
1 
 

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

 6 حسن البنا ج - (7احللقة )
 

 م21/9/2017 املوافق –هـ 1438ذو احلجة  29 اخلميس ةالفضائّي القمر قناة على رضتُع
 www.alqamar.tv واألوديو بالفيديو الفضائّية القمر قناة موقع على رةتوّفُم
 
 بالرجل ُيلّقبونُه كما امُلسلمني األخوان جلماعة العام امُلرشد البّنا، حسن شخصّية يف احلديُث الزال ✤

لنا  والطاّمة بالنسبة .يستحّقها أّنه يزعمون األلقاب ِمن طويلٍة سلسلٍة إىل.. الشهيد اإلمامو النوراين،
 ُخطباؤنا ُيسوقّون هذِه األكاذيب،و ُمفّكرونا،و مراجعنا،و يف ساحة الثقافة الشيعّية هي أّن علماؤنا،

ِمن محاقٍة ال و ن جهل  ِمو تعتقُد ِبعصمِة ما يقولون ِمن ُهراٍءو حيشوهنا يف رؤوس الشيعة اليت ُتصّنمهمو
 ُحدود هلا. 

 :نقطتان الكالم من مّر ما خالصة ✤
 شخصّيُة حسن البّنا شخصّية ُمعقّدة ُمركبة. :(1النقطة )• 
 اّتضحتْ مالِمُحها يف شخصّيته..و بقيتْ آثاُرهاو جمموعةٌ ِمن املنابع اليت تركتْ بصماهتا :(2النقطة )• 
األمريكان، عن و الصوفّية، عن الوهابّية، عن السلفّية، عن اإلنكليز قد مرَّ احلديُث عن الشافعية، عنو

اليت و الشيوعّية، عن الشيعة اإلثين عشرّية، عن اإلمساعلّية يف رمزهم حسن الصّباح، عن املاسونية
فكرة اإلمام املهدي الذي أراد و عن املهدوّيةو يف مجاعته،و ظهرت آثارها واضحًة جّدًا يف حسن البّنا

 لكن جرت الرياح مبا ال تشتهي الُسفن.و أن يتلّبسهاو طّبقهاأن ُي
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ّدًا، أنتجْت ج مسيٍك بقناع  امُلقّنعة امُلعّقدة امُلركّبة الشخصّية هذه أّن ِمن: النقطة هذه من سأبدأ ✤
على أرض الواقع مجاعًة ُمرّكبًة ُمعّقدًة هي اأُلخرى تلبُس ِقناعًا مسيكًا كقناع ُمؤّسسها.. تلك هي: 

 مجاعُة اإلخوان امُلسلمني!
لتأريخ  قارئًاو فأنا أعّد نفسي قارئًا للتأريخ بشكل  عام، -على األقل بالنسبة يل  -من قرأ تأرخيها 

 هذه اجلماعة.
 اخلالصة اليت وصلُت إليها: و جةالنتي ●

فاشلة يف و اد،أّن هذِه اجلماعة مجاعة ُمرّكبة ُمعقّدة ُمقّنعة كُمؤّسسها، ناجحٌة يف كّل أنواع اإلفس
حيثما فشلْت فإّنها َتّدعي أن و الضالُل معها..و كّل أنواع اإلصالح.. حيثما جنحْت جنَح اإلفساُد

 لكّنها تفشُل فشاًل ذريعًا.و تقوم باإلصالح،
هذه اخلالصة اليت وصلُت إليها ِمن خالل قراءيت ِلتأريخ هذه اجلماعة املشؤومة.. رّبما ُيوافقين الكثري 

أحتّدث هنا عن الرموز الشيعّية فهم و لكّنين أعتقُد أّن الكثري ِمن الشيعة ال ُيوافقونين..و ة،ِمن الُسّن
 ُيدافعون عن هذه اجلماعة! 

فاشلةٌ بامتياز يف االصالح.. وال غرابة، مبا أّنها وليدٌة و فهذهِ اجلماعة مجاعٌة ناجحةٌ بامتياز يف اإلفساد،
عٍة بظاهر مجيل كما تصُف احلوراء زينب "صلوات اهلل عليها" َتِصُف ِمن شخصّية ُمرّكبٍة ُمعّقدٍة مقّن

 رائحٌة نتنة،و حاَل اأُلّمة بْعد َمقتل سّيد الُشهداء، فتقول: )كفّضة على ملحودة( أي يف القرب جيفة
 أشياء ُأخرىو لكن امللوك ُيزّينون قبورهم بالفّضةو

زعيُم و هو حال إمامهم حسن البّنا زعيمُ اإلجرامو حال مجاعة اإلخوان امُلسلمني كفّضةٍ على َملحودة،
 زعيم الَقَتلِة يف عصرنا احلاضر.و اإلرهاب،

[ لنرى جمموعة رسائل اإلمام الشهيد حسن البّنامُل عنوان: ]حي الذي البّنا حسن كتاب عند وقفة ■
 كيف ُيعّرف حسن البّنا مجاعته يف هذا الكتاب:
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ُألقيْت هذِه الرسالة يف امُلؤمتر اخلامس مبناسبة  -جلماعة اإلخوانأي  -حتت عنوان: )املؤمتر اخلامس 
ذي  13م املوافق 1939فرباير  2ذلك يف و ُمرور عشر سنوات على تأسيس دعوة األخوان امُلسلمني

 ه1357احلّجة 
 مّما جاء يف رسالته هذِه، يقول:

 ال حرَج عليك إّن األخوان امُلسلمني:و تقول وتستطيع أن)
 ُسّنة رسولهو سلفية: ألّنهم يدعون إىل الَعودة باإلسالم إىل َمعينه الصايف ِمن كتاب اهللدعوة  -1
خباّصة يف العقائد و وطريقٌة ُسنّية: ألّنهم حيملون أنفسهم على العمل بالُسّنة امُلطّهرة يف كّل شيء، -2

 والعبادات ما وجدوا إىل ذلك سبيال.
أساس اخلري طهارُة النفس، ونقاُء القلب، وامُلواظبة على العمل، حقيقٌة صوفّية: ألّنهم يعلمون أن و -3

 واإلعراُض عن اخَلْلق، واحلبُّ يف اهلل، واالرتباط على اخلري.
تعديل النظر يف ِصلِة األّمة اإلسالمّية و هيئٌة سياسّية: ألّنهم ُيطالبون بإصالح احُلْكم يف الداخل،و -4

 الكرامة واحلرص على قومّيته إىل أبعد حد.و الشعب على العّزة بغريها ِمن األمم يف اخلارج، وتربية
يعلمون أّن املؤمن القوي خرٌي من امُلؤمن الضعيف، و ومجاعٌة رياضية: ألّنهم يعنون جبسومهم، -5

وأّن النيب، يقول: )إّن لبدنك عليَك حقًا( وأن تكاليف اإلسالم كّلها ال ُيمكن أن ُتؤّدى كاملًة 
سم القوي، فالصالة والصوم واحلّج والزكاة ال بّد هلا ِمن جسم حيتّمل أعباء الكسب صحيحة إّلا باجل

ِفَرِقهم الرياضّية عناية ُتضارع و والعمل والكفاح يف طلب الرزق، وألّنهم تبعًا لذلك يعنون بتشكيالهتم
 .رّبما فاقْت كثريًا ِمن األندية امُلتخّصصة بالرياضة البدنّية وحدهاو -أي ُتماشي  -
مسلمة، وألّن أندية و رابطٌة علمّية ثقافية: ألّن اإلسالم جيعُل طلب العلم فريضة على كّل ُمسلم و -6

 الروح.و معاهٌد لتربية اجلسم والعقلو اإلخوان هي يف الواقع مدارٌس للتعليم والتثقيف
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يقول عنه نبّيه: وشركًة اقتصادية: ألّن اإلسالم يعىن بتدبري املال وكسبه ِمن وجهه وهو الذي  -7
يقول: )َمن أمسى كااًل ِمن عمل يده أمسى َمغفورا له(.. )إّن اهلل و )ِنْعم املاُل الصاحل للرجل الصاحل(

 حيبُّ امُلؤمن امُلحترف(.
 ُيحاولون الوصول إىل ُطرق ِعالجهاو فكرًة اجتماعية: ألّنهم يعنون بأدواء امُلجتمع اإلسالميو -8
 شفاء اأُلّمة منها.و

أّن مشول َمعىن اإلسالم قد أكسَب ِفْكرتنا ُشمواًل لكّل َمناحي اإلصالح، ووّجه نشاط  ا َنرىوهكذ
 .اإلخوان إىل كّل هذِه النواحي..(

لكّننا و هذا هو تعريُف مجاعة األخوان امُلسلمني ِمن ِقَبل حسن البّنا.. قطعًا هذا هو القناع الظاهر..
 عبارة عن كشكول، فليست التعاريف هكذا.. هذا ركام ُمرّكبلو نظرنا إىل هذا التعبري لوجدنا أّنه 

 ليس تعريف.و معّقد من األفكار،و
ليس و نعم ُيمكن أن نقول إذا أردنا أن نقبل هذا الكالم أّن هذا ُيمّثل أنشطة مجاعة األخوان امُلسلمني،

 تعريف هلا.
 تلتقي الطريقة الُسنّية مع اهليئة مىتو أساسًا مىت تلتقي الدعوة الَسَلفّية مع احلقيقة الصوفّية؟!• 

 السياسّية؟!
 هي الطريقة التقليدّية ال تقترب ِمن عمل السياسة.و الطريقُة الُسنّيةو الَسَلفّيُة ُتكّفُر الصوفّية..

 هل هذا ُجزءٌ ِمن تعريف؟!و :أّما قول حسن البّنا يف تعريف مجاعة األخوان أّنهم )مجاعةٌ رياضّية( أقول
 يل إىل الذين درسوا الكيفّية اليت ُتصّنف فيها العلوم وُتعّرف األشياء.ُأوّجه ُسؤاو

 مجاعة اإلخوان امُلسلمني إذا أردنا أن ُنعّرفها تعريفًا علميًا، فهكذا ُتعّرف:• 
)مجاعُة اإلخوان امُلسلمني حزٌب سياسٌي دييٌن يديُن بدين اإلسالم ِوفقًا لَفْهم ُمرشدِه العام أو ُموافقتِه 

إّنما يتحّدث عن و لَفهم( هكذا ُتعّرف األشياء.. علمًا أّن هذا التعريف ال ينتقُص منهم شيئًا،على ا
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التركيب يف التعريف، فهو ُيحّدثنا عن التركيب يف شخصّية امُلرشد.. و أّما هذا االضطراب حقيقتهم.
 الِعلم تبنيُ أقداركم(.  املعّقد ِمن األفكار يكشف عن شخصّية القائل. )تكّلموا يفو هذا الركام املرّكب

علمًا أّني عّبرُت عنهم بأّنهم )ِحزب سياسي أواًل، قبل أن أقول حزب ديين( ألّن السياسة هي امُلقّدمة 
ُهم جيعلون دينهم يف ِخدمة السياسة.. ُيوّظفون دينهم يف ِخدمة السياسة، و عندهم على ُكّل شيء،

 وال جيعلون السياسة يف ِخدمة دينهم!
 :منهجان هناك ●
ال عند غريهم يف و هذا املنهج ال ُوجود له عندهمو هناك منهٌج ُيوّظف السياسة يف ِخدمة الدين،• 

املنهج املنطقي، هذا هو منهُج آل حمّمد: أن تكون السياسُة  وهذا هوالواجهات السياسّية اإلسالمّية. )
 يف خدمة الدين(.

 يضًا، فاجلميع ُيوّظفون الدين يف ِخدمة السياسة!منهج أحزابنا الشّيعية أو أّما منهج اأُلخوان• 
 [ والداعية الدعوة ُمذّكرات] كتاب وهو البّنا حلسن آخر كتاب عند وقفة ■

 القواعدو ( يتحّدث عن الُسُبل-أي هنوض األّمة  -)يف سبيل النهوض  :حتت عنوان 146يف صفحة 
القوانني اليت يتحّدث عنها حسن البّنا ألجل حركة النهضة يف هذِه األّمة اليت ُيريد أن و األصولو

 ينهض هبا من خالل مجاعة األخوان امُلسلمني:
الشيخ حمّمد عبده هنضة و مجال الدين، :من قبلهماو فريدو )على هذِه القواعد بىن ُمصطفى كامل،

 -قواعد هؤالء الذين ُأشبُعوا بالِفكر املاسوين و أي على أصول -لو سارْت يف طريقها هذا و مصر،
 مل َتنحرْف عنُه، لوصلْت إىل ُبغيتها أو على األقل لتقّدمْت ومل تتقهقر، وكسبْت ومل ختسر( و

 إىل أن يقول يف املقال الثاين:• 
فة، عبد الرمحن الكواكيب الشخصّية الُسورّية املعرو -الكواكيب و حمّمد عبده،و الدين وكان مجاُل)

تقومي و ُخُلقيا إىل ناحية ُمثمرة هي: َتصحيح العقائدو يسريون بالناس دينيًا -وهو ماسوين أيضًا 
 اآلن البّد ِمن توزيع ُمتناسق لفروع النهضة..(و األفكار يف ناحية مجعياتنا اإلسالمية
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امُلتبنّيات اليت ُأشبعْت و فهذه اجلماعة اليت ذكر تعريفًا كشكوليًا هلا، هذه نشأْت وفقًا ِلهذه القواعد
 بالِفكر املاسوين ِمن دون أن يشعر!

إّنما تأّثر بأفكار أساتذته املاسونّيني.. علمًا و فكما ُقلْت: إّنين ال أّتهم الرجل أّنه كان ماسونيًا بقصد،
مية )يف يف بالدنا اإلسالو أّني ُأصّر على هذِه القضّية ألّن الثقافة السّيئة املوجودة يف بالدنا العربية

يف الوسط الشيعي( دائمًا َمن خنتلف معُه الُبّد أن ننسبه إىل العمالِة وإىل االنتساب إىل و الوسط الُسّني
 هذا اّللون ِمن الكالم الرخيص موجوٌد يف كّل مكان: جهاٍت أجنبّية!

 جاسوسًا..!و إذا اختلَف شخٌص مع احلاكم صار عمياًل• 
يستلم أموااًل من اجلهات و خارجًا من الدينو لدينّية صار مارقًاإذا اختلف شخٌص مع امُلؤّسسة ا• 

 األجنبية!
 إذا خرج شخٌص ِمن حزب  ديين، القضّية هي القضّية.. هذه هي القذارة املوجودة يف ثقافتنا..!• 

 هو الواقع،ُمؤّسساُتنا الدينية الفاشلةُ امُلتخّلفة.. هذا و هذه القذارة مصادرها: ُحكوماُتنا الظاملة الفاشلة،
قد خرجْت بنحو  شرعي ِمن هذا الركام التأرخيي الذي حنُن نعيُش يف أوساطِه و ما هذِه اجلماعة إّلاو

ال حمّل للتفاؤل ِمن أّن األوضاع ستتغّير حنو و ال أملو سنبقى نعيش إْذ ال جمال،و إىل هذه اّللحظة،
 األحسن.
 حبسب - البّنا َحسن شخصّية حتليل بعد خريةاأل اجلهة البحث، من اجلهة هذه يف األخرية اجلملة ✤
 املسلمني، أقول: األخوان جبماعة يرتبُط فيما ُمجَملٍة جهات عن احلديث بعدو - أعتقد ما

 األّمة ضّلْت عن طريقها بعد رسول اهلل "صّلى اهلُل عليه وآله". )وأنا هنا ال أريد أن أحتّدث عن الغدير،
ال ُأريد أن أحتّدث عن حديث املنزلة ِمن أّن عليًا ِمن رسول و الثقلني،ال أريد أن أحتّدث عن حديث و

 اهلل كهارون ِمن موسى..( أنا أقول:
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ظّنوا أّنهم سيسريون باأُلّمة ِوفقًا هلذا و رفعوا هذا الِشعار )حسُبنا كتاُب اهلل( -حبسن نّية  -الصحابُة 
آل علّي.. أنا أقول: لو رجعنا فقط و ج عليّ اختاروا منهج "خالفة السقيفة" يف مواجهة منهو املنهج،

 للكتاب مثلما يقولون )حسُبنا كتاب اهلل(
الِشعار املرفوع و مل يترك وصّيًا..و جداًل مبا يقولون: ِمن أّن رسول اهلل رحل عن الُدنيا ولو سّلمنا

حابة عباقرة، أّن الصو الَفضل كما يقولون،و الصحابة يومئٍذ ُهم أهُل العلمو )حسُبنا كتاب اهلل(،
 فنقول:

هم أعرف الناس بكتاب اهلل، فلماذا مل يرجعوا و كان ُكّل العلم عندهم،و إذا كان الصحابة عباقرة،
يف متييز َمن هو األفضل كي يكون خليفًة ِلرسول اهلل.. بغّض النظر عن الغدير، بغّض  إىل كتاب اهلل

 النظر عن الِعصمة، بغّض النظر عن ُكّل هذا..
 :ميزانًا جنعله كي اهلل كتاب إىل هنا سنعود ●

ِمن سورة التوبة: }إّلا تنصروُه  40يف سورة التوبة آيٌة صرحية يف شأن أيب بكر )آية الغار( .. اآلية 
فقد َنصرُه اهلل إذ أخرجُه الذين كفروا ثايَن اثنني إذ ُهما يف الغار إذ يقوُل لصاحبِه ال حتزن إّن اهلل َمَعنا 

 .تُه عليه وأّيده جبنوٍد مل َتروها{فأنزل اهلُل سكين
 فأبو بكر صاحُب رسول اهلل حبسب ِميزان القرآن، كما يف هذه اآلية.

 ندعُ  تعالوا فُقْل الِعْلم ِمن جاءَك ما بعد ِمن فيِه حاّجك فَمن} 61 عمران آل ُسورة إىل لنذهب ●
 . يف{الكاذبني على اهلل لعنة فنجعل نبتهل ثّ  أنُفسُكمو أنُفسناو نساَءُكمو نساَءناو أبناَءكمو أبناَءنا

 يف علّي.و احُلسنيو يف احلسنو كتب التأريخ يف ُكتب الِسَير علماء الُسّنة يعلمون أّن اآلية يف فاطمة
حّتى الذين فّسروا )أنُفسنا( برسول اهلل فإّن هذا التفسري ال ينسجم مع ظاهر اآلية.. هل يدعو رسول 

شخص آخر  كهنالعو نفسه؟! إّنما يدعو شخصًا آخر.. الُبّد أن يكون اهلل نفسه؟! هل اإلنسان يد
 هو: علٌي.. علٌي هو نفُس رسول اهلل مبنطق القرآن.و يدعوه النيبّ 
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بني رجل  ُيقال له نفُس و كيف ُيمكن أن تصّح امُلقارنة بني رجل  ُيقال لُه صاحب رسول اهلل،• 
 رسول اهلل..؟

 اجللّية؟!و احلقيقة الواضحةفلماذا مل يفهم الصحابة هذِه 
الشيطان صنَع لألّمة هذا املشروع )مشروع اخلالفة( فكانْت خالفُة السقيفة بدياًل عن اإلمامة  ●

ذهب و حني ذهبْت اخِلالفة،و امَلعصومة، بدياًل عن الوصّية امُلحّمدية يف علّي، بدياًل عن بيعة الغدير..
ما َجّروا على اأُلّمة ِمن ويالت، يف ِمثل و يف الُظلم،و ك الدماءنسائهم بعيدًا يف َسْفو أبنائهمو اخُللفاء

الذي و هذِه احلالة األّمة ستعود على اجلهة الصاحلة فيها، فال ُبّد ِمن بديل  شيطايّن، فكان التصوف
من على أمثالِه.. فجيء بالتصّوف )بشيوخ الطريقة( بدياًل عن اإلمامة و ابتدأ به احلسن البصري

 املعصومة!
مع أّن  -انزوْت بعد ُسقوط الدولة العثمانية، جاءت مجاعة اأُلخوان و فةاخِلال َسقطْت حنيو ●

فكيف صار  -الُبّد أن يكون ُقرشّيًا و امُلسلمني كانوا يعتقدون ِمن أّن اخلليفة البّد أن يكون عربيًا،
 الُعثمانّيون ُخلفاء؟!

اء امُلتقلّبة عند أبو حنيفة.. فأبو حنيفة دائمًا له العثمانّيون استندوا إىل رأي ضعيف هو من مجلة اآلر
آراء ُمتعّددة يف املسألة الواحدة.. فِمن ُجملة آرائه: هناك رأٌي ضعيٌف قاله يف بعض األّيام: ِمن أّن 

 ال يشترط أن يكوَن قرشيًا.و خليفة امُلسلمني ال ُيشترط فيه أن يكوَن َعربيًا،
يف و إعالء شأن أيب حنيفة، وتبّنوا مذهب أيب حنيفة مذهبًا رمسّيًا للدولة،وِلذلك سعى الُعثمانّيون إىل 

ُسمّيت املنطقة يف و زماهنم ُأطِلق عليه هذا اّللقب: )اإلماُم األعظم( كي ُيمّيز على بقّية أئمة الُسّنة..
 بغداد اليت فيها قربه باألعظمية، ُتعّظم على غريها نسبة إىل اإلمام األعظم! 

يف الُدول اإلسالمّية قد تكون الُشعوب يف هذه الدول على مذهب الشافعي أو مذهب  وإىل اآلن
لكن يف الدوائر الرمسّية األمور جتري وفقًا ملذهب أيب حنيفة! بينما كان مذهب أيب حنيفة و مالك،

 إّنما كُثر أتباعُه يف الزمن الُعثماين.و ليس له ِمن األتباع الكثر
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االحتجاج الذي و ةداملهاجرين يف سقيفة بين ساعو الذي جرى بني األنصاروقفة سريعة عند احلوار • 
يف و إّنما تكون يف امُلهاجرينو احتّج به عمر على األنصار، ِمن أّن األنصار ال تكوُن فيهم اخلالفة

كثرٌي ِمن األنصار وجدوا هذا الكالم منطقيًا.. أّما سّيد و ُقريش ألّن قريش شجرُة رسول اهلل..
 جيزة تعليقًا على هذا االحتجاح الُعَمري، فقال:و اء فقال كلمةاألوصي

مثرهتم علّي( هذه العبارة امُلوجزة ُيمكنها و متّسكوا بالَشَجرة، وتركوا الثمرة .. )الثمرة هم بنو هاشم،
 أن تكون عالمًة يف الَسري الصحيح.

ه يّتخذ ِمن هذا الكالم اّدعاءات يترك الثمرة هل هذا عاقل؟ إّنه جاهل.. أو أّنو الذي يتمّسك بالشجرة
 هذا هو حاُل اإلخوان امُلسلمني.. إّنهم ُيريدون احُلكمو ال ُيريد شيئًا آخر،و كاذبة، فهو ُيريد احُلكم

ال ُيريدون شيئًا آخر.. حسن البّنا ُيريد احُلكم، ُيريد اإلمامة املطلقة مثلما مّر الكالم يف احللقات و
 املتقّدمة.
 اّللقطات هذِه ِمن جمموعًة لكم انتخبُت قدو ..امَلعرفية الُصورو اّللقطات ِمن جمموعات يف جولة ✤
 .حديث من تقّدم ِلّما ُمكّمالً  تكون كي
 : صور عّدة على تشتمل لقطة ●
 [ والداعية الدعوة مذكرات] البّنا حسن كتاب عند وقفة :(1) الصورة ✦

إىل جاللة امللك  -يف مجاعة األخوان  -جملُس الشورى العام حتت عنوان: ُصورة العريضة اليت َرَفعها 
سيكون ُمؤّيدًا و فؤاد.. لنرى كيف يتعامل حسن البّنا مع امللوك، وهذا سيكشُف لنا طبيعة حسن البّنا

 يقول: واضحًا ِلما مّر ِمن حتليل  لشخصّيتِه.
صحبه وسّلم. إىل ُسّدة و على آلهو دصّلى اهلل على سّيدنا حمّمو )بسم اهلل الرمحن الرحيم، احلمُد هلل،

نصري اإلسالم وامُلسلمني، مليِك ِمصر امُلفّدى. يتقّدم و صاحب اجلاللة امَلَلكّية، حامي ِحمى الدين،
مسّو و جلاللة املليك،و اإلخالص للَعرش امُلفّدى،و أعضاُء جملس الُشورى... برفع أصدق آياِت الوالء
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جاللتكم راجني محاية شعبكم امُلخلص األمني ِمن عدوان  يلجئون إىلو ويّل عهدِه احملبوب،
 :يقول أن إىل. املبّشرين...(

املشاهد املذكورة، يف اإلستمساك حببل الدين و العامل كّله جلاللتكم امَلواقف املشهورة، وقد عرف)
 نْشر تعاليمه...(و محايته ِمن امُلعتدين عليه،و احلرص على آدابه وشعائره،و امَلتني،

ُمرادُه الشخصي هو الذي تدور حوله الدوائر، فإذا كان هذا األمر و حاجة حسن البّنا هي األساس،
 نافعًا فإّنه سيقوم به، ويقوم بأكثر ِمن ذلك.

 [1ج: اجلماعة مسلسل] ِمن ُمقتطف درامي فاصل: 1فيديو مقطع ★
ة.. كان النّحاس باشا يف هذا املشهد الذي يتحّدث عن وقائع تأرخيّية صحيح :تعليق على املشهد

مجاعته مجاعة األخوان هكذا و رئيس الوزراء اِلمصري آنذاك يتساءل يف حديثه: إذا كان حسن البّنا
يقول: و كتبوا يف صحافتهم عن ملك الفساد والعواهر والِقمار )امَللك فؤاد(.. فيتساءل النّحاس باشا

 فماذا سيكتبون عن فاروق..؟
 .امُلسلمني األخوان مجاعة ُتصدرها اليت[ النذير جملة] عند وقفة :(2) الصورة ✦

، كتب مجاعة األخوان امُلسلمني إىل ملك 1357( ِمن هذه اجملّلة بتأريخ ربيع الثاين 2يف العدد )
 فاروق ما يلي:

ُأسّلم و ُأصّليو )إىل مقام صاحب اجلاللة امللك فاروق األّول، أمحد إليكم اهلل الذي ال إله إّلا هو،
أرفُع إىل السّدة العلّية ِوالء أعضاء مجاعة اإلخوان املسلمني يف و صحبه،و على آلِهو سّيدنا حمّمدعلى 

حتّيتهم لذاتكم و إخالصهم لعرشكم امُلفّدىو يف العامل اإلسالمي أمجع،و القطر املصري كّله، بل
 احملبوبة( إىل أن يقول:

ِحرصكم على أن و ازكم بتعاليم اإلسالم،)يا َموالي لقد برهنتم جاللتكم يف كّل موقف على اعتز
ذا ُيخاطب كنتم يف ذلك خرَي قدوة( هكو تسوَد الروحُ اإلسالمية النبيلة مظاهَر حياة شعبكم امُلخلص،

 !! أّي نفاق  هذا؟!حسن البّنا امللوك..
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 ال بأس بذلك.. نعم بإمكاِنه أن ُيجامل امللك إذا كان يف امُلجاملِة نفعًا يعوُد على مجاعتِه وتعود عليه..
لكن الرجل فعاًل و النفاق..و األكاذيبو ال هبذا امُلستوى ِمن الدجلو لكن ليس هبذه العبارات،و

هذه الكلمات إذا ما تسّربْت إىل أذهان أتباعِه، فإّن أتباعُه ِفْعاًل  قطعة من النفاق!و قطعة ِمن الكذب،
هذا و هذا الضاللُ و هذا اهُلراء، ت.سيحملون هذِه التصّوراو سيكونوَن ُمخلصني للملك فاروق،

هذا ما سُأطلُعكم عليه يف حلقة و هذا الدجل كان مع حسن البّنا إىل آخر حلظة ِمن حياتِه،و الكذُب،
 يوم غد.. إذ رّبما تكون حلقة يوم غد هي آخر حلقة ِمن احللقات اليت تتعّلق حبسن البّنا.

 كتاٌب هوو [لألخوان السّرية املّلفات - االّتحادية إىل الطريق] كتاب عند وقفة :(3) الصورة ✦
 .الكثري الوثائق من ففيِه.. علي الرحيم لعبد جّدًا مهم

ما قرأته عليكم قبل قليل كان يف بداية تنصيب امللك فاروق يف بداية ُحكمه بعد وفاة أبيه.. أّما ما 
 الُنقراشي رئيسًا للوزراء وضّيق على اأُلخوان.أقرؤهُ عليكم اآلن فهو يف آخر حياة حسن البّنا، مّلا صار 

أن ُيوِقَع و ُيحاول أن يكون واشيًاو فحسن البّنا رفع رسالة إىل امللك يشكو فيها ِمن الُنقراشي،
أّن الِبالط كان دائمًا على خالف مع رؤساء الوزراء، ألّن قراشي بنَي يدي امللك، ُخصوصًا وبالُن

أّما و دًا، ُمقرفًا يف فسادِه )إن كان يف زمان فؤاد، أو يف زمان فاروق(البالط كان بالطًا فاحشًا فاس
ُرؤساء الوزراء حّتى و فضائح امَلَلكة نازيل والدة امَللك فاروق فتلك فضائح ُمقرفة إىل أبعد احُلدود!

فوا َموقفًا الذين يأتون ِمن داخل الِبالط ال يستطيعون أن ُيسايروا هذا الفساد أمام الناس.. الُبّد أن يِق
 أمام الناس.  ملسؤوليتهميتحّدث عن وطنّيتهم أو عن أدائهم 

 فكتب حسن البّنا رسالة إىل امللك فاروق ُيخاِطبُه فيها هكذا:
)حضرة صاحب اجلاللة امللك فاروق األّول ملك وادي النيل حفظه اهلل، أمحد إليكم اهلل الذي ال إله 

ُأحيي سّدة جاللتكم امَلجيدة و إمام امُلّتقني،و حّمد خامت النبّينيُأسّلم على سّيدنا مُ و ُأصّليو إال هو،
أخلص معاين و بركاته متبوعًة بأصدق آيات اإلخالصو رمحُة اهللو بتحّية اإلسالم، فالسالم عليكم

 الوالء(
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ما بني النفاق "أسلوب شيطاين بامتياز"..! )وسنعود هلذه الرسالة حينما يكون و جيمع ما بني الدين 
 ديث عن الُنقراشي(.احل
 إىل أن يقول يف خامتة الرسالة:• 

إّن األخواَن امُلسلمني بإْسم شعب وادي النيل كّله يلوذون بعرشكم، وهو خرُي  :)يا صاحب اجلاللة
هو أفضُل معاذ، ُملتِمسنَي أن تتفّضلوا جاللتكم بتوجيه احُلكومة إىل هنج و يعوذون بعطِفُكمو مالذ،

 ِمن أعباء احُلكم..(الصواب أو بإعفائها 
 ُسبحان هلل ُيستعَمل اخِلطاب هذا( مالذ خريُ  وهو بعرشكم، يلوذون) فاروق للملك عباراته الحظوا ●
 ّر فاسد جاهل،غ َملك مع ِخطابه يف الِعبارات هذِه نفس يستعمل امُلنافق الرجل هذا لكنّ و ..تعاىلو
هو ِمن أكثر الناس معرفًة مبا كان جيري يف الِبالط امَلَلكي.. علمًا أّن القضّية ال تقف عند ملوك و

املقّر العام جلماعة األخوان امُلسلمني و هو يف ِمصر،و مصر.. فلرّبما جند ُعذرًا حلسن البّنا بأّنه مصري،
 ال ُبّد ِمن ُمسايرة ُملوك ِمصر..!يف ِمصر يف القاهرة.. فألجل أن ُيحاِفظ على هذا األمر امُلهم، ف

 هو يعرفه؟!و ُمقّباًل ليد امللك عبد العزيز بن سعودو ولكن: ملاذا يركُض ُمطيعًا ُمعلنًا ِوالءُه
)عرض ُصورة للملك عبد امللك آل سعود أّيام شبابه، يف بداية حياته يظهر يف الصورة بعينني  ◈

 هناك عيبو .. يظهر يف الُصورةر تقّدم ِبه الُعمعرض ُصور ُأخرى له ِحني و صحيحتني سليمتني..
 حينما يسأل سائل ِمن أين جاء هذا الَعَور الذي َيظهُر يف عينه إذن..؟!. َعَور يف إحدى عينيه(و

يف الغالب يقولون: فقد عينه يف و يف كتب التأريخ الُسعودي: البعض منهم يقوُل بسبب مرض..
 ينما هجم الوهابّيون وأتباع ابن سعود على إمارة الرشايدة..(.. فقد عينُه ِحجهاد النكاحاجلهاد )

بعد أن متّكنوا ِمنها اغتصب زوجة أمري الرشايدة اغتصابًا، فكان بيدها َمخرز، فضربته بامَلخرز يف و
البّنا كان يعرف  حسنو عينه، فاعوّرْت عينُه يف جهاد النكاح. )وهذه الِقّصة كانْت معروفة يف أّيامِه،

 د كان ُمتابعًا ألحوال السعودّية ما جيري فيها(.ًا، فقذلك جّيد
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)عرض نسخة ِمن رسالة التعّهد اليت كتبها امللك عبد العزيز ابن سعود إىل اإلنكليز للتنازل عن  ◈
 فلسطني(.

هذا مستوى ثقافته، وهذا و هذِه أوضاعُه،و عن ملك هذه ِطباعُه،ه أتباعو فماذا يقول حسن البّنا
 ُحكمه؟!ُمستوى شأن 

 ملاذا ُيقّبل َحسن البّنا إمام مجاعة األخوان يد امللك الُسعودي؟! هل هو ملٌك ِمصري؟ هل خياف ِمنه؟
 لكن ألّن الُسعودّية كانْت متّده باألموال! )هذه هي طريقة حسن البّنا(و اجلواب: ال.

 حلقة يف املشهد عرض مّت وقد[ 1ج: اجلماعة مسلسل] ِمن ُمقتطف درامي فاصل: 2فيديو مقطع ★
 (املصرّيون يعرفه جّدًا رخيٌص قّواٌد وهو.. فاروق امللك قّواد ثابت بكرمي البّنا حسن لقاء) سابقة

 هو يعلم أّنه قّواد امللك!و تعليق على املشهد: هذا املشهد حقيقي.. َحسن البّنا ُيخاطب هذا القّواد،
هو يعلم أّن والء امللك فاروق يف هذا القّواد.. هذا و حسن الّبنا ُيريد أن جيعل والءه للملك فاروق،

 القّواد يتحّكم بامَلِلك! 
ألّن امللك فاروق حينما يفتح عينيه َصباحًا ال ُيفّكر إّلا ِبما سُيمارسُه ِمن جنس  يف مساء ذلك اليوم.. 

ُقرب املساء، فأّول  يستيقظو يسأل قّوادُه عن الربنامج الذي أعّده له يف هذه األمسية.. فهو ينام هنارُه
عن االعدادات اليت أعّدها له هذا القّواد الذي يتوّسل ِبه إمام مجاعة و ما يسأل عنه يسأل عن الربامج

 هذه صور ولقطات موّثقة.. هذه حقائق. األخوان!!
 (البّنا حسن أكاذيب من لقطات) اّللقطات هذِه أجواء يف الزلنا أخرى، لقطات إىل بكم أنتقل ✤
 هذِه لكم أقرأو [..السياسي واإلفالس الديين اإلبتداع بني امُلسلمني اإلخوان] كتاب عند وقفة ●

ينقلها عن حسن البّنا بنفسِه، يف ِكتاب  -هو ِمن رموزهم و -بد احلليم ع حممود ينقلها اليت الِقّصة
 ِلحسن البّنا: [ حملمود عبد احلليم.. القّصة هي: أّن أحد إخوان الُسويس قالأحداٌث صنعْت التأريخ]

 قد اعتراها ُمنذ عام مرٌض ينتاهبا بني احلنيو يل منها أبناء ِصغار،و )إّن زوجيت امرأٌة صاحلة ُمطيعة،
 احلني، تفقُد فيه ُرشدها وتتحّول إىل وحش كاسر إذا استطاعْت الوصول إىل أّي ِمّنا حاولْت قْتَلُه،و
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قد انتاهبا و يف القاهرة حّتى يئسوا منها،ُهنا وقد عرضتها على األطباء و ُتحّطم كّل شيء أمامها،و
جئُت أنتظرَك ألعرض و ومّلا كنُت أعلم بُقدومك اليوم أدخلُتها غرفًة أغلقتها عليها، املرض اليوم،

 : قلُت له: هّيا بنا إىل البيت،-أي حسن البّنا  -األستاذ  عليك ُمصيبيت لعّلك ُتعينين فيها. يقول
 دخلنا احُلجرة امُلغلقة فرأيُت امرأة هبا، فقلُت له: و نا البيت،دخلو استأذنُت اإلخوان،و

وقفُت جبانب السرير و ادخل وغّطها متامًا مبالءة حبيث ال يبنُي منها شيء، ففعل ّث دخلُت احلجرة،
ظللُت أقرأ حّتى مسعُت صوتًا ُمنبعثًا ِمن جسم املرأة، ولكّنه و أخذُت أقرُأ القرآن،و وأغمضُت عيينّ 

 رجل يقول: صوت 
تنظُر إىل عورات النساء؟ ففتحُت عييّن فرأيُت ُجزءًا ِمن ساقّي املرأة قد و كيف تكون بّنا إمامًا للناس

انكشف نتيجة ما ينتاُبها ِمن حركات عنيفة، فأمرُت زوجها فغّطاها، ّث واصلُت قراءة القرآن حّتى 
ُتريد أن و ستعطاف: إّنك إماُم املسلمنيمسعنا صوت الرجل امُلنبعث ِمن جسم املرأة يقول يف نغمة ا

ماذا ُتريد مين؟ قلُت: دع و ُتحرقين وأنا ُمسلم، قال األستاذ: إن كنَت مسلمًا آذيَت مسلمة.. قال:
اخرج.. قال: أمهلين.. فواصلُت القراءة.. فقال بعد قليل: استحلفَك باهلل إّلا امسكَت و هذِه املرأة

.. قلت: إْن كنَت خارجًا فاخرج ِمن اصبع قدمها، فأراد ان سأخرجو عن القراءة حّتى ال أحترق
ُيساوم، فواصلُت القراءة، فصرَخ مستغيثًا وخرج من اصبع قدمها، فقامْت املرأة كأّنما ُحّلْت من 

 عقال..(
 هزيلة إىل أبعد ما ُيمكن.و مسرحّية رخيصةو كذبة من أكاذيب حسن البّنا،

هو يتحّدث عن السّيد عبد الوهاب و [ حلسن البّنا..والداعيةذّكرات الدعوة مُ ] كتاب عند وقفة ●
احُلصايف، الذي كان شيخًا ِلحسن البّنا أّيام ما كان ُمتصّوفًا على الطريقة احُلصافّية الشافعّية.. فجاء 

هو الذي أدخلُه و كان أكرب ِسّنًا منه،و حسن البّنا وأمحد الُسّكري )الذي كان صديقًا حلسن البّنا،
أدخل فيها و قة احُلصافية.. وكان أمحد الُسّكري قد أّسس مجعّية خريّية بإسم الطريقة احُلصافّيةللطري

 جعلُه سكرتريًا ثانيًا يف هذه اجلمعّية اليت حتّولْت بعد ذلك إىل مجاعة األخوان امُلسلمني..و حسن البّنا
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يقول  يعود إىل أمحد الُسّكري(.مادّيًا يف تأسيس مجاعة األخوان و عليه يكون الفضل األكرب تقنّيًاو
 يف هذا الكتاب: احسن البّن

اليت وجهها و اليت ال أزال أحفظها -أي من كلمات عبد الوهاب احُلصايف  -من كلماته  وأذكر أن)
إيّل وإىل األخ األستاذ أمحد السّكري يف بعض هذِه اجللسات ما معناه: إّنين أتوّسم أّن اهلل سيجمُع 

يضم إليكم كثريًا ِمن الناس، فاعلموا أّن اهلل سيسألكم عن أوقات هؤالء الذين و عليكم القلوب،
لكم ِمثلهم؟ أم انصرفْت هباء فيؤاخذون و سيجتمعون عليكم، أفدمتوهم فيها فيكون هلم الثواب

 هكذا كانْت توجيهاته كّلها إىل اخلري..( و وتؤاخذون؟..
مع ذلك ِحني َعِلم هذا الرجل أّن و ال ُيوجد فيها شيء.. هذه نصيحة اعتيادّية ِمن ُأستاذ إىل تالمذتِه،

 الُسّكري أّسسا حزبًا حتت هذا العنوان )مجاعة األخوان املسلمني( خالفهم يف ذلك،و حسن البّنا
 ، يقول:16حسن البّنا هو الذي يقول بذلك يف نفس هذا الكتاب، يف صفحة و
بد الوهاب حّتى ُأنشئت مجعيات األخوان على أحسن حال بشيخنا السّيد ع واستمّرْت ِصلتنا)

 احناز ُكٌل إىل رأيِه(و لنا فيها رأي،و -كان ُمخالفًا له  -كان لُه فيها رأي و املسلمني وانتشرْت،
 .احُلصايف الوهاب عبد ُأستاذه كالم ينقل هوو البّنا حسن حتريف :أخرى كذبة ●

 دراسة تأرخيّية -]موقف األزهر الشريف وعلمائه األجّلاء من مجاعة األخوان  وقفة عند كتاب
احلكاية هنا ينقلها ُحسني القاضي . الباحث يف احلركات اإلسالمّيةثائقّية[ للمؤّلف: حسني القاضي و

ِمن رموز األخوان: خالد حمّمد خالد، واليت ذكرها يف كتاب ]قّصيت مع  عن كاتب ِمصري معروف
 [ احلياة

)قراءة ُسطور ِمن هذا الكتاب ُتبّين حتريف البّنا يف النقل والكذب على أستاذه عبد الوّهاب احُلصايف 
 من أّنه كان موافقًا على تأسيس مجاعة األخوان، وهذا كذب.. فقد كان ُمخالفًا هلما يف ذلك(

 كتبه مّما بعض على فيها منّر وقفة.. )علي الرحيم لعبد[ لألخوان السّرية امللّفات] كتاب عند وقفة ●
 مكتب على البّنا حسن احتال أن بعد البّنا حسن صديقه ُيكّذب آنذاك الصحافة يف الُسّكري أمحد
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ُسّكري رفض موقف ال أمحد أّن هو الُسّكري ألمحد الطرد سبب كانو الُسكري، أمحد طردو اإلرشاد
 ممارسات جنسّية ُمحّرمة،و الِصْهر من زناما كان يقوم به ذلك و حسن البنا يف التسّتر على ِصهرِه

زوجات و مع عوائل وُأَسر وبنات وأخواتو ما كان ُيمارسه ِمن فساد مع نساء األخوان املسلمنيو
 أعضاء جملس اإلرشاد. 

 ألّنهم رفضوا فساد ِصهره! باخلوارجبعض مجاعة األخوان ذلك مّساهم البّنا و فحني رفض الُسّكري
األراجيف و ُسّكري ِمن مجاعة األخوان أخذوا ُيرّتبون له برناجمًا ِمن الدعاياتفبعد أن خرج أمحد ال

 إىل احلّد الذي أخذوا ينشرون أخبارًا كاذبة يف ُصحفهم وبأمر امُلرشد حسن البّنا.
 (1947/11/25)قراءة سطور ِمن مقال كتبه أمحد الُسّكري ُنِشر يف جريد صوت األّمة بتأريخ 

 نشروا يف جريدهتم عن أمحد الُسّكري هذا اخلرب الكاذب:مجاعة األخوان • 
)صاحب املقام الرفيع مصطفى النّحاس باشا، أمَر بتعيني أمحد السكري حمّررًا جبريدة صوت األّمة 

هم ُيريدون هبذا اخلرب . انة الوفد ال ِمن مال اجلريدة..(براتب شهري قدرُه ستون ُجنيهًا ُتدفع ِمن ُخز
 صار عمياًل حلزب الوفد.و الرجل خرج من مجاعة األخوان طمعًا يف األموال..أن يقولوا أّن 

 فكتب أمحد الُسّكري يف مقالِه يف جريدة صوت اأُلّمة، يقول: 
أن أفيَض يف الرّد على هذِه الفرية امُلضحكة، غري أّني ُأحّب أن ُألفَت نظر الشيخ حسن  ولسُت أريُد)

مجياًل أشكرُه عليه كّل الشكر، ذلك أّنه قد كشف  -هذا اخلرب الكاذببنشره  -البّنا أّنه قد أسدى إيّل
دمغي إّياه باحلقائق الواقعّية الثابتة، فلم و "رمسيًا" للمأل عن نوع السالح الذي يرد به على هجمايت له

البهتان الواضح الذي إْن دّل على شيء فإّنما يدل على إفالسِه و جيد أمامه غري سالح الكذب السافر،
 متام اإلفالس...(

 يستمّر يف احلديث إىل أن يقول أمحد الُسّكري ُمتحّدثًا عن حسن البّنا، يقول:و •
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ِمن أين يعيش؟ ولكّنه أراد أن و كيف يعيش؟و على أّلا أتعّرض لناحية حياتِه اخلاّصة وكنُت حريصًا)
ن يرمي حبجارتِه القذرة اخلبيثة ينطبَق عليه َمَثل األمحق الذي بيته ِمن ُزجاج رقيق ُمهّشم فيأىب إّلا أ
 بيت صاحبه الفوالذي السليم، الذي أحاطْت به عناية احلافظ العظيم.

كّله فسأظّل على موقفي ِمن اإلشفاق عليه هذِه املّرة أيضًا؛ ِحفاظًا لكرامة عائلته العزيزة  ومع ذلك
اريه مّرة أخرى إىل َطْرق رعونُة ُمستشو علّي، على أن أعود إىل كشف الغطاء إذا اضطرتين ُرعونته

 هذِه الناحية احلّساسة..(
 يستمّر يف احلديث إىل أن يقول:و •

التضحية و أم أن يعيش الرجل ِمن الصفقات السياسّية، -أي كسب اإلنسان من يده  -)هل هذا خرٌي 
ية على حساب اإلّتجار بدعوته يف ُسوق املساومات احلزبو بإخوانِه يف اهلل وأعوانِه اجملاهدين األحرار،

 ال يدوم؟و الوطن ُمقابل متاع  ال يبقىو املبادئ
على صفحات جريدته، و مع ذلك فقد أراد اهلل أن ُيظِهر الُبهتان الساطع على لسان "فضيلة املرشد"،و

ليعلم اإلخوان مدى االفتراء والتضليل الذي ُيمّوه به عليهم حني كان يّتهم أمحد السكري مُبختلف 
هكذا و الَصغار،و الُزورو هذا اخلرب الذي نشره يف جريدته أكرُب دليل  على اإلفالسو افتة،األباطيل امُلته

انزالقه يف مهاوي و يرد الشيخ حسن علي الوثائق الفاضحة اليت ُتدّلل على ُخروجه عن مبادئ الدعوة
وصدق اهلل ال مباذا جييب و هو حائر ال يدري ماذا يصنعو الضالل هبذا األسلوب اخلبيث الكاذب،

 لكم الويُل مّما تصفون{و العظيم يف كتابه }بل نقذُف باحلّق على الباطل فيدمغُه فإذا هو زاهقٌ 
للقضاء أيضًا أن يصدر حكمه يف هذه الفرية املضحكة إذا مل ُيسارع الشيخ حسن إىل  واآلن نترك

عّما يف وريقات نْشرتِه  احلديث إىلنعود بالقارئ و تكذيبها يف جريدته كما أخطرتُه اليوم رمسيًا،
 إستحياء...(و السرّية اليت أذاعها علي اإلخوان يف َخْفر

 وشهد شاهٌد ِمن أهلها.. هذا هو أمحد الُسّكري ُمؤّسس مجاعة األخوان املسلمني مع حسن البّنا..!
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 بغض النظر هل كان أمحد الُسّكري على حق، كان على باطل، ال شأن يل بِه.. حاله حال البّنا..
ِبهذه الصراحة يف جريدة كانت من أوسع اجلرائد و ِبهذا الوضوحو لكن حينما يتحّدث ِبهذه اجُلرأةو

هو يعلم أّن حسن البّنا ُيمكن أن يفتك به، فجهاز التنظيم و انتشارًا يف ِمصر )جريدة صوت األّمة(
استطاع حسن البّنا أن  لوثائق مااو لكن.. ألّنه كان يتكّلم باحلقائقو السّري ُمستعٌد لقتل أّي أحد،

 يرّد عليه.
 أكاذيب امُلرشدين العاّمني:و ان، أكاذيب مكتب اإلرشاد،األخو مجاعة أكاذيب من مناذج ✤
 قرأتهُ  الذيو "السّري امُلرشد"بـ يتعّلق فيما[  الفتوح أبو املنعم عبد] كتاب يف جاء ما عند وقفة ●

 األخوان مجاعة أعضاء من البيعة يطلب كان اإلرشاد مكتب أّن كيفو ..أمس يوم حلقة يف عليكم
ال ِسّري. )فكانوا و مل يكن ُهناك ُمرشد ال َعَلينو بارهم أن ُيبايعوا ُمرشدًا ِسّريًا،ك ِمن حّتى املسلمني

على ِصغارهم داخل ِمصر وخارج ِمصر على أن ُيجّددوا بيعة للُمرشد العام و يكذبون على ُكربائهم
 !السّري الذي ال ُوجود له(!

هلذا الكتاب و ال قضاة[ حلسن اهُلضييب دعاء] كتاب عند وقفة..  األخوان كذب على آلخر مثال ●
 ِقّصة أذكرها بشكل  ُمختصر:

 مّلا طرح سّيد قطب فكرته املبتنية على أمرين: 
 بوجوب السعي إىل حتقيق احلاكمّية هلل،والقول الثاين: القول جباهلّية اجملتمع البشري، : لاألمر األو

أن يتوّسلوا بكّل شيء لتطبيق حاكمّية اهلل على و أّن على املؤمنني هبذا الفكر أن يبذلوا كّل شيو
حدث ِجداٌل كبري فيما و ُأعدم سّيد ُقطبو بعد ذلك اعُتِقل األخوان،و صار، وصار الذي األرض.

اجلديدة متّسكت متسُّكًا أجيال الشباب و األكثر قبلوا هبا،و بينهم، ِمنهم َمن رفض أفكار سّيد ُقطب،
هو الذي و كان ُمرشد اإلخوان آنذاك حسن اهُلضييب،و غالْت يف ذلك،و شديدًا بأفكار سّيد ُقطب

 كان راضيًا عن أفكاره.. و جاء بسّيد ُقطب
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[ الذي ُيشّكل ُمشكلة كبرية يف أجواء التنظيمات اإلسالمّية إّنما معامل يف الطريقُقطب ] وكتاب سّيد
جاء و اهُلضييب أعاد تأسيس اإلخوان على أساس هذا الِفكر،و قرأه كلمة كلمة..و اهُلضييب، ُطِبع بأمر

جعله عضوًا يف مكتب اإلرشاد مع أّنه مل يتدّرج يف مراتب التنظيم احلزيب.. فصار الذي و بسّيد ُقطب
سلمني سّبب سّبب ِلجماعة األخوان امُلو بسبب تأييد اهُلضييب لسّيد ُقطب،و صار بسبب سّيد ُقطب،
التقّلب يف املواقف، بدأ و حسب طريقة حسن البّنا يف الفرارو مع الناس..و هلم مشاكل مع الُسلطة

بدأ و فرضه على األخوان، بدأ يتحّدث خبالف ما قاله سّيد قطبو اهُلضييب الذي جاء بسّيد ُقطب
هذا هو عنوان و ضاة ..ما حنُن بُقو حنُن دعاٌة :كان يقول يف ُمناقشاتهو يتأّول كالم سّيد قطب،

 الكتاب.
 هو ِبذلك يقول الذيو .. قطب لسّيد األفكار هبذه ُيؤمن ال ألّنه كّذاب اهُلضييب حسن األستاذ ●

 املدارس] كتابه يف ذلك قال يرزق، حٌي هوو العّوا سليم حمّمد الدكتور هو أيضًا منهم إخوانية شخصّية
 (امُلسلمني األخوان إىل اخلوارج ِمن اإلسالمّية الِفكرّية

هذه كذبة أخرى و )قراءة ُسطور من كتابه بّين فيها ُمعارضة اهُلضييب للفكر التكفريي لسّيد ُقطب(..
طلب منه أن يكتب الفكر و ِمن مكتب اإلرشاد، فاهُلضييب هو الذي جاء بسّيد ُقطبو من امُلرشد
طلب من مجاعة و التكفريي، للجماعة، رجع فرفض الفكرو مّلا سّبب ذلك مشاكل لهو التكفريي،

كتبوا و من اإلخوان أن يكتبوا كتابًا رّدًا على الِفكر التكفريي لكن ليس رّدًا ُمباشرًا على سّيد ُقطب،
 هو ال عالقة له هبذا الكتاب، فاهُلضييب رجٌل تكفريي.و الِكتاب بإمسه،

 :هوو ة الشيعّية الرمسّيةالديني املؤّسسة كذلكو الرمسّية، الُسنّية الدينّية امُلؤّسسة فيه ُتبدع فٌن هناك ✤
 فن التعظيم و فن التسقيط

َمن ُيريدونه ُيعّظمونه إىل أبعد و االفتراءات،و فَمن خيتلفون معه ُيسّقطونه إىل أبعد احلدود باألكاذيب
 احلدود
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ملؤسسة الدينّية جيري بامتياز أيضًا يف او هذا األمر جيري بامتياز يف املؤّسسة الدينّية الُسنية الرمسّية،
 الذين ُيباشرون األمر هم الذين جيلسون يف الدّكة العالية.و الشيعّية الرمسّية

 :الدينية الُسنّية الرمسّية املؤّسسة واجهات مِن كذلكو الرمسية، الشيعّية الدينية امُلؤّسسة واجهات من ●
 األحزاب الدينية.

شيعّية( مع املؤّسسة الدينية الرمسّية )ُسنّية كانت أم قد ختتلف معها األحزاب الدينية )ُسنّية كانت أم 
هم من رجال املؤسسة  لكّنها تلتقي معها يف كثري من األمور.. فزعامات هذه األحزابو شيعّية(
الشيعّية( هم ينتفعون من هذه األحزاب.. فهناك إلتقاء و أوالد زعماء املؤسسة الدينية )الُسنّيةو الدينية،

لكن ستبقى هذه األحزاب ُسنّية كانت أو شيعّية هي ِمن واجهات امُلؤّسسات و وهناك إختالف..
 الدينّية الرمسية.. 

على رأس و التعظيم هي األحزاب الدينية )ُسنّية أو شيعّية(و ِمن أكثر الواجهات جناحًا يف فن التسقيط
 ُكّل األحزاب يف الواقع الشيعي والُسّني: مجاعة األخوان امُلسلمني.

 [2ج: اجلماعة مسلسل] ِمن ُمقتطف درامي فاصل: 3فيديو مقطع ★
 سأترك التعليق على املشهد للحلقة القادمة.


