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 ��ا�ة الصادعون با��ق��فوظة �والن��  حقوق الطبع

 

 

 ��مح بن�� ا���توى ���ط ��بته ل��صدر و�دم تعدي��



 معالم في الطريق كتاب شروح

 "الطريق في معالم" شروح تعريف بكتاب

 أو لعثمانيةا الخ��فة في المتمثلة ا�ٕ�س��مية الخ��فة سقوط هي كله ا�ٕ�س��مي التاريخ في النكسات وأسوأ  المأساوية، ا��ٔحداث أعظم من

 .الزمان من قرنين مدى على مؤامرات عبر أدق بتعبير إسقاطها

 :بقوله) المسلمين بانحطاط العالم خسر ماذا( كتاب صاحب المأساة هذه عن عبر ولقد

 ما وعِ ن من حادثاً  أخيراً، والعمل الحياة ميدان من وانسحابهم بعد، ا��ٔمم قيادة عن وانعزالهم وفشلهم أو��ً، المسلمين انحطاط يكن لم"

 صرين،المنت الغزاة وانهزام والفاتحين، الملوك وانكسار والدول، الحكومات وانقراض وا��ٔمم، الشعوب انحطاط من التاريخ في وتكرر وقع

! العام �ٕ�نسانا تاريخ في أمثاله أكثر وما. أمة كل تاريخ في هذا مثل وقع ما أكثر فما. المد بعد السياسي والجزر المدنيات ظل وتقلص

 ... التاريخ في له مثيل �� غريباً  كان الحادث هذا ولكن

 ولم حادث،ال لهذا الصحيح الحساب ا��آن إلى يحسب لم والعالم السنين، من عقود في تدريجياً  وقع وإنما يوم، في يتم لم ذلك ولكن

 ."وحرمانه لشقائه الصحيح المقياس عنده وليس قدره، يقدره

 ��ميةإس خ��فة إقامة إلى للسعي التحمس على وحفزهم الحدث، هذا خطورة رأوا الذين المسلمين بعض قلوب أذكى المؤلم الحدث هذا

 .ا�ٕ�س��مية الشريعة وتطبيق الله كتاب تحكيم إلى العودة إلى تدعو إس��مية حركات فظهرت جديد، من

 والمنهج، ورالتص في لقصور صحيحة بصورة الواقع تشخيص من تتمكن لم الخ��فة سقوط بعد جاءت التي ا�ٕ�س��مية الحركات ولكن

 .  أيضا قصور به كان ذلك على ترتب الذي المنهج فٕان وبالتالي

 الصحيح تصورال إدراك ثم ومن للواقع؛ الدقيق التشخيص لهذا تعالى الله وفقه الذي هو -الله رحمه- قطب سيد ا��ٔستاذ بأن القول ويمكن

 ا�ٕ�س��م قائقح يدرس  شرع المسلمين ا�ٕ�خوان إلى بانضمامه الحركية حياته بدأ  الذي سيد فا��ٔستاذ الواقع، هذا لع��ج المكافئ والمنهج

 التي لحقيقةا ��ٔن العظيم؛ الله توفيق من وهذا. أبدا يخطئ �� الذي الميزان بهذا يديه بين الذي الواقع يزن وأخذ رأسا، الكريم القراآن من

 سيد به قسب الذي السبب هو وهذا ا��ٔخرى؛ بالمصادر يخلطه ولم للتلقي ومصدره ميزانه القراآن جعل من إ�� إليها يهتدي �� إليها اهتدى

 الصحيح، منهجال إلى يهتدوا لم ثم ومن حقيقته، على ا�ٕ�س��مي العالم في الواقع تشخيص يستطيعوا لم الذين العلماء من غيره قطب

 هذا مثلل الم��ئم المنهج أنه باعتبار سيد ا��ٔستاذ عرضه الذي المنهج بهذا يرحب من أول يكونوا أن العلماء هؤ��ء من المتوقع من وكان

 .الواقع

 وإص��حات قيعاتتر  إلى يحتاج بسيطا جزئيا انحرافا ليس ا��ٔمة انحراف بأن يقينه عن نابعا كان سيد ا��ٔستاذ عرضه الذي الدعوة منهج إن

 يعيشون ذينال ذلك في بما منها ا�ٕ�س��م  أخرجها التي الجاهلية إلى البشرية ارتداد في تكمن المشكلة بأن للناس صرح ولذلك جزئية،

 .إس��ميا كان الذي العالم فى



 تعريف بالكتاب

 ٢ 

 ونكصت ا��ٔديان ورج وإلى العباد، عبادة إلى البشرية ارتدت فقد. الله إ�� إله ب�� البشرية إلى الدين هذا جاء يوم كهيئته الزمان استدار لقد"

 ا،يردده وهو المدلول هذا يعني أن ودون مدلولها، يدرك أن دون »الله إ�� إله ��: «الماآذن على يردد منها فريق ظل وإن الله، إ�� إله �� عن

 أو شريعية،ت كتشكي��ت أو كأفراد، ادعوها سواء -ل��ٔلوهية مرادفة وهي- ��ٔنفسهم العباد يدعيها التي »الحاكمية« شرعية يرفض أن ودون

 وارتدت ة،الجاهلي إلى عادت البشرية أن إ��.. الحاكمية حق إذن لها فليس اآلهة، ليست كالشعوب، كالتشكي��ت، فا��ٔفراد،. كشعوب

 ..الو��ء له وتخلص الله، توحد تعد ولم. ا��ٔلوهية خصائص العباد لهؤ��ء فأعطت. الله إ�� إله �� عن

.. واقع ��و  مدلول ب�� »الله إ�� إله ��: «كلمات ومغاربها ا��ٔرض مشارق في الماآذن على يرددون الذين أولئك فيها بما بجملتها، البشرية

  ١!"الله يند في كانوا أن بعد ومن -الهدى لهم تبين ما بعد من- العباد عبادة إلى ارتدوا ��ٔنهم القيامة، يوم عذاباً  وأشد إثماً  أكثر وهؤ��ء

 :الوجود عن غاب الحقيقي المسلم المجتمع وأن المجتمعات هذه لجاهلية الصحيح الوعي هي البدء نقطة أن أيضا ويقينه

 ويجب وعمق حبوضو  الحقيقة هذه تستيقن أن يجب الواقع عالم في ا��ٔرض في الدين هذا نشأة �ٕ�عادة تجاهد التي المسلمة العصبة فٕان"

 انحرفت ٕاذاف.. وا��نط��ق البدء نقطة هي فهذه.. جازما واضحا صريحا تعريفا بها الناس تعرّف أن ويجب تلجلج أي فيها تتلجلج أ��

 التصميمو  والصبر ذلك بعد ا�ٕ�خ��ص من لها توافر مهما أساس غير على وبنت كله طريقها ضلت انحراف أدنى -البدء منذ- عنها الحركة

  ٢!"الطريق في المضي على

 :الله إ�� إله �� إلى جديد من الناس دعوة هي البدء نقطة أن يقينه ثم ومن

 لىإ  أو��ً  يدعوهم أن يجب الدين، هذا إنشاء �ٕ�عادة الناس يدعون حين أنهم ا�ٕ�س��مية الدعوة ��ٔصحاب مفهوماً  يكون أن ينبغي كذلك"

 هو ��ما�ٕ�س أن يعلموهم أن يجب -!مسلمون بأنهم المي��د شهادات لهم وتشهد مسلمين، أنفسهم يدعون كانوا لو حتى- العقيدة اعتناق

 هذا دعاءبا الله سلطان على المعتدين وطرد كله، أمرهم في لله الحاكمية رد وهو، الحقيقي بمدلولها- الله إ�� اله �� عقيدة إقرار -أو��-

  ٣..."وواقعهم أوضاعهم في وإقرارها وشعائرهم، ضمائرهم في إقرارها -��ٔنفسهم الحق

 .جديد من العضوي ا�ٕ�س��مي التجمع تأسيس هو ا�ٕ�س��مي المجتمع إلى يؤدي الذي الوحيد الطريق أن واستيقن

 ):الحضارة ومشك��ت ا�ٕ�س��م( كتابه في سيد ا��ٔستاذ يقول

 في الطريق، في ةالقافل تمضي ثم -المؤمنة العصبة قلوب- قلوب عدة في أو قلب، في الحقيقة هذه استقرار نقطة البدء، نقطة توجد"... 

 نهاية في القافلة صلت ثم -ا��ستثناءات بعض عدا فيما- مرة أول الهدى جاءها يوم غربته البشرية على اليوم الغريب الشائك، الطويل، الطريق

  ٤."ا��ٔولى القافلة وصلت كما الشائك الطويل الطريق

                                                           
 

 .١٠٥٧ ص، ٢ الجزء، القراآن ظ��ل في  ١

 .١٤٩٣ ص، ٣ الجزء، القراآن ظ��ل في  ٢

 .٣٥ص، فريد قراآني جيل فصل، الطريق في معالم  ٣

 .١٣٤ ص، الخ��ص طريق فصل، الحضارة ومشك��ت ا�ٕ�س��م  ٤



 معالم في الطريق كتاب شروح

 ٣ 

 لبشر،ا من جماعة حياة في ممثل مجسم، متحرك، حي لمنهج تستجيب إنما. مسموع أو مقروء لمنهج عادة تستجيب �� البشرية إن"

 .العقول اآثاره وت��حظ اليد، وتلمسه العين تراه واقع إلى مترجم

 ."إس��مي مجتمع صورة في ا�ٕ�س��مي للمنهج تستجيب إنها

 في معالمو  القراآن ظ��ل في وخاصة المختلفة كتبه في وكتبها هذه فكرته خاصة ول�ٕ�خوان عامة للناس أعلن الله رحمه قطب سيد إن

 .الطريق

 �� بدو  ياجاهل أصبح العالم وأن القراآن دعوة لهم وشرح السجن في ا�ٕ�خوان من بأعضاء التقى قطب سيد فٕان الكتابات هذه على وزيادة

 تطبيق نم وتمكنهم المسلمين تضم التي ا�ٕ�س��م دولة �ٕ�نشاء الوحيد الطريق هو ��ٔنه جديد؛ من ا�ٕ�س��مي المجتمع إنشاء إلى الدعوة من

 :تعالى قال كما لهم الله ارتضاه الذي دينهم

الَِحاتِ  وََعِملُوا ِمْنُكمْ  اآَمنُوا ال�ِذينَ  الل�هُ  َوَعدَ ﴿   اْرَتَضى ل�ِذيا ِديَنُهمُ  َلُهمْ  َوَليَُمك�َنن�  َقْبِلِهمْ  ِمنْ  ال�ِذينَ  اْسَتْخَلفَ  َكَما اْ���رْضِ  فِي َلَيْسَتْخِلَفن�ُهمْ  الص�

َلن�ُهمْ  َلُهمْ   ].٥٥: النور﴾ [ اَشْيئً  بِي يُْشرُِكونَ  َ�� َيْعُبُدوَننِي ا�ْمًنا َخْوفِِهمْ  َبْعدِ  ِمنْ  َوَلُيَبد�

 مع كلماته، مع تتفاعلو  مباشرة، التربية منه تتلقى الشيخ مع العيش وبين مربيك أو شيخك من رسالة قراءة بين كبير فرق هناك نعلم، وكما

 ومن المعاصرة؛ ةا�ٕ�س��مي الحركة ساحة في العاملين معظم على سيد ا��ٔستاذ كلمات تأثير رأينا فٕاذا. عليك يشكل عما وسؤاله به ا��قتداء

  ديه؟ي على وتربوا ا�ٕ�س��م لهم وشرح بهم التقى الذين بت��ميذه فكيف المتميزة، بكتاباته والمعجبين محبيه كثرة ثم

 في ممعال" كتاب شارح وهو" بالحق الصادعون" جماعة أمير محمد كامل مصطفى الشيخ النعمة بهذه عليهم الله أنعم الذين أولئك من

 ".الطريق

 سيد مع تيقص( بعنوان نشرها التي مذكراته في سيد ا��ٔستاذ مع لقائه وعن ا�ٕ�خوان في حياته عن كامل مصطفى الشيخ تحدث لقد

 .هنا ذلك ذكر عن أغنى بما) قطب

 ينبغي أنه ضاأي واستيقن. ربها إلى الرجوع هو الوحيد دواءها أن وأيقن اليوم، البشرية داء بعمق وأدرك القراآن، دعوة فهم مصطفى فالشيخ

 .جديد نم ا�ٕ�س��م إلى الدعوة فريضة عن يتقاعس أن الحق لهذا اهتدى لمسلم يمكن �� وأنه الفكرة هذه تتبنى أن ا�ٕ�س��مية للحركة

" �ٕ�س��ميا البعث لحركة العمل خطة" أسس وضع الذي الكتاب هذا". الطريق في معالم" لكتاب شروح بكتابة القيام إلى دفعه ما وهذا

 ).ا�ٕ�س��مية الحركات مانفستو( بـ فسموه المعالم لكتاب المميزة السمة هذه ا�ٕ�س��م أعداء أدرك ولقد. العصر هذا في

 التي الحقيقة يه بل المبالغات من هذا وليس. نوعه في فريد إنه. المعروفة الكتب كشروح ليس أيدينا بين الذي المعالم شروح كتاب إن

 .ويدرسه يقرأه من كل يدركها

 :التميز لهذا هيأته التي العوامل من بعضا وإليك



 تعريف بالكتاب

 ٤ 

 لحياة،ا في هدية أعظم له قدم وأستاذه معلمه أن يشعر الذي التلميذ بشرحه، يقوم الذي الكتاب مؤلف تلميذ هو الشارح إن :ا��ٔولى

 لدينا لهذا يملك ما كل لبذل وا��ستعداد به وا�ٕ�يمان الله لدين الصحيح الفهم إدراك على المساعدة من أعظم وعطية نعمة هناك وهل

 ..  للبشرية الله اختاره الذي

 يتوقعه ما كل في اذه��ٔست واستشارته واستفساره الدين، هذا حقائق كل منه المباشر والتلقي وتلميذه، ا��ٔستاذ بين الحقيقية المعايشة هذه

 فهو، لمختلفةا كتاباته في وتعبيراته كلماته مرامي إدراك على أقدر التلميذ هذا تجعل الميزات هذه كل...الدعوة طريق في عقبات من

 .مميزا شرحا هيجعل �� شك المعالم لكتاب شروح بكتابة التلميذ هذا قيام فٕان لذا وأهدافه؛ ا��ٔستاذ دعوة حقيقة عن بدقة يعبر من أجدر

. المعالمب مسترشدا ا�ٕ�س��مية الخ��فة إعادة طريق في خطوة أول هي التي ا�ٕ�س��مية ا��ٔمة �ٕ�عادة تسعى جماعة الشارح كو�ن :الثانية

 تلك صاحبها كو�ن يثح طويلة تجربة بعد الشرح هذا فجاء. شيخه من تلقاه الذي بالعلم قعد أنه لو له لتتفتح تكن لم اآفاقا له فتح وهذا

 .كله وكيانه وعقله بروحه وغذاها الجماعة

 روحية أو كرية،ف و عقلية كانت سواء وطرقتها إ�� التربية مجا��ت من مجا�� تترك لم شاملة، تربية الجماعة هذه رب�ى الشارح أن :الثالثة

 تربية هي لغيره لمرءا تربية أن �� شكو . ودعوية حركية أو وسلوكية، أخ��قية أو الغير، مع وتفاعلية اجتماعية أو وثقافية، علمية أو ووجدانية،

 . الدعوة لهذه المستجيبين تربية وحاول إليها الناس ودعا لفكرة عاش من كل يدركها كما لنفسه

 البشرية نفسال على التعرف فرصة للشارح أتاح طويل زمن وهو الزمن، من عقود أربعة من أكثر استغرقت الجماعة هذه تربية إن :الرابعة

 متخصص انيرب عالم أمام نفسك تجد الشروح هذه تطالع عندما فأنت. العليا ا��آفاق إلى وارتفاعها صعودها وعوامل ونتوءاتها، والتواءاتها

 ...وباطنا ظاهرا النفس هذه بتطهير كثيرا ويهتم أمراضها، وع��ج البشرية النفس تربية في

 شطر الطهور) (الجمال يحب جميل الله إن( ا�ٕ�س��م جماليات إلى المدعوين أنظار جذب في مساهما الداعية مظهر يكون حتى ظاهرا

 .. المسلم للداعية بالنسبة ذلك وأهمية وا��ٔناقة الهندام قضايا شرح في يفيض الشارح فترى ،)ا�ٕ�يمان

 الخير محب ية،الراق ا�ٕ�نسانية بالمشاعر القلب ممتلئ القلوب، أمراض من متخلصا الباطن، طاهر السريرة، نقي الداعية يكون حتى وباطنا

 ...المؤمنين �ٕ�خوانه الله في الحب ومخلص جمعاء، للبشرية

 البشرية النفس رفع بمحاولة إ�� تقنع �� التي العالية الهمة وتلك المديدة الفترة تلك خ��ل النفوس تربية محاولة في الدائبة المعاناة فهذه

 . غيرها في تجدها قلما خاصة ونكهة لذيذا طعما الشروح لهذه جعلت.. المقدر كمالها إلى

 مدى عينه تخطئ �� الشروح لهذه فالمطالع والباطل؛ الحق بين المعركة لطبيعة الواعي الفهم على الجماعة بتربية الشيخ اهتم :الخامسة

 حقيقة اث��جتث بعناية مدروسة مخططات من ا��ٔعداء به يقوم وما حولها، يدور ما لفهم الجماعة أفراد توعية في الشارح بذله الذي الجهد

 !!!بخير زال ما إس��مهم بأن الجماهير لخداع مظاهره بعض إبقاء مع الناس حياة من ا�ٕ�س��م

 الجاهلية مع وا��لتقاء الحلول أنصاف لتقبل ا�ٕ�س��مية الحركات بعض ترويض لمحاولة ينقطع �� حثيث بسعي ا��ٔعداء قيام الوقت نفس وفي

 المفاهيم لىإ  التوجه صدق منه ت��حظ من مع الجاهلية فيه تعاملت الذي الوقت ذات في أهدافها، لبلوغ أساليبها بعض استخدام في

 معاملة معه املتتع.. تمثله التي ا�ٕ�س��مية والدولة الحقيقي ا�ٕ�س��مي المجتمع �ٕ�عادة ا�ٕ�س��مي بالمنهج وا��لتزام الصحيحة، ا�ٕ�س��مية



 معالم في الطريق كتاب شروح

 ٥ 

" البليتين بأهون" يعتذر ومداهن" ا�ٕ�يمان أضعف" حالة في بأنه يعتذر ساكت بين العلماء فأصبح أنفسهم على الناس يخاف حتى وحشية

 .أخرى تارة" والمفسدة المصلحة بين الترجيح"و تارة،

 ا��ٔصل في لشروحا هذه كانت فقد المعالم، كتاب شرح وتوعيتها الجماعة لتربية الشيخ استخدمها التي الوسائل من أنه هنا بالذكر والجدير

 .تفريغها ثم تسجيلها وتم معها، يلتقي كان التي الجماعة مجموعات بعض على الشيخ ألقاها محاضرات عن عبارة

 التلقي من دايةب والطعوم، ا��ٔجواء مختلفة زمنية فترات في طويلة معاناة خ��ل من تكونت الشروح هذه عناصر بأن نقرر أن نستطيع هنا من

 �� التي لتجربةا هذه تسجيل ثم طويلة، سنوات في الشروح هذه في طرحت التي القضايا على الجماعة تربية محاولة ثم سيد، أستاذ من

 القراآن عم الطويلة المعايشة خ��ل من النفس في ترسب وما وأفكار اآراء من العقل في وما مشاعر، من القلب في ما نقل تكون أن تعدو

 مراعاة إلى حتاجي كلٌ  مختلفين ��ٔناس تربية ومن ا��صطفاء على تقوم دعوة من الناشئة المعاناة تجربة من تراكم وما ا��ٔلوهية، حقيقة ومع

 ...العليا ا��آفاق إلى رفعه محاولة مع لنفسياته وفهم

 ...منها وا��ستفادة إليها الرجوع يمكن مكتوبة مادة إلى وتحويلها التسجي��ت هذه تفريغ.. وأخيرا

 سيد ا��ٔستاذ رضهاع التي القضايا لتناول الشارح وأسلوب الشروح هذه طبيعة توضح أمثلة هنا نثبت أن أحببنا المقدمة هذه نختم أن وقبل

 شرح عيستطي من أجدر هو) التلميذ( الشارح أن من المقدمة بداية في قررناه ما لدينا يتأكد ا��ٔمثلة هذه خ��ل ومن ،"المعالم" متن في

 هذه قتطبي كيفية مباشرة أستاذه من وتلقى مخطوطة وهي) المعالم( هذه درس الذي التلميذ ذلك ،)ا��ٔستاذ( المؤلف أجمله ما وبيان

" ورواده �ٕ�س��ميا البعث ط��ئع"لـ نواة يكون الذي ا��ٔول الرعيل وتربية إعداد بنفسه وحاول) معالمها( ا��ٔستاذ عرض التي) الحركية الخطة(

 .."وظيفتها وحقيقة دورها، طبيعة" من بينة على لتكون" المعالم" هذه لها كتب التي

 :المعالم مقدمة في سيد ا��ٔستاذ سجلها التي الق��ئل الكلمات هذه معاني بعمق تأمل 

. غايتها لبوص وظيفتها، وحقيقة دورها، طبيعة منها تعرف معالم ،"الطريق في معالم" من العزمة هذه تعزم التي الطليعة لهذه �� بدو "

 الناس مع تقيتل أين.. جميًعا ا��ٔرض في ا��ٔطناب الضاربة الجاهلية من موقفها طبيعة منها تعرف كما.. الطويلة الرحلة في البدء ونقطة

 تعرف مث تخاطبها؟ وفيم ا�ٕ�س��م بلغة الجاهلية هذه أهل تخاطب كيف حولها؟ من الجاهلية خصائص وما هي خصائصها ما تفترق؟ وأين

  تتلقى؟ وكيف -كله هذا في- تتلقى أين من

 الصفوة سنفو  في أنشأه الذي التصور ومن ا��ٔساسية، توجيهاته ومن.. القراآن.. العقيدة لهذه ا��ٔول المصدر من تقام أن �� بد المعالم هذه

 ".يسير أن الله شاء حيث إلى مرة التاريخ سير خط حولت والتي يصنع، أن شاء ما ا��ٔرض في بها الله صنع التي المختارة،

 ):أستاذه( أجمله ما وتفصيل توضيح إلى) التلميذ( الشارح الله وفق كيف كذلك تأمل تم

 دورها.." طبيعة منها تعرف معالم". الطريق في معالم" من العزمة هذه تعزم التي الطليعة لهذه �� بد"

 أنها تدركو  الهدى، إلى وقيادتها الله، إلى البشرية قيادة :القيادة وهي ؛)دورها طبيعة( هو الطليعة هذه تعرفه ٔان يجب معلم ٔاول

 …نفسها شأن من أو شأنها من تقلل أو تستقل ف�� وخطير، ضخم بعمل مناطة
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 وهذه فة؛الوظي هي هذه. الحق هذا إلى البشرية هداية ومحاولة ،العالمين رب عن الب��غ وهي ؛)وظيفتها حقيقة( هو الثاني والمعلم

 …ا��ٔنبياء وظيفة وهي. إنسان يؤديها وظيفة أعظم

 .وجل عز لله العبودية وهي ؛)غايتها صلب( تعرف أن الثالث والمعلم

 وقضية العقيدة ةبقضي دائماً  البدء يكون أن. الحال بطبيعة العقيدة وهي ؛)الطويلة الرحلة في البدء نقطة( تعرف أن الرابع والمعلم

 . الله إ�� إله ��

 ة،الجاهلي هذه عن التميز وهو ؛)جميعاً  ا��ٔرض في ا��ٔطناب الضاربة الجاهلية من موقفها طبيعة( تعرف أن الخامس والمعلم

 . الجاهلية هذه عن والتميز المفاصلة خ��ل من موقفها وتحديد

 تحب، وكيف عاملتت كيف تعرف أن. والبراء الو��ء قضية وهي ؛)تفترق ؤاين الناس مع تلتقي ٔاين( أيضاً  تعرف أن السادس والمعلم

 .الجاهلية هذه مع والبراء الو��ء أساسه على يتحدد هذا وكل. ا��فتراق نقاط هي وما ا��لتقاء نقاط هي وما

 �� بدف .الواقع بمعرفة عنه نعبر ما وهو ؛)حولها من الجاهلية خصائص هي وما هي، خصائصها ما( أيضاً  تعرف أن السابع والمعلم

 الجاهلية، نوبي بينها المسافة وتحدد. حولها من الجاهلية خصائص تعرف ثم خصائصها، تعرف جيداً؛ الواقع تعرف أن الطليعة لهذه

 . الجاهلية مع منها أو بها ستتعامل التي البداية نقطة وتحدد

 كيف نعرف أن �� بد. المنهج وهو ؛)تخاطبها؟ وفيم ا�ٕ�س��م؟ بلغة الجاهلية هذه ٔاهل تخاطب كيف( تعرف أن الثامن والمعلم

 ما لك الجاهلية تدرك أن إلى تؤدي طريقة كل وليست صحيحة، بداية كل وليست صالح، خطاب كل فليس. الجاهلية هذه نخاطب

 . ا�ٕ�س��مية التيارات من كثير بين يفرق ما وهذا. إليه ندعو

 -أيضاً - وهو التلقي منهج وتحديد المصدر تحديد). نتلقى وكيف كله، هذا في نتلقى ٔاين من تعرف ٔان( التاسع المعلم ثم

 .جداً  مهم أمر

 صنع لتيوا صنع، الذي هذا كل -الصحابة من- المختارة الصفوة نفوس في ا�ٕ�س��م ا�نشأ  كيف( تعرف أن العاشر المعلم وأخيراً 

 ).يسير ٔان الله شاء حيث ٕالى مرة التاريخ سير خط حولت والتي يصنع ٔان شاء ما ا��ٔرض في بها الله

 الواقع؟ عالم في قامت وكيف ظهرت؟ كيف لنرى ا�ٕ�س��م، حقائق عليه نطبق الذي النموذج هم والصحابة

.. �ٕ�داريا القائد الرحيم الملهم العالم الرجل ذلك إلى المستكبر الدموي العنيف القاسي عمر من -عنه الله رضي- عمر تحول كيف نرى

 كيف؟

 ..وهكذا المسلول؟ الله سيف إلى ل�ٕ�س��م عدو من الوليد بن خالد تحول كيف

 المؤلف؟ أجملها التي القضايا تفصيل في الشارح أسلوب على تعرفت وهل ؟"الشروح" هذه طبيعة لديك اتضحت هل

 .أستاذه أجمله لما تفصيله في الشارح تناول كيفية أكثر يوضح اآخر مثا�� خذ
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 ": الله سبيل في الجهاد" فصل في الدعوة منهج في" المرحلية" قضية عن يتحدث وهو سيد ا��ٔستاذ يقول

 قتضياتهالم المكافئة وسائلها لها مرحلة كل، مراحل ذات حركة فهو. الحركية الواقعية هي الدين هذا منهج في الثانية السمة"

 تقابل �� ٔانها كما، مجردة بنظريات الواقع تقابل �� فهي، تليها التي المرحلة ٕالى تسلم مرحلة وكل، الواقعية وحاجاتها

 "..متجمدة بوسائل الواقع هذا مراحل

 تحدد أن اصرةالمع ا�ٕ�س��مية الحركة على التي القضايا أهم من قضية تتناول التي المركزة الكلمات هذه مرامي بتوضيح الشارح قام فقد

 ".المرحلية" قضية وهي أهدافها، لبلوغ الحركية خطتها وضع تحاول عندما منها موقفها

 .لموجزةا العبارة هذه من أستاذه مقاصد لبيان" التلميذ" الشارح أورده واف شرح في سياقها من انتزعناها التي المقتطفات هذه تأمل

 :الشارح يقول

، تعددةم بمراحل يمر النهاية نقطة إلى البداية نقطة من أو، القمة إلى السفح من ينطلق وهو أنه؛ مراحل ذو منهج بأنه المقصود هو هذا"

 للجماعة ونيك أن من �� بد ولذلك.. المرحلة هذه لحاجات وتستجيب، معها تتفق التي أحكامها ولها، الخاصة مقتضياتها لها مرحلة وكل

 هذه هتستلزم ما وكل، المرحلة عقبات مع وأيضاً ، وحاجاتها وأهدافها المرحلة طبيعة مع متواكباً  يمشي الذي الحركي فقهها المسلمة

 ." لها وتستجيب، المرحلة هذه مع تتفق التي ا��ٔحكام الله شريعة من تستخرج لكي، وفقه إدراك من المرحلة

 ." بصددها نحن التي المرحلية بقضية المقصود هو هذا"

 الله رسول بها قام يالت ا��ٔخيرة التجربة هي القيامة يوم إلى أمامهم للناس دلي��ً  لتكون محفوظة بقيت والتي المتكاملة التجربة أن �� شكو "

..  وأخ��قاً  لوكاً وس وحركةً  ومنهجاً  تصوراً ؛ متكاملة الدين هذا حقيقة يديه على الله فأمضى، ا��ٔنبياء خاتم باعتباره وسلم عليه الله صلى

 خطواتها ويخطوا ،كام��ً  ارتباطاً  بها يرتبطوا وأن حذوها، يحذوا أن المسلمين على ينبغي التي الوحيدة الرائعة التجربة هي هذه فأصبحت

 �� بد ا��آن قومت حركة أي فكذلك، النهاية نقطة إلى وصل حتى الصفر نقطة من بدأ  وسلم عليه الله صلى الرسول أن فكما. خطتها التي

 لذلك وهم، سلمو  عليه الله صلى الله رسول عليها مر التي المراحل بكل مارة، الله شاء إذا النهاية نفس إلى لتصل البداية نفس تبدأ  أن

 فتح أن ىإل مكة في سراً  الناس يدعو بدأ  أن منذ وسلم عليه الله صلى الله رسول طبقها كما المرحلية مفهوم يدركوا أن إلى الناس أحوج

 ." وقتها في معروفة كانت التي المعمورة أقاصي إلى ا�ٕ�س��م وجل عز الله مد أن وبعد، النهاية في ا�ٕ�س��مي النصر وتحقق مكة

 ." وسلم عليه الله صلى الله رسول طبقها وكيف، ا�ٕ�س��م وحركة ا�ٕ�س��م مراحل على نتعرف كيف؛ تعني هنا فالمرحلية"

 بشرحه، قومي الذي الكتاب فصول من فصل أول عنوان إيحاءات لبيان الشارح قدمه الذي الرائع التحليل بهذا ا��ٔمثلة هذه نختم وأخيرا

 ". فريد قراآني جيل" فصل

 :الشارح يقول
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 أي يحاءاتإ  نتلقى وأن، الفصل مع نسير أن تعودنا وكما، )فريد قراآني جيل( فصل وهو، المعالم كتاب في ا��ٔول الفصل عن نتحدث"

 الذي والتصور، هاعن يتكلم التي الحقيقة عن تصورنا لنا توضح معالم منها نستمد وأن نعيش أن فنحاول، حقيقة أي أو تعبير أي أو كلمة

 .المعالم مؤلف عنه يتكلم

 أن ونيريد الذين للناس ومشوقة فريدة وإيقاعات وإيحاءات مشاعر أيضاً  وله، خاص إيقاع له" فريد قراآني جيل"؛ العنوان أن �� شكو 

، النبيين خاتم، وسلم هعلي الله صلى الله رسول يد على ما يوماً  حدثت التي والفريدة الرائعة التجربة تلك أخرى مرةً  يستأنفوا وأن يستعيدوا

 . المرسلين وأشرف

 الفصل هذا أن كتشفهاسن التي الحقيقة ��ٔن. المعالم هذه به يبدأ ، جداً  ورائع ومشوق ومؤثر موح تعبير أنه �� شك" فريد قراآني جيل" فتعبير

 الكتاب فصول ولتهاتنا التي ا��ٔخرى الحقائق بضخامة ليس يتناولها التي الحقائق أن تبدو قد أنه رغم، الكتاب في فصل أهم هو نظرنا في

 منه انبثقت ذيال الكتاب عن يتكلم الفصل هذا ��ٔن، ا��ٔخرى الحقائق تلك عليه تقوم الذي ا��ٔساس يعتبر الحقيقة في ولكنه، ا��ٔخرى

 . ذلك بعد الكتاب عنها تكلم التي الحقائق ووّضح وبيّن شرح والذي، كلها الحقائق تلك

 فع��ً  عتبروي، وخطير كبيرٌ  أمر أيضاً  وهذا. الناس من جيل في ممث��ً  القراآن ذلك عن تحدث إنما القراآني الجيل عن تحدث حينما إنه ثم

 . قراآنياً  جي��ً  يكونوا أن ورسوله الله يريدون الذين المؤمنين من طائفة كل وهدف همّ  ��ٔن، الكتاب في ما أهم

 فٕاننا، يمةسل بطريقة حياتنا في معه نعيش أن استطعنا وإذا، دقيقاً  فهماً  فهمناه وإذا، صحيحاً  إدراكاً  أدركناه إذا؛ الفصل فهذا.. لذلك

 هذا في أدركناه مال وتأكيداً  تثبيتاً  ذلك بعد ا��ٔخرى الحقائق كل وتأتي.. العقبات نصف وتخطينا، الطريق نصف من انتهينا قد نكون

 ." أيضاً  والفريد العجيب الفصل

 ...الكتاب هذا فصول خ��ل من الشيق العرض هذا متابعة إلى ندعوك - الشروح هذه سمات من اللمحات هذه بعد - وا��آن




