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

  4حسن البنا ج - (5احللقة )
 

 م19/9/2017 املوافق –هـ 1438ذو احلجة  27 الثالثاء ةالفضائّي القمر قناة على رضتُع
 www.alqamar.tv واألوديو بالفيديو الفضائّية القمر قناة موقع على رةتوّفُم
 

ة الغامضة امُلقّنعة بقناٍع مسيك: شخصّية "حسن البّنا" إمام مجاعة الشخصّي حتليل بصدد الزلُت ✤
 ُمرشدها.و اإلخوان امُلسلمني

 يب امَلطاف إىل آثاِر الِفْكر املاسوين فيما تبّناُه حسن البّنا. وقد وصَل
ال أّتهم مجاعَة اإلخوان و فيما مضى: إّنين ال أّتهم حسن الّبنا بأّنُه كان عضوًا يف املاسونّية، وكما ُقلت

حبسب ما وصلُت إليه  - ولكّنين أزعُم ال ِمن بعيد.و امُلسلمني بأّن هلا رابطًة باملاسونّية ال ِمن قريب
على و انعكَس ذلك على ُمتبّنياتهِ و أّن حسن البّنا تأّثر بالِفْكر املاسوين، -تتّبعي و ِمن خالل حبثي

 ُمخّطط عملِه ِمن ِخالل سلسلة أساتذتِه الذين كانوا يف املاسونّية.و على ِشعاراتهو قراراتِه
لكّن ُأستاذه "حمّمد و د رضا ما كان يف املاسونّية،رشيو فحسن البّنا تأّثر بأفكار ُأستاذِه رشيد رضا،

قد حتّدثُت و ُأستاذ ُأستاذِه مجال الدين األفغاين" هاتان الشخصّيتان قطعًا كانتا يف املاسونّية،و عبده
 ُقلت إّنها )املاسونّية امُلضيئة( ذات الِشعارات الرّباقة.و عن هذا،

ياز.. َشّقق لنا ِمنه هؤالء ِشعارًا صار بيد حسن البّنا، ( ِشعاٌر ماسويٌن بامتوحدة األديانشعار )و •
 !إسالٌم بال مذاهبوهو: 
 فكانت  ( املذاهب بني التقريب)بـ ُسّمي ما عنه َتشّقق ما أّول( مذاهب بال إسالٌم) الشعار هذا ●

قم، من كانت األموال تصل إليها من مدينة و البّنا، حسن ورائها من املذاهب بني للتقريب داٌر هناك
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املرجعّية الشيعّية الُعليا يف إيران، ِمن السّيد حسني الربوجردي ِعب َر وكيله هناك شيخ حمّمد تقي القّمي 
الذي كان يبيُت يف املقّر العام لألخوان امُلسلمني، ُينفُق أمواله هناك )تلك األموال اليت ُأِخذت  بإسم 

ا! هذِه حقائق تأرخيّية ثابتة يف الُكتب يف أحضان حسن البّنو يعيُش يف أكنافو صاحب الزمان(
 واملصادر.

 مربط الفرس هنا:• 
أّن هذا املفهوم )التقريب بني املذاهب( جاء ُمقّدمًة لتحقيِق ذاك الِشعار )إسالم بال مذاهب( الذي 
كان ِمن تشقُّقاِت الشعار املاسوين: وحدة األديان! حتت إطار احلرّية واإلخاء وامُلساواة الشعارات 

 الرّباقُة للماسونّية..!
لكّنها الزالت   مهجورٌة،داُر التقريب اآلن و بدأ نشاُطها..و يف ظل هذه األجواء نشأت  داُر التقريب

قّسم و االّتجاهاُت الدينّيُة تبّدلت ، وخرَج اإلرهابُ و الساسُة تبّدلوا،و موجودًة.. فالزمان تغّير
 كان الذي كان.و ينُّ "ُأسامة بن الدن" قّسم العامل إىل مساطنياإلرهابّيون مثلما قّسمها اإلرهايبُّ اإلخوا

 اإلخوانية؟ التقريب دار اآلن هي أين أتعلمون ✤
داُر التقريب  لكن للفائدة أقول:و الصورة يف وقتِه يف احللقات القادمة،و سأعرض لكم فيديو بالصوت

هو الذي و هذِه الدار تسكُن فيها ابنتُه..و اآلن يف القاهرة هي يف داٍر ميلُكها السّيد طالب الرفاعي،
موقع هذه الدار و صّرح بذلك يف مقابلة ُأجريت معه، فتحّدث عن هذه الدار اليت الزالت  ُمسّجلًة،

هو بيٌت ميلكُه السّيد طالب الرفاعي والذي كان يسكُن فيه أّيام كان ُممّثاًل للسّيد ُمحسن احلكيم يف 
 ِمصر.

 ُتدَفع أموالُه ِمن مرجعّيٍة شيعّيٍة يف ُقم، إىل بيِت وكيل املرجعّية الشيعّية يف فداُر التقريب ِمن مكاٍن
 السؤال هنا:•   ُمؤّسسي ِحزب الدعوة اإلسالميةأحد كباِرو النجف

 هل أّن التقارب بني امُلسلمني ِمن ُمختلف املذاهب شيٌء حسن أم شيٌء سّيئ؟!
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ال أعتقد أّن أحدًا ُيريُد  ،يهتمُّ حلياة أوالده وأحفادهو مر حلياتهال أعتقد أّن عاقاًل من امُلسلمني يهتمُّ أل
إذا كان هناك تقارب على امُلستوى  أن يكون هناك صراع بني امُلسلمني ِمن خمتلف املذاهب،

اإلجتماعي، على امُلستوى املعاشي اليومي، على امُلشاركة يف الِسْلم اإلجتماعي، على امُلشاركة يف بناء 
عقيدتِه، فال أعتقُد أّن أحدًا و يبقى ُكّل واحد بفكرِهو اإلنساين كُرّكاب السفينِة الواحدة امُلجتمع

 يرفُض ذلك.
 عقيدُتك أّيها الُسّني ذلك شأنك.و حنُن نلتقي يف األبّوة اآلدمّية، أّما عقيديت فذلك شأين،

صاف )تلك هي ُحرّية ندخُل يف نقاٍش علمّي، ندخُل يف ِسجاٍل إعالمّي منطقي مبيّن على اإلن• 
على احُلّجة ِمن دون و الرأّي اآلخر.. إذا كانت اآلراء مبنّية على املنطقو ذلك هو الرأّيو اإلعالم..

لألديان يف الَغرب و لآلراءو حنُن وجدنا احلرّية لإلعالم. امُلهاترات وِمن دون األراجيف والدعايات(
ما وجدنا أحدًا ُيطالبنا بإسالم بال َمذاهب، الناس و ،ما وجدنا أحدًا ُيطالبنا بوحدة األديانو الكافر،

 القانون َيجُبرهم على أن حيترَم بعُضهم البعض حّتىو ُكّلهم يعيشون آمنني ُمطمئّنني َيحُكمهم القانون،
أنا هنا ال ُأريد أن ُأجّمد و ِمزاجهم..و إن كانت  هذِه الطبيعة ليست ُجزءًا من ِسنخّية أفكارهمو

 لكّنين أقول:بالَغرب، 
إذا كان امُلراد ِمن التقريب بني املذاهب: التقارُب اإلنساين، التقارُب االجتماعي، امُلشاركُة يف الَعيش 
الِسْلمي، فال أعتقُد أّن إنسانًا عاقاًل حّتى لو كان ُأمّيًا، حّتى لو كان ال ميلُك أّي ِخربٍة صحيحٍة يف 

يرفُض األمن يف معاشِه اليومي لنفسِه، ألسرته، ألصدقائه، و احلياة فال أعتقُد أّنه يرفُض السالمَة
 ألقربائِه.

 
إذا كان امُلراد هو هذا.. فنحُن نطالب بذلك ليل هنار.. سواء ذكرنا ذلك بألِسنتنا أم كان هاجسًا 

 يعيُش يف قلوبنا.
 لكّنهم حني يتحّدثون عن التقريب بني املذاهب ُيريدون إزالة احلدود كما ُتريد املاسونّية..! • 
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إّلا فُزمالء و امُلشكلة ُهنا: ُهم خيدمون املاسونّية ِمن حيث ال يشعرون ِحني ُيريدون إزالة احلدود..!
قّي سليم ما مل يكن هناك توافق ُزمالء الدراسة ال ُيمكن أن تستمّر حياهتم العملّية بشكٍل منطو العمل،

التقارب و إذا كان املراد ِمن التقريب إنساين فيما بينهم حني ختتلف أدياُنهم ومذاِهُبهم.و أديب وأخالقي
هو هذا، فال أعتقد أّن عاقاًل يرفُض هذا.. لكن القضّية ليست  كذلك.. القضّيُة ُتوّظُف ألموٍر سياسّية 

إنتخابّية حبتة، القضّية ُتوّظف ألجل صناعة جمموعٍة و دعائيةو إعالمّيةحبتة، القضّيُة ُتوّظف ألموٍر 
 األنكى ِمن هذا:و الوجاهات..و ألجل حتصيِل املنافعو جديدة ِمن الوظائف

ُهناك َمن يتذّوق الِفْكر املاسوين ِمن ُدون أن يعرف لُسوٍء يف ِمزاجه، لسوٍء يف ِفطرته، فرييد أن ُيزيل 
 فيما بني املذاهب..!و دياناحلدود فيما بني األ

 ُهنا وأنا.. امُلسلمني اإلخوان مجاعة عن نتحّدث أّننا باعتبار املذاهب، بني التقريب عن هنا حديثي ●
 من) والعترة الكتاب َذوق وجهة ِمن امَلوضوع أناقش إّنين ُسنّية، نظٍر وجهة ِمن املوضوع ُأناقش ال

 أقول ألبنائي وبنايت:  لكّنيو حبٍث، يفو تنظرٍي يف أدخل أن ُأريد ال(.. الشيعي الذوق جهة
 [8ُأوِرد لكم روايًة واحدًة ِمن كتاب ]الكايف الشريف: ج

 -يعين يف مكاٍن آمن  -يقول: تُقعدون يف امَلكان  عبد اهلل)عن إمساعيل البصري قال: مسعُت أبا 
هل العيُش و َمن ِشئتم؟ قلُت: نعم، قال:َتتوّلوَن و َتتربؤوَن ِمّمن شئتم،و تقولوَن ما ِشئتم،و فَتحدَّثوَن

 إّلا هكذا(.
اآلخريَن ال شأن لنا هبم، ُيريدون أن و هذا املعىن املذكور يف الرواية يتحّقق حني ُنحافظ على ديننا،

لكن هذا املعىن ال يتحّقق إّلا يف ُمجتمع آمن، إّلا يف و ُيحافظوا على دينهم أو ال ُيريدون، ُهم أحرار..
 إن اختلفت  أدياهنم.و مُه قواننُي الَعيش الِسلمي، كُرّكاب السفينة الواحدةُمجتمع حتك

هو َفهٌم منطقي، َفه ٌم ُيمكن أن نستعنَي على إثباِت ِصّحته ِمن آياِت و إذا فهمنا احلياة هبذا الفهم
 األئمة األطهار.و أحاديث النيّبو الكتاب الكرمي
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ؤّسسوا َدولًة، أن ُينِشؤا ُحكومة.. هذا أمٌر راجٌع ُي أن سلمونامُل أراَد إذا.. خصوصّياتِه زماٍن لكّل ●
ما  الواقع:و لكّنناو إذا هتّيأت هلا األسباب، كحاِل بقّية األمم،و لأُلّمة امُلسلمة إذا توّفرت  هلا الُظروف

جنحت  و َنجحت  جتربٌة إسالميٌة إىل هذِه اّللحظة َنجاحًا يبعُث على اإلعجاب، رّبما جنحت  جتربٌة هنا
هلا سلبّياهتا.، لكن حلدّ اآلن ما رأينا جتربةً ُتسّمى بتجربةٍ إسالمّية و جتربةٌ هناك بنحو ُجزئي، هلا إجيابّياهتا

 !-على األقل ِمن وجهة نظري  -يف إقامِة دولٍة أو يف إقامِة ُحكومٍة ُتثري اإلعجاب 
  ذلك، إذا كان التقريُب هبذا املعىن فال أظنُّ أّن أحدًا ُيخالف يف

لكن التقريب الذي تدعو إليه مجاعُة األخوان امُلسلمني إّنها ال تدعو للتقريب هبذا املعىن.. إّنها تدعو 
 إىل تقريٍب حيمُل صفتني:

 هدٌف ذلك ُكربى، طاّمة تلكو ،املذاهب بني فيما احُلدود إلسقاطو إلزالِة ُمحاولٌة: األوىل الصفة ✦
 لكن أهل احلّق سيتضّررون يف ذلك ضررًا كبريًا.و الباطل يف هذا، أهل يتضّرر ال قد.. صريح يٌنماسو

ِديست  ُحدود و أهل الباطِل ال ُيضريهم إذا ما تساقطت  ُحدود مذاهبهم، أّما أهل احلّق إذا ما تساقطت 
 دينهم، فإّن ذلك سيعود عليهم بالوبال يف الدنيا واآلخرة.

ِمن الشيعة( ُيريدون التقريب هبذا و الُقطبّيون )ِمن الُسّنةو فالتقريُب الذي يتحّدُث عنُه اأُلخوانّيون• 
 املعىن.

 وُمرشدهم إمامهم راية حتَت الناس ُيجّمعون أّنهم ُهو: اإلخوانّيون ُيريده الذي الثاين األمر ✦
 يف واضٌح هذاو ..ُحرّية ُيعطوَن ال ُيريدوهنا، اليت آراءهم فرضت  دولة هلم كانت  ما فإذا.. اإلخواين

 ]يف ظالل القرآن[ لسّيد تفسري من الرابع اجلزء يف جاء ما أمس يوم عليكم قرأُت قدو ..أدبّياهتم
األحكام قبل أن ينتقل و )أّن العمل بالفقه يقول:و ُقطب.. قرأُت عليكم أّن إمامهم سّيد ُقطب ُيعّبر

بنظر و نظر سّيد قطبو وانيعين أّن هذِه امُلجتمعات ُمجتمعات جاهلّية بنظر اإلخ امُلجتمع اجلاهلي..(
هذا هو النظر احلقيقي.. التنظيم  اإلرهابّيني؛ وِلذلك يستبيحون دماءها.. ُكّل امُلجتمعات بال استثناء.

 السّري الزال قائمًا، التنظيم السّري مبيٌن على هذا األساس:
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يف ُكّل أصقاع هذا الذي نرآه ُكّل يوم و على استباحة دمائها..و على جاهلّية هذِه امُلجتمعات،
ُيعطون اجملال لكّل الذين سيكونوَن و الفتاوى،و األرض، فهم يف الفترة اجلاهلّية ال يعبؤون باألحكام

 لكن إذا ما سنحت الُفرصة هلمو وجهة نظرهم،و حتت رايتهم أن يفعلوا ما يفعلوا حبسب ُمعتقداهتم
هو مثال الشيخ حسن شحاته على ما جرى و وصلوا إىل حّد التمكني، فإّنهم ُيمارسون اإلجرام..و

 على مثرة هذا التمكني ِلمثل هذه اجلماعات. 
 األمر لكنو ُمبارك، ُحسين زمن يف لُه تعّرضوا ِلما تعّرضوا معه َمنو ُسجن، شحاته حسن شيخ ●
الذي يقول ِمن أّن  وكّذاٌب هذا ..!اإلخواين التمكني زمن يف إليه وصل الذي احلّد إىل وصل ما

ُسّكاهنا كانوا وراء ذلك.. و أصحاب املنطقةو أّن أصحاب البيوتو األخوان ال عالقة هلم باألمر،
 لكّن القّضية ِمن ورائها اإلخوان..!و هؤالء صحيح ُهم نّفذوا،

 قادةُيفّجرون أنُفسهم فيما بنَي الناس.. فهؤالء الذين ُيفّجرون ُهناك زعماء وو مثلما اآلن يأتوَن
 ُمنّظمات وراءهم.و

إّلا ملاذا مل يتحّرك الشارع و الذي حّرك الشارع على حسن ِشحاته ُهم األخوان ِحني بدأ التمكني..
 على حسن ِشحاته يف زمن ُحسين ُمبارك؟! 

 هذا مثال ُمختصر..
ما هم عالقة هلا بالشيعة أو بغري الشيعة.. هم ُيريدون أن ُيطّبقوا برناجمهم ِبحسب  والقضّية ال

يعتقدون.. فهذا الربنامج إذا ما ُطّبق بشكٍل كامل فإّنه سيدوس الُسّني قبل الشيعي، باعتبار أّن البالد 
 اليت حيكموهنا مثل ِمصر أو غري ِمصر هي بالد ُسنّية.

 [1ج: اجلماعة مسلسل] ِمن ُمقتطف درامي فاصل: 1فيديو مقطع ★
 اإلخوان مجاعة إلرهاب أّرخوا الذينو ..حقيقّية تأرخيّية واقعة عن يتحّدث التمثيلي املشهد هذا ✤

اإلجرام! و الُعنفو إلجرام حسن البّنا َيعّدون هذهِ الواقعة هي أّول ُخطوة عملّية يف اإلرهابو امُلسلمني
 فالواقعة حقيقّية أّرخ هلا َمن أّرخ هلا.
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 اليت امُلقاربة أنّ  أعتقدُ .. البّنا حسن عقلّية يفو أجواء يف املاسوين الِفْكر آثار عن أحّدثكم الزلُت ✤
 بالِفْكر تشّبع الرجل أّن ِمن واضحة باتت حلقات ِمن تقّدم فيماو احللقة هذه يف بّينُتهاو وّضحُتها
جل وجد هذا الِفْكر ينسجُم مَع مطاحمه.. الر أّنو أساتذتِه، سلسلِة بسبب يشعر أن ُدون ِمن املاسوين

 رشيد رضا أخذه عن ُأستاذِه حمّمد عبده،و العلماء، أخذُه عن رشيد رضا،فهو قد أخذُه عن ِكبار 
 هكذا عن مجال الدين األفغاين.و

المعة يف مساء هنضة اأُلّمة كما يقولون.. هؤالء أرقام ُمميزة يف حركِة الوعي يف اأُلّمة  وهؤالء ُنجوم
ينسجم مع و بشكٍل سلسل وجد حسن البّنا أّن هذا األمر يتماشىو -كما يقولون  - اإلسالمية

 بقي هذا الِفكُر قائمًا إىل هذه اّللحظة.و ُطموحاته اليت كان ُيخّطط هلا ليل هنار..و أهدافِه
 اإلخوان؟ مجاعة تتبّناه الذي املذهب هو ما سؤال: ✤

يقولون: ِمن أّن مذاهب امُلسلمني ُكّلها جيوز التعّبد و اجلواب: ليس هناك من مذهب.. سُيكّذبون
هناك  هذا كذب.و مجاعة األخوان امُلسلمني ال تفرض رأيها على أحد، فُكٌل يلتزُم ِبمذهبِه،و هبا..

ال ُيوجد شيء و مذهٌب واحد، هناك إسالم واحد هو إسالم حسن البّنا، هو مذهُب حسن البّنا،
والطاعة وال  البّنا ال يعبأ بشيء، ُيريد ِمن أتباعِه أن يكونوا حتت رايتِه وفقًا لقانون السمعو آخر..

 شيء وراء ذلك!
 ِمّمن الزالو، أو مّمن تقّدمت  هبم الِسنّ و وِلذا يف ُمراجعات العديد من األخوان امُلسلمني مّمن خرجوا

ِمن شخصياٍت ِمن الطبقة األوىل يف مجاعة األخوان و ِمن انتقاداهتمو جلسوا يف بيوهتم، ِمن ُمراجعاهتمو
الزالت و ما سفكو سفكو أّن جهاز التنظيم السّري الذي قتل ما قتلامُلسلمني، ُيوّجهون االنتقاد إىل 

 آثاره واضحة يف تلك الُسّنة السّيئة يف هذِه اجملموعات اإلرهابية ِمن أّنهم ما كانوا على ِعْلم بالفقه
 فإّن حسن البّنا شّكلهم جمموعات: باملوقف الشرعي، إّنما هم يسمعون وُيطيعون..!و باألحكامو

ر، هناك خاليا، هناك كتائب..( عّبر ما شئت.. شّكلهم حسن البّنا جمموعات، ُكل مخسة )هناك ُأَس
فال ُيوجد هنا شيء  مهما قال هلم.. تلك هي احلقيقة. االمريأفراد عليهم أمري، وعليهم أن ُيطيعوا 
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ىل إسالم سّيد حتّول بعد ذلك إو امسُه: إسالُم حمّمد "صّلى اهلل عليه وآله".. هناك إسالُم حسن البّنا،
هذه الصورة الواضحة اليت تتجّلى لكّل َمن أراد أن يسُبَر أغواَر هذِه اجلماعة ِعب َر الُكتب، ِعب ر  ُقطب!

الوثائق، ِعب ر امُلعايشة القريبة، ِعب ر أّي وسيلة ِمن الوسائل اليت يستطيُع اإلنسان أن يّطلع على أوضاعهم 
 ِمن خالهلا.

واء مجاعة اإلخوان امُلسلمني: إذا ما أردنا أن أج يف املاسونّية باآلثار يرتبُط فيما بقيت   أموٌر هناك ✤
إذا أردنا أن ندخل يف جتاويف هذا التنظيم هناك أموٌر ال يستطيُع و ندُخل يف تفاصيل تنظيمهم،

 املاسونية.اإلنسان إذا ما مرَّ عليها أّلا يتبادر إىل ذهنه ما عليه املاسونّية إذا كان ُمّطلعًا على شؤون 
 : ُمرادي لتوضيح أمثلة لكم أذكر ✱
 .ِسرّية بيعٌةو َعلَنّية بيعٌة: امُلسلمني اإلخوان مجاعة يف اإلمام ُمبايعة ِمن نوعان هناك: األّول املثال ❂
تلك البيعُة عند األخوان و ئها الناعمة،االبيعُة الَعَلنية.. وهذا ُتمارسه املاسونّية يف أجو: النوع األّول ◈

 طقوسها َعَلنّيٌة واضحة.و بيعٌة َعَلنّية واضحة،
، ِصفتها ِبحسب ما ُذِكر يف الُكتب: أّن امُلبايعون َيدخلون َفردًا : ُهناك بيعٌة يف الظالمالنوع الثاين ◈

جيلس الذي ُيؤّدى بنَي يديِه اليمني خلَف و َفردًا يف ُغرفٍة ُمظلمة، ليس فيها ِمن ُنوٍر إّلا لشمعٍة َصغرية،
على و يضع امُلبايع يده على امُلصحفو قد لبس السواد، حبيث ال يعرفُه الذي ُيبايع ُهنا،و الطاولة

 يتلو نّص امُلبايعة!و امُلصحف ُمسّدس
هذه امُلبايعة هلا أكثر ِمن ُصورة حبسب النقوالت للذين نّفذوا هذه امُلبايعة. )بالنتيجة: هناك عندهم و

 ألشباح(.بيعٌة ثانيٌة خفّيٌة، هي بيعة ا
 على امُلسّدسو يضعون أيديهم على امُلصحفو فيدخل امُلبايعون على هذا الذي يرتدي ثياب األشباح

يأخذون على أنفسهم عهدًا بأّنهم إذا ما كشفوا أسرار اجلماعة فإّن و ُيقسمون بالسمع والطاعة،و
  تأريخ األخوان.هذه القضّية تكّررت يفو حياهتم ستنتهي، سُيحاكمهم مجاعة األخوان بالقتل..
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هذا األمر ِحني نواجهه يتبادر إىل أذهاننا ُمباشرة املاسونّية، فاملاسونّية و فهناك بيعتان عند األخوان،• 
 هكذا تفعل!

  أسألكم: أنا ●
ببيعٍة َعَلنّية يف و أّي جمموعة ُأخرى ِمن اجملموعات َتعرفوهنا تقوم هبذا الدور: ببيعٍة َعَلنّية يف النهار،

 اّلليل؟
بيعة ليلّية ُمظلمة إّلا يف املاسونية.. و لن جتدوا جمموعة ُتجري هذهِ الطقوس هبذا الشكل: بيعة َعَلنّية هنارية

حسن و ُيمكن أن تكون ُهناك فِرق جمموعات تقوم هبذا األمر.. لكن امُلتبادر إىل الذهن هم املاسونّيون،
 نُت سابقًا أّنه كان قارئًا ِنِهمًا.البّنا كان ُمّطلعًا على ثقافتهم، ألّني كما بّي

 األرزاق، قطعو الدعاية يف الُسمعة ُمستوى على قاتلة) احلدود أبعد إىل قاتلة قوانني: الثاين املثال ❂
القوانني و هذِه اإلشتراطات. ِمن بينهم( ُهم الذين ألفرادهم حّتى الدماء َسْفك ُمستوى على قاتلةو

بأّي ُمستوًى ِمن و أسرار اجلماعة بأّي مستوًى ِمن ُمستويات أسرارها،القاسية اليت َترتبُط بكشف 
مستويات الكشف.. إذا كانت يف احلّد الذي ال ُيمّثل َخَطرًا على اجلماعة َفإّنهم سيطردونه ِمن 

بنا حنُن جّربناُه مع أحزا وهذا األمراجلماعة ُثّم يشّنون عليه محلة تسقيٍط شعواء ُتسّود الُدنيا ِمن حوله، 
ال يف زمن احُلكم، هذا األمر جّربناه مع و الشيعّية الُقطبّية اليت ال ُتحسُن شيئًا ال يف زمن امُلعارضة

مكاتب مراجعنا يف املؤّسسة الدينية الشيعّية الرمسّية، هذا األمر حنُن جّربناه يف احلوزة العلمية..! )هذه 
ما مّر يف املشهد قبل قليل ِمن هذه . الشخصّية(  األمور أنا شخصّيًا جّربُتها، وأنا أحتّدث عن جتربيت

اجملموعة اليت ضربت  أولئك املعترضني.. هذا األمر حنُن عايشناه يف أحزابنا الشيعّية، يف َزمن امُلعارضة 
 ويف َزمن احُلكم.. هذا هو واقع احلياة أمامكم.

ُيطرد، ُثّم تشتغل عليه ماكينُة  -كما مّر  -فإذا كان الشخص قد أفشى أسرارًا ليست  ُمهّمًة للغاية • 
على عائلتِه، ُيدّمرونُه تدمريًا.. أّول شيء يبدؤون به أّن هذا الرجل ارتدَّ و الدعايات عليهو التسقيط

عن دينه، ُثّم صار عمياًل للسلطة.. فإذا وجدوا أّن هذا األمر ال ُيصدَّق أّنه صار عمياًل للُسلطة، 



10 
 

ال ُيمكن أن ُيثبت.. أّما أن يكون و ألّن هذا األمر ال ُيمكن أن ُينفىفسُيصبح عمياًل ِلجهة أجنبّية )
ُثّم ينصّبون عليه بشّتى أنواع  عمياًل للُسلطة فالواقع وامُلتابعة قد ُيثبت ذلك أو قد ينفي ذلك(.

هتك عائلته وهتك كرامته، ُثّم بعد ذلك ُيحاربونه يف معاشِه اليومي يف رزقِه يف و الدعايات هلتكِه
امه، وإذا استطاعوا أن ُيحّرضوا عليه أشخاصًا ِمن عائلتِه، ِمن أقربائه أن ُينّكد عليه حياته اأُلسرّية، طع

 فإّنهم سُيحّركون ُأولئك.
 ضربه فإّنهم يفعلون ذلك.و إذا متّكنوا ِمن هتييج بعض الناس لالعتداء عليهو

قتلونه )وقفة عند مثال على هذِه الُنقطة أّما ذاك الذي يعتقدون أّنه كشف ِسّرًا ِمن األسرار فإّنهم ي
عبد الرمحن السندي بزميله سّيد فايز من واقع تأريخ هذه اجلماعة: ما َصنعه أمني أسرار حسن البّنا 

حني أحّس أّنه كشَف بعض أسرار التنظيم السّري ِلُمرشد اإلخوان آنذاك: حسن اهُلضييب.. فأمر 
 يوم ميالد رسول اهلل "صّلى اهلل عليه وآله"..( باغتياله بوضع ُقنبلة له يف ُعلبة حلوى

لكّنها ُمثبتة و فهذه جرمية إرهابّية فيما بينهم.. هذِه القضّية قضّية حقيقّية ُمّثلت  يف املشاهد الدرامّية،
منقولة عن مصادر دقيقة جّدًا، منقولة عن و يف الُكتب.. أنا وجدهتا يف أكثر من عشرين كتاب،

 !شخصيات ِمن داخلهم..
هذا العقاب الشديد الذي يرتبُط بقوانني ِحفظ أسرار اجلماعة ُيذّكرنا باملاسونية، فإّن املاسوّنية ال • 

بامُلناسبة رئيس َمحافل و تقتُل ُكّل فرٍد يكشُف أسرارها.. ترحم َمن يكشف أسرارها..! املاسونّية
 هي تسمية ماسونّية. املاسونّية ُيسّمى أيضًا بامُلرشد..! فحّتى هذه التسمية )امُلرشد(

علمًا أّنين ال أعلم هل أّن حسن البّنا أخذ تسمية )امُلرشد( مِن الصوفّية أم أخذها ِمن املاسونّية.. فهذه 
 التسمية موجودة لدى الُصوفّية أيضًا.

والصوفية تقول هكذا: ِمن أّن السالك يف طريق التصّوف الُبد أن يكون بني يدي امُلرشد كاملّيت بني 
هذا هو الذي نّفذه حسن الّبنا. )هذا اّللون ِمن الَفه م والثقافة تلتقي فيه الُصوفّية مع و غّسلِه،يدي ُم

 إّنما ُكّل جمموعة أخذت  ِمن طريقها ما أخذت .و املاسونّية( قطعًا ِمن دون قصد،
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 (امُلرشد) اجلماعة هذه إمام لقب يف املاسونّية مع األخوان مجاعة إمام إلتقاء: الثالث املثال ❂
لكن ألّن اخلالفة ذهبت  بعيدًا يف َسفك الدماء.. و ياًل عن اإلمامة امَلعصومة،مثلما جيئ باخلالفة بد

هم )ُشيوخ الطريقة( باعتبار أّنهم و فلئّلا ينفر الناس أنشأ الشيطان َمسلكًا جديدًا بدياًل عن اإلمامة
 حانّية.يسلكوَن طريقًا ناعمًا هادئًا ُمساملًا باعثًا على الرو

عن منهج الكتاب والعترة.. فالتصّوف أيضًا كان و فكما أّن )اخلالفة( كان بدياًل عن الوصّية النبوّية،
لكن كان بدياًل ناعمًا نشأ بعد أن تغّولت  اخلالفة.. فبعد أن سقطت  اخلالفة أنشأ الشيطاُن و بدياًل،

هنا و قد لّقب نفسُه بامُلرشد،و مامًا هلا،كان حسن البّنا إو هذه اجملموعة )مجاعة األخوان امُلسلمني(
 -كما ذكرت  -رّبما أخذ اّللقب من الصوفّية و يلتقي مع املاسونّية،

 ألسنة على يترّددو البّنا، حسن لسان على يترّدد كان الذي( العامل ُأستاذّية) ُمصطلح: الرابع امِلثال ❂
هذا امُلصطلح و هذه املنزلة، منزلة: ُأستاذّية العامل..ىل إ َيِصلوا أن لألخوان الُبّد: فيقولون.. ُكربائهم

 ُمصطلح ماسوين بامتياز..!
 [1ج: اجلماعة مسلسل] ِمن ُمقتطف درامي فاصل :2فيديو مقطع ★
 ..! مرموزِة بطقوٍس الظالم يف سّرية بيعٌةو علنّية، بيعٌة ●

 األرزاق، إىل سفك الدماء،قطع و قواننُي شديدة للذين يكشفون أسرارهم )ما بني تشويه الُسمعة،
 حّتى قتُل العوائل(..!و

هو هدف املاسونّية.. فاملاسونّية تقول: ِمن أّن اهلدف األمسى هلا أن َتِصل و إىل مقام )ُأستاذّية العامل(
 إىل درجة اأُلستاذّية.

ذلك عندها املاسونّية كو واألخوان امُلسلمون عندهم َمراتب حزبية، أحد هذه املراتب: مرتبة األستاذ..
 مراتب عديدة تقع حتت عنوان اأُلستاذ.
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لكن و علمًا أّنه ليس بالضرورة أن تكون هذه األشياء قد ُأخذت  ِمن املاسونّية، ُرّبما توافقت  هكذا،
حينما ُتواجهنا أال حيّق لنا أن نقول: بأّن هذه الكثرة امُلتكاثرة ِمن هذه امُلعطيات اليت جاءت  ُحزمًة 

  ُمنفردًة.. أال تكشف عن تأّثر واضح بالفكر املاسوين؟!مل تأِتو واحدةً 
 ال أعّد هذه األشياء أدّلًة أبدًا.و أنا أقول: هذِه األشياء تسّربت  إليهم بشكٍل غري ُمباشر، وُرغم ذلك

التلميُذ و هو أّنه ِحني يكون األساتذة ماسونّيني،و الدليُل الذي ذكرتُه هو الدليل الوحيد الذي أتبّناه
ُمرّدد ألفكارهم فإّن ِفكرهم املاسوين سيتسّرب إليه. )ذلك دليٌل ال أعتقد و جٌب هبم، وُمرتبٌط هبم،ُمع

 أن امُلنصف يستطيع أن ُينكره أو أن يتجاهله(.
 : الُكتب بعض على فيها أمّر وقفة ✤
 للمؤّلف: سامح عيد  -(: حتت عنوان: ]اإلخوان احلاضر وامُلستقبل[ 1الكتاب ) ◈

 ُرَتب سبع، ودرجاُت اهلرم السبع( جاء فيه:و عنوان: أقسام سبع،)حتت 
)أّما األقسام فاألخوات، واألشبال، وامِلَهنّيون، ونشُر الدعوة، والتربية والَطَلبة والُعمال( هذا التصنيف 

وهذه التصنيفات الُسباعية هي أيضًا . التنظيمي داخل مجاعة األخوان امُلسلمني. "التصنيف الُسباعي"
تعود بنا إىل املاسونية.. )علمًا أّنين ال أقول أّن هذِه أدّلة أبدًا.. فإّن )السبعة( ُتعّد من األرقام املعروفة 

أي ُرَتب التنظيم احلزيب عند مجاعة  -يف ثقافاتنا العربية. ُثّم يقول: )أّما الرتب و يف الثقافات الدينية
 ُثّم عامٌل ُثّم نقيٌب ُثّم مرجٌع أو ركن، فداعيٌة، فُأستاذ( فهي: متهدٌي، ُثّم ُمنتسٌب  -األخوان امُلسلمني 

أّما درجات اهلرم املكتيب: )الفرد، فاأُلسرة، فالُشعبة، فاملنطقة، فامُلحافظة، فمكتب الدولة، فمكتب 
 اإلرشاد( 

ليست  و أوضاع اإلخوان امُلسلمني،و هذه املعلومات معلومات يعرفها امُلّطلعون على ُشؤون أحوال
 ّرًا ُأِذيعُه يف هذا الربنامج.ِس
احلقائق السرّية عن هو ِمن أهّم الُكتب اليت ُكتبت  عن امَلاسونية، حيمل عنوان: )و ( :2الكتاب ) ◈

 ( لكاتب فرنسي معروف.اجلمعية املاسونية
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 هذا الكاتب كشف أسرارًاُ مهمة جّدًا يف هذا الكتاب. )وقفة عند مثال ِمن الفهرست  يف هذا الكتاب
 مراتب املاسونّيني( و هو ُيعّدد درجاتو

 جاء يف الفهرست  هذِه العناوين:
األستاذ املمتاز الدرجة اخلامسة  -هي الدرجة الرابعة يف َمجالس املاسونية احلمراء و -)األستاذ السّري 

فهذا األستاذ املهندس الكبري هي الدرجة الثانية عشرة( -أستاذ التسعة امُلصطفى الدرجة التاسعة  -
 هدفها الوصول إىل ُأستاذّية العامل.و يف أسرارها،و امُلصطلح يترّدد بشكٍل واضح يف أدبّيات املاسونّية

 لكّنه تركهمو هو ِمن ُرموز األخوان امُلسلمني،و ،( : ]سّر املعبد[ لثروت اخلرباوي3الكتاب ) ◈
حبثُت يف بقّية الُكتب )فوجدُت و بُهقد تتّبعُت ُكتو كتب ُكتبًا ُمهّمة كشف فيها الكثري ِمن األسرار،و

أهّم ُكتب ثروت اخلرباوي هو هذا الكتاب: ِسّر و ُكّل املعلومات اليت ذكرها معلومات صحيحة(
هو من أحفاد و ثروت اخلرباوي نقل الكثري من املعلومات عن األستاذ أمحد إبراهيم أبو غايل املعبد.

حممود عّزت و ا أّنه نقل حماورة بني عاطف عّوادالشيخ طنطاوي جوهري.. من املعلومات اليت ذكره
 ( مّما جاء يف هذه امُلحاورة:-ُمدير جهاز امُلخابرات  -

)عاطف عواد يسأل حممود عزت: وملاذا ترغب أمريكا يف القضاء على األخوان؟ أمريكا ُتوافق على 
 نشاط اإلخوان عندها.

هي ال ُتريد لإلسالم أن و غوت األكرب يف العامل،أمريكا هي الطا ُيعاتبه:كأّنه و نظر إليه حممود عّزت
ِقيادهتا  علىنقضي و يرتفَع شأنه، أمريكا تعلم أّننا لو َحكم نا سنقضي على إسرائيل، مّث نّتجه َصوهبا

للعامل، اإلخوان يا أخ عاطف سُيقيمون دولَة اإلسالم، ُثمَّ سُيحّصلون هلذِه الدولة على "ُأستاذية 
 تعلم ذلك، لذلك هي حتّرض علينا نظامنا الكافر(أمريكا و العامل"،

هذه و هذه الثقافة معروفة يف مكتب اإلرشاد،و هذه امُلحاورة ُمحاورة حقيقّية.. هذا الكالم،
]ُمنشّقون عن اإلخوان[ : ( 4الكتاب ) ◈ هذا اّللون ِمن التفكري هو تفكرٌي ماسوين.و امُلصطلحات
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 شخصياتو ِمن امُلقابالت أجراها فوزي عويس مع قياداتهو عبارة عن جمموعة و ..لفوزي ُعويس
 رموز إخوانّية انشّقت  عن اإلخوان.و

.. حني أمحد رائف هو:و هو ُمؤّرخ ِمصري معروف،و رموز اإلخوانو هناك ُمقابلة مع أحد قيادات
مقاالتك؟ اليت حتّدثتَ عنها يف إحدى و سألهُ فوزي ُعويس: ما ِحكايةُ مباحث أمن الدعوة يف اجلماعة،

 فأجاب أمحد رائف، فقال:
، وقد عرفنا هذه احلقيقة عندما كان حممود عّزت)رئيُس مباحث أمن الدعوة يف اجلماعة هو الدكتور 

كان يكتُب تقاريره إىل امُلرشد العام لإلخوان آنذاك مصطفى و ،1998و 1996مسجونًا بني عامي 
احنرافهم عن خّط و مدى التزامهمو أفعاهلمو مشهور عن اإلخوان امَلسجونني معه، تتضّمن أقواهلم

 (-وهذا شيٌء ُمقّزز جّدًا ألّن املسجونني كانوا ُأناسًا ِكبارًا يف الِسّن -اجلماعة الرئيسي، 
 التسقيط قوانني مرموزة، بطقوسٍ  السّرية البيعة الَعَلنية، البيعة: )إليها أشرُت اليت امُلفردات فهذه ●

 قتل إىل ُيؤّدي قد الذي والَقت ل البيوت، وتدمري العوائل، وتفكيك األرزاق، وقطع الُسمعة تسقيط"
جزء من منظومة قوانينهم اليت ُيمارسوهنا مع الذين يكشفون أسرارهم، مراتبهم  هي" التفجريو العوائل

دولة هدفهم الوصول إىل اأُلستاذّية يف العامل بعد قيام الو احلزبّية اليت تترّقى إىل درجة "ُأستاذ"،
كان كالم الدكتور حممود عّزت كالمًا واضحًا وصرحًا.. هذه العناوين: "امُلرشد"، و اإلسالمية،

أنا ال أجعلها دلياًل ُهنا.. هذِه امُلفردات و غري ذلك ِمن مفردات الثقافّية املاسونّية(و "النوراين"..
أنا و بشكٍل ُمباشر أو غري ُمباشر..موجودة يف واقع مجاعة األخوان امُلسلمني ُمستّمدٌة ِمن حسن البّنا 

 يف أجواء هذه اجلماعة.و أحتّدث هنا يف أجواء اآلثار واملالمح املاسونّية يف أجواء حسن البّنا الِفكرّية
 :املاسونّية بأجواء ترتبطانِ  املسألتني هاتني لكنو (دلياًل أعّدمها ال أنا أيضًا) مسألتان هناك بقيت ✤
 هو الغزايل حمّمدو ..األخوان أقطاب ِمن ُقطبًا كانو الغزايل حمّمد الشيخ أثاره ما: األوىل املسألة ✽
 هو ُأستاذ الشيخ ُيوسف القرضاوي.و فاق حسن البّنا،ر ِمن
 الوصيفي السّيد لعلّي[ السياسي سالواإلف الديين االبتداع بني امُلسلمون األخوان] كتاب عند قفةو ●
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 مّما جاء فيه، وهو ينقل كالمًا للشيخ حمّمد الغزايل من كتاب )معامل احلّق( يقول: 
بينهم األستاذ حسن  -ِلجماعة األخوان  -كالمًا كثريًا عن انتساب عدٍد من املاسون  ولقد مسعنا)

 لكّنين ال أعرُف بالضبط كيف استطاعت  هذِه اهليئات الكافرةو اهلضييب نفسُه جلماعة اإلخوان،
 باإلسالم أن ختترَق مجاعًة كبريًة على النحو الذي فعلته!..(

الذي بقي ُمرشدًا و حسن اهُلضييب هو امُلرشد الثاين..و هو ِمن رموز األخوان، الغزايل حمّمد شيخ ●
 لألخوان لفترة طويلة جّدًا أكثر ِمن غريه.

مقطٍع ِمن حياته ماسونيًا.. كما  كان قاضيًا يف حمكمة النقض املصرية.. ُرّبما كان يف يبحس اهلضي
ليس إىل املاسونّية و هو حال شأن الكثري من الشخصيات املصرّية اليت انتمت  إىل احملفل املاسوين الناعم،

 اخلفّية 
انتسابه للَمحفل املاسوين، و )ومّر احلديث عن هذا املوضوع حنّي مّر الكالم عن مجال الدين األفغاين

ملاسوين( فُيمكن أن يكون حسن اهُلضييب قد انتسب إىل املاسونّية يف َمقطٍع بل صار رئيسًا للَمحفل ا
 ما كان هذا بعيب يف األجواء املصرية يف تلك الفترة..و ِمن أّيام حياته
حينما كان مرشدًا ُمنذ فترة اختياره إىل أن تويف ال أعتقد أّنه كان  -حبسب تتبعي  -ولكن قطعًا 

ألّن إّني أشك يف حديث الشيخ حمّمد الغزايل..  ِمن جهة.ومن جهة ثانية: على عالقة باملاسونّية، هذا
أنا أحتّدث هنا عن جتربيت يف املؤّسسة الدينية الشيعّية الرمسّية، و ..رجال الدين يف ُكل األديان يكذبون

ما خيتلف االفتراء أكثر من املؤّسسة الدينية، ُخصوصًا حينو مل أجد طيلة حيايت مكانًا يكثُر فيه الكذب
لعوائلهم، و خادمًا هلمو معهم شخص يف وجهة نظر.. أو حينما ال ُيريد ذلك الشخص أن يكون ذياًل

أو حينما حيسدون شخصًا ما ملوهبة أو ألمر ميتلكُه وُهم ال ميتلكونه، ابتداًء ِمن املرجع الكبري إىل 
 ه!أصغر شخص يف املؤّسسة الدينية فإّنهم يستحّلون الكذب هبذا االّتجا

الشيعة.. واحلديث هنا وحنن نتحّدث اآلن عن رجال السنة و هناك صفات واضحة يف رجال الدين،
 عن عامل ُسّني، هو: الشيخ حمّمد الغزايل.
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 ألفعاهلم، ُمناقضة هلماأقو.. يفعلون الو يقولون دائمًا أّنهم: الدين رجال يف الواضحة األوىل الِصفة ✦
)يف األجواء  السواء على هنا واحلديث..! قبيحًا فعاًل يفعلونو الناس، بني همو مجياًل كالمًا يقولون
 األجواء الشيعّية أيضًا(.و الُسنّية

 .اجلنسو األموال أمام شديدًا اهنيارًا ينهارون أّنهم: الثانية الصفة ✦
 لتحليل إلتوائّية ُطرقًا َيجدون.. الناس عامة على ُيحّرمونه ما ألنفسهم ُيحّللون أّنهم: الثالثة الصفة ✦
 .الناس على ُيحّرمونه ما

 القادمة احللقات يف أمثلة وسأضرب لكم) الطرق أنواع بشّتى الكذب يستحّلون: الرابعة الصفة ✦
 الواقعو الُسّني الواقع ِمن بنماذج آتيكمو ..ُكتبهم من ُقطب سّيد كذب من البّنا، حسن كذب ِمن

 ...(الشيعي
 السبب:و الغزايل يف نسبة املاسونية حلسن اهلضييب،فلذلك أشك يف كالم حمّمد 

.. كان اهُلضييب 1953بقي اأُلخوان ِمن ُدون مرشد إىل سنة  1949أّنه بعد مقتل حسن البّنا عام 
كان العديد ِمن أعضاء مكتب اإلرشاد و مل ُينصب آنذاك، حقيقيًا،لكن ليس ُمرشدًا شرعيًا و ُمرشدًا

شكٍل َعَلين يف زمان حسن ضييب ما كان عضوًا يف مكتب اإلرشاد باهُلو طامعني يف منصب املرشد،
الشيخ حممد  هؤالء:فرفض بعضهم أن يكون حسن اهلضييب مرشدًا جلماعة األخوان، من بني البّنا 

الغزايل.. مّما حدا حبسن اهُلضييب أن يفصَل جمموعًة ِمن هؤالء من مجاعة األخوان امُلسلمني من بينهم: 
 لغزايل.الشيخ حمّمد ا

 بعد ذلك فصلُه اهُلضييبو حسن اهُلضييب ُمرشدًا.. خيل مل يكن ُمقتنعًا أن يكون الشيفشيخ حمّمد الغزا
 أخرجُه من مجاعة اإلخوان.. فماذا نتوّقع ِمن شيخ حمّمد الغزايل.. قطعًا سُيلِصق به ُكّل ُتهمة،و
 فيقول: قالوا عنه كذا وكذا... سيبحث عن ُكّل كلمة ِقيلت عنه حّتى وإْن مل يكن ُمعتقدًا هباو

 [1ج: اجلماعة مسلسل] ِمن ُمقتطف درامي فاصل :3فيديو مقطع ★



17 
 

 هو املراغي ُمرتضى.. البنا حسنو املراغي مرتضى بنَي فيما حديثًا كان شاهدمتوه الذي املشهد ●
عنه بعض قد حتّدثُت و شيخًا لألزهر يف الثالثينيات، كان الذي املراغي مصطفى حمّمد الشيخ ابن

كان له التأثري الكبري يف أن و جّيدة حبسن البّنا،و الشيء يف احللقة السابقة.. كانت تربطه عالقة حسنة
يف إدارة جمّلة املنار.. لكن ُمصطفى املراغي شيخ و خيلف حسن البّنا رشيد رضا يف مؤّسسة املنار

لوزراء آنذاك أن حيّل مجاعة األخوان األزهر مّلا وجد أن حسن البنا هو الذي ُيفيت، فاقترح على رئيس ا
 ال متلك أهلّية ذلك.و امُلسلمني، ومجاعات ُأخرى تتصّدى للفتوى

 اجلوّ  يف عندنا بنفسها موجودة أيضًا هي الدينية املؤّسسةو األحزاب بني العالقة يف اإلشكالية هذه ●
يف وقِت و من األوقات تشترك مصلحة املرجعّية الشيعية مع األحزاب فيتفقان.. وقت ففي.. الشيعي

 آخر ال تكون هناك مصلحة فيختلفان.
ال األحزاب الشيعية حتترم املرجعّية و احلقيقة أّن املرجعّية الشيعية ليست راضّية عن األحزاب الشيعية،

 ّية يف جمالسها اخلاّصة تستهزئ مبراجع الشيعة. ة، فاألحزاب الشيعاإلثنان يعرفان هذه احلقيقو الشيعية..
بني امُلؤّسسة الدينية الُسنّية الرمسّية "األزهر و )هذا األمر نفسُه موجود بني مجاعة األخوان املسلمني

 وتفّرعات األزهر"(
يرتبط : هي فيما األخوان ومجاعة املاسونّية أجواء يف املاسونّية باملالمح ترتبط اليت الثانية املسألة ✽

هذا األمر يعرفه امُلثّقفون يف ِمصر، حاله حال و كان سّيد قطب ماسونيًا،، مباسونية سّيد قطب
 بشكٍل رمسي.و كان أيضًا يف هذه األجواء جنوم سينما،و الشخصيات املعروفة يف مصر من رجال دين

يكن لُه عالقة جبماعة مل و يف ذلك الوقت مل يكن  إسالميًا،و سّيد قطب كان ماسونيًا يف األربعينات،
كان يتحّول ِمن حالة إىل حالٍة على  تنّقلت  به الظروف..و األخوان امُلسلمني.. تغّيرت به األحوال

 طول ُعمره.
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كان ارتباطًا بدائيًا.. أّما اإلرتباط و 1953سّيد قطب ارتبط فعليًا جبماعة األخوان امُلسلمني يف عام 
ُمرادي أّن سّيد قطب حينما كان ماسونيًا مل . 1954سجن عام احلقيقي الذي توّثق فهو ُمنذ دخل ال

 األخوان، مل جند دلياًل على ذلك.يكن مع 
 ى ماسونّية سّيد قطب..؟!عل الدليل ما: سائل يسأل قد ●

أقول: هناك جريدة كان ُيصدرها امَلحفل املاسوين )الناعم( يف ِمصر ُتسّمى بالتاج امِلصري، يف الصفحة 
 ملاذا صرُت ماسونيّا؟ كان عنوان املقال: و ها سّيد ُقطب مقااًل ووّقعه بإمسه،األوىل كتب في

ع قراءة ُمحتوى ما كتبه سيد ُقطب يف تلك م هبا، وتعريف املصري، التاج جريدة صورة عرض) ✤
 اجلريدة(


