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يف احللقات امُلتقّدمة من هذا الربنامج مّت احلديُث يف اجلزء األّول يف حتليل شخصّية حسن البّنا،  ✤
احللقة  وبعد ذلك شرعُت يف حلقات  اجُلزء الثاين م ن هذا الربنامج يف حتليل شخصّية "سّيد ُقطب" ويف

 .املاضّية مّت الكالُم يف هذا املوضوع

وما بني احللقات اليت حتّدثُت فيها عن حسن البّنا واحللقات اليت حتّدثُت فيها عن سّيد ُقطب كان 
هناك حديٌث مبثوٌث ومنتشر يف هذه  احللقات عن مجاعة األخوان امُلسلمني.. فهذه العناوين الثالثة 

 :تقّدم الكالم عنها

 .األخوان امُلسلمون• سّيد ُقطب.  • بّنا.  حسن ال •

هذه  احللقة وحلقُة يوم غد هي آخُر حلقات اجُلزء الثاين م ن هذا الربنامج، وبعد ذلك سيأتينا اجلزء  ●
الثالث تباعًا، والذي تدور حلقاتُه حول واقعنا الشيعي وكيف انتشر السرطاُن القطيبُّ اخلبيث يف مجيع 

 .اّتجاهاته
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يوم وحلقُة يوم غد هي استمراٌر للحلقات اليت تدور يف أجواء سّيد ُقطب وإرهابه وضالله  حلقُة ال ✤
 .ونصبه

ن اخلطر بالنسبة لساحة الثقافة مالذي ُيهّمنا يف هذه  احللقة ويف احللقة القادمة، هو ما يرتبُط مبك
رهاب، واإلجرام، الشيعية.. مكمُن اخلطر هو كتاب )يف ظالل القرآن( لسّيد ُقطب! فهو منجُم اإل

  .والُعنف، والتطّرف، والقتل، والفتك، وُكّل سّيئة

هذا هو الرحم الذي خرج منُه وبطريقٍة شرعّية إرهابية ُكّل احلركات اإلرهابّية اليت فتكْت بالبشر) 
وأعين هنا احلركات اإلرهابية اليت إسالمها إسالُم السقيفة، ومذهُبها هو مذاهب الُسّنة على اختالفها( 

 .هذه احلركات هي اليت فتكْت بالبشر

فاإلرهاب املوجود يف العامل هو إسالمٌي بقراءة السقيفة لإلسالم، وُسّنٌي حبسب املذهب، وعريٌب  ●
حبسب القومّية، وُسعوديٌّ حبسب اجلنسّية.. فأكثُر اإلرهابيني يف العامل هم م ن "الُسعودّية"، وهذه 

حيملون هذه اجلنسّية أو جاءوا م ن بلدان أخرى )عربّية أو غري  القضّية ال ختفى على أحد.. والذين ال
 .عربّية( فإّنهم يأتون يف الدرجة الثانية أو الثالثة يف مراتب هذه  التنظيمات اإلرهابّية

يف ساحتنا الشيعّية ال ُيوجد إرهاب.. ال ُيوجد عندنا جهٌة م ن اجلهات الشيعّية تتبّنى اإلرهاب،  ✤
 .هابأو ابتليْت باإلر

قد ُيقال يف اإلعالم عن بعض التنظيمات العسكرّية الشيعّية، عن بعض األحزاب، عن بعض التّيارات 
والواجهات، عن بعض املرجعّيات الشيعّية، فهذا كالم ُيقال لالستهالك اإلعالمي.. وإّلا ال حقيقة 

هل نّتفق مع هذه  اجلهات أم ل مضامينه أبدًا.. فال إيران إرهابية، وال حزُب اهلل إرهايب )بغّض النظر 
 .ال(، وال احلشد الشعيب يف العراق إرهايب، وال سائر اجملموعات الشيعّية اأُلخرى إرهابّية
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رّبما هذا الكالم ال ُيعجب الُسّنة.. ُهم أحراٌر يف تفكريهم ورأيهم وفيما ُيعّبرون، وحنُن أيضًا أحرار 
 .ُة الرأي وحرّية التعبرييف تفكرينا وفيما ُنعّبر أيضًا.. تلك هي ُحرّي

يف الساحة الشيعّية ُمشكلتنا مع حسن البّنا ومع سّيد ُقطب ومع األخوان امُلسلمني ُمشكلةٌ ثقافية..  ✤
 !وبالدرجة األوىل: ُمشكلتنا مع سّيد ُقطب

ر وم ن ُهنا نشأ اّتجاٌه ُقطيٌب واسٌع جّدًا.. والكثري من الشيعة يعتنقون منهجّية سّيد ُقطب يف الفك
 !والثقافة وُهم ال يعلمون ذلك

امُلشكلُة عندنا يف املؤّسسة الشيعّية الدينّية الرمسّية هي ُمشكلُة اجلهل امُلرّكب، ُمشكلة انعدام الثقافة 
وضعفها إىل حّد بعيد.. وهذه امُلشكلة تأيت من الرؤوس الكبرية، وبالتايل ما يف الرؤوس الكبرية يظهر 

 .ةيف األتباع، وتلك هي احلقيق

أمساء كبرية ُمضّخمة وُتوضع هلا سالسل طويلة من األلقاب والدرجات العلمّية واملقامات الدينّية  •
هي خلّيٌة م ن كّل معانيها )على ُمستوى املرجعّيات، على ُمستوى امُلفّسرين، على ُمستوى امُلفّكرين، 

 وم اإلسالمّية(على ُمستوى الُكّتاب، على ُمستوى األكادميّيني امُلتخّصصني يف العل

وال أحتاُج إىل دليل.. فالفضائّياُت موجودٌة بني أيديكم، واالنترنت موجوٌد بني أيديكم، وُيمكنكم 
أن تبحثوا عن هذه األمساء الكبرية اليت تعرفوهنا، واستمعوا إىل ما يقولون.. تابعوا، ودّققوا، وقارنوا، 

 .ية الشيعّيةوستالحظون احلالة اهلزيلة اليت عليها ساحتنا الثقاف

يف هذه  احللقة سأعرُض بني أيديكم مناذج مّما جاء يف هذا التفسري القطيب الذي يقتل بعض املراجع  ✤
 !والعلماء أنُفسهم عليه

 .هناك منهٌج وهو األخطر.. وهناك تطبيق
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 .يف هذه احللقة سأتناوُل التطبيقات، ويف حلقة يوم غد سأتناول املنهج

شيٌء معروٌف يف الوسط الشيعي حينما ُيذكر سّيد ُقطب، فالذين يتصّورون أّنهم على علٍم وعلى  ✤
معرفٍة وعلى ثقافة ويرفضون سّيد ُقطب.. ُمباشرة يقولون: سّيد ُقطب هو الذي قال عن أمري املؤمنني 

 .أّنه يشرب اخلمر

 .ه  القضّية ستكون حينها هّينةهذا الكالم صحيح.. ولكن لو أّن القضّية تقُف عند هذا احلد فهذ

امُلشكلة أّن هذا التفسري م ن أّوله إىل آخره ُمخالٌف ملنهج العترة وُمعاٍد ملنهج العترة يف ُكّل كلمٍة من 
كلماته.. )وحني أقول أّنه ُمعاٍد ملنهج العترة يف ُكّل كلمٍة م ن كلماته أعين بلحاظ املنهج.. ال أّن 

هذا التفسري ليست صائبة.. فهناك كالٌم صحيٌح موجوٌد يف هذا التفسري، املقصود أّن ُكّل كلمٍة يف 
 .ولكّني هنا أحتّدث عن املنهج الذي ُبين عليه هذا التفسري(

  [2وقفة عند كتاب ]يف ظالل القرآن: ج ✤

من سورة النساء }يا أيُّها الذين آمنوا ال تقربوا الصالة وأنتم  43فيما يرتبط باآلية  664يف صفحة 
 :كارى حّتى تعلموا ما َتقولون{ يقول سّيد ُقطبُس

)ترُد روايتان.. يشترُك يف أحداثهما علّي وعبد الرمحن بن عوف م ن املهاجرين. وسعد بن معاذ م ن 
األنصار(! ُثّم ُيورد َبْعضًا م ن هذه الروايات اليت تتحّدث عن ُشرهبم للخمر.. وهو بالضبط ُيشري إىل 

 :تب ]أسباب النزول[ للسيوطي.. فأورد هذه الروايةالرواية اليت جاءت يف كُ 

  :الرواية عن علّي، قال

أي صاروا  -صنَع لنا عبد الرمحن بن عوف طعامًا فدعانا وسقانا م ن اخَلمر، فأخذْت اخلمُر مّنا )
 وحضرْت الصالة فقّدموين، فقرأُت: }قْل يا أّيها الكافرون ال أعبُد ما تعبدون وَنحُن نعبُد -ُسكارى 
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ما تعبدون{ فأنزَل اهلل تعاىل: }يا أّيها الذين آمنوا ال تقربوا الصالَة وأنتم ُسكارى حّتى تعلموا ما 
 (تقولون{

فعلٌي شرب اخلمر حّتى َثُمل، ُثّم بعد ذلك قام ُيصّلي إمامًا هبم، وقرأ ُسورة الكافرون بشكٍل خاطىٍء 
 !!!ا الصالَة وأنتم ُسكارى{وفاضح، فنزلت اآلية: }يا أّيها الذين آمنوا ال تقربو

الذين يتصّورون أنفُسهم أّنهم على علٍم وعلى ثقافٍة فيما يرتبُط بسّيد ُقطب، ُمباشرًة يذهبون إىل  ●
 .هذا املضمون

قطعًا يف أجواء أحزابنا الشيعّية: )يف حزب الدعوة اإلسالمّية، يف ُمنّظمة العمل اإلسالمي(.. ُهم 
ون أّن علّيًا يشرب اخلمر، ولكّنهم ُيرّقعون لسّيد ُقطب، فالبعض منهم يرفضون هذا املعىن، وال يقول

يقول: إّن سّيد ُقطب الحظ مسألة عدم حترمي اخلمر يف ذلك الوقت، فاخلمر مل يكن ُمحّرمًا، وإّنما 
 .كان ُمباحًا.. فمن هنا سّيد ُقطب أورد هذه املعاين ِبُمالحظة هذه القضّية

جل ال ُيمكن أن نلومُه وأن ُنثرَي عليه إشكااًل، فهو ُسيٌن وهذه  الروايات وهناك َمن يقول بأّن الر •
 .موجودٌة يف ُكتب الُسّنة، ولذلك أوردها

 :وأقول

ال شأن يل بسّيد ُقطب، وال شأن يل ملاذا أوردها.. ملاذا أنتم تتمّسكون بسّيد ُقطب وبتفسريه وهبذه 
 !املنهجّية اليت يكون هذا الُسوء من تطبيقاهتا؟

القضّية ال تقف عند هذه اآلية فقط م ن ُسورة النساء }ال تقربوا الصالَة وأنتم ُسكارى{ فحّتى  ●
لو فرضنا أّن هذه اآلية ليسْت موجودًة يف تفسري سّيد ُقطب، أو أّنه مل ُيفّسرها أو يتحّدث عنها.. 

 !..كفإّن بقّية تفسري سّيد ُقطب هو هبذا الذوق، وهبذا املنطق، بل أسوأ من ذل
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  ..وسأطرح لكم مناذج ُمختلفة م ن تفسريه، وأنتم احكموا

  [1وقفة عند كتاب ]يف ظالل القرآن: ج ✤

ابتغاَء مرضات اهلل  -أي يبيع نفسه  -: }وم ن الناس َمن يشري نفسُه 207سورة البقرة ف اآلية 
 واهلُل رؤوٌف بالعباد{

عليه".. تتحّدث عن ليلة مبيته  يف فراش رسول اهلل هذه اآلية يف ثقافة العترة هي يف علّي "صلواُت اهلل 
 .حينما هاجر "صّلى اهلل عليه وآله" إىل املدينة

هذه اآلية ال تنطبُق إّلا على علّي وولده "صلواُت اهلل عليهم".. وتتجّلى يف أكمل ُصورها يف احلسني 
 .""صلواُت اهلل عليه وعليهم أمجعني

ة، لَسُمرة بن جندب ولغريه.. فبعد ُمفاوضة فيما بني َسُمرة معاوية أعطى أموااًل لبعض الصحاب •
ألف درهم على أن يضع احلديث يف أّن هذه اآلية يف عبد الرمحن بن  400وُمعاوية دفع لُه ُمعاوية 

 !!ُملجم

فوضع َسُمرة احلديث يف أّن هذه اآلية نزلْت يف مدح عبد الرمحن بن ُملجم لعنُة اهلل عليه!! وقد أشاع 
 !..ية هذا األمر، حّتى ُعِرف اخلوارُج يف ُكتب التأريخ بعد زمان معاوية بـ)الُشراة( مجع شاريُمعاو

 :فهذه اآلية م ن سورة البقرة هي يف علّي.. ولكن سّيد ُقطب يف تفسريه الظالل، يقول

 !لزهراءوهو أحدُ امُلشتركني يف قتل ا -وقال ابن كثري يف التفسري: نزلتْ يف ُصهيب بن سنان الرومي )
-) 

 :ُثّم ُيورد مّما جاء من األحاديث، وهي ُكّلها افتراءات.. منها
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قالت يل قريش: يا ُصهيب. قدمَت إلينا وال مال لَك، وخترج أنَت ومالك؟ واهلل ال يكوُن ذلك )
ا أبدًا. فقلُت هلم: أ رأيتم إْن دفعُت إليكم ما يل ُتخلون عّني؟ قالوا: نعم! فدفعُت إليهم مايل، فخّلو

 (عّني، فخرجُت حّتى قد مُت املدينة، فبلغ ذلك النيّب فقال: ربح ُصهيب.. ربح صهيب.. مرتني

أساسًا هذه الرواية ال عالقة هلا باآلية.. فإّن ُصهيب أعطى مالُه، فكيف باع نفسه؟!! هذا هو  
 .التحريف الواضح ملعاين القرآن عند إمام الُقطبّيني الشيعة

اآلية تصرُخ من داخلها ومن خارجها أّنها يف علّي.. ولكن سّيد ُقطب يذهب هبا بعيدًا إىل ُصهيب  •
الرومي!!! ُرغم أّن الروايات اليت أوردها واألحاديث ال تتناسب مع سياق اآلية.. فاآلية تتحّدث عن 

مواَلُه لقريش فهو أعطى أ -على فرض صّحة الرواية  -شخص يبيُع نفسه هلل تعاىل.. أّما ُصهيب 
 !واشترى نفسُه ومل يبْعها..! هل الحظتم النصب والعداء والتثويل كيف يكون؟

  [2وقفة عند كتاب ]يف ظالل القرآن: ج ✤

من ُسورة املائدة: }إّنما ولّيكم اهلُل ورسولُه والذيَن آمنوا الذين ُيقيمون الصالَة وُيؤتوَن  55اآلية 
 الزكاة وُهم راكعون{

 :ب يف هذه اآليةيقول سّيد ُقط

وُيحّدد اهلُل للذين آمنوا جهَة الوالء الوحيدة اليت تّتفُق مع صفة اإلميان، وُيبّين هلم َمن يتوّلون: }إّنما )
ولّيكم اهلل ورسوله والذين آمنوا...{ هكذا على وْجه القصر الذي ال يدُع جمااًل للتمّحل أو التأّول، 

  (..ية أو متييع التصّوروال يترُك فرصًة لتمييع احلركة اإلسالم

 :ويستمر يف احلديث إىل أن يقول •

  .(..فم ن ص فتهم إقامُة الصالة... وم ن ص َفتهم إيتاُء الزكاة... ذلك شأهنم، كأّنه احلالة األصلّية هلم)
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آلية فال ُيوجد ذكٌر لعلّي ال م ن قريب وال م ن بعيد.. وإّنما يأخُذ املعاين إىل أبعد ما ُيمكن..! مع أّن ا
 .واضحة للذي ُيريد أن يبحث عن احلّق، وحّتى يف ُكتب أحاديثهم ويف ُكتب الِسَير والتأريخ عندهم

من سورة املائدة: }يا أيُّها  67ما يرتبط باآلية  أيضًا يف سورة املائدة، يف اجلزء الثاين من تفسريه.. ●
الرسوُل بّلغ ما ُأنزَل إليك م ن رّبك وإْن مل تفعْل فما بّلغَت رسالَتُه واهلُل يعص ُمَك م ن الناس إّن اهلل ال 

 :يهدي القوَم الكافرين{ يقول عنها سّيد ُقطب

رسوُل بّلغ ما ُأنزَل إليك م ن رّبك...{ يبدو وهذا النداء، وهذا التكليف، يف هذه السورة: }يا أيُّها ال)
أّن املقصود به  ُمباشرة هو مواجهُة أهل الكتاب حبقيقة  ما ُهم  -قبل هذا النداء وبعده  -من السياق 

عليه، وحبقيقة صفتهم اليت يستحقوهنا مبا ُهم عليه.. وُمواجهتهم بأّنهم ليسوا على شيٍء.. ليسوا على 
 (..يدة وال اإلميانشيء من الدين وال العق

ذهب باآلية إىل مكاٍن بعيد جّدًا..! ذهب باآلية إىل خ طاٍب وحديٍث مع أهل الكتاب!! ألفاظ اآلية 
ُتشري إىل موضوع كبري ال عالقة لُه بأهل الكتاب.. واألحاديث موجودة يف ُكتب احلديث عندهم 

 .ُخمويف ُكتب التفسري ويف ُكتب التأريخ أّن اآلية تتحّدث يف غدير 

 ."هذه تطبيقات فقط.. أّما املنهج فمن أّوله  إىل آخره ُيعادي علّيًا وآل علّي "صلواُت اهلل عليهم

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

  [1وقفة عند ]يف ظالل القرآن: ج ✤

د ما جاءَك م ن العلم فُقل تعالوا من سورة آل عمران "آية امُلباهلة": }فَمن حاّجك فيه  م ن بع 61اآلية 
 ندُع أبناءنا وأبناءكم ونساَءنا ونساَءكم وأنُفسنا وأنُفسكم مّث نبتهل فنجعل لعنَة اهلِل على الكاذبني{

 :هذه اآلية سّيد ُقطب خرج هبا بعيدًا جّدًا عن َمضموهنا وعن حقيقتها..! يقول
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وّجه اهلل تعاىل رسولُه الكرمي إىل أن ُينهي اجلدل ُي -وقد وضحْت القضّية وظهر احلقُّ جلّيًا  -وُهنا )
وامُلناظرة حول هذه القضّية الواضحة، وحول هذا احلق البّين، وأن يدعوهم إىل امُلباهلة كما هي مبّينة 
يف اآلية التالية: }فَمن حاّجك فيه  م ن بعد ما جاءَك م ن العلم فُقل تعالوا ندُع أبناءنا وأبناءكم ونساَءنا 

 {...َءكم وأنُفسنا وأنُفسكمونسا

وقد دعا الرسول َمن كانوا ُيناظرونه يف هذه  القضّية إىل هذا االجتماع احلاشد، ليبتهَل اجلميع إىل اهلل 
أن ُينزَل لعنتُه على الكاذب م ن الفريقني. فخافوا العاقبة وأبوا املباهلة. وتبّين احلق واضحًا(! هذا ُكّل 

 .الذي قاله

ذلك التفصيل امُلهم واملضامني اليت فيها ُتمّثل أجبدياُت اإلسالم، أجبدياُت التأريخ امُلباهلة بكّل 
اإلسالمي، أجبدياُت سرية  النيب، أجبدياُت ُكتب احلديث، أجبدّيات التفسري. صحيح هم ُيحّرفون.. 

 .ولكّنهم ال يستطيعون أن ُينكروا هذه احلقائق، ولكّنهم ُيضّعفون أحاديثها

ء هذا التفسري قطعًا إمام زماننا مل يكن قد نظر إليه نظر ُلطٍف أو رمحة..! وإّلا كيف الذي يركض ورا
 !!..ُيترُك حديُث أهل البيت للقرآن وُيستهزأ به ويركضون وراء هذا الضالل

  [5وقفة عند ]يف ظالل القرآن: ج ✤

أهل البيت وُيطّهركم  آية التطهري: }إّنما ُيريد اهلل لُيذهب عنكم الرجس 33ُسورة األحزاب اآلية 
 تطهريا{

 :يقول سّيد ُقطب وهو يتحّدث عن نساء النيب قطعًا

)وم ن مث كان األمر بإقامة الصالة، وإيتاء الزكاة، وطاعة اهلل ورسوله، ُهو خامتة التوجيهات الشعورّية 
الع بادة واألخالقية والسلوكية ألهل البيت الكرمي؛ ألّنه ال يقوم شيٍء م ن تلك التوجيهات بغري 
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والطاعة.. وُكّل ذلك حلكمة وقصد وهدف: }إّنما ُيريد اهلل لُيذهب عنكم الرجس أهل البيت 
وُيطّهركم تطهريا{..(. فهو يتحّدث هنا عن أن االلتزام هبذه العبادات هو الذي جيعل اإلنسان طاهرًا 

 ..ُمطّهرًا

 :إىل أن يقول •

سيلًة إلذهاب الرجس وتطهري البيت. فالتطهرُي م ن وأخريًا فإّنه جيعل تلك األوامر والتوجيهات و)
التطّهر، وإذهاُب الرجس يتمُّ بوسائل يأخذ الناس هبا أنُفسهم، وحيّققوهنا يف واقع احلياة العملي. وهذا 
هو طريُق اإلسالم.. ُشعوٌر وتقوى يف الضمري. وُسلوٌك وعمٌل يف احلياة. يتمُّ هبما معًا متام اإلسالم، 

  (..أهدافه واجتاهاته يف احلياة وخيتم هذه التوجيهات لنساء النيّب مبثل ما بدأها به وتتحّقق هبما

فهذه التوجيهات واآلية يف نساء النيب، وال عالقة آلل حمّمد باملوضوع..! بل إّنه ينقل احلديث إىل 
 :عموم امُلسلمني يف نفس الصفحة، فيقول

حياهتا على الق َيم اليت جاء هبا اإلسالم. الرجاُل والنساء ويف صدد تطهري اجلماعة اإلسالمية وإقامة )
يف هذا سواء؛ ألّنهم يف هذا اجملال سواء.. يذكر الصفات اليت حتّقق تلك القيم يف دّقة وإسهاٍب 
وتفصيل: إّن امُلسلمني واملسلمات، وامُلؤمنني وامُلؤمنات، والقانتني والقانتات، والصادقني 

  (...والصادقات

رابطًا بني التطهري الذي مرّ يف نساء النيب وبني التطهري الذي يكون خبصوص األّمة اإلسالمّية.. فيجعل ت
 .أّما آل حمّمد فال ُوجود هلم أبدًا

 [2: فاصل درامي ُمقتطف م ن ]مسلسل اجلماعة: ج2مقطع فيديو  ★
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ا الصالة وأنتم ُسكارى من سورة النساء.. }يا أيُّها الذين آمنوا ال تقربو 43إلتفاتة بشأن اآلية  ✤
 حّتى تعلموا ما َتقولون{

الحظوا أّن الرواية اليت فيها نسبة النقص إىل علّي ذكرها.. أّما اآليات األخرى اليت هي يف مدح علّي 
 !..مل يذكر وال رواية منها

وم ن الناس َمن يشري نفسُه{ هي يف علّي.. ولكّنه جعلها يف أحد َقَتلة الزهراء وهو ُصهيب } •
 !الرومي

 !وآية َمن ُيعطي زكاتُه وهو راكع.. هكذا مّيعها بشكٍل عام •

 !..آيُة بيعة الغدير }يا أيُّها الرسوُل بّلغ ما ُأنزَل إليك م ن رّبك{ جعلها نداء ألهل الكتاب •

 !..آية املباهلة ضّيعها تضييعًا تامًا، وسّطحها تسطيحًا كاماًل •

، وجعلها خاّصًة بنساء النيّب، ُثّم ربطها بعموم اأُلّمة..! فاآليُة اليت آية التطهري فّرغها م ن ُمحتواها •
ليسْت يف علّي جعلها يف علّي؛ ألّن نقصًا ُينسب يف هذه اآلية اليت نزلت حبّقه.. واآليات اليت هي يف 

 !مدح علّي ذهب هبا بعيدًا وفّرغها من معناها وُمحتوها.. وهذا األمر على طول هذا التفسري

  [3فة عند ]يف ظالل القرآن: جوق ✤

من سورة التوبة )آية الغار(: }إّلا تنصروه فقد نصرُه اهلل إْذ أخرجُه الذين كفروا ثاين اثنني  40اآلية 
إْذ ُهما يف الغار إْذ يقول لصاحبه ال حتزن إّن اهلل معنا فأنزَل اهلل سكينتُه عليه وأّيده جبنوٍد مل َتروها 

  الُسفلى وكلمة اهلل هي العليا واهلل عزيز حكيم{وجعل كلمَة الذين كفروا 

  :يقول سّيد ُقطب
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وأوحى إليه باخُلروج، فخرَج وحيدًا إّلا م ن صاحبه الصّديق، ال جيش وال عّدة، وأعداؤُه ُكُثر، )
  .{وقّوهتم إىل قوته  ظاهرة. والسياق يرسُم مشهَد الرسول وصاحبه: }إذ ُهما يف الغار

ال على نفسه ولكن على صاحبه  -جيزع  -رضي اهلل عنه  -يتعّقبون، والصّديق والقوم على إْثرمها 
أن يطلعوا عليهما فيخلصوا إىل صاحبه احلبيب، يقول له: لو أّن أحدهم نظر إىل قدميه ألبصرنا  -

حتت قدميه. والرسول وقد أنزل اهلل سكينته على قلبه، ُيهّدئ م ن روعه ويطمئن م ن قلبه فيقول له: 
 .("با بكر ما ظّنك باثنني اهلل ثالثهما؟"يا أ

الحظوا األسلوب الشيطاين اخلبيث عن سّيد ُقطب.. هنا يف آية الغار، يأيت احلديث عن أيب بكر 
واضحًا جلّيًا.. أّما يف "آية امُلباهلة" فال ُتوجد أّي إشارة إىل ذلك! أّما احلديث عن الصاحب: جاء 

 .ذكره وبأوصافه ومبدحه  وبألقابه

  [1وقفة عند ]يف ظالل القرآن: ج ✤

واحلديث يف هذه اآلية عن فرار امُلسلمني يف ُأحد }إْذ ُتصعدون وال  153سورة آل عمران اآلية 
تلوون على أحٍد والرسول يدعوكم يف ُأخراكم فأثابكم غّمًا بغم لكيال حتزنوا على ما فاتكم وال ما 

 أصابكم واهلل خبرٌي مبا تعملون{

 .اآلية عن فرار الصحابة يف ُأحد، والقضّية معروفٌة يف ُكتبهماحلديث يف هذه 

سّيد ُقطب ذكر يف تفسري هذه اآلية أشياء كثرية ال حقيقة هلا ومل ُيش ر إىل علّي.. وإّنما هناك إشارٌة 
 !عابرة يف ذكر جمموعة من الصحابة

 :بري، وحدٌث صغريمعركة ُأحد هي خاّصٌة بعلّي؛ ألّن معركة ُأحد أهّم حدثني فيها: حدٌث ك
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احلدث الصغري هو استشهاُد احلمزة "وهو حدٌث صغري بالقياس إىل احلدث الكبري".. أّما احلدُث 
الكبري فهو احلفاُظ على حياة رسول اهلل، والذي حافظ عليها هو علٌي فقط وفقط.. ولكن الحظوا 

 :ماذا كتب سّيد ُقطب

دجانة األنصاري بالًء َحَسنًا. هو وطلحة بن عبيد : )وملَّا نشَب القتال أبلى أبو 462يف صفحة  ●
 اهلل، ومحزة بن عبد املطلب، وعلّي بن أيب طالب، والنضر بن أنس، وسعد بن الربيع..(

 !..يعن ذكر علّيًا يف السياق فقط

لصحابة، ُثمّ إنّ احلمزة اسُتشهد وهؤالء فّروا مجيعًا فّروا م ن املعركة، حّتى أبو دجانة فرّ مثلما فرّ كبار ا
 .ومل يبَق إّلا علٌي، ولكن أبو دجانة كان أّول الراجعني

 :462ُثّم ُيكمل سّيد ُقطب يف صفحة  •

 464)ومّلا اهنزم الناس مل ينهزم أنُس بن النضر..( فال وجود أيضًا لذكر علّي.. ولكّنه يف صفحة 
 :وضع طلحة مكان علّي، فقال

 رسول اهلل، ويقف ُدونه وحده حّتى ُيصَرع.. يف صحيح وكان طلحُة بن ُعبيد اهلل يثوُب سريعًا إىل)
 :ابن حّبان عن عائشة قالْت: قال أبو بكر الصّديق

أي أّول َمن رجع  -ملا كان يوم أحد، انصرف الناس كّلهم عن النيب، فكنُت أّول َمن فاء إىل النيب 
وأمي! كن طلحة! فداك أيب  فرأيُت بني يديه رجاًل ُيقاتل عنه وحيميه. قلُت: كن طلحة! فداك أيب -

 (..وأمي! فلم أنشب أن أدركين أبو عبيدة بن اجلراح. وإذا هو يشتّد كأّنه طري، حّتى حلقين

 :وُيكمل يف نفس الصفحة ويقول •
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ُأفرد يوم أحد يف سبعٍة م ن األنصار ورجلني م ن  -صلى اهلل عليه وسلم  -ويف صحيح مسلم أّنه )
قال: "َمن يرّدهم عّني وله اجلنة؟" فتقّدم رجل من األنصار،  -شركون أي امُل -ُقريش. فلّما رهقوُه 

 فقاتل حّتى قتل. مّث رهقوه فقال: "من يرّدهم عّني فله اجلّنة وهو رفيقي يف اجلنة"؟

فلم يزل كذلك حّتى قتل السبعة. فقال رسول اهلل: "ما أنصفنا أصحابنا".. مّث جالدهم طلحة حّتى 
يه أبو دجانة بظهره  كما أسلفنا، حّتى اجنلْت الُكربة.. وقد بلغ اإلعياء أجهضهم عنه. وتّرس عل

برسول اهلل أّنه وهو يصعُد اجلبل واملشركون يّتبعونه أراد أن يعلو صخرة فلم يستطْع ل َما به، فجلس 
طلحة حتتُه حّتى صعدها. وحانت الصالة. فصّلى هبم جالسًا...( وتسمّر هذه التفاصيل وال وجود 

 !ر علّيل ذك

 :يتحّدث عن الفرار.. الصحابة فّروا فرارًا بعيدًا.. ولكّنه يقول 472يف صفحة  •

وخيتُم هذا التذكري ببدر، وهذا التقرير للحقائق األصيلة يف التصّور باحلقيقة الشاملة اليت ترجُع إليها )
ير بتقرير أصلُه الكبري: وهو حقيقة أّن أمر النصر واهلزمية مرّده إىل حكمة اهلل وَقَدره. خيتم هذا التقر

 (...أّن األمر هلل يف الكون كّله، وم ن ُثّم يغفر ل َمن يشاء وُيعّذب َمن يشاء وفق ما يشاء

 !..هنا يصنع ُعذرًا للفارين.. من أّن النصر واهلزمية أمٌر راجٌع إىل اهلل

 !!عل طلحة حمّل عليهذا ُكّل ما حتّدث به عن الصحابة.. وغّيب علّيًا م ن املشهد بالكامل، وج

  [3وقفة عند ]يف ظالل القرآن: ج ✤

: }لقد نصرُكم اهلُل يف مواطن كثرية ويوم ُحننٍي إذ أعجبتُكم كثرُتكم فلم ُتغِن 25سورة التوبة اآلية 
عنكم شيئًا وضاقْت عليكم األرُض مبا رُحبْت مّث وّليتم ُمدبرين* مّث أنزل اهلُل سكيَنَتُه على رسوله  

 ؤمنني وأنزل ُجنودًا مل َتروها وعّذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين{وعلى امُل



15 
 

 ."فرار الصحابة يف واقعة حنني وفارسها علّي "صلواُت اهلل عليه

: )واقتضْت تذكريُهم بنصر اهلل هلم يف َمواطن كثرية، وأقرُبها 1595يقول سّيد ُقطب يف صفحة  •
ا اهلل جُبنده وبتثبيته لرسوله: }لقد نصركم اهلل يف مواطن يوُم حنني الذي ُهزموا فيه فلم ينصرهم إّل

  .{كثرية

ويستمّر يف تفسريه لآليات إىل أن يصل إىل ما يرتبط هبذه اآلية وباملعركة وبفرار الصحابة.. فيقول  •
 :1617يف صفحة 

ألفًا فأعجبتُهم  جيشًا عّدته اثنا عشر -للمّرة األوىل  -هذه  هي املعركة اليت اجتمَع فيها للمسلمني )
كثرُتهم، وغفلوا هبا عن سبب النصر األّول، فرّدهم اهلُل باهلزمية يف أّول املعركة إليه، مّث نصرهم بالقّلة 
امُلؤمنة اليت ثبتتْ مع رسول اهلل والتصقتْ به. والنّص يعيد عرض املعركة مبشاهدها املادّية، وبانفعاالهتا 

ُتغِن عنكم شيئًا وضاقْت عليكم األرُض مبا رُحبْت مّث وّليتم الشعورّية: }إذ أعجبتكم كثرتكم فلم 
 {ُمدبرين

فم ن انفعال اإلعجاب بالكثرة، إىل زلزلة اهلزمية الروحّية، إىل انفعال الضيق واحَلَرج حّتى لكأنّ األرض 
 .ابكّلها تضيُق هبم وتشدُّ عليهم. إىل حركة اهلزمية احلسّية، وتولية األدبار والنكوص على األعق

}مّث أنزل اهلل سكينته على رسوله وعلى املؤمنني{ وكأّنما السكينة رداٌء ينزل فيثّبت القلوب الطائرة 
  .ويهّدئ االنفعاالت الثائرة

}وأنزل جنودًا مل تروها{ فال نعلم ماهيتها وطبيعتها.. وما يعلُم جنوُد رّبك إّلا هو، وعّذب الذين 
  :ةكفروا بالقتل واألسر والَسلب واهلزمي

 .وذلك جزاء الكافرين
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}مّث يتوُب اهلل م ن بعد ذلَك على َمن يشاء، واهلُل غفوٌر رحيم{..فباب املغفرة دائمًا مفتوٌح ل َمن 
  .(ُيخطئ مّث يتوب

 !..يعين يقول يف كالمه: كانت اهلزمية م ن اهلِل ألجل أن يرّدوا إىل اهلل

ألحزاب تتحّدث عن ذلك.. الذي ثبت مع رسول هم من خيبتهم وُجبنهم فّروا.. واآليات يف ُسورة ا
اهلل هو علٌي وبعض األفراد من بين هاشم، والذي كان ُيدير رحاها هو علٌي "صلواُت اهلل عليه".. 

 ولكّنه مل يذكُر علّيًا ال م ن قريب وال م ن بعيد

 [5وقفة عند ]يف ظالل القرآن: ج ✤

ل م نكم وإْذ زاغْت األبصار وبلغْت الُقلوب يف سورة األحزاب }إْذ جاؤوكم م ن فوقكم وم ن أسف
 احلناجر وتظّنون باهلل الُظنونا* ُهنالَك ابُتلي امُلؤمنون وُزلزلوا زلزااًل شديدا{

هل هذه اآلية تنطبُق على علّي؟! أّي ُمنصٍف من امُلسلمني أو م ّمن له معرفة بالتأريخ.. لن يستطيع 
 .آليةأحد أن يقول أّن علّيًا ُجزءًا م ن هذه ا

 ..مجيع الصحابة يدخلون يف هذه اآلية.. ولكّن علّيًا ليس داخاًل فيها

من السورة: }ورّد اهلُل الذين كفروا بغيظهم مل ينالوا خريًا وكفى اهلل امُلؤمنني  25علٌي هنا يف اآلية 
الناصيب يف  القتال وكان اهلل قوّيًا عزيزا{ هنا يعبق أريج علّي.. هنا الكايف، هنا الوايف.. ولكن هذا

 :يقول وهو ُيعّدد ُفرسان قريش الذين كانوا ُيهامجون امُلسلمني يف املدينة، فيقول 2837صفحة 

قال حمّمد بن مسلمة وغريه: كان ليُلنا باخلندق هنارًا، وكان املشركون يتناوبون بينهم، فيغدو أبو )
دو عمرو بن العاص يومًا، ويغدو سفيان بن حرب يف أصحابه َيومًا، ويغدو خالد بن الوليد يومًا، ويغ
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ُهبرية بن أيب وهب يومًا، ويغدو عكرمة بن أيب جهل َيومًا. وَيغدو ض رار بن اخلّطاب يومًا. حّتى 
 (..َعُظم البالء، وخاَف الناس خوفًا شديدًا

مل  أّما عمر بن أيب وّد فال ذكر لُه.. مع أّنه كان قائد الُفرسان، وهؤالء كانوا حيتمون به.. ولكّنه
 :ُيذكر هذا الطاغية امُلشرك حّتى ال حيضر ذْكُر علّي ولو م ن بعيد! ُثّم ُيكمل ُقطب ويقول

وعليها  -وقام ُأسيد بن حضري يف مائتني على شفري اخلندق، فكّرت خيٌل للُمشركني يطلبون غ ّرة )
فناوشهم ساعة، فزرَق وحشي الُطفيل بن النعمان بن خنساء األنصاري الَسَلمي  -خالد بن الوليد 

 (..بأحد -رضي اهلل عنه  -مبزراق، فقتَلُه كما قتل محزة 

بقّية بقّية الصحابة، ولكن ال ذكر لعلّي.. فهل هذه القضّية على ِرسلها..؟! وُيشري إىل تفاصيل عديدة ل
 .هذا عداء واضح لعلّي

 فلماذا يتقاتل علماؤنا ومراجعنا على فكر هذا الرجل ومنهجّيته؟

 [2: فاصل درامي ُمقتطف م ن ]مسلسل اجلماعة: ج3مقطع فيديو  ★

واليت مّر احلديُث خُبصوصها.. لنفترض أّن تلك لنفترض أّن اآليات اليت مّرت اإلشارة إليها،  ✤
وإن كان الرجُل عامدًا  -اآليات بسبٍب وبآخر اشتبه سّيد ُقطب يف تفسريها، يف شرحها، يف بياهنا 

من سورة الُشورة "آية املوّدة" قوله تعاىل: }قْل ال أسألكم  23فماذا بشأن اآلية  -ألّنه ناصيٌب خبيث 
يف الُقرىب{. الحظوا كيف ُيفّسر هذا الناصيب هذه اآلية يف تفسريه ]يف ظالل عليه أجرًا إّلا املوّدة 

 :3153[ يقول يف صفحة 5القرآن: ج

وعلى مشهد هذا النعيم الرخاء اجلميل الظليل، ُيلّقن الرسول أن يقول هلم: إّنه ال يطلُب منهم أجرًا )
ك العذاب األليم. إّنما هي َموّدتُه هلم على اهُلدى الذي ينتهي هبم إىل هذا النعيم، وينأى هبم عن ذل
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ل قرابتهم منه، وحسبه ذلك أجرًا: }قل ال أسألكم عليه أجرًا إّلا املوّدة يف الُقرىب وَمن يقترف حسنًة 
 {نزْد لُه فيها ُحسنا إّن اهلل غفوٌر شكور

وقد كانْت لرسول  -لُقرىب واملعىن الذي أشرُت إليه، وهو أّنه ال يطلبُ منهم أجرًا، إّنما تدفُعهُ املوّدة ل
لُيحاول ه دايتهم مبا معُه م ن اهُلدى، وُيحّقق اخلري هلم إرضاًء  -اهلل َقرابٌة بكّل بطٍن م ن بُطون قريش 

  !لتلَك املوّدة اليت حيمُلها هلم، وهذا أجرُه وكفى

جاء فيها. وُهناك  هذا املعىن هو الذي انقدح يف نفسي وأنا أقرأ هذا التعبري القرآين يف َمواضعه اليت
  :تفسرٌي مروٌي عن ابن عباس ُأثبتُه هنا لوروده  يف صحيح البخاري

وهو من  -قال عبد امللك بن ميسرة: مسعُت طاووسًا  -وأشار إىل السند  -قال البخاري حدثنا 
: حيّدث عن ابن عباس أّنه سأل عن قوله تعاىل: }إال املودة يف القرىب{ فقال سعيد بن جبري -رواهتم 

"ُقرىب آل حمّمد". فقال ابن عباس: عجلت. إّن النيّب مل يكْن بطٌن م ن بطون قريش إّلا كان لُه فيهم 
يعين أن تصلوا قرابايت اليت بني وبني ُكل  -قرابة. فقال: إّلا أن تص لوا ما بيين وبينكم من القرابة" 

  .- !!بطون قريش

راعاًة للقرابة، وتسمعوا وتلينوا ل َما أهديكم إليه. فيكون ويكون املعىن على هذا: إّلا أن تكّفوا أذاكم ُم
  .هذا هو األجر الذي أطلبه منكم ال سواه

الذي هو  -وتأويل ابن عباس أقرب م ن تأويل سعيد بن جبري، ولكّنين ما أزاُل أحّس أّن ذلك املعىن 
  .(أقرب وأندى.. واهلل أعلم مبراده مّنا -ذكره يف البداية 

يقول هلم: أّن ما قّدمتُه لكم م ن هدايتكم، وما سُتحّصلون عليه من النعيم الدائم يف اآلخرة  يعين: النيب
 !!والنجاة من العذاب األليم يف النار أنا ال أطلب عليه أجرًا.. وإّنما أجري هو موّديت لكم
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، فاملفروض أّنه هذه املعاين اليت ذكرها سّيد ُقطب الناصيب ال تنسجم أساسًا مع اّللغة.. والرجل أديب
على خربة باّللغة وتعابريها وأساليبها، ولكّنه حني صار ناصبّيًا هبذه الدرجة، وتلّبس به  إبليس، صار 

 !..أدبُه هكذا.. باملقلوب

ُثّم إّن حّتى هذه املعلومة اليت ذكرها م ن أّن رسول اهلل له قرابة بكّل بطٍن م ن بطون ُقريش.. هذه  •
.. أساسًا ُقريش ليسْت قبيلة واحدة، وإّنما هي عبارة عن جمموعة قبائل.. املعلومة ليسْت صحيحة

 .يعين أّن هؤالء الُقريشّيون ليسوا م ن جّد واحد، وإّنما أجداهم ُمختلفون

أضف أّنه حّتى حينما أورد الرواية من الُبخاري اليت ُيشري فيها سعيد بن ُجبري إىل آل حمّمد، تركها  •
  !!رواية ابن عّباسهذا الناصيب، وقدّم 

 !أال تالحظون أّن هذا الرجل يبحث باإلبرة عن ُكّل شيٍء له عالقة بآل حمّمد فينفيه

 [2: فاصل درامي ُمقتطف م ن ]مسلسل اجلماعة: ج4مقطع فيديو  ★

 !سؤايل لكم يا أشياع علّي: هل بايعتم بيعة الغدير أو ال..؟ ✤

هذا الشرط الوارد يف ُخطبة النيب يف يوم الغدير يف كتاب م ن مجلة شرائط بيعة الغدير يف عقد البيعة 
 "]إقبال األعمال[ حني يقول "صّلى اهلل عليه وآله يف ُخطبته الغديرّية

)َمعاشـر الناس: َتدبَُّروا الُقـرآن واْفهُموا آياته  وُمـحكماته وال َتّتبُعوا ُمتشاهبُه، َفو اهلِل ال ُيوّضح 
ٌذ بيده  ورافُعها بيدي، وُمعّلمكم أّن َمن كنُت موالُه فهـو موالُه وهو َتفسريُه إّلا الذي أنا آخـ

 :علي..( إىل أن يقول
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إّني قد بّينُت لكم وفّهمُتكم: هذا عليٌّ ُيفّهمكم بعدي.. أال وإّني عند انقطاع ُخطبيت أدعوكم إىل )
بايَع يل، وأنا آخذكم بالبيعة لُه ُمصافحيت على بيعته، واالقرار لُه بواليته، أال إّني بايعُت اهلل وعليٌّ 

 (عن اهلل

يعين أّن مصدر التفسري، ومصدر الفهم، ومصدر الع لم وقواعد التفكري ُتؤخذ م ن هذه اجلهة: م ن 
علّي، وم ن عليّ فقط وفقط.. )هذا هو الَعقد الذي حننُ وّقعنا عليه(.. فهل التزمتم هبذا العقد يا أشياع 

 !علّي؟

على عقٍد ال تعرفون مضمونه.. والذي ُيوّقع على عقٍد ال يعرُف مضمونه أليس أساسًا أنتم وّقعتم 
 !أمحق..؟

هؤالء الذين يرتقون املنابر وحيثون الفكر الُقطيب على رؤوسكم هؤالء ينقضون بيعة الغدير، وأنتم 
 .معهم أيضًا حني توافقوهنم وتتمّسحون هبم

ة لرسول اهلل هي بيعٌة هلل.. فالذين ُيبايعون رسول اهلل بيعة الغدير أساسًا هي بيعة لرسول اهلل، والبيع
 .هم ُيبايعون اهلل.. وهي بيعٌة لعلّي، وهي بيعٌة إلمام زماننا

فهؤالء الذين ُيدافعون عن هذا الضالل، هؤالء نقضوا بيعة الغدير.. إذا كنتم ال تعلمون فأنتم 
 .اهنممعذورون، أّما العلماء الكبار فأمرهم موكوٌل إىل إمام زم

[: )ال خرَي فيَمن ال 1وقفة عند حديث صادق العترة مع بشري الدّهان يف ]الكايف الشريف: ج ✤
 -يتفّقه م ن أصحابنا، يا بشري! إّن الرجل منهم إذا مل يستغِن بفقهه احتاج إليهم فإذا احتاَج إليهم 

 !ادخلوه يف باب َضاللتهم وُهو ال َيعلم( -أي إىل النواصب 
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عرفة ثقافة الكتاب والعترة واليت ال ُتؤخذ إّلا من بيت علّي وآل علّي، وليس التفّقه أن التفّقه هو م
 .نعرف النجاسات والطهارات )فهذا يف حاشّية التفّقه(

 التفّقه هو معرفة أسرار الكتاب والعترة.. وجزٌء منها يف احلاشية هو: معرفة األحكام والفتاوى.


