
 

 

 

 



 

  بسم اهلل الرزتن الرحيم
 

 

  ؟... الشَّيخ عائد عنده إضافة يف ىذا البحث فليتفضَّل  ىل
 

  بسم اهلل واضتمد هلل والصَّالة والسَّالـ على رسوؿ اهلل
 
  : بعد أمَّا

 
  .(وأنا ما راح أطوِّؿ وسأحاوؿ يعين أف أختصر )واضح أفَّ السُّؤاؿ ىذا الـز أين َندٍّ أتكلم ،

 
السَّائل ىذا يسأؿ ويقوؿ إيش األسباب ؟؟ ؿتن دعوتنا  )السُّؤاؿ ىذا ُمهم جّداً صراحة يعين 

دعوة سلفية والرُّجوع للكتاب والسُّنة بفهم السَّلف الصَّاحل وأئمة اإلسالـ وأزتد بن حنبل 
  (.وابن تيمية وابن القيم وبعد ذلك شيخ اإلسالـ ػتمد بن عبد الوىاب

 
ظتاذا اآلف اإلماـ سيد قطب واإلماـ حسن البنا واإلماـ  ( وِمن حقِّو أْف َيسأؿ )و ظتاذا اآلف 

وجودين وغًنىم ُىم اآلف عندنا ىم  )... القرضاوي واإلماـ 
َ
كل ُرموز اإلخواف اظتسلمٌن اظت

 !؟ (األئمة 
 

الِقسم الَّذين ما يقدروف ُيسقطونو كأف يكوف : وعلماءنا انقسموا فيهم اإلخواف إذل قسمٌن



ُيسقطونو إسقاطاً جزئياً بأف يُقاؿ أنو ال يفقو الواقع إال  )كبًن يف السِّن وفقيو وُمفيت 
  (.!! الدَّعوات وال يفقهوف شيئاً يف اصتهاد وما حيسنوف إال فتاوي الُبيوع واضتيض والنِّفاس

 
م ُمداىنٌن وُعَمالء وما : والثاين ىم طلبة العلم فهؤالء ُيسقطوف إسقاطاً كلّياً بَأف يُقاؿ أَّنَّ

  ...َيسُووف شيء والسَّوالف ىذه كلَّها اللِّي يسلفوَّنا 
 

  ولذلك أنا أعتت السُّؤاؿ ىذا يف إجابتو وُكلُّ من يَنُشر الشَّريي ىذا جيداً 
 

سلمٌن
ُ
  . وأنا فقي راح أتكلم ِمن ناحية ُكتب اإلخواف اظت

 
 . ف الكواكيب وترجع إذل رتاؿ الدِّين األفغاينااإلخواف اظتسلموف جذورىم ترجع إذل عبد الرَّحم

 
 

 إذل أنو ما فيو شيء اشتو أىل البدع ، وما فيو شيء اشتو عقائد ارتاؿ الدِّين األفغاين دع
عتزرل واألشعري وىؤالء كلُّهم، ُيسمِّيهم الشَّرؽ يف 

ُ
باطلة بل الرَّافضي والصُّويف واصَتهمي واظت

   .(االَّذي ىو أُورب)ُمقابل ومواجهة اْلغرب 
 

بل إنو توسَّع رتاؿ الدِّين األفغاين حَّتَّ َأخذ حُيِيي الصِّيين والَياباين والُكوري واعتندي بغض 
واجهة الغرب واستعمار الغرب 

ُ
  . ىذه نظريَّة رتَاؿ الدِّين األفَغاين... النَّظر عن ماذا ؟ ظت

 
أنَّو كاف من  ... رتاؿ الدِّين األفغاين رجل ماسوين باعرتاؼ ػتمَّد عبده تلميذه وغًنه

  . اظتنتظمٌن يف احملافل اظتاسونية وكاف رجالً لو عالقة باظتاسونية



 
 . واظتاسونية مدرسة يهودية، واليهود يريدوف أف يضرب الشَّرؽ الغرب حَّتَّ َيسلمواْ ألَّنم أقليَّة

 
 

– فأرادوا . وىم أقليَّة (الذي ىو اظتسلم والبودي  )والشَّرؽ قوي  (النَّصراين  )فالغرب قوي 
ىؤالء أف جيعلوا أفَّ ىناؾ حُروباً طاحنة بٌن ىؤالء لكي يُوجدوا ألنفسهم – بارؾ اهلل فيك 

  . يف ىذا العادل مكاناً 
 

 أرادوا أف فاألوروبيوفالَّذي كاف من ذترة الصِّراع ىذا كلو فلسطٌن اليت أخرجوىا وعذَّبوىا ؛ 
 (فهمتم القضية  )يتخلَّصوا منهم وال يضعوَّنم عندىم فوضعوىم يف بالد الشرؽ اظتستعمرة ،

  ؟
 

  . إذف رتاؿ الدِّين األفغاين أساساً خيدـ قضية يهوديَّة أصالً 
 

  : لكن رتاؿ الدِّين األفغاين انطلق من انطالقتٌن
 

فيدخل البودي والنَّصراين الشَّرقي يف  )عامَّة وىي مواجهة الشَّرؽ للغرب  : االنطالقة األوذل
   (.مع الدوؿ اإلسالمية.. الصٌِّن وغًنىا ويف الياباف ويف كوريا والفلبٌِّن وغًن ذلك

 
جهمي حلورل  )- ال الو إال اهلل: -ىي اطتاصة وىي أنَّو اإلسالـ العاـ من قاؿ : الثانيةو

  ( ؟ فهمتم القضيَّة... ) كل  (صويف 
 



  . حَصل أف يف آخر حياة رتَاؿ الدِّين األفغاين وصل إذل مصر
 

تتلمذ على يديو غتموعة من ...  اإلؾتليزي وغًنهاالستعمارظتَّا وصل إذل مصر وكاف أياـ 
َصريٌِّن منهم أزتد عرَّايب

 . اظت
 

  . ، ومنهم ػتمَّد عبده فتتلمذ على يديو نوعٌن من الطُّالب (صاحب الثَّورة اظتصريَّة اظتعروفة)
 

 بعضهم ليس من اصتيش اإلؾتليزي  ىم من اصتيش اإلؾتليزي أوعسكريٌننوع عسكري كانوا 
.  

 
  :والقسم الثاين

 
فكري أي متَّجو للعلم الشَّرعي بغض النَّظر عن العلم الذي يدرسو معتزرل وال غًنه منهم 

  ؟(واضح  ).ػتمد عبده
 

  ؟ (واضح وال أل  ) واالنقالبأزتد عرَّايب أخذ من رتَاؿ الدِّين األفغاين لُغة الثَّورة 
 

دية السِّياسية والتظتانات   واالنفتاحوػتمَّد عبده أخذ من رتاؿ الدِّين األفغاين لغة التَّعدُّ
  . السِّياسي

 
وكاف رتَاؿ دييل أكثر شيء إذل اللُّغة األوذل فقاـ أزتد عرَّايب واجملموعة اليت معو فعملوا 

 اظتعروؼ اظتشهور على اطتديوي إشتاعيل وُأسقطت األمور ىذه مث بعد ذلك باالنقالب



  . ؾتحت اضتركة العرَّابية
 

  . وػتمَّد عبده وأعطي غتاؿ أكت يف الدَّولة لكي ينشر فكره الصَّفوي
 

ثالث غتلدات )وىو عندي ويقع يف  (ػتمد عبده/ مذكرات )وكاف ػتمد عبده كما يف 
دية واالنتخابات بالدديقراطيةكاف يُركز على قضيَّة أنو ال بدَّ أف ؿترِر الشعوب  (كبًنة  والتَّعدُّ

  ...إخل .. و..و..السِّياسية والِفكريَّة و
 

  . وىي غتلة رتاؿ الدِّين األفغاين (العروة الوثقى  )قاـ حسن البنا يكتب يف غتلة 
 

وكاف حسن البنا ؽتَّن تأثَّرواْ مبدرسة رتاؿ الدِّين األفغاين وتأثر مبحمَّد عبده وكاف أبوه متأثرا 
  ... مبحمد عبده وغًن ذلك

 
سلموف أحداٌث صَنعت التَّاريخ)كما يقوؿ ػتمود عبد اضتليم يف 

ُ
ويقوؿ أيضا  (اإلخواُف اظت

اصتتيت يف كتابو يقوؿ فحاوؿ اإلماـ حسن البنا أف يأخذ كل ما أتى بو رتاؿ الدِّين األفغاين 
  .مث يظهره بُصورة أخَرى

 
ماذا فعل حسن البنا ؟ حسن البنا رأى أنَّو عنده جانب ثوري فأخذه وشكَّل َعاـ ألف 

سلم التَّنظيم اطتَاص حتت قيادة ػتُمود عبد اضتليم مث أعطاه لعبد 
ُ
وتسعمائة وأربعٌن اصتيش اظت

الرَّزتاف السِّندي وىو تنظيم سرِّي لو أمًن ولو قادة ولو طاعة ولو أسِلحة ولو تدريبات 
  ؟(واضح  ).عسكرية من اظتكوَّنٌن من النِّظاـ ُيشبو النِّظاـ الذي عندنا ىنا فقي 

 



الَّذي ىو اصتَناح السِّياسي واإلنتخابات والتظتانات  )مثَّ بعد ذلك أسَّس النِّظاـ السِّياِسي 
 مث فكر كيف يأيت باألتباع مث أنشأ األسر وأنشأ الكتيبة واألسرة ووو إخل (والتعددية السياسية 

...  
 

  . لكي يأيت باألعداد ىؤالء كلهم حَّتَّ تكوَّنت اصتماعة من ىؤالء اجملموعات الثَّالث
 

والتَّعريف مث التَّكوين مث التَّنفيذ – حسب ما ذكر ىو  – غتموعة تربوية عصياف أعداد
 وغتموعة ِسريٌِّن 

ُهيَّأ للتَّفجًن والَقتل وَما يعرؼ إال اللُّغة ىذه ىؤالء  (ىؤالء من اصتيش)
رتيبِّ على القتل اظت

ُ
اظت

  . قيادة حسن البنا
وقد أذف عتم يف كذا عملية )وعليهم أف ال يقدموا على عملية حَّتَّ يأذف عتم حسن البنا 

  . وىذا موجود باألدلَّة. (تفجًن وقتل
 

 أعين حسن البنا ظتا بدأ دعوتو يف الثالثينات بدؤواالذي حصل أف اإلخواف اظتسلمٌن ظتا 
  ؟ (واضح)

 
، ظتا بدأ دعوتو يف الثالثينات  (ىو أسَّس رتاعتو يف عاـ ألف وتسعمائة وذتانية وعشرين)

كما  )فقرَّر  ...تضايق حسن البنا من وضع مصر كانت مصر الفتاة والوقت وغًنه وغًنه 
  . أف يسافر لعلَّو جيد بلداً أفضل من مصر (يقوؿ ػتمود عبد اضتليم 

 
دعوة  )فسافر وأخذ يسأؿ فأَتى إذَل السُّعودية بِنيَّة أنَّو إذا وجد أف السُّعودية تصلح للدعوة 

 ( اإلخواُف اظتسلمٌن أحداٌث صنَعت التَّاريخ)يستقر يف السُّعودية وىذا مذكور يف  (اإلخواف 



.  
 

وكانت السُّعودية ما فيها الَّذي أنتم تشوفوف  (تلك األياـ)كانت السُّعودية ما فيها سفينة 
 فَرجع (ألنو ُمتعوَّد عَلى َمصر  )اآلف من اظتباين والعلم قليل والنَّاس بادية والنَّاس كذا فتضايق 

.  
 

اذا ترجع ؟ قاؿ أنا وجدُت السعودية متأخرة مبائة سنة
َ
 وأما اليمن فثالذتائة سنة !! فُسئل ظت

  !! ( كما يقوؿ أحدىم عنو )
هم أنَّو فكَّر يف السعودية  [... (1)...]

ُ
 . من بداية دعوتو يف الثالثينات (حسن البنا  )اظت

حيث أنو من اضتجاز أُناس احتكُّواْ ُنسن البنا وانتظمواْ بالتَّنظيم  )لكن دل يرتؾ السُّعودية 
 . -( ميالدي1935-)لكي ديسكوا بالتنظيم يف السُّعودية قبل عاـ  (وأرسلواْ إذل السعودية 

 
وىذا موجود عندي وأشتائهم موجودة كاف رئيس التنظيم يف مكة فالف ورئيس التنظيم يف 

  . -( ميالدي1935)-جدة فالف ورئيس التنظيم يف اظتدينة اظتنورة فالف ىذا عاـ 
 ؟ (واضح وال أل  )يعين قبل سبعٌن َعاـ 

 
ُىنا اإلخواف اظتسلموف صارت مشكلتهم اليت تعرفوَّنا أنو دخل رتاؿ عبد الناصر عاـ 

، دخل يف التنظيم اطتاص وبايع حسن البنا مث قاموا بقضية االنقالب اظتعروؼ  (ـ1944)
سلموف على إزاحة رتاؿ االنقالبمث ظتَّا ؾتح  . (ـ1952)عاـ 

ُ
 بعد ذلك اتفق اإلخواف اظت

لك فاروؽ  )  ؛االنتخاباتعبد الناصر عن اضُتكم فقالوا نُطالب بعمل 
َ
خالص أْسقطنا اظت

 . ( اآلف نُطالبك أف تعمل اإلنتخابات
 



أنت يا رتاؿ شغلك أف : طبعاً رتاؿ ولدىم وابنهم وذكي، ألف رتاؿ ماذا قالوا لو ؟ قالوا لو
 ويوافقوننا االنقالبتأتينا بالعلمانيٌِّن والقوميٌِّن والشُّيوعيٌِّن من الضُّباط الذين يشاركوننا يف 

 يف الدَّعوة 
  .(ىذه ُمهمَّتك أنت)

فوافقوه ظاىراً عن ىذا فكاف رتاؿ ختصُّصو يف اإلخواف اظتسلمٌن أنو َيذىب للضُّبَّاط 
فمثالً - (بعُضهم ال ُيصلِّي َّنائياً وُىو علَماينٌّين )-الشُّيوعيٌِّن والعلمانيٌِّن والَّذين ال ُيصلُّوف 

كنا نقـو ببعض العمليات بالتَّفجًن وكاف معي أحدىم و  )): عندؾ صالح شاذي يقوؿ
 كاف ال ُيصلِّي ونقـو بالتَّفجًن

 ظتاذا؟( (ونرجع 
 

ألنَّو كاف من األحزاب الثَّانية الَّيت ؿتن أتينا هبا من أجل أف يفجِّروا ويرجعوا يف اظتصاحل 
 . ((  إْسقاط اظتلك فاروؽ)): اظتشرتكة واليت ىي 

أنو ىو الَّذي أشتاىم بالضُّباط : كاف اظتسؤوؿ عنهم الصَّغليب الَّذي كاف يف اصتيش وىو يقوؿ
األحرار، وظتا قيل لو ظتاذا؟ قاؿ حَّتَّ نبعد عنهم مشايخ اإلخواف اظتسلمٌن وكاف الضُّباط 

 . األحرار منهم العلماين والشُّيوعي و اإلسالمي اإلخواين
 

ظتاذا ؟ ألف  .وأدخلوىم كلهم يف تْسمَية الضباط األحرار؛ اظتهمُّ رتاؿ عبد النَّاصر ذكي
اإلخواف اظتسلمٌن ، كانت أفكارىم يف رتيع ربوع مصر وخالياىم يف رتيع مصر ، وظتَّا َصار 

  .  وراءه اإلخواف اظتسلمٌناالنقالب أخرجوا راياهتم وإعالناهتم أف االنقالب
 

رتاؿ دعمهم  ) من الَّذي سوؼ يفوز بالرئاسة ؟ اإلخواف اظتسلمٌن ؛االنتخاباتفبالتارل يف 
( ىؤالء ىم الَّذين طَلعواْ للنَّاس ) وىو فقي يشتغل و يفجِّر ليل وَّنار وال يطلع للناس  (



سألة ىِذه- سوؼ يسقي ىو والضُّباط الذين معو ، االنتخاباتفبالتَّارل يف 
َ
  ؟- فهمُتم اظت

 
باَيع حسن البنا أنو يكوف مع  (ـ1944) اآلف الواحد ديُكُر بالثَّاين أصبح رتاؿ سنة بدؤوا

  . اإلخواف
ما رأيكم ؟ قالوا ... وكذا ... كيف جاءىم رتاؿ ؟ قاؿ عتم ؿتن اآلف يف ثورة ومشاكل وكذا

 االنتخاباتقالوا ال ؿتن نريد  (أمَّة إسالمية تشكِّل الوزارة)ماذا تريد؟ قاؿ أنتم تشكِّلوف وزارة 
بعد فرتة أرسل إليهم أناس يفاوضوَّنم عن طريق َصاحل العشماوي  .الرِّئاسية والتَّشريعية، فوافق

 ... وغًنه
 

بيَّة وُخذوا وزارة العدؿ  ساجد وُخذوا وزارة الرتَّ
َ
قاؿ عتُم انظروا أنتم خُذوا وزارة األوقاؼ واظت

م َنصَّاِبٌن ال يُريدوف إالَّ اضُتكم  ).، قالوا ال  (األحكاـ) وىذا طَبعاً َموُجود  (لكي تعرفوىم أَّنَّ
وليس يف ُكتب ىي ضدُّىم ما أعتمد أنا على أيِّ كتاب ضدىم َما أعتمد إال على كتاب 

  . ػتمود عبد اضتليم وعندي غًنه كلُّو موثَّق بالصَّفحات
 

أنتم تريدوف أف تكونوا  )آخر شيء أقنع الباقوري أنو يأخذ وزارة األوقاؼ . قالوا ال ، نرفض 
 . ( دعاة األوقاؼ كلُّها لكم

فانسحب اعتُضْييبُّ الَباقورِي وقالوا لو اآلف تفضَّل قدِّـ استقالتك وأنت مرفوض من رتاعة 
سلمٌن

ُ
 . (مت ؟ـفو) فُفصل الباقوري ؛- (ظتاذا تأخذ األوقاؼ ؟  )– اإلخواف اظت

 
م خُيطِّطوف لُو وعملوا التَّنظيم السِّرِّي الَّذي ىو نفُسو  التنظيم السِّري  )ُىنا رَتاؿ عَرؼ أَّنَّ

  . (الذي ىو اصتَيش السِّرِّي الذي كاف منذ األربعينات وكاف من أعضاءه
 



ف السِّندي راح يف افراح وأعاد تشكيلو أيَّاـ اعتُضييب و وضعواْ عليو يوسف طلعت وعبد الرَّحم
فتنة رتاؿ وىؤالء اجملموعة راحوا فيها لِكن َجاءوا بأُناٍس جُدد فوضعواْ يوسف طلعت لكي 

  . -رتَاؿ عبد النَّاِصر-دُيسك التَّنظيم اطتَاص السِّري إلْسقاط 
 

 يشَتغلوف يف اصتيش مثل ما كانوا يشتغلوف أيَّاـ اظتلك فاروؽ ، وأرسل إليهم أناساً قاؿ وبدؤوا
عتم ترى كل شيء مكشوؼ عندي لكن تعذهبم وختطفهم يف اصتيش ورتعوا لكم اطتاليا وأنا 

  . معكم كنت أفعلها وكل شيء مكشوؼ عندي
 

م ليُسوا - (اغتيالوفاستمروا وحاولوا )- ىذه الطريقة ؛أتركوالكن أنصُحكم  وىم يقولوف أَّنَّ
واضح ). ىو الَّذي أراد ٱغتيالو... وفالف ... ىم من وضعوىا وأنا عندي من كتبهم فالف 

  ؟ (وال أل
 

اظتهمُّ ُىنا قاـ رتاؿ بعدما شوَّه ُصورهتم وأتى بالسِّفارات من أمريكا وبريطانيا كسبها ألنو كاف 
سئوؿ باالتصاؿ مع السِّفارة األمريكية ومع 

َ
 االستخباراتظتَّا كاف مع اإلخواف كاف ىو اظت

سؤوؿ االنقالباألمريكيَّة من أجل 
َ
 باالستخبارات باالتصاالت وكاف صالح شاذي ىو اظت

  .التيطانيَّة من أجل إسقاط اظتلك فاروؽ وأخذ اإلذف من بريطانيا وأمريكا
 بيومٌن قاؿ عتم رتاؿ عبد النَّاصر بريطانيا االنقالبوكاف مسؤوال عن ىذا وذاؾ ولذلك قبل 

؟ وقاـ صالح شاذي وقاؿ أمَّا أمريكا؟ قاؿ أمريكا لن تتدخل باالنقالبستتدخل إذا قمنا 
 .  األمريكية وقاؿ عتم أيضاً أف بريطانيا لن تتدخلاالستخباراتألنو كاف مندوهبم أعين 

 
يقوؿ ألف فالف أبو  (شيبة  )يقوؿ صالح شاذي وىو من رؤوس اإلخواف اظتسلمٌن إذل اآلف 

وكاف اظتلك فاروؽ سافر قبل سنتٌن - ( التيطانيةباالستخبارات -)االتصاؿرفيق كاف لو 



فهمتم  )-فقاؿ إف اضُتكومة التيطانية ال مانع عتا من حدوث االنقالب على اظتلك فاروؽ ، 
  ؟- (

 
وما تدخلتا ال البوارج األمريكيَّة وال  ( االنقالبحدث  ) من أمريكا وبريطانيا االنقالبيعين 

  .  مبُباركة من أمريكا وبريطانيااالنقالبالتيطانيَّة وؾتح 
 

سألة ىذه  )واعرتفت أمريكا وبريطانيا باضُتكومة اصتديدة ىذه 
َ
 ؟  (َفهمتم اظت

أنو ظتَّا ضرهبم طبعاً رتاؿ ظتَّا عرؼ ىذا بدأ ينزؿ يف - كمظاهلل حيف-الَّذي حصل ... اظتهمُّ 
وأثَّر يف اعتضييب نفسو  )كما يقوؿ اعتُضْييب  .. االتصاالت وما أدراؾ ما االتصاالتاصترائد 

ألفَّ بريطانيا اآلف ... ، كما ذكرت نقابة اإلخواف اظتفلسٌن  ( كما ذكر خصِّيصاً اظتسؤوؿ
بدأت تلعب على رتاؿ عبد النَّاصر ظتَّا بدأَ بالشُّيوعيٌِّن بالسُّويس وىذا من أسباب جعل 
سلمٌن لكي يِصلواْ ِضدَّ الشُّيوعيٌِّن الَّذين ُىم يف السُّويْس أيَّاـ اضَتْرب 

ُ
أمريَكا لإلخواف اظت

  . الَبارَدة
 

سلمٌن َمدُعومٌن بَدعٍم قويٍّ من أْمريكا حَّتَّ يف اصْتِهاز 
ُ
اعرِفوا ىذا الشُّغل كلُّو ؛ اإلخواف اظت

األفَغاين دعموا من أجِل السُّويس ، وكانواْ مدعومٌن على أَساس أنو كانت السُّويس الشُّيوعية 
سلِمٌن يف إْسقاط الشُّيوعيٌِّن

ُ
 . يف الدُّوؿ العربيَّة فلم ََتد أْمريكا مثل اإلخواف اظت

سلمٌن يف اطَتمسيَنات ، كاف كلُّو على الشُّيوعيَّة ؛ 
ُ
ولذلك َتد عامَّة كالـ اإلخواف اظت

 ؟ (واضح وال أل)فاستفادت منهم أمريكا ىذا الشَّيء 
رتاؿ عبد النَّاصر طرأت مشكلة بينو وبٌن أمريكا بعدئذ وبدأ ديد يديو للسُّويس ىنا بدأت 

ىنا بدأ اإلخواُف اظتسِلموف تدعمهم اصتهاُت  (فهمتم؟)بوادر سقوط رتاؿ عبد النَّاصر ، 
 باالشرتاكيٌنوأتى  ... (رتاؿ عبد النَّاصر غتـر )األخرى ، وقاـ رتاؿ عبد النَّاصر وىو غتـر 



وأتى باظتصائب كلَّها ، فضرهبم رتاؿ عبد النَّاصر عندما كشف التنظيم اطتاص ليوُسف 
فضرهبم وألَقى القبض على رؤوسهم وضباطهم  )طلعت ، يف اطتمسينات أيَّاـ اعتضييب 

 . ( وجيوشهم وعلى دنياىم كلها
وقالوا سُيسقي رتيع الدُّوؿ وانظروا ماذا ... ىنا ُىم يف ىذا الوقت اَتو اإلخواف للسُّعودية 

مع العلم أفَّ ىذا من كتب اإلخواف ؛ ومع أفَّ !! وانظروا ماذا فعل بسوريا !! فعل بليبيا 
وىو الذي !!! حسن البنَّا كاف يرى أف تسقي رتيع اظتملكات اظتوجودة يف الدُّوؿ العربية 

الرُّوتارل وزين العابدين ، وقاموا :  مها اثنٌندعم انقالب اليمنيٌِّن على اإلماـ حيٍن وأرسل 
 .  ىناؾباالنقالب

 
 لكي ننزلو على اصتريدة انقالبا أرسلوا إرل رسالة أنكم عملتم االنقالبوقاؿ عتم إذا عملتم 

 ، وكاف قويهم عزَّاـ اظتسؤوؿ على اصتامعة العربيَّة قاؿ االنقالبلكي حتتفي الدوؿ العربية هبذا 
 ؟(واضح وال أل  ) ...عتم أعلُنوا حالة طوارئ نفسهم 

 
نيا كلَّها وأنَّو ضطهدوفواهلل ؿتُن ـ :واْ وقالواْ ؤوجآ  وأفَّ رتاؿ عبد النَّاصر ىو الَّذي قلب الدُّ

  .  والشُّيوعية ويريد إسقاط اضتكومات اظتلكيَّةاالشرتاكيةىو من ينصر 
 

واستقبلواْ على  !! وىذا الذي يسويو وؿتن ننادي أنو ال إلو إال اهلل ، والسَّوالف ىذه كلها
 من أعظم ما االستقباؿأَسػاس أَّنم طالَّب علم ودكاترة وينادوف أف ال إلو إال اهلل ، وىذا 

م يتوفروف على دكاترة ُمتخرِّجٌن يف القراءات ويف التَّفِسًن ويف  اذا ؟ ألَّنَّ
َ
دخلوا بو إلينا ، ظت

وكانت اصتامعات عندنا يف السُّعودية يف بدايتها تتمىن تكوف ... اضَتديث ويف اللُّغة ويف غًنىا 
  .جامعة ؛ واظتعاىد العلميَّة ىؤالء من اظتصريٌِّن ، وسوؼ آت للسُّوريٌِّن بعد قليل

 



 ؟- (واضح وال أل  )-وىؤالء اظتصريٌِّن جاءونا وانتشروا 
  ينُشروف اإلخواف داخل السُّعودية فقاموا بتنظيمٌنبدؤواظتَّا انتشروا يف السُّعودية هبذه الطَّريقة 

: 
 . يسمُّونو التَّنظيم اإلخواف يف خارج مصر : التنظيم األوؿ

 . فكاف عندنا يف السعودية تنظيم للسعوديٌِّن فقي وكاف اظتسئوؿ عنهم منَّاع القطَّاف
قالوا ألنَّو كاف  ) لكن منَّاع القطَّاف بعد ذلك أدخلو السُّعوديوف وقد ذكره علي العشماوي

 . وأدخلوه السعودية.. ومع أنَّو كاف مسئوال عن التنظيم خارج السعودية فقي  (جريئا 
 

طبعاً ىناؾ من السُّعوديٌِّن تنظيم قبل منَّاع القطَّاف ، واطتليجيُّوف من البحرين وقطر والكويت 
  . الذين درسوا يف األزىر يف األربعينات

 
، تلتقي الطُّالب الوافدين - صتنة الطُّالب -اشتهاألف اإلخواف اظتسلمٌن كانت عندىم طريقة 

من األزىر ومن جامعات مصر وتوصلهم إذل مراكز اإلخواف اظتسلمٌن وإذل دروس حسن البنا 
ويلتُقوف مع ... فكانوا يأتوف باطتليجيٌِّن من السُّعوديٌِّن والبحرينيٌِّن والقطريٌِّن والكويتيٌِّن !! 

فالف وبايعوه وراحواْ فدخلواْ ؛ وُكلَّ . حسن البنَّا يف دار اإلخواف اظتسلمٌن وىذه رل أدلَّة عليها
 ىؤالء اإلخواف اظتسلمٌن .. شيٍء 

  .. كما ىو عندنا يف اصتريدة وتعرفوف (وكاف عندنا اإلخواف اظتسلمٌن العراقيٌِّن  )
 

سلمٌن العراقيٌِّن ينقسموف إذل قسمٌن
ُ
  : واإلخواف اظت

  .قسم كاف موجوداً يف الزُّبًن*
وصل*

ُ
  . وقسم كاف موجوداً يف اظت

وصل من الصَّوَّاؼ ؛ الَّذي جاء من نَاحية التَّعليم إذل ُىنا ، وكاف 
ُ
القسم الذي كاف يف اظت



مسئوال كبًناً على وزارة اظتعارؼ وكاف مسئوالً على وضع اظتناىج ، الصَّواؼ كاف رئيس 
  . اإلخواف اظتسلمٌن يف العراؽ وبايع حسن البنَّا بنفسو

 
الذي ىو اآلف - طاؿ عمرؾ-كاف من ضمنهم عبد اهلل العقيل  (بعض الزبارى)الزُّبارى أو 

متقاعد يف الرِّياض أو يف كتاؼ ، وقد ألَّف كتابا ضخماً وذكر فيو ربي العادل اإلسالمي يف 
  . الكويت

 
عبد اهلل الزبارى ىذا من اإلخوانيٌن الذين كانواْ أتباعاً لإلخواف اظتسلمٌن وزار مصر والتقى 

  . أتى أيضا إذل ىنا وأيضا انتشرواْ - بارؾ اهلل فيك-ىذا... بكبارىم وبايعهم وكل شيء 
 

وىؤالء ىم !! .. إذا اإلخواف اظتسلموف ال حتسبوا أَّنم فقي ىم الذين أتوكم من ىنالك 
  . اإلخواف اظتسلمٌن

 
ظتا حدثت قضية زتاس جاء إلينا - رزتة اهلل عليو-ومن اإلخواف اظتسلمٌن أياـ اظتلك خالد 

-اإلخواف اظتسلمٌن السُّوريٌِّن فاستقبلناىم ألَّنم ىاربوف من اضترب فقلنا عتم تعالوا تعبدواْ 
  . وىذه السعودية مفتوحٌة لُكم- جزاكم اهلل خًناً 

 
فاتصل اإلخواف اظتسلموف ومن ضمنهم ػتمد سرور الذي درَّس يف معهد حائل العلمي ، 

وسعيد حوَّى درَّس يف اظتعهد العلمي يف اظتدينة اظتنورة . ودرَّس يف معهد علمي يف التيدة 
وغًنه كثًن من اإلخواف ... ودرَّس يف اظتعهد العلمي يف اضتاسة وىو عندي تسعة سنوات 

اظتسلمٌن السُّوريٌِّن انتشروا فتعاونوا مع اإلخواف اظتسلمٌن اظتصريٌِّن مث بعد ذلك تشكَّل ىيكل 
  .؟  (فهمتم  )!!! رتاعِة اإلخواف اظتسلمٌن السُّعوديٌِّن ؛ وماذا شتَّوىا ؟ الصَّحوة 



 
اذا ؟ ألفَّ القَرضاوي وغًنه 

َ
ليس ىنالك بأٌس يف أف  ))- :وىي موجودة عندي -يقوؿ ... ظت

  . (( جيتمع اإلخواف يف ِبالدىم ويَتسمَّوا بأيِّ إسم
 

 )) :يقوؿ ...ويقوؿ ُمصطفى مشهور يف كتابو من فقو الدَّعوة وىو عندي موثَّق بالصَّفحات 
وىل تعرفوف  )والصَّحوة اظتوجودة اآلف ىي اإلخواف ، وإذا أردَت أف تتأكَّد فانظر إذل 

إذا أردت ): يقوؿ- توقف قبل سنة-ُمرشد السَّادس لإلخواف اظتسلمٌن  (ُمصطفى مشهور؟ 
كلها دتجد اإلخواف ... أف تتأكد فانظر إذل خطاب الصَّحوة يف رتيع بالد اطتليج وغًنىا 

  .(( ، وتسًن على نفس خطانا وبرناغتنا.. وغًنه ..اظتسلمٌن وحسن البنَّا وغًنه
 

 اإلخواف اظتسلمٌن اسمفسمَّواْ أنفسهم عندنَا بُدعاة الصحوة حَّت يفلتوا بأنفسهم من قضية 
من شباب الصَّحوة من مشايخ : ولذلك كل َمن جاء ِمن بعد يقوؿ  (واضح و ال؟)!!

ال يقوؿ إَّنم مشايخ الصحوة ألنو  -رزتو اهلل-ابن باز !! من دعاة الصَّحوة !! الصَّحوة 
مع أف ابن باز وال مرَّة قاؿ عنهم من مشايخ الصَّحوة ، الحظواْ ومع أفَّ ابن . ليس إخوانياً 

 . باٍز كل الناس درست عليو ومع ذلك ال يقوؿ أَّنم من مشايخ الصَّحوة
 

وصفهم فيو أَّنم مشايخ الصَّحوة  (وأحتداىم يف شريي أو يف ُكتيِّب  )وابن عثيمٌن وال مرَّة 
  . َّنائّياً  ... أو ابن باز من مشايخ الصحوة أو الغدياف أو الفوزاف... 
 

سلمٌن وظتَّا كتوا صاروا 
ُ
مشايخ الصحوة ىم الذين تربوا يف حلقات ومكتبات اإلخواف اظت

 !! مشاخيا
  ... ( فهمتم ؟) 



وإذاً قضية انتشار اإلخواف اظتسلمٌن ال !!! .  ماذا ؟ مشايخ الصحوة اشتهمفأصبح عندنا 
حَتسبوىا أَّنا انتشرت يف يـو أو يومٌن أو ثالثة ؛ مثَّ ماذا فعلوا قالوا كل شابٍّ تروف توجهو 

 . لإلخواف يكمل دراستو إذل اظتاجستًن والدُّكتوراه
 

حَّتَّ  ... (اظتاجستًن والدُّكتوراه  )وكل شاب ليس متوجها دبروا لو العرَاقيل حَّتَّ ال يكمل 
يقوؿ عبد اهلل العنيزي يف كتابو  (ليس سيد قطب) ُيسيِطروف على ىَذا ، ػتمَّد ُقطب بدؤوا

عندما كنا يف مصر كنا ؿتن وبعض  ))- :يقوؿ-ىو وعبد اهلل العقيل عمره فوؽ السَّبعٌن 
ُنرينيٌِّن ، -فكانواْ يرتدَّدوف ( (إخواننا اطتليجيٌِّن نرتدَّد على سيد قطب يف بيتو يف ُحلواف 

  .  -قطريٌِّن ، كويتيٌِّن ، وسعوديٌِّن وكانوا متلزمٌن مع سيد قطب يف جلساٍت خاصَّة
 

عِلي العشَماوي وكاف سيِّد قطب دينعنا أف ؿتضر ىذه اصتلسات ويطُردنا ، سيد : ويقوؿ
قطب ربطهم مبحمد قطب وظتا قاؿ علي الَعشماوي عتم ظتاذا ال يشارؾ معنا ػتمد يف التنظيم 

  ؟
 

  . ىكذا قاؿ موُجودة بالنَّص.. قاؿ ػتمد لو ُمهمَّة ُأخَرى 
 
 جاء ػتمد يُتابع مهمتو ؛ فجاء إذل -بارؾ اهلل فيك-مث  .. (ػتمد لو ُمهمَّة ُأخَرى): قاؿ 
  . (الَّذين ُىم أتباع سيد قطب اظتوجودين ىنا)وانتشر ىؤالء القطبيٌِّن  (أـ القرى  )مكَّة 

وىذا ) أف ػتمد قطب وسيِّد قطب بدأ ينتشر فكرىم ىناؾ -بارؾ اهلل فيك-فالذي حصل 
وبعد ذلك مَسُكوىم عَلى قَضايَا كِثًنة على الدَّعوة  (الذي جعل اصتامعات وغًنىم يُبعدوَّنم

 . لكن ؿتُن عَلى نيَّاتِنا... وغًنىا ... وغًنىا 
 



نهج ، وأبعد كل من 
َ
وىم ؼُتطِّطٌن إذا مسك أحدُىم مدير دعوة قرَّب كلُّ من على ىذا اظت

وإذا مسك أحدىم حلقة القرآف رَّبَّ الشَّباب على كتب سيد ُقطب وحسن البنَّا . ليس منو 
  . ( أي مشكلة )، وأي شاب يَعرتض دبروا لو أيَّ مشكلة 

كأف يتهموه أخالقياً ألجل أف يتخلَّصوا منو وحَّتَّ ال ُيشوِّش على الشباب الباقٌن ؛ ختلصوا 
 !!!؟... إذل أف سيطروا ، ويعين كيف نقوؿ ؿتن  (واضح وال أل ؟  ).منو 

ولكن أنا أبشِّركم وهلل اضتمد واظتنَّة ، أيُّ رتاعٍة غًن مبنيَّة على الِكتاب والسنَّة مهما بلغت 
وكُتت سرعاف ما اَّنارت ، ىذه من ضمن ِصفات اظترافق صتماعة اإلخواف منذ تأسست إذل 

  ... ىذا اليـو
 . ظتاذا ؟ ألنو ليس لوجو اهلل

 
وما كاف هلل فهو الباقي ، وأنا أبشركم أنين أريد أف الناس تفهم وأريد أف تعرؼ حقيقة 

عزة وىو من كبار اإلخواف اظتسلمٌن  اإلخواف يف السعودية ؛ وأنا أعطيكم أحدىم واشتو أبو
  . يف غزة ، وكاف ىناؾ مكتب اشتو اظتكتب العريب ظتتابعة دعوة اإلخواف

 
 سَنوي جَيتمع فيو قادة اإلخواف يف الدُّوؿ العربية يف اجتماعو أبو عزة ىذا الدكتور كاف ىناؾ 

الَّذي ىو عندنا  )بًنوت ويقوؿ أبو عزة أنو كاف حيضر من الكويت اظتطوع و عبد اهلل العقيل 
وكاف حيضر من السوداف فالف ...  ، أحياناً اظتطوع وأحياناً العقيل لالجتماع (يف الرِّياض 

 وكاف حيضر من سوريا عصاـ العطَّار بأشتائهموكاف حيضر من العراؽ أناس بالكنية ما يعلمونا 
  . -وكاف ىو اظتسؤوؿ-

 
 وىذا مَّت ؟ سنة تسعة االجتماعوأما يف السعودية فكاف حيضر كل سنة واحد غًن الثَّاين يف 

وأما :  ويأخُذوف التَّعليمات ويُطبِّقوَّنا ىنا ويقوؿاالجتماعوستسٌن ميالدي كانوا حيضروف 



السُّعوديوف فكانوا يتغًنوف فكلِّ سنٍة يأتِينا شخٌص غًُن اآلخِر ؛ وجيتمعوف يف بًنوت ، وقيل 
 !! وكانت الكتب منتشرة والَ تسأؿ عِن السِّياحة!!  بًنوت ألَّنا كانت منفتحة اختارواظتاذا 

 . ( واضح وال أل ؟ ) ال أحد يدري من الَّذي دخل وَمن الَّذي َخرج (راحيو وجايَّو  )والنَّاس 
 

فاظتقصد من التنظيم موجود ، والتشكيل موجود ، والقيادة موجودة ، وقيادات اظتناطق 
 بس بطريقة ماذا ؟... موجودة ، وقيادات القرى واظتدف موجودة ، وكل شيء موجود 

 
، يعين دتسك ىي منظَّمة عبارة  (نُريُد تنظيماً بال تنظيٍم  ):نصيحُة صالح شاذي قاؿ 

  . !! (( عشاف ُبكرى يقوعتا أبوؾ يشيلها أبوؾ))منظمة وىي أسرة وتقوؿ ليست أسرة ؛ 
تيب لُو أسرة ، والتَّخطيي لُو أسرَة لكنو ال يعرؼ أنَّو ماذا ؟ أنو أسرة . ال، ىم عتم أسرة ، الرتَّ

يعين النَّاس كلها من اإلخواف اظتسلمٌن لكن ال أحد !! أو أنو خلية ، وأنو تنظيم بالَ تنظيم 
م من اإلخواف اظتسلمٌن  لكن من الذي يدريك أَّنم من اإلخواف اظتسلمٌن ؟ لو . يعرؼ أَّنَّ

أف واحد دخل معهم ، حُيجب عن كتب السَّلف ، وعن العلماء اظتتقنٌن لُكتب السَّلف ىذا 
 . واحد
 

وتُرَّبَّ على كتب سيِّد قْطب وعلى حسن البنَّا وعلى مشايخ القياديٌِّن الرَّشتيٌن للصَّحوة ، 
غًنىم ال يفعل معك ىذا أمَّا لو كانواْ َصادقٌن يفتُحوف معك على ُكتب  (!واضح وال أل ؟)

  . السَّلف ، وعلى ُكتب أئمة الدَّعوة وعلى كتب ابن تيميَّة ، ويقولوف ما نشك فيهم
ولذلك ىم عندىم نفس طريقة التَّبليغ ، رتَاعة التَّبليغ لو تقُعد معهم عشرين سنة يسرحوف 

واهلل أنَّك طيِّب  ... (أنَت لسَت تبليِغي  )معك يف البيت ودَيرُحوف ، وإذا َما خرجت معهم 
لو أنَّك تُصـو النَّهار تُقـو اللَّيل ما خَرجت ُىم يذمُّونك ، !! بس لو خترج ، ليش ما لوخترُج 

اذا ألنك دخلت يف التَّنظيم ، .وأنت طيِّب ليش ما خْترُج 
َ
 ؟ (واضح وال أل  )ظت



 
.. تدخل التَّنظيم منذ أَّنم يروف فيك شيء أيُّها الشَّاب ، تعرتض وتأتيهم للدرس واضتلقة 

  .  باز كالمػاً غًن كالمكالبنشيخ ، ضتظة أنا قرأت  وتقوؿ ضتظة يا
 أربعة ؽتن ىم خاصٌن ليأخذوه  )ىذا ما يعملوف لو يُرسلوف إليو 

 !!( يلعب معهم الكرة ويسبحوف يف البحر
بعد ذلك إذا ألفوىا ال  (ىذه أوؿ خطة  )ويقولوف لو يا أخي أنت ظتاذا تثًن األمور ىذه ؟ 

فيقولوف لو يا أخي مثل ىذه  ) َتدي يرسلوف إليو ثالثة أو أربعة من الكبار يف السن قليالً 
وؿتن أتينا لندرس وماىذه األفكار وال تشوش على اآلخرين وغًنه  (األمور الينبغي أف تثًنىػا 

 !! ... وغًنه... 
 

 (ويقوؿ لو ىذه األمور ال تأيت هبا للحلقة  )بعد ذلك إذا دل يفهم ديسك اظتدرس اضتلقة 
ىذا يقوؿ لو كذا وىذا يقوؿ  ) وبعد ذلك إذا حاولوا معو ودل يفهم أتوا بأحدىم ليتحرَّش ِبو

  ( لو أنت مزعج
يعين يسلكوف معو الشِّدَّة ، وأحَياناً يضربونو وبعد ذلك يفُصلونو وبعد ذلك حتُصل مشاكل 

وإذا رأوه ال يُريد أف يفهم يأتوف للقصد أنو . يعين يُريُدوف أف يُتخلَّص منو ... ويرتؾ الشَّباب 
 !! ... ( أنت ال نريد أف نراؾ وجهك ىنا ):صاحٍل للتنظيم يقولوف لو  غًن
 

 )):وبعد ذلك يلجئوف للطَّعن يف ِعرِضو ومَضايقتو ؛ وعندي يف كتبهم أَّنم يقولوف مبا معناه 
، وىي ( (وإذا أردنا أف ُنسقي شخصاً َما ، فإنَّنا قد نلجأُ إذل قَضايَا عائلتو وقَضايَا أسَرتو 

  (2).عندي كل شيء عندي وبعد ذلك يَنقطع
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 . (أنا بتكلم عن كل شيء وأنا سوؼ أعطيكم الشَّريي لتنشروه حٌن أنتهي  ) – (1)



من الكالـ مث حتاور على اظتوضوع نفسو مع - حفظو اهلل- الشيخ انتهىبعد ذلك  - (2) 
 : وأضاؼ الشيخ ػتمد ما يلي- حفظو اهلل تعاذل-العالمة ػتمد بن ىادي اظتدخلي 

عن قضية تشويو السُّمعة ، ىذا - جزاه اهلل خًناً -ىذا الكالـ الذي ذكره الشيخ عائد  ))
 اظتؤسسات اجتمعتلو '' : ليس للصغار فقي للصغار وللكبار ؛ فسعيد حوى يقوؿ 

واظتخابرات األمريكية واظتخابرات الرُّوسية على تشويو شُتعة رجٍل ، ظتا بلغت ما بلغو اإلخواف 
وىذه شهادة من خبًن كاف اظتنظر ورئيس التَّنظيم يف ُسوريا وَتعرفونو رتيعاً ، '' اظتسلموف 

مرت فرتة ال تكاد تسمع إال تربيَّتنا ... وكتاباتو معروفة يرتبَّوف عليها ويربُّوف عليها غًنىم 
مع األسف ، وىذا .. الرُّوحيَّة ، تربيتنا الروحيَّة ، كَتابنا الذي ىو تربية حسن البنَّا الصُّوفية 

وىو ذكَر منوذجاً على العُمـو .وىذا أيضاً يضاؼ إليو  ( كالـ الشَّيخ عائد )الكالـ صحيح 
ىذه اظتخابرات  (يعرتؼ بذلك عليهم  )وأنا سأذكر لكم منوذجاً عن أحدىم وىو كبًنُىم 

نيا لو اجتمعت ، ال تصل إذل نيل شيء منو مثلما يَناؿ  الثالث الَّيت ىي أقَوى ؼُتابراٍت يف الدُّ
سلموف

ُ
 .(( اإلخواُف اظت

 
بالنسبة  : )) ضتظة ىو يطوؿ الكالـ ولكن أنا سأختصر- : حفظو اهلل-الشيخ عػائد 

 معروفة كما يقوؿ أزتد عادؿ االستخباراتطبعاً ( ( أنا سأعطيكم إياه االستخباراتظتوضوع 
أنو ... وغًنىم  ((التَّنظًن  ))وػتمود الصباغ يف  ((النُّقُي عَلى اضتُروؼ  ))كماؿ يف كتاب 

 وقسم اظتباحث كما يقوؿ ػتمود االستخباراتكاف ضمن التنظيم اطتاص قسم يسمى بقسم 
عبد اضتليم ، ألَّنم يروف وخذوىا قاعدة مين أف دعوهتم تكمن يف إقامة دولة خفيَّة ، فيها 

...  ، وفيها ِوزاراهِتا ، فيها جيشها ، فيها قيادهتا ، فيها تنظيمها فيها كل شيء استخباراهتا
إف الناظر إلينا يرى ليس معنا  : ((فقُو الدَّعوِة  ))ولذلك يقوؿ مصطفى مشهور يف كتابو 
سلمٌن يف كتابو فقو  )شيء ، يف حٌن أف دعوتنا حتت األرض 

ُ
رشد السَّادس لإلخواف اظت

ُ
اظت
إف دولة اإلخواف حتت األرض والذي ينظر ال  (الدعوة وىي عندي بالنصوص والصفحات 



 . يرى ما حتت األرض وىي دولة سريَّة مَّت ما حاف وقتها فإَّنا ستخرج لكن نقيمها أوالً 
ولذلك َتد شبابا قاموا بلقاء مع التلفزيوف واحد منهم وىو يف السيارة يقوؿ أنت وزير 

فهم غتانٌن فالشاب وىو  ... الداخلية واآلخر يقوؿ أنت وزيُر اطتارجيَّة وأنت ما أدري ويش
 . صغًن يتعلم أنو سيصبح وزير وكل شيء فاظتهم أف اظتقصد ىو إقامة دولة عتم

البد لنا يف ىذا العصر اآلف من  : ((أولويَات اضتركة اإلسالمية  ))يقوؿ القرضاوي يف كتاب 
خطاب ديين مع الغرب ومع النصارى ومع القساوسة يف : خطة موجودة من ثالث خطابات

 . الكنائس
 . وخطاب مع اظتستشرقٌن وثاين وىو خطاب مع ساسة الغرب الظاىرين واظتتسرتين

الـز نتصل ببعض ويدعموننا إلقامة دولة اإلخواف ػ معىن كالمو ػ مث يقوؿ وأمَّا خطابنا مع 
الكنيسة فلئن بعض القساوسة عتم تأثًن على بعض السَّاسة ، فانظر فهم ديدحوف دولتهم 

وأمَّا خطابنا مع اظتستشرقٌن ألف أكثر اظتستشرقٌن يعملوف مع !وكأف ال شيء عليهم 
 ويف األمن القومي باللفظ ىذا فيلزمنا أف ؿتتكَّ هبم ، مث يقوؿ فيجب أف االستخبارات

 اىػ.نقنعهم أننا لن نأثر عليهم إذا قمنا إذل مصاضتهم فسوؼ ؿتافظ عليها 
 
 

 

 . متَّ ُنمِد اهلل
 

 مع حتيات فريق التفريغ بشبكة إماـ دار اعتجرة العلمية
 

 جلَّ من ال عيب فيو وعالَ === فإف َتد عيباً فسدَّ اطتلالَ 



 

 

 

 

 

 

 

 


