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 مقدمة الطبعة الثانية
 .، وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه ، والصالة والسالم على رسول اهلل احلمد هلل
 : أما بعد 

،  ((ب يف أصذذحا  رسذذول اهلل م ذذاعن سذذاد   ذذ))فهذذ ه ممدمذذط ال بعذذط اللاتاذذط ل  ذذا  
، ي ضمن دفاعاً علمااً منصفاً عن أفضذ  النذا   ال ي شرح صدور  وم مؤمنني ؛ ألن حق

وأكرمهم وأشرفهم وأعدهلم وأعالهم علماً وديناً وأخال اً ومّسواً بعذد األتباذاع علذاهم الصذالة 
 . والسالم

واجلماعذذط حمذذاً وصذذد اً  ، هذذم أهذذ  السذذنط شذذرح هذذ ا الذذرد وأفلذذد وشذذفى صذذدور  ذذوم مذذؤمنني
وعلمذذاً وعماذذدًة ومنهوذذاً واحوامذذاً وحبذذاً ألوللذذا الصذذحب ال ذذرام الذذ ين أشذذاد اهلل   ذذات هم 

 .وعلو منازهلم عنده
نَ ِر وتُذْؤِمُنوَن باهلِل   : فمال

ُ
َهوَن َعِن امل عروف وتَذنذْ

َ
َر أُمٍَّط ًأخرَِجت للنَّاٍ  تأُمرون بامل ُكنُ م َخاذْ

  
ذذابموَن  : بذذدرجا م ومعلنذذاً رعذذاه عذذنهم وعمذذن اتذذبعهم ب حسذذان  و ذذال تعذذاي م ذذاداً  والسَّ

هاِجرِيَن واألْتَصار والِ يَن اتذَّبَذُعوُهم بِ حساٍن َرِعَي اهللُ َعنُهم َوَرُعوا َعنُه وأََعّد 
ُ
األوَّلوَن ِمَن امل

 [011:ال وبط]هَلم َجنَّاٍت ََترِي ََتَْ ها األْْنار خالدين فاها أََبداً الَفوُز الَعِظام 
 .، يعرفها من عرف  درهم واآليات واألحاديث يف فضلهم وم ات هم كلرية
الذذذ ي أدان سذذذاد   ذذذب وبذذذني حمام ذذذه  وَشذذذرهَِب  ذذذ ا الذذذدفاب عذذذن أصذذذحا  رسذذذول اهلل 

وحمامط عمائده ومنهوه احلا دون من الروافض ومن ف ا مرض اهلذو  وتمذديأ أهذ  البذدب 
،  ، فسذذعوا ب ذذ  مذذا  ل وتذذه مذذن را ذذات يف  ارب ذذه هموالضذذالل بملذذو م وعمذذوهلم وعمائذذد

، وتسذذذي  ، وال عذذن فاذذذه بمذذري علذذم وخ هذذذد  وخ خذذوف منذذاهلل وخ ورب واإلشذذاعات عذذده
أوللا أن اهلل سوف حياسبهم على مذا ا وفذوه يف تصذرة البارذ  وأهلذه وخذ خن احلذق وأهلذه 

 .وال  ر مل ات هم وَتاهلها وخ خن أصحا  رسول اهلل 



 مطاعن سيد قطب في أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 

  

 3 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، ول ذن احلمامذط خ ىفذى  إخل… حنذن وحنذن : يمولون ويمولون كذ باً وزوراً وتلباسذاً  سوف
وَسذذذاَذْعَلُم الذذذ يَن  ،  ، خ سذذذاما مذذذن أ ذذذوام ديذذذدْنم ال لبذذذاأ واملمال ذذذات علذذذى أول النهذذذى

 و ُذذِ  اْعَملذذوا فاسذذر  اهللُ    ،واهللُ ِمذذن وراِئِهذذم ُ ذذا     ،ظَلُمذذوا أيَّ ُمنَملذذٍب يَنَمِلبذذوَن 
ؤِمنون 

ُ
 . َعَمَلُ م َوَرسولُُه وامل

، العذذا   هذذ ا ؛ و ذذد أحببذذت أن أرفذذق  ذذ ه املمدمذذط بعذذض ردود ال ذذا   مذذود  مذذد شذذاكر
 . ، على رعن ساد   ب يف أصحا  رسول اهلل  ال اتب األديب املصري ال هري

أ  َتريرهذذا ، الذذك كذذان يذذر  ((املسذذلمون))صذذدرت تلذذا الذذردود يف عذذدد مذذن املمذذاخت يف  لذذط 
الذذك   ((الرسذذالط ))، ويف  لذذط  سذذعاد رمضذذان املصذذري ال ذذهري وأحذذد كبذذار اإلخذذوان املسذذلمني

 : كان يصدرها أمحد حسن الزيات وصلين من ه ه الردود مخأ مماخت
 . ((ح م بال بانط )): األوي بعنوان 

 .((تاري  بال إ ان)): اللاتاط 
 .((خ تسبوا أصحايب )): اللاللط
 .((ألسنط املفوين )): طالرابع

، األول يف العذذذدد األول منهذذذا السذذذنط  ((املسذذذلمون ))هذذذ ه املمذذذاخت األربذذذع ت ذذذرت يف  لذذذط 
،  ، واللالذذذث يف العذذذدد اللالذذذث السذذذنط األوي ، واللذذذا  يف العذذذدد اللذذذا  السذذذنط األوي األوي

، املمالذذذذذط  (م0912/هذذذذذذ 0730)، وكلهذذذذذا يف سذذذذذنط  والرابذذذذذع يف العذذذذذدد الرابذذذذذع السذذذذذنط األوي
ذو العمذذ  ))أيضذذاً بعنذذوان ( م0912/ هذذذ 0730)سذذنط ( الرسذذالط)اخلامسذذط ت ذذرت يف  لذذط 

 .((…ي مى 
مذذذن  يف هذذذ ه املمذذذاخت ألصذذذحا  رسذذذول اهلل  –شذذذ ر اهلل لذذذه  –ات صذذذر  مذذذود شذذذاكر 

يف   ، وبذني فاهذا م اتذط أصذحا  رسذول اهلل  ساد   ب ال ي َتذرأ علذاهم ورعذن فذاهم
،  ، ومنزلذذط مذذن ي عذذن فذذاهم مذذن اجلهذذ  واجلذذرأة وسذذوع األد  نط رسذذوله ك ذذا  اهلل وسذذ

، وتا  ذه يف ذلذذا  وعذرض اذاذم مذذن رعذن سذذاد   ذب يف بعذذض أصذحا  رسذذول اهلل 
منا  ذذط علماذذط  ائمذذط علذذى ال  ذذا  والسذذنط ومذذنهد أئمذذط اهلذذد  مذذن أهذذ  السذذنط واجلماعذذط 
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يسذذذذ مد سذذذذاد   ذذذذب مذذذذن هذذذذ ه ، فلذذذذم  وعلذذذذى ال ذذذذأري  والعمذذذذ  املسذذذذ نريين  ذذذذدي اإلسذذذذالم
، و  يذذدرأ أن ذلذذا ي ذذاه لذذه لذذه الفرصذذط للعذذودة إي جذذادة احلذذق  املنا  ذذات العلماذذط الواعاذذط

، ب  متاد  يف جهلط وفاما ارت بذه يف حذق  وال  فري عما ارت به يف حق األصحا  ال رام
اه كما ، يمم ه ف ، فرد على  مود شاكر رّداً عنافاً  ، وأصر علاه أصحا  رسول اهلل 

، وخ احذذذوام مل ذذذاعر األمذذذذط  ، دون حاذذذاع وخ خذذذوف مذذذن اهلل يممذذذ  أصذذذحا   مذذذد 
، وكاذذذرت حيومهذذذا وهذذذو ي فرهذذذا يف هذذذ ا ال  ذذذا  الذذذ ي رعذذذن فاذذذه يف أصذذذحا   اإلسذذذالماط
 (.العدالط اإلج ماعاط )، ك ا   رسول اهلل 

، ال ذذاعن يف  (العدالذذط)مث بعذذد هذذ ا األخذذ  والذذرد مذذع  مذذود شذذاكر؛ اسذذ مر يف ربذذع ك ذذا  
، واس مراتصذاره وأولاذا ه  ، وامل فر لألمط اس مر ي بعه إي آخر حااته أصحا  رسول اهلل

 . ين روته إي يومنا ه ا دون حااع وخ خوف من اهلل وخ احوام مل اعر املسلمني
  فاا مع ر املسلمني أين المرية على العمادة اإلسالماط ؟

 .وأين المرية على سادة ه ه األمط
 ؟وأين أت م من مو رت سلرت األمط ممن ي عن يف أصحا  رسول اهلل 

  ف ي مىت ت حملون ه ا الظلم وه ا الضام؟
خ تسذبوا : )، اخ وهذي  (( مذود شذاكر))أ دم للمراع واحدة مذن ممذاخت . …مث بعد ه ا 

 .، وإصراره على البار  وال مادي فاه (ساد   ب)، مرفمط جبوا   (أصحايب
كان  د تنازل اخللافط الراشد علمان وسذائر الصذحابط يف ( ساد )المارئ أن رعن مث لاعلم 
، ويف رده تظذذاهر للمذذراع أْن اذذا رعذذن يف معاويذذط وفذذامن بعذذده مذذن بذذين  ، مث بذذين أماذذط عهذذده
، وأصذر  ، و  يع  ر عن رعنه يف علمان وسائر الصحابط ، حيسب أن ذلا أمر هني أماط
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؛ فذذافهم ذلذذا جاذذداً أيهذذا املسذذلم  (0)، وت ذذره إي أن مذذات علذذى ربذذع ك ابذذه ال ذذاعن فذذاهم
 .، وخ تنخدب باملمال ات املنصرت النباه

 
 ربيع بن هـادي عمـير المـدخلـي

 (هذ22/8/0201)يف 

 ــــــــــــــــــــــــ

، ورلب منه أن ي  ب  يع ز   ا ال  ا ؛ فمد زاره مندو  اجلزائر يف مؤمتر الماهرة(   ب  ساد)ب    يزل  (0)
لاسذذاعده هذذو (( النظذذام اخج مذذاعي اإلسذذالمي ووسذذائله يف َتماذذق العدالذذط اخج ماعاذذط )عذذن  لذذه بااتذذاً ا صذذراً 

فذذذذط ك ذذذذب يف هذذذذ ا إن ل فال(: ))سذذذذاد   ذذذذب)، فمذذذذال لذذذذه  وإخواتذذذذه هنذذذذاأ علذذذذى ممابلذذذذط ال اذذذذارات ال ذذذذاوعاط
ومعركذذذذط اإلسذذذذالم )،  (السذذذذالم العذذذاملي يف اإلسذذذذالمي)، و العدالذذذذط اخج ماعاذذذط يف اإلسذذذذالم: ، هذذذذي  املوعذذذوب
 .((. (والرأمسال
، وهذذذذو كمذذذذا تذذذذر  يف آخذذذذر حااتذذذذه؛ فمذذذذىت رجذذذذع عذذذذن هذذذذ ه  (39)لسذذذذاد   ذذذذب ( ملذذذذاذا أعذذذذدمو  : )اتظذذذذر ك ذذذذا  
 الضالخت؟
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  ( )أصحابيتسبوا  ال

 محمود محمد شاكر لألستاذ
ا خ تسذذذبو  ، أصذذذحايبتسذذذبوا  خ)):  يبلمذذذه  ذذذول رسذذذول اهلل  أنامذذذرئ مسذذذلم هلل  حسذذذب

ذهباً ؛ ما أدرأ مد أحدكم  أحدٍ لو أن أحدكم أتفق مل   ، أصحايب؛ فوال ي تفسي باده
فَذَاُ ذذرتَّ َعذذْرَ  لسذذاته  ، ويسذذمع لنذذ  اهلل وي اذذع ، العذذاملنيحذذىت ع ذذع لذذر   ؛((وخ تصذذافه

أن خ : مث يعلذذذم علمذذذاً خ ي ذذذوبه شذذذّا وخ ريبذذذط ، أصذذذحا   مذذذد  عذذذنوعذذذراوة ف ذذذره 
 ، أن يلحذذق أ ذذ  أصذذحابه درجذذط –ماعذذاهم وحاعذذرهم  – رضاألسذذبا  ألحذذد مذذن أهذذ  

ومهمذا أخلذذل  لبذه مذذن خذوارر السذذوع يف  ، ومهمذذا تذورب يف دينذذه ، عبادتذهمهمذا جهذذد يف 
 .وعالتا هسره 
وخ  ، وخ يذذداهن يف ديذذن ، ورسذذول اهلل خ ين ذذق عذذن اهلذذو  ي مذذعأيذذن ي ذذا وكاذذرت  ومذذا

حيذد  ربذو وخ ينعذت أحذداً بصذفط ؛ إخ  ذا  وخ ، يعلذم أن احلذق يف خالفذه  ذايذأمر النذا  
جذاَع بالصدذدهِب َوصذدَّهَب بذه  والّذ ي : وربه ال ي يمول لذه وألصذحابه ! ربه و ا تبأه؟ علمه

ُ َّمذذون
ْحِسذذِننيَ  هَلُذذمْ .  أولِلذذَا ُهذذُم امل

ُ
ذذْم َذلِذذَا َجذذزاُع امل ُهم  لُِاَ فدذذرَ .  مذذا َي ذذا وَن ِعْنذذَد َر د اهللُ َعذذنذْ

 . يَذْعَملوَن  كاتواي َعِملوا وََيْزِيَذُهْم بَأحَسِن الِ ي  َأْسَوأَ ال 
 ، يلذوْنم ال يمث  ، مث ال ي يلوْنم ، النا   ر  خري)): فامول  ، ربه  ك ا  يبني  مث

 .((و انه شهادته ، مث َييع  وُم تسبق شهادة أحدهم  انه
هلذذا اهلل أصذذحاَ   مذذد رسذذول فاذذدل املذذؤمنني علذذى املنزلذذط الذذك أتز  ،  بااتذذايزيذذد األمذذر  مث
 ، زمذان النذا مث يأيت علذى  ، فامزو فلام فاف ه هلم ، على النا  زمان يأيت)): فامول ، اهلل

رسذذول اهلل  أصذذحا هذذ  فذذا م مذذن صذذاحب مذذن صذذاحب : فامذذال ، فامذذزو فلذذام مذذن النذذا 
 فاف ه هلم ، تعم: فامولون ؟)). 

 ــــــــــــــــــــــــ

 (.هذ0730سنط  ، العدد اللالث)املسلمون   لط( 0)
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ه ا أن يبس  لسذاته يف  بعدلم ي اق فأي مس ؛ رسول اهلل  صحبطكان ه ا مبلغ   ف ذا
! بذذني يذذدي ر ذذم ؟ عاصذذمهوبذذأي لسذذان يع ذذ ر يذذوم ! أحذذد مذذن صذذحابط  مذذد رسذذول اهلل ؟

وأين يفر امر  يوملذ  مذن ! ؟وما يمول و د  امت علاه احلوط من ك ا  اهلل ومن خو تباه 
 !ع ا  ربه؟

وخ أْنذم    ، بااعاألتعصمط  معصومون  مد رسول اهلل  أصحا معىن ه ا أن  ولاأ
فهذذذذم ع لذذذذون  ، يّدعاذذذذه أحذذذذد هلذذذذم ولذذذذاأ ، ع لذذذذوا  ذذذذ  و  يسذذذذالوا ؛ فهذذذذم   يذذذذّدعوا هذذذذ ا

وحرصذذوا علذذذى أن  ، ف ذذذأدبوا  ذذا أد ذذم بذذذه ، رسذذولهول ذذن اهلل فضذذذلهم بصذذحبط  ، ويصذذابون
وكذذاتوا بعذذُد تذذوابني  ، وهذذو الذذ ي أمذذروا بذذه ، وذلذذا حسذذبهم ، اسذذ  اعوايذذأتوا مذذن احلذذق مذذا 

وخ ألحذد ممذن  هلمفلاأ حي   ، ف ذا أخ أ أحدهم ، كما وصفهم يف   م ك ابه  ، نيأواب
 .بعدهم أن َيع  اخل أ ذريعط إي سبهم وال عن علاهم

باذذد أن هذ ا ا مذذ  أصذبه  هذذوخً م روحذاً عنذذد أكلذذر  ، اهلل ورسذذوله بذه مذذ  مذا أدبنذذا  هذ ا
ا  ذرأ أحذدهم شذالاً فاذه م عذن علذى ف ذ ، تاري  اإلسالم من أه  زماتنا ل  ابطمن ي صد  

يف ال عذذذن والسذذذب بذذذال تمذذذو  وخ  ال وغذذذ سذذذارب إي  ، أصذذذحا  رسذذذول اهلل  مذذذنرجذذذ  
ومذا األسذبا  الداعاذط إي ال ذ    ، وال ذ وأ الريذبب  تراهم حيا   ا من  ، كال  ، ورب

 . إي وعع األحاديث امل  وبط على هؤخع الصحابط الدافعطومن العل   ، يف األخبار
وخ بأهذ  الزيذذغ  ، ي  بذذه املس  ذر ون ومذذن لذرت لفهذم؛ فهذذم كمذا تعلذذم  ذاأعذر  امللذذ   ولذن

وأشذذذباهه مذذذن ( علذذذى أهذذذ  اإلسذذذالم؛ كصذذذاحب ك ذذذا  الف نذذذط ال ذذذو  والضذذذمانطوالضذذذالل 
املعلنذذني بالذذ   عنذذه  ، بامللذذ  مذذن كذذالم بعذذض امل حمسذذني لذذدين ر ذذم سذذيتاااملذذؤلفني بذذ  

   مذذنيف  لذذب  –تنفوذذر أحااتذذاً  ، احلضذذارة الوفناذذط األوروباذذط وأن مسذذط ، سذذباله يفواجلهذذاد 
 املع ديذذذطوبأسذذذوأ سذذذخائم هذذذ ه احلضذذذارة  ، ب ذذذ  عذذذمائن المذذذرن الع ذذذرين –حيذذذ ر و  ي ذذذق 

 . ي عدوهاأن خ  –مسلمهم وكفارهم  –الك ك ب على عباده  ، حلدود اهلل
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اويذذذذط بذذذذن أيب ومع ، أبذذذذو سذذذذفاان بذذذذن حذذذذر : هذذذذم  ، اهلل  رسذذذذولمذذذذن أصذذذذحا   أربعذذذذط
 ، رعذي اهلل عذنهم ، وهنذد بنذت ع بذط بذن رباعذط ؛ أم معاويذط ، العذا  بذنوعمذرو  ، سفاان
 !ي  لم أحد النا  عنهم ؟ كارت
وصذذذري اخلالفذذذط اإلسذذذالماط مل ذذذاً عضوعذذذاً يف بذذذين أماذذذط ؛    ، معاويذذذطجذذذاع  فلمذذذا))  -0

 .((إاا كان من وحي اجلاهلاط  ، اإلسالم وحيي ن ذلا من 
يعمذذذر   بصذذذفط عامذذذط  فأماذذذط)): فمذذذال ، بذذذ  بذذذ  بذذذين أماذذذط  اعذذذاً  ، رت  ذذذ اي  ذذذ و 

 املصذذذذاحومذذذذا كذذذذان اإلسذذذذالم هلذذذذا إخ رداع ىلعذذذذه وتلبسذذذذه حسذذذذب  ، اإل ذذذذان  لذذذذو م
 .((واملالبسات

يفرعذه  الذ يهذو اخللافذط  وهذ ا)): مث يمذول ، مث ي كر يزيد بذن معاويذط بأسذوأ الذ كر -2
دافذذع العصذذباط  ، اإلسذذالمإي ذلذذا بذذدافع خ يعرفذه مذدفوعاً  ، معاويذط علذذى النذذا 

بمريبذذط علاذذه؛ فمعاويذط هذذو ابذذن  وخومذذا هذي ب لذذرية علذذى معاويذط  ، العائلاذط المبلاذذط
وأشذذبه شذذيع  ،  اعذذاً   ومذذهوهذذو وريذذث أحذذد  ، أيب سذذفاان وابذذن هنذذد بنذذت ع بذذط

بذين  عاويذط أو  اإلسذالم م يف بعد روحه عن حمامذط اإلسذالم ؛ فذال يأخذ  أحذد 
 .((أماط؛ فهو منه ومنهم بريع

معاويذذذط يف سااسذذذط احل ذذذم اب داعذذذه تظذذذام الورافذذذط و هذذذر النذذذا   علذذذىتن ذذذر  ولسذذذنا))  -7
تن ذر علاذه أوخً و بذ  كذ  شذيع إ صذاعه العنصذر األخال ذي  إاذا ، علاها فحسب

يف احل ذذم بعذذد ذلذذا إ صذذاًع كذذامالً ألول مذذرة يف  سذذريتهيف صذذراعه مذذع علذذي ويف 
األوي الذذك ح مذذت روح اإلسذذالم يف  معاويذذطف اتذذت جر ذذط …م تذذاري  اإلسذذال

وممذذا عذذاعرت  ، تفاذذاً باتذذاً  سااسذذ هأوائذذ  عهذذده هذذي تفذذي العنصذذر األخال ذذي مذذن 
إخ فالفذذون سذذنط علذذى سذذننه  تذذنمضاجلر ذذط أن هذذ ه ال ارفذذط بذذاكرت اإلسذذالم و  

مذذن سااسذذط  صذذوراً ول ذذي تذذدرأ عمذذق هذذ ه احلمامذذط َيذذب أن تسذذ عرض …الرفاذذع
 علمذذذانوعلذذذى أيذذذدي  ، حل ذذذم يف العهذذذود املخ لفذذذط علذذذى أيذذذدي ايب ب ذذذر وعمذذذرا
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بعذد  ، ومن بعدهم من بين العبذا …مث على أيدي امللوأ من أماط …ومروان 
 .((روح اإلسالم خنماً على أيدي معاويط وبين أماط  ُخنمتأن 

 .((وجاع معاويط بن هند وبن ايب سفاان  ، ربه رمحطعلي إي  ومضى))  -2
أب ذذع مذذذا  ف تذذذه لذذذ  هذذ ه العبذذذارة الناباذذط ؛  ، اسذذ مفر اهلل مذذذن تمذذ  هذذذ ا ال ذذالم تذذاوأ

 . رأي ه
كان إ ذان علمذان وورعذه ور  ذه كاتذت تمذرت حذاجزاً أمذام أماذط؛ لمذد   فللن)): يمول مث

وارتذذدت أماذذط رلامذذط حذذرة إي ورافا ذذا يف  ، واتسذذاح ذلذذا السذذد ، احلذذاجز هذذ ااْنذذار 
 رأسذذهاوعلذذى  ، ع معاويذذط تعاوتذذه العصذذبط الذذك علذذى شذذاكل هوجذذا ، واإلسذذالم اجلاهلاذذط

 ، والرغائذذبوتذذدفعهم امل ذذامه  ،  ذذوم َتمعهذذم امل ذذامع واملذذير  ، عمذذرو بذذن العذذا 
 .((وخ  س هم خلق وخ دين وخ عمري

 . أس مفر اهلل وأبرأ إلاه وأتا
بنا وحبسذذذ ، حاجذذذط بنذذذا للحذذذديث عذذذن معاويذذذط؛ فذذذنحن خ تذذذؤر  لذذذه هنذذذا وخ)):  ذذذال مث

مث حبسذذبنا سذذرية يزيذذد لنمذذدر أيذذط  ، توريذذث يزيذذد امللذذا لذذنعلم أي رجذذ  هذذو يفتصذذرفه 
 .((على اإلسالم واملسلمني  اطتعاش يف أسال  أم كاتتجر ط  

  ذذذولَيذذذيع فاهذذذا  ، ينمذذذ  خ بذذذط يذذذزعم أْنذذذا ملعاويذذذط يف أهذذذ  ال وفذذذط بعذذذد الصذذذله مث
: مسذ دركاً  علاذهيعمذب مث  ، ((شذر  شذرر ه ؛ ف حذت  ذدمي هذاتني  وك )): معاويط 

 وِإنِ  : يمذول واهلل إنَّ الَعْهذَد كذاَن مسذؤوخً  بالَعْهذدِ  وأْوفُذوا : تعذاي يمذول  واهلل))
ذنَذُهم مْالَذاهب   يفاْس نصروكم  يِن فَذَعلذاُ م النصذر إخ علذى  ذوٍم بَاذَنُ م َوبَذاذْ فاذؤفر  ؛ الدد

أمذذا  ، الذذدين يفإلخذذواْنم الوفذذاع باملالذذاهب للم ذذركني املعاهذذدين علذذى تصذذرة املسذذلمني 
إتذذه  ، امل بوحذذني جهذذرةوَيهذذر  ذذ ه ال بذذرية  ، معاويذذط ؛ فاخذذاأ بعهذذده للمسذذلمني

 .((الك أبت حناز ا أن تدخ  يف حلرت الفضول ، من أماط
مذا ولا هذا  حبذط  واهللبعذد؛ فذ    أما)): مث ي كر خ بط أخر  ملعاويط يف أه  املدينط -1

 .((علم ها من م
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اخلالفذط باعذط  أنوإتذه لذاعلم  ، مذا ولاهذا  حبذط مذنهم ، أجذ )): اهذا فامذوليعلق عل مث
ابذن هنذد وابذن ايب  وهذو ، ول ن مذا ملعاويذط وهذ ا اإلسذالم ، الرعى يف دين اإلسالم

 .((!سفاان؟
 العنصذذذروأمذذذا معاويذذذط بعذذذد علذذذي ؛ فمذذذد سذذذار سااسذذذط املذذذال سذذذريته الذذذك ين فذذذي منهذذذا  -6

ومذذا أشذذبه  ، الباعذذط لازيذذد يف (0)ى وشذذراع األمذذمفوعلذذه للرشذذى واللهذذ ، األخال ذذي
 .((ب باعط احلال والف وحجباتب م الب الدولط واألجناد  ، ه ه األغراض

علذذذى الذذذرغم مذذذا اعذذذوض خ واتذذذه  ، هذذذو اإلسذذذالم هذذذ ا)): مث  ذذذال شذذذامالً لبذذذين أماذذذط  -3
األوي من غلبط أسرة   تعمر روح اإلسالم تفوسها؛ فأمنت علذى حذرف  العملاط
 ، وظلذذذذت َتلذذذذم بامللذذذذا املذذذذورو  العضذذذذوض حذذذذىت تال ذذذذه ، اإلسذذذذالم غلذذذذب حذذذذني

 .((خ يعرفها اإلسالم  سريةفسارت باألمر 
 وعلذذىومذذا أعذذفى ال اتذذب مذذن ذيولذذه علذذى بذذين أماذذط  ، مذذا جذذاع يف ذكذذر معاويذذط هذذ ا

 : وأما ما جاع عن أيب سفاان بن حر ؛ فاتظر ماذا يمول ، عمرو بن العا 
ذلذذا الرجذذ  الذذ ي لمذذي اإلسذذالم منذذه واملسذذلمون مذذا حفلذذت بذذه  هذذوسذذفاان  أبذذو))  -8

  يسلم إخ و ذد تمذررت غلبذط اإلسذالم ؛ فهذو إسذالم  وال ي ، صفحات ال اري 
ومذذا تفذذ  اإلسذذالم إي  لذذب ذلذذا  ، والوجذذدان الملذذبخ إ ذذان  ، ال ذذفط واللسذذان

  ذذال  ويف ، ويس ب ذذر هلذذا يف يذذوم حنذذني املسذذلمنيالرجذذ ؛ فلمذذد ظذذ  ي مذذىن هز ذذط 
ولمذذذذد ظلذذذذت العصذذذذباط  ، بانمذذذذا ي ظذذذذاهر باإلسذذذذالم ، بعذذذذداملسذذذذلمني والذذذذروم فامذذذذا 
 ، كذان سذفاان حيمذد علذى اإلسذالم واملسذلمني  و د…فؤادهاجلاهلاط تس ري على 

 .((ات هزهافما تعرض فرصط للف نط إخ 
حيلذذم  لذذا ورافذذي يف بذذين أماذذط منذذ  تذذوي اخلالفذذط علمذذان ؛  سذذفاانكذذان أبذذو   ولمذذد))  -9

تلمذذذرت ال ذذذرة؛ فذذذو الذذذ ي حيلذذذرت بذذذه أبذذذو  تلمفوهذذذا…بذذذين أماذذذط  يذذذا)): فهذذذو يمذذذول 

 ــــــــــــــــــــــــ

 .ولعله ال مم ك ا( 0)
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ومذذذا كذذذان  ، ((!إي صذذذباات م ورافذذذط ول صذذذرين ، سذذذفاان ؛ مذذذا زلذذذت أرجوهذذذا ل ذذذم
وأظذن أتذا أتذه مذذن األد  ) ، حذىت أيذذام  مذد ، مل ذاً ي صذور ح ذم املسذلمني إخ 

ويمذذول  ،  ذذط؛ فمذذد و ذذرت ينظذذر إي جاذذوي اإلسذذالم يذذوم فذذ ه م( : أن أ ذذول
يذذا أبذذا الفضذذ ؛ لمذذد أصذذبه ملذذا ابذذن أخاذذا  واهلل)): امل لذذب  عبذذدللعبذذا  بذذن 
فمذذا كذذان ملذذ  هذذ ا الملذذب  ، إْنذذا النبذذوة: العبذذا   لذذهفلمذذا  ذذال  ، ((الاذذوم عظامذذاً 

 .((والسل انلافمه إخ معىن امللا 
 :يمول عن هند بن ع بط أم معاويط مث
فهذي تلذا الذك و فذت يذوم أحذد  ، بنذت ع بذطفأمذا أمذه هنذد  ، معاويطأبو  ذلا))  -01

خ ي ذفع هلذا يف هذ ه الفعلذط  ، إذ تذنهش كبذد محذزة كذاللبؤة امل وح ذط الدمتلغ يف 
وهذي الذك و فذت بعذد إسذالم  ، اللأر على محزة؛ فمد كان  ذد مذات حقال ناعط 

اخلباذذث الذدتأ الذذ ي  ا  لذوا)): تمذررت غلبذذط اإلسذالم تصذذاه إذزوجهذا كرهذا بعذذد 
هذذذذذذال  ذذذذذذاتل م ودفعذذذذذذ م عذذذذذذن أتفسذذذذذذ م  ،  ذذذذذذوم رلاعذذذذذذط ذذذذذذبه مذذذذذذن  ، فاذذذذذذهخ خذذذذذذري 
 .((وبالدكم؟

مسلم  ل  ه ه العبارات المريبذط  كاتبي كرهم   ، رسول اهلل  أصحا أربعط من  هؤخع
ف ذذرح علذذاهم كذذ  مذذا اسذذ  اب مذذن  ، أماذذط مذذن  لمذذه بذذينفلذذم يعصذذم كلذذرة  ، بذذ  زاد ، الناباذذط

وتفذون مذن حاذا م   ، ينذافمون يف إسذالمهم ، اهلل دين منصفات َتعلهم  لط واحدة براع 
 . -مساه  كما –ك  عنصر أخال ي 

 ، هذ ا منهوذي: ه ا املنهد ال ارعي ؛ ف ن ك  مدب يس  اع أن يمذول األنلن أتا ش  وأتا
بذذ  غايذذط مذذا أتذذا فاعذذذ  أن أتظذذر كاذذرت كذذان أهذذ  هذذ ا الذذدين ينظذذذرون إي !! دراسذذكوهذذ ه 
عنذذد مذذن عاصذذرهم ومذذن جذذذاع  –هذذؤخع األربعذذط  –كاذذرت كذذاتوا و  ، بأعاذذاْنم األربعذذطهذذؤخع 
 .من أئمط املسلمني وعلمائهم بعدهم
الذ ي  ، أحمذق هذ ه ال لمذط فسذاد مذا بُذين علاذه احل ذم ال ذارعي العواذب لذنفذ    ، وأيضا

 . ب  أدعه إي حانه ، ه ا ال اتب لنااس حدفه 
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 ، مسذذلماً  ولمذي رسذذول اهلل  ، رعذذي اهلل عنذه أسذذلم عذام المضذذاط سذفاانبذذن أيب  فمعاويذط
معاويذط يف هذ ه الملذط املؤمنذط  خذرموملا جذاعت الذردة ال ذو ؛  ، وك م إسالمه عن أباه وأمه

وسذري أبذو ب ذر اجلاذوي إي ال ذام ؛ سذار  ، اإلسذالمفلما اس مر أمر  ، الك  اتلت املرتدين
يف زمذذن عمذذر بذذن فلمذذا مذذات يزيذذد  ، رعذذي اهلل عنذذه سذذفاانمعاويذذط مذذع أخاذذه يزيذذد بذذن أيب 

أحسذذذذذذن اهلل عذذذذذذزاعأ يف : سذذذذذذفاان رعذذذذذذي اهلل عنذذذذذذه  أليباخل ذذذذذذا  رعذذذذذذي اهلل عنذذذذذذه ؛  ذذذذذذال 
وصذذل ا رحذذم يذذا :  ذذال.  أخذذاه معاويذذط: ؟  ذذال م اتذذهمذذن ولاذذت : فمذذال أبوسذذفاان . يزيذذد

 ، مث وخه علمذذان ال ذام كلهذذا ، والاذذاً لعمذر علذى عمذذ  دم ذق معاويذطوبمذذي .  أمذري املذؤمنني
 مامث كان بانه وبني علي  ، فول معاويط دم علمان لمراب ه ، مم   علمان ف نطحىت جاعت 

 .كان
 ، وعنذده مذوي خبذن عبذذا  ، أن معاويذط أوتذر بعذد الع ذذاع بركعذط( 1/28)البخذاري  ويذروي
هذ  لذا : و ال يف خذري آخذر.  دعه؛ ف ته صحب رسول اهلل : فمال ، عبا  ابنفأتى 

 .إته فماه: فمال ابن عبا   بواحدة؟تر يف أمري املؤمنني معاويط؛ ف ته أو 
أن معاويذذط أخذذوه : عذذن ابذذن عبذذا  وع ذذاععذذن  اهذذد ( 2/012) ((مسذذند))أمحذذد يف  ورو 

مذا بلمنذا هذ ا األمذر إخ عذن :  عبذا خبذن  فملذت (0)شعره   ذمل  صر أن رسول اهلل 
 .م هماً  ما كان معاويط على رسول اهلل : فمال! معاويط 
 مذذذن  اهللصذذذالة برسذذذول  أشذذذبه رأيذذذت أحذذذداً بعذذذد رسذذذول اهلل  مذذذا: ايب الذذذدرداع  وعذذذن

 (.9/713) مع الزوائد .  (يعين معاويط)أمريكم ه ا 
أن : عمرو بن حيىي ابن سعاد عذن جذده أماطعن أيب ( 2/010) ((مسنده))أمحد يف  ورو 

فانذذا  ، رةأبذذو هريذذ واشذذ  ى ،  ذذا أيب هريذذرة ي بذذع رسذذول اهلل  بعذذد (2)معاويذذط أخذذ  اإلداوة
 ولاذذتإن ! معاويذذط  يذذا)): فمذذال ، رفذذع رأسذذه إلاذذه مذذرة أو مذذرتني ؛ هذذو يوعذذو رسذذول اهلل 
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 (.اململ)تص  روي  عريض : امل مل( 0)
 .إتاع من جلد صمري كالمربط: اإلداوة( 2)
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 لمذذولفمذذا زلذذت أظذذن أ  مب لذذى بعمذذ  :  ذذال معاويذذط .  ((أمذذراً؛ فذذاتق اهلل عذذز وجذذ  واعذذدل
 . اب لات حىت الن  
ول مسعذذت رسذذ: عذذن العربذذاض بذذن سذذاريط السذذلمي؛  ذذال( 2/023) مسذذندهأمحذذد يف  ورو 

مسع ذذذذه  مث ((إي المذذذذداع املبذذذذارأ هلمذذذذوا)): يف شذذذذهر رمضذذذذان  السذذذذحوراهلل وهذذذذو يذذذذدعوتا إي 
 .((واحلسا  و ه الع ا  ال  ا علم معاويط  اللهم)): يمول
أتذه ذكذر  ؛ عن عبد الرمحن ابن أيب عمذرية عذن النذ  ( 2/206) مسندهأمحد يف  ورو 
 .((واهد به  ، مهدياً  هادياً اجعله  اللهم)): فمال ، معاويط
 .ويف دينه وإسالمه ، رعي اهلل عنه معاويطبعض ما  ا  يف  ه ا
 ذد عذرف واسذ امن أن الروايذات امل لمفذط مذن أرذراف ال  ذب تذنمض  ال اتذبكذان هذ ا   ف ن

 !!.فهو وما عرف! إن اإلسالم بريع منه: يمول حىت ، ه ا تمضاً 
 ، حذني وّل يزيذد بذن أيب سذفاان تظراً ومعرفط بمريش من أيب ب ذر أحسنكان يعلم أته   وإن

 !!وأتف  بصراً من عمر حني ول معاويط؛ فهو وما علم  ، أماطوهو من بين 
  يماتذ  يف حذرو  الذردة إخ وهذو يضذمر النفذاهب والمذدر؛ فلذه مذا  معاويطكان يعلم أن   وإن
 !!علم 
 رسذول اهلل مذن مذن ذلذا ؛ أتذه أعذرف بصذحابط رسذول اهلل  أعظذمكان يذر  مذا هذو   وإن

فذذذ لا مذذذا أعاذذذ ه منذذذه أن  ؛الذذذ ي كذذذان يأتاذذذه اخلذذذو مذذذن السذذذماع بأمسذذذاع املنذذذافمني بأعاذذذاْنم 
 !!يع مده أو يموله 

 ، كالمذه وكذالم أصذحا  رسذول اهلل عذن رجذ  آخذر مذن أصذحابه  بذنيلانظر فذرهب مذا  ول ن
ولانظذذذذر أيهمذذذذا أ ذذذذو  برهاتذذذذاً يف  ، مذذذذن رمحذذذذط اهلل أو مذذذذن ع ابذذذذه شذذذذاعمث لام ذذذذع لنفسذذذذه مذذذذا 

أم ما اتضمت علاه دف ا ك ا  مذن عذرض ك ذب  ، ال ي حدفنا به أئمط ديننا ه ا ، وايطالر 
 حذذديثولانظذذر لنفسذذه حذذىت يذذرجه روايذذط علذذى روايذذط وحذذديلاً علذذى  ، كمذذا يزعمذذون  ال ذذاري 

منذ  كاتذت لذدين  علاذهولذاعلم أن اهلل تعذاي أد  املسذلمني أدبذاً   يزالذوا  ، وخواً على خذو
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عذذن حذذد ديذذنهم  وخذذروجهم  اهلل علذذى أهذذ  اإلسذذالم ال لذذط  عاصذذاهم اهلل الملبذذط حذذىت عذذر 
 . اإلتساتاطواتباعهم األمم يف أخال ها ويف ف رها ويف تصورها للحااة 

َ ومذاً  ُتصذابواأيَّهذا الذِ يَن آمنُذوا ِإن جذاَع كذم فاِسذق  بَِنبَذٍ  فَ بَذاَّنذوا أن  يذا : ربنا سذبحاته  يمول
  فَذَعلُ م تاِدمني جِبَهالٍط فُ ْصِبحوا على ما 

  ِإمث  الظدند أيُّها الِ يَن آمنوا اج ِنُبوا كلرياً ِمَن الّظِن إّن بْعَض  يا : ويمول
أُولَلذَا كذاَن عنذذه  ُكذ ُ تَذْمذرُت مذا لَذْاَأ لذا بِذِه ِعْلذم  ِإّن السَّذمَع والَبَصذَر والُفذؤاَد   وخ : ويمذول

  مسؤوخً 
وأته بعاد الروح  ، ن يعم  بوحي اجلاهلاط خ اإلسالمأن معاويط كا يعرفأىن له أن  ولانظر
 ، أباذذهوأتذذه خنذذق روح اإلسذذالم هذذو وبنذذو  ، اإلسذذالم وأن اإلسذذالم   يَعُمذذر  لبذذه حمامذذطعذذن 

وأن  ، عمريوأته هو وعمرو بن العا  ومن على شاكل هم خ  س هم خلق وخ دين وخ 
وأتذه عذاأ بالعهذد  ، واملسذلمنيسذالم يف أسال  معاويط وبين أماط جر ط أي جر ط على اإل

وهذذذذ ا اإلسذذذذالم وأتذذذذه ينفذذذذي العنصذذذذر  ملعاويذذذذطوأتذذذذه مذذذذا  ، وَيهذذذذر بذذذذال برية جهذذذذرة امل بوحذذذذني
وأته هو وبنذو أماذط آمنذوا  ، وشراع ال مم واللهىاألخال ي من سريته وَيع  مال اهلل للرشى 

 . اإلسالمعلى حرف حني غلب 
وأع ذاه رسذول اهلل مذن غنذائم حنذني   ، سلم لالط الف هعنه ؛ فمد أ اهللأبو سفاان رعي  أما

واهلل؛  ، ؛ إتذا ل ذرف فذداأ أيب وأمذي واهلل )): فمذال لذه  ، املؤلفذط  لذو م سائركما أع ى 
 .((خرياً جزاأ اهلل  ، ولمد سامل ا فلنعم املسا  أتت ، فلنعم احملار  كنت حارب المد 
 . الم الوفملت عانه يف ، اهلل رسولشهد ال ائرت مع  مث

 . ورسول اهلل خ يول منافماً على املسلمني ، جنران رسول اهلل  وخه
 .وكان هو ال ي حيرض النا  وحيلهم على الم ال ، الريموأ وشهد
اس دل به علذى إب ذان أيب سذفاان النفذاهب وال فذر أتذه كذان يس ب ذر  فاماذكر ال اتب  و د

وهذذذذذ ا بارذذذذذ   ، لمني والذذذذذروم فامذذذذذا بعذذذذذدويف   ذذذذذال املسذذذذذ ، يذذذذذوم حنذذذذذني يف ز ذذذذذط املسذذذذذلمني 
 . وسأذكر بعد تفصا  ذلا ، م  و 



 مطاعن سيد قطب في أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 

  

 05 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

: العبذا  فمذال ((أصذبه ملذا ابذن أخاذا الاذوم عظامذاً  لمذد)):  ول أيب سذفاان للعبذا  أما
 ،  بذذ  إسذذالمه ، فهذذ ا خذذو رويذذ  يف فذذ ه م ذذط. إذنفذذنعم : إْنذذا النبذذوة فمذذال أبذذو سذذفاان

 اهللفأسذذذلم رعذذذي  ، إيذذذ ان باسذذذ واب ه لذذذداعي اهلل أول ((إذن تعذذذم)): وكاتذذذت هذذذ ه ال لمذذذط 
وإْنذذذا كلمذذذط يسذذذمعها بأذتذذذه فذذذال يفمههذذذا  ، إذن تعذذذم)): ولاسذذذت كمذذذا أوهلذذذا ال اتذذذب ، عنذذذه
أن ي ذون اهلل ك ذرت  إخ ((فما كان مل  ه ا الملب لافمه إخ معىن امللا والسذل ان ،  لبه

رسذذول اهلل مذذن املهذذاجرين  ب ذذر وخ لعمذذر وخ ألصذذحا  أليبلذذه مذذا   ي  ذذرت للعبذذا  وخ 
 . أن أ ول ما   ي  رت لرسول اهلل وتباه  منباهلل  ،وأعوذ واألتصار

:  ذال ، (( تعذم)):  ال ، يا رسول اهلل فالفاً أع ناهن: أن أبا سفاان  ال:  عبا ابن  وعن
اً ومعاويذط َتعلذه كاتبذ:  ذال ، ((تعم)):  ال ، تؤمر  حىت أ ات  ال فار كما  اتلت املسلمني

 باب ن ذذه وهذذو أتذذه أراد أن يذذزوم رسذذول اهلل  ، اللاللذذط وذكذذر ، ((تعذذم)):  ذذال ، بذذني يذذديا
ذلذذا  إن)): فمذذال ، واسذذ عان علذذى ذلذذا بأخ هذذا أم حبابذذط ، عذذزة بنذذت أيب سذذفاان األخذذر 

 .((ل حي خ 
ابذذن )فمذذد روي عذذن عبذذد اهلل بذذن الذذزبري  ، ع بذذط أم معاويذذط رعذذي اهلل عنهمذذا بنذذتهنذذد  وأمذذا
 ، يذذوم الفذذ ه ؛ أسذذلمت هنذذد بذذن ع بذذط وتسذذاع معهذذا كذذانملذذا  :  ذذال ؛ (0) (8/030:د سذذع

يا رسول اهلل احلمد اهلل : فمالت ، ف  لمت هند ، فبايعنه ، باألب هوأتني رسول اهلل وهو 
بذذاهلل  مؤمنذذطإ  امذذرأة  ، ل نفعذذين رمحذذا يذذا  مذذد ، أظهذذر الذذدين الذذ ي اخ ذذاره لنفسذذه الذذ ي
: فمذال رسذول اهلل  ، ع بذطأتذا هنذد بنذت : و الذت ،  فت عذن تما ذامث ك ، برسوله د طمص
واهلل ؛ ما كان على األرض أه  خباع أحب إل من أن ي لوا مذن : فمالت ، ((با مرحباً ))

أصذذذذذبحت ومذذذذذا علذذذذذى األرض أهذذذذذ  خبذذذذذاع أحذذذذذب إل مذذذذذن أن يعذذذذذزوا مذذذذذن  ولمذذذذذد ، خبائذذذذذا
 …وزيادة :  اهللفمال رسول  ، خبائا
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 (.0733 ، ربعط دار صادر ، 8/276: )اتظر( 0)
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 ، ملذا أسذلمت هنذد؛ جعلذت تضذر  صذنماً يف با هذا بالمذدوم: وا دي عمر ال بن مد   ال
 .كنا منا يف غرور: وهي تمول ، فل ة فل ة فل تهحىت 
 (.1/21)أم املؤمنني عائ ط  عناخلو  ه ا (0)البخاري ورو 
ول ذذن  ، خ أدري  أن إسذذالم أس سذذفاان وهنذذد كذذان تفا ذذاً وكذذ باً وعذذمانط؟ عذذا يعلذذم  فهذذ 

 وارتضذذذذذذى ، وارتضذذذذذذاهم رسذذذذذول اهلل  ، هذذذذذ ا الذذذذذذدين   ي عنذذذذذوا فذذذذذاهممذذذذذن أهذذذذذذ   أئم نذذذذذا
ي ذن لذه يف   وأما ما كذان مذن شذأن اجلاهلاذط؛ فمذ  رجذ  وامذرأة مذن املسذلمني  ، إسالمهم

 .جاهلا ه مل  ما فع  أبو سفاان أو شباه  ا يرو  عن هند إن صه
 رسذولمث أمذره  ، ورسذوله  د مهاجراً إي اهلل ، العا  ؛ فمد أسلم عام خاو بنعمرو  وأما
مث اسذذذ عمله رسذذذول اهلل  ، ذات السالسذذذ  يذذذدعو بلاّذذذاً إي اإلسذذذالم إيسذذذريط  علذذذى اهلل 

علاهذذذا أبذذذو ب ذذذر  أ ذذذرهمث  ، فلذذذم يذذذزل والاذذذاً علاهذذذا إي أن تذذذويف رسذذذول اهلل  ، عمذذذانعلذذذى 
 .مث اس عمله عمر ، رعي اهلل عنه

أن : مذذذن حذذذديث أيب هريذذذرة ( 712 ، 717، 2/723( )مسذذذنده)أمحذذذد يف  اإلمذذذام ورو 
 .ه اماً وعمراً : ؛ يعين( ابنا العا  مؤمنان: ) ال  اهللرسول 
مسعت رسذول اهلل : عن عمبط بن عامر اجلهين ( 2/011)وأمحد يف مسنده  الوم ي ورو 
 ((عمرو بن العا  وآمنالنا   أسلم)): يمول. 

أخ أخذوكم عذن رسذول :  ذالعذن رلحذط بذن عباذد اهلل ؛ ( 0/060)مسذنده  يفأمحد  ورو 
أهذ  الباذت  وتعم ، بن العا  من صاحلي  ريش عمرو)): مسع ه يمول إ اهلل ب يع ؟ أخ 

 .((أبو عبد اهلل وأم عبد اهلل وعبد اهلل 

 ــــــــــــــــــــــــ

 ، 2/203) : اتظذر ، احلذديث(( ما كان علذى األرض أهذ  خبذاع: ))أته يمصد اخلو األول ال ي فاه الظاهر( 0)
 .السلفاط/   ، (6620ر م 
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أس  مث رسول اهلل  وتولاط ، له وشهادة أصحا  رسول اهلل  ، عمرو جهادكان   ف ذا
وخ تذدل علذى تفذي النفذاهب  ، رو بذن العذا تدل على شيع من فض  عمذ خب ر مث عمر؛ 
 !فال تدري بعد ما ال ي ينفع عمراً يف دتااه وآخرته ؟ عنه؛يف دين اهلل 

 ، وخ مذذن جهذذط املنهذذام ، ل زياذذرت مذذا ك بذذه ال اتذذب مذذن جهذذط ال ذذاري  هنذذاأتصذذد   ولسذذت
أن أبذذذني أن األصذذذ  يف ديننذذذا هذذذو تمذذذو  اهلل وتصذذذديق خذذذو  –كمذذذا  لذذذت   – أردتول ذذذين 
وخ أهذذذ  إفحذذذاي وخ  رعذذذاتنيلعذذذاتني وخ  لاسذذذوا أصذذذحا   مذذذد  وأن ، ل اهلل رسذذذو 

علاذذه أصذذ  خ   ذذن  كذذاتواوأن هذذ ا الذذ ي   ، أصذذحا  جذذرأة و وذذم علذذى غاذذب الضذذمائر
السذابمني للعذوة واتمذاع مذا و عذوا  أعمذالوخ حبوذط النظذر يف  ، اخلروم منه؛ خ حبوط ال اري 

 .فاه من اخل أ
كر ممذذا اع مذد علاذه ال اتذذب يف متااذز صذفات هذذؤخع األربعذط وصذفط بذذين يذ   مذاصذه كذذ   ولذو

رريذذق أهذذ  اإلسذذالم أن حيملذذوه علذذى اخل ذذأ يف اخج هذذاد مذذن الصذذحايب  ل ذذانأماذذط عامذذط؛ 
يذذذدفعهم داع العصذذذر أن يوغلذذذوا مذذذن أجذذذ  خذذذو أو خذذذوين يف تفذذذي الذذذذدين  وخ ، املخ ذذذيع

 اإلسذذالمأهذذ   أوي لرسذذول اهلل   ذذوم هذذم لمذذر  زمذذاْنم وصذذحب هم عذذنواخللذذق والضذذمري 
علذاهم رعذان   ذوئوأن يعلموا من دين اهلل ما   يعلمه  ، بأن يعرفوا حق اهلل وحق رسوله

 .فاهم
 الصذذحابطأن سذذب  اعلذذم))(: 06/97)هذذ ه بمذذول النذذووي يف شذذرح مسذذلم  كلمذذك وأخذذ م

ألْنذذم  ه؛وغذذري سذذواع مذذن خبذذأ الفذذ  مذذنهم  ، رعذذي اهلل عذذنهم حذذرام مذذن فذذواحش احملرمذذات
 ، ال بذائر املعاصذيسذب أحذدهم مذن : و ذال الماعذي ،   هدون يف تلا احلرو  م أولون

 .((يم   املال اطو ال بعض  ، وم هبنا وم هب اجلمهور أن يعزر وخ يم   
وأن ي ذو  توبذط  ، ملذن ك ذب هذ ا وشذبهه أن يذوأ إي اهلل عالتاذط ممذا ك ذب النصحاط وأسدي
بذدعاع أهذ   يذدعووأن  ، وأن ينذزه لسذاته ويعصذم تفسذه وي هذر  لبذه ، مما فذر  منذه املؤمنني
الَذذ يَن َسذذبَذُموتا باإل ذذاِن وخ ََتَعذذ  يف  ُلوبِنذذا ِغذذال للذذ يَن  وإلخواتِنذذااغِفذذْر لَنذذا  َربَّنذذا : اإل ذذان
  َربّنا إَتَا َر وف  رِحام   آَمُنوا
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سذواع كذان  ، م والفهذمإن خلذق اإلسذالم هذو أصذ  كذ  منهذام يف العلذ: أ ذولأج  ه ا  من
 هذذ اوإخ ؛ فذذنحن صذذائرون إي اخلذذروم عذذن  ، أو أدبذذاً أو اج ماعذذاً أو سااسذذط تارعذذاً العلذذم 
جعذذ  تذذاري  اإلسذذالم  وإي ، وصذذائرون إي  ذذدف مذذا بنذذاه أصذذحا  رسذذول اهلل  ، الذذدين

اه ب ذذ  شذذيع شذذريرت ورف نذذا إيذذ والعبذذث ، ح ذذداً مذذن األكاذيذذب امللفمذذط واألهذذواع امل نا ضذذط
وممفرتذذه هلذذم مذذا أسذذاعوا  ، عذذن أعمذذاهلم الصذذاحلط ورعذذاه ، وفذذ ه اهلل علذذاهم ، رمحذذط اهلل هلذذم

وأسذذذ مفر اهلل  ، وأفذذذا م  ذذذا جاهذذذدوا وصذذذووا وَعِلمذذذوا وعّلمذذذوا هلذذذموغفذذذر  ، رعذذذي اهلل عذذذنهم
 .وأتو  إلاه
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 محمود محمد شاكر علىسيد قطب  رد
 : (0)وبعد ، رمحط اهللالسالم علا م و …رجب الباومي : اخس اذأخي  إي

أن أدخذذذ  بانذذذا وبذذذني األسذذذ اذ شذذذاكر فامذذذا شذذذور بان مذذذا مذذذن خذذذالف حذذذىت  أرد   فذذذ تين
وأخ أبذذدأ  ، ذلذذا أتذذين كنذذت حريصذذاً علذذى أن أدعذذا ورأيذذا ، ات هذذى كمذذاين هذذي إي ْنايذذط  

وهذذذي الذذذك  ، وإن ظذذذن أخوتذذذا شذذذاكر أن باننذذذا صذذذحبط وفامذذذط ، يف زمحذذذط اجلذذذدل بذذذاتعذذذاريف 
 األِخذذالعُ  : حذذىت لمذذد أتذذ رتا معذذاً عذذداوة يذذوم الماامذذط ، رد  ومذذه أو تمحمذذه إي تذذدفعا
النذذا   ذذد جذذر  يف هذذ ا الذذزمن الصذذمري علذذى  مذذألوفألن  ؛ بْعُضذذُهم لِذذَبعٍض َعذذدوُّ  يَذْوملَذذ ٍ 

يدفع كاتباً فا  ب دون هو  مذن صذدا ط أو  ألنأن احلق وحده أو الرأي وحده خ ي في 
 . عال ط 
 بذ  أن تذدخ  مذذع صذاحبنا يف جذدل حذذول    ذذرتينولذو اس ، معرفذذط سذابمط اباننذكاتذت   ولذو

وآلفذذرت لذذا مذذا  ، صذذخب ومذذا تفضذذه مذذن غبذذار ؛ ألشذذرت علاذذا أخ تذذدخ  مذذنمذذا أفذذاره 
ذلذذا أتذذين   اس  ذذعر يف هذذ ا الصذذخب الصذذاخب … إغضذذاع وإغفذذال  مذذنآفرتذذه لنفسذذي 
  عرت شالاً من ه ا ؛ ما تركت اس ولو ، (2)وخ رغبط يف َتلاط حمامط ، تاطأفراً من صفاع 

ول نذذذين ارلعذذذت علذذذى  ، واللاا ذذذط األد علذذذى األ ذذذ  مذذذن بذذذا   ، صذذذاح  دون أن أجابذذذه
أصذفا ها لذه  ، يف تفأ رج  رب  ين بذه مذودة ، علاهاما كان يسر  واهلل أن أرلع  ، أشااع

 ، (م0978)عذذام ( (( الرسذذالط))يعرفذذه  ذذراع  ، باننذذا مذذن جذذدل  ذذدف كذذانبعذذدما   ، يف تفسذذي
يف عمائر النذا   عماديتوأن تبمى ل  ، وما أزال أرجو أن أكون ا لاً فاما أحسست به

 . ويف اخلري ال ي َت ويه ف ر م

 ــــــــــــــــــــــــ

 (.م0912مار  22ب اري   ، 933)العدد ( الرسالط )  لط( 0)
 ، حولذذه صذذذخباً  أفذذارهمذذا  وخيذذذر  إي هذذ ه اإل امذذات الذذك تصذذذدر ممذذن خ حيذذوم أصذذحا  رسذذول اهلل  اتظذذر( 2)

   حمامط  َتلاطوير  أن الدفاب عنهم صخب  لاأ فاه صفاع تاط وخ رغبط يف 
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هذذذذي املمصذذذذودة ملذذذذا اح ذذذذام ال اتذذذذب الفاعذذذذ  إي اصذذذذ ناب ملذذذذ  هذذذذ ا  احلمذذذذائقكاتذذذذت   ولذذذذو
 ، ال ذذذذ م إي ((املسذذذذلمون))وملذذذذا جلذذذذأ منذذذذ  ممالذذذذه األول يف  ، املفر ذذذذعاألسذذذذلو  الصذذذذاخب 

 …(0)والرعوتذذط ، والسذذفاهط ، وسذذوع اخللذذق والنفذذاهب واخفذذواع ، والسذذب والذذ هم بسذذوع الناذذط
وبمذذري  ، فبذذدون هذذ ا تعذذا  أمذذور النمذذد العلمذذي –ويمفذذر اهلل لذذه فاذذه  – خاعذذهإي آخذذر مذذا 

 . (2)  ن متحال احلمائق األسلو ه ا 
بذذذذين أماذذذذط  ذذذذد اغ صذذذذب مذذذذال أيب أو  أحذذذذد مذذذذن ملذذذوأ وخ ، ((يزيذذذذد)) وخ (( معاويذذذذط))خ  إتذذذه

… وخ ألحذذد مذذن ع ذذرييت األ ذذربني أو األبعذذدين ، مسذذاعةأو  ذذّدم إي شخصذذي  ، جذذدي
وخ ذط امللذذوأ  ، وسااسذذط املذال احل ذمسااسذط  يف ((معاويذذط))فذ ذا أتذا سذذل ت يف باذان خ ذط 

غذذري مسذذل اً  –العزيذذز رعذذي اهلل عنذذه  عبذذدعمذذر بذذن : فامذذا عذذدا اخللافذذط الراشذذد –مذذن بعذذده 
علذاهم  اعذاً  اهلل رعذوان (7) ((علذي)) و ((عمر)) و ((ب ر  أيب))ال ي سل  ه يف باان خ ط 

هذذذو سذذذب صذذذحابط  يب، فلذذذاأ أول مذذذا ي بذذذادر إي الذذذ هن املسذذذ مام والناذذذط السذذذلامط أن مذذذا 
وسذذوع تاذذط يف  ، ول ذذن عذذن رغبذذط  اصذذدة يف إفسذذاد اإلسذذالم ، خ ذذأخ عذذن  ، الرسذذول 
 !!   املسلمنيتدتاأ 
وربع ذذذذه اللاللذذذذط يف  ، منذذذذ  أربذذذذع سذذذذنوات م ذذذذداول م بذذذذوب ((اخج ماعاذذذذط  العدالذذذذط)) وك ذذذذا 
و ذد  ذرأه النذا   ،  د ي ذي ب ذيع خ أرعذاه للصذديق فم والصخب حوله اآلن  ، امل بعط

فلم يس  عر أحذد مذن موعذوعه وخ مذن سذاا ه أن الناذط السذالط  ، اإلسالمييف أحناع العا  
أو  –إاذذا أحذذأ األلذذوف الذذ ين  ذذر وه  ، وأهلذذه هذذي الذذك تعمذذر سذذ وره اإلسذذالم هلذذ ااملبا ذذط 

 ــــــــــــــــــــــــ

إي آخذذذر …  بالنفذذاهب وا مذذ هم و لذذت فذذذامن رعنذذت فذذاهم مذذن أصذذذحا  رسذذول اهلل عملذذت أتذذت  ومذذاذا( 0)
 ال هم؟

بذذالو عنذذد ال  ابذذط عنذذا  النذذا أتذذأمر   ؟ ال زمذذت  ذذ ا املذذنهد عنذذدما َتذذدفت عذذن أصذذحا  رسذذول اهلل  هذذال( 2)
 ؟ وتنسى تفسا عندما ت  ب عن أصحا  رسول اهلل 

وتنظـر لليـه  ، العظـي اال يدل هذا على أنك تبغض هذا الخليفة   أسقطت عثمان رضي اهلل عنه ؟ ولماذا(  )
بنـي أميـة أ ألـ  يمـن مليبـاك بالمـذ   خطـة؟ ثـ  مـا ذكرتـه مـن ( الخـوار )و ( الروافض)بعين أعدائه من 

 ؟ أصحا  رسول اهلل  منواالفتراء عليه  وعلى عثمان وعلى من عاصره  
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 منأن ك  ما كان يعناين هو أن أبرئ اإلسالم  –األ   امللات ال ين أبدوا رأيهم فاه  على
إذا حيسبون أن سااسط بين  ؛ (0)وشبهط َتاا يف تفو  أصد ائه ،  مط يلصمها به أعدا ه

واإلسذذذذالم بذذذذريع مذذذذن هذذذذ ا  ، اإلسذذذذالمَتسذذذذب علذذذذى أماذذذذط يف احل ذذذذم وسااسذذذذ هم يف املذذذذال 
 .اخ ام
:  اهلل  رسذذذذول ال ذذذ:  ذذذال ؛عذذذذن سذذذفانط مذذذوي رسذذذذول اهلل  ،  هذذذان بذذذنسذذذعاد  رو 

خالفذط أيب : امسذا: مث  ذال سذفانط ، ((مث ملا بعد ذلا  ، فالفون سنط أمكيف  اخلالفط))
إن بذين :  لذت لذه : عاد  ال س ، سنط فالفنيفوجدتاها .  وعلي ، وعلمان ، وعمر ، ب ر

. (2)ب  هذم ملذوأ مذن شذر امللذوأ ، بنو الزر اع ك بوا:  ال . أماط يزعمون أن اخلالفط فاهم
 .أصحا  السنن بسند حسن رواه

 ــــــــــــــــــــــــ

لن هذا لهو العجب حقاك لن أسلوبك هذا ليرضـي  ؟  اإلسالم بالطعن في أصحا  رسول اهلل أتبريء(  )
 .وه  الذين فرحوا بمتابك وترجموه للى لغاته  ، (المستشرقين )و ( الروافض)

 ، كـذبوا بنـوا العرقـاء: قـال ، لن بني أميـة يععمـون أن الخالفـة فـيه : ))لال قوله  ، الحديث حسن هذا(  )
وانفــرد  ، حشــر  بــن نباتــة عــن ســعيد ابــن جمهــان بهــا فإنــه قــد تفــرد ، ((بـ  هــ  ملــوش مــن شــر الملــوش
 .من بين جميع األئمة الذين أخرجوا حديث سفينة هذا الترمذيبروايتها عن حشر  اإلمام 

ومن  ، سعادمن رريق عبد الوار  بن ( 2623-2626حديث  ، ك ا  السنط( )سننه)داود يف  أبوأخرجه  فمد
 . رريق العوام بن حوشب

 .،به عن سعاد بن  هان ، اد بن سلمطمح رريقمن  كالمها
هذؤخع األئمذط هذ ه  منو  ي كر أحد  ، من رريق عبد الوار  بن سعاد( 7/021)أيضاً يف املس درأ  احلاكم ورواه

 .خالرت فاها  اعط من األئمط احلفاظ ، شاذةالزيادة الك رواها الوم ي عن ح رم بن تباتط؛ فهي زيادة 
 ((خ تزال اإلسالم عزيزاً إي افين ع ر خلافط: ))صحاهاحلديث ال ىالرتإْنا  مث

 . وهو ي م  خلفاع بين أماط ، (0820/3 ،حديث ك ا  اإلمارة)مسلم  رواه
 :   ب سادعلى  ويالحظ

 ((.العدالط)) د أسم  خالفط علمان يف ممالط ه ا و بله يف  –  ا احلديث  اح واجهمع  – أته .0
ال ذذاذ  الضذذعارتوتعلذذق بذذاجلزع  ، ديث الذذ ي فاذذه أن علمذذان أحذذد اخللفذذاعبذذاجلزع اللابذذت مذذن احلذذ يأبذذه   أتذذه .2

الصذحاحط يف فضذ  علمذان  األحاديذثأخ يدل ذلا على اهلو  اجلامه ؟ ب    يبذال ب ذ  مذا ورد مذن  ، منه
= 
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بنفسي وأتا أعرض النظام اخج ماعي يف اإلسالم أن أ ول شالاً كال ي  كانلمد   وأحسب
ول ذذذن توئذذذط لنسذذذالم مذذذن أن  ، اذذذطشخصذذذااً لبذذذين أم عذذذداعخ  ، اهلل  رسذذذول الذذذه مذذذوي 

 ؛ (0)واإلسذذذالم منهذذذا بذذذريع ، خ يف احل ذذذم وخ يف املذذذال ؛َتسذذذب علاذذذه سااسذذذط خ يعرفهذذذا 
وأن يعذذذذذرض علذذذذذاهم يف صذذذذذورته الذذذذذك عرف هذذذذذا اخلالفذذذذذط  ، فاوذذذذذب أن يعذذذذذرف النذذذذذا  براعتذذذذذه

 . وأن ينفى عنها ما حلمه يف عهود الظالم واخس بداد ، السمحط
أن ألمي  ، م ملن إي احلق ال ي أحاوله ،  ا؛ وأتا مالا زمام أعصايبه بعدكان ل   وما
كذذذان ل إخ أن أدعذذذذو اهلل لصذذذذديمنا   ومذذذذا ، (2)وت ذذذذند مصذذذ نع ، إي صذذذذخب مف عذذذ  بذذذاخً 

 .واهلل ل ارت بعباده األشمااع ، والراحط مما يعا  والعافاط بال فاع (( شاكر))
و  لذوا ابذن بنذت  ، علذى خلافذط رسذول اهلل أحب أن ي ون ل مذع  ذوم خرجذوا فماأتا ؛  أما

مذن  هذد وساروا يف سااسط احل م وسااسط املال على غري  ، وحر وا بات اهلل ، اهللرسول 
  (7)أد  رفاع من أد  موي رسول اهلل ال ي أدبه ورباه… اهلل 

   ب ساد
 

 

 ــــــــــــــــــــــــ

 و  يبال  ا  رره الصحابط وال ذابعون وأئمذط اهلذد  ، معاويطوما سا ه له  مود شاكر يف فض   ، رعي اهلل عنه
 .وأته خلافط راشد وم ات هيف فض  علمان 

 ، غالاذذط واشذذواكاط ، ؛ مذذن م ذذو  ظاملذذط(العدالذذط اإلج ماعاذذط: )ومنهذذا ، اإلسذذالم بذذريع ممذذا  ررتذذه يف ك بذذا بذذ ( 0)
 .اإلسالماط السمحط مما تلصمه  ا اخلالفطوبرأ اهلل  ، مأخوذة من النظم ال اوعاط احلمراع

 (.دائها وأتسلترم ين ب: )علاا المول يصدهب( 2)
رسذول اهلل  أصذحا علمان خلافط رسول اهلل ؛ فلماذا   ت أد  معه كما تأد  سفانط معه وكما تذأد   ألاأ( 7)
 فأسذذذذم ت وملذذذذاذا َتذذذذاوزت حذذذذدود األد  معذذذذه  منذذذذه؛ فلمذذذذاذا   تسذذذذ ه منذذذذه؟ تسذذذذ حيبذذذذ  كاتذذذذت املالئ ذذذذط  ؟، 

 ؟((ابن سبأ))ا  وفضلت فاه تالم ، وأدعات علاه الدعاو  البارلط ، خالف ه
و  حيمد على بين أماذط .  ال عبطويعرفون من ال ي هدم  ، رعي اهلل عنه ؛ فالنا  يعرفون من هم احلسني  لط  وأما

 (.اخلوارم)و ( الروافض)أحد من املسلمني كحمدأ إخ 
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 مقدمة الطبعة األولى

 بذذذاهلل مذذذن شذذذرور أتفسذذذنا ومذذذن، وتعذذذوذ  ، وتسذذذ مفره ، وتسذذذ عانه إن احلمذذذد هلل حنمذذذده
 . سالات أعمالنا

 . ، ومن يضل  فال هادَي له من يهده اهلل فال مض َّ له
، وأشهد أن  مًدا عبذُده ورسذوله صذلى  وأشهد أن خ إله إخ اهلل وحَده خ شريا له

 . اهلل علاه وعلى آله وصحبه وسلم
 :أما بعد 

،  َهْدُي  مٍد صلى اهلل علاه وسذلم: ، وخري اهلْدي  ك اُ  اهلل: ف ّن خرَي احلديث 
 . ، وك ُّ بدعط عاللط ، وك ُّ ُ َْدفَط بدعط  دفاُ ا: وشر األمور 

ذ كلهذا ، كان يذرددُده يف خ بذه   ه ا املم ع جزع  من خ بط الن  صلى اهلل علاه وسلم
 . أو ُجّلها ذ كما يف حديث جابر ذ رعي اهلل عنه ذ

، وبأْنذذذذا   علاذذذذه وسذذذذلم البذذذذدَب بأْنذذذذا شذذذذرُّ األمذذذذورولمذذذذد وصذذذذرت رسذذذذول اهلل صذذذذلى اهلل
، وي ذذردُر هذذ ا يف كذذّ   ((وكذذ ُّ عذذاللط يف النذذار)): ، ويف روايذذط يف غذذري هذذ ا احلذذديث  عذذاللط

: ، يمذذول  ، يصذذاحب ذلذذا غضذذبه ال ذذديد كأتذذه ُمْنذذِ ُر جذذاش خ بذذط مذذن خ ذذب اجلمعذذط
، بذ      ذد حذدفت البذدب ، ويعلذو بذ لا صذوتُه؛ كذ ُّ هذ ا و  ت ذن ((صّبح م ومّساكم))

 . حيد  شيع  منها
، وخ سذّاما  لمد و ع ال لرُي وال لري فامذا حذّ ر منذه رسذوُل اهلل صذلى اهلل علاذه وسذلم

، ويذرّد ال لذري ممذن أراد  يف المرون امل ذأّخرة؛ مث هاّذأ اهلل لألمذط اإلسذالماط مذن َيذددد هلذا ديَنهذا
اجلزيذذذرة العرباذذذط وغريهذذذا مذذذن بلذذذدان املسذذذلمني؛  اهلل لذذذه اخلذذذري إي حظذذذرية ال وحاذذذد والسذذذنط يف

، وت نّ ذر  ، وبذدأت األتظذار ت ّوذه إي احلذّق وال وحاذد فعّمت الامظط أحناع العذا  اإلسذالمي
، ويذرفض اخلرافذات  ، وبذدأ شذبا  األمذط يف العذا  يبحذث عذن النذور واهلذد  لل رأ والبذدب
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علذذى األمذذط مذذن دول ال فذذر  ، ويذذرفض كذذّ  أشذذ ال البارذذ  والضذذالل الذذ ي زحذذرت والبذذدب
، ومذذا  ، أو مذذا ي علّذذق باحلاكماذذط وال  ذذريع ، سذذواع منهذذا مذذا ي علّذذق بالعمائذذد ال ذذر اط والمرباذذط
 . ، والسااسط ، واخ  صاد ، واخج ماب ي عّلق باألخالهب

ولمذذد كذذان يف ال  ذذا  العزيذذز والسذذنط امل هذذرة مث فمذذه سذذلرت األمذذط ومؤلّفذذات مذذن ال ذذزم 
،  ، وابذن المذام إلاه يف كّ   ال مل  مؤلفات شا  اإلسالم ابن تاماط منهد السلرت ودعا

، ومصذذذر مذذذا ي فذذذي  ، وال ذذذام ، واهلنذذذد ، ومؤلفذذذات الذذذدعوة السذذذلفاط يف اجلزيذذذرة وابذذذن كلذذذري
 . وي في ويروي غلط هؤخع ال با  وي بع ت ّلعا م

ن خ ول ذذن مذذع األسذذرت تصذذّد  لذذدعوة ال ذذبا  وتذذوجاههم وتذذربا هم كلذذري  وكلذذري ممذذ
، وك بذذذوا ال لذذذري  ، وخ  اذدذذذُز بذذذني السذذذنط والبدعذذذط يعذذذرف مذذذنهد السذذذلرت يف العماذذذدة وغريهذذذا

، وكان ملا ررحوه وك بوه لل وجاه دعايات عخمط وت ارات  ويذط  وال لري يف شىّت املاادين
،  اح ذذذذوت كلذذذذريًا مذذذذن شذذذذبا  األمذذذذط وألمذذذذت يف روعهذذذذم ال هذذذذوين مذذذذن شذذذذأن البذذذذدب وال ذذذذرأ

 ن ال وحاذذذذذذد والسذذذذذذنط ومذذذذذذنهد السذذذذذذلرت الصذذذذذذاح؛ ف ذذذذذذان لذذذذذذ لا آفذذذذذذارُه وال هذذذذذذوين مذذذذذذن شذذذذذذأ
 اخل ذذذذذذرية حذذذذذذىت يف تفذذذذذذو  مذذذذذذن ين سذذذذذذب إي مدرسذذذذذذط السذذذذذذلرت واملذذذذذذنهد السذذذذذذلفي إخ مذذذذذذن 

، ورافَمه غلوٌّ وتمديأ  لألشذخا  مهمذا غلظذت  ، واش دَّ  واس فح  ه ا األمرُ .  رحم اهلل
ودة األمذذذط إي الدّوامذذذط الذذذك ، وينذذذ ر بعذذذ بذذذدعهم وعظمذذذت أخ ذذذا هم ممذذذا ينذذذ ر ب ذذذر  خ ذذذريٍ 

 . ت ّلعت وَتّفزت للخروم منها
 فرأيذذذذت أّن هلذذذذؤخع ال ذذذذبا  الذذذذ ين خ ي ذذذذّا عا ذذذذ  أْنذذذذم يريذذذذدون لنسذذذذالم ولألمذذذذط 

 ، وواجبذذذذذذذذًا كبذذذذذذذريًا علذذذذذذذى محلذذذذذذذط العلذذذذذذذم أن يبادنذذذذذذذوا  حمذذذذذذذذـا عظامذذذذذذذذًا ، اخلذذذذذذذري والعذذذذذذذزََّة وال رامذذذذذذذط
، و ادذزوا هلذذم بذني دعذاة احلذذق  ل واحلذق والبارذ ، ويفصذلوا هلذذم بذني اهلُذد  والضذذال هلذم احلذق

 ، حذذذذىت ينزلذذذذوا  واهلذذذذد  وبذذذذني غذذذذريهم ممذذذذن حذذذذّ ر مذذذذنهم رسذذذذوُل اهلل صذذذذلى اهلل علاذذذذه وسذذذذلم
 . الناَ  منازهلم

فتصديت نصحـكا لألمـة وللشـبا  خاصـة لبيـان بعـض مـا وقفـت عليـه فـي كتـب 
 عليه وسل  ومـا كـان سيد قطب من مخالفات خطيرة لما جاء به رسوُل اهلل صلى اهلل
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عليـــه أصـــحابه وخيـــار األمـــة فـــي العقائـــد وايرهـــا وتفنيـــد ذلـــك بالحجـــة والبرهـــان مـــا 
 . استطعت للى ذلك سبيالكأ ك ُّ ذلك نصحـكا لألمة

، وي ذذعر  وإ  ألرجذذو اهلل أن يوفدذذق كذذ  عذذا  الذذل ي ذذعر بلمذذ  األماتذذط الذذك محلهذذا
النصذذه والباذذان هلذذؤخع ال ذذبا  وغذذريهم حذذىت بعظذذم املسذذلولاط أمذذام اهلل أن ينهضذذوا بواجذذب 

، والذك خ  يماموهم على احملّوط الباضاع الك تذرَكهم علاهذا رسذوُل اهلل صذلى اهلل علاذه وسذلم
 . يزيُغ عنها إخ هالا

وأرجذذذو اهلل أن يذذذوفمهم لاسذذذل وا مسذذذلا أئمذذذط اإلسذذذالم يف باذذذان احلذذذق وال حذذذ ير مذذذن 
، وعبذد اهلل بذذن  ، واإلمذام البخذاري ، واإلمذذام أمحذد ال ذرأ والبذدب وأهِلهذا كاإلمذام ال ذافعي

، وابذن  ، وابذن الَمذادم ، وابن تامّاط ، وابن َب ّط الل ائيل، وا ، واآلُجّري ، وابن خز ط أمحد
 . ، وأملاهلم ممن صدَب باحلق و  تأخ هم يف اهلل لومُط خئم عبد الوها 
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 األسباب املوجبة للكتابة يف هذا املوضوع

املسلم ذ وخاصط محلط العلم ال رعي ذ َلواجبات  عظامط حنو األمط اإلسذالماط  إن على
 :، يرجع معظُمها  وال با 

 ، والفْصذذذذ  بانَذذذذه وبذذذذني البارذذذذ  وبذذذذني اهلذذذذد  والضذذذذالل؛  ذذذذال  إي باذذذذان احلذذذذق: أوالك 
 { ولذا أخـــذ اهلل ميثـــان الـــذين أوتـــوا المتـــا  لتبيـتنُّنـــه للنـــا  وال تمتمون ـــه } : تعذذذاي 

لن الــذين يمتمــون مــا أنــعل اهللُ مــن المتــا  } : ، و ذذال تعذذاي  [ 83: آل عمذذران  ]
ويشـترون بــه ثمنـــكا قلـيالك أولبــك مــا يـوكلون فــي بطــونه  لالِّ النـار  وال يملتُمهــ  اهلل يــوم 

لن الـذين } : ، و ذال تعذاي  [ 032: البمذرة ] { القيامة وال يعكِّيه  وله  عذاٌ  ألي  
ا مــن البيتنــات والهــدع مــن بعــد مــا بينِّــاه للنــا  فــي المتــا  أولبــك يمتمــون مــا أنعلنــ

يلعــنه  اهلل ويلعــنه  الالعنــون لال الــذين تــابوا وأصــلحوا وبيِّنــوا فوولبــك أتــوُ  علــيه  
 . [ 061ذ019: البمرة ] { وأنا التوِّا  الرحي  

ا المرآن وحاث إن ساد   ب  د فّسر ك ا  اهلل وتعّرض للعمائد والمضايا الك باذََّنه
،  ، وآمن  ا الصحابط وال ابعون هلم ب حسان للنا  لاه دوا  ا فاسَعدوا يف الدتاا واآلخرة

ذذرين و ذذددفني وخــالفه  فيهــا أهــ  البــد  ،  ، وفمهذذاع وتذذابعهم علاهذذا أئمذذط اهلذذد  مذذن مفسد
رأيذذُت أتذذه ي حذذ ُُّم ، وكانــت مواقــد ســيد قطــب علــى ســنن هــ الء المخــالفين  والضــالل

 . و د علمُت ذلا أن أ وَم بواجب الباان ال ي حّ مه اهلل عليّ عليَّ 
و ذذد يل مذذي مذذع األول أن اهلل فذذرض علانذذا النصذذاحط واألمذذر بذذاملعروف والنهذذي : ثانيـــكا 
، وخ شّا أنَّ االفط ما بّانه اهلل يف ك ابه من أمر العمائد وبّانه رسول اهلل صلى  عن املن ر

والســموت عــن بيانهــا بعــد ه مذذن أعظذذم املن ذذرات وإغفاهلذذا اهلل علاذذه وسذذلم يف سذذننه وهْديذذ
العلـــ  بهـــا مـــن أعظـــ  الغـــالِّ والخيانـــة ليســـالم والمســـلمين ال ســـيِّما لذا رافـــ  هـــذا 
المتمان والسموت تلبـي  وتمويـه ولشـعار بـون كتابـات هـذا الرجـ  كلهـا نـور وهـدع 

 . !!، وقد قي  ذلك مع األسد  ا كتبت من الجنةهوكون
، ونسج الهـاالت المبيـرة حـول  ، ولطراؤه لوِّ الشديد في سيد قطبالغ: ثالثـكا 

ذذرون فاذذهشخصــيِّته وم لفاتــه ممــا بهــر النــا   بــه وبمتبــه  ، وخ  فوعلهذذم يف وعذذٍع خ يف د
، وخ يُذذدركون مذذا  ، وخ ي صذذورون ك بذذه علذذى حمام هذذا ي صذذورون سذذاد   ذذب علذذى حمام ذذه
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، وأدرأ أّن  ت علاذذذه األرُض  ذذا رُحبذذذتحوتذذه مذذن أخ ذذذاٍع كبذذرية إذا اك  ذذذفها املذذؤمن عذذا 
دينَذذه حيذذ دم علاذذه واجذذب الباذذان ملذذا ات ذذوت علاذذه هذذ ه ال  ذذب مذذن بارذذ  وعذذالل  ذذد أخف ذذه 

 . تلا الدعايات
،  ذذ علذى ربذع ك بذهمحمـد قطـب إصرار امل ذرفني علذى ترافذه ذ وعلذى رأسذهم : رابعـكا 

 :لعديدة واإلحلاح على ذلا؛ حباث ي بع ك  ك ا  من ك به املرّات ا
الذذ ي  ذذع فذذأوعى مذذن ألذذوان البذذدب ال ذذيع ال لذذري  ذذد رُبذذع سذذبع  ((الظــالل))فهذذ ا 
 . (0)ع رة مرّة

 .  د ربع مخأ ع رة مرة ((معال  في الطري ))وه ا ك ابه 
 .  د ربع افنك ع رة ربعط ((العدالة االجتماعية))وه ا ك ا  

 . غري شرعاط هل ا ال  ا  وهناأ ربعات أخر 
حظاذذت  ذذا   َتذذظ بذذه ر كتبــه مــع مــا حوتــه مــن باطــ  وبــد  عظيمــة وهمــذا ســائ

،  ، وابذذذذذن حبذذذذذان ، ومسذذذذذلم ، والبخذذذذذاري مؤلفذذذذذات أئمذذذذذط اإلسذذذذذالم ال بذذذذذار كاإلمذذذذذام أمحذذذذذد
، وابذذن عبذذد الوهذذا  وغذذريهم مذذن أئمذذط  ، والذذ ه  ، وابذذن المذذادم ، وابذذن تاماذذط والذذدار  ين
والذذذدعايات الضذذذخمط لذذذوويد هذذذ ه  ومذذذا ذلذذذا إخ ت اوذذذط ال ذذذدلاأ علذذذى األمذذذط.  اإلسذذذالم

 . ال  ب وأملاهلا وترويد ما فاها من عمائد وأف ار
أ ددم اوذجذًا إلصرار ساد على ما عّمنه ك به مذن أف ذار ومبذادئ؛ ك ذا  : خامسـكا 

، وفاذه مذن الضذالل مذا  ه ا ال  ا  من أ دم مؤلَّفاتذه ((العدالة االجتماعية في اإلسالم))
النذذذذا  جهذذذذالً يف العذذذذا  املن سذذذذب إي السذذذذنط وأشذذذذّدهم إغرا ذذذذذًا يف  يرفضذذذذه ويسذذذذ ن ره أشذذذذدّ 

 . الطعُن في أصحا  رسول اهلل صلى اهلل عليه وسل ال صّوف أخ وهو 
على بمذاع هذ ا ال عذن سيد قطب وأخوه محمد ب  اإلخوان المسلمون لمد أصّر 

اعذذط هذذ ا العمذذ  ، علذذى الذذرغم مذذن تنباذذه العمذذالع علذذى فظ ه أكلذذَر مذذن أربعذذني سذذنطر واسذذ مرا
 . وب اع ه

 ــــــــــــــــــــــــ

يع عذن عذدم ، وذلذا تاشذ ، وهذ ا غايذط ال مذادي يف البارذ  هذ فذوهب فالفذني ربعذط0220و د بلمت ه ا العام ( 0)
 . اخلوف من اهلل ومرا ب ه
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 ذذال الذذدك ور صذذالح عبذذد الف ذذاح اخلالذذدي ذ أحذذد املعوبذذني بسذذاد   ذذب ومنهوذذه 
خذالل حديلِذه عذن ك ذا   ((سـيد قطـب مـن المـيالد للـى االستشـهاد))ومبادئه ذ يف ك ابذه 

 : ((العدالط اخج ماعاط))
،  إلخواتاذذذطو ذذد أشذذرتا إي أفذذر ال  ذذا  يف ا لذذذرت األوسذذا  احل وماذذط ال ذذاوعاط وا))

وأن ساًدا ا و  ب  ابه ه ا كلريًا مذن اإلخذوان املسذلمني إي أن ربذ  مصذريه  صذريهم بعذد 
 . ذلا

،  ب سذاعته المذول يف حذّق الصذحابط ((العدالـة))و د ا م  مود شاكر ساد   ب يف 
 . وات ماده للخلافط الراشد علمان بن عفان

اتذت آخَرهذا ال بعذط السادسذط الذك ، ك و د رُبع ال  ا  عذّدة ربعذات يف حاذاة سذاد
وهذذي ربعذذط منمَّحذذط؛ حاذذث حذذ ف .  م0962عذذام ( دار إحاذذاع ال  ذذب العرباذذط)أصذذدر ا 

، وامل علدمذط بعلمذان ومعاويذط ذ رعذي اهلل  منها العبارات الك أخ ها علاه  مود شذاكر وغذريه
  يف معذذذذا))أحذذذذد فصذذذذول ( ال صذذذذّور اإلسذذذذالمي واللمافذذذذط)، وأعذذذذاف هلذذذذا فصذذذذ   عنهمذذذذا ذ

 . ((ال ريق
 م أف ذذذذذذذاره 0962عذذذذذذذام  ((العدالذذذذذذذط اخج ماعاذذذذذذذط))أعذذذذذذذاف ل  ذذذذذذذا   اً أّن سذذذذذذذاد: أي 

، واسذذ لناف احلاذذاة اإلسذذالماط علذذى أسذذا   ، ودعوتذذه إي بعذذث رلاعذذي احلركاذذط اإلسذذالماط
 . مبادئ اإلسالم

، بذ   ((العدالة االجتماعيـة فـي اإلسـالم))  ي خّ  عن ك ابه  اً و  ا تعرف أن ساد
 .(0)((م0961مَي يمول  ا فاه من مبادئ وأسأ وأف ار حىت  ن ه عام ب

، ويعذوف بأتذه كذان  ((العدالـة))ب  ه ا ساد   ب تفسذه خ يذزال يصذّر علذى ك ذا  
 :وبني اإلخوان املسلمني  هبدايط الصلط بان

صذذذذدر ل ك ذذذذا  ))( :  02ذ  00:   )  ((لمــــاذا أعـــدموني ؟)) ذذذال يف ك ذذذذا  
للى الفتية )): م مصدَّرًا ب هداع ه ه اجلملذط 0929سنط  ((ماعاط يف اإلسالمالعدالط اخج ))

ا كمـا بـدأ ، يجاهـدون فـي  الذين ألمحه  في خيالي قادمين يـردِّون هـذا الـدين جديـدك
 ــــــــــــــــــــــــ

(0 ( )   :121 ) . 
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ففهذذم اإلخذذوان يف مصذذر أتذذين أعنذذاهم  ذذ ا .  إخل ((... ، ال يخــافون لومــة الئــ  ســبي  اهلل
ول ذذذنهم مذذذن جذذذاتبهم تبنّذذذوا ال  ذذذا  واع ذذذووا صذذذاحبه  ، ، و  ي ذذذن األمذذذر كذذذ لا اإلهذذذداع
م بذذذدأ بعذذذض شذذذبا م 0911، وبذذذدأوا يه ّمذذذون بذذذأمرِه؛ فلمذذذا عذذذدت يف ْنايذذذط عذذذام  صديمذذذذًا

، ول ذن   ت ذن هلذم دار؛ ألن اجلماعذط كاتذت خ تذزال  يزور  وي حّد  معذي عذن ال  ذا 
خل ابط واخج ماعات عد م يف صراٍب شديد بالملم وا0910، واس مر ت أتا عام  مصاَدرة

، وأصدرت ك ابني يف املوعوب غري ملات  ، والرأمسالاط ، واإل  اب األوعاب املَل ّاط المائمط
، و لذذذذط الذذذذدعوة الذذذذك  ، واحلذذذذز  اخشذذذذواكي املمذذذذاخت يف صذذذذحرت احلذذذذز  الذذذذورين اجلديذذذذد

 . ((، و لط الرسالط أصدرها األس اذ صاح ع ماوي
علذذى ال عذذذن يف أصذذحا  رسذذذول اهلل صذذلى اهلل علاذذذه  فهذذ ا يبذذنيد إصذذذرار سذذاد   ذذذب

، وعلذذى إصذذرارِه علذذى  ، وإصذذراره علذذى اخشذذواكاط المالاذذط الذذك  ّررهذذا يف هذذ ا ال  ذذا  وسذذلم
 . كافرة ذ: رمي ا  معات اإلسالماط كلها بأْنا   معات جاهلّاط ذ أي 

بذذذذ  ي حّملذذذذون ،  وي ذذذذاركه يف املسذذذذؤلاط عذذذذن هذذذذ ه األمذذذذور املرودجذذذذون لف ذذذذره وم اهبذذذذه
 . املسؤلاط أكلَر منه
ــكا  اح وذذذام أهذذذ  البذذذدب والضذذذالل ب عذذذن سذذذاد   ذذذب وأملالذذذه ممذذذن رعذذذن يف : سادســ

علمذذان ذ رعذذي اهلل عنذذه ذ ويف أصذذحا  رسذذول اهلل صذذلى اهلل علاذذه وسذذلم؛ إذ يذذر  هذذؤخع 
املب دعون أّن يف رعن ساد   ذب وأملالذه مذن أهذ  األهذواع املن سذبني إي أهذ  السذنط حوذط 

 . هلم على جواز ال عن والنا  من أصحا  رسول اهلل صلى اهلل علاه وسلم
مفذك ُعمذان احلا ذد علذى فهذا اإلباضي الخارجي المحترن أحمد حمـد الخليلـي 

اللونذط )أصحا  رسذول اهلل صذلى اهلل علاذه وسذلم يمذول يف ممابلذط أجراهذا معذه لفاذرت  مذن 
رجذذذذب سذذذذنط  29عمذذذذان يف يذذذذوم اخفنذذذذني حانمذذذذا زار النذذذذادي اللمذذذذايف يف سذذذذل نط ( اللمافاذذذذط
الذذك يصذدرها ال لبذذط العمذذاتاون يف األردن؛ حاذذث يمذذول ( جذذوين)، وت ذر ا  لذذط   ه0212

 :اخللالي اإلباعي امل كور من كالٍم روي  يف ه ه املمابلط 
، وخ علذذى أحذذٍد ممذذن خذذاض يف  ولسذذت هنذذا بصذذدد احل ذذم يف تلذذا الف نذذط العماذذاع)) 

دفذذذذع : ، وإاذذذذا كذذذذ ُّ مذذذذا أريذذذذده اآلن هذذذذو  أصذذذذاب ب ذذذذيع مذذذذن شذذذررها، أو مذذذذن  تلذذذا الف نذذذذط
اخ امات الك توّجه إي اإلباعاط؛ ألْنم يعادون أصحا  رسول اهلل صلى اهلل علاه وسلم 
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 . وينالون من كرام هم
أن اإلباعذاط لاسذوا وحذَدهم يف هذ ا املاذدان ف لذري  مذن النذا  :  هوال ي أريد أن أ ولذ

،  ((الباذذان وال باذذني))، وعذذن  ((العمذذد الفريذذد))وتمذذ  كالمذذذًا عذذن  (0)((نذذطَتذذّدفوا عذذن تلذذا الف 
 املنسذذذذذو  زورًا إي ابذذذذذن   ابذذذذذط ت ضذذذذذّمن ال عذذذذذَن علذذذذذى علمذذذذذان  ((اإلمامذذذذذط والسااسذذذذذط))وعذذذذذن 

 . ذ رعي اهلل عنه ذ
مذذنهم (2)وإذا جلنذذا إي أعذذالم الف ذذر اإلسذذالمي لعصذذرتا احلاعذذر جنذذد كلذذري)): مث  ذذال 

 شذذذذذذهاد : ، وَتذذذذذذّدفوا عمذذذذذذا جذذذذذذر  فاهذذذذذذا ب ذذذذذذّ  جذذذذذذرأة؛ ومذذذذذذن هذذذذذذؤخع  نذذذذذذطتنذذذذذذاول هذذذذذذ ه الف 
، فلنسذمع معذذًا بعذض مذا  الذه األسذ اذ  ((العدالط اخج ماعاذط))اإلسالم ساد   ب يف ك ابه 

وهذا التصوِّر لحقيقـة الحمـ  قـد )): من ك ابه امل كور (  201) ساد   ب يف صفحط 
مذروان بذن احل ذم (7)  كبذري ومذن وراعهوهذو شذاتغيِّر شيبـكا ما دون شك على عهد عثمان 

، كمذذذا أن رباعذذذط علمذذذان الرخاذذذط وحدبذذذه  يصذذذرف األمذذذر ب لذذذري مذذذن اخحنذذذراف عذذذن اإلسذذذالم
مذذن الصذذحابط  (2)ال ذديد علذذى أهلِذذه  ذد سذذاهم كالمهذذا يف صذدور تصذذرّفاٍت أت رهذذا ال لذريين

 . الم كلريًا، وآفارها الف نط الك عاىن منها اإلس ، وكاتت هلا معمبات كلرية من حوله
مذذذنه علمذذذان مذذذن باذذذت املذذذال زوم ابن ذذذه احلذذذار  بذذذن احل ذذذم يذذذوم عرسذذذه مذذذائك ألذذذرت 

، فلما أصبه الصباح جاع زيد بن أر م خازن بات مال املسلمني و د بذدا يف وجهذه  درهم

 ــــــــــــــــــــــــ

، مث غلبه ربُعه وهواه وحمذُده فسذاهَب  اتظر كارت ي ظاهر ه ا املس ني بالورب عن احل م يف تلا الف نط العمااع( 0)
هذ ا الذذدفاب عذن اإلباعذذاط الذ ي ي ضذذّمن اخعذواف بذذأْنم ممذن يعذذادي أصذحا  رسذذول اهلل صذلى اهلل علاذذه 

، بذذ  ي ذذاركهم فاذذذه وحذذوي  ب ذذذريّط  ، ل ذذنهم لاسذذذوا وحذذَدهم يف هذذ ا املاذذذدان الون مذذذن كذذرام هموسذذلم وينذذ
 . تنهش يف أعراض أصحا  رسول اهلل صلى اهلل علاه وسلم خري أّمط ُأخرجت للنا 

، رأينذذاهم ي ذذاركون الذذروافض إي حذذد  بعاذذد يف ال عذذن يف  ولمذذد رأينذذا العوائذذب يف ك ذذب اخلذذوارم اإلباعذذاط 
فه  يظّن اإلباعي اخللالّي أن ممال اته تن لذي علذى العمذالع .  رسول اهلل صلى اهلل علاه وسلم أصحا 

!! . 
 . (كلريًا)، وصوابه  ك ا باألص ( 2)
 . (ورائه: ) ، وصوابه  ك ا باألص ( 7)
 . (ال لريون: )، وصوابه  ك ا باألص ( 2)
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، وملذذذا علذذذم منذذذه السذذذبب  ، فسذذذأله أن يعفاذذذه مذذذن عملذذذه احلذذذزن واغرور ذذذت يف عاناذذذه الذذذدموب
أتب ذي يذا ابذن أر ذم أن وصذلت : من مال املسلمني  ذال مس مربذذًا  ع ا ه لصهره هوعرف أت

 خ يذذذذذذذذذذذذذا أمذذذذذذذذذذذذذري : رمحذذذذذذذذذذذذذي؛ فذذذذذذذذذذذذذرّد الرجذذذذذذذذذذذذذ  الذذذذذذذذذذذذذ ي يس  ذذذذذذذذذذذذذعر روح اإلسذذذذذذذذذذذذذالم املرهذذذذذذذذذذذذذرت 
املذؤمنني ول ذذن أل  أظذذن أتذا أخذذ ت هذذ ا املذال عوعذذذًا عمذذا كنذت تنفمذذه يف سذذبا  اهلل يف 

درهذذم ل ذذان كلذذريًا؛ فمضذذب  ، واهلل لذذو أع ا ذذه مائذذط حاذذاة رسذذول اهلل صذذلى اهلل علاذذه وسذذلم
علمذذان علذذى الرجذذ  الذذ ي خ ي اذذق عذذمريه هذذ ه ال وسذذعط مذذن مذذال املسذذلمني علذذى أ ذذار  

 . ((لق باملفاتاه يا ابن أر م ف تا سنود غريأا: خلافط املسلمني و ال له 
 واألمللذذذذذذط كلذذذذذذرية يف سذذذذذذرية علمذذذذذذان علذذذذذذى هذذذذذذ ه ال وسذذذذذذعات؛ فمذذذذذذد مذذذذذذنه الذذذذذذزبري ذات 

،  ، وتفَّذ  مذروان بذن احل ذم فلذث خذرام أفريماذط ألذرت 211ط ، ومنه رلح ألرت 911يوم 
إّن ل : ، فأجا   ولمد عاتبه يف ذلا تا   من الصحابط على رأسهم علي بن أيب رالب

إن أبذا : أ  ي ن أليب ب ر وعمر  رابط ورحذم ؟ فمذال : ، فأت روا علاه وسألوه   رابط ورمحذًا
أتذذذا أح سذذذب يف إع ذذذاع  ذذذرابك؛ فمذذذاموا عنذذذه ب ذذذر وعمذذذر كاتذذذا حي سذذذبان يف منذذذع  راب همذذذا و 

 . فهديهما واهلل أحب إلانا من هديا: غاعبني يمولون 
معاويذذط : ، ومذذنهم  وغذذري املذذال كاتذذت الوخيذذات تمذذدهب علذذى الذذوخة مذذن  رابذذط علمذذان

، و ذذذذع لذذذذه  اذذذذادة األجنذذذذاد  ، ومحذذذذل ، فضذذذذّم إلاذذذذه فلسذذذذ ني الذذذذ ي وسذذذذع علاذذذذه يف امللذذذذا
 . ، و د  ع املال واألجناد ذلا أن يأخ  امللا يف خالفط عليّ  ، ومّهد له بعد األربعط

احل م بن العا  رريد رسول اهلل صذلى اهلل علاذه وسذلم الذ ي آواه علمذان : ومنهم 
 . وجع  ابنه مروان وزيره امل صّرف

 . عبد اهلل بن سعد بن أيب السرح أخوه من الرعاعط: ومنهم 
خ ذذذرية العوا ذذذذب فا ذذذداعون إي املدينذذذذط ولمذذذد كذذذان الصذذذذحابط يذذذرون هذذذذ ه ال صذذذرفات 
 ، واخللافذذذذذط يف كوتذذذذذه خ  لذذذذذا أمذذذذذره  إلتمذذذذذاذ تمالاذذذذذد اإلسذذذذذالم وإلتمذذذذذاذ اخللافذذذذذط مذذذذذن احملنذذذذذط

، ولمــن مــن  ولنــه لمــن الصــعب أن نــته  روف اإلســالم فــي نفــ  عثمــان،  مذذن مذذروان
فـي  الصعب كذلك أن نعفيه من الخطو الـذي نلـتم  أسـبابه فـي واليـة مـروان الـو ارة 

 . كبرة عثمان
ولمذذذذد اج مذذذذع النذذذذاُ  ف لفذذذذوا علذذذذي بذذذذن أيب رالذذذذب أن يذذذذدخ  إي علمذذذذان فا لمذذذذه؛ 
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، ومذذذا  ، واهلل مذذذا أدري مذذذا أ ذذول لذذذا النذذذا  ورائذذذي و ذذد كّلمذذذو  فاذذا: فذذدخ  إلاذذذه فمذذال 
، مذذا سذذبمناأ إي  ، وخ أدلّذذا علذذى أمذذٍر خ تعرفذذه؛ إتذذا لذذ علم مذذا تعلذذم أعذذرف شالذذذًا َتهلُذذه
، و ذذد رأيذذت  ، وخ خصصذذنا بذذأمر دوتذذا ، وخ خلوتذذا ب ذذيع فنبلمذذا عنذذهشذذيع فنخذذوأ 

، وما ابن أيب  حافط بذأوي  ومسعت وصحبت رسول اهلل صلى اهلل علاه وسلم وتلَت صهره
 ، وإتذذذذذا أ ذذذذذر   ، ومذذذذذا ابذذذذذن اخل ّذذذذذا  أوي ب ذذذذذيع مذذذذذن اخلذذذذذري منذذذذذا بعمذذذذذ  احلذذذذذق منذذذذذا
صذلى اهلل علاذه وسذلم مذا   ينذاخ وخ ، ولمد تلت من صذهر رسذول اهلل  إي رسول اهلل رمحذًا

، وخ تعلذذذذم مذذذذن  واهلل خ تبصذذذذر مذذذذن عمذذذذى اسذذذذبماأ إي شذذذذيع؛ فذذذذاهلل اهلل يف تفسذذذذا ف تذذذذ
تعلم يا علمان أن أفض  عباد .  ، وإن أعالم الدين  ائمط ، وإن ال ريق لواعه بنيد  جه 

فذو اهلل إن كذالـ .. . اهلل عند اهلل إمام  عادل ُهدي وهد ؛ فأ ذام سذنط معلومذط وأمذات بدعذط
،  ، وإن السنن لمائمط وهلذا أعذالم؛ وإن شذر النذا  عنذد اهلل إمذام جذائر عذ َّ وُعذ َّ بذه لبنيد 

، وأحاذذا بدعذذط مووكذذط؛ وإ  مسعذذت رسذذول اهلل صذذلى اهلل علاذذه وسذذلم  فأمذذات سذذنط معلومذذط
 . ((جهّنم يؤتى يوم الماامط باإلمام اجلائر ولاأ معه تصري وخ عاذر فالمى يف)): يمول 

، أمذذا واهلل لذذو كنذذت م ذذا  مذذا   ذذد واهلل علمذذت لامذذولن الذذ ي  لذذت: فمذذال علمذذان 
، وسذذذددت  ، ومذذذا جلذذذت من ذذذرًا أن وصذذذلت رمحذذذذًا عنف ذذذا وخ أسذذذلم ا وخ عبذذذت علاذذذا

اهلل يذذا علذذي هذذ  تعلذذم  أأت ذذد.  ، وولاذذت شباهذذذًا ن كذذان عمذذر يذذول ، وآويذذت عائعذذذًا خلّذذط
: ،  ذذذال  أتعلذذذم أن عمذذذر وخّه ؟: ،  ذذذال  تعذذذم: ،  ذذذال  هنذذذاأ ؟أن املمذذذرية بذذذن شذذذعبط لذذذاأ 

سذأخوأ إن : ،  ذال علذّي  فلذم تلذومين أن ولاذت ابذن عذامر يف رمحذه و راب ذه ؟: ،  ال  تعم
عمذذر كذذان كذذ  مذذن ول كذذان إاذذا ي ذذأ علذذى صذذماخه إن بلمذذه عنذذه حذذرف جلبذذه مث بلذذغ بذذه 

 :  ذذذذذذذال علمذذذذذذذان .  بذذذذذذذا، وأتذذذذذذذت خ تفعذذذذذذذ ؛ عذذذذذذذعفت ورفمذذذذذذذت علذذذذذذذى أ ار  أ صذذذذذذذى المايذذذذذذذط
،  ذذال  لعمذري أن رمحهذذم مذين لمريبذط ول ذن الفضذ  يف غذريهم: ،  ذال علذي  وأ اربذا أيضذذًا

 ،  ذذذذذذذذذال  هذذذذذذذذذ  تعلذذذذذذذذذم أّن عمذذذذذذذذذر وي معاويذذذذذذذذذط خالف ذذذذذذذذذه كلهذذذذذذذذذا فمذذذذذذذذذد ولا ذذذذذذذذذه ؟: علمذذذذذذذذذان 
،  أت دأ اهلل؛ ه  تعلم أن معاويط كان أخوف من عمر من يرفأ غالم عمذر منذه ؟: علي 
لنذذا  لفذذ ّن معاويذذط يم ذذع األمذذور دوتذذا وأتذذت خ تعلمهذذا فامذذول : علذذي ،  ذذال  تعذذم:  ذذال 

 . ه ا أمر علمان فابلما وخ تمري على معاويط
،  مث فذذذذارت اللذذذذائرة علذذذذى علمذذذذان)): مث يمذذذذول األسذذذذ اذ شذذذذهاد اإلسذذذذالم بعذذذذد ذلذذذذا 

،  ، ل ن خ بد ملذن ينظذر يف األمذور بعذني اإلسذالم واخ ل  فاها احلق بالبار  واخلري بال ر
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ويس  ذذعر األمذذور بذذروح اإلسذذالم أن يمذذردر أن تلذذا اللذذورة يف عمومهذذا كاتذذت فذذورة مذذن روح 
 .(0)((، وذلا دون إغفال ما كان للاهودي عبد اهلل بن سبأ علاه لعنط اهلل اإلسالم

 .(2)( 202إي    201من   )  ((العدالط))ا رأ ك ا  
، ومذذذن  وب بالنمذذذد وال حلاذذ وكلذذذري مذذن ال ذذذاتبني تنذذاول هذذذ ا املوعذذ)):  ذذال اإلباعذذي 

التجديـد لهـذا ))، وك لا يف ك ابذه  ((الخالفة والملك))بانهم العالمط املودودي يف ك ابه 
 . ((الدين

بذذذأن اخللافذذذط اللالذذذث جاعتذذذه  ((ال وديذذذد هلذذذ ا الذذذدين))و ذذذد علّذذذ  مذذذا حذذذد  يف ك ابذذذه 
نه العظامذذان اللذذ ان ، وكذذان    ذذنه مذذن املواهذذب الذذك مذذ اخلالفذذط و ذذد بلذذغ مذذن ال ذذو ع اذذذـا

 . تمّدماه
 . ((فه  اإلباعاط وحَدهم ال ين ي حّدفون عن مل  ه ه األشااع أو ي  بون عنها؟

فهذذذ  هذذذ ا ال عذذذن يف علمذذذان ذ رعذذذي اهلل عنذذذه ذ ممذذذا ي ذذذردف سذذذاد   ذذذب : أقـــول 
واملودودي وسذائر ال ذاتبني الذ ين حيذ ّد  ذم هذ ا اخلذارجي علذى صذحط وسذالمط مو ذرت مذن 

 . !!لافط الراشد وغريه من أصحا  رسول اهلل صلى اهلل علاه وسلم ؟ي عن يف اخل
أملذذذذذ  هذذذذذ ا اخح وذذذذذام البذذذذذارد ممذذذذذا يمبلذذذذذه العمذذذذذالع : ونقـــــول ثانيـــــة لهـــــذا المفتـــــي 

 . !!وأه  الف و  ؟...  والمضاة...  والعلماع
إذا سذللت أيهذذا املفذذك عذذن عصذذابط تم ذذ  وتسذذرهب وتم ذذع ال ذذرهب حذذىت إذا ألمذذي علاهذذا 

مت للعدالذذذط حملاسذذذب ها وت باذذذق شذذذريعط اهلل وح مذذذه علاهذذذا فمامذذذت تذذذدافع عذذذن المذذذبض و ذذذدّ 
إّن هناأ عصابات ت ذاركها يف هذ ه اجلذرائم؛ فهذ  تذدافع عنهذا أيهذا املفذك : تفسها وتمول 

، بذذ   وتع اهذذا صذذّا بذذراعة حبوذذط أْنذذا لاسذذت وحذذَدها الذذك متذذار  تلذذا الفعذذالت ال ذذنعاع
 . ئم ؟معها عصابات ت ارُكها يف تلا اجلرا

وه  ا تر  ال عّصب األعمى يم   العمول واملواهب ف ذأيت بذاملخوالت مذن ال ذوارد 
 ــــــــــــــــــــــــ

وسوف تأيت .  مع علِمه أْنا من كاد ابن سبأ الاهودياتظر كارت  دح اللورة على علمان ذ رعي اهلل عنه ذ ( 0)
 . ( 012  ) إي (  99  ) منا   ه املس فاضط هل ا ال الم إن شاع اهلل يف 

 . ((العدالط))من (  086) ، ويف ال بعط اخلامسط    ( 019) ويف ال بعط اللاتاط ع ر   ( 2)
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 . والمرائب
أيــا مــن يحتــرم دينــه وعقلــه ويحتــرم رســول اهلل صــلى اهلل عليــه وســل  وأصــحابه 

كيد ترضى لنفسـك أن تمـون مـن مدرسـة سـيد قطـب والمـودودي وأمثالهمـا  المرام
 ى اهلل عليــه وســل  وممــن انحــا وا للــى أهــ  ممــن يطعــن فــي أصــحا  رســول اهلل صــل

ــد وصــاروا لل بـــكا علــى الســنة  ــادع واألصــول والعقائ ــر مــن المب البــد  المبــرع وفــي كثي
 . والح  وأهلهما

فور  السـماء واألر  أنـه مـا نصـ  لـك وال أراد بـك خيـركا م ـن يسـتهويك للـى 
 . تولي واتبا  الدعاة للى البد  المبرع والضالالت العمياء

ألمحذذد بذذن  مذذد بذذن عبذذد ربذذه  ((العمذذد الفريذذد))ذكذذر خ  ذذه يف ...  خذذالل كالمذذه ويف
امل  ّاع احلا د على علمان وبين أمّاط عن أحد احلا ذدين مذن الذروافض أو اخلذوارم ي عذن يف 

 :، مث عّمب علاها بموله  عهد علمان وبين أمّاط
وعاب بعد اخللاف ني أيب احلا د السالرت ال كر ذ يعين ات ماد األ: وكان كالمه ذ يعين ))

، وكذ لا جذاع يف كلذري مذن ال  ذب ذكذر بعذض األحذدا   ب ذر وعمذر ذ رعذي اهلل عنهمذا ذ
 . ((الك و عت يف عهد اخللافط اللالث بعدما بلغ من ال و ع اذـا

وهذ ه رعنذط مذن اإلباعذي اخلذارجي احلا ذد يف اخللافذط الراشذد علمذان ذ رعذي اهلل عنذه 
للواحظ املع ذزل  ((الباان وال باني))خل بط السالفط ال كر موجودة يف ، وذكر األباعي أن ا ذ

 . املاجن احلا د
ولنسذذذ مع إي مذذذا )): خذذذالل عرعذذه كالمذذذذًا عذذذن املسذذمى زرًوا بذذذابن   ابذذذط فمذذال ذكذذر و 

مذذن اجلذذزع (  71) ، يمذذول يف الصذذفحط  (0)((اإلمامذذط والسااسذذط))يمولذذه ابذذن   ابذذط صذذاحب 
أت ذذر النذذا  علذذى علمذذان وذكذذروا أتذذه اج مذذع أتذذا   مذذن أصذذحا  مذذا )): األول مذذن ك ابذذه 

 ــــــــــــــــــــــــ

، وأ ذاموا العديذَد مذن األدلذط علذى  ي ابذن   ابذط اإلمذام د رعذن غذري واحذد مذن البذاحلني يف تسذبط هذ ا ال  ذا  إ( 0)
: ، ومذذنهم  ( 228:   )  ((العواصذذم)) ذذب الذذدين اخل اذذب يف َتماذذق : مذذنهم .  ب ذذالن هذذ ه النسذذبط

عاذون ))واتظذر ممدمذط .  ( 72:   ) خبن   ابط  ((تأوي  م    المرآن))الساد أمحد صمر يف ممدمط 
 . ( 21:   )  ((األخبار
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 النذذذذذذ  صذذذذذذلى اهلل علاذذذذذذه وسذذذذذذلم ف  بذذذذذذوا ك ابذذذذذذذًا ذكذذذذذذروا فاذذذذذذه مذذذذذذا خذذذذذذالرت فاذذذذذذه علمذذذذذذان مذذذذذذن 
، ومذذا كذذان مذذن هب ذذه مخذذأ أفريماذذط  سذذنط رسذذول اهلل صذذلى اهلل علاذذه وسذذلم وسذذنط صذذاحباه

، وما كان من ت اولذه  املساكني، ومنهم ذوي المرس والا امى و  ملروان وفاه حق اهلل ورسوله
وذكذذذر ملالذذذب وم ذذذاعن أخذذذذر  يف ...  يف البناذذذان حذذذىت عذذذّدوا سذذذبعط دور بناهذذذا يف املدينذذذط

 . ((علمان ذ رعي اهلل عنه ذ
 يف الصذذذذذذذفح ني  ((اإلمامذذذذذذذط والسااسذذذذذذذط))كذذذذذذذ  هذذذذذذذ ا موجذذذذذذذود يف ك ذذذذذذذا  )): مث  ذذذذذذذال 

 . (((  76ذ  71) 
وبين أماط عن ابن   ابذط ا هذول مومهذذًا وه  ا ينم  ه ا اخلارجي احلا د على علمان 

،  ، ومومهذذذًا للبلهذذاع أتذذه اع مذذد علذذى أ ذذو  حوذذط أتذذه ابذذن   ابذذط خ اذذب وأديذذب أهذذ  السذذنط
، ويريذد بذذ لا توئذذط تفسذه واخلذذوارم مذذن ال عذذن  وهذي يف وا عهذذا أوهذذى مذن باذذت العن بذذوت

،  وحمذًدا إي حمذد،  يف أصحا  رسول اهلل صلى اهلل علاه وسلم فأعاف رعنذًا إي رعن
، وسذذاأيت دحذذض هذذ ه امل ذذاعن ال اذبذذط إن  وعذذداع إي عذذداع؛ ولذذن يضذذّر بذذ لا إخّ تفسذذه

 . شاع اهلل تعاي
ه ه األسبا  وغريهذا دفع ذين إي أن أ ذوَم بذبعض الواجذب الذ ي ي معذين يف أحسذن 

 ، وي معذذذذين يف أن يسذذذذ واب لصذذذذوت احلذذذذق أتذذذذا  اجلذذذذزاع وامللوبذذذذط مذذذذن اهلل ال ذذذذرف العظذذذذام
هم يف  ول الرسول صذلى اهلل  ابوادوعون بويق البار  وجعوع ه وعواوه فأدخ  باس 

مذذذذن دعذذذذا إي هذذذذد  كذذذذان لذذذذه مذذذذن األجذذذذر ملذذذذ  أجذذذذور مذذذذن تبعذذذذه إي يذذذذوم )): علاذذذذه وسذذذذلم 
 . ((الماامط

 . ، وعلى آله وصحبه وسلم تسلامذًا كلريًا وصلى اهلل على تبانا  مد
  
 
 :وكتبه  
 لمدخليربيع بن هادي عمير ا 
 . عضو هيبة التدري  في الجامعة اإلسالمية 
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 الفصل األول 

 حملة عن حياة سيد قطب

، وشذحنت ال  ابذات  خ أريد أن أترجم لساد   ب؛ فمد ُك ذب عنذه ال لذري وال لذري
وإذا ذكذذرت بعذذض أخ ائذذه تسذذوت حولذذه اهلذذاخت ل سذذمو بذذه .  عنذذه باملبالمذذات واملمذذاخت

 . ته   هد من   هدي األمط، أ لها أ إي أعلى الدرجات
ــُره لألمــة ...  وطعنــه فــي أصــحا  رســول اهلل صــلى اهلل عليــه وســل ...  فتمفي

...  وأن اهلل ال يـــتملِّ ...  وقولـــه بخلـــ  القـــر ن...  وتعطيلـــه لصـــفات اهلل عـــع وجـــ 
...  ، والجبـــر...  ووحـــدة الوجـــود...  وقولـــه بـــالحلول...  ولنمـــا قولـــه مجـــرِّد لرادة

ـــروف أ ليِّـــةأن ا: وقولـــه  ـــة...  ، ل ـــه باالشـــتراكية الغالي ،  وبمـــوادة أعـــداء اهلل...  وقول
ــة...  وقولــه ــه مــن معجــعات ...  ، عــن مســاجد المســلمين بونهــا معابــد جاهلي وتهوين

ــار ااحــاد بــ  للمتــواترات مــن أحاديــث رســول اهلل صــلى اهلل ...  الرســول وردِّه ألخب
 . واير هذه من الضالالت...  عليه وسل 
،  !!لمــاذا ؟. (0)ذلــك ال يحــنِّ مــن قــدر ســيد قطــب شيبـــكا وال يهــعِّ ممانتــهكــ ُّ 

 . وما سرُّ هذه الخصوصية ؟
أتذذزَل مذذن عنذذد اهلل وحذذي   ذذ ه اخلصوصذذّاط ُيسذذ لىن بذذه هذذ ا الرجذذ  مذذن بذذني أهذذ  البذذدب 

 . !!ويمّدسه وينزهه عن مساواة أملاله من الب ر ؟
مذذن دائذذرة أهذذ  السذذنط وأسذذلا يف عذذداد فذذ ذا  ذذال غذذريه مذذلالً بذذأن المذذرآن الذذوهب خذذرم 

 . املب دعط واملع زلط كائنذًا َمن كان ويف أيد عصر كان ولو يف المرون املفّضلط
، وأعذاف  ، وكّفذر ا  معذات اإلسذالماط ، وأت ر أن اهلل ي  ّلم وإذا  ال ساد ربلق المرآن

 . !!ملاذا ؟.   دبإته مب: إي ذلا بدعذًا أكو وأغلظ فمن أعظم املس حاالت أن يمال 

 ــــــــــــــــــــــــ

 ا أشذذنع مذذا ي ذذون مذذن اإلرجذذاع المذذال الذذ ي تلذذّبأ بذذه  ذذوم  يرمذذون األبريذذاع مذذن أهذذ  السذذنط باإلرجذذاع؛ ألذذاأ وهذذ( 0)
خ يضذر مذع اإل ذان ذتذب كمذا خ ينفذذع : )  ذوهُلم هذ ا يف سذاد   ذب وأملالذه أسذوأ مذن  ذذول غذالة املرجلذط 

 . !؟( مع ال فر راعط 
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الباط  واالتهامات تشر  في نحـور  ةألن سيوف اإلرها  الفمري تحميه وأسن
 . وصدور من يفمتر في القول بذلك

، ولذذو أحلذذق ذلذذا باإلسذذالم وتصوصذذه و واعذذده ومنهوذذه أشذذد  ولذذو رغذذم أتذذرت احلذذق
 . ، وأتزل به أشد األخ ار ف ّن ك  ذلا يهون إي جاتب ساد   ب األعرار

، ويبذذنّي من ذذأها  أتمذذ  مذذن تر  ذذه مذذا ي ناسذذب مذذع امليخذذ  الذذك أخذذ  ا علاذذهوسذذوف 
 . وأسبا ا

  ذذذال صذذذالح عبذذذد الف ذذذاح اخلالذذذدي ذ وهذذذو أحذذذد املعوبذذذني بسذذذاد   ذذذب واملمذذذالني 
 الفترة العمنية لضياعه )): فاه ذ 

لمذد أخذو سذاد أبذا احلسذن النذدوي َلّمذا  ابلذه األخذري .  مىت كان عااب ساد   ب ؟
م ذ بعذدما ات هذت رحلذط عذااعه ذ أتذه ت ذأ علذى تمالاذد اإلسذالم يف رفول ذه يف 0910 عذام

،  ، واملعرفذذذذط ، واللمافذذذط ، والدراسذذذذط ، وملذذذذا سذذذافر للمذذذذاهرة أ بذذذ  علذذذذى األد  والنمذذذد المريذذذط
وصذذار ي لّمذذى مذذن اللمافذذط المرباذذط املاديّذذط؛ وهذذ ا جعلذذه  ذذرُّ  رحلذذط مذذن ال ذذّا واخرتاذذا  يف 

 . نّاط إي أ صى حّد ذ على حسب  وله باحلرف ذاحلمائق الدي
، مث تملذه  أفناع عااعه ذ أ ب  على المرآن يدرسه لذدواٍب أدباذط: ويف ه ه الرحلط ذ أي 

 . المرآن تملًط بعادة إي عا  اإل ان والامني
، و  ي ذذن عذذااعه فاهذذا كلهذذا  لمذذد اسذذ مّرت رحلذذط عذذااعه حذذوال مخسذذط ع ذذر عامذذذًا

 . ، ب  كاتت الدرجط م فاوتط وم  ب بط ى مس و  واحددرجط واحدة وعل
، ووصذذلت إي تفسذذه وتصذذّوره  تسذذللت إلاذذه الوسذذاو  وال ذذ وأ واألوهذذام بال ذذدريد

وملذذذا مت نذذذت منذذذه ظهذذذرت آفارهذذذا علاذذذه بصذذذورة .  !، وظهذذذر أفرهذذذا علاذذذه بال ذذذدريد  بال ذذذدريد
بذارزة شاخصذط؛  ، واتع ست على مال ه؛ حباث بدت فاها تلا املالمذه واعحط صارخط

 مث صذذذذذذذذار أفرهذذذذذذذذا علاذذذذذذذذه يضذذذذذذذذعرت ويمذذذذذذذذ  بال ذذذذذذذذدريد وهذذذذذذذذو حيذذذذذذذذاول جاهذذذذذذذذًدا أن يذذذذذذذذ خّلل 
 ، وىفذذذذت وى فذذذذي  منذذذه   ذذذذّمط و اهذذذذدة؛ وكاتذذذذت تبذذذذدو أحااتذذذذذًا يف بعذذذذض ت اجذذذذه ال ذذذذعري

 . !يف غريه 
ومذذا أن تعامذذ  سذذاد مذذع حمذذائق اإلسذذالم وممذذررات اإل ذذان حذذىت زالذذت آفذذار ومالمذذه 
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 . !ت عن ت اجه ، وتالش الضااب عنه
  0921، مذذذذذذذذذا بذذذذذذذذذني  إن رحلذذذذذذذذذط عذذذذذذذذذااعه اسذذذذذذذذذ مرت حذذذذذذذذذوال مخسذذذذذذذذذط ع ذذذذذذذذذر عامذذذذذذذذذذًا

، وتفاعلذذذذت معذذذذه وهذذذذو يف  ْنذذذذا بذذذذدأت معذذذذه وهذذذذو يف الدراسذذذذط اللاتويذذذذطأ: ، أي  م0921ذذذذذ 
،  ، وبلمت أوجها يف آخر سن ني من دراسذ ه اجلامعاذط الدراسط اجلامعاط يف كلاط دار العلوم

سذذ مرت يف أعلذذى درجا ذذا يف السذذنوات األوي مذذن حااتذذه ، وا م0977ذ  72عذذامي : أي 
 . م0971ذ  72: ، ورباصط يف السن ني األولاني منها  الوظافّاط

 مث صذذذذذذذذذذذذذارت تضذذذذذذذذذذذذذعرت تدرَياذذذذذذذذذذذذذذـا إي أن أوشذذذذذذذذذذذذذ ت علذذذذذذذذذذذذذى الذذذذذذذذذذذذذزوال وال الشذذذذذذذذذذذذذي 
 . م0921عام 

،  ماطوخ ت اد تر  هلا آفارًا علاه يف املرحلط األوي ذ غري الواعحط ذ من حااته اإلسال
 ، وهذذذذذذذذذذي املرحلذذذذذذذذذط الذذذذذذذذذك در  فاهذذذذذذذذذا المذذذذذذذذذذرآن  م0921ذ  21مذذذذذذذذذا بذذذذذذذذذني عذذذذذذذذذامي 

 .(0)((لدواٍب أدباط
 :أقول 

، ولن  ثارهـا  لن سيد قطـب لـ  يخـر  مـن دوامـة الحيـرة والبلبلـة واالضـطرا 
لواضــحة علــى كثيــر مــن كتاباتــه وال ســيِّما فــي العقائــد والغيبيــاتأ فــال تجــو  الممــابرة 

 . والمغالطات

 ــــــــــــــــــــــــ

 . ( 201ذ  202 :  )  ((ساد   ب من املاالد إي اخس  هاد))( 0)
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 لثانيالفصل ا

 مكانة أصحاب رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم 

 عند اهلل ورسوله واملؤمنني

إن ألصذذذحا  رسذذذول اهلل صذذذلى اهلل علاذذذه وسذذذلم ملنزلذذذط رفاعذذذط عنذذذد اهلل وعنذذذد رسذذذوله 
، وأخذذو عذذن رعذذاه عذذنهم ورعذذاهم عنذذه؛  ، و ذذد أفذذىن اهلل علذذاهم يف   ذذم ك ابذذه واملذذؤمنني

 أمـــــة ُأخرجـــــت للنـــــا  تـــــومرون بـــــالمعروف  كنـــــت  خيـــــر  } : فمذذذذذن ذلذذذذذا  ولذذذذذه تعذذذذذاي 
وكـذلك جعلنـاك  أمـةك وسطــكا لتمونـوا شـهداء } : ، و ال تعاي  {وتنهون عن المنمر 

ا   . {على النا  ويمون الرسول عليم  شهيدك
: ، و اذذ   وهذذ ا اللفذذظ وإن كذذان عامذذذًا فذذاملراد بذذه اخلذذا )):  ذذال اخل اذذب البمذذدادي 
 . ((هو وارد يف الصحابط دون غريهم

لقـد رضـي اهلل عـن المـ منين لذ يبايعونـك تحـت الشـجرة فعلـ  } : و ولذه تعذاي 
ــكا  ــكا قريبـــ  : ، و ولذذذذه تعذذذذاي  {مــــا فــــي قلــــوبه  فــــونعل الســــمينة علــــيه  وأثــــابه  فتحـــ

والســابقون األولــون مــن المهــاجرين واألنصــار والــذين اتبعــوه  بإحســان رضــي اهلل } 
والســـابقون الســـابقون أولبـــك المقرِّبـــون فـــي  }: ، و ولذذذه تعذذذاي  {عـــنه  ورضـــوا عنـــه 

ــــي حســــبك اهلل ومــــن اتبعــــك مــــن } : ، و ولذذذذه تعذذذذاي  {جنــــات النعــــي   ــــا أيهــــا النب  ي
للفقراء المهاجرين الذين ُأخرجوا مـن ديـاره  وأمـواله  } : ، و وله تعذاي  {الم منين 

ن والــذين يبتغــون فضــالك مــن اهلل ورضوانـــكا وينصــرون اهلل ورســوله أولبــك هــ  الصــادقو 
تبــوءوا الــدار واإليمــان مــن قــبله  يحبــون مــن هــاجر للــيه  وال يجــدون فــي صــدوره  
حاجة ممـا أوتـوا ويـ ثرون علـى أنفسـه  ولـو كـان بهـ  خصاصـة ومـن يـون شـ   نفسـه 

 . {فوولبك ه  المفلحون 
 . واآليات يف باان فضلهم ومنزل هم كلرية

 :وبنيَّ فضلهم يف أحاديث كلرية ،  وأفىن علاهم رسوُل اهلل صلى اهلل علاه وسلم
، مث  ، مث الذ ين يلذذوْنم خذري النذا   ذر )):  ولذه صذلى اهلل علاذه وسذلم : فمذن ذلذا 
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 .(0)((، مث َييع  وم  تسبق شهادة أحدهم  انه و انه شهادته ال ين يلوْنم
، خ تسذذذبوا أصذذذحايب  خ تسذذذبوا أصذذذحايب)): و ذذذال رسذذذول اهلل صذذذلى اهلل علاذذذه وسذذذلم 

 .(2)((تفسي باده لو أتفَق أحدُكم ملَ  ُأحٍد ذهبذًا ما أدرأ ُمدَّ أحدهم وخ َتِصاَفه فوال ي
خ تسذذبوا أصذذحا   مذذد صذذلى اهلل علاذذه )): ذ  مذذاو ذذال ابذذن عبذذا  ذ رعذذي اهلل عنه
مذذع النذذ  صذذلى اهلل علاذذه وسذذلم ذ خذذري  مذذن عبذذادة : وسذذلم فلممذذام أحذذدهم سذذاعط ذ يعذذين 

 .(7)((أحدِكم عمَره
إن اهلل تظر يف  لو  العباد فوجد  لذب  مذد )): بن مسعود ذ رعي اهلل عنه ذ و ال ا

، مث تظذذذر يف  ، واب علذذه برسذذال ه صذذلى اهلل علاذذه وسذذلم خذذذرَي  لذذو  العبذذاد فاصذذ فاه لنفسذذذه
 لذذذو  العبذذذاد بعذذذد  لذذذب  مذذذد صذذذلى اهلل علاذذذه وسذذذلم فوجذذذد  لذذذو  أصذذذحابه خذذذري  لذذذو  

ن علذذى دينذذه؛ فمذذا رآه املسذذلمون حسنذذذًا فهذذو عنذذد اهلل ، يمذذاتلو  ، فوعلهذذم وزراع تباذذه العبذذاد
 .(2)((، وما رأوه سّالذًا فهو عند اهلل سيع حسن

،  ونحــب أصــحا  رســول اهلل صــلى اهلل عليــه وســل )): و ذذال اإلمذذام ال حذذاوي 
، ونـبغض مـن يبغضـه  وبغيـر  ، وال نتبرأ من أحٍد مـنه  وال نفرتُط في حبت أحٍد منه 

، وبغضـه  كفـر  ال نذكره  لالِّ بخيرأ وحبُّه  دين وليمـان ولحسـان، و  يذكره  الخير
 .(1)((ونفان وطغيان

و ذال اخل اذب البمذدادي ذ رمحذه اهلل تعذاي ذ بعذد أن اس  ذهد بييذات كر ذط وأحاديذث 
 ــــــــــــــــــــــــ

 مذذذذذذذذذذذذذن حذذذذذذذذذذذذذديث عمذذذذذذذذذذذذذران بذذذذذذذذذذذذذن حصذذذذذذذذذذذذذني (  7611،  فضذذذذذذذذذذذذذائ  الصذذذذذذذذذذذذذحابط/ 62: ) أخرجذذذذذذذذذذذذذه البخذذذذذذذذذذذذذاري ( 0)
،  مذن حذديث ابذن مسذعود(  2177: ، حذديث  فضذائ  الصذحابط/ 22: ) ومسذلم .  ذ رعذي اهلل عنذه ذ

 . ومن حديث عمران وأيب هريرة ذ رعي اهلل عنهم ذ
 : ، ومسذذذذذذذلم ذ واللفذذذذذذذُظ لذذذذذذذه ذ  ( 7637: ، ح  فضذذذذذذذائ  الصذذذذذذذحابط/ 62: ) أخرجذذذذذذذه البخذذذذذذذاري ( 2)

 . ( 2121: ، ح  فضائ  الصحابط) 
 . ((صحاه)): ،  ال األلبا   ( 172:   )  ((شرح ال حاويط))( 7)
، وغريمهذذا  ، وأمحذذد أخرجذذه ال االسذذي.  حسذذن مو وفذذذًا)):  ذذال األلبذذا  .  ( 172:   ( ) شذذرح ال حاويذذط))( 2)

 . ((ووافمه ال ه ،  بسند حسن؛ وصّححه احلاكم
 . ( 128:   )  ((شرح ال حاويط))( 1)
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 :شريفط على م ات هم وفضلهم 
ذلذا ، وكّلهذا م ابمذط ملذا ورد يف تذّل المذرآن؛ و اذع  واألخبار يف ه ا املعىن ت سع))

، والم ذذذع علذذذى تعذذذديلهم وتذذذزاه هم؛ فذذذال حي ذذذام أحذذذد  مذذذنهم مذذذع  يم ضذذذي رهذذذارة الصذذذحابط
تعذذدي  اهلل تعذذاي هلذذم امل دلِذذع علذذى بذذوارنهم إي تعذذدي  أحذذد مذذن اخلْلذذق لذذه؛ فهذذم علذذى هذذ ه 
الصذذفط إخ أن يلبذذت علذذى أحذذد ارت ذذا  مذذا خ حي مذذ  إخّ  صذذد املعصذذاط؛ فذذاح م بسذذمو  

علذى أتذه لذو   يَذرِد مذن اهلل عذذز .  ، ورفذَع أ ذداَرهم عنذَده اهلل مذن ذلذا ، و ذد بذرّأهم العدالذط
وجذذ  ورسذذوله فذذاهم شذذيع ممذذا ذكرتذذاه ألوجبذذت احلذذال الذذك كذذاتوا علاهذذا مذذن اهلوذذرة واجلهذذاد 

، و ذّوة اإل ذان  ، واملناصذحط يف الذدين ، و  ذ  اآلبذاع واألوخد وب ل املهد واألمذوال ةوالنصر 
، وأْنذم أفضذ  مذن  اذع املعذدلني املذزكني  ، واخع مذاد لنذزاه م ال هموالامني الم ذع علذى عذد

 . ال ين َيالون من بعدهم أبد اآلبدين
 .(0)((، وَمن يُع دُّ بموله من الفمهاع ه ا م هب كاّفط العلماع

ومــن أصــول أهــ  الســنة )): و ذذال شذذا  اإلسذذالم ابذذن تاماذذط ذ رمحذذه اهلل تعذذاي ذ 
كمذا   ألسنته  ألصحا  رسول اهلل صـلى اهلل عليـه وسـل سالمة قلوبه  و : والجماعة 

والـــذين جـــاءوا مـــن بعـــده  يقولـــون ربنـــا اافـــر لنـــا } : وصذذذفهم اهلل بذذذه يف  ولذذذه تعذذذاي 
ــا الــذين ســبقونا باإليمــان وال تجعــ  فــي قلوبنــا اــالن للــذين  منــوا ربنــا لنــك  وإلخوانن

خ تسذبُّوا أصذحايب؛ )): ه ، وراعذط رسذول اهلل صذلى اهلل علاذه وسذلم يف  ولذ {رؤوف رحي  
،  ((فوال ي تفسي باده لو أّن أحدكم أتفق مل  ُأحٍد ذهبذًا مذا بلذغ ُمذدَّ أحذِدهم وخ َتِصذاَفه

ويتبرؤون من ...  ويقبلون ما جاء به المتا  والسنة واإلجما  من فضائله  ومراتبه 
ين يـ ذون ، وطريقـة النواصـب الـذ طريقة الروافض الذين يبغضون الصحابة ويسبِّونه 

 . أه  البيت بقوٍل أو عم 
ــــا جــــرع بــــين الصــــحابة إن هذذذذ ه اآلفذذذذار املرويذذذذذط يف : ، ويمولذذذذون  ويُمســــمون عمِّ

، والصذحاه  ، ومنهذا مذا  ذد زيذَد فاذه وتّمذل وغذرّي عذن وجهذه مساويهم منها ما هو كاذ 
 . ، وإما   هدون ا لون إما   هدون مصابون: منه هم فاه مع ورون 

 ــــــــــــــــــــــــ

 . ( 96:   )  ((ال فايط))( 0)
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ة الموم بعلم وبصرية ومذا مذنَّ اهلل علذاهم بذه مذن الفضذائ  علذم يمانذذًا وَمن تظر يف سري 
، وأْنذذم الصذذفوة مذذن  ذذرون هذذ ه  ، خ كذذان وخ ي ذذوُن مذذللهم أْنذذم خذذرُي اخلْلذذق بعذذد األتباذذاع

 .(0)((األمط الك هي خري األمم وأكرمها على اهلل

 ــــــــــــــــــــــــ

 . ( 010ذ  022:   )  ((الواس اط))( 0)
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 الفصل الثالث 

  عنه نبذة عن اخلليفة الراشد عثمان بن عفان ـ رضي اهلل

 :نسبه 
علمذذذان بذذذن عفذذذان بذذذن أيب العذذذا  بذذذن أماذذذط بذذذن عبذذذد بذذذأ بذذذن عبذذذد منذذذاف : هذذذو 

،  ، وَمذن تسذ حي منذه املالئ ذط ، ذو النذورين ، األموي ، أبو عمرو ، أمري املؤمنني المرشي
، وَمذذن اف ذذ ه تّوابذذه إ لذذام خراسذذان  وَمذذن  ذذع األمذذط علذذى مصذذحرٍت واحذذد بعذذد اخخذذ الف

 . ن من السابمني الصاد ني المائمني الصائمني املنفمني يف سبا  اهللوإ لام املمر ؛ وكا
، وزوجه بابن اه ر اط وأم كللوم ذ  وممن شهد له رسول اهلل صلى اهلل علاه وسلم باجلنط

 . رعي اهلل عنهم أ عني ذ
، عذذذذداده يف  ... َمذذذن تظذذذر يف َترديذذذه و ذذذت أمذذذره جبمذذذع المذذذرآن علذذذم مرتب ذذذه وجالل ذذذه

، ويف اخللفاع الراشدين؛ وهو أفضذُ  َمذن  ، ويف الع رة امل هود هلم باجلنط ولنيالسابمني األ
، ورو   لذًط   ، هذاجر إي احلب ذط مث إي املدينذط  رأ المرآن على الن  صلى اهلل علاذه وسذلم

 . ... كلرية من العلم
خالف ذه ، وكاتذت    له سودان بن محران يوم اجلمعط فذامن ع ذر ذي احلوذط سذنط مخذأ وفالفذني

،  ، وال هوُّذد ، والصذاام وكذان ممذن  ذع العلذم والعمذ ...  ، وعاي بضعذًا ومثاتني سنط افنك ع رة سنط
 .(0)فمّبه اهلل الرافضط.  ، وصلط الرحم ، واجلهاد يف سبا  اهلل واإلتمان

 ــــــــــــــــــــــــ

: )  (( ذذ يب ال مذذال))،  ( 1211: تر ذذط / 2: )  ((اإلصذذابط))،  ( 0/8: )  ((تذذ كرة احلّفذذاظ)): اتظذذر ( 0)
 ، تر ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذط  7/182: )  ((مابذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذطُأسذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذد ال))،  ( 7823: ، تر ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذط ر ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذم  09/221
 ((املنذ ظم))،  ( 0/11: )  ((حلاذط األولاذاع))،  ( 7/17: )  ((ربمات ابن سعد))،  ( 7187: ر م 
  ) للسذذاوري  ((تذذاري  اخللفذذاع))،  ( 0/292: )  ((صذذفط الصذذفوة))،  ( 1/29) ،  ( 2/772: ) 
 :023 ) . 
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 الفصل الرابع

 من فضائل عثمان ـ رضي اهلل عنه ـ الثابتة 

 لمعن رسول اهلل صلى اهلل عليه وس

، عذن أيب  ، عذن شذعبط أخذو  أيب: و ذال عبذدان :  ذال البخذاري ذ رمحذه اهلل تعذاي ذ 
، عذن أيب عبذد الذرمحن أّن علمذان ذ رعذي اهلل عنذه ذ حاذث حوصذر أشذرف علذاهم  إسذحاهب
ألسذ م تعلمذون : أت دكم اهلل ذ وخ أت د إخّ أصحا  الن  صذلى اهلل علاذه وسذلم ذ : و ال 

، ألسذ م  فحفرُ ذا ؟ ((مذن حفذر رومذط فلذه اجلنذط)):  علاه وسذلم  ذال أّن رسول اهلل صلى اهلل
 ،  فوهزتُذذذذذذذذذذذذه ؟ ((َمذذذذذذذذذذذن جّهذذذذذذذذذذذذز جذذذذذذذذذذذذاش الُعسذذذذذذذذذذذرة فلذذذذذذذذذذذذه اجلنذذذذذذذذذذذذط)): تعلمذذذذذذذذذذذون أتذذذذذذذذذذذذه  ذذذذذذذذذذذذال 

 .(0)((فصّد وه  ا  ال:  ال 
، عذن  ، حذدفنا محذاد بذن زيذد حذدفنا سذلامان بذن حذر )): و ذال البخذاري ذ أيضذذًا ذ 

يب موسذى ذ رعذي اهلل عنذه ذ أن النذ  صذلى اهلل علاذه وسذلم ، عذن أ ، عذن أيب علمذان أيذو 
، وب دذره  ائذ ن لذه)): ، فوذاع رجذ   يسذ أذن فمذال  دخ  حائ ذًا وأمذر  حبفذظ بذا  احلذائ 

ذذذره ائذذذ ن لذذذه)): ، مث جذذذاع آخذذذر يسذذذ أذن فمذذذال  فذذذ ذا أبذذذو ب ذذذر ((باجلنذذذط فذذذ ذا  ((باجلنذذذط ، وب د
، وب ذذره باجلنذذط علذذى  ائذذ ن لذذه)):  ذذال  ، فسذذ ت هناهذذط مث ، مث جذذاع آخذذر يسذذ أذن عمذذر

 . ف ذا علمان بن عفان ((بلو  س صاُبه
وحدفنا عاصم األحول وعلي بن احل م مسعا أبا علمذان حيذدد  عذن أيب :  ال محّاد 

أن الن  صذلى اهلل علاذه وسذلم كذان  اعذًدا يف م ذان : وزاد فاه عاصم .  (بنحوه ) موسى 
 .(2)((ركب ه ذ فلما دخ  علمان غ ّاهافاه ماع  د ك رت عن ركب اه ذ أو 

 ، عذذن   ذذادة أن أتسذذذًا  ، عذذن سذذعاد ، حذذدفنا حيذذىي حذذدفنا مسذذّدد)): و ذذال البخذذاري 
 صذذعد النذذ  صذذلى اهلل علاذذه وسذذلم ُأحذذًدا ومعذذه أبذذو ب ذذر: ذذذ رعذذي اهلل عنذذه ذ حذذّدفهم  ذذال 

علاذا إخّ يبٌّ فلذاأ ))أظنُّذه عذربه برجلذه  ((اسذ ن ُأحذد)): ، فمال  ، فرجرت وعمر وعلمان
 ــــــــــــــــــــــــ

 . ( 2338: ، ح  11: ك ا  الوصايا : ) البخاري ( 0)
 . ( 7691: ، ح  ، با  منا ب علمان ذ رعي اهلل عنه ذ ك ا  فضائ  الصحابط: ) البخاري ( 2)
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 .(0)((وصدديق وشهادان
، حذذدفنا عبذذذد  ، حذذدفنا شذذذاذان حذذدفنا  مذذذد بذذن حذذذا  بذذن بزيذذذع)): و ذذال البخذذذاري 

، عذذن ابذذن عمذذر ذ رعذذي اهلل  ، عذذن تذذافع ، عذذن عباذذد اهلل العزيذذز ابذذن أيب سذذلمط املاج ذذون
، مث  حذذًداكنذذا يف زمذذن النذذ  صذذلى اهلل علاذذه وسذذلم خ تعذذدل بذذأيب ب ذذر أَ )): عنهمذذا ذ  ذذال 

.  ((، خ تفاعذذ  باذذَنهم ، مث تذذوأ أصذذحا  النذذ  صذذلى اهلل علاذذه وسذذلم ، مث علمذذان عمذذر
 .(2)((تابعه عبد اهلل ابن صاح عن عبد العزيز

وعذذن ع ذذاع وسذذلامان ابذذين يسذذار وأيب سذذلمط بذذن عبذذد الذذرمحن أّن عائ ذذط ذ رعذذي اهلل 
ذًا يف باك كاشفذذًا عذن فخ يذه كان رسول اهلل صلى اهلل علاه وسلم مض وع: عنها ذ  الت 
، مث اسذذ أذن  ، ف حذدَّ  ، فاسذذ أذن أبذو ب ذر فذذأذن لذه وهذذو علذى تلذا احلذذال ذذ أو سذا اه ذ

، مث اسذذذ أذن علمذذذان فولذذذأ رسذذذول اهلل صذذذلى اهلل  ، ف حذذذّد  عمذذر فذذذأذن لذذذه وهذذذو كذذذ لا
، فذذدخ  ف حذذّد ؛  وخ أ ذذول لذذا يف يذذوم واحذذد:  ذذال  مذذد .  علاذذه وسذذلم وسذذّو  فاابَذذه

، مث  دخذ  أبذو ب ذر فلذذم  ذ ّش لذه و  تبالذذه: لمذا خذرم  الذت عائ ذذط ذ رعذي اهلل عنهذا ذ ف
: ،  ذذال  ؟ ا، مث دخذذ  علمذان فولسذذَت وسذوّيت فاابذذ دخذ  عمذذر فلذم  ذذ ّش لذه و  تبالذذه

 .(7)((أخ أس حي من رجٍ  تس حي منه املالئ ط))
 ، البمذوي اذ  بذن عمذروتذا اخلل: حدفنا اهلاذلم  ذال )): بن جعفر الم اعي و ال أمحد 

، عذذن أيب  ، عذن زيذد ، عذن أيب عبذد الذرحام تذا  مذد بذن سذلمط احلذرا  أبذو عبذد اهلل:  ذال 
دخلت علذى ر اّذط ابنذط : ، عن أيب هريرة  ال  ، عن امل ّلب ، عن  مد بن عبد اهلل أتاسط

رم خذذ: ، فمالذت  رسذول اهلل صذذلى اهلل علاذه وسذذلم امذرأة علمذذان بذن عفذذان ويف يذدها م ذذ 
كاذذرت َتذذدين أبذذا )): مذذن عنذذدي رسذذول اهلل صذذلى اهلل علاذذه وسذذلم آتفذذذًا رجلَّذذت رأَسذذه فمذذال 

أكرماذذذذذه؛ ف تذذذذذه مذذذذذن أشذذذذذبه أصذذذذذحايب يب )): ،  ذذذذذال  كخذذذذذري الرجذذذذذال: ،  لذذذذذت  ؟ ((عبذذذذذد اهلل

 ــــــــــــــــــــــــ

 . ( 7699: ، ح  ، با  منا ب علمان 62ك ا  فضائ  الصحابط : ) البخاري ( 0)
 . ( 7693: ، ح  ، با  منا ب علمان 62ك ا  فضائ  الصحابط : ) البخاري ( 2)
: )  ((املسذذذذند))، و  ( 2210: ، ح  ، بذذذذا  مذذذن فضذذذائ  علمذذذان 22حابط ك ذذذا  فضذذذائ  الصذذذ: ) مسذذذلم ( 7)

 . ( 26101: ، ر م  288،  22731: ، ر م  6/62
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 .(0)((خلمذًا
أن سذعاد بذن العذا  أخذوَه أّن عائ ذط زوم النذ  : وعن حيىي بن سعاد بن العا  ))

ه وسذذلم وعلمذذان حذذّدفاه أن أبذذا ب ذذر اسذذ أذن علذذى رسذذول اهلل صذذلى اهلل علاذذه صذذلى اهلل علاذذ
،  ، فذذذأذن أليب ب ذذذر وهذذذو كذذذ لا وسذذذلم وهذذذو مضذذذ وع علذذذى فراشذذذه خبذذذأ مذذذر  عائ ذذذط

، فذذذأذن لذذذه وهذذذو علذذذى تلذذذا احلذذذال  ، مث اسذذذ أذن عمذذذر ، مث اتصذذذرف فمضذذذى إلاذذذه حاج ذذذه
: علاذه فولذأ و ذال لعائ ذط مث اسذ أذتت : ، مث اتصذرف؛  ذال علمذان  فمضى إلاه حاج ه

يذذا رسذذول : ، فمالذذت عائ ذذط  ، فمضذذات إلاذذه حذذاجك مث اتصذذرفت ((ا عذذي علاذذا فاابذذا))
،  ذال  اهلل مذال   أرأ فزعذت أليب ب ذر وعمذر ذ رعذي اهلل عنهمذا ذ كمذا فزعذت لعلمذان ؟

، وإ  خ ذذذات إن أذتذذذُت لذذذه  ي  حاذذذجذذذإن علمذذذان ر )): رسذذذول اهلل صذذذلى اهلل علاذذذه وسذذذلم 
 .(2)((لا احلال أن خ يبلغ إّل يف حاج هعلى ت

أخذذو  عذروة أن عباذد اهلل بذن عذذدي بذن اخلاذار أخذوه أن املسذذّور : وعذن ابذن شذها  
ما  نعذا أن ت لذم علمذان ألخاذه : ابن ارمط وعبد الرمحن بن األسود بن عبد يمو   اخ 

إن ل : ،  لذذت  ، فمصذذدت لعلمذذان حذذىت خذذرم إي الصذذالة الولاذذد فمذذد أكلذذر النذذا  فاذذه ؟
أعوذ : أراه  ال : ،  ال معمر  يا أيها املرع منا: ،  ال  ، وهي تصاحط لا إلاا حاجط

مذذا تصذذاح ا : بذذاهلل منذذا؛ فاتصذذرفت فرجعذذت إلاهمذذا إذ جذذاع رسذذول علمذذان فأتا ذذه فمذذال 
، وأتذذذذزل علاذذذذه  إن اهلل سذذذذبحاته بعذذذذث  مذذذذًدا صذذذذلى اهلل علاذذذذه وسذذذذلم بذذذذاحلق: ، فملذذذذت  ؟

،  ممذذذن اسذذذ وا  هلل ولرسذذذوله صذذذلى اهلل علاذذذه وسذذذلم فهذذذاجرت اهلوذذذرتني ، وكنذذذت ال  ذذذا 
، ورأيذذذُت هْديَذذذه؛ و ذذذد أكلذذذر النذذذاُ  يف شذذذأن  وصذذذحبت رسذذذول اهلل صذذذلى اهلل علاذذذه وسذذذلم

، ول ذن خلذل إّل  خ: ،  لذت  أدركت رسول اهلل صذلى اهلل علاذه وسذلم ؟: ،  ال  الولاد
فذذ ن اهلل بعذذث  مذذًدا صذذلى : أمذذا بعذذد : ل ،  ذذا مذذن علمذذه مذذا علذذل إي العذذ راع يف سذذوها

، وآمنذُت  ذا بعذث بذه وهذاجرت  ، ف نذُت ممذن اسذ وا  هلل ولرسذوله اهلل علاه وسلم بذاحلق
 ــــــــــــــــــــــــ

ويف هذذ ا إشذذ ال؛ فذذ ن أبذذا هريذذرة   .  ( 872: ، ر ذذم  0/101) لنمذذام أمحذذد  ((ك ذذا  فضذذائ  الصذذحابط))( 0)
 .  السنط اللاللط من اهلورة ؟، ور اط كاتت توفات يف يسلم إخّ عام خاو سنط سبع من اهلورة

)  ((املسذذذذذند))، و  ( 2212: ، ح  ، بذذذذذا  مذذذذذن فضذذذذذائ  علمذذذذذان 22ك ذذذذذا  فضذذذذذائ  الصذذذذذحابط : ) مسذذذذذلم ( 2)
 . ( 21213: ، ر م  6/011،  102: ، ح  0/30
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، وصذذحبُت رسذذوَل اهلل صذذلى اهلل علاذذه وسذذلم بايع ذذه؛ فذذواهلل مذذا  اهلوذذرتني ذ كمذذا  لذذَت ذ
،  ، مث اسذذ خلفت مللذذه ، مث عمذذر ، مث أبذذو ب ذذر مللذذه ، وخ غ  ذذ ه حذذىت توفذذاه اهلل عصذاُ ه

فمذذذا هذذذ ه األحاديذذذث الذذذك : ،  ذذذال  بلذذذى: ،  لذذذت  أفلذذذاأ ل مذذذن احلذذذّق ملذذذ  الذذذ ي هلذذذم ؟
مث دعذذا .  تبلمذذين عذذن م ؟ أمذذا مذذا ذكذذرَت مذذن شذذأن الولاذذد فسذذنأخ  فاذذه بذذاحلق إن شذذاع اهلل

 .(0)((، فولده مثاتني علاذـا فأمره أن َيلد
، عذذن عبذذد اهلل بذذن  فنذذا اجلريذذري: راهام  ذذال فنذذا إمساعاذذ  بذذن إبذذ)): و ذذال اإلمذذام أمحذذد 

أتاذت رسذول اهلل صذلى اهلل علاذه وسذلم وهذو جذالأ  يف ظذ  : ، عن ابذن حوالذط  ذال  شماق
خ أدري ما : ،  لت  أخ أك با يا ابن حوالط ؟: ، فمال  دومط وعنده كاتب له ُ لي علاه

: إمساعاذ  مذرة يف األوي  و ذال.  ، فذأعرض عذين خار اهلل ل ورسوله صذلى اهلل علاذه وسذلم
فأكذبَّ علذى  .  ، فذأعرض عذين خ أدري فام يذا رسذول اهلل: ،  لت  ت  با يا ابن حوالط ؟

خ أدري مذذذا خذذذار اهلل ل : ،  لذذت  أت  بذذا يذذذا ابذذن حوالذذذط ؟: ، مث  ذذذال  كاتبذذه  لذذذي علاذذه
  فنظذذذرت فذذذ ذا يف ال  ذذذا:  ذذذال .  ، فأكذذذّب علذذذى كاتبذذذه  لذذذي علاذذذه ورسذذذوله فذذذأعرض عذذذين

،  لذت  أت  با يذا ابذن حوالذط ؟: ، مث  ال  إن عمر خ ي  ب إخ يف خري: ، فملت  عمر
يذا ابذن حوالذط كاذرت تفعذ  يف ف نذط ىذرم يف أرذراف األرض كأْنذا صااصذي : ، فمذال  تعم: 

وكاذذرت تفعذذ  يف أخذذر  ىذذرم : ،  ذذال  خ أدري مذذا خذذار اهلل ل ورسذذوله ؟: ،  لذذت  بمذذر ؟
: ،  ذذال  خ أدري مذذا خذذار اهلل ل ورسذذوله: ،  لذذت  ات فاخذذط أرتذذببعذذدها كذذأن األوي فاهذذا 

فات لمذذذت فسذذذذعات وأخذذذذ ت  ن باذذذذه : ،  ذذذذال  حانلذذذذ  ىورجذذذ  ممفذذذذ: ،  ذذذذال  اتبعذذذوا هذذذذ ا
 ،  هذذذذذذذذذذذذذ ا: ، فملذذذذذذذذذذذذذت  فأ بلذذذذذذذذذذذذذت بوجهذذذذذذذذذذذذذه إي رسذذذذذذذذذذذذذول اهلل صذذذذذذذذذذذذذلى اهلل علاذذذذذذذذذذذذذه وسذذذذذذذذذذذذذلم

 .(2)((وإذا هو علمان بن عفان ذ رعي اهلل تعاي عنه ذ: ،  ال  تعم:  ال 
ملذا : ، عن أيب  البط  ال  ، فنا أيو  حدفنا إمساعا  بن إبراهام: و ال اإلمام أمحد 

    علمان ذ رعذي اهلل عنذه ذ  ذام خ بذاع ب يلاذاع فمذام مذن آخذرهم رجذ  مذن أصذحا  النذ  
لوخ حديث  مسعُ ه من رسول اهلل صلى : صلى اهلل علاه وسلم يمال له مرة بن كعب فمال 

 ــــــــــــــــــــــــ

 . ( 7696: ، ح  ، با  منا ب علمان 62ك ا  فضائ  الصحابط : ) البخاري ( 0)
 لنمذذذذذذذذذام أمحذذذذذذذذذد  ((فضذذذذذذذذذائ  الصذذذذذذذذذحابط))، و  ( 03121: ، ر ذذذذذذذذذم  001ذ  2/019)  ((املسذذذذذذذذذند))( 2)

 . ( 0229: ، ر م  036: )  ((املسند))، و ال االسي يف  ( 0/228) 
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: م مذذذا  مذذذت إن رسذذذول اهلل صذذذلى اهلل علاذذذه وسذذذلم ذكذذذر ف نذذذط وأحسذذذبه  ذذذال اهلل علاذذذه وسذذذل
،  هذذ ا وأصذذحابه يوملذذ  علذذى احلذذق: فمر ذذا ذ شذذّا إمساعاذذ  ذ؛ فمذذّر رجذذ  م منذذع فمذذال 

: ، فملذذت  فات لمذذت فأخذذ ت  ن بذذه وأ بلذذت بوجهذذه إي رسذذول اهلل صذذلى اهلل علاذذه وسذذلم
 .(0) ((رعي اهلل تعاي عنه ذف ذا هو علمان ذ : ،  ال  تعم: ،  ال  ه ا ؟

، عذذن  فنذذا أبذذو هذذالل: فنذذا  ذذز وعبذذد الصذذمد  ذذاخ )): و ذذال اإلمذذام أمحذذد ذ أيضذذذًا ذ 
كنذذت عنذذد رسذذول اهلل صذذلى اهلل : ، عذذن مذذرة البهذذزي  ذذال  ، عذذن عبذذد اهلل بذذن شذذماق ة  ذذاد

 ذذاد )):  ذذال رسذذول اهلل صذذلى اهلل علاذذه وسذذلم :  ذذال : ، و ذذال  ذذز يف حديلذذه  علاذذه وسذذلم
ف هبت أخ ت  وامع فوبه فذ ذا هذو : ،  ال  ((ف نط كالصااصي فه ا ومن معه على احلق

 .(2)((علمان بن عفان ذ رعي اهلل عنه ذ
حذذدفين : ، فنذذا موسذذى بذذن عمبذذط  ذذال  ، فنذذا وهاذذب فنذذا عفذذان)): و ذذال اإلمذذام أمحذذد 

أبذذذا هريذذذرة أتذذذه دخذذذ  الذذذدار وعلمذذذان  صذذذور فاهذذذا وأتذذذه مسذذذع : جذذذدي أبذذذو أمذذذي أبذذذو حبابذذذط 
إ  مسعذذت : ، مث  ذذال  ، فمذذام فحمذذد اهلل وأفذذىن علاذذه يسذذ أذن علمذذان يف ال ذذالم فذذأذن لذذه

 إت ذذذذم تلمذذذذون بعذذذذدي ف نذذذذط واخ الفذذذذذًا ذ أو )): رسذذذذول اهلل صذذذذلى اهلل علاذذذذه وسذذذذلم يمذذذذول 
: ،  ذذذال  فمذذذن لنذذذا يذذذا رسذذذول اهلل ؟: فمذذذال لذذذه  ائذذذ  مذذذن النذذذا   ((اخ الفذذذذًا وف نذذذط ذ:  ذذذال 

 .(7)((وهو ي رُي إي علمان ب لا ((ألمني وأصحابهعلا م با))
حذدفين رباعذط : فنذا الولاذد بذن سذلامان  ذال : فنذا أبذو املمذرية  ذال : و ال اإلمام أمحد 

 ــــــــــــــــــــــــ

: ، و ذذذذذذذال  ( 7312: ، بذذذذذذذر م  1/628: ) ، و الومذذذذذذذ ي  ( 08189: ، بذذذذذذذر م  2/271: )  ((املسذذذذذذذند))( 0)
فضذذذذذذائ  ))،  ( 0297: م ، بذذذذذذر  2/191: ) ، وابذذذذذذن أيب عاصذذذذذذم  ((هذذذذذذ ا حذذذذذذديث حسذذذذذذن صذذذذذذحاه))

 . ( 828: ، بر م  118ذ  0/113: ) لنمام أمحد  ((الصحابط
 ، والومذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ ي  ( 08189: ، ح  2/271) ،  ( 21763: ، ر ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذم  1/77: )  ((املسذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذند))( 2)

 ، وزوائذذذذذذذذذذذذذد ابذذذذذذذذذذذذذن حبذذذذذذذذذذذذذان  ((حذذذذذذذذذذذذذديث حسذذذذذذذذذذذذذن صذذذذذذذذذذذذذحاه)): ، و ذذذذذذذذذذذذذال  ( 7312: ، ح  1/628) 
 ،  2/191: )  ((السذذذذذذذذذذذذذذنط))بذذذذذذذذذذذذذذن أيب عاصذذذذذذذذذذذذذذم يف ، وا ( 2091: ، ر ذذذذذذذذذذذذذذم  179:   ) للهالمذذذذذذذذذذذذذذي 

 . ( 0292ذ  0297: ح 
 : لنمذذذذذذذذذذذام أمحذذذذذذذذذذذد  ((فضذذذذذذذذذذذائ  الصذذذذذذذذذذذحابط))،  ( 8122: ، ح  721ذ  2/722: )  ((املسذذذذذذذذذذذند))( 7)

 . ( 876: ، ر م  0/102) 
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أرسذذ  : ، عذذن عائ ذذط  الذذت  ، عذذن النعمذذان بذذن ب ذذري ، عذذن عبذذد اهلل بذذن عذذامر ابذذن زيذذد
لاذه رسذول اهلل صذلى اهلل علاذه رسول اهلل صلى اهلل علاه وسلم إي علمان بن عّفان فأ ب  ع

، فلما رأينا رسول اهلل صلى اهلل علاذه وسذلم أ بلذت إحذداتا علذى األخذر  ف ذان مذن  وسلم
إن اهلل عذذذز وجذذذ  عسذذذذى أن ! يذذذا علمذذذذان )): ، و ذذذال  آخذذذر كذذذالم كلمذذذه أن عذذذذر  من بذذذه

اهلل ، يذا علمذان إن  يلبسا  ماصذذًا فذ ن أرادأ املنذافمون علذى خلعذه فذال ىلعذه حذىت تلمذا 
عسذذذذذى أن يلبسذذذذذا  ماصذذذذذذًا فذذذذذ ن أرادأ املنذذذذذافمون علذذذذذى خلعذذذذذه فذذذذذال ىلعذذذذذه حذذذذذىت تلمذذذذذذا  

أُتسذاُ ه واهلل فمذا : ،  الذت  يا أم املؤمنني فذأين كذان هذ ا عنذا ؟: ، فملت هلا  ((... فالفذًا
فأخوتذذه معاويذذط بذذن أيب سذذفاان فلذذم يذذرَض بالذذ ي أخوتذذه حذذىت ك ذذب إي أم : ،  ذذال  ذكرتُذذه

 .(0)((، ف  بت إلاه به ك ابذًا اك   إّل به املؤمنني أن
، وتس حسن أن تضذارت إي هذ ه األحاديذث امل ذر ط  واألحاديث يف ه ا كلرية جـدا

ة ألخاذذذذذذذذذه اخللافذذذذذذذذذط الراشذذذذذذذذذد علذذذذذذذذذي بذذذذذذذذذن أيب رالذذذذذذذذذب   يف فضذذذذذذذذذائ  علمذذذذذذذذذان كلمذذذذذذذذذاٍت تذذذذذذذذذريد
نني فاذه ، وكلمذات حذق صذدب  ذا إلبذراز م اتذط أخاذه ولم ذع ألسذنط ال ذاع ذ رعي اهلل عنه ذ

 :واملمرعني 
 :فمما فبت عن علي ذ رعي اهلل عنه ذ 

فنذذذا : ،  ذذذال  حذذذدفنا أمحذذذد:  ((زوائذذذد فضذذذائ  الصذذذحابط)) ذذذال أبذذذو ب ذذذر الم اعذذذي يف 
مسعت أبا المصن : حدف ين أم عمرو ابنط حّسان بن زيد أيب المصن  الت : الو ا   ال 

رذب النذا   ائمذذًا ا رالذب عدخلت املسذود األكذو مسذود ال وفذط وعلذي بذن أيب: يمول 
يذا أيهذا النذا  تُذبدلذت أت ذم ت لذرون يّف ويف : ، فنذاد  فذال  مذرار بذأعلى صذوته  على املنذو

ونععنـا مـا فـي صـدوره  } : ، وإن مللذي ومللذه كمذا  ذال اهلل عذز وجذ   علمان بذن عفذان
 ــــــــــــــــــــــــ

، وابذذذذذن ماجذذذذذه يف  ( 21217: ، ر ذذذذذم  6/029) ،  ( 22601: ، ر ذذذذذم  83ذ  6/86: )  ((املسذذذذذند))( 0)
،  ( 2096: ، ر ذذم  179:   ) ، زوائذذد ابذذن حبذذان للهالمذذي  ( 002: ، ر ذذم  0/20: )  ((سذذننه))
(  328: ، ر ذذذذذذذذذم  217: ،    806: ، ح  0/111: ) لنمذذذذذذذذام أمحذذذذذذذذذد  ((فضذذذذذذذذائ  الصذذذذذذذذذحابط))و 

 ،  119ذ  2/118: )  ((السذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذنط))، وابذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذن أيب عاصذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذم يف  مرَسذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذالً 
 . ( 0032: ر م 

 . وصّححه األلبا  
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جّهذذز  إن علمذذان: مسعذذت أيب يمذذول : ، و الذذت  {مــن اــ و لخوانـــكا علــى ســرر متقــابلين 
 .(0)جاش العسرة مرتني

، عذن أيب  ، تا شذعبط فنا  مد بن جعفر:  ((فضائ  الصحابط))و ال اإلمام أمحد يف 
مــن } هذذو : سذذألت علاذذذـا عذذن علمذذان فمذذال : مسعذذت  مذذد بذذن حارذذب  ذذال : عذذون  ذذال 

 . و  ع م اآليط(2){الذين  منوا ث  اتقوا ث   منوا ث  اتقوا 
: ، عذذن شذذعبط  ذذال  تذذا حيذذىي بذذن سذذعاد:  ((فضذذائ  الصذذحابط))و ذذال اإلمذذام أمحذذد يف 

 مسعذذذت علاذذذذـا : ، عذذذن  مذذذد بذذذن حارذذذب  ذذذال  ، عذذذن يوسذذذرت بذذذن سذذذعد حذذذدفين أبذذذو ب ذذذر
 .(7)منهم علمان{ لن الذي سبقت له  منا الحسنى } : يعين : يمول 

رضــي اهلل عــن عثمــان بــن عفــان الخليفــة الراشــد وأرضــاهأ فــإنِّ فضــائل ه ومعايــاه  
ر ه وممانتــه ال يتِّســُع المقــاُم الســتيفائهاكثيــرة  ،  ، والمســلمون الصــادقون يعرفــون قــد 

،  ، وال يعـرف الفضـ  لالِّ ذووه وعلى رأسه  صحابة رسول اهلل صلى اهلل عليه وسل 
 . وال عبرة بالروافض والرعا  وأمثاله  ِمن سقِن المتا 

 ــــــــــــــــــــــــ

 . ( 180: ر م ، ب 0/103( ) 0)
 . ( 331: ، بر م  0/232( ) 2)
 . ( 330: ، بر م  231ذ  0/232( ) 7)
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 الفصل اخلامس

ن يف عثمان ـ رضي اهلل عنه ـ متهيد طويل من سيد قطب ليتوصل به إىل الطع

 وَمن يف عهِده من الصحابة وغريهم

هنذذاأ مذذا يصذذهُّ أن تُ لذذق علاذذه بارملنذذان روح اإلسذذالم؛ هذذ ا )): قــال ســيد قطــب 
، وحيسذذذه كامنذذذذذًا وراع  الذذذروح يس  ذذذعره مذذذذن ي  بذذذع رباعذذذذط هذذذ ا الذذذدين وتارعذذذذه علذذذى السذذذذواع

 . ت ريعاته وتوجاهاته
،  فق األعلى ال ي ي  لب من مع نماه أن ي  لعوا إلاهه ا الروح هو ال ي يرسم األ

، ول ذذن بذذال  وب الذذ ايت ملذذا هذذو  وأن حيذذاولوا بلوغذذه خ ب نفاذذ  الفذذرائض وال  ذذالارت فحسذذب
، وأعسذر مذن ارتمائذه اللبذات علاذه؛  (0)فوهب الفرائض وال  الارت؛ وه ا األفذق عسذري املرتمذى
اتاط خ ي وعذذان لألكلذذرين مذذن النذذا  أن ألن تذذوازب احلاذذاة الب ذذريط وعذذم  الضذذرورات اإلتسذذ

، إن ارتمذذوا إلاذذه يف فذذورة مذذن فذذورات  ير ذذوا إي هذذ ا األفذذق العذذال وخ أن يصذذووا علاذذه رذذويالً 
، وهي ت الارت يف النفأ واملذال ويف ال ذعور  ال وهب وال  لع؛ فله ا األفق ت الافه العسرة

الدائمذذط الذذك يفرعذذها اإلسذذالم  والسذذلوأ؛ ولعذذ  أشذذّد هذذ ه ال  ذذالارت مؤتذذًط هذذو تلذذا الامظذذط
علذذى عذذمري الفذذرد واحلساسذذاط املرهفذذط الذذك يلريهذذا يف شذذعوره َتذذاه احلمذذوهب والواجبذذات ل اتذذه 

، وللخالق ال ي يرا ُبه يف الصمرية  وللوماعط الك يعاُش فاها ولنتساتاط الك ين سب إلاها
 . وال برية ويعلم سرّه وجنواه

، فاسذذ حال  ا إلاذذه أفذذر يف وا ذذع اإلسذذالم ال ذذارعيولمذذد كذذان لذذ لا الذذروح الذذ ي أشذذرت
اإلسذذذالم وهذذذو عماذذذدة وتصذذذّور إي شخصذذذّاات وو ذذذائع و  يعذذذد تظريذذذات  ذذذّردة وخ  موعذذذط 

وو ذذذذائع عملاذذذذط : ، إاذذذذا عذذذذاد اذذذذاذم إتسذذذذاتاط تعذذذذاش  إرشذذذذادات ومذذذذواعظ وخ مذذذذلالً وأخالذذذذط
 ــــــــــــــــــــــــ

اللاتاذذط : ،    023ذ  026:   ) ، و  (خامسذذط : ،    021ذ  022:   )  ((العدالذذط اخج ماعاذذط))( 0)
 . (ع رة 

،  واإل ذذذذذان،  اإلسذذذذذالم المذذذذذد بذذذذذنّي الرسذذذذذول ال ذذذذذرف صذذذذذلى اهلل علاذذذذذه وسذذذذذلم مراتذذذذذب الذذذذذدين بأْنذذذذذ: أقـــــول  
؛ ف ذا عبَد اهلَل اإلتسذان بذ خال  م مّس ذذًا ((أن تعبد اهلل كأتا تراه)): ، و ال يف اإلحسان  واإلحسان

 . وخ داعي هل ا ال عماد وال  لُّرت ال ي يسل ه ساد   ب.   ديه ف ته ي ون  د وص  إي ه ا املرتمى
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هذا وبذروز تلذا الب ذوخت ، ولن ت ون ا لني حذني تذرد اتبعذا  هذ ه العبمريذات كل ت حّمق
 اعهذذذا إي فعذذذ  ذلذذذا الذذذروح المذذذوي؛ فهذذذو حركذذذط كوتاّذذذط شذذذاملط ت ذذذوا  مذذذع هذذذ ه ال ا ذذذات 

، ومماا  عظمط ك  عبمريط منفردة هو اسذ عدادها  ، ال وتاط يف احلمامط الفرديط يف الظاهر
 . ((ل لمدي ذلا الفاض ال و 

 :(0)مث عر  أمللط
 . ذ بالن  صلى اهلل علاه وسلم 0
 . ذ مث بالل 2
 . ذ ماعز 7
 . ذ المامديط 2
 . ذ خالد بن الولاد و صط عزله 1
 . ذ أبو عبادة 6
 . ذ أبو حنافط 3
 . ذ يوتأ بن عباد 8

 . ول   من هؤخع  صط
بذني بذين اإلتسذان يف اإلسذالم وال حذرر الوجذدا  امل لذق (2)مث تعّرض للمساواة امل لمذط

، وذكذذذر أفذذذر هذذذ ه الذذذروح يف  لذذذك ىذذذدي هذذذ ه املسذذذاواةمذذذن  اذذذع المذذذام و اذذذع اخع بذذذارات ا
 : ، منها  شخصّاات

 . عمر بن اخل ّا 
 . مث سفاان اللوري يف مواجهط املنصور

 . يف مواجهط اخللافط الوافق(7)وأحد امل  لدمني
 ــــــــــــــــــــــــ

 . (ع رة اللاتاط : ،    073ذ  071:   )  ((العدالط)): اتظر ( 0)
وغريهذا مذذن توجاهذات اإلسذذالم { أفنوعذذ  املسذلمني كذذا رمني } : يف هذ ا تظذر عذذالرت  ذول اهلل تبذذارأ وتعذاي ( 2)

 . الك تفّرهب بني املسلم وال افر
 . الصوا  أته أحُد أه  السنط( 7)
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 . وب ار الماعي يف مواجهط أمحد بن رولون
 . وابن عبد السالم يف مواجهط امللا إمساعا  األيويب

 . ووي يف مواجهط الظاهر بباو والن
 . وحسن ال وي  يف مواجهط اخلديو توفاق

مث َتذذذّد  عذذذن مذذذنهد اإلسذذذالم يف الذذذّو وال  افذذذ  اخج مذذذاعي ال ذذذام  بذذذني المذذذادرين 
، وعلمذذذان  بذذذ   ، وعمذذذر ، وعذذذر  أمللذذذًط مذذذن أيب ب ذذذر والعذذذاجزين وبذذذني األغناذذذاع والفمذذذراع

 .(0)، ومن  بالط ال وارهب اخلالفط
فأمذا سااسذط احل ذم واملذال مذن )): ذ وهو ي حذّد  عذن سااسذط احل ذم واملذال ذ  مث  ال

الوجهذذط الرمساذذط يف الدولذذط فمذذد شذذهد الوا ذذع ال ذذارعي عنهذذا فذذوة فريذذدة يف حاذذاة اإلسذذالم   
 . تعمر رويالً مع األسرت ال ديد

 ، مث  مث َتذذذذّد  عذذذذن اسذذذذ خالف أيب ب ذذذذر وعمذذذذر وعلمذذذذان ب ذذذذالٍم علاذذذذه فاذذذذه ميخذذذذ 
فلما جاع األمويّون وصارت اخلالفط اإلسالمّاط ُمْل ذًا عضوعذًا يف بين أماّذط   ي ذن )):  ال 

، إاذذذذذا كذذذذذان مذذذذذن وحذذذذذي اجلاهلاّذذذذذط الذذذذذ ي أرفذذذذذأَ إشذذذذذرا ط الذذذذذروح  ذلذذذذذا مذذذذذن وحذذذذذي اإلسذذذذذالم
 .(2)((اإلسالمي

، وتسذذذب إي يزيذذذد  مث ت لّذذذم عذذذن معاويذذذط ويزيذذذد ب ذذذالٍم فاذذذه إسذذذاعة كبذذذرية إي معاويذذذط
 . ، وهي ذ خ شّا ذ تُرعي الروافض ذكرُها أشااَع يصُعب
ويف سذذذبا  توئذذذط اإلسذذذالم روحذذذه ومبادئذذذه مذذذن ذلذذذا النظذذذام الذذذورافي الذذذ ي )): مث  ذذذال 

، ل  ذون واعذحًط يف تصذّور احل ذم اإلسذالمي  اب دب اب داعذًا يف اإلسالم تمردُر هذ ه احلمذائق
اإلسالم و  تنمض إخّ فالفون أّن ه ا اخحنراف باكر : على حمامِ ه؛ ومما عاعرت ال ارفط 

، فلذذم تذذ ه لذذه فرصذذط اللبذذات واخسذذ مرار وت ذذوين ال مالاذذد العمامذذط  سذذنط علذذى سذذننه الرفاعذذط
،  واألوعذذاب النظاماذذط الذذك يصذذعب فامذذا بعذذد اخلذذروم علاهذذا؛ وهذذو سذذوع حذذظ  خ شذذّا فاذذه

تذذأخري علذذّي ول نذذه يف الوا ذذع لذذاأ املصذذادفط السذذالط األوي؛ فلمذذد كاتذذت أسذذوأ مصذذادفط هذذي 
 ــــــــــــــــــــــــ

 . ( 010ذ  011:   )  ((العدالط))( 0)
 . ( 081ذ  038  : ) ، و   خامسط  ( 012:   )  ((العدالط))( 2)
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 ، وتسذذذذذذذذذذذذذذذذلُّم مذذذذذذذذذذذذذذذذروان بذذذذذذذذذذذذذذذذن احَل ذذذذذذذذذذذذذذذذم  وتمذذذذذذذذذذذذذذذذدف علمذذذذذذذذذذذذذذذذان وهذذذذذذذذذذذذذذذذو شذذذذذذذذذذذذذذذذا   عذذذذذذذذذذذذذذذذعارت
فلو شاع حسن ال الع أن ي مّدم علذّي بعذد ال ذاخني خسذ مّرت .  األموي ممالاد السل ان

، ول ذذان غذذري مذذا كذذان مذذن  ، وخسذذ  ردت موج ذذه عهذذًدا فاللذذذًا تمالاذذد اإلسذذالم فذذوة أخذذر 
مالاذذذد اإلسذذذالماط فذذذوة أخذذذر  و اذذذام أوعذذذاب تظاماّذذذط رمذذذأ روح اإلسذذذالم؛ فذذذ ّن اسذذذ مرار ال 

 .(0)ددة من شأته أن َيع  الن سط أصعب على من حياوهلا 
ول ذذذذي تذذذذدرأ عمذذذذق هذذذذ ه احلمامذذذذط َيذذذذب أن تسذذذذ عرض صذذذذورًا مذذذذن سااسذذذذط احل ذذذذم 

،  ، ومذروان ، وعلذى أيذدي علمذان ، وعمر يف العهود املخ لفط على أيدي أيب ب ر(2)واملال
، ومذذن بعذذدهم مذذن بذذذين  ، مث علذذى أيذذدي امللذذذوأ مذذن بذذين أماّذذط (7)مذذاموعلذذى يذذدي علذذي اإل

 .(2)((العبا  بعد أن خنمت روح اإلسالم
حانما تد  املسلمون أبا ب ر لا ون خلافط رسول اهلل   تزد وظاف ُذه يف )): مث  ال 

هذذ ه ، فلذم ع ذر لذه أّن  تظذره علذى أن ي ذون  ائمذذًا ب نفاذذ  ديذن اهلل وشذريع ه بذني املسذذلمني
، أو متنُحذه حمذذـا جديذًدا    ، وهذو فذرد  مذن الرعاّذط الوظافط تُباُه لذه شالذذًا   ي ذن مباحذذًا لذه

هه ذي ذذن لذذه أو تسذذم  عنذذه ت لافذذذًا واحذذًدا ممذذا كذذان ي لفذذه سذذواع لنفسذذه أو لع ذذريته أو إللذذ
!)) . 

 ، وتعّففذذذذه مذذذذا هذذذذو  ، وزهذذذذده ، وذكذذذذر ِمذذذذن سذذذذريتِه مث ذكذذذذر خ بذذذذط أيب ب ذذذذر ال ذذذذهرية
 . خئق    ات ه

، وأتذذه علذذى تمذذاض  ول نذذا إذا  ذذرأت مذذا ك بذذه يف علمذذان تُذذدرأ أتذذه يعذذردُض بعلمذذان
 ــــــــــــــــــــــــ

اخحنذراف الذ ي : ، منهذا  رعناٍت يف خالفط علمان: ه ا املم ُع تضّمن باإلعافط إي سوع مع مد ساد   ب ( 0)
فذذال حذذوَل .  رعنُذذه يف اسذذ خالف علمذذان تفسذذه: ، ومنهذذا  رمذذأ روح اإلسذذالم: ، ومنهذذا  بذذاكر اإلسذذالم
 . وخ  ّوة إخ باهلل

 . تاط ع رةمن ال بعط اللا ((املال))كلمط ( 2)
،  ىصذذذال علذذذّي باإلمامذذذط يف سذذذااهٍب فاذذذه أبذذذو ب ذذذر وعمذذذر وعلمذذذان لذذذه دخلذذذط خ شذذذّا فاهذذذا ملذذذن ينظذذذر بعمذذذق( 7)

 . خصوصذًا وهو يف سااهب توئط اإلسالم من سااسط علمان وبين أمّاط
زة بعذذذد هذذذ ه اهلذذذ)): ، وفاهذذذا  ( 016:   ) ، و   فاتاذذذط ع ذذذرة  ( 082:   ) ،    خامسذذذط ((العدالذذذط))( 2)

 . ((املب رة يف تاري  اإلسالم
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 . ه ه اخلصال ال ر ط الك كان يّ سُم  ا أبو ب ر
، فلما أن خلفه عمر   ع لرت ه ا  ه ه حملط  ِمن تصوُّر أيب ب ٍر للح م)): مث  ال 

مذذن أيد تذذوب غذذري أن  ةيذذد يرتدذذُب لذذه حمو ذذذًا جديذذد، و  يفهذذم عمذذر أّن منصذذَبه اجلد ال صذذوُّر
 .(0)((يزيَد يف تبعاتِه يف الماام ب نفا  شرب اهلل

، ول ذن  وذكر له ولعمر خ بذًا وأ واًخ وموا رت ُكلُّها تلاذُق  ذ ين اخللاف ذني الراشذدين
مذذًا ، وأن هنذاأ تفاُوتذذًا عظا منها أن يبنيد أّن علمذان علذى النمذاض مذن ذلذا( ساد)هدف 

، واع بارهذا  بني اخللاف ني أيب ب ر وعمر وبني علمان دفع ساًدا إي إسما  خالفذط علمذان
 . فووًة بني خالف اهما وخالفط علّي ذ رعي اهلل عنهم  اعذًا ذ

لمذذذد ذكذذذر شخصذذذّاات تذذذأفرت بذذذروح اإلسذذذالم وارتمذذذت إي اآلفذذذاهب العلاذذذا الذذذك رمسهذذذا 
،  ، وأبذو حنافذذط ، ويذوتأ بذذن عباذد لمامديذط، وا مذاعز: اإلسذالم؛ ومذن تلذا ال خصذذّاات 

 . ، وحسن ال وي  ، والنووي والعّز بن عبد السالم
ول نه بعد ذلا َتّد  عن علمان وعهده وعن عدٍد من أصحا  رسول اهلل صلى 
اهلل علاذذذه وسذذذلم  ذذذا ُي ذذذعر المذذذارئ بذذذأْنم   يرتمذذذوا إي هذذذ ا األفذذذق الذذذ ي ارتمذذذت إلاذذذه تلذذذا 

.  ا اذاذم تسذّنمت ذلذا األفذق العذال؛ فذال حذوَل وخ  ذّوة إخّ بذاهللال خصّاات الك اخ اره
 . وساأتاا ه ا النبأُ املفزب

 ــــــــــــــــــــــــ

 . ( 013:   ) ، و   فاتاط ع رة  ( 087:   )   خامسط  ((العدالط))( 0)
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لمذذذد كذذذان يذذذر  أن حيذذذرم تفسذذذه حرمذذذان رعا ذذذه لذذذاحّأ  ذذذا )): مث َتذذذّد  عذذذن سااسذذذط عمذذذر فمذذذال 
زات ، وألتذذه يف أعمذذاهب تفسذذه مذذا كذذان يذذر  أن  اامذذه بذذاحل م َيعذذ  لذذه حمو ذذذًا وام اذذا  ّسذذها كمذذا  ذذال

، وأتذذه إن خ يعذذدل يف هذذ ا فمذذا هذو  سذذ حّق راعذذط الرعاّذذط؛ و صذذط الذذوود الاماتاذذط  لاسذت لسذذائر النذذا 
، وهذي تمذّرر مبذدأ مذن مبذادئ احل ذم يف  وإ راره بسذمو  راع ذه حذىت يلبذت عدلذه  ذد سذبق أن ذكرتاهذا

،  وحي ذذم ب ذذريعط اهلل ولذذو كذذان يمذذّر أن احلاكماذذط هلل وحذذَده) أن خ راعذذط إلمذذاٍم غذذري عذذادل : اإلسذذالم 
 .(0) ((( ول نه خ يعدل يف األح ام

 ــــــــــــــــــــــــ

ومذذذا بذذذني الموسذذذني مذذذن ال بعذذذط .    خامسذذذط(  081  ) ، و    فاتاذذذط ع ذذذرة(  018:   )  ((العدالذذذط))( 0)
 . اللاتاط ع رة
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 الفصل السادس

 عثمان بن عفان ما كان يرع أنِّ قيامه بالحم  
 يجع  له حقوقـكا وامتيا ات

، و ذد روي عنذه  ، ومذا هذ ا  سذ مَر  منذه إن فبذت عنذه رعذي اهلل عذن عمذر: أقول 
، وهذو أمذر  خ   ي حصلت فاذه  اعذطكان حيرم تفسه من بعض األدم يف عام الرمادة ال  هأت

، ولذذو حصذذ  عذذام مللذذه يف عهذذد علمذذان ألشذذفق علذذى األمذذط وأمهّذذه أمرهذذا   يلزمذذه بذذه اإلسذذالم
كمذا أهذّم أخذاه عمذر ذ رعذي اهلل عنهمذا ذ؛ ألْنمذا مذن مدرسذط  مذد رسذول اهلل صذذلى اهلل 

 . علاه وسلم
صذذلى اهلل علاذذه  ولعلمذذان مذذن البذذ ل وال ضذذحاات ال ذذيع ال لذذري يف حاذذاة رسذذول اهلل

 . ، وخالفط أيب ب ر وعمر ويف خالف ه ، وسلم
،  و ذذد بذذ ل ال لذذري وال لذذري يف أحذذوال ال ذذّدة واألزمذذات الذذك كاتذذت تواجذذه املسذذلمني

 . وخ يُنسى ما ب له يف غزوة تبوأ عام العسرة وغريها
أمذذذذا أّن عمذذذذر يف أعمذذذذاهب تفسذذذذه مذذذذا كذذذذان يذذذذر  أّن  اامذذذذه بذذذذاحل م َيعذذذذ  لذذذذه حمو ذذذذذًا 

ف ّن أخاه علمان كذان كذ لا؛ وخ يمذول فاذه غذري هذ ا إخّ .  م اازات لاست لسائر النا وا
 . ظا   مع د رّعان يف عدالط علمان اخللافط العادل الراشد

 ، و ولذذذذذذذذذه عذذذذذذذذذن  ((وأتذذذذذذذذذه إن خ يعذذذذذذذذذدل فمذذذذذذذذذا هذذذذذذذذذو  سذذذذذذذذذ حّق راعذذذذذذذذذط الرعاذذذذذذذذذط)): و ذذذذذذذذذول سذذذذذذذذذاد 
 . ((وإ راره بسمو  راع ه حىت يلبت عدله)): عمر 
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 ل السابعالفص

 سيد قطب يقرُِّر مذاهب الفرق الضالة 

 ويوهم أنها مذهب عمر بن اخلطاب

، وخ  ط والرافضذطلذإاا يمّرر هنا مذ اهب الفذرهب الضذالط مذن اخلذوارم واملع ز ( سادا)ف ن 
يل فذذذت إي مذذذا  ذذذّرره الرسذذذول صذذذلى اهلل علاذذذه وسذذذلم و ذذذّرره أهذذذُ  السذذذنط واجلماعذذذط بنذذذاع علذذذى 

لى اهلل علاذذه وسذذلم الذذك منهذذا مذذا أخرجذذه مسذذلم وغذذريُه مذذن حذذديث توجاهذذات رسذذول اهلل صذذ
علاذذا السذذمع )):  ذذال رسذذول اهلل صذذلى اهلل علاذذه وسذذلم : أيب هريذذرة ذ رعذذي اهلل عنذذه  ذذال 

 . (0)((، وأفرة علاا ، وم رها ، ومن  ا ، وُيسرأ وال اعط يف عسرأ
 عنذذذه ذ ومذذذا أخرجذذذه مسذذذلم وغذذذريُه مذذذن حذذذديث عبذذذادة بذذذن الصذذذامت ذ رعذذذي اهلل 

ـــه وســـل  علـــى الســـمع والطاعـــة فـــي العســـر )):  ذذذال  بايعنـــا رســـول  اهلل صـــلى اهلل علي
ــا ، والمنشــن والممــره واليســر ــا    األمــر  أهل ــه ، وعلــى أثــرة علين ،  ، وعلــى أن ال نن

: ، وزاد مسلم بعد  وله  ((وعلى أن نقول بالح  حيثما كنا ال نخاف في اهلل لومة الئ 
ــكا عنـــــدك  فيـــــه مـــــن اهلل )):  ذذذذذال  ((مذذذذذَر أهلَذذذذذهوأن خ تنذذذذذازَب األ)) لال أن تـــــروا كفـــــركا بواحــــ

 .(2)((برهان
وما رواه مسلم وغريُه عن سلمط بن يزيد اجلعفي أّن رسول اهلل صلى اهلل علاذه وسذلم 

 .(7)((، فإنما عليه  ما ُحمتلوا وعليم  ما ُحمتلت  اسمعوا وأطيعوا)):  ال 
أئمــــة ال يهتــــدون بهــــداي وال يســــتنِّون يمــــون بعــــدي )): ومذذذذن حذذذذديث ح يفذذذذط 

قلـت : قـال  ((، وسيقوم فيه  رجال قلوبه  قلو  الشياطين في جثمـان لنـ  بسنِّتي
 ــــــــــــــــــــــــ

،  71( : ) راع يف غذري معصذاط اهلل وَتر هذا يف املعصذاط ، با  وجو  راعط األمذ اإلمارة: ) أخرجه مسلم يف ( 0)
 . ( 0876: ح 

 ، ومسذذذذذذذذذلم يف  ( 3099: ، ح  ، بذذذذذذذذذا  كاذذذذذذذذذرت يبذذذذذذذذذايع اإلمذذذذذذذذذام النذذذذذذذذذا  األح ذذذذذذذذذام) أخرجذذذذذذذذذه البخذذذذذذذذذاري يف ( 2)
إخ ))مذع زيذادة (  0319: ، ح  22ذ  20( : ) ، با  وجذو  راعذط األمذراع يف غذري معصذاط  اإلمارة) 

 . ((... أن تروا كفرًا
 . ( 0826: ، ح  29: ، با  راعط األمراع وإن منعوا احلموهب  اإلمارة) أخرجه مسلم يف ( 7)
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، ولن ضـر   تسـمع وتطيـع)): ، قـال  كيد أصنُع يا رسول اهلل لن أدركُت ذلـك ؟: 
 .(0)((ظهرش وأخذ مال ك فاسمع وأطع

ســــتمون أثــــرة وأمــــوٌر )): وحذذذذديث ابذذذذن مسذذذذعود عذذذذن النذذذذ  صذذذذلى اهلل علاذذذذه وسذذذذلم 
،  تـ دُّون الحـ  الـذي علـيم )): ، قال  يا رسول  اهلل فما تومُرنا ؟: ، قالوا  ((تنمرون ها

 .(2)((وتسولون اهلل الذي لم 
ففذذي هذذ ه األحاديذذث وجذذذو  راعذذط اإلمذذام علذذى األمذذذط مهمذذا ظلذذم اإلمذذام وخذذذالرت 

 . ملخرم عن دائرة اإلسالمهْدي اإلسالم حىت تر  األمط يف ه ا اإلمام ال فَر البواح ا
، و  يل فذذذت إي مذذذ هب أهذذذ  السذذذنط   ذذذ ه ال وجاهذذذات النبويذذذط( سذذذاد)  يس ضذذذي 

، مث  ، وذهذذذب يمذذذردُر مذذذا هذذذو أشذذذدُّ مذذذن مذذذ هب اخلذذذوارم والفذذذرهب الضذذذالط األخذذذر  واجلماعذذذط
ينسذب ذلذا إي اخللافذط الراشذد عمذر بذن اخل ّذا  ذ رعذي اهلل عنذه ذ أتذه يذر  هذ ا املذ هب 

، ولمذذذد أشذذذار إي  صذذذط  ع أتذذذه خ يسذذذ حق راعذذذط الرعاذذذط إخ إذا كذذذان يف غايذذذط العذذذدلالذذذردي
 . الوود الاماتاط

واـن  المسـلمون أبـرادكا )):  ((العدالذط))مذن (  020  ) وهي كما  ّصها ساد يف 
، ولمــا كــان  ، وخــ ِّ ابنــه عبــد اهلل بــرد كــويِّ رجــ  مــن المســلمين يمانيــة فخصِّــه بــرد

ثو  فقد تبرِّ  له عبد اهلل ببرده ليضمِّه للى برده فيصـنع منهـا  الخليفة في حاجة للى
ــكا أيهـــا النـــا  اســـمعوا )): ، فقـــال  ، ثـــ  وقـــد يخطـــب النـــا  وعليـــه هــذا الثـــو  ثوبـ

، قـــال  ولِـــ   ؟: ، قـــال عمـــر  ال ســـمع وال طاعـــة: ، فوقـــد ســـلمان فقـــال  ((وأطيعـــوا
: ، قـال  جـ  طـوال ؟من أين لك هذا الثـو  وقـد نالـك بـرد واحـد وأنـت ر : سلمان 
يـا عبـد : ، قـال  ، فلـ  يجبـه أحـد ـ فملُّهـ  عبـد اهلل ـ يا عبد اهلل: ، ونادع  ال تعج 

البـــرد الـــذي ! ناشـــدتك اهلل : ، قـــال  لبِّيـــك يـــا أميـــر المـــ منين: ، قـــال  اهلل بـــن عمـــر
 . ((اان  ُمر نسمع ونطع: ، قال سلمان  الله  نع : ، قال  اتعرُت به أهو بردش ؟

وتن ذذوي علذذى رفذذض ذلذذا املذذنهد الذذ ي القصــة تحمــ  فــي طيِّاتهــا المــذ   فهــذه

 ــــــــــــــــــــــــ

 . ( 0823: ، ح  12: ، با  وجو  مالزمط  اعط املسلمني عند ظهور الف   اإلمارة) أخرجه مسلم يف ( 0)
 . ( 7617: ، ح  ، با  عالمات النبوة يف اإلسالم ك ا  املنا ب: ) أخرجه البخاري ( 2)
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 . ، ففمهوه وعلموه األمط  ّرره رسول اهلل وتلّماه أصحابه
 . تصّور الصحابط يف صورة خ يموم علاها دين وخ دولطلن هذه القصة المعيِّفة 

خ مسذذَع  :أن يذر  أحذذد مذن الصذحابط علذذى أمذري املذؤمنني فوبذذذًا حي اجذه يمذول أبمجـرِّد 
، خ ُعرُجذذه منذذه إخّ شذذاهد عذذدل أتذذه  ، ويمذذع اخللافذذط يف  فذذل اخّ ذذام لذذا علانذذا وخ راعذذط
، ف ارت س  ون الن اوذط لذو كذان عبذد اهلل بذن عمذر غائبذذًا يف غذزوة أو   د توّب   ا اللو 

 . !!غريها ؟
أن ه ه المصذط ىذالرت مذ اهب عمذر وأصذحا  رسذول اهلل صذلى ( ساد)مث أخ ير  

،  ، فاع ذذذي بعضذذذهم مخسذذذط آخف وبعضذذذهم أربعذذذط هلل علاذذذه وسذذذلم يف ال فضذذذا  يف الع ذذذاعا
، وبعضذذذهم مخسذذذمائط وفالمثائذذذط علذذذى أسذذذا  الرجذذذ  وبذذذال ه يف  وبعضذذذهم افذذذين ع ذذذرة ألفذذذذًا

، والرجذذذذ  وحاج ذذذذه يف اإلسذذذذالم؛ فذذذذبالع عمذذذذر يف  ، والرجذذذذ  و دمذذذذه يف اإلسذذذذالم اإلسذذذذالم
ه كذذ ُّ ذلذذا   ي ذذفع لعمذذر يف فذذوٍ  حي اُجذذه خ عنذذد اإلسذذالم و دمذذه فاذذه وحاج ذذه وم ات ذذ

تسذذذذذوا كلُّهذذذذذم و سذذذذذلمان وخ عنذذذذذَد غذذذذذريِه مذذذذذن أصذذذذذحا  رسذذذذذول اهلل صذذذذذلى اهلل علاذذذذذه وسذذذذذلم 
، وتسوا ما اتّفموا علاه من جذواز  األحاديث اآلمرة بال اعط لألمري ما دام يف دائرة اإلسالم

 . !!ال فضا  مراعاة ملنازل الرجال ؟
، وخ يمذوُم علاذه ديذن علذى  ه ا املبدأ اللذوري اخل ذري الذ ي خ تعذاش علاذه أمذطكارت ي بىّن ساد 

 . ، لعّلها من صااغط أعداع اإلسالم ل دمري اإلسالم واملسلمني ه ه المصط البارلط
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 الفصل الثامن

 كان شعور اإلسالمي -رضي اهلل عنه  –عثمان 

 بالعدل عميقـًا يف نفسه

ــكا فــــي نفســــهولقــــد كــــان هــــذا )):  ذذذذال سذذذذاد   ذذذذب  ،  الشــــعور اإلســــالمي عميقـــ
،  ، ثـ  ركب ـه ليجرتبـ ه فعطـب أ فقد ساوم رجـالك علـى فـر ٍة مصاحبـكا له في ك ِّ مالبس
، فسـمع ُحجِّـة كـ و  ، فتحاكمـا للـى شـري  القاضـي ، فـوبى فوراد أن يرد ه للى صـاحبه

: قـال عمـر ، ف يـا أميـر المـ منين خـذ مـا ابتعـت أو ردِّ كمـا أخـذت: ، ث  قال  منهما
ث  أقام شريحـكا على قضاء الموفة جـعاء مـا قضـى بـالح  ؟  ((وه  القضاء لال همذا))

 . (0) ((والعدل
 . حبلُت كلريًا عن ه ه المصط فلم أجدها: أقول 

 وسذذذذذذذواع صذذذذذذذذّحت أو   تصذذذذذذذّه فذذذذذذذذ ن عمذذذذذذذر بذذذذذذذذن اخل ّذذذذذذذا  اخللافذذذذذذذذط الراشذذذذذذذد فذذذذذذذذوهَب 
 د لذذذذذذذذذذذه ابذذذذذذذذذذذن عبّذذذذذذذذذذذا  ، وكذذذذذذذذذذذان و ّافذذذذذذذذذذذذًا عنذذذذذذذذذذذد ك ذذذذذذذذذذذا  اهلل كمذذذذذذذذذذذا شذذذذذذذذذذذه هذذذذذذذذذذذ ا املسذذذذذذذذذذذ و 
، و د مأل ه ا اخللافط العادل العبمري الدتاا عدًخ؛ فه ا  لا   يف حمده  ذ رعي اهلل عنهما ذ
 . ذ رعي اهلل عنه ذ

وألخاه اخللافط الراشد علمان من ال مال والصذفات احلماذدة والعذدل واإلتصذاف مذا 
؛ و ذذذذ ه اخلذذذذالل َيعلذذذذه رديذذذذرت أخاذذذذه عمذذذذر يف العذذذذدل واإلتصذذذذاف وسذذذذائر اخلذذذذالل احلماذذذذدة

 . اخ ارته األمط عن رعى وحّب واغ با 
 :وله  صط رريفط يف با  العدل واإلتصاف خ تم َّ ررافًط عن  صط عمر ه ه 

،  دخذذ  علمذذان بذذن عفذذان علذذى غذذالم لذذه يعلذذرت تا ذذط: رو  ابذذن شذذبَّط ب سذذناده  ذذال 
، فذذأس  ا ذذ ل ، مث تذذدم فمذذال لمالمذذه ، فأخذذ  بذذأذن غالمذذه فعركهذذا فذذرأ  يف علفهذذا مذذا كذذره

، حىت ظّن أته  د  ، فمال له علمان شدّ  ، فلم يدعه حىت أخ  ب ذته فوع  يعركها المالم
واهذذًا لمصذا   بذ   صذا  : ، مث  ذال علمذان ذ رعذي اهلل عنذه ذ  بلذغ منذه ملذ  مذا بلذغ منذه

 ــــــــــــــــــــــــ

 . ( 018: )  ((العدالط))( 0)



 مطاعن سيد قطب في أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 

  

 63 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، وخ تسذذذذ بعد  ول نهذذذذا خ تسذذذذ  لر علذذذذى علمذذذذان (0)ويف إسذذذذناد المصذذذذط اتم ذذذذاب.  ((اآلخذذذذرة
، كمذا خ تسذ بعد تلذا المصذط وخ تسذ  لر علذى  وإتصذافه وتواعذعه ذ رعذي اهلل عنذه ذلعدله 

 . أخاه عمر بن اخل ا 
،  أما الفض  والعفو واحللم والصفه عمن يع ّد  علاه فمد برز فاه ذ رعي اهلل عنذه ذ

 :و د رويت  صل عنه تنبو عن تفٍأ كر ط بلمت غايط السماحط 
حذذذذدفنا سذذذذالم بذذذذن : حذذذذدفنا موسذذذذى بذذذذن إمساعاذذذذ   ذذذذال : شذذذذبَّط ابذذذذن مذذذذا رواه : منهذذذذا 

أن علمذان ذ رعذي اهلل عنذه ذ خذرم لصذالة : ، عذن عمذران بذن عبذد اهلل بذن رلحذط  مسذ ني
، فنظذروا  اتظذروا: ، فمذال  ، فزمحذه البذا  ، فدخ  من البا  ال ي كان يذدخ  منذه المداة

: ،  ذذال  ا هذذ ا ؟مذذ: فذذ ذا رجذذ  معذذه خنوذذر أو سذذارت فمذذال لذذه علمذذان ذ رعذذي اهلل عنذذه ذ 
ظلمذذذين عّمالذذذا : ،  ذذذال  وحيذذذا عذذذالَم تم لذذذين ؟! سذذذبحان اهلل : ،  ذذذال  أردت أن أ  لذذذا

أفذذذال رفعذذذَت ظالم ذذذا إلَّ فذذذ ن   أتصذذذفا وأعذذذديا علذذذى عذذذاملي أردَت : ،  ذذذال  بذذذالامن
يذذا أمذذري املذذؤمنني عذذدوٌّ أم نذذا اهلل : ، فمذذالوا  مذذا تمولذذون ؟: ، فمذذال ملذذن حولذذه  ذلذذا مذذين

ائ ذذين  ذذن ي فذذ  بذذا خ تذذدخ  املدينذذط مذذا .  عبذذد  َهذذمَّ بذذ تٍب ف فَّذذه اهلل عذذين: فمذذال ،  منذذه
فواهلل ما :  ال عمران .  ، فخلَّى عنه ، فأتاه برج  من  وِمه ف ف  به ولات أمر املسلمني

 .(2)، وخ حبسه يومذًا عربه سورذًا
احلسذذن أو الصذذحط؛  ، فريتمذذي إي درجذذط ، وي مذذّو  بروايذذات  بلذذه ويف إسذذناده اتم ذذاب

 . و د أشار إي ذلا احملمق ذ رمحه اهلل تعاي ذ
تُمفذ  م رمذات علمذان ذ رعذي اهلل عنذه ذ ويرّكذز علذى احلذ د منذه اع مذاًدا علذى  ذافِلَمذا

 . إفا الروافض واحلا دين واملمرعني ؟
اذه وه  َيوز أن تُذ كر  اسذُن عمذر ذ رعذي اهلل عنذه ذ لاُ وصَّذ  منهذا إي احلذ د مذن أخ

 . ، وملاذا خ يمال يف علمان ذ رعي اهلل عنه ذ ما  ا  يف عمر ؟ علمان ؟
،  ، مصاحبذذذًا لذذه يف كذذ د مالبسذذط لمذذد كذذان هذذ ا ال ذذعور اإلسذذالمي عمامذذذًا يف تفسذذه

 ــــــــــــــــــــــــ

 . ( 7/276: )  ((أخبار املدينط))( 0)
 . ( 7/226: )  ((أخبار املدينط)) (2)
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رعذذذي اهلل عذذذن كذذذ  .  وتذذذ كر ت بامذذذات ذلذذذا يف حااتِذذذه كمذذذا ذكذذذرت يف حاذذذاة أخاذذذه عمذذذر
، والع ذذرة املبّ ذذرين باجلنذذط؛ فمذذد   شذذدين املهذذدينيأصذذحا  رسذذول اهلل وخ سذذّاما اخللفذذاع الرا

 . كاتت حاا م كلها ت بامذًا صحاحذًا لنسالم رغم أتوف احلا دين
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 الفصل التاسع

 كان عثمان رضي اهلل عنه يقيم العدل

 على نفسه وبني رعيته

فــإذا فهــ  عمــر الحمــ  علــى أســا  هــذا التصــوِّر فــال مجــال ألن )):  ذذال سذذاد 
فــإذا تنــاول ابنُــه عبــد .  اك  امتيــا ات مــا علــى ســائر أفــراد الرعيــةيمــون لقرابــة الحــ

، ولذا عدا ابـن عمـرو بـن  ، وقصِّته في ذلك معروفة الرحمن الخمر فال بدِّ من الحد
 . العاص على المصري فال بدِّ من القصاص

فوما في المال فعمِّاله مسـبولون عـن كـ  مـا  اد فـي أمـواله  بعـد الواليـة خشـية 
مـن ) و .  ، أو بسـبب مـن جـاه الواليـة ها على حسا  مـال المسـلمينأن يمون نموِّ 

ا كلما وجـد مبـرِّركا ألن ( أين لك هذا ؟  ا واحدك كان قانونه الذي عام  به عمِّاله واحدك
يعامله  بهأ فقد قاسـ  عمـرو بـن العـاص واليـه فـي مصـر وسـعد بـن أبـي وقـاص واليـه 

 .(0)((ينفي الموفة كما ض  مال أبي هريرة واليه في البحر 
 :في هذا المالم نظرات : أقول 
أن علمان ذ رعي اهلل عنه ذ فهم احل م على أسا  هذ ا ال صذّور كمذا فهذم : األولى 

 . أخواه عمر وأبو ب ر ذ رعي اهلل عنهم ذ
 وإذا كذذذذذذان علمذذذذذذان  ذذذذذذد وي أحذذذذذذًدا مذذذذذذن  راب ذذذذذذه فل فذذذذذذائ هم الذذذذذذك  ذذذذذذ َّ أن ت ذذذذذذوّفر يف 

 . غريهم أوخً 
ب ذذذن مذذذن ب ذذذون  ذذذريش فاهذذذا عمذذذال لرسذذذول اهلل صذذذلى اهلل علاذذذه  فذذذال يعذذذرف: وفاتاذذذذًا 

 .(2)، وكان فاهم شرف وسؤدد وسلم أكلر من بين عبد بأ؛ ألْنم كاتوا كلريين
 . ، وساأيت اس  مال ه ا يف موععه ، وعمر وك لا اس عم  منهم أبو ب ر

ن معدتذه خ إذا كان عمر  د أ ام احلّد على ولده ب  وصهره فذ ّن ال ذيَع مذ: الثانية 
 ــــــــــــــــــــــــ

 .   فاتاط ع ر(  018:   )  ((العدالط))( 0)
 . (ذ حاشاط  88:   )  ((العواصم من المواصم))( 2)
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، وأ ام احلذّد علذى أخاذه ألمذه  ، ف  لا أخوه علمان أ اد من تفسه ذ كما تمدم ذ يس مر 
 . األمري ا اهد ال واب السخي (0)وابن عمه الولاد بن عمبط

يف ممامسذذذط عمذذذر لعمالذذذه يف أمذذذواهلم؛ فذذذ ّن هذذذ ه دعذذذو  عريضذذذط خ أسذذذاَ  : والثالثـــة 
، ومذذذن  بلذذذه إخ األكفذذذاع  ، و  يذذذول عمذذذر أبذذذو ب ذذذر، وخ  ، و  يفعذذذ  ذلذذذا رسذذذول اهلل هلذذذا

 . األمناع ذ رعي اهلل عنهم ذ
،  أن عمر  اسم غري واحد مذنهم مالذه إذا عزلذه: (2)((ربماته))و د ذكر ابن سعد يف 

، وهذذ ان أروب  و  يذذ كر أي إسذذناد ولذذن َيذذد.  ، وأبذذو هريذذرة سذذعد بذذن أيب و ذذا : مذذنهم 
 . وال املسلمنيوأشرف وأتب  من أن يرتعوا يف أم

وأحذذذد السذذذ ط أهذذذ  ))،  أمذذذا سذذذعد بذذذن أيب و ذذذا  فهذذذو أحذذذد الع ذذذرة املب ذذذرين باجلنذذذط
، وهذو أحذد الفرسذان الذ ين كذاتوا حيرسذون  ، م ذهورًا بذ لا ، وكان  ذا  الذدعوة ال ور 

، وتذذذذوّي   ذذذذال  ، وهذذذذو الذذذذ ي كذذذذّوف ال وفذذذذط رسذذذذول اهلل صذذذذلى اهلل علاذذذذه وسذذذذلم يف ممازيذذذذه
، مث  ، مث عزلذذذه ، وكذذذان أمذذذريًا علذذذى ال وفذذذط لعمذذذر علذذذى يديذذذه المادسذذذاط، وفذذذ ه اهلل  فذذذار 
إن ولاهذا سذعد فذ اأ وإخ فلاسذ عن بذه الذوال فذ     )): ، و ذال يف مرعذه  ، مث عزله أعاده

 .(7)((أعزله عن عوز وخ خااتط؛ ومنا ُبه كلرية جـدا
ط سذذعًدا إي شذذ ى أهذذُ  ال وفذذ: عذذن جذذابر بذذن مسذذرة  ذذال  ((الصذذحاحني))و صذذ ه يف 

، ف ذ وا حذىت ذكذروا أتذه خ حيسذن  ، واسذ عم  علذاهم عّمذارًا عمذر ذ رعذي اهلل عنذه ذ فعزلذه
يذذا أبذذا إسذذحاهب إن هذذؤخع يزعمذذون أتذذا خ َتسذذن تصذذلي  ذذال : ، فأرسذذ  إلاذذه فمذذال  يصذذلدي

أما أتا واهلل ف   كنُت أصلدي  م صالَة رسذول اهلل صذلى اهلل علاذه وسذلم مذا : أبو إسحاهب 
ذاأ :  ذال .  ، وأحذ ف يف األخذريني أصلدي صالة الع اع فأركذد يف األولاذني: خرم عنها أ

، فسذأل عنذه أهذ   ، فأرسذَ  معذه رجذاًل ذ أو رجذاًخ ذ إي ال وفذط الظذنُّ بذا يذا أبذا إسذحاهب
، ويلنون معروفذًا حىت دخ  مسوًدا لبذين عذبأ فمذام  ال وفط و  يدب مسوًدا إخّ سأل عنه

 ــــــــــــــــــــــــ

 . (، يف احلدود  0313ر م ) مسلم رو   (0)
(2 ( )2/282 ) . 
 . ( 7/282: )  ((  يب ال ه يب)): اتظر ( 7)
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أما إذا ت دتنا فذ ّن سذعًدا كذان : ل له أسامط بن   ادة ي ىن أبا سعدة فمال رج  منهم يما
أمذذذذا واهلل :  ذذذذال سذذذذعد .  ، وخ يعذذذذدل يف المضذذذذاط ، وخ يمسذذذذم بالسذذذذويط خ يسذذذذري بالسذذذذريط
، وأرذذ   اللهذذم إن كذذان عبذذدأ هذذ ا كاذبذذذًا  ذذام ريذذاًع ومسعذذط فأرذذ  عمذذره: ألدعذذوّن بذذلال  

، أصذذذاب ين دعذذذوة  شذذذا  كبذذذري مف ذذذون: بعذذذد إذا ُسذذذل  يمذذذول  ، وعردعذذذه بذذذالف ؛ ف ذذذان فمذذذَره
 .(0)((سعد

 فهذذ  ملذذ  هذذ ا الصذذحايب اجللاذذ  يّ همذذه عمذذر بأخذذ  مذذا لذذاَأ لذذه مذذن أمذذوال املسذذلمني 
 . ، مث كال ، كال أو ال حاي  يف الوصول إي اإلفراع على حسا  أموال املسلمني ؟

ماه ا  هذد احلذافظ صذاحب رسذول اهلل وأما أبو هريرة ذ رعي اهلل عنه ذ فهو اإلمام الف
، سذذذاد احلّفذذذاظ األفبذذذذات ذ رعذذذذي اهلل عنذذذه ذ؛  ذذذال الذذذذ ه  يف  صذذذلى اهلل علاذذذه وسذذذذلم

أن عمذذر اسذذ عم  أبذذا هريذذرة علذذى البحذذرين : ، عذذن  مذذد  معمذذر عذذن أيّذذو )): (2)((السذذري))
،  ك ابذه ؟اسذ أفرت  ذ ه األمذوال يذا عذدو اهلل وعذدّو  : ، فمال لذه عمذر  فمدم بع رة آخف
: ،  ذال  ، ول ين عدّو َمذن عادامهذا لسُت بعدو اهلل وعدّو ك ابه: فملت : فمال أبو هريرة 

، وأع اذذط ت ابعذذت؛ فنظذذروا  ، وغلّذذط ر اذذق ل خاذذ  ت وذذت: ،  لذذت  فمذذن أيذذن هذذي لذذا ؟
ت ذذره العمذذ  : ، فمذذال  ، فذذأس فلمذذا كذذان بعذذد ذلذذا دعذذاه عمذذر لاولاذذه.  فوجذذدوه كمذذا  ذذال
يوسرت ت ٌّ ابذن : ، فمال  يوسرت ذ علاه السالم ذ ؟: َ  َمن كان خريًا منا و د رلب العم

مخسذذًا : فهذالّ  لذت : ،  ال  ، وأخ ى فالفذًا وافن ني ، وأتا أبو هريرة بن أمامط ت  ابن ت 
، وين ذذذزب  ، وأن يضذذذر  ظهذذذري لذذذمحأخ ذذذى أن أ ذذذول بمذذذري علذذذم وأ ضذذذي بمذذذري : ،  ذذذال  ؟

 . ((، وي  م عرعي مال
، عذن أيذو  م صذالً بذأيب  رواه سعد بن الصذلت عذن حيذىي بذن العذالع)): ال ه    ال

، ولذاأ واهلل أبذو هريذرة  فمبضذها منذه: ، وفاهذا  (7)، ورو  حنو ه ه المصط ابذن سذعد هريرة
 .، ول نه اج هاد من عمر ذ رعي اهلل عنه ذ يردب به العمال باخلائن وخ عمر بالظا 

 ــــــــــــــــــــــــ

 ،  ، بذذذذذذذذذذذذذذا  وجذذذذذذذذذذذذذذو  المذذذذذذذذذذذذذذراعة لنمذذذذذذذذذذذذذذام واملذذذذذذذذذذذذذذأموم 91: ، ك ذذذذذذذذذذذذذذا  األذان  01: ) أخرجذذذذذذذذذذذذذذه البخذذذذذذذذذذذذذذاري ( 0)
 . ( 217: ، حديث  ذ ك ا  الصالة 2) ، وأخرم مسلم حنوه يف  ( 311: حديث 

(2 ( )2/602 ) . 
 . ( 2/771: )  ((ال بمات))( 7)
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، و ذد رو  حنذذو  ا عنذذد عمذر ملذذا رغذب يف تولا ذذه مذرّة أخذذر ولذو كذذان أبذو هريذذرة مّ همذذً 
 .(0)((ف ان يأخ  منهم ويع اهم أفضَ  من ذلا)): ، وفاها  ه ه المصط البالذري

 . وذلا الظنُّ   ا اخللافط العادل ذ رعي اهلل عنه وعن إخواته ال ّابني ذ
وأمري فلسذ ني ،  ، فاته مصر وررابلأ وأما عمرو بن العا  فهو الصحايب ا اهد

، وبمذذي أمذذريًا علاهذذا أيذذام عمذذر وسذذنني  ، مث وجهذذه إي مصذذر فف حهذذا واألردن يف عهذذد عمذذر
 . من عهد علمان

 . فلم يعزله عمر ذ رعي اهلل عنه ذ ل فاعته العالاط
 . و  أَر يف أّي مصدر أّن عمر  امسه ماَله

لاذذه وسذذذلم عذذذن وإاذذا تابعذذذت هذذ ه الذذذدعو  إبعذذذاًدا ألصذذحا  رسذذذول اهلل صذذذلى اهلل ع
، وصااتًط هلا من أن يرتع فاهذا مذن يف  لبذه مذرض وغذّ  مذن أهذ   ، ومحايًط ألعراعهم ال هم

 . األهواع واجله 
 : فمذذذذد ذكذذذر ابذذذذن اجلذذذذوزي أتذذذه  ذذذذدم علذذذى عمذذذذر مذذذن البحذذذذرين  ذذذذال : أمذذذا أبذذذذو هريذذذرة 

  مذا  ذدمت: ، فمذال  ، فلمذا رآ  سذّلمت علاذه ، فصلات الع اع معه ت علاهمدمف:  ال 
،  مائذذط ألذذرت: ،  لذذت  أتذذدري مذذا تمذذول ؟: ،  ذذال   ذذدمُت ربمسذذمائط ألذذرت: ،  لذذت  بذذه ؟

، ارجذذع إي با ذذا  إتذذا تذذاعأ: ، حذذىت عذذددت لذذه مخسذذذًا؛  ذذال  ، ومائذذط ألذذرت ومائذذط ألذذرت
مخسذمائط ألذذرت : ،  لذذت  مذذا جلذَت ؟: ، فمذال  فمذدوُت علاذذه: ،  ذذال  ، مث اغذذد علذيّ  فذنم
إتذذه  ذذدم علذذيَّ مذذال  : ، فمذذال للنذذا   خ أعلذذم إخّ ذلذذا ، تعذذم: ،  لذذت  أراذذب ؟:  ذذال و 

يذا : ، فمذال لذه رجذ   ، وإن شل م أن ت اله ل ذم كذاالً  ، ف ن شل م إن تعد ل م عًدا كلري
فذذذدّون ،  يع ذذذون النذذا  علاذذذه أمذذري املذذذؤمنني إ   ذذذد رأيذذُت هذذذؤخع األعذذذاجم يذذدّوتون ديواتذذذذًا؛

، وفذذذرض ألزوام  تصذذذار يف أربعذذذط آخفن؛ ففذذذرض للمهذذذاجرين يف مخسذذذط آخف ولألواالذذذدي
 .(2)((الن  صلى اهلل علاه وسلم يف افىن ع ر ألفذًا

 ــــــــــــــــــــــــ

 . ( 97:   )  ((دانف وح البل))( 0)
 . ( 096ذ  2/091) خبن اجلوزي  ((املن ظم))( 2)
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: عذن أيب هريذرة ذ رعذي اهلل عنذه ذ يمذول (0)((تذاري  عمذر))وأورد ابذن اجلذوزي يف ك ابذه 
مذال ف،   دمُت علذى عمذر بذن اخل ّذا  مذن عنذد أيب موسذى األشذعري بلمااائذط ألذرت درهذم

إاذا  ذدمت بلمذاتني : ،  ذال  إاا  دمت بلمااائط ألذرت درهذم: ،  لت   اذا  دمت ؟: ل 
أ  أ ذذ  لذذا إتذذا : ،  ذذال  إاذذا  ذذدمُت بلمااائذذط ألذذرت درهذذم:  لذذت : ،  ذذال  ألذذرت درهذذم
، فعددت مائط ألذرت ومائذط ألذرت حذىت عذددت  ، إاا  دمت بلماتني ألرت درهم  ا  أمحق

تعذم؛ فبذات عمذر لال ذه أر ذذًا حذىت تذودي :  لذت  ، !أرادب  ويلا : ، فمال  له مثااائط ألرت
 . وذكر متام المصط ((... لصالة الصبه

فذذذًا بروايذذات بذذدون  وأتذذت تذذر  أتذذه لذذاأ للمصذذ ني إسذذناد؛ فذذ ن كذذان املذذرُع خ بذذّد م حدد
ال ذرام فذال يذ كر منهذا مذا فاذه فلذبهم صذلى اهلل علاذه وسذلم أساتاد عن أصحا  رسذول اهلل 

فذًا عنهم فلا كر ما فاذه  اسذُنهم ومذا يلاذُق   ذات هم ، واألوي  وات ماصهم به إن كان م حدد
، ملذ  هذاتني المصذ ني  وينسذوم مذع أخال هذم ووا عهذم الوّعذاع امل ذرهب ذ رعذي اهلل عذنهم ذ

 . ا؛ فرعي اهلل عنهم وأرعاهم وح رتا يف زمر مموما ي ا 
: ار هـــو ولقـــد كـــان قـــوام تصـــوِّر الحمـــ  فـــي نفـــ  عمـــر باختصـــ)): قـــال ســـيد 

 . ، والعدل والحسنى كذلك من الراعي الطاعة والنص  في حدود الدين من الرعية
لــو وجـدنا فيــك اعوجاجــكا لقوِّمنــاه : ولقـد قبـ  مــن رجـ  مــن رعيتـه أن يقــول لـه 

، كمــا خطــب النــا  يومـــكا  بســيوفناأ فــوقرِّ بــذلك مبــدأ حــ  الرعيــة فــي تقــوي  الراعــي
ــ)): فقــال  ،  ، وليشــتموا أعراضــم  الي ليضــربوا أبشــارك لنــي لــ  أســتعم  علــيم  عمِّ

، ولمنــي اســـتعملته  ليعلمــوك  كتـــا  ربمــ  وســـنة نبــيم أ فمـــن  وليوخــذوا أمـــوالم 
ــه ةظلمــه عامــ  بمظلمــ ــى أقصــه من ــيِّ حت ــه علــيِّ ليرفعهــا لل ــذلك ((فــال لذن ل ــوقرِّ ب أ ف

 .(2)((حدود الحاك  على النا  ال يتعداها
 : أقول 

ر للح ذم ف تذه عنذد أخاذه علمذان ذ رعذي اهلل عنهمذا ذ ما كان عند عمر من تصوّ ـ   

 ــــــــــــــــــــــــ

 . ( 022:   )  ((تأري  عمر بن اخل ا ))أورده ابن اجلوزي يف ( 0)
 . ( 018:   )  ((العدالط))( 2)
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، والعدل واحلسىن ك لا من الراعذي؛ فمذا كذان  ال اعط والنصه من الرعاط يف حدود الدين
 . ، وما ظَلم أحًدا من رعّا ه يف ديٍن وخ عرض وخ مال علمان غافالً عن ه ا ال صّور

، راشًدا كأخاه عمر ذ رعي اهلل عنه  ، خلافط ، عادخً  فمد كان ذ رعي اهلل عنه ذ بارـا
 . ، وعلمان بلانه ول فه وعدله ذ؛ عمر بعدله و ّوته وهاب ه

لـو وجـدنا فيـك : ولقـد قبـ  مـن رجـ  مـن رعيتـه أن يقـول لـه )):  ذول سذاد ـ   
 . ((اعوجاجـكا لقوِّمناه بسيوفنا

الفوعذى فال أدري كارت يمب  مسلم عا   ملَ  ه ا ال الم اللذوري الذ ي يذؤددي إي 
وسفا الدماع وعذااب اإلسذالم دينذذًا ودولذط؛ إن أصذحا  رسذول اهلل صذلى اهلل علاذه وسذلم 
أعمذُ  وأمسذذى أخال ذذًا وأشذذّد وعاذذًا ل وجاهذذات رسذذول اهلل صذلى اهلل علاذذه وسذلم الذذك َتّضذذهم 
على راعط أول األمر والصو علاهم ولو جاروا ممن هو دون عمر ذ رعي اهلل عنذه ذ ف اذرت 

 . ر ذ رعي اهلل عنه ذ ل  عم
لنمـا )): أن يضذع عمذر تصذب عاناذه  ذول رسذول اهلل صذلى اهلل علاذه وسذلم : معمول 

علــى المــرء المســل  الســمع والطاعــة فيمــا أحــب  )): ، و ولذذه  ((الطاعــة فــي المعــروف
ــر بمعصــية فــال ســمع  وال طاعــة : ، فيقــول لهــ   ((وكــره لالِّ أن يــ مر بمعصــيةأ فــإن أُم

، وتبمذى  يف املعصذاط: أي  . ، فإن عصيُته فال طاعة  لي عليم  ُت اهلل  أطيعوني لن أطع
، خ كمذذا يفهذذم اخلذذوارم أتذذه  وذذّرد أن  راع ذه وراعذذط األمذذراع فامذذا يذذأمرون بذذه مذن راعذذط اهلل

 . يمع يف معصاط أّي معصاط فمد سم  عنهم حّق راع ه فوجب إسماره
، ويف الو ذت تفسذه  علذى إسذناد، و  أ رت لذه  ه ا ال الم   يلبت: على ك  حال 

معنذاه غذرُي خئذق بذأد  الصذحابط وفمههذم وتذو ريهم لعمذر ذ رعذي اهلل عنذه ذ؛ وعمذر ذ رعذي 
، وإاذا ذلذا منذه خوفذذًا  اهلل عنه ذ يف غايط العدل واخس مامط خ خوفذذًا مذن السذاوف والرمذاح

ا كذان لذه وخ لعدلذه كبذري ، ولو كذان ذلذا العذدُل منذه خوفذذًا مذن النذا  ملذ من اهلل ومرا بط هلل
 .  امط وخ منزلط عند اهلل وخ عند النا 

وإذا كان  د ورد عن أيب ب ر وعمر ذ رعي اهلل عنهما ذ ما اس مّداه مذن  ذول رسذول 
خ راعذذط ملخلذذوهب يف معصذذاط ))، و  ((إاذذا ال اعذذط يف املعذذروف)): اهلل صذذلى اهلل علاذذه وسذذلم 

 . ((اخلالق
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نذذه ذ مذذن األ ذذوال واملوا ذذرت مذذا ينظمذذه معهمذذا يف سلسذذلط فذذ ن لعلمذذان ذ رعذذي اهلل ع
 :اخللفاع الراشدين املهديني 

: فنذا إبذراهام بذن سذذعد : عذن سذويد  ((زوائذد املسذذند))فمذد رو  عبذد اهلل بذن أمحذد يف 
لن وجـدت  فـي كتـا  اهلل عـع )):  ال علمان ذ رعي اهلل عنذه ذ : حدفين أيب عن أباه  ال 

 .(0)((قيد فضعوهاوج  أن تضعوا رجلي في ال
ــ  يشــو أن يحملهــا اثنــان مــن )): قــال ســيد  ولشــعوره العميــ  بتبعــات الحمــ  ل

، وقال  ، ولن جعله من أه  الشورع أسرة الخطا أ فمنع أن يمون ابنه مرشِّحـكا لها
، ومــا  ال أر   لنــا فــي أمــورك : قولتــه المشــهورة التــي تنطــ  بحقيقــة تصــوِّره للخالفــة 

، ولن كــان  حـٍد مــن أهــ  بيتـيأ لن كــان خيــركا فقـد أصــبنا منــهحمـدتها فوراــب فيهــا أل
 .(2)((شرنا فحسب  ل عمر أن يحاسب منه  رجٌ  واحد

وكذ لا علمذان ذ رعذي اهلل عنذه ذ ي ذعر ب بعذات احلذاكم فلذم يرّشذه للخالفذط : أقـول 
 . ألحٍد منهمالعهد أحًدا من أبنائه وخ من أ ارِبه وخ عمد 

ذذن  مدحذذذًا لعمذذرو  يمذذ  سذذاد هذذ ا ال ذذالم  ، ول نذذه تعذذريض بعلمذذان؛ إذ يذذر  أتذذه م َّ
كاتت الوخيات تُذْمذَدهُب علذى الذوخة مذن  رابذط )): ، فهو يمول  لبين أمّاط ومهَّد لماام مل هم

، و ذذع لذذه  الذذ ي وسذذع علاذذه يف امللذذا فضذذّم إلاذذه فلسذذ ني ومحذذلمعاويذذط ، ومذذنهم  علمذان
 .(7)((أن ي لب امللا يف خالفط عليّ ، ومّهد له بعد ذلا   اادة األجناد األربعط

 ــــــــــــــــــــــــ

 . ، وصّححه أمحد شاكر ( 127: ، حديث  0/32: )  ((مسند أمحد))( 0)
 . ((رجاله رجال الصحاه)): ، و ال  ( 3/223)  : (( مع الزوائد))وذكره اهلالمي يف  
 . ، تمريَّ  صدوهبّ : يف إسناده سويد بن سعاد : أ ول  
 .   اخلامسط(  086  ) ، و  ( 019:   )  ((العدالط))( 2)
 .   خامسط(  083:   ) ، و  ،   فاتاط ع رة ( 019:   )  ((العدالط))( 7)
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 الفصل العاشر

باكر اإلسالم الناشئ بالتمكني  هاتهام سيد لعثمان ـ رضي اهلل عنه ـ بأن

 للمبادئ األموية اجملافية لروح اإلسالم

ــه للعصــبة )): ويقــول  ــالتممين من ــدين الناشــيء ب ولقــد كــان مــن جــرِّاء مبــاكرة ال
 . للخ(0)((... األموية على يدي الخليفة الثالث

مضى عثمان للـى رحمـة ربـته وقـد خلِّـد الدولـة األمويـة قائمـة بالفعـ  )): ويقول 
، وبفض  ما ممِّن للمبادع األموية  بفض  ما ممِّن لها في األر  وبخاصة في الشام

 .(2)((المجافية لروف اإلسالم من لقامة الملك الوراثي واالستبثار بالمغان  واألموال
يني واالة الروافض في الطعن على عثمان ل م ا اسـتطاعوا لو جهد الخم: أقول 

 . أن يقولوا أشد  من هذه المطاعن في الخليفة الراشد المظلوم
ا وبغضـكا لبني أمية عن أشدِّ الغالةأ فترع عبارته تنضـ   ا يق ُّ حقدك وما أظنُّ سيدك

: عـنه  وسـل  صلى اهلل عليـه ، أل  يق  رسول اهلل  ، ونعوذ باهلل من هذا الداء بذلك
 . ؟ ((ال يعال اإلسالم ععيعكا ما ولي أمُر هذه األمة اثنا عشر خليفة))

 اف ذذ ه  مذذد بذذن الماسذذم ( يف سذذنط فذذال  وتسذذعني : أي ) وفاهذذا )):  ذذال ابذذن كلذذري 
، وكذان  ذد وخّه  ذذ وهذو ابذن عذم احلوذام بذن يوسذرت ذ مدينذط الذدبا  وغريهذا مذن بذالد اهلنذد

سبع ع رة سنط؛ فسار يف اجلاوي فلمذوا امللذا داهذر ذ وهذو ملذا احلوام غزو اهلند وعمره 
، فذا   لوا فهذزمهم اهلل وهذر  امللذا  اهلند ذ يف  ع عظام ومعه سبعط وع رون فاالً من خبذط

، فم ذذ   ، فذذا   لوا   ذذاخً شذذديًدا ، فلمذذا كذذان اللاذذ  أ بذذ  امللذذا ومعذذه خْلذذق كلذذري جذذـدا داهذذر
 . املسلمون من اْنزم من اهلنود فم لوه ، وتبع امللا داهر وغالب من معه

، ورجذع بمنذائم كلذرية وأمذوال خ  مث سار  مد بن الماسم فاف  ه مدينط ال ذوم وبرهذا
،  َتصذذى كلذذرة مذذن اجلذذواهر والذذ هب وغذذري ذلذذا؛ ف اتذذت سذذوهب اجلهذذاد  ائمذذط يف بذذين أماذذط

 ــــــــــــــــــــــــ

 .   خامسط(  083:   ) ، و   رةفاتاط ع:   (  060:   )  ((العدالط))( 0)
 . ( 060:   )  ((العدالط))( 2)
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، وبرهذذا  ا،  ذذد علذذت كلمذذط اإلسذذالم يف م ذذارهب األرض وممار ذذ لذذاأ هلذذم شذذم  إخّ ذلذذا
، خ ي وّجذذه  ، وامذ ألت  لذو  امل ذذركني مذن املسذذلمني رعبذذًا وحبرهذا؛ و ذد أذلّذذوا ال فذَر وأهلَذذه

املسذذذذذلمون إي   ذذذذذر مذذذذذن األ  ذذذذذار إخ أخذذذذذ وه؛ وكذذذذذان يف عسذذذذذاكرهم وجاوشذذذذذهم يف المذذذذذزو 
الصاحلون واألولااع والعلماع من كبار ال ابعني يف كّ  جاش منهم شرذمط عظامط ينصذر اهلل 

، حىت وصذ  إي ىذوم  ، يم   ويس  ويمنم ديَنه؛ فم ابط بن مسلم يف ه يف بالد الوأ  م
،  ، فخاف منه وأرس  له هدايا وَتفذًا وأمواخً كلرية هديّط ، وأرس  إي مل ه يدعوه الصني

 .(0)((وبعث يس ع فه مع  وته وكلرة جنده
ــُ  عــعة اإلســالم  وممانــة بنــي أميــة قــارن بــين هــذا المــالم المنصــد الــذي يوضت
 :الذين أععِّ اهلل به  اإلسالم قارن بين ه وبين كالم سيد قطب ااتي 

ومـا .  ، ولمن روحه انحسـرت بـال جـدال لقد اتسعت رقعة اإلسالم فيما بعد))
، ولــوال قــوة كامنــة فــي طبيعــة هــذا الــدين وفــيض  قيمــة الرقعــة لذا انحســرت الــروف ؟
 .(2)((ميِّة كفيلة بالقضاء عليه القضاء األخيرعارم في طاقته الروحية لمانت أيام أ

، سذ  بدد هذ ه  وسوف ي بّدد ه ا اخلر  واخلب  ال ي يدور يف دوام ذه سذاد   ذب
األوهذذام واملذذزاعم الذذك خ يسذذندها عمذذ  وخ تمذذ  حذذني يعلذذم المذذارئ أن علمذذان واألمذذط وبذذين 

ت دمذذاس سذذاد مذذروان أتفسذذهم مذذا كذذان يذذدور يف خلذذدهم شذذيع مذذن هذذ ا األوهذذام الذذك مذذأل
 .   ب حول علمان وبين أماط

أخو  مروان بن احل م : فمد رو  البخاري من رريق ه ام بن عروة عن أباه  ال 
 أصذذذذذذا  علمذذذذذذان بذذذذذذن عفذذذذذذان ذ رعذذذذذذي اهلل عنذذذذذذه ذ رعذذذذذذاف شذذذذذذديد سذذذذذذنط )):  ذذذذذذال 

،  اسذذ خلرت: ، فذدخ  علاذه رجذذ   مذن  ذريش  ذال  الرعذاف حذىت حبسذه عذن احلذذد وأوصذى
، فدخ  علاه رجذ   آخذر ذ أحسذبه  ، فس ت وَمن ؟: ،  ال  تعم:  ال ،  ؟ هو الو :  ال 

،  ومذن هذو ؟: ،  ذال  تعذم: ، فمذال  ؟ او الو : ، فمال علمان  اس خلرت: احلار  ذ فمال 
أما وال ي تفسي باذده إتذه : ،  ال  تعم: ،  ال  فلعلهم  الوا إته الزبري ؟: ،  ال  فس ت

 ــــــــــــــــــــــــ

 .   السعادة(  83،    9م )  ((البدايط والنهايط))( 0)
 .   اخلامسط(  092:   )  ((العدالط اخج ماعاط))( 2)
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 . ((إي رسول اهلل صلى اهلل علاه وسلم، وإن كان ألحبهم  خلريُهم ما علمت
: مسعذذذذت مذذذذروان بذذذذن احل ذذذذم : ورو  مذذذذن رريذذذذق أيب أسذذذذامط عذذذذن ه ذذذذام أخذذذذو  أيب 

أمذذا واهلل : ،  ذذال  ، الذذزبري تعذذم: ،  ذذال  اسذذ خلرت: كنذذت عنذذد علمذذان أتذذاه رجذذ  فمذذال ))
 .(0)((إت م ل علمون أته خريكم فالفذًا

يذذدور يف خلذذدهم حذذول اخسذذ خالف ، و  مذذع رذذاهر مذذؤمن خ  خلافذذط رذذاهر مذذؤمن
، بذ  َتذاوز  وغريه إخّ ما كان يذدور يف عهذد عمذر ذ رعذي اهلل عنذه ذ مذن أمهاّذط اخسذ خالف
 . األمر ذلا إي ترشاه رج  معنّي هو يف تظرهم أفض  الصحابط املوجودين

ذذًدا  ف ذذابق ذلذذا مذذا يف تفذذأ اخللافذذط علمذذان ذ رعذذي اهلل عنذذه ذ فاذذدل ب ذذهادته مؤكد
 . اخ اارهم وترشاحهمصوا  

.  ، أتذذه مذذروان بذذن احل ذذم وأخذذوه ومذذن حيلذذه علذذى اخسذذ خالف وتنفاذذ  رغبذذط األمذذط ؟
 . ، وأين هي الدولط األمويّط المائمط بالفع  ؟ فأين ال م ني لبين أماط ؟

وَلّما فار أه  الف نط على علمان كان أشّد احملردعني وامل يمرين وأ ذواهم هذو  مذد بذن 
، وملا اس  ذهد علمذان متّذت الباعذط يف العذا  اإلسذالمي إخ ال ذام لعلذي  مويأيب ح يفط األ

 . بن أيب رالب اهلابي خ األموي
،  ، والذذزبري بذذن العذذوام األسذذدي و ذذد عرعذذت علذذى غذذريه ك لحذذط بذذن عباذذد اهلل ال امذذي
 . و  تعرض على أحٍد من بين أماط؛ فأين ال م ني لبين أمّاط

 ذال ابذن : ثمـان كتـب العهـد لعبـد الـرحمن بـن عـوف وهناش خبٌر مضـمونُه أن ع
،  أخو  ابن هلاعط: حدفنا عبد اهلل بن وهب  ال : حدفنا إبراهام بن املن ر  ال : (2)شبط

 ،  ، عذذذذذذن أيب عباذذذذذذدة بذذذذذذن عبذذذذذذد اهلل بذذذذذذن عبذذذذذذد الذذذذذذرمحن بذذذذذذن أزهذذذذذذر عذذذذذذن حيذذذذذذىي بذذذذذذن سذذذذذذعاد
ه  عذذذن أباذذذه  ا فذذذدعى محذذذران أن علمذذذان ذ رعذذذي اهلل عنذذذه ذ اشذذذ  ى رعافذذذذً : ، عذذذن جذذذدد
 ، فذذذذات لق محذذذذران فمذذذذال ل  ، ف  ذذذذب لذذذذه اك ذذذذب لعبذذذذد الذذذذرمحن العهذذذذد مذذذذن بعذذذذدي: فمذذذذال 

إن علمذان  ذد ك ذب لذا العهذد مذن : ،  ذال  لذا الب ذر  وذاأ مذاذا ؟: ،  ال  الب ر  ؟
 ــــــــــــــــــــــــ

 . ( 7308ذ  7303: ) حديث  ((املنا ب))ك ا  ( 0)
 . ( 228ذ  7/223: )  ((أخبار املدينط))( 2)
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أكذذان يصذذله لذذا أن ت  ذذب ل العهذذد مذذن : ، فأ بذذ  عبذذد الذذرمحن إي علمذذان فمذذال  بعذذِده
 أخ ذذذذذذى أن حياسذذذذذذبين يف أهلذذذذذذي أخّ أكذذذذذذون أعذذذذذذدل باذذذذذذنهم ف اذذذذذذرت  بعذذذذذذدأ؛ واهلل يعلذذذذذذم أ 

: ،  ذال  عزمذُت علاذا َأمُحذران أخذوأ ؟: ، فمذال علمذان ذ رعذي اهلل عنذه ذ  !بأمذط  مذد ؟
، وأمذذا أتذذَت يذذا أبذذا  مذذد  ، فأخرجذذه يذذا محذذران فأعاهذذد اهلل أخ تسذذاكنين أبذذًدا: ،  ذذال  تعذذم

ر على أن تصرف ذلا إي تفسذا أو تولاذه مذن فه  ولا ين ه ا األمر يوم ولا ه وأتت تمد
بدا لا ويف الموم من هو أمّأ با يومل  رمحذذًا مذين إخ رجذاع الصذلط واإلحسذان فامذا باذين 

ولا ذذذا مذذا ولا ذذا واهلل يعلذذذم أ   ذذد اج هذذذدت و  آُل أن : ، فمذذال عبذذذد الذذرمحن  وبانذذا ؟
، وأمذا أتذا فاج هذدت  لاهذا، أما أتا ف ان يعلذم اهلل موعذعي مذا   أكذن أل أجد خري عباده

فامذا ) يذا ر  ولاذت أمذرهم خذريهم : ، فذ ذا سذألين  لذُت  ألمط  مد فولات أمذرهم خذريهم
فاج هذذذدت أتذذذت لنفسذذذا وحرصذذذت وأتذذذا واهلل مذذذا آلذذذو أن أج هذذذد : ،  ذذذال علمذذذان  أعلذذذم(

 .  وأحذذذذذذذذذذذذذذر  يف أفضذذذذذذذذذذذذذذ  مذذذذذذذذذذذذذذن أعلذذذذذذذذذذذذذذم واهلل خ أف ذذذذذذذذذذذذذذا هذذذذذذذذذذذذذذ ا مذذذذذذذذذذذذذذن ر ب ذذذذذذذذذذذذذذا أبذذذذذذذذذذذذذذًدا
اللهذم إن كذان : ، فمذام بذني املنذو والمذو فذدعى فمذال  اتصذرففلما رأ  ذلذا عبذد الذرمحن 

 ، فلذذذم   ذذذث إخ سذذذ ط أشذذذهر حذذذىت  مذذذن تولاذذذط علمذذذان إيَّذذذاي مذذذا وخ  فذذذأم ين  بذذذ  علمذذذان
 .(0)(( بضه اهلل

ه ا إن فبت فاح م  أن علمان ذ رعي اهلل عنه ذ عرض األمذَر علذى الذزبري فذرفض أن 
، مث تذذذرّجه لذذذه أن ي  ذذذب لعبذذذد  ت مذذذن أيذذذام عمذذذري ذذذون خلافذذذط؛ ألتذذذه كذذذان يذذذرفض الوخيذذذا

 . الرمحن وي  م ذلا عنه
، وأتذه خذرُي أصذحا   مذد  ويف ه ا اخلو فنذاع عبذد الذرمحن علذى علمذان يف آخذر حااتذه

 . ، وفاه فناع علمان على عبد الرمحن واع ماده أته أفض  من يعلم بعد أيب ب ر وعمر
 عهذذد علمذذان   تبعذذد عمذذا كاتذذت وهذذ ه النصذذو  مذذن أعظذذم ال ذذواهد أن األمذذط يف

،  ، وأْنذم خذذري المذرون كمذذا شذهد هلذذم رسذول اهلل صذذلى اهلل علاذه وسذذلم علاذه يف عهذد عمذذر
وأّن تصّور حمامط احل م خ يزال كما هو يف عهذد عمذر   ي مذرّي خ يف أذهذان األمذط وخ يف 

هذذ  األغذذراض ، وخ يمذذول ربذذالف ذلذذا إخّ أ ذهذذن علمذذان وخ يف ذهذذن أحذذٍد مذذن بذذين أماذذط

 ــــــــــــــــــــــــ

 . ( 228ذ  7/223: )  ((أخبار املدينط))( 0)
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 . واألحماد من الروافض وَمن سار على در م من أه  الف 
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 الفصل احلادي عشر

اتهام عثمان بأن تصوره حلقيقة احلكم قد تغّير وأنه حيمل قرابته على 

 رقاب الناس 

هـذا التصـوِّر لحقيقـة الحمـ  قـد تغيِّـر شيبــكا مـا بـدون شــك )): قـال سـيد قطـب 
أن تـدرش الخالفـة عثمـان وهـو شـيٌخ  : سوء الطـالع ، ولقد كان من  على عهد عثمان

، وضـــعفت لرادتـــه عـــن الصـــمود لميـــد  ، ضـــعفت ععيمتـــه عـــن عـــعائ  اإلســـالم كبيـــر
 . مروان وكيد أمية من ورائه

ــكا يمنحـــه حريِـّـة التصـــرِّف فـــي مـــال  فهــ  عثمـــان ـ يرحمـــه اهلل ـ أنِّ كونـــه لمامــ
ان علــى منتقديــه فــي هــذه المســلمين بالهبــة والعطيــةأ فمــان رده فــي كثيــر مــن األحيــ

كما يمنحه حرية أن يحم  بني معين وبني أمية   ((ولالِّ ففي  كنت لمامـكا ؟)): السياسة 
، وفـيه  الحمـ  طريـد رسـول اهلل لمجـرِّد أنِّ مـن حقـه  ـ من قرابته ـ على رقا  النا 
 .(0)((أن يمرم أهله ويبره  ويرعاه 

البارلذذذط الذذذك اف علهذذذا الذذذروافض هذذذ ا أسذذذلو  إتسذذذان أسذذذلَم تفسذذذه للروايذذذات : أقـــول 
، ولذذو زّم سذذاد   ذذب تفسذذه بزمذذام تمذذو  اهلل  وأعذذداع هذذ ا اخللافذذط الراشذذد وال ذذهاد املظلذذوم

ومرا ب ذذذذه وبزمذذذذام العذذذذدل واإلتصذذذذاف وبزمذذذذام مذذذذنهد أهذذذذ  السذذذذنط واحلذذذذق ملذذذذا اسذذذذ  ال هذذذذ ه 
 . اخس  الط على ه ا اخللافط املؤمن الراشد وال هاد املظلوم

نصــاف واألد  واالحتــرام مــع ذي النــورين ومــن يســتحيي منــه أهمــذا يمــون اإل
 . !!محمد رسول اهلل ومالئمة الرحمن ؟

 ــــــــــــــــــــــــ

 :ما يلي (  019:   ) ، و ال يف   فاتاط ع رة  ال بعط اخلامسط ((العدالط اخج ماعاط))(  086:   ( ) 0)
.  ه ا ال صّور حلمامط احل م  د تمرّي شالذًا ما دون شّا على عهد علمان وإن بمَي يف ساام اإلسالم)) 

، ومن روائه مروان بن احل م يصرف األمر ب لري من اخحنراف عن  هو شا   كبريلمد أدركت اخلالفط علمان و 
، كما أن رباعط علمان الرخّاط وحدبه ال ديد على أهِله  د ساهم كالمها يف صدور تصرّفات أت رها  اإلسالم

 . ((منها كلريًا، وكان هلا معمبات كلرية وآفار يف الف نط الك عاىن اإلسالم  ال لريون من الصحابط من حوله
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أيســــمت ســــيد قطــــب علــــى كفــــر اــــالة الــــروافض والباطنيــــة وال تمفيــــه هــــذه 
المداهنات والمجامالت مـع أعـداء اهلل وال يتِّسـُع صـدرُه ألصـحا  رسـول اهلل صـلى 

ط مذذن السذذ وت عمذذا شذذور بذذني أصذذحا  فاسذذ ت كمذذا رأ  أهذذ  السذذناهلل عليــه وســل  
 . ، ومح  تصرّفات من أخ أَ منهم على اخج هاد رسول اهلل صلى اهلل علاه وسلم

هــذا هــو موقــد أهـــ  الحــ  فــيمن هــو دون عثمـــان اإلمــام البــارِّ الراشــد وكـــ  
 . أصحا  رسول اهلل بار راشد

علــى  هــذا التصــور لحقيقــة الحمــ  قــد تغيِّــر شيبـــكا مــا دون شــك)): يقــول ســيد 
 . ((سيا  اإلسالمفي عهد عثمان ولن بقي 

 :مث يبنّي أسبا  ه ا ال مرّي بموله 
، وهـذا  أنـه كـان خرفــكا: أي  ((لقد أدركت الخالفة عثمان وهو شيٌخ كبيـر))ـ   

فــال نــدري كيــد .  الخــرف يســه  انقيــاده للمتالعبــين بــه وبــومور الدولــة والمســلمين
هـذا الشــيخ المبيــر ثـ  أســلمته للــى مــروان  رضـيت األمــة كلهــا وأجمعـت علــى اختيــار

،  ، والعبيـر ، وطلحـة فتلغب مروان هذا علـى األمـة كلهـا ومـنه  علـيِّ بـن أبـي طالـب
وعبد الرحمن بن عوف وسائر األبطال الذين فتحوا الدنيا وأطـاحوا بعـروا القياصـرة 

 فــي هــذه األمــة التــي يســيرها وخليفتهــا ويصــرف شــ ونها مــروان وينحــرفواألكاســرة 
 . بها

 . ((ـ وبون من ورائه مروان بن الحم  يصرف األمر بمثير من االنحراف  
، وإاذا تمذرّي تماّذذرًا  ال صّور حلمامط احل م عند علمان   ي مذرّي شالذذًا مذاأن ومعىن ه ا 

 . كبريًا تبعذًا ل صّرف مروان ال لري اخحنراف
وايـــره مــــن  ـ وبـــون طبيعــــة عثمـــان كانـــت رخيِّــــة فيســـه  انقيـــاده لمــــروان  

 . المتالعبين به
ا على أهله 4 أنه رجـٌ  عـاطفيِّ تقـوُده العواطـد : ، أي  ـ وبون حدبه كان شديدك

 . العمياء للى تحقي  مآربه  وطموحاته  للى األموال والمناصب التي ال يستحقونها
ولاأ عنذد سذاد شذّا يف أن تصذّور علمذان حلمامذط احل ذم  ذد تمذرّي؛ فهذو علذي يمذنٍي  

 . إْنا روايات الروافض.  ، فما هي الواهني المارعط لديه ؟ لا  د و عكام  بأن ذ
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، فال خلـ  لـه وال ديـنأ  أما مروان عنده فمون األمة قد سل مت بونه مجرم أثي 
، وكونِّ ك  النا  سيغمضون  فلذا يجع  منه ُسلِّمـكا للطعن في الخليفة الراشد عثمان

 . صدقت  وبررت: أعينه  ويقولون له 
روان ه ا ال ي ي عن فاه سذاد هلذ ه األهذداف خ حيمذ  لذه املسذلمون املنصذفون إن م

، ويع مذذدون أ والذذه  ، يذذروي لذذه أئمذذط اإلسذذالم ، بذذ  هذذو مسذذلم عذذدل هذذ ه الصذذورة ال ذذوهاع
، ورو  لذه مذن األئمذط البخذاري  يف الفمه؛ و د رو  عنه عدد  من الصحابط وخاار ال ذابعني

 .(0)مام مالا على حديِله ورأيه، واع مد اإل والبا ون سو  مسلم
فذاجلوا  مذا  الذه شذا  اإلسذالم ابذن تاماذط وغذريُه يف دحذض : وأما ما ي عّلق بذاحل م 

 :األبارا  حوله 
قال شيخ اإلسالم ابن تيمية في جوابه على الرافضي في  عمه أن عثمـان  وع 

: لـى قولـه ل ((... عمه الحم  بن أبي العاص كان من مسلمة الفت  وكـانوا ألفـي رجـ 
و  ت ذن ال لمذاع تسذ ن باملدينذذط يف حاذاة النذ  صذذلى اهلل علاذه وسذلم فذذ ن كذان  ذد رذذرده ))

، ولو ررده من املدينط ل ذان يرسذله إي م ذط؛ و ذد رعذن   ف اا ررده من م ط خ من املدينط
 . هو ذهب باخ ااره: ،  الوا  كلري من أه  العلم يف تفاه

 .(2)((، وخ هلا إسناد يعرف به أمرها و صط تفي احل م لاست يف الصحاح
ــكا بعــدما ســب   ،  و ذذد رعذذن كلذذري مذذن أهذذ  العلذذم يف تفاذذه كمذذا تمذذّدم)): وقــال أيضـ

وإذا كذان النذ  صذلى )): إي أن  ذال  ((... ، وال ذرد هذو النفذي هو ذهب باخ اذاره: و الوا 
الزمذذذان؛ فذذذ ن هذذذ ا خ اهلل علاذذذه وسذذذلم  ذذذد عذذذزر رجذذذالً بذذذالنفي   يلذذذزم أن يبمذذذى منفاذذذذـا رذذذول 

، بذذ   ، و  تذذأت ال ذذريعط بذذ تب يبمذذى صذذاحبه منفاذذذـا دائمذذذًا يعذذرف يف شذذيع مذذن الذذ تو 
، وهذذو تفذذي الذذزا  واملخنّذذث حذذىت ي ذذو  مذذن ال خناذذث؛ فذذ ن كذذان  غايذذط النفذذي املمذذدر سذذنط

، وإن كاتذذت علذذى  تعزيذذر احلذذاكم للذذ تب حذذىت ي ذذو  منذذه فذذ ذا تذذا  سذذم ت العموبذذط عنذذه

 ــــــــــــــــــــــــ

 . ( 2/92: )  ((هدي الساري)): اتظر ( 0)
 . ( 6/162: )  ((املنهام))( 2)
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 .(0)((هو أمر اج هادي   يمّدر فاه  در و  يوّ ت فاه و تذتب ماض ف
و ذد رووا أن علمذان سذأل النذ  صذلى اهلل علاذه وسذلم أن )): وقال رحمـه اهلل أيضــكا 

،  ، وحنذذن تعلذذم أن ذتبذذه دون ذتذذب عبذذد اهلل بذذن سذذعد بذذن أيب سذذرح يذذرده فذذأذن لذذه يف ذلذذا
مذذذا  صذذذط احل ذذذم فعاّمذذذط مذذذن ذكرهذذذا إاذذذا ، وأ و صذذذط عبذذذد اهلل فاب ذذذط معروفذذذط باإلسذذذناد اللابذذذت

، و ذ َّ أن يسذلم هلذم  ، و د ذكرها املؤّرخون ال ين ي لر ال ذ   فامذا يرووتذه ذكرها مرَسلط
، فلذذذم ي ذذذن هنذذذا تمذذذ  فابذذذت يوجذذذب المذذذدح فذذذامن هذذذو دون  تملهذذذم مذذذن الزيذذذادة والنمصذذذان

 .(2)((علمان
نذ  صذلى اهلل علاذه وسذلم ، و بذط ال واملعلذوم مذن فضذائ  علمذان)): وقـال ـ أيضــكا ـ 

وأملال ذلا مما يوجب العلذم الم عذي بأتذه مذن كبذار )): إي أن  ال ذ ((... ، وفنائه علاه له
،  ، فذال يذدفع هذ ا بنمذ  خ يلبذت إسذناُده أولاذاع اهلل امل مذني ذ رعذي اهلل عذنهم ورعذوا عنذه ذ

لذذ  هذذ ا ملذذ  ، بذذ  م ، وَيعذذ  لعلمذذان ذتذذب بذذأمر خ يعذذرف حمام ذذه وخ يعذذرف كاذذرت و ذذع
.  ال ين يعارعون احمل م بامل  ابه؛ وه ا من فع  ال ين يف  لو م زيغ ال ين يب مون الف نط

 . وخ ريب أن الرافضط من شرار الزائمني ال ين يب مون الف نط ال ين ذمهم اهلل ورسوله
فنحن تعلم   عذًا أن الن  صلى اهلل علاه وسلم   ي ذن يذأمر بنفذي أحذد : وباجلملط 

 .(7)((ائمذًا مث يرده علمان معصاًط هلل ورسوله وخ ين ر ذلا علاه املسلموند
... )): بذ   ذد رو  ابذن جريذر ذ رمحذه اهلل ذ يف تملذه دحذض علمذان ل ذبه أهذ  الفذ  

،  ، واحل ذذم م ذذي إ  رددت احلَ ذذم و ذذد سذذريه رسذذول اهلل صذذلى اهلل علاذذه وسذذلم: و ذذالوا 
، مث رده رسذذول اهلل صذذلى اهلل  م مذذن م ذذط إي ال ذذائرتسذذريه رسذذول اهلل صذذلى اهلل علاذذه وسذذل

، ورسذذول اهلل صذذلى اهلل علاذذه وسذذلم  ، فرسذذول اهلل صذذلى اهلل علاذذه وسذذلم سذذريه علاذذه وسذذلم
 .(2)((اللهم تعم: ،  الوا  ، أك لا ؟ رّده

 ــــــــــــــــــــــــ

 . ( 263ذ  6/266: )  ((املنهام))( 0)
 . ( 263ذ  6/266: )  ((املنهام))( 2)
 . ( 6/268: )  ((املنهام))( 7)
 . ( 2/723: )  ((ال اري ))( 2)
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 الفصل الثاني عشر

 إظهار عثمان يف صورة ظامل متجبِّر

  ابنتــه الحــار  بــن الحمــ  يــوم مــن  عثمــان مــن بيــت المــال  و )): قــال ســيد 
، فلمـــا أصـــب  الصـــباف جـــاءه  يـــد بـــن أرقـــ  خـــا ن مـــال  عرســـه مبتـــي ألـــد درهـــ 

، فسوله أن يعفيه من  المسلمين وقد بدا في وجهه الحعن وترقرقت في عينيه الدمو 
ــه لصــهره مــن مــال المســلمين قــال  عملــه ــه عطيت ــه الســبب وعــرف أن ، ولمــا علــ  من

، فرد الرج  الذي يستشعر روف  (ابن أرق  أن وصلُت رحمي ؟أتبمي يا : )مستغربـكا 
، ولمن أبمي ألني أظنك أخذت هذا المال  ال يا أمير الم منين: )اإلسالم المرهد 

،  عوضـــكا عمــا كنــت أنفقتــه فــي ســبي  اهلل فــي حيــاة رســول اهلل صــلى اهلل عليــه وســل 
ى الرجــ  الــذي ال يطيــُ  ، فغضــب عثمــان علـ واهلل لـو أعطيتــه مائــة درهــ  لمـان كثيــركا

: ، وقـال لـه  ضميره هذه التوسـعة مـن مـال المسـلمين علـى أقـار  خليفـة المسـلمين
 .(0)((( أل  بالمفاتي  يا ابن أرق  فإنا سنجد ايرش)

انظر للى هـذا الرجـ  الـذي يتقبـ  بمـ  لهـد هـذه المطـاعن الفـاجرة فـي رجـٍ  
ومذن لى اهلل عليـه وسـل  من أعظ  رجـال اإلسـالم ومـن أعظـ  أصـحا  رسـول اهلل صـ

، وممن ب ل ال لرَي وال لري إلعالع كلمط اهلل وتصرة اهلل ورسذوله وتصذرة  أمأد النا  به رمحذًا
اإلسذذالم؛ فلذذم يبذذق هلذذ ا الرجذذ  العظذذام اخللافذذط الراشذذد يف تفذذأ سذذاد   ذذب وم ذذاعره أّي 

عرعذذه  رصذذاد مذذن اخحذذوام وحسذذن الظذذّن ي ذذّ   بذذه هذذ ه امل ذذاعن الفذذاجرة ويذذدفعها عذذن
 . ال رف

 . !أين مصدر هذا اإلفك ؟
 . !لماذا ال يذكره سيد ليعرف المسلمون من أين يستقيه ؟

 . !!أين أسانيدها ؟
ألجذذ  محايذذط عذذرض مذذن أشذذرف األعذذراض وأحّمهذذا بذذال حردي واحلمايذذط وأيــن التحــرتي 

 ــــــــــــــــــــــــ

 .   خامسط(  083ذ  080:   ) ،  ((العدالط))(  019:   ( ) 0)
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 . !واخس ماتط يف ال ّ  والدفع عنه ؟؟
بدل أن يدفَعه أو يع  ر أو ي أّول لذه إن  صّدهب ساد   ب ه ا اإلفا واسووح إلاه 

كان  د خدب  ذ ا ال ذ     ي حذّرأ عذمري علمذان حلذزن زيذد بذن أر ذم و  يهذّاد م ذاعره 
 . اإلسالماط ب ا ه فا  ّكر ويع و ويرجع إي اهلل يف تظر ساد   ب

 بذذذذذذذ  بلذذذذذذذغ يف  سذذذذذذذوة الملذذذذذذذب وبذذذذذذذرودة امل ذذذذذذذاعر أن يسذذذذذذذ مر  هذذذذذذذ ا الب ذذذذذذذاع ويمذذذذذذذول 
 . (تبمي يا ابن أرق  أن وصلت رحميأ: )ممال ذًا 

: )  ال ساد م فاعالً مع ه ا امل هد ال ي ت ف ّر له األفلدة و د بلغ منه ك  مبلذغ 
ـــردِّ الرجـــ  الـــذي يستشـــعر روف اإلســـالم المرهـــد  أن علمذذذان  ذذذد فمذذذد روح : أي ( ف

 . اإلسالم املرهرت
فـي سـبي  ولمن أبمي ألني أظنك أخذت هذا المال عوضـكا عما كنت أنفقته ) 

فلذم َُيذد احلذزن وخ ( ، واهلل لـو أعطيتـه مائـة درهـ  لمـان كثيـركا  اهلل في حياة رسـول اهلل
الب اع وخ ه ه املوعظط العظامط الك تلني هلا الصخور؛ ألن علمان   يبق يف تفسذه شذيع 

 فقـد روف اإلسـالم، وي ّكره باهلل أو عاف بذه علذى عملذه العظذام أن حيذب ؛ ألتذه  يؤفّر فاه
، ب  بدل أن ي عظ وي  ّكر أخ ته العذزّة بذاإلمث فمضذب علذى الرجذ   يف تظر سادالمرهد 

ال ي خ ي اُق عمريُه هذ ه ال وسذعط مذن مذال املسذلمني علذى أ ذار  خلافذط املسذلمني و ذال 
 . ( !!ل  بالمفاتي  يا ابن أرق  فإنا سنجد ايرش أ: ) له 

، همـــذا  للجــرأة فـــي عثمـــانيـــا للجبــروت ويـــا للقســـوة ويـــا : كذذأن سذذذاًدا يمذذول 
يصدر هذا التصرف من هذا الشـيخ المبيـر الـذي فقـد روف اإلسـالم المرهـد ونسـي 
طبيعتــه الرخيــة فوصــ  للــى هــذا الحــد المرعــب وســيبحث عــن خــا ن جامــد المشــاعر 
فال يستشعر روف اإلسالم المرهد ويطي  ضميره الخـر  هـذه التوسـعات فـي أمـوال 

 . !!المسلمين ألقار  عثمان 
 . لن عثمان لو كانت عطيته مائة دره  لمان كثيركا: اتظر إي المصط تمول 

حاشذا زيذد بذذن أر ذم أن يصذ  إي هذذ ه الدرجذط مذن ال ذذمب وهذو يعلذم أّن رسذذول اهلل 
صلى اهلل علاه وسلم كان يع ي بسخاع مما أفذار بعذض شذبا  األتصذار تذارة وذا اخلويصذرة 

ي اهلل عنهمذا ذ بسذخاع وخ شذّا أن ذلذذا  ، و ذد أع ذذى أبذو ب ذر وعمذذر ذ رعذذ تذارة أخذر 
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 . كان يماظ أملال ذي اخلويصرة
واهلل لذذو أع ذذى علمذذان بسذذخاع ل ذذذان بذذارـا راشذذًدا ومذذا أظذذذّن زيذذد بذذن أر ذذم الصذذذحايب 

ـــذ ذي الخويصـــرة اجللاذذذ  يسذذذ ن ر ذلذذذا وخ غذذذريه مذذذن الصذذذحابط األجذذذالّع  ـــر أن تالمي اي
ة عثمــان نفســها فضــالك عــن عطائــه والــروافض ال يعالــون يحترقــون للــى اليــوم مــن خالفــ

 . للمستحقين من الصحابة وايره 
، وهذذي مذذا  وهنذذاأ  صذذط تبذذنّي أن هذذ ه المصذذط الذذك تعلذذق  ذذا سذذاد   ذذب  صذذط بارلذذط

 : (0)((أخبار املدينط))رواه ابن شبط يف 
 ذذال عبذذد اهلل بذذن خالذذد لعبذذد اهلل بذذن :  ذذال (7)، عذذن أباذذه (2)حذذدفنا  مذذد بذذن سذذالم

كلدم أمذري املذؤمنني علمذان ذ رعذي اهلل عنذه ذ فذ ن ل عاذاخً وعلذيَّ : عنهما ذ  عمر ذ رعي اهلل
،  ، وأع ذذذاه مائذذذط ألذذذرت كلدمذذذه ف تذذذا َتذذذده بذذذرـا وصذذذوخً ف لمذذذه فزوجذذذه ابن ذذذه: ، فمذذذال  َدينذذذذًا

 . ، ف ان خ ي لم إخوته كوًا بعلمان فولدت له علمان بن عبد اهلل
،  هذذذ ه المصذذذط مذذذن رريذذذق الذذذزبري  ذذذ ا اإلسذذذناد(2)((العمذذذد اللمذذذني))ورو  الفاسذذذي يف 

، ف تذذا سذذ وده بذذذرـا  كلمذذذه: ،  ذذال  كلذذم ل أمذذذري املذذؤمنني فذذ ّن ل عاذذذاخً وَدينذذذًا)): وفاهذذا 
 . إي آخر المصط ((... واصالً 

 :وفي هذه القصة ما يبيتن  يد تلك القصة من جهات 
 . ويف تلا مائك ألرت،  أن يف ه ه المصط أّن الع اع كان مائط ألرت: األولى 
، أي  أن يف تلا أن الع اع كان من علمان لزوم ابن ه احلار  بن احل ذم: والثانية 

 . شماق مروان: 

 ــــــــــــــــــــــــ

(0 ( )7/221 ) . 
أحاديذث )): ، و ال أبذو الفضذ  الر اشذي  ((صدوهب)):  مد بن سالم  ال فاه صاح بن  مد جزرة احلافظ ( 2)

؛ ( 1/827: )  ((تذاري  بمذداد)).  (( مد بن سالم عندتا مل  حديث أيو  عن  مذد عذن أيب هريذرة
 . املوعع امل ار إلاه:  ((تاري  بمداد)).  بالمَدرورّد أبو خالمط حديَله ألته يرمى عنده 

 . ، ل ن المصط أ ر  إي أخالهب الصحابط وسري م أما أبوه فلم أ رت له على تر ط( 7)
(2 ( )1/071 ) . 
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، ولذذه  وهذذ ا احلذذار    أجذذد لذذه ذكذذرًا يف ك ذذب الذذواجم بعذذد حبذذٍث يف مصذذادر كلذذرية
 . ذكر  يف بعض م ون البخاري
، واتدفاب علمان يف َتماق  انسا رة بات احلَ م على علمباان والمرض من المصط 

 . مير م إي أبعد احلدود الك خ ترعي اهلل وخ املسلمني
أن يف المصذذذط اللاتاذذذط أن عبذذذد اهلل بذذذن خالذذذد علذذذى  راب ذذذه مذذذن علمذذذان كذذذان : والثالثـــة 

، ومذع ذلذا مذذا كذان َيذر  أن ي ذذ و لعلمذان هذ ه األعبذذاع الذك أفملذذت   ي ذ و َدْينذذًا وعاذذاخً 
، ف ذذّوعه هذذ ا  ث عذذن واسذذ ط ي لّذذم لذذه علمذذان ذ رعذذي اهلل عنذذه ذكاهلذذه؛ فذذ هب يبحذذ

الواس ط ذ وهو عبد اهلل بن عمر وكان أعرَف بسوايا ه ا اخللافط البار الراشذد ذ فمذال خبذن 
 . ، ولمد كلمه فوجده ك لا كلمه ف تا س وده برـا واصالً : خالد 

أتذه أجذزل : ، أي  ن ذهمذنه زوم اب: أن تلذا المصذط تمذول يف أسذلو  ملذري : الرابعة 
وهذ ه المصذط أن عبذد اهلل .  ، وألته زوم ابن ذه له الع اع ألمرين ألته ابن احل م أخو مروان

بن خالد ملا كلم علمان َتاو  معه و ام بوه على أحسن الوجذوه الذك حيمذد علاهذا وتذ كر 
 . يف  اسنه ذ رعي اهلل عنه ذ

،  تسذذذديد َدينذذه وعلذذذى تفمذذذط عاالذذذه فزوجذذه ابن ذذذه ووصذذذله  ذذا يعانذذذه علذذذى زواجذذه وعلذذذى
، ولمذذد كذذان هذذ ا المذذْدر  لذذااًل؛ ألن املذذال كذذان  ذذد فذذاض يف عهذذد علمذذان  وذلذذا مائذذط ألذذرت
 . إي درجط عظامط
أن ابذذذن عمذذذر كذذذان يذذذر  علمذذذان يف تصذذذرفاته بذذذارـا واصذذذالً وهذذذو الذذذ ي خ : الخامســـة 

 . َيام  وخ حيايب و  مت  به الدتاا و      ا
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، ولذو كذان  ديمذًا لعبد اهلل بذن خالذد هذ ا دهذرًا رذويالً حذىت مذات يف دارهو د كان ص
 .(0)ممن يس ح  أموال املسلمني ملا صاد ه روال حااته

يف المصط الواهاط مذن ال زيّذد وتسذبط ال ذمب إي زيذد بذن أر ذم ذ وحاشذاه ذ : السادسة 
 . ما  د عرفت
ر إخ مذن شذخل  ذد عذعرت عدم مباخة علمان بال  كري وتصرفات خ تصد: وفاها 
 . {وإذا ذُكدروا خ َي كرون } أو زال إ اته 

 . وأعاذ اهلل علمان املؤمن ال هاد من ذلا
،  أن المصذذذط اللاتاذذذط تفاذذذد أتذذذه أع ذذذاه مائذذذط ألذذذرت و  تمذذذ  مذذذن باذذذت املذذذال: الســـابعة 

ع ذاًع ، خ سذاما وعلمذان كذان جذواًدا سخاذذـا م ودون إفبات أْنا من بات املال خذر  الم ذاد
، وخ َيسذ  لُر علاذه  بارـا وصوخً فال ي  ام  برّه ووصذله إخّ إذا كذان ع ذا ه مذن صذلب مالذه

 . ذلا إخ حا د ممِرض

 ــــــــــــــــــــــــ

 . ( 238،  7/89: ) للفاكهي  ((أخبار م ط)): اتظر ( 0)
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 الفصل الثالث عشر

 اتهام عثمان بأنه قد توسع يف املنح والعطايا

واألمثلة كثيرة في سيرة عثمان على هـذه التوسـعاتأ فقـد )): (0)قال سيد قطب
، ونف  مروان بن الحمـ   ، ومن  طلحة مائتي ألد ات يوم ستمائة ألدمن  العبير ذ

ولقد عاتبه في ذلـك نـاٌ  مـن الصـحابة علـى رأسـه  علـي بـن .  ُخم  خرا  لفريقية
فمــا كـان ألبــي : ، فـونمروا عليــه وسـولوه  لن لـي قرابــةك ورحمــكا: ، فوجــا   أبـي طالـب

ان يحتسبان في منع قرابتهـا وأنـا لن أبا بمر وعمر ك: ، فقال  بمر وعمر قرابة ورح 
فهـديُهما واهلل أحـبُّ للينـا : أحتسب فـي لعطـاء قرابتـيأ فقـاموا عنـه ااضـبين يقولـون 

، وغري املذال  (2)(، وأقر  للى حقيقة اإلسالم  وأحب للى اإلسالم) نع  .  من هديك
فـي  تغدن على الوالة من قرابة عثمان وفيه  معاوية الذي وسـع عليـهكاتت الوخيات 

ــد لــه  ، وجمــع لــه قيــادة األجنــاد األربعــة ، فضــ  لليــه فلســطين وحمــ  الملــك ، ومهِّ
وفاهم احل ذم .  بعد ذلك أن يطلب الملك في خالفة عليِّ وقد جمع المال واألجناد

ال ي آواه علمان وجع  ابنه مروان بن احل م وزيره امل صردف ) بن العا  رريد رسول اهلل 
 . إخل ((...  بن سعد بن أيب السرح أخوه من الرعابوفاهم عبد اهلل ) ،  (7)(

 :مناقشة هذا المقطع 
خ أدري علذذذذى أيد مذذذذنهد ارت ذذذذزت منا  ذذذذات سذذذذاد   ذذذذب للخلافذذذذط الراشذذذذد : أوالك 

 . علمان ذ رعي اهلل عنه ذ ؟
يذذا أيهذذا الذذ ين آمنذذوا إن جذذاعكم فاسذذق  بنبذذأ } : وخ أدري هذذ  خ ذذر ببالذذه  ذذول اهلل 

فذذ ذا كذذان خ بذذّد لذذه مذذن {  ومذذذًا جبهالذذط ف صذذبحوا علذذى مذذا فعلذذ م تذذادمني  ف بّانذذوا أن تصذذابوا
ال  ذذهري  ذذ ا اخللافذذط الراشذذد وخ بذذّد لذذه مذذن اإلعذذراض عذذن مذذنهد أهذذ  السذذنط واجلماعذذط يف 
السذذ وت عمذذا جذذر  بذذني أصذذحا  رسذذول اهلل صذذلى اهلل علاذذه وسذذلم واع بذذارهم   هذذدين 

 ــــــــــــــــــــــــ

 .   خامسط(  083) ، و    فاتاط ع رة(  019:   )  ((العدالط))( 0)
 .   خامسط(  083:   )  ((العدالط))ما بني الموسني من ( 2)
 .   اللاتاط ع ر(  019:   )  ((العدالط))ما بني الموسني يف ( 7)
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 . فاما حَد  بانهم حىت من الم ال
كان ير  أن خ بّد له من اخلوض يف ه ا املادان على ما فاه من خ ر وعالل وإذا  

} : فلمد كان َيب علاه أن ي حّلى ب يٍع من العدل واإلتصاف بناًع على  ول اهلل تعذاي 
، وكذذان خ بذذّد لذذه إن   {وخ َيذذرمن م شذذنلان  ذذوٍم علذذى أخ تعذذدلوا اعذذدلوا هذذو أ ذذر  لل مذذو  

مذذالت بسذبب عذم  تفسذي أو خذذارجي أن ي بذع املذنهد العلمذذي كذان مدفوعذذًا إي هذ ه احل
، خصوصذذذًا و ذذد شذذاب يف و  ذذه احذذوام املذذنهد العلمذذي يف البحذذث  وحبلذذه ودراسذذ ه(0)يف تمذذده

 . والدارسط خصوصذًا يف مل  ه ا املادان ال ي خاعه
 :تسأله بناًع على ما أسلفناه فنمول : ثانيـكا 

ــ ة المثيــرة فــي ســيرة عثمــان علــى هــذه أيــن أدلتــك وبراهينــك علــى هــذه األمثل
 . التوسِّعات ؟؟

وه  تستطيع أنت أو أشـد خصـوم عثمـان ولخوانـه أن تثبتـوا فـي ضـوء المـنهج 
 . العلمي شيبـكا من هذه االتهامات واالدعاءات الظالمة ؟؟

، وتفذ   ، ومنه رلحط مائك ألرت زعمَت أن علمان منه الزبري س مائط ألرت: ثالثـكا 
 . م مُخأ خرام إفريماطمروان بن احل 

 . ؟؟ يـ فه  تستطيع لثبات هذه الدعاو   
إذا كذذان يف ـ أال تــرع أنِّ فــي دعــواش هــذه طعنـــكا فــي عثمــان والعبيــر وطلحــة   

 . ع ائه هلما اب زاز ألموال املسلمني ؟؟
ف ذا كاتت حرامذًا وظلمذًا ف ته خ َيوُز هلما أن يمبال ه ا الع اع ف ّن فاه تعاوتذًا علذى 
اإلمث والعذدوان وتعاوتذذًا علذى اب ذذزاز أمذوال املسذلمني وْنبهذا وف حذذذًا ألبذوا  الفذ  ولل عذذن يف 

 . اإلسالم تفسه
لمذد دافذذع سذذاد عذن أيب ب ذذر وعمذذر فامذا حصذذ  بذذني أيب ب ذر وعمذذر مذذن خذذالف يف 

، ويف عذذزل  خالذذد بذذن الولاذذد يف شذذأن مالذذا بذذن تذذويرة وتذذزّوم خالذذد لزوجذذط مالذذا بعذذد   لذذه

 ــــــــــــــــــــــــ

 . معلوم أّن لساد   ب ك ابذًا يف النمد األديب( 0)
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 . د بعد ذلاعمر خلال
وجهذذات تظذذر أيب ب ذذر وعمذذر تفسذذريًا سااساذذذـا يناسذذب سااسذذط هذذ ا ( ها ذذ )ففّسذذر 

هذذذ ا هذذذو ال صذذذوير الصذذذحاه )): (0)، فاسذذذ ن ر سذذذاد هذذذ ا ال فسذذذري مذذذن ها ذذذ  فمذذذال العصذذذر
ولن أعجب فعجب لرج  يعيال بفمره ونفسـه فـي جـوِّ ! لألمر يف تظر الدك ور ها   

ـــرة مـــن التـــاريخ اإلســـالمي ـــة الحساســـة  هـــذه الفت ـــي ظـــ ِّ هـــذه الضـــمائر المرهف ، وف
الشديدة الحساسية من رجاله ث  ال يرتفع ضميره هو وشعوره بتفسير الحواد  علـى 
هذا المستوع المستمد مباشـرة مـن مالبسـات السياسـة فـي عصـرنا المـادي الحاضـر 
 ال مــن روف اإلســالم وتاريخــه فــي تلــك الفتــرة لنمــا هــذه سياســة أيامنــا الحاضــرة تبــرِّر

، وتحسـب  الوسيلة بالغاية وتهبن بالضمير اإلنسـاني للـى مسـتوع الضـرورات الوقتيـة
 . هذا براعة في السياسة ولباقة في تصريد األمور

إتذذه هذذو ال صذذوير : ومذذا أصذذمر أبذذا ب ذذر يف هذذ ا ال صذذوير الذذ ي يمذذول الذذدك ور ها ذذ  
بذه رجذ  يعذاُش يف الصحاه لوخ أّن أبا ب ر كذان أكذو وأبعذد مذن مذد  ا هذر الذ ي ينظذر 

، فضذذالً عذذن  ، فذذال يسذذ  اع إرال ذذذًا أن يرتفذذع إي ذلذذا األفذذق السذذامق البعاذذد عصذذٍر هذذاب 
 . ((اجله  الفاعه بأولّاات ال ريعط اإلسالماط

،  مث تذذا ش سذذاد   ذذب هذذا الً مذذرة أخذذر  يف عمذذر بذذن اخل ذذا  ذ رعذذي اهلل عنذذه ذ
 . وورّبه  ل  ما ورّبه يف حّق أيب ب ر

ولمــن أال يــرع ســيد ،  ، وأتذذا أ يّذذده فاذذه ويؤيّذذُده كذذّ  مسذذلم حذذق  وصذذْدهبوهذذو كذذالُم 
أنه قـد نـال مـن عثمـان ولخوانـه طلحـة والعبيـر ومعاويـة وايـره  أشـد وأنمـى ممـا نـال 

 . هيم  من أبي بمر وعمر
ولن أعجــب فعجــب لرجــ  يعــيال )): أخ حيذق لنذذا أن تمذول لسذذاد كمذا  ذذال هلا ذ  

تـــرة مــن التـــاريخ اإلســالمي وفــي ظـــ ِّ هــذه الضـــمائر بفمــره ونفســه فـــي جــوِّ هــذه الف
المرهفة الحساسية من رجاله ث  ال يرتفع بضميره هـو وشـعوره بتفسـير الحـواد  عـن 

من أحقاد الروافض واالشـتراكيين الثـوريين والم يـد ) هذا المستوع المستمد مباشرة 
 ــــــــــــــــــــــــ

 .   اخلامسط(  012:   ) ، و   فاتاط ع رة(  072:   )  ((العدالط اخج ماعاط))( 0)
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 . ((للثورة الفاجرة التي قادها اليهودي اللعين ابن سبو
 :مرة أخرع أن نقول  ويح ُّ لنا

ما أصمر علمان وإخواته العظماع ال بار النبالع يف ه ا ال صذوير الذ ي صذورهم بذه ))
ساد   ب لوخ أْنم كاتوا أكو وأبعد من مد  ا هر ال ي ينظر به رج  يعاش يف عصذر 

، فضذذالً عذذن اجلهذذ   هذذاب  فذذال يسذذ  اع إرال ذذذًا أن يرتفذذع إي ذلذذا األفذذق السذذامق البعاذذد
اعه   اتط أصحا  رسول اهلل صلى اهلل علاذه وسذلم وحمذو هم الذك اع وهذا املسذلمون الف

مذذذذذن األساسذذذذذاات يف عمائذذذذذدهم ويف وخئهذذذذذم وبذذذذذرائهم وحذذذذذبهم وبمضذذذذذهم واح مذذذذذار وتبذذذذذديع 
،  ، خ سذذذاما ال ذذذواع الذذذ ي أسذذذاَع إلذذذاهم سذذذاد   ذذذب وتضذذذلا  مذذذن ينذذذال مذذذن أحذذذد مذذذنهم

 . ((وصّورهم ذلا ال صوير المباه امل هّوه
فقد أسهبُت في عـر  : وبعد )): و ال ساد بعد دفاعه اجلادد عن أيب ب ر وعمذر 

هــذا اللــون مــن التفميــر وتفنيــده ألصــح  الخطــو العميــ  الــذي يقــع فيــه مــن يريــدون 
تصوير طرائ  التفمير والشعور في عصر ارتفـا  الـروف اإلسـالمي علـى ضـوء التفميـر 

ك الروف المرهد وما يجرُّه هذا الخطو مـن والشعور في عصرنا المادِّي البعيد عن ذل
، ومــا أريــد أن  ســوء الفهــ  لحقــائ  الضــمير البشــري وطاقتــه فــي الســمو والحساســية

ــكا ــكا فضفاضــ ، وال أن أصـــوره  معصـــومين مـــن كـــ ِّ ضـــعٍد  ألـــب  أولبـــك الرجـــال ثوبــ
، كمـا أريـد أن  ، ولمنما أريد أن أرد الثقة بالضمير البشـري للـى نفـو  النـا  بشري

أصور هذه الفترة من حياة المسلمين في صورتها الصحيحة التي يستشعرها بقوة ك  
 .(0)((ضمير فيه استعداد للتطلِّع للى هذا األف  البعيد

 ، هذذذذذ  مضذذذذذى يف هذذذذذ ا ال صذذذذذحاه هلذذذذذ ا  مث مذذذذذاذا فعذذذذذ  سذذذذذاد بعذذذذذد ذلذذذذذا ؟: أقـــــول 
ذلذذذا الذذذروح  ، أم أو َعذذذه ال ف ذذذري وال ذذذعور يف عصذذذرتا املذذذادي البعاذذذد عذذذن اخل ذذذأ العماذذذق ؟

 املرهذذذذذرت يف هذذذذذّوة أعمذذذذذق وأبعذذذذذَد ممذذذذذا وصذذذذذ  إلاذذذذذه ها ذذذذذ  وأملالُذذذذذه يف حذذذذذقَّ الصذذذذذدديق وعمذذذذذر 
 . !ذ رعي اهلل عنهما ذ ؟؟

فه  من يهبن بعثمان ولخوانه المـرام للـى المسـتوع الهـابن الـذي صـوِّره سـيد 
 ــــــــــــــــــــــــ

 .   اخلامسط(  013ذ  016:   )  ((العدالط))، و    اللاتاط ع رة(  071:   )  ((لعدالطا))( 0)
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قطب يرع أنهـ  شـاركوا الصـدتي  وعمـر الفـارون فـي ارتفـا  الـروف اإلسـالم فـي ذلـك 
 . !!عصر ؟ال

ي ون  د صّحه ذلذا اخل ذأ وسذوع الفهذم المعرِية الصور أفمن يصوِّره  في تلك 
 . عن ذلا الروح املرهرت ؟؟

يذذرد اللمذذط بالضذذمري الب ذذري إي تفذذو  أمــن يصــوره  فــي تلــك الصــورة الشــوهاء 
 . النا  أم يمضي علاها ويصاب األمط باإلحبا  ؟؟

ــه الشــرف اء فــي الصــورة المظلمــة التــي أمــن يصــور عهــد عثمــان ولخوانــه وعمال
ي ذون  ذد صذّور تلذا الفذوة مذن حاذاة املسذلمني يف صذور ا الصذحاحط صورها هذا الرجـ  

 .الك يس  عرها بموة ك  عمري فاه اس عداد لل  لع إي ذلا األفق البعاد ؟؟
ـ أال يرع أنِّ هذا العع  بون عثمان أعطـى مـروان ُخمـ  خـرا  لفريقيـة طعنــكا   

الذذ ين يمّروتذذه مذذن األباراذذ  الذذك ي علّذذق  ذذا أهذذ  األهذذواع يف ال عذذن صــحابة فــي عثمــان وال
ثــ  أيــن لســنادها الــذي يعتمــد عليــه ،  علذذى أصذذحا  رسذذول اهلل صذذلى اهلل علاذذه وسذذلم

 . !!الهائجون على عثمان ـ رضي اهلل عنه ـ ؟
أن عبذد اهلل بذن : ب سذناد فاذه سذارت بذن عمذر ذ وهذو عذعارت ذ (0)و ذد ذكذر ابذن جريذر

د بن أيب سرح ملا ف ه إفريماط  سم عبد اهلل ما أفذاع اهلل علذاهم علذى اجلنذد وأخذ  مُخذأ سع
، فمذال  ووفد وفًدا ف  وا عبد اهلل فامذا أخذ ...  اخلمأ وبعث بأربعط أمخاسه إي علمان

، فذذذ ن  ، وذاأ إلذذذا م اآلن ، و ذذذد أمذذذرت لذذذه بذذذ لا أتذذذا تفل ُذذذه وكذذذ لا كذذذان يصذذذنع: هلذذذم 
 وك ذذذذذذذذذذذذذذذب إي عبذذذذذذذذذذذذذذذد اهلل بذذذذذذذذذذذذذذذرّد .  سذذذذذذذذذذذذذذذخ  م فهذذذذذذذذذذذذذذذو رد ، وإن رعذذذذذذذذذذذذذذذا م فمذذذذذذذذذذذذذذذد جذذذذذذذذذذذذذذذاز

،  فاعزلذذه عنذذا ف تذذا خ تريذذد أن ي ذذأّمر علانذذا و ذذد و ذذع مذذا و ذذع: ،  ذذالوا  ذلذذا واس صذذالحهم
ف  ب إلاه أن اس خلرت على إفريماط رجالً ممن ترعى ويرعون وا سم اخلمأ ال ي كنت 

اهلل بن سعد إي مصذر  ، ورجع عبد ففع .  ، ف ْنم  د سخ وا النف  تفل ا يف سبا  اهلل
، و    األج ؛ فما زالوا من أمسع أهذ  البلذدان وأرذوعهم إي زمذان ه ذام  و د ف ه أفريماط

، فلمذا دّ  إلذاهم  ، حذىت دّ  إلذاهم أهذ  العذراهب بن عبد امللا أحسن أمط سالمذًا وراعذط

 ــــــــــــــــــــــــ

 . ( 2/212: )  ((ال اري ))( 0)
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 . ((دعاة أه  العراهب واسلاروهم شّموا عصاهم وفرّ وا بانهم إي الاوم
 . م  صط مع أه  األهواع مث مع ه اموذكر هل

املعاملذذط كاذذرت يصذذُدهب فاذه ذلذذا اإلفذذا بأتذذه أع ذذى  هفالذ ي يعامذذ  فذذاته إفريماذذط هذ 
 . !!مروان وهو تائم  يف املدينط مخأ خرام إفريماط 

إن صذّحت ف ْنذا هذي وأملاهلذا ممذا ينسذوم مذع سذوايا علمذان وحسذن ))فه ه احلادفط 
أخذذالهب وتصذذرفات أخويذذه أيب ب ذذر وعمذذر ذ رعذذي اهلل ، وتنسذذوم مذذع  أخال ذذه وكذذرف شذذامه

عنهم أ عني ذ؛ ومللهذا   ذن ال سذامه يف تملذه ربذالف تلذا امل ذاعن وامللالذب الظاملذط الذك 
 . اسووح إلاها ساد وأكلَر ِمن تِرداِدها

أن علمذذان ذ رعذذي اهلل عنذذه ذ ت ذذ  لمذذزو إفريماذذط فاس  ذذار )): (0)وذكذذر ابذذن أعذذلم
، فوّهذذز جا ذذذًا مذذن املدينذذط ومصذذر بماذذادة عبذذد اهلل بذذن سذذعد بذذن أيب  ، ف ذذّوعوه الصذذحابط

، فذذذدارت معذذذارأ ات هذذذت بالصذذذله بذذذني امللذذذا جذذذرجني وبذذذني عبذذذد اهلل علذذذى أن يذذذدفع  سذذذرح
، علذذى أّن عبذذد اهلل  جذذرجني ألفذذي ألذذرت دينذذار ومخسذذمائط ألذذرت دينذذار وع ذذرين ألذذرت دينذذار

، فذأخرم منذه اخلُمذأ  نذه هذ ا املذالي رّت عنه وعذرم عذن بلذده؛ فأخذ  عبذد اهلل بذن سذعد م
 . ((، و ّسم با ي ذلا يف املسلمني لاوجه به إي علمان

 ــــــــــــــــــــــــ

 . ( 760ذ  0/713: ) خبن أعلم (( الف وح))( 0)
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، وك ب إي علمذان عذوه  ورجع عبد اهلل بن سعد باملسلمني إي أرض مصر)):  ال 
، فمّسمه علمذان يف  ، ووجه إلاه باخلمأ من أموال إفريماط بف ه إفريماط وسالمط املسلمني

،  ومحذذذد اهلل عذذذز وجذذذ  علذذذى ذلذذذا؛ فلذذذه احلمذذذد علذذذى ذلذذذا دائمذذذذًا وال ذذذ ر،  أهذذذ  املدينذذذط
 . ((وحسبنا اهلل وتعم الوكا 

 ، و  يذذذ كر أتذذذه تفذذذ   ، فلذذذم يذذذ ونَّ علذذذى علمذذذان هذذذ ا مذذذا تملذذذه هذذذ ا املذذذؤرّ  ال ذذذاعي
 . عبد اهلل بن سعد مخأ اخلمأ

ومذا ذكذره ، و  يذ كر تنفاذ  ابذن سذعد؛  مصاحلط ابن سذعد علذى املذال(0)وذكر ال ه 
، وأبعد عن ال هويش على أصذحا  رسذول  أملُ  وأشدُّ  ربذًا إي وا ع علمان وبائله ال ّابط

 . اهلل صلى اهلل علاه وسلم
وأمذذا مذذا تزعمذذه المصذذط مذذن أن علمذذان أع ذذى رلحذذط مذذائك ألذذرت فمذذد رو  ابذذن جريذذر 

يومذذذًا  ، فخذرم علمذان كذان لعلمذان علذى رلحذط مخسذون ألفذذًا: عذن موسذى بذن رلحذط  ذال 
هو لا يا أبا  مد معوتذط : ، فمال   د  ّاأ مالا فا بضه: ، فمال له رلحط  إي املسود
 .(2)((على مروعتا

ورو  ب سناده إي احلسن أن رلحط بن عباد اهلل باَب أرعذذًا لذه مذن علمذان بسذبعمائط 
 ذه مذن ألرت فحملها إلاه فمال رلحذط إن رجذالً ت سذق هذ ه عنذده ويف با ذه خ يذدري مذا ي ر 

أمر اهلل عز وج  لمرير بذاهلل سذبحاته؛ فبذات ورسذوله ع لذرت  ذا يف سذ ا املدينذط يمسذمها 
 . ، فأصبه وما عنده درهم حىت أصبه

فال يبعد أن ي ون راوي المصط  د مسع مل  هاتني الذرواي ني امل ذرّف ني الذك تذدّل كذ  
، وتذذذدّل علذذذى  اهلل واحذذذدة منهمذذذا علذذذى كذذذرم أصذذذحا  رسذذذول اهلل وبذذذ هلم األمذذذواَل يف ذات
 . شرفهم وكمال مروع م؛ فاخوب تماضها لل عن فاهم واحل ُّ من م ات هم

أخ تر  أّن الراويط األوي تنّل على أن علمذان تنذازل عذن مالذه ل لحذط اجلذواد ال ذرف 
 . صاحب املروعة والب ل السخي معوتًط له على مروعته ؟؟

 ــــــــــــــــــــــــ

 . ( 229:   ) ، وملله البالذري  ( 720:   )  ((عهد اخللفاع))( 0)
 . ( 2/211: )  ((تاري  ابن جرير))( 2)
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كان مثنذًا ألرض دفعه علمان إي رلحط خ تنل على أن ه ا املبلغ ال بري  : والثانية 
اخ السذذذًا مذذن باذذت مذذال املسذذلمني أو ْنبذذذًا واغ صابذذذًا؛ فمذذا كذذان ل لحذذط أن ي امهذذا ف باذذت 

 . عنده فبادر إي إتفا ها يف سبا  اهلل
ملاذا خ يبحث ساد عن ه ه الصور امل ر ط ألصحا  رسول اهلل فاسذو ها لألجاذال 

 خ  منها أسوة ولاعاد اللمط إي أبناع املسلمني بدينهم ألتذه أخذرَم الك عاصرها ل ع ّز  ا وت
 . ه ه النماذم العلاا من الب ر ؟

وأما ما تزعمه المصط بأن علمان أع ى الزبري س مائط ألرت فه ا من األكاذيذب الذك 
: ، وممذا يؤّكذد كذ  ا  يسارُب إي تصديمها أعداع أصحا  رسول اهلل صلى اهلل علاذه وسذلم

لزبري كان  د أخرم تفسذه مذن الذديوان اسذ مناع وتعّففذذًا ف اذرت عذرم تفسذه مذن الذديوان أن ا
 . !!مث يمب  مل  ه ا الع اع املزعوم ؟
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 الفصل الرابع عشر

 رمي عثمان ـ رضي اهلل عنه ـ باالحنراف عن روح اإلسالم

 : ال ساد   ب ذ كافأه اهلل  ا يس حق ذ 
حـــراف عـــن روف اإلســـالم فيتـــداعون للـــى ولقـــد كـــان الصـــحابة يـــرون هـــذا االن))

، والخليفــة فــي كبرتــه وهرمــه ال  المدينــة إلنقــاذ اإلســالم ولنقــاذ الخليفــة مــن المحنــة
،  ولنـه لمـن الصـعب أن نـته  روف اإلسـالم فـي نفـ  عثمـان.  يملك أمره من مـروان

ولمن من الصـعب كـذلك أن نعفي ـه مـن الخطـو الـذي هـو خطـو المصـادفة السـيبة فـي 
 .(0)((الخالفة وهو شيٌخ موهون تحيُن به حاشية سوء من أمية واليته

، مث أدرأ أن املسذذذذذذلمني  لمذذذذذذد رمذذذذذذى سذذذذذذاد علمذذذذذذان بذذذذذذاخحنراف عذذذذذذن روح اإلسذذذذذذالم
ساصذذدمون  ذذ ا الرمذذي اجلذذريع وال عذذن المذذذادح يف هذذ ا الصذذحايب اجللاذذ  واخللافذذط الراشذذذد 

دعذذذذط واملصذذذذاتعط و دئذذذذط ن كذذذذ  احذذذذوام وإكبذذذذار؛ فاعذذذذ ر إي املخاو الذذذذ ي ي ذذذذنُّ لذذذذه املسذذذذلم
 . امل اعر الك تصّور أْنا س لور غضبذًا لعلمان ذ رعي اهلل عنه ذ

، مث أصذذر  ((ولنــه لمــن الصــعب أن نــته  روف اإلسـالم فــي نفــ  عثمــان)): فمذال 
ولمــن )): ، فوهذذر ب دات ذذه فمذذال  ب ه علذذى اخحنذذراف عذذن روح اإلسذذالمسذذعلذذى معا ب ذذه و ا

 . إخل ((... الخطو من الصعب كذلك أن نعفي ه من

 ــــــــــــــــــــــــ

 .   فاتاط ع رة(  061ذ  019:   ) ، و    اخلامسط(  083:   )  ((العدالط))( 0)
 . ولمد َتاي  ساد أو غريه فح ف ه ه ال هم األوي وأبمى معناها ومضموْنا 
 افظذذذًا علذذى معنذذاه (  061ذ  019:   ) و ذذد غذذري بعذذض األلفذذاظ مذذن هذذ ا الذذنل يف   فاتاذذط ع ذذرة  

 :فمال 
، فيتداعون للى المدينة إلنقاذ تقاليـد  بة يرون هذه التصرفات الخطيرة العواقبولقد كان الصحا)) 

 ، والخليفـــــــــــة فـــــــــــي كبرتـــــــــــه ال يملـــــــــــك أمـــــــــــره  ، ولنقـــــــــــاذ الخليفـــــــــــة مـــــــــــن المحنـــــــــــة اإلســـــــــــالم
، ولمـن مـن الصـعب كـذلك  ولنه لمن الصعب أن نته  روف اإلسـالم فـي نفـ  عثمـان.  من مروان

ــــــــــــــذي نلــــــــــــــتم  أســــــــــــــب ــــــــــــــو ارة أن نعفي ــــــــــــــه مــــــــــــــن الخطــــــــــــــو ال ــــــــــــــة مــــــــــــــروان ال  ابه فــــــــــــــي والي
 . ((في كبرة عثمان
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 . !!، وأي عا   ين لي علاه ه ا ال العب ؟ ما هذا ؟
ولنـــه لمـــن الصـــعب أن )): ، مث تمذذذول  تذذذدمغ علمذذذان بذذذاخحنراف عذذذن روح اإلسذذذالم

 . ((نته  روف اإلسالم في نف  عثمان
أي صعوبة وأي عقبة واجهتها وأنت قد صدعت بهـذه الـته  األثيمـة وصـرِّحت  

 . دن حولها عشرات المرِّات، وتلوف بها وتدن بها
د اج مذذع النذذا  ف ّلفذذوا علذذّي بذذن أيب رالذذب أن يذذدخ  إي و ذذ )): قــال ســيد قطــب 

، واهلل مذذا أدري مذذا  النذذاُ  ورائذذي و ذذد كّلمذذو  فاذذا: ، فذذدخ  إلاذذه فمذذال  علمذذان فا لمذذه
،  علذم، إتذا لذ علم مذا ت ، وخ أدلُّذا علذى أمذٍر خ تعرفذه ، وما أعرف شالذًا َتهلُذه أ وُل لا

، ومذذذذا خصصذذذذنا بذذذذأمر  ، وخ خلوتذذذذا ب ذذذذيع فنبلم ذذذذه مذذذذا سذذذذبمناأ إي شذذذذيع فنخذذذذوأ عنذذذذه
، ومذا  ، و د رأيَت ومسعَت وصحبَت رسوَل اهلل صذلى اهلل علاذه وسذلم وتلذَت صذهره دوتا

،  ، وخ ابذذن اخل ّذذا  بذذأوي ب ذذيع مذذن اخلذذري منذذا ابذذن أيب  حافذذط بذذأوي بعمذذ  احلذذقد منذذا
، ولمذذد تلذذَت مذذن صذذهر رسذذول اهلل   صذذلى اهلل علاذذه وسذذلم رمحذذذًاوإتذذا أ ذذر  إي رسذذول اهلل

، ف تا واهلل ما  صلى اهلل علاه وسلم ما   يناخ وخ سبماأ إي شيع؛ فاهلل اهلل يف تفسا
، وإن أعذذذذالَم الذذذذدين  ، وإن ال ريذذذذَق لواعذذذذه بذذذذنيد  ، وخ تُعلذذذذم مذذذذن جهذذذذ  تبصذذذذر مذذذذن عمذذذذى

، فأ ذام سذنط   اهلل عند اهلل إمام عادل ُهدي وَهذدتعلم يا علمان أّن أفض  عباد .  لمائمط
، وإن  ، وإن السذذنن لمائمذذط هلذذا أعذذالم ، وأمذذات بدعذذط مووكذذط؛ فذذواهلل إن كذذالَّ لبذذنيد  معلومذذط

.  ، وأحاذا بدعذط مووكذط ت سنط معلومطا، فأم شر النا  عند اهلل إمام  جائر َع  وُع  به
يُذذذؤتى يذذذوم الماامذذذط باإلمذذذام اجلذذذائر )): مذذذول وإ  مسعذذذُت رسذذذول اهلل صذذذلى اهلل علاذذذه وسذذذلم ي

 . ((ولاأ معه تصري وخ عاذر فاُلمى يف جهنم
أمذذا واهلل لذذو كنذذَت م ذذا  مذذا .   ذذد واهلل علمذذت لامذذولن الذذ ي  لذذت: فمذذال علمذذان 

، وسذذذددت  ، ومذذذا جلذذذُت من ذذذرًا أن وصذذذلُت رمحذذذذًا عنف ذذذا وخ أسذذذلم ا وخ عبذذذت علاذذذا
شباهذذذًا  ذن كذذان عمذر يذول؛ أت ذذدأ اهلل يذا علذذي هذ  تعلذذم ، وولاذت  ، وأويذت عائعذذذًا خلّذط

: ،  ذذذال  أتعلذذذم أن عمذذذر وخّه ؟: ،  ذذذال  تعذذذم: ،  ذذذال  أن املمذذذرية بذذذن شذذذعبط لذذذاأ هنذذذاأ ؟
إن : سأخوأ : ،  ال علي  فلَم تلومين أن ولات ابن عامر يف رمحه و راب ه ؟: ،  ال  تعم

، مث بلذذغ بذذه  بلمذذه عنذذه حذذرف جلبذذه ، إن عمذذر كذذان كذذ  مذذن وي ف اذذا ي ذذأ علذذى صذذماخه
وأ ربذذذا أ : ، وأتذذذت خ تفعذذذ ؛ عذذذعفت ورفمذذذت علذذذى أ ربائذذذا؛  ذذذال علمذذذان  أ صذذذى المايذذذط
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،  ذال علمذان  ، ول ذن الفضذ  يف غذريهم لعمري إن رمحهذم مذين لمريبذط: ،  ال علي  أيضذًا
اهلل ه  أت دأ : ، فمال علي  ، فمد ولا ه يط خالف ه كلها ؟و ه  تعلم أن عمر وي معا: 

: ،  ال علي  تعم: ،  ال  تعلم أّن معاويط كان أخوَف من عمر من يرفأ غالم عمر منه ؟
،  هذذذ ا أمذذذر علمذذذان: ، فامذذذول للنذذذا   فذذذ ن معاويذذذط يم ذذذع األمذذذور دوتذذذا وأتذذذت خ تعلمهذذذا

 .(0)((فابلما وخ تمري على معاويط
 :وعلى هذا الن  مالحظاتأ لذ فيه عل  في لسناده ومتنه 

هذو  )):  ذال فاذه أمحذد بذن حنبذ  :  مد بن عمر الوا ذدي : أن يف إسناده  :األولى 
هذو )): ، و ذال ابذن راهويذط  ((يضذع احلذديث)): ، وك به أبو حا  والنسذائي فمذاخ  ((كّ ا 

خ ُي  ذذب )): ، و ذذال مذذرة  ((لذذاأ بلمذذط)): ، و ذذال ابذذن معذذني  ((عنذذدي ممذذن يضذذع احلذذديث
خ أرعذاه )): ، و ذال ابذن املذديين  (2)((مذووأ)):   أيضذذًا ، و ال البخاري وأبذو حذا ((حديلُه

 . ، وهؤخع هم الرجال ((يف احلديث وخ يف األتسا  وخ يف شيع
، وإما أتذه مذن الضذعفاع ولذاأ  ووفمه من خ يل فت إي  وله إما أته َخفي علاه ك به

 . من أه  اجلرح وال عدي 
 .(7)((وهن الوا دي اس مّر اإل اُب على)): ول ا  ال ال ه  

 . جهالط شا  الوا دي: الثانية 
، و  ي كرمها  يف إسناده عبد اهلل بن  مد عن أباه   أ رت هلما على تر ط: الثالثة 

 . أحد  يف تر ط الوا دي حسب ارالعي
وأمذذذا )): فذذذ ن ابذذذن جريذذذر  ذذذال : إن يف إسذذذناد المصذذذط فامذذذا يبذذذدوا اتم اعذذذذًا : الرابعـــة 
ملذا كذان سذنط أربذع وفالفذني  : ،  ذال  عم أّن عبد اهلل بن  مد حدفه عذن أباذهالوا دي ف ته ز 

وكثـر ك ذب أصذحا  رسذول اهلل بعضذهم إي بعذض إن كنذ م تريذدون اجلهذاد فعنذدتا اجلهذاد 

 ــــــــــــــــــــــــ

 . ( 061:   )  ((العدالط))( 0)
 . ( 666ذ  7/662: )  ((مازان اخع دال))( 2)
 . ( 666ذ  7/662: )  ((مازان اخع دال))( 7)
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النـــا  علـــى عثمـــان ونـــالوا منـــه مـــا لـــ  ينـــ  مـــن أحـــد وأصـــحا  رســـول اهلل يـــرون 
،  ، وأبذذو أسذذاد نهم زيذذد بذذن فابذذت، ولذذاأ فذذاهم أحذذد ينهذذى ويذذ ّ  إخ تفذذري مذذ ويســمعون

، وحّسذذان بذن فابذت؛ فذذاج مع النذاُ  وكلمذوا علذذي بذن أيب رالذب فذذدخ   وكعذب بذن مالذا
 . إي آخر ال الم ال ي ذكره ساد...  علّي على علمان
أن هذ ا ال ذالم بعاذد أن يصذدر مذن علذي ذ رعذي : ، وهذي  يف امل  علذط: الخامسة 

، ولذاأ يف ذلذا العهذد الزاهذر سذنن  هنذاأ إمذام  جذائر عذالاهلل عنه ذ؛ فلاأ ذ واحلمد هلل ذ 
،  ، وخ بدب  أحااذت؛ فذ ّن البذدب   تظهذر يف عهذد علمذان ذ رعذي اهلل عنذه ذ معلومط أما ت

وإاا ظهرت بدعط اخلوارم بعده يف عهد علي على أيدي اللذّوار الذ ين خرجذوا علذى علمذان 
 . ، وه ا أمر  خ  وي فاه أحد لروافض، كبدعط اخلوارم وا من تالما  ابن سبأ الاهودي

 أّن يف تولاذذذذذذط علمذذذذذذان مذذذذذذن وخّه عمذذذذذذر حّوذذذذذذط ممنعذذذذذذط ومذذذذذذا كذذذذذذان علذذذذذذي : السادســــــة 
، فذ ذا   يمبذ  النذا  مذن علمذان ملذ   ذ رعي اهلل عنه ذ لان ذر علاذه أن يذول مذن وخّه عمذر

  علمذان ه ه احلوذط فسذوف خ يمبذ  منذه أّي حوذط إذا وي غذري مذن وخّه عمذر فمذاذا يفعذ
 . بعد ذلا ؟

هذذ ا ال ذالُم املنسذذو  إي علذذي ذ رعذذي اهلل عنذه ذ وهذو أن معاويذذط يم ذذع  :السـابعة 
 األمذذذذذذذور دوتذذذذذذذا وأتذذذذذذذذت تعلمهذذذذذذذا فامذذذذذذذذول للنذذذذذذذا  هذذذذذذذذ ا أمذذذذذذذر علمذذذذذذذذان فابلمذذذذذذذا وخ تمذذذذذذذذري 

 . على معاويط
؛ وذلذا أن {سبحانك هذا بهتاٌن عظي  } ال يسعنا لالِّ أن نقول كما علمنا اهلل 

ر الك يم عهذا معاويذط دون علمذان إن كاتذت ظلمذذًا وعدواتذذًا علذى أعذراض النذا  ه ه األمو 
ودمذائهم وأمذواهلم وك بذذًا وزورًا علذى علمذان ف تذا واهلل تنذزه عنهذا علمذان ومعاويذط ذ رعذي اهلل 

، وإن كاتت حمذـا وعدخً وإتصافذًا ف ّن معاويط ي ذون صاد ذذًا علذى علمذان ومنصفذذًا  عنهما ذ
، وعلمان على حّق يف إ رار معاويط وتنزّه علاذـا أن ي ارأ تالما  ابن   البّت فاهاوعادًخ يف

 . سبأ يف ال ويند على علمان ووخته ومنهم معاويط وتنزهه عن ه ا ال مب املنسو  إلاه
وأمذا الوا ذدي ف تذه زعذَم أّن عبذد اهلل بذن  مذد )): ومن أج  كّ  ذلا  ال ابن جريذر 
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 . ف من هو الوا دي ويعرف  در ه ا الزعم و ام ه، ألته يعر  ((حدفه
، ف  ذب إلاذه يف  و د كان معاويط ي  ذب إي علمذان فذامن يمذع بانذه وباذنهم خذالف

، وك ذذب إلاذذه فذذامن اسذذ  ال علاذذه مذذن أهذذ  ال ذذمب ملذذ  مالذذا بذذن األشذذذو  شذذأن أيب ذرّ 
هلل عنذذه ذ وأصذحابه؛ وهذذ ه مذذن األدلذذط علذذى حسذذن سذذريته وات ظذذاره ألوامذذر علمذذان ذ رعذذي ا

 . وتنفا ها برفق وح مط وحلم
وكذذان يف هذذ ا الذذنل الذذ ي رواه الوا ذذدي جذذوا  لعلمذذان وفاذذه بسذذ  عذذ ر علمذذان ذ 

، فذذ ن كذذان سذذاد  ذذد  بلذذت تفسذذه هذذ ا ال ذذالم الذذ ي ي ذذّوه صذذورة علمذذان  رعذذي اهلل عنذذه ذ
 . فلماذا   ينم  ال الم ال ي حيسدن صورته

م علذذذّي مذذن عنذذذده وخذذذرم علمذذذان علذذذى أفذذذره مث خذذذر )): وإلاذذا ال ذذذالم احملذذذ وف وهذذذو 
، وإّن آفط ه ه  ، ول   أمر عاهط ف ن ل   شيع آفط: أما بعد : فولأ على املنو فمال 

،  ، ويسذذرون مذذا ت رهذذون ، يذذروت م مذذا َتبذذون األمذذط وعذذاه هم هذذ ه النعمذذط عاذذابون رّعذذاتون
، خ  إلاهذذذا البعاذذذد، أحذذذب مواردهذذذا  ، أتبذذذاب كذذذ  تذذذاعق يمولذذذون ل ذذذم وتمولذذذون أملذذذال النعذذذام

،  ، و ذذذذد أعاذذذذ هم األمذذذذور ، خ يمذذذذوم هلذذذذم رائذذذذد ، وخ يذذذذردون إخ ع ذذذذرًا ي ذذذذربون إخ تمصذذذذذًا
وتعذذّ رت علذذاهم امل اسذذب؛ أخ فمذذد واهلل عبذذ م علذذّي  ذذا أ ذذرر  خبذذن اخل ّذذا   للِذذه ول نذذه 

لنذُت ، و  ورل م برجله وعرب م باده و مع م بلساته فدت م لذه علذى مذا أحببذ م أو كذره م
أخ فمذذذذا ... )  ل ذذذذم وأورذذذذأُت ل ذذذذم كنفذذذذي وكففذذذذت يذذذذدي ولسذذذذا  عذذذذن م فذذذذاجوأ  علذذذذيّ 

، ومذذن    ، واهلل مذذا  ّصذذرُت يف بلذذوس مذذا كذذان يبلذذغ مذذن كذذان  بلذذي تفمذذدون مذذن حّم ذذم ؟
( ، فلم كنت إمامذًا  ت وتوا ى لفون علاه فض  من مال؛ فمال خ أعع يف الفض  ما أريد

))(0). 
 . ب الم خ ن فأس  ه علمان بأسلو   وي رادبمث ت لم مروان 

 ــــــــــــــــــــــــ

، خ  علمذذانتملذُت هذذ ا املم ذع ألجذذ  هذذ ا ال ذالم الذذ ي لذو تملذذه سذذاد هلذدم مذذا تملذه وَلمذذرّي الصذذورة الذك رمسهذذا ل( 0)
 . سّاما ما بني الموسني من ال الم
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والعجيب من أمر سيد قطب أنه ال يمتفي بتتبِّع الروايات السـاقطة التـي تطعـن 
فــي هــذا الصــحابي الجليــ  ولخوتــه حتــى يضــيد للــى ذلــك لســقاط مــا يتضــمن منهــا 
بــراءته  وبعــده  عــن الســقوط فــي المثالــب التــي تصــفه  بهــا تلــك الروايــات الباطلــة 

 . الساقطة
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 الفصل اخلامس عشر

 سيد قطب يرى أن الثورة اليت قادها ابن سبأ اليهودي

 أقرب إىل روح اإلسالم من عثمان بن عفان

، واخــتلن فيهــا الحــ ُّ  وأخيــركا ثــارت الثــائرة علــى عثمــان)): قــال ســيد قطــب 
، ولمن ال بدِّ لمن ينظر للى األمور بعـين اإلسـالم ويستشـعر  الخير بالشرو ،  بالباط 

 الثــــورة فــــي عمومهــــا كانــــت أقــــر   للــــى  تلــــكمــــور بــــروف اإلســــالم أن يقــــرِّر أن األ
 ، أو بــاألدن مــن موقــد مــروان وِمــن ورائــه  روف اإلســالم واتجاهــه مــن موقــد عثمــان

 .(0)((بنو أمية
وه  ا يصدر ه ا احل م وه ا المرار علذى علمذان بذأن اللذورة اجلاهلاذط اهلمواذط الذك 

  إي روح اإلسذذالم واَتاهذذه؛ ألتذذه هذذو والسذذبلاني والذذروافض  ادهذا ابذذن سذذبأ يف عمومهذذا أ ذذر 
 . ينظرون إي األمر بعني اإلسالم ويس  عرون بروح اإلسالم

أما الصحابط وال ذابعون هلذم ب حسذان مذن علمذاع األمذط فمهذاع و ذددفني وأئمذط العماذدة 
هذم يع ذوون أن ، ولذ لا ف   ينظروا إي األمور بعذني اإلسذالم و  يس  ذعروا بذروح اإلسذالم

، ويع ذوون هذ ه   ويع ووتذه شذهاًدا مظلومذذًانيعلمان فالث اخللفاع الراشذدين واألئمذط املهذدي
،  ،  ذد ىللهذم زتاد ذط ، وأّن أهلها خوارم آمثون ظذاملون اللورة من أخبث اللورات وأفورها

 . ومنهم ابن سبأ والمالة ال ين   لهم علي حر ذًا بالنار
، ولمذد ف حذوا علذى األمذط  مذ هم مذن ذلذا العهذد وإي يذوم الذ الهبواألمط اإلسالماط مت

 . من الف  وال رور ما خ يعلم مداه إخ اهلل
ه ه تظرة األمط اإلسالماط إي الروافض واخلوارم ال ين ير  ساد أته وإيذاهم ينظذرون 

 . بروح اإلسالم ويس  عرون بروح اإلسالم؛ فاع ووا يا أول األبصار

 ــــــــــــــــــــــــ

 .   فاتاط ع رة(  060ذ  061:   ) ،    خامسط(  089:   )  ((العدالط))( 0)
، وصرّح أن ه ه اللذورة مذن كاذد ابذن سذبأ  و د تمري ه ا النل شالذًا من ال ماري مع اإلصرار على مضموته 

 . الاهودي
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دون لافال لما كـان وراءهـا مـن كيـد اليهـودي ابـن سـبو عليـه )): له وخ يمرتا  و 
ف تذه لذو كذان تا مذذًا علذى هذ ا ال اذد وصذاحبه لصذّب جذام غضذبه علاذه وعلذذى  (0)((لعنـة اهلل
، ول اتت هذ ه احلملذط الذك  ، وَتّمأ إلبراز جر  هم وفضحها ، ول  رت عواَرهم أتباعه

 . وجهها إي علمان وإخواته موجهًط إلاهم
 . فمول ه إاا هي ل ّر الرماد يف العاون

أنِّ المصادفات السـيبة قـد سـاقت : واعتذارنا لعثمان ـ رحمه اهلل ـ )):  ال ساد 
، فمانــت العصـبة األمويـة حولـه وهــو يـدلد للـى الثمـانين واهــن  لليـه الخالفـة متـوخرة

 :، ضـعيد الشـيخوخةأ فمـان موقفـه كمـا وصـفه صـاحبه علـي بـن أبـي طالـب  القوع
،  ، ولن تملمت فجاء ما يريد تركتني وقرابتي وحقي: ، قال  لني لن قعدت في بيتي

يلعب به مروانأ فصار سيقة له حيث شاء بعد كبر السـن وصـحبته لرسـول اهلل صـلى 
 .(2)((اهلل عليه وسل 

علذى ( عـذر أقـب  مـن فعـ )، وه  ا ي ذون اخع ذ ار  وه  ا ي ون اإل ان بالمدر
وهمــذا يمــون احتــرام أصــحا  ،  (ليتــك لــ  تعنــي ولــ  تتصــدقيف: )حذذد  ذذول المائذذ  

 . !رسول اهلل صلى اهلل عليه وسل  
،  لنه عذر أقب  من فعـ : واتظر إي ه ا اخع  ار لعلمان ال ي حيق أن يمال فاه 

، مث تع ذ ر لذه هذ ا  !فما ال ي فعلذه علمذان حذىت توجذه إلاذه هذ ه امل ذاعن اآلمثذط الظاملذط ؟؟
 . !الع ر املريض ؟

، بذذ  إّن هذ ا رعذذن فاذذه  بذ  هذذو رعذن جديذذد يف شخصذّاط هذذ ا اخللافذط العذذادل النباذ 
ويف عمذذول الصذذحابط وديذذنهم؛ حاذذث اخ ذذاروا للنهذذوض بأعبذذاع اخلالفذذط شخصذذذًا يذذدلرت إي 

، مث أفسحوا ا ال للعصبط األمويط تلعب به وتب ّز املناصب واألموال وتس أفر  ذا؛  اللماتني
( لو وجدتا فاا اعوجاجذًا لمّومناه حبّد ساوفنا: )ا لعمر يف  وته وبأسه الصحابط ال ي  الو 

، وكاذرت يوكذون علمذان سذامًط ملذروان  ، وأيذن حذّد سذاوفهم ؟ ذ كما يزعم ساد ذ فذأين هذم ؟

 ــــــــــــــــــــــــ

 . ( 060:    )ه ه العبارة من   اللاتاط ع رة ( 0)
 .   خامسط(  089:   )  ((العدالط))( 2)
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 . ؟
 . مث كارت يرعى علمان لنفسه وعمله ودينه أن ي ون سامط ولعبط ملروان ؟

الرافضية في أصحا  رسول اهلل صلى    مث  هذه األقوال والطعونبواهلل ال يق
 . اهلل عليه وسل  لال لعبة وسيقة للروافض واالشتراكيين
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 الفصل السادس عشر

 تضخم الثروات نتيجة لسياسة عثمان

ولقـد كـان مـن جـرِّاء مبـاكرة الـدين )): قال سيد قطـب مواصـالك طعونـ ه وحمالتـه 
ة الثالث في كبرته أنِّ تقاليـده الناشيء بالتممين منه للعصبة األموية على يدي الخليف

، وقـد نشـو عـن عهـد  العملية لـ  تتوصـ  علـى أسـ  مـن تعاليمـه النظريـة لفتـرة أطـول
عثمان الطوي  في الخالفة أن تنمو السلطة األمويـة ويسـتفح  أمرهـا فـي الشـام وفـي 

ـــر الشـــام ـــروات نتيجـــة لسياســـة عثمـــان  اي أن و ( كمـــا ســـيجيء ) ، وأن تتضـــخ  الث
 .(0)((على عثمان بناء األمة اإلسالمية في وقت مبمرتخلخ  الثورة 
 :ين لق يف َتناه وتفث مسومه من من لمني  اً واعه  أن ساد: أقول 
من لذذق اشذذواكي  ذذد ت ذذّبع بذذه غذذر  يف تفسذذه احلمذذد الذذدفني علذذى مذذن يظذذن : األول 

مذن أْنم من ربمذط اإل  ذاعاني والرأمسذالاني مذن أصذحا  رسذول اهلل صذلى اهلل علاذه وسذلم و 
 . بين أماط

 ــــــــــــــــــــــــ

 :ما يلي (  091ذ  089:   ) ، ويف ال بعط اخلامسط  ( 060:   )  ((العدالط))( 0)
أال لنــه لســوء الحــ  فلقــد كــان مــن جــرِّاء مبــاكرة الــدين الناشــيء بــالتممين منــه )):  ذذال سذذاد   ذذب  

تتوكصـ  فـي البيبـة العربيـة لـ  برته أن تقاليده العمليـة للعصبة األموية على يدي الخليفة الثالث في ك
ــة لفتــرة أطــول ــعمن بعثمــان لمــان الخيــر.  علــى أســ  مــن تعاليمــه النظري ــ   ولــو تقــدم ال ، حيــث ل

، ولو توخر به فوليهـا علـي بعـد الشـيخين قبـ  أن تنمـوا البـذرة األمويـة ويسـتفح   تضعد قوته بعد
كمـا سـيجيء )   أن تتضخ  الثـروات نتيجـة لسياسـة عثمـان ، وقب أمُرها في الشام وفي اير الشام

لو كـان هـذا ...  ، وقب  أن تخلخ  الثورة على عثمان بناء األمة اإلسالمية وارتباطها بروف الدين (
 . ، ولسار في طري  اير الذي سار فيه لتغير وجه التاريخ اإلسالمي

حـدا  العامـةأ فمـن الواضـ  أن اتجـاه ولي  في هذا القول مبالغة وال تضـخي  لـدور الفـرد فـي األ 
الخليفة الثالث في تو يع األموال واتجاه مستشاره مروان وتوليتـه معظـ  المناصـب لبنـي أميـةأ هـذا  
كله أنشو أوضاعـكا وأحواالك عامة كان لها أثرها في خنِّ سير التاريخأ فلـ  تعـد دور فـرد لنمـا انتهـت 

 . ((وه ا هو املعىن ال ي  صدت إي تمريره يف ه ا ا ال.  للى أن تمون أوضاعـكا لها ثق  ولها دفع
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ت ذذذبعه بذذذروح ال  ذذذّاع وأحمذذذاده علذذذى أصذذذحا  رسذذذول اهلل صذذذلى اهلل علاذذذه : والثـــاني 
وسذلم؛ فلذذم ت ذن موا فذذه هذ ه الذذك تم ذذر حمذًدا علذذى خذرية النذذا  مذن أصذذحا  رسذذول اهلل 

، ول نها ولادة دراسط و ائمط على منهد راس  م أّصذ   من رجٍ  سلام الف رة حسن الناط
،  د ت ذرب ها روحذه ورسذخت يف أعما ذه؛ فصذّب ذلذا مسومذذًا  اتلذط  يف أعماهب ساد   ب

 . يف ه ه الصفحات السوداع
 ويف هذذذذ ا الذذذذنل يذذذذر  سذذذذاد أن اإلسذذذذالم  ذذذذد أصذذذذاب يف مماتلذذذذه؛ فهذذذذو ديذذذذن تاشذذذذيع 

، فلذذذم ت أصذذذ  تمالاذذذده العملاذذذط علذذذى أسذذذأ مذذذن  بذذذاكره علمذذذان بذذذال م ني للعصذذذبط األمويذذذط
 . تعالامه النظريّط

اإلســـالم فـــي نظـــر ســـيد تقـــوم علـــى المســـاواة المطلقـــة وعلـــى  لذ السياســـة فـــي
 . أنها تفون الديمقراطية في هذا المجال: ، أي  الحريِّة المطلقة

، وأن أصــحا  المــال ال يعــدون  وتقــوم فــي االقتصــاد علــى أن المــال للجماعــة
 . أن يمونوا وكالء وموظفين

 . ني ربمات ا  مع، ويمضي على الفوارهب ب واإلسالم يوجب ال وازن يف املال
لمــن عثمــان بــاكر هــذا الــدين فــي ،  فاإلسذذالم إًذا يفذذوهب اخشذذواكاط يف هذذ ا ا ذذال

ـــالتممين للعصـــبة األمويـــة قبـــ  أن تتوصـــ  تقاليـــده  طـــور النشـــوء فضـــربه فـــي مقتلـــه ب
 . !!!الديمقراطية االشتراكية 

فـي  عصبة يهودية أحممت التدابير والمـ امرات لضـر  اإلسـالمكون بني أمية 
 . !طور النشوء 

لمذذذد اسذذذ ملت هذذذ ه العصذذذبط عهذذذد علمذذذان ال ويذذذ  فنمذذذت سذذذل  ها واسذذذ فح  أمرُهذذذا 
، باإلعذذذافط إي  ، فأصذذذبحوا مذذذن أعظذذذم ال بمذذذات اإل  اعاذذذط والرأمسالاذذذط وتضذذذّخمت فروا ذذذا

، ف حولذذذت اخلالفذذذط إي ملذذذا  اسذذذ االئها علذذذى املناصذذذب يف الدولذذذط ت اوذذذط لسااسذذذط علمذذذان
 . خ  صاد إي رأمسالاط وإ  اعاط، وَتّول ا ورافي

 . ؟ يأين األدلة والبراهين إلثبات هذه الدعاو 
 :أغمض عاناا وردد : اجلوا  
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 غويذذذذذذذذذت وإن ترشذذذذذذذذذد غزيذذذذذذذذذط أرشذذذذذذذذذذد
 

 ومذذذذذذذا أتذذذذذذذا إخ مذذذذذذذن غزيذذذذذذذط إن غذذذذذذذوت 
 :أو    رغم أتفا  

 فذذذذذذذذذذ ن المذذذذذذذذذذوَل مذذذذذذذذذذا  الذذذذذذذذذذت حذذذذذذذذذذ ام
 

 إذا  الذذذذذذذذذذذذذذذذذت حذذذذذذذذذذذذذذذذذ ام فصذذذذذذذذذذذذذذذذذد وها  
هلل صذذذلى اهلل علاذذذه وسذذذلم ي ذذذفي غذذذاظ  لذذذو  الذذذروافض ولذذذو كذذذان رعنذذذذًا يف أصذذذحا  رسذذذول ا 

 . ويدمي  لو  املؤمنني
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 الفصل السابع عشر

 نقلة بعيدة جدًّا يف التصور للحياة 

 واحلكم وحقوق األمراء

كــ  مــا يحملــه تــوريخ هــذه الفتــرة وأحــداثها مــن أمجــاد لهــذا   عومــ)): قــال ســيد 
للحياة والحم  وحقـون األمـراء الدين وتمشد عن نقلة بعيدة جدنا في تصوِّر النا  

وحقون الرعية لالِّ أن الفتنة التي وقعت ال يممن التقليـ  مـن خطرهـا و ثارهـا البعيـدة 
 .(0)((المدع

عهذد الرسذول صذلى اهلل  إخل...  الظاهر أن ساد   ب يريد   ه الفذوة ذات األ ذاد
، بذ  هذي مرحلذط  ادعلاه وسلم وأيب ب ر وعمر؛ أما فذوة علمذان فلذاأ هلذا شذيع  مذن األ ذ

 . ، فأهدرت فاه حموهب الرعاط ف نط و نط على األمط باكر  ا ه ا الدين الناشي
 ، وإاذذذذذا لسذذذذذان  و  حيذذذذذ د أمذذذذذراع العصذذذذذبط األمويذذذذذط إي مذذذذذن يعذذذذذرف ويعذذذذذوف حبمذذذذذو هم

 . (لنما ت خذ الدنيا االبـكاو)،  (، ومن الب استلب من عع  بع  : )حاهلم 
 . والدلا  على ه ا ال فسري سااهب ال الم وسبا ه ، وك ُّ ه ا على رأي ساد

 ــــــــــــــــــــــــ

 . وخ يوجد يف   اخلامسط(  060:   )  ((العدالط))( 0)
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 الفص  اللامن ع ر
 متكني عثمان للمبادئ األموية اجملافية لروح اإلسالم

مضذذى علمذذان إي رمحذذط ربذذه و ذذد خلّذذرت الدولذذط األمويذذط  ائمذذط )): و ذذال سذذاد   ذذب 
ادئ ، وبفضذ  مذا م ذن للمبذذ بالفعذ  بفضذ  مذا مّ ذن هلذا يف األرض ذ ورباصذط يف ال ذام ذ

، واخسذذذ للار باملمذذذامن واألمذذذوال  مذذذن إ امذذذط امللذذذا الذذذورافي: األمويذذذط ا افاذذذط لذذذروح اإلسذذذالم 
 . واملنافع مما أحد  خلخلط يف الروح اإلسالمي العام

،  ولاأ بالملا  ما ي اع يف تفأ الرعاط ذ إن حمذـا وإن باراًل ذ أن اخللافط يذؤفر أهلذه
، ولابعذذد ملذذ   سذذول اهلل لاذذول أعذذداع رسذذول اهللو ذذنحهم ملذذات األلذذوف ويعذذزل أصذذحا  ر 

، ودعى إخ مل  مذا   ، وأت ر الوف ال ي عب فاه األفرياع أيب ذر؛ ألته أت ر كنز األموال
 . ... كان يدعو إلاه الرسول صلى اهلل علاه وسلم من اإلتفاهب والو وال عفرت
إن بذذاراًل ذ أن تلذذور فذذ ن الن اوذذط ال باعاّذذط ل ذذاوب ملذذ  هذذ ه األف ذذار ذ إن حمذذذـا و 

،  ، وأن تنحذذ  تفذذو  تلذذور تفذذو  الذذ ين أشذذربت تفوسذذهم روح الذذدين إت ذذارًا وتأمّثذذذًا تفذذو 
، والذذذ ين َتذذذرفهم  ، و  ىذذذال  ب اشذذذ ه  لذذذو م وتنحذذذ  تفذذذو  الذذذ ين لبسذذذوا اإلسذذذالم رداًعا

 .(0)((مانوه ا كلُّه  د كان يف أواخر عهد عل.  ، ويرون اإلحندار مع ال ّاار م امع الدتاا
َتصوَّر شابذـا يلذق بسذاد   ذب ويع ذوه مذن األئمذط ا ذدددين ذ كمذا صذّوره دعذاة : أقول 

الفذذ  وال ذذمب ذ بذذأي منظذذار سذذانظر إي علمذذان الذذ ي جذذىن علذذى هذذ ه األمذذط يف ديِنهذذا 
 . ودتااها حسب تصّور ساد

 . !ك  من الشبا  المسلمين قرأ هذا الن  وأمثاله ؟؟
 . !ن ربِّوا على تقدي  سيد قطب وتقدي  كتاباته ؟؟ك  من الشبا  الذي

ك  منه  سيقع في حبائ  الـرفض والحقـد علـى أصـحا  رسـول اهلل صـلى اهلل 
 . !عليه وسل  واحتقاره  واإل راء به  ؟؟

 ــــــــــــــــــــــــ

 .   خامسط(  091:   ) ، و  ( 060:   )  ((العدالط))( 0)
 . أرم ه: ، أي  وأترف ه النعمط.  ال ي أب رته النعمط وسعط العاش: املوف  
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لو كذان سذاد   ذب مذن أهذ  احلذق والسذنط لوجذه هذ ه احلمذالت علذى الذروافض علذى 
ر  ومذذا فعلذذت باإلسذذالم واملسذذلمني وبذذدمائهم احل ومذذات العباديذذط البارناذذط يف مصذذر واملمذذ

، وعلذذى دولذذط البذذوهاني ومذذا فعلذذت  وأمذذواهلم وا ذذازر الذذك تزلذذت باملسذذلمني وخاصذذط العلمذذاع
، وعلذذذى دولذذذط المرام ذذذط ومذذذا فعلذذذت باملسذذذلمني يف العذذذراهب  باملسذذذلمني وباخلالفذذذط اإلسذذذالماط
املسذذلمني يف ال ذذرهب اإلسذذالمي ، وعلذذى الدولذذط الصذذفويط ب واجلزيذذرة العرباذذط يف م ذذط بالذذ ات

، وعلذذى الذذروافض وعلذذى رأسذذهم النصذذري  حاذذث أجذذو م علذذى عماذذدة الذذرفض باحلديذذد والنذذار
ال وسذذذي وابذذذن العلممذذذذي حاذذذث تذذذيمروا مذذذذع ال  ذذذار علذذذى األمذذذذط اإلسذذذالماط وعلذذذى خالف هذذذذا 

 .طفأسم وها وارت بوا من الفظائع وامل ابه الوح اط ما   يعرف ملله يف تاري  اإلتساتا
، وإخ فلمذاذا يمفلذه كلذه وخ ي ذري إي  ولع  ه ا كله مما يسر ساد   ذب وخ يسذوعه

، مث يمفذذز عذذو المذذرون إي العهذذد الذذ ي أعذذّز اهلل فاذذه  شذذيٍع منذذه خ مذذن  ريذذب وخ مذذن بعاذذد
اإلسذذالم وأظهذذره علذذى األديذذان كلهذذا عهذذد الف وحذذات الواسذذعط العظامذذط وعهذذد اخت صذذارات 

يذذذان البارلذذذط يف م ذذذارهب األرض وممار ذذذا؛ حاذذذث دخلذذذت يف اإلسذذذالم اإلسذذذالماط علذذذى األد
، مث بفضذ  جهذاد علمذان ذ بعذد رسذول  معظذم شذعو  األرض وأممهذا بفضذله تعذاي وتصذره

، مث بفضذذ  جهذذاد خلفذذاع بذذين أماذذط و ذذاد م  اهلل صذذلى اهلل علاذذه وسذذلم واخللاف ذذني بعذذده ذ
 . العظام ذ رمحهم اهلل وأس نهم فساه جناته ذ

لن عثمـان مضـى وقـد خلِّـد الدولـة األمويـة قائمـة بالفعـ  )): ل سـيد قطـب يقو 
بفض  ما ممِّـن لهـا فـي األر  وخاصـة فـي الشـام وبفضـ  مـا ممِّـن للمبـادع األمويـة 
ـــك الـــوراثي واالســـتبثار بالمغـــان  واألمـــوال  المجافيـــة لـــروف اإلســـالم مـــن لقامـــة المل

تماف  مما أحد   خلخلة في الـروف والمنافع وعدم المباالة بروف التآخي واإليثار وال
 . ((الدينية ذاتها لدع األمة اإلسالمية

إن املسذذلم احلذذق خ حي مذذ  مسذذاب هذذ ا الظلذذم واخفذذواع فضذذالً عذذن أن يسذذوله وين ذذره 
 . بني اخلافمني

ـــروف اإلســـالم وقامـــت الدولـــة  فهـــ  قامـــت هـــذه المبـــادع األمويـــة المجافيـــة ل
 . ؟!!األموية بالفع  في عهد عثمان 

 . وه  قامت هذه الدولة وقامت مبادؤها بفض  تممين عثمان لها ؟؟
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فميد استطا  الصحابة واألمـة اإلسـالمية مـن ورائهـ  أن يعقـدوا بيعـة الخالفـة 
 . !!لعليِّ ـ رضي اهلل عنه ـ لذا كانت دولة بني أمية قد قامت بالفع  ؟
لذا اللذورة اجلاهلاذط ملذا خ ي ّا مسلم أن علمان لذو مذات موتذذًا عاديذذـا أو  ُ ذ  بمذري ت

 . ، ول ن  در اهلل غالب حص  اخ الف بني املسلمني وخ اتمسام
لمد كان     علمان ف نط دفعت خاار الصحابط ك لحذط والذزبري وعائ ذط وغذريهم إي 

 . امل البط بدمه
ودفعذذذذت كذذذذ لا معاويذذذذط وأهذذذذ  ال ذذذذام إي امل البذذذذط بدمذذذذه وتسذذذذلام   لذذذذط علمذذذذان هلذذذذ ا 

، وهذذذو املصذذذاب إخ الباعذذذط أّوخً مث امل البذذذط  لذذذّي ذ رعذذذي اهلل عنذذذه ذالمذذذرض فذذذأس ذلذذذا ع
 . فالمصا  ممن تموم علاه احلوط أته شارأ يف     علمان

 . ذلا كان م لب معاويط و بله رلحط والزبري وعائ ط وَمن شاركهم من الصحابط
ف اذذذذرت يذذذذوأ سذذذذاد   ذذذذب هذذذذ ه احلمذذذذائق ويذذذذركض وراع أ ذذذذوال الذذذذروافض وأسذذذذارريهم 

 . ها م ؟وترّ 
إن معاويذذذط   ي لذذذذب بالباعذذذذط مذذذذن املسذذذذلمني و  يذذذذدب األمذذذذر لنفسذذذذه بذذذذ  كذذذذان م لبذذذذه 

، و ذد كذاتوا يف جذاش علذّي ذ رعذي اهلل  وم لب من ذكر سابمذًا المصذا  ممذن   ذ  علمذان
، وكان ذلا  ذد أفذار شبهذذًا وظنوتذذًا حذول علذّي ذ رعذي اهلل عنذه ذ وهذو منهذا بذرئ؛ إن  عنه ذ

: ، وخ رعذي؛ و ذد روي عنذه أتذه  ذال  ، وخ أَمذر اهلل عنذه ذ   ي ذارأ يف دمذهعلاذذـا ذ رعذي 
، وروي عنذذه أتذذه مسذذع أصذذحا  معاويذذط يلعنذذون   لذذط علمذذان  (واهلل مــا قتلــُت وال رضــيت)

، وروي أن أ وامذذًا  (، والسه  والجبـ  الله  العن قتلة عثمان في البر والبحر: )فمال 
، وكذان هذ ا ممذا دعذاهم إي  (0) ام أته شذارأ يف دم علمذانشهدوا علاه بالزور عند أه  ال
، وأته آو    لط علمان ملوافم ذه هلذم  ، وأته من   لط علمان ترأ مبايع ه ملا اع مدوا أته ظا 

 . على   له
، ل ذن خ  ، ووجذه اج هذادهم يف   الذه وهذ ا ذ وأملالذه ذ ممذا يبذنّي شذبهط الذ ين  ذاتلوه

 يف ترأ مبايع ه و  الذه وكذون   لذط علمذان مذن رعا ذه خ يوجذب ا مصابنيو يدل على أْنم كات
 ــــــــــــــــــــــــ

 . ع من تالما  ابن سبأ؛ وه ه من م ايدهمخ يبعد أن ي ون هؤخ( 0)
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 .(0)((أته كان موافمذًا
، واعتباره   السموت عما جرع بين الصحابة: ومذهب أه  السنة والجماعة 

، وللمخطئ أجرأ وكان عليِّ هو المصـيب  ، للمصيب منه  أجران مجتهدين جميعـكا
ـــة هـــو المخطـــئ ـــ ومعاوي ـــا  المصـــيب مـــن ، وكـــان  منهمـــا  مـــن فتن ـــيِّن للن ـــ  يتب ة فل

 . المخطئ لال بعد انتهاء هذه الفتنة
وذلك أن الفتن لنما يعرف ما فيها مـن )): واألمر كما يمول ابن تاماط ذ رمحذه اهلل ذ 

 . ((، فوما لذا أقبلت فإنها ُتعين ُويظن أن فيها خيركا الشر لذا أدبرت
ذًا يف م ذذارهب األرض وممار ذذا ، وكاتذذت ف وحذذ إن خالفذذط بذذين أماذذط كاتذذت عذذزة ومنعذذط

،  ، وأه  البدعط شواّذ ممموعذون ، وكاتت رايط ال وحاد والسنط عالاط رفاعط وباهلا وجنو ا
 . ف ذا ارتفعت ر و  بعضهم   ع ها ساوف احلق

: عن ال ع  عن جابر بذن مسذرة ذ رعذي اهلل عنذه ذ  ذال (2)((صحاحه))رو  مسلم يف 
ال يــعاُل هــذا )):  علاذذه وسذذلم ومعذذي أيب فسذذمعُ ه يمذذول ات لمذذت إي رسذذول اهلل صذذلى اهلل

فمال كلمط صذّمناها النذا  فملذت أليب مذا  ذال  ((الديُن ععيعكا منيعـكا للى اثنى عشر خليفة
 . ((كله  من قريال))،  ال  ؟

ة ر من رريق ال ع  عن جذابر بذن مسذ(7)((مسنده))ورو  اإلمام أمحد ه ا احلديث يف 
ــعال هــذ)): بلفذذظ  ــه للــى اثنــى ال ي ــاوءه  علي ــعكا منيعـــكا ينصــرون علــى مــن ن ا األمــر ععي

كلهـ  مـن )): ،  ذال  ، مث  ال كلمط أصمناها النا  فملذت أليب مذا  ذال ؟ ((عشرة خليفة
 . ((قريال

،  و ذذد محذذ  أهذذ  السذذنط هذذ ا علذذى عهذذد بذذين أماذذط؛ فعهذذد بذذين أماذذط كذذان عهذذد خالفذذط
،  أخذو بذ لا رسذول اهلل صذلى اهلل علاذه وسذلموكان اإلسالم يف عهذدهم عزيذزًا مناعذذًا كمذا 

 ــــــــــــــــــــــــ

ــــــة)) ذذذذذذول شذذذذذذا  اإلسذذذذذذالم ابذذذذذذن تاماذذذذذذط تمذذذذذذاًل عذذذذذذن ك ذذذذذذا  ( 0) ــــــر المــــــ منين معاوي  لذذذذذذأل   مذذذذذذد مذذذذذذال اهلل  ((أمي
 (   :28 ) . 

 . (الر م اخلا   01ذ  1)  0820: ، حديث  ، ك ا  اإلمارة 77( ) 2)
 . ( 21931ذ  21962: ، حديث  99ذ  1/98( ) 7)
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 . وكما هو الوا ع ال ارعي
 ولذذذذو   ي ذذذذن عهذذذذدهم عهذذذذَد خذذذذرٍي وعذذذذزّة لنسذذذذالم واملسذذذذلمني ملذذذذا مذذذذدح رسذذذذوُل اهلل 
: صلى اهلل علاه وسلم ابذن ابن ذه احلسذن ذ رعذي اهلل عنذه ذ بال نذازل ملعاويذط ذ رعذي اهلل عنذه ذ 

مسعُت الن  صلى اهلل علاذه وسذلم علذى املنذو واحلسذن : ال عن أيب ب رة ذ رعي اهلل عنه ذ  
، ولعـــ  اهلل أن  لن ابنـــي هـــذا ســـيد)): إي جنبذذذه ينظذذذر إي النذذذا  مذذذرّة وإلاذذذه مذذذرة ويمذذذول 

 .(0)((ُيصل  به بين فبتين من المسلمين
 ، ل نذذذذذذه آفذذذذذذذر  و  ي نذذذذذذازل احلسذذذذذذن بذذذذذذذن علذذذذذذي ذ رعذذذذذذي اهلل عنذذذذذذذه ذ عوذذذذذذذزًا

، و  ي ن معاويط ذ رعي اهلل عنه ذ راغبذذًا  م ذ رعي اهلل عنه ذمصلحط املسلمني وحْمن دمائه
 . ، ب  كان ي ره ذلا ويملق منه يف سفا دماع املسلمني وخ يف الف نط

، عذن  ، حذدفنا سذفاان حذدفنا عبذد اهلل بذن  مذد: ذ رمحه اهلل تعذاي ذ (2) ال البخاري
سذذن بذذن علذذي معاويذذط ب  ائذذب اسذذ مب  واهلل احل)): مسعذذت احلسذذَن يمذذول : أيب موسذذى  ذذال 

، فمذال  حىت تم   أ راَْنا إ  ألر  ك ائب خ توي: ، فمال عمرو بن العا   أملال اجلبال
أي عمرو إن     هؤخع هؤخع وهؤخع هؤخع مذن ل : له معاويط ذ وكان واهلل خرَي الرجلني ذ 

ني مذذن  ذريش مذذن ، مذن ل بضذذاع هم؛ فبعذث إلاذذه رجلذ ، مذن ل بنسذذائهم ؟ بذأمور النذذا  ؟
اذهبذذا إي هذذ ا : ، وعبذذد اهلل بذذن عذذامر بذذن كريذذز فمذذال  بذذين عبذذد بذذأ عبذذد الذذرمحن بذذن مسذذرة

،  ، ف  ّلما و اخ له ورلبا إلاه الرج  فاعرعا علاه و وخ له وارلبا إلاه؛ فأتااه فدخال علاه
هذ ه األمذط ، وإن  إتا بنو عبد امل لب  د أصبنا من ه ا املذال: فمال هلما احلسن بن علي 

،  ذال  ، وي لب إلاا ويسذألا ف ته يعرض علاا ك ا وك ا: ،  اخ   د عافت يف دمائها
، فصاحله؛  حنن لا به: حنن لا به؛ فما سأهلما شالذًا إخ  اخ : ،  اخ  فمن ل   ا ؟: 

رأيذت رسذول اهلل صذلى اهلل علاذه وسذلم علذذى : ولمذد مسعذُت أبذا ب ذرة يمذذول : فمذال احلسذن 
إن ابذين )): واحلسن بن علي إي جنبه وهو يُمب  على النا  مذرة وعلاذه أخذر  ويمذول  املنو

 . ((، ولع  اهلل أن ُيصله به بني فل ني عظام ني من املسلمني ه ا ساد

 ــــــــــــــــــــــــ

 . ( 7326: ، حديث  فضائ  الصحابط: ) ري البخا( 0)
 . ( 2213: ، احلديث  ك ا  الصله:  17: )  ((صحاحه))يف ( 2)
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فه ا احلسن ذ رعي اهلل عنه ذ ي نازل يف عوع توجاه رسول اهلل صذلى اهلل علاذه وسذلم 
و كذذان لبذذين أماذذط مبذذادئ وأصذذول ت نذذا  مذذع اإلسذذالم ، أفلذذ مذذع أنَّ جاَ ذذه كذذان أملذذال اجلبذذال

وت وا  مذع أصذوله وروحذه أكذان يسذ ح  احلسذن ذ ومذن وراعه مذن هذؤخع الرجذال كاجلبذال ذ 
 . ال نازل وال سلام لدولط ذلا وا ُعها وحاهُلا ؟؟

، عذذرف الماصذذي والذذدا   لمذذد تنذذازل لرجذذٍ  مسذذلم وصذذحايب جلاذذ .  ، مث كذذال كذذال
 . ، وعدله ، واس مام ه د ه، وص حسن إسالمه

أرأيذت إن  َ ذ  ))،  وإن ه ا النل لاع اا أّن معاويط كان م فمذذًا ر وفذذًا  ذ ه األمذط
 ،  ، مذذذذذذذذذذذن ل بنسذذذذذذذذذذذائهم هذذذذذذذذذذذؤخع هذذذذذذذذذذذؤخع وهذذذذذذذذذذذؤخع هذذذذذذذذذذذؤخع مذذذذذذذذذذذن ل بذذذذذذذذذذذأمور النذذذذذذذذذذذا  ؟

، مث بعذذذث رجلذذذني أمانذذذني مصذذذِلحني تذذذاجحني فال زمذذذا ب ذذذّ  م الذذذب  ((مذذذن ل بضذذذاع هم ؟
ي لب إخّ حمذـا ذ؛ ف ان   ا ال نازل ملعاويط ساًدا ب هادة رسول اهلل صلى اهلل احلسن ذ وخ 
 . علاه وسلم

 ويف هذذذذ ه المصذذذذط مذذذذن )):  ((الفذذذذ ه)) ذذذذال احلذذذذافظ ابذذذذن حوذذذذر ذ رمحذذذذه اهلل ذ يف 
 . َعلم من أعالم النبوة: الفوائد 

لا خ لمّلط وخ ل لّذط وخ لعلّذ
ُ
، بذ  لرغب ذه فامذا  طومنمبط  للحسن بن علي؛ ف ته ترأ امل

 . حمن دماع املسلمني؛ فراعى أمَر الدين ومصلحط األمط نعند اهلل ِلَما رآه م
ردٌّ علذذذذى اخلذذذذوارم الذذذذ ين كذذذذاتوا ي فدذذذذرون علاذذذذذـا ومذذذذن معذذذذه ومعاويذذذذط وَمذذذذن معذذذذه : وفاذذذذه 

 . ب هادة الن  صلى اهلل علاه وسلم لل ائف ني بأْنم من املسلمني
 . ، وخ سّاما يف حمن دماع املسلمني النا  فضالط اإلصالح بني: وفاه 

، و ذذذّوة تظذذذره يف تذذذدبري  ، وشذذذفم ه علذذذى املسذذذلمني ودخلذذذط علذذذى رأفذذذط معاويذذذط بالرعاذذذط
 . ، وتظره يف العوا ب امللا

وخيذذذط املفضذذذول اخلالفذذذط مذذذع وجذذذود األفضذذذ ؛ ألن احلسذذذن ومعاويذذذط ول كذذذذ  : وفاذذذه 
 الذذذه ابذذذن .  د يف احلاذذذاة ومهذذذا بذذذدريّانمنهمذذذا اخلالفذذذط وسذذذعد بذذذن أيب و ذذذا  وسذذذعاد بذذذن زيذذذ
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 .(0)((ال ني
، ومذذن  فانبمذذي أن ينظذذر املسذذلم إي عهذذد بذذين أماذذط مذذن خذذالل هذذ ه النصذذو  النذذرّية

خالل فهم علماع اإلسالم هلا؛ فلذو كذان يف ملذا بذين أماذط ومبذادئهم  افذاة لذروح اإلسذالم 
، أكان رسول اهلل صلى اهلل  وعلى الصورة ال وهاع الك يصّورها من أعمى بصائرهم اهلو 

 . !اه وسلم ال ي خ ين ق عن اهلو  يمول يف دول هم وخالف هم ما  ال ؟؟لع
، ويلين  وه  كان رسول اهلل صلى اهلل علاه وسلم ي ّوع احلسن واألمط على الصله

على احلسن ذلا اللناع العارر أم كان حيلهم على اجلهاد وإتماذ مبادئ اإلسالم من برافن 
 . !ماط ؟ ال ين وصرت ساد   ب مبادئهم بأْنا  افاط لروح اإلسالم ؟بين أ

إن املسلمني حمذـا يف ذلا العهد وإي الاذوم يع ذوون ذلذا الصذله وال نذازل عذام خذري 
، وإن خالفذذذذ هم كاتذذذذت عذذذذزّة  (عذذذذام اجلماعذذذذط)وسذذذذعادة علذذذذى األمذذذذط اإلسذذذذالماط حذذذذىت مسّذذذذوه 

ذًا يف اإلسالم كما أخو ب لا رسذوُل اهلل صذلى اهلل ، أدخ  اهلل بسببهم أممذًا وشعوب وف وحذًا
 . ، كما ت هد ب لا األمط اإلسالماط وتارعها امل رهب علاه وسلم

من رريق إسحاهب بن عبد اهلل بذن أيب رلحذط عذن أتذأ بذن مالذا ذ (2)ورو  البخاري
بذاع كذان رسذول اهلل صذلى اهلل علاذه وسذلم إذا ذهذب إي  : رعي اهلل عنه ذ أتذه مسعذه يمذول 

، فذدخ   يذدخ  علذى أم حذرام بنذت ملحذان ف  عمذه ذ وكاتذت َتذت عبذادة بذن الصذامت ذ
: ،  الذذذت  ، مث اسذذذ امظ يضذذذحا ، فنذذذام رسذذذول اهلل صذذذلى اهلل علاذذذه وسذذذلم يومذذذذًا فأرعم ذذذه

تا   من أمك ُعرعوا علّي غزاة يف سذبا  )): ، فمال  ما يضح ا يا رسول اهلل ؟: فملت 
ي ذذا  ((ملذذ  امللذذوأ علذذى األسذذرة)): أو  ذذال  ((ملوكذذذًا علذذى األسذذرّة، يركبذذون هذذ ا البحذذر  اهلل

، مث اسذذ امظ  ، فنذذام ، مث وعذذع رأسذذه ، فذذدعا ادب اهلل أن َيعلذذين مذذنهم: إسذذحاهب؛  الذذت 
تذذا   مذذن أمذذك عرعذذوا علذذي )): ،  ذذال  مذذا يضذذح ا يذذا رسذذول اهلل ؟: ، فملذذت  يضذذحا

أو ملذذذذ  امللذذذذوأ علذذذذى  ((ا علذذذذى األسذذذذرة، يركبذذذذون فذذذذبد هذذذذ ا البحذذذذر ملوكذذذذذً  غذذذذزاة يف سذذذذبا  اهلل
أتذذت مذذن األولذذني؛ فركبذذت البحذذر زمذذن : ،  ذذال  ادب اهلل أن َيعلذذين مذذنهم: ، فملذذت  األسذذرة

 ــــــــــــــــــــــــ

 . ( 07/66: )  ((الف ه)): اتظر ( 0)
 . ( 6287ذ  6282: ، احلديث  ك ا  اخس ل ان:  39: )  ((صحاحه))يف ( 2)
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 . معاويط فصرعت عن داب ها حني خرجت من البحر فهل ت
فه ه ر يا تبويط صاد ط من أعالم النبوة و ع مصدا ها يف زمن علمذان بماذادة معاويذط 

، وأن حذذال هم حالذذط  دالّذذط علذذى عذذزّة اإلسذذالم وعذذزّة أهلذذه يف هذذ ه الفذذوة ذذذ رعذذي اهلل عنذذه ذ
، وأن  امللذذوأ يف اهلالذذط واألّ ذذط ذ خ كمذذا يصذذورهم املمرعذذون مذذن حالذذط البذذؤ  وال ذذماع ذ

 . جهادهم يف سبا  اهلل وإلعالع كلمط اهلل
فمذذن خذذالل هذذ ه النصذذو  الصذذحاحط امل ذذر ط ت حذذّد  وحن ذذم علذذى عهذذد علمذذان 

أماذذط واألمذذط اإلسذذالماط يف تلذذا العهذذود الزاهذذرة عهذذد عذذزّة اإلسذذالم واملسذذلمني ومنع ذذه وبذذين 
 . ومنع هم

وإلاذا صذورًة م ذر ط عذن عهذد معاويذط ذ رعذي اهلل عنذه ذ ي ولّذى فاهذا صذدهب إ ذاْنم 
 :، وأْنم من خري المرون حبق  وجدارة  وورعهم وكمال أخال هم

حدفنا حوشب بن سارت  ذال : و  ال  ال أبو إسحاهب الفزاري عن صفوان بن عمر 
غذذزا النذذا  يف زمذذان معاويذذط وعلذذاهم عبذذد الذذرمحن بذذن خالذذد فمذذ َّ رجذذ   مذذن املسذذلمني مائذذط : 

،  ، فلمذذذا  فذذ  اجلذذاش تذذذدم الرجذذ  فذذأتى عبذذذد الذذرمحن بذذن خالذذذد فذذأخوَه خذذذوه دينذذار روماذذط
 تذذأيت  ذذا يذذوم  ذذد تفذذّرهب اجلذذاُش فلذذن أ بلهذذا منذذا حذذىت: ، فذذأس و ذذال  وسذذأله أن يمبلهذذا منذذه

، فلما  ذدم  الماامط؛ فوع  يس مرئ أصحا  الن  علاه السالم يسأهلم فامولون مل  ذلا
، فمذذال لذذذه ملذذ  ذلذذذا؛ فخذذرم مذذن عنذذذِده وهذذو يب ذذذي  دم ذذق علذذى معاويذذذط فذذ كر ذلذذذا لذذه

،  ، فذ كر لذه أمذَره مذا يب اذا ؟: ، فمذال  ويسوحم؛ فمرَّ بعبد اهلل بن ال اعر الس س ي
ا بذذ  : فذذات لق إي معاويذذط فمذذ  : ،  ذذال  تعذذم: ،  ذذال  عذذي أتذذت يذذا عبذذد اهلل ؟أم ا: فمذال 

، واتظذذر إي اللمذذاتني البا اذذط ف صذذّدهب  ذذا عذذن ذلذذا  مذذين مخسذذا فذذادفع إلاذذه ع ذذرين دينذذارًا
،  ، وهذذو أعلذذُم بأمسذذائهم وم ذذاْنم؛ ففعذذ  الرجذذ  اجلذذاش؛ فذذ ّن اهلل يمبذذ  ال وبذذط عذذن عبذذاده

 .(0)((، أحسن الرج  ف اُ ه  ا أحّب إّل من ك  شيع أمل هألن أكون أ: فمال معاويط 
وخ َيذذذذذذذذوُز احلذذذذذذذذديث عذذذذذذذذنهم ب صذذذذذذذذّورات اإلشذذذذذذذذواكاني اللذذذذذذذذائرين علذذذذذذذذى اإل  ذذذذذذذذاعاني 

 ــــــــــــــــــــــــ

 . ( 229:   ) أليب إسحاهب الفزاري  ((السري))ك ا  ( 0)
، و ذذد  ((السذذري))تمذذاًل عذذن  مذذق (  2/22: )  ((ال مهاذذد))، وابذذن عبذذد الذذو يف  ه سذذعاد بذذن منصذذوروروا 

 . فوجدت فاه ممايرة يف اإلسناد وامل  ملا هنا ((ال مهاد))رجعُت إي 
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 . ، وخ ت حّد  عنهم من خالل روايات الروافض احلا دين والرأمسالاني
ــ (0)ولـي  بالقليـ  مـا يشـيع فـي نفـ  الرعيـة ـ لن حقــنا ولن بـاطالك )): و ول سذاد 

أن الخليفـــة يـــ ثر أهلـــه ويمـــنحه  مبـــات األلـــوف ويعـــعل أصـــحا  رســـول اهلل ليـــولي 
 . ((أعداء رسول اهلل صلى اهلل عليه وسل 

 ،  هذذذذذذ ا يذذذذذذدّل علذذذذذذى رغبذذذذذذط سذذذذذذاد   ذذذذذذب اجلا ذذذذذذط يف ال عذذذذذذن يف علمذذذذذذان وبذذذذذذين أماذذذذذذط
تزلذت  وعلى الرغبذط اجلا ذط يف اإلشذادة وكاذ  املذديه ل الماذ  ابذن سذبأ أصذ  كذ  بذالع وف نذط

 . باألمط
،  ، وإن األرواح جنذذود   نذذّدة مذذا تعذذارف منهذذا ائ لذذرت إن ال اذذور علذذى أشذذ اهلا تمذذع

 . وما تناكر منها اخ لرت
و ذذذد تمذذذّدم للمذذذارئ مذذذا يُزيدذذذرت هذذذ ه األكاذيذذذب يف إغذذذداهب علمذذذان األمذذذوال علذذذى بذذذين 

 . ، ولعله يأيت إيضاحات أخر  أماط

 ــــــــــــــــــــــــ

، مث يمذذذدم جبذذذرأة  مذذذن أعوذذذب العوائذذذب إن سذذذاد   ذذذب ي ذذذا يف صذذذحط ال ذذذائعات هذذذ ه عذذذّد علمذذذان وأهلذذذه( 0)
،  ، ويف الو ت تفسه  دح أه  الفذ  الذ ين اف علذوا هذ ه ال ذائعات  هم وال عن فاهموعنرت على مها 

 . مث من هم أعداع رسول اهلل ال ين كان يولاهم علمان
، واملمذذذرية بذذذن  أْنذذذم أصذذذحا  رسذذذول اهلل صذذذلى اهلل علاذذذه وسذذذلم ملذذذ  معاويذذذط بذذذن أيب سذذذفاان: واجلذذذوا   

، وعبذد اهلل بذن عذامر بذن كريذز  ، والولاذد بذن عمبذط أيب سذرح، وعبد اهلل بذن  ، وأيب موسى األشعري شعبط
، وهلذذذذم ف وحذذذذات إسذذذذالماط عظامذذذذط يف ال ذذذذرهب  العذذذذامري؛ وكذذذذ ٌّ مذذذذنهم لذذذذه صذذذذحبط وسذذذذرية حسذذذذنط يف رعا ذذذذه

 . والمر 
 . و د وخهم ذ  ب  علمان ذ عمر بن اخل ا  ذ رعي اهلل عنه ذ 
لاذذد بذذن عمبذذط وهذذو مذذن أشذذّد مذذا يذذنمم بذذه املمرعذذون أّن كذذالـ مذذن أيب ب ذذر وعمذذر  ذذد وي الو : ومذذن ال ريذذرت  

 . على علمان
 فمذذذذذذن ين ذذذذذذر علذذذذذذى علمذذذذذذان ذ رعذذذذذذي اهلل عنذذذذذذه ذ تولاذذذذذذط هذذذذذذؤخع فلان ذذذذذذر علذذذذذذى أيب ب ذذذذذذر وعمذذذذذذر  

 . ذ رعي اهلل عنهما ذ
، ف تذه  ومن ين ر على علمان أن يول األكّفاع من بين أماط فلان ر على رسول اهلل صذلى اهلل علاذه وسذلم 

 . هم ال لري على أعماله د وي من
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 . ((لي أعداء هويععل أصحا  رسول اهلل ليو )): أما  وله 
ولذذذوخ إْذ مسع مذذذوه  لذذذ م مذذذا ي ذذذون لنذذذا أن تذذذ  لم  ذذذ ا } : فذذذال يسذذذُعنا إخ أن تمذذذول 

، وإن يف ه ا ال الم ل عنذًا يف دين علمان وأمات ذه مذا وراعه  {سبحاتا ه ا   ان  عظام 
 . رعن

وخ أدري أتلّمذذذرت سذذذاد   ذذذب هذذذ ا مذذذن الذذذروافض أم هذذذو مذذذن إت ذذذائه تعارفذذذذًا معهذذذم 
، بذ   حنن خ تمّ  عن م حمًدا على علمذان وبذين أماذط: ، ولسان حاله يمول  ا إلاهموتوّددً 

، فل ا تم فهم   ه الم ائرت دون أّي  على ذلا ا  مع ال اهر يف عهد علمان وبين أماط
 . احوام ل لا ا  مع ودون احوام مل اعر أه  السنط

ـــــه وســـــل  ل ـــــولي أعـــــداء أيعـــــعل عثمـــــان أصـــــحا  رســـــول اهلل صـــــلى اهلل علي  ي
 . رسول اهلل ؟؟؟

 . أين براهينك على هذه االتهمات الظالمة ؟
 . أهذه منعلة خير القرون عندش ؟

 . والذي يعرف مذهب سيد في التمفير ال يتردِّد أنه يمفتر والة عثمان
 . وهمذا يتجرِّأ سيد هذه الجرأة العظيمة بغير عل  وال هدع وال كتا  منير

 . واقع والته ؟ه  هذا هو واقع عثمان و 
 . وه  ينظر علماء اإلسالم للى عثمان ووالته بهذا المنظار األسود المريه ؟

ــكا لهـــواه ـ حاشـــاه ـ: أوالك  ـــولي تبعــ ـــ  يمـــن عثمـــان يعـــعل وي  ، وإاذذذا يراعذذذي  ل
 يف ذلذذذذذذذا مصذذذذذذذلحط املسذذذذذذذلمني وتلباذذذذذذذط لذذذذذذذرغب هم يف عذذذذذذذزل مذذذذذذذن كرهذذذذذذذوه مذذذذذذذن الذذذذذذذوخة ولذذذذذذذو 

 . كان صاحلذًا
، عذذن أيب حارفذذط وأيب  ، عذذن سذذارت ب إلَّ السذذري عذذن شذذعابوك ذذ:  ذذال ابذذن جريذذر 

ا  لما ولي عثمان أقر عمـرو بـن العـاص علـى عملـه: علمان  ذاخ  ، وكـان ال يعـعل أحـدك
 .(0)لال عن شماة أو استعفاء من اير شماة

 ــــــــــــــــــــــــ

 . ( 2/217: )  ((ال اري ))( 0)
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،  ، وحاائذذه ، وإ اتذذه ، ومروعتذذه ، وشذذرفه فهذذ ا هذذو الذذ ي يّ فذذق مذذع أخذذالهب علمذذان
 . وخوفه من اهلل

، وألن األصذذ   نذذا تع مذذد ملذذ  هذذ ه الروايذذط وإن كاتذذت عذذعافط ألّن هلذذا مذذا يذذدعمهاإت
بذراعة املسذلم خ سذّاما أصذحا  رسذول اهلل ذ كمذا  ذّدمنا ذلذا غذري مذرّة ذ؛ وهذ ا أخذرّت ألذرت 

 . مرّة من اخع ماد على أكاذيب الروافض
ــكا  اسذذذذ عملت :  ذذذذالوا :  ذذذذال علمذذذذان يف اع ذذذذ راه عذذذذن َتذذذذيند أهذذذذ  الف نذذذذط علاذذذذه : ثانيـــ
،  ، فسذلوهم عنذه ، و  أس عم  إخ   معذًا  ذ ماًل مرعاذذـا؛ وهذؤخع أهذ  عملهذم األحدا 

، و اذ  يف ذلذا لرسذذول اهلل أشذّد ممذذا  وهذؤخع أهذ  بلذذده؛ ولمذد وي َمذن  بلذذي أحذدَ  مذذنهم
 .(0)اللهم تعم: ،  الوا  ، أك لا ؟  ا  ل يف اس عماله أسامط

  الفــتن أنِّ عثمــان يــولي أعــداء اهلل فضــالك عــن أن ومــا أظــن أنــه خطــر ببــال أهــ
 . يتفوِّهوا بذلك
أن لعلمان أسوة يف رسول اهلل صلى اهلل علاه وسلم؛ فمد كان بنو أماط أكلذر : ثالثـكا 
 . المبائ  عماخً 

و ذذذد كذذذان يف بذذذين أماذذذط  ذذذوم  صذذذاحلون مذذذاتوا  بذذذ  )):  ذذذال شذذذا  اإلسذذذالم ابذذذن تاماذذذط 
كلذر المبائذ  عّمذاخً للنذ  صذلى اهلل علاذه وسذلم؛ ف تذه ملذا فذ ه م ذط ، وكان بنوا أماذط أ الف نط

، واسذ عم  خالذد بذن سذعاد بذن  بذن أماذط(2)اس عم  علاهذا ع ّذا  بذن أسذاد بذن أيب العذال
، واسذ عم   ، وسعاد بن سعاد علذى أعمذال أخذر ، وأخويه أبان بن سعاد العا  بن أماط

 .(7)((أبا سفاان بن حر  بن أماط على جنران
وكذذذان كلذذذري مذذذن أمذذذراع النذذذ  صذذذلى اهلل علاذذذه وسذذذلم علذذذى )): و ذذذال يف موعذذذع آخذذذر 

،  بذن أماذط(2)األعمال من بين أماط؛ ف ته اس عم  على م ط عّ ا  بن أساد بن أيب العذال

 ــــــــــــــــــــــــ

 . ( 2/723: )  ((تاري  ال وي))( 0)
 . ، والصوا  ما أفبت ((العا )): يف األص  ( 2)
 . ( 2، م  021ذ  022:   )  ((منهام السنط))( 7)
 . ، والصوا  ما أفبت ((العا )): يف األص  ( 2)
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، و   واس عم  خالذد بذن سذعاد بذن العذا  بذن أماذط علذى صذد ات مذ حد وصذنعاع الذامن
علذذى تامذذاع وخبذذذري (0)، واسذذ عم  َعْمذذرًا اذذه وسذذلميذذزل علاهذذا حذذىت مذذات النذذ  صذذلى اهلل عل

، وأبذذان بذذن سذذعاد بذذن العذذا  اسذذ عمله أيضذذذًا علذذى البحذذرين بّرهذذا وحبرهذذا حذذني  و ذذر  عرينذذط
 . ، فلم يزل علاها حىت مات الن  صلى اهلل علاه وسلم عزل العالع بن احلضرمي

 . هووخه عمر ذ رعي اهلل عنه ذ وخ يُذ َّهم يف دينه وخ يف سااس 
وأخذذذرم أبذذذو العبذذذا  السذذذرّام مذذذن رريذذذق )): (2)((اإلصذذذابط)) ذذذال احلذذذافظ ابذذذن حوذذذر يف 

خالد بن سعاد بن عمرو بذن سذعاد حذدفين أيب أّن أعماَمذه خالذًدا وأباتذذًا وعمذرو بذن سذعاد 
بذذن العذذا  ملذذا بلمذذ هم وفذذاة النذذ  صذذلى اهلل علاذذه وسذذلم رجعذذوا عذذن أعمذذاهلم فمذذال هلذذم أبذذو 

، وكذذان خالذذد  ، فخرجذذوا إي ال ذذام فم لذذوا  ذذا  اعذذذًا بالعمذذ  مذذن ممذذا أحذذد أحذذّق : ب ذذر 
 . ((، وعمرو على سواد خاو ، وأبان على البحرين على الامن

وه ا النم  عن الن  صلى اهلل علاه وسلم يف اس عمال هؤخع )):  ال شا  اإلسالم 
واز اسذ عمال بذين ، ب  م واتر عند أه  العلم؛ ف ان اخح وام علذى جذ فابت  م هور عنه

أماذط بذالنل اللابذت عذن النذ  صذلى اهلل علاذه وسذلم أظهذر عنذد كذ  عا ذ  مذن دعذو  كذون 
،  اخلالفط يف واحد معنّي من بين هاشم بذالنل؛ ألن هذ ا كذ   باتفذاهب أهذ  العلذم بالنمذ 

 . وذاأ صدهب باتفاهب أه  العلم بالنم 
، وجعفذذر علذذى غذذزوة  ى الذذامنوأمذذا بنذذو هاشذذم فلذذم يسذذ عم  النذذ  مذذنهم إخّ علاذذذـا علذذ

 .(7)((مؤتط مع موخه زيد وابن رواحط
خيـار أئمـتم  )): عن الن  صذلى اهلل علاذه وسذلم أتذه  ذال  ((الصحاه))و د فبت يف 

، وشـرار أئمـتم  الـذين  ، وتصلون عليه  ويصلون عليم  الذين تحبونه  ويحبونم 
، ويصـلون  تحبُّـه وهـو يحـبه ومعاويـة كانـت رعيتـه : قالوا ،  ((تبغضونه  ويبغضونم 
 . عليه وهو يصلي عليه 

 ــــــــــــــــــــــــ

 . ((اإلصابط)): اتظر  . عمرو بن سعاد بن العا : هو ( 0)
(2 ( )2/172 ) . 
 . ( 787:   )  ((املن مى من منهام اخع دال))( 7)
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أن له أسوة يف أيب ب ر وعمر ذ رعي اهلل عنهما ذ فمد وي أبو ب ذر يزيذد بذن : رابعـكا 
 . ، مث وي عمر بعده معاويط ، وأ رّه عمر أيب سفاان يف ف وح ال ام

عذذن أيب صذذاح   ((تارعذذه))مذذا رواه الو ذذي يف (0)((اإلصذذابط))وتمذذ  احلذذافظ ابذذن حوذذر يف 
، مث  كذان ابذن أيب سذرح علذى الصذعاد زمذن عمذر: أن اللاث  ال : كاتب اللاث بن سعد 

 .(2)((، وكان  موًدا يف وخي ه عّم إلاه علمان مصر كلها
تذويف عمذر ذ رعذي اهلل عنذه ذ ومصذر علذى أمذريين عمذرو ابذن )): و ال ابن عبذد احل ذم 

 .(7)((ن أيب سرح على الصعاد، وعبد اهلل بن سعد ب العا  بأسف  األرض
وذكر ابن عبد احل م أن علمان   يول عبد اهلل إخّ بعد أن رفض عمرو بذن العذا  

، مث وّي عبذذذد اهلل ابذذذن  العذذودة إي مصذذذر إخ أن يولاذذه مصذذذر كلهذذا فلذذذم يسذذ وب لذذذه علمذذان
غذذزا ، و  فلبذذث عبذذد اهلل علاهذذا أمذذريًا  مذذوًدا: سذذعد علذذى مصذذر كلهذذا؛  ذذال ابذذن عبذذد احل ذذم 

، ويذوم ذي الصذواري؛ ولذه جهذاد  ، واألسذاود إفريماذط: فاها فذال  غذزوات كلهذّن هلذا شذأن 
 .(2)((ف ه إفريماط: ، منها  وف وحات

وأَ ّر عمر ذ رعي اهلل عنه ذ سذعد بذن أيب و ذا  أن يذؤمر الولاذد بذن عمبذط علذى عذر  
ْنذذض معذذه مسذذلمهم  ، فلمذا  ذذدم علذذى تملذذب ، ف وّجذذه لم ذذال الذذروم اجلزيذرة مذذن رباعذذط وتنذذو 

، مث إتذذه ت ذذّدد علذذى تملذذب فلذذم يمبذذ  مذذنهم إخ أن يسذذلموا حذذىت فنذذاه عذذن ذلذذا  وكذذافرهم
 .(1)((عمر

ــكا    يمصذذذر علمذذذذان الوخيذذذذات علذذذذى بذذذذين أماذذذط ويمذذذذد ها علذذذذاهم كمذذذذا يمذذذذول : خامســـ
، ب  كان هناأ أمراع كلذر مذن شذىّت المبائذ  يلذون أمذور املسذلمني يف جهذات كلذرية  خصومه
 . علمان يف زمن

 ــــــــــــــــــــــــ

 . ( 2/719: )  ((اإلصابط))( 0)
 . تفأ املرجع السابق( 2)
 . ( 230:   )  ((ف وح مصر))( 7)
 . ( 032ذ  037:   )  ((ف وح مصر))( 2)
 . ( 11،  12،  2/10: )  ((تاري  ابن جرير)): اتظر ( 1)
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عذذذدًدا مذذذن عمذذذال علمذذذان الذذذ ين اسذذذ عملهم علذذذى  ((تارعذذذه))و ذذذد ذكذذذر ابذذذن جريذذذر يف 
 :، فمنهم  األمصار
 . إي أذرباوان: ذ األشعث بن  اأ  0
 . على الري: ذ وسعاد بن  اأ  2
 . ، وجع  علاها النسري العولي ، فعزل على مه ان: ذ وكان سعاد بن  اأ  7
 . بن األ ربالسائب : ذ وعلى أصبهان  2
 . ذ وعلى ماه مالا بن حباب الريبوعي 1
 . ح ام بن سالمط احلزامي: ذ وعلى املوص   6
 . على  ر اساا: ذ وجرير بن عبد اهلل  3
 . على البا : ذ وسلمان بن رباعط  8
 . المعماب بن عمرو: ذ وعلى احلر   9

 .(0)ع ابط بن النها : ذ وعلى حلوان  01
 . يف جهط امل رهب هؤخع من و فنا علاهم

 . وكان عبد الرمحن بن خالد أمريًا على محل
،  مث ملاذا ي واهلون أّن علاذـا ذ رعي اهلل عنه ذ  د وي من هو دون من وخهم علمان

، والعوذب أن سذاد   ذب  ذد ْنذد هذ ا املذنهد؛  وي واهلون أته  د وي أتاسذًا من أ اربه ؟
 . فال حوَل وخ  وة إخ باهلل

أن علمذذان وي أمذذور  ((منهذذام ال رامذذط))احلسذذن بذذن امل هذذر احللذذي يف ك ابذذه و ذذد زعذذم 
 . املسلمني من خ يصله للوخيط

  (2)((منهذذذذذذذذذذام السذذذذذذذذذذنط))يف  -رمحذذذذذذذذذه اهلل  -فأجابذذذذذذذذذه شذذذذذذذذذذا  اإلسذذذذذذذذذالم ابذذذذذذذذذذن تاماذذذذذذذذذذط 

 ــــــــــــــــــــــــ

 . ( 261ذ  262،  2/222: )  ((تاري  ابن جرير))( 0)
(2 ( )7/037-036) . 
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أن علاذذذـا ذ رعذذي اهلل عنذذه ذ وي زيذذاد بذذن أيب سذذفاان ووي )): منذذه للذذ ه  (0)((املن مذذى))و 
 . النخعي ووي  مد بن أيب ب ر وأملال هؤخعاألشو 

: ومذن العوذب )): ، مث  ذال  ((... وخ ي ّا عا   أن معاويط خري مذن هذؤخع كلهذم
، ومعلوم أن علاذـا وي أ اربَه من  أن ال اعط ين رون على علمان أته وي أ اربه من بين أماط

 : ب  أباه وأمه 
 . منذ فوّي عباد اهلل بن عبا  على الا 0
 . ذ ووي على م ط وال ائرت  لم بن العبا  2
 . مثامط بن العبا : ، و ا   ذ وأما املدينط فما  إته وي علاها سه  بن حنارت 7
 . ذ وأما البصرة فوي علاها عبد اهلل بن عبا  2
 ألتذذذذذه ) ذ ووي علذذذذى مصذذذذذر ربابذذذذه  مذذذذذد بذذذذن أيب ب ذذذذذر الذذذذ ي ربّذذذذذاه يف حوذذذذره  1

 . ( ر وكان  مد صمريًا تزوم أمه بعد وفاة أيب ب
ولذذذده و ،  ولذذذده ىمث إن اإلماماذذذط تذذذّدعي أن علاذذذذـا تذذذّل علذذذى أوخده يف اخلالفذذذط أو علذذذ

 . على ولده اآلخر وهلم جرّا
ومذذن املعلذذذوم إن كذذان تولاذذذط األ ذذربني من ذذذرًا ف ولاذذذط اخلالفذذط العظمذذذى أعظذذم مذذذن إمذذذارة 

لذه اج هذاًدا كذ لا خ َيذوز ال عذُن ؛ ف ما خ َيوز ال عُن علذى علذّي  ذا فع((بعض األعمال
 . على علمان  ا فعله اج هاًدا ذ رعي اهلل عنهما وأرعامها ذ

 . وخ يفرهب بني العملني والرجلني إخّ أصحا  األهواع واألغراض
وإاا ي كر شا  اإلسذالم هذ ا تمريعذذًا وتوباخذذًا ألهذ  األهذواع وباذان تنا ضذهم وفضذه 

 . تواياهم
لر الروافض وَمن سار على رريمهم ال عن على علمذان ب يلذار بذين ملاذا ي : سادسـكا 

، وينسذذون أّن لذذه سلفذذذًا وأسذذوًة برسذذول اهلل  أماذط باملناصذذب يف الدولذذط ذ علذذى حذذّد زعمهذذم ذ
، وينسذبون كلذرة  ، وينسذون أّن هذ ا اج هذاد مراعذذًا فاذه مصذلحط األمذط صلى اهلل علاه وسلم

 ــــــــــــــــــــــــ

(0 ( )  : 782-787) . 
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، وينسذذذون كفذذذاع  هلذذذ ه األعمذذذال والف وحذذذات  دًدابذذذين أماذذذط؛ إْذ هذذذم أكلذذذر ب ذذذون  ذذذريش عذذذ
العظامذذط الذذك ف حهذذا اهلل علذذى أيذذديهم والعذذّز العظذذام الذذ ي بلمذذه اإلسذذالم واملسذذلمون علذذى 

،  ، وينسذون األخذذالهب العالاذط الذذك كذان ي م ذذع  ذا هذ ا الذذب ن مذن  ذذريش مذن احللذذم أيذديهم
 . ، واجلود ، والصو واألتاة

 . فلامرأ يف ال اري  سريهم وتعاملهم مع النا وَمن أحبَّ أن يعرف ه ا 
أمــا الــذي يرجــع للــى الصــحي  )):  ذذال ال ذذا   ذذب الذذدين اخل اذذب ذ رمحذذه اهلل ذ 

الممح  من وقائع التاريخ ويتتبع سيرة الرجال الذين استعان به  أمير المـ منين ذو 
ريخ الـدعوة ، ومـا كـان لجهـاده  مـن جميـ  األثـر فـي تـا النـورين ـ رضـوان اهلل عليـه ـ

، بــ  مــا كــان لحســن لدارتهــ  مــن عظــي  النتــائج فــي هنــاء األمــة وســعادتها  اإلســالمية
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه  فإن
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ال يستطيع أن يمنع نفسه من الجهر باإلعجا  والفخـر كلمـا أمعـن فـي دراسـة ذلـك 
 .(0)((الدور من أدوار التاريخ اإلسالمي

 رقعــــة لقــــد اتســــعت )): وأعوذذذذب لمذذذذول سذذذذاد   ذذذذب يف عهذذذذد بذذذذين أماذذذذط : أقــــول 
ــــد ــــا قيمــــة الرقعــــة لذا  اإلســــالم فيمــــا بع ــــال جــــدالأ وم  ، ولمــــن روحــــه انحســــرت ب
 .(2)((انحسرت الروف ؟

، وأت ر الوف ال ي  ويبعد مل  أيب ذر ألته أت ر كنز األموال)): و ول ساد   ب 
، ودعى إي مل  ما كذان يذدعو إلاذه رسذوُل اهلل صذلى اهلل علاذه وسذلم مذن  عّب فاه األفرياع

 . ((فاهب والّو وال عّفرتاإلت
ــالترف  ــارةك ب ــابعين ت ــار الت يصــد ســيد قطــب ذلــك المجتمــع مــن الصــحابة وخي

 . ، وكلها في ااية القب  وتارة باإلقطا  وتارة باألرستقراطية
طغتــه  أترفتــه النعمــة أي أبطرتــه النعمــة وســعة العــيال و أهــو الــذي قــد : فــالمترف))

 ( 7)(( كما في لسان العر 
 : عند ساد   ب فهو كما يمول يف ه ا ال  ا  أما ح م املوف

واآليات المرآتاط واخحاديث النبويط يف كراهط الوف وَتر ه م واترة كلذرية بصذفط بذارزة ))
كره احلرام اي اهلل ورسوله واخسالم ال ي حيض النا  على ال م ع ب ابات أت عر بأته من 
ي جع  احلااة  اوط ممبولط إل يدعو تفسهم وهي هلم حالأن حيرموها على أاحلااة وي ره 

هذذ ا اإلسذذالم تفسذذه ي ذذره السذذرف والذذوف تلذذا ال راهاذذط ال ذذديدة ...  خ  امتذذط وخ منبذذوذة
 . العنافط

 ــــــــــــــــــــــــ

 . ( 791:   )  ((املن مى من منهام اخع دال))حاشاط ( 0)
 .   خامسط(  092:   )  ((العدالط اخج ماعاط))( 2)
 . مادة ترف( 9/03( )7)
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ولذا }: حااتذذا بسذذمو  اهلمذذط وعذذعرت المذذوة وهبذذو  األرحياذذطأفذذالمرآن يصذذرت املوفذذني 
طول منه  وقالوا ذرنـا ولو الأن  منوا باهلل وجاهدوا مع رسوله استوذنك أأنعلت سورة 

 .{نمن مع القاعدين
ذا عرفنذذذا حذذذر  اإلسذذذالم علذذذى اجلهذذذاد وحلذذذه علاذذذه وتعظذذذام مذذذن ي  وعذذذون لذذذه حذذذىت إو 

غـعو بول  يحد  نفسـه  عمن مات ول  يغ)): لامول الرسول ال رف صلى اهلل علاه وسلم 
خع ال ذذذول هذذذؤ  ولأخذذذر كذذذم حي مذذذر دركنذذذا يف اجلاتذذذب اآلأ ((مـــات علـــى شـــعبة مـــن النفـــان 

 . ل خلفهم و عودهم عن صفوف ا اهدين
  يع ذد اجلهذذد  ط، فذاملوف موهذ  عذذعارت اخرادة تذاعم  لاذ  الرجولذ وخ غرابذط يف هذ ا

، والجهــد فــي الجهــاد يعطــ  عليــه متاعــه الشــهواني  ريحيتــهأوفتــرت ،  فسذذم ت مه ذذه
ياة سـوع الرخي  ويحرمه لذاته الحيوانية فترة من الوقت وهو ال يعرف قيمة في الح

لذذذى املوفذذذني ويسذذذوهب اآليذذذات عمث يواصذذذ  ال ذذذالم .. . (0)((هـــذه القـــي  الـــداعرة الشـــائنة 
وال ارابــة فــي هــذا فــالمترفون حريصــون )): مث يمذذول معلمذذا علذى بعذذض اخيذذات...  فذاهم

ه  حريصــون ذعلــى حيــاته  الرخــوة الشــاذة المريضــة حريصــون علــى شــهراته  ولذائــ
مث يواص  ال الم يف ه ا ( 2)((وبطانة خاضعة لنفوذه ن تمون من حوله  حاشية أعلى 
 . الصدد

 ــــــــــــــــــــــــ

 .    خامسط( 026)العدالط   ( 0)
 .    خامسط( 023)عدالط   ال( 2)
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بذذذ  هذذذى تظذذذرة  اذذذع املسذذذلمني فلمذذذاذا  ، واذا كاتذذذت هذذذ ه هذذذي تظذذذرة سذذذاد اي املوفذذذني
صذحا  رسذذول اهلل أيصذرت ذلذا ا  مذذع ال اذب اخلذذري بذال مرس فاذذه وكبذار اغناائذذه مذن كبذذار 

 . ملالهأساد و كلر من أصلى اهلل علاه وسلم وال ين حياربون الوف 
اب الف ذذذوح وكلذذذرة المنذذذائم والفذذذيع سذذذاض يف عهذذذد علمذذذان ختفذذذن املذذذال  ذذذد أوخ شذذذا 

بذو ذر يف ال ذدة أف وسذع بعذض النذا  ملذا وسذع اهلل علذاهم فبذالغ  ، مذطوتدفق اخلري علذى األ
 . واخت ار علاهم
  . همن دعاة اللورة والف  واخلروم حاشا ربو ذأو  ي ن 

 .رعى اهلل عنه -ال اعط وي كر اخحاديث النبويط يف ذلا ب  كان يعلن السمع و 
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 الفص  ال اسع ع ر

 اتهامات خطرية للصحابة واجملتمع املسلم 

 يف عهد عثمان بن عفان

فــإن النتيجــة الطبيعيــة لشــيو  مثــ  هــذه األفمــار ـ لن حقـــنا ولن )): وقــول ســيد 
شربت نفوسـه  روف الـدين تثور الذين أُ ...  ، وأن نتح  نفو  باطالك ـ أن تثور نفو 

ــكا ، وتنحــــ  نفــــو  الــــذين لبســــوا اإلســــالم رداءك ولــــ  تخــــالن بشاشــــته  لنمــــاركا وتوثِّمـــ
وهــذا كلُّــه قــد  .  ، والــذين تجــرفه  مطــامع الــدنيا ويــرون اإلنحــدار مــع التيِّــار قلــوبه 

 . ((كان في أواخر عهد عثمان
ملن ذذرين علذذى زعمذذه َمذذن هذذم هذذؤخع الذذ ين ُأشذذربت تفوسذذهم روح الذذدين مذذن ا: أقــول 

، ول نه  د اتفرد عن إخواته مذن  غري أيب ذّر ؟؛ ف ته خ شا  د أشربت تفسه روح الدين
، وعبذد الذرمحن ابذن  ، وعلذي الصحابط ال رام ال ين فاهم َمن هو أفضُ  منذه ومذنهم علمذان

،  ، وغذذريهم ممذذن هذذم أفضذذ  مذذن أيب ذرّ  ، وسذذعد بذذن أيب و ذذّا  ، والذذزبري ، ورلحذذط عذذوف
 . ربت تفوسهم روح الدين وخال ت ب اش ه  لو م رعي اهلل عنهم أ عنيوأش

خ يس  اع ساد أن يسّمي أحًدا مذن الصذحابط وخ مذن خاذار ال ذابعني؛ مث إن أبذا ذر 
 . خ عال ط له باخشواكّاط الك تسبها إلاه وإي اإلسالم اخشواكاون ومنهم ساد   ب

فهم ساد بأن تفوسذهم  ذد ُأشذربت روح الذدين إن هؤخع اللائرين ال ين وص: وأقول 
 . إاا هم تالما  ابن سبأ من أه  الف  وال مب والنفاهب

 وخ عال ذذذذذذذذذذذذذذذط للصذذذذذذذذذذذذذذذحايب اجللاذذذذذذذذذذذذذذذ  أيب ذر   ذذذذذذذذذذذذذذذم وخ  ذذذذذذذذذذذذذذذنهوهم وخ   ذذذذذذذذذذذذذذذالبهم 
 . وخ ب مبهم وف نهم

وهذذم علذذى ظلمهذذم خ عال ذذط هلذذم باملذذ هب اخشذذواكي الذذ ي  ذذدح سذذاد أهذذ  الفذذ  مذذن 
، واخذذذ ل  فاهذذذا احلذذذقُّ  فذذذارت اللذذذائرة علذذذى علمذذذان: وأخذذذريًا )): الذذذدلا   ولذذذه فامذذذا سذذذبق أجلِذذذه؛ و 

، ول ن خ بّد ملن ينظر إي األمذور بعذني اإلسذالم ويس  ذعر األمذور بذروح  بالبار  واخلري بال ر
اإلسالم أن يمّرر أن تلذا اللذورة يف عمومهذا كاتذت فذورة مذن روح اإلسذالم؛ وذلذا دون إغفذال 
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 .(0)((ن وراعها من كاد الاهودي ابن سبأ ذ علاه لعنط اهلل ذلِما كا
وتنحذذ  تفذذو  الذذذ ين لبسذذوا اإلسذذالم رداع و  ىذذذال  )): وخ شذذّا أتذذه يمصذذد بمولذذذه 

إخل أبذذذُ  وأعذذذمٌّ مذذذن بذذذين أماذذذط ممذذذا يذذذدخ  يف عمومذذذه جذذذّ  الصذذذحابط  ((... ب اشذذذ ه  لذذذو م
 . ة إخ باهللاملوجودين وأغلب خاار ال ابعني؛ فال حوَل وخ  وّ 

، وإي ملذذذذ  هذذذذ ا اإلرذذذذراع  وتعذذذذوذ بذذذذاهلل مذذذذن هذذذذوً  يصذذذذ  بأصذذذذحابه إي هذذذذ ا املصذذذذري
 . لألشرار واإلزراع باألبرار األخاار

وذلا خ يرعي إخ أعداع اهلل من الاهود والنصار  وال اوعاني والبارناني واحلا دين 
علاذذذه وسذذذلم بذذذأْنم خذذذرُي علذذذى ذلذذذا ا  مذذذع اخلذذذريد الذذذ ين شذذذهد هلذذذم رسذذذول اهلل صذذذلى اهلل 

 . المرون
 . إن غالباهم أصحا  مبادئ ودين وخُلق

إْنذذذم   هذذذدون : ، وإاذذذا يمولذذذون  وأهذذذ  السذذذنط خ ينظذذذرون إلذذذاهم  نظذذذار سذذذاد   ذذذب
 . ، وبعضهم ع لوه بعضهم يصود  اج هادهم

 مث ير  ساد أن منهد علّي اإلصالحي أو ال ماريي لرّد األمر إي تصذابه ورّد ال صذّور
 . اإلسالمي إي تفو  النا  واحل ام هو بأك  ال عري ال ي ت حنه امرأته

كان َيب على ساد أن يدرأ أته يعا  موعوعات و ضذايا خ ذرية َت ذاُم إي تمذوٍل 
، وإي تذذأدٍ  جذذّم مذذع علمذذان  ، وإي اسوشذذاد  ذذنهد أهذذ  العلذذم والسذذنط واحلذذق صذذحاحط

، وتسي ه ا املمصذد  ه ا الفمه العظام ؟ ، كارت تسي ساد والصحابط وال ابعني يف عهده
األمسى ال ي شذرعه اإلسذالم للمسذلمني ل ن لذق تفوسذهم إي مذا فذوهب الضذرورة مذن ال ف ذري 

 . !العال واإلحسا  الرا ي وال أم  يف ال ون واخلْلق والنظر إي اجلمال وال مال ؟
مذول يف مث كاذرت َيعذ  سذاد هذ ا ال ذظرت مذن فضذائ  علذي ذ رعذي اهلل عنذه ذ وهذو ي

فإذا كان اإلسالم يعطي الفقير فضلة من أموال العكاة يوسع بها علـى )): ه ا ال  ا  
 ــــــــــــــــــــــــ

 :، ويف   خامسط يمول ما تصُّه    فاتاط ع رة(  060ذ  061:   )  ((العدالط))( 0)
 ،  إن تلذذذذذذذذذا اللذذذذذذذذذورة يف عمومهذذذذذذذذذا كاتذذذذذذذذذت أ ذذذذذذذذذرَ  إي روح اإلسذذذذذذذذذالم واَتاهذذذذذذذذذه مذذذذذذذذذن مو ذذذذذذذذذرت علمذذذذذذذذذان)) 

 .  ه.ا ((أو باألدهب من مو رت مروان ومن ورائه بنو أماط
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نفسه ويستمتع بما هو فون ضرورته فوولى أن ينف  الواجـد وأن يتمتـع بالحيـاة متاعــكا 
،  ، وأن ال يحــرم نفســه مــن طيباتهــا وهــي كثيــرة لتغــدو الحيــاة بهيجــة جمليــة معقــوالك 

،  مــا هــو فــون الضــرورة مــن التفميــر العــالي واإلحســا  الراقــيولتنطلــ  الــنف  للــى 
: ، والنظر للى الجمال والممـالأ والرسـول المـري  يقـول  والتومُّ  في المون والخل  

 .(0)((لذا  تاش اهلل ماالك فلير أثر نعمة اهلل عليك وكرامته))
 .(2)فاعد ال ظرت واملوبط ذ مع المدرة ذ إت ارًا لنعمط اهلل ي رهه اهلل

كارت يرعذى سذاد لعلذي ذ رعذي اهلل عنذه ذ أن يعذاش دون هذ ا املسذ و  ودون َتماذق 
ه ه األهداف االفذًا ه ه املماصد اإلسالماط العلاا والمايات النبالط واالفذًا ال وجاه النبوي 

 . ال رف ؟
ا ، وكان بعادً  وخ شّا أن علاذـا ذ رعي اهلل عنه ذ كان من أكو كواع فمهاع الصحابط

عذذن تلذذا الصذذورة الذذك صذذّورته  ذذا الروايذذات الرافضذذاط أو الصذذوفاط المالاذذط؛ فلمذذد كذذان علذذّي ذ 
 . ، ويلبأ اللبا  اجلما  الالئق   ات ه ذ رعي اهلل عنه ذ رعي اهلل عنه ذ ي مّ ع بال ابات

، وتناسى فقهـه فـي هـذه القضـية  ولمن سيد استروف للى تلك الروايات الباطلة
 . لمبير بين عثمان وعليليظهر الفرن ا

، وعلذّي ذ رعذي اهلل عنذه ذ يعذاش يف  علمان وسائر الصذحابط يعا ذون يف غايذط الذوف
، وإن كذذذان يف داخذذذ  تفسذذذه يذذذر  أن هذذذ ا ال ذذذظرت إت ذذذار لنعمذذذط اهلل؛ فذذذال  غايذذذط ال ذذذظرت

 . حوَل وخ  وة إخ باهلل
ره أن ينذزل المصذر ، وكذ لا وي بلمنه ال ساع وال عام(7)ور ا باب سافه)):  ال ساد 

 ــــــــــــــــــــــــ

: )  ((جذامع أيب عاسذى الومذ ي)): ، واتظذر  ( 2167: ، حذديث ر ذم  ك ا  اللبا ) أبا داود يف : اتظر ( 0)
 :  ((صذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذحاه النسذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذائي)): ، واتظذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذر  (، ب  ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذا  األد   2809: حذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذديث ر ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذم 

: بذر م )  ((صذحاه الومذ ي))،  ( 7228: ر م )  ((صحاه أيب داود)): ، واتظر  ( 1227: بر م ) 
2261 ) . 

 .   خامسط(  021:   )  ((العدالط))( 2)
 . علاذـا ذ رعي اهلل عنه ذ: يعين ( 7)



 مطاعن سيد قطب في أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 

  

 029 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الذذك يسذذ نها الفمذذراع؛ جذذاع لاعذذاش كمذذا رو  عنذذه (0)األبذذاض بال وفذذط مذذؤفرًا علاذذه اخلصذذا 
دخلذُت علذى علذّي علاذه السذالم فذ ذا بذني :  ذال (7)عن عمبذط بذن علممذط(2)النضر بن منصور

يا أمري املؤمنني أتأك  مل  هذ ا : ، فملت  ، وكسر يابسه يديه لنب حامض آذتين محوع ه
، ويلبذذاأ أخ ذذَن مذذن  يذذا أبذذا اجلنذذو  كذذان رسذذوُل اهلل يأكذذ  أيذذبأ مذذن هذذ ا: ، فمذذال ل  ؟

 . ، ف ن   آخ   ا أخ  به خفُت أخ أحلَق به ه ا ذ وأشار إي فاابه ذ
وهذو (2)دخلذُت علذى علذّي بذاخلورتق: أو كما رو  عنه هارون بن عنوة عن أباه  ذال 

يا أمذري املذؤمنني إن اهلل  ذد جعذ  : ، فملت  ه، وعلاه خلق   افط وهو يرعد فا فص  ش اع
واهلل مذذا أرز كذذم )): ، فمذذال  لذذا وألهلذذا يف هذذ ا املذذال تصابذذذًا وأتذذت تفعذذ  هذذ ا بنفسذذا ؟

 .(1)((، وما هي إخ   افك الك أخرج ها من املدينط شالذًا
وهمذا ينق  سيد هذه النقول ليبـيتن بهـا الفـرون الهائلـة بـين تصـوِّر الحمـ  فـي 

 . عليِّ وتصوِّر الحم  في نف  عثماننف  
والفرون الهائلة بين علـي وقـد سـار فـي طريقـه يـرد للحمـ  صـورته كمـا صـااها 

 ــــــــــــــــــــــــ

 . (خصل ) مادة :  ((لسان العر )).  بات  من شور أو  صب( 0)
 . (2/262: ) ((املازان))،  اله ال ه  يف  ((من ر احلديث)): والنضر بن منصور  ال البخاري ( 2)
 ، وعذذذذذذذذّعفه الذذذذذذذذدار  ين  ((ُي ذذذذذذذذ مُ  بذذذذذذذذه ، خ بذذذذذذذذنيد الضذذذذذذذذعرت)): وعمبذذذذذذذذط بذذذذذذذذن علممذذذذذذذذط  ذذذذذذذذال فاذذذذذذذذه أبذذذذذذذذو حذذذذذذذذا  ( 7)

 . وابن حور
 . ، ولعلها من وعع ال اعط وخ يُعرف مصدر ه ه الروايط 
، وا لذأ الذ ي يأكذ  فاذه  ، بناه النعمان األكذو فارسي معر .  ، واسم  صر بالعراهب ، واسم ْنر اسم تبت( 2)

 . رياناألخ: واملناسب .  خرهب: مادة  ((لسان العر )).  امللا وي ر 
 :وواعه  أن بني الرواي ني تعارعذًا  
 . ، وآفار اخلصا  تفاُد أته رفض الس ن يف المصر األباض: فاألولى  
تفاذذذُد أتذذذه دخذذذ  علاذذذه بذذذاخلورتق وعلذذذى املعناذذذني فذذذ ّن علاذذذذـا كذذذان ي م ذذذع بنعمذذذط اهلل علاذذذه وي ذذذ ره : والثانيـــة  

 . علاها
، ووا عذذه عالفهذذا أشذذّد  ويرفضذذها العمذذ  ويربذذأ بعلذذي عنهذذا والروايذذات الذذك اع مذذدها سذذاد واعذذحط الذذب الن 

 . املخالفط
 .   فاتاط ع رة(  062:   )  ((العدالط))( 1)
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النبــي صــلى اهلل عليــه وســل  والخليفتــان بعــده وبــين عهــد عثمــان الــذي تحطِّمــت فيــه 
 . األس  التي جاء بها اإلسالم ليقيمها بين النا 

إي دراسذط الروايذات لل أّكذد مذن صذد ها أو   وخ حي ام ساد إي أن ي كر املصذادر وخ
، وهذذ ه  الذذت يف مذذدح علذذي يف  ، بذذ  ي فذذي أن تلذذا  الذذت يف ذم علمذذان وعهذذده كذذ  ا

 . تظره؛ ألن ه ه احلااة   يع ها رسول اهلل صلى اهلل علاه وسلم وخ أصحابه ال رام
 ولذذذذو در  سذذذذاد   ذذذذب حاذذذذاة اخللفذذذذاع األربعذذذذط دراسذذذذط علماذذذذط منصذذذذفط واع مذذذذد علذذذذى

، ل نذذذه  األحاديذذذث والروايذذذات الصذذذحاحط يف فضذذذلهم َلمذذذا فذذذّرهب باذذذنهم هذذذ ا ال فريذذذق املفذذذزب
تصذذّور اخللفذذاع اللالفذذط أبذذا ب ذذر وعمذذر وعلاذذذـا بنذذاع علذذى الروايذذات الواهاذذط أّن حاذذا م كاتذذت 

، وإن كذان عمذر  ذد  حااة  وم ربموا النظام اخشواكي ت بامذًا د امذًا على أتفسهم وغذريهم
 . فنني ل نه تدم ورجع إي م هبهم يف املساواة يف الع اعخالرت اخ

ولذذذو درسذذذهم دراسذذذط فاحصذذذط لر ذذذا هوذذذم علذذذاهم هوومذذذذًا خ هذذذوادَة فاذذذه كمذذذا هذذذاجم 
 . أخاهم علمان ذ رعي اهلل عنه ذ

 :ولنضر  أمللًط من حال علي ذ رعي اهلل عنه ذ 
عذذن عاصذذم بذذن   ، ، حذذدفنا شذذريا حذذدفنا حوذذام:  ذذال اإلمذذام أمحذذد ذ رمحذذه اهلل ذ 

لمد رأي ين مع رسول اهلل صلى اهلل )): أن علاذـا  ال : ، عن  مد بن كعب المرظي  كلاب
 .(0)((، وإن صد ك الاوم ألربعون ألفذًا علاه وسلم وإ  ألربُ  احلوَر على ب ين من اجلوب

و ذذال ابذذن أيب حيذذىي عذذن  مذذد بذذن كعذذب المرظذذي عذذن عّمذذار بذذن ياسذذر ذ رعذذي اهلل 
أ  ذع النذ ُّ صذلى اهلل علاذه وسذلم علاذذـا ذ رعذي اهلل عنذه ذ )): يف حذديٍث سذا ه  ذال  عنهمذا ذ

،  ، مث أ  عذه عمذر ذ رعذي اهلل عنذه ذ بعذدما اسذ خلرت إلاهذا   اعذط بذ ي الع ذرية مذن ينبذع
، مث تصذذّدهب  ذا علذى الفمذذراع  واشذو  علذّي ذ رعذذي اهلل عنذه ذ إلاهذا   اعذذط وحفذر  ذا عانذذًا

صد ط خ : ، مث  ال  ، ويف احلااة والسدلم واحلر  ، المريب والبعاد ن السبا واملساكني واب

 ــــــــــــــــــــــــ

 للذذذذذذذذذذذذذذذذذذ ه  ( عهذذذذذذذذذذذذذذذذذذد اخللفذذذذذذذذذذذذذذذذذذاع : )  ((تذذذذذذذذذذذذذذذذذذاري  اإلسذذذذذذذذذذذذذذذذذذالم)): ، واتظذذذذذذذذذذذذذذذذذذر  ( 0/018: )  ((املسذذذذذذذذذذذذذذذذذذند))( 0)
 :  ((لاذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذطاحل))، و  ( 3/772: ) خبذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذن كلذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذري  ((البدايذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذط والنهايذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذط))، و  ( 676:   ) 
 . ( 9/027: )  (( مع الزوائد))، و  ( 86ذ  0/81) 
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 .(0)((، حىت يرفها اهلل ال ي ير  األرض وَمن علاها وهو خري الوارفني ُتوهب وخ تور 
 :أموال علي ـ رضي اهلل عنه ـ 

: عني  يمذال هلذا  :، منها  وكاتت أموال علي ذ رعي اهلل عنه ذ عاوتذًا م فرد ط بانبع: (2) ال
؛ وهذي الاذوم (عذني تذوخ: )، وعذني يمذال هلذا  (عذني أيب تاذزر: )، وعذني يمذال هلذا  (عني البحذري)

، وفاهذا مسذود  ، وهذي الذك يمذال هلذا أن علاذذـا ذ رعذي اهلل عنذه ذ عمذ  فاهذا باذده تذدعى العذدر
ه ه العاون أشرا   ويف.  الن  صلى اهلل علاه وسلم م وجهط إي ذي الع رية ي لمى عري  ريش

 . بأيدي أ وام زعم بعض النا  أن وخة الصد ط أع وهم إياها
، إخّ  ف ْنذذذذا خالصذذذذط( عذذذذني تذذذذوخ ) ، إخ  وزعذذذذم الذذذذ ين هذذذذي بأيذذذذدهم أْنذذذذا ملذذذذا هلذذذذم

 . موي علي بن أيب رالب رعي اهلل عنه( بنت يعلى)خنالت فاها باد امرأة يمال هلا 
: عني يمال هلذا : ، وهي عاون منها  (البمابمات)وعم  علّي ذ رعي اهلل عنه ذ بانبع 

خاذذذرت : )، ومنهذذذا عذذذني يمذذذال هلذذذا  (خاذذذرت لالذذذى)، ومنهذذذا عذذذني يمذذذال هلذذذا  (خاذذذرت األرأ)
 . فاها خلاد النخ  مع العني( بس ا 

ممذذا عمذذ  علذذي ذ رعذذي اهلل عنذذه ذ وتصذذّدهب بذذه؛ فلذذم تذذزل يف ( البمابمذذات)وكاتذذت 
 بذذذن جعفذذذر بذذذن أيب رالذذذب يأكذذذ  مثر ذذذا صذذذد اته حذذذىت أع اهذذذا حسذذذني بذذذن علذذذي عبذذذد اهلل

ويس عني  ا على دينه ومؤوت ه على أن خ يزّوم ابن ه يزيد بذن معاويذط بذن أيب سذفاان؛ فبذاب 
 . عبد اهلل تلا العاون من معاويط ذ رعي اهلل عنه ذ

 ، ولعلذذذذّي  بانبذذذذع( عذذذذني احلذذذذد : )ولعلذذذذي  ذ رعذذذذي اهلل عنذذذذه ذ عذذذذني  يمذذذذال هلذذذذا 
بذالبرية ( عذني حسذن: )، يمذال هلذا  بذوادي المذر ( عذني تا ذط) صذد اته ذذ رعذي اهلل عنذه ذ يف

 . من العال
( األدباذط)، و  بمنذاة( بلذر امللذا)، و  بالعالاذط( الفمريين: )وكان له صد ات باملدينط 

 . باألعم؛ فسمعُت أن حسنذًا أو حسانذًا باب ذلا كله
عذي اهلل عنذه ذ أيضذذًا حذّق علذى ، ولعلذي ذ ر  (عني موات: )وله بوادي المر  ذ أيضذًا ذ 

 ــــــــــــــــــــــــ

 . ( 0/207: )  ((أخبار املدينط))( 0)
 . فمط: أبو غّسان شا  املؤلدرت وهو  مد بن حيىي ال نا  : المائ  هو ( 2)
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 . ، وهو يف الصد ط ، وله ذ أيضذًا ذ سا ي على عني بالبرية (عني س ر)
، شذ رُه يف الصذد ط وشذ ره  وله حَبرّة الرجال من تاحاذط شذعب زيذد واٍد يُذدعى األمحذر

، وكذذان كلذذه بأيذذديهم حذذىت خاصذذمه فاهذذا  بأيذذدي آل منذذاب مذذن بذذين عذذدي منحذذًط مذذن علذذي
 . فأخ  منهم تصفهمحزة بن حسن 

 .(0)فاه مزارب وعفا وهو يف صد  ه( الباضاع: )وله ذ أيضذًا ذ حبرّة الرج  واٍد يمال له 
و د ذكر ابن شّبط بعد ه ا أمالكذذًا لعلذي ذ رعذي اهلل عنذه ذ وصذد ات وعباذًدا وع مذاع 

 . خ يّ سع البحث لسرِدها
ذ رعذي اهلل عنذه ذ ف وّسذع يف  وأمذا علذي)): (2)((امللذ  والنحذ )) ذال ابذن حذزم يف ك ابذه 

،  ، ومات عن أربع زوجذات وتسذع ع ذرة أم ولذد سذو  اخلذدم والعباذد ه ا البا  من حلده
، وتذرأ هلذم العمذار والضذااب مذا كذاتوا بذه مذن  وتويف عن أربعذط وع ذرين ولذًدا مذن ذكذر وأتلذى

ّ  علذذذم ، خ يمذذذدر علذذذى إت ذذذاره مذذذن لذذذه أ ذذذ هذذذ ا أمذذذر  م ذذذهور.  أغناذذذاع  ذذذومهم ومااسذذذريهم
باألخبار واآلفار؛ ومن  لط عماره الك تصّدهب  ا كاتت تمّ  ألرت وسق مترًا سو  زرعها؛ 

 . ((فأين ه ا من ه ا ؟
كارت ي ون مو رت ساد   ب من علّي لو ارلع على ه ه األخبار الذك تذدّل علذى 

هذا كمذريه مذن ، ولو تصّدهب بال لري من أّن علاذـا كان  لا األراعي واآلبار والعاون والوديان
 . الصحابط

،  إن هذذ ا خ يضذذر علاذذذـا وخ إخواتذذه مذذن أغناذذاع الصذذحابط كعلمذذان: أمذذا حنذذن فنمذذول 
، وعبذد الذرمحن بذن عذوف فذ ّن اهلل وسذع علذاهم وأدرَّ علذاهم رز ذه وفضذله؛  ، والزبري ورلحط

سذذالم ف ذذاتوا فاذذه مسحذذاع أسذذخااع أبذذرار م صذذّد ني ووصذذالني ألرحذذامهم؛ فمذذد واهلل فمهذذوا اإل

 ــــــــــــــــــــــــ

 . ( 221ذ  0/207: ) خبن شبط  ((تاري  املدينط))( 0)
:   ) لاحىي بن آدم  ((اخلرام))تماًل عن أمحد شاكر من حاشاط (  8/222: )  ((احمللى))،  ( 2/022( ) 2)

 . يف ال بعط الك عندي ((احمللى))، و  أجده يف املوعع امل ار إلاه من  ( 91
حاذذث ذكذذر زوجذذات علذذّي وبناذذه وبناتذذه (  772ذ  3/772م ) خبذذن كلذذري  ((البدايذذط والنهايذذط)): واتظذذر  

 . وسراريه ذ رعي اهلل عنهم أ عني ذ



 مطاعن سيد قطب في أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 

  

 033 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . فاى وا األمواَل جنائب وم ايا إي اجلنط
، وكلذذري  احلذذرام حذذرام ولذذو أتذذه ممذذدار ذرة)):  ((احمللذذى)) ذال ابذذن حذذزم ذ رمحذذه اهلل ذ يف 
وإن هذ ا )): ، و ال رسول اهلل صذلى اهلل علاذه وسذلم  احلالل حالل ولو أته الدتاا وما فاها

أو   ((منذذه املسذذ ني والا ذذام وابذذن السذذبا  املذذال َخِضذذرة ُحلذذوة فذذنعم صذذاحب املسذذلم مذذا أع ذذى
مذن يأخذ ه بمذري حمدذه كالذ ي يأكذ  وخ ي ذبع  ه، وإتذ كما  ال الن  صلى اهلل علاذه وسذلم
، فمذذذن  وإن هذذذ ا املذذال خضذذذرة حلذذذوة)): ، ويف لفذذذظ  (0)((وي ذذون شذذذهاًدا علاذذذه يذذوم الماامذذذط

 حمده كان كال ي يأك  ، ومن أخ ه بمري ، فنعم املعوتط هو ، ووععه يف حمده أخ ه حبمه
، وعذذن عمذذرو بذذن  ، وهذذو مذذن حذذديث أيب سذذعاد اخلذذدري ذ رعذذي اهلل عنذذه ذ (2)((وخ ي ذبع

 .(7)((تعم املال الصاح للمرع الصاح)): العا  ذ رعي اهلل عنه ذ 
، و ذذد ت ذذ ّد  إن سذذاد   ذذب يصذذّر ويلذذّه علذذى أن احل ذذم  ذذد فسذذد يف عهذذد علمذذان

 . تذًاعبارته أحااتذًا ويل فها أحاا
ويف سبا  توعة اإلسالم روحه ومبادئه من ذلا النظام )):  ال ساد يف موعع آخر 

الورافي ال ي اب دب اب داعذًا يف اإلسالم تمّرر ه ه احلمائق ل  ون واعذحط يف تصذّور احل ذم 
، ول ذذي تذذدرأ عمذذق هذذ ه احلمامذذط َيذذب أن تسذذ عرض صذذورًا مذذن  اإلسذذالمي علذذى حمام ذذه
، وعلذذذذى أيذذذذدي علمذذذذان  ود املخ لفذذذذط علذذذذى أيذذذذدي أيب ب ذذذذر وعمذذذذرسااسذذذذط احل ذذذذم يف العهذذذذ

، مث علذذى أيذذدي امللذذوأ مذذن أماذذط ومذذن بعذذدهم مذذن بذذين  ، وعلذذى يذذدي علذذي اإلمذذام ومذذروان
 .(2)((العبا  بعد ه ه اهلزّة املب رة يف تاري  اإلسالم

 ــــــــــــــــــــــــ

 . ( 0261: ، حديث  زكاة: ) البخاري ( 0)
 . ( 0112: ، حديث  زكاة: ) مسلم ( 2)
 . ( 2/093: )  ((مسند أمحد))( 7)
 .   فاتاط ع رة(  016ذ  011:   )  ((العدالط))( 2)
 . وخحظ كارت خّل علاذـا باإلمام يف ه ا السااهب ال ي ذكر فاه أبا ب ر وعمر 
ولمي ندرش عم  هذه الحقيقة يجب أن نسـتعر  )): وفاها ما يلي ،  ( 082:   ) و  اخلامسط  

، وعلــى أيــدي عثمــان  صــوركا مــن سياســة الحمــ  فــي العهــود المختلفــة علــى أيــدي أبــي بمــر وعمــر
= 
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لذى ، وين ذر ع  ام أبو ذّر ين ر على املوفني ترفهم الذ ي خ يعرفذه اإلسذالم)): و ال 
، وين ذر علذى  معاويط وأماط خاّصط سااس هم الك تمّر هذ ا الذوف وتسذ زيد منذه وت مذرّس فاذه

علمذان تفسذه أن يهذذب مذن باذذت املذال امللذذات واأللذوف فازيذذد يف فذراع امللذذرين وتذرف املوفذذني 
علم أن علمان أع ى مروان بن احل م مُخأ خرام أفريماط واحلار  بن احل ذم مذائك ألذرت 

 ومذذذذذذذذذذذذذذذذذا كذذذذذذذذذذذذذذذذذان عذذذذذذذذذذذذذذذذذمري أيب ذّر .  د بذذذذذذذذذذذذذذذذذن فابذذذذذذذذذذذذذذذذذت مائذذذذذذذذذذذذذذذذذط ألذذذذذذذذذذذذذذذذذرت، وزيذذذذذذذذذذذذذذذذذ درهذذذذذذذذذذذذذذذذذم
،  لمذذد حذذدفت أعمذذال مذذا أعرُفهذذا: ، فذذات لق ع ذذب يف النذذا   لا اذذق شالذذذًا مذذن هذذ ا كلذذه

، وصاد ذذذًا  ، وبذذارالً حياذذا ، وإ  ألر  حمذذذـا ي فذذا واهلل مذذا هذذي يف ك ذذا  اهلل وخ سذذنط تباذذه
 .(0) ((، وأفرة بمري تمى م ّ بذًا

، وأن حمامذذذذذط ال صذذذذذّور  سذذذذذاد بفسذذذذذاد احل ذذذذذم يف عهذذذذذد علمذذذذذانفأتذذذذذت تذذذذذر   ناعذذذذذط 
 . اإلسالمي للح م  د  دمت أسسه مث ذهب

 ــــــــــــــــــــــــ

، ومـن بعـده  مـن بنـي العبـا   ، ثـ  علـى أيـدي الملـوش مـن أميـة ، وعلى يدي علي اإلمام ومروان
 . ((بعد أن خنقت روف اإلسالم

 .   اللاتاط ع ر(  032:   )  ((لعدالطا))( 0)
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 الفصل العشرون

 حتطم أسس الدين يف عهد عثمان ـ رضي اهلل عنه ـ 

 يف زعم سيد قطب

 ملقد كانت هذه الصيحة يقظة  ضـمير مسـل  لـ  تخـدره األطمـا  أمـا)): ويقول 
، ويحطـ  األسـ  التـي  ن الجماعة اإلسالمية طبقـاتتضخ  فاحال في الثروات يفرِّ 

 .(0)((جاء بها هذا الدين ليقيمها بين النا 
، ويصذّوره هذ ه ال صذوير املرعذب الذ ي مذن  وخالف ذه ه  ا ي صور ساد عهد علمذان

، وأن األسأ الك جذاع  ذا   لط مساوئه يف تظره أن اجلماعط اإلسالماط أصبحت ربمات
 . اإلسالم  د َتّ مت

 .، فلافهمه  تريد أن تنا  ه وخ ت رح كالمه ألته واعه للمارئ الف ن املنصرتخ
: ، مث  ذذذال  مث واصذذذ  سذذذاد بذذذ كر املذذذورات لصذذذو علذذذّي علذذذى حاذذذاة اجلذذذوب وال ذذذظرت

أيها النا  إاا أتذا : ولمد كان منهاجه ال ي شرعه هو ما  اله يف خ ب ه عمب الباعط له ))
، وإ  حذذامل م علذذى مذذنهد تبذذّا م ومنفدذذ   مذذا علذذا م، وعلذذّي  ، ل مذذا ل ذذم رجذذ   مذذن م

فذا م مذا أمذرت بذه؛ أخ إن كذ    اعذط أ  عهذا علمذان وكذ  ع ذاع أع ذاه مذن مذال اهلل فهذو 
،  ولذذو وجدتذذه  ذذد تذذّزوم بذذه النسذذاع) ،  (2)مذذردود يف باذذت املذذال؛ فذذ ن احلذذق خ يب لذذه شذذيع

، ومذذن عذذاهب علاذذه احلذذّق  دل سذذعط، وفذذّرهب يف البلذذدان لرددتذذه؛ فذذ ن يف العذذ وملذذا بذذه اإلمذذاع
 . (( 7)فاجلوُر علاه أعاق

 . ، وبرّأه اهلل منه ذ أن ه ا ال الم خ يلبت عن علي ذ رعي اهلل عنه: أوالك 
 . !ه  ه ا هو منهد علّي خ يدتدن إخّ حول املال ؟: ثانيـكا 

 ــــــــــــــــــــــــ

 .   فاتاط ع رة(  031:   )  ((العدالط))( 0)
 .   خامسط(  097:   ) ، و    فاتاط ع رة(  067:   )  ((العدالط))( 2)
 ،  ، و  أجذذذذذذذد فاذذذذذذذه غذذذذذذذري هذذذذذذذ ه الم عذذذذذذذط ( 008:   )  ((شذذذذذذذرح ْنذذذذذذذد البالغذذذذذذذط))مذذذذذذذا بذذذذذذذني الموسذذذذذذذني مذذذذذذذن ( 7)

 .   خامسط(  097:   ) ، و    فاتاط ع رة(  067:   )  ((العدالط))و 
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ــكا   إ  ذذذذذذذاب اإلمذذذذذذذام للرعايذذذذذذذا أمذذذذذذذر  فابذذذذذذذت يف شذذذذذذذريعط اإلسذذذذذذذالم مذذذذذذذن تصذذذذذذذرّفات : ثالثــــــ
 ، واتفذذق علاذذه فمهذذاع اإلسذذالم؛ فمذذد  وخلفائذذه الراشذذدينعلااً الرسذذول صذذلى اهلل علاذذه وسذذلم 

بلذر  ذاأ وال ذورة وسذأل علذي رعذي اهلل عنذه علاذا أع ى رسول اهلل صلى اهلل علاذه وسذلم 
 . عمر بن اخل ا  ذ رعي اهلل عنه ذ فأ  عه ينبع

سذذذعد بذذذن أيب وأ  ذذذع عمذذذر مخسذذذط مذذذن أصذذذحا  رسذذذول اهلل صذذذلى اهلل علاذذذه وسذذذلم 
، والذذزبري؛ وأمذذر أبذذا موسذذى أن  ، وأسذذامط بذذن زيذذد ، وخبّذذا  ، وعبذذد اهلل بذذن مسذذعود و ّذذا 

 . يم ع رجالً أرعذًا بالعراهب خ تّضر باملسلمني
 .(0)((ك ا  اخلرام))رو  كّ  ذلا حيىي بن آدم يف 

بأسذذذذاتاده أن رسذذذذول اهلل صذذذذلى اهلل علاذذذذه (2)((ك ذذذذا  اخلذذذذرام))ورو  أبذذذذو يوسذذذذرت يف 
،  ، وأن عمذذر أ  ذذع العماذذق أ ذذع للنذذا  (اجلذذرف)لذذزبري فاهذذا أرعذذذًا يمذذال هلذذا اسذذلم أ  ذذع و 

، وأ  ذذذع بذذذالل بذذذن  وأن النذذذ  صذذذلى اهلل علاذذذه وسذذذلم ملذذذا  ذذذدم املدينذذذط أ  ذذذَع أبذذذا ب ذذذر وعمذذذر
 . احلار  املز  ما بني البحر والصخر

فعوذذذذزوا عذذذذن ،  أع ذذذذاهم النذذذذ  صذذذذلى اهلل علاذذذذه وسذذذذلم أرعذذذذذًا: وعذذذذن أيب رافذذذذع  ذذذذال 
 . عمار ا فباعوها يف زمن عمر بلماتاط آخف أو بلمااائط ألرت درهم

، ولعمذذار  عبذذد اهلل بذذن مسذذعود يف النهذذرين(7)وأن علمذذان ذ رعذذي اهلل عنذذه ذ أ  ذذع
 . ، وسعد بن مالا  ريًط هرمزان ، وأ  ع خّبابذًا صنعاع اس اناا

، وللحسذني أرض  ض خرام، وكان خلّبا  أر  وكان لعبد اهلل بن مسعود أرض خرام
 . خرام

أن النذذ  صذذلى اهلل علاذذه وسذذلم أ  ذذَع عذذدًدا :  ((األمذذوال))ورو  أبذذو عباذذد يف ك ذذا  
 ــــــــــــــــــــــــ

 . ( 81ذ  82:   ( ) 0)
 . ( 68ذ  66:   ( ) 2)
 ، و ذذذذذذذذذد أورد أبذذذذذذذذذو داود عذذذذذذذذذدًدا مذذذذذذذذذن األحاديذذذذذذذذذث  ( 797ذ  786:   ) أليب عباذذذذذذذذذد  ((األمذذذذذذذذذوال))( 7)

بذا  يف  ، 76، ك ا  اخلذرام واإلمذارة  02: ) يف إ  اب الن  صلى اهلل علاه وسلم أتاسذًا من الصحابط 
 . ، فلريجع إلاها من شاع خ يّ سُع املماُم ل كرها(  217ذ  227،    إ  اب األرعني
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، وأ  ذع الذزبري أرعذذًا رباذو  من الصحابط أرعذني؛ فذأ  ع رجذالً مذن األتصذار يسذّمى سلا ذذًا
 . ، وأ  ع بالل بن احلار  املز  أ  عه العماق أ ع  ا شور وخن 
 . فرات بن حّاان العولي أرعذًا بالامامطوأ  ع 

 . وك ب أليب فعلبط اخل ين على أرض بأيدي الروم
، وتّفذ  ذلذا لذه عمذر ملذا اسذ خلرت وظهذر  وك ب ل مام الداري على أرض بات حلم

 . ((فهي بأيدي أه  با ه إي الاوم)): ،  ال أبو عباد  على ال ام
، مث اسذذ عادها  ن محذذال امللذذه  ذذأر وأ  ذع رسذذول اهلل صذذلى اهلل علاذذه وسذذلم أبذاض بذذ

 . ، مث أ  عه ما حيمي من األراأ ما   تنله أخفاف اإلب  منه
 . ، ورّد ذلا عمر وأ  ع أبو ب ر رلحط بن عباد اهلل

وك ذذب عمذذر إي أيب موسذذى أن يم ذذع تافعذذذًا أبذذا عبذذد اهلل اللمفذذي أرعذذذًا علذذى شذذارو 
، وتمذذّدم  هلل صذذلى اهلل علاذذه وسذذلم، وأن علمذذان أ  ذذع مخسذذط مذذن أصذذحا  رسذذول ا دجلذذط
 . ذكرهم

 . ، ويبنيد اارجها الفمهاط مث مضى أبو عباد ي رح األحاديث واآلفار
فهذذ  يصذذهُّ أن ينسذذب إي أمذذري املذذؤمنني اخللافذذط الراشذذد العذذادل علذذّي بذذن أيب : وبعذذد 

أبذذا ، وشذذاهد  رالذب أن يذذرد سذذنط فاب ذذط مذن سذذنن رسذذول اهلل وخلفائذذه شذاهدهم يعملذذون  ذذا
 . ب ر وعمر ومها يم عان الم ائع من أراعي موات تنفع املسلمني وخ تضرهم ؟

وهذذ  يصذذّه أن يرّكذذز فمذذ  علذذى مذذن أ  عهذذم علمذذان بوجذذه شذذرعي وبنذذاًع علذذى مذذنهد 
الرسذذذول واخللاف ذذذني الراشذذذدين فاب ذذذّز مذذذنهم أمذذذواهلم الذذذك متّل وهذذذا بوجذذذوه م ذذذروعط يف شذذذريعط 

 . م علمان لاسوا من  راب ه ؟، خ ساما وال ين أ  عه اإلسالم
أَيذذذوز ملسذذذلم أن يمذذذرت علذذذى هذذذ ه الصذذذورة احلا ذذذدة ال ذذذوهاع فانسذذذبها إي إمذذذام تمذذذّي 

، مذذذن إمذذذام رذذذاهر تمذذذّي بذذذريع أخ وهذذذو  ، وممذذذن ؟ رذذذاهر يذذذوزه يف صذذذورة املنذذذ مم امل  ذذذفدي ؟
 . علمان اخللافط العادل الراشد ذ رعي اهلل عنهم أ عني ذ
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 ونالفصل احلادي والعشر

 أقوال أئمة اإلسالم يف اإلقطاع واإلحياء

فمذذد جذذاعت هذذ ه اآلفذذار بذذأن النذذ  صذذلى اهلل علاذذه وسذذلم أ  ذذَع )):  ذذال أبذذو يوسذذرت 
، ورأ  رسذذذول اهلل صذذذلى اهلل علاذذذه وسذذذلم الصذذذالح  ، وأّن اخللفذذذاع مذذذن بعذذذده أ  عذذذوا أ وامذذذذًا

وكذ لا اخللفذاع إاذا ،  فاما فع  من ذلا إذا كان فاه تذألرت علذى اإلسذالم وعمذارة األرض
، ولذذوخ  ، ورأوا أن األفضذَ  مذذا فعلذوا أ  عذوا مذن رأوا أن لذذه غنذاع يف اإلسذذالم وت ايذط للعذذدو

 . ((، و  يم عوا حّق مسلم وخ معاهد ذلا   يأتوه
وكذ  مذن أ  عذذه الذوخة املهذديون أرعذذًا مذن أرض السذذواد وأرض )): و ذال أبذو يوسذرت 

ذكرتا أّن لنمام أن يم ع منها فال حيذّ  ملذن يذأيت بعذدهم  العر  واجلبال من األصناف الك
 مذذذذذذذذذذذن اخللفذذذذذذذذذذذاع أن يذذذذذذذذذذذرد ذلذذذذذذذذذذذا وخ عرجذذذذذذذذذذذه مذذذذذذذذذذذن يذذذذذذذذذذذدي مذذذذذذذذذذذن هذذذذذذذذذذذو يف يذذذذذذذذذذذده وارفذذذذذذذذذذذذًا 

 .(0)((أو م ويذًا؛ فأما إن أخ  الوال من يد واحد أرعذًا وأ  عها آخر فه ا  نزلط الماصب
 ط وكذذذ  ممذذذاض مذذذاع وكذذذ  مذذذن فذذذّر عذذذن أرعذذذه أو   ذذذ  يف املعركذذذ)): و ذذذال أبذذذو يوسذذذرت 

 . ((أو أ ط ف ان عمر ذ رعي اهلل عنه ذ يم ع من ه ه ملن أ  ع
وذلا  نزلط املال ال ي   ي ن ألحد وخ يف يد وار ؛ فنمام )): و ال أبو يوسرت 

العذذادل أن َياذذز منذذه ويع ذذي مذذن كذذان لذذه غنذذاع يف اإلسذذالم ويضذذع ذلذذا موعذذعه وخ حيذذايب 
 . ا  الم ائع عندي يف أرض العراهب، ف  لا ه ه األرض؛ فه ا سب به

والذ ي صذنع احلوذام مث فعذ  عمذر بذن عبذد العزيذز فذ ن عمذر ذ رعذي اهلل عنذه ذ أخذ  
، فأما من أخ  مذن  ذلا بالسنط؛ ألن من أ  عه الوخة املهديون فلاأ ألحٍد أن يرّد ذلا
 .(2)((واحد وأ  ع آخر فه ا  نزلط مال غصبه واحد من واحد وأع ى واحًدا

وكذذ  أرض مذذن العذذراهب واحلوذذاز والذذامن وال ذذائرت وأرض العذذر  )): أبذذو يوسذذرت  ذذال 
 وهذذذذذذذذذذي غذذذذذذذذذذري عذذذذذذذذذذامرة ولاسذذذذذذذذذذت ألحذذذذذذذذذذٍد وخ يف يذذذذذذذذذذد أحذذذذذذذذذذٍد وخ ملذذذذذذذذذذا أحذذذذذذذذذذد وخ ورافذذذذذذذذذذط 

 ــــــــــــــــــــــــ

 . ( 66:   )  ((ك ا  اخلرام))( 0)
 . ( 67:   )  ((ك ا  اخلرام))( 2)



 مطاعن سيد قطب في أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 

  

 039 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وخ علاهذذا أفذذر عمذذارة فأ  عهذذا اإلمذذام رجذذالً فعمرهذذا فذذ ن كاتذذت يف أرض اخلذذرام أّد  عنهذذا 
، وإن كاتذذت مذذن أرض  السذذواد وغذذريه ، واخلذذرام مذذا اف ذذ ه عنذذوة ملذذ  الذذ ي أ  عهذذا اخلذذرام

، وأرض الع ذذر كذذ  أرض أسذذلم علاهذذا أهلهذذا فهذذي  الع ذذر أّد  عنهذذا الذذ ي أ  عهذذا الع ذذر
أرض ع ذذذر وأرض احلوذذذاز واملدينذذذط وم ذذذط والذذذامن وأرض العذذذر  كلهذذذا أرض ع ذذذر؛ ف ذذذ  

 ، وذلذذا أرض أ  عهذذا اإلمذذام ممذذا ف حذذت عنذذوة ففاهذذا اخلذذرام إخ أن يصذذرّيها اإلمذذام ع ذذريط
، ف ن رأ  أن يصرّي علاها ع رًا أو ع ذرًا  إي اإلمام إذا أ  َع أحًدا أرعذًا من أرض اخلرام

، أو ع ذذذرين أو أكلذذذر أو خراجذذذذًا فمذذذا رأ  أن حيمذذ  علاذذذه أهلهذذذا فعذذذ ؛ وأرجذذذو أن  وتصفذذذًا
 ، إخّ  ، ف افمذذذذذذذذذذذذذذذذا شذذذذذذذذذذذذذذذذاع مذذذذذذذذذذذذذذذذن ذلذذذذذذذذذذذذذذذذا فعذذذذذذذذذذذذذذذذ  ي ذذذذذذذذذذذذذذذذون ذلذذذذذذذذذذذذذذذذا موسعذذذذذذذذذذذذذذذذذًا علاذذذذذذذذذذذذذذذذه

والذامن فذ ن هنالذا خ يمذع خذرام وخ يسذع اإلمذام  ما كان من أرض احلواز واملدينذط وم ذط
وخ حيذذ ُّ لذذه أن يمذذرّي ذلذذا وخ حيولذذه عمذذا جذذر  علاذذه أمذذُر رسذذول اهلل صذذلى اهلل علاذذه وسذذلم 

، واعم   ا تر  أتذه أصذله للمسذلمني  وح مه؛ فمد بانُت لا فخ  بأي المولني أحببتَ 
 .(0)((اهلل تعاي وعام هم وأسلم لا يف دينا إن شاعخلاص هم وأعم تفعذًا 

،  ولنمذذام إ  ذذاب املذذوات ملذذن حيااذذه)): (2)((املمذذين))و ذذال ابذذن  دامذذط ذ رمحذذه اهلل ذ يف 
 . ، مث ساهب األدلط على ذلا ((فا ون  نزلط امل حور ال ارب يف اإلحااع
وإذا أبذان )): بعذد كذالم لذه يف إحاذاع املذوات (7)((األم))و ال اإلمام ال ذافعي يف ك ابذه 

مذا خ ملذا :  صذلى اهلل علاذه وسذلم أّن مذن أحاذا أرعذذًا مواتذذًا فهذي لذه ذ واملذوات رسذول اهلل
، فذ ذا أ  ذع ك ذب  ، فللسذل ان أن يم ذع مذن رلذب مواتذذًا فاذه ألحذد ذ خالصذذًا دون النذا 

 . ((، وخ عررًا علاه و  أ  عه حّق مسلم: يف ك ابه 
لذذاأ ألحذذٍد أن حيمذذي مواتذذذًا : وخالفنذذا يف هذذ ا بعذذض النذذا  فمذذال )):  ذذال ال ذذافعي 
وع اذذذط رسذذذول اهلل صذذذلى اهلل علاذذذه : ، ورجذذذع صذذذاحبه إي  ولنذذذا فمذذذال  إخ بذذذ ذن السذذذل ان

 ــــــــــــــــــــــــ

 . ( 61:   )  ((ك ا  اخلرام))( 0)
 . (فما بعدها  8/017( ) 2)
 ، بذذذذذذذا  مذذذذذذذن أ  ذذذذذذذع   اعذذذذذذذط  029ذ  6/028: ) ي للباهمذذذذذذذ ((السذذذذذذذنن ال ذذذذذذذو ))، واتظذذذذذذر  ( 2/26( ) 7)

، با  إ  ذاب املذوات  21ذ  9/00: ) للباهمي أيضذًا  ((املعرفط)): ، واتظر  (أو َتور أرعذًا فلم يعمرها 
 . (، وبا  احلمى  وإحاا ه



 مطاعن سيد قطب في أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 

  

 041 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،  وسذذلم أفبذذت الع ايذذا؛ فمذذن أحاذذا مواتذذذًا فهذذو لذذه بع اّذذط رسذذول اهلل صذذلى اهلل علاذذه وسذذلم
 . ((ولاأ للسل ان أن يع ي إتساتذًا ما خ حيّ  لنتسان أن يأخ ه

،   وّرد اإلحاذاع)):  ((من أحاا أرعذًا ما ط فهي له)): ا  يف شرح حديث و ال الزر 
يف : معذذذىن احلذذذديث : ،  ذذذال مالذذا  وخ حي ذذام إلذن اإلمذذذام يف البعاذذدة عذذذن العمذذذارة اتفا ذذذًا

 ، فذذذذذذذذذذذ ن  ذذذذذذذذذذذر  فذذذذذذذذذذذال َيذذذذذذذذذذذوز إحاذذذذذذذذذذذا ه إخ  ، ومذذذذذذذذذذذا بُعذذذذذذذذذذذد مذذذذذذذذذذذن العمذذذذذذذذذذذران فاذذذذذذذذذذذايف األرض
 . ((ب ذن اإلمام

 . ((أصحابنا وغريهم حيااها من شاع بمري إذته وكلري من)): و ال أشهب 
 . ((، وإسحاهب ، وداود وهو  ول أمحد)):  ال سحنون 

ع اط رسول اهلل صلى اهلل علاه وسلم ل   من أحاذا مواتذذًا أفبذت )): وال افعي  ائالً 
، واسذ حب أشذهب إذتذه لذلال ي ذون فاذه عذرر علذى  من ع اط من بعده من سذل ان وغذريه

 .(0)((أحد
أن :  ((العدالذذط اخج ماعاذذط))إن سذذاد   ذذب تفسذذه  ذذد  ذذّرر يف هذذ ا ال  ذذا  : عـــكا راب

، وذكذر  إ  اب السل ان بعض األرض الك خ مالذا هلذا واحذد مذن وسذائ  ال ملّذا الفذردي
إ  ذذذذاب : فامنذذذذذًا )): ، فمذذذذال  صذذذذلى اهلل علاذذذذه وسذذذلم واخللفذذذذاع بعذذذذده أ  عذذذذوا أتاسذذذذًا نذذذ أن ال

خ مالا هلا مما آل إي بات مال املسلمني من امل ركني الذ ين  السل ان بعض األرض الك
 . ، أو من أرض املوات خ مالا هلا ك لا خ ورفط هلم؛ فاإلمام ولاهم

، كمذا أ  ذع اخللفذاع مذن  و د أ  ع الن ُّ صذلى اهلل علاذه وسذلم أبذا ب ذر وعمذر أرعذذًا
مط ومذن األرض الذك خ بعده م افأة على جهد بارز وخدمط لنسالم ول ذن يف حذدود عذا

، وأقطعـوا األر  لـذويه أ  فلما جـاء بنـوا أميـة نهبـوا النـا مالا هلا واألرض املوات؛ 
 .(2)((، ال خلفاء راشدين كما سيجيء فمانوا ملوكـكا ظلمة

فهؤخع فمهاع اإلسالم م فمون أن لنمام أن يم ع املسلمني مذن األراعذي املذوات مذا 
 . خ يضّر باملسلمني

 ــــــــــــــــــــــــ

 . ( 2/29: )  ((شرح الزر ا  للمورأ))( 0)
 . ( 98:   )  ((العدالط اخج ماعاط))( 2)
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فمـا بالـه ال اد   ب تفسه ير  أن لنمام أن يم ع األراعذي الذك خ مالذا هلذا وه ا س
 ، ويستشــــــهد  يعتــــــر  علــــــى ســــــلطان مــــــن الســــــالطين لالِّ علــــــى عثمــــــان بــــــن عفــــــان

بالرواية الباطلـة المنسـوبة ظلمــكا و وركا للـى أميـر المـ منين علـي بـن أبـي طالـبأ فهـ  كـان 
فلمــا جــاء بنــو أميــة )): ن قــال عــنه  عثمــان فــي نظــر ســيد مــن بنــي أميــة الظلمــة الــذي

 .((أ فمانوا ملوكـكا ظلمة ال خلفاء راشدين(0)، وأقطعوا األر  لذويه  نهبوا النا 
خ شذذذذذّا أن سذذذذذاد   ذذذذذب خ حيمذذذذذ  هذذذذذ ه احلمذذذذذالت علذذذذذى علمذذذذذان وخ يسذذذذذووح إي 
الروايذذات البارلذذط الذذك ت عذذن فاذذه إخّ مذذن هذذ ا املن لذذق؛ و ذذد صذذرّح بذذأن خالفذذط علذذّي كاتذذت 

، وأن عهذذد علمذذان كذذان فوذذوًة؛ وهنذذا يريذذد إب ذذال تصذذرّفاته  م ذذداًدا رباعاذذذـا لعهذذد اخللاف ذذنيا
 . وإب ال إ  اعاته
أخ إن كذذ    اعذذط )): كاذذرت يمذذول علذذي ذ رعذذي اهلل عنذذه ذ هذذ ا المذذول : خامســـكا 
 ذذ ا العمذذذوم  ((، وكذذ  مذذال أع ذذذاه مذذن مذذال اهلل فهذذو مذذذردود  يف باذذت املذذال أ  عهذذا علمذذان

، وكذذذ   ، وملذذذاذا كذذذان إمامذذذذًا ؟ ، فلمذذذاذا أ ذذذع الصذذذحابط علذذذى باعذذذط علمذذذان إًذا ؟ مولوال ذذذ
 . ، وك    اعط أ  عها روال خالف ه ال ويلط بار  ؟ ع اع أع اه

، ألنه طعـن فـي عثمـان  ، لماذا ؟ ، يتعلِّ  به سيد قطب أال لنه كذ  الروافض
علـى بطالنـه وأنـه مفتـرع ، ولالِّ فإن مجرِّد سـما  هـذا الهـراء يمفـي للحمـ   فحسب

 . على عليِّ ـ رضي اهلل عنه ـ
 :بقية الخطبة المفتراة على عليِّ ـ رضي اهلل عنه ـ 

أخ خ يمولن رجال من م غًدا ذ و د غمرت م الدتاا فام ل وا العمار ...  أيها النا ))
ر م إي املر مذذط إذا منعذذ هم مذذا كذذاتوا عوعذذون فاذذه وأصذذ(2)وفّوذذروا األْنذذار واىذذ وا الوصذذائرت

 . حرمنا ابن أيب رالب حمو نا: حمو هم الك يعلمون 
أخ وأ ا رج  من املهاجرين واألتصار من أصحا  رسذول اهلل صذلى اهلل علاذه وسذلم 

 . ير  أن الفضَ  له على سواه بصحب ه ف ن الفضَ  غًدا عند اهلل وفوابه وأجرُه على اهلل
 ــــــــــــــــــــــــ

 .  ا تظر   وي حي ام لألدلط الواعحطيف  وله ه( 0)
 . ، والعبد وصارت ، وهي اأَلَمط  ع وصافط: الوصائرت ( 2)
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، واسذ مب   بل نذا  ، ودخذَ  ديننذا مل نذا، فصذّدهب  أخ وأ ا رج  اسذ وا  هلل ولرسذوله
، واملذذاُل مذذاُل اهلل يمسذذم باذذن م  فمذذد اسذذ وجب حمذذوهب اإلسذذالم وحذذدوده؛ فذذأت م عبذذاد اهلل

 .(0)((، وللم مني عند اهلل أحسُن اجلزاع ، وخ فضَ  ألحٍد على أحد بالسويط
العمذذذار وهذذذ ه اخل بذذذط تذذذوز لنذذذا أتاسذذذذًا آخذذذرين مذذذن املهذذذاجرين واألتصذذذار  ذذذد ام ل ذذذوا 

 . وفّوروا األْنار
إن واعَع ه ه اخل بط مع ك ِبه فهو من أجه  النا  ب ذاري  علذّي تفسذه : ث  أقول 

ذ رعي اهلل عنه ذ؛ كان اجلهاُد يف سبا  اهلل والف وحات اإلسالماط يف عهده  ذد توّ فذت فذال 
رين واألتصذذار غنذذائم وخ يفع؛ فمذذا هذذي األمذذواُل الذذك يمسذذمها بذذني األغناذذاع والفمذذراع واملهذذاج

 . !وغريهم ؟
إن الفذذ  واحلذذرو  الداخلاذذط وم ذذاك  اللذذّوار يف داخذذ  جاِ ذذه  ذذد فعلذذت بمذذّوة علذذّي 

 . وشواع ه وعدله ك  األفاعا 
فلو فرعنا أته كان ير  أن إ  اعذات علمذان وع ذاعه كذان بذارالً أكذان يسذ  اع أن 

لهم و ذاتلوه حذىت كذان النصذر يس عاَدها ممن حازوا ه ا الع اع خصوصذًا بين أماط الذ ين  ذات
 . والظفر هلم يف النهايط ؟

، وكذم كاتذت هذ ه املمذامن الذك يذزعم  مث أين هي البلدان الذك ف حذت يف عهذد علذي ؟
 . !!مفوي اخل بط أن علاذـا سامسمها بالسويط ؟

متذرُّد جاِ ذه : إن هناأ عمبات كلادة و فت يف وجذه علذّي ذ رعذي اهلل عنذه ذ أخ رُهذا 
 . اللوار على علمان واخلوارم والُمالة وغريهم علاه من

 .(2)، فضالً عن تنفاِ ها فه  ترأ هؤخع له الفرصط لَاِعَد مل  ه ه الوعود

 ــــــــــــــــــــــــ

 .   خامسط(  097:   ) ، و    فاتاط ع رة(  067:   )  ((العدالط))( 0)
ط أن علمذذان كذذان  ذذد أ  ذذع رلحذذ: إن ممذذا يؤكذذد كذذ   هذذ ه اخل بذذط الذذك تذذزعم أّن علاذذذـا وعذذد بذذرّد ع ايذذا علمذذان ( 2)

  ((تارعذذذذذذذذذذذذذذذذذذذه))ذكذذذذذذذذذذذذذذذذذذذر ذلذذذذذذذذذذذذذذذذذذذا ابذذذذذذذذذذذذذذذذذذذن شذذذذذذذذذذذذذذذذذذذّبط يف .  (الن اسذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ د)أرعذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذًا بذذذذذذذذذذذذذذذذذذذالعراهب تسذذذذذذذذذذذذذذذذذذذمى 
 . ( 279: ،    7م ) 

= 
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مث ه  كان علّي يف عهد علمان مذن ال ذادحني احملذرومني فذال  لذا أرعذذًا وخ يركذب 
 . خاالً وخ  لا وصافط

،  ، واملذذال حابط؛ فعنذذده العمذذارلمذذد كذذان علذذي ذ رعذذي اهلل عنذذه ذ مذذن أغناذذاع الصذذ
، واإلمذذذاع؛ وكذذذان ممذذذن يُفضَّذذذ  يف الع ذذذاع؛ وكذذذ ُّ ذلذذذا ممذذذا أباحذذذه اهلل لذذذه وللمذذذؤمنني  والعباذذذد
 . ، وخ حرَم على أحٍد منهم يف ام الأ ذلا ما دام يؤددي منه احلموهب  اعذًا

نـع ولقد كـان مـن الطبيعـي أال يرضـى المسـتنفعون عـن علـيِّ وأال يق)):  ال سذاد 
، فانحــا  هــ الء  ، ومــن مــردوا علــى االســتبثار بشــرعة المســاواة مــن اعتــادوا التفضــي 

ــكا  فــي النهايــة للــى المعســمر ااخــر ـ معســمر أميــة ـ ، حيــث يجــدون فيــه تحقيقـ
ألطماعه  على حسا  العدل والح  اللذين يصرُّ عليهما علي ـ رضي اهلل عنه ـ هذا 

 .(0)((اإلصرار
سذذ نفعون الذذ ين خ يمنعذذون ب ذذرعط املسذذاواة والذذ ين مذذردوا علذذى ت سذذائ  َمذذن هذذؤخع امل

 . اخس للار فاحنازوا يف النهايط إي معس ر أماط ؟
 . إْنم آخرون غرَي بين أماط
، وَمذن شذذارَكهم مذذن  ، وأبنذذا هم ، واألتصذار علذذي: ، ومذذنهم  إْنذم أوللذذا املهذاجرون

 ، فذذذذام ل وا  مذذذذر م الذذذذدتااال ذذذذابعني الذذذذ ين خذذذذاربهم علذذذذّي ذ رعذذذذي اهلل عنذذذذه ذ ممذذذذن غ
، ويذذرون ألتفسذذهم فضذذالً علذذى َمذذن سذذواهم؛ فرييذذد علذذي ذ رعذذي اهلل  العمذذار وفّوذذروا األْنذذار

فـي نظـر سـيد قطـب الـذي تملِّـك عنه ذ أن ينصرت منهم ال ادحني احملرومني واملظلذومني 
المذهب اإلشـتراكي عقل ـه ومشـاعره حتـى صـار ال يعـرف الحـ   مـن الباطـ  والمـذ  

 . ، يفرف بم ِّ هراء ولغو من القول يدع  به هذا المذهب لصدنمن ا
أال تعل  أنِّ ه الء هـ  خيـُر القـرون الـذين شـهد لهـ  رسـول اهلل صـلى اهلل عليـه 

 ــــــــــــــــــــــــ

أن عمذذران بذذن رلحذذط دخذذ  علذذى علذذّي ذ ))( :  222: ،    7م )  ((ربماتذذه))وذكذذر ابذذن سذذعد يف  
وحنذن أمذا إتذا   تمذبض أرعذ م هذ ه السذنني : ، مث  ذال لذه  رعي اهلل عنه ذ فأكرَمه وأجلسه علذى رنفسذط

يذا فذالن اذهذب معذه إي ابذن  رظذط فُمذره لاذدفع .  ، إاذا أخذ تاها اافذَط أن ين هبهذا النذا  تريد أن تأخذ ها
 . ((، يا ابن أخي وأْتنا يف احلاجط إذا كاتت لا إلاه أرعه وغلط ه ه السنني

 .   خامسط(  097:   ) ،    فاتاط ع رة(  067:   )  ((العدالط))( 0)



 مطاعن سيد قطب في أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 

  

 044 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، أال تعلــ  أنِّ هــ الء هــ  الــذين فتحــوا الــدنيا ونشــروا اإلســالم فــي  وســل  بالخيريِّــة ؟
 . ، وعلِّموا النا  العدل ؟ مشارن األر  ومغاربها

ـــد مطـــاعن أهـــ  الـــرفض أال  تـــدرش أنِّـــك بتصـــويره  بهـــذه الصـــورة الشـــوهاء ت كِّ
والعندقة ومطاعن سائر أعداء اإلسالم من اليهود والنصارع المبشـرين والمستشـرقين 

 . والمستعمرين
، وبـوي األمجـاد يلهجـون لذا كـان هـذا هـو واقـع  بويِّ تـاريخ يعتـعِّ المسـلمون ؟

وائه  وشـــهواته  فـــي نظـــر ســـيد قطـــبأ فـــال أســـالفه  ؟أ فمـــ ُّ مـــواقفه  تابعـــة ألهـــ
 . !، وال يبحثون عنه ؟؟ ، وال يفمِّرون فيه ينصرون الح 

 . واص  ساد   ب رعنه يف بين أماط مس لناذًا عهد عمر بن عبد العزيز
 . ، ف ارت به مث ذكر خ ب ني مزعوم ني ملعاويط خ تلاُق  ن هو دوتَه

 . وذكر خ بط للمنصور يف زعمه
ــكا عــن تصـــوِّر )): مث  ذذال  ــكا لسياســة الحمــ  وفرعـ أمــا سياســة المــال فمانــت تبعـ

، ولح ِّ الراعـي والرعيـةأ فومـا فـي حيـاة محمـد صـلى  الحمام لطبيعة الحم  وطريقته
اهلل عليــه وســل  وصــاحبيه وخالفــة علــيِّ بــن أبــي طالــب فمانــت النظــرة الســائدة هــي 

، وال حـ ِّ للحـاك  بنفسـه أو  لن المال العام مال الجماعة: ، وهي  النظرة اإلسالمية
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه   بقرابت

ــه ــكا لال بحقت ــه شيبـ ا منــه لال بقــدر مــا يســتح ُّأ شــونُه  أن يوخــذ من  ، وال أن يعطــي أحــدك
 . شون ااخرين

ـــا   ـــت للن ـــيالك فـــي عهـــد عثمـــان فقـــد بقي وأمـــا حـــين انحـــرف هـــذا التصـــوُّر قل
للنـا  ـ أن  ، وفهـ  الخليفـة أنـه فـي حـ و ـ وقـد اتسـع المـال عـن المقـررات حقـوقه 

ه ببر أهله ومن يرع من ايره  حسب تقديره  . يطل  فيه يد 
ــود  وأمــا حــين صــار الحمــ  للــى الملــك العضــو  فقــد انهــارت الحــدود والقي

، وبالباطـ  فـي  وأصب  الحاك  مطل  اليد في المنع والمـن  بـالح  فـي أحيـاٍن قليلـة
وحاشـيته  ومملقـيه   ، واتسع مـال المسـلمين لتـرف الحمـام وأبنـائه  سائر األحيان
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 .(0)((، وخر  الحمام بذلك نهائيـنا من ك  حدود اإلسالم في المال للى اير حد
 :وفي هذا نظرات 

أن الرجذذذ   ذذذد وصذذذرت عهذذذد الرسذذذول وصذذذاحباه وخالفذذذط علذذذّي بذذذأن النظذذذرة : األولـــى 
 . أما عهد عثمان فبخالف ذلك،  إخل...  السائدة فاها هي النظرة اإلسالماط

 اسذذذذ درأ علذذذى خذذذالف عادتذذذذه ذ أو اسذذذ درأ لذذذه غذذذذريه مذذذن امل ذذذذرفني ل ذذذن الرجذذذ  
وأمــا حــين انحــرف هــذا التصــور قلــيالك فــي عهــد )): علذذى ربذذع ال  ذذا  ذ المذذول اآليت 

 . إخل خم صا  غضب من  د يمضب لعلمان ذ رعي اهلل عنه ذ ((... عثمان
ـــن ســـبر  اـــور ســـيد واـــور هـــذا  ولمـــن هيهـــات أن تنطلـــي هـــذه الحيلـــة علـــى م 

متا  وشاهد الحمالت المثيرة فيه على الخليفة الشهيد المظلوم ـ رضي اهلل عنه ـ ال
 :، والتي منها  من سيد قطب

 ــــــــــــــــــــــــ

 .   خامسط(  211:   ) ، و    فاتاط ع رة(  068:   )  ((العدالط))( 0)
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هذا التصوِّر لحقيقة الحم  قد تغيِّر شيبـكا ما دون شكِّ على عهد عثمـان ولن ))
بقي  في سيا  اإلسالم فقد أدركت الخالفة عثمان وهو شـيٌخ كبيـر وِمـن ورائـه مـروان 

 . ((م  يصرف األمر بمثير من االنحراف عن اإلسالمبن الح
فهــذه الحملــة علــى مــا فيهــا مــن لقــدام ولحجــام تبــيِّن أن ســيد قطــب يعتقــد أنِّ 

 . األمر  قد انحرف كثيركا في عهد عثمان
أته أع ذى زوم ابن ذه مذائك ألذرت فب ذى : و وله بعد أن ساهب روايط كاذبط مضمومنها 

، فمضذب علمذان علذى الرجذ   روح اإلسذالم املرهذرت من ذلا زيد بن أر ذم الذ ي يس  ذعر
، و ذال  ال ي خ ي اُق عمريه ه ا ال وسعط من مال املسلمني على أ ار  خلافط املسذلمني

 . ((  المفاتي  يا ابن أرق  فإنا سنجد اير شأل)): له 
، مث ذكذذر منحذذذًا كبذذرية للذذزبري ورلحذذط  ((واألمللذذط كلذذرية علذذى هذذ ه ال وسذذعات)):  ذذال 

 . انومرو 
،  وايــر المــال كانــت الواليــات تغــدن علــى الــوالة مــن قرابــة عثمــان)): مث يمذذول 

، و ذع لذه  اذادة  إلاذه فلسذ ني ومحذل وفيه  معاوية الذي وسع عليه فـي الملـك فضـ 
ــد لــه بعــد ذلــك أن يطلــب الملــك فــي خالفــة علــي وقــد جمــع ،  األجنذذاد األربعذذط ومهِّ
يد رسول اهلل صلى اهلل علاه وسذلم الذ ي آواه وفاهم احل م بن العا  رر المال واألجناد 

، وفذاهم عبذد اهلل بذن أيب سذرح أخذوه  ، وجع  ابنه مروان بذن احل ذم وزيذره امل ّصذرف علمان
 .(0)من الرعاعط
ولقد كان الصحابة يرون هـذا االنحـراف عـن روف اإلسـالم فيتـداعون )): ويمول 

ال نـة والخليفـة فـي كبرتـه وهرمـه للى المدينة إلنقاذ اإلسـالم ولنقـاذ الخليفـة مـن المح
 .(2)((يملك أمره من مروان

مضى عثمـان للـى رحمـة ربـه وقـد خلِّـد الدولـة األمويـة قائمـة بالفعـ  )): ويمذول 
، وبفضــ  مــا ممــن للمبــادع  ، وبخاصــة فــي الشــام بفضــ  مــا ممــن لهــا فــي األر 

 ــــــــــــــــــــــــ

 .   خامسط(  083:   ) ، و    فاتاط ع رة(  019:   )  ((العدالط))( 0)
 .   خامسط(  083:   ( ) 2)
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المغان  واألمـوال األموية المجافية لروف اإلسالم من لقامة الملك الوراثي واالستبثار ب
 .(0)((والمنافع

وحنن اا  إي اع بذار خالفذط علذي ذ رعذي اهلل عنذه ذ ام ذداًدا رباعاذذـا خلالفذط )): ويمول 
 .(2)((وأن عهد عثمان الذي تحم  فيه مروان كان فجوةك بينهما،  ال اخني  بَله

فبـــاهلل هـــ  الـــذي ينظـــر للـــى عثمـــان هـــذه النظـــرة الحانقـــة ويحمـــ  عليـــه هـــذه 
مالت الشعواء وايرها بما تحم  من قسوة وعند ويصـدن فيـه األقاويـ  الباطلـة الح

يقبــ  منــه تلطيــد العبــارات أحيانـــكا ال ســيِّما وهــو ال يــعال يــدير رحــى الحــر  علــى 
عثمان وايره مواصالك حمالته التي ل  تمتد بإسـقاط خالفـة عثمـان فـي امارهـاأ بـ  

الــذي يشــفي اليــ  الــروافض والباطنيــة اســتمرِّ يميــ  لــه الضــربات ولغيــره للــى الحــدت 
 . وسائر أعداء اإلسالم

وخذذذرم احلّ ذذذام ... )): اتظذذذر كاذذذرت ات هذذذى كالمذذذه علذذذى بذذذين أماذذذط إي  ولذذذه : الثانيـــة 
 . ((ب لا ْنائاذـا من ك  حدود اإلسالم يف املال

 ، فهذذ  يذذا تذذر  إذا  لن ســيد قطــب لمــاُم التمفيــر فــي هــذا العصــر وحامــ  رايتــه
 أماط ْنائاذـا من ك  حدود اإلسالم يف املال ه  يبمون يف دائرة اإلسذالم أو خرم حّ ام بين

 . !!تن ظر اإلجابط .  خ ؟

 ــــــــــــــــــــــــ

 .   خامسط(  091:   ) ، و    فاتاط ع رة(  061:   )  ((العدالط))( 0)
 .   فاتاط ع رة(  032:   )  ((العدالط))( 2)
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 الفصل الثاني والعشرون

 زعم سيد أن مذهب أبي بكر التسوية يف قسمة املال

َتذذد  سذذاد عذذن سااسذذط املذذال يف عهذذد رسذذول اهلل صذذلى اهلل علاذذه وسذذلم وأيب ب ذذر 
 :، وذكر  هما ذوعمر ذ رعي اهلل عن

أن مذهب أبي بمر التسوية في قسـ  المـال بـين السـابقين األولـين والمتـوخرين 
 .(0)في اإلسالم وبين األحرار والموالي وبين الذكور واإلنا 

 ورأي عمــر مــع جماعــة مــن الصــحابة أن يقــدم أهــ  الســب  فــي اإلســالم علــى 
 والقـــدم والفضـــ  فمـــا  أمـــا مـــا ذكـــرت  مـــن الســـواب : ، فقـــال أبـــو بمـــر  قـــدر منـــا له 
، وهذا معاا فاألسوة فيه  ، ولنما ذلك شيء ثوابه على اهلل ج  ثناؤه أعرفني بذلك
 .(2)((خير من األثرة
،  ، ورأي عمــر رأي أبــي بمــر: همــا رأيــان لذكا فــي تقســي  المــال )):  (7)ثــ  قــال

ى اهلل ال أجعـ  مـن قاتـ  رسـول اهلل صـل: وقد كان لرأي عمر ـ رضي اهلل عنـه ـ سـنده 
 . ... فالرج  وبالؤه في اإلسالم...  ، و عليه وسل  كمن قات  معه

 . وهو التعادل بين الجهد والجعاء
، وعليـه  لنمـا أسـلموا هلل: وكـان لـرأي أبـي بمـر ـ رضـي اهلل عنـه ـ سـنُده كـذلك 

 . ، ولنما هذه الدنيا بالغ أجُره  يوفيه  ذلك يوم القيامة
 أي أبــي بمــرأ لذ كــان أقمــن أن يحقــ  المســاواة ولمننــا ال نتــردد فــي اختيــار ر 

، وأحـرع أال ينـتج النتـائج  بـين المسـلمين ـ وهـي أصـ  كبيـر مـن أصـول هـذا الـدين ـ
الخطرة التي نشوت عن هذا التفاوت من تضخِّ  ثـروات فريـ  مـن النـا  وتعايـد هـذا 

تتناسـب للـى  التضخ  عامـكا بعد عام باالستثمارأ والمعروف اقتصاديـنا أن  يـادة الـرب 

 ــــــــــــــــــــــــ

 .   خامسط(  217:   ( ) 0)
 .   خامسط(  211:   ) ، و  اللاتاط ع رة(  031:   )  ((العدالط))( 2)
 (  211:   ) ، و  اللاتاط ع رة(  032:   )  ((العدالط))( 7)
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 . حدو بعيد مع  يادة رأ  المال
ــبن جــاء عليــه العــام  ــه فــآلى ل ــام حيات ــائج التــي ر هــا عمــر فــي  خــر أي هــذه النت

لو استقبلت من أمـري مـا اسـتدبرُت : ، وقال قولته المشهورة  ليسوينِّ في األعطيات
 . ألخذت من األانياء فضول أمواله  فرددتها على الفقراء

 .(0)((، وسبقت األيام عمر فات األوان ولمن وا أسفاه لقد
 

 التعليق

َيذذب اخت بذذاه إي أن سذذاد   ذذب إاذذا اخ ذذار مذذا يزعمذذه أتذذه هذذو رأي أيب ب ذذر : أوالك 
ومذذا يذذزعم أتذذه رجذذع إلاذذه عمذذر يف آخذذر حااتذذه؛ ألتذذه ذ كمذذا يذذزعم ذ أ مذذن أن حيمذذق املسذذاواة 

ت مذذن تضذذّخم فذذروات فريذذٍق وأحذذر  أن خ ينذذ د الن ذذائد اخل ذذرة الذذك ت ذذأت عذذن هذذ ا ال فذذاو 
 . إخل...  من النا 

إن املسذذاواة احلماماذذط والوا عاذذط واملسذذاواة ال ذذريفط العادلذذط موجذذودة علذذى أحسذذن صذذورة 
،  ، واإلر  ، واحلذذذذذذدود ، والذذذذذذديات يف المصذذذذذذا : يف اإلسذذذذذذالم يف كلذذذذذذري مذذذذذذن ا ذذذذذذاخت 

 . ، وكلري من احلموهب والواجبات والعبادات
،  ، واألحذرار والعباذد  ضاها ح مط اهلل بني ال كور واإلتا إخ بعض الفروهب الك تم

 .ويف دواوينه(2)واملسلمني وال ّفار؛ وتفاصا  ذلا معروفط لد  علماع اإلسالم
، لنهـا شـعارات جوفـاء كـان  لمن المسـاواة التـي يقررهـا سـيد قطـب شـيء  خـر

ين تـــوثروا يرددهـــا فـــي عهـــده الشـــيوعيون واالشـــتراكيون المنتســـبون للـــى اإلســـالم الـــذ
 . بالفمر الشيوعي في االقتصاد

ف ذذذرعوا يفّسذذذرون تصذذذو  المذذذرآن والسذذذنط و واعذذذد ال ذذذريعط َتذذذت شذذذعار اخشذذذواكاط 
اإلسذذالماط  ذذا يوافذذق ال ذذاوعاط يف مزاعمهذذا مذذن املسذذاواة امل لمذذط ووجذذو  ال ذذوازن وال عذذادل 

 ــــــــــــــــــــــــ

 .   فاتاط ع رة(  032:   ( ) 0)
 . سوف تأيت حملط  فاها شيع  من ال فصا  يف ه ه األمور( 2)
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اهذا فذرض عبوديذط عاّمذط وال أمام و اربط الوف وال ضّخم املال إي آخر ال ذعارات الذك مؤدّ 
علذذذى ال ذذذعو  لاصذذذبحوا عباذذذًدا للحذذذز  احلذذذاكم بعذذذد مسذذذاواة األغناذذذاع باملعذذذَدمني يف الفمذذذر 

 . وال ل َتت سا رة احلز  امل ح م املس بد
ــه ــين بســيد قطــب وبمنهجــه وم لفات ــاء بعــض المعجب ،  قــد توخــذ العاطفــة العمي

ش فداحة ما يقـرِّره سـيد ولمن المسل  المتجرِّد من األهواء وتقدي  األشخاص سيدر 
 . باس  اإلسالم سواء في المجاالت العقائدية أو السياسية أو االقتصادية
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 الفصل الثالث والعشرون

 اشرتاكية سيد قطب

، و  ((العدالـــة االجتماعيـــة)): ، ملذذذ   لمذذذد  ذذذرر اشذذذواكاط مذذذدّمرة يف عذذذدٍد مذذذن ك بذذذه
 . ((ة اإلسالم والرأسماليةمعرك))، و  ((دعوة اإلخوان المسلمين))، و  ((الظالل))

لاعذذرف (0)((معركــة اإلســالم والرأســمالية)): وحسذذبُنا أن تنمذذ  عنذذه مذذا  ذذّرره يف ك ابذذه 
 . حمامط فمه ساد   ب لنسالم عمادًة وشريعط

ــع (2)ســوء تو يــع الملميــات والثــروات)):  ذذال  ــ  يعــد أحــد يجــادل فــي أنِّ تو ي ل
ســـيء مختـــ  يجـــب العمـــ  علـــى الملميــات العراعيـــة فـــي المجتمـــع المصـــري تو يـــع 

 .تعديله فوركا
ـــوم علـــى صـــحة هـــذه الحقيقـــة ـــي  االخـــتالف الي ، ولنمـــا االخـــتالف علـــى  ول

، ثــ  شــر  يقــرر باســ  اإلســالم طــرن  الطريقــة التــي يعــالج بهــا وضــع ال يقبــ  البقــاء
 . ((العال  وهي اير لسالمية قطعـكا

وأن توخذ من الثـروات ـ ،  وفي يد الدولة أن تنع  من الملميات)): إي أن  ذال 
بنســب معيِّنــة ـ كــ ِّ مــا تجــده ضروريـــنا لتعــدي  أوضــا  المجتمــع مــن اافــات  فــات 

، و فــاد األحقــاد بــين  ، و فــات التــرف ، و فــات الحرمــان ، و فــات المــر  الجهــ 
 . ، وسائر ما تتعر  له المجتمعات من  فات األفراد والجماعات

، وتعيــد تو يعهــا علــى  الثــروات جميعـــكابــ  فــي يــد الدولــة أن تنــع  الملميــات و 
، ولــو كانــت هــذه الملميِّــات قــد قامــت علــى األســ  التــي يعتــرف بهــا  أســا  جديــد

، ونمت بالوسـائ  التـي يبررهـاأ ألن دفـع الضـرر عـن المجتمـع كلـه أو اتقـاء  اإلسالم
األضــرار المتوقعــة لهــذا المجتمــع أولــى بالرعايــة مــن حقــون األفــرادأ فنظريــة اإلســالم 

 . ي التماف  االجتماعي ال تجع  هناش تعارضـكا بين حقون الفرد وحقون المجتمعف

 ــــــــــــــــــــــــ

 . ( 21ذ  79:   ( ) 0)
 . ه ا عنوان  رر َت ه ف ره اخشواكي المال( 2)
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، ويحـت   وك  ضرر يصيب المجتمع يعـدِّه اإلسـالم ضـرركا يقـع علـى كـ  أفـراده
 . ((على الدولة أن تقي ه الء األفراد من أنفسه  عند اقتضاء

لمســتمد مــن ا ذدمُت هذ ا النمذذوذم مذن مذذنهد سذاد   ذذب اخشذواكي المذذال املذدمر 
ـــه قـــادة  ـــيِّن المســـل  مـــدع مـــا يرتمب مـــارك  وهيجـــ  وايرهمـــا مـــن االشـــتراكيين ليتب
الحركات الحعبية المعاصـرة مـن ظلـ  ليسـالم وانتهـاش لمبادئـه وأسسـه بـ  تحطيمهـا 

 . واستيراد مبادع كافرة ث  للصاقها باإلسالم
وأبـي ذر وليتبين أن تعل  االشتراكيين ومنه  سيد قطب بوبي بمر وعمر وعلـي 

 . تعلٌٌّ  باط  يتجاو  أقصى حدود الخدا  والتالعب بالعقول والعواطد
وحىت تلا الروايات الضذعافط والبارلذط الذك تسذبت ظلمذذًا إي هذؤخع الصذحابط ال ذرام 

، بذذ  املسذذافط بانهمذذا أبعذذد ممذذا بذذني  بعاذذدة كذذ  البعذذد عذذن هذذ ه املنذذاهد اخشذذواكاط ال ذذافرة
 . امل ر ني
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 يوعية يف اإلسالمن يطالب بتحكيم املبادئ االشرتاكية والشحكم م: أواًل 

 : ، أما بعد احلمد هلل والصالة والسالم على رسول اهلل وعلى آله وصحبه
 : فمد ورد ال سؤال من بعض اخخوة الباكس اتاني ه ا ملخصط

، وحيذذذاربون ح ذذذم  مذذذا ح ذذذم الذذذ ين ي ذذذالبون ب ح ذذذام املبذذذادئ اخشذذذواكاط وال ذذذاوعاط
ن ي الذذذب حب ذذذم مذذذ، ويذذذ مون  ، ومذذذا ح ذذذم الذذذ ين يسذذذاعدوْنم يف هذذذ ا امل لذذذب ماخسذذذال
، وهذذ  َيذذوز اىذذاذ هذذؤخع ئمذذط وخ بذذاع يف مسذذاجد  ، ويلمذذزوْنم ويفذذوون علذذاهم اإلسذذالم

 املسلمني؟ 
 : والجوا 

 . احلمد هلل والصالة والسالم على رسول اهلل وعلى آله واصحابه ومن اه د   داه
ن حي مذذوا ال ذذريعط اخسذذالماط يف أئمذذط املسذذلمني و ذذاد م ألذذى ن الواجذذب عأخ ريذذب 
 ، لذاأ ، وهذ ا امذر  مذع علاذه بذني علمذاع اإلسذالم ن حياربوا ما خالفهذاأ، و   اع شؤوْنم

 : ، منها ه  العلمأدلط علاه من ال  ا  والسنط كلرية معلومط عند ، واأل فاه تزاب حبمد اهلل
حتى يحمموش فيما شجر بيـن  ثـ  ال يجـدوا فال وربك ال ي منون } وله سذبحاته 

 ( 0){نفسه  حرجا مما قضيت ويسلموا تسليماأفي 
يــا أيهــا الــذين  منــوا أطيعــوا اهلل وأطيعــوا الرســول وأولــي األمــر }: لذه عذذز وجذذ  و و 

ــوم  ــاهلل والي ــت  ت منــون ب مــنم  فــإن تنــا عت  فــي شــيء فــردوه للــى اهلل والرســول لن كن
  . (2){حسن توويالأااخر ذلك خير و 

 ــــــــــــــــــــــــ

 . 61: النساع ( 0)
 .  19: النساع ( 2)



 مطاعن سيد قطب في أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 

  

 054 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (0){ وما اختلفت  فيه من شيء فحممه للى اهلل }: و وله سبحاته

أفحمــــ  الجاهليــــة يبغــــون ومــــن احســــن مــــن اهلل حممــــا لقــــوم }: و ولذذذذه سذذذذبحاته
 (2){قنونو ي

 ( 7){ومن ل  يحم  بما انعل اهلل فاولبك ه  المافرون}: و وله سبحاته
  . (2){ومن ل  يحم  بما أنعل اهلل فوولبك ه  الظالمون}
 ( 1){ومن ل  يحم  بما انعل اهلل فوولبك ه  الفاسقون}

 .  واآليات يف ه ا املعىن كلرية
ن أو أ،  حسذن مذن ح ذم اهللأاهلل  ن ح ذم غذريأن مذن زعذم أ ع العلماع علذى أو د 

حسن من هدي الرسذول صذلى اهلل علاذه وسذلم أهدي غري رسول اهلل صلى اهلل علاه وسلم 
تذذه َيذذوز ألحذذد مذذن النذذا  اخلذذروم عذذن شذذريعط ألذذى أن مذذن زعذذم  عذذوا عأ، كمذذا  فهذذو كذذافر

 . ، فهو كافر عال و َت ام غريهاأ مد صلى اهلل علاه وسلم 
و ا ذكرتاه من األدلط المرآتاط وإ اب أه  العلم يعلذم السذائ  وغذريه أن الذ ين يذدعون 

 ذذم اإلسذذالم كفذذار و غريمهذذا مذذن املذذ اهب اهلدامذذط املنا ضذذط حلأو ال ذذاوعاط أإي اخشذذواكاط 
،  ، خ يؤمنذذون بذذاهلل وخ بذذالاوم اآلخذذر ، ألْنذذم مالحذذدة عذذالل أكفذذر مذذن الاهذذود والنصذذار 

ه صذ، وخ ت حد مذنهم خ ابذا وإمامذا يف مسذود مذن مسذاجد املسذلمنيأن َيع  أوخ َيوز 

 ــــــــــــــــــــــــ

  01: ال ور  ( 0)
  11املائدة ( 2)
  22املائدة ( 7)
  21: املائدة ( 2)
  23: املائدة ( 1)
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ذذذ الصذذذالة خلفهذذذم لاذذذه وذم دعذذذاة إن مذذذا يذذذدعون ، وكذذذ  مذذذن سذذذاعدهم علذذذى عذذذالهلم وحسَّ
، الذذك سذذار يف ركا ذذا  ، ح مذذه ح ذذم ال ائفذذط امللحذذدة ، فهذذو كذذافر عذذال اإلسذذالم وملذذزهم

 ذذع علمذذاع اإلسذذالم علذذى أن مذذن ظذذاهر ال فذذار علذذى املسذذلمني أ، و ذذد  يذذدها يف رلبهذذاأو 
يـا }: ، كمذا  ذال اهلل سذبحاته ، فهو كذافر مذللهم ي توب من املساعدةأوساعدهم علاهم ب

وليـاء بعـض ومـن يتـوله  أوليـاء بعضـه  أصارع أيها الذين  منوا ال تتخذوا اليهود والن
  . (0){منم  فإنه منه  لن اهلل ال يهدي القوم الظالمين

ن ليــــا أيهــــا الــــذين  منــــوا ال تتخــــذوا  بــــاءك  ولخــــوانم  أوليــــاء }: و ذذذذال تعذذذذاي 
  . (2){ استحبوا المفر على اإليمان ومن يتوله  منم  فوولبك ه  الظالمون

، واهلل يمذذذول احلذذذق وهذذذو  ه كفايذذذط وممنذذذع ل الذذذب احلذذذقرجذذذو أن ي ذذذون فامذذذا ذكرتذذذاأو 
،  ، وَيمع كلم هم علذى احلذق حوال املسلمنيأن يصله أ، وتسأله سبحاته  يهدي السبا 

،  ، وي فذي املسذلمني شذرهم ، وي ذ ت بلهذم ، ويفرهب  عهم وأن ي بت اعداع اإلسالم
 .ا  مد وآله وصحبه، وصلى اهلل وسلم على عبده ورسوله تبان إته على ك  شيع  دير

، وخ يعرفذه  ه ا ال علا  ال ي عل  به ساد   ب خ يعرفه أبو ب ذر وخ عمذر: ثانيـكا 
، وإاذذذذا هذذذذو تعلاذذذذ  ال ذذذذاوعاني واخشذذذذواكاني خب ذذذذزاز أمذذذذوال النذذذذا  ومصذذذذادر ا  املسذذذذلمون

عذذذًا وتأماِمهذذا ل ذذؤول يف النهايذذط إي أيذذدي احلّ ذذام واألحذذزا  املسذذ بدة ول صذذبه ال ذذعو   ا
 . فمراع أذخّع مس عبدين

، وفضذه اهلل هذ ه األتظمذط  ، وفضذه اهلل توايذا هذ ه األحذزا  و د و ع ذلذا بالفعذ 
، ومزّ ها اهلل  ، و اوت يوغوسالفاا ، ف هاوت روساا سادتط اإلحلاد واخشواكاط اإلشواكاط

 . عشر ممّزهب ت اوط ل فرمها وخشواكا هما املصادمط للف ر والعمول وال رائ
َتذذت (0)وغذذريه ((العدالذذط))يمذذرر سذذاد   ذذب هذذ ه اخشذذواكاط اخل ذذرية يف ك ابذذه : ثالثـــكا 

 ــــــــــــــــــــــــ

  10: املائدة ( 0)
 . 27: ال وبط ( 2)
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، واإلسذذذالُم منهذذذا بذذذرئ؛ ألن ذلذذذا  (ال ذذذوازن يف اإلسذذذالم)و ( املسذذذاواة يف اإلسذذذالم)شذذذعار 
حنذن  سذمنا باذنهم } : ،  ذال تعذاي  ، وعذالرت ح م ذه يف خلمذه ينايف سنن اهلل يف ال ون

ااة الدتاا ورفعنا بعضهم فوهَب بعض درجات لا خذ  بعضذهم بعضذذًا سخريذذـا معا َ هم يف احل
وهذو الذ ي جعل ذم } : ، و ذال تعذاي  [ 72: الزخرف ] { ورمحُط ربا خري  مما َيمعون 

: األتعذذذام ] { خالئذذذرت األرض ورفذذذع بعضذذذ م فذذذوهب بعذذذض درجذذذات لابلذذذوكم فامذذذا آتذذذاكم 
وهذذؤخع مذذن ع ذذاع ربذذا ومذذا كذذان ع ذذاع ربذذا  ُكذذالَّ ُاذذّد هذذؤخع} : ، و ذذال تعذذاي  [ 061

 لذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذه } : ، و ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذال تعذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذاي  [ 21: اإلسذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذراع ] {  ظذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذورًا 
 { ممالاذذذذذد السذذذذذموات واألرض يبسذذذذذ  الذذذذذرزهَب ملذذذذذن ي ذذذذذاع ويمذذذذذدر إتذذذذذه ب ذذذذذ  شذذذذذيع علذذذذذام 

 . [ 02: ال ور  ] 
وما عرفت ه ه املساواة املزعومط الظاملط وال وزان اخشواكي عذن رسذول اهلل صذلى اهلل 

،  ، وعمذذذذر ، وخ عرفذذذذت عذذذذن أيب ب ذذذذر وسذذذذلم ملذذذذا سذذذذبق مذذذذن ح مذذذذط اهلل يف خلمذذذذه علاذذذذه
 . ، وعلي ذ رعي اهلل عنهم ذ وعلمان

مذذا تسذذب إي أيب ب ذذر مذذن ال سذذويط يف الع ذذاع الروايذذط بذذه عذذعافط؛ فمذذد رو  : رابعـــكا 
 ذدم علذى أيب ب ذر ذ : وحذدفين ابذن أيب جنذاه  ذال :  ذال (2)((ك ذا  اخلذرام))أبو يوسرت يف 

َمذذن كذذان لذذه عنذذد رسذذول اهلل صذذلى اهلل علاذذه وسذذلم عذذدة : ، فمذذال  رعذذي اهلل عنذذه ذ مذذال
لذو )):  ذال ل رسذول اهلل صذلى اهلل علاذه وسذلم : ، فمذال  فلاأت؛ فواع جذابر بذن عبذد اهلل

 . ((جاع مال البحرين أع ا ا ه  ا وه  ا
والذذ كر واألتلذذى؛ ،  ، واحلذذر واململذذوأ أتذذه  سذذم بالسذذويط بذذني الصذذمري وال بذذري: وفاذذه 

، وهذو أكلذر  فخرم علذى سذبعط دراهذم سذبعط دراهذم؛ فلمذا كذان العذام املمبذ  جذاع مذال  كلذري
 . ، فأصا  ك  إتسان ع رين درمهذًا ، فمسمه بني النا  من ذلا

 حذذذذدفين : حذذذذدفين أبذذذذو مع ذذذذر  ذذذذال : مذذذذن رريذذذذق زيذذذذد بذذذذن حبذذذذا  (7)ورواه الباهمذذذذي

 ــــــــــــــــــــــــ

 . ((الظالل))، وإشارات يف  ((سالم وم  الت احلضارةاإل))، و  ((معركط اإلسالم والرأمسالاط)): مل  ( 0)
(2 ( )   :21 ) . 
 . ( 711: ،    6م )  ((السنن ال و )): اتظر ( 7)
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رسذذذول اهلل صذذذلى اهلل علاذذذه وسذذذلم جذذذاع مذذذال  مذذذن ملذذذا تذذذويف : وغذذذريه  ذذذال (0)عمذذذر مذذذوي غفذذذرة
، وتفضذذاله فاهذذا علذذى   سذذمط عمذذر ذ رعذذي اهلل عنذذه ذ: ، وفاذذه  فسذذا ه م ذذّوخً ...  البحذذرين

 . حسب السوابق وعلى حسب المرابط من رسول اهلل صلى اهلل علاه وسلم
 . ويف ك   من روايك أيب يوسرت والباهمي إرسال

علذذذى أيب مع ذذذر جنذذذاه بذذذن عبذذذد الذذذرمحن السذذذندي وهذذذو  أن مذذذدار الذذذرواي ني: والظذذذاهر 
،  ((عذذعارت)): ، و ذذال  ((أعذذعفهم عنذذه حديلذذذًا أبذذو مع ذذر)): عذذعارت؛  ذذال اإلمذذام أمحذذد 

 .(2)((، ل نه خ يمام اإلسناد صدوهب)): و ال 
،  ، أسّن واخ ل  ، من السادسط ععارت)):  ((ال مريب))و ال احلافظ ابن حور يف 

 . ((مات سنط سبعني ومائط
 :ومما يؤكد أن مدار الرواي ني على أيب مع ر أمران 

أتذذه مذذن شذذاو  أيب يوسذذرت ذ رمحذذه اهلل ذ كمذذا ذكذذر ذلذذا اإلمذذام املذذزي يف : أولهمــا 
 ، و  يذذذذذذذ كر أحذذذذذذذد  ممذذذذذذذن تذذذذذذذرجم أليب يوسذذذذذذذرت أن ابذذذذذذذن أيب جنذذذذذذذاه  (7)(( ذذذذذذذ يب ال مذذذذذذذال))

جنذاه أن أبذا يوسذرت ممذن  ، و  يذ كر أحذد  ممذن تذرجم خبذن أيب ذ وهو عبذد اهلل ذ مذن شذاوخه
 . أخ  عنه

أن أبا مع ر ذ وإن كان مدتاذـا ذ ف ن اخللفاذط املهذدي العّباسذي أشخصذه إي : ثانيهما 
، أمذذذا ابذذذن أيب جنذذذاه  (2)، فبمذذذي  ذذذا إي أن مذذذات سذذذنط سذذذبعني ومائذذذط  ه060بمذذذداد سذذذنط 
،  سذذنط ، وأبذذو يوسذرت آتذذ اأ صذذمري عمذذرُه حذوال مخذذأ ع ذذرة باملدينذذط  ه070فمذات سذذنط 

 .و  ي ن  د رح  و  ي كر أحد يف حدود علمي أن ابن أيب جناه دخ  العراهب
 :ففي ه ه الروايط عل ان : وإًذا 
 . ععرت أيب مع ر: ذ إحدامها  0

 ــــــــــــــــــــــــ

 . ( 269/ 19: ،    2م )  ((تمريب ال ه يب)): اتظر ( 0)
 . ( 7998،  7606،  831،  612: ر م )  ((العل  ومعرفط الرجال)): اتظر ( 2)
 . ( 29/722) يف امل بوب و .  ( 7/0213( ) 7)
 . ( 270ذ  07/228: )  ((تاري  بمداد))( 2)
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، كلري  ععارت: ذ أن يف إسنادها إرساخً وععفذًا؛ إذ عمر بن عبد اهلل موي غفرة  2
 .  عنه ذ، وهو   يدرأ أبا ب ر ذ رعي اهلل (0)اإلرسال

وإذا كان ه ا هو حال ه ه الروايط عن أيب ب ر ذ رعي اهلل عنه ذ فال َيذوز اخع مذاد 
 . علاها

 واألدهذذذذذذى واألمذذذذذذّر أن ت ذذذذذذون مذذذذذذن مسذذذذذذ ندات ال عذذذذذذن يف اخللافذذذذذذط الراشذذذذذذد علمذذذذذذان 
، بذذ  ومعظذذم ال ذذابعني و ذذريش وبذذين أماذذط  ذذذ رعذذي اهلل عنذذه ذ ويف سذذائر الصذذحابط يف عهذذده

 . بصفط أخل
مع ععرت ه ه الروايط فهي خاّصذط بمسذمط الفذيع فمذ  علذى أهذ  املدينذط : ـكا خامس

 . فم  خ على  اع املسلمني وخ يف  اع املاادين
، واللاتاذذذط  وهذذذي دارهذذذم  لالذذذط يف املذذذرتني يف األوي كاتذذذت المسذذذمط علذذذى سذذذبعط دراهذذذم

 . على ع رين؛ ومل  ه ا خ َتص  فاه م احط
،  ر ا غرّي أبو ب ر رأيه؛ ك  ه ا من بذا  ال نذزل جذدخً ولو جاعت األموال ال لرية ل

 . وعلى فرض فبوت ه ه الروايط و د عرفت ععفها
أن مذا تسذب إلاذه ذ رعذي اهلل عنذه ذ مسذ بعد جذـدا؛ ألتذه كذان أشذد النذا  : سادســكا 

ان اتباعذًا لرسول اهلل صلى اهلل علاه وسلم وأشّد النا  خوفذًا مذن االف ذه؛ ورسذول اهلل مذا كذ
،  ، ب  كان يراعي مصذلحط الذدعوة فاحصذ   ذ ا السذبب ال فذاوت يسوي يف  سمط الفيع

بذذ  أحااتذذذًا ال فذذاوت ال بذذري؛ ومذذن األمللذذط علذذى شذذّدة م ابعذذط أيب ب ذذر لرسذذول اهلل صذذلى اهلل 
أن فارمط بنت رسول اهلل صلى اهلل علاه وسلم سأل ه تصاَبها مما تذرأ رسذول : علاه وسلم 

لسذذُت تاركذذذًا شالذذذًا كذذان رسذذول اهلل : ، و ذذال  ، فذذأس علاهذذا ذلذذا علاذذه وسذذلماهلل صذذلى اهلل 
، فذذ   أخ ذذى إن تركذذُت شالذذذًا مذذن أمذذره أن  صذذلى اهلل علاذذه وسذذلم يعمذذُ  بذذه إخ عملذذت بذذه

 .(2)أزيغ
 . ف ارت تمب  روايط ععافط يف رج  ِصدديق ه ا حاله ومماله

 ــــــــــــــــــــــــ

 . ( 7972: الو ط )  ((ال مريب))( 0)
 . ( 7197: حديث ) ،    السلفاط(  2/768)  ((صحاه البخاري))( 2)
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 تفضي  أبي بمر في العطاء 
أن أبذا (0)((البدايط والنهايط))فمد ذكر ابن كلري يف : رد عنه ال فضا  أته  د و : سابعذًا 

سذذلب كسذذر  وكاتذذت  -رعذذي اهلل عنذذه  -ب ذذر ذ رعذذي اهلل عنذذه ذ تفذذ  خالذذد بذذن الولاذذد 
 .  لنسوته  ائط ألرت وكاتت مرّصعط باجلوهر

 وهذذ ه الروايذذط وإن   تعذذرف إسذذنادها ف ْنذذا أوي بال صذذديق؛ ألن رسذذول اهلل صذذلى اهلل
، وكان ينف  بعض السذرايا مذن اجلذاش الللذث  ، وكان ينف  السلب علاه وسلم كان يفض 

، ومراعاة ملصلحط الدعوة اإلسالماط؛  بعد اخلمأ والربع بعد اخلمأ ت واعذًا على اجلهاد
 . وه ا هو العدل واحل مط والفمه

، فلمذذاذا    أن أبذذا ب ذذر   يأخذذ  فضذذول أمذذوال األغناذذاع و  يعذذزم علذذى ذلذذا: ثامنـــكا 
إن منهوذه يم ضذي  اسذبط .  حياسبه سذاد علذى ذلذا كمذا حاسذب علمذان حسابذذًا شذديًدا

 . أيب ب ر فما هو السّر يف اخ الف امل ايا  واملوازيني لد  ساد   ب
؛ ألن (2)مث  ذد عرفذذت أن هذذ ا   يلبذذت عذذن عمذر و  ينسذذب إي أيب ب ذذر  ذذّرد تسذذبط

شذذريعط اخشذذواكاني وال ذذاوعاني تذذزّه اهلل عنذذه اإلسذذالم هذذ ا السذذلب والنهذذب خ يوجذذد إخّ يف 
 . وخلفاع الرسول صلى اهلل علاه وسلم وأئمط اإلسالم

ــكا  ـــــ البارلذذذذذذط واملمال ذذذذذذات ال بذذذذذذرية الذذذذذذك يرت بهذذذذذذا  يلنجهذذذذذذاز علذذذذذذى الذذذذذذدعاو : تاسع
اخشذذواكاون خ بذذّد مذذن سذذوهب بعذذض األدلذذط مذذن تصذذرفات رسذذول اهلل صذذلى اهلل علاذذه وسذذلم 

، ويذذؤفر أتاسذذذًا  ، علذذى أتذذه كذذان يفذذاوت يف الع ذذاع لني وسذذاد األتباذذاع واملرسذذلنيأعذذدل العذذاد
، وعّل أتاسذًا دون أتا  حبسب املصلحط العلاا لنسذالم وحبسذب مذا يذراه مذن  على أتا 

 . الوغاب يف اإلسالم وت لا  العمبات يف رريق دعوته العظامط
 . ععرت دينه ومرض  لبه و د حيص  اعواض أحااتذًا ممن خ علم له أو ممن
ملذا كذان يذوم حنذني آفذر النذ  صذلى : عن أيب وائ  عن عبد اهلل ذ رعي اهلل عنه ذ  ذال 

، وأع ذذى  ، فذذأع ى األ ذذرَب بذذن حذذابأ مائذذط مذذن اإلبذذ  اهلل علاذذه وسذذلم أتاسذذذًا يف المسذذمط
 ــــــــــــــــــــــــ

(0 ( )6/722 ) . 
 . أخ  فضول أموال األغنااع: أي ( 2)
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    ذال رجذ.  ، وأع ى أتاسذًا مذن أشذراف العذر  فذيفرهم يوملذٍ  يف المسذمط عاانط مل  ذلا
واهلل ألخذوّن النذ  : ، فملذت  ، ومذا أُريذد  ذا وجذُه اهلل واهلل إن ه ه لمسمط  ما عدل فاها: 

،  فمذذن يعذذدل إذا   يعذذدل اهلل ورسذذوله ؟)): ، فأتا ُذذه فأخوتُذذه فمذذال  صذذلى اهلل علاذذه وسذذلم
 .(0)((رحم اهلل موسى  د أوذَي بأكلَر من ه ا فصو
علذذى أتذذا  هذذو يف تظذذِر ذي اخلويصذذرة وأملالذذه  فهذذ ا ع ذذاع سذذخيٌّ فاذذه إيلذذار  ألتذذا 

، ل نه يف ماذزان اهلل ورسذوله واملذؤمنني عذدل حذق العذدل وح مذط  ظلم  شديد  اف للعدل
عظامط هلا آفارُها البعاذدة يف خدمذط اإلسذالم وتصذرته وات  ذاره يف أرض اهلل وام ذداده ت اوذط 

 . ل لا ال صرّفات المائمط على العدل واحل مط
مالذذا أن أتاسذذذًا مذذن األتصذذار  ذذالوا لرسذذول اهلل صذذلى اهلل علاذذه وسذذلم  عذذن أتذذأ بذذن

، ف فذذق يع ذذي  حذذني أفذذاع اهلل علذذى رسذذوله صذذلى اهلل علاذذه وسذذلم مذذن أمذذوال هذذوازن مذذا أفذذاع
يمفذذذر اهلل لرسذذذول اهلل يع ذذذي  ري ذذذذًا ويذذذدعنا : ، فمذذذالوا  رجذذذاخً مذذذن  ذذذريش املائذذذط مذذذن اإلبذذذ 

فحذذذذذد  رسذذذذذول اهلل صذذذذذلى اهلل علاذذذذذه وسذذذذذلم : أ ،  ذذذذذال أتذذذذذ وسذذذذذاوفنا تم ذذذذذر مذذذذذن دمذذذذذائهم
، فلمذذذا  ، فأرسذذذ  إي األتصذذذار فومعهذذذم يف  بذذذط أدم و  يذذذدب معهذذذم أحذذذًدا غذذذريهم  مذذذال هم

مذذا كذذان حذذديث بلمذذين عذذن م )): اج معذذوا جذذاعهم رسذذول اهلل صذذلى اهلل علاذذه وسذذلم فمذذال 
، وأمذذا أتذذا  منذذا  الذذذًافأمذذا ذوو آرائنذذا يذذا رسذذول اهلل فلذذم يمولذذوا ش: ،  ذذال لذذه فمهذذا هم  ((؟

يمفذذذر اهلل لرسذذذول اهلل صذذذلى اهلل علاذذذه وسذذذلم يع ذذذي  ري ذذذذًا ويذذذوأ : حديلذذذط أسذذذناْنم فمذذذالوا 
إ  )): ، فمذذذال رسذذذول اهلل صذذذلى اهلل علاذذذه وسذذذلم  األتصذذذار وسذذذاوفُنا تم ذذذر مذذذن دمذذذائهم ؟

 ألع ي رجاًخ حذديث عهذدهم ب فذر؛ أمذا ترعذون أن يذ هب النذاُ  بذاألموال وترجعذوا إي
،  ((رحذذال م برسذذول اهلل صذذلى اهلل علاذذه وسذذلم ؟؛ فذذواهلل مذذا تنملبذذون بذذه خذذري  ممذذا ينملبذذون بذذه

 إت ذذذذذذذم سذذذذذذذوون بعذذذذذذذدي أفذذذذذذذرة )): ، فمذذذذذذذال هلذذذذذذذم  بلذذذذذذذى يذذذذذذذا رسذذذذذذذول اهلل  ذذذذذذذد رعذذذذذذذانا:  ذذذذذذذالوا 
 ،  ذذذذال  ((، فاصذذذذووا حذذذذىت تلمذذذذوا اهلل ورسذذذذوَله صذذذذلى اهلل علاذذذذه وسذذذذلم علذذذذى احلذذذذوض شذذذذديدة
 .(2)فلم تصو: أتأ 
 ــــــــــــــــــــــــ

: ، حذذذذديث  ك ذذذذا  الزكذذذذاة: ) ، ومسذذذذلم  ( 7011:  ، حذذذذديث ك ذذذذا  اخلمذذذذأ: )  ((صذذذذحاه البخذذذذاري))( 0)
0162 ) . 

 . ( 0119: ) ، ومسلم  ( 7023: ) البخاري ( 2)
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 . ، ويمال فاه ما  ا  يف الع اع  بله  ا الع اع فاه إيلار ألتاٍ  بأموال رائلطوه
كذان رسذول اهلل صذلى اهلل علاذه : وعذن جذابر بذن عبذد اهلل ذ رعذي اهلل عنهمذا ذ  ذال 

، فلمذذا  ((لذذو  ذذد جذذاع مذذال البحذذرين  ذذد أع ا ذذا ه ذذ ا وه ذذ ا وه ذذ ا)): وسذذلم  ذذال ل 
مذن كاتذت لذذه : وجاعتذا مذذاُل البحذرين  ذال أبذو ب ذر   ذبض رسذول اهلل صذلى اهلل علاذه وسذلم

إن رسذول اهلل صذلى اهلل : ، فأتا ُذه فملذت  عند رسول اهلل صلى اهلل علاه وسلم عدة فلاأتين
لذذذذو  ذذذذد جذذذذاع مذذذذال البحذذذذرين ألع ا ذذذذا ه ذذذذ ا وه ذذذذ ا )): علاذذذذه وسذذذذلم  ذذذذد كذذذذان  ذذذذال ل 

، فذذذذذ ذا هذذذذذي  ا، فعذذذذذدد  عذذذذذدها: أحلذذذذذه فحاذذذذذث حلاذذذذذط فمذذذذذال ل : ، فمذذذذذال ل  ((وه ذذذذذ ا
 .(0)، فأع ا  ألفذًا ومخسمائط مخسمائط

اتلروه يف )): أيت الن  صلى اهلل  ال من البحرين فمال : وعن أتأ ذ رعي اهلل عنه ذ 
، إذ جذذاعه العبذذا   ، ف ذذان أكلذذر مذذاٍل أيت بذذه رسذذول اهلل صذذلى اهلل علاذذه وسذذلم ((املسذذود
، فحلذا  ((خذ )): ، فمذال  فاديت عماالً ، ف   فاديت تفسي و  يا رسول اهلل أع ين: فمال 
،  ذال  ((خ)): ،  ذال  فمر بعضهم يرفعه إلّ : ، فمال  ، مث ذهب يمله فلم يس  ع يف فوبه

فمذذر : ، فمذذال  ، مث ذهذذب يملّذذه فلذذم يرفعذذه ، فنلذذر منذذه ((خ)): ،  ذذال  فارفعذذه أتذذت علذذيّ : 
، فنلذذر منذذه مث  ((خ)): ،  ذذال  فارفعذذه أتذذت علذيّ : ،  ذذال  ((خ)): ،  ذال  بعضذهم يرفعذذه علذذيّ 

، فمذذا زال ي بعذذه بصذذره حذذىت خفذذي علانذذا عوبذذذًا مذذن حرصذذه؛  اح ملذذه علذذى كاهلذذه مث ات لذذق
 .(2)فما  ام رسول اهلل صلى اهلل علاه وسلم ومثَّ منها درهم

أع ى رسول اهلل صلى اهلل علاذه وسذلم : وعن عمرو بن تملب ذ رعي اهلل عنه ذ  ال 
إ  أع ذذذذذذذذي  ومذذذذذذذذذًا أخذذذذذذذذاف )): ، فمذذذذذذذذال  ، ف ذذذذذذذذأْنم ع بذذذذذذذذوا علاذذذذذذذذه  ومذذذذذذذذذًا ومنذذذذذذذذع آخذذذذذذذذرين

، منهم عمرو  ، وأك  أ وامذًا إي ما جع  اهلل يف  لو م من اخلري والمىن وجزعهم(7)ظلعهم
مذذا أحذذّب أّن ل ب لمذذط رسذذول اهلل صذذلى اهلل علاذذه : ، فمذذال عمذذرو بذذن تملذذب  ((بذذن تملذذب

 . وسلم محر النعم

 ــــــــــــــــــــــــ

 . ( 7062: ، حديث  اخلمأ: ) البخاري ( 0)
 . (تعلامذًا  7061: ، حديث  اخلمأ: ) البخاري ( 2)
 . املا  واخعوجام: الظََّلع ( 7)



 مطاعن سيد قطب في أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 

  

 062 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .  ا. (0)، فمسمه اهلل علاه وسلم أيت  ال أو بس  أن رسول اهلل صلى:ويف لفظٍ 
وعن سعد بن أيب و ا  ذ رعي اهلل عنه ذ أن رسول اهلل صلى اهلل علاه وسلم أع ى 

،  ، فذذذوأ رسذذذوُل اهلل صذذذلى اهلل علاذذذه وسذذذلم رجذذذالً هذذذو أعوذذذبهم إلَّ  ره ذذذذًا وسذذذعد  جذذذالأ
 : ، فمذذذذذذذذذذذال  ؤمنذذذذذذذذذذذذًايذذذذذذذذذذذا رسذذذذذذذذذذذول اهلل مالذذذذذذذذذذذا عذذذذذذذذذذذن فذذذذذذذذذذذالن فذذذذذذذذذذذو اهلل إ  ألراه م: فملذذذذذذذذذذذت 

مالذذا عذذن : ، مث غلذذ  مذذا أعلذذم منذذه فعذذدت ملمذذالك فملذذت  ، فسذذ ت  لذذاالً  ((أو مسلمذذذًا))
، فملبذين مذا أعلذم منذه  ، فسذ ت  لذاالً  ((أو مسلمذذًا)): ، فمذال  فالن فذواهلل إ  ألراه مؤمنذذًا

ألع ذذذي يذذذا سذذذعد إ  )): ، مث  ذذذال  فعذذذدت ملمذذذالك وعذذذاد رسذذذول اهلل صذذذلى اهلل علاذذذه وسذذذلم
 .(2)((الرج  وغريه أحّب إّل منه خ اَط أن ي ّبه اهلل يف النار

دعذا النذ  صذلى اهلل علاذه وسذلم األتصذار إي أن : وعذن أتذأ ذ رعذي اهلل عنذه ذ  ذال 
إمذذا خ )): ،  ذذال  خ إخ أن تم ذذع إلخواتنذذا مذذن املهذذاجرين مللهذذا: يم عهذذم البحذذرين فمذذالوا 

 .(7)(( م بعدي أفرةفاصووا حىت تلمو ؛ ف ته ساصاب
أن رسذول اهلل صذلى اهلل علاذه بعذث سذريّط فاهذا : وعذن ابذن عمذر ذ رعذي اهلل عنهمذا ذ 

، وتفلذوا  ، ف اتت سهماْنم افىن ع رة بعذريًا ، فمنموا إبالً كلرية عبد اهلل بن عمر ِ ب  جند
 .(2)بعريًا بعريًا

كذان ينفذ  بعذض مذن أن رسذول اهلل صذلى اهلل علاذه وسذلم  : وعنذه ذ رعذي اهلل عنذه ذ 
 .(1)يبعث من السرايا ألتفسهم خاّصط سو   سم عامط اجلاش

وعن حباب بن مسلمط الفهري أن رسول اهلل صذلى اهلل علاذه وسذلم كذان ينفدذ  الربذع 
 . بعد اخلمأ والللث بعد اخلمأ إذا  ف 

شذهدت النذ  صذلى اهلل : مسعذُت حباذَب بذن مسذلمط الفهذري يمذول : وعن م حذول 

 ــــــــــــــــــــــــ

 . ( 7021: ، حديث  الفيع: ) البخاري ( 0)
 . ( 90: ، ح  0/72: )  ((اللؤلؤ واملرجان)): اتظر .  م فق  علاه( 2)
 . ( 7397: ، ح  املنا ب: ) البخاري ( 7)
 . ( 71،  0329،  ، اجلهاد 77: ) ، مسلم  ( 7072: ، حديث  ، اخلمأ 13: ) البخاري ( 2)
 . ( 21،  0329، ح  ، اجلهاد 77: ) ، مسلم  ( 7072، ح  ، اخلمأ 13: ) البخاري ( 1)
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 .(0)تف  الربع يف البدأة والللث يف الرجعط علاه وسلم
والبذذذذدأة إاذذذذا هذذذذي اب ذذذذداع سذذذذفر المذذذذزو إذا ْنضذذذذت سذذذذريط مذذذذن  لذذذذط )):  ذذذذال اخل ذذذذايب 

، وي ذركهم سذائر العسذ ر  ، فما غنمذوا كذان هلذم منذه الربذع العس ر فأو عت ب ائفط العدو
تاذذط كذذان هلذذم ممذذا غنمذذوا ، فذذ ن  فلذذوا مذذن المذذزاة مث رجعذذوا فذذأو عوا بالعذذدو فا يف فالفذذط أرباعذذه

 .(2)الللث؛ ألن ْنوعهم بعد المف  أشقُّ واخل ُر فاه أعظم
 وأسذذذذذهم رسذذذذذول اهلل صذذذذذلى اهلل علاذذذذذذه وسذذذذذلم ألهذذذذذ  السذذذذذذفانط مذذذذذن مهذذذذذاجرة احلب ذذذذذذط 

 ، و  يعذذذذ  ألحذذذذد غذذذذا  عذذذذن فذذذذ ه  جعفذذذذر وأصذذذذحابه وهذذذذم   ي ذذذذاركوا يف الم ذذذذال والفذذذذ ه
 .(7)خبري شالذًا

هذذا تبذذنيد سذذرية النذذ  صذذلى اهلل علاذذه وسذذلم يف اإليلذذار فهذذ ه األحاديذذث ال ذذريفط وغري 
واحلرمان على حسب املصلحط لنسالم واملسلمني ومراعاة حال أ وام وعذعفهم يف اإل ذان 

وهذ ه .  خ اط أن ي ّبهم اهلل يف النار وأته ي   أ وامذًا إي ما يف تفوسذهم مذن اخلذري والمذىن
 . ال صرفات ال صرفات كلها يف اخلمأ

أص  املمامن ف ن رسول اهلل صلى اهلل علاه وسلم كان يسذودي بذني املمذاتلني الذ ين أما 
، و ذذذد  ، وللفذذذر  سذذذهمني بعذذذد إخذذذرام اخلمذذذأ ، فاع ذذذي للرجذذذ  سهمذذذذًا شذذذهدوا املعذذذارأ

ي صذذذّرف أحااتذذذذذًا يف هذذذ ا كمذذذذا أشذذذرأ أهذذذذ  السذذذفانط يف ممذذذذامن خاذذذو و  يعذذذذ  سذذذواهم ممذذذذن 
، و ذد يفضذ  بعذض السذرايا  ب ع ائذه سذلب   الذه، و د حيص  تفضا  لبعض النذا   غا 

 . ب نفالهم الربع بعد اخلمأ يف ال ها  إي اجلهاد والللث عند األوبط منه
 . وما يع مد مسلم  أن أبا ب ر عرُم عن ه ا اهلدي النبوي السمه احل ام

 ، والذ كور واإلتذا  و ذد فذاوت اهلل يسذودي بذني األحذرار والعباذد هوما يع مد مسلم أتذ
 ، ومضذذذذذذى علذذذذذذى هذذذذذذ ا السذذذذذذنن رسذذذذذذول اهلل صذذذذذذلى اهلل علاذذذذذذه وسذذذذذذلم؛ فذذذذذذ ن  بذذذذذذني درجذذذذذذا م

،   رسول اهلل صلى اهلل علاه وسلم كان يرع  ملن حضر املعارأ مذن النسذاع والعباذد رعخذذًا

 ــــــــــــــــــــــــ

 . (، ك ا  اجلهاد  087ذ  7/080: ) سنن أيب داود ( 0)
 . ( 087،    7م : ) َتماق عزت عباد الدّعا  ((سنن أيب داود))( 2)
 . ( 7076: حديث : ) البخاري : اتظر ( 7)
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إتذا ك بذت إّل تسذأل عذن املذرأة والعبذد حيضذران املمذنم هذ  )): كما  ال ابن عبا  لنوذدة 
 .(0)ما شيع إخّ أن حي يا، وإته لاأ هل يمسم هلما شيع

 د كن حيضرن احلر  مذع رسذول اهلل صذلى اهلل علاذه وسذلم فأمذا )): (2)وعند أيب داود
 . ، و د كان يرع  هلن أن يضر  هلن بسهم فال

 . أيضذًا ((مسلم))و ريب  من ه ا اللفظ يف 
وعلذذذى هذذذذ ا األدلذذذط الصذذذذحاحط اع مذذذذد أكلذذذر فمهذذذذاع اإلسذذذالم فذذذذ هبوا إي أن النسذذذذاع 

،  يسذذذذهم للنسذذذذاع: ، وخذذذذالرت األوزاعذذذذي فمذذذذال  ، وإاذذذذا يرعذذذذ  هلذذذذم لعباذذذذد خ يسذذذذهم هلذذذذموا
 مذذذذذذذن كذذذذذذذالم اخل ّذذذذذذذايب تعلامذذذذذذذذًا علذذذذذذذى .  وعمدتذذذذذذذه حذذذذذذذديث عذذذذذذذعارت خ تمذذذذذذذوُم بذذذذذذذه احلوذذذذذذذط

 .(7)أحاديث أيب داود
، فذذال ت ذذون  وكذذ لا اجلزيذذط وهذذي مذذن حمذذوهب اإلسذذالم واملسذذلمني علذذى أهذذ  ال مذذط

 . على النساع وخ على الصباان
فعذن معذاذ بذن جبذ  ذ رعذي اهلل عنذه ذ أن النذ  صذلى اهلل علاذه وسذلم حذني بعلذه إي 

 ، وصذذذذذذذححه  أخرجذذذذذذذه أصذذذذذذذحا  السذذذذذذذنن.  خذذذذذذذ  مذذذذذذذن كذذذذذذذ  حذذذذذذذا  دينذذذذذذذارًا: الذذذذذذذامن  ذذذذذذذال 
 . الوم ي واحلاكم

،  فذذذاجلمهور علذذذى مفهذذذوم حذذذديث معذذذاذ: واخ لذذذرت السذذذلرت يف أخذذذ ها مذذذن الصذذذ  
، وخ عذذذذذذاجز عذذذذذذن  ، وخ  نذذذذذذون ، وخ امذذذذذذرأة ، وخ زِمذذذذذذن وكذذذذذ ا خ تؤخذذذذذذ  مذذذذذذن شذذذذذذا  فذذذذذذانٍ 

، وخ مذذذذن أصذذذذحا  الصذذذذوامع والذذذذديارات؛ واألصذذذذهُّ عنذذذذد ال ذذذذافعاط  ، وخ أجذذذذري ال سذذذذب
 .(2)الوجو  على من ذكر آخرًا

 رعذذذذذي اهلل  -واخ لذذذذذرت اخللفذذذذذاع الراشذذذذذدون : فصذذذذذ  )): (1)و ذذذذذال املوفذذذذذق ابذذذذذن  دامذذذذذط

 ــــــــــــــــــــــــ

 . ( 0802: ، حديث  اجلهاد: ) مسلم ( 0)
 . ( 2328: ، حديث  اجلهاد( ) 2)
 . ( 030: ،    7م ( ) 7)
 . ( 6/261: )  ((ف ه الباري))( 2)
 .   هور(  710ذ  9/711: )  ((املمين))( 1)
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إي  -رعذذذي اهلل عنذذذه  -ديق يف  سذذذم الفذذذيع بذذذني أهلذذذه؛ فذذذ هب أبذذذو ب ذذذر الصذذذ -عذذذنهم 
 أن أبذذذا ب ذذذر  ، وهذذذو امل ذذذهور عذذذن علذذذّي ذ رعذذذي اهلل عنذذذه ذ؛ رو  باذذذنهم فاذذذه(0)ال سذذذويط

يا خلافط : ، فمال له عمر  ذ رعي اهلل عنه ذ سّو  بني النا  يف الع اع وأدخ  فاه العباد 
 رسذذذذذذذذذذذذول اهلل أَتعذذذذذذذذذذذذ  الذذذذذذذذذذذذ ين جاهذذذذذذذذذذذذدوا يف سذذذذذذذذذذذذبا  اهلل بذذذذذذذذذذذذأمواهلم وأتفسذذذذذذذذذذذذهم وهوذذذذذذذذذذذذروا 

، وإاذا أجذورهم  إاا عملوا هلل: ، فمال أبو ب ر  هم له كمن دخلوا يف اإلسالم كرهذًا ؟ديار 
 . ، وإاا الدتاا بالس على اهلل

 . ، وأخرم العباد فلما ول عمر ذ رعي اهلل عنه ذ فاعَ  بانهم
 . فلما ول علي ذ رعي اهلل عنه ذ سّو  بانهم وأخرم العباد

 . ه ذ أته فّض  بانهم يف المسمطوذكر عن علمان ذ رعي اهلل عن
، وعلذي ذ ال سذويط؛ ومذ هب افنذني ذ  فعلذى هذ ا ي ذون مذ هب افنذني مذنهم ذ أيب ب ذر

 . ، وعلمان ذ ال فضا  عمر
عن أمحد ذ رمحط اهلل علاذه ذ أتذه أجذاز األمذرين  اعذذًا علذى مذا يذراه اإلمذام يذؤددي   ورو 

لنمام أن يفضذ   ومذذًا علذى : أته  ال  اج هاُده إلاه؛ فرو  عنه احلسن بن علي بن احلسن
 .  وم

 . و ال أبو ب ر اخا ار أيب عبد اهلل أن خ يفضلوا
 . وه ا اخ اار ال افعي

رأيذذت  سذذم اهلل املواريذذث علذذى العذذدد ي ذذون اإلخذذوة م فاعذذلني يف المذذىن : و ذذال أيب 
 اهلل  ، و سذذذذم رسذذذذول ، واحلفذذذذظ بعذذذذد املذذذذوت فذذذذال يفضذذذذلون ، والصذذذذلط يف احلاذذذذاة عذذذذن املاذذذذت

،  ، ومذذذنهم مذذذن يمذذذين غايذذذط المذذذىن صذذذلى اهلل علاذذذه وسذذذلم مذذذن األربعذذذط األمخذذذا  علذذذى العذذذدد
، وإمذذذا عذذذرر بذذذاجلنب  ، ومذذذنهم مذذذن ي ذذذون  ضذذذره إمذذذا غذذذري تذذذافع وي ذذذون الفذذذ ه علذذذى يديذذذه

 واهلز ذذذذذذذذذذط؛ وذلذذذذذذذذذذا أْنذذذذذذذذذذم اسذذذذذذذذذذ ووا يف سذذذذذذذذذذبب اخسذذذذذذذذذذ حماهب وهذذذذذذذذذذو ات صذذذذذذذذذذا م للوهذذذذذذذذذذاد 
 . فصاروا كالمااني

 ــــــــــــــــــــــــ

 . سبق باان أن ال سويط   تلبت عن أيب ب ر ذ رعي اهلل عنه ذ( 0)
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أن ذلذا مفذّوض إي اج هذاد اإلمذام يفعذ  مذا يذراه : اع اهلل تعذاي ذ والصذحاه ذ إن شذ
، وتفضذذا ؛ ألن النذذ  صذذلى اهلل علاذذه وسذذلم كذذان يع ذذي األتفذذال فافضذذ   ومذذذًا  مذذن تسذذويط

 . على  وم على  در غنائهم؛ وه ا يف معناه
وامل ذذهور عذذن عمذذر ذ رعذذي اهلل عنذذه ذ أتذذه حذذني كلذذر عنذذده املذذال فذذرض للمسذذلمني 

 . إخل ((... ، ففرض للمهاجرين من أه  بدر مخسط آخف مخسط آخف مأع اائه
وعلى المول بأن ال فضا  وال سويط مفوعذان إي رأي اإلمذام فاوذب أن تفهذم أمذرين 

: 
 . أن ه ا أمر  خا  بالفيع فم : األول 
لذه أته خ عال ط هل ه ال سذويط بذال وازن وال ذأمام ومذا شذاكلهما ممذا يَُدتْذِدُن حو : الثاني 

 . ساد   ب واخشواكاون
، ورأي  رأي أبــي بمــر: همــا رأيــان لذكا فــي تقســي  المــال )): و ذذول سذذاد   ذذب 

ال أجعــ  مــن قاتــ  رســول اهلل صــلى اهلل عليــه )): عمــرأ وقــد كــان لــرأي عمــر ســنده 
، ولهــذا الــرأي  ((... فالرجــ  وبــالؤه فــي اإلســالم... )): ، و  ((وســل  كمــن قاتــ  معــه

 . وهو التعادل بين الجهد والجعاء أص  في اإلسالم
 :أقول 

، وإاذذا هذذو م بذذع  ملذذا شذذاهده مذذن تصذذرفات  لذذاأ لعمذذر ذ رعذذي اهلل عنذذه ذ رأي  ـ   
 . ، و د سمنا أحاديث يف ذلا فاما سبق الرسول ال رف صلى اهلل علاه وسلم

 . ه ا فاما ي عّلق بأص  املسألط وهو ال فضا 
 :أن له ملحظان يف ال فضا  ـ   
ذ السذذذابمط؛ وِمذذذن هنذذذا فّضذذذ  املهذذذاجرين ففذذذرَض هلذذذم علذذذى مخسذذذط آخف مخسذذذط  أ 
 . ، وملن شهد احلديباط فالفط آخف ، وملن شهد بدرًا من األتصار أربعط آخف آخف
  ذ النسذب والمرابذط؛ ففذرض عمذر ذ رعذي اهلل عنذه ذ ألزوام النذ  صذلى اهلل علاذه  

 . وسلم افين ع ر ألفذًا إفين ع ر ألفذًا
،  فذذرض للعبذذا  بذذن عبذذد امل لذذب عذذم النذذ  صذذلى اهلل علاذذه وسذذلم افذذين ع ذذر ألفذذذًاو 
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، وفذرض للحسذن واحلسذني  ، ولعبد اهلل بن عمذر فالفذط آخف وألسامط بن زيد أربعط آخف
 . مخسط آخف مخسط آخف أحلمهما بأباهما

،  فذذ ن عمذذر   يذذراب ال عذذادل بذذني اجلهذذد واجلذذزاع كمذذا يمذذول سذذاد   ذذب: وعلذذى هذذ ا 
، كمذذا  وإاذا راعذذى اختبذذاب مث السذذابمط مث شذذرف المرابذذط مذن رسذذول اهلل صذذلى اهلل علاذذه وسذذلم

بدأ ببين هاشم وبين امل لب وغريهم من ب ون  ريش حذىت كذان عمذر تفسذه وأهلذه يف آخذر 
 . الباوت

وأمذذذذا أبذذذذو ب ذذذذر فلذذذذم تلبذذذذت عنذذذذه هذذذذ ه املسذذذذاواة امل لمذذذذط الذذذذك تعلذذذذق  ذذذذا اخشذذذذواكاون 
 ، بذذذذذ  هذذذذذي   تلبذذذذذت عذذذذذن رسذذذذذول اهلل وخ عذذذذذن عمذذذذذر وخ علمذذذذذان وعلذذذذذي  اوجعلوهذذذذذا شذذذذذعارً 

، وإن كاتذت فاب ذط يف بذا  المصذا  كمذا  ذال  ذذ رعذي اهلل عذنهم ذ يف أبذوا  املذال خاصذط
 وك بنذذذذذذذذذذذا علذذذذذذذذذذذاهم فاهذذذذذذذذذذذا أن الذذذذذذذذذذذنفأ بذذذذذذذذذذذالنفأ والعذذذذذذذذذذذني بذذذذذذذذذذذالعني واألتذذذذذذذذذذذرت } : تعذذذذذذذذذذذاي 

ك ذذب } :  ذذال تعذذاي  ، وكمذذا {بذذاألترت واألذن بذذاألذن والسذذن بالسذذن واجلذذروح  صذذا  
علذذا م المصذذا  يف الم لذذى احلذذر بذذاحلر والعبذذد بالعبذذد واألتلذذى بذذاألتلى فمذذن عفذذي لذذه مذذن 

 . {أخاه شيع فاتباب باملعروف وأداع إلاه ب حسان 
،  ، واحلرابذذذذذذط ، والسذذذذذذر ط حذذذذذذد الزتذذذذذذا: ويف احلذذذذذذدود تمذذذذذذام علذذذذذذى ال ذذذذذذريرت والوعذذذذذذاع 

، وغذذين وفمذذري كمذذا  ذذذال   وعومذذي، وعذذريب ، خ يفذذرهب فاهذذا بذذني شذذريرت ووعذذذاع والمذذ ف
 . ((واهلل لو سر ت فارمط بنت  مد لم عُت يدها)): صلى اهلل علاه وسلم 
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، إي ماذادين  وإتصاُف املظلذوم مذن الظذا  وتصذرته خ فذرهَب بذني هذ ه األصذناف كلهذا
 . أخر  ت حمق فاها ه ه املساواة

أحذدمها إي املسذاواة  أن ساًدا ير  أن أليب ب ذر وعمذر أن َي هذدا فاذ هبوالعجب 
، وخ ير  ه ا احلق لعلمان  ، وير  أن ل   منهما أصالً يف اإلسالم واآلخر إي ال فضا 
، وخ يذذراه  ، بذذ  يذذراه لنفسذذه ، بذذ  يذذر  سذذاد هذذ ا احلذذق ل ذذ  إمذذاٍم مسذذلم ذذ رعذذي اهلل عنذذه ذ

 . لعلمان اخللافط الراشد
ت إي سذنط رسذول اهلل صذلى أن سذاًدا عذوض هذ ه املذيزهب وخ يل فذ: والعجب ثانيـة 

 . اهلل علاه وسلم وخ يل فت إي م اهب وأ وال أئمط الفمه واحلديث
أن ساًدا يمذاأ األمذور  مذاياأ عصذره كذأن عمذرًا وأبذا ب ذر عاي ذا : والعجب ثالثة 

عصر الصراب بني الرأمسالاط واخشواكاط فله ا كذان عمذر يرتعذد فر ذذًا مذن زيذادة ر و  أمذوال 
، فلمذذا رأ  هذذ ه الن ذذائد اخل ذذرة آي لذذلن جذذاع علاذذه العذذام لاسذذوين  وتضذذخمهابعذذض النذذا  

لذذو اسذذ بملت مذذن أمذذري مذذا اسذذ دبرت ألخذذ ت مذذن : )يف األع اذذات و ذذال  ول ذذه امل ذذهورة 
 . (األغنااع فضول أمواهلم فردد ا على الفمراع

 ه ذذذذذذذذ ا يصذذذذذذذذور سذذذذذذذذاد عمذذذذذذذذر يف عذذذذذذذذوع أو يف ظلمذذذذذذذذات هذذذذذذذذ ه الروايذذذذذذذذات الزائفذذذذذذذذط؛ 
 و ي ذذذذذذرب وينذذذذذذوي ال ذذذذذذأمام واملصذذذذذذادرة كأتذذذذذذه مذذذذذذن زعمذذذذذذاع اخشذذذذذذواكاط ال بذذذذذذار يصذذذذذذّوره وهذذذذذذ
 . ذ والعااذ باهلل ذ

إن اهلل   يع  هذ ا احلذق لرسذله وأتباائذه ف اذرت يع ذي سذاد   ذب هذ ا احلذق لعمذر؛ 
حاشذا عمذذر مث حاشذذا عمذذر أن يف ذر ملذذ  هذذ ا ال ف ذذري أو يمذذوَل ملذ  هذذ ا المذذول و ذذد مسذذع 

، إاذذا أتذذا  اسذذم  مذذا أع ذذا م وخ أمذذنع م)):  علاذذه وسذذلم يمذذول  مذذًدا رسذذول اهلل صذذلى اهلل
، وأعراعذذ م حذذرام   ، وأمذذوال م إن دمذذاعكم)): ، و ذذد مسعذذه يمذذول  (0)((أعذذع حاذذث أُمذذرت

 ،  (2)((علذذذذذا م كحرمذذذذذط يذذذذذوم م هذذذذذ ا يف بلذذذذذدكم هذذذذذ ا يف شذذذذذهركم هذذذذذ ا؛ أخ هذذذذذ  بّلمذذذذذت ؟

 ــــــــــــــــــــــــ

 . ( 7003: ، حديث  اخلمأ: ) البخاري ( 0)
 . ( 0208: ، ح  ، ك ا  احلد 10) ، ومسلم  ( 0379: ، ح  ك ا  احلد: ) البخاري ( 2)
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: ، فمذذال  رسذذول اهلل لذذو سذذّعرت يذذا: (0)و ذذد مسعذذه يمذذول و ذذد غذذال السذذعر فمذذال لذذه أصذذحابه
، وإ  ألرجذذو أن ألمذذى اهلل وخ ي لبذذين  إن اهلل هذذو اخلذذالق المذذابض الباسذذ  الذذرازهب املسذذعر))

 . ((أحد  ظلمط ظلمُ ها إياه يف دٍم وخ مال
 . ، وأيب جحافط ، وابن عبا  ، وأيب سعاد ويف البا  أحاديث عن أيب هريرة
بنذذاع علذذى هذذ ه األدلذذط؛ فذذ ذا كذذان رسذذول اهلل يذذر   و هذذور العلمذذاع علذذى منذذع ال سذذعري

، وحيذذردم الذذدماع  ال سذذعري ظلمذذذًا وأتذذه صذذلى اهلل علاذذه وسذذلم إاذذا هذذو  اسذذم يضذذع حاذذث أُمذذر
ذذد ف اذذرت يعمذذ  أن يمذذوم عمذذر  صذذادرة أمذذوال النذذا  وتأمامهذذا  واألمذذوال هذذ ا ال حذذرف املؤكَّ

اللذذذذذذذوري ) ذذذذذذذر وال ف ذذذذذذري علذذذذذذى املصذذذذذذذ له اخشذذذذذذواكي؛ حاشذذذذذذذاه مث حاشذذذذذذاه مذذذذذذذن هذذذذذذ ا الف
 . (اخشواكي

لذذذو اسذذذ مبلت مذذذن أمذذذري مذذذا اسذذذ دبرت ألخذذذ ت مذذذن األغناذذذاع )): مث إن هذذذ ا األفذذذر 
، ول ذذذذذذن  ذذذذذذال ابذذذذذذن أيب شذذذذذذابط يف    أجذذذذذذده.  (فضذذذذذذول أمذذذذذذواهلم فردد ذذذذذذا علذذذذذذى الفمذذذذذذراع 

، عذن أيب وائذ   حذدفنا سذفاان عذن حباذب بذن أيب فابذت: حذدفنا وكاذع  ذال : (2)((مصنفه))
 .  ال عمر للن بمات آلخ ن فض  مال األغنااع وأل سمنه يف فمراع املهاجرين:  ال 

، عذّده احلذافظ ابذن حوذر يف ال بمذط  وهذو مذدلأ(7)ويف إسناده حباذب بذن أيب فابذت
، فلذذم حيذذ د األئمذذط مذذن أحذذاديلهم إخّ  ذذا صذذّرحوا فاذذه  ، وهذذم مذذن أكلذذر مذذن ال ذذدلاأ اللاللذذط

 . رواي هبالسماب؛ وحباب  منهم فال حوط يف 
وهنذذاأ اح مذذال علذذط أخذذر  يف إسذذناد هذذ ه الروايذذط مذذن  بذذ  أيب وائذذ  وهذذي اإلرسذذال 

 .اخلفي؛ألن أبا وائ  كان يرس  كما ذكر ذلا ابن أيب حا  عن أباه وعن اإلمام أمحد
 وهذذذذذذذذ ا األمذذذذذذذذر اخل ذذذذذذذذري الذذذذذذذذ ي ي ضذذذذذذذذمن أخذذذذذذذذ  أمذذذذذذذذوال حّرمهذذذذذذذذا اهلل َتر ذذذذذذذذذًا شذذذذذذذذديًدا 

، اذالرت ملذا ي م ذع بذه عمذر  ل  ا  والسنط وإ اب األمطك حرف الدماع واألعراض االرت ل

 ــــــــــــــــــــــــ

: ، ح  باذذذذوب: ) ، والومذذذذ ي  ( 7210: ، ح  الباذذذذوب 03: )، وأيب داود  ( 7/016: )  ((مسذذذذند أمحذذذذد))( 0)
 . ( 2/127: ) ، َتفط األحوذي  ( 0728

(2 ( )02/721 ) . 
 . ، بريوت دار ال  ب(  81ذ  82:   )  ((ربمات املدلسني))( 7)
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 . تفسه من العدل
مث لذذذو فبذذذت ل ذذذان حوذذذط علذذذى سذذذاد؛ إذ يذذذر  أن تضذذذّخم األمذذذوال إاذذذا كذذذان ت اوذذذط 

، فذذأين  لل فضذذا  يف الع ذذاع؛ فعمذذر ذ رعذذي اهلل عنذذه ذ كذذان يفضذذ  املهذذاجرين علذذى غذذريهم
عمذر يريذد أن يأخذ  فضذ  مذال األغناذاع  ، أخ يذر  يف هذ ا األفذر أن ت ائد ه ا ال فضذا  ؟

لامسمه بني فمراع املهاجرين؛ فه  يا تر  أن عمر   ي  ذرت ب فضذا  املهذاجرين حذىت عذزم 
، مث إن الذذنل الذ ي تملذه سذاد يفاذد أن عمذر عذذزم  أن يأخذ  فضذ  األغناذاع لامسذمه باذنهم

يف الدولط؛ وه ا  على أخ  فضول عموم األغنااع يف الدولط اإلسالماط لاع ي عموم الفمراع
الذذنل يفاذذد أتذذه يريذذد أن يأخذذ  فضذذ  بعذذض األغناذذاع لذذبعض الفمذذراع؛ إذ خ يعمذذ  أن يأخذذ  
أمذذذوال األغناذذذاع يف العذذذا  اإلسذذذالمي لاع ذذذي فمذذذراع املهذذذاجرين فمذذذ  مذذذع تفضذذذاله إيذذذاهم يف 

 . الع اع
 ، وخ َيذذذذذذذذذذوز تسذذذذذذذذذذبط أي  منهذذذذذذذذذذا إي عمذذذذذذذذذذر  والوا ذذذذذذذذذذع أتذذذذذذذذذذه خ يلبذذذذذذذذذذت هذذذذذذذذذذ ا وخ ذاأ

 . هلل عنه ذ ملا أسلفناهذ رعي ا
مث لو فرض فبوت أن عمر كذان يف ذر يف أخذ  فضذول األغناذاع وهذ ا شذيع  خ أصذ  

، بذ  املوجذود خالفذه وهذو َتذرف ذلذا أكذان  له يف ك ا  اهلل وخ يف سنط رسول اهلل العملاط
 . الصحابط يس  ون لعمر ؟

،  عذذط اهلل ويف غذذري معصذذاطرايف ، وال ذذريعط خ تذذأمر األمذذط بال اعذذط إخّ  خ: واجلذذوا  
،  ، و ذد خذالفوا عمذر يف  ضذايا ملذ   ضذاط م عذط احلذد والصحابط واعون لذ لا متذام الذوعي

، وتا  ذذوه يف  ضذذايا كذذان يراهذذا فرجذذع  و ضذذاط تذذرأ اجلنذذب ال ذذامم والصذذالة حذذىت َيذذد املذذاع
 علاذه ، وعمذر تفسذه كذان يراجذع رسذول اهلل صذلى اهلل عنها؛ ألته كان و افذًا عند ك ذا  اهلل

 . ، وأحااتذًا يأيت  خالف ه وسلم تفسه فاأيت الوحُي  وافم ه
فالصذذحابط إًذا لذذذن يسذذذ  وا عذذذن  ذذول كلمذذذط احلذذذق الذذذك ربّذذاهم علاهذذذا المذذذرآن والرسذذذول 
صذذذلى اهلل علاذذذه وسذذذلم وأخذذذ  رسذذذول اهلل صذذذلى اهلل علاذذذه وسذذذلم علذذذاهم الباعذذذط أن يمولوهذذذا 

 . ة األمرحانما أخ  علاهم الباعط على ال اعط لوخ
وإذا كان ه ا هو املع مد يف عمر والصحابط ال ذرام فهذ  حيذقُّ لسذاد   ذب وغذريه أن 
يأخ  ال الم البعاد عن هذدي الرسذول صذلى اهلل علاذه وسذلم وهذدي عمذر والصذحابط علذى 
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عواهنذذه وعلذذى عوذذره وجبذذره فذذا عن بذذه يف علمذذان ذ رعذذي اهلل عنذذه ذ ويسذذم  بذذه خالف ذذه مث 
 . !!هو املنهد اإلسالمي احلق ؟ يمدمه لألمط على أته

ومذذا يمولذذه سذذاد مذذن تضذذخم فذذروات فريذذٍق مذذن النذذا  وتزايذذد هذذ ا ال ضذذخم عامذذذًا بعذذد 
ه ه الن ائد رآها عمر يف آخذر أيذام حااتذه فذيي لذلن جذاع )): إي  وله ...  عام باخس لمار

 .إخل ((...لو اس مبلُت من أمري: ، و ال  وله امل هورة  العام لاسوين يف األع اات
يذذوهم سذذاد   ذذب المذذرّاع  ذذا يهذذول بذذه مذذن ىضذذم اللذذروات وت ائوذذه املؤملذذط أن  : أقــول 

 . كال: اجلوا  .  ك  ه ا وذاأ جاع بسبب ال فضا  يف الع اع؛ فه  الوا ع ك لا ؟
 . أن ه ه  اوي  من  اوي  من ام ألت أدمم هم باخشواكاط: أوالك 
الصذذحابط ال ذذرام خ يرجذذع فذذرا ه إي الع ذذاع الذذ ي أن مذذن وسذذع اهلل علاذذه مذذن : ثانيـــكا 

، وإاذذا مذذرّد ذلذذا أوخً إي فضذذ  اهلل ومندذذه وع ائذذه؛ فهذذو سذذبحاته  ينالذذه مذذن الفذذيع واخلذذرام
يبذذارأ ويوسذذع علذذى مذذن ي ذذاع مذذن خلمذذه ويمذذّدر علذذى مذذن شذذاع مذذنهم مث إي األسذذبا  الذذك 

 إلدارة والسذذذذذذذذذذذذذعي يبذذذذذذذذذذذذذارأ اهلل فاهذذذذذذذذذذذذذا مذذذذذذذذذذذذذن السذذذذذذذذذذذذذعي يف ال وذذذذذذذذذذذذذارة وحسذذذذذذذذذذذذذن ال ذذذذذذذذذذذذذدبري وا
، مث بركط اهلل وحسن توفامه وإتاحذط الفذر  لنوذاح الصذفمات  يف تنماط األموال واس لمارها

 . ال واريط
ولذذذو كذذذان سذذذبب ال ضذذذّخم هذذذو ال فضذذذا  يف الع ذذذاع ل ذذذان زوجذذذات رسذذذول اهلل أكلذذذر 

 ، ، إْذ كان عمر يع ي الواحدة منهن افذين ع ذر ألفذذًا النا  فراع؛ ألن ع اعهن كان أكلر
، وكذذان يع ذذي البذذدريني املهذذاجرين علذذى  وكذذ لا العبذذا  كذذان عمذذر يع اذذه افذذين ع ذذر ألفذذذًا

، وعلمذان ذ  ، والذزبري ، ورلحذط ، ومذنهم عبذد الذرمحن بذن عذوف مخسذط آخف مخسذط آخف
،  ، وبذذذالل ، وابذذذن مسذذذعود ، واملمذذذداد ، وسذذذعاد بذذذن زيذذذد ، وأبذذذو ذر رعذذذي اهلل عذذذنهم ذ

 . وعّمار
 مذذذذذذذالّ معدمذذذذذذذذًا وبعضذذذذذذذهم ذا رذذذذذذذول وغذذذذذذذىن مذذذذذذذع توّحذذذذذذذد ف اذذذذذذذرت اسذذذذذذذ مر بعضذذذذذذذهم م

 . !!الع اع ؟
 فلذذذذذذو كذذذذذذان سذذذذذذبب ال ضذذذذذذخم املذذذذذذال هذذذذذذو تفذذذذذذاوت النذذذذذذا  يف الع ذذذذذذاع فلمذذذذذذاذا  ذذذذذذوت 
 بعذذذذذذذض املهذذذذذذذاجرين واألتصذذذذذذذار فمذذذذذذذريًا مدينذذذذذذذذًا وبعضذذذذذذذهم لذذذذذذذه اللذذذذذذذراع الواسذذذذذذذع منذذذذذذذه ي صذذذذذذذّدهب 

 فسذذذذذذون فاهذذذذذذا ويصذذذذذذ  وبذذذذذذه ويذذذذذذدعم اجلهذذذذذذاد إي آخذذذذذذر أبذذذذذذوا  اخلذذذذذذري والذذذذذذو الذذذذذذك كذذذذذذاتوا ي نا
 . ذ رعي اهلل عنهم ذ
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 الفصل الرابع والعشرون

 سيد قطب تتقطع نفُسه حسرات

،  ولمــن وا أســفاه لقــد فــات األوان وســبقت األيــام عمــر)): قــال ســيد قطــب 
، كما أدت فيمـا  ووقعت النتائج الم لمة التي أودت بالتوا ن في المجتمع اإلسالمي

 .(0)((ف مروان ولقرار عثمانبعد للى الفتنة بما أضيد لليها من تصرِّ 
لمد جنذا عمذر ذ رعذي اهلل عنذه ذ مذن ب ذش سذاد   ذب بسذبب عزمذه علذى ال سذويط يف 

لذذذو اسذذذ مبلُت مذذذن أمذذذري مذذذا اسذذذ دبرُت ألخذذذ ت مذذذن األغناذذذاع : )الع ذذذاع وبمول ذذذه امل ذذذهورة 
؛ لذذوخ هذذ ا العزمذذان هلا ذذه سذذاد كمذذا هذذاجم علمذذان ذ (فضذذول أمذذواهلم فردد ذذا علذذى الفمذذراع

، ل نذه   يذدرأ أتذه و ذع يف ال نذا ض  ، ومن هنا اع و رأيه ممبوخً لذه أصذ  ي اهلل عنه ذرع
، و  يدرأ أن كلريًا من المراع وال ّ ا  غري املذؤدبني والفذا هني سذانحون بالالئمذط  العواب

على عمر  ب  علمان؛ ألته هو ال ي سّن ه ا ال فاعذ  يف الع ذاع الذ ي أّد  إي الن ذائد 
، وأتذذه حذذني أدرأ هذذ ه الن ذذائد املؤملذذط   يبذذادر إي ال سذذويط يف الع ذذاع و  يبذذادر إي  املؤملذذط

، بذذ  حذذىت   يذذو  اخللافذذط بعذذده ب نفاذذ  مذذا عذذزم  أخذذ  فضذذول األغناذذاع مث ردهذذا إي الفمذذراع
 . علاه

، وجعلهذذم أهذذ  فذذروة رائلذذط حبوذذط أن رسذذول  بذذ  جعذذ  األمذذر شذذور  بعذذده يف السذذ ط
 . ، وحبوط أْنم أفض  املوجودين وأحق النا  باخلالفط عنهماهلل مات وهو راض 

، بذ  خ أسذ بعد  ه ا كله خ يس بعد أن يلريه السفهاع حول عمذر جبنايذط سذاد   ذب
 . أن ت ون ه ه  د فارت يف تفأ ساد

، ومذذا  ذذال شالذذذًا ممذذا  ل ذن عمذذر ذ رعذذي اهلل عنذه ذ إاذذا هذذو م بذذع  خ مب ذدب وخ اذذوب
، و  ي ذن هنذاأ ت ذائد مؤملذط كمذا  ب ذ حاشاه رعي اهلل عنذه مذن ذلذا ذتسبه إلاه ساد   

 . خا  لساد فال ه ا وخ ذاأ

 ــــــــــــــــــــــــ

من تصرف أماط وإ رار )): ، وفاها    خامسط(  216:   ) ،    فاتاط ع رة(  032:   )  ((العدالط))( 0)
 . ((علمان



 مطاعن سيد قطب في أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 

  

 073 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الفصل اخلامس والعشرون

 خالفة عثمان كانت فجوة يف نظر سيد

رجذذذع عمذذذر إًذا عذذذن رأيذذذه يف ال فر ذذذط بذذذني املسذذذلمني يف الع ذذذاع )): قـــال ســـيد قطـــب 
، وك لا جاع رأي علذي م ابمذذًا لذرأي اخللافذط  حانما رأ  ت ائوه اخل رة إي رأي أيب ب ر

ونحن نمي  للـى اعتبـار خالفـة علـي ـ رضـي اهلل عنـه ـ امتـدادكا طبيعيــنا لخالفـة ،  األول
، لذلك نتـابع الحـديث عـن عهـد  ، وأن عهد عثمان كان فجوة بينهما الشيخين قبله

 .(0)((علي ث  نعود للحديث عن الحالة في أيام عثمان
 :المآخذ 

، وخ خذالف بانهمذا ذ  أن كالـ من أيب ب ذر وعمذر بذاّر راشذد مّ بذع غذري مب ذدب: والك أ
رعذي اهلل عنهمذا ذ؛ فمذد كذان مذن هذدي رسذول اهلل صذلى اهلل علاذه وسذلم الواعذه ال امذ  

، و ذذد تمذذدم  الذذ ي شذذاهداه مذذن أول غذذزوة إي آخرهذذا مذذا ي فذذاهم بعضذذه فضذذالً عذذن  اعذذه
 . باان ذلا

، وخ رأي  سذذابق لعمذذر وخ رجذذوب وخ عذذزم علذذى ال ذذأمام واملصذذادرةفذذال رأي : وعلاذذه 
 . أليب ب ر؛ وأعاذمها اهلل من أن عالفا هدي الن  صلى اهلل علاه وسلم الواعه

لقــد وقــع ســيد فــي هــوة عميقــة بإســقاطه خالفــة عثمــان الخليفــة الراشــد : ثانيـــكا 
ــكا عـــر  الحـــائن بإجمـــا  الصـــحابة وأهـــ  الســـنة والجماعـــ ة علـــى صـــحة بيعتـــه ضاربــ

 . وخالفته الراشدة
 . !كالّ .  أتظن ه ا هانذًا سهالً على تفو  املؤمنني ؟

ــه ال يســه  هــذا لال علــى نفــو  الخــوار  والــروافض ولن تبجِّحــوا باإلســالم  لن
سبحاتا ه ا   ذان } : ، وتمول  فالنفو  املؤمنط الزكاط ترفض ه ا ك  الرفضوالجهادأ 

 . {بوته هانذًا وهو عند اهلل عظام وَتس} : ، وتمول  {عظام 

 ــــــــــــــــــــــــ

: ، ويف اللاتاذذط ع ذذرة  ( 216:   ) ، ال بعذذط اخلامسذذط  ، ال بعذذط اللاتاذذط ع ذذرة ( 032:   )  ((العدالذذط))( 0)
 . ((تحمِّ  فيه مروان كان فجوةك بينهماوأن عهد علمان ال ي ))
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 . !!وخ أدري  اذا سم ت خالفط علمان عند ساد   ب أبال فر أم بالفسق ؟
خ ينال عهدي } : يف تفسري  ول اهلل تعاي (0)((الظالل))يمول ساد   ب يف ك ابه 

 :{ الظاملني 
ط املمنوعذذط واإلمامذذ...  ، وظلذذم النذذا  بذذالبمي ظلذذم الذذنفأ بال ذذرأ: والظلذذم أتذذواب ))

وكذ  ...  ، وإمامذط الصذالة ، وإمامذط اخلالفذط على الظذاملني ت ذم  كذ  معذا  إمامذط الرسذالط
معذىن مذذن معذا  اإلمامذذط والماذادة؛ فالعذذدل ب ذ  معاتاذذط هذو أسذذا  اسذ حماهب هذذ ه اإلمامذذط 

 . يف أّي صورة من صورها
ه فاهذا تفسذه مذن حذق اإلمامذط وأسذم  حمذ(2)وَمن ظلذم أي لذون مذن الظلذم فمذد جذرد

 . ((ب   معىن من معاتاها
، ويذر  أن  فه  من ير  ه ا الرأي يف اإلمامط وير  أن خالفط علمان كاتذت فوذوةً 

، وي فدذذر األمذذط بأ عهذذا  ، وروحذذه  ذذد ات هذذت أسذذأ اإلسذذالم  ذذد هذذدمت يف عهذذد علمذذان
ن ، فضذذالً عّمذذن دوَْنذذم خ يبعذذد أ يبمذذى يف تفسذذه أي احذذوام لعلمذذان وأملالذذه مذذن الصذذحابط

الرج  ي ّفر بأي لون من ألوان الظلذم؛ اسذ مع إلاذه مذاذا يمذول يف تفسذري اآليذط املذ كورة يف 
 :األمط اإلسالماط 

وه ا ال ي  ا  إلبراهام ذ علاه السالم ذ وه ا العهد بصام ه الذك خ ال ذواع فاهذا وخ ))

 ــــــــــــــــــــــــ

(0 ( )0/002 ) . 
وهذذو  ذذد ارت ذذب كلذذريًا مذذن !! م باذذني كاذذرت ي خذذ ون سذذاد   ذذب إمامذذذًا و ذذّدًدا ؟والعوذذب أشذذد العوذذب مذذن ال( 2)

، وأن  ، و ذال ربلذق المذذرآن ، وع ّذ  صذفات اهلل ، واجلذو ، وبذاحللول ، فمذال بوحذدة الوجذود أتذواب الظلذم
مذذط ، وكّفذذر األ ، وهذذّون مذذن شذذأن معوذذزات الرسذذول علاذذه الصذذالة والسذذالم ، وأت ذذر ر يذذط اهلل اهلل خ يذذ  لم

إخل الضذذالخت العمائديذذط ...  ، ودعذذا إي اخشذذواكاط المالاذذط ، واع ذذو مسذذاجدها معابذذد جاهلاذذط بأ عهذذا
 . والف ريط الك و َع فاها

، وملبسذه كذان يملدذد فاهذا أعذداع اإلسذالم وي  ذّبه  ذم فاهذا؛ فعلذى أّيٍ أسذا   وحىت مظهره كحلق اللحاذط 
 . !ا ؟؟إسالمي اى وه إمامذًا واع ووه  ددً 
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ا فسذموا ك لا يف تنحاط من يسمون أتفسهم املسلمني الاوم  ا ظلموا و ذ(0)غموض  ارع
ودعذواهم اإلسذالم وهذم ...  ، و ا تب وا مذن شذريع ه وراع ظهذورهم و ا بعدوا عن رريق اهلل

 .(2)((ينحون شريعط اهلل ومنهوه عن احلااة دعو  كاذبط خ تموم على أسا  من عهد اهلل
وغذريه مذن مؤلفاتذه ت فذري واعذه  للمسذلمني حّ امذذًا و  ذومني  ((الظذالل))ويف ك ابه 

، بذذذذ  ي ع  ذذذذون  ، ومعظمهذذذذم خ تا ذذذذط لذذذذه وخ  ذذذذ  عذذذذن حاكماذذذذط اهلل يف تظذذذذره خلذذذذروجهم
 . للح م ب  ا  اهلل وسنط رسوله صلى اهلل علاه وسلم

مع أته خ ير  شرأ الذروافض وغذالة المبذوريني منافاذذًا لذال إلذه إخ اهلل ولل وحاذد الذ ي 
 . جاع به األتبااع ذ علاهم الصالة والسالم ذ

سذذذاد   ذذذب ي حّسذذذر وي أّسذذذرت مذذذن تضذذذخم اللذذذروات يف عهذذذد  ويالحذذذظ المذذذارئ أن
 . علمان وال ي كان له ت ائد مؤملط أودت بال وازن يف ا  مع اإلسالمي

 . !فما م اتط ه ا ال وازن يف منهد اإلسالم ؟؟
 . وه  هو أمر شرعه اإلسالم والرساخت  بله ؟؟

 ــــــــــــــــــــــــ

، و ذد  ذال فذاهم حنذو مذا  ذال يف املسذلمني؛ فذال فذرهب عنذده بذني الاهذود واملسذلمني يف  اإلشارة راجعذط إي الاهذود( 0)
 . الم ع باخلروم عن ملط إبراهام علاه السالم وعن عهد اهلل

 . ( 0/007: )  ((الظالل))( 2)
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 الفصل السادس والعشرون

 وضع يف هل للتوازن الذي يزعمه سيد قطب م

 شرعة اإلسالم ؟

وه    ه ا ال وازن يف عهذد النذ  صذلى اهلل علاذه وسذلم وأيب ب ذر وعمذر ذ رعذي اهلل 
 . ، مث أخنت علاه ودمرته تصرفات علمان ذ رعي اهلل عنه ذ ؟؟ عنهما ذ

أّن ه ا ال وازن املزعوم غري وا ع  درًا؛ فمد شاع اهلل أن يفاوت بني عبذاده : واجلوا  
وأخال هذذذم ويف سذذذائر شذذذؤون حاذذذا م حل ذذذم ومصذذذاح عظامذذذط خ تسذذذ مام حاذذذاة  يف أرزا هذذذم

أهذذم يمسذذمون رمحذذط ربذذا حنذذن  سذذمنا } : ،  ذذال تعذذاي  الب ذذر إخ  ذذا وخ تمذذوم إخّ علاهذذا
بانهم معا  هم يف احلااة الدتاا ورفعنا بعضهم فوهب بعذض درجذات لا خذ  بعضذهم بعضذها 

 : ، و ذذذذذذذذذال تعذذذذذذذذذاي  [ 72: الزخذذذذذذذذذرف ]  {سخريذذذذذذذذذذـا ورمحذذذذذذذذذط ربذذذذذذذذذا خذذذذذذذذذري  ممذذذذذذذذذا َيمعذذذذذذذذذون 
واهلل فضَّ  بعض م على بعض يف الرزهب فما ال ين ُفضلوا براددي رز هم على مذا مل ذت } 

وهذذو } : ، و ذذال تعذذاي  [ 30: النحذذ  ] { أ ذذاْنم فهذذم فاذذه سذذواع أفبنعمذذط اهلل َيحذذدون 
] { كم ال ي جعل م خالئرت األرض ورفع بعض م فوهب بعض درجات لابلوكم فامذا آتذا 

ُكذذذالـ ُاذذذد هذذذؤخع وهذذذؤخع مذذذن ع ذذذاع ربذذذا ومذذذا كذذذان } : ، و ذذذال تعذذذاي  [ 061: األتعذذذام 
ع ذذاع ربذذا  ظذذورًا اتظذذر كاذذرت فّضذذلنا بعضذذهم علذذى بعذذض ولربخذذرة أكذذو درجذذات وأكذذو 

 . [ 20ذ  21: اإلسراع ] { تفضاالً 
ون خلمذذه و ذذد شذذاع اهلل سذذبحاته وهذذو السذذاد املالذذا امل صذذرف يف ال ذذون واملذذدبر ل ذذؤ 

، وأتذذذا   مرعذذذى وزمذذذىن وأتذذذذا     اعذذذذًا أن ي ذذذون مذذذن عبذذذاده أُتذذذا   أغناذذذذاع وآخذذذرون فمذذذراع
، وأتذا  مبصذرون وآخذرون أكفذاع إي آخذر ال فذاوت  ، وأتا  جهلط وأتذا  علمذاع أصّحاع

 . يف ه ا ا ال
ويف شذذرب اهلل احل ذذام شذذاع اهلل أن يفذذاوت بذذني عبذذاده يف  ذذاخت؛ وذلذذا عذذدل  منذذه 

 ، فللذذ كر مذذن اإلخذذوة ملذذ  حذذظ ط؛ ففذذي بذذا  املواريذذث فذذاوت بذذني الذذ كور واإلتذذا وح مذذ
 . األتلاني 

 . ، ولأل  اللللان وإن مات املات عن األبوين فلألم الللث
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، فذذ ن كذذان هلذذا  وإن ماتذذت املذذرأة دون أن ي ذذون هلذذا ولذذد فلزوجهذذا النصذذرت مذذن ماهلذذا
 . ، ف ن كان له ولد فلها اللمن الربع، وإن مات عنها ولاأ له ولد فلها  ولد فله الربع

، فذذال  ، ولذذه علاهذذا الوخيذذط يف عمذذد الن ذذاح وللرجذذ  علذذى املذذرأة الموامذذط إن كذذان زوجذذذًا
 . وخيط هلا على تفسها وخ على غريها

 . ويف الديات دي ها تصرت ديط الرج 
 :، منها  وشرب سبحاته املساواة يف  اخت

لذذذاهم فاهذذذا أن الذذذنفَأ بذذذالنفأ والعذذذني بذذذالعني وك بنذذذا ع} :  ذذذال تعذذذاي : المصذذذا  
،  [ 21: املائذذذذدة ] { واألتذذذرت بذذذاألترت واألذن بذذذذاألذن والسذذذن بالسذذذن واجلذذذذروح  صذذذا  

، ويم ذذذذ   ، كمذذذذا بّانذذذذت أن الرجذذذذ  يم ذذذذ  بذذذذاملرأة وبّانذذذذت السذذذذنط أتذذذذه خ يُم ذذذذ  مسذذذذلم  ب ذذذذافر
راع بذأفمر الفمذراع وأوعذع ر األمذا األفريذاع وكبذري، وكب ، والعريب باألعومي ال ريرت بالوعاع

 . الوععاع
، واحلرابذط تمذذام احلذدود علذذى اجلماذع خ فذذرهَب  ، والسذذر ط ، واخلمذر ويف احلذدود يف الزتذذا

 ال صلى اهلل علاه وسلم ألسامط ملا شفع يف املرأة املخزوماط المرشذاط : بني شريرٍت ووعاع 
إاذذذا أهلذذذا الذذذ ين )): ال ، مث  ذذذ ، مث  ذذذام فاخ  ذذذب ((أت ذذذفع يف حذذذد  مذذذن حذذذدود اهلل ؟)): 

، وإذا سذذرهب فذذاهم الضذذعارت أ ذذاموا علاذذه   ذذبل م أْنذذم كذذاتوا إذا سذذرهب فذذاهم ال ذذريرت تركذذوه
 .(0) ((احلد؛ وأف اهلل لو أن فارمط بنت  مٍد سر ت لم عُت يدها
 . ويف حق ال مّلا باإلر  أو ال وارة أو إحااع املوات

وكلها فاها احوام وكرامط للمسذلم وهذي أمذور ويف تصرة املظلوم على الظا  ويف أمور أخر  
معنويّط ترفع تفسا ه وت عره ب رام ه ف وعله حي مذر الذدتاا وتذ يب الفذوارهب بذني األغناذاع والفمذراع إن  

 . كان هناأ   مع م مسا بدينه مدرأ بعمله؛ فه ا ما شرعه اإلسالم وباّنه
اهلل علاذذه وسذذلم وخلاف اذذه ذ وأمذذا أتذذه هذذ    هذذ ا ال ذذوازن املزعذذوم يف عهذذد النذذ  صذذلى 

 . رعي اهلل عنهما ذ فلم ي ن شيع من ذلا
 ــــــــــــــــــــــــ

 : ، حذذذذذذذذذذذذذذذذديث  ، احلذذذذذذذذذذذذذذذدود 29 : )، ومسذذذذذذذذذذذذذذذلم  ( 7231: ، حذذذذذذذذذذذذذذذديث  ، األتباذذذذذذذذذذذذذذذاع 61: ) البخذذذذذذذذذذذذذذذاري ( 0)
0688 ) . 
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، بذذ  كذذان اهلل يذذأمر  ولذذو كذذان هذذ ا مذذن اإلسذذالم   ت ذذرب الزكذذاة وخ سذذائر الصذذد ات
، بذذ  لذو كذذان ال عذذادل واجبذذذًا  فذورًا بال ذذأمام واملصذذادرات ألمذذوال األغناذاع أو لفضذذول أمذذواهلم

اهلل صذذذذلى اهلل علاذذذذه وسذذذذلم أصذذذذحابه مذذذذن املهذذذذذاجرين واملسذذذذاواة واجبذذذذط لبلّذذذذغ ذلذذذذا رسذذذذول 
واألتصار وكان من السه  أن ي نازل األغنااع حان اأ عن أمواهلم خ ساما يف عهذد رسذول 
اهلل صذذلى اهلل علاذذه وسذذلم وخ سذذاما األتصذذار الذذ ين أفذذىن اهلل علذذاهم وأشذذاد ب يلذذارهم علذذى 

 . أتفسهم
ي  َيد أته كذان هنذاأ يف عهذد الرسذول ل ن املسلم ال ي يعرف المرآن والسنط وال ار 

 . صلى اهلل علاه وسلم أغنااع وفمراع وال فاوت بانهم كبري
، وهنذاأ أهذ  الصذفط  ، وهنذاأ أعذرا  ، بذ  ويف اجلزيذرة كلهذا فهناأ فمذراع يف املدينذط

يف مسذذذذود رسذذذذول اهلل صذذذذلى اهلل علاذذذذه وسذذذذلم كذذذذان أحذذذذدهم حيبذذذذوا علذذذذى ب نذذذذه مذذذذن شذذذذدة 
 . ع وأصحا  فروات ومزاربمع وجود أغناا(0)اجلوب

ويف عهذذد عمذذذر كذذان عذذذام الرمذذادة اشذذذ دت ا اعذذذط بأهذذ  اجلزيذذذرة ف ذذان يم صذذذر علذذذى 
، و  يأخ  الزكاة من كلذري  جلب الصد ات من األمصار اإلسالماط كمصر والعراهب وال ام

 . من املسلمني يف ذلا العام فضالً عن املصادرة وال أمام
روعذذذذًا يف اإلسذذذالم وأخذذذ  فضذذذول األغناذذذاع وردهذذذا إي أرأيذذذت لذذذو كذذذان ال ذذذوازن أمذذذرًا م 

الفمذذراع أكذذان رسذذول اهلل صذذلى اهلل علاذذه وسذذلم ي ذذأّخر عذذن تنفاذذ ه أو علذذى األ ذذ  عذذن بااتذذه 
 . لألمط ؟

واهلل لذذذو : )وهذذذ  كذذذان أبذذذو ب ذذذر الصذذذّديق الذذذ ي  اتذذذ  املرتذذذديني ومذذذاتعي الزكذذذاة و ذذذال 
( ول اهلل صذذذلى اهلل علاذذذه وسذذذلم لمذذذاتل هم علاهذذذامنعذذذو  عمذذذاخً أو عنا ذذذذًا كذذذاتوا يؤّدوْنذذذا لرسذذذ

 . ي أّخر عن ت باق تعالام اإلسالم الك يزعمها ساد   ب
وه  عمر العبمري الصارم ي أخر رول خالف ه عذن تنفاذ  هذ ا األمذر العظذام يف تظذر 

 . ، ويظ  على خالفه رول مّدة خالف ه ؟ اخشواكاني ؟
 ــــــــــــــــــــــــ

، بذ    كان ه ا حيص  ل ّدة ك مان الفمر وحلاهلم وعدم علم األغنااع  م؛ ف ذا علموا ذلا  اموا بسّد خل هم( 0)
 . كاتوا يف األغلب يمومون ب لا بدون ش و  من الفمراع
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الم يغفلــه الصــحابة والتــابعون وأئمــة وهــ  لــو كــان هــذا التــوا ن ممــا حتمــه اإلســ
 . !!الفقه والحديث في أحاديثه  وكتب فقهه  وتفسيره  وتواريخه  ؟

أو أن هــذا التــوا ن الــذي جــاء بــه اإلســالم لــ  يفهمــه الرســول وخلفــاؤه وعلمــاء 
األمــة بعــده ولــ  يعلمـــوا بــه حتــى جــاءت الثـــورات الشــيوعية واالشــتراكية فــي القـــرن 

ـــوه العشـــرينأ فهـــدع اهلل  إلدراكـــه االشـــتراكيين المســـمين أنفســـه  باإلســـالميين فبيِّن
للنا  ووضِّحوه وأدركوا لشتراكية الرسـول صـلى اهلل عليـه وسـل  ـ حاشـاه ـ واشـتراكية 

 . ، فبيِّنوها لألمة عمر والمقداد وعلي وأبي ذر ـ رضي اهلل عنه  ـ وحاشه 
وح ذذم األسذذأ الذذك (0)وأحنذذوا باخئمذذط علذذى علمذذان الذذ ي أودت سااسذذ ه  ذذ ا ال ذذوازن

 . ، وتابعه على ذلا بنو أماط أشّد أعداع اخشواكاط واخشواكاني (2)جاع  ا ه ا الدين
وأخذذذريًا تبذذذا الملذذذم بسذذذاد   ذذذب فوعذذذ  مذذذا حصذذذ  يف عهذذذد علمذذذان مذذذن ال ضذذذخم يف 

 . اللروات وت ائوه املؤملط إعافط إي ما يف عهد عمر
حمذذ  كذذو ذلذا ومسذذلولا ه العظمذذى فاذا تذذر  هذ  كذذان سذذاد   ذب يع مذذد أن عمذر ي 

 . يف تظره مث رو  عن ذلا ك حذًا واك فى بالنظر إلاه شزرًا ؟
 . أو كان له رأي آخر واجلوا  عند اخشواكاني السااساني

 مبــدأ المســاواة فــي العطــاء وقــد نــ  عليــه فــي  ياختــار علــ)):  ذذال سذذاد   ذذب 
األنصـار مـن أصـحا  رســول أال وأيمـا رجـ  مــن المهـاجرين و : ، قـال  خطبتـه األولـى

، فــإن الفضــ   اهلل صــلى اهلل عليــه وســل  يــرع أن الفضــ  لــه علــى مــن ســواه بصــحبته
ــه وأجــره علــى اهلل ا عنــد اهلل وثواب ، أال وأيمــا رجــ  اســتجا  هلل ورســوله فصــدن  اــدك

، فـونت   ملتنا ودخ  في ديننا واستقب  قبلتنا فقـد اسـتوجب حقـون اإلسـالم وحـدوده
، وللمتقـين عنـد اهلل أحسـن  ، وال فضـ  ألحـٍد علـى أحـد لمال مـال اهلل، وا عباد اهلل
 . الجعاء

 ــــــــــــــــــــــــ

 . ذ وبرّا اهلل علمان من ذلا ذ(  032:   )  ((العدالط اخج ماعاط))( 0)
 . ( 031:   )  ((العدالط اخج ماعاط))( 2)
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،  هــذا هــو المبــدأ اإلســالمي الســلي  الــذي يتفــُ  مــع روف المســاواة اإلســالمية
، فـــال يـــد  الثـــروات تتضـــخ  لال بقـــدر الجهـــد  ويمفـــ  للمجتمـــع اإلســـالمي التـــوا ن

رين بوجود وفر من المال للعمـ  والعم  وحدهما ال بفض  لتاحة فرصة ال تتاف لآلخ
 .(0)((فيه أكبر مما لدع ااخرين

 : أقول 
ه  ا يصّور ساد   ب أصحا  رسول اهلل صذلى اهلل علاذه وسذلم ع ذار أبذو : أوالك 

ب ر مبذدأ املسذاواة فاذأيت عمذر عالفذه فاخ ذار مبذدأ آخذر هذو يف تظذر سذاد غذري ممبذول وهذو 
، مث ينذذذدم عمذذذر فريجذذذع إي املبذذذدأ اإلسذذذالمي  مبذذذدأ ال فضذذذا  الذذذ ي أد  إي ت ذذذائد خ ذذذرة

ثـــ  يـــوتي عثمـــان ،  السذذذلام الذذذ ي فاذذذه روح املسذذذاواة وال ذذذوازن ل نذذذه   يذذذ م ن مذذذن ال نفاذذذ 
فيختـــار مبـــدأ التفضـــي  الخطيـــر الـــذي أودع بـــالتوا ن اإلســـالمي ثـــ  أودع بحياتـــه 

 . وباإلسالم
 . مع اإلسالمي ال وازنمث يأيت علّي فاخ ار مبدأ املساواة السلام ال ي ي ف  للمو
 . هذا هو حال الخلفاء الراشدين في نظر سيد قطب

، ف   ع ار رأيذًا غري مل فت إي   كان اإلسالم وخ ساما اخ  صاد ملعبط يف أيديهم
، والصذذذذذذحابط كلهذذذذذذم  ك ذذذذذذا  اهلل وسذذذذذذنط رسذذذذذذوله صذذذذذذلى اهلل علاذذذذذذه وسذذذذذذلم المولاذذذذذذط والعملاذذذذذذط

هذذؤخع اخللفذذاع وخ ينصذذحوْنم وخ حيذذاكموْنم  مسذذ خ ون أمذذام هذذ ه ال صذذرفات خ يُذذ ّكرون
 . !!إي اهلل وسنط رسوله صلى اهلل علاه وسلم ؟

،  ، ول املذذذا كّفذذذرهم ول املذذذا شذذذدد سذذذاد   ذذذب علذذذى الذذذ ين خ حي مذذذون  ذذذا أتذذذزل اهلل
ومذذا كذذان ملذذؤمن وخ مؤمنذذط إذا  ضذذى اهلل ورسذذوله أمذذرًا أن } : وكاذذرت تسذذي  ذذول اهلل تعذذاي 

فذال وربذا } : ، وتسي  وله اهلل تعذاي  [ 76: األحزا  ] { من أمرهم  ي ون هلم اخلرية
خ يؤمنذذذون حذذذىت حي مذذذوأ فامذذذا شذذذور باذذذنهم مث خ َيذذذدوا يف أتفسذذذهم حرجذذذذًا ممذذذا  ضذذذات 

 . [ 61: النساع ] { ويسلموا تسلامذًا 
 ــــــــــــــــــــــــ

ال بعذذذذط (  216:   ) ، و  ال بعذذذذط اللاتاذذذذط ع ذذذذرة(  037: ، و   032:   )  ((العدالذذذذط اخج ماعاذذذذط))( 0)
 . اخلامسط
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 هذذذذذذذذ  تظذذذذذذذذن أّن أصذذذذذذذذحا  رسذذذذذذذذول اهلل صذذذذذذذذلى اهلل علاذذذذذذذذه وسذذذذذذذذلم تركذذذذذذذذوا ألتفسذذذذذذذذهم 
 ريدوتذذذذذه يف أمذذذذذور حسذذذذذمها رسذذذذذول اهلل صذذذذذلى اهلل علاذذذذذه وسذذذذذلم ببااتذذذذذه حريذذذذذط اخخ اذذذذذار ملذذذذذا ي

 . !! وخً وعمالً ؟
أتع مذذد علذذى الروايذذات الضذذعافط واملزيّفذذط ف صذذور أصذذحا  رسذذول اهلل صذذلى اهلل علاذذه 

 . !!وسلم يف ه ه الصورة ؟
مث تذذذرجه ومتذذذدح مذذذا يوافذذذق هذذذواأ ويوافذذذق املذذذنهد اخشذذذواكي الذذذ ي رفذذذع راي ذذذه  ذذذوم  خ 

حاشذذا أصذذحا  رسذذول اهلل صذذلى اهلل .  ن بذذاهلل وخ بذذالاوم اآلخذذر مذذن أعذذداع اإلسذذالميؤمنذذو 
 . علاه وسلم وخلفاعه الراشدين مما تنسبه إلاهم

إاذا شذأْنم وديذذدْنم اختبذاب وهذم أسذذوة األمذط يف ال مسذا ب  ذذا  اهلل وهذدي رسذذول 
 . اهلل صلى اهلل علاه وسلم

 يف ك ابذه وزّكذاهم رسذوله صذلى اهلل علاذه وه ا هو األص  فذاهم؛ ألْنذم  ذد زّكذاهم اهلل
، فذذذال تمبذذذذ  مذذذا ينسذذذب إلذذذذاهم ممذذذا عذذذذرجهم عذذذن هذذذذ ا  وسذذذلم وشذذذهدت هلذذذذم األمذذذط بذذذذ لا

، وخ سذذذاما و ذذذد فبذذذت هذذذ ا ب  بذذذامهم الذذذد اق  ، خسذذذاما ملذذذ  هذذذ ا األمذذذر اجلسذذذام األصذذذ 
علاذذه وسذذلم ، إعذذافط إي تصذذرحيا م بذذال زامهم باتبذذاب رسذذول اهلل صذذلى اهلل  ملذذنهد اإلسذذالم

 . وب خوفهم من االف ه
لسُت تاركذًا شالذًا كان رسول اهلل صذلى )): اس مع إي  ول أيب ب ر ذ رعي اهلل عنه ذ 

،   (0)((اهلل علاه وسلم يعم  به إخ عملُت به؛ ف   أخ ى إن تركُت شالذًا من أمره أن أزيغ
الذ ين عذالفون عذن أمذره أن فلاحذ ر } : كأتذه ذ رعذي اهلل عنذه ذ ي ذري إي  ذول اهلل تعذاي 

 . {تصابهم ف نط أو يصابهم ع ا   ألام 
ــكا  ، وأيذذذن مصذذذادرها؛ مث إذا صذذذحت أخ َتذذذاكم إي   أيذذذن إسذذذناد هذذذ ه الروايذذذط ؟: ثانيــ

ك ذذذا  اهلل وسذذذنط رسذذذوله صذذذلى اهلل علاذذذه وسذذذلم كاذذذرت تمذذذدم علذذذى تأويذذذ  تصذذذو  المذذذرآن 
 . الم عّاط يف أبوا  الصفات وغريها

، بذذذ   بذذذار الصذذذحاحط اللاب ذذذط عذذذن رسذذذول اهلل صذذذلى اهلل علاذذذه وسذذذلمألسذذذَت تذذذرد األخ
 ــــــــــــــــــــــــ

 . ( 7197: ، حديث  2/786: ) البخاري ( 0)
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تمبذ  الروايذات الذك خ تعلذم صذد ها مذن  ذا، فلمذا األخبار امل واترة فاما تسماه بالماباات ؟
 . ك  ا وصّح ها من سممها ؟

 . إن ذلا   ي ن إخ للنا  من علمان ال هاد وإخواته ال رام
  سذذذذذذذالم للروايذذذذذذذات الواهاذذذذذذذط يف هذذذذذذذ ا األمذذذذذذذر وأعوذذذذذذذب مذذذذذذذن ال سذذذذذذذلام امل لذذذذذذذق واخس

...  املسذذذذذاواة...  العظذذذذذام وال ذذذذذرح وال حلاذذذذذ  بأسذذذذذلو  خ يمولذذذذذه ويذذذذذردده إخ اخشذذذذذواكاون
، فذذر  خ ت ذذاح لربخذذرين؛ فهذذ  كذذان عمذذر وعلمذذان ذ  واجلهذذد...  وال ضذذخم...  وال ذذوزان

ولذون بانهذا وبذني الفذر  رعي اهلل عنهما ذ خ ي احون الفذر  إخّ ألفذراٍد وي ّبلذون األمذط وحي
 . ال واريط والزراعاط وغريها من ررهب اخك سا 

خذذ  بذذه آملذذاذا   يؤاخذذ  سذذاد   ذذب علاذذذـا  ذذا ! سذذبحان اهلل العظذذام : يمذذال : ثالثـــكا 
إن .  علمان من عدم أخ  فضول األغنااع أو تأمام أمواهلم وخ على عدم عزمه على ذلذا

 . من وراع األَكمط ألشااع
وقـــد كـــان عمـــر فـــي  خـــر أيِّامـــه علـــى أن يفـــيء للـــى هـــذا )):   ذذذب  ذذذال سذذذاد 

،  ، ولمنه عوجـ  فاسُتشـهد لسـوء حـ  اإلسـالم ولـ  ينفـذ ععيمتـه التـي اعتـعم المبدأ
بــ  ععيمتــه فــي أن يوخــذ فضــول أمــوال األانيــاء فيردهــا علــى الفقــراء لذا كانــت هــذه 

 . الفضول قد نشوت ـ في األالب ـ من تفريقه في العطاء
مته في أن يسوي بينه  في العطاء فال تعود هذه الفوارن للى الظهور كمـا وععي

 .(0)((، وال يخت  المجتمع اإلسالمي كما بدأ يخت  ظهرت
 إًذا يذذذذذذر  سذذذذذذاد   ذذذذذذب أن ال ضذذذذذذخم والفذذذذذذوارهب واخذذذذذذ الل ال ذذذذذذوازن ظهذذذذذذرت : أقــــــول 

 ، فهذذذذ  عذذذذرم  يف عهذذذذد عمذذذذر ذ رعذذذذي اهلل عنذذذذه ذ ت اوذذذذط ل فريمذذذذه وتفضذذذذاله يف الع ذذذذاع
أوخ بذذذّد مذذذن  ((لذذذو اسذذذ مبلت مذذذن أمذذذري مذذذا اسذذذ دبرتُ )): عمذذذر مذذذن املسذذذلولاط  وذذذّرد  ولذذذه 

 . اإلصالح فعالً ؟
إّن من ق ساد يف ال  ديد على علمان يم ضذي منذه أن يعذرّم علذى عمذر فا ذركه مذع 
علمان يف َتم  مسذلولاط وجذود هذ ا ال ضذخم يف اللذروات ووجذود هذ ه الفذوارهب واخخذ الل 

 ــــــــــــــــــــــــ

 .   فاتاط ع رة(  037:   ) ،    خامسط(  213ذ  216:   )  ((العدالط))( 0)
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 . إلسالمييف ا  مع ا
وإذا كاتذت مسذذألط ال فضذذا   ذد سذذنها رسذذول اهلل صذذلى اهلل علاذه وسذذلم فمن ذذق سذذاد 
يم ضذذي أن خ يفلذذت النذذ  صذذلى اهلل علاذذه وسذذلم مذذن احلسذذا ؛ ألتذذه هذذو الذذ ي سذذّن هذذ ه 

، وأّكد ذلا عمر؛ ف ذا كان ال فضا  يف الع اع  ذد أّد  إي هذ ه املفاسذد والن ذائد  السنط
، فلمذاذا  ، فمذا ذتذب علمذان إخّ امل ابعذط ولذاأ هذو امل ذرب ا سذاد   ذبالك يموهلا ويزعمه

 . يمصر علاه احلسا  ال ديد واجلرح املؤ 
ف ما أن يعوف بأّن ما فعله رسول اهلل صلى اهلل علاه وسلم حّق وعذدل  : وعلى ك  

أبذو ب ذر وح مط واتباب اخللفاع الراشدين هل ا ال  ريع واخع زاز به مذن مفذاخرهم ومزايذاهم 
، وإمذا أن يذراه ت ريعذذًا فاسذًدا يذؤددي إي اإلخذالل بذال وازن يف ا  مذع  وعمر وعلمان وعلذي

، ويذذؤددي إي مفاسذذد أخذذر  فان مذذد امل ذذردب األساسذذي وت ذذريعه وَمذذن تابعذذه علذذى  اإلسذذالمي
هذذ ا ال  ذذريع وهذذو عمذذر ذ رعذذي اهلل عنذذه ذ  بذذ  أن ي عذذن وَيذذرح يف علمذذان ويمصذذر ال بعذذط 

 . سلولاط علاهوامل
أمذذا تعلمذذذه  ذذا يزعمذذذه مذذن عذذذزم عمذذذر فذذ ن كذذذان مذذا فعلذذذه رذذول حااتذذذه يف ال فضذذذا  يف 
: الع اع إمثذًا فال ي فاه  ّرد العزم فال بّد من اإل الب عنه واإلصالح فعالً كمذا  ذال تعذاي 

  ، وشذذرو  {إخ الذذ ين تذذابوا وأصذذلحوا وبّانذذوا فأوللذذا أتذذوُ  علذذاهم وأتذذا ال ذذوا  الذذرحام } 
 . ال وبط معروفط

أما األمط اإلسالماط من الصحابط إي يومنا ه ا فذريون أّن مذا شذرعه رسذول اهلل صذلى 
 . اهلل علاه وسلم فهو حقٌّ وعدل وح مط

ويذذذرون أن اخللفذذذاع الراشذذذدين راشذذذدين أبذذذرارًا يف اتبذذذاعهم لرسذذذول اهلل صذذذلى اهلل علاذذذه 
ائذه ذ رعذي اهلل عذنهم وعذن مذن اتذبعهم وسلم يف كّ   ال وخ سّاما  ال تمسام املذال وع 

 . ب حسان وعرف  درهم و در اإلسالم ذ
أن تضذذّخم اللذذروات جذذاع ت اوذذط لع ذذاع : فمذذن ال وذذيند وال عّسذذرت أن يمذذال : وأخذذريًا 

يذذذواوح بذذذني مخسذذذط آخف إي (0)، فذذذ ن ذلذذذا الع ذذذاع الذذذ ي ذكذذذره سذذذاد علمذذذان وعمذذذر  بلذذذه
 ــــــــــــــــــــــــ

 . ( 030:   )  ((العدالط اخج ماعاط)): اتظر ( 0)
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 ذذن أن ي ذذون لذذه هذذ ا األفذذر ال بذذري مذذن ال ضذذخم تسذذعمائط إي مخسذذمائط إي فالمثائذذط خ  
واخذذذ الل ال ذذذوازن يف ا  مذذذع اإلسذذذالمي كمذذذا يذذذزعم سذذذاد   ذذذب؛ فهذذذ ا أبذذذو ذر وكلذذذري مذذذن 

، وهذ ا ح ذام بذن حذزام حصذلت لذه  صذط  املهاجرين من أكلر النا  ع اع ومذا زالذوا فمذراع
بعذد رسذول اهلل ف ذان مع رسول اهلل صلى اهلل علاه وسلم فيي على تفسه أن خ يرزأ أحذًدا 

من اخللفاع فاأباه ويصّر علذى هذ ا اإلبذاع إي أن مذات وهذو مذن أكلذر (0)يعرض علاه الع اع
 .  ريش ماخً 

وهذ ا الذزبري بذن العذوام ذ رعذي اهلل عنذه ذ عذرم تفسذه مذن الذديوان يف عهذد علمذان فلذم 
 . ، وكان من أغنااع املهاجرين (2)يأخ  من الع اع شالذًا

يريذذد لذذه  ن، مث لألسذذبا  الذذك يهبهذذا اهلل ملذذ مذذر تابعذذان إلرادة اهلل وم ذذال هفالمنذذاع والف
 . ، وه ه حمامط فاب ط بال  ا  والسنط وي هد هلا الوا ع ال ارعي للب ر ذلا

 ــــــــــــــــــــــــ

 . ص  احلديث يف البخاريأ، و  ( 017ذ  00/012: )  ((مصنرت عبد الرزاهب))( 0)
 . ( 00/017: )  ((مصنرت عبد الرزاهب))( 2)
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إذا كذان علذي ذ رعذي اهلل عنذه ذ  ذد أعذاد مبذدأ املسذاواة وأحاذاه ذ علذى زعذم : وأخذريًا 
 . ار ؟ساد   ب ذ فما ال ي منعه من اخس مر 

فلمذذاذا   يُعِذْده مذن ي مسذذحون بعلذّي مذن الفذذارماني : ، يمذال  فذ ن  لذ م و فذذوا يف وجهذه
 . والبويهاني والصفويني والزيديط وغريهم من الفرهب الك ت مسه بأه  البات ؟

وملاذا يس ت عنهم ساد   ب ويصّب جام غضبه على علمان رعي اهلل عنه وبين 
 . !سرار ؟؟أماط وبين العّبا ؛ فه  هناأ أ
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 الفصل السابع والعشرون

 طعنات يف عثمان ـ رضي اهلل عنه ـ ويف سائر الصحابة وقريش بصفة خاصة

ـ فلـ  يـر أن يوخـذ بـالععيمتين (0)وجاء عثمان ـ رضي اهلل عنه)): قال سيد قطب 
 . .. أو لحداهما

 . ـ ترش الفضول ألصحابها فل  يردها ؟  
 . ، ولمن هذا ل  يمن ك  ما كان تهاـ وترش األعطيات كذلك على تفاو   
، وربمــا تبحــب  الفقيــر  ـ بــ  وســع أوالك علــى النــا  فــي العطــاء فــا داد الغنــي انــى  

 . قليالك 
 . ـ ث  جع  يمن  المن  الضخمة لمن ال تنقصه  الثروة 4
ـ ث  أباف لقـريال أن تضـر  فـي األر  تتـاجر بوموالهـا الممدسـة فتعيـدها أضعافــكا  5

 . مضاعفة
 . ـ ث  أباف لألثرياء أن يقتنوا الضيا  والدور في السواد واير السواد 6
ـــة عهـــده  7  ـ فـــإذا عهـــد مـــن عهـــود اإلقطـــا  يســـود المجتمـــع اإلســـالمي فـــي نهاي

 .(2)((يرحمه اهلل
 :التعليق 

  :أقول 
اتظذذر كاذذرت يلذذوم علمذذان علذذى عذذدم أخذذ ه  ذذاتني العذذز  ني و ذذد تمذذدم لذذا أّن : أوالك 
، وعلذى فذرض فبو ذا عنذه فلذم يسذلا سذاد  يلبذت عذن عمذر ذ رعذي اهلل عنذه ذ شالذذًا منهذا  

مسالا العلماع يف احوام علمان و  يذَر مذلاًل أن لذه حذق اخج هذاد فذ ن علمذاع األمذط يذرون 

 ــــــــــــــــــــــــ

 . ، ولعلها من بعض النا  لل لباأ يف بعض النس ( رعي اهلل عنه)خ توجد  لط ( 0)
ف ذا تذوب  مذن الفذوارهب )): ، وفاها    اللاتاط ع ر(  037:   ) ،    اخلامسط(  213:   )  ((العدالط))( 2)

 . وما ه ا إخّ تماري لللفظ مع احلفاظ على املعىن.  ((... املالاط الضخمط يسود ا  مع اإلسالمي
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، فلمذاذا يذر  سذاد أن  أته خ حيذ د علذى   هذد بمذول   هذد وخ يلذزم   هذًدا أن يملذد غذريه
، ملذاذا يذر  أن أليب ب ذر أن  اد وخ ير  ملذ  ذلذا لعلمذان ؟أليب ب ر وعمر حريط اخج ه

، وملذذاذا   حياسذذب عمذذر علذذى مبذذدأ ال فضذذا  يف الع ذذاع  يأخذذ   بذذدأ املسذذاواة يف الع ذذاع ؟
 .(0)؟

وملذذاذا يذذر  أن ألّي إمذذاٍم مذذن أئمذذط املسذذلمني أن َي هذذد يف  ذذال اخ  صذذاد اإلسذذالمي 
، وملذاذا يذر  لنفسذه أن ين مذد ويذرجه   عنذه ذ ؟وغريه وخ ير  ملذ  ذلذا لعلمذان ذ رعذي اهلل

 . وع ار ما يوافمه من اآلراع وي  رت علمان عن ك  ذلا ويم  يديه وي بله وحده
ولمن هذا ل  يمـن كـ  مـا كـان بـ  وسـع أوالك )): أعاف رعنط فاللط فمال : ثانيـكا 

 . ((، وربما تبحب  الفقيُر قليالك  على النا  في العطاء فا داد الغني انى
،  ال ابن شذبط  ه ا من  اسن علمان وفضائله ذ رعي اهلل عنه ذ! اهلل أكو : أقول 

، عن  ، عن أيب األسود ، عن ابن هلاعط حدفنا عبد اهلل بن وهب:  ال (2)حدفنا إبراهام: 
أدركت زمن علمان ذ رعي اهلل عنه ذ وما من تفٍأ مسلمط إخ وهلا يف : عروة بن الزبري  ال 

 .(7)(( حقمال اهلل
 . ه ا السند جّاد؛ ألته من روايط عبد اهلل بن وهب عن ابن هلاعط

، عذن ابذن سذريين  ، عذن ه ذام حدفنا محاد بن زيذد: حدفنا خالد بن خداي  ال ))
، إن كاتذت    ت ن الدراهم يف زمان أرخل منها يف زمان علمان ذ رعذي اهلل عنذه ذ:  ال 

 .(2)((لابلغ مخسني ألفذًا مما يع اهم، وإن الفرَ   اجلاريط ل باب بوزْنا
 ، و ذذذذذد سذذذذذا هما عذذذذذروة وابذذذذذن سذذذذذريين مسذذذذذاهب املذذذذذدح لعلمذذذذذان  هذذذذذ ان اخلذذذذذوان فاب ذذذذذان

، فذازدهرت  ذذ رعذي اهلل عنذه ذ ولعهذده الزاهذر الذ ي سذاد فاذه العذدل واإلخذاع واحملبذط واجلهذاد

 ــــــــــــــــــــــــ

ّعحنا ذلا فاما سلرت ، و د و  تمول ه ا على سبا  ال نّزل وإخّ فما رريق هؤخع اخللفاع الراشدين إخّ اختباب( 0)
 . يف ه ا البحث

 . صدوهب: ابن املن ر احلزامي : إبراهام هو ( 2)
 . ( 7/220: )  ((أخبار املدينط))( 7)
 . ( 7/220: )  ((أخبار املدينط))( 2)
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ن واحملبذط واإلخذاع؛ ، ورفرفت على العا  اإلسالمي الواسع رايط األمن واإل ذا حااة املسلمني
فضاهب ابذن سذبأ وتالماذ ه وسذائر أعذداع اإلسذالم مذن الاهذود وا ذو  وغذريهم  ذ ه العظمذط 

، فأفذذاروا الفذذ  اهلوجذذاع  ، فذذدبّروا املذذؤامرات عذذد اإلسذذالم خ عذذد علمذذان وحذذده اإلسذذالماط
اعذذذذذًا ، مث أعمب هذذذذا الفذذذذ  الذذذذك مزّ ذذذذت األمذذذذط وجعلذذذذ هم ش الذذذذك أودت حباذذذذاة اخللافذذذذط الراشذذذذد

وأحزابذذذًا خ يرفذذع عنهذذا السذذارت إي يذذوم الماامذذط كمذذا أخذذو بذذ لا رسذذول اهلل صذذلى اهلل علاذذه 
 . وسلم

أن سذذاد   ذذب يسذذوهب مفذذاخر علمذذان ومزايذذاه مسذذاهب الذذ م : ومذذن العوذذب العوذذا  
 . وال عن وال  هري؛ فال حول وخ  وة إخ باهلل

ن  المــن  الضــخمة لمــن ال ثــ  جعــ  يمــ)): ويزيذذد سذذاد رعنذذط رابعذذط بمولذذه : ثالثـــكا 
 . ((تنقصه  الثروة

 . أين برهانك على هذه ؟
العريضة التـي يضـج منهـا المـون  يوأين مصادرش التي تستقي منها هذه الدعاو 

 . !وتضجِّ منها المالئمة والم منون ؟؟
 . ك  عدد هذه المن  الضخمة ؟؟

 . !وك  عدد أهلها ؟
 . ار السببيين وأمضِّ منهاالثو  ي، أضخ  من دعاو  لن دعواش ضخمة جدنا

 . ((ث  أباف لقريال أن تضر  في األر )): ،  وله  رعنط خامسط: رابعـكا 
مذذىت حذذّرم اهلل ومذذىت حذذّرم رسذذول اهلل صذذلى اهلل علاذذه وسذذلم علذذى  ذذريش أن : وأقــول 

تضذذذر  يف األرض ت ذذذاجر بأمواهلذذذا حذذذىت تؤاخذذذ  علمذذذان علذذذى هذذذ ه اإلباحذذذط وتريذذذد منذذذه أن 
 . !!ط اجلويط ؟يفرض علاهم اإل ام

 . !!مث من أين لا أته كان هلم أموال م دسط خ عرجون إخ لا اجروا فاها ؟
إن اهلل } : ، ومذن ا اهذدون حمذذـا الذ ين  ذال اهلل فذاهم  ؟؟!فمن ف ه الدتاا غريَهم 

 . !إن   ي ن هؤخع ؟؟{ اشو  من املؤمنني أتفسهم وأمواهلم بأن هلم اجلنط 
على  ريش ال وارة وأباح لمريهم من العذر  والعوذم الضذر  يف الذو  مث مىت حّرم اهلل
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 . !والبحر يف ال وارة ؟؟
السذون ال بذري )ومن أين لا أن أبا ب ر وعمر  د فرعا على  ريش اإل امذط اجلويذط 

 . !؟؟( يف املدينط
 !!.ومن أين لا أن أبا ب ر وعمر  د حرما ما أح  اهلل ورسوله لمريش من ال وارة؟

ـــدور فـــي الســـواد )): ط سادسذذذط  ولذذذه ورعنذذذ ـــاء يقتنـــوا الضـــيا  وال  ثـــ  أبـــاف لألثري
 يســود المجتمــع اإلســالمي فــي نهايــة (0)، فــإذا عهــٌد مــن عهــود اإلقطــا  وايــر الســواد

 . ((عهده يرحمه اهلل
 . !إخل ؟؟...  مىت حرم اهلل على هؤخع أن يم نوا الضااب: ونقول 

 . ؟!! عت بمري علمه وه  كان يلزم علمان أن يصادرها لو و 
، وإخّ فذ ن احلذال والوا ذذع   ي ذن علذى هذذ ه  كذ  هذذ ا تنذزخً مذع سذاد   ذذب: أقـول 

، وخ  ريبذذذذًا منهذذذا؛ وإذا كذذذان خ بذذذّد مذذذن ملذذذ  هذذذ ا ال هاذذذاد فلذذذاأ لذذذه أّي حذذذّق أن  الصذذذورة
يف ، ي خ ّذذى مذذا رآه بعانذذه يف بلذذده و  ي خ ّذذى العصذذر الذذ ي يعا ذذه وفالفذذط ع ذذر  رتذذذًا وتّافذذذًا

أوروبا وأمري ا إي خري المذرون وخذري أمذط ُأخرجذت للنذا  فاصذورهم بصذورة عصذره ال ذوهاع 
 . ، فال ديَن هلا وخ خلق وخ عمري الك شاهدها يف بلدان   تعرف اهلل وخ الدار اآلخرة

اإلســــالم ومشــــمالت ))،  ذذذال يف ك ابذذذذه  فمذذذا هذذذذو اإل  ذذذاب يف تظذذذذر سذذذاد   ذذذذب ؟
،  اإل  ذاب يف أوروبذا وأمري ذا   ي ذن  ذّرد وجذود مل اّذات كبذذريةإن تظذام )): (2)((الحضـارة

، وأخذذذل خصذذذائل هذذذ ا النظذذذام   ول نذذذه كذذذان مصحوبذذذذًا ربصذذذائل هذذذ ا النظذذذام األساسذذذاط
 :كاتت 
ذ تبعاذذذط الفالحذذذني لذذذألرض؛ حاذذذث كذذذان وعذذذعهم فاهذذذا كوعذذذع اآلخت الزراعاذذذط  0

، ولذذذو   ن مذذذ  اآلخت واحلاواتذذذاتوحاواتا ذذذا وات مذذذاهلم مذذذع األرض إي املالذذذا اجلديذذذد كمذذذا ت
 ــــــــــــــــــــــــ

فذذذ ذا تذذذوب  مذذذن الفذذذوارهب الضذذذخمط يسذذذود ا  مذذذع )):  سذذذاد هذذذ ه العبذذذارة يف بعذذذض ال بعذذذات األخذذذرية بمولذذذه ريَّ َغذذذ( 0)
،  ، ومعذىن العبذارتني م مذار  ، ل نذه بمذي مصذرـا علذى أصذ  الف ذرة ((المي يف ْنايط عهذده يرمحذه اهللاإلس

 . فلم يفع  شالذًا ذا بال
(2 ( )   :96 ) . 
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، ول ذذذذن تبعاذذذذ هم لذذذذألرض َتذذذذرمهم حذذذذق  كذذذاتوا خ يبذذذذاعون كمذذذذا هذذذذو احلذذذذال يف تظذذذذام الذذذرهب
اخت مذذال منهذذا إي أرض أخذذر  كمذذا َتذذرمهم ب باعذذط احلذذال حذذق اخ اذذار حرفذذط أخذذر  فرديذذط 

 . مس مّلط
 ذذرب هذذي المذذاتون يف ا  اع اذذه فهذذو الذذ ي ي( ال ذذريرت)ذ كمذذا كاتذذت إرادة السذذاد  2
 . وهو ال ي حيدد عال ا م به وباألرض وعال ا م بعضهم ببعض( ر اق األرض)لأل نان 

، وهاتذان اخلاصذ ان  ، وكمذا فذارت علاذه ذ أيضذذًا ذ وه ا هو اإل  اب كمذا عرف ذه أوروبذا
تع ذذوان العالم ذذني املماذذزتني هلذذ ا العهذذد البمذذاض؛ و ذذد ظلذذت أوروبذذا تذذرزح َتذذت ورذذأة هذذ ا 

جبعلذذذه تابعذذذذًا لذذذألرض كاملاشذذذاط  -اب ذذذداع  -لذذذ ي  ذذذدر فاذذذه  امذذذط اإلتسذذذان النظذذذام الفظاذذذع ا
، وخ  لذذذا أن حيذذذأ ب انوت اذذذه اإلتسذذذاتاط  وأدوات الزراعذذذط ين مذذذ  معهذذذا إي املالذذذا اجلديذذذد

، وخ  لذذا أن يمادرهذا ولذذو إي إ  اعاذط أخذر  وإخ اع ذذو آبمذذًا حب ذذم  مسذ ملط عذن األرض
 . ((... ّده إي األرض الك ي بعهاالماتون ووجب المبض علاه ور 

فذ ذا أرلذق سذذاد   ذب اإل  اعاذط علذذى عهذد علمذذان فذال يعذرف النذذا  الذ ين ي  ذذب 
، بذذ  حذذىت خلذذل املسذذلمني يف  هلذذم مذذن الاهذذود والنصذذار  واملنذذافمني العلمذذاتاني والذذروافض

ا؛ فهذ   ه ا العصر إخّ هذ ه الصذورة اخلبالذط الذك ذكرهذا سذاد هنذا عذن عهذد اإل  ذاب يف أوربذ
 كذذذذذذذذان سذذذذذذذذاد مدركذذذذذذذذذًا جسذذذذذذذذامط اإلسذذذذذذذذاعة الذذذذذذذذك ارت بهذذذذذذذذا يف حذذذذذذذذق أصذذذذذذذذحا  رسذذذذذذذذول اهلل 

 .ذ رعوان اهلل علاهم ذ خ ساما علمان و ريش أسرة رسول اهلل صلى اهلل علاه وسلم
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 الفصل الثامن والعشرون 

 حالة قريش االقتصادية يف عهد عثمان ـ رضي اهلل عنه ـ

الذط  ذريش اخ  صذاديط يف عهذد علمذان ذ رعذي إن كذان خ بذّد لنذا مذن احلذديث عذن ح
 :ذ رمحه اهلل ذ وإن كان يف إسناده اتم اب (0)اهلل عنه وعنهم ذ فلن كر ما رواه ابن شّبط

حذدفين ابذن هلاعذط  ذال : حدفنا ابن وهب  ذال : املن ر  ال بن حدفنا إبراهام :  ال 
، وذلذا أن    حذولكان علمان  د جع  ملوال  ريش رعمط مخسط دتذاتري ل ذ  رجذ  كذ: 

، فوعذذ  هلذذم هذذ ه  ، وإاذذا مذذددتا موالانذذا ، ولذذاأ لنذذا مذذدد إتذذا لسذذنا كمريتذذا:  ري ذذذًا  الذذت 
، وإن   ي ذذن لذذه ولذذد   ال عمذذط؛ ف ذذان  ذذوت الرجذذ  مذذنهم فا  ذذب ولاذذه ولذذًدا إن كذذان لذذه

 . ،   َيعلها علمان ألحٍد من املوال إخ موال  ريش ك ب علاها من شاع
، وعلمذذذان خ  ش ربمذذذط إ  اعاذذذط أت لذذذب هذذذ ا ال لذذذب مذذذن علمذذذان ؟فلذذذو كاتذذذت  ذذذري

 . ، مث حيرصون علاها بعد موت صاحبها يع ي موالاهم إخ مخسط دتاتري رعمط
 . أه ا حال اإل  اعاني لاأ هلم مدد إخ موالاهم ؟

، ل ذن  و د تمّدم حال فمذراع املهذاجرين يف حذديث سذابق وإن كذان يف إسذناده كذالم
لنا من احلديث عن أحواهلم فن كر ما يلاق حباهلم وخ َيذوز حبذال أن تبحذث  إذا كان خ بدّ 

عذذن الروايذذات ال اعنذذط فذذاهم مث ت لذذق لألخالذذط البارلذذط العنذذان يف تفسذذريها وتضذذخم مذذا تذذراه 
 . يعاألخالط البارلط من مساو 
ن ، حذدفنا سذلاما حذدفنا أمحذد بذن احلسذني: ذ رمحه اهلل تعاي ذ (2) ال اإلمام الوم ي

، عذن  ، عذن الزهذري ، حدفين صاح بن كاسان ، حدفنا إبراهام بن سعد بن داود اهلابي
 ذذال : عذذن  مذذد بذذن سذذعد عذذن أباذذه  ذذال (0)بذذن أيب سذذفاان عذذن يوسذذرت بذذن احل ذذم(7) مذذد
 ــــــــــــــــــــــــ

 . ( 7/216: )  ((أخبار املدينط))( 0)
عذذذذن (  02/031: )  ((مصذذذذنفه))، وابذذذن أيب شذذذذابط يف  ( 7911: ، حذذذذديث ر ذذذذم  املنا ذذذذب: )  ((اجلذذذامع))( 2)

 . (به ) إبراهام بن سعد 
، ومذنهم مذن عذده  ، و د عده بعضهم يف صمار الصذحابط ((عنبسط بن أيب سفاان: الصوا  )):  ال ال ه  ( 7)

 . ((اللمات))، وأورده ابن حبان يف  يف ال ابعني
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 . ((من يُرد هوان  ريش أهاته اهلل)): رسول اهلل صلى اهلل علاه وسلم 
 . ((الوجهه ا حديث غريب من ه ا )):  ال أبو عاسى 

أن (7)عذن معمذذر عذذن الزهذذري عذن عمذذر بذذن سذذعد(2)((مصذذنفه))وأخرجذه عبذذد الذذرزاهب يف 
مذذن يهذذن  ري ذذذًا )): مسعذذت رسذذول اهلل صذذلى اهلل علاذذه وسذذلم يمذذول : سذذعد بذذن مالذذا  ذذال 

 .(2)((يهنه اهلل

 ــــــــــــــــــــــــ

كعذب بذن علممذط ، و ال الذ ه  عذن   ((ممبول)):  ((ال مريب)) ال احلافظ يف : هو والد احلوام بن يوسرت ( 0)
 . أته كان صاحلذًا

(2 ( )00/18 ) . 
 . ((صدوهب)):  ال احلافظ : هو ابن أيب و ا  ( 7)
 .من حديث سعد(  0/036) ،  من حديث علمان(  0/62: )  ((مسنده))وأخرجه أمحد يف ( 2)
با  ذ ، وابن ع ، وسعد ، وأتأ من حديث علمان(  0038: بر م )  ((الصحاحط))وأورده األلبا  يف  

 . ، ودرسه دراسط وافاط ، وذكر مصادره ال لرية رعي اهلل عنهم ذ
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 الفصل التاسع والعشرون

 زعم سيد أن أبا بكر وعمر ـ رضي اهلل عنهما ـ كانا يتشددان 

 مساك رؤوس قريشيف إ

 

كــان أبــو بمــر وكــان عمــر مــن بعــده يتشــددان فــي لمســاش )): قــال ســيد قطــب 
ــــة ال يــــدعونه  يضــــربون فــــي األر  المفتوحــــة  الجماعــــة مــــن رؤو  قــــريال بالمدين
ــيه   احتياطـــكا ألن تمتــد أبصــار هــ الء الــرؤو  للــى المــال والســلطان حــين تجتمــع لل

 هلل عليـــه وســـل  أو بحمـــ  بالئهــــ  األنصـــار بحمـــ  قـــرابته  مـــن رســـول اهلل صـــلى ا
وما كان في هذا افتيـات علـى الحريـة الشخصـية  .  في اإلسالم وسابقته  في الجهاد

 .(0)كما يفهمها اإلسالمأ فهذه الحرية محدودة بمصلحة الجماعة والنص  لها
 . فلما جاء عثمان أباف  له  أن يضربوا في األر 

ــر لهــ  وحضــ ولــ  يــب  لهــ  هــذا وحــده ه  علــى توظيــد أمــواله  فــي ، بــ  يسِّ
 . الدور والضيا  في األقالي  بعدما  تى بعضه  من الهبات مبات ااالف

، ولمنـه أنشـو شـرنا  لقد كـان ذلـك كلـه بـرنا ورحمـة بالمسـلمين وبمبـاره  خاصـة
عظيمـــكا لــ  يمــن خافيـــكا علــى فطنــة أبــي بمــر وفطنــة عمــر بعــده أنشــو الفــوارن الماليــة 

، كمــا أنشــو طبقــة أرســتقراطية فاراــة  فــي الجماعــة اإلســالميةواالجتماعيــة الضــخمة 
ــه اإلســالم  ــذي حارب يوتيهــا ر قهــا مــن كــ  ممــان دون كــدو وال تعــبأ فمــان التــرُف ال

ــــــه ــــــى أال  بنصوصــــــه وتوجيهات ــــــ  عثمــــــان وحرصــــــا عل ــــــان قب ــــــه الخليفت  ، كمــــــا حارب
حــرارة ، يمــثله  أشــده   يتيحــاه عندئــذ ثــار الــروف اإلســالمي فــي نفــو  بعــض النــا 

 ــــــــــــــــــــــــ

ره فمولن أعجب فعجب لرج  يعيال ب)): وهنا تمول لساد   ب ما  اله هلا   يف سااسط أيب ب ر وعمر ( 0)
 . ((ونفسه في جوِّ هذه الفترة
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، ذلك الصحابي الجلي  الذي ل  تجد هيبة الفتوع المصرية في العمن  وثورة أبو ذر
 لنفســــها بصــــركا بالــــدين أكثــــر مــــن   األخيــــر لال أن تخطبــــه فــــي اتجاهــــه ولال أن تــــعع

 .(0)((بصره بدينه
 التعليق

ولن )): تمذذذذول هنذذذذا مذذذذا  الذذذذه سذذذذاد   ذذذذب هلا ذذذذ  يف سااسذذذذط أيب ب ذذذذر وعمذذذذر : أوالك 
،  ب لرج  يعيال بفمره ونفسه في جوِّ هذه الفترة من التاريخ اإلسـالميأعجب فعج

، ثــ  ال  وفــي ظــ ِّ هــذه الضــمائر المرهفــة الحسِّاســة الشــديدة الحساســية مــن رجالــه
يرتفع ضميره هو وشعوره بتفسير الحـواد  عـن هـذا المسـتوع المسـتمد مباشـرة مـن 

اإلســالم وتاريخــه فــي ، ال مــن روف  مالبســات السياســة فــي عصــرنا المــادي الحاضــر
، وتهبن بالضـمير  لنما هذه سياسة أيامنا الحاضرة تبرر الوسيلة بالغاية!! تلك الفترة 

 ، ولباقــة  اإلنسـاني للــى مســتوع الضـرورات الوقتيــة وتحســب هــذا براعـة فــي السياســة
 ومـــا أصـــغر أبـــا بمـــر فـــي هـــذا التصـــوير الـــذي يقـــول الـــدكتور .  فـــي تصـــريد األمـــور

 . !التصوير الصحي  لنه هو : هيم  
لوال أن أبا بمر كان أكبـر وأبعـد مـن مـدع المجهـر الـذي ينظـر بـه رجـ  يعـيال 

،  ، فــال يســتطيع لطالقـــكا أن يرتفــع للــى ذلــك األفــ  الســام  البعيــد فــي عصــر هــابن
 .(2)((فضال عن الجه  الفاض  بووليات الشريعة اإلسالمية

، فمد كاتذت خالف ذه  ف ري السااسي ؟مىت وجد أبو ب ر الو ت ملل  ه ا ال : ثانيـكا 

 ــــــــــــــــــــــــ

، وفاهذذا إعذذافط ال ذذالم    فاتاذذط ع ذذرة(  032ذ  037:   ) ، و    مخسذذط(  213:   )  ((العدالذذط))( 0)
 :اآليت 

، فأصدرت ف و  بصوا  اَتاهه عندما تمذرّيت الظذروف األوي؛ كذأن ديذن  مث عادت يف مناسبط أخر )) 
إذا فب ت ه ه الف و  عن اهلالط امل كورة ف ْنا تس حق ما .  ((اهلل سلعط ت وو  ا اهلالط يف سوهب الرغبات

وخ شذذّا أن سذذاد يذذؤمن  ذذ ا البارذذ  فذذاالم .  إي البارذذ   الذذه فاهذذا سذذاد   ذذب؛ ألْنذذا رجعذذت عذذن احلذذق
 . علاه أشّد من اهلالط امل كورة؛ وه  اخشواكاط إخ تالعب بدين اهلل وم اجرة به

 .   فاتاط ع رة(  072:   )  ((العدالط))( 2)



 مطاعن سيد قطب في أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 

  

 095 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ، خذذذذذذذذذذذذذاض فاهذذذذذذذذذذذذذا حذذذذذذذذذذذذذرو  الذذذذذذذذذذذذذردة يف   صذذذذذذذذذذذذذرية جذذذذذذذذذذذذذـدا خ تعذذذذذذذذذذذذذدو سذذذذذذذذذذذذذن ني وشذذذذذذذذذذذذذهرين
 . اجلزيرة العرباط

املعذذارأ معذذامع  ذذريش ىذذوض  ت، وكاتذذ ولمذذد كاتذذت  ذذريش أفبذذت النذذا  يف اإلسذذالم
 . إلعادة املرتدين إي حظرية اإلسالم
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 الفصل العشرون

 الفة الراشدة قادة حروب الردة وفتوحات اخل

 كانوا من قريش

الردة يف عهذد أيب ب ذر مذن  ذريش وحلفذائهم واس  ذهد فاهذا   كان أكلر  ادة حرو 
 . منهم كلري

 .مث دفع  م أبو ب ر إي ف ه العراهب مث ال ام على  صر مدة خالف ه رعي اهلل عنه
 :أسماء قادة المسلمين للقضاء على حركة الردة 

 :ه ذ عمد أحد ع ر لواع هل ه املهمط بماادة كان أبو ب ر ذ رعي اهلل عن
 . ذ خالد بن الولاد 0
 . ذ ع رمط بن أيب جه  2
 . ذ شرحبا  بن حسنط حلارت بين زهرة من  ريش 7
 . ذ املهاجر بن أيب أماط املخزومي 2
 . ذ خالد بن سعاد بن العا  1
 . ذ عمرو بن العا  6
 . ذ ح يفط بن  صن الم فا  3
 . جبذ ررفط بن حا 8 
 . ذ سويد بن ممرن 9

 .(0)ذ العالع بن احلضرمي حلارت ابن أماط 01
 . ذ عرفوط بن هرمثط 00
 .(2)ذ معن بن حاجز 02

 ــــــــــــــــــــــــ

 . ( 6/701: ) خبن كلري  ((البدايط والنهايط)): اتظر ( 0)
 . ( 67:   ) حملمود شات خ ا   ((الفاروهب المائد)): اتظر ( 2)
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،  ، و ذذد اس  ذذهد مذذن  ذذريش ومذذن إخذذواْنم األتصذذار كلذذري ذ رعذذي اهلل عذذنهم ذ هذذ ا
 . ، وأبو ح يفط بن ع بط األموي زيد بن اخل ّا : منهم 

 :اوي اإلسالماط بماادة وبعث أبو ب ر لف ه ال ام اجل
 . ذ خالد بن سعاد بن العا  0
، ومعذه سذها  بذن عمذرو وأشذباهه مذن  ، ومعذه  هذور النذا  ذ يزيد بن أيب سفاان 2
 . أه  م ط
 . ذ وأبا عبادة بن اجلراح 7
 . ذ وعمرو بن العا  2

 :وأّمده أبو ب ر 
 . ذ بالولاد بن عمبط 1
 . ، و اعط ذ وبع رمط بن أيب جه  6
 . ذ وأ ب  شرحبا  بن حسنط من العراهب إي الصّديق فبعله إي ال ام 3

 :مث اج مع عند الصّديق  اعط فأّمر علاهم 
، ويف ا اهذدين  (0)، وأرسله إي أخاه يزيد بذن أيب سذفاان ذ معاويط بن أيب سفاان 8

لذزبري ا: ، مذنهم  من أصحا  رسول اهلل صلى اهلل علاذه وسذلم ألذرت رجذ  يف و عذط الريمذوأ
 .(2)، وهاشم بن عمبط بن أيب و ا  ، وأبو سفاان بن حر  بن العوام

، و ذد عذرف  وكاتت هلم صوخت وآفار  عظامذط يف النصذر والفذ ه ذ رعذي اهلل عذنهم ذ
، مث  ذ ف  ذم فذار  والذروم؛ فهذم  الصدديق ما فاهم مذن كفذاعة عالاذط فمذ ف  ذم املرتذدين

إلعذذذذالع كلمذذذذذط اهلل؛ فحمذذذذق اهلل  ذذذذذم مذذذذا ي ذذذذذبه عوعذذذذون معذذذذامع اجلهذذذذذاد يف هذذذذ ه البلذذذذذدان 
 . املعوزات

ومذذذذا كذذذذان أبذذذذو ب ذذذذر لاضذذذذعهم يف األ فذذذذا  ويف السذذذذون اإلجبذذذذاري خ ذذذذاط أن مت ذذذذد 
 ــــــــــــــــــــــــ

 . ( 3/217: )  ((البدايط والنهايط))( 0)
 . ( 00ذ  3/9: )  ((البدايط والنهايط))( 2)
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أعاذذنهم إي املذذال والسذذل ان؛ فهذذ ا تف ذذري املذذاديني خ تف ذذري أصذذحا  رسذذول اهلل صذذلى اهلل 
، ومت ذد إي   وأعذّدها للم مذني، إاا كاتت أعانهم مت د إي اجلنط الذك وعذدها اهلل علاه وسلم

 . إعالع كلمط اهلل وال هادة يف سباِله
وهذذ  كذذان هنذذاأ و ذذت  أمذذام أيب ب ذذر هلذذ ه احلسذذابات الفارغذذط يف مدتذذه الذذوجازة الذذك 

 . أجنز فاها هو وإخواته من املهاجرين واألتصار ما خ يدور باخلاال
لمذذد فذذ ه عمذذر ))ت وأمذذا عمذذر ذ رعذذي اهلل عنذذه ذ ف ذذان عهذذده عهذذد جهذذاد وف وحذذا

، وشذذر ي  ، ولبنذذان ، وأرض ال ذذام  ذذا فاهذذا سذذوريط ، وأكلذذر منذذارق إرماناذذط ، وإيذذران العذذراهب
 . ، والنوبط ، ولاباا ، ومصر ، وفلس ني األردن

وخاعذذذذذت جاذذذذذوي املسذذذذذلمني يف أيامذذذذذه فذذذذذال  معذذذذذارأ حامسذذذذذط مذذذذذن معذذذذذارأ الفذذذذذ ه 
 .(0) ((ْناوتد ، ومعركط ، ومعركط بابلاون معركط المادساط: اإلسالمي 

، والذ ي  كان  ادة الف وحات فاها من  ريش ومن األتصار ومذن غذريهم مذن المبائذ 
 :، فمنهم من  ادة ف ه العراهب وفار   يهمنا هم المرشاون

 . ذ سعد بن أيب و ا  0
 . ذ عرار بن اخل ا  الفهري 2
 . ذ أبو سوة بن أيب رهم المرشي العامري 7
 .(2)ذ العالع بن احلضرمي 2
 .(7)ذ وهاشم بن ع بط الزهري 1
 .(2)ذ وعمبط بن الولاد األموي 6

 :ومنهم يف  اادة الف ه يف ال ام ومصر 
 . ذ أبو عبادة بن اجلرّاح الفهري 0

 ــــــــــــــــــــــــ

 . ( 97:   )  ((الفاروهب المائد))( 0)
 . حملمود شات خ ا  (( ادة ف ه فار ))راجع ( 2)
 . ( 21،  2/22: )  ((تاري  ابن جرير))( 7)
 . ( 11،  2/12: )  ((تاري  ابن جرير))( 2)
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 . ذ وخالد بن الولاد املخزومي 2
 . ذ أسامط بن زيد موي رسول اهلل صلى اهلل علاه وسلم 7
 . ذ خارجط بن ح افط العدوي 2
 . ن العوامذ الزبري ب 1
 . ذ شرحبا  بن حسنط موي بين زهرة 6
 . ذ عبد اهلل بن ح افط السهمي 3
 . ذ عمرو بن العا  السهمي 8
 . ذ ع رمط بن أيب جه  املخزومي 9

 . ذ عمري بن وهب اجلمحي 01
 . ذ معاويط بن أيب سفاان األموي 00
 . ذ يزيد بن أيب سفاان األموي 02

 . ( 797:   ) ، وبال ات  (( ادة ف ه ال ام ومصر))راجع 
كذذان يسذذ عم  رجذذاخً مذذن أصذذحا  )):  ذذال ابذذن سذذعد عذذن عمذذر ذ رعذذي اهلل عنذذه ذ 

 ،  ، ومعاويذذذذط بذذذذن أيب سذذذذفاان رسذذذذول اهلل صذذذذلى اهلل علاذذذذه وسذذذذلم ملذذذذ  عمذذذذرو بذذذذن العذذذذا 
،  ، والذذزبري ، ورلحذذط ، وعلذذي ، ويذذدب مذذن هذذو أفضذذ  مذذنهم ملذذ  علمذذان واملمذذرية بذذن شذذعبط
، وإلشذذراف عمذذر  ، وتظذذائرهم لمذذوة أوللذذا عذذن العمذذ  والبصذذر بذذه عذذوف وعبذذد الذذرمحن بذذن
 . علاهم وهاب هم له
،  مالا خ تولد األكابر مذن أصذحا  رسذول اهلل صذلى اهلل علاذه وسذلم ؟: و ا  له 

 .(0)((أكره أن أدتسهم بالعم : فمال 
  كذان ، بذ فهذ ه وجهذط تظذر عمذر وتعلالذه ذ رعذي اهلل عنذه ذ خ مذا يمولُذه سذاد   ذب

، بذذ  وكذذان بعضذذهم يعذذرض علاذذه العمذذ   هذذؤخع  لذذأ شذذوراه الذذ ين خ يسذذ مين عذذن رأيهذذم
 . ، وعبد الرمحن بن عوف ذ رعي اهلل عنهما ذ فاأباه كالزبري

 ــــــــــــــــــــــــ

 . ( 7/287: ) خبن سعد  ((ال بمات))( 0)
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، ومذذذن أفسذذذد  وللمسذذذلم أن يمسذذذم بذذذاهلل أّن مذذذا  الذذذه سذذذاد   ذذذب مذذذن أب ذذذ  البارذذذ 
، وملذا أدرأ سذاد فسذاد  وتظذاف هماأل وال وأبعدها عن عدالط أيب ب ر وعمر ورهذارة المذوم 

،  وما كان في هذا افتيات على الحرية الشخصية كما يفهمهـا اإلسـالم)): ،  ذال   وله
 . ((فهذه الحرية محدودة بمصلحة الجماعة والنص  لها

، وعبذد الذرمحن بذن عذوف  ذدد  ، والذزبري ، ورلحط ، وعلي فه  كاتت حريط علمان
 . !مصلحط اجلماعط ؟؟
ب أحذذد مذذنهم للخذذروم للوهذذاد أو ال وذذارة مذذلالً فسذذمه لذذه عمذذر ي ذذون وهذذ  لذذو رغذذ

 . !يف ذلا غّش للمسلمني ؟؟
، أخ إتذذه اهلذذو  والعاذذاذ بذذاهلل هذذو الذذ ي يمذذود إي ملذذ  هذذ ه  حاشذذا عمذذر وحاشذذاهم

 . األ وال الضالط
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 قذائف

 ، - رعذذذذذذي اهلل عنذذذذذذه  -مث وّجذذذذذه سذذذذذذاد   ذذذذذذب   ائفذذذذذه إي اخللافذذذذذذط الراشذذذذذذد علمذذذذذان 
 . ((فلما جاع علمان أباح هلم أن يضربوا يف األرض)): فمال 

كذذذأْنم يف تظذذذر سذذذاد   ذذذب  رمذذذي حذذذر  أو عصذذذابات إجذذذرام كذذذاتوا يف معذذذ مالت 
سون الصدديق والفاروهب فأرلق علمان سراحهم وأبذاح هلذم وأرلذق هلذم العنذان أن يعالذوا يف 

 . األرض فساًدا
، بذذذ  يسذذذر هلذذذم  هلذذذم هذذذ ا وحذذذدهو  يذذذبه )): و  ي  ذذذرت  ذذذ ه الم يفذذذط فواصذذذ   ذذذائالً 

وحّضهم على توظارت أمواهلم يف الدور والضااب يف األ الام بعدما آتى بعضهم من اهلبات 
 . ((ملات اآلخف

، كذأن أمذر علمذان والصذحابط أهذون مذن  ه  ا ساد يم ف بالماب مذن م ذان بعاذد
أو بارلذذط يع مذذد وي  ذذو ، فذذ ذا   َيذذد روايذذط هزيلذذط  أن حي ذذام إي الذذوودي وال لبّذذت واخحذذوام

علاهذذذذا وّجذذذذه السذذذذهام الظاملذذذذط الذذذذك هذذذذي مذذذذن صذذذذنع يذذذذده وبنذذذذات أف ذذذذاره؛ وإخّ فمذذذذن هذذذذؤخع 
المرشذذاون الذذ ين كذذان حيظذذر علذذاهم أبذذو ب ذذر وعمذذر اخلذذروم مذذن املدينذذط فأبذذاح هلذذم علمذذان 

 . ، مسوهم لنا إن كن م صاد ني الضر  يف األرض ؟
اذرت أمذواهلم يف الذدور والضذااب بعذد أن ومن أين له أن علمان كان حيضهم علذى توظ

 ، وخ عذذذذذذدعنا - ( مذذذذذذن باذذذذذذت مذذذذذذال املسذذذذذذلمني: )أي  -آتذذذذذذى بعضذذذذذذهم ملذذذذذذات اآلخف 
فلو كذان يع مذد يف  ((لقد كان ذلك كله برنا ورحمة بالمسلمين وبمباره  خاصة)):  وله 

ذّر ، وإاذذا هذذ ا مذذن  علمذذان هذذ ا الذذ ي يمولذذه اآلن ملذذا ها ذذه ورعذذن فاذذه ع ذذرات ال عنذذات
ال ذالم  بلذه وبعذده مذن مذا الرماد يف العاون أو من إعافات غذريِه خداعذذًا وم ذرًا؛ واتظذر يف 

 . خبث ورعن م ني
ولمنه أنشو شرنا عظيمـكا ل  يمن خافيـكا على فطنة أبي بمر وفطنة عمر )): يمول 

و ، كمـا أنشـ بعده أنشو الفوارن المالية واالجتماعيـة الضـخمة فـي الجماعـة اإلسـالمية
أي أن .  ((طبقـــة ارســـتقراطية فاراـــة توتيهـــا أر اقهـــا مـــن كـــ  ممـــان دون كـــدِّ وال تعـــب
، و  ذذذن أن  علمذذذان والصذذذحابط يف عهذذذده خ ف نذذذط وخ ذكذذذاع لذذذديهم وخ تظذذذر يف العوا ذذذب

يلحق  م ساد   ب عمذر ف تذه رذوال خالف ذه كذان يفّضذ  أتاسذذًا علذى أتذا ؛ ألن اهلل  ذد 
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 . فّضلهم
  ذب علذى مذا فبذت عذن النذ  صذلى اهلل علاذه وسذلم أتذه فّضذ   و  ن لو ارلع سذاد

: تاسذذذذًا علذذذى أتذذذا  ملصذذذذلحط الذذذدعوة اإلسذذذالماط لنظذذذر إلاذذذذه تظذذذرة ذي اخلويصذذذرة و ذذذال لذذذذه 
 . (ه ا عم   ما أُريَد به وجُه اهلل)، و  (، ف تا   تعدل اعدل)

لولاذذد ولذذو ارلذذع علذذى مذذا عملذذه أبذذو ب ذذر لمضذذب علاذذه وحنذذق؛ فمذذد تفَّذذ  خالذذد بذذن ا
 .(0)((مرصعط باجلوهر ت، وكات ، وكاتت  لنسوته  ائط ألرت سلب هرمز

، ألاسذت هذي كبذار أصذحا   مذن هذي هذ ه ال بمذط اخرسذ مراراط ؟: مث تسأل سذاد 
 ،  ، وعلذذذذذذي رسذذذذذذول اهلل صذذذذذذلى اهلل علاذذذذذذه وسذذذذذذلم مذذذذذذن املهذذذذذذاجرين واألتصذذذذذذار ملذذذذذذ  علمذذذذذذان

 ، وأملذذذذذاهلم مذذذذذن خذذذذذري  ابذذذذذت، وزيذذذذذد بذذذذذن ف ، وعبذذذذذد الذذذذذرمحن بذذذذذن عذذذذذوف ، والذذذذذزبري ورلحذذذذذط
 . !أمط ُأخرجت للنا  ؟؟

أت بق علاهم اص الحات املاركساني عد الرأمسالاني واإل  ذاعاني وأربذا  املصذارف 
 . والبنوأ الك تسا ر على ا  صاد العا  ومت ّل فروات ودماع ال عو 

مث هذذ  اتممذذأ علمذذان وأصذذحا  رسذذول اهلل صذذلى اهلل علاذذه وسذذلم يف الذذوف الذذ ي 
، فال يفمهون وخ حيومون تلا النصذو  وال وجاهذات  به اإلسالم بنصوصه وتوجاهاتهحار 

 . !!ويفمهها وحيومها ساد   ب وأحال  اإلشواكاط الرعناع ؟
أمذذذذا كذذذذان هذذذذؤخع األصذذذذحا  ال ذذذذرام يزكذذذذون وي صذذذذّد ون ويصذذذذلون األرحذذذذام وينفمذذذذون 

إي درجذذذط أن  ذذذوت بعضذذذهم  األمذذذوال ال ائلذذذط يف اجلهذذذاد يف سذذذبا  اهلل وإلعذذذالع كلمذذذط اهلل
إذا   : إن ممذذذا أدرأ النذذذاُ  مذذذن كذذذالم النبذذذوة األوي )).  مدينذذذذًا وبعضذذذهم ي ذذذاد تنفذذذد أموالذذذه

 . ((تس ه فاصنع ما شلت

 ــــــــــــــــــــــــ

 . ( 6/722: )  ((البدايط والنهايط))( 0)
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 الفصل احلادي والثالثون

 متجيد سيد للثورة على عثمان وإلصاقها بأبي ذر

 

ثله  أشــده  ، يمــ عندئــذ ثــار الــروف اإلســالمي فــي نفــو  بعــض النــا )): قــال 
حرارة وثورة أبو ذر ذلك الصحابي الجلي  الـذي لـ  تجـد هيبـة الفتـوع المصـرية فـي 
العمن األخير لال أن تخطبه فـي اتجاهـه ولال أن تـعع  لنفسـها بصـركا بالـدين أكثـر مـن 

 . ((بصره بدينه
اتظذذذذر إلاذذذذه كاذذذذرت  وذذذذد فذذذذورة ابذذذذن سذذذذبأ الاهذذذذودي وأتباعذذذذه مذذذذن احللذذذذاخت واألوغذذذذاد 

، مث يلصذمها بذأيب ذر ذ  يصذرت فذور م ال ذا اتاط بأْنذا فذورة الذروح اإلسذالمي، و  واللصذو 
، وال ي   ين ر على علمان شالذًا  رعي اهلل عنه ذ ال ي كان يعلن ال اعط لعلمان ولوخته

، فذذال تا ذذط وخ  ذذ  أليب  ، بذذ  كذذان يعلذذن لذذه ال اعذذط واألد  واخحذذوام وخ ب لمذذط واحذذدة
، وي عن يف الو ت تفسه يف أصحا  رسول  لك  ودها ساد   بذر يف اللورة السبلاط ا

 . اهلل صلى اهلل علاه وسلم أشد ال عنات وي وه صور م أ به ت ويه
فملذت  -رعذي اهلل عنذه  -مذررت بالربذ ة فذ ذا أتذا بذأيب ذر : عن زيد بذن وهذب  ذال 

  كنذذذذذذذت بال ذذذذذذذام فاخ لفذذذذذذذُت أتذذذذذذذا ومعاويذذذذذذذط يف: ،  ذذذذذذذال  مذذذذذذذا أتزلذذذذذذذا منزلذذذذذذذا هذذذذذذذ ا ؟: لذذذذذذه 
تزلذذت يف : ،  ذذال معاويذذط  {والذذ ين ي نذذزون الذذ هب والفضذذط وخ ينفموْنذذا يف سذذبا  اهلل } 

، وك ذب إي علمذان ذ  تزلذت فانذا وفذاهم؛ ف ذان باذين وبانذه يف ذاأ: ، فملذت  أه  ال  ذا 
، ف لذذر علذذّي  ، فمذذدم ها ، ف  ذذب إّل علمذذان أن أ ذذدم املدينذذط رعذذي اهلل عنذذه ذ ي ذذ و 

إن شذذذذلت : ، فمذذذال ل  ، فذذذذ كرُت ذلذذذا لعلمذذذذان   يذذذرو   بذذذذ  ذلذذذاالنذذذا  حذذذىت كذذذذأْنم 
، ولذذو أّمذذروا علذذّي حب اذذذـا لسذذمعُت  فذذ اأ الذذ ي أتذذزلين هذذ ا املنذذزل.  تنّحاذذت؛ ف نذذت  ريبذذذًا

 .(0)((وأرعت
وإاذذا سذذأله زيذذد بذذن وهذذب عذذن ذلذذا ألن )):  ذذال احلذذافظ ابذذن حوذذر ذ رمحذذه اهلل ذ 

 ــــــــــــــــــــــــ

 . ( 0216: ، حديث  زكاته فلاأ ب نز يَ دأُ ذ با  ما  2،  ذ ك ا  الزكاة 22: )  ((صحاه البخاري))( 0)
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تفذذى أبذذا ذر؛ و ذذد بذذنّي أبذذو ذر أّن تزولذذه يف ذلذذا  مبمضذذي علمذذان كذذاتوا ي ذذنعون علاذذه أتذذه
، أمذذره علمذذان بذذال نحدي عذذن املدينذذط لذذدفع املفسذذدة الذذك خافهذذا  تعذذم.  امل ذذان كذذان باخ اذذاره

، و د كذان يمذدوا إلاهذا يف زمذن النذ  صذلى اهلل  على غريه من م هبه امل كور فاخ ار الرب ة
 .(0)((عنهعلاه وسلم كما رواه أصحا  السنن من وجه آخر 

الظذذاهر مذذن إشذذارة علمذذان علذذى أيب ذر بذذال نحدي إي  ريذذب مذذن املدينذذط الرفذذق : قلــت 
بذذأيب ذر وال ذذفمط علاذذه مذذن أذ  بعذذض السذذفهاع وإسذذاع م إلاذذه وبذذات هم  ذذم؛ ألن النذذا   
كلروا علاه كأْنم   يروه  ب  ذلا اس مرابذًا لرأيه؛ فلاأ هنذاأ أسذه  مذن أن يب عذد بنفسذه 

، وعذن أيب ذر املذؤّد  ال ذائع الوافذق  رعي اهلل عن علمان الرفاق الرحام.  نا عن أذ  ال
 . بعلمان

وروينذذذذا يف فوائذذذذد أيب احلسذذذذن بذذذذن حذذذذ   ب سذذذذناده إي عبذذذذد اهلل بذذذذن )):  ذذذذال احلذذذذافظ 
واهلل مذا أتذا مذنهم : دخلُت مع أيب ذر على علمان فحسر عن رأسه فمذال : الصامت  ال 

خ حاجذذط ل يف : ، فمذذال  إاذذا أرسذذلنا إلاذذا ل واورتذذا باملدينذذط: ل ، فمذذا اخلذذوارم ذ: ذذذ يعذذين 
 . تعم: ،  ال  ، ائ ن ل بالرب ة ذلا

مذا أتذا مذنهم : ، و ذال بعذد  ولذه  ورواه أبو داود ال االسي من هذ ا الوجذه دون آخذره
، واهلل لذذو  ،  ر ذذون مذذن الذذدين كمذذا  ذذرهب السذذهم مذذن الرماذذط ، سذذاماهم ال حلاذذق وخ أدركهذم

 .(2)((أمرتين أن أ وم ما  عدت
 :وحنبُّ أن ت كر لفظ حديث أيب داود ال االسي ب امله 

: أخو  أبذو عمذران مسذع عبذد اهلل بذن الصذامت عذن أيب ذر  ذال : حدفنا شعبط  ال 
، واهلل  أَتسذب أ  مذن  ذوم: يذا أمذري املذؤمنني : ملا  دم أبو ذر على علمان من ال ام  ال 

،  ر ذون مذن اإلسذالم كمذا  ذرهب  ، يمرأون المذرآن خ َيذاوز تذرا اهم دركم، وخ أ ما أتا منهم
، سذاماهم ال حلذق؛ واهلل  ، خ يرجعون إلاذه حذىت يرجذع السذهُم علذى فو ذه السهم من الرماط

، ولذو وفم ذين بعرجذون يف  ذدمي مذا حلل ذه  لو أمرتين أن أ وم ما  عذدت مذا مل  ذين رجذالي

 ــــــــــــــــــــــــ

 . ( 7/232: )  ((ف ه الباري))( 0)
 . ( 7/232) املصدر السابق ( 2)
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 .(0)((حىت ت ون أتت ال ي َتلين
وه ا إسناد صحاه؛ وه ه الروايذات الصذحاحط تم ذع ألسذنط امل خرصذني وامل خب ذني 

، وتم ع دابر تلذا الذدعاو  البارلذط بذأن علمذان اخللافذط  يف  ضاط أيب ذر ذ رعي اهلل عنه ذ
 . أخ ساع ما يظّنون.  الراشد ذ رعي اهلل عنه ذ  د تفى أبا ذر إي الرب ة

 . فه  تر  أبا ذر  ل  فورة ؟؟
 . !وه  تراه أشد اللائرين حرارة ؟؟

 . !ب  ه  تر  له أدىن إشارة إي ما يهّول به ساد   ب ؟
أن سيد قطب ينمر على هيبة الفتوع المصرية مخالفتها لرأي : ومن العجائب 

،  ، ويعيِّرهــا بونهــا تــعع  لنفســها بصــركا بالــدين أكثــر  مــن بصــره بدينــه أبــي ذر واتجاهــه
، وينسى حمالتـه وطعناتـه المثيـرة  عثمان ويسقن خالفته وينسى نفسه فيتطاول على

ــــى ســــائر أصــــحا  رســــول اهلل ــــى عثمــــان وعل ــــنه  عل  ،  ، ورمــــيه  فــــي فقههــــ  ودي
 ، ووصـــــد والة عثمـــــان مـــــن الصـــــحابة أنهـــــ   ورمـــــيه  باإلقطاعيـــــة واالرســـــتقراطية

ديـن  ، وأن عثمان يولي ه الء األعداء  اعمـكا لنفسه أنـه أايـر علـى أعداء ورسول اهلل
 . اهلل وأبصر به من ه الء الصحابة الفقهاء والنبالء ـ رضي اهلل عنه  ـ

 ــــــــــــــــــــــــ

: اتظذذذذر .  (بذذذذه ) ، عذذذذن شذذذذعبط  ، ورواه ابذذذذن حبذذذذان مذذذذن رريذذذذق النضذذذذر بذذذذن باذذذذ  ( 210: ، ر ذذذذم  60  ( ) 0)
 . ( 1977: ، حديث  3/180: )  ((اإلحسان بوتاب صحاه ابن حبان))
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 الفصل الثاني والثالثون

من : ، أي  زعم سيد قطب أن أبا ذر ـ رضي اهلل عنه ـ قام ينكر على املرتفني

 أصحاب رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم

، وينمـر  رفـه اإلسـالمقام أبو ذر ينمر على المترفين تـرفه  الـذي ال يع)): قال 
 . خاصة سياسته  التي تقر هذا الترف وتستعيد منه وتتمرِّغ فيه( معاوية وأمية)على 

وينمـر علــى عثمـان ـ رضــي اهلل عنـه ـ نفســه أن يهـب مــن بيـت المــال المبــات 
 . ((واأللوف فيعيد في ثراء المثرين وترف المترفين

صذذذحا  رسذذذول اهلل صذذذلى اهلل مذذذا أجذذذرأأ علذذذى ال عذذذن واإلفذذذواع وال  ذذذويه أل: أقـــول 
، فلم تراب هلذم حرمذط الصُّذحبط وخ المرابذط مذن  ، وما أشد إساعتا وظلما هلم علاه وسلم

، و  تمذذذذم أي وزن جلهذذذذادهم وت ذذذذرهم لنسذذذذالم وعذذذذزة  رسذذذذول اهلل صذذذذلى اهلل علاذذذذه وسذذذذلم
 ، وإذخهلذذذذذم ، وإذخهلذذذذذم ألهذذذذذ  امللذذذذذ  ال ذذذذذافرة اإلسذذذذذالم  ذذذذذم يف م ذذذذذارهب األرض وممار ذذذذذا

 . للمنافمني وأعداع اإلسالم
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 الفصل الثالث والثالثون

 تهم ساقطة وجهها سيد إىل عثمان ـ رضي اهلل عنه ـ

ع لــ   أن عثمــان أعطــى مــروان بــن الحمــ  )):  ذذال سذذاد بعذذد هذذ ا اهلذذ يان احملمذذوم 
 ، و يـد بـن ثابـت مائـة  ، والحار  بـن الحمـ  مـائتي ألـد درهـ  خم  خرا  لفريقيِّة

ــكا مـــن هــذا كلـــهأ فـــانطل  يخطـــب فـــي ومـــا كـــ...  ألــد  ان ضـــمير أبــي ذر ليطيـــ  شيبــ
،  واهلل مـا هـي فـي كتـا  اهلل وال سـنة نبيـه...  لقد حدثت أعمـال مـا أعرفهـا: النا  

ــــــو ــنا ُيطف ـــــ ــــــي ألرع حق ــــــى واهلل لن ــــــاطالك يحي ــكا ، وب ـــــ ب ــكا ممذِّ ـــــ ــــــر  ، وصادق ــــــرة بغي  ، وأث
 ر الـــــذين يمنـــــعون الـــــذهب وبشـــــ...  يـــــا معشـــــر األانيـــــاء واســـــوا الفقـــــراء...  تقـــــى

والفضـــة وال ينفقونهـــا فـــي ســـبي  اهلل بممـــاٍو مـــن نـــار تمـــوع بهـــا جبـــاهه  وجنـــوبه  
 . ... ، يا كانع المال اعل  أن في المال ثالثة شركاء وظهوره 

اتخــــذت  ســــتور الحريــــر ونضــــائد الــــديبا  وتــــولمت  االضــــطجا  علــــى الصــــوف 
، وكـان  واختلد عليم  بولوان الطعام،  ، وكان رسول اهلل ينام على الحصير األذربي

 .(0)((رسول اهلل صلى اهلل عليه وسل  ال يشبع من خبع الشعير
 : أقول 
خ أسذ بعد أن ي ذون واعذع هذ ه اخل بذط علذى لسذان أيب ذر ذ رعذي اهلل عنذه ذ : أوالك 

من الروافض احلا دين على أصحا  رسول اهلل صلى اهلل علاه وسلم فاصرت ذلا ا  مذع 
 .   ه الصفات المباحط ات مامذًا منهماخلري 

ــكا   أن املنا  ذذذذط العلماذذذذط واخلذذذذالف الفمهذذذذي اللذذذذ ان و عذذذذا بذذذذني معاويذذذذط وأيب ذر : ثانيـــ
ذذ رعذذي اهلل عنهمذذا ذ خ يذذدّخن علذذى هذذ ه الصذورة المباحذذط الذذك صذذّور  ذذا سذذاد   ذذب ذلذذا 

رعذي اهلل عنذه ذ وبذين ، وخ يدل على شيع مما ينسبه سذاد   ذب إي معاويذط ذ  ا  مع اخلرّي 
،  أماط ومنهم علمان وكلري ممن أعّز اهلل  م اإلسالم وف ه علذى أيذدهم الف وحذات العظامذط

وأذّل  ذذم ا ذذو  والاهذذود والنصذذار  الذذ ين غرسذذوا احلمذذد يف الذذروافض واسذذ مّد سذذاد   ذذب 
 . منهم ه ا الوباع

 ــــــــــــــــــــــــ

 .   فاتاط ع رة(  032:   ) ،    خامسط(  218:   )  ((العدالط))( 0)
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ن ذ رعذي اهلل عنذه ذ؛ فوسذع تمدم أن اهلل أفاَض اخلري على األمط يف عهد علما: ثالثـكا 
وعذذدكم اهلل ممذذامن  } : ، مصدا ذذذًا لمذذول اهلل تعذذاي  هذذ ا الفذذاض وبذذ  الرخذذاع األمذذط  اعذذذًا

وعذذذذد اهلل الذذذذ ين آمنذذذذوا مذذذذن م وعملذذذذوا الصذذذذاحلات } : ، ومصدا ذذذذذًا لمولذذذذه تعذذذذاي  {كلذذذذرية 
ارتضذى  لاس خلفنهم يف األرض كما اس خلرت ال ين من  بلهم ولام ّنن هلذم ديذنهم الذ ي

، وتمذذدم أن علمذذان   {هلذذم ولابذذدلنهم مذذن بعذذد خذذوفهم أمنذذذًا يعبذذدوتين خ ُي ذذركون يب شالذذذًا 
كان يع ي أ رباعه وغريهم من ماله اخلا  ال ي وسع اهلل علاذه فاذه يف اجلاهلاذط واإلسذالم 

ذ ، واسذَع املذال ذ رعذي اهلل عنذه  يف عهد رسول اهلل واخللاف ني  بله؛ فمد كان عظذام ال وذارة
مما تفع اهلل به اإلسالم واملسلمني؛ و د كان يع ي الع اع الواسع يف عهد رسول اهلل صلى 

،  ، ويف عهذد اخللاف ذني  بلذه بِذرـا بأهلذه وبمذريهم؛ وذلذا أمذر  عظذام حيبُّذه اهلل اهلل علاه وسذلم
 . وحيضُّ علاه وخ يلوم علاه إخ احلا دون اجلاهلون املب لون

  ذذب كاذذرت يسذذووح إي هذذ ا اهلذذراع اخلباذذث الذذ ي دسذذ ه تفذذأ   عوبذذذًا لسذذاد: رابعـــكا 
، واهلل مذا يف ك ذا  اهلل وخ سذنط  لمد حدفت أعمال  خ أعرفها)): رافضّاط حا دة مل   وله 

 . ((، وأفرة بمري تمى ، وصاد ذًا م  بذًا ، وبارالً حيىي ، واهلل إ  ألر  حمذـا ي فأ تباه
اعة صذذذّور  ذذذا ذلذذذا الرافضذذذي أصذذذحا  رسذذذول اهلل فهذذذ ه صذذذورة يف غايذذذط المذذذبه والذذذرد
 . ، وحاشاه أن يمول ه ا اإلفا صلى اهلل علاه وسلم على لسان أيب ذر

، ومذذذنهم علمذذذان  لمذذذد أرفذذذأ اهلل بالصذذذحب ال ذذذرام ويف ممذذذدم هم اخللفذذذاع الراشذذذدون
مذذا م ، وأحذذىي اهلل  ذذم أممذذذًا أ ، وأعذذاعوا الذذدتاا بنذذور اإلسذذالم ظلمذذات البارذذ  وتذذار ا ذذو 

 ال فذذذذذذر وال ذذذذذذرأ؛ هذذذذذذ ا الذذذذذذ ي َيذذذذذذب أن يمذذذذذذال يف أوللذذذذذذا املذذذذذذؤمنني ا اهذذذذذذدين األب ذذذذذذال 
 . ذ رعي اهلل عنهم ذ

وروع مالك بن عبد اهلل العيادي عن أبي ذر ـ رضي اهلل عنـه )):  ال ساد   ب 
يــا  : ، فقــال عثمــان  ـــ أنــه جــاء يســتوذن علــى عثمــان بــن عفــان فــوذن لــه وبيــده عصــاه

لن كـان يصـ  فيـه : ، فقـال  رحمن توفي وترش ماالك فمـا تـرع فيـه ؟لن عبد ال! كعب 
سـمعت رســول : ، وقــال  ، فرفــع أبـو ذر عصـاه فضــر  كعبــكا حـ  اهلل فـال بــو  عليـه

ما أحب لو أن لـي هـذا الجبـ  ذهبــكا أنفقـه ويتقبـ  )): اهلل صلى اهلل عليه وسل  يقول 
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،  ، ثــال  مــرات ن أســمعته ؟أنشــدش اهلل يــا عثمــا.  ((منــي أذر خلفــي منــه ســت أوان
 .(0)((نع : قال 

، وصذذذححه أمحذذذد شذذذاكر يف تعلامذذذه علذذذى  (2)((املسذذذند))وهذذذ ا احلذذذديث رواه أمحذذذد يف 
، والذذراوي  ، وهذذو صذذدوهب اخذذ ل  بعذذد احذذواهب ك بذذه ، ل ذذن يف إسذذناده ابذذن هلاعذذط ((املسذند))

 . عنه حسن بن موسى لاأ من العبادلط املمبولط رواي هم عنه
 . صدوهب يهم: و  با  حي بن هاتو املعافري أب: وفاه 
مالذذا بذذن عبذذد اهلل الذذودادي ذ ولذذاأ الزيذذادي كمذذا حمذذق ذلذذا احلذذافظ يف : وفاذذه 

 . ،   يرو عنه أحد  غري أيب  با  ذ وهو  هول(7)((ال عوا ))
 مذذذذذن رريذذذذذق (2)، ل ذذذذذن يمويذذذذذه مذذذذذا رواه ابذذذذذن شذذذذذبط فاحلذذذذذديث  ذذذذذ ا اإلسذذذذذناد عذذذذذعارت

 ودخذذذذذذذ  علاذذذذذذذه وهذذذذذذذو يمسذذذذذذذم مذذذذذذذال : ، وفاذذذذذذذه  ذذذذذذذال  أيب ذرعبذذذذذذذد اهلل بذذذذذذذن الصذذذذذذذامت عذذذذذذذن 
 ، فأ بذذذ  علمذذذان  ، وعنذذذده كعذذذب عبذذذد الذذذرمحن بذذذن عذذذوف ذ رعذذذي اهلل عنذذذه ذ بذذذني ورف ذذذه

 يذذذذذذا أبذذذذذا إسذذذذذذحاهب مذذذذذذا تمذذذذذذول يف رجذذذذذ   ذذذذذذع هذذذذذذ ا املذذذذذذال : ذذذذذذ رعذذذذذذي اهلل عنذذذذذذه ذ فمذذذذذذال 
 ضذذب ، فم (خذذريًا)إ  ألرجذذو لذذه : ، فمذذال  ، ويصذذ  الذذرحم ف ذذان ي صذذّدهب منذذه يف السذذبا 

ما يدريا يا ابن الاهوديذط ؟ لاذودن صذاحب هذ ا املذال : ، ورفع علاه العصى و ال  أبو ذر
 . ((يوم الماامط أن لو كان عمار  تلسع السويداع من  بله

ففي هاتين الروايتين حجة علـى سـيد قطـب وعلـى سـائر خصـوم عثمـان ـ رضـي 
ذر مـن ممانـة عنـد عثمـان  ، وذلك أن فيه دليالك علـى مـا كـان يتمتـع بـه أبـو اهلل عنه ـ

ــكا ذا  وأصـــحا  رســـول اهلل صـــلى اهلل عليـــه وســـل  ، ولال فميـــد يضـــر  رجـــالك عالمــ
ــد عمــر ثــ  عنــد عثمــان ثــ  فــي المجتمــع المســل  ــة عن ــت  ضــربه هــذا فــي  ممان  ، وي

 .مجل  الخليفة

 ــــــــــــــــــــــــ

 . ربعط فاتاط ع رة(  032:   ) ، و    خامسط(  219:   )  ((العدالط))( 0)
 . َتماق أمحد شاكر(  217: ، حديث  0/217( ) 2)
(7 ( )   :211 ) . 
 . ( 216ذ  7/211( ) 2)
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ــــه  ــــدِّعي ســــيد قطــــب وســــائر : وفي ــــذة كمــــا ي ــنا بالرب ـــ ــــ  يمــــن منفي ــــا ذر ل  أن أب
 . خصوم عثمان

 ه السنط الك مات فاها عبد الرمحن بن عوف هي السنط الك مذات فاهذا أبذو ذر ذ فه
 .(0) ه72رعي اهلل عنه ذ وهي سنط 

وه ا يدّل على أته كان ي م ع   لق احلريط إعافط إي مذا ي م ذع بذه مذن م اتذط لذد  
 ، فسذذذ ن بال ذذذام يف علمذذان واألمذذذط؛ ألن أبذذا ذر كذذذان تذذذرأ سذذ ىن املدينذذذط  حذذذض اخ اذذاره

، حذىت و ذع اخلذالف بانذه وبذني معاويذط ذ رعذي اهلل عنذه ذ  خالفط أيب ب ذر مث عمذر مث علمذان
، و نذع أن يذدخر  ، وذلا أتذه كذان ين ذر علذى مذن يم ذين مذاخً مذن األغناذاع يف سنط فالفني
والذ ين ي نذذزون } : ، وي ذأّول  ذذول اهلل تعذاي  ، ويوجذب أن ي صذذدهب بالفضذ  فذوهب المذوت

، فانهذذذاه معاويذذذط عذذذن  {ينفموْنذذذا يف سذذذبا  اهلل فب ذذذرهم بعذذذ ا  ألذذذام  الذذذ هب والفضذذذط وخ
، ف  ذذب علمذذان إي أيب ذر أن يمذذدم  إشذذاعط ذلذذا فذذال   نذذع؛ ف  ذذب ي ذذ وه إي علمذذان

،  ، واسذذوجعه فلذذم يرجذذع ، فالمذذه علمذذان علذذى بعذذض مذذا صذذدر منذذه علاذذه املدينذذط فمذذدمها
 . فأمره أن يمام بالرب ة ذ وهي شر ي املدينط ذ

إن رسول اهلل صلى اهلل علاه وسذلم )): ، و ال  إته سأل علمان أن يمام  ا: ويمال 
، و ذذذد بلذذذغ البنذذذاع سلعذذذذًا؛ فذذذأذن لذذذه علمذذذان  ((إذا بلذذذغ البنذذذاع سلعذذذذًا فذذذاخرم منهذذذا)):  ذذذال ل 

، وأمذذذذره أن ي عاهذذذذد املدينذذذذط يف بعذذذذض األحاذذذذان حذذذذىت خ يرتذذذذد أعراباذذذذذـا بعذذذذد  باملمذذذذام بالربذذذذ ة
 .(2)م يزل ممامذًا  ا حىت مات، فل هورته

ويف بعذذض مذذا  الذذه ابذذن كلذذري تظذذر؛ ألن الذذدخئ  كلذذرية تذذدل علذذى أتذذه خذذرم إي الربذذ ة 
 . باخ ااره

، وي م ع   اتط كبذرية عنذد علمذان ذ رعذي اهلل عنذه  ف ان له م لق احلريط: وع  كّ  
وف موجذذذوًدا ، وإخ فمذذذا الذذذ ي هاّذذذأ لذذذه أن ي ذذذون عنذذذد مذذذوت عبذذذد الذذذرمحن بذذذن عذذذ ذذذذ وغذذذريه
، ومذذا الذ ي خّولذذه أن ي صذذّرف هذ ا ال صذذرف بالضذذر  يف  لذأ اخللافذذط عنذذد أول  باملدينذط

 ــــــــــــــــــــــــ

 . ( 061ذ  3/067: )  ((البدايط والنهايط)): اتظر ( 0)
 . ( 3/011: )  ((البدايط والنهايط)): اتظر ( 2)
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 ، خ أظذذذذذذذذذذّن  النهذذذذذذذذذذى فلذذذذذذذذذذاأ هذذذذذذذذذذ ا حذذذذذذذذذذال املضذذذذذذذذذذ هدين املنفاذذذذذذذذذذني عنذذذذذذذذذذد أول األلبذذذذذذذذذذا 
أحذًدا مذذن كبذار الصذذحابط أو كبذار بذذين أماذط ي وذذرّأ علذى عذذر  رجذ  عذذا  يف  لذأ اخللافذذط 

 ، ف اذذذذرت فمههذذذذا   ل لذذذذا املنزلذذذذط؛ هذذذذ ا هذذذذو فمذذذذه هذذذذ ه المصذذذذطومذذذذا فعذذذذ  ذلذذذذا أبذذذذو ذر إخ
 . ساد   ب ؟

، وخ لا امهذا مذروان بذن  وما كاتت مل  ه ه الذدعوة لا امهذا معاويذط)):  ال بعَدها 
منفاذذذذـا مذذذن ( الربذذذ ة)احل ذذذم؛ فمذذذازاخ بذذذه عنذذذد علمذذذان حيرعذذذاته علاذذذه حذذذىت كذذذان مصذذذريه إي 

غذذري سذذعٍي يف األرض بالفسذذاد كمذذا تمذذول شذذريعط ، ويف  األرض يف غذذري حذذرٍ  هلل ولرسذذوله
 .(0)((اإلسالم

 :إن على ه ا ال الم ملؤاخ ات : أقول 
لاأ هناأ دلا   يلبت على  ّا النمد العلمي أن معاويط ذ رعي اهلل عنه ذ : األولى 

ومذروان بذن احل ذم كاتذا حيرعذان اخللافذط الراشذد احللذام علمذان بذن عفذان ذ رعذي اهلل عنذه ذ 
 . ي أيب ذر ذ رعي اهلل عنه ذ إي الرب ةعلى تف

فال حيّ  ملسلم أن ي لق العنان للساته و لمه لانال من مسلم فادينذه بذالظلم واالفذط 
، فضذالً  شريعط اإلسالم بدون برهان فضذالً عذن أصذحا  رسذول اهلل صذلى اهلل علاذه وسذلم

 . عن خلافط عادل راشد
ع روايذذات كاذبذذط تاشذذلط عذذن أحمذذاد مذذا كذذان لسذذاد مذذن حذذق أن ينسذذاهب ورا: الثانيــة 

، بذذ  كذذان علاذه أن ي بذذني وي لبذذت ويرعذى خللافذذط رسذذول اهلل  وغذّ  علذذى أصذذحا  رسذول اهلل
،  وصذذهره م ات ذذه ومنزل ذذه مذذن اإلسذذالم و راب ذذه وصذذحب ه لرسذذول اهلل صذذلى اهلل علاذذه وسذذلم

،  لاذه وسذلموكان علاذه أن يرعذى ملعاويذط صذحب ه وصذهره و راب ذه مذن رسذول اهلل صذلى اهلل ع
 . ، وأته حيُرم ماله ودمه وعرعه وخ ينسى ما ملروان من حق املسلم على املسلم

، فذال  هذر  أن الروايات اللاب ط تفاد أن أبذا ذر إاذا خذرم إي الربذ ة باخ اذاره: الثالثة 
 . وخ تفي كنفي احملاربني وخ تفي املفسدين يف األرض وخ االفط ل ريعط اإلسالم

 ــــــــــــــــــــــــ

 . ( 031 :  )  ((العدالط اخج ماعاط يف اإلسالم))( 0)
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أخوتذذا عفذذان بذذن مسذذلم وعمذذرو بذذن عاصذذم ال ذذاليب : (0)((ربماتذذه))د يف  ذال ابذذن سذذع
حذذدفنا عبذذد اهلل بذذن الصذذامت : حذذدفنا سذذلامان بذذن املمذذرية عذذن محاذذد بذذن هذذالل  ذذال :  ذذاخ 
دخلذذُت مذذع أيب ذر  يف رهذذ  مذذن غفذذار علذذى علمذذان بذذن عفذذان مذذن البذذا  الذذ ي خ :  ذذال 

مث مذا بذدأه : ،  ذال  فذات هى إلاذه منذه: ،  ال  وىّوفنا علمان علاه: ،  ال  هنيدخ  علاه م
، ولو  ، واهلل ما أتا منهم وخ أدركهم أحسب ين منهم يا أمري املؤمنني ؟: ب يع إخ أن  ال 

: ،  ذال  مث اسذ أذته إي الربذ ة:  ال .  أمرتين أن آخ  بعر ويب   ب ألخ  ما حىت أموت
: ، فمذذال  صذذد ط ف صذذاب مذذن رسذذلها، وتذذأمر لذذا بذذنعم مذذن تعذذم ال تعذذم تذذأذن لذذا: فمذذال 

فمذذا : ،  ذذال  دوت ذذم معاشذذر  ذذريش دتاذذاكم فاعذذ موها خ حاجذذط لنذذا فاهذذا: فنذذاد  أبذذو ذر 
فصذذذادفنا مذذذوي : ،  ذذذال  فذذذات لق وات لمذذذت معذذذه حذذذىت  ذذذدمنا الربذذذ ة: ،  ذذذال  تذذذراه ب ذذذيع

رعي اهلل عنه ، فلما رأ  أبا ذر ذ  ، ف مّدم ، فنودي بالصالة لعلمان غالمذًا حب اذـا يؤمهم
 . ، فصّلى خلَفه تمّدم فص ّ : ، فأومأ إلاه أبو ذر  ذ ت ل

اتظر ماذا يف ه ا النل من بر اخللافط الراشد الرحام بأخاه أيب ذر الصذحايب الزاهذد 
 . الصادهب ذ رعي اهلل عنهما ذ

وهذ ا دلاذذ   .  يذدخ  علذى علمذان اخللافذذط مذن البذا  الذ ي خ يُذذدخ  علاذه منذهـ   
، وعلذذى إدخل أيب ذر علذذى أخاذذه  ، واحوامذذه وتمذذديره إكذذرام علمذذان أليب ذرواعذذه  علذذى 

علمان؛ وأيُّ حب  وأي احوام م بادل بني أخوين كه ا ال ي حيص  بني علمذان وبذني أيب 
 . ذر ذ رعي اهلل عنهما ذ

 . احوام أيب ذر للخلافط الراشد واعوافه حبّق علمان علاه من ال اعط واألد ـ   
ولذو أمذرتين أن آخذ  بعر ذويب   ذب ألخذذ ت )): ، و ولذه   ذه للخلافذط علمذذانراعـ   

 . (( ما
 . ، وتوئط ساح ه من أن ي ون من اخلوارم اع  اره الر اق إي اخللافطـ  4
، واخلذروم إي الربذ ة بعذد  رغبذط أيب ذر ذ رعذي اهلل عنذه ذ يف اخب عذاد عذن النذا ـ  5

 . اس ل اته لوّل األمر
 ــــــــــــــــــــــــ

 . ( 7/212: )  ((تارعه))، وذكره ابن شّبط يف  ( 2/272( ) 0)
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 ((، وتذأمر لذا بذنعم مذن تعذم الصذد ط تعذم)): مذان ذ رعذي اهلل عنذه ذ لذه  ذول علـ  6
 . ف ته غايط يف الو والل رت ذ رعي اهلل عنه ذ

أذن علمان له بالذ ها  إي الربذ ة رأفذًط بذأيب ذر وَتمامذذًا لرغب ذه؛ ألن اج هذاده ذ ـ  7
، فألّذب  ابعنيرعي اهلل عنه ذ يف تفسري كنز ال هب والفضط اخ لرت مع فهم الصذحابط وال ذ

، ف ذ ى ذلذا لعلمذان ذ رعذي اهلل عنذه ذ فسذاعده  ، فضذاهب بذ لا ذرعذذًا ذلذا علاذه النذا 
 . على حّ  م  ل ه

حدفنا علي مسع ه امذًا أخوتذا حصذني عذن زيذد : (0) ال اإلمام البخاري ذ رمحه اهلل ذ
 مذذذذذررت بالربذذذذذ ة فذذذذذ ذا أتذذذذذا بذذذذذأيب ذر ذ رعذذذذذي اهلل عنذذذذذه ذ فملذذذذذت : بذذذذذن وهذذذذذب  ذذذذذال 

والذذ ين } كنذت بال ذذام فاخ لفذُت أتذا ومعاويذط يف : ،  ذال  مذا أتزلذا منزلذذا هذ ا ؟)): لذه 
تزلذذذذذت يف أهذذذذذ  : ،  ذذذذذال معاويذذذذذط  {ي نذذذذذزون الذذذذذ هب والفضذذذذذط وخ ينفموْنذذذذذا يف سذذذذذبا  اهلل 

، وك ذذذذب إي علمذذذذان  تزلذذذذت فانذذذذا وفذذذذاهم؛ ف ذذذذان باذذذذين وبانذذذذه يف ذاأ: ، فملذذذذت  ال  ذذذذا 
، ف لر علّي النا  حذىت كذأْنم    ، فمدم ها املدينط، ف  ب إّل علمان أن أ دم  ي  و 

فذ اأ .  إن شذلت تنّحاذَت ف نذَت  ريبذذًا: ، ف كرُت ذلا لعلمان فمال ل  يرو   ب  ذلا
 . ((، ولو أمروا علّي عبًدا حب اذـا لسمعُت وأرعتُ  ال ي أتزلين ه ا املنزل

حذدفنا عذمرة : عروف  ال حدفنا هارون بن م: (2)((تاري  املدينط))و ال ابن شبط يف 
حذذذدفنا عذذذن م ذذذرف عذذذن مُحاذذذد بذذذن هذذذالل عذذذن عبذذذد اهلل ابذذذن : بذذذن رباعذذذط  ذذذال ابذذذن شذذذوذ  

دخلذُت مذع أيب ذر ذ رعذي اهلل عنذه ذ علذى علمذان ذ رعذي اهلل عنذه ذ وعلذى : الصذامت  ذال 
نني إ  واهلل يا أمري املؤم: ، و ال  عن رأسهالعمامط ، فرفع  أيب ذر ذ رعي اهلل عنه ذ عمامط

، ولو أّمرتين أن أعض علذى عر ذويب  من اخلوارم ذ: يعين : ذ  ال ابن شوذ  ! ما أتا منهم 
،  صذد ت يذا أبذا ذر:  ذال .    ب لعضضت علاهما حىت يأتاين املوت وأتا عاض علاهمذا

، إئذذ ن ل يف  خ حاجذط ل يف ذلذذا: ،  ذذال  ل واورتذذا باملدينذط: إتَّذا إاذذا أرسذلنا إلاذذا خلذري 
خ : ، فمذذال  ، وتذذأمر لذذا بذذنَعم مذذن تعذذم الصذذد ط تمذذدو علاذذا وتذذروح تعذذم: ،  ذذال  الربذذ ة

، فلمذا بلذغ البذا  ال فذت إلذاهم  مث خذرم: ،  ال  ، ي في أبا ذر صرم ه حاجط لنا يف ذاأ
 ــــــــــــــــــــــــ

 . (زكاته فلاأ ب نز  يَ دّ ، با  ما أُ  0216: ، حديث ر م  ك ا  الزكاة( ) 0)
 . ( 0/061: )  ((احللاط))، وأخرجه أبو تعام يف  ( 216ذ  7/211( ) 2)
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 . يا مع ر  ريش اع موها ودعوتا وديننا: فمال 
بذذني  - رعذذي اهلل عنذه -ودخذ  علاذذه وهذو يمسذم مذذال عبذد الذذرمحن بذن عذوف :  ذال 

 يذذذا أبذذذا إسذذذحاهب مذذذا تمذذذول : ورف ذذذه وعنذذذده كعذذذب فأ بذذذ  علمذذذان ذ رعذذذي اهلل عنذذذه ذ فمذذذال 
إ  ألرجذو : ، فمذال  يف رج   ع ه ا املال ف ان ي صّدهب منه يف السبا  ويص  الذرحم ؟

 مذذذذذذذذذذذا يذذذذذذذذذذذدريا : ، و ذذذذذذذذذذذال  ، ورفذذذذذذذذذذذع علاذذذذذذذذذذذه العصذذذذذذذذذذذا ، فمضذذذذذذذذذذذب أبذذذذذذذذذذذو ذر (خذذذذذذذذذذذريًا)لذذذذذذذذذذذه 
 املذذذذال يذذذذوم الماامذذذذط أن لذذذذو كذذذذان عمذذذذار  تلسذذذذع ، لاذذذذودّن صذذذذاحب هذذذذ ا  يذذذذا ابذذذذن الاهوديذذذذط
 . السويداع من  لبه

، لا ذه   يمضذب؛ فذأين هذو عذن  ، ورعي عنذه رحم اهلل ه ا الصحايب اجللا  أبا ذر
ال ين ينفمون أمواهلم باللاذ  والنهذار سذرـا وعالتاذط فلهذم أجذرهم عنذد ر ذم وخ } :  ول اهلل 

ملذ  الذ ين } : ، و ولذه تعذاي  [ 232: اآليذط  ، البمذرة] { خوف  علاهم وخ هذم حيزتذون 
 ينفمذذذذذذون أمذذذذذذواهلم يف سذذذذذذبا  اهلل كملذذذذذذ  حبذذذذذذط أتب ذذذذذذت سذذذذذذبع سذذذذذذناب  يف كذذذذذذ  سذذذذذذنبلط مائذذذذذذط 

 ، و ذذذذذول  [ 260: ، اآليذذذذط  البمذذذذذرة] { حبذذذذط واهلل يضذذذذاعرت ملذذذذذن ي ذذذذاع واهلل واسذذذذذع علذذذذام 
الذ ي تفسذي باذده ، خ تسبوا أصحايب؛ فو  خ تسبوا أصحايب)): الن  صلى اهلل علاه وسلم 

 ذذذال هذذذ ا يف  (0)((لذذذو أن أحذذذدكم أتفذذذق ملذذذ  أحذذذد ذهبذذذذًا مذذذا أدرأ ُمذذذدَّ أحذذذدهم وخ تصذذذافه
 . خصومط كاتت بني عبد الرمحن بن عوف وخالد
، وأيذن يذ هب عذن  ولذه صذلى اهلل علاذه  وأين ي هب عن آيات املواريث وأحاديله ؟

: ول اهلل صذلى اهلل علاذه وسذلم ،  ذال لذه رسذ وسلم لسعد حني أراد أن ي صدهب بلللي مالذه
، والللذذث كلذذري؛ إتذذا أن  ، الللذذث خ)): ،  ذذال  فأتصذذدهب ب ذذ ره ؟:  لذذت : ،  ذذال  ((خ))

 . (2)((َتَ ر ورف ا أغنااع خري من أن ت رهم عالط ي  ففون النا 
 . !!وإذا   يرم لعبد الرمحن بن عوف اخلري فلمن يرجى ؟

 ، عذذذن  مذذذذد بذذذذن  حذذذذدفنا  ذذذذرة:   ذذذال حذذذذدفنا حوذذذذام بذذذن تصذذذذري: (7)و ذذذال ابذذذذن شذذذبط
 ــــــــــــــــــــــــ

لذو  )): ، بذا   ذول النذ  صذلى اهلل علاذه وسذلم  ابطك ا  فضائ  الصح: ) ، والبخاري  ( 2121: ) مسلم ( 0)
 . ( 060: ) ، وابن ماجه  ، واللفظ امل كور ملسلم ( 7637: ، ح  ((كنت م خً ا خلاالً 

 . ( 0628: ) مسلم ( 2)
 . ( 7/216: )  ((أخبار املدينط))من ( 7)
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 ، ف ذذذذذذ اه معاويذذذذذذط  خذذذذذذرم أبذذذذذذو ذر ذ رعذذذذذي اهلل عنذذذذذذه ذ إي ال ذذذذذذام: سذذذذذريين  ذذذذذذال 
يذذا أمذذري : ، فمذذا  ذذدم علاذذه  ذذال  ، فبعذذث علمذذان ذ رعذذي اهلل عنذذه ذ إلاذذه ذذذ رعذذي اهلل عنذذه ذ

، ول نمذذذذذا أردتذذذذذا أن تذذذذذروح علاذذذذذا اللمذذذذذاح  أجذذذذذ : ،  ذذذذذال  املذذذذذؤمنني إ  واهلل لسذذذذذُت مذذذذذنهم
 . خ حاجط يف دتااكم؛ فخرم حىت أتى الرب ة: ،  ال  تمدوو 

، ويمذول  ف ان  مد إذا ذكر له أن علمان ذ رعذي اهلل عنذه ذ سذرّيه أخذ ه أمذر عظذام
 . هو خرم من ِ ب  تفِسه و  ُيسرّي علمان: 

، عذن غالذب الم ّذان  حدفنا عمرة بن رباعذط: حدفنا احل م بن موسى وهارون  اخ 
 .(0)، معاذ اهلل خ: ،  ال  علمان أخرم أبا ذر ؟: سن  لت للح:  ال 

 . ((، معاذ اهلل ال)): ونحن وك ِّ منصد يقول كما قال الحسن 
 . فه ه الروايات اللاب ط الالئمط   اتط اخللافط الراشد الرحام ذ رعي اهلل عنه ذ
،   عنذه ذومنهذا ي بذنّي للمذارئ أن علمذان ذ رعذي اهلل عنذه ذ   ينذرت أبذا ذر ذ رعذي اهلل

، وأته كان يوّدد إي املدينط  وأته اخ ار الرب ة  حض حري ه واخ ااره كما آفر س ىن ال ام
 . حبريط كاملط َتمامذًا لرغبط علمان ذ رعي اهلل عنه ذ

 . ، ومروان ، ومعاويط فلاأ لساد   ب أن يوّجه ه ه ال همط ل    من علمان: وإًذا 
، وخالفذذه علمذذاع األمذذط مذذن  مذذن الصذذحابط  اعذذذًاأمذذا إت ذذار رأي أيب ذر فمذذد صذذدر 

 . ذلا الو ت إي يومنا ه ا والمرآن والسنط  وخً وعمالً وتمريرًا
،  واحلذذديث الذذ ي احذذ ّد بذذه أبذذو ذر ذ رعذذي اهلل عنذذه ذ خ يذذدّل علذذى مذذا ذهذذب إلاذذه

 . ولاأ فاه َترف أن ُعلرت الرج  لورف ه ماخً 

 ــــــــــــــــــــــــ

 . ( 7/216: )  ((أخبار املدينط))من ( 0)
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 الفصل الرابع والثالثون

 علماء األمة خيالفون أبا ذر يف تفسري الصحابة و

 الكنز وإجياب التزهد الذي ذهب إليه

 ال شا  اإلسالم يف اجلوا  على ابن امل هر احللي فاما ي علذق بذأيب ذر ذ رعذي اهلل 
أن أبذا ذر ذ رعذي اهلل عنذه ذ سذ ن الربذ ة ومذات  ذا لسذبب مذا كذان يمذع : فاجلوا  ))عنه ذ 

، وكذان مذن م هبذه  ذ رعذي اهلل عنذه ذ كذان رجذالً صاحلذذًا زاهذًدا بانه وبني النا ؛ فذ ن أبذا ذر
، وأّن مذذذا أمسذذذ ه اإلتسذذذان فاعذذذالً عذذذن حاج ذذذه فهذذذو كنذذذز ي ذذذو  بذذذه يف  أن الزهذذذد واجذذذب

 ، واحذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ ّد علذذذذذذذذذذذذذذذذذذذى ذلذذذذذذذذذذذذذذذذذذذا  ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذا خ حوذذذذذذذذذذذذذذذذذذذط فاذذذذذذذذذذذذذذذذذذذه مذذذذذذذذذذذذذذذذذذذن ال  ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذا   النذذذذذذذذذذذذذذذذذذذار
با  اهلل وال ين ي نزون ال هب والفضط وخ ينفموْنا يف س} : ، واح د بموله تعاي  والسنط

، واحذ ّد  ذا مسعذه مذن النذ  صذلى اهلل علاذه وسذلم  ، وجع  ال نز ما يفض  عن احلاجط {
يذذا أبذذا ذر مذذا أحذذب أن ل ملذذ  ُأحذذد ذهبذذذًا  ضذذي علاذذه فاللذذط وعنذذدي منذذه )): وهذذو أتذذه  ذذال 

ل األكلرون هم األ لون يوم الماامط إخ من  ذا)): ، وأته  ال  ((دينار إخّ دينار أرصده لَدين
 . ((باملال ه  ا وه  ا

 وملذذذذا تذذذذذويف عبذذذذذد الذذذذرمحن بذذذذذن عذذذذذوف وخلّذذذذرت مذذذذذاخً جعذذذذذ  أبذذذذو ذر ذلذذذذذا مذذذذذن ال نذذذذذز 
 ، فضذذذربه  الذذذ ي يعا ذذذب علاذذذه؛ وعلمذذذان ينذذذاظرُه يف ذلذذذا حذذذىت دخذذذ  كعذذذب ووافذذذق علمذذذان

، و ذذد وافذذق أبذذا ذر علذذى هذذ ا  أبذذو ذر وكذذان  ذذد و ذذع بانذذه وبذذني معاويذذط بال ذذام  ذذ ا السذذبب
 . اأ كما يُ كر عن عبد الواحد بن زيد وحنوهرائفط  من النسّ 

مذذذذن أربذذذذا  هذذذذ ا المذذذذول؛ وأمذذذذا اخللفذذذذاع الراشذذذذدون (0)ومذذذذن النذذذذا  مذذذذن َيعذذذذ  ال ذذذذبلي
و اهري الصحابط وال ابعني فعلى خالف هذ ا المذول؛ ف تذه  ذد فبذت يف الصذحاه عذن النذ  

امذذا دون ، ولذذاأ ف لذذاأ فامذذا دون مخسذذط أوسذذق صذذد ط)): صذذلى اهلل علاذذه وسذذلم أتذذه  ذذال 
؛ فنفذذذذى الوجذذذذو  فامذذذذذا دون ((، ولذذذذذاأ فامذذذذا دون مخذذذذأ أواهب صذذذذذد ط مخذذذذأ ذود صذذذذد ط

 . ، و  ي و  كون صاحبها   اجذًا إلاها أم خ املائ ني

 ــــــــــــــــــــــــ

 . ما لاسا من العلماعخ عوة  خالفط ه ين؛ ألْن( 0)
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، و ذد  سذم اهلل تعذاي  ال نذز هذو املذال الذ ي   تُذؤّد حمو ذه: و ال  هور الصذحابط 
، و ذذذد كذذذان غذذذرُي واحذذذًد مذذذن  مذذذاخً  ، وخ ي ذذذون املذذذريا  إخ ملذذذن خلذذذرت املواريذذذث يف المذذذرآن

 . ، ب  ومن املهاجرين الصحابط له مال على عهد الن  صلى اهلل علاه وسلم من األتصار
، وكان أبو ذر يريد أن يوجب على النا  ما    وكان غرُي واحٍد من األتبااع له مال  

، ملذذا    ذلذذا ، مذذع أتذذه   هذذد يف يوجذب اهلل علذذاهم ويذذ مهم علذذى مذذا   يذذ مهم اهلل علاذه
 . على راع ه ذ رعي اهلل عنه ذ كسائر ا  هدين من أملاله

 مذذذذا أحذذذذب أن )): ، إاذذذذا  ذذذذال  و ذذذذوُل النذذذذ  صذذذذلى اهلل علاذذذذه وسذذذذلم لذذذذاأ فاذذذذه إَيذذذذا 
 فهذذ ا يذذدّل علذذى اسذذ حبا  إخذذرام ذلذذا  بذذ  اللاللذذط  (( ضذذي علذذّي فاللذذط وعنذذدي منذذه شذذيع

 . خ على وجوبه
دلا  على أّن من كلر ماله  ّلت حسناته يذوم  ((م اململونامل لرون ه)): وك لا  وله 

الماامط إذا   عرم منه؛ وذلا خ يوجب أن ي ذون الرجذ  الملاذ  احلسذنات مذن أهذ  النذار 
، وكان عمر بن اخل ّا  ذ رعذي اهلل عنذه ذ  إذا   يأت كبرية و  يوأ فريضط من فرائض اهلل

 . ي خ األغنااع وخ الفمراعيُمّوم رعا ه تمو ذًا تامذـا فال يع د
فلمذذا كذذان يف خالفذذط علمذذان توسذذع األغناذذاع يف الذذدتاا حذذىت زاد كلذذري مذذنهم علذذى  ذذدر 

، وتوسذذع أبذذو ذر يف اإلت ذذار حذذىت ْنذذاهم عذذن املباحذذات؛ وهذذ ا  (0)املبذذاح يف املمذذدار والنذذوب
ان مع أيب من أسبا  الف  بني ال ائف ني؛ ف ان اع زال أيب ذر هل ا السبب و  ي ن لعلم

 . ذر غرض من األغراض
، بذ  كذذان  وأمذا كذون أيب ذر مذذن أصذدهب النذا  فذذ اأ خ يوجذب أتذذه أفضذ  مذن غذذريه

عذن النذ  صذلى اهلل علاذه وسذلم أتذه  ذال لذه  ((الصذحاه))أبو ذر مؤمنذًا ععافذًا كما فبث يف 
 ، وإ  أحذذذذذذذذبُّ لذذذذذذذذذا مذذذذذذذذذا أحذذذذذذذذّب لنفسذذذذذذذذذي؛ خ تذذذذذذذذذأّمرن  يذذذذذذذذا أبذذذذذذذذذا ذر إ  أراأ ععافذذذذذذذذذذًا)): 

املذذذؤمن )): أتذذذه  ذذذال  ((الصذذذحاه))، و ذذذد فبذذذت عنذذذه يف  ((، وخ تذذذولني مذذذال ي ذذذام علذذذى افنذذذني
 . ((الموّي خري  وأحبٌّ إي اهلل من املؤمن الضعارت؛ ويف ك   خري

، وأبو ذر وأملاله مؤمنون ععفاع؛ فاملؤمنون الصذاحلون  وأه  ال ور  مؤمنون أ وياع
 ــــــــــــــــــــــــ

 . ، وحي ام إي تفصا  ب  اله وإ امط األدلط علاه يف ه ا ال الم تظر( 0)
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 لذذذذذذذذذذذذرمحن بذذذذذذذذذذذذن عذذذذذذذذذذذذوف أفضذذذذذذذذذذذذ  مذذذذذذذذذذذذن ، وعبذذذذذذذذذذذذد ا ، وعلذذذذذذذذذذذذي خلالفذذذذذذذذذذذذط النبذذذذذذذذذذذذوة كعلمذذذذذذذذذذذذان
 .(0)((أيب ذر وأملاله

، ويبذذنّي عذذعرَت  فهذذ ا شذذا  اإلسذذالم يبذذنيد ُرجحذذان مذذ هب الصذذحابط و هذذور األمذذط
 مذذذذذ هب أيب ذر يف إَيذذذذذا  الزهذذذذذد الذذذذذ ي   يوجبذذذذذه اهلل وتوّسذذذذذعه يف اإلت ذذذذذار حذذذذذىت ْنذذذذذاهم 

 إن كذذذذذان ، وأتذذذذذه لذذذذذاأ لذذذذذه حوذذذذذط يف اآليذذذذذط واألحاديذذذذذث الذذذذذك احذذذذذ دَّ  ذذذذذا و  عذذذذذن املباحذذذذذات
، وأتذه لذاأ ألحذٍد أن ي علّذق  ذ هب أيب ذر بعذد  يف ذلا   هذًدا معذ ورًا ذ رعذي اهلل عنذه ذ

 . أن بنّي العلماع ععفه واالف ه لألدلط الواعحط من ال  ا  والسنط
مث لذذذذاأ لذذذذه أي عال ذذذذط  ذذذذا يذذذذدعو إلاذذذذه اخشذذذذواكاون الذذذذ ين داتذذذذوا  ذذذذ هب مذذذذاركأ 

فون له تصو  المرآن والسذنط معرعذني عذن احلذق الواعذه ، مث ذهبوا حيرّ  الاهودي ال اوعي
 . ال ي  ّرره الصحابط وال ابعون وأئمط اإلسالم

والذ ين ي نذزون الذ هب والفضذط وخ } : يف تفسذري  ولذه اهلل تعذاي (2)و ال ابذن جريذر
 :{ ينفموْنا يف سبا  اهلل فب رهم بع اٍ  ألام 

ضذهم هذو كذ  مذال وجبذت فاذه الزكذاة فمال بع( ال نز)واخ لرت أه  العلم يف معىن ))
وخ يذذذذذؤدون : { وخ ينفموْنذذذذذا يف سذذذذذبا  اهلل } : وعذذذذذىن بمولذذذذذه : ،  ذذذذذالوا  فلذذذذذم تذذذذذؤّد زكاتذذذذذه

 . ((زكا ا
 . ، والسدي ، وع رمط وساهب أساتاد ه ا المول إي ابن عمر

 . واحلمامط أته  ول اجلمهور من الصحابط واألمط
 . رعي اهلل عنه -، وتسبه إي علّي  ((ط آخفما زاد على أربع: و ال آخرون )):  ال 
،  وتسذذذبه إي أيب ذر ((مذذذا فضذذذ  عذذذن حاجذذذط صذذذاحبه إلاذذذه: و ذذذال آخذذذرون )):  ذذذال 

 . واألساتاد إي عمر وعلي ععافط.  ، وساهب أساتاده إلاهم ، وأيب أمامط وعمر
 المذول الذ ي ذكذر عذن: وأوي األ وال يف ذلا بالصحط :  ال أبو جعفر )): مث  ال 

 ــــــــــــــــــــــــ

ت ذر م  بذط .  ( 099ذ  7/098: )  مذد رشذاد سذا  .  َتماذق د(  236ذ  6/232: )  ((منهذام السذنط))( 0)
 . ، وم  بط اجلمهوريط ذ الماهرة الرياض احلديلط

 . َتماق وىريد  مود  مد شاكر(  222ذ  02/203: )  ((ال فسري))( 2)
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،  مذذن أن كذذ  مذذا أديذذت زكاتذذه فلذذاأ ب نذذز حيذذرم علذذى صذذاحبه اك نذذازه وإن كلذذر: ابذذن عمذذر 
  تذذذؤد زكاتذذذه فصذذذاحبه معا ذذذب مسذذذ حق وعاذذذد اهلل إخ أن ي فضذذذ  اهلل علاذذذه  لوإن كذذذ  مذذذا

 . بعفوه وإن    إذا كان مما َيب فاه الزكاة
ها وذلذذذذا أن اهلل أوجذذذذب يف مخذذذذأ أواهب مذذذذن الذذذذورهب علذذذذى لسذذذذان رسذذذذوله ربذذذذع ع ذذذذر 

 . وع رين ملماخً من ال هب مل  ذلا ربع ع رها
ف ن كان ذلا فرض اهلل يف ال هب والفضط على لسان رسوله فمعلوم  أن ال لري من 

وإن أّديذت زكاتذه مذن ال نذوز الذك أوعذد اهلل .  املال وإن بلغ يف ال لرة ألوف ألوف لذو كذان
ربذذذع الع ذذذر؛ ألن مذذذا كذذذان فرعذذذذًا أهلهذذذا علاهذذذا بالعمذذذا    ي ذذذن فاذذذه الزكذذذاة الذذذك ذكرتذذذا يف 

إخرام  اعه من املال وحرام اىاذه فزكاته اخلذروم مذن  اعذه إي أهلذه خربذع ع ذرة؛ وذلذا 
، وفرض علاه إخراجذه مذن يذده  مل  املال املمصو  ال ي هو حرام على الماصب إمساكه

 . ردُّه إي صاحبه: إي يده ال  هر منه 
بعط آخف درهم أو ما فضذ  عذن حاجذط ربذه الذك خ فلو كان ما زاد من املال على أر 

بذذذذّد منهذذذذا ممذذذذا يسذذذذ حق صذذذذاحبه با  نائذذذذه إذا أّد  إي أهذذذذ  السذذذذهمان حمذذذذو هم منهذذذذا مذذذذن 
، وعاذد اهلل   ي ذن الذالزم ربذه فاذه ربذع ع ذر بذ  كذان الذالزم لذه اخلذروم مذن  اعذه  الصد ط

واجذب علذى غاصذب رجذ  ، كال ي ذكرتا مذن أن ال إي أهله وصرفه فاما َيب علاه صرفه
 . ماله رده على ربه

 حذذذذدفنا  مذذذذد بذذذذن فذذذذور : فذذذذ ن فامذذذذا حذذذذدفنا  مذذذذد بذذذذن عبذذذذد األعلذذذذى  ذذذذال : وبعذذذذد 
، عن أيب هريرة ذ رعي اهلل عنه ذ  ، عن أباه أخو  سها  بن أيب صاح:  ال معمر :  ال 
ه إخ جع  يوم ما من رج  خ يؤددي زكاة مال)): أن رسول اهلل صلى اهلل علاه وسلم  ال : 

الماامط صفائه مذن تذار ي ذو   ذا جبانذه وجبه ذه وظهذره يف يذوم كذان ممذداره مخسذني ألذرت 
، وإن كاتت إبالً إخ ب ه هلا بمذاب  ر ذر ت ذؤه  ، حىت يمضى بني النا  مث ير  سباله سنط

، يذذرد أوخهذذا علذذى أخراهذذا حذذىت يمضذذى بذذني  وتعضذذه بأفواههذذا)): حسذذب ه  ذذال  ((بأخفافهذذا
، إخ أْنذذذا تن حذذذه بمروْنذذذا وت ذذذؤه  وإن كاتذذذت غنمذذذذًا فملذذذ  ذلذذذا.  ، مث يذذذر  سذذذباله النذذذا 
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 .(0)((بأظالفها
دخلذط الواعذحط أن الوعاذد الويف ذلا تظذائر مذن األخبذار الذك كرهنذا اإلرالذط بذ كرها 

إاذذا هذذو مذذن اهلل علذذى األمذذوال الذذك   تذذؤد الوظذذائرت املفروعذذط فاهذذا ألهلهذذا مذذن الصذذد ط خ 
 . ((ئها واك نازهاعلى ا  نا

 . مث ساهب روايات عن ابن عبا  وغريه يف تأياد ه ا المول
فهذذذذ ه األحاديذذذذث واأل ذذذذوال واعذذذذحط حامسذذذذط يف صذذذذحط ورجحذذذذان مذذذذ هب الصذذذذحابط 

، ملذاذا   يل فذت سذاد   ذب  سذو  أيب ذر ذ رعذي اهلل عنذه ذ وصذّحط مذ هب  هذور األمذط
 . و  ي ر إي ه ا امل هب احلق ؟؟

إل ذذذان باخشذذذواكاط البارلذذذط هذذذو الذذذ ي َيعلذذذه ي علّذذذق بالبارذذذ  وعفذذذي أن ا: واجلذذذوا  
، ولاأ أبو ذر حباجط إي أن يدعو إي اإلتفاهب والو؛ فذ ن ا  مذع الذ ي كذان يعذاُش  احلق

،  ، واملسذلمون يف كذ  زمذان ذ واحلمذد هلل ذ أهذُ  إتفذاهب وبذر فاذه صذاحب إتفذاهب وبذّر وجهذاد
وجو  الزهد ووجو  إتفاهب ما فض  عذن احلاجذط؛ وهذ ا ول ن ال ين دعا إلاه أبو ذر هو 

، وهذذو الذذ ي أت ذذره النذذاُ  يف  أمذذر    تذذرد بذذه ال ذذريعط اإلسذذالماط و  تفرعذذه علذذى املسذذلمني
 . ذلا العهد على أيب ذر ذ رعي اهلل عنه ذ

 ويرمذذذذذذذذذذذذي سذذذذذذذذذذذذاد   ذذذذذذذذذذذذب علمذذذذذذذذذذذذان اخللافذذذذذذذذذذذذط الراشذذذذذذذذذذذذد ب بعذذذذذذذذذذذذاد أيب ذر إي الربذذذذذذذذذذذذ ة 
، ودعذا إي ملذ   األموال وأت ر الوف ال ي عذب فاذه األفريذاع ذ كما سبق ذ؛ ألته أت ر كنز

 . ما كان يدعو إلاه رسول اهلل صلى اهلل علاه وسلم من اإلتفاهب والو وال عفرت
 : أقول 

 ــــــــــــــــــــــــ

 (  983: ، حذذذذذذذذذذذديث  ، بذذذذذذذذذذذا  إمث مذذذذذذذذذذذاتع الزكذذذذذذذذذذذاة 6ذ ك ذذذذذذذذذذذا  الزكذذذذذذذذذذذاة  02: ) أخرجذذذذذذذذذذذه مسذذذذذذذذذذذلم ( 0)
 ، ومذذذذذذذذن رريذذذذذذذذق سذذذذذذذذها  بذذذذذذذذن أيب صذذذذذذذذاح كالمهذذذذذذذذا عذذذذذذذذن أيب صذذذذذذذذاح عذذذذذذذذن  مذذذذذذذذن رريذذذذذذذذق زيذذذذذذذذد بذذذذذذذذن أسذذذذذذذذلم

 . أيب هريرة
 . ((ما من صاحب كنز خ يؤددي زكاته)): ويف حديث سها   
وخ صذذاحب كنذذز خ يفعذذ  فاذذه حمذذه إخ جذذاع كنذذزه )): ، وفاذذه  اهب مسذذلم  لذذه شذذاهًدا مذذن حذذديث جذذابروسذذ 

 . إخل ((... يوم الماامط شواعذًا أ رب
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، ورماذذذذذذًا ملذذذذذن وسذذذذذع اهلل علذذذذذاهم مذذذذذن الصذذذذذحابط  إن يف هذذذذذ ا رعنذذذذذذًا يف علمذذذذذان: أوالك 
،  م يف املبذذاح بذذذأْنم عبذذون يف الذذذوف، ف وسذذع بعضذذذه وا  مذذع اإلسذذذالمي يف عهذذد علمذذذان
 . ، وفمدوا صفط ال عفرت ذ والعااذ باهلل ذ و د غلت أيديهم من اإلتفاهب والو

 . ، وكلها يف غايط المبه يصرت ذلا ا  مع بالوف واإل  اب واخرس مراراط
 . فما حم  الترف عند سيد قطب ؟

صذذحابط وخاذذار ال ذذابعني يمذذول يف هذذ ا ال  ذذا  الذذ ي يصذذرت فاذذه ذلذذا ا  مذذع مذذن ال
ــات القر نيــة واألحاديــث النبويــة فــي كراهــة التــرف وتحريمــه متــواترة  )): بذذالوف  وااي

 ، واإلســـالم الـــذي  كثيـــرة بصـــفة بـــار ة تشـــعر بونـــه مـــن أكـــره الحـــرام للـــى اهلل ورســـوله
يحضِّ النا   على التمتع بطيبات الحياة ويمره أن يحرموهـا علـى أنفسـه  وهـي لهـ  

هـذا اإلسـالم ...  عو للى جع  الحياة بهيجة مقبولـة ال قاتمـة وال منبـوذة، ويد حالل
 . نفسه يمره السرف والترف تلك المراهية الشديدة العنيفة
ــكا بســـقوط الهمــــة  ، وهبــــوط  ، وضــــعد القــــوة فـــالقر ن يصــــد المتــــرفين أحيانـــ

لذذوا ال ذذول وإذا أتزلذذت سذذورة أن آمنذذوا بذذاهلل وجاهذذدوا مذذع رسذذوله اسذذ أذتا أو } : األريحيــة 
 .(0){منهم و الوا ذرتا ت ن مع الماعدين 

،  ولذا عرفنا حرص اإلسـالم علـى الجهـاد وحثـه عليـه وتعظـي  مـن يتطوِّعـون لـه
، ول  يحدت  نفسه بغعو مات علـى  من مات ول  يغع)): حتى ليقول الرسول المري  

لـتخلفه   أدركنـا فـي الجانـب ااخـر كـ  يحتقـر أولـي الطـول هـ الء ((شعبة من النفان
 وال ارابـــــة فـــــي هـــــذاأ فـــــالمترف مترهـــــ  ...  وقعـــــوده  عـــــن صـــــفوف المجاهـــــدين

، وفتـــرت  ، لـــ  يعتـــد الجهـــد فســـقطت همتـــه ، نـــاع  قليـــ  الرجولـــة ضـــعيد اإلرادة
، ويحرمـــه لذاتـــه  أريحيتـــهأ والجهـــد والجهـــاد يعطـــ  عليـــه متاعـــه الشـــهواني الـــرخي 

الحيـاة سـوع هـذه القـي  الـداعرة  ، وهو ال يعـرف قيمـة فـي الحيوانية فترة من الوقت
 . ((الشائنة

، مث يمذول معلمذذًا علذى بعذض  ، ويسذوهب اآليذات فذاهم مث يواص  ال الم على املوفني
 ــــــــــــــــــــــــ

 .   خامسط(  023ذ  026:   )  ((العدالط))( 0)



 مطاعن سيد قطب في أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 

  

 222 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، فـــالمترفون حريصـــون علـــى حيـــاته  الرخـــوة الشـــاذة  وال ارابـــة فـــي هـــذا)): اآليذذذات 
 ، حريصـون علـى أن يمـون مـن حـوله  ، حريصون على شهواته  ولذائذه  المريضة

 . ث  يواص  المالم في هذا الصدد . ((حاشية وبطانة خاضعة لنفوذه 
ولذا كانــت هــذه هــي نظــرة ســيد للــى المتــرفين بــ  هــي نظــرة جميــع المســلمين 

، بـ  بـالتمرِّغ فيـه وكبـار أانيائـه  فلماذا يصـد ذلـك المجتمـع الطيِّـب الخيِّـر بـالترف
 . سيد وأمثالهمن كبار أصحا  رسول اهلل والذين يحاربون الترف أكثر من 

:  ذذذال سذذذاد   ذذذب مهذذذّوخ مرجفذذذذًا علذذذى أصذذذحا  رسذذذول اهلل صذذذلى اهلل علاذذذه وسذذذلم 
فــي : ، قــال  وبحســبنا أن نعــر  هنــا نموذجـــكا للثــروات الضــخام أورده المســعودي))

ـــه  ـــام عثمـــان اقتنـــى الصـــحابة الضـــيا  والمـــالأ فمـــان لعثمـــان يـــوم قتـــ  عنـــد خا ن أي
، وقيمـة ضـياعه بـوادي القـرع وحنـين  درهـ  ، وألـد ألـد خمسون ومائة ألـد دينـار
 . ، وخلد لبالك وخيالك كثيرة وايرهما مائة ألد دينار

، وخلــد  وبلـ  الــثمن الواحــد مــن متــروش العبيــر بعـد وفاتــه خمســين ألــد دينــار
، ومــن  ، وكانــت الِّــة طلحــة مــن العــران ألــد دينــار كــ  يــوم ، وألــد أ م ــة ألــد فــر 

 . ناحية السراة أكثر من ذلك
، وله ألد بعير وعشرة  الف من  كان مربن عبد الرحمن بن عوف ألد فر و 
 . ، وبل  الربع من متروكه بعد وفاته أربعة وثمانين ألفـكا الغن 

، ايــر مــا  وخلــد  يــد بــن ثابــت مــن الــذهب والفضــة مــا كــان يمســر بــالف و 
 . خلد من األموال والضيا 

، وكـذلك  والموفـة واإلسـمندرية ، وبنـى أيضــكا بمصـر وبنى العبيـر دارة بالبصـرة
 . ، وبناها بالج  وااُجر والسا  ، وشيد دارة بالمدينة بنى طلحة دارة بالموفة

، وجعـ   ، ورفع سممها وأوسع فضاءها وبنى سعد بن أبي وقاص دارة بالعقي 
 . على أعالها شرفات

علـى ، وخلِّـد ي ، وجعلها مجصصة الظاهر والباطن وبنى المقداد دارة بالمدينة
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 .(0)((بن منبه خمسين ألد دينار وعقاركا واير ذلك ما قيمته ثالثمائة ألد دره 
 . فهؤخع هم ر و  اإل  اعاني واخرس مراراني واملوفني يف تظر ساد   ب:إًذا

وألمــٍر مــا لــ  يــذكر المســعودي وســيد قطــب علــيِّ بــن أبــي طالــب فإنــه كــان مــن 
، ولـه عقـارات  في عهد عثمان أربعين ألفــكا، وقد بلغت  كاة ماله  أكثر الصحابة ماالك 

 . ووديان وعيونأ فه  المسعودي وسيد يجهالن ذلك ؟
، بـ    أما أه  السنة والجماعة فعليٌّ وسائر الخلفاء والعشـرة المبشـرون بالجنـة

، وهـ  خيـُر أمـة ُأخرجـت  ك  الصـحابة انـيه  وفقيـره  هـ  خيـر النـا  بعـد األنبيـاء
 . أرضاه  ـللنا  ـ رضي اهلل عنه  و 

إن اللذراع   ي ذرأ علذى ا  مذع اإلسذالمي و  يفاجلذه يف عهذد علمذان ذ : واآلن تمذول 
رعذذي اهلل عنذذه ذ؛ فمذذد كذذان يف عهذذد رسذذول اهلل صذذلى اهلل علاذذه وسذذلم ويف عهذذد أيب ب ذذر 
وعمر أتا   أغنااع؛ فعذن أيب ذر ذ رعذي اهلل عنذه ذ أن أتاسذذًا مذن أصذحا  رسذول اهلل صذلى 

يذذذا رسذذذول اهلل ذهذذذب أهذذذ  الذذذدفور : للنذذذ  صذذذلى اهلل علاذذذه وسذذذلم :  ذذذالوا وسذذذلم اهلل علاذذذه 
، وي صذّد ون بفضذول أمذواهلم؛  ذال  ، ويصذومون كمذا تصذوم ، يصلون كما تصذلي باألجور

، وكذذذ  ت بذذذرية  ، إن ب ذذذ  تسذذذباحط صذذذد ط أو لذذاأ  ذذذد جعذذذ  اهلل ل ذذذم مذذذا تصذذد ون ؟)): 
، وْنذذذي  عذذذن  ، وأمذذذر  بذذذاملعروف صذذذد ط ، وكذذذ   لالذذذط صذذذد ط ، وكذذذ  َتماذذذدة صذذذد ط صذذذد ط

احلذذديث؛ فمذذن عهذذد الرسذذول صذذلى اهلل علاذذه وسذذلم كذذان يوجذذد أغناذذاع  ((... من ذذر صذذد ط
، واتسع احلال على الصحابط يف عهد رسول اهلل صلى اهلل علاه وسلم ويف عهد  أه  دفور

 . ، وخ يزال حاهلم يف ازدياد واتساب دينذًا ودتاا أيب ب ر وعمر
مان بن عفان وعبد الرمحن بن عوف وأبو رلحط وغريهم أهذ  فذراع يف عهذد وكان عل

، وكذاتوا يبذ لون ال لذري وال لذري يف اجلهذاد يف سذبا  اهلل ويف الذو وصذلط  رسول اهلل وخلاف اذه
 . األرحام والب ل للمعوزين

 فأما علمان ذ رعي اهلل عنه ذ ف هرته ب لرة املال يف عهد رسذول اهلل واخللاف ذني بعذده
 . باملال ال لري( غزو تبوأ: أي ) ، وهو ال ي جهز جاش العسرة  أشهُر من أن ت كر

 ــــــــــــــــــــــــ

 .   خامسط(  219:   ) ،    فاتاط ع رة(  031:   )  ((العدالط))( 0)
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ل نذذذه يف عهذذذده   حيذذذن أجلذذذه حذذذىت كذذذاد مالذذذه أن ينفذذذ  جلذذذوده وسذذذخائه وبذذذرّه باألمذذذط 
، و  ي ذن مالذه كمذا ذكذر املسذعودي وتملذه فرحذذًا  وب وي  رباه كمذا أوصذى اهلل ورسذوله  ذم

 . به ساد   ب
،  لمسـعودي شـيعي معتعلـي حاقـد علــى عثمـان ـ رضــي اهلل عنـه ـلن ا: وأقـول 

وقــد ســان هــذه األســاطير بــدون لســناد شــون كــ  مبطــ  حاقــد ســان هــذه األســاطير 
 . للطعن في عثمان وتشويه أصحا  رسول اهلل صلى اهلل عليه وسل 

، وي لذذذر  وهذذذ ا بذذذا   يّ سذذذُع ذكذذذره)): ومذذذن األدلذذذط علذذذى سذذذو ها لل عذذذن  ولذذذه عمبهذذذا 
، بذذ    فذذامن متلذذا األمذذوال يف أيامذذه و  ي ذذن ملذذ  ذلذذا يف عصذذر عمذذر بذذن اخل ذذا  وصذذُفه

 . كاتت جادة واعحط ورريمط بانط
لولذده عبذد : ، و ذال  وحّد عمر فذأتفق يف ذهابذه و الذه إي املدينذط سذ ط ع ذر دينذارًا

بن أيب ، ولمد ش ى الناُ  أمريهم بال وفط سعد  لمد أسرفنا يف تفم نا يف سفرتا ه ا: اهلل 
، ومذذذا  ذذذّرر هلذذذم  ، مث ذكذذذر عزلذذذه واسذذذ عماله عمذذذار وابذذذن مسذذذعود وسذذذه  بذذذن حناذذذرت و ذذذا 
 . ((وأين عمر ممن ذكرتا ؟)): ، مث  ال  عمر

 . وأين هو عما وصفنا ؟
ومن يفهم أته   يسق ه ه األسارري إخ لذا عن يف علمذان ويؤكذد هذ ا باملمارتذط بذني 

 . اهلائ  بني الرجلني والعهدينعهده وعهد عمر بن اخل ا  لاظهر الفرهب 
ومع ه ا المصد السيع فمد أفىن على علمان وعماله وأهذ  عصذره بعذض اللنذاع  بذ  

وكان علمان يف ْنايذط اجلذود وال ذرم والسذماحط والبذ ل يف )): أن يسوهب ه ه امل اعن فمال 
، مث  ، وتأّسذذوا بذذه يف فعلذذه ، فسذذلا عمالذذه وكلذذري  مذذن أهذذ  عصذذره رريم ذذه المريذذب والبعاذذد

ف رب يف ذكر تلا األسارري بذدون أسذاتاد وبذدون احذوام وخ ورب وخ  ((غلبت علاه شاع ه
 .  صد تبا 

، مث ذكذر  ويؤسفنا أن ه ا الرج  ال اعي ساهب ه ا الذنل وعلّذق علاذه ب علاذق واحذد
، ل ذذن سذذاد سذذاهب رعنذذات   ، مث كذذرّت لسذذاته و لمذذه تولاذذط علمذذان لذذبعض عمالذذه بعذذد ذلذذا

، و  ي ذذبع و  تذذرو غل ذذه فابذذدي ويعاذذد ويذذنمل ويزيذذد ويبذذين  الت مريذذرة، ومحذذ  محذذ كلذذرية
، و  تذَر منذه  المصور الضخام من لبنات ال عن واخ ذام علذى امل هذاوي والذردئ مذن ال ذالم
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 . أّي فناع على علمان وخ أه  عصره ال رام رعي اهلل عنهم
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 الفصل اخلامس والثالثون

 ـ ودحضه لشبه أهل الفنتنفاد مال عثمان ـ رضي اهلل عنه 

أهذذذ  الفذذذ  وال ذذذمب  ييف سذذذاا ه اع ذذذ ار علمذذذان ورده علذذذى دعذذذاو (0) ذذذال ابذذذن جريذذذر
، واهلل مذذا محذذوا شالذذذًا ألحذذٍد مذذا  ، مُحذذي  بلذذي ، وإ  واهلل مذذا محاذذت ومحاذذت محذذىً : و ذذالوا ))

سذلمني ، مث    نعذوا مذن رعاذط أحذًدا وا  صذروا لصذد ات امل محوا إخ غلب علاه أه  املدينذط
 ، مث مذذذذذذذذا منعذذذذذذذذوا وخ حنّذذذذذذذذوا  حيموْنذذذذذذذذا لذذذذذذذذلال ي ذذذذذذذذون بذذذذذذذذني مذذذذذذذذن يلاهذذذذذذذذا وبذذذذذذذذني أحذذذذذذذذد تنذذذذذذذذازب

، وإ   منها أحًدا إخ من سذاهب درمهذذًا؛ ومذال مذن بعذري غذري راحل ذني ومذال فاغاذط وخ راغاذط
،   ذذذد ولاذذذت وإ  أكلذذذر العذذذر  بعذذذريًا وشذذذاع فمذذذال الاذذذوم شذذذاة وخ بعذذذري غذذذري بعذذذريين حلوذذذك

 . اللهم تعم: لوا ،  ا أك لا ؟
 . ((وكان يع ي  راب ه من ماله خ من بات مال املسلمني))

إ  أحذب أهذ  : و الوا : ذ رمحه اهلل ذ حي ي دحض علمان ل بههم (2) ال ابن جرير
، وأمذا  ، بذ  أمحذ  احلمذوهب علذاهم ، فأما حذ  ف تذه    ذ  معهذم علذى جذور باك وأع اهم

، وخ  ، وخ أسذذذ ح  مذذذال املسذذذلمني لنفسذذذي مذذذن مذذذال(7)(إخّ )إع ذذذا هم فذذذ   مذذذا أع ذذذاهم 
ألحٍد من النا ؛ ولمد كنت أع ي الع اط ال برية من صلب مذال أزمذان رسذول اهلل صذلى 

، أفحذني  اهلل علاذه وسذلم وأيب ب ذر وعمذر ذ رعذي اهلل عنهمذا ذ وأتذا يوملذ  شذحاه حذريل
ي  ذذال امللحذذدون مذذا ، وودعذذت الذذ ي ل يف أهلذذ أتاذذت علذذى أسذذنان أهذذ  باذذك وفذذين عمذذري

، ولمذذد   ذذالوا؛ وإ  واهلل مذذا محلذذت علذذى مصذذر مذذن األمصذذار فضذذالً فاوذذوز ذلذذا ملذذن  الذذه
، فذذذول املسذذذلمون  ، وخ حيذذذّ  ل منهذذذا شذذذيع ، ومذذذا  ذذذدم علذذذّي إخ األمخذذذا  رددتذذذه علذذذاهم

، ومذا أتبلذغ منذه مذا آكذ   مذن مذال اهلل بفلذأ فمذا  وفذه(2)وععها يف أهلها دو  وخ ي لفت
 . (( مالإخّ 

 ــــــــــــــــــــــــ

 . يظهر ك   وب الن ما  اله املسعودي يف حق علمان و  ا(  728ذ  2/723( ) 0)
(2 ( )2/723 ) . 
 . الك بني المو  زيادة مين ا  ضاها السااهب( إخ)حرف ( 7)
 . (وخ تبّلمت: )ا  و ، ولع  الص ك ا باألص ( 2)
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 :وفي هذا الن  أمور 
 . باان ال ين ع بوا علاه وشمبوا وكادوا له وتيمروا علاهـ   
،  باذان أن الصذحابط ذ رعذوان اهلل علذاهم ذ كذاتوا مذع أخذاهم علمذان علذى احلذقـ   

، بذذ  أف ذذوا بمذذ لهم بنذذاًع علذذى الذذدلا  ال ذذرعي الذذ ي تلمذذوه مذذن  وعذذد أهذذ  البارذذ  وال ذذمب
 . هلل علاه وسلمرسول اهلل صلى ا

،  أن علمذذذذان دحذذذذض شذذذذبههم املف علذذذذط وفنّذذذذدها واحذذذذدة تلذذذذو األخذذذذر : وفاذذذذه ـ   
 . والصحابط وغريهم يصدد وته وي كرون براعته وتزاه ه

واملسذذذذذلم النزيذذذذذه مذذذذذن األغذذذذذراض واألهذذذذذواع خ يذذذذذ لمأ امللالذذذذذب يف روايذذذذذات املمرعذذذذذني 
، بذذ    صذذلى اهلل علاذذه وسذذلمواألفّذذاكني مث ي علّذذق  ذذا وي ذذمب  ذذا علذذى أصذذحا  رسذذول اهلل

يبحث عن حسنا م وفضائلهم ومذا يذدل علاهذا مذن ك ذا  اهلل وسذنط رسذوله وفنذاع السذلرت 
 . علاهم

، ف ن يف  ويس أتأ ل لا  ل  ه ه الروايط الك سمناها ولو كان يف إسنادها ععرت
ن تذزكا هم عدهلم وأخال هم وسريهم الع رة وفاما  الذه اهلل ورسذوله صذلى اهلل علاذه وسذلم مذ

 . وحسن اللناع علاهم ما يدعمها ويمويها
، ال مــنهج أهــ  األهــواء واألاــرا   هــذا هــو المــنهج الســديد والمنطــ  الســلي 

 . ومنطقه  األعو  الضال المتنااي مع منهج ابن سبو وتالميذه
وكذذان علمذذان  ذذد  سذذم مالذذه وأرعذذه يف بذذين أماذذط وجعذذ  ولذذده  )): (0)و ذذال ابذذن جريذذر
فبذذدأ ببذذين أيب العذذا  فذذأع ى آل احل ذذم رجذذاهلم ع ذذرة آخف ع ذذرة  كذذبعض مذذن يع ذذي؛

، ويف  ، و سذم يف بذين العذا  ، وأع ذى بذين علمذان ملذ  ذلذا ، فأخ وا مائذط ألذرت آخف
 . ((، ويف بين حر  بين العال

 . ، وه ا هو اجلود والسخاع؛ وهو من مزاياه و اسنه رعي اهلل عنه فه ا هو الو
 املسذذاوياول ذذن عذذني السذذخ  تبذذدي 

 
 وعذذذذني الرعذذذذا عذذذذن كذذذذ  عاذذذذٍب كلالذذذذط 

 
 ــــــــــــــــــــــــ

(0 ( )2/728 ) . 
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 . و  ا يظهر ك   وب الن ما  اله املسعودي يف حّق علمان وفرح به ساد   ب
 :وأما الزبري ذ رعي اهلل عنه ذ ف لاا ما يموله أه  السنط فاه 

بذا  بركذط المذازي يف مالذه حاذذـا ومّا ذذًا مذع النذ  صذلى )): ذذ رمحذه اهلل ذ (0) ذال البخذاري
 ، مث رو  ب سذذذذذذذذذذناده إي عبذذذذذذذذذذد اهلل بذذذذذذذذذذن الذذذذذذذذذذزبري  ((اهلل علاذذذذذذذذذذه وسذذذذذذذذذذلم ووخة األمذذذذذذذذذذر بعذذذذذذذذذذده

يا بذين : ، فمال  ملا و رت الزبري يوم اجلم  دعا  فممُت إي جنبه)): ذ رعي اهلل عنه ذ  ال 
، وإ  خ أرا  إخ سذذذأ    الاذذذوم مظلومذذذذًا وإن مذذذن أكذذذو  خ يم ذذذ  الاذذذوم إخ ظذذذا  أو مظلذذذوم

،  يذذا بذذين بذذع مالنذذا فذذا ض ديذذين: ، فمذذال  ديننذذا مذذن مالنذذا شالذذذًا يأفذذو  يبمذذ ، مهذذي لذذديين
فلذذث الللذذث؛ فذذ ن : ، يمذذول  بذذين عبذذد اهلل بذذن الذذزبري ذ: وأوصذى بالللذذث وفللذذه لبناذذه ذ يعذذين 

 .  فض  من مالنا فض  بعد  ضاع الدين فللله لولدأ
ري ذ خباذب وعبذاد ذ ولذه وكان بعض ولد عبد اهلل  د واز  بعض بين الذزب:  ال ه ام 

يذذا بذذين إن : فوعذذ  يوصذذاين بدينذذه ويمذذول : يوملذذ  تسذذعط بنذذني وتسذذع بنذذات؛  ذذال عبذذد اهلل 
يذا : فواهلل ما دريت ما أراد حىت  لت : ،  ال  عوزت عن شيع منه فاس عن علاه موخي

ا مذوي يذ: فواهلل ما و عت يف كربط من دينذه إخ  لذت : ،  ال  اهلل: ،  ال  أبط من موخأ ؟
، فامضذاه؛ فم ذ  الذزبري ذ رعذي اهلل عنذه ذ و  يذدب دينذارًا وخ درمهذذًا إخ  الذزبري ا ذض عنذه دينذه

، ودارًا  ، ودارًا بال وفذذط ، وداريذذن بالبصذذرة أرعذذني منهذذا المابذذط وإحذذد  ع ذذرة دارًا باملدينذذط
إيذاه فامذذول  وإاذا كذان دينذه الذ ي علاذه أن الرجذ  كذان يأتاذه باملذال فاسذ ودعه:  صذر؛  ذال 

وما ول إمارة  ّ  وخ جبايط خرام .  ، ف   أخ ى علاه الضاعط ، ول نه سلرت خ: الزبري 
النذذذ  صذذذلى اهلل علاذذذه وسذذذلم أو مذذذع أيب ب ذذذر وعمذذذر مذذذع وخ شالذذذذًا إخ أن ي ذذذون يف غذذذزوة 

فحسذبت مذا علاذه مذن الذدين فوجدتذه : وعلمان ذ رعي اهلل عنهم ذ؛  ال عبد اهلل بن الذزبري 
يذذا ابذذن : فلمذذي ح ذذام بذذن حذذزام عبذذد اهلل بذذن الذذزبري فمذذال : ،  ذذال  فذذي ألذذرت ومذذائك ألذذرتأل

واهلل مذا : ، فمذال ح ذام  مائذط ألذرت: ، ف  م ذه فمذال  كم على أخي من الذدين ؟: أخي 
،  أرأي ا إن كاتت ألفي ألرت ومذائك ألذرت ؟: ، فمال له عبد اهلل  أر  أموال م تسع هل ه

  .، ف ن عوز  عن شيع منه فاس عانوا يب ه اما أراكم ت امون :  ال 

 ــــــــــــــــــــــــ

 . ( 7029: ، حديث  ك ا  اخلمأ( ) 0)
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، فباعهذذا عبذذد اهلل بذذألرت ألذذرت  وكذذان الذذزبري اشذذو  المابذذط بسذذبعني ومائذذط ألذذرت:  ذذال 
 ، فأتذذذذاه  مذذذذن كذذذذان لذذذذه علذذذذى الذذذذزبري حذذذذق فلاوافنذذذذا بالمابذذذذط: ، مث  ذذذذام فمذذذذال  وسذذذذ مائط ألذذذذرت

إن شذل م ترك هذا : د اهلل عبذد اهلل بذن جعفذر ذ وكذان لذه علذى الذزبري أربعمائذط ألذرت ذ فمذال لعبذ
، فمذذال  فذذ ن شذذل م جعل موهذذا فامذذا تذذؤّخرون إن أخذذر : ،  ذذال  خ: ،  ذذال عبذذد اهلل  ل ذذم

،  لا من هاهنا إي هاهنا: ،  ال عبد اهلل  فا  عوا ل   عط:  ال : ،  ال  خ: عبد اهلل 
علذى معاويذط ، فمذدم  ، وبمي منها أربعط أسهم وتصرت فباب منها فمضى دينه فأوفاه:  ال 

كذم  ومذت المابذط : ، فمذال لذه معاويذط  وعنده عمرو بن علمان واملن ر بن الزبري وابذن زمعذط
، فمذال  أربعذط أسذهم وتصذرت: ،  ذال  كذم بمذي ؟: ،  ال  ك  سهم مائط ألرت: ،  ال  ؟

 ، و ذذذذذذذذذذذذال عمذذذذذذذذذذذذرو بذذذذذذذذذذذذن   ذذذذذذذذذذذذد أخذذذذذذذذذذذذ ت سهمذذذذذذذذذذذذذًا  ائذذذذذذذذذذذذط ألذذذذذذذذذذذذرت: املنذذذذذذذذذذذذ ر بذذذذذذذذذذذذن الذذذذذذذذذذذذزبري 
،   ذد أخذ ت سهمذذًا  ائذط ألذرت: ، و ذال ابذن زمعذط  ألذرت د أخ ت سهمذًا  ائذط : علمان 

،  أخ تذه ربمسذني ومائذط ألذرت: ،  ذال  سذهم وتصذرت: ، فمال  كم بمي ؟: فمال معاويط 
 . وباب عبد اهلل بن جعفر تصاَبه من معاويط بس مائط ألرت:  ال 

خ :  ،  ذذال ا سذذم باننذذا مريافنذذا: فلمذذا فذذرس ابذذن الذذزبري مذذن  ضذذاع دينذذه  ذذال بنذذو الذذزبري 
أخ مذذذن كذذذان لذذذه علذذذى الذذذزبري ديذذذن : واهلل خ أ سذذذم باذذذن م حذذذىت أتذذذادي باملوسذذذم أربذذذع سذذذنني 

 . ، فلما مضى أربع سنني  سم بانهم فوع  ك  سنط ينادي باملوسم: فلاأتنا فلنمضه؛  ال 
 ، ورفذذذذذع الللذذذذذث فأصذذذذذا  كذذذذذ  امذذذذذرأة ألذذذذذرت ألذذذذذرت  وكذذذذذان للذذذذذزبري أربذذذذذع تسذذذذذوة:  ذذذذذال 
 . ومائ ا ألرت

 :ث في هذا الحدي
 . كرامط ه ا الصحايب اجللا  عند اهللـ   
 .،واه مامه بديون النا  وحمو هم ، وخوفه من اهلل تمو  ه ا الصحايب هللـ   
 الدخلذذذذذط علذذذذذى صذذذذذدهب تا ذذذذذه يف خروجذذذذذه إي العذذذذذراهب ملواجهذذذذذط   لذذذذذط علمذذذذذان ـ   

 . واع ماده أته مظلوم يف ممام يصدهب فاه ال  و 
 . لريش ه يف وفاع ماله بدينه ال ـ  4
وصذذا ه ولذذده بذذاللووع إي اهلل إذا واجذذه كربذذط يف  ضذذاع هذذ ا الذذدين الذذ ي أمهذذه ذ ـ  5

 . رعي اهلل عنه ذ وحسن فم ه  وخه



 مطاعن سيد قطب في أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 

  

 231 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ب اهلل واأن ابنذذه كذذان يواجذذه كربذذات يف  ضذذاع ديذذن والذذده فالوذذأ إي اهلل فاسذذ ـ  6
 . املوفنيدعاعه؛ وه ه أحوال أولااع اهلل الصاد ني املخلصني خ حال اإل  اعاني 

، وإخ فذذ ن الذذزبري وابنذذه وح ذذام بذذن حذذزام  أن اهلل سذذبحاته بذذارأ يف مذذال الذذزبريـ  7
وعبذد اهلل بذن جعفذذر كذاتوا يع مذذدون أّن مذال الذذزبري خ يفذي بدينذذه فضذالً أن يبلذذغ إي مذا بلذذغ 
،  إلاذذذه مذذذن الوكذذذط وال لذذذرة الذذذك غ ذذذت ديوتذذذه وزادت إي درجذذذط خ ى ذذذر ببذذذال أحذذذد مذذذنهم

 . فض  اهلل مث بوكط إخال  الزبري وولده ذ رعي اهلل عنهما ذ وذلا من
 . !!فوين أكاذيب المسعودي وتهوي  سيد قطب ؟

مث إن الذدور الذك خلفهذذا كذان  ذذد أو فهذا علذذى مذن ت لذق مذذن بناتذه؛ وهذذ ا مذن األدلذذط 
 . على بره ببناته يف حااته وبعد موته ذ رعي اهلل عنه ذ

ري ذ رعذي اهلل عنذه ذ  ذد أخذرم تفسذه مذن الذديوان بعذد  دمنا ما يذدل علذى أن الذزبـ  8
، ويف ه ا احلديث أن الزبري ذ رعي اهلل عنه ذ مذا ول إمذارة  اس  هاد عمر ذ رعي اهلل عنه ذ

   وخ جبايط وخ خراجذًا وخ شالذًا إخ أن ي ون يف غذزوة مذع رسذول اهلل أو أيب ب ذر وعمذر 
 . وعلمان
 فذذذي ألذذذرت ومذذذائك ألذذذرت وكذذذان العمذذذالع يذذذرون أن اتظذذذر إي دينذذذه حاذذذث بلذذذغ ألـ  9

، ل ذذذن اهلل بذذذارأ يف مالذذذه وحذذذّ  م ذذذ الته رمحذذذط  مالذذذه خ يبلذذذغ أن يفذذذي لسذذذداد مائذذذط ألذذذرت
 وتفضذذذذالً منذذذذه علذذذذى عبذذذذده الصذذذذادهب املخلذذذذل؛ فذذذذأين مذذذذا يمولُذذذذه ويفويذذذذه املسذذذذعودي ويهذذذذّول 

 . !!؟ ساد   ببه 
انـت نفُسـه الخبيثـة قـد ن على خالعته وخبثه وطعنه في الصـحابة كيلن طه حس

تسم  له بون يمدف كثيركا مـن الصـحابة ويـذكر محاسـن ه  ويعتـذر بعـض األعـذار لهـ  
للــى جانــب طعونــه التــي يعتمــد فيهــا علــى الروايــات الضــعيفة والباطلــة ويعتمــد أحيانـــكا 

 . مخيلته الفاسدة وهواه األعمى
لصـحابة ـ ومع ك  هـذا لـ  نجـد فيـه تشـنِّج سـيد قطـب وحقـده علـى كثيـر مـن ا

ــابعيه  ومــن بعــده  ـأ فمــا كانــت نفُســه  وخصوصـــكا عثمــان وبنــي أميــة صــحابيه  وت
، ومــا كــان دينــه يععــه عــن اعتمــاد الروايــات  لتطاوعــه فــي ذكــر شــيء مــن محاســنه 

، وأكثــر مــن هــذا اعتمــاده علــى مخيِّلتــه ولرســال  الباطلــة فــي مثــالبه  والطعــن فــيه 
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 . عنان قلمه في الطعن والتهويال عليه 
ن انظـــر مـــا قالـــه ســـيد قطـــب مـــن أول كالمـــه فـــي يوللفـــرن بينـــه وبـــين طـــه حســـ

للى  خره في أصحا  رسول اهلل وفي عثمان وبني أمية خاصة  ((العدالة االجتماعية))
ا أشــدِّ لهجــة وأكثــر   وفــي قــريال عامــة ، وانظــر عمــوم  مــا قالــه طــه حســين تجــد ســيدك

ن ي، وتجـد فـي كتابـة طـه حسـ ي كتابـهتهجُّمـكا وظلمــكا وال أثـر الحتـرامه  ولنصـافه  فـ
، ولمـن ـ كمـا قلـت ـ كثيـركا مـا تسـم  لـه نفسـه  مـن الخبـث والهـوع مـا اهلل بـه علـي 

 . ، ولن كان ما سل  من ثلبه لال القلي  منه  بالمرونة واالحترام والثناء على كثير منه 
لصذحابط وكنُت أتصّور أن ساد   ب كذان م ذأفّذرًا ب ذه حسذني يف ال عذن والللذب يف ا

املروتط الك عنذد ، ل نه   ي ابعه فاما ي كره من  اسنهم فما كان يف تفسه تلا  يف اجلملط
 . ان عند ال لما ك، وما كان عند األس اذ من العنرت امل لّهب مل  ما   أس اذه

، اتظذذذذذر مذذذذذا تملذذذذذه سذذذذذاد   ذذذذذب عذذذذذن املسذذذذذعودي مذذذذذن ال عذذذذذن يف  وعلذذذذذى سذذذذذبا  امللذذذذذال
يب أوسذذعد بذذن ( 0)والذذزبري ورلحذذط وعبذذد الذذرمحن بذذن عذذوف، وكاذذرت اخ ذذار علمذذان  الصذذحابط

دبذا مذن أ ذ  أشذد رعنذا و أدي حاذث كذان و ، واتظذر تعلامذه علذى كذالم املسذع و ا  واملمداد
الف نذذط ))، واتظذر مذا  الذه رذه حسذني يف هذؤخع الصذحابط يف ك ابذه  املسذعودي ال ذاعي تفسذه

  . (2)تر الفرهب واعحا بني الرجلني (([علمان]ال و  
لذني عري ذط أ ه، ف تذا َتذد حلذاد ورعذن يف الصذحابطإمع مذا يرمذى بذه رذه حسذني مذن و 

 . ، فمد ترجم للزبري وخل  فاها بني الممز واملدح من ساد   ب وأ    سوة وعنفا
، ولذذو   ، و  ي ذذن الصذذا وخ صذذاد ا يف عرعذذه هلذذا ، فهذذو املبالمذذط يف فرواتذذه أمذذا الممذذز

 . لا و صلها ما سبقكان الصا ل كر روايط البخاري يف ذ

 ــــــــــــــــــــــــ

 (. ،   اللاتاط ع رة 031،    ،   اخلامسط 219  (( )العدالط( ))0)
 .  (( موب اسالماات ره حسني( ))361-332  ( )2)
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ي إوصذذهرا  ، ن للذذزبري  رابذذط مذذن رسذذول اهلل صذذلى اهلل علاذذه وسذذلمأ، فذذ كره  مذذا املذذدحأو 
ي إتذذذه كذذذان مذذذن السذذذابمني أ، و  تذذذه عذذذرف مذذذن رفول ذذذه بالبذذذأ  والمذذذوة واإل ذذذدامأ، و  يب ب ذذذرأ

وأن ،  تذه حذواري النذ  صذلى اهلل علاذه وسذلمأ، و  ته شهد بذدرا وامل ذاهد كلهذاأ، و  اإلسالم
 . ته مع فروته مات وعلاه دين كلريأ، وذكر  عمر وععه يف ال وري وكان مرشحا للخالفط

د  الذدين كلذه أو  ، ول ذن عبذد اهلل أس  من الدائنني أن يوكذوا ديذنهم للورفذطريكل  وهمَّ 
، و  يذدرأ رذه حسذني مذذا يف  صذط الذدين مذن الدخلذذط علذى كذ   الروايذات الذذك  ألصذحابه

،  ، و  يذذدرأ ان الذذديون كاتذذت أكلذذر ب لذذري مذذن مالذذه الذذ ي خلفذذه لذذزبريبالمذذت يف فذذروات ا
 .ل ن اهلل بارأ فاه بعد موته
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 الفصل السادس والثالثون

 الذب عن عبد الرمحن عوف ـ رضي اهلل عنه ـ

، وأحذذد  وأمذذا عبذذد الذذرمحن بذذن عذذوف ذ رعذذي اهلل عنذذه ذ فهذذو مذذن سذذادات املهذذاجرين
،  سذذ ط ال ذذور  الذذ ين تذذويف رسذذول اهلل وهذذو عذذنهم راض، وأحذذد ال الع ذذرة املب ذذرين باجلنذذط

، وكذذان  ، بذارأ اهلل لذه يف َتارتذذه يف حاذاة رسذول اهلل صذلى اهلل علاذه وسذلم وكذان كلذري املذال
 . كلري الو واإلحسان واإلتفاهب يف سبا  اهلل

، مث  تصذذذّدهب عبذذذد الذذذرمحن علذذذى عهذذذد رسذذذول اهلل صذذذلى اهلل علاذذذه وسذذذلم ب ذذذ ر مالذذذه
، وكذان  ، مث مح  مخسمائط فر  يف سبا  اهلل ومخسمائط راحلذط  ألرت دينارتصّدهب بأربعني

خ تسبوا أصحايب )): بانه وبني خالد بن الولاد كالم فمال رسول اهلل صلى اهلل علاه وسلم 
 . ((فلو أتفق أحدكم مل  أحد ذهبذًا ما بلغ ُمدَّ أحدهم وخ تصافه

،  بذن عذوف أع ذق فالفذني ألذرت تسذمطبلمذين أن عبذد الذرمحن : و ال جعفر بذن بر ذان 
 . وأوصى عبد الرمحن بن عوف ل   من شهد بدرًا بأربعمائط دينار ف اتوا مائط رج 

، إخ أتذذه يف الو ذذت  ، ويف كالمذذه غمذذز ُمذذبّ ن فامذذا يبذذدو نيو ذذد تذذرجم لذذه رذذه حسذذ
، ومنذه بعذد ذكذر فروتذه الضذخمط علذى  تفسه ذكر فنذاع حسنذذًا يرجذع إلاذه مذن شذاع يف ك ابذه

فم ُّ هذا لن صور شيبـكا فإنما يصور ثروة ضخمة نامية ل  تنقصـها )): ،  ذال  حدد  وله
، ث  لذوي  الصدقة الدائمة والبر المتواص  دائمـكا أل وا  النبي صلى اهلل عليه وسل 

 . ((، ث  لغيره  من عامة المسلمين قرابته من بني  هرة
رمحن يف ال وذذارة خ إي أع اذذات وكذذان رذذه حسذذني يذذرد هذذ ه اللذذروة إي جنذذاح عبذذد الذذ

 . علمان الك يزعمها ساد   ب؛ ففرهب  كبري بني مو رت الرجلني
، وأحذد  ذذ رعذي اهلل عنذه ذ فهذو سذابع سذبعط يف اإلسذالم(0)وأمذا سذعد بذن أيب و ذا  

 . ، وصاحب المادساط ، ومدّو  الُفر  الع رة املب رين باجلنط
،  األفريذاعمن ، و  ي ن  الناصَه األمني، ف ان  و د اس عمله ك ٌّ من عمر وعلمان

 ــــــــــــــــــــــــ

 . ( 022ذ  0/92: ) لل ه   ((السري))، و  ( 70ذ  2/71: )  ((اإلصابط))راجع تر  ه يف ( 0)
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 . ب  عوز عن تسديد دين كان علاه يف عهد علمان ذ رعي اهلل عنه ذ
، ومذا أدري هذ   و د تمم علاذه املسذعودي وسذاد   ذب أن يبذين لنفسذه دارًا يسذ نها

 . الروافض خ يس نون إخّ يف اخلاام واألكوا  حىت ينمموا على سعد أن يبين دارًا
، بذ  تذرجم لذه تر ذط رّابذط  ذال  أن رذه حسذني   يممذزه بذأي مممذز: واذب ومذن الع
ــالمعروف)): يف آخرهذذا  ــ  تتجــاو  حــدِّ النصــ  واألمــر ب ، فلمــا  لن معارضــته لعثمــان ل

ـــعم الحيـــاد  ،  خرجـــت المعارضـــة عـــن طورهـــا وقاربـــت أن تمـــون ثـــورة كـــدِّ ســـعد ول
حتـى : ، قـال  لِـ   ال تقاتـ  ؟: ، وكان لذا سب   ة وال في أعقابهانول  يشارش في الفت

ا تحــرِّ  مـن أن يظهــر  تـوتوني بسـيد ينطــ  فيقـول هـذا مــ من وهـذا كــافرأ وكـون سـعدك
النميـــر علـــى عثمـــان فيـــتِّه  بونـــه لنمـــا فعـــ  ذلـــك ألنـــه يـــنق  علـــى عثمـــان ععلـــه عـــن 

 . الموفة
ومهما يمن من شـيء فقـد لـعم سـعد السـيرة التـي سـارها أيـام النبـيأ فجاهـد مـا 

، فلمــا أشــم  األمــر عليــه  مــع النبــي صــلى اهلل عليــه وســل  وأيــام عمــر عــرف الجهــاد
 . اعتعل وترش النا  وما ه  فيه

ولمـا مــات سـنة خمســين ـ أو خمـ  ـ وخمســين طلـب أ واُ  النبــي صــلى اهلل 
 . ، فُمرِّ به في المسجد فصلين عليه عليه وسل  أن تمرِّ جنا ته عليهنِّ 

، ولنمــا تــرش مــا  يــا  للــى أصــحابهولــ  يتــرش ســعد ثــروة ضــخمة حــين مــات بالق
ــة ألــد ــين مــائتي ألــد وثالثمائ ، ولــي  هــذا بالشــيء ذي الخطــر كمــا رأيــت وكمــا  ب

 .(0)((سترع
، وبذني رذه حسذني حاذث  وفرهب  كبري بذني سذاد   ذب؛ إْذ ي ذاد بذاللورة علذى علمذان

 . ي اد بسعد خب عاده عن الف نط

 ــــــــــــــــــــــــ

يف (  369:   ) اتظذذذذذذذذر هذذذذذذذ ا ال ذذذذذذذذالم .    يوكذذذذذذذه ربعذذذذذذذه مذذذذذذذذن اإلشذذذذذذذارة إي ال عذذذذذذذذن يف أفريذذذذذذذاع الصذذذذذذذحابط( 0)
 . ((ااتاإلسالم))
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 الفصل السابع والثالثون

 اهلل ـ رضي اهلل عنه ـ الذب عن طلحة بن عبيد 

،  فهذو أحذذد السذابمني األولذذني: وأمذا رلحذط بذذن عباذد اهلل ال امذي ذ رعذي اهلل عنذذه ذ 
 . وأحد الع رة امل هود هلم باجلنط

أن رسذذول اهلل صذذلى اهلل علاذذه : مذذن حذذديث أيب هريذذرة : ويف مسذذلم )):  ذذال الذذ ه  
،  ، والذذذزبري ، ورلحذذذط ي، وعلذذذ ، وعلمذذذان ، وعمذذذر وسذذذلم كذذذان علذذذى حذذذراع هذذذو وأبذذذو ب ذذذر

، فمذذا علاذذا إخ  افبذذت حذذراع)): ف حركذذت الصذذخرة فمذذال رسذذول اهلل صذذلى اهلل علاذذه وسذذلم 
 . ((، أو شهاد ، أو صدديق ت ٌّ 

صحبت رلحط فمذا رأيذت أع ذى جلزيذ  مذال : عن  باصط : و ال  الد عن ال ع  
 . من غري مسألط منه

ضذذرموت سذذبعمائط ألذذرت فبذذات لال َذذه وعذذن موسذذى بذذن رلحذذط أن أبذذاه أتذذاه مذذال مذذن ح
مذا ظذن رجذ  بربذه يباذت : تفّ ذرت فملذت : ، فمذال  ماَلا ؟: ، فمالت له زوجُ ه  ي ملم 

،  ، فذذ ذا أصذذبحت فا سذذمها فذذأين أتذذت عذذن بعذذض أخالئذذا: ،  الذذت  وهذذ ا املذذاُل يف با ذذه
،  تصذارإتذا موفمذط ذ وهذي أم كللذوم بنذت الصذدديق ذ؛ فمسذمها بذني املهذاجرين واأل: فمذال 

 . ، وأع ى زوج ه ما فض ؛ ف ان حنو ألرت درهم فبعث إي علّي منها
، ويمذ   كان يم  رلحط بذالعراهب أربعمائذط ألذرت: وعن  مد بن إبراهام ال امي  ال 

، ويرسذ  إي  ، ويمضذي ديذوْنم ، وكذان ي فذي عذعفاع بذين تذام بالسراة ع ذرة آخف دينذار
 .(0)عائ ط ك  سنط بع رة آخف

وكان خ يدب أحًدا من بذين تذام عذائالً إخّ كفذاه مؤت ذه )): (2)((ي  ابن عساكرتار ))ويف 
، ويمضذذي ديذذن غذذارمهم؛ ولمذذد كذذان  ، وعذذدم عذذائلهم ، وكذذان يذذزّوم أيامذذاهم ومؤتذذط عاالذذه

، ولمذذذد  ضذذذى عذذذن صذذذباحط  يرسذذ  إي عائ ذذذط إذا جذذذاعت غل ذذذه بع ذذذرة آآلف يف كذذ  سذذذنط

 ــــــــــــــــــــــــ

 . ( 123،    عهد اخللفاع: )  ((تاري  اإلسالم))( 0)
 . ( 81ذ  3/82: )  ((  يب تاري  دم ق))( 2)
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، وأتذذاه مذذرّة مذذن  د اهلل بذذن معمذذر مثذذاتني ألفذذذًا، و ضذذى عذذن عباذذ فالفذذني ألذذرت درهذذم يال امذذ
 . ((، فمّسمها حىت أتى على آخرها هب مخسمائط ألرت درهماالعر 

، وكذان إخواتذه  أمل  ه ا اجلواد ال رف السمه املع اع يالُم على غذىن وي عذن فاذه بذه
 . ال ين صنفهم ساد يف اإل  اعاني خ يمّلون عن رلحط جوًدا وب خً 

، ل نذه مذع ذلذا اتسذع صذدرُه بذ كر كلذري مذن  مذن غمذز رذه حسذنيو  يسلم رلحط 
، خ حيذذب أن َي مذذع يف داره املذذال  وكذذان رلحذذط كلذذري الصذذد ط)):  اسذذنه؛ فمذذن ذلذذا  ولذذه 

السذذذائ ؛ ف ذذذان إذا اج مذذذع يف داره شذذذيع  كلذذذري   يسذذذوح حذذذىت ي خفذذذرت منذذذه ب ماسذذذمه يف 
، وكذذان أسذذرب النذذا  معوتذذط ملذذن  ذوي  راب ذذه مذذن تذذام ويف ذوي موّدتذذه مذذن  ذذريش واألتصذذار

، وكذذذان أع ذذذى النذذذاَ  للمذذذال وال سذذذوة  ، وأداع عمذذذن يلمذذذ  علاذذذه الذذذدين حي ذذذام إي املعوتذذذط
 .(0)(( عاموأسخاهم بال

 ، شذذهد  فهذذو أحذذد الصذذحابط السذذابمني األولذذني: أمــا المقــداد بــن عمــرو المنــدي 
اسذ عملين رسذول : اهلل عنذه ذ ، وفبذت أتذه كذان يذوم بذدر فارسذذًا؛  ذال ذ رعذي  بذدرًا وامل ذاهد

 كاذذذذذذذذرت وجذذذذذذذذدت )): ، فلمذذذذذذذذا رجعذذذذذذذذت  ذذذذذذذذال  اهلل صذذذذذذذذلى اهلل علاذذذذذذذذه وسذذذذذذذذلم علذذذذذذذذى عمذذذذذذذذ 
، واهلل خ أل  يذذذا رسذذذول اهلل مذذذا ظننذذذُت إخ أن النذذذا  كلهذذذم خذذذول ل: ،  لذذذت  ((اإلمذذذارة ؟

 . على عم  ما دمُت حاذـا
: ، فمذال  إلاذا ؟ ذد أعذ ر اهلل : و ال له بعض النذا  ذ وهذو يريذد المذزو و ذد بذدن ذ 

 . [ 20: ال وبط ] { اتفروا خفافذًا وفماخً } : أتت علانا سورة البحو  
أن املمذذداد أوصذذى للحسذذن واحلسذذني بسذذ ط : عذذن كر ذذط بنذذت املمذذداد )):  ذذال الذذ ه  

 .(2)((، وألمهات املؤمنني ل   واحدة بسبعط آخف درهم وفالفني ألفذًا
حذدفين موسذى بذن يعمذو  عذن عم ذه : ر  ذال أخوتا  مذد بذن عمذ: و ال ابن سعد 

بعنذذا رعمذذط املمذذداد الذذك أرعمذذه رسذذول اهلل صذذلى اهلل علاذذه وسذذلم رباذذو )): عذذن أمهذذا  الذذت 
 . ((مخسط ع ر وسمذًا شعريًا من معاويط بن أيب سفاان  ائط ألرت درهم

 ــــــــــــــــــــــــ

 . ( 332  : )  ((إسالماات ره حسني))( 0)
 . ( 789ذ  0/788: )  ((سري أعالم النبالع))( 2)
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، وفاهذذا  ، واللاتاذط فاهذا الوا ذدي والرواي ذان كمذا تذر  غذري فاب ذط؛ فذاألوي خ إسذناد هلذا
 . عمط موسى وهي  ريبط فاها جهالط

ولو فب ت الرواي ان ف ن ه ا املال يعّد  لاالً بالنسبط لعهد علمان وعهد معاويط؛ ألن 
، وخ حينذذذق منذذذه إخّ أهذذذ  األدواع واألمذذذراض  اهلل كذذذان أفذذذاض علذذذى املسذذذلمني بذذذاخلري ال لذذذري

 . النفساط
أسذذلم عذذام : مذذي حلاذذرت بذذين توفذذ  فهذذو الصذذحايب اجللاذذ  ال ماوأمــا يعلــى بــن أميــة 

، واسذذذ عمله علمذذذان علذذذى صذذذنعاع  ، اسذذذ عمله عمذذذر بذذذن اخل ذذذا  علذذذى بعذذذض الذذذامن الفذذذ ه
، فمذال  فبلمه     علمان فأ ب  لانصره فمدم م ط بعد اتمضاع احلد واس  ذرف إلاذه النذا 

 ، ومحذ  سذبعني ، فأعذان الذزبري بأربعمائذط ألذرت من خرم ي لب بدم علمان فعلذّي جهذازه: 
، و ُ ذذ   ، مث صذذار مذذن أصذذحا  علذذيّ  رجذذالً مذذن  ذذريش؛ وكذذان يعلذذى جذذواًدا معروفذذذًا بذذال رم

 .(0)معه بصّفني
و  يذذذ كر أحذذذد  ممذذذن تذذذرجم لذذذه ممذذذدار مذذذا خلّذذذرت مذذذن املذذذال غذذذري املسذذذعودي حسذذذب 

 . ، وي فاه أته ب ل بسخاع يف تصرة ما ير  أته احلق وأته كان جواًدا كر ذًا ارالعي
 :مذًا على كالم املسعودي ال اعي  ال ساد   ب معلد 

هذا هو الثراء الذي بدأ صغيركا بإيثار بعـض المسـلمين علـى بعـض فـي العطـاء ))
فــي أيــام عمــرأ ذلــك اإليثــار الــذي كــان معتعمـــكا لبطالــه وتالفــي  ثــاره لــوال أن عاجلتــه 

، ثـ  نمـا وا داد  ، بـ  أصـابت قلـب اإلسـالم الطعنة التي ل  تصب قلب عمر وحـده
، ثــ  فشــى فشــونا ذريعـــكا  ، فضــالك عــن العطايــا والهبــات والقطــائع قــاء عثمــان عليــهبإب

رد االستغالل بما أباحه عثمـان مـن شـراء األرضـين فـي ابتجميع األمالش والضيا  ومو 
 . األقالي  وتضخي  الملميات في رقعة واسعة

 ، وكانــت وبمقاومــة الصــيحة الخالصــة العميقــة التــي انبعثــت مــن قلــب أبــي ذر
، وأن  جديرة لو بلغت اايتها ولو وجدت من اإلمام استماعــكا لهـا أن تعـدل األوضـا 

 ــــــــــــــــــــــــ

 ذذذذذ يب األمسذذذذذاع ))، و  ( 7/011: )  ((سذذذذذري أعذذذذذالم النذذذذذبالع)): ، واتظذذذذذر  ( 1/127: )  ((أسذذذذذد المابذذذذذط))( 0)
 . ( 061: ،    المسم األول: )  ((واللمات
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لـه عمر في أواخر أيامه من ردِّ فضول األانياء على الفقراء بما يبيحـه  هتحق  ما أراد
 . ، ب  بما يحتمه عليه تحقيقـكا لمصلحة الجماعة سلطان اإلمامة لدفع الضرر عن األمة

ات وتضـــخمت فـــي جانـــب كـــان الفقـــر والبـــ   فـــي وبقـــدر مـــا تمدســـت الثـــرو 
، ومـــا لبـــث هـــذا كلـــه أن تجمـــع  ، وكانـــت النقمـــة والســـخن كـــذلك الجانـــب ااخـــر

ــة هائجــة يســتغلها أعــداء اإلســالم ــة بعثمــان  وتضــخ  لينبعــث فتن ، فتــودي فــي النهاي
وتودي معه بومن األمة اإلسالمية وتسلمها للى اضطرا  وفوران ل  يخب أواره حتـى  

 .(0)بدخانه على روف اإلسالم وأسل  األمة للى ملك عضو  ىاش كان قد
ذلذذذا العهذذذد ال اّذذذب املبذذذارأ ( المعجبـــون بـــه)ه ذذذ ا يصذذذّور أبذذذو اللذذذورة كمذذذا يسذذذماه 

عذذذذات  م، يصذذذذّوره يف صذذذذورة ا  وذلذذذذا ا  مذذذذع اخلذذذذرّي الذذذذ ي شذذذذهد لذذذذه رسذذذذول اهلل باخلرييّذذذذط
،  والضـيا  ومـوارد االسـتغالل فهناش لقطاعيون تتجمـع فـي أيـديه  األمـالش،  األورباط

 :ويحم  عثمان أو ار هذا الوضع اإلقطاعي الرهيب في نظره 
ـ بمــا أباحــه مــن شــراء األرضــين فــي األقــالي  وتضــخي  الملميِّــات فــي رقعــة   

 . واسعة كما هو حال اإلقطاعيين في أوربا في العصور المظلمة
قلــب أبــي ذر ولــ   ـ وبمقاومــة الصــيحة الخالصــة العميقــة التــي انبعثــت مــن  

تنبعــث مــن قلــو  الصــحابة جميعـــكا البــدريِّين والمهــاجرين واألنصــار وســائر الســابقين 
ــات واالســتبثار باإلقطــا  وتجميــع  والالحقــينأ ألن الجشــع المــادِّي واالســتبثار بالهب
األمالش والضيا  وموارد االسـتغالل فـي أيـديه  قـد أمـات قلـوبه  فـي نظـر سـيد ولـ  

 . ر  عي  االشتراكيين ـ حاشاه ـ ينبض بالثورة والغيرةيب  لال قلب أبي ذ
 . هذا ما يصوِّره كالم أبي الثورة

، ومذا   أما أصحا  رسول اهلل فواهلل ما كاتوا يف شيٍع مما ي مّولذه ويف علذه سذاد   ذب
، ولاسذت هنذاأ صذاحط فوريذط ي الذب فاهذا بال ذأمام وأخذ   كان أبو ذر يف شذيٍع ممذا يمولذه

 . فضول األغنااع
ولذذذاأ يف اإلسذذذالم مذذذا يبذذذاه للسذذذذل ان أن ينهذذذب أمذذذوال األغناذذذاع مث يع اهذذذا لللذذذذوار 

 ــــــــــــــــــــــــ

 .   خامسط(  201:   )  ((العدالط))( 0)
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 . ال ادحني
ولــي  فـــي ذلــك المجتمـــع الطــاهر تمـــد  ثــروات كمـــا هــي عنـــد اإلقطـــاعيين 

، ولـــي  هنـــاش طبقـــات لقطاعيـــة ورأســـمالية وطبقـــات فقـــراء  والرأســـمالييين األوربيـــين
ال كانوا يجودون بهذه األمـوال فـي سـبي  وب ساءأ ذلك أن الذين منِّ اهلل عليه  بالم

 . اهلل وسائر طرن البر والخير
والذذذ ين دوْنذذذم يف المنذذذاع مذذذا كذذذاتوا ي ذذذدحون يف املذذذزارب واحلمذذذول وأحااتذذذذًا يفذذذاجؤون 

، َياهذذذذذدون يف سذذذذذبا  اهلل  ، إاذذذذذا كذذذذذاتوا جنذذذذذوًدا يف سذذذذذبا  اهلل كذذذذذاللاو  بال ع ذذذذذ  وال ب ذذذذذ 
، فانذذالون مذن المنذذائم ومذذن  إي أن اس  ذذهد علمذان وإلعذالع كلمذذط اهلل مذن عهذذد رسذول اهلل
، األمذر الذ ي  ، باإلعافط إي الدين واألخالهب العالاط اخلرام ومن غريها من أبوا  الدخ 

َيعلهم أبعَد النا  وأبعد ا  معات عن احلال والصورة الذك يصذورهم  ذا سذاد   ذب تلذا 
المرباذذط وال ذذر اط الن ذذدة مذذن ت ذذّد   الصذذورة ال ذذوهاع الذذك اسذذ مّدها مذذن أوعذذاب ا  معذذات
، مث اللذذذورات املذذذدمرة الناَتذذذط عذذذن هذذذ ه  األمذذوال يف جاتذذذب والفمذذذر والبذذذؤ  يف جاتذذذب آخذذذر

 . األوعاب السالط
 :ويمول م اًدا باللورات  ا فاها فورة المرام ط ـ   
والواقـع أن اتهــام النظــام اإلســالمي بونـه ال يحمــ  ضــماناته لافــال للمممنــات ))
، كما أن فيه لافاالك لحقائ  التاريخ اإلسالمي الذي شـهد الثـورة  عة في ك  نظامالواق

، كمـــا شـــهد ثـــورة القرامطـــة  ، وشـــهد ثـــورة الحجـــا  علـــى يعيـــد المبــرع علـــى عثمـــان
، ومــــا يــــعال الــــروف  وســــواها ضــــد االســــتغالل والســــلطة الجــــائرة وفــــوارن الطبقــــات

ى الــرا  مــن الضــربات القاصــمة اإلســالمي يصــار  ضــدِّ هــذه االعتبــارات جميعـــكا علــ
 . (0)التي وجهت لليه في ثالثمائة وألد عام

ـــن الفضـــ  وســـائر حركـــات  ـــي ب ـــه أافـــ  حركـــة الفـــاطميين والبـــاطنيين كعل ولعل
 . الروافض لبال يستيق  النوام وينتبه الغافلون

 ــــــــــــــــــــــــ

 .   خامسط(  227  : )  ((العدالط اخج ماعط))( 0)
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 الفصل الثامن والثالثون

 موقف الصحابة وعلماء األمة من الثائرين على عثمان

، حدفنا  حدفنا حيىي بن آدم: حدفنا حاان بن ب ر  ال : شبط ذ رمحه اهلل ذ  ال ابن 
مذذذا رّدأ عذذذن :  لذذذت لسذذذا  بذذذن أيب اجلعذذذد : ، عذذذن أيب مالذذذا األشذذذوعي  ذذذال  أبذذذو معاويذذذط

، ف كرتا علمذان  كنا مع  مد بن علي يف ال عب وابن عبا : ،  ال  رأيا يف علمان ؟
، مث أ بذ  علذى  أ  أْن ذم: ، فمذال  ، مث تلنذا منذه رجذ كّفوا عذن هذ ا ال: ، فمال  فنلنا منه

أت كر ع اط اجلم  وأتا عن  ني علذي ذ رعذي اهلل : ابن عبا  ذ رعي اهلل عنهما ذ فمال له 
: ، فسذمع هذّدة يف املربذد فأرسذ  فالتذذًا فوذاع فمذال  عنه ذ ويف يدي الرايذط وأتذت عذن يسذاره

، فرفذع علذي يديذه حذىت  لمذان ذ رعذي اهلل عنذه ذهذ ه عائ ذط ذ رعذي اهلل عنهذا ذ تلعذن   لذط ع
، لعنهم اهلل يف السه  واجلبذ   وأتا ألعن   لط علمان ذ رعي اهلل عنه ذ: سوتا وجهه مث  ال 
 . ذ مرّتني أو فالفذًا ذ

أمذا يّف ويف هذ ا : ابن عبا  ذ رعذي اهلل عنهمذا ذ فأ بذ  علانذا فمذال ( 0)فصد وا:  ال 
 . ((ل م شاهد عدل
 .(2)عن علّي أته كان يدعو على   لط علمان وتارة يلعنهم هبأساتادمث رو  

 . وهي تص   وموعها إي درجط الصحط
أتذذوا علاذذذـا فسذذلموا علاذذه وعرعذذوا  رينيأن اللذذوار املصذذ: ذذذ رمحذذه اهلل ذ (7)وذكذذر ابذذن جريذذر

لمذذد علذذم الصذذاحلون أن جذذاش ذي املذذرة وذي خ ذذب : ، و ذذال  ، فصذذاح  ذذم ورذذردهم لذذه
 ،  ، فذذذذذذذذارجعوا خ صذذذذذذذذحب م اهلل ن علذذذذذذذذى لسذذذذذذذذان  مذذذذذذذذد صذذذذذذذذلى اهلل علاذذذذذذذذه وسذذذذذذذذلمملعوتذذذذذذذذو 
 . تعم؛ فاتصرفوا عنه على ذلا:  الوا 

، وذكذر هلذم أن جذاش ذي  وأتى البصريون وال وفاون الزبري فمال هلم ملذ   ذول علذي

 ــــــــــــــــــــــــ

 . فصد ه: لعله ( 0)
 . ( 2/009: )  ((أخبار املدينط))( 2)
 . ( 2/711: )  ((تاري  ابن جرير))( 7)
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 . املرة وذي خ ب واألعو  ملعوتون على لسان  مد صلى اهلل علاه وسلم
لعذن اهلل )): إي احلسذن بذن علذي ذ رعذي اهلل عنذه ذ أتذه  ذال  وسذاهب ابذن شذبط ب سذناده

 .(0)((  لط علمان
، حذدفنا  ، حذدفنا حيذىي حذدفين  مذد بذن امللذىن: ذذ رمحذه اهلل ذ (2)و ال اإلمام البخاري

لذذو رأي ذذين مذذوفمي عمذذر علذذى : مسعذذت سذذعاد بذذن زيذذد يمذذول : ، حذذدفنا  ذذاأ  ذذال  إمساعاذذ 
و أن ُأحذذذدا اتمذذذض ملذذذا صذذذنع م بعلمذذذان ل ذذذان  مو ذذذذًا أن اإلسذذذالم أتذذذا وأخ ذذذه ومذذذا أسذذذلم ولذذذ

 . ((ينمض
سذرّي ( سذنط فذال  وفالفذني : يعذين ) ويف هذ ه السذنط )): و ذال ابذن كلذري ذ رمحذه اهلل ذ 

 علمذذذذذذان بعذذذذذذض أهذذذذذذ  البصذذذذذذرة منهذذذذذذا إي ال ذذذذذذام وإي مصذذذذذذر بأسذذذذذذبا  مسذذذذذذوغط ملذذذذذذا فعلذذذذذذه 
، وهذم  األعداع يف احلّ  وال ذالم فاذهذ رعي اهلل عنه ذ؛ ف ان هؤخع ممن يؤلب علاه و الو 
 .(7)((الظاملون يف ذلا وهو الباّر الراشد ذ رعي اهلل عنه ذ

أن الصحابة والتابعين له  بإحسان واألمـة وعلماءهـا علـى أنِّ عثمـان : والواقع 
، وخصـومه  ، وأنـه علـى الحـ  األبلـج ، وشـهيد مظلـوم ـ رضي اهلل عنه ـ خليفـٌة راشـد

، ال يخــالد فــي هــذا لال الــروافض والخــوار  وأهــ   علــى الباطــ مــن الثــوار وايــره  
 . اإللحاد والبد 

 ــــــــــــــــــــــــ

 . ( 7/712: )  ((ملدينطأخبار ا))( 0)
 . ( 7863: ، حديث  ذ ك ا  منا ب األتصار 67: )  ((الصحاه))يف ( 2)
 . ( 3/066: )  ((البدايط والنهايط))( 7)
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 الفصل التاسع والثالثون

 طعون سيد قطب يف خلفاء بين أمية وبين العباس

وال تـرع ،  ولساد   ب رعون يف بين أماط ويف بين العبا  عرجهم  ا من اإلسالم
ائله أ فللرج  كـالم كثيـر مشـحون هذه الضغائن والحرقة لال في كالم الروافض وفص

ــالطعون والحقــد ال يتِّســُع المجــال لــذكره ومناقشــته ، منذذه  ولذذه بعذذد ح ايذذط خ ب ذذني  ب
م ذذ وبا ني علذذذى معاويذذذط ذ رعذذذي اهلل عنذذذه ذ وللمنصذذذور الذذذ ي  ضذذذى علذذذى دولذذذط الذذذرفض 

 . ، فدفع ب لا عن اإلسالم واألمط شرـا عظامذًا وخ رًا رهابذًا واإلحلاد
 :دمها  ال ساد بع

 .(0)((وبذلك خرجت سياسة الحم  نهائيـنا عن دائرة اإلسالم وتعالي  اإلسالم))
 :بالملط تماط هو ال مرة أخر  بعد أن رمى علمان باخحنراف يف تصور احل م و ّاد

وأمــــا بعــــد أن صــــار الحمــــ  للــــى الملــــك الغضــــو  فقــــد انهــــارت الحــــدود ))
والمـــن  بـــالح  فـــي أحيـــان قليلـــة  ، وأصـــب  الحـــاك  مطلـــ  اليـــد فـــي المنـــع والقيـــود

، واتســـع المــــال لتـــرف الحمــــام وأبنـــائه  وحاشــــيته   وبالباطـــ  فــــي ســـائر األحيــــان
، وخــر  الحمــام بــذلك نهائيـــنا مــن كــ  حــدود اإلســالم فــي  ومملقــيه  للــى ايــر حــدِّ 

 .(2)((المال
 . باهللفال حول وخ  وة إخ  . يمفترون بمث  هذاوَمن دار يف فل ه  اً ومعلوم  أن ساد

 ــــــــــــــــــــــــ

 .   فاتاط ع رة(  068ذ  063:   ) ،    خامسط(  211:   )  ((العدالط اخج ماعاط))( 0)
 . ( 211:   )  ((العدالط اخج ماعاط))( 2)
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 اخلامتة

لمد تبني للمؤمنني أول الدين والعمول والنهى من ه ا العرض مد  ما كذان ين ذوي 
، ومذا ظلذم بذه  علاه ساد   ب من حمد وكراهاذط لعلمذان بذن عفذان اخللافذط الراشذد املظلذوم

 . اخللافط احلاي الصاح الو ور العادل اه 
فاهذذذذذذا بذذذذذذني حمذذذذذذد الذذذذذذروافض ومذذذذذذد  ال  ذذذذذذاول واخفذذذذذذواعات واخ امذذذذذذات الذذذذذذك  ذذذذذذع 

 . واخشواكاني
 . ف ارة ير  أن خالف ه كاتت فووة

 . وتارة يم فه بأن أسأ اإلسالم يف عهده  د َت مت
 . وتارة يرماه باخحنراف عن روح اإلسالم

 . وتارة يرماه بأته يول أعداع رسول اهلل ويعزل أصحا  رسول اهلل
 . ، وبأته سامط ملروان افاط لروح اإلسالموتارة يرماه بأته مّ ن للمبادئ األمويط ا 

 . وبأته حيم  بين أماط وبين معا  على ر ا  النا 
 . وبأته يمدهب األموال والوخيات على بين أماط
 . وبأن تصور حمامط احل م يف عهده  د تمرّي 

 . وبأن اللوار أ ر  إي روح اإلسالم من علمان
 . ... ااس هوبأن اللروات  د تضخمت يف عهده ت اوط لس

 . وطعون كثيرة قبيحة ال تتسع لذكرها هذه الخاتمة
، وبذأْنم  ورعن يف الصحابط ال ين عاشوا يف عهده وخاار ال ذابعني بذأْنم مسذ نفعون

 . ، ألْنم اع ادوا ال فضا    يمنعوا ب رعط املساواة
 . وبأن عهدهم صار عهد إ  اب

 . اإلسالم  لو م ، و  ىال  ب اشط وأْنم لبسوا اإلسالم رداًعا
 . وفّض  علاهم تالما  ابن سبأ اللّوار

 . ورعون أخر  رعن  ا وشّوه أه  ذلا العهد الزاهر
، وكفـــى شـــبا  األمـــة ســـوء أفمـــاره  ، واهلل يمـــاف ه بمـــا يســـتح  واهللُ حســـيُبه

 . ومبادئه المنافية للمنهج اإلسالمي الح  الالبسة لبا  اإلسالم ظلمـكا و وركا
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 وعاتفهرس املوض

 املمدمط 
 األسبا  املوجبط لل  ابط يف ه ا املوعوب 
 حملط عن حااة ساد   ب 
 م اتط أصحا  رسول اهلل صلى اهلل علاه وسلم عند اهلل ورسوله واملؤمنني 
 تب ة عن اخللافط الراشد علمان بن عفان رعي اهلل عنه  
لى اهلل علاذه مذن فضذائ  علمذان ذ رعذي اهلل عنذه ذ اللاب ذط عذن رسذول اهلل صذ 

 وسلم
متهاد روي  مذن سذاد لا وصذ  بذه إي ال عذن يف علمذان ومذن يف عهذده مذن  

 الصحابط وغريهم
 علمان ما كان ير  أن  اامه باحل م َيع  له حمو ذًا وام اازات 
 ساد يمرر م هب الفرهب الضالط لاوهم أْنا م هب عمر 
 ل عمامذًا يف تفسهعلمان ذ رعي اهلل عنه ذ كان شعوره اإلسالمي بالعد 
 علمان ذ رعي اهلل عنه ذ كان يمام العدل على تفسه وبني رعا ه 
ا ذام سذاد لعلمذان ذ رعذي اهلل عنذه ذ بأتذه بذاكر اإلسذالم الناشذو بذال م ني  

 للمبادئ األمويط ا افاط لروح اإلسالم 
 ا ام علمان بأن تصوره حلمامط احل م  د تمرّي  
 رة ظا  م وو إظهار ساد علمان يف صو  
 ساد لعلمان بأته  د توسع يف املنه والع ايا ا ام 
 رمي ساد علمان باخحنراف عن روح اإلسالم 
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سذذذاد   ذذذب يذذذر  أن اللذذذورة الذذذك  ادهذذذا ابذذذن سذذذبأ أ ذذذر  إي روح اإلسذذذالم  
 واَتاهه من مو رت علمان 

 تضخم اللروات ت اوط لسااسط علمان يف زعم ساد 
 يف ال صور للحااة واحل م وحموهب األمراع تملط بعادة جـدا 
 مت ني علمان يف تظر ساد للمبائ األمويط ا افاط لروح اإلسالم 
 ا امات خ رية للصحابط وا مع املسلم يف عهد علمان 
 َت م أسأ الدين يف عهد علمان ذ رعي اهلل عنه ذ يف زعم ساد  
 أ وال األئمط يف اإل  اب واإلحااع 
 أن م هب أيب ب ر ال سويط يف  سمط املال زعم ساد 
 ال علاق على كالم ساد   ب يف ال سويط 
 اشواكاط ساد   ب 
 تفضا  أيب ب ر يف الع اع 
 ساد   ب ت م ع تفسه حسرات 
 خالفط علمان كاتت فووة يف تظر ساد   ب 
 ه  لل وازن ال ي يزعمه ساد   ب موعع يف شرعط اإلسالم 
 ن ويف سائر الصحابط و ريش بصفط خاصطرعنات يف علما 
 حالط  ريش اخ  صاديط يف عهد علمان رعي اهلل عنه  
 زعم ساد أن أبا ب ر وعمر كاتا ي  ددان يف إمساأ ر و   ريش 
 د اخللفاع الراشدين كاتوا من  ريشو  ادة حرو  الردة والف وحات يف عه 
 وبرأه اهلل منهامتواد ساد لللورة على علمان وإلصا ها بأيب ذر  



 مطاعن سيد قطب في أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 

  

 246 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أصذذحا  رسذذول اهلل : زعذذم سذذاد أن أبذذا ذر  ذذام ين ذذر علذذى املوفذذني ذ أي  
 صلى اهلل علاه وسلم

  م سا  ط وجهها ساد إي علمان رعي اهلل عنه 
الصذذذحابط وعلمذذذاع األمذذذط عذذذالفون أبذذذا ذر يف تفسذذذري ال نذذذز وإَيذذذا  ال زّهذذذد  

 ال ي ذهب إلاه
 ، ودحضه ل به أه  الف  نه ذتفاد مال علمان ذ رعي اهلل ع 
 ال   عن عبد الرمحن بن عوف رعي اهلل عنه 
 ال   عن رلحط بن عباد اهلل رعي اهلل عنه  
مو رت الصحابط وعلماع األمط من اللذوار علذى علمذان الذ ين  ذدحهم سذاد  

   ب
 رعون ساد   ب يف خلفاع بين أماط وبين العبا   
 اخلامتط 

 


