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 برنامجملّخص 
 للشيخ الِغّزي خلبيث يف ساحة الثقافة الشيعّية[]السرطان القطيب ا

 3حسن البنا ج - (4احللقة )
 

 م18/9/2017 املوافق –هـ 1438ذو احلجة  26 ثننياإل ةالفضائّي القمر قناة على رضتُع
 www.alqamar.tv واألوديو بالفيديو الفضائّية القمر قناة موقع على رةتوّفُم

 
 حسن شخصّية: بعيد، حدّ  إىل الغامضةو املعّقدةو امُلرّكبة الشخصّية حتليل يف احلديُث زال ال ✤
وقد وصل الكالم إىل املاسونية وتأثريها يف  .الشديد الدامس الظالم أغوار يف بعيدًا تذهبُ  اليت.. البّنا

البّنا كان  أّن حسنأعيد وُأشّدد ُأشّدد قويل: أّني أرفض قوَل الذين يقولون ِمن و فكر حسن البّنا..
، أولئك الذي يقولون من أنّ املاسونّية وراء تأسيس مجاعة األخوان وأرفضُ كذلك عضوًا يف املاسونية،

 فال ُيوجد أدّلٌة على ذلك أبدًا.
ال مجاعُة اإلخوان امُلسلمني أّسستها املاسونية يف مصر، لكّن و فال حسن البّنا كان عضوًا يف املاسونية،

حسن البنا تأّثر كثريًا بالفكر املاسوين ِمن ُدون قصد، بسبب إرتباطِه بسلسلٍة فكرية كانت قد تأّثرت 
بعد ذلك تلميذه حمّمد و الفكر املاسوين )ِعرب مجال الدين األفغاين،هي اأُلخرى ِبحسن ظّن منها ب

تعّمقْت أفكاُر رشيد رضا يف نفس حسن البّنا، إىل احلّد و. بعد ذلك تلميذه: رشيد رضا..(و عبده،
الذي ِحني مات رشيد رضا فإّن الذي توّلى رئاسة جمّلته "املنار" وأشرف عليها هو حسن البّنا، وهذه 

 ثّبتة يف الُكتب واملطبوعات.القضّية ُم
 أشّد به ُمعجبًا البّنا حسن كان قدو األفغاين، الدين مجال خالل ِمن املاسوين الفكُر تسّرب ●
هو تلميذ مجال و ِمن خالل إنشداده لرشيد رضاو أقولِه،و هذا واضح ِمن خالل كتاباتِهو عجاب،اإل

 الدين األفغاين.
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عرض صور لرشيد و )عرض ُصور مجال الدين األفغاين.. وعرض لصور الشيخ حمّمد عبده .. ◈
 رضا(.

رشيد رضا( هي اليت ربطْت حسن البّنا بالفكر  -حمّمد عبده  -هذه السلسلُة )مجال الدين األفغاين 
لكّنه و سونّية،علمًا أّن رشيد رضا مل يكن يف املا املاسوين.. فِمن خالل رشيد رضا تأّثر حسن البّنا.
حمّمد عبده تأّثر تأّثرًا كبريًا جبمال الدين األفغاين و تأّثر كثريًا بفكر حمّمد عبده الذي كان ماسونيًا،

حمّمد عبده و قد حتّدثُت عن أّن املاسونّية اليت انتمى إليها مجال الدين األفغاينو الذي كان ماسونيًا..
يف و أحاديثهم ُتنشر يف الُصحفو مفتوحًا للجميع كان احملفلو كانت علنّيةو ماسونّية ناعمة،

اجلميع يكتبون و تصدر بإسم هذا احملفل (التاج املصري)كانت هلم جريدة رمسّية جريدة و اإلعالم..
يف هذه اجلريدة؛ ألّن املاسونّية احلقيقية هي اليت تتّبىن فكرة حكومة عاملية لدولة واحدة يف ُكّل األرض 

قوانينها من التلمود اليهودي.. ذلك هو الوجه اخلفي الذي مل يظهر يف الوجه امُلضيء و حيكمها اليهود
 )الوجه النهاري للماسونّية(.

من معاصريه يف مصر و من زمالئهو أضراب األفغاين من تالمذتهو أّما املاسونّية اليت انتمى إليها األفغاين
 ات العاّمة.كانت ماسونّية الشارع اليت ُتطرح أفكارها يف املنتدي

ما وراء و في.. تلك هي الكواليسمة والطوامري، فذلك هو الوجه اخلأّما ماسونية الدهاليز امُلظل
 الكواليس يف املاسونّية.

عرض صورة للُنسخة األصلّية اليت قّدمها مجال الدين األفغاين إىل امَلحفل املاسوين يف القاهرة طالبًا  ◈
 ع عرض جواب احملفل املاسوين على رسالته.منهم االنضمام إىل هذا احملفل.. م

 :املاسوين للمحفل األفغاين الدين مجال رسالة بشأن إليها اإلشارة أريد نقطة ●
ُهناك مبالغة واضحة يف الرسالة يف وصف هذا احملفل املاسوين ويف وصف أتباعه.. فقد حتّدث عنهم 

، فوصفه هبذا الوصف: امُلقّدس املاسوين فوصفهم بإخوان الصفاء، وخبّلان الوفاء، وحتّدث عن اجملمع
 )الذي هو عن اخللل والزلل مصون( يعين معصوم..!
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 الُبّد أ نفهم القضّية يف سياقها.. أقول:وقد يقول قائل: أليس يف هذِه األوصاف ُمبالغة؟ 
هذه الرسالة مل يكن مجال الدين األفغاين أرسلها هكذا ِمن دون مقّدمات.. فجمال الدين  أواًل:

كانت تربطه عالقات بأعضاء هذا احملفل ِمن رجال و األفغاين كان يترّدد على هذا احملفل املاسوين،
األعمال، ِمن املثّقفني، ِمن اإلعالميني، ِمن رجال الدين.. كان يزورهم إىل احملفل، يزورهم إىل بيوهتم، 

فقّرر استيقظ و الدين األفغاين نامإّلا مل يكن مجال و إىل بيته..كان ُهناك تواصل..و يزورونه إىل مقّره
 يذهب كي ينتمي إىل هذا احملفل املاسوين. أن
هم أيضًا حني أجابوه، أجابوه بأّنهم قد انتخبوه رئيسًا.. قطعًا لن ينتخبوه رئيسًا هكذا ِمن دون أن و

ال هم يعرفون مواهب مجو هناك تواصل،و يعرفوه، فهذه ُمنّظمة دقيقة، فقطعًا هناك عالقات سابقة،
ثقافته الواسعة، ويعرفون ُقدرَتُه على و خطابهو بيانهو يعرفون شخصّيتُه األّخآذة،و الدين األفغاين،

الكثري من الشخصيات و ما كان ميتلك من كاريزما واضحة أّثرت على الكثريو التأثري يف اآلخرين،
ا يف اهلند يف مناطق إّنما على طول اخلط.. )يف إيران يف تركيو اليت التقت به ليس يف مصر فقط،

 أخرى كثرية( فقط سافر مجال الدين إىل بالد كثرية.
كان عاملًا بأّنهُ سُينتخُب و هو أيضًا كان على تواصل معهم..و مواهبه،و يعرفون قابلياتهو فهم يعرفونه،

اإلثارات الشيعية عند و هنا تظهر اإلشاراتو رئيسًا؛ لذلك أبدى ُكّل ما يستطيع من مدح هلم..
ل الدين األفغاين.. إذ أّن هذه امُلصطلحات ُمصطلحات تكون يف قّمة االعتقاد الفكري الشيعي. مجا

 )هذه امُلصطلحات اليت خاطبهم هبا يف الرسالة يتحّدث هبا الشيعة عن أئمتهم( 
لرئاسة.. تكون له او أراد أن ُيقّدم هذه امُلقّدمة حّتى ُيحسنوا الظّن فيهو ثناءُهو فهو أراد أن ُيبّين ُشكره

 فهو يبحث عن الرئاسة يف أّي مكان، حىت لو كانت رئاسًة على جمموعة من األحجار..! 
األخري أن يكون رئيسًا على أّي شيء، وإن كان طموح األفغاين و )فهناك َمن الناس َمن مّهه األّول

 واسعًا جّدًا، وحسن البّنا كان كذلك أيضًا(.و طموحًا هائاًل
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فغاين ُيسبغ هذه األوصاف على احملفل املاسوين فُيعّبر عن أتباعه بإخوان الصفاء لذا مجال الدين األ• 
وخبّلان الوفاء وباجملمع املقّدس أّنه عن اخللل والزلل َمصون؛ ألّن مجال الدين األفغاين كان مبهورًا مبا 

هذه و ءاتلكن الُبّد من إجراو قطعًا ُهم أخربوه بأّنه سيكوُن رئيسًا،و صدَر من هذا احملفل..
لذا ُمباشرة أجابوه بأّنك ستكون و كان على علم أّنه سيكون رئيسًا،و اإلجراءات الُبّد أن ُيقّدم َطَلبًا،

 رئيسًا للمحفل هلذا العام.. فالقضّية مل تأِت ُفجأة.
[ من لقاء 1حّتى ما ُعرض يف أحد الفواصل الدرامّية يف هذا الربنامج من ]ُمسلسل اجلماعة: جو• 

بّينت يف حينها أّن هذا احلوار هو جمّرد حوار و البّنا مع رشيد رضا ومع حمّب الدين اخلطيب،حسن 
متثيلي ال عالقة له باحلقائق على أرض الواقع.. فما جرى ِمن حوارات بينهم قطعًا كانت حوارات 

تطيع أن ُنشّخصه لكن املفهوم العام للعالقة هو الذي نسو سرّية، مل تظهر إىل العلن ومل يعلم أحٌد هبا،
التفاصيل اليت وصلْت إلينا، هكذا جتري األمور.. فهناك وراء ُكّل حدث و ِمن خالل امُلعطيات

 كواليس..!
 [1ج: اجلماعة مسلسل] ِمن ُمقتطف درامي فاصل: 1فيديو مقطع ★
 الوفاق ُتريد بأّنها تعلنو "الناعمة املاسونية" تطرحُه الذي األّخآذ اجلميل الشعار( األديان وحدة) ✤
 للناس، واحدًا دينًا تريد إّنها فيه، فائدة ال جداالً  ُتريد الو ُعنفًا، ُتريد الو اإلنساين، اجملتمع أبناء مع

 غبياء.األ خيدعُ  كالٌم هذاو ..تتوّحد أن األديان من ُتريد
 كيف ُيمكن أن تتوّحد األديان؟! هل ُيمكن ذلك؟!

حسن و الرئاسة ُخصوصًا مبستوًى عاٍل كجمال الدين األفغاينو الزعامةقطعًا ال. ولكّن الذين يطلبون 
زعامة ممتّدًة يف كّل أحناء األرض، فأمثال هؤالء تغيُب عنهم و البّنا الذين يطلبون إمامة واسعة جّدًا،

ة هذا األمر )أمر الزعامِة والرئاسة( َيْسُطلهم.. سيكونوَن َمسطولني بتمام معىن هذا الكلمو احلقائق،
 ِمن خالله ُيمكن أن يصلون إىل مآرهبم!و أمام أّي باب ُيمكن أن ُيفتح هلم



5 
 

حتت هذا الشعار اجلميل و فحني وجد مجاُل الدين األفغاين بابًا ُيمكن ِمن خالله أن ُيحّقق ما ُيريد• 
 )وحدة األديان( بادر ُمسرعًا..!

كل هذا يكون لإلنسان إذا  اسونية!خدعتُه املو خدعُه الشيطان،و كان خمدوعًا.. خدَع نفسه بنفسه،
حنُن و ما أعرض عن منهج احلّق واحلقيقة، وخطايب هنا لشيعة أهل البيت.. فال شأن يل باآلخرين..

 حقيقتنا مع إمام زماننا، مع حمّمٍد وآل حمّمد.و حّقنا
 نتصّور أن نستطيعُ  ال! ؟(األديان وحدة) اليافطة هذهِ  حتت يعيشُ  جمتمعًا تصّور أن نستطيع هل ●

 البشرّية امُلجتمعات أّن: واحدة حالٍة يف إّلا املفهوم هذا ِظّل يفو اليافطة هذه حتت يعيُش ُمجتمعًا
 ّلا دين واحد هو دين املاسونّية!إ دين من هناك يبقى الو أدياهنا، عن ستتنازل

يعين أّن كّل ديٍن له فال معىن ِلهذه الِفكرة )فكرة وحدة األديان( ألّننا ِحني نقول: )أديان( فهذا 
وحدة  القرآن يتوّعد َمن يتعّد حدود اهلل!لكتاب الكرمي: }تلك حدود اهلل{ وحدوده، كما يقول ا

أن نسمح لآلخرين أن و األديان تعين أّن نفتح هذه احلدود، أن نتنازل عنها، أن ندوسها بأقدامنا،
ال عند غرينا.. الذي سيبقى و  عندنايدوسوها بأقدامهم.. فهل يبقى عندئٍذ من دين؟! لن يبقى دين ال

إسالم بال )هي كفكرة حسن البّنا حني دعا إىل و هو دين املاسونّية.. هذه هي وحدُة األديان،
 !(مذاهب
 ِمن أّنهم بال مذاهب، -حبسب الواقع املوجود اآلن  -أن نتصّور جماميع امُلسلمني  نستطيع كيف ●
هبذا تتشّكل ُحدود ُكّل و ي ختتلف مع اجملموعات األخرى،هو ُكّل جمموعة تّدعي أّن احلّق معها،و

 جمموعة بغّض النظر أكانْت على حقٍّ أم كانت على باطل! 
بغّض النظر عن هذه الفرقة، ففرقة أهل و يّدعيها غرينا،و هناك فرقة واحدة على احلّق، نّدعيها حنُن

 احلّق كيف يتسّنى هلا أن تتنازل عن حدودها؟!
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ق األخرى )ِفرق الباطل اليت تّدعي أّنها على احلق( سواء كانت عاملًة أّنها على الباطل حّتى الِفَرو• 
لن نستطيع أن نتصّور ُمجتمع  جهٍل ُمرّكب، فهي األخرى تتمّسك ِبحدودها.و أم يف حالة ُشبهة

 امُلسلمني بال مذاهب إّلا بإسالم واحد هو إسالم حسن البّنا..! 
 امَلذاهب يف اجلانب الَعقائديو احلواجز فيما بني الِفرقو تغيب املوانعحني و فحني تسقط احلدود،

الُسلوكي، حني تذوب هذه امُلميزات اليت ُتمّيز ُكّل فرقة ِمن هذه الفرق ال يبقى حينها ال و الفتوائيو
 ال دين.. ال يبقى حينها إّلا إسالم حسن البّنا..!و مذهب

ِلذا حني ُقِتل حسن الّبنا و ا من إسالم سوى إسالم حس البّنا..أّما مجاعة اإلخوان املسلمني فليس هل• 
)وال أعين هنا أّنه ُأعيد تأسيسها يف ُمؤمترٍ تأسيسي،  ُأعيد تأسيسها على يد سّيد ُقطب.و ذهبتْ اجلماعة

 الوقائع على األرض(.و أو يف بياٍن رمسي، أنا أحتّدث عن احلقائق
 السرطان هذا ِمن الشيعّية الثقافية ساحتنا يف حّل ماذا يعرفوا كي بنايتو ألبنائي هنا حديثي أوّجه ●

  لنا املؤسّسة الدينية الشيعية الرمسّية ِبمراجعها الكبار ِمن الطراز األّولجّرتُه الذيو اخلبيث، الُقطيب
 الزال الواقع الشيعي يرتُع يف هذه القذارة..!و أحزاهبا الدينية،و علمائهاو ِبُمفّكريهاو
 :ُشبهة هنا ُتثار قد ●

 ال أحزاُبنا الشيعّية أحزاب إرهابية..و ِمن أّن الواقع الشيعي بعيٌد عن اإلرهاب، فال مراجعنا إرهابيون،
 .أقول: صحيٌح هذاو

 ولكن اإلرهاب بالنسبة للذي حّل بنا ِمن أضرار السرطان الُقطيب اخلبيث أكرب وأكرب من اإلرهاب!
سأحّدُثكم يف احللقات و عقائدية الذي أّدى إىل خراب العقل الشيعي،الذي حّل بنا هو خراب الُبنية ال

 هو اخلراب الذي جّره علينا السرطان الُقطيّب اخلبيث. القادمة ما
 هذا أنّ  هيو واحدة حالٍة يف إّلا الصورة ِبهذه امُلجتمع نتصّور أن نستطيع لن مذاهب بال فإسالمٌ  ●

هناك ترابط وثيق بني  !ُقطب سّيد إلسالم ذلك بعد حتّول والذي البّنا، حسن بإسالم يديُن امُلجتمع
 كشفها.و من كشفها، وسيأيت بياهنا أسراٌر الُبّدهناك و هذين الرجلني من اجلهة الِفكرية،
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من الفكر املاسوين الذي تسّرب إىل رأسه، إىل حمّمد عبده، إىل رشيد رضا، و فِمن مجال الدين األفغاين
هي القاعدة اليت وضعها رشيد رضا و (قاعدة املنار الذهبّيةحيُث تشّبع مبا ُسّمي بـ)إىل حسن البّنا.. 

كتب كثريًا.. لكّنه و قرأ كثريًا،و درس كثريًا،و بعد ُخالصٍة فكرّية َمّر هبا.. فرشيد رضا فّكر كثريًا،
 )ُأستاذ رشيد رضا(.حمّمد عبده  ُأستاذه:بفكر و يف النهاية كان ُمتشّربًا ِبفكر مجال الدين األفغاين،

لكّن سلفّية رشيد رضا كانت ممزوجة بشكٍل و صحيٌح أّنه حّول ذلك حتت عنوان الَسَلفية احلديثة..
أفكار حمّمد عبده يف ُكّل سطر من السطور اليت كتبها و واضح وصريح بأفكار مجال الدين األفغاين

 بالسلفية احلديثة. اليت ُسّميْت بعد ذلكو رشيد رضا اليت قّنعها ِبقناع السلفية،
 هذهِ  أّن الكثريون اعتقَد حّتى البّنا، حسن فكر يف تشّربت( الذهبية املنار قاعدة) القاعدة هذه ●

 ء حسن البّنا..!إنشا ِمن هي القاعدة
 املنار. بعنوان:ما كان ُينشر ِمن قبله و ما كان يصدر وقد مّسى

 أيضًا، الُقطبّيون الشيعة ومن الُسّنة، ِمن الكثريون ُيرّددها اليت القاعدة هي الذهبّية املنار قاعدة ●
 :فيقولون

( ُيرّددوهنا وهم ال يعلمون أّنها جاءتنا أّننا نتعاون فيما اتفقنا عليه، ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه)
 ِمن الفكر املاسوين.

على ألسنة قيادات حزب كم مسعتم هذِه الكلمة تترّدد  أنا أسأل امُلتابعني يف أجوائنا الشيعية:و• 
على ألسنة قياداِت منّظمة العمل اإلسالمي؟ وعلى ألسنِة قيادات سائر التنظيمات و الدعوة اإلسالمية؟

على و كم مسعتم هذه العبارة تترّدد على وسائل اإلعالم؟ واجملموعات السياسّية الشيعية األخرى؟!
كثرٌي منهم ينسبوهنا إىل حسن الّبنا، واحلال و ّكرين؟على ألسنة كبار العلماء وامُلفو ألسنة ُخطباء املنرب؟

 وحدة األديان. شعار:أّنها كلمة رشيد رضا.. كلمٌة أصوهلا ماسونّية تعود إىل 
فإّن اخُلطوة األوىل يف وحدة األديان هي: أّننا نتعاون فيما اتفقنا عليه، ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا 

.. التقريب بني املذاهبهذا ما تبّنته محلة و نتنازل عن الضروريات، شيئًا فشيئًا نبدأ وبعد ذلك فيه!
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فهناك دعوات مّمن حيملون هذا الشعار )شعار التقريب بني املذاهب( ُيطالبون هذا الطرف وذاك 
الوحدة ضرورهتا و لكن التقريبو هم يقولون أّنها ضرورّيات، الطرف بالتنازل عن بعض الضروريات!

 قّدم األهم على امُلهّم..! هنا حنُن ُنو أكثر،
 مهزلٌة وُسخرية شيطانيٌة ُأخرى(!و )ُخداٌع شيطايٌن آخر،

علمًا أّن الذين غطسوا يف هذا ُهم الشيعة، فالذين يرفعون هذه الِشعارات ُهم الشيعة، أّما الُسّنة فُهم 
 ميلؤون جيوهبمو الشراب،و يشربون ما لّذ وطاب من الطعامو جيتمعون يف ُمؤمترات التقريب فيأكلون

هؤالء أساسًا ال و أمثال ذلك..و ُتنَشر ُصَورهم يف وسائل اإلعالم،و حقائبهم ِمن ُرَزم الدوالرات،و
ُيعبأ هبم يف امُلجتمع الُسّني! إّنما ينالون درجةً ومنزلةً عند الشيعة، فهم يضحكون على الشيعة، والشيعة 

 يضحكون على أنفسهم.
 الُكّتاب من الكثري اعتقد الذي احلدّ  إىل( الذهبّية املنار قاعدة) القاعدة ِبهذه متّسك البّنا حسن ●

 أتى أّنه واحلال.. البّنا حسن هو وابتدعها هبا وجاء الكلمة هذه أّسس الذي أّن اإلخوانيني من والكثري
 !املاسوين بالفكر امُلشبع رضا رشيد ُأستاذه من هبا
 قاعدة املنار الذهبّية حسن البّنا؟ أخذْت أين ✤

كاُن النشاط على أوجه و َمن كان معه مجاعة اإلخوان امُلسلمني،و أّسس حسن البّنا 1928يف سنة 
، وامُلراد منه: "مجع الناس حتت بالتجميعفظهر ُمصطلح فيما بني اإلخوان ما ُسّمي  يف الثالثينيات.

 جتميعهم حتت راية حسن البّنا".راية اإلخوان امُلسلمني" وبعبارة دقيقة: "
أمل يكتب حينما اشتّدت األزمة  ال كثريًا..و فإّن حسن البّنا هو ال يعبأ باإلخوان امُلسلمني ال قلياًل

بالكتائب( كتب عنهم و الذين ُيسّميهم بامُلجاهدينو عليه بأّن هؤالء )نفس اجلهاز التنظيمي السّري
ليسوا ُمسلمني! ألّنه ال يعبأ إّلا بنفسِه فقط.. و ليسوا إخوان رمسي يف الُصحف أّن هؤالءو بشكٍل علين

 هو يّتخذ ِمن هذِه اجلماعة مطّيًة يعرُب ِمن خالهلا إىل اهلدف الذي يعيشه ليَل هنار: أن يكون إمامًا..!
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" أن ُيجّمع الناس حول هذه اجلماعة ِمن التجميعالثالثينيات تبّنى هذا األسلوب: ُأسلوب " ولذلك يف
 من أّي جهة ومن أّي اّتجاه!و  ِمّلٍةأّي

أن و لو كان قادرًا أن جيمع املسيحني األقباط يف حزبه لفعل ذلك، لكّنه كان خياف من صولة أتباعِه،
 ترتفع أصواهتم.. هو يبحث عن كّل شيء.. هو ُيريد أن ُيطّبق هذه القاعدة على اجلميع.

ة كذلك، فُكّل جمموعة ترى األخرى على ضالل.. الشيعو الُسّنة ينفرون من الشيعة ُنفرة شديدة،• 
ولكّن حسن البّنا ذهب بعيدًا يف االّتجاه  ال ُتوجد نقطة التقاء حقيقية بني اإلثنني.و هذِه حقيقة..

لكن سعيًا وراء حتقيق و على صواب،و ال ُمعتقدًا أّن الشيعة ُمسلمونو الشيعي، ليس ُحّبًا يف الشيعة
مّلا صارْت مصلحته و أساسا هو كان يزور قبور أولياء الصوفية اس حوله.مصاحلِه وأغراضه ومجع الن

 قال ألمحد الُسّكري: أّننا ال ُنريد أّن الناس يقولون عّنا أّننا ُقبورّيون.و مع السلفّية تنّصل من ذلك،
 وأنا أقول:

لذين نتوّسُل ِبقبور القبورّيون احلقيقّيون حنُن الشيعة.. حنُن أصحاب املقامات وأصحاب القبور.. حنُن ا
 هذا شرٌف لنا، و أئمتنا املعصومني،

فِمن متام الوفاء بالعهد ألئمتنا أن نلوذ بقبورهم.. هذِه عقيدتنا.. إذا كان اآلخرون ال ُيريدوهنا هم 
 أحرار.. ما شأّننا هبم؟!

كانْت ُقبورّيًة فإّنها قد  حنُن القبورّيون، وإذا كانْت الصوفّيُة يف ِمصر أو يف أّي ُبقعٍة من بقاع العامل إذا
 تعّلمْت الُقبورّية ِمّنا.

فحسن البّنا تنّصَل على أساس مصلحتِه ِمن زيارة القبور اليت كان يسعى إليها ماشيًا على قدمه.. 
مصاحلِه الشخصّية و فتنازل عن الذي كان يتقّرب به إىل اهلل، إىل الذي يتقّرب بِه للوصول إىل غايتِه

 إىل الدولة! هذه شخصّية حسن البّناو مامة، إىل احُلكم،يف الوصول إىل اإل
إّنما ُيريد و بأّنهم ُمسلمون، فال شأن له بالشيعة،و لذا حني توّجه إىل الشيعة ال العتقاٍد منه بالشيعةو

اهلدوء.. فإّن عدد مجاعة و قد كان ُمستعجاًل وإْن كان ُيظِهر االّتزانو أن ُيجّمع الناس ِمن حوله،



10 
 

كان قلياًل يف الثالثينّيات، فألجل أن جيمع أعداد كثريًا طرح فكرة "التجميع" أن ُيجّمع األخوان 
 قد أمر أتباعه بذلك.و الناس من حوله،

 ، وهو من رموزهمحممود عبد احلليمف: للمؤّل[ التأريخ صنعْت أحداث] كتاب عند وقفة ✤
 بب ما طرحُه ِمن فكرة جتميع الناس،السلفيون )ما ُيسّمون بأنصار الُسّنة( هامجوا حسن البّنا بس

بالتايل هم ال يقبلون أّي شخص و هؤالء ِفكرهم واضح، ُيحاربون البدع وامُلنكرات كما يّدعون،و
 يعتربون أّي شخص ُيخالفهم أّنه ِمن أصحاب الضاللة.و يعتقدون، مما هإّلا أن يكون ُمعتقدًا بتمام 

ُيعلنوا و أن يلتّفوا حتَت رايتِهو امُلهم أن جيتمعوا حوله،حسن البّنا ال شأن لُه باعتقاد األشخاص، • 
ِمن ُهنا طرَح فْكرة "التجميع" أن ُيجّمعوا الناس ِمن حوهلم ِمن مجيع االّتجاهات، و الطاعة..و الَسمع

 فهو ال ُيبايل مُبعتقد األشخاص.
امُلسلمني، اجملّلة اليت كانت أجاهبم مبقال جاء منشورًا يف جمّلة اإلخوان  احتّج،فِحني احّتج عليه َمن  

 تصدر بإسم هذه اجلماعة. 
"ال إله إّلا اهلل حمّمٌد رسول  املربع:كتَب يف داخل و رسم فيه ُمرّبعًا كبريًاو كتب مقااًل يف هذِه اجملّلة،
 اهلل" من مجيع اجلهات.. 

وننا َيحصرون دعوهتم يف )إّن إخواننا الذين ينتقد ُثّم رسم مربعًا صغريًا داخل املرّبع الكبري وقال: 
على الذين  -أي الدعوة  -هم بذلك يقصروهنا و ُحدود املربع الصغري الذي يقع يف مركز الدائرة،

وهذا أسلوب شيطاين يف االقناع..  . هذا عدد ضئيل(و اكتمل فيهم كّل ما يرون أّنه العقيدة الصحيحة
ي يلبسه.. هو ال يعبأ باألشخاص الذين ِمن هذا األسلوب بالنسبة حلسن البّنا هو جزء ِمن القناع الذ

 حوله هل حيملون عقيدًة صحيحة أو ال حيملون.. هو ُيريد أن ُيجّمع الناس.
 [1ج: اجلماعة مسلسل] ِمن ُمقتطف درامي فاصل: 2فيديو مقطع ★
 هناك تكون حبيث حوله ِمن الناس مجع ِمن البّنا حسن تّبناها اليت التجميع فكرة إىل بكم أعوُد ✤

 .اّللقب هبذا ُيلّقب أن كثريًا ُيعجبُه وكان اإلمام، هلذا والطاعة السمع ُتعلُنو بإمسِه هتتُف ُمتكاثرة كثرٌة
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يعذر بعضنا بعضًا فيما خنتلف و فكرة التجميع هذِه جاءْت ِمن فكرة )أّننا نتعاون على ما نّتفق عليه
 باإلسالم.ه إسالمُ حسن البّنا والذي ال عالقة له شيئًا فشيئًا حّتى ننتقل إىل إسالمٍ بال َمذاهب، إّنو فيه(

أّن جذور هذا التفكري متّتد إىل ثقافة رشيد رضا وحمّمد  -كما مّر يف حديثي السابق  -ذكرُت لكم 
 سقوط) شعار حتت دائمًا ُيعلُن كان البّنا حسن مجال الدين األفغاين امُلشبعة بالِفكر املاسوين.و هعبد

قطعًا فيما   هذِه ال ُيوجد إماٌم للُمسلمنياحلاُلو ُبّد ِمن إعادهتا.. فهناالو سقطْت اخلالفة أّن( اخلالفة
كانت البيعة ُمهّمة جّدًا و ِلذلك ُيلزم أتباعه بالبيعة،و بني نفسه كان يعّد نفسه إمامًا للُمسلمني،و بينه

 .جّدًا جّدًا يف ثقافة اإلخوان
 هدفه ِمن ذلك أمران:و سلمني،فهو ُيعلن دائمًا أّنه ال إماَم للُم

األمر األّول: ُيريد أن ُيوحي إليهم أّنه اإلمام، أو أن ُيطالبهم بأن ُيقّروا بإمامته ِمن دون أن ُيعلن • 
هذا هو الذي كان حيدث على أرض الواقع.. كانوا يتسابقون إلطالق هذه التسمية و ذلك صرحيًا،

 يف الوسط الشيعي ِمن أتباعه الُقطبيّين إىل هذِه اّللحظة(.و عليه )وهذا األمر موجود يف الوسط الُسّني
حينما ال تكون و األمر الثاين: كي ُيقنعهم هبذه الفكرة: أّنه حينما ال يكون إمام ال تكون دولة،• 

لذا ابتدع فقهًا  -حبسب ما هو املعروف يف دينهم الُسّني  -الفتاوى لن تكون و دولة فإّن األحكام
 ي بفقه الواقع. )هذه بدعة إخوانّية بامتياز(جديدًا ما ُسّم

 الواقع؟ فقه هو ما ●
هي ُتخالف األحكام والفتاوى التقلّيدية و الفتاوى اليت ُيصدرها امُلرشدو يعين األحكام هو:فقه الواقع 

 موجود عندنا أيضًا يف أجواء األحزاب الدينية الُقطبّية(! وهذا األمراملعروفة يف الواقع الفقهي الُسّني. )
 ُمرشد ُيشّخصه إّنماو الُسّنة، فقهاء ليسوا الواقع ُيشّخص الذيو ..الواقع هو الواقع: فقه مصادر ●

 هي اإلسالمّية الدعوة حلزب العامة فالقيادة اإلسالمية، الدعوة حزب يف عندنا األمر نفسو !اإلخوان
 !الواقع ُتشّخص اليت
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يف نظر األخوان امُلسلمني أهم شيء يف الواقع ُهو ما يرتبط يف و علمًا ّأّن أهّم شيء يف نظر حسن البّنا
 السياسي لتحقيق أغراضهم وأهدافهماجلانب 

ُشغلهم بالسياسة ألجل الوصول إىل الُسلطة، فهم و هم مشغولون بالسياسة ِمن ُرؤوسهم إىل أقدامهم،
هذا األمر تشّبعوا بِه من خالل حسن البّنا، مع أّنه كان ُيحاول أن و الُسلطة.. شيئًا غريال يبتغون 

ما يف اجلنان يظهر على فلتات اّللسان و لكن ما يف املكنون تفضحه العيون،و ُيخفي هذه احلقيقة..
 كما يقول سّيد األوصياء.

 : القضّية هذه إىل مّردها الناس جتميع فمسألة ●
بالتايل فإّن األحكام الُبّد أن تتغّير .. فاألحكام التقلّيدية حبسب و الدولة غائبة،أّنه ال ُيوجد إمام، 
هلذه الدولة إمام حيكم باإلسالم.. و ُتطّبق على اجلميع إذا ما كانت هناك دولةو النصوص هذه جتري

 قع هو امُلرشدأّما يف هذه احلالة )ال دولة وال إمام( فّإننا ننتقل إىل فقه الواقع، والذي ُيشّخص الوا
وابتدع شيئًا ما ُسّمي بـ)قسم الفتوى( وهي جلنة مسؤولة عن اإلفتاء ال عالقة هلا بالفقه، وليس فيها 

 املعروفة يف األجواء الُسنّية. حبسب القواعدفقيه 
ِمن الذين و هؤالء الذين ُيفتون يف ِقسم الفتوى ُهم ِمن الذين يدينون ِلحسن البّنا بالسمع والطاعة

 ُيفتون حبسب ما ُيريد حسن البّنا..!و ه،بايعو
الذي كان شيخًا لألزهر يف فترة الثالثينّيات مصطفى املراغي هو و هلذا السبب أحد مشايخ األزهر• 

ما بني فتاوى و ما بني فقه الواقع،و )وهي الفترة اليت طفح فيها هذا املعىن: ما بني فكرة التجميع،
الربوتوكوالت الرمسّية يف و ال عالقة له بالفتوى حبسب التقاليدما بني قسم الفتوى الذي و امُلرشد،
 األزهر(

الشيخ ُمصطفى املراغي تقّدم بطلب إىل أمحد ماهر رئيس الوزراء حلّل مجاعة اإلخوان امُلسلمني؛ ألّنها 
 أباحْت لنفسها حّق إصدار الفتوى ونشرها على الناس..!



13 
 

دراسة  -الشريف وعلمائه األجّلاء من مجاعة األخوان هذا الكالم جاء يف كتاب ]موقف األزهر 
 تأرخيّية وثائقّية[ للمؤّلف حسني القاضي الباحث يف احلركات اإلسالمية.

 بقسم ُيسّمى ما) أنظمتهم منشورات يف جاء ماذاو امُلسلمني، لإلخوان الداخلي النظام عند وقفة ✤
 (الفتوى

 جاء يف مواد قسم الفتوى ما يلي:
 بيان الرأي اإلسالمي الصحيح،و ملسائل الفقهية اليت ُتعرض على مكتب اإلرشاد العام،متحيص ا -1
القوانني و ِمن َمهّمتها النظر يف الدساتريو هي بذلك )أي جلنة الفتوى( َقَلُم اإلفتاء الشرعّية لإلخوان،و

 مدى انطباقها أو خمالفتها لإلسالم.و الوضعية،
 إىل: الشرعيبناء على هذِه املادة األوىل ُتقّسم جلان القسم و -2
َيحسن أن و ُمهّمتها: اإلفتاء فيما ُيعرض على املركز العام من استفتاءات شرعية،و جلنة اإلفتاء، -أ

 تّتصل هذِه اّللجنة دائمًا بلجنة الفتاوى باألزهر يف املوضوعات اليت يكثر فيها االختالف.
 ُمهمَّتها: إعادة النظر يف ُأصول الفقه اإلسالمي، وأطوار التشريع،و لفقهية،جلنة الدراسات ا -ب
 املبتدعات.و السنن،و العبادات،و أّمهات العقائد،و
استنباط و متحيُص اآلراء اجلديدة،و ُمهّمتها: دراسُة امُلعامالت الطارئة،و جلنة الدراسات الشرعية، -ج

 التأمني على احلياةو أعمال البورصة،و ة كنظام املصارف،أحكامها اإلسالمية حبسب القواعد الشرعّي
 األسهم والسندات. و صندوق التوفري،و

)هنا مالحظة ُمهّمة: حني احتاج األخوان ِنظامًا مصرفّيًا كتبوا إىل النجف، والذي أجاهبم حمّمد باقر 
 سلمني يف الكويت،كان نظامًا لبنك األخوان امُلو الصدر، يف كتاب ]البنك اّلالربوي يف اإلسالم[

سنأيت للحديث عن هذا املوضوع حني نتحّدث عن السّيد حمّمد باقر الصدر ومدى عالقتِه بالفكر و
 الُقطيب، وكيف كان رأسًا ُمهّمًا يف نشر الِفكر الُقطيب يف ساحة الثقافة الشيعّية(
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 ُنُظم احُلكم العاملية،و ُمهّمتها: دراسة تاريخ النظريات السياسّية،و جلنة الدراسات الدستورّية، -د
 ملكتب اإلرشاد تغيري أو تعديل هذه اّلالئحة يف أي وقت.و بيان رأي اإلسالم فيها، هذاو
 علىو اإلستنباط، ُمستوى على الواقع لفقه جديدة منظومة ُيشّكلون( اإلخوان مجاعة أي) فهم ●

العلمي لكّل ما و وعلى ُمستوى اإلفتاء، وعلى ُمستوى التقييم الِفكري اأُلصول،و القواعد ُمستوى
هذا الذوق و َيرد إليهم.. فهم مل يعودوا إىل جهة ُمتخّصصة، وإّنما نصبوا أنفسهم جهة ُمتخّصصة،

من احلالة اليت تعيش يف مكنون ضمري حسن البّنا فإّنه يرى و من الفهم جاءهم من نفسية حسن البّنا
على الفروع اليت و هذا انعكس على مكتب اإلرشاد وعلى اّللجانو ًا ُمطلقًا يف ُكّل شيء،نفسه إمام

 تتفّرع عنه.
وِلذلك كانوا يف ِخالٍف مع الفقهاء التقليدّيني، كخالف األحزاب الشيعّية مع املراجع التقليدّيني يف 

صاحلهم، ويف بعض األحيان يف بعض األحيان ُيؤّيدوهنم ِلم واملراجع التقليدّيونالواقع الشيعي. )
 هذا األمر هو هو يف واقعنا الشيعي!و يدخلون يف ِسجاٍل معهم(

 [1ج: اجلماعة مسلسل] ِمن ُمقتطف درامي فاصل: 3فيديو مقطع ★
 تعليق على الفاصل الدرامي: 

ُتحّدثنا هذا املشهد حقيقة تأرخيية .. ما اقترحُه حسن البّنا خُبصوص الُصورة اليت يكون عليها امللك، 
 عن مضمون حسن البّنا، فهو هنا يصنع ِقناعًا ِلهذا امللك الفاسد )امللك فاروق(.

الِبالط أن ُيسّوقه للناس، فجاؤوا إىل شيطاهنم يسألون، فعّلمهم الشيطاُن "حسن  فاروق يريدامللك 
رة امُلصلّي العابد البّنا" صورًة ُمناسبًة ِلما ُيريدون.. أّن هذا امللك الفاسد فاروق يظهر للناس بصو

 الساجد..!
 البّنا فرحًا هبذه الصورة ألّنها إنعاٌس عن نفسه ِمن حيث ال يشعر..! وكان حسن
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 فنحُن أكثر ما يصدر ِمّنا يصدر ِمن طبقة اّلالشعور اليت تكتُز فيها املعلومات احلقيقّية لشخصّياتنا،
هذا اجلواب هو املوجود على رأس  ِلهذا ِحني وّجه له السؤال أجاب من دون تفكري طويل، ألّنو

 طبقة اّلالشعور عند حسن البّنا.
فعّلم حسن البّنا امللك أن يلبس قناعًا.. باعتبار أّن حسن البّنا ُيريد أن ُيعطي امللك أفضل ما عنده 

 حّتى يتقّرب بذلك إىل امللك.
 بالنسبة ِلحسن البّنا الُبّد أن يغتنمهافرصة ذهبّية و تلك مسألة ُمهّمةو فبالط امللك ُهنا جاء ُمستشريًا،

أن ُيقّدم إستشارة يتحّسس امللك من خالهلا املنفعة من إستشارتِه و الُبّد أن ُيبّين إخالصه للملكو
ِلذا بادر إلعطائهم الِقناع، فعّلم امللك الفاسد الفاجر و حّتى ُيستشار مّرة ُأخرى وأخرى وأخرى..

 أن يلبس قناعًا أيضًا.
 مبنطقة مّساه ما هيو الصدر باقر حمّمد السّيد لنا ابتدعها بدعة عندنا أيضًا حننُ .. الواقع لفقه ةبالنسب ●

 اإلستحسان عنُي هو هذاو األحكام، فيها ُيشّخص أن للفقيه ُتترك منطقٌة هي الفراغ منطقة.. الفراغ
 !األئمة رفضه الذي الباطل القياس وعني

لكن و ًة ِمن إبداعات السّيد حمّمد باقر الصدر،دكانت معدوو أّيام شبابنا،)حنُن طبّلنا هلذه القاعدة يف 
حينما ذهبنا نبحُث خلفها فإذا هي ُنسخة سّيئة ِمن فقه الواقع األخواين وسأحتّدث عن منطقة الفراغ 

 حينما نِصل إىل رزايا الفكر الُقطيب يف ساحة الثقافة الشيعية(.
 دون ِمن له قيمة ال( امُلسلمني اإلخوان) التشكيل هذا فألن ّناالب حسن على احلديث أرّكز حينما ●

 جمموعة البّنا حسن دون ِمن.. البّنا حلسن ُمتكّثر مجعٌي وجوٌد هم اآلن امُلسلمون اإلخوان.. البّنا حسن
.. إسالمهم إسالم حسن البّنا.. البّنا حسن دين دينهم.. هلم معىن ال.. صفر تساوي امُلسلمني اإلخوان

 فقههم هو فقه حسن البّنا.. تلك هي احلقيقة الواضحة الصارخة إذا أردنا أن نبحث عن احلقيقة.
 
 :مالحظة ✤
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حسن البّنا، اإلخوان امُلسلمون ُهم ُسّنة، إسالمهم إسالم بقراءة السقيفة.. إسالم السقيفة أوجد لُه 
 قواعد وأصول.عرب القرون كان هناك نظام لالستنباط وكان هناك و منظومة فقهية

تلك املنظومة لن تكون نافعة و تلك األصولو جاء بإسالم جديد فإّن تلك القواعدو مّلا جاء حسن البّنا
فإّنه جاء بإسالم جديد بقراءة ماسونّية ُأضيفْت إىل قراءة السقيفة.. فجاء إسالمُه مزجيًا ما بني قراءة 

ما بني أمور أضافها حسن البّنا و ، -جيال اليت تراكمت عليها قراءات وقراءات عرب األ -السقيفة 
من عنده )ما تأّثر به من الفكر املاسوين من خالل أساتذتِه، وما جاء به متناسبًا ومتناسقًا مع أهدافه..( 

 فجعل أهدافه الشخصّية ِمالكًا للتشريع ومالكًا لتأسيس الدين.
ما بني شيء و من إسالم السقيفة، هذه هي حقيقة دين اإلخوان امُلسلمني.. )هي مجاٌع ما بني شيء

مّما ابتدعه هو جاعالً أهدافه و من فكر حسن البّنا امُلتأّثر بالِفكر املاسوين ِعْبر أساتذتِه من دون أن يعلم،
 مالكًا وأساسًا للتشريع( هوطموحات

 والقضّية هي هي يف واقعنا الشيعي حينما أّسس السّيد حمّمد باقر الصدر منطقة الفراغ!
 هو هذا.. قطب لسّيد[ 4ج القرآن: ظالل يف] كتاب اإلسالمي، اجلّو يف كتاٍب أخطر عند ةوقف ✤

 الضالل كتاب هو وهذا اإلنسان، حبق واإلرهاب اإلجرام كتاب هو هذاو اإلخوان، ضاللُ  كتاب
 .. هذا هو كتاب عبادة الذات..القرآن فهم يف واجلهل الضالل كتاب هو وهذا القرآن عن

التوحيد ولكّنه يدعو إىل عبادة ذاته ..! ذاك هو الكائن الشيطاين اخلبيث امُلسّمى بسّيد هو يدعو إىل 
 قطب..

 يقول يف كتابه:
أي  -األحكام التنظيمّية و فالعمُل يف حقل الِفْقه -أي اجملتمع امُلسلم  -)فأّما قبل قيام هذا اجملتمع 

اهلواء، ولن ينبَت الِفقه اإلسالمي يف الفراغ، هو ُمجّرد خداٌع للنفس، باستنبات البذور يف  -الُفتيا 
 كما أّنه لن تنبَت البذور يف اهلواء!
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لكّنه و ألّنه ال خطر فيه -ُيشري إىل األزهر  -إّن العمل يف احلقل الفكري للفقه اإلسالمي عمٌل مريح 
السالمة و الراحة ال ِمن طبيعتِه وخرٌي للذين ينشدونو ال هو ِمن منهج هذا الدينو ليس عماًل لإلسالم،
بالفن أو بالتجارة، أّما االشتغال بالفقه اآلن على ذلك النحو بوصفه عماًل و أن يشتغلوا باألدب

 لألجر أيضًا..( و أّنه مضيعٌة للُعمر -واهلل أعلم  -لإلسالم يف هذه الفترة فأحسب 
 إىل أن يقول:

ئل مكافئة. إّنما الذي ُيواجهها دعوٌة إىل بوسا -إذن  -الِفقه ال ُتواجه هذه اجلاهلية  وصياغُة أحكام)
 الدخول يف اإلسالم مّرة أخرى،

اجلاهلية بكل ركائزها، مثّ يكون ما يكون ِمن شأن كلّ دعوة لإلسالم يف وجه اجلاهلية.  وحركةٌ تواجه
يت تنشُأ بني قومهم باحلق.. وعندئٍذ فقط جييء دوُر أحكام الفقه، الو مّث حيكم اهلل بني َمن ُيْسلمون هلله 

تواجه حاجات احلياة الواقعية امُلتجّددة يف هذا اجملتمع و نشأًة طبيعيًة يف هذا الوسط الواقعي احلي،
 -هي أمور كّلها يف ضمري الَغيب و مالبساهتا،و شكلهاو الوليد، ِوْفق حجم هذِه احلاجات يومئذٍ 

ا ِمن اليوم على سبيل اجلد امُلناسب ال ُيمكن االشتغال هبو ال ُيمكن التكّهن هبا سلفًا،و -كما أسلفنا 
 لطبيعة هذا الدين(!

 [1: فاصل درامي ُمقتطف ِمن ]مسلسل اجلماعة: ج4فيديو مقطع ★
 إسالم على تشّعبْت اليت الضالالت ركام إىل السقيفة، إسالم ركام) الركام هذا ُكّل بني من ✤

 لرغباته موافقًا جاءو البّنا حسن رأس به ُأشّبع الذي املاسوين الفكر ُركام إىل القرون، ِعرب السقيفة
إىل ما قّررُه الواقع عليه حبسب فقهِه الذي هو فقه و ه، إىل ما ابتدعه هو شخصيًا،أهدافو طموحاتِهو

الواقع( ِمن ُهنا توّلدت فْكرة دار التقريب بني املذاهب كخطوة أوىل لنصل إىل النتيجة املاسونّية 
 إسالم سّيد ُقطبو لذي هو إسالم حسن البّنااإلخوانية: إسالم بال مذاهب. ا

 هذا هو إسالم الشيطان.. أّما إسالم حمّمد وآل حمّمد فهو شيء آخر.
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والدةً شرعّية بشرعة الشيطان  الشيطانيةبعد ُكلّ هذا امَلخاض جاءتْ الوالدة و ِمن بني ُكلّ هذا الُركام،
الشيعة اليت ُأخذْت بإسم صاحب الزمان وأنفقتها ُأّسست بأموال و والدة )دار التقريب بني املذاهب(

 على األخوان وعلى دار التقريب اإلخوانّية.


