالا التػي 

سػػد قطػػم مكاػػكع ا خػػكَّ  تهػػاكجن رائعػػان كرائػػدان  ػػذهان ، كل ػػد تهػػاكؿ األخػػواة فػػي المجتمػػم ااسػػًلمي الواحػػدمػػف أهم ػػا 
ا خػكَّ  افيماهيػو كا خػكَّ  كاميالن كتفهف في محداث المصطلحاا الخاصو هح  ارحان ل ا كمكاحان، فػذار فػي تفسػير  

هح ػي  الكدكد كريرها مف المصطلحاا الخاصو هح فػي ظاللػح، امػا سػنهيه ا فػيالمعتصمو كا خكَّ  الرحيمو كا خكَّ  
 هعد تكفيؽ اب ك كهح.

 وأهه مقتضًاتوا، كنا عرضوا شًد قطباإلمياىًُ  املبحح األول: األخىََّ. 3

ا خػػكَّ  افيماهيػػو مػػف أكسػػ  المفػػاهيـ فػػي ا خػػكَّ  التػػي راػػز  لي ػػا سػػيد قطػػم فػػي ظاللػػح، ف ػػي الراهطػػو  
الك ي و التي امعا الصحاهو هعد تفرؽ، كألفا هيه ـ هعػد خصػاـ، كهػي طػري  ـ لتحصػيؿ الت ػكل التػي ه ػا 

ـْ ُتْرَحُمػوفَ  ِإناَما اْلُمْؤِمُنوَف ِإْخَوٌة َفَأْصِمُحوا َبْيفَ }يرحـ اب العهػاد:  ـْ َواتاقُػوا الماػَه َلَعماُكػ  [10{ ]الحاػراا: َأَخَوْيُك
 . (6/3343هـ، صفحة  1412)قاد، 

 . املطلب األول: األخىََّ اإلمياى1ًُ. 3

نف ياػكف هػ ا صػؿ فػي الاما ػو المسػلمو، ، كذلػؾالحم كالسالـ كالتعاكف كالكحد فا خكَّ  افيماهيو تعهي 
فػي هظػاـ ا مػو  اذلؾ كا صؿ، الخالؼ أك ال تاؿ هك اجست هاء الذم يام أف يرد مل  ا صؿ فكر كقك ح

ه تػػاؿ ، ك لػػ  هػػذا ا صػػؿ قػػاـ افمػػاـ  لػػيأنحػػا  األرإ إمامػػة واحػػدةالمسػلمو أف ياػػكف للمسػػلميف فػػي 
)قاــد،  كقػػاـ معػػح ه تػػال ـ أاػػالء الصػػحاهو راػػكاف اللٌػػح  لػػي ـ ،اله ػػا  فػػي كقعػػو الامػػؿ كفػػي كقعػػو صػػفيف

 . (6/3343هـ، صفحة  1412

كقد قرر سيد قطم في مكا   خر أف هذ  افمامو الكاحد  ج هػد أف ت ػكـ  لػ  أسػاس ا خػكَّ  افيماهيػو 
 ، كقررف د يسر افسالـ ا مر، ا هسامفي ا تختلط التي و في الااهليو يعالقاا ا سر الللفكا  في  هظران 

قامة النظػاـ االجتمػاعي م اد  تهظيـ ا سر ، األخػواة فػي الػديف والمػواالة  لػ   قائمػان  ،اديػد  لػ  أسػاس وا 
ـْ :} فيػػه ـْ ِفػػي الػػدِّيِف َوَمػػَواِليُك ـْ َفػػِنْخَواُنُك ـْ َتْعَمُمػػوا آَبػػاَ ُه كهػػي  القػػو أدهيػػو  ػػعكريو ج ، [5زام: ]ا حػػ{ َفػػِنْف َلػػ

كذلػؾ اػي ج يتػرؾ هػيجء ا د يػاء  ،لتزاـ التكارث كالتاافؿ في دف  الػدياااا تترتم  لي ا التزاماا محدد ،
 .(5/2826هـ، صفحة  1412)قاد،  ه ير راهطو في الاما و هعد مل اء راهطو التههي
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كيسترسؿ سيد قطم رحمػح اب فػي الحػديث  ػف ا خػكَّ  افيماهيػو كأ رهػا فػي تاػكيف الماتمػ  المسػلـ  هػد 
ِفػْر َلَنػا }قكلح تعػال :  ْْ ـْ َيُقوُلوَف َرباَنػا ا ْخَواِنَنػاَوالاِذيَف َجاُ وا ِمْف َبْعِدِه يَمػاِف َواَل َتْجَعػْؿ  َوِاِ الاػِذيَف َسػَبُقوَنا ِبااِْ

ًلا ِلماِذيَف آَمُنوا َرباَنػا ِإناػَؾ َرُ وٌؼ َرِحػيـٌ  ِْ تهػرز أخػص خصػائص ا مػو ، ف ػذ  صػكر  [10]الح ػر: { ِفي ُقُموِبَنا 
و كتتالػ  مػػف كراء تلػؾ الهصػكص طهيعػػو هػذ  ا مػػ، جميػػم األوطػاف واألزمػػافالمسػلمو  لػ  افطػػالؽ فػي 

تتالػػػ  ا صػػػر  ال كيػػػو الك ي ػػػو التػػػي تػػػرهط أكؿ هػػػذ  ا مػػػو ، المسػػػلمو كصػػػكرت ا الكاػػػيئو فػػػي هػػػذا الكاػػػكد
ك ػعكر هك ػياو ال رهػ  العمي ػو التػي تتخطػ  ، تضامف وتكافؿ وتػواد وتعػاطؼفي  ك خرها هنكل ا، هآخرها،

 اما يذار أخا  الحػي، اكلو،فيذار الميمف أخا  الميمف هعد ال ركف المتط ،الزماف كالمااف كالاهس كالهسم
صػػكر  فػػي   لػػ  مػػدار الزمػػاف كاخػػتالؼ ا كطػػاف،، كاحػػدان  صػػفان ، كيحسػػم السػػلؼ حسػػام الخلػػؼ، أك أ ػػد
كالمػيمهيف مػف اػؿ أمػو كاػؿ   ل  أاـر م ػاؿ  رفتػح اله ػريو هالعالقػو الدائمػو هػيفتم ؿ ح ي و قائمو  هاهر ،
 . (6/3527هـ، صفحة  1412)قاد،  ديف

كأمػر قهػؿ ، كأمػر هصػلو افهسػاهيو الاهػرل، أمػر هصػلو الػرحـ كال رهػ ، هصػالا ا يػر فاب  ػز كاػؿ أمػر 
ذا قي ، التي ج ت ـك صلو كج ك ياو مج مع ا ،مة العقيدة واألخواة اايمانيةبصِ هذا الح  ط  ما أمر الٌلح هػح كا 

 1412)قاـد،   ك مػا الفكاػ ككقػ  الفسػاد فػي ا رض، كاهحلػا الػركاهط، أف يكصؿ ف د تفااا العرل،
 . (1/52هـ، صفحة 

 . املطلب الجاىٌ: مقتضًات األخىََّ اإلمياىًُ اليت حتفظ تىازن اجملتنع واشتقراره2. 3

افيماهيػػو م تاػػياا كح ػكؽ، كهػػذ  الم تاػػياا قػرر سػػيد قطػم فػػي مكااػػ  ا يػر  مػػف تفسػػير  أف ل خػك  
 تحفظ تكازف الماتم  المسلـ، كمف هذ  الم تاياا كالح كؽ:

 . أوالا: الوالية في المجتمم االسًلمي لإلخواة اايمانية1. 2. 3

وواليػػة نصػػرة  ،كجيػػو تػػكارث كتاافػػؿ فػػي الػػدياا ،ه ػػن  الماتمػػ  المسػػلـ يػػكـ هػػدر فهػػدأا هػػذ  الكجيػػو أهػػاف
ف الٌلح ل ا هيكـ الفرقاف في هػدر حت  مذا كادا الدكلو كماَّ  ،قاما م اـ  القاا الدـ كالهسم كال راهو وأخوة

، لته ػ  داخػؿ الماتمػ  المسػلـ كرد الٌلح الميراث كالتاافؿ في الػدياا ملػ  قراهػو الػدـ، ه يا الكجيو كالهصر ،ف
فػروع الحيػاة الفرديػة  فػي كػؿالمسػلـ اػـ  ريعو اب هي الحاامو في أراح ك ل   هاد ،  ػريعو كهظػاـ تح

، فػػي داخػػؿ دار افسػػالـ كخاراػػح فػػي  القاتػػح هػػالماتم  المسػػلـ كفػػي  القػػاا الماتمػػ  المسػػلـ والجماعيػػة
 . (1556-3/1555هـ، الصفحات  1412)قاد،  هالماتمعاا ا خرل
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 األخواة الصادقة رحمة لممجتمم المسمـ. ثانيا: 2. 2. 3

ُمَحماٌد َرُسوُؿ الماِه َوالاِذيَف َمَعػُه َأِشػدااُ  َعَمػى اْلُكفاػاِر }:هذ  ح ي و قررها سيد قطم  هد تفسير قػكؿ ابك 
خػوتهـأ ػداء  لػ  الافػار كفػي ـ ، [29{ ]الفػت : ُرَحَماُ  َبْيػَنُهـْ  كلاػه ـ  كذكك قػراهت ـ كصػحاهت ـ، آبػاؤهـ وا 

كهػي الحميػو ، ف ػي ال ػد  للٌػح كالرحمػو للٌػح، وهػـ فقػط إخػوة ديػفرحمػاء هيػه ـ ، قطعكا هذ  الك ػائج اميعػان 
 1412)قاد،  ي يمكف سلكا ـ كركاهط ـ  ل  أساس   يدت ـ كحدها فليس ل ـ في أهفس ـ  يء، للع يد ،

 . (6/3332هـ، صفحة 

ا كؿ قػاـ  لػ  أسػاس الرحمػو للمػيمهيف كال لظػو كال ػد   لػ  الاػافريف كالمعاهػديف،  فالمجتمم ااسًلمي
 كهذا أساس ل ياـ الماتم  افسالمي في اؿ  صر كمصر.

 .. ثالثا: صيانة المسمـ في عرضه مف واجبات األخواة3. 2. 3

راا ف ػد حػـر افسػالـ السػخريو مػف  رض سيد قطم لمامك و مف ح كؽ ا خػكَّ  الػكارد  فػي سػكر  الحاػ
ا خػػريف كالتهػػاهز ها ل ػػام كد ػػا الماتمػػ  المسػػلـ ملػػ   ػػدـ التسػػاكؽ خلػػؼ اف ػػا اا كالظهػػكف امػػا حػػـر 
التاسػػس، تاسػػس المػػرء المسػػلـ  لػػ  أخيػػح، كرلَّػػظ فػػي حرمػػو ال يهػػو كالهميمػػو، كاعػػؿ هػػذ  ال كا ػػد الاليػػو 

 سهم رئيسي في است رار الماتم  كتكازهح.

 ف الماتمػ  الفااػؿ الػذم ي يمػح افسػالـ ه ػدل ال ػر ف ماتمػ  لػح أدم رفيػ ،سػيد قطػم رحمػح اب "مقػاؿ 
 ف  كلمػػز أم فػػرد هػػك لمػػز لػػذاا الػػهفس،، كهػػي مػػف ارامػػو المامػػكع، كلاػػؿ فػػرد فيػػح ارامتػػح التػػي ج تمػػس

 .(6/3344هـ، صفحة  1412)قاد، " ارامت ا كاحد  ،الجماعة كمها وحدة

كقد  رض سيد قطم رحمح اب مامك و مف ا حاديث التػي تتهاسػم مػ  مكاػكع ا يػاا مست ػ دان ه ػا 
إيػاكـ والظػف، فػنف الظػف أكػذب : "كمستهدان  لي ا في تفسير  ل ذ  ا يػاا، كمػف تلػؾ الركايػاا قػكؿ الههػي

وال يخطػػب الرجػػؿ عمػػى خطبػػة أخيػػه  ،وكونػػوا إخوانػػاا الحػػديث، وال تجسسػػوا، وال تحسسػػوا، وال تباْضػػوا، 
إف : " ، كقكلػح (2563، صـفحة 1985)لسلم،  (7/19هـ، صفحة  1422)البخاري،  ""حتى ينكح أو يترؾ

  (9/71هـــ، صــفحة  1422)البخــاري، " وهػػؤال  بوجػػهشػػر النػػاس ذو الػػوجهيف، الػػذؤ يػػأتي هػػؤال  بوجػػه، 
 .(4/2011، صفحة 1985)لسلم، 

ت دـ الماتم  كتفاؾ ركاهط ا خكَّ  هيف المسلميف كهذلؾ يتفاؾ الماتم  افسالمي كالهميمو فال يهو 
صر ا خكَّ  كالمحهو افما تسلط ا  داء  ليها مج هسهم اعؼ أك  ،كهذا هك الحاصؿ اليكـ ،كياعؼ

ـٍ اىمىا تىدىا ى  اٍ ىاىلىوي : قاؿ رسكؿ اب ،ائ و لعدكهاسحت  صرها ل مو  ؛هيهها لىٍياي ـي أىٍف تىدىا ى   ى "ييكً ؾي اٍ يمى
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ـٍ  لىًاهَّاي ، كى ًئذو اىً يره : " هىٍؿ أىٍهتيـٍ يىٍكمى ؟ قىاؿى ًئذو ًمٍف ًقلَّوو هىٍحفي يىٍكمى : كى ري ىاءه اى ي ىاًء السٍَّيًؿ"  مل  قىٍصعىًت ىا"، فى ىاؿى قىاًئؿه
 ، ف ذا العدد مف دكف كحد  ا خكَّ  ج يساكم  يء.  (4/111)أبو /او/، /، صفحة 

 ح ػكق ـ، مصػكهو أهريػاء، ـ هيف سيد قطم رحمح اب أف هذ  ا ياا كا حاديث اػاءا لت ػرر أف الهػاس 
 كج يافػي الظػف ه ػـ لتع ػه ـ ه يػو، حت  يتهيف هكاكح أه ـ ارتاهػكا مػا يياخػذكف  ليػح، كا تهارهـ كحريات ـ

فػنم مػدل مػف صػياهو ارامػو الهػاس كحريػات ـ كح ػكق ـ كا تهػارهـ  ،الػذم دار حػكل ـالتح ؽ مف هػذا الظػف 
كأيف أقص  ما تتعاام هح أحسف الهالد ديم راطيو كحريػو كصػياهو لح ػكؽ افهسػاف  ،يهت ي مليح هذا الهص

  ػح فػي كح فعػالن  كقػاـ  ليػح الماتمػ  افسػالمي في ا مف هذا المدل الذم هتؼ هح ال ر ف الاريـ للذيف  مهػكا
 .(1/591هـ، صفحة  1412)قاد،  كاق  الحيا 

 . رابعا: الحقوؽ المالية بيف األخواة وأثرها في استقرار المجتمم المسمـ.4. 2. 3

كي اػي ست رار المالي في أم ماتم  مف الماتمعاا يح ػؽ تكازهػان كاهسػاامان هػيف أههائػح، ج  ؾ أف اج
 لػػ  العديػػد مػػف الم ػػااؿ كالفػػتف، كلػػذلؾ  يػػر ا الزاػػا  كحػػض ال ػػر ف  لػػ  الصػػدقو كالتاافػػؿ مػػ  الف ػػراء 

، كقػػػد اهتهػػػح سػػػيد قطػػػم رحمػػػح اب ملػػػ  هػػػذ  الح ػػػائؽ (3/121هػػػػ، صػػػفحو  1417)ال ػػػاطهي،  كالمسػػػاايف
 قدما لةمو هعض التكاي اا الماليو.ك الا ا في مامك و مف ا ياا التي 

فلما  رض سيد قطم  ياا الميراث ذار ركايو أكردها اهػف أهػي حػاتـ فػي تفسػير  أف هعػض الصػحاهو   
 استهار أف ييعط  الكلد الص ير كالهها مف الميراث  يئا  ه ـ ج ي ػدركف  لػ  ال تػاؿ كج يحػكزكف ال هػائـ

قهػػؿ افسػػالـ كهػػك ذاتػػح  اػػاف مهطػػؽ الااهليػػو العرهيػػو،  ػػـ  لػػؽ  لي ػػا أف هػػذا هػػػ( 1419اهػػي حػػاتـ، )اهػػف 
 ختلػؼ ا يػران المهطؽ الذم يصػد هعػض الهػاس اليػـك م طػاء الههػاا مػف الميػراث كحرماه ػا مهػح  سػهام ج ت

 1412)قاـد،  الػذرارمايؼ هعطي الماؿ لمف لـ ياد فيح كيتعػم مػف  في كؿ:،  ف مهطؽ الااهليو العرهيو
 ؟ (1/591هـ، صفحة 

 ـ يعػرض ل ػه و معااسػو لل ػه و السػاه و كهػي ايػؼ هميػز الػذار  ػف ا ه ػ  كهعطيػح اػعف ا؟ ليهػيف   
همػػا ا مػر تػػكازف ك ػدؿس، ك مػػر محاهػا  لاػػهس  لػ  حسػػام اػها  أهػح لػػيس فػي هػػيف أ هػاء الػػذار كأ هػػاء  ا 

اػعؼ أ هػاء  ، لػ  ا قػؿ، كفػي الهظػاـ اجاتمػا ي افسػالمي فالراػؿ مالػؼ ا ه   في التاكيف العػائلي،
كمػف  ػـ يهػدك العػدؿ امػا يهػدك التهاسػؽ هػيف ، وفي النظاـ االجتماعي ااسػًلمي المرأ  في التاكيف العائلي،

كسػكء أدم مػ  اللٌػح  ،لو مف هاحيػوكيهدك اؿ االـ في هذا التكزي  ا ا، ال هـ كال ـر في هذا التكزي  الحايـ
 .(1/592هـ، صفحة  1412)قاد،  وزعزعة لمنظاـ االجتماعي واألسرؤّ  مف هاحيو أخرل،
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، قػرر أف [17] ؿ  مػراف: { َواْلُمْنِفِقػيَف َواْلُمْسػَتْغِفِريَف ِباأْلَْسػَحارِ }كلما  رض ملػ  افهفػاؽ فػي قكلػح تعػال :  
فػي افهفػاؽ هذا افهفاؽ يحرر الهفس اله ريو مف ال   كالهخؿ كيعلي مف ح ي ػو ا خػكَّ  افسػالميو ه كلػح: "

تحػػػرر مػػػف اسػػػتذجؿ المػػػاؿ كاهفػػػالا مػػػف ره ػػػو ال ػػػ  كا  ػػػالء لح ي ػػػو ا خػػػكَّ  افهسػػػاهيو  لػػػ   ػػػ ك  اللػػػذ  
 .هػ( 1419)اهف اهي حاتـ،  "يليؽ هعالـ يساهح الهاس وتكافؿ بيف الناسال خصيو 

ـْ َحػػػؽ  َمْعمُػػػوـٌ } ك هػػد تفسػػػير قػػكؿ اب  ػػػز كاػػػؿ: ، يياػػد  لػػػ  هػػػذ  [24{ ]المعػػػارج: َوالاػػػِذيَف ِفػػػي َأْمػػػَواِلِه
،الح ي ػػو، ف ػػك  كهػػك فػػي الكقػػا ذاتػػح ، المتضػػامنة المتكافمػػةفػػي هػػذ  ا مػػو  كااػػم الكااػػد تاػػا  المحػػرـك

 .(6/3700هػ، صفحو  1419)اهف اهي حاتـ،  ااتما يو لتاافؿ ا مو ال ااماهو 
 . خامسا: العفو وااصًلح حؽ األخواة في المجتمم المسمـ5. 2. 3

لػػك سػػار  مف افسػػالـ ه ػػد ماتمعػػان متماسػػاان متراحمػػان متاػػافالن، كاعػػؿ ل ػػذ  ال كا ػػد مػػا ياػػمف اسػػتمرارها
 لي ا أفراد الماتم  الكاحد كتم لكهػا كاقعنػا حيػان فػي لػيل ـ كه ػارهـ، كفػي حل ػـ كترحػال ـ، كمػف تلػؾ ال كا ػد 

 التي لـ ي فل ا سيد قطم رحمح اب حؽ العفك كافصالح.
َشػػْيٌ  َفاتَِّبػػاٌع ِبػػاْلَمْعُروِؼ َوَأَداٌ  ِإَلْيػػِه ِبِنْحَسػػاف  َذِلػػَؾ  ِمػػْف َأِخيػػهِ َفَمػػْف ُعِفػػَي َلػػُه } فعهػػد تفسػػير  قػػكؿ اب

ـْ َوَرْحَمٌة  هذا العفك ياكف ه هكؿ الديو مف أكلياء الدـ هدج مف قتػؿ هيف أف  [178{ ]اله ر : َتْخِفيٌؼ ِمْف َربُِّك
م  لػػ  ال اتػػؿ أك كليػػح أف كياػػ هػػالمعركؼ كالراػػ  كالمػػكد  كلػػي الاػػاهي مج يطلهػػح ، كهػػذا العفػػك جالاػػاهي

اماؿ اماؿ كا  األخػواة بػيف  كاصػر  كت كيػون ، لاػراح الهفػكس ك ػفاءن ، لصفاء ال لكم تح ي ان ، ييديح هإحساف كا 
، كهػذ  مهػو مػف اب  لػ  ا مػو المحمديػو أف ت ػـك الديػو م ػاـ ال صػاص، مذا قهػؿ كلػي الػدـ، البقية األحيا 

همػا  يػ، ك لههػي مسػرائيؿ فػي التػكرا  ت ري  مهاحان ياف هذا الكفي ذلؾ تخفيؼ كرحمو مذ لـ  رع لةمػو المسػلمو ا 
 .(1/164هػ، صفحو  1412)قطم،  استه اء لةركاح  هد التراي كالصفاء

اب ركل افمػاـ الطهػرم رحمػػح كهػذا المعهػ  الػذم ذاػر  سػػيد قطػم يتفػؽ تمامػان مػ  مػػذاهم المفسػريف ف ػد 
تعال  " ف اهف  هاس قاؿ، الذم ي هؿ الديو، ذلؾ مهػح  فػكه كاتهػاعه هػالمعركؼ، كيػيدِّم مليػح الػذم  يفػي لػح 

كقد ااءا الالمو ال ر هيو هها في اماؿ السياؽ كدقو العهار  فلـ  ،( 2000)الطهرم أ.،  مف أخيح هإحساف"
هر ايو ال اتؿ كا خذ  ل  يديح  ف ذلؾ مػف تمػاـ كااهػاا  كفي ذلؾ تكايح رهاهي لمقاتؿاألخواة يهفي صفو 

 ا خكَّ  افيماهيو.
ترقيػؽ كحػث ، [178]اله ػر : { َشػْي ٌ  ِمػْف َأِخيػهِ َفَمػْف ُعِفػَي َلػُه }قاؿ السعدم رحمح اب تعال : كفػي قكلػح:  

دليػؿ  لػ  أف ال اتػؿ ج يافػر، " مػف أخيػه" قكلػح ، كفػي ل  العفك مل  الديو، كأحسف مػف ذلػؾ العفػك مااهػان 
  ف المراد ها خكَّ  هها أخك  افيماف، فلـ يخرج هال تؿ مه ا، كمف هام أكل  أف سائر المعاصي التي هي 
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هما يه ص هذلؾ ميماهح  .(84، صفحو 2000)السعدم،  دكف الافر، ج يافر ه ا فا ل ا، كا 

ف ػػػك الحػػػؽ الػػػذم ياػػػمف اسػػػت رار الماتمػػػ  كيحميػػػح مػػػف الاػػػياع كالكقػػػكع فػػػي الفكاػػػ ،  أمػػػا ااصػػػًلح
اراءاتػػػح العمليػػػو فػػػي مكاا ػػػو مػػػا ي ػػػ  فيػػػح مػػػف خػػػالؼ كفػػػتف كقالقػػػؿ فػػػالماتم  المسػػػلـ   ػػػالـ لػػػح هظمػػػح كا 

العػػػػدؿ كمػػػف ح ي ػػػو  ،قاعػػػدة األخػػػواة بػػػػيف المػػػؤمنيفيكاا  ػػػا هػػػإاراءاا  مليػػػو مهه  ػػػو مػػػػف  كاهػػػدفا اا،
ْف َطاِئَفتَاِف ِمَف اْلُمْؤِمِنيَف اْقَتَتُموا َفَأْصِمُحو كافصالح،} كهػذ  " ، قاؿ سػيد قطػم رحمػح اب:[9]الحاراا:  {اَواِ 

)قطػم،  "تحػا الهػزكاا كاجهػدفا اا قا د  ت ريعيو  مليو لصياهو الماتم  الميمف مػف الخصػاـ كالتفاػؾ،
 .(1/232هػ، صفحو  1412

ػػفػػا خكَّ  ج تهفػػؾ  ػػف المسػػلميف حتػػ  فػػي حػػاؿ الخصػػاـ كالعػػداك ، قػػاؿ اهػػف  ا ػػكر: " ا ت ػػرر معهػػ  كلمَّ
ا خكَّ  هيف الميمهيف اماؿ الت رر  دؿ  ف أف ي كؿ: فنصلحكا هيف الطائفتيف، مل  قكلح: هيف أخػكياـ ف ػك 

 .(26/243، صفحو 1984)اهف  ا كر،  "كصؼ اديد ه ن  ف قكلح: مهما الميمهكف مخك 

كافصػػػالح فػػػي الماتمػػػ  افسػػػالمي الػػػكا ي مه ػػػكد للفئػػػو الاػػػعيفو ال اصػػػر  المحتااػػػو للر ايػػػو قػػػاؿ اب 
فْ }تعال :  ـْ َخْيرَواِ  ـْ َفِنْخَواُنُكـْ  َوَيْسأَُلوَنَؾ َعِف اْلَيتَاَمى ُقْؿ ِإْصًَلٌح َلُه ، كقد هػيف سػيد [220{ ]اله ر : ُتَخاِلُطوُه

، أ اػاء فػي ا سػر  المسػلمو الاهيػر  ال ـ مخػك  فػي افسػالـ، إخواف لألوصيا اليتام  قطم رحمح اب أف 
اتما ي مف التاافؿ اجكر ايو ح كؽ الاعفاء يامف تاافؿ الماتم  كاست رار ، قاؿ سيد قطم رحمح اب: "

كاليتام  هف ػدهـ ، مالفو أف تر   مصال  الاعفاء في ا والجماعة المسممة، د  الماتم  افسالميهك قا 
)قطػم،  "ر ايت ػا لهفكسػ ـ كحمايت ػا  مػكال ـ، هـ كهـ صػ ار اػعاؼ أكلػ  هر ايػو الاما ػو كحمايت ػا هاءى 

 .(1/232هػ، صفحو  1412

ال ا د  في افصالح كالترهيو ااها مهطلؽ ا ههياء  لػي ـ أفاػؿ الصػال  كأتػـ التسػليـ فػي د ػكت ـ كهذ  
ـْ ِإْف ُكْنُت َعَمى َبيَِّنة  ِمْف َربِّي َوَرَزَقِني ِمْنُه ِرْزقاا َحَسناا َوَما ُأِريُد َأْف أُ  } قػكام ـ: ـْ ِإَلػى َقاَؿ َياَقْوـِ َأرََأْيُت َخاِلَفُك
ْصًَلحَ ـْ َعْنُه ِإْف َما َأْنَهاكُ  َلْيػِه ُأِنيػبُ  ُأِريُد ِإالا ااِْ { ]هػكد: َمػا اْسػَتَطْعُت َوَمػا تَػْوِفيِقي ِإالا ِبالماػِه َعَمْيػِه َتَوكاْمػُت َواِ 

صالح ااتما ي.[88 صالح سياسي كا   ، فح ي و الد ك  مل  اب مصالح  امؿ للماتم ، مصالح   دم كا 

أصػػحام مدرسػػو المهػػار فػػي التعامػػؿ مػػ  السػػلطو الحاامػػو مج أهػػح  كهػػالررـ مػػف اخػػتالؼ سػػيد قطػػم مػػ 
 يتكافؽ مع ـ في الحديث  ف افصالح كالترهيو، كأف اتام اب تعال  اتام هدايو كر اد لةمػو المحمديػو،

هػػػػ، صػػػفحو  1412)قطػػػم،  (1990)راػػػا،  اتما يػػػوكاج قتصػػػاديواػػػاء فصػػػالح أمػػػكرهـ السياسػػػيو كاج
1/280) . 
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 املبحح الجاىٌ: مفاهًه األخىََّ كنا يراها شًد قطب. 4

ت ػػـك الحاػػاراا كالماتمعػػاا  لػػ  مامك ػػو مػػف العهاصػػر التػػي ه ػػا قػػكاـ الحيػػا  كهظامػػح، كهػػي كالزمػػاف 
، كالػػذم يحاػػـ (1/556هػػػ، صػػفحو  1412)قطػػم،  كالماػػاف كافهسػػاف مػػ  هظػػاـ أك دسػػتكر يػػدير ذلػػؾ الػػح

زدهػػار الماتمػػ  مػػف تخلفػػح هػػك افهسػػاف همػػا يحد ػػح مػػف ه اػػو فاريػػو كاقتصػػاديو كااتما يػػو، لػػذلؾ راػػز ا
ا فػراد فيمػا  العلماء كالمصلحكف  ل  هذا العهصر، كأهميو ههائح الفارم كالترايز في العالقػاا التػي تحاػـ

ػػػا اػػػاف سػػػيد قطػػػم يكااػػػح الط يػػػاف كيسػػػع  لتحريػػػر افهسػػػاف فػػػي فتػػػر  اػػػعؼ ا مػػػو افسػػػالميو  هيػػػه ـ، كلمَّ
، مفهػػـو األخػػواةكالعرهيػػو كهزيمت ػػا الداخليػػو كالخارايػػو أمػػاـ دكؿ اجسػػتعمار الاهػػرل، راَّػػز فػػي ظاللػػح  لػػ  

مها ػر ، كلػـ يػدع مهاسػهو مج كه ػط ملػ  تكايػح كتهاكلح في العديد مػف ا يػاا ذاا الصػلو المها ػر  كريػر ال
صػػػالح  القتػػػح مػػػ  مخكاهػػػح، كفػػػي هػػػذا المهحػػػث  الماتمػػػ  المسػػػلـ كد كتػػػح ملػػػ  مصػػػالح الفػػػرد فػػػي هفسػػػح كا 

 سن رض أ ر ا خكَّ  في ههاء الماتم  افسالمي مف كا و هظر سيد قطم رحمح اب اما يلي:

 . املطلب األول: األخىََّ املعتصن1ُ. 4

دأم سيد قطم رحمح اب تعػال   لػ  اسػتخداـ مصػطلحاتح الخاصػو فػي تفسػير  كمػف هػذ  المصػطلحاا 
َواْعَتِصػػُموا ِبَحْبػػِؿ الماػػِه َجِميعاػػا َواَل َتَفراقُػػوا َواْذُكػػُروا }:كقػػد أخػػذ المصػػطل  مػػف قػػكؿ اباألخػػواة المعتصػػمة، 

ـْ َأْعػَدا ا َفػ ـْ ِإْذ ُكْنػُت ـْ َعَمػى َشػَفا ُحْفػَرة  ِمػَف ِنْعَمَت الماِه َعَمْيُك ـْ ِبِنْعَمِتػِه ِإْخَواناػا َوُكْنػُت ـْ َفَأْصػَبْحُت أَلاَؼ َبػْيَف ُقمُػوِبُك
ـْ َتْهتَػػُدوفَ  ـْ آَياِتػػِه َلَعماُكػػ ـْ ِمْنَهػػا َكػػَذِلَؾ ُيَبػػيُِّف الماػػُه َلُكػػ كقػػد أطػػاؿ سػػيد قطػػم ، [103] ؿ  مػػراف: {  الناػػاِر َفَأْنَقػػَذُك

 ت ػكـ  لي مػا الاما ػو المسػلمو،ي تفسير هذ  ا يو، كاستخلص مه ا قا ػدتيف أساسػيتيف رحمح اب الهفس ف
كلػـ ياػف ههالػؾ  فإذا اه ارا كاحد  مه ما لػـ تاػف ههػاؾ اما ػو مسػلمو،، كتيدم ه ما دكرها ال اؽ العظيـ

، هالٌلح كت كا  كمراقهتح في اؿ لحظو مػف لحظػاا الحيػا  ، فافيمافاايماف واألخواة، أج كهما دكر ل ا تيديح
قػػادر   لػػ  أداء دكرهػػا  ههيػػو حيػػو قكيػػو صػػامد ، الجماعػػة المسػػممةتلػػؾ التػػي تاعػػؿ مػػف  كا خػػكَّ  فػػي اللٌػػح،

قامػو الحيػا   لػ  أسػاس المعػركؼ كتط يرهػا مػف لك ػو ، كفي التاريخ افهساهي العظيـ في الحيا  اله ريو، كا 
 .المهار

مذ أهػػح هػػدكف هػػذ  الرايػػز  ، ت ػػكـ  لي ػػا الاما ػػو المسػػلمو لتح ػػؽ كاكدهػػا كتػػيدم دكرهػػا يزة األولػػىفػػالرك
مهمػػػا تاػػػكف ههػػػاؾ مهػػػاهج  كج ياػػػكف ههػػػاؾ مػػػه ج للٌػػػح تتامػػػ   ليػػػح أمػػػو،، ااهليػػػان  ياػػػكف اػػػؿ تامػػػ  تامعػػػان 

 .مهما تاكف ال ياد  للااهليو كج تاكف ههاؾ قياد  را د  في ا رض لله ريو،، ااهليو

ح فػػي الكحػػد  لتح يػػؽ مه اػػ  لػػ  مػػه ج اللٌػػح، ا خػػكَّ  فػػي اللٌػػح،، ف ػػي رايػػز  ا خػػكَّ  أمػػا الركيػػزة الثانيػػةو 
 مذ ليس  ف ي أخك  مذف تهه ؽ مف الت كل كافسالـ كليسا مارد تام   ل  أم تصكر  خر،كاج تصاـ 
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 حهاؿ الااهليو الا ير !ل ا اتصاؿ ه

كهػي هعمػو ، الٌلح ه ا  لػ  الاما ػو المسػلمو ا كلػ  امتف هعموكهي هحهؿ الٌلح تاكف  األخواة المعتصمةف
، كقػػد أظ ػر اب هػػذ  الهعمػػو هصػػكرت ا الاليلػو هتػػذاير المػػيمهيف همػػا ي ه ػا اللٌػػح لمػػف يحػػه ـ مػف  هػػاد  دائمػػان 
ف الي ػكد همػا اػا كمػا اػاف أ ػدل مػف ا كس كالخػزرج فػي المديهػو أحػدااهكا  ليػح مػف  ػداك  فػي الااهليػو، 

مىػف ريػري افسػالـ يامػ  هػيف  يذاكف هيه ـ مف هار العداك  كالفتهو، حتػ  هل ػا هػذ  العػداك  مهل ػان  ظيمػان، كى
كالرايػاا  ،كا طماع ال خصػيو كال اراا ال هليو، تص ر مل  ااهه ا ا ح اد التاريخيو،ال لكم المتهافر  حت  

هػػ،  1412)قطػم،  فيصػهحكا ههعمػو اب مخكاهػا؟متعػاؿ كيتام  الصؼ تحا لكاء الٌلح الاهيػر ال العهصريو،
 .(1/443صفحو 

 لػػ  أسػػس ال ػػر ف كالسػػهو كا خػػكَّ   قيػػاـ المجتمػػم ااسػػًلميلػػـ يػػدع سػػيد قطػػم فرصػػو مج كحػػض  لػػ  
اػػركر  مػػف اػػركراا المػػه ج  ف قيػػاـ الاما ػػوافيماهيػػو التػػي ارتاػػاها اب  ػػز كاػػؿ فػػي اتاهػػح، لي ػػرر أ

كالعػدؿ فيػح ، ف ذ  الاما ػو هػي الكسػط الػذم يتػهفس فيػح هػذا المػه ج كيتح ػؽ فػي صػكرتح الكاقعيػو، افل ي
كمػف ههػا ، كصاه  ال ر فيح ياػد م اكمػو كخػذجهان ، فا ؿ الخير فيح ياد  ل  الخير أ كاهان ، أهف  مف الظلـ

افيماف هاللٌػح اػي ، اايماف واألخواةلمو ال ائمو  ل  رايزتي يتم ؿ في الاما و المس الذم قيمو هذا التام 
اػػي ي ػػـك اياه ػػا  لػػ  الحػػم كالتاافػػؿ اللػػذيف تختفػػي فػػي  كا خػػكَّ  فػػي اللٌػػح، يتكحػػد تصػػكرها للكاػػكد كالحيػػا 

 . (1/444هػ، صفحو  1412)قطم،  كتتاا ؼ ه ما م ا ر افي ار ظالل ما م ا ر ا  ر ،

كلـ يفا سيد قطػم رحمػح اب تعػال  كهػك صػاحم التصػاكير الفهيػو كالم ػاهد الحيػو أف يع ػم  لػ  هػذ  
 فػػال ي ػػكؿ:، في ػػكؿ: "مامػػف الم ػػا ر كالػػركاهطا يػػو هتصػػكير اميػػؿ ل ػػذا الػػهص ال ر هػػي الػػذم ي ػػكص ملػػ  

فيصكر ال لكم حزمو ميلفو متآلفو هيد الٌلح « ْيَف ُقُموِبُكـْ َفأَلاَؼ بَ » مهما يهفذ مل  المامف العميؽ:، فنلؼ هيهاـ
 تتحػرؾ معػح ال لػكم: متحراػان  حيػان  هػؿ م ػ دان ، اذلؾ يرسـ الهص صكر  لمػا اػاهكا فيػح، ك ل    د  كمي اقح

ـْ َعمى َشفا ُحْفَرة  ِمَف الناارِ »  يػد اللٌػح، مذا هػال لكم تػرل كهيهما حراو السػ كط فػي حفػر  الهػار متكقعػو،« َوُكْنُت
كصكر  الهاا  كالخالص هعػد الخطػر كالترقػم! كهػك م ػ د ، كهي تدرؾ كته ذ! كحهؿ الٌلح كهك يمتد كيعصـ

هػػػػ،  1412)قطػػػم،  !"كتاػػػاد العيػػػكف تػػػتمال  مػػػف كراء ا ايػػػاؿ متحػػػرؾ حػػػي تتهعػػػح ال لػػػكم كاافػػػو خاف ػػػو،
 (1/443صفحو 

رهطػان ك ي ػان هاػرم الم ػؿ واألخػواة المعتصػمة  قيػاـ المجتمػم ااسػًلميكأخير هاد سيد قطم يػرهط هػيف 
ذلػؾ افيمػاف المهه ػؽ   لػ  افيمػاف هاللٌػح:، الاما و المسلمو ا كل  في المديهو  ل  هاتيف الرايزتيفه ياـ 

الحػم الفيػاض  ال ائمػو  لػ كالي ظػو  ،كتمٌ ؿ صفاتح في الاػمائر كت ػكا  كمراقهتػح، سهحاهح ،مف معرفو الٌلح
هػيف الم ػااريف كا هصػار قصػو مػف  وقصػة المؤاخػاةالتاافؿ الااد العميؽ! ك  العذم الاميؿ، كالكد الرائؽ،
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كلاه ػا فػي ، كلاه ا في طهيعت ا أقرم مل  الريل الحالمو! كهي قصو كقعا في هذ  ا رض  الـ الح ي و،
  م ؿ ذلؾ افيماف كم ؿ هذ  ا خكَّ  ي كـ مه ج الٌلح فػي ا رض فػي طهيعت ا مف  الـ الخلد كالاهاف! ك ل

 . (1/445هػ، صفحو  1412)قطم،  اؿ زماف

هاػد سػيد قطػم رحمػح اب ياػرر الحػديث  ه ػا كي ػيد  المؤاخاة بػيف المهػاجريف واألنصػاركلعظـ حاد و 
كقامػا حيث قػاؿ رحمػه ا :   ه ذ  التارهو الفريد  مف هك  ا الكا يو لمست هؿ قياـ ماتم  مسالمي متػراهط

، أف ت ـك  لػ  تهظػيـ الدكلػو كقػك  ا كاػاع حيث لـ ياف مستطا ان  الاما و افسالميو  ل  هذا ا ساس،
الػذيف تهػكأكا الػدار كافيمػاف مػف قػهل ـ فاسػت هلكهـ فػي دكرهػـ كفػي  مخػكاه ـ ا هصػار،زؿ الم ػااركف  لػ  ه

كتسػػػاه كا ملػػػ  ميػػػكائ ـ كتهافسػػػكا فػػػي ـ حتػػػ  لػػػـ يهػػػزؿ م ػػػاارم فػػػي دار أهصػػػارم مج  ،كفػػػي أمػػػكال ـ قلػػػكه ـ،
ء م ػاـ أخػك  كقاـ هذا افخػا، في تاريخ التاافؿ هيف أصحام الع ائدااخا  صمة فريدة كااف هذا  ..ه ر و.

 . (5/2827هػ، صفحو  1412)قطم،  الدـ

كأخػػك   كاػػاف ا هصػػار قػػد أهزلػػكهـ دكرهػػـ ك ػػاراكهـ مػػال ـ فػػي أريحيػػو  اليػػو،كقػػاؿ فػػي مكاػػ   الػػث: "
ي ار  ايم صادقو،  . (6/3520صفحو هػ،  1412)قطم،  "كا 

فسيد قطم رحمح اب لـ يهظر مل  حاد و المياخا  هيف الم ااريف كا هصار  ل  أه ا حاد ػو  ػاهر ، كلػـ 
يعتهرها مارد ت ارم هيف الم ااريف كا هصار، هؿ قرأ مه ا أه ا الخطكاا ا كل  ل ياـ الماتمػ  افسػالمي 

كلو المست ر  هنهل ا كأفرادها، تاكف قكيو هاياه ا كهفكذها، كهذا الكا ي كالرايز  ا ساسيو له او الدكلو، فالد
ما تح ؽ للدكلو افسالميو الها ئو، فهعد ها  سهيف مف هذ  المياخا ، دؾَّ هيجء ا خك  المتحاهكف  ركش 

 ه يار أماـ قك  كأخك  افسالـ الصا د .ما الحاؿ مل  التفاؾ كاجدكلتي الفرس كالركـ، ليهت ي ه 
 املطلب الجاىٌ: أخىَ الدعىَ .2. 4

راػػػز سػػػيد قطػػػم رحمػػػح اب فػػػي ظاللػػػح  لػػػ  ا خػػػكَّ  الد كيػػػو كأهميػػػو ذلػػػؾ ه هػػػكؿ د ػػػك  افسػػػالـ، كقيػػػاـ 
 الماتم  المسلـ، كيظ ر ذلؾ في مكاا   د  مف تفسير  كمف ذلؾ:

ػػٌة َيػػْدُعوَف ِإَلػػى الْ }: :   ػػم سػػيد قطػػم  لػػ  قػػكؿ ابأوال ـْ ُأما َخْيػػِر َوَيػػْأُمُروَف ِبػػاْلَمْعُروِؼ َوْلػػَتُكْف ِمػػْنُك
ـُ اْلُمْفِمُحػوفَ   هػد مػف اما ػو تػد ك ملػ  الخيػر،، أهػح ج [104{ ] ؿ  مػراف: َوَيْنَهْوَف َعِف اْلُمْنَكِر َوُأوَلِئػَؾ ُهػ

ج هػػد مػػف سػػلطو فػػي ا رض تػػد ك ملػػ  الخيػػر كتػػنمر هػػالمعركؼ ، كتػػنمر هػػالمعركؼ كته ػػ   ػػف المهاػػر
سػػلطو ، سػػلطو ت ػػـك  لػػ  الػػد ك  ملػػ  الخيػػر كاله ػػي  ػػف ال ػػر، و تػػنمر كته ػػ سػػلط، كته ػػ   ػػف المهاػػر

 .تتجمم وحداتها وترتبط بحبؿ الّمه وحبؿ األخواة في ا 
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 ػػف المهاػػر  وتنهػػىهػػالمعركؼ  تػػأمرسػػلطو أه ػػا  مػػدلكؿ الػػهص ال ر هػػي  ػػـ هػػيف سػػيد قطػػم رحمػػح اب أف
فمػه ج اللٌػح فػي ا رض لػيس ،[64]الهسػاء: {  َرُسوؿ  ِإالا ِلُيَطاَع ِبػِنْذِف الماػهِ َوَما َأْرَسْمَنا ِمْف كالٌلح ي ػكؿ:}، فتطاع

ر ػػاد كهيػػاف  لػػ  تح يػػؽ  أمػػا ال ػػطر ا خػػر ف ػػك ال يػػاـ هسػػلطو ا مػػر كاله ػػي،، ف ػػذا  ػػطر، ماػػرد ك ػػظ كا 
ل كاػػؿ كصػياهو ت اليػػد الاما ػو مػػف أف يعهػث ه ػا اػػؿ ذم هػك  المعػركؼ كهفػي المهاػػر مػف الحيػػا  اله ػريو،

 كاػػماهو هػذ  الت اليػد الصػػالحو مػف أف ي ػكؿ في ػا اػػؿ امػرر هرأيػح كهتصػػكر ، ذم  ػ ك  كاػؿ ذم مصػلحو،
 .(1/444هػ، صفحو  1412)قطم،  أف هذا هك الخير كالمعركؼ كالصكام زا مان 

كهذا ف ـ دقيؽ لسيد قطم رحمػح اب مذ أف الػدا ي ملػ  الخيػر كالهػاهي  ػف المهاػر، ج يػنمر الهػاس أمػران 
، أمػػا الػػذم يػػنمر كيه ػػ  ملزمػػا ف ػػي سػػلطو ذاا  همػػا يػػد كهـ متػػكددان رارهػػان فػػي هدايػػو اب ل ػػـ ريػػر ملػػـز كا 

الػػدكؿ المسػػلمو أف تاػػكف  سػػياد  كالمػػو مسػػمك و فػػي الماتمػػ ، كهػػذا مر ػػاد مػػف اب  صػػحام ال ػػرار فػػي
مسيكليو الد ك  مل  اب كا مر هالمعرؼ كاله ي  ف المهار حاار  في الدكؿ كال كاهيف، كهذا المعه  يتفؽ 

ـْ َيْسػػتَ »: " تمامػان مػػ  قػػكؿ الههػػي  ـْ َيْسػػَتِطْم َفِبِمَسػػاِنِه َفػػِنْف َلػػ ِِ َفػػِنْف َلػػ ـْ ُمْنَكػػراا َفْميَغيِّػػْرُِ ِبَيػػِد ِطْم َمػػْف رََأم ِمػػْنُك
يَمػػافِ  )اهػػف هطػػاؿ،  كقػػد اعػػؿ أهػػؿ العلػػـ الت ييػػر هاليػػد للسػػلطاف (1985)مسػػلـ،  «َفِبَقْمِبػػِه َوَذِلػػَؾ َأْضػػَعُؼ ااِْ

، كياػػكف هػػذا فػػي الماتمػػ  المسػػلـ  (324هػػػ، صػػفحو  1408)كاهػػف راػػم،  (10/51هػػػ، صػػفحو  1423
 الكا ي سلطو كأفرادان.

: راػػز سػػيد قطػػم  لػػ  أخػك  ا ههيػػاء  قػػكام ـ كاسػػتخلص مػػف ذلػػؾ فكائػػد مػػف أهم ػػا أف هسػػم أخػػك  ثانيػػا
ـْ ُهوداا َقاَؿ َياَقْوـِ اْعُبُدوا الماَه َما }الههي ل كمح تفيد تكدد  ل كمح أ هاء د كتح ل ـ، قاؿ تعال   َلى َعاد  َأَخاُه َواِ 

ْيػػُرُِ َأَفػػًَل َتتاقُػػوفَ  َْ ـْ ِمػػْف ِإَلػػه   تامعػػح  مكاحػػد مػػه ـ، ف ػػك أخػػك ، اػػاف هػػكد مػػف  ػاد، ف ػػد [65{ ]ا  ػػراؼ: َلُكػػ
ياهـ   . (4/1896هػ، صفحو  1412)قطم،   صر  ال ره  العامو هيف أفراد ال هيلو الكاحد كا 

كقد اعؿ سيد قطم ماافو ا خكَّ  مل  ا قكاـ  ائد مل   ال و أسػهام حسػم الحػاؿ كالسػياؽ، ههيه ػا امػا 
 يلي: 
ـ ال  ػػو كِّ  ىػػأف تي  ا خػػكَّ   ف مػػف  ػػنفكالع ػػر  لياػػكف أد ػػ  لل هػػكؿ كافيمػػاف  التػػذكير بواجػػب األخػػواة -1

خكتػػحكالتعػػاطؼ  لعػػؿ ذلػػؾ يسػػت ير  كالتػػذاير ها كاصػػر التػػي تامع ػػـ، ه ػػذا التػػكدد،، كالتهاصػػ  هػػيف ا خ كا 
 1412)قطػم،  كالهاص  ج ي ش قكمح فالرائد ج ياذم أهلح،، م ا رهـ كيح ؽ اطمئهاه ـ مليح فيما ي كؿ

كاػػاف  ،كهػػك أخػػكهـ ،هػػذ  هػػي د ػػك  هػػكح التػػي اذهػػح في ػػا قكمػػح، قػػاؿ سػػيد قطػػم: "(4/1896هػػػ، صػػفحو 
 كلاػػف قكمػػح لػػـ يػػنه كا ل ػػذ  الصػػلو،، طمئهػػاف كافيمػػاف كالتصػػدما ليػؽ هػػا خكَّ  أف ت ػػكد ملػػ  المسػػالمو كاج

 .(5/2607هػ، صفحو  1412)قطم، " كلـ تلف قلكه ـ لد ك  أخي ـ هكح
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مذا لػػـ  هػػيف ال ػػـك كأخػػي ـ  لػػ  أسػػاس افتػػراؽ الع يػػد  المفاصػػمة فػػي النهايػػةاألخػػواة تفيػػد أف هػػذ   -2
كيهرز هذلؾ معه  اه طاع الك ائج ال ا حيف ييمهكا كتهاركا لد ك  ههي ـ الذم اهتسم ل ـ ها خكَّ  كالمكد ، 

تامػػ  هيهػػح كهيه ػػا أكاصػػر ال رهػػ  فالػػد ك  هػػح تهػػدأ كالرسػػكؿ كقكمػػح مػػف أمػػو كاحػػد  ، ته طػػ  ك ػػياو الع يػػد 
أمػو مسػلمو ،  ـ تهت ي هاجفتراؽ كتاكيف أمتيف مختلفتيف مػف ال ػـك الكاحػد، كالدـ كالهسم كالع ير  كا رض

هػػالؾ  ،كهيه مػػا فيرقػػو كمفاصػػلو، كأمػػو م ػػراو ك لػػ  أسػػاس هػػذ  المفاصػػلو يػػتـ ك ػػد اب ههصػػر المػػيمهيف كا 
 . (4/1896هػ، صفحو  1412)قطم،  الم رايف

َواْذُكػْر َأَخػا َعػاد  ِإْذ َأْنػَذَر َقْوَمػُه }قػاؿ تعػال : ،إضافة أخػوة األنبيػا  ألقػوامهـ فيهػا تسػمية لمنبػي -3
ليصػكر صػلو الػكد  ا خكَّ  ل كمػحو يذار  ال ر ف هها هصف[ كأخك  اد هك هكد21{ ]ا ح اؼ: ِباأْلَْحَقاؼِ 

، كمػػ  ذلػػؾ لػػـ كتحسػػف ظػػه ـ ه ػػا كهػػح لد كتػػح، كصػػلو ال راهػػو التػػي ااهػػا افيلػػو هػػنف تعطف ػػـ كهيػػه ـ،هيهػػح 
هػذار  ل كمػح ها ح ػاؼيكاح ههيح كالٌلح ييمهكا كاستح كا ال الؾ كالعذام  ليتأسػى ، أف يػذار أخػا  ػاد كا 

الم رايف في ماو همصير كيذار  ليذار ، لح مف الرسؿ ل ي م لما يل   مف م راض قكمح كهك أخكهـ بأخ
هػػ،  1412)قطػم،   لػ  م رهػو مػه ـ كمػف حػكل ـ ،فػي المعصػيو كالتاػذيم ال اهريف مف زمالئ ـ كأم ػال ـ

 . (6/3266صفحو 
{ ]ال ػػعراء: اأْلَْقػػَرِبيفَ َوَأْنػػِذْر َعِشػػيَرَتَؾ }: فػػي د ػػك  الههػػي اسػػيد قطػػم تح  ػػ اذارهػػ لتػػيا اهيالمعػػ  كهػػذ
الههػػي د كتػػح هػػنقرم الهػػاس مليػػح، فمػػف ا قػػرهيف مػػف را ػػ  ا خػػكَّ  كالهسػػم كال راهػػو ك مهػػكا  [، كقػػد هػػدأ214

َرِضػَي الماػُه }، م ؿ اهار الصحاهو الذيف سه كا ل يماف فاسػتح كا الراػكاف مػف اب  ػز كاػؿ:هد ك  الههي
ـْ َوَرُضوا َعْنهُ  كمه ـ مف أ رض  هح كتهار م ؿ  مح أهي ل م، فااهػا المفاصػلو كلػـ ، [119: ]المائد { َعْنُه

َنػى َعْنػُه َمالُػُه َوَمػا  َتباْت َيَدا َأِبي َلَهػب  َوتَػبا } هح مف اب  يئان، قاؿ اب تعال : ت ف قراهو الههي ْْ َمػا َأ
 .[3 - 1]المسد: { َسَيْصَمى َناراا َذاَت َلَهب   َكَسبَ 

 الجالح: أخىَ العقًدَ وأثرها يف بياء اجملتنع اإلشالمٌ . املطلب3. 4

ج يخف   ل  أحد أهميو تمايز أفػراد الماتمػ  الكاحػد  ػف ريػرهـ ممػف هػـ ليسػكا مػه ـ، كهػذا أسػاس فػي 
قياـ ا مـ كالماتمعاا، كتسع  هعض الماتمعاا ال كيو للتن ير  ل  ا خرل الاعيفو فيمػا يسػم  هحػرم 

ػػا  ػػاش سػػيد قطػػم رحمػػح اب فػػي فتػػر  ه ػػط في ػػا اجسػػتعمار، كحػػاكلكا هاػػؿ سػػهيؿ متػػاح  ػػزك  ال  افػػاا، كلمَّ
كراهطػو  أخػوة العقيػدةال  افو افسالميو كالتن ير  ل  ال كيو افسػالميو، تصػدل ل ػذ  الحمػالا كراػز  لػ  

سػػاس الػػديف افيمػػاف ترايػػزان اهيػػران كظػػاهران فػػي العديػػد مػػف ا يػػاا، كحػػذر مػػف ا خػػكَّ  التػػي ج ت ػػكـ  لػػ  أ
كالع يػػد ، ليعطيهػػا دركسػػان فػػي الػػكجء كالهػػراء، كأ ػػر ذلػػؾ  لػػ  الماتمػػ  المسػػلـ، ك هػػد تتهػػ  اػػالـ سػػيد قطػػم 
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هاػػػد  ييصػػػؿ  خػػػكَّ  الع يػػػد  فػػػي الماتمػػػ  المسػػػلـ كيحػػػذر مػػػف ا خػػػكَّ  التػػػي ج ت ػػػكـ  لػػػ  هػػػذا ا سػػػاس، 
 كسن رض هذا المطلم مف خالؿ فر يف  ل  الهحك ا تي:

 أخوة العقيدة لفرع األوؿ:. ا1. 3. 4

اػػرر سػػيد قطػػم الحػػديث  ػػف أخػػك  الع يػػد  كراهطػػو افيمػػاف كاعل ػػا مػػف أهػػـ ا سػػس ل يػػاـ ماتمػػ  مسػػلـ 
ـُ اْلُمْفِمُحػػوفَ } : فعهػػد تفسػػير  قػػكؿ اب اله ػػريو ملػػ  حػػزهيف ، ي سػػـ [22{ ]الماادلػػو:  َأاَل ِإفا ِحػػْزَب الماػػِه ُهػػ

كالع يد   مهما هي الع يد ،، كهما صفاف متميزاف ج يختلطاف كج يتميعاف ،حزم الٌلح كحزم ال يطاف ا هيف:
الاما و المسػلمو مػف ت ػد  ح في كم  ميحاء هذ  ا يو هنه، تذكم الفكارؽ ال ا تحا الرايو الكاحد ، لكحدها

أكاصر الدـ كال راهو كاكاذم المصلحو كالصداقو، مج أه ا في الكقا ذاتػح ترسػـ صػكر  لطائفػو ااهػا قائمػو 
هػػػ، صػػفحو  1412)قطػػم،  ممػف تاػػردكا كخلصػػكا ككصػػلكا ملػػ  ذلػؾ الم ػػاـ ،كػػذلؾ فػػي الجماعػػة المسػػممة

6/3516) . 
كأف  كأف ي يـ فيػح مه اػح، كهظاـ يست دؼ أف يظلؿ العالـ الح هظلح، ،وعقيدة حب ديف سالـ،"افسالـ ف

كلػػيس ههالػؾ مػف  ػػائؽ يحػكؿ دكف اتااهػح هػػذا مج  ،يامػ  الهػاس تحػػا لػكاء اللٌػح مخػػك  متعػارفيف متحػاهيف
الخصػػكمو كج متطػػكع ه ػػا فنمػػا مذا سػػالمكهـ فلػػيس افسػػالـ هرارػػم فػػي ،  ػػدكاف أ دائػػح  ليػػح ك لػػ  أهلػػح

 . (6/3544هػ، صفحو  1412)قطم،  "اذلؾ

هتمػػاـ سػػيد قطػػم رحمػػح اب ه ػػنف راهطػػو الع يػػد  فػػي الماتمػػ  افسػػالمي اعل ػػا الراهطػػو المعتهػػر  اكمػػف 
حيػػػث تػػػذكم في ػػػا ا اهػػػاس  -الع يػػػد  صػػػر   -هػػػذا الماتمػػػ  الػػػذم ترهطػػػح  صػػػر  كاحػػػد الكحيػػػد ، ه كلػػػح: "

)قطػػم، " كا كطػػاف، كالل ػػاا كا لػػكاف، كسػػائر هػػذ  ا كاصػػر العراػػيو التػػي ج  القػػو ل ػػا هاػػكهر افهسػػاف
 . (1/209هػ، صفحو  1412

د ػػػك  للتحػػػرر  لعهػػػاد ، ف ػػػي فالع يػػػد  المحػػػكر ا صػػػيؿ كالراهطػػػو التػػػي تػػػدكر  لي ػػػا الحيػػػا  هػػػنمر مػػػف اب
كد ػػك  ملػػ  مطػػالؽ الع ػػؿ اله ػػرم مػػف   ػػاؿ الت ليػػد، كمػػف أكهػػاؽ الػػكهـ كالخرافػػو ، ال ػػامؿ الاامػػؿ الصػػحي 
، في مكاا و   يد  ا هاء كا اداد التي ت كـ  ل  ال رؾ ك هاد  ا ك ػاف، كالع يػد  التي ج تستهد مل  دليؿ

كتهدك  ار  الع يد   مي و الاذكر، ممتد   كج يتهدؿ، الذم ج يت يرخط الرسالو ال ائمو  ل  أصل ا الكاحد 
هػػػػ،  1412)قطػػػم،  كاخػػػتالؼ الماػػػاف الفػػػركع اػػػارهو فػػػي أ مػػػاؽ الزمػػػاف كاحػػػد   لػػػ  اخػػػتالؼ ال ػػػركف

 . (6/3266،  4/1907، 1/232الصفحاا 
{ ُكؿ  َكذاَب الرُُّسَؿ َفَحؽا َوِعيدِ }كهذا المعه  أياا استل مح سيد قطم رحمح اب تعال  مف قكلح  ز كاؿ: 

فاػؿ مػف اػذم هرسػكؿ ف ػد اػذم هالرسػؿ ، [كهي لفتػو م صػكد  لت ريػر كحػد  الع يػد  ككحػد  الرسػالو14]ؽ: 
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مخػػك  كأمػػو كاحػػد  ك ػػار  اػػارهو  ه ػػـ ه ػػا اػػؿ المرسػػليف،  أامعػػيف  هػػح اػػذم هالرسػػالو الكاحػػد  التػػي اػػاء
 .(6/3361هػ، صفحو  1412)قطم،  الاذكر في أ ماؽ الزماف

فسػػػيد قطػػػم رحمػػػح اب اهػػػتـ اهتمامػػػان اهيػػػران ه ػػػنف الع يػػػد  فػػػي الماتمػػػ  افسػػػالمي، كالع يػػػد  هػػػي الػػػراهط 
لػػذلؾ فراهطػػو الع يػػد  تسػػاكم ا خػػكَّ  افيماهيػػو، ف مػػا  هػػد سػػيد قطػػم  الح ي ػػي هػػيف أفػػراد الماتمػػ  الكاحػػد،

همعهػ  كاحػػد، كقػػد أ ػػاد هػػا خكَّ  افيماهيػػو كراهطػػو الع يػػد  فػي ظاللػػح المػػا سػػهحا الفرصػػو لػػح هػػذلؾ، كانهػػح 
ياػػرر هػػذا ا مػػر حتػػ  يت ػػرر فػػي قلػػكم ا فػػراد كالاما ػػاا، فيسػػاهـ ذلػػؾ فػػي ههػػاء ماتمػػ  مسػػالمي كا ػػد، 

  ل  الحم كالتآلؼ كالتراهط.يه ن 
 . الفرع الجاىٌ: األخىََّ امليقىض2ُ. 3. 4

أف فنما  العقيدة ال تحتمؿ لها في القمب شريكاا فهي اؿ أخك  ج ت ـك  ل  أساس الديف كراهطو الع يد ، 
يه طػػ  المسػػلـ  ػػف ا هػػؿ كالع ػػير  كالػػزكج كالكلػػد كالمػػاؿ  كج يعهػػي ذلػػؾ أف ،يتجػػرد لهػػا أو ينسػػم  منهػػا

هما تريد هذ  الع يد  أف يخلص ل ا ال لم،ك  ،كج أف يترههف كيزهد في طيهاا الحيا  ،كالعمؿ كالمتاع كاللذ   ا 
فػإذا تػـ ل ػا هػذا فػال حػرج ، كهػي المحراػو كالدافعػو كأف تاكف هي المسػيطر  كالحاامػو، كيخلص ل ا الحم،

لههذها ال ا في اللحظػو التػي تتعػارض   ل  أف ياكف مستعدان  يستمت  المسلـ هاؿ طيهاا الحيا ،  هدئذ أف
ـْ َأْوِلَيػػاَ  ِإِف اْسػػَتَحبُّوا اْلُكْفػػَر َعَمػػى  َيػػا}، مػػ  مطالػػم الع يػػد  ْخػػَواَنُك ـْ َواِ  َأيَُّهػػا الاػػِذيَف آَمُنػػوا اَل َتتاِخػػُذوا آَبػػاَ ُك

يَمافِ  كتهطػؿ كجيػو ، مذا اه طعا  صر  ال لم كالع يػد  ذا تت ط  أكاصر الدـ كالهسم،كها ،[23{ ]التكهو: ااِْ
فػإذا لػـ  ،كفي ػا تػرتهط اله ػريو اميعػان  فللػح الكجيػو ا كلػ ،، ال راهو في ا سر  مذا هطلا كجيو ال راهو في اللٌػح

 .(3/1615هػ، صفحو  1412)قطم،  والحبؿ مقطوع والعروة منقوضة فال كجيو هعد ذلؾ، ،تاف

فسيد قطم رحمح اب ي ػرر أهػح ياػم أف ته ػ  الع يػد  هػي المسػيطر   لػ  أفػراد الماتمػ  المسػلـ، كطػرح 
اؿ الركاهط التي ج تتصػؿ هراهطػو الع يػد  كا خػكَّ  فػي اب، حتػ  لػك ااهػا راهطػو ال راهػو كالهسػم، مصػداقان 

ِخِر ُيَوادُّوَف َمْف َحادا الماَه َوَرُسوَلُه َوَلْو َكاُنوا آَبػا َ اَل }ل كلح تعال :  ْْ ـْ َأْو  َتِجُد َقْوماا ُيْؤِمُنوَف ِبالماِه َواْلَيْوـِ ا ُه
ـْ ِبُروح  مِ  يَماَف َوَأياَدُه ـُ ااِْ ـْ ُأوَلِئَؾ َكَتَب ِفي ُقُموِبِه ـْ َأْو َعِشيَرَتُه ـْ َأْو ِإْخَواَنُه ، كقد [22{ ]الماادلو: ْنُه َأْبَناَ ُه

فمػا اعػؿ اب رهط سيد قطػم هػيف هػذ  ا يػو التػي كقعػا فػي خػكاتـ سػكر  الماادلػو، هم دمػو السػكر  ه كلػح: "
  ػداء اب كرسػكلح!  ب كرسكلح ككدان  لراؿ مف قلهيف في اكفح، كما يام  مهساف في قلم كاحد كٌديف: كٌدان 

 . (6/3514هػ، صفحو  1412)قطم، " فال ياتمعاف ان أما هما مع ،فإما ميماف أك ج ميماف

ـُ الظاػاِلُموفَ }:ك هد قكؿ اب  ـْ َفُأوَلِئَؾ ُه ـْ ِمْنُك فكجيػو أاػد  لػ  هػذا المعهػ : [ 23{ ]التكهػو: َوَمْف َيَتَولاُه
كج ياتفػػي السػػياؽ هت ريػػر ،  ػػرؾ ج يتفػػؽ مػػ  افيمػػاف -مف اسػػتحهكا الافػػر  لػػ  افيمػػاف  -ا هػػؿ كال ػػـك 
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ا هػػاء كا ههػػاء  هػػؿ ينخػػذ فػػي اسػػتعراض ألػػكاف الك ػػائج كالمطػػام  كاللذائػػذ لياػػع ا ال ػػا فػػي افػػو: المهػػدأ،
كياػػ  الع يػػد  كم تاػػيات ا فػػي الافػػو ، كا مػػكاؿ كالتاػػار  كالمسػػااف المريحػػو، كا زكاج كالع ػػير  وااخػػواف
ـْ }، كرسػػكلح كحػػم الا ػػاد فػػي سػػهيلح حػػم اللٌػػح ا خػػرل: ـْ َوَأْزَواُجُكػػ ْخػػَواُنُك ـْ َواِ  ـْ َوَأْبَنػػاُؤُك ُقػػْؿ ِإْف َكػػاَف آَبػػاُؤُك

ـْ  ـْ َوَأْمػَواٌؿ اْقَتَرْفُتُموَهػا َوِتَجػاَرٌة َتْخَشػْوَف َكَسػاَدَها َوَمَسػاِكُف َتْرَضػْوَنَها َأَحػبا ِإَلػْيُك ِمػَف الماػِه َوَرُسػوِلِه َوَعِشيَرُتُك
)قطػػم،  [24{ ]التكهػػو: ِجَهػػاد  ِفػػي َسػػِبيِمِه َفَتَرباُصػػوا َحتاػػى َيػػْأِتَي الماػػُه ِبػػَأْمِرِِ َوالماػػُه اَل َيْهػػِدؤ اْلَقػػْوـَ اْلَفاِسػػؽِ وَ 

 . (3/1615هػ، صفحو  1412
كتمحيصػ ا للٌػح كلػديف اللٌػح  ،المؤمنػة قمػوب الجماعػةفي تاريد الم ا ر كالصػالا فػي  يماي السياؽف

 كاػػؿ ك ػػائج الحيػػا ، كيامػػ  اػػؿ لذائػػذ اله ػػر، فيػػد ك ملػػ  تخليصػػ ا مػػف ك ػػائج ال رهػػ  كالمصػػلحو كاللػػذ ،
ويػػدع لممسػػمميف  كياػػ  حػػم اللٌػػح كرسػػكلح كحػػم الا ػػاد فػػي سػػهيلح فػػي الافػػو ا خػػرل، فياػػم ا فػػي افػػو،

 . (3/1615هػ، صفحو  1412)قطم،  الخيار

فنخك  الهسم التي ج ت كـ  ل  أساس افيماف أخك  مه كاو، كقػد دلػؿ سػيد قطػم  لػ  هػذ  ا خػكَّ  فػي 
تفسػػير  لل صػػص ال ر هػػي، مػػف أاػػؿ أخػػذ العظػػو كالعهػػر  فػػي ههػػاء ماتمػػ  مسػػالمي خػػاؿو مػػف هػػذ  العيػػكم، 

فػػي تفسػػير  ل صػػو اههػػي ادـ  ليػػح السػػالـ، كمحهػػو يكسػػؼ مػػ  كهػػذار مػػف ذلػػؾ مػػا اػػاد  ليهػػا هػػح سػػيد قطػػم 
 مخكتح:
 . أوال: قصة ابني آدـ الواردة في سورة المائدة:1. 2. 3. 4

قصو هدأا م  هدايو اله ريو  ل  هذ  ا رض مػ  اههػي  دـ  ليػح السػالـ، ت هػؿ اب مػف أحػدهما قرهاهػح  
قلم أحدهما كأ له ػا هاػؿ اػرأ   لػ  اب ك لػ  الػدـ كلـ يت هؿ مف ا خر، فا تعلا هار الحسد كالطم  في 

المعصػػـك  قتلهػػؾ، كلػػـ ياػػف هػػذا ماػػرد قػػكؿ  ػػاهر هػػؿ اتهػػ  هػػذا ال ػػكؿ ال ػػهي  هالفعػػؿ ا  ػػه  كقتػػؿ أخيػػح، 
 لتاكف أكؿ اريمو ه ريو  رفا  ل  كاح ا رض.

د كالماتمػ   خػذ ااف لسيد قطم م  هذ  ال صو كقفاا ك الا ا في  د  صفحاا  هميت ا هالهسهو للفر 
كهػػي ا حاػػاـ المتعل ػػو ، فػػي هيػػاف هعػػض ا حاػػاـ الت ػػريعيو ا ساسػػيو فػػي الحيػػا  اله ػػريوالػػدركس المتعل ػػو 

، كحمايػو الهظػاـ العػاـ كصػياهتح ،المحاػكـ همػه ج اب ك ػريعتح والحياة في المجتمػم المسػمـهحمايو الهفس 
)قطػػم،  سػػت رار كالطمنهيهػػوعدالػػو كالافايػػو كاجاػػؿ  هاصػػر ال ،كمػػف  ػػـ يافػػؿ لاػػؿ فػػرد امػػا يافػػؿ للاما ػػو

 . (2/872هػ، صفحو  1412

كالعاػػس مػػف ذلػػؾ ا خػػكَّ  المه كاػػو التػػي ظ ػػرا فػػي قصػػو اههػػي  دـ  ليػػح السػػالـ  هػػدما ت هػػؿ اب مػػف 
كهاػذا يهػدك هػذا ال ػكؿ ه ػذا التنايػد المههػص  ػف افصػرار هاهيػان م يػران  "،أَلَْقُتَمناػؾَ المت ي فااف اكام الخاسر "
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زيػد ليكلاػف السػياؽ يماػي ، لالستهاار  هح يههعث مف رير مكاػم الل ػـ مج ذلػؾ ال ػعكر الخهيػث المهاػر
الماػُه ِمػَف ِإناَمػا َيَتَقباػُؿ }: هذا اج تداء هاػار  كه ػا و هتصػكير اسػتااهو الهمػكذج ا خػر ككدا تػح كطيهػو قلهػح

 .[27]المائدة: { اْلُمتاِقيفَ 

اهػػػػػػػدفعا الػػػػػػػهفس ال ػػػػػػػرير ، فكقعػػػػػػػا ك التػػػػػػػذاير كالعظػػػػػػػو كالمسػػػػػػػالمو كالتحػػػػػػػذير  لاهػػػػػػػح لػػػػػػػـ يسػػػػػػػتام هعػػػػػػػد
هػ، صفحو  1412)قطم،  [30]المائد : { َفَأْصَبَح ِمَف اْلَخاِسِريفَ  َفَطواَعْت َلُه َنْفُسُه َقْتَؿ َأِخيِه َفَقَتَمهُ }،الاريمو

سػهم هػذ  ا فػو لتاػكف الحسػد  ػـ  هسػياف كااػم ا خػكَّ  كما دف  اهػف  دـ ال اتػؿ لفعلتػح هػذ  مج،  (2/876
ف يرث اب ا رض أكسكؼ تستمر مل   كاستمرا الارائـ حسدان  اله رم، في التاريخحد ا  قتؿ اريموأكؿ 

همػػا حملػػح  لػػ  قتػػؿ أخيػػح حسػػد   لػػ  مزيػػو ال هػػكؿ، كالحسػػد أكؿ اريمػػو  :"قػػاؿ اهػػف  ا ػػكر ،كمػػف  لي ػػا كا 
 .  (6/170، صفحو 1984)اهف  ا كر،  "ظ را في ا رض

 ف اػؿ " فكأنمػا قتػؿ النػاس جميعػالذلؾ لـ يفا سيد قطم التع يػم  لػ  ال صػو مػف خػالؿ هػذ  ا يػو "
ف تػػؿ كاحػػد  مػػف هػػذ  الهفػػكس هػػك ا تػػداء  لػػ  حػػؽ ، كحػػؽ الحيػػا  كاحػػد  اهػػا لاػػؿ هفػػسهفػػس ااػػؿ هفػػس 

هػك  ،كاسػتحيايها ه ػذا الػدف  اػذلؾ دفػ  ال تػؿ  ػف هفػس،، ذاتػح الحػؽ الػذم ت ػترؾ فيػح اػؿ الهفػكس ،الحيػا 
هػػػ،  1412)قطػػم،  اسػػتحياء للهفػػكس اميعػػان،  هػػح صػػياهو لحػػؽ الحيػػا  الػػذم ت ػػترؾ فيػػح الهفػػكس اميعػػان 

 . (2/877صفحو 

فاريمو اهف  دـ ال اتؿ لـ تعد اريمو فرديو اما هيف سيد قطم رحمح اب هؿ ا تداء  لػ  الماتمػ ، كلمَّػا 
ااها الاريمو ا كل  التي  رفت ا اله ريو أخذ اهف  دـ ال اتؿ كزر اؿ قتؿ حدث في التاريخ  هح مف سػفَّ 

، مج ااف ج ت تؿ هفس ظلمان : "ئو فعليح كزرها ككزر مف  مؿ ه ا مل  يـك ال يامو، قاؿ رسكؿ ابسهو سي
 (4/133هػػػػ، صػػػفحو  1422)الهخػػػارم،  " لػػػ  اهػػػف  دـ ا كؿ افػػػؿ مػػػف دم ػػػا،  هػػػح أكؿ مػػػف سػػػف ال تػػػؿ

 . (3/1303، صفحو 1985)مسلـ، 
 .. ثانيا: أخوة يوسؼ ليوسؼ2.  2. 3. 4

قصو يكسؼ  ليح السالـ قصو  ظيمو في اتام اب  ز كاؿ كاؿ اتام اب  ظػيـ، في ػا مػف الػدركس 
كالعهر ال يء الا يػر، كماريػاا ال صػو كااػحو معركفػو سػاق ا اب لهػا فػي أسػلكم م ػكؽ، كهػذا مػف تمػاـ 

 ر ف الاريـ،  ف الهفس تمؿ التارار كتررم فيما هػك اديػد، هخػالؼ ال صػو ال ر هيػو التػي يت ػكؼ م ااز ال
 ال ارر أك السام  له ايت ا في اؿ مر .

كالذم ي ـ الهاحث ما يتكافؽ م  مكاكع الهحث كهك ما  راح سيد قطم مف أ ر هذ  ال صػو فػي ههػاء 
ه طػػاع فػػي ااهليػػو يعػػاهي مػػف الكح ػػو كال رهػػو كاجففػػي الكقػػا الػػذم اػػاف رسػػكؿ ابالماتمػػ  افسػػالمي، 
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ي ػص  لػ  ههيػح  -سػهحاهح -هػذ  ال ػد ، اػاف اب الجماعػة المسػممةكتعػاهي معػح  ،مهذ  اـ الحزف ،قريش
مػف  كهػك يعػاهي صػهكفان   لػي ـ السػالـ، يكسؼ هف يع كم هف مسحاؽ هػف مهػراهيـ -الاريـ قصو أخ لح اريـ

كمحهػػػو الػػػرؽ كهػػػك يهت ػػػؿ  ،كمحهػػػو الاػػػم كالخػػػكؼ كالتركيػػػ  فيػػػح ،ا خػػػكَّ هػػػتالءاا: محهػػػو ايػػػد المحػػػف كاج
كمحهػو ايػد امػرأ   ،االسلعو مف يد مل  يد  ل  رير مراد  مهح، كج حمايػو كج ر ايػو مػف أهكيػح كج مػف أهلػح

 العزيػز كالهسػك ، كقهل ػا اهػتالء افرػراء كال ػ ك  كالفتهػو! كمحهػو السػاف هعػد ررػد العػيش كطراكتػح فػي قصػر
كمحهػػو الم ػػا ر اله ػػريو كهػػك يل ػػ  هعػػد ذلػػؾ مخكتػػح الػػذيف أل ػػك  فػػي الاػػم كاػػاهكا السػػهم الظػػاهر  ،العزيػػز

 هه ض أخك  افيماف كالهسم، حسدان كا الن مه ـ لعاقهو ظلم ـ. هتالءاا ال ال ذ  المحف كاج

ا، كخرج مه ا كزاكؿ د كتح مل  افسالـ مف خالل ، هذ  المحف كاجهتالءاا التي صهر  لي ا يكسؼ
مػ   ائلتػح كتح ػؽ رييػا  كفي لحظو ل اء أهكيح كلـ  ػملح  ، ل  المحف اميعان  مهتصران  خالصان  ال ا متاردان 

همػا احتكتػح مػف قصػو ذلػؾ الههػي الاػريـ،  ،فال  ام أف تاكف هذ  السػكر هعد تكهو مخكاهح كقرارهـ هذهه ـ، 
معػػح فػػي ماػػو، فػػي هػػذ   والجماعػػة المسػػممةكمػػف التع يهػػاا  لي ػػا هعػػد ذلػػؾ، ممػػا يتهػػزؿ  لػػ  رسػػكؿ اب

هػػػ،  1412)قطػػم،  للمطػػارديف الم تػػرهيف المكح ػػيف اػػذلؾ كت هيتػػان  الفتػػر  هالػػذاا، تسػػليو كتسػػريو، كتطميهػػان 
 .(4/1950صفحو 

ا خكَّ  المه كاو، التي ج ت ػكـ  لػ  كلمَّا ااف ال يء يظ ر كيهاف همعرفو اد ، كاد ا خكَّ  افيماهيو 
الع يػد  كافيمػاف هػاب  ػز كاػؿ، لػذلؾ راػز سػيد قطػم  لػ  هػذا المعهػ  حتػ  يحػذر الفػرد كالماتمػ  مهػػح، 

 كليظ ر لل ارر  اقهو ا خكَّ  التي ج ت كـ  ل  أساس افيماف كالتكحيد.
 . الفرع الثالث: أثر الشيطاف عمى ااخواف3. 3. 4

قطم رحمح اب أهػح امػا لةخػك  افيماهيػو ك خػك  الع يػد  تػن ير مياػاهي  لػ  تماسػؾ الماتمػ  ي رر سيد  
رل ا خػػكَّ : كتراهطػػح اػػذلؾ  خػػك  ال ػػياطيف كالراػػكف لكسكاسػػح تػػن ير سػػلهي فػػي تفاػػؾ الماتمػػ  كه ػػض  ػػ

حهػػو كالكفػػاؽ م ػػكم كهػػالرد السػػٌيء يتلكهػػا فػػإذا اػػك الػػكد كالم الخ ػػهو،ينػػزغ بػػيف األخػػواة بالكممػػة فال ػػيطاف 
في ػرم  يػتلمس سػ طاا فمػح ك  ػراا لسػاهح،، فال يطاف ااف ل هساف  ػدكان، هالخالؼ  ـ هالافك   ـ هالعداء

كتحفػػظ  كت طػػ   ليػػح الطريػػؽ، كالالمػػو الطيهػػو تسػػد  ليػػح ال  ػػراا،، ه ػػا العػػداك  كاله اػػاء هػػيف المػػرء كأخيػػح
 .(4/2234هػ، صفحو  1412)قطم،  ا خكَّ   مها مف هزراتح كهف اتح حـر

كافهفػػػاؽ الػػػذم هػػػك مػػػف أاػػػؿ ا  مػػػاؿ التػػػي تحفػػػظ تػػػكازف الماتمػػػ  كت ػػػكم أكاصػػػر ا خػػػكَّ  كالمحهػػػو فػػػي 
 ه ػـ يهف ػكف  ،إخواف الشياطيفالمهػذركف الماتم  مذا ااف  ل  رير هدل مف اب ااف تهذيران كااف هيجء 
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ف ـ رف اء ال ػياطيف كصػحاه ـ فليسػا الا ػر  كال لػو ، كيهف كف في المعصيو كيهف كف في ال ر، الهاطؿ،في 
 . (4/2222هػ، صفحو  1412)قطم،  مهما هك مكا  افهفاؽ في افهفاؽ

كاػػػياع، فال ػػػيطاف تك ػػػد اله ػػػر هال كايػػػو  فػػػا خكَّ  افيماهيػػػو  هػػػاا كاسػػػت رار كا خػػػكَّ  ال ػػػيطاهيو تفاػػػؾ
ـْ َأْجَمِعػػػيفَ }كال ػػػالؾ: ػػػِوَيناُه ْْ ِتػػػَؾ أَلُ ـُ اْلُمْخَمِصػػػيَف { َقػػػاَؿ َفِبِعزا  ػػػـ أ لػػػف  [83، 82]ص:  ِإالا ِعَبػػػاَدَؾ ِمػػػْنُه

ـْ َعُدو  َفاتاِخُذوُِ َعػُدواا ِإناَمػا َيػ}العداك  الكااحو كالمستمر ،  ْدُعو ِحْزَبػُه ِلَيُكوُنػوا ِمػْف َأْصػَحاِب ِإفا الشاْيَطاَف َلُك
مػف كسػكاس ال ػيطاف ه ػاؿ  ػاـ كمػف كسػكاس ال ػيطاف الػذم  ، لذلؾ حػذرها الههػي [6{ ]فاطر: الساِعيرِ 

مف ال ػيطاف قػد أيػس أف يعهػد  المصػلكف فػي ازيػر  : "يارم الماتم  كي عؿ هار الفتهو فيح حيث قػاؿ 
التي اعلا سيد  ي، كلعؿ هذ  المعاه(4/2166، صفحو 1985)مسلـ،  "العرم، كلاف في التحريش هيه ـ

 قطم رحمح اب يراز  ل  ا خكَّ  افيماهيو كيحذر مف ا خكَّ  ال يطاهيو.

 . املبحح الجالح: األخىََّ اإلجيابًُ وأثرها اجملتنع اإلشالم5ٌ

كرد في ال ر ف الاػريـ مامك ػو مػف ال صػص ال ر هيػو  ػف أحػكاؿ كأخهػار ا مػـ السػاه و، كاػاف مػف  
كلػـ تػنا هػذ   نمػاذج األخػواة اايجابيػة،هيف تلؾ ا خهار هعض ال صص التي ساق ا اب  ز كاؿ لػهعض 

 الطريؽ.  ه ان، هؿ لهنخذ العهر  كالعظو مه ا كهتم ؿ ذلؾ دركسا ت دم لهاال صص في اتام اب

كقد أهتـ أهؿ التفسير ه ذ  ا خهار هيف  ارح لمارد ا لفاظ أك تحليؿ لمحتكاهػا كال ػكص فػي معاهي ػا،  
أما سيد قطم رحمح اب ف د ااف يرهط هذ  ال صػص هػالكاق  المعػاش كمػدل تن يرهػا فػي ت ييػر الكاقػ  هنخػذ 

 هؿ، كال صػص ال ر هيػو ليسػا أم تػاريخ، الدركس كالعهر كالعظػاا، فمػا كياػد التػاريخ مج لهاػيء هػح المسػت
هؿ هي تػاريخ م طػكع هصػحتح ي يهػان، اػاء مػف رم رحػيـ له تػدم هػح الطريػؽ، فػال هاػؿ امػا اػلا هعػض 
هما تكايح له تدم اما اهتدا هعض ا قكاـ السالفو، ممف أهعـ اب  لي ـ هال دايو كسطر  ا قكاـ الساه و، كا 

 لها أخهارهـ. 

 يو التي ذارها سيد قطم رحمح اب تعال :كمف الهماذج افيااه 
 . أوال: األخواة الرحيمة بيف موسى وأخيه هاروف عميهما السًلـ.1. 5 

َواْجَعْؿ ِلي َوِزيراا ِمػْف طلم أف يعيهح اب همعيف مف أهلػح}لما أكح  اب لههيح مكس   ليح السالـ هالرسالو 
يعلـ  هح فصاحو اللساف ك هاا الاهاف كهدكء ا  صام، كااف ف ك ، [30، 29]طح:  {َهاُروَف َأِخي َأْهِمي
هما لالستعاهو هفعاؿحاد الطه  سري  اج ،مكس  ، كلـ ياف هذا الطلم للتسليو أك الخكؼ مف الكحد ، كا 

َوَأِخػي َهػاُروُف ُهػَو َأْفَصػُح ِمنِّػي } هح في أمكر الد ك ، كلعلـ مكس  هتفػكؽ هػاركف  ليػح هفصػاحو اللسػاف، 
همػا هػك  ،[34]ال صػص: { ناا َفَأْرِسْمُه َمِعَي ِرْد اا ُيَصدُِّقِني ِإنِّي َأَخاُؼ َأْف ُيَكذُِّبوفِ ِلَسا فلػـ ياػف طلهػان  خصػيان كا 
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سػتعاهو همػا هػك مػف مصػلحو الػد ك  كتح يػؽ كصػلكها لحظػو ا كلػ  كتحمػؿ المسػيكليو كاجهـ الد ك  في ال
 ي كم د كا ، كيخلفح مف قتلك  ، ل  المهافحو  ف الد ك  ف ك أقدر ، اركف أفص  لساهان هال اؿ الصحي ، ف

 . (5/2693هػ، صفحو  1412)قطم، 

َقاَؿ َسَنُشدُّ َعُضػَدَؾ ِبَأِخيػَؾ َوَنْجَعػُؿ }فاستاام اب طلم ههيح لصدقح في د كا  كحرصح  ل  رسالو رهػح: 
فػػا خكَّ  الصػػادقو . [35]ال صػػص: { َيِصػػُموَف ِإَلْيُكَمػػا ِبتَياِتَنػػا َأْنُتَمػػا َوَمػػِف اتاَبَعُكَمػػا اْلَغػػاِلُبوفَ  َلُكَمػػا ُسػػْمَطاناا َفػػًَل 

سلطاف مف اب  ز اؿ في مكاا و الطاريو فر كف، كمف  اد  المرء أف ينهس هإخكاهػح كيسػت كم ه ػـ فلػف 
هما مزكديف هسلطاف ج ي ؼ لح في ا رض سلطاف كج تهال ما  يذهها مارديف مل  فر كف هعد هذ  ا خكَّ  كا 

 كحكلامػا مػف سػلطاف اب سػياج، كلامػا مهػح حصػف كمػالذ "َفًل َيِصُموَف ِإَلْيُكمػا"معح اؼ طاريو كج اهػار: 
 . (5/2693هػ، صفحو  1412)قطم، 

 لػ  د ػك  اب مػف أهػـ أسػهام تماسػؾ الماتمػ  المسػلـ همػا تحملػح مػف كهذ  ا خكَّ  الصػادقو كالحريصػو 
 تهاص  في اب كأمر هالمعركؼ كاله ي  ف المهار، كالكقكؼ في كاح الهاطؿ،  ل  مر ا ياـ كاجزماف.

كاػػاف مػػف هدايػػو المكاقػػؼ الراسػػخو فػػي مكاا ػػو الط يػػاف لاػػؿ مػػف مكسػػ  كهػػاركف ماتمعػػيف أمػػاـ فر ػػكف 
، ف هػػؿ فر ػػكف التحػػدم كامػػ   لػػ  مكسػػ  كهػػاركف كهػػك مع مػػا يسػػم  كيػػرلأل ػػ  ال يهػػو  متحػػديف لػػح، كاب

الصػػػادر   ػػػف   يػػػد  اال ذيفػػػو فػػػي معسػػػار المهطلػػػيف كصػػػفكف ـ، الاهػػػد كالحا ػػػيو، لتهػػػزؿ الالمػػػو الصػػػادؽ 
كمكسػ  كأخػك  راػالف ا هػاف، كالسػحر  ا يػركف، ككراءهػـ فر ػكف ، فتز زع ا ت ادهـ في أهفس ـ كفي قػدرت ـ

، كاػاف ال هػاا لةخػكيف كلاف مكس  كهاركف اػاف مع مػا ره مػا يسػم  كيػرل ،ملاح كاهد  كاهركتح كمالحك 
 . (4/2341هػ، صفحو  1412)قطم،  همعيو اب في كاح الطاريو فر كف

ائيؿ كلمػا راػم مكسػ  مػف هػاركف كتعددا المكاقؼ الد كيو هيف الههييف ا خكيف في م ار ػو ههػي مسػر 
أخػػذ  هػػرأس أخيػػح ياػػر  مليػػح كأخػػك  هػػاركف العهػػد الصػػال  هعػػد  هػػاد  قكمػػح للعاػػؿ فػػي ريػػام مكسػػ  كقػػد 

كيا ػػؼ لػػح  ػػف طهيعػػو  ليسػػاف مػػف راػػهح، ،األخػػواة الرحيمػػةالطيػػم! يسػػتايش فػػي هفػػس مكسػػ   اطفػػو 
همػػا اػػاف اػػعيفان فػػي  ، كأهػػح لػػـكأهػػح لػػـ ي صػػر فػػي هصػػ  ال ػػـك كمحاكلػػو هػػدايت ـ مكقفػػح، يخػػف د ػػك  أخيػػح كا 

َقػاَؿ اْبػَف }ريام أخيح كلـ ي در  ل  المكاا و طالهان مهح  دـ فت  الهام لة داء هالت في مهح كمف أخكتػح:
ـا ِإفا اْلَقػػْوـَ اْسَتْضػػَعُفوِني َوَكػػاُدوا َيْقُتمُػػوَنِني َفػػًَل ُتْشػػِمْت ِبػػَي اأْلَْعػػَداَ    ػػا [ يسػػتايش ه150{ ]ا  ػػراؼ: ُأ

َوال َتْجَعْمِنػي َمػَم اْلَقػْوـِ " ،حػيف ياػكف ههػاؾ ا  ػداء الػذيف ي ػمتكف المعيهػو، األخػواة الناصػرةهاركف كاداف 
 . (3/1375هػ، صفحو  1412)قطم،  "الظااِلِميفَ 
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الماتمػ  افسػالمي فػالمري قػكم هنخيػح، قػاؿ فعيلـ مف ذلؾ أهميو ا خػكَّ  فػي اب فػي طريػؽ الػد ك  كههػاء 
ًظػػيـً "  مػر هػف الخطػام: ػػاًء، كى يػدَّ ه ً ٍهػدى  ى ـٍ ًزيهىػوه ًفػي الرَّخى ، فىػػًإهَّ ي ـٍ ػٍدًؽ، فىاى ِّػػٍر ًفػي اٍاًتسىػاًهً  لىٍيػػؾى هًػًإٍخكىاًف الصِّ  ى

ءً  "، كا خ الصادؽ سهد في الدهيا ك في  في ا خر ، قاؿ اب  (10/560هػ، صفحو  1423)الهي  ي،  اٍلهىالى
 .[101، 100]ال عراء: { َواَل َصِديؽ  َحِميـ   َفَما َلَنا ِمْف َشاِفِعيَف }تعال : 

 األخواة الصافية الودود. ثانيا: 2. 5

اْدُخُموَها ِفي َجناات  َوُعُيوف  ِإفا اْلُمتاِقيَف }ف ي أخك  صافيو هصفاء الاهو كهعيم ا مف قكؿ اب  ز كاؿ:
ؿٍّ ِإْخَواناا َعَمى ُسُرر  ُمَتَقاِبِميفَ  ِبَسًَلـ  آِمِنيفَ  ِْ ـْ ِمْف   .[47 - 45]الحجر: { َوَنَزْعَنا َما ِفي ُصُدورِِه

كقػد كصػلا ه ػريت ـ ملػ  مهت ػ  رقي ػا  همػا  ملػكا الاهػوفا ياا تحاي حاؿ ال لو الميمهو الذيف يدخلكف 
األخواة الصػافية يهزع أصؿ افحساس هال ؿ مف صدكرهـ كج تاكف مج  ،لؾ دكرها في الحيا  الدهياكأدا اذ
مػا  فليسته ػر هنهػح مػف أهل ػا، فمف كادها في هفسح رالهو فػي هػذ  ا رض،، مه ا دراو أهؿ الاهو، الودود

 .(4/2145هػ، صفحو  1412)قطم،  ف ذا هك ال رط الذم ج ت ـك ه ير  ا  ماؿ داـ ذلؾ كهك ميمف،

كلما ااف أهؿ الاهو ج يدخلكه ا مج قهؿ ته يػو ال لػكم مػف ال ػؿ كالحسػد  لػـ أهػح تكايػح للماتمػ  المسػلـ 
الع يػد   ايهػو حػيف تخػالط ال لػكم، تسػتحيؿ أف يحافظ  ل  هذ  ال لكم سػليمو خاليػو مػف ال ػؿ كالحسػد، ف

  مزاج مف الحم كا لفو كمكداا ال لكم، التي تليف ااسي ا، كترقؽ حكا ػي ا، كتػرهط هيه ػا هرهػاط ك يػؽ مل
كهػػػذ  الع يػػػد  ت تػػػؼ لله ػػػريو ههػػػداء الحػػػم فػػػي اب كتكقػػػ   لػػػ  أكتارهػػػا ألحػػػاف الخلػػػكص لػػػح ،  ميػػػؽ رفيػػػؽ

 ، كج ي ػػػدر  لي ػػػا مج ابفػػػإذا اسػػػتااها كقعػػػا تلػػػؾ المعاػػػز  التػػػي ج يػػػدرم سػػػرها مج اب كاجلت ػػػاء  ليػػػح،
 . (3/1548هػ، صفحو  1412)قطم، 

فسػيد قطػػم رحمػػح اب يحػػاكؿ دائمػػا أف يسػػتفيد مػػف ا يػاا فػػي تكايػػح الهػػاس ملػػ  الاػػد كالعمػػؿ، كج يتػػرؾ 
ػا : "مهاسهو مج كيستحث الهاس لذلؾ، ف ػد   ػم  لػ  هػذ  ا يػاا ه ػكؿ الههػي يهىاسنػا مى ًمفَّ ًمػٍف ً هىػاًد اللَّػًح  ى

ـٍ ًمفى اللَّػحً  ًو، ًهمىاىاًهً  ـٍ ًهنىٍهًهيىاءى، كىجى  ي ىدىاءى يىٍ ًهطي يـي اٍ ىٍهًهيىاءي كىال ُّ ىدىاءي يىٍكـى اٍلً يىامى قىػاليكا: يىػا رىسيػكؿى اللَّػًح،  " تىعىػالى هي
 : ، قىػػاؿى ـٍ ػػٍف هيػػ هىػػا مى ـٍ قىػػٍكـه تى »تيٍخًهري ، كىجى أىٍمػػكىاؿو يىتىعىاطىٍكهى ىػػا، فىكىاللَّػػًح ًمفَّ هيػػ ـٍ ػػاـو هىٍيػػهى ي ٍيػػًر أىٍرحى لىػػ  رى كًح اللَّػػًح  ى ػػاهُّكا هًػػري حى

ػػًزفى الهَّػػاسي  هيػػكفى ًمذىا حى ، كىجى يىٍحزى ػػاؼى الهَّػػاسي ػػافيكفى ًمذىا خى لىػػ  هيػػكرو جى يىخى ـٍ  ى هَّ يػػ ، كىاً  ـٍ لىهيػػكره ػػكهى ي )أهػػػك داكد، /، " كياي
ػا "  ، كقكؿ الههي (3/288صفحو  ػا، اىمى ػا ذيهيكهي يمى ٍه يمى اتَّػٍا  ى ػذى ًهيىػًدً  تىحى ـى فىنىخى ا ي اٍلميٍسػًل ـى ًمذىا لىً يى أىخى ًمفَّ اٍلميٍسًل

 ، رىً  اٍليىاًهسىًو ًفي يىٍكـً ًري و  ىاًصؼو ااي اٍلكىرىؽي ًمفى ال َّاى هىًد اٍلهىٍحػرً تىتىحى ا ًمٍ ؿى زى لىٍك اىاهىٍا ذيهيكهي يمى جَّ ريًفرى لى يمىا، كى  "كىاً 
 . (6/256هػ، صفحو  1426)الطهراهي، 
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 ، ألخوتهأخوة يوسؼ . ثالثا:3. 5

، فػػنخك  يكسػػؼ لػػح، أخػػك  1كالسػػلهيوتعتهػػر قصػػو يكسػػؼ  ليػػح السػػالـ مػػف الم اهلػػو هػػيف ا خػػكَّ  افيااهيػػو 
سلهيو، كأخك  يكسؼ  خكتح أخػك  ميااهيػو، كتظ ػر هػذ  ا خػكَّ  افيااهيػو ه ػاؿ كااػ  كصػري  مػ  ه ايػو 

ْف ُكناا } ليح، قالكا هادميف معتذريف خالػيف الفتف كالمحف لمَّا تعرؼ أخكتح َقاُلوا تَالماِه َلَقْد آَثَرَؾ الماُه َعَمْيَنا َواِ 
، ااف هإمااف يكسؼ أف يرد  لي ـ ردان قاسيان أك  ل  ا قؿ يذارهـ هما أكقعك  فيح [91{ ]يكسؼ: اِطِئيفَ َلخَ 

مف محف كفتف كساف كهعد  ف ا هؿ كالكطف كاؿ ذلؾ حؽ، كلاهح تذار الحاؿ الػذم كصػؿ مليػح هصػهر  
َقػػاَؿ اَل  }ههػػي قػػائالن ل ػػـ: كحسػػف تكالػػح ك ػػامل ـ هػػنخالؽ الههكيػػو ك ػػامل ـ هالصػػف  الػػذم ج ي ػػدر  ليػػح مج 

ـُ الرااِحِميفَ  ـْ َوُهَو َأْرَح ـُ اْلَيْوـَ َيْغِفُر الماُه َلُك  .[92{ ]يكسؼ: َتْثِريَب َعَمْيُك

قػرار هالػذهم، كت ريػر لمػا يركهػح مػف مي ػار اب لػح  لػي ـ قاؿ سيد قطػم رحمػح اب: " ا تػراؼ هالخطيئػو، كا 
ه ػػاء المكقػػؼ المخاػػؿ، هالمااهػػو كالحلػػـ كالت ػػكل كافحسػػاف  ػػيمو الراػػؿ ، ي اهلػػح يكسػػؼ هالصػػف  كالعفػػك كا 

" مهػح اػاف مػف المحسػهيف ،كيها  يكسؼ في اجهتالء هالهعمو اما ها  مف قهػؿ فػي اجهػتالء هال ػد  ،الاريـ
 . (4/2027هػ، صفحو  1412)قطم، 

{ ِمػػْف َبْعػػِد َأْف َنػػَزَغ الشاػػْيَطاُف َبْيِنػػي َوَبػػْيَف ِإْخػػَوِتي} السػػالـ، مػػف قكلػػح "كيظ ػػر ههػػؿ أخػػالؽ يكسػػؼ  ليػػح 
، فاعػؿ هفسػح مسػػاكيو فخكتػح كاػنف الػذهم فػػي الخػالؼ ي ػ   لػ  الطػػرفيف، متهاسػيان اػؿ ال ػػـ [100]يكسػؼ: 

  ـ السالـ.كا لـ كالحرماف الذم تسهم هح لح أخكتح، كج  ام في ذلؾ ف ذ  هي أخالؽ ا ههياء  لي

يحمل ػػا  ، ػػـ تخػػتـ السػػكر  هإي ػػاع  خػػر يحمػػؿ  هػػر  ال صػػص ال ر هػػي الػػح، فػػي هػػذ  السػػكر  كفػػي سػػكاها 
كال لو الميمهو معح، كمع ا الت هيا كالتسػريو كاله ػرل كيحمل ػا للم ػرايف المعاهػديف، كمع ػا التػذاير للههي

لح ي ػػو الػػكحي كح ي ػػو  لصػػدؽ الػػكحي كصػػدؽ الرسػػكؿ كت ريػػران  امػػا أف في ػػا للاميػػ  ت ريػػران  ،كالعظػػو كالهػػذير
ِِ َسِبيِمي َأْدُعو ِإَلى الماِه َعَمػى َبِصػيَرة  َأَنػا }: الرسالو، م  تخليص هذ  الح ي و مف ا كهاـ كا ساطير ُقْؿ َهِذ

 .[108]يكسؼ: ، {َوَمِف اتاَبَعِني َوُسْبَحاَف الماِه َوَما َأَنا ِمَف اْلُمْشِرِكيفَ 

التػي راَّػز سػيد قطػم رحمػح اب  لػ  مػا في ػا مػف هدايػو لهػا،  ااف هذا  راا لػهعض الهمػاذج افيااهيػو 
فاب ما ساق ا لها مج لهنخػذ مه ػا العهػر  كالعظػو كهتم ل ػا كاقعػان حيػان معا ػان فػي ليلهػا كه ارهػا كحلهػا كترحالهػا، 

سػػد، تامعػػح مع ػػـ راهطػػو ا خػػكَّ  افيماهيػػو فػػالميمف ت ػػي ه ػػي هػػيف لػػيف مػػ  مخكاهػػح ج يح ػػد  لػػي ـ كج يح
                                                 

كقد السا م   دد مف ا خك  ممف اهتالهـ اب ها سر كحد كا  ف التن ير العايم ل ذ  الصكر  في هفس المنسكر كما تافيح مف  1
س أمؿ في قلهح هالفرج، فالميمف الت ي ي رأ ال ر ف كانهح  ليح أهزؿ، كاب  ز كاؿ ما ساؽ لها هذ  ال صص مج لهنخذ مه ا العهر ، كالها

 ئر في سرم ليس مف اهسح امع ـ العرج.ت كل  ه  ا طا
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العمي و التي اعلا ص يم الركمي كهالؿ الحه ي كأهك هار ال ر ي أخػك  متحػاهيف فػي اػالؿ اب كاعلػا 
 .(3/691، صفحو 1990)الحااـ،   سلماف الفارسي مف  ؿ هيا الههي

ـْ َعِزيػػٌز َعَمْيػػِه َمػػاَعِنتُّـْ } :كخيػػر مػػف تم ػػؿ هػػذ  ا خػػكَّ  الههػػي محمػػد    ـْ َرُسػػوٌؿ ِمػػْف َأْنُفِسػػُك َلَقػػْد َجػػاَ ُك
ـْ ِباْلُمْؤِمِنيَف َرُ وٌؼ َرِحيـٌ  ، ف د ااف ريفان رحيمان هإخكاهػح يتػكدد ملػي ـ كيعػامل ـ [128{ ]التكهو: َحِريٌص َعَمْيُك

جتخػذا أهػا هاػر  خلػيالن  لػك اهػا متخػذان كالمرهػي الخهيػر، معتػزان هػنخك  أصػحاهح ه كلػح: "معاملو ا خ الاهيػر 
، كمتػػكددان لعمػػر هػػف الخطػػام، لمػػا أراد (4/1855، صػػفحو 1985)مسػػلـ،  "، كلاهػػح أخػػي كصػػاحهيخلػػيالن 

ائًػؾى جى تىٍهسى السفر مل  العمر  مكد ان لح ه كلح: " ػيَّ ًمػٍف دي ى ػا يىسيػرًُّهي أىفَّ ًلػي ًه ىػا الػدٍُّهيىا :، فى ىػاؿى "هىا يىػا أيخى ػون مى  اىًلمى
 . (2/80)أهك داكد، /، صفحو 

المعصكـ الذم رفر اب لح ما ت دـ مف ذههح كما تنخر، محتاج لد اء  مر هف الخطام؟  كهؿ الههي  
 في ذلؾ ا ير  كم  كر . ف الههي اكالركايا كلاه ا ترهيو الماتم   ل  التراهط كالتراحـ كالتعاطؼ،

قاؿ رسكؿ اب  ،فا خكَّ  هعمو  ظيمو يام  ليها صياهت ا كلها في ذلؾ أار كرفعو  هد اب  ز كاؿ  
"كالعاقؿ مف يتخير مخكاهح  (3/404، صفحو 1998)الترمذم،  ،: "تهسمؾ في كاح أخيؾ لؾ صدقو

ه ـ ا هس  ، ف المعصيو ج يتخلكف  هح في أصعم ا كقاا مهيعان  لح  ل  الطا و كسدان  لياكهكا  كهان 
"  ليؾ هإخكاف الصدؽ فعش في أاهاف ـ فإه ـ زيف في :  مر هف الخطامقاؿ ، كمع ـ تحلك الحيا 

 . (1/84، صفحو 1988)اهف أهي الدهيا،  الرخاء، ك د  في الهالء"

ف ذا هك الماتم  المسلـ المه كد، الذم تسكد هيف أفراد   القو ا خكَّ  كالرحمو كالكصاؿ، كتختفي 
ا مراض التي تفتؾ هالماتم  كتزلزؿ أرااهح مف ح د كحسد كاهر كرير  كتخاصـ، كل د أهدع سيد قطم 

هالترايز  ل  معاهي ا الحسهو في ههاء الماتم  كت دمح، كقد ااف  رحمح اب في  رض ا خكَّ  في ظاللح
امو العدؿ كرف  الظلـ ييمف هالعمؿ الاما ي خدمو لةمو المسلمو حت  تصؿ هذ  الاما و رايت ا في مق

 ف الماتم ، كلعؿ هذ  ا فاار الهير  التي ت لؽ الظالميف كالاافريف، هي التي أدا هح مل  حهؿ اف داـ، 
  ليرحؿ مل  رهح ساقيان ألفاظح مف دمائح الزايو، لتظؿ هذ  الالماا حيو فيها أهد الدهر.

 .والحمد   الذؤ تتـ بنعمته الصالحات

 . اخلامتُ:6

 خلص الهاحث مل  هتائج مف أهم ا:: النتائج. أوالا: 1. 6
فػػي  ػػالـ التفسػػير، كمػػف المكااػػي  الم مػػو  تميػػز سػػيد قطػػم همه اػػح الحراػػي كا تهػػر لػػذلؾ ماػػٌددان  -1

 خكاهح كتراهطح م  ماتمعح الذم يعيش مك القو الفرد المسلـ م   األخواة في المجتمم ااسًلمي الواحد
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 فيح.
ا خكَّ  في ههاء الماتم  مف خالؿ  د  مصطلحاا اختص ه ا ككاػح ا  رض سيد قطم تن ير  -2

 في تفسير ، كدرس أهعادها  ل  الماتم  افسالمي.
، مذ كاػػ  ز  لي ػػا سػػيد قطػػم فػػي ظاللػػحا خػػكَّ  افيماهيػػو مػػف أكسػػ  المفػػاهيـ فػػي ا خػػكَّ  التػػي راَّػػ -3

 ه ا.معهاها كاعؿ ل ا مامك و مف الم تاياا كالح كؽ ج ت ـك مج 
ا تهػػػر سػػػيد قطػػػم الكجيػػػو كا خػػػكَّ  الصػػػادقو كصػػػياهو المسػػػلـ فػػػي  راػػػح كافالػػػو الح ػػػكؽ الماليػػػو  -4

 كالهفسيو مف أهـ م تاياا ا خكَّ  افيماهيو.
أسػػس سػػيد قطػػم لمف ػػكـ ا خػػكَّ  المعتصػػمو كاعل ػػا ت ػػكـ  لػػ  أساسػػيف، افيمػػاف كا خػػكَّ  فػػي اب،  -5

الماتمػػػ  افسػػػالمي، كاػػػرم  لي ػػػا م ػػػاجن حيػػػان هالمياخػػػا  هػػػيف  كاعػػػؿ هػػػذ  ا خػػػكَّ  مػػػف أهػػػـ أسػػػهام قيػػػاـ
 الم ااريف كا هصار.

 رؼ سيد قطم أخك  ا ههياء  قكام ـ كاعؿ هذ  ا خكَّ  تفيد معاف  ال ػو، كهػي التػكدد فػي هدايػو  -6
 هنخهار ا مـ الساه و. الد ك ، كالمفاصلو  هد اله ايو، كالتسليو للههي

كاعل ػا مػف أهػـ راػائز الماتمػ   أخػك  الع يػد  كراهطػو افيمػاف ػح  ػف استفاض سيد قطػم فػي حدي -7
 المسلـ.

اػػذلؾ  ،أهػػح امػػا لةخػػك  افيماهيػػو تػػن ير مياػػاهي  لػػ  تماسػػؾ الماتمػػ  كتراهطػػح ،سػػيد قطػػمقػػرر  -8
 ا .تن ير سلهي في تفاؾ الماتم  كه ض  ر  ـ خك  ال ياطيف كالراكف لكسكاس 

 ك  كتن يرها افيااهي  ل  است رار الماتم  كتراهطح.هيف الهاحث  د  هماذج ميااهيو لةخ -9
ظ ر للهاحث أف سيد قطم لـ يخرج  ف ام كر المفسريف في معاهي ا خكَّ  كلاهح أهدع فػي رهػط  -10

 ذلؾ هالكاق  المعاش كمدل تن ير ا خكَّ   ل  الماتم  ميااهان كسلهان.
 . ثانياا: التوصيات2. 6

 اهو في مكاا  متصلو همكاكع ا خك  مف خالؿ:أما أهـ التكصياا للهاحث ف ي الات
 أخك  الع يد  هظر  مف خالؿ الظالؿ. -1
 كااهاا كح كؽ ا خك  افيماهيو اما  را ا سيد قطم في الظالؿ. -2
 معاهي ا خك  اما  را ا سيد قطم في الظالؿ. -3
 أخك  الهسم هيف الصالح كالفساد اما  را ا سيد قطم في الظالؿ -4

 واملراجع. قائنُ املصادر 7
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هػ(.  1417هػ( ال اطهي. )790مهراهيـ هف مكس  هف محمد اللخمي ال رهاطي ال  ير )المتكف :  .1
 المكاف اا. دار اهف  فاف.

هػ(.  رح صحي   1423هػ( اهف هطاؿ. )449أهك الحسف  لي هف خلؼ هف  هد الملؾ )المتكف :  .2
 الهخارم. الرياض: ماتهو الر د.

هػ اهف مهظكر. 711هف ماـر هف  لي اماؿ الديف ا هصارم الركيفعي اففري ي ) ا، أهك الفاؿ محمد  .3
 (. لساف العرم. هيركا لههاف: دار صادر لله ر.1414)

هػ( اهف أهي 281أهك هار  هد اب هف محمد هف  هيد هف سفياف هف قيس اله دادم ا مكم ال ر ي )ا،  .4
 هيركا.(. افخكاف. لههاف: دار 1988الدهيا. )

(.  2000هػ( الطهرم. )310أهك اعفر محمد هف ارير هف يزيد هف ا ير هف رالم ا ملي )المتكف :  .5
 اام  الهياف في تنكيؿ ال ر ف .

هػ( الهككم. )/(. ت ذيم ا سماء كالل اا. هيركا: 676أهك زاريا محيي الديف يحي  هف  رؼ )المتكف :  .6
 دار الاتم العلميو.

هػ( 405محمد هف  هد اب هف محمد هف حمدكيح هف هيعيـ الهيساهكرم )المتكف : أهك  هد اب الحااـ  .7
 (. المستدرؾ  ل  الصحيحيف. هيركا: دار الاتم العلميو.1990الحااـ. )

(. 1998هػ( الترمذم. )279أهك  يس  محمد هف  يس  هف سىٍكر  هف مكس  هف الاحاؾ )المتكف :  .8
 مي.سهف الترمذم. هيركا: دار ال رم افسال

ٍكًاردم الخراساهي، )المتكف :  .9 ٍسرى هػ(.  1423هػ( الهي  ي. )458أحمد هف الحسيف هف  لي هف مكس  الخي
  عم افيماف. الرياض: ماتهو الر د لله ر.

 هػ(. صحي  الهخارم. هيركا: دار طكؽ الهاا  . 1422افماـ الهخارم. ) .10
 ء التراث العرهي.(. صحي  مسلـ. هيرا لههاف: دار محيا1985افماـ مسلـ. ) .11
(. ال ر ف الاريـ كال راء  الحدا يو، دراسو تحليليو ه ديو ف االيو الهص  هد 2009الحسف العهاقي. ) .12

 محمد أراكف )افصدار ا كؿ(. دم ؽ: دار صفحاا للدراساا كاله ر.
في  هػ( الافكم. )/(. الالياا معاـ1094أيكم هف مكس  الحسيهي ال ريمي أهك اله اء الحهفي )ا،  .13

 المصطلحاا كالفركؽ الل كيو . هيركا: ميسسو الرسالو.
هػ(.  1404هػ( اهف الاكزم. )597اماؿ الديف أهك الفرج  هد الرحمف هف  لي هف محمد )المتكف :  .14

 هزهو ا  يف الهكاظر في  لـ الكاك  كالهظائر. هيركا: ميسسو الرسالو.
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(. ا  الـ. هيركا: دار العلـ 2002ق( الزرالي. )1396خير الديف هف محمكد هف فارس)ا: .15
 للمالييف.

هػ( كاهف  795زيف الديف  هد الرحمف هف أحمد، السىالمي، اله دادم،  ـ الدم  ي، الحههلي )المتكف :  .16
 هػ(. اام  العلـك كالحاـ. هيركا: دار المعرفو. 1408رام. )

هػ( الطهراهي. 360سليماف هف أحمد هف أيكم هف مطير اللخمي ال امي، أهك ال اسـ )المتكف :  .17
 هػ(. المعاـ الاهير. ال اهر  : ماتهو اهف تيميو. 1426)
سليماف هف ا  عث هف مسحاؽ هف ه ير هف  داد هف  مرك ا زدم الساستاهي أهك داكد. )/(. سهف  .18

 أهي داكد. هيركا : الماتهو العصريو.
 هػ(. في ظالؿ ال ر ف . هيركا: دار ال ركؽ. 1412سيد قطم. ) .19
 الفتاح الخالدم. )/ (. سيد قطم مف الميالد مل  اجست  اد. دم ؽ: دار ال لـ.صالح  هد  .20
 (. مدخؿ مل  ظالؿ ال ر ف. هيركا: دار المهار  لله ر كالتكزي .1886صالح  هد الفتاح الخالدم. ) .21
هػ(. معاـ المفسريف. هيركا: ميسسو هكي ض ال  افيو للتنليؼ كالترامو  1409 ادؿ هكي ض. ) .22

 كاله ر.
هػ(. تفسير ال ر ف العظيـ. السعكديو : ماتهو هزار  1419د الرحماف هف محمد اهف اهي حاتـ. ) ه .23

 مصطف  الهاز.
(. تيسيير الاريـ الرحمف 2000هػ( السعدم. )1376 هد الرحمف هف هاصر هف  هد اب )المتكف :  .24

 في تفسير االـ المهاف. هيركا: ميسسو الرسالو.
. )محمد l .334،315(. أ ر ال صو الكاقعيو  ل  أطياؼ الماتم 2009اكيليو،  15قها  الفرقاف. ) .25

 راتم الهاهلسي، المحاكر( اليو التاار ، الاامعو اجسالميو، رز ، اليو التاار ، الاامعو اجسالميو.
(. 1984هػ( اهف  ا كر. )1393محمد الطاهر هف محمد هف محمد الطاهر التكهسي )المتكف :  .26

 س: الدار التكهسيو لله ر.التحرير كالتهكير. تكه
هػ(. تاج العركس مف اكاهر ال امكس.  1094محٌمد هف محٌمد هف  هد الرٌزاؽ الحسيهي الزَّهيدم. ) .27

 /: دار ال دايو.
محمد ر يد هف  لي راا هف محمد  مس الديف هف محمد ه اء الديف  لي خليفو ال لمكهي الحسيهي  .28

 المهار. مصر: ال يئو المصريو العامو للاتام.(. تفسير 1990هػ( راا. )1354)المتكف : 
 

 


