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 برنامجملّخص 
 للشيخ الِغّزي]السرطان القطيب اخلبيث يف ساحة الثقافة الشيعّية[ 

 10سن البنا ج ح - (11احللقة )
 

 م25/9/2017 املوافق –هـ 1439حمرم  4 ثننياإل ةالفضائّي القمر قناة على رضتُع
 www.alqamar.tv واألوديو بالفيديو الفضائّية القمر قناة موقع على رةتوّفُم
 

اإلرهاب: و واإلجرام املوت صانُع ابتكرها اليت الِصناعة يف املاضية احللقة يف حديثي كان ✤
َمقاٍل ِمن مقاالتِه اليت ُنشرْت يف جمّلة النذير اإلخوانية حسن البّنا.. العنوان امُللفت للنظر جّدًا يف 

 "صناعة املوت".
 -ه1357شعبان  2الصادر بتأريخ  18العدد  النذير، َمجّلة يف هذا مقالِه يف قالهُ  ما مجلة ِمن ●

 م.. يقول:1938  سبتمرب 26
َندهبم و َمزاياهاو أرباحهاو ضائلهاأرشدهم إىل َفو )إنّ القرآن الكرمي َعّلم امُلسلمني ِسرّ هذهِ الِصناعة

 إليها يف ُسور كثرية..(
لكّنه َفِهم امَلوضوع َفْهمًا خاطئًا.. لذا و تفاصيله..و هو ُيشري إىل اآليات اليت َتحّدثْت عن اجلهاد

 )اهلل غايتنا، ان عمومًا.. وضَع هذه امُلفردات:لألخوو وضَع يف ِشعاره املركزي للتنظيم السّري
 الشهادُة ُأمنيتنا(و اجلهاد سبيُلنا،و الُقرآن ِشرعتنا،و ُقدوتنا،الرسول و

ليس و آل حمّمدو هنا إسالم حمّمد وأعين باإلسالميف فقِه اإلسالم )و الُقرآن فقه يف اجلهاُد ✤
ليس إسالُم حسن البّنا، فذاك إسالُم اإلجرام واإلرهاب(.. يف إسالم حمّمٍد وآل و إسالُم السقيفة

إّلا فليس و يضطُر إليها امُلسلمون يف ظرٍف ُمعّين..و  حالٌة استثنائّية َتضطرُّ إليها اأُلّمةحمّمد اجلهاُد
 امُلسلمون يشهرون ُسيوفهم ليل هنار ِطيلة أّيام السنة.
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الُبّد و لكن إذا مل يتحّقق اإلنتصارو والشهادة ليسْت هي املطلب األّول.. املطلب األّول االنتصار،
؛ ألّنها ستكون نتيجة طبيعّية يف طريق الدفاع عن النفس، عن البالد، عن العباد، ِمن الشهادة حينئٍذ

 امُلقّدسات.. حينئٍذ ستكون أمرًا إضطرارّيًا.و عن الدين
يرى أّن طريقُه للوصول إىل مآربِه ُهو هذِه و احُلكمو لكن حسن الّبنا مهووٌس بطريقة السياسة

 الشعارات.
لذا اشترَط على أتباعِه اإلرهابيني يف التنظيم السّري و هو َفِهَم القرآن حبسب ما ُهو يريد، :وثانيًا

ليَس كتاب و حياة، كتاُب القرآن ● هَمُه هو، فصاروا عبيدًا ِلفهمه.أن يفهموا اإلسالم كما ف
 ُيحّقق االنتصارالشهادُة تكون مطلوبًة إذا مل يستطْع اإلنسان أن و اجلهاُد حالٌة استثنائية،و موت..

 الُبّد أن ُيقاتل يف ُظروٍف ُمعّينة، يف حاالٍت خاّصة.. ِحينئٍذ يطلُب الشهادة.و
أيُّها القرآن، هل أنَت ُتعّلمنا  :سألناُهو آل حمّمد(و ُمحّمد قرآن) الكرمي القرآن إىل عدنا إذا ✤

 ِصناعَة املوت؟! 
للرسول إذا دعاكم و الذين آمنوا استجيبوا هلِلالقرآن ُيجيب.. يف ُسورة األنفال، يقول: }يا أيُّها 

 ِلَما ُيحييكم{
آل علّي.. احلياة يف الكون و يف ثقافة أهل البيت: احلياُة هي يف والِء علّيو دعوُة الُقرآن للحياة ..

هذا ما سيتجّلى ِمن و آل علي؛ ألّن الكون مع علّي وآل علّي هو الكوُن مع النور..و مع علّي
 اآليات.

 أمثال البّنا َطْقسًا لبيعتِه الدينية!و ليسْت قرينَة الظالم الذي جعلُه البّناو احلياُة قرينُة الُنورو
النور توأمان.. فاحلياةُ احلقيقّية و احلياُةو احلياةُ َتجري يف الُنور،و آل عليّ جتري يف الُنور،و بيعةُ علّي

 لن تكوَن يف الظالم.
َمن كاَن َميتًا فاحييناُه وجعلنا لُه ُنورًا ميشي بِه يف الناس و }َأ :122يف ُسورة األنعام اآلية و ●

يف ثقافة أهل . ُزّين للكافرين ما كانوا يعملون{كَمن مثلُه يف الُظلمات ليَس خبارٍج منها كذلك 
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املنطق  البيت، هذا الُنور ُهو اإلمام الذي َينِصُبُه رسوُل اهلل.. إّنها املعرفُة احلّقة، الثقافُة السليمة،
الواضح، العقل الذي ُبِعث األنبياء ألجل إثارة دفائنه.. كما يقول سّيد األوصياء "صلواُت اهلل 

 عليه" ال ألجل جتميدها..!
الضياء قريُن و النورو ية: }كَمن مثلُه يف الُظلمات ليَس خبارٍج{ الظلماُت قرينُة املوت،اآل ●

احلياُة احلقيقّيُة ُتمازُج النور، أّما و دعونا إىل النور..احلياة.. هذا الكتاب الكرمي يدعونا للحياة، ي
 املوُت بكّل معانيه ُيمازُج الظالم.

الذين آمنوا ُيخرُجهم ِمن الُظلمات إىل الُنور والذين كفروا   ويلاهلُل} 257 اآلية البقرة سورة ●
.. أولياُؤهم الطاغوُت ُيخرُجوهنم ِمن الُنور إىل الُظلمات ُأولئَك أصحاُب النار ُهم فيها خالدون{

 هنا نكتة دقيقة أشار إليها إمامنا الصادق يف هذه اآلية:
ُيخرُجهم ِمن الُظلمات إىل الُنور{ أي ِمن ُظلمات  ين آمنواالذ ويّل اهلُل: }اآلية ِمن األّول الشّق ✦

 ِمن ُظلمات الرذيلة إىل ُنور الفضيلة. اجلهل إىل نور الِعلم، ِمن ُظلمات الضالل إىل نور اهلداية،
{ الُظلمات إىل الُنور ِمن ُيخرُجوهنم الطاغوتُ  أولياُؤهم كفروا والذين: }اآلية ِمن الثاين الشقّ  ✦

أّي نوٍر للكافر حّتى خيرج ِمن الُنور إىل الظلمات؟! ُثّم  :أصحابِه لبعض يقولُ  ُهنا الصادق اإلمام
 ُيبّين هلم:و ُيجيب اإلمام

أّن هذا النور الذي خيرُج ِمنه الذين كفروا هو ُنور اإلسالم يف َمرحلة التنزيل.. فإّن الصحابَة 
 علّيًا أمري املؤمنني بشأهنا، فقال له: رفضوا اإلنتقال ِمن مرحلِة التنزيل إىل التأويل اليت خاطب النيّب

هذِه األحاديث موجودة يف ُكتب الُسّنة و )سُتقاتلهم على التأويل كما قاتلُتهم على التنزيل..(
 والشيعة.

يعين أّن أمري املؤمنني علّي بن أيب طالب سُيقاتل هذِه اأُلّمة اليت دخلْت اإلسالم يف َمرحلة التنزيل، 
 يف مرحلة التأويل.ُثّم رفضْت الُدخول 
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مرحلُة التأويل بدأْت منُذ و فالصحابُة رفضوا أن يَتحّولوا ِمن َمرحلة التنزيل إىل َمرحلة التأويل..
 بيعة الغدير.

اد ِمن التأويل: أي رجوُع األمور إىل ِنصاهبا األّول.. رجوع الشيء إىل أّولّيتِه.. ال كما امُلر ●
 معىًن ثانوي..!  ُيشاع يف ثقافتنا ِمن أّن التأويل هو

 التأويل ليسَ معىًن ثانوي.. )هذا القول أنّ التأويل معىًن ثانوي جاءنا ِمن ثقافة امُلخالفني آلل حمّمد(
يذهب إىل معىًن آخر )قد و ُهو الذي يبتعُد عن امَلعىن األّولو املعىن الثانوي: ُيقال له: )التأّول(

 قد ال يكون صحيحًا..(و يكون صحيحًا،
 التأويل شيء آخر.و يء ..التأّول ش

الراسخون يف العلم{ و تأويلُه إّلا اهلل وما يعلُم: }عمرانإّلا كيف يتحّدث القرآن يف ُسورة آل و
فهل هذه اآلية تتحّدث عن معاٍن ثانوّية؟ أم أّنها تتحّدث عن املعاين احلقيقّية للقرآن، عن املعىن 

فاآليات واضحة .. تتحّدث عن أّن الُقرآن كتاُب  هذه اآلية تتحّدث عن حقيقة القرآن. األّول؟!
يف الِقتال هي حاالتٌ استثنائّية.. و ما جاء ِمن اآليات يف اجلهاد حياة.. عن أنّ الُقرآن كتابُ سالم.

 حينما يضطرُّ امُلسلمون للدفاع عن أنفسهم.. هل ينتظرون اأُلمم األخرى تأيت كي تذحبهم؟!
 ُقّوة َعساكرها،و ُكّل الشعوب( تتسابُق على بناِء ُجيوشهاو األمم، ُكلّ ) مجيعًا العامل ُدول اآلن ●
فليَس  تتسابُق على ِصناعة األسلحة أو شرائها على األقل.. هذا واقُع البشرّية ُمنذ أن كانت.و

 اجلهاُد حالًة ُمستمّرًة على ُطول اخلط، إّنها حالٌة استثنائّية.. أّما هؤالء اإلرهابيون فقد فهموا الدين
فهم الدين وْفقًا لُبنيته و فهم القرآنو حسُن البّنا َفِهم اإلسالمو ِمن ِخالل َفْهم حسن البّنا،

أن يكون إمامًا للعامل.. أن  :الشخصّية، وفقًا ِلمضمونه النفسي الذي كان يدور حول ُطموحِه
علينا ُكّل  د مّروقُيؤّسس دولة إسالمّية حتكم األرض بكّلها.. إّنه ُيريد أن يكون مهدّي األرض! )

 ذلك يف احللقات املاضية(
 ِمن غريهم ِمّمن يقولون:و الكثري ِمن الَغربّينيوفهل نلوم امُلؤّسسات اإلعالمية الغربّية، 
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مجاعتُه يقولون نفس الكالم أّن الُقرآن ِكتاٌب إرهايب و إّن الُقرآن كتاٌب إرهايب؟! هذا حسُن البّنا
 ُيعّلمنا ِصناعة املوت!

إذا كان و اإلرهاُب ُيشرَّع بإسم هذا الكتاب الكرمي..و ال نلوم اآلخرين إذا كان اإلجراُملكّننا 
هو ُيعّلم امُلسلمني أسرار و هذا الكتاُب عند مجاعة األخوان امُلسلمني هو مصدٌر ِلصناعة املوت

 ِصناعة املوت..! فلماذا ُنعّلم اآلخرين أسرار صناعة املوت؟!
رسالة حتديدًا ِعند رسالتِه "و حسن البّنا[ الشهيد اإلمام رسائل جمموعة] كتاب عند وقفة ✤

فعاًل حقيقُة مجاعة و "، واليت ُيوّجه ِخطاَبُه فيها إىل أعضاء التنظيم السّري اإلرهايب..التعاليم
ُكّل و ُكّل األموالو ليس امَلجموعة الَعَلنية..و األخوان امُلسلمني هي يف امَلجموعة السرّية اإلرهابّية

هذا األمر و يرتبُط أمرها بامَلجموعات السرّية اليت هي الكتائب..و التفاصيل امَلوجودة إّنما ُتنَفق
 كّذابون ُأولئك الذين خيرجون على الفضائّيات ُينكرون هذه احلقيقة.و موجوٌد إىل هذِه الساعة..

اجملموعات  هذه ُكّل.. شداع ِمن القاعدة، ِمن البّنا، َحسُن أنشأها اليت اإلرهابّية احلركات هذه ●
ُكّل هذِه امَلجموعات ترفُع يف ِشعاراهتا أّنها ُتريُد أن تقتَل و َخرجْت ِمن هذا الرحم امَلشؤوم..

 ما رأيناها قتلْت ِمن جيوش هذه احلكومات!و األمريكان، أن َتقُتل اأُلوروبّيني..
، َقتلْت الناس األبرياء يف الشارع..! فحّتى العمليات اليت ُنّفذْت يف الواليات امُلّتحدة أو يف أوربا

 ما ذنُب َهؤالء الذين َيسريون يف الشارع؟
فعاًل عندكم ُمشكلة و اجلرأة على ُمقاومة جيوش هذِه الدول،و متتلكون ِمن القّوةو إذا كنتم أبطااًل

 أساطيلها؟!و معها، فلماذا ال تصطدمون مع ُجيوشها
يف و يف الساحات العاّمة،و تقتلون الناس يف املسارح،ملاذا و ِلماذا تقتلون الناس يف الشارع؟

يف األعّم األغلب أكثُر َقَتلتهم ِمن أبناء ِجلدهتم ِمن و يف حمّطات الِقطارات..؟!و األسواق
 امُلسلمني!! )هذه مهزلة اإلرهاب األخواين الُقطيب(

 ":التعاليم رسالة" رسالتِه يف البّنا حسن يقول ●



6 
 

حني جاء و..  هي ليسْت دروسًا ُتحفظ، لكّنها تعليمات ُتنّفذ(و املوجزة،)أوّجه هذِه الكلمات 
 إىل أركان بيعته، قال:

كان أّول رُكن فيها )الَفْهم( ُثّم بّين معناُه فقال: )أن ُتوقن بأّن و )أركاُن بيعتنا عشرة فاحفظوها(
يف حدود هذِه  -مُه هو أي كما يفه -أن َتفهم اإلسالَم كما َنفهمُه و فكرتنا إسالمّيٌة َصميمة،

 األصول الِعشرين امُلوجزة كّل اإلجياز(
هذِه األصول الِعشرون كيف تعامل معها هؤالء الصنمّيون الذين أنتجتهم ماكينة "صناعة املوت" 

ِمّمن ال ِعلم هلم..( ماذا فعل و شباهبم، مّمن ُيقال هلم علماءو على اختالف مراتبهم )ِمن ِشيِبهم
 هؤالء؟!

إىل  اخلوارجُيحّدثنا به ُمحّمد سليم العّوا يف كتابه ]امَلدارس الفكرّية اإلسالمية ِمن اجلواب: 
 ليس بعيدًا عنهم.. يقول:و األخوان املسلمني[ ِعلمًا أّن حمّمد سليم العّوا هو ِمنهم،

أوجزها شرُح الشيخ عبد املنعم و "األصول العشرين" ُشروحًا كثريًة، َلعّل أّوهلا وقد ُشِرحتْ )
لعّل أوسعها شرُح األخ الدكتور و ُتَعيلب الذي ُنشر يف الكويت ُدون ذكر ناشره أو تأرخيِه،

م، 1991يوسف القرضاوي الذي صَدَر يف ِعّدة أجزاء، عن مكتبة "وهبة" بالقاهرة بدءًا ِمن سّنة 
رٍح حتَت عنواٍن جامع هو: "حنو وحدٍة فكرّية للعاملني لإلسالم" وعنوان فرعي هو: "يف ضوء ش

 عملّي ُمفّصل لألصول العشرين لإلمام الشهيد حسن البّنا"
شرحها ُأستاُذنا شيخ و ِمن هذِه السلسلة تسعُة أجزاء تضّمنْت شرح تسعَة عشَر أصاًل.. وقد صدر

شرحها و حمّمد الغزايل شرحًا َوَسطًا ُمْتقنًا حتت عنوان: "دستور الوحدة الثقافّية بني امُلسلمني"..
اليت عّبر عنها و هذِه السطور القالئل ِلحسن البّنا. ُدعاهتم..(و ِمن علماء األخوانآخرون كثريون 

كأّنها ُسورة ِمن القرآن..! هكذا ُشرحْت و باألصول العشرين، هكذا تعامل معها مجاعُة األخوان
ْصدر السبب: ألّنهم يتعاملون مع حسن البّنا على أّنه إمام.. على أّنه مَ و هبذه الشروح امُلفّصلة..

 لكن عملّيًا، ُهم هكذا يفعلون(!و للعلم. )قد يرفضون كالمي هذا..
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 :العّوا سليم حمّمد يقول.. كتاباته يف البّنا ُتراث: عنوان حتت 425 صفحة يف أيضًا ●
حّتى وقٍت قريب كاَن املعروف و )وقد ترَك حسن البّنا تراثًا كبريًا ُيعّبر عن ِفكره اإلسالمي،

بعض الكتابات و "جمموعة الرسائل" و الداعية"و التراث هو "مذّكراُت الدعوةللناس ِمن هذا 
لكن األخوان امُلسلمني استجابوا لدعوة كثريين إىل مجع ُتراث البّنا و هناك،و القليلة امُلتناثرة هنا

، تيسريه للناس، فصدرتْ عن دار الدعوة يف اإلسكندرية سّتة جمّلدات ِمن هذا التراثو نشرهو ُكّله،
مركز البصائر للدراسات والبحوث: تسعةُ جمّلدات، فأصبح و النشر اإلسالمية،و ُثمّ عن دار الطباعة

نشرُه األستاذ: حسن البّنا يف و بني أيدي الدارسني مخسة عشر ُمجّلدًا تضمُّ الِقْسَم األكرب مّما كَتبُه
 نفعًا..(و رًاأثناء حياته الدعوّية القصرية أمدًا، امُلمتدة إىل ما شاء اهلل أث

 "جمموعة الرسائل" هذان ُهما الكتابان األصلّيان حلسن البّنا..و الداعية"و الدعوة مذّكراتُ " ●
مقاالت الُصحف يف كثرٍي ِمن األحيان تكون و بقيْت ُهناك مقاالت، هي مقاالُت ُصحف..و

 إىل َمجموعة ُمعّينة..قيمتها َمحدودًة يف وقتها، أو رسائل أو ِخطابات ُتوّجه إىل ُمؤمتر ُمعّين، 
لكّنهم ال يتعاملون مع حسن الّبنا و هذه قيمتها تكون َمحدودة إذا صدرْت عن إنساٍن عادي..و

لذلك مجعوا لُه ُكّل كلمٍة قد قاهلا، َجمعوا لُه ُكّل كالٍم ُنِسَب إليه وجعلوُه يف عّدة و هكذا..
 ُمجّلدات.

َمقاالتِه مع ُخطبه اليت تكون حمكومة بزماٍن ُمعّين، هم يتعاملون مع كلماتِه، مع كتاباتِه، مع • 
 كأنّ النيبّ قال هذا الكالم،و مبكانٍ ُمعّين، خُبصوصّية حدثٍ معّين، ِلمجموعةٍ معّينة، يتعاملون معها

 هذه امُلشكلة انتقلْت أيضًا إىل ساحة الثقافة الشيعية..!و شرحه!و الُبّد ِمن ِحفظِهو
 ُمراده،و لطموحاتهِ  وفقًا فّصله بِه جاء الذي اإلسالم هذا.. جديد بإسالم جاء   البّنا حسن ●
 بأتباعِه الذين ُيقّدسونه.. أنا أّوجه ِخطايب ألبنائيو أنا ال شأن يل ُهنا بالُسّنةو أهدافه الشخصّية..و
 يتأّثرون مبا هو موجود يف ساحة الثقافةو بنايت من أشياع احلّجة بن احلسن.. الذين ينهلون ِمنهم،و

 تقّذرْت بكّل هذا الِفْكر امُلنحرف عن ُمحّمٍد وآل حمّمد.و ُلّطخْت،و الشيعية اليت تلّوثْت
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 أصحاب القرار ُيطرهبم هذا الوضع،و لكن مع َمن نتحّدث؟!و طاّمُتنا عظيمة..و ُمصيبتنا كبرية،• 
 ُيدافعون عن أصحابه!!و ُيعّظمون هذا الضالل،و يرقصون فرحًا ألجلِه،و

منعها و ُيسارعون إىل تسميم آذان الشيعةو صوتٌ ُيشّخص احلقيقة ُيبادرون إىل َخْنقه، وحني يرتفُع
 يف أن يِصل إليها هذا الصوت.

أنا هنا ال أحتّدث عن نفسي.. إّنين أحتّدث عن ظاهرة، قد أكون ِمصداقًا ِلهذه الظاهرة.. أنا )و
ذا هو الواقع يف ساحة الثقافة هو أحتّدث هنا بشكٍل عام على ُطول اخلّط.. هذِه هي احلقيقة،

 الشيعية(
ُتالحظون أّن األخوان امُلسلمني ُمشكلتهم  .. ُمشكلتنا يف الَفْهم!َعميًقًا امتدادًا متتدُّ ُمشكلتنا ●

الرجُل َفهم الدين ِبحسب ما و يف الَفهم، فقد بايعوا هذا اإلمام على أن يكون َفهُمهم كَفهمه..
 يت هي اأُلخرى فهمْت الدين ِبحسب ما ُتريد!أخذُه ِمن املصادر الو ُيريد..

استمّرْت التقّلبات، إىل أن و استمّر هذا الواقع،و مثلما أّسسْت السقيفة واقعًا جديدًا بعد النيّب،• 
 جاء حسُن البّنا فأنشأ هو اآلخر واقعًا جديدًا داخل ذلك الواقع!

 :هي الشيعة حنُن ُمشكلتنا ●
الذي أنشأتُه السقيفة( أّثر يف الساحة الشيعية ُمنذ زمان الشيخ الطوسي، أّن الواقع األّول )الواقع 

ُثّم جاء هذا الواقع الثاين الذي أّسسُه حسن البّنا فأّثر يف واقعنا الشيعي ُمنذ  وإىل يومنا هذا.
 اخلمسينات حيُث أدخل كباَر مراجعنا الكرام هذا الِفْكر الضال يف ساحة الثقافة الشيعيّة!

الفضائيات، فإّنها ال خترُج عن هذا اإلطار الذي رمسُه و ألمُر بني أيديكم.. تتّبعوا املنابر،ها هو او
 حسن البّنا:
 الشهادُة ُأمنيتنا( و اجلهاد سبيُلنا،و القرآن ِشرعتنا،و الرسول ُقدوتنا،و )اهلل غايُتنا،
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ال بكّل هذه و ال بالشهادة،و د،الذين يتحّدثون على امِلنرب، حّتى إْن كانوا ال عالقَة هلم ال باجلها• 
املوضوعات، لكّنهم ُمجربون أن يتحّدثون ِبهذا اّللسان؛ ألنّ اجلمهور ُيريد ذلك.. فاجلمهور ُثّقف 

 الذين ُيدّرسون، يتماشون مع اجلمهور!و الذين يكتبون،و ثقافًة إخوانّية ُقطبّية..
 التأريخ ُطول على ِلذلك.. احُلكومة ِمن معيشتهم مصدَر ألّن الُسلطة؛ مع الُسّنة علماء ُمشكلة ●

تصدُر و تصدُر الفتاوىو دائمُا ُيوّجهون األمورو لُسّنة يسريوَن يف ركاب الُسلطان،ا الدين ُعلماء
 مذاق الُسلطان. ُتؤّلف الُكتب حبسبو البيانات

م أّما مراجع وعلماء الشيعة فهم يتماشون مع اجلمهور؛ ألّن اجلمهور هو الذي ُيغدُق عليه
 ليسْت الُسلطة.. فلذلك الُبّد ِمن أمرين:و باألموال،

 إىل تقود قد أمورٍ  على أعينهم نفتَح لئّلا وعي، ُدون َجهلهم على الناس ترك ِمن الُبدّ : أواًل ✦
بالتايل يعود ذلك بالضرر على املؤّسسة الدينية، ُخصوصًا يف اجلانب املاّدي، فيبقون و أخرى، أموٍر

 على جتهيلهم!
 ..اجلمهور ُيريد ما مع امُلماشاة خالل ِمن اجُلمهور وّد ختطبَ  أن الدينية للمؤّسسة الُبّد: ثانيًا ✦

فُخطباء امِلنرب احُلسيين يعملون وفقًا  لرّبما ِمن أوضح امَلصاديق على ذلك: ُخطباء امِلنرب احُلسيين.و
 ِلمذاق امُلستمعني!

الذي تأّثرْت بِه ساحُة الثقافة الشيعّية.. الشعاُر و ِلجماعته، البّنا حسن وَضَعُه الذي الشعار هذا ●
ففي ثقافة أهل البيت: )َمن أراد اهلل بدأ  الذي أّوُل ُمفرداتِه: )اهلُل غايتنا..!( تلَك معرفة أشعرّية.

يف  بكم(.. البدايُة ِمن ُمحّمد وآل حمّمد. أّما شعار )اهلُل غايُتنا( ذاك كان يف مرحلة التنزيل، فإّنه
إله إّلا اهلل" فقط.. حّتى أّنه ما كان يذكر الشهادة الثانية، ما  بكلمة "المرحلة التنزيل بدأ النيّب 

 إّنما بدأ هكذا: )أن قولوا ال إله إّلا اهلل ُتفلحوا..( ِمن هنا بدأت الرسالة..و كان يذكُر رسالته،
 بعد ذلك أضاف إليها الشهادة الثانية.و
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وأنذر أّول تصريح كان حينما نزلْت اآلية: }و اأُلّمة شيئًا فشيئًا على الشهادة الثالثة،ُثّم بدأ ُيهيء 
 األقربني{. عشريتك

كيف أّنه أعلَن الشهادة الثالثة يف و غري تأريخ الطربي يف هذه الواقعة،و )راجعوا تأريخ الطربي
 القّصة ُمفّصلة يف مصادرها(و مّكة يف بداية البعثة..

مر بشكٍل هنا ثّبَت رسول اهلل األو هذا األمر شيئًا فشيئًا حّتى وصلنا إىل بيعة الغدير..بدأ ُيؤّكد و
 .رمسّي، شرعّي، قانويّن

إذا أنكر ذلَك امُلخالفون ألهل البيت، فال شأن لنا هبم.. ِمثلما حنُن ُننكُر أوضاعهم، ُهم ُينكرون 
نعتقد.. هذه قناعاُتنا.. فنحُن عندنا حنُن أحراٌر فيما و أوضاعنا.. ُهم أحراٌر فيما يعتقدون،

عندنا ُمتبّنيات على أساسها وصلنا إىل هذه النتائج، فنحُن ال نتحّدث من و عندنا أدّلةو ُمعطيات،
 فراغ.

أنشأُه  1928ترك آثارُه علينا، نشأ واقٌع جديد يف سنة و فِمثلما نشأ واقٌع يف َزمن السقيفة،• 
 من معه..!و حسن البّنا

 :العلم كتابة باب[ الُبخاري صحيح] عند وقفة ✤
ائتوين بكتاٍب أكتُب لكم كتابًا ال تضّلوا مّلا اشتّد بالنيّب وجعُه، قال: )بسنده عن ابن عّباس قال: 

قال: اّللغط ، كثر و عندنا كتاُب اهلل حسُبنا فاختلفواو الوجع،غلبُه أّن النيب : بعده، قال عمر
إّن يقول:  ابُن عباس،فخرَج ، -يعين طردهم رسول اهلل  -ِعندي التنازع ال ينبغي و ُقوموا عّني،

 بني كتابه(و ما حاُل بني رسول اهللالرزية كّل الرزّية 
النيّب ُيريد أن يكتب و اهلل، رسول حياة من األخرية اّللحظاُت هذه! الكتاب؟ ِلهذا أمهّية أّي ●

 بعد هذا الكتاب!كتابًا لألّمة، كتابًا ال يضّلوا 
كذلك القرآن أخربنا عن و متّزقْت..و وقد أخربهم ِمن أّن اأُلمم السابقة بعد رحيل أنبيائها تفّرقْت

 متّزقها.و تشّتت األمم بعد رحيل أنبيائها
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 النّبي أخرب هذه األّمة أّن ما جرى يف األمم السابقة سيجري يف هذه اأُلّمة حذو الُقّذة بالُقّذةو
عًا بذراع.. ُكّل اذرو لو أّنهم دخلوا ُجْحر َضّب لدخلتم فيه باعًا بباع،و بالنعل،حذّو النعل و

هذِه املعاين بّينها رسول اهلل لألّمة.. فاملفروض أّن الصحابة ُهم الذين يطلبوَن هذا الكتاب ِمن 
 لكن القضّية هنا بالعكس، رسول اهلل هو الذي يطلب أن يكتب هلم كتابًا.و رسول اهلل..

أدقُّ و عندنا كتاُب اهلل حسُبنا( هل أّن ُعمر أكثُر ِحكمًةو الوجع،غلبُه ل ُعمر )أّن النيب قو• 
هذا السّم هو الذي سّبب و إن كان النيّب يف مرضِه حينها بعد أن ُسّم،و تشخيصًا ِمن رسول اهلل؟!

 أّدى إىل استشهادِه "صّلى اهلل عليه وآله".و لُه هذا الوجع
يف موته.. أال ُنسّلم على النيّب يف صلواتنا؟! ُكّل أهل الِقبلة ُيسّلمون على و  يف حياتهالنيّب ُهو النيبّ 

 النيّب يف صلواهتم، ألّن النيّب إماٌم، حٌي، عامٌل، ُمدرٌك.. إْن كان ذلك يف حياتِه أو بعد شهادته،
فما املوُت إّلا ُنقلى ِمن دار إىل  النيبُّ نيٌب يف يقظتِه أو يف نومه.و النيّب نيٌب يف ِصّحتِه أو يف َمَرضه،و

دار.. هكذا ثّقفنا حمّمٌد "صّلى اهلُل عليه وآله".. فإذا كان املوُت بالنسبة ألمثالنا ُنقلى ِمن دار إىل 
 دار.. فما بالَك بسّيد الكائنات؟!

طق هو نفسه هذا املنو اهلل حسُبنا( يعين أّنه يف ِغىًن عن النيّب.. وعندنا كتاُبُثّم إّن قول ُعمر )• 
 -منطق حسن البّنا، فِحني سألُه حممود عبد احلليم كما جاء يف كتابه ]أحداٌث صنعْت التأريخ[ 

 حني سأله: -كما مّر
)أّي التفاسري تنصحين أن أقرأ؟ فقال: إن ُكنت ُتريُد نصيحيت فال داعي ِلقراءِة التفاسري، إّن الُقرآن 

افتح و تدّبر معانيهو قليلٌة هي، ُثّم اقرأو ة عليك..واضح، حسُبك أن تعرف معاين الكلمات الغريب
أنت تعرُف سرية النيب، إذا فعلَت فإّنك سيّتضُح لَك ِمن معانيه ما ال تظفُر ِبه ِمن ُكتب و لُه قلبك،
فإذا كان حممود عبد احلليم ُيوّجهُه حسن البّنا هذا التوجيه، فقطعًا حسن البّنا كان هو . التفسري(

 إّلا لو كان جيُد تفسريًا أفضل ِمن بقّية التفاسري ألشار إليه.و داية يف هذا الطريق..أيضًا ُمنذ الب
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العهد على جمموعة اإلرهابيني يف التنظيم السّري )الذي ُيمّثل حقيقة األخوان و ِمن هنا أخذ الشرط
مَلجموعات املسلمني(.. فحقيقُة مجاعة اإلخوان املسلمني هي يف التنظيم السّري اإلرهايب.. أّما ا

 الَعلنّية فتلَك لذّر الرماد يف العيون.
بني كتابه( الذين حالوا بني رسول و ما حاُل بني رسول اهللالرزية كّل الرزّية إّن قول ابن عّباس )• 
 بني كتابِه ُهم الصحابة الذين أنشأوا السقيفة!و اهلل

واحد. )وقفة أذكر لكم فيها َمواطن  ليس بلفظو علمًا أنّ هذا احلديث تكّرر يف صحيح الُبخاري،
 ِذْكر هذا احلديث يف صحيح البخاري(.

هذا األمر هو نفسه مع صحيح ُمسلم؟ )وقفة أخرى أذكر لكم َمواطن ذكر هذا احلديث يف و
 صحيح ُمسلم(.

القضّية ليسْت يف ُحصول النيّب على ورقة يكتب عليها.. فالنيّب بإمكانِه أن ُيهيئ هذا و امُلشكلة ●
األمر؛ ألّن أمري املؤمنني كان موجودًا.. ولكن القضّية هي: أّن النيّب أراد أن يتفّحص عن استعداد 

 الصحابة.. هل عندهم استعداد أن يلتزموا ِبما سيكتبُه؟! فما وجد عندهم هذا اإلستعداد!
لصحابة، أو حّتى قلمًا قبل أن يأيت او إّلا فكان بإمكانِه أن يقول ألمري املؤمنني أن هّيئ يل ورقًاو

 لكنّ النيبّ "صّلى اهلل عليه وآله" أراد أن ميتحن استعداد الصحابة، فبدأهم باملوضوع،و بعد إتياهنم..
 كان الذي كان.و

هذا املوقف و قطعًا حنُن عندنا ِمن الوقائع ُتخربنا أّن الصحابة كانوا قد بّيتوا النّية على هذا األمر• 
سأتعامل مع النص كما هو و ُأريد أن ُأناقش هذا املوضوع اآلن..لكّني ال و )قضّية الصحيفة(..

 بساطة.و بسذاجٍة
: إّن النيّب يهجر للنيّب فيها الصحابة كبار قول(.. اخلميس رزّية) تناولت اليت األحاديث هذه ●

لو كانت عقيدهتم بالنيب صحيحة،  )أي يهذي( هذا يكشف أواًل عن عدم ِصّحة عقيدهتم بالنيّب.



13 
 

يف أحسن األحوال، إذا مل ُنسئ  -هذا يكشف عن جهلهم أيضًا و اعتقدوا أّن النيّب يهذي!َلما 
 -الظّن هبم 

فضاًل عن عدم لياقتهم األدبّية.. فما هكذا ُيخاَطُب سّيد الكائنات.. فْضاًل عن عدم التواصل 
 هو يف حال وجعه!و العاطفي الذي يتناسب مع حال النيب

لُسّنة أّن ُعمر أو كبار الصحابة قالوا ذلك إشفاقًا منهم على رسول اهلل، ما ُيرّقعُه بعض علماء ا• 
فهذا غري منطقي.. فهل اإلشفاق على رسول اهلل أن ُيسيئوا األدب مع رسول اهلل، أو أن يستجيبوا 

 ِلطلبه؟!
هذا إشفاقًا على رسول اهلل، فهل رسول اهلل ال يعلم أّن هذا إشفاق أم ليس بإشفاق؟!  وإذا كان

 إذا كان إشفاقًا، فلماذا طردهم؟!
فإّن هذا  -حّتى لو أحسّنا الظّن هبم  -أّن هؤالء الصحابة  :إليها أذهب أن ُأريد اليت اجلهة ●

حّتى إذا أردنا أن و املوقف يكشف عن عدم اعتقاٍد صحيح بنبّوة النيب، فُهم وصفوه بأّنه يهجر..
فهذه أيضًا  ُمسلم..و ُأخرى يف البخاريحنذف كلمة )يهجر( ُرغم أّنها موجودة يف أحاديث 

هذا ضالل.. و عقيدة فاسدة؛ ألّنها تعين أّن الوجع ُيؤّثر يف عقل النيب "صّلى اهلل عليه وآله"..!
 هبذه الصورة.و فالنبّوة ال ُيمكن أن تكون هبذه اهليئة،

سول اهلل: إْن كان النبّوة حاُل تواصٍل ُمطلق.. إن هو إّلا وحٌي ُيوحى. )يعين أّن ُكّل ما عند ر
حديثه.. فهو ال ينطُق عن اهلوى.. ال ُيمكن أن ينطق عن و بعنوان القرآن، أو كان بعنوان كالمه

إّلا ما الفارق بني النيّب وغريه(.. فهذا يدّل على أّن عقيدهتم و اهلوى يف أّي حاٍل ِمن أحواله..
 ليسْت صحيحة بسبب جهلهم.

م بالقرآن، فدعواهم "حسبنا كتاب اهلل" دعوى مبنّية على اجلهل يدّل أيضًا على أّنه ال معرفة هلو •
امُلرّكب.. فلو كان هلم علٌم بالقرآن، لعلموا أّن القرآن يتحّدث عن رسول اهلل بأّنه ما ينطُق عن 

 اهلوى، إْن هوى إّلا وحٌي ُيوحى.
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اهلل يف أحرج حلظات ُهم كباُر الصحابة.. ُيسيئون األدب مع رسول و هذا هو حاُل هذِه اجملموعة
حياته.. فهذا التصّرف الذي تصّرف بِه الصحابة ال يصّح ِمن أّي أحد يف زيارة أي مريض.. 

 الكالم عن رسول اهلل "صّلى اهلل عليه وآله"؟!و فكيف
)إساءُة أدب، قّلة علم، سوء يف اإلعتقاد( هؤالء هم كبار الصحابة.. بغّض النظر عن األمساء.. 

 اهلل "صّلى اهلل عليه وآله"! وهلذا طردهم رسول
أنا أسألكم هنا: لو أّن جمموعة ِمن الناس هبذا الوصف، هبذا احلال.. هل يستطيع إنسان أن يثق • 

 هبم يف أن يقودوا ُأّمة؟!
النيّب "صّلى اهلل عليه وآله" حني قال هلم: "قوموا عّني" يعين: أّنكم يا كبار الصحابة ال تعرفون • 

ال تعرفون كيف تتعاملون معي بعد ُكّل هذه و ال تعرفون األعراف،و فون اآلداب،ال تعرو اّللياقة،
 الفترة الزمنّية الطويلة اليت صاحبتموين فيها!

الكثري ِمنهم ِمن امُلهاجرين، الذين دخلوا اإلسالم حينما كان النيّب "صّلى اهلل  وهؤالء الصحابة
 مع ذلك هذا حاهلم،و نيّب لفترة زمنّية طويلة..عليه وآله" يف مّكة، قبل اهلجرة.. فهم صاحبوا ال

تفاصيل ِسرية النيّب "صّلى اهلل عليه وآله" ال و ال عجب ِمن ذلك.. فالذي يعرف حقائق القرآنو
 يعجُب ِمن ذلك.. فهؤالء الذين أساؤوا األدب مع رسول اهلل يف اّللحظات األخرية ِمن حياته

القرآن حتّدث عن و ع رسول اهلل قبل ذلك أيضًا..هو على فراش املرض.. قد أساؤوا األدب مو
 ذلك يف ُسورة احُلجرات.

 :احُلجرات ُسورة يف اهلل رسول مع األدب وإساءهتم النيب صحابة أجواء يف أخرى وقفة ✤
رسولِه واّتقوا اهلل إّن اهلل مسيٌع عليم* يا أيُّها الذين و }يا أيُّها الذين آمنوا ال ُتقّدموا بنَي يدي اهلل

ال جتهروا لُه بالقول كجهر بعضكم لبعض أن حتبَط و آمنوا ال ترفعوا أصواتكم فوَق صوت النيّب
أنتم ال تشعرون* إّن الذين يغّضون أصواهتم عند رسول اهلل أولئَك الذين امتحَن اهلُل و أعماُلكم
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 ُهم ال يعقلون{أجٌر عظيم* إّن الذين ينادونَك ِمن وراء احُلجرات أكثرو قلوهبم للتقوى هلم مغفرٌة
 اآليات هنا تتحّدث عن نقٍص يف عقوهلم.

امتحن اهلل  ُأولئك: }عنهم يقول القرآن( املؤّدبني يعين) اهلل رسول عند أصواهتم يغّضون الذين ●
قلوهبم للتقوى{ .. يعين أّن غري املؤّدبني ال تنطبق عليهم هذه األوصاف، فلم ُتمتحن قلوهبم 

قلبُه لإلميان فليس مُبؤمن.. فإّن نفس هذه السورة )سورة احُلجرات( الذي ال ُيمتحن و لإلميان..
لكن و حتّدثت عن اإلسالم، وعن اإلميان، كما يف قوله تعاىل: }قالت األعراُب آمّنا ُقْل مل ُتؤمنوا

 مّلا يدخل اإلميان يف قلوبكم{و ُقولوا أسلمنا
 ُتمتحن قلوهبم لإلميان، فهم ليسوا ِمن امُلؤمنني.هؤالء غري املؤّدبني مل و فهناك إسالم وهناك إميان..

تعاىل كبار الصحابة هبذا التهديد و ُسبحانه اهلل فيه ُيهّدد الذي احُلُجرات سورة يف اخِلطاب هذا ●
النهي الشديد يكشف عن أمٍر سّيئ، مذموم.. و }أن حتبط أعماُلكم{ هذا اخلطاب الشديد
هو عن ُأسلوب امُلعاملة مع رسول اهلل )يعين يف دائرة يكشف عن إساءة أدب، فاحلديث يف اآلية 

 األدب(.
 أصواتكم ترفعوا ال} - األّول الباب: القرآن تفسري كتاب -[ البخاري صحيح] عند وقفة ✤

 ..{النيّب صوت فوق
ُعمر، رفعا أصواهتما عند النيب حني َقِدم و )عن ابن أيب مليكة قال: كاد اخلّيران أن يهَلكا: أبا بكٍر

أشار اآلخر برجل و عليه ركُب بين متيم، فأشاُر أحدُهما باألقرع بن حابس أخي بين ُمجاشع،
آخر، قال نافع: ال أحفظ امسه، فقال أبو بكر لعمر: ما أردَت إّلا خاليف. قال: ما أردُت ِخالفك، 

ية. قال ابن اآل.. يا أّيها الذين آمنوا ال ترفعوا أصواتكم  :فارتفعْت أصواهتما يف ذلك فأنزل اهلل
فاآليات يف . بعد هذِه اآلية حّتى يستفهمه( -صوته  -الزبري: فما كان عمر ُيْسِمع رسول اهلل 

سورة احُلجرات ُمتوّجهة إليهما، ألّن الُبخاري ُيورد هذِه األحاديث يف معىن }ال ترفعوا أصواتكم 
 فوق صوت النيّب..{ يف كتاب تفسري القرآن ِمن صحيح الُبخاري!
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ُعمر.. فهو و ه أليب بكٍرموّج النهي هذا أّن عن النظر بغّض.. الصحابة هنى القرآن: بالنتيجة ●
كانوا ُيسيئون األدب بني يدي رسول  -وخصوصًا ُكَبراؤهم  -هنٌي للصحابِة عمومًا.. فالصحابة 

لْت ُسورة ُمتكّررة َلما نزو لو مل تكن هذه القضّية ُمستمّرةو الدليل: ُسورة احُلجرات..و اهلل..
 .ِبُخصوصها.. لو كانت قضّية عابرة َلما نزلْت ُسورة ِبُخصوصها

بل أكثر ِمن ذلك، فالقضّية قد تتجاوز إىل الِفعل يف إساءة األدب.. كما جاء أيضًا يف صحيح • 
 الُبخاري!

 ُيكفّ  ال أو ُيكّف الذي القميص يف الكفن باب -اجلنائز كتاب[ الُبخاري صحيح] عند وقفة ✤
)حّدثين نافع عن ابن عمر، أّن عبد اهلل بن ُأيّب مّلا ُتويف جاء  ابنُه إىل النيب، فقال: يا رسول اهلل 

صّل عليه واستغفر له، فأعطاُه النيّب قميصه، فقال: آذين ُأصّلي عليه، و أعطين قميصَك ُأكّفنُه فيه
ل: أليَس اهلُل هناَك أن ُتصلَي على أن ُيصّلي عليه، جذبُه عمر! فقا -النيّب  -فآَذَنُه، فلّما أراَد 

هلم أو ال تستغفر هلم إْن تستغفر هلم امُلنافقني ؟ فقال: أنا بني ِخريتني، قال اهلل تعاىل: استغفر 
 سبعني مّرة فلْن يغفر اهلل هلم، فصّلى عليه..(

 : الرواية يف الشاهد موطن ●
 أّن ُعمر جذَب رسوَل اهلل هبذِه الطريقة!! فهل هذا الِفْعل فيه أدب، أم فيه ُسوء أدب؟! 

النيّب طرَد الصحابة بسبب ُسوء أدهبم يف َمحضر النيّب و القرآن هنا ينهى الصحابة عن ُسوء األدب،
 جيتمْع بالصحابة، بعد هذه احلادثة النيبّ ملو يف اّللحظات األخرية ِمن حياته "صّلى اهلل عليه وآله"..

 لكّنه سيجتمع بالصحابة عند حوض الكوثر.و فقد طردُهم..
 .الرقاق كتاب: احلوض يف باب[ الُبخاري صحيح] عن وقفة ✤

، إذا ُزمرة.. حّتى إذا عرفُتهم خرَج -عند احلوض  -)عن أيب هريرة عن النيب، قال: بينا أنا قائم 
أين؟ قال: إىل النار واهلل. قلُت: وما شأهنم؟ قال: إّنهم  رجٌل ِمن بيين وبينهم، فقال: هُلم. فقلُت:

بينهم، و ارتّدوا بعدَك على أدبارهم القهقرى. مّث إذا زمرٌة.. حّتى إذا عرفُتهم خرَج رجل ِمن بيين
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فقال: هُلم. قلُت: أين؟ قال: إىل النار واهلل. قلُت: ما شأهنم؟ قال: إّنهم ارتّدوا بعدك على أدبارهم 
-إشارة إىل قّلة عدد الناجني ِمن صحابة النيب -فال أراُه خيلص مْنهم إّلا مثل مهل النعم  الَقهقرى.

إّنما امُلراد أّنهم و ليس امُلراد ِمن رجوعهم الَقهقرى أّنهم رجعوا إىل اجلاهلّية َيعبدون األصنام... (
الغدير انتقلوا إىل مرحلة َرجعوا إىل َمرحلة التنزيل اليت كانْت قبل بيعة الغدير.. فهم بعد بيعة 

 التأويل.
 )وقفة إشارة إىل املواطن اليت تكّرر فيها هذا املضمون يف صحيح الُبخاري(

لن ينجو منهم إّلا عدد قليل جّدًا و فهذه األحاديث ُتصّرح أّن أكثر الصحابة ذاهبون إىل النار..
ثل مهل النعم( وامُلراد ِمن "مهل الِنَعم" عّبرْت عنه الرواية ِبهذا التعبري )فال أراُه خيلص مْنهم إّلا م
 هي احليوانات الضائعة ِمن األغنام، ِمن اخليول أو اجلمال.

ُيخفي احلقائق فيقول: أّن أحاديث احَلوض تتحّدث عن و ك َمن ُيرّقع ِمن ُعلماء الُسّنة،هنا ●
ُتكّذبه؛ ألّن  هذا كالم غري منطقي، فنفس عبارات احلديثو امُلبتدعة )ِمن الرافضة، وغريهم(

رسول اهلل "صّلى اهلل عليه وآله" يقول يف أحاديث احلوض: )ُأصيحايب، أصيحايب..( فهل الرافضة 
 يف نظركم هم أصحاب رسول اهلل؟!

 جلهلهم، الُعذر أعطيهم أنا.. اهلل رسول مع األدب ُيسيئون كانوا الذين الصحابة كبار هؤالء ●
جمموعة مثل هذه اجملموعة هل تكون  :أقولِة األدبّية.. ولكّنين ِلعدم معرفتهم باّللياقو ِلبداوهتم،و

 أن تكون مصدرًا للحضارة اإلنسانية؟! ال ُيمكن أن يكون ذلك.و الئقة أن تكون مصدرًا للدين،
مّلا اجتمعوا يف السقيفة، أساء  بعضهم إىل البعض اآلخر.. فإذا كانوا ُيسيئون األدب مع رسول • 

 األدب بعضهم مع البعض اآلخر.. فكيف يكونون ُقدوًة لغريهم؟! كانوا ُيسيئونو اهلل،
 امُلخالفون ألهل البيت الذين ُيصّنمون الصحابة: يقولون عن الصحابة أّنهم أفضُل األجيال• 
مل يأِت جيل كجيل الصحابة.. هكذا يقولون..! فأين هو التحّضر و أفضُل الناس عرب التأريخ،و

 اقُة األدبّية؟!أين هي اّلليو عند الصحابة؟!
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 516يف صفحة  احلديث عن أجواء سقيفة بين ساعدة.و [2ج: الطربي تأريخ] عند وقفة ✤
 أنقل لكم هذه اّللقطة: 

ألّن سعدًا رفض  -كادوا يطئوَن َسْعد بن عبادة و )فأقبل الناس ِمن كّل جانب ُيبايعون أبا بكر،
َسْعدًا ال تطُئوه، فقال عمر: اقتلوُه قتلُه  فقال ناٌس ِمن أصحاب سعد: اّتقوا -أن ُيبايع أبا بكر 

اهلل! ُثّم قام ُعمر على رأسه، فقال: لقد َهممُت أن أطأَك حّتى َتنُذَر عُضدك. فأخذ سعد بليحة 
يف فيك واضحة و ما رجعَت -أي أزلَت منه شعرة  -اهلل لو حصصُت منه شعرة : وعمر، فقال

مهًلا يا عمر ! الرفق ها هنا أبلغ. فأعرض  :ال أبو بكرفق -أي األسنان اليت تقع يف ُمقّدمة الفك -
 عنه عمر..(!

األنصار.. فسعُد بن ُعبادة ِمن كبار و هذا أسلوب التفاهم بني كبار الصحابة ِمن املهاجرين
 ُعمر بن اخلّطاب ِمن كبار امُلهاجرين!و األنصار،

ينا كي نتأّسى هبم؟ هذه أسئلة فهل هذا هو األسلوب احَلضاري الذي ُيريد الصحابة أن ينقلوُه إل
 تطرُح نفسها بنفسها.

منعوه ِمن كتابة كتاب اهلداية ِمن و ذين أساُءوا األدب مع رسول اهلل،ال الصحابة كبار هؤالء ●
ِمن هنا ورد عندنا يف و الضالل ِلهذه األّمة، هؤالء يف أعناقهم ُكّل الضالل الذي أصاب األّمة..

 ْت َمحجمٌة ِمن دم، وال ُقرعْت عصا بعصا، وال ُغِصَب فرٌج حرام،روايات أهل البيت )ما ُأهريق
ال ُأخذ ماٌل ِمن غري حّله، إّلا ِوْزر ذلك يف أعناقهما( ألّنهم ُهم الذين منعوا النيّب ِمن أن يكتَب و

وهؤالء . ِوزر َمن عِمل هبا إىل يوم القيامة(و الكتاب العاصم لأُلّمة )َمن سّن ُسّنًة سّيئة فعليِه ِوزرها
 ُسّنة سّيئة حني منعوا رسول اهلل أن يكتب الكتاب العاصم! سّنوا
 سُيفارق اهلل رسول أّن بسبب ُمرتبكني كانوا أّنهم ِمن ُعذرًا للصحابة ُنعطي أن أردنا لو حّتى ●

 نبحث أن حاولنا فلو".. وآله عليه اهلل صّلى" اهلل رسول ُيدَفن أن قبل السقيفة عقدوا ُهم.. احلياة
هذا التخاصم كان ارتباكًا بسبب و امُلسلمني،و ُقلنا أّنهم ُمهتّمون ألمر اإلسالمو هلم عن ُعذر،
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بعده ُعمر.. حني مّت اغتيال ُعمر بن و ضغط الظروف.. فإّننا جند أّنه بعد أن صار أبو بكر خليفة،
 نصب الُشورى الُعمرّية.. فكيف كانت هذه الُشورى؟و اخلّطاب،

 :الُشورى الُعمرّية[ تصف لنا كيف جرت 2رى عند ]تأريخ الطربي: جأخ وقفة ✤
عبد و سعدًا،و الزبري،و عثمان،و أدخل علّيًا،و لصهيب، صّل بالناس ثالثة أّيام، -ُعمر  -قال )و

ُقم على و ال شيء لُه ِمن األمر،و أحضْر عبد اهلل بن عمر،و الرمحن بن عوف، وطلحة إْن َقِدم،
 أىب واحد فاشدْخ رأسُه أو اضرب رأسه بالسيف،و رضوا رجاًلو َع مخسٌةوسهم، فإْن اجتمؤر
 ، فإْن رضَي ثالثٌة رجاًل منهمرؤوسهماأىب اثنان فاضرْب و إْن اّتفق أربعٌة فرُضوا رجاًل منهمو
ثالثٌة رجاًل منهم، فحّكموا عبد اهلل بن عمر، فأّي الفريقني َحكم لُه فليختاروا رجاًل منهم، فإْن و

اقتلوا الباقني إْن و يرضوا حُبكم عبد اهلل بن عمر فكونوا مع الذين فيهم عبد الرمحن بن عوف،مل 
 رغبوا عّما اجتمع عليه الناس(!

هذه شورى؟! أّية شورى؟! أواًل هو انتخب أفرادًا قالئل، ُثّم سّلط على رؤوسهم السيوف! فهل 
 هذه ُشورى..؟! 

هل ميتلكون ِمن  ُيمكن أن يكون جياًل مثاليًا..؟! اجليل الذي هذِه أحواله، هل :أقولفهنا 
أن يكونوا ُقدوًة و هل ميتلكون ِمن املواهب اليت ُتؤّهُلهم أن يكونوا ِمثاليني يف نظرنا،و امُلؤهالت،

 أن ُيفّهمونا اإلسالم حبسب َفْهمهم؟!و لنا،
صارت بدياًل و ت اخلالفةُ استمّرو هذه امُلشكلة وقعْت بعد النيّب "صّلى اهلل عليه وآله" ُمباشرة،• 

 شيطانيًا عن برنامج اإلمامة والوصّية. 
الشيء املنطقي أّنه إذا كان الصحابُة هبذا احلال.. فالُبّد أن ُيوجد النيّب بابًا أو شخصًا يكون 

الصحابة مل  وواضح أّن مُبستواه كي ينقَل لألّمة الَفْهم الصحيح.. فيكون بّوابة للَفهم الصحيح.
 هلذا أساءوا األدب مع رسول اهلل وقالوا عنه أّنه يهجر!و فْهٌم صحيح، يكن عندهم
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فإّن سببه عدم الَفهم  -حّتى لو محلناه على ُحسن نّية  -هذا الُسوء الصادر ِمن كبار الصحابة • 
 الصحيح.. فهل ُيمكن أن يوكل النيب األّمة إىل أناٍس َفهُمهم ليس صحيحًا؟! ال ُيمكن ذلك قطعًا.

َفهم القرآن إّلا ِمن و األعظم يف بيعة الغدير اشترط على اأُلّمة أن ال يأخذوا َفْهم الدين لنيّبوِلذا ا
لكن الشيعة ألّنهم يضبطون عقائدهم وفقًا ِلُكتب الُسّنة، فهم ال يعرفون تفاصيل بيعة و علّي..

الُسّنة أّن النيّب قال الغدير.. ألّن هذِه التفاصيل مل ُتذكر يف ُكتب الُسّنة.. فقط الوارد يف ُكتب 
 للناس: )َمن ُكنُت َمواله فهذا علٌي مواله(.

 عليه اهلل صّلى" األعظم النيبّ  يقول[ طاووس ابن للسّيد األعمال إقبال] كتاب عند وقفة ✤
 ":وآله

إّني عند انقطاع ُخطبيت أدعوكم و )إّني قد بّينُت لكم وفّهمُتكم: هذا عليٌّ ُيفّهمكم بعدي، أال
 اإلقرار لُه بواليته(و ُمصافحيت على بيعته،إىل 
 اْفهُموا آياتِه وُمـحكماتهو )َمعاشـر الناس: َتدبَُّروا الُقـرآن :يقول أيضًا اخُلطبة نفس ويف ●
ُمعّلمكم و رافُعها بيدي،و ال َتّتبُعوا ُمتشاهبُه، َفو اهلِل ال ُيوّضح َتفسريُه إّلا الذي أنا آخـٌذ بيدِهو

 هو علي..(و موالُه فهـو موالهُ إّن َمن كنُت 
ُمشكلة و )هذا علٌي ُيفّهمكم بعدي( هذا أهم ُشروط بيعة الغدير.. يعين أّن مصدر الَفهم ُهنا،• 

 اأُلّمة كانت يف الَفهم.
 فِمن فهم الصحابة اخلاطىء إىل فهم حسن البّنا اخلاطىء.. فحسن البّنا أخذ على جهازه اإلرهايب

 فهمهم كفهمِه!!شرط عليهم أن يكون و
الِفرق، إىل أن سقطْت و نشأت املذاهبو استمّر هذا األمر،و ُمشكلة الصحابة كانت يف الَفْهم،• 

أساُس الَفْهم و اخِلالفة، فالُبّد ِمن بديل.. فأنشأ الشيطان بدياًل جديدًا )مجاعُة األخوان امُلسلمني(
 ُعلماؤنا وراء  هذا الَفهم الضال..و اركض َمراجعنو بعد ذلك سّيد ُقطب..و فيها هو حسن البّنا،
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وِلذا اإلمام الصادق "عليه السالم" ال يعترف بأيّ َفهم للدين.. الُبدّ أن يكون الفهم منهم "صلواُت 
)اعرفوا منازل شيعتنا بقدر ما  اهلل عليهم".. كما يقول "عليه السالم" يف ]رجال الكّشي[:

يكون و الفقيه منهم فقيهًا حّتى يكون ُمحّدثًا، فِقيل له: أ ُيحسنون ِمن رواياهتم عّنا، فإّنا ال نعدّ 
وأدىن درجات التفهيم أن يأخذ َفهمُه  امُلفّهم ُمحّدث..(و املؤمن ُمحّدثًا؟ فقال: يكون ُمفّهمًا،

إّلا فهو ليس شيعي.. فهذا الذي يأخذ فهمُه و ِمن علي التزامًا ببيعة الغدير.. حّتى يكون شيعّيًا..
  هو شيعٌي باّللسان فقط )كما هو احلال اآلن يف املؤّسسة الدينية(.ِمن غري علّي

 اجلهاد سبيُلنا،و الُقرآن ِشرعتنا،و الرسول ُقدوتنا،و غايتنا، اهلل: )األخوان جلماعة الشعار هذا ●
 هو نقٌض حلديث الثقلني.و الشهادُة ُأمنيتنا( هذا الشعار نقٌض لبيعة الغدير،و

امُلسلمني هو انعكاٌس لعقيدة األشاعرة، فحسُن البّنا شافعٌي.. منهجّيتُه ِمن شعاُر مجاعة األخوان 
أصول الدين عند األشاعرة و البداية منهجّية ُصوفّية شافعّية، وعقيدةُ الشافعّية هي عقيدةُ األشاعرة..

 )التوحيد، النبّوة، املعاد( 
اجلهاد و الُقرآن ِشرعتنا،و ول ُقدوتنا،الرسو غايتنا، اهلل) امُلسلمني اإلخوان شعار لنتفّحص اآلن ●

 الشهادُة ُأمنيتنا(و سبيُلنا،
 )اهلل غايتنا( هذا هو التوحيد.• 
 ( هذه هي النبّوةوالرسول ُقدوتنا)• 
 هذا هو املعاد ألّن املعاد ُيثبت من خالل القرآن.و (والُقرآن ِشرعتنا)• 
تتناسب مع االّتجاه السياسي له وِلحزبه.. تلك ( هذه إضافات حسن البّنا اليت واجلهاد سبيُلنا)• 

قضّيٌة تتعانق مع ُطموحه وأهدافه الشخصّية.. أّما اجلذور الرئيسة للعقيدة فهي العقيدة األشعرّية.. 
 .حنُن أيضًا روح عقيدتنا هي العقيدة األشعرّيةو فُروح هذا الشعار هي العقيدة األشعرّية،

 ل الدين اخلمسة عندنا ِمن أين أتى هبا علماؤنا(.)وقفة لبيان هذه الُنقطة بشأن أصو
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روايات أهل و هو اإلمام املعصوم..و لون للدين أصاًل واحدًاجيع" عليهم اهلل صلواُت األئمة ●
البيت ُتحّدثنا أّن التوحيد ِمن فروع اإلمامة.. هذا ال يعين أّن اإلمامة أهّم ِمن اهلل )فهذا الكالم 

 كالم ُجّهال(.
 اهلل ُسبحانهو يعتقد باهلل ِمن حيث هو ُيريد..و تعاىل لعن إبليس ألّنه ُيريد أن يعبد اهللو هاهلل ُسبحان

قلوبنا و تعاىل ُيريد ِمّنا أن ُنطيعهُ ِمن حيُث هو ُيريد.. ُيريد مّنا أن ُنشّكل عقيدة التوحيد يف عقولناو
بفهمنا للقرآن ِمن و عباداتناوشّكل ديننا وأن نأيت بطاعاتنا من حيث هو ُيريد.. ُيريد مّنا أن ُن

ففتح لنا بابًا.. هذا الباب هو اإلمام املعصوم.. فالقضّية ليست أّن اإلمام أفضل  حيث هو ُيريد.
 ِمن اهلل.. هل كان آدم أفضل ِمن اهلل ِحني أمر املالئكة ُكّلهم بالُسجود له؟!

)هذا علٌي ُيفّهمكم بعدي..( فتعالوا قطعًا ال. ولكن اهلل ُهو يُريد هذا.. والنيّب يقول يوم الغدير: 
 إىل فقه علّي وافهموا الدين.


