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 1437ذى الحجة  7م ــ 9/9/2016الجمعة: 

ال يزال الحديث يف مالمح املنهج األبرت الذي يتحرّك بفاعلية كب�ة ونشاط شديد يف وسط املؤسسة الدينية الشيعية الرسمية..  ✤
 أجريُت يف الحلقة املاضية ُمقارنة رسيعة ب� سيّد قطب والسيّد محّمد باقر الصدر، والسيّد تقي املُدرّيس. 

ذه املقارنة التي أجريتها يف الحلقة املاضية ب� منهجيّة التفاس� الثالثة) يتبّ� من خاللها أّن (وقفة عرض إج�لية رسيعة لِ� مّر يف ه
املنهجيّة التي كُتب عىل أساسها كتاب [املدرسة القرآنية] للسيّد محّمد باقر الصدر، وكذلك كتاب [ِمن ُهدى القرآن] للسيّد محّمد 

% ملنهجيّة آل محّمد صلوات الله عليهم يف تفس� القرآن! فهي يف 100جية ُمخالفة تقي املُدرّيس، هي منهجيّة واحدة، وهي منه
 حقيقتها نسخة ُمشّوهة ِمن منهجيّة سيّد قطب يف تفس�ه [يف ظالل القرآن]!!

 كالتايل:أد� مراجعة ألحاديث أهل البيت تُبّ� لنا منهجيّة آل محّمد صلوات الله عليهم يف تفس� القرآن، وهذه املنهجيّة  ✤

أوالً: أهل البيت وضعوا لنا قواعد يف التفس�، والروايات ذكرْت تلك القواعد، ولكّن عل�ء الشيعة أعرضوا عنها ألنّها ضعيفة بسبب  ◀
 قذارات علم الرجال!

يقرؤه الناس، ولكنّهم بيّنوا ثانياُ: بيّنوا لنا القراءة الصحيحة التي نزل بها القرآن، صحيح أّن أهل البيت أمرونا أن نقرأ القرآن ك�  ◀
لنا القراءة الصحيحة يك نفهم القراءة عىل ضوئها، وهذه األحاديث التي تُبّ� القراءة الصحيحة هي األخرى رفضها عل�ؤنا بسبب 

 قذارات علم الرجال، وأوساخ علم األصول، وق�مة قواعد التفس� التي جاؤوا بها من النواصب!

 اآليات ِمن خالل األحاديث التفس�ية للقرآن.. لكن عل�ءنا مزّقوا كُتب األحاديث التفس�ية للقرآن (كتفس� ثالثاً: فّصلوا يف معا� ◀
العيّايش الذي مل يُبقوا منه إّال ما هو أقّل ِمن النصف! وتفس� القّمي حرّفوه، وتفس� اإلمام العسكري علسوه، فلم يُبَق منه سوى 

اليس� الذي بقي منه حكموا عليه باإلعدام! وهكذا صنعوا مع سائر الروايات واألحاديث التفس�ية  أجزاء يس�ة جّداً، وحتّى هذا
 فمزّقوها ّرش ُممزق وركضوا عىل النواصب!)

ركض الطويس عىل الطربي، وطبّق منهجية الشافعي وعبّأها بأفكار املعتزلة! وراح يتتبّع الطربي في� يقول فيستنسخ أقواله! إىل  ●
الذي تصّور الكث�ون ِمّمن يقرؤون تفس� التبيان للطويس أنّه ح� يتحّدث عن (أيب جعفر) فهو يتحّدث عن اإلمام الباقر،  الحدّ 

 والحال أنّه يعني (أيب جعفر الطربي)! وارجعوا إىل تفس� الطربي لتتأكّدوا من ذلك!

الف�! فعّب منها عبّاً.. وساوى يف طرحه ويف تفس�ه ب� ما أّما الطربيس يف كتابه [مجمع البيان] فقد ركض عىل كّل كتب املُخ ●
يقوله آل محّمد وب� ما يقول النواصب وجعل الكالم رأساً برأس!! (عل�ً أّن هذا التفس� هو التفس� املُعتمد واملُعترب يف املؤسسة 

 مثل!)الدينية بكّل مراجعها السابق� واملعارصين األحياء، ألنّه التفس� الناصبي األ 

أجزاء كتبها الشيخ محّمد هادي معرفة، بذل فيها جهداً  10وقفة عند كتاب [التمهيد يف علوم القرآن] وهو موسوعة كب�ة من  ✤
جبّاراً، الشيخ محّمد هادي معرفة هو ِمن أجواء املرجعية الش�ازية الكربالئية وِمن أجواء املرجعيّة النجفيّة والقّمية (فهو رجٌل 

 ) من هذه املوسوعة تحت عنوان: التفس� واملُفّرسون منهاج التفس�).10هذه االتّجاهات). (وقفة عند الجزء ( ُمخرضم ب�

يقول الشيخ محّمد هادي معرفة وهو يتحّدث يف كتابه عن تفس� (يف ظالل القرآن) لسيّد قطب، يقول: (يف ظالل القرآن لسيد  ❂
 عىل يد طُغاة ِمرص)! فهو يرى سيّد قطب شهيد!!! 1386ة ابن قطب ابن ابراهيم الشاذيل املُستشهد سن

ثُّم يقول وهو �تدح تفس� سيّد قطب: (فكان تفس�ه هذا ِمن خ� التفاس� األدبية اإلجت�عية الهادفة إىل إحياء الحركة اإلسالمية  ■
كريم، وتعريف املُسلم� إىل املُهّمة الِعلميّة العتيدة، فِمن أهدافه إزاحة الفجوة العميقة ب� ُمسلمي الَعْرص الحارض والقرآن ال

مية السياسيّة التي قام بها القرآن، وبيان الحميّة الجهاديّة التي يهدفها القرآن الكريم، إىل جنب تربية الجيل املسلم تربية قرآنية إسال 
 كاملة، وبيان معامل هذا الطريق الذي يجب عىل املسلم� سلوكه..)

معرفة يقول (إىل جنب تربية الجيل املسلم تربية قرآنية إسالمية كاملة)!! وأقول: أّن هذا التفس� يُريّب الجيل الشيخ محّمد هادي  ●
 املُسلم عىل عداء أهل البيت عليهم السالم، وعىل نُكران حّقهم، وعىل إلحاق النقص بهم، وعىل طمس فضائلهم!

تفس� اآليات يف ذوق أديب خالص ببيان األهداف الكليّة التي ترمي إليها اآليات أيضاً يقول ُمتحّدثاً عن هذا التفس�: (ثّم يُحاول  ■
ِمن غ� تعرّض للجزئيات، ك� يجتنب ِمن ذكْر اإلرسائيليات والروايات املوضوعة أو الضعيفة..) يعني أّن هذا الكتاب نقي وصايف ِمن 

ة يف هذا التفس� التي تقول أّن سيّد األوصياء رشب الخمر وصّىل وهو ال اإلرسائيليات والروايات املوضوعة مبا يف ذلك الرواية املذكور 
 يدري ما يقول، فهي ليسْت ِمن اإلرسائيليات، وليسْت ِمن الروايات املوضوعة أو الضعيفة!!

ويقول يف تفس�ِه وهو يتحّدث عن تفس�(ِمن هدى القرآن) للسيّد محّمد تقي املُدرّيس: (تفس�ٌ تربوٌي تحليٌيل شامل، يبحث  ❂
ها فيه املؤلف هو السيّد محّمد تقي املُدرّيس عن الربط املوضوعي ب� الواقع املُعاش وب� الحقائق الراهنة والدالئل البيّنة التي أبان



م منذ أربعة َعَرش قرناً، كمنهج تربوي وأخالقي، يستهدف وْضع الحلول الناجعة لكّل ُمشكالت العصور املختلفة حتّى القرآن الكري
ن قيام الساعة. قال املؤلف: "واعتمدُت فيه عىل منهج التدبّر املُبارش، انطالقاً مّ� بيّنته يف التمهيد، أي منهج االستلهام مبارشة مِ 

قرآن ذاته كلّ� قُرصنا عن فهم بعض آياته ِوفْق املنهج الذي علَّمنا إيّاه الرسول الكريم وأمئة أهل البيت حيث اآليات والعودة إىل ال
ً تحليلياً تربوياً مل توجد فيه املْعمعات الجدليّة، وال الُخرافات اإلرسائيلية، ُمعتمداً  عىل  أمرونا بتفس� القرآن ببعضه" فكان تفس�ا

قاصدها العالية وأهدافها السامية، وُمعالجة أدواء املُجتمع ُمعالجة ناجعة موفقة..)!! وهو مدٌح عىل نفس ْرشح اآليات وِذكْر م
 النََسق الذي مدح به كتاب سيّد قطب (يف ظالل القرآن)!

ّد ِمن ويقول وهو يتحّدث عن تفس�(ِمن وحي القرآن) للسيّد محّمد حس� فضل الله: (تفس� تربوٌي اجت�عٌي شامل، ويُع ❂
أروع التفاس� الجامعة النابعة ِمن روحٍ حركيّة نابضة بالحيويّة اإلسالمية العريقة. انطلق فيه املؤلف هو السيّد محّمد حس� فضل 

ه سيّد عالله ِمن أملع عل�ء اإلسالم يف القطر اّللبنا� يعمل يف إحياء الجّو القرآ� يف كّل مجاالت الحياة املادية واملعنويّة نظ� ما صن
قطب يف تفس�ه (يف ظالل القرآن) ُمضيفاً عليه تعاليم صادرة عن أهل البيت يف تربية الجيل املسلم، ومتناسباً مع كّل دور ِمن أدوار 
الزمان..) صار ِمن أروع التفاس� بنظر السيّد محّمد هادي معرفة ألنّه نُسخة مشّوهة ِمن تفس� سيّد قطب (يف ظالل القرآن)، وكّل 

املدح لهذا الكتاب ألنّه صار نظ�اً لتفس� سيّد قطب!! أيضاً يقول يف كتابه: (وقد رّجح الشهيد الصدر هذا الّلون الثا�، الذي  هذا
 هو محاولة لَفهْم وْصفة القرآن بشأن ُمعالجة أدواء هي حارضة الحياة..)

أم� املؤمن� وهو يتحّدث عن القرآن الكريم :"ذلَك القرآن  ثُّم ينقل كالم السيّد محّمد باقر الصدر الذي جاء فيه: (قال اإلمام ■
فاستنطقوه ولن ينطق، ولكن أُخربكم عنه؛ أال إّن فيه علْم ما يأيت والحديث عن املايض، ودواء دائكم ونظم ما بينكم". التعب� 

ها حواراً مع القرآن الكريم، وطْرحاً للمشاكل باالستنطاق الذي جاء يف كالم ابن القرآن، أروع تعب� عن عملية التفس� املوضوعي بوصف
املوضوعية عليه بقصد الحصول عىل اإلجابة القرآنية عليها) ولكّن سيّد األوصياء صلوات الله عليه يقول عن القرآن (ولن ينطق)! 

 ى يُحرض الدواء فالدواء عند عّيل.فكيف سيُحرض لنا السيّد محّمد باقر الصدر دواء دائنا ِمنه؟! البُّد أن يذهب إىل أم� املؤمن� حتّ 

وقفة عند ما يقوله الشيّخ محّمد هادي معرفة عن كتاب [تفس� الربهان] الذي ال يشتمل إّال عىل أحاديث أهل البيت عليهم  ❂
سكري.. والتفس� السالم يف تفس� القرآن، يقول: (ويف تفس�ه هذا يعتمد كتباً ال اعتبار بها أمثال: التفس� املنسوب إىل اإلمام الع

املنسوب إىل عّيل بن ابراهيم ابن هاشم القّمي.. وكتاب (االحتجاج) املنسوب إىل الطربيس ومل يُعرف لحّد اآلن، وكتاب (سليم بن 
ا ِمن قيس الهاليل) املدسوس فيه، وغ� ذلك ِمن كُتب ال اعتبار فيها، فضالً عن َضْعف اإلسناد أو اإلرسال يف أكرث األحاديث التي ينقله

هذه الكتب..)!! يعني كتاب سيّد قطب الناصبي البغيض وكُتب الذين قلّدوه يف منهجيّته ِمن عل�ء الشيعة هي ِمن أفضل وأروع 
 التفاس�، بين� الكتب التي تشتمل فقط عىل أحاديث أهل البيت عليهم السالم هي كتٌب ال اعتبار فيها!! أيُّ منطٍق هذا؟!

ذي ذكره يف كتابه بشأن [تفس� الربهان] هو رأي جميع املراجع األحياء واألموات!! (رمّبا يُخالف البعض هذا عل�ً أّن هذا الرأي ال
 الرأي، وهذا الذي يُخالف يُعّد شاذاً يف نظر املؤسسة الدينية الشيعية الرسمية)!

ار يف الوسط الشيعي! املُشكلة أنّهم يُشّجعون لو مل يُشّجع العل�ء واملراجع عىل قراءة كتب سيّد قطب لَ� انترشْت هذا االنتش ✤
 عىل قراءة هذه الكتب، ويعتمدون منهجيّتها، و�تدحونها امتداحاً كب�اً!!

 وقفة عند كتاب [مشاهد القيامة يف القرآن] لسيّد قطب. ✤

وقفة ملا كتب سيّد قطب يف اإلهداء: (إىل روحك يا أيب أتوجه بهذا العمل..)! هو ال يتوّجه إىل أهل البيت، ويطعن يف أهل البيت،  ■
ويطمس ذكر أهل البيت طمساً خبيثاً إىل أبعد الحدود، ويُيسء إىل أم� املؤمن�.. ولكنّه يف هذا العمل يتوّجه إىل روح أبيه!! سيّد 

 لجاهلية والرشك عىل الجميع، ولكن ح� يصل األمر إليه يتوّجه إىل روح أبيه وال يرى يف فعله أّي إشكال أو رشك!!قطب يحكم با

أيضاً يف آخر الكتاب يُعيد فيُكّرر هذه القضيّة، فيقول: (..فإىل روحك يا أيب أتوجه بهذا العمل، ولعلّه عندك مقبول، وعند الله  ■
 مستجاب.. ابنك سيّد)

يف الخامتة فيقول وهو يتحّدث عن مراجعه ومصادره يف كتابه: (كان مرجعي األّول يف هذا الكتاب هو املُصحف الّرشيف، وقد أّما  ■
 اعتمدُت عىل فهمي الخاص ألسلوب القرآن الكريم وطريقته يف التّعب�، وإن كنُت قرأُت كث�اً ِمن التّفاس� ألعرف ماذا يقال، ولكنّني

ها هنا؛ ألنّها مل تكن مراجع يل يف الحقيقة)!! هذا تفس� بالرأي بنحو ُمطلق من ناصبي!! التفس� بالرأي ِمن الشيعي ال أستطيع أن أثْبت
 ؟!إذا كان موافقاً للحّق ال يُؤجر عليه.. ف� بالك إذا كان التفس� بالرأي للقرآن جاء ِمن ألعن ناصبي يف التأريخ، ماذا سيُخرج إلينا

لُسَور القرآن يقول سيّد قطب: (واستعنُت يف ترتيب الُسَور وبيان اآليات املكيّة واملدنيّة بتحقيقات املُصحف  ويف كيفية ترتيبه ■
األم�ي ومبا ورد يف بعض كُتب التفس� وبخاّصة: البيضاوي، وأيب السعود، والزمخرشي والرازي.. وبرتجيح الخاص يف النادر)!! يعني 

 تشخيصه وتحديده!! ُمفّرس من هذا الطراز ماذا تتوقّع أن يُقّدم لك يف هذا الكتاب؟!حتّى امليّك واملد� يتدّخل يف 

 وقفة عند صورت� من كتاب [مشاهد القيامة يف القرآن] لسيّد قطب. ✤



فإذا مشهٌد  –ساحة العرض الفسيحة  –: الحديث يف سورة األعراف.. يقول: (ثّم يتوجه النظر إىل جانب ِمن الساحة 1الصورة  ✱
هنا  آخر، مشهد (األعراف) الفاصلة ب� الجنّة النار، وكأّ�ا هي نقطة مرور يُفَرز فيها أهل الجنّة وأهل النار، وُيوّجه كٌل إىل ُمستقره

أو هناك، وعليها رجال يعرفون هؤالء وهؤالء بسي�هم، فيوّجهونهم إىل حيث هم ذاهبون، يشيعون كالً منهم مبا يستحق ِمن تحق� 
!! فال توجد إشارة ِمن قريب أو ِمن بعيد للرجال املوجودين عىل األعراف! فال أدري ملاذا عل�ؤنا ومراجعنا يركضون وراء أو تكريم)

 هذا الكالم املوجز املُخترص؟!

ايف وقفة عند بيان معنى األعراف يف قوله تعاىل يف حديث سيّد األوصياء مع ابن الكّوا (رجل خارجي ناصبي)، والرواية يف [الك ✤
 ] يف باب معرفة اإلمام والرّد إليه.1الرشيف :ج

يقول اإلمام الصادق عليه السالم: (جاء ابُن الكواء إىل أم� املؤمن�، فقال: يا أم� املؤمن� {وعىل األعراف رجاٌل يعرفون كُّالً  ■
عرَف الله عّز وجّل إّال بسبيل معرفتنا، ونحن بسي�هم}؟ فقال نحُن عىل األعراف، نعرُف أنصارنا بسي�هم، ونحُن األعراف الذي ال يُ 

وأنكرناه.  األعراف يُعرّفنا الله عّز وجّل يوم القيامة عىل الرصاط، فال يدخل الجنّة إّال َمن عرفنا وعرفناه، وال يدخل النار إّال َمن أنكرنا
يله والوجه الذي يؤىت منه، فَمن عدل عن واليتنا إّن الله تبارك وتعاىل لو شاء لعرّف العباد نفسه، ولكن جعلنا أبوابه ورصاطه وسب

أو فّضل علينا غ�نا فإنّهم عن الرصاط لناكبون، فال سواء َمن اعتصم الناس به، وال سواء حيُث ذهب الناس إىل عيون كدرة يُفرغ 
 بعضها يف بعض، وذهب َمن ذهب إلينا إىل عيون صافية تجري بأمر ربها، ال نفاد لها وال انقطاع). 

مشاهد القيامة يف القرآن من العيون  -نا أسألكم: كتاب [يف ظالل القرآن] هل هو ِمن العيون الصافية أم ِمن العيون الكدرة؟! أ
 الصافية أم من العيون الكدرة؟!

يرشبون : من كتاب [مشاهد القيامة] من سورة الدهر.. يقول سيّد قطب: (ويف أثناء السياق يأيت ذكر عباد الله الذين 2الصورة ✱
ِمن هذه الكأس، فيستطرد السياق يف تعداد أوصافهم فهم قوٌم يُطعمون الطعام عىل حبّه مسكيناً ويت�ً وأس�ا، وهم قوم يفعلون 
الخ� لوجه الله ال يريدون ِمن الناس جزاًء وال شكوراً، وهم قوم يخافون الله ويخشون يوماً عبوساً قمطريرا، هو ذلك اليوم الذي 

 لقد وقاهم الله ّرش ذلك اليوم ولّقاهم نرضةً ورسوراً وجنّة وحريرا)!!نحن فيه، و 

السبب يف وقويف عند كتاب [مشاهد القيامة يف القرآن] هو أنّه ِمن الكتب التي يُؤكّد عليها ُدعاة يف حزب الدعوة اإلسالمية،  ✤
 وهو ِمن الكتب التي تُؤكّد عليها املرجعية الش�ازية!

مّ� يقوله عل�ؤنا وُخطباؤنا لعمل ُمقارنة ب� ما يقوله سيّد قطب وب� ما يقوله عل�ؤنا وخطباؤنا وب� ما  عرض �اذج وأمثلة ✤
 يقوله آل محّمد عليهم السالم!

: تسجيل للسيّد محّمد الش�ازي يُؤكّد فيه عىل الذين يستمعون إىل حديثه وعىل ُمقلّديه وعىل طَلَبتِه وعىل أتباعه وعىل 1مقطع  ★
لذين يُوافقونه يف الذوق والرأي والهوى أن يقرؤوا هذا الكتاب أكرث ِمن مرّة وأن يستلهموا ما يستلهموا من هذا الكتاب بغّض النظر ا

 عن مؤلّفه!! أقول:

أوالً: كتاب [مشاهد القيامة يف القرآن] يبتني عىل تفس� القرآن بالرأي (وليس أّي رأي وإّ�ا الرأي الناصبي)! أضف أّن سيّد قطب  ◀
�ل مل يكن عاملاً حتّى ِمن عل�ء الدين السنّي، وإّ�ا كان أديباً شاعراً ناقداً، وبعد ذلك التحق بالركب الديني السنّي! فأين وجه الج

 يراه فيه املرجع السيّد محّمد الش�ازي؟! الذي

 ثانياً: هذا الكتاب مبني عىل إخفاء ذكر محّمد وآل محّمد بشكل واضح ِمن بداية الكتاب إىل نهايته! ◀

ثالثاً: هذا الكتاب مبني عىل عدم وجود عقيدة اإلمامة، فهو يُفّرغ محتوى القيامة ِمن معنى اإلمامة!! مع أنّه يف عقيدة أهل  ◀
لبيت ال ُ�كن أن نتصّور القيامة بتصّور صحيح ِمن دون وجود اإلمام املعصوم.. فكّل أّمة محشورة بكّل شؤونها ترتبط بإمام زمانها، ا

ِمن دون األمئة.. عقيدتنا أّن األمئة يحرضون عند املوىت، فكيف  -بحسب عقيدة أهل البيت  -فال نستطيع أن نتصّور مواقف القيامة 
 عرصات القيامة؟! (وهذا الكتاب يُغيّب هذه الحقيقة ِمن أّوله إىل آخره).ال يحرضون يف 

ل رابعاً: أّن أساس ديننا وعقيدتنا يف النجاة يف يوم القيامة هو (الشفاعة) وهذا الكتاب ال شأن له بالشفاعة! ثُّم إنّنا نعتقد أّن عم ◀
إمامنا السجاد عليه السالم (الله الله يف دينكم فإّن السيّئة فيه خ�ٌ ِمن اإلنسان ِمن دون والية عّيل ليس نافعاً، وإىل هذا يُش� قول 

الحسنة يف غ�ه). (فهذا الكتاب مبني عىل رفض كّل هذه الحقائق: فال إمامة، وال شفاعة، وأساس النجاة فيه هو عمل اإلنسان! مع 
عة نبيّنا صّىل الله عليه وآله حتّى األنبياء)! فهذا الكتاب أّن أحاديث أهل البيت عليهم السالم تُخربنا أّن الجميع بحاجة إىل شفا

[مشاهد القيامة] كتاب شيطا� ألنّه يُرّسخ فكرة بعيدة عن آل محّمد عليهم السالم! مشاهد القيامة عند آل محّمد هي املشاهد 
 الحقيقية، فل�ذا نذهب إىل سيّد قطب؟!

ة ومرّة ومرّة)!! هذا التكرار لقراءة الكتاب سيُفرغ القلوب ِمن العقيدة الحّقة! السيّد الش�ازي يُويص بقراءة هذا الكتاب (مّر  ●
 ففي كّل مرّة يُقرأ فيها هذا الكتاب سوف يُبعد القارئ فيه أميال وأميال عن آل محّمد عليهم السالم!



م عىل أّن الدين هو التوبة هو الذكر هو ثُّم إّن هذا اإلرصار (ِمن بعض الفضائيات مثل: قناة املعارف وغ�ها) هذا اإلرصار منه ●
الصالة هو الصيام هو قراءة الدعاء.. هذا ليس دين، هذه األمور هي ِمن شؤونات الدين.. الدين هو اإلمام املعصوم عليه السالم 

 ين أذكار وطقوس!فقط. أّما أن يتحوّل الدين إىل طقوس فهذا دين النواصب الذين فّرغوا الدين ِمن محّمد وآل محّمد وجعلوا الد

التعامل مع املوت ومع الربزخ ومع القيامة بعيداً عن آل محّمد (هذا هو الفكر الناصبي)، فإّن أهل البيت عليهم السالم وضعوا  ●
لنا أُُسساً: كيف نتصّور املوت؟ وكيف نتصوّر الربزخ؟ وكيف نتصوّر القيامة؟ وكيف نتعامل معهم ونتواصل معهم يف هذا العامل يك 

 تطيع أن نتواصل معهم يف تلك العوامل.نس

التواصل مع آل محّمد يف هذا العامل له طُرق: هناك طرق صحيحة أراد األمئة منّا أن نسلكها، حتّى نستطيع أن نتواصل معهم  ●
 د!بفرحٍ وسعادة وعفٍو وشفاعة يف تلك العوامل، وهناك طرق سيئة ومنها هذا االنكفاء عىل الفكر املُنحرف عن آل محمّ 

يف منطق أهل البيت عليهم السالم ال يُوجد انفكاك ب� [الكتاب والعرتة] هذا هو مضمون حديث الثقل�.. يف ح� أّن كتاب  ●
[مشاهد القيامة] وكتاب [يف ظالل القرآن] فيها عملية انفكاك واضحة ب� الكتاب والعرتة!! فهذه الكُتب قد أُلّفت وفقاً للذوق 

بنفسه يُّرصح بذلك يف نهاية الكتاب ح� يقول: (كان مرجعي األّول يف هذا الكتاب هو املُصحف الّرشيف،  الُعمري، وسيّد قطب هو
 وقد اعتمدُت عىل فهمي الخاص ألسلوب القرآن الكريم وطريقته يف التّعب�)! فهو تفس� بالرأي الناصبي!

إىل َمن قال) فهو ال يتحّدث عن املعارف الدينية والعقائد وعن أم� املؤمن� عليه السالم ح� يقول (انظر إىل ما قال وال تنظر  ●
فهم القرآن وعن تفس� القرآن، فهذا الكالم ليس منطقياً، ألّن القرآن بنفسه يقول: (وما يعلم تأويله إّال الله والراسخون يف العلم) 

 فكيف نطلب معرفة القرآن ِمن غ� الراسخ� يف العلم؟!

للمرجع السيّد محّمد الش�ازي يتحّدث فيه عن عقيدته وعن فكرته وعن تصّوره وعن فهمه ملعنى : تسجيل صويت 2مقطع  ★
 الصالة عىل محّمد وآل محّمد وإن كان ذلك بنحو ُمجمل.

 : فيديو ألحد الخطباء املعروف� الذين تُأيّدهم املرجعية النجفية بقّوة، وتؤيّده الفضائيات والجّو الشيعي بشكل عام،3مقطع  ★
وهو الشيخ حبيب الكاظمي يتحّدث يف املقطع عن (الصالة عىل محّمد وآل محّمد عىل نفس هذه النغمة التي تحّدث بها السيّد 

بحسب هذا  -الش�ازي). السيّد محّمد الش�ازي والشيخ حبيب الكاظمي يقولون أّن صاتنا عىل النبي تُؤثّر يف رفع درجته! (فنحن 
ال أّن رسول الله هو الشفيع!) وهذا املنطق ليس خاّصاً بالسيّد الش�ازي، وإّ�ا هو  -لله يف رفع درجته القول نكون ُشفعاء لرسول ا

 منطق املؤسسة الدينية الشيعية الرسمية!

] وهو يتحّدث يف ذيل اآلية {صلّوا عليه وسلّموا تسلي�} بعد أن 5وقفة عند ما يقوله سيّد قطب يف كتابه [يف ظالل القرآن : ج ✤
بعد صالة الله العيل وتسليمه،  -يعني ما قيمتها  -يتحّدث عن صالة الله ومالئكته، يقول: (وأين تذهب صالة البرش وتسليمهم 

وصالة املالئكة يف املأل األعىل وتسليمهم، إّ�ا يشاء الله ترشيف املؤمن� بأن يقرن صالتهم إىل صالته وتسليمهم إىل تسليمه، وأن 
ق باألُفق الُعلوي الكريم األزيل القديم..) فسيّد قطب يقول أّن هذه الصالة عىل النبي ِمن البرش هي ترشيف يصلهم عن هذا الطري

للمؤمن� ورفٌع لدرجاتهم ح� يصلهم باألُفق الُعلوي الكريم.. فهي ليسْت ترشيف لرسول الله ك� يقول السيّد املرجع الش�ازي 
 والشيخ حبيب الكاظمي!

وقفة عند ما تقول الزيارة الجامعة الكب�ة ل�ى َمن األقرب هنا إىل منطق أهل البيت عليهم السالم (سيّد قطب أم عل�ؤنا  ■
، وخطباؤنا)؟! يف الزيارة الجامعة نقرأ: (وجعل صلواتنا عليكم، وما خّصنا به ِمن واليتكم، ِطيباً لخلْقنا وطهارة ألنفسنا، وتزكية لنا

نا، فكنّا عنده ُمسلّم� بفضلكم، ومعروف� بتصديقنا إيّاكم). هذه هي آثار الصالة عىل محّمد وآل محّمد، وال تقف وكّفارة لُذنوب
هذه اآلثار عند هذا الحّد، فعطاء محّمد وآل محّمد ال حدود له.. أّما مضمون هذه الصالة ومعناه فإّ� ال أعرفه، وال يوجد أحد 

� أّن صالة املؤمن� عىل النبي وآله ترفع درجة النبي وآله هذه ترّهات من القول.. إذا أردتم الصالة يعرف هذا املضمون.. وقول القائل
عىل محّمد وآل محّمد صلّوا بهذه النيّة وقولوا (الّلهم صّل عىل محّمد وآل محّمد ك� أنَت أهله أن تُصّيل عليهم، وك� هم أهٌل أن 

 يُصّيل الله عليهم ك� هو أهله).

قاله سيّد قطب يف كتابه الناصبي الضال بشأن الصالة عىل النبي هو أفضل مليون مرّة مّ� قاله السيّد محّمد الش�ازي، الشيخ  ما ●
 حبيب الكاظمي!

هذا املعنى للصالة عىل محّمد وآل محّمد الذي ذكره املرجع السيّد محّمد الش�ازي وكذلك الشيخ حبيب الكاظمي هو صالة  ●
الة البرتاء تارة تكون ببرت محّمد عن آل محّمد فتقول (الّلهم صّل عىل محّمد) وتبُرت! وتارة تكون الصالة البرتاء ببرت برتاء!! فالص

 معانيها، وهذه أخطر! حين� تبرت املضمون واملعنى، وهذه ِمن تطبيقات املنهج األبرت!

صّىل الله عليه وآله يتصاعد ويرتقي يف الدرجات واملراتب!  : تسجيل للمرجع السيّد محّمد الش�ازي يقول فيه أّن النبي4مقطع  ★
 ً  ونحن نؤثّر يف تصاعده يف الدرجات بصالتنا عليه! الزيارة الجامعة الكب�ة تتحّدث عن النبي وآله فتقول (آتاكم الله ما مل يُؤِت أحدا



ىل أن تقول الزيارة: (وذّل كّل يشء لكم) فكيف يكون ِمن العامل�، طأطأ كّل رشيٍف لرشفكم) يعني عطاء ُمطلق إىل املاالنهايات.. إ
 كّل يشء قد ذّل لهم وهم يتصاعدون يف درجاتهم، ونحن نؤثّر يف رفع درجاتهم!!!

الحديث يف مالمح املنهج األبرت مل ينتِه بعد (وقفة أعرض فيها مثال� للمنهج األبرت أحده� من الجّو الكرباليئ، واآلخر ِمن الجّو  ✤
 النجفي)

: وقفة عند أحمد الكاتب! وهو من قادة منظّمة العمل اإلسالمي. أحمد الكاتب هو نتاج طبيعي للمنهجية القطبية التي 1املثال ◀
 عبثْت يف النجف وعبثْت يف كربالء، ونتاج للمنهجية الحوزوية التي هي شافعية ُمضّمخة بالفكر املُعتزيل.

(عرض صور ِمن مذكرات أحمد الكاتب مُتثّل هذه الصور ِمصداق واضح ورصيح جّداً ِمن تطبيقات املنهج األبرت بشكل صادق)..  ✤
 وللحديث بقية يف حلقة يوم غد!

ته وعائلته يقول يف ُمذكّراته وهو يتحّدث عن حالته العقائدية يف أيّام ِصباه وأيّام شبابه األوىل يف أجواء كربالء ويف أجواء أرس  ■
 والوضع العقائدي يف البيئة واألرسة التي عاش فيها، يقول: (وإذا كان اإلمام الحس� قد قُتِل قبل حوايل أربعة عرش قرناً، فإنَّ مثّة

د بن الحسن العسكري" الذي كانْت أُّمي تُعّد� ألن أكون جنديّ  اً يف معركٍة قادمة وإماٍم منتظر هو اإلمام الثا� عرش الغائب "ُمحمَّ
ألتزَم صفوفِه، وواحداً ِمن أنصارِه الثالمثائة والثالثة عرش املُخلص�، الذين يشكّلون رشطاً لظهوره، وكانت تقول يل أيضاً بأنَّ عّيل أن 

أل األرض بأرفع األخالق واآلداب حتّى أكوَن واحداً ِمن أُولئَك األنصار وأحظى برشف الّلقاء باإلمام املهدي الذي سوف يظهر قريباً و�
قسطاً وعدالً بعد أن ُملئْت ظُل�ً وجورا. كانت والديت تحيك يل قصصاً عن لقاء اإلمام املهدي بالشيعة املُخلص� ِمن ذوي األخالق 

به العالية وااللتزام الديني الدقيق..) هو يقول بعد ذلك أنّه أقنع أّمه عىل عدم اإل�ان باإلمام املهدي! والغريب أنّه يُهدي بعض كت
 التي يُنكر فيها وجود اإلمام الحّجة إىل أبويه!

أحمد الكاتب دخل يف الحوزة ِمن البدايات وصار ِمن قادة العمل اإلسالمي، واشتغل يف أجواء اإلعالم ودرّس يف املدارس الحوزوية،  ●
، فهو ال يعتقد بوالدة اإلمام وأّن اإلمام ومّر بتجارب، والنتيجة التي وصل إليها هي: أنّه أنكر وجود اإلمام الحّجة صلوات الله عليه

 الحسن العسكري خرج ِمن الدنيا ومل يرتك ولداً بعده، وألّف يف ذلك الكُتب!!!

قراءة جانب من ُمذكرات أحمد الكاتب التي يتحّدث فيها عن هذا املوضوع (عن عقيدته الجديدة يف عدم اال�ان بوجود الحّجة  ✤
ثتُه عن املوضع كان والدي العزيز (رحمه الله) الذي تجاوب معي متاماً وكأنّه ينتظر ما أقول، أّما بن الحسن) يقول: (أّول َمن ح دَّ

ً وحزنْت وتأّسفْت عىل أن يكون مثرة حياتها تأيت بهذه النتيجة وهي إنكار نظرية اإلمامة ألهل البيت،  والديت فقد امتعضْت كث�ا
فرتة وبعد حوار طويل معي ومع والدي، قبلْت بالِفكْرة بعد أن تفهمتها جيّداً. لقد كانت  ونفي وجود االمام الثا� عرش. ولكنّها بعد

ها امرأة مؤمنة جّداً وُمحبّة ألهل البيت ومثقفة بالثقافة التقليدية، وقد ربّتني هي عىل اإل�ان بوجود اإلمام املهدي وانتظاره، ولكنّ 
 ّي كاله� ِمن أشّد املُدافع� عن أفكاري واملُبّرشين بها ب� األهل واألقارب واألصدقاء. مل تكن إنسانة متعّصبة أو ُمتحجرة، وأصبح والد

وتحّمال ِمن أجل ذلك كث�اً ِمن املُعاناة واملقاطعة واألذى. أبرز َمن ذهبُت إليه للحوار معه، كان ُمؤّسس الحركة املرجعية املرجع 
قد سِمع بعض  -أي املرجع الش�ازي  –، وكان -بداية تنظيم ُمنظّمة العمل اإلسالمي  والحركة املرجعية هي -السيّد ُمحّمد الش�ازي 

، فطرح أثناء زيارته يف مكتبه يف قم موضوع املص� البائس الذي يتعرّض لُه َمن يُنكر حقوق -أي عن عقيدته الجديدة  -اليشء عنّي 
 السيّدة فاطمة الزهراء يف (فدك) فأصابَُه ما أصابه ِمن الَعزْل والحصار أهل البيت، ورضب لذلك مثالً بالشيخ املُنتظري الذي أنكر حقّ 

والضغط، وفهمُت ما كان يقصد، فقلُت له: إّن موضوع فدك بسيط جداً وهاميش وال يستحقُّ التوقف كث�اً، وهناك قضايا أساسيّة 
ا تريد أن تعمل يف الساحة عليك أن تتجنّب الخوض يف متسُّ جوهر العقيدة الشيعية مثل موضوع وجود اإلمام الثا� عرش، فقال: إذ

هكذا مواضيع. وقلُت له: ليس ُمهّ�ً العمل أو عدم العمل، املُهم التحّقق ِمن عقيدتنا ومعرفة الحق ِمن الباطل. وتجّرأُت فسألته 
 قائالً: ال . في� إذا كان قد بحث موضوع اإلمام املهدي بصورة ُمفّصلة اجتهادية؟ فاعرتف برصاحة أذهلتني

وكان ِمن املُفرتض بِه كُمجتهد ومرجع قبل أن يبحث يف القضايا الفقهية الفرعيّة أن يبحَث ويجتهد يف أساس العقيدة الشيعية 
 اإلمامية اإلثني عرشية التي يبني عليها بقيّة األمور، وسألته سؤاالً آخر: هل قرأَت حول املوضوع؟ 

وهي الدراسة التي طبعها بعد ذلك يف كتاب  -للحوار، فقلُت له: إذن سوف أبعُث لك بدراستي قال: نعم. ومل تكْن أمامنا فُرصة 
 ليك تُلقي عليها نظرة وتُعطيني رأيك حول املوضوع. -تحت عنوان "تطّور الِفكْر السيايس الشيعي ِمن الشورى إىل والية الفقيه" 

ن هو أستاذي السيّد ُمحّمد تقي املُدرّيس، زعيم ُمنظّمة العمل اإلسالمي الشخص الثالث املُهم الذي قرَّرُت مفاتحته يف طهران، كا
، والكاتب والباحث واملفكّر اإلسالمي الكب�، ولكنّه -مدرسة كانت يف طهران كان يُّدرس فيها أحمد الكاتب  -وُمؤسس الحوزة القامئية 
ام للكويت، واستطعُت أن آخذ ساعة واحدة ِمن وقته وأحدثه منهمكاً يف متابعة ذُيول اجتياح صدّ  1990كان يومها يف نهاية عام 

بالتفصيل عن خالصة دراستي، وطلبُت منه أن يرشح يل كيف يُؤمن بوجود اإلمام املهدي، وأن يُقّدم يل أيّة أدلّة �لكُها، ومل اطّلع 
لم� نُؤمن بالَغيب كاملالئكة والجن والجنّة عليها حول املوضوع. فقال يل: بأّن هذا املوضوع ِمن أمور الَغيب. قلُت له: نحن املس

يث أهل والنار ألنّا نُؤمن بالقرآن الكريم، وال ُ�كن أن نقبل بأّي أْمر آخر ال يُوجد يف القرآن، ومل يثبْت ِمن خالل السنّة وال ِمن أحاد
ض فلسفي ال دليل عليه، فكيف ُ�كن اعتبار البيت، وإذا كان مشايخ الشيعة يقولون إّن اإل�ان بوجود ولد لإلمام العسكري هو افرتا



وهو ينظر إىل ساعته: أرجو أن تُرجئ الكتابة حول املوضوع حتّى تبذَل  -أي السيّد تقي املُدرّس  -ذلك ِمن أُمور الغيب؟ قال يل 
اقشته. قلُت له: عظيم.. مزيداً ِمن الوقت يف البحث والتمحيص، وال تستعجل، ثّم اكتْب بحثك وقّدمه يل مكتوباً حتّى أستطيع ُمن

َك بأّ� وهذا ما أُدركه أنا جيّداً، فإّن موضوعاً ُمهّ�ً وخط�اً كموضوع وجود اإلمام الثا� عرش ليس أمراً سهْالً ُ�كن التالعب به، وأعد 
 املُحافظة عىل الرسيّة لن أنرشه إّال بعد استك�ل بحثي لسنة أخرى. وهكذا وعدُت عدداً صغ�اً آخر ِمن أصدقايئ وإخوا�، ومل أنَس 

 املُطلقة وحْرص البحث حول املوضوع يف أضيق دائرة ِمن اإلخوان املؤمتن�.
وأرسلتُها إىل املُدرّيس ك� وعدته، وقُمُت بكتابة رسائل إىل حوايل ثالمثائة  1992أكملُت كتابة املُسوَّدة األوىل ِمن الكتاب يف نهاية عام 

ن ُعل�ء الشيعة وقياداتهم أعرُض عليهم ُخالصة ما توّصلُت إليه ِمن عدم صّحة نظرية اإلمامة وعدم إىل أربع�ئة عامل وُمفكّر مِ 
وجود اإلمام الثا� عرش (محّمد بن الحسن العسكري)، واطلْب منهم االطالع عىل ُمسودَّة كتايب ومناقشته، وتقديم ما لديهم ِمن 

ع استعدادي للرتاجع عن النتائج التي توّصلُت إليها في� إذا حصلُت عىل أّي دليل أدلّة وبراه� قد مل اطّلع عليها. أعلنُت للجمي
ُمقنع، وقلُت للكث� منْهم بأّ� عىل استعداد لعمل حفلة وإحراق كتايب إذا ما اكتشفُت أّي دليل مخفّي عنّي، وأيقنُت بصّحة النظرية 

فتوحة إىل الحوزة العلمية يف قم بعقد ندوة علمية ملُناقشة هذا املوضوع، اإلمامية وصّحة وجود اإلمام الثا� عرش. ووّجهُت رسالة م
واستعدادي للمشاركة فيها. ومل أتلَق بالطبع أّي جواب. وبعد فرتة ِمن املناقشة والحوار ملّدة خمس سنوات قُمُت بطبع الكتاب سنة 

الدة (اإلمام ُمحّمد الحسن العسكري) ووجوده، وقد يف لندن، فصدرْت منذ ذلك الح� عرشات الكتب التي تُحاول إثبات و  1997
قُمُت مبراجعتها والرّد عىل أهّمها يف كتاب خاص تحت عنوان (حوارات أحمد الكاتب مع العل�ء واملراجع واملُفكّرين حول وجود 

دود يُؤكّد ما وصلُت إليه ِمن وقلُت يف ذلك الكتاب بأّن معظم الر  2007اإلمام الثا� عرش ُمحّمد بن الحسن العسكري) وطبعته سنة 
أّن موضوع (اإلمام الثا� عرش) ما هو إّال افرتاض فلسفي وهمي أكرث منه حقيقة تاريخية، وإّن أغلب الردود تُحاول إثباَت وجوده 

 عن طريق االستدالل النظري أو ما يُسّمى بالدليل العقيل، وتفتقر إىل األدلّة العلمية التاريخية).

اتب عن روايات والدة اإلمام الحّجة أنّها (تفتقر إىل األدلّة العلمية التاريخية) يعني أنّها ضعيفة السند بحسب قول أحمد الك ●
 قذارات علم الرجال، وهذه نتيجة طبيعة.

 اليش الذي أقوله لكم:●
 أوالً: أّن أحمد الكاتب وليٌد رشعي ِمن املؤسسة الدينية الشيعية الرسمية. -
ل صادقاً مع نفسه يف تطبيق منهج املؤسسة عىل هذِه املسألة العقائدية، وأّي واحد يُريد تطبيق املنهج الحوزوي ثانياً: كان الرج -

 عىل هذه املسألة سيصل إىل نفس النتيجة التي وصل إليها أحمد الكاتب!

وهذا ما سيأيت عنه يف حلقة يوم غد املُشكلة ليسْت يف أحمد الكاتب، املُشكلة يف املنهج، وهذا املنهج هو منهج الحوزة بعينه،  ■
(إنّه املنهج األبرت)! املنهج األبرت املوجود يف املؤسسة الدينية جاء أحمد الكاتب فطبّقه بصدق فوصل إىل هذه النتيجة، وراح غائصاً 

 يف عامل الضالل!! (سأتحّدث عن هذه املُشكلة، وعن هذه الحقيقة، وعن هذا املنهج األبرت يف حلقة يوم غد!)
 


