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 برنامجملّخص 
 للشيخ الِغّزي بيث يف ساحة الثقافة الشيعّية[]السرطان القطيب اخل

 (12احللقة )
 

 م5/10/2017 املوافق –هـ 1439حمرم  14اخلميس  ةالفضائّي القمر قناة على رضتُع
 www.alqamar.tv واألوديو بالفيديو الفضائّية القمر قناة موقع على رةتوّفُم
 
 برناجمنا هذا يشتمل على ثالثة أجزاء:  ✤
احللقاُت امُلتقّدمة شّكلْت اجلزء األول ِمن هذا الربنامج، واليت كانْت تدور بشكلٍ خاص حول  ✦

 شخصّية: حسن البنا.. وبنحٍو عام حول مجاعة األخوان امُلسلمني.
شخصّية سّيد قطب بنحٍو  اجلزء الثاين يبدُأ ِمن هذِه احللقة وسيكوُن احلديُث يف هذا اجلزء عن ✦

خاص، وعن مجاعة األخوان امُلسلمني بنحٍو عام.. وحديثي عن مجاعة األخوان امُلسلمني يأيت فيما 
 يرتبُط حبديثي عن هاتني الشخصّيتني.

أّما اجُلزء الثالث بعد أن ُأكِمل احَللقات اليت يدوُر َموضوعها حول شخصّية سّيد ُقطب..  ✦
خلبيث يف الثالث عن أعراض هذا امَلرض اخلبيث ]السرطان الُقطيب ا فسيكون َحديثي يف اجلزء
سيكوُن حديثي يف اجُلزء الثالث عن أجوائنا الشيعّية، وكيف تأّثرْت هبذا ساحة الثقافة الشيعّية[.. 

الضالل وهبذهِ الَقذارةِ اليت أقحمها يف أوساطنا َمراجعنا الكبار..! وسيأيت الكالم يف حينها بالتفصيل 
 شاء اهلل. إن
هذه احللقة ستكونُ مبثابة ُمقّدمة للَحديث عن َشخصّية سّيد قطب، واليت سأدخلُ يف تفاصيلها  ✤

يف حلقة يوم غد إن شاء اهلل.. هذِه احللقة مبثابة مقّدمة ومبثابة واسطِة ارتباط بني ما تقّدم من 
 عّدة نقاط يف هذه احللقة:احللقات السابقة وما يأيت ِمن حلقاٍت آتية.. ِلذا سيكون حديثي يف 
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 : النقطة األوىل ●
ُخالصٌة سريعٌة ِلما َتقّدم يف احللقات املاضّية؛ ألجل أن يترابط البحث، وألجل أن يتواصل احلديث 

 بسالسٍة وليونة.
، وكيف أّنه كان يرتدي ِقناعًا َسميكًا َصَبغُه البناَمّر الكالم عن الشخصّية امُلعّقدِة امُلرّكبة حلسن 

ال هّم لُه إّلا حتقيق أهدافه قد كان خيتفي خلف هذا القناع..! .. بغة الدين واإلسالم، وبِص
 لكّنها بالنتيجة أهداٌف شخصّية. -وإْن كانت دينّيًة  -الشخصّية 

الكثري ِمن اجلرائم وامُلحّرمات حبسب الشرع، حبسب القوانني، حبسب  البنافقد ارتكَب حسن 
َموازين الرمحة واإلنسانّية.. وأّسَس ملنظومِة إرهاٍب الزالْت األعراف، حبسب الذوق، حبسب 

 تعصُف يف أرجاء هذا العامل..!
امُلرّكبة وامُلعّقدة بالتفصيل الذي َمّر.. ُمرورًا بآثار الفكر  البناكان احلديُث عن شخصّية حسن  ●

ينتِم إىل املاسونّية، وليس ِمن أّن الرجل مل : املاسوين اليت ظهرْت يف منهجّية حسن البنا.. وُقلت
ُهناك ِمن عالقٍة فيما بينُه وبني املاسونّية، وال ِمن عالقٍة فيما بني مجاعة اأُلخوان امُلسلمني 

ِعلمًا ل مشاخيِه.. ِمن خالل: رشيد رضا. واملاسونّية.. ولكن الفْكر املاسوين تسّرَب إليه ِمن خال
لكن ُأستاذُه "حمّمد عبده" كان ماسونيًا بامتياز، وقد أّن رشيد رضا هو اآلخر مل يكْن ماسونّيًا، و

صار ماسونيًا ألّن ُأستاذُه: مجال الدين األفغاين كان ماسونّيًا وكان رئيسًا للَمحفل املاسوين يف 
 القاهرة.

وقد حتّدثُت عن هذا املوضوع، وعن املاسونّية الناعمة )امُلضيئة( وعن املاسونّية امُلظلمة.. فراجعوا 
ات السابقة ألّني سأحتّدث أيضًا عن سّيد ُقطب، وسأحتّدث عن ماسونّيتهِ الواضحة اليت ُتثبتها احللق

األدّلة بوضوح.. ولذا األخوان يسكتوَن عن َهذِه امَلرحلة يف حياة سّيد قطب وال يتحّدثون عن 
 ماسونّيته املعروفة يف الوسط الثقايف املصري!

 احللقات، هي:اخلالصة اليت وصلُت إليها يف تلَك  ✤
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(.. وهذا امُلصطلح ُهو صناعة املوتإماُم اإلرهاب واإلجرام.. صاحُب مشروع: ) البناأّن حسن 
 أوجده، فقد جاء منشورًا يف جمّلة النذير اإلخوانية.

هو: التنظيم السّري، الذي هو حقيقُة  البناهو صانُع املوت واإلرهاب، ومصنُع حسن  البنافحسن 
 لمني، والذي ال َيزاُل َموجودًا إىل هذِه اّللحظة.. وليس يف هذا الوجه الظاهر.مجاعة األخوان امُلس

: إّنك تبالغ كثريًا يف هذا امَلوضوع، وُتبالغ كثريًا ِحني تصف مجاعة األخوان قد يقول قائل• 
 :أقولوبالكذب..! 

أحتّدث عن الكذب  بنا حياتُه على الكذب.. وأنا ُهنا ال البناإماُم هذِه اجلماعة كّذاب.. فحسُن 
القويل، وإّنما أحتّدث عن الكذب الفعلي، فهو ُيظِهر وْجهًا غرَي الذي ُيخفيه، وهذا اّللون ِمن 

 الكذب هو أسوأ ألوان الكذب.
: ما ذكرَت ِمن تفاصيل وِمن َمعلومات، وِمن حتليل، ومن وثائق، ومن مطالب.. قد يقول قائل ●

وما جاء ُمبّينًا يف املشاهد الدرامّية امُلقتطعة ِمن مسلسل اجلماعة.. كّل ذلك ُيمكن أن يكون حمّلًا 
 : وأقولللنقاش.. 

هذا الربنامج ُموّجٌه أنا ُقلُت منُذ البداية: أّن  -بالنسبة يل على األقل  -ُيمكن ذلك.. ولكن 
ألبنائي وبنايت ِمن شباب شيعِة احلّجة بن احلسن.. فهو ليس ُموّجهًا ألبناء الُسّنة أو ألتباع مجاعة 
األخوان امُلسلمني.. قطعًا سُيّكذبون ُكلّ هذه احلقائق، وال شأن يل هبم، فالنسبةِ يل هذهِ املعلومات 

صاًء وتتّبعُتها تتبُّعًا.. فال شأن يل مَبن ُيكّذب هذِه واضحة.. هذِه املعلومات أنا استقصيُتها استق
 املطالب.

: عْقاًل أال ُيمكن أن تكوَن هذِه امَلطالب ِفْعاًل وقعْت وَتحّققْت ولكن مل تكن قد يقول قائل ●
 :وأقولبسوء نّية؟! 
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وآثارها  وما عالقيت بسوء النّية أو ِبحسن النّية؟! هذِه األمور جرْت على أرض الواقع ومفاسدها
هي اليت فتكْت فينا.. وأّما هذا الكالم )عن ُحسن النّية( فهو شبيٌه مبا ُيرّددُه أتباُع املدرسة العرفانية 

 حني يتحّدثون عن ابن عريب، فيقولون بأّنه صار شيعيًا..!
 : أقولأنا ال ُأريد أن ُأناقش هذا املسألة اآلن.. ولكن 

ًا، فنحُن ُمشكلتنا ليسْت مع ابن عريب.. ُمشكلتنا مع لو سّلمُت معهم أّن ابن عريب صار شيعّي
ُكتب ابن عريب، ومع منهجّية ابن عريب.. ُكتب ابن عريب ُكتب ناصبّية بامتياز، وَمنهجّية ابن 
عريب منهجّية ُمنحرفة عن آل ُمحّمد بدرجٍة كاملة.. فما الذي ينفعين إْن كان ابن عريب تشّيع أو 

اصبّية، ومنهجُه الناصيب قد تغلغل يف الوسط الثقايف الشيعي يف مجيع مل يتشّيع وهذه ُكتبُه الن
 االّتجاهات ودّمر ساحة الثقافة الشيعية..!

.. فالبعض ِمن الشيعة صاَر شيعيًا البناأّن حسن أيضًا هذا الكالم ُيشبه كالم الذين يقولون:  ●
، يقولون: أّنه تأّثر البناحسن يقول هذا الكالم.. وكذلك البعض ِمن الُسّنة ِمن الذين ينتقدون 

بالفكر الشيعي.. أو أّنه قام بكّل هذه األمور ولكن ليس بسوء نّية، وإّنما كان ُمعتقدًا أّن احلّق 
 هكذا..

 : أقولوأنا 
فليكن ذلك.. أنا لسُت الذي ُأحاسب الناس يف يوم القيامة، أنا أحتّدث عن عامل الدنيا.. يف عامل 

 لإلرهاب، وأّسس تنظيمًا إرهابيًا.. والزالْت تلَك الِسرية اإلجرامّية اخلبيثة الدنيا الرجل كان إمامًا
ُتمارُس إرهاهبا يف ُكّل صْقٍع ِمن أصقاع العامل إىل هذه اّللحظة.. كلُّ هذا اإلرهاب َمرّدُه إىل 

كذلك  مجاعة األخوان امُلسلمني، وُكّل مجاعة األخوان امُلسلمني َمرّدها إىل حسن البنا.. واحلال
 مع سّيد ُقطب.

ُمشكلتنا ليسْت مع األشخاص.. فال أنا وال غريي يف الوسط الشيعي عندهم ُمشكلة مع شخص 
 بعينه أو مع شخص سّيد ُقطب بعينه. البناحسن 
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ُمشكلتنا يف امَلنهج، يف الثقافة، يف الِفْكر، يف هذِه الُسّنة اإلرهابية السّيئة )وهم يتحّملون وزرها، 
 ًة سّيئة فعليِه ِوزرها وِوزر َمن عِمَل هبا إىل يوم القيامة..(فَمن سّن ُسّن

فالقضّية ليسْت يف إطار البحث التأرخيي ِمن أّننا سُنثبت هذه الواقعة التأرخيّية أو ال ُنثبتها، وليسْت 
القضّية يف تقييم أخالقي ِلهذا الشخص أو لذاك حّتى نذهب للبحث عن النوايا.. أنا ال عالقَة يل 

 ائع التأريخ، وال عالقة يل بنوايا األشخاص.. أنا ُأناقش ما هو موجود على أرض الواقع.بوق
على أرض الواقع َمراجع الشيعة نقلوا لنا الِفْكر اإلخواين والِفكر الُقطيب وهم ال يشعرون..  ●

 عّية!الِفْكر القطيب خنر الواقع الشيعي على مستوى املؤسسة الدينية وعلى ُمستوى اجلماهري الشي
)امَلنابر احلسينّية منابر قطبّية إىل هذِه اّللحظة.. وامُلشكلة أّن املرجعّية الشيعّية ُتصر على أن يبقى 
امِلنرب احُلسييّن ِمنربًا ُقطبيًا ِمن خالل إصرارها على مدرسة الشيخ الوائلي وهي مدرسة قطبّية 

 بامتياز..!بامتياز.. فقد تبّنْت فْكر الفخر الرازي وِفْكر سّيد ُقطب 
هذا اإلصرار من ِقَبل املرجعّية يف النجف.. وِمن قبل الفضائيات.. وِمن ِقَبل احُلسينيات على طرح 
فْكر الشيخ الوائلي ِعْبر اخُلطباء )الذين ُيفّضلوهنم ُكّلما كانوا أكثَر تقليدًا للشيخ الوائلي( هذا 

 اإلصرار هو نقٌض لبيعة الغدير..!
 إىل آخره هو نقٌض بتمام املعايري لبيعة الغدير..! الفكر القطيب ِمن أّوله

 أخّلص لكم وبكلمات وجيزة ما تقّدم يف احللقات السابقة: ✤
إماُم اإلرهاب يف عصرنا احلاضر.. وُكّل هذا اإلرهاب َمرّدُه إىل  البنا: أّن حسن (1النقطة ) ❂

.. صحيٌح أّن سّيد ُقطب نفَخ يف هذا اإلرهاب َنْفخًا شديدًا.. وسيأيت احلديُث عن البناحسن 
سّيد ُقطب وعن إرهابِه، وإجرامِه، وُخبثِه يف احللقات القادمة إْن شاء اهلل.. ولكن إمام اإلرهاب 

 .البنام هو حسُن 1928يف عصرنا احلاضر ُمنذ تأسيس هذه اجلماعة عام 
ِمن وجهة  -إذا أردنا أن ُنّدقق يف تأرخيها  البنااإلخوان املسلمني بزعامة : مجاعُة (2النقطة ) ❂

فهذِه اجلماعة ِعرَب تأرخيها ِمنذ أّول حلظة كانت وإىل هذه اّللحظة )وستستمّر  -نظري على األقل 
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على هذا الطريق( هذِه اجلماعة جنحْت متام النجاح بكّل املعايري يف اإلفساد فقط، وفشلْت متام 
شل بتمام املعايري يف اإلصالح.. فإّنها ما أصلحْت شيئًا يف يوٍم ِمن األّيام.. وإن بدر شيٌء ِمن الف

 اإلصالح منها عادْت فأفسدتُه..!
هذا هو تأرخُيها: جناحٌ يف الفساد واإلفساد، وفشٌل يف الصالح واإلصالح.. بذورها بذوٌر إرهابية، 

 مثارها مثاٌر إرهابية!
 [2ل درامي ُمقتطف ِمن ]مسلسل اجلماعة: ج: فاص1مقطع فيديو ★
هذِه املشاهد التمثيلّية حقائق وقعْت على األرض.. واجلماعُة يف تأرخيها قتلْت ما قتلْت ِمن  ✤

 أّننا ُنريد أن نقتَل الظاملني. األبرياء..! قد يقول قائل منهم:
 البناماكينُة إرهاب حسن : فما ذنُب األبرياء؟! ما ذنُب الكثريين الذين داستهم وسحقتهم وأقول

، ونّفذهتا مجاعُة اإلخوان امُلسلمني عملّيًا البناوماكينُة إرهاب "صناعة املوت" اليت أوجدها حسن 
 تفتخُر بذلك؟!ِعْبر الُعقود السابقة بنفسها، وهي تضُع بْصمتها على ذلك و

َك امَلصنع املشؤوم.. ِمن مصنع وأّما يف أّيامنا فهذِه اجملموعات اإلرهابّية هي ُفروُع وكاالٍت ِمن ذل
 ..!البنااملوت الذي كان كبري ُمهندسيه حسن 

: هي حقيقٌة ثابتة.. لن يستطيَع أحٌد وأقولة.. ي: ُكّل هذِه األمور ليسْت حقيققد يقول قائل ●
اّدعى اإلمامة وتلّبس هبذا الوصف ُمنذ أّول يوٍم من أّيام تأسيس مجاعة  البناأن ُينكَر أن حسن 

 األخوان امُلسلمني، وبدأ األمُر على أساس البيعة )بيعُة السمع والطاعة(.
( فحسن نّفذ ُثّم ناقشإذا كانت األحزاُب الدكتاتورّية اّلالدينية ُتطالُب أتباعها هبذا القانون: )• 

(! نّفذ وال ُتناقشاعُه على أساس بيعِة السمع والطاعة اإللتزام هبذا القانون: )كان ُيطالُب أتب البنا
 وإذا ما ناقَش فإّنه سُيصّفى بالنسبة للتنظيم السّري..!

وبالنسبة للتنظيم الَعَلين فإّنه سُيطَرد ِمن مجاعِة األخوان، وسُيوّجهون إليه أبواَق ِدعايتهم إلسقاط 
ُيلحقون ُكّل األضرار حبياته الشخصّية.. هذا األمُر جيري يف مجاعة ُسمعتِه وُسمعِة عائلتِه، وس
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األخوان وجيري يف أحزابنا الشيعّية أيضًا. )مع ُمالحظة أّن أحزابنا الشيعّية الدينّية ال عالقة هلا 
 (.البناباإلرهاب الذي أّسسُه حسن 

 ضًا ُيلقّبونه هبذا اّللقب..!إماٌم.. فالُسّنة ُيلّقبونُه هبذا اّللقب، والشيعة أي البناحسن • 
[ تتحّدث عن الذي يّدعي 1وقفة عند جمموعة ِمن الروايات يف كتاب ]الكايف الشريف: ج ●

 إمامًة ِمن اهلل ليسْت له. 
(: )عن الفضيل، عن أيب عبد اهلل الصادق "عليه السالم"، قال: َمن اّدعى اإلمامة 1الرواية ) ◈

 وليَس ِمن أهلها فهو كافر(
ه" ُمرورًا بعلّي وفاطمة واحلسن لاإلمامة معروفون: يبدؤون ِبمحّمٍد "صّلى اهلُل عليه وآأهل 

واحُلسني وإنتهاًء بإمام َزماننا احُلّجة بن احلسن العسكري "صلواُت اهلل عليهم أمجعني" وهذا 
يف  67ية املضمون ينطبُق انطباقًا كاماًل على ما جاء يف الكتاب الكرمي.. فإذا ما َذهبنا إىل اآل

سورة املائدة .. وهي اآلية اليت أكثر الشيعة يعتقدون أّنها يف بيعة الغدير.. قولِه تعاىل: }يا أيُّها 
الرسول بّلغ ما ُأنزَل إليَك ِمن رّبك وإْن مل تفعل فما بلَّغَت رسالَتُه واهلُل يعِصمَك ِمن الناس إنَّ اهلل 

 ال يهدي القوم الكافرين{
لغدير عداًء وعنادًا وُجحودًا )وليس غفلًة وجهاًل كما هو احلال يف الوسط الذين ينقضون بيعة ا

هؤالء  اهلل ال يهدي القوم الكافرين{... الشيعي( الذين ينقضوهنا جحودًا هذا هو وصفهم: }إّن
 الكافرون ُهم الذين رفضوا بيعة الغدير، وغدروا هبا.

القرآن.. فما بالكم بالذي يّدعي اإلمامة؟! الذي فإذا كان ناقُض وجاحُد بيعة الغدير كافٌر بنّص 
 يّدعي اإلمامة قضّيته أسوأ وأسوأ..!

(: )عن ابن أيب يعفور، عن أيب عبد اهلل الصادق "عليه السالم"، قال مسْعتُه يقول: 2الرواية ) ◈
ن اهلل ليسْت لُه، ثالثٌة ال ُيكّلمهم اهلُل يوم القيامة وال ُيزّكيهم وهلم عذاٌب أليم: َمن اّدعى إمامًة ِم

 وَمن جحَد إمامًا ِمن اهلل، وَمن زعم أّن هلما يف اإلسالم نصيبًا يف اإلسالم(
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 اشترط على الناس البيعة، وبعد ذلك هو َتخاذل عن هذه البيعة! البناحسن 
قول اإلمام )وَمن زعم أّن هلما يف اإلسالم نصيبًا يف اإلسالم( أي َمن َزعم أّن )ُمّدعي اإلمامة • 

اإلهلّية، واجلاحُد لإلمام الذي ِمن اهلل( َمن زعم أّن هلذين نصيبًا يف اإلسالم، فهو أيضًا ِمن ُجملة 
ِعلمًا أّن هذِه األوصاف تنطبُق أيضًا على هلم عذاٌب أليم... الذين ال ُيكّلمهم اهلل وال ُيزّكيهم، و

ّن هذِه املعاين تتجّلى فيهم يف أقطاب السقيفة وَقَتلة الصّديقة الطاهرة "صلواُت اهلل عليها"؛ أل
 أوضح الُصور ويف أعلى املضامني.

 ؟!البناهذه الروايات أليسْت تنطبُق على حسن • 
اّدعى إمامًة ليسْت لُه، وِحني اّدعى اإلمامة جحَد اإلمامة احلّق، ألّن البيعة هي  البناأليَس حسن 

 لإلمام األصل وهو اإلمام املعصوم.
 دون بِه حنُن ال شأَن لنا هبم.. ُكّل حزٍب مبا لديهم فرحون.إذا كان أتباعُه يعتق

 أنتم ِلماذا أّيها الشيعة مِلاذا تلتزمون ِبمنهجِه؟! أليس هذا اعتقاٌد بإمامتِه؟!
حني حتّدثْت اآليات عن عبادِة اليهود ألحبارهم، وأّنهم اّتخذوا األحبار أربابًا، فحني سألوا  ●

ليهود األحبار أربابًا؟ قال: إّنهم ما صّلوا إليهم ومل يعبدوهم، اإلمام الصادق: كيف اّتخذْت ا
وإّنما أحبارهم حّللوا وحّرموا وُهم اّتبعوهم يف ذلك.. اّتبعوا مناهجهم، فصاروا ُشركاء للباري 

 ُسبحانه وتعاىل!
ا أشركْت، حيُث الذي ينِصُب إمامًا غري الذي َنَصبهُ اهلل، صاَر شريكًا هلل.. وِلذا اأُلّمة ارتّدْت ألّنه

جعلْت نفسها شريكًا مع اهلل فنصبْت أئمًة.. فاّتخاُذ شخٍص إمامًا ليس بالضرورة أن ُنِطلق عليه 
 هذا الوصف..! البناوصف اإلمام.. مع أّنكم يا ُزعماء الشيعة ُتطلقون على حسن 

 يف ساحة احلقيقة.القضّية ليستْ يف األلفاظ واألوصاف.. القضّية يف الواقع الَعملي، يف الذي جيري 
.. وهذه القضّية واضحة البناالذي جيري يف ساحة احلقيقة هو أّنكم أّيها الشيعة تّتبعون منهج حسن 

 وال حتتاج إىل إثباتات كثرية.
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 ، ِبما قام بِه سّيد ُقطب!البنا: رْبط ما قام بِه حسن (3النقطة ) ❂
 -يف آخر أّيامه عاش حالة شديدة ِمن الفشل واهلوان وامَلذّلة والندم حّتى ُقِتل ِقصاصًا  البناحسن 

بسبب هذِه اجلرمية ِمن جرائمه الكثرية وهي قتلِه للُنقراشي.. والزال منهجُه اإلجرامي  -كما مّر 
 ُمستمّرًا.. ولكن هناك نقطة الُبّد ِمن اإلشارة إليها، وهي:

مجاعة األخوان امُلسلمني انتهْت ِمن صفحة الواقع.. ولكن بقيت منها  بناالأّنه بعد مقتل حسن 
 بقايا.. بقي شبٌح ِلهذِه اجلماعة.

وحني تسّنم حسن اهُلضييب مقام اإلمامة ِلهذه اجلماعة املشؤومة مل ينجح كثريًا، ُخصوصا أّنه حّل 
ِلذا أقحَم سّيد ُقطب، مع أّنه  التنظيم السّري السابق، وأنشأ تنظيمًا جديدًا، لكّنه كان ضعيفًا..

مل يكن ُمنتميًا يف يوم من األّيام ِلجماعة اأُلخوان امُلسلمني، وكانت هناك اعتراضات على ذلك.. 
إّلا بواسطة  البناولكن حسن اهُلضييب عرف بأّنه لن يستطيع أن ُيعيد احلياة للمنهج اإلجرامي حلسن 

ن امُلسلمني ِمن أوسع األبواب، وأدخله يف مكتب سّيد ُقطب؛ لذلك أدخَلُه إىل مجاعة األخوا
اإلرشاد، وهذا أمٌر غريب لقوانني اجلماعة، وأّيد حسن اهُلضييب ُكّل أفكاره، وهو الذي ساعد 

 ودفع ووّفر األسباب لطباعة ُكتبِه، وسّلمه مسؤولّية الدعوة والتبليغ واإلرشاد بالكامل!
كان هذا الدرس ُيعترب  البنان امُلسلمني.. يف أّيام حسن )درس الثالثاء( رمٌز مهم بالنسبة لألخوا ●

حبسب  -ُعنوانًا ُيمّيزون على أساسِه َمن ُيوايل اجلماعة بقّوة، وَمن مواالته للجماعة ضعيفة 
يف  -ألخوان امُلسلمني ُيلقيه يف املقّر العام ِلجماعة ا البنااحلضور ِلهذا الدرس الذي كان حسن 

ذلك الدرس َمحدودًا.. وبعد ذلك َتوّسع احُلضور، حّتى أّن الناس جتلس  البداية كان احلضور يف
 يف الشارع امُلجاور لبناية مقّر اجلماعة!

فكان هذا الدرس ُيعّد عالمًة وميزانًا لتقييم األشخاص يف مدى ُحضورهم وِغياهبم، ويف مدى 
ان امُلسلمني يف أّيام حسن هذا الدرس بقي ُعنوانًا ُمهّمًا يف مجاعة األخواهتمامهم. تفاعلهم و

ِلهذه اجلماعة وبني إمامة اهُلضييب هلا مل تكن  البنااهُلضييب؛ ألن املّدة اليت تفصل بني إمامة حسن 
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بعيدًة.. ولكن مل يكن حسن اهُلضييب هو الذي ُيلقي درس الثالثاء يف فترة إمامتِه للجماعة، وإّنما 
 أوكل درس الثالثاء إىل سّيد ُقطب!

ُينقل عن أّن اهُلضييب مل يكن إجراميًا هذا ِمن كذب األخوان.. فاهُلضييب هو اآلخر استمّر  وِلذا ما
 على نفس املنهج اإلجرامي.. والذي عّمق هذا املنهج اإلجرامي هو سّيد ُقطب!

 ُيمكنين أن ُأوجز مضمون النقطة الثالثة فيما يقولونه هم )أي مجاعة اإلخوان امُلسلمني( فأقول: ●
 وعن سّيد قطب يقولون: البناحّدثون )أي مجاعة األخوان( عن حسن حني يت
: مجاعة األخوان امُلسلمني( ويعنون بالشجرةكان البذرة اليت أمثرْت هذه الشجرة ) البناحسن 

هو البذرة، هو األصل.. وسّيد  البناويقولون أنّ هذه الشجرة أمثرْت وأنتجتْ سّيد ُقطب.. فحسن 
 شجرة!ُقطب هو مثرُة هذِه ال

ماتْت هذه اجلماعة، لوال أن جاء سّيد ُقطب ونفخ يف نار إجرامها ِمن جديد،  البنامبوت حسن • 
فتسّجرت ناُرها، والزالْت ناُر إرهاهبا الهبًة ُتحرُق أتباعها الذين هم على األطراف.. وإّلا 

رهابية.. وهذه فالقيادات ُمنّعمون وعوائلهم وأبناؤهم، وهذا الذي ُنالحظُه يف اجملموعات اإل
القضّية موجودة على طول اخلط.. تبقى الُنخبُة ُممّتعًة، واألتباع ُهم الذين حيملون أوزار الُدنيا 

 وأوزار اآلخرة..!
حّظًا ليس ذاك الذي باع دينُه بدنياه.. الذي يبيُع دينُه بُدنياه هذا سّيئ احلظ، ولكن  وأسوأ الناس

نيا غريه..! ولرّبما ُيهلُك نفسُه يف سبيل ُدنيا غريِه ُمعتقدًا أّنه األسوأ منُه هو ذاك الذي باع دينُه بد
، وُلعبة سّيد ُقطب، وُلعبة البنايف مقام الِعبادة والطاعة والتقّرب إىل اهلل..! )هذه هي ُلعبة حسن 

 مجاعة األخوان امُلسلمني(.
 [2: فاصل درامي ُمقتطف ِمن ]مسلسل اجلماعة: ج2مقطع فيديو ★
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على امُلستوى الِفكري: فْكٌر إرهايب، وها هو العامل إىل  البنا: ُخالصُة ما أنتجُه (4)النقطة  ❂
هذِه اّللحظة َيجين مثار هذِه الشجرة الشيطانية امللعونة اخلبيثة اليت بذَر بذرهتا وسقاها ورعاها 

 :البنا.. فما أنتجه حسن البناحسن 
 فكٌر إرهايب• 
امُلتمّيع املاسوين ما كان يدعو إليه: إسالٌم بال مذاهب،  بالفكروأعين وفكٌر ُمتمّيع ماسوين )• 

وهو: أن نتعاون على ما نّتفُق عليه، وَيعذُر بعُضنا بْعضًا على ما خنتلُف فيه..( وقد حتّدثُت عن 
 هذِه القضّية يف احللقات امُلتقّدمة.

، وإّنما تأّثرنا مبا ُهو أسوأ: تأّثرنا اإلرهايب البناحنُن يف ساحة الثقافة الشيعية مل نتأّثر ِبفكر حسن  ●
بالِفكر املاسوين امُلتمّيع.. وهذا الِفْكر املاسوين امُلتمّيع الذي أنتج لنا دار التقريب بني املذاهب، 

أّدى إىل كارثة كبرية  البناوأنتج لنا ما أنتج.. هذا الفكر املاسوين امُلتمّيع الذي أخذناه ِمن حسن 
الشيعية وهي: زواُل عقيدِة الرباءة إىل حّد كبري يف امُلؤّسسة الدينّية ُخصوصًا  جّدًا يف ساحة الثقافة

عند الُرؤوس الكبار )عند امَلراجع، عند كبار اخُلطباء، عند كبار الزعامات الشيعّية، عند األحزاب 
 الشيعية(!

 الرباءة يف ساحة الثقافة مل يبَق ِمن "عقيدة الرباءة" إّلا شبح، مل يبَق منها إّلا آثار ضعيفة..! عقيدُة
 الشيعية معدومة.

 :وأقول: هناك جهاٌت ُتظهُر اّللعن.. وقد يقول قائٌل• 
إظهاُر اّللعن ليس براءة.. الرباءة هي الرباءة الِفكرية.. َفحّتى ُأولئك الذين ُيظهرون اّللعن يف أّي 

ن أيضًا.. فهم َيلعنون مكاٍن كانوا )يف شرق األرض أم يف غرهبا( هؤالء هم شافعّيون ُقطبّيو
 بألسنتهم، ولكّنهم يّتبعون َمنهجًا ُمخالفًا ألهل البيت.. فما فائدُة هذا اّللعن؟! 

 الرباءُة احلقيقّية هي الرباءُة الِفكرّية )طلُب املعارف ِمن غري طريقنا أهل البيت ُمساوٌق إلنكارنا(
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عقائدي، يف امَلنهج العلمي، يف امَلنهج الَعقلي.. الرباءة احلقيقّية تكون يف امَلنهج الفكري، يف امَلنهج ال
أّما الرباءة امَلوجودة يف الوسط الشيعي فهي فقط عاطفة، ولعن، وِذكٌر للمطاعن.. وهذِه ليست 
هي الرباءة.. قد خيدُعنا الشيطان هبذه الرباءة.. الرباءة احلقيقّية هي أن ُننّظف ُعقولنا ِمن َهذِه 

 نهج الكتاب والِعترة بأّي ِصلة ِمن الِصالت.القذارات اليت ال متّت مل
الذي جاء به َمراجعنا الكبار وأقحموُه يف ساحة الثقافة الشيعّية أّدى إىل إزالة  البناِفْكر حسن • 

عقيدة الرباءة.. ِعلمًا أّن هذا ال َيعين أّن عقيدة الرباءة كانْت ِمثالّية قبل هذا، ولكّنهم زادوا الِطني 
 ِبّلة وِبّلة.

أّما سّيد ُقطب فقد أنشأ ِفْكرًا إرهابّيًا إجرامّيًا خبيثًا إىل أبعد احلدود.. وأنتج ِفكرًا ناصبّيًا خبيثًا  •
إىل أبعد احلدود.. صحيح أّن مراجعنا وُخطباءنا الكبار وأحزابنا الشيعّية مل يأخذوا ِمن سّيد ُقطب 

اصيب.. تشّربوا ِبفكره الناصيب، وشّربوا فْكره اإلرهايب اإلجرامي.. ولكّنهم أخذوا منُه فْكرُه الن
 ساحة الثقافة الشيعّية ِبهذا الِفكر الناصيب..!

املاسوين امُلتمّيع )إسالم بال مذاهب( ُضربْت عقيدُة الرباءة.. وِبفكر سّيد  البناِبفكر حسن  ●
ُقطب الناصيب اخلبيث امُلعادي آلل حمّمد ُضربْت عقيدة الوالية..! وحينما نستمّر يف احلديث عن 

بعد  َمنهجّية سّيد ُقطب سيّتضُح هذا األمر جلّيًا واضحًا.. ِمن ُهنا انتشَر السرطاُن الُقطيب اخلبيث
أن ُوجدْت له األرضّية امُلناسبة وهي: انكساُر عقيدة الرباءة.. ِحني انكسرْت عقيدة الرباءة 

 انكسرْت معها عقيدة الوالية!
ِمن هنا نشأ التشكيُك يف مقامات األئمة ِعند سياسّي الِشيعة، عند الزعامات الدينية والسياسّية. 

ألّن الرباءة عندهم ُضربْت، يف ُظالمة فاطمة(..  ئر احُلسينّية،)يف ُطقوس أهل البيت، يف الشعا
 والوالية عندهم ُضربْت! وهل عقيدُة أهل البيت إّلا براءٌة ووالية؟!

 [2: فاصل درامي ُمقتطف ِمن ]مسلسل اجلماعة: ج3مقطع فيديو ★
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ل : سأتناول يف احللقات القادمة امَلنابع أو اخُلطوط اليت تكشُف لنا ِعرب التحلي(5النقطة ) ❂
شخصّية سّيد ُقطب.. ُأعطيكم النتيجة النهائية هلذا التحليل يف هذه النقطة اآلن.. والتفاصيل تأتينا 

 يف احللقات املاضية:
ِمن خالل تتبُّعي ما جاء ِمن املعطيات وِمن التفاصيل اليت ترتبُط بشخصّية سّيد ُقطب، أستطيع أن 

بّدلة وُمتغّيرة.. شخصّية تبحُث عن التفّرد قلقة إىل أبعد حد، ُمت شخصيةأقول: هذِه الشخصّية 
والتسيُّد.. وأدّل دليل على أّن شخصّيتُه شخصّية َقَلقة هي تقّلب سّيد ُقطب يف اآلراء واألفكار.. 

 فمّرًة يذهُب إىل أقصى الشمال، وبعدها ُمباشرة يذهُب إىل أقصى اليمني!
اليت وصَل إليها إىل أبعد احلدود.. وحني  إىل أقصى الِشمال فإّنه ُيغايل يف الُنقطة وِحني يذهُب

ينكفىءُ راجعًا فإّنه ُيغايل يف النقطة اليت بلغها يف أقصى اليمني إىل أعلى درجات الغلو..! )شخصّية 
 قلقلة تبحُث ليلها وهنارها عن التفّرد والتسّيد..(

د ُقطب.. ِعلمًا أّني يف احللقاِت امُلتقّدمة، إّنين سأكون كذلك مع سيّ  البناكما ُكنُت مع حسن • 
 لسُت ُمؤّرخًا هنا، وإّنما أريد أن أحّلل شخصّية سّيد ُقطب، ألصل بكم إىل هذه النتيجة:

هل أّن شخصّيًة ِمثل هذِه الشخصّية ُيمكن أن تكون َمصدرًا للعلم واملعرفة حبيث يركض علماؤنا 
 ومراجعنا كي ينهلوا ِمن هذه الشخصّية؟!

 د ُقطب:سأقّسم مراحل حياة سّي ✤
أمّر مرورًا سريعًا على ُطفولته.. ُرّبما آخُذ صورًة أو ُصورتني لعالقة هذِه الُصور بدراسة حتليل • 

 شخصّيته.
 ُثّم أنتقُل إىل َمرحلة األدب يف حياة سّيد ُقطب، ِحني كان تابعًا وتلميذًا للعّقاد.. • 
 ماسونيًا..وبعد ذلك أتناوُل مرحلًة أخرى ِمن َمراحل حياتِه حني صار • 
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وبعد ذلك أتناوُل مرحلًة أخرى ِحني عائدًا ُمنكفئًا للكتابة يف األجواء اإلسالمية.. ُثّم بعد ذلك • 
سافر إىل الواليات امُلتحّدة، ُثّم رجع منها، ُثّم كانت ثورة ُيوليو وكانت عالقتُه مع الُضّباط 

 األحرار )عبد الناصر ورفاقه(
 جواء مجاعة األخوان امُلسلمني.. وِمن ُثّم النهاية.وبعد ذلك انتقل كي يكون يف أ• 

ِمن خالل ُكّل تلك التفاصيل اليت سأمّر عليها، ستّتضُح هذه النتيجة الواضحة اجللّية الصرحية: أّن 
شخصّية سّيد ُقطب شخصّية قلقة إىل أبعد احلدود، ليسْت ُمستقّرة.. تذهُب ذات اليمني وذات 

هتا تبحُث وبقّوة وبشّدة عن التفّرد والتسّيد.. وهذا هو السبب الذي الِشمال ولكّنها يف ُكّل حاال
 أجلأه إىل مجاعة األخوان امُلسلمني.

ُهناك كالٌم عن أصول عائلة سّيد ُقطب: هل أّن ُأصول هذِه العائلة ُأصول (: 6النقطة ) ❂
 مصرّية؟!

وهذا األمر صّرح به سّيد ُقطب  ..فسّيد ُقطب يتحّدُر ِمن عائلٍة هندّيةيبدو أّن األمر ليس كذلك، 
 بشكٍل واضح وصريح.

 مرور على مناذج من الُكتب اليت حتّدثتْ  عن أصل سّيد ُقطب. ✤
وقفة عند كتاب ]مذّكرات سائح يف الشرق العريب[ ألبو احلسن الندوي، وهو شخصّيٌة علمّية  ●

يف اجلّو اإلسالمي ِمن علماء اهلند، وهو على ِصلٍة وثيقٍة جبماعة األخوان امُلسلمني، وجاء زائرًا 
 إىل ِمصر، وكانت لُه نشاطات، فكتَب ِرحلتُه يف هذا الكتاب.

ي بسّيد ُقطب .. وهنا يف هذا الكتاب يكتُب ما يرتبط هبذا املوضوع.. التقى أبو احلسن الندو
 )قراءة ُسطور ِمن هذا الكتاب ُتبّين أّن عائلة سّيد ُقطب جذورها ِمن اهلند..( 

بالنسبة يل أرى أّن حمّمد ُقطب شقيق سّيد ُقطب هو أكثُر كذبًا ِمن سّيد ُقطب.. سّيد ُقطب • 
 ّمد ُقطب فكان يكذب على طول اخلط!كان يكذب عند احلاجة، أّما حم

 [ ألمحد البدوي.. يف سلسلة ُنّقاد األدب10وقفة عند كتاب ]سّيد قطب: ج ●
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ُقطب إبراهيم إىل عائلة ِمصرّية ذات أصٍل هندي استوطنت  وينتمي سّيديقول يف هذا الكتاب: )
( ويقول يف احلاشّية م..1906حيث ولد يف بلدة موشا التابعة مُلديرّية أسيوط سنة  ِمصر،جنوب 

أّنه نقل هذا الكالم ِبُخصوص األصل اهلندي لسّيد ُقطب عن ُمقابلة شخصّية ُمسّجلة ِلمحّمد 
 هـ 1400رجب  19ُقطب يف املدينة املنّورة بتأريخ 

هذه املقابلة الشخصّية مع حمّمد ُقطب وجدُت العديد ِمن الُكّتاب وِمن املؤّلفني الذين أّلفوا عن 
نقلوا عنها هذه املعلومة: ِمن أّن حمّمد قطب أّيد هذه املعلومة: أّن أصل ُأسرهتم ِمن سّيد ُقطب 

 اهلند.
 وقفة عند كتاب ]سّيد قطب ِمن امليالد إىل اإلستشهاد [ للدكتور صالح عبد الفّتاح اخلالدي. ●

 حتت عنوان أصله هندٌي.. جاء فيه:
صله هل هو مصري األصل أم هندي فمنهم )اختلف الذين كتبوا عن حياة سّيد ُقطب يف حتديد أ

من نفى كونه هندّي األصل ورّجح أّنه ِمصرٌي صميم، لكّن كثريين أثبتوا أّنه هندي األصل 
 واعتمدوا يف ذلك على كالم سّيد ُقطب نفسه..(

 ُثّم يضع عنوان يف كتابه: حمّمد قطب ينفي هذا.. يقول:
ائلة جاءْت ِمن اهلند حيث ذكر اسم اجلّد السادس سّيد قطب قّدم الدليل على أّن الع وُرغم أّن)

القادم من هناك، إّلا أّن شقيقه األستاذ حمّمد قطب نفى هذه احلكاية عندما قابلته يف منزله يف مّكة 
امُلكّرمة، وقال إّنها جمّرد ظّن، مبعثه أّن تقاطيع وجوه العائلة قريبة الشبه بتقاطيع وجوه أهل اهلند، 

أجدادهم قد هاجر من اهلند، ومحل كالم شقيقِه لندوي على أّنه من باب امُلجاملة فقالوا لعّل أحد 
 والُدعابة فقط..(

أكثر األكاذيب اليت ُنقلْت وانتشرت ِمن باب الكرامة واملناقب لسّيد ُقطب خرجْت ِمن أخيه • 
 حمّمد قطب.. الرجل يكذب كثريًا.



16 
 

ضًا يف مجاعة اأُلخوان امُلسلمني وِمن قياداهتم.. الذي كان أيامُلستشار حمّمد الدمرداش العقايل  ✤
كان قاضيًا، وصار ُعضوًا يف الربملان املصري يف جملس الشعب يف فترات سابقة، وكان ُمستشارًا 
ِلفهد بن عبد العزيز عندما كان وزيرًا للداخلّية، وُمستشارًا كذلك لنايف بن عبد العزيز حينما 

 .ُثّم هداُه اهلل إىل التشّيعدّية.. كان وزيرًا للداخلّية يف الُسعو
 زوجتُه السابقة الدكتورة: آمنة نصري وهي ُأّم أوالدِه، هي ِمن أبناء عمومة سّيد قطب.

: مقطع فيديو ُمسّجل مع امُلستشار حمّمد الدمرداش العقايل يتحّدث فيه عن 4مقطع فيديو ★
 هندّية سّيد ُقطب.

د الدمرداش العقايل يتحّدث فيه عن أصول سّيد : مقطع آخر للُمستشار حممّ 5مقطع فيديو ★
 قطب.
القضّية قد ال تكون ُمهّمة جّدًا .. أكان سّيد ُقطب هندّيًا، أم كان ِمصرّيًا.. فُكلّنا أبناء آدم،  ●

أصل سّيد أّن  -هي معلومة صحيحة  -وآدم ِمن تراب.. ولكّني أردُت أن ُأشري إىل هذِه املعلومة 
.. ويف حينها حتّدثُت يهوديكما ذكر العّقاد أّنه َمغريب  البنا.. ال كما قيل عن حسن ُقطب هندٌي

عن هذه املسألة، وُقلت: أّننا ال منلُك دلياًل على ذلك.. أّما عن هندّية أصل سّيد ُقطب، فالرجل 
ح يف هو الذي أقّر بذلك، والذي نقَل الكالم عنُه هو أبو احلسن الندوي يف كتابه ُمذّكرات سائ

الشرق العريب.. مع ُمالحظة أّن امُلستشار العقايل أشار للُمقابلة الشخصّية اليت ُأجريْت مع حمّمد 
 ُقطب.
 [2: فاصل درامي ُمقتطف ِمن ]مسلسل اجلماعة: ج6مقطع فيديو ★


