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 بِسْنِ اهلل السَّحْوَيِ السَّحٍِن

 
  ...األًَْلٍَِبء ٌَخٌَجَّوُ إِلٍَوِ الَّرِيْ اهلل ًَجْو ٌَب عَلٍَه سَلَبمٌ

  ...اهلل بمٍَّتَ

 ...!فَمَدَن؟ هَيْ ًَجَدَ الَّرِيْ ًَهَب ًَجَدَن هَيْ فَمَدَ هَبذَا
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 الْوِئَت بَعد ًَالعُشْسًُى تُبعالسَّب تُمَلَحَالْ

 األزبعٌىً بعاسَّال اجلُصْءُــ  فَبطِوَت ٌَب لَبٍَّهِ

 5ج البَسَاءَة ضَعْفُ  -  2 ق الشٍِّعًّ الٌالع يف األبرت املنيج هالهحُ
 

  ... بَ َناِتْ  أَبْ َناِئيْ  َأَخَواِتْ  ِإْخَوِتْ  َعلْيُكم َسََلمٌ 
  ..!!. فَاِطَمةِيَاِلبَّيكِِ: اْلَماِضَية احلََلَقات ِفْ  تَ َقدَّم الَِّذيْ  نَفسوُ  الُعنوانُ  ُىوَ  الُعنوانُ 
 َوأَبْ َنائِوِ  َوَأْجَداِدهِ  آبَائوِ  َوَعلى َعَليو َوَسََلُمو اِ  َصَلواتُ  َعلي   اِْبنِ  زُلَمَّد َجْعَفرٍ  َأِب  الُعُلوم بَاقرِ  َعَلى َسََلمٌ 

  .اأَلْطَهرِين اأَلْطَيِبٌنَ 
 ادلؤسَّسةِ  وسطِ  ف واضحٍ  َدؤوبٍ  ونشاطٍ  وفاعليَّةٍ  بقوَّةٍ  يَتحرَّكُ  الَّذي األبرت ادلنهجِ  َمَلمح ف زال ال احلديثُ 
ينيَّةِ   ادلنابر ف وحّتَّ  التدريسي، احلوزوي والوسط ادلرجعي الوسط ف ُخصوصاً  الرَّمسيَّة، الشِّيعيَّةِ  الدِّ

 ف للتشيُّعِ  بأنَّ  قُلتُ  وقد كربَلء، إىل الكَلمُ  وصل حديٍث، من َتقدَّم ما أُعيدَ  أنْ  أُريد ال .والفضائيات
 الصَّدر باقر زُلَمَّد السيِّد الشَّهيد ادلرجعَ  وأخذتُ  النَّجف عن احلديثُ  ومرَّ  وكربَلء، النَّجفُ : جناحٌن العراقِ 
 مثاالً  عليو ا رمحةُ  الشًِّنازي زَلمَّد السيِّد الرَّاحل ادلرجع وأخذتُ  كربَلء على احلديثَ  َعطفتُ  ُثَّ  ِمثااًل،
 ف الشًِّنازي السيِّد مرجعيَّة أجواءِ  ف نشأ الَّذي السِّياسي التنظيم عن التنظيم، عن باحلديثِ  وبدأتُ  أيضاً،

 ادلؤسَّسةِ  أحضان ف َنشأ الَّذي اإلسَلمية الدَّعوةِ  حزب أنَّ  من قلتُ  وقد اإلسَلمي، العمل ُمنظمَّة كربَلء،
ينيَّةِ   ِطبق مأخوذةً  ُنسخةً  َكان إشرافهم ورَبت ادلرجعيَّةِ  بيوت وف األشرف النَّجف ف الرَّمسيَّة الشِّيعيَّةِ  الدِّ
 لَبسوا قد يكونوا مل سابقة فرتةٍ  ف ُمسلمون إخوان ىناك فرِّقوا، الُقطيب، وبثوبوِ  ادلسلمٌن اإلخوان عن األصل
 النَّجف، ف األسوأ النُّسخة أخذنا لكنَّنا قطب، سيِّد بإعدام فرحوا مسلمون إخوان ىناك القطيب، الثوب
 القطيب، الثَّوبِ  بسببِ  وذلك ادلسلمٌن اإلخوان حزب ِمن األسوأ النُّسخةُ  ىو اإلسَلمية الدَّعوة فحزبُ 

 لذلك النَّجف، ف التقليد لنسخة تقليداً  كانت كربَلء ف اإلسَلمي العمل وُمنظمَّةُ  الُقطيب، الفكر وبسببِ 
  .بعيد حد   إىل ضعيفةً  وَكانت ُمشوَّىة، بصورةٍ  جاءت
 تَلشت حّتَّ  البدايات ُمنذُ  اإلسَلمي العمل ُمنظمَّة وبٌن اإلسَلمية الدَّعوةِ  حزب بٌن ادلرير الصِّراع وَنَشب
ا أطَلل إالَّ  منها بقي وما ىذه، أيَّامنا ف اإلسَلمي العمل ُمنظمَّةُ   من قائدٌ ، تُرى تكادُ  ال األطَلل حّتَّ  وردبَّ
 ادلعلومات وألنَّ  اإلنرتنت على منشورة ادلذكرات وىذهِ  ُمذكراتِو، ف جاء شلَّا لكم قرأتُ  الكاتب أمحدُ  قادهتا

 قيادة من ىو الرجل ىذا ألنَّ  ولكن أخرى، مصادر ف ُمتوفرة وىي أعرفها أنا ادلعلومات ىذه صحيحة،



  44/ ج َفاِطَمة َيا َلبَّيكِ : 127 الَحَمَقة    النَّاِطق الِكَتاب  : 3/ ج َوالِعْتَرة الِكَتاب َمَمف  برنامج: 

- 6 - 
 

 ما مذكراتوِ  من عليكم قرأتُ  والربنامج، يتناسب شلَّا ُموجز بشكلٍ  الكَلمَ  خلَّص وقد اإلسَلمي العمل ُمنظمَّة
ِمَحمَّدِالسيِّدِمثلِالتيارِأركانَُِِقررِوىنا -:احلاجة موطن إىل أذىب فقط الكَلم ُكلَّ  أعيد ال قال،

ُِمهمَّةِوأوكلواِالشباب،ِتنظيمِفيِالبدءَِِالمدرِّسيِتقيُِمَحمَّدِوالسيِّدِالقزوينيِكاظمِوالسيِّدِالشِّيرازي
 زُلَمَّد السيِّد أخت ابن ىو الَّذي ادلدرِّسي تقي زُلَمَّد السيِّد إىل - المدرِّسيِالسيِّدِإلىِالتنظيمِإدارة

ِالمدرِّسيِالسيِّدِإلى - اإلسَلمي العمل ُمنظمَّة تنظيم أي - التنظيمِإدارةُِمهمَّةِوأوكلوا - الشًِّنازي
ينيَّةِللمرجعيَّةِِِالتبعيَّةِِِعلىِالتأكيدِبشرط ِشيعيَّاًِِِفكراًِِنحملُُِِكنَّاِأنَّناِمنِوبالرَّغمِِ - يقول أنْ  إىل - الدِّ
اً  ُمهمَّة الكلمة ىذه - قويَّاًِِِإماميَّاًِ ِشيعيَّاًِِِفكراًِِنحملُُِِكنَّاِأنَّناِمنِوبالرَّغمِِ - عليها أُعلِّقُ  سريع بشكل جدَّ
  .حقيقية كلمة ىذهِ  - قويَّاًِِِإماميَّاًِ

 اجلو من وُمرادي النَّجف، ف العقائدي اجلو من بكثًن أقوى الشًِّنازي السيِّد مرجعيَّة ف العقائدي اجلو
 أمجعٌن، عليهم وسَلموُ  اِ  صلواتُ  البيت أىل حبديثِ  وااِللتصاق الَبيت، أىل معَ  الُعلقة ىو العقائدي

 كلمة الكلمة ىذه يعين احللقة، ىذه ف وقت بقي إذا األمر ىذا من الشًِّنازي السيِّد موقفِ  عن وسأربدَّث
 كان اجلو ىذا قطعاً  - قويَّاًِِِإماميَّاًِِشيعيَّاًِِِفكراًِِنحملُُِِكنَّاِأنَّناِمنِوبالرَّغمِِ - وواضحة وقويَّة صادقة
 البيت أىل حبديث التمسُّكِ  وف العقائدي الُبعد ف الشًِّنازية ادلرجعيَّة أجواء زالت وال كربَلء ف موجوداً 

 كربَلء ُخطباء ذلك، على دليل وأدلُّ  النَّجف، ف األوضاع عليو شلَّا وأقوى أبٌَن  وبشكل أوضح بشكل ىي
 خطباء كربَلء، ُخطباء بٌن فيما مقارنة ُأجري ىنا لكنَّين أتفق، ال أو أطروحاهتم ف معهم اتفق النَّظر بغضِّ 

 الصَّادقة الوجدانية ادلعاين إىل تفتقر منابرىم النَّجفيَّة احلوزة خطباء النَّجفية، احلوزة وُخطباء الشًِّنازية، ادلدرسة
 الظَّاىرة األغلب األعمِّ  ف ولكن اجلميع عن أربدَّث ال أنا األغلب، األعمّ  ف البيت أىل مع االرتباط ف

 النَّجفي فادلنرب مستوياهتم، اختَلف على الوائلي الشَّيخ مدرسة بأتباع وانتهاءً  الوائلي الشَّيخِ  من ابتداءً  العامَّة
 من الفارغة اجلامدة ادلعاين وإىل ال ُمصطلحات، إىل وؽليل البيت، أىل معَ  الَعميق الوجدان إىل يفتقر

 الروحاين اجلانب من أكثر اإلنشائيَّات وإىل التأرؼلي، السَّرد وإىل األدب اجلانب إىل ؽليل وأيضاً  الرَّوحانيات،
 أم يقولون ما مجيع ف معهم أتّفقُ  ىل النَّظر بغضِّ  الشًِّنازية، ادلدرسة منابر ف واضحاً  يظهر الَّذي والوجداين

  .باجململ تقييمٌ  ىذا القضيَّة، ىذه عن النَّظر بغضِّ  ختلف،أ
ِالفكرِعلىِاِّلنفتاحِمنِمانعاًَِِنجدِلمِأنَّناِإّلَِِّقويَّاًِِِإماميَّاًِِشيعيَّاًِِِفكراًِِنحملُُِِكنَّاِأنَّناِمنِوبالرَّغمِِ

 الكاتب أمحد فعًَل، سّنياً  صار ىو أنّو باعتبار ىَللٌن بٌن الُسينِّ  يضع ىو - (العامِالُسّني)ِاإلسالمي
 - اآلن ادلوجود اإلسَلمي الفكر ىو الُسينِّ  الفكر أنّ  يعترب ألنَّوُ  ىَللٌن، بٌن الُسينِّ  يضع فلذلك سّنياً، صار

ِالعامِالسني)ِاإلسالميِالفكرِعلىِاِّلنفتاحِمنِمانعاًِِنجدِلمِأنَّناِإّلَِّ ِقادةِكتاباتِوبالخصوص(
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ِالَّتيِوغيرىمِقطبِومَحمَّدِكشكِجاللِوُمَحمَّدِالبهيِومحمَّدِقطبِسيِّدِمثلِالمسلمينِاإلخوان
 عن ُنسخة ىي اإلسَلمي العمل ُمنظمَّة قليل قبل قُلتُ  كما - لمكتبتناِالفقريِالعمودُِتشكِّلِكانت
م ادلسلمٌن، اإلخوان عن السّيئة النسخة ىو الدَّعوة وحزب الدَّعوة، حزب  وىو  القطيبّ  باللباس جاءوا ألَّنَّ

 . ادلسلمٌن لإلخوان األسوأ الصورة
 العمل ُمنظمَّة دلكتبةِ  الفقري فالعمود ،(لمكتبتناِالفقريِالعمودُِتشكِّلِكانتِالَّتي: )ُمهمَّة العبارة ىذه

 اخلانات عن يتحدَّث وال الفكرية للمكتبة يقصد (لمكتبتناِالفقريِالعمود) يتحدَّث ىو قطعاً  اإلسَلمي،
 فمكتبتهم العقائدية، ادلكتبة عن الفكرية، ادلكتبة عن ُىنا يتحدَّث الُكتب، فيها توضع الَّيت اخلشبية

 الِفكرُ  الُقطيب، الفكرُ  رأسو وعلى اإلخواين، الفكرُ  الفكر، ىذا ىو الفقري عمودىا والفكرية العقائدية
اً  وبوضوحٍ  بوضوح حاضراً  َكان الُقطيب  ُمنظمَّة ف بوضوحٍ  أيضاً  حاضرٌ  وىو اإلسَلمية الدَّعوة ِحزب ف جدَّ
 كان الشًِّنازي بالسيِّد ُمباشر بشكلٍ  ُمرتبطةٌ  اإلسَلمي العمل ُمنظمَّةُ  كانت حينما اإلسَلمي، العمل

 من قريبةٌ  البيت أىل حديثِ  مع التعاملِ  ف منهجّيتوُ  الشًِّنازي السيِّد ألنَّ  العقائدية اجلهة من أفضل وضعُها
 رمحةُ  الشًِّنازي السيِّد منهجيَّة أُناقش أنْ  أُريد ال ىنا أنا البيت، أىل أحاديثَ  يردُّ  ال فهو اإلخبارية، ادلنهجيَّة

 اخرتقوُ  قد أيضاً  الشًِّنازي السيِّد أنَّ  معَ  أفضل، وضُعها كان الشًِّنازي بالسيِّد مرتبطةً  كانت فلمَّا عليو، اِ 
 الُقطيب التأثًن فكان البيت أىل حبديث متمسِّكاً  كان الرجل ألنَّ  ولكن احلديث، وسيأت الُقطيب الفكر
ا بكثًن أخفّ  عليوِ   احلقائق ىذه الُقطيب، الفكرِ  ف َغطس الَّذي الصَّدر باقر زلمَّد السيِّد عند احلال ىو شلَّ
ا  شأنَ  ال أنا هبا، يقبلون ال الشًِّنازي السيِّد يُناصرون والَّذين هبا، يقبلون ال الصَّدر السيِّد يناصرون الَّذين ردبَّ
 تتشّكل مل القناعة وىذه قناعيت، ىي ىذه لكن معصوم، حبديثٍ  ىو ما وحديثي هبؤالء، وال هبؤالء ال يل

 وِعرب طويلة َزمنيةٍ  َفرتةٍ  ِعرب تشّكلت القناعة ىذهِ  الطرف، لذاك أو الطرف ذلذا لعصيبةٍ  أو عاطفي بسببٍ 
 إنَّ  كما حقيقًة، خطأي أربسَّس ال فإنَّين سُلطئاً  ُكنت لو حّتَّ  لذلك وتَأرؼلّي، ورَبقيقي   وحبثي   ِعلمي   َتراُكمٍ 

  .حاذلم من فحايل خطَأىم يتحسَُّسون ال أخطأوا حينما اآلخرين
 يتحسَّس يكن مل الُقطيب الفكر ف االنغماس وىو فيو وقع الَّذي الكبًن اخلطأ ىذا الصَّدر باقر زُلمَّد السيِّد

 أنا وكذاك الشًِّنازي، السيِّد وكذاك عليو، ُمستمرَّاً  بقي َلَما اخلطأ ىذا يتحسَّس كان لو وإاّل  اخلطأ، ىذا
 تتوقعون كيف معصوم، بشيءٍ  قناعيت وليست قناعيت ىو ىنا أطرحوُ  َفما البشر، طبيعةُ  ىذهِ  أنتم، وكذاك

 بٌن مقارنةً  ُأجري أنْ  أُريد ال ىنا أنا إليو، وصلتُ  ما ىذا ولكن! معصوماً؟ نتاجاً  يُعطي أن ادلعصوم َغًنِ  من
ةُ  كبًن، تشابو وىناك كبًن، فارق ىناك قطعاً  َكربَلء، ف الُقطيب الواقع وبٌن النَّجف ف الُقطيب الواقع  شدَّ
اً، عالية النَّجف ف الُقطيب ادلنهج تأثًن  الدرجة بتلك ليست الكربَلئي اجلوِّ  وف الشًِّنازي اجلوِّ  ف بينما جدَّ
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 ما الفكري، اجلَانب وف التنظيمي اجلَانب ف خصوصاً  يُوجد، كبًناً  تشاهباً  أنَّ  مع النَّجف، ف ىي الَّيت
 بالثَّقافة أو الرِّسالية بالثَّقافة ُتسّمى وما احلركية، بالثَّقافة ُتسّمى وما احلركي، أو بالرِّسايل عليو ىم يصطلحون

 من احَلسن ابن احُلجَّةُ  اإلمامُ  هبا أنزل ما الَّيت وادلسمَّيات األمساء ىذه من شئت ما َسمِّ  التغيًنية، أو الدعوتية
ُِتشكِّلَِكانتِالَّتي: )القطبية الكتب ىذه كانت، الَّيت العبارة ىذه الكاتب؟ أمحدُ  يقول فماذا، ُسلطان
  (.لمكتبتناِالفقريِالعمود

 ذكرهُ  وما الصَّدر، باقر زلمَّد السيِّد ذكرهُ  وما قطب سيِّد كتاب بٌن سريعة ُمقارنةٍ  إىل بكم أذىب أن قبل
 إشراف ربت يعمل وكان اإلسَلمي العمل ُمنظمَّة عن األوَّل لؤو ادلس كان الَّذي ادلدرِّسي تقي زلمَّد السيِّد

 نفسِ  من وىو معرفة ىادي زلمَّد الشَّيخ على أُعرِّج ُثَّ  االنفصال، حدث ذلك وبعد الشًِّنازي السيِّد مرجعيَّة
 لذلك وُقم، والنَّجف كربَلء بٌن ما برزخيةً  حالةً  ؽُلثِّل فهو الُقمِّي، النَّجفي الشًِّنازي اجلوِّ  نفس من اجلّو،
 . الثَّقافة ىذه بنفس يتحدَّث فهو كتابوِ  ف يتحدَّث حٌن

 النَّعيم قناة على وبُ ثَّت الرِّفاعي طالب السيِّد مع أجريت مقابلة من مقطعاً  ادلاضية احللقة ف عليكم عرضتُ 
 : الفيديو وىذا وإيَّاكم أنا عليو للتعليق فرصةً  وجدتُ  ما ألنَّين ادلقطع ىذا بث نُعيد

 كتب بقراءة يوجهون كانوا احلركيٌن اإلسَلميٌن معظم والستينات اخلمسينات ف السيِّد مساحة: ال ُمقدِّم]
 يكتبوُ  دبا قناعة عن ناتج ىو أو احلركي الشِّيعي النِّتاج ف ضعف ذلك تعترب ىل ُقطب، وسيِّد البّنا حسن
 واآلخرون؟ قطب السيِّد البنا حسن ىؤالء
 السِّياسي وغًن السِّياسي العراقي الشَّارع ف الطُوفان 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
 قطب سيِّد كتب قراءة إىل أرشد الناس ف كنت أنا فكنَّا، شئت، ما مَسِّو نرتك، فأمَّا: الرِّفاعي طالب السيِّد
 لبنان وف مصر ف 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، وف
 .شيء عندنا ما األسواق، من الوقت ذلك ف نفذ ؽلكن كتاب وىذا ،(غاياتو مناىجوُ 
 لكم؟ اآلن يقرأون ىم ىل ذلم، ونأتقر  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 ف عنوُ  يُفتَّش الصَّدر
 من كبًنة كمية وأخذت ذىبت أنا فلمَّا ؽلزقوَّنا، أو وػلجزوَّنا فيشرتوَّنا الشيوعيون إليو يفزع الكتاب
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 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 ف كان الكتاب، ىذا أريد: قلت العراقية، السِّفارة إىل تليفون فعملت بو
 فرتات من فرتة ف 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
 ف 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
 الشَّيخ مع احلديث ف وأنا األزىر جامعة وُعمداء مشايخ من ُعدَّة زلضر وف يعين، منفتحٌن كانوا

ثنا الَّذي الصَّدر باقر زُلَمَّد السيِّد ىو من أتعرفون: قال الباقوري، : قال ال،: قالوا كتابِو؟ عن الشَّيخ مع ربدَّ
 ىاي بقضِّكم، اجتمعتم األزىر مشايخ يا أنَّكم ولو اقتصادنا، كتاب وصاحب فلسفتنا كتاب صاحب إنَّوُ 

 لسيِّدنا اقتصادنا كتاب دبثل تأتوا أن على وقضيضكم بقضِّكم اجتمعتم بالنَّص، الباقوري الشَّيخ عبارة
 .ودبسمعي 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 أكرب لعال ِم شهادة منها وأكرب ومثلها: الرِّفاعي طالب السيِّد
 اإلسَلمية البحوث رلمع مؤمتر ف حاضر ُكنتُ  األربعة، ادلذاىب فقهاء من األوَّل الفقيو اعتربه اللي الزرقاء
 كما الشِّيعة يشتم وأخذ انربى اندنوسي، شيخ اندنوسيا من التعيٌن على وىو الوفود أحد وانربى الثَّالث
 عمائم بعض وحولو للمؤمتر أيضاً  مدعو موجود الشِّيعة علماء بعض وكان ػُلّب، وكما يُريد وكما يشاء

 عضواً، ُكنتُ  إذا ِإالَّ  ادلؤمتر ف أتكلَّم أن يل ػلقُّ  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

 االندلوسي ذلذا وُيِكيل يقوم الزرقاء مصطفى الشَّيخ الزرقاء، بالشَّيخ وإذا وػلضر، يستمع يتكلم أن حّقو
  .حبجرين واحَلَجر بصاعٌن والصَّاع بكيلٌن الكيل

 اقتصادنا، والثَّاين فلسفتنا األوَّل كتابٌن، ألَّف الَّذي الصَّدر، باقر زُلَمَّد امسوُ  عال ِمٌ  الشِّيعة ف إنَّ : شيخ قال
 وال ُمثِقل ألعناقهم ادلطوِّق الِكفائي الواجب ادلسلمٌن علماء أكتاف عن أزال قد الكتابٌن ىذين وف

 بالكتابٌن يطري وأخذ الشَّيخ، جناب يا تشتمهم الَّذين الشِّيعة ُعلماء من واحد عالِ م ىذا: قال ألكتافهم،
 يعين فكان عليو، ا رضوان الزرقاء مصطفى الشَّيخ ادلرحوم قالو الَّذي الكَلم يعين اآلن استحضر ال أنا

 بعض ِقَبل من لألزىر ُقدِّمت رسالة ف مطلع، كان الزرقاء الشَّيخ يطّلع، الباقوري الشَّيخ يطلعون، كان
 من الصَّدر باقر سيِّد باسم تدوي عبده زُلَمَّد قاعة وكانت اقتصادنا بكتاب زلشَّاة كانت وحضرهتا الوزراء
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 .للرسالة ادلناقشٌن من واآلخرين الفنجري شوقي ِقَبل
 الوقت، ىذا ف مكتباهتم ف موجود اآلن أكيد ادلكتبات ف 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 شأَّنم ىذا اجلهلة أمَّا وال ُمثقفٌن، العلماء عن تكلمت أنا وياه، حساب النا ما واجلهل
 ..[.. أعداءُ  العلم ألىل واجلاىلون جاىل، ديدَّنم،

 ف العراقي، الشَّارع ف الطوفان وحدث التنور فار حٌن يقول ادلقابلة ف مسعُتم كما الرِّفاعي طالب السيِّد
 سفينةِ  إىل تلجأوا مل ملَِ  الطوفان وحدث التنور فار إذا: سيِّدنا يا أقول السِّياسي، وغًن السِّياسي الشارع
 آخر ِامساً  أعطتو أو يام الرِّوايات مسَّتوُ  الَّذي ذاك نوح كابنِ  ذىبتم دلاذا! ؟..زُلَمَّد آلِ  سفينة إىل األمان
 إىل جلأمت دلاذا! ؟..النَّجاة سفينة ف إالَّ  ا أمرِ  من فيوِ  عاصمَ  ال طوفانٍ  ف بو يعتصم كي جبلٍ  إىل فذىب

 كان زُلَمَّد آل حديث أنَّ  فهل! زُلَمَّد؟ آل حديث إىل تلجأوا مل دلاذا! ىؤالء؟ إىل جلأمت دلاذا! الُقطبيٌن؟
ينيَّة ادلؤسَّسة فإنَّ  الُعذر أُعطيكم ولكنَّين! يُعاين؟ ماذا أو نقصٍ  من يُعاين  قد السَّابقة األجيال ِعرب الدِّ

 الدراية وعلم الرِّجال بعلم مُسِّي دبا زُلَمَّد آل حديثَ  حطَّموا الشَّيطاِن، دبعونة زُلَمَّد آل حديثَ  حطَّمت
  .بأيديكم شيئاً  وجدمت ما ولذلك شيئاً، منوُ  يُبقوا فلم الكَلم وعلم األصول وعلم
 تركوا مثلما النَّواصب، عند التفسًنِ  قواعد إىل وركضوا زُلَمَّد آل حديثَ  تركوا الشِّيعة، ُمفسِّرو ركض مثلما
َعِتناَِمَناِزلَِِِاْعرُِفوا) :عنها قالوا الَّيت البيت أىل حديث ف االستنباط قواعد ِِمنُِِْيْحِسُنونَِماِِبَقْدرِِِِعْنَدنَاِِشي ْ

 وحطَّموا األصولِ  وغًن باألصولِ  وجاءونا الشَّافعي وأمثال الشَّافعي إىل ركضوا ،(ِمنَّاَِوفَ ْهِمِهمِِعنَّاِِرَوايِتِهم
 البقيَّةَ  فحطَّمُتم قطب سيِّد وأمثال قطب سيِّد وراء فركضتم األخًن الزَّمن ف أنتم وِجئُتم البيت، أىل مناىجَ 
 اجتهد أخطأ، قد الصَّدر باقر زَلمَّد السيِّد بأنَّ : العراقية القناة مع أعين العراقية ُمقابلتك ف تَ ُقل أمل!! الباقية
 وأنت طالب، سيِّد يا الفكري منهجوِ  ف أخطأ قد فهو مصًنهِ  تشخيص ف أخطأ فمثلما وأخطأ، الرَّجل

 كثًناً، أخطأمت أخطأمت، لقد والتصويب، التخطئة بٌن رُلتهدون بأنَّنا: قلت أنت أخطأوا، والبقيَّةُ  أخطأت
 اعتصمنا إذا بالَّذين نعتصم أنْ  البُدَّ  الطوفان وػلدث التَّنور يفور فحينما ُمظلمة، سحيقةٍ  ُىوَّةٍ  ف وقعتم لقد
  .با اعتصمنا قد نكون هبم

 آلِ  إىل جلأمت أنَّكم لو ،(بِاهللِِاْعَتَصمَِِفَ َقدِِبُكمِِاْعَتَصمََِِوَمنِْ: )الكبًنة اجلامعة الزِّيارة ف طلاطبهم ىكذا
 عصركم ف ادلراجع أعوجاً، بناءاً  بَ َنتكم واحلوزةُ  تصنعون ماذا ولكن بَ يَّنًة، شاخصةً  احلقائق لوجدمتُ  زُلَمَّد
 الشَّكل هبذا ادلؤسَّسةُ  فكانت أعوجاً، بناءاً  ادلراجع أولئك بنوا ادلراجع ىؤالء سبقوا والَّذين أعوجاً، بناءاً  بنوكم
 الَّذي األبرت ادلنهج ىذا نتائج من وأنتم وىناك، ىنا يتحرَّكُ  األبرتُ  ادلنهجُ  وكان زُلَمَّد، آل منهجِ  عن البعيد
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 ُثَّ  عليو، ا رمحة الطوسي الشَّيخُ  الطائفة َشيخُ  أركانَوُ  شيَّد والَّذي الُكربى الغيبة عصر بدايات ُمنذ بدأ
 ..!! الُكربى اجلنايةُ  وكانت إليكم األمرُ  وصل حّتَّ  فشيئاً  شيئاً  ترتاكم ادلشكلةُ  بدأت
 بأنَّوُ  يُقرّ  وىو! بالشِّيعة؟ فعلتم ماذا جنيتم؟ ماذا قطبية، احُلسينيَّات قطبية، ادلنابر قطبية، الفضائيات اآلن
 ظللكُ  ال دلاذا..!! ُكتُباً  ظللكُ  ال إنَّنا الُعُذر؟ ىو ما دلاذا؟ القطبية، الُكُتب قراءةِ  إىل يُرشدون كانوا وأمثالو ىو

 مُتزِّقونو ولكنَُّكم زُلَمَّد، آلِ  حديثِ  ف موجودٌ  شيءٍ  فُكلُّ  وإالَّ  فافتقرنا، زُلَمَّد آلِ  منهجَ  تركنا ألنَّنا كتباً؟
نيا وحقائقُ  الدِّينِ  حقائقُ ! زُلَمَّد آل حديثِ  ف موجودٌ  شيءٍ  كلُّ  الرِّجال، بعلمِ  ورُبطِّمونو الرِّجال بعلم ! الدُّ

! والتعبًنية األدبيَّةِ  األساليب أرقى وف زُلَمَّد آل حديث ف موجودٌ  شيءٍ  ُكلُّ ! الغيب وحقائقُ  اآلخرةِ  حقائقُ 
 غرّكم الُقرآن، ِظَلل ف تفسًنهِ  ف وخصوصاً  ُكتَُبوُ  ُقطب سيِّد بوِ  َكَتب الَّذي األدب األسلوب ىذا غرّكم
 طالب السيِّد قالوُ  ما الواقع، ىو ىذا ال ُمقرِفة، الُعجمةِ  من تُعاين ُعلمائنا ُكُتب ألنَّ  وأعجبكم األسلوب ىذا

 َكرعوا أنْ  بعد ُكِتب ما فكلُّ  ىذا، يومك وإىل فقًنة ىي نعم فقًنة، مكتبة الشِّيعيَّة ادلكتبة أنَّ  من الرِّفاعي
 زُلَمَّد السيِّد وتَلمذة الصَّدر باقر زُلَمَّد السيِّد بوِ  جاء ما الُقطيب، الفكر أساس على ُكِتب القطيب الفكر من
 فجاءوا البيت، أىل حديث مع غريبة شلازجةً  مازجوىا الُقطيب، الفكر عن مشوَّىة ُصورٌ  ىو الصَّدر باقر

 زُلَمَّد السيِّد أنَّ  كيف ادلاضية احللقة ف مرَّ  وقد النقاش، طاولة على ُوِضع لو لوُ  قيمة وال لُو، معىن ال بنتاجٍ 
 أمًن كَلمَ  يذكرُ  وىو عليهم يطرحو دبا اإلعجاب آيات يُردِّدون كانوا الَّذين لتَلمذتوِ  دروسو ف الصَّدر باقر

 الفكر ألنَّ  بل سيِّئة نيَّةٍ  دون من قطعاً  ذلك، لكم بيَّنتُ  وقد ادلؤمنٌن أمًن على ويفرتي ويُقطِّعو ادلؤمنٌن
 الُقطيب، ادلستنقع ىذا ف ادلؤمنٌن أمًن حديث يُقحم أنْ  ػلاول جعلوُ  شلَّا وبصًنَتو بصَرهُ  أعمى قد الُقطيب

 احللقة راجعوا تقطيعو، وإىل ربريفوِ  إىل اضطرَّ  ادلؤمنٌن ألمًن كَلمٍ  خَللِ  من الُقطيب الفكر ىذا ُيشرِعن كي
ا بيِّناً، جليَّاً  واضحاً  ذلك وستجدون السَّابقة  .أيضاً  احللقة ىذه ف كَلموِ  من شيئاً  أقرأُ  وردبَّ

 عندىم ما ىم أساساً  لكم؟ قرأوا أىم ذلم قرأمت أنتم طالب سيِّد يسأل معُو، ادلقابلة غُلري الَّذين يسألوُ  وحٌن
 ادلنهجيَّة واألصول الفكرية القواعد مع وُمنسجماً  ُمتناغماً  جاء قراءهتم بعد كتبوهُ  وما ذلم، يقرأون حّتَّ  شيء

 ُكُتب واحد، كتابٍ  عن يتحدَّث ىو كربَلء، ف أو النَّجف ف الشِّيعةُ  فكتب القطبيون هبا كتب الَّيت
 ألنَّ  لشرائها، النَّجف إىل يأتون األعظميَّة أىل أنَّ  حبيث النَّجف متألُ  كانت اإلخوانيٌن وكتب الُقطبيٌن
 اقتصاُدنا كتاب ىو واحد كتابٍ  عن يتحدَّث بغداد، ف السّنية ادلكتبات ف متوفرةً  ليست ىذهِ  الكتب

 : أقسام ثَلثة من يتألف اقتصادنا فكتاب كتبهم، من وىذا
o  ٌادلاركسي االقتصاد ُمناقشة ف قسم . 
o  ٌالرأمسايل االقتصاد ُمناقشة ف وقسم . 
o  ٌف أذنيو إىل الصَّدر باقر زلمَّد السيِّد فيها َكرَعَ  وىذه اإلسَلمي، لَلقتصاد منهجيَّةٍ  وضعِ  ف وقسم 
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 الصَّفحات، أرقام إىل أشرت ىذا، كتابوِ  ف جاء شلَّا كثًنة مصاديق إىل أشرتُ  وقد النَّاصيب، الفكر
 مع تعامل كما معو وتعامل النَّاصيب الفكر ف كرع الشَّافعي، وأتباع الشَّافعي عن كثًناً  نقل ولقد

 . احلقائق ىذه وستجدون وراجعوه موجود الكتاب برأس، رأساً  والصَّادق الباقر حديث
 الشَّافعّي، والفكرَ  احلنفيَّ  الفكرَ  وجدوا لقد ُكتبهم، من ألنَّوُ  إالَّ  مدحوه وال الكتاب هبذا قبلوا ما ىؤالء
 كتاب فيمدح الباقوري يأت ىنا ومن اإلسَلمي، باالقتصاد مُسِّي فيما واضح، بشكلٍ  احلنابلة فقوَ  وجدوا

 أكتاف عن أزاح قد الصَّدر باقر زُلَمَّد السيِّد أنَّ  من الزرقا مصطفى وىو يقول الَّذي ذلك أو اقتصادنا،
 أىل لذوقِ  وفقاً  ُمؤلَّفاً  الكتاب ىذا كان ولو! الكفائي الواجبَ  الُسنَّة، علماء إىل ُيشًن ادلسلمٌن، ُعلماء
ا ذلك؟ تعتقدون ىل السنة؟ ُعلماء أكتافِ  عن الكفائيّ  الواجبَ  سُيزيح كان فهل البيت  الواجب أزاح إظلَّ

 احلقيقة، ىي ىذه البيت، ألىل ادلخالف للذَّوق وفقاً  أُلِّف ألنَّو دلاذا؟ أعناقهم وعن أكتافهم عن الكفائي
 زُلَمَّد الشَّيخ قاعة أنَّ  ف الفائدة وما! التضخيم؟ ىذا ما ُثَّ  .احلقيقة ىي ىذه ذلك، وراء شيء يوجد وال

 ىي مشكلتنا ىل يُردِّد، وفَلن الفنجري، وشوقي الصَّدر، باقر زلمَّد السيِّد اسم فيها يُردَّدُ  األزىر ف عبدو
 الفكر أنَّ  ىي مشكلتنا أنَّ  أو عبدو، زلمَّد قاعة ف الصَّدر باقر زلمَّد اسم يُردِّد الفنجري شوقي أنَّ  ىذه

 َسمِّ  فكرّي، ُىراء إعَلمّي، ىراءٌ  ىذا، إعَلمي   ُىراءٌ  أين؟ ُمشكلتنا الشِّيعيَّة؟ الثَّقافية السَّاحة دمَّر قد الُقطيب
 وما افتخاراً، ذلك ف وغلدُ  احلديث، من اللون ىذا يطربوُ  أنَّو يبدو اآلخر ىو ادلقابلة غُلري والَّذي، شئت ما

 الَّذي هبذا خاّصةً  ليست القضيَّة! ُعموماً  الشِّيعيّ  الواقع ىو وىذا اإلعَلمية اجلوقة ىذهِ  ىي بغريب، ذلك
 البيت ألىل ادلخالف ُفَلناً  أنَّ  يُطرِبُنا الشِّيعي الواقع عموماً، الشِّيعي الواقع ىو ىذا بغًنِه، أو الربنامج غلري
 !! الشِّيعة َمَدح
 علي   يُطربنا، الَّذي ىذا الشِّيعة، مدح اِ  رسولُ  ُيطربنا، الَّذي ىذا الشِّيعة، َمَدح اُ  الشِّيعة، مدحوا الَّذين
َعتُ َناَِوفَازَِِفُ ْزنَاَِلَقد: )الشِّيعة مدح  يُطربنا الَّذين ىم ىؤالء الشِّيعة، مدحت فاطمة ،(الَكْعَبةَِوَربِ ِِشي ْ

 الطوفان وَحَدث التنور فار حينما أنَّوُ  من يقول كما ال هبم ونعتصمُ  إليهم نلجأُ  الَّذين ىؤالء..!! مدػلهم
ينيَّةُ  ادلؤسَّسةُ  ركضت  ..!!القطيبّ  ال ُمستنقع إىل ركضوا الشِّيعيَّة، والعمائم الدِّ
 ال ُمقابلة ىذهِ  حلقاتِ  من ُأخرى حلقةٍ  من أنّو ويبدو الربنامج ىذا نفس من أيضاً  النَّعيم قناة من آخر مقطعٌ 

 العَلقات ف التناغم طبيعة على شاىداً  أيديكم بٌن أعرضوُ  طويَلً  ليس ادلقطع الرِّفاعي، طالب السيِّد مع
 مثَلً  الباقوري توافق ليس الفكرّي، التوافق ىو سببوُ  وىذا العاطفي، ادلستوى وعلى اإلنساين ادلستوى على
ا البيت أىل منهج معَ   الباقوري، فكر مع الرِّفاعي طالب السيِّد وأمثال الرِّفاعي طالب السيِّد توافق ىو وإظلَّ

  :ادلقطع ىذا معاً  ُنشاىد، القطيبّ  الفكر ف وترعرعوا تربُّوا القوم ألنَّ  بالعكس، القضيَّة
 !!الباقوري؟ حسن زُلَمَّد الشَّيخ طيب: ال ُمقدِّم]
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اً، عظيم رجلٌ  ىذا ىذا، الرجل نِعم عليو ا رمحةُ : الرِّفاعي طالب السيِّد  ورجل كبًن، أزىري وُمفكِّر جدَّ
 برتاث العلمية ادلعاىد من وغًنه األزىر تعريف ف الكبًن الفضلُ  ولوُ  كبًنة، وحيادية ُمنفتحة روح ػلمل

  [.الشَّرائع صاحب احللِّي األوَّل للُمحقِّق اإلمامية فقو ف النَّافع ادلختصر طبع الَّذي ىو الفقهي الشِّيعة
 شرائع الشَّرائع، لكتاب موجزة سُلتصرة عملية رسالة ىو النافع ادلختصر عظيم، شيءٌ  النَّافع ادلختصر وكأنَّ 

 فيو األدب ُيسيء احلّلي ال ُمحقِّق أنَّ  كيف السَّابقة احللقات ف منو عليكم قرأتُ  الَّذي نفسوُ  وىو اإلسَلم،
 يتحدَّث وكان الغنائم، قضيَّة األنفال قضيَّة وف اخلُمس مسألةِ  ف يتحدَّث كان حينما ادلعصوم اإلمام مع
 اإلمام غيبةِ  عن يتحدَّث وحٌن..!! غُلحف مل إن أو غُلحف، ال أنْ  بشرط ذلك لوُ : فيقول اإلمام عن

 أنَّ  وكيف السَّابقة ادلاضية احللقات ف الكَلم ىذا مثلُ  مرَّ !! عدموِ  حال وف: اإلمام عدمِ  عن يتحدَّث
 ورُتِّب أُلِّف والَّذي الكتاب، ىذا نفس ىو عليو، وسَلموُ  اِ  صلواتُ  زمانِنا إمامِ  إىل ُيسيء احلّلي اقِّق
 بوِ  يتمّسكون الشِّيعة ُعلماءُ  اليوم وإىل النَّاصيّب، االجتهاد مصطلحَ  أقحمَ  الَّذي ىو الشَّافعيَّة، الطريقةِ  على
 احلّلي اقِّقُ  ىو ادلصطلح ىذا استعمل من أوَّل بِو، جاءنا الَّذي ىو ناصيّب، ُمصطلح األسود، احلجرُ  وكأنَّوُ 

  .(األصول معارجُ ) كتابوِ  ف
 عملية رسالةٍ  عن عبارة ىو النَّافع فادلختصرُ  النَّافع، ادلختصرُ  فسّماه الشَّرائع كتاب اختصر احلّلي اقِّقُ 

 كبقيَّة عملية رسالة! أساساً؟ الكتاب ىذا قيمة وما الباقوري بو قام الَّذي فما الشِّرائع، كتاب من اخُتصِرت
 بادلئات مألوىا ُعلماؤنا الشِّيعيَّة ادلكتبة ادلطالب، ىذه وأمثال والنَّجاسةِ  الطهارةِ  بٌن ما العملية، الرسائل
 صلاسة العجيب األمر ىذا لنا يكتشفُ  جديد فقيو يأت وُكلَّما الغائط وصلاسة البولِ  صلاسة ُكتب من وادلئات

 من! أدري؟ ال ماذا؟ حقَّق واقِّق،!! أدري ال ماذا؟ جدَّد أدري ال اجملدِّد، لوُ  ويقال الدم، صلاسة أو ادلينّ 
 كانوا ولو شيئاً، يعرفون ال البيت؟ أىل عن ماذا ولكن !!ذلك يعرفون واجلميع صلس البول أنّ  البديهيّ 
 كتبوا لو فعلوا، وحسناً  لكتبوا، البيت أىل عن شيئاً  يعرفون كانوا لو يعرفون، ال واِ  لكتبوا، شيئاً  يعرفون
 اِ  صلواتُ  البيت ألىل النقائصَ  نسبوا قليَلً  شيئاً  منهم ربّدثوا الَّذين ألنَّ  والقبائح، الفضائح لكتبوا

 بداية من ،723 احللقة ىذه ف اآلن ضلن األدلَّة عن تسألون وإذا الواقع، ىو ىذا أمجعٌن، عليهم وسَلموُ 
 بعيداً، ليس لكن الربنامج سينتهي حلقة أيِّ  عند أدري ال الربنامج َّناية وإىل ،723 اآلن إىل األوىل احللقة

 واحلقائقِ  باألدلَّةِ  مشحونٌ  فهو الربنامج ىذا على لنقف ولكن سبقتو الَّيت الربامج وحّتَّ  الربنامج ىذا ُكلُّ 
  .تاجر يا عينك وعلى ُيكذِّهبا، أنْ  أو يرّدىا أنْ  أحدٌ  يستطيع ال الَّيت والوثائق
 من وتأكَّدوا ادلصادر، إىل وارجعوا خلفي تتبَّعوا خلفي، وتتبَّعوا الربنامج ىذا بثُّ  وسُيعاد احللقات راجعوا
 الَّيت كتاباهتم ِعرب إلينا نقلوه ُثَّ  فيو وّكرعوا النَّاصيب الفكر إىل الشِّيعة ُمعمَّموا فركضَ  !!َكِذب من أو صدقي
 يأت الصَّدر باقر زلمَّد السيِّد أنَّ  كيف الُقرآنية، ادلدرسة ف علينا مرَّ  كما زوراً  البيت أىل حبديث ُزوِّقت
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 مل ومن ذلك، لكم ذكرتُ  وقد ادلعصوم، اإلمامِ  دلقصودِ  وسُلالفةٍ  ُمنافرةٍ  بطريقةٍ  ويُقطِّعوُ  ادلؤمنٌن أمًن حبديث
 سلمان مكتبة الُقرآنية، ادلدرسة ،03 ،00 ،02 ،07 ،03: صفحة إىل فلًنجع احللقة مسع قد يكن

 شاء ما الكتاب ذلذا كثًنة طبعات وتوجد العراق، بغداد، ،2370 األوىل، الطبعة الطبعة، ىذه امَّدي،
اً  وكثًنة كثًنة طبعات توجد ا،  الكتاب ىذا ف كان ولو ُقطيّب، فكرٌ  ىو فيو ادلوجودَ  الفكرَ  أنَّ  باعتبار جدَّ
 ُمشكلةُ  ىذه، ىي الشِّيعة ُمشكلةُ  الشِّيعَي، الوسط ف شاع وَلَما الطبعات ىذه طُِبع َلَما البيت أىل فكرُ 

 إذا الشِّيعّي، الواقع ىو ىذا ادلزابل، ف يبحثون ويذىبون البيت أىل فكر عن يُعِرضون أَّّنم ىي الشِّيعة
 يسألوَّنم، ادلراجع إىل ويعودون ويتساءلون، فيو يشّكون فإَّّنم البيت أىلِ  حديثَ  ذلم يطرح خطيب جاءىم

 حينها الُقطيّب، بالفكرِ  عليهم ويتقّيأون اخلطباء يأت حٌن ولكن صحيح، غًن أو صحيح الكَلم ىذا ىل
 ُسوءِ  أيُّ  حّقاً  البيت، أىل شيعةُ  إنَّنا تقولون الَّذين أنتم عندكم توفيقٍ  سوءِ  أيُّ !! لذلك يرقصوا أنْ  يكادون

  !عندكم؟ توفيق
 ىنا أنا طويلة، وادلقابلة أخرى لشخصيات وحّتَّ  الرِّفاعي طالب السيِّد ِقبل من اإلطراء وىذا ادلديح فهذا

 الباقوري أنَّ  ليس الفكري التَلقي بسبب الفكري، التَلقي بسبب اإلطراء ىذا شاىداً، ادلقطع هبذا جئتُ 
 من قليل قبل مرّ  كما ىنا ومن! ادلخالفٌن وإىل النَّواصب إىل انعطفوا القوم وإظّلا ال، البيت، أىل إىل انعطف

 ف الصَّدر باقر زُلَمَّد أنَّ  من ُيصرِّح الرِّفاعي طالب السيِّد قال كما الزرقاء أو الزرقا ُمصطفى فقيهُهم أنَّ 
 ادلسلمٌن، ُعلماء أكتاف عن أكتافهم، عن أزاح قد( اقتصادنا)و( فلسفتنا) إىل ُيشًن الكتابٌن، ذلذين تأليفو
 باقر زُلَمَّد السيِّد أنَّ  ولو الكفائي، الواجب أعناقهم وعن أكتافهم عن أزاح قد السنة، علماء إىل ُيشًن قطعاً 

 أنَّ  لو ذلك؟ الزرقاء ُمصطفى سيقول فهل وشرحها احُلجَّة ف الكاف كتابِ  بأحاديثِ  جاء قد كان الصَّدر
 عليهم وغلبُ  احلقائق يعرفوا أنْ  إىل حباجةٍ  وادلسلمون الكبًنة اجلامعة الزِّيارة شرح الصَّدر باقر زُلَمَّد السيِّد
 اجلامعة الزِّيارة َشرَحَ  الصَّدر باقر زُلَمَّد السيِّد أنَّ  فلو احلقائق، عن يبحثوا أنْ  ُعلمائهم على وغلب ذلك

ا الكَلم؟ ىذا ىؤالء غًن أو الباقوري أو الزرقا مصطفى سيقول فهل الَكبًنة ! إليهم ُردَّت بضاعُتهم ىي إظلَّ
 وأدلُّ  منواذلم، وعلى طريقتهم على كتبوا ُثَّ  وبُكتبهم بفكرىم وتأثَّروا قرأوا والبقيَّة الصَّدر باقر زُلَمَّد السيِّد
م كيف ذلك على دليلٍ   والَّذي ذُبيب، والنَّجف الربويّ  بنكٍ  إنشاءِ  خبصوصِ  النَّجف إىل ُسؤاالً  يُوجِّهون أَّنَّ

 ىذهِ  القطبيون، ادلسلمون اإلخوان منو ينتفعُ  الربوياً  بنكاً  يُنشئوا كي الصَّدر باقر زَلمَّد السيِّد ىو غُليب
 !؟..اآلثارِ  عن بعَدنا فاسألوا علينا تدلُّ  آثارنا
 سيِّد ِكتابات عن يتحدَّث وىو أيضاً  واضحاً  الكاتب أمحد كَلم وصار واضحةً  صارت الفكرة أنَّ  أعتقد

 العمود ُتشكِّل يقول كما كانت الَّيت وغًنىم قطب، وزَلمَّد كشك، جَلل وزلمَّد البهي، وزُلَمَّد قطب،
 .ل مكتبتنا الفقري
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 من األوَّل اجلزء ىو ىذا ،(القرآن ِظَلل ف) ادلركزي قطب سيِّد كتاب ُمقدِّمةِ  ف جاء شلَّا لكم أقرأ دعوين
 2370 األربعون، الشَّرعية الطبعة الشروق، دار طبعة الطبعة ىذه الُقرآن، ِظَللِ  ف قطب سيِّد كتاب

!! االنتشار من الكتابِ  ذلذا كم الحظوا األربعون، الطبعة ىي ىذه مصر، القاىرة، الشروق، دار ميَلدي،
 طويلة، ادلقدِّمة ألنَّ  سطوراً  لكم أقرأُ  ادلقدِّمة، ف األوىل، األربعة األجزاء على ادلشتمل األول اجمللَّد ىو ىذا
 وبٌن التفسًن مقدِّمة ف قطب سيِّد ذكرهُ  ما بٌن تُقارنوا حّتَّ  بدقَّةٍ  تلتفتوا أنْ  ورجائي قطب؟ سيِّد يقول ماذا

 منهجيََّتوُ  ادلؤلِّف ال ُمفسِّر فيها يعِرضُ  ادلقدِّمة أنّ  يعرفون التفاسًن على اطَلع ذلم والَّذين علماؤنا، ذكره ما
 . التفسًن ف وأسلوبَو وطريقَتوُ 

 السيِّد دروس( الُقرآنية ادلدرسة) من لكم وأقرأُ  ،(الُقرآن ِظَلل ف) ُمقدِّمة من قطب سيِّد من لكم سأقرأُ 
 أيضاً ( الُقرآن ىدى من) تفسًن من لكم وأقرأُ  منهجيَّتُو، فيها يشرح والَّيت الُقرآن تفسًن ف الصَّدر باقر زلمَّد

 أنْ  فرجائي اإلسَلمي، العمل ِلُمنظمَّة األوَّل الرَّمزِ  ادلدرِّسي تقي زَلمَّد للسيِّد األوَّل اجلزء من ادلقدِّمة من
 ..!!فارقاً  ذبدوا ولنْ  تُقارنوا، وأنْ  تستمعوا

 : القرآن ظَلل ف
ِّلِنعمةِنعمة،ِالُقرآنِِظاللِِِفيِالحياة - يقول البداية ف ىو - عشتُِِلقد - قطب؟ سيِّد يقول ماذا

ِإّلَِِّيعرفهاِّلِنعمةِنعمة،ِالُقرآنِِظاللِِِفيِالحياة - الُقرآن ظَلل ف جالسٌ  فهو - ذاقهاِمنِإّلَِِّيعرفها
 ػلاور فهو - الُقرآنِبهذاِِإليِِّيتحدَّثُُِِسبحانوُِِاهللِأسمعُِِعشتُِِلقد - يقول أنْ  إىل  - ذاقهاِمن

ِالصَّغير،ِالقليلُِِالعبدُِِأناِالُقرآنِبهذاِِإليِِّيتحدَّثُُِِسبحانوُِِاهللِأسمعُِِعشتُِِلقد - ا ػلاور بل الُقرآن
 ف، 77 صفحة من قرأتوُ  الكَلم ىذا يقول، أنْ  إىل - الجليلِالُعْلويِ ِالتكريمُِِىذاِلإلنسانِِِتكريمٍِِأيِ 

ُِكلِِِّوفيِبيئةُِكلِِِّفيِلَيعملِموضوعٌِِالُقرآنِِظاللِفيِيبدوِكماِاإللهيِ ِفالمنهجُِ -:70 صفحة
ِموضوعٌِِوىوِالواحدة،ِالبشريةِالنَّفسِحاّلتِِِمنِحالةٍُِِكلِِِّوفيِاإلنسانيةِالنشأةِمراحلِمنِمرحلةٍِ

ِواستعداداتوِِِوطاقاتوِِِاإلنسانِىذاِِفطرةِاّلعتبارِفيِآخذاًِِاألرض،ِىذهِِِفيِيعيشُِِالَّذيِاإلنسانِلهذا
ِفيِيتجلَّىِكماِاهللِإلىِوالر جوع -:71 صفحة ف ويقول - تعتريوِالَّتيِالمتغيَّرةِوحاّلتوِِِوضعفوِوقُ وَّتو
ِاهللِمنهجِِِإلىُِكلِّهاِبالحياةِالعودةُِِإنَّوُِِِسواه،ِّلِواحدٌِِواحد،ِوطريقٌِِواحدةِصورةٌِِلوُِِالُقرآنِِظالل
 - إليوِوالتحاُكمِحياتهاِفيِوحَدهُِِالكتابِىذاِتحكيمُِِإنَّوُِِالكريمِكتابوِفيِللبشريَّةَِِِرَسموِالَّذي
ِاألرضِفيِالفسادُِِفهوِوإّلَِِّشؤونهاِفيِوحَدهُِِإليوِوالتحاكم - إليو نتحاكم( التحاُكم) عبارة إىل انتبهوا

  .كَلموِ  آخر إىل - للنَّاسِوالشَّقاوةُِ
 الكتاب ىذا ف سيذكرىا الَّيت يعين - الخواطرِبعضُِِىذهِِ - :ادلقدِّمة آخر ف 74 صفحة ف يقول أنْ  إىل
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 خواطر - الُقرآنِِظاللِفيِالحياةِِِفَترةِِِِمنِواِّلنطباعاتِالخواطرِبعضُِِىذه - الكتاب طول وعلى
ِالخواطرِبعضُِِىذهِِ - مرادهُ  ىو ىذا الكتاب، ف وسيُفصلها رُلمل بشكلٍ  ادلقدِّمة ف ذكرىا وانطباعات

ِبعضُِِىذهِِ - !!ا وزلاورة ِظَللو ف واجللوس الُقرآن إىل ورباكم وانطباعات خواطر - واِّلنطباعات
ِسيِّدِالتوقيع،ِويهدي،ِبهاِينفعِاهللِلعلَِِّالُقرآن،ِظاللِفيِالحياةِفترةِِِمنِواِّلنطباعاتِالخواطر

  .الُقرآن ظَلل ف تفسًنِ  ف جاء ما ىذا - قطب
 :القرآنية ادلدرسة ف الصَّدر باقر زلمَّد السيِّد أمَّا

 ذباوزه ولكنَّوُ  ،(يَ ْنُطقَِوَلنِِْفَاْستَ ْنِطُقوهِالُقْرآنَِذِلكَِ: )ادلؤمنٌن أمًن كَلمَ  ذكر أنْ  بعد قطعاً  قال؟ فماذا
ُِكلِِِّوفيِدائماًِِالموضوعيِالتفسيرِوظيفةُِِوإنَّما -:03 صفحة ف قال ماذا القرآن، نستنطقُ  بأنَّنا وقال

ِأفكارِيحملُِِعاشوُِِالَّذيِالبشريةِِِتُراثِكلَِِّيحملِأنِْ - ال ُمفسِّر؟ يفعل ماذا - عصرُِكلِِِّوفيِمرحلة
ِعلىِليحُكمِالُقرآن،ِيديِبينِيضعهاِثُمَِِّالبشرية،ِتجربتوِِِفيِتعلَّمهاِالَّتيِالمقوّلتِيحملُِِعصرِه،

ِآياتوِِِمجموعةِخاللِِِمنِيتبيَّنوُِِأنِِْيستشفَُّو،ِأنِِْيفهمُو،ِأنِِْال ُمفسِّرِلهذاِيمكنِبماِالحصيلةِىذه
ِبالواقعِبالواقع،ِيبدأُِ -:00 صفحة ف ىذا - الموضوعيِالتفسير - يقول أنْ  إىل - الشَّريفة

ِومنِالتجربةِىذهِحصيلةِمنِيدهِِِإلىِوصلتِماِِبُكلِِِّيتزوَّدُِِالبشرية،ِالتجربةِبحصيلةِالخارجي،
ِالكريمِالُقرآنِويستنطقِالكريمِالُقرآنِلُيَحكِّمِالكريمِالُقرآنِإلىِيعودُِِثُمَِِّمضامينهاِومنِأفكارىا

َِوَلِكنِيَ ْنِطقَِوَلنِْ: )قال ادلؤمنٌن أمًن - والسَّالمِالصَّالةِعليوِالمؤمنينِأميرِاإلمامِتعبيرِحدِِِّعلى
 !! الُقطيب ادلنهج ىذا ف فُيقحُمو ادلؤمنٌن أمًن بكَلمِ  يأت ولكنَّوُ  ،(َعْنوُِأْخِبرُُكم

ُِكلِِِّفيِليعملِموضوعٌِِالُقرآنِظاللِفيِيبدوِكماِاإللهيُِِفالمنهجُِ - ىي ىي الكلمات تَلحظون أال
 أنْ  إىل - البشريةِالنَّفسِحاّلتِمنِحالةٍُِِكلِِِّوفيِاإلنسانيَّةِالنَّشأةِمراحلِمنِمرحلةٍُِِكلِِِّوفيِبيئة

 - يقول حّتَّ  - شؤونهاِفيِوحدهُِِإليوِوالتحاُكمِحياتهاِفيِوحدهِالكتابِىذاِتحكيمُِِإنَّوُِ - يقول
 خواطر مسَّاىا قطب سيِّد - الُقرآنِِظاللِفيِالحياةِِِفترةِمنِواِّلنطباعاتِالخواطرِبعضُِِىذه

  .وانطباعات
 الرجل، وىذا!! وانطباعات خواطر وليست تفسًن ىي النتائج أنَّ  يعترب الصَّدر باقر زلمَّد السيِّد أنَّ  الغريب

 - دورهُِِويكون -  الُقرآن ُمعايشة خَللِ  من وانطباعات خواطر ىو إليو وصل ما أنّ  يعترب قطب، سيِّد
 - المحاورِدورِأيضاً،ِإيجابياًِِدوراًِِال ُمفسِّرِدورِيكونِالحوار،ِدورِاْلُمْسَتنَطقِدور - الُقرآن دور

ِيطرحِمنِاألسئلة،ِيطرحِمنِالمشاكل،ِيطرحِمنِدور - جواب على ػُلصِّل حّتَّ  الُقرآن ػُلاور
ِاستطاعِالَّتيِالثَّقافيةِالتجربةِتلكِضوءِعلىِالبشرية،ِالحصيلةِتلكِضوءِعلىِاّلستفهامات
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ِيتلقَّىِكتابِأشرفِِِمعِالحوارِعلميةِخاللِِِمنِاّلستنطاقِعمليةِخاللِِِمنِيتلقَّىِثُمَِِّعليهاِالحصول
ِعشتُِِلقد) :البداية ف قطب سيِّد قالو الَّذي الكَلم نفس ىو وىذا - المتفرَّقةِاآلياتِثناياِمنِاألجوبة

 السيِّد إىل أم قطب سيِّد إىل الُقرآن هبذا ا يتحدَّثُ  فهل ،(الُقرآنِبهذاِإليِِّيتحدَّثِسبحانوُِِاهللِأسمعُِ
 ماذا أنتم! الصَّدري؟ القطيب ادلوضوعي التفسًن دلنهجيَّة وفقاً  يُفسِّر الَّذي ال ُمفسِّر إىل أم الصَّدر باقر زُلَمَّد

  !تقولون؟
 !ادلدرِّسي؟ تقي السيِّد يقول ماذا

 عن أربدَّث قطعاً  الشًِّنازي، التكوين من يتجزّأ ال ُجزء ىي الَّيت اإلسَلمي العمل ُمنظمَّة ف األوَّل الرَّجل
 الدِّيين ادلرجع مساحة ،(الُقرآن ُىدى من) اإلسَلمي، العمل ل منظمَّة حقيقّياً  وجودَ  ال اآلن وإالَّ  الفرتة تلكم

 طبعة الثَّانية، الطبعة القارئ، دار األوَّل، اجلزء ىو ىذا ادلدرِّسي، تقي زُلَمَّد السيِّد احلاج العظمى ا آية
 تقي السيِّد يقول ماذا الثَّانية، الطبعة مقدِّمة ف جاء ما نقرأ ميَلدي، 2334 ومزيدة، ومنّقحة زُلقَّقة

  ادلدرِّسي؟
ِواستخراجِالكريمةِآياتوِِِفيِوالتدب رِالعزيزِكتابوِِِفيِللنَّظرِِِوفقَّنيِحيثَِعَليَُِِّسبحانوِاهللِمنَِِّلقد

ِلموسوعةِاألولىِالطبعةَِنشرِعلىِمتطاولةِسنينِمرورِبعدِواليومِالواسعة،ِبحارهِِِمنِالمشعَّةِالُدرر
ِِقَبلِمنِعليهاِتشجيعاًِِتعالىِاهللِبفضلِتلقَّيتُِِأنِِْوبعدِالد ررِتلكِتضمَّنتِالَّتيِالُقرآنُِىدىِمن

 وىم األُمَّة؟ ف ادلنًن الفكر وأصحاب البصائر أولوا ىؤالء ىم من - األُمَّةِفيِالمنيرِوالفكرِالبصائرِأولي
 ونأخذ األوىل، الطبعة ُمقدِّمة ف ادلدرِّسي تقي السيِّد سيذكرىا الَّيت ادلنهجيَّة ذلذه وفقاً  التفسًن ىذا ف يقرأون
ائقة ىذه نفس يتذوَّقون ىم الَّذين ىؤالء تفسًنِه، خَلل من أيضاً  تطبيقياً  مثاالً  ِثالثاًِ - الذَّ ِأنِِْآملُِِإنِّي:
ِتدبّراتيُِأضمِّنهاِالمضمارِىذاِفيِجديدةٍِِموسوعةٍِِلتأليفِالمؤمنينِإخوتيِمعِوبالتعاونُِأوفَّق

 كيف وسنقرأ القدؽلة، التدبّرات على شيٍء؟ أيِّ  على تشتمل كانت السَّابقة الطبعة أنّ  باعتبار - الجديدة
 نفسُ  الُقرآن، ويستنطق الُقرآن وػلاور الُقرآن أمام غللسُ  أيضاً  التدبّرات، ىذه يكتب الدرسي تقي السيِّد أنَّ 

ِِ:بأمرينِوتتمي َّزُِِالجديدةِتدب راتيُِأضمِّنهاِالمضمارِىذاِفيِجديدةٍِِموسوعةٍِِلتأليفِِ - الشيء
ِِ.سابقاًِِأوجزناهُِِفيماِالتوسعأِ  ِب

ِ   ِ َِمَثلُِِالُقرآنَِمَثلَِِفإنَِِّالُقرآن،ِِمثلَِِأوِالُقرآنَِمَثلِفإنَِِّالمستجّدة،ِباألوضاعِيتَّصلِماِببيانب
 نفس! نستنطق ضلنُ  - ةحادثِواقعةٍُِِكلِِِّفيِآياتوِِِنستنطقِأنِْ - نفعل؟ ماذا - وعليناِالشَّمس
 ال ىنا؟ ادلعصوم اإلمام دور أين السؤال ،(َعنوُِأْخِبرُُكمَِوَلِكنِيَ ْنُطقِولنِْ: )يقول األمًن ،استنطقوه العملية،

ُِكلِِِّفيِآياتوِِِنستنطقِأنِِْوعلينا - قمري ىجري 7324 بتاريخ مكتوبة الثَّانية ادلقدِّمة ىذه لُو، وجودَ 
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 اإلمام ،(الَواِقَعةِالَحَواِدثِِفيَِوَأمَّا) :التوقيع من ُمستوحى ادلعىن ىذا حادثة واقعةٍ  ُكلِّ  ف - حادثةِواقعةٍِ
 ال البيت، أىل حديث احلديث، ىو األصل يعين احلديث، رواة إىل ارجعوا الواقعة؟ احلوادث ف ربدَّث ماذا
 مع اآليات نستنطقُ  ضلن نعم اآليات؟ نستنطق حّتَّ  ضلن من حادثة، واقعة ُكلِّ  ف اآليات نستنطق أنْ 

 من اآليات نستنطقُ  ،(َعنوُِأْخِبرُُكمَِوَلِكنِيَ ْنُطقِولنِِْفَاْستَ ْنِطُقوهِالُقْرآنَِذِلكَِ) :ادلؤمنٌن أمًن إخبارات
 ومن علي   من إالَّ  نأخذهُ  ال التفسًن أنَّ  الغدير، بيعة ميثاق لنفسِ  تطبيق وىو ادلؤمنٌن، أمًن إخبارات خَلل
ِستِمنِأكثرِقبل - ادلدرِّسي؟ تقي السيِّد يقول ماذا األوىل، الطبعة مقدِّمة إىل نذىب، فقط علي  

 نفس!! تأّمَلت - يليِماِكتبتُِِالُقرآنِمنِاستفدتُهاِالَّتيِتأم التيِتسجيلِعلىِعزمتُِِحينِسنوات
 أين؟ البيت أىل حديثُ  إذاً !! الُقرآن من نستوحي! استيحائات! استلهامات! انطباعات! خواطر التعبًن؛

 !! أدري ال
 الُقرآن، حقائقَ  لنا يكشفُ  الَّذي ىو البيت أىل حديثُ  البيت، أىل حديث من نستلهمَ  أن منَّا ادلطلوب
َعِتَناَِمَناِزلَِِِاْعرُِفوا) :تكون ىكذا القضيَّة !! الُقرآن آياتِ  يستنطقون ما بقدر اإلمام قال ما - ِعْنَدنَاِِشي ْ

 حديِثهم من ونستلهمُ  حديِثهم إىل نذىبُ  ،(مِّنَّاَِوفَ ْهِمِهمَِعنَّاِِرَوايَِتِهمِِمنُِِْيْحِسُنونَِماِِبَقْدرِِ -:قال
 نستنطقُ  بل الكَلم، علم بقواعد وال األصول علم بقواعد ال حديَثهم ونستنطقُ  حديَثهم، ونستنطقُ 
َنا: )قالوا ىم حديثهم، نفسِ  من االستنطاق بقواعد حديَثهم  فأصولُ  ،(الت َّْفرِيعَِوَعَلْيُكمِاأُلُصولَِعَلي ْ

 الكبًنة اجلامعة الزِّيارة ف ،(نَ ْورَِكاَلُمُكم: )نقول حٌن حديِثهم، خَللِ  من نستخرجها الفهم وقواعدُ  الفهم
  .كَلمِهم طوايا ف موجودةٌ  الفهم فقواعد اخلارج، من ُمنوِّرٍ  إىل ػلتاج وال ذاتاً  النوريَّة ػلمل كَلمهم أنَّ  أي

 ىي أين واالنطباعات التأمَُّلت ىذه - تأم التيِتسجيلِعلىِعزمتُِِحينِسنواتِستِمنِأكثرِقبل
 التدبُّر، سيقولون تأمَّلوا؟ لنا قالوا مّت موجودة؟ ىي أين البيت أىل سًنة ف البيت؟ أىل حديثِ  ف موجودة

 فهذهِ  أساس دون من كان إنْ  أساس؟ على يعتمدُ  ىو أو أساس دون من يكون ىل الُقرآن ف التدبُّر
 من هبا ِجيء الَّيت التفسًن قواعدُ  ىو ىل ىو؟ ما األساس فهذا أساس على يعتمدُ  كان وإنْ  مفَسَدة،

  البيت؟ أىل ثقافة من أم ادلخالفة الثَّقافة من ادلخالفٌن؟
 السيِّد ويرفضها الصَّدر باقر زُلَمَّد السيِّد يرفضها قضيَّة وأوَّل الفهم، قواعد على مبنياً  يكون أنْ  البُدَّ  التدبُّر

 هبذه الُقرآن تقرأوا ال لنا قالوا األَِئمَّة أنّ  صحيح البيت، أىلِ  قراءةَ  لنا تذكر الَّيت الرِّوايات ىي ادلدرِّسي تقي
 ِقراءة ألنَّ  الصَّحيح، بالشَّكل القرآن يُفسِّروا أنْ  ألجل لنا ذكروىا ولكنَّهم عنهم وردت الَّيت القراءات
 فما اللغوّي، األفق ف ىذا خاطئاً، الُقرآن تفسًنُ  سيكونُ  أساسها على القرآن نُفسِّر أنْ  أردنا إذا ادلخالفٌن

 ادلخالفٌن لقراءات وفقاً  الُقرآن نفسِّر أنْ  أردنا إذا اللغويّ  األفق ف اأُلخرى، احلقيقيَّة اآلفاق ف بالك
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 زُلَمَّد والسيِّد والبقيَّة، ادلدرِّسي تقي والسيِّد الصَّدر باقر زُلَمَّد السيِّد أساساً  خاطئاً، التفسًنُ  سيكون
 ادلفسِّرين ُكلّ  أساساً  والطباطبائي، والطربسي، الطوسي، والشَّيخ ا، فضل حسٌن زلمَّد والسيِّد الشًِّنازي،

 ادلدرسة وبضمنها أيضاً  فانيةالعر  ادلدرسة وحّتَّ  خاص بنحوٍ  األصولية ادلدرسة وف الشِّيعيَّة ادلؤسَّسةِ  ف
 يُفسِّرون ولكنَّهم بو، أُِمرنا قد ضلنُ  وىذا ادلخالفٌن، بقراءة يقرأونوُ  فإَّّنم الُقرآن يقرأون حٌن أيضاً  الشَّيخيَّة

 البيت، أىل وأحاديث روايات ف جاء ما ؼُلالفُ  وىو ادلخالفٌن، لقراءة وفقاً  اللغوي األفق ف الُقرآن ألفاظَ 
 ربريفِ  موضوع ف حلقاتٍ  عدَّة ف ربدَّثتُ  وقد القضيَّة، ىذه ف اخلوضَ  أُريد ال اآلن أنا حال أيِّ  على

 .الربنامج ىذا حلقاتِ  من احللقات تلك تُراجعوا أنْ  ؽلكنكم الُقرآن
:ِيليِماِكتبتُِِالُقرآنِمنِاستفدتُهاِالَّتيِتأم التيِتسجيلِعلىِعزمتُِِحينِسنواتِستِمنِأكثرِقبل

 - تفسًن ىو والواقع تفسًناً؟ تسّميها فلماذا تأمَُّلت ىذه كانت إذا - الحكيمِالُقرآنِتفسيرِفيِأبتدئُِ
 ماذا! القرآن؟ فهمِ  ف البيتِ  أىلِ  منهجيَّةُ  ىي ىذه فهل تأمَُّلت، التفسًن ىذا ف األساس يعين - أبتدئُِ
 ثقافتو ِبُكلِّ  ال ُمفسِّر يأت أنْ  الصَّدر باقر زُلَمَّد السيِّد عنها يتحدَّثُ  الَّيت ادلنهجيَّة ىي ىذه ىل أنتم؟ تقولون
 وواِ  !!ادلؤمنٌن أمًن قال كما الُقرآن ويستنطق القرآن ػُلاور الُقرآن يدي بٌن يضعوُ  وأنْ  البشريةِ  تُراث وِبُكلِّ 

 :قال ادلؤمنٌن أمًن يُوجد، ال دّلونا،! ذلك؟ ادلؤمنٌن أمًن قال مكان أي ف ادلؤمنٌن، أمًن ذلك قال ما
  (.ينطقِولنِاستنطقوه)

ِىجري1/4/1931ِِالموافقِالسَّبتِيومِفيِاهللِبيوتِمنِبيتٍِِفيِالحكيمِالُقرآنِتفسيرِفيِأبتدئُِ
ِالتدب رِمنهجِعلىِفيوِِِواعتمدتُِِإتماموِفيِأتوكَّلِاهللِوعلىِالكويتِمدينةِفيِ،11/9/1391

 الثَّقافة طبعاً  !!ثقافتوِ  حبسب اآليات ف يتدبَّر وىو ويقرأ الُقرآن يفتح يعين كيف؟ ادلباشر التدبُّر - المباشر
ِفيوِواعتمدتُِ - ادلباشر التدبُّر من ادلراد ىذا يكتب، يبدأ ذلك وبعد ثقافتوِ  حبسبِ  القطيب، بالفكر ادلشبعة

 نتوّقع ال يعين البيت، أىل أحاديثَ  ػلفظون ال عام بشكل الشِّيعة وادلعمَّمون - المباشرِالتدب رِمنهجِعلى
ا التفسًنية، األحاديث َحِفظ قد ادلدرِّسي تقي السيِّد من  حفظ أنَّوُ  أمَّا األحاديث، بعض ذىنوِ  ف يعلقُ  ردبَّ

 كانت لو وأساساً  ذىنِو، ف حاضرة األحاديث ىذه تكون الُقرآن ف يتدبَّر حٌن حبيث التفسًنيَّة األحاديث
ِالمباشرِالتدب رِمنهجِعلىِفيوِواعتمدتُِ - األسلوب هبذا ربدَّث َلَما ذىنو ف حاضرة األحاديث ىذه

 أال - ذاتوِالُقرآنِإلىِوالعودةِاآلياتِمنُِمباشرةًِِاّلستلهامِمنهجِأيِالتمهيدِفيِبيَّنتوُِِبماِانطالقاًِ
 - ىوَ  ىوَ  الصَّدر باقر زَلمَّد السيِّد وأسلوب قطب، سيِّد أسلوب نفسوُ  ىو األسلوب، ىو تَلحظون

 الكريمِالرَّسولِإيَّاهِعلَّمناِالَّذيِالمنهجِوفقِآياتوِبعضِِِفهمِِِعنَِقُصرناِكلَّماِذاتوِالُقرآنِإلىِوالعودة
  ادلنهج؟ ىذا علَّمَ  ا رسول أنَّ  ىل ا، رسول على افرتاء ىذا -
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 أمًن إىل االستنطاق عملية ينسب حينما الصَّدر باقر زلمَّد السيِّد كَلم ف االفرتائية الطريقة نفس تَلحظون
ِالُقرآنِبتفسيرِأمروناِحيثِالبيتِأىلِوأَِئمَّةُِِالكريمِالرَّسولِإيَّاهَِعلَّمناِالَّذيِالمنهجِوفق - ادلؤمنٌن
 ضوء ف ببعضوِ  بعضو القرآن نُفسِّر ،(َكَفرِفَ َقدِبِبعضوِِِبَعضوُِِالُقرآنَِضَربَِمنِْ: )قالوا األَِئمَّة - ببعضوِِ
 بالقرآن الُقرآن نفهم الُقرآن فهم ف البيت أىل منهجيَّة نعم، البيت أىل تفسًن ضوء ف البيت، أىل حديث
 نفهمُ  األحيان بعض وف البيت، أىل حبديث الُقرآن نفهم الفهم، ف البيت أىل لقواعد وفقاً  صحيح
 البيت أىل منهجيَّةُ  ىي ىذه البيت، أىل حبديث البيت أىل حديث ونفهم بالُقرآن، البيت أىل حديث
 إىل يُرشدنا ومل افرتاق، يوجد ال يفرتقا، لن مسبِّحتيو، بٌن ومجع (،الثَّقلين) :قال النَّيبُّ؟ قال ماذا ولذلك
 قواعد التفسًن؟ قواعدُ  أين إذاً  بالرأي، التفسًن عن وَّنانا ادلخالفٌن، عن َّنانا بل اخلارج، من ثالثٍ  عاملٍ 

 ىذين ف ُوِضع شيءٍ  ُكلُّ  العمودين، ىذين خارج من بشيءٍ  نأت أنْ  ال العمودين، ىذين ف التفسًن
 . الثَّقلٌن حديث معىن ىو ىذا العمودين،

ِإيَّاهِعلَّمناِالَّذيِالمنهجِوفقِآياتوِِِبعضِفهمِعنَِقُصرناُِكلَّماِذاتوِالُقرآنِإلىِوالعودة - يقول؟ فماذا
 أيِّ  ف!! بذلك أمرونا ما واِ  - ببعضوِِِالُقرآنِبتفسيرِأمروناِحيثِالبيتِأىلِوأَِئمَّةُِِالكريمِالرَّسول
 علينا العهدُ  ُأِخذَ  دلاذا األخرى، الرِّوايات بقيَّة مع مجِعها من البُدَّ  الرِّوايات فإنَّ  الرِّوايات، جاءت إذا مكان؟

 لن فإنَّنا هبما متّسكنا ما وإذا بالثَّقلٌن بالتمسُّك أُِمرنا دلاذا! الغدير؟ بيعة ف فقط علي   من التفسًن نأخذ أنْ 
ِالُقْرآنَِِْذِلكَِ) :قال قال؟ ماذا ادلؤمنٌن، أمًن قال التأبيدي، للنَّفي ىي الَّيت (لن) ىذه الحظوا نضّل،

 ف ادلوجود الكَلم نفس ىو وىذا ُأخربكم، أنا تعرفوا؟ أنْ  تريدون ينطق، لن ،(يَ ْنِطقِوَلنِفَاْستَ ْنِطُقوه
 تستنطقون أنتم وذىبتم التمسُّك تركتم إذا يعين ،(بَ ْعِديَِتِضل واَِلنِِِْبِهَماِتمسَّْكُتمِِإنِْ) :الثقلٌن حديث
 يقول كما ال التأبيدي، للنَّفي لن ينطق، لنْ  الُقرآن فإنَّ  نفسُو، ادلعىن ىو ىذا! فستضلون لوحدكم الُقرآن
 إىل يعود بأنَّوُ  ادلدرِّسي تقي زَلمَّد السيِّد يقول كما وال ادلؤمنٌن، أمًنِ  كَلمَ  ػُلرِّفُ  الصَّدر باقر زُلمَّد السيِّد

 . ُمباشر بشكلٍ  اآليات
ِالُقرآن،ِتفسيرِمنِالهدفِىوِذلكِإنَِِّحيثِالذِّكرِبآياتِالرَّاىنِالواقعِربطِأحاولُِِوإنِّي -:يقول

ِأُبَ يِّنِأنَّنيِأدَّعيِوّلِجديد،ِعالمٍِِعلىِجديدةِبإشراقةٍِِنهارٍُِِكلَِِّتطُلعِالشَّمسَِمَثلِالُقرآنَِمَثلُِِأوليس
ِِعبرِشخصيَّاًِِاستفدتهاِالَّتيِالبصائرِتلكِفقطُِأسجِّلِأنِِْحاولتُِِإنَّماِبلِكامالًِِاهللِكالمِمعانيُِىنا

ِرؤايِبَ ْلورَةِفيِألقيوُِكنتِالَّذيِالتفسيرِدرسِتالميذِمنِأخوتيِدورِأنسىِوّلِالُقرآن،ِفيِتدبِّري
 الطبعة ف َكَتب حينما قطب سيِّد عن الصورة بنفس ُتذكِّرنا الصُّورة ىذه أنَّ  ُتَلحظون أال - وأفكاري

 من وطلب كثًناً  توقف ،﴾الٌُْسْطَى ًالصَّالَةِ الصَّلٌََاثِ عَلَى ًحَبفِظٌُاْ: ﴿اآلية عند كثًناً  توقَّف أنَّوُ  من األوىل
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 بأنّ  ُتَلحظون أال ذلك، ف الكَلم مرَّ  وقد وكاتبوه، وراسلوه اآلية ىذه تفسًن ف معو ُيساعلوا أنْ  الُقرَّاء
 ػلضرون تَلميذٍ  كَلم خَللِ  من أو ادلعصومٌن كَلم خَلل من تأت اآلراء بلورة يعين!! الكَلم ىو الكَلم

ِوأفكاريِرؤايِبَ ْلَورةِفيِأُلقيوُِكنتِالَّذيِالتفسيرِدرسِتالميذِمنِأخوتيِدورِأنسىِوّل - !التفسًن؟
ِفيِالتدب رِأكملتُِِفقدِاليومِأمَّاِأعوام،ِستةِمنِأكثرِقبلِكتبُتوِماِىذاِالتوك ل،ِوعليوِالموفِّقِواهلل

ِعبرِوذلكِالتفسيرِىذاِفيِالتدب رِمنِاستلهمتهاِالَّتيِاألفكارُِخالصةِوسجَّلتُُِِكلِّوِالُقرآنِِ
ِِ:مرحلتين

ِالُقرآنِبدايةِمن - الكَلم ذلذا انتبهوا - بيديِالتفسيرِكتبتُِِالنَّحلِسورةِوحتَّىِالُقرآنِبدايةِمنِأِ  
ِمعيِحامالًِِىادئِمقامٍِِأوِمسجدٍِِإلىِآويُِكنتِحيثِبيديِالتفسيرَِكتبتُِِالنَّحلِسورةِوحتَّى

 نفس - األُمَّةِتخصِِممَّاِكثيرةِىموماًِِوربَّما - وقرطاس وقلم قرآن فقط، - والقرطاسِوالقلمِالُقرآن
 - الُقرآن وػلاور وعلومها وآالمها البشرية برتاث يأت حيث الصدر باقر زُلَمَّد السيِّد يقولو الَّذي الكَلم
 أال ،(ػُلدِّثين) ،(ػلاورين ا أمسعُ  ُكنت) ،(الُقرآن ِظَلل ف ُكنت) الكَلم نفس - آويِكنتُِِحيثُِ

ِوالقلمِالُقرآنِمعيِحامالًِِىادئٍِِمقامٍِِأوِمسجدٍِِإلىِآويِكنتُِِحيثُِ - !النغمة ىي النَّغمة تَلحظون
ِآياتٍِِمجموعةِوأقرأُِِربِّيِكتابِأمامِكالتلميذِفأجُلسُِِاألُمَّةِتخصِ ِِممَّاِكثيرةِىموماًِِوربَّماِوالقرطاس

 - ذلكِعلىِيُعيننيِأنِِْسبحانوِاهللِسألتُِِكريمةِآيةٍِِأبعادِلفهمِذكائيُِيسعدنيِلمِوإذاِفيهاِوأتدب َّرُِ
 أشهر ستة انتظرت :قال قطب سيِّد وأنَّ ! الشَّيء نفس! تَلحظون أال! ادلعصوم؟ كَلم إىل تذىب ال دلاذا

 !! القرّاء إىل وجلأ معىن إىل وصلت وما الوسطى الصََّلة معىن ف اآلية ف أتدبَّر أشهر ستة من وأكثر
ِوإذاِفيها،ِوأتدب َّرُِِآياتِمجموعةَِِوأقرأُِِربِّيِكتابِأمامِكالتلميذِفأجلس - ابتُلينا ابُتلينا، وا مجاعة يا
ِلم  أعاننا قد ا - ذلكِعلىِيُعيننيِأنِِْسبحانوِاهللِسألتُِِكريمةِآيةٍِِأبعادِلفهمِذكائيُِيسعدنيِ

ِأستوحيهاِالَّتيِاألفكارُِخالصةِالبدءِفيُِأسجِّلُِِثُمَِّ - !!ادلعصومون األئّمة وىم أبوابَُو، لنا وفتح مسبقاً 
ِاألفكارَِكانتِاألحيانِبعضِوفيِأكثر،ِبتفصيلٍِِفيهاِتأم التيِوُأسجِّلِاهللِآيةِفيِأتدب َّرُِِوبعدئذٍِِمنها،

ِاخترتوُِِالَّذيِالموجزِالمنهجِمعِليتناسبِفقطِبعضهاِفأختارُِِتسجيلهاِعنِعاجزاًِِوأجدنيِتتزاحم
 األَِئمَّةُ  قال ىكذا تُرى - كتاباتيِسائرِفيِأوِالعامَّةِاألحاديثِفيِبالبقيَّةِِِانتفعُِِبينماِالتفسيرِلهذا

 !الُقرآن؟ تفسًنَ  لنا وبيَّنوا ادلعصومون
 كان الثَّانية الطبعة ُمقدِّمة من ادلدرِّسي تقي زَلمَّد للسيِّد( الُقرآن ىدى من) األوَّل اجلزء من عليكم قرأتو ما
 صفحة ف، 22 صفحة ،21 صفحة ف كان األوىل الطبعة مقدِّمة ومن ،23 صفحة ،20 صفحة ف

ِِ:التاليةِالمالحظاتُِأسجِّلُِِالختامِوفي -:23
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ِأوَّّلًِ ِعليُهمِالُهدىِوأَِئمَّةِالوحيِتراجمةِتعبيرِوحسبُِمختلفةًِِأبعاداًِِالحكيمِالُقرآنِآلياتِِِإنَِّ:
 كَلم إىل تعودون ال دلاذا إذاً  ىكذا القضيَّة كانت إذا - السَّبعينِإلىِتصلُِِوبطوناًُِِتخوماًِِلوُِِأنَِِّالسَّالم

 إذا - بسائرىاِفكيفِمنهاِواحدٍِِبُعدٍِِعلىِيطَِّلعِأنِِْمثليِشخصٌِِيستطيعِّلِويكاد - !البيت؟ أىل
ِفحينِلذلك - !ادلشاكل؟ ىذه ف نفَسك تُقحم إذاً  دلاذا واحدٍ  بُعدٍ  على االطَِّلع على قادراً  لست ُكنتَ 
ِإنَّماِاألقرب،ِالمعنىِبالتأكيدِأنَّوِأدَّعيِّلِبلِوأبعادىا،ِمعانيهاُِكلِ ِأنَّوِأدَّعيِفالِاآليةِمعنىِأكُتب
 .فهميِبقصورِاعترافيِمعِاآلياتِمنِفهمتوُِِماِوفقطِفقطِأسجِّلُِ
 كتاب عن ينقلها الرِّواية يقولون؟ ماذا األَِئمَّة الربىان، تفسًن من األوَّل اجلزء ىو ىذا يقولون؟ ماذا األَِئمَّة
َِعْلْمُتمَِما) :الباقر إماُمنا يقول ماذا رجاء، أب ابن زياد ينقلها الباقر، إمامنا عن الرِّواية للُكليين، الكاف
َِعْلْمُتمَِما - زُلَمَّد آلِ  من العال ِم، من نأخذىا أنْ  البُدَّ  نعلمها؟ وكيف تعلموَّنا الَّيت األشياء - فَ ُقوُلوا
ِتَ ْعَلُمواَِلمَِوَما - فقولوا طريقهم من علمتم ما ا، كَلمُ  ىذا - َأْعَلمِاهللُِِفَ ُقوُلواِتَ ْعَلُمواَِلمَِوَماِفَ ُقوُلوا
 يأخذ يعين ماذا؟ يَ ْعين اآلية ينتزع - الُقْرآنِِمنِاآليَةَِِلَيَ ْنَتزِعُِِالرَُّجلِِإنَِِّ؛ِالرَُّجلِِإنَِّ ،َأْعَلمِاهللُِِفَ ُقوُلوا

 فيها ؼلرُّ  - ِفيَهاِِيخرِ ِالُقْرآنِِمنِاآليَةَِِلَيَ ْنَتزِعُِ - فيها يتدبَّر السيِّدُ  يفعل كما إليها، وينظر لوحِدىا اآليةَ 
 ىو ىذا - (َواأَلْرضِالسََّماءِِِبَينََِِماِأَبْ َعدَِِفيهاِيخرِ  - ا عن وبُعداً  وضَلالً  جهَلً  ؼلرُّ  وضَللِو، جبهلوِ 
  .زُلَمَّد آلِ  منطقُ  ىو وىذا البيت، أىلِ  منطقُ 

ِوأَِئمَّةِالوحيِتراجمةِتعبيرِوحسبِمختلفةِأبعاداًِِالحكيمِالُقرآنِآلياتِإنَِّ - :يقول ىنا ىو ادلشكلة
ِبُعدٍِِعلىِيطَّلعِأنِِْمثليِشخصٌِِيستطيعِّلِويكادِالسَّبعينِإلىِتصلُِِوبطوناًُِِتخوماًِِلوُِِأنَِِّالُهدى
ِّلِبلِوأبعادىاِمعانيهاِكلِ ِأنَّوُِِأّدعيِفالِاآليةِمعنىِأكتبُِِفحينِلذلكِبسائرىا،ِفكيفِمنهاِواحد
ُِأسجِّلِإنَّما - زُلَمَّد؟ آل حديثَ  ترتك دلاذا إذاً ! تكتب؟ دلاذا إذاً  - األقربِالمعنىِبالتأكيدِأنَّوِأدَّعي
 ىكذا زُلَمَّد وآل كذلك ُكنت إذا - فهميِبقصورِاعترافيِمعِاآلياتِمنِفهمتوُِِماِوفقطِفقط

 أىل كلماتُ  ،(َواأَلْرضِالسََّماءِِِبَينََِِماِأَبْ َعدَِِفيهاِيخرِ ِالُقْرآنِِمنِاآليَةَِِلَيَ ْنَتزِعُِِالرَُّجلِِإنَِّ: )يقولون
َِشيءٌَِِولَْيسََِِجاِبرِيَا - امسعوا مجاعة يا - َجاِبرِيَا -:يقول الصَّادق اإلمام - َجاِبرِيَا!! )واضحة البيت
َِوآِخُرَىاَِشيءِِفيَِوَأْوَسطَُهاَِشيءِِفيَِأوَُّلَهاِلَيَ ْنِزلُِِاآليَةِِإنَِّ - الُقرآن من - ِمْنوِالرَِّجالُِعُقولِِِِمنِِْأَبْ َعدَِ
 ! أنت؟ تتدبّ رُ  ماذا! فيها؟ تتدبّ رُ  فكيف ،(َشيءِِفي

 أنت!! ىذا غريبٌ  - التفاسيرِإلىِالر جوعِقبلِلآلياتِتدب راًِِالتفسيرِفيِمنهجيِكان:ِثانياًِ -:يقول
 كتابوِ  ف قطب سيِّد منهج بالضَّبط ىو ىذا! ُمسبقة؟ معلومات عندك تكون أنْ  دون من تتدبّر كيف

 ومرَّة مرَّة الكتاب ىذا بقراءة يُوصي الشًِّنازي زَلمَّد السيِّد أنَّ  سيأتينا والَّذي ،(الُقرآن ف القيامة مشاىد)
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 ىذا مراجعُ : )عنوان ربت الكتاب، ىذا َّناية ف قطب سيِّد يقول ماذا حبفظِو، اخلطباءَ  ويُوِصي!! وَمرَّة
 نفس على فهو الكتاب، آخر ف ادلصادر يذكرون ادلؤلِّفٌن أكثر عادةً  مصادر، يعين مراجع ،(الكتاب
ِاألوَّلِمرجعيِكان - يقول؟ فماذا (الكتاب ىذا مراجعُ ) لكتابوِ  مصادر يذكر مل قال؟ ماذا ولكن الطريقة

ِالخاصِفهميِعلىِاعتمدتُِِوقد - ادلصحف فقط - الشَّريفِالمصحفِىوِالكتابِىذاِفي
 كنتُ  ادلدرِّسي تقي السيِّد قليل قبل قال ما مثل بالضَّبط - التعبيرِفيِوطريقتوِِِالكريمِالُقرآنِألسلوب

ا فقط والقرطاس والقلم الُقرآن ادلصحف ِإالَّ  معي أمحل ما مكان أو مسجد إىل آوي  عُلومَ  معي أمحل وردبَّ
ِالكتابِىذاِفيِاألوَّلِمرجعيَِكان - كتلميذ ربِّ  كتاب يدي بٌن الكتاب، ىذا يدي بٌن وأجلسُ  األُمَّة

ِالتعبيرِفيِوطريقتوِِِالَكريمِالُقرآنِألسلوبِالخاصِفهميِعلىِاعتمدتُِِوقدِالشَّريفِالمصحفِىو
ِماذاِألعرف - !التفاسًن يقرأ مل ىنا والسيِّد التفاسًن، قرأ الرجل - التفاسيرِمنِكثيراًَِِقرأتُُِِكنتُِِوإنِْ

ا الكتاب ذلذا مراجعَ  التفاسًن أُثبِّت ما أنا - ىناِأُثبِّتهاِأنِِْأستطيعِّلِولكنَّنيِيُقال  يل مراجعَ  تُكن مل ألَّنَّ
 ادلصادر من مصدراً  يذكر مل لذلك الكرمي، الُقرآن ألسلوبِ  اخلاص فهموِ  على اعتمد فقط ىو احلقيقة، ف
 - إليهاِأرجعِكنتُِِماِنادراًِِالَّتيِالتفاسيرِإلىِالرجوعِقبلِلآلياتِتدب راًِِالتفسيرِفيِمنهجيِكان -

ِحجاباًِِالُقرآنِِِوبينِبينيِأضعَِِأنِِْأخشىُِكنتِألنَّيِوذلك - األسلوب ونفس التعبًن نفس تَلحظون
 ! حجاباً  نفسكَ  وضعتَ ! حجاباً  جهَلك وضعتَ ! حجاباً  عقَلك وضعتَ  أنت ىو - البشرِكالمِِِمن

 الُقرآن مع نتعامل كنَّا إذا مجيعاً، إلينا اجلميع، إىل بل ادلدرِّسي، السيِّد إىل فقط موجَّهاً  ليس الكَلم وىذا
 مل فهو - البشرِكالمِمنِِحجاباًِِالُقرآنِوبينِبينيِأضعِأنِِْأخشىُِكنتِألنِّي -:يقول الصورة، هبذهِ 
ا التفسًن، كتب إىل يَ ُعد  كتبُ  كانت وإنْ  البيت، أىل كَلم من شيء فيها التفسًن كتب كانت ردبَّ

  .ادلخالفٌن يوافقُ  ما فهو حديثٍ  من يذكرونو وما البيت، أىل حديثِ  من خالية الشِّيعيَّة التفسًن
ِمجمعِتفسيرِمنِالُقرآنُِمفرداتِمعانيِاستخراجِاإلخوةِبعضِعلىِاقترحتُِِالتفسيرِإتمامِبعد:ِثالثاًِ

مةِالبيان  ألىلِ  سُلالفٌ  ُسينٌِّ  تفسًن ألنَّوُ  - المعتبرةِالتفاسيرِبينِمنِاألكملِأعتبرهُِِالَّذيِالطبرسيِللعالَّ
 ادلدرِّسي، تقي السيِّد قاذلا صحيح العبارة وىذه ادلعتربة، التفاسًن بٌن من األكمل ىو فهذا! بامتياز البيت
ينيَّةُ  ادلؤسَّسةُ  تقوذلا العبارة ىذه ولكن  ألنَّ  دلاذا؟ الكَلم، ىذا يقولون ُكلُّهم ادلراجع وقضيِضها، بقضِّها الدِّ

 وأمًنِ  النَّيبّ  سهوِ  من تبنَّاه ما أيضاً  منو عليكم قرأتُ  وقد البيت، ألىل سلالفٌ  سيّنٌ  تفسًنٌ  التفسًن ىذا
م األمر وصاحبِ  ادلعصومٌن واألَِئمَّةِ  والزَّىراءِ  ادلؤمنٌن  ذلك ُيشكِّل ال الَّذي احلد إىل وينسون يسهون أَّنَّ

 اِ  صلواتُ  رلانٌن يكونون ال الَّذي احلدِّ  إىل يعين الطربسي، تفسًن من عليكم ىذا قرأتُ  عقوذلم، ف خلَلً 
ِثالثاًِ - !!احلد ىذا إىل معتوىاً  ادلؤمنٌن أمًن يكون ال أنْ  السَّفاىةِ  من حالة ف أو!! عليهمً  ِإتمامِبعد:
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مةِالبيانِمجمعِتفسيرِمنِالُقرآنِمفرداتِمعانيِاستخراجِاإلخوةِبعضِعلىِاقترحتُِِالتفسير ِللعالَّ
ُِوِضعتِحيثِمشكورينِذلكِفعلواِوقدِالمعتبرة،ِالتفاسيرِبينِمنِاألكملِأعتبرهُِِالَّذيِالطبرسي

  .للفائدةِوإكماّلًِِللمراجعةِتسهيالًِِالُقرآنِرسمِِِتحت
ثنا سامل ابن ىشام الباقر؟ إمامنا يقول ماذا َِفسَّرَِمنِْ) :العياشي تفسًن ف والرِّواية الباقر إمامنا عن ػُلدِّ

 ادلصحف معوُ  ويأخذ لوحده مسجدٍ  إىل يذىب اإلنسان أنْ  معىن ما ،(يُ ْؤَجرَِلمِفََأَصابِِبَرأِيوِِِالُقْرآن
 حجاباً  الُقرآن وبٌن بينوُ  فيما غلعل أنْ  يُريد وال كتلميذٍ  الكتاب ىذا يدي بٌن وغللس وقلماً  ورقاً  معو ويأخذ

 باقر زلمَّد السيِّد يقول كما الُقرآن ػُلاور ذلك وبعد التفاسًن، على يطّلع أنْ  دون من البشر كَلم من
 فََأَصابِِبَرأيِوِِِالُقْرآنَِفسَّرَِمنِْ) تقولون؟ ماذا ال؟ أم عليو ينطبق احلديث ىذا!! يستوحي يستلهم،: الصَّدر

  (.َعَليوِِإْثُموَُِِكانَِأْخطَأَِوِإنِِْيُ ْؤَجر،َِلم - أصاب إذا -
ِأَبْ َعدُِِفَ ُهوَِأْخطَأَِوِإنِِْيُ ْؤَجرَِلمَِأَصابِإنِِِْبَرأِيوِِِالُقْرآنَِفسَّرَِمنِْ:ِالصَّادقِِإماِمناَِعنَِِْبِصير،ِأَِبيَِعنِْ)

 (.السََّماءِِمن
ثنا وُىو الصَّادق إمامنا عن َِما)، (َكَفرِِإّلَِِّبِبَ َعضٍِِبَ ْعَضوُِِالُقْرآنِرََجلَُِِضَربََِِما: )الباقر إمامنا عن ػُلدِّ

 ىذه حبسب ادلوضوعي، بالتفسًن ُيسمَّى الَّذي ىذا ىو ؛(َكَفرِِإّلَِِّبِبَ َعضٍِِبَ ْعَضوُِِالُقْرآنِرََجلَُِِضَربَِ
 اآليات بعض غلمعون البيت أىل عند موضوعي   تفسًنٌ  ىناك البيت، أىل منهجيَّة اعتمدنا إذا الطريقة،

 ضمن ف ادلعاين تكون أنْ  ولكن البيت، أىل حديثِ  ف موجودٌ  شيءٍ  ُكلُّ  ومعاٍن، قواعد منها ويستخرجون
 !!عليهما أجنبّياً  شيئاً  نُدِخل أنْ  ال ،(يَ ْفَترِقَاَِلنِْ: )الثَّقلٌن حديث رؤية

: عنوان ربت الفاربة سورة ف ادلدرِّسي تقي للسيِّد( الُقرآن ُىدى من) األوَّل اجلزء نفس من ،731 صفحة
 والتصميم ااِلستقامة عن يتحدَّث - مراحلِثالثِعبرِوذلك -:يقول أنْ  بعد( اذلداية على التصميم)

  .﴾الْوُسْخَمٍِن الصِّسَاطَ اِىْدًِب: ﴿معىن ف اذلداية، على
ِاألولىِالمرحلة ِعرفِإذاِإّلَِِّجادَّاًِِاّلستقامةِعلىِالتصميمِيكونِولنِِْاّلستقامة،ِعلىِالتصميم:
ِىوِفقطِواحداًَِِطريقاًُِِىناكِوأنَِِّالمنشودةِأىدافوِإلىِبوِِِتُؤدِّيِّلِشّتىِطُرقاًِِالحياةِِِفيِأنَِِّاإلنسان

ِيسعىِأنِِْعليوِالَّتيِواجباتوِِِمنِىوِفيوِوالسَّيرِالطريقِىذاِعلىِالتعر فِأنَِِّوعرفِإليهاِيُوصلوُِِالَّذي
ِولهذاِبصيراًِِالطفلُِِيُولدِحيثِالبصرِكنعمةِمثالًِِليستِعليو،ِالطبيعيةِاهللِنِعمِِمنِوليستِلتأديتها

ِاهللِأنَِِّعلىِدليلٌِِالدعاءِوىذا ﴾الْوُسْخَمٍِن الصِّسَاطَ اِىْدًِب﴿ :ونقولِاّلستقامةِيمنحناِأنِِْاهللِندعوِفإنَّنا
ِعنِينحرفونِالنَّاسِأكثرِإنَِّ - 732 صفحة ف يقول أن إىل - منوِيطلبهاِلمنِإّلَِِّاّلستقامةِيمنحُِِّل
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ِنورِمنهمِويسلبِعليهمِاهللِيغضبُِِىؤّلءِالشهوات،ِلضغوطِيستسلمونِألنَّهمِبشهواتهمِاّلستقامةِِ
ِالهدايةِنعمةُِِلهمِتدومِأنِالمؤمنونِيدعوِلذلكِيبصرونِّلِظُُلماتٍِِفيِبهمِفإذاِالعقلِووَىجِالفطرة

  .زُلَمَّد آل منطقُ  ىو ما ىذا - مستقيمينِفيكونون
 ادلضمون، ىذا حول تدور الُقرآنية ادلضامٌن وُكلُّ  الوالية، ىي واحدة جوىرةٍ  على ُبيِنَ  الُقرآن زُلَمَّد آل منطقُ 

 ىي للوالية ادلقدِّمةُ  الوالية، بوابة ىي الرباءة الوالية، شؤون من ىي الرباءة فإنَّ  الرباءةِ  معاين ف جاء وما
 يأت ُثَّ  بالطاغوت الكفر البداية ف با، اإلؽلان معىن يأت ذلك بعد ،﴾بِبلطَّبغٌُثِ ٌَىْفُسْ فَوَيْ: ﴿الرباءة
 ادلركز، حول واحدة نقطة حول تدور دائرةٍ  دبثابة ىو الُقرآن ف جاء ما ُكلُّ  ُمقدِّمة، ىناك با، اإلؽلان
 ادلستقيم فالصِّراطُ  ادلستقيم، الصِّراط عن تتحدَّث حٌن الُقرآن، ُخَلصةُ  ىي الفاربة سورة الوالية، ىو وادلركز

، إىل إليو، ىدايةٌ  واذلداية عليو، وسَلموُ  اِ  صلواتُ  علي   ىو  وأحكاموُ  دينوُ  شؤوناتِو، من واليتوُ  علي 
، إىل فهي أصلها ف اذلدايةُ  أمَّا اذلداية، شؤونات من ىذا ُكلُّ  ناتو،و شؤ  من وتعاليموُ   عليهم ادلغضوب علي 

 ىذه وارَّمات والواجبات، الشَّهوات، بالشَّهوات، ذلا عَلقةَ  وال بعلي   ترتبط ىنا ادلعاين السورة ف والضاّلون
  .احلاشية ف تأت

 بلحاظِ  ال علي   بلحاظِ  ىو إظٌلا ضلَّوا والَّذين عليهم ُغِضب الَّذين فتقسيم القرآن، ُخَلصة ىي الفاربة سورة
 األُمَّة، مشكلُتهم ىؤالء الُقطيّب، بالفكرِ  ُأشِبعوا الَّذين ىؤالء يتحدَّثون، حينما ىؤالء ولكن آخر، شيءٍ 
 مرَّة أوَّل مشاكلك حلّ  مرَّة، أوَّل مشاكلك حلّ  أنت ىو البشر؟ مشاكل ضللُّ  كيف اإلسَلم؟ ضُلكِّم كيف
 قلبك، ف مشاكل عقلك، ف مشاكل عندك مشكلة، مليون عندك أنت البشر، مشاكل حلّ  ذلك وبعد

 عند ال زُلَمَّد، آلِ  عندَ  ىو ادلشاكل حلُّ  كذلك، ىو منَّا واحد ُكلّ  معامَلتك، ف عباداتك، ف مشاكل
 غللس قطب فسيِّد القطيب، ادلنطق بنفس ينطقون ىؤالء!! ِِشاذلا من ؽليَنها تعرف ال الَّيت التَّائهة العمائم ىذهِ 

ا الُقرآن ظَلل ف  ف فتاة دبثابة ىو: فقال الصَّدر باقر زلمَّد السيِّد لوُ  وجد ما مثل ُعذراً  لوُ  صلد قد وردبَّ
ا كندا، أطراف من نائية منطقة  وأنت النَّجف ف الَّذي ىذا أنت أعذاركم؟ ىي ما أنتم أمَّا عذراً، لوُ  صلد ردبَّ

  !أعذاركم؟ ىي ما كربَلء الَّذي ىذا
ِإلىِمنحرفينِفظّلواِالهدايةِاهللِنعمةِمنهمِاهللِفسلبِاِّلنحرافِتعمَّدواِِممَّن ،﴾عَلٍَيِنْ املَغضٌُةِ غَريِ﴿

ِمنِاّلنحرافِإلىِاإلنسانِتدفعُِِالَّتيِالجبريّةِاّلنحرافِعواملِمنِالتخل ص:ِالثَّالثةِالمرحلةِاألبد،
 ليس ال، ادلؤمنٌن، أمًن واليةُ : ىذا ىو ادلقصود ويقول يُرقِّع من يل سيخرج قطعاً  - تصميمِوّلِوعيٍِِدون
 زُلَمَّد آلُ  أين علي ؟ أين ادلوجود، العام اجلوِّ  ىو ىذا ترقيع، ىذا األمر، هبذا لوُ  عَلقةَ  وال ادلقصود ىذا ىو
  .وقلم وورقٍ  وُمصحفٍ  رجلٍ  على تعتمد القصَّة ِبُكلِّها؟ القصَّة ىذه من
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ِالثَّالثةِالمرحلة ِدونِمنِاّلنحرافِإلىِاإلنسانَِتدفعُِِالَّتيِالجبريةِاّلنحرافِعواملِمنِالتخل ص:
ِيجبِالَّتيِالضاللةِعواملِمنِإنَّهاِحيثِوالنسيانِوالغفلةِالجهلِمثلِوذلكِتصميمِوّلِوعيٍِ

ِمنِفيوِوبماِبالدينِلجهلهمِينحرفونِالنَّاسِمنِوكثيرٌِِاّلستقامة،ِتتمَِِّحتَّىِاألخرىِىيِمنهاِالتخل ص
ِمبادئِأجلِمنِوضّحواِيسارًا،ِأوِيميناًِِاهللِقيمِعنِابتعدواِالَّذينِالشبيبةِأكثرِمثلِوخير،ِسعادةٍِ
ِمنِالتضحيةِعنِتوانواَِلَماِالصَّحيحِالدِّينِعرفواِلوِألنَّهمِالُجهالءِىمِىؤّلءِصادقة،ِتضحيةًِِفاسدة

ِقريب،ِمنِيتوبونِثُمَِِّمعيَّنةِظروفِفيِالذنوبِفيِيقعونِالَّذينِالمؤمنونِكذلكِالمبادئ،ِأجل
ِالمستقيمِالصِّراطِإلىِاهللِيهديهمِأنِِْالصَّادقونِالمؤمنونِيدعوِلذلكِوالنسيانِالغفلةِتقودىمِىؤّلء

 . الضالينِمنِيجعلهمِوّل

ِإذِِْالواعيِاّلنحرافِمنِالتخل صِبعدِإّلَِِّيكونِّلِالالواعيةِالضاللةِمنِالتخل صِإنَِّ ﴾الضَّبلِّنيَ ًَالَ﴿
ِمنِبالتخل صِيأمرِالُقرآنِنجدِلذلكِاّلنحرافِعلىُِمصمِّماًُِِمعانداًُِِمتكبِّراًِِقلباًِِيدخلُِِّلِاهللِنورِأنَِّ

ِأخيرةِوكلمةٌِِالضاللة،ِمنِبالتخل صِيأمرِثُمَِِّأوَّّلًِِاهللِغضبِِ ِىيِالسَّبعِبآياتهاِالحمدِسورةِإنَِّ:
 ادلعلومة ىذه - ُكلِّوِالُقرآنِِِفيِفنجدهُِِالتفصيلِوأمَّاِالحياةِفيِوبصائرهِِِاإلسالمِلرؤىُِخالصة

 البعيدِ  السَّطحيِّ  الفهمِ  هبذا ال ولكن للُقرآن، وُخَلصةٌ  لإلسَلم، ُخَلصةٌ  ىي الفاربة سورة أنَّ  صحيحة،
 . البيت أىل منطق عن
 ،(الن  ْقَطةَِوأَنَاِالن  ْقَطةِِفيَِوالَباءِالَباءِِفيَِوالَبْسَمَلةِالَبْسَمَلةِِفيِالَفاِتحة) :قال قال؟ ماذا ادلؤمنٌن أمًن

، عن ُكلُّو الُقرآن بل عليو، وسَلموُ  اِ  صلواتُ  علي   عن ىي بُكلُّها السورة  كلمة من تفهمون ماذا علي 
 ف ىي احلقيقةِ  متامُ  - (الن  ْقطَةَِوأَنَاِالن  ْقَطةِِفيَِوالَباءِالَباءِِفيَِوالَبْسَمَلةُِِالَبْسَمَلةِِفيِالَفاِتحةُِ) ىذه؟ عليّ 
  .النُّقطة ىذه
 ادلدرسةُ ) ؽلينو عن وىذا قطب، لسيِّد( الُقرآن ِظَلل ف) ىو ىذا الطاولة على أمامي تَلحظون كما

 وىنا النَّجف ىنا ادلدرِّسي، تقي زلمَّد للسيِّد( الُقرآن ىدى من) ىو وىذا الصَّدر، باقر زَلمَّد لسيِّد( الُقرآنية
 الصَّدر باقر زلمَّد السيِّد مرجعيَّةُ  ىنا اإلسَلمي، العمل ُمنظمَّة وىنا اإلسَلمي الدَّعوة حزب ىنا كربَلء،

 الواقع ىو ىذا الواقع، ىو ىذا!! وُمصيبتُنا طامَّتُنا جاءت ىنا من الشًِّنازي، زُلَمَّد السيِّد مرجعيَّةُ  وىنا
 الواضحةُ  مَلزُلو ىي فهذهِ  شديدٍ  ونشاطٍ  بفاعليةٍ  يتحرَّك وىو األبرت ادلنهج عن أربدَّث حٌن الشِّيعّي،
 !!البّينة الصرػلةُ 

 تذكَّروا منو عليكم أقرأ كي وقتاً  أجدُ  ال معرفة ىادي زَلمَّد للشَّيخ (الُقرآن علوم ف التمهيد) :الكتاب ىذا
 : الثَُّلثي ىذا
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o القرآن ظَلل ف ! 
o القرآنية ادلدرسة ! 
o القرآن ىدى ومن ! 
 (.الُقرآن علوم ف التمهيد) الكتاب ىذا ف جاء ما القادمة احللقة ف عليكم وسأقرأُ 
  ... الَقَمر رَِعايَةِ  ِف  أَْترُكُكم

 هُشَبىِدٌِنَب ًًَُجٌُهِ ًُجٌُىِنَب عَيْ الىَسْةَ إوْشِف ... لَوَس ٌب ... احلُسَني أَخٍِهَ ًَجْوِ عَيْ الىَسْةِ وَبشِفَ ٌَب

  ... احلُسَني أَخٍِهَ بِحَكِّ اإلًْخَسًِْج عَلَى ًَهُخَببِعٍِنَب

 . ..الفضبئٍت المَوَسِ شَبشَتِ على غَداً ألمبوُن ... جَوٍعبً الدُّعَبء أَسأَلُىن

  ... اهلل أهَبىِ يف ... عَلٍو ًسالهُوُ اهللِ صلٌاثُ الببلس جعفسٍ أبً إِهبهِنب يف أُجٌُزون اهلل عظَّن
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ِ:وفيِالختام
ّلِبُ  ّدِم  نِالتنبي  وِال  ىِأنّن  اِحاولن  اِنق  لِنص  وصِالبرن  امجِكم  اِى  يِوى  ذاِالمطب  وعِّلِ

الدقّ  ةِالكامل  ةِعلي  وِمراجع  ةِتس  جيلِالبرن  امجِيخل  وِم  نِأخط  اءِوىف  واتِفم  نِأرادِ
ِبصورةِالفيديوِأوِاألوديوِعلىِموقعِزىرائيون.

 
 
ِ

ِمعِالتحيات
ِال ُمتابَعة
ِزىرائيون
ِى 1499ِ
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