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 الْوِئت بَعد الثَّبهِنَتُ تُمَلَحَالْ

 العُشسًُىً هسباخل اجلُصْءُــ  فَبطِوَت َّب لَبَّْهِ
 

  ... بَ َناِتْ  أَبْ َناِئيْ  َأَخَواِتْ  ِإْخَوِتْ  َعلْيُكم َسََلمٌ 
 ُظَلمةِ  أجواءِ  يف احلديثُ  زال وال ..!!. فَاِطَمةِيَاِلَبَّيكِِ: قُ ُلوبكم وإىل قليب إىل ال ُمحبَّبُ  العنوانُ  ىو العنوانُ 

ينيَّةِ  ادلؤسَّسةِ  يف واحُلَسني احَلَسن أُمّْ   وفُقهائِنا ومراجِعنا ُعلمائِنا بني ُظَلمتها أخرى بعبارةٍ  الرَّمسيَّة، الشّْيعيَّةِ  الدّْ
ينيّْني وُزعمائِنا وُرموزِنا   .الدّْ

يقةِ  ُظَلمةِ  إىل بنا الكَلمُ  وصلَ ( فَاِطَمةِياِلبَّيكِِ) حلقاتِ  رلموعةِ  من األخريةِ  احللقاتِ  يف  يف الُكربى الصدّْ
 عملي   تطبيقٍ  عن احلديثُ  احللقة ىذهِ  يف عليهما، ا رمحة الصَّدر باقر زَلمَّد والسيّْد اخلوئي السيّْد منهجيَّةِ 
 دين   ومرجعٍ  معروفة شيعيَّةٍ  شخصيةٍ  يف واضحٍ  بشكلٍ  يتجّلى العملي التطبيقُ  ىذا الَعَلَمني، ىذين دلنهجيَّةِ 

 أنْ  ُأحاولُ  ولكن تكفي ال قطعاً  واحدة حلقة ا، َفضل ُحسني زُلَمَّد السيّْد لبنان، يف الشّْيعةِ  مراجع من
 ةِ الشَّخصي ىذهِ  خبصوصِ  عنو احلديثُ  شُنكن فيما شيءٍ  ُكلّْ  عن أحتدَّث أنَّ  أُريدُ  ال احلديث، أطرافَ  أُل َمِلم

 ينقطع أنْ  إىل كثرياً  كثرياً  كثرياً  عليهم ا صلواتُ  زُلَمَّدٍ  آلِ  إىل وأساءت كثرياً  وَكَتَبت كثرياً  حتدََّثت الَّيت
 !! النَّفس

 صورتني، منها وآخذُ  الواحدة اللقطة َىذه سأقِسمُ  لكنَّن واحدة، لقطةٌ  احلقيقةِ  يف وذُنا لقطتني لكم أنقلُ 
 :تفصيل فيها فالِقصَّةُ 
 خبصوص كَلموِ  حولَ  أُثريت الَّيت اإلثارات بعد ا فضل حسني زلمَّد السيّْد جاء حني :األولىِاللقطةُِ

يقة  مع واتّْفاقٍ  برتتيبٍ  إيران إىل جاء التسعينات، فرتة يف النَّجف، ويف وقِتها يف ُقم يف الطاىرة، الصدّْ
 ُُجلة من كثرية نشاطات ىناك صورتِو، تبييضِ  ألجلِ  لوُ  ُىيَّْئت الَّيت والربامج النَّشاطاتِ  ُُجلةِ  ومن اإليرانّيني،

 َتصدرُ  الَّيت العالَ  ّٓلَّة مراسَلً  وكان البحراين، َحسن زَلمَّد معوُ  أجراه معُو، لقاءٌ  ُىناك كان النَّشاطات ىذه
 أتذّكر ما وعلى العال، وامسها لندن يف تصدر لكنَّها آّلَّة ىذه وراءَ  اإليرانّيون إيرانّية، رللَّةٌ  ىي لندن، يف

 آّلَّة ذلذه ُمراسَلً  كان البحراين حسن زَلمَّد. الشهابّ  سعيد الذَّاكرة خُتنّْ  ل إنْ  آنذاك حتريرىا رئيس كان
ا اجلزيرة، لقناة مراسَلً  صار ذلك بعد طهران، يف  زُلَمَّد أجرى حني أتذكَّر اآلن إىل يعرفُو، منكم البعض رَّبَّ

 :ّٔا سألوُ  الَّيت األسئلةِ  ُُجلة من العاَل، رللَّةِ  يف وُنِشرَ  ا فضل حسني زَلمَّد السيّْد مع لقاءاً  البحراين حسن
 ماذا - !!الشِّيعةُِعلماءِفيهاُِتخاِلفُِِموضوعاتِتطرحِآراء،ِوتُثيرِآراءِتطرحُِِأنتِسيِّدنا:ِلوُِِقال -
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ِعنهاِيُقالِآراءِمنِطرحتوُِِما:ِقال - ادلئة يف مئة جوابوِ  يف صادقاً  وكان ا؟ فضل السيّْد جواب كان
ِإّلَِِّالشِّيعةِمراجعِمنِالشِّيعةُِعلماءِمنِبعالمٍِِالتقيتُِِماِصحيحاً،ِليسِالشِّيعةُِعلماءُِتخاِلفُِِإنَّها

ِآراء،ِتطرحِإنَّك:ِيقولونِمعيِيختلفونِىمِآرائيِفيِمعيِيختلفونِّلِىمِمعي،ِيختلفِلمِوأيَّدني
 يف ادلئة يف مئة صادقاً  كان ا فضل حسني زلمَّد والسيّْد حقيقة، وىذه - الشِّيعةِعامَّةَِِتُثيرِاآلراءِىذه

 على فأنا سنة، ثَلثني من أكثر ادلسائل ذلذهِ  ادلتابعني من شخصّياً  أنا نعرفها، حننُ  قضيَّة ىذه ىذا، جوابو
  .ادلَلبسات ىذه يف تفصيلي   اطَلعٍ 

ينيَّةُ  ادلؤسَّسةُ  عليوِ  ِلَما سُلالفاً  يكن ل أبداً  ا، فضل حسني زلمَّد السيّْد َطَرَحوُ  ما  ادلؤسَّسةُ  الشّْيعيَّة، الدّْ
ينيَّةُ   ىذا مع سلتلفاً  ا فضل حسني زلمَّد السيّْد كان نعم الشّْيعة، عامَّة بني بوِ  تظهرُ  وجوٌ  ذلا الشّْيعيَّة الدّْ
ينيَّةُ  ادلؤسَّسةُ  بو تظهرُ  الَّذي الوجو  آلرائهم لكنَّ  الشّْيعة عامَّة بني بوجو َيظهرون ادلراجع الشّْيعة، عامَّة بني الدّْ
ينيَّة للمؤسَّسةِ  احلقيقيّ  الوجوُ  آخر، وجو ىناك  ذلك مع سنتلف ا فضل حسني زُلَمَّد السيّْد يُكن ل الدّْ

ينيَّةِ  سَّسةِ للمؤ  احلقيقيّْ  الوجوِ  من حقيقّياً  ُجزءاً  كان الوجو،  وقالوا َفسَُّقوه الَّذين حّتَّ  الرَّمسيَّة، الشّْيعيَّةِ  الدّْ
اً  كثريةٍ  نسبةٍ  يف معوُ  يلتقون احلقيقةِ  يف ىم وقالوا، وقالوا شيعيَّاً  ليس بأنَّوُ  وقالوا بارتدادهِ   آرائِو، من جدَّ
 قضيَّةِ  يف يّتبعوهنا الَّيت ادلنهجّيةِ  يف ونُ ُناقشهم إليهم نعود أنْ  أردنا إذا حوذَلا اإلشكاالت أثاروا الَّيت والنُّقاط
م والرّْجال السَّند م ا، فضل حسني زَلمَّد السيّْد مع سنتلفوا لنْ  فإهنَّ  العاطفةِ  مع تتناغم مسائل أثاروا إهنَّ

 عن غفلوا ولكنَّهم العاّمة، الشّْيعيَّة العاطفةِ  مع تتناغم الَّيت عاطفِتهم يف يكذبون ىم أقول ال العامَّة، الشّْيعيَّة
م ينيَّة ادلؤسَّسة يف العامَّة ادلنهجيَّة وأنَّ  خصوصاً  ا، فضل حسني زُلَمَّد السيّْد مع سنتلفون ال أهنَّ  ىي الدّْ

 وفيَّاً  تلميذاً  كان ا فضل حسني زلمَّد والسيّْد الصَّدر، باقر زَلمَّد السيّْد ومنهجيَّة اخلُوئيّ  السيّْدِ  منهجيَّةُ 
 حسني زلمَّد السيّْد بأنَّ  القول شنكنن بل أبداً، منهجيَِّتهما عن خرج قد يكن ل الَعَلمني، ىذين دلنهجيةِ 

 كما الَعَلمني ذلذين ادلنهجيَّة طرح قد كان ولو ىي، كما ادلنهجيَّةَ  يطرح ل أنّو يعن ُمقصّْراً، كان ا فضل
 ِمن احلقيقة ىي ىذه! عرَضها الَّيت تلك من بكثريٍ  وأسوأ وأسوأ وأسوأ وأسوأ أسوأ صورةً  لنا لعكسَ  ِىيَ 

 وبني بينوُ  فيما اختَلف يوَجد ال أنَّوُ  وستجدون ا فضل حسني زَلمَّد السيّْد كَلمَ  لكم وسأعرضُ  اآلِخر،
 زُلَمَّد السيّْد جواب فكان ُمقَتَضب، بشكلٍ  كان وإنْ  عنهما احلديثُ  مرَّ  وقد ادلذكوَرين الَعَلمني منهجيَّة
ا الُعلماء وبني بين فيما اختَلف يُوجد ال: قال حني حقيقيَّاً  صادقاً  جواباً  ا فضل حسني  ىم وإدنَّ

 . الشّْيعة لعامَّةِ  العام الذَّوقِ  مع تتعارض اآلراء وىذه آراءً  أطرحُ  أينّْ  َعَليَّ  ُيشِكلون
 ىو - إنَّهمِالنُّقطة،ِىذهِفيِمعهمِاختلفُِِولكنَّني - :يقول ا فضلُ  حسني زَلمَّد السيّْد يُعلّْق ُثَّ 

 أؤمن - بالصَّْدَمةِأؤمنِولكنَّنيِلألُمَّةِالعامِالذَّوقِمعِأتماشىِأنِِْمنِّيِيُريدون - العلماء عن يتحدَّث
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ِولكنَّهاِالبدايةِفيُِتصَدمِاألُمَّةُِِصحيحٌِِاألُمَّةِتصدمِالَّتيِآرائيِأعرضِإنَّني - !باحلقائق األُمَّة بصدمة
 يف ُصِدموا شلَّن الكثريون فهناك حصل، الَّذي ىو ىذا حصل، الَّذي ىو ىذا وفعَلً  - ستقَبلِفشيئاًِِشيئاًِ

 العلماء، من اخلطباء، من ا، فضل حسني زَلمَّد السيّْد ركابِ  يف وساروا رجعوا ذلك بعد ولكّنهم البداية
 بطريقةٍ  ويتحدَّثون ويُبجّْلونوُ  شُنجّْدونوُ  اجلميعُ  ركض ا فضل حسني زَلمَّد تُويفّ  وحني الشخصّيات، من

 السيّْد انتقاد يف منَّا َصَدر الَّذي عن كبرياً  اعتذاراً  نعتذرُ  إنَّنا صريٍح، بشكلٍ  ال ولكنْ  يقولوا، أن يريدون
  .حياتوِ  أيَّامَ  ا فضل حسني زلمَّد

 زَلمَّد السيّْد َطَرحوُ  ما حول الشَّارع يف اإلثارات صارت أنْ  بعد السّْياق نفس يف وىي :الثَّانيةِاللَّقطة
 نفس ألعدائِها، تربئةٍ  ومن ِلُظَلمِتها وإنكارٍ  تشكيكٍ  ومن الزَّىراِء، دلقاماتِ  انتقاصٍ  من ا فضلُ  حسني

 ا رمحة الصَّدر باقر زلمَّد والسيدَّ  اخلوئي السيّْد دلنهجيَّة عملية تطبيقات علينا، مرَّت الَّيت السَّابقة ادلنهجيَّة
يقة مقامات يف تشكيك ُخَلصُتها عليهما،  ىو وىذا ألعدائِها، وتربئة ُظَلمِتها يف تشكيك الكربى، الصدّْ

ينيَّةِ  ادلؤسَّسةِ  منطقُ  اجلميع، منطقُ   ! وأوضاِعوِ  يتناسبُ  وَترٍ  على يعِزفُ  واحد ُكلُّ  ولكن الرَّمسيَّة، الدّْ
 الشّْيعيّ  الوَسطِ  يف وجَهك لك سنُبَ يّْضُ : لو وقالوا ا فضل حسني زَلمَّد السيّْد مع معو، اتَّفقوا اإليرانّيون

 زلمَّد السيّْد جاء وفعَلً  االتفاق، ىذا اخلامنئي،كان السيّْد مرجعّيةِ  انتشارِ  وجوِ  يف تقفَ  ال أنْ  بشرطِ 
اً  واسعة فّعالّيات ىناك وكانت إيران إىل ا فضل حسني  أشرتُ  الَّذي اللقاء ُجلتها من وجِهو، لتبييضِ  جدَّ

 زلاضرات، الراديو، يف التلفزيون، يف لقاءات العرّب، الفارسّي، اإليراين اإلعَلم يف لقاءات قليل، قبل إليوِ 
 اإلثارات ةمواجه يف واسعة وجو تبييض عملّية ىناك كانت آخرِه، إىل احلسينّيات يف ادلساجد، يف ندوات

 . آنذاك احُلسينّيني وَسطِ  ويف الشّْيعي، الوَسطِ  ويف احلوزوّي، الوَسطِ  يف أُثرَيت الَّيت
 رجع العملّية ىذه دتَّت أن بعد اللقطة، ىذه إىل ُأشري أن أُريد فقط التفاصيل كل أذكر أنْ  أُريد ال ىنا أنا

 اخلامنئي السيّْد مرجعيةِ  انتشار أمام حائَلً  يقفَ  ال أن كان االتّفاق لبنان، إىل ا فضلُ  حسني زَلمَّد السيّْد
 أنْ  بعد ا فضلُ  حسني زَلمَّد السيّْد فعلوُ  الَّذي ما إيران، خارج الشّْيعيَّة األوساط يف تنتشر بدأت الَّيت

 ال قَلئل، أيَّام بعد فَ َعَلوُ  الَّذي كبرياً، أثراً  تركت وفعَلً  إيران يف ولشخصيَّتوِ  لوجِهو التبييض عملية جرت
 وقطعاً  إيران، إىل وصل لبنان، من فيديو شريط وَصَلنا أكثر، أقلّ  أسبوعني، حدود يف يعن أعتقد أتذكَّر،
 ىذا، الفيديو شريط وصلنا التفاصيل، ذلذه ادلتابعني من وإينَّ  خصوصاً  اآلخرين إىل يصل كما يل سيصل

 من وأجوبة، أسئلة مدارِسو، إحدى يف مؤسَّساتِو، إحدى يف ا فضل حسني زَلمَّد السيّْد يعقدىا ندوة
:ِقالِالخامنئي؟ِالسيِّدِتقليدِيجوزِىل - :اخلامنئي السيّْد بتقليد يرتبطُ  ما عليو طُرِحت الَّيت األسئلة ُُجلة

ِىناِومنِاألعلمِىوِليسِفإنَّوُِِاجتهادهُِِثَ َبتِإذا:ِقالِاألعلم،ِىوِليسِألنَّو:ِقال - دلاذا؟ - يجوزِّل
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 الكثريُ  يعرُفها والَّيت احلوزويّ  اجلو يف ادلوجودة اآلراء ِِبَسب - اجتهادهِِِثباتِمعِحتَّىِتقليُدهُِِيجوزِّل
ِلوِحتَّى - ..!!اجتهاِده ثباتِ  حول الشكوك يُثري ىو ىنا يعن - اجتهادهُِِثبتِلوِحتَّى:ِفقال - منكم
ِالوسطِفيِاألعلمِىوِمن:ِاآلخرِالسؤال... ِاألعلمِىوِليسِألنَّوُِِتقليدهُِِيجوزِّلِفإنَّوُِِاجتهادهُِِثبت

 . السيستانيِالسيِّدِوبينِبينيِفيماِتتردَّدِاآلنِاألعلمّية:ِقالِالشِّيعي؟
 ولكن معوُ  اتفقوا ،![باإليرانّيني الناقصة ّگد يعن: ]شعبية بعبارة يعن فهو ُمهمَّة، ليست األسئلة بقيَّة

 اإلعَلم، وسائل ِقَبل من ُيسَألُ  حني حّتَّ  إيران، إىل يذىب ل بعَدىا ولذلك اإلتّفاق، عكس عمل بالضَّبط
 ينقلون، خواصّْو من ىناك الندوة، أكمل أنْ  وبعد ادلرجعيَّة، بشؤونِ  مشغول ا فضل السيّْد أن من يُقال
 عن سألوك حني سيَّْدنا :لوُ  قالوا احلديث أكمل أنْ  بعد: قال منو، القريبني خواصّْو من مسعتو أنا الكَلم ىذا

 يف رأَيك نعرف وحننُ  !!النَّجف يف السيستاين عليّ  السيّْد وبني بين فيما ترتدَّد األعلمية بأنَّ  قُلت األعلمّية
 واحدة جلسة يف أخسر أن تُريدونن ِمّن؟ تريدون ماذا: قال! احلدود؟ أبعد إىل سلبياِّ  رأياً  وكان السيستاين،

 !آخر وقتٍ  إىل النَّجف على فلنُبقَ  إيران، خسرت ُقم، خسرت أنا اآلن والنَّجف، قم أخسر واحد، يومٍ  ويف
 ا، فضلُ  حسني زَلمَّد السيّْد شخصية اجلهات بعض من لكم تكشفان اللقطتني ىاتني أنَّ  أعتقد

 ادلقلّْدون، بالسيّْد، ادلعجبون!! تصرُّفاِِتا يف ادلتقلّْبة آرائِها، يف ادلتقلّْبة مزاِجها، يف ادلتقلّْبة! ادلتقلّْبة الشَّخصيَّة
ا  يبنون ما على نظرِىم وجهةَ  يبنون ىم نظري، وجهةُ  يل وأنا نظرِىم وجهةُ  ذلم ُىم كَلمي، يرفضون رَّبَّ

 شيعيَّة شخصياتٍ  عن نتحدَّث حننُ  طبيعية، قضيَّة ىذهِ  عليو، أبن الَّذي على نظري وجهة أبن وأنا عليو،
 ا فضلُ  حسني زَلمَّد عليو، وسَلموُ  اِ  صلواتُ  احَلسن ابن احُلجَّة عن ىنا أحتدَّث ال أنا معصومة، ليست
اً، وصريحٍ  واضحٍ  بنحوٍ  ادلعصومني إىل يسيء  يف ا فضلُ  حسني زَلمَّد من َصَدرت الَّيت اإلساءات ِجدَّ

اً  كثريٍ  بنحوٍ  ىي كتاباتوِ  يف أو أحاديثوِ  اً  جدَّ   .جدَّ
 غنّيةٌ  وىي الشّْيعيّ  العلمي الوسط يف معروفة شخصّية ادلعروفني، الُعلماء من :العاملي مرتضى جعفر السيّْد

ا ا فضل بالسيّْد عَلقة تربطوُ  وكانت التعريف، عن  بني فيما بينهما، فيما ُمصاىرة توجد حّتَّ  ورَّبَّ
 ُكتُباً  ألَّفوا الَّذين من ىو العاملي ُمرتضى جعفر السيّْد اجلانبية التفاصيل ىذهِ  عن النَّظر بغضّْ  أسرتيهما،

 جزأين من يتأّلف العاملي مرتضى جعفر للسيّْد معروف كتاب ىناك ا، فضل حسني زَلمَّد السيّْد وناقشوا
 جعفر للسيّْد ُجزآن الثَّاين، واجلزء األوَّل اجلزء ىو ىذا ،(وردود ُشُبهات السََّلم، عليو الزَّىراء مأساةُ : )عنوانوُ 

 السيّْد لكنَّ  طويل، وقتٍ  إىل زنتاجُ  فذلك الكتاب، ىذا على أقف أنْ  أُريد ال ىنا أنا العاملي، ُمرتضى
 ُمرتضى جعفر السيّْد أعن الرَُّجل، وكان ا فضلُ  حسني زَلمَّد السيّْد قالوُ  ما تتبَّع العاملي ُمرتضى جعفر

 وَدلَّس الكَلم َشوَّه أنَّوُ  من ا فضل حسني زَلمَّد السيّْد أتباع قال كما ال نَ َقلوُ  ما ُكلّْ  يف صادقاً  العاملي،
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 ا فضل حسني زَلمَّد أحاديث من مسعُتوُ  شخصياً  أنا الكتاب ىذا يف نقَلوُ  الَّذي الكَلم أبداً، احلديث، يف
 َّبثابة كانت الَّيت ادلؤلَّفات رلموعة أو كتبها، ىو بقلمِو، كتَبها الَّيت الكتابات سواء الكتابات، يف قرأتُوُ  أو

 عليو، َتطَّلعوا وأنْ  تُراجعوه أنْ  شُنكنكم الزَّىراء مأساةُ  الكتاب فهذا تقريَرىا، يُعيد من وىناك ولقاءات ندوات
يقةِ  ُظَلمةِ  خبصوصِ  ا فضلُ  حسني زَلمَّد السيّْد قالوُ  الَّذي عن كثرية تفاصيل فيو  وخبصوصِ  الُكربى الصدّْ

 . ادلختلفة ومقاماِِتا ُشؤوهِنا
 ُكتبٌ  أُلَّْفت حيث وأتباُعُو، ا فضلُ  حسني زَلمَّد َشنَّها قويَّة محلة ُىناك بدأت الكتاب َصَدر أنْ  وبعد

 ُمفصَّل كتابٍ  إصدارِ  إىل اضطرَّهُ  شلَّا العاملي، مرتضى جعفر السيّْد على للهجومِ  إعَلمٍ  وسائلُ  وُسِخرَّت
 خلفّياتُ : )عنواهنا العاملي مرتضى جعفر السيّْد لكتاب السّتة األجزاء ىي ىذهِ  أجزاء، ستَّة من يتألَّف
 حيث ،(الزَّىراء مأساة كتاب خلفيات) الكتاب وىذا ،(الزَّىراء مأساةُ ) الكتاب ىذا ،(الزَّىراء مأساة كتابِ 

 وُجيعَ  ا، فضلُ  حسني زَلمَّد السيّْد ُمؤلَّفات ُجيعَ  الستَّة األجزاء ىذه يف العاملي مرتضى جعفر السيّْد تتبَّعَ 
 إساءة ومن انتقاصٍ  ومن تشويوٍ  من َكَتَبوُ  وما ذكَرهُ  وما قاَلوُ  ما منها واستخرج وأحاديثِو، ومقاالتِو، لقاءاتِو،

 الشّْيعيّ  الوسط يف ادلعروفة الواضحة للبديهّيات سُلالفاً  ذكرهُ  ما األنبياء، لسائرِ  وحّتَّ  النَّيبّ  وآلِ  للنَّيبّْ  أدبٍ 
 .والِعرتَة الكتابِ  دلنطقِ 

 خلفّيات) كتاب من أجزاء وستة ،(الزَّىراء مأساة) كتاب من ُجزأين من ادلؤلَّفة آّموعة ىذه تَلحظون
 ىذين تُراجعوا أنْ  شنكنكم ولكن الكتابني، ىذين عند أقفَ  ألنْ  يكفي ال الوقتُ  ،(الزَّىراء مأساة كتاب

 إىل اإلساءةِ  يف ا فضلُ  حسني زَلمَّد السيّْد قالوُ  شلَّا اذلائل الكمّْ  على لتطّلعوا العديدة األجزاء ّٔذه الكتابني
 تعودوا أن أنتم شنكنكم عليهم، أردَّ  أنْ  أُريد ال تدليس، ىناك حتريف، ىناك يقولون أتباعوُ  زُلَمَّد، وآلِ  زُلَمَّدٍ 

 ذكره الَّذي الكَلم أنَّ  لتجدوا ادلصادر إىل تعودوا أن شنكنكم ادلصادر، ذكرت الكتب وىذه الُكُتب ىذه إىل
 ىذهِ  ولكن التسجيَلت، يف أو الُكُتب يف موجود وِبروِفو بكلماتِو نفسوُ  ىو العاملي ُمرتضى جعفر السيّْد

 الكَلم، وزُنرّْفُ  يُنِكرُ  فإنّو ُمعارضة يُواجو حني ذلك وبعد يتكلَّم ا، فضلُ  حسني زَلمَّد السيّْد طريقة ىي
 يتتّبع أنْ  أراد ِلَمن اخلطّ  طول على واضحة القضيَّة وىذه! ىكذا مقصودي بل ىكذا، أقصد ل إينّْ : يقول
 . ا فضل حسني زَلمَّد السيّْد حياةً 
اً  واضحة حادثة ىناك  قطب، سيّْد ثَ بَّتوُ  ما كتابوِ  يف ا فضل حسني زَلمَّد السيّْد ثَ بَّت حني: ومعروفة جدَّ

 ىذا يقول، ما يدري ال وىو سكران وىو وصلَّى اخلمر َشِرب الثُّمالة، حّتَّ  اخلمر َشِرب ادلؤمنني أمري أنَّ  من
 ا فضل حسني زَلمَّد احلقيقي، األستاذ ا، فضلُ  حسني ِلمَحمَّد احلقيقيّ  األستاذ ُقطب سيّْد ثَ بَّتوُ  الَّذي
 وأسلوبّية وتعبرييّة فكريّة األصل طبق صورة ىو الصَّدر باقر زلمَّد والسيّْد الصَّدر باقر زَلمَّد بالسيّْد كثرياً  تأثَّر

 مباشر بشكلٍ  يعن ُقطب، بسيّْد وتأثَّر الصَّدر باقر زَلمَّد بالسيّْد تأثَّر ا فضلُ  حسني زَلمَّد قطب، لسيّْد
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 ُىناك وَحَدث ادلؤل إىل وخرجت وطُِبعت كتابوِ  يف احلادثة ىذهِ  ثَ بَّت حني لذلك مباشر، غري وبشكلٍ 
 ذََكرهُ  الَّذي الكَلم تتذكَّرون إذا دتّر، القضيَّة أنَّ  تصوَّر ىو اعتذر؟ شيءٍ  بأي الشّْيعّي، الوسط يف ِاعرتاض

 وىو مرَّة، من أكثر ادلقطع ىذا وَعَرضنا العربية قناة يف الدخيل تركي مع ادلقابلة يف الرّْفاعي طالب السيّْد
 قبل كان ىذا ولكن اخلمر، َشرب ادلؤمنني أمري بأنَّ : قال قطب سيّْد أنَّ  عن يتحدَّث وىو معروف مقطع

 مباحاً  آخر،كان مشروب أي مثل البيبسي، يشرب القهوة، يشرب الشاي، يشرب إنسان ما مثل التحرمي
 حني الكَلم، ىذا نشر الذىنّية ىذه بنفسِ  ا فضل حسني زَلمَّد السيّْد أنَّ  فيبدو ذلك، يف إشكال فَل

  اعتذر؟ َّباذا معارضةً  وجد
 وجد أنْ  بعد رفعها الَلحقة الطبعات ويف كتابِو، يف ادلعلومات ىذهِ  طبع الَّذي ىو ادلطبعة عامل بأنَّ : قال

 وِفكَرُه، ُكتَُبوُ  نقرأ أنْ  أردنا لو ألنَّنا ّٔا يُؤمن ّٔا، يؤمن الرَُّجل القضيَّة طريقَتُو، تعرفون ىنا ومن ُمعارضة،
 أغىب إىل لنتحوَّل فعًَل، الرَُّجل إنَّ  فلنقل القضيَّة ىذه عن النَّظر بغضّْ  ىكذا، يُفكّْرُ  الرَُّجل أنَّ  طبيعّية نتيجة

 كتاب يف ادلعلومات ىذهِ  أقحم الَّذي ىو ادلطبعة عامل بأنَّ  وُنصدّْق األرضية الكرة وجو على األغبياء
 الطبعات يف ذلك وبعد وتوزَّع انتشر السوق؟ من ُيسَحب ل دلاذا إذاً  ا، فضل حسني زَلمَّد السيّْد

 !! العجيب الغريب االعتذار ىذا وجاء ا فضلُ  حسني زُلَمَّد السيّْد كتاب من الكَلم ىذا رُِفع الَلحقة
 أنْ  وقبل ،(الدُّعاء رحاب يف: )كتابوِ  إىل سآخذكم ولكنَّن التفصيَلت ىذه يف كثرياً  اذىب أنْ  أُريد ال أنا
 ُمرتضى جعفر السيّْد أنَّ  صحيحّّ  ُمهمَّة، حقيقةٍ  إىل ُأشري أنْ  البُدَّ  الكتاب ىذا يف ذكرهُ  ما عليكم أقرأ

 صادقاً  كان وإنْ  العاملي ُمرتضى جعفر السيّْد لكن وادلعلومات األوراق من اذلائل الكمّ  ىذا َكَتبَ  العاملي
 العاملي، مرتضى جعفر السيّْد احلقيقة، ىذهِ  ُيرِبز أنْ  زُناول ىو ا، فضلُ  حسني زَلمَّد السيّْد عن نقلوُ  فيما
 ليس الكَلم ىذا حقيقياِّ، ليس الكَلم وىذا وادلراجع الُعلماء سُنالف ا فضلُ  حسني زَلمَّد السيّْد أنَّ  من

ينيَّةِ  ادلؤسَّسةِ  واقع عن حقيقيّ  وانطباع صورة ىو ا فضلُ  حسني زَلمَّد السيّْد حقيقّياً،  قام ما الشّْيعيَّة، الدّْ
 فضلُ  َطَرحها الَّيت األفكار بأنَّ  يُبنيّْ  أن يريد لكنَّوُ  نيَّة، بسوء أقول ال أنا العاملي، مرتضى جعفر السيّْد بوِ 

 فضلُ  حسني زلمَّد السيّْد ذكرهُ  ما كذلك، ليس واحلال سُنالُفها الشّْيعة علماء وُجهور صحيحة، ليست ا
 ذنا الَعَلمان وىذان الصَّدر، باقر زلمَّد السيّْد ودلنهجية اخلوئي السيّْد دلنهجية حقيقيّ  عمليّ  تطبيق ىو ا

ينيَّةِ  للمؤسَّسةِ  شرعّية ونتيجة ُخَلصة   .احلديث وإطارِىا القدمي بإطارِىا الرَّمسيَّة، الشّْيعيَّةِ  الدّْ
 الصَّدر باقر زلمَّد والسيّْد العلمية للحوزة القدمي االمتداد شنثل اخلوئي السيّْد ألنَّ  الَعَلمني ىذين اخرتت وأنا
ينيَّةِ  ادلؤسَّسةِ  وسطِ  يف احلوزوّي، الوسط يف ادلعاصرة وادلنهجّية اجلديد الظهور شُنثّْلُ   السيّْد. الرَّمسيَّة الشّْيعيَّةِ  الدّْ

 بأنَّ  يُثِبتوا أن زُناولون اجلميع، ا، فضلُ  حسني زلمَّد السيّْد على َردَّوا الَّذين وُكلّ  العاملي ُمرتضى جعفر
ينيَّةِ  للمؤسَّسةِ  العامَّة ادلنهجيَّة عن شذَّ  ا فضلُ  حسني زلمَّد السيّْد  ادلنهجيَّةِ  عن شذَّ  نعم الشّْيعيَّة، الدّْ
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ينيَّةِ  للمؤسَّسةِ  العامةِ   زَلمَّد السيّْد فعلوُ  ما..!! الشّْيعة مّْ عوا بني بوِ  تظهرُ  الَّذي وجِهها يف الرَّمسيَّة الشّْيعيَّةِ  الدّْ
ينيَّةِ  للمؤسَّسةِ  احلقيقيّْ  الوجوِ  بنفس ظهر أنْ  ىو ا فضلُ  حسني  ُمناِفقاً، يكن ل الرَُّجل الرَّمسيَّة، الشّْيعيَّةِ  الدّْ
 ل ِبو، لكم أظهرُ  الَّذي أنا ىذا، ىو الشّْيعة دلراجعِ  احلقيقيُّ  الوجوُ : احلال بلسان قال صادقاً، كان الرَُّجل
ينيَّة ادلؤسَّسة حال ىو كما منافقاً  يكن ا ادلؤسَّسة ىذهِ  َأصف أنْ  أُريد ال!! الرَّمسيَّة الشّْيعيَّة الدّْ  ُمنافقة، بأهنَّ

ا أقول ولكنَّن ا ّٔا تؤمن الَّيت آراَءىا تطرح فَل الشّْيعة، عوامَّ  ُتداري بأهنَّ  والذَّوقِ  يتناسب ما للشّْيعةِ  تطرحُ  وإدنَّ
 على قطعاً  تؤثّر مشكلةً  ذلا سُيسبّْب ذلك ألنَّ  تطرحوُ  فَل صحيحاً  تراهُ  ما أمَّا الشّْيعّي، الوجدان يف العامّْ 

 أمور إىل النَّاس، بني ادلرجعيَّة منصب على وتؤثّْر االجتماعي، النفوذ على وتؤثّْر الدفوعات، وعلى األمخاس
 ىي الَّيت التفاصيل ىذه يف أخوضَ  أنْ  أُريد ال ىنا وأنا ادلَلبسات ىذه ُكلّْ  عن النَّظرِ  وبغضّْ  كثرية، أخرى

 جاءت فَاِطَمة ُظَلمة ألنَّ  حاشيتِو، على أو ادلوضوع جانب على وليست احلقيقة، يف ادلوضوع جوىر يف
ا شيٍء، كل أُناقش أنْ  أُريد ال لكنَّن الوضع، ىذا بسبب  زلمَّد السيّْد رمسها الَّيت الصورة إىل أذىب وإدنَّ
يقة ا فضلُ  حسني  (. الدعاء رحاب يف: )مثاالً  آخذُ  الُكربى، للصدّْ

 كحالِ  حالوُ  أيضاً  وىو العاملي، مرتضى جعفر السيّْد َكَتبوُ  ما على أُثريىا أيضاً  أخرى قضيَّة ىناك قطعاً 
يقةَ  أخرج فقد البقيَّةِ   ىو القضيَّة، ىذه إىل ُملتفتاً  ليس ىو وأساسا الشّْيعيَّة، العقائدِ  منظومةِ  من الكربى الصدّْ

ا بل ُمغيَّبة القضيَّة ىذه ألنَّ  القضيَّة ذلذه التفات يوجد ال وغريُه،  ىذا يبتدعها بدعة ىي بدعة، ىي رَّبَّ
 اِ  صلواتُ  زُلَمَّد آلُ  لنا وضعها الَّيت الِبدَعِ  إىل رجع ألنَّوُ  يبتدُعها ادلبتدع وىذا معكم، يتحدَّثُ  الَّذي ادلبتدِع

 .نور كَلَمهم بأنَّ  َنِصُفها الَّيت احلقائقِ  بيانِ  ويف للُقرآن تفسريِىم يف أُجعني عليهم وسَلموُ 
 شرحوُ  وىذا ا، فضلُ  حسني زَلمَّد السيّْد ا آيةُ  ،(الدعاء رحابِ  يف) كتاب ىو ىذا بعيداً، أذىب لن

 ؤّمن ميَلدي، 1997 الثَّانية، الطبعة اخلريية، ّٔمن مؤسَّسة نفقة على طُِبَعت الطبعة ىذه كميل، لدعاء
 حال، أيّْ  على ا، فضل حسني زَلمَّد السيّْد وضع على ادلالّية اجلهة من كبري تأثريٌ  وذلا معروفة شخصيةٌ 
 دعاء أنَّ  باعتبار ادلؤمنني؟ أمري عن يتحدَّثُ  وىو ا فضلُ  حسني زُلَمَّد السيّْد يقول ماذا ،81 صفحة
 بداية يف الَّيت الفقرات يف فقرات؟ أيّ  يف احلديث - عليِ ِيسألُِِولذا - األوصياء سيّْد عن روي كميل
نُ ْوبَِِِليِِاْغِفرِاللَُّهمَِّ: )الفقرة ىذه ادلثال سبيل على الدُّعاء ِاللَِِعليِ ِيسألُِِولذا - (الرََّجاءِتَ ْقَطعُِِالَِّتيِالذُّ

 دُتيت الَّيت الذنوب لوُ  يغفر أنْ  ا يسأل عليّّ  - القلبُِتميتُِِالَّتيِالذنوبِلوُِِيغفرِأنِوتعالىِسبحانوُِ
 ىنا فعليّّ  - تعالىِباللِِِاألملِِِصلةِِِعلىِيبقىِحتَّىِوالضَّاللةِالتَّيوِِِفيِالقلبِتضعُِِوالَّتي - !القلب
 قلَبو أماتت قد الذنوب وىذه الذنوب يرَتِكبُ  وعليّّ  القلب، دُتيتُ  الَّيت الذنوب لوُ  يغفر أنْ  ا يسأل

ِلوُِِيغِفرِأنِِْوتعالىِسبحانوُِِاللَِِعليِ ِيسألُِِولذا - كَلمو معىن ىو ىذا! والضَللة الّتيوِ  يف قلَبوُ  ووضعت
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ِباللِاألملِصلةِِِعلىِيبقىِحتَّىِوالضَّاللةِالتَّيوِِِفيِالقلبَِِتضعُِِوالَّتيِالقلبَُِِتميتُِِالَّتيِالذنوبَِ
 ىو بينما عليَّاً، الكَلم ّٔذا يقصد ال ا فضل السيّْد بإنَّ  يقولون عنو، يعتذرون أتباعوُ  قطعاً  - تعالى

، عن يتحدَّث  سائر و أنتم أو أنا الدَّاعي عن احلالِ  بلسانِ  يتحدَّثُ  عليَّاً  أنَّ  يقصد إنَّوُ : ويقولون علي 
 حسني زَلمَّد السيّْد أنَّ  واحلال ادلعقَّد؟ الرتتيب ىذا دلاذا أقول ولكن ىكذا يقولون ىم الدعاء، ّٔذا الّداعني

ِلوُِِيغفرَِِأنِِْوتعالىِسبحانوُِِاللَِِعليِ ِيسألُِِولذا - لكم أقرأُ ! الصراحة ؤّذهِ  لنا يتحدَّث ا فضل
 العبارة - والضَّاللةِالتَّيوِِِفيِالقلبَِِتضعُِِوالَّتي - !ىذا؟ من تفهمون ماذا - القلبُِتميتُِِالَّتيِالذنوبَِ
، عن يتحدَّثُ  فهو واضحة ا علي   عن يتحدَّثُ  ال إنَّوُ  يقولون ىم علي   الدعاء ألنَّ  ىنا علي   ذكرُ  جاء وإدنَّ

 من الدَّاعني حال بلسان يتحدَّثُ  ىنا فاإلمامُ  تقرييب ، مثالٍ  َّبثابةِ  ىنا ادلؤمنني وأمري ادلؤمنني أمري عن مرويٌ 
قوا أنْ  شنكنكم ىل! أمثالِنا من ادلذنبني  صفحة يف ىذا ،نتيجة إىل نصل ذلك وبعد لنستمرّ ! ذلك؟ ُتصدّْ

81. 
ِمنِويبدو - (َأْخطَأتُهاَِخِطْيَئةٍِِوَُكلََِِّأْذنَ ْبُتوَِذْنبٍُِِكلَِِِّليَِِِاْغِفرِاللَُّهمَِّ: )العبارة ىذه عند 84 صفحة يف

 الدَّاعي عن يتحدَّث ال فهو السََّلم عليو يقول حني األمري، عن يتحدَّث ىو - السَّالمِعليوُِسؤالوِِِسياق
ِأيِاألوَّلِالمعنىِّلِالثَّانيِالمعنىِىوِىناِبالخطيئةِِِالمرادِأنَِِّالسَّالمِعليوِسؤالوِِِسياقِمنِويبدو -

ِعليوِِِسألِأنِِْفبعدِالطَّلبِفيِتوسُّعاًِِالسَّالمِعليوِىذاِسؤالوِِِفيِنجدُِِفنحنُِِالخطأ،ِمطلقِالمراد
ِبعضِيغفرَِِأنِِْاللَِِالسَّالمَِعليوِِِسألِأنِِْفبعد - !دلاذا؟( السََّلم عليو) عبارة على الرتكيز وىذا - السَّالم
 !يرتكبها كلها الذنوب ىذه - الرَّجاءِوتقطعُِِالنِّقمِوتُنِزلِالنِّعمِوتُغي ِّرُِِالِعَصمِتهتكُِِالَّتيِكتلكِالذنوب

 عليو، وسَلموُ  اِ  صلواتُ  عليّّ  ىو ىذا - خطيئةِوُكلَِِّذنبٍُِِكلَِِّليشملِالمغفرةِسؤالِفيِتوسَّع -
 ادلؤمنني أمريَ  يقصد ال ا فضل السيّْد أنَّ  على ُيصّرون وىم السََّلم، عليو السََّلم عليو لعبارة التكرار وىذا
ا   !!عليو ا صلواتُ  عنو مروياِّ  جاء الدعاء ألنَّ  ادلثال سبيل على ىنا ادلؤمنني أمري ذكرُ  يأت وإدنَّ

ِتشعرِأَّلِ - (نَ ْفِسكِِإَلىِِبكََِِوَأْسَتْشِفعُِِِبذْكِركِِإلَيكَِِأَتقرَّبُِِِإنِّيِاللَُّهمَِّ: )العبارة عند ،92 صفحة يف
ا تقولون أيضاً  العبارة ىذه تضعوهنا؟ أين العبارة ىذه - خائفاًِِيزالُِِّلِالسَّالمِعليوِعليَّاًِِأنَِّ  عن تتحدَّث إهنَّ

ِوّلِخائفاًِِيزالُِِّلِالسَّالمِعليوِعليَّاًِِأنَِِّتشعرِأَّلِ - !العبارة؟ ىذه تضعون أين! الدَّاعني؟ حال لسان
ِالكبيرةِِِالذنوبِمنِىيِلوُِِيَغفرىاِأنِِْوتعالىِسبحانوِاللِمنِطََلبِالَّتيِوالخطاياِالذُّنُوبِأنَِِِّسيَّما
ِمنهاِالظَّهرُِِلينقصمِواحدٌِِذنبٌِِيكفيِالَّتي ِيدفعُِِعليَّاًِِإنَِِّنعم - :93 صفحة يف - عليَّاًِِإنَِِّنعم!!

ِسبحانوِاللِمنِخوفناِإنَِّ:ِلناِيقولِأنِِْيريدِىوِممكنةِنُقطةٍِِأعلىِإلىِوتعالىِسبحانوِاللِِِمنِخوَفوُِ
ِينفعُِِّلِبحقِّوِِِنُؤدِّيهاُِمخالفةٍُِِكلَِِّأنَِِّمعوِنستشعرُِِبحيثِكبيراًِِكبيراًِِيكونِأنِيجبُِِوتعالى
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! للشَّفاعة؟ نفياً  ىذا أليس - وتعالىِسبحانوِاللِسوىِنوعوُِِكانِمهماِشفيعٍِِأيُِِّوغفرانهاِبإصالحها
 أنّ  ىنا قصُده ىو ولكن األدب، السّيئة الطريقة ّٔذه علي   عن يتكلَّمُ  أنّو صحيح تقولون، ما مثل لنفرتض
 وأنا ادلثال سبيل على لوُ  أقول أن يقبل ا فضل حسني زَلمَّد السيّْد ىو!! الدَّاعي حالَ  بلسانَ  الكَلم
 فحني كذَّاب، أنت سارق، أنت زاين، أنت ا، فضل سيّْد يا: أقول كميل دعاء يل يشرح أنْ  منو أطلبُ 
 أحتدَّث أنا ذلك، أقصد ال أنا سّيَدنا يا قطعاً  وأقول.. . وسرقَتك وزناكَ  كذَبك يغفر أن ا من تطلب
 أنْ  تقبل الشّْيعة اآلن! يقبلون؟ ُيصنّْمونو الَّذين اجلَلوزة من حولو الَّذين ىو؟ يقَبلُ  الدَّاعي، حالِ  بلسانِ 
 فعَلً  يكون رَّّبا أنَّوُ  مع وسارق كذَّاب بأنّو الفَلين ادلرجع عن فأقول ادلراجع عن اللسان ّٔذا كتاباً  أكتب
اباً   ثّ  الكَلم اىذ أقول أن يقبلون! البيت أىل وأحاديث روايات ِبسب احلرامّية أكثر ما ويا وسارقاً، كذَّ
[ اخلري ُجاعة يا ِولُكم] ادلعاصي، يرتبكون الَّذين الشّْيعةِ  حالِ  بلسانِ  أحتّدث أنا ادلرجع، ىذا أقصد ال: أقول
امات أيّ  دون من الواضح الصَّريح الصَّحيح وبالكَلم والوثائق باحلقائق نأت حننُ   أكاذيب أيّ  دون ومن اِتّْ
ُِكلَِِّأنَِِّمعوُِِنستشعرُِِبحيث - !!الشَّفاعة بإنكار وواضح ىنا صريح الكَلم! يقولون ما يقولون ذلك ومع

 وتعالىِسبحانوُِِاللِسوىِنوعوِكانِمهماِشفيعٍِِأيُِِّوُغفرانِهاِبإصالِحهاِينفعُِِّلِبحقِّوِنؤدِّيهاُِمخالفةٍِ
اً، واضح الكَلم ىذا زُلَمَّد، آل لشفاعةِ  إنكار للشَّفاعة، إنكار واضح، الكَلم -  ادلنهجّية ىي وىذه ِجدَّ

اً  الواضحة القطبّية   .جدَّ
 ادلفروض - عليِِّاإلمامِفإنَِِّمدعوِِّوأكرمُِِمرجوِِّخيرُِِىوِوتعالىِسبحانوِاللِفألنَِّ - :143 صفحة يف

اً  منتشرة النحويّة األخطاء وىذه - السَّالمِعليوِعلّياَِّاإلمامِفإنَِّ - عليَّاً  اإلمام فإنَّ   أيّْ  على ُكتُبِو، يف جدَّ
ِيداهِاقترفتوُِِماِبسببِدعاؤهِعنوُِِيحجبِّلِأنِِْبعزَّتوِِِعليوِيُقِسمُِِالسَّالمِعليوَِعليَّاًِِاإلمامِفإنَِّ - حال
!! الدَّاعي حال لسان وكأنَّ  قال ما - اإلمامِحالِلسانِوكأنَِِّاآلثامِمنِقلبوُِِكسبِبماِأوِالذنوبِمن

 ىذه يف ا فضلُ  حسني زَلمَّد السيّْد كان لو اإلمام، حالِ  عن يتحدَّث الكَلم ىذا صرزنة، العبارة ىذهِ 
ِلسانِوكأنَِّ - ؟!ىكذا يقول فلماذا الدَّاعي، حال لسان عن يتكلَّم أنَّوُ  على مثاالً  اإلمام يأخذ العبارات

ُِدَعاِئيَِعْنكََِِيْحِجبََِِّلَِِأنِِِْبعزَِّتكَِِفََأْسأَُلكَِسيِّديِيَا:ِ)يقولِذلكُِكلِِِّفيِالسَّالمِعليوِاإلمامِحال
 ىذه! اإلمام؟ حالِ  لسان وكأنَّ  يقول دلاذا! الدَّاعي؟ حال لسان وكأنَّ  يقل ل دلاذا - (َوِفَعاِليَِعَمِليُِسوءُِ

 حال لسان عن يتحدَّث ىنا ا فضلُ  اإلمام، حال لسان عن ىو كَلمٍ  من قالو ما إذاً  صرزنة، العبارة
 ! العبارة؟ ىذهِ  مع تقولون ماذا اإلمام،

َِوَّلِ:ِ)قائالًِِحالوِِِببيانِِِاإلمامِويُتابع - الدَّاعي حال ببيان قال ما - حالوِِِببيانِِِاإلمامِويُتابع - :يقول ُثَّ 
ِدونِمنِبهاِأقومُِِالَّتيِاألشياءِمنِالكثيرُِىنالكِربِِِّياِ،(ِسرِّيِِمنَِِْعَليوَِِِاطََّلْعتََِِماِِبَخِفيِِِّتَ ْفَضْحِني
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ِالدنياِفيِتفضحنيِّلِربِِّفياِالرَّحيمِالسَّاترُِِوأنتِأحدِيسمعنيِوّلِبشيءِأتكلَّمِأوِأحدِيرانيِأنِْ
ِاإلمامِويُتابع - ىنا؟ قال ماذا - ومعصيتيِوإساءتيِخطأيِعنِسأتراجعِبأنِّيِوأِعُدكِاآلخرةِوفي
 السيّْد ذلك لبنيَّ  وغريي، أنا مثلي الدَّاعي، حال عن ادلضامني ىذه كانت لو - حالوِِِببيانِِِالسَّالمِعليوِِ
  !!يتحّدث ىو عّمن واضح الكَلم ولكنْ  ا، فضل حسني زَلمَّد

 زلمَّد أِّتم أنْ  أُريد ال أنا - ال ُمذنبِحالةِالسَّالمِعليوِاإلمامِيُبيِّنِثُمَِّ - :قال ىنا نعم ،149 صفحة يف
 ال فأنا برارلي تابعوا اخلّط، طول على عليو وما للشَّخص ما أذكر أنْ  طريقيت جزافاً، ىكذا ا فضل حسني

امات، أُجع أنْ  أُريد  ما عليكم وأقرأ الكتاب ىذا أفتح لرأيتموين االِتامات أُجع أنْ  أُريد كنت ولو االِتّْ
 إنَّ  وقال الكَلم ىذا أنكر ذلك بعد ولكنَّوُ  عليو، كذباً  ليس الكتاب، ىذا ثنايا يف النَّواصي منو تشيبُ 
ت آرائي ت، قد اآلراء ىذه أنَّ  نفرتض اجلديدة، آرائو على سنحاسبوُ  فنحنُ  تغريَّ  وبني بين فيما ولكنَّن تغريَّ

ت، ما آراَءهُ  بأنَّ  أعلم نفسي  ا فضل فإنّ  العامليّ  مرتضى جعفر السيّْد عنو ذكرهُ  الَّذي الّسوءُ  وىذا تغريَّ
ينيَّةِ  ادلؤسَّسةِ  عند موجود ىو ىنا ادلوجود الّسوء وىذا بِو، يعتقد وىو مات  مراجعنا عند الرَّمسيَّة، الشّْيعيَّةِ  الدّْ

 وما مراجِعنا، عند موجودٌ  منهم واالنتقاصُ  األدب وإساءةُ  زُلَمَّد، آلِ  يف االعتقادِ  سوءُ  ُجيعاً، عندىم موجود
 وىذه الشّْيعة، ومراجع ُعلماء بقيَّة عند موجود ىو ِلَما صَدىً  وىو انعكاسٌ  ىو ا فضلُ  حسني زُلَمَّد ذََكرهُ 

 وآلِ  زُلَمَّدٍ  حقّْ  يف الّسوءِ  ىذا عن وسُتخربُكم مرَّ  فيما أخبَ َرْتُكم( فَاِطَمةِياِلَبَّيكِِ) حلقات رلموعة احللقات،
  .خاص بشكلٍ  الزَّىراءِ  حقّْ  ويف زُلَمَّد،

ِيُريدِوىوِال ُمذنبِحالةِالسَّالمِعليوِاإلمامِيُبيِّنِثُمَِّ - :يقول 149 صفحة ا فضلُ  حسني زُلَمَّد ىنا
ِِمنِِِْفيوَِِِاْحَتِرزَِوَلمِنَ ْفِسيَِىَوىِِفيوِِِِات َّبَ ْعتُُِِحْكَماًَِِعَليََِِّأْجَريتََِِورَبِّيِِإَلِهي)ُِذنوبوِمنِللِِِيعتذرِأن

ِفيهاِالغرائزِىذهُِِِكلُِِّالذَّاتِوُحبِِّوالجنسِوالعطشِالجوعِِِفغريزةُِ - :يقول أنْ  إىل - (َعُدوِّيِتَ ْزيِينِِ
ِيقولِالسَّالمِعليوِفاإلمامُِِولذاِسلبّياتِوفيهاِإيجابّيات ِومنِالغرائزِىذهِليِخلقتِلقدِربِِِّيا:

ِتُثيرىا،ِالَّتيِالطّيبةِواألجواءِالروائحِبهاِتحفُِِّعندماِغرائزيِتستيقظِالغرائزِىذهِتُثيرِأجواءِحولي
 يقولو ما أقبل دعوين - المعصيةِفيِفأقعُِِعقليِتغلبُِِالحاّلتِبعضِفيِغرائزيِولكنِعقالًِِأعطيتني

 أخرى ُكُتبٍ  ويف ىذا كتابوِ  يف ذََكرهُ  الَّذي الكَلم أنَّ  من ا فضل حسني زَلمَّد السيّْد عن ال ُمدافعون
 زَلمَّد والسيّْد الشّْيعة حال بلسانِ  يتحدَّثُ  فاإلمام األَِئمَّة حديث وينقلُ  األَِئمَّة عن يتحدَّثُ  ىو شلاثلة،
 ! ادلسرحيّ  التصوُّر ىذا لنا تصوَّر ا فضلُ  حسني

 ُمنفتح أنّو باعتبار شاعر، أنّو باعتبار أديب، أنّو باعتبار ا فضلُ  حسني زَلمَّد السيّْد مسرحّي، تصوُّر ىذا
 تعابري يف استعماالً  الكلمات أكثر حركي، أنّو باعتبار االنفتاح، عن يتحدَّث دائماً  ادلعاصرة الثَّقافة على
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 وأديب ورومانسي وديناميكي وحركي منفتح أنّو فباعتبار واحلركّية، االنفتاح ا فضلُ  حسني زَلمَّد السيّْد
اهِ  ؤّذا يقول، كما ىناك ومن ىنا من ادلوقع ىذا يف ويتحرَّك وشاعر اه وذاك االِّتّْ  ىذه ِبسبِ  االِّتّْ

 البشعة الطريقة ّٔذهِ  يتحدَّث وىو ا فضلُ  حسني زَلمَّد السيّْد أنَّ  أقبل دعوين الن ََّفس ىذا ِبسبِ  الروحّية،
 أقبل دعوين وأمثايل، مثلي من الدَّاعي حال لسان لنا ينقلُ  وىو ىنا ادلعصوم يتمثَّلُ  ىو ادلعصوم، عن الّسيئة

 الطرح ىذا إىل أذىب كنتُ  ىل األَِئمَّة أحرتمُ  كنتُ  لو أنا الطرح؟ ىذا إىل الضَّرورة ما أقول أنا الطرح، ىذا
ء؟ األسلوب ىذا دلاذا! األسلوب؟ ىذا وإىل  لسان على تنطلق أجعلها ادلؤدَّبة غري العبارات ىذه دلاذا السيّْ

 ىذا ىل الشّْيعة، عامَّة من الدَّاعي حال بلسان يتحدَّث ادلعصوم أنَّ  أقصد! ادلعصوم؟ أقصدُ  ال وأنا ادلعصوم
 يلتقي حني ا فضلُ  حسني زلمَّد السيّْد! مؤدبة؟ الطريقة ىذه ىل! األَِئمَّة؟ مع ُمؤدَّب كَلم الكَلم

 وسائل يف يتحدَّث حني بالسياسّيني، يلتقي حني سياسيّ  رجلٌ  ىو بالسياسّيني، كثرية ولقاءاتُو بالسياسّيني
 أم معهم األسلوب ّٔذا يتكلَّم ىل ادلسيحيني، غري ومن ادلسيحّيني من ُمذيعات ومع مذيعني مع اإلعَلم

  ؟!مثَلً  اجلزيرة ُمراسل مع يتحدَّث حينما عباراتوِ  ينتقي أنَوُ 
 قنوات ومع ،LBC ال  مع أخرى، قنوات ومع اجلزيرة قناة مع ا فضلُ  حسني زلمَّد السيّْد لقاءات تابعوا

 وعباراتو كلماتوِ  ينتقي وىو ا فضلُ  حسني زَلمَّد السيّْد تابعوا إذاعّية، لقاءات ُأخرى، لبنانّية تلفزيونّية
 دعوين! الطريقة؟ ّٔذه ادلؤمنني أمريِ  مع األدبِ  سوءُ  فلماذا اإلعَلمّيني، ىؤالء مع أحاديثو يف الدبلوماسّية

اً  بعيد وىو التخريج ىذا أقبل  فضلُ  حسني زَلمَّد السيّْد أنَّ  من وأقبل الطريق منتصف إىل آت ولكنَّن ِجدَّ
 مع أحتدَّث ال أنا الشّْيعة، أنتم أسألكم أنا التعابري ىذه ادلؤمنني، أمريِ  إىل ادلعاين ىذه ينسب ال ىو ا

 حني وسليمة ُمناسبة ىي ىل التعابري ىذه الشّْيعة، أنتم معكم أحتدَّث واذلندوسّيني، السّْيخ مع وال البوذّيني
 أنَّوُ  ىو استنتجوُ  الَّذي ىذا؟ من أستنتجوُ  الَّذي ما! األوصياء؟ سيّْد ِبقّْ  الشّْيعة مراجع من مرجعٍ  من تصدرُ 

 األدب سوءُ  ولذلك الزَّىراء، مع األدب ُنسيءَ  أنْ  لنا ورنوز البيت، أىلِ  مع األدب ُنسيءَ  أنْ  لنا رنوز
 ىذا نفس يف ىو ا فضلُ  حسني زَلمَّد السيّْد عن صدرت الَّيت الُكُتب من آّموعة ىذهِ  يف ادلوجود

 .السّْياق ىذا نفس يف ىو! االنتقاص! التشكيك! اإلنكار السّْياق، ىذا نفس يف السّْياق،
 زلمَّد السيّْد عن تفاصيل عن حديثي طوايا يف الربنامج بداية يف وأحداث وقائع من ذكرتوُ  ما أقول دعوين
 موجودة احلقائق ىذه صنعُتها، الَّذي أنا لست قطعاً  وأكاذيب، دعايات ىذه أقبل، دعوين ا فضلُ  حسني

 يعرفون ا فضلُ  حسني زلمَّد خبصوصّيات اطَّْلع على ىم الَّذين باجلميع أعن واجلميع، الواقع أرض على
 وعن الشَّخصية سريتوِ  عن احلديث بصدد لستُ  ىنا وأنا بكثري، منها وأسوا أسوأ ىو ما ويعرفون األمور ىذه

 ما أنّ  أفرتض لكنَّن والكثري، والكثري الكثري أحفظُ  فإينّْ  وإالَّ  شخصياً، بوِ  ترتبطُ  الَّيت والوقائع األحداث
 افرتاضاً  أفرتضُ  لكنَّن صحيحة األحداث ىذهِ  كانت وإنْ  صحيحاً، ليس األحداث ومن الوقائع من ذكرتُو
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 الُكُتب ىذه من آّموعة ىذه يف العاملي مرتضى جعفر السيّْد َُجَعوُ  وما لنرتكها، صحيحة، ليست بأهّنا
 فضائح موسوعة: ُيسمَّى ىكذا الكتاب ىذا أنّ  ادلفروض! فضائحّية موسوعة موسوعة، عن بارةع وىي
ينيَّةِ  ادلؤسَّسةِ  فضائحُ  الواقع يف ىي الَّيت ا، فضل حسني زلمَّد  الرَُّجل، بفضائح ىي وما الرَّمسيَّة، الشّْيعيَّةِ  الدّْ

 من بشيءٍ  جاء ما الرَُّجل دروِسهم، ومن ُكتُِبهم من أخَذىا الطائفة، مراجعِ  وِمن أساتذتوِ  ِمن تعلَّمها ىو
 ُىم اآلن وحّتَّ  زمانِو، يف ادلوجودين والسَّابقني، ادلوجودين والُعلماء ادلراجع مناىج على اعتمد ىو عندِه،

 واألجزاء الُكتب من آّموعة ىذهِ  يف ادلوجودة ادلساوئ ىذهِ  أنَّ  أفرتض شيء، يتغريَّ  ول الطريقة نفسِ  على
 بعض ويف اللقاءات بعض يف بَ نيَّ  كما ا فضلُ  حسني زلمَّد السيّْد عنها تراجع قد ادلساوئ ىذه

 ل أنا ادلماثلة، األخرى والُكتب( الدعاء رحاب يف) كتاب من قرأتُوُ  الَّذي الكَلم أنَّ  وأفرتض الكتابات،
 شريف؟ قصدي الشَّخص يقول أال يقولون، كما ادلماثلة والكتب دناذج، بأمثلة آت أنا شيء، ِبُكلّْ  آتِ 
 جاء وما ىذا، أفرتض دعوين صحيحة، ليست ذكرُِتا الَّيت احلوادث فإذاً  الكَلم، ىذا يف شريف قصدهُ  فهو
 السيّْئِ  الكَلم ّٔذا يتحدَّث وىو ىنا شريف قصدهُ  والرَُّجل عنها، تراجعَ  فضائحوِ  من آّموعة ىذه يف

ا شريف قصدهُ  الرجل ادلؤمنني، أمري عن البشعِ   ... بالنّْيات األعمالُ  وإدنَّ
 فضلُ  حسني زَلمَّد السيّْد العظمى ا آية مساحة ؟(الُقرآن وحي من) تفسري تفسريِه، مع أفعل ماذا ولكنْ 

 العظمى ا آية مساحة ،(الُقرآن وحي من تفسريُ ) حياتوِ  أيَّام أواخر ويف مرجعيَّتوِ  أيَّام يف ىذا ظلُّو، دام ا
 الطبعة ُكتَُبو، تطبعُ  الَّيت الدارُ  ادلَلك، دارُ  عشر، احلادي آّلَّد ِظلُّو، دام ا فضل حسني زَلمَّد السيّْد

 من التوبة سورة تفسري يف ،124 صفحة تفسريِه، من عشر احلادي اجلزء ىو ىذا ميَلدي، 2007 الثَّالثة،
 صفحة يف اآلية، آخر إىل ... ﴾لَيُنْ أَذًِجَ لِنَ عَنهَ اللّوُ عَفَب﴿ :اآلية ذيل ويف ،48 اآلية إىل 42 اآلية

 لرسولِ  اخلطاب أنَّ  باعتبار - ﴾عَنهَ اللّوُ عَفَب﴿ :اآليةِفيِجاءِماِالمجالِىذاِفيِيُثارُِِوقد - :124
 إىل الرجوعِ  دونَ ( ا كتابُ  حسبُنا) الُعَمرية ادلنهجيَّة ِبسب الُقرآن يُفسّْرون مراجِعنا مشكلةُ  وىذه ا،

 وحي من) التفسري ىذا ،(جارةِياِواسمعيِأعنيِإيَّاكِِ)   ب نزلَ  الُقرآن أنَّ  من الِعرتة عند التفسري قواعد
  .َسيّْئة نسخة ولكّنو( القرآن ظَلل يف) تفسري من نسخة ىو( الُقرآن
 زَلمَّد أنّ  صحيح التعبري، يف ُقطب لسيّْد الرائع األدبّ  األسلوب شنتلك ال ا فضلُ  حسني زَلمَّد السيّْد

 بسبب اآلخرين ادلراجع بقيَّة من أكثر الكتابة على ُقدرة شنتلك ُمثقَّف وكاتب أديب ا فضلُ  حسني
 الكتابة يف الرَّائع األدبّ  األسلوب بني األدبّية اجلهة من نقيس أنْ  أردنا إذا ولكن عربيَِّتهم، وعدمِ  ُعجمِتهم

 سّيئة أدبّية ُنسخة ىو التفسري فهذا ا، فضلُ  حسني زَلمَّد السيّْد وبني األسلوبّية اجلهة من ُقطب لسيّْد
 والرّْجاليَّة األصولّية ادلنهجيَّة بني وشرعيّّ  حقيقيّّ  ُُجاعٌ  ىو التفسري ىذا ُقطب، لسيّْد الُقرآن ِظَلل يف لكتاب
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 وبني الصَّدر، باقر زَلمَّد للسيّْد ادلعاصرة والعلمية الفكريّة وادلنهجيَّة اخلُوئي، القاسم أب للسيّْد والتفسرييّة
 الشَّرعيُّ  ادلناىج ىذه وريثُ  وأنتجها وُجعها زاوجها ُخَلصةٌ  فهو ُقطب، لسيّْد العقائديّة وادلضامني ادلعاين

 يقول ماذا - ﴾عَنهَ اللّوُ عَفَب﴿ :اآليةَِذيلِوفي - :124 صفحة يف ا، فضلُ  حسني زَلمَّد السيّْد حقيقةً 

َِوقد - ﴾عَنهَ اللّوُ عَفَب﴿ اآلية ىذه عند يعن - المجالِىذاِفيِيُ ثَارَُِِوقد - :ا فضلُ  حسني زَلمَّد

 يعود كان ولو! ؟﴾عَنهَ اللّوُ عَفَب﴿ النَّيبّ  ختاطب اآلية أنَّ  كيف - العصمةِموضوعُِِالمجالِىذاِفيِيُ ثَارُِ

 ،﴾حَأَخَّسَ ًَهَب ذًَبِهَ هِي حَمَدَّمَ هَب اللَّوُ لَهَ لَِْغْفِسَ: ﴿ىذا من واألعمق األوسع ىو ما ىناك البيت، أىل روايات إىل

 حَخََّ لَيُنْ أَذًِجَ لِنَ عَنهَ اللّوُ عَفَب﴿ بَ يَّنت؟ ماذا اآليات اآليات، بيَّنت كما زلدودة مسألةٍ  عن يكون قد العفو

 هَب اللَّوُ لَهَ لَِْغْفِسَ﴿ التوبة، سورة من واألربعون الثَّالثةُ  ىي اآليةُ  ىذه ،﴾الْىَبذِبِنيَ ًَحَعْلَنَ صَدَلٌُاْ الَّرِّيَ لَهَ َّخَبََّْيَ

  .ختتلف ادلعاين الرّْوايات إىل رجعنا لو أوسع، اآلية ىذه ،﴾حَأَخَّسَ ًَهَب ذًَبِهَ هِي حَمَدَّمَ
ِموضوعُِِالمجالِىذاِفيِيُثارُِِوقد - اآليات تفسري يف الصَّدرية اخلوئيَّة الُقطبية الُعمريَّة وادلنهجيَّة حنن

ِلماذاِوإّلَِِّعنوِالعفوِإلىِصاحبوُِِيحتاجُِِذنباًُِِىناكِأنَِِّيفرضُِِالكلمةِبوِِِتُوحيِفيماِالعفوِألنَِِّالعصمة
 سيّْد يا ىو كيف إذاً  - كذلكِليسِالموضوعِولكن - :يقول ىو - ﴾عَنهَ اللّوُ عَفَب﴿ :اآليةِتقول
 مضاف ألنَّوُ  ا فضلَ  سيّْد يا أقول أنْ  ادلفروض ىو - كذلكِليسِالموضوعِولكن - !ا؟ فضلُ 

 يا تقول فماذا ا، فضلَ  يا يُقال بل ا، فضلُ  يا يُقال ال األلسنة، على الشَّاِئع ىذا ىو ولكن ُمنادى
 ،﴾عَنهَ اللّوُ عَفَب﴿ :الكلمةِىذهِمثلِألنَِّ - :يقول - كذلكِليسِالموضوعِولكن - :يقول ا؟ فضلَ 

ِغيرِالخطأِِِطبيعةِِِعن - شيٍء؟ أيّْ  عن - يكشفُِِالَّذيِالخفيف،ِالِعتابِِِمقامِفي - أين؟ - ُتستعَملُِ
 بأنَّ  عنها أقول الَّيت ىذه ىي! التعابري يف ادللتوية الطريقة الحظوا خطأ، ىناك إذاً  - للتصرُّفِالمقصود

 عنو يعتذروا ل الكَلم ىذا ىكذا، ىي طريقتوُ  دائماً  ادللتوية، األساليب ىذه يستعمل ا فضلُ  حسني زلمَّد
ِالخفيفِالِعتابِِِمقامِفيُِتستعَملُِ﴾ عَنهَ اللّوُ عَفَب﴿ :الكلمةِىذهِمثلِألنَِّ - :وصريح واضح كَلم ألنّو

 النَّيبّ ! ادلقصودة غري األخطاء يف يقع النَّيبّ  إذاً ! مقصود غري خطأ ىناك - الخطأِطبيعةِعنِيكشفُِِالَّذي
 ىي الزَّىراء إذاً ! ىكذا؟ ىو نبيُّكم ىل تقولون؟ ماذا! مقصودة غري أخطاء يف يقع ىو واآلن! وينسى يسهو
  !!أدري ال !ماذا؟ أم معصومون ىؤالء يعن مقصودة، غري أخطاء يف ستقع أيضاً 
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 أحسن يف تقع ىذه يعن شي كو ما] - الخطأِيَ َقعِأنِِْمشكلةُِىناكِوليست - :يقول 125 صفحة
ِرصدِِِفيِالواقعِىوِفيما - اخلطأ؟ يقع أين - الَخطأِيَ َقعِأنِِْمشكلةُِىناكِوليست - ![العائَلت
ِمحجوباًِِالغيبِدامِماِلديوِالمعرفةِوسائلِوضوحِِِلعدمِِِالموضوعُِغُموضِخاللِِِمنِالخفيَّةِاألشياء

 وا، أدري ما! أثول؟ نيب ىذا أدري! ]لديو واضحة ليست ادلعرفة ووسائل! عنو زلجوب الغيب إذاً  - عنو
 ليست ادلعرفة وسائل! عنو زلجوب الغيب! مقصودة غري أخطاء يف يقع تقولون؟ ماذا أنتم ،[أدري ما أنا

 سيكون عشرية شيخ يف َصَدقت لو األوصاف ىذهِ  عليكم با! حولو فيما غامضة األمور! لديو واضحة
 بالواقع يرتبط ما لكن يكتب وال يقرأ ال أُميَّاً  يكون قد أنَّوُ  رغم العشرية شيخ أليس فاشًَل، ىذا العشرية شيخ

 عشريتو أنَّ  ِّتد ىنا ومن صحيحة، قرارات يتَّخذ ولذلك واضحة، لديو ادلعرفة وسائل تكون بعشريتو ايط
م وبآرائو بقيادتو وتثقُ  بو تثق  وادلستوى العشرية وحال تتناسب ادلعرفة يف وسائل عنده فهو َجرَّبوه، ألهنَّ

 كيف وُتَلحظون! وآلو؟ عليو ا صلَّى ا رسول عن يقولو الَّذي ىذا نتوقَّع فكيف عليو، ىو الَّذي الثَّقايف
 . الواضح التدليس من شيء فيو أسلوب فهو ُملتوية، العبارات أنّ 
ِمنِالخفيَّةِاألشياءِرصدِِِفيِالواقعِىوِفيماِالخطأِيقعِأنِِْمشكلةِىناكِوليست - :الكَلم لكم اقرأُ 

 بالنتيجة يعن - عنوِمحجوباًِِالغيبُِِمادامِلديوِالمعرفةِوسائلِوضوحِِِلعدمِِِالموضوعِغموضِِِخالل
 وصف يف عندنا حنن!! حوَلوُ  ِّتري الَّيت األمور[ يفتهم ما] أنّو ىو الكَلم خَلصة ،![يفتهم ما] ىو

  !اللوابس؟ عليو ِتجمُ  النَّيبّ  أنَّ  يعن اللوابس، عليوِ  ِتجمُ  ال الَّذي ىو الفقيو أنَّ  الُفقهاء،
 األدلَّة، شنتلك ال الفقيو أنَّ  ادلساحات بعض يف يقول ،نفسوِ  عن يتحدَّث ماذا ا فضل حسني زَلمَّد ىو

 النَّيبّ  أنّ  فهل الفقاىيت، الشَّمَّ  يقول كما يستعمل أنْ  يستطيع ولكنَّوُ  لديو متوفّْرة ليست ادلعرفة وسائل يعن
 الصَّدر باقر زَلمَّد والسيّْد اخلوئي والسيّْد ا فضل حسني زَلمَّد بس يعن! ]النَّبوي؟ الشَّم ىذا عندهُ  ما

 انت حال، أيّ  على! أدري ما أنا يشم؟ بيش ىسو الفقاىة، يشمّ  واحدىم الفقاىيت، الشَّم ىذا عندىم
 گضيتو عمري ىذا أنا!! أدري ما يعن، سامع ما أنا! ىذا؟ وين الفقو؟ يشمّ  خبشمو واحد لك شايف
 ما حقيقة، شايفها ما أنا ىذي، شايف ما! رزنة ومشّيت فقو كتاب فتحت يعن لآلن يوم فد كو ما بالفقو
 ويشّم، فقاىيت شمّ  عنده الفقيو كان إذا أدري أنا، عندي ادلشكلة رنوز أدري، ما رزنة أكو رنوز أدري
 شمّ  عنده اللي الفقيو ىذا أدري إلكم، راجعة ىذي بيها شغل يل ما أنا منها يشمّ  اللي اجلهة ىذي ىسَّو

 عنده شم؟ حاّسة عنده كان ما شنو أدري وسلَّم وآلو عليو ا صلَّى زُلَمَّد يشّم، أنْ  ويستطيع فقاىيت
 النَّيبّ  أنّ  يعن ،(النَّيبّ  خطأ معىن: )125 صفحة يف ادلقطع ىذا عنون ماذا أتدرون، ![حواّسو؟ يف إشكالية

  .العنوان ىذا ىو! سُنطئ
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ِغيرِالخطأِطبيعةِعنِالعفوِيكون - النَّيّب؟ عن يُعَفا كيف ،(النَّيب عن العفو معىن) ،124 صفحة
 خطأ معىن) ،125 صفحة يف للتصرُّف، مقصود غري خطأ ولكن سنطئ ىو يعن - للتصّرفِالمقصود

ِاألشياءِرصدِفيِالواقعِىوِفيماِالخطأِيقعِأنِمشكلةٌُِِىناكِوليست - ىذا ىو النَّيبّ  خطأ ،(النَّيبّ 
 - عنوِمحجوباًِِالغيبُِِدامِماِلديوِالمعرفةِوسائلِوضوحِلعدمِالموضوعُِغموضِخاللِمنِالخفيَّة

  ..!!السَّخيف السّيئ الكَلم ىذا آخر إىل
 ىذا رللَّداً، عشرين من أكثر رُللَّداتو ِّتاوزت الَّذي التفسري ىذا كبري، تفسري وىو التفسري ىذا أنَّ  وثِقوا

 !!الفكر من اللون ؤّذه الذَّوق، ّٔذا ومشحونٌ  ُمعبَّأٌ  آخرِه إىل أّولِو من التفسري
 يف فدكٌ ) الصَّدر باقر زَلمَّد السيّْد كتاب يف نقرأ وحننُ  علينا مرَّ  الَّذي نفسو ىو الكَلم ىذا تَلحظون أال

 وأُسلّْط األبرت ادلنهج عن نتحدَّث حني القادمة احللقات يف الصَّدر باقر زَلمَّد السيّْد إىل وسأعود ؟(التأريخ
 تتشكَّل حّتَّ  ادلعلومات ّٔذه احتفظوا الُقرآن، تفسري يف الصَّدر باقر زلمَّد السيّْد منهجّية على الضَّوء
 أسراُرىم ُقدّْست الكرامِ  األجلَّةِ  مراجِعنا عند البرتاءِ  القطبّيةِ  ادلنهجيَّةِ  ىذه عن كاملة وصورة سلسلة عندكم
 !الزكّية الشريفةُ 

 مساحة( الُقرآن وحي من تفسري) والعشرون الرابع آّلَّد األخري، آّلَّد ىذا والعشرون، الرَّابع آّلَّد ىو وىذا
 نذىب ميَلدي، 2007 الثالثة، الطبعة ادلَلك، دار ِظلُّو دام ا فضلُ  حسني زَلمَّد السيّْد العظمى ا آية
 يصل أن إىل ،﴾الْأَعْوََ جَبءهُ أَى ۞ ًَحٌََلََّ عَبَسَ﴿ :سورة تفسريِ  صددِ  يف ،63 صفحة ،62 صفحة إىل

 فضل حسني زَلمَّد يقول ماذا ،﴾َّصَّوََّ أَلَّب عَلَْْهَ ًَهَب ۞ حَصَدٍَّ لَوُ فَأًَجَ ۞ اسْخَغْنََ هَيِ أَهَّب﴿ :اآليات إىل
 جبنب جالساً  كان الَّذي الغنّ  ذلذا بالنّْسبة - سلوكوِمنِيظهرِماِخاللِمنِالهدايةِيرفضِألنَّوُِ - :ا؟

 ىو َعَبس الَّذي يُثِبت، ىكذا ىو ا، رسولُ  ىو َعَبس الَّذي أنّ  ا فضلُ  حسني زَلمَّد تصّور ِبسب النَّيّب،
ِيجعلُِِالَّذيِاألمرُِ - الَغن الرَُّجل ىذا - ُسُلوكوِمنِيظهرُِِماِخاللِمنِالهدايةِيرفضُِِألنَّوُِ - ا رسول

  !تقول؟ ماذا اآليات باعتبار وقَتو ُيضيّْع ىنا النَّيبّ  يعن - للوقتِمضيعةًِِذلكِفيِاّلستغراقِمن

 اسْخَغْنََ هَيِ أَهَّب ۞ الرِّوْسٍَ فَخَنفَعَوُ َّرَّوَّسُ أًَْ ۞ َّصَّوََّ لَعَلَّوُ ُّدْزِّهَ ًَهَب ۞ الْأَعْوََ جَبءهُ أَى ۞ ًَحٌََلََّ عَبَسَ﴿

ِمنِيجعلِالَّذيِاألمرُِ - :يقول ا؟ فضل يقول فماذا اآليات، آخر إىل ،﴾حَصَدٍَّ لَوُ فَأًَجَ ۞
ِلفرصةٍِِوتفويتاًِِللوقتِمضيعةًِِذلكِفيِ-ِالغنيِِّىذاِمعِوقتاًِِيصرفِالنَّبيِِّأنَِِّ-ِذلكِفيِاِّلستغراق

 أخطاء يف يقع النَّيبّ  كان قليل وقبل! ِبكمة يتصرَّف وال األولويّات يعرف ال النَّيبّ  أنّ  يعن - أخرىُِمهمَّة
 واضحة غري ادلعرفة وسائل تكون حينما خطأٍ  يف يقع وسلَّم وآلو عليو ا صلَّى النَّيبّ  وأنّ  مقصودة، غري
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ِالَّذيِاألمرُِ -![ نيّب؟ ىذا أدري ما! ]األولويّات تشخيص يف خلل زندث وىنا عنو، زلجوباً  والغيب
 - الفرصة؟ ىذه ىي ما - ُأخرىُِمهمَّةٍِِلفرصةٍِِوتفويتاًِِللوقتِمضيعةًِِذلكِفيِاّلستغراقِمنِيجعل
 أيّ  لبنان؟ إقليم العراق؟ إقليم إىل تابع داعية ادلؤمن ىذا ىّسو] - الدَّاعيةِالمؤمنِىذاِمعرفةِتنميةُِِوىي
ِأنِِْيمكنِالَّذيِالدَّاعيةِالمؤمنِىذاِمعرفةِِِتنميةُِِوىي - ![أدري ما الدعوة؟ حزب أقاليم من إقليم

ِىذاِفيِللعصمةِال ُمنافيةُِِاألخالقّيةِالمشكلةُِِىيِفأينِاإلسالميةِالدعوةِفيُِمؤثِّرُِعنصرٍِِإلىِيتحوَّل
 من فائدة ال ألنَّوُ  الوقت بذلك ُيضيّْعُ  وىو األغنياء مع وقتاً  يصرف وآلو عليو ا صلَّى النَّيب يعن - ُكلِّو؟
 يف يُعبّْس الداعية ادلؤمن ىذا يأت وحني الوقت، معوُ  يصرف فَل الدَّاعية ادلؤمن ىذا ويهمل الوقت، ىذا

 تَلحظون؟ - ُكلِّو؟ِىذاِفيِللعصمةِِِال ُمنافيةِاألخالقيةِالمشكلةُِِىيِفَأينَِ - :يقول ذلك ومع وجهو
 مشكلة، توجد ال ادلشكلة؟ ىي أين ويقول زُلَمَّد آلل والعيوب النَّقائص ينسب! األسلوب ىذا ىو دائماً 
 فضل حسني زُلَمَّد آثار ُكلّْ  يف واضحة ظاىرة ىذه ولكنْ  البعض، يستغرب قد القضيَّة، ىذه ختفيف زناول

 ظاىرة زُلَمَّد آلل العلماء حسد ظاىرة ا، فضل فقط وليس زُلَمَّد، آللِ  حسدهِ  أعراضِ  من وىي ا
 !! الشّْيعيّ  الوسط يف موجودة
 وشاركوا للنَّاس، صغري جزء وبقي الُعلماء أخذىا احلسد من الكربى النّْسبة أنَّ  عن تتحدَّث حني الرّْوايات

 مع ىو األوىل بالدرجة بل بينهم، فيما ليس احلسد وىذا منو، األكرب القسم يف الصَّغري اجلزء ىذا يف النَّاس
 ومرَّةً ! الرجال علم قذارات بسبب مرَّةً ! منهم االنتقاصِ  بطريقة الطريقة، ّٔذه يظهر يظهر؟ كيف! زُلَمَّد آلِ 

 بأساليب زُلَمَّد آل من ينتقصون ُمربّرات، ذلا رندون! الكَلم علم قواعد أو! األصول علم قواعد بسبب
  .خفيّ  حسدٌ  وىناك، جليّ  حسدٌ  ىناك :نوعان فاحلسدُ  !!سلتلفة
 قريباً  يكون قد االجتماعّية، ادلنزلة يف يساوين العمر، يف يساوين شخص نظريي، أحسد أينّ : اجلليّ  احلَسدُ 

 .واضحاً  جلّياً  حسداً  سيكون ىنا احلسد الطريق، يف رفيقاً  يكون قد يل، زميَلً  يكون قد يل،
 أسلَبوُ  أنْ  أُريدُ  منزلَتُو، أسلَبوُ  أنْ  أُريد ولكنَّن يل نظرياً  ليس الَّذي ىذا اخلفّي، احلسدُ : خفيّ  حسدٌ  وىناك
 فيو رنلس اآلن ادلقام وىذا األَِئمَّة َّبقام بادلقام، مرتبطة الُفَلنّية القضيَّةُ  اآلراء، ىذه خترجُ  ىنا ومن مقاَمو،
 وىذا خفّي، حسدٌ  وىذا ذلم، يأخذوهَنا األَِئمَّة ألقاب الكثري، اذلراء ىذا وأمثال بالفقيو، مرتبطة فهي الفقيو

 ! اسودون حنن: يقولون واألَِئمَّة اجللّي، احلسد من بكثري أخطر ىذا أخطر،
 ! والوالية اإلمامةُ  ال ُملك؟ ىو ما ؟ال ُملك على شيٍء؟ أيّْ  على زلسودون

 ىم؟ َمن األَِئمَّة ينازعون الَّذين َّبناصِبهم، يعتقدُ  ال ىو أساساً  مناصبهم، يف األَِئمَّةَ  ينازعُ  ال األزىر شيخ
 زمانِنا يف اآلن الدّْين، ُزعماءُ  ىم األَِئمَّة ينازعون الَّذين الروزخونّية؟ أو الرَّواديد؟ أو الشّْيعة؟ البقَّالون؟
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 الَّيت آّموعة اآلن مناصَبهم، األُئمَّة يُنازعون الَّذين ىم ىؤالء ادلراجع، عليهم يُطَلق ما السَّابقة واألزمنة
 مّت تنتظر الدرب على عُيوهنا الَّيت آّموعة الصّْغار، من أو الكبار من مثَلً  السيستاين السيّْد موت تنتظر
 اإلمام ظهور َّبوضوع يفّكرون ىؤالء تويّف، السيستاين السيّْد أنَّ  من العلويّة احلضرة مآذن يف الصَّوت يرتفع

ا اإلمام ينتظرون ال بعيد، من وال قريب من ال ادلوضوع ّٔذا يفّكرون ال وا اإلمام؟ وانتظار  ينتظرون وإدنَّ
 شيء عندىم وما ىذا، ىو عندىم ادلنَتَظر اإلمام إليهم، األمورُ  تؤول مّت وينتظرون السيستاين السيّْد موت
 ال أم تقبلون! اآلِخر وِمن الواقع ىو ىذا ادلرجعّية، ُسّدةِ  إىل سيصلون مّت أنفُسهم، ىو ادلنَتَظر اإلمام آخر،

 ُكّلها ادلعطيات ولكن نعم، ومشتِبهاً، سُلطئاً  أكون قد أعرفُُو، ىو الَّذي وىذا أعتقُدُه، الَّذي ىو ىذا تقبلون،
 .ىكذا تقول
 على اعرضوىم النَّفس، علماء على اعرضوىم دواخِلهم، يف اخلفيّ  احلسدُ  يعشعش النوع ىذا من أناس
ا الشَّخصي العرض أقصد ال النَّفس، أطبَّاء  الظروف وعن الشَّخصّية ظروِفهم عن دقيقة تقارير اكتبوا وإدنَّ

 شجرة ُتسمّْيها الرّْوايات ىي؟ ما آدمُ  منها أكل الَّيت الشَّجرةُ  احلسد، إنَّوُ  لكم؟ سيقولون ماذا ّٔم، ايطة
 ّٔذا فتنةً  النَّاس وأكثر ىذه، ىي آدم بن وفتنةُ  البيت، أىل حديثُ  ىو ىذا احلسد، شجرة وأيضاً  العلم،

، وبشكلٍ  ظاىرٍ  بشكلٍ  ولو األَِئمَّة مواقع من قريباً  يكونون الَّذين ىم ادلوضوع  الَّذين ُىم وَمن اجتماعي 
 !!وادلراجع العلماء ُىم الناس؟ نظر يف ادلعصومني مواقع من قريب موقعٍ  يف يكونون
 يُظِهر أنْ  يستطيع ال ألنّو زنسُدُه، الَّذي من باالنتقاصِ  ذلك عن يُعربّْ  َحَسدِه؟ عن يُعربّْ  كيف واحلاسدُ 
 أنْ  وزُناول! ُملتوية بأساليب ولكن نقائَصوُ  يُظهر فهو لذا عليو، باألذى سيعود ذلك أنَّ  إذ علناً  نقائَصوُ 

ا االنتقاص يقصد ال فهو النقائصَ  يُبنيّْ  حني أنَّوُ  من يُبنيّْ   ىذا مثل! ىو ىو حيث من الواقع ُيشخّْص وإدنَّ
 ىذا شلتّد،[ خرط اخلرط] ىذا سابقني، مراجع من جاء[ اخلرط] وىذا يدّي، بني اآلن ادلوجود[ اخلرط]
 التبيان تفسري إىل سيقودنا[ اخلرط] فهذا ،[اخلرط] ىذا أصول عن نبحث أنْ  أردنا وإذا شنتّد،[ اخلرط]

 يفعل، ما ويفعل وينام، وشنرض، ويسهو، ويسهو يسهو أنَّوُ  من ادلعصوم عن يتحدَّث حني الطوسي للشَّيخ
 يف قرأنا ىكذا أليس!! الزَّمان ماضي يف عليو جرى ما وينسى ُمتصرَّفاتو، من كثرياً  وينسى عليو، ويُغَمى
 ىذا كَلمهم، وىذا يقولون ىكذا أليس[!! وأملخو] الشّْيعيَّة، ادلؤسَّسة يف التفاسري أعظم وىو التبيان تفسري

 الَّذين[ خرط] عن أخذهُ [ اخلرط] وىذا ،[اخلرط] ذلك أحفاد أحفاد من[ اخلرط] ىذا ىناك، من[ اخلرط]
 سُنالف شيئاً  أعطوين كَلمي تقبلون ما وإذا براحِتكم، تقبلون، ال أو تقبلون احلقيقة، ىي ىذه منهم، تعلَّم
 وباحلقائق، بالوثائق، ُكلُّو كَلمي الواقع، ىذا سنالف شيئاً  أعطوين وواضح، صريح كَلمي الواقع، ىذا

 .ّٔا أطاردُكم واحلقائق الوثائق ىي ىذه واحلقاِئق، بالوثائقِ  أطاردُكم تذىبون؟ فأين وسأطاردُكم
 ويطردُه، وجهوِ  يف يُعبّْس ادلؤمنني أحد يأتيو ا رسول يعن - األخالقّيةِالمشكلةُِِىيِفأين - :يقول
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 يتصوَّر ُمشتبو ا ورسول ا، رسول من ينتفع لن وىذا ادلتكرّب، ادلتجرّب  الثريّ  الطاغية ىذا جبانبو ورنلس
 ُيضيع مضيعة، حال يف النَّيبّ  احلقيقة يف ولكن الرجل، النتفع الثريّ  الرَّجل ىذا مع وقَتوُ  صرف لو بأنَّوُ 

 - :يقول ىو! الواقع على ادلنفتح احلركيّ  الدَّاعية ادلؤمن ىذا مع الوقت ىذا يصرفَ  أنْ  ادلفروض بينما الوقت
 نشرح أن أردنا إذا - اإلسالميةِالدعوةِفيُِمؤثِّرِعنصرِإلىِيتحوَّلِأنِِْيمكنِالَّذيِالدَّاعيةِالمؤمنِىذا

 على ينفتح أن ىي الكيفّية اإلسَلمّية؟ الدعوة يف مؤثّر عنصر إىل ىذا يتحّول كيف ا فضلُ  السيّْد كَلم
 واآلخر اآلخر على ينفتحُ  ُثَّ ! عليو ينفتح والُقرآن الُقرآن على ينفتح وأنْ ! عليو ينفتح واإلسَلم اإلسَلم

 سيتحّول الَّيت الطريقة ىي ىذه! دائم ديناميكي   وانفتاحٍ   مستمرَّةٍ  وحركّيةٍ  ِحراكٍ  يف يكون وأن! عليو ينفتحُ 
 واآلخر اآلخر على ننفتحُ  خنّلصها واحنا] اإلسَلمّية، الدعوة يف مؤثّر ُعنصر إىل الدَّاعية ادلؤمن ىذا ّٔا

  ![!علينا ينفتحُ 
 اإلسَلم على أنفتحُ  أفهم أنْ  شنكن أنا أحاديثِو، إىل واستمعوا ا فضلُ  حسني زلمَّد السيّْد كتب اقرأوا

، ينفتحُ  واإلسَلم ، ينفتحُ  أيضاً  والُقرآن الُقرآن على أنفتحُ ! انفتحنا َعَليَّ  اآلخر على أنفتحُ  لكن ماشي، َعَليَّ
ِىيِفأين - [!زينة مو عواقب عواقب، خوش مو عواقبها ىذي] أفهُمُو، ال ما ىذا! َعَليَّ  ينفتحُ  واآلخر

ِفيِواردةًِِتكونِقدِالسورةِإنَِّ - :يقول ىي؟ أين - كلِّوِىذاِفيِللعصمةِِِال ُمنافيةُِِاألخالقيةُِِالمشكلةُِ
ِالروحيةِتجربتهاِلتعميقِِِبوِوتؤمنُِِاللَِتخشىِالَّتيِالمستضعفةِبالِفئةِاّلىتمامِإلىِالنَّبيِِّتوجيوِمقام

 السيّْد من أخذه ادلصطلح وىذا يرتدَّد، دائماً  ادلصطلح ىذا طبعاً  - اإلسالميةِالُقرآنيةِمعرفتهاِوتنميةِِ
 ادلصطلح ىذا اإلسَلمّية، الُقرآنّية ادلعرفة قطب، سيّْد من أخذه الصَّدر باقر زلمَّد والسيّْد الصَّدر، باقر زَلمَّد

 والِعرتة، الكتاب بني العزل على قائمة فيو الُقرآنّية ادلعرفة أساساً  ادلصطلح وىذا ،(ا كتاب حسبُنا) أساُسوُ 
 !!وعلميّ  عمليّ  وبشكلٍ  اصطَلحاً  اخلطّ  طول على

ِعلىِاإليجابيةِالنَّتائجِوبعضِالرِّبحِبعضُِتحقِّقُِِقدِِىدايتهمِفإنَِِّاألغنياءِأمَّا - :يقول 63 صفحة يف
ِمنِالتخلُّصِيستطيعونِّلِولكنَّهمِالطريقِعنِالدعوةِأمامِيُثيرونهاِكانواِالَّتيِالمشاكلِإزالةِمستوى

ِالنتائجِلبعضُِموجباًِِغيرىمِعنِبهمِواِّلنشغالِإليهمِاِّلنصرافِيجعلِقدِِممَّاِسريعِبشكلٍِِرواسبهم
 - :ىذه ىي الكَلم خَلصة! باألولويّات جاىل النَّيبّ  أنّ  يعن - الكبيرةِالنتائجِحسابِعلىِالصَّغيرة

ءُ  نيبٌ  النَّيبُّ : ىذه ىي الكَلم خَلصة - الكبيرةِالنتائجِحسابِعلىِالصَّغيرةِالنَّتائجِلبعضُِموجباًِ  سيّْ
 زنتاجونو الَّذين والنَّاس ذلم، قيمةَ  ال أُناسٍ  مع الوقت ُيضيّْع باألولويّات، جاىلٌ  الوجو، عبوسُ  األخَلق،

 !!األوىل بابِ  من فاطمة على ستنطبق ادلعاين ىذه وقطعاً  ىكذا، ىي وآلو،وفَاِطَمةُ  عليو ا صلَّى يهمُلهم
 استوحاه ىو( الُقرآن وحي من) العنوان حّتَّ  الحظوا ،(الُقرآن وحي من) تفسري كتابوِ  يف جاء ما ِبسبِ  إذاً 
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 كان ىكذا ىو حقيقّي، بتفسري ىو ما ىذا يقول قطب سيّْد ،(الُقرآن ظَلل يف) قطب سيّْد كتاب من
ا حقيقيّ  بتفسري ىو ما ىذا: يقول  كتابَُو؟ مَسَّى ماذا ا فضل حسني زَلمَّد الُقرآن، ظَللِ  يف عيشٌ  ىو وإدنَّ

ا الُقرآن، لنفس تفسرياً  ليس يستوحيو، شيء ،(الُقرآن وحي من)  عبارة لكن الُقرآن، من يستوحيو شيء وإدنَّ
 صورة والبَلغّية، األدبّية اجلهة من سّيئة صورة ىو قطيّب، تفسري ىو ىذا قلتُ  كما أُجل، قطب سيّْد

 ،(الُقرآن ظَلل يف) جداً  ُجيل التعبري ىذا ،(الُقرآن ِظَلل يف) قطب سيّْد لتفسري ُجيلة وليست مشّوىة
( الُقرآن ِظَلل يف) األوَّل العنوان يف األدبّية احلَلوة ولكن أدبّ  تعبري أيضاً  ىو( الُقرآن وحي من) بينما

  .األدبّ  التعبري ىذا يف ومشّعة واضحة
 وبعيداً  العاملّي، مرتضى جعفر السيّْد ذكَره ما عن وبعيداً  ذكرُِتا، الَّيت الوقائع عن بعيداً  ىي؟ ما اخلَلصة

 ىذا يف جاء ما تناولتُ  فقط ،(الدعاء رحابِ  يف) كتابوِ  يف السَّخيفة البشعة السّيئة عباراتوِ  يف جاء ما عن
 : سلتصرة قصرية أمثلة وأخذتُ  ،(الُقرآن وحي من تفسري) التفسري

 إذاً  الزَّىراء مقصودة، غري أخطاء عن عفواً  كان ،﴾عَنْهَ اهللُ عَفَب: ﴿الُقرآن َخاطبوُ  حني النَّيبّ : شيء أوَّل
 . مقصودة غري أخطاء يف تقع

 غري ادلعرفة ووسائل عنو، زلجوباً  كان الغيب أنَّ  بسبب األمور، تشخيص يف ىو ىو؟ ما النَّيبّ  خطأُ 
 َلمَّا ىنا ومن خاطئة، تشخيصات يف تقع أيضاً  الزَّىراء إذاً  خاطئاً، كان األمور تشخيص لذلك واضحة،
 وذىَبتْ  ،(التأريخ يف فدكٌ ) الصَّدر باقر زلمَّد السيّْد كتاب يف علينا مرَّ  كما رأِسها يف الفكرة اختمرت
 ادلعاين أنّ  كيف تَلحظون أال الزَّىراء، فشلت لذلك منها أذكى كان بكر أبو بكر، أب وجوِ  يف ووقَفتْ 

 !مرتابطة؟
 النَّيبّ  أساريرُ  انفرجت قد كان لو الَّذي ادلؤمن الدَّاعية ذلك وجو يف عّبس عبوساً، كان النَّيبُّ  ذلك، وبعد
 ومن! قطعاً  حركّيِتو حيث من ُمؤثّْر عنصر إىل اإلسَلمّية، الدعوة ساحةِ  يف َخريّْ  ُعنصرٍ  إىل لتحوَّل معوُ 

 بشكلٍ  األولويّات يُرتّْب يكن ول عبوساً  كان فالنَّيبّ ! عليو اآلخر وانفتاح اآلخر على انفتاحو حيث
 وقتاً  ضيَّع فقد الوقت بتنظيم عارفاً  يكن ول الكبرية، النتائج على الصَّغرية النتائج يُقدّْم كان ِبيث صحيح،

  .ادلؤمن الدَّاعية ذلك مع وقتاً  يصرف ل الَّذي الوقت يف الثَّري الرَُّجل ىذا مع طويَلً 
 الوقت ُتضيّْع قليلة، وعبادُِتا قصرياً  ُعمرىا كان الُقمّْي ادلريزا قال كما علينا ومرَّ  الوقت ُتضيّْع إذاً  الزَّىراء

 ىؤالء ِبسيب، ال مراجِعكم ِبسبِ  زىراؤكم ىي ىذهِ  !!مقصودة غري أخطاء يف وتقع عليها، ا صلواتُ 
  !تقبلون؟ ال أم ّٔذا تقبلون! زىراؤكم ىي فهذه ورموزكم، وعلماؤكم مراجعكم ىم
 ا فضل حسني زَلمَّد السيّْد العظمى ا آية مساحة ،(القدوة الزَّىراء: )عنوانو يديّ  بني الَّذي الكتاب ىذا
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 دتشيَّاً  ميَلدي، 2004 وُمنقَّحة، َمزيدة الثَّالثة الطَّبعة ىذه ادلَلك، دار اخلشن، أمحد حسني إعداد ِظلُّو، دام
يقة يف فكرهِ  ُكلَّ  شُنثّْل الكتاب ىذا أنَّ  من ا فضلُ  حسني زُلَمَّد السيّْد قالو ما مع  ما لذلك الطاىرة، الصدّْ

 رلموعة الُكُتب ىذهِ  يف ادلوجود ا فضلُ  حسني زُلَمَّد فكر أنَّ  مع شيئاً، الكتاب ىذا من عليكم قرأتُ 
 ىذه يف جاء ما سأتركُ  ُملتوية، بصياغةٍ  ِصيغ ولكنَّوُ  ىنا نفسوُ  ىو العاملي، مرتضى جعفر السيّْد ُكتب

 ُمقدّْمة يف ادلقدّْمة، يف ىكذا قال ىو ،(القدوة الزَّىراء) كتابوِ  من عليكم وسأقرأ الكتاب من آّموعة
 1421/ األوىل ُجادى/26 ا، فضل حسني زُلَمَّد: وقَّع ادلقدّْمة، آخر يف توقيعو وقَّع وقد الكتاب
  .رأيُتوُ  ما لكثرة أعرفو وأنا ا فضلُ  حسني زلمَّد توقيع ىو ىذا قلِمو، خبطّْ  خبطّو، ىجري،
ِالقدوةِالزَّىراء) - :الكتاب ىذا - الكتابِىذاِأصبحِبحيث - يقول؟ ماذا :6 صفحة ُِكلِِّيُمثِّل(
 الَّذي ىو ا، فضلُ  حسني ل مَحمَّد القدوة الزَّىراءُ  وكتاب حننُ  إذاً  - العالمينِنساءِسيِّدةِفيِفكري
 ىو - العالمينِنساءِسيِّدةِفيِفكريُِكلِِّيُمثِّلُِ(ِالقدوةِالزَّىراء)ِالكتابِىذاِأصبحِبحيث - :يقول
 حسني زَلمَّد عن ال ُمدافعون بوِ  زنتجُّ  الكتاب وىذا التوقيع، تأريخ وىذا توقيعُو، وىذا الكَلم، ىذا يقول
 جعفر السيّْد أثارىا الَّيت االنتقاصات ثقوا الزَّىراء، من انتقاصوِ  حول عليو اإلشكاالت تُثار حينما ا فضل

 يف أو بقلموِ  كتبها أو بلسانوِ  ا فضل ّٔا تلفَّظ صرزنة ألفاظ عن نقَلً  ىذا كتابوِ  يف العاملي ُمرتضى
 ادلطالب بعض ىناك الكتاب، ىذا يف موجودة ادلضامني ىذه نفسُ  عليها، ووافق تقريراً  عنو وقُ رّْرت مقابَلتو

 بأنفِسكم احكموا وأنتم الكتاب ىذا نفس من عليكم سأقرأُ  ىو، ىو الفكر روح لكنْ  التفافاً، عليها التفَّ 
  .بأنفسكم إليو تعودوا أنْ  وشُنكنكم موجود والكتاب

ا ِقامِوقد - ادلقدّْمة من سطوراً  لكم أقرأ ادلقدّْمة، احللقة، ىذه يف عليكم أقرأ أنْ  يكفي ال الربنامج وقت رَّبَّ
مةِفضيلةُِ  طريقة الطريقة وىذه - الكلماتِىذهِوتنسيقِبجمعِاللِحفظوُِِالخشنِحسينِالشَّيخِالعالَّ
 أمحد حسني الشيخ الكاتب ولذلك عنو، يكتبون واآلخرون يتحدَّث ا فضل حسني زَلمَّد عند التوائّية
 على وافق ذلك وبعد ا فضل حسني زَلمَّد كَلم من رُنمّْل ما رُنمّْل أن اإلمكان قدر حاول اخلشن
 أتتبَّع لن أنا قطعاً  الكتاب، ىذا من نبشاً  لكم وسأنُبُشو وواضحاً  صرزناً  القبحُ  بقي ذلك ومع عباراتو ِّتميل

 ُمهمَّة، زَلطَّات عند سأقف لكنَّن طويل، وقت إىل زنتاج ىذا ولكن بإمكاين، سطر، أوَّل من لكم الكتاب
 رحاب يف أسلوبوِ  مع متوافقاً  ويأت تفسريِه، مع متوافقاً  يأت ا فضل حسني زَلمَّد قالو ما أنّ  لكم سأُبَ نيّْ 

 ُىوَ  ُىوَ  الكَلم وىذا ُىَو، ُىوَ  العاملي مرتضى جعفر السيّْد نقلوُ  الَّذي كَلموِ  مع متوافقاً  ويأت الدعاء،
  .عليهما ا رمحة الصَّدر باقر زلمَّد والسيّْد اخلوئي السيّْد دلنهجّية تطبيق
مةِفضيلةِقامِوقد - :ادلقدّْمة إىل أعود ِحفظوُِ - :يقول ا فضل ىو ىذا - الخشنِحسينِالشَّيخِالعالَّ
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ِوتوزيعِوتحقيقِوتدقيقِشيِّقِبأسلوبِاألحاديثِتلكِوإعدادِالكلماتِىذهِوتنسيقِبجمعِالل
ِسيَّدةِفيِفكريُِكلَِِّيُمثِّل(ِالقدوةِالزَّىراءُِ)ِالكتابِىذاِأصبحِبحيثِالرفيعِبالمستوىِللموضوعات

ِىذهِفيِيجدونِسوفِالَّذينِللُقرَّاءِالنَّفعِمنِالمزيدِوللكتابِاألجرِاللِمنِلوُِِراجياًِِالعالمين،ِنساء
ِوعظمتهاِوقداسُتهاِالزَّىراءِعظمةُِِفكرهِِِفيِيتجلَّىِإنساناًِ - نفسوِ  عن يتحدَّث - إنساناًِِالكلمات

ِِممَّاِبدّلًِ - !وأمثايل وأنا العاملي مرتضى جعفر السيّْد إىل ُيشري - لهمِتقوىِّلِالَّذينِيُثيرهُِِِممَّاِبدّلًِ
 احُلسينيّْني، الشّْيعة يعن الزَّىرائيّْني، الشّْيعة ّٔم يعن الغوغاء - الغوغاءِأمامِلهمِتقوىِّلِالَّذينِيُثيره

 فهؤالء ا آلِ  عن ادلنحرفني ومن ادلقصّْرين ومن القطبّيني من كَلَموُ  يقبلون الَّذين أمَّا الغوغاء، ىم ىؤالء
  !!األرض وجو على ذلم مثيلَ  ال الَّذين ىم وىؤالء ادلنّورون ادلثّقفون ىم

 ىذا تُريدون ال الَّذين أنتم أنتم، يعن الغوغاء أنتم يعن - الغوغاءِأمامِلهمِتقوىِّلِالَّذينِيُثيرهِِممَّاِبدّلًِ
ِىوِبما - !أنتم يعن - الغوغاءِأمام - !وأمثايل أنا - لهمِتقوىِّلِالَّذينِيُثيرهُِِِممَّاِبدّلًِ - الكَلم

 وال دعاَءك، نريد ال عّمي، وا ال - المستقيمِالصِّراطِإلىِالهدايةِلهمِاللِسائالًِِذلكِفيِالعكس
 غري تعرفو انت الّلي] ادلستقيم الصّْراط ،[مالتك] ادلستقيم الصّْراط[ َىم] نريد وال ،[مالتك] اذلداية نريد

 ادلستقيم الصّْراط وليس نعرفو الَّذي ادلستقيم صّْراِطنا إىل اذلداية نريد حنن، [نعرفو احنا اللي ادلستقيم الصّْراط
 يف اخلوئي السيّْد يعرفوُ  والَّذي قطب، سيّْد يعرفوُ  الَّذي ادلستقيم الصّْراط تعرف أنت تعرفُو، أنت الَّذي

  .كتاباتوِ  يف الصَّدر باقر زلمَّد السيّْد يعرفوُ  والَّذي تفسريِه،
 ىو ىذا الكبرية، اجلامعة الزّْيارة يف وادلوجود النُّدبة، ُدعاء يف ادلوجود ادلستقيم الصّْراط عن نبحث حننُ 

 الزّْيارة أنّ  وصحيح الرّْجال، علم قذارات ِبسب السَّند ضعيفُ  الندبة دعاء أنّ  صحيح ادلستقيم، صراطُنا
 ولسنا عندنا تقوى ال مرضى ُجهَّال أُناس ولكنَّنا الرّْجال، علم قذارات ِبسب السَّند ضعيفةُ  الكبرية اجلامعة
[ وتتحرَّك تنفتح ىم] واالنفتاح احلركّية ىذه[ من خناف إحنا! ]احلركّيني ادلنفتحني أولئك من لسنا! ُمنوَّرين
  .اجلزاء خريَ  ا جزاك ُدعاَءك نريد فَل لنا، بالنّْسبة السّيئة العاقبة
ِواللُِ - [مالتك ادلستقيم الصّْراط ىاي نريد ما عّمي ال] - المستقيمِالصِّراطِإلىِالهدايةِلهمِاللِسائالًِ

 نساء سّيدةِ  يف فكرهِ  كلَّ  قال كما شُنثّْل الكتاب ىذا فإذاً  - الوكيلِونِعمِحسبناِوىوِالتوفيقِوليُِّ
ِوقداستهاِالزَّىراءِعظمةُِِفكرهِِِفيِيتجلَّى - اإلنسان؟ ىذا ىو ما إنساناً، لنا ليبنّي  َوَطرحو العادلني،

 ىذا نظر يف وعظمتها وقداستها الزَّىراء عظمة ىي ما نعرف أنْ  نريد غد يوم حلقة يف - وعظمتها
 !ادلشاىدين من الغوغاء ىؤالء أمامَ  أمثايل من ذلم تقوى ال الَّذين ىؤالء يثريُه شلا بدالً ! اإلنسان

 يل بو يدعو الَّذي ادلستقيم الصّْراط أُريد ال فإنَّن ا فضل دعاء من تعاىل باِ  أعوذ أخرى مرة وُأكرّْر



  25/ ج َفاِطَمة َيا َلبَّيكِ : 018 الَحَمَقة    النَّاِطق الِكَتاب  : 3/ ج َوالِعْتَرة الِكَتاب َمَمف  برنامج: 

- 26 - 
 

 أمري زيارات يف وكما الندبة، دعاء يف كما ُمستقيماً  صراطاً  نريدُ  حننُ  ذلم، تقوى ال الَّذين من وألمثايل
 الَّيت ا فضل حسني زَلمَّد منهجيَّةِ  ِبسبِ  السَّند ضعيفة األدعية وتلكم الزّْيارات تلكم أنَّ  رغم ادلؤمنني،

 للمنهجيَّة حقيقي وُُجاع ُقطب، وسّيد الصَّدر باقر زلمَّد والسيّْد اخلوئي السيّْد دلنهجيَّة حقيقيّّ  ُُجاعٌ  ىي
 ىو الُقرآن وحي من تفسري ىذا قلتُ  كما ىذا، يوِمنا وإىل الطوسي شيِخنا زمانِ  من اخلطّ  طول على العامَّة
 يف لكم قرأِتا الَّيت نفسها ىي ىذه ادلضامني الحظتم الُقرآن، تفسري يف للتّْبيان وشرعيّ  طبيعيّ  امتداد

  .عليو ا رمحةُ  الطوسي للشَّيخ التبيان تفسريِ  من ادلتقدّْمة احللقاتِ 
 أخطاَءىم نُبنيّْ  لكنَّنا اشتبهوا، أخطأوا، ىم ونقول ّٔم الظن حنسن حننُ  ُجيعاً، علمائنا على ا ورمحة

 اِ  صلواتُ  زُلَمَّد وآل زُلَمَّدٍ  مع ُجيعاً  زنشَرىم أنْ  ا ونسألُ  نتجاوَزىا، أنْ  نستطيعَ  كي واشتباىاِِتم
 .أُجعني عليهم وسَلموُ 

 ا فضل حسني زَلمَّد كتاب يف جاء ما على الضَّوء ُنسلّْط غد يوم يف غد، يوم يف تأتينا احلديث بقيَّةُ 
 ا فضل حسني زَلمَّد السيّْد عنكم يقول كما! الغوغاء أيُّها أترككم الوقت ذلك إىل ،(القدوة الزَّىراء)

  !!ذلم تقوى ال َمن بدعاءِ  لكم وأدعو
  ... الَقَمر رعاية يف وأترُكُكم

 الشرك، من ىذا ويعترب ىاشم، بن َقَمرِ  إىل بالدعاء نتوجَّو أنْ  يرفض ا فضلُ  حسني زَلمَّد السيّْد قطعاً 
ينيَّةِ  مؤسَّسِتنا منهجيَّةُ  ىي وىذه  العبَّاس عن فضَلً  ا رسولِ  إىل بالدُّعاء التوجُّو يرفضون الرَّمسيَّة الشّْيعيَّةِ  الدّْ

 ىذا حلقاتِ  من حلقةٍ  ُكلّْ  آخر يف بالدعاء أتوجَّو أنْ  على ُأصرّ  دائماً  بعناِدىم، وأتشرَّفُ  ذلم عناداً  وأنا
ينيَّة للمؤسَّسةِ  وعناداً  الِكرام دلراجعنا ِعناداً  الربنامج  أنَّن وأعرتف بذلك أقرُّ  العقلّية، قواي بكامل وأنا الدّْ

ينيَّة ادلؤسَّسةَ  أُعاند  الغوغاء أنتم أحرار، وأنتم ىاشم، بن َقَمر إىل بالدعاء وأتوجَّوُ ! الكرام ادلراجعَ  وأُعاند! الدّْ
 ... َقَمر يا ... إليكم راجعة القضيَّة ىذه تُؤمّْنوا ال أو ُدعائي على تُؤمّْنوا أنْ  تريدون أحرار،

 اإلًْخَسًِْج عَلََ ًَهُخَببِعِْنَب هُشَبىِدِّنَب ًًَُجٌُهِ ًُجٌُىِنَب عَيْ الىَسْةَ إوْشِف احلُسَني أَخِْهَ ًَجْوِ عَيْ الىَسْةِ وَبشِفَ َّب

 .. . احلُسَني أَخِْهَ بِحَكِّ

   ... اهلل أهَبىِ يف ... الغٌغبئّْت الشَّبشت ىرهِ ًفسِ علَ غداً ًالـوُلخمَ ... جَوْعبً الدُّعَبء أَسأَلُىن
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ِ:وفيِالختام
ّلِبُ  ّدِم  نِالتنبي  وِال  ىِأنّن  اِحاولن  اِنق  لِنص  ويِالبرن  امجِكم  اِى  يِوى  ذاِالمطب  وعِّلِ

أخط  اءِوىف  واتِفم  نِأرادِالدقّ  ةِالكامل  ةِعلي  وِمراجع  ةِتس  جيلِالبرن  امجِيخل  وِم  نِ
ِبصورةِالفيديوِأوِاألوديوِعلىِموقعِزىرائيون.

 
 
ِ

ِمعِالتحيات
ِال ُمتابَعة
ِزىرائيون
ِى 3417ِ
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