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 ملّخص برنامج

 ّزي]السرطان القطيب اخلبيث يف ساحة الثقافة الشيعّية[ للشيخ الغ  

 10 جد قطب سيّ  -( 22احللقة )

 

 م15/10/2017املوافق  –هـ 1439حمرم  24 حدُعرضت على قناة القمر الفضائّية األ

 www.alqamar.tvُمتوّفرة على موقع قناة القمر الفضائّية بالفيديو واألوديو 
 

 .ُقطب سّيد ونصب وضالل وإرهاب إجرام يف احلديُث الزال ✤

 يف احللقة امُلتقّدمة عرضُت لكم مناذج عديدة م ن أكاذيب واقع مجاعة األخوان امُلسلمني.

 اليت قرأُتها عليكم م ن كتاهبا ]أّياٌم املضامني نفس عن الَغزايل زينب فيه تتحّدث مقطع: 1 فيديو ★
 م ن حيايت[.

الكالب، جيوٌش م ن الفئران، جيوٌش م ن البق، جيوٌش م ن اجلرذان اليت هي حبجم )جيوٌش م ن 
 الشاة..(!! ُكّل ذلك أكاذيب وأساطري.

 .امَلنام يف اهلل لرسول ُرؤيتها عن فيه تتحّدث الغزايل لزينب آخر مقطع: 2 فيديو ★

صناعٍة شيطانّية يعبُث بُة املنامات.. أكانت جزءًا من أكاذيب البشر؟ أم كانت جزءًا من لع ✤
 الشيطاُن من خالهلا باإلنسان؟!
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لعبُة املنامات.. هي الِسمة البارزة اليت صاحبْت كّل َمجموعات الضالل ع رب التأريخ، وع رب تأريخ 
 هذه  األّمة.. على األقل يف واقعنا الشيعي 

 يف تأسيس العقائد، وفهم )ُكّل حركات الضالل يف السابق وحّتى يف يومنا هذا تعتمُد املنامات أساسًا
 الُقرآن والدين واحلقائق، وَتقييم الواقع، وتشخيص أْهل اهلدى م ن أهل الضالل(.

ذكرُت فيما تقّدم م ن حديث م ن أّن املنامات قد يكوُن البعُض منها صادقًا، وهو قليٌل جّدًا.. وهذا • 
ي مبّشرات تكون على حاشية الدين.. الصادُق منها لن يكون أساسًا وأصاًل يف َفهم الدين، وإّنما ه

وإذا كان لرؤيا م ن هذه الُرؤى أمهّية فهي ال تعدو األمهّية الشخصّية يف حياة شخص ما.. إضافة إىل 
أّن تأويل هذه  املنامات لن يكون َصحيحًا على لسان ُكّل أحد.. التأويل احلقيقي حيتاج إىل علٍم م ن 

 علوم األنبياء واألئمة واألوصياء.

 ".اإلعدام قبل األخرية امُلساومة: "عنوان حتت 183 صفحة يف[.. حيايت من أياٌم] كتاب عند وقفة ✤

تذكر زينب الغزايل هذه  األسطورة اليت قرأُتها عليكم بشكٍل موجز يف احللقة املاضية م ن أّن الُسلطات 
ه  احلكاية منسوجٌة امل صرية أرسلْت محيدة ُقطب إىل أخيها سّيد ُقطب وقالت له ما قالت... هذ

 بتفصيٍل أكثر يف كتاب زينب الغزايل.. واألصل يف هذه احلكاية هو هذا الكتاب لزينب الغزايل.

: األخواين الوسط ويف املصري الُسّني الوسط يف ُيسّمى ل ما فيديو املاضية احللقة يف عرضُت ✤
 فارس املنابر، وهو: شيخ عبد احلميد كشك.ب

عن ق ّصة َمقتل وُظالمة سّيد ُقطب، وكيف تعاملْت َمعُه احُلكومة امل صرّية.. الشيخ ُكشك يتحّدث فيه 
 والكالم ُكّله أكاذيب!

 م ن ُجملة األكاذيب اليت وردت يف الفيديو:
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يقول أّن احملكمة كانْت حتاكم سّيد ُقطب وهو عطشان وهو حباجة إىل املاء، وكان يطلب املاء وُهم 
 نفس الصور امُلدرجة يف الفيديو ُهناك صوٌر لسّيد ُقطب يشرب املاء وهو مينعون املاء عنه!! مع أّنه يف

جالس! فهذه الُصور ُتكّذب ما قاله الشيخ كشك م ن أّن سّيد ُقطب ُمِنع من اجللوس، ومنع من 
 ُشرب املاء وهو ماثٌل أمام احملكمة!

والذي يأيت يف ُجملة : إعادة لعرض فيديو الشيخ ُكشك الذي ُعرض يوم أمس.. 3ع فيديومقط ★
س لسلة األكاذيب اأُلخوانية، فهو مشحوٌن باألكاذيب من أّوله إىل آخره.. وتظهر يف الفيديو أصوات 
الناس وهي ُمتأّثرة بأكاذيبه! هذه ُمشكلة رجال الدين، ُمشكلة اجملالس الدينّية، ُمشكلة املساجد، 

 ضّية األكاذيب( موجودة على طول اخلط.ُمشكلتنا حنن يف منابرنا احُلسينّية.. هذه القضّية )ق

الناس حينما تستمع إىل هؤالء اخُلطباء واملشايخ وامُلتحّدثني، يأخذون كالمهم وكأّنه آيات م ن • 
الكتاب الكرمي! فهذا شيخ ُكشك يقول: أّن سّيد ُقطب فّسر القرآن بتفسرٍي كأّنما يتنّزل عليه م ن 

 صمة الكاملة لتفسري سّيد ُقطب!السماء!! يعين أعطى بعبارته هذه  الع 

 :إليها اإلشارة ُأريد قضّية ✤

حني ُكنا يف فترة امُلعارضة، وحنُن معارضة شيعّية دينّية على اختالف اّتجاهاتنا. )فهناك حزب الدعوة 
اإلسالمية، وهناك ُمنّظمة العمل اإلسالمي، وهناك حركة العلماء امُلجاهدين... هناك وهناك..( أمساء 

كثرية. املعارضة بكّل أشكاهلا )التنظيمات عمومًا، وحّتى امُلستقّلون فإّنهم يستقون ثقافتهم  وعناوين
من هذه التنظيمات ومن املنابر(. بل إّن حّتى اخُلطباء الذين مل يكونوا قد انغمسوا كثريًا يف الثقافة 

ن املنرب مبنطق الُقطبيني ُيقال الُقطبّية، اضّطروا أن ينغمسوا يف الثقافة القطبية ألّن الذي ال يتحّدث ع
 له أّنه قاعٌد عن اجلهاد.



4 
 

يف تلك األّيام كانت هناك حمّطات إذاعّية عند هذه امُلعارضة الشيعّية يف إيران.. هذه  احملّطات • 
اإلذاعّية مثلما كانت تبّث جمالس الشيخ الوائلي امُلشبعة بالفكر الُقطيب إىل حّد بعيد، كان م ن ُجملة 

 أيضًا وبشكٍل ُمستمر أّنها كانْت تبثُّ خطابات وجمالس الشيخ عبد احلميد كشك.براجمها 

وهذا احلديث الذي حتّدث به الشيخ كشك يف الفيديو عن مقتل سّيد ُقطب.. أنا مسعُتُه م رارًا م ن 
ث أخرى تلك امَلحّطات اإلذاعية التابعة للُمعارضة الشيعّية العراقّية.. وغري هذا احلديث.. فعنده أحادي

 يتحّدث فيها عن حسن البّنا، وعن عبد القادر عودة.. أحاديث عن شخصيات األخوان ُمفّصلة.

كانت ُتبّث هذه األحاديث على احملّطات اإلذاعّية الشيعّية التابعة ألحزابنا ول ُمنّظماتنا السياسّية 
ت والتسعينات( وكانت هناك امُلعارضة للنظام البعثي امُلجرم آنذاك. )هذا احلديث هو حديُث الثمانينا

 معسكرات للمعارضة.

يف تلك الفترة )فترة الثمانيات والتسعينات( مل يكن يف ُدروسي وُمحاضرايت إّلا حديُث أهل البيت • 
 )وهي ُمسّجلة على اإلنترنت(.

 مل أكن أحتّدث يف السياسة وال غري السياسة، وال أعبأ بالف كر امُلخالف ألهل البيت أبدًا.. مثلما
ُأحّدثكم يف أحاديثي الوالئّية يف شرح الزيارة اجلامعة وأمثاهلا، فهذه أيضًا أحاديثي ُمنذ بداية 

 الثمانينات.

كانت هذه  األشرطة وهذه األحاديث ُيمَنع ُدخوهلا إىل امُلخّيمات وامُلعسكرات، واملراكز اليت يتجّمع 
زاب وامُلنّظمات، وغريهم! بالنتيجة: هذه  فيها العراقيون! كانت ُتمنع من ق َبل زعماء وقيادات األح

 األشرطة كانت ُتمَنع، والذي ُيدخلها إىل مثل هذه  األماكن كان ُيحاَسب حسابًا عسريا..!
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يف نفس الوقت كانت مكّبرات الصوت داخل هذه  امُلعسكرات تصدع بصوت عبد احلميد ُكشك • 
 وأمثاله لساعات طويلة!!

قائدّيًا، وُيعّبئوهنم تعبئةً عسكرّية بصوت عبد احلميد ُكشك وأضرابه فكانوا يشحنون هؤالء الشباب ع
 مبثل هذا الكالم!

هذه الكلمة للشيخ كشك )م ن أّن سّيد ُقطب فّسر القرآن بتفسرٍي كأّنما يتنّزل عليه م ن السماء( • 
 هذا األمر هكذا يتعاملون معه يف الوسط الشيعي.

ول يف الفيديو: )ذهبُت إىل الزنزانة اليت كان فيها سّيد يق -وهو رجٌل ضريٌر ال ُيبصر -كشك • 
 ُقطب كي أرآها(!

وأقول: إذا مل تكْن سجينًا.. فكيف تستطيع أن تدخل إىل سجون خاضعة لُسلطة امُلخابرات؟! وإذا 
كنَت سجينًا، فهل متتلك الُقدرة أن تتنّقل بني أرجاء السجن وأنت سجنٌي سياسي، وتذهب يف 

 لزنزانة اليت كان فيها سّيد ُقطب مسجونًا؟! فكيف ُيصّدق هذا الكالم؟!فسحٍة كي ترى ا

 ولو صّدقنا هذه الكذبة.. فماذا نصنُع مع بقّية األكاذيب؟!

مثاًل حني حتّدث الشيخ كشك عن محيدة ُقطب أخت سّيد ُقطب، وقال أّنها ُجلدت عشرة آالف • 
هذا العدد من اجللد وال ميوت، أو على  جلدة!! هل هذا الكالم منطقي؟! هل هناك إنسان يتحّمل

 األقل يبقى بكامل صّحته؟! ولكن محيدة حينما خرجْت م ن الِسجن مل تكن ُمعّوقة، ومل تكن ُمصابة.

ُثّم إّنه نقَل لنا حوارًا دار بني سّيد ُقطب وبني محيدة أخته.. وهذا احلوار كذٌب يف كذب، ألّن • 
 ار.الرجل مل يكن ُهناك معهم ومس ع احلو

 :183وثانيًا: ألّن املصدر الذي نقل هذا احلوار هو كتاب زينب الغزايل.. اليت تقول يف صفحة 
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 )طلب الطغاة محيدة ليلة تنفيذ احلكم باإلعدام، وسأترك هلا أن تقّص علينا ما جرى، قالت...إخل(

يب. فقد قرأُت عليكم بالنسبة يل: أنا ال ُأصّدق ال زينب الغزايل وال محيدة.. فاألحاديث ُكّلها أكاذ
نفس هذه التفاصيل ُتنَقل يف كتاب بشكل ُمعّين، ويف كتاب آخر بشكل آخر، والنقول ُمختلفة وكّل 
هذا يدّل على كذب هذه الوقائع واألحداث. ومع ذلك حّتى لو فرضنا أّن كشك ينقل عن املصدر، 

د ُقطب قال: أّنه ليس عمياًل إّلا فالكالم املوجود يف املصدر خيتلف عن احلوار الذي ذكره م ن أّن سّي
 للواحد األحد!!

أيضًا شيخ كشك يقول: أّنهم أعدموا سّيد ُقطب قبل الفجر، وهذا كذب.. وإّنما نقلوه م ن • 
السجن السابق إىل س جن االستئناف قبل الفجر، أّما اإلعدام فقد وقع بعد الفجر.. وقد عرضُت 

 صاحبًا لسّيد ُقطب: فؤاد عالم.عليكم يف فيديو حديث الضابط الذي كان ُم

حتّدث كشك عن أّن املنطقة اليت كان فيها السجن الذي ُأعدم فيه سّيد ُقطب، كانْت قد ُأحيطْت • 
بالعساكر، واخلّيالة، واملدافع والدّبابات، والقنابل، واهلاون، والصواريخ وامُلسّدسات..!!! فهل هذا 

 دافع واهلاون؟!كالم منطقي؟! ماذا يصنعون بالدّبابات وامل

أيضًا م ن أكاذيب ُكشك أّنه يقول أّن قاضي امَلحكمة كانت أمامُه ُمثّلجات آيس كرمي!! باهلل • 
عليكم هل مسعتم أو شاهدمت يف أّي حمكمة من حماكم العامل أّن يكون أمام القاضي ُمثّلجات آيس 

 كرمي؟!

علمًا أّنه عندنا أيضًا يف الواقع الشيعي أيضًا أمثال هذه األكاذيب. )على املنابر، وحّتى يف الفضائيات( 
يف إيراد مناقب للشخص )س( م ن الذين ماتوا أو من األحياء أو إيراد مناقب للشخص )ص(.. سواء 

الًة خاّصة مبقطع زماين م ن األحزاب، أو التنظيمات، أو املراجع. هذه األكاذيب وأمثاُلها ليسْت ح
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معّين.. هذه  األكاذيب موجودةٌ على ُطول تأرخينا اإلسالمي ُمنذ سقيفة بين ساعدة، وإىل هذه اّللحظة، 
 وستستمّر هذه  األكاذيب حّتى يوم اخلالص.

 :كثرية معاٍن هناك احلسينّية الشعائر خلفّية يف ●

ني ُنقيم الشعائر احُلسينية بكّل أشكاهلا، إّننا نرفُع يف خلفّية الشعائر احُلسينّية ُهناك معىن الرفض، فح
)ش عار الرفض(.. وشعار اإلعتراض للذي جرى بعد رسول اهلل "صّلى اهلُل عليه وآله" ألّن احلسني 

 كان ُمعترضًا على الذي جرى يف السقيفة وما بعدها.

وأهنى عن امُلنكر وأسري فشعارُه حينما خرَج لطلب اإلصالح يف أّمة جّده، قال: )آلمر باملعروف 
 بسرية جّدي وأيب علّي بن أيب طالب(

وسرية علّي بن أيب طالب رفضت سرية الذين سبقوه بامُلطلق.. فقد رفض س ريهتم من أّوهلا إىل آخرها 
باإلمجال والتفصيل.. تلك هي س ريُة علّي بن أيب طالب اليت جاء احلسني يطلُب اإلصالح لألّمة 

 بسرية علّي بن أيب طالب. ولإلنسانّية كي يسري

فشعائرنا احُلسينية شعاُر رفٍض وُعنواُن معارضة للواقع األسود.. قد ُيفرغ الناس ُمحتواها هذا، • 
 ولكن هذا امُلحتوى هو ُجزٌء م ن مضموهنا

 النقطة اليت ُأريد أن ُأشري إليها هي: 

وضجيٌج، وعجيٌج، وُطبوٌل، وراياٌت ، أّن شعائرنا احُلسينية فيها بكاٌء عاٍل، وفيها شهيٌق، وُصراٌخ، 
ُظالمَة  -على األقل  -ومسرياٌت، ومحاسٌة ، وخ طابٌة، وش عٌر... ووو.. ُكّل ذلك لُنوصل إىل أجيالنا 

احُلسني وصرخَة احلسني.. ألّننا إذا مل نفعل هذا، فإّن األكاذيب ستجعل م ن احلسني ظاملًا ومن يزيد 
 مظلومًا!!
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فكرية ل شعائرنا احُلسينّية هي أن ُنحاف ظ على إبقاء مظلومّية احُلسني ُمتوهّجة، وإّلا ُجزٌء م ن اخللفية ال
فإّن القوم بأكاذيبهم وحّتى من الوسط الشيعي، بل حّتى من الرموز الشيعّية م ن لو ُيتاح له األمر 

 يتمّنى أن خينَق هذه الشعائر ُخصوصًا يف األجواء الُقطبّية، وأن ميحقها َمحقًا..!

هذه األكاذيب هي اليت دعتين أن ُأشري هذه اإلشارة خبصوص الشعائر احُلسينّية، وكيف أّن األكاذيب 
 تصنُع م ن الضاللة هداية، وتصنُع من اإلرهاب والنصب تفسريًا يتنّزل من السماء!!

 .ُقطب لسّيد[ أعدموين؟ ملاذا] كتاب عند وقفة ✤

اذا أعدموين؟( سّيد ُقطب مّساه )تقرير وبيان(.. ولكن هذا الكتاب الصغري امُلسّمى هبذا العنوان )مل
مجاعة األخوان غّيروا اْسمه إىل هذا اإلسم )ملاذا أعدموين؟(، فهو عنوان كاذب م ن سلسلة أكاذيب 
مجاعة األخوان امُلسلمني.. وواضح أّنه عنوان كاذب.. فهل سّيد ُقطب بعدما ُأعدم رجع إىل احلياة 

 نوهنا هبذا العنوان؟!ليكتب هذه األوراق وُيع

وإذا رجعنا إىل كتاب ]سّيد ُقطب سرية التحّوالت[ حللمي النمنم، سنجد هذه احلقيقة: م ن أّن هذا 
 الكتاب كان مّساُه سّيد ُقطب "تقرير وبيان".

 :199ء يف صفحة جا. النمنم حللمي[ التحّوالت سرية ُقطب سّيد] كتاب عند وقفة ✤

)آخر ما كتب سّيد ُقطب عن نفسه، وإن شئنا الدّقة اعتراف أو بيان حول عالقته جبماعة األخوان، 
وقّصة تكوين التنظيم الذي توّلى هو زعامته، هذه الدراسة خّطها وهو يف السجن يف قضّية تنظيم سنة 

شر يف "جريدة . محلْت الدراسة عنوان "تقرير وبيان"، وتسّرب هذا التقرير إىل الُصحف، وُن1965
، ومحل عنوانًا صحفيًا هو ]ملاذا أعدموين؟[ 1985امُلسلمون" على حلقات يف فرباير ومارس سنة 

وشاع هبذا العنوان حّتى أّن املؤّسسة السعودّية للتسويق اليت كانت ُتصدر "امُلسلمون" أصدرته فيما 
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ُه سّيد ُقطب بنفسه "تقرير بعد يف ُكتيب صغري محل نفس العنوان، ومّت جتاهل العنوان الذي وضع
 (.1965أكتوبر  22وبيان". حيمل هذا التقرير تأريخ 

فهذا التقرير الذي كتبه سّيد ُقطب كتبُه قبل أن ُيحاكم، فما الذي أدراُه أّنه سُيحاكم باإلعدام؟! 
 .1966/4/12ولذلك ُهو مّساه "تقرير وبيان".. بينما ُحّول إىل امُلحاكمة بتأريخ 

ان يأمل أن ُيطَلق سراحُه خصوصًا أّن احلكومة العراقّية بدأت تتحّرك هبذا االّتجاه.. وسّيد ُقطب ك
بوساطٍة من الرئيس العراقي آنذاك عبد السالم عارف.. صحيح  1964وقد قد ُأط لق سراحه سنة 

أّن عبد السالم عارف مات آنذاك.. ولكن الذي صار رئيسًا من بعده هو أخوه عبد الرمحن عارف، 
الرمحن عارف كان على نفس ذوق أخيه السابق، فكان يسعى إىل التوّسط إلطالق سراح سّيد  وعبد

 ُقطب.

لذلك سّيد ُقطب كتب هذا التقرير وهو مل ُيبعث بعد إىل احملكمة ومل يصدر عليه ُحكم اإلعدام، 
ما نقرأ ماذا فلذلك هذا العنوان ال معىن له.. إّنما هو أكذوبٌة من أكاذيب األخوان امُلسلمني، وحين

 جاء مكتوبًا يف هذا "التقرير والبيان" الذي كتبه سّيد ُقطب ستتضح الصورة.

هذا التقرير والبيان كتبُه سّيد ُقطب للحكومة املصرّية، للذين ُيحّققون معه.. فالذي يبدو يف أّول • 
 -فيه معلومات كافية  األمر أّنه كتب هلم تقريرًا ُمختصرًا، فرفضوه.. وقالوا له: إّن هذا التقرير ليس

فكتب هذا التقرير الذي يشتمل على تفصيل أكثر م ن التفصيل السابق،  -كما يقول هو يف امُلقّدمة 
وال ُتوجد أي إشارة إىل تعذيب أبدًا.. وألّن اإلخوان امُلسلمني مل جيدوا إشارة ُتشري إىل أّن الرجل 

علومات ليسْت صحيحة، فقالوا: هذا التقرير كتبه حتت التعذيب، أو بالقهر الشديد، أو أّنه وضع م
 صادٌر عن سّيد ُقطب.. ولكن هناك األجزاء اليت تكشف عن تعذيبه..!!
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 وأقول: ال أدري كيف ُيمكن أن ُيقَبل هذا املنطق؟!

فهل سّيد ُقطب يكتب تقريرًا عن تعذيبه يف تقرير يرفعهُ إىل اجلهة اليت ُتعّذبه؟! هذه األكاذيب موجودة 
 اخلط. على طول

 هذه مثل فعادة معه، ُتحّقق اليت للجهات ُقطب سّيد كتبُه قد التقرير هذا كان إذا: هنا السؤال ●
 !اإلعالم؟ إىل وصَل فكيف.. الدوائر هذه   أرشيف يف ُتحَفظ االعترافات هذه  ومثل املعلومات

السياسي من هنري رجال العنف  -هذا ما ُيحّدثنا عنه مصطفى عبيد يف كتابه ]أفكار وراء الرصاص 
 :7كوريل إىل سّيد قطب[ يقول يف صفحة 

)وعلى الرغم أّن بعض ُمحيب سّيد قطب شّككوا يف أصل هذه  الوثيقة، واليت ُيقال إّن الرجل كتبها 
ؤولني عن نشر الوثيقة أّكدوا أّن ، إّلا أّن املس1965أكتوبر عام  22ُقبيل إعدامه بشهور وحتديدًا يف 

سّيد قطب، الذي كان ُيقّيم يف املدينة املنورة اّطلع عليها وجزم بصّحة خّط ُمحّمد قطب شقيق 
. وُنشرْت مسلسلًة 1985صاحبها. لقد ظهرْت الوثيقة ألّول مّرة يف جريدة "املسلمون" اّللندنية عام 

مّث صدرْت يف كتاب عن الشركة السعودية لألحباث « سّيد ُقطب: ملاذا أعدموين»حتت عنوان 
 يف نفس العام.والتسويق 

ويروي الكاتب صالح قبضايا أّن الكاتب الكبري حمّمد حسنني هيكل أعطى بعض تالميذه بعض 
وثائق العهد الناصري لدراستها وحتليلها، وكان مّما أعطاُه للكاتب فهمي ُهويدي هذه  الوثيقة الذي 

 عرض نشرها يف جريدة "املسلمون" مبقابل كبري وبالفعل ُنشرت..(

( وبيان تقرير) بعنوان عنوهنا اليت املهّمة، الوثيقة هذه يف ُقطب سّيد كتبه ما على يعسر مرور ✤
 (.أعدموين؟ ملاذا) عنوان إىل ذلك بعد إمسها وغّيروا
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 جاء فيها حتت عنوان "مقدمة الناشر" والذي كتب امُلقّدمة من األجواء األخوانّية:

)نرجو أن ال يتبادر إىل الذهن أّن هذه  الوثيقة اليت كتبها شهيُد اإلسالم "سّيد قطب" كاملٌة غري 
 منقوصة. 

هذه  الوثيقة اليت أخذنا هلا عنوانًا هو )ملاذا أعدموين ؟( قد مّرت على أيدي كثرية ابتداءًا م ن امُلحّققني 
انتهاًء بكبار امَلسؤولني يف الدولة وأذناهبم. هذه  وغري امُلحّققني م ن الذين عّذبوا الشهيد وِرفاقه، و

الوثيقة هي وال شك خبّط الشهيد سّيد قطب، ولكّننا جيب أن نقول بشأن هذه  الوثيقة أّنها ُكتبْت 
بطلب م ن امُلحّققني الذين كانوا يستجوبون الشهيد ورفاقه، وهلذا جاءت وكأّنها إجابات ألسئلة 

 .ُمحّددة أو ُسؤال واحد عام 

عندما َنشرت "املسلمون" هذه  الوثيقة على حلقات ابتداءًا م ن عددها الثاين، تباينْت ردود فعل 
 امُلهتّمني بالشهيد سّيد قطب، فم نهم َمن قال أّنها ُمزّورة، وأكثُرهم جزم بصحتها.

ؤال امُلحّققني قد م ن ناحيتنا حنُن فإّننا ُنؤّكد أّن هذه  الوثيقة أو الشهادة وهي اإلجابة الكاملة على سُ 
من دون دليل هذا اإلّدعاء  -وصلتنا خبّط يد الشهيد، وُنؤّكد يف نفس الوقت أّنها ناقصة غري كاملة 

، فقد حَرَص أذناُب نظام الطاغية على االحتفاظ يف مكاٍن غري معروف وعند شخٍص معروف  -
َظّنًا منهم أّن ُخُلّو الوثيقة أو باجُلزء اخلاص بالتعذيب الذي تعّرض لُه الشهيد سّيد قطب ورفاقه، 

الشهادة م ن تلك الصفحات السوداء سُيّبيض وجوَه الُطغاة وأذناهبم الذين مل ُيتركوا وسيلة عرفوها 
لتعذيب الشهيد سّيد قطب إّلا واستعملوها ولكن هل جنحوا يف التأثري على روح الشهيد وضمريه؟ 

 ا ُروحه فلم يقدروا أبدًا عليها، ولذلك أعدموه(.أبدًا.. إّنهم متّكنوا م ن جسده  الفاين، أّم

 هذا كالم الناشر.. ويف هناية امُلقّدمة هذا التوقيع: هشام وحممد علي حافظ.
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 :ُقطب سّيد يقول.. وبيان تقريٌر: عنوان حتت ●

ولقد )إّنين كتبُت بيانًا ُمجماًل قبل هذا تنقصُه تفصيالت كثرية، كما تنقصُه وقائع وبيانات كثرية، 
ُأسيئ َفهم موقفي وتقدير دوافعي يف كتابة ذلك البيان على ذلك النحو، وأرجو أن يكون يف هذا 

 .-عند امُلحّققني  -التقرير اجلديد امُلفّصل ما يفي بامَلطلوب، وما جيعل موقفي َمفهومًا على حقيقته 

 -اإلمجال، ولكّنين  واهلل يعلم أّنين مل أكْن حريصًا على نفسي وال قصدُت ختليَص شخصي بذلك
كنُت أحاول أّواًل وقبل كّل شيء محاية جمموعٍة من الشباب الذي عمل  -وجيب أن أعترف بذلك 

معي يف هذه احلركة بقدر ما أملك، العتقادي أّن هذا الشباب م ن خ َيرة َمن حتمل األرض يف هذا 
هدر. وأّنين ُمطالٌب أماَم اهلل أن أبذَل ما اجليل كّله، وأّنه ذخريٌة لإلسالم ولإلنسانية، حراٌم أن تبّدد وتُ 

أملك لنجاهتم. وأّن ذلك البيان امُلجمل الذي ال حيتوي كّل التفاصيل الدقيقة ُهو كّل ما أملكه يف 
الظرف احلاضر للتخفيف عنهم، وقد يشملين هذا التخفيف ض ْمنًا، ولكن اهلل يعلم أّن شخصي مل 

 لّية كاملًة منذ أّول كلمة، وقلت:يكْن يف حسايب، وقد احتملُت املسؤو

إّنه آن أن ُيقّدم إنساٌن ُمسلم رأَسُه َثَمنًا إلعالن وجود حركٍة إسالمية وتنظيم غري ُمصّرح به  قام أصاًل 
على أساس أّنه قاعدٌة إلقامة النظام اإلسالمي، أّيًا كانْت الوسائل اليت سيستخدمها لذلك. وهذا يف 

 ميٌة تستحق اإلعدام!ُعرف القوانني األرضّية جر

وجيب أن ٌأبّين يف هذه امُلقّدمة القصرية أّن تقدميي ذلَك البيان األّول امُلجَمل هبذا الَقصد هو واجيب 
كُمسلم. فاألسرُي امُلسلم ال ينبغي لُه أن يدّل على ما وراءُه م ن ُجند اإلسالم، وال يكشف َمقاتل 

 امُلسلمني وعوراهتم ما أمكَنُه.
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ؤدي واجيب مبفهومي اإلسالمي ُمتعاماًل فيه مع اهلل بغّض النظر عن َنظرة الَقوانني واهليئات وقد كنُت أُ 
البشرّية. ولكّني اآلن وقد بّينُت أّن هذا الشباب قد َقّرر كّل تفاصيل أدواَرُه اخلاّصة والعاّمة، وأّنين أنا 

اصيل، مع حماولة ترتيبها ترتيبًا ال أدّل عليهم بشيء، فقد ارتفَع احلرُج عن صدري يف ذْكر كّل التف
زمنّيًا بقدر اإلمكان. فإذا غاب بعُضها عن ذاكريت فُيمكن الُسؤال عنها وتذكريي هبا عن طريق أقوال 
جمموعة الشباب اخلمسة أو غريهم مّمن ورد يف أقواهلم شيٌء عنها. والترتيب الزمين التأرخيي هو خرُي 

 وسيلٍة تساعدين على التذّكر(.

وان امُلسلمني، وكيف أّنه مل يكن يعرف إّلا القليل األخ جبماعة عالقته عن يتحّدث 11 حةصف يف ●
عن هذه اجلماعة.. وُيشري إىل ما وجده يف الواليات امُلتحّدة.. وقد قرأُت عليكم ذلك يف احللقات 

داية عالقة مع امُلتقّدمة.. ويتحّدث عن كتابه ]العدالة اإلجتماعّية يف اإلسالم[ وكيف كان بّوابًة لب
مجاعة األخوان امُلسلمني ولكن م ن ُدون انتماء رمسي، فإّن سّيد ُقطب قد صار ُمتّدينًا يف الِسجن عام 

 م.1954

 الثقافّية األمور يف يرتبط فيما امُلسلمني األخوان مجاعة يف نشاطه عن حتّدث 13 صفحة ويف ●
 .لتحريرها رئيسًا كان اليت واجلريدة" الثالثاء درس"و

" القاعدة" كلمة الكلمة، هذه  .. القاعدة م ن تبدأ اإلسالمّية احلركة: عنوان حتت: 2 صفحة يف ●
 .البّنا حسن أّيام ُمنذ أدبّياهتم، يف كثريًا تتكّرر

ول ذا هذه التسمية "تسمية القاعدة" اليت جاء هبا ُأسامة بن الدن جاءْت م ن خبايا الشعوره  من ثقافته 
كان إخوانّيًا.. كان ُمنتميًا ل جماعة األخوان امُلسلمني.. فيقول سّيد ُقطب حتت األخوانية.. فالرجل 

 هذا العنوان "احلركة اإلسالمّية تبدأ م ن القاعدة" يقول:
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)لقد امتألْت نفسي اقتناعًا بضرورة وجود حركة إسالمية كحركة اإلخوان املسلمني يف هذه  املنطقة، 
وال... الصهيونّية والصليبّية االستعمارّية تكرُه هذه  احلركة وُتريد وضرورة عدم توّقفها حباٍل من األح

 تدمريها..( 

هذا الكالم هو الذي يتّكرر دائمًا يف وسط املؤسسة الدينية، يف وسط أحزابنا الشيعية، يف وسط 
مكاتب مراجعنا، ولكّنهم مجيعًا يركضون لطلب العالج يف هذه الدول االستعمارّية والصليبّية 

افرة! ومجيعًا مراجعنا وقادة أحزابنا ميلكون فلل وُشقق ومكاتب وُمؤّسسات يف هذه الدول الك
االستعمارية الكافرة الصليبيّة! وحساباُت البنوك مفتوحٌة ألوالدهم وعوائلهم ووكالئهم يف هذه  

ول االستعمارّية الدول االستعمارّية الكافرة! ويف أّيام الُعَطل وامُلناسبات يتراكضون باّتجاه هذه  الد
 الصليبّية الكافرة!!

وأكرب مراكز األخوان امُلسلمني موجودة يف بريطانيا ويف الواليات امُلّتحدة.. وأهّم مراكز امُلعارضة 
الشيعّية كانْت موجودة يف بريطانيا.. وامُلعارضة الشيعّية مل تتمّكن من الوصول إىل احُلكم يف العراق 

حدة األمريكّية.. أضف أّن هذه  الدول اإلستعمارّية الغربّية هلا عالقات مع إّلا من خالل الواليات امُلّت
 مكاتب مراجعنا ومع أوالدهم ومع مؤّسساهتم يف اخلارج.. فلماذا ال يقضون عليهم؟!

 هّواش أّن قال وقد.. الكالم ومّر.. هّواش يوسف حمّمد عن ُقطب سّيد يتحّدث 28 صفحة يف ●
انت ُهناك ُمشاركة فكرّية واضحة، وكان هناك انسجام وتناغم فكري ك فقد تفكريه، يف شاركُه

بينهما. وقد تأّثر سّيد ُقطب مبحّمد يوسف هّواش تأّثرًا كبريًا، مثلما تأّثر هّواش بسّيد ُقطب، واستقى 
سّيد ُقطب الكثري من املعلومات وم ن اآلراء وم ن التفاصيل الفكرية واحلركّية م ن حمّمد يوسف هّواش 

لى رغم قّلة ثقافته  وعلى رغم إمكاناته املتواضعة.. ولكن هذه  هي طبيعة سّيد ُقطب حني يتمّسك ع
 هبذه اجلهة أو بتلك وُيغايل فيها..!
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أضف أّنه مل يكن عند سّيد ُقطب م ن طريق كي يعرف تفاصيل مجاعة األخوان امُلسلمني م ن الوجهة 
اًل له يف ُمستشفى السجن باعتبار أّنهما مريضان بنفس احلركّية إّلا م ن هذا الرجل الذي كان ُمزام

 املرض.

 ُيرجع فهو" التفاصيل وتذّكر األمساء تذّكر يف ُتسعفين ال ذاكريت أن: "يقول 35 صفحة يف ●
 هذا وتتّمة كالمي تتّمة بأنّ : هلم ويقول الطوخي األخ إىل أو هّواش، يوسف حمّمد إىل امُلحّققني

 م ن هؤالء. ُخذوها والبيان التقرير

 ويتحّدث عارف، السالم عبد بوساطة السجن من خروجه فترة عن يتحّدث وهو 39 صفحة يف ●
 يفعلوا، أن عليهم وماذا السجن، من جديدًا خيرجون الذين لألشخاص بالنسبة لألمور نظرته عن

 :فيقول

االجتماعية، والُبّد أن )إّن اخلارج م ن السجن بعد عشر سنوات يكون كاألعمى م ن ناحية الرؤية 
ُتترك لُه فرصة للتعّرف إىل امُلجتمع، وملعاجلة أحواله  وأوضاعه االجتماعية. فضاًل على أن حتركاته 

 مراقبة بشّدة(

هذا الكالم صحيح.. وأنا ذكرُت لكم فيما سلف أّننا قد جند كالمًا صحيحًا فيما كتبه سّيد ُقطب.. 
 ولكّنه عند التطبيق ُيخالف كالمه!

فهو ما إن خرج م ن الِسجن حّتى بدأ العمل يف ذلك التنظيم السّري اإلرهايب الذي ُألقي عليه القبض 
 بسببه وصدر عليه ُحكم اإلعدام بسبب ذلك.

 يقوموا أن وتنظيمه هو قّرر اليت واإلرهاب التخريب عمليات عن يتحّدث 61و 60 الصفحات يف ●
 ال يقول:امل ث سبيل على.. األمر م ن ُيخّفف ولكّنه.. هبا
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وهو  -)وثانيًا: م ن ناحية تدمري االقتصاد.. وأخريًا التدمري العسكري.. فقال األخ علي عشماوي 
هبذه  امُلناسبة: أال ُيخشى أن نكون يف حالة  -من الشباب الذين كانوا يف التنظيم السّري لسّيد ُقطب 
مُلخّططات الصهيونّية م ن حيث ال ندري وال تدمري القناطر واجلسور والكباري ُمساعدين على تنفيذ ا

 ُنريد؟ ونّبهتنا هذه  املالحظة إىل ُخطورة العملّية فقّررنا استبعادها..(

وهذه أكاذيب لتخفيف ُجرمهم أمام امُلحّققني.. وإّلا فإّنهم قد قّرروا تدمري مصر إقتصادّيًا وعسكرّيًا.. 
ه الُقدرة، فقد كان التنظيم ميلك ُقدرة حمدودة جّدًا.. وقطعًا ُهم حيلمون، فإّنهم ما كانوا ميلكون هذ

ولكن هذا هو َمرض سّيد ُقطب يف امُلغاالة، فقد مّر الكالم أّنه كان إذا ما اّتجه باّتجاه معّين فإّنه 
ُيغايل فيه إىل أبعد احلدود.. وتلك هي م ن آثار شخصّيته القلقة الغري ُمستقّرة، والباحثة عن التسّيد 

 بأّي مثٍن كان. والتفّرد

 .اخلارج يف باألخوان إتصاالتنا: عنوان حتت 63 صفحة يف ●

، وحتّدث 63أشار إىل أّن أحد إخوان العراق جاء إىل زيارته، وحتّدث عن هذا املوضوع يف صفحة 
، وعن إخوان ليبيا يف 68، وحتّدث عن إخوان السودان يف صفحة 66عن إخوان األردن يف صفحة 

.. حتّدث عنهم بشكل ُمختصر وُموجز، وبّين أّن 71ان سوريا يف صفحة ، وعن أخو69صفحة 
 األمور ال قيمة هلا.

لكن حني حتّدث عن األشخاص الذين اّتصلوا به م ن العراق فيما يرتبط بعبد السالم عارف فّصل 
 كثريًا؛ ألّن هذه املعلومات معروفة عند احلكومة.

اق، إخوان ُسوريا، ليبيا.. وبقّية املناطق األخرى( تكّلم أّما املعلومات عن األشخاص )عن إخوان العر
بشكل ُمختصر.. وهذا يعين أّنه مل يتحّدث بكّل التفاصيل، وهذا ُيشعرنا أيضًا مَبدى اّتساع عالقات 
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سّيد ُقطب، ومدى تأثري سّيد ُقطب م ن خالل مجاعة األخوان امُلسلمني وم ن خالل ُكتبه  وآرائه 
 ْت حينما كان يف السجن!وأفكاره  اليت انتشر

فقد تأّثر عبد السالم عارف بسّيد ُقطب م ن خالل ُكتبه  اليت َقرأها، وم ن خالل تفسريه  "يف ظ الل 
 القرآن".

 :يقول ختامية، كلمة: عنوان حتت 95 صفحة يف ●

 -منهم بناًء على حادث ُمدّبر هلم وليس مدبرًا  1954إّن الُعنف الذي ُعومل به اإلخوان سنة  -1)
 وهو حادث املنشية... إخل.

اثلة يف املنطقة إّنه مّما ال شّك فيه أّن تدمري حركة اإلخوان املسلمني واحلركات اإلسالمية امُلم -2
يب استعماري. وهو وسيلٌة م ن وسائل تدمري العقائد واألخالق يف املنطقة. وأّنه صليدٌف صهيوين ه

 هذا اهلدف.ُتبَذل جهود وُمؤامرات ُمستمرة لتحقيق 

 موجة م ن االحنالل األخالقي واالّتجاه اإلحلادي(. 1954أّنه أعقَب ضرب اإلخوان يف سنة  -3

وهذا الكالم يدّل على أن الرجل مل يكن حتَت التعذيب كما يزعمون.. فال ُيمكن لرجل حتَت 
وقت عارفًا أّنه التعذيب أن يقول للحكومة مثل هذا الكالم، ولكّنه كان ُمطمئّنًا، وكان يف نفس ال

 لن ُيعّذب.

 :توقيع قبل كتبُه سطر آخر ●

)هذه  هي النهاية، كلماُت رجٍل يستقبُل وجه اهلل ُيخّلص هبا ضمريه وُيبّلغ هبا دعوتُه إىل آخر حلظة، 
 والسالم على َمن اّتبع اهلدى(.
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 ن وال ُتقال للمؤمنني.وهذه العبارة "والسالم على َمن اّتبع اهلدى" ُتقال للكافرين، للخارجني عن الدي

تقريبًا هذه  صورة إمجالية عن هذه  الوثيقة امُلهّمة واملهّمة جّدًا.. وكما ُتالحظون فإّن سّيد ُقطب مل 
يتعّرض للتعذيب، وُنالحظ أيضًا أّن سّيد ُقطب كان ُمقتنعًا بفكرته وكان راضيًا بالذي جيري عليه، 

 ا يف املّرة السابقة.مع أمٍل عنده أن ينجو هذه  املّرة مثلما جن

واحلديث عن  104وقفة عند كتاب ]أفكار وراء الرصاص[ ملصطفى عبيد، يقول يف صفحة  ✤
 سّيد ُقطب، يقول:

، حول تظاهر العمال يف "كفر الدّوار" 1952أغسطس  15)ما كتبُه يف جريدة األخبار بتأريخ 
 احتجاجًا على الفساد، حيث قال:

كفر الدّوار" لن ُتخيفنا، لقد كّنا نتوّقع ما هو أشّد منها، إّن الرجعّية لن "هذه  احلوادث امُلفتعلة يف "
تقَف مكتوفَة األيدي وهي تشهد مصرعها"، وأضاف: "فلنضرْب بسرعة، أما الشعب فعليه أن حيفر 

 القرب وأن ُيهيل التراب"( 

لكّنه الغلو يف أّي اّتجاٍه هذا هو منطق سّيد ُقطب وهو إىل اآلن مل ينتِم جلماعة األخوان امُلسلمني، و
يّتجه.. فهو اآلن باّتجاه الثورة اليت رجع بعد ذلك وكّفرها وكّفر القائمني هبا وكّفر امُلجتمع بكّله 

 وأباح دماء اجلميع..!!

 رجٌل خمبول، رجٌل مريض ُيعاين من الفشل امُلستمّر على طول حياته.

املنصورة مبناسبة  يف ألقاُه قطب لسّيد خطاب م ن جزٌء هذا.قطب لسّيد صويت تسجيل عند وقفة ●
 م. ُيذّكرين هذا املنطق مبنطق البعثيني.1952هجرة النيب "صّلى اهلل عليه وآله" سنة 
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 األخوان مجاعة إىل الدن بن أسامة انتماء عن ُيحّدثنا الظواهري ألمين فيديو: 4 فيديو مقطع ★
 .امُلسلمني

ية، وإّنما كان خوفهم على تلك األموال اليت تصل إليهم مل يكن خوف مجاعة األخوان على السعود
 من السعودية.

 تتّبناه مطبوع كتاٌب وهو.. الظواهري ألمين[ 1ج: النيب راية حتت فرسان] كتاب عند وقفة ✤
 .جّدًا أكيد بنحو القاعدة

 الباب األول: البداية .. جاء فيه:

النظام بعد منتصف الستينات حينما قام النظام )بدأت احلركة اجلهادية يف مصر مسريهتا احلالّية ضد 
ضّد اإلخوان امُلسلمني، وأودع الُسجون سبعة عشر ألف  1965الناصري حبملته الشهرية يف سنة 

مسلم، ومّت إعدام األستاذ سّيد قطب رمحه اهلل واثنني م ن رفاقه، وظّن النظام أّنه بذلك قد قضى على 
ولكن شاء اهلل أن تكون هذه األحداث هي شرارة البداية  احلركة اإلسالمية يف مصر بال رجعة،
 للحركة اجلهادّية يف مصر ضّد النظام(

 ويف الصفحة اليت بعدها يقول:• 

)وعودًا على بدء، فقد كان لألستاذ سّيد قطب رمحه اهلل واجملموعة اليت التّفت حوله فضل كبري بعد 
 فضل اهلل يف جمالني:

ي، حيث أّكد األستاذ سّيد ُقطب رمحه اهلل على مدى أمهية قضّية التوحيد األّول: وهو اجملال العقائد
يف اإلسالم، وأّن املعركة بني اإلسالم وأعدائه هي يف األصل معركة عقائدّية حول التوحيد، أو حول 

 ل َمن يكون احلكم والُسلطان.
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ل األستاذ سّيد ُقطب رمحه اهلل أن واجملال الثاين، وهو اجملال العملي: حيُث قّررُت اجملموعة امُللتّفة حو
ُتوّجه ضرباهتا ضدّ النظام القائم باعتباره نظامًا ُمعاديًا لإلسالم، خارجًا عن منهج اهلل، رافضًا للتحاكم 

 إىل شرعه(

 ويف الصفحة اليت بعدها يقول:• 

، ورغم أّن )وهكذا كان لألستاذ سّيد قطب وللمجموعة امُللتّفة حوله فْضل السبق يف هذين اجملالني
جمموعة األستاذ سّيد ُقطب مّت البطش هبا والتنكيل بأفرادها على أيدي النظام املصري.. فلقد كانْت 
والزالت دعوة سّيد قطب إىل إخالص التوحيد هلل والتسليم الكامل حلاكمّية اهلل ولسيادة املنهج الرّباين 

م يف الداخل واخلارج، واليت مازالْت فصوُلها شرارة البدء يف إشعال الثورة اإلسالمّية ضد أعداء اإلسال
 الدامية تتجّدد يومًا بعد يوم. 

ذلك الطريق الذي كان لألستاذ سّيد قطب رمحه اهلل دوٌر كبري يف توجيه الشباب امٌلسلم إليه يف 
 النصف الثاين م ن القرن العشرين يف مصر خاّصة واملنطقة العربية عاّمة.

رمحه اهلل اكتسبت كلماته ُبعدًا مل يكتسبُه كثرٌي من كلمات غريه،  وباستشهاد األستاذ سيد قطب
فقد أصبحْت هذه الكلمات اليت ُسّطرْت بدماء صاحبها، يف نظر الشباب املسلم معامل طريق جميد 
طويل، واّتضح للشباب امُلسلم مدى فزع النظام الناصري وُحلفائه الشيوعيني م ن دعوة األستاذ سّيد 

يد.. وأصبح األستاذ سّيد ُقطب رمحه اهلل منوذجًا للصدق يف القول وقدوًة للثبات قطب إىل التوح
على احلق، فقد نطق احلق يف وجه الطاغية ودفع حياته مثنًا لذلك، وزاد من قيمة كلماته رمحه اهلل 
موقفه العظيم عندما رفض التقّدم بطلٍب للعفو من مجال عبد الناصر، وقال كلمته املشهورة: "إّن 

 إصبع السّبابة اليت تشهد هلل بالتوحيد يف كّل صالة تأىب أن تكتب استرحامًا لظامل..(
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 .علي الرحيم لعبد[ لألخوان السرّية امللفات] كتاب عند وقفة ✤

ينقُل لنا هذا املقطع من كتاب ]وصايا امُلجاهدين[ أليب ُمصعب الزرقاوي .. يقول  383يف صفحة 
 الزرقاوي:

سّيد ُقطب رمحه اهلل تعليقًا على قوله تعاىل: }كم من فئٍة قليلٍة غلبْت فئة كثرية بإذن )ما أمجل ما قاله 
اهلل{ فهذه هي القاعدُة يف حّس الذين يقولون إهنم مالقوا اهلل، فالقاعدة أن تكون الفئة امُلؤمنة قليلة 

كّنها تكون الغالبة ألّنها هي اليت ترقى الدرج الشاق حّتى تنتهي إىل حزب االصطفاء واالختيار، ول
ألّنها تّتصل مبصدر القوة وألّنها ُتمّثل القّوة الغالبة، قّوة اهلل الغالب على أمره، القاهُر فوق عباده، 

 حمّطم اجلّبارين، وُمخزي الظاملني، وقاهر امُلتكّبرين(

، منطق هذا هو منطق اإلرهاب مجيعًا.. منطُق حسن البّنا، منطُق سّيد ُقطب، منطق أسامة بن الدن
 الظواهري، منطق الزرقاوي، منطق أيب بكر البغدادي..!

 منجنيقُ  - العدناين ترمجة يف الساين اّللفظ] عنوان حيمل مبارك، ابن تركي للشيخ كتاب عند وقفة ✤
 [اإلسالمية الدولة

 يقول تركي ابن مبارك وهو يتحّدث عن أيب حمّمد العدناين "وهو إرهايب سوري معروف يف داعش":

حفظه اهلل يف القراءة من العاّمة إىل اخلاّصة يف العلوم الشرعّية  -أي العدناين -)وحتّول َنَهُم الشيخ 
بدءًا بكتب التفسري، وكان أحبها إليه تفسرُي ابن كثري، حيث قرأه مرارًا، ُثّم يف ظالل القرآن حّتى 

 هّم بكتابٍة يف ظالِل الظالل(..!
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م ن سورة آل عمران، ويصف  آياتٍ  يشرحُ  وهو الشعراوي يخللش فيديو مقطع: 5 فيديو مقطع ★
تفسري الظالل لسّيد قطب بالظالل الوارفة.. ُثّم يقول: لو أّن امُلسلمني متّسكوا بتعاليمه يف هذا التفسري 

 َلما استطاعت أّي دولة يف العامل أن تتغّلب عليهم!

 .البقرة ُسورة يف يتحّدث وهو.. نفسه الشعراوي للشيخ آخر فيديو مقطع: 6 فيديو مقطع ★

الشيخ الشعراوي على طول اخلط ينتفع م ن تفسري سّيد ُقطب، والكثري م ن هذه  االلتفاتات اليت يذكرها 
 الشعراوي يف تفسريه يأخذها م ن سّيد ُقطب، ويف أحيان كثرية ال ُيشري إىل ذلك.

.. فأنا أحتّدث عن اإلسالم بقراءة فاجلميع ٌهم على نْفس املنهج.. حينما أقول "اإلرهاب إسالمٌي"
 السقيفة.

 وُيكّفر الشعيب، احلشد صريح بشكٍل فيه ُيكّفر الُكبيسي أمحد للشيخ فيديو: 7 فيديو مقطع ★
 للحديث يأخذه أن امُلحاور حاول وُكّلما..! منهم يقترب فلم داعش وأّما.. صريح بشكل الشيعة

 !احلديث يف وُيرّقع يفّر البغدادي بكر أيب وعن داعش عن

[ حملمود 3رؤية من الداخل: ج -]األخوان امُلسلمون أحداٌث صنعْت التأريخ  كتاب عند وقفة ✤
 عبد احلليم

حممود عبد احلليم ُمضّطرًا يتحّدث عن جرمية إرهابية يقوم هبا رئيس التنظيم السّري  229يف صفحة 
السندي.. مع أّنه مل ُيشر إىل امسه، الذي نصّبه حسن البّنا وأطلق يده يف اإلرهاب وهو عبد الرمحن 

 يقول:

أن يتخّلص م ن سّيد فايز، انتهز فرصة حلول ذكرى  -أي رئيس التنظيم  -)وكذلك سّولْت لُه نفسه 
وهو أعضاء  -املولد النبوي الشريف، وأرسل إليه يف منزله هدّيًة ُعلبة ُمغلقة عن طريق أحد عمالئه 



23 
 

ومل يكْن األخ سّيد يف ذلك الوقت َموجودًا  -لبّنا البيعة السرّية التنظيم السّري الذين بايعوا حسن ا
 باملنزل.. فلّما حضَر وفتح الُعلبة انفجرْت فيه..(

جرمية إخوانية بامتياز.. فاآلمر فيها: رئيس التنظيم السّري اإلخواين اإلرهايب، يقتل أحَد ُمعاونيه 
بعض األسرار عن التنظيم السّري مُلرشدهم  الكبار رئيس التنظيم السّري يف القاهرة، ألّنه كشف

 العام..!!

 التفخيخ جاءنا م ن حسن البّنا، واستمّر ع رب سّيد ُقطب، إىل هذه احلركات اإلرهابّية واإلجرامّية.

 اإلجرامية اجلرمية عن يتحّدث[ 2ج: اجلماعة مسلسل] م ن ُمقتطف درامي فاصل: 8 فيديو مقطع ★
 !التفخيخ طريق عن فايز سّيد مقتل يف

يو ُمقتطف من برنامج حواري يف قناة )صدى البلد( وهو حوار مع الضابط فيد: 9 فيديو مقطع ★
املصري امُلتقاعد فؤاد عّلام يتحّدث فيه عن أحد قيادات مجاعة األخوان امُلسلمني وهو حمّمد فريد عبد 

 اخلالق.

ًا وقال له: أّن سّيد قطب أخربُه الضابط فؤاد عّلام يقول أّن حمّمد فريد عبد اخلالق حّدثه شخصيّ 
ُمشافهًة يف الِسجن ُمصّرحًا عن أّنه أخطأ.. وفؤاد عّلام ُيطالب ورثة وأوالد حمّمد فريد عبد اخلالق 

 أن ينشروا ُمذّكراته واليت أثبَت فيها هذه  احلقيقة كما يقول فؤاد عّلام.

 .النمنم حللمي[ التحّوالت سرية قطب سّيد] كتاب عند وقفة ✤

 ينقل هذه  الرواية عن صالح اخلالدي "وهو ُقطيٌب من الطراز األّول" فيقول: 202يف صفحة 

)أن سّيد ُقطب أرسل إىل إخوان ُسوريا طالبًا منهم أن يتوّسطوا لدى عبد الناصر لُيفرج عنه وَمن 
 معه، ُمقابل أّلا يقوموا بأّي شيء س وى أن مينعوا انتشار املاركسّية بني الشباب(



24 
 

[ لعّباس السيسي "وهو إخوايٌن من الطراز 4ن املسلمون: جاألخوا قافلة يف] كتاب عند فةوق ✤
 األّول"

حتت عنوان: آخر كلمات الشهيد سّيد قطب.. يقول: )حينما ُكّنا يف الطريق إىل  142يف صفحة 
؛ حيث مساع األحكام يف مبىن جملس قيادة الثورة، نستمع إىل حديٍث ُمختصر م ن األستاذ سّيد قطب

قال: إّننا ُمستعّدون بكّل اطمئنان إىل كّل ما يقّدره اهلُل لنا، وال ُيريد اهلل لنا إّلا اخلري، ولعّلنا ال نلتقي 
 فال جتزعوا.. وعلينا أن نستفيد م ن أخطائنا حّتى يتداركها اجليل القادم.

املسؤولّية، وقّوة التحمل املرجوَّة، وقال: الواقع أّننا مل نكن يف هذه امل حنة املفاِجَئة على مستوى 
فلنتصّرف يف امُلستقبل على املستوى املأمول، أقول لكم هذا حّتى ال خندع أنفسنا، وقد أدَّينا واجبنا 

 بإخالص، وهذا كّل ما يعنينا حّتى يعلم اهلل صدق اّتجاهنا إليه وإخالصنا لدعوته..(

 ات من قبل عّباس السيسي!واضح االعتراف باخلطأ مع التجميل وتزيني العبار

 كتاب ]الشهيدان[ لصالح شادي " وهو من رموزهم وشخصّياهتم" عند وقفة ✤

يقول: )كان البّنا مهندس اجلماعة وبانيها، وكان سّيد قطب نبعها الثّر بزخم فكري نّير، وعطاء من 
شرع اهلل يف األرض، نور اإلميان ُيقّدمه منهاج حركة ومنهاج حياة جلماعةٍ عملتْ منذ وجدت بتطبيق 

 واستئناف احلياة اإلسالمية رغم ُكّل الظروف القاسية واملؤامرات امُلريبة اليت ال ترحم،

لقد كان حسن البّنا البذرة الصاحلة للفكر اإلسالمي، وكان سّيد ُقطب الثمرة الناضجة هلذا الفكر 
نريُ العقل، وفكرًا هتتدي به  األجيال امُلستنري، ولئن كان الشهيد سّيد قطب قد زرع يف كلّ بيت كتابًا ي

، فقد زرَع الشهيد حسن البّنا يف كّل ميدان رجاًل ويف كّل حقٍل داعية، ُيعطي املثل  -اإلرهابّية  -
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اإلسالم حني حتمله القلوب الصادقة يف الصدور العامرة ُيحيلها أقباسًا وضيئة، ومشاعل “احلي على أنّ 
 على الدرب..(

[ يتحّدث عن ندم وعن بؤس 1ة: جاجلماع مسلسل] م ن ُمقتطف درامي فاصل :10 فيديو مقطع ★
 إمام اإلرهاب األّول حسن البّنا يف حلظاته األخرية من حياته.

 اجلماعة إمام هناية حيكي[ 2ج: اجلماعة مسلسل] م ن ُمقتطف درامي فاصل: 11 فيديو مقطع ★
 .ُقطب سّيد: الثاين اإلرهايب


