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 برنامجملّخص 
 للشيخ الِغّزيبيث يف ساحة الثقافة الشيعّية[ ]السرطان القطيب اخل

 5حسن البنا ج - (6احللقة )
 

 م20/9/2017 املوافق –هـ 1438ذو احلجة  28 ربعاءاأل ةالفضائّي القمر قناة على رضتُع
 www.alqamar.tv واألوديو بالفيديو الفضائّية القمر قناة موقع على رةتوّفُم
 

مرّ احلديثُ عن املنابع اليت تركتْ بصماِتها و، البّنا َحسن شخصّية حتليل يف ُمتواصاًل احلديث الزال ✤
ِمن التصّوف، فقد ترعرع يف بداية نشوئِه يف و كانت البدايُة ِمن الشافعّيةو يف تكوين شخصّيته،

بشّقيها  السلفيةعن و ُثّم كان احلديُث عن الوهابيةمّر الكالم. و أحضان الطريقة احُلصافية الشافعية..
ة الوهابية سلفّي يف مجاعته أيضًا.و ما تركْت ِمن بصماٍت واضحة يف شخصيتِهو احلديثة(و )القدمية
 حديثة كما حيلو هلم أن َيِصفوها.املدرسة اليت تأّثر هبا حسن البّنا كانت َسَلفّيًة و رشيد رضاو قدمية،
أنا و تلك حقائق،و األمريكان،و َعَرضي فيما يرتبُط بعالقته باإلنكليزو مّر احلديُث بنحٍو ُموجزو ●

ال لألمريكان.. لكن العمل و لإلنكليزيف حينها أّكدُت على هذا امَلطلب: أّن حسن البّنا ليس َعمياًل 
أنشطتهم و بكّل فعالّياهتمو ها ُهم مجاعة األخوان ينتشرون مبراكزهمو السياسي يقتضي ما يقتضي..

 يف هذه الُبلدان الغربّية.
 يتأّثر مل البّنا حسن أّن يل يبدو الذي لكنو عشرية، اإلثين بالشيعة عالقته عن احلديث كان ُثم ●

 .ما شيئًا هبم تأّثر رّبما عشرّية، اإلثين بالشيعة
ما و كان احلديُث أيضًا عن تأّثره بالثقافة اإلمساعيلّية، خصوصًا فيما يرتبط بشخصّية حسن الصّباح،و

من تقديٍس ُمطلق ال حدود و ِمن دّقة تنظيم،و سرّية،يومنا هذا ِمن كتمان، و إىل امتاز به اإلمساعيلّيون
 م )حسنًا كان أو سّيئًا( هو حسن.فما فعله اإلماله ِلزعاماهتم مهما فعلوا، 
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إّلا فحسن البّنا كان رقمًا و ما انتفَع منه حسن البّنا يف مسألة التنظيم،و كان احلديث عن الُشيوعّيةو
 واضحًا يف ُمجاهبة الُشيوعّية.

 حسن ِفْكر يف املاسونّية املالمحو الِسمات عنو املاسونّية عن الشيء بْعض ُمطّواًل احلديُث كان ُثّم ●
هو و أنا ُأبّرئُه من أن يكون قاصدًا بذلك، لكّن الفكر وصل إليه ِمن خالل سلسلة أساتذته،و ..البّنا

 يتمّسك بأفكارهم.و حيترم أساتذته،
 مجاعته مجاعة األخوان امُلسلمني!يف و بصمات املاسونية يف فكر حسن البّناو فكان احلديث عن ِسمات

 هو آخر عنوانٍ يف عناوين امَلنابع اليت تركتْ بصماهتاو سلهُ ثامنًاتسل يأيت ما سأتناوُل لقةاحل هذه يف ✤
 هو عنوان: "املهدوية".و آثارها يف شخصّية حسن البّنا،و
 ".املهدوّية: "البّنا حسن شخصّية يف آثارها تركْت اليت املنابع ِمن (8) املنبع ●

تلك العقيدة موجودة و عقيدتنا بإمامنا املهدي "صلواُت اهلل عليه"، أْصلها:"املهدوّية" يف  وامُلراد ِمن
التسّلف )أي السلفّية( و التصّوفو حسن البّنا تقّلب ما بني التسننو عند الصوفية..و يف ُكتب الُسّنة،

 صعوبة أن جتتمع يف شخصية واحدة(!.. فهو ُسّنٌي ُصويٌف َسَلفٌي )وهي عناوين من ال
ِبُمستوًى ضعيٍف جّدًا؛ ألّن الشيعة و إىل حّد ما بالِفكر الشيعي يف هذه اجلهة،و حسن البّنا تأّثر• 

تعتقد أّن اإلمام املهدي مولوٌد، موجود، حّي، شاهٌد، غائٌب عن األبصار.. ألّننا ِحني نتحّدث عن 
ادرًة على رؤيته.. بعبارة أدق: أبصاُرنا ليسْت قو َغيبتهِ يف عقيدتنا، إّننا نتحّدثُ عن َغيبتهِ عن األبصار،

 امُلؤمنون{و َرَسوُلُهو فَسَيرى اهلُل عَمَلُكم وُقْل اعملواهو َيرانا، هو شاهٌد على أعمالنا }
 َوْصفًا.و َذَكروا َلُه اْسمًاو سُيولد يف زمن ُمعّين،و يقولون أّنه مل ُيولد بْعد، الُسّنة:• 
ر منهم يعتقد بنفس عقيدة عض اآلخالبو البعض منهم يعتقدون بنفس عقيدة الشيعة، الصوفّية:• 

 الُسنة.
بالنتيجة: هذِه العقيدة )اإلمام املهدي( ُيمكن أن أقول عنها بأّنها عقيدٌة شيعّيٌة بامتياز، ُمخّففٌة ضعيفٌة 

 هذِه العقيدة يف ُجملة عقائدهم. الُصوفّية تدخلُ و يف الِفْكر الُسّني..
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للدولِة املنشودِة اليت ُيريد و ِلمطاحمه،و ُكّل شيٍء ألهدافِهف ُيوّظ فإّنه البّنا، حسن ديدنُ  هو كما ●
حّرفه ِمن أّن اإلمام املهدي شخصّية  حّرفه!و أن يكون هلا إمامًا.. حسن البّنا التقَط هذا املوضوع

لكن حسن البّنا حّوهلا إىل ِفكرة )إىل فكرة املهدي( أي: أّن إمامًا ِمن امُلسلمني سيحُكم و .. حقيقّية
فحّول هذِه العقيدة ِمن شْخٍص بعينه  ق اإلسالم يف مجيع أحناء األرض.سُيطّبو سُيطيعُه اجلميع،و مل،العا

 متّنى بأن تتلّبس فيه.و إىل فكرٍة،
 نفس حيمل شخصٍ  أّي يف الفكرة هذِه تتجّلى أن ُيمكن فكرة املهدي أّن ِمن: )التصّور هذا طبعًا ●

حّتى ِمن و الُصوفّية، الِفَرق مِنو الشيعّية الِفَرق ِمن ذلك إىل البّنا حسن َسَبق َمن ُهناك( املواصفات
هو ُسينٌّ خرج ِمن و ِقّصتُه ِقّصة ُمفّصلةو مهدي الُسودان ما كان ببعيد عن حسن البّنا..و الُسّنة..

 األجواء الُسنّية الُصوفية.
 

البهائية، وكذلك اجملموعات و البابيةإىل يومنا هذا اّدعْت املهدوّية، و ِعْبر التأريخ وهناك جمموعات
 ذه القضّية موجودة على طول اخلط.جمموعات ُأخرى.. هو اخلّطابية امُلعاصرة،

هذا الذي ُقلُتُه ِمن أّن ُهناك إسالٌم هو و حسن البّنا اقتنَص ِمن كّل هذا ما ينسجُم مع ِفْكره.. !• 
ال عالقة له ال بإسالم السقيفة الذي هو هناك مذهٌب هو َمذهب حسن البّنا، و إسالُم حسن البّنا،

العترة الذي هو إسالم الشيعة.. ال عالقة لُه باملذاهب و ال عالقة لُه بإسالم الكتابو إسالم الُسّنة،
مذهب  هو:له مذهٌب خاّص به و إسالم حسن البّنا، هو:امُلختلفة.. حسن البّنا لُه إسالٌم خاّص به 

 حسن البّنا.
اجلميع و يبسط العدل،و هلذا اإلمام الذي سُينشيء َدولًة يف ُكّل األرض ُيزيح الُظلم ِلذلك التقَط ُصورًة

كان يطمُح هلا إىل حّد ما، فلم ُيفصح عن ذلك؛ ألّن هذا األمر و سيّتبُعونُه.. هذِه الفكرة تلّبسْتُه،
لكّننا و ذا األمر..سيعوُد عليه بالضرر.. كان كتومًا جّدًا حّتى عن أقرب الناس إليه، فلم ُيفِصح عن ه

 يف توّجهاتِه سُندرُك هذِه احلقيقة.و فيما َفَعلهو حني ُندّقق فيما قالهو ِحني نتفّحص ِفكرُه
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 ثقافة مع تنسجم ال الفكرة هذه اإلسالم، عن الُبعد غاية يف احلكومات أّنو امُلجتمع أّن عن فكرُتُه ●
 سة الدينية الُسنّية الرمسّية.امُلؤّس

اهب حتت شعار: إسالٌم بال لتشكيل مجاعٍة واسعة جّدًا ِمن ُدون النظر إىل مسألة املذهذا التوّجه 
كبرية و ِلذا كان هو ُيفيت يف ُكلّ صغريٍةو ما جاء يف فكره ِمن عدم اإلهتمام بالِفكر التقليدي، مذاهب.

كأّنهم و ن األمر ِمنهأتباعُه يأخذوو إن كان ال يتظاهُر هبذا األمر،و يف شؤون مجاعة اإلخوان امُلسلمني،
 باإلحياءو يأخذون األمر ِمن رسول اهلل.. هكذا رّباهم حسن البّنا ِبطريقٍة إحيائّية.. أوصلهم بالتدريج

بإثارة املوضوعات اليت ُتشّكل عالماٍت و بأسلوبه املؤّثر يف الطرق على املسائل اليت متيل إليها ُنفوسهم،و
كما ُيقال لكّل جديد و ُمصطلحات جديدة..و بانتهاجه أسلوب جديدو بارزًة يف واقع احلياة اليومي،

 الطاعة.و هبذه الطريقة أقاَم بيعته على السمعو لّذة .. هبذِه الطريقة أّسس إمامته..
 حّتى أو اإلعالم يف حتّدثوا الذين ِمن أحٌد إليها يلتفْت مل البّنا حسن تأريخ يف جّدًا بارزٌة ُنقطٌة ✤

 حسن اهتمام: هيو َعَرضًا، ُتذَكرُ  ُذكرْت ما إذاو املنابر، على حتّدثوا الذين أو تب،الكُ  أّلفوا الذين
 !باليمن البّنا

الذي جاء يف أحاديثنا هو أّن و .. حنُن الشيعة أحاديُثنا عن اإلمام املهدي أكثر ِمن أحاديث الُسّنة
الروايات و ُيعَلُن يف املسجد احلرام..البيان األّول لإلمام املهدي و اإلمام املهدي يظهُر يف احلجاز،

ُيِعلُن بيانه.. علمًا أّننا يف عقيدتنا و املقام.. هناك يِقُف إمام زمانناو ُتحّدد موقفُه بالضبط ما بني الُركن
مساًء مع امَلْنع ِمن التوقيت.. فنحُن و ُأمرنا ِمن ِقَبل األئمة "صلواُت اهلل عيهم" أن نتوّقع الفرج صباحًا

يف ُكتب احلديث  مع العلم أّن. مساء، ألّن عقيدتنا مبنّيٌة على ُحسن الظّن باهللو الفرج صباحًانتوّقع 
املقام مثلما و يقُف بني الُركنو الُسيّن ُهناك أيضًا أحاديث ُتخِبُر عن أّن اإلمام املهدي خيرُج ِمن مّكة،

ُأخرى تقول أّن املهدي خيرج ِمن  لكن، عندهم أيضًا يف ُكتبهم رواياتو عندنا يف ُكتبنا احلديثّية..
 يمن ِمن قرّية ُيقال هلا كرعا.. ال
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أّما السلفّيون فال َيميلون إىل األحاديث اليت ُتشابه أحاديثنا اليت تقول ِمن أّن اإلمام خيرج ِمن مّكة؛ 
ل أّن يتمّسكون بالرواية اليت تقوو ألّن هذه األحاديث ُتشابه أحاديث الشيعة فلذلك هم ُينفرون منها،

يف هذِه احللقة سأحتّدث عن هذا و ِلهذا حسن البّنا عيونُه إىل اليمن..و املهدي سيخرج من اليمن..
 ما أمتّكن.. حبسب وقت الربنامج. سأبسُط القوَل بقدرو املوضوع،

على األقل يف  -أن حتّول اإلمام املهدّي الذي هو حقيقٌة ثابتة  :هي سريع،و موجز بشكٍل النتيجة ●
مضمون اإلخوان امُلسلمني، فهم و َتحّوله إىل فكرة.. هذِه الفكرة هي فكرُة -عقيدتنا حنُن الشيعة 

تِصل إىل درجة "اأُلستاذّية" أي "مقام اإلمامة" اليت و ُيريدون الوصول إىل دولة إسالمّية حتكم العامل،
 هو امُلرشد. و تكون بيد اأُلستاذ األعلى

ما بني التنظيم السّري و ما بني العقائد الشيعّية،و حات املاسونّية،)ُجماٌع غريب ما بني امُلصطل
ال عجب، ألّن حسن البّنا هو بنفسِه شخصّيٌة غريبة مجعْت ما و للجمعيات السّرية ِعْبر التأريخ..

 ّظفُه حسن البّنا لتحقيق هدفه!(.ُكّل ذلك ُيوو مجعْت ِمن امُلعطيات..
 هي هذِهو - يقولون كما - باإلسالم حتكُم عاملية دولٌة: هي امُلسلمني األخوان مجاعة فكرة ●
اإلمام املهدي ِلهذا حتّول هو: إسالُم حسن البّنا قطعًا..و لكن اإلسالم الذي يف أذهاهنمو ية"..املهدو"

 عندهم إىل فكرة..!
انتقلْت  ممنهو يتحّدث اإلخوانّيون عن اإلمام املهدي يتحّدثون عن )ِفكرة اإلمام املهدي(.. ولذا حني

 إىل ثقافتنا الشيعّية.
حّتى أنا ألّني ُجزء ِمن الثقافة الشيعية، فإّني ُأحاول أن أتفّلت وأختّلص ِمن هذا الُركام الضال الذي 

بالِفكر و بالفكر امُلعتزيلو تعّلمتُه يف أجواء امُلؤسسة الدينية الشيعّية الرمسّية امُلشبعة بالِفكر الشافعي
 لكّنين ال أجنُح دائمًا..!و تفّلَت ِمن ُكّل هذا،الُصويف.. ُأحاول أن أ

(.. اإلمام املهدّي حقيقة ِفكرة اإلمام املهدييف ثقافة أهل البيت ال ُيوجد عندنا شيٌء اْسمُه: ) ●
هذا امُلصطلح )أّن املهدي ِفكرة( جاءنا ِمن الثقافة اإلخوانّية الُقطبّية؛ ألّن حسن البّنا و وليس ِفكرة،
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سّيد ُقطّب و كذلك سّيد ُقطب! فحسن البّنا ُيعّبر بـ)ُأستاذّية العامل(و يتسّنم هذا املعىن،ُيحاوُل أن 
قطعًا الصورة لن تكتمل كثريًا ما مل ُنحّلل َشخصّية  ية( فكالمها حيمالن نفس الِفْكر.ُيعّبر بـ)احلاكم

 ذا ما سيكون يف احللقات القادمة.هو "سّيد قطب"
تفّشْت هذه الثقافة العوجاء و ذي هو حقيقة ثابتة كائنة، حتّول إىل ِفكرة!فتحّول اإلمام املهدي ال• 

إىل ُكّل اخُلطباء الذين و الضاّلة يف َوَسطنا الشيعي. )استمعوا إىل الشيخ الوائلي على سبيل املثال،
نا.. ستجدوَن هذا كباُر ُمثّقفيو كباُر ُمفّكرينا،و اقرؤا ما كَتَبُه كباُر َمراجعنا،و ُيقّلدون الشيخ الوائلي،

ُكنت ُأرّددُه ألّنين تعّلمُت  وأنا أيضًا ترّدد يف أوساطنا الشيعّية..!امُلصطلح )أّن املهدي ِفكرة( دائمًا ي
 نشأُت يف هذه األجواء.و

العترة.. فإّن اإلمام املهدي ليس و هذا امُلصطلح )أّن املهدي فكرة( ُمصطلح ُمخالف ملنطق الكتاب• 
األفكار فُيمكن أن و ّي حقيقة ثابتة، َمن ال يعتقُد هبا خيرُج ِمن اإلميان، أّما الِفكرُةفكرة، اإلمام املهد

 ُيمكن.و تتبّدل، ُيمكن أن تتغّير، ُيمكن أن تزول، ُيمكن أن تفىن، ُيمكن أن تنمو... ُيمكن،
ذلك، فهذا اّدعاٌء  فحسّن البّنا حّول هذه احلقيقِة إىل فكرة ألّنه ُيريد أن يتلّبس هبا.. لكّنه كان ُيخفي

ستأتيِه ُشبهة التشّيع لو صّرح به.. مثلما تنّصل ِمن طقوس الصوفّية فيما يتعّلق بزيارة قبور و كبري،
 ي! كما مّر يف احللقات السابقة.رواألولياء، خوفًا ِمن أن ُيقال عنُه أّنه ُقب

 أبو املنعم عبد"و[.. اإلسالمية احلركة تأريخ على شاهٌد الفتوح أبو املنعم عبد] كتاب عند وقفة ✤
 تتحّدث الكتاب هذا ِمن ُسطور قراءة.. )اإلسالمية اجلماعات شخصيات ِمن إخوانية شخصّية" الفتوح

 (اإلخوان مجاعة يف السّري امُلرشد عن
 رشد السّري:: حتت عنوان: امُل 87يف صفحة 

كان قد َسَبقهم و اخُلروج ِمن السجن،، بدأ اإلخوان يف 1973)مَع هناية حرب ُأكتوبر امَلجيدة عام 
األستاذ حسن اهُلضييب الذي ُأفرج عنُه بسبب حالته الصحّية. مل يكن يف اجلماعة خارج السجن إّلا 

ُهم َمن ُيمّثلون هيئَة مكتب و يلزم ُصحبتُه،و عدٌد قليل، فلم يكْن حول امُلرشد إّلا عدٌد قليل ُيحيط بِه
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 الشيخ َمرزوق،و احلاج ُحسين عبد الباقي،و ثل: الدكتور أمحد امَللط،اإلرشاد ِمن اإلخوان الكبار، م
كان ُيقال عنه إّنه: املرشد و كان يقطن حّي حدائق ُحلوان جنوب القاهرة،و هو ِمن ُقدامى اإلخوان،و

 السري!
وسبب تسمية" املرشد السّري" أّن األستاذ حسن اهلضييب كان إذا تغّيب لظرٍف عن احُلضور، كان 

ب عنه الشيخ َمرزوق يف املسؤولّية عن إدارة االجتماع. فلّما تويف األستاذ اهُلضييب طلَب اإلخوان ُيني
أن يتوّلى مسؤولّية امُلرشد حّتى يتّم اختياُر ُمرشد جديد  -كان ضريرًا و –ِمن الشيخ َمرزوق 

ؤّقتة، على أن يكون لكن مع إصرارهم توّلى تلك امُلهّمة املُ و لإلخوان، فرفض الرجل أن يكون امُلرشد،
 ليس امُلرشد العام.و القائَم بأعمال امُلرشد

 خاّصة أعضاء املكتب يتصّورون أن يظّلوا هكذا ُدون ُمرشد للجماعة،و قادُة اإلخوان الكبار مل يكنْ 
 ليس يف ُعنقِه بيعة فقد ماَت ميتَة اجلاهلية[ و كان حديُث البيعة حاضرًا يف أذهاهنم ]َمن ماَتو

ِمن َثمَّ فقد كانوا يأخذون البيعَة للُمرشد ُدون و بّد هلم أن ُيبايعوا أحدًا ُمرشدًا عاّمًا لإلخوان،فكان ال
 أن يكون ُهناك ُمرشٌد حقيقٌي للجماعة.

 بايعوا مُلرشد سّري ُدون أن يعلموا شخصّيتُه،أن ُي -خاّصة خارج ِمصر -بعض اإلخوان  وقد رفض
داخل ِمصر األخ األستاذ مهدي عاكف امُلرشد احلايل للجماعة،  أذكر أن ِمّمن رفضوا هذِه البيعةو

قالوا له إّنه سٌر غرُي و سأهلم عن شخص امُلرشدو فحني ذهَب إليه أعضاء املكتب ليأخذوا منُه البيعة
جاءْت  وِمن هنا. ية الدكتور أمحد امللط رمحه اهللقد أخربين هبذِه الرواو معروف رفَض أن ُيبايع...

، ففي هذِه الفترة اشتّد اجلدل يف قضّية امُلرشد 1975قضية امُلرشد السّري اليت استمّرت حّتى عام 
الُبدّ أن يظهر للناس َمن هو امُلرشد فاستقرَّ رأُي أعضاء املكتب على بيعة األستاذ ُعمر التلمساين  وكان

 1954ب اإلرشاد الوحيد قبل اعتقاالت مرشدًا، باعتباره أكربُ اإلخوان سّنًا، فقد كان هو عضو مكت
 اليت عصفْت باجلماعة..(
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 امُلرشد هناك ،"السّري امُلرشد" اْسمُه شيء ُيوجد ال األخوان مجاعة ونظام قوانني حبسب قطعًا ●
 الُبّد أن ُينَتخب ِبطريقة ُمعّينة ُذِكرْت تفاصيلها يف لوائحهم القانونية اليت يتبّنوهنا.و الَعَلين
 هكذا يظّلوا أن يتصّورون... الكبار اإلخوان قادُة يكْن مل: )يقول ِحني ُهنا الكالم هذا الحظوا ●

ُعنقِه بيعة..( هذا  يف وليس مات َمن: أذهاهنم يف حاضرًا البيعة حديثُ  كانو للجماعة، ُمرشد ُدون
يكشف بشكٍل واضح إىل أين أخذهم حسن البّنا.. حسن البّنا أخذهم حنو اإلمامة احلقيقّية، فهو يرى 

إذا ُأِخذ هذا احلديث ِوْفقًا  بشّدة على أن يأخذ منهم البيعة! ِلهذا كان حيرصو نفسُه إمامًا حقيقّيًا،
لكن  ة جمموعٍة سياسّية هبذا املنطق؟!مر(.. فما عالقِلتفسري الُسّنة فهذا احَلديث يرتبُط بـ)ويّل األ

ِبطريقة اإلحياء اخلفي جّدًا.. حبيث جيعل و حسن البّنا أخذهم هبذا االّتجاه ُمنذ أن فرض البيعَة عليهم
يطلُبها ِمن حسن البّنا ِمن ُدون أن يكون حسن البّنا قد انبّس و الشخص َيِصل إىل النتيجة اليت يريدها

 )أي حبرٍف واحد(..! ببنِت ِشفة
 على أساسها َبنتْ  اجلماعة ألّن له؛ ُوجوَد ال ُمرشدًا ُيبايعوَن كانوا امُلسلمني اإلخوان مجاعة أعضاء ●

 : الفكرة هذِه
يكون ُهناك انضباط حبيث يستطيُع أعضاء مكتب و أّن أعضاء اجَلماعة ال ُيمكن أن يلتزموا بالقوانني،

القضايا املالّية( لن  وخصوصًا يفاإلنضباط احلزيب على أفراد اجلماعة )اإلرشاد أن يفرضوا قوانني 
 هو )البيعُة لإلمام( الذي اصطلحوا عليه: امُلرشد.و يستطيعوا ذلك ِمن دون َسبٍب ُيلزمهم

وهم بعد وفاة ُمرشدهم حسن اهُلضييب، يف هذه الفترة مل ُينتخب ُمرشد حبسب الَقوانني املوجودة 
ألّن شيخ  ا ُمرشدًا ِسّريًا ال وجود له..!أن يفرضوا على أعضاء اجلماعة أن ُيبايعوعندهم، فاضّطروا 

لك.. كان فقط قائمًا ذَمرزوق مل يكْن ُمرشدًا، فقد رفض أن يكون ُمرشدًا للجماعة حني طلبوا منه 
عة يف هذه َمقام امُلرشد، فال تكون بيعة له؛ ألّن البيعة تكون للُمرشد فقط.. فماذا يصنع أفراد اجلما

 احلالة؟ الذي صنعوه هو أّنهم خدعوا أتباعهم بأن ُيبايعوا ُمرشدًا ِسرّيًا..!
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هو ال ُيوجد ُمرشد أساسًا.. ولكّنهم خيدعون أتباعهم بأّن ُهناك ُمرشدًا ِسّريًا عليهم أن ُيبايعوه..! 
ع!( ِعْلمًا أّن الضحك على الذقون هو ما اصطلحوا عليه بفقه الواقو اخُلداعو الدجلو )هذا الكذب

إْن كانوا ُيخالفون و حسن البّنا هو الذي ثّبَت هلم القاعدة التالية اليت تقول: أّن َمصلحَة اجلماعة أوىل
 أحكامهم الشرعّية..!و ُمعتقداهتم
: هذا التفكري )ُمبايعة ُمرشد سّري( أال يقودنا إىل إماٍم غائب؟ أال يقودنا إىل ما اصطلحوا وأنا أقول

 عليه بـ)فكرة اإلمام املهدي(؟ 
ستتضُح الِفكرة شيئًا فشيئًا ِحينما و هذا هو الذي ُأرّدده دائمًا ِمن أّن حسن البّنا تلّبَس هبذه الِفْكرة،

لكّنهم ُينكرون و ُهم ُيبايعون إمامًا ال وجود له، رضها بني أيديكم.يت هّيأُتها ألعنسري مع التفاصيل ال
 اإلمام احلقيقّي الذي هو إماُمنا..!!

ِه هي الرسائل اليت هذ[ البّنا حسن الشهيد اإلمام رسائل جمموعة: ]عنوان حيمل كتاب عند وقفة ✤
مّما جاَء فيه  مؤمتراهتم أو يف غري ذلك.مني يف ُيوّجهها ِلجماعة األخوان امُلسلو كان يكتبها حسن البّنا

م منهم، أو َذكروا جمموعًة ِمن أقواهلم يف َحسن البّنا.. وهؤالء الذين ذكروا أقواهلم ُه 7يف صفحة 
 على سبيل امِلثال:مّمن على سليقتهم.. 

 :يقول الكالم، هذا عنه نقلوا( مصر يف معروفة أدبية وهو شخصّية) الّزيات حسن أمحد قاله ما ✦
)ومل يكن إصالحه ِمن ُنوع ما جاء به ابُن تيمية وابُن عبد الوهاب وحمّمد عبده؛ فإّن هؤالء قصُروا 
إصالحهم على ما أفسدتُه البدع واألباطيل ِمن جوهر العقيدة؛ أّما هو فقد هنج يف إصالحه هنج 

لسياسة واحُلكم؛ فكان الرسول نفسه: دعا إىل إصالح الدين والدنيا، وهتذيب الفرد واجملتمع، وتنظيم ا
 قيقته، وأمضى إلصالحه على وجهه(.أّول ُمصلٍح ديين َفِهم اإلسالم على ح

 قول:ي ،(البّنا ِلحسن صديقًا كان الذي) جوهري طنطاوي الشيخ قالُه ما عند وقفة ✦
 ُمعاوية(.عقُل و )إّن حسن البنا يف نظري مزيٌج عجيب ِمن التقوى والدهاء السياسي، إّنه قلُب عليّ 
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أقول لطنطاوي جوهري: لو كان ِلمعاوية عقل لعبد به الرمحن، فهل عَبَد ُمعاويُة بن أيب ُسفيان 
هو الذي قتل و هو الذي َقتل اإلمام احلسن حني دّس لُه الُسّم،و الرمحن؟ ُمعاوية هو الذي قتل علّيًا،

ة حيمُل َعْقاًل يا شيخ طنطاوي لو كان ُمعاوي ِقّصة ُمعاوية طويلة..!و احُلسني حني نصَب يزيد..
جوهري َلما انتفَخ َجوفُه وكربْت معدتُه ِمن كثرة الطعام.. فكثرُة الطعام ُتذهُب بالعقل، كما جاء 

هذِه الكلمات )سواء قاهلا هؤالء بالنتيجة:  م أيضًا..!ذلك يف أحاديث رسول اهلل اليت عندنا وعندك
 ✦  إلخوان امُلسلمني يعتقدون هبا..!تقدون هبا( فإّن مجاعة اأم مل يقولوها، سواء يعتقدون هبا أم مل يع

 :يقول ُسوري، شيٌخ هوو احلامد حمّمد شيخ قاله ما عند وقفة
إّن امُلسلمني مل َيروا مثل حسن البّنا ُمنذ مئات السنني،  أقول:ال بأس بروايتها عّني، و )إّني أقوهلا ُحّرة

 َخفقْت أعالُمها على رأسِه الشريف. ال ُأنكُر إرشاَد امُلرشدين،و يف َمجموع الصفات اليت حتّلى هبا،
َحَنكة و تدبرَي امُلدّبرين،و قيادة القائدين،و الكاتبني،و بالغة اخُلطباءو معرفة العارفني،و علم العاملني،و

ن الحقني، لكن هذا التجميع هلذِه امُلتفّرقات ِمو السائسني. ال أنكُر هذا كّله عليهم ِمن سابقني
كنُت واحدًا و لقد عرفُه الناس وآمنوا بصدقه، اهلل.الكماالت قّلما ظفَر به أحٌد كاإلمام الشهيد رمحه 

 جسده، بقالبهو هو أّنه كان هلِل بكّليتِه: بروحه :جامعًاالذي أقوله فيه قواًل و ،هِمن هؤالء العارفني ب
وَجَعلُه ِمن سادات الُشهداء األبرار(!! هذه  قلبه، بتصّرفاته وتقّلبه. كان هلِل فكان اهلُل له، واجتباهو

 هم يعتقدوهنا يف حسن البّنا..!لكنّ و أوصاف األئمة املعصومني، هذه أوصاف اإلمام املهدي،
 :يقول الغزايل، حمّمد الشيخ عنه قاله ما ✦

وقَف هذا الرجل الفذ و )لقد عاَد الُقرآن غّضًا طرّيًا على لسانِه، وبدْت وراثُة النبّوة ظاهرًة يف مشائلِه.
إىل جانبِه طالئُع اجليل اجلديد الذي ُأفِعم و َصخرًة عاتَيًة اْنحسرْت يف َسْفحها أمواُج املادّية الطاغية.

عرفت ُأوربا أّي خطٍر على بقائها يف الشرق إذا بقى هذا الرجل و استمساكًا به،و قلَبه ُحّبًا لإلسالم
يلِه الذي رّباه يف إذا جبو رٌج يف دمِه الزّكي،ضمام شهيٌد ُماجلليل فأوحْت إىل زبانيتها، فإذا باإل

 امُلعتقالت(
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هذه األوصاف اليت ذكرها الغزايل )عاَد الُقرآن غّضًا طرّيًا على لسانِه، وبدْت وراثُة النبّوة ظاهرًة  •
 ثقافة!البّنا هبذا الّلون ِمن اليف مشائلِه( هذِه أوصاف اإلمام املهدي.. فهم يتعاملون مع حسن 

إّنما أوربا و أّي خطٍر على بقائها يف الشرق( أوربا مل تعرف أّي خطر، وعرفت ُأورباقول الغّزايل: ) •
 -الزالت تعرف جرائم حسن البّنا إىل يومنا هذا.. جرائم ُمّتصلة ُمتواصلة! وأّما قول الغزايل: )فأوحْت

إّنما ُقِتَل ِقصاصًا و ال هم حيزنون،و إىل زبانيتها( هذا كذٌب وخداع.. فالّبنا ليس شهيدًا -أوربا 
رجاًل ِبرجل بسبب َقتلِه للُنقراشي.. فعائلة الُنقراشي ضغطْت على البالط ألخذ الِقصاص منه، وهذا 

 األدّلة(.و بيان هذِه القضّية بالشواهد وسآيت علىِمن حّقهم أن يقتّصوا ِلقتيلهم )
 وا إىل امُلعتقالت بسبب جرائمهم.عتقالت( ُأدخلالذي رّباه يف امُل وإذا جبيلِهقول الغزايل ) •

 هو شخصّية مصرّية معروفة.و ، املعبد[ لثروت اخلرباويِسّر] كتاب عند وقفة: الفكرة لتقريب ✤
هو حفيد الشيخ و دقيقة جّدًا عن األستاذ أمحد إبراهيم أبو غايلو ثروت اخلرباوي نقل معلومات ُمهّمة

 طنطاوي جوهري.
 ها أمحد أبو غايل عن نفسه( يقول:هذا الكتاب يتحّدث في )قراءة ُسطور ِمن

)أنا حفيد الشيخ طنطاوى جوهري أحد عباقرة املسلمني، ِمن الذين اعتمَد عليهم حسن البّنا يف إنشاء 
عّمًا ألمي، كما أّني كنت تلميذًا لسّيد و خااًل -أي الشيخ طنطاوي جوهري  -مجاعته، فقد كان 

 ا معًا للُحرّية يف ذات اليوم..(خرجنو مصطفى أثناء فترة السجنصديقًا لُشكري و قطب،
لكن و مصطفى( ُشكري ُمصطفى: هو ِمن شباب اإلخوان، وصديقًا لُشكريبو غايل: )أ أمحد قول ●

اإلعالم هي اليت َسّمتهم و كانت الُسلطةو اهلجرة،و بعد ذلك شّكل تشكياًل جديدًا ُعِرف بالتكفري
ن اسم )مجاعة األخوان اشتقاٌق ِمو هو حتسنٌيو وا أنُفسهم ِبجماعة امُلسلمني..بذلك، أّما هم فقد مسّ 

طبيًا لكن بعد ذلك أّسس تأسيسًا ُقو هو باألساس كان ِمن مجاعة األخوان امُلسلمني،. امُلسلمني(
 خالصًا.

 :السببو (اهلجرةو التكفري) مبجموعة اجملموعة هذهِ  مّسى َمن هي اإلعالمو الُسلطة ●
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 : ألّنها ُتكّفر الناس مجيعًا.أواًل• 
ثانيًا: ُتلزم أتباعها باهلجرة. )ولذلك الكثري ِمن َطَلبة اجلامعات تركوا جامعاهتم، والكثري ِمن الناس • 

 :65 صفحة يف غايل أبو أمحد يقول أيضًا ● ذهبوا إىل اجلبال..(و تركوا مشاغلهمو تركوا عوائلهم
على جّدي )يقصد طنطاوي جوهري( أن يقومَ بإنشاء تنظيم عرض الشيخ حسن البّنا  1935)يف عام 

 أهدافه، ولكن جّدي رفضو برناجمهو طريقتهو إنشاء هيكلِهو ،-التنظيم السّري  -خاص للجماعة 
 أنا يف طريق..(و قال لُه: لو فعلَت ذلك فأنَت يف طريقٍ و
 ثروت اخلرباوي:  برواية غايل أبو يقول[ املعبد ِسّر] الكتاب هذا يف جاء مّما أيضًا ●

على تشكيله اجلديد و على رأيِهو ُشكري ُمصطفى أخذ العهد على األشخاص الذين وافقوه على رؤيته
 ِلصاحبيه: -أي ُشكري ُمصطفى  -ل ذكر أمساءهم.. فقاو داخل السجن

يمن )إذا قضى اهلل أمرًا وقتلين أهل الكفر فساِفرا إىل اليمن فمن هنا سينطلُق نور اإلسالم. كان لل
 -قد سافر امُلحّمدان فعاًل إىل اليمن تنفيذًا لألمر الُشكروي و مكانٌة كبرية عند ُشكري مصطفى،

الذي كان ُمرشدًا عاّمًا لألخوان امُلسلمني يف فترة  -، بل إّن ُمصطفى مشهور -نسبة إىل ُشكري 
سافر إليها كثريًا، و ابنفسهِ أحّب اليمن ِمن حّب شكري ُمصطفى هل -من الفترات، وبقي إىل أن تويف 

ِلحسن البّنا ِقّصُة و هل أزيدَك ِمن الشعر بيتًا؟ كانْت اليمن ُحْلمًا لكّل َمن فّكر يف إقامِة دولة اإلسالم،
ما و هل كان احلاج مصطفى مشهور متأّثرًا بشكري مصطفى؟!و ِعْشق مع اليمن. قلُت لُه:و حّب

 اليمن عندهم هي اإلسالم(ر! قال: عالقة الشهيد حسن البّنا هبذا األم
 نور أّن) الِفكرة هذه( اإلسالم نور سينطلُق هنا فمن اليمن إىل فساِفرا: )ُمصطفى ُشكري قول ●

 البّنا حسن فكرُة هذِه( اليمن ِمن سينطلقُ  اإلسالم
سّيد و عينُه على اليمن.. هذا كالم ُشكري ُمصطفى ألّنه الزال ُمشبعًا بِفْكر حسن البّنا وِلذلك كانْت

 للُمحامي[ املعبد سّر] كتاب مع نستمر ●  بينُه وبني أقرانِه يف الِسجن.ُقطب.. إّنما حدث خالٌف
 :يقول ُمصطفى، ُشكري صديقه عن يتحّدث هوو اخلرباوي، ثروت
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األميال إىل تكوين مجاعتِه و لكّنه كان يقطُع الفراسخو )مل تكْن خطوات شكري ُمصطفى بطيئة عِييَّة،
أي ُشكري  -اختلط هو بفكرته، فعاش و ُمذهلة( إىل أن يقول: )اختلطْت فكرتُه بشخصِهيف ُسرعة 
مبقدار إميانِه بفكرتِه كان مقدار و على يقني أّنه املهدي امُلنتظر الذي سيمأل الدنيا إسالمًا، -ُمصطفى 

عتقد أن ُشكري هذه احلركة حركة "التكفري واهلجرة" كانت ت. ِه على الشباب امُلتعطش لإلميان(تأثري
 صطفى هو اإلمام املهدي امُلنتظر.ُم
 ليس وهو ،السعيد رفعْت للدكتور[ 3ج: األخوان عباءة من اآلتون امُلتأسلمون] كتاب عند وقفة ●
يقول املّؤلف: )بينما اّتجه . (ُمثّقفة إعالمّية شخصّية) اإلسالمي باجلّو له عالقة الو األخوان، ِمن

األطراف، فقد أخذ يف تنفيذ ُخّطة لقيام و بدأ ُخّطة االنتشار يف القلبو ُشكري مصطفى إىل أسيوط،
 الُكفر(!.و الدولة اإلسالمّية بعد أن خترج جيوشه ِمن ِشعاب اليمن لُتّطهر العامل ِمن الفساد

لكن هذه القضّية ُأخفيْت و هذا الكالم موجود يف الكثري ِمن الُكتب،و هؤالء يعيشون يف هذا اخليال،
ُأخفيت ِمن قَبل الذين ينتقدون األخوان حّتى ِمن العلمانيني لئّلا ُيشار إىل و ل الُسلطات امِلصرية،ِمن ِقَب

إّلا و إىل عقيدة الناس باإلمام املهدي.. لئّلا يلتف الناس إىل هذه العقيدة، هذه قضّية واضحةو الشيعة،
 ْت؟بشكٍل واضح وقوي؟ ملاذا ُغّيبمِلاذا مل ُتطرح يف وسائل اإلعالم 

 طنطاوي شيخ حفيد غايل أيب عن نقاًل يقول.. اخلرباوي لثروت[ املعبد سّر] ِكتاب إىل نعود ●
 اإلخوان ِمن كانو ُقطب، سّيد تالمذة ِمن كانو ُمصطفى، لُشكري صديقًا كان والذي) جوهري

بعد  ت اخلرباويهو ُيحّدثنا هبذا بواسطة ثروو كان( يقولو كانو كان سجينًا معهم،و امُلسلمني،
أخَذ جيوب البالد حبثًا عن  1971)بعد أن خرج شكري ُمصطفى ِمن السجن عام  ِكرب سّنه، يقول:

يف إحدى الُشقق مبنطقة و لدعوته، كان شكري ُيؤمن أّنه هو بعينه املهدي امُلنتظر،و أنصاٍر لهُ 
املهدّي و انأخذ ُيحّدثهم عن آخر الزمو اإلبراهيمّية باإلسكندرّية، جلس ُشكري مع بعض أنصاره

 ب أن ختتار خليفًة لك ِمن اآلن. امُلنتظر، قال له خالد الزعفراين: جي
 ِلَم؟ و شكري مصطفى متعجبًا:
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 فراين: لعّلهم يقتلونكالزع
 قتلين أحد، فأنا املهدي امُلنتظرشكري مصطفى: لن ي

 مثل اسم وصفات املهدي امُلنتظر. لكّن امسك وصفاتك ليسْتو -
قال: إّن أهلها ألنُي قلوبًا و سنذهُب إىل اليمن فعنها حتّدث رسول اهللو أحٌد غريي،ال و سأكون أنا -

 ظهور املهدي إّلا ِمن اليمن....(لن يتمّ إعالنُ و الفقهُ مياٌن،و احلكمة ميانّيٌةو اإلميانُ مياٌن،و وأرقُّ أفئدة،
 :موجزة ُخالصة ✤

يف و كما ُسّميْت يف أجواء الُسلطة امِلصرّية اهلجرةو حتّدثُت عن ُشكري ُمصطفى زعيم حركة التكفري
هذه اجلماعة هي وليٌد شرعٌي و اليت كان امسها احلقيقي )مجاعة امُلسلمني(و أجواء اإلعالم املصري،

يف صدر القريبني و لكّنها صّرحْت مبا كان َمخفّيًا يف صدر حسن البّناو ِمن مجاعة األخوان امُلسلمني،
أّن جيشُه سيخرُج و صّرح ُشكري ُمصطفى بأّنه هو املهدي امُلنتظر احلقيقة.نه الذين كانوا يعرفون ِم

إّنما هو ترمجة واضحة لفكرة حسن و التفاصيل اليت مّرت.. ُكّل ذلك مل يأِت من فراغ،و ِمن اليمن
 ْت يف مجاعة األخوان امُلسلمني.البّنا اليت جتّل

هكذا اْسمه، فقال ُشكري ُمصطفى: ال.  حينما ناقش خالد الزعفراين ُشكري ُمصطفى أّن املهدي
عليٌن واضح حينما حتّولْت هذه العقيدة و هذا تطبيٌق عملٌيو إّنما أنا املهدي..و ليس بالضرورة.

  ُيمكن أن تتمّثل يف أّي شخص..!احلقيقّية امُلتجّسدة بشخٍص حقيقي إىل فكرٍة
طّبقه َمن و ا احلديث ُحّرف معناههذ( َمهدي فهو يهدي َمن ُكّل أّن) األحاديث بعض يف جاء ما ●

إّنما هذا احلديث ينطبُق على األئمة املعصومني فقط، فهم ُكّلهم مهدّيون.. أّما و طّبقه على نفسه..
واُت اهلل وسالمه عليهم إّلا فُكّلهم مهدّيون "صلو مهدّيهم الثاين عشر فهو املهدّي القائم امُلنتظر،

 أمجعني".
 حسن البّنا: ت إىلاألربعينا إىل أعود ✤

 ا الكثريون.مل ُيرّكز عليهو هناك مرحلة ُمهّمة يف تأريخ حسن البّنا، هذه املرحلة مل يلتفْت إليها أحد،



15 
 

 ُمصطفى للدكتور[ البّنا حسن اغتيال يف األمريكي الدور - والصّياد الفريسة] كتاب عند وقفة ●
 .الغين عبد

سأذكر التفاصيل و عن احلكاية بشكٍل موجز، ُأحّدثكم ذلك بعدو الكتاب هذا ِمن ُسطور قراءة)
 امُلهّمة(

 ِمن هوو البّنا، حلسن[ العقائد] كتاب عند وقفة.. البّنا َحسن قْلب تسكُن قضية اليمن قضية ✤
 كانت اليمن قضّية أّن احلقيقة هذه ُتؤّكد الكتاب هذا ِمن ُسطور قراءةو ..عندهم امُلهّمة الُكتب
هو يكتب، و إىل احلّد الذي تظهُر هذهِ احلقيقة على فلتاِت ِلسانه تشغُل باله،و سن البّنا،ح قلب تسكُن

 تبِه إذا أراد أن ُيوّضح أمرًا!فيأيت دائمًا باليمن ِمثااًل يف ُك
أن يتسّنم  هو:اهلاجس و ُكّل هذه تتحّدث عن اهلاجس الذي كان يسكن قلب حسن البّنا يف اليمن،

أن تتحّقق فيه فكرة اإلمام املهدي يف الدولة العاملية اليت و رة،أن يتلّبس هذه الصوو هذا املنصب،
 .-كما يتصّور  - ستِصل إىل مقام اأُلستاذّية بسبب وجوده

 [1ج: اجلماعة مسلسل] ِمن ُمقتطف درامي فاصل :1فيديو مقطع ★
 هذا املشهد حقيقي بامتياز.. تعليق على املشهد: 

"تاِرخ" بكسر الراء .. فيبدو أّن رجل الدين  يقرؤه:هناك َمن و إبراهيم،أواًل "تاُرخ" اسُم والد النيب 
يبدو أّن و هذا الذي اعترض على َحسّن البّنا يف املسجد ما كان ُمطّلعًا أن اإلسم ُيقرأ ِبصيغتني ..

 حسن البّنا إّما أّنه مل يكن ُمّطلعًا، أو أّنه ما أراد أن ُيناقش هذا الشيخ.
 ُيجب حسن البّنا حني سألُه الشيخ يف املسجد عن اسم والد النيّب إبراهيم؟أّما ملاذا مل • 

 اإلخوان ألّنهم ُيريدون أن ُيظهروا األخالق العالية حلسن البّنا فيقولون: 
أن ُيطيل الِنقاش معُه، فيسقط ِمن َهيبة رجِل الدين أمام و أّن حسن البّنا ما أراد أن ُيْحرج الشيخ

لكن حسن البّنا التقط القضّية بشكل و فْعاًل هذا الذي حدث،و  بعد ذلك..لذلك أجاَبُهو الناس،
هو وضع ُمخّططًا سريعًا.. فهو ُيريد أن ُيسيطر على  نفس الوقت.مّلاعًا يف و آخر.. فقد كان مّلاحًا
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بالنتيجة سيمنُعُه ِمن  الشيخو املسجد .. فما قيمة نقاٍش لدقائق يتغّلب فيه على الشيخ إذا تغّلب،
 كان حسن البّنا يعرف كيف ُيالعب أوتار الناس،و دعاُه إىل البيت،و فترك األمر هكذا، احلديث..

 رجال الدين.. فاشترى إمام املسجد بطعام عشاء!!و كيف ُيالعب أوتار الشيوخو
 رجال الدين..و هذا املشهد صورة حقيقية عن األعّم األغلب ِمن أئمة املساجدو •

جيلس و انقلب حسن البّنا ِمن رجل حيتاج إىل واعظ إىل رجلٍ هو سّيد الوعظ،ُضحاها و عشّية وما بني
هذه لعبة حسن البّنا.. و َيجمع الناس له.. هكذا جتري األمور،و نفس إمام املسجد ُيظهر إعجاَبُه بِه

 اليمن جزء ِمن ُلعبة حسن البّنا.و هو يعرف كيف يلعبها..
 حترُّك أّن: يقول َمن امُلحّللني ِمن ُهناكو اليمن، إىلو اليمن على عيونه البّنا حسن.. ليمنا إىل أعود ✤
من و تدّخل هو ِمن بقايا تأثري فكر حسن البّناال هذا اليمن، يف ِمصر تدّخلو اليمن باّتجاه الناصر عبد

 بقايا تأثري الفكر اإلخواين!
 اليمن يف( انقالب) ثورة حدثْت.. البّنا حسن مقتل قبل سنة ُحدود يف 1948 مارس شهر يفو ✤
 .البّنا حسنو امُلسلمون األخوان هم األمر هذا وراء كان الذيو ..آنذاك القائم احُلكم على

بيان كيف بدأ حسن البّنا يشتغل بنحو سّري على ُمحاولة و )وقفة عند أهّم ما جاء يف هذِه احلكاية..
يكون إمامًا ُمنّصبًا على اليمن ِمن ِقَبل االّتيان بشخٍص و إزاحة العائلة املالكة يف اليمن عن احُلكم،

األساليب الشيطانّية اليت جلأ إليها و امُلخّطط الذي وضعُه حسن البّنا للسيطرة على اليمن،و حسن البّنا،
 لنجاح هذا امُلخّطط(


