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 ملّخص برنامج

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

 9 جد قطب سيّ  -( 21احللقة )

 

 م14/10/2017املوافق  –هـ 1439حمرم  23 سبتُعرضت على قناة القمر الفضائّية ال

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

 هذا م ن الثاين اجُلزء م ن امُلتقّدمة احللقات حولُه دارْت الذي املوضوع نفس يف حديثي الزال ✤
 (ُقطب سّيد شخصّية حتليل: )وهو الربنامج

َمّر احلديث يف الطفولة، الشباب، املاسونّية، اإلنكفاء إىل أجواء الثقافة اإلسالمّية، السفر إىل الواليات 
العالقُة مَع الُضّباط األحرار بعد جناح انقالهبم، الفترُة املشؤومة وهي الفترُة اليت امُلّتحدة والعودة منها، 

 ارتبط فيها سّيد ُقطب جبماعة األخوان امُلسلمني اإلرهابّية.

 مّر احلديث يف كّل هذه العناوين يف احللقات امُلتقّدمة.

 مشهد: )هو إليها اإلشارة مّرت اليت الَعناوين هذه  سلسلة م ن األخري العنوان وهو( 8) العنوان ✤
 (.النهاية

 م. .. سّيد ُقطب ُسجن ثالث مرات:1966من الشهر الثامن سنة  29هنايُة سّيد ُقطب باالعدام يف 
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املّرة األوىل: بسبب اْضطراباٍت فيما بنيَ األخوان وبني أنصار وأتباع االنقالب اجلديد.. الصراع الذي 
مني وبني حركة الُضّباط األحرار.. اعُتق ل سّيد ُقطب يف كانون الثاين داَر بني مجاعة  األخوان امُلسل

م.. مل ميكث طوياًل يف الِسجن فقد أطل ق سراحه يف الشهر الثالث من نفس السنة 1954سنة 
 م.1954

جملموعة كبرية من األخوان امُلسلمني، وسّيد ُقطب اعُتق ل أيضًا،  االعتقاالت مّتْت املنشّية حادثة بعد ●
ولكن ليس الرتباطه  حبادثة اغتيال عبد الناصر يف املنشّية، وإّنما لتحريضه على االنقالب على احلكومة 

 اليت كانت بيد الضّباط األحرار.. منشورات كثرية، ومطبوعات كثرية كان سّيد ُقطب وراءها.

 عام. 15قال الثاين وحكمْت عليه امَلحكمة بالَسجن مُلّدة فاعتقل االعت

 آنذاك العراقي الرئيس فتدّخل.. حمكومّيته   م ن سنوات 10 أكمل قد ُقطب سّيد يكون 1964 سنة ●
 سنة وجيزة ُمّدة بعد خرج مّلا... سراحه فُأطلق الناصر، عبد عند وتوّسط" عارف السالم عبد"

ّري لالنقالب على احُلكم، وتفجري اجلسور والقناطر وسلسلة طويلة الس التنظيم بتشكيل بدأ 1964
.. تقريبًا 1966من األعمال اإلجرامية واإلرهابية الكبرية... اعُتق ل وبقي يف الِسجن إىل أن ُأعدم سنة 

 هذه الصورة اإلمجالية ملشهد هناية سّيد ُقطب.

يب اليت ُيرّددها الُقطبيون الُسّنة والُقطبيون األكاذ م ن الكثري ظهرْت إعدامه وبعد ُقطب، سّيد أعدم ●
 الشيعة على حّد سواء.

 سأعرُض يف هذه  احللقة مناذج م ن هذه  األكاذيب اليت جاءت يف ُكتبهم، وحّتى على االنترنت.

 السّيد لعلّي[ السياسي واإلفالس الديين االبتداع بني امُلسلمون األخوان] كتاب عند وقفة ✤
 .الوصيفي
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يقول: )وم ن ُجملة ما قالوا إّنه ُأعدم َشْنقًا يف زمن عبد الناصر بسبب أفكاره  203و 202 يف صفحة
 وَمواقفه اجلهادية الداعية إىل احلكم بكتاب اهلل تعاىل، ومل يكْن بسبب التنظيمات السرّية اليت أنشأها( 

الناصر، وإّنما للمنشورات اليت سّيد ُقطب أعُتق ل بعد حادثة املنشّية، ال الرتباطه مبسألة اغتيال عبد 
كان ُيصدرها واليت ُتحّرض على الُعنف واإلرهاب، وتدعو إىل قتل املسؤولني يف الدولة!أّما يف سنة 

فقد كان عنده مشروع إرهايب كبري لتدمري م صر، ل ذلك اعُتق ل وُأعدم.. واجلماعة قطعًا سُيكّذبون  65
 ذلك.

بشأن قضّية إعدام سّيد ُقطب.. يقول صاحب كتاب  نتاالنتر على األخوان مجاعة كتبه ما ✤
 ]األخوان امُلسلمون بني االبتداع الديين واإلفالس السياسي[:

)وقد ظهَر مؤّخرًا بعد أربعنَي عامًا م ن موته، مفاجأة خطرية ذكرها املستشار "علي جريشة" وهي: 
ومل يكن ألحٍد دخل يف موته، وقد شهد أّن األستاذ سّيد قطب مل ُيعدم َشْنقًا، وإّنما مات وهو ُيصلي 

بذلك يف َمقال لُه بعنوان: "سيد قطب.. عمالق يف زمن االقزام" أخوان أون الين. نت 
2006/11/7) 

 :هذا مقاله  يف ُقطب سّيد ُيخاط ُب وهو جريشة علي امُلستشار يقول ●

ن ُتصلي ركعتني، ودعوَت أ -أي تنفيذ ُحكم اإلعدام  -)وعلمنا أخي سّيد أّنك طلبَت قبل التنفيذ 
يف الُسجود أن يقبضَك اهلُل قبل أن َيصلوا إليك، واستجاَب لَك رّبك، فُقبضَت وأنَت ساجد، لكّنهم 

 أصروا أن ُيعّلقوَك على حبل املشنقة؛ لُيعطوا التمام إىل رئيسهم أّنهم نّفذوا فيَك ُحكم اإلعدام(

.. متامًا مثل األكاذيب اليت ُتنسج أيضًا يف أجوائنا ُكّل هذه األكاذيب ال ص ّحة هلا أصاًل من األساس
 الشيعّية )يف أجواء األحزاب وامُلنّظمات، ويف أجواء امُلؤّسسة الدينّية(.
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 هل كان هذا الكاتب علي جريشة موجودًا حلظة اإلعدام؟!• 

 هل كان مجاعُة اإلخوان موجودين حلظة اإلعدام؟!• 

 َضابطًا وكان امَلعروفني، األخوان ُرموز م ن وهو شادي، لصالح[ الشهيدان] كتاب عند وقفة ✤
 :يقول 57 صفحة يف.. السّري التنظيم جمموعة يف اخلاّص التنظيم جمموعة م ن الُشرطة يف كبريًا

)وحني عّن لعبد الناصر أن يقهَر كبار اأُلخوان يف ع ّزهتم وإبائهم، عرَض عليهم أن يكتبوا تأييدًا له 
من م حنتهم، وَضّلل يف هذا الَتيه كثري، صمد لُه كثري، وم ن بينهم شهيُدنا الغايل  إذا أرادوا اخُلروج

 الذي َرّد على الضابط السّجان بقولته  املشهورة: 

"إّن السّبابة اليت أشهُد هبا يف ُكّل صالة: "أن ال إله إال اهلل، وأن حمّمدًا رسول اهلل"، ال ُيمكن أن 
ارة فيها استجداء، فإْن ُكنُت َمسجونًا حبّق، فأنا أرضى باحلّق، وإن ُكنُت تكتَب َسْطرًا فيه ُذّل أو عب

 مسجونًا بباطل، فأنا أكرُب م ن أن أسترح َم الباطل"(.

 هذه اّللحظات األخرية م ن حياة سّيد ُقطب.. هكذا ُيصّوروهنا.

لكالم عن ُمقّدمة ور أمحد حمّمد البدوي.. ينقل هذا اللدكت[ ناقدًا ُقطب سّيد] كتاب عند وقفة ✤
 كتاب ]ملاذا أعدموين؟[

)م ن امُلّتبع قبل تنفيذ اإلعدام أن يكوَن َموجودًا أحُد املشايخ لُيلّقَن احملكوَم عليه الشهادتني، وقبل أن 
يسر سّيد ُقطب ِبُخطاه األخرية إىل حبل املنشقة، قال لُه الشيخ: قْل "ال إله إال اهلل" فرّد عليه سّيد 

َت ِجئَت ُتكمُل املسرحّية.. حنُن يا أخي ُنعدم بسبب ال إله إال اهلل، وأنت تأكل اخُلبز ُقطب: حّتى أن
 بال إله إال اهلل( واحلادثة كذٌب م ن أساسها. 
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..[... امُلسلمات األخوات مع رحليت] عنوان حتمل اليت اهلادي عبد فاطمة ُمذّكرات عند وقفة ✤
 تقول: 91مذكراهتا صفحة  يف جاء

علمُت أّنهم مّلا أحضروا الُشهداء الثالثة لإلعدام، جاُءوا بشيخ ليحضر التنفيذ، فقال لألستاذ )وقد 
سّيد قطب: قْل: "ال إله إّلا اهلل ُمحّمد رسول اهلل، فرّد عليه الشهيد ساخرًا: حّتى أنَت جئَت ُتكمُل 

  إله إال اهلل(املسرحية! حنُن يا أخي ُنعدم بسبب ال إله إال اهلل، وأنت تأكل اخلبز بال

 وهذه احلادثة َلطاملا صّدع الشيعُة القطبيون من العلماء واخُلطباء صّدعوا رؤوسنا هبا.

هذه احلادثة موجودة يف أدبّيات أحزابنا الشيعّية.. وكانت دائمًا ُتطرُح على املنابر، أّما اآلن سكتوا 
الشيعة والُسنة، وإّلا لو كانْت  عنها بعد سقوط صدام، باعتبار املشاكل والوقائع اليت حدثْت بني

األمور هادئة لسمعتم من الفضائّيات ومن على املنابر يتغّنون هبا.. وهم يف اجتماعاهتم احلزبية ُيرددوهنا، 
يطرحوهنا على  -وهم يعتقدون بصّحتها  -وميلؤون رؤوس الشباب م ن أتابعهم مبثل هذه  األكاذيب 

ب قدوًة يف النضال ويف العمل السياسي ويف اجلهاد ويف العمل الشباب ألجل أن يّتخذوا م ن سّيد ُقط
 احلركي إىل غري ذلك.

 عّباس[ 4ج: امُلسلمون اإلخوان قافلة يف] كتاب يف األكاذيب م ن ُأخرى كذبة عند وقفة ✤
 .السيسي

حتت  143املؤّلف ينقل حكايًة عن محيدة ُقطب أخت سّيد ُقطب.. يقول عّباس السيسي صفحة 
 "موقٌف مع الشهيد سّيد ُقطب" يقول:عنوان: 

)وقبل تنفيذ حكم اإلعدام حاولت احلكومة يف اّللحظات األخرية أن ختدَع أو هتزم صالبة عقيدة سّيد 
ُقطب، فأوفدوا إليه شقيقتُه محيدة قطب تعرض عليه بأن يقول كلمات للرئيس عبد الناصر يلتمس 
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عندك إشفاقًا عليَّ أم هو طلٌب م ن احلكومة؟ قالت: فيه ختفيف احلكم. فقال هلا: هل هذا الكالم من 
بل ُهو طلٌب م ن احلكومة. قال هلا: أترضنَي أن أكذَب على اهلل كي ُأرضي احلكومة؟ وإذا كان اهلُل 

 تعاىل قد أراد يل الشهادة، فهل جيوز أن أرّد على اهلل تعاىل هذا الفضل؟!(

يوم[ ُيقّدمه اإلعالمي امل صري املعروف: عمر فيديو مأخوذ من برنامج ]ُكل  مقطع: 1 فيديو ★
لقاء مع الضابط الذي كان ُمرافقًا لسّيد ُقطب حينما ُأخ ذ لإلعدام،  (ON TVأديب على قناة )

 وهو اّللواء امُلتقاعد: فؤاد عّلام.

املعلومات املوجودة يف هذا الفيديو معلومات ُمهّمة جّدًا.. هذه شهادة شخص كان حاضرًا يف 
 ات األخرية إلعدام سّيد ُقطب.اّللحظ

سيقولون: هذا رجل ُمخابرات، وهذا من أزالم الُسلطة، فكيف ُيوثق بكالمه؟! فهم يتحّدثون عن • 
"فؤاد عّلام" ُيسّمونه: بالعجوز القاتل! فهو م ن ُضّباط األمن الذين واجهوا مجاعة األخوان امُلسلمني 

 ل فترة زمنّية طويلة.

يكون مقبواًل ومنطقّيًا.. ولكن أيضًا أنا وأنتم ُيمكننا أن ُنمّيز الصادق م ن هذا اإلشكال ُيمكن أن 
الكاذب م ن خالل جتارب احلياة )طريقة احلديث، ُلغة اجلسد، تسلسل املعلومات، وسائر التفاصيل 

 األخرى(.

ها احلكومة تكذب وأعواهنا يكذبون.. وكذلك مجاعة األخوان امُلسلمني قادهتا يكذبون، وأتباُع• 
يكذبون.. فنحُن بني جمموعتني كاذبتني.. فعلينا أن ُنشّخص َمن هو الطرف األقل كذبًا فنأخذ 

 بكالمه... احلكومة هي األقل كذ بًا.. ومجاعُة األخوان امُلسلمني هي األكثُر كذ بًا.

 :مقطعني على يشتمل فيديو مقطع: 2 فيديو ★
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ر وهو ُيلقي خ طابًا.. واملقطع الثاين: هو مشهد املقطع األّول: هو مقطع فيديو حقيقي لعبد الناص
[ ولكّنه يتحّدث عن واقعة حقيقّية )عن الكالم الذي دار فيما بني 2متثيلي من ]ُمسلسل اجلماعة: ج

عبد الناصر واهُلضييب خُبصوص مسألة فرض احلجاب يف م صر( وأنتم مّيزوا َمن هو الصادق، وَمن هو 
ُنقّدم كالمُه على كالم اآلخر... هذا الفيديو يتحّدث عن واقٍع  الكاذب.. َمن هو الذي ُيمكن أن

 وعن حقيقة.

 نفترض أّن الطرفني يكذبان )عبد الناصر واهُلضييب(.. فأّيهما أكثر كذبًا؟

اهُلضييب يكذب على الناس ويكذُب على نفسه ، والحظتم الكذب )قويل وعملي(.. ُيريد أن يفرض 
 بيته لسن ُمحّجبات!احلجاب على النساء، ونساؤه يف 

 ُيريد أن ُيغلق السينما ومينع الناس أن تذهب إىل السينما، وعائلتُه ونساؤه يذهنَب إىل السينما!

 ُيريد أن مينع املسارح واحلفالت املوسيقّية والبيانو يف بيته، ونساؤه يعزفَن البيانو..!

والتجّمعات الدينّية. )زعماء األديان يطلبون هذه الظاهرة موجودة يف األوساط الدينّية يف ُكل املدارس 
من الناس أشياء ُهم بأنفسهم ُيخالفوهنا.. هذه احلكاية موجودة على طول التأريخ، ويف زماننا هذا 

 يف ُكّل االّتجاهات!(

وفقًا للُمعطيات الكثرية جّدًا، فإّنين أقبُل كالم فؤاد عّلام، وُأقّدمه على ُكّل هذه األكاذيب اليت • 
 كرت.ُذ

 يعتقُد فكرةٍ  على رجٍل إصراُر.. حقائق هي األكاذيب هذه   أنّ  لنفترض: جّدًا مهمة أخرى نقطة ●
 الرجل هذا أّن يعين وال صحيحة، الفكرة هذه  أّن يعين ال الف كرة، هذه على ميوت ذلك وبعد هبا،

 .صواب على
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 امَلوت بأغرب األساليب..! مثاًل: فنحن ُنشاهد أمامنا االنتحاريني م ن داعش مثاًل.. يردون إىل ساحة

حوادثُ التفجري امُلزدوج عن َطريق االنتحارّيني واليت تتكّرر يف العراق.. يأيت انتحاريٌ داعشٌي بسيارة 
ُمفّخخة، يتوّسط ُسوقًا شعبية، أو ميدانًا كبريًا، أو ُمجّمعات للتسّوق، أو موقف النتظار للباصات.. 

 ارة وُيفّجر نفسه مع السّيارة!أو أمثال ذلك.. فُيفّجر السّي

فإذا فرضنا أّن هذه القضّية ُتقَبل، فكيف َنقبل أن يأيت انتحارٌي آخر بعد أن رأى انفجار السّيارة 
ورأى َمقتل الشخص الذي كان يقودها، ورأى ما رأى من ُصور املوت والدمار فال ُيرعبُه ذلك، وال 

اء احلرائق وإنقاذ َمن ُيمكن أن ُينقذ، يأيت ثابتًا يقف يهزه ذلك، ويأيت ينتظر حّتى جتتمع الناس إلطف
 يف وسط الناس، وبعد ذلك ُيفّجر نفسه يف وسط الناس!

هذه الصورة أكثر إقدامًا من الذي ُيشَنق َقْسرًا حتَت ُسلطة الُقّوة النظامّية.. هذا يأيت إىل املوت 
نتحاري كان على حق؟ وهل الفكرة اليت باختياره، فحالُة هذا تكون أشد.. فهل يعين هذا أّن هذا اال

 تلّبسْت يف رأسه  هي فكرُة حّق؟!

هذه املوازين اليت انتشرْت يف أوساطنا جاءتنا م ن الفكر الُقطيب.. ُمجّرد شخص تعتقلُه احُلكومة 
 وتعدمُه أو ميوت حتت التعذيب، هذا يعين أّنه صار شهيدًا..؟!

 ترة؟! أّي نوٍع م ن أنواع الشهادة هذه؟!هذه املوازين أين هي يف منطق الكتاب والع

الشهادة يف القرآن ال تتحّدث عن قتٍل.. الشهادُة يف القرآن منزلٌة عالية يناهلا خاّصة األولياء.. ال 
 عالقة هلا بالقتل.

 الشهادُة يف األحكام الشرعّية الُبّد أن تكون يف ساحة املعركة وهلا تفاصيلها.
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ت ُعّبر عن َمن ميوت هبا أو عليها أّن لُه أجر الشهيد، كاملرأة اليت هناك جمموعة من حاالت املو• 
 متوت أثناء الوالدة، وهكذا .. هناك مناذج ُأخرى.. هؤالء هلم أجر الشهادة.

أناٌس م ن الصحابة خرجوا مع رسول اهلل يف غزوٍة هلا ُخصوصّية )يف غزوة أحد( ُقتلوا يف ساحة • 
 األنبياء وامُلرسلني، ورُغم ذلك ما مّساهم النّبي ُشهداء..!املعركة حتَت راية سّيد 

هذا االستسهال يف إطالق امُلصطلحات ويف حتريف املفاهيم، جاءنا م ن هذه  الثقافة اليت ال ص لة هلا 
 بثقافة الكتاب والعترة!

مهزوزًا  صّدام تشّهد الشهادتني من دون أن ُيطَلب ذلك منُه.. وكان الرجل رابط اجلأش، مل يكن• 
ح ني ُأعدم.. فهل هذا يعين أّن صّدام مات وُأعدم على حق؟! وهل هذا يعين أّن الفكرة اليت كانْت 

 يف رأسه حّق؟! 

هذا املنطق األعوج جاءتنا به أحزاُبنا الشيعّية، ُعلماؤنا، وُمفّكرون م ن مجاعة اإلخوان امُلسلمني.. أّما 
 موازين أهل البيت فهي غري ذلك

هادة م يزاُن الوالء ل محّمد وآل حمّمد. )َمن مات على ُحّب آل حمّمد مات شهيدًا( والذي ميزاُن الش
 ُيعطي هذه املرتبة هو اإلمام املعصوم فقط، ومادّتها األولّية هو ُحّبهم ووالؤهم.

الشهادة يف القرآن هلا ُخصوصياهتا، وهلا شرائطها.. والشهادُة يف األحكام والفتاوى هلا • 
ا.. وهناك َمن لُه أجر الشهادة، كما نقرأ مثاًل يف ثواب زيارة احلسني أّن زائر احلسني ينال ُخصوصّياهت

 أجر الشهداء وأجر الذين استشهدوا مع سّيد الشهداء.

مع أّنه هو  -فلنفترض أّن هذه  األكاذيب كانْت صحيحة .. وأن كالم فؤاد عّلام مل يكن صحيحًا • 
 د ُقطب على حّق؟! أو أّن الفكرة اليت كانت يف رأسه على حّق؟!فهل هذا يعين أّن سّي -الصحيح 
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 .الشهادتني وتشّهد اإلعدام، عند اجلأش رابط وكان.. حسني صّدام إعدام فيديو مقطع: 3 فيديو ★

هل هذا يعين أّن صدام كان على احلّق، وأّنه مات على احلق، وأن الفكرة اليت كانت يف رأسه فكرة 
 حق؟

 ص لة لُه مبنطق الكتاب والعترة.هذا املنطق ال 

لٌة الكذب ُخصلة واضحة يف مجاعة األخوان امُلسلمني ابتداًء م ن قياداهتم ومكتب إرشادهم ُخص ✤
 إىل كوادرهم الصغرية. 

 )وقفة عند مناذج ُأخرى م ن أكاذيب األخوان(.

 الكامل النّص م ن ُمقتطفات قراءة. )علّي الرحيم لعبد[ لألخوان السّرية املّلفات] كتاب عند وقفة ✤
ها فيما تقّدم يف احللقات اجلماعة يف فضيحة عبد احلكيم عابدين(.. وقد قرأتُ جانبًا من وكيل ل مذكرة

 طة حبلقات حسن البّنا.. سأقرأ اآلن سطورًا تدور حول أكاذيب حسن البّنا.بامُلرت

 يقول الدكتور إبراهيم حسن وكيل اجلماعة: 393يف صفحة 

)وافق أعضاُء مكتب اإلرشاد على فْصل األستاذ عبد احلكيم عابدين م ن اجلماعة، بأغلبّية مثانية م ن 
 تسعة كانوا حاضرين، إْذ احتفَظ التاسع برأيه. وثار فضيلة امُلرشد ثورًة عنيفة وقال: 

تكم إىل اهليئة إّنه ولو أمجَع أعضاُء املكتب اإلثنا عشر على قبول االقتراح فإّنه سيختلف معهم، وحي
التأسيسّية، فُدهشنا مجيعًا هلذه  السابقة اخلطرية، إْذ كان الرأُي دائمًا باألغلبّية إّلا يف هذه  املّرة، بل 
أكثر م ن ذلك: أّن فضيلة امُلرشد قال: إّن اهليئة التأسيسّية إذا خذلتُه فإّنه سيحتكُم إىل ُرؤساء املناطق 

 ذلك قاعدًة قانونية جديدة...( والُشَعب ومراكز اجلهاد، فقّرر ب



11 
 

ول وكيل اجلماعة: أّنهم راجعوه جمموعة وأتوا باألّدلة على فضائح عبد يق 395 صفحة ويف ●
 احلكيم عابدين، وذهب فالتقى بامُلرشد، فكان جواب امُلرشد أن قال:

د شكا إيلّ إخواٌن "عبد احلكيم عابدين خّلاها خل، أنا أعلمُ م ن جرائمه أضعافَ ما تناولهُ التحقيق، وق
 كثريون م ن أعماله.."!!

إذا ُكنت تعرف م ن جرائمه وَمخازيه يا حسن البّنا أضعاف ما تناولُه التحقيق، فلماذا ُتدافع عنه؟! 
وملاذا تتسّتر عليه؟! ول ماذا عاديَت أعضاًء ُثّم مّسيتهم باخلوراج حني أخرجتهم م ن مجاعة األخوان 

 القضّية؟!ألّنهم اختلفوا معك يف هذه 

فيق وزميل حسن البّنا.. )وهو م ن ُجملة اخلوارج أيضًا، ر الُسّكري أمحد كتبُه مقال عند وقفة ✤
فقد كان ُمعترضًا على طريقة تعامل البّنا مع هذه الفضيحة اجلنسّية الكبرية اليت نالْت أعراض وعوائل 

 :وبيوتات مجاعة األخوان امُلسلمني( يقول وهو ُيخاط ب حسن البّنا

ليسألُه عن هذه الفضائح اليت  -أي من الذين رفضوا موقف البّنا  -)وُترى إذا ما عاد أحد األحرار 
نسبتها الوثائق الزنكغرافية إىل ص هره، هل سيكتفي بأن ُيرَيه البيان الذي كَتَبُه وتوّسل فيه إىل الدكتور 

 :إبراهيم وَمن حضر م ن اإلخوان أن يوقعوُه قائال

اراة للموقف، وس تٌر م ن الفضيحة اليت ال تقتصُر على الناحية العائلّية فقط، بل ستشمل إّن هذا ُمد
وُمْقسمًا أحرجَ األميان أّنه سُيبعد عبد احلكيم عابدين  ،وُتشم ْت فيها أعداءها -أي اجلماعة  -الدعوة 

 ..(-وكان كاذبًا يف َقَسمه  -عن الدعوة بل عن البالد املصرية بأسرها 

 :حسن إبراهيم الدكتور اجلماعة وكيل يقول..  398 صفحة ويف ●
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)كنُت بعد ذلك يف غاية الَغضب هلل، وآملين كثريًا موقُف فضيلة امُلرشد يف هذه  القضّية، وض ّد احلّق 
 الذي يعتقدُه هو بنفسه، ومتّشيه وراء املنطق املعكوس م ن أّن يف ضياع احلّق وإخفائه  مصلحًة للدعوة(

هذا مصداق واضح م ن أكاذيب حسن البّنا.. وهذه احلقائق لن يستطيع أحد م ن اجلماعة أن ُينكرها.. 
 ُيمكن أن ُيحّرفها، أن يقوم بعملّية ترقيع، ولكن ال يستطيع أحٌد م نهم أن ُيكّذب هذه احلقائق. 

 :وليق 49 صفحة يف.... النمنم حللمي[ التحّوالت سرية ُقطب سّيد] كتاب عند وقفة ✤

)الناقد عّباس خضر صديق سّيد ُقطب قطَع بأّن سّيد ُقطب كان ُيريد منصب وزير املعارف، ولكن 
مل حيصل عليه فغضب غضبًا شديدًا من الُضّباط األحرار وانقلَب عليهم، وكتب ُسليمان فّياض يف 

ّنه مسع م ن بتوسط عبد السالم عارف وأ 1964"اهلالل" أّنه زار سّيد ُقطب بعد اإلفراج عنه سنة 
سّيد قطب أن ابتعاده عن الضّباط كان بسبب حماولة األمريكان السيطرة عليهم والتأثري فيهم( وهذا 

 كذٌب صراح.

سّيد قطب اختلَف مع عبد الناصر ومع حركة الضباط األحرار لعّدة قضايا، أمّهها: مسألة وزارة 
م ن الٍسجن الرجل يكذب ويكذب املعارف.. فالرجل ُهنا بعد ُكّل هذه السنني، وبعد أن خرج 

ويكذب.. ورّبما نسي ما كان، فحبل الكذب قصري.. وحينما تكثُر أكاذيب اإلنسان، فإّنه شيئًا 
 فشيئًا يبدأ ُيصّدق أكاذيبه!

 [2ج: اجلماعة مسلسل] م ن ُمقتطف درامي فاصل: 4فيديو مقطع ★

 .شادي لصالح[ الشهيدان] كتاب يف األكاذيب م ن أخرى كذبة وقفة ✤
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: )وقف الداعيُة الشهيد سّيد قطب يسخُر م ن احملكمة اليت أمَر قاضيها وطلب 67يقول يف صفحة 
إليه أن يذكر احلقيقة كما ُيريدها ال كما وقعت. فقال: وقد كشف عن صدره وظهره  امُلمّزق 

 بالسياط وأنياب الكالب البوليسية الثورية: أتريدون احلقيقة.. هذه هي احلقيقة!!

ْت القاعُة باالمشئزاز، وأشاَح اجلمهور بوجهه  أملًا وازدراًء ل َما يقُع يف سجون مصر الثورة، رغم فضّج
 أّن ُمعظم مجهور القاعة م ن زبانية الثورة وزبائن املخابرات..(

وهذا كّله كذب.. سّيد ُقطب أصاًل مل ُيوضع يف زنزانة.. فقط يف فترة التحقيق وكانت أّيام قليلة 
الزنزانة.. أّما السنوات ُكّلها فقّضاها يف امُلستشفى، وال ُيوجد تعذيب يف امُلستشفى، وسّيد  ُوض ع يف

قطب كانت الُكتب تص ل إليه، وكان ُيؤّلف وُيرسل مبؤّلفاته إىل شيخ حمّمد الغزايل، والُكتب ُتطبع 
 مّرة وسّيد ُقطب ُيصّححها، والقّصة طويلة.

و يف ُمستشفى السجن ُنق ل إىل ُمستشفى املنيل اجلامعي، وبقي وحينما اشتّدْت حالتُه الصحّية وهُ 
هناك مّدة كافيًة حّتى تعاىف وُأعيد إىل ُمستشفى الِسجن.. فأين كانت هذه الكالب اليت مّرقتْ صدرُه 

 وظهره؟!

 )علمًا أّنين هنا ال ُأدافع عن عبد الناصر، وال عن أجهزة األمن امل صرّية.. فالتعذيب موجود يف ُكلّ 
مكان( لكن بالنسبة لسّيد ُقطب مل يتعّرض هلذا التعذيب.. فهذه أكاذيب.. علمًا أّن هذه األكاذيب 

ذيبهم، وال اال شأن يل هبا إذا كانت يف وسط مجاعة األخوان امُلسلمني.. هم أحرار بأنفسهم وبأك
هبا رؤوس  شأن يل هبذه األكاذيب إذا كانْت يف الوسط الُسّني... ولكن هذه األكاذيب ُحّشيت

أجيال م ن الشيعة ابتعدْت يف ثقافتها وعقيدهتا عن أهل البيت، وتسّلحْت بثقافة ُقطبّية ناصبّية ُصبغْت 
 بقشرة خارجّية من ثقافة أهل البيت وصاروا ُيحاربون ثقافة أهل البيت من دون أن يشعروا..!
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 هذه الثقافة القذرة ل مجّرد أّنها أجيال الشعراء والرواديد واخُلطباء.. أجيال امُلعّممني.. يكرعون يف
 ُصبغت من اخلارج بقشرة رقيقة تنتمي بوجٍه من الوجوه إىل أهل البيت!

 م ن مناذج يعرض امَلشهد[ 2ج: اجلماعة مسلسل] م ن ُمقتطف درامي فاصل: 5 فيديو مقطع ★
لُه وحيد نق املشهد هذا أّن علمًا. )سابقة حلقات يف املشهد عرض مّت وقد ،"الغزايل زينب" أكاذيب

 حامد بشكٍل ُمخّفف جّدًا.. أّما ما ذكرتُه زينب الغزايل يف ُمذّكراهتا فهي أكاذيب أكرب وأكرب..(

 .بنفسها كتبتُه اليت هي الكتاب وهذا.. الغزايل زينب ُمذّكرات[ حيايت من أّيام] كتاب عند وقفة ✤

 24حتت عنوان: يف احلجرة  49تقول يف صفحة 

جرة، فقلُت: بإسم اهلل، السالم عليكم، وُأغلق الباب، وُأضيئْت الكهرباء قّوية إّنها )ابتلعتين احل
للتعذيب، احلجرة مليئة بالكالب ال أدري كم؟ أغمضُت عيين ووضعُت يدي على صدري م ن شّدة 
الفزع، ومسعتُ باب احُلجرة ُيغلق بالسالسل واألقفال، وتعّلقتْ الكالبُ بكلّ جسمي، رأسي ويدّي، 

 دري وظهري، كّل موضع يف جسمي، أحسسُت أن أنياب الكالب تغوُص فيه.ص

فتحُت عيينَّ م ن شّدة الفزع وبسرعٍة أغمضُتهما هلول ما أرى، ووضعُت يديَّ حتت إبطيَّ، وأخذُت 
وأخذتُ أنتقلُ م ن اسمٍ إىل اسم، فالكالب تتسّلقُ جسدي « ياهلل ياهلل»أتلو أمساء اهلل احُلسىن ُمبتدئةً بـ

كّله، أحسُّ أنياهبا يف فروة رأسي، يف كتفي يف ظهري، أحّسها يف صدري، يف كّل جسدي، أخذُت 
 أنادي ريب هاتفة:

اّللهم اشغلين بَك عّمن س واك.. اشغلين بَك أنَت يا إهلى يا واحُد يا أحد يا فرُد يا صمد، ُخذين م ن 
ك، أوقفين يف حضرتك، اصبغين بسكينتك، عامل الُصورة، اشغلين بكَ عن هذه  األغيار كّلها، اشغلين ب
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ألبسين أردية حمّبتك، أرزقين الشهادة فيَك واحُلّب فيَك والرضا بك واملوّدة لك، وثّبْت األقدام يا اهلل، 
 أقدام املوحدين. كّل هذا كنُت أقوله بسّري، فالكالُب ناشبٌة أنياهبا يف جسدي.

احُلجرة، كنُت أتصّور أّن ثيايب البيضاء مغموسٌة يف مّرْت ساعات، مّث ُفتح الباب، وُأخرجُت م ن 
الدماء، كذلَك كنُت أحس وأتصّور أن الكالب قد فعلْت، لكن يا لدهشيت! الثياُب كأن مل يكْن هبا 
شيء، كأّن نابًا واحدًا مل ينشْب يف جسدي، ُسبحانك يا ريّب إّنه معي.. باهلل هل أستحقُّ فضلَك 

 احلمد. وكرمَك ياهلل؟ يا إهلي لَك

كّل هذا أقولُه أيضًا يف سّري، فالشيطاُن ُممسٌك بذراعي يسألين: كيف مل ُتمزقين الكالب؟ والسوط 
 يف يده  وخلفي شيطاٌن ثاٍن بيده  سوط أيضًا. 

كان الشفُق األمحر يكسو السماء، ينبُئ بأّن الشمس قد غربْت وأّننا أوشكنا على الع شاء، إذن فقد 
 ر م ن ثالث ساعات(تُركُت مع الكالب أكث

 صّلى" اهلل رسول رأت أّنها: الغزايل زينب تقولُه ما ُخالصة..  الرؤيا: عنوان حتت 52 صفحة ويف ●
 : هلا وقال" وآله عليه اهلل

)"أنتم يا زينب على احلق، أنتم يا زينب على احلق، أنت  يا زينب يا غزايل على قدم حمّمد عبد اهلل 
بعد ما نسيُت ما أنا  -وكأّنين ملكُت الوجود هبذه الرؤيا ، وأدهشين ورسوله "، وقمُت من النوم 

 أّني ال أجُد أمَل الِسياط وال الُصلبان الَقريبة م ن النافذة..( -فيه وأين أنا 

 :تقول جنسّيًا، عليها اإلعتداء أوامر عن تتحّدث وهي الغزايل زينب تقول 103 صفحة ويف ●

إىل صفوت وقال: نّفذ األوامر يا صفوت.. وَمن  -محزة البسيوين وهو ضابط أمن  -)مّث التفَت 
حّوله إىل املكتب فورًا.. وتوّلى صفوت إفهاَم  -مشريًا إىل اجُلنديني  -يعِص األمر م ن أوالد الكلب 
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احلياء، مغمور يف االحنطاط اجُلنديني ُمهّمتهما البشعة بأسلوبٍ داعرٍ صارخ الُفجور، بعيد كلّ الُبعد عن 
إىل أبعد ما يكون. فقال ألحدمها يف ُمجون: نّفذ التعليمات يا ابن الكلب بعد إغالق الزنزانة، وبعد 

 أن يتم التنفيذ، ادُع زميلَك ليقوم بدوره  كذلك.. مفهوم ؟! مّث أغلَق الزنزانة وانصرف.

ُيريد أن ُيؤذيين، وم ن جهٍة أخرى فإّن عدم التنفيذ جلس الرجل يتوّسل إيلَّ أن أقول ما ُيريدون ألّنُه ال 
ُيلح ُق به َضررًا بليغًا وإيذاًء جسيمًا.. قلُت له بكّل ما ُأوتيُت من قّوة: إّياك أن تقترَب مّني خطوًة 

 واحدة.. إذا اقتربت: سأقتلك.. سأقتلك.. سأقتلك، فاهم؟!

خطوات، ومل أدر إّلا ويداي حول  كنُت أرى الرجل ينكمش ويتقاعس، غري أّنه أخذ يقترب يف
رقبته، وأنا أصرُخ بكّل صويت: "بسم اهلل، اهلُل أكرب" وغرزُت أسناين يف عنقه، وإذا به  ينفلُت م ن بني 
يدي ويسقُط حتت قدمّي خائرًا، خيرُج م ن فمه  زبٌد أبيض كرغاوى الصابون.. سقط الوحش حتَت 

 زبد األبيض. قدميَّ ُجّثة هامدة ال تنبُض إّلا هبذا ال

أنا اليت تترّبع على قّمة األمل، واليت مّزقتها اجلراح اليت َحفرهتا السياط يف كّل موضع م ن جسمها.. أنا 
 -اليت غّلفها اإلعياء م ن كّل الزوايا.. تصرُع هذا الوحش الذي أمروُه بأن يفترسين! لقد بثَّ يّف اهلُل 

 !قّوًة غريبًة صرعْت هذا الوحش -جّلْت قدرته 

وفتحْت الزنزانة، ودخل رأُس الزبانية محزة البسيوين، واجلالد صفوْت، وجند آخرون، ووقع نظرهم 
على هذا الوحش امُلمّدد على األرض، والرغاء األبيض خيرُج م ن فمه، فُبِهت الذي كفر! خرسْت 

 .األلسنة، وتبادلوا نظرات زائغة حريى، وَحملوا اجُلّثة وأعادوين إىل زنزانة املاء(

 تقول زينب الغزايل حتت عنوان: م ن املاء إىل الفئران.. وبالعكس: 105 صفحة ويف ●
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)يف زنزانة املاء ظللُت حىت جاَء اليوم السادس.. ويف ُضحى اليوم أخرجوين م ن املاء إىل الزنزانة 
ن العذاب.. امُلجاورة، فتوّترت أعصايب انتظارًا ل ما سيحدث.. فقد مّرت يب يف هذه  الزنزانة ألوان م 

 فّوضت أمري إىل اهلل، وجلست مستندًة إىل حائط الزنزانة.

أحسسُت بأشياء تتحّرك، فرفعُت رأسي إليها، فإذا خُبيوط ُمّتصلة م ن الفئران تنزُل م ن النافذة كأّن 
أحدًا ُيفرُغها م ن كيس!... وُهنا دخل الوحش صفوت الرويب، كانتْ الفئران قد انصرفتْ م ن النافذة 

ن حيثُ ُأفرغْت، ومل يتبقَّ إّلا فأرٌ أو اثنان.. دارتْ عيناه يف أحناءِ الزنزانة يف نظرات  دهشة، وارتسمْت م 
 على وجهه  ألُف عالمة تعجب(!!

 التأريخ صنعْت أحداثٌ  امُلسلمون األخوان] كتاب يف األخوان كذب م ن ُأخرى كذبة عند وقفة ✤
 .احلليم عبد حملمود[ 3ج: الداخل من رؤية -

 :463حتت عنوان: جيوش البق.. يقول يف صفحة  

)فتحُت حقيبَة مالبسي وكانْت حقيبًة كبريًة م ن اجللد، وأخرجُت املالبس منها، وبدأُت ألّول مّرة 
أنظُر فيها، فهالين ما رأيت! رأيُت أسرابًا م ن البق جتري ُهنا وهناك يف جوانبها، فتعجبُت لكثرهتا، 

يف قطعٍة من الورق، حّتى اصطدُت منها عّدة مئات، ولكن بعُضها كان سريع وأخذُت أتصّيُدها 
اجلري حبيث يسبُق أصابعي ورأيتُه يدخُل حتَت الكرتون الذي ُيبّطن احلقيبة م ن الداخل. فتتّبعُت 
األفراد اليت اختفْت حتَت البطانة، واضطررُت إىل أن أفصَل حوف البطانة اليت كانْت ُملصقًة جبدر 

يبة، فُذهلُت ملا رأيت! رأيُت البطانة شْبَه مفصولة عن اجللد، وقد ُرّصْت رّصًا تاّمًا بالبق، احلق
فاضطررُت إىل نزع البطانة كّلها، َحيُث قتلُت ما يزيد على بضعة آالف م ن البق غري الذي هرب 

انة حّتى ُأفرَج عّني.. ُدون أن ُأدركه، واضطررُت إىل أن ُألقي بالبطانة بعيًدا. وظّلْت احلقيبة بغري بط
 والزلُت أحتفُظ هبذه احلقيبة هبذه  احلالة ذكرى هلذه  األوضاع الشائنة اليت ُكّنا نعيشها(.
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ف من جيوش الكالب، إىل جيوش الفئران، إىل جيوش البّق.. وصواًل إىل جيوش م ن جرذان الفّلوجة 
 يسي.العجيبة اليت هي حبجم الشاة.. ُيحّدثنا عنها شيخ أمحد الُكب

 : فيديو للشيخ أمحد الكبيسي ُيحّدثنا فيه عن جرذان الفّلوجة الَعجيبة. 6و فيدي مقطع ★

 [2ج: اجلماعة مسلسل] م ن ُمقتطف درامي فاصل: 7فيديو مقطع ★

 م ن االنترنت، من مأخوذ الفيديو.. اأُلخوانية األكاذيب س لسلة ُجملة يف فيديو: 8فيديو مقطع ★
 .ُكشك احلميد عبد الشيخ قناة

هذا الفيديو ُهم الذين َصّمموه.. يتحّدث فيه الشيخ كشك عن قّصة َمقتل وظالمة سّيد ُقطب، 
وكيف تعاملْت معُه احلكومة امل صرية.. والكالم ُكّله أكاذيب... فنفس التصميم هلذا الفيديو ُهم 

 أدرجوا فيه جمموعًة من الصور، وهي ترّتبْت.

 -وهذا صحيح -ب كان مريضًا وكان يتنّفس برئة واحدة الشيخ كشك يتحّدث عن أّن سّيد قط
 وهو حيتاج إىل أن يشرب ماًء كثريًا بسبب مرضه  هذا.

 فيقول الشيخ كشك: 

أّن سّيد ُقطب كان يطلب من القاضي أن يشرب ماًء، والقاضي مل يأذن له بذلك، وأّنه قضى 
 عطشانًا.. وأّن القاضي ما كان يسمح لُه باجللوس!

هذه الُصور اليت يعرضوهنا يف الفيديو ُتكّذب كالم ُكشك م ن ُدون أن يلتفتوا لذلك..  مع أّن نفس
حيث يظهر فيها سّيد ُقطب وهو يشرب ماًء يف قفص االّتهام، وكذلك يظهُر جالسًا على ُكرسي يف 

 قفص االّتهام وهو يشرُب املاء..! )فهم ُيكّذبون أنفسهم بأنفسهم يف نفس هذا التصميم!(
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ردت يف الفيديو أيضًا: أّن الشيخ كشك يقول: أّن محيدة ُقطب أخت سّيد و اليت األكاذيب وم ن ●
ُقطب ُجل دْت عشرة آالف جلدة..!!! هل هذا الكالم منطقي؟! هل هناك إنسان يتحّمل هذا العدد 

 من اجللد وال ميوت؟!! وغريها م ن األكاذيب!


