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وصلُت يف حديثي يف احللقة املاضية إىل هذه النقطة، حيُث كنُت أحّدثكم عن جانب م ن مالمح  ✤
 .التفسري احلركي لسّيد ُقطب يف تفسريه ]يف ظالل القرآن[. وقرأُت عليكم مّما جاء يف اجلزء الثالث

احلركي لسّيد [ فيما يتعلّق مبالمح التفسري 4قراءة ُمقتطفات م ن تفسري ]يف ظالل القرآن: ج ✤
 .ُقطب يف تفسريه

 :2039و - 2038يقول يف صفحة 

)ولكن ماذا أصنُع وحنن يف جيل ال بّد أن يقّدم لُه القرآن مع الكثري م ن اإليضاح لطبيعته  وملنهجه  
 :وملوضوعه  كذلك ووجهته...( إىل أن يقول

واجليل الذي تلّقى ُمباشرة هذا  حقيقة الفارق بني جيلنا الذي نعيش فيه -بُعمق  -وإّنين ألدرُك اآلن 
القرآن. لقد كانوا خياطبون هبذا القرآن مباشرة، ويتلّقون إيقاَعُه يف حّسهم، وُصورُه وظاللُه، وإحياءاته  



2 
 

وإمياءاته . وينفعلون هبا انفعااًل مباشرا، ويستجيبون هلا استجابًة مباشرة. وهم يتحّركون به يف وجه 
 (..تصورهم اجلاهلية لتحقيق مدلوالته يف

 :2039إىل أن يقول يف صفحة  ●

وكأّنما أقرُؤها ألّول مّرة،  -ُسورة الرعد  -وبعد فهذا استطراٌد اندفعُت إليه وأمامي هذه  الُسورة )
وقد قرأُتها من قبل ومسْعُتها ما ال أحصيه م ن املّرات. ولكن هذا القرآن ُيعطيك مب قدار ما ُتعطيه، 

بإشعاعاٍت وإشراقاٍت وإحياءات وإيقاعات بقدر ما تفتُح لُه نفسك، ويبدو  ويتفّتح عليك يف كّل مّرة
  (...!لَك يف كّل مّرة جديدًا كأّنك تتلقاُه اّللحظة، ومل تقرأه أو تسمعه أو تعاجله م ن قبل

ُكّل هذا الكالم ُيشري إىل مضمون التفسري احلركي.. يف التفسرُي احلركي امُلفّسُر يعود إىل امُلصحف 
، وامُلفّسر يأخُذ النص القرآين مبا هو نص، بعيدًا عن ُكّل ُمالبسات.. وإذا كان هناك ما يرتبُط فقط

 .بالتأريخ ال بأس أن يأخذُه بنظر االعتبار ولكّنه البّد أن يكون على حركة على أرض الواقع

على أرض م ن أن ُدون أن يكون ُمتحّركًا على أرض الواقع حبسب ما يتصّور م ن تطبيق اإلسالم 
 .الواقع فإّن القرآن سينفتُح له وينفتُح عليه

وم ن ُهنا جاءتنا هذه  امُلصطلحات اليت تترّدد يف أوساط ُقطبّيي الشيعة: مثل السّيد فضل اهلل وغريه.. 
 :تترّدد يف أوساطهم هذه امُلصطلحات

اإلسالم علينا، أن ننفتَح أن ننفتح على الُقرآن وينتفُح القرآن علينا، أن ننفتح على اإلسالم وينفتح )
على املذاهب األخرى وتنفتح املذاهب األخرى علينا، وأن ننفتح على األديان اأُلخرى واألديان 
األخرى تنفتُح علينا.. وهكذا حنُن يف حالة انفتاح والطرف األخر أيضًا يف حالة انفتاح ينفتُح بعضنا 

 !!(على بعض
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ّلا وَمرّدُه إىل ُمحّمٍد وآل ُمحّمد فقط وفقط. )بكم فتح اهلل، ليس ُهناك م ن انفتاٍح وال م ن فتٍح إ ●
 .وبكم خيتم(

فالبداية والنهاية عند باب اهلل الذي أمرنا أن ندخل م ن خالله إىل اهلل، وهو: حمّمٌد وآل حمّمد.. مثلما 
يؤتى( هذا هو ُنخاطب إمام زماننا احلّجة بن احلسن يف ُدعاء الُندبة الشريف: )أين باب اهلل الذي منه 

الباُب املفتوُح على اهلل.. إذا انفتحنا عليه ينفتُح علينا وال ُيوجد شيء آخر وراء ذلك.. ُكّل تلك 
االنفتاحات انفتاحات شيطانّية. هذا هو االنفتاح احلقيقي، وهذا االنفتاح تتجّلى معانيه  يف دعاء 

ء حبمده حينما نتوّجه إىل وجه اهلل الذي إليه االفتتاح )اّللهم إّني أفتتح الثناء حبمدك( وافتتاُح الثنا
 .يتوّجه األولياء

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

كتاب ]معامل يف الطريق[ لسّيد ُقطب أبرُز َعناوين التثقيف اإلرهايب عند مجاعة األخوان امُلسلمني  ✤
 .يت تفّرعت وتشّققت م ن هذه اجلماعةوعند سائر احلركات والتنظيمات اإلرهابّية ال

هذا الكتاب ُيمّثل تطبيقًا عملّيًا واضحًا جّدًا ل منهجّية "التفسري احلركي" الذي أثبته سّيد ُقطب يف 
 تفسريه ]يف ظالل القرآن[

تفسري ]يف ظالل القرآن[ هو املصدر األم لكّل الف كر االرهايب.. والتفسري خاضٌع م ن أّوله إىل آخره 
 .ه املنهجّية الُقطبيةل هذ

 التفسري احلركي: عبارة عن ُمصحف، وُمفّسر ميتلُك ثقافة إسالمّية ولكّنها ليست هي األساس.. ●
هذا امُلفّسر يتحّرك على أرض الواقع مبا يعتقد هو أمٌر صحيح من تطبيق اإلسالم عن طريق الُعنف. 

 .)هذا هو ُخالصة ما جاء يف تفسري "يف ظالل القرآن"( فهذا هو منهج التفسري احلركي
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األحكام، يف التفسري احلركي الذي يستطيع أن ُيفّسر القرآن، والذي يستطيع أن ُيفيت وأن ُيبّين  •
والذي يستطيع أن يشرَح ثقافة اإلسالم هو ذلك اإلنسان الذي يتحّرك على أرض الواقع لتطبيق 

 .اإلسالم عن طريق الُعنف واإلرهاب

فالتفسري احلركي ُمصحٌف وُمفّسٌر ميتلُك شيئًا م ن الثقافة اإلسالمّية وإرهاب..! إْن مل يكن امُلفّسر 
فّسر القرآن.. الُبّد أن يكون امُلفّسر إرهابيًا.. ول ذا باألحرى بالتفسري إرهابّيًا فإّنه لن يستطيع أن ُي

 .احلركي أن ُيسّمى بالتفسري اإلرهايب

أنا ال شأن يل بالُسّنة وإعجاهبم به، فهم أحرار.. ولكّنين أتساءل ما الذي دهى مراجع وعلماء  •
ال أّتهم أحدًا يف الوسط الشيعي وأحزاب الشيعة أن تقتل نفسها على هذا املذهب اإلرهايب؟! أنا 

باإلرهاب أبدًا.. إّنما امُلشكلة يف التأّثر يف ُمجافاة العترة الطاهرة.. هناك ُمجافاة واضحة ف كرّية 
وعقائدّية يف اجلوّ الشيعي للعترة الطاهرة.. وقطعًا إذا كانت هناك ُمجافاة ف كرية وعقائدّية فإنّ اجلانب 

 .العاطفي سيضعف

عن امُلجافاة الف كرّية والعقائدّية يف اجلّو الشيعي للعترة الطاهرة واليت مظهرها الواضح: أنا أحتّدث 
 .إنعدام الرباءة الفكرّية يف ساحة الثقافة الشيعّية

وما ُيطرح يف الوسط الشيعي من بداية اخلمسينات إىل اليوم يف بعض اجلهات الشيعّية م ن إعالن 
مطاعن أعداء آل حمّمد، أو مبناقشة ما يقولون، فهذا ليس م ن الرباءة  الرباءة بإظهار اّللعن، أو ببيان

الفكرّية أبدًا.. هذا كالٌم يف حاشية الرباءة، ألّن هؤالء أنفسهم هم غاطسون يف الفكر الناصيب 
وامُلخالف ألهل البيت يف نفس املنهجّية اليت نشأت من أّيام الشيخ الطوسي إىل يومنا هذا. )ما بني 

افعي، وفكر األشاعرة وامُلعتزلة، وما بني فكر ابن عريب وتالميذه من الصوفيني، وما بني فكر فكر الش
 .حسن البّنا ومجاعة األخوان وسّيد ُقطب(



5 
 

سأقرأ لكم عبارات من كتاب ]معامل يف الطريق[ الذي هو مصداق حقيقي ملنهجّية التفسري احلركي  ●
 .اإلرهايب

ذا املنهج: ُمصحف، وُمفّسر الُبّد أن يكون حركّيًا، وبالدّقة: الُبّد وعجيٌب هو اقتناع علماء الشيعة هب
أن يكون إرهابّيًا.. ألنّ احلركّية اليت حتّدث عنها سّيد ُقطب، هذه احلركّية يف أجواء إنعدام احلاكمّية.. 

ّد م ن فال ُتوجد حاكمّية على األرض هلل، ويف هذا احلال ُتوجد جاهلّية، ويف مواجهة اجلاهلّية الُب
االستعالء عليها، واالستعالء عليها فكريًا يكون برفضها.. وبعد ذلك مبواجهتها مبا ُيسّمى باجلهاد.. 

 .ويف احلقيقة هو إرهاب، وُعنف وإجرام..! والواقع ُيصّدق ذلك

 .وقفة عند كتاب ]معامل يف الطريق[ لسّيد ُقطب ✤

 زمان النيب نشأ جيل واسع كبري م ن : ملاذا يف14يقول بعد أن يتساءل يف صفحة  15يف صفحة 
 ؟-كما يرى هو  -الصحابة أعدادهم كثرية وبطراٍز ال ُيماثله طراز 

فيقول: هل أّن السبب ألّن رسول اهلل كان موجودًا؟ فيقول: ال..! فهوى يرى أّنه سواء ان رسول 
يفهمون القرآن فهمًا  اهلل موجودًا أو ليس موجودًا فإّن جيل الصحابة ذلك سيتحّقق، باعتبار أّنهم

 !..حركّيًا، وُيفّسرون القرآن تفسريًا حركّيًا

 :15فيقول يف صفحة 

لو كان وجوُد شخص رسول اهلل حتمّيًا لقيام هذه  الدعوة، وإيتائها مثراهتا، ما جعلها اهلُل دعوةً للناس )
 .(.. آخر الزمانكاّفة، وما جعلها آخ َر رسالة، وما وّكل إليها أمر الناس يف هذه  األرض، إىل

 :16إىل أن يقول يف صفحة  •
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وإذن.. فقد كان هناك قصٌد م ن رسول اهلل أن يقصَر النبع الذي يستقي منُه ذلك اجليل.. يف فترة )
التكّون األوىل على كتاب اهلل وحده، لتخُلَص نفوسهم لُه وحده. ويستقيم ُعودهم على منهجه  

طاب يستقي من نبع آخر. كان رسول اهلل يريُد ُصنع وحده. وم ن مّث غض ب أن رأى عمر بن اخل
جيٍل خالص القلب، خالص العقل، خالص التصّور، خالص الشعور، خالص التكوين م ن أي ُمؤثر 

 (آخر غري املنهج اإلله، الذي يتضّمنه القرآن الكرمي

بتلك املواصفات يعين ُيريد أن يقول: أّن العّلة يف أّن ذلك اجليل من الصحابة كان بتلك الكثرة و
يقول: أّن العّلة إذن هو أّن النيّب جعل للصحابة نبعًا يستقون منه فقط،  -كما يرآها هو  -اخلاّصة 

 !!وهذا النبع هو: كتاب اهلل.. أّما رسول اهلل فمجّرد أّنه أوصل الكتاب

أريخ، حني ولذلك ال نستغرب م ن احلّجاج الثقفي وهو م ن أئمة اإلرهاب ومن سادة اإلرهاب يف الت
بدأ ينشر يف الناس م ن أّن اخلليفة أشرف وأفضل من الرسول..! فإّن خليفة الرجل أشرف من رسول 
الرجل.. فإّن الرسول فقط يبعثه الرجل لُيرسل رسالة.. أّما اخلليفة فإّن الرجل حني يستخلف أحدًا 

شأنًا م ن الرسول.. وم ن ُهنا على شأنه وماله وما ُيريد، فإّن اخلليفة يكون عند الذي استخلفه أعلى 
فإّن عبد امللك بن مروان أعلى شأنًا من رسول اهلل، والعصا أفضل م ن حمّمد عند الوهابّية ألّن حمّمدًا 
عندهم قد مات..! وحمّمٌد ال يعلم بشؤون الدنيا، وافتروا على رسول اهلل أحاديث ووضعوها يف 

ول اهلل يسهو يف صالته وصيامه وحّجه.. عند مراجع ُكتبهم عند املذاهب الُسنّية امُلختلفة.. ورس
 !!الشيعة

 :17ويقول يف صفحة  ●
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يريُد ُصنع جيل خالص القلب، خالص العقل، خالص  -صلى اهلل عليه وسلم  -كان رسول اهلل )
التصّور، خالص الشعور، خالص التكوين م ن أي ُمؤّثر آخر غري املنهج اإلهلي، الذي يتضّمنه القرآن 

 .(الكرمي

فهذا الذي ُيريده النيب حبسب ما يقول سّيد ُقطب، أن يعود امُلسلمون إىل القرآن وهم يتعاملون مع 
القرآن وحيملون أسئلتهم وُيحاورون الُقرآن وهو ُيحاورهم..! وهذا هو املنهج احلركي اإلرهايب.. 

 !..املنهج الذي رقص لُه مفّسروا الشيعة، وأّلفوا الُكتب وكتبوا التفاسري

 :يقول 18يف صفحة  ●

هذا الُشعور.. شعوُر التلّقي للتنفيذ.. كان يفتُح هلم م ن القرآن آفاقًا م ن املتاع وآفاقًا م ن املعرفة، مل )
بشعور البحث والدراسة واالطالع، وكان  -أي القرآن  -تكْن لُتفتح عليهم لو أّنهم قصدوا إليه  

 .(...يف، وخيلط الُقرآن بذواهتمُييّسر هلم العمل، وُيخّفف عنهم ث ْقل التكال

 !..يعين أّنهم يتعاملون مع القرآن كي ُيعطيهم األوامر وهم ُينّفذون بعد ذلك على أرض الواقع

إذا كان األمر كما يقول سّيد ُقطب.. إذًا ما معىن قوله تعاىل يف ُسورة اجُلمعة }هو الذي بعَث يف 
يهم وُيعّلمهم الكتاب واحلكمة وإْن كانوا م ن قبل لفي اأُلمّيني رسواًل منهم يتلو عليهم آياته  ويزّك

 .ضالٍل مبني{ فهناك تعليم، والتعليم يعين دراسة، يعين حبث

أنا أسأل سّيد ُقطب: أي األحكام ُبّينت تفاصيلها يف القرآن؟! إذا أردنا أن ُنصّلي فهل نعرف أحكام 
اجلهاد، فهل أحكام اجلهاد نستطيع أن الصالة م ن القرآن؟! وأنَت يا سّيد ُقطب حني تتحّدث عن 

 !!نكتفي بآيات اجلهاد يف القرآن؟

 :18إىل أن يقول يف هناية صفحة  ●
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 (..إّن هذا القرآن ال مينح كنوزه إّلا من ُيقبل عليه هبذه الروح، روح املعرفة امُلنشئة للعمل)

ر الُبّد أن يكون حركّيًا.. واملنطق واضح.. هذا هو منطق التفسري احلركي اإلرهايب.. ُمصحٌف وُمفّس
 !!وُمنفتحًا على القرآن هبذه الروح املنفتحة سينفتح القرآن عليه

يقول أّنه قرأ  -كما هو منشور على اليوتيوب  -: مقطع فيديو لشاب صيين 2مقطع فيديو  ★
 !..كتاب ]معامل يف الطريق[ فصار هذا الشاب إرهابّيًا

أّنه يقول: أّن الشعب الُسوري يف ظّل  -الترمجة املوجودة حبسب  -الطريف يف كالم هذا الشاب  ●
 .حكومة بّشار األسد ال ميلكون ُحرّية وال سالم وال دميقراطّية

فأنا أسأل هذا الشاب: وهل الناس يف ظّل حكومة داعش ميلكون ُحرّية وسالمًا ودميقراطّية.. وإذا 
قّية يف الصني، وهل هناك دميقراطّية يف الصني؟ كان هذا األمر يهّمك فعاًل.. فهل هناك م ن ُحرّية حقي

 !..إّنها عملّية تثويل مغناطيسي، وعملّية غباء، وعملّية عماية.. ُهناك شيطان يتصّرف يف هؤالء الناس

  !..واألكثر طرافة هو ُيهّدد احلكومة الصينّية بالدول اإلسالمية ●

إلسالمّية؟! والُدول اإلسالمّية هل ُيمكن وأقول: كيف يكون ذلك، وأساسًا داعش هي ُتهّدد الدول ا
أن ُيهّدد أحٌد هبا؟! الدول اإلسالمّية ُدول فاشلة.. حنن نراها أمام أعيننا، فهي تشتري أسلحتها م ن 
الغرب، وإذا كانت ُتصّنع شيئًا.. فاملواد األولّية واخلربة والنظرّيات تأيت هبا م ن الغرب.. وإذا مل 

ل علين، يشتروها من السوق السوداء.. هذا هو حال الدول اإلسالمّية يستطيعوا أن يشتروها بشك
 .مجيعًا

الدول اإلسالمية هي األخرى إذا أرادت أن ُتحارب فإّما أن تقتل شعبها.. وإّما أن تقتل ُمسلمني  •
 !..أو تقتل عربًا ُمجاورين هلا
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 !..الطريق[ هذا الفيديو للشاب الصيين هو مثرة من مثار هذا الكتاب ]معامل يف •

بعد ُكّل ما تقّدم يف احللقة املاضية وما أشرُت إليه اآلن من مالمح التفسري احلركي اإلرهايب عند  ✤
سّيد ُقطب يف تفسريه ]يف ظالل القرآن[.. سأوجز لكم املصادر اليت تكّون منها هذا التفسري "يف 

 .سري(ظالل القرآن". )سأبّين املواد األولية اليت تشكل منها هذا التف

وفكر املودودي  (: فكر املودودي الذي يكاد يكون اهليكل العظمي لبناء هذا التفسري..1املصدر ) ❂
ختتصره قاعدة واحدة هي قاعدة )احلاكمّية هلل( ويف حال عدم تفعيلها على األرض فهنا تأيت قاعدة 
)اجلاهلّية( وهي احُلكم جباهلّية امُلجتمع.. وحينئٍذ إذا حكمنا جباهلّية امُلجتمع، فالُبّد أن نستعلي عليه 

 !وباإلرهاب فكريًا وعاطفيًا والُبّد أن نقمعه بالُعنف وبالقتل

هذه  ُخالصة فكر املودودي، وهي ُخالصُة ف كُر سّيد ُقطب، وهي ُخالصُة فكر مجاعة األخوان 
 .امُلسلمني، وهي ُخالصُة فكر حسن البّنا

فهذا الف كُر أخذُه سّيد ُقطب بشكل ُمباشر م ن ف كر املودودي.. وإّلا قبل اّطالعه  على ف كر املودودي 
 .سّيد ُقطب ُمعتمدًا على م ثل هذه اهليكلّيةمل يكن البناء الفكري ل

(: الفكر احلركي حلسن البّنا.. وهذا الفكر استقاُه بالدرجة األوىل م ن هّواش وم ن 2املصدر ) ❂
 .بقّية أعضاء مجاعة األخوان الذين كانوا يلتقون به  يف امُلستشفى.. وبعد ذلك بدأت الُكتب تص ل إليه

واضح.. وقد ذكرُت لكم سابقًا حني سأله حممود عبد احلليم عن  وحسن البّنا موقفه من القرآن
أفضل التفاسري.. فنهاه حسن البّنا حينما قّدم له نصيحًة أن ال يرجع إىل أّي تفسري من التفاسري، وإّنما 
عليه أن يعود بنفسه إىل القرآن، وحينئٍذ سينتفع من القرآن أكثر م ّما سينتفعُه م ن التفسري.. )هذه 

 ّية حسن البّنا(منهج
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وحسن البّنا أخذ عْهدًا على الذين بايعوُه أن يكون َفْهُمهم ُمتفّرعًا عن َفهمه.. حسن البّنا جعل  •
لفهمه  ُحكومةً ودكتاتورّية ُمنبسطة متام االنبساط على عقول أتباعه..!  بالضبط بشكلٍ قطعيّ ُمخالف 

العهد الذي أخذه على األّمة يف بيعة الغدير، ملنهج رسول اهلل "صّلى اهلل عليه وآله" بشكل كامل و
حينما أخذ عليهم العهد أّن الذي ُيفّهمهم م ن بعده علّي "صلوات اهلل عليه"، وأن ال يأخذوا تفسري 

 .القرآن إّلا م ن علّي فقط وفقط

تّقٌة فمنهجّية حسن البّنا يف فكره احلركي تعتمد على رجوعه إىل القرآن لوحده، وهذه املنهجّية ُمش •
م ن منهجّية حمّمد عبده، الذي كان ُأستاذًا ألستاذه رشيد رضا، وهي: أن نعود إىل الُنصوص بعيدًا 
عن امُلالبسات امُلحيطة هبا، لتحقيق "الوحدة اإلسالمّية" بني امُلسلمني، وتلك ال تتحّقق إّلا بإسالم بال 

نّص القرآين إذا أردنا أن نفهمه.. وبالتايل َمذاهب، وعليه فإّننا سننفي كّل امُلالبسات امَلذهبية عن ال
 .سنفهم َفْهمًا جديدًا حبسب الواقع.. وذاك هو التفسري احلركي

التفسري احلركي الذي بدأ به فعاًل، هو: مجال الدين األفغاين.. ولكن هذه امُلصطلحات مل تكن  ●
ليت كان ُيلقيها على تالمذته.. ُمتوّفرة آنذاك، وتسّرب هذا الفهم إىل حمّمد عبده، وجتّلى يف دروسه ا

  :وهذه الدروس انعكست يف تفسريين

األول: يف تفسري رشيد رضا الذي عنوانه: تفسري القرآن العظيم.. والذي أخذُه م ن تفسري ابن كثري  •
 .األكثر نصبًا للعترة الطاهرة

هناك فارق كبري بني تفسري الثاين: تفسري املنار، والذي اشُتهر أيضًا بإسم: "تفسري القرآن العظيم".  •
ابن كثري وتفسري سّيد ُقطب وهو أّن تفسري سّيد ُقطب ذهب بعيدًا يف عدائه للعترة الطاهرة، ولعلّي 

 ."صلوات اهلل عليه" على وجه اخُلصوص
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قراءة ُمقتطفات م ن رسالة التعاليم حلسن البّنا م ن كتاب ]جمموعة رسائل حسن البّنا[ اليت صدرت  ✤
 :190وهي يف صفحة  1938يف يوليو 

يعين هذه  الرسالة ُموّجهة إىل الُنخبة  -فهذه  رساليت إىل األخوان امُلجاهدين م ن األخوان امُلسلمني )
  (..- إىل أعضاء التنظيم السّري إىل احلركّيني

  !إىل أن يقول: )وهي ليسْت دروسًا ُتحفظ، لكّنها تعليمات ُتنّفذ..(

ته  فيقول: ) أركاُن بيعتنا عشرة فاحفظوها: الَفهُم، واالخالص... إخل( ُثّم يتحّدث عن أركان بيع ●
 .ألّن أعضاء التنظيم السّري بايعوا حسن البّنا

 :ُثم يقول وهو ُيخاطب أعضاء التنظيم السّري

م أيُّها األخ الصادق: الَفهم إّنما ُأريَد بالَفهم أن ُتوقن بأّن فكرتنا إسالمّيٌة صميمة، وأن تفهم اإلسال)
 (- أي كما يفهمُه هو -كما نفهمُه 

 !..فحسن البّنا هنا ُيؤّسس حكومة لفهمه على أفهام الباقني.. وهذا هو منطق التفسري احلركي

ُثّم كساُه حلمًا من "الفكر احلركي" حلسن  فسّيد ُقطب بىن هيكلّية تفسريه م ن "فكر املودودي".. •
البّنا الذي يستمّد أصوله م ن فْكر ماسوين، من دون أن يعلم.. وإّنما نتيجة تأّثره برشيد رضا وحمّمد 

 - ومّر الكالم عن ذلك -عبده الذي كان تلميذًا جلمال الدين األفغاين املاسوين 

.. فأخذ البيعة على أعضاء التنظيم السّري اإلرهايب جلماعة ُثّم جعل حسن البّنا َفهمُه َفهمًا ُمقّدسًا •
األخوان امُلسلمني اإلرهابّية.. أخذ فهمه ميزانًا وبايعوا على أّن يفهموا القرآن ويفهموا الدين وفقًا 
لَفهم حسن البّنا.. وبسبب هذا الذوق م ن الفهم تلّبس سّيد ُقطب مع نزوعه  للتفّرد ول ما يرى يف 
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ُمواصفات ال ميتلُكها اآلخرون، فصارْت القضّية هكذا: أّن الذي ُيفّسر القرآن هو سّيد نفسه  م ن 
 !ُقطب واحلقائق ُتؤخذ من سّيد قطب

 .وقفة عند كتاب ]أياٌم من حيايت[ لزينب الغزايل ✤

ثقافتهم وقفة عند أمساء الكتب واملصادر اليت يرجع إليها مجاعة األخوان امُلسلمني ويقرؤوهنا وتتشّكل 
 .منها

 :حتت عنوان: اإلتصال باإلمام الشهيد: سّيد ُقطب 38تقول زينب الغزايل يف صفحة 

إلتقيُت بشقيقات اإلمام الفقيه وامُلجاهد الكبري الشهيد سّيد قطب...( إىل أن تقول:  1962)يف عام 
تمعة لدراسة منهج إسالمي )طلبتُ م ن محيدة ُقطب أن ُتبّلغ األخ سّيد قطب حتّياتنا ورغبة اجلماعة امُلج
 :يف االسترشاد بآرائه .. وأعطيُتها قائمة باملراجع اليت ندُرسها وكان فيها

)تفسري ابن كثري( و)احملّلى( البن حزم، و)األم( للشافعي، وكتب يف التوحيد البن عبد الوهاب، ويف 
 (..ظالل الُقرآن لسّيد قطب

طب، وهذه املصادر هي اليت أوصى هبا حسن البّنا.. هذه مصادُر ثقافتهم، وهي نفسها مصادر سّيد ُق
وإن كان حسن البّنا ال ُيشّجع على الرجوع إىل التفاسري.. ولكن هذا الكالم فقط يقوله خلواّصه، 
أّما بشكٍل عام فال ُيصّرح هبذا الكالم.. ولذا فهم يعتمدون تفسري ابن كثري األكثر نصبًا وعداًء ألهل 

اعتبار أّنه مل يكْن تفسري سّيد ُقطب موجودًا حينها.. ومّلا جاء التفسري األكثر البيت بني التفاسري، ب
َنْصبًا وَعداًء منُه ألهل البيت وهو تفسري سّيد ُقطب، فتبّنته اجلماعة مصدرًا أساسّيًا.. وتبّنته أيضًا 

إمام زماهنم الذي يّدعون أحزابنا وُمنّظماتنا الشيعّية ومراجعنا وُعلمائنا لغباٍء ومحاقة وُخذالن هلم م ن 
 !أّنهم ينوبون عنه
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فهذا هو املصدر الثاين: فكر حسن البّنا احلركي، وما يدور حوله من مصادر ثقافته ومصادر ثقافة 
 .مجاعة األخوان امُلسلمني اإلرهابّية

د ُقطب: (: ما أخذُه سّيد ُقطب من ُعموم التفاسري.. وم ن أبرز التفاسري اليت تأّثر هبا سّي3املصدر ) ❂
تفسري ابن كثري، وتفسري املنار، وتفسري الفخر الرازي.. وصّب ُكّل ذلك بأسلوبه األديب، وقطعًا 

 .حتكمُه حالته النفسّية )ما بني املرض والِسجن والُشعور بالفشل(

وُخطباء الشيعة إن مل يعودوا إىل تفسري يف ظالل القرآن، فإّنهم يعودون إىل تفسري املنار.. فهو من 
لتفاسري اليت أثّرت يف العلماء كثريًا، فقد أّثر هذا التفسري يف ُكّل التفاسري اليت ُكتبت م ن اخلمسينات ا

وإىل يومنا هذا.. وجذور هذا التفسري جذور ماسونّية تعود إىل فكر ماسوين اختلط بفكر مجال الدين 
 .رشيد رضا األفغاين باعتباره فكر انساين منفتح.. وتلّقاه حمّمد عبده ومن بعده

فإْن مل يكن هذا.. فإّن ُعلماءنا ُيحّبون تفسري الفخر الرازي.. على سبيل امل ثال: م نرب الشيخ الوائلي 
 !صاٍف ُمصّفى من تفسري الفخر الرازي، فإّن مل يكن فإّنه يعود إىل تفسري سّيد ُقطب

كامله من تفسري الفخر األساس يف منهجّية امُلحاضرة عند الشيخ الوائلي هو: أن يأخذ املوضوع ب
 .الرازي، ويف بعض األحيان يعود إىل تفسري سّيد ُقطب

وهذه القضّية واضحة ل َمن أراد أن يرجع ل محاضرات الشيخ الوائلي ويرجع ل هذه التفاسري وُيقارن.. 
م ن  وم ن بعد الشيخ الوائلي ُكّل اخُلطباء أخذوا منه، وساروا على طريقته ومنهجه .. وهذا الذي أقولُه

 .أّن املنابر احُلسينّية منابر ُقطبّية

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

  :خطورة التفسري احلركي ُيمكن أن أخلصها يف النقاط التالية ✤
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مع أّن  -(: هذه املنهجّية ُتعطي للُمفّسر ُسلطًة حبيث يكون هو احلاكم على الُقرآن 1النقطة ) ◈
ولكن املنهج احلركي جيعل الُسلطة للُمفّسر على القرآن، فهو يعود  -ن هو الذي َيحكم علينا القرآ

للنص مبا هو نص، وكّل ما عنده هو حركّيته، قطعًا مع ما ميتلك من ثقافة ومعلومات.. ولكن 
وليس القرآن، احلركّية واحلالة املعنوّية اليت ُيقبل هبا على القرآن جتعل الذي يتسّلط هنا هو امُلفّسر 

وهذه ُخطورة كبرية، فهي عملّية عبث شيطاين ال ُحدود له.. وهذا باٌب يفتحه الشيطان وال ُيمكن 
 !..أن ُيغلق

هذه النقطة األوىل واليت ُتشّكل َخَطرًا نظرّيًا وعملّيًا أيضًا.. وإحدى مثار هذا اخلطر هو هذا 
ٍة قاموا هبا فإّنهم ميلكون جوابًا قرآنّيًا حبسب اإلرهاب.. فلو سألَت القيادات الداعشّية عن ُكّل جرمي

هذا املنهج احلركي.. فإّن املنهج احلركي الذي تّبناه سّيد ُقطب ليس خاّصًا حبالٍة علمّية ُمعّينة يف 
تفسري النّص القرآين. املنهج احلركي منهج ُيشّكل الرؤية الكاملة.. وُيشّكل جهاز البصر عند سّيد 

  !اإلرهابّيةُقطب وعند احلركات 

بداًل من أّن القرآن هو الذي يكون َضابطًا حلركتنا.. ستكون  (: انقالُب املفاهيم..2النقطة ) ◈
احلركُة ضابطًا ل معاين القرآن! باعتبار أّن سّيد ُقطب يقول: أّن القاعدين لن يستطيعوا أن يفهموا 
القرآن.. وُمرادُه بالقاعدين: أي الذين ال يتحّركون وفقًا ألنظمة احلركات الدينّية السياسّية امُلعارضة 

مة احلكم اجلاهلي. فهؤالء الذين ال ينتظمون يف هذه احلركات، وكذلك الذين ُيقبلون على ألنظ
 الُقرآن ألجل فهمه م ن طريق ع لمي حبثي، فهؤالء أيضًا لن يستطيعوا أن يفهموا القرآن

كي(.. امُلفسر الوحيد الذي يفهم القرآن هو امُلفّسر امُلنتمي هلذه احلركات التنظيمّية )هو املفّسر احلر
 .يف ظ ّل هذا الَفهم ُهناك انقالب للمفاهيم
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كّل هذا يدور يف جهة تضخيم الذات، حّتى تنحصر ُسلطة الَفهم وُسلطة القيادة بيد حسن البّنا، وبيد 
 .سّيد ُقطب

(: وهي األهّم واألخطر: أّن التفسري احلركي منهٌج للحياة.. املنهج احلركي منهجّيُة ف كر 3النقطة ) ◈
لقرآن، ُتفّسر األحكام، ُتفّسر اآلداب والفنون، ُتفّسر الثقافات، ُتفّسر حّتى الُفلكلور الشعيب، ُتفّسر ا

العادات االجتماعية، األعراف، اآلداب العاّمة، الربوتوكوالت.. كل هذا الُبد أن يكون خاضعًا 
هجّيته  اليت طرحها ملنظومة واحدة هي منظومة التفسري احلركي.. هذا هو الذي ُيريده سّيد ُقطب يف من

 !يف كتابه: يف ظالل القرآن

ُأذّكركم بقضّية ُمهّمة جّدًا.. وهي: أّن سّيد قطب أوصى الذين يّتبعونه بأّنه قد تنازل عن ُكتبه   ✤
إّلا جمموعة من الُكتب، هذه اجملموعة هي اجملموعة اليت أّلفها يف ضوء هذا املنهج.. يف ضوء منهج 

ُأكّرر دائمًا أن الكتاب األم بني ُكتب سّيد ُقطب هو تفسريه يف ظالل القرآن. التفسري احلركي! ول هذا 
 :مستان بارزتان يف هذا التفسري

 .(: النصب والعداء الفاحش واملقصود للعترة الطاهرة1الِسمة ) •

 .(: الدعوة إىل اإلرهاب وسفك الدماء، والعنف بدون حدود2الِسمة ) •

 .ج هذا اإلطار فقد تنازل عنها سّيد ُقطبأّما الُكتب اليت ُأّلفْت خار

 :وقفة عند كتاب ]امللّفات السّرية لألخوان[ لعبد الرحيم علي. يقول ✤

وُيورد القرضاوي تأكيدًا لكالمه شهادَة أحد رفقاء سّيد ُقطب يف املعتقل، فيقول: حدثين األخ )
وكان معُه معتقاًل يف م حنة  -طب الدكتور حممد املهدي البدري أّن أحد اإلخوة امُلقّربني من سّيد ق

أخربُه أّن األستاذ سّيد قطب عليه رمحة اهلل، قال له: إّن الذي ُيمّثل فكري هو كتيب  -م 1965
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، والطبعة الثانية من األجزاء األوىل، «الظالل»، واألجزاء األخرية م ن «املعامل»األخرية خاّصة 
، وحنوها مّما صدر لُه «م وُمشكالت احلضارةاإلسال»، و«خصائص التصّور اإلسالمي ومقّوماته»و

 .وهو يف السجن، أّما كتبه القدمية فهو ال يتبناها، فهي متثل تارخًيا ال أكثر

فقال لُه هذا األخ م ن تالميذه: إذن أنَت كالشافعي لَك مذهبان: قدمٌي وجديد، والذي تتمّسك به 
نعم، غّيرُت كما غري الشافعي رضي اهلل عنه.  هو اجلديد ال القدمي م ن مذهبك. قال سّيد رمحه اهلل:

 .(ولكن الشافعي غّير يف الفروع، وأنا غّيرُت يف األصول

وقفة عند كتاب ]أمراء الدم صناعة اإلرهاب من املودودي إىل البغدادي[ خلالد عكاشة. يف  ✤
 :معلومة جاءت دقيقة .. يقول فيها 160صفحة 

: "إّن سّيد قد بعث إلخوانه يف مصر 1972لة "اجملتمع" سنة قال امُلستشار عبد اهلل العقيل يف جم)
والعامل العريب أّنه ال يعتمد من مؤّلفاته س وى سّتة ُمؤلفات له وهي: هذا الدين، املستقبل هلذا الدين، 

 -اإلسالم وُمشكالت احلضارة، خصائص التصّور اإلسالمي، يف ظالل القرآن، ومعامل يف الطريق" 
 (-فات أصبح غري مسؤول عنهاوغري ذلك من مؤّل

فهذه الُكتب ميزهتا هي هذه: أّن هذه الُكتب ّكلها جاءت وفقًا ملنهجية التفسري احلركي هباتني 
 .امليزتني: النصب والعداء الشديد للعترة، واإلجرام واإلرهاب واحلقد على البشر

 .لسورة الدهرسأضع بني أيديكم مثااًل يف حركة سّيد ُقطب يف تفسري سّيد ُقطب  ✤

يف ثقافتنا الشيعّية م ن البدّيهيات وم ن امُلسّلمات عندنا اليت ال ِنقاش فيها أّن هذه الُسورة يف أسرة 
علّي.. يف علّي وفاطمة واحلسن واحُلسني.. ولذلك هذه اخلطابات لن تكون مناسبة إّلا ملثل هؤالء 

 .املعصومني امُلطّهرين
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 وهي تتحّدث عن هذه اأُلسرة: }وسقاهم رّبهم شرابًا طهورًا{تقول اآليات يف ُسورة الدهر  ●

 .هذا هو الساقي، وهذا هو الشراب، وهؤالء ُهم الشاربون

مثلما قال رسول اهلل "صّلى اهلل عليه وآله": )إّن معي رّبي ُيطعمين ويسقيين( قال هذه  الكلمة حني 
م الوصال )يعين يصوم النهار واّلليل أيضًا( منَع صيام الوصال على امُلسلمني.. فالنيّب كان يصوم ص يا

فبعض امُلسلمني فعل كما يفعل النيّب، فنهاهم النيّب، وحّرم عليهم ذلك، وحني قالوا له: أنَت تفعل 
 .ذلك يا رسول اهلل، قال: )إّن معي رّبي ُيطعمين ويسقيين( أنتم لستم كذلك

قاية ليسْت لعاّمة الناس، هذه  السقاية للذي قوله تعاىل: }وسقاهم رّبهم شرابًا طهورًا{ هذه  الِس ●
 ُعّبر عنه يف آية امُلباهلة )وأنُفسنا(

 .فمثلما رّب حمّمد مع حمّمد ُيطعمه وَيسقيه، فكذلك علٌي وهو نفس حمّمد

فسورة الدهر حبسب ثقافتنا الشيعّية هي يف علّي وآل علّي.. وأّي شخص ميلك أدىن ذوق أديب وأدىن 
 العربية.. حينما يقرأ هذه اآلياتمعرفة بالتعابري 

إّنا أعتدنا للكافرين سالسَل وأغالاًل وسعريا * إّن األبرار يشربون م ن كأس كان م زاُجها كافورا* }
عينًا يشرُب هبا عباد اهلل يفّجروهنا تفجريا* ُيوفون بالنذر وخيافون يومًا كان شّره ُمستطريا* وُيطعمون 

 {ًا وأسريا* إّنما ُنطعمكم لوجه اهلل ال ُنريد منكم جزاًء وال ُشكوراالطعام على حّبه مسكينًا ويتيم

  :إىل أن تقول اآليات •

فوقاهم اهلل شّر ذلك اليوم ولّقاهم نضرًة وُسرورا* وجزاهم مبا صربوا جّنًة وحريرا* مّتكئني فيها }
 {...على األرائك ال يرون فيها مشسًا وال زمهريرا
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 .ة حدثْت على األرض، وعن ُأناٍس قاموا هبذا الفعلهذه اآليات تتحّدث عن واقع

 .جولة يف ُكتب سّيد ُقطب.. لنعرف ماذا قال يف معىن هذه اآليات ✤

يف كتاب ]مشاهد القيامة يف القرآن[ الذي أّلفه سّيد ُقطب أّيام ما كان ما سونّيًا.. يف صفحة  ●
 :يقول 11

املضبوط، وحّتى اآليات اليت نعرف أسباب  )وليس لدينا أّي سجل كامل ألسباب النزول وتأرخيه
نزوهلا وتأرخيه ختتلُف فيها اآلراء ـ وتتعّدد فيها األقوال، وال جمال فيها لغري الظن والترجيح(. وهذه 

 املعلومة صحيحة

 .يقول: سّيد ُقطب يأخذ مشهدًا من مشاهد يوم القيامة من سورة اإلنسان 254يف صفحة  ●

 :يقول 254شية عن سورة اإلنسان أّنها سورة مدنية.. وأّما يف صفحة يف احلا 252يقول يف صفحة 

ويف أثناء السياق يأيت ذكُر عباد اهلل الذين يشربون من هذه الكأس، فيستطرد السياق يف تعداد )
أوصافهم، فهم قوم ُيطعمون الطعام على حّبه مسكينًا ويتيمًا وأسريا، وُهم قوٌم يفعلون اخلري لوجه 

يدون من الناس جزاًء وال ُشكورا، وهم قوٌم خيافون اهلل وخيشون يومًا عبوسًا قمطريرا.. هو اهلل ال ُير
 (..ذلك اليوم الذي حنن فيه، وقد وقاهم اهلل شّر ذلك اليوم ولّقاهم نضرًة وسرورًا وجّنة وحريرا

مدنية.. فال ُبّد مل ُيبّين من هم، وإّنما حتّدث عن قوم هذه هي أوصافهم.. لكّنه قال: من أّن السورة 
 .أّن هذه األحداث وقعت يف املدينة

علمًا أّنه هنا يف هذا الكتاب يتحّدث عن الصورة األدبّية والفنّية.. فالرجل كان ماسونّيًا آنذاك، فلم 
يكن ُمهتّمًا بالتفاصيل التأرخيّية.. ولكن الرجل قال: هذه الُسورة نزلت يف املدينة، وحتّدث عن 
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 مّهُه ُمنصٌب على الصورة األدبّية والفنّية.. وهذا الكتاب هو تنازل عنه، ألّنه أّلفه املضمون العام ألنّ 
 .يف املرحلة املاسونّية

وقفة عند كتاب ]العدالة االجتماعّية يف اإلسالمّية[ لسّيد ُقطب.. والذي كتبه يف بداية مرحلة  ✤
 اإلنكفاء إىل أجواء الثقافة اإلسالمّية

ُمتدّينًا، الزال معّبأ بالفكر املاسوين.. والزال ميتلك ميواًل للفكر االشتراكي الشيوعي، فهو اآلن ليس 
وهو يذكر  101لكّنه اّتجه إىل أجواء الثقافة اإلسالمية مثلما اّتجه غريه. يقول يف كتابه صفحة 

 :حوادث م ن الواقع التأرخيي يف اإلسالم

م ن ُسويق كانتْ هلم على مسكني ويتيم وأسري مثّ يبيتون  )وهذا علٌي وأهل بيته يتصّدقون بثالثة أرغفة
على الطوى، وقد شبع املسكني واليتيم واألسري..(. فالرجل هنا الزال ماسونيًا.. ال زال ُيفّكر 
بالطريقة االعتيادّية والطبيعّية، فقد ذكر علّيًا وآل علّيًا ألّنه كتب هذا الكتاب يف بداية مرحلة االنكفاء 

 .فة اإلسالمّيةإىل الثقا

[ يقول هنا عن سورة اإلنسان أّنها مكّية.. وأقول: إذا 6وقفة عند تفسري ]يف ظالل القرآن: ج ✤
 !كانت مكّية فهذا يعين أّن علّيًا مل يتزّوج م ن فاطمة.. يعين هو ينفي هنا القضّية من األساس

  :3776يقول يف تفسريه يف صفحة 

يات أنّ هذه السورة مدنّية، ولكّنها مكّية ومكيتها ظاهرة جدًا.. سورة اإلنسان مكّية، يف بعض الروا)
يف موضوعها ويف سياقها ويف مساهتا كّلها، هلذا رّجحنا الروايات األخرى القائلة مبّكيتها بل حنُن نلمح 

 (م ن سياقها أّنها م ن بواكري ما نزل م ن القرآن املكي

 :يقول 3781ويف صفحة ●
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حبه مسكينًا ويتيمًا وأسريا{ وهذه اّللفتة تشي بقسوة البيئة يف مّكة بني ويطعمون الطعام على })
املشركني، وأّنها كانت ال ُتفضي بشيء للمحاويج الضعاف، وإْن كانت تبذل يف جماالت امُلفاخرة 
الشيء الكثري. فأّما األبرار عباد اهلل فكانوا واحًة ظليلًة يف هذه  اهلاجرة الشحيحة. وكانوا يطعمون 

لطعام بأرحيّية نفس، ورمحة قلب، وخلوص نّية. واّتجاه إىل اهلل بالعمل، حيكيه السياق م ن حاهلم، ا
  .(ومن منطوق قلوهبم

علمًا أّن سّيد ُقطب جاء هبذا الف كر م ن تفسري ابن كثري.. راجع اجلزء السابع والثامن.. وقد أورد 
تبط بعبداهلل ابن عمر بن اخلّطاب.. هو مل ُيصّرح ابن كثري روايًة ُتشعُر القارئ من أّن هذه اآليات تر

 :تصرحيًا بذلك، ولكّنه أورد الرواية يف سياق تفسري اآلية.. يقول يف تفسريه

 -وروى البيهقي م ن طريق األعمش، عن نافع قال: مرض ابن عمر فاشتهى عنبًا، فأرسلْت صفية )
ئل، فلّما دخل به قال السائل: السائل. فقال فاشترْت عنقودًا بدرهم، فاتبع الرسول سا -يعين امرأته 

ابن عمر: أعطوُه إّياه، فأعطوه إّياه. مّث أرسلْت بدرهم آخر فاشترْت عنقودًا فاتبع الرسول السائل، 
فلّما دخل قال السائل: السائل، فقال ابن عمر: أعطوُه إياه، فأعطوه إياه، فأرسلْت صفية إىل السائل، 

 .(تصيُب منه خريًا أبدا. مّث أرسلْت بدرهم آخر فاشترت به فقالت: واهلل إْن عدَت ال

هذه الرواية ُتشعر القارئ أّن هذه اآلية }ويطعمون الطعام على حبه مسكينًا ويتيمًا وأسريا{ هي 
 .خبصوص عبد اهلل بن ُعمر

يكن ُمتزّوجًا فهو ُيريد أن ُيبعد احلكاية بالكامل عن علّي وآل علّي! مع أّن عبد اهلل بن عمر أساسًا مل 
يف زمان رسول اهلل "صّلى اهلل عليه وآله" بل مل يكن ميلك مكانًا، فبيُت أبيه كان ضّيقًا، وكان يبيُت 

 .يف املسجد كما جاء يف الُبخاري.. نعم صار عبد اهلل ابن عمر امرباطورًا مالّيًا يف خالفة أبيه
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 [2ج: فاصل درامي ُمقتطف م ن ]مسلسل اجلماعة: 4مقطع فيديو  ★

أهل البيت "صلواُت اهلل عليهم" يقولون: )َمن استمع إىل ناطٍق فقد عبده، فإْن كان الناطق عن  ✤
 اهلل عّز وجل فقد عبد اهلل، وإْن كان الناطق عن إبليس فقد عبد إبليس(

ا املرجعّية الدينية من اخلمسينات وإىل اآلن أّسست ساحة الثقافة الشيعّية على العقل الُقطيب.. وهذا م
 .سأشرحُه لكم يف احللقات القادمة من اجلزء الثالث من هذا الربنامج

سّيد ُقطب ينطق عن الشيطان، والذين ينطقون عن سّيد ُقطب هم أعوان الشيطان.. الذين ينطقون 
 .عن اهلل هم حمّمد وآل حمّمد فقط وفقط

يقول علّي بن ُسويد  ختام احلديث: وقفة عند وصّية اإلمام الكاظم لعلّي بن ُسويد السائي.. ✤
 :السائي

)كتَب إيّل أبو احلسن األّول وهو يف السجن: وأّما ما ذكرَت يا علي ممَّن تأخذ معامل دينك؟ ال تأخذنَّ 
معامل دينَك عن غري شيعتنا، فإّنك إْن تعّديتهم أخذَت دينَك عن اخلائنني، اّلذين خانوا اهلل ورسولُه 

على كتاب اهلل جّل وعال فحّرفوه وبّدلوه، فعليهم لعنُة اهلِل ولعنُة رسوله  وخانوا أماناهتم، إّنهم اؤمتنوا 
 ومالئكته ، ولعنُة آبائي الكرام الربرة، ولعنيت ولعنُة شيعيت إىل يوم القيامة(


