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 بِسُِْ اهلل اٌشَّحَِّْٓ اٌشَّحٍُِ

 
  ...األًٌٍََِْبء ٌَخٌَخَّوُ إٌٍَِوِ اٌَّزِيْ اهلل ًَخْو ٌَب عٍٍََه سٍََبٌَ

  ...اهلل بمٍَّتَ

 ...!فَمَذَن؟ َِْٓ ًَخَذَ اٌَّزِيْ ًََِب ًَخَذَن َِْٓ فَمَذَ َِبرَا
 

 
 

  



  45/ ج َفاِطَمة َيا َلبَّيكِ : 821 الَحَمَقة    النَّاِطق الِكَتاب  : 3/ ج َوالِعْتَرة الِكَتاب َمَمف  برنامج: 

- 5 - 
 

 اٌِّْئَت بَعذ ًَاٌعُشْشًُْ تُِنبثَّاٌ تُمٍََحَاٌْ

 ًاألَسبَعٌُْ اخلَبِِس اجلُضْءُــ  فَبطَِّت ٌَب ٌَبٍَّهِ

 6ج اٌبَشَاءَة ضَعْفُ  -  2 ق اٌشٍِّعًّ اٌٌالع يف األبرت ادلنيح ِالِحُ
 

  ... بَػَناِتْ  أَبْػَناِئيْ  َأَخَواِتْ  ِإْخَوِتْ  َعلْيُكم َسََلـٌ 
 بفاعليةٍ  يتحرَّؾ الَّذي األبرت ادلنهجِ  مَلمحِ  يف واحلديثُ  ..!!. فَاِطَمةِيَاِلبَّيكِِ: ادلتقدِّـ الُعنوافُ  ُىو الُعنوافُ 
ينيَّة ادلؤسَّسة وسط يف شديد ونشاطٍ  َكبًنة  ِمن الثَّاين اجلناح إىل احلديثُ  بنا وصلَ  الرَّمسيَّة، الشِّيعيَّة الدِّ

 ووصلَ  عليو، اِ  رمحةُ  الشًِّنازي زُلَمَّد السيِّد َمرجعيَّة عن احلديثُ  وكاف كربَلء، العراؽ يف التشيُّع أجنحة
 الِفُكر وَكافَ  الشًِّنازية، ادلرجعيَّة أجواءِ  يف نشأ الَّذي السِّياسي التنظيم اإلسَلمي العمل ُمنظَّمة إىل احلديثُ 
 وعرَّجتُ  الفكرية، دلكتبتهم الفقري العمود كاف ُمذّكراتو، يف الكاتب أمحدُ  قادهتم أحد قاؿ كما الُقطيبُّ،

 قرأتُ  حيثُ  ادلعاصر، ادلرجع ادلدرِّسي تقي زُلَمَّد السيِّد ادلنظَّمة ىذه يف األوَّؿ الرَّجل َتفسًن يف َجاء ما على
 والسيِّد قطب سيِّد بٌن سريعةً  ُمقارنةً  وأجريتُ  تفسًنَُه، هبا َكَتب الَّيت الطريقة( الُقرآف ُىدى من) تفسًنه من

  .ادلدرِّسي تقي والسيِّد الصَّدر باقر زُلَمَّد
 ..!!الُقرآفِبهذاِِإليِِّيتحدَّثُُِِسبحانوُِِاللَِِأسمعِعشتُِِلقد - :كتابوِ  ُمقدِّمةِ  يف يقوؿ كما قطب فسيِّد

 -:يقوؿ أفْ  إىل ،ذاقها من إالَّ  يعرفها ال نعمةٌ  نعمة، الُقرآف ظَلؿ يف احلياةُ  قاؿ قطب؟ سيِّد عاشَ  أين -
 حياتيِفيِقطَِِّأُذؽِلمِماِنِعمتوِِِمنِفيهاُِذقتُِِالزَّمنِمنِفترةًِِالقرآفِظالؿِفيِبالحياةَِعَليَِِّمنَِِّلقد

 ا يسمعُ  وىو الُقرآف ِظَلؿ يف ويقـو ويعيش وحييا جيلسُ  كاف الُقرآف، ِظَلؿ يف يقوؿ كما عاش فلقد -
 َعَليَّ  ا َمنَّ  - َعَليََِِّمنَِِّلقد - أقوؿ الَّذي أنا ولستُ  يقوؿ ىكذا ىو! الَكرًن الِكتاب بآيات إليوِ  يتحدَّثُ 

ِأناِالُقرآفِبهذاِِإليِِّيتحدَّثُُِِسبحانوُِِاللَِِأسمعِعشتُِِلقدِالزَّمن،ِمنِفترةًِِالُقرآفِِظالؿِِفيِبالحياة -
 مراجعِ  عن يتحدَّثُ  حٌن ،(الُقرآف يف القيامة مشاىد) كتابوِ  يف أيضاً  قاؿ وكما - الصَّغيرِالقليلِالعبدُِ
 - الُقرآف يف القيامة مشاىد يف ىنا أو الُقرآف ِظَلؿ يف ىَو، ىوَ  واألسلوب ىوَ  ىوَ  والكَلـ الكتاب، ىذا
ِالخاصِفهميِعلىِاعتمدتُِِوقدِالشَّريف،ِالمصحفُِِىوِالكتابِىذاِفيِاألوَّؿِمرجعيِكاف

 يقوؿ الَّذي ىو! ا ِمن اِ  آياتِ  إىل ويستمعُ  الُقرآف ظَلؿ يف يعيشُ  فهو - الكريمِالُقرآفِألسلوب
ثنا ىكذا أقوؿ، الَّذي أنا ولستُ   .الُقرآفِبهذاِإليِِّيتحدَّثِاللِأسمعُِِعشتُِِلقد -:قطب سيِّد حُيدِّ
 يف ،33 صفحة امَّدي، سلماف مكتبة ،(الُقرآنية ادلدرسة) ىوَ  ىوَ  ادلنطقُ  ،الصَّدر باقر زُلَمَّد السيِّد
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 الَّذي - اْلُمفسِّرِدورِيكوفُِ -:النَّجف حوزة يف طََلَبتوِ  على يُلقيها كاف دروسٍ  رلموعة من الثَّاين الدرس
ِأيضاًِِإيجابياًِِدوراًِِالػُمفسِّرِدورِيكوفُِ - ادلوضوعي بالتفسًن :عليو اصطلح ما القطبية، بالطريقة يُفسِّر
ِاالستفهاماتِيطرحِمنِاألسئلة،ِيطرحِمنِالمشاكل،ِيطرحُِِمنِدور - الُقرآف حياور - المحاورِدور
 يف - عليهاِالحصوؿِاستطاعِالَّتيِالثَّقافيةِالتجربةِتلكِضوءِعلىِالبشرية،ِالحصيلةِتلكِضوءِعلى
ِمنِيتلقَّىِثُمَِّ - الُقرآف على من؟ على وادلشاكل واالستفهاىات األسئلة يطرحُ  جتربتوِ  ضوء يف ثقافتِو، ضوء

ِاآلياتِثناياِمنِاألجوبةِيتلقىِكتابِأشرؼِمعَِِالحوارِعمليةِخالؿِمنِاالستنطاؽ،ِعمليةِِخالؿ
ثُو، الُقرآفَ  يسمعُ  أيضاً  فهو - المتفرِّقة ثوُ  ا َيسمعُ  َكاف ُقطب سيِّد حيدِّ  زَلمَّد والسيِّد! الُقرآف هبذا حُيدِّ

 إنَّوُ  ادلؤمنٌن أمًن عنوُ  قاؿ الَّذي الُقرآف يستنطق أفْ  بعد! ادلتفرِّقة اآليات ثنايا من األجوبة يتلقَّى الصَّدر باقر
 ،الُقرآف ويستنطق األوصياء سيِّد كَلـ على يقفزُ  ذلك مع الصَّدر باقر زُلَمَّد السيِّد ولكنَّ  ينطق، لن

 !! اآليات من األجوبة ويستلهم
ثو ا إىل يستمعُ  كاف يقوؿ ىو قطب؟ سيِّد حُيدِّث كاف الَّذي ىذا َمن  الَّذي ىذا فمن الُقرآف، هبذا حُيدِّ

 فعَلً ! ىذا؟ ىو من الُقرآف؟ ظَلؿ يف كتابوِ  يف ثَػبَّتو ما ويُثبِّت ادلعاين يستلهم كي قطب السيِّد حُيدِّثُ  كاف
 تفسًناً  كتب أنَّوُ  والدليل قطب، سيِّد يكذب يكن مل ال، يكذب؟ كاف ىل! قطب؟ سيِّد حُيدِّثُ  ا كاف

ثو من ىناؾ كاف إذاً  كبًناً،  كاف الصدر باقر زُلَمَّد السيِّد الشَّيء نفسُ ! التفسًن؟ ىذا َكَتب كيف وإالَّ  حُيدِّ
 حُيَدِّثُ  كاف الذي ىذا ىو فَمن تَلمذتو، إىل ونقلها الدروس ىذهِ  وضع ولذلك األجوبة يعطيو من ىناؾ

 !السؤاؿ؟ ىذا على أجيبوا أنتم األجوبة؟ ويعطي
 من ىناؾ يكوف أف فَلبُدَّ  ينطق، لنْ  القرآف ىذا بأفَّ  قاؿ اإلماـ - االستنطاؽِعمليةِخالؿِمنِيتلقَّىِثُمَِّ

 من فَلبُدَّ  حديثِو، على قفز!! علي   من يأخذ مل الصَّدر السيِّد ولكنَّ  عليٌّ، احلقيقي النَّاطق آخر، ناطقٍ 
 صلواتُ  األَِئمَّةُ  أخربنا ىكذا الشَّيطاف، عن ينطق وناطق ا عن ينطق ناطقٌ : ناطقاف مها ثاٍف، ناطقٍ  وجود

 . أمجعٌن عليهم وسَلموُ  اِ 
ثو مل ا أفَّ  يبدو احلاالت بعض يف قطب سيِّد  على اافظة عن تتحدَّثُ  الَّيت اآلية إىل وصل حٌن حُيدِّ

ثُو، مل ا أفَّ  فيبدو اآلية ىذهِ  إىل وصل حٌن البقرة، سورة يف الوسطى والصََّلة الصَّلوات  ىكذا قاؿ ىو حُيدِّ
 اآلية؟ ىذه عند حُيدِّثو مل دلاذا حُيدِّثو، مل ا أفَّ  ويبدو اآلية، ىذه عند ُمتوقِّفاً  أشهر ستة من أكثر بقي بأنَّوُ 
 الطريقة ىذه ولكنَّ [! خَلْيكم ُلّمو] طريقة على يبدو ُيسعفوه، أفْ  القرّاء من اجلمهور من وطلب!! ندري ال
 .وكتب قطب سيِّد على الفتوح فُفِتحت عليو ا فتح أفْ  إىل يقتنع مل ألنَّوُ  قطب السيِّد أسعفت ما

 طبعة من ،26 صفحة يف ىذا - مسجدٍِِإلىِآويُِكنت - يقوؿ أيضاً  اآلخر ىو ،ادلدرِّسي تقي السيِّد
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 َتقي زَلمَّد السيِّد احلاج العظمى ا آية الدِّيين ادلرجع مساحة ميَلدي، 2008 الثَّانية، الطبعة القارئ، دار
ـٍِِأوِمسجدٍِِإلىِآويُِكنتُِ -:يقوؿ ىو ادلدرِّسي، ِوالُقرطاسِوالَقلمِالُقرآفَِمعيَِحامالًِِىادئِمقا

ِآياتٍِِمجموعةِوأقرأِربِّي،ِكتابِأماـِكالتلميذِفأجلسُِِاألُمَّة،َِتخصِ ِِممَّاِكثيرةِىموماًِِوربَّماِفقط،
ِذلك،ِعلىِيُعيننيِأفُِِْسبحانوِاللِسألتُِِكريمةِآيةٍِِأبعادِلفهمِذكائيِيسعدنيِلمِوإذاِفيها،ِوأتدبَّر

ِتأم التيِوُأسجِّلُِِآيةِآيةٍِِفيِأتدبَّرِوبعدئذٍِِمنها،ِاستوحيهاِالَّتيِاألفكارُِخالصةِالبدءِفيُِأسجِّلُِِثُمَِّ
 الطبعة ُمقدِّمة يف ىذا - أنسىِوال - تَلمذتوِ  بدور يُذكِّر أفْ  ينسى ال أيضاً  وىو - أكثرِبتفصيلٍِِفيها

ُِرؤايِبَػْلَورةِِِفيِأُلقيوُِكنتُِِالَّذيِالتفسيرِدرسِتالميذِمنِأخوتيِدورِأنسىِوال -:25 صفحة األوىل،
  ..!!الطريقة نفس على[! خَلْيكم ِلّمو] طريقة على أيضاً  - وأفكاري

 قمنا لو ضلن. الُقرآف تفسًن يف زُلَمَّدٍ  آؿِ  دلنهجيَّةِ  بادلئة مئة سلالفةٌ  منهجيَّةٌ  إّّنا!! فَل وإالَّ  التفسًن ىو ىكذا
 ىكذا أمجعٌن عليهم وسَلموُ  اِ  صلواتُ  زُلَمَّد آؿ أفَّ  سنجدُ  فإنَّنا البيت، أىل ألحاديث مراجعة بأدىن

  :الُقرآف نُفسِّر أفْ  علَّمونا
 دلاذا؟ عنها، أعرضوا الشِّيعةِ  علماءُ  َوَلِكنْ  القواعد، تلك ذكرت والرِّوايات التفسًن، يف قواعد لنا وضعوا :أوَّالًِ
ا  .التفسًن يف عامَّة قواعد لنا وضعوا البيت فأىلُ  ،الرجاؿ علم قذارات حبسب ضعيفةٌ  ألّنَّ
 ولكنَّهم النَّاس، يقرأُ  كما نقرأ أفْ  أمرونا أّّنم صحيحٌ  الُقرآف، هبا نزؿ الَّيت الصَّحيحة القراءة لنا بَػيَّنوا :ثانياًِ
 دلاذا؟ الشِّيعة، ُعلماء رفضها اأُلخرى ىي ىذه ضوءىا، على الُقرآف نفهم لكي الصَّحيحة، القراءة لنا بيَّنوا
 ترفضُ  النَّواصب من هبا جاءوا الَّيت التفسًن َقواعد وُقمامة األصوؿ علم وأوساخ الرِّجاؿ علم قذارات ألفَّ 

 قواعد وضعوا البيت فأىلُ  احلدود، أبعدِ  إىل والسّيءُ  قطعاً  العاثر حظُنا ىو ىذا! نصنع؟ فماذا ذلك،
 . بأرجلهم أيضاً  فرفسوىا للُقرآف الصَّحيحة القراءة ووضعوا بأرجلهم، فرفسوىا التفسًن

ا إالَّ  يبقَ  ومل مزَّقوه العياشي تفسًنُ  التفاسًن، وجاءتنا اآليات معاين يف فصَّلوا ذلك بعد  أو نصفو من األقلّ  رَّبَّ
ا منوُ  يبقَ  مل العسكريّ  اإلماـ تفسًن حرَّفوه، الُقمِّي تفسًن نصفُو، بقي اً  يسًنة أجزاء إالَّ  رَّبَّ  ذلك ومعَ  جدَّ
 فعلوا؟ فماذا التفسًنية، واألحاديث الرِّوايات سائر وىكذا باإلعداـ، عليها حكموا اليسًنة األجزاء ىذه

 وراح ادلعتزلة، بأفكار وعّبأىا الشَّافعي منهجيَّة وطبَّق الطربي إىل الطوسيُّ  فركض النَّواصب، باجٌتاهِ  ركضوا
 للطوسي التبياف تفسًن يقرأوف شلن الكثًنوف تصوَّر الَّذي احلدِّ  إىل أقوالو، فيستنسخ يقوؿ فيما الطربي يتتبُّع

 وسَلموُ  اِ  صلواتُ  شهادتوِ  يوـُ  وىذا الباقر، جعفرٍ  أيب عن يتحدَّثُ  فإنَّوُ  جعفر أيب عن يتحدَّثُ  حٌن أنَّوُ 
 اإلماـ يعين ال ىو جعفر أبو قاؿ يقوؿ فحٌن الطربي، جعفرٍ  أيب عن يتحدَّثُ  إنَّوُ  ىكذا ىو ما وواِ  عليو،

 الباقر اإلماـ روايات إىل ارجعوا الطربي، تفسًن إىل كتابوِ  إىل وارجعوا الطربي جرير ابن زُلَمَّد يعين إنَّوُ  الباقر،
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 ستجدوف الطربي تفسًن إىل رجعتم إذا ولكن جعفر، أبو قاؿ عنو قاؿ الَّذي الكَلـ ىذا جتدوا لنْ  فإنَّكم
 عبَّاً، منها فعبَّ  ادلخالفٌن ُكتب ُكلِّ  إىل ركض فقد البياف رلمعِ  يف الطربسي أمَّا وبعينو، بنصِّو الكَلـ
 وذاؾ األشعري وىذا اخلارجي ذلك يقولو ما وبٌن زُلَمَّد آؿُ  يقولوُ  ما بٌن تفسًنهِ  ويف طرحوِ  يف وساوى

 تقي السيِّد عنوُ  حتدَّث الَّذي التفسًن ىو ىذا برأس، رأساً  الكَلـ وجعل مجيعاً  بينهم ساوى النَّاصيب،
 ادلؤسَّسةِ  رأيُ  ىو ىذا فقط، لوحدهِ  برأيوِ  ىو ما وىذا عندي، اعتباراً  التفاسًن أكثر: إنَّوُ  وقاؿ ادلدرِّسي

ينيَّة  طبعوُ  حٌن ولذلك! األمثل النَّاصيب التفسًنُ  ألنَّو دلاذا؟ األحياء، وادلعاصرين السَّابقٌن مراجعها بكلِّ  الدِّ
 دلاذا؟ اخلُطب، فيو وقالوا ادلقاالت وفي وكتبوا مدحوه األزىر ُعلماء إىل وأُىدي مصر يف الربوجردي السيِّد
م  حّتَّ  الباقية، البقيَّة الديدف ىذا وعلى إليهم، ُردَّت بضاعُتهم ىو تفسًنُىم، ىو ىذا التفسًن أفَّ  وجدوا ألّنَّ
 َكربَلء، من ورموز النَّجفِ  من رموز تَلحظوف، ُعلماؤنا، ىم وىؤالءِ  اللعٌن، الُقطيب التكوينُ  ىذا بنا حلَّ 

 !!اللعينة القطبية الطريقة نفس على اجلميع
 معرفة، ىادي زُلَمَّد الشَّيخ َكَتبها أجزاء عشرة من كبًنةٌ  موسوعةٌ ، (الُقرآف علـو يف التمهيد) :الكتاب ىذا
 الطبعة التفسًن، مناىجُ  والػُمفسِّروف التفسًن العاشر اجلزء العاشر، اجلزء ىو ىذا جباراً، جهداً  فيها بذؿ

 أجواء من ىو معرفة ىادي زَلمَّد الشَّيخ ميَلدي، 2007 ومنقحة مزيدة التمهيد مؤسَّسة من األوىل
 ماذا االجتاىات، ىذه بٌن سلضرـٌ  رجلٌ  والُقميَّة، النَّجفيَّة ادلرجعيَّة أجوءا ومن الكربَلئية، الشًِّنازية ادلرجعيَّة
ُِقطبِابنِلسيِّدِالُقرآفِظالؿِفي - يقوؿ؟ ماذا الُقرآف، ظَلؿ يف تفسًن عن 507 صفحة يف يتحدَّثُ 

 - يقوؿ؟ وماذا! شهيد الرَُّجل - مصرِطُغاةِيدِعلىِ،6831ِسنةِالػُمستشهدِالشَّاذليِإبراىيمِابن
ِإحياءِإلىِالهادفةِِِاإلجتماعيةِاألدبيَّةِِِالتفاسيرِخيرِِِمن - الُقرآف ظَلؿ يف تفسًن - ىذاِتفسيرهُِِفكاف

ِبينِالعميقةِالفجوةِإزاحةُِ - التفسًن ىذا أىداؼ من - أىدافوِِِفمنِالعتيدة،ِاإلسالميةِالحركة
ِبهاِقاـِالَّتيِالسِّياسيةِالعلميَّةِالمهمَّةِإلىِالمسلمينِوتعريفِالكريمِوالُقرآفِالحاضرِالعصرُِمسلمي
ُِقرآنيَّةًِِتربيةًِِالمسلمِالجيلِتربيةِجنبِإلىِالكريم،ِالُقرآفُِِيهدفهاِالَّتيِالجهاديةِالحميَّةِوبيافِالُقرآف

 البيت أىل عداءِ  على يربّيهم األجياؿ؟ التفسًن ىذا يُريب كيف البيت، أىل عداء على - كاملةًِِإسالميةًِ
 !! فضائلهم طمسِ  وعلى هبم، النَّقص إحلاؽِ  وعلى حقِّهم، ُنكرافِ  وعلى
 ىذا الواقع، ىذا أتباع أنتم احلقيقي؟ وصفكم ىو ما أنفسكم تعرفوف أنتم أنتم، لكم وىنيئاً  لعلمائنا ىنيئاً 
 - كاملةِإسالميةًُِِقرآنيةًَِِتربيةًِِالمسلمِالجيلِتريبةِجنبِإلى - الوقت نفس يف ادلبكي ادلضحك الواقع

ِالَّذيِالطريقِىذاِمعالمِوبياف - يستحوف وال خيجلوف ال الُعلماء ىؤالء واِ ! كاملة إسَلمية تربية أيّ 
 سيِّد من أين؟ من نتعلَُّمو نسلَكو أفْ  علينا جيبُ  الَّذي الطريق يعين - سلوكوُِِالمسلمينِعلىِيجبُِ
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ِاألىداؼِببيافِخالصِأدبيٍِِذوؽٍِِفيِاآلياتَِتفسيرُِيحاوؿِثُمَِّ -:يقوؿ 508 صفحة يف !!قطب
ِتُعر ضٍَِِغيرِِِمن - ادلوضوعي التفسًن ىو ىذا الُكليَّة، األىداؼ - اآلياتِإليهاَِترميِالَّتيِالُكليَّة

اً  الكتاب يعين، - اإلسرائيلياتِذكرِِِمنِيجتنبُِِكماِللجزئيات،  اجليل يُعلِّم حبيث ونقيّ  ونظيف نزيو ِجدَّ
ِوالرِّواياتِاإلسرائيلياتِذكرِمنَِيجتنبِكما - !كاملة إسَلميَّةً  قُرآنيةً  تربيةً  اجليل ويُريبِّ  الػُمسلم

  .كَلمو آخر إىل - الضَّعيفةِأوِالموضوعة
 يشربُ  ادلؤمنٌن أمًن أفَّ  من ذكرىا الَّيت الرِّواية ىذه أفّ  يعين إسرائيلّيات، فيو ما نَقّي، الكتاب ىذا أفّ  يعين

ِكما -:يقوؿ ىكذا ىو! الضَّعيفة أو ادلوضوعة الرِّوايات من وليست! اإلسرائيليات من ليست ىذه اخلمر
 من ال القضيَّة ىذه إىل يتطرَّؽ ومل - الضَّعيفةِأوِالموضوعةِوالرِّواياتِاإلسرائيلياتِذكرِمنِيجتنب

 ىذه ولكن! البيت أىلِ  ذكرَ  فيها طمسَ  الَّيت ادلوضوعات باقي إىل يتطرَّؽ مل كما بعيد، من وال قريبٍ 
 باجململ، هبا واعرتؼ الُقرآف نزَّه إنَّوُ  بل إليها ُيشر مل ىذا، يومك إىل وموجودة وواضحة شاخصة القضيَّة

 الرِّواية ىذه يعين - الضَّعيفةِأوِالموضوعةِوالرِّواياتِاإلسرائيلياتِذكرِمنِيجتنبِكما -:يقوؿ حٌن
 وال اإلسرائيليات، من ىي ال الرِّواية ىذه يعين يقوؿ ما يدري ال وىو وصلَّى اخلمر َشِرب ادلؤمنٌن أمًن أفَّ 

ا لِنُقل!! الضَّعيفة الرِّوايات من حّتَّ  ىي وال ادلوضوعات، من ىي  ىذا، يقصد ال ىو األمر، ىذا نسي رَّبَّ
ا إليها ُيِشر ومل القضية ىذه نسي فهو شريف، قصُدهُ   طالب السيِّد قاؿ كما عنده، ُمهمَّةً  ليست ألّنَّ

 !؟[..خابصينها شنو على لعد] البيبسي يشرب كاف ما مثل اخلمر يشرب كاف اإلماـ: الرِّفاعي
ِتربويِ ِتفسيرٌِ -:يقوؿ ادلدرِّسي تقي للسيِّد ،(الُقرآف ُىدى من) تفسًن عن يتحدَّث ،512 صفحة
 قُرآنية إسَلمية تربية ادلسلمة األجياؿ يُريّب  قطب سيِّد تفسًن ما مثل األسلوب نفس يعين - شاملِتحليليِ 
 تقي زَلمَّد السيِّد ىو - المؤلفِفيوِيبحثُِِشاملِتحليليِ ِتربويٌِِتفسيرٌِ - نفسوُ  ىو فهذا كاملة

ِأبانهاِالَّتيِالبينةِوالدالئلِالرَّاىنةِالحقائقِوبينِالػُمعاشِالواقعِبينِالموضوعيِالرَّبطِعن - ادلدرِّسي
ِلُكلِِِّالنَّاجعةِالحلوؿِوضعِيستهدؼُِِوأخالقيِتربويٍِِكمنهجٍِِقرناًِِعشرِأربعةُِمنذُِِالكريمِالُقرآف

ِالمؤلِّفِقاؿِالساعة،ِقياـِحتَّىِالمختلفةِالعصورِمشكالت ِالتدب رِمنهجِعلىِفيوِواعتمدتُِ:
ِذاتوِِِالُقرآفِإلىِوالعودةِاآلياتِمنِمباشرةًِِاالستلهاـِمنهجِأيِالتمهيدِفيِبيَّنتوُِِِممَّاِانطالقاًِِالمباشر

ِحيثِالبيتِأىلِوأَِئمَّةِالكريمِالرَّسوؿُِِإيَّاهِعلَّمناِالَّذيِالمنهجِوفقِآياتوِِِبعضِفهمِِِعنِقصرناُِكلَّما
ِتفسيراًِِفكاف - معرفة ىادي زَلمَّد الشيخ ذلك بعد ُيكمل - تفسيراًِِفكافِببعضوِِِالقرآفِبتفسيرِأمرونا

 روايات فيو توجد ال يعين - اإلسرائيليةِالُخرافاتِوالِالجدليةِالمعنعاتِفيوِتُوجدِلمِتربويَّاًِِتحليليَّاًِ
 يتحّدثُ  اليت اإلسرائيلية اخلرافّيات وىذهِ  ادلقصود، ىو ىذا! ومصفَّى صايف ىو الُقرآف فتفسًن البيت أىل
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ِوالِالجدليةِالمعنعاتِفيوِتوجدِلم - الُقرآف تفسًن يف عليهم ا صلوات البيت أىل أحاديث ىي عنها
ِأدواءِوُمعالجةِالسَّاميةِوأىدافهاِالعاليةِمقاصدىاِوذكرِاآلياتِشرحُِمعتمداًِِاإلسرائيليةِالُخرافات
  !!ينطق لن استنطقتموه إذا بأنّو قاؿ ادلؤمنٌن أمًن أفّ  واحلاؿ - موفقةِناجعةًُِِمعالجةًِِالمجتمع

 ىالرَّنة وعلى] الشَّاكلة ىذه نفس على ا فضل حسٌن زَلمَّد تفسًن (الُقرآف وحي من) :513 صفحة يف
 اجلانب يوجد ال دلاذا أدري، - شاملِاجتماعيِ ِتربويٌِِتفسيرٌِ - الشَّاكلة ىذه نفس على[ ناعم طحينچ

! األُمَّة ُمشكَلت على واقعوف ُكلُّكم دلاذا تربويَّاً، كتاباً  يكوف أفْ  قبل عقائديٌّ  كتابٌ  الُقرآف العقائدي؟
 ال مّت؟ إىل! وننفتح نتحرَّؾ! وننفتح نتحرَّؾ سنبقى مّت إىل أدري ال! احلركيّ  اجلانب! اإلنساف مشكَلت

 أىل من ينتقصُ  ألنَّوُ  دلاذا؟ - الجامعةِالتفاسيرِأروعِمنِويَعدِ ِشامل،ِاجتماعيٌِِتربويٌِِتفسيرٌِ - أدري
 التفاسًن أروع من ويُعدُّ ! السَّبب ىو ىذا البيت، أىل أحاديثَ  ُيضعِّف ألنَّوُ ! السَّبب ىذا ىو كثًناً، البيت

ِتربويِ ِتفسيرٌِ - !!التفاسًن أروع من صار لذا ُقطب، سيِّد تفسًن عن ُمشّوىة ُنسخةٌ  ألنَّوُ  اجلامعة
 !![نابعة منٌن نشوؼ خل با نابعة؟ منٌن] - النَّابعةِالجامعةِالتفاسيرِأروعِمنِويُعدِ ِشاملِاجتماعيٌِ

 إىل أدري ما شوية، قبل لكم ػلتگ مو] - العريقةِاإلسالميةِبالحيويةِنابضةٍِِحركيةٍِِروحٍِِمنِالنَّابعة -
ِفضلُِِحسينِمَحمَّدِالسيِّدِىوِالمؤلِّفِفيوِِِانطلق - ![!..ونتحرَّؾ وننفتح وننفتح نتحرَّؾ نظل راح مّت
ِالحياةِمجاالتُِكلِِِّفيِالُقرآنيِالجوِِِّإحياءِفيِيعملُِِاللبناني،ِالُقطرِفيِاإلسالـُِعلماءِأْلَمعِِِمنِالل

 نسخة، ىو الشَّيء نفس - الُقرآفِظالؿِفيِتفسيرهِِِفيُِقطبِسيِّدِصنعوُِِماِنظيرِوالمعنويةِالماديَّة
 سيِّد لتفسًن نظًناً  كاف ألنَّوُ  ُكلُّوُ  ادلدح ىذا لذلك ُقطب، سيِّد تفسًن عن مشّوىة نسخة ىو قلت كما

ِتفسيرهِِِفيُِقطبِسيِّدِصنعوُِِماِنظير - تقليد وىذا األصلية النُّسخة ىو قطب سيِّد تفسًن وقطعاً  ُقطب،
ِعنِصادرةَِتعاليمِعليوُِمضيفاًِ - ُقطب سيِّد تفسًن يف جاء ما على - عليوُِمضيفاًِِالُقرآفِظالؿِفي

 ىذا ىو - الزَّمافِأدوارِمنِدورٍُِِكلِِِّمعِوُمتناسباًِِالمسلمِالجيلِتربيةِفي - !![ِملَخو] - البيتِأىل
  .ىذا ىو اللَّعٌنُ  الُقطيبُّ  التكوينُ  الُقطيّب، التفسًنُ 

ُِمحاولةِىوِالَّذيِالثَّانيِاللَّوفِىذاِالصَّدرِالشَّهيدِرجَّحِوقد -:522 صفحة يف أيضاً  العملية نفس
 ادلدرسة يف علينا مرَّ  الَّذي الكَلـ نفس ىو - الحياةِحاضرةُِِىيِأدواءُِمعالجةِبشأفِِِالُقرآفِوصفةِلفهم

ِبشأفِِِالُقرآفِوصفةِلفهمُِِِمحاولةِىوِالَّذيِالثانيِاللوفِىذاِالصَّدرِالشَّهيدُِِرجَّحِوقد - الُقرآنية
ـُِِقاؿ - الصَّدر باقر زلمَّد السيِّد َكَلـ وينقل - الحياةِحاضرةُِِىيِأدواءُِمعالجة ِالمؤمنينِأميرُِِاإلما

ِِفيوِِِِإفََِِّأاَلَِِعْنو،ُِأْخِبرُُكمَِوَلِكنِِْيَػْنُطقَِوَلنِِْفَاْستَػْنِطُقوهِالُقْرآفَُِِذِلكَِ:ِ)الكريمِالقرآفِعنِيتحدَّثُِِوىو
 ،(يَػْنُطقَِلنِْ) :قاؿ األمًن لكن - (بَػْيِنُكمَِماَِوَنْظمََِِداِئُكمَِوَدَواءَِِاْلَماِضيَِعنَِِِوالَحِديثَِِيَأِتيَِماِِعْلمَِ
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 ينطق؟ الَّذي من ينطق، لن والُقرآف لدائنا الدواء هبذا الصَّدر باقر زلمَّد السيِّد يأتينا أفْ  يستطيع فكيف
 من بالدواء يأتينا وأفْ  ادلؤمنٌن أمًن إىل الصَّدر باقر زلمَّد السيِّد يذىب أفْ  فادلفروض عليٌّ، ىو ينطقُ  الذي
، ، عند ىو فالدواءُ  علي  ِكالـِِِفيَِجاءِالَّذيِباالستنطاؽِالتعبيرُِ - يقوؿ؟ فماذا ذلك يرفض ولكنَّوُ  علي 

ِوطرحاًِِالكريمِالُقرآفِمعِحواراًِِبوصفهاِالموضوعيِالتفسيرِعمليةِعنِتعبيرِأروعُِِالُقرآفِابنِِ
 :قاؿ الَّذي علي   لقوؿ خَلفاً  - عليهاِالُقرآنيةِاإلجابةِعلىِالحصوؿِبقصدِِِعليوِالموضوعيةِللمشاكل

 إمامنا شهادة بعد ادلدينة يف كانت الَّيت اجملموعة تلك مثل إيّل، فتعالوا ،(َعْنوُِأْخِبرُُكمَِوَلِكنِِْيَػْنُطقَِوَلنِْ)
 ا عبد ىو الصَّادؽ اإلماـ بعد من اإلماـ أفَّ  من الشِّيعيّ  الوسط يف فشاع الشِّيعة من رلموعة الصَّادؽ،
 إىل: يقولوف وىم أمرىم من حًنةٍ  يف فخرجوا شيئاً، عنده وجدوا وما األفطح ا عبد إىل فذىبوا األفطح،

 أين إىل اخلوارج؟ إىل وجوىنا؟ نُعطي أين إىل رلموعة؟ أيِّ  إىل ادلعتزلة؟ إىل األشاعرة؟ إىل نذىب؟ أين
 إىل وأخذىم اتبعوين، أفْ  إليهم ُيشًن بعيد من بغَلـٍ  وإذا نذىب؟ دلن ادلعتزلة؟ إىل القدرية؟ إىل نذىب؟

 إىل وال القدرية إىل ال إيّل، إيلّ : قاؿ حّّت  الباب من وجلوا إفْ  ما عليو دخلوا فحٌن جعفر، ابن موسى
  .تعالوا إيلَّ  إيلَّ  ادلعتزلة،

 الُقرآف، استنطقوا إيلَّ، إيلَّ  ،(َعْنوُِأْخِبرُُكمَِوَلِكنِِْيَػْنُطقَِوَلنِِْفَاْستَػْنِطُقوهِالُقْرآفَُِِذِلكَِ: )يقوؿ ادلؤمنٌن أمًن
 عندهُ  وما شيء يف ينفعُ  ال فوجدوه األفطح ا عبد إىل ذىبوا ىؤالء مثل وجوىنا؟ نُعطي أين ينطق، لن

 عندي إيلَّ، إيلَّ  عنو، ُأخربكم ولكن: يقوؿ اإلماـ ينطق، ولنْ  استنطقوه النَّاطق، باإلماـ ىو ما شيء،
 قذارات حبسب ضعيفة الرِّوايات إليك، ليس ال،: قالوا قالوا؟ ماذا األجَلء ُعلماءنا لكنَّ  إيلَّ، إيلَّ  عندي،

 سيِّد إىل سيِّد إىل عليِّ  يا إليك ليس ىناؾ، إىل فذىبوا القطبية إىل القطبية إىل قطب سيِّد إىل الرِّجاؿ، علم
 ..!!والُدرَّر اجلواىر هبذه وجاءوكم ىناؾ وكرعوا ُىناؾ ورتعوا فذىبوا قطب

ُِسبحانوِاللُِِمنَِِّلقد -:ادلعاصر ادلرجع ادلدرِّسي تقي السيِّد يقوؿ ىكذا الثانية، الطبعة ُمقدِّمة يف يقوؿ ىو
ِبحارهِِِِمنِالمشعَّةِالُدرَّرِواستخراجِالكريمةِآياتوِِِفيِوالتدب رِالَعزيزِكتابوِِِفيِللنَّظرِِِوفَّقنيِحيثَُِِعَليَِّ

 نفسوُ  ىو معرفة ىادي زُلَمَّد وقوؿ معرفة؟ ىادي زَلمَّد يقوؿ ماذا !!الُدرَّر هبذه للشِّيعة ىنيئاً  - الواسعة
 ا، فضل حسٌن زلمَّد السيِّد قوؿ نفسوُ  وىو ادلدرِّسي، تقي السيِّد قوؿ نفسوُ  وىو الصَّدر، باقر زَلمَّد قوؿ
 الكتاب نفس يف اآلخرين، قوؿ نفسو وىو السيستاين، السيِّد قوؿ نفسوُ  وىو اخلُوئي، السيِّد قوؿ نفسوُ  وىو

 سرهُ  ُقدِّس ُقطب سيِّد العظيم اجلليل الكبًن الشَّهيد تفسًن!! التفسًن ىذا عظمة مسعتم ،268 صفحة يف
 وما!! ا فضل حسٌن زَلمَّد السيِّد وتفسًن!! ادلدرِّسي تقي السيِّد تفسًن يف جاء ما وكذلك!! الشَّريف

 بادلئة مئة ادلخالفة ادلنهجيَّة وىي!! عليو ا رمحة الصَّدر باقر زَلمَّد السيِّد عند التفسًن منهجيَّة يف جاء
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 . ادلؤمنٌن أمًن دلنهجيَّة
ِفيِالبيتِأىلِأحاديثِغيرِالبرىافِتفسيرِفيِوما - الربىاف؟ تفسًن عن يقوؿ ماذا ،268 صفحة
 احلديث مجع ىو عنده، من شيئاً  يكتب مل البحراين ىاشم السيِّد - ىذاِتفسيرهِِِوفي ؛ الُقرآفِتفسير

ِالتفسيرِأمثاؿِبها،ِِاعتبارَِِالُِكُتباًِِيعتمدُِ - الربىاف ىاشم سيِّد تفسًن يف - ىذاِتفسيرهِِِوفي - فقط
ِوكتابِالُقمِّي،ِىاشمِابنِإبراىيمِابنِعليِِّإلىِالمنسوبِوالتفسيرِالعسكرّي،ِاإلماـِإلىِالمنسوب
ِالمدسوسِالهالليِقيسِابنُِسَليمِوكتابِاآلف،ِلحدِِِّيُعَرؼِولمِالطبرسيِإلىِالمنسوبِاالحتجاج

ِاألحاديثِأكثرِفيِاإلرساؿِأوِاإلسنادِضعفِعنِفضالًِِفيها،ِاعتبارَِِالُِكُتبٍِِمنِذلكِوغيرِفيو،
 حسٌن زلمَّد السيِّد وتفسًن! التفاسًن أنواع أفضل من قطب سيِّد تفسًن - الُكتبِىذهِِِمنِينقلهاِالَّتي

 الصَّدر باقر زُلَمَّد السيِّد ومنهجيَّة ادلدرِّسي تقي السيِّد وتفسًن! التفاسًن أروع من عنو ُنسخة ألنَّوُ  ا فضل
 والرِّوايات اإلسرائيليات من خليَّة والبقيَّة قطب سيِّد تفسًن من ابتداءً  التفاسًن ىذه ألفَّ ! ُكِتب ما أفضل من

 اخلمر يشرب ادلؤمنٌن أمًنُ : ادلوضوعات من وال اإلسرائيليات من وليست هبا بأسَ  ال الرِّواية وىذهِ !! الضَّعيفة
 ! ؟الُقرآف ِظَلؿ يف تفسًنِ  يف يقوؿ ماذا ،يدري وال وُيصلِّي
 غًن كتب فهي قيس ابن ُسَليم وكتاب االحتجاج وكتاب الُقمِّي وتفسًنُ  العسكريّ  اإلماـ تفسًن ولكن

 ىو السيستاين، السيِّد وكَلـ الصَّدر، باقر زُلَمَّد السيِّد وكَلـ اخلُوئي، السيِّد كَلـ ىو الكَلـ وىذا معتربة،
ا واألموات، األحياء ادلوجودين ادلراجع مجيع مجيعاً، كَلمهم  يُػَعدُّ  خُيالف الَّذي وىذا البعض، خيالف رَّبَّ

 ىذهِ  أفَّ  لنفرتض!! ضعيفة البيت أىل أحاديث، ضعيفة الكتب ىذه أفّ  ىو رأيُهم األغلب األعم شاذَّاً،
 يستطيع ال لكنْ  ضعيفة، بأّّنا آخر شيء أيِّ  من أو الرِّجاؿ علم قذارات من قرائن عليها قامت األحاديث

 النَّاصيب ىذا أمَّا بصّحِتها، موجود احتماؿ ىناؾ يبقى األَِئمَّة، عن أصَلً  صدورىا بعدـِ  يقطع أفْ  أحد
 التفاسًن؟ أفضل من تفسًنهُ  صار كيف الزنديق فهذا لُو، التفسًن ىذا أفَّ  يقٌن على ضلنُ  قطب سيِّد الزنديق
 يرتبطُ  فيما البيت أىل كَلـ من شيئاً  عليها ُيضيفوف ولكنْ  وتستنسخوُ  تُقلِّدهُ  الَّيت التفاسًن صارت وكيف
 ادلوازين، هبذه أقبلُ  ال أنا يل بالنِّسبة هبا؟ تقبلوف أنتم ادلوازين ىذه وانفتاحية، حركيَّة تربيةً  ادلسلم اجليل برتبية

 منها، احُلجَّةِ  اإلماـ إىل وأبرأُ  آخرىا، إىل أوَّذلا من ألعنها ادلوازين وىذهِ  هبا، جاء بالَّذي أقبلُ  وال هبا أقبلُ  ال
 ماذا والرموز، العلماء ىؤالء وتتَّبعوف شيعة أنفسكم ُتسّموف أنتم تقولوف؟ ماذا أنتم أنتم، تقولوف؟ ماذ أنتم

 ! أنتم؟ تقولوف ماذا صحيح؟ ىو ىل منطقي؟ ىو ىل الكَلـ ىذا تقولوف؟
 العظيم الّشهيدُ  الشِّيعيّ  الفكر ساحةِ  لبطلِ  أيضاً  (الُقرآف يف القيامة مشاىد) :ىو يديّ  بٌن الَّذي الكتاب

 الَّيت الدار نفس الّشروؽ، دار ُقطب، سيِّد الُقرآف، يف القيامة مشاىدُ !! عليو تعاىل ا رضواف ُقطب، سيِّد
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 كي الُقرآف، ِظَلؿ يف تفسًن من األربعوف الطبعة ىي علينا مرَّت َكما الطبعة وىذهِ  الُقرآف، ِظَلؿ يف طَبعت
 تَلحظوف ميَلدي، 2007 لسنة عشرة السَّابعة الطبعة ىي الطبعة ىذهِ  التفسًن، ىذا انتشار مدى تعرفوا

، الوسط ويف الشِّيعيّ  الوسط يف الرَّجل ىذا ُكُتب تنتشر كم  مشاىد بِو، لنا شأفَ  ال الُسينِّ  الوسط يف الُسينِّ
 يف االنتشار ىذا انتشرت َلَما ُقطب سيِّد ُكُتب على وادلراجع الُعلماء ُيشجِّع مل لو الُقرآف، يف القيامة
 ويعتمدوف الكتب ىذهِ  ِقراءة على ُيشجِّعوف ُعلماءنا وأفَّ  مراجعنا أفَّ  ادلشكلة لكن الشِّيعّي، الوسط

ا ،(الُقرآف علـو يف التمهيد: )ادلوسوعة وىذهِ  كبًناً، امتداحاً  وديتدحوّنا ذلك، حظتم وال منهجيَّتها  ىي رَّبَّ
 بذؿ وقد علمي، حدِّ  على ُكِتبت موسوعة أكرب ادلعاصرة، الفرتة يف الشِّيعيّ  الوسط يف عندنا موسوعة أكرب
 لقد اتِّفاقي، عدـ أو آرائو يف معوُ  اتِّفاقي عن النَّظر وبغض كبًناً، ُجهداً  بذؿ معرفة يىاد زَلمَّد الشَّيخ فيها

 علميَّاً  مصدراً  يعتربونو الكتاب ىذا إىل يرجعوف حينما احلوزة وطََلبة ادلوسوعة، ىذه كتابة يف ُجهَدهُ  استفرغ
ينيَّةِ  ادلؤسَّسة آراء معرفة يُريدوف فحينما بابِو، يف أساسيَّاً   كي الكتاب ىذا إىل يرجعوف الرَّمسيَّة الشِّيعيَّةِ  الدِّ

 عليها الَّيت اآلراء الِكتاب ىذا يف ثبَّت معرفة ىادي زَلمَّد الشَّيخ ألفَّ  وادلفسِّرين، التفاسًن تقييم يقرأوا
 . الكتاب ىذا من دعوين حاؿ، أيِّ  على ادلعروفة، ادلشهورة اآلراء االتفاؽ،

 الشروؽ، دار طبعة الطبعة ىذه قطب سيِّد ،(الُقرآف يف القيامة مشاىد) يديّ  بٌن الَّذي الكتاب إىل أعود
 يُهدي ِلمن قطب سيِّد اإلىداء، يف جاء ماذا أقرأ مصر، القاىرة، ميَلدي، 2007 عشرة، السَّابعة الطبعة

 يف ويطعنُ  البيت، أىل إىل يتوجَّو ال ىو - العملِبهذاِأتوجَّوُِِأبيِياِروحكِِِإلىِ:إىداء - الكتاب؟ ىذا
 يتوجَّو ولكنَّوُ  ادلؤمنٌن، أمًن إىل وُيسيء احلدود أبعد إىل خبيثاً  طمساً  البيت أىل ذكرَ  ويطمسُ  البيت، أىل
 نتاج من إالَّ  اإلرىابية احلركات ىذه وما اجلميع على وبالّشرؾ باجلاىلية حيكم ىو أبيو، روح إىل العمل هبذا

 ولكن - العملِبهذاِأتوجَّوُِِأبيِياِروحكِإلى - القضيَّة ىذه يف اخلوض أريد ال ىنا وأنا الُقطيّب، الفكر
 ماذا الداعشية الدولة يف اإلسَلمية بالدولة ُيسّموّنا الَّيت الداعشية الدولة يف ادلدارس، يف اآلف جانبيَّة؛ لقطة

 يُدرِّسوف ماذا داخلهم، من مصّورة تقارير ادلوضوع، ىذا وتابعوا اإلنرتنت على ادخلوا مدارسهم؟ يف َيدرُسوف
م والشَّباب؟ األطفاؿ   ..!!قطب سيِّد ُكتبَ  والشَّباب األطفاؿ يُدرِّسوف إّنَّ

 أبيو روحِ  إىل يتوجوُ  ىو - العملِبهذاِأتوجَّوُِِأبيِياِروحكِإلى - قطب سيِّد إىداء إىل أعود - إىداء
 اإلشارة مرَّت الَّيت اجملموعة ىذه ىؤالء خصوصاً ! الُكُتب ىذه على يثنوف وعلماؤنا ومراجعنا العمل، هبذا

 شركاً  ىذا يصبحُ  وزياراهِتم كلماهِتم مضامٌنُ  ىي وتلك البيت أىل إىل نتوجَّو إنَّنا نقوؿ حٌن ولكن إليها،
 يف القضيَّة ىذه وُيكرِّر - العملِبهذاِأتوجَّوُِِأبيِياِروحكِإلى:ِإىداء - !ادلقاييس؟ ىذه ىي ما! وُغُلواً 
 العمل قبوؿ - مقبوؿِعندؾِولعلَّوُِِالعملِبهذاِأتوجَّوُِ - ثانية مرَّة - أبيِياِروحكِفإلى - اإلىداء آخر
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 من أكثر أُعلِّق أفْ  أريد ال - ...ِسيِّدِابُنك.ُِمستجابِاللِوعندِمقبوؿِعندؾِولعلَّو - !!أبيو من يأخذه
  .ذلك

 خادتة إىل اخلادتة، إىل أذىب دعوين الكتاب من صورتٌن أقتطف أفْ  وقبل الكتاب من صورتٌن لكم أقتطفُ 
 إليها رجعوا الَّيت ادلراجع ادلصادر، أمساء يذكروف عادةً  ادلؤلِّفوف أمس يـو قُلتُ  كما الكتاب آخر يف الكتاب،

ِالمصحفِىوِالكتابِىذاِفيِاألوَّؿِمرجعيِكاف - يقوؿ؟ فماذا - الكتابِىذاِمراجع - تأليفهم يف
 ومعوُ  ىادئ مقاـٍ  إىل أو مسجدٍ  إىل يأوي ادلدرِّسي تقي السيِّد مثل كاف ىل أدري ال ولكن - الشَّريف
 ىكذا يفعل كاف ىل! كالتلميذ ا كتاب يدي بٌن وجيلسُ  األُمَّة مهوـَ  حامَلً  والُقرطاس والَقلم ادلصحف

ِكاف - يقوؿ ىو - الكتابِىذاِمراجع - !!أعلم اُ  أدري، ال! أخرى؟ بطريقةٍ  يعمل كاف أنّو أو
 وُكلَّ  البشرية تراث ُكلَّ  حامَلً  يأت كاف أنَّوُ  أو - الشَّريفِالمصحفِىوِالكتابِىذاِفيِاألوَّؿِمرجعي
 فسيكوف ىو أمَّا الػُمستَػْنَطق، دور يف الُقرآف فيكوف الُقرآف يدي بٌن وجيلسُ !! الثَّقافية احلصيلة وُكلَّ  ادلشاكل

 ىو قاؿ كما األجوبة، خترجُ  ذلك وبعد ُقطب سيِّد وبٌن الُقرآف بٌن فيما احلوار ويدور اْلُمْستَػْنِطق، دور دورهُ 
ثو ا يسمعُ  وىو زمنية فرتةً  عاش فقد الُقرآف ظَلؿ يف يعيشُ  كاف حٌن قطب سيِّد  أال الُقرآف، بآياتِ  حُيدِّ

 ... حاؿ أيِّ  على! صلوات؟ إىل ىنا القضيَّة حتتاج
ِالكتابِىذاِمراجعُِ -:273 صفحة الطبعة إىل أعود ِىوِالكتابِىذاِفيِاألوَّؿِمرجعيِكاف:

 - التعبيرِفيِوطريقتوِِِالكريمِالقرآفِألسلوبِالخاصِفهميِعلىِاعتمدتُِِوقدِالشَّريف،ِالمصحف
 موافقاً  كاف إذا الشِّيعيّ  من بالرأي التفسًن ىو ناصيّب، شخصٍ  ومن ُمطلق بنحوٍ  بالرأي تفسًن ىذا يعين

[ زين] يؤَجر، ال فإنّو احلقّ  ووافق برأيوِ  الُقرآف يُفسِّرُ  البيت ألىل ُموايل شيعيّ  كاف إذا عليو، يؤَجر ال للحقّ 
 با إلينا سُيخرِجُ  فماذا رأيوِ  حبسبِ  ويُفسِّر ُقطب، سيِّد وىو التأريخ يف ناصيب وألعن ناصيب كاف إذا

ِفهميِعلىِاعتمدتُِِوقدِالشَّريفِالمصحفِىوِالِكتابِىذاِفيِاألوَّؿِمرجعيِكاف - !عليكم؟
ِماذاِألعرؼِالتفاسيرِمنِكثيراًَِِقرأتُُِِكنتِوإفِِْالتعبير،ِفيِوطريقتوِِِالكريمِالُقرآفِألسلوبِالخاص

 ىو نفُسُو، ىو ادلرجع - الحقيقةِفيِليِمراجعِتكنِلمِألنَّهاِىنا،ِأُثبتهاِأفِِْأستطيعِالِولكنَّنيِيُقاؿ
ِاآلياتِوبيافِالس ورِترتيبِِِفيِواستعنتُِ - كَلمو إىل انتبهوا السَُّور، ترتيب يف الحظوا، حّتَّ ! رأيُو

ِترتيبِفيِواستعنتُِ - مدين وىذا مكي ىذا ويُقسِّم واآليات السور يُرتِّب كيف يعين - والمدنيةِالمكيَّة
ِفيَِوَردِوبماِاألميريِالمصحفِبتحقيقات - شيٍء؟ أيِّ  على - والمدنيةِالمكيَّةِاآلياتِوبيافِالسور
 ماذا األحياف وبعض - والرَّازيِوالزَّمخشريِالس عودِوأبيِالبيضاويِوبخاصَّةِالتفسيرُِكُتبِبعضِِ
 يُرجِّح، ىو ا؟ رسوؿ زماف يف كاف ىل ذلك؟ يعرؼُ  كيف - النَّادرِفيِالخاصِوبترجيحي - يفعل؟
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 يقوؿ ىو!! وادلدينّ  ادلّكي حّتَّ !! ُيشخِّصو وىو تقييِمو يف يتدخَّل ىو األغا جناب وادلدينّ  ادلّكي حّتَّ  يعين
!! مدنّية أو مّكية اآليات ىذه أقوؿ أنا احلاالت بعض يف - النَّادرِفيِالخاصِوبترجيحي - أنا ولستُ 
 الَّذي الشَّيء ونفس! الكتاب؟ ىذا يف لك يُقدِّـ أفْ  تتوقع ماذا الطِّراز، ىذا ومن اللوف، ىذا من ُمفسِّر
  .الُقرآف ظَلؿ يف تفسًنه يف موجوداً  كاف
ِ:ِمثالينِنأخذُِ
 اآلف أين؟ الكَلـ - السَّاحةِمنِجانبٍِِإلىِالنَّظرِيتوجَّوَِثمَِّ -:106 صفحة يف جاء :األوَّؿ ادلثاؿ

 ال الربنامج وقت تفاصيلها، يف وأدخل اآليات عليكم أقرأُ  وإالَّ  وقت عندي ما األعراؼ، سورة يف احلديث
 يـو مشاىد من وصريح واضح مشهد ُىناؾ األعراؼ سورة يف األعراؼ، سورة أجواء يف احلديث يكفي،
 حبسبِ  وىو الُقرآف يف القيامة مشاىد يتتّبع ،(الُقرآف يف القيامة مشاىد: )عنوانو ىكذا الكتاب ىو القيامة،

، ويشرح يُفسِّر فهموِ   ساحة - السَّاحةِمنِجانبٍِِإلىِالنَّظرِيتوجَّوِثُمَِّ -:106 صفحة يف ىذا ويُبٌنِّ
ِمشهدٌِِفإذاِالفسيحةِالعرضِساحةِالسَّاحة،ِمنِجانبٍِِإلىِالنَّظرِيتوجَّوَِثمَِّ - احلساب ساحة القيامة،

ِىيِوكأنَّماِوالنَّارِالجنَّةِبينِالفاصلةِاألعراؼِمشهدُِ﴾ سِخَبيٌ األَعْشَافِ ًَعٍََى﴿ :األعراؼِمشهدُِِآخر،
 هبذا لوُ  عَلقةَ  وال ذلك، إىل ُيشًن ال يفرزىم؟ الَّذي من - النَّارِوأىلُِِالجنَّةِأىلُِِفيهاِيُفَرزُُِِمرورِنُقطةُِ
ُِىناؾِأوُِىَناُِمستقرِّهِِِإلىُِكلِ ِويُوجَّوِالنَّارِوأىلُِِالجنَّةِأىلِفيهاِيُفَرزُُِِمرورِنقطةِىيِوكأنَّما - !!األمر

ِمنهمِكالًَِِّويشيِّعوفِذاىبوف،ُِىمِحيثِإلىِفُيوجهونهمِبسيماىمِوىؤالءِىؤالءِيعرفوفِرجاؿِوعليها
 ُىم الَّذين الّرجاؿ ىؤالء إىل بعيد من وال قريب من ال إشارة توجد ال - تكريمِأوِتحقيرٍِِمنِيستحقِبما

  .األعراؼ على
 الكايف :يقوؿ ىكذا الكايف بينما ادلختصر، ادلوجز الكَلـ ىذا وراء يركضوف وَمراجعنا ُعلماؤنا دلاذا أدري ال

 يتصوَّر وكاف ادلؤمنٌن أمًن أعداء من خارجيٌّ  ىذا الكّوا ابنُ  الكّوا، ابنُ  ادلؤمنٌن، أمًن عن والرِّواية يقوؿ؟ ماذا
 الشَّريف، الكايف من األوَّؿ اجلزء ىو ىذا يقوؿ، الصَّادؽ اإلماـ األسئلة، بعض يف األمًن حُيرج أف دُيكن أنَّوُ 

 معرفة باب ىو الباب وىذا التاسعة، الرِّواية ،206 الصَّفحة وىذه إيراف، األسوة، دار طبعة الطبعة وىذه
ِفَػَقاؿَِِاْلُمْؤِمِنين،َِأِميرِِِِإلىِالَكوَّاءِِاْبنَُِِجاءَِ -:يقوؿ الصادؽ اإلماـ إليو، والردِّ  اإلماـ  اْلُمْؤِمِنينَِأِميرَِِيَا:

َِوَنْحنُِِِبِسيَماُىمِأَْنَصارَنَاِنَػْعِرؼُِِاأَلْعَراؼَِعَلىَِنحنُِ:ِفَػَقاؿِ،﴾بِسٍَِّبىُُْ وُالًّ ٌَعْشِفٌَُْ سِخَبيٌ األَعْشَافِ ًَعٍََى﴿
ِِبَسِبيلِِِِإالََِِّوَجلََِِّعزَِِّاللُِِيُػْعَرؼُِِاَلِِالَِّذيِاأَلْعَراؼَِوَنْحنُِ - البيت أىل مظاىر ىذه أيضاً، - اأَلْعَراؼ

َِيْدُخلَُِِفاَلِِالصَِّراطَِعَلىِالِقَياَمةِيَػْوـََِِوَجلََِِّعزَِِّاللُِِيُػَعرِّفُػَنا - آخر مظهرٌ  أيضاً، - اأَلْعَراؼَِوَنْحنَُِِمْعرِفَِتَنا
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 يف تتدبَّر والنَّاس ادلضامٌن ىذه إىل النَّاس يُوجِّو ادلرجع كاف إذا عليكم با - َوَعَرفْػَناهَِعَرفَػَناَِمنِِِْإالَِِّالَجنَّة
 - الرِّواية قراءة يف أستمر! أين؟[ اخلرط الكَلـ] وىذا ادلضامٌن ىذه أين سيكوف؟ فماذا ادلضامٌن ىذه

َِوَعَرفْػَناهَِعَرفَػَناَِمنِِِْإالَِِّالَجنَّةَِيْدُخلَُِِفاَلِِالصَِّراطَِعَلىِالِقَياَمةِِِيَػْوـََِِوَجلََِِّعزَِِّاللُِِيُػَعرِّفُػَناِاأَلْعَراؼَِوَنْحنُِ
َِجَعَلَناَِوَلِكنِنَػْفَسوِالِعَبادََِِلَعرَّؼََِِشاءََِِلوَِِْوتَػَعالىِتَػَباَرؾَِِاللِِإفََِِّوأَْنَكْرنَاه،ِأَْنَكَرنَاَِمنِِِْإالَِِّالنَّارَِيْدُخلَُِِواَلِ

 أبيو، إىل ىذا بعملوِ  يتوجَّو حٌن قطب سيِّد فعل كما ال - مِِّنوِيُػْؤَتىِالَِّذيَِواْلَوْجوََِِوَسِبيَلوَُِِوِصَراَطوِأَبْػَوابَوُِ
 حياتِو، عن قرأت قد أكن مل أدري ال قطب، ىو من أقصد ال! أدري؟ ال قطب ىو ومن قطب، أبيو إىل

  .الوجود ىذا يف قيمُتو ما أقصد
َناَِفضَّلََِِأوَِواليَِتَناَِعنَِِْعَدؿََِِفَمنِمِِّنوِيُػْؤَتىِالَِّذيَِواْلَوْجوَِوَسِبيَلوَُِِوِصَراَطوِأَبْػَوابَوَُِِجَعَلَناَِوَلِكن َرنَاَِعَليػْ َِغيػْ
 توجد ال َسواء فَل - َسَواءٌَِِفاَلِ - الرِّواية نفسِّ  يف األمًن يقوؿ ماذا ُثَّ  - لََناِكُبوفِالصَِّراطَِِِعنِِِفَِإنػَُّهم
ُِعُيوفٍِِِإلىِالنَّاسَِذَىبََِِحيثَُِِسَواءٌَِِواَلِِِبوِالنَّاسُِِِاْعَتَصمََِِمنَِِْسواءٌَِِفاَلِ - مها؟ ما شيئٌن بٌن مساواة
َِواَلَِِلَهاِنَػَفاذَِِاَلِِرَبِّهاِبَِأْمرَِِِتْجِريَِصاِفَيةُِعُيوفٍِِِإلىِِإلَيَناَِذَىبََِِمنَِوَذَىبَِِبَػْعضِِفيِبَػْعُضَهاِيَػْفرغَُِِكِدرَة

 يف القيامة مشاىدُ ) الكدرة؟ العيوف من أو الصَّافية الُعُيوف من( الُقرآف ظَلؿ يف) أسألكم أنا - اْنِقطَاع
 ُكنتم إذا عليِّكم، كَلـُ  ىو ىذا! أنتم؟ تقولوف ماذا الكدرة؟ العيوف من أـ الصَّافية العيوف من( القرآف

َِذَىبََِِحيثُِ - مساواة توجد ال - َسَواءَِواَلِ - عليو وسَلموُ  اِ  صلواتُ  عليُّكم ىو عليَّاً  أفَّ  تعتقدوف
 فما الكدرة، العيوف ىذهِ  إىل ذىبوا الكراـ مراجُعنا مراجُعنا، النَّاس؟ ىؤالء ىم من - َكِدرَةُِعُيوفٍِِِإلىِالنَّاس

 فضَلت النَّاس، فضَلت الثقيلة، ادلياه اجملاري، عيوف كدرة، عيوف هبا؟ سيأتونكم الَّيت البضاعةُ  ىي
ِيَػْفرغُِ - القذارات إىل - َكِدرَةُِعُيوفٍِِِإَلىِالنَّاسَِذَىبََِِحيثُِ - الكدرة العيوف ىذه ىي ادلراحيض،

! ادلنحرفوف والُغَلة! ادلاسونية ُعمَلء ىؤالء ىؤالء؟ ىم من - ِإلَيَناَِذَىبََِِمنَِوَذَىبَِِبَػْعضِِفيِبَػْعُضَها
 الصباح من الغرب منها يرجتفُ  الَّيت ادلرجعيَّة مسعةِ  تشويوِ  على ادلخابرات سلَّطتهم الَّذين! ادلخابرات وُعمَلء

 مسّيُتها الَّيت ىذه - َكِدرَةُِعُيوفٍِِِإلىِالنَّاسَِذَىبََِِحيثَُِِسَواءٌَِِواَلِ - !!الصباح إىل الليل ومن!! الليل إىل
 ىذه الكدرة، العيوف ىذهِ  من هبا جاءوا هبا؟ جاءوا أين من الرِّجاؿ علم قذارات الرِّجاؿ، علم بقذارات
ِِإَلىِالنَّاسَِذَىبََِِحيثَُِِسَواءٌَِِواَلِ - الكدرة العيوف ىذه من هبا جاءوىا هبا؟ جاءوا أين من القذرة التفاسًن

 ! أين؟ إىل - َصاِفَيةُِعُيوفٍِِِإلىِِإلَيَناَِذَىبََِِمنَِوَذَىبَِِبَػْعضِِفيِبَػْعُضَهاِيَػْفُرغَُِِكِدرَةُِعُيوفٍِ
 ىكذا يفعلوف، ىكذا ادلاسونيوف ىكذا.. . الكايف بٌن ىكذا ضلنُ  ذىبنا، ىنا إىل الكبًنة، اجلامعة الزِّيارة إىل

 دائماً  عليكم أقرأ أف أمرتين الَّيت ىي ادلاسونية ُزمَلئي، يا الدرب رفاؽ ويا األعزاء إخوت يا ادلاسونيَّة عّودتكم
 سيِّد إىل بالرجوع الكراـ مراجعنا أمر فقد الزَّماف صاحب أمَّا الكبًنة، اجلامعة الزِّيارة ومن الشَّريف الكايف من
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!! وادلاسونيَّة!! الزَّماف صاحب أمر ىكذا!! الطربي ُكتب وإىل القيامة مشاىد ويف الُقرآف ظَلؿ يف قطب
 نصنع، ماذا إسرائيليات الكساء، وحديث الكبًنة اجلامعة الزِّيارة وعلى الكايف روايات على باالعتماد أمرتين

 !!حاؿ أيِّ  على!! ىذا ُقطب سيِّد من العايل واألدب الرفيع الذَّوؽ نستلهم ألفْ  ُموّفقٌن ما ذوؽ، عندنا ما
 الكدرة، الُعُيوف ىذه يف غارقوف أنتم لكم، ىنيئاً  - َكِدرَةُِعُيوفٍِِِإلىِالنَّاسَِذَىبََِِحيثَُِِسَواءٌَِِواَلِ -

 مراجعكم الُكُتب، هبذهِ  مألى مكتباتكم وجوىكم، على يتقّيأوف اخلُطباء رؤوسكم، على َتصبُّ  الفضائيات
ِِفيِبَػْعُضَهاِيُػْفرِغَُِِكِدرَةُِعُيوفٍِِِإَلىِالنَّاسَِذَىبََِِحيثَُِِسَواءٌَِِواَلِ - لكم ىنيئاً  لكم، ىنيئاً  ا، شاء ما

 ىذا ا، رسوؿ كَلـُ  ىذا ادلؤمنٌن، أمًن كَلـُ  ىذا - َصاِفَيةُِعُيوفٍِِِإلىِِإلَيَناَِذَىبََِِمنَِوَذَىبَِِبَػْعض
َِوَذَىبَِ - األمر صاحبُ  كَلـُ  ىذا مجيعاً، كَلُمهم ىذا عليو، وسَلموُ  اِ  صلواتُ  الصَّادؽ اإلماـ كَلـُ 

م - اْنِقطَاعَِواَلَِِلَهاِنَػَفاذَِِاَلِِرَبِّهاِبَِأْمرَِِِتْجِريَِصاِفَيةُِعُيوفٍِِِإَلىِِإلَيَناَِذَىبََِِمن  الَّذي ا وجوُ  زُلَمَّد آؿُ  إّنَّ
  .األولياء يتوجَّو إليو

 ،254 صفحة ،آخر مثاالً  وآخذ(!! الُقرآف يف القيامة مشاىد) العظيم الكرًن اجلليل الكتاب ىذا إىل أعود
 ،(الُقرآف ِظَلؿ يف) كتاب على نظرةً  ألقيتُ  حٌن ادلتقدِّمة احللقات يف تتذكَّروف إذا أيضاً، مثاالً  أخذتُو وقد

يقة يف الواضحة اآليات من ىي آياتٍ  واخرتتُ   تفسًنه، يف الزِّنديق ىذا حرَّفها كيف والحظُتم الطاىرة الصدِّ
 اآليات كذلك وأخذتُ  التطهًن آية وأخذتُ  احللقات، تُتابعوف كنتم وإذا تتذكروف إذا ادلباىلة آية أخذتُ 

 ألفَّ  الدىر، سورة من ىي القيامة، يـو مشاىدِ  من اللقطة ىذه اآلف اإلنساف، أو الدَّىر سورة يف وردت الَّيت
 فماذا ،254 صفحة القيامة، يـو صور من األنيقة اجلميلة الصور من ُمتكاملة صورةً  ترسم الدىر سورة
 مدنية ليست السورة إفَّ : قاؿ تتذكروف؟ كنتم إذا الُقرآف ِظَلؿ يف تفسًنه يف قاؿ ماذا ىو ُقطب؟ سيِّد يقوؿ
 بواكًن يف نزلت: وقاؿ مكية، السورة بأفّ  قاؿ فاطمة، وآؿِ  فاطمة بيت عن بكاملها الِقصَّة ينفي حّتَّ 

  .الوحي بواكًن يف فاطمة، والدة قبل حّتَّ  أي الوحي
 - اإلنساف سورة يف ادلوجودة وادلشاىد الصور يف يتحدَّث وىو - السِّياؽِأثناءِوفي -:254 صفحة يف

َِتعدادِِِفيِالسِّياؽِفيستطردُِِالكأسِىذهِِِمنِيشربوفِالَّذينِاللِعبادِذكرُِِيأتيِالسِّياؽِأثناءِِِوفي
ِاللِلوجوِالخيرِيفعلوفِقوـٌِِوىمِوأسيرًا،ِويتيماًِِمسكيناًُِِحبِّوِعلىِالطعاـِيُطِعموفِقوـٌِِفهمِأوصافهم

ِذلكِىوِقمطريرًا،ِعبوساًِِيوماًِِويخشوفِاللِيخافوفِقوـٌِِوىمِشكورًا،ِوالِجزاءاًِِالنَّاسِمنِيُريدوفِال
 عيشة وعاشوا - وحريراًِِوجنَّةًِِوُسروراًِِنظرةًِِولقَّاىمِاليـوِذلكِشرَِِّاللِوقَاُىمِوقدِفيو،ِنحنُِِالَّذيِاليـو

 حروفِو، من َحرؼٍ  ُكلِّ  يف اخلُبث، ىو واخلبثُ  احلقد، ىو احلقدُ  اللعٌن، ىذا ُتَلحظوف!! وانتهينا سعيدة
  .ُمفصََّلً  طويَلً  الكتاب كاف أو سُلتصراً، موجزاً، الكتاب كاف َسواء
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 ذلك بيَّنتُ  وَقد رُلملةً  ُصورةً  أُبٌنِّ  َكي الُقرآف ِظَلؿِ  يف َتفسًن َعن أحتدَّث أفْ  َيكفي أال تتساءلوف قد
 ،(الُقرآف يف القيامة مشاىدُ : )الكتاب ىذا إىل الداعي فما ُقطب، لسيِّد النَّاصيبّ  الفكر عن فعَلً  وحتّدثتُ 

 بٌن ادلتداولة الُكُتب ومن اإلسَلمية، الدَّعوة حزب يف الدُّعاة عليها يؤكِّدُ  الَّيت الُكُتب من ىو الكتاب ىذا
 .الشًِّنازية ادلرجعيَّة عليها تؤكِّدُ  أيضاً  الَّيت الُكُتب ومن أيديهم،
 على يؤكِّدُ  وىو عليو اِ  رمحةُ  الشًِّنازي زَلمَّد السيِّد الرَّاحل ادلرجع بصوت التسجيل ىذا إىل اآلف نستمعُ 
 والرأي الذَّوؽِ  يف يُوافقونوُ  الَّذين وعلى أتباعِو، وعلى طََلبتِو، وعلى ُمقلِّديو، على حديثِو، إىل يستمعوف الَّذين

 الكتاب َىذا من يستلهموا أفْ  يستطيعوف ما يستلهموا وأفْ  وَمرَّة وَمرَّةً  مرَّةً  الِكتاب َىذا يقرأوا أفْ  واذلوى
 :الشًِّنازي السيِّد إىل معاً  نستمعُ  يقوؿ، كما مؤلِّفوِ  عن النَّظر بغضِّ 
 أمجل من مجيَلف كَلمها كتاباف أكو ختويف فيو اشكثر العظيم الُقرآف شوفوا يستقيموف، تلقائياً ]... 
 َحسب حّت الكتابٌن وحفظ ومرّة ومرةً  مرةً  الكتابٌن َّبطالعة األصدقاء أوصي وأينِّ  احلقيقة يف الكتب

 ادلتعّلقة الُقرآنية اآليات يذكر الكتاب ىذا ،(الُقرآف يف القيامة مشاىدُ : )امسوُ  األوَّؿ الكتاب ادلمكن،
: يقوؿ والسََّلـ الصََّلة عليو عليَّاً  ألفَّ  الكتاب َّبؤلِّف علينا وما الُعصاة وبأحواؿ ادلتقٌن وبأحواؿ بالقيامة

 الكَلـ ىذا أفّ  خيصين اللي أنا ػاؿ،گ اللي منو أنا خيصين شو ،(قاؿ من إىل تنظر وال قاؿ ما إىل انظر)
  .الُقرآف يف القيامة مشاىد صحيح، مجيلٌ  كَلـٌ 

 يف لعلوُ  ليس جلد القدًن اجمللد يف ادلواعظ، امسوُ  لو رللَّد فذ األنوار حبار ،(البحار مواعظُ : )الثَّاين الكتاب
 لعيسى، دلوسى، ا مواعظ ألنبيائِو، ا مواعظ يذكر الكتاب ىذا أجزاء، مخس أربع احلديث اجمللد

، مواعظ اإلسَلـ، نيب مواعظ اإلسَلـ، لنيبِّ  إلبراىيم،  ا مواضع يذكر فاطمة، مواعظ احلسن، مواعظ علي 
 الكتابٌن ىذين من يستوعب أفْ  جيب اإلنساف الواقع البحار، بادلواعظ ُيسمَّى لألنبياء أو للنَّاس وأوليائوُ 
 وختوفهم اآلخرة يف وترغبهم الدنيا يف وتزىدىم النَّاس ختوؼ األمور ىذه ألفّ  ا، خياؼ حّتَّ  كبًناً  ِقسماً 

 ُثَّ  موضوع حوؿ ادلسجد يف أتكلم أنا ؛ الشيء ىذا الحظتُ  أنا الحظوا أحياناً  القرب، من وختوفهم النَّار من
 وُكلُّ  القرب، خياؼ إنسافٍ  وُكلُّ  ادلوت، خياؼ إنسافٍ  ُكلُّ  ألف ويصمتوف يسكتوف ُكلُّهم وإذا ادلوت بقصَّة آت

 خياؼُ  إنسافٍ  وكلُّ  الفضيحة، خياؼُ  إنسافٍ  وكلُّ  النَّار، خياؼ إنسافٍ  وُكلُّ  والوحشة، الوحدة خياؼُ  إنسافٍ 
 الطبيعي من للنَّاس األمور ىذه وذكرمتُ  للنَّاس األمور ىذه وذكَّرمت للنَّاس األمور ىذه ذكَّرت فإذا العاقبة، سوء

 كن يصلي، صلِّي، يزكِّي، زكِّي، لو قلت خًن، ُكلِّ  مبعث اللٌَّن القلبُ  قلبهم اَلف وإذا يلٌن، قلبهم أفَّ 
 كنت كربَلء يف وأنا ادلواضيع، آخر وإىل تتحجب، الفتاة، أيتها حتجيب طيباً، إنساناً  يكوف طيباً، إنساناً 
 أحضر كنت أحياناً  احلقيقة ويف الشيء، ذلذا يوماً  أياـ عشرة من جيعلوا بأف اخلطباء أصدقائي بعض أنصح
 ُكنت إذا واضح، وخوؼ رىبة حالة يف النَّاس أشوؼ وإذا ويُنذر حُيذِّر كاف اخلطيب الَّيت اجملالس بعض
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 حيتاج قلت ىذا لكن صغًنة َّبناسبة ولو مرَّة كلَّ  منربؾ، يف الشيء ىذا ُتدِخل يـو ُكل عليك فيجب قادراً 
 مجيلٌ  كتابٌ  الكتاب ىذا من الُقرآف يف القيامة مشاىد وحتفظ البحار من مواعظ حتفظ يعين استيعاب، إىل

اً   قطب زَلمَّد أو أظن قطب السيِّد أظن مؤلِّفو العراؽ يف وأنا طالعتوُ  الُقرآف يف القيامة مشاىد واقعاً  جدَّ
 ُىدىً  فيو، أكو مرّكزة ختويفات آخرهِ  إىل أوَّلوِ  من القرآف تَلحظ لو الُقرآف، يف القيامة فمشاىد أحدمها،
 يعين ادلتقٌن شنو، يعين بالغيب يؤمنوف يُنفقوف، رزقناىم وشلَّا الصََّلة ويُقيموف بالغيب يؤمنوف الَّذين للمتقٌن

 ُكلِّ  يف أخرى، آيةٌ  أخرى، آيةٌ  أخرى، آيةٌ  العذاب، سوء بوجهوِ  يتَّقي مثَلً  يتقي، يعين ُمتَّقي أصًَل؟ شنو
ا نَػْفَسو ا َوحَيَذِّرُكم) واالجتاىات ادلناسبات سلتلف يف مناسبة بكلِّ  سورة  ،(العلماء ِعَباده ِمن ا خَيَْشى ِإَّنَّ

 من تتمكَّن ناجحاً  مفوَّىاً  خطيباً  تكوف أف عليك جيب بس خًن، ُكلَّ  مبعث واخلوؼ اخلشية احلقيقة يف
  ..[.. النَّاس ختويف

 يف القيامة مشاىد) قطب سيِّد كتاب عليو ا رمحة الشًِّنازي مرجعنا يصفُ  ىكذا!! الُكُتب أمجل من
 يف القيامةِ  مشاىدُ  الكتاب ىذا! الشًِّنازي؟ السيِّد عند الُكُتب يف اجلماؿِ  موازين ىي ما أدري ال ،(القرآف
 . القرآف

 عاِلماً  يكن مل أساساً  قطب وسيِّد قطب، سيِّد برأي النَّاصيّب، وبالرأي بالرأي الُقرآفِ  تفسًن على يبتين :أوَّالًِ
، الدِّيين بالرَّكب التحق ذلك وبعد أدبياً، وناقداً  وشاعراً، أديباً، كاف الُسيّن، الدِّين ُعلماء من حّتَّ   الُسينَّ
 ىو؟ أين اجلماؿ فوجوُ  النَّاصيّب، وبالرأي وقطعّي، وصريحٍ  واضحٍ  بشكلٍ  بالرأي التفسًن يعتمدُ  الكتابُ  فهذا

 .أوَّالً  ىذا أدري، ال
 .ّنايتوِ  إىل الكتاب بداية من واضح بشكل زُلَمَّد، وآؿ زُلَمَّدٍ  ذكرِ  ِاخفاءِ  على ُمبينٌّ  الكتابُ  ىذا :وثانياًِ
 .اإلمامة عقيدةِ  وجودِ  عدـِ  على مبينٌّ  الكتابُ  ىذا :ثالثاًِ

، اإلماـ وجود دوف من صحيح بتصوُّرٍ  نتصوَّرىا أفْ  ديكن ال فالقيامةُ   ُشؤوّنا بُكلِّ  زلشورةٌ  أُمَّةٍ  فُكلُّ  ادلعصـو
 األَِئمَّة، دوف من البيت أىل عقيدة حبسبِ  القيامةِ  مواقف نتصوَّر أفْ  نستطيع وال زماّنا، بإماـ ترتبط وىي

 يف موجودة والتفاصيل ويراىم، إالَّ  ميِّتٍ  من ما ميت، ُكلِّ  عند ادلوتى، عند حيضروف األَِئمَّة أفّ  عقيدتنا
، اإلماـ دوف من القيامة نتصوَّر أفْ  نستطيع ال الرِّوايات،  الكتاب وىذا زُلَمَّد، وآؿِ  زُلَمَّدٍ  دوف من ادلعصـو

 الشفاعة، ىو القيامة يـو يف النَّجاة يف عقيدتنا وأساسُ  ديننا أساسُ  آخرىا، إىل أوَّذلا من احلقيقة ىذهِ  يُغيِّبُ 
 َعملُ  علي   والية دوف من ينفعُو، لن اإلنساف عمل بأفَّ  نعتقدُ  وضلنُ  بالشَّفاعة، لوُ  شأفَ  ال الكتابُ  وىذا

َِخيرٌِِِفيوِالَسيِّئةِفَإفَِِِّديِنُكمِِفيِاللِالل؛ِِِديِنُكمِِفيِاللَِِاللَِ) :السَّجاد اإلماـ وقولة نافعاً، ليس اإلنساف
ِاَلَِِحَسَنةٌَِِعِليِ ُِحبِ ) تنفع، فَل غًنه يف احلسنة وأمَّا تغفر فيو السيئة أِلفَّ  دلاذا؟ (َغيرِهِِفيِالَحَسَنةِِِِمن
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َفعُِِاَلَِِسيَِّئةٌَِِعِليِ َِوبُػْغضَُِِسيَِّئة،َِمَعَهاَِتضرِ  ِالل) :احلقيقة ىذه إىل ُيشًن السَّجاد إمامنا ،(َحَسَنةَِمَعَهاِتَػنػْ
 ىذه ُكلِّ  رفضِ  على مبينٌّ  الكتاب وىذا ،(َغيرِهِِفيِالَحَسَنةِِِِمنَِخيرٌِِِفيوِالَسيِّئةِفَإفَِِِّديِنُكمِِفيِالل

 اجلميع إفَّ  لنا تُبٌنِّ  البيت أىل أحاديث اإلنساف، عملُ  ىو النَّجاةِ  وأساس شفاعة وال إمامة فَل احلقائق،
  .األنبياء حّتَّ  األنبياء، حّتَّ  زُلَمَّد وآؿ زُلَمَّدٍ  شفاعةِ  إىل حباجةٍ 

 الَّذي الرُّعب: تقوؿ الرِّوايات هبا يؤتى حينما ،﴾بِدَيَنََُّ ٌٌََِْئِزٍ ًَخًِءَ: ﴿جبهنَّم يؤتى حينما تقوؿ الرِّوايات
 عليو اُ  صلَّى زُلَمَّد إىل شاخصة وُعُيوّنم األرض، على رُُكبهم على جيثوا أفْ  باألنبياء حّتَّ  يؤدي سيكوف

 آؿ عند القيامة مشاىد البيت، أىل وأحاديث روايات يف كما القيامة عن ُأحدِّثكم أفْ  أُريد ال ىنا أنا وآلو،
 توى وتفريغٌ  النَّاصيّب،، بالرأي تفسًنٌ  تفسًنُه! قطب؟ سيِّد إىل نذىبُ  فلماذا احلقيقية، ادلشاىد ىي زُلَمَّد

! ادلشاىد؟ ىذه يف موجود ادلعىن ىذا ،(َعَليُكمَِوِحَسابُػُهمِِإلَيُكمِالَخْلقِِِِإيَابُِ: )اإلمامة معىن من القيامة
ا الكامل، البليغُ  القوؿ الكامل، الشِّيعيّ  الدستور الكبًنة؟ اجلامعة الزِّيارة إىل نعود ال دلاذا  أىل منطقُ  إّنَّ

ا البيت،  األشاعرةِ  من هبا جاءوا وىم باألصوؿ ادلراجع ُيسمِّيها الَّيت تلك ال احلقَّة، العقائدِ  ُأصوؿ إّنَّ
 موازين ىي ما!! أدري ال الشًِّنازي؟ السيِّد نظر يف الُكتب أمجلِ  من الكتاب ىذا جيعل الَّذي ما وادلعتزلة،
 مرَّة الكتاب ىذا بقراءةِ  األصدقاء يُوصي إنَّوُ ! أدري ال عندُه؟ العقائد ويف ادلعارؼِ  ويف الُكُتبِ  يف اجلماؿ

 التكرار ىذا! ومرَّة؟ ومرَّة مرَّة بقراءتوِ  األصدقاء يُوصي حّّت  فيو الَّذي ما! الكتاب؟ ىذا ىو ما ومرَّة، ومرَّة
 الفضائيات بعض ُخصوصاً  الفضائيات وعلى ادلنابر على اإلصرار ىذا! احلقَّة العقيدة من القلوبَ  سيفرغ

 ىو! الصََّلة ىو! الذكر ىو! التوبة ىو الدين أفَّ  على اإلصرار ىذا ادلعارؼ، قناة وغًن ادلعارؼ قناة مثل
، اإلماـ ىو فهو الدِّين أّما الدِّين، شوؤنات من ىي األمور ىذه بينما! الدعاء قراءة ىو! الصِّياـ  ادلعصـو
 فرَّغوا الَّذين النَّواصب دينُ  فهذا طُُقوس إىل يتحّوؿ الدين أفَّ  أمَّا الدين، ىو ىذا زُلَمَّد، وآؿ زُلَمَّدٌ  ىو الدِّين
 بعيداً  القيامة ومعَ  الربزخ ومعَ  القرب ومعَ  ادلوت مع التعاُمل ىكذا، الدِّين وجعلوا زُلَمَّد وآؿ زُلَمَّدٍ  من الدِّين

  .النَّاصيب الفكرُ  ىو ىذا زُلَمَّد آؿِ  عن
 نتعاُمل وكيف! القيامة نتصوَّرُ  وكيف! الربزخ نتصوَّرُ  وكيف! ادلوت نتصوَّر كيف ُأُسساً  لنا وضعوا زُلَمَّد آؿُ 

 زُلَمَّد آؿ مع التواصل! العوالػِم تلك يف معهم نتواصل أفْ  نستطيع كي العامل ىذا يف معهم ونتواصل معهم
 بفرحٍ  معهم نتواصل أفْ  نستطيع حّتَّ  نسلكها أفْ  منَّا األَِئمَّة أراد صحيحة طُُرؽ ُىناؾ طرؽ، لو العامل ىذا يف

 على االنكفاء ىذا ىو السيئة الطرؽ ىذه من! سيئة طُرؽ وُىناؾ! العوامل تلك يف وشفاعةٍ  وعفوٍ  وسعادةٍ 
 إىل يستمعوف حٌن الشَّباب ىؤالء زُلَمَّد، آؿِ  عن بادلئة مئة ُمنحرؼ فكر ىذا زُلَمَّد، آؿ عن ادلنحرؼ الفكر

 دُييِّزوف كيف يعرفوف ال الَّذين الشَّباب الفضائية، األنوار قناة على التوصيات ىذهِ  مَسعتُ  مراراً  وأنا مرجعهم،
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 مرَّة ُكلِّ  يف ومرَّة، ومرَّة مرَّة الكتاب ىذا بقراءة يوصي حينما الشًِّنازي السيِّد وجيلُّوف يقدِّسوف وىم األمور
م  آؿِ  عن بعيدةً  فكرةً  يُرسِّخُ  شيطاينٌّ  كتابٌ  الكتابَ  ألفَّ  وأمياؿ، وأمياؿ أمياؿ زُلَمَّدٍ  آؿِ  عن يبتعدوف إّنَّ

 ! ومرَّة؟ ومرَّة مرَّة الكتاب ىذا بقراءة الشًِّنازي السيِّد يُوصي دلاذا أدري ال زُلَمَّد،
 كاف لو بصوتِو، ىو ىذا أُبالغ، ال أنا! القضيَّة ىذه يف أُباِلغ إنَّين: يقولوف الشًِّنازي السيِّد أتباع من البعض

 أوصي أنا: يقوؿ ىو طويًَل، عندهُ  وقفتُ  َلَما التأكيدات ىذهِ  دوف ومن َعَرضيّ  بشكلٍ  الكتاب ذكر قد
 قادراً  ُكنت إذا يعين ادلمكن، حبسب الكتاب حبفظ وحبفظِو، ومرَّة، ومرَّة مرَّة بقراءتو النَّاس أوصي األصدقاء،

 يدفعُ  الَّذي ما أدري، ال ذلك؟ من الفائدة ما! تتمكن ما حبسب منو فاحفظ بكلِّو الكتاب حتفظ أفْ  على
 اجلو ىذا ضمن يف فهو جداً  واضحة القضيَّة واضحة، القضيَّة! أدري ال ىذا؟ إىل الشًِّنازي السيِّد

 ..!!أخرى شيطانيَّةٌ  دفعةٌ  أيضاً  وىذه! الشَّيطاين
 سيِّدنا ،(قاؿِمنِإلىِتنظُرِوالِقاؿِماِإلىِانظُر: )قاؿ عليَّاً  ألفَّ  بادلؤلِّف علينا ما يقوؿ!! ىذا من األنكى

ينيَّة، ادلعارؼ ويف الدين يف ليس ىذا  احلياة علـو يف الكيمياء، علم يف الفيزياء، علم يف شلكن ىذا الدِّ
 التصور يف ال ادلعتقدات، يف ال االجتماعية، القضايا يف اليومي، ادلعاش يف اإلنسانية، التجارب يف ادلختلفة،
ييّن، الفكري  ،(قاؿِمنِإلىِتنظرِوالِقاؿِماِإلىِانظر: )قاؿ حٌن ادلؤمنٌن أمًن الشَّرعية، ادلفاىيم يف ال الدِّ

 ديكن ال األعلى، احلديث ىو الثَّقلٌن حديثُ  الثَّقلٌن؟ حديث معىن فما الطريقة هبذه احلديث نفهم كنَّا إذا
 انفكاؾ علمية ىذه الُقرآف ظَلؿ يف وتفسًن الكتاب ىذا العرتة، وبٌن الُقرآف بٌن انفكاؾ ُىناؾ يكوف أفْ 

 من وال ادلراجع من مرجعاً  اعتمد مل بأنَّين الكتاب ّناية يف ُيصرِّح والرَُّجل العمرّي، ادلنهج ىو ىذا واضحة،
 الَّيت عبارتوُ  ىذه بالضَّبط قاؿ، ىكذا!! اخلاصّ  برأيي وتفسًني الُقرآف ىو الوحيد ادلرجع: قاؿ التفاسًن،

 فهمي على ،(التعبيرِفيِوطريقتوِِِالكريمِالُقرآفِألسلوبِالخاصِفهميِعلىِاعتمدتُِِوقد: )قاذلا
 قاؿ عليَّاً  إفَّ  الكَلـ فهذا بالرأي، واضحٌ  تفسًنٌ  آخر، شخصٍ  برأي يستعن مل أصَلً  شخصيٌ  رأيٌ  اخلاص،

 هبذه النَّاس تعليم ،(قاؿِمنِإلىِتنظُرِوالِقاؿِماِإلىِانظر: )قاؿ عليَّاً  إفَّ  للنَّاس، ُخداع فيو ىذا كذا
 أحاديثُ  ُعلمائنا، عند واضحة الظَّاىرة وىذه احلديث، فهم عدـ عن ناجم ىو قطعاً ! إضَلؿ ىذا الطريقة
 والفضل العلم عنهم يُنَقل الَّذين ىؤالء الكبار علماؤنا هبا، ذلم خربةَ  ال علماؤنا العقائد وأحاديثُ  ادلعارؼ

 حيّل، وما أكُلو حيرـُ وما والنَّجاسات الطهارات أبواب يف الفقهية، األحكاـ يف األحاديث ىو ماعندىم غايةُ 
 واألخَلؽ وادلعارؼ العقائد ويف الُقرآف تفسًن يف أمَّا األبواب، ىذه يف خربة عندىم نَعم األبواب، ىذه يف

 !! معانيها يفهموف وال األحاديث هبذه ذلم خربةَ  فَل والسلوكيات
ينيَّة ادلعارؼ عن يتحدَّث ال ىو ،(قاؿِمنِإلىِتنظُرِوالِقاؿِماِإلىِأُنظر: )يقوؿ حٌن ادلؤمنٌن فأمًن  الدِّ
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 اٌٍّوُ إِالَّ حَأًٌٍَِْوُ ٌَعٍَُُْ ًََِب: ﴿يقوؿ الُقرآف منطقيَّاً، ليس الكَلـ ىذا الُقرآف، تفسًن وعن الُقرآف فهم وعن والعقائد

 قاؿ الَّذي ىذا قاؿ، من إىل تنظر وال قاؿ ما إىل أنظر يقوؿ ادلؤمنٌن أمًن كاف إذا ،﴾اٌْعٍُِِْ فًِ ًَاٌشَّاسِخٌَُْ
 ىنا ضلنُ  قطب سيِّد كحاؿ عنهم ينقل مل إذا أمَّا إذاً، كَلمهم من فهو عنهم نقل كاف إذا عنهم؟ نَػَقل

 !!مثَلً  قطب وسيِّد ﴾اٌْعٍُِِْ فًِ ًَاٌشَّاسِخٌَُْ اٌٍّوُ إِالَّ حَأًٌٍَِْوُ ٌَعٍَُُْ ًََِب: ﴿ثالثاً  شريكاً  صلعلو
 كربَلء، يف ُكنتُ  حينما يقوؿ ىو الشًِّنازي، السيِّد حياة أوائل يف يكن مل ادلسجَّل الكَلـ ىذا أفَّ  ادلشكلة

 يف كربَلء، يف الشًِّنازي السيِّد نشاط أََوج كاف الستينات يف السَّبعينات، بداية يف كربَلء؟ من خرج مّت
 حينما يقوؿ فهو إيراف، يف كاف عليو اِ  رمحةُ  تويف أفْ  إىل الثَّمانينات، يف الكويت، يف كاف السبعينات

 أدري، ال قم؟ مدينة يف كاف التسجيل ىذا ىل الكويت؟ يف كاف التسجيل ىذا ىل كربَلء، يف ُكنت
 وإالَّ  اإلنرتنت، على ادلوجودة بادلعلومات أثق ال لكنَّين قم، مدينة يف التسجيل أفَّ  مواقعهم على مكتوب

 يف كاف أنَّوُ  من التسجيل ىذا على يكتب من ىناؾ والشًِّنازية الكربَلئية ادلنتديات ويف الشًِّنازية ادلواقع على
 كربَلء مرحلة بأفَّ  قُلتُ . كربَلء مرحلة بعد كاف التسجيل ىذا بالنتيجة ولكن يكوف، أفْ  ديكن قم، مدينة

 أمحد قاؿ كما دلكتبتهم فقرياً  عموداً  الُقطيب الفكر من َجَعل الَّذي السياسي التنظيم تأسيس كاف وحيث
 ابن وىو التنظيم ىذا يف األوَّؿ الرَّجل يّتبعها الَّيت ادلنهجيَّة والحظتم احلقيقة ىي وتلك مذكراتو يف الكاتب

 (.الُقرآف ىدى من) تفسًنه يف ادلعاصر ادلرجع ادلدرِّسي تقي زلمَّد السيِّد الشًِّنازي، السيِّد أخت
 مشاىد عن أحتدَّث اآلف أنا الكتابٌن، ىذين حيفظوا أفْ  اخلطباء من أطلب ُكُنت: يقوؿ يقوؿ؟ ماذا ُثَّ 

 األياَـّ يف أو زُلرَّـ أيَّاـ يف مثَلً  أيَّاـ، عشرة من واحداً  يوماً  جيعلوا وأف الكتاب ىذا حيفظوا أف القيامة،
 أفْ  تقدروف كنتم وإذا: يقوؿ ذلك بعد الكتاب، ىذا يف جاء ِلَما سلصصاً  واحداً  يوماً  جيعلوا أفْ  األخرى،
 اسم يتذكَّر ال أنَّوُ  من يقوؿ ىذا من واألكثر!! أدري ال أنا دلاذا؟ فافعلوا، يـو ُكلِّ  يف ذلك عن تتحدَّثوا
 أدري ال ادلؤلف، اسم يتذكَّر ال ولكنَّوُ  سواء، حد   على االثناف قطب؟ زلمَّد أـ قطب سيِّد ىو ىل ادلؤلف
 !ادلؤلِّف؟ اسم حيفظ ال وىو حبفظوِ  اآلخرين يُوصي كيف

 حيفظُ  أنَّوُ  ادلعقوؿ من فهل اآلخرين؟ يوصي مثلما الكتاب ىذا حيفظ الشًِّنازي السيِّد أفَّ  ىل: السؤاؿ
 يقولوُ  ما يف فقط ليس الواضحة، االضطراب من حالة كثًنة، تساؤالت! ادلؤلِّف؟ اسم حيفظ وال الكتاب

ينيَّة، ادلؤسَّسةِ  يف عامَّة ظاىرة مراجعنا، عند عامَّة الظاىرة ىذه الشًِّنازي، السيِّد  وعدـ التخبُّط من ظاىرة الدِّ
  !!وعقائديّ  فكري   وضوحٍ  عدـِ  عن ينمُّ  الكَلـ ىذا الوضوح،

 واحلمَلت احلمَلت َعَليَّ  ويشنِّوف هبم، يل شأفَ  وال الكَلـ هبذا يقبلوف ال الشًِّنازي السيِّد أتباع أفَّ  أعلم أنا
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 :سؤاالً  أسأذلم لكنَّين!! الواقع أرض على وحّتَّ  اإلنرتنت على مكاف ُكلِّ  يف
 مئة بامتياز ناصيب كتابٌ  وىو الُقرآف يف القيامة مشاىد كتاب وىناؾ قطب، سيِّد ُىناؾ: أشياء أربعة ىناؾ

 النَّاصيب الكتاب ىذا حيفظوا أف النَّاس من يطلب ادلرجع ىذا امسِو، عن النَّظر بغضِّ  مرجع وىناؾ ادلئة، يف
 من يوماً  ولو حفظوه ما يذكروا وأفْ  الكتاب ىذا حيفظوا أفْ  اخلُطباء من ويطُلبُ  ومرة، ومرَّة مرَّة يقرأوه وأفْ 

 بو ويُوصي الُكُتب، أمجل من بأنَّوُ  الكتاب ىذا عن ويقوؿ يستطيعوف، كانوا لو يـو ُكلِّ  يف أو أيَّاـ عشرة
 . حياتوِ  يف كربَلء بعد ما إىل كربَلء أيَّاـ من ادلنهج، ىذا على طويلة لسنٌن
 قطب سيِّد إفَّ : يقوؿ ادلاسوين الشخص ىذا مثلي، ماسوين شخص امسو، عن النَّظر بغضّ  شخص ويُوجد

 الَّذي ادلرجع ىذا إفَّ : ويقوؿ زُلَمَّد، آلؿِ  ومنافرةٍ  سُلالفةٍ  بطريقةٍ  ُمؤلَّف القيامة مشاىد كتابوُ  وإفَّ  ناصيّب،
 بوِ  يقـو الَّذي األمر وىذا اخرتقو، قد الُقطيب والِفكر ُمشتبو الرَُّجل ىذا ُمشتبو، الرجل ىذا بقراءتو يُوصيكم

 بنفس كافراً، زنديقاً، ماسونّياً، أكاف الكَلـ ىذا يقوؿ الذي الرجل ىذا النَّظر بغضِّ  شيطايّن، عملٌ  ىو
 عليَّاً  إفَّ  يقل أمل قاذلا، ىو اليت القاعدة بنفسِ  ،(قاؿِمنِإلىِتنظرِوالِقاؿِماِإلىِانظر: )قاؿ الَّيت القاعدة

 ىنا الصَّواب أين. الواقع ىذا حاكموا القاعدة ىذه بنفس ،(قاؿِمنِإلىِتنظرِوالِقاؿِماِإلىِأنظر: )قاؿ
 الكتاب حبفظ يُوصي الَّذي ادلرجع ىذا عند أـ الكتاب؟ يف أـ قطب السيِّد عند الصَّواب األربعة؟ ىؤالء يف

 سيء، قصدٍ  دوف من قطعاً  النَّاس؟ تضليل من ادلرجع بو يقـو ما يرفضُ  الَّذي ادلاسوين ىذا عند أـ النَّاصيب؟
 حُيرّكُو، الشَّيطاف ىنا أقوؿ ذلك، أعتقدُ  ال وا سّيء، بقصدٍ  األمر هبذا قاـ الشًِّنازي السيِّد بأفّ  أقوؿ ال أنا

 . علينا ُمتسلِّط الشَّيطاف مجيعاً، حُيرِّكنا الشَّيطاف
 أـ شيطاين منطق القيامة مشاىد كتاب منطق شيطاين؟ أـ رمحاين منطق الشًِّنازي السيِّد منطق ادلنطق ىذا

 ويرفض قطب سيِّد يرفض الَّذي ادلاسوين ىذا منطق رمحاين؟ أـ شيطاين منطق قطب سيِّد منطق رمحاين؟
 أنتم أنتم؟ تقولوف ماذا رمحاين؟ أـ شيطاين ادلنطق ىذا النَّاصيب بالفكر ادلرجع توصية على ويعرتض كتابو
 ماسوين الشَّخص ىذا قلنا األشخاص، يُؤيِّد أقصد ال األربعة؟ ىؤالء ِمن َمن يؤيِّد الزَّماف صاحبُ  شيعة،
 ال؟ أـ قولوُ  يُؤيِّد ولكن ماسونيَّاً، شخصاً  يُؤيِّدُ  ال اإلماـ قطعاً 
 !قطب؟ سيِّد يُؤيِّدُ  شيعة، يا الزَّماف، صاحب ىل: سؤاؿ
 !النَّاصيب؟ الكتاب ىذا يُؤيِّد الزماف صاحبُ  ىل: ثاين سؤاؿ

 !الناصيب؟ الفكر حبفظ النَّاس يُوصي الَّذي امسو عن النَّظر بغضِّ  ادلرجع يُؤيِّد الزماف صاحب ىل
 تسديد ىو أين ادلراجع، ُيسدِّد الزَّماف صاحب أفَّ  من الػُمدَّعى التسديد ىذا ادلراجع؟ تسديدُ  أين إذاً : سؤاؿ

 ادلراجع؟
 الرِّوايات هبذه بالكايف، النَّاس وربط النَّاصيب الفكر رفضِ  من ادلاسوين ىذا يقولوُ  الَّذي الكَلـ ىذا: سؤاؿ
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 تقولوف؟ ماذا ال؟ أـ ادلنطق ىذا يؤيِّد احُلجَّة اإلماـ ىل الكبًنة اجلامعة وبالزِّيارة
 من أـ عليّ  وآؿ علي   شيعة من أنتم !َمن؟ شيعةِ  ِمن الشًِّنازي، شيعة من أـ الزَّماف صاحب شيعة من أنتم

 أنتم؟ َمن شيعةُ !! أمامكم ادلصادر ىذه ىي ىا !النَّاصيب؟ الفكر إىل يقودونكم الَّذين وادلراجع الُعلماءِ  شيعة
 ىنا أحتدَّث ال أنا الصَّنميَّة، يف غاطسوف أُناس أنتم أنتم، َمن شيعة أعرؼ أنا ألنفسكم، وجِّهوه السؤاؿ ىذا
 أنتم وما ادلراجع، وشيعة الُعلماء، شيعة أنتم ُعموماً، للشِّيعة ُموجَّو خطايب فقط، الشًِّنازي السيِّد أتباع عن

ينيَّة ادلؤسَّسة منطق بٌن ادلراجع، منطق وبٌن البيت أىل منطق بٌن واضح فارؽ ىناؾ البيت، أىل بشيعة  الدِّ
 .فاصل إىل نذىبُ  الفاصل، ىذا بعد ولكن َّبثاؿٍ  ىذا لكم أُقرِّب زُلَمَّد، آؿ منطق وبٌن

ثنا وىو عليو اِ  رمحةُ  الشًِّنازي زَلمَّد للسيِّد صوتياً  تسجيَلً  اآلف أيديكم بٌن أعرضُ   على الصََّلة عن حُيدِّ
ثنا زُلَمَّد، وآؿ زُلَمَّدٍ   زُلَمَّد وآؿ زُلَمَّدٍ  على الصََّلةِ  دلعىن فهموِ  وعن تصّورهِ  وعن فكرتوِ  وعن عقيدتوِ  عن حُيدِّ
 :معاً  نستمعُ  رُلمل بنحوٍ  ذلك كاف وإفْ 

 نعم،: اجلواب ينفعو؟ ىل عليو ُنصلِّي دلاذا وسلم والو عليو ا صّلى النَّيبّ  أنَّوُ  مشهوراً  كاف اإلسَلـ يف]
 َصلِّ  اللَُّهمَّ  قلت دار، مليار لنفرض اآلخرة يف لوُ  النَّيبّ  صَلت، ينفعوُ  النَّيبّ  نعم، صَلت؟ ينفعوُ  النَّيبّ  ينفعُو،

 يف آخر، نوراً  عليها أضاؼ ا األنوار، من مليارات لو أخرى، داراً  عليوِ  أضاؼ ا زُلَمَّد، وآؿِ  زُلَمَّدٍ  على
 النَّيبّ  حّتَّ  للتصاعد، قابلةٌ  وادلعنويات ادلاديات مصباحاً، عليو أضفنا كهربائي مصباح بلوؾ مئة الغرفة ىذه

 اآلف ضلنُ  ،﴾حَشْحٍِال ًَسَحٍَّْنَبهُ فُؤَادَنَ بِوِ ٌِنُثَبِّجَ وَزٌَِهَ ًَاحِذَة خٍَُّْتً اٌْمُشْآُْ عٍٍََْوِ ُٔضِّيَ ٌٌٌََْب ًَلَبٌٌَا: ﴿التثبيت إىل حيتاج
  [.... احنا احنا اإلدياف من ادلتصاعد النوع ىذا أنفسنا يف نسكب أفْ  إىل حباجةٍ 

 ما بٌن فيوِ  أُقارف َّبثاؿٍ  سآتيكم أنَّين من قليل قبل لكم قُػُلت كما ولكنَّين ذلك على كثًناً  أُعلِّق أفْ  أريد ال
 قطب، سيِّد أيضاً  ادلقارنة يف أُدِخلُ  وسوؼ زُلَمَّد، آؿُ  يقولوُ  ما وبٌن وُخطباؤنا ومراجعنا ُعلماؤنا يقولو

  !!كربَلء ويف النَّجف يف عندنا الفكر أساسُ  وىو ادلقداـ بطلُنا أنّو باعتبار
 والفضائيات، بقوَّة، النَّجفية ادلرجعيَّة تُؤيِّدهُ  الشِّيعيّ  الوسط من وُمتحدِّثٍ  خلطيبٍ  فيديو إىل اآلف آخذكم

 اجلو سيِّد ِمن الكربَلئي، اجلو من كاف السَّابق ادلثاؿ وحُتبُّونُو، تؤيدونوُ  أنتم وحّتَّ  عموماً، الشِّيعيّ  اجلوّ 
 السيِّد مرجعيَّة من ودعمٍ  بتأييدٍ  الشِّيعّيةَ  األجياؿَ  يُريبِّ  ُمريّب  من أيضاً  اآلف الشًِّنازي، ادلرجع ِمن الكربَلئي،
 عن يتحدَّث وىو الكاظمي حبيب الشَّيخ إىل معاً  ونستمع ُنشاىد. اآلخرين ادلراجع وسائر السيستاين

 :النَّغمة ىذه نفس على زُلَمَّد وآؿِ  زُلَمَّدٍ  على الصََّلة
 ربُّ  إذاً  ادلقاـ، ىذا يف خطًن الكَلـُ  األقداـ، َمزاؿُّ  ىنا وأّنيها كلمة قلتُ  بذاتو، ابتهاجو كيف نعم .]..

 وجل عزَّ  اِ  على تُقِسمُ  أنت ادلهم اآلف، ُتسعفين ال التعابًن تعبًن، بأيِّ  اآلف عليو، عزيزةٌ  أمساؤه العادلٌن
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 الَّذي األعظَّم باالسم عليك أُقسم ربّ  يا: تقوؿ وتارةً  خلقو، من َخْلقٌ  سللوؽٌ  وىو السََّلـ، عليو باحُلَسٌن
 [.... أحد إىل منك خيرُج مل

 يتحدَّث الشَّاشة على َظَهر الَّذي فالفيديو ادلنشور، الفيديو يف أخطأوا قد رـو الكنرتوؿ يف األخوة أفَّ  يبدو
ا فيديو ىناؾ األعظم، ااِلسم عن الكاظمي الشَّيخ فيو  يف الكاظمي حبيب للشَّيخ سبق فيما نشرناه ورَّبَّ

  .الفاصل بعد إليكم وأعود فاصل إىل نذىب ادلضموف نفس
 تسلسل يف انقطاع ُىناؾ يكوف وال الربنامج يتواصل كي األجهزة بعض يف فنيَّة دلشكلةٍ  ااِلنقطاعِ  بسبب
 . ادلعاين
 عليو ا رمحةُ  الشًِّنازي زَلمَّد السيِّد لسيِّدنا صوتٍ  تسجيلٍ  من عرضوُ  تقدَّـ ما أخرى مرَّةً  أيديكم بٌن أعرض

 وآلو عليو ا صلَّى النَّيبّ  نفس على الصََّلة ىذه أثر األطهار، وآلو النَّيبّ  على الصََّلة أثر عن يتحدَّثُ  وىو
 :معاً  نستمعُ 

 نعم،: اجلواب ينفعو؟ ىل عليو ُنصلِّي دلاذا وسلم والو عليو ا صّلى النَّيبّ  أنَّوُ  مشهوراً  كاف اإلسَلـ يف]
 َصلِّ  اللَُّهمَّ  قلت دار، مليار لنفرض اآلخرة يف لوُ  النَّيبّ  صَلت، ينفعوُ  النَّيبّ  نعم، صَلت؟ ينفعوُ  النَّيبّ  ينفعُو،

 يف آخر، نوراً  عليها أضاؼ ا األنوار، من مليارات لوُ  أخرى، داراً  عليوِ  أضاؼ ا زُلَمَّد، وآؿِ  زُلَمَّدٍ  على
 النَّيبّ  حّتَّ  للتصاعد، قابلةٌ  وادلعنويات ادلاديات مصباحاً، عليو أضفنا كهربائي مصباح بلوؾ مئة الغرفة ىذه

 اآلف ضلنُ  ،﴾حَشْحٍِال ًَسَحٍَّْنَبهُ فُؤَادَنَ بِوِ ٌِنُثَبِّجَ وَزٌَِهَ ًَاحِذَة خٍَُّْتً اٌْمُشْآُْ عٍٍََْوِ ُٔضِّيَ ٌٌٌََْب ًَلَبٌٌَا: ﴿التثبيت إىل حيتاج
 [.... احنا احنا اإلدياف من ادلتصاعد النوع ىذا أنفسنا يف نسكب أفْ  إىل حباجةٍ 

 ألجياؿ وُمرب   خلطيبٍ  أيضاً  فيديو إىل اآلف بكم أذىب!! صَلت تنفعوُ  النَّيبّ  نعم صَلت؟ تنفعوُ  ىل
 ادلراجع وسائر السيستاين السيِّد مرجعيَّة بتأييد حَيظى الَّذي الكاظمي حبيب الشَّيخ ىو وُمتحدِّثٍ  الشَّباب

ثنا ىو الفيديو ىذا نشاىد .وتوالونو حتبُّونو أيضاً  وأنتم أيضاً   عليهم وآلو النَّيبّ  على صَلتنا آثار عن حُيدِّ
 :معاً  نشاىد أمجعٌن عليهم وسَلمو ا صلوات

 وآلو النَّيبّ  على بالصََّلة صوتوُ  يرفعُ  اإلنساف رأيُتم إذا اإلدياف دواعي من ىذه حقيقةً  ادلؤمنٌن يف ا بارؾ]
 القوؿ عن وغينٌّ  زُلَمَّد، وآؿ زُلَمَّد على صلُّوا إديانو، يف مبارؾٌ  اإلنساف ىذا أفَّ  فاعلم ادلصطفى ذُِكر ُكلَّما

 يديك ِارفع ادلصطفى احلبيبِ  لزيارة ذىبت إذا الدعاء، أفضل من دعاءٌ  دعاٌء، وآلو النَّيبّ  على الصََّلة قلنا
 وآلو، النَّيبّ  درجة ِارفع ربّ  يا طلباً  َقدِّـ ولكن زُلَمَّد، وآؿِ  زُلَمَّدٍ  على َصلِّ  اللَُّهمَّ : واحدة َمرَّة وُقل السَّماء إىل
 صلوات محلة بالضَّرورة نريد ال مرة، مليوف أقوال ال العمر، يف واحدة مرَّة وآلوِ  النَّيبّ  على صلَّيت أنَّوُ  لو

 سيحصل؟ ماذا سيحدث؟ ماذا مقبولة واحدة صَلةً  النَّيبّ  على صلَّيت إفْ  ولكن جيد، شيء ىذا مليونية،
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 من اخلطاب يأت السََّلـ، عليوِ  العسكريّ  لإلماـ إماـ احدعش السََّلـ عليهم األَِئمَّة معَ  الربزخ عامل يف النَّيبّ 
 وفاطمة لعلي   لك ال وأمجل وأرحب أوسع قصراً  لك ىيَّأنا القصر ىذا من ترقَّى ادلصطفى أيُّها العادلٌن ربِّ 

 ىذهِ  منوُ  قَبلنا صَلةً  عليك صلَّى األرض وجو على يف عبد ُفَلف: النداء يأت وِلَما؟ ربِّ  يا وُذرِّيتها،
 ُىنالك اإلنساف ىذا واألبد، األزؿِ  رابحُ  ىو أليس اإلنساف ىذا الدرجات، لك رفعنا ا رسوؿ يا الصَّلوات

 يـو ادلصطفى احلبيب معوُ  سيتعامل ماذا النَّيّب، درجة َرفع بصَلتوِ  بدعائوِ  الَّذي الوجود عامل يف منو أثرى
 [.... ادلهم والتفكًن، التصور خارج القضايا القيامة؟ يـو الزَّىراء فاطمة معوُ  ستتعامل ماذا القيامة؟

 واحَلَسن وفاطمة وعلي   زُلَمَّدٍ  درجات سأرفعُ  بصَلت وأنا!! الشًِّنازي ادلرجع قاؿ كما صَلت تنفعوُ  النَّيبّ 
 ىو ىذا!! بصَلت والزَّماف األمرِ  صاحب درجة أرفعُ  وكذلك احُلَسٌن، ُولد من ادلعصومٌن واألَِئمَّة واحُلسٌن

ينيَّة ادلؤسَّسة منطقُ   تعاىل ا رضواف وُعلمائنا مراجعنا منطق ىو ىذا!! النَّجف ويف كربَلء يف جبناحيها الدِّ
 ادلنطق؟ ىذا تتبَّعوا أفْ  تُريدوف أحرار، أنتم منطقهم، ىو ىذا الباقٌن، مقاـ تعاىل اُ  وأعلى ادلاضٌن على
 !! قطب سيِّد منطق تتبعوا أفْ  تُريدوف أـ لكم، ىنيئاً 

 : قطب سيِّد منطق وبٌن ادلراجع ىؤالء منطق بٌن لنقارف
ِتذىبُِِوأين -:يقوؿ قطب؟ سيِّد يقوؿ ماذا ،2879 صفحة يف الشروؽ، دار اخلامس، اجمللَّد ىو ىذا

 بعد ،﴾حَسٍٍِّْبً ًَسٌٍَُِّّا عٍٍََْوِ صٌٍَُّا آَِنٌُا اٌَّزٌَِٓ أٌَُّيَب ٌَب: ﴿اآلية ذيل يف يتحدَّث ىو - وتسليمهمِالبشرِصالةُِ
 خاص، بشكلٍ  بادلوضوع يَرتبطُ  ما ولكن شيءٍ  ُكلَّ  أقرأ أفْ  أريد ال أنا ومَلئكتو، ا صَلة عن يتحدَّث أفْ 

 ما يعين - وُتسليمهمِالبشرِصالةُِِتذىبُِِوأين -:يقوؿ ،2879 صفحة قلت كما قطب سيِّد فيقوؿ
 ىو ىذا - إنَّماِوتسليمهم،ِاألعلىِالمألِفيِالمالئكةِِِوصالةِوتسليموِِِالعليِِِّاللِصالةِبعد - قيمتها؟

ِاللِيشاءُِِإنَّما - األطهار آلوِ  عن يتحدَّث ال ىو قطعاً  األطهار، وآلوِ  النَّيبّ  على ِقبلنا من الصََّلة معىن
 للمؤمنٌن تشريف ىو ىذا - تسليموِإلىِوتسليَمُهمِصالتوِِِإلىِصالتهمِيقِرفِبأفِِْالمؤمنينِتشريف

ِإلىِوتسليمهمِصالتوِِِإلىِصالتهمِيقِرفَِِبأفِِْالمؤمنينِتشريفِاللِيشاءُِِإنَّما - ا لرسوؿ وليس
 يف صَلتنا ادلؤمنٌن، فصَلة - القديمِاألزليِالكريمِالُعلويِِّباألُفقِالطريقِىذاِعنَِيصِلهمِوأفِِْتسليمو

ا زُلَمَّد، وآؿ لػُمَحمَّدٍ  وترقيةً  تشريفاً  ليست ىي قطب سيِّد نظر   .يل تشريفٌ  ىي وإَّنَّ
ِالمالئكةِوصالةِوتسليِموِِِالعليِاللِصالةِبعدِوتسليمهم - !قيمتها؟ ما - البشرِصالةُِِتذىبُِِوأين
ِوتسليمهمِصالتوِِِإلىِصالتُهمِيقِرفِبأفِِْالمؤمنينِتشريفِاللِيشاءُِِإنَّماِوتسليمهم،ِاألعلىِالمألِفي
 ىي إذاً  فصَلتُنا - القديمِاألزليِالكريمِالعلويِباألفقِالطريقِىذاِعنِيصلهمِوأفِِْتسليموِِِإلى

 فصَلتُنا - الكريمِالعلويِباألفقِالطريقِىذاِعنِيصلهمِوأفِْ - درجاتنا لرفع سببٌ  وىي لنا َتشريفٌ 
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 ادلريبِّ  يقوؿ كما وال الشًِّنازي مرجعنا يقوؿ كما ال الكرًن، العلوي األفق إىل درجاتنا َترفعُ  وىي لنا تشريف
 .الكاظمي الشَّيخ اخلطيب وادِّث

 الكبًنة؟ اجلامعةُ  الزِّيارة تقوؿ ماذا
 من البيت أىل منطق إىل أقرب ىنا قطب سيِّد أفَّ  يبدو البيت؟ أىل منطق إىل األقرب ىو من لنرى

 عليو، وسَلموُ  اِ  صلواتُ  اذلاديّ  إمامنا عن ادلرويةُ  الكبًنة اجلامعة الزِّيارة وخطبائنا، علمائنا ومن مراجعنا
َِلَناَِوتَػزِْكَيةًِِأِلَنْػْفِسَناَِوَطَهارَةًِِِلَخْلِقَناِِطْيَباًِِِواَليَِتُكمِِمنِِِْبوَِِِخصََّناَِوَماَِعَلْيُكمَِصاَلتَػَناَِوَجَعلَِ) تقوؿ؟ ماذا

 (.ِلُذنُوبَِناِوََكفَّارَةًِ
 وتكوف بعد؟ وماذا لنا تشريفٌ  ىي النَّيب على صَلتنا: قاؿ قاؿ، ىكذا قطب سيِّد قطب؟ سيِّد قاؿ ماذا
 وآلوِ  زُلَمَّدٍ  على الصََّلة الشًِّنازي؟ مرجعنا قاؿ ماذا .الكرًن العلوي باألُُفق تصلنا ألفْ  درجاتنا ترفع ألفْ  سبباً 

  .تنفعو نعم،: قاؿ النَّيّب؟ تنفع صَلت تنفعُو، نعم: قاؿ تنفعهم؟
 الزَّائر يقوؿ أف النَّيبّ  زوَّار ادلدينة، ُزوَّار يُوصي وىو التفصيل الحظُتم الكاظمي؟ واخلطيب ادلريبِّ  قاؿ وماذا

 يرفع أفْ  ا من يطُلب الزَّائر ىذا أفَّ  بنيَّة النيَّة، هبذه ولكن زُلَمَّد وآؿ زُلَمَّدٍ  َعَلى َصلِّ  اللَُّهمَّ : واحدة مرَّة ولو
 شفيعاً، ِصرتُ ! يل شفيعاً  زُلَمَّدٌ  وليس لػُمَحمَّد الشَّفيع أنا حينئذٍ  فصرت!! وآلو عليو ا صلَّى زُلَمَّدٍ  درجة
، أنا جنايب يعين  صلَّى لػُمَحمَّدٍ  شفيعاً  ِصرتُ  العظيم قدري جبَللة األجلَّ، ادلوقَّر ادلبجَّل ارـت جنايب ارـت
 على معىن؟ أيّ  على ولكن صلوات إىل حتتاج ىذه أدري، ما!! زُلَمَّد درجة ا يرفع أفْ  يف وآلو عليو ا

 سيِّد يقولوُ  الَّذي ادلعىن أـ الكاظمي، حبيب الشَّيخ يقولوُ  الَّذي ادلعىن أـ الشًِّنازي، السيِّد يقولو الَّذي ادلعىن
 الَّذي اختاروا أحرار، والدديوقراطية عّمي احلرية عصر يف ضلنُ  أحرار أنتم إليكم، اخليار!! أدري ال ُقطب؟

 زُلَمَّد على الصََّلة يف الشًِّنازي السيِّد ذوؽ على تكونوا أفْ  ِإمَّا واختاروا أمامكم اخليارات ىذه ختتارونو،
 أفضل وىو قطب سيِّد ذوؽ على تكونوا أو الكاظمي، حبيب الشَّيخ ذوؽ على تكونوا أو زُلَمَّد، وآؿ

 تكونوا أفْ  يعجبكم أو الُقرآف، ظَلؿ يف الضاؿ تفسًنه يف ذكرهُ  الَّذي ادلضموف ىذا يف مرَّة مليار منهما
 تعرفونو اذلادّي، زُلَمَّد ابن عليُّ  وامسو الزِّيارة منو جاءت الَّذي ىذا ذوؽِ  على أدري، ال تعرفونو؟ ذوؽٍ  على

 !!إليكم راجعةٌ  القضيَّة أدري، ال تعرفونو؟ ال أـ
 يقوؿ اإلماـ وكأفَّ  العقيدة، هبذه نعتقد أف منَّا ويُريد يقوؿ، ىكذا الكبًنة اجلامعة الزِّيارة يف اذلاديّ  اإلماـُ 
 أبرت، ادلنهج ألفَّ ! برتاء صَلة وا! برتاء صَلة ىذه الصََّلة، معىن يف ادلراجع إىل تستمعوا أفْ  إيَّاكم إيَّاكم

 آؿ عن زُلَمَّداً  فتبرت وتسكت، زُلَمَّد على صلِّ  اللَُّهمَّ  تقوؿ زُلَمَّد، آؿ عن زُلَمَّدٍ  ببرتِ  مرَّةً  البرتاء، الصََّلة
 تبرتُ  حينما! أخطر أخطر وىذهِ  معانيها تُبتَػرُ  الَّيت ىي البرتاء والصََّلة زُلَمَّد، عن زُلَمَّدٍ  آؿ تبرت أو زُلَمَّد

 يف نتحدَّث زلنا الُُ  وضلن األبرت، ادلنهج تطبيقات من وىذه برتاء، صَلةٌ  فهذه ادلعىن، تبرتُ  حينما ادلضموف،



  45/ ج َفاِطَمة َيا َلبَّيكِ : 821 الَحَمَقة    النَّاِطق الِكَتاب  : 3/ ج َوالِعْتَرة الِكَتاب َمَمف  برنامج: 

- 28 - 
 

 .األبرت ادلنهج مَلمح
 حديثي ُأكمل كي إليكم أعود األذاف وبعد األذاف يُرفع األشرؼ النَّجف ألذاف ُمقارباً  صار الربنامج وقت

 .انتهيت حيثُ  من
 اللَُّهمَّ  .زُلَمَّد وآؿِ  زُلَمَّدٍ  َعَلى َصلِّ  اللَُّهمَّ  زُلَمَّد، وآؿِ  زُلَمَّدٍ  َعَلى َصلِّ  اللَُّهمَّ  زُلَمَّد، وآؿِ  زُلَمَّدٍ  َعَلى َصلِّ  اللَُّهمَّ 
  .ِفيَها اْلُمْستَػْودَعِ  َوالسِّرِّ  َوبَِنيَها َوبَػْعِلَها َوأَبِيَها فَاِطَمة َعَلى َصلِّ 

 بصَلتكم، زُلَمَّد وآؿ زُلَمَّداً  تنفعوا أفْ  بعنواف الُعنواف، هبذا زُلَمَّد وآؿِ  زُلَمَّدٍ  على َصلُّوا لكم أقوؿ ال أنا
 السيئة النيَّة هبذه النيَّة، هبذه زُلَمَّد وآؿ زُلَمَّدٍ  على صلُّوا لكم أقوؿ وال إيَّاُكم، إيَّاُكم، ذلك، تفعلوا أفْ  إيَّاكم

 زُلَمَّدٍ  حبقِّ  ىذه األدبِ  إساءة من إيَّاُكم ِإيَّاُكم إيَّاُكم زُلَمَّد، وآؿ زُلَمَّدٍ  درجةَ  يرفع أفْ  ا إىل تتوجَّهوا أفْ 
 وإفْ  قطب سيِّد يقوؿ كما زُلَمَّد وآؿ زُلَمَّدٍ  على َصلُّوا لكم أقوؿ وال ىؤالء، إىل تستمعوا ال زُلَمَّد، وآؿِ 
 . الكاظمي والشَّيخ الشًِّنازي ادلرجع قالوُ  شلَّا وأحسن أفضل قولوُ  كاف

َِوَجَعلَِ) مضموف؟ بأيِّ  ولكن األجواء، ىذه يف اجلّو، ىذا يف زُلَمَّد وآؿ زُلَمَّدٍ  على صلُّوا لكم أقوؿ أنا
 ىذه ،(ِلُذنُوبَِناِوََكفَّارَةًِِلََناَِوتَػزِْكَيةًِِأِلَنْػْفِسَناَِوَطَهارَةًِِِلَخْلِقَناِِطْيَباًِِِواَليَِتُكمِِمنِِِْبوَِِِخصََّناَِوَماَِعَلْيُكمَِصاَلتَػَنا

 وال أعرفُو، ال فإينِّ  زُلَمَّد وآؿ زُلَمَّدٍ  على الصََّلة مضموف أمَّا! الصلَّوات آثارُ  ىذه علينا، الصلَّوات آثار
  [.خرابيط] فهذه ترتفع الدرجات أفَّ  من ادلعاين وىذه ادلضموف، ىذا ؼيعر  أحدٌ  يوجد
 ادلَلئكة األشجار، ورؽ عدد  احلمد قُلنا إذا وأنتم، أنا العبد البيت، أىل أحاديث ويف الرِّوايات يف ُىناؾ

 ما علينا ُيسجِّلوف الَّذين ادلَلئكة كاف إذا حّتَّ  بذلك خاصوف مَلئكة وىناؾ األشجار، ورؽ عدد يعرفوف
 فحٌن األشجار، ورؽ عدد يعرفوف ادلَلئكةُ  باألمر، ادلوكَّلٌن ادلَلئكة يسألوف فإّّنم يعرفوف ال منا يصدر
 ادلطر، َقطرات بعددِ   احَلْمدُ  وادلدر، الرَّمل ذرَّات بعدد  احَلْمدُ  الشَّجر، َوَرؽ بعددِ   احلْمدُ : أقوؿ

 أقوؿ حٌن ، احَلْمدُ  أقوؿ فحٌنَ  عتيد، َرقيبٌ  ىناؾ وُيسجَّل، إالَّ  قوؿٍ  من يلفظُ  ما ذلك، يعرفوف ادلَلئكةُ 
 حَتًنُ  َأىُلو ىو كما  احَلْمدُ : القائل يقوؿ حٌن ولكن األعداد، تلك ُتكَتبُ  ادلطر قطرات عدد ا ُسبحاف

 ىي كما اكتبوىا: قاؿ إذلنا؟ يا نكتبُ  ماذا ا، يسألوف وإَّّنا َمَلكاً  يسألوف فَل ىنا، حتًن ادلَلئكة ادلَلئكة،
 عددٍ  من ىناؾ فهل َأىُلو، ىو كما  احَلْمدُ  اكتبوىا قاذلا، كما اكتبوىا وزف، ذلا ليس ىذهِ  قاذلا، مثلما أي
  الكلمة؟ ىذه ُمقابل يف يوضع رقمٍ  أو

 زُلَمَّدٍ  على َصلِّ  اللَُّهمَّ : ادلضموف هبذا َصلُّوا ادلضموف، هبذا ُنصلِّي زُلَمَّد وآؿ زُلَمَّدٍ  على ُنصلِّي حٌن ضلنُ 
 ادلضموف هبذا أىلو، ىو كما عليهم، ا ُيصلِّي ألفْ  أىلٌ  ُىم وكما عليو، ُيصلِّي أفْ  أىلوُ  ىو كما زُلَمَّد وآؿ

َنكََِِفرؽَِِاَلِ) زُلَمَّد، وآؿِ  زُلَمَّدٍ  على صلُّوا نَػَهاِبَػيػْ  العقيدة، هبذه عليهم َصلُّوا ،(َوَخْلُقكِِعَباُدؾِأَنػَُّهمِِإالََِِّوبَػيػْ
 مرَّت الَّيت[ اخلرابيط] ىذه النوايا وىذه وإيَّاكم النيَّة، هبذه ولكن زُلَمَّد وآؿِ  زُلَمَّدٍ  على َصلِّ  اللَُّهمَّ  قولوا
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َِعَليهم،ُِتَصلِّيِأفَِِْأْىُلوِأَْنتََِِكَماُِمَحمَّدِوآؿُِِِمَحمَّدٍَِِعَلىَِصلِِِّاللَُّهمَِّ: )النيَّة هبذه صلُّوا إليها، اإلشارة
 لكم، وىنيئاً  زُلَمَّد وآؿ زُلَمَّدٍ  على َصلُّوا النيَّة هبذه ،(َأْىُلوُِىوَِكَماَِعَليهمِاللُِيَصلِّيِأِلَفَِِْأْىلٌُِِىمِوَكَما

 زُلَمَّدٍ  على الصََّلة آثار ىذه نعم الصََّلة، ىذه آثار ىي فتلك اجلامعة الزِّيارةُ  عنو تتحدَّثُ  الَّذي ىذا أمَّا
َِعَلْيُكمَِصاَلتَػَناَِوَجَعلَِ) احلّد، ىذا عند يقفُ  ال زُلَمَّد وآؿ زُلَمَّدٍ  عطاءُ  احلّد، ىذا عند تقف وال زُلَمَّد وآؿ
  (.ِلُذنُوبَِناِوََكفَّارَةًِِلََناَِوتَػزِْكَيةًِِأِلَنْػْفِسَناَِوَطَهارَةًِِِلَخْلِقَناِِطْيَباًِِِواَليَِتُكمِِمنِِِْبوَِِِخصََّناَِوَما

 أو الشًِّنازي بالسيِّد خاصَّاً  ليس ادلعىن وىذا الصََّلة، دلعىن ادلقصِّرة ادلعاين ىذه يف النَّغمة ىذهِ  نفسِ  وعلى
ينيَّة ادلؤسَّسةِ  منطقُ  ىذا الكاظمي، بالشَّيخ  وجدمت وإذا ُعموماً، مراجعنا منطقُ  ىذا الرَّمسيَّة، الشِّيعيَّة الدِّ

ا الشاذ، ىو فذلك سُلالفاً   ادلؤسَّسة يف العاـ الذَّوؽ ىو ىذا أبداً  ىنا، ُمشتبوٌ  الشًِّنازي السيِّد أفَّ  تتصوَّروف رَّبَّ
ينيَّة  سائر من أكثر والئيٌّ  الشًِّنازي السيِّد أفَّ : االعتبار بنظر وخذو الكبار، ودلراجعنا الرَّمسيَّة الشِّيعيَّة الدِّ
 .وحديِثهم ألخبارِىم بالتسليم وُعِرؼ الوالئي بادليل ُعِرؼ فقد عصرىم، يف عاش الَّذين اآلخرين ادلراجع

 النَّيبّ  رُقيِّ  عن يتحدَّث وىو الشًِّنازي لسيِّدنا أيضاً  النَّغمة ىذه نفس على التسجيل ىذا إىل نستمعُ  أيضاً 
 :معاً  نستمعُ  وادلراتب الدرجاتِ  يف
 ُكلّ : يقوؿ الغربيوف ىؤالء قبل كشفوُ  والَّذي ادلنظومة يف السبزواري حديث قوؿ على درجة مليار لو اليـو]

، اإلدياف بادلراِد، استنار أنواعاً  االشتداد ادلراتب ، دير دينار، ألف كادلاؿ، اإلدياف كالنـو  عشرة، مخسة، يـو
 دتشوا ادلاديات أخذوا بعجيباً، ليس ىذا يعين فيو، شك ال يتصاعد الرسوؿ حّتَّ  الشيء نفس اإلدياف مليار،

 [.يتصاعد الرسوؿ الشيء نفس ادلعنويات على هبا
 الصََّلة معىن يف الكَلـ تقدَّـ أليس لتصاعدِه، سبباً  أكوف أنا بصَلت، يتصاعد وأساساً  يتصاعد الرَّسوؿ

ينيَّة ادلؤسَّسة يف الصََّلةِ  معىن ىو وىذا الكاظمي، حبيب الشيخ وعند الشًِّنازي السيِّد عند  الشِّيعيَّة الدِّ
!! ىذا نيب   أيُّ  الدرجات، يف النَّيبّ  لتصاعد سبباً  سأكوف أيضاً  أنا بسبيب، ويتصاعد يتصاعدُ  فهو الرَّمسيَّة،

 الَّذي النَّيبُّ  ىو ىذا الكبًنة، اجلامعة الزِّيارة يف أجدهُ  الَّذي ىذا ىو أعرفو الَّذي النَّيبُّ !! ىذا مهزلة نيبٌّ  ىذا
ثوننا الَّذي النَّيبّ  ذاى أمَّا بو، أعتقدُ    .مهزلة نيبٌّ  إنَّوُ !! ىو من أدري ال عنو حُيدِّ
ِاللِآتَاُكم: )واحد واخِلطابُ  أوالدهُ  خُتاطب الكبًنة، اجلامعة الزِّيارةُ  خُتاِطبوُ  الَّذي ىذا ىو أعرفوُ  الَّذي النَّيبّ 

 إىل عطاء - الَعاَلِمينِِمنََِِأَحَداًِِيُػْؤتَِِِلمَِماِاللِآتَاُكم - مطلق عطاء - الَعاَلِمينِِمنََِِأَحَداًِِيُػْؤتَِِِلمَِما
 ؛ ِلَشَرِفُكمَِشرِيفٍُِِكلِ ِطَْأطَأِالَعاَلِمينِِمنََِِأَحَداًِِيُػْؤتَِِِلمَِماِاللِآتَاُكم - ُمطلق عطاء ّنايات، ادلاال

َِشرِيفٍُِِكلِ ِطَْأطَأ - بأشرفو شرفك من( َشرِيفَِشَرِفكَِِوَُكلِ ِبَِأْشَرِفوَِِِشَرِفكَِِِمنَِِْأْسأَُلكِِإنِّيِاللَُّهمَِّ)
 إىل - ِلَشَرِفُكمَِشرِيفٍُِِكلِ ِطَْأطَأ - وانتهينا الكماؿ بَػَلغوا لقد شرفهم، دوف إالَّ  شرؼٍ  من ما - ِلَشَرِفُكم
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 يف سبباً  أكوف وأنا يتصاعدوف وىم ذلم األشياء ُكلُّ  ذلَّت كيف ،(َلُكمَِشيءٍُِِكلِ َِوَذؿَِّ -:الزِّيارة تقوؿ أفْ 
 رسوؿ ابن يا علمين ىؤالء، زُلَمَّد وآؿ زُلَمَّد مهزلة، ىؤالء زُلَمَّد، وآؿ زُلَمَّدٌ  ىم ما ىؤالء درجاهتم، تصاُعد

 الزِّيارةُ  أيدينا بٌن وكانت قاؿ، ما اذلادي اإلماـُ  فقاؿ منكم، واحداً  ُزرت إذا كامَلً  بليغاً  أقولو قوالً  ا
ا الكبًنة، اجلامعة الزِّيارة فدونك زُلَمَّد وآؿ زُلَمَّداً  تعرؼ أفْ  أردتَ  إذا الكبًنة، اجلامعة  العاشر إمامنا كَلـُ  إّنَّ
 . عليو وسَلموُ  اِ  صلواتُ 

 الشِّيعيّ  الوسطِ  يف يتحرَّؾُ  األبرت ادلنهج أفَّ  كيف ،جليّ  بشكلٍ  وتبيَّنت اتضحت الصورة أفَّ  أعتقد
 أمَّا واضحة، ادلَلمح الحظتم وكربَلء، النَّجف العراؽ يف التشيُّع َجناحي على ُمركَّزاً  حديثي كاف وُخصوصاً 

 ستصّروف ذلك ومع قبلها والَّيت احللقة ىذه يف احلقائق ىذه مسعُتم اآلف شيعة، يا أنتم فهو الصَّنميَّة َمْلَمحُ 
 تتلمَّسوف أنَّكم مع خطأي على سُتصّروف ولكنَّكم أبداً، بصوايب تعتقدوا أفْ  أريد ال ىنا أنا خطأي، على

 أعبأُ  وال وظيفيت أداء مقاـ يف ىنا أنا صواب، على أو خطأٍ  على أينِّ  تتصوَّروا أفْ  أعبأ وال الصواب،
 وىذا واضح، فهو إنعدامها بل الفكرية الرباءة َضعفُ  وأمَّا تتجلَّى، فيكم واضحةٌ  فالصَّنميَّةُ  باآلخرين،
 الرباءة يُردَّد، كَلماً  أو باللساف لعناً  ليست الرباءة ألفَّ  ذلك، على دليلٍ  أدؿُّ  القطيب الفكر على االنكباب

 كثًنة مطالب بقيت فقد ذلك من أكثر أُطيلَ  أفْ  أريد ال الفكرية، الرباءةُ  ىي زُلَمَّد آؿ يُريدىا الَّيت احلقيقيَّة
 .بعد ينتوِ  مل األبرت ادلنهج مَلمح العنواف ىذا يف احلديث لكنَّ  طويلة، صارت الربنامج وحلقات

 :أيضاً  النَّجفي اجلو من ومثاالً  الكربَلئي اجلوِّ  من مثاالً  آخذ مثالٌن، سآخذ
 : الكاتب أمحد آخذُ  الكربَلئي اجلو من

 اإلسَلمي، العمل ُمنظمَّة قادة من الكربَلئي، األمًن عبد الزَّىراء عبد الرَّسوؿ عبد مرَّ  كما احلقيقي امسو
 أمحد حاؿ إليو آؿ فيما الشًِّنازية ادلرجعيَّة على باللـو ألقي ال قطعاً  الشًِّنازية، ادلرجعيَّة جوِّ  يف ونشأ ترّب 

 للمؤسَّسة الشَّرعيُ  االبن ىو الكاتب فأمحد خاص، بشكلٍ  الشًِّنازية ادلرجعيَّة على باللـو ألقي ال الكاتب،
ينيَّة  ادلنهجيَّة نتاج ىو الكاتب أمحدُ  سواء، حد   على كربَلء يف أو النَّجف يف سواء الرَّمسيَّة الشِّيعيَّة الدِّ

 منهجيَّة عن عبارة ىي كربَلء ويف النَّجف يف احلاكمة احلوزوية وادلنهجيَّة كربَلء، ويف النَّجف يف احلاكمة
 ىم الواقع أرض على الشَّوافع ألفَّ  االثنٌن، بٌن التجاُنس عدـ مع ادلعتزيل بالذَّوؽ ُخِلطت الَّيت الشَّافعي
 زَلمَّد السيِّد أفَّ  كيف الحظتم ما مثل بغريبة، ىي ما ضلنُ  عندنا العجائب ولكنَّ  ُمعتزلة، ىم وما أشاعرة

 ديزجوُ  ُقطب سيِّد بكَلـ ويأت! أخرى كلمات على ويقفز كلمة يأخذ ادلؤمنٌن أمًن بكَلـ يأت الصَّدر باقر
 للمناىج وفقاً  حّتَّ  صحيحٍ  بطرحٍ  ىو وما الطرح ذلذا الثَّناء آيات ُيسطِّروف الشِّيعة يبدأ وبالتايل غريب بشكلٍ 
 ىكذا، حشراً  حيشرهُ  أجنيب غريب بكَلـٍ  ويأت الباقي على ويقفز منها كلمة يأخذ واضحة نصوص! العلمية
 حبوث ىذه وُتصبح! كرامات ىذهِ  ُتصبح الشِّيعيّ  الواقع يف ولكن ادلعاين، من حتتمل ال ما النصوص وحُيمِّل
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 شافعية فمنهجيَّةٌ  القطبية، الُكتب من سّيء بشكلٍ  ُمستنسخة وىي! أحد إليها يسبق مل ونظريات علميَّة
ينيَّة ُمؤسَّستنا يف العلميَّة ادلنهجيَّة فكانت ادلعتزيل الفكر مع ُمزِجت  يف سواء حد   على الرَّمسيَّة الشِّيعيَّة الدِّ
 ! كربَلء يف أو النَّجف
 إليو، وصلتُ  الَّذي ىذا أصنع؟ ماذا خاطئة خاطئة؟ قناعات عندي حّر، وأنا أحرار أنتم كَلمي؟ ترفضوف

 ىذه سُلتلُف، والرأي راضٍ  عندؾ َّبا وأنت راضوف عندنا َّبا ضَلنُ  بقناعاتكم، لكم ىنيئاً  صحيحة؟ قناعاتكم
 الثَّقافة: قاؿ الكاتب، أمحد قاؿ ما مثل القطبيةُ  الثَّقافةُ  ادلنهجّية ىذه إىل ُأِضيف ُثَّ  البشرية، الطبيعة ىي

 طبيعي نِتاج ىو الكاتب فأمحدُ  والفكرية، الثَّقافية للمكتبة دلكتبتنا، الفقري العمود ُتشكِّل كانت القطبية
 ىي الَّيت احلوزوية وللمنهجيَّة َكربَلء، يف وعبثت النَّجف يف َعبثت الَّيت الُقطبية للمنهجيَّة ادلنهجيَّة، ذلذه

 وبإمكاف قشور، دوفِ  من احلقيقة ىي ىذهِ  ادلعتزيل، الفكر فيها تعرَّؽ قد ادلعتزيل، بالِفكر ُمضمَّخةٌ  شافعيَّةٌ 
 تتبَّعوا ما إذا النتائج ىذهِ  نَفسِ  إىل للوصوؿ طريَقهم وسيتلمَّسوف احلقائق ىذهِ  عن يبحثوا أفْ  الباحثٌن
 .أيضاً  وستأت احلقائق من الكثًن مرَّت فقد آخرىا، إىل أوَّذلا من الربنامج ىذا حلقات

 طاؿ فقد غد، يـو حلقة يف تأتينا بقيَّة وللحديث صوراً  لكم سآخذ: الكاتب أمحد ُمذكرات ىي ىذه
ِوإذا -:يقوؿ شئت، ما سمِّ  األسدي الكربَلئي الَلري الرَّسوؿ عبد! الكاتب؟ أمحد يقوؿ ماذا الربنامج،

 ُأسرتِو أجواء ويف كربَلء أجواء يف األوىل، شبابوِ  وأيَّاـ صباه أيَّاـ عن يتحدَّث - الُحَسينِاإلماـِكاف
ـٍِِقادمةٍِِمعركةٍَِِثمَّةِفإفَِِّ،قرناًِِعشرةِأربعةِحواليِقبلِقُِتلِقدِالُحَسينِاإلماـِكافِوإذا - وعائلتو ِوإما
ـُِِىوِمنتَظر  ولكنَّين تسميتو عن ّنتنا الرِّوايات - العسكريِالحسنِابنُِمَحمَّدِالغائبَِعشرِالثَّانيِاإلما

ِمئةِالثالثِأنصارهِِِمنِوواحداًُِِصُفوفوِفيِجندياًِِأكوفِألفِِْتُِعّدنيِأُمِّيِكانتِالَّذي - كتب كما أقرأ
ِأيضاًِِليِتقوؿِوكانتِلظهوره،ِشرطاًُِِيشكِّلوفِالَّذينِالمخلصينِعشرِوالثالثة ِألتـزِأفَِِْعَليَِِّبأفَِّ:

ِالمهديِِّباإلماـِاللقاءِبشرؼِِِوأحظىِاألنصارُِأولئكِمنِواحداًِِأكوفِحتَّىِواآلدابِاألخالؽِِِبأرفع
 حالتوِ  عن يتحدَّث - وجوراًِِظلماًُِِملئتِأفِِْبعدِوعدالًِِقسطاًِِاألرضِويمألِقريباًِِيظهرِسوؼِالَّذي

ِوالدتيِكانت - فيها عاش الَّيت األسرة ويف البيئة يف العقائدي والوضع شبابوِ  وأيَّاـ ِصباه أيَّاـ يف العقائدية
ِوااللتزاـِالعاليةِاألخالؽِذويِمنِالمخلصينِبالشِّيعةِالمهديِِّاإلماـِلقاءِعنِقصصاًِِليِتحكي
 يتحدَّث، وىو يقوؿ ىو ادلهدّي، باإلماـ اإلدياف بعدـ أُمَّوُ  أقنع بأنَّوُ  ذلك بعد يقوؿ ىو - الدقيقِالدِّينيِّ

 إىل احُلجَّة اإلماـ وجودَ  فيها يُنكر الَّيت ُكتُبو بعضَ  يُهدي أنَّو والغريب اإلحساف، إالَّ  اإلحساف جزاء وىل
 .مذاىب يعشقوف فيما وللنَّاس حاؿ، أيِّ  على[! تعَلوة احلمل فوگ] ىذا يعين أبويو،
 يف ودرَّس اإلعَلـ، أجواء يف واشتغل اإلسَلمي، العمل قادة من وصار البدايات، من احلوزة يف دخل
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 وسَلموُ  اِ  صلواتُ  احُلجَّة اإلماـ ُوجود أنكر أفْ  إليها وصل الَّيت والنتيجة بتجارب، ومرَّ  احلوزوية، ادلدارس
 وألَّف بعده، ولداً  يرتُؾ ومل الدنيا من َخرَج العسكريّ  احَلسن اإلماـ، وأفَّ  اإلماـ بوالدة يعتقد ال فهو عليو،

ثُتوُِِمنِأوَّؿُِ -:مذكراتو من اجلانب ىذا أقرأُ  الُكُتب، ذلك يف  عن موضوع؟ أيّ  - الموضوعِعنِحدَّ
ِوالديِكافِالموضوعِعنِحدَّثتوُِِمنِأوَّؿُِ - احَلسن ابن احُلجَّة بوجود اإلدياف عدـ يف اجلديدة عقيدتو
 كاف وإذا! يُبالغ؟ ىو ىل أدري ال - أقوؿِماِينتظرِوكأنَّوُِِتماماًِِمعيِتجاوبِالَّذيِاللِرحموِالعزيز
 - عليو وسَلموُ  اِ  صلواتُ  اإلماـ والدة فيوِ  يُنكرُ  الَّذي كتابَو لوُ  يهدي أف مستأىل ىو إذاً  ىكذا والدهُ 
ثُتوِمنِأوَّؿ ِماِينتظرُِِوكأنَّوُِِتماماًِِمعيِتجاوبِالَّذيِاللِرحموُِِالعزيزِوالديِكافِالموضوعِعنِحدَّ

ِالنَّتيجةِبهذهِتأتيِحياتهاِثمرةُِِيكوفِأفِِْعلىِوتأسَّفتِوحزنتِكثيراًِِامتعضتِفقدِوالدتيِأمَّاِأقوؿ،
 صلواتُ  ذلم اإلمامة مسألة نفى فإنّو اإلماـ وجود نفى حٌن ألنَّوُ  - البيتِألىلِاإلمامةِنظريةِإنكارِوىي

  !!البيت أىل سُلالفي مع احلقُّ  وصار شيء، ُكلُّ  وانفرط عشر، االثين قضيَّة انتهت عليهم، ا
ِوىيِالنَّتيجةِبهذهِِِتأتيِحياتهاِثمرةُِِيكوفِأفِِْعلىِوتأسَّفتِوحزنتِكثيراًِِامتعضتِفقدِوالدتيِأمَّا

ِمعيِطويلِحوارٍِِوبعدِفترةِبعدِولكنَّهاِعشرِالثَّانيِاإلماـِوجودِونفيِالبيتِألىلِاإلمامةِنظريةِإنكارُِ
ًا،ِتفهَّمتهاِأفِِْبعدِبالفكرةِقَِبلت - وأبيو أُمِّو على بَلءً  صار ىذا - بالفكرةِقَِبلتِوالديِومع ِلقدِجيدَّ

اًُِِمؤمنةًِِِامرأةُِِكانت ِاإليمافِعلىِىيِرَبَّتنيِوقدِالتقليديَّةِبالثَّقافةِوُمثقَّفةًِِالبيتِألىلِوُمِحبَّةًِِِجدَّ
ِمنِِكالُىماِوالديَِِوأصبحُِمتحجِّرة،ِأوُِمتعصِّبةًِِإنسانةًِِتُكنِلمِولكنَّهاِوانتظارهِِِالمهديِِّاإلماـِبوجود

ِذلكِأجلِمنِوتحمَّالِواألصدقاءِواألقاربِاألىلِبينِبهاِوالمبّشرينِأفكاريِعنِالمدافعينِأشدِِّ
 المرجعيَّةِالحركةُِمؤسَّسِكافِمعوِللحوارِإليوِذىبتِمنِوأبرزُِِواألذى،ِوالمقاطعةِالمعاناةِمنِكثيراًِ

 ىي البدايات ادلرجعيَّة، باحلركة ُتسمَّى وكانت اإلسَلمي العمل ُمنظمَّة تنظيم بداية ىي ادلرجعيَّة احلركة -
  .ىذه
 - عنِّيِالشَّيءِبعضَِسِمعِقدِوكافِالشِّيرازيُِمَحمَّدِالسيِّدِالمرجعِالمرجعيَّةِالحركةِمؤسَّسِكاف
 البيت أجواء يف تربَّ  قد فهو ِصغرِه، ُمنذ يعرفو ىو وإالَّ  اجلديدة، عقيدتوِ  عن مراُده الّشيءعيّن، بعض مسع

ِالمصيرِموضوعُِقمِفيِمكتبوِِِفيِزيارتوِِِأثناءِفطرحِعنيِالشيءِبعضَِسِمعِقدِوكاف - الشًِّنازي
 الشَّيخ - المنتظريِبالشَّيخِمثالًِِلذلكِوضربِالبيتِأىلِحقوؽِيُنِكرِمنِلوُِِيتعرَّضُِِالَّذيِالبائس

 َفدؾِفيِالزَّىراءِفاطمةِالسيِّدةِحقَِِّأنكرِالَّذي - ادلعروؼ ادلرجع ادلنتظري حسٌن الشَّيخ يعين الػُمنتظري
ِيقصد،ِكافِماِوفهمتُِِوالضَّغطِوالِحصارِالعزؿِِِمنِأصابوُِِماِفأصابو - الربنامج يف ذكره ومرَّ  -

ِلوُِِفُقلت اًِِبسيطٌِِفدؾِموضوعِإفَِّ:  - بسيطة قضيَّة ىذه - كثيراًِِالتوق فِيستحقِ ِوالِوىامشيِِجدَّ
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ِإذا:ِفقاؿِعشر،ِالثَّانيِاإلماـِوجودِموضوعِمثلِالشِّيعيَّةِالعقيدةِجوىرِتمسِ ِأساسيةِقضاياِوىناؾ
ِالعملِمهمَّاًِِليس:ِلوُِِوقُلتِمواضيع،ِىكذاِفيِالخوضِتتجنَّبِأفِِْعليكِالسَّاحةِفيِتعملِأفِِْتُريد

ِقدِكافِإذاِفيماِفسألتوُِِوتجرَّأتُِِالباطل،ِمنِالحقِِِّومعرفةِعقيدتناِمنِالتحق قِالمهمِِّالعمل،ِعدـِأو
ِمنِوكافِال،:ِقائالًِِأذىلتنيِبصراحةٍِِفاعترؼِاجتهاديةُِمفصَّلةٍِِبصورةٍِِالمهديِِّاإلماـِموضوعِبحثَِ

ِأساسِفيِويجتهدِيبحثِأفِِْالفرعيةِالفقهيةِالقضاياِفيِيبحثِأفِِْقبلِومرجعِكُمجتهدٍِِبوِِِالػُمفترضِِ
ِقرأتَِِىل:ِآخرِسؤاالًِِوسألتو!!ِاألمورِبقيَّةَِِعليهاِيبنيِالَّتيِعشريةِاالثنيِاإلماميةِالشِّيعيَّةِالعقيدة

 - بدراستيِلكِأبعثِسوؼِإذاًِ:ِلوُِِفقلتِللحوار،ِفرصةٌِِأمامناِتكنِولمِنعم،:ِقاؿِالموضوع؟ِحوؿ
  .(الفقيو والية إىل الشورى من الشِّيعيّ  السياسي الفكر تطور) :كتاب يف ذلك بعد طبعها الَّيت الدراسة
ِلوُِِفقلت ِالموضوع،ِحوؿِرأيكِوتُعطينيِنظرةًِِعليهاِتُلِقيِلكيِبدراستيِلكِأبعثَِسوؼِإذاًِ:

 سنة طُِبع ذلك بعد طَبعوُ  كتاب يف الُعلماء مع ونقاشاتو حواراتوِ  مَجَع ذلك بعد ىو - الثالثِالشَّخص
ا ،2007 ِالشَّخصُِ - طويَلً  صار الربنامج رلاؿ، صار إذا الكتاب، ىذا عن سأحتدَّثُ  رلاؿ صار إذا رَّبَّ
َِزعيمِالمدرِّسيِتقيِمَحمَّدِالسيِّدُِأستاذيِىوِكافِِطهرافِفيُِمفاتحتوُِِقررتِالَّذيِالمهمِالثَّاِلث
 أمحد وكاف طهراف، يف مدرسة كانت القائمية احلوزة - القائميةِالحوزةِومؤسَّسِاإلسالميِالعملُِمنظمَّة

ِفيِيومهاِكافِولكنَّوُِِالكبيرِاإلسالميِوالػُمفكِّرِوالباِحثِوالكاِتب - احلوزة ىذه يف يُدرِّس الكاتب
ِواحدةًِِساعةًِِآخذِأفِواستطعتُِِللكويتِصداـِاجتياحِذيوؿِمتابعةِفيِمنهمكاًِِ،6991ِعاـِنِهاية

ثوُِِوقتوِمن ِاإلماـِبوجودِيُؤِمنِكيفِليِيشرحِأفِِْمنوُِِوطلبتُِِدراستيُِخالصةِعنِبالتفصيلِوُأحدِّ
ِالموضوعِىذاِبأفَِّ:ِليِفقاؿِالموضوع،ِحوؿِعليهاِأطَّلعِولمِيملُكهاِأدلَّةٍِِأيَّةِليِيُقدِّـِوأفِِْالمهديِّ

ِبالغيبِنُؤِمنِالمسلموفِنحنُِ - ادلسلموف ضلن ادلفروض - المسلمينِنحنُِ:ِلوُِِقلتُِِالغيب،ِأمورِمن
ِكالمالئكةِبالغيبِنُؤمنِالمسلموفِنحنُِ - الغيب موضوعات ىي ىذه يعين - والجنِكالمالئكة

ِالُقرآفِفيِيوجدِالِآخرِأمرٍِِبأيِِِّنقبلِأفِيمكنِوالِالكريمِبالُقرآفِنؤمنُِِألنَّاِوالنَّارِوالجنَّةِوالجن
ِالشِّيعةِمشايخِكافِوإذاِالبيتِأىلِأحاديثِِِمنِوال - النَّيبّ  ُسنَّة يعين - الُسنَّةِخالؿِمنِيثُبتِولم

ِاعتبارِيمكنِفكيفِعليوِدليلَِِالِفلسفيِ ِافتراضٌِِىوِالعسكريِِّلإلماـِولدٍِِبوجودِاإليمافِإفَِِّيقولوف
 بسبب احُلجَّة اإلماـ والدة عن الكثًنة الرِّوايات يسقطوف الُعلماء أفَّ  باعتبار - الغيب؟ِأمورِمنِذلك

  .الّرجاؿ علم قذارات
 وال يؤمنوف ال الشِّيعة علماء أفَّ  وجدَ  ألنَّوُ ! ادلأزؽ ىذا يف الكاتب أمحد أوقعت الَّيت ادلشكلة ىذه ىي

 علم قذارت بسبب احُلجَّة اإلماـ والدة يف وردت الَّيت الكثًنة الرِّوايات من واحدةٍ  روايةٍ  بصحة يصدِّقوف
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 األدلَّة يقولوف الُعلماء والدتِو؟ على الدليلُ  ىو فما صحيحة ليست الرِّوايات كاف إذا: فقاؿ الرِّجاؿ،
ِبوجودِاإليمافِإفَِِّيقولوفِالشِّيعةِمشايخِكافِوإذا - فلسفي افرتاض عن يتحدَّث ىو لذلك العقلية،

ِالغيب،ِأمورِمنِذلكِاعتبارِيُمكنِفكيفِعليوِدليلِالِفلسفيِ ِافتراضٌِِىوِالعسكريِلإلماـِولدٍِ
ِترجئِأفِِْأرجوا:ِساعتوِإلىِينظرُِِوىوِقاؿ - ادلدرِّسي تقي السيِّد يعين - ساعتوِإلىِينظرُِِوىوِليِقاؿ

ِاكتبِثُمَِِّتستعجل،ِوالِوالتمحيصِالبحثِِِفيِالوقتِِِمنِمزيداًِِتبُذؿِحتَّىِالموضوعِحوؿِالكتابة
ِموضوعاًِِفإفَِِّجيدًا،ِأناِأدركوُِِماِوىذاِعظيم:ِلوِقلتِمناقشتو،ِأستطيعِحتَّىِمكتوباًِِليِوقدِّموُِِبحثك
ِلنِِْبأنَّيِوَأِعُدؾِبو،ِالتالعبُِِيمكنِسهالًِِأمراًِِليسِعشرِالثانيِاإلماـِوجودِكموضوعِوخطيراًُِِمهمَّاًِ

ِوإخوانيِأصدقائيِمنِآخرِصغيراًِِعدداًِِوعدتُِِوىكذاِأخرى،ِلسنةٍِِبحثيِاستكماؿِبعدِإالَِِّأنشره
ِاإلخوافِمنِدائرةٍِِأضيقِِِفيِالموضوعِحوؿِالبحثِوحصرِالمطلقةِالسريَّةِعلىِالمحافظةِأنسَِِولم

 الكتاب ىذا إىل يشًن -6991ِِعاـِنهايةِفيِالكتابِمنِاألولىِالمسودَّةِكتابةِأكملتُِِالمؤتمنين،
ِعلماءِمنِوُمفكِّرِعالػِم011ِِِحواليِإلىِرسائلِبكتابةِوُقمتِوعدتوُِِكماِالمدرِّسيِإلىِوأرسلتها -

 : يقوؿ ىكذا، يقوؿ ىو! دقيق؟ غًن أو دقيق الرَّقم ىذا ىل - وقياداتهمِالشِّيعة
ِأعرضِوقياداتهمِالشِّيعةِعلماءِمنِومفكِّرِعالػِم011ِِإلى811ِِحواليِإلىِرسائلِبكتابةِوقمت
 يذكر - عشرِالثَّانيِاإلماـِوجودِوعدـِاإلمامةِنظريةِصحَّةِعدـِمنِإليوِتوصَّلتُِِماُِخالصةِعليهم

 ،400 إىل 300 بٌن ما ذكر ىو - ومناقشتوِكتابيِمسودةِعلىِاالطالعِمنهمِوأطلبُِ - اإلماـ اسم
اً  زلدوداً  عدداً  ذكر حوارات كتابو يف لكنَّوُ    .حاؿ أيِّ  على رسائل، ذلم كتب الَّذين من جدَّ

ِالنتائجِعنِللتراجعِاستعداديِللجميعِأعلنتُِِعليهاِأطّلعِلمِقدِوبراىينِأدلَّةٍِِمنِلديهمِماِوتقديم
ِلعملِِِاستعدادِعلىِبأنِّيِمنهمِللكثيرِوقُلتُِمقِنعِدليلٍِِأيِِِّعلىِحصلتُِِإذاِفيماِإليهاِتوصَّلتُِِالَّتي

ِوصحَّةِاإلماميةِالنظريَّةِبصحَّةِوأيقنتُِِعنِّيِمخفيِ ِدليلٍِِأيَِِّاكتشفتُِِماِإذاِكتابيِوإحراؽِحفلةٍِ
ِعلميَّةٍِِندوةٍِِبعقدُِقمِِّفيِالعلميةِالحوزةِإلىِمفتوحةًِِرسالةًِِووجَّهتِعشر،ِالثَّانيِاإلماـِوجود

ِمنِفترةٍِِوبعدِجواب،ِأيِبالطبعِأتلقَِِّولمِفيهاِللمشاركةِواستعداديِالموضوعِىذاِلمناقشة
ِذلكُِمنذِفصدرتِلندف،ِفي6991ِِسنةِالكتابِبطبعُِقمتُِِسنواتِخمسِِِلمدَّةِوالحوارِالمناقشةِِ

ِإثبات - امسو يذكر - السَّالـِعليوِالُحجَّةِاإلماـِوالدةِإثباتُِتحاوؿِالَّتيِالُكُتبِعشراتِالحين
ِأحمدِحوارات:ِ)عنوافِتحتِخاصِكتابٍِِفيِأىمِّهاِعلىِوالردِِِّبمراجعتهاُِقمتِوقدِووجودهِِِوالدتو

ِالحسنِابنُِمحمَّدِعشرِالثَّانيِاإلماـِوجودِحوؿِوالمفكِّرينِوالمراجعِالعلماءِمعِالكاتب
ِأفَِِّمنِوصلتِماِيؤكِّدِالردودُِمعظمِبأفَِِّالكتابِذلكِفيِوقُلتُِِ،1111ِسنةِوطبعتوُِِ،(العسكري



  45/ ج َفاِطَمة َيا َلبَّيكِ : 821 الَحَمَقة    النَّاِطق الِكَتاب  : 3/ ج َوالِعْتَرة الِكَتاب َمَمف  برنامج: 

- 45 - 
 

ِأغلبِوإفَِِّتأريخية،ِحقيقةًِِمنوُِِأكثرِوىميِفلسفيِافتراضِإالَِِّىوِماِعشرِالثَّانيِاإلماـِموضوع
ِإلىِوتفتقرِالعقليِبالدليلُِيسمَّىِماِأوِالنَّظريِاالستدالؿِطريقِعنِوجودهِإثباتُِتحاوؿِالردود
 حبسب السَّند ضعيفةُ  الرِّوايات أفَّ  التأرخيية العلمية األدلَّة إىل االفتقار من ُمراده - التأريخيةِالعلميَّةِاألدلَّة

 :لكم أقولوُ  الَّذي والشَّيء طبيعية، نتيجةٌ  ىذه طبيعية، النتيجة ىذه الرِّجاؿ، علم قذارات
ينيَّة ادلؤسَّسة من شرعيٌّ  وليدٌ  الكاتب أمحد :أوَّالًِ  .الرَّمسيَّة الشِّيعيَّة الدِّ

 .العقائدية ادلسألة ىذه على ادلؤسَّسة منهج تطبيق يف نفسو مع صادقاً  الّرُجل كاف :وثانياًِ
 ادلسألة ىذه على ادلوجود احلوزوي ادلنهج يُطبِّق أف يريد واحد وأي ادلنهج، تطبيق يف صادقاً  كاف الرجل

 يف ادلشكلة الكاتب، أمحد يف ليست ادلشكلة الكاتب، أمحد إليها وصل الَّيت النتيجة نفس إىل سيصل
 ادلنهج إنَّوُ  غد، يـو حلقة يف عنو احلديثُ  سيأت ما وىذا وبعينِو، نفسو احلوزة منهج ىو ادلنهج وىذا ادلنهج،
ينيَّة ادلؤسَّسة يف ادلوجود األبرت ادلنهج األبرت،  ادلنهج ىذا تطبيق يف صادقاً  كاف بصدؽ، فطبَّقو الرَُّجل جاء الدِّ
 عن احلقيقة، ىذهِ  عن ادلشكلة، ىذهِ  عن سأحتدَّث الضَلؿ، عاملَ  يف غائصاً  وراح النتيجة، ىذه إىل فوصل

اً  وصريح واضح ِمصداؽ ىذا األبرت، ادلنهج ىذا  كَلمي أكرِّر صادؽ، بشكلٍ  األترب ادلنهج تطبيقات من ِجدَّ
ينيَّة ادلؤسَّسة يف ادلوجود األبرت ادلنهج طبَّق الرجل  سوؼ! تستغربوف؟ ذلك، لكم وسأبٌنِّ  بصدؽ، الرَّمسيَّة الدِّ
  .غد يـو حلقةِ  يف نتحدَّث حٌن االستغراب يزوؿ

  ... الَقَمر رَِعايَةِ  يف  أَْترُكُكم
 إوْشِف ... األبرت ادلنيح ىزا ِٓ خٍِّصنب لََّش ٌَب ... لََّش ٌب ... احلُسَني أَخٍِهَ ًَخْوِ عَْٓ اٌىَشْةِ وَبشِفَ ٌَب

  ... احلُسَني أَخٍِهَ بِحَكِّ اإلْٔخَشِْٔج عٍََى ًَُِخَببِعٍِنَب ُِشَبىِذٌِنَب ًًَُخٌُهِ ًُخٌُىِنَب عَْٓ اٌىَشْةَ

  ...!!اخلالص ِخَّى ...!!األببحشة ىؤالء ًِٓ األبرت ادلنيحِ ىزا ِٓ اخلالصُ ِخى ... !! اهلل بمٍَّت ٌب اٌفَشَج َِخَى

  ... اهلل أَِبِْ يف ... اٌفضبئٍت اٌمََّش شبشت عٍى ادلشبوست اٌشَّبشت عٍى غذاً ًادلٍخمى، خٍَّعبً اٌذُّعَبء أَسأٌَُىُ
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ِ:وفيِالختاـ
بُػػّدِمػػنِالتنبيػػوِالػػىِأنّنػػاِحاولنػػاِنقػػلِنصػػوصِالبرنػػامجِكمػػاِىػػيِوىػػذاِالمطبػػوعِالِالِ

يخلػػوِمػػنِأخطػػاءِوىفػػواتِفمػػنِأرادِالدقّػػةِالكاملػػةِعليػػوِمراجعػػةِتسػػجيلِالبرنػػامجِ
ِبصورةِالفيديوِأوِاألوديوِعلىِموقعِزىرائيوف.
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