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 بِسْنِ اهلل الشَّحْوَيِ الشَّحٍِن

 
  ...األًَْلٍَِبء ٌَخٌَخَّوُ إِلٍَوِ الَّزِيْ اهلل ًَخْو ٌَب عَلٍَه سَلَبمٌ

  ...اهلل بمٍَّتَ

 ...!فَمَذَن؟ هَيْ ًَخَذَ الَّزِيْ ًَهَب ًَخَذَن هَيْ فَمَذَ هَبرَا
 

 
 

  



  43/ ج َفاِطَمة َيا َلبَّيكِ : 126 الَحَمَقة    النَّاِطق الِكَتاب  : 3/ ج َوالِعْتَرة الِكَتاب َمَمف  برنامج: 

- 5 - 
 

 الْوِئَت بَعذ ًَالعُشْشًُى السَّبدستُ تُمَلَحَالْ

 األسبعٌىً لثالثَّب اجلُضْءُــ  فَبطِوَت ٌَب لَبٍَّهِ

 4ج البَشَاءَة ضَعْفُ - 2 ق الشٍِّعًّ الٌالع يف األبرت املنيح هالهحُ
 

  ... بَ َناِتْ  أَبْ َناِئيْ  َأَخَواِتْ  ِإْخَوِتْ  َعلْيُكم َسََلمٌ 
 يتحرَّكُ  الَّذي األبرت ادلنهجِ  مَلمحِ  يف واحلديثُ  ..!!. فَاِطَمةِيَاِلبَّيكِِ: قُلوبنا إىل ابَّبُ  الُعنوانُ  ُىوَ  ُعنوانُ َنا

ينيَّة ادلؤسَّسة يف وُخصوصاً  الشِّيعيّ  الوسط يف  ادلقيتةِ  الصَّنميَّة َمْلَمح يف احلديثُ  ومرَّ  الرَّمسيَّة، الشِّيعيَّة الدِّ
ا بل الََباءة، عقيدة ضعفِ  إىل احلديثُ  ووصل وتفاريعها، البغيضة  ويف اجلهاتِ  ِمن َكثًنٍ  يف انعدامٌ  ُىناك رَّبَّ

 للتشيُّعِ  بأنّ  وقلتُ  احلوزوية، واألجواء ادلرجعيَّة األجواء يف ُخصوصاً  الفكرية، للَباءةِ  األحيان من كثًنٍ 
 إىل ااِلخرتاق ىذا وتطوَّر اجلَناحٌن، ىذين اإلخواين ادلدُّ  اخرتق وقد إيران، وِشيعةُ  الِعراق ِشيعةُ : جناحان
 وَكان ،وكربَلء النَّجفُ  الِعراق يف التشيُّع جناحي إىل وصلنا حّتَّ  احلديثُ  وتسلسل اللَّعٌن، الُقطيب التكوين
 ال .عليو تعاىل ا رضوان الصَّدر باقر زُلَمَّد السيِّد الشَّهيد ادلرجعُ  الكبًن والرمز النَّجف أجواءِ  يف احلديثُ 

 الفكري ادلشروع يف احلديثُ  كان انتهيت، حيثُ  من أواصلُ  ولكنَّين كَلمٍ  من تقدَّم ما أُعيد أنْ  أريد
 للسيِّد الِسرتاتيجي وال ُمخطَّط التنظيمي السِّياسي ادلشروع يف احلديثُ  وكانَ  كذلك، والعملي االقتصادي

 .العناوين هبذهِ  يرتبطُ  وَما والَعقائدي الفكري اجلَانب يف أيضاً  احلديثُ  وكان الشَّهيد
ُ  الكتاب ىذا يف ،(الُقرآنية ادلدرسةُ ) :عليو ا رمحةُ  الصَّدر السيِّد كتاب  ويف الُقرآن َفهمِ  يف منهجيَّتوُ  يُبٌنِّ
 3102 األوىل، الطبعة العراق، بغداد، امَّدي، سلمان مكتبة يدّي، بٌن الَّيت الطبعةُ  ىذهِ  الُقرآن، تفسًنِ 

 يف منهجيَّتوِ  عن يتحدَّث وىو عليو اِ  رمحةُ  الصَّدر باقر زُلَمَّد سيِّدنا يقول ماذا ،21 صفحة يف ميَلدي،
 الشَّريفِالقرآنِِِعنِيتحدَّثُِِوىوِوالسَّالمِالصَّالةِعليوِالمؤمنينِأميرِقال - ؟الكرمي الُقرآن معَ  التعاملِ 

ِالُقرآنِعنِيتحدَّثُِِوىوِوالسَّالمِالصَّالةُِِعليوِالمؤمنينِأميرِقال - الصَّدر السيِّد كَلم ىو ىذا -
َِوالَحِديثَِِيَأِتيَِماِِعْلمَِِِفيوَِِِأنََِِّأَلَِِعْنو،ُِأْخِبرُُكمَِوَلِكنِيَ ْنُطقَِوَلنِِْفَاْستَ ْنِطُقوهِالُقْرآنَُِِذِلكَِ:ِ)الشَّريف

  .(فَاْستَ ْنِطُقوهِالُقْرآنَُِِذِلكَِ: )واضح األمًن كَلمُ  - (بَ ْيِنُكمَِماَِوَنْظمََِِداِئُكمَِوَدَواءَِِاْلَماِضيَِعنِْ
 أُطالبوُ  فإنَّين شيئاً  أستنطقُ  فحٌن االستفعال، وزن على االستنطاق ينُطق، أنْ  الُقرآن نُطاِلبُ  أنَّنا االستنطاق

 حاولوا ،(فَاْستَ ْنِطُقوهِالُقْرآنَُِِذِلكَِ: )يقول ىكذا فاألمًنُ  للنُّطق، أدفَعوُ  لكي ُجهدي وأبذلُ  وأحثُُّو، وُأحفِّزهُ 
 يف شنكن ال يعين التأبيدي، للنَّفي (لن) وىذه ،(يَ ْنُطقَِوَلنِْ: )يقول ذلك بعد ولكنَّوُ  ينُطق، الُقرآن جتعلوا أنْ 
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 أنْ  منَّا يُريد عليو وسَلموُ  اِ  صلواتُ  ادلؤمنٌن أمًنُ  الستنطاقِو، زلاولتنا يف ننجح أنْ  األحوال من حالٍ  أيِّ 
 - يَ ْنُطقَِوَلنِِْفَاْستَ ْنِطُقوهِالُقْرآنَُِِذِلكَِ) :لكم ينطق لنْ  ولكنَّوُ  الُقرآن، َنستنطقُ  بأنُفِسنا، احَلقيقة ىذهِ  نُدرك

 ىو وىذا سُنَبنا، الَّذي ىو علي   عنو، أخَبكم أنا ،(َعْنوُِأْخِبرُُكمَِوَلِكن - الُقرآن؟ مع نتعامل كيف إذاً 
 مع الُقرآن أنَّ  معىن ىو وىذا ،(يفرتقا لن) الثَّقلٌن حديث معىن ىو وىذا! الغدير بيعة يف علينا ادلأخوذ العهد
 صامت، كتابٌ  الدَّفتٌن بٌن والُقرآنُ  النَّاطق الكتابُ  ىو عليَّاً  أنَّ  معىن ىو وىذا الُقرآن، معَ  عليَّاً  وأنَّ  علي  
  .(يَ ْنُطقَِوَلنِِْفَاْستَ ْنِطُقوهِالُقْرآنَُِِذِلكَِ) بينها، فيما وتتعاضد واضحة احلقائق ىذهِ  ُكلُّ 

 هبذا خوطبوا الَّذين َمن بو، ُخوِطب من إالَّ  يفهَموُ  ولنْ  مل القرآن ىذا إنَّ  أحاديثهم يف جاء الَّذي ادلضمون
 اخلطاب لكنَّ  جارة، يا وامسعي أعين بإيَّاكِ  نزل الُقرآن أنَّ  صحيحٌ  زُلَمَّد، وآلُ  زُلَمَّدٌ  ىم مباشر؟ بنحوٍ  القرآن
 جارة يا وامسعي أعين إيَّاك لقاعدة وفقاً  ادلعادلة ىذهِ  لنا يُفكِّكون والَّذين إليهم، ُمباشر بشكلٍ  ُموجَّهاً  كان
 إالَّ  الُقرآن تفسًن تأخذ ال أنْ  الَغدير بيعة يف األُمَّةِ  على العهدَ  وآلو عليو ا صلَّى ا رسولُ  أخذَ  ولذا ُىم،
 .عليو وسَلموُ  اِ  صلواتُ  علي   من

 علي   أخَبكم، أنا - َعْنوُِأْخِبرُُكمَِوَلِكنِيَ ْنُطقَِوَلنِْ - ُمستحيل - يَ ْنُطقَِوَلنِِْفَاْستَ ْنِطُقوهِالُقْرآنَُِِذِلكَِ)
 ىو ىذا أستخرجُو؟ كيف الُقرآن استنطق أنْ  أردتُ  إذا يأت، ما علم - يَأِتيَِماِِعْلمَِِِفيوِِِإنََِِّأَلِ - سُنَبنا

ونا أيدينا، بٌن الصَّامت القرآنُ  ِِفيوِِِإنََِِّأَلِ - يأت؟ ما ِعْلمَ  الكتاب ىذا من لنا سُنرِج أنْ  يستطيع من خَبِّ
 حتدَّث الدفّتٌن بٌن ىو الَّذي الُقرآن فإنَّ  بادلاضي يرتبط ما وحّتَّ  - اْلَماِضيَِعنَِِْوالَحِديثَِِيَأِتيَِماِِعْلمَِ
 ُيشر مل ادلهمَّة التفاصيل من والَكثًن الَكثًن ُىناك َبل ُمقتطع، بل ُمقتضب وبأسلوبٍ  بال ُمجمل ادلاضي عن

ِيَأِتيَِماِِعْلمَِِِفيوِِِإنََِِّأَلِ - بعيد من وال قريبٍ  من ال إليها ُيشر مل الدَّفتٌن، بٌن الَّذي الُقرآنُ  إليها
 من البُدَّ  الداء؟ ُيشخِّص الَّذي من أنفسنا؟ أطباء حننُ  ىل - (َداِئُكمَِوَدَواءَِِاْلَماِضيَِعنَِِْوالَحِديثَِ

 من فَلبَّد الُقرآن عن ىنا واحلديثُ  الدواء، لتشخيصِ  اخِلَبةَ  شنتلكُ  الوقت نفس ويف الداء ُيشخِّصُ  طبيبٍ 
اءِ  تشخيص  ال دقيقٍ  أساسٍ  على الدَّواء َتشخيص من والبُدَّ  االحتماالت أساس على ال دقيق بشكلٍ  الدَّ

  .التجارب أساس على
 يف األدوية رُنرِّبُ  ذلك بعد ُثَّ  االحتماالت، أساس على ادلرض وُيشخِّص ادلريض، يف رُنرِّب الطبيب أنَّ 

 التطور ىذا ُكلِّ  مع الطبّ  واقعُ  ىو وىذا إليو، يصل أنْ  لإلنسانِ  شُنكن ما أكثر ىو ىذا ادلريض، ذلك
 يف ادلرضى مع يتعاملون األطباء زال ال اذلائلة التقنيات ىذه ُكلِّ  مع واإللكرتونيك، والتقنيات اذلائل

 دواءً  يعطون التجريب، أساس على األدوية ُيشخِّصون زالوا وال االحتماالت، أساس على ادلرض تشخيصِ 
 بالك فما تشخيصو َيسُهل الَّذي ادلادي اجلانب يف وىذا اذلائل، التطور ىذا ُكلِّ  مع يُغًّنونو، ذلك وبعد
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 واحلوادث األحداثِ  ُمستقبل من يأت َّبا ويتَّصلُ  السَّحيق ادلاضي بأعماق يَرتبط الَّذي ادلعنوي باجلانب
 نَعيشُو، الَّذي الزَّمن يف آنيةٍ  مشكلةٍ  عن نتحدَّثُ  ال اإلنسان ُمشكَلت عن نتحدَّث حٌنَ  فنحنُ  واأليَّام،

 ِلَما ال ُمشخِّصُ  ىذا ينظر أن البُدَّ  الداءُ  ُيشخَّصُ  فحينما يأت، َّبا وتتصلُ  مضى َّبا َترتبط ادلشكَلت ىذه
 بعد - اْلَماِضيَِعنَِِْوالَحِديثَِِيَأِتيَِماِِعْلمَِِِفيوِِِإنََِِّأَلِ) قال: قال؟ ماذا األمًن ولذلك يأت، وِلَما مضى
 الكون، ُنِسج ىكذا اآلخر، بالبعضِ  بعضها يرتبط األمور ىذه ألنَّ  - َداِئُكمَِوَدَواءَِ - قال؟ ماذا ذلك
(. بَ ْيِنُكمَِماَِوَنْظمََِِداِئُكمَِوَدَواءَِِاْلَماِضيَِعنَِِْوالَحِديثَِِيَأِتيَِماِِعْلمَِِِفيوِِِإنََِِّأَلِ - الوجود نظام ىو وىذا
  الصَّدر؟ باقر زُلَمَّد السيِّد فهموُ  كيف ادلؤمنٌن أمًن كَلم ىو ىذا

 الَّذي من خاطئة، تعابًن ىذه - الُقرآنِابنِِِكالمِفيِجاءِالَّذيِبالستنطاقِالتعبيرُِ -:نناقش معي تعالوا
 الُقطبية، التعابًن وحي من ىي التعابًن وىذهِ  النَّاطق، الُقرآن ىو علي   الُقرآن؟ ابنُ  بأنَّو ادلؤمنٌن أمًن عن َعَبَّ 
 عن يتحدَّث ،(التأريخ يف فدكٌ ) كتابوِ  يف علينا مرَّ  ما مثل باالستنطاق التعبًن اإلخوانية، التعابًن وحي ومن
 الُقرآن ابناً  علي   صار فهنا أخيو، سبيل يف ضحَّى ما ضحَّى ولذلك لو أخاً  كان اإلسَلم وأنَّ  ادلؤمنٌن أمًن

 أيِّ  عن - تعبيرِأروعِوالسَّالمِالصَّالةُِِعليوِِِالقرآنِابنِِِكالمِفيِجاءِالَّذيِبالستنطاقِالتعبيرُِ -
يقول:  األمًن! هبذا؟ ىذا عَلقة ما!! أدري ال كيف؟ - الموضوعيِالتفسيرِعمليةِعن - شيٍء؟

 عملية - الموضوعيِالتفسيرِعمليةِعنِتعبيرِأروع -يقول: والسيِّد لكم، ينطقَ  لن ينطق، ولنْ  استنطقوه
 التفسًن يف منهجيَّتوُ  وىي الكتاب ىذا يف الصَّدر باقر زُلَمَّد السيِّد عنها يتحدَّثُ  الَّيت ادلوضوعي التفسًن

  .الُقرآن ِظَلل يف تفسًنهِ  يف ادلئة يف مئة قطب سيِّد منهجيَّةُ  بالضَّبط ىي
 يف تفسًنَُه؟ مسَّى ماذا التفسًن، عنوان خَللِ  من نقرأىا أنْ  شنكن ُقطب سيِّد عليها َسارَ  الَّيت ادلنهجيَّة وىذهِ 
 فيو، يتملَّى فيو، يتبصَّر الُقرآن ِظَلل يف رنلس أنَّوُ : الصورة هبذهِ  نَفسوُ  ُيصوِّر ُقطب فسيِّد الُقرآن، ِظَلل

 الواقع يف جتاربوِ  خَلل ومن رؤيتوِ  خَللِ  من احلياة يفهم أنْ  وزُناول معانيو طوايا يف صويف   كغائصٍ  يغوصُ 
 التعاليمِ  وبٌن العملي الواقع فهم بٌن شُنازج أنْ  أساسها على زناول معانٍ  الُقرآن من يستلهمُ  يعيشُو، الَّذي

ينيَّة  الكرمي، الُقرآن آيات يف تفكُّرهِ  خَلل ومن تدبُّرهِ  خَلل من يستلَّها أنْ  استطاع الَّيت ادلفاىيم وبٌن الدِّ
 الُقرآن ِظَلل يف ُقطب سيِّد تفسًن إىل رجعنا إذا ولذلك ادلتشاهبة، ادلضامٌن ُكلَّ  يستجمع أنْ  وزُناول
 اآليات من رنمعوُ  أنْ  استطاع ما فيها ََجَع ُكليَّة وبعناوين َّبوضوعاتٍ  مشحونةٌ  التفسًن أجزاء أنَّ  سنجد

 ادلوضوعي، بالتفسًن ُيسمَّى الَّذي ىذا وىو ُخَلصًة، أو نتيجةً  منها يستلَّ  كي ادلوضوع نفسِ  يف ادلتشاهبة
 بادلئة مئة معارض بالضَّبط وىو الكتاب، ىذا يف الصَّدر باقر زُلَمَّد السيِّد عنو يتحدَّثُ  الَّذي نفسوُ  وىو

 بشكلٍ  الُنطقَ  نفى فهو ينطق، ولنْ  استنطقوه قال ادلؤمنٌن أمًن ادلؤمنٌن، أمًن عنوُ  حتدَّث الَّذي لَلستنطاق
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 !! البيت أىل منطقُ  ىو ىذا عنو، ُأخَبكم أنا: وقال أبدٍي،
 احلديث، فيبرت يأت األبرت، ادلنهج مَلمح عن نتحدَّث وحنن فيبرُته، ادلؤمنٌن أمًن بكَلمِ  يأت الصَّدر السيِّد
 أمًن كَلم فيبرت قطب سيِّد من أخذهُ  وما فهموُ  ما عليها ويبين ،(اْستَ ْنِطُقوه: )الكلمة ىذه فقط يأخذ

 إىل وَصل قد أنَّوُ  ويعتَب ُقطب، سيِّد منهجيَّةَ  الكلمة ىذه على ُيسِقط ُثَّ  واحدة كلمة يأخذ ادلؤمنٌن،
ِالصَّالةِعليوِالُقرآنِابنِكالمِفيِجاءِالَّذيِبالستنطاقِالتعبيرُِ -يقول: حٌن ادلؤمنٌن أمًن منهجيَّة

 يتحدَّث الَّذي ادلوضوعي التفسًن ىو ىذا - بوصفهاِالموضوعيِالتفسيرِعمليةِعنِتعبيرِأروعِوالسَّالم
 رنلس قطب سيِّد عند احلال ىو كما - الكريمِالُقرآنِمعِحواراًِِبوصفها - الصَّدر باقر زلمَّد السيِّد عنوُ 
ِللمشاكلِوطرحاًِِالكريمِالُقرآنِمعِحواراًِِبوصفها - !الُقرآن يستنطقُ ! القرآن زُناور القرآن ظَلل يف

 عليهاِالُقرآنيةِاإلجابةِعلىِالحصولِبقصد - الُقرآن على ادلوضوعية ادلشاكل نطرح - عليوِالموضوعية
 دون من الُقرآن مع نتعامل أنْ  نستطيع ال ألنَّنا ادلئة، يف مئة البيت أىل منهجيَّة يُعارض بالضَّبط وىذا -

 عن حّتَّ  وأكثر أكثر ابتعد بعيداً، ذىب قطب سيِّد إنَّ  بل بامتياز، الُقطبية الُعمريَّة ادلنهجيَّة ىي ىذه العرتة،
 زُلَمَّد السيِّد كَلم الكَلم زال ال - إذاًِ - الُعَمريَّة ادلنهجيَّة يف كثًناً  غاىل كثًناً، فيها وغاىل الُعمرية ادلنهجيَّة

 يف التقليديَّة الطريقة ىي ىذه - التجزيئيِالتَّجاهِبينِالرئيسيَّةِالختالفِأوجوِِِفأوَّلُِِإذاًِ - الصَّدر باقر
  .التفسًن

ا شيء ُكلِّ  عن أحتدَّث أنْ  أريد ال ىنا أنا  الصَّدر باقر زُلَمَّد السيِّد منهجيَّة إنَّ  أقول أنْ  أريد فقط وإدنَّ
 يف الُغُلوّ  من عاليةٍ  درجاتٍ  يف ولكن عمريّةٌ  منهجيَّةٌ  ىي ىذهِ  القطبيَّةُ  وادلنهجيَّةُ  بامتياز، ُقطبيةٌ  منهجيَّةٌ 

ِبينِالرئيسيَّةِالختالفِأوجوِفأوَّلِإذاًِ - ا كتابِ  لفهمِ  جتاربوِ  وعلى اإلنسان رأي على االعتمادِ 
ِدورِيكونُِِالتجزيئيِالتِّجاهِأنَِِّالتفسيرِفيِالموضوعيِوالتِّجاهِالتفسيرِفيِالتجزيئيِالتِّجاه
ُِكنهو،ِىذاِوليسِمعناهِىذاِليسِالموضوعيِالتفسيرُِِبينماِوُيسجِّلِيستمعِسلبياًِِدوراًِِفيوِِِال ُمفسِّر

 طويَلً  نقف ال لذا ادلوضوعي، التفسًن منهجيَّةُ  منهجيَّتوُ  ىو - دائماًِِالموضوعيِالتفسيرِوظيفةُِِوإنَّما
 ما - عصرُِكلِِِّوفيَِمرحلةُِكلِِِّوفيِدائماًِِالموضوعيِالتفسيرِوظيفةُِِوإنَّما - التجزيئي التفسًن عند

ِعصرِه،ِأفكارَِِيحملُِِعاشُو،ِالَّذيِالبشريةِتُراثُِكلَِِّيحملِأنِْ - ال ُمفسِّر أي - يحملِأنِْ - ىي؟
ِالَّذيِالكتابِيديِبينِالُقرآن،ِيديِبينِيضعهاِثُمَِِّالبشريةِتجربتوِفيِتعلَّمهاِالَّتيِالمقولتِيحمل

ِأنِِْال ُمفسِّرِلهذاِيمكنِبماِالحصيلةِىذهِعلىِليحكمِخلفو،ِمنِولِيديوِبينِمنِالباطلُِِيأتيوِل
 من تفسًنهِ  يف ا فضلُ  حسٌن زُلَمَّد اعتمدهُ  الَّذي ادلضمون نفسُ  استشفاف، - يستشفَّوُِِوأنِِْيفهموُِ
ِيمكنُِِبماِالحصيلةِىذهِعلىِليحكم - !ويستشفّ  يستوحي فهو الُقرآن وحي من :ومسَّاه الُقرآن وحي
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ِيلتحمُِِفهناِإذاًِِالشَّريفة،ِآياتوِِِمجموعةِِِِخاللِِِمنِيتبيَّنوُِِأنِِْيستشفَّوُِِأنِِْيفهموُِِأنِِْال ُمفسِّرِلهذا
 ىنا! كيف؟ - الُقرآنِإلىِوينتهيِالواقعِمنِيبدأُِِالتفسيرُِِالحياة،ِمعِالُقرآنِيلتحمِالواقع،ِمعِالُقرآنُِ

 نُريد فكيف - ِبُكمَِبَدأِاهللَِأرَادََِِمنِْ) :قالت الكبًنة اجلامعة والزِّيارة!! القرآن يُفسِّر الَّذي ىو الواقع صار
  .(ِبُكمَِبَدأِاهللَِأرَادََِِمنِْ - كَلموُ  نفهم أنْ  البُدَّ  ا؟

ِأنَّوِل - !حينئٍذ؟ العرتة وأين - الُقرآنِإلىِوينتهيِالواقعِمنِيبدأُِِالتفسيرُِ -يقول: ادلوضوعي التفسًن
 العرتة من يبدأ الُقرآن تفسًن أنَّ  البيت أىل منهجُ  العرتة، من يبدأ إنَّوُ  - بالُقرآنِوينتهيِالُقرآنِمنِيبدأُِ

 َكَتب ىكذا قطب سيِّد قطب، سيِّد منطقُ  ىو فهذا بالُقرآن وينتهي الواقع من يبدأ أنْ  أمَّا!! بالُقرآن وينتهي
 فهذه التفكًن، هبذا وُأشِبع ادلنهجيَّة هبذه ُأشِبع الصَّدر باقر زُلَمَّد السيِّد وألنَّ  القرآن، ِظَللِ  يف تفسًنهُ 

 وحّتَّ  والفكرية العلمية مشاريعو األخرى، مشاريعو سائرِ  يف عليوِ  آثارىا تركت الُقرآن فهمِ  يف ادلنهجيَّة
 من - بالُقرآنِوينتهيِالُقرآنِمنِيبدأِأنَّوُِِلِالُقرآنِإلىِوينتهيِالواقعِمنِيبدأِالتفسير - السِّياسيَّة

 وينتهي القرآن من يبدأ التفسًن ُعَمريّة، منهجيَّةٌ  ىذه! بالقرآن؟ وينتهي بالقرآن يبدأ التفسًن أنَّ  من قال
 غاىل قطب سيِّد أيضاً، عندهُ  والنِّهايةُ  منو فالبداية ،(ا كتاب حسبُنا) العمريّة ادلنهجيَّة ىي ىذه بالُقرآن

  .الصَّدر باقر زُلَمَّد السيِّد ومنهم الشِّيعة من تَبعوُ  من وتبعوُ  بالُقرآن وانتهى الواقع من فابتدأ ادلوضوع، يف
، طريق من إالَّ  الُقرآن تُفسِّروا ال: الشِّيعة على ُأِخذ الَّذي الشَّرط وىي الغدير بيعة منهجيَّةُ  أمَّا  ىذا علي 

 بالبيعة، قَبلوا الَّذين على يتأكَّد الشَّرط ىذا ولكن الشِّيعة، على فقط وليس َجيعاً  األمَّة على ُأِخذ الشَّرط
 حديث مضمون نفس وىو الغدير، بيعةِ  أساسُ  ىو الشَّرط فهذا الشِّيعة، ىم حقيقيَّاً  قبوالً  بالبيعة قَبلوا الَّذين

 حديث وكأنَّ  والكتاب، الواقع بٌن جتمع والِعرتة، الكتاب بٌن تُفرِّق ادلنهجيَّة ىذه ىنا ،(يَ ْفرَتِقَا لنْ : )الثَّقلٌن
  !والواقع الكتاب الثَّقلٌن فيكم سُللِّفٌ  إينِّ : يقول الثَّقلٌن
ِالواقعِعنُِمنعزلةِعمليَّةًِِفتكون - بالُقرآن وانتهينا الُقرآن من بدأنا إذا مّت؟ - ُمنعزلةِعمليَّةًِِفتكون

ِبوصفوِِِالَقيِّمِبالُقرآنِوتنتهيِالواقعِمنِتبدأِعمليَّةٌِِالعمليةُِِىذهِبلِالبشرية،ِالتجربةِتُراثِعنُِمنفصلةًِ
 سنالف الكَلم ىذا - الواقعِذلكِإلىِبالنِّسبةِالربَّانيةِالتجاىاتِضوئوِِِعلىُِيحدَّدُِِالَّذيِالمصدر

 باقر زُلَمَّد السيِّد وصل كما!! خاطئة نتائج إىل يُوصلنا: وثانياً  أوَّاًل، ىذا ادلئة يف مئة البيت أىل منطق
 على كان أقرانو، بٌن شليَّزاً  نُ ُبوغاً  شنتلك كان الصَّدر باقر زلمَّد السيِّد أنّ  صحيحٌ  خاطئة، نتائج إىل الصَّدر
 يف موجودٌ  ىو فيما اطَلعٍ  وعلى واسعة ثقافةٍ  على كان أنّو وصحيحٌ  الوقَّاد، الذكاء من عالية درجةٍ 

 يبحث وحٌن يكُتب وحٌن الفكر عميقَ  الصَّدر باقر زُلَمَّد السيِّد كان وزمانو، وأيَّاموِ  عصره مكتبات
 ىذهِ  عن أحتدَّثُ  ال لكنَّين ادلستويات، أعلى يف ىي وكتاباتوُ  فأحباثوُ  األكادشني البحث قواعد حبسبِ 
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اه عن أحتدَّث إنَّين اجلهات،  مليءٌ  فالعامل وإالَّ  وادلفاىيم، األفكار بو نَزِن أنْ  البُدَّ  الَّذي العقائدي االجتِّ
ا العامل مكتبات يف نتجوَّل أنْ  أردنا إذا الفكر، ُصُنوف شّتَّ  يف والعمالقة بالفَلسفةِ   ُكلُّ  نستصغرُ  فلرَّبَّ

 لكن الغرب، يف ادلفكِّرون انتجو الَّذي ااِلنتاج إىل ننظر أن أردنا إذا الشَّرق يف ادلفكِّرون أنتجوُ  الَّذي االنتاج
 أقيسُ  ىنا وأنا وصرزنة، واضحة البيت أىل مقاييس ادلقاييس، هبذهِ  تُؤَخذ ال البيت أىل ميزان يف القضيَّة
 .آخر مقياسٍ  بأيِّ  يل شأنَ  وال والعرتة الكتاب دلنطق وفقاً  الصَّدر باقر زُلَمَّد السيِّد منطقَ 

ِماِِعلمَِِالُقرآنِفيِوإنَِِّالُقرآنِنستنطقِألنَّناِالموضوعيِالتفسيرَِمنهجِِِفي -:يقول 20 صفحة يف
 ىذا للحقائق؟ َبرتاً  ىذا أليس! دلاذا؟ أدري ال(! يَ ْنُطقَِوَلنِْ: )األمًن عبارة على ويقفز - يأتيِماِوِعلمَِِكان
ا وىذه عنو، أحتدَّثُ  الَّذي األبرتُ  ادلنهجُ  ىو  يُكن مل الصَّدر باقر زُلَمَّد السيِّد َكان لو ادلشكلة قفزة، ىي إدنَّ

 غفلةٍ  يف السيِّد بأنَّ  لُقلت ،21 صفحة يف حديثوِ  بداية يف أثبتوُ  قد يكن ومل ادلؤمنٌن أمًن كَلمِ  على ُمطَّلعاً 
 هنج غًن ويف البَلغة هنج يف موجود النَّص وىذا ىو، كما النَّصَّ  يُثِبت لكنَّوُ  الغفلة، ُتصيبنا وُكلُّنا أمرِه، من

 ُيشرعن أساسها وعلى ،(فَاْستَ ْنِطُقوه: )كلمة فقط يأُخذ األمر بداية ويف ىو، كما النَّصَّ  يُثبت البَلغة،
 يعرفون الَّذين ولكن ىنا بذلك ُيصرِّح ال ىو قطب، سيِّد من أخذهُ  الَّذي ادلوضوعي للتفسًن فكرية شرعنةً 

  .ىذه فهي قطب سيِّد منهجيَّة
 ادلضمون ىذا وستجدون( الُقرآن ِظَلل يف) قطب سيِّد ِكتاب من األوَّل اجلزء من األوىل الصَّفحات اقرأوا

 عنوان عنوانِو، من يُقرأُ  ادلكتوب إنَّ  يُقال أليس الكتاب، عنوان أصَلً  قليل قبل قُلتُ  كما صرزناً، واضحاً 
 ِظَلل يف رنلسُ  الَّذي ىو من الُقرآن ِظَلل يف ،(الُقرآن ِظَللِ  يف) ادلنهجيَّة، ىذهِ  على دال   ىو الكتاب
 يف يُبٌن ىو أساٍس؟ أيِّ  على َوَلِكنْ  الُقرآن، من ادلعاين يستلهمُ  إنّو يصنع؟ ماذا قطب، سيِّد الُقرآن؟
 ىو ىذا ىو، وىذا الكرمي، الكتاب يف جاء ما وبٌن اإلنسان يعيشوُ  الَّذي الواقع بٌن شُنازج أنْ  يُريد: ادلقدِّمة
 قفزةً  يقفزُ  ،20 صفحة يف ىنا العرتة؟ أين إذاً  الُقرآن، إىل وينتهي الواقع من يبدأ التفسًن أنَّ  بعينِو، ادلنهج
ُِأْخِبرُُكمَِوَلِكن -يقول: ُثَّ  - يَ ْنِطقَِوَلنِِْفَاْستَ ْنِطُقوهِالُقْرآنَِذِلكَِ: )ىو ىذا احلديث احلديث، على غريبة
  .األمًن كَلم آخر إىل ،(اْلَماِضيَِعنَِِْوالَحِديثَِِيَأِتيَِماِِعْلمَِِِفيوِِِِإنََِِّأَلَِِعْنو،
 ولكّنو قال األمًن - القرآنِنستنطقُِِألنَّناِالموضوعيِالتفسيرِمنهجِفي - ؟الصَّدر السيِّد ىنا يقول ماذا
 على يقفز ىنا - الُقرآنِنستنطقُِِألنَّنا - لنا ينطق لن ولكّنو الُقرآن نستنطق حننُ  بأس ال لكم، ينطق لن

 يقفز لكّنو عنو، سنَبنا الذي ىو األمًن ،(عنوِأخبركمِولكن) حقيقةِ  وعلى ،(ينطقِلنِْ) الُقرآن أنَّ  حقيقةِ 
 دواء القرآن يف ألنَّ  يأت ما وِعلمَ  كان ما ِعلمَ  الُقرآن يف وإنَّ  - يَأِتيَِماِِعْلمَِِِفيوِِِِإنََِِّأَلِ: )األمًن قول إىل

  بو؟ جاء أين من ىذا ،منوُ  نستشفَّ  أنْ  شُنكن ما الُقرآنِ  يف وألنَّ  بيننا، ما نظم الُقرآن يف وألنَّ  دائنا،



  43/ ج َفاِطَمة َيا َلبَّيكِ : 126 الَحَمَقة    النَّاِطق الِكَتاب  : 3/ ج َوالِعْتَرة الِكَتاب َمَمف  برنامج: 

- 77 - 
 

 ادلؤمنٌن؟ أمًن كَلم يف كان أين ىذا - األرضِتجربةِاتِّجاهِالسَّماءِمواقفِمنوُِِنستشفَِِّأنِِْيمكنِما
 أمًن كَلم إىل وأضاف األساس، وىو ادلؤمنٌن أمًن كَلم من قسماً  حذف ادلؤمنٌن، أمًن كَلم لكم أقرأ

 أوَّل - يَ ْنُطقَِوَلنِِْفَاْستَ ْنِطُقوهِالُقْرآنَُِِذِلكَِ - ؟ادلؤمنٌن أمًن يقول ماذا ُقطب، سيِّد من أخذهُ  ما ادلؤمنٌن
ِالُقْرآنَُِِذِلكَِ - قال قال؟ ماذا ادلؤمنٌن أمًن كَلمِ  إىل التفتوا ينطق، لن :قال ثانياً  استنطقوه، :قال شيء

ِيَأِتيَِماِِعْلمَِِِفيوَِِِأنََِِّأَلِ - ثالثاً  - َعْنوُِأْخِبرُُكمَِوَلِكن - ثانياً  - يَ ْنُطقَِوَلنِْ - أوَّالً  - فَاْستَ ْنِطُقوه
 أمًن كَلم يف األربعة األشياء ىذه وانتهى، رابعاً، - بَ ْيِنُكمَِماَِوَنْظمََِِداِئُكمَِوَدَواءَِِاْلَماِضيَِعنَِِْوالَحِديثَِ

 - الُقرآن ىذا عن ناطقٍ  من فَلبُدَّ  ينطق، لن ألنَّو عنو سنَبنا ىو عنو، ُأخَبكم ينطق، لن استنطقوه، ادلؤمنٌن،
  .وانتهينا - بَ ْيِنُكمَِماَِوَنْظمََِِداِئُكمَِوَدَواءَِِاْلَماِضيَِعنَِِْوالَحِديثَِِيَأِتيَِماِِعْلمَِِِفيوِِِإنََِِّأَلِ

 ُعِلست، ىذه( يَ ْنُطقَِوَلنِْ: )ثانياً  أوَّاًل، ىذا - الُقرآنِنستنطقُِِألنَّنا - الصَّدر؟ باقر زُلَمَّد السيِّد قال ماذا
ِيأتيِماِوعلمِكانِماِعلمِالُقرآنِفيِوإنَِّ - إىل وقفز أيضاً، ُعِلست ىذه عنو ،(َعْنوُِأْخِبرُُكمَِوَلِكن)

 - ُيكِمل ىو ادلؤمنٌن، أمًن كَلم َتَّ  ىنا إىل - بينناِماِنظمِالُقرآنِفيِوألنَِِّدائناِدواءِالُقرآنِفيِألنَِّ
 ىذه حّتَّ  ىو - األرضِتجربةِاتِّجاهِالسَّماءِمواقفِمنوُِِنستشفَِِّأنِيمكنِماِالُقرآنِِِفيِألنَِّ

 الشِّيعيَّة، الثَّقافة يف أوجدىا ىو التعابًن ىذه بالسَّماء، واالرتباط السَّماء، من ويأت السَّماء ادلصطلحات
 يف البيت أىل عند دائماً  الربط موجودة، ليست الثَّقافة ىذه القطبّيٌن، من هبا جاء الصَّدر باقر زُلَمَّد السيِّد

 ُتستعمل وإذا وغائمة، عائمة معاين ىذه السَّماء؟ من ادلراد ما! بالسَّماء الربط ادلعصوم، باإلمام ىو ثقافتهم
 وىذه الثَّقافة ىذه أنّ  ُتَلحظون أال اخلط، طول على فكريّاً  أساساً  تكون أنْ  ال أدب   بشكلٍ  ُتستعمل فهي

 باقر زلمَّد السيِّد ىو هبا جاء الَّذي هبا؟ جاء الَّذي من الشِّيعّي؟ الواقع يف ادلنتشرة الثَّقافة ىي ادلصطلحات
 ادلصطلحات ىذه ىل الفرتة ىذه قبل احبثوا وإالَّ  الشِّيعيّ  الوسط يف وحشروىا وتَلمذتو وأقرانو الصَّدر
 عنو، أحتدَّثُ  الَّذي األبرتُ  ادلنهجُ  ىو ىذا بتحريف؟ ليس أم حتريف ىذا موجودة، ليست موجودة؟ كانت

  .النَّص ينقل بنفسو وىو موجود، البَلغة هنج موجود، أماَمكم الكتاب ىذا
 ىذا - األرضِتجربةِاتِّجاهِالسَّماءِمواقفِمنوِنستشفَِِّأنِِْيمكنِماِالُقرآنِِِفيِألنَِّ -:العبارة ىذه
( َعْنوُِأْخِبرُُكمَِوَلِكنِيَ ْنُطقَِوَلنِْ: )قال احلسَّاسة، ادلواقع يف ادلؤمنٌن أمًن كَلمَ  قَ َرض بامتياز، ُقطيبّ  تعبًن
 رُلاملةً  الكَلم ىذا أقول وال نيَّة، بسوء أقول ال وا نيَّة، بسوء أقول ال أنا الكَلم، ىذا وأضاف رفعو، ىذا
 ال أصبح حبيث ادلوازين عندهُ  وضاعت القطيبّ  الفكر يف َغَطس الصَّدر السيِّد أقول أنا زُلاباًة، أو إرضاءً  أو

 ادلعادية الناصبة الثَّقافة ىذه بسببِ  فيو تورَّط قد الَّذي ىو وما حقيقةً  البيت بأىل يرتبط الَّذي ىو ما شُنّيز
 .اللعٌن القطيبّ  التكوين ىذا عَب جاءت الَّيت البيت ألىل
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 ادلدرسة) الكتاب ىذا أنّ  باعتبار - باألمسِشرحناِكماِالموضوعيِالتفسيرِوأنَِّ -:يقول 22 صفحة يف
 الَّيت ادلنهجيَّة ادلوضوعي، التفسًن منهجيَّة يف دروس طلبتِو، على يلقيها كان دروس عن عبارة ىو( القرآنية
ِوأنَِّ - وطُِبعت الكتاب ىذا يف َجُِعت الدروس ىذه الثَّاين، الدرس يف فهذا الصَّدر باقر زلمَّد السيِّد يتبناىا

ِبالواقع - وزُندِّد - بالواقعِيبدأُِ - أمس يوم درس يف - باألمسِشرحناِكماِالموضوعيِالتفسير
 - يدهِِِإلىِوصلتِماِِبُكلِِِّيتزوَّد - نعيشوُ  الَّذي الواقع بالضَّبط - البشريةِالتجربةِبحصيلةِالخارجي

 ابنُ  ىو اإلنسان أنّ  البديهيّ  من - مضامينهاِومنِأفكارىاِومنِالتجربةِىذهِحصيلةِمن - ادلفسِّر ىذا
 من إليوِ  يرجع وبأسلوبٍ  بصياغةٍ  جاء القرآن أنَّ  أم بعينِو؟ إنسانٍ  لتجربةِ  ُمفصَّلٌ  القرآن أنَّ  فهل!! جتربتوِ 
 إىل هبا ويأت جتاربوُ  زنمل إنسانٍ  وُكلُّ  ُمفسِّرٍ  ُكلُّ  كان إذا ادلؤمنٌن، أمًن قال كما عنو وينطق أسراَرهُ  يعرف
 وفيو وادلنسوخ والناسخ وادلتشابو اكم فيو والقرآن القرآن، سيستفيت كيف أدري وال القرآن ويستفيت القرآن

  .الطاىرة العرتة من بياناتٍ  إىل حباجة الَّيت الواضحة غًن النَّاقصة التأرسنية احلقائق
ِالبشرية،ِالتجربةِبحصيلةِالخارجيِبالواقعِبالواقع،ِيبدأِباألمسِشرحناِكماِالموضوعيِالتفسيرِأنَِّ

ِإلىِيعودِثُمَِِّمضامينهاِومنِأفكارىاِومنِالتجربةِىذهِحصيلةِمنِيدهِِِإلىِوصلتِماِِبُكلِِِّيتزوَّدُِ
ِالمؤمنينِأميرِاإلمامِتعبيرِِِحدِِِّعلىِالكريمِالُقرآنِويستنطقِالكريمِالقرآنِلُيحكِّمِالكريمِالُقرآن

 على اإلصرار ىذا فلماذا ينطق، لنْ  قال ادلؤمنٌن أمًن! لكم؟ ينطق لنْ  قال ولكن - والسَّالمِالصَّالةِعليو
 - الكريمِالقرآنِلُيحكِّمِالكريمِالُقرآنِإلىِيعودِثُمَِّ - واضح إصرار إنّو! ادلؤمنٌن؟ أمًن كَلم حتريفِ 

ِالقرآنِلُيحكِّم - حُنكِّمو؟ فكيف ينطق ال ىو احلكم؟ ُيصِدر أنْ  ننتظر أال الكرمي القرآن حُنكِّم حٌن
ِويكونِوالسَّالمِالصَّالةِعليوِالمؤمنينِأميرِاإلمامِتعبيرِِِحدِِِّعلىِالكريمِالُقرآنِويستنطقِالكريم

ِدورهُِِويكون - ذلك من وأكثر القرآن يستنطق ىو - اْلُمستَ ْنِطقِدورِدورهُِِيكون - ال ُمفسِّر دور - دورهُِ
 األثول ال ُمفسِّر ىذا ىو من القرآن؟ زناور حّتَّ  ىو من!! القرآن زناور - الحوارِدورِاْلُمستَ ْنِطقِدور

ِدوراًِِال ُمفسِّرِدورِيكونِالحوارِدورِالمستنطقِدورِدورهُِِويكون - !القرآن؟ زُناور أنْ  يريد الَّذي
ِدورِدورهِويكون - القرآن ىذا - ال ُمستَ ْنَطقِدورِدورهِويكونِالمحاور،ِدورِأيضاً،ِإيجابياًِ

ِالمشاكل،ِيطرحِمنِدورِالمحاور،ِدورُِِأيضاًِِإيجابيَّاًِِدوراًِِال ُمفسِّرِدورِيكونِالِحوارِدورِال ُمستَ ْنَطق
ِالتجربةِتلكِضوءِعلىِالبشريةِالحصيلةِتلكِضوءِِِعلىِالستفهاماتِيطرحِمنِاألسئلة،ِيطرحِمن

ِالحوارِعمليةِخاللِمنِالستنطاقِعمليةِخاللِمنِيتلقَّىِثُمَِِّعليهاِالحصولِاستطاعِالَّتيِالثَّقافية
  .المتفرقةِاآلياتِثناياِمنِاألجوبةِيتلقَّىِكتابِأشرفِمع

 اإلمام؟ قال ماذا واضح، اإلمام كَلمُ !! ىذا غريبٌ ! األجوبة؟ يتلقَّى فكيف!! (يَ ْنُطقَِلنِْ) :قال اإلمام



  43/ ج َفاِطَمة َيا َلبَّيكِ : 126 الَحَمَقة    النَّاِطق الِكَتاب  : 3/ ج َوالِعْتَرة الِكَتاب َمَمف  برنامج: 

- 74 - 
 

 كان إذا ىنا ادلعصوم اإلمام دور فأين ،(َعْنوُِأْخِبرُُكمَِوَلِكنِيَ ْنُطقَِوَلنِِْفَاْستَ ْنِطُقوهِالُقْرآنَُِِذِلكَِ: )قال
 !اآليات؟ خَلل من األجوبة يتلقَّى أن ويستطيع للُقرآن زلاوراً  يكون ال ُمفسِّر

 الُقرآن إىل يعود التجارب حصيلة رنمع أنْ  بعد واضحاً، احلديث يكون حّتَّ  ثانية مرَّة َكَلموُ  عليكم أقرأُ 
ِأميرِاإلمامِتعبيرِحدِِِّعلىِالكريمِالُقرآنِويستنطقِالَكريمِالُقرآنِلُيحكِّم - شيء؟ أليِّ  الكرمي،

ِإيجابيَّاًِِدوراًِِال ُمفسِّرِدورِويكونِالحوارَِدورِال ُمستَ ْنَطقِدور - الُقرآن دور - دورهِويكونِالمؤمنين
ِضوءِِِعلىِالستفهاماتِيطرحِمنِاألسئلةِيطرحُِِمنِالمشاكلِيطرحِمنِدورِالمحاورِدورِأيضاًِ
 ىذا - يتلقَّىِثُمَِِّعليها،ِالحصولِاستطاعِالَّتيِالثَّقافيةِالتجربةِتِلكِضوءِعلىِالبشريةِالحصيلةِتِلك

ِمنِاألجوبةِيتلقَّىِكتابِأشرفِمعِالحوارِعمليةِخاللِِمنِالستنطاقِعمليةِخاللِمن - ال ُمفسِّر
 األجوبة تأت: واضح اجلواب! األجوبة؟ تأت أين فمن ،(يَ ْنُطقَِلنِْ): يقول اإلمام - المتفرقةِاآلياتِثنايا
 !! الشَّيطان من

 ىو تأخذونو، عمَّن ىذا علمكم إىل فانظروا!! الشَّيطان من تأت تأت؟ أين من األجوبة ينطق، ال ىنا الُقرآن
 يأت فحينما عليو اِ  رمحةُ  الصَّدر السيِّد يقول ما مثل الُقرآن فسَّروا الَّذين ادلفسِّرون األجوبة تأت صحيح
 أن يستطيع الُقرآن على ويطرحها واستفهامات أسئلة من عندهُ  وَّبا البشرية التجارب حبصيلة ال ُمفسِّر
 على بالُقرآن واستدلوا أّلفوا تشعُّباهتم بكلِّ  اخلوارج تفاسًن، ألَّفت الِفرق ُكلّ  أنّ  واحلال! جواباً  يستخرج
 ادلعاين تستخرج أنْ  واستطاعت إالَّ  رلموعةٍ  من ما اجلميع،! والصوفية! وادلعتزلة! واألشاعرة! أفكارىم

 !! الُقرآن من تريدىا الَّيت وادلضامٌن
 ينتظر ادلفسِّر ىنا؟ ينطق الَّذي من إذاً  ينطق، لنْ  ادلؤمنٌن أمًن حبسب كَّل، ينطق؟ الَّذي ىو الُقرآن ىل

 ناطقان، ذنا!! الشَّيطان ىو ينطق الَّذي ينطق؟ الَّذي من إذاً  ينطق، لن ادلؤمنٌن أمًن حبسب الُقرآن اجلواب،
 اهللَِعنِيَ ْنِطقُِِالنَّاِطقُِِكانَِِفَِإنَِِْعَبَدهِفَ َقدِنَاِطقٍِِِإَلىِاْسَتَمعََِِفَمن) - مباشرةً  الشَّيطان إىل االستماع وىنا

َِعَبدَِِفَ َقدِالشَّْيطَانَِعنِيَ ْنِطقُِِالنَّاِطقَُِِكانََِِوِإنِِْاهلل،َِعَبدَِِفَ َقد - ا عن ينطق َعِلي   علي ، ىو -
 منهجيَّة ِعَب الشَّيطان من يستلهم ىنا ُقطب بسيِّد متأثِّراً  ادلرجعُ  كان إذا ىو؟ من ىنا النَّاطق - (الشَّْيطَان

 ! ىنا؟ النَّاطق ىو من يل قولوا الواقع، ىو ىذا ُقطب، سيِّد
ِخاللِمنِالستنطاقِعمليةِخاللِمنِيتلقىِثُمَِّ - يسأل ما بعد يقول الصَّدر باقر زلمَّد السيِّد اآلن

 ىو من ىو؟ من ىنا النَّاطق - المتفرَّقةِاآلياتِثناياِمنِاألجوبةِيتلقَّىِكتابِأشرفِمعِالحوارِعملية
 عٌن وال أثر ال يوجد وال عنو، ُأخَبُكم ولكن ينُطق لنْ  الكتاب بأنَّ : قال اإلمام ألنَّ  األجوبة؟ يعطيو الَّذي
 والَّيت ىذه احللقات بداية ُمنذ قلتو ما وىذا الشَّيطان، ىو النَّاطق النَّاطق؟ ىو من إذاً  ادلنطق، ىذا يف للعرتة
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 سأسحبُ  وأنا أجيبوين ىنا؟ ينطق الَّذي من يل قولوا!! وُعلمائنا َّبراجعنا يعبث الشيطان إنَّ : قُلتُ  قبلها،
 البَلغة، هنجُ  ىو ىذا ادلؤمنٌن؟ أمًن يقول ماذا عنو، ُأخَبُكم ولكن ينطق، لنْ : يقول ادلؤمنٌن أمًن كَلمي،

 الشَّريفُ  َجعوُ  الَّذي الكتاب البَلغة، هنج يف موجودة الصَّدر باقر زُلَمَّد السيِّد نقلها الَّيت الكلمة ىذهِ 
  ؟ادلؤمنٌن أمًن يقول ماذا أوَّذلا يف اخلطبة ىذهِ  يف ،051 ادلرقمة اخلطبة الرَّضي،

 فَاْستَ ْنِطُقوهِالُقْرآنَُِِذِلكَِ - الصَّدر باقر زلمَّد السيِّد ذكرهُ  الَّذي الكَلم نفس - فَاْستَ ْنِطُقوهِالُقْرآنَُِِذِلكَِ)
 نطق الَّذي الناطق ىذا ىو من إذاً  ينطق، ولن التأبيدي، للنفي لن ينطق، لن - يَ ْنُطقَِوَلنِْ - قال؟ ماذا -

َِعْنو،ُِأْخِبرُُكمَِوَلِكن - األمًن ينطق؟ الَّذي من - َوَلِكن - ينطق ولنْ  ولغًنِه؟ لوُ  الصَّدر باقر زُلَمَّد للسيِّد
 (. بَ ْيِنُكمَِماَِوَنْظمََِِداِئُكمَِوَدَواءَِِاْلَماِضيَِعنَِِْوالَحِديثَِِيَأِتيَِماِِعْلمَِِِفيوِِِإنََِِّأَلِ
ِمنوِنستشفَِِّأنِِْيُمكنِماِالقرآنِِِفيِألنَِّ -:20 صفحة يف الصَّدر باقر زُلَمَّد السيِّد قالوُ  الَّذي ىذا أمَّا

 ىذه على إضافة وىو ادلئة، يف مئة الشَّيطان من الشَّيطان، من ىذا - األرضِتجربةِاتِّجاهِالسَّماءِمواقف
 .عليو وسَلموُ  اِ  صلواتُ  ادلؤمنٌن أمًن بيَّنها الَّيت احلقائق

 قال مّت - الُقْرآنَُِِىَذا) ؟ادلؤمنٌن أمًن يقول ماذا ،035 ادلرقَّم كَلموِ  يف آخر طنمو  يف ادلؤمنٌن أمًن
 ىذا - الُقْرآنَُِِىَذا - ؟ادلؤمنٌن أمًن يقول ماذا صفٌن، واقعة بعد التحكيم قضيَّة بعد الكَلم؟ ىذا األمًن
 - ادلؤمنٌن أمًن يقول ماذا حدث، ما وحدث صفٌن يف رُفع الَّذي الُقرآن ىذا صفٌن، يف رُِفع الَّذي الُقرآن

 واضحة، غًن فيها احلقائق مستورة، وكتابة كتابة ىذه - الَدف ََّتينِبَينََِِمْسُتورٌَِِخطِ ُِىوِِإنَّماِالُقْرآنَُِِىَذا
 يستطيع ال - بِِلَسانِيَ ْنِطقَُِِلِِالَدف ََّتينِبَينََِِمْسُتورٌَِِخطِ ُِىوِِإنَّماِالُقْرآنَُِِىَذا - مرموز رمزي، كتاب ىذا
 أنَّ  يعين ىذا ترَجان، من لو البُدَّ  - تَ ْرُجَمانِِمنَِِْلوَُِِوَلبُدَِّ - يقول؟ ماذا ُثَّ  - بِِلَسانِيَ ْنِطقَُِِلِ - ينطق أنْ 

 ىم زُلَمَّد؟ وآل زُلَمَّدٍ  عن نُعب ِّرُ  ماذا ولذلك ترَجان، من لوُ  البُدَّ  البشرية، الطبيعة مع تنسجم ال فيو اللغة
ِتَ ْرُجَمانِِمنَِِْلوَُِِوَلبُدَِِّبِِلَسانِيَ ْنِطقَُِِلِِالَدف ََّتينِبَينََِِمْسُتورٌَِِخطِ ُِىوِِإنَّماِالُقْرآنَُِِىَذا - ا وحي تراَجةُ 
 الُقرآن؟ ىذا عن ينطقون الَّذين الرجال ىؤالء ىم َمن ينطقون، الرجال (،الرَِّجالَِعْنوُِِيَ ْنِطقَُِِوِإنَّما

 ماذا ياسٌن آل زيارة يف خناطبُو؟ فماذا عليو وسَلموُ  اِ  صلواتُ  زماننا إمام زياراتِ  إىل ذىبتم ما إذا
ِاهللِبَابَِِيَاَِعَليكَِِالسَّاَلمُِِآيَاتِو،َِورَبَّاِنيَِِّاهللَِداِعيَِِيَاَِعَليكَِِالسَّاَلمُِِيَاِسين،ِآلَِِِعَلىَِساَلمٌِ) !خناطبو؟
ِتَاِليَِِيَاَِعَليكَِِالسَّاَلمُِ - ادلعصوم؟ اإلمام لغًنِ  لغًنِه، تكون أنْ  شنكن ىل الصِّفات ىذه - ِديِنوَِوَديَّان
  .(َوتَ ْرُجَمانَوِاهللِِكَتابَِ

م تَلوتو، حقَّ  يتلونو فقط، زُلَمَّد آل ىم ىم؟ من ،﴾حِلَبًَحِو حَكَّ ٌَخْلًٌَُوُ: ﴿نفسوِ  عن يتحدَّث حٌن الُقرآن  ألهنَّ
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 يتحدَّث ىو الُقرآن واضحة القضيَّة ،﴾الْعِلْنِ فًِ ًَالشَّاسِخٌُىَ اللّوُ إِالَّ حَأًٌِْلَوُ ٌَعْلَنُ ًَهَب﴿ تأويلو، يَعَلُمون الَّذين ىم
  .بعيد حد   إىل القطيب الفكر يف غطسوا! أدري ال ىؤالء؟ مراجعنا بال فما بنفسو، نفسوِ  عن

 ىل للقرآن مرتَجاً  يكون أنْ  آخر ُمفسِّر أيّ  بإمكان كان إذا - َوتَ ْرُجَمانَوِاهللِِكَتابَِِتَاِليَِِيَاَِعَليكَِِالسَّاَلمُِ
َِمْسُتورٌَِِخطِ ُِىوِِإنَّماِالُقْرآنَُِِىَذا - زُلَمَّد بآلِ  خاصة   أوصافٌ  ىذه بِو، اخلاصة األوصاف هبذه سُناَطب

َِعْنوُِِيَ ْنِطقَُِِوِإنَّماِتَ ْرُجَمانِِمنَِِْلوَُِِوَلبُدَِّ - ينطق ال استنطقتموه إذا يعين - بِِلَسانِيَ ْنِطقَُِِلِِالَدف ََّتينِبَينَِ
 .أَجعٌن عليهم وسَلمو ا صلوات زُلَمَّدٍ  آلُ  ىم الرجال؟ ىؤالء ىم من - الرَِّجال

 البحراين، ىاشم للسيِّد الَبىان تفسًن من األوَّل اجلزء من عليكم أقرأىا الرِّواية - السَّْعَدانيَِمْعَمرِأَِبيَِعنِْ
َِلوُِِقَالِرَُجالًِِأنَِِّالسَّْعَداني،َِمْعَمرِأَِبيَِعنِْ -:4 احلديث رقم ،64 صفحة األعلمي، مؤسَّسة منشورات

ِطَاِلبِأَِبيِاْبنََِِعِليِ ِاْلُمْؤِمِنينَِأِميرُِ  التجارب حبصيلة تأت أنْ  إيَّاك - ِبَرأِيكِالُقْرآنِتُ َفسِّرِأنِِْاكِإيَّ:
ِتَ ْفَقَهوَُِِحتَّىِِبَرأِيكِالُقْرآنِتُ َفسِّرِأنِِِْإيَّاك - [ىذا ىاخلرط وعلى] حتاوَره وأنْ  الُقرآن تستنطقَ  وأنْ  البشرية

 ينطبق ال الوصف فهذا ،ادلتعلِّمون وشيعتنا الُعلماء حننُ : يقولون األَِئمَّة ىم؟ َمن الُعلماء - الُعَلَماءَِعن
َِعنِتَ ْفَقَهوَُِِحتَّىِِبَرأِيكِالُقْرآنِتُ َفسِّرِأنِِِْإيَّاك - أَجعٌن عليهم وسَلموُ  اِ  صلواتُ  عليهم إالَّ  حقيقةً 

 وأصوات حروف، بشرية، ألفاظ أنّو صحيح - اهللَِكاَلمَُِِوُىوِالَبَشرَِكاَلمََِِيْشَبوُِِتَ ْنزِيلٍُِِربَِِّفَِإنَّوُِِالُعَلَماء
 فإنّو لذلك - الَبَشرَِكاَلمََِِيْشَبوَُِِلَِِوتَأِويُلوُِِاهللَِكاَلمَُِِوُىوَِِالَبَشرَِكاَلمََِِيْشَبوُِِتَ ْنزِيلٍُِِربَِِّفَِإنَّوُِ - وكلمات

ِتَ ْنزِيلٍُِِربَِِّفَِإنَّوُِ - ا علمِ  من علُمهم والَّذين با ادلرتبطون العلم يف والراسخون ا إالَّ  تأويلوُ  يعلم ال
َِيْشبَ ُهوَُِِخَلِقوِِمنَِِْشيءٌِِلَيسََِِكَماِالَبَشر،َِكاَلمَِيْشَبوَُِِلَِِوتَأِويُلوُِِاهللَِكاَلمَُِِوُىوِالَبَشرَِكاَلمََِِيْشَبوُِ

ِوََكاَلمُِِالَبَشرَِكاَلمََِِكاَلِموِِمنَِِْشيءٌَِِيْشَبوَُِِوَلِِالَبَشرَِأفْ َعالِِِِمنَِِْشيَئاًَِِوتَ َعاَلىِتَ َبَاَركَِِِفْعُلوَُِِيْشَبوَُِِلَِِكَذِلكَِ
 - َوَتِضلِِّفَ تَ ْهَلكِالَبَشرِِبَكالمِِِاهللَِكاَلمَُِِتَشبِّوَِفاَلَِِأفْ َعاُلُهم،ِالَبَشرِوََكاَلمُِِِصَفتوَُِِوتَ َعالىِتَ َباَركَِِاهلل

 خَلل ومن االستنطاق، عملية خَلل من االستفهامات تطرح وأن الُقرآن؟ حُتاور أنْ  تستطيع أنَّك تتصور
 فإنّ  كذلك كان إذا ادلتفرقة؟ اآليات ثنايا من األجوبة تتلقَّى ذلك وبعد كتابٍ  أشرف مع احلوار عملية

 !!حينئذٍ  الشَّيطان من تكون تتلقاىا اليت األجوبة
ِِلْلُقْرآنِِِِإنََِِّجاِبرِيَا:ِاهللَِعبدِِِأَبُوِقَال:ِقَال - اجلُعفي جابر عن - َجاِبرَِعنِْ - العيَّاشي تفسًن يف الرِّواية
 ادلنطق ىذا يأت فأين - ِمْنوِالرَِّجالُِعُقولِِِمنِِِأَبْ َعدََِِشيءٌَِِولَيسََِِجاِبرِيَا:ِقَالَِثمََِِّظْهَرًا،َِوِلْلَبْطنَِِِبْطَناًِ

ِِفيَِأوَّلَُهاِلََينِزلُِِاآليَةَِِإنَِِِّمْنوِالرَِّجالُِعُقولِِِِمنِِْأَبْ َعدََِِشيءٌَِِولَيسََِِجاِبرِيَا - !زُلَمَّد؟ آل منطق من القطيب
 أين السِّياق وحدة - ُوُجوهَِعَلىِيَ َتَصرَّفُُِِمتَِّصلٌَِِكاَلمٌَِِوُىوَِشيءِِفيَِوآِخُرُىاَِشيءِِفيَِوَأْوَسطَُهاَِشيء

 التجارب حصيلة بكلِّ  وتأت الُقرآن ظَلل يف جتلسُ  حٌن أنت ىنا، تبدَّد صار؟ أين الُعريف الظُّهور صارت؟
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 ال ُمْستَ ْنَطق دور دورهُ  فالُقرآن الُقرآن، مع احلوارِ  ساحة يف ذلك ُكلَّ  وتضع الثَّقافية التجربة وحصيلة البشرية
 اآليات بٌن من األجوبة تتلقَّى ذلك وبعد الُقرآن، وبٌن بينك فيما احلوار ويدور ال ُمستَ ْنِطق دور دورك وأنت

: ثالثاً . العريف الظهور تعتمد: ثانياً . السياق وحدة تعتمد تعتمدهُ  شيء أوَّل: أوَّالً  تعتمدُ  أنَّك البُدَّ ، ادلتفرَّقة
  .بينها فيما اآليات جلميع وادلصطلح الكلمة وحدة تعتمد

َِأِبيَِعنُِِْسَلْيَمان،ِِاْبنِِِالَقاِسمَِعنِْ -:العياشي تفسًن يف أيضاً  الرِّواية؟ ىذه يف الصَّادق إمامنا يقول ماذا
 ىل ضربوُ  - َكَفرِِإلَِِّبِبَ ْعضِبَ ْعَضوُِِالُقْرآنِرَُجلٌَِِضَربََِِما - الَباِقر اإِلَمامِ  عن - أَِبيِقَالَِِقال:ِاهلل،َِعْبدِِ
 اآليات ََجَع ببعض، بعضوُ  الُقرآن فسَّر أيَّ : وإدّنا كَّل  ىكذا؟ ببعض بعضوُ  وضرب الُقرآن أمسك أنَّوُ  يعين

 ُمطلقاً  التفسًن يف الطريقة ىذه يعين سائل يسأل قد الكلمة، وحدة أو ادلصطلح وحدة أساس على ادلتشاهبة
 البيت أىل رؤية ضمن يف التفسًن، يف البيت أىل قواعد ضمن يف صحيحة تكون الطريقة ىذه أبداً  خاطئة؟

 الرِّواية ىذه فإنّ  القطبّية الرؤية ىذه ضمن ويف العمريّة، الرؤية ىذه ضمن يف أمَّا صحيحة، تكون التفسًن يف
َِولَيسَِ - واضحة القضيَّة ألنَّ  - َكَفرِِإلَِِّبِبَ ْعضِبَ ْعَضوُِِالُقْرآنِرَُجلٌَِِضَربََِِما - ادلئة يف مئة عليها تنطبق
َِشيءِِفيَِوآِخُرُىاَِشيءِِفيَِوَأْوَسطَُهاَِشيءِِفيَِأوَُّلَهاِلََينِزلُِِاآليَةَِِإنَِِِّمْنوِالرَِّجالُِعُقولِِِْمنِِِأَبْ َعدََِِشيءٌِ
  .ُوُجوهَِعَلىِيَ َتَصرَّفُُِِمتَِّصلٌَِِكاَلمٌَِِوُىو
:ِقَال - العياشي تفسًن عن أيضاً  وينقلها ،01 رقم الرِّواية ،51 صفحة يف - َيَسارِِابنِالُفَضيلِعن

َِحدَِِّوَلوُِِِإلََِِّحْرفٌِِِفيوَِِِوَماَِوَبْطنَِظْهرٌَِِوَلَهاِِإلَِِّآيَةٌِِالُقْرآنِِِِفيَِما:ِالرَِّوايةَِىِذهَِعنَِِْجْعَفرِأَبَاَِسأَْلتُِ
َِوَماَِوَبْطنَِظْهرٌَِِوَلَهاِِإلَِِّآيَةِالُقْرآنِِِِفيَِما - يقولون ىكذا األَِئمَّة األَِئمَّة، كَلم ىذا - َمْطَلعَِحدِ َِوِلُكلِِّ

ِتَأِويُلوَِوَبْطُنوِتَ ْنزِيُلوَِظْهُرهِقال:فََِِوَبْطن؟َِظْهرٌَِِلَهاِبُِقوِلوِيَِعنيَِماِ،َمْطَلعَِحدِ َِوِلُكلَِِِّحدَِِّوَلوُِِِإلََِِّحْرفٌِِِفيوِِ
ِبَ ْعد،َِيُكنِِْلَ مَِماَِوِمْنوَُِِمَضىَِماِِمْنوُِ - ادلؤمنٌن أمًن كَلم نفس -ِبَ ْعدَِيُكنِِْلَ مَِماَِوِمْنوَُِِمَضىَِماِِمْنوُِ

 اللّوُ إِالَّ حَأًٌِْلَوُ ٌَعْلَنُ ًَهَب﴿ :تَ َعاَلىِاهللِقَالََِِوَقع،َِشيءٌِِِمْنوَُِِجاءُِكلََّماَِوالَقَمرِالشَّْمسَُِِتْجِريَِكَماَِيْجِري

 آل منطقُ  ىو ىذا إلينا، راجعة احلقائق ىذهِ  - نَ ْعَلُموَِنْحنُِ:ِالَباِقرِاإِلَمامِقَالِثُمَِّ - ﴾الْعِلْنِ فًِ ًَالشَّاسِخٌُىَ
  .الكرمي الُقرآن مع أَجعٌن عليهم وسَلموُ  اِ  صلواتُ  زُلَمَّد
 للنَّاس، راجعة قضيَّة ىذه شُنّجده أن يُريد من شُنجِّده ادلئة، يف مئة ضال   منطق ىذا! الضاّل؟ ادلنطقُ  ىذا فأين
 لشروط بادلئة مئة ادلنافر العمري ادلنطق ىو ىذا الُقطيب، ادلنطق ىو فهذا ادلنطق ىذا نعرض أنْ  أردنا إذا لكن
 وىي والرِّوايات األحاديث ىذه ِلُكلِّ  بادلئة مئة وال ُمنافر الثَّقلٌن، حلديث بادلئة مئة وال ُمنافر الغدير، بيعة

اَّ، كثًنةٌ   بوِ  جاء ما مع بادلئة مئة يتنافر ادلنطق ىذا أنَّ  والغريب وأمثلة، دناذج إالَّ  عليكم عرضت ما وأنا جدَّ
  .ادلؤمنٌن أمًن كَلم من الصَّدر باقر زلمَّد السيِّد
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 لكنَّوُ  ادلؤمنٌن أمًن كَلم مع يتنافر ادلنطق ىذا ،(َعْنوُِأْخِبرُُكمَِوَلِكنِيَ ْنُطقَِوَلنِِْفَاْستَ ْنِطُقوهِالُقْرآنَُِِذِلكَِ)
 أم رمحاينّ  العمل ىذا فهل!! وأضاف وحرَّف حذف، ما حذفَ  ادلؤمنٌن، أمًن كَلم َقطَّع صنع؟ ماذا

 الواقع يف نشأ اللَّعٌن الُقطيب التكوين أنَّ  كيف تتضح بدأت الصورة أنَّ  أعتقد !تقولون؟ ماذا أنتم! شيطايّن؟
  .الشِّيعيّ  الثقايف
 زُلَمَّد السيِّد بفكر ال ُمعجبٌن ِمن الُكلّ  يُكن مل إنْ  الكثًنين أنَّ  من أقطع إنَّين بل أظن فقط وليس وأظن،

 شهادًة، منهم أُريد ال ُىنا ناأ الصَّدر، باقر زُلَمَّد للسيِّد وتنقيصاً  تسقيطاً، احلديث ىذا يعتَبون الصَّدر باقر
 بالنتاج منكم معرفةً  أكثرُ  وإنَّين الصَّدر باقر زُلَمَّد السيِّد بتأريخ منكم معرفةً  أكثر إنَّين: ذلم أقولُ  لكنَّين

 باقر زُلَمَّد بالسيِّد اإلعجاب شديدَ  ُمعجباً  كان جيلٍ  من وأنا الصَّدر، باقر زُلَمَّد للسيِّد والعلمي الفكري
 جيلي من الشَّباب على زُلاضرات وأُلقي أدرِّسُ  كنتُ  عشرة السَّابعة سنّ  يف وأنا عليو، اِ  رمحةُ  الصَّدر
 من ِفكرهُ  أُدرِّس ُكنتُ  ُمظلمة، زاويةٍ  يف أحتدَّث ال ىنا وأنا مدينيت، يف أحياء العديد منهم زال ال وأعتقد
 الصَّدر باقر زُلَمَّد السيِّد ُكُتب بقيَّةِ  ِخَلل ومن اقتصادنا، ِخَلل ومن فلسفتنا، ِخَللِ  من ُكتُبِو، ِخَلل

 اجلموع الصَّدر، باقر زُلَمَّد السيِّد على زلسوبون ألنَّنا السجون ودخلنا الّسن، ذلك يف وأنا عليو، اِ  رمحةُ 
 بسبب آنذاك ادلؤبَّد بالسَّجن عليهم ُحِكم الَّذين من شخصياً  وأنا ،0191 سنة ِاعتقالوِ  بعد اعُتِقلت الَّيت

 يف كتَبوُ  َدرَّستُ  ُكتَُبو، َدرَّستُ  عليو، ا رمحةُ  الصَّدر السيِّد اعتقال بعد حدثت الَّيت واألجواء النَّشاطات
 السيِّد َكَتب َّبا دقيقٍ  اطَلعٍ  على وأنا ،(لَلستقراء ادلنطقية األسس) ،(فلسفتنا) احلوزوي تدريسي بداياتِ 

ا ادلقدِّمة، يف الصَّدر باقر زُلَمَّد السيِّد قطعاً  احلوزوية بادلقاييس أقيَسوُ  أنْ  أردت إذا الصَّدر، باقر زُلَمَّد  ولرَّبَّ
 أحباثُ  وأحباثوُ  ُكِتب، ما أفضلِ  من حلقاتوُ  حلقاتُو، ىو للتدريس األصول علم يف ُكتب ما أفضل من

 هبذه أؤمن ال ألنَّين ادلوازين هبذه أُقّيموُ  أنْ  أُريد ال أنا فيها، واضحةٌ  وادلوسوعيةُ  واالستداللُ  الُعمقُ  اخلارج،
 زُلَمَّدٍ  موازينُ  ىي هبا أؤمن الَّيت ادلوازين ادلوازين، هبذه أقيِّموُ  أنْ  أريد ال ادلوازين، هبذه أؤمن ال أنا ادلوازين،

اً، ادلهمّ  الفكري مشروعوِ  عن أحتدَّث أنْ  أريد ال زُلَمَّد، وآل  ادلنطقية اأُلسس: )كتابوِ  يف جتلَّى الَّذي جدَّ
ا ،(لَلستقراء  ادلفكرين من ُىناك األقل، على الشِّيعيّ  اجلوِّ  يف أو الشرق يف ىذا َطرح من أوَّل ىو ولرَّبَّ
 ،(لَلستقراء ادلنطقية اأُلسس: )كتابوِ  يف الصَّدر باقر زُلَمَّد السيِّد َطَرحوُ  شلَّا قريب ىو ما طرح من ادلصريٌن

 أريد ال وناقشوه، الرياضي ادلنطق وعلماء الرياضيات ُعلماء طرحوُ  سابقاً، ادلوضوع ىذا طُرِح الغرب ويف
 باقر زُلَمَّد السيِّد مؤلفات عن احلديث بصدد لست ألنَّين ادلهّم، العميق الفكري ادلشروع ىذا عن احلديث
 ىذهِ  عن احلديث أُريد ال العالية، أخَلقوِ  عن احلياة، يف زُىدهِ  عن تواضعِو، عن احلديث أريد ال أنا الصَّدر،
 يل شأنَ  ال! البيت أىل موازين عن أحتدَّث أنا ادلتديّنٌن، غًن عند حّتَّ  تكون أنْ  شنكن األمور ىذهِ  األمور،

 ادلدّ  ىذا عن أحتدَّث أنا عنها، احلديث بصدد ولست أستقلُّها، وال أنكرىا، ال األمور ىذه ألمور، هبذه



  43/ ج َفاِطَمة َيا َلبَّيكِ : 126 الَحَمَقة    النَّاِطق الِكَتاب  : 3/ ج َوالِعْتَرة الِكَتاب َمَمف  برنامج: 

- 78 - 
 

 ىذه عن أحتدَّث وأقرانِو، وتَلمذتوِ  الصَّدر السيِّد بسبب الشِّيعيّ  الواقع إىل أُدِخل الَّذي الضال الُقطيب
 اَفرتيتُ  وال كذبتُ  ال أنا احلقائق، أيديكم بٌن أعرضُ  وأنا البيت أىل منطق ِضمن َكَتب ما وأزنُ  القضيَّة،

 أىل َّبوازين وزنُتها ُثَّ  فقط، ُكتُبو ومن ُكتُبوِ  ومن ُكتُبوِ  من احلقائق عليكم عرضتُ  الشَّهيد، السيِّد على
 :أمرين أحد يُثِبت أنْ  عليو كَلمي على يعرتضُ  والَّذي البيت،

 من ىذا يُثبت أنْ  عليو الصَّدر، باقر زُلَمَّد السيِّد ُكُتب يف موجوداً  ليس كَلمٍ  من ذكرتوُ  ما أنَّ  :األوَّل األمر
 ُكتُِبو نفسِ  من كتِبو، من نقلُتو عنو كَلمٍ  من ذكرتُو ما ُكلُّ  الصَّدر، باقر زُلَمَّد السيِّد على افرتيت أنَّين

 .بالواسطة وليس
 َّبنطق كَلموُ  وزنتُ  جييب، من بكَلمٍ  وزنتوُ  ما إنَّين ذكرهُتا، الَّيت ادلوازين ُيكذِّب أن عليو :الثَّانية النُّقطة

 ..!!الشَّريفة ادلعصومية واألحاديثِ  والرِّواياتِ  الزِّيارات
 ىذا بأنَّ  يقول ُكتُبو، من كَلمٍ  من نقلُتو ما ُيكذِّب أنْ : أوَّالً  كَلمٍ  من ذكرتُ  ما يرفض أنْ  يُريد الَّذي فعلى

 يقول البيت، أىل عن ذكرهُتا الَّيت ادلوازين على يردّ  وأنْ  الصَّدر، باقر زُلَمَّد السيِّد على مفرتىً  ىو الكَلم
 .يقول ما يقول أنْ  لو زنقُّ  ذلك وبعد صحيحاً، وليس ُمفرتىً  أيضاً  الكَلم ىذا

 يف غطست النَّجف أنَّ  كيف الحظتم أَنَُّكم أعتقد ولكن الناحية ىذه يف كثًناً  الكَلم أطيل أنْ  أريد ال
 الشائع الفكر ُقطبية، منابركم غاطسون، أيضاً  وأنتم اللحظة، ىذه إىل غاطسة زالت وال القطيب الوحل ىذا
 قطبيون، ىم القطبيٌن ومن اإلخوان من يتَبأون بألسنتهم الَّذين أولئك حّتَّ  قطيب، فكرٌ  الفضائيات يف

 يف غاطسون وىم مطاعَنهم ويذكرون البيت أىل أعداءِ  لعنَ  يُظِهرون الَّذين اآلن كحال ىي، ىي القضيَّة
 ُكلّ  ىي، ىي القضيَّة الشَّيء نفس! الكَلم علم وقواعد! األصول علم وقواعد! النَّاصيب الرِّجال علم قواعد
 يتحدَّثون ىم اإلخواين للفكرِ  رفَضهم يُعِلنون الَّذين أولئك حّتَّ  الفضائيات على يتحدَّثون سنرجون الَّذين

 . احلوزوي اإلطار داخل أو السِّياسي اإلطار داخل يتحدَّثون اجلميع ألنَّ  اجلميع اإلخوان، بلسان
 ! القطيب بالفكر ُمشبعٌ  ُكَلًَّ : احلوزوي اإلطار

  .أيضاً  القطيب بالفكر ُمشبعٌ  ُكَلًَّ : السياسي واإلطار
 ىذه ألنَّ  مباشر، غًن بشكلٍ  أو ُمباشر بشكلٍ  القطيب بالفكر مشبعة السياسية التشكيَلت ُكلَّ 

 ُمباشر بشكلٍ  يأخذونوُ  سواء القطيب، الفكرُ  ىي الرئيسة مادَّهتم أساساً  رموزىا ُكلّ  السياسية التشكيَلت
 وأولئك السِّياسيَّة التشكيَلت ىذه أسَّسوا الَّذين األوَّل اجليل ُكُتب من يأخذونو أو القطبيٌن ُكتب من

 الَباءة ُتظِهر رلموعات ىناك ما مثل!! واقعكم ىو ىذا بأمسائهم، كتبوه ولكن القطبيٌن كتب من نقلوه
 إىل غاطسة النَّاصيب، الفكر يف أذنيها إىل غاطسة ولكنَّها التأرسنية ادلطاعن وتُعدِّد اللعن وُتظِهر بألسنتها

 علم يف! الرجال علم يف! الفقهية القواعد علم يف! األصول علم يف! السَّقيفة منهجيَّة قواعد يف أذنيها
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 . ذلك وأمثال! التفسًن قواعد علم يف! الدراية
 إىل قطبيون ُخطباء ادلنابر على اخلطباء ادلنابر، على اخلطباء خصوصاً  الفضائيات، على تتحدَّثون أيضاً  وأنتم

 ذلك بعد ُثَّ  جتّشأوا، حّتَّ  كرعوا الُقطيب، الفكر يف كرعوا الَّذين الكبار اخلطباء يُقلِّدون ألن َُّهم النُّخاع،
 لكم ىنيئاً  عليكم، تقيَّأوا جتشأوا أنْ  وبعد جتّشأوا حّتَّ  وشبعوا وشبعوا شبعوا الُقطيب، بالفكر عليكم تقيَّأوا
 عنو، أحتدَّثُ  الَّذي الشِّيعيُّ  الواقعُ  ىو ىذا بِو، لكم ىنيئاً  وحلاكم وجوىكم على سقط الَّذي القيء هبذا

 .اللعٌن القطيبُّ  التكوينُ  ىو وىذا
 أُريد ال َدفلة، بو فتحي اجَلزائر، َجامعة يف الُقرآنية بالدراسات ادلتخصِّصٌن اجَلزائريٌن أحدُ  كتبها دراسة ىذهِ 

 بشكلٍ  كان وإنْ  قطب، سيِّد عند ادلوضوعي التفسًن منهجيَّة عن حتدَّثتُ  فلقد عندىا طويَلً  أقف أنْ 
اً  ليس فالَبنامج موجز  - مثالًِِفانظُر - إليها أشار مهمَّة مسألة ىناك لكن القضيَّة، ىذه يف للتفصيل ُمعدَّ

 ىذه وادلعلومة عديدة، مواقع يف اإلنرتنت على موجود والبحث البحث من ،30 صفحة يف الكَلم ىذا
 هبذا ِجئتُ  لذا الُقرآن ظَلل يف كتاب من األوىل الطبعة أمتلك ال اآلن ألنَّين لكن صحيحة، معلومة

 عَلَى حَبفِظٌُاْ﴿ :تعالىِقولوِتفسيرِإلىِمثالًِِفانظر - األول الطبعة يف قرأتو أنا الكَلم ىذا وإالَّ  الكَلم،

ِوقفتُِِأنَّيِأشهدُِ - اآلية ىذه إىل َوَصل َلمَّا ،األوىل الِظَلل طبعة يف يقول - ﴾الٌُْسْطَى ًالصَّالَةِ الصَّلٌََاثِ
 باقر زُلَمَّد السيِّد قال كما الُقرآن زناور قطب سيِّد الُقرآن، زُناور ىو ألنَّو دلاذا - طويالًِِالنقلةِىذهِأمام

 كَلم ىذا - طويالًِِالنقلةِىذهِأمامِوقفتُِِأنَّيِأشهدُِ - ال ُمستَ ْنِطق دورَ  دورُه يكون ال ُمفسِّر بأنَّ  الصَّد
 التشابو ُتَلحظون أال - سرِّىاِفيَِعَليَِِّيُفَتحُِِل - الُقرآن ِظَلل يف تفسًنهِ  من األوىل الطبعة يف قطب سّيد
ثوُ  وىو( األمايل) كتابو يف الرِّفاعي طالب السيِّد نقلها الَّيت الصَّدر باقر زلمَّد السيِّد كلمة وبٌن ىذا بٌن  زُندِّ
 آية فهمِ  يف ُمشكلتوِ  حللِّ  عليو يفتح مل ا ولكن العسكريٌن اإلمامٌن زيارة إىل سامراء إىل ذىب أنَّو من

  !!الذَّوق ىو الذَّوق أنّ  تَلحظون أال!! الُشورى؟
ِبماِالقناعةُِِِكلَِِّأقنعِولِأنالُهاِأريدُِِولِسرِّىاِفيَِعَليَِِّيُفَتحُِِلِطويالًِِالنقلةِىذهِِِأمامِوقفتُِِأنَّيِأشهدُِ

ِإلىِإشارةِعنهاِالحديثِجوِِِّفيِالصَّالةِعنِالحديثِإدخالِأنَِِّمنِعنها،ِالتفاسيرِِِبعضِِِفيِجاء
 يف أمضي وال - أمضيِولِالنقلة،ِىذهُِِِأجاوزِلِأشهرِستَّةِبقيتُِِلقد - يقول أنْ  إىل - بأمرهِالىتمام
َِلمَّاِبعدَِيسترحِلمِأنَّوُِِوأْشهدُِِإليو،َِضميريِيستريحَُِِكشفاًِِليُِيكشفِلمِِسّرىاِألنَِّ - التفسًن

 الصََّلة معىن إىل وصلتُ  وما اآلية ىذهِ  يف أُفّكر أشهر ستة بقيت يقول يعين - إليوِاللحظةِحتَّىَِاىتديت
 الوسطى، الصََّلة يف داخ ىو الوسطى، والصََّلة الصَّلوات على حافظوا: يقول ىكذا يريد وىو الوسطى،
 فيها َعشَعش الَّيت العقول ذلذه أنّ  لكن عليها، وسَلموُ  اِ  صلواتُ  لفاطمة رمزٌ  ىي الوسطى والصََّلةُ 
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ِالنَّقلةِىذهِِِأجاوزِلَِتزيدِأوِأشهرِستَّةِبقيتِلقد -:يقول شيطاين، وجودٍ  من َخَلياىا وبُنيت الشَّيطان،
 إليو يسرتيح الَّذي بالشَّيء اآلية ىذه معىن يُبٌنِّ  ومل الكتاب طُِبع ذلك وبعد - جوابِعلىِحصلتِوما

ِإليوِاىتديتُِِالَّتيِبحيثِالَّتيِالرَّاحةِأستريحُِِلُِمخلصاًِِقُلتُِِكماِولكنَّني -:يقول أنْ  إىل، يقول كما
ِفيبلغنيِفليتفّضلِالُقّراءِمنِأحداًِِاهللِىدىِوإذاِالتالية،ِالطبعةِفيِفسأبيِّنوُِِآخرِشيءٍِِإلىُِىِديتُِِفإذا
 حنتاج آية كلّ  كان وإذا اآلية عند رنلس ىو يعين! يُفسَّر؟ الطريقة هبذه الُقرآن! أفهم ال أنا - اهللِىداهِبما
 أو ذلم نُفسِّر أنْ  منَّا يريدون ىم أليس الُقرّاء القرّاء، من نطلب نستطع مل وإذا أشهر، ستَّة إىل تفسًنىا يف

 ىذا ىو! ادلشاىدون يطلبوُ  ما! ادلستمعون يطلبوُ  ما أم! انتخابات ىي ىل أدري ال! لنا؟ يُفسِّرون ىم
 كانت إذا الطريقة، هبذه يُفسَّرُ  الُقرآن كان إذا وجوَىكم اُ  [صخَّم] وا إي!! ادلنهجيَّة ىذه ىي التفسًن،

  .وجوَىكم اُ  [صخَّم] تّتبعوىا أن تُريدون الَّيت ىي ادلنهجيَّة ىذه
 يعتَب الدراسة صاحب ىذا ىو طبعاً  - اهللِىداهُِِبماِفيبلغنيِفليتفّضلِالُقّراءِمنِأحداًِِاهللِىدىِوإذا
ِعاودِالطوالِالسِّنينِدامِنظرِوإمعانِتأم لِطولِبعدِالتاليةِالطبعةِوفي - !ُقطب لسيِّد كرامة ىذهِ 

ِلشيءٍِِولِذكروهِِممَّاِلشيءٍِِيطمئنِلمِأنَّوُِِبَ يَّنِثُمَِِّلدعوتِو،ِواستجابتهمِالُقّراءُِمراسالتِعندِالوقوف
 الُقرآن ىل يعين الكَلم، آخر إىل - الظاللِمنِالمنقحةِالطبعةِفيِبماِعليوِاهللِفتحِحتَّىِقرأهِِممَّا

 ..!!إليو أرسلوا والُقرّاء التفاسًن، لوُ  يُرسلوا أن الُقرّاء من يطلب! الطريقة؟ هبذه يُفسَّر
 صحفي ىذا الغرام؟ قاضي ىذا ىو ما الَغرام، بقاضي يسمى ما اجملَلت، يف ُيشِبُهوُ  ما يوجد ىذا! أدري ما
 للَّذين ويقول اجمللَّة عنوان يعطي الُبسطيَّة، ىذهِ  فيفتح رللَّة، أويف صحيفة يف يكتب لكي مكاناً  لوُ  رند مل

 حبيبها، مع مشكلة عندىا حبيبة أو حبيبتو، مع مشكلة عندهُ  من والعشق، الغرام يف مشاكل عندىم
 زنلّ  كي ذلم رُنيب يبدأ البطَّال العطَّال الصحفي ىذا األخ الغرام وقاضي الغرام قاضي فًُناسلون

 يف وجولة صولة لوُ  كان الَّذي الغرام قاضي بطريقة الطريقة، هبذه يُفسَّر الُقرآن ىل! أدري مشاكلهم،ال
 العهود يف كان ىذا ولكن تبدَّلت، والصحافة تغًّن  اإلعَلم األمور، تغًنت اآلن قطعاً  القدشنة؟ اجملَلت
 على واألجوبة األسئلة ومن ادلراسَلت من اللون ىذا مثل فيها يكثر اجملَلت كانت لإلعَلم البائدة

 أنْ  بعد معناىا يعرف وال اآلية إىل يصل! الطريقة؟ هبذه يُفسَّر الُقرآن تفسًن أنَّ  ىل أدري فَل ادلشكَلت،
 أيضاً  والُقرّاء اآلية، تفسًن يف يُعينوه أن الُقرّاء من يطلب ُثَّ  ذلك، من أكثر أو أشهر ستَّة دلدَّة فيها َفكَّر

 ! الُقرآن؟ يُفسَّرُ  ىكذا بأجوبتهم، اقتنع ما ولكنَّو األجوبة وقرأ طلبِو، على وأجابوا تفضلوا
 البيت أىلِ  حبديثِ  نأتيكم حٌن ولكن!! وجوَىكم ا [صخَّم] وراءىا؟ تركضون الَّيت ادلنهجيَّة ىذه ىي

 اإلمام بتفسًن نأتيكم حٌن!! موضوعة التفاسًن ىذهِ  تقولون العيَّاشي وتفسًن الُقمِّي بتفسًن ونأتيكم
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 الطايح] الطريقة هبذه يُفسَّر الَّذي الُقرآن ظَلل يف تفسًن وراء وتركضون التفاسًن ىذه ترفضون العسكريّ 
 على الُقرآن لكم يُفسَّرون الَّذين ىنا؟ تقولون ماذا ادلضحكة الشِّيعة أنتم أنتم، أنتم؟ تقولون ماذا! ؟[حظها
  !أنتم؟ تقولون ماذا الطريقة، هبذهِ  ادلنابر
 وأبرزُ  كربَلء إىل احلديث فأعِطفُ  وكربَلء، النَّجفُ  جناحان العراقِ  يف للتشيُّعِ  حديثي بداية يف قُلتُ  كما

 يف األبرت ادلنهج حركةِ  بٌن واضحٌ  تشابُوٌ  ىناك، عليو ا رمحةُ  الشًِّنازي زُلَمَّد السيِّد ادلرجع ىو رموزىا
 الشًِّنازي زلمَّد السيِّد أجواء يف نشأت َكربَلء يف السِّياسي، التنظيم مستوى على كربَلء ويف النَّجف
 العمل ُمنظمة ابتعدت ذلك بعد أنّو صحيحٌ  اإلسَلمي، ملالع ُمنظمَّة نشأت وبإشرافوِ  مرجعيَّتو رعاية وحتت

 ُمنظمَّة يف األوَّل ادلسئول بٌن نشبَ  الَّذي اخِلَلف بعد إيران، يف ُخصوصاً  الشًِّنازي السيِّد عن اإلسَلمي
 ابن فهو خالُو، الشًِّنازي والسيِّد ادلعاصرين، ادلراجع من وىو ادلدرِّسي تقي زلمَّد السيِّد اإلسَلمي العمل
 ادلتزعِّم ىو فكان الشًِّنازي، زَلمَّد السيِّد أخت ابن ىو ادلدرسي تقي زلمَّد السيِّد الشًِّنازي، السيِّد أخت
 ِظَلل حتت ادلنظمة كانت كربَلء يف الشًِّنازي الوجود كان حينما اإلسَلمي، العمل دلنظمة ادلنظمة، ذلذهِ 

 حدث ولكن هنايتها، إىل بدايتها من أجوائوِ  يف نشأت ىي بل الشًِّنازي، زَلمَّد السيِّد وإشراف رعاية وحتت
ا ال ُمطَِّلعون ينقل حّتَّ  أخوالوِ  وبٌن ادلدرسي تقي السيِّد بٌن اخلَلفات حدثت ذلك، بعد اخلَلف  وصلت أهنَّ

ا!! [يعين  اتگطرا] الوجوه على الصَّفعِ  حدِّ  إىل  يف أدخل أنْ  أريد ال ىنا أنا الكويت، يف ذلك َحَدث رَّبَّ
اً  والصَّغًنة الصَّغًنة التفاصيل  فإنَّين التأريخ مقامِ  يف كنتُ  ولو الَبنامج، ىذا يف ُمؤرِّخاً  لست ألنَّين جدَّ
  .اجلهات َجيعِ  يف الكَلمَ  سأُفصِّلُ 

 ووجدتُ  قرأهُتا عديدة مواقع على اإلنرتنت على موجودة وىي الكاتب أمحد كتبها مذكرات ىذه
 قادة من ألنَّو دلاذا؟ الكاتب أمحد ُمذاكرات من عليكم أقرأ لذلك التفاصيل ىذه أعرف أنا مصداقّيتها،

 العمل ُمنظمة عن ىو اآلن احلديث ألنَّ  وبالذَّات الشًِّنازي، اجلو أبناء من وألنَّوُ  اإلسَلمي، العمل ُمنظمَّة
 حزبُ  النَّجفيَّة، الشِّيعيَّة القطبية النُّسخة ىو الدعوة حزب: لكم أقول سلتصر بشكلٍ  لكنَّين اإلسَلمي،

 الدعوة، حزب عن النُّسخة: اإلسَلمي العمل ُمنظمة! النَّجفيَّة الشِّيعيَّة اإلخوانية القطبية النسخة ىو الدَّعوة
ا ُمشوَّىة ولكنَّها قطبية نسخة  ويف النَّجف، يف صار والتقليد مصر، يف ىو األصل التقليد، عن ُأِخذت ألهنَّ

 على ُأسِّست اإلسَلمي العمل فمنظمة التقليد، عن تقليد ىو وجوُدىا اإلسَلمي العمل منظمة كربَلء،
 ! بسنوات الدَّعوة حزب بعد ُأسِّست ولذلك الدَّعوة حزب ِغرار
 طرحوُ  الَّذي للطرح وذلك معروفة شخصية الكاتب أمحد شخصية أنَّ  وأعتقد قادهتا أحد ىو الكاتب أمحد

 الكاتب أمحد كربَلئٌي، ىو الكاتب وأمحدُ  عليو، وسَلموُ  اِ  صلواتُ  احُلجَّة اإلمام والدة إنكار قضيَّة يف
 ،(األمًن عبد الزَّىراء عبد الرَّسول عبد) احلقيقي امسو احلقيقي؟ امسو ما أتعلمون ادلستعار، االسم ىو ىذا
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 أظفارهِ  نُعومة منذُ  كربَلئّي، كربَلئي   األمًن عبد الزَّىراء عبد الرَّسول عبد! وبامتياز ُمكعَّب شيعي اسم يعين
 الشًِّنازي، زَلمَّد السيِّد مرجعيَّة أجواء يف اإلسَلمي، العمل جوِّ  يف احلوزوي، اجلوِّ  يف الدِّيين، اجلوِّ  يف وىو

ِالسيِّدِوجدِوىكذا -:يقول أنْ  إىل السياسي، التنظيم َّبوضوع بادلوضوع، يتعلَّق شلا ُسطوراً  لكم أقرأ دعوين
ِفهاجر - البعثيٌن من ضغوط - األعوانِمنِِقلَّةٍِِفيِالُضغوطِمنِلجملةٍِِيتعرَّضِنفسوُِِالشِّيرازيِمحمَّد

ِالجنسيةِيحملِكانِالَّذيِالقزوينيِكاظمِالسيِّدِمحلَّوِِِفيِوَتركِ،1791ِعامِنهايةِفيِالعراقِمن
ِترفيعيِالتنظيمِفقرَّرِوإخوانو،ِالمدرسيِتقيِمَحمَّدِالسيِّدِمعوِوخرجِالكويتِإلىِذىبِثُمَِِّالعراقية،

 - ُمَحمَّدِعليِالحاجِالمرحومِبقيادةِأعضاءِخمسةِمنِلجنةِوشكَّلناِ،1791ِعامِِقيادةُِمستوىِإلى
 قيادة يف كان الَكاتب أمحد الرَُّجل ىذا أنَّ  ِمن تعرفوا كي قرأهتا أنا ودقيقة، صحيحة ادلعلومات ىذه

 ُخروج بعد ادلنظَّمة قيادات من أو للُمنظَّمة قائداً  صار وأنَّوُ  الغاية، ىذه ألجلِ  ادلقطع ىذا فقرأتُ  ادلنظمة،
  .الكويت إىل ذىب حيث العراق من الشًِّنازي زلمَّد السيِّد

ِبدايةُِمنذُِِيعملَِنشطاًِِتياراًِِالشِّيرازيِالتيَّارَُِِكان - ؟اإلسَلمي العمل منظَّمة تأسيس عن يقول ماذا
ُِوجِّهتِالَّتيِالضربةِبعدِأدركِولكنَّوُِِالحزبي،ِوالتنظيمِالتحز بِفكرةِيرفضِكانِولكنَّوُِِالخمسينات،

ِالتيَّارِأركانُِِقرَّرِوىناِالتنظيم،ِإلىِحاجَتوُِِالشِّيرازيِحسنِالسيِّدِباعتقالِلوُِ ِمَحمَّدِالسيِّدِمثل:
ِوأوكلواِالشَّباب،ِتنظيمِفيِالبدءَِِالمدرِّسي،ِتقيِمَحمَّدِوالسيِّدِالقزويني،ِكاظمِوالسيِّدِالشِّيرازي،

ينيَّة،ِللمرجعيَّةِالتبعيَّةِعلىِالتأكيدِبشرطِالمدرِّسيِالسيِّدِإلىِالتنظيمِإدارةُِمهمَّة ُِكنتِوقدِالدِّ
ِأحضانِفيِونشأتُِِوِلُدتِأّنيِالقولِيمكنِبلِبوجودِه،ِأدريِلِحيثُِِمنِالتنظيمِفيِمنخرطاًِ
َِحسنِالسيِّدِسراحِإطالقِبعدِ،1797ِعامِنهايةِفيِرسمياًِِبالتنظيمِعِلمتُِِوقدِالمرجعيَّةِالحركة

ُِأستاذيِحوَّلنيِعندماِوذلك - 0191 سنة تويف قطعاً  احلكيم السيِّد - الحكيمِالسيِّدِووفاةِالشِّيرازي
ِحوَّلنيِعندماِوذلك - الشًنازي زُلَمَّد السيِّد شقيق الشًِّنازي رُلتىب السيِّد - الشِّيرازيِمجتبىِالسيِّد

ِالسيَّدُِاختوِِِابنِإلى - أخيو ابن إىل مكتوب ىو - أختوِِِابنِإلىِالشِّيرازيِمجتبىِالسيِّدُِأستاذي
ِمعَِِقياميِعلىِاإلشرافُِمهمَّةِإليوِوأوكلِلبنان،ِمنِلتّوهِالعائد - مطبعي خطأ - المدرسيِىادي

ِأمينِمَحمَّدِوالشَّيخِالسباعي،ِكاظمِوالشَّيخِالصَّادق،ِصاحبِالشَّيخِىمِالز مالءِمنِمجموعة
 .كَلمو آخر إىل - إسالميةُِكتبِبتأليفِالغفوري

ِمنِمانعاًِِنجدِلمِأنَّناِإلَِِّقوياًِِإمامياًِِشيعيَّاًِِِفكراًِِنحملُِكنَّاِأنَّناِمنِوبالرغم - ؟يقول ماذا يقول، أنْ  إىل
ِسيِّدِمثلِالمسلمينِاإلخوانِقادةِكتاباتِوبالخصوصِالعامِالُسنِّيِاإلسالميِالفكرِعلىِاِلنفتاح

 وىذهِ  للعبارة انتبهوا - كانتِالَّتيِوغيرىم،ِقطبِوُمَحمَّدِكشكِجاللِومحمَّدِالبهيِومَحمَّدُِقطب
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اً، دقيقة العبارة  ومن ادلدرسي َتقي السيِّد كتابات من اإلسَلمي العمل ُمنظمة أدبيات يقرأ الَّذي جدَّ
 العمل منظمَّة يف الواضحان العلمان ىم االمسان ىذان لكن وغًنذنا، ادلدرسي ىادي السيِّد كتابات

 والَّذي ادلدرسي ىادي والسيِّد ادلدرسي تقي السيِّد كتبها الَّيت والكتابات األدبيات يقرأ الَّذي اإلسَلمي،
 قوي   بشكلٍ  فيها ُيسيطر الُقطيب الن ََّفس الثمانيات قبل وما الثمانينات يف زلاضراهتم زلاضراهتم، إىل يستمع
اً، وواضحٍ   قطب سيِّد كتب الكتب، ىذه يعين - كانتِالَّتي -يقول: قياداهتم من الرجل ىذا ولذا جدَّ
ِالفقريِالعمودُِتشكِّلُِِكانتِالَّتي - ىؤالء كتب قطب، وزلمَّد كشك جَلل وزلمَّد البهي وزُلَمَّد

  .ادلئة يف مئة وحقيقية دقيقة معلومة ادلعلومة وىذه - لمكتبتنا
 السياسي التنظيم ُُتثِّل الَّيت اإلسَلمي العمل منظمة لثقافة فقرياً  عموداً  ُتشكِّل كانت قطب سيِّد فمنهجيَّة

 السيِّد كربَلء مرجع من وإشراف برعاية ُأسِّست والَّيت العراق يف التشيُّع أجنحة من الثَّاين اجلناح كربَلء يف
 باقر زَلمَّد السيِّد مع الدعوة حزبُ  اختلف ما مثل التفاصيل، يف نتتبَّع أن أردنا فإذا الشًِّنازي، زلمَّد

 إىل وصل حينما الشًِّنازي السيِّد ولذلك الشًِّنازي، السيِّد مع أيضاً  العمل منظمة قيادات اختلفت الصَّدر،
 وىذا ادلنظمة، على ُيشِرف الَّذي ىو الشًِّنازي السيِّد بأنَّ  يتصوَّرون كانوا العمل منظمة يف ادلنّظمون ُقم،

، زماين مقطعٍ  يف الدُّعاة يعيشوُ  كان نفسوُ  األمر  ُيشِرف الَّذي ىو الصَّدر السيِّد أنَّ  يتصورون كانوا ُمعٌنَّ
 يُظِهرون كانوا ما الشًِّنازي آل ألنَّ  لكن فيعرفون، الكبار أّما الصِّغار، ىؤالء قطعاً  الدعوة، حزب على

 ادلسلمة، اجلماىًن حبركة عرفت أخرى ُمنظمة الشًِّنازي السيِّد أسَّس حينها ويف السَّطح، على خَلفاهتم
 الَّيت العمل منظمة عن بدالً  الشًِّنازي زلمَّد بالسيِّد ُمباشر بشكلٍ  ترتبط كانت ىذه ادلسلمة اجلماىًن حركة
ا أيضاً  فشلت احلركة ىذه ولكن القطيب، بالفكرِ  ُمشبعةً  وبقيت ادلدرسي تقي زلمَّد السيِّد بقيادهتا انفرد  ألهنَّ
 !احلركة ففشلت لتقليد، تقليدٍ  عن تقليدٌ  األخرى ىي

ثنا وىو الرِّفاعي طالب السيِّد مع النَّعيم قناةُ  أجرهتا ُمقابلة من ادلقطع ىذا نشاىد دعونا  إىل احلاجةِ  عن زُندِّ
 :معاً  ادلقطع ىذا نشاىد القطيب الفكر وإىل اإلخوانية الُكُتب

 كتب بقراءة يوجهون كانوا احلركيٌن اإلسَلميٌن معظم والستينات اخلمسينات يف السيِّد مساحة: ال ُمقدِّم]
 يكتبوُ  َّبا قناعة عن ناتج ىو أو احلركي الشِّيعي النِّتاج يف ضعف ذلك تعتَب ىل ُقطب، وسيِّد البّنا حسن
 واآلخرون؟ قطب السيِّد البنا حسن ىؤالء
 السِّياسي وغًن السِّياسي العراقي الشَّارع يف الطوفان وحدث التنور فار َلمَّا سيدي يا: الرِّفاعي طالب السيِّد

 مو عندنا، ما! نصنع؟ ماذا إسَلمياً  يتثقَّف أن يريد الَّذي ادلسلم للشابِّ  نُعطيوِ  إسَلمياً  كتاباً  لدينا كان ما
 ..!!عندنا ما قطب، سيِّد أو البنا حلسن الرتويج باب من قضيَّة

 كان؟ ضعف يعين: ال ُمقدِّم
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 قطب سيِّد كتب قراءة إىل أرشد الناس يف كنت أنا فكنَّا، شئت، ما مَسِّو نرتك، فأمَّا: الرِّفاعي طالب السيِّد
 لبنان ويف مصر يف ادلوجودين اإلسَلميٌن من ذلك وغًن الغزايل وكتب قطب زَلمَّد وكتب البنا حسن وكتب

 ينابيعوُ  اإلسَلم: )الدين زين أمٌن زُلَمَّد للشَّيخ واحد ُكتيِّب عندنا شيء، عندنا ما ورلَلهتم، سوريا، ويف
 .شيء عندنا ما األسواق من الوقت ذلك يف نفذ شنكن كتاب وىذا ،(غاياتو مناىجوُ 
 لكم؟ اآلن يقرؤون ىم ىل ذلم، تقرؤون كنتمُ  أو ذلم نقرأ كنا: ال ُمقدِّم
 للسيِّد اقتصاُدنا اإلسَلمي، االقتصاد كتاب فوجدت مصر إىل ذىبت أنا سيِّدي: الرِّفاعي طالب السيِّد

 ىذا من وجبة تأت كلَّما: يقول اإلسَلميٌن بعض حّدثي وجود، لوُ  فَل ادلكاتب يف عنو يُفتَّش الصَّدر
 من كبًنة كمية وأخذت ذىبت أنا فلمَّا شنزقوهنا، أو وزنجزوهنا فيشرتوهنا الشيوعيون إليو يفزع الكتاب
 كانوا يعين، كبًن رواج إلو كان آخرِه، إىل اإلسَلميٌن ادلفكرين بعض إىل أىديها قمت اقتصادنا كتاب

 مسعتُ  اقتصادنا كتاب صدر َلمَّا: يقول ا، رمحوُ  الباقوري الشَّيخ وبٌن بيين جرى حديثاً  أحدِّثك يتطلعون،
 سيِّد ادلرحوم صديقي الوقت ذلك يف كان الكتاب، ىذا أريد: قلت العراقية، السِّفارة إىل تليفون فعملت بو

 فرتات من فرتة يف الوزراء رئيس كان الَّذي الصَّدر زُلَمَّد للسيِّد أخ ابن الصَّدر عليّ  سيِّد ابن الصَّدر عباس
 فحدَّثين الكتاب، ىذا يستحضر أنْ  ا رمحوُ  عبَّاس السيِّد إىل برجاء تقدَّم أو أوعز فالسفًن ادللكي، العهد
 يف الكتاب، ىذا يُرسلوا أنْ  منهم وطلبت العراق ىاتفت فأنا ىذا، جرى: قال ذلك بعد ىو عبَّاس السيِّد
 يعين يستطلعون يسمعون َلمَّا فكان الباقوري، الشَّيخ إىل وُسلِّم القاىرة إىل الكتاب وصل أسبوعٌن ظرف
 الباقوري الشَّيخ مع احلديث يف وأنا األزىر جامعة وُعمداء مشايخ من ُعدَّة زلضر ويف يعين، منفتحٌن كانوا
ثنا الَّذي الصَّدر باقر زُلَمَّد السيِّد ىو من أتعرفون: قال  إنَّوُ : قال ال،: قالوا كتابِو؟ عن الشَّيخ مع حتدَّ

 ىاي بقضِّكم، اجتمعتم األزىر مشايخ يا أنَّكم ولو اقتصادنا، كتاب وصاحب فلسفتنا كتاب صاحب
 لسيِّدنا اقتصادنا كتاب َّبثل تأتوا أن على وقضيضكم بقضِّكم اجتمعتم بالنَّص، الباقوري الشَّيخ عبارة

 .وَّبسمعي حبضوري أنا ىذي ظهًناً، لبعضٍ  بعضكم كان ولو سبيَل ذلك إىل استطعتم ما الصَّدر
اً  كبًنة شهادة: ال ُمقدِّم  .ادلأل وأمام يعين جدَّ
 مصطفى الشَّيخ وىو الباقوري الشَّيخ من أكَب لعال ِم شهادة منها وأكَب ومثلها: الرِّفاعي طالب السيِّد
 اإلسَلمية البحوث رلمع مؤُتر يف حاضر ُكنتُ  األربعة، ادلذاىب فقهاء من األوَّل الفقيو اعتَبه اللي الزرقاء
 كما الشِّيعة يشتم وأخذ انَبى اندونيسي، شيخ اندونيسيا من التعيٌن على وىو الوفود أحد وانَبى الثَّالث
 عمائم بعض وحولو للمؤُتر أيضاً  مدعو موجود الشِّيعة علماء بعض وكان زُنّب، وكما يُريد وكما يشاء

 عضواً، ُكنتُ  إذا ِإالَّ  ادلؤُتر يف أتكلَّم أن يل زنقُّ  ال وأنا الصَّمت، العال ِم ذلك فالتزم سود، وعمائم البيض
 من ليس ادلراقب وحّتَّ  يعين، ُمراقب انطوين كرَّموين ذلك وبعد ُمستمع جيت رجل عضو، كنت ما وأنا
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 االندلوسي ذلذا وُيِكيل يقوم الزرقاء مصطفى الشَّيخ الزرقاء، بالشَّيخ وإذا وزنضر، يستمع يتكلم أن حّقو
 الصَّدر، باقر زُلَمَّد امسوُ  عال ِمٌ  الشِّيعة يف إنَّ : شيخ قال حبجرين، واحَلَجر بصاعٌن والصَّاع بكيلٌن الكيل
 علماء أكتاف عن أزال قد الكتابٌن ىذين ويف اقتصادنا، والثَّاين فلسفتنا األوَّل كتابٌن، ألَّف الَّذي

 الشِّيعة ُعلماء من واحد عالِ م ىذا: قال ألكتافهم، وال ُمثِقل ألعناقهم ادلطوِّق الِكفائي الواجب ادلسلمٌن
 ادلرحوم قالو الَّذي الكَلم يعين اآلن استحضر ال أنا بالكتابٌن يطري وأخذ الشَّيخ، جناب يا تشتمهم الَّذين
 الزرقاء الشَّيخ يطّلع، الباقوري الشَّيخ يطلعون، كان يعين فكان عليو، ا رضوان الزرقاء مصطفى الشَّيخ

 وكانت اقتصادنا بكتاب زلشَّاة كانت وحضرهتا الوزراء بعض ِقَبل من لألزىر ُقدِّمت رسالة يف مطلع، كان
 .للرسالة ادلناقشٌن من واآلخرين الفنجري شوقي ِقَبل من الصَّدر باقر سيِّد باسم تدوي عبده زُلَمَّد قاعة

 الوقت، ىذا يف مكتباهتم يف موجود اآلن أكيد ادلكتبات يف وموجود عندىم يُقرأ الكتاب ىذا يعين: ال ُمقدِّم
 !وبعلمائهم؟ هبم تليق ال بكلمات ذلم والكيل الشِّيعة إىل االهتامات ىذا ودلاذا التعصُّب ىذا دلاذا إذاً 

ام يكيلون الَّذي ىؤالء من واحداً  ُمثقَّفاً  أعطين: الرِّفاعي طالب السيِّد  جهلة، ىؤالء كلُّ  للشِّيعة، االهتِّ
 وىذا دأهبم وىذا شأهنم ىذا اجلهلة أمَّا وال ُمثقفٌن، العلماء عن تكلمت أنا وياه، حساب النا ما واجلهل

 .. [.أعداءُ  العلم ألىل واجلاىلون جاىل، ديدهنم،
 الرِّفاعي، السيِّد مع النَّعيم قناة ُمقابلة من ادلقطع ىذا يف جاء ما على أُعلِّق أنْ  وبودِّي انتهى الَبنامج وقت
  .إليهم رُدَّت بضاعُتهم ىي الُكُتب ىذهِ : أقول باجململ ولكنْ 
 آل حديثَ  تعتمدُ  الُكُتب ىذهِ  كانت لو لكم أقول أنا غد، يوم حلقةِ  يف تعاىل ا شاء إنْ  احلديث ُأِكملُ 
 !أنتم؟ تقولون ماذا وشندحوهنا؟ يقبلوهنا كانوا فهل يريدون كما حقيقةً  زُلَمَّد

  ... الَقَمر رَِعايَةِ  يف  أَْترُكُكم
 اإلًْخَشًِْج عَلَى ًَهُخَببِعٍِنَب هُشَبىِذٌِنَب ًًَُخٌُهِ ًُخٌُىِنَب عَيْ الىَشْةَ إوْشِف احلُسَني أَخٍِهَ ًَخْوِ عَيْ الىَشْةِ وَبشِفَ ٌَب

  ... احلُسَني أَخٍِهَ بِحَكِّ

  ... اهلل أهَبىِ يف ...املٌعذ ًفسِ يف الشَّبشت ًفسِ على حعبىل اهلل شبء إىْ ًلخمً غذاً ...خَوٍعبً الذُّعَبء أَسأَلُىن
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ِ:وفيِالختام
لِبُ  ّدِم  نِالتنبي  وِال  ىِأنّن  اِحاولن  اِنق  لِنص  وصِالبرن  امجِكم  اِى  يِوى  ذاِالمطب  وعِلِ
يخل  وِم  نِأخط  اءِوىف  واتِفم  نِأرادِالدقّ  ةِالكامل  ةِعلي  وِمراجع  ةِتس  جيلِالبرن  امجِ

ِبصورةِالفيديوِأوِاألوديوِعلىِموقعِزىرائيون.
 
 
ِ

ِمعِالتحيات
ِال ُمتابَعة
ِزىرائيون
ِى 1419ِ

 
 
 

                                                                                                                                
  :اجلزء الثالث: الكتاُب الناطق، متوّفر بالفيديو واألوديو على موقع زىرائّيون - * ملّف الكتاب والعرتة

www.zahraun.com 


