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

 2قطب ج سّيد  – (14احللقة )
 
 م7/10/2017 املوافق –هـ 1439حمرم  16 السبت ةالفضائّي القمر قناة على رضتُع
 www.alqamar.tv واألوديو بالفيديو الفضائّية القمر قناة موقع على رةتوّفُم
 
 سّيد شخصّية حتليل إىل للوصول حنتاجها اليت والتفاصيل امل عطيات طرح يف يتواصل   حديثنا ✤

 .قطب
احلديث عن اّللبنات األوىل اليت تشّكلت منها كان و مّر الكالُم أواًل فيما يرتبط  بشأن ط فولتِه،

 شخصيتُه حينما كان يف قرية )موشا(.
ما تفّرع و ث ّم انتقل احلديث  إىل َمرحلة الشباب )امَلرحلة األدبّية( حينما بدأْت عالقتُه تتوّثق بالعّقاد

 عن عالقتِه تلَك ِمن حتّوالت وتنّقالت.
 :عنهما احلديث مّر نتيجتان هناك ✤
اليت ق لُت بأّن هذه النتيجة أنتم ُتقّررون َصواهبا أو عدم و : هي النتيجة النهائيةتيجة األوىلالن ◈

 هي: أّن شخصّية سّيد قطب شخصّية قِلقٌةو صواهبا بالنسبة لكم، أّما بالنسبة يل فهي واضحة..
الدوافُع و ليست ُمستقّرة، تذهُب ذات اليمني إىل أقصاه، ث ّم تذهُب ذات الشمال إىل أقصاه،و

هذِه و ليست واضحًة هي اليت تأخذه إىل هذِه اجلهة أو إىل تلك..و ليست أكيدًةو ليسْت رصينًة
 هي أبرز ِسمات الشخصّية القلقة.

نتاجه و شاعر  ِمن الدرجة الثانية..و أديب  و : سّيد قطب ُمثّقف ِمن الدرجة الثانية،النتيجة الثانية ◈
 الدرجة الثالثة.و انيةاألديّب يترّدد ما بني الدرجة الث
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 حينما ثالثة حالٍة إىل ق طب سّيد انتقل(.. الشباب َمرحلة يف والزلنا) الشبابو الطفولة بعد ✤
 ر ماسونّيًا.. فسّيد قطب كان ماسونيًا بامتياز!صا

 غاىلو مىت َتركها.. فهو صار ماسونّيًاو حنُن ال منلُك تأرخيًا دقيقًا مىت انتمى سّيد ق طب للماسونّية
لكن من خالِل قرآئن: يبدو أّنه بقي يف أجواء وهذا واضح  ِمن كتاباته.. و يف املاسونّية كثريًا

 ح ِمن خالل تتّبع تفاصيل حياته.ضهذا ما يتّ و املاسونّية لسنني طوال،
 ق طب سّيد.. القاهرة يف املاسوين امَلحفل بإسم الناطقة  الرمسّية امَلجّلة هي( املصري التاج جّملة) ✤

 ملّرات امَلجّلة تلك يف يكتُب كان إّنماو واحدة، مّرة فيها يكتب مل.. ُمحّرريها ِمنو ك ّتاهبا ِمن كان
حديث عن امَلقال و ع وقفة قصرية َتعريفّية هبا،م املاسونّية امِلصري التاج َمجّلة لُصورة عرض. )كثرية

 ا سونّيًا؟(.اإلفتتاحي فيها الذي كتبه سّيد ق طب حتت عنوان: ِلماذا ِصرُت م
 كثرية ملّرات االفتتاحي املقال هذاو ..االفتتاحي امَلقال هو( امِلصري التاج جمّلة) يف ُيحّرر ما أهّم ●

هذا املقال على وجه اخلصوص و - ة تصدر لعّدة سنواتاجملّل دامت ما - يكتبه ق طب سّيد كان
 ُيبّين بيانًا واضحًاو ُيصّرح تصرحيًا علنّيًا؟( مّت اختياره؛ ألّن سّيد ق طب هنا ِلماذا ِصرُت ماسونّيًا)

 سنأيتو أّما امَلقاالت األخرى فتشتمل  على َموضوعات ُمختلفة.. ِمن أّنه ماسويٌن حّتى الُنخاع.
 .على احلديث عن َمقاالتِه األخرى

 املقال يكتبون الذين لكّل موجودًا كان ُعرف  هذاو (سّيد) بكلمة فقط مقاله وّقع املقال هناية يف ●
 نظر أتباعها.. يف امل قّدسة امل نّظمة هذه أمام بالتواضع إشعار  هو.. امِلصري التاج ِلمجّلة االفتتاحي

إْن كان سّيد ق طب حّتى يف ك تب أ خرى ِمن ك تبِه ذكر امسه فقط و فهم ُيظِهرون التواضع دائمًا،
يف و ]مشاهد القيامة يف القرآن[كذلك كتاب و يف اإلهداء مثل كتاب ]التصوير الفّني يف القرآن[،

لكن كان معروفًا يف هذه اجملّلة )جمّلة التاج امِلصري( أنّ َمن يكتب امَلقال االفتتاحي و مواطن أ خرى..
هذا املقال هو مقاٌل لسّيد ق طب، يعرفُه ك ّل امل طّلعني على تأريخ املاسونّية يف و فقط يذكر امسه..

 لتأريخ سّيد ق طب، ألّن الرجل بقي ماسونّيًا لفترة زمنّية طويل.يعرفُه ك ّل امل تتّبعني و ِمصر،
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لكّنه مل ُيهاجم و هي: أّن سّيد ق طب هاجم مجيع االّتجاهات،و ّدًا،ج واضحة قضّية هناك ✤
هاجم مجيع  .يف حاشّية كتاٍب من ك تبهو املاسونّية حّتى آخر ُعمره! فقط أشار إليها بسطر واحد

االّتجاهات ُخصوصًا حينما بدأ يتوّجه بنحٍو شديد يف االّتجاه اإلسالمي.. املاسونّية هي اجلهة 
لرّبما كان خيجل  ِمن نفسِه أو خيجل  ِمن اآلخرين..  مل ُيهامجها سّيد ق طب يف ك تبه!الوحيدة اليت 

له: أّنك ك نت ماسونّيًا ملّدة زمنّية  أو رّبما ما كان ُيريد أن ُيثري هذا األمر على نفسه من أن ُيقال
 ك نت تقول عن املاسونّية ما تقول.و طويلة،
مقال سّيد ق طب الذي حيمل عنوان )ِلماذا صرت ماسونيًا( الذي كتبه يف جمّلة "التاج  عند وقفة ✤

مقاٌل طرَح فيه السؤال على .. م1943أبريل عام  23ر يوم اجلمعة الصاد 787املصري" العدد 
 حاول اإلجابة.. جاء يف هذا املقال:و نفسه

)كثريًا ما مترُّ على املرء ُسويعات حيلو لُه فيها أن خيلَو إىل نفسه، إّما ُمسترساًل يف الذكرى أو تائهًا 
الً هكذا دواليك يظلُّ ُمتجّوو يكاُد يبدأ ِمن ناحية ما حّتى ينتهي إىل أخرى،ال يف بيداء الِفْكر، 

 انقضى،و أسًى على ما وّلىو ي، ُمتطّلعًا إىل ميادين امل ستقبل، فإّما حسرٌةبِفْكره بني جنباِت املاض
ذاك مع نظرٍة إىل امل ستقبل الغامض فيها و يلتقي هذاو انصرم،و قنوع مبا فاتو إّما ابتسامة  رضًىو

 رجاء لكن دون إسراٍف أو ُمبالغة.و أمٌل
حاسيس، فكان أّول ُسؤال ألمرتين ل ّجة تلَك اغَ و كان ذلك ُمنذ  أّيام ِحني َتجاذبتين هذِه العوامل،

حاولُت  لسؤال هو: "ملاذا صرُت ماسونيا؟"جتّسم حّتى طغى على َمن دونه ذلك او قفَز أمام عيين،
 لسُت فارَس ذلك امليدان،و مر ِفكاكًا، إْذ لسُت ابَن جبدهتاألِمن هذا السؤال َخالصًا بل ِمن هذا ا

 نسيُت أّنو ياح، فتوقفُت حلظًة بل حلظات حّتى نسيُت نفسييت أدراَج الراللكن َذهبْت ُمحاوو
 ساءلتها: مل هذِه احلريةو قة علّي أن أؤديها، ث ّم مل ألبْث حّتى َعجبُت ِمن أمر نفسيهناَك إجابًة ُمعّل

 الترّدد؟ فأجابتين:  هذاو
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ّنين ألماسونّيًا اجلواب ِمن القلب للقلب، فعرفُت عندئذ أّني صرُت و ميسور،و الُسؤال سهلٌ 
غذي الُروح الَظمأى ألُنسانية، طرقُت أبواَب املاسونّية إلأحسسُت أّن املاسونّية بلسم  جلراح ا

 قتبَس ِمن النور ُشعلًة بل ُشعالت ُتضيُء يل طريق احلياة امل ظلم،ألو احِلكمة،و باملزيد ِمن الَفلسفة
 -، ث مّ لكي أكون ُمجاهدًا مع اجملاهدين أشواكو ستمّد قّوًة أحّطم هبا ما يف الطريق ِمن عراقيلألو

 عاماًل مع العاملني.و -أي مع املاسونيني 
َتهذيب، و لكن يف حاجٍة إىل َصقٍلو ، -أي بالفطرة  -ّنين كنُت ماسونّيًا أللقد صرُت ماسونّيًا 

ُمهّمة  -للُمنّظمة املاسونّية  هذا عنوان -ترَك ليد البناية احلّرة ألفاخترُت هذا الطريق السوي، 
عرفُت أّن املاسونّية ليسْت مبدءًا أو مذهبًا ار. حرألِنْعمَ البّناؤون او الَصقل، فنعمْت اليد،و التهذيب

نسان إىل عمل اخلري ُدون وازع، إّلا وازع  ِمن إلنسانية اليت تدفع باإلاو إّنما هي الرجولةو ُيعتنق،
 ُتنزهه عن الُتّرهاتو غائرنسان عن الصإلضمريه، هي روح  عاليٌة نبيلة تسمو باو وجدانه

جمدًا، هي الفضيلة اليت تنطوي و أو يبغي رفعةالً على لكّل َمن َينشد كماألالسفاسف، هي امَلثل  او
 ُمنتهاه.و أنبلها، هي مبدأ الكمالو أشرف املقاصدو على أمسى املعاين

حفل ِلَمن ُينتخب كي أي املراسيم اليت ُتجرى يف امَل -ليس املاسوين َمن أ جريت لُه املراسيم بذلك 
ن لكو إّنما املاسوين َمن يعملو اكتسَب هذه الصفة يف هذا الطريق،و -يكون يف ُجملة أعضائها

الكبري، و هو َمن يفتح قلبُه للجميع، يتساوى لديه يف ذلك الصغرييف َصمٍت ُدون ضّجة أو إعالن، 
قسا، هو َمن و ِلَمن تنّكب له الزمانيده  ميدُّو عبس،و هو من ُيواسي ذلَك الذي جتّهم لُه الدهر

ّنه ألالشقاء، هو َمن يعمل الواجب و شقياءأليبكي على او البؤساء،و يذرُف الدمع على الُبؤس
اخلري لدواعي اخلري، دون أن يبغي من وراء ذلك جزاء أو يطمح لنيل مطمح، هو َمن و واجب،

 إّنما عليه واجب.و ليس له حق،
لن جتد لكلمة و تعرُف للتحّزب معىًن،ال و ديان،ألجتمُع بني ُمختلف ااملاسونية هي الوحدة  اليت 

التعّصب مكانًا يف َشرعها، هي التعويذة  السحرّية اليت تؤلف بني القلوب مجيعها يف أقصى الشرق 
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أن يتصافحوا  -الكبري و الصغري منهم -أو أدىن الغرب، هي املكان الوحيد الذي يستطيع فيه اجلميع 
ال و جيلسوا جنبًا إىل جنب، ُدون نظٍر إىل فارق اجتماعي أو مركز أديب،و خيه،ألخ ألُمصافحة ا

 املساواة، فما أعظمها دعائم،و خاءإلاو أ سسها ُمشّيدة على احلرّيةو َغرو يف ذلك، إذ أّن َدعائمها
 ما أبذهلا من مبادئ .و ما أقواها من أسس،و

لكّنين و ارتاح ضمريي،و ذي قبل، هدأْت نفسي عنو اطمأّن قليب بعض الشيء، لقدوأخريًا 
لكن ُعذري و اجتماعي،و أمسى مبدأ إنساينو ّني مازلُت امل قّصر امل ذنب يف حّق أنبلألمازلُت أشعر 

يام وحدها أن ُتحّقق أمنييت، ألاو سأترك لألّيامو يف ذلك واضح  ملموس مازلت يف مبدأ الطريق،
لعلّي أكون هبذا قد أرضيت و ،-الواجب املاسوين أي  -فأ نِعَم بأداء الواجب كاماًل غري منقوص 

 نفسي، فعرفُت ملاذا صرُت ماسونّيًا... اإلمضاء: سّيد(
 التاج جمّلة تصريح حبسب.. املاسون كبار ُنخبة ِمن هو بل فقط، ماسونّيًا ليس ق طب سّيد ✦

 املاسون"..! كبار ِمن ُنخبٌة حتريرها يف يشترُك: "العبارة هذه عنواهنا حتت ك تب حيث  املصري،
قد عنون َمقاله هذا هبذا العنوان و هو الذي يكتُب املقاالت االفتتاحّية يف هذِه اجملّلة.. وسّيد ق طب

 الصريح: "ملاذا ِصرُت ماسونّيًا..؟"
 لبق يعين اجملّلة ِمن العدد هذا تأريخ قبل ماسونّيًا كان أّنه ُيبّين هذا َمقالِه يف قطب سّيد كالم ✦
هذا شيٌء طبيعي، ألّنه إذا كانت هذه اجملّلة ُيحّررها ُنخبٌة ِمن كبار املاسون، فها و ..1943 عام

سونّيًا..؟" ه هبذا العنوان: "ملاذا ِصرُت ماهو ُيحّرر املقال اإلفتتاحي يف هذه اجملّلة.. ث ّم ُيعنّون َمقال
 م.1943هذا التأريخ يعين هو يتحّدث عن شيٍء وقع يف املاضي.. فهو صار ماسونّيًا قبل 

: مثاًل عنها يقول حني للماسونّية، مدحِه يف ق طب سّيد مقال يف التقديسو امل غاالة الحظوا ✦
نسانية".. أو حني يقول عن املاسونّية: "هي الفضيلة إلّنين أحسسُت أّن املاسونّية بلسم  جلراح ا"أل

 ُمنتهاه"..!و أ الكمالأنبلها، هي مبدو أشرف املقاصدو اليت تنطوي على أمسى املعاين
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هذا حالُه على و هذه طبيعة  سّيد ق طب حني يتمّسك بناحية ِمن النواحي، أو بفكرٍة من األفكار..
 طول اخلط..!

 فهل يكون هذا الشخص مأمونًا كي يكون مصدرًا ِلفهم الدين أو أخذ التشريع منه؟!
غذي الُروح الَظمأى ألُ املاسونّية أبواَب طرقُت: )هذا َمقالِه يف يقول ِحني قطب سّيد الحظوا ✦

احِلكمة( ألّننا سنجدُه حينما يتوّجه توّجهًا إسالمّيًا يكفُر بالفلسفِة بكّل و باملزيد ِمن الَفلسفة
 أشكاهلا..!

 النمنم. حلمي لألستاذ[ التحّوالت سرية قطب سّيد] كتاب عند وقفة ✤
املقاالت األخرى اليت كتبها سّيد ق طب يف ما بعدها يستعرُض املؤّلف جانبًا ِمن و 64يف صفحة 

 )َمجّلة التاج املصري( املاسونّية اليت يشترك يف حتريرها ُنخبة من رجال املاسون.
قراءة ُمقتطفات و شواهد ِمن مقاالٍت أ خرى كتبها سّيد قطب يف هذِه اجملّلةو )وقفة عند أمثلة

ات اإلنكليزّية يف معركة الَعَلمني على قّوات منها.. ِمن هذه املقاالت مقال كتبه بعد انتصار القّو
 كان ُيشيد يف مقاله بالقّوات اإلنكليزّية(و ُرومل األملانية،

 [2ج: اجلماعة مسلسل] ِمن ُمقتطف درامي فاصل: 1فيديو مقطع ★
ص ما بني الُرؤية الضبابية.. فألجل اخلالو التسّيد،و ما بني الرغبة يف التفّردو بني احلالة القِلقة، ✤

حتّرك و امل غاالة يف اجلهة اليت حناو ِمن ك ّل هذه اخللطة غري امل تجانسة ليس هناك ِمن عالج إّلا الُغلو
ك ّل هذه امل عطيات اليت مّرت و هذا األمر يتكّرر على طول اخلط يف ِسرية سّيد ق طب..و باّتجاهها..

صار جنمًا و ِحني ارتبط باملاسونّيةاإلشارة إليها يف زمن الطفولة، يف زمن الشباب، ث ّم بعد ذلك 
 حبيث يكتب املقاالت االفتتاحّية ِلمجّلة التاج امِلصري.

 :قد يقول قائل• 
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هذه القضّية ال ُتطرُح كثريًا؛ ألّن ماكينة الدعاية عند هذه اجلماعة املشؤومة )مجاعة األخوان 
د قطب( مل يتحّدث عن هذا هو اآلخر )أي سّيو امل سلمني( استطاعت أن ُتغّطي على هذا األمر..

 املوضوع.
الوثائق، فهذه القضّية معروفٌة للُمّطلعني على التأريخ و يف منطق احلقائقو أّما على أرض الواقع،

الزالت هذه و على تأريخ املاسونّية يف ِمصر..و على تأريخ سّيد ق طب بشكٍل خاص،و الثقايف،
اجملّلات القدمية.. فالقضّية واضحة و يت َتجمع الك تباجملّلة بُنسخها األصلّية موجودة يف املكتبات ال

ِلذا فإّن ك تب األخوان اليت كتبوها عن سّيد ق طب لن جتدوا فيها كتابًا واحدًا ناقش هذِه و جدًا؛
 نفى املاسونّية عن سّيد ق طب.و القضّية
 الفكر ِمن ختّلص قد يكن ملو ..طويلة كانت املاسونّية فترتُه قطب سّيد أّن للُمتتّبع يبدو الذي ●

 العالقة باملاسونّية إّلا يف فترة ُمتأخّرة حينما انغمس كثريًا يف االّتجاه اإلسالمي. ِمنو املاسوين
مل ينفصل متامًا عن املاسونّية، إىل أن ذهب إىل  1948القرائن ك ّلها تشهد أّن سّيد ق طب إىل سنة 

تتوّثق و بدأ ينغمُس شيئًا فشيئًا باجلّو اإلسالمي،و ..1950رجع سنة و الواليات امل تحّدة األمريكّية
 تتأّكد مع مجاعة األخوان امل سلمني.و عالقته شيئًا فشيئًا

أعين هبذه العبارة أي مل يكن ُملتزمًا مبذهٍب ِمن و سّيد ق طب إىل هذا التأريخ مل يكن ُمتدّينًا،
 اإلسالمية،و كتب يف الثقافة الدينية مل يكن ُملتزمًا بالتشريعات الدينية.. فقطو املذاهب الفقهية،

سّيد قطب كان و الك ّتاب يف مصر حنو الثقافة اإلسالمّية،و تلك الفترة توّجه الكثري ِمن اأُلدباءو
 ُمقّلدًا للعّقاد.. فإّن العّقاد يف املقطع الثاين من حياته الثقافّية واألدبّية توّجه إىل الفكر اإلسالمي..

فهو قد كتب   أن يكتب يف االّتجاه اإلسالمي.يت أّدت بسّيد قطب إىلهذا هو أحد األسباب الو
كتابه ]التصوير الفّني يف القرآن[ كتبُه حينما كان و يف االّتجاه اإلسالمي حينما كان ماسونّيًا..

الطاّمة و كتابه ]مشاهد القيامة يف القرآن[ كتبُه حينما كان يعتنُق املاسونّية..و يعتنُق املاسونّية،
 ربى: الك 
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ُيلقوه ليلّيًا على الناس يف و أّن ِمن مراجعنا الكرام َمن ُيوصي ُخطباء امِلنرب بأن حيفظوا هذا الكتاب
هو ال يعلم أّن هذا الكتاب كتبُه سّيد ق طب حينما كان ماسونّيًا..! و غري أّيام حمّرم..و أّيام حمّرم

 )وسأطرُح لكم هذا األمر بالوثائق..(
 هوو [1ج: الداخل من رؤية - التأريخ صنعْت أحداٌث امل سلمون اإلخوان] كتاب عند وقفة ✤

 هو من أعضاء اهليئة التأسيسّية )ِمن رموزهمو ؤّلف حممود عبد احلليم،للم أجزاء 3 ِمن يتأّلف كتاب
 قياداهتم( و

ِلهذا الكتاب ِلذا كتب امل قّدمة و هذا الكتاب ُتقّدمه مجاعة األخوان امل سلمني تأرخيًا رمسيًا هلا..
 امل رشد العام لألخوان امل سلمني: ُمصطفى مشهور.

 هو يتحّدث عن أهداف املاسونّية، يقول:و يهف جاء املاسونّية، عنوان حتت ●
)فأهداف ها امل علنة هي: أّنهم ُيريدون إجياد أ خّوة عاملّية تذوب يف ِغمارها فوارق العقيدة والقومّية 

للرجل اخلايل الذهن القليل التجارب هدفًا إنسانًيا رائًعا هتفو إليه والوطنّية، وهذا اهلدف يبدو 
 لكن هاك حقيقة هذا اهلدف:و النفوس وتتهافت عليه القلوب.. إهنا إخوة إنسانية رفيعة.

إّن خطورَة هذا اهلدف إّنما تكمُن يف نصفه األخري الذي يقول: تذوب يف غمارها فوارُق العقيدة 
 والقومّية والوطنّية

 ىيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثا ااإلسالُم إّنما جاء وهدفُه هو إجياُد أخّوة عاملية }يف
جعلناكم شعوًبا وقبائل لتعارفوا{ ولكن إذابة  العقيدة والقومّية والوطنّية هي مبثابة الديناميت هلذا و

 ما حوله من صروح.. نسفو اهلدف كمن يبين صرًحا شاخًما ويضعُ يف أساسه ديناميًتا يكفي لنسفِه
 توضيًحا لذلك أضرب املثل التايلو

لو كان غري و إذا ك نت ماسونًيا ُمسلًما فأخّوتك العاملّية هذِه تقتضيك أن ُتفّضل أخاك يف املاسونّية
 ُمسلم أو كان ُملحًدا على إخوتك يف اإلسالم.
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لو كان غري و اك يف املاسونّيةإذا ك نت ماسونًيا مصرًيا فأخّوتك العاملّية هذه تقتضيك أن تفّضل أخ
 ِمصري علي إخوانك يف الوطنّية..(

ذكره ُمؤّلف الكتاب حممود عبد احلليم عن املاسونّية قد يكون صادقًا يف ي الذي الكالم هذا ●
لكن إذا و هذا الكالم، باعتبار أّن مجاعة األخوان امل سلمني مل تكن على عالقة ُمباشرة باملاسونّية..

السبب : حسن و ع: فهناك تأّثر واضح بالفكر املاسوين يف ُبنّية مجاعة األخوان امل سلمني،الواقو ك ّنا
 البّنا.

إّنما و فكرة )إسالم بال مذاهب( هذه الفكرة اليت ُبنيت على قاعدٍة ما أنزل اهلل هبا ِمن ُسلطان
مّر احلديث  عنها و -الذهبّية هو "رشيد رضا".. ما ُسّميْت بقاعدة املنار و ابتدعها أ ستاذ حسن البّنا

 يعذُر بعُضنا بعضًا فيما خنتلُف فيه..و ِمن أّننا نتعاون على ما نّتفُق عليه، -
هذه القاعدة ُيمكن أن ُتقَبل يف ضوء العالقات اإلجتماعّية، يف ضوء األعراف العشائرّية، فيما بني 

وفكُر  د حتّدثُت عن هذا املوضوع(.قال ُيمكن أن جتري يف اجلانب العقائدي )وو ُزمالء يف العمل..
 حسن البّنا مبين  على هذه القواعد اليت تستند إىل فكر ماسوين!

 [2ج: اجلماعة مسلسل] ِمن ُمقتطف آخر درامي فاصل: 2فيديو مقطع ★
: الداخل من رؤية - التأريخ صنعْت أحداٌث امل سلمون اإلخوان] كتاب عند أيضًا أخرى وقفة ✤
 .احلليم عبد حملمود[ 1ج

هي معروفة عند الذين يعرفون تأريخ سّيد ق طب و امل ؤّلف يوّثق مسألًة ِمن املسائل، 211يف صفحة 
 يقول: -هذا الكالم كان يف أّيام حسن البّنا و -فهي تطبيق  ِمن تطبيقات املاسونّية.. مّما جاء فيه 

العري )فيه دعوة صرحية إىل )وقد قرأُت يف ذلك الوقت يف جريدة األهرام مقااًل لسيد قطب يدعو 
وكانت هذه البدعة قد انتشرت يف بعض بالد ناس َعرايا كما ولدهتم أمهاهتم، أن يعيش الو ،(التام

 املنطقو قد أثارين هذا املقال إثارة مل أستطع معها أن أقاوم القلم الذي وجد يف العقلو أوربا،
 ُيثبُت أّنها دعوٌة ختريبّية هبيميٌة دخيلة..(و هذه الدعوة، يدحضدليل و اخل ل ق واحلياء ألف دليلو
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 يقول:و ويستمّر يف حديثه
كدأيب يف كّل مقاٍل أكتبُه  -حسن البّنا  -ذهبت إىل األستاذ امل رشد و )محلُت املقال الذي كتبتُه

 فيه كنُت ُمزمعًا َنشرُه يف األهرام ُمطالبًا إّياه بنشرِه يف نفس املكان الذي ُنشَرو يف غري َمجّلتنا،
امَلقال امَلردود عليه، قرأه األستاذ املرشد مث اطرق طوياًل على غري ما عّودين..( الكالم طويل موجود 

 .213، 212يف صفحة 
اترك نشر الرّد على سّيد ق طب، فلرّبما و حسن البّنا يقول ِلمحمود عبد احلليم: اترك هذا املوضوع،

 أكثر.و ُيسّبب هذا انتشار ما ذكره سّيد ق طب أكثر
 إىل أن يقول:

ما ُيدريك لعّل و شاب ، وترُك الف رصة أمامُه للرجوع إىل احلّق خري  ِمن إحراجه، وهذا الكاتب)
يكون ِمّمن تنتفُع الدعوة جبهوده يف يوٍم من و يفيء إىل الصواب،و هذا الشاب يفيق من غفلته

 لبّنا..!نبوءًة حلسن او هنا يعّد املؤّلف هذا الكالم كرامًةو األّيام..(
 !ُعراة؟ يكونوا أن إىل الناس يدعوو التعّري، إىل يدعو ق طب سّيد كان فعاًل هل ●

لكّنه مل ينقل لنا نّص كالم سّيد ق طب.. أّما ِحلمي النمنم يف و حممود عبد احلليم ذكر الواقعة،
حلمي ذكر لنا نفس كالم سّيد ق طب، فقال  182كتابه ]سّيد ق طب سرية التحّوالت[ يف صفحة 

 النمنم:
املقال ِلَمن ُيقرؤه جيد أّنه يأسف ألّن املصايف كانْت و )كان سّيد قطب دائما كاتبا ُمحافظًا،

خاوية ذلك الصيف من امل صّيفني، وتعّرض يف املقال إىل أّن ارتداء املايوه على الشاطىء ليس ُمثريًا 
 للشهوات كما يتصّور البعض.. يقول سّيد ق طب:

هم إّما و ون الُعري على الشاطىء يف ُصورته البشعة احليوانية امل خيفة ِجدُّ وامهني،إن الذين يتصّور
يف نّيتهم أن و إّما ذهبواو لكن قرأوا أو رأوا الُصور منشورًة يف الُصُحف،و مل يذهبوا إىل الشاطىء،

 األمواج.و شاطئمل يعيشوا على الو ينتقدوا، فعاشوا يف هذه الُصورة اخليالّية امل شّوهة يف أذهاهنم،
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إّن صورَة واحدٍة عارية مّما ُينَشُر يف الصحف، أفنُت ِمن شاطئ كامل ميوُج بالعاريات، ألّن الُصورة 
هذا هو اخلطر. أما و التطّلع إىل ما وراءها ِمن حقيقة،و امل صّغرة ُتثرُي اخليال، الذي يأخذ يف تكبريها

 ألّنه واضح مكشوف(.اجلسم العاري نفسه فليس فيه ما يثري اخليال، 
أّنه يقول يف وقٍت كانت الشواطىء خالية ِمن امل صّيفني الُعراة..  :هو ق طب سّيد كالم مضمون ●

 األوقات مل يكن ُهناك ُمصّيفون. الشواطىء املّيتة" يف وقٍت ِمن -حتت عنوان: "خواطر ُمصّيف 
اإلفساد و الشواطىء ُيسّببون الفسادالنساء على و جدلٌ يف أنّ الذين يتعّرون ِمن الرجال وكان هناك
لكن بالنسبة ِلمحمود عبد احلليم فإّنه مل يفهم كالم و طبعًا الكالم ُيمكن أن ُيناقش، يف امل جتمع.

 أنا أقول:و سّيد ق طب..
ُمعجزة لنّبه حممود عبد احلليم إىل أّن سّيد و صاحب كرامةو لو كان حسن البّنا صاحب ُنبوءة

إّنما ُيدافع عن حالة التعّري عند الشاطىء، بغّض النظر و التعّري هنا،و ُعريق طب ال يدعو إىل ال
على كالٍم ليس  هل أّننا نّتفق مع سّيد ق طب أم خنتلف معه.. فأّي كرامٍة هذه اليت تكون مبنّية

  صحيحًا باألساس؟!
حممود عبد احلليم ال كالم حلمي النمنم دقيق.. و : ال كالم حممود عبد احلليم دقيق،أقولأنا • 

 الُعري.و قال: أّن سّيد ق طب دعا إىل التعّري
إّنما و يرّد على حممود عبد احلليم فيقول: أّن سّيد ق طب كان دائمًا كاتبًا ُمحافظًا.. وحلمي النمنم

 حاول أن ُيبّين ِمن أّن مسألة التعّري ِبحدود املالبس اليت ُتلبس عند الشواطىء ال ُتثري الفساد
د.. لكن القضّية يف تصّوري أبعد ِمن ذلك، فما قالهُ سّيد ق طب هو انعكاس ِلفكره املاسوين، اإلفساو

 فاملاسونّية تدعو لذلك.
إّنما املاسونّية تدعو إىل احل رّية امل طلقة للجميع.. و أنا ال أقول أّن املاسونّية تدعو إىل التعّري التام،

ة امل طلقة للجميع فهو هنا ُيدافع عن هذه الظاهرة املوجودة فإميانًا ِمن سّيد ق طب باحل رّية املاسونّي
 على الشواطىء.
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بغّض النظر عن كالم حلمي النمنم، فإّن سّيد ق طب و بغّض النظر عن كالم حممود عبد احلليم،• 
 هنا يتحّرك يف ضوء عقيدتِه املاسونّية.

طب ِمن القرية إىل املشنقة[ يف صفحة ُيحّدثنا عادل مّحودة يف كتابه ]سّيد ق  هذا االّتجاه ويف نفس
هو ينقل  كالمًا ذكرُه ُسليمان فّياض يف مقال يف جمّلة اهلالل يف العدد الصادر يف سبتمرب و 58

يقوم عادل مّحودة ِبُمقارنة بني  -ُسليمان فّياض هو صديق قريب جّدًا ِمن سّيد قطب و - 1986
اجلاهلّية حينما توّجه اّتجاهًا و بني تبّنيِه ِلفكرة احلاكمّيةو ما كان عليه يف بداية أمره: ناقدًا أدبّيًا،

 جاهلّية القرن العشرين"، يقول:و إسالمّيًا.. فيقول حتت عنوان: "سّيد ق طب بني النقد األديب،
ُمعجبًا و )نفس املوقف اختذه سيد قطب من الفنون مبا يف ذلك فن الطرب الذي كان ُمتحّمسًا لُه

 ..!( حمّمد عبد الوّهاب بأّنهما ِمن الظواهر الكونّية اليت ال تتكّررو أ ّم كلثومبه إىل حّد أن وصف 
كما ق لت: بأّن و نفس الذوق املاسوين.. ك ّل هذه املالمح هي مالمح ماسونّية بامتياز.. وهذا هو

اخلفي  املاسونّية يف أجواء امل ثّقفني امِلصريني كانت بوجهها الناعم امل ضيء النهاري، ال ِبوجهها
 امل وحش امل ظلم.

 اإلجتماعّية العدالة] كتاب هو اإلسالمي الفكر يف ق طب سّيد لتوّغل عالمًة ُيشّكل قد كتاب أّول ●
 كن ليس إىل حّد بعيد.لو ،[اإلسالم يف

هي ِمن ك تب و ب ]مشاهد القيامة يف القرآن[اكتو سّيد ق طب كتب ]التصوير الفّني يف القرآن[،
التصوير األديب.. لكن أّول كتاب ُيمكن أن يكون و ترتبط يف جهة النقد األديبو اجلّو اإلسالمي

 رمسّيًا هو كتاب ]العدالة اإلجتماعّية يف اإلسالم[
كان مألوفًا يف ذلك حينما يتحّدثون و هناك َمن تتّبع طبعات هذا الكتاب.. حتّدث عن الشيوعّية..

 ق طب مل يتحّدث عن املاسونّية إطالقًا يف هذا الكتاب!لكن سّيد شيوعّية يربطوهنا باملاسونّية، وعن ال
 - 1964.. لُه طبعات عديدة.. يف طبعة 1949صدر سنة  -حبسب سّيد ق طب  -هذا الكتاب 

يف هذه الطبعة )أي  -يف هذه الفترة سّيد ق طب كان قد دخل عميقًا يف مجاعة األخوان امل سلمني و
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هذه هي و اشّية صغرية أشار فيها إىل املاسونّية..( أحدث فيها تغيريات، وأضاف ح1964عام 
الكلمة الوحيدة لسّيد ق طب يف مؤّلفاته الكثرية اليت أشار فيها إىل املاسونّية مع أّنها كانت ظاهرة 

 يف الثقافة العاملّية آنذاك.و واضحة يف ِمصر
 [:العدالة اإلجتماعّية يف اإلسالممن كتاب ] 11يقول سّيد ق طب يف صفحة • 
كتب يف احلاشية: و وضع إشارة هنا،و الدين..(و كان العداء اجلاهر الصريح بني الشيوعّية ومن هنا)

أّن أ وىل ركائز اخلّطة و )ال ينبغي أن ننسى مع ذلك أّن الشيوعّية مؤّسسة يهودّية كاملاسونّية،
 قّوم األساسي يف احلياة(اليهودّية يف تدمري العامل غري اليهودي هو سلبُ الدين منه وإبعاده عن هذا امل

ال ِمن بعيد و مل يتحّدث عن املاسونّية ال ِمن قريبٍ و فقط شّبه الشيوعّية باملاسونّية.. فقط تشبيه..
 كاتبًا ِمن ك ّتاهبم!و ُمفّكرًا ِمن ُمفّكريهم،و مع أّنه كان ق طبًا ِمن أقطاهبم،

 [2ج: اجلماعة مسلسل] ِمن ُمقتطف آخر درامي فاصل: 3فيديو مقطع ★
حياة سّيد ق طب: )الطفولة، الشباب "املرحلة األدبّية"،  ِمن املراحل هذه عن احلديث مّت ✤

 هي: "اإلنكفاء إىل األجواء اإلسالمّية"و وصلنا إىل املرحلة الرابعةو "املاسونّية"..(
املقطع ِمن ما يرتبط بذلك و فبعد الطفولة كان احلديث يف املرحلة األدبّية أو يف االلتصاق بالعّقاد

اليت طال مكوث سّيد ق طب فيها و حياة سّيد ق طب من تفاصيل مّرت اإلشارة إليها.. ث ّم املاسونّية
 قياسًا باّتجاهات أخرى تبّناها.

 حدث اخلمسينات، إىل استمرارًا األربعينات بدايةو الثالثينات هناية يف الفترة تلك يف حدث ●
ال و نزوع  حنو اإلسالم.... ِمصر(  وحّتى خارج) امِلصريني عند ةاألدبّيو الثقافّية األجواء يف نزوع 

 إّنما نزوع ثقايف ِفكري حنو اإلسالم.و أحتّدث هنا عن التدّين،
على سبيل امِلثال )عّباس حممود العّقاد( أستاذ سّيد ق طب.. أديب معروف، ثقافته شرقّية غربّية.. 

لكن بعد ذلك حنا يف الشطر الثاين ِمن عمره و اإلسالمّية،كتاباته األوىل ال عالقة هلا باألجواء 
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من تلك الك تب و أّلف مؤّلفات يف األجواء اإلسالمّية..و الثقايف حنا حنو اإلسالم، فكتب كتابات
 اليت أّلفها جمموعة ك تب ُعرفْت بالعبقريات.

 كثريًا، األزهر عن ابتعد ذلك بعد ث مّ  أزهريًا، باألساس حسني طه كان فقد.. أيضًا حسني طه ●
بقيْت معه إىل أن مات و جاءت معه وعاشْت يف ِمصر،و تزّوج زوجة فرنسّيةو فرنسا، إىل ذهبو

 ماتت هي أيضًا يف ِمصر.و طه حسني،
لكن بعد ذلك اّتجه يف و ُيؤّلف يف األجواء اإلسالمّية،و طه حسني أيضًا يف بداياته مل يكن يكتب

لرّبما من أشهر الك تب اليت و كتب أخرى..و كتابه ]الفتنة الكربى[كتاباته حنو اإلسالم، كما يف 
يف الوسط الُسّني أيضًا: كتاب ]حمّمد[ و ثار حوهلا جدل يف الوسط الشيعيو ك تبْت يف ذلك الوقت
 كاتب ِمصري ُتويّف يف اخلمسينات.و أديبو هو شاعرو ِلمحّمد حسني هيكل

لكن هذه األمساء كانت بارزة جّدًا.. فهم مل يكتبوا و األمساء،علمًا أنّ احلديث ال يقف عند هذه • 
 كتابة دينية، مل يتوّجهوا توّجهًا دينّيًا.. هذه الرموز مثل )العّقاد، وطه حسني، وحمّمد حسني هيكل(

إّنما كتبوا كتابات تنحى باالّتجاه اإلسالمي.. فيها مزيج و غريهم.. هؤالء مل يتدّينوا يف حياهتم،و
املفاهيم و األفكارو مزيج من بعض املعاينو مزيج من أدب امل سلمني،و ريخ اإلسالمي،من التأ

 القرآنية.. هذه كانت ظاهرة واضحة جّدًا.
 عيشًا يعيشُ  كان أّنه مع يديه، بني املوجودة املوجة يركب كعادته قطب سّيد املوجة، هذه مع ●

أجواء املاسونّية.. فهو ما بني صدمات احلياة اليت صدمته مثلما ُصِدم ِبحّبه لتلك الفتاة اليت  يف تاّمًا
 مثلماو مثلما ُصِدم خبيبة أمل يف أن يكون يف الصّف األّول يف اجلّو األديب..و أراد أن يتزّوج منها،

 مثلما.. و
كلماته شاهدة و ود التقديس،قّدسهم إىل أبعد حدو ركب أيضًا موجة املاسون وكتب يف جمّلاهتم

كان ماسونّيًا و -أّول ما كتب و على ذلك.. ركب أيضًا موجة االنكفاء إىل الثقافة اإلسالمّية،
كتب كتابه ]التصوير الفّني يف القرآن[ هذا أّول كتاب حنا فيه باّتجاه الثقافة اإلسالمية  -آنذاك 
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القرآن[ هو كتاب أديب، ال عالقة له بالتدّين..  يف عموم اجلوّ اإلسالمي.. فكتاب ]التصوير الفّني يف
 لكّنه يف جّو الثقافة اإلسالمّية.

 يقول: 9هو يقول يف ُمقّدمة الكتاب صفحة 
 -أي صور أدبّية  -أن أعرض للناس بعض النماذج مّما أجده يف القرآن ِمن صور  وخطر يل)

ر الفّني يف القرآن"..( إىل يلتصّو"ا حتت عنوان: 1939لة املقتطف عام ففعلت، ونشرت حبًثا يف جم
 أن يقول: 

 )إىل أن شاء اهلل أن أتوّفر عليه بعد مخسة أعوام كاملة من نشر البحث األّول يف جمّلة امل قتطف..(
 كتب هذا الكتاب.و

 وآنذاك كان سّيد ق طب يف أجوائه املاسونّية. 1944يعين هذا الكتاب مّت يف سنة 
أّلف سّيد ق طب كتابه  -الزال سّيد ق طب يف أجوائه املاسونّية و - 1947بعد هذا الكتاب سنة • 

 باّتجاه الثقافة اإلسالمّية "مشاهد القيامة يف القرآن".. جاء يف ُمقّدمة هذا الكتاب:
)هذا هو الكتاب الثاين يف مكتبة القرآن اجلديدة اليت صّح عزمي على إنشائها بعون اهلل، كان 

فّني يف القرآن" الذي صدر يف مثل هذا اليوم ُمنذ عامني..( ويف هناية الكتاب األّول "التصوير ال
 م 1947ديسمرب سنة  31الكتاب يضُع تأرخيًا : 

هو ال يزال يرفل يف آثار الفكر املاسوين.. هذه بدايات و هذا الكتاب أيضًا كتبه سّيد ق طب• 
الك ّتاب وامل فّكرين و بقّية اأُلدباءكتاباته حني انكفأ حنو الثقافة اإلسالمّية مثلما حدث لغريه من 

 يف باقي الُبلدان العربية.و وامل ثّقفني يف مصر
 [2ج: اجلماعة مسلسل] ِمن ُمقتطف آخر درامي فاصل: 4فيديو مقطع ★
 سّيد تأريخ يف الكتاب هذا.. ق طب لسّيد[ اإلسالم يف اإلجتماعّية العدالة] كتاب عند وقفة ✤

ِمفصلّية على امل ستوى األديب والِفكري، وعلى ُمستوى التوّجه.. أترك احلديث طب ُيعترب ُنقطة ق 
 عن هذه النقطة امِلفصلّية حللقة يوم غد.


