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َرة  َمَلّف الِكَتاب َوالِعت ْ

 النَّاِطق الِكَتاب   :زء الثَّاِلثالج  

 م14/3/2016 شرون عة والع  اسِ التَّ  ة  قَ لَ الحَ 

 (ة الشِّيعيَّةة الثَّقافَ َساحَ  يْ َجوَلة ِاستكَشاِفيَّة فِ ) 

 (امسزء الخَ الج  )
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 َوَجَد َمنْ  يْ الَّذِ ا مَ َوَجَدك وَ  ا فَ َقَد َمنْ اذَ مَ . .اهلل ةِقيَّ بَ . .اءيِه يَ َتوجَّه  اأَلْولِيَ ِإل يْ الَّذِ  يَا َوْجه اهلل َسََلم  َعَليك
 !!فَ َقَدك

 . .يْ اتِ نَ ب َ  يْ ائِ نَ ب ْ أَ  يْ اتِ وَ خَ أَ  يْ تِ وَ خْ م إِ ك  ليْ م  عَ ََل سَ 

 

 ن  ستطع أمل أ (،ةيعيلش  افة اقساحة الث  ولٌة استكشافيٌة يف ج  ) :ُث حتت هذا العنوانلُت أحتد  ال ز 
مل يكن كافياً  لكن  الوقت احللقة  هذهع بعنواٍن جديد يفأشر   أن   ي  ل احلديث يف احللقة  املاضية وكان بود  كم  أُ 

 .؟!.ٌة طويلةة بقي  البقي   هذه   ويبدو أن   ةٌ بقي   ت للحديث  لذا بقي  

  :ةيعي  ش  قافة الة الث  يف ساح برياً رت تأثرياً كأث  ال يت  نيُث يف احللقة  املاضية عن العناو احلدي كان  
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 ،ئةملإىل تسعني با ئةبامل اننيما بني مث ةينسبًة تقدير  قد وضعت لهُ و  (،افعيالشَّ ) :لالعنوان األوَّ -
 ه هي احلقيقةُ هذ ،دم  ُم   كر  آلف  من  افعي مع شيٍء قليلٍ ُل من الفكر  الش  تتشك   يعيةُ الش   قافةُ  الث  علً وف

 !!..اعاتكمن كلمي أنتم أحرار بقنلو ا ال تقبرّب   ،حبسب قناعيت رحيةُ الص   الواضحةُ 

  .ةئبامل  مخسنيتصل إىل  نسبةً هُ وقد وضعت ل (،عربي حيي الدين ابن  م   ،ابن عربي) :الثَّانيالعنوان -

هم في الواضحُ  مزُ والر   شكٍل عامشري إىل االجتاه اإلخواين بوهو يُ  (،قطبسيِّد ) :الثَّالثوان والعن-
ثري ابن تأ عريب أن   وان ابنن وعناو  الفارق فيما بني هذا العنلكن   ،ئةثريه يصل إىل مخسني باملتأ ،قطبسي د 

قطب فهو منتشر ي د سلتأثري  نسبةا بالأم   ،ةنيف أماكن معي  و نة عي  مُ  تٍ ة يف جمااليعي  قافة الش  عريب يف ساحة الث  
أو  ،خلليج العريبيف اأو  ،لبنان يفأو  ،راقلع  كان ذلك يف ا  إن   ،ةيعي  قافية الش  الث   حة  اس  مجيع اجملاالت يف ال يف

  .ة األخرىيعي  ويف سائر املناطق الش  أو  ،ويف إيران

شري إىل ين أُ لكن   ،الكلم  ومل ينته  إىل ابن عريب وصل احلديثُ  ُث   ،افعيز عن الش  احلديث وبإجيا مر  
 من حديثٍ  ر ّبا مر  ذك  فقط أُ .؟! (.بركَّ م   الجهل  ال) :رافقنا على طول الطريقا تُ نقطٍة مهمٍة تلحظون أّن  

اٍب صادٍر عن إىل مثاٍل قرأته عليكم من كت وصلتُ حَّت   افعي وتسلسل احلديثُ ُث عن تأثري الش  وأنا أحتد  
وسأله  ،لنيائ  الس   يب على أسئلة  وهو جيُ  ،جفي دام ظلهشري الن  ب  الش يخ ظمى مكتب املرجع املعاصر آية اهلل العُ 

 (امينمهزَّ  هزم فغير  دمًا وإن ن  هزم فهزَّامون ق  إن نَ فَ ) :ه عليهوسلمُ  اهلل   سني صلواتُ سائل عن معىن قول احلُ 
وال  ال من قريبٍ  سني  للحُ  هذ الكلم ليس سني وهو ال يعلم بأن  اإلمام احلُ  مجفي يشرُح كلالن  الش يخ وبدأ 

كما يف  أنّه  صحيح ،قاهلا شاعٌر يف العصر اجلاهلي فهذه أبياتٌ  ،يل املثالهبا على سبا استشهد وإّن   ،من بعيد
هو قاهلا يف أيام  (،سيك املراديفروة ابن مُ )وهو  ميب وأسل  الن   األخرية زمان   امه  يف أي  أدرك  كتب التأريخيف  

هذا هداء أوردها على الشُ سي د و  ،املثل ب  ضر  م   صارتوهذه األبيات  من قصيدةٍ  أبيات مشهورةٌ  ،اجلاهلية  
 ب  س  املرجع الكبري ن  ولكّن  ،هداءالشُ سي د ومل تكن هذه األبيات ل ،املثل رب  على سبيل ض   أيبيل الس  

 هُ وجيهل أن   ،هذه األبيات لفروة فهو جيهل بأن   ،برك  مُ ـال جهلهُ هو  ببُ والس   لمعليه الس   سنياألبيات إىل احلُ 
ليست  والقضيةُ  .!!.فة وهكذا تصدر األجوبة والفتاوىوتوضع األختام الشريهبذا اجلواب يب جيهل وجيُ 
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مل  إن  فنقول  ،هذه اإلجابات مل يكن املرجع قد كتبها يقولون بأن  ع املرقعون ورّبا سريق   ،هبذا األمر منحصرةً 
لع على يطّ  أن   به   أوليس من احلريّ  ،تكتب اإلجاباتال يت لجنة تيار الُ ن املرجع قد كتبها فقد أساء يف اخيك

الواضح  كان  وإن! ؟حهاملاذا يصحّ  ،فجهلُه الـُمرك ب ثابٌت أيضاً ع على اإلجابات اإلجابات فإذا كان قد اطلّ 
ه من هذا الكتاب وبني قرأتُ ال ذي بني الكلم  ميكنكم أن  تُقارنواو  ،أسلوب الكلم هو أسلوبه بالضبط أنّ 

 ،ه عليهوسلمُ  اهلل   ث عن والدة إمام زماننا صلواتُ يتحد  وهو لقاها أال يت  مسعتموه من احملاضرةال ذي  حديثه  
قضية اجلهل هي هذه القضية و  ،صوا ذلك وتستكشفوهتتفح   ميكنكم أن   ،اتنفس الكلمو نفس العبارات 

 .الكرام ب أطناهبا بني علمائنا ومراجعناتضر  ةٌ قضيّ وهي ب مرك  ُـ ال

حسني  دممّ سي د ال العارف ظمىاهلل الع ق فيما ذكره أيضًا آيةُ ت علينا فيما يتعل  نفس العملية مر  و 
ن عريب بأن  اب  قاللثاقب فاجم ن  ال ه  ث النوري يف كتاباحملد   نقلهال ذي ما ذكره خبصوص الكلم  ،الطهراين

ابن عريب   سامرةلك عن مُ ذري نقل و الن   ثواحملد   ،صورة اخلنازير يفيف املنام  يعة  الش   يرون نيالرجبيّ  ن  أ ذكر
هل أع  من مجبيون جالرَّ  :رتهِ سامم   ييقول ف ه  أنَّ تَّى حَ -ابن عريب هكذا قال ةامر قصد ّبسكما قال وهو ي

 ،ورين  ث الد  هذا كلم احمل-زيرأكثر  كشفِهم أْن َيرون الرَّافضة في صورِة الخنا الرياضة في شهر رجب
مرة األبرار ومسا ماضرة) بكتاهو   وري يقصدث الن  حد  مُ ـنقل عنها الال يت سامرة ابن عريب جاء يف مُ ال ذي 

 وجودة يف كتب  مأيضًا  لقضيةوهذه ا ركل مباشمل ينقل بش أيضاً  وريث الن  حد  مُ ـال يبدو أن   (،األخيار
شري إىل يُ  ، مسامرتهيفيب ذكر ابن عر  بأن   :وري قالث الن  حد  مُ ـفال ،قوالتمن الن   دون  ال يتأك  فهم  علمائنا

يف ون يـُر  ضة فاالر   بأن   :تاب قالابن عريب يف هذا الكبينما  (،راماضرة األبرار ومسامرة األخي) هذا الكتاب
نقل  يضًا هو يبدول عنه أذي نقوذلك ال   ،الـُمحد ث الن وري يبدو أن ُه نقل  عن شخٍص آخرو  ،كلب  صورة

يف صورة  ن يـُر و ضة اف  الر   ن  أري هو و ث الن  حد  مُ ـأشار إليه الال ذي املوجود يف الكتاب  ألن   ،عن شخٍص آخر
 ن  يب قال بأ ابن عر بأن   يف تقولك  هُ ن  أي ر و ث الن  حد  مُ ـإشكااًل كبريًا على ال شكل  أ   ينالطهراسي د الو  ،بلك  
 أقبح ألنَّ و لخنزير أسوأ اأنَّ  علوم  وم- الرافضة يف صورة الكلببأن   :قال هُ إن   !؟افضة يف صورة اخلنازيرالر  

  .كذا كذا إىل آخره    الكلب
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ن  ذي آذاه كيف أال   ،بم كلافضة أّن  ابن عريب قال عن الر   الطهراين مل يؤذه  أن  سي د اليعين 
افضة يف ال بأن  الر  نما هو قبي ،زيرالرافضة يف صورة خنا أن  ب :ف كلم ابن عريب فقالحر  الـُمحد ث الُنوري 

موجوٌد ُه ل ال ذي نقل  قولكن  الن   ،لاشتبه يف النقأنّه صحيح  !! واحلال أن  الـُمحد ث الُنوري..ُصورة كلب
الر افضة يف  اً قال بأن  ريب أيض ابن ععلى أن  لعاً الطهراين مل يكن مطّ سي د الفيبدو أن  ،أيضاً يف كتب ابن عريب

لكم خرج سأُ  ،برك  هٌل مُ جهو وهذا  (ةالفتوحات املكي  )يف كتاب  ،يف هذا الكتاب ؟ينأ ،ُصورة خنازير
دو فيب ،ة خنازيريف صور  افضةر  ال أن  ب يقولحينما ع منه الكتاب أثناء مطالعيت لبعض املقاط الكلم من هذا

عريب ذكر هذين  بأن  ابنمًا  وعال  عارفاً  عليه مل يكن اهلل   رمحةُ  يند حسني الطهرامم  سي د العارفنا الكبري  أن  
 هويف كتاب   ،لبورة الكصافضة يف ذكر بأن  الر   (،اراضرة األبرار ومسامرة األخيمُ ) :ففي كتابه ،األمرين
عجوبة لقاضي أُ اعلي  سي د لاف أن  كلم كيومر  علينا ال ،الش يعي ة ة العرفانيةرآن املدرسهو قُ ال ذي  الـُمهمّ 

فيه  اءج يذاب ال  ذا الكتهيف  هُ لشيخ عباس القوجاين يقرأ اليوميًا  عجوبة مدرسة العرفانأُ  !!مدرسة العرفان
رفاؤنا وعُ ! اخلنازير بوصفون أخرى يُ و !  وصفون بالكلبيُ  ةً وهنيئًا للرافضة مر   ،م خنازيرافضة بأّن  وصف الر  

ا وصفهم فهم يقول ،زيرباخلنا افضةصف الر  ابن عريب و   بأن   :وري قالث الن  حد  مُ ـال ن  أل ونيتأذّ  األجّلء ون إّن 
ا بكل  ء وهنيئًا لناألجل بعرفائنا هبذه األوصاف وهنيئًا لنالنا هنيئًا  ؟!احلنزيرمن  ين هو الكلببالكلب وأ

 !!..شيء حنسُد أنفسنا ما ندري على أي   !!شيء

نا خنرج ن  حنُن يبدو أ ،أيضاً يف جولة استكشافية ،ولة سريعةأأخذكم يف ج   ريد أن  ين أُ الكلُم يطول لكن  
عرفائنا األجلء رضوان اهلل تعاىل عليهم  رآنهذا هو قُ  .؟!.استكشافية لةٍ استكشافية وندخل يف جو  من جولةٍ 

هذه موسوعة  ،البن عريب (ةتوحات المكيَّ الف  ) :رآّنم الكرميهذا هو قُ  ،مقام الباقني منهم وأعلى اهللُ 
ألن ين شاهدت  ،طبعة دار صادر ،طبعاتل الا من أفضألّن   ا بقصدٍ هتوهذه الطبعة أنا اخت  ،ةالفتوحات املكي  

الكتاُب املركزي يف هو ة الفتوحات املكي   ،مة نواف اجلراحّبقد   ،اً أخطاء مطبعية كثرية جد   يف الطبعات األخرى
 ،ه يف التشيع إىل العرفانعنوانُ  ر  يـ  ف غُ التصو  و  ،ةيعي  نية ويف املدرسة العرفانية الش  وفية السُ املدرسة الص  

كر العرفاين يف وأساس الف   ،هو أساس الف كر الص ويف يف املدارس الص وفية الُسنية الفتوحات املكّية يُعتربو 
 دعوين أذكر لكم حبسب هذه   ،بالتفصيلد احلديث عن هذا الكتاب أنا هنا ال أري ،ةيعي  املدراس العرفانية الش  
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رقام الصفحات أذكر لكم أ دعوين ،مة نواف اجلراحّبقد   ،لبنان ،بريوت ،لت طبعة دار صادرالطبعة كما قُ 
خيفة ومن التفاهات الواضحة ومن ة والس  لت املضحكزعبُ  جتدوا فيها الكثري والكثري من اخلُ ميكنكم أن  ال يت 

ه عليها وسلمُ  اهلل   صلواتُ هراء ة الز  ل  تـ  ق  والتعظيم ل   يدد ومن التمجم  صب الشديد الصريح والعداء آلل  ُم  الن  
ين ال أجد وقتاً دعوين أذكر لكم أرقام الصفحات ألنّ  ،د يف هذا الكتابم  مة بنت ُم  اط  ومن التنقيص لف  

 :لقراءهتا

 ،228  ،225 ،224 ،188 ،152 ،140 ،122 ،109 ،50 ،16صفحة )-الجزء األول
242، 246، 260، 272، 283، 322، 326، 339، 381، 409) 

 ،168 ،119 ،115 ،83 ،47) :الث ايناجلزء  ،رقام كانت للجزء األولتلك األ-الثَّانيالجزء 
171، 172، 173، 202، 215، 238، 241، 271، 362، 363، 381، 383، 399، 433، 
442) 

  (305 ،89 ،83 ،31 ،27 ،13 ،12 ،10 صفحة)-الثَّالثالجزء 

 (285 ،265 ،229 ،203 ،202 ،132 ،111 ،30صفحة )-الجزء الرابع

 ،159 ،135 ،101 ،64،93 ،63 ،41 ،22 ،21 ،20 ،10صفحة )-الجزء الخامس
181، 230، 275، 310) 

 ،215 ،155 ،121 ،97 ،90 ،89 ،56 ،55 ،36 ،35 ،13صفحة )-الجزء السادس
290، 294)  

 (311 ،298 ،249 ،205 ،89 ،88 ،66 ،49صفحة  ،9صفحة  )-الجزء السابع

 (303 ،302 ،301 ،247 ،238 ،198 ،136 ،18صفحة )-الجزء الثامن

 .فهارس-الجزء التاسع
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 .راحواف اجلة نمسعة للفتوحات املكية طبعة دار صادر بريوت لبنان ّبقدّ هذه األجزاء الت

 إن ين قد قرأُت ما جاء فيها يف برنامج امللفّ  ت على مسامعكم أرقامهاو لتال يت هذه الصفحات 
ستجدون بأن ين قد قرأُت ما جاء و  املهدويّ يف برنامج الـملّف  تراجعوا احللقات املختصة ميكنكم أن   ،املهدويّ 

 موجودٌ و  ،يوبتاليو  ىلموجوٌد عو  ،ة الفضائيةم قبل سنوات على قناة املود  د  قُ  جٌ مايف هذه الص فحات وهو برن
فجميع هذه الص فحات أنا  ، على مواقع أخرى كثرية على الش بكة  العنكبوتيةوموجودٌ  ،ونموقع زهرائيّ على 

وبعضه انتقاص من أهل  ،سخافاتو  ،تفاهاتو  ،زعبلتبعضُه خُ  ،من كلٍم البن عريب قرأُت ما جاء فيها
دوا هذا جت   وميكنكم أيضًا أن   ،ه عليهم أمجعنيوسلمُ  اهلل   د صلواتُ م  لرفعة شأن قتلة آل ُم   وبعضهُ  ،البيت

ون على الشبكة العنبوتية على موقع زهرائيّ الربنامج موجود و  ،والتأويل أيضاً التنزيل  يف ملف   الكلم قد قرأتهُ 
ا ثقوا إذا كنتم تثقون خبربيت ورّب   ،فحاتكثري من الص    عددٍ يتم أرقامًا كثرية لأنتم رأوباملناسبة  ،وبكل  التفاصيل

 خافاتفاهات والس  والت   من اخلزعبلت  هذه األرقامقوا إن  ث  .!! .هاأطرحُ ال يت املعلومات  ة   دق  ربمتتخأنتم ا
ا إّن   ،موجود يف هذا الكتابهو ا ئة م   ل عشرة باملشك  ال تُ  واالنتقاص من آل ُم م د ومن ر فعة شأن أعدائهم

 ،التفاهات واخلُزعبلت هذه  توجد مثل ل  الكتاب من أو له  إىل آخره  وإال  يف كُ  ،هبا على سبيل األمثلة جئتُ 
 ستقصي ما جاء يف هذا الكتاب منأ أن   ين إذا أردتُ ألن   ،مل يكن الكلم على حنو االستقصاءو ه أمثلة هذو 

من أوله  الكتاب  أقرأأن   د  ين البُ فإن   ورفع لشأن قتلتهم األجناسخزعبلت وتفاهات وانتقاص من آل ُم م د 
 سي دُ العارفني  سي دُ  ،العارفون صفحاته  وما جاء فيه يومياً  قرأُ وي   قرأُ يُ ال يت وحات املكية هذا هو الفت ،إىل آخره

د ممّ سي د الما نقله  (دوح اجملر  الر  )لكم من كتاب  تُ علي القاضي وتذكرون ما قرأسي د النية افاملدرسة العر 
هكذا من  اراً ف هذا الكتاب استظهابن عريب أل   أن   وهوائي بط القاضي الطباعليّ سي د الحسني الطهراين عن 
 يضع عليه طح الكعبة هكذا من دون أن  على س  وبعد أن  أكمل ُه أخذُه ووضعُه  ،ردصدون أن  يرجع إىل م

كما   وبعد سنة صعد إىل سطح الكعبة ووجد األوراق ،اً يف جو  احلجاز القاسي جد   يء وبقي سنة كاملةش
يع ما يف هذا الكتاب هو من اهلل ،هي مل حُيذف منها شيء افة وتفاهة وعقول !! ُخر ..فهذا دليٌل على أن  مج 

 ل  كُ   فوجدوا أن  جاءوا ة كئ امللبل هذه اخلرافة فيبدو أن   أقين لو أردت أن  ولكن   ،ق هذا الكلمصد  تافهة تُ 
ألن  ابن عريب وضع الكتاب  ،يبدو هكذا .؟!.فماذا ميسحون وماذا يتكون فتكوه ،الكتاب حباجة إىل مسح
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أو أن   سح لهُ تشتغل عند ابن عريب وستمسمللئكة ا أو خلف ما يريد اهلل فإن   حَّت  إذا كان فيه شيء م عيب
ه ل  الكتاب من أو   أن   تفوجد لكن يبدو أن  امللئكة نزلت .؟!.هو هكذا يريد أن  يقول ،سيمسح اهلل بنفسه  
صار و  ،فتكوا الكتاب كما هو! ؟ًا أو ّنسح الكتاب بكاملهسح شيئقالوا ملاذا ّن باطل يف باطل فإىل آخره  

إن  مجيع ُعلماء اإلسلم مل يأتوا بسطٍر واحد من  :يقول الطباطبائيسي د ال ء حبيث أن  لعلمائنا األجّل  رآناً قُ 
 ..نقرأ عليكم سطور ابن عريبسو  ،سطور ابن عريب

  :(الفتوحات المكية)هذا هو الجزء األول من 

يل لٌم طو كلوقت ال يكفي وعندي  بشكل سريع ا ،شيء  أقرأ كل  سوف لن   ،109يف صفحة 
راد مليعين ا ،احلال-به س  الحال ويأن فالعارف  يألف  -109يف صفحة  ،يف هذه احللقةأخلصه  أحاول أن  سو 

حلال ا ،للغوياباملعىن  ليسولكن  مصطلح صويف هو احلال  ،رف من الوجدامن احلال هو ما يطرُأ على الع
ليلة  في َلمه السَّ ودي علين ،به الحال ويأنس   فالعارف  يألف  -من الو جد على العارف الصويف هو ما يطرأُ 

-احدةو ٍر من طينٍة أبو بك و اهلل ق رسوللِ خ   ،س بصوت أبي بكرأبي بكر فأنِ  حاشه بلغةِ إسرائه في استي
 !!..نية هبذا العرفان العظيمالعرفا هنيئاً للمدرسة ،إىل آخر الكلم

واية ضعيفة السند هذه الر  ف ،واياتون بالر  ، وهم عادة ال يعبأادقلرواية عن إمامنا الص  ات علينا مر  
م جُمتهدون وفقاء وُأصوليون ،قذارات علم الر جال ال يت يؤمن هبا أيضًا ُعرفاء املدرسة العرفانية حبسب فهم  ألّن 

رواها ال يت راوية القاسم ابن معاوية  ،رواية ضعيفةبأّّنا لرواية ا تقول عن هذهال يت جال يؤمنون بقذارات علم الر  
مَّا أ ْسِري ِبَرس وِل ِمْعَراِجِهم أنَّه  لَ  ِفيْ ًا يثَ دِ حَ  نَ و  رو  ء يَ َل ؤ  هَ  :اهلل بدِ ي عَ بِ أِلَ  لت  ق   ،الَ قَ -صاحب االحتجاج

يف  وكذلك يروون-يقدِ الصِّ  كرٍ و بَ ب  أَ  ،ول اهللس  رَ  د  مَّ حَ م   ، اهلللَّ ه إِ لَ  إِ َل ى َعَلى الَعرش َمْكت وبًَا اهلل رَأ
 عدب  -معَ ن َ  :لت  ق   !؟اذَ هَ تَّى حَ  يءٍ شَ  لَّ وا ك  ر  ي َّ غَ اهلل  انَ حَ بْ س   :الَ قَ ف َ -كل م الن يب بصوت  أيب بكر  رواياهتم أن  اهلل

م َحمَّد  َرس ول   ، ل ِإَله إلَّ اهلليهِ لَ عَ  بَ تَ رش كَ العَ  قَ لَ ا خَ مَّ لَ  لَّ جَ وَ  زَّ اهلل عَ  نَّ إِ -ادق يقوللك بدأ اإلمام الص  ذ
 ، اهلللَّ ه إِ لَ  إِ م َل ك  د  حَ أَ  الَ ا قَ ذَ إِ فَ -يقول إىل أن  -وَكَتَب َذِلك َعَلى َجِميع األْشَياء ،َعِليٌّ َأِمير  اْلم ؤِمنين ،اهلل

ع هذا الكلم من حتريف حينما مس   هنا ادقإمامنا الص  -م َحمَّد  َرس ول  اهلل فَليَ ق ل َعِليٌّ َأِمير  ال م ْؤِمِنين
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لنا ه جيب علينا إذا قُ أصدر األمر بأن   ُث   ،شيء ل  على كُ  سم علي  تب ا  اهلل ك   ط القول يف أن  س  احلقائق ب  
  .؟!.الثةهادة الث  بالش   ر  ق  نُ  نية أن  اهادة األوىل والث  الش  

  !؟..شيء هذا يشعرنا بأيِّ و 

فما  .!!.ليّ عكر علي  وآل ر ف  نشُ ن   أن   فعلينا ،قيدةحنرافًا وحتريفاً يف الفكر والعنا حني جنُد إأن  بيشعرنا 
سخ لن  هي ا أينف ،فتر  ا حُ ّن  ن بأو ل! يقو ؟ون يف هذه الكتب الفاسدة ويدافعون عنهايقرأ بال هؤالء العرفاء

 علي  سي د يقرُأ فيه ال ال ذيب لكتااا هذ ؟لماذا جتعلوّنا مصدرًا لكمففت ر  فإذا كانت هذه حُ  ؟فر  مل حتُ ال يت 
إن  يف  :ولونيق  ؟ذاما دليلب ،بنفس هذه التفاهاتو هو نفس هذا الكتاب  القاضي عليّ سي د الي وغري القاض

داء عكل ه نصب و   ،ناصيب أصله   ألن  الكتاب يف ؟ملاذا ،تشي ع الر جلكتاب  الفتوحات إشارات ُتشري إىل 
ن ويرو  ونيقرأ ،لغفلةابتها اب وأصرك  مُ ـسيطر عليها اجلهل الال يت ماذا تصنع مع هذه العقول  .!!.ألهل البيت

 !.؟.ن عريبلى ابأال لعنة اهلل ع !!ياً الرجل كان شيع ن  ون بألنهم ويقو ي أعم  ياء بأُ األش

 يف ؟عنهم يتحدثين ال ذمن هم هؤالء -ذه الطائفةهَ  إنَّ  مَّ ث  -؟ماذا يقول ،225يف صفحة 
ما نالوا هذه إنَّ  هذه الطائفة إنَّ  ُث  -قولي ،حابةه من الص  ثلُ ن م  وم   عن أيب بكرٍ  ثُ ه يتحد  ن  ابقة إالصفحة الس  

وى اهلل فليس سِ من األكوان  نٍ بكو  قأو تتعلَّ  ،اهلل يدخلها غير   هم صانوا قلوبهم أنْ المرتبة عند اهلل ألنَّ 
اظرون وإلى في اهلِل نن و قائمو  اهللب مع اهلل فهم ول حديث إلَّ -الصديق أبو بكرٍ - مع اهللإلَّ  لهم جلوس  

إىل آخر -اهلل قاطنون ن وعندلو اهلل متوكّ  وعن اهلل ناطقون ومن اهلل آخذون وعلى اهلِل راحلون ومنقلبون
 ،فهو بكش ا ماهذ .!!.(فواحد مكشّ  لي ماچ!! هذا )حهي احلقائق وهذا هو الكشف هذه   ،الكلم

قد تعين  لعراقيةالهجة ف يف المكش   ،ف يعين بدون غطاءمكش   ،مسالش   ف ضربتههذا كلم واحد مكش  
 .!!.ةر و عورته ظاهرة ليست مست غطاء وقد تعين بأن   بدون

م ك  نْ عَ  بَ هِ ذْ ي  لِ }-وهو يورد اآلية 242يف صفحة  !!نافأهًل بالعرفاء وأهًل بالعر  ،242يف صفحة 

أولد فاطمة   فدخل الشرفاء  -انتبهوا إىل كلمه-رفاء  فدخل الش  -{اً يرَ هِ طْ م تَ ك  رَ هِّ طَ ي  يت وَ بَ لا لَ هْ أَ  سَ جْ الرِّ 
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الغفران فهم كم هذه اآلية من سلمان الفارسي إلى يوم القيامة في ح   بيت مثل  لهم ومن هو من أهل اكل  
وعناية اهلل به ول يظهر   ،مسلَّ ى اهلل عليه و لَّ صد مَّ حَ ختصاصًا من اهلل وعناية بهم لشرف م  ن إو ر المطهَّ 

 ،يف الدنيا وليسارة تظهر يف الدار اآلخرة الطهّ  ينيع-ار اآلخرة في الدَّ ألهل البيت إلَّ رف كم هذا الشَّ ح
حشرون مغفوراً م ي  ه  فإن َّ  ار اآلخرة في الدَّ رف ألهل البيت إلَّ ول يظهر  حكم هذا الشَّ -نستمر يف الكلم

إذا بلَغ الحاكم  أمره  ،ائبعليه كالتَّ  قيمَ أ  -أو الط مثلً  ايعين زن-اً دَّ نيا فمن أتى منهم حَ ا في الد  لهم وأمَّ 
ماعز هذا رجٌل من -وأمثاله زق المغفرة كماعِ مع تحق   عليه الحدّ قيم ب أ  رِ أو شَ  وقد زنى أو سرقَ 

 ه ويبنغي لكلِّ وز ذم   ول يجكماعز وأمثالهِ ق المغفرة  مع تحق  -له قصةو يب فًا عند الن  ت وجاء مع زناالص حابة 

الرِّْجَس َأْهَل الَبيت َوي َطهِّرَك م لِي ْذِهَب َعْنك م } :بما أنزله  أْن ي صدِّق اهلل تعالى في قولهِ  مؤمن باهلل مسلمٍ 

 أنْ  فَل ينبغي لمسلمٍ  ،فيعتقد في جميع ما يصدر من أهل البيت أنَّ اهلل قد عفا عنهم فيه ،{َتْطِهيَراً 

عملوه  جس عنه ول بعملٍ الرّ  أعراض من قد َشِهد اهلل بتطهيرِه وذهاب  نأول ما يش ة بهمق المذمَّ لحي  
فهو -العظيم من يشاء واهلل ذو الفضل هيية من اهلل بهم ذلك فضل اهلل يؤتسابق عناموه بل ول بخير قدَّ 

هنيئًا لكم  ؟هذا هو العرفان ،اآلية هذا هو فهم ابن عريب هلذه   ،رون يف اآلخرةطه  هم يُ يزنون ويسرقون ولكن  
 .؟!.بعرفانكم هذا

داً هو شُ  لو أن   :نني هلمملؤماال أمري حنيما قالث اين يس هو نفس كلم اخلليفة األول و هذا الكلم أل
هلل ارون بكتاب  فكتإذًا  :قال !!..نرمجهاو  قالوا نقيم عليها احلد ؟اذا تفعلواهدوا على فاطمة بالفاحشة فمش  

 !!..املنطقهذا املنطق هو نفس  ذلكأليس  ،وبآية التطهري

ابن حنبل ولهذا مر ابن الخطاب وأحمد ومن أقطاب هذا المقام ع  -247 و 246 يف صفحة
ة يا عمر وَّ مر ابن الخطاب يذكر ما أعطاه اهلل من الق  في ع  -يبيعين قال الن  -قال في عمر ابن الخطاب

على  دل  - على عصمته بشهادة المعصومفدلَّ  ،كغير فجِّ  اً جَّ ك فَ لَ  سَ يطان في فجٍّ إلَّ ما لقيك الشَّ 
ابن  عمروقد َعلمنا أنَّ الشَّيطان ما يسل ك َقط بنا إلَّ إلى الَباطل وهو غير  َفّج -عصمة ابن اخلطاب
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املعارف املنرية  هبذه   هنيئًا لعرفائنا ،ىل آخر الكلمإ-صبالنَّ  جاج الحقّ فِ  الخطاب فما كان عمر يسلك إلَّ 
 !!..املشرقة

مر  ليل عق قبل-غيوكذلك ينب-ل من الفتوحات املكيةذلك من اجلزء األو   لّ كُ   ،283يف صفحة 
ي فات ل غير و ل م باحام إلى نزولهاألكابر غالبًا  ت  كون زلَّ تَ  أنْ  وكذلك يبنغي-اآلن ،كان معصوماً 

َلَك اهلل  َما  رَ غفِ يَ لِ } :ي قولهِ ى فشر بمنزلة الب   وهذه الحالة  -إىل أن يقول-ادر تقع منهم الكبائرحكم النَّ 

كم فَل ح   ة المغفورةنوب الواقع بالذ  َمه  فَ َقد أعلَ -لرسول اهلل ؟اخلطاُب ملن-{تَأخَّردَّم ِمن َذْنِبَك وَما تَ قَ 

اء وقت  فإنَّه إذا ج-الذنوب لن يبايعين حينما يرتكب -إذا جاء وقت ظهورها ه  فإنَّ  لطانها فيهلها ول لس  
ار ب الغفَّ ويحج بنو ذال بكب ويرتو نزل بالعبد الذنار فتحبتها السم الغفَّ يكون في ص   ظهورها
كم لها ل ح  و ر افي النَّ كان َلم فالسَّ  يهلَ كإبراهيم عَ  ول يحترق فتكون بمنزلِة َمن ي لَقى في النَّار حكمها

 ألن   تضرهُ لذنوب الاقت هذه ن يف نفس الو ب الذنوب ولككيرت يب  فالن  -المانعهو الَّذي بالحجاب  فيه
 ؟!.. ذلك الفجّ يطان يفك الش  يف فج  فيسلُ  مر معصوم وال يسلكُ عُ بينما  ،اسم الغفار قد نزل وحجب آثارها

رؤيا  رأيت   ولقد-ابن عريب رأى هذه الرؤيا-ولقد رأيت رؤيا لنفسي-؟ماذا يقول ،381يف صفحة 
 حين ضرب لنا ن رسول اهللوي عبها مطابقة لحديث نرى من اهلل فإنَّ شخذتها ب  لنفسي في هذا النوع وأ

 ةة واحدنَ لبِ  إلَّ مثلي في األنبياء كمثل رجل بنى حائطًا فأكمله  :فقال عليه م السََّلم ءفي األنبيا له  ثم
قام بها هذا الَّتي ن بِ واألنبياء باللَّ  فشبَّه النب وة بالحائط ،فَل رسول بعدي ول نبية نَ فكنت أنا تلك اللبِ 
ن بِ  باللَّ المشار إليه لم يصح ظهوره إلَّ ى الحائط هنا مسمّ  فإنَّ  ،سنفي غاية الح   الحائط وهو تشبيه  
ن أرى فيما يرى النائم الكعبة مبنية بلبِ ئة ت  ِبمَّكة سنة تسع وتسعين وخمسمفكن ،فكان خاتم  النَّبيِّين

ا هنوإلى حس ة ذهب وقد كملت بالبناء وما بقي فيها شيء وأنا أنظر إليهاة فضة ولَبنَ لَِبنَ  ،فضة وذهب
هو إلى الركن الشَّامي أقرب فوجدت  موضع لَِبنتين  اميبين الركن اليماني والشَّ ذي الَّ فالتفت إلى الوجه 

ة ذهب وفي الصَّف ة ِفضَّة ولَِبنة ذهب ينقص  من الحائط في الصَّفين في الصَِّف األعلى ينقص  لِبنَ لَِبنَ 
ك نين فكنت أنا عين تيفرأيت نفسي قد انطبعت في موضِع تِلك اللبنت ،ة فضَّةينق ص  لَِبنَ يليه الَّذي 
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ي وأعلم أنَّ شيء  ينقص وأنا واقف أنظر وأعلم  أنَّي واقف في الكعبة  وكمل الحائط ولم يبقَ  نيتنَ اللبِ 
 لً اهلل تعالى وقلت متأوِّ  وشكرت   فاستيقظت   ،هما عين ذاتيفي ذلك وأنَّ  ل أشك   نتينَ عين تينك اللبِ 

لية اهلل الوَ  َلم وعسى أن أكون ممن ختمكرسول اهلل في األنبياء عليهم السَّ   أَنِّي في األتباع في صنفي
هذا  .؟!.األكرب خامتة الواليةالش يخ  ،الوالية خامتةُ  بن عريب بأن هُ ا يقولون عن ؟العرفاء ماذا يقولونلذلك -بي

 !!يعيهو العرفان الش  

  :د العناوينعد  بشكل سريع يُ  ،ث عن الوضوءهنا يتحد   ،409يف صفحة 

 ! ؟ي  عل هذا وضوء !؟هذا وضوء رسول اهلل (،املاء هلما دباب مسُح األذنني وجتدي)

 !؟شيعه  تدل على ت  يت ال  رائن ! هل هذه الق؟هل هذا وضوء رسول اهلل (،باب كذلك غسل الرجلني)
 !! شيءٍ  وال يف أي   التفسرييفوال  وال يف الفكريف العقائد ال ة و لوال يف أحكام الص   ،ال يف أحكام الطهارات

 ، هذا الكتابيفحيح ص  لم الالك يوجد بعضُ نعم  !!أي  شيٍء يدل على ُحسن هذا الر ُجل أو على تشي عه  
ن الكلم مكثري   يه شيءٌ فكلم إبليس   ،يطانما أكثر الكلم الصحيح يف كلم الش  و  ،كتابٍ   ل  يف كُ و 

ل جلزء األو  ا هذا هوكان   !!..رلش  ا ل  كُ   اخلري ويعلمُ  ل  كُ   مل إبليس يعفإن   وإبليس أعلم من ابن عريب ،حيحالص  
 .رآن عرفائنا أعلى اهلل تعاىل مقاماهتممن قُ 

  :الثَّانيالجزء 

من  83يف صفحة  ،وأختصر بقدر ما أمتكن يحديثملم أطراف أل  ين س  وأرى الوقت جيري سريعاً لكن  
ّبن -بهم ا رأينا أولياء اهلل يأتمونفلمَّ -(الفتوحات املكية)يعية نية الش  افاملدرسة العر رآن من قُ الث اين اجلزء 
 ،وسيُناقض نفسُه يف موضٍع آخر ،اقس  ع ابن عريب االئتمام بالفُ وهذا دليل آخر على تشي   ،اقس  بالفُ  ؟يأمتون

وينفعهم ذلك عند اهلل   يأتمون بهمفلمَّا رأينا أولياء اهلل-ن احلج اجث عهنا يتحد   ،حني ميدُح احلج اج
اهلل ابن عمر خلف  عبد   صلَّىوقد -إمامة الفاسق-ت إمامته  حَّ صَ  ويكون هذا القتداء سببًا في نجاتهم

وكان  عبد  اهلل ابن عمر خلف الحجَّاجوقد صلَّى -!؟ن هو املأموموم   هو اإلمامم ن  أنع م وأكر م،-اجالحجَّ 
وبذلك نستدل على ص ح ة يقني ر فكان من األولياء والصدّ ا عبد اهلل ابن عمأم   ،احل ج اج-من الف سَّاق
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بَل خَلف  عبد  اهلل ابن عمر خلف الحجَّاج وكان من الف سَّاقوقد صلَّى -الص لة خلف الفاسق
هذا فاسقاً  يسمّ ي   أنْ  ته فاهلل أجلّ يّ هلل في ألوه دٍ ياهلل وقال بتوحن بِ ن آمَ مَ  فكل   ،خَلفلين بِ المتأوِّ 

والمعاصي ل ت ؤثِّر في اإلمامة ما دام ل   لخروجِه عن أمٍر معيَّن وإْن َقلّ وإن سمي لغةً  ،حقيقًة مطلقاً 
 !!!!ا رضوان اهلل تعاىل عليهمنهذه الصلوات ّنديها إىل عرفائ ،صلوات-يسمى كافراً 

يف  ةمعروف القضيةو  ،ث عن بدعة عثمان ابن عفان يف تغيري صلة العيدوهو يتحد   ،168صفحة 
 ما أن  عثمانيعين ك لبدعمن ا-وكذلك ما أحدثه معاوية-إىل أن  يقول ،التأريخ وال جمال للحديث عنها

اهلل عن  ميل رضيهم جَ بِ  ن  ظَّ الفَ  نالمؤمني ال  ه خَ هر  صِ  وَ سول اهللرَ  ب  اتِ كَ -أدخل يف الدين من الب د ع
ي چحيحد وا مهكيفب) ،نهم مدلّلو -ول سبيل إلى تجريحهم وإْن تكلَّم بعضهم في بعض جميعهم

يس ول ض فلهم ذلكم في بعم بعضهوإن تكلَّ -هم هلم شأّنمالث اين واحد يقتل الث اين واحد يلعن  ،(الث اينع
ا م ورون في كلِّ مأجهم وة و هم أهل علٍم واجتهاد وحديثوا عهٍد بنبلنا الخوض فيما شجر بينهم فإنَّ 

ملاذا يا  ،ريبعابن  نُ و ديوهذا ه احلقيقة   دينُ  هذا هو-ابواوا أم أصعن اجتهاد سواء أخطأ صدر منهم
وجد تهل البيت ال أ حاديثُ أأفهل  !ي ر دال أ ؟كون بأقوالهملاذا تتمسّ ! ي ر دال أ ؟ثون وراءهيعة تلهعرفاء الش  

ا ذلك يكشفُ  !؟فيها املعاين العميقة  .كم بعمق حديث أهل البيتعن جهل   إّن 

ب او ثمن ال د ما فيهاعو ي سل عبادةالغ   أنَّ -سلث عن الغُ يتحد  وهو ماذا يقول  ،171يف صفحة 
وأمر  ،شركغسل المي   :لغسل الميت تنظيف فقا ومن رأى أنَّ  كغسل المشر ل ي   :قال ،على المغسول

 ول بأن  قي من ل  لى كُ عة اهلل نال لعأاهلل على ابن عريب  لعنة أال-شركو هو م   ه أبي طالبمِّ بي بغسل عَ النَّ 
ه أبي غسل عمي ببى أن غسل الميت تنظيف قال يغسل المشرك وأمر النَّ ومن رأ-لب مشركاأبا ط

من  يبٌ نه بأن   :تقول نااياترو  البأيب ط ،يب املعصومن  الأيب طالب ه على وسلمُ  اهلل   صلواتُ -هو مشركو  طالب
 .!!.األنبياء

 من أنفق زوجين من شيء من :رسول اهلل يقول معت  سَ -ث عن أيب هريرةيدواحل ،238يف صفحة 
عي د  د عي من أّي أبواب الجنَّة يا عبد اهلل هذا خير فمن كان من أهل الصََّلة األشياء في سبيل اهلل 
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عي من د  ومن كاَن من أهل الصَّدقة  ،عي من باب الجهادومن كان من أهل الجهاد د   ،َلةمن باب الصَّ 
ما على هذا  :فقال أبو بكر ،يانيام باب الرَّ صِّ عي من باب اليام د  ومن كان من أهل الصِّ  ،دقةباب الصَّ 

هل ي دعى منها ك لَّها أحد   :وقال-يعين يدعى من مجيع األبواب-رةو ر دعى من تلك األبواب من ضي  الَّذي 
 ؟ملاذا-ة من جميع األبوابك تدخل الجنَّ إنَّ با بكر فأن تكون منهم يا أ ووأرج ،نعم :قال ؟يا رسول اهلل

 !!يب من طينٍة واحدةألن ه كما مّر قد ُخلق هو والن  

ًا صبيغاً ست ثيابّل ولبمن حجد فاطمة مَّ بي فو دن النَّ عليٌّ من اليمن بب  وقدم -362يف صفحة 
ليٌّ يقول عفكان  :قال ،بهذا رت  مِ ي أ  إنِّ  :فقالت ،فأنكر ذلك عليها-يف احلجّ  ؟هذا مَّت-واكتحلت

 ،تر كَ  فيما ذَ سول اهللر ًا عت مستفتينَ ذي صَ شًا على فاطمة للَّ رِّ حم بالعراق فذهبت إلى رسول اهلل
ن م ماذا كان مالحظت ،كلمد المثل هذا يتد  -صدقت صدقت :فقال ،فأخبرته  أنَّي أنكرت  ذلك عليها

 .؟!.شيء فيه انتقاص من علي  وفاطمة يأيت به وأيّ  !!شأن أعداء أهل البيت علوّ 

ن ليكم ما د تركت فوق-فتي على رسول اهللانية يفاملدرسة العر سي د ابن عريب  ،363يف صفحة 
وقد -هذه حذفها حَّت  و ه ،يتواصب يقولون كتاب اهلل وسنالن  -كتاب اهلل  اعتصمتم بهِ  ا بعده إنْ لو تض

 !!يعيةش  انية اللعرفاة هنيئاً للمدرس-اعتصمتم به كتاب اهلل إنْ تركت فيكم ما لن تضلوا بعده 

وا أخطأو  لفاسقة خلف اَليحتجون به في الصَّ الَّذي عمر  وكذا فعل عبد اهلل ابن  -383صفحة 
انية ابن عريب ف مر ة ثتكش  ان ُه بدو أي مر  علينا بأن  احلج اج فاسق !قبل قليل -فأنَّ الَحجَّاج ليس بفاسق

 اج فاسقاً حلج  ل كان اقلي قبل .؟!.فانقلب فتكش   جهٍة من جهاته ال ندري على أي   ،رأى هذه املكاشفةف
ق سِ لف الفاَلة خالصَّ ي ف يحتجون بهِ الَّذي وكذا فعل عبد اهلل ابن عمر -لنيبل خلف بني املتأو  

 وهذه مسألة   َلةفي الصَّ  طاعتهِ   منعليهِ  فإنَّ الَحجَّاج ليس بفاسٍق في حال أدائِه ما أوجب اهلل  وا وأخطأ
ُث   ، يكون فاسقاً طاعات الال يف طاعٍة من هقال بأن   ،هو مثل هذا الكلم ذكره قبل قليل-ءاأغفلها الفقه

 !!هذا هو حال كلمه على طول  اخلطو  ،رجع فأشار إىل كلٍم غريه  
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د قلو -383ة صفح يف ،ت ابن عريبزعبلت مثال من خُ زعبلامسعوا من هذه اخلُ  ،إىل أن يقول
في  عليه دخلت   :قال لي ،فسهمتكلَّم مسرٍف على ن عن رجٍل فقيٍه إمامٍ  في دينه بهِ  أخبرني من أثق  

ليه في عدخلت -عةن مجا يشربو ينيع ،الظاهر مأموماً -ار فيه الخمر وهو يشرب مع الجماعةدي  مجلس  
ذ فِّ فقيل له ن َ -األواين فرغتو اخلمر انتهى -غ النبيذدار فيه الخمر وهو يشرب مع الجماعة ففرِ مجلس ي  

ي ما فعل فإنِّ أل  :لفقا-رطلبوا منه أن يرسل أحدًا إىل شخص يأتيهم خبم-إلى فَلن يجيء إلينا بنبيذ
رّ يد أن  ر فهو ال يُ  ،انتهىو يشرب واخلمر  كان  باعتبار هو-طّ قَ  على معصيةٍ  رت  صرَ أ  ،على املعصية  ُيص 

ا بني  -لي بين الكأسين توبة نَّ وأ-!!كمال والفضلوال الحظوا العلم ال و -ول أنتظره  -بأس أتو أس وككُرّب 
ا حَّت  أنتظر اخلمر  يوفقني ربي  هل ظر  أن-خلمرايعين فإذا جاءين -فإذا حصَل في يدي-أتوب يأيت فرّب 

ان ك  ،هو العالـ م هذا ،اءلعلماهكذا هم -اهلل عليهم رحمة   فهكذا هم العلماء ،فأتركه أو يخذلني فأشرب
! ؟هبوناذا هم ال يذ ملال  وإ ةار سل إىل فلن يبدو هو يعرف اخلمّ طلبوا منه أن  أر  ،اخلمر نفد ،يشرب اخلمر

 ال إينّ  ،ال :قال ،باخلمر يأتينا أرسل إىل فلن :فقالوا لهُ  ،هو ال ذي يشتي اخلمر هلم  ههو يعرف اخلّمار 
ر   ،يبدو كان خبيلً  ،رّ أص  ،مربتم اخلوإذا ما جل ،ةكأس توبس والايل بني الك اخلمر فإن  على شرب  إين  ال ُأص 

ال  مأوبة ق للتوف   سأين  أهل   سأنظرينفإن   وإذا ما جلبتم اخلمر ،هو ال يريد أن يدفع املال لشراء اخلمر
ا فهكذ-! يقول؟ذافهٍم ه أي   كمباهلل علي ،والدقيق العميق ق على هذا الفهمابن عريب يعلّ  ،ل فأشربخذ  سأُ 

ن  إألجزاء يقول  أحد انبل يفحسيتحد ث عن ابن  ،ل  شيءهو سيأتينا ولكن ال جمال لقراءة كُ -هم العلماء
ل يأك سول اهلل كانف أن  ر كيلم   ال أعإين   :قال ؟ملاذا مل يأكل البطيخ ،ل عمرهطو  ابن حنبل ما أكل البطيخ

هكذا  ءاكذا العلمه ، ،ذا الرجالكهيقول  ؟ابن عريب فماذا يقول ،البطيخك هو ما أكل فلذل !!البطيخ
 أكل خبلف ما كان يل اهللرسو  هل أن   ؟رسول اهلل يأكل البطيخ كان  باهلل عليكم كيف ، فلهكذا وإال  

ان كل  ه ؟وبذوره بقشوره   لبطيخهل كان يأكل ا ؟كيف يأكل البطيخ  ؟اً هل كان رسول اهلل شاذ   ؟اسيأكل الن  
ع ط  ع ق  قط  يُ  ،هكل لب  ويؤ رُه ل بذو أليس تُزال قشوره وتُزا ؟البطيخ كيف يؤكل ،ريدال أ ؟يبلع البطيخة بكاملها

 !؟كيف يؤكل البطيخ  ،ويؤكل
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امللئكة  بأنّ لكم  ا قلتُ أم ،رهاين آخهلا وأأو   ال ندري أين  ال يت ة العرفانية هبذه احلكمة هنيئًا للمدرس
 !!هر  إىل آخ ه  ل  و  هو الكتاب ُكل ه ضللة يف ضللة من أ ؟ّنسح شيئاً من الكتابقالوا ملاذا 

ن ن مل يكعثما ،يلو طالكلم  أنقل لكم مضمون الكلم ألن   ،يف بيعة الرضوان ،433يف صفحة 
بي لنَّ ابايع فقد  :آلهعليه و  اهلل ىصل  عن النيّب  يقول دنا ابن عريب!!فماذا يقول سيّ  ،حاضراً يف بيعة الرضوان

اً غائبان عثمان مان وكن عثععل يده على يده وأخذ بيدِه وقال هذا ه وجبنفسِ  ن نفسه  في بيعة الرضوا
نا وأنفس   ،ننزلت يف عثما ملباهلةاآية  أن  ه يبدو ألن   ،وقال يب بايع بنفسه  عن نفسه  يعين الن  -في تلك البيعة

 ميكن أن   ،يق ناصيبجل زندر هو  ،أنا ال عتب يل على ابن عريب !!نزلت يف عثمان ابن عفان كم هذه  وأنفس  
 ،جع التقليدلكبار من مراراجع ام امل! وفيك؟يعة ما بالكمها العرفانيون الش  قول أنتم أيّ حنُن ن ، شيءيقول كل  

 !؟اخلزعبلت أما قرأمت هذه ،األجلء لعلماءفيكم ا

  :الثَّالثهذا هو الجزء و 

قة هم ير طذه اله رجال اهلل في واعلم أنَّ -اهلل عن رجال ؟ث عّمنيتحدوهو  ،10يف صفحة 
ر الحكم ون ظاهيك ومنهم من-؟وهم على طبقات من أفضل هذه الطبقات من-ون بعالم األنفاسالمسمَّ 

 عثمان وعليٍّ مر و ع  و  رٍ كأبي بكفة الظاهرة كما حاز الخَلفة الباطنة من جهة المقام  ويحوز الخَل
 (كنقذعًا ول ائلً قا كنُت وم)وناملأب لاملتوكّ -لالعزيز والمتوكّ عبدابن يزيد وعمر ابن والحسن ومعاوية 

 :وكانت معروفة لاملتوك   نة  ب  دعبل يف قصيدته  يشري إىل أُ 

 وما كنت  قائَلً قذعاً ولكن
   

 بي      د  ألم      ٍر م      ا تق      ذَّعك العَ  
لفة ا بني مقام اخلمجعو ذين ال   فهؤالء هم ،عك العبيدُ ألمٍر ما تقذ   .!!.ألن العبيد كانوا يلوطون فيه 

 ،كلواملتو  ،لعزيزن عبد امر ابع ،ديز يمعاوية ابن  ،ناحلس ،عليّ  ،عثمان ،عمر ،أبو بكر ،نةطااهرة والبالظ  
 .ل  شيءال جمال لقراءة كُ  ،وأمساء أخرى

وكان هذا الَّذي رأيته  قد أبقى عليِه  -هنا يتحد ث ،الث الثمن اجلزء  12إىل أن نصل إىل صفحة 
ث النوري قاله احملدّ ال ذي فالكلم -ة فكان يراهم خنازيرنَ من أهل الشيعة سائر السَّ كشف  الرَّوافض 
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لكن هذا الكلم  ،ذي نقل عنهصحيح هو نقل باالشتباه عن ذلك املصدر وعن الشخص ال   ،صحيح
ون ما وال يقرأابن عريب تب كُ   ميدحون وأمثاله، حسني الطهراين دممّ سي د الالعارف سي د الفهذا  ،موجود

يف املدرسة و صولية أطنابه يف املدرسة األضرب بال ذي ب اجلهل املرك   ،برك  مُ ـاجلهل الوهذا هو  !!فيها
إن ين ال أحتد ُث عن ح د س إن ين أضُع احلقائق بني أيديكم واضحة  ،أمامكم احلقائقو وأنتم تلحظون  ،فانيةالعر 

 .نةًة بيّ صرحية جلي  

 .نذهب إىل فاصل وأعود إليكم

 تفحاأرقام الص  و  ،ليهاإ شرتُ أال يت فحات يسري من هذه األرقام والص    جزءٌ ما مسعتموه ما هو إال  
اً  ويسري ويسري يسري  جزءٌ أشرت إليها ما هي إال  ال يت  الكثرية تب ة كُ وبقي   ،ل  الكتابكُ   جاء يف  م اويسري جد 

هم ذي يُعترُب أاب ال  ا الكتهذ ،كموص احل  صوكتاب فُ  ،على نفس هذه الطريقةو  الص يغة ابن عريب على هذه  
حباجة إىل  وضوعاملهل  عد ذلكوب ،هو على نفس هذه  الطريقة ةيعي  نية الش  افمنت عرفاين يف املدرسة العر 

فهل أنا  ،ديثيف احل خافةوالس   فاهةصب بشكل واضح والضلل والس  الحظتم معاين الزندقة والن   ؟تعليق
 هذا هو ،ملطالبا لّ كُ   سعة يفالتو بصدد  لستُ  ينأعتقد أن  هذا يكفي ألن   ؟يف الكلم إىل تطويلٍ  اجةٍ حب

 ،ي ةانية الش يعة العرفملدرسف الفكري الواضح يف اهو االحنرا ة وهذا هو ابن عريب وهذاالفتوحات املكي  
ه  سات وإىل آخر والقدا لقابء األأمجعني وإعطا ه عليهموسلمُ  اهلل   بيت العصمة صلواتُ تعاد عن أهل بواال

  .لرموزهم وأشخاصهم

 :الثَّالث لعنوانالى الثة إما أذهب إلى الجهة الثَّ ل أريد أن أطيل الكَلم كثيراً وإنَّ 

 :(قطبسيِّد )
الث قافة الش افعية صارت أمرًا واقعًا وال أتوق ع أن  الش يعة  باعتبار أن   ،ضر هو األخطرويف عصرنا احلا
عن فكر أهل شيئًا يعة ال يعرفون والش   !!اً فكرًا شيعيّ  الذي صارافعي كر الش  من الف   سيستطيعون أن  خيرجوا

 ر قاهبم وأمواهلم وأعراضهم أن يُقد مواالستعداد عندهم او  ،بأيديهمهم يدافعون عّما ا إّن   ،البيت احلقيقي
 عليه عرضاً قد أمر  و افعي ريد احلديث عن الفكر الش  لذا ال أُ  ،هم يعتقدونه ال ذي للد فاع  عن الفكر  الش افعي
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قيقة أن  الف كر الش افعي بات  أمراً لكن احل ،أمس يوم ل احلديث يف حلقةعنه يف أو   ثتُ حتد  كنت قد   ن  وإ
ذت  إذا إال   ،منه ن  الش يعة تستطيع أن  تتخل صال أعتقد أو واقعًا  ين الد   مراجعُ واَّّتذ ة قرارًا ي  نيسة الد  املؤس  اَّت 

شاء اهلل أكون  إن  و  ،حبسب  تصّوريو وذلك أمٌر بالن سبة يل  ،من الفكر الش افعي يعيقراراً لتنظيف الواقع الش  
إذا كان يف  .؟!.حيلتتمن مستحيلت املس بل   ،حيلت هذا ليس من املستري إن  و صن حبسب تولك أً خمط

 ،لثة عند العربلت الث  هذه املستحي ،ل  الويفالغول والعنقاء واخل   :املستحيلت ثلثة األمثال العربية يقولون
مستحيًل رابعاً  فونيضيف ،وثه يقولون هذا من رابع املستحيلتيصعب حد ثوا عن شيءٍ يتحد   فإذا أرادوا أن  

وهناك شيء رابع ُيضاف فيقولون هذا من رابع  الويف ل  يعين الغول العنقاء واخل   ،إىل املستحيلت الثلثة
افعي فكر الش  يف تغيري ال وأن  املؤس سة الدينية تُعيد الن ظريعيدون النظر بالنسبة يل أن  مراجعنا  ،املستحيلت

 ق مليون مرة ولكن هذا األمر لنوتتحق  ق وتتحق  ق تحق  املستحيلت الثلثة ت بأن   :كر أهل البيت أقولف ىلإ
 .؟!.قيتحق  

سي د  ا اجلليلدنسيّ  ،نا للتلقيبهسي د وليس كلمة  ،سي دامسه  هو ،قطبسي د  اجلليل اندسي  نعود إىل 
 د عنىّن بوالفكر املت ،رموزناو  جعنايعي املعاصر عند العديد من مراقايف الش  الث  ألساسي للفكر ا املرجع ،قطب

ر أن  الواقع باعتبا ،{عاىلت اهللُ  شاء إن  }حتكمنا اآلن ويف املستقبل ال يت يعية الش   السياسية أحزابنا وتنظيماتنا
ن أين أبدأ مي ر د أاحلقيقة الو  ،طويلقطب حديٌث سي د احلديث عن و  ،لن يتغرّي و يعي سيبقى على حاله  الش  

  .ين سأأخذ لكم صوراً من هنا ومن هناكلكن  ! ؟نتهيوأين أ

  :األولى ةالصور 

مقابلة يف برنامج على شاشة القناة العربية قناة العربية هناك مقابلة يف  نذهب معًا لنشاهد فيديو
آية اهلل الفقيه لقاء مع  ،تركي الدخيلوهو مي سعودي معروف لعمه إقدّ يُ ال ذي  (،إضاءات) برنامج معروف

ومن  ،حزب الدعوة اإلسلمية يسومن مؤس   ،يعةطالب الرفاعي من كبار علماء الش  سي د ة الفاضل الالعلمّ 
وال والرجل معروف  ،عليه در رضوان اهلل تعاىلد باقر الص  ممّ  ديالشهسي د الكان هلم التأثري الكبري على ال ذين  

سي د الوجهها املرجع الكبري آية اهلل العظمى ال يت عن الربقية هنا ثنا د  حيُ  ،أكثر من ذلك تعريف به  حاجة لل
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عث هبا ب  ال يت الربقّية  ذلك، ُقد س سر ه كما حُيب  علماؤنا أن  يُقال هلمو  ،رضوان اهلل تعاىل عليه مسن احلكيم
 .نستمع ونشاهد الفيديو ،قطبسي د ال ظيملشهيدنا الغايل العإىل عبد الناصر يطلب الرمحة 

  :مقطع مرئي للسيِّد طالب الرفاعي
سي د لسطون أن تتو  لتمكم حاو  لدرجة أنّ حضرتكم لكم علقة جيدة مع اإلخوان املسلمني :] املقدم

 ..لةً ناصر رسااحلكيم ليكتب إىل مجال عبد السي د الفوسطتم  ،قطب رمحُه اهلل من اغتياله
 ..بنفسيسي د الأنا خاطبت سي د أنا نفسي رحت لل :طالب الرفاعيسي د ال

 ؟ملاذا ما هي القصة :املقدم
 لدعوة نا يف اسبقو  حنن رفقاء طريق مع اإلخوان املسلمني واملسلمني :طالب الرفاعيسي د ال

 .أنتم يف حزب الدعوة :املقدم
 .ملسلمنياخوان نعترب نفسنا رفقاء طريق مع حزب التحرير مع اإل :طالب الرفاعيسي د ال

 ؟استفدمت من أنظمتهم من تنظيمهم :املقدم
 .أسبق من عندنا ،أسبق من عندنا هم ،بل شك :طالب الرفاعيسي د ال

 .وكانوا يعطونكم مثلً تنظيماهتم ويتعاونون معكم :املقدم
 يف جا عندي لغرفيتشك ل اا تنا قبل بداية حزب الدعوة ل م  يعين آ ،كنا نلتقي  :طالب الرفاعيسي د ال

نا معهم أنا  التقيُن أيضاً من املسلمني منهم من حزب التحرير ومنهم من اإلخوان وحنرعيل مدرسة القوام 
 .هممد باقر احلكيم رمحة اهلل عليسي د المهدي اهلل يرمحه و سي د سي د الو 

 .مهدي احلكيمسي د ال :املقدم
وكانوا  م وباركوا لناأخربناها هبم و باقر التقينسي د المهدي احلكيم وأنا و سي د ال :طالب الرفاعيسي د لا

 .على علم ما نعمل يعين
ذا م أن توقفوا هدمت أنتطب أر قسي د الأن يغتال  ،ولذلك ل م ا قرر مجال عبد الناصر أن يقيم :املقدم

 ..احلكيم طلبتمسي د احلكم فرحت لل
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ا ب أقدر أقولك مقطي د سعدام أقدر أقلك يعين ليلة إذاعة البيان يف احلكم بإ :طالب الرفاعيسي د ال
 !!..ّننا تلك الليلة
 ؟وين كنتوا ذاك الوقت :املقدم

مرتضى د سي  ال أن   أنا أتذكر ،كل واحد يف مكانه  ،كنا موجودين يعين  :طالب الرفاعيسي د ال
 .مطالب أنا البارحة ما ّنت بعد أن مسعت هذا احلكسي د  :العسكري إيل قال يل

 .احلكيم عند عبد الناصرسي د المل تنفع وساطة  :املقدم
 حلكيم هو الرمزاسي د لاه نّ أوي ما عندنا شنسوي ما عندنا غري أي فبقينا شنس :طالب الرفاعيسي د ال

ة جلمال يربق برقيي د سال نهُ أا قررنا أحن :ال يلثين قابنه حدّ  مهديّ سي د فجاءين  ،اإلسلمي املوجود بني أيدينا
 .له كلمة مسموعة ومكانة متمة عند عبد الناصرسي د العبد الناصر و 
 .بسبب موقفُه من عبد الكرمي قاسم :املقدم

قلت  ،كانتهم قاسم د الكرميأقدم من عبسي د الال  ،هذا وقبل ذلك كان ،يعين :طالب الرفاعيسي د ال
حام بعث برقية است يسي د لارر أن تق :قال ،أنا ما كنت معاهم يف تلك الليلة ملا قرروا ،اللي قررتوهشنو  :لهُ 

 :قال ،وضوعشنو بامل وأنا :هقلت ل ،قطب بتخفيف احلكم أو الرباءة أيهما حيصل فتٌح سي د البالنسبة إىل 
ه ما أقدر أواج أنا ،درا ما أقأن :قال ،ليش آنا وأنت أبنه روح تواجه :قلت له ،سي دالتقرر أن أنت تواجه 

 .قدرأأنا إذا أروح له ما  ،يستمع إلكسي د الأنت أجرؤنا ولك مكانة عند  ،والدي
 ..ُرحت أنت   :املقدم

يل اجملال والتقيت به  فسحهو يف بيته العامر يف الكوفة و سي د الفذهبت إىل  :السي د طالب الرفاعي
سيدنا أنت أبو األمة اإلسلمية وهذا  :حدثته يف هذا املوضوع وقلت له ،شخصيًا وحدثته هبذا املوضوع

إن مل تفعل شيء بالنسبة هلذا الرجل وهذا وراءه  ذاً إ ل مسؤوليةشخص من رموز اإلسلم وأنت يعين تتحمّ 
 ،هيج أنت ترى هكذا :لقا ،برقية ترسل :قلت له ؟ماذا أفعل :قال ،تيار إسلمي كبري يعد باملليني قلت له

بالسيارة ل م ا ركبنا بالسيارة  ركبنا  ،زين :قال ،كانتك ترى هكذام ،نا الواقع يرى هكذا مو أنامو أ :قلت له
ممد مجال اهلامشي فكنت أنا جالس عن يسار سي د المن العلماء أيضًا رمحة اهلل عليه أمسه سي د الكان أكو 
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فسمع حديثي معاه فاجته إيل بكلمة يعين  ،مالته بالوسط بالسيارةسي د الوهو جالس عن ميينه و سي د ال
 !؟..يقول علّي ابن أيب طالب يشرب اخلمرال ذي أن يتوسط هلذا سي د الطالب تريد سي د  :شديدة

 .قطبسي د الاللي هو  :املقدم
التحرمي  عين قبلي ،كرهقطب ذا سي د الموجود اهو  ،راح يسقط كل ما عندي :طالب الرفاعيسي د ال

 ،منتهون هل أنتمهينا فهو صاحب كلمة انتهينا انت ،عمر كان يشرب يكرع كرعًا باخلمر مو يشرب ،يعين
حة مل ت اإلباخل حتاخلمر كان دا ،مباح يعين ،يعين عادي الواحد يشرب ماي يشرب بيبسي يشرب شاي

 :قلت له ،صةاي القا مسع هبراح ميتنع إذ سي دال ،فأنا ُأسق ط  ما يف يدي شسوي ،يصدر فيه حترمي آنذاك
وه ممد  أخإال  قطب و  سي ددنا انت متأكد هو سيّ  :قلت له ،دنا أنت متأكد يعين هنا عملت خباثةسيّ 

هاي   ،ي دسوليس  ه ممدآنا أدري أنّ  :قلت له ،ها ما أدري :قال ،مو قطب اثنني وكلمها إسلمي ،قطب
 .فسكت ،كذبة بيضاء

 ..سي دالفكتب برقيًة  :املقدم
آنا  :هلقلت  ،ديمهد سي  القال يل بعث أنا أنتهى دوري أخربت سي د الف :طالب الرفاعيسي د ال

له تقي احلكيم خ ممدد سي  وح للمهدي قاله ر سي د الله  احتصل به فر هيأته ألن يبعث الربقية فأنت أسي د ال
برية وعظيمة كواصفات  مل يعين حلكيم أديب وعالـ م ومفكر ورجممد تقي اسي د  ،يكتب الربقية وأنا أوقعها

هو  مد تقي احلكيممسي د ال ،ينيع ،ربانا تربية ،أستاذنا يعين،مهديسي د عنده وأستاذنا هو أستاذي وأستاذ 
نا مل ي  أروح ا َّتاف ع  م :له لأقو  ،ما يتوقف ،شيء لتكون شيئاً  طالب اقرأ كل  سي د  :كان يقول يلال ذي  
 .اآلن ما ينخاف عليك ،ال :قال ؟مناك

 .فكتب الرسالة وبعثت إىل عبد الناصر :املقدم
كيم الربقية د تقي احلممد سي  المهدي بأمر والده كتب سي د الفكتب الرسالة  :طالب الرفاعيسي د ال
 .فقط [سي د الأنا دوري هتيئة  ،مهدي أبرقهاسي د الوأخذها 

من  ت أوهل هو من الداي   ،املؤمنني أمريُ  الذي كان يشربهُ  أدري نوع البيبسيسؤال بسيط عندي ال 
 لنا أخرى ويبني   تحفنا حبديثه  يف مناسبةٍ يُ  طالب الرفاعي أن  سي د الرجائي من  !؟النوع العادي يعين األورجي نال
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كلم واقعي و  ،واقعيةصورة  الحظتم هذه   !ت أو من البيبسي العاديهل كان من الداي   ،نوع هذا البيبسي
 :ملحظات كثريةوهنا ى شاشة التلفزيون عل

ّبا  لهُ  لم  مسن احلكيم ال عسي د ال فيبدو أن   ،ري حوهلاجيجهل املرجعية ّبا  هي-حظة األولىالمَل
 مهديّ سي د  ،أوالده   قطب كانت متأل بيوت  سي د ب توكُ  ،ُقطبسي د فهو ال يعرف شيئاً عن  ،جيري يف العامل

مكتبات الن جف كانت  ،والن جف ،قطبسي د بكتب  بيوت أوالدُه كانت مألى ،احلكيم باقرسي د  ،احلكيم
يف )قطب سي د ون كتاب اجلميع كانوا يقرأ ،كلية الفقه  ،لبةوالط   ،وبكتب اإلخوانيني قطبسي د ى بكتب مأل

باقر كانوا من القادة سي د و مهدي سي د ف ،احلكيمسي د الأوالد  ،هسه أوالدُ أس  ال ذي واحلزب  (،رآنظلل القُ 
فيبدو أن  املرجع ما كان  (،رآنيف ظ لل القُ )الكتاب املركزي عند هذا احلزب هو  ،سوا حزب الدعوةأس  ال ذي 

صلوات  !بةً بيضاءكذيكذبون عليه  ميعتمد عليهال ذين  أن  هو وأكثر من هذا  ،يعرُف شيئًا  ما جيري حوله
يا مجاعة هذا هو اجلهل .؟! .بك  ر مُ ـهذا ألعن من اجلهل  ال ،بني وعلى املكذوب  عليهمعلى الكاذ اهلل
من افتاءات  ما هذه ،هذه حقائق! واهلل الوهابية ما يفتون ؟الوهابية ءتات هل هذه اف ،املضاع ف برك  مُ ـال

وأنتم  مكهذه احلقائق بني أيدي ! ية ما تفتيواهلل املاسون ؟افتاءات من املاسونية من أمثايلهل هذه  ،الوهابية
طالب الر فاعي ال زال على قيد  احلياة والكثري من ال ذين عاشوا سي د  ،اس أحياءالصورة والن  بوت و تروّنا بالص  

يف جهلها  املرجعية تغط   ،وىلهذه امللحظة األ ،ن على قيد  احلياةو الفتة موجود كتلو  هذه األحداث
قطب وما سي د هي ال تدري ما خطورة  ،بشأن األوضاع من حوهلا :ب أوالً رك  مُ ـيف جهلها ال تغط   ،بك  ر مُ ـال

وطلبة احلوزة العلمية كل هم قد أقبلوا على هذا  قطبسي د يف النجف مشحونة بكتب  باتكتوامل ،خطورة كتبه
ا جيري يف ّبل تعلم هفي يف بيتها ذا جير إذا كانت املرجعية ال تعلم ما .؟!.ذلكبواملرجعية ال تعلم  الف كر

ب ذكطالب الرفاعي يسي د  جيهل بأن  املرجع  ،حوهلاال ذين ب باً رك  مُ جهًل  لُ ههي جت ؟! ث  ..الدول األخرى
مّمد سي د عنده د عتم  مُ ـاحلكيم والسي د املرافق اآلخر للو  ،ه جيهلأن  بوجيهل  طالبسي د ال حبهو جيهل و  ،عليه  

ابو احلسن سي د ال ،بيهع ألوقّ ت  احلكيم ألن  املرجعية كانت تُـ سي د مجال اهلامشي ويف البداية كان من أعداء ال
ولكن الص راع ال ذي حدث يف  ،مّمد مجال اهلامشيسي د لوالد أي  املرجعية تكون ألبيه االصفهاين أوصى بأن  

أُبعد عن املرجعية أّدى إىل أن  ،لفعلت ّبا لو سنحت فرصةال أريد اآلن الرجوع إىل تلك القضية ر و  الن جف
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مسن احلكيم سي د أعداء ال احلكيم من أ لدّ سي د ال ذي يُرافق السي د وكان هذا ال ،مجال اهلامشيسي د بالقوة 
ه إيران احلكيم وشاسي د الالعلقة بني مرجعية  ن  ا رأوا بأم  ل  حّتمت شيئًا آخر، د ذلك عولكن الظروف ب

ممد مجال اهلامشي عالـ م معروف وأديب وشاعر سي د ال ،على أّي حال ،لت األمورجدًا تبدّ صارت قوية 
قطب يف سي د هذا الكلم قد كتبه  فهو ال يدري أن   ،يعيةقافة الش  ه أيضًا جيهل ماذا جيري يف ساحة الث  ولكن  

ُل :قال ،فيه  سورة املائدة فس رال ذي يف اجلزء  ،رآنلل القُ تفسريه  يف ظ   صل ى و  بأن  علي ًا ش ر ب اخلمر حَّت  مث 
طالب الر فاعي سي د آية اهلل العلمة ال ،طالب الرفاعيسي د الب ذك  امفحين ،فهو ال يدري .!!.وهو سكران

! هذه  ؟طالبسي د هذه يا  بيضاء كذبةٍ   أي   ،ئومةشاها وهي كذبٌة سوداء مكما مسّ   حني كذب كذبتُه البيضاء
أنا ال  شيء حس ن؟ على نائب اإلمام احُلج ةو فهل الكذب على املرجعية الش يعية  ،لصاحل النواصب كذبة

ال  يل بالنسبة ،ذلك دأنا ال أعتق ،ذاجةب وهبذه الس  رك  مُ ـابًا هبذا اجلهل الو  ينصب نُـ  أتصّور أن  اإلمام احُلج ة
ُب نـُو ابًا هبذه الس ذاجةإذا صد قُت بأن   ،ذلك ُأصد قُ   فهذا يدل على سذاجته  صلواتُ   صاحب  الز مان ينص 

األمساء  ،حكمته عة  ر س  نتصو   ال نستطيع أن  ال ذي وهو احلكيم  ،بكل  شيء طيوهو العامل  احمل ،عليه اهلل  
يف  ،كبري وغري دعاء اجلوشن الكبرياألمساء احلسىن يف دعاء اجلوشن ال ل  كُ   ، فيهى إال  اإلهلية احلسىن ال تتجل  

ة ابن ج   يف احلُ ها ال تتجلى إال  هذه األمساء كل   ،دعاء اجلوشن الكبري هناك ألف اسم من األمساء احُلسىن
ال هذا هو ح ،حالٍ  على أي   ؟ر ذلككيف أتصو    ،ذاجةه ينصُب يل نوابًا هبذه الس  فكيف أتصور أن   ،احلسن

ال  ،الكذب األبيض يكذب فاملستشارون ما بني ُمستشار كاذب ،يف جو  املرجعية املستشارينوحال مرجعيتنا 
أليس هذه  ،برك  مُ ـ من اجلهل الواملرجع يعاين ،ستشار جيهلوبني مُ  ،طأبيض سادة أو منقّ أدري هل هو 

كيف فة لوا هذه الواقعل  أنتم ح   ؟ماذا نقول ،عن املراجعمثل هذا ! ستقولون ليس مناسبًا أن  يُقال ؟احلقيقة
أنتم حل لوا يل  ،ما خرجت عن سياق األدبو بة كلمايت مؤدّ   ،اتأعطوين كلمات غري هذه الكلم ؟لوّناحتل  

 !؟وّنالُ كيف حتل  ،هذه الواقعة

طالب الرفاعي يف الربنامج بيده  سي د ل يسائال ذي هو تركي الدخيل  ،هناك تفاصيل ذكرها يف كتابه  
ال يت أملها على الكاتب العراقي املعروف  (طالب الرفاعيسي د الأمايل ) بيده   س الكتابهذا الكتاب نف

يد اخليون فجاء ملءاته هذه على رشطالب الرفاعي أملى إسي د ف ،عروفكاتب ماركسي موهو   ،رشيد اخليون
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الطبعة الثالثة  ،ر مدارك للنشراشر داالن   ،وهذه هي الطبعة الثالثة (،طالب الرفاعيسي د أمايل ال)هذا الكتاب 
شيء  ل  أقرأ عليكم كُ  دعونا نقرأ بعض السطور ال أستطيع أن   ،114يف صفحة  ،ميلدي 2013متوز 

ا قضية ُمعاصرة ،جداً  ُمهم ة قطب قضية دمسةسي د قضية و  ،عندي مطالب كثرية ا قضية ،ألّن  قد ذحبت  وألّن 
حَّت  ها و بخاع شر الن  حَّت  شربوها ال يت و  وألن  الـُمتمس كني هبذه الث قافة ،الوريدد من الوريد إىل م  ثقافة آل ُم  

 ،يعيةحة الش  ل األسوة والقدوة يف الساشك  تُ  ال يتالنخاع هم أبرز الشخصيات حَّت  ست فيهم آخر قطرة وتغر  
طبيني أكثر من فصاروا قُ  ،ر إىل أبعد حدّ ذة قد شربت هذا الفكاملتنفّ و بيدها األمر ال يت  ةوالواجهات السياسي

طالب الرفاعي سي د ي لماذا ميُ  (،قطبسي د ماولة إنقاذ )حتت عنوان  ،114يف صفحة  ،القطبيني أنفسهم
قطب عام سيِّد على القائِد اإلخواني المشهور  بة اإلعدامو قر الحكم بعدَ ا صَ مَّ لَ -؟على رشيد اخليون

لنا نحن في حزب الدعوة من الحزن واألسى خَ نا ما دَ لَ خَ بمصر في زمن جمال عبد الناصر دَ   ،1966
الخطيرة على  ماذا نعمل في هذه القضيَّة رفكِّ اإلسَلميين فأخذنا ن   فكرينمالقادة الفقطب أحد أبرز 

على للشِّيعة يتدخَّل م حسن الحكيم كمرجع أسيِّد فكَّرنا بالسَّعي إلى ال :إىل أن يقول ..العمل اإلسَلمي
محمد باقر الصدر سيِّد الأنا و  ك نَّا ن فكِّر في األمر  ،َلَدى جمال عبد النَّاصر إللغاء ح كم اإلعدام

سيِّد اليذهب إلى مرتضى العسكري وصار التفاق أنَّ طالب الرِّفاعي سيِّد الحكيم وال مهديّ سيِّد الو 
ما أراد  ،ذكرُه هناهناك و هو ما أراد أن  يذكر الس بب -ل استحصال برقية إلى عبد الناصرالحكيم ويحاو 

مهدي سي د  ذكر أن   ،هو هنا ذكر السبب ،احلكيم إىل أبيه مهديّ سي د ملاذا مل يذهب  أن  يذكر الس بب
 ب لهُ سب  يُ  منافسة ومشاكل فخاف من أخيه أن   د رضا احلكيمممّ سي د الاحلكيم كانت فيما بينه وبني أخيه 

ا ذكرُه يف و  ،أنت إذهب طالب الر فاعيسي د لذلك قال ل ،مشكلة هذا الكلم هو ما ذكرُه على التلفزيون وإّن 
محسن أنت أبو هذه األمة سيِّد قلت لل-ويستمر يف احلديث إىل أن يقول ،115يف صفحة  الكتاب

ِمصر وفرعونها اآلن بعقوبة َحَكمه طاغوت  قطبسيِّد هذا الرجل وهو  واألنظار تتوجه إليك اآلن وأنَّ 
في الشأن م تداولة رآن وكتبه في ظَلل الق   الكبير صاحب التفسير ر إسَلمي وهوفكِّ م   ه  ألنَّ  اإلعدام

يف إيران و  ،يف اخلليج يف لبنان يف إيران ،يف كل  مكانو يف كربلء و يف بغداد و جف متداولة يف الن  -اإلسَلمي
 ،يعيةوترمجها كبار الرموز الش   ،وإىل اليوم كتبه موجودة يف املكتبات اإليرانيةتُرمجت كتبُه إىل اللغة الفارسية 
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 أنت متأكد أنَّ  فقلت له  -امشيد مجال اهلممّ سي د ويشري إىل ما ذكره خبصوص  ،يت الكلم عن ذلكسيأو 
فأجابني هاه ل  ؟م أخوه محمد قطبقطب أسيِّد -أمري املؤمنني كان يشرب يعين أن  -صاحب هذا الرأي

-؟ماذا يقول-فعندهاقطب سيِّد قاله  محّمد قطب وليس أي لرَّ اهذا  أنا أدري إنَّ  :له فقلت ،أدري
تصّور  كان عندهُ   مسن احلكيمسي د ال يبدو أن  -محسن الحكيمسيِّد الا حيَّ رأيت  الراحة على م  فعندها 

طامة  الفهذه هي  إذا كان عاملًا ب بأحواله وإال  ك  كان على جهل مُر   قطب وإن  سي د قد مسع بشكل جممل بو 
مًل حسنًا فأصفُه باجلهل الـُمرك بسي د أنا هنا أمحل ال ،كربى سي د إذا كان يعلم ّبا قاله  ،ُمسن احلكيم م 

نا حنمله على أحسن لكن   .؟!.هذه طامة كربىفيفعل ال ذي فعله كتبه  عن أمري املؤمنني ومع ذلك   قطب يف
م يكذبون عليه ب ّبستشاريهرك  ـمُ اجلهل الو  ب ّبا جيري حولهرك  مُ ـاجلهل ال ،برك  مُ ـاحملامل وهو اجلهل ال  ،وأّن 

ب يعيشُه وبني رك  فهو بني جهل  مُ  ،مجال اهلامشيسي د إضافًة إىل اجلهل  الـُمرك ب ال ذي يعانيه ُمستشاروه مثل ال
إىل أن يقول يف -محسن الحكيمسيِّد الا حيَّ الراحة على م   يت  فعندها رأ- ُمرك ب يف مستشاريهجهلٍ 

-إرسال البرقيةأو أكثر على  أسبوعينبعد -يقول ،119انتبهوا إىل هذه القضية يف صفحة  ،119صفحة 
أرسلها إىل ال يت  ،مسن احلكيم هي هذهسي د الأرسها ال يت صورة الربقية  ،الربقية هذه صورهتا ،أُرسلت الربقية

 :صغريٍة وكبرية  أتابع كل  إين   ،وال عن فراع ث من فراغٍ ين ال أحتد  ن  تعرفوا إ  حَّت   ،عبد الناصر
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يفعون شانتبهوا أي ها املت ،انتبهواهذا شيء مجيل -البرقية بعد أسبوعين أو أكثر على إرسال

أنا  ،ولكن ين أقول أي ها الـُمتشيفعون ،يعية والقطبيةة والش  يعب كلمة بني الشافي كيف أركّ ر دال أ ،املتقيطبون
مع احتامي  ،تعلموا يفعون ومتقيطبون من دون أن  شمتال ذين تقتنعون بكلمي أنتم   أنتم ،أخاطبكم أنتم

وصل إلى النَّجف وفد  من  إرسال البرقية بعد أسبوعين أو أكثر على- املتشيفعني واملتقيطبنيلكل  
-يسموّنا قضويات ةن  يلبسوّنا القضاة السُ ال يت  يعين ،قضويات-اتاإلخوان المسلمين عمائم وقضوي

هذه اجملموعة من اإلخوان  ؟ملاذا ،مسن احلكيمسي د الهم جاءوا لزيارة -دخلوا إلى الصحن العلوي
 احلكيم أن   مسن سي دالجاءوا يطلبون من  ؟ملاذا جاءوا لزيارة مسن احلكيم ،ةن  املسلمني من علماء السُ 

 ؟ملاذا ،احلكيمسي د الالعلقة حسنة بني عبد الناصر و  فون أن  ر عم يألّن   ،قطبسي د اصر لع عند عبد الن  يتشف  
يت كانت بني وكذلك املشاكل ال   لكرمي قاسماكانت بني عبد الناصر وعبد ال يت  املشاكل  ،هم واحدعدوّ  ألن  

وهذه حقيقة لذلك كان هناك نوع من  ،شري إىل هذاامج أُ ويف الربن ،مسن احلكيم وعبد الكرمي قاسمسي د 
د عبد الناصر ناحلكيم عسي د الشفاعة  فهؤالء جاءوا يطلبون ،احلكيمسي د بني عبد الن اصر وبني الالتوافق 

برقية قال أنا أبرقت برقية الأخرج لهم سيِّد المحسن الحكيم سيِّد ا عرضوا األمر على فلمَّ -قطبسي د ب
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وقتها أخذهم -؟طالبسي د ماذا يقول -م سجَّل عليهامنذ أسبوعين فرأوا التأريخ إلى عبد النَّاصر 
حنن  ،نعم-لخصوص وإذا هو صادر قبل أسبوعينهم قادمون لطلب برقية أو موقف بهذا ابأنَّ  الذهول
قطبيون  كهنا يف الس احة الث قافية الش يعية نّ وهو أ ! هذا ال ذي قلتُه قبل قليل؟قطب منكمسي د على أحرص 

يف اإلخوانيني من يناقش يف هناك  أن  دون تقأتع ،على طول اخلط لةد هذه األمثوستتد   .؟!.أكثر من القطبيني
واهلل أقول هذه القضية عن  ،لنقاشلغري قابلة قطب سي د يف أحزابنا الش يعية يعتربون أفكار  ؟قطبسي د فكر 

 أستطيع أن   ين الكن  ل.؟! .ال أقول الكلم هكذا جزافاً و  ،ميّ ٍع علتب  ه وعن ت  ة وعن جتربة حياتيّ ة عمليّ معايش
وأنا أريد  ،الوقت ضيق ،ورد األمساء وآيت باملصادر لكن ماذا أصنع وهذا الوقتأُ  بإمكاين أن   ،شيء أورد كل  

 ،طبيةً أكثر قُ هي املرجعية الش يعية  ،شاهد واضح هذاأّن وأعتقد  ،ت املطالبأكمل الربنامج كي ال تشتّ  أن  
انوا من كو من القطبيني انوا كهم   باقرسي د و  مهديّ سي د  هم أبناؤه ،من حولهُ احلكيم و سي د المرجعية 

الكتاب هذا  و  ،تمام العياراتبو سوا حزبًا إخوانيًا مئة باملئة أس   ولذلك حني أس سوا حزب الدعوة ،اإلخوانيني
 .اً ة جد  ري الب كثب الرفاعي مشحون ّبطالب كثرية ومططالسي د المايل كتاب أ

 .؟! .د باقر الصدرمحمّ سيِّد البعثها  يتالبرقية الَّ 

  .؟!.اً ب عثت من ِقبل جماعة العلماءهناك برقية أيض

 يف واجملتهدينء العلما كبار  لماء وهمهناك برقية بعثتها مجاعة العُ  ،مسن احلكيمسي د الهذه برقية 
آية  ،عروفيعي املرجع الش  مرتضى آل ياسني املالش يخ هو  ؟يس هذه اجلماعةمن كان رئف ،جف األشرفالن  

الصدر هو  د باقرمّ مسي د لاو  ،د باقر الصدرممّ سي د الخال  مرتضى آل ياسني وهوالش يخ اهلل العظمى 
د سي  طلبوا من الفياسني  رتضى آلمالش يخ بالذات  ،باألمر أيضاً  قتنعونعلى مجاعة العلماء وهم م أحلّ ال ذي 

  .لن جفايف  ءمّمد باقر الص در أن  يكتب برقيًة إىل عبد  الن اصر بإسم مجاعة العلما

  ؟باقر الص در يف برقيته ُمّمدسي د ماذا كتب ال

أمحد عبد اهلل أبو  (ائق ووثائقالسرية واملسرية يف حق الصدر د باقرممّ )بني يدي ال ذي هذا الكتاب 
-محسن الحكيمسيِّد الوقد اتخذ -77صفحة الث اين و اجلزء ههذا  ،ي العارف للمطبوعاتلزيد العام
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صدر  ،21/8/1966 ،1386جمادى األولى  5في -هو يذكر ،بعد أن صدر حكم اإلعدام ؟مَّت
م حسن الحكيم موقفًا من سيِّد ال ر اإلخوان المسلمون وقد اتخذفكِّ قطب م  سيِّد  حكم  اإلعدام بحقّ 

ط على شيخ األزهر اصر قد ضغكان عبد النَّ   بعد أنْ  جمال عبد النَّاصر أدَّى إلى تشن ج األوضاع بينهما
الحكيم موقفًا صارمًا من سيِّد ال اعتناق مذهب أهل البيت بعد وقوففتاء بجواز محمود شلتوت لإل

األزهر هذه يعة بينما يف ل هلا علماء الش  فتوى شلتوت يطب   ،وهذه حقيقة-الشيوعية عدو عبد النَّاصر
صدرت منه شخصيًا بضغٍط من  ،من األزهر وليسا صدرت منه شخصيًا ألّن   ؟ملاذا ،ليست متبناة الفتوى

 تكن شرعيةً  فالفتوى مل ،مسن احلكيمسي د اليعة يف العراق بزعامة مع الش  عبد الن اصر ألجل  تطييب اخلواطر 
ال يت ال يعتقُد هبا  نا هبذه الفتوىيعة دّوخو يعة وفضائيات الش  وهؤالء خطباء الش   .!!.اسيةكانت فتوى سيبل  

جيوز للمسلم  هُ أن   ؟ما هو مضمون هذه الفتوىتُرى و  ،نفس ممود شلتوت ال يعتقد هبا ،نفس ممود شلتوت
حنن نأخذ اإلذن  ،ة لدين جعفر ابن ُمم ٍد الص ادقإهان هذه   ،ّبذهب جعفر ابن ُمم ٍد الص ادق دب  عت يأن  

 !!دم  يعملوا ّبذهب جعفر ابن ُم    أن  منيلز للمسجُيو  حَّت   .؟!.خضر من ممود شلتوتوالتجويز والضوء األ
   !!ثعن ماذا نتحد  و  ؟ماذا نقولحنن 

بإرسال  ءارئيس جماعة العلم رتضى آل ياسينم  الشَّيخ  الصدر خاله  سيِّد الع وعلى أثر ذلك أقنَ 
ما -ا جاء فيهامَّ وقام بكتابتها بنفسه ومِ إلى جمال عبد النَّاصر م طالبًا بإلغاء الح كم  برقية استنكارية

لو لم َيك ن -!؟در خياطب عبد الناصرد باقر الص  ممّ سي د الماذا قال يف هذه الربقية  ،جاء يف هذه الربقية
استلموا على -في ِظَلل الق رآن لكفى به خصيمًا لك عند اهلل يوم القيامة لهذا العاِلم إلَّ تفسيره

ليس احلقيقة أنّه  !؟الّصدر قرأ التفسري أم مل يقرأ التفسريسي د هنا نتساءل هل أن  ال ،لو مل يكن ،راحتكم
حر ف  فهو قد  ،نرآظلل القُ يف  من تفسري ،ل البيت من هذا التفسريوعداًء أله صباً ن   هناك من تفسرٍي أشدّ 

حر ف كل  آيٍة وردت يف   ،يف كتب الُسن ة ،ال نتحّدث عن حديث أهل البيت ،ةت يف كتب الُسن  در كل  آية و 
 مل أقرأ إين  و  ،ل التفسري إىل آخرهمن أو   ،فها إىل أبعد االجتاهاتحر   ،ا يف علي  وآل عليّ أّن  كتب الُسن ة 
أت قر  ،التفاسري قرأت كل   .؟!.قطبسي د ري تفسكبيت  لعادي أهل اسًا يُ جن   ناصبيًا حاقدًا  تفسريًا خبيثاً 

 قرأت كل  التفاسري املوجودة يف املكتبة ،وقرأت التفاسري الصوفية ،ةني  وقرأت التفاسري السُ  ،يعيةسري الش  االتف
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فعندي فكرٌة كاملة  ،أطلُع عليه باجململله  إىل آخره أو  أقرأ التفسري من أو  ين  ا أ  م  إ   ،اطلعُت عليهاو  االسلمّية
ث كم عن أي  و  ،التفاسري عن كل   اً وناصباً رياً خبيثاً وحاقدمل أجد تفس .؟!.تفسرٍي من التفاسري أستطيع أن  أحد 

هذه و  ،قفاً ث  در كان يقرأ وكان مُ د باقر الصّ ممّ سي د ال :أقول ،رآنتفسري يف ظلل القُ  ،سريللعداء مثل هذا التف
الصدر مل يقرأ التفسري سي د ال ا أن  م  إ   ،هذا غري مكن ؟شيء ه قرأ كل  لكن هل يعين أن   ،القضية يعرفها اجلميع

لع لو فقط واطّ  أم ا إذا كان قرأ التفسري ،فنحملُه هذا الـم حمل احل س نب رك  مُ ـاجلهل اليف وحالُه حال البقية 
على لع اطّ  قد ي وهو سكران لو فقط كانصلّ نني كان يشرُب اخلمر ويُ أمري املؤم ة أن  لع على هذه القضي  اطّ 

لو لم َيك ن لهذا العاِلم إلَّ تفسيره في -يقول لعبد الناصر !؟هذا الكلم ليقو ميكن أن كيف   ،هذه القضية
الوقت  ،كان الوقت  ذهب إىل هذا الفيديو وإن  ن  -ِظَلل الق رآن لكفى به خصيمًا لك عند اهلل يوم القيامة

الث اين بداية اجلزء  يرتبط هبذه القضية أيضاً يفال ذي شاهد الفيديو لة ونُ نذهب إىل فاصل األذان والص   ،أخذنا
 .لةإذاً حنُن وفاصل األذان والص   ،من هذه احللقة

  .؟!.ينسَ لح   اينَ ن  أَ سَ الحَ  ينَ أَ 

  .؟!.قادِ صَ  عدَ بَ ق  ادِ صَ ح وَ الِ صَ  عدَ ح  بَ الِ ين صَ سَ اء  الح  نَ ب ْ أَ  ينَ أَ 

  .؟!.يلبِ د السَّ عَ يل  ب َ بِ السَّ  ينَ أَ 

  !.؟.ةيَ ادِ الهَ  ةِ ن العترَ مِ  ْخل و تَ َل ي الَّتِ  اهللِ  ة  يَّ قِ بَ  ينَ أَ 

 .!!.انمَ والزَّ  مرِ ِب األَ احِ ا صَ يك يَ لَ عَ  اهللِ  وات  لَ صَ 

طالب الرفاعي يف سي د اليقول  ،لةه قبل فاصل األذان  والص  ذ  ل من حلقتنا ه  يف اجلزء األو   مر  الكلمُ 
حني   ؟مَّت-محسن الحكيمسيِّد الا حيَّ فعندها رأيت الراحة على م  -من كتابه  األمايل ،118صفحة 

د قطب وهو أمري املؤمنني كان يشرب اخلمر هو ممّ  عى أن  ادّ ال ذي  بأن   :كذب عليه كذبته البيضاء وقال
مسن احلكيم هبذه الكذبة البيضاء سي د الا ي  احة على مُ فظهرت الر   ،قطبسي د قطب وليس سي د أخوه أخو 

ريد الد فاع طالب الر فاعي يُ سي د  ،طالب الرفاعيسي د ب من قبل رك  مُ ـأ الب وعلى اخلطرك  مُ ـعلى اجلهل ال املبنية  
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على نائب اإلمام  حراماً آخر فيكذبتكب ر ي ُث   ؟ذاام ُث   ،م وال جيوزر  وهذا أمر مُ  قطبسي د عن ناصيب هو 
ناصيب ومن  يدافع عن فمن جهةٍ  !؟أال يعتقد بأن  املرجعية تنوب عن اإلمام احُلج ة ،ة حبسب معتقده  ج  احلُ 

فهو حراٌم ُمرك ب وخطٌأ ُمرك ب وجهٌل ُمرك ب  ،الن ائبة عن اإلمام احُلج ة ط املرجعيةيور   جهة أخرى يريد أن  
  .؟!.ىل أين سنذهب هبذه الـُمرك باتلى مرك ب وال ندري إوُمرك ٌب ع

عة العلماء امجدر باسم الص   د باقرمّ مد سي  البعثها ال يت ا جاء يف الربقية  مت  احلديث يف ّناية اجلزء ّبثُ 
ق رآن لكفى لفي ِظَلل ا تفسيره لَّ لو لم َيك ن لهذا العاِلم إ-يف الن جف  األشرف خياطب فيها عبد الن اصر

 ،طبقسي د عن  عاً لم دفاالك واحلماسة يف تلحظون اللهجة احلارة-خصيمًا لك عند اهلل يوم القيامة بهِ 
 د قرأُه فتلكقذا كان وإ ،بك  ر جهٌل مُ  التفسري فهذا هذا الصدر مل يكن قد قرأسي د الإذا كان  :وكما قلت

  ؟!..دقةوكتاب  فجور وشرٍك ونصٍب وعداٍء وزن طامة كربى وهو يدافع عن كتاب  ضللةٍ 

د هذا الفكر ق سألة أن  امل ،حعلى السط يظهرُ ال ذي هذا  ،القضية أبعد بكثري ،ة أبعد من هذاوالقضي  
علي لش يخ الفيديو ذا اة ونشاهد هنذهب سويّ  ،ءهؤالء العلما دد هؤالء املراجع وعنعن قمذهب يف العُ 

 .يديوق هبذا املوضوع حنُن والفتتعلّ ال يت لة ئبعض األسالكوراين وهو جييب على 

  َّيخ علي الكورانيمقطع مرئي للش:  
 .الش يخسلٌم عليكم مساحة  ،الرحيم بسم اهلل الرمحن :م] املقدّ 
 .سي داللم ورمحة اهلل أيها عليكم الس   :علي الكوراينالش يخ 
املسلمني  اإلخوانوة بشيخنا العزيز اليوم عندنا أسئلة من فضلكم حول علقة حزب الدع :املقدم

 ؟قطبسي د الوباألخص 
يف وحتييت إىل إخوانك يف ملربن سي د الحياكم اهلل أيها  ،بسم اهلل الرمحن الرحيم :علي الكوراينالش يخ 

هناك  ويف الواقع أنا أود أنه يكون بني اخلطوط والفئات املختلفة تعاون يف املهجر ومسعت أنّ  ،املهجر
لم وهذه أمور ع بأهل البيت عليهم الس  حساسيات حادة أرجو أن يكون اهتمامكم أكثر بالعقائد بالتشي  

حزب  هُ ا كتبت أخريًا أنّ أن ؟سألتين عن علقة تنظيم الدعوة باإلخوان املسلمني ،موجودة هذه أمور علمية
س حزب الدعوة هو أعتقد أن مؤس  أنا سوا أس  ال ذين  ،الدعوة هو نسخة من اإلخوان املسلمني نسخة كاملة
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وأفكار حزب الدعوة وهو اللي كان  ،ر على اجلميعوهو اللي أث   ،املرحوم أبو عصام عبد الصاحب دخي ل
ممد باقر الصدر كان يهابه سي د الونه وأكرب مخس سنني من وكان االخرين يهاب ،بيده خطوط الدعوة ،بيده

هو  ،ولكن كان قوي الشخصية ومثقف ،ه ما عنده إال  شهادة ثانوية اهلل يرمحهوحيتمه ويقول هذا عامل  مع أن  
ا ركب طيارة ست حسن البنّ  ة كنت أنا أمزح معاه اقول لهُ مرّ  ،س وكان معجب باإلخوان املسلمنياملؤس  
وال  ،فهو كان كثري معجب بيه ،أنت اعصابك أقوى من اعصابه أنت هم ما تنام :قلت له ،ات ما نامساع

 ،كان ضد الوحدة عبد الكرمي  ،ريد يغيض مجال عبد الناصره يف فتة عبد الكرمي قاسم كان يُ تنسوا أن  
  ،ها عبد الكرمي يف العراقفكان كتب اإلخوان املسلمني كلها نشر  ،واإلخوان املسلمني معارضني لعبد الناصر

فانتشرت ثقافة اإلخوان املسلمني  ،جتدها كلها واحنا نقرأهاكون اكو كتب ما توجد اآلن بس بالنجف  كلها 
وبعضها حُيو ل رأسًا إىل النجف   ،مكتبة املثىن ،وكانت جتي الكتب املطبوعة يف مصر إىل مكتبة قاسم الراشد

أيب   :ممد باقر الصدر كنت أنا مرة قلت لهسي د اهلل يرمحه  ،نا متأثرينر وكلفكان هناك تأث   ،كامًل هباحلد
اهلل عليه وآله صار احنراف  صل ىيب كاتب أن ه بعد الن    ،قطب وعنده خط االحنرافسي د كتاب معامل بالطريق ل

 ،ر بذهنهه ما خيطن  لم ألالية أمري املؤمنني عليه الس  هو شرعًا ما مكلف بو   ،ال :فقال يل ،ه كاد يصلفكأنّ 
ه وجوب احلجاب فساقط تعيش يف مدينة كندية نائية ما خيطر يف باهلا أن  ال يت هو كيف البنت  :ميثله يقول

قطب كان ضجة سي د ول م ا توىف  ،لمقطب من هالنوع بالنسبة لوالية أهل البيت عليهم الس  سي د هو  ،عنها
 .يف النجف ضجة يعين يف هذه األوساط

 ..نعم حنن مسعنا أنه صارت فاحتة يف مسجد :املقدم
وأنا كنت  ،مني بيهوا مهتبس مسعت كان ،بس أنا ما كنت ،أقيم له فاحتة نعم :علي الكوراينالش يخ 

طب قسي د للزوم اكثر من أ ينهمتبن هكنت أشعر بأنّ   لكنه ،طيع ألساتذتنا و ألبو عصاممُ  ، مطيعأناقش لكيّن 
 .موجود هذا موجود هذا أمرٌ 

 ؟قطب سي دشيخنا كيف كان ردة فعل يعين يف النجف بعد مساع خرب وفاة  :املقدم
شوف كان يعين انتقاد عبد الناصر احلكومة تقبله  ،على مضض كانوا يقبلون :علي الكوراينالش يخ 

رتضى آل ياسني مالش يخ  ؟مجاعة العلماء من اللي يصد ر رسائلها ،مثًل مجاعة العلماء ،عبد الكرمي تقبله
أبو  ؟باقرممد سي د الر على خوب من اللي أث   ،ممد باقر الصدر اهلل يرمحهسي د ال ؟بس من يكتبها ،رئيسها
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فلما كتب له برقية جلمال عبد الناصر باسم مجاعة العلماء أن  هذا عامل  مفس ر تفسريُه  ،عصام هذه واضحة
وأرسلوها باسم  ،اهلل يرمحهسي د الاللي كتبه  ؟هذا منو اللي كتبه ،سيكون خصيمًا لك عند اهلل يوم القيامة

 ،ش ر ب  اخلمر قطب فيه هذه التهمة ألمري املؤمنني سلُم اهلل عليه وأن هُ سي د تفسري  ،مجاعة علماء النجف
املهم كان  ،أبداً  فلن رموا هبا أمري املؤمنني سلم اهلل عليه حنن ما نقبلها ما ميكن قبوهلا يريدوا يشيلوها عن

عمل احلكومة العراقية عبد الكرمي قاسم يريد من علماء النجف يوقفون ضد عبد  فاجلو أن هُ  ،هذا اجلو
بعد عبد الكرمي قاسم أيضًا عبد السلم عارف حَّت  وبعد  ،ليش يريد يعدم قادة اإلخوان املسلمني ،الناصر

أن  عبد السلم دز حَّت  و  ،كمتهم ضد عبد الناصرضد ما  ،وهؤالء كانوا ضد إعدام اإلخوان املسلمني
 ،فمراجع النجف ما مقتنعني ،إذًا كان هذا اجلو ،راح وفد إىل عبد الناصر ،خطاب رشيد ،شسمه دز وفد

ممد مجال قال سي د مسن احلكيم كانوا يضغطون عليه وبعضهم اللي حواليه مثل اهلل يرمحه سي د الواهلل يرمحه 
 ،ميكن أخوه مو هو :هل طالب الرفاعي يقولسي د ال ،تب هالشكل يف تفسريه  عن أمري املؤمننيمو هو اللي كا

 .احلكيم متخذ موقف اهلل يرمحهسي د حَّت  الحياولون مييعون القضية 
سي د العين ي ،تفسرياحب الاحلكيم ما كان يدري أنه هو لو أخوه اللي صسي د الزين شيخنا  :املقدم
 .ـبري أكيد يعرفگاحلكيم مرجع 

 .ماكان قاري :علي الكوراينالش يخ 
 .ما يقتنع بكلمه :املقدم

 .ما كان قاري املوضوع :علي الكوراينالش يخ 
 .دز برقية :املقدم

 .أي نعم :علي الكوراينالش يخ 
د سي  خرب إعدام  من مسع عليه ممد الصدر يعين احنا مسعنا أنو كاد أن يغمىسي د وبالنسبة ل :املقدم

 .قطب
 ،كان ُهو  طبيعته إحساسه عايل رمحة اهلل عليه متأثر  ،أنا مسعت بس ما رأيته :علي الكوراينالش يخ 

قريب اإلغماء أيضاً حَّت  تصري له قضية كذلك ويتأثر  ،إمساعيل مرتني أغمي عليهسي د المثًل يف وفاة أخوه 
 .قطب أنا مسعت ما رأيتسي د فهذا يصري بس ب
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ر هم أكو ناك ملصحو هن بعض الوفود من بعض الوفود اللي رازين شيخنا هم أكو مسعنا أ :ملقدما
 .قطبسي د مينع إعدام حَّت   الصدر أنهُ سي د الرسالة من 

ه برقية من س راحت لفب ،اصرالصدر ما كان خياطب عبد النسي د الال ما كان  :علي الكوراينالش يخ 
 .مجاعة علماء النجف ومن املرجع

 ،حناامحناكم زا ،زين شيخنا جزاكم اهلل خري ،من علماء النجف من هاي الطريق نعم  :املقدم
 .نسألكم الدعاء
ه كنا متأثرين كلنا كان اس قبول أنّ إخواين األعزاء هذه مرحلة يصعب على الن   :علي الكوراينالش يخ 

ر على احلوزة على شخصيات ل يأث  شلون جيي عبد الصاحب دخي   هُ أنّ  ،وعينا السياسي قليل كنا متأثرين
سي د الاهلل يرحم  ،هذا يصري كان أمر طبيعي الزم نتفهم ونتعقل ،ويسوي حركة بفكر اإلخوان املسلمني يصري

 ،شيخ علي شوف احنا كل بلنا العراق من الكواظمة ومن العامليني :مجال اخلوئي كان يتلطف معاي يقول
خواله  ،راد يسوي انقلب مهديّ سي د العامليني هذا  :قال ؟دناليش سيّ  :له قلت ،يعين اللبنانيني ،العامليني

وحزب واحنا ما املرجعية ما تسوي حزب  ،ممد باقر راد يسوي حزبسي د الكواظمة  ،لبنانيني عامليني
ذاك  ،وانفتح انفتح باب الشر من احلكومة علينا هبذا ،تقدم مطالب بإصلحات ،ألجل أن تتسلم السلطة

يعة يف العراق هذويل هذا جيي يسوي حزب فجابوا البلء للنجف وللش   ،يسقطهم يسوي انقلب يريد
ه هذا العمل غري أنّ  ،رؤية مرجع من مراجعنا ،رؤية املرجعية هذي ،رؤيتهم هذي ،ـولگالكواظمة والعامليني يـ

بعدين ثبت النا أنه احنا كاينني  ،اآلن يف وقتها كنا نتصوره َّتلف وخوف ،ُمنتج ويفتح باب الشر علينا
يريد يسوي خلفة اسلمية  ،مشروع راحيني ّبشروع خيايل طوباوي أخريًا منني شلون وصلنا إىل احلكم احنا

تاليها واحد من قادة الدعوة يروح ظل شهر بأمريكا  ،الدنيا ودولة إسلمية عاملية وضد أمريكا وضد كلّ 
فتوى  ،وشلون دخلنا إىل احلكم ،ّبجلس احلكم وصار شسمه صار النا يقبلونه أخريًا قبلونهحَّت  يتجى 

هاخلياالت وهالصراع ال  ذًا رحنا كلّ إ ،دنية ويكونون فيهامرجعية تقليدية تفيت بأنه جيوز أن حتكم الدولة امل
ي إذاً هذا الوع ،احنا حنكم هُ نتجى باملستعمر وجني إىل فتوى ّبرجعية تقليدية جُتيز لنا أن   ،دولة إسلمية مكنة

احنا  هُ أن  زم حنتمها و ال ،املرجعية التقليدية عندها رؤية سياسية غري رؤيتنا .!!.السياسي ما الزم نظلم اآلخرين
 .هطأمن الطبيعي أن يعتف اإلنسان خب خمطئني نكتشف خطأنا أيضاً 
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 .شيخنا شكراً جزيلً [ :املقدم

 2010عة األوىل الطب ،يالعامل علي الكوراينالش يخ  (،لمإىل طالب الع)مسه اب ا  الكوراين كت يخللش  
عة وقت ميضي بسر ختت أكثر من مقطع لكن ين أرى الأنا ا   ،225يف صفحة  ،هجري 1431 ،ميلدي

ذكره يف ذي ال  ث عن عبد الصاحب دخيل يتحد   ،225سوف أذهب إىل صفحة  ،وعندي مطالب كثرية
عبد الصاحب  عن شخص ثد  حت ،ابعني واملشاهدين هذا التوضيح للمتبني   أُ هلذا السبب أردت أن   ،الكلم

ليس هو  قطعاً  ،ب الدعوةسني األوائل حلز ؤس  يف التجارة وهو من املو يف السوق  لرجل يعمهو  ،لدخي  
  أثريتو  ،درر الص  مد باقمسي د لاتأثري على  هو من النشطني وكان لهُ كان ولكن   املؤس س الوحيد هناك جمموعة

ذين يرى الَّ  اصض األشخبمفاتحة بعالصدر سيِّد الف بو عصام يكلِّ وكان أ-هو هنا يذكر يقول ،كبري
 مذكورلكلم اهذا  ،راقر الصدد بممّ سي د اليكلف ال ذي  يعين أبو عصام هو-فيهم القابلية فيقوم بذلك

  .222يف صفحة 

زب كثر من حأالمسلمين وفكرهم م معجبًا باإلخوان اصوكان أبو ع-يقول 225يف صفحة 
يت ال  ن األحزاب حرير مالت حزب-التحرير وكان يميل أكثر إلى منهج حزب التحرير في التحليل السياسي

تقدِّمون م   الشيوعيين رى أنَّ يان فك ا في الفكر التنظيميأمَّ -عليه اهلل   لي  صلواتُ عة النصب لفت بشدّ ر  عُ 
ر ع من الفكانتف دعوة قدب الفلذلك كان حز -لوضع التنظيمي لإلخوانفيِه أكثر من غيرِهم وكان ينتقد ا

 أم ا-حريرحزب التلاسي خوان ومن منهجية التحليل السيلإل الديني ومن الفكر-التنظيمي للشيوعيني
  .؟!.يبدو ال شيء ؟بيتلنتفع من أهل اماذا ا

حزب الدعوة عنوان  ولكن   ،صو ع وأنا هنا ال أريد احلديث عن حزب الدعوة باخلصاقو هذا هو ال
الكوراين وهو الش يخ الحظتم كيف أن   ،يعي يف الن جف كان ُكل ه كذلكالواقع الش  و  ،يعيةاحة الش  بارز يف الس  

حبيث ميكن أن  تكون كتب  ،ر كتب اإلخوان يف النجفاشث عن انتيتحد  كيف عايش تلك الفتة   م  ن 
ا كانت تأيت إىل بغداد  ،يف أماكن أخرى ةر متوف غريو يف الن جف متوفرة إخوانية  جف ن إىل الن  وتشحوأّن 
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 ري حوله وكانت مواقفهُ دري ما جياحلكيم ما كان يسي د ال أن   وهو هذا ال ذي ذكرتُه قبل قليل ،ربشكل مباش
 !!األوضاع وجتري األمورري ذا كانت جتكه .!!.برك  مُ ـمبتنية على اجلهل ال

ة ر جمموعاين قر  الكور خ لش يا (،لم معرفة املعصومني عليهم الس  احلق املبني يف)كتاب مة لمقدّ هناك 
ة الكوراين صفحخ الش ي يقول مةيف املقدّ  ،الشريف اخلراساين دام ظلهُ  دياملرجع املعاصر الوحت ار من ماض

راء ثقافة كضنا و ا ر بانأغقرأت  ذلك فقلت  في نفسي ما -ث عن تأثره بالفكر اإلخواينوهو يتحدّ  ، 21
لينا علقد مضى  ،تابم  الكم ِعلالَّذين عندهوابتعدنا عن ثقافة أهل البيت الطاهرين  نلمياإلخوان المس

وفقاً  مإىل آخر الكل-تناامحاضر نا و سيفي تدر  ر اآليةالِه ونفسِّ قطب وأمثسيِّد  ِسنين ونحن  نأخذ بقول
لبيت أهل ا ن ثقافةوابتعدنا ع ،قطبسيِّد  بقوللقد مضى علينا ِسنين ونحن  نأخذ -قطبسي د ل

دعوة قيادة حزب ال بقي يف اينلكور االش يخ جف و كانت موجودة يف الن  ال يت  مة الغالبة الس  هي هذه -الطاهرين
يخ الش  مع  مرير صراعٍ  دلدعوة بعاراين من حزب و الكالش يخ اية الثمانينات خرج ديف ب ،إىل بداية الثمانينات

راع لكوراين والص  الش يخ انشقاق اة جرى يف قضي  ال ذي يعرفون  وال ذين عاشوا يف تلك الفتة ،اآلصفي مهديّ 
خاص برز األشومن أ ،يف اجلو العام ة ظاهرة واضحةه كانت مس  ذه ،اآلصفي كاظم احلائري ومهديّ   مع

 ،درالصّ  د باقرممّ ي د سالهو  األخرى يعيةالش   ةموز الدينيوعلى سائر الر   الكوراينالش يخ أثروا على ال ذين 
اً رًا كبرياً ر تأث  در تأث  ص  باقر الد ممّ سي د ال  د حسني فضلُ مّ مسي د العلى  رأث  ذي ال  وهو  بالفكر القطيب  جد 

 لعن من تفسريأآن صار ر القُ  من القطبيني وتفسريُه من وحي مّمد حسني فضل اهلل صار قطبيًا أكثرو  ،اهلل
ه مُ لوس اهلل   اتُ بيت صلو ع أهل المقطب يف املنافرة سي د  ة  وأبعد بكثري وكثري وكثري من منهجي   ،قطبسي د 

 .يهعل در رمحة اهللد باقر الص  ممّ سي د الات ر وهو مثرة من مث ،عليهم أمجعني

  در رمحة اهلل عليهالص  سي د ال دمتوه أن  شاهال ذي يف حديثه يف الفيديو  الكوراين يف ما قالهالش يخ ر ذك
يخ وضرب للش   ؟رمن أين جاء هبذا التصو   .؟!.فًا بوالية أمري املؤمننيقطب ليس مكلّ سي د كان يعتقد بأن  

ف شيئاً عن احلجاب فل ُتلم فيما لو مل ر عشابة تعيش يف قرية من قرى كندا وهي ال تكبنت   ،ين مثاالً االكور 
سي د أنا أقول لل ،قطبسي د ذلك كف ،عن احلجاب الشرعي للمرأة شيئًا أصلً  ا ال تعرفُ ب ألّن  تتحجّ 

فًا فقطعًا كان إذا كان هو ليس مكل   !؟فحر فها إذاً ملاذا تتب ع ُكل  آيٍة تتعّلق بأهل البيت :اهلل عليه الص در رمحةُ 
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قطب سي د عها ملاذا تتبّ  ،بأهل البيتمرتبطة نة الس   يف كتب فهناك آياتٌ  ،ري وكتب احلديثيراجع كتب التفس
 !!ه حيرفهاولكن   قة  ييعرف احلق هُ ذلك على أن   أال يدل   !؟هها باجتاٍه آخر بعيدفحر فها ووجّ آيًة آية يف التفسري 

ال أدري كيف ! ؟ملاذا حر ف كل  اآليات !؟فيتك اآلية على حاهلا يف أهل البيت ملاذا مل خيطئ يف آية واحدة
سي د الوأنتم مسعتم الفاحتة أُقيمت وكان .؟! .در رمحة اهلللص  د باقر اممّ سي د الث وماذا نقول مع نتحد  
 ين أن  ًا وهذا الكلم أنا مسعته من كثري ومسعتم أيض ،جفقيمت يف الن  أُ  يتاحتة ال  من أقطاب هذه الفدر الص  

سي د العلينا كلم  وقبل قليل مر   ،قطبسي د الع خبرب إعدام ي عليه حني مس   غم  ر أُ دص  د باقر الممّ سي د ال
م مل يناموا  ى العسكريمرتضسي د هو وال طالب الرفاعي صدر فيها حكم اإلعدام ال يت يف الليلة تلك الليلة أّن 

أعتقد  واهلل  ال !!ال أعتقد ذلك ؟!..ليايل مل يناموا ألجل أهل البيتهل يف ليلة من الف ،قطبسي د على 
وهذا  ،مل يستطيعوا النوم همفآل  ُم م د  من أعداء  و لكن ألن  أمرًا صدر على عدٍو من أعداء  اهلل  !!ذلك

ه الواقعة ونقل ذههناك من كان حاضرًا يف  ،الـمرجُع أُغمي عليه  ورق عوها بعد ذلك قالوا كاد أن  يُغمى عليه
 ين كاد أن  الكوراالش يخ مثل ما قال  ،هذا الكلم ليس صحيحاً  ولنفتض أن   ،قد أغمي عليهسي د ال بأن  

  ؟!..ةج  يعة وهو نائٌب لإلمام احلُ جع الش  ار قطب هذا األمر من مرجٍع من مسي د ال هل يستحقّ  ،يغمى عليه

 ؟ليه ال أدريعف قت لُ كون وقد ت قد تكون فعًل لهُ  ،مل أجد هلا مصدراً  اخلميين سّيدلهناك كلمة ل
هكذا يقولون  ،هايين أم مل يقلاخلمد سي  لاظر قاهلا الن   ين أتفق مع مضموّنا بغض  لكن   ،ن ين مل أجد هلا مصدراً أل

حسنته  فاصر من حسنة د النَّ كان لعب  إذا ه  أنَّ ) :هكذا ييناخلمسي د التعليق  نقطب كاسي د م عد  بأن ه حني أُ 
در هكذا م مل تصأخلُميين اسي د ال أدري هل فعًل هذه الكلمة صدرت من ال ،(قطبسيِّد ل هَ إعدامهي 

لعبد  ن حسنةمن هناك إذا كا ،املضمون مضمون صحيح ولكن   ،ق هذا الكلمما يوث  لكن ين مل أجد  ،مسعتها
 .!!.قطبسي د الناصر فحسنته إعدامه ل

ث عن عبد من األمايل وهو يتحد   ،119عي يف صفحة افطالب الر سي د ال هناك أمر أشار إليه
 ،64ا اعتقل سنة م  ل  -قطب األولىسيِّد َسمعنا أنَّه توسَّط أيضًا في قضية -الرئيس العراقي لم عارفالس  

سي د الكلم ال ذي نقلُه -64عام األولى في القطب سيِّد َسمعنا أنَّه توسَّط أيضًا في قضية -64يف العام 
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أي   التفاصيل يف وال يوجد أحد يطلع على كل   ،التفاصيل الب ليس مطلعاً على كل  طسي د  ويبدو أن  طالب 
 .مقطٍع من املقاطع الزمانية

 ،124ة صفح ،ريالصغ مكتبة مدبويل (،يف مصر الشيعةُ )كتابُه   ،صاحل الورداين الكاتب املصري
رف ذكر أنَّ عاوي  يارة لمصر وقتها كان الرئيس عارف في ز -129يف صفحة  ،129وكذلك يف صفحة 
هذه -قطبسيِّد ن عفراج اإل من أجلِ  در في العراقاقر الصَّ ب من الشهيد بطلبٍ  توسَّط لعبد النَّاصر

لب اطسي د  ،فاعيالر الب طي د سًل لكلم م  ولكن الكلم قد يكون مك! ؟املعلومة أنا ال أدري مدى ص ح تها
قطب سنة د سي   ضيةق صوصخبلم عارف قد توسط عند عبد الناصر عبد الس   مسعنا أن   ؟قالالرفاعي ماذا 

قر مّمد باي د سمن ال طلبٍ بكان   عارف لمط عنده عبد الس  اصر حني توس  عبد الن   الكلم هنا أن   ،64
 .الص در

-ءاشف الغطاكعلي  الش يخ جف برئاسة د من حوزة الن  احلديث عن وجود وف ،124يف صفحة 
-124صفحة  إىل أن يقول يف ،علي كاشف الغطاءالش يخ رحلة  ،122صفحة -ووجهت لهم دعوة

يخ  ارف دعوة للشَّ َلم عالسَّ  إلى هذا وّجه الرئيس عبد باإلضافةو وجهت لهم دعوة لتناول طعام العشاء 
معه  و  اصربد النعمال جوكان الرئيس  ،معه في قصر عابدين كاشف الغطاء ومرافقيه لتناول العشاء

القضية  ا تكون هلذهرّب  -رافق له  كاشف الغطاء والوفد المالشَّيخ  قد استقبَل الرئيس عبد السََّلم عارف 
ا جمر د احتماالت ،أيضاً مدخلية يف املوضوع  .ال أدري إّن 

ال يت أصدرهتا الندوة العاملية للشباب  رة يف األديان واملذاهب املعاصريسلكن يف املوسوعة امل
وأمضى في السجن -قطبسي د  ؟من هو-54ألقي القبض عليه سنة -25جاء يف صفحة  ،اإلسلمي

بعد ذلك ُسجن -َلم عارفل من الرئيس العراقي عبد السَّ بتدخ   64عام  ج عنه  أفرِ  مَّ ث   ،عشر سنوات
 ،66ُث  أرجعوه بعد ذلك وأُعد م سنة  ،64لس جن سنة يعين هو خرج من ا ،مر ة ثانية وُحك م باإلعدام

-َلم عارفل من الرئيس العراقي عبد السَّ بتدخ  -أُفر ج عنه 64سنة  ،بقي عشر سنوات ،54ن سنة ج  فسُ 
وأي  توفيٍق هذا إذا كان هذا  ، إطلق سراحهيف الصدر مدخليةسي د فيكون للميكن إذا مجعنا املعلومات 
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ل يف إطلق سراحه  وأُطلق سراح تدخ   عبد الس لم عارف هذه قضية ثابتة أن هُ ل قضية تدخ   ،الكلم صحيحاً 
يعة يف مصر أثاره صاحل الورداين يف كتابه الش  ال ذي ولكن الكلم  ،قضية معروفة هذه ،64سنة قطب سي د 
 .ال يكون صحيحاً   وميكن أن  يكون صحيحاً  مدخلية يف ذلك ميكن أن   مّمد باقر الص در لهُ سي د أن  ال

وهذه الطبعة  ؟مةماذا قال يف املقدّ  (اقتصادنا) در هو كتابد باقر الص  ممّ سي د من الكتب البارزة لل
اآلراء -؟درد باقر الص  ممّ سي د القال ا ماذ يف ُمقد مة الكتاب ،لبنان ،بريوت ،طبعة دار التعارف للمطبوعات

ل النظرية االقتصادية اإلسلمية كما شك  يُ  هو يريد أن   ،اقتصادنا ابيف كت-الكتابتعرض في الَّتي الفقهية 
 ل يجب أنْ  بارض في الكتعاآلراء الفقهية الَّتي ت  -واملاركسي االقتصاد الرأمسايل هو يقول بعد مناقشة

ا ينقل آراءأن  يكون هو ال ذي استنبطها و رورة يست بالض  ل   ينيع-نفسهِ  فتكون مستنبطة من المؤلّ  من  إّن 
ة اجتهاد يهتاب آلراء تخالف من الناحية الفقالك ضر بل قد يع-مستنبطني آخرين من فقهاء آخرين

لجتهاد  ةً يجتكون نت أنْ هي رها في تلك اآلراء لوحظ توف  الَّتي ة فة العامّ ما الصِّ في المسألة وإنَّ  الكاتب
أن تكون -؟ماذا يعرض-بقطِع النَّظر عن عدِد القائلين بالرَّأي وموقف األكثرية منه المجتهدين أحدِ 

الّنظرية اإلسلمية البُد  أن   ،هو يريد أن  يتحد ث عن نظرية إسلمية-دينلجتهاد أحد المجته ةً اآلراء نتيج
لو حَّت  و  ،اب  والعتةكتلبيت الفكر اإلسلمي مصوٌر باليف منهج أهل ا ،إسلمي مبتنية على فكرٍ  تكون

 تكون اآلراء مستندة إىل أن   د  فلبُ  ،يعةيون هم فقهاء الش  األصولاختلفنا مع املنهج األصويل بالنتيجة الفقهاء 
 ُث   ،ُمم د باقر الص در؟ شحن الكتاب بآراء  أعداء  أهل البيتسي د ال فعلهال ذي ولكن ما  ،استنباطاهتم

ذين يدافعون در رمحة اهلل عليه أو لل  د باقر الصّ ممّ سي د أنا أقول لل ،من هذه اآلراء استنبط النظرية اإلسلمية
 ط عليه أن  شت  حينما أُ  ،يف قضية الشورى الُعمرية  ،شُتط عليهمري املؤمنني رفض اخللفة حينما أأ :عن فكره  

ظرية س للن  يخني وأمري املؤمنني هو املؤس  يعمل بسرية الش   خني فرفض أن  يرية الش  يب وس  ة الن  ن  عمل بالكتاب وسُ ي
ل بسرية  يعماملؤمنني رفض أن   أمريُ  ،سلمية اقتصاديةإذا كانت هناك نظرية إ ،اإلسلمية االقتصادية

ن  يـُث بت بعد أ يخنيعمل بسرية الش  ي ا يصل إىل اخللفة الم  يقبل باللسان ول   وهو كان بإمكانه أن   ،يخنيالش  
وكان اخللفة عرضت عليه هبذا الشرط  ،رفض األمر من أساسه  ومل يُبايع للخلفة ،ي ةأمره ولكن القضية مبدأ

أمرُي املؤمنني هو ُمؤس س  ،ألجل  املبدأ ؟رفض ألجل  أي  أمرٍ  ولكن هُ  ،ربإمكانه  أن  يكون خليفة بعد ُعم  
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فهل هذه املنهجية ال يت  ،رفض سرية الش يخني ،داخل اجلو  اإلسلميو صاد اإلسلمي يف اجلو  اإلسلمي االقت
ه منهجية خمالفة ألهل هذ ،أبداً  !؟أهل البيت هي منهجيةُ  ،هي منهجية علي   مّمد باقر الص درسي د ّنجها ال

 عند رآنًا فكريا  ألن  كتاب اقتصادنا صار قُ  ،هذااملعتضون على كلمي  سيعتضُ بأنّه  ألعلم وإين   ،البيت
نقل فيها ال يت أرقام الصفحات  حبسب هذه الطبعة أنا سأذكر لكم !!ُمم د باقر الص درسي د ال ذين ُيصن مون ال

 إذا  وّناذج وإال  ا هي أمثلة ّن  إ   بع  ت  تب أعداء أهل البيت وليس على سبيل الت  در عن كُ د باقر الص  ممّ سي د ال
آتيكم بنماذج  ،ةمثل ما صنعت مع الفتوحات املكي   ،اوكثري  اكان على سبيل التتبع فإن  ذلك سيكون كثري 

 :أرقام الصفحات ،بريوت لبنان ،هذه الطبعة هي طبعة دار التعارف للمطبوعات ،من الصفحات

 ،466 ،465 ،462 ،459 ،458 ،456 ،450 ،449 ،446 ،445 ،443) :صفحة
467، 474، 475، 479، 498، 499، 500، 501، 502، 505، 510، 511، 512،) 

 ،601 ،589 ،579 ،578 ،576 ،543 ،535 ،523 ،517 ،514)الصفحات  تلحظون يف كلّ 
603، 604، 605، 606، 612، 642، 643، 686، 687، 688، 714، 712.) 

أردُت أن  أعرضها بني أيديكم  ا ّناذجوإّنّ هذه أرقام الصفحات ال على سبيل االستقصاء والتتبع 
باعتبار أن  القسم  ،443 من صفحة قد تقولون أنت بدأت ،مّمد باقر الص درسي د ال املقدار ال ذي نقلهُ 

بدأ من الث الث القسم  ،عن املاركسيةيتحّدث الث اين القسم و  ،األّول من الكتاب كان يتحّدث عن الرأمسالية
حنُه عن الفكر االقتصادي اإلسلمي هو ش ث عن اإلسلميتحد  ال ذي الث الث فالقسم  ،فحاتهذه الص  

لكن أكثر شيء أتدرون عمن  ،سائر املخالفني ملنهج الكتاب  والعتةواحلنابلة و  بآراء الش افعي وأيب حنيفة
 ،ثريًا عن املاوردي كل  ق  نـ   ،سأشري إىل أرقام املواطن ال يت نقل  فيها عن الش افعي ،افعينقل عن الش  ! ؟نقل

 ثتين حتد  أن  بكرون وأعتقد تتذ  ،افعيونقل كثريًا عن كتاب األم للش   ،افعيةاملاوردي هو من كبار علماء الش  و 
ن من هذه املواط ،اء الش افعيةونقل عن كتب أخرى لكبار علم ،أكثر من مر ة عن كتاب األُم  للش افعي

 ،498صفحة  ،474صفحة  ،465صفحة  ،462صفحة  ،459صفحة  ،456صفحة  ،443صفحة 
 ،579 ،543 ،523 ،517 ،514 :قُلت ،543 ،523 ،517 ،514 ،510صفحة  ،501صفحة 

ه ل  فالبحث كُ  ،افعيةافعي وعن علماء الش  نقل فيها عن الش  ال يت من املواطن هذه  ،688 ،686 ،642
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 ،لفكر احلوزويا ينسجم مع هُ ن  لك ،وبالفكر املعاند واملخالف ملنهج الكتاب والعتة ،مشحون بالفكر الشافعي
ويوافق على  ،وال ذي يطرحُه اآلن املراجع املعاصرون ،يف حوزة قم الربوجرديسي د الطرحه ال ذي هج ملنا مع

قه ن نفهم فنا إذا أردنا أ  أن  ، و حاشية على فقه املخالفني ّبثابة البيتأن  فقه أهل  وهوذلك الكثري من املراجع 
  !!الفنيخفهم فقه املن علينا أن  فأهل البيت بشكل صحيح 

 د باقرممّ د سي  خر للب اآلدت لنا الكتابعد ذلك ول   هذه الدراسة الفكرية االقتصاديةو هذا الفقه 
ار التعارف دي طبعة دي هي نيبال يت والطبعة  وهو كتاٌب معروف (سلمربوي يف اإلالبنك الل)وهو در الص  

 طبيق عمليم هو تإلسلربوي يف ايعين هذا الكتاب البنك الل ؟ابة هذا الكتص  ما هي ق   ،للمطبوعات
كر املخالفني فعلى دًا اعتما نظ ر له يف كتاب اقتصادناو سي د للنتاج الفكري االقتصادي ال ذي وضعه ال

تتأكدوا و اجعوا ر ت أن   ت لكم املواطن والكتاب موجود وميكنكموذكر  ،ي ملنهج  الكتاب والعتةعادامل
  (.سلمالبنك اللربوي يف اإل)هو اخللصة العملية لذلك الفكر الن ظري  ،نفسكمبأ

ملاذا   ،بحثملاذا صار هذا ال-في هذا البحث بسبيوفضل الت-اشرالن   مةمقدّ  ،مةنقرأ يف املقدّ 
للجنة -؟عودي ملن-وفضل التسبيب في هذا البحث-؟د باقر الصدر هذا البحثممّ سي د الكتب 

-سَلمي ل ربويي وزارة األوقاف لوضع نظام لبنك إلت فكِّ ش  الَّتي يت التمويل الكويتي لب التحضير
وع يف هذا املشر  هنا يضعسي د الإذاً  ،ُمّمد باقر الص در على هذا السؤالسي د وّجهت هذا السؤال وأجاب ال

-يل الكويتيو ا البحث للجنة التحضير لبيت التموفضل التسبيب في هذ-خدمة بيت التمويل الكوييت
 أشرفوا على تأسيس هذا البنك أرادوا أن  ال ذين  ،بنك كوييت موجود يف الكويتهو  بيت التمويل الكوييت

سي د الهو ال ذي أجاب على هذا السؤال  ،فوّجهوا السؤال إىل الن جف ،إسلمياً  يكون نظامه نظامًا ال ربوياً 
هذه خطة عمل لبيت  يعين (،ربوي يف اإلسلمالبنك الل) : عليه يف هذا الكتابرمحة اهلل مّمد باقر الص در
ط ق طريقه ويثمر ثماره في وسوأملنا للبنك اإلسَلمي أن يش-ويف آخر كلم الناشر ،التمويل الكوييت

هو  (البنك اللربوي يف اإلسلم)فهذا الكتاب  ،إىل آخر  الكلم-النظام الربوي ليثبت جدارة اإلسَلم
 ،يف الكويت فهو بنكٌ  ،مسه بيت التمويل الكوييتاال ذي شرعنة عمل هذا البنك ل ،خطة عملو  ،نظام عملي
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اعتمد على ال ذي م للفكر املتقد   وهذ البحث هو ن تاج ،هذا البحث وعملوا به فعًل  الصدر كتب لهُ سي د الو 
  .واملعاند ألهل البيتالذوق املخالف 

 ؟الكويتي ة بيت التمويلصَّ ما قِ 

لبنك اخلاص ذا هو اه ،منيالبنك اخلاص جبماعة اإلخوان املسله ن  يت التمويل الكوييت أتعلمون إب
 أسيسه إىل ماك منذ تا البنهذ ،معارفكم من الكويتيني وإذا مل تصدقوين فسلوا ،جبماعة اإلخوان املسلمني

وء بسبب س لبنكاا حبسب ما أعلم إىل ما قبل سنتني سيطرت احلكومة الكويتية على هذ قبل سنتني
وقت لك الذمنذ  ،ثذا البحهكتب   بعيناتالس   منذُ  ،الّصدرسي د من بداية تأسيسه  منُذ أن  كتب ال ،نشاطاته

أهل  ي لصاحلههل  ؟منيلوما هي نشاطات اإلخوان املس ،منيلنشاطات اإلخوان املسل هذا البنك ميو  
ة السيئة مل هذه الني  در حيلص  اباقر د ممّ سي د ال بأن   :قول! أنا ال أ؟أو لصاحل شيعتهم أو إلحياء أمرهمالبيت 

سي د  حب  قطب وأسي د  دافع عنات و مم تلك املقد  د  هو ق   ،ماتالنتائج تأيت بعد املقد   ،سوء التوفيق هُ ولكن  
  !!قطب

هنا سي د ال ،أنا حتّدثت عن هذا املوضوع (،رآنيةاملدرسة القُ ) :مّمد باقر الص درسي د ال املناسبة كتابب
قطب سي د مطابقة ملنهجية  وهي منهجيةٌ  ،رآنمنهجيته يف التفسري ويف فهم القُ  رآنية يضعة القُ يف كتابه املدرس

قطعاً  ،عناهف مألمري املؤمنني حير   بكلمٍ  يأيتسي د الل الكتاب ويف أو   ،كلم أهل البيتئة ومعارضة لاملمئة يف 
اء مة هذا الكتاب خصوصاً ما جما جاء يف مقد   أنا ما عندي وقت أنتم راجعوا ،حيرف معناه من دون قصد

وهو موجود  ينقُل كلمًا عن أمري املؤمننيدر الصّ سي د ال ،هذه الطبعة مكتبة سلمان احملمدي ،30يف صفحة 
لن و  (،قنط  يَ  نْ لَ وه وَ ق  نطِ تَ اسْ رآن فَ الق   كَ لِ ذَ )-أمري املؤمنني يقول ،معروف يف ّنج  البلغة ويف غري ّنج  البلغة

الّصدر يأخذ هذا سي د ال (،َعنه مك  ر  بِ خْ ن أ  كِ لَ وَ  َذِلَك الق رآن فَاْسَتنِطق وه َوَلْن يَنط ق) ،ديللنفي للتأبي هي
خبلف وهو  قطبسي د وهذا هو منهج  ،رآن ونفهمه من خلل استنطاقناالكلم ويقول حنُن نستنطق القُ 

يف  ،ثت عنهذا املوضوع وحتد  ابقة فقد أشبعت هتراجعوا براجمي الس   نكم أن  كمي ،ذكرهال ذي ديث واحل وايةالر  
ث وسأحتد   ،امت يف ملف الكتاب الص  اً صخصو  ،امللفات الس ابقة حتد ثُت عن هذا املوضوع بشكٍل مفص ل

  :له ملحقان (الكتاُب الن اطق) ،مجالربناهو من ملحق هذا ال ذي الربنامج  (رآّنمقُ )ا يف برنامج عن هذا رّب  
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 (.قرآّنم) برنامج

 .(امعةب الزيارة اجلابلُ )وبرنامج 

ودي كان ب  ،التفصيلسألة بامل ض هلذهأتعر  اطق برنامج قرآّنم سف الكتاب الن  للحق ّبملا يف الربنامج
 !!تناولالب سأ املطوأي   مطالب سأترك الـين أرى الوقت جيري سريعاً وال أدري أيّ أتناوهلا ولكن   أن  

ثنوهو حيفاعي طالب الرّ سي د ين أذهب معكم إىل هذا الفيديو أيضًا للكن    كهتباطه ومتس  ا عن ار د 
الش افعي  ؟ونأين تولّ  :سابقاً   لكمكما قُلتُ   ،الر فاعي طالبسي د الة خاصة بافعي وليست القضي  باملنهج الش  

 .نايةة وع  شاهد الفيديو واستمعوا بدق  نُ  ،حُياصركم من مجيع  اجلهات

 :د طالب الرفاعيللسيِّ مرئي  مقطع
 حلال الفضائيات اتأسى :حضرتك تقول طالب الرفاعيسي د المايل أمن  ،245صفحه  :املقدم] 

 منظور ديننا طابق مععاصرة تتم كثري من ثقافتنا بعنيٍ اليف ويراجع  نظرن يُ أ العربية الطائفية من املفروض
له ك  سواء لى حدٍ السنة عو  ةيعالطائفيه لدى الش   ةالنزاع النزع مفيما نرى من تفاق حيصلال ذي سلمي فاإل
لفضائيات من اهر يف يظ ما نّ إ ؟التعصبا ملاذا ّنّ إقول بالتخلي عن املذاهب و أنا ال أ ،سلممام اإلأاكم مُ 

مثل  ،الوليد الد ابنيشتم خ جمتىب الغيبسي د المسيها فضلت ال فضائيات فهذا املدعو بأن أرجيع حيق يل 
عمر وعلي  داء بنير العن يصو أالكلم وهو رقيع و  ينطق ّبثل هذاهذا رجل مأجور يقوم بدور ما وكل من 

  ..احلد من الصفاقه هذا ىلإ
  .جاينهذا رأي بعد النضج  :لب الرفاعيطاسي د ال

  ؟ن كل تصوير للخلف بني عمر وعلي هو صفاقة وقلة يف التدينأ :املقدم
 يعينم يف جمال علمي نتكلّ  ،اخللف يثار يف جمال علمي ما يثار بني الغوغائية :طالب الرفاعيسي د ال

لي ابن ايب و يثبت خلفة عأثبت ال ذي النص ما هو و  ؟ابن ايب طالب لدليل على خلفة عليّ ا ما انهُ 
واحد يتكلم كما يريد وكما  ن كلّ أو  ىل ساحة اجلماهريإنزل ا يبني العلماء أم   ،نيكادمييبني األ هاي ؟طالب

م ا امسعه يتكلّ م  ززت ل  قيعين انا تيعين هذا الرجل اللي ذكرت امسه  ،ميةخلفيته العايف فه و تخلّ بيشاء بعواطفه و 
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او  ،معتوهإم ا هذا انسان  :ا مسعته قلتم  ل   ،نطق بهأن أالوليد يقول عنه كلم ال استطيع عن خالد ابن 
يعين  ن يكون املخالفأ جيب ،ميكن انسان ينطق هبذا الكلم على رجل مهما كان اخللف معاه ال ،جورأم

من  لهُ  ما كل  تنازل عن ألكن مو معناه و ي أيعين خمالفي اختلف وياه بالر  ،عنده يعين يتزيا بشرف اخللف
خلطأ ورأي رأيي صواب حيتمل ا ،رأيي خطأ حيتمل الصواب :افعي يقولالش   ،ليس فيه نسب اليه ماأصفات و 
على  ،ىل اخللف على هذا املستوىإدعوا أنا أ ،حنافا ،ه حيتمل الصوابخر خطأ يف نظري ولكنّ اجملتهد اآل

 ...[.ةمستوى النظرة الشافعي

 ،بقةحللقات الس ااضُه يف  عر من فيديو مت   يضًا أذكركم ّبقطعٍ أ ،افعياملنهج الش   ،فعيةاالنظرة الش  
نفس  ،فجأجواء الن   ،ألجواءثون يف نفس ايتحد  ال ذين هم هؤالء  ،عميد املنرب احلسيين يف نفس األجواء

 ء كان يتحّدثنفس الشيو  ،ستاذهُ أمّمد تقي احلكيم سي د يذكر ال الوائليالش يخ  ستلحظون أن   ،األساتذة
ية إىل عبد تب الربقكال ذي  هو و عليه اهلل  رمحةُ ممد تقي احلكيم سي د الستاذه فاعي عن أُ طالب الر سي د 
ائلي الو الش يخ  ستمع إىلن ،يثنفُس احلد ،نفس املنطق ،نفس األجواء ،مسن احلكيمسي د بأمٍر من ال الناصر

  .م كانوا يف الصميم يف صميم تلكم املرحلةثنا بأّن  وهو حيد  

  :مقطع مرئي للشيخ أحمد الوائلي

 ،هبريب بني املذامع للتقو جمكان هناك لديكم توجه حنو إنشاء مركز أ  شيخنا خيطرين أنّهُ  :] املقّدم
 ؟يف هذا اجملمع هل كنتم من الر واد

وقد جسدهتا يف خطوٍة أوىل يف   ،الوائلي: احلقيقة الفكرة هي ليست يل وإّّنا هي للجمعية بالذات
 ،وفقه مالك ،وفقه أمحد ابن حنبل ،وفقه الش افعي ،لية الفقه ُكن ا ندر س فقه أيب حنيفةألن نا يف كُ  ،كلية الفقه

وفقه جعفر بن ُم م د الصادق على صعيٍد سواء يف كتاب الفقه ال ُمقارن ألحد أساتذة احلوزة أو أحد أساتذة 
تغمده  ،ال ذي تويف يف هذه السنة ،اهلل برمحته سعيد احلكيم تغّمدهُ سي د مم د تقي آل الالش يخ الكلية املرحوم 

فـفي مجعنا آلراء املذاهب  ،ّدة ال يت أّصلت وأعطت وأبدعتاهلل برمحته وهو من اللمعني ومن الذهنيات احلا
باإلضافة إىل استعراض مجلة من العقائد ال يت ُكن ا  ،اإلسلمية وأخذ آراء املذاهب اإلسلمية بدون حساسية
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نا يخ الطوسي وأمثال اخللف م ا كنستعرضها ومجلة من املسائل الفقهية يف مؤل فات فقهائنا كاخللف للش  
ل  ذلك كان ُيشك ل منهجاً عندنا للجمع بني األمزجة املختلفة كُ   ،تب أخرى للمذاهب اإلسلميةنقرؤه من كُ 

فنحن نشأنا يف هذه األجواء ونكاد نقول أن  هذه األجواء تربّينا  ،للمذاهب اإلسلمية يف االجتاهات العلمية
 .[! ؟ ذلك بل كّنا يف الصميم من ذلكفل يُقال أن  عندنا توجه أو ميل إىل ،وترعرعنا عليها

إيران  مكتوبولكن  املفروض واإلخوان املسلمون  ،املسلمني إيران واإلخوانكتاب   بني يديّ 
أعرفه شخصيًا وهو من املسئولني يف اجلمهورية اإلسلمية وهذا  ،لألستاذ عباس خاميار ،واإلخوان املسلمني

إنَّ هذا البحث هو -11مة صفحة هو يقول يف املقدّ  ،مها يف دراسته  قد  ال يت الكتاب ّبثابة رسالة املاجستري 
هران وحصلت والعلوم السياسية بجامعة ط في الواقع رسالة ماجستير تّمت مناقشتها في كلية الحقوق

 ل  ين ال أجد الوقت املناسب لتغطية كُ لكن   ،ة وكثرية جداً الكتاب فيه معلومات مهم  -على درجة امتياز شرف
ين ال أجد وقتاً أ كثريًا من الكتاب ولكن  أقر  قاط بشكل سريع كان بودي أن  أشري إىل بعض الن   ،املطالب

مركز الدراسات  ،عباس خاميار (،منيلإيران واإلخوان املس) تلكما ق  اتراجعو  ميكنكم أنتم أن   ،لذلك
بيت اهلل  ا حين حجَّ ن البنَّ اإلمام حس ول يخفى أنَّ -223يف صفحة  ،الستاتيجية والبحوث والتوثيق

في مختلف األمور وكانت  عه  اهلل الكاشاني وتباحث م يعي آية  شِّ التقى المرجع ال ،1948الحرام عام 
بو يقصد أ ،اهلل الكاشاين آيةُ  ،والقيادات اإلسلمية املعروفة كان من املراجع-ظر متفقة بينهماوجهات النَّ 

كان يف   ،احلراك اإلسلمي أي ام الش اه وُمصد ق وتأرخيُه معروفديًا لقيادة صتكان مال ذي   الكاشاينالقاسم 
الش يخ هو ليس -ا للّشيخ محّمد الق مِّيالبنّ  استضافة ومن هنا تأتي-الن جف ث  بعد ذلك رجع إىل إيران

 يدالربوجر سي د البني  هذا ال ذي كان رابطاً  ،مّمد تقي القّمي يبدو أن  تقي سقطتالش يخ  ،مّمد الُقم ي
س هذه الدار حسن أس  ال ذي  ،كما يقولون  يدالربوجر سي د الا وليس سها حسن البن  أس  ال يت وبني دار التقريب 

سي د اليقولون  الربوجرديسي د حينما يذكرون حياة الاآلن  ،يدالربوجر سي د العت من ولكن األموال ُدف   االبنّ 
تب اإلخوان ت يف كُ ثب  وهذا مُ  اكان وراء هذه الدار هو حسن البنّ ال ذي   ،أبداً  ،هو كان وراء هذه الدار

 ؟لكن األموال كانت تأيت من أين ،إذا أردنا أن  نقرأ أدبيات اإلخوان هذه القضية واضحة وموث قة ،نيملاملس
بني فيما  الرابط ،االتصالط كما يقال ضابط ي كان الوسيم  وممد تقي القُ  ،يدالربوجر سي د التأيت من 
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سكن عند  ؟فلما ذهب شيخ ممد تقي القمي أين سكن ،ا يف القاهرة قم وبني حسن البنّ الربوجردي يف
يف -يعة فترة غير قصيرةوهو من ِكبار العلماء الشِّ  ا للّشيخ الق مِّيومن هنا تأتي استضافة البنّ -اإلخوان

 .المسلمين األصلي لجماعة اإلخوان رِّ قمفي ال-؟مكان أيّ 

 ا وبينالبنّ  نهيد حسام الشي كانت تربط بين اإلمتة الوثيقة الَّ ر بالعَلقَ ذكِّ ن  -224يف صفحة 
 يناتعينات والخمسي األربفمية الزَّعيم السَّابق للحركة اإلسَل-أبو القاسم الكاشاين-اإلمام الكاشاني

على منهج  ؟ميةلة إسلأي دو -اإلسَلميةالدولة  للتعاون والتنسيق لقيامحيث وضعا برنامجًا  ،في إيران
فيه   مكان تقومع في أيِّ الجمي لقيام الدولة اإلسَلمية وتأييدها من-؟واصبعلى منهج الن  أم  ؟بيتلأهل ا

 هاؤي دة ويؤيدكانت م  ضاً يوهي حركة أ-حركة نواب صفوي فضًَل عن أنَّ   فيهثق  ن أمَّ مِ  حسبما بلغني
إسلم يف  انا فدائية أمسهس حركة سياسيوأس   يضًا كان من علماء الديننواب صفوي أ ،الكاشاينسي د ال

م هذا الكل-انر اإلخو تفكيلية في إيران كانت امتدادًا ئحركة نواب صفوي الفدا فضًَل عن أنّ -إيران
يان إسلم فدائ ،تكذا كانوفعًل هي ه ،بتونسجتاه اإلسلمي راشد الغنوشي يف مقاالت حركة األ يذكرهُ 

 !.!.واينظيم اإلخلنفس التن ةيميصور تنظهي هذه و  ،مثل منظمة العمل اإلسلميو مثل حزب الدعوة 

ن يالَّذن إلخوافي صفوف ا بّ ع بكثير من الح  تمتمن هنا كان نواب صفوي ي-226يف صفحة 
 .م يف أيام الشاهعد  أُ -شهادتهروا كثيراً لتأثَّ 

  ورية وتفاسيرهطب الثَّ ق  سيِّد كار اً أفصاإلخوان وخصو  العموم فقد كان فكر  وعلى -227صفحة 
في أوساط المفكرين والث وار ًا لها بييعة ووجدت صدًى طواج بين الشباب اإليرانيين الشِّ كثيرة الرَّ 

فات لورة اإلسَلمية الكثير من مؤ سبقت الثَّ  موا إلى الفارسية في السنوات الَّتيترجاإليرانيين ومن ث مَّ 
اهلل  اإليرانية الحالي آية   ومحّمد الغزالي ومصطفى السِّباعي وكان زعيم  الثَّورة اإلسَلمية بقطسيِّد 

من  ،هذا واحد منها-قطبسيِّد الخامنائي قد ترجم بنفسه قبل الثورة اإلسَلمية عددًا من مؤلفات 
 (آينده در قلمرو اسلم) بعنوان (املستقبل هلذا الدين)اخلامنئي سي د قطب ال يت ترمجها السي د مؤلفات 

قرأ  أكان بودي أن    ،وطبع طبعات كثرية ،علي خامنئيسي د ترمجة  ،قطبسي د تأليف  ،املستقبل هلذا الدين
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لكن  ،قطبسي د بقطب و سي د بفكر فيها د اخلامنئي مُيجّ سي د ماذا جاء يف املقد مة ال يت كتبها ال وأترجم
احلقيقة أيّن تركت  !؟أنا ماذا أترك وماذا أقرأ ،ثريالكلم ك ،بأنفسكم تتابعوا ميكنكم أن  و الوقت جيري سريعًا 
ل كان أو  ال ذي   ـانگدكتور مهدي بازر-ان گوحول هذا الموضوع يقول المهندس بازر-الكثري من املطالب
وكذلك كتاب هيكل حياة  قطبسيِّد لقد راج أدب -يف اجلمهورية اإلسلميةاملؤقتة رئيس للحكومة 

والرَّغبة  جو األمل هذه الكتابات إلى زيادة وبالطبع فقد أدَّتفاً مع اإلخوان ططالقاني متعاد وكان محمَّ 
فور -230جاءت إىل إيران يف صفحة ال يت ث عن الوفود أيضًا حتدّ -اب اإليرانيينوتحريك بعض الكتَّ 

يل كثرية أوردها وأشار أيضًا إىل تفاص-إلخوان المسلمينلالتنظيم الدولي  حدوث الثَّورة بادرت أمانة سر
حلزب اإلخوان املسلمني من علماء  يكونوا قادةً  عامات اإليرانية أن  اإلخوان املسلمني عرضوا على بعض الز   أن  

 ثنا عن أن  نستمع إىل هذا الفيديو وهو حيد   ،طالب الرفاعيسي د الث به وهذا الكلم نفسه حتد   ،يعةالش  
لك ذري املقابلة معه أثار جيُ ال ذي تركي الدخيل  يادة احلزب حبيث أن  املسلمني عرضوا عليه ق   اإلخوان
 .نشاهد معاً الفيديوو  نستمع ،استغرابه

 :مقطع مرئي للسيِّد طالب الرفاعي

 ..يسر يلت ما أكثر تأخوان وقر اإل علىتعرفت  :طالب الرفاعيسي د ال] 
  ؟نيخوان املسلماإل ،انخو اإل :املقدم

 يف العراق اي :طالب الرفاعيسي د ال
 .شيعيسي د خوان املسلمني حزب سين وحضرتك يعين ن اإلأرغم   :املقدم

ينما حسلمي لحزب اإلل كون رئيساً أن أب مين ل  طُ  أنا عندك هنا مكتوبة :طالب الرفاعيسي د ال
 ..تشكل

 ..ين معن العجليءتقول حضرتك جا ،112 :عندي يف صفحة :املقدم
 ؟معن حي وال تويف معن العجلي  :طالب الرفاعيسي د ال

 .واهلل مدى اعرف :املقدم
 ...دريا ما :طالب الرفاعيسي د ال
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ن إ اً خري  :فقلت له ،ماتذا به يضحك مباشرة بل مقدإو  ةين يف غرفيت اخلاصءلكن تقول جا :املقدم
 رةيابك فالسياثلبس أو  ل ذلك قمقب :ث قال ،خرةجئتك خبري الدنيا واآل :قال ،بك يا ابا املهلّ شاء اهلل تضح

وان خإلاو مثل هذي ال  سلمي ن جملس احلزب اإلاآل :قال ؟ةلقصا ما ،يعين حضرتكم ،لتهأتنتظرنا فس
 ئيساً ر الب الرفاعي ختيار طعلى ا بغداد فلما حبثوا يف اختيار رئيس للحزب اتفقواباملسلمني يف العراق ينعقد 

 ..يبايعونكحَّت   فاجمللس ينتظر جميئك وهو يف حالة انعقاد
  .هذا حصل مئة باملئة :طالب الرفاعيسي د ال

نتماء عن اال تتغاضونفسلم السياسي جتتمعون يف اإل هل ؟حدث يعين كيفال ذي  طيب ما :املقدم
كون ين أيعي شن مرجع مبون حزب سياسي سين يطل هانسي د اس تستغرب الن   نّ أل ؟لقصةا ما ؟املذهيب
 ؟هلم رئيساً 

 ..[.هذا االنفتاح املوجود عندنا وعندهم يعين :طالب الرفاعيسي د ال

اعي على قناة الب الرفطد سي  يف حديٍث آخر لل ،لً كم  يكون الكلم مُ  ميكن أن  و  ،يف مقابلة أخرى
 .نشاهدُه معاً نستمع إىل هذا احلديث يف هذا الفيديو  ،يةدالبغدا

 :مقطع مرئي للسيِّد طالب الرفاعي

خوان يعين  اإل يةنّ سُ  ةلساحاعلى  أحزاب دينية هنالك ومن سبقوكم يضاً أ يضاً أموالنا يعين  :املقدم ]
ن ثورة أبش عينفكار ييف بعض األ قون معكم كثرياً تليف حديثك وكما هو معروف ورّبا ي نتأشرت أكما 

 ؟معهم هل كنتم على تنسيق تنظيمي مثلً  ،ةالشيوعين أبش ،الكرمي قاسم عبد
  .ا بالكاملحركاتن لى كلنعم على وفاق وعلى تنظيم وهم يعلمون ونطلعهم ع :طالب الرفاعيسي د ال

  ؟يصديق يعدو م على طريقة عدو أسلمي وحدوي إ ئيهل هذا من جانب مبد ،طيب :املقدم
يعملون ولو نا و خوان  إهم و عي ريقة بوحي من التكليف الشر طمن بداً ابداً أال  :طالب الرفاعيسي د ال

 عيني مو قضية يتناقض هن  أل ،ناليإ اوبالعكس لو انتصرنا حنن لكان انضمو  احنا ليهمإضممنا نال اانتصرو  ّنمأ
 .ة والطائفية يف العمل اإلسلميهاي احلزازات املذهبيفد ما عندنا عدنا  ما
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 ،ف من احلكماملوق ،سلطةالسعي للحكم السعي للو  لك جدلية احلكمهنا يعين موالنا دائماً  :املقدم
ل ه ،شريتُ  كما يعين ،عيالشر  اجلانب يضاً ألياته و املوقف من العمل السياسي وضوابطه وآ ،املوقف من الدوله

 ؟ب شيعيم هو حز س كحزب عراقي أس  أُ  ةيعين باختصار هل حزب الدعو فقط عن العراق  طبقهذا ين
 هُ نّ أ أساس لىع ،شيعي عراقي وال هُ نّ أساس أس حزب الدعوة ال على س  أُ  :الرفاعيطالب سي د ال

 ..شيعة وُسنة املسلمني سلمي ولكل  إ
  ! ؟يعين العكسو  ةلسين يدخل حبزب يعين رؤوسائه شيعبس كيف ا :املقدم

 دعوة  ن كحزبحن ،ةساسياحل ايهعدنا  ما احنا ،لي نتكلم عنه احناالهذا  :طالب الرفاعيسي د ال
 لكما نتميأ قال هلم خوان املسلمنياكو احد منكم راح  لإل :املقدم

 ..س احلزبس  أتن أعرض لكم ّبجرد أ :طالب الرفاعيسي د ال
 ؟حزب الدعوة :املقدم

حلزب يعين اطني يف النش عضاءنا ممد هادي السبييت وكان من األعلمأ ،ايه :طالب الرفاعيسي د ال
 حزب التحرير ىلإ نتقلأ ث   ،يخوان املسلمني قيادكان يف اإل  ةول مرّ أخمضرم هو كان يف احلزب  ،وكانت لهُ 

ن جيمع لنا أنه بنا مطلف ،رخآسباب رّبا نذكرها يف لقاء نفصل عن حزب التحرير ألأ قطري ث   وصار قيادي
 سة القوام يفيف مدر  رفيتغ وكان االجتماع يف ،يف بغداد ةسلميحزاب اإلسلمية واألقطاب احلركات اإلأ

فاضل  ر منهمذكأ ةخوان جمموعمن حزب التحرير ومن اإل من بغداد فحضر ،نفق سرداب غرفيت يف
  ..ويلبو علي الدبّ أذكر منهم أ ،السويدي

زب حالعراق بس س  أيعين هل ت ،نستغل الوقتحَّت  بس  نا استميحك العذرأيعين يعين  :املقدم
 ؟سلميإ

 ..سلميإخوان حزب كان اإل  :الرفاعيطالب سي د ال
 ..ةوشيع ةسلمي يعين شيعي سين بيه سنإحزب ال ال  :املقدم

  ..يعيش ي كانمد هادم ،ةيعمن الش  منه التحرير كان مجلة كبرية حزب  :طالب الرفاعيسي د ال
 ..بس هو حزب سين :املقدم

  .وأبوه شيخ شيعيممد هادي  :طالب الرفاعيسي د ال
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  .ب سينحز  بس هو :املقدم 
  .حزب التحرير سين :طالب الرفاعيسي د ال

راح نرجع  ا بعديناحن ةياسيا يعين يف تاريخ احلركات السقصد موالنأقصد أا نأال  ،شفتأيه  :املقدم
وي ضم مي وحدسلإس حزب س  أسلم السياسي هل تشهده اإل ما بس يف ،سلم السياسي عموماً لإل

 ؟اجلميع
  .ةيعش  ليه الإ نضمأ سس  أبس حزب التحرير ملا ت ،سس  أال ال ال ما ت :الرفاعي طالبسي د ال

  ..ىل جدليتناإاحنا نعود  ذاً إ طيب :املقدم
  ةشيع نضم لهُ أ يضاً أ سلمنيخوان املموالنا يعين حزب اإل سلمي يازب اإلواحل :طالب الرفاعيسي د ال

 ،ةجمموع ،ملسلمنياخوان إلممد هادي السبييت كان من ا ،منيعطى كان من االخوان املسلجابر ال ،نكثريو 
 عليه هللرمحة ا ف البصريشيخ عار  ةوبقى جمموع ،ىل حزب التحريرإنتقلوا أحزب التحرير  ىجإوبعدين ملا 

ر من غين شك يضاً أ ةاصريشسمه هذا بالن ،ىل حزب التحريرإ انتمو أالبصرة يف شيعي وياه رفقاء كثريون 
 .[ ىل حزب التحريرإانضم  يضاً أالشباب املتدين  ومن ةيعالش  

 كتاب هو جزء من موسوعة كبرية  بني يديّ  .أيديكمو  ودة بني أيديناة املوجيالصور احلقيقهي هذه 
ممد هادي الش يخ  ،هذا هو اجلزء العاشرو  ،مة ممد هادي معرفةللعّل  (رآنالتمهيد يف علوم القُ )بعنوان 

من و  ،د الشريازيممّ سي د الذة فهو من تلم   ،الفكر ه برزخيّ بأن   لأقو  املعروفني وميكن أن  لماء معرفة من العُ 
تكاد تكون مشهورة معروفة ال يت هو يطرُح يف كتابه  اآلراء و  ،مييناخلسي د من تلمذة الو  ،اخلوئيسي د التلمذة 

هو ذا ه ،ث عن تفسري الربهانوهو يتحد   ،268يف صفحة  ،يعةعليها بني مراجع وعلماء وفقهاء الش   فقتّ مُ و 
عن تفسري الربهان يتحدث  ،ريسص ملناهج التفخمص  وهو ن رآد يف علوم القُ يوعته التمهاجلزء العاشر من موس

وفي تفسيرِه هذا يعتمد  -رآنبيت يف تفسري القُ لوهو عبارة عن مجع ألحاديث أهل ا ،هاشم البحراينسي د لل
عانون منها مجيعاً يُ ال يت  ةالعقدهي هذه -سير المنسوب إلى اإلمام العسكريأمثال التف اعتبار بها ك تبًا ل

أمثال التفسير  يعتمد  ك تبًا ل اعتبار بها-يف تفسري الربهان-وفي تفسيرِه هذا-جالبسبب قذارات علم الر  
-قويعل  -ن هاشم القميبا ابن إبراهيم والتفسير المنسوب إلى عليّ  ،المنسوب إلى اإلمام العسكري
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وكتاب س ليم ابن قيس المدسوس فيه وغير ذلك من كتب ل  وكتاب الحتجاج المنسوب إلى الطبرسي
-ينقلها من هذه الكتبالَّتي فضًَل عن ضعف اإلسناد أو اإلرسال في أكثر األحاديث  ،اعتبار فيها

هذا الرأي و  ؟قطبسي د ماذا يقول عن تفسري  ،جّيٌد هذا ،هُ ل قيمة لف ريهذا التفس ألغىهو بالنتيجة  ينيع
رأي مراجعنا هو هذا  ،خُمالفًا فذلك شاذّ  إذا وجدت  و  ،رأُي اجلميعهو هذا  ،عن تفسري الربهان ذكرهُ ال ذي 
  !!البيت أحاديث أهلما فيه هو  ألن   ، الربهانريسوا يف تفتوفّ ال ذين ين و املعاصر 

بن بن قطب اايِّد سرآن لالق   في ظَلل-؟(رآنيف ظلل القُ )قطب سي د ماذا يقول عن تفسري و 
لتفاسير ن خير امذا هفكان تفسيره -سنة كذا إىل آخره !فهو ُمستشهد-الم ستشهد إبراهيم  الشاذلي

بين  يقةالفجوة العمة ه إزاحهدافأفمن  ،حياء الحركة اإلسَلمية العتيدةعية الهادفة إلى إاألدبية الجتما
اول تفسير اآليات في يح مَّ ث  -508إىل أن يقول يف صفحة  ..رآن الكريممسلمي العصر الحاضر والق  

ر إىل آخ-جزئياتض للير تعر  ترمي إليها اآليات من غالَّتي الكلية  افخالص ببيان األهد ذوٍق أدبيٍ 
لكلم هذا او  !!هانسري الرب لتف اً يئاً حسناً واحدبينما ما ذكر ش ،دح مدح يف ممدح يف ما ذكرهُ  كلّ و  ،الكلم

هذا و  ،يةة الدينسملؤس  هذا رأي ا ،لكتاباصحيح هو كتبه يف هذا  ،د هادي معرفةما هو بكلم شيخ ممّ 
ن ما حن ،اء اللمعةه األمسظتم هذوأنتم الح ،يعةمفكروا الش  و  يعةاملنهج العلمي ال ذي عليه مراجع الش  هو 

 ،شاينالقاسم الكا د أبويّ الس ،درمّمد باقر الص  سي د ال ،ُمسن احلكيمسي د ال ،خرجنا عن دائرة املراجع
 .اراجعنمقائمة طويلة عريضة من أمساء  ههذ ،الش يخ مرتضى آل ياسني رمحة اهلل عليه

 هم ال ذينباء ته واخلطتلمذ د الشريازي املرجع الراحل رمحة اهلل وهو يوصيمم  سي د النستمع إىل 
لشريازي اسي د القول ىل ما يإستمع ن ،كره  على املنابر يومياً استظهاراً وذ   بطقسي د ٍظ كتاٍب لحبف هعلى منهج

 .رمحة اهلل عليه

 :(ره)الشيرازي  محمَّدسيِّد لل يصوتمقطع 

يلن من أمجل كتابان كلمها مجأكوا   ،شوفوا القرآن العظيم اشكثر فيه َّتويف ،]...تلقائياً يستقيمون
حسب حَّت ين أوصي األصدقاء ّبطالعة الكتابني مرًة ومرًة ومرة وحفظ الكتابني الكتب يف احلقيقة وأ
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قة بالقيامة رآنية املتعلّ هذا الكتاب يذكر اآليات القُ  (رآنمشاهد القيامة يف القُ )الكتاب األول امسُه  ،املمكن
أنظر إىل ما  :لم يقوللة والس  علي اً عليه الص   وما علينا ّبؤلف الكتاب ألن   ،وبأحوال املتقني وبأحوال العصاة

 ،هذا الكلم كلٌم مجيٌل صحيح أنا اللي خيصين أنّ  ،و خيصين أنا منو اللي قالنش ،قال وال تنظر إىل من قال
يف اجمللد  ،حبار األنوار هذا اجمللد له أمسُه املواعظ (مواعظ البحار)الث اين الكتاب  ،رآنمشاهد القيامة يف القُ 
هذا الكتاب يذكر مواعظ اهلل ألنبيائه مواعظ اهلل  ،يف اجمللد احلديث أربع مخس أجزاء القدمي جلد ليس لعله

يذكر  ،ملوسى لعيسى إلبراهيم لنيب اإلسلم مواعظ نيب اإلسلم مواعظ علي  مواعظ احلسن مواعظ فاطمة
ن الواقع اإلنسان جيب أن يستوعب من هذي ،يسمى باملواعظ البحار ،اس أو لألنبياء وأوليائه للن  مواضع اهلل

اس وتزهدهم يف الدنيا وترغبهم يف اآلخرة هذه األمور َّتوف الن   ألنّ  ،خياف اهللالكتابني قسمًا كبرياً حَّت يف 
هذا الشيء أنا أتكلم يف املسجد حول  أحيانًا الحظوا أنا الحظتُ  ،وَّتوفهم من النار وَّتوفهم من القرب

إنسان خياف  آيت بقصة املوت وإذا كلهم يسكتون ويصمتون ألن كل إنساٍن خياف املوت وكل   موضوع ُث  
إنساٍن  اُف الفضيحة وكل  إنساٍن خي ار وكل  إنساٍن خياف الن   إنساٍن خياُف الوحدة والوحشة وكل   القرب وكل  
اس من اس وذكرمت هذه األمور للن  اس وذك رمت هذه األمور للن  ذا ذك رت هذه األمور للن  فإ ،ء العاقبةخياُف سو 

ن قلبهم الق كن   ،صلي يصلي ،زكي يزكي قلت لهُ  ،لُب اللني مبعث كل خريالطبيعي أن قلبهم يلني وإذا ال 
وأنا يف كربلء كنت أنصح  ،حتجيب أيتها الفتاة تتحجب وإىل آخر املواضيع ،إنسانًا طيبًا يكون إنسانًا طيباً 

نت أحضر بعض بعض أصدقائي اخلطباء بأن جيعلوا من عشرة أيام يومًا هلذا الشيء ويف احلقيقة أحيانًا كُ 
راً فيجب اس يف حالة رهبة وخوف واضح إذا كنت قادر ويُنذر وإذا أشوف الن  يت اخلطيب كان حيذ  اجملالس ال  
ل هذا الشيء يف منربكعليك كُ  ة ولو ّبناسبة صغرية لكن هذا  قلت حيتاج إىل استيعاب كل مرّ   ،ل يوم ُتدخ 

رآن من هذا الكتاب كتاٌب مجيٌل جدًا واقعاً يعين حتفظ مواعظ من البحار وحتفظ مشاهد القيامة يف القُ 
فمشاهد  ،قطب أظن أو ممد قطب أحدمهاسي د ن الرآن طالعتُه أنا يف العراق مؤلفه أظمشاهد القيامة يف القُ 

هدًى للمتقني الذين يؤمنون  ،زة أكو فيهرآن من أوله  إىل آخره  َّتويفات مركّ رآن لو تلحظ القُ القيامة يف القُ 
متقي يعين  ؟املتقني يعين شنو أصلً  ؟يؤمنون بالغيب يعين شنو ،نفقونلة وما رزقناهم يبالغيب ويقيمون الص  

آيٌة أخرى آيٌة أخرى آيٌة أخرى يف كل سورة بكل مناسبة يف خمتلف  ،يتقي بوجهه  سوء العذاب أفمن ،ييتق
يف احلقيقة اخلشية واخلوف  ،ا خيشى اهلل من عباده العلماءإّنّ  ،وحيذركم اهلل نفسه ،املناسبات واالجتاهات
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هذا الشيء  ،اسَّتويف الن  بس جيب عليك أن تكون خطيبًا مفوهًا ناجحًا تتمكن من  ،مبعث كل خري
 .[.وحنتاج هلذا الشيء ،الث اين

 !؟املشكلة ظون نفسلحوت ،مرجٌع آخر أيضًا من مراجعنا الكرام رضوان اهلل تعاىل عليهم مجيعاً 
سي د ره امستشو ! ؟قطبد سي  اب علم ّبا يف كت جيري حوله ومل يكن لهُ ال ذي احلكيم ما كان يعلم بسي د ال

 يف ال ذي أوقعهُ و  !؟ملن لكلماهذا  ،قطبسي د متارًا هل الكتاب حملّمد قطب أو ل لّ اهلامشي ظ د مجالممّ 
هذا  دًا أن  متاكّ  هو ليس اً ضيازي أالشري سي د الاآلن  !!كذبته  البيضاءطالب الرفاعي بسي د الهو هذه احلرية 

أمري  بأن    كلمه  يف ازي قالالشري سي د ال !!احلرية نفسو القضية  نفس ،د قطبقطب أو حملمّ سي د الكتاب ل
ليست  هذه القضيةكن  ول (الى من قإلى ما قال ول تنظر إلنظر أ  ) :قال ه عليهوسلمُ  اهلل   صلواتُ  املؤمنني

املؤمن  ةالّ ض  احلكمةبأن   :تقوليت ال  ث مربوطة باألحادي هذه القضية ،ا سي دنا الشريازيي ينيةالد   الث قافةيف 
من ولو كمة و خذ احلأ ،نونمن فم اجملولو أو خذوا احلكمة  ،وهو أهلها أينما وجدها أخذها وهو أحق  هبا

 !!فكر الديينقضية ال يفو ديين ال يف قضية املصدر ال (من قالإىل ظر أنظر إىل ما قال وال تن) ،فم  الكافر
 ،ظمنا الكاة إمام  وصي  ي ه ذه  ه !اخلائنني ك عندين   أخذت   همإن تعّديت   ،ناشيعت   عن غري   إن ك إن  أخذت  

مري املؤمنني أكلم   اأم   ،واضحة ةٌ يّ ديهبقلني وهذه  من الث  نا ال نأخذ الدين إال  أن   :هو هذا حديث الثقلنيمعىن 
 ،بيتحبديث أهل ال جهلٌ  ،ههلل عليا سي دنا الشريازي رمحةُ جهٌل ُمرك ب عند هذا أيضًا  ،ق هناطب  ل يُ فهذا 

رام أال لك  انا يا مراجع   ون عنهاثتحد  تال يت باط عملية االستن ،ُق يف هذا املوطنال يطب   فحديُث أهل البيت هذا
 ليسو  خاطئًا ستنباطاً اسيكون  قةريطإذا كان االستنباط هبذه ال ،لفروعتطبيق األصول على ا :ابأّن  ن و لتقو 

حد ث عنه ذي يتتاب ال  الك ؟قطبسي د الهو فكر  ضال   كيف يتم تطبيق هذا احلديث على فكرٍ   ،صحيحاً 
د سي  اذا يقول مة مقدّ يف امل ،شروقدار ال ،هو هذا بني يديّ  (رآنمشاهد القيامة يف القُ )الشريازي سي د ال

-بيت ال يتوجهأهل ال إىل ولكن ،إىل روح أبيه يتوجه-بي أتوجه بهذا العملداء إلى روحك يا أإه-؟قطب
عندك  ه  ولعلَّ  العمل  بهذاتوّجه  فإلى روحك يا أبي أ-إىل أن  يقول-بهذا العمل ه  أبي أتوجَّ إلى روحك يا 

  .سيِّدك ِابن   :بامقبول وعند اهلل مستج
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 (الكتاب راجع هذام) نيضًا ذكر العنواعادًة يذكرون املصادر وهو أ ،لكتابإذا نذهب إىل آخر ا
 ىلع مدت  توقد اع-القرآن-هو المصحف الشريفكان مرجعي األول في هذا الكتاب -يعين املصادر

مل  يفصار هو يعين  ،هورآن و املصدر القُ -فهمي الخاص ألسلوب القرآن الكريم وطريقته في التعبير
قرأ هذا  فهلقرأه كان   إذا ،أهن ه قر هو  يقول بأ ؟قرأ الكتابهل الشريازي سي د أنا أسأل ال .!!.العتة الطاهرة

لمصحف اتاب هو ذا الككان مرجعي األول في ه-قطب هو هكذا يقولسي د اآلن  ؟الكلم أم مل يقرأهُ 
ك نت قرأت   وإنْ  رلتعبيارآن الكريم وطريقته في وقد اعتمدت على فهمي الخاص ألسلوب الق  الشريف 

 اجع ليها لم تكن مر ألنّ -؟اذامل-اأن أثبتها هن عيني ل أستطألعرف ماذا يقال ولكنَّ  كثيرًا من التفاسير
قيقة  هي هذه احلفعلً  !!بقطد سي  تركت فيكم الث قلني كتاب اهلل و  !!املرجع احلقيقي هو نفسه-في الحقيقة

ف ليعًا من خمتنا مججع   مران  فنجد أ ،نرآقُ داًل للقطب هنا صار ع  سي د هو  ،يعياملوجودة يف الوسط الش  
بو أسي د ال ،درقر الص  ّمد بام السي د ،احلكيمُمسن سي د ال ،تلحظون من خمتلف االجتاهات ،االجتاهات

ريب هم من الغكن  لفة لاجتاهات خمت ،والبقية ،علي اخلامنئيسي د ال ،د الشريازيممّ سي د ال ،ينالقاسم الكاشا
كان   ،و يقولهآن كما ر القُ  دلُ ه كما يبدو هو ع  قطب ألن  سي د  يلتقون عند ،قطبسي د م يتفقون على أّن  

ذ بيت سأأخلهل اأكن عن ما مي د املعاين بقدربع  ي أن أقرأ لكم جمموعة من الشواهد من الكتاب وكيف يُ بودّ 
 :لكم مثاالً 

سي د ذا يقول ما ،بيتهل الا يف أتب القوم عندهم روايات أّن  يف كُ حَّت   ،سورة اإلنسان أو الدهر
هو جيعلها و  ،حلادثةنية على هذه اها مبهو أساسًا السورةكل  -وفي أثناء السياق-254صفحة  ؟قطب

ق يستطرد السيالكأس فهذه ا يشربون منالَّذين  وفي أثناء السياق يأتي ذكر  عباد اهلل-ئياستثنابشكل 
ير يفعلون الخ ومق وهم سيراً لطعام على حبه مسكينًا ويتيمًا وأفي تعداد أوصافهم فهم قوم  يطعمون ا

 .وانتهينا-اً جزاءاً ول شكور لوجِه اهلل ل يريدون من النَّاس 

فظوا طلب منهم أن حيي ،لنّاسلاين املع أن  يذكروا هذه   طباء ومن تلمذتهريد من اخلالشريازي يُ سي د الو 
 !؟لكتابهذا ا ما هو هذا الشيء املوجود يف ،ويومياً يذكرون هذا على املنابر ،هذا الكتاب
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 لنظر إلى جانبايتوجه  مَّ ث  -106صفحة  ،وعلى األعراف رجال ،نفس الشيء يف سورة األعراف
ما نَّ وكأوالنَّار  لجنَّةين افإذا مشهد  آخر مشهد األعراف الفاصلة ب من الساحة ساحة العرض الفسيحة

وعليها رجال   هنا أو هناك قرَّهِ ستم   إلى كلٌّ   ار ويوجهالنَّ  ة وأهل  أهل الجنَّ   فيهافرز  هي نقطة مرور ي  
 .وانتيهنا-يعرفون هؤلء وهؤلء بسيماهم

 يفلة فاع كانت  ةهي منظممي و مة العمل اإلسلنظ  ت مُ س  س  أُ  احينم ،قضية ال تنتهي عند هذا احلدال
 ةحزب الدعو  ن  اعتبار أب ،لدعوةاست يف وقتها يف مواجهة حزب س  أُ  ،الشريازيسي د التابعة ملرجعية و وقتها 

 كربلء يف ست املرجعيةس  فأ ،جفالن   رجعية يفواملرجعية يف كربلء كانت يف صراٍع مريٍر مع امل ،مُيث ل الن جف
ا كانت تقود هذ  ال يتت شخصياال ،عمادُه الفكر اإلخواين ،مسُ ي ّبنظمة العمل اإلسلميتنظيمًا سياسيًا 

ادي هسي د ال هللًا آية اوأيض ،مّمد تقي املدرسيسي د ال اآلن املرجع املعاصر آية اهلل العظمى ،التنظيم
وكان  ،هذه املنظمة يقودون ين كانواهؤالء هم ال ذ ،ير دكمال احليسي د  الواملرجع املعاصر آية اهلل  ،سير دامل
ت انكو  ،اإلخواين والفكر طيبلقُ ام هو الفكر ذكرهتُ ال ذين هؤالء  نظمة وحملاضراتمُ ـماد الفكري هلذه الالع  

لى تفاصيل علعون ها املطّ وهذه القضية يعرف ،قطبسي د و  امستوحاة من فكر حسن البنّ  ات املنظمةأدبيّ 
 ،لخطباءيته لوصتيف  يز لشريااسي د ال ذكرهُ ال ذي لكلم متداد لإهو هذا الكلم و  ،التنظيمات السياسية

 .!!.يف غاية اخلطورةكم هي تلحظون القضية  

 ،من كوادر وقيادات اإلخوان املسلمني اخلرباوي ثروت ،أيضاً ضية أخرى أريد اإلشارة إليها هناك ق
قلب اإلخوان )ف جمموعة من الكتب منها أل   ،خرج من قبل أحداث مصر ،لكن ُه خرج من هذا التنظيم

يذكر  (رة الش  م  أئ  )يف كتابه   (،رالش   ةُ أئم  )ضًا ومنها أي (،سُر املعبد)ومنها أيضًا  (،ماكم تفتيش اجلماعة
ها لكم دُ ور  ا مل تسمعوا هبا أُ  رّبّ ه أورد حادثةً لكن  و  ق هذه احلادثةلع على وثيقٍة توث  سبة يل مل أطّ حادثًة بالن  

 اقياق السيلكن إذا قرأمت الس   ،ورّبا ال تكون صحيحةً  رّبا تكون صحيحةً  ،تهاين لست متاكداً من صحّ لكن  
لكن السياق يكشف عن عدم   !؟ير دثوه كذبوا عليه ال أحدّ ال ذين رّبا  ،يكشف عن عدم  كذب الرجل

ا أ ،يف هذه احلادثة بالكذب اخلرباوي ثروت مأهتّ  أنا ال ،كذب الرجل م ال ذين نقل عنهملكن ين رّب  وال  ،هت 
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مصدراً آخر أعتمد عليه  جدين مل أباملوضوع ألن  يل  ال علم   ،أدري ال أصف احلادثة البالصدق وال بالكذب
 ؟اخلرباوي ثنا ثروتد  ماذا حيُ  ،قرأهتا فقط يف هذا الكتاب ،يف توثيق احلادثة احلادثة

جاء إىل  ينمياخلُ سي د ال نا عن أن  ثدحي   ؟ما هي هذه احلادثة ،1938ثنا عن حادثة وقعت سنة حيد  
حادثة  ،اة تأثره  حبسن البن  ا وأعرب عن شد  القاهرة وزار مقر مجاعة اإلخوان املسلمني والتقى حبسن البن  

ي بودّ  ،فحات عليكمأقرأ كل هذه الص   ال أستطيع أن   ،122إىل صفحة  ،115لة طويلة من صفحة مفص  
ولكن هذه  ،يندامه  الوقت يُ  ريًا من احلقائق ألن  شيٍء فقد أخفيُت كث أقرأ كلّ  ي أن  أقرأها عليكم وبودّ  أن  

 ،صحيحةذه القضية هإذا كانت .؟! .م من هذه املسألةأحداً مل يسل   القضية يبدو أن   اً ألن  ة جد  املسألة مهم  
 فقطاخلميين وليس سي د وأعرُف الكثري من التفاصيل عن تأريخ ال  مطلٌع على تأريخ الثورة اإليرانيةأزعم أينّ و 
يرتبط  على تفاصيل الثورة اإليرانية وما لعيأزعم ذلك من خلل اطّ  ،نابل عن تأريخ علمائ  اخلميين سي د ال
مقر وذهب إىل  اخلُميين سافر إىل مصرسي د أن  الواملصارد وال أتذكر  تبمل أجد يف الكُ  ،ييناخلمسي د الب

ين ولكن السؤال هل أن   ،ملعلومة مل أعثر عليهاحبسب ما عندي من املعلومات هذه ا ،املسلمني اإلخوان
يف حيايت أنا خفايا   .!!.اة كل  شخصية هناك خفايا كثريةويف حي ،اجلواب قطعًا كل وكل ؟أعرف كل شيء

ك سافر يذهب يتحرّ يُ  ،هناك أمور اإلنسان ميارسها.!! .أحٍد منكم خفايا كثرية ويف حياة كل   .!!.كثرية
وهكذا  إنسان مذاقات معينة ل  إنسان خصوصيات ولك كل  ل ،ياء ال تظهر إىل العلنولكن هذه األش ،يقول

 أم ا ، يظهراألمساء البارزة هو ما يريدون أن  و واألعلم  ما يظهر من شؤونات الشخصيات املعروفة ،هي احلياة
ا تظهر و  ،ال يريدون هلا أن  تظهر هناك أشياء  ،حال على أيّ  ،رغمًا عنهم بشكل قسريّ إذا ما ظهرت رّب 

سي د ال فيذكر أن   ،كتاب جديدوهو   ،2013 ربسبتم ،وىلالطبعة األ ،اخلرباوي لكتاب كتاب ثروتاهذا 
بورقٍة قدمية صفراء كما يقول وجدها  ستدل  على ذلكأ وقد ،1938يف مصر سنة  اإلخوان اخلميين زار مقرّ 

 صورة هلذه   وقد عرض ،اإلخوان وين وسياسي يف وثائق مقرّ قان كان يبحث لشأنٍ   حينماقدمية  بني جملتٍ 
يف  ،ضح منها شيءالصورة سوداء ال يتّ  ،ءيب سيّ و ئًا جبهاز فوتوكرها تصويرًا سيّ قد صوّ أنّه يبدو  الورقة لكن  

ميين ة اإلخوان املسلمني لنشر خرب زيارة اخلرئيس حترير جمل خطاٌب مرسل من صاحل عشماوي ،294صفحة 
 لمقرِّ  هبت  ذ وبعد أيام-أقرأ سطوراً -وبعد أيام-ال يوجد شي واضح يف هذه الصورة لكن ،االبنّ حلسن 
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ي هو والحاج عباس السيس ،عليهاهلل  سي رحمة  لسيلحاج عباس اا الجماعة لبعض شأني فتقابلت مع
كما كان   ،احسن البنّ األّول وكان قد تتلمذ إخوانيًا على يد المرشد  أحد القيادات التأريخية للجماعة

نتهي لقائي معه ي في مكتب اإلرشاد وقبل أن في هذا الوقت وقت لقائي به أحد األعضاء البارزين
وجد هذا  هُ ألن  -؟1938للمرشد األّول عام وما هي قصة زيارته  ؟سألته عن روح اهلل مصطفى من هو

رئيس حترير جملة اإلخوان  ،كما قُلت من صاحل عشماوي  ت رسالةً ال يت كاناالسم مكتوبًا يف تلك الورقة 
ولكن اخلرب مل ينشر فيسأله عن السبب قال مل يكن  اخلميين حبسب ُمّدعاهسي د لنشر خرب زيارة ال املسلمني

لزيارة اإلخوان املسلمني يف يعية تأيت كثري من الشخصيات الش  ال حنُن اعتدنا على أن  و شخصية مشهورة 
من الَّذي أخبرك عن هذه  :ب وقالوظهر البشر على وجهِه الطيّ  سي برأسهأ الحاج السيأوم-القاهرة
فقال لي -يف طيات اجمللت عليهاعثر ال يت -ه بخبر الورقة الصفراءتعليه القصة وأنبأفقصصت   ؟الزِّيارة

بالتوثيق ولو أعطيتها فهم ل يهتمون بالتاريح ول  ِأجعل هذه الورقة معك ل ت عطها ألحٍد من اإلخوان
في الشَّرح وتحّولت أنا إلى أ ذٍن -يعين السيسي-الشَّيخاسترسل  ،لهم فستضيع فهذه ورقة مهمة

كما لم يكن من   ،ًا وقتهاوفمام الخميني رحمه اهلل لم يكن معر روح اهلل هذا هو اإل :فقال صاغية 
 ،لي حاول إقناعه  بالتقريباإلمام الشهيد  يعة والسنة ومع ذلك تقابل معهعلى التقريب بين الشِّ  المقبلين

 ،رهمامثل الكاشاني والقمي وغي يعةفهم أفراد آخرون من علماء الشِّ  أمَّا الَّذي كان مقتنعًا بالتقريب
كان مكتوبًا بالورقة الَّذي  معهم دارًا للتقريب فسألته ولكن اللقب  تقابل معهم اإلمام الشهيد وأنشأ

 ردَّ قائًَل لقبه  كان الموسوي نسبًة لعائلتِه على األرجح ؟لموسوي وليس الخ مينيالَّتي عثرت  عليها هو ا
 ،فيه كان مشهورًا بالموسوي زارناالَّذي ولد فيه وفي الوقت الَّذي وكان أيضًا الخميني نسبة إلى البلد 

اإلمام -أْن نعمل في المتفق عليه بيننا قرأت في الورقة مقولة اإلمام الشهيد الشهيرة دت  أسأله  ع
هل هذه العبارة   ،ر بعضًا في ال م ختلف فيهنعذ   وأنْ  أْن نعمل في المتَّفق عليه بيننا-الش هيد يعين البّنا

هذه عبارة األستاذ رشيد رضا رحمه  اهلل وقد  :قال ؟يعةكانت من أجِل التقريب بين الس نة والشِّ 
وقد قالها للقّمي  يعةجمعته بالشِّ الَّتي منها تلك اللقاءات  ،مواضع كثيرة في دياستعملها اإلمام الشه
وقد قال -هذا هو قولهُ -رًا كبيراً تأث  ا ر بحسن البنَّ الخميني تأثَّ  ويبدو أنَّ  استطرد مَّ وللكاشاني بعد ذلك ث  
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وهل قابلت -اخلرباوي يقول ثروت-سألته  -لعباس السيسي ؟اخلميين قال ملنسي د يعين ال-شخصياً  لي هذا
ة بعد الثورة اإلسَلمية في مرّ  وفود من الجماعة أكثر من بعض فقد زراته  قابلته  ،نعم :قال ؟الخميني

بل  ،سي دال إشارات إىل سفر ال ،توجد إشارات إىل هذا املوضوع (إيران واإلخوان املسلمني)ويف كتاب -إيران
نعم قابلته  :قال-بالثورة اإلسلمية واجلمهورية اإلسلمية ،لميةاإلخوان املسلمني بعد الثورة اإلس علقةإىل 

وكنت في إحدى هذه  ة بعد الثورة اإلسَلمية في إيرانبعض وفود من الجماعة أكثر من مرّ  فقد زراته  
امرباطور االقتصاد وهو  ،املسئول عن االقتصاد اإلخواينهو يوسف ندى هذا -الزيارات وأخونا يوسف ندى

 وقد ذهب ندى وفقًا ألوامر صدرت له   وسف ندى كان على رأس الوفد األولوأخونا ي-اإلخواين
ه  وأظنّ آخر  نت في وفدٍ ك  فقد  ا أنا أمَّ -كان مرشدًا عامًا لإلخوانال ذي  -شخصيًا من األستاذ التلمساني

فوافق  ،إيرانلإلخوان جمعية في وتحدَّثنا مع الخ ميني رحمه  اهلل عن ضرورة أْن يكون الثَّاني الوفد 
ومقابلته لإلمام الشهيد  تأثرًا كبيرًا وأخبرنا عن زيارته لنا في مصر ر بحسن البّناتأثَّ  إنَّه   :بسماحٍة وقال

يف علمي مل -اكان لحسن البنّ الَّذي  ب المرشد رًا وتيمنًا بلقمرشد تأث  لب اه أطلق على نفسِه لقإنَّ  :وقال
وهي تعين الزعيم أو يف اللغة الفارسية  (رهرب)طلق عليه لقب أُ  ،بللقلافسه  هذا ن يين علىاخلمسي د اليطلق 

أطلق على نفسه ال ذي ليس هو  هُ ولكن   ،املرشدهو من أحد معانيها يف التمجة العربية قد يكون القائد ولكن 
بُه هم ال ذين أطلقوا عليه  هذا اللقب هذا اللقب ا اجلماهري وأتباعُه وُطل  وقد تكون هناك تفاصيل أخرى  ،وإّن 

إىل صفحة  115موجودة من صفحة و احلادثة مفصلة  أنا قلت هذه   ،يستمر يف احلديث ُث   ،حنُن ال نعلم هبا
122. 

على  عندي يلال دل ،اهبالقضية وال أكذّ  ق هذه  صد  يعية كما قلت أنا ال أُ خصيات الش  من الش  
ببًا باعثاً يكون س أن كنمي ،هذا املصدر ال أستطيع أن أثق بهو  ،هذا املصدر ال يوجد مصدر إال  و صدقها 

 ،اً تشرة جد  اسعة ومنو كون ستالقضية ثابتة فالقضية القطبية  ولكن لو كانت هذه   للبحث خلف هذه القضّية
 ،رث  تأي الفكر أم مل ر هبذا تأث  اخلميينسي د بغّض الن ظر أن  ال، وأنتم من خلل ذلك تعرفون خطورة املوقف

ة املراجع وهكذا بقي   ،يو الشخصى النحر عليتأث   ر هبذا الفكر أم ملالشريازي تأث  سي د ال ظر أن  الن   بغض  و 
 .اآلخرين
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كان يف ي  ال ذي روشاهسهادي خسي د الوهو  ،يةيعتبها أحد الشخصيات العلمية الش  هناك دراسة ك
ناسبة ّب ،وفةرة معر مفكّ و  ةشخصية علميوهو  ،سفريًا للجمهورية اإلسلمية يف الفاتيكان اتت فتة من الف

 ؟اون ما عنواّنأتدر  ،ةي دراسروشاههادي خسسي د الا كتب مئوية مرور مئة سنة على والدة اإلمام حسن البنّ 
يخ الشَّ زرعها  يتكة الَّ المبار  زالت الشجرة وما-فيها يقول ،طويلة مفصلة دراسة وهي (،ميلد النور)عنواّنا 

الوحدة  هيدًا لمشروعش ث  كانه حيوسَلم  اهلل علي-إىل أن  يقول ..أشجارُه ّن  ت-البنا تنمو وتؤتي ثمارها
 .ميةإلسَلة امَّ لل   والقضيَّة الفلسطينية الَّتي ت شكِّل أقدس قضيةٍ  اإلسَلمية

نا وأعرفه حفظُه أا ما أأم   ،يُت كشحًا عنهاعرضتها عليكم وقضايا أخرى طو ال يت القضايا هي هذه 
 ندي معلوماتع ،يديكمأبني  حَّت  أعرضهُ ة حسي   ةً ين ال أمتلك عليه أدلّ لكن   ،فهو أكثر من ذلك بكثري

 ،عرضهأ ستطيع أن   أين الكن  ل ،اً وأخطر من هذا الكلم بكثري جد   ،اً بكثري جد  و بكثري  تفاصيل أكثر من هذاو 
من  .؟!.ما شاء اهللقة ية موف  يعاحة الش  الس   ألن   ،الكلم ضُ أنا أعرض الكلم مع الوثائق واحلقائق ويُرف  

ق عها وباحلقائيصدق م ومن ،هو هذا الص ادق برك  مُ ـها وجيعلها تعيش يف اجلهل اللُ يكذب عليها وجيه  
 إذاو  ،قاحلقائ هذه   بُ كذ  تُ  ،مسموعةو ة مرئيّ و مكتوبة و مقروءة  ،ة احملسوسةوباملطالب احلسي   الدقائقوالوثائق و 

 .وتبدأ عملية التقيع الشنيعة ر فُ حتُ فإّّنا قت د  ا صُ م

كلمي   ل  يقول كُ  طيع أحد أن  ولكن ال يست ،صحيحاً  ليس بعض كلميأّن البعض  لرّبا قد يقو 
قد يكون بعض الكلم ليس  ،أنا كذلك أقول ليس بالضرورة أن  يكون كل  كلمي صحيحاً  ،ليس صحيحاً 
نصفني هل ميكن ألحد حينما م مكنت  نصافًا أسألكم إن  ولكن إ ،توجيهات أخرى أنا ال أعرفها صحيحًا ولهُ 
حًا ثبتت صحي فإذا ثبت بعُضُه وكان! ؟ ُكل  كلمي ليس صحيحاً أحاديثي هذه فيقول إن  يستمع إىل 

ك وتبطل احملكمة دليًل ويبقى دليٌل آخر ال م دليلني على حق  وتقد  أنت حني تذهب إىل احملكمة  ،احلقيقة
حيحاً يف هذه احللقة أو إذا كان بعض كلمي ليس ص نعم يثبت. ؟هبذا الدليل كاحملكمة أال يثبت حق   تبطله

الوثائق احلسية األدل ة و  ،بعُض كلمي قطعًا صحيحعلى األقّل  ،أو يف احللقات اآلتية السابقة يف احللقات
 ويدل على ريش هذا البعض يألن   ،صحيح ثبتت احلقيقة هُ إذا ثبت بعض الكلم بأن   ،والقطعية موجودة

 يستطيع أحٌد منكم أن  ال  لكن !!ثابتة احلقيقةُ ف ،صحيح هُ الكلم أن   فإذا ثبت بعضُ  ،حقيقة واضحة صرحية
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 أنا ،ل وجدانًا وعقلً أو يُقب  ًا يم ذلك سيكون منطقيًا أو علال أعتقد أن   ،كلمي ليس صحيحاً   ل  كُ   بأن  يقول 
 خمطئاً و أقول البعض من كلمي صحيح والبعض اآلخر رّبا أكون مشتبهًا  ،ّدعي أن  كل  كلمي صحيحال أ
ا يكون هناك ضعف يف  الكلم ألن ه رّبّ  أقول هذا !!صحيح ثبتت احلقيقة هُ إذا ثبت البعض أنّ ولكن   ،فيه

 وكأن   ،الكلم صار ضعيفاً  ل  كُ   ذا الضعف ويضربون عليه وكأن  هب مسكونفي ،كلمي يف هذه اجلهة أو تلك
تلحظون الكلم  ل  عدم صحة بعض كلمي وإن كان كُ  ت  إذا ثبُ  !!ق صارت كذباً احلقائ ل  هذه  كُ 

وال  ،دسيّ كم بكلم ح  تما جئأنا  ،ةواملطبوعة واملكتوبة واحلسيّ  ة واملسموعةاملرئيّ ة باألدلّ إّّنا هو وُتشاهدون 
فما  ،الكتب كتبهم وكل   ،الصور صورهم وكل   ،كلمهمالذي جئُت به هو  الكلم  ل  كُ   ،وأظنّ  قلت أنا أعتقد

 .أنا جمّرد ناقلإذ  ،جئُت بشيٍء من عندي

  ؟صل تقد يقو قائل أنت إلى أين تريد أنْ 

 ،يعيالش    الوسطيفعي افلش  اكيف انتشر الفكر   ،كرةالف  هذه ب لكم قر  أُ  أن  إىل أصل  أنا أريد أن  
 ،طيبشر الفكر القل ما انتمث ،عاتعرب اجملمو  ،عرب الكتب ،عرب املراجع ،انتشر الفكُر الش افعي ع رب العلماء

طب قسي د ب إىل ر عي وأقافالش   أنتم أقرب إىل إذ يهذا الوصف وصف حقيقو  ،افعيون القطبيونش  ها الي  يا أف
وهذا  ،حيحةص نهجيةٍ معلى  ولكن هذا احلب ليس مبنياً  ،صحيح أنتم حتبوّنم بقلوبكم ،من علي  وآل عليّ 

ثُه هداء وهو حيُ الشُ سي د قاهلا لال يت املشهورة كلمة الفرزدق املعىن جنده يف    م معكق لوبه) :لكوفةان أهل  عد 
هي ليست مع يتكم فم ومنهجأما فكركم وثقافتكم وعقولك ،دم  أنتم قلوبكم مع آل ُم   (،وأسيافهم عليك

مع آل يت ال  ن القلوب ولك ،لكذيف  شاك   ال يشك  و  ،دم  ون آل ُم  ب  حت ،دم  قلوبكم مع آل ُم   !!دم  آل ُم  
هل ألالفة  خمنهجيةٍ م إىلدي لعباوالعملي وا والعقائدي يف اجلانب الفكري ل هذا احلبّ د إذا كانت حتوّ م  ُم  
وسيأتينا  ،نيلٍم ويقع ا عنأقول هذ !!كممن قلوب دم  آل ُم   ب  ذلك سيكون سببًا لسلب حُ  فإن   ،يتالب

نسان سل ُب من اإلستودع يُ اٌن مهناك إمي ،القادمة عن اإلميان املستقر واإلميان املستودعالبحث يف احللقات 
ا نَ مَ زِ ن لَ مَ وَ ) :دم  ُم   انون آلق انونومن مجلة األسباب ال يت جتعل اإلميان ُمست قر ًا هو هذا الق ،ته  عند مو 

 .؟! (.اهزمنَ لَ 



  5ة جثقافة الشيعيّ ة في ساحة الاستكشافيّ  جولة  ( 92الحلقة ) - : الكتاب الناطق / للشيخ الِغّزي3 الجزء –ملّف الكتاب والعترة 
 

- 59 - 
 

  ؟يلتزم بهم شيءٍ  بأيِّ و  ؟شيٍء يلزمهم بأيِّ 

 ،طيبوالقُ  افعيلفكر الش  ارُع يف هو يكو مهم بقلبه لز ي ا أن  أم   ،وعملً  ومنطقاً  عقيدةً و عقًل وقلباً وفكراً 
مل يكن ذي ال   ،زيالشرياد سي  ال فعلمثل ما  ،وينصحون ،مونقد  مون لكم ما يُ قد  يكرعون ويُ  مراجعناف

من  ؟نفرّ  من أين !قطبي د س فكر أذهب وأكرع يف :هم يأمرونه يقولون لهُ و يكرع ويكرع  إىل أن هاً متوج  
 هواآلن  الكبريو لداهم ان اخلطر ولك ؟قطبسي د أم من  ؟يبأم من ابن عر  ؟صار أمرًا واقعاً ال ذي افعي الش  

افعي صار لش  ا ،راً واقعاً صار أم هُ ن  ألأقول هو األخطر  ين ال أستطيع أن  افعي أخطر لكن  طبعاً الش   !!قطبسي د 
ا أو ال و قصدّ  ،دون قشور من يقةُ احلق هذه هي !!نا شافعيونولكن   حنُن شيعةٌ  ،منا حنن شافعيونل  س ،أمراً واقعاً 
ك وا من ذلدكّ تأو ملصادر اجعوا ار ، عليكم احلقائق قرأتُ و  ،ق احلقائق ومسعتم احلقائمتدكم شاهولكن   ،تصدقوا

  .!!.بأنفسكم

ز نوا  نتمأ ،يطاينق الش  واملنط اينمحاملنطُق الر   :وميزاننا امليزان ال ذي اقتحتُه عليكم من أّول حلقة
 ،الب الرافاعيطسي د ولل ،ممسن احلكيسي د هناك منطٌق لل ،ون هلم منطقر اآلخ ،ق  اآلخرينمنطقي مع منط

شريازي السي د ٌق للومنط ،شاينالكقاسم اأيب السي د ولل ،يخ علي الكوراينوللش   ،د باقر الصدرممّ سي د ولل
انت كلو   ،ري ثابتةبتة أو غثالقضية ااخلميين ألن ين ال أعرف هذه سي د ال أقول للو  ،اخلامنئيسي د ومنطٌق لل

  .يديكممنطٌق عرضتُه بني أهناك يف املقابل و  ،اخلميينسي د ثابتة أيضاً منطٌق لل

طيب يف لفكر القخطر ا أضعاف أضعافهو جف طيب يف الن  كر القُ خطر الف   أن   ،ني أخبركمولكنَّ 
لتهم قد إ ر القطيبالفكو  ،دوهناك تأثري للفكر القطيب ولكن حبدو  ،ابن عريبر عليها فكر قم يؤث  ف !!قم
هي لي الوائيخ الش  ابر منو  ،فكٌر قطيب هوفشيء تسمعون  خارج اإلطار احلوزوي أيّ يف النجف  ،جفالن  

  !!..فكرين هذين الخليٌط بنيكذلك هي اخلطباء  منابر سائر و  ،افعي والقطيبالش   خليٌط بني الفكر

لو ذاحبني  فرحانني ذاحبني خروفني ،يل احلسيناتو على مسؤ  ،اتيقع على احلسينيّ يف ذلك اإلث و 
ويأتون خبطباء اس يدفعون األموال وجيمعون الن  و سني حُ مون خدمة لليقد   ،عجل طاخبني هلم قدرين قيمة

مة د  سكم خب   فهذا هو حالكم يا من تسمون أن ،افعي والقطيبالفكر الش   س شيعة أهل البيتو حيثون يف رؤ 
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دوا تأكّ ذهبوا و ال تريدون أن تصدقوا إ ،قوا أنفسكمقوا واحلد  قوا ص  تصد   تريدون أن   ،هذه هي احلقيقة ،احلسني
 .بصحيحليس  لكم هل هو صحيح أمرتُه ذكال ذي حصوا هل هذا الكلم إف ،ة كلمين صحّ م

ين الوقت يُدامه ،اهرٍي منن كثع كشحًا ين قد طويتُ ألن   ينعلومات تربكامل واهلل كثرةُ و  ،القضية طويلة
قيت ب ،ري والكثريقي الكثكان ب  شاء اهلل اجلمعة القادمة سأشرع بعنوان جديد وإن   إن  و  احللقة طويلة، توصار 

ر إن  دُت وقتًا آخا ما وجإذ ،اهلكن ين ال أجد وقتًا لسرد   ،احلقائق الدمسة خبصوص هذا املوضوعالكثري من 
  ..عدفس املو نفس الربنامج لقادم نعة املقاؤنا اجل ،سنُح به املقامأتناوهلا حبسب  ما ي   أعدكم أن   شاء اهلل تعاىل

 ..رمَ ة القَ ايَ عَ م في رِ ك  ترك  أَ و 

 ..ينيَك الح سَ خِ ِبحقِّ أَ  انَ وهِ جَ و   نْ عَ  ربَ ف الكَ شِ كْ ين إالح سَ  يكَ خِ ِه أَ جْ ن وَ عَ  بِ رْ الكَ  فَ اشِ كَ يَا  

 ..ل ْطفاً يا َقَمر. .َسََلماً يَا َقَمر

ان مَ األَ  كل  أَ سْ أ ..انمَ ك األَ ل  أَ سْ اء أَ رَ هْ الزَّ  كَ مِّ حقِّ أ  بِ  ..انمَ األَ  ،ماناألَ  ،انمَ ان األَ مَ ب الزَّ احِ ا صَ دي يَ يِّ سَ 
 ..كيلَ عَ  هللِ ا وات  لَ يز صَ زِ ا العَ نَ ان َ مَ بِر واآلخرة يا أَ القَ نيا وَ ين والد  ان الدِّ مَ أَ 

 ..ي أماِن اهللفِ . .ميعاً عاء جَ م الدّ أسألك  
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