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 ملّخص برنامج

 للشيخ الِغّزي ]السرطان القطيب اخلبيث يف ساحة الثقافة الشيعّية[

  9حسن البنا ج  - (10احللقة )

 

 م24/9/2017 املوافق –هـ 1439حمرم  3 حداأل ةالفضائّي القمر قناة على رضتُع

 www.alqamar.tv واألوديو بالفيديو الفضائّية القمر قناة موقع على رةتوّفُم
 

 ضاللٍ و خراٍبو فساٍد ِمن سّببه ماو آثارهو البّنا حسن بشخصّية يرتبط فيما احلديث الزال ✤
 .إجرامو إرهابو

ُمعطيات، أختصُر احلديث يف هذه اجُلملة و ُكّل ما َتقّدم ِمن مطالبُخالصة ما ُيمكن أن أقوله ِمن 
 امُلوجزة:

أعين بالعصر احلاضر )أي ُمنذ أّن أّسس مجاعة و ..حسن البّنا إماُم اإلرهاب يف العصر احلاضر
حسن . آثارُه باقية( ما سيأيت ِمن أّيام، ما دامْتو إىل هذه اّللحظةو 1928األخوان امُلسلمني سنة 

أن ُيبدع فيه هو: صناعُة و ُكّل ما استطاع أن ُيحسنه،و البّنا إماُم اإلرهاب يف العصر احلاضر،
" عنواٌن أبدَعُه اإلرهايّب الكبري صانع املوت اإلجرامي يف صناعة املوتاملوت.. )هذا العنوان "

يقوُل سّيد قيمُة ُكّل أمرٍئ ما ُيحسنُه كما و حسن البّنا(.. :عصرنا احلاضر، ُمرشد اإلخوان
 األوصياء "صلواُت اهلل عليه".
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 تعريفّية وقفة مع.. املسلمني األخوان َمجّلات أهّم ِمن هيو .. النذير جمّلة لصورة عرض ✤
 .امُلسلمني األخوان مجاعة عندو البّنا حسن عند للمجّلة

)ُمذّكرات الدعوة األشياء اليت ُكتبْت هي و هناك ُكراسات..و أهّم ما خّلف حسن البّنا كتابان،• 
 جمموعة رسائل حسن البّنا(و والداعية،

بالنسبة لألخوان ُتعترب قرآنًا بالنسبة هلم.. فقرآن مجاعة اأُلخوان امُلسلمني ليس  وجمموعة الرسائل
 إّنما هذا الكتاب ]جمموعة رسائل اإلمام الشهيد حسن البّنا[و ُقرآن حمّمد وآل حمّمد

 [البّنا حسن الشهيد اإلمام رسائل ةجمموع] الكتاب هذا عند وقفة ✤

 .التعاليم رسالة بعد البّنا حسن رسائل أهّم ِمن هيو اخلامس امُلؤمتر إىل رسالتِه ِمن ُسطور قراء ●

ُألقيْت هذِه الرسالة يف امُلؤمتر اخلامس مُبناسبة ُمرور عشر سنوات على تأسيس دعوة األخوان 
فرباير  2ذلك يف و -ُطغياهنمو إرهاهبمو جربوهتمأي يف عصرهم الذهيب، عصر  -املسلمني 

 ه.1357ذي احلّجة  13 -م 1939

 :140اليت ُتعترب قوانني جيب اإللتزام هبا، يقول يف صفحة و يقول حسن البّنا يف رسالته هذِه

)يف حدود هذِه املراحل سارْت دعوتنا وال تزاُل تسري، فقد بدأنا بالدعوة فوّجهناها إىل األّمة يف 
يف و خاّصة،و يف حفالٍت عاّمةو يف مطبوعاٍت كثرية،و يف رحالٍت متالحقة،و س ُمتتالية،درو

 سنظلُّ كذلك..(و ال زلنا ندعو،و جريدة اإلخوان امُلسلمني األوىل، مّث يف جملة النذير األسبوعية،

 يف موطن آخر من نفس رسالتِه:و

أن و وُحدوَد فكرتكم ومنهاج أعمالكم، وسيلتكمو )فقد وجب عليكم أن ُتبّينوا للناس غايَتكم
لكن لإلرشاد إىل ما فيها من نفع األّمة وخرٍي و تعلنوا هذِه األعمال على الناس، ال للُمباهاة هبا،

 أي لسان مجاعة األخوان امُلسلمني(. -هي لسانكم و ألبنائها، فاكتبوا إىل النذير
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  م1938 سبتمرب 26 - ه1357 شعبان 2 بتأريخ الصادر.. النذير جمّلة ِمن 18 العدد عند وقفة ●

إمام و .. هذه املقالة ِلصانع املوت (صناعة املوت)هناك َمقالة يف هذا العدد ِمن اجملّلة، حتت عنوان: 
 اإلرهاب: حسن البّنا

صناعة  :، امسه مأخوذ ِمن هذِه املقالة حلسن البّنا.. امسُهشاشة قناة العربيةهناك برنامج ُيبث على • 
كان اختيارًا و غري ذلك..و جرائم اإلرهاب،و املوت.. هذا الربنامج يتحّدثون فيه عن اإلرهاب

 ذكّيًا جّدًا إلسم الربنامج.

 .املوت صناعة: هذه مقالتِه ِمن جانٍب يف جاء ما لكم أقرأ ✤

فيعرُف كيف )أجل.. صناعُة املوت؛.. فاملوُت صناعٌة ِمن الصناعات، ِمن الناس َمن ُيحسنها 
الوقَت املناسب، فيبيُع القطرَة ِمن دمِه و كيف خيتاُر ِلَموتتِه امليدان الشريفو ميوت املوتَة الكرمية،

 ثواَب اآلخرة،و يربُح هبا رحًبا أعظَم ِمن كّل ما يتصَور الناس، فريبُح سعادَة احلياةو بأغلى أمثاهنا،
يوًما واحًدا، ومل يستعجْل بذلك أجاًل قد حدََّده مل يفقد ِمن حياته و مل ُتنتقْص عن ُعمره ذّرة،و

 اهلل.

فضائلها، فماَت كّل واحد و غفلوا عن َمزاياهاو وِمن الناس ُجبناء أذّلة، جهلوا ِسرََّ هذِه الصناعة،
موتاتُه هذِه حّتى وافتُه املوتُة الكربى ذليلًة كذلك، ال كَرَم و بقيو منهم يف اليوم ألف موتٍة ذليلة،

 ال كرامة(.و قضى وال مثَن له، وأهدَر دمهو ُنْبَل فيها، يف ميداٍن خامٍل خسيٍس ضارع،ال و معها

 أرباحهاو أرشدهم إىل فضائلهاو )إّن القرآن الكرمي َعّلم امُلسلمني ِسّر هذِه الصناعة ُثّم يقول:
 مزاياها وندهبم إليها يف ُسور كثرية..(و
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ِمن هنا الذين ُيهامجون و الذي عّلم ِصناعة املوت، يقول أّن القرآن هوو يفتريو البّنا هنا يكذب
إّن اإلرهاب ُمشّرٌع يف و ُيهامجون اإلسالم اآلن يقولون: أّن القرآن هو مصدر اإلرهاب،و القرآن

 القرآن..! )أال لعنُة اهلل على ُكّل كاذٍب فاجٍر إرهايّب ُمجّرم(.

 املوت" ذات املاركة اإلخوانية. صناعةبعد احلديث عن "و الٌ يطرحُ نفسه بعد هذه املقّدمة،سؤ ✤

ولذا كّل اجلرائم اإلرهابّية اليت حدثت )أكانت ِمن تنفيذ القاعدة، أم كانْت ِمن تنفيذ داعش، أم 
اهلجرة" فيما سبق، أم كانت ِمن تنفيذ اجلماعة اإلسالمية.. أم كانت و كانت من تنفيذ "التكفري

ِمن سائر اجملموعات اإلرهابية األخرى( فهذِه اجملموعات هي وكاالت عن الشركة األم، هذِه 
حمدودة.. أّما الشركة األم الكربى فهي: مجاعة األخوان  مسؤولياتشركات فرعية، وكاالت ذات 

 لية: ِصناعُة املوت!ماركتها األصو املسلمني،

كيف تتمُّ عملية "صناعة املوت" يف َمعمل أو مصنع مجاعة األخوان  يطرح نفسه هنا:  السؤالولذا 
 امُلسلمني..؟! 

 : واجلواب

عظم "يعين بشر" يتحّولون إىل آالٍت و دم،و تتّم عملّيُة ِصناعة املوت ِعْبر آالٍت ُمسّيرة ِمن حلم،
تتم هذِه العملّية ِعرب و امُلسّيرة ُتنتُج موَت اآلخرين، ُتنتج اإلجرام..إجرامّية، حبيث هذِه اآلالت 

 هو حسن البّنا.و أوجده كبرُي املهندسني فيهاو الذي ابتدعُهو اّتباع الربنامج الذي طّبقُه

الواقع يف تأريخ  أرض على جرى للذي تتّبعي خالل ِمنو البّنا، حسن لسرية تتّبعي خالل ِمن ●
كذلك يف املقطع الزماين الذي و هذِه اجلماعة، يف املقطع الزماين الذي توّلى فيه األمر حسن البّنا،

ُهما املقطعان األهّم يف تأريخ  وهذان املقطعان.. هذِه اجلماعة: وهو مقطع سّيد قطبأعاد بناء 
األمر طريقة "صناعة املوت" يف ِعّدة  خّلصُت لكمو مجاعة األخوان املسلمني.. تتّبعُت هذا املسار،

 نقاط:
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بالنسبة للكيان( ضمن جمموعة معّينة ُمربجمة و )بالنسبة لألفراد،تضخيم الذات  :(1اخلطوة ) ◈
 بربنامج ُعزلة داخلّية تتحّول تدرجييًا إىل عزلة شعورية.

 أصحاب رسول اهللتتناسب مع املقام امُلّدعى هلم ِمن أّنهم وضع أهداف كبرية  :(2اخلطوة ) ◈
تضخيم الذات لكي ُتصّدق اجملموعة أو األفراد و أّنهم سيُسودون العامل، تتناسب هذه األهدافو

 مبا ُهم عليه.

 .بني إدراكهم عدم مصداقّية ما هم عليهو إشغاهلم بربنامج حيول فيما بينهم :(3اخلطوة ) ◈

: الثاينو ِعرب اخلطوات السابقة..ألّول ا هذه العملّية تتم عن َطريقني:و ..التجهيل :(4اخلطوة ) ◈
ُيعطيهم الِثقة بأنفسهم بأّنهم قادرون على أن ُيدركوا املطالب العلمّية بأنفسهم ِمن دون أن يسعوا 

 الُسُبل الطبيعّية.و يف األسباب

 :اخلطوات هلذه ُمجمل توضيح ✤

تضخيُم الذات ِضمَن جمموعة معّينة ُمربجمة بربنامٍج ُعزلة داخلّية تتحّول تدرجييًا  :(1اخلطوة ) ◈
 إىل ُعزلة ُشعورية.

 هذه اخُلطوة: وامُلراد ِمن

َمن ينوب عنه يضّخون يف األدمغة ِعند امُلتلّقني الذين و هو حسُن البّناو يعين أّن الطرف املؤّثر
ِمن الكالم ما ُيشعُر هؤالء ِمن أّنهم يف و ِمن االّدعاءاتو يتأّثرون هبم، يضّخون ِمن املعلومات

هذا قطعًا و َمجموعة ال ُتضاهيها جمموعة، يف اجملموعة النموذجّية األوىل، هم بأفضل مكان..
فحينما يتصّور اإلنسان نفسه أّنه يف  م؛ ألّنهم لن يبحثوا عن األفضل.سيؤّدي إىل جتميد ُعقوهل

ُيصّدق بأّنه ِمن أفضل و هنِه أّنه ال ُيوجد أفضل ِمن هذه اجملموعةيضع يف ذو اجملموعة األفضل
 الناس، فهذه عمليُة جتميد للعقل.
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" أّن هذا الضّخ ِلهذا اّللون ِمن املعلومات اليت ُتضّخم الذات، يصنُع يف الُعزلة الداخلّيةوامُلراد ِمن "
هذه املفاهيم اليت وصلْت إليه جتعلُه داخل اإلنسان ُعزلًة ِمن خالل امَلفاهيم اليت وصلْت إليه.. ف

 داخلّيًا معزواًل عن أهلِه مثاًل.

هذه و هذا التشكيل الذي شكّله حسن البّنا يف التنظيم الظاهر، صنَع ما مّساه بنظام اأُلسر،• 
هو عنوان مأخوذ و "خلّية حزبّيةالعناوين اليت اختارها مل تكن اعتباطًا.. فعادة األحزاب يقولون "

حسن  املقصود ِمنه: جمموعة ِمن العاملني ينشطون يف إطار معّين ُيسّمى باخللّية.و ة النحل..ِمن خلّي
".. أراد أن يستبدل األسرة احلقيقّية نظام األسرإّنما إستعمال "و البّنا مل يستعمل هذا االستعمال

 هذا أّدى إىل ِصناعة ُعزلة داخلية.و، باألسرة احلزبية

استعمال ُمصطلح )األخ.. أخونا فالن قال كذا( تنشأ ِمن خالل ِعرب هذا حّتى و فنظام األسر،• 
النظام عالقات داخل هذِه اجلماعة ِضمن الربنامج الذي وضعُه حسن البّنا، حبيث يكون هؤالء 

 هكذا يستمّر األمر..!و األم(و األخوان بدياًل عن األخوان احلقيقّيني )الذين ُهم ِمن األب

يكون مسؤواًل عنهم سيكون بدياًل عن األستاذ يف املدرسة. )فهناك األستاذ، الذي  وحّتى األستاذ
 هناك..( فضاًل عن مسألة اجلانب اإلقتصادي يف هذه اجلماعة،و هناك اأُلسرة، هناك األخ.. هناك

اجملموعة و قد تنّبهوا إىل أّنهم ال جيمعون أمواهلم يف مكاٍن واحد؛ بإعتبار أّنهم جمموعة سرّية،و
 -كما يقولون  -ال جتمع بيضها يف سّلة واحدة و ة الُبّد أن تأخذ االحتياطات،السرّي

بالتايل و ُيشّغلون أتباعهم يف هذه املشاريع،و فكانوا يستثمرون أمواهلم يف مشاريع صغرية ُمنتشرة،
اذه يف عندُه أستاذ بدياًل عن ُأستو سيكون الفرد اإلخواين عندُه ُأسرة بدياًل عن ُأسرتِه احلقيقّية،

فما يدخل إليه ِمن جهة  عنده حمل عمل.و أصدقائه،و عنده أخوان بدياًل عن ُأخوتهو املدرسة،
مادّية أو معنوية هو ِمن بّوابة حسن البّنا.. ُكّل هذا ُيؤّدي إىل ُعزلة داخلّية، حبيث أّن اإلنسان 
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ياح عندما يعود إىل أجواء إّنما يشعُر باالرتو جلس يف وسط ُأسرتِه يشعُر بالُعزلة..و حّتى لو ذهب
 هكذا..و ِحني ُيساِمُر إخوته يف مجاعة األخوان..و ُأسرتِه اإلخوانّية.. حني يلتقي

العزلة الداخلّية تكون حبيسة يف داخل  الداخلّية تتحّول تدرجيّيًا إىل ُعزلة ُشعورّية. وهذه الُعزلة
من على ُشعوره.. فيعيش هذه الُعزلة لكّنها إذا استحكمْت سُتسيِطُر على ُشعوره، ُتهيو اإلنسان،

 الُشعورّية يف ُكّل جنبات حياته.

هو كتاب ]جمموعة رسائل اإلمام الشهيد و ،وان امُلسلمنياألخ مجاعة قرآن عند ُأخرى وقفة ✤
 حسن البّنا[

 : ُيوّجه ِخطابُه للناس هوو : اإلخواُن املسلمون حتَت راية القرآن.. يقولحتت عنوانِمن رسالته 

أتباعه( و يعين حسن البّنا :)أّيها األخوان املسلمون، بل أّيها الناُس أمجعون: حنُن أّيها الناس )حنُن
 رافعوا لوائِه كما رفعوه،و َحَملُة رايتِه من بعده،و ال َفْخر أصحاُب رسول اهلل،و حنُن أّيها الناس

رمحُة و رون بدعوتِه كما بّشروه،حافظوا ُقرآنِه كما حفظوُه، وامُلبّشو ناشروا لوائِه كما نشروُه،و
 ُثم يقول وهو ُيوّجه ِخطابه لألخوان: ...    لتعلُمّن نبأُه بعد حني...(و اهلِل للعاملني،

)أّيها األخوان امُلسلمون: هذِه منزلتكم، فال تصغروا يف أنفسكم فتقيسوا أنفسكم بغريكم...( هل 
 هناك تضخيٌم للذات أكرب ِمن هذا التضخيم؟! 

أنتم تعرفون أّنه يف الثقافة و ال َفْخر أصحاُب رسول اهلل(و ه البّنا يقول: )حنُن أّيها الناسالحظو
إْن مل ُيصّرحوا و ُهم معصومونو الُسنّية أصحاب رسول اهلل ُهم أفضل الناس، ُهم أشرف الناس،
 كأّنهم معصومون.و بِعصمتهم.. فهم أي أهل الُسّنة َعمليًا يتعاملون مع صحابة النيب
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الذي ُيؤّدي يف البداية إىل ُعزلة داخلّية؛ ألّن األخواين و هذا هو تضخيم الذات الذي أحتّدث عنه،
ال أقرباؤه يقتربون ِمن َمنزلتِه.. هكذا عملّية الضّخ و ال إخوتهو ال ُأّمهو َيرى نفسه يف َمنزلٍة ال أبوه

 ..!الشيطاين ِمن حسن البّنا جلموع الشباب الذين كانوا يلتّفون حوله

أليس هذا املنطق هو منطق داعش؟! أليس هو منطُق القاعدة؟! أليس هذا منطُق أسامة بن الدن؟! 
 أليس هذا منطق أمين الظواهري؟! أليس هذا منطق أبو بكر البغدادي؟!

 عن عاجزين أنفسهم فيجدون الُقدرات، إىل املواهب، إىل يفتقدون َمن الناس ِمن الكثري هناك ●
م جتعلهم خيرجون هب امُلحيطة الظروف نتيجة الناس ِمن ُهناكو ..نافع شيء أو حسن بشيء االتيان

هذا و ُيصنع هلم واقع جديد،و يدخلون يف ُمشكلة أُخرى.. هؤالء ِحني ُيؤتى هبمو ِمن ُمشكلة
الواقع اجلديد ُيصنع حتت هذا العنوان: ِصناعة املوت.. يعين النتيجة النهاية: صناعة املوت.. فهذه 

 لة هي نفسها اليت صنعتها السقيفة!امُلشك

السقيفة صنعْت واقعًا جديدًا )صنعْت قيادة جديدة، صنعْت رموز جديدة، صنعْت مصدرًا • 
لذا اضّطر األئمة أن يضعوا ُخّطة ثانية وهي التقّية.. و علمّيًا جديدًا، صنعْت ثقافة جديدة ..

 يح.فالتقّية هي يف مواجهة الواقع الذي ُيعارض الواقع الصح

 حسن البّنا هو اآلخر صنع واقعًا جديدًا لشباب األخوان غري الواقع املوجود يف تفاصيل حياهتم،• 
ِمن هنا ابتعد عن و لذلك احتاج إىل فقه الواقع، ألّن الواقع اجلديد حباجة إىل فقٍه يتناسُب معه..و

بـ)صناعة املوت( هذه هي الِفقه التقليدي، فذهب إىل فقٍه جديد.. هذا الواقع الذي صنعُه ُيعنون 
 النتيجة النهائية.

وْضع أهداف كبرية تتناسب وتضخيم الذات لكي  :( يف صناعة املوت اإلرهابّية2اخلطوة ) ◈
 ُتصّدق اجملموعة أو األفراد مبا هم عليه.

 هذه اخُلطوة: وامُلراد ِمن
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إىل ُعزلة ُشعورّية هناك أهداف بعد الُعزلة الداخلّية اليت تتحّول تدرجيّيًا و أّنه بعد تضخيم الذات،
ُيقال هلم: إّنكم قادرون على حتقيقها.. كهذا العنوان الذي يترّدد على و كبرية ُتوضع أمامهم،

هذا العنوان يسعون إليه بعد و )ُأستاذّية العامل( عنواٌن كبرٌي جّدًا.. :ألسنة أعضاء مكتب اإلرشاد
 إنشاء الدولة اإلسالمّية العاملّية.

حسن البّنا  إمامهمو اخلفاءو قادرين على تدبري ُأمورهم.. ُهم قّضوا حياهتم يف السرّيةهم ليسوا 
بذاك، حّتى وصل بِه احلال أن يتوّسل بالقّوادين..! و قّضى شطرًا كبريًا ِمن حياتِه بالتوّسل ِبهذا

نًا حلالة تضخيم أّي ُأستاذّية للعامل؟! لكن هذا األسلوب يكون ُموازو فأّي دولٍة إسالمّية عاملّية؟!
 الذات.

فبعدما ُتضّخم الذات، كيف ُيصّدق األفراد؟ فُكّلما مّر الزمان فإّنهم حينما يقيسون حاهلم بالواقع 
أّنهم رمحٌة و سيجدون أنُفسهم ليسوا كما وصفهم حسن البّنا: ِمن أّنهم أصحاُب رسول اهلل

 ت وخياالت لصناعة أهداٍف كبرية.إشغاهلم بتمنّياو للعاملني.. فالُبّد ِمن حبسهم يف واقعهم،

 الشهيد اإلمام رسائل جمموعة] كتاب هوو امُلسلمني، األخوان مجاعة قرآن عند ُأخرى وقفة ✤
 [البّنا حسن

اخِلطاب فيها موّجه لألخوان و قراءة ُسطور ُأخرى ِمن رسالة حسن البّنا إىل امُلؤمتر اخلامس،
 امُلسلمني، يقول هلم:

إنّ الُفَرص ستسنُح و املسلمون: إنّ الزمان سيتمّخض عن كثري ِمن احلوادث اجلسام،)أّيها األخوان 
السالم لُتخّلصه مّما هو فيه ِمن و الفوزو إّن العامل ينُظر دعوتكم، دعوة اهلدايةو لألعمال العظيمة،

 اس(تلك األّيام نداوهلا بني النو سيادة الُشعوب،و إّن الدور عليكم يف قيادة اأُلممو آالم،

 أوصاف ال حقيقة هلا..!و مهّيةو حديث عن أهداف كاذبة
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حّتى اجملموعة و هؤالء الِفَرق الضّالة اليت اّدعْت اإلمامة كالفرقة اخلّطابية على ُطول التأريخ،
 اخلّطابية هنا يف لندن، هؤالء يّتبعون نفس األسلوب:

 كن ال حقيقة هلا..لو وضع أعمال عظيمة ستقومون هباو وضع أهداف جسام ستقومون هبا،
 جيري على أرض الواقع!و هذا هو الذي جرىو تبقى الناس ترتبط ِبهذه األوهام..و

 بني إدراكهم عدم مصداقّية ما ُهم عليه.و إشغاُلهم بربنامج حيول فيما بينهم :(3اخلطوة ) ◈

تتحّول إىل ُعزلة أّنه بعد مرحلة تضخيم الذات مع الُعزلة الداخلّية اليت  هذه اخُلطوة: وامُلراد ِمن
بعد وضع أهداف كبرية تتناسب مع املقام امُلّدعى هلم )أّنه لكوهنم أصحاب رسول و ُشعورّية..

 أّنهم رمحة للعاملني فإّنهم سيسودون العامل..( ُثّم بعد ذلك حّتى ال يكون هناك اصطدام بينهمو اهلل
ربنامج يكون شاغاًل هلم عن إدراك تنكشف األمور، الُبّد ِمن إجياد برنامج، هذا الو بني الواقعو

 الواقع الومهي الكاذب الذي هم عليه.

 أنا أقول هلم: فالشيطاُن أين؟!و هل أّن حسن البّنا ِبهذه الّدقة ِمن البداية؟! :قائل يقول قد ●

 الشيطان هنا حني جيد ضاّلته يف شخٍص فسيوّفر لُه ُمختَلف األسباب.و هذا عمل شيطاين،

 الشهيد اإلمام رسائل جمموعة] كتاب هوو امُلسلمني، األخوان مجاعة قرآن عند ُأخرى وقفة ✤
 ا[البّن حسن

خطابه ُموّجه للتنظيم و يقول 142قراءة ُسطور ِمن رسالة حسن البّنا للمؤمتر اخلامس، صفحة 
 السّري:

الذي يكوُن فيه منكم َمعشر األخوان املسلمني ثالمثئة كتيبة قد َجّهزْت كٌل منها  ويف الوقت)
الرياضة، يف هذا و جسميًا بالتدريبو الثقافة،و ِفكريًا بالِعلمو نفسها روحيًا باإلميان والعقيدة،

أقتحَم بكم ِعنان و طالبوين بأن أخوَض بكم ُلجج البحار، -أي حينما جتهز الُعدد  -الوقت 
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لن صدق رسول اهلل القائل: "وو أغزَو بكم ُكلَّ عنيد جّبار، فإّني فاعٌل إن شاء اهلل..و لسماء،ا
 تقدمي إذنهو استمداد معونتهِ و ُيغلَب إثنا عشر ألفًا ِمن ِقّلة".. إّني أقّدر لذلك وقتًا بعد توفيق اهلل

أن  -املسؤولني احلزبّيني  يعين -َمندوبيهم و قد تستطيعون أنتم َمعشر نّواب األخوانو َمشيئته،و
ضاعفتكم و إذا بذلتم ِهّمتكم -أي الوقت الذي سيخوض هبم ُلجج الِبحار  -ُتقصّروا هذا األجل 

 قد ُتهملون فُيخطىء هذا احلساب(!و ُجهودكم

قول البّنا )يف هذا الوقت طالبوين بأن أخوَض بكم ُلجج البحار..( يعين هو كامل ُمكتمل.. • 
لكن الُبّد ِمن تطبيق و يقتحم هبم عنان السماء..و خيوض هبم ُلجج البحار،هو قادٌر على أن 

 َمع األهداف الكبرية اليت مّرْت اإلشارة إليها،و برنامج يتكاملون فيه، يتناسب مع تضخيم الذات
 كأّنه إماٌم معصوم أو نيٌب ِمن األنبياء(!!و )يتحّدث هنا بلسان اليت ال حقيقة هلا يف عامل الواقع!و

َمشيئته( و تقدمي إذنهو استمداد معونتِهو قول حسن البّنا )إّني أقّدر لذلك وقتًا بعد توفيق اهلل •
هو أيضًا و هؤالء مجاعة األخوان كانوا يعتقدون أّن حسن البّنا لُه رباط غييب مع اهلل.. ُخصوصًا

 حياتِه. كان يضّخ الكثري ِمن التعليمات الُصوفّية، ألّن الرجل كان صوفّيًا يف بداية

فُيخطىء هذا احلساب( نفس ِفكرة الَبداء املوجودة عند اجملموعات  وقد ُتهملونقول البّنا هلم )• 
 غريها.و الباطنّية الضاّلة كاخلّطابية امللعونة

الثاين: و هذِه العملّية تتم عن َطريقني: األّول ِعرب اخلطوات السابقة..و ..التجهيل :(4اخلطوة ) ◈
أنفسهم بأّنهم قادرون على أن ُيدركوا املطالب العلمّية بأنفسهم ِمن دون أن يسعوا إعطائهم الِثقة ب

 الُسُبل الطبيعّية.و يف األسباب

 أّن حسن البّنا كان ينهاهم عن قراءة التفاسري..!  توضيح هذه الُنقطة:
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الُسنّية.. أنا أحتّدث عن إّلا فإّني ال أعتقُد ِبصّحة التفاسري و )علمًا أّنين أحتّدث هنا يف اجلّو الُسّني،
كيف أخرج حسن البّنا أبناء الُسّنة ِمن أبناء ُمجتمعِه ِمن حالتهم اليت ُهم فيها إىل و أجوائهم ُهم،
 واقٍع جديد ُسّمي جبماعة األخوان امُلسلمني(!و وضٍع جديد

 ِمن هوو [1ج: التأريخ صنعْت أحداث] كتاب يف احلليم عبد حممود ينقُلها حادثة عند وقفة ●
هو يتحّدث و يقول 208يف صفحة  ..األخوان يف البارزةو امُلثّقفة الشخصّيات ِمن هوو ُرموزهم،

 عن حسن البّنا: 

)سألتُه مّرة: أّي التفاسري تنصحين أن أقرأ؟ فقال يل: إن ُكنت ُتريُد نصيحيت فال داعي ِلقراءِة 
 الغريبة عليك.. قليلٌة هي، ُثّم اقرأالتفاسري، إّن الُقرآن واضح، حسُبك أن تعرف معاين الكلمات 

أنت تعرُف سرية النيب، إذا فعلَت فإّنك سيّتضُح لَك ِمن معانيه ما و افتح لُه قلبك،و تدّبر معانيهو
 ال تظفُر ِبه ِمن ُكتب التفسري(!

 علمائنا أّلفوا تفاسريهم هبذهو باملناسبة: هذه املنهجّية الضالة ِمن التفسري، العديد ِمن مراجعنا
نفثه يف و الشيطاُن الذي يضّخ شيطَنَتُهو )املنهج واحد، هي نفُس طريقة سّيد قطب..و الطريقة..!

 قلب سّيد ُقطب(.و نفثه يف عقلو عقل حسن البّنا، هو نفسه الذي يضّخ شيطَنَتُه

أيضًا  إّنما يتعاملون بِهو علمًا أّن هذا املنطق الذي حتّدث بِه حسن البّنا ليس خاّصًا بفهم القرآن..
اإلجتماعي.. وهذا هو الذي جعلُهم و ِلَفهم الواقع السياسيو لفهم التأريخ،و ِلفهم ِسرية النيّب،

خيرجون منها ُيحاولون أن ُينّظفوا أنفسهم مّما تلّوثوا بِه ِمن و يقعون يف ُحفرٍة ُمظلمة، يتلّوثون فيها
دّققوا و قة )هذا هو تأرخيهم راجعوه،قذر فيقعون يف ُحفرٍة ثانية هي أكثر قذرًا ِمن احُلفرة الساب

 النظر فيه(.

جتعل األخواين يرى و ُمفّسرًا ،و كل هذه األمور اليت مّر ذكرها جتعل اإلخواين يرى نفسُه فقيهًا• 
 هذا هو حاُل األحزاب الدينية! و على الُقرآن،و نفسُه هو املسؤول األّول على اإلسالم
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يف القاعدة، يف داعش.. هؤالء الذين يتحّدثون يف الفضائّيات، اآلن هذه اجملموعات اليت ُتقاِتل • 
هؤالء اإلرهابّيون، امُلتطّرفون، امُلتشّددون.. هذه اجملموعات امُلتأسلمة، اإلسالمّية على اختالف 

األلقاب.. هذِه اجملموعات إذا ما حبثتم عنها فالكثري منهم ال يفقهون شيئًا، تعّلموا و األوصاف
 اعتمدوا على أنُفسهم اّتباعًا ِلهذه املناهج اخلاطئة.شيئًا يسريًا و

 !التصنيمُكّل هذا يقودنا إىل ، عة املوتفهذه هي أهّم اخُلطوات امُلّتبعة يف معمل صنا• 

ُتطّبق يف مصنعهم )مصنع و ُتفّعلو ُيعَمل هباو جُتنَت اليت اخُلطوات هذه ِعرب هؤالء املوت صّناع ●
اليت بعدها سُتوضع املاركة امُلسّجلة و املوت( سنصل إىل املرحلة النهائيةمجاعة األخوان ِلصناعة 

 (مرحلة التصنيمهي )و على املنتوج

لذلك هذا و ِعرب هذه اخلطوات سيتحّول الكائن البشري اإلخواين إىل ُمصنِّم ِمن الطراز األّول..
)فهم يأخذون ِعْلم دينهم التصنيم عند األخوان امُلسلمني جنده على امُلستوى العلمي املعريف. 

إّنما يأخذون ِعْلم دينهم مّما و من ُسّنة النيب..و ليس ِمن الكتابو ومعرفة دينهم من حسن البّنا،
 يفهمه حسن البّنا ِمن الكتاب أو ِمن الُسّنة ِبحسب الواقع الذي هو صنعه!(

 حسن رسائل كلّ  يف األهمّ  الرسالة هيو ..البّنا حلسن التعاليم رسالة يف جاء ما عند وقفة ✤
 .امُلسلمني لألخوان وّجهها اليت البّنا

يعين قبل رسالته للمؤمتر  -م 1938)صدرْت هذِه الرسالة يف يوليو  جاء يف املقّدمة التعريفّية:
ذلك يف ُكتّيب حيمل عنوان: الرسالة، ُثّم اعتمدْت دار الكتاب العريب نشره سنة و -اخلامس 
 م..( 1951

 ا يف املقّدمة:يقول حسن البّن• 
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يعين هذِه الرسالة ُموّجهة  -)أّما بعد فهذِه رساليت إىل األخوان امُلجاهدين ِمن األخوان امُلسلمني 
عزموا صادقني و ُقدسّية ِفكرهتم،و الذين آمنوا بسمّو دعوهتم، -إىل الكتائب، إىل التنظيم السّري 

 وان فقط أوّجه هذِه الكلمات املوجزة،على أن يعيشوا هبا أو ميوتوا يف سبيلها، إىل هؤالء اإلخ
 هي ليستْ دروسًا ُتحفظ، لكّنها تعليمات ُتنّفذ، فإىل العمل أّيها اإلخوان الصادقون..( ُثمّ يقول:و

لكّل وجهة و إداريات،و مظاهرو مقاالت،و كتبو ُمحاضرات،و )أّما غري هؤالء.. فلهم دروس
  احلسىن.ُهو موّليها فاستبقوا اخلريات، وكّلًا وعد اهلل

 ورمحة اهلل وبركاته/ حسن البّنا( والسالم عليكم

هذه اجلهة اليت  ُكل توّجهِه إىل اجلهة اإلرهابّية .. فالرجل إرهايب.و فهذا الرجل ُكل تركيزه
كائنات تنشُر و استمرْت إىل يومنا هذا.. ُتنتُج لنا ُمسوخًا بشرّيةو تفجريًا،و أنشأها، أنتجت: قتالً 

 مكان.. يقتلون أنفسهم قبل أن يقتلوا اآلخرين!املوت يف ُكّل 

 اخلطاب للتنظيم السّري: و سن البّنا:ح يقول 191 صفحة يف ●

)أّيها األخوان الصادقون أركاُن بيعتنا عشرة فاحفظوها: الَفهُم، واالخالص، والعمل، واجلهاد، 
 والتضحية، والطاعة، والثبات، والتجّرد، واألخوة، والثقة.

أن تفهم اإلسالم و الصادق: الَفهم إّنما ُأريد بالَفهم أن ُتوقن بأنّ فكرتنا إسالمّيةٌ صميمة،أيُّها األخ 
 يف حدود هذِه األصول الِعشرين امُلوجزة كّل اإلجياز..(  -أي كما يفهمُه هو  -كما نفهمُه 

 ، الذي يقول فيه:األصل الثاينِمن مجلة هذه األصول: • 

ُيفَهم القرآن و ّنة امُلطّهرة مرجُع كّل ُمسلم يف تعّرف أحكام االسالم،السو القرآن الكرميو )ثانيًا:
وهذا هو املنهج العمري: حسبنا كتاب  -ال تعسف و ِطبقًا لقواعد اّللغة العربية ِمن غري تكّلف
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احلديث الثقات( هذا هو املنهج امُلخالف آلل  ُيرجع يف َفْهم السنة امُلطّهرة إىل رجالو ،-اهلل 
 حمّمد.

 الذي ُيبّين فيه مصادر الفهم لألخوان، يقول:و ِمن هذه األصولاألصل اخلامس يقول يف و •

هذِه منطقة  -فيما ال نّص فيه  -أي َمن ُينّصبه من املسؤولني  -نائبِه و رأُي اإلمامو )خامسًا:
 ..(-الفراغ األخوانّية 

 يم السّري اإلرهايب، يقول:اخلطاب ألعضاء التنظو يف آخر رسالة التعاليم، كتب حسن البّنا• 

تستطيُع أن جتمع هذه املبادئ و بياٌن ُموجز لفكرتك،و )أّيها األخ الصادق: هذا ُمجمٌل ِلدعوتك،
 .القرآن ِشرعتنا، واجلهاد سبيُلنا، والشهادةُ ُأمنيتنا(و نا، والرسول ُقدوتنا،تيف مخس كلمات: اهلل غاي

 دائمًا، ُيرّددونه دائمًا يف ُمظاهراهتم، يف احتفاالهتم.هذا هو ِشعاُر األخوان املعروف.. يكتبونُه 

 الُقطيبّ  السرطانُ ] هو الربامج هذا فعنوان.. العبارة هذه عند احللقة هذِه يف الوقوف ُأريد ال أنا ●
 فهذا( الُقطيب)بـ أِصفُهو السرطان هذا عن أحتّدث ِحنيو [..الثقافة الشيعية ساحة يف اخلبيث
ساسُه: حسن البّنا.. يعين إذا أردنا احلديث ِبدّقة الُبد أ فالسرطان إّلاو ..فقط إصطالحًا الوصف

لكّنين اختصرتُه يف هذا العنوان و ُقطب.. ذاك هو السرطان اخلبيث،و أن نقول: سرطان البّنا
]السرطان الُقطيب اخلبيث[ ألّن أفكار سّيد ُقطب واضحة جّدًا أكثر ِمن أفكار حسن البّنا يف 

مكتبة و  فضائّيات الشيعة،و ُخطباء الشيعة،و الثقافة الشيعّية على ُمستوى )مراجع الشيعة،ساحة 
 الشيعة(.

عن سّيد ُقطب.. و ليس حديثًا عن حسن البّناو فالربنامج ليس حديثًا عن مجاعة األخوان امُلسلمني،
هبذه و هبذه الُسمومو اخلطرال شأن يل ِبهذه العناوين.. إّنما ُأوّجه نظري إىل اجلهات اليت متّت هبذا 

 بنحٍو كبري واضح.و النجاسات اليت لّوثْت ساحة الثقافة الشيعية
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سأترك احلديث و ِلذا لن أحتّدث عن هذا الشعار يف هذه احللقة،و طامتنا الُكربى يف هذا الِشعار..
 عن هذا الشعار إىل حلقة يوم غد.

رآن ِشرعتنا، واجلهاد سبيُلنا، والشهادُة ُأمنيتنا( القو ُقدوتنا، والرسول نا،تغاي اهلل) :العبارة هذه ●
معلومات ُتؤّدي إىل ِصناعة و لن أناقشها يف ضوِء الفكر السين.. يكفي ما ناقشته من مطالب

 صناعة كائنات تنشر املوت!و صناعة ُمسوخ،و صناعة ُمصّنمني،و أصنام

يف مرحلة التصنيم و رحلة التصنيم"..فاخلطوات امُلتقّدمة جتعل املنتوج يصل إىل هذه املرحلة: "م
 تكون املعلومات اليت ُتكتَب على هذا املنتوج هي:

الشهادُة ُأمنيتنا( هذه الكلمات و اجلهاد سبيُلنا،و القرآن ِشرعتنا،و الرسول ُقدوتنا،و نا،ت)اهلل غاي
 حسن البّنالكن هذا هو إسالم و هي كلماٌت إسالمّيةو هي اليت ُتكتب على الكائنات اإلرهابّية..

)إّنما ُأريد بالَفهم أن ُتوقن بأّن فكرتنا  :ِلهذا يقول حسن البّناو آل حمّمد..و ليس إسالم حمّمدو
أي يف حدود هذه األصول العشرين اليت  -إسالمّيٌة صميمة، وأن تفهم اإلسالم كما نفهمُه 

 (-نذكرها 

الِشعار هو الطاّمة الُكربى يف ساحة  لكن هذاو ال شأن يل مبالبسات هذا الِشعار يف الِفكر الُسّني،
حّتى احلوزات و اجملموعاتو امُلنّظماتو الثقافة الشيعية.. ألّن ُكّل األحزاب الشيعّية على اإلطالق

 احُلسينّيات تعمُل هبذا الِشعار..!و املساجدو العلمّية

اخلبيث الذي أحتّدث  هذا هو السرطان الُقطيب %100يتناقض مع حديث العترة  وهذا املضمون)
 (عنه دائمًا

 املؤمنني أمري علٌي هو القرآن ُيفّهمنا الذي أنّ  الغدير بيعة يف اأُلّمة على عهدًا أخذ اهلل رسول ●
 والشرط العهد هذا( بعدي ُيفّهمكم وهذا عليٌ : )الغدير يوم ُخطبتِه يف فقال ،"عليه اهلل صلوات"
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منهج حسن و فنحُن اآلن نفهم القرآن بنفس منهج حسن البّنا،افة الشيعّية.. الثق ساحة ِمن ُأزيل
 البّنا هو املنهج الُعمري حبّد ذاتِه وبعينه )حسُبنا كتاب اهلل( مبعزل عن العترة الطاهرة.

فاخلطوات اليت مّرْت تؤّدي إىل وجود هذا املنتوج اإلرهايب، الذي هو ظاهرًا بشر، أّما حقيقته 
 نه بالُكنترول على ُبعد!فهو ِمسخ.. حينئٍذ ُيوّجهو

 من األجالء علمائهو الشريف األزهر موقف] كتاب يف الغزايل حمّمد الشيخ قاله ما عند وقفة ✤
.. األخوان يف حرب فلسطنيهو يتحّدث أّيام اشتراك و ة وثائقّية[تأرخيّي دراسة - األخوان مجاعة

 :156يقول يف صفحة 

مع ذلك فلن و الدفاع عن األراضي امُلقّدسة،و اليهود)لقد جّند اإلخوان أحسن َمن تصّدى لقتال 
مستعمرات )ديروم(، وهي املعركة و أنسى أبًدا تفاصيل أّول معركٍة دارت بني شباب اإلخوان

شجاعة، ومل تفقْد فيها امُلستعمرة و اليت فقدوا فيها اثين عشر شهيًدا ِمن خرية أهل األرض إمياًنا
طفٌل يف العلوم  -القاتلة! وِلَم؟ لقد رسم خّطة اهُلجوم طفٌل كبري الُصهيونية إّلا الرصاصات 

 إطالق امُلسّدسات فكان ما كان..(و ، ال يدري ِمن فنون القتال إّلا قراءة األوراد -العسكرّية 

 أثرًا يتركوا أن دون من ُقِتلوا الذين هؤالء عن األسبوعّية األخوان جريدة كتبته ما عند وقفة ●
 :فيها جاء. .املعركة يف

أنتم أيُّها الُشهداء رفعتم رأس مصر، وأعليتم كلمة األخوان، إّنكم الصحيفة و )هذه بشائر النصر،
 األوىل من كتابٍ ناصع لألخوان امُلسلمني، وَلِبنٌة قوّية برهنت هبا دعوتكم على أّنها دعوة الغّد..(!

قتلوهم ِمن دون أّية فائدة، ُثّم يعّدون على حقيقة التصنيم.. أخذوهم و هذا مثاٌل واضح على فكرة
 من بشائر النصر!! مىت انتصر املسلمون على إسرائيل؟! مىت انتصر العرُب على إسرائيل؟! هذا
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إسرائيل تزداد قّوة، اقتصادها ِمن أقوى اإلقتصادات، جامعاهتا ِمن أحسن اجلامعات، نظامها 
سالحها.. فمىت انتصر امُلسلمون و .. جيوشهاالطبّيةو الطّبي من أحسن األنظمة الصّحيةو الصّحي

 على إسرائيل حّتى تكون هذِه بشائر للنصر؟!

حسن و ُيصّدقون؛ ألّن فهمهم لألشياء يكون على أساس فهم حسن البّنا.. واألخوان املسلمون
بالنتيجة البّنا يفهم األمور ِبحسب ما ُيريد هو.. فحّتى لو ُقِتلَ هؤالء ِمن دون أن يتركوا أثرًا، لكن 

يستطيع أن ُيقّدمهم للمجتمع على أّن مجاعته قّدمت و يستطيع أن ُيقّدمهم يف وسائل اإلعالم،
 هذا دليل على إخالصهم..و شاركت يف املعركة،و قتلى

حنن ملسناه يف زمن املعارضة الشيعية العراقية، ملسناه أيضًا بعد زمن املعارضة )يف زمن  وهذا احلال
 احُلكم الشيعي(!

 كبار ُخطبائناو كبار ُمفّكرينا،و  هذا جاءنا من هذه الثقافة القذرة اليت جاء هبا كبار مراجعنا،ُكّل
 زّجوها يف ساحة الثقافة الشيعّية. و

 جانبًا لنا يعرض والذي[ 1ج: اجلماعة مسلسل] ِمن ُمقتطف درامي فاصل: 1فيديو مقطع ★
 .البّنا حسن ندم ِمن

لكن أردُت أن ُألفت نظركم و دقيقًا جّدًا يف املعلومات اليت ُذكرْت..تعليق: مع أّن املشهد ليس 
هي ال متّثل احلالة احلقيقّية.. فإّن حسن البّنا كان يف حالة و إىل حالة الندم اليت ظهرْت يف املشهد،

ما معىن البيعة؟! ِلماذا أخذَت و أسوأ ِمن ذلك بكثري.. هو نادم على ما فعل.. إذن ما معىن اإلمامة
 عليو ِلذا فإّن البيعة ال تصّح إّلا لإلمام املعصوم.. البيعُة ال تكون إّلا مُلحّمد البيعة على الناس؟!

البيعة اآلن يف زمن الغيبة إلمام زماننا احلّجة بن احلسن "صلواُت و فاطمة..و فاطمة وأبناء عليّ و
 اهلل عليه"
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 بداية عن يتحّدث الذي[ 1ج: اجلماعة مسلسل] ِمن ُمقتطف درامي فاصل: 2فيديو مقطع ★
 .اإلرهايب السّري للتنظيم البّنا حسن تأسيس

 محاسة وقّوةو قارنوا بني عنفوان.. املشهد الثاينو تعليق: ُيمكنكم أن ُتقارنوا بني امَلشهد األّول
بعد ذلك يأخذ البيعة عليهم بتلك و اندفاع حسن البّنا يف بداية تأسيسه للتنظيم السّري اإلرهايب،و

 الطقوس اليت أشبه ما تكون بالطقوس املاسونّية، قارنوا بني هذه احلالة وبني حالة ضعفِه وندمه. 

كأّنين أمسع و ُأشاهد بيعتُه اخلائبة، هناك صدًى يف ذاكريت..و أنا ُأشاهد هذا اإلمام الضالو •
 ..اإلمام الرضا يف حديث عن أوصاف اإلمام املعصوم

أوالد عليّ وفاطمة املعصومني و علي وفاطمةو بعد أن يعدد أوصاف اإلمام املعصوم )أوصاف حمّمد
علّو منزلتهم و بعد أن يتحّدث عن أوصافهم.. ( رالقائم املنتظِمن احلسن الزاكي اجملتىب إىل احلّجة 

 مماثل، يقول:ومتام كماهلم وعن أّنهم حالة إهلّية استثنائّية، ليس هلا شبيه وليس هلا 

 ؟!(أتظنون أّن ذلك ُيوجد يف غري آل الرسول)

اإلمام الصادق يقول: )من أراد أن يستكمل اإلميان كّل اإلميان فليقْل: القول مّني ما قالُه آل •
 ما مل يبلغين، ما أسّروا وما أعلنوا..(و حمّمد، فيما بلغين عنهم

 رف ِمن غري طريقنا أهل البيت مساوق إلنكارنا،وهذه رسالة إمام زماننا إلينا مجيعًا: )طلُب املعا
 أنا احُلّجة بن احلسن(.و قد أقامين اهللو


