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 ملّخص برنامج
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املاضية مبثابة ُمقّدمة للُجزء الثالث م ن أجزاء هذا الربنامج، دارْت حلقاُت اجلزء كانْت احللقة  ✤
األّول حول حسن البّنا، و دارْت حلقاُت اجلزء الثاين حول سّيد ُقطب، و أّما حلقات اجلزء الثالث 

 .فهي تدور حول واقعنا الشيعي

شيعّية[ إىل اآلن مل ُيطرح بعد ال يف اجُلزء عنوان الربنامج ]السرطان القطيب اخلبيث يف ساحة الثقافة ال
 .األّول م ن هذا الربنامج، و ال حّتى يف اجُلزء الثاين

 ُمشكلُتنا مع املّد اإلخواين الُقطيب و الذي اختصرتُه هبذا العنوان ]السرطان القطيب اخلبيث[

شيعّية، و ال األخوان فعلوا ُمشكلتنا ليس أّن الُسّنة ُهم الذين أقحموا هذا الفكر اخلبيث يف ساحتنا ال
 ..ذلك بأنُفسهم، و ال جهات ُحكومية أرادْت اإلساءة إىل التشّيع، وال ُأناٌس م ن صغار الشيعة



2 
 

امُلشكلة أّن الذين أقحموا هذا الف كر، وفتحوا أبواب الساحة الثقافّية الشيعّية ل هذا السرطان اخلبيث 
األّول.. و أحزابنا الشيعّية العريقة.. هؤالء ُهم الذين فتحوا هم مراجعنا و علماؤنا الكبار من الطراز 

 .األبواب ل هذا الفكر اخلبيث

ُمشكلتنا الكبرية هي يف ساحتنا الشيعّية العراقّية.. و ما يكون يف ساحتنا الشيعّية العراقّية فإّنه  ✤
 !ينتقل بشكل طبيعي سلس إىل ُكّل املناطق الشيعّية يف العامل العريب

لعراق هناك النجف.. والنجف بكلّ تأرخيها، وبكلّ هيبتها يف نفوس الشيعة أّنى كانوا، والنجف ففي ا
يتمّسكون  -على األقل الشيعة امُلتدّينون  -بكّل زعامتها الدينّية اليت يتمّسك هبا الشيعة يف ُكّل مكان 

 .بالزعامة النجفّية

ت يف إيران فيما سلف هي حكومات شيعّية، مع أّن عدد الشيعة يف إيران أكثر، و مع أّن احُلكوما
 .بعد انتصار الثورة اإلسالمّية اإليرانّية، نشأت اجلمهورّية اإلسالمّية يف إيران 1979وُمنذ سنة 

مع ُكّل هذه اإلمكانات، ومع ما صار ل قم م ن إعالٍم و تأثرٍي شرقًا وغربًا حيثما كان الشيعة يقطنون، 
يف أّن النجف بعد ُسقوط النظام البعثي اإلجرامي سلبْت األضواء م ن قم و و لكّننا رأينا بأّم أعيننا ك

م ن غري قم.. فالنجف هلا تأثريها سابقًا، ويف هذا الوقت، وفيما يأيت م ن األّيام.. و ل ذا ُجّل حديثي 
 يف هذا الربنامج ُأوّجهه ل ساحتنا الشيعّية )العراقّية( بشكٍل خاص، و بالضم ن يكون احلديث عن

 الساحة الشيعّية يف ُكّل مكان

 .للتشّيع يف العامل جناحان: اجلناح اإليراين، و اجلناح العراقي.. و هبذين اجلناحني يطري التشّيع  ●
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و للتشّيع يف العراق جناحان: اجلناح النجفي، و اجلناح الكربالئي.. و هذه القضّية ليسْت خاّصة  ●
رى يف السابق، و الزال جيري يف أعماق التأريخ الشيعي مبقطع زماين معّين، و إّنما هذا األمر ج

 .)التشّيع يف العراق يطرُي هبذين اجلناحني: اجلناح النجفي، و اجلناح الكربالئي(

آثار السرطان القطيب اخلبيث موجودٌة عند الشيعة يف اهلند، و عند الشيعة يف باكستان، و ما  ✤
 .داد جلماعة األخوان امُلسلمني بنحٍو و بآخرالتنظيم الديين السياسي للمودودي إّلا امت

م، أّما املودودي فقد أّسس اجلماعة اإلسالمّية 1928حسن البّنا أّسس مجاعة األخوان امُلسلمني سنة 
 .م.. و كال الطرفني أحدمها تأّثر باآلخر1945سنة 

اإلسالمّية يف باكستان  فجماعة األخوان امُلسلمني تأّثرت باجلماعة اإلسالمّية يف باكستان، و اجلماعة
 .تأّثرت جبماعة األخوان امُلسلمني يف م صر.. و فيما بني الطرفني روابط وثيقة جّدًا

السرطان القطيب اخلبيث آثاره يف شيعة اهلند، يف شيعة باكستان، يف شيعة أفغانستان، و يف سائر  ●
نتفّحص ماذا جرى و ماذا جيري  املناطق الشيعّية.. و كذلك آثاره واضحة يف إيران إذا ما أردنا أن

 ..على أرض الواقع يف ساحة التشّيع اإليراين

و احلال هو هو و بشكٍل أعمق فإّن آثار السرطان القطيب اخلبيث يف الساحة الشيعّية العراقّية أكثر و 
، و ما ُترجم أكثر، و السبب واضح: ألّن اإليرانّيني ال يتكّلمون العربّية و هذا السرطان ُلغتُه لغٌة عربّية

 .م ن ُكتب سّيد ُقطب أو من ُكتب اإلخوان ُعمومًا إىل اّللغة الفارسّية كان شيئًا َمحدودًا و قلياًل

هناك مهتّمون يف اجلّو اإليراين بالفكر الُقطيب، و لكن هؤالء ال ُيشّكلون مساحة كبرية.. رّبما 
 .عام لشخوصهم أمهّية ل ما هلم م ن تأثري على الواقع الشيعي بشكل
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آثار السرطان الُقطيب واضحٌة جّدًا يف شيعة اخلليج العريب، و واضحة جّدًا يف شيعة لبنان و بالد 
الشام، و يف ُكّل بقاع األرض.. و امُلشكلة تبدأ م ن النجف.. و لكّنين الُبّد أن ُأسّلط الضوء على 

 .اجلناح الشيعي اإليراين

ظهرت بشكل واضح يف إيران قبل أن تظهر بشكل واضح يف اآلثار األخوانّية و القطبّية يف إيران  ●
 .العراق

البدايات كانت مع مرجع ديين سياسي هو السّيد أبو القاسم الكاشاين.. كان يف النجف، و والده 
أحد الشخصّيات العلمّية، من مراجع الطبقة الثانية و من الشخصيات البارزة اليت اشتركْت يف 

 .عد بثورة العشرين يف العراقاألحداث اليت ُعرفْت فيما ب

والده السّيد ُمصطفى الكاشاين كان يف النجف، و ذهب إىل إيران، و هو مرجٌع دييٌن و سياسي  •
 .يف نفس الوقت، و كان لُه تأثري كبري على الشارع اإليراين

الشارع  عرض لقطة سريعة ُتبني َمدى تأثري هذا املرجع الديين و السياسي: أبو القاسم الكاشاين على)
 .(اإليراين

السّيد أبو القاسم الكاشاين هو الشخصّية األوىل اليت فتحْت األبواب للفكر اإلخواين و للثقافة  ●
 .اإلخوانّية

أبو القاسم الكاشاين حُبكم تصّديه للعمل السياسي، و يف مقطٍع زمايّن ُمعّين انغمس انغماسًا شديدًا 
د فيما بينه و بني حسن البّنا نشأت عالقة وطيدة جّدًا.. و يف األجواء السياسّية، و نشأت على الُبع

أخذت تتوّثق شيئًا فشيئًا.. و اّتفقا على أن يلتقيا يف احلّج يف مّكة، و عقدا اّتفاقّية قوّية و متينة فيما 
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بينهما )فيما بني مشروع حسن البّنا السياسي الديين، و فيما بني مشروع السّيد أيب القاسم الكاشاين 
 .سياسي الديين أيضًا(ال

مّما ُعرف عن األمور اليت اّتفق عليها هو أن يكون هناك مؤمتر واسع جّدًا يف طهران، حتضره  •
القيادات اإلخوانّية املهّمة، و سائر الشخصيات األخرى امُلنتشرة يف البلدان اإلسالمّية اليت هلا صلة 

 .باألخوان أو هلا ص لة بالسّيد الكاشاين

ريًا م ن التفاصيل عن ذلك، و لكن هناك أمٌر ُيمكن أن ُيخربنا عن مدى العالقة الوثيقة ال منلُك كث
 .فيما بني الكاشاين و فيما بني البّنا و مجاعة األخوان امُلسلمني

م.. ألّنه كان قد أصدر أمرًا ألعضاء التنظيم السّري بقتل 1949حسن البّنا ُقت ل قصاصًا عام  ●
النقراشي استعانوا باحُلكومة فقتلوه ق صاصًا و ثأرًا لدم قتيلهم.. و ل ذا فاحلديث  الُنقراشي، و أولياء دم

 .عن شهادته حديث هراء ال معىن له

و بدأ األخوان ُيلملمون أوضاعهم، فرّشحوا عّدة شخصّيات  1949حني ُقت ل حسن البّنا يف العام 
اك بأن جيعلوا هذا اّللقب )امُلرشد لتسنم منصب "امُلرشد العام".. و إن كان دار يف أوساطهم آنذ

العام( خاّصًا حبسن البّنا، و أن ُيعطوا لقب "الرئيس" للزعيم اجلديد.. ألّنهم هكذا يعتقدون أّنهم لن 
 .جيدوا شخصًا مبستوى حسن البّنا

تنشر على صفحاهتا امُلرّشحني لرئاسة مجاعة األخوان  1950هناك صحيفة م صرّية من ًصحف عام  •
أشخاص، و أحد هؤالء األشخاص هو: املرجع الشيعي "أبو القاسم الكاشاين"..  7ني.. و هناك امُلسلم

و هذا يكشف لنا عن مدى العالقة الوثيقة و الرابطة املتينة بني أبو القاسم الكاشاين و حسن البّنا و 
 .مجاعة األخوان امُلسلمني
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 .(نيعرض لصورة هذه الصحيفة اليت عرضْت ُصور هؤالء امُلرّشح)

قطعًا لن ُيرّشحوا شخصّية شيعّية، و يفتحوا هلا األبواب ما مل تكن هذه  الشخصّية الشيعّية قد فتحْت 
هلم األبواب على مصارعها، ما مل تكن هناك منافع ُمتبادلة ال ُيمكن أن ُيفّكر األخوان امُلسلمون بأن 

 .ُمرشدًا عاّمًا لألخوان امُلسلمني  ُيرّشحوا مرجعًا شيعّيًا إيرانّيًا كي يكون رئيسًا و زعيمًا و

الربنامج مل يكن تأرخيّيًا.. أنا ال ُأريد أن أحتّدث عن املعلومات التأرخيّية.. الربنامج يتتّبع آثار  ✤
 .السرطان القطيب اخلبيث يف ساحة الثقافة الشيعّية، هذا هو ما يتحّرك حولُه و باّتجاهه  هذا الربنامج

 .[1امي ُمقتطف م ن ]مسلسل اجلماعة: ج: فاصل در1مقطع فيديو  ★

شخصّيٌة إيرانّيٌة شيعّيٌة دينّيٌة سياسيٌة معارضٌة للنظام الشاهنشاهي: السّيد جمتىب نّواب صفوي.. و  ✤
 .م1955الذي أعدمُه النظام الشاهنشاهي سنة 

عالقة وثيقة فيما بني السّيد نّواب صفوي م ن الشخصّيات اليت أّثرْت تأثريًا كبريًا يف إجياد رابطٍة و 
مجاعة األخوان امُلسلمني و الوسط الديين الشيعي اإليراين.. على األقل الذين كانوا على عالقٍة و 

 .رابطٍة باملرجع الذي حتّدثُت عنه قبل قليل: أبو القاسم الكاشاين

 .القاسم الكاشاين فالسّيد ُمجتىب نّواب صفوي كانْت تربطُه عالقة وثيقة جّدًا و كان تابعًا للسّيد أيب

عرض جمموعة م ن صور السّيد جمتىب نّواب صفوي مع رموز و قيادات األخوان امُلسلمني و يظهر )
 .(بينهم سّيد ُقطب

 .أسس السّيد جمتىب نّواب صفوي حركة فدائّيان إسالم و اليت تعين باّللغة العربّية )فدائّيو اإلسالم( ●
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بّنا، و تبّناها سّيد ُقطب و تبّنتها مجاعة اإلخوان امُلسلمني كان يتبّناها نفُس امُلتبّنيات اليت تّبناها حسن ال
  :السّيد ُمجتىب نّواب صفوي، و هي

إزالة الفوارق بني املذاهب، و استعمال السالح و املواجهة امُلسّلحة مع النظام الشاهنشاهي، و األمر 
 .فيه تفصيل

  :خالصة الكالم ●

شخصّيٌة كان هلا أثر كبري يف فتح األبواب ل جماعة األخوان املسلمني، )السّيد ُمجتىب نّواب صفوي( 
و للفكر الُقطيب، حيُث أّن أتباع السّيد ُمجتىب نّواب صفوي قاموا بترمجة العديد م ن ُكتب سّيد ُقطب 
و ُكتب األخوان إىل اّللغة الفارسّية.. و فتحوا األبواب هلم بشكٍل واسع على الساحة الشيعّية يف 

 .ران، و كانوا على تواصل وثيق و وثيق جّدًا معهمإي

السّيد جمتىب نّواب صفوي تواصل مع األخوان امُلسلمني يف مصر و بشكٍل قوي، و مع األخوان 
 .امُلسلمني يف ُسوريا، و مع األخوان امُلسلمني يف العراق

 :معلومة للفائدة  ✤

 :العالقة بني األخوان امُلسلمني و الشيعة يف إيران أقول: رّبما م ن أفضل الُكتب اليت ُيستعان هبا ملعرفة

كتاب لشخصّية إيرانّية و هي تعمل يف السلك الدبلوماسي اإليراين، و هو: األستاذ عّباس خامه  ◈
يف كتابه: ]إيران و اإلخوان امُلسلمني[ و هو عبارة عن دراسة املاجستري لألستاذ عّباس خامه  يار..
 :إذ يقول حتت عنوان : سطور قبل امُلقّدمة. يقول -كما أشار هو لذلك يف املقّدمة  -يار 

وم السياسّية خاّصة أّن هذا البحث هو يف الواقع رسالة ماجستري مّتت ُمناقشُتها يف كلّية احلقوق والعل)
 (...جبامعة طهران، و حصلْت على درجة امتياز شرف
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فهذا الكتاب ملؤّلف إيراين و م ن املسؤولني يف احُلكومة اإليرانية، و إىل اآلن هو يعمل يف السلك 
 .الدبلوماسي

وي.. اإلخوان و الشيعة ُأّمةٌ تلعبُ يف اخلفاء[ لثروت اخلربا -و الكتاب اآلخر هو كتاب ]أئمة الشرّ  ◈
الذي كان ُمحامّيًا يف مجاعة األخوان، و بعد ذلك خرج منهم، و كتب عّدة ُكتب لكشف أسرار 
مجاعة األخوان امُلسلمني.. و من مجلة ما كتب هو هذا الكتاب و الذي يتحّدث فيه عن العالئق و 

لى الرموز و الروابط فيما بني األخوان و الشيعة بنحٍو عام، و لكّنه ُيرّكز على شيعة إيران، و ع
  .الشخصّيات

هناك ُكتب أخرى كثرية تتناول هذا املوضوع.. و لكّني وجدهتا مشحونًة باملعلومات اخلاطئة و 
باألكاذيب.. علمًا أّن هذا ال يعين أّن ُكّل شيٍء يف هذين الكتابني معلومات دقيقة.. و لكن أفضل 

  - نظري م ن وجهة -ما ُكتب يف هذا الباب هذان الكتابان إىل اآلن 

 .حادثة 153يقول ثروت اخلرباوي يف صفحة  ●

عندما زار نواب صفوي ُسوريا و قابل الدكتور ُمصطفى السباعي امُلراقب العام لألخوان املسلمني )
ُهناك، اشتكى إليه األخري أنّ بعض شباب الشيعة يف سوريا ينضّمون إىل احلركات العلمانّية و القومّية.. 

املنابر و قال أمام حشٍد من الُشّبان الشيعة و السنة: "َمن أراد أن يكون جعفريًا فصعد نّواب إىل أحد 
  ("حقيقيًا فلينضم إىل صفوف األخوان امُلسلمني

و مثل هذا الكالم موجوٌد أيضًا يف أوساطنا الشيعّية العراقّية.. و لكن هذه  الكلمة يف غاية اخُلطورة 
فيقول: "َمن أراد أن يكون جعفريًا حقيقيًا فلينضم إىل صفوف أن تصدر م ن رمزٍ ديينّ سياسيّ شيعي، 

 !!"األخوان امُلسلمني
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  !!أنا عندي سؤال صغري جّدًا.. أقول: هل يرضى إماُمنا جعفر الصادق بذلك؟ •

مع  %100بالنسبة يل الصورة واضحة.. فما يأيت م ن ف ْكٍر إخواين و م ن فْكٍر ُقطيب يتنافر و يتناقض 
 ."ي يأتينا م ن جعفر بن حمّمد "صلواُت اهلل وسالمه عليهماالف ْكر الذ

قطعًا حني سافر السّيد ُمجتىب نّواب صفوي إىل القاهرة، و عقدوا لُه الندوات و ألقى خطابًا يف  ●
جامعة القاهرة، مجعوا لُه الطّلاب و األساتذة، و ألقى خطابًا قوّيًا جّدًا فسّيد ُمجتىب نّواب صفوي 

تمّكنًا، و كان ُمتحّدثًا قادرًا.. وضعوا لُه برناجمًا ُمفّصاًل حينما جاء إىل القاهرة، و كان خطيبًا ُم
حينما ذهب إىل ُسوريا أيضًا، و كذلك حينما ذهب إىل العراق.. و ُكل ذلك يف أحضان مجاعة 

 .األخوان امُلسلمني

و لكّني ُهنا أحتّدث عن هو قبل هذا درس فترة من الزمان يف النجف، و رجع بعد ذلك إىل إيران.. 
الزمان الذي تعاضْت نشاطاتُه السياسّية و التبليغّية و اإلعالمّية مع نشاطات مجاعة األخوان امُلسلمني 

  .يف مصر و سوريا و العراق

 وقفة عند كتاب ]اجلهاد ضّد اجلهاد[ ألمحد امُلسلماين  ✤

 ."لعجليقبل قراءة ُسطور م ن هذا الكتاب.. وقفة عند شخصّية "معن ا

الشيخ معن العجلي شخصّية عراقّية، من مدينة سوق الشيوخ، من ُمحافظة ذي قار.. شيعٌي يف 
األساس، و لكّنه تسّنن و صار ُسنّية، و حّتى بعد تسّننه ذهب إىل النجف و درس يف حوزة النجف 

أحد املؤّسسني الكبار مع أّنه كان ُسنّيًا.. له عالقات وثيقة حبزب الدعوة اإلسالمية، و له صداقة مع 
 .ل حزب الدعوة اإلسالمّية و هو السّيد طالب الرفاعي
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يقول معن العجلي يف كتابه ]الف ْكر الصحيح يف الكالم الصريح[ يف فصل: ُمحّطم العرش البهلوي  •
 :)أي العرش الشاهنشاهي اإليراين( يقول

رحوم حمّمد حممود الصّواف ُكنت يف ُفندق شعيب واقع على شّط دجلة.. جاء امل 1954يف عام )
 :)املراقب العام لإلخوان املسلمني يف العراق( يناديين

  .(يا فالن يا فالن، تعال تعال سّلم على زعيم فدائّيان إسالم، هذا هو امُلجتىب نّواب صفوي)

كان صفوي عائدًا م ن مصر، و قد ألقى الصّواف كلمة ترحيب به يف حضور اإلخواين اجلزائري 
و هو أيضًا م ن حاشية حسن البّنا، و م ّمن اعتمد عليهم حسن البّنا  -: الفضيل الورتالين املعروف

فيما ُسّمي بـ"ثورة أحرار اليمن" حينما غدر حسن البّنا بإمام الزيدّية يف اليمن، و كان ذلك عن 
، و هّدد بقتله و مّلا انتهى الصّواف، حتّدث نّواب و قام باهلجوم على الشاه -طريق الفضيل الورتالين

  (..يف خ طابه

و بعد ذلك رجع نّواب صفوي إىل إيران، و بعد حوادث اعُتق ل و َصَدر عليه احُلكم باإلعدام..  •
 :فيقول أمحد املسلماين

و َلّما َصَدر احُلكم باإلعدام على نّواب صفوي اضطربت مجاعة األخوان امُلسلمني، و هّبت إلنقاذه.. )
 :يقول الشيخ معن العجلي

لقد تنادى األخوان م ن ُمختلف الُفروع إلنقاذ نّواب صفوي بالتخطيط الختطافه م ن ُمعتقله، و حضر 
هلذا الغرض إىل بغداد الشيخ علي طنطاوي و الناشط اإلخواين كامل الشريف مع عدد م ن فدائيي 

وي بزيارة األخوان، قام ُمراقب األخوان يف العراق حمّمد الصّواف و كامل الشريف و علي طنطا
رئيس الوزراء حمّمد فاضل اجلمايل لتوسيطه لدى الشاه ملنع إعدام نّواب.. فطلب منهم رسائل مكتوبة 



11 
 

م ن رجال الدين موّجهة إىل ملك العراق من أجل الوساطة مع الشاه.. كان األخوان ُمتشّككني يف 
لبديلة يف حال رفَض الشاه طلبات إمكانّية إنقاذ نّواب ع رب الوساطة والتوقيعات، و استعّدوا للُخّطة ا

العفو، و ذلك بالقيام بعملية اقتحام للسجن و اختطافه من داخله، لكن األخوان ُسرعان ما فوجئوا 
 (بتنفيذ ُحكم اإلعدام يف نّواب صفوي قبل أن جيمعوا الرسائل أو يستعّدوا لإلقتحام

ستوى الُبّد أّنها اشتملْت على اّتفاقات، هذا ُينبئونا عن عالقة وثيقة جّدًا.. و قطعًا عالقة هبذا امُل
صحيح أّننا ال نعرفُ أسرار هذه االّتفاقات، و لكن الُبدّ أنّ سّيد ُمجتىب نّواب صفوي قد فتح األبواب 
بشكل واسع و قّدم التسهيالت هلم كي يتحّركوا يف الوسط الشيعي.. فاألخوان ُيريدون أن حيكموا 

 !..ىل هذه اّللحظةالعامل.. هكذا هم ُيفّكرون و إ

و سأعرض عليكم وثيقة سرّية ُمهّمة م ن وثائق مجاعة اإلخوان امُلسلمني يف احللقات القادمة تتحّدث 
 .و بشكٍل صريح عن ستراتيجّية و عن ُمخّطط و برنامج إلقامة دولٍة عاملية حيكمها اإلخوان امُلسلمون

 (لصّواف  املوصليعرض جمموعة من الصور ل معن العجلي، و حملّمد حممود ا)

 .[2: فاصل درامي ُمقتطف م ن ]مسلسل اجلماعة: ج2مقطع فيديو  ★

أعتقد أّن ما ذكرتُه فيما يرتبط بامَلرجع الشيعي أيب القاسم الكاشاين و بالسّيد ُمجتىب نّواب صفوي، 
 .صار واضحًا و كيف أّنهما فتحا األبواب على مصارعها للفكر األخواين و للفكر القطيب

بالضبط بعد عودته  1955، و أّما السّيد ُمجتىب نّواب صفوي ُأعدم عام 1962الكاشاين تويف عام 
 .من سفرته اإلخوانّية ما بني م صر و ُسوريا و العراق

هناك شخصّية أكثر تأثريًا و أكثر أمهّية م ن الشخصّيتني امُلتقّدمتني، و هو املرجع الشيعي الكبري:  ✤
 .يالسّيد حسني الربوجرد
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 (عرض صور خمتلفة للسّيد حسني الربوجردي)

يف زمانه توّثقت العالقة أكثر وأكثر مع مجاعة األخوان امُلسلمني.. فالسّيد حسني الربوجردي  ●
أرسل وكيلُه الشيخ حمّمد تقي القّمي إىل مصر، فحينما وصل إىل مصر ذهب إىل مجاعة األخوان 

لبّنا، و كان منامُه و مبيتُه يف املقّر العام ل جماعة األخوان امُلسلمني، و بشكٍل ُمستقيم ذهب إىل حسن ا
  !..امُلسلمني

 .فكان على تواصٍل دائم مع حسن البّنا

 .و قد أطلق السّيد الربوجردي يده يف التصّرف و التعاون مع مجاعة األخوان امُلسلمني

الذي تعاون إىل أبعد حّد مع دار التقريب الذي أطلق عليها هذا العنوان هو )حسن البّنا(.. و هو  ●
الشيخ حمّمد تقي القّمي يف إجناح هذا املشروع.. بل إنّ حسن البّنا كان يرى أنّ هذا املشروع مشروٌع 

 .له.. قطعًا الدعم املادي كان يأيت م ن املرجعّية الشيعّية يف قم، من السّيد حمّمد حسني الربوجردي

ل الطائلة والكثرية على وكيله يف مصر الشيخ حمّمد تقي كان ُيغدق السّيد حسني الربوجردي باألموا
 .القّمي.. و كانت األموال تذهب إىل دار التقريب، إىل املقّر العام ل جماعة األخوان امُلسلمني

هناك ُمخّطط كتبه الشيخ حمّمد تقّي القّمي مبثابة اقتراح أو خارطة أولّية ل دار التقريب رمسها خبّط  ●
 ورة امُلخّطط ثروت اخلرباوي يف كتابه ]أئمة الشّر[يده.. و قد نشر ص

يف رأس الوثيقة ُكتب: إنشاء )مجعّية الُسّنة و الشيعة(.. هكذا مّساها الشيخ حمّمد تقي الُقّمي.. أّما 
 !..الذي غّير امسها إىل "دار التقريب" فهو حسن البّنا

ار التقريب" كانت م ن حسن البّنا و يعين أّن هذه التسمية اليت ُتستعمل اآلن يف الوسط الشيعي "د
ليسْت من السّيد الربوجردي و ال م ن السّيد حمّمد تقي القّمي.. و مثلما وضع حسن البّنا العنوان 
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هلذه اجلمعّية، فهو الذي وضع القوانني و وضع الف كر، فحسن البّنا كان أكفأ بكثري م ن الشيخ حمّمد 
 .د اخلطأ اإلمالئي يف كتابة الشيخ حمّمد تقيتقي القمّي.. و أدّل دليل على ذلك وجو

 :و كتب وكيل املرجعية الشيخ حمّمد القّمي يف هذه اخلارطة يف السطور األخرية هذه السطور ●

حضرت األستاذ املفضال حسن أفندي البّنا.. السالم عليكم و رمحة اهلل، رأيُت أن يكون هذا )
ُتعّدل ما تشاء، و لكن يل رأي أرجو أن ُنعاجله معًا و هو تصّوري جلمعّية التقريب، ولك احلق يف أن 

وجود علماء ُسّنة ُيحاربون اجلعفرّية و يتقّولون عليها بغري علم مثل األستاذ ُمحّب اخلطيب، و الشيخ 
طه الساكت، و الشيخ السبكي.. و ُكّلي أمل يف ُقدرة فضيلتك يف ضّمهم للجمعّية، فإذا كانوا معنا 

 (..يف التقّول علينا.. امُلخلص األمني/ حمّمد القّميسقطْت ُحّجتهم 

 !..فهذا هو وكيل املرجعية الشيعية يف مدينة قم: الشيخ حمّمد تقي القّمي

وقفة عند كتاب ]حياة اإلمام الربوجردي و آثاره العلمية و اّتجاهه يف الف قه و احلديث و الرجال[  ✤
لشيخ حمّمد واعظ زاده اخلراساين األمني العام للمجمع العاملي لتلميٍذ من تالمذته امُلقّربني لديه، و هو ا

 .للتقريب بني املذاهب اإلسالمّية.. )قراءة سطور مّما جاء يف هذا الكتاب(

يقول السّيد الربوجردي حتت عنوان: فقه الشيعة على هامش فقه أهل السّنة.. و  91يف صفحة  ●
 :ة على أحاديث أهل السّنة.. يقولُمراده ّأ أحاديث أهل البيت هي مبثابة حاشّي

يعتقد أّنه ُيمكن َفهم روايات األئمة عليهم السالم و أقواهلم  -أي السّيد الربوجردي  -كان األستاذ )
بشكل أفضل م ن خالل ُمراجعة الروايات و الفتاوى الشائعة ألهل السنة يف عصر أئمة أهل البيت 

 !(..لشيعة على هامش فقه أهل السّنةعليهم السالم، و كان يقول أحيانًا: ف ْقه ا
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و لذا حني وضع امُلخّطط للكتاب الذي ُجم ع حتت إشرافه "جامع أحاديث الشيعة " و هو كتاٌب 
كبري ُجمعْت فيه أحاديث األحكام الفقهّية و الفتاوى"، كان السّيد الربوجردي ُيريد أن جيمع مع 

بذلك و بدأوا يشتغلون على هذه القضّية، و لكّنه أحاديث أهل البيت أحاديث امُلخالفني! و أمرهم 
تراجع بعد ذلك.. و كان عذره هو أّنه قال هلم: احذفوا أحاديث امُلخالفني.. و بّين السبب يف ذلك، 
و قال: أّن الناس عندنا ال يتحّملون هذا يف وقتنا احلاضر، و إّني أخاف الفتنة، فنكلها إىل وقت 

 !..مناسب

 !..ديث امُلخالفني ال ألّن اإلمام احلّجة ُيريد ذلك، و إّنما خوفًا م ن الناسفهو أمرهم حبذف أحا

يعين هو ُمقتنع أن ُيضيف أحاديث امُلخالفني إىل أحاديث أهل البيت باعتبار أّن حديث أهل البيت 
عنده هو حاشية على أحاديث امُلخالفني..! هذا من متبّنيات السّيد الربوجردي، كما يقول تلميذه 

 :ّمد واعظ زاده، يقولحم

)من ذلك أّنه كان يعتقد بأّن الرجوع إىل فتاوى علماء أهل السّنة ُيسّهل السبيل لفهم روايات أهل 
البيت، ألّن هذه الروايات صدرت غالبًا تعليقًا على الفتاوى الرمسّية الرائجة آنذاك..(! هل هذا املنطق 

ا للفكر اإلخواين القطيب امُلخالف ملنهج الكتاب و ُيعجبكم؟! هذه  هي البّوابات اليت فتحها مراجعن
 .العترة

  :184ُثّم يقول تلميذُه واعظ زاده ُخراساين يف صفحة  ●

 (أّن السّيد الربوجردي كان يفصل بني الظاهرة األموّية و ظاهرة أهل الُسّنة يف التأريخ)

اء يعرف خطأ هذا الكالم .. َمن يقرأ زيارة عاشور%100و هذا املنطق ُمخالف ملنطق أهل البيت 
.. زيارة عاشوراء تتحّدث عّمن أّسس أساس الُظلم، و تتحّدث عن أّول ظامٍل ظلم حّق حمّمد 100%
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و آل حمّمد، و تلعن أّواًل و ثانيًا و ثالثًا و رابعًا.. إىل غري ذلك من التفاصيل الواضحة يف زيارة 
 .عاشوراء

خرها، فالزيارة من أّوهلا إىل آخر فقراُتها تلعُن امُلؤّسسني، و و حّتى إذا أرادوا أن حيذفوا اّللعن م ن آ
يأيت لعُن بين أمّية فرعّيًا.. اّللعن يف أصله  للمؤّسسني، و الرباءة يف أصلها للمؤّسسني، و للذين فتحوا 

 .باب الُظلم و باب الضالل و باب اإلعراض عن منهج الكتاب و العترة.. و هذه القضّية من البديهّيات

 :186و يقول يف صفحة  ●

ما رأيُت السّيد األستاذ يطرح مسألة اخلالفة على اإلطالق يف جلساته العاّمة و اخلاّصة، يف الدرس )
  :و يف خارج الدرس. بل مسعتُه يف جلساته اخلاّصة يقول

حوهلا. ما مسألة اخلالفة ال جدوى فيها اليوم حلال املسلمني، و ال داعي إلثارهتا و إثارة النزاع "
الفائدة للمسلمني اليوم أن نطرح مسألة َمن هو اخلليفة األّول؟ إّن املفيد حلال املسلمني اليوم هو أن 

 !!("نعرف املصادر اليت جيب أن نأخذ منها أحكام ديننا

إذن كيف ُنشّخص اإلمام بعد رسول اهلل.. و إذا مل ُنشّخص اإلمام بعد رسول اهلل فكيف ُنشّخص 
 ... و َمن مات و مل يعرف إمام زمانه  مات ميتًة جاهلّيةإمام زماننا

 :يقول 187و يف صفحة  ●

و مسعُت أّن السّيد الربوجردي أهدى شيخ األزهر الراحل عبد اجمليد سليم كتاب "املبسوط" للشيخ )
  :الطوسي، و كان هلذا الكتاب أثر كبري على الشيخ عبد اجمليد، و ُروي عنه يف أواخر حياته قوله
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سواء حني كنتُ ُمفتيًا ملصر، أو حني أصبحتُ بعد ذلك عضوًا يف جلنة إفتاء األزهر، مىت ما تصديُت "
ألّنه بضاعتهم ُرّدت إليهم، فكتاب املبسوط  -ملعاجلة مسألة لإلفتاء كنُت أراجع كتاب املبسوط" 

  .- !كتاٌب على املنهجّية الشافعّية

التقريب بني املذاهب اإلسالمّية" و عضوًا يف مجاعة  و كان هذا الشيخ املبّجل م ن مؤسسي "دار
  .التقريب

و كان السّيد األستاذ يتحّدث عن شيوخ األزهر و يتحّدث عن الشيخ حمّمد عبده و غريهم م ن علماء 
أهل السنة بتقديٍر و إجالل، كما أّنه كان ُيراجع دائمًا كتاب "بداية اجملتهد و هناية املقتصد" البن 

لسي، باعتباره م ن أحسن الكتب يف الفقه امُلقارن. و طاملا رأيُت الكتاب مفتوحًا أمامه ُرشد األند
 .(على منضدته. و تعّرف طالُبُه على هذا الكتاب عن طريقه

  :هذا هو منهُج السّيد الربوجردي

مجاعة دعوٌة للتقريب، عالقة باألخوان امُلسلمني، بذٌل ألموال ُتؤخذ بإسم اإلمام احلّجة يف خدمة )
األخوان امُلسلمني و ما ُسّمي بـدار التقريب اليت هي فرٌع حلسن البّنا.. فإّن اإلسم والعنوان و 

 !(التفاصيل واملضمون كان ُيدار م ن ق َبل حسن البّنا

و م ن هنا فإّن الذي جرى يف زمن السّيد الربوجردي هو أّن السّيد الربوجردي منع دار النشر اليت  •
حبار األنوار، منعهم أن يطبعوا األجزاء اليت تتحّدث عن ُظالمة أمري املؤمنني و  كانت تطبع كتاب

ُظالمة الزهراء و ماذا فعل أعداء أهل البيت هبم، و ماهي مطاعنهم.. سّتة أجزاء من كتاب حبار 
 .األنوار منع ط باعتها، بل حّرم عليهم أن يطبعوها.. و ُطِبع البحار من دون هذه األجزاء

 :هناالسؤال 
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  .هل فعل الُسّنة شيئًا يف ُمقابل ذلك..؟! اجلواب: ال

الذي فعلوه هو أّنهم شّجعوا يف اإلعالم فقط شّجعوا و مدحوا انتشار تفسري "جممع البيان" و الذي 
 !..دفع األموال هو السّيد الربوجردي

ن أّوله إىل آخره.. و الدليل علمًا أّن تفسري جممع البيان هو تفسري ُسّني.. فهو ُمشَبع بالفكر امُلخالف م
  ..على ذلك مدح شيخ األزهر هلذا الكتاب

وقفة عند ما قالُه شيخ األزهر حممود شلتوت عن تفسري جممع البيان يف كتاب ]يف سبيل الوحدة  ●
 .اإلسالمية[ للسّيد مرتضى الّرضوي

 :يف مقاٍل عريض.. يقول شلتوت و هو يف مقام مدح هذا التفسري

جند اإلمام الطربسي يف بعض املواضع ميّر على ما هو من روايات َمذهبه، و ُيرّجح أو يرتضي )على أّننا 
 .سواه..( و هذه القضّية واضحة يف التفسري على طول اخلط

  ..الطربسي إّما أن يذكر آراء امُلخالفني قبل أن ُيشري إىل آراء و أقوال أهل البيت

  ..امُلخالفني رأسًا برأس و كأن الرؤوس ُمتساوية و إّما أن يذكر األئمة م ن دون ألقاب مع

و إّما أن ُيرّجح أقوال امُلخالفني على أقوال أهل البيت.. و إىل هذه ُيشري شلتوت باعتبار أّنها م ن 
 !.."َمحاسن الطربسي و من حماسن "جممع البيان

التفسري.. فالسبب هو : و ل ذا حني ُطبع تفسري "جممع البيان" يف القاهرة، وكان هناك تشجيع هلذا 
أّن هذا التفسري أساسًا ال عالقة له بأهل البيت.. هذا التفسري ُمخالف ألهل البيت بامتياز.. و ل ذا 
املؤّسسة الدينّية الشيعّية الرمسّية تتبّنى هذا التفسري، ألّنه تفسري ُسّني.. و أساسًا هو منقول عن تفسري 
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بيان" للشيخ الطوسي هو تفسري ُسّني ألّنه مأخوذ أساسًا م ن "التبيان" للشيخ الطوسي، و تفسري "الت
 .تفسري الطربي

فألّن دار التقريب يف القاهرة اهتّمت هبذا املوضوع، صار هذا التفسري تفسريًا مركزّيًا يف النجف، 
 !يبألّنه تفسري ُسّني، و لذلك وافق عليه الُسّنة، و لذلك وافق عليه األخوان امُلسلمون يف دار التقر

.. ُكتب  294ثروت اخلرباوي يف كتابه ]أئمة الشّر[ عرض وثيقًة ليسْت واضحة يف صفحة  ✤
حتتها: خطاٌب ُمرسل م ن صاحل عشماوي رئيس حترير جمّلة األخوان امُلسلمني لنشر خرب زيارة اخلميين 

 .حلسن البّنا

ية طويلة ذكرها يف ثروت اخلرباوي يقول وجدُت هذه الورقة يف طوايا جمّلات و ُصحف.. )حكا
 والصفحات اليت تليها..( 115كتابه يف صفحة 

  :يقول بامُلجمل

أّن صاحل عشماوي رئيس حترير جمّلة األخوان امُلسلمني يسأل حسن البّنا: هل ينشر خرب زيارة السّيد 
 .اخلميين للمقّر العام جلماعة األخوان امُلسلمني يف القاهرة

 :بالنسبة هلذه املعلومة •

 أملُك دلياًل على صّحتها، و ال أملُك دلياًل على تكذيبها، و ال مانع م ن صّحتها.. املصدر أنا ال
 .الوحيد الذي ذكر هذه احلادثة هو هذا الكتاب لثروت اخلرباوي

  :ُخالصة احلكاية ●
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د حتّدث أّن السّيد اخلميين زار حسن البّنا يف املقّر العام جلماعة األخوان امُلسلمني يف القاهرة.. و ق
ثروت اخلرباوي بتفصيل كبري يف كتابه، و قد أّكد له هذه املعلومة و وّثقها عّباس السيسي، كما 

 .يقول.. و هو من رموز األخوان و شخصياهتم املعروفة

و بعد ذلك حتّدث ثروت اخلرباوي عن وفودٍ من مجاعة األخوان زارت إيران، و زارت السّيد اخلميين 
 .سالمّية يف إيرانبعد انتصار الثورة اإل

هناك تفاصيل ُذكرت يف هذه الُكتب و لكّنها ُرويت بأشكال ُمختلفة.. فال أستطيع أن أقول هذا  •
  :النقل صحيح أو ليس بصحيح.. و لكن هناك شيء ُمجمل ُيمكن أن ُأشري إليه، و هو

باريس وبدأت عالئم  أّن هناك وفود من مجاعة األخوان امُلسلمني زارت السّيد اخلميين حينما كان يف
انتصار الثورة تلوح آنذاك.. و بعد أن رجع السّيد اخلميين إىل إيران أيضًا حضر أكثر م ن وفد إىل 
السّيد اخلميين ُمهّنئني ُمباركني و يف نفس الوقت عندهم مطالب و عندهم حاجات تتعّلق بالعمل 

 ..اإلخواين ُيريدون قضاءها

ثر م ن صيغة يف عّدة ُكتب ُمختلفة.. الشيء امُلجمل هو هذا هذه التفاصيل ُرويت و وردت يف أك
 .الذي ذكرتُه لكم، أّما التفاصيل األخرى فقد اختلفوا يف نقلها، فال أدري على أّي نقٍل أعتمد

 2007/11/27هناك حكاية نقلها ثروت اخلرباوي عن صحيفة "الوطن الكويتّية" الصادرة بتأريخ  ●
لصحيفة  ت ُمقابلة مع امُلستشار الدمرادش العقايل.. يقول الدمرداش العقايلو كانت هذه اجملّلة قد أجر

 :الوطن الكويتّية

و أعود ألقول إّن حسن البّنا كان داعيًا إىل التقريب، و أذكر يف هذا اخلصوص أّن الثورة اإلسالمّية )
اإليرانّية بقيادة اإلمام آية اهلل روح اهلل اخلميين حفظت لإلمام حسن البّنا هذه السابقة والنظرة النافذة، 
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ن البّنا هو أّول من تسّمى بكلمة و حس -فاستخدمْت ص فته اليت بدأ هبا حياته و هي كلمة "مرشد" 
جيهل الناس أّن اإلمام اخلميين ترك   - ُمرشد، حيث كان ُيطلق عليه املرشد العام لإلخوان املسلمني

مجيع امُلسّميات احلوزية يف حوزّيات الشيعة مثل كلميت املرجع و اآلية و حرص على كلمة ُمرشد 
أُثق يف صدقه م ن حول اإلمام اخلميين إّنه رفض أن ُيسّمى الثورة تيمنًا باإلمام البّنا، و قال يل َمن 

 -و قال: فليبَق العام حّقًا ألّول َمن أحيا الُروح اإلسالمية يف مصر يف القرن العشرين « امُلرشد العام»
 (و أطلقوا امسه على ساحٍة ضخمة يف طهران: ساحة اإلمام الشهيد حسن البّنا -حسن البّنا 

ا الدمرداش العقايل يف أكثر م ن مصدر.. و قد طلبُت م ن أحد األصدقاء يف القاهرة هذه املعلومة ينقله
أن يزور الدمرداش العقايل و أن ُيجري معه ُمقابلة يسأله عن هذه الواقعة و أن ُيصّور ذلك لنا فيديو 

 .العقايلو ُيرسل الفيديو، و لكّنه مل يتمّكن بسبب الوضع الصّحي الذي ليس على ما ُيرام للدمرداش 

فطلبُت منه أن يسأله: هل فعاًل هو متأّكد مّما ُنق ل عنه يف صحيفة الوطن الكويتّية و ما نقله ثروت 
اخلرباوي و غري ثروت اخلرباوي من هذه الواقعة.. و طلبُت م ن هذا الوسيط أن يسأله عن اسم 

سب ما نقل يل الوسيط الشخص الذي نقل لُه هذه الواقعة مّمن هو من حاشية السّيد اخلميين..فبح
  :يقول

إّن الدمرداش العقايل يقول: إّن هذه الواقعة صحيحة و أكيدة، و لكّنه مل ُيفصح له عن اسم ذلك 
الشخص الذي هو من حاشّية السّيد اخلميين الذي نقل له هذا األمر م ن أّن السّيد اخلميين حني أرادوا 

ٌص حبسن البّنا.. وأنا ُألّقب بامُلرشد.. ال أدري مدى أن ُيلّقبوه بـ"امُلرشد العام" قال: ال. هذا خا
 .ص ّحة هذه احلكاية، فال أملُك دلياًل عليها

 .[2: فاصل درامي ُمقتطف م ن ]مسلسل اجلماعة: ج3مقطع فيديو  ★
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 .وقفة عند كتاب ]امُلستقبل هلذا الدين[ و هو كتاب من الُكتب السّتة اليت أوصى هبا سّيد ُقطب ✤

و هي السنة اليت ُأعدم فيها سّيد  -حبسب املقّدمة  -م 1966ترمجه السّيد اخلامنئي عام هذا الكتاب 
 .م بعد انتصار الثورة1980ُقطب.. و بعد ذلك ُأعيد طبع هذا الكتاب عام 

عن جانب مّما قاله سّيد ُقطب يف كتابه.. علمًا  : فيديو يتحّدث فيه السّيد اخلامنئي4مقطع فيديو  ★
امنئي مل ينقل ما كتبه سّيد ُقطب بشكٍل صحيح.. )قراءة سطور مّما كتبه سّيد ُقطب يف أّن السّيد اخل

 مجلة مقاالته و اليت كان يتحّدث عنها السّيد اخلامنئي يف املقطع..(

 .: فيديو آخر للسّيد اخلامنئي يتحّدث فيه عن سّيد قطب5مقطع فيديو  ★

اإليرانّية.. و هناك شخصّيات أخرى على سبيل املثال: شخصّية هؤالء أبرز الرموز الشيعّية يف الساحة 
بعد انتصار الثورة بعّدة شهور.. كان إمام صالة  1979السّيد حممود الطالقاين و الذي ُتويف سنة 

اجلمعة يف مدينة طهرآن، قّضى شطرًا م ن ُعمره يف السجون.. شخصّية شيعّية مرموقة يف الوسط 
 !ى انتشار الفكر اإلخواين والُقطيباإليراين شّجع كثريًا عل

أيضًا من الشخصيات األخرى، شخصّية: الدكتور علي شريعيت.. ُيلّقبونه ُمعّلم الثورة اإلسالمّية  ●
 ..يف إيران و من الشخصيات اليت يكثر حوهلا اجلدل الكثري

ُكتبه.. على سبيل  هو أيضًا مّمن ميتدح و يتبّنى أفكار مجاعة األخوان امُلسلمني كما يّتضح ذلك م ن
 .املثال كتابه ]التشّيع العَلوي والتشّيع الصفوي[

و ما بعدها هناك حديث ُمفّصل عّما يسّمى بالتقريب بني املذاهب و اإلشارة إىل  107يف صفحة 
 ..حسن البّنا و غري حسن البّنا م ن الشخصيات اليت تعزُف على هذا الوتر



22 
 

واين.. و العديد من ُكتبه تشتمل على ف كر اإلخوان امُلسلمني.. هذا الكتاب بامُلجمل فكرُه هو فكٌر إخ
فهناك تأّثر واضح بفكر اإلخوان يف ُكتبه، سواء كان ذلك التأّثر بتوّجه أم من غري توّجه.. بالنتيجة 

 هناك تأّثر واضح.. كما يشتمل على جانب م ن فكر حسن البّنا، و جانب من فكر سّيد ُقطب

م ن الشخصّيات امَلعروفة اليت تأّثرْت بفكر اإلخوان، شخصّية السّيد هادي أيضًا شخصّية أخرى  ●
 .خسروشاهي.. )عرض جمموعة من الصور له مع بعض الشخصّيات األخوانّية(

السّيد هادي خسروشاهي كتب كثريًا و قّضى من عمره سنوات يف التأليف و الكتابة لنشر تأريخ 
 .اّللغة الفارسّية.. له نشاط حمموم يف نشر الفكر اإلخواين يف إيراناإلخوان امُلسلمني و الترمجة إىل 


