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 .. سالٌم عليكم مجيعاً 

كان ) ,  الشيعيَّة  الثَّقافةِ طيب اخلبيث يف ساحة رطان القُ السَّ ( مة بر�مج شاهدمت يف الفرتة املاضية املتقدِّ 
بط كما هو ابلضَّ ، ساعة  مئٍة وأربعنيوصل إىل ما يقرب من , وأربعني حلقة  متُه يف مثانٍ طويًال قدَّ  الرب�مجُ 

, )  138:56:48( , اثنية  )48( دقيقة و )56(ساعة و) 138( حلقة كانت يف )48( : ٌت أماميثبَّ مُ 

هذا الرب�مج وهو  الوقت الكايف ملتابعِة ومشاهدةِ  البعضُ قد ال جيُد من الساعات ،  )140(ا يقرب من م
 والسياسةِ  يعي يرتبُط ابلعقيدةِ لشبابنا الشِّ  سبةِ الرب�مج موضوٌع ابلنِّ  موضوعُ  ، متهُ ليس ألّين قدَّ  همّ مُ  بر�مجٌ 

  الثَّقافة .و  والتاريخِ  واالجتماعِ 
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شاهدِة هذا الرب�مج الطويل موجوٌد هو على ًا ملتابعِة ومُ وقت اِس من ال ميلكُ ناك من النَّ ا هُ مبَّ رُ : لُت كما قُ 
 ة .ومرَّ  ةً رَّ ًة ومَ مرَّ  هُ عيد بثَّ وسنُ  ماأل�َّ  ُه اآلن يف هذهِ عاُد عرضُه وبثُّ االنرتنت ، ويُ 

يلة يف هذه األحاديث الطو  مثلِ تماِع لِ سلال اجاً مز  ال ميلكُ  اِس من عندُه الوقت الكايف لكنَّهُ ناك من النَّ ا هُ مبَّ ورُ 
 تواصلة واملمتدة !!احللقات امل هذهِ 

ناك هُ ,  الصًة لهُ ليس خُ ) , طيب اخلبيث رطان القُ السَّ ( ُم هذا الرب�مج اخلاص ليس خالصًة لرب�مج لذا سأقدِّ 
( �مج خرى مل يشتمل عليها بر ناك مطالب أُ وهُ , من مطالِب ذلك الرب�مج ستعرُض يف هذا الرب�مج اخلاص 

طيب رطان القُ السَّ ( قة هلا برب�مج الة ال عحلقٌة خاصَّ , ، فهذا بر�مٌج خاص ) طيب اخلبيث رطان القُ السَّ 
 . ) اصيبطيب النَّ ائي القُ اإلرهاب اإلخواين البنَّ  حكايةُ  (: أسِه عنواٌن جديد ، هذا بر�مٌج قائٌم بر ) اخلبيث 

رجائي من املشاهدين أن ال يسمحوا : عيُد هذا التنبيه ناك تنبيه وأ� أهُ ة الرب�مج كان مقدِّ م يف مُ ومثلما تقدَّ 
وٍر صُ على  إذ تشتملُ !! عرض يف هذا الرب�مج ستُ الَّيت لألطفاِل مبشاهدِة العديد من الفيديوات واملشاهد 

مجاعة اإلخوان املسلمني فس تلك هي بركاُت ومثاُر زة للنَّ قزِّ وٍر مُ من القسوة وعلى صُ  شديدةٍ  وحاالٍت يف غايةٍ 
 اجملرمة . ةِ اإلرهابيَّ 

يف هذا الرب�مِج أضعها بني أيديكم  هذه احلكايةُ , اصيب طيب النَّ ائي القُ خواين البنَّ اإلرهاب اإل فاحلكايُة حكايةُ 
اثئق بني أيديكم من املطالِب واملعلومات والو  وقد تكوُن احللقُة طويلًة لكنَّين سأعرضُ , مٍة وفصول قدِّ يف مُ 
 .ناك فصول هُ و  مةٌ قدِّ ناك مُ إذاً هُ هي يف غاية األمهيَّة , الَّيت 

مة الرب�مج من أنَّ هذا اإلرهاب هو إرهاُب قدِّ كرت يف مُ مُة تبدُأ من عبارٍة ُذ املقدِّ :  مةا املقدِّ أمَّ  •
  !!قيفة اإلسالِم بقراءة السَّ 

هذا الرب�مج  مةِ قدِّ يف مُ  رِ ين سأتناوُل ابلذِّكعنها لكنَّ  ناك من جماٍل للحديثِ كثرية ليس هُ   إلسالِم قراءاتٌ فل
 للحديِث عنها : حنتاجُ الَّيت أهمَّ قراءات اإلسالم 

 ..!!الغدير  قراءةُ :  األوىل القراءةُ  •

نُذ بيعة الغدير رمسي على أرض الواقع مُ  الغدير وهذه القراءُة بدأت بشكلٍ  هي قراءةُ  ناك قراءٌة لإلسالمِ هُ 
, والعشرين بعد الثالث مئة من التاريخ اهلجري القمري  التاسعةِ  إىل السنةِ  )329(ُك إىل سنة تتحرَّ وبقيت 

الَّيت نُذ بيعة الغدير و ري رضوان هللا تعاىل عليه ، فمُ مَ ابن حممَّد السَّ  ابع عليّ الرَّ  فريِ وفاة السَّ  ابلضبط إىل يومِ 
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وابلضبط يف اليوم ، هجري قمري  )329(اريخ إىل سنة ذلك الت نذُ للهجرة ومُ  العاشرةِ  حدثت يف السنةِ 
 ري رمحُة هللا عليه .مَ نيا عليٌّ ابن حممَّد السَّ رحل عن الدُّ  م حيثُ شعبان املعظَّ  اخلامس عشر من شهرِ 

كشفت لنا احلقائق أبسلوِب   ، والعرتة عن حقائق الكتابِ  ثُ أحتدَّ ، الغديِر قراءٌة كشفت لنا احلقائق  قراءةُ 
واملداراة ولكنَّ  ةِ من األحيان بقوانني التقيَّ  ذلك يف كثريٍ  لُّ ن كُ وُحصِّ , اطِن واملعاريض وحلن القول اهِر والبالظَّ 

منهجها أعين  ب يف أجواءِ تقلَّ ي من أراد أنًا لِ قواعد الفهم وأصول التفكري يف هذه القراءة بقيت واضحًة جدَّ 
مٍَّد ة يف دائرِة حمَُ لم الظاملني بقيت يف دوائر خاصَّ ظُ  ءة بسببِ هذه القرا والعرتة ، صحيٌح إنَّ  منهج الكتابِ 

 )329(سنة  نذُ مُ  األطيبني األطهرين ، هذه القراءةُ  على ُحمَمٍَّد وآلهِ ُهللا ى صلَّ شيعتهم ،  مَّد ويف دائرةِ وآِل حمَُ 

املعطيات  اللِ حبيسًة من خِ ا ستبقى ك على أرض الواقع ويبدو أ�َّ للهجرة بقيت حبيسًة يف الكتب مل تتحرَّ 
  بظهورِ يعي إالَّ ك يف الواقع الشِّ ل ولن تتحرَّ هذه القراءة لن تتفعَّ  يبدو أنَّ , يعي ع الشِّ ض الواقعلى أر  املوجودةِ 

هذه القراءة ال  أنَّ  املفروضُ  ، زماننا هو هذا راد إمامِ ال يعين أّن مُ ، عليه  وسالمهُ  هللاِ  زماننا صلواتُ  إمامِ 
ما جاء بِه  اصيب وبسببِ النَّ  كرِ يعة على الفِ يعة ومراجع الشِّ لماء الشِّ انكفاِء عُ  فت بسببِ ها توقَّ لكنَّ  فتتوقَّ 
طوها على منهج ل وقوانني سلَّ و اعد وأصو قبه من  ألهل البيت وما جاءوا الفٍ كٍر خمُ يعة من فِ مراجع الشِّ  بارُ كِ 

ما محل عليها مراجعنا وال زالوا حيملون لطالَ الَّيت قًا وصار حبيسًا يف جوامع احلديث زَّ والعرتة فعاد ممُ  الكتابِ 
ى سمَّ صول الفقه وعلم الكالم وما يُ وعلم أُ  وعلم الدرايةِ  راٍب تتمظهُر بعلم الرجالِ عليها برماٍح وسيوٍف وحِ 

ة ، هذه هي اصبيَّ النَّ  درةِ كال يها من العيونِ  إلأشرتُ الَّيت م ة العلو هبا وببقيَّ  يءجِ الَّيت رآن لوم القُ عُ  مبجموعةِ 
رون وفيما فكِّ عتقد وأنتم أيضاً أحراٌر فيما تُ رٌّ فيما أر وحُ فكّ نظري فأ� حرٌّ فيما أُ  احلقيقة على األقل من وجهةِ 

ين من فراغ ، إنَّ  ثُ إليه لكنَّين ال أحتدَّ  قناعيت وما وصلتُ  أطرحُ , رأيي على أحد  ال أفرضُ  ينإنَّ ، دون تقتع
الغدير كما  األوىل قراءةُ  هذه القراءةُ ، ُث عنه ُد ما أحتدَّ تؤيّ الَّيت ًا واحلقائُق كثريٌة جدَّ  والواثئقُ  ةُ ُث واألدلَّ أحتدَّ 

للهجرة وبقيت هذه  )329(ابع سنة فري الرَّ ًا عند وفاة السَّ ًا وفعليَّ بيعة الغدير وانتهت عمليَّ  نذُ بدأت مُ  لتُ قُ 
 أهل بيت العصمة . وطوا� أحاديثِ  حبيسًة يف جوامعِ  القراءةُ 

 ..!!قيفة السَّ  قراءةُ : الثانية  القراءةُ  •

ني حِ !! م م ابلسَّ وسلَّ  ليه وآلهِ ع ى هللاُ تل فيه رسول هللا صلَّ قُ  الَّذياليوم  نذُ ٍة مُ وبقوَّ  كُ بدأت تتحرَّ  وهذه القراءةُ 
 سريٍع وواسع ، وقراءةُ  وبشكلٍ  كُ تتحرَّ  قيفةِ السَّ  عليه وآله بدأت قراءةُ  ى هللاُ ومضى شهيدًا صلَّ ُسمَّ رسول هللا 

؟  أيُّ نقاٍء هذا، قاِء ابلنَّ  ُز هذه القراءةُ على اختالِف مذاهبهم واجتاهاهتم ، تتميـَّ  ةِ نَّ هي قراءُة السُ  قيفةِ السَّ 
معىن  بتمامِ  ، كتاٌب نقيٌّ ) صحيح البخاري ( صاديق ا من أفضِل املمبَّ اهرة ، لرُ الطَّ  العرتةِ  كرِ من فِ  قاءِ لنَّ اب
 ةُ صوصيَّ ة املعصومني ، خُ مَّ ئِ اهرين من األَ الطَّ  دهِ أوال ادق أو عن سائرِ حديٍث عن إمامنا الصَّ  لِّ قاء من كُ النَّ 
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قيفي ، كر السَّ على الفِ  إالَّ  ال يشتملُ  ادق فهو كتاٌب نقيٌّ إمامنا الصَّ  وُه من أحاديثِ لُ صحيح البخاري خُ 
يب إىل من بعد النَّ  ةِ مَّ وما أحاديُث انقسام األُ , وكثرة االجتاهات  ثرة املذاهبِ بة لكتشعِّ مُ  قراءةٌ  ةِ فقيالسَّ  قراءةُ 

عت منها قراءاٌت  م وتفرَّ قيفة هي القراءة األُ لكنَّ قراءة السَّ ,  تعبٌري عن ثالث وسبعني قراءة فرقة إالَّ  )73(
 اً .كثريٌة جدَّ 

 ..!!الكربى  عصر الغيبةِ  شيعةِ  هي قراءةُ :  الثالثة القراءةُ  •

يها سمّ نُ الَّيت إمام زماننا يف الفرتة  فراءِ ابع من سُ فري الرَّ ري رضوان هللا تعاىل عليه السَّ مَ وفاة السَّ  نذُ بدأت مُ الَّيت و 
الكربى ما  الغيبةِ  بدايةِ  نذُ الكربى مُ  عصر الغيبةِ  شيعةِ  الصغرى ، فبدأت هذه القراءة وهي قراءةُ  ابلغيبةِ 

يعي على الواقع الشِّ  طةً تسلِّ هجري قمري وال زالت هذه القراءُة مُ  329سنة  نذُ أي مُ  ، الكربى ها ابلغيبةِ يسمّ نُ 
 عنها بنحورها عن هذه القراءة دافعُ تُ الدِّينيَّة سة املؤسَّ  ألنَّ , ستستمر الَّيت ا هي يبدو أ�َّ و  للحظةاإىل هذه 

 هبذه كةً سِّ مت، ستبقى مُ إىل قراءة الغدير  يعةُ ا أن تعود الشِّ دَّ اً جِ دَّ اً جِ دَّ اً جِ دَّ جِ  فمن املستبعدِ , كذلك   يعةُ والشِّ 
الكتاب والعرتة مع  كرِ عن مزيٍج من شيٍء قليٍل من فِ  عبارةٌ , يعة لماء الشِّ وعُ  يعةِ مراجع الشِّ  القراءة وهي قراءةُ 

 قيفة .والسَّ  كِر الكتابِ ومن فِ  شيٍء كثٍري من قراءةِ 

 : ناك منهجان هُ 

 .والعرتة  الكتابُ  •

 .قيفة ناك منهُج الكتاب والسَّ وهُ  •

 فيها من الكتابِ  خذ القليلُ ى مضامني وأصول وقواعد أُ لعُل معصر الغيبة الكربى قراءٌة تشت يعةِ ش فقراءةُ 

هو  قيفةوالسَّ  الكتابِ  قيفة ، وحني أقول منهجُ والسَّ  خذ من منهِج الكتابِ أُ  الَّذي زج مع الكثريِ والعرتة ومُ 
 والعرتة ، يعة ال عالقة هلا مبنهج الكتابِ لماء الشِّ عُ  ودونكم تفاسريُ ) ,  حسبنا كتاب هللا(  العمريُّ  املنهجُ 
ا متلكون ًا قد ختتلفون معي ورمبَّ ق واضحة وصرحية جدّ احلقائ, والعرتة   منهج الكتابِ لُ ثِّ ا متُ عنها إ�َّ  قالُ زيفًا يُ 

 من ثُ أحتدَّ ال  أ�, يف ذلك  رٌ أنتم أحرا، عون هبا نعطيات تقتون مُ ا متلكولكن رمبَّ  كيف ذل يات وأشكُّ طعمُ 
 وقد عرضتُ , حقائق وواثئق  من دونِ  ُث من دوِن أدلٍَّة وبراهني ، أ� ال أحتدَّثُ أ� ال أحتدَّ  ، عطياتمُ  دونِ 

واألرقاِم  ةِ واحلقائِق واألدلَّ  ة املئات واملئات من الواثئقِ العنكبوتيَّ  بكةِ واملنتشرة على الشَّ مة عليكم يف براجمي املتقدِّ 
 لو قلنا أبنَّ البعض منها ال قيمة لُه فكم نسبُة هذهِ حىتَّ قاوم وال جمال للتشكيِك فيها ، و ال تُ الَّيت واملعطيات 

واحد من  لو ثبت دليلٌ ؟! اهلائل  كم نسبتها إىل الكمِّ .  ا قد يقول البعض ال قيمة هلالَّيت احلقائق أو الواثئق 
رع الشَّ حىتَّ و  ماذا تقولون أليس املنطقُ ، واحد  بدليلٍ  احلقيقة تثبتُ  ة الباقية ال قيمة هلا فإنَّ مئة دليل واألدلَّ 
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ب كثرياً أن أتشعَّ  ريدُ أُ ال ،  حالٍ  على أيِّ  الواحد يكفي ؟! ليلالد واحد فإنَّ  إذا ما قام دليلٌ  والعلمُ  ينُ والدِّ 
  جزٍء من أجزائها .لِّ ب يف كُ أن أتشعَّ  ريدُ واملعلومات وال أُ  ُة مشحونٌة ابملطالبِ فهذه احللقُة اخلاصَّ 

 :ناك قراءات إذاً هُ 

 ٌة يف الكتب !!الغدير حبيس قراءةُ  •

 ة !!هم األقليَّ  يعةُ والشِّ  ةهم األكثريَّ  ةُ نَّ كثر املسلمني فالسُ عند أ املنتشرةُ  هي القراءةُ  قيفةِ السَّ  قراءةُ  •

, على املستوى املرجعي يعيَّة الشِّ املوجودُة يف ساحتنا  عصر الغيبة الكربى وهي القراءةُ  شيعةِ  قراءةُ  •

على , على مستوى اإلعالم , ة يَّ مسالرَّ  يعيَّةِ الشِّ  الدِّينيَّةِ  سةِ عة عن املؤسَّ سات املتفرِّ ستوى املؤسَّ على مُ 
الكربى هي  عصر الغيبةِ  شيعةِ  قراءةُ  هذه القراءةُ ، على مجيع املستو�ت , مستوى املنرب احلسيين 

قليل  اٌع ما بني حقائق ُأخذت ومبستوىً يعي ، هي مجُ يف الواقع الشِّ  ذةُ واملتنفِّ  طةُ احلاكمُة واملتسلِّ  القراءةُ 
 !!قيفة والسَّ  منهِج الكتابِ ماٍم كثري من والعرتة مع ُمجاٍع كثري ولُ  من الكتابِ 

 :  تصرةقيفة وبعبارة خمُ السَّ  بشكٍل موجز قراءةُ 

آمنوا  ةُ نَّ قيفة ، فالسُ ابلسَّ  لعرتةِ اواستعاضوا عن  شكًال ومضمو�ً  ُة آمنوا ابلكتاب وكفروا ابلعرتةِ نَّ السُ : ة نَّ السُ 
فالكتاُب كما يف حديث , ًال أوَّ  ابلكتابِ  هو يكفرُ  ابلعرتةِ  يكفرُ  الَّذي قيفة ويف احلقيقةِ والسَّ  مبنهج الكتابِ 

 ، حالٍ  ى هللا عليه وآله ، على أيِّ دا احلوض على ُحمَمٍَّد صلَّ رِ يَ حىتَّ قلني لن يبتعد ولن يفرتق عن العرتة الثَّ 
  .وآمنوا هبا شكًال ومضمو�ً  قيفةِ سَّ لاب وجاءواشكًال ومضمو�ً  ابلعرتةِ  وكفروا آمنوا ابلكتابِ  ةُ نَّ السُ 

قد ,  حني كفروا حبديث العرتةِ   ،ا مضمو�ً هب شكًال وكفروا نوا ابلعرتةِ وآم ابلكتابِ  يعُة آمنواالشِّ :  يعةُ ا الشِّ أمَّ 
) , ( األصول  مُ لع) , ( الرجال  علمُ : (  قيفةِ طوا منهج السَّ حني سلَّ ؟ قائل كيف كفروا حبديث العرتة  يقولُ 

جاءوا هبا الَّيت لعلوم والقواعد اطوا هذه سلَّ ) , علوم القرآن  التفسريِ  علمُ (  و)  الدرايةِ  علمُ ) , ( الكالم  علمُ 
آمنت  يعةُ فالشِّ ، أهل البيت  أهل البيت فقد كفروا حبديثِ  طوها على حديثِ من كتب املخالفني سلَّ 
الواقع العملي ماذا  وإالَّ !! مضموً� حني كفرت حبديث العرتة  شكًال وكفرت ابلعرتةِ  ابلكتاِب وآمنت ابلعرتةِ 

% من 90بوجهها عن  ضُ رِ عها تُ مبراجعها وعلمائالدِّينيَّة  سةُ أهل البيت املؤسَّ  % من حديثِ 90 ؟ يقول
 ؟!..ال  أو ابملضمونِ  هذا كفرٌ ، أهل البيت  حديثِ 

   ..!!شكالً ومضمو�ً  لغديرِ اب ة كفروانَّ السُ 

   ..!!ه مضمو�ً ب هم كفروالكنَّ شكالً  آمنوا ابلغديرِ  يعةُ الشِّ 
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ال عالقة هلا مبنهج ,  يعةودونك تفاسري الشِّ ) ,   من عليٍّ إالَّ  ؤخذُ تفسري القرآِن ال يُ  أنَّ : (  الغدير مضمونُ ف
 التأصيلِ و فهم لودونك قواعد ا) ,  من عليٍّ  ؤخذُ اعد الفهم تُ و ق أنَّ : ( الغدير  يف التفسري ، مضمونُ  عليٍّ 

 بدهِ ا من أمبَّ ولرُ ألصول ما عند� من ا احبثوا عن أصولِ ،  بعليٍّ  يعي ال عالقة لهُ والتقعيد يف الوسط الشِّ 

، هذه األصول  عليٍّ  نهجِ مبصول اخلمسة ال صلة هلا هذه األ) , أبصول الدين ( ى عند� سمَّ ات ما يُ البديهيَّ 
أعين مراجع , يعة لماء الشِّ حنن أعين عُ فقط ، ) اإلمامة ( حنُن أضفنا  ةواملعتزل عرةِ اخلمسة جيء هبا من األشا

 فوا إليها أصًال رابعاً بشكلٍ وأضا) , املعاد , ة بوَّ النُّ , التوحيد : ( اعرة ثالثة من األش � أبصولٍ جاءو , ة يعالشِّ 

وأضافوا إىل , جاءوا بِه من املعتزلة و  رابعاً  أصالً ) العدل ( خاطئ فأضافوا  عقائديٍّ  وبشكلٍ  خاطئ علميٍّ 
 اية عن آلِ و عن هذه األصول وال ر  ثُ ن تتحدَّ رآيف القُ  يةٌ فال آ وإالَّ , أصًال خامسًا ) اإلمامة (  هذه األصول

عنه  ثُ أحتدَّ  الَّذيهذا هو ، األطهار  يب وآلهِ عن النَّ  ديثٍ حب وايةٍ أو بر  كالمي فليأتين آبيةٍ   رفضُ يد ، ومن مَّ حمَُ 
 لُّ وكبرية كُ  صغريةٍ  لّ �قش كُ ن أُ ريد أال أُ  هنا ين ، أ�ى بفروع الدِّ سمَّ ما يُ حىتَّ ين و ى أبصول الدِّ سمَّ ، فما يُ 

 د .مَّ حمَُ  ن وبنصوص آلِ رآبنصوص القُ  هذا ال صلة لهُ 

, هنا عن أتصيل  ثُ أحتدَّ ين وطوا� حديث العرتة لكنَّ  هذه املضامني موجودٌة يف طوا� الكتابِ  أنَّ  نكرُ أ� ال أُ 

  اعتباطي .هكذا بشكلٍ  ثُ عن منهج ، ال أحتدَّ  ثُ أحتدَّ ، عن تقعيد ,  عن تقنني

 الغدير . قراءةُ  •

 قيفة .السَّ  قراءةُ  •

 .الكربى  عصر الغيبةِ  شيعةِ  وقراءةُ  •

لمائنا وعند أحزابنا عُ ديد املوجود عند مراجعنا وعند الشَّ  لُ امللموسة على ما أقول هذا املي هدِ واا من الشَّ لرمبَّ 
عليها مراجعنا  شرفُ يُ  يتة الَّ ساتنا اإلعالميَّ ؤسَّ بار وعند مُ لماؤ� الكِ ها مراجعنا أيضًا وعُ أسَّسالَّيت  يعيَّةِ الشِّ 
ناك هُ ، وجيهاهتم ار أيضًا وبتبحتت إشراف مراجعنا الكِ هي الَّيت ة يَّ سينبار أو من ينوب عنهم ، منابر� احلُ الكِ 

يعة ة الشِّ ى يف عامَّ ا يتجلَّ راجع أكثر ِممَّ وامل اءِ ى هذا يف العلمميل واضح ، ويتجلَّ  اه املخالفنيواضٌح ابجتِّ ميٌل 
 ةُ ا عامَّ أمَّ  ، خوذة من العيون الكدرةأ ابملصطلحات والقواعد واألفكار املأعبَّ مُ يعيَّة الشِّ خبة ملاذا ؟ ألنَّ عقل النُّ 

داهتا يف مفر حىتَّ ة و عالقتها الوجدانيَّ  يعة يفالشِّ  ةُ ملموسة عامَّ  ةُ قضيَّ اله عن ذلك وهذ ة فهم أبعدُ يعالشِّ 
يف  داولُ تَ تُـ الَّيت د من تلك مَّ حمَُ  لماء واملراجع هي أقرب إىل آلِ العُ  امعِ سهلا بعيدًا عن مو اتتدالَّيت ة العقائديَّ 

 ة .مسيَّ الرِّ  يعيَّةِ الشِّ  ةِ يَّ نيالدِّ  سةِ الوسط العلمي يف املؤسَّ 
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ة ال يستعملون هذا نَّ كان السُ   ة وإننَّ مراجع السُ  ة أنَّ نَّ فقهاء السُ  ة أنَّ نَّ لماء السُ أنَّ عُ  ةِ نَّ هل مسعنا يف اتريخ السُ 
خرجوا  قاطع التاريخم ة يف مقطٍع مننَّ بار علماء السُ كِ   ة أنَّ نَّ مشايخ السُ  أنَّ  ، مراجع طلحلح مصاملصط

الَّيت و  ة اجملرمةاصبيَّ النَّ  ةيَّ نة السُ ولة العثمانيَّ بريطانيا الدَّ  حني غزت !م ؟من األ�َّ  يف يومٍ  ةِ يععاً عن الشِّ افد للجهادِ 
ة ، اصبيَّ النَّ  ولةِ فاِع عن هذه الدَّ جف للدِّ وعلماء النَّ  جفِ النَّ  تراكض مراجعُ ، الفتك  أشدَّ  يعةِ الشِّ  فتكت يف

 ةِ اصبيَّ ول النَّ الدُّ  جانٍب من جوانبِ  فاِع عن أيِّ من املعصومني للدِّ  ك أحدٌ وهم يقرؤون سرية املعصومني مل يتحرَّ 
ثماين انسحب من ساحة املعركة العُ  اجليشُ  الَّذياملراجُع يف الوقت و  لماءُ عاشوا فيها ، ركض العُ الَّيت 

ا إىل و لبشيء وانتقصابوا اه الكوت وذهبوا ساملني من دون أن يُ ة من البصرة ابجتّ ات العثمانيَّ ت القوَّ وانسحب
ك يف بداية القرن اذلغازية آنة اات اإلجنليزيَّ للقوَّ  موا العراقكيا وسلَّ املوصل فرتُ  اهِ ابجتّ  دغداب جوا منوخر  بغداد

من دون سالح أمام  الصدئةلك البنادق ة بتجف أخذوا العشائر العراقيَّ النَّ  لماءُ جف وعُ النَّ  العشرين ومراجعُ 
 ملاذا ؟!يعيَّة الشِّ ت العشائر حبذُ الوقت و لحة يف ذلك ز أبحدث األسهَّ جيش جمُ 

، نهزمني مُ  بعد ذلك من ساحة املعركةِ  لماءُ العُ  الوعي وفرَّ  هذا هو الغباء ، وهذه هي اخليبة وهذا هو عدمُ 
من و  حمسن احلكيم كان من تالمذتهِ د سيِّ ال د سعيد احلبويب وبصحبتهِ هذه هي احلقيقة ، املرجع الكبري حممَّ 

ة ومات اصريَّ ة جلئوا إىل النَّ العراقيَّ يعيَّة الشِّ ت العشائر حباحة املعركة بعد أن ذُ س وا منلماء آخرون فرُّ نيه وعُ و عامُ 
يعيَّة الشِّ وقعت يف العشائر الَّيت املذابح واجملازر  وبسببِ  واخليبةِ  فشلِ وال اهلزميةِ  ب بسبكمداً   احلبويبسّيد ال

 ة .العراقيَّ 

احلبويب ذهب إىل سّيد ال من أنَّ يف الكتب  ثبتةواية صحيحة هي مُ وال أدري هل هذه الرِّ األغرب من ذلك 
هذه  مثل ن يكتبونالَّذيولكن  هذا ال أعتقد للقتال ، ة أخرىمرَّ  أن جيمع عشائر أخرى ويعود ريدة يُ اصريَّ النَّ 

ذلك ما أدراين هذه  ريدُ كان يُ عًال هو  ف امبَّ ذي حدث يف ذلك الوقت ورُ الفشل الَّ  تغطيةِ  ب ألجلِ املطال
حمسن احلكيم د سيِّ ة الالواضح على مرجعيَّ  رهُ ترك أث الَّذيذلك الفشل هو  يف كتب التاريخ ، تةثبَّ املعلومات مُ 

م األزمة هللا عليه أ�َّ  مهدي احلكيم رمحةُ سّيد تني أ� مسعت من ولده المرَّ ، داً على طول اخلط رتدِّ بقي مُ  الَّذي
حمسن احلكيم سّيد ال ينأسأل أيب يع من سّيد مهدي احلكيم يقول كنتُ مسعت  تني وهللالبعث مرَّ مع حزب 

كانت يف بدا�ت الَّيت  وهللا ما أدري ، هذه من آاثِر ذلك الفشل وتلك اخليبة  ينبي؟ كان جي ما هو تكليفنا
ريدون أن اآلخرون يُ  ، ياء كما هياألش فُ ين أ� أصآخر لكنَّ  ثون عنها بشكلٍ قطعًا يتحدَّ ، القرن العشرين 

 ةِ ن عمليَّ فيما أقوم به م  برقعة وأ� حرٌّ ةِ مون به من عمليَّ و قي مور هم أحرار هم أحرار فيمايضعوا براقع على األ
يعة ملاذا ؟ ضحي يف سبيل الشِّ هكذا كان يُ  ةِ نَّ حدًا من السُ  أة أنَّ نيَّ عنا يف األجواء السُ تعرية وكشف ، فما مس

 اصيب .كر النَّ ابلفِ  ثٌ لوَّ فهو مُ  يعيالشِّ  ا العقلُ أمَّ  ، ةرت عفة الامن ثق نقيٌّ   نقيٌّ ّين  العقل السُ عقوهلم ألنَّ ألنَّ 
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راعاًة ملشاعر حديثهم مُ   منع طباعة كتبِ ّين الوسط السُ  يف ادينيَّ  اً يمزع أنَّ  ماً عالِ  أنَّ  مرجعاً  هل مسعتم أنَّ 
ي رمحة هللا عليه منع طباعة ردالربوجسّيد القيامة ، لكن املرجع الكبري اليعة ؟ ال كان وال يكون إىل يوم الشِّ 
ة يف ن حبار األنوار حبسب طبعة املكتبة اإلسالميَّ ) م 34،  33،  32،  31 ، 30،  29: (  جزاءاأل

ف صهران إىل منتة يف طنوار طبعة املكتبة اإلسالميَّ باهتم كتاب حبار األتن ميلكون يف مكالَّذي ، طهران
سّيد ة الم مرجعيَّ ات أ�َّ ني اخلمسنذُ ات هذه األجزاء الستة ليست موجودة ، وهذه الطبعة بدأت مُ نالثماني

 أمري املؤمنني ةِ المأهل البيت عن ظُ  المةِ أهل البيت حديث عن ظُ  الستة أحاديثُ  ءاوجردي ، هذه األجز الرب 

   من يفعل ذلك ؟ّين هل يف الوسط السُ  ، هراءالمة الزَّ وعن ظُ 

  ولياليهمهُ ا وكان يقضي أ�َّ حسن البنَّ  نفِ ي ليعيش هناك يف كَ مّ بعث بوكيله تقي القُ  يدالربوجر سّيد ال بل إنَّ 

صرف لة لكي تُ ئادي يبعث ابألموال الطالربوجر سّيد العام جلماعة اإلخوان املسلمني يف القاهرة وال يف املقرّ 
عنها يف برامج سابقة أو يف بر�مج  ثاحلدي مرَّ الَّيت سوا دار التقريب والتفاصيل ا وأسَّ حسن البنَّ  حتت نظرِ 

 ذلك ؟ أبداً . ةِ نَّ  من السُ حدٌ ، هل فعل أيعيَّة الثَّقافة الشِّ اخلبيث يف ساحة  طيبُّ القُ  رطانُ السَّ 

سّيد كم اإلعدام على دور حُ م صُ فاعي هذه احلادثة حدثت أ�َّ طالب الرِّ سّيد يف كتاب أمايل الهناك حادثٌة 
د بع:  119) الطبعة الثالثة صفحة  فاعيطالب الرِّ  دأمايل السيّ  ( أ� اقرأ من، اصر م عبد النَّ طب أ�َّ قُ 

 عليه م رمحة هللاحمسن احلكيسّيد أرسلها الالَّيت ة الربقيَّ  ؟ ةبرقيَّ  ةُ أيَّ : -ة يَّ قأسبوعني أو أكثر على إرسال الرب 

بعد أسبوعني أو أكثر  -:عدم طب وأن ال يُ قُ سّيد  خبصوصِ  فقةِ والشَّ  والرأفةِ  محةِ ابلرَّ  طالبهُ اصر يُ إىل عبد النَّ 
من بغداد ال جمال : - من اإلخوان املسلمني من األعظمية جف وفدٌ ة وصل إىل النَّ الربقيَّ  لارسعلى إ
فذهبوا إىل دار  -: سن احلكيمحمُ سّيد دخلوا على ال، فاعي طالب الرِّ سّيد ال ي ذكرهُ ذالكالم الَّ  لِّ كُ   لقراءةِ 
حمسن سّيد عادة ال كان من،  اصر طب من حكومة عبد النَّ قُ سّيد ع بد حمسن احلكيم طالبني التشفّ السيّ 

ث يدا بدءوا ابحلمَّ عليه ولَ  جيلسُ  الَّذي راشهِ حتت فِ ة ات أو الرسائل املهمَّ أن حيتفظ ابألصول من الربقيَّ 
 أ� أبرقتُ  فالتفت إليهم قائالً ، ما عندهم  لِّ طب فأدلوا بكُ قُ سّيد  وأفاضوا يف مديحِ النهاية حىتَّ تركهم 

ل عليها وقتها أخذهم الذهول رأوا التاريخ املسجَّ ا و هسبوعني فأخرج هلم نصَّ  أنذُ ر مُ اصالنَّ   عبدإىل ةً برقيَّ 
 قبل أسبوعني . هبذا اخلصوص وإذا هو صادرٌ  ة أو موقفٍ برقيَّ  م قادمون لطلبِ �َّ أب

منهم  ا وال يصدرُ نَّ مِ  لُّ هذا يصدرُ كُ   ذاملاذا ؟ ملا، أن الشَّ  اههم ؟ هم أصحابُ اقون ابجتِّ ملاذا ؟! ملاذا حنن سبَّ 
 شيء ؟! 
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لماء بار العُ ثوا عن ذلك كِ هم حتدَّ ، وا تلك الليلة يتجف مل يبطب أليس كبار العلماء يف النَّ قُ سّيد عدم حينما أُ 
د ابقر حممَّ سّيد أليس هناك من تالمذة ال، ب يف هذا املوضوع ريد أن أتشعَّ أ� هنا ال أُ ، هذا احلديث  ومرَّ 

 غمي عليه ألجلِ من أُ  ةِ نَّ لماء السُ هل هناك يف عُ  ، غمي عليهد ابقر الصدر قد أُ حممَّ سّيد الصدر ينقلون أنَّ ال

عندهم نقاء  ةُ نَّ ة واضحة ، السُ هذا موجوٌد عند� !! القضيَّ  لُّ ؟ ملاذا كُ  اذة مثًال مسعتم هبشيعيَّ  ةٍ شخصيَّ  إعدامِ 
 اصيب .كر النَّ لوثون ابلفِ مُ  يعةُ ا الشِّ كر العرتة أمَّ من فِ 

 البيان يف أخبارِ  كتاب البيان كتابُ   ة بقراءةِ يعيوصي شباب الشِّ  راراً وكِ  راراً الوائلي مِ  يخُ مثال واضح جدًا الشَّ 

هذا الكتاب  يعة أن يقرؤوايخ الوائلي على شباب الشِّ الشَّ  يصرّ  راراً وكِ  راراً افعي ، مِ مان للكنجي الشَّ صاحب الزَّ 
ف هذا ألَّ  هُ ف من أنَّ املؤلِّ  حُ سطر منه يتبجَّ  لِ يف أوَّ  ، اقرؤوه موجود الكتاب ، ل سطٍر منههذا الكتاب يف أوَّ ، 

إليها من  سيصلُ الَّيت يف �اية الكتاب ما هي النتيجة  كليعة ولذقاء من حديث الشِّ متام النَّ  اهُ وقد نقَّ  باالكت
ويطرح مسألة ، ب ر شناقش كيف سيأكل وكيف سيناك ويُ هُ  يف السرداب يعيشُ  مان موجودٌ صاحب الزَّ  أنَّ 

 احبُ ص يعيشُ  ناكال هُ قيَّد ابلسالسل فكما يعيُش الدجَّ مُ  يف جزيرٍة من اجلزائر ال حبسب روا�هتمالدجَّ 

يعة ه شباب الشِّ وجِّ ة يُ مسيَّ رَّ ال يعيَّةِ الشِّ  الدِّينيَّةِ  سةِ يخ الوائلي ابسم املؤسَّ الشَّ  مسيُّ اطق الرَّ فالنَّ مان يف السرداب ، الزَّ 
يعة  من حديث نقيٌّ   هذا الكتابإىل قراءة كتابٍ  يعة هو حديُث العرتة ، هالشِّ مثال عملي  اذوحديُث الشِّ

 يعةِ سيين فهم ال ينقلون للشِّ ألكثر خطباء املنرب احلُ  أو لتالمذتهِ  اً شخصيَّ  لهُ  سبةِ ي ابلنِّ ائلو ال يخِ الشَّ  ا مدرسةُ أمَّ 

واصب من  % من كتب النَّ 95منها  خذُ �الَّيت  تبتهُ كيخ الوائلي صرحيًا يقول مالشَّ  ،  من العيون الكدرةإالَّ 
طباء أن املعاصرة على طرحها يف الفضائيات وأتمر اخلُ  ةُ املرجعيَّ  صرُّ تُ الَّيت لذا جمالسُه و  كتب املخالفني ،

% من حديث 90 % إىل80يف تفاصيلها ما بني  تشتمل جمالسهِ  لُّ كُ   املسار جمالسهُ  فسيسريوا على ن
كر ث عن الفِ أحتدَّ ،  يعيّ كر الشِّ % من الفِ 5بنسبة حىتَّ طباء خُ  ّين ، هل يوجد يف الوسط السُ واصب النَّ 

% يف 5هل يوجد  ، الكربى عصر الغيبةِ  شيعةِ  يعي بقراءةِ كر الشِّ ث عن الفِ لغدير ال أحتدَّ يعي بقراءة االشِّ 
% إىل 80ا بني مثني حديثهم املتحدِّ  لُّ وكُ لُّ الفضائيات وكُ اخلطباء عند�  لّ ، حنُن كُ  همأحٍد من حديثِ 

احلقائق والواثئق من عندهم أنفسهم ت سب مرَّ النِّ  هذهِ  دُ حدِّ أُ  الَّذيأ�  ولستُ ، اصيب كر النَّ % من الفِ 90
حلقائق ابالكالم ابلواثئق و  هذا مرَّ ، ثون عن ذلك الشأن يتحدَّ  بُ اثون عن ذلك ، هم أصحهم يتحدَّ 

 طيب اخلبيث .رطان القُ يف طوا� حلقات بر�مج السَّ  ورةوالصُّ  وتِ ابلصَّ  وابلفيديوات وابلتسجيلِ 

ليا لعُ اة ع املرجعيَّ و مشر  يف أكنافهِ  لنا نعيشُ ال زِ  الَّذياملرحلة املعاصرة إىل هذا املشروع  إىل وصلنا إىل أن
ة واضحة ث عن مساوئ هذا املشروع ولكن القضيَّ أن أحتدَّ  ريدُ م أنفسنا ، وال أُ ع أنفسنا من أ�َّ و املعاصرة مشر 

 إىل شرٍح وال إىل بيان . ال حتتاجُ 
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  !؟..االستخذاء العقائدي ملاذا هذا  : السؤال •
 ..؟!املخالفني ألهل البيت  اهِ اء ابجتّ فهذا االنك ملاذا •

 !هذا ..؟ لُّ ملاذا كُ  •

 ، إىل طبقة الالشعور بُ اصيب يتسرَّ النَّ  كرُ اصيب وهذا الفِ كر النَّ خبة مشحون ابلفِ عقل النُّ  السبب واضح أنَّ 
 املختلفة تنبعثُ  اهات حياتهِ ن يف اجتِّ ااإلنس ةُ اإلنسان وفاعليَّ  حركةُ ، ك اإلنسان رِّ حتُ الَّيت وطبقة الالشعور هي 

عانون يُ  مإ�َّ ، ة أبداً نيَّ  بسوءِ  اذطباء� قاموا هبخُ  نَّ لماء� وإعُ  جعنا وإنَّ ار م إنَّ  من طبقة الالشعور ، أ� ال أقولُ 
 األوائل منهم من أوائلِ  لكنَّ  ، ةسن نيَّ مون بذلك عن حُ و ب ، هذه هي احلقيقة ، هم يقمن اجلهل املركَّ 

 لعلى عق رُ يطستُ الَّيت  ةِ نميَّ يب وحبكم الصَّ اصكر النَّ � هبذا الفِ و ن جاءالَّذيالكربى هم  عصر الغيبةِ  مراجعِ 
ما �يت به  لِّ كُ  لِ ناك تقديسٌ ة هُ نميَّ عام حبكم الصَّ  بشكلٍ  يعية وعلى العقل الشِّ مسيَّ الرَّ  يعيَّةِ الشِّ  الدِّينيَّةِ  سةِ املؤسَّ 
يف  احلّق صارت حبيسةً  األصل القراءةُ  الغدير القراءةُ  وصارت قراءةُ وصلنا إىل ما وصلنا إليه  نبار ، إىل أالكِ 

أن يغرتف من هذا  دَّ ريف فالبُ ا الشَّ أمَّ ، عميًال للغرب  اً ماسونيَّ  حُ صبِ ب منها سيُ رت قي الكتب ومن أراد أن
كر املستورد ئون عقوهلم هبذا الفِ عبِّ ن يُ الَّذيفاألشراُف هم  ، من مجيع اجلهات بنا يطُ حيُ  الَّذياصيب كر النَّ الفِ 

 والعرتة . إىل منهج الكتابِ ن يعودون إىل قراءة الغدير الَّذيهم  كدرة القذرة واخلونةُ يون الواملأخوذ من العُ 

عنه هو إرهاٌب  ثُ أحتدَّ  الَّذيهذا اإلرهاب  مة هذا الرب�مج من أنَّ قدِّ لت ومن هنا ظهر يف مُ من هنا قُ 
راءِة قيفة ال بقراءة الغدير فهذه القراءة حبيسٌة يف الكتب وال بقاإلسالم ولكن بقراءة السَّ  إرهابُ  هُ إنَّ  إسالميّ 

عصف ابلعامل وال زال  الَّذي يعة ، فهذا اإلرهابُ لماء الشِّ والعُ  قراءة املراجعِ  ينالكربى أع عصر الغيبةِ  شيعةِ 
ا رب التاريخ وإمنَّ عِ  عن اإلرهابِ  ثُ قطعًا ال أحتدَّ ، قيفة اإلسالم ولكن بقراءة السَّ  عامل هو إرهابُ ابل يعصفُ 

عنه اآلن يف اإلعالم  ثُ تحدَّ يُ  الَّذي فاإلرهابُ ، حني نقول اإلرهاب اآلن  قصدُ يُ  الَّذيعن اإلرهاب  ثُ أحتدَّ 
اإلسالم  وبغريهم هذا هو إرهابُ  يعةِ اس فتك ابلشِّ فتك ابلنَّ  الَّذيياسة وعلى أرض الواقع اإلرهاب ويف السِّ 

شيعة  بقراءةِ  ا اإلسالمُ وأمَّ ،  يف الكتب بقراءة الغدير فليس موجودًا إالَّ  ا اإلسالمُ أمَّ ، قيفة ولكن بقراءة السَّ 
يدوُر يف  الَّذيابإلرهاب  هُ لة ليعة فال صِ لماء الشِّ يعة وعُ مراجع الشِّ  الكربى أعين اإلسالم بقراءةِ  عصر الغيبةِ 

 يف عصر� احلاضر . واقِع حياة البشرِ 

 نذهُب إىل فاصٍل وبعد الفاصل أعوُد إليكم .

مت بقيت فقد تقدَّ  مةُ ا املقدِّ ٍة وفصول أمَّ مقدِّ على مُ  الرب�مج من أنَّ حديثي يشتملُ  نُت يف أوائلِ كما بيَّ 
 :عشرة  ا فصولٌ الفصول إ�َّ 
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ه الفصول العشرة ختتلُف يف ذة مالحظات وهدَّ قاط عِ نُ  ةِ دَّ على عِ  ل يشتملُ األوَّ  الفصلُ  ل :الفصُل األوَّ 
 .ل حنن مع الفصل األوَّ ، إىل آخر  عرضها من فصلٍ  مضامينها وختتلُف يف طريقةِ 

 :ا اعرضوا لنا صور حسن البنَّ  رجاءً 

 
 . م شبابهِ ا أ�َّ هذه صورٌة حلسن البنَّ 

 الصُّورة الثانية :

 
 . اورة املشهورة حلسن البنَّ وهذه هي الصُّ 

 : الصُّورة الثَّالثة

 
 ُث يف مجٍع من أصحابِه وأنصاره .العمامة يتحدَّ  وهنا يعتمرُ 

 ثنا عن مرحلةٍ دِّ حيُ  ة مقال معروفخوانيَّ ذير اإلة النَّ شر يف جملَّ نُ  الَّذياعرضوا لنا املقال  ورعد هذه الصُّ ب •

 :) صناعُة املوت  ( ةة يف مسرية اإلرهاب اإلخوانيَّ همَّ مُ 
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 1357بان/شع/2السنة األوىل ،  18العدد  ، ذيرالنَّ  ةُ جملَّ  ، االبنَّ  مقاٍل كتبُه حسنُ لِ  املوت عنوانٌ  اعةُ صن

 قالميالدي ، بشكل سريع اقرأ سطرًا أو سطرين من هذا امل 1938مرب /سبت, 26/9هجري قمري املوافق 

: 

املوت  ناعةُ أجل ص -) : اوت بقلم اإلمام حسن البنَّ امل صناعةُ : (  بو قطعًا مكت: - أجل صناعُة املوت
لوا هِ ة جَ ء أذلَّ بناجُ  سِ امن النَّ و  -: إىل أن يقول !!هلا من صناعة و� : - ناعاتفاملوُت صناعٌة من الصِّ 

سرَّ هذه  م املسلمنيلَّ رآن الكرمي عَ القُ  إنَّ :  ويستمرّ : - ضائلهاها وفا عن مزا�و لناعة وغفهذه الصِّ  رَّ سِ 
ما هو ، م أ�َّ  صناعة املوت يف سبعةِ  مُ كيف تتعلَّ   ، ناعة املوتالكرمي كتاٌب لتعليِم صِ  رآنُ فالقُ : - ناعةالصِّ 

وإرهاب اإلخوان  قيفةِ ا وهذا هو منطُق إرهاب السَّ حسن البنَّ  القرآن الكرمي ، هذا هو منطقُ  ؟ هذا الكتاب
هذا  ، اإمام اإلرهاب حسن البنَّ  وواضح ابسمِ  بشكٍل رمسيّ  لةُ سجَّ امل املوت هي املاركةُ  صناعةُ  ، املسلمني

 ة .ة اإلرهابيَّ ذير اإلخوانيَّ ة النَّ مقاٌل يف جملَّ 

ميالدي ،  2011 /الطبعة األوىل  سة اقرأ /مؤسَّ  ) اهيد حسن البنَّ اإلمام الشَّ  لئجمموعة رسا (رآ�م وهذا قُ 
 سالة .جلهاد يف خامتة هذه الرِّ اب نونتعُ الَّيت سالة مجلِة رسائلِه يف الرِّ ، يف )  454( إذا ما ذهبنا إىل صفحة 

 :)  هيد حسن البنَّارسائل اإلمام الشَّ ( ، صورة كتاب  اعرضوا لنا صورة هذا الكتاب صورة الغالف رجاءً 

 
 ذي اقرأ منه.بط الَّ لضَّ ابهذه صورة غالف الكتاب 

 :)  454( فحة واعرضوا لنا صورة الصَّ 
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ُف كيف متوت املوتة صناعة املوت وتعر  نُ سِ حتُ الَّيت ة مَّ ألُ ا ها اإلخوان إنَّ يُّ أيف بداية هذه الصفحة خامتة : 
 .إىل آخر كالمِه  ...ريفة الشَّ 

هها إىل وجِّ يُ الَّيت ا فهو موجوٌد يف بيا�تِه ورسائلِه حسن البنَّ  كرِ هو جزٌء من فِ  ) املوت صناعةُ ( هذا املصطلح 
 هُ وجِّ ذير يُ ة النَّ أيضًا يف جملَّ  تبهُ كة وهو يرهابيَّ مني اإللمجاعة اإلخوان املس عِه يف تنظيمِ اخلاص وإىل أتبا تنظيمهِ 

ة أو مل يكونوا من اإلرهابيَّ  ني إىل مجاعتهِ ة إن كانوا من املنتمون هذه اجمللَّ ذين يقرؤ هذا اخلطاب للجميع للَّ 
رّىب حسن الَّيت  الثَّقافةُ السوداء املظلمة احلالكة هي  الثَّقافةُ املوت وهذه  فصناعةُ  ، ةاملنتمني إىل مجاعته اإلرهابيَّ 

يف  رها واضحة وظاهرة يف بالد العربصدها حيصدها الواقع وآاثحنالَّيت تائج ا أجياًال عليها وهذه هي النَّ البنَّ 
 زرعها إمامُ الَّيت جرة اخلبيثة لشَّ امللعونة من تلك امار ه جند هذه الثِّ بالد املسلمني يف بالد الغرب أينما نتوجَّ 

 .ا رهاب اخلبيث حسن البنَّ اإل

 طب :قُ سّيد صور  لنا اعرضوا ة رجاءاً وما بني صناعة املوت واملاسونيَّ  •

 
 . م شبابهِ طب أ�َّ قُ سّيد ورة األوىل لهذه الصُّ 

 
 .ورة الثانية الصُّ 
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 .الثالثة 

 
 .ابعة الرَّ 

 
 .اخلامسة

 
 .ورة السادسة الصُّ 

 
 .السابعة 
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 الثامنة .

 .طب قُ سّيد من حياة تلفة حل خمُ ار هذه جمموعة صور مل

 املنشور يف جريدة التاج املصري :؟ )  اً ماسونيَّ  رتُ ملاذا صِ  ( ضوا لنا املقالر عا رجاءً  •

 

 ةُ جملَّ  ، ةيها جملَّ سمِّ البعض يُ  ، يها جريدةسمِّ املصري لسان حال احملفل األكرب الوطين املصري ، البعض يُ  التاجُ 
 يف يشرتكُ فحة ؟ ( ماذا كتبوا يف أعلى هذه الصَّ احملفل األكرب الوطين املصري ،  لاان حالتاج املصري لس

ُت ر ( ملاذا صطب قُ سّيد  هُ بقال الرئيس املقال االفتتاحي كتوهذا هو امل بار املاسون )حتريرها خنبٌة من كِ 
 قرأ سطوراً من هذا املقال يقول :املقال ا لَّ عليكم كُ  اقرأ ؟ ) لن اً ونيَّ ماس

لقد  - :مرادهُ رة هذا ا ابلفطماسونيَّ  نتُ كُ   اً ماسونيَّ  نتُ ين كُ ألنَّ  :- اً ماسونيَّ  نتُ ين كُ ألنَّ  اً ماسونيَّ  لقد صرتُ 
فهو  ابلفطرة االنتماء ابحلقيقة من دون اً ماسونيَّ  تُ نأي ألنين كُ  :- اً ماسونيَّ  نتُ كُ   ينألن اً ماسونيَّ  صرتُ 
 إىل صقٍل وهتذيب فاخرتتُ  ولكن يف حاجةٍ  اً ماسونيَّ  نتُ ين كُ ألنَّ لقد صرُت ماسونيًَّا  -الفطرة : ماسوينُّ 

ألترك  -:ها ا من أمسائذة هة هي املنظمة املاسونيَّ رَّ ية احلُ البنا :- ةرَّ هذا الطريق السوي ألترك ليد البناية احلُ 
 - اقرأ :كما هو مكتوبٌ :  - ائني األحرارلبنَّ عم اقل فنعمت اليد ونِ والصَّ  ة التهذيبِ همَّ ة مُ رَّ ليد البناية احلُ 

 هذه الوترية . الكالم على نفسِ  ةُ وبقيَّ : - األحرار البناؤونعم مت اليد ونِ عفن

 ة الضاللةِ مَّ من أئِ موجز ما بني هذين اإلمامني  صوِل هذا الرب�مج عرضٌ ل من فُ األوَّ  هذا هو الفصلُ 

وذاك جنينا  اذطب وما بني هقُ سّيد  ةِ ا إىل ماسونيَّ حسن البنَّ  دِ والدَّماِر على ي اعة املوتِ واإلرهاب فمن صن
ث ا وقع علينا وأحتدَّ راٌء ِممَّ املسلمون بُ  ما جنينا األخوانُ  يعةُ الشِّ  وحني أقول جنينا حننُ ، ما جنينا  يعةُ الشِّ  حننُ 
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كر اإلخواين ن ركضوا إىل ساحة الفِ الَّذيلماؤ� جنوا علينا هم مراجعنا وعُ ن الَّذي كري ألنَّ عن اجلانب الفِ 
 لَّ قذاراهتم .اصيب ونقلوا إلينا كُ النَّ 

 :هذا الرب�مج  صولِ اين من فُ إىل الفصل الثَّ  أذهبُ 

 املشهدُ ، ة من املشاهد احلقيقيَّ  ة وعلى جمموعةٍ يشتمل على جمموعٍة من املشاهد الدراميَّ  :اين الثَّ  الفصلُ 

طيب اخلبيث كما يقول رطان القُ ذين اتبعوا بر�مج السَّ للَّ  سبةِ ابلنِّ  اا شاهدمتوهة هذه رمبَّ واملشاهد الدراميَّ ، ل األوَّ 
 ل رجاًء اعرضوه .على طريق اإلرهاب املشهد الدرامي األوَّ  طوةٍ ل خُ ا أوَّ حسن البنَّ عارفون بتاريخ ال

ندي على بيت املرشد العام حسن اهلضييب ، محن السَّ ري بقيادة عبد الرَّ نظيُم السِّ مشهٌد آخر حني هجم التَّ 
باغتة من ة مُ نظيم اإلرهايب أعين تنظيم مجاعة اإلخوان املسلمني وبعد ذلك أيضًا عمليَّ خالفات داخل هذا التَّ 
 شاهد هذا املشهد معاً .أتباع حسن اهلضييب نُ 

سالت فيما بينهم ، نذهب  جرى فيما بينهم ، وعن دماءٍ  الَّذينف لعُ ة عن ااين صور تقريبيَّ ل والثَّ املشهد األوَّ 
 الث .إىل املشهد الثَّ 

 ة على األرض :بكم اآلن إىل مشاهد واقعيَّ  ة انتقلُ ة متثيليَّ م كانت مشاهد دراميَّ ما تقدَّ 

هامجها شباب األخوان يُ رع اامرأة وهي تقود سيارهتا يف الشَّ  ةيعرض لنا صور ث و ل يتحدَّ الفيديو األوَّ  •
 ل .اعرضوا الفيديو األوَّ  اً سبب رجاء ميزقون مالبسها وثياهبا ويعتدون عليها من دونِ 

  

كلهم أخذوا الصفني عايزة أمشي أ� عايزة أخش بييت أمي جايباها من الطوارئ بس :   املعتدى عليها[ 
تقطع هلا هدومها هو  على إصاد ست، تتعرض هبامي وخرفان  ة هبامي ما يتقالش عليهم غري كدهبصيت شوي

 دا اإلسالم !! 

: بنيت اللي سايقة وقطعوا هلا هدومها وصورها وهي مقطعة هدومها والعربية عنده هيه  والدة املعتدى عليها
 شوفها ... ] .
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 اعرضوا لنا الفيديو الثاين : رجاءً  •

 

 اعرضوا لنا الفيديو الثالث رجاًء . •

 

 رجاًء .ابع الفيديو الرَّ  •

 

 والفيديو اخلامس رجاًء أيضاً . •

 

اين  الثَّ  حتكي عن نفسها بنفسها هذا هو الفصلُ  ةٌ يَّ حقيق  فاملشاهدُ مّين  إىل تعليقٍ  ال أعتقد أنَّ األمر حيتاجُ 
 .ة يَّ ة ومشاهد حقيقكانت مشاهد دراميَّ 
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فايز سّيد  طوا لقتلِ كيف خطَّ   هناك مشهد درامي:  هذا الرب�مج بكم إىل الفصل الثالث من فصولِ  نتقلُ أ
 هُ ري اإلرهايب يف القاهرة ألنَّ نظيم السِّ ري كان مسئوالً عن التَّ نظيم السِّ وهو من قادة اإلرهابيني أيضاً من قادة التَّ 

ا وهو حسن البنَّ  نهُ عيَّ  الَّذيري اإلرهايب نظيم السِّ ندي مسئول التَّ محن السَّ مال إىل اهلضييب فاغتالُه عبد الرَّ 
 فايز ابلتفجري .سّيد شاهد هذا املشهد الدرامي مقتل ا نُ املخلص لإلرهايب الكبري حسن البنَّ  جيبُ النَّ  التلميذُ 

حات خطرية ارح الباقون جر سرتِه وجُ فايز والبعض من أفراد أُ سّيد ل تِ فايز قُ سّيد يف بيت  االنفجار وقع حني
تلعب يف الَّيت ة الطفلة هذا املشهد من هذه اللقطات الذكيَّ ة يف ناك لقطات ذكيَّ هُ ، �داٌم يف البيت وحدث اِ 

 :قبل االنفجار وبعد االنفجار  رعاالشَّ 

 

اعرضوا  اً ة االغتيال والتفجري هذه رجاءقام بعمليَّ  الَّذيلإلرهايب  اخلبيثةُ  ة االبتسامةُ ومن هذه اللقطات الذكيَّ 
 نفردة :لنا هذه اللقطات مُ 

 

باب اإلخوان ش ر كيف أنَّ صوّ ي الَّذياعرضوا لنا الفيديو  اً إذا كان هذا متثيل فلنذهب إىل الواقع رجاء
 اإلرهابيني يقذفون الفتيان من فوق إىل أسفل ويقتلو�م بتلك الطريقة البشعة : املسلمني

حنن ألن احلقيقة دا جزأ  : .. يشوفوا مشهد اسكندرية اللي كتري مسعوه عايزة زمايلي حنط الفيديو املذيعة[ 
، معليش أ� عايزة أهلي � أستاذ مصطفى أ� عايزة أهلي ص عليه وتكلمنا عن حقوق اإلنسان حمتاجني نب

 اللي بيوقفوا أمام املنصة يشوفوا :
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ده شباب اإلخوان وهو بيحاصر العمارة بتاعة سيدي جابر وبيبص أنه يف حد فوق َلمَّا الفيديو  الـُمذيعة :
وش كويس واحنا ما فهمناش التفاصيل دة اتفرج عليه شفت أن احنا ما شفنهحيمشي شوية ألن أ� وأ� قاع

اللي حصلت يف حقيقة األمر ، كل اللي أنت شايفهم يف الشارع دول بيبصوا على من بيضرب عليهم طوب 
 14سنة والـ  13 ما تتجاوزش الـ ث عيال صغريين ما يتجاوز أعمارهمهذه اللي بضرب عليهم طوب ثال

سنة األربعة هم فوق خزان امليه اللي فوق العمارة ، دول العناصر اللي ماسكة أعالم القاعدة واملناظر اللي 
شكلها مش ربنا مجيل حيب اجلمال مش ممكن يكونوا دي النماذج اللي شبهنا وال اللي مننا وأرجو أنو ما 

 يطلعش فلسطيين وال سوري :

 

عدين فوق اخلزان أطفال كل غلطة عملوها أ�م ضربوا طوبة ، أ� بقى عايزة املصريني والعيال من اخلوف قا
وكل أم علشان اللي أنيت شايفاه ده ربنا حيطه يف والدك إذا قبلتيه ربنا حيطه يف والدك عايزاك تبصي على 

تبصي كويس قوي اخلزان عيال كبريهم يف اثلثة اعدادي قاعدين هرابنني من اخلوف واقفني اهم ، عايزاكي 
أزاي الرجالة اللي بشنباهتم بتقولوا فاحتة صدرها طالعة علشان تصطاد عيال صغرية وكأن غلط الكبري زي 
غلط الصغري عايزاكو تبصوا بس ألن الفيديو ده �س كتري قالت أ�ا شافته بس أ� متأكدة أن كتري منكم 

 وزمايلهم بريموه عليهم ابلطوب عشان بشومة بعصاية وا تبصوا على الليكأ�م شافوه ، أ� عايزا  وازيي افتكر 

عيال ختاف وجتي على احلرف توقع جتي على احلرف إذا توقع وتشوف اللي ابلشومة والبس تيشرت أصفر 
تبصوا كويس قوي على أزاي  اعدادي أو اثلثه اعدادي عايزاكو أزاي حيجر الواد من فوق واد كبري اثين

يف مساحة قد أيه ، لو جو ميني حيوقعوا لو جو مشال حيوقعوا ، كل اللي حيشد أزاي هو يرمي عليه طوب 
انتوا شايفينه ده أ� عايزاكوا تبصوا شدوا واحد وبكامريا طبعًا أل�ا عشوائية الواحد ده حتت أرجوك ثبت 
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ة الصورة ، كل اللي انتو شايفنهم دول مسكوا طفل يف اثنية اعدادي أو اثلثة اعدادي علشان يسعوه علق
يتدعى عليك وحتفقدي فيه ضناِك ، ب وتعطي وبتدعي حيجي اليوم اللي موت ، لكل أم البسة حجا

بصي كويس قوي على اللي انيت شايفاه ده بصي خلي قلبك خياف وتفتكري ربنا ، طاملا ربنا عمى قلوبكم 
ع ممكن ولد يرزل ومش قادرين تشوفوا ده اللي بيحصل يف والد صغريين اللي احنا واحنا ماشيني يف الشار 

بنكرب دماغنا وما نكلموش لكن الرجالة بتوعكم اللي انتو فاكرينهم رجالة  أو يتلفظ بكلمة مش مهذبةعلينا 
 بريوحوا يتشطروا على العيال الصغرية :

  

الصورة تكمل عشان  بس هذي التاين ترمى منني ؟ من عاخلزان ، قدام عينيكو ، ملني ؟ خليه ينزل أ� عايزة
ة من قلوبكو ، بتقولوا أن انتو مَّ الناس اللي افتكرت أ�ا شافت الفيديو ده بصوا عليه ميكن ربنا يشيل الغُ 

أ� عايزة أي أم فيكو تطلع تقول يل إيه ده إيه مربر ديين أو أخالقي يسمح أمهات وبتخافوا على عيالكو 
لي حيصل ؟ حنضربو وهو ميت زي البين آدمني اللي سبنا لك تشويف املشهد ده بس وقع على األرض أي ال

 ..نفسنا نصدق ا�م يرموهم ستني رصاصة ليه ماهو مات ؟ أدي الثاين اترمى 

 

ا قدام عينيكو و بخذ علقة موت واثنني اترموا وبيضر شفتوهم األطفال اللي كانوا على اخلزان خايفني واحد 
اليوم اللي الناس يف مصر تعيط عليكو أنتو فيها ، كل اإليذاء اللي انتو شفتوه ده لو  حيجي وهم موتى !!

قلبكو ما حترّكش أن احنا حنحتسبه عند ربّنا عشان ربّنا يؤذيكم يف والدكم فتشوفوه فتحسوه ألنه قال على 
 نفسه يف وصفه أن هو املنتقم اجلبار .

 سب مني عليه ؟ نشوفه كده ونرجع حلضراتكو :: وكالم الرجل بتاع اسكندرية ده حنااملذيع 
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: كان يف مخسة بريموا طوب فوق العمارة وأ� شايفهم بعيين فضلنا نتقدم يف االشتباك  اعرتافات املعتدي 
حلد ما وصلنا حلد بوابة العمارة كسر� ابب العمارة وطلع جمموعة كده من املتطوعني ما حدش يعرف الثاين  

طلعت بيها ولقيناهم كلهم فوق سطح اخلزان ، اخلزان  مضوهمعاه السالح فأ� كان معاي كانوا بيقولوا مني 
شريت أسود وشعره �عم سب تيفوق غرفة كان اخلمسة فوق سطح اخلزان كان فيهم واحد بشعر �عم البس 

س كان فيه حد طلع قبل مين الب  طلعت عليها طلعت على سطح الغرفة يل الدين فكان أاثر غضبنا أكرت
شريت أبيض من اجملموعة بتاعتنا على سطح الغرفة مش سطح اخلزان وبعدين بقية الناس اللي تبعنا طلعوا ، 

مش حقتلك بس ا� أنزل ، ال مش �زل ، احنا مسلمني وانتوا حتقتلو� ال ، آه حنقتلكو أ� قلتله أ� 
داها لواحد من اللي معا� ، حذحبك ، واحد أبو شعر �عم ده قال خالص حتقتلين طب خذ الطوبة دي فا

فقالوا له ال أ� مش حضربك بيها ، قمت أ� أخذها وضرهبا عليهم حذفتها عليهم فواحد كان طالع جييبه 
وطلع جييب الشخص اللي هو شعر �عم ده ، فطبعاً اجملموعة كلها انتابتها حالة غضب منهم أ� ، أ� كنت 

مَّا قال يل كده توقفت  � شيخ ال � شيخ وأ� توقفت يعين لَ يعين يف جنبه وهو مسك ايدي كان يقول يل ال
فوق سطح دوت يعين تثبت صحة كالمي ، فهم ماسكينه كان قصدهم يرموه من عالمات  وبص عليها

الغرفة فوق سطح العمارة فوق سطح العمارة مش من فوق اخلزان ده أول واحد ارمتى ، يعين كرمي غرضه 
كان فيه �س بتطلع فوقع فرضوا حتت واقفة احنا كنا مسيطرين على املنطقة دية القتل ألنه كان فيه �س ب

جاين حالة ذهول قلت احنا عملنا ايه  ينمر ده أول واحد ، بعد كده أ� يععلى حرف السور وقع يف امل
مش قادر أمجع املوقف اللي احنا عملناه واحد قال يل احنا كده هو كان  يعين وبصيت جامد كده وبقيت 

كانت برضو  شعره �عم  هم نزلوا يل واحد برضو البس أ� ما طلعتش فوق سطح اخلزان ميت ميت ،ده ك
جامدة جداً فأ� خفت أن يقاوم فضربته ثالث ضرابت على دماغه كده برضو حبس انه يتعور،  يف حالة زهلة

يعين فهو نط من فوق  خبوف جامد يف عينه فقلت له أنزل بعمل له كده إبيدي  ه آه آه ، فحسيتبيقل يل آ
ش واحد صاحيب اتصلي قال يل صورك ماليه كان يف حالة هلع نط من فوق الغرفة نزل على رجله ما وقع

 ..وصورتك واضحة جداً الفيس بوك والفيديو واضح جداً 

 عملت ايه ؟  احملقق :
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زائد أنه عرفت دعوة األم اللي اتقتل ابنها ديه عليه يف البيت وحلقت شعري : هربت حلقت ذقين  املعرتف
تمسك أ� بقول حلضرتك أ� بطالب احلكم عليَّ ابإلعدام أقول كده قصاد النيابة هللا يوفقين كده كده ح  أين

 بس أ� كلمة ثقيلة على اللسان ربنا إن شاء هللا يربيها على لساين هو طلب الفيديو ده يكون يف النيابة  ...

. [ 

ام وهم امي رجاًء اعرضوا لنا فدائيوا صدَّ ة ولكنَّها بذوٍق صدَّ لفيديو من نفس هذه األجواء اإلرهابيَّ ا •
 يقتلون الناس بنفس الطريقة اإلخوانية :

 

 

 خوان الفتيان من فوق إىل أسفل :يرمي فيها األالَّيت رجاًء اعرضوا لنا اللقطات  •
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ا ضحا�هم أيضًا من فوق إىل مجرمون يرمون فيهـفيها البعثيون اليرمي الَّيت واعرضوا لنا اللقطات  •
 :أسفل 

 

 ام حسني :مع صدَّ  اعرضوا لنا صورة يوسف ندا •

 
 املعروفة جداً .و  ة املعروفةيَّ نة اإلخواخصيَّ الشَّ  ام حسني , يوسف نداهذا هو يوسف ندا مع صدَّ 

 ور :ة الصُّ اعرضوا لنا بقيَّ 

 
 . مع يوسف القرضاوي ومصطفى مشهورو املرشد العام لإلخوان املسلمني رة ليوسف نداهذه صو 

 

 . وهذه مع الرئيس الرتكي
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 :وصورة أخرى 

 
 .وهذه مع الشيخ متويل الشعراوي 

 
 اين املرشد العام لإلخوان املسلمني .وهذه مع عمر التلمس

 

 .لوجارنو  وهذه يف قصرِه على حبرية

ميزج فيها ما بني جرمية اإلخوان وجرمية البعثيني وهم يُلقون األشخاص الَّيت اعرضوا لنا اللقطات  رجاءً  •
 من فوق إىل أسفل :
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بار سئولني الكِ أحد امل فصول هذا الرب�مج بصورة يوسف نداخنتم هذا الفصل وهو الفصل الثالث من 
مع  ورة يوسف ندااعرضوا لنا ص, ويل اإلرهايب التابع جلماعة اإلخوان املسلمني ظيم الدُّ نتَّ واملشرفني على ال

 ام حسني :صدَّ 

 

 :ابع من فصول هذا الرب�مج ننتقل إىل الفصل الرَّ  ورةبعد هذه الصُّ 

 : ُعثر عليها يف بيت يوسف نداالَّيت ويل نظيم الدُّ اعرضوا لنا وثيقة التَّ  •

 

 .يف سويسرا  بيت يوسف نداُعثر عليها يف الَّيت ويل اإلرهايب نظيم الدُّ هذه وثيقة التَّ 

 ة الصفحات :اعرضوا لنا بقيَّ  رجاءً 
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 ثتُ ة فقد حتدَّ ث كثرياً عن هذه الوثيقة املهمَّ أن أحتدَّ  ريدُ أ� سأقرأ عليكم من الصفحة احلادية بعد العاشرة ال أُ 

وثيقة خطرية هذه مكتوبة سنة ، أخرى  ةً ريد أن أعيد الكالم مرَّ اخلبيث وال أُ  طيبّ رطان القُ عنها يف بر�مج السَّ 
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  الَّذيال أعلم من  ينا سألوه عنها قال إنَّ مَّ ولَ  يون يف بيت يوسف ندىسر يقون السو عثر عليها احملقِّ  1982

 حال . وضعها يف بييت على أيِّ  الَّذيكتبها ومن 

ة يف العامل احلركات اجلهاديَّ  ة ودعمُ عوة اإلسالميَّ للدَّ  الالزمةِ  ةِ للقوَّ  املستمرّ  البناءُ : جاء يف املنطلق التاسع 
 .ُه على هذا النسق لُّ الكالم كُ : - بنسب متفاوتة قدر املستطاع اإلسالمي

ة سالميَّ ات اإلة يف العامل اإلسالمي واألقليَّ عمل جسور اتصاالت مع احلركات اجلهاديَّ إىل أن يقول : 
كم العامل ولكن من ريد أن حيتنظيٌم يُ  :- املشرتك معهااملمكنة والتعاون  ورةِ يف احلدود وابلصُّ ودعمها 

اثئق من هنا ر وو ا هي لقطات وصو وكبرية إمنَّ  صغريةٍ  لِّ بصدد التفصيل يف كُ  أ� هنا لستُ الل اإلرهاب ، خِ 
 ومن هناك .

 عليهاعثروا ق األمريكية ، واثئ CIAة الـ ات املركزيَّ أفرجت عنها وكالة املخابر الَّيت هناك جمموعة من الواثئق 

كبٍري منها على موقع   فرج عن مقدارٍ جمموعة هذه الواثئق أُ ، ن يف ابكستان دالحينما هامجوا وقتلوا أسامة ابن 
CIA  نكم أن تدخلوا عليها كت مينعلى االنرت. 

اليد امسه منصور هة من أحد أتباع أسامة ابن الدن إىل أسامة ابن الدن خبط من مجلة هذه الواثئق رسالة موجَّ 
 سالة :ضوا لنا صورة هذه الرِّ ر عالبلخي ، رجاًء ا

 

 نصور البلخي إىل أسامة ابن الدن .هذه الصفحة األوىل من رسالة م

 :لثانية الثالثة الرابعة اخلامسة الصفحة ا
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 CIAفرجت عنها الـ أالَّيت موعة الواثئق جمكما قلت هي من ,  ا طويلة سأقرأ عليكم بعضًا منه سالةُ الرِّ 

 يف رسالتِه خماطباً أسامة ابن الدن ؟  ماذا يقول منصور البلخي، ة يَّ تبو كبكة العنوعرضتها على الشَّ 

مع األخ الشهيد احلبيب رفيق الدرب  نتُ ي كُ زِلت تذكرين فأ� منصور البلخا احلبيب أظنك ما شيخن
ر اجلداوي سائقكم وأ� صديق لألخ صق, وبعدها م الروس بلخ من أ�َّ الشامي يف والية د سيأبو أُ 

خلمس التاجيك يف قندوز وًال عن املهاجرين ئمس وكنتُ , الم ( يعقوب البحر ) واألخ عبد السَّ , اخلاص 
قبل أحداث سبتمرب بقليل حيث  به معكم يف قندهارء تشّرفُت اوكان آخر لق, سنوات تقريبًا 
ث دِّ إىل أن يصل يف الكالم فيقول وهو حيُ , ما قال  إىل آخرِ  :- ن ووافقتموينرة طاجكستااستشرتكم بز�

هم ني واملناصرين للجهاد وأمهَّ ني واحملبّ نماضوعلى رأس املت -ِه :ر من أنصا سامة ابن الدن عن جمموعةٍ أ
مجاعة س ؤسِّ اف مُ يخ الصوَّ هو ابن الشَّ : - افيخ الصوَّ ابن الشَّ  -:مل يذكر امسه  :-.... يخ كم الشَّ بّ حم

يخ رب أسامة ابن الدن عن ابن الشَّ بلخي خيُ لفمنصور ا، فهذا ابنُه , يف العراق  ةاإلرهابيَّ  اإلخوان املسلمني
 .ا يف القاهرة رافقاً حلسن البنَّ مُ  العراق بعد أن كان يف س مجاعة اإلخوان املسلمنيأسَّ  الَّذياف الصوَّ 

يخ ابن الشَّ ) .... ( ني واملناصرين للجهاد وأمهَّهم حمّبكم الشَّيخ ني واحملبّ نوعلى رأس املتضام: نقرأ 
ماع اءة لسُ  بكَّ �ً جاهدين وعيو ًا للمُ بَّ قلبًا رقيقًا حمُ  اهد حيملُ فاضل جمُ  لمون رجلٌ اف فهو كما تعالصوَّ 

سني ؤسِّ من مُ ,  خبٌري أبحواِل الغرب واألمريكان خاصَّة, وغريها  ةِ ياس ابلسِّ حكيمُ  رجلٌ ,  أخبارهم
لكم كما هو  شتاقٌ عليكم كثريًا ومُ  مُ سلِّ وهو يُ , ُه بي كذلك وهللا حسيف العراق ، حنسبهُ  رِّكني اجلهادوحمُ 

عنه ألنقل  ة فأرسلين نيابةً منيَّ لز�رتكم قبل عامني تقريبًا لوال األسباب األ أن �يت بنفسهِ  حايل وقد همَّ 
أوضاع  على آخرِ  العطّ �رة لالع رغبيت القدمية هلذه الزِّ وقد تقاطع هذا م, رب عن قُ  لكم كالمُه ورسالتهُ 

 اجملاهدين ...

 إىل فاصل .. نذهبُ 
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يخ حممَّد الشَّ  بعثها إىل أسامة ابن الدن ووصل حديثُه خيربُه عن ابنالَّيت منصور البلخي  وأعوُد إلكماِل رسالةِ 
 نيابةً  ينلريبًا لوال األسباب األمنية فأرسل عامني تقلز�رتكم قب همَّ أن �يت بنفسهِ  وقداف فيقول : الصوَّ 

الع على طّ �رة لالرب وقد تقاطع هذا مع رغبيت القدمية هلذه الزِّ عن قُ  رسالتهُ و  عنه ألنقل لكم كالمهُ 
اف الصوَّ  يخالشَّ و  -:إىل أن يقول : - ما فيها فائدة أكثر وأقوىدة لِ أوضاع اجملاهدين ابلعني اجملرَّ  آخرِ 

التعاون : اثنيًا  -: اً همَّ مُ  جدهُ سالة طويلة أأخذ منها ما أ: نقرأ اثنيًا الرِّ - الً أوّ :   منكم ما يليريد ويتمىنَّ يُ 
هدين اجمالتعاون بني  -:هو يطلب هذه األمور من أسامة ابن الدن : - انستبني جماهدين أفغانستان وابك

ة التقنيَّ  ةً ة وخاصَّ ت اجلهاديَّ اواخلرب ادل املعلومات بتق و ي العرادهأفغانستان وابكستان وبني جما
خلربات  ة وهي امتداد وتطويرل إليه العراقيون من تكنولوجيا جهاديَّ صو ة ونقل آخر ما تيَّ نو وااللكرت 

أعرض لكم ماذا يفعُل جعلين  الَّذيبب اآلن السَّ الحظتم : - امصدَّ  عهدِ  يفابق اجليش العراقي السَّ 
 -سقيفي : حد من منبٍع واحد إرهابٌ امي فهما من عٍني واالصدَّ  اإلرهابُ  خواين وماذا يفعلُ اإلرهاُب األ

ة اخلربات اجلهاديَّ ق وتبادل املعلومات و ابني جماهدي العر انستان وابكستان و التعاون بني جماهدين أفغ
امتداد  هيو  ةجيا جهاديَّ و ونقل آخر ما توصل إليه العراقيون من تكنول ةلكرتونيَّ واالة ًة التقنيَّ وخاصَّ 
 :- ات جناحين هذه التقوأهمّ ، فائدة ام إليكم لتعم الصدَّ  ابق يف عهدِ خلربات اجليش العراقي السَّ  وتطوير

بدون  إبنزال الطائرة اجلاسوسيَّة ين بفضل هللاده، جناح اجملا اهدونجناح اجمل -) : اجملاهدون( مكتوب 
ا ن وغريهاجملاهدي رب األجهزة وكشف الطائرات املقاتلة عند اقالعها وقبل قصفها ملواقععِ  اً يَّ نو الكرت طّيار 

 .إىل آخر الكالم  ...

اف يخ الصوَّ الشَّ , اف يخ الصوَّ مة ابن الدن تنقل اقرتاحات ابن الشَّ اسسالة من منصور البلخي إىل أه الرِّ هذ
 س مجاعة اإلخوان املسلمني يف العراق .ؤسِّ هو مُ 

ف عباس السيسي من رموز مجاعة املؤلِّ , ) ة رتبيَّ وال عوةا مواقف يف الدَّ حسن البنَّ (  هذا الكتاب عنوانهُ 
 /مصر  /ة دار التوزيع والنشر اإلسالميَّ  /ميالدي  2001 /الطبعة األوىل  /خوان املسلمني يف مصر اإل

ينقل  :- العراق اف يفد حممود الصوَّ يخ حممَّ الشَّ  : عنوان)  259( صفحة  /دة زينب السيّ  / القاهرة
ا رمحُه هيد حسن البنَّ وأخريًا استقرَّ يب املقام بلقاء اإلمام الشَّ  -:ث اف يتحدَّ هو الصوَّ ،  جانبًا من كالمهِ 

عوة إىل صني يف الدَّ بنشاطِه وأسلوبه احلكيم الرَّ  عجبتُ ة وأُ يف املركز العام يف احللميَّ  دروسهُ  هللا وحضرتُ 
سم سنا فيها قِ وأسَّ  -: نيملاملسيعين مع مجاعة اإلخوان : - معها وعملتُ  -إىل أن يقول :: -هللا 

خ عبد ابلتعاون مع األ -:عنه قبل قليل  ثتُ حتدَّ  الَّذيويل نظيم الدُّ : بدا�ت التَّ -ي ماالتصال ابلعامل اإلسال
 .من اجلزائر وهكذا  رمحُه هللا ل الورتالينضيخ الفُ واأل, من مصر  يالصيف احلفيظ
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فيما بني اإلرهاب البعثي  بطُ ير  وهذا هو ولدهُ , س مجاعة اإلخوان املسلمني يف العراق وبعد ذلك أسَّ 
ك لمنت الحنُن قطعاً  ، أسامة ابن الدن بعوثة إىلاملسالة صور البلخي يف هذه الرِّ اإلخواين بواسطة من باواإلره

 ثنا عن كثٍري وكثٍري من احلقائق .دِّ هذه املعطيات حتُ  املعطيات ولكن بعضُ  لَّ كُ 

سالمي فوصلنا إىل احلزب اإل افسالة إىل الصوَّ قادتنا هذه الرِّ  إذ,  فهنا وصلنا إىل احلزب اإلسالمي العراقي
 ) .هلامشي طارق ا( يب الكبري اوقائده اإلره رئيسهُ  رُ وهنا نتذكَّ , العراقي 

 رق اهلامشي :اضوا لنا صور طر عا رجاءً 

 
 .يف العراق  ةاإلرهابيَّ  نيملمجاعة اإلخوان املس ينيعسالمي هذا هو اإلرهايب الكبري رئيس احلزب اإل

 ورة الثالثة :الصُّ , ورة الثانية الصُّ 

 
ة ني يف سكراتريَّ لاإلسالمي من العامرهابيي احلزب نا الفيديو املقتطع من اعرتافات إبعد ذلك اعرضوا ل ُمثَّ 

 .ة اخلاصَّ  طارق اهلامشي ومحايتهِ 

 طيبّ رطان القُ السَّ ( لكامل يف بر�مج اب عرضتهاالَّيت فاهتم و رتاعاعرضوا لنا هذه املقتطفات من ا ءً رجا •

 :) اخلبيث 

دز عليه طارق اهلامشي ,  2009ة ابلـ همَّ ل مُ كلفين أبوَّ :   د اجلبورياإلرهايب أمحد عبد الكرمي حممَّ [ 
: ابملكتب ماله اللي هو ابلقصر عن طريق السكرتري مالته وهو يصري زوج بنته أمحد قحطان ، دز عليه وقايل 

لذلك , صار لك فرتة طويلة تشتغل و�� , انت ابلنسبة ايل مصدر ثقة ، انت إنسان أمني , �بين 
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للي لي راح أكلفك بيها خطرة بس أنت قدها ، اأ� راح أكلفك مبهمات ، املهمات هاي ال, اختاريتك 
ينبهين إنّه إذا ما اشتغلت  ذانت مصلحتك هتمين وعائلتك أيضاً هتمين ، يعين اأريده من عندك تسويه ، ألنه 

 ,أتمر انت نعم سّيدي : قلت له , نت وعائلتك ، أ� افتهمت املسألة االشغل هذا اللي و�� راح �ذيك 

أبو عبد هللا عنك : قال يل ، قال يل , نعم : لك شوكت راح جيي اهلدف ، قلت له اين اللي راح أقول 
اهلدف راح جيي عندك تقريبًا بعد سبع دقائق ، فهذا اهلدف عبارة عن : اهلدف اشوكت جيي ؟ قال يل 

سّيدي العفو إذا راح احجي هاي العبارة بس , بيها شخص ضابط , بيك اب نيسان بيضا , نيسان بيضا 
, ماشي ، انتظرت سبع دقائق : قلت له , حاشا السامع كلب دير ابلك عليه , هذا رافضي : يل  قال

, طلعت وراها على طريق حممَّد القاسم وصلت قريب عليها يعين صرت بصفها , سيارة يل ابلفعل جت 

ورجعنا إىل قبل الشخص اللي قاعد بصفي اللي هو هذا اجلندي مروان نفَّذ عليه وطلعنا واجينا استمرينا 
 .الفوج مالنا 

اين وجمموعة و�يه من األشخاص اللي هم حممَّد شوقي زائداً , منطقة الدورة يف تكلفت بوضع عبوة �سفة 
وصلنا إىل قريب مركز , زائداً علّي حممود بدر ، هذي اجملموعة اللي كانت و�يه بتنفيذ املهّمة , ابسم حممَّد 

فأين , هذي الصبات بيها جناقري , ت أكو صبات على جانب الطريق كان,  مرت  100الشرطة مبسافة 
طبعاً العبوة ابملناسبة هذي كانت عبوة كلش كبرية يعين مفعوهلا  , شفت من املناسب أنه أخلي العبوة الناسفة 

صود اهلدف اللي كان مق, حترّكنا أخذ� فد مكان معني , خليتها علقتها هباي اجلناقري وحترَّكنا , كلش قوي 
بس , منو اللي فيها ما نعرف , هبذا املكان هو رتل اتبع للشرطة ابلذات سيارة الند كروز بيضا موين كبرية 

يعين أمحد قحطان أكد على إنَّه استهداف الند كروز البيضا  ، ابلفعل جات هي أول سيارة مرت , حددوا 
مرت آخر سيارة اللي هي سيارة الشرطة ، السيارة الثانية مرت ماكو الند كروز ، , ماكو الند كروز بيضا 

الشرطة النجدة جندة حملية فجر� العبوة عليها ، طبعًا بعدين انتقلت تفاصيل استشهاد ثالثة بيها هباي 
العملية ، طبعًا االنفجار كان كلش قوي خيتلف عن كل العبوات السابقة اللي كنا حاطيها ، أيضًا طلعنا 

  .ية ورجعنا إىل الفوج طريق اجلادر بوجهنا رجعنا على 

يعين , طبعًا يف هذه املهمَّات كليتها اللي جنحنا بيها مت مكافأيت ومكافأة الفريق فريق العمل مببالغ نقدية 
ه طارق اهلامشي بيده شخصياً سلمين إ�ه بيده   واين انطيه لربعي, دوالرات أمريكية عن طريق ظرف سلمنا إ�َّ

.... [ 

, فأخذين بيوم من األ�م وسوى يل لقاء مع النائب طارق اهلامشي  : جاسم محيداإلرهايب غسان عباس [ 

أي أمر يصدر : فأخرب� هو بنفسه قال ,  طبعاً عقيد ركن شوقي و��, فدخلنا عليه اين والرائد أمحد شوقي 
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يعين , ة من ِقبلي راح يُعترب على لسان شوقي ، أي أمر يصدر من شوقي هو على لساين أو ابلعكس العملي
الزم : وقال , تسمعون كالمه ، فتكلَّفنا أبول عملية من ِقبل العقيد ركن شوقي و ماكو مشكلة تنفذون األمر 

ورائد , تنّفذوها والتفاصيل عند رائد أمحد شوقي عبد الكرمي ، فرحنا لبيت الريموك اين و�يه أخوي خملَّد 
ذا بيت كان يسكنه السيد النائب قبل ما يصري �ئب بيت الريموك ه, أمحد شوقي ، جبنا العبوة من البيت 

محا�ت فقط والبيت مرتوك يعين ما بيه رئيس اجلمهورية وكان أمني العام للحزب اإلسالمي وال يزال يعين 
تقريبًا ، فذهبنا أخذ� العبوة من هذا البيت اللي شرحت لك هسه التفاصيل  2006يستخدمه من عام 

َلمَّن , بقرب مطعم الساعة ، فوضعناها مبكان يعين قرب الرَّصيف وتوجهنا  ة املنصورلته ورحنا توجهنا ملنطقما
فلمَّا جتمعت السيارات مال , اجت السيارات يعين بدت احلركة طبيعية َفجَّر أوَّل تفجري كان عبوة صوتية 

 ] . اجليش املوجود ابملنطقة َفجَّر العبوة الثانية على النَّاس املوجودين

إصابة الزوار يعين بشهر حمرم يعين .. وراها قمت يعين بتفجري فد سيارة مفخخة أو :  يب مروان خميرباإلرها[ 
 ات املسلحة ابلقبض َعَليَّ وعلى السيارة ] .وقامت القوَّ  .., سيارة مفخخة ..

يف إدخال العبوات الناسفة واألسلحة  سيين أوضحت يف اعرتافاهتا للفيحاء أبنَُّه كانت ُتساعدُ : احلُ  املذيعة[ 
يف إرابك عمل أجهزة كشف املتفجرات   ساعدُ الكامتة إىل أيَّة منطقة كو�ا حتمُل عادًة أنواعًا من العطور تُ 

ا نفَّذت عدداً من العمليات هبذه الطريقة .  وختدع حراس األمن وأ�َّ

شر املؤشر كوين أين قاعدة السيطرة إذا �مي  من تمن تفو حىتَّ : فكانوا خيلوين أقعد ابلسيارة  رشا احلسيين
تدخل حىتَّ أكون مثالً شايلة عطور أو أدوية فيخلون السيارة متر من السيطرة ؟ و شايلة ابجلنطة هيسألوين شن

فكانت من تعرب السيارة أين أنزل وتروح هم للهدف اللي هم , منطقة الكرادة ، كوين أ� من سكنة الكرادة 
حمدديه ، يعين أ� جنت أصعد ابلسيارة من تعرب من السيطرة للمنطقة اللي هم يردون يدخلون السيارة بيها  

ومرتني هم صعدت بسيارتني كانت , هي ثالثة سيارات هي صعدهتن , ثالث مرات , بعد ما تعرب أين أنزل 
أخاف متر من حىتَّ ينقلوها من منطقة ملنطقة وكوين أين ابلسيارة  يردن هم, ا مسدسات كوامت بيها جنط بيه

 سيطرة ما يوقفون السيارة ] .

، أمحد قحطان ة يف العراق اإلرهابيَّ  منيلالمي يعين مجاعة اإلخوان املسأمحد قحطان صهر رئيس احلزب اإلس
ا صهر حسن البنَّ  نيدعابعة اإلخوان األكرب عبد احلكيم تني مجار� براسبو ذكِّ سبوتني احلزب أيضًا يُ ورا صهرهُ 

 .على أختِه 
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 /القاهرة  /ة ز ياجل /ث و لعريب للبحاملركز ا /عبد الرحيم علّي  ) ة لإلخوانامللفات السريَّ ( هذا هو كتاب 

الدكتور إبراهيم , رة وكيل اجلماعة يف فضيحة عبد احلكيم عابدين وهذا هو النص الكامل ملذكِّ  / 2013
 فضائحهُ , عابدين فضائح عبد احلكيم ,  )389(، صفحة حسن وكيل اجلماعة وعضو مكتب اإلرشاد 

 مع زوجاهتم وبناهتم وأخواهتمني عب ورموز اإلخوان املسلمت ومسئويل شُ داة مع من ؟ مع زوجات قيااجلنسيَّ 

من  )8(صفحة ؟ رة هذه املذكِّ  ماذا يقول يف نفسِ ا نفس حسن البنَّ  الَّذي دّ  إىل احلث عبثًا كبرياً بَ فقد عَ  ،
ا عن راسبوتني مجاعة اإلخوان عبد احلكيم يقول حسن البنَّ ,  )395(رة ومن الكتاب صفحة صفحات املذكِّ 

 .عابدين 

 :رضوا لنا صور عبد احلكيم عابدين اع رجاءً 

 
 .م شبابه أ�َّ  هذه صورتهُ 

 بعدها :الَّيت ور الصُّ 

 
 .وهذه صورة معروفة له 

 بعدها :الَّيت ورة الصُّ 

  

 وعة صور عبد احلكيم عابدين .هذه جمم



34 

 

, من جرائم عبد احلكيم عابدين  :- من جرائمهِ  أ� أعلمُ اإلرهاب ؟ يقول :  ا إمامُ يقول حسن البنَّ ماذا 

التحقيق وقد شكا  أضعاف ما تناولهُ  من جرائمهِ  أ� أعلمُ  -:أشكاهلا  لِّ ة بكُ ث عن اجلرائم اجلنسيَّ يتحدَّ 
ه أو االبتعاد عن عن منزلهِ  ضهم اكتفى إببعادهِ عقالء فبهم كانوا عُ لكنَّ و  إيلَّ إخواٌن كثريون من أعمالهِ 

يعين عبد : - مكان لِّ للتشهري تلوكها األلسن يف كُ  رضةً رتكوها عُ ي ين على أعراضهم وأبوا أنو نوائتم
 .!! ) ..يعين لعب شاطي ابطي : ( احلكيم عابدين مثلما نقول يف تعابري� 

صاحب , ا على بنتِه ىل سعيد رمضان صهر البنَّ إ ختهِ ا على أُ ومن عبد احلكيم عابدين صهر حسن البنَّ 
يف الغرب ، يف سويسرا يف الغرب  ى حياتهُ قضَّ  هُ كشف ألنَّ ها مل تُ ة الطويلة لكنَّ ة والرومانسيَّ املغامرات السريَّ 

 .يب و  الغرب األور يفو األمريكي 

 :ا سعيد رمضان ضوا لنا صور الصهر السعيد حلسن البنَّ ر عا رجاءً  •

 
  هذه صور سعيد رمضان .

 بعدها :الَّيت ورة الصُّ 

 
 بعدها :الَّيت ورة والصُّ 
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، أبيه  على سرِّ  والولدُ , فما ظلم  شابه أبهُ يُ  ومن, العزيز طارق سعيد رمضان  ضال ولدهُ يف هذا النِّ  ورثهُ وَ 
 .طارق سعيد رمضان 

 :رجاء اعرضوا لنا صوره 

 

هو  الَّذيبني عبد احلكيم عابدين و  احسن البنَّ  وبني جدهِ  دان احلفيضمصورة جتمع بني طارق سعيد ر  هذه
 ختِه .ا على أُ صهر حسن البنَّ 

ا قام بِه طارق سعيد رمضان ِممَّ  جانباً  يعرضُ  الَّذيليس طويًال كما أعتقد , اعرضوا لنا الفيديو القصري  رجاءً 
 .ة حفيد إمام اإلرهاب من بطوالٍت إسالميَّ 

 اعرضوا لنا هذا الفيديو :

 

لكنَّه , حتول املوقف إىل كابوس فقد ارمتى َعَليَّ ودفعتُه لكنَّين كنت أضعف من أن أقاومه  : هند العياري[
 .. ] .مث فعل ما فعله ., خنقين كدت أموت 

, ا ي بيكرهوا حسن البنَّ لة وال مذيعني مصريني وال �س من الة ليست جرائد مصريَّ ويف جرائد فرنسيَّ :  املذيع[

كان يغتصبها ويعذهبا ,  ك وال  أي حد !! حالتني جداد ، حالتني جداد منهم وحدة معوقة على كرسي متحرِّ 
 ويعذهبا على كرسي متحّرِك !!، يغتصبها 
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ا إىل بطوالت أمحد قحطان صهر رئيس احلزب اإلسالمي حسن البنَّ  دومن بطوالت طارق سعيد رمضان حفي
 ثنا :دِّ سيين حتُ ة يف العراق رشا احلُ أعين مجاعة اإلخوان املسلمني اإلرهابيَّ ,  يالعراق

 اخلاص استدرجها إىل بيتِه واعتدى عليها بغرض ابتزازها . صهر اهلامشي وسكرتريهُ  وقالت إنَّ  : املذيعة[ 

: أ� اشتغلت مبكتب طارق اهلامشي عن طريق بنته اللي هي مديرة املكتب لبىن ألن كانت سيينرشا احل
كانت زميليت ابلدراسة خترجنا ,  أ� خرجية كلية الرتبية بنات لغة إجنليزية , زميليت أثناء الدراسة ، احنا خرجيات 

فة اتصلت بيا وقالت حمتاجني موظَّ  , 2007وانقطعت االتصاالت إىل حد سنة الـ و  2000سنة الـ 
ة ، فرحت واشتغلت ميهم حبكم عالقيت بيهم ذيج السنة هو �ئب �ئب رئيس مجهوريَّ بابملكتب جان والدها 

ميهم جان شغلي يتطلب  لطارق اهلامشي وأثناء شغليسكرتري اخلاص الأعرف زوجها اللي هو أمحد قحطان 
كوين مسئولة العالقات وعنده مقابالت هوا� إعالمية ، فصدفت أكثر من مرة أنه بتت ابلسكن لأنه أأتخر 

فيعين وحدة من املرات اتصل بيا زوجها هو أمحد قحطان ما جانت , ماهلا اخلاص داخل املنطقة اخلضراء 
فرتكت الشغل ورحت هلا للبيت فمن دخلت , مريضة  نه هي ابلبيت وحمتاجتين ألن أوقال يل, هي ابلدوام 

 ] .ما كانت هي موجودة ابلبيت جان بس هو.. 

تفصيل عن هذه الوقائع املرتبطة بطارق ,  12/12/2012برااث بتاريخ أنباء وحبسب ما جاء يف موقع وكالة 
ض ة تعرُّ جَّ املدان أمحد قحطان استدرجها ِحبُ  ت أنَّ نوبيَّ : فقط أذكر ما يرتبط برشا احلسيين , اهلامشي 

ر صوِّ يُ ًا وكان وقام ابالعتداء عليها جنسيَّ  ةلوعكة صحيَّ  -: ابنة طارق اهلامشي: - ابنة اهلامشي زوجتهِ 
كما تقول يعين إذا اعرتضت   :- عائلتها ها وضدَّ ستخدمها كدليل تشهري ضدَّ  اللها فيديو�ًَّ سجِّ ة ويُ العمليَّ 

 .وأفعاهلم  معلى أعماهل

إىل , ا على بنتِه إىل سعيد رمضان صهر البنَّ , ختِه ا على أمن عبد احلكيم عابدين صهر البنَّ  وهكذا حننُ 
أعين مجاعة  يإىل أمحد قحطان صهر رئيس احلزب اإلسالمي العراق, ا البنَّ  دطارق سعيد رمضان حفي
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ومشكلة األصهار ، ما بني األصهار  قلُ نتنَّ  وهكذا حننُ ، ة صهر طارق اهلامشي اإلرهابيَّ اإلخوان املسلمني 
عاين من أصهاِر ونُ , يعي فنحُن نعاين من أصهار املراجع يف الواقع الشِّ ,  فقط ّين هذه ليست يف الواقع السُ 

 .!!.ة اذا نقول خلوها سكتم هذه ، ولكن عاين من جوقة األصهارِ عاين ونُ ونُ , يعيَّة الشِّ قيادات األحزاب 

 وننتقل إىل الفصل اخلامس : •

رجاًء اعرضوا لنا , ة تفجري مبشهد درامي إرهايب أيضًا عمليَّ  هُ هذا الرب�مج أبدأ الفصل اخلامس من فصولِ 
 ة .هذه اجملزرة اإلخوانيَّ 

حدثت يف قلب القاهرة من هذا املشهد التمثيلي  ةٍ يَّ حقيق عن واقعةٍ  ثُ يتحدَّ  الَّذيومن هذا املشهد الدرامي 
 جرى يف العريش يف مصر احملروسة : الَّذيحقيقي إىل  إىل مشهدٍ 

 

 

 فأقباطكم أخوالُ , مبا جيري لكم  نعبأُ  أهل البيت � أهل مصر حننُ  على شيعةِ  جيريتعبئون مبا  ال مإن كنت

من  ةً عليه وآله كانت قبطيَّ  ى هللاُ نا صلَّ نبيِّ  ةُ جدَّ ,  ةً إمساعيل كانت قبطيَّ  أمُّ  فهاجرُ , عليه وآله  ى هللاُ نا صلَّ نبيّ 
نا نبيِّ  أقباطكم أخوالُ ف, مصر   أيضًا من أقباطِ ةً ة كانت قبطيَّ املؤمنني مار� القبطيَّ  إبراهيم أمُّ  وأمُّ ، مصر  أقباطِ 

 .!!.كنستم هذه القذارة أبطاٌل أنتم حني  ، مومتنا عُ  ءكم فأنتم أبنابُ ا عرَ وأمَّ ، نا نبيِّ  وأقباطكم أصهارُ , 

أمري املؤمنني يف , ريف الشَّ )  البالغةِ  �جُ ( هو  اذه, عن مصر �جتًا عن فراغ  احلديثِ  مل يكن اهتمامي يف
بكر  د ابن أيبأمري املؤمنني إىل حممَّ  قرأ من عهدِ أ� أ ؟ ه مصر ماذا قال لهُ د ابن أيب بكر حني والَّ عهدِه حملمَّ 

 م �َ لَ اعْ وَ ابع والعشرون : الكتاب السَّ ,  يف ابب الكتب ،) �ِج البالغة ( يف  شرونلعاو  عباوهو الكتاب السَّ 
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عليٍّ  هذا كالمُ  :- صرمِ  لَ هْ أَ  -: من هم ؟ :- يسِ فْ  نَـ ي ِيف ادِ نَ جْ أَ  ظمَ عْ أَ  كَ يتُ لَّ د وَ  قَ ّينِ كر أَ بَ  ِيب أَ  ُد ابنُ مَّ حمَُ 
 . َأْهَل ِمصر َأْجَناِدي ِيف نـَْفِسي مَ كر َأّينِ َقد َولَّيُتك َأْعظَ َأِيب بَ  ُحمَمَُّد ابنُ َواْعَلم َ�  -:عنكم 

كتب   ذافما, إىل أهل مصر  شرت وكتب كتاابً  أمري املؤمنني مالك األحني وىلَّ ,  )38(م ا يف الكتاب املرقَّ وأمَّ 
 الَِّذيَن َغِضُبوا هلِلَّ ِحني مِ وْ  القَ َىل إِ  -:إىل من ؟ إىل أهل مصر  :- نينِ ؤمِ مُ ـال ريِ مِ أَ  يٍّ لِ عَ  هللاِ  دِ بْ ن عَ مِ ؟ : هلم 

 وفٌ رُ عْ ال مَ ن فَ اعِ الضَّ وَ  يمِ قِ مُ ـالر وَ اجِ الفَ وَ  ى الَربِّ لَ عَ  هُ قَ دِ ارَ سُ  ورُ ب اجلَ رَ ضَ ِه فَ قِّ ِحبَ  بَ هِ وذُ ِيف َأْرِضه  ُعِصيَ 

 مىت ؟ حني اثروا على اخلليفة عثمان, عن ثورة املصريني  ثُ يتحدَّ  هُ إنَّ  :- نهى عَ اهَ نَ تَـ يُـ  رٌ كَ نْ  مُ َال يه وَ لَ إِ  احُ رتََ سْ يُ 

اطبهم من هنا خيُ  ، ى فيها للمصرينياملعلَّ  حُ دَ ة كانت يف املدينة ، وكان القَ عراقيَّ  ةٌ مصريَّ  الثورةُ , ة مصريَّ  الثورةُ  ،
عليٌّ  اذه, يف التاريخ معروفة  ثورتكم, يدٍة فثورتكم ما هي جبد, ه إليهم هذا اخلطاب األوصياء ويوجّ سّيد 

ِإَىل الَقْوِم الَِّذيَن َغِضُبوا هلِلَّ ِحني  ِمن َعْبِد ِهللا َعِليٍّ َأِمِري الـُمؤِمِنني -:ثرمت هبا الَّيت  ثنا عن ثورة احلقِّ دِّ حيُ 
 .عليه  وسالمهُ  هللاِ  األوصياء صلواتُ سّيد  ما جاء يف كتابِ  إىل آخرِ : -ِيف َأْرِضه وُذِهب ِحبَقِِّه  ُعِصيَ 

بكم إىل  هذا الرب�مج أذهبُ  حديثي يف الفصل اخلامس من فصولِ  بكم اآلن بعد أن أكملتُ  وأذهبُ 
 ادس :الفصل السَّ 

  ..!!أجزاء  يف تسعةِ  ) اصيبالنَّ  طيبّ ائي القُ اإلرهاب اإلخواين البنَّ  سريةُ ( :  عنوانهُ  ادسالسَّ  الفصلُ 

ائي وسرية اإلرهاب اإلخواين البنَّ  مل عن اتريخِ سريع وجمُ  ثنا بشكلٍ دِّ تصرة حتُ رة خمُ صوَّ أجزاء مُ  هناك تسعةُ 
 . اصيبالنَّ  طيبّ القُ 

اإلرهاب حسن  س فيه إمامُ أسَّ  الَّذييعين من اليوم األسود املشئوم ,  1928يبدأ من سنة :  لاجلزء األوَّ 
إىل سنة  1928إلرهاب من سنة خ لسرية اؤرِّ يُ  الَّذينشاهد هذا الفيديو ة اجملرمة ، هذه اجلماعة اإلرهابيَّ  االبنَّ 

1940 

 نشاهد معاً : •
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 1950إىل سنة  1941من سنة :  ايناجلزء الثَّ 
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 1960إىل سنة  1951: من سنة  الثاجلزء الثَّ 
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 1970إىل سنة  1961: من سنة  ابعاجلزء الرَّ 
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 1980إىل سنة  1971: من سنة  اجلزء اخلامس



43 

 

 

 1990إىل سنة  1981: من سنة  ادساجلزء السَّ 
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طيب ائي القُ اإلخواين البنَّ اإلرهاب  ونشوءِ  ة حلركةِ الفيديويَّ  هذه السريةِ  ابع من أجزاءِ نذهب إىل اجلزء السَّ  نقبل أ
يف ,  1990إىل سنة ,  1981بدأ من سنة  الَّذيو  ادسم وهو اجلزء السَّ دِّ تقيف اجلزء امل, قيفي اصيب السَّ النَّ 

، ني املعروفة حبركة محاس طة يف فلسطبيَّ ة القُ ة اإلخوانيَّ أتسيس حركة املقاومة اإلسالميَّ  متَّ  1987سنة 
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ضع جلماعة وُ  الَّذيوهذا االسم هو االسم ، ) ة يَّ محركة املقاومة اإلسال: ( هو خمتصر هلذا العنوان فحماس 
 يف فلسطني . ةاإلخوان املسلمني اإلرهابيَّ 

الَّيت ني ط فلسيف اإلخوان املسلمني ام هي اجلناح العسكري جلماعةين القسَّ الدِّ  كتائب عزّ :   امكتائب القسَّ 
  .حركة محاس  يه

  رشداً هلا .كة كان مُ ر  هلذه احلابمتياز كان رئيساً  اً طبيَّ كان قُ   الَّذيجل املقعد الرَّ :  يخ أمحد �سنيالشَّ 

 :اعرضوا لنا صور أمحد �سني  رجاءً 

 

 

رئيس حركة املقاومة اإلسالمية رئيس اإلخوان املسلمني اإلرهابيني يف  , هذه صور أمحد �سني رئيس محاس 
 .فلسطني 

هة من كتائب وجَّ من مجلة هذه الواثئق رسالة مُ ,  CIA نشرها األمريكيون على موقع الـالَّيت الواثئق من مجلة 
الَّيت ة ة األمريكيَّ أفرجت عنها وكالة املخابرات املركزيَّ الَّيت هي من مجلة الواثئق , ام إىل شيخ أمحد �سني القسَّ 

الَّيت  لة الواثئق سالة موجودة يف مجُ فكانت هذه الرِّ , عثروا عليها يف بيت أسامة ابن الدن حني دامهوه وقتلوه 
ام ين القسَّ الدِّ  هة من كتائب عزّ وجَّ سالة مُ هذه الرِّ ,  هيهة إل، هي مل تكن موجَّ ها أسامة ابن الدن كلميت كان

احلركة ورئيس احلركة ،  ا إىل أمحد �سني ابعتبار هو شيخُ �هو جّ و ين خرجوا من فلسطني الَّذيخارج فلسطني 
 لكها أسامة ابن الدن :ميتالَّيت سالة كانت من مجلة الواثئق هذه الرِّ  ويبدو أنَّ 

  :سالة اعرضوا لنا صورة الرِّ ,  هاسالة قبل أن اقرألنا صورة هذه الرِّ اعرضوا  رجاءً 
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ويلة رسالة ط, هذه صورة الّرِسالة مكتوبة خبطِّ اليد املوجَّهة من كتائب عّز الدِّين القسَّام إىل أمحد �سني 
: ة همَّ سالة طويلة جداً لكنها رسالة مُ قرأ عليكم ما جاء يف بعٍض منها فالرِّ , أتصل إىل ثالثة وعشرين صفحة 

,  وهذه كنيتهُ : - د )بو حممَّ أرسالة مفتوحة إىل شيخنا الفاضل أمحد �سني ( ، حيم ن الرَّ محبسم هللا الرّ 

هذه الصفحة ، صفحة  )23(سالة لت عدد صفحات الرِّ كما قُ ,   )1(هذا يف الصفحة رقم , إىل أن يقولوا 
لكم  سنكتبُ :  طيبيخ أمحد �سني القُ ن للشَّ و ليقو ) 1(يف صفحة رقم , اشة رض على الشَّ عاألخرية اآلن تُ 

وقائد مسرية حركة نكتُب لوالد� وشيخنا نا لكثريين ولكنَّ ل وقذلك لن ير  درك أنَّ نُ  تناهية وحننُ مُ  حةٍ ار بص
ة محاس كر ه قيادة حأذاقتنا إ�َّ  الَّذين حبر العلقم دوِّ مهومنا وسنُ  لُ سجّ سنُ  _محاس  _ة املقاومة اإلسالميَّ 

, الشيعيَّة ن عاشوا زمان املعارضة العراقية الَّذيلفت نظر أ� أُ  :- اخلدَّ ة يف اخلارج وعدد من قادة الالرمسيَّ 

 نفس هذه األحداث ., ة ذَّ ابلقُ  ةِ ذَّ بط حذو القُ عشناها ابلضَّ  نفس هذه األحداث حننُ 

قادة محاس يف اخلارج يعيشون يف بذٍخ ورفاهية مل نعهدها  إنَّ , د شيخنا اجلليل أبو حممَّ  إىل أن يقولوا :
 حيث أنَّ ,  لاعماأل بار رجالسات كِ ً� على شاشات التلفزة يف بيوت وممار اشاهدها أحيمن قبل ونُ 

عون أنَّ قادة : هؤالء الصغار يتوقَّ -  من األحوالحالٍ  أبيِّ  ال يقل عن مخسمئة دوالر ب الواحد منهمرتَّ مُ 
هذا األمر كان جيري يف زمن املعارضة  واتب ، هؤالء هم يوصلون هلم هذه املعلومات ،محاس �خذون هذه الرَّ 

 الء بسببِ ؤ هأبتباعها واحلكاية طويلة ، ولكن الشيعيَّة  بااألحز  اداتُ يالعراقية وكيف كانت تعبث قالشيعيَّة 

 .حال  على أيِّ ، اً ئة دوالر كبري جدَّ  مبلغ مخسمرون أنَّ فقرهم وحاجتهم يتصوَّ 

وُنشاهدها أحياً� على شاشات  ورفاهية مل نعهدها من قبلإنَّ قادة محاس يف اخلارج يعيشون يف بذخ 
ب الواحد منهم ال يقل عن مخسمئة رتَّ حيث أنَّ مُ , بار رجال األعمال التلفزة يف بيوت وممارسات كِ 
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، لديهم مجيعًا سيارات  دوالر شهر�ًَّ  1200ب بعضهم إىل رتَّ ويصل مُ , من األحوال  حالٍ  أبيِّ  دوالر
الدوام  تتعامل معنا على ادةيهذه الق كانت  خالل سفرهم يف أفخم فنادق العامل ،فارهة ويتنقلون 

ابعتبار القيادة هي : - ة الصحيحةنفتقد للرتبية اإلخوانيَّ  ناا على الدوام أنَّ نينتخاف والتعايل متهمساب
ين للدِّ ومن منهم قدَّم , دخل اإلخوان قبلنا وال ندري من منهم  -: ةخوانيَّ يش حالة عالية من الرتبية اإلعت

كانت الَّيت  ة بيهي عندما نرى حجم األموال الرَّ ا نبكنَّ لقد كُ  ، ةمن أشبال محاس يف غزَّ  لأكثر من شب
قادة محاس يف  ونرى كيف يتالعبُ , الداخل  يف امالقسَّ  ها كتائبُ ذُ نفِّ تُ  ةٍ عمليَّ  لِّ ج بعد كُ مع يف اخلار جتُ 

دين تشكو ر هداء أو املطارسائل من زوجات الشُّ ة غزَّ كانت أتتينا من   الَّذياخلارج يف األموال يف الوقت 
: كانوا - لسوداناالل وجود� يف مسنا من خِ لَ ،  انمعينها على عثرات الزَّ جتد ما يُ  الإىل هللا حاجتها ف

يف السودان الل وجود� مسنا من خِ لَ  -: اممن كتائب القسَّ  وا من فلسطنيموجودين يف اخلارج بعد أن فرُّ 
ون أي مشروع جهادي على اإلطالق كلميت م الحتكاك املباشر بقيادة محاس يف اخلارج أ�َّ الل االومن خِ 

أو  قوانينهِ  رضا هذا البلد وعدم اخرتاقِ  معين ابلتحديد يف كسبِ عريب   واحد منهم موجود يف بلدٍ لّ وكُ 
ريب هت ة يفة أو األردنيَّ ود املصريَّ داستعمال احلعلهم دومًا يرفضون جي سياسته وهذا ما كان العمل ضدَّ 

 .إىل آخر ما قالوا هبذا الشأن ...  الحالسِّ 

ن الَّذيها قيادة محاس يف مواجهة بعتتَّ الَّيت ثون عن األساليب إىل أن يقولوا يف صفحة أخرى وهم يتحدَّ 
: واجهو�م ؟ أبي شيٍء يُ , ام ين القسَّ الدِّ  أعضاء احلركة يف كتائب عزّ  يعرتضون على تصرفاهتم من نفسِ 

 :ون يف خطواتنا واجهتنا ابإلجراءات التالية نا جادُّ اخلارج أنَّ  عندما أدركت قيادةُ 

 .ة يف السودان وسور� محلة تشهري واسعة بنا بني أبناء احلركة اإلسالميَّ : الً أوَّ 

 ة .انشقاقيَّ  نا حركةٌ امنا أبنَّ قتنا واهتِّ حال ملإبالغ األمن السوداين وحتريضهُ :  اثنياً 

 ، الح واعتقال بعض املطاردينقطع السِّ  بعض قام األمن السوداين بسحبِ من هذا اللون :  صيلافوت
 اصيل .فإىل آخره هذه الت ..ة ثالثة شهور دَّ خصي عنا ملُ ب الشّ رتَّ قطع املُ 

أ�  ؟ أليس جرى عليهم مثل هذه األمور وأكثر, ة العراقيَّ يعيَّة الشِّ ارضة نوا يعيشون فرتة املعن كاالَّذيسأل أ� أ
كبرية   عمامةٍ  صاحبُ  ما كتبهُ  عيين هذهِ  مِّ أبُ  قرأتُ  ووهللا,  اً جرى عليَّ وال زال جيري إىل هذه اللحظةشخصيَّ 

معهم ن خيتلفون الَّذياألشخاص  اءات ضدَّ ر خذون من اجة ماذا يتَّ طبيَّ القُ  يعيَّةِ الشِّ حلزبِه من أحزابنا  يف بر�مجٍ 
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 ، ؟ اخلطوات التاليةون معهم ماذا يفعل, ون ضاضات يعرت د كالم اعرت جمرَّ , الح بوجههم ال يشهرون السِّ ، 
 .نا يمعارض جيب اختاذ اخلطوات التالية ضدّ 

 !ت ؟ما هي هذه اخلطوا

 ت .عا�ابلدِّ  يعارضهم ا�اكهُ  الَّذيخص الشَّ  كاا�, ابلدعا�ت  ا�اكهُ :  الً أوَّ 

 .ه  ابلتوافشغالهُ إ:  اثنياً 

 .ة جلهاٍت أجنبيَّ  والعمالةِ  سِ ابلتجسُّ  امهُ ة اهتّ س جلهاٍت أجنبيَّ والتجسُّ  ابلعمالةِ  امهُ اهتّ :  اثلثاً 

 يف مصادره املالية . التشكيكُ :  بعاً را

م لطة فإ�َّ السُّ  لطة فإذا كانوا يفم مل يكونوا يف السُّ هذا أل�َّ ، للقضاء عليه  ةِ احملليَّ  لطاتِ ليب السُّ أت : امساً خ
 .سهم أبنف سيتولون أمر القضاء حينئذٍ 

تويف قريباً  ، ويفتُ  ام، حين آيُة هللا الكبرية الَّيت كتبها صاحُب العمامةِ  اخلطوات الفقرات ما هي أعيد عليكم
وات طحال ما هي هذه اخل ة على أيِّ سات اإلسالميَّ املراجع واملؤسَّ  دهُ ليا أعظم متجيد جمَّ العُ  ةُ يَّ عاملرج دتهُ جمَّ 

 املعارضني هلم ؟ اذها ضدَّ جيب اختّ الَّيت 

 ت .ابلدعا� هُ  ا�اكت جيبُ عا�ابلدِّ  ا�اكهُ : الً أوَّ 

 .ابلتوافه  شغالهُ إ:  اثنياً 

 .ة أجنبيَّ  ابلتجسس والعمالة جلهاتٍ  امهُ اهتّ : اثلثاً 

 .يف مصادره يف مصادر املالية  التشكيكُ :  بعاً را

 .عليه  للقضاءِ  ةلطات احملليَّ السُّ  أتليبُ :  ◌ً خامسا

 يٌّ  ذلك ضرور املني ألنَّ على الظَّ  املني ليس ركو�ً ابلظَّ  ُمثَّ ماذا يكتب حتت هذه اخلطوة اخلامسة ؟ ( االستعانةُ 
 . ) هدفنا العظيم حتقيقِ  يف سبيلِ 

يعي للمرجع الشِّ ) , اء ريعة الغرَّ بهمات الشَّ الغطاء عن مُ  كشفُ (  هذا فقد قرأت يف كتاب من أ� ال أستغرُب 
أن  الفقيه حيقُّ لهُ : ( ة يقول رعيَّ ث يف أحكاِم األموال الشَّ يخ جعفر كاشف الغطاء وهو يتحدَّ الكبري الشَّ 



50 

 

ن و لماذا تقو  ة من شيعة أهل البيت ,يَّ رعاألموال الشَّ  ؟ ألخذِ  شيءٍ  أليِّ , املني ني وجبنود الظَّ املابلظَّ  نيتعيس
 !؟

يف  ) �رِ مْ أَ  ورِ هُ ظُ  تِ قْ  وَ َىل إِ  لٍّ  حِ ِيف  نهُ وا مِ لُ عِ جُ نا وَ تِ شيعَ لِ  يحَ بِ د أُ قَ مس فَـ ا اخلُ مَّ أَ وَ  : ( ة يقولجَّ احلُ  اإلمام
 .إىل اسحاق ابن يعقوب  هِ كتبها خبط يدالَّيت   رسالتهِ 

ة ألخذ طر وابلشُّ  دوابجلنو املني للفقيه للمجتهد أن يستعني ابلظَّ  حيقُّ  : ( يعي الكبري يقولالشِّ  جعُ وهذا املر 
 ) .قبض أموال اخلمس األموال ل

يعة وهللا مستاهلني الشِّ  ، ة للقضاء عليهاحملليَّ  تالطالسُّ  جم مع هذا الكالم ؟! أتليبُ نسهذا الكالم أال ي
 قذاراتهِ  لِّ األمر بكُ  نرتكُ ,  حال على أيِّ , ة تتجاوز التعليق القضيَّ ؟! ماذا أقوُل لكم .!! .بو زايد حيل اب

 . الّسقيفي اصيبالنَّ  طيبّ ائي القُ اإلخواين البنَّ  األجزاء التسعة يف سرية اإلرهاب ابع مناجلزء السَّ ونذهب إىل 

 .ميالدي  2000إىل سنة  1991سنة  من:  عاباجلزء السَّ 
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 .ميالدي  2010إىل سنة  ميالدي 2001من سنة يبدأ  الَّذي:  امناجلزء الثَّ ابع إىل ومن اجلزء السَّ 
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 .ميالدي 2017إىل سنة  2011من سنة  يبدأ الَّذيو :  وهو األخري اجلزء التاسعامن إىل ومن اجلزء الثَّ 
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 ال زال متواصًال ما دامت هذه اجلماعةُ  اصيبطيب النَّ ائي القُ إلخواين البنَّ ب ارهااإل سلُ مسلو لة ولإلرهاِب صِ 

 .!!.على وجِه األرض  كُ تتحرَّ  أعين مجاعة اإلخوان املسلمني قائمةً  ةُ اإلرهابيَّ 

 ابع :بكم إىل الفصل السَّ  هذا الرب�مج انتقلُ  من فصولِ  ادسومن الفصل السَّ 

 شحاته رمحُة هللا عليه . هيد حسنيخ الشَّ ل اهلجوم على بيت الشَّ ة الفيديو األوَّ يَّ فيديوات حقيق
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ا البيت خصي وإمنَّ الشّ  هللا عليه مل أقصد بيتهُ  هيد حسن شحاته رمحةُ يخ الشَّ حني قلت اهلجوم على بيت الشَّ 
هللا  أهل البيت صلواتُ  من شيعةِ  من إخوانهِ  كان موجودًا فيه حينما هجموا عليه وقتلوه مع جمموعةٍ   الَّذي

 عليهم أمجعني . وسالمهُ 



55 

 

ة مشاهد حقيقيَّ  أيضاً  ا أأخذكم إىل فيديو اثينىل التعليق وإمنَّ بنفسه ال حاجة إ هو حيكي عن نفسهِ  الفيديو
 .رى حمافظة اجليزة هجوم اإلخوان املسلمني على مركز شرطة يف قرية كرداسة وهي قريٌة من قُ 

 يديو :رجاًء اعرضوا لنا الف

, سنة ما يشوفش الفيديو ده  18طلب اللي أقل من فيديو خطري كلنا حنشوفه بس أ� ب �عند:  [ الـُمذيع

فيديو خطري بيكشف  ل ما يشوفوش هذا الفيديو ، أرجوكواسنة واألطفا 18أقل من , سنة  18أ� بكرر 
وأ� بقول حلضراتكم , ة ارتكبها اإلرهابيني من مجاعة اإلخوان وأعوان اإلخوان يف كرداسة جرمية ضدَّ اإلنسانيَّ 

أ� , جبزء طبعًا منها , زاي رمية ّمتت ااجل, زاي ة ّمتت اشوفوا العمليَّ , ة اإلنسانيَّ  جرمية ضدّ , فيديو خطري 
ونعتذر وأ� أسف , سنة ما يشوفوش هذا الفيديو اخلطري  18ادة املشاهدين أطفال أقل من بطلب من السَّ 
يقوا ، بس طبعًا هي املشكلة � مجاعة أنت يف حرب ضدَّ اإلرهاب والبُدَّ النَّاس اللي بيضا لّ مع اعتذاري لكُ 

ور على كلِّ العامل يرى هذه اجلرمية بيشريوا كّل هذه الصُّ  أن يعرف العامل مجيعاً مجيعاً وأرجو من النَّاس اللي ُهم
ان َلمَّا نُطالب يبقوا على قائمة نظيم اإلرهايب ضدَّ اإلنسانية عشة جرمية هذه اجلماعة وهذا التَّ اإلنسانيَّ  ضدَّ 

ني ما قّ ني َلمَّا تكون الدولة ايدها قوية يف مواجهتها لإلرهاب يبقى احنا حمُ قّ ويل يبقى احنا حمُ اإلرهاب الدّ 
 .حدش بيعتدي عليهم وال بيعتدي على �س مساملة بيعتدي على تنظيم إرهايب إجرامي 

 شوفوا الفيديو دا :
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أو  هيد حسن شحاته وإخوانهِ يخ الشَّ هذه الفيديوات فيما يرتبط مبجزرة اهلجوم على الشَّ ما شاهدمتوه يف 
  هُ وكان كافرًا ألنَّ  اً يخ حسن شحاته كان شيعيَّ إذا كان الشَّ ، ارتكبوها أيضًا يف قسم شرطة كرداسة الَّيت اجملزرة 

ة واحلكومة  إذا كان هؤالء من احلكوم !؟..رطة يف قسم كرداسة ملاذا فعلوا هبم ما فعلوا هؤالء الشُّ  اً ان شيعيَّ ك
 ..؟! قوا ثياهبامزَّ الَّيت ما ذنب تلك املرأة  ..؟! ارع ورأيتم الفيديوات الشَّ يف نواان كالَّذياس النَّ  ة ما ذنبر كاف

 فجعل اإلرهاب يسري يف دمائهم ..!!ب طقُ سّيد ا على اإلرهاب وجاء ها حسن البنَّ رابَّ  هؤالء مجاعةٌ 

و بقسم كرداسة تطبيق عملي لتفسري يف ظالل هيد حسن شحاته أيخ الشَّ د�ه يف الفيديو املرتبط ابلشَّ هاما ش
 وسائر كتاابتهِ ) , معامل يف الطريق ( طب قُ سّيد ما جاء يف كتاب خطوة خطوة لِ , تطبيق عملي  ..!!رآن القُ 

رائم مل عن نفسِه بنفسِه ، هذه اجل ثُ يتحدَّ  عقهذا هو الوا, ة وإىل بيا�ت حتتاج إىل أدلَّ ة ال القضيَّ ، األخرى 
مل ،  القاعدة هي من اإلخوان ولكن هذه اجلرائم ارتكبت ابسم اإلخوان مباشرةً  ، رتكب ابسم القاعدةتُ 

باشر مُ  اإلخوان بشكلٍ  رائم مرتكبة ابسمجهذه  ، يات اإلخوانمن جتلّ  داعش وداعش هي جتلٍّ  ابسمِ  كبترتُ 
سواء ، هذا هو اإلرهاب اإلخواين  ة على حدٍّ نَّ وعلى السُ  يعةِ ويف بلد اإلخوان األصل يف مصر ، على الشِّ 

 .!!قيفي .اصيب السَّ طيب النَّ ائي القُ البنَّ 

  : امنبكم إىل الفصل الثَّ  نتقلُ أ

الـ  ة املركزيَّ  ت نشرهتا وكالة املخابراتنشرت على االنرت نُ الَّيت ة ريَّ امن حديٌث سريع عن الواثئق السّ الثَّ  الفصلُ 
CIA  . 

 :  CIAالـ  اعرضوا لنا صوراً عن بنايةِ  رجاءً 

 
 ة من اخلارج .هذه بناية املخابرات األمريكيَّ 

 ورة الثانية :الصُّ 
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 .ة هذه البوابة اخلارجيَّ 

 :ورة الثالثة الصُّ 

 
 .ة املخابرات املركزيَّ دخل مدخل بناية وكالة هذا امل

 :ابعة ورة الرَّ الصُّ 

 
ز إىل شهيد من شهدائهم من شهداء جنمة ترم لّ ترو�ا على احلائط كُ الَّيت هذا حائط الشهداء النجوم 

العمل سري وتالحظون هناك   رقم لُه رمز ابعتبار أنَّ   جنمة فقط ولهُ يضعون لهُ  يكتبون امسهُ ال  ملخابرات هما
  هداء .لز�رة هذا احلائط حائط الشُّ تون ا �ماء واملسئولون الكبار حينسيكتب فيه الرؤ  لَّذياسجل الز�رات 

الَّيت ة على االنرتنت ولنذهب إىل واثئق ابن الدن ة األمريكيَّ ضوا لنا اآلن فيديو عن موقع املخابرات املركزيَّ ر عا
 .سريع  على هذا املوقع بشكلٍ رضت عُ 

 : ضوا لنا الفيديور عا رجاءً 
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قبل قليل عدد  يو اخلاص بهِ بني أيديكم الفيد عرضتُ  الَّذي CIA شرت على موقع الـنُ الَّيت عدد الواثئق 
ما  لَّ ة ال تعرض كُ قطعًا املخابرات املركزيَّ , الواثئق  لّ عرض كُ سامة ابن الدن إىل اآلن مل تُ الواثئق املرتبطة أبُ 

 ، صف مليون وثيقةما يقرب من ن, ألف وثيقة  )470(اآلن عدد الواثئق إىل ،  أفرجت عنهُ ا ما عندها وإمنَّ 
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ما  لّ ضون كُ ر ع، هم ية همَّ ّل هذه الواثئق مُ أن تكون كُ  رورةِ ليس ابلضّ  قد تستغربون من هذا العدد الكبري
،  ةفتلة خمُ ت صوتيَّ ، ملفا برامج كمبيوتر, شيء  لّ خصي ألسامة ابن الدن كُ وجدوه على الكمبيوتر الشّ 

تلفة ، خمُ ة اترخييَّ ة و ة وسياسيَّ تب دينيَّ كُ   ، كان قد وضعها على جهازهِ الَّيت  املكتبة  ، ةبرامج تلفزيونيَّ ، يوات يدف
هناك , ًا همَّ ى ابلواثئق ، الكثري منها ليس مُ سمَّ هذه تُ  لّ شيء ، فكُ  لكُ   ، رسائل ، ةعاديَّ ، مكتبة مكتبة 

 ألف وثيقة على موقع الـ )470(، من بعضها يف هذه الرب�مج  أمثلةً  قد عرضتُ و  ةهمَّ لة منها واثئق مُ مجُ 

CIA   , َّة يَّ وكالة املخابرات املركز  بدأت,  20/5/2015من بداية  ، ةيَّ نرب فرتة زمة اإلفراج عِ ت عمليَّ ومت
سنة , نوفمرب  ، واحد  /1/11يف اتريخ  إىل آخر جمموعة أفرجت عنها فرج عن هذه الواثئقة تُ األمريكيَّ 
 . ميالدي 2017

ة ، لكن ليس همَّ لت واثئق كثرية ومُ ولكن هذه الواثئق كما قُ ,  CIA ثكم عن موقع الـحدِّ ريد أن أُ أ� هنا ال أُ 
بني  الَّذيوفيما يرتبط ابملوضوع  يف موضوع اإلرهاب سيكون �فعًا للتحقيقِ  هُ لُّ رورة هذا العدد الكبري كُ ابلضّ 

ة هناك حضوٌر واضح جلماعة املهمَّ يف الواثئق ات ل هذه الواثئق وابلذَّ اً يف كُ لة واضحة جدَّ هناك مسأ، أيدينا 
م إىل أمحد �سني وهذه اسَّ ين القالدِّ  عزّ وقد قرأ� من رسالة كتائب ، يف واثئق ابن الدن اإلخوان املسلمني 

حركة  سؤسِّ اف مُ يخ الصوَّ يرتبط اببن الشَّ  منصور البلخي وما من رسالة  عليكمتُ ، وقرأ ةإخوانيَّ  جمموعة
 .مجاعة اإلخوان املسلمني يف العراق 

 : ساً جلماعة اإلخوان املسلمني يف العراقؤسِّ كان مُ   الَّذياف د حممود الصوَّ يخ حممَّ اعرضوا لنا صور الشَّ  رجاءً 

 

 . م شبابهِ اف يف أ�َّ د الصوَّ يخ حممَّ هذه صور الشَّ 

 :ثانية ورة الالصُّ 
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 :ورة الثالثة الصُّ 

 

 .هذه مع امللك فيصل ملك السعودية 

 :ابعة ورة الرَّ الصُّ 

 

 ه .نّ رب سِ بعد كِ  حياتهِ  ورة يف أخر�تِ هذه الصُّ 

مجاعة ابن الدن هو عضو يف  أساساً  ، واثئق يرتبط جبماعة اإلخوان املسلمنيأكثر ما موجود يف هذه ال
ث يتحدَّ ) , طيب اخلبيث رطان القُ السَّ ( فيديو يف بر�مج  وعرضتُ ,  هذا ألتباعهِ  ركني وقد ذ وان املسلماإلخ

مجاعة  ضوًا يفكان عُ   هُ ما ذكر أنَّ  لةِ من مجُ , ة ابن الدن وعن عالقتِه أبسام ري عن ذكر�تهِ فيه أمين الظواه
 ، ريخ أسامة ابن الدنلمطلعني على تفاصيل اتل فةٌ و ة معر وهذه القضيَّ ، ودية اإلخوان املسلمني يف السع
على الكمبيوتر ، الفيديوات املوجودة أهم الفيديوات  تب اإلخوان يف مكتبتهِ كُ   الكتب املوجودة يف مكتبتهِ 

اإلخوان املسلمون ) , رموز اإلخوان ) , ( طب قُ سّيد ) , ( ا سن البنَّ ح( ) , سائل الرَّ ( ، رتبطة ابإلخوان مُ 
وال , دن أسامة ابن ال هُ كلما كان ميت لهذه الواثئق ويف كُ  لِّ يف كُ  ظاهٌر واضحٌ لمني ساإلخوان امل إرهابُ , 
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سنحت فرصة  ولو  ذكرهتاالَّيت أكتفي هبذه العجالة  ، يف القول تفصيلٍ أو إىل  إىل شرحٍ  األمر حيتاجُ  عتقد أنَّ أ
ث أكثر يف يت أن أحتدَّ نيَّ  كان يف  ، أكتفي هبذا اجململ ينلكنَّ , تفصيلي  ميكن أن ننبش هذه الواثئق بشكلٍ 

 ةهمَّ مُ ـمن امللفات ال عن عديدٍ  ال وطال كثرياً وقد أغمطتُ طوقت الرب�مج قد  ين أرى أنَّ هذا املوضوع ولكنَّ 
ترتبط جبماعة اإلخوان املسلمني يف ، ب اإلسالمي العراقي ًا ترتبط ابحلز ة جدَّ همَّ هناك ملفات وواثئق مُ  ،

ات كبرية يف احلزب اإلسالمي العراقي وإىل اآلن ة لشخصيَّ همَّ واثئق مُ , اإلرهايب  اجلوها تدور يف لُّ كُ   ، مصر
الوقت قد طال وبقيت عندي مطالب  ين أرى أنَّ ل ، لكنَّ يف الصف األوَّ ة و اقيَّ ون يف احلكومة العر هم موجود

 .ا أتناول هذه املطالب مبَّ رُ  أخرى نحت فرصةإذا س, من هذه امللفات  ة أهمهمَّ مُ 

امن كان يف الفصل الثَّ ,    CIA فحديثي عن واثئق ابن الدن على موقع الـ: بكم إىل الفصل التاسع  أنتقلُ 
 .اآلن إىل الفصل التاسع  أنتقلُ ، 

شاهدوا هذه ) , اخلبيث  رطان الُقطيبالسَّ ( والَّذين اتبعوا وشاهدوا بر�مج  ةمشاهد دراميَّ :  التاسع الفصلُ 
وال , ن وعشناها حنُن حول وقائع عاشها اإلخوان املسلمو  ا تدورُ بعضًا منها أل�َّ  اخرتتُ ين لكنَّ املشاهد ، 
 .عل ابلنَّ  علِ حذو النَّ و  ةذَّ ابلقُ  ةِ ذَّ زلنا نعيشها حذو القُ  ا وال�زالوا يعيشو 

 يب إبراهيم يف حمضِر رجل دين نشاهد .ة النَّ ث عن قصَّ ا يتحدَّ حسن البنَّ :  لاملشهد األوَّ 

لنا الوا يعيشو�ا وال زِ ز ة وعشناها حنُن وال نَّ ذه الوقائع عاشها السُ ، ه عجيبا أثرًا سحر�ًَّ  للدجاجِ  أنَّ يبدو 
 عل .ابلنَّ  علِ ة وحذو النَّ ذَّ ابلقُ  ةِ ذَّ نعيشها حذو القُ 

 آخر . دراميٍّ  نذهُب إىل مشهدٍ 

ن مع اإلخوان املسلمني او احنا نتع ننا نريد فعًال خملصني إك,   )53(: يف سنة  اصرخطاب مجال عبد النَّ [ 
وقعد وطلب , وقابلت املرشد العام لإلخوان املسلمني , ليم  الطريق الصحيح والطريق السَّ يف على أن يسريوا

ل وحدة متشي يف لي كُ ختقيم احلجاب يف مصر و جيب أن تُ : ل حاجة قال يل وَّ ، طلب ايه ؟ أ مطالب
  . ُكّل وحدة متشيه  الشارع تلبس طرح

 : خليه يلبسها هو . حد احلضورا

اس ما النَّ  اللي كان بيخليم احلاكم أبمر هللا رجعنا أل�َّ  قال هذا الكالم بيقولوا الواحد  إذاينيع: وأ� قلت له 
ال : يل  فقال ، ينفذ هذا الكالم الَّذيل واحد يف بيته هو أن كُ ، وأ� يف رأيي ابلليل  واشهار وميميشوش ابلنَّ 

وال  كلية الطب مش البسة طرحة يف نت ليك بنت, ا� أستاذ له : قلت  ، لو ئم املسكا ابعتبارك احلنت , ا
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بنتك طرحة عايزين أ� هي نت مش قادر تلبس بنت وحدة اللي نت اإذا كُ  حاجة ، ما لبستهاش طرحة ليه ؟
 ] . بنفسي ! رح يف البلدمليون طُ  هأنزل ألبس عشر 

 اآلن إىل املشهد الدرامي الثالث . ونذهبُ 

بني أيديكم هو املشهد الدرامي األخري يف هذا الفصل يف الفصل التاسع من  سأعرضهُ  الَّذيالقادم  املشهدُ 
 الالراقصة والطبَّ ( , ياسي ) اقصة والسِّ الرَّ ( ة أفالم معروفة مثل املصريَّ  ناك يف السينماهُ  ، الرب�مج فصول هذا

اد امللك فاروق كرمي اثبت ل بقوَّ ا يتوسَّ حسن البنَّ  ؟! يهمسّ ه األفالم ، هذا املشهد ال أدري ماذا أهذأمثال و ,  )
مثالً , ا داخل مجاعة اإلخوان بون حسن البنَّ هكذا كانوا يلقّ , الرجل النوارين : مثًال  !؟ ال أدري ماذا أمسيه, 
 اإلمامُ  ( أو) اد امللك فاروق املرشد العام جلماعة األخوان املسلمني وقوَّ  ( أو ) ادالرجل النوراين والقوَّ ( : 

 .لكم  هذا االختيار أتركهُ  ؟ يال أدري ماذا أمسّ ,  ) ادهيد والقوَّ الشَّ 

 نشاهد هذا املشهد الدرامي من مسلسل اجلماعة .

 :من الفصل التاسع من فصول هذا الرب�مج إىل الفصل العاشر وهو األخري و 

 CIA رضت على موقع الـعُ الَّيت كان يف نييت أن أتناول رسالًة قد بعث هبا أسامة ابن الدن من مجلة الواثئق 

ما  املقام قد يطول لذلك سأختصُر احلديث بقدرِ  ة ولكنَّ ة اإلرهابيَّ إىل اجلهات اإلعالميَّ  فيها أوامرهُ  رُ صديُ 
 مج قد طال . وقت الرب�ين أرى أنَّ ن فإنَّ أمتكَّ 

هذا الرب�مج  إىل هذه اللحظة إىل �اية الفصل التاسع من فصولِ مة الرب�مج و قدِّ من مُ  تداءً شاهدمت مجيعًا اب
سوبر ماركت اإلخوان مباركة صناعة ، سوبر ماركت ، اً ت الفاخر والفاخر جدَّ كشاهدمت مجيعاً هذا السوبر مار 

ماء حت ابلدِّ شِّ وُ الَّيت مت و تقدَّ الَّيت التفاصيل  لِّ ي وبكُ نظيم السرّ كة وبرب�مج اإلرهاب والتَّ ر اامل املوت هبذه
فقد , إن كان يف بالدهم يف مصر أو يف سائر البلدان األخرى , نفاً قوها إرهاابً وإجراماً وعُ هأز الَّيت وابألرواح 

 م بضائعُه الفاخرةرأيتوقد , اً ركت اجلميل واجلميل جدَّ أصقاِع العامل ، هذا السوبر املا نشروا اإلرهاب يف مجيعِ 

طباؤ� وسياسيو� واشرتوا  وزعماؤ� وقادتنا وخُ لسوبر ماركت ذهب مراجعنا وعلماؤ�من هذا ا، اً الفاخرة جدَّ و 
 .!!.اخرة ف لنا هدا�

 ء رضوان هللاجلبها لنا مراجعنا وعلماؤ� األجالَّ الَّيت لكم يف هذا الفصل مناذج من اهلدا� الفاخرة  سأعرضُ 

  وأعلى هللا مقام الباقني منهم .على املاضني تعاىل
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 رجاءً , حمسن احلكيم رضوان هللا تعاىل عليه سّيد الراحل ال أحتفنا هبا املرجعُ الَّيت ة األوىل حفة األوىل أو اهلديَّ التُّ 

منه  مرٍ وأب لجِّ سُ  ديم قحمسن احلكسّيد  ار احلكيم عن أنَّ عمَّ سّيد م فيه اليتكلَّ  الَّذياعرضوا لنا الفيديو 
 لإلخوان املسلمني يف العراق : اً رشداً عامَّ ل مُ جِّ وبرضاه قد سُ 

لكن عند أتسيسه كان , املذهب  ّين سُ  احلزب اإلسالمي العراقي وهو حزبٌ كذلك   : السّيد عمَّار احلكيم [
آنذاك يف دائرة مساحة ومساحة  ينلى هذا الغطاء من العلماء املتوفدومل حيصل ع, شرعي  ءحيتاج إىل غطا

للحزب ياسي رعي للعمل السِّ الشَّ  ءاالتربيك من اإلمام احلكيم والغط وأخذعالقاته فجاء إىل اإلمام احلكيم 
م ة قدَّ ولة العراقيَّ حزابً يف الدَّ  ل نفسهُ سجّ حينما ذهب ليُ اإلسالمي ، وتعرفون احلزب اإلسالمي يف تلك املرحلة 

  للتأسيس . ةاً عامَّاً للحزب اإلسالمي يف الواثئق الرمسيَّ يم كمرشدكاإلمام احل

 و من علماءهطب و قُ سّيد ال, طب يخ قُ عدام الشَّ ره من إذِّ اصر حيُ أرسلها إىل مجال عبد النَّ  يتسالة الَّ الرِّ 

 هُ نَّ إ طب سوىقُ سّيد مع ال ةر ة مباشة خاصَّ حلومل تكن لُه مص, فني املعروفني إىل غري ذلك اإلسالم واملؤلِّ 
 ] . ةإىل اإلعدام يف دولة مسلمة وعربيَّ  ضيتعرَّ  إسالميٍّ  انتصر لعاملٍ 

 اً للحزب اإلسالمي اإلرهايب !!رشداً عامَّ يعة األعلى يكون مُ الشِّ  رائعة مرجعُ  فةٌ حتُ 

 بار املراجعِ من كِ  كوكبةً   مجاعة العلماء تضمُّ , جف األشرف العلماء يف النَّ  مجاعةُ  هبا فتناأحت:  حفة الثانيةالتُّ 

يخ مرتضى آل شَّ اللكبري ا مجاعة العلماء كان يرأسها املرجعُ  ، ةالعلميَّ  واجملتهدين والعلماء واألساتذة يف احلوزةِ 
تها إىل مجال هطب ووجَّ قُ سّيد فاع عن للدِّ  ةً مجاعة العلماء كتبت برقيَّ  ، د ابقر الصدرحممَّ سّيد �سني خال ال

 .د ابقر الصدر حممَّ سّيد يده هو ال وخبطِّ  ة بقلمهِ ربقيَّ كتب ال  الَّذياصر عبد النَّ 

,  )78(صفحة , )  اثئقو املسرية يف حقائق و و  د ابقر الصدر السريةحممَّ ( قرأ عليكم من اجلزء الثاين من � أأ

ر املراجع ابكِ   تضمّ الَّيت جف اء يف النَّ معلال عثت هبا مجاعةُ بَ  يتة الَّ يف هذه الربقيَّ , سالة  هذه الرِّ ا جاء يفِممَّ 
 باً طافيها خمُ  د ابقر الصدر جاءحممَّ سّيد ة مرجٌع كبري هو الكتب الربقيَّ   الَّذيو , والفقهاء والعلماء واألساتذة 

الل  تفسريُه يف ظِ م إالَّ ـيكن هلذا العالِ  لو مل -:طب قُ سّيد  ين: يع- مـكن هلذا العالِ ي لو مل(  : اصرعبد النَّ 
ن رآل القُ الري كيف يكون تفسري يف ظِ دأ� ال أ ) , به خصيمًا لك عند هللا يوم القيامة رآن لكفىالقُ 

اً شيئ قُ علِّ ال أُ ! ..؟اصر واجهة عبد النَّ وتعاىل يف مُ  اصيب خصيمًا ابحلقِّ بني يدي هللا سبحانهُ التفسري النَّ 
 األشرف .جف بار يف النَّ مراجعنا وعلمائنا الكِ  فِ فٌة من حتُ ها حتُ ولكنَّ 

  :الثالثة  حفةُ التُّ 
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د ابقر الصدر هلم وللشباب حممَّ سّيد رب� عن توجيهات الخيُ , فاعي طالب الرِّ  دثنا هبا السيِّ دِّ الثالثة حيُ  حفةُ التُّ 
د حممَّ سّيد قطعًا ال، ا وكتب اإلخوان اإلرهابيني طب وحسن البنَّ قُ سّيد هوا إىل قراءة كتب أن يتوجَّ  يعةِ وللشِّ 
 .م إرهابيون املنظار على أ�َّ  اذإليهم هب الصدر ال ينظرابقر 

 فاعي :طالب الرِّ سّيد شاهد ونستمع ماذا يقول النُ 

 كر ..: توّجهُتم إىل ُكُتب وفِ الـُمقدِّم [ 

قلت له للسّيد الصدر يعين  أ� حىتَّ كنت , شنسوي ؟: وجهناهم إىل كتب اإلخوان  السّيد طالب الّرفاعي
د حممَّ طب ، طب ، حممَّد قُ هوهم لقراءة كتب سّيد قُ وجّ : قال ؟ باب شنسوي بذوال الشَّ : قلت , تقوم  قبل

 ا وهكذا .كتب حسن البنَّ   ،اب اإلخوان املسلمني املعروفني يف ذلك الوقت تَّ وغري هؤالء من كُ  ، الغزايل

 كر وهذه الكتب ؟مان بدأ االنتفاع من هذا الفِ من ذلك الزَّ  الـُمقدِّم :

رشد ا نُ نَّ ا كُ مَّ ا كانت قائمة لَ م عوةالدَّ هذا م � أتكلَّ أ,  عوةقبل الدَّ , قبل هذا , ال :  سّيد طالب الّرفاعيال
أتثري املسبوق , تأثري الها قبلهم ، فقرأ�حنن , ا حنن قرأ�ها قبلهم أمَّ  ، باب إىل قراءة هذه الكتبهؤالء الشَّ 

ر� قبل أن نقوم فنحن أتثَّ  ، ن يف الوجوداسما يستنكرها إن,  ينروفة يععم,  ينيعة ة بديهيَّ ابق قضيَّ ابلسَّ 
خصوصاً أ� من  إلخوانتصدر لالَّيت ت وقرأ� اجملالَّ , � هذه الكتب ة قرأإلسالميَّ عوة االدَّ  بتشكيل أو أتسيس

 وكذلك اخواين، قرأ ؟ من ذاك الوقت كنت أثر هاي شك )59(عوة قامت تقريبًا والدَّ  )53(من  قرأبديت أ

 كان يقرأ هذه الكتب ] .يعين  د ابقر حممَّ  ّيديخ عبد اهلادي والسالشَّ 

فٍة أخرى السّيد حممَّد ابقر الصدر رضوان هللا تعاىل عليه إىل حتُ  أحتفنا هبا املرجع الشهيدالَّيت حفة ومن هذه التُّ 
 عليه .هللا  ريازي رمحةُ حممَّد الشِّ سّيد لراحل الا تحفنا هبا املراجعُ يُ 

ريازي [ كتاابن    أكو؟ شوفوا القرآن العظيم اشكثر فيه ختويف , ًا يستقيمون ...تلقائيَّ :  السّيد حممَّد الشِّ
وحفظ , ة ًة ومرَّ ًة ومرَّ كالمها مجيالن من أمجل الكتب يف احلقيقة وأين أوصي األصدقاء مبطالعة الكتابني مرَّ 

هذا الكتاب يذكر اآل�ت , ل امسُه ( مشاهد القيامة يف القرآن ) الكتابني حسب املمكن ، الكتاب األوَّ 
الة ألنَّ عليَّاً عليه الصَّ , ف الكتاب وما علينا مبؤلِّ , صاة قني وأبحوال العُ قة ابلقيامة وأبحوال املتّ ة املتعلِّ القرآنيَّ 
أ� اللي خيصين  ؟خيصين أ� منو اللي قال  ، شو) نظر إىل ما قال وال تنظر إىل من قال : ( االم يقول والسَّ 
حبار , البحار )  ، الكتاب الثَّاين ( مواعظُ ) يف القرآن  القيامةِ  مشاهدُ ( هذا الكالم كالٌم مجيٌل صحيح ،  أنَّ 

 د احلديث أربع مخس أجزاء ، هذايف اجمللَّ , د القدمي جلد له يف اجمللَّ , د له أمسُه املواعظ األنوار هذا اجمللَّ 

نيب  مواعظُ , اإلسالم  لنيبّ , إلبراهيم , لعيسى , مواعظ هللا ملوسى , الكتاب يذكر مواعظ هللا ألنبيائه 
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ى سمَّ اس أو لألنبياء يُ ليائه للنَّ ة ، يذكر مواضع هللا وأو مَ اطِ فَ  مواعظُ , احلسن  مواعظُ , عليٍّ  مواعظُ , اإلسالم 
هذه  ألنَّ  هللا ، خياف حىتَّ واعظ البحار ، الواقع اإلنسان جيب أن يستوعب من هذين الكتابني قسماً كبرياً مب

أحيا�ً , فهم من القرب وّ فهم من النار وختُ وّ بهم يف اآلخرة وختُ رغِّ نيا وتُ اس وتزهدهم يف الدِّ ف النَّ األمور ختوّ 
هم يسكتون لّ آيت بقصة املوت وإذا كُ   املسجد حول موضوع ُمثَّ م يفيء أ� أتكلَّ أ� الحظُت هذا الشَّ و الحظوا 

, إنساٍن خياُف الوحدة والوحشة  وكلُّ , القرب  إنسان خيافُ  وكلُّ , املوت  إنساٍن خيافُ  ألّن كلُّ ,  ويصمتون

فإذا ذكَّرت هذه , إنساٍن خياُف سوء العاقبة  وكلُّ , إنساٍن خياُف الفضيحة  وكلُّ , النَّار  إنساٍن خيافُ  وكلُّ 
وإذا َالن , قلبهم يلني  اس وذكَّرمت هذه األمور للنَّاس وذكرمت هذه األمور للنَّاس من الطبيعي أنَّ األمور للنَّ 

كن إنسا�ً طيباً يكون إنسا�ً طيباً ، ,  ي صلّ صلي يُ , ي زكّ خري ، قلت له زكي يُ  لِّ قلبهم القلُب اللني مبعث كُ 
ب وإىل آخر املواضيع ، وأ� يف كربالء كنت أنصح بعض أصدقائي اخلطباء أبن جَّ تها الفتاة تتحيب أيَّ حتجّ 

اخلطيب كان الَّيت نت أحضر بعض اجملالس ويف احلقيقة أحياً� كُ , يء م يومًا هلذا الشَّ جيعلوا من عشرة أ�َّ 
يوم ُتدِخل  لّ عليك كُ  إذا كنت قادرًا فيجبُ  ، اس يف حالة رهبة وخوف واضححيذِّر ويُنذر وإذا أشوف النَّ 

يعين حتفظ مواعظ , قلت حيتاج إىل استيعاب لكن هذا , ة ولو مبناسبة صغرية مرَّ  لَّ يء يف منربك ، كُ هذا الشَّ 
القيامة يف القرآن  يف القرآن من هذا الكتاب كتاٌب مجيٌل جداً واقعاً مشاهدُ  من البحار وحتفظ مشاهد القيامةِ 

فمشاهد القيامة يف القرآن لو ، طب أحدمها د قُ طب أظن أو حممَّ قُ سّيد أظن ال فهُ لِّ مؤ , أ� يف العراق و طالعتُه 
قيمون ؤمنون ابلغيب ويُ ن يُ الَّذيهدًى للمتقني  رّكزة أكو فيه ﴿لِه إىل آخرِه ختويفات مُ تالحظ القرآن من أوَّ 

قي ، قي يعين يتّ تّ مُ  ؟قني يعين شنو أصًال املتّ  ؟يؤمنون ابلغيب يعين شنو ,  ا رزقناهم ينفقون ﴾الة وِممَّ الصَّ 
مناسبة يف خمتلف  لِّ سورة بكُ  لِّ آيٌة أخرى يف كُ , آيٌة أخرى , قي بوجهِه سوء العذاب ، آيٌة أخرى مثًال يتَّ 

يف احلقيقة اخلشية ,  ﴾لماء إّمنا خيشى هللا من عباده العُ  ﴿,  ﴾ركم هللا نفسه ذِّ وحيُ  ﴿اهات املناسبات واالجتِّ 
 . ]... اسن من ختويف النَّ هاً �جحاً تتمكَّ فوَّ عليك أن تكون خطيباً مُ  خري ، بس جيبُ  لّ واخلوف مبعث كُ 

ال الَّيت شيخنا الوائلي  فِ إىل حتُ  عليه هللا ي رمحةُ ز رياحممَّد الشِّ سّيد احل الالرَّ  فنا هبا املرجعُ أحتالَّيت حف ومن التُّ 
 فاعي :طالب الرِّ سّيد يخ الوائلي الالشَّ ف ثنا عن حتُ دِّ صى حيُ ال حتُ  و عدّ تُ 

يبدو أنَّ ُعلماء النَّجف يعيشون حالة انفتاح واضحة على , سّيد : على اجلانب اآلخر مساحة الالـُمقدِّم [ 
وواضح مدى , % 95سبة الُكتب الُسنيَّة يف مكتبتِه تصل إىل الوائلي يقول ِمن أنَّ نِ  اآلخر ، فهذا الشَّيخُ 

فما هي عالقتكم بسماحة الشَّيخ الوائلي على املستوى ,  خواين والِفكر الُقطيبثُّر الشَّيخ الوائلي ابلِفكر اإلأت
أنَّ الشَّيخ الوائلي مل ينتمي إىل ؛ وقد ذكرمت يف كتابكم األمايل  !الشَّخصي أو على مستوى حزب الدَّعوة ؟

 .كنَُّه كان بنفس االّجتاه حزب الدَّعوة رمسيَّاً ل
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هو كذلك ، وقد أضاف إىل ما , لتها عن الشَّيخ الوائلي : ُأصادُق على ُكلِّ كلمٍة قُ طالب الّرفاعي سّيد ال
أ� قلت عشرة ابملية وكذا وهو يقول مخسة ابملية ، الوائلي أوَّل ما بدأ كان يتسلَُّح يف خطاابتِه أو , قُلت 

، ثقافتُه فخريَّة رازيَّة تفسرييَّة ، ) الفخر الرَّازي ( إىل تفسري  أخذ به الشُّهرة كان يرجع الَّذييتقدَّم يف خطابِه 
وأ� ُكنت أاتبع الشَّيخ أمحد يف ذاك الوقت وأراجع فخر الدِّين الرَّازي فأجُد الشَّيخ أمحد مضمون خطابه 

ُمثَّ بعد ذلك قام �خذ من  ،)  الفخر الرَّازي( ِمن تفسري , مأخوذ من الفخر الرَّازي , %  90،  80تقريباً 
يعين , �خذ ِمن ُكتب الُسنَّة ، فثقافة الشَّيخ أمحد الوائلي مزدوجة شيعيَّة وُسنيَّة معًا ) , الل القرآن يف ظِ ( 

يعة   . ومنربُه يُعترب املنرب األوَّل يف العراق ، نعم ما قالُه صحيح , هو شيعي الرجل ومن وجوه الشِّ

ولكن كان ُمتعاطفًا ، وذكرُت يف األمايل أنَُّه َلمَّا احتجنا , ءه للدَّعوة كما ذكرت مل ينتمي أمَّا يف قضيَّة انتما
والرجل تربَّع وجاب , التجأ� إليه , جهاز الرونيو للطبع ؟ شيسموها ؟ يف النَّجف إىل هاي شيسموها الرونيو 

 ] ...وُكنَّا نطبع بيه النشرات , لنا اجلهاز 

ة ة إسالميَّ وشخصيَّ , ة معروفة يَّ و ة حوز فاعي شخصيَّ طالب الرِّ سّيد ال, وائلي رمحُة هللا عليه شيخنا ال فِ ومن حتُ 
كان   ، يعيَّةالشِّ  ةِ اً يف أجواء املرجعيَّ ن له عالقات متينة جدَّ ِممَّ , ة اإلسالميَّ  عوةِ سي حزب الدَّ ؤسِّ من مُ , مشهورة 

، د ابقر الصدر حممَّ سّيد ًا على الأتثري كبري وكبري وكبري جدَّ  هُ ل, سن احلكيم حمُ  دأتثري كبري على السيّ  لهُ 
,  رب� عن رأيهِ حفنا مبا خيُ توهبذه املعلومات وبعد هذا العمر الطويل يُ الثَّقافة ة هبذه التجربة وهبذه شخصيَّ 

ثنا عن دِّ حيُ , يعي الشِّ  يف اجلوِّ  اهات واسعةل اجتّ ثِّ ل رعيًال واسعًا وميُ ثِّ ميُ فقط ًا شخصيَّ  لهُ ثِّ وقطعًا هذا الرأي ال ميُ 
 طب .قُ سّيد ا وعن حسن البنَّ 

 ماذا تقول وبشكٍل سريع وخمتصر يف : , : أعيد السؤال  الـُمقدِّم[

 !حسن البنَّا ؟ - 1

هب وموا, : عظيٌم عظيٌم عظيم ، شخصيٌَّة ال تتكرَّر ، شخصيَّة دعوتيَّة ال تتكرَّر  الّرفاعي طالب السّيد
 اآلن يف غريِه . أيضاً مل تُوجد حلد دعوتيَّة

 ُقطب ؟سّيد :  الـُمقِدم

 ُقطب ..سّيد : كما قلُت يف حسن البنَّا أقول يف  الّرفاعي طالبسّيد ال

 : عظيٌم عظيم . الـُمقدِّم

كانت الَّيت  ُقطب ما كان ميتلك النَّفس الطويل واخلربة الواسعة سّيد لكن ألنَّ , : ايه  الّرفاعي طالبسّيد ال
يعين لو كان يسري ابلرتيُّث اللي كان عند حسن , عند حسن البنَّا ، فهو ذهب أيضاً نتيجة استعجالُه لألمور 
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انتهى إليه  الَّذينفسُه من هذا املصري  ىحسن البنَّا حسن اهلضييب لكان محعند خليفة  الَّذيث البنَّا أو ابلرتيُّ 
 ] ...!!  ن كان انتهى سعيداً شهيداً يعينوإ

 قرأ, أ هللا عليه د حسني فضل هللا رمحةُ مَّ د حمَ أعرضها بني أيديكم يتحفنا هبا املرجع الكبري السيّ  فةٍ وآخر حتُ 

,  )208(صفحة ) اخ عامر مشَّ  على مسلسل اجلماعة وافرتاءات وحيد حامدهادئ  ردٌّ ( عليكم من كتاب 

يف صفحة ,  23/8/2010بتاريخ ) ,  املصري اليوم( كتبه الدكتور حممَّد حبيب يف جريدة   قالٍ من م
قادة األخوان , وهو من د حبيب يف مَّ يقول حمَ ) , هادئ على مسلسل اجلماعة  ردٌّ ( من كتاب ,  )208(

د حسني مَّ مة حمَ التقي العالَّ  كنُت يف بريوت وأتيحت يل ُفرصة أن,   1992يف يناير من عام املعروفني : 
حتدَّث يف نصفها , اللقاء حوايل ساعة تقريبًا  استمرَّ ,  ةأشهر قليل نذُ مُ  رحل عن دنيا� الَّذيفضل هللا 

مان سبق عصره بنصف قرٍن من الزَّ  هُ إنَّ :  ا وقال فيما أذكرهُ د حسن البنَّ جدِّ اإلمام املُ  األوَّل عن األستاذ
مان من الزَّ  قرنٍ ا سبق عصره بنصف حسن البنَّ ؟ آخر  شيءٍ  ال أدري ابإلرهاب أو أبيِّ  شيءٍ  يِّ : أب-..!! 
الَّيت هذه حقائق  !؟ ادينل عند القوَّ ابلتذلّ ؟ ن ابلتلوّ ؟ صب ابلنَّ ؟ ابلكذب ؟ ابلدجل ؟ ابإلرهاب ؟ مباذا 

عيب يف ابيل املثل الشَّ  ! ولكن خيطرُ قول وهللا ال أدري ..؟ة حقائق اترخيية ، ماذا أعرضت يف املشاهد الدراميَّ 
 .) ة عدس بضلـ ما يدري قيدري والاللـ يدري : ( العراقي 

 يف أمانِ اهللا .


