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 اءيا زهر

 ِبْسِم اهلِل الرَّْحَمِن الرَِّحيمْ 

 ِفّيالُمْخَتاُر الثََّق....الثَّاِئُر الُحَسيِنيُّ الَوِفّي

 م17/8/2015  ةَثاِلُة الثََّقَلالَح

َ..اَ عَ ي َ ج َمَمَ كَ ي َلَ الٌمَعَ سَ 

َاحل ي اةَقمصَّت  ن اَاحل س ني..َلمس ب ٍبَبَ  َل ن اَقمصٌَّةَِفم َك ان  يطٍَإذ ا ّدا ََو و اسم ٍحَجم ن ا..َاعَ ضم َعمن د  َاحل قمي  ق ة َل ىَاأل ق لِّ حل س ني 
َح ي اتمن اَ ي د ة َِفم نيَي اءالو حم َك لُّه َس ر اب..َح اءَسم َامَ ن ونََو الب اقمي َو م اَح و لَ ل م ت ون..َوَ ْت   ن اَك لُّناََن  ن  ن ا..َو م اَعمن د 

ي.. يَاحل و اشم َح و اشم َأوَب اطمل..َِفم َح قٍّ  و عمن د َغ ْي من ا..َممن 

 ..ا ُحس ين  ي  . .

 
َمَ َمَ همَِّىَأَ ءَعلَ سلِّط َالضَوأَ ذاَسَ قة َالثالثة َمنَبرناجمناَهَ ةَوهيَاحللَ قَ ِفَهذهمَاحللَ  َحل نمَالق ول.فرداتم َنهجم

َالقَ  َحلنم َالَّمنهج  َالكَمعَ زَ ذيَأَ ولَهوَاملنهج  َوالعَمم َبأنَّه َم ستلٌَّمنَمعارفم َحَ تابم َالكَمرتةَلفهمم َوالعَمقائقم رتةَتابم

َمَ ستوىَفَ علىَمَ َرآن،فسْيمَالقَ علىَم ستوىَتَ  َالعَمهمم َاَجَ رعيةَومَ هاَالشَ امَمدهاَوأحكَ رتةمَوعقائَمعارمفم اء َِفَبطونم
َالشَ الكَم َاحلديثم َوبطونم َنصل َإليه،تابم َنعمل َِممَّاَنَ َريفَِممَّاَنستطيع َأن  َنتعام ل َمعهَوأن  َنتفّهم ه َوأن  ستطيع َأن 
َهَ به َمَ ، َهو َمَ ذا َمن َحلَ رادي َالقَ نهجم َالكَمَول،ن َم ستلٌَّمن َوحَ منهٌج َالعَمتابم َالكَممَ َلفهمَمَرتةَمديثم تابَعارف

َ.ليهاعَ َاللَمَلواتَ رتةَصَ والعَم
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َالضوءَعلىَاملفرداتَاألهّم،َم راديَمنَاملفرداتَهِفَهذهَاحللقةَأس سَساألَ َملعطيات،اَكونات،املَولِّط 
ََ.فرداتمَ  لذهَاهَ َسِّمينَسأقَ ،َلكيَأ سّهلَاألمرَعليكمَفإنَّيتشكُّل َهذاَاملنهجيتَمبجموعهاَالَّ

َك لَُّبناٍءَوك لَُّشي،َمبثابةَاألساسهناكَمفرداتَتكونَمبثابةَاألرضية ٍَءَال، َلهَ الَمنَأساس،َهَ لب دَّ منََب دَّ
َحلنَميَّلَأرضشكَِّتَ يتَ،َالعواملَأوَاملفرداتَالَّهذهَاألرضيةَينموَوينشأَويتنامىَ،َِفأرضيةٍَ َ.َالقولةَمنهجم

َهذاَاملنهجَواملناهجَاألخرى،أناَهناَالَأريدَأنَأ قارنَ َرىهجَاألخاملناالَشأنَيلَبَبني  كمَل،َهناَأعرض 
َاملنهجَحبسبَماملفرداتَالَّ َمنهاَهذا َتقيلَبكمَأَوالَشأنَناعيت،قَ َيتَيتكّون  َأون  َاألمثالَ،َِفالَتقبلواَبلوا
َكَ )َصريةَم ث لَجيلَيقولونهَدائماَ الشعبيةَامل ،َهذاَهوَيتقناعَهذهَمَ(َيَيرحيهَ بَاللَّلَواحدَينامَعلىَاجلنأنّه

َالَّ َإليكم.حيمَذيَيَراجلنب  َينَواألمر 

َتتألَّ َاملنهج َمفرداتأرضية  َجلةم َمن َأهمََِّ،ف َاملفرداتمن َََهذه َأحتدَََّ،عريبالاألدب  َال َةَمالعربيَنعث 
َعنَاألدبَ َبشكٍلَعام، َ؟ريب،َملاذاالعَ َأحتّدث 

َاللغةَالعربية،َاللغةَالعربيةَهلاَجسد،األد:َالَ أوَّ َالعريبَهوَروح  َللغةَماَ،َجسدَ كلماهتاََلفاظها،أسدهاَجَب 
َالعربيةمَِفَتفاصَِفَالقواميس،َالعربيةَم َاللغةم َعَمِفَاملعاجمَاللغوية،َجسد  َلمَالصَ يلم يرتبطانََلذانوالنحوَالرفم

َهناَعنَاألدبَالعَر،َأناَأحتدََّ،َببنيةَاللغةباللغةَمباشرا َارتباطا َمَ  َاليب،َاألث  َلغةََاللغة،َعريبَهوَروحَ دب  روح 
َلَ َالعرب، َجسدم َعن َأحتّدث  َالعَ ال َالَّغة َبارب َيتمّثل  َاللغويةذي َوالوبالصَملعاجمم َأحتَنحو،رفم َعنَإّّن ّدث 

َالعريب:َالعريب،َاألدبَم َوم راديَمنَاألدبم

َ.اللغة َالعربيةَاحليَّة:َالَ أوَّ

َ؟احليَّةَالعربيةَمَقدَتقولَماَاملرادَمنَاللغةَم

َاحليَّة َالعربية  َالََّاللغة  َاللغوية َواملفردات َاأللفاظ َيستهي َاأل دباء َالعَ عيت َالقواميسَربمل ها َإىل َرجعنا َإذا ،

َسنجدَ  َفإنَّنا َاملعاجم َالََّوإىل َالكلمات َمن َاملؤلّفة َسَ اآلالف َِف َت ستعمل  َال َاألدبَميت وتلكََريب،العَ َاحة
َلغٌةَميِّتة َامليِّباحلقيقةم َمنَاللغة،َاجلانب  َعنَاجلانبَاحلي،َإنَّت  َاينَأحتّدث  َمنَ،َوباملناسبةَهذاَاجلانب  ملّيت 
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َاملفردات، َهذه َوأ دبَاللغةم َش عراء َاجلاهليةم َاجلاحّّت َوالََهليَملَيستعملوها،اء َالعصرم َوردتَِفَأشعارهم ال
َوكلماهتَم َنثرهم َوِف َسج عهمم َِف َأمثاهلممم،وردت َِف َوال َوخ ط بمهمم ََم َه و َاحلال َالع صورمَواستمرَّ َبقيَّةم َِف ه و

َأحتدَََّاألدبية، َعنَاألدبَالعريبَأحتدََّفحني  َعنَاللغةَاحليَّة،َث  َنالَشأيهاَتأريخ َاألدبَالعريب،َإلَي ضافَ ث 
َالتعبْي،َيلَبتأريخَالعرب، َكيفَتطّورتَاألساليب،َأساليب  َتناغم ََحديثيَعنَتأريخَاألدبَالعريب، وكيف 

َاأل َوحَوالتعبْي  ريات َجم  َمع َواألمكنة،ديب َواألزمنةم َاأليّامم َفيهمََّادث َمن َاجلانب،َين َهبذا َيرتبط  َما التأريخ
َإىلَذلكَمعرفة َاألساليب َالتعبْيَ،وي ضاف  َكان َذلكَِفَمستوىَكان َذلكَِفَمستوىَاََإنَ َ،أساليب  لشعرَأو

َالعريبالنثر َكالميَعلىَاألدبم َ.ودينناَنصوصه ،َمعطياته َعربيةٌََة،ه وَروح َاللغةمَالعربيَكماَق لتَ ََ،،َإّّناَرّكزت 

َهذهَم:َنيةالنقطة َالثا النصَوَلنصَالق رآّنَأاَ،ديبْيَاألستوياتَالتعبالنصوصَالعربيةَجاءتَِفَأعلىَمَ َأنَّ
َومَ العلوي َاملعصومني،، َنصُّ َهو َالعلوي َالنص َمن َباَرادي َالعلوي َإىل َوأشرت  َمَالتنََّأعتبار َابتدأ عَأويل

َالنَالعصرَالعلوي، َالغديرَِفَأخرياتَأيّامم َالعلويَابتدأَمنَيومم َاوالعصر  َأسَّحَخلامت،يبِّ يةَالعصرَبداَسَ يث 
َالن َوالنالقَ َصَُّالعلوي، َالنَ العلويَصَُّرآّن َمَ َصوص، َالنتفرِّاألخرى َعن َلع ل وياَصَِّعة َاحل س ين، ،َإىلَحل سيينا،

َ.يلعلَوصَاعةَعنَالنالنصوصَنصوصَمتفرََّ،َهذهَميعاَ عليهمَجَ َاللَمَلواتَ املهدويَصَ 

َوهيَ  َعندنا َاملوجودة َالعربيةَالنصوص َوالنَّصََُّ،النصوص َالق رآّن َهذهَمالعلَالنَّصُّ ََوّي َأالنصوص علىَِف
َأتعامل َمعهاَوأناَالَأتذوَََّاألديب،مستوياتَالتعبْيمَ َروح َاللغةَمكيف  َ؟ةالعربيَق 

َوماَي درسَمنَ،بَاألدعاملَ والَوجودَلَعلميةَاإلنكبابَعلىَالنحوَوالصرف،قطعا َاملوجودَِفَحوزاتناَال
َشيء،ال َِف َالبالغةم َمن َهو َفما َم صطلحاتَبالغة َهي َحنيإّّنا َالدارس َوكأنَّ َاَيدرسَ ، ِفََلبالغةَمَكتب

َكأنَّه َياتناَالعلميَّحوَز َالكالم،ة َعلمم َكتبم من َكتاباَ  َ،غةَماَهيَببليغةٍَدرِّسَالباليتَتَ لََّاهاَفسنألنََّالكتبََدرس 
َيعطيكَالشيءَالَّ َالشيءَيستطيعَأن  هَ فهلَأنََّفاقمد  َ.ّيةذهَالقضَهبيل!َالَشأن َ؟ذيَف  ق د 

املفردةَاألوىلَمنَاملفرداتَالَّ َحلنمَالقولأوَاألساسَهلذاَاملنهجةَيتَت شكِّلَاألرضيَّإذاَ  َالعريبََ،َملنهجم األدب 
َالعربيةالَّ َاللغةم ََ،ِفَأعلىَمستوياتهَمَوالذيَجاءتَالنصوصَالدينيةَ َ،ذيَهوَروح  ِفَأعلىَمستوياتَاألدبم

َنتذوَََّ،العريب َمل  َالتذوَّما َهذا َحيصل َولن  َالعريب َاألدب َخالق َمن َإاّل َاملوسوعّيةق َخاللم َومن َاملعايشة ،َلم
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َالعريبةاملعايشةَتقتضيَاملوسوعيَّ َكيفَن عايشَاألدب  َموسوعيََّ؟، َالعريب،َهذهَاملفردةَحينماَّنتلك  ة َِفَاألدبم
َاخلطاألوىل َاملفردة َهذه َدونم َمن َهذه، َهي َاألوىل َاخلطوة َصحيحة، َخطوة  َتكون َلن  َالثانية َم عايشةَوة ،

َاللغةمَالعربيةَباملفرداتَاألدبَالعريبَالَّ َاألدبَومبعرفةَأسالذيَهوَروح  َالتعبْيَِفَموسوعيٍةَاحليَّةَوبتأريخم يبم
َاملومعايشة َنصل َإىلَح دِّ َقريٍبَمنها،،َإمَّاَأن  َيتَوسوعيةَأوَإىلَح دٍّ َعندناَإىلَم ل ك ٍة،حّتَّ َاألدب  إىلََحّول 

َةَ.افيَّوالثقَ َةَموالعلميََّةَمكريَّخصيتناَالفَمزٍءَمنَشَ جَ 

َالثانيةاملفرَ  َبَماحلَمَدة َواالالنَّفظ َأوَباملضمون َنصَوطَّصم َالواسعَعلى َوحصَالكالع َالعَمتابم َحدََِّ،رتةديثم إىل
َمنهااملوسوعي َقريٍب َح دٍّ َإىل َأو َاالةم َواحلطَّ، َالقدمية َالن س خم َعلى َاملخطوطَمَ،ديثةالع َإَعلى َمنها َمتّكن  ن 

َيطّلمعَ  َأن  َالكتب،َاإلنسان َك تمبت َكيف  َليعرف  َانتقلت،َعليها َجَوكيف  َعوما َاليرى َمن َلتبدَُّها التم

َذلك،والتحوُّ َغْي َإىل َوأجناسَ َالت َالعناوين َوأصناف  َاملوضوعات َأصناف َواَالبَ ليعرف َاليتَحوث حلقائق
َعنهاَالكَمحتدََّ َالتوائَ العَمَثتَ تابَوحتدََّث  َهذا َنيَالكَمبااللتئامَماََونسجامَواالَمرتة َعنهاَوكذلكَليكتشف  تابم
َالعَمالكَ  َت،َفنحن َحباجٍةَإىلَموسوعيٍةَِفَالكَماهرةرتةَالطَّرميَوبنيَحديثم اَزلَشيعنناَعندنعرفواَمناوإَ،رتةالعَمَوابم

ن ونَمنَرواياتنا، سم َِفَالروايةَمَبقدرَماَحي  فالَ حفظ هاَأوََّواإلحسان  افمظ َلَّوَباملضمونَاأَالنصَِّظهاَب،َحم ذيَحي 
َأوَباملضامني،،َإمَّاَأنَ َاألصليصَِّمعىنَالنعلىَ َبالنصوصم ف ظ  َت لفظَلفظأدقيقة،َمنيَالباملضاََحت  صحيحاَ ن  َاَ 

َنَمبوازينَالعربيةَالصحيحة.ت وزَ َوأنَ 

َت عرَ  َهذهَمأن  َالكرميَهةَماألحاديثَمنَجَمَف  َبالكتابم َلكتااَأهيَتشرحَ َ،عالقتها َالكتابَيأبَأمَّ َشرحها،نَّ
َالكَم َنفهم  َالقول َحلنم َمنهجم َِف َالعَمألنَّنا َونفهم  َبالعرتة َبالكتتاب  َاَ،ابرتة َبالكتابَمفهَ يَ لكتاب  َرتة،َوبالعَمم

َوبالعَم عندَذاَالذَ رتةَوهَ والعرتة َت فه م َبالكتابم َيكونَواضحاَ  َلن  اٍلَِفَاألدبَعكنَعلىَذوٍقَاَملَيَ حٍدَمأوق 

َالعرتةاملريبَوعلىَموسوعيٍةَشَ العَ  َوحديثم َ.ثانيةةَال،َهذهَاملفردَ ةَِفَنصوصَالكتابم

َفإنَّ َالتوسُّع َأراد َمَينمن َِف َطويلة َأحاديث  َاملسألة َهذه َعن َحتّدثت  َوالعَمتاالكَمَلفَِّقد َوِفبم َرتة َملفِّ

َالكَمأويلَقَ نزيلَوالتَ التَ  َكالٌمَفيهَتفصيٌلَلفنيَوسيأتينذينَاملَهَ فاتَتسبقَ وِفَبرامجَوملََّ،رتةتابَوالعَمبلَملفِّ ا
َالكَم َوالعَمأكثرَِفَاجلزءَالثالثَمنَملفِّ َالناطقَالكَمَ،رتةتابم َشاءَاللَلقادمةَماامَيَِّفَاألتاب  َ.َتعاىلإن 
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عطيناَفكرة َعنَتاتَاملختلفةَالثقافَبوابأِفََ،َاملوسوعيةَ ِفَأبوابَالثقافاتَاملختلفةَاملوسوعيةَ َةَ املفردة َالثالث
َالبحثَوعنَالطرقَالَّ َهباَاآلخرونَوخمناهجَالفكرَوعنَأساليبم َبالثقافةَمماَيرتَصوصاَ يتَي فكِّر  َاملخالفةمَبط 

َالبيت َالضرورةَالعَ طَّفاالَ،ألهلم َغاية َِف َاالعليها َألجلَمطَّ، َال َعليها ََالع  َفيهنأن  َن عبََّكرع  َوأن  ََمنها،ا
َثَ  َبني  ي ِّز  َّن  َأن  َالثقافةَمَ،تناقافةمَأئمََّألجلم َ.فةقيالسَ َقافةثوبنيََةَمالعلويََّبني 

َالنََّاسَممنَج  عَعلومَالنَّ):َتناَقالوائمَّوأ َفهوَأعلم  َا،َأعاسإىلَعلمهم َاسَإىلَعلمه(ومَالنَّنَج  عَع لَ ماسَلنَّلم 
َكانتَهذهَم اَعَ العلومَخاطئةَأوَم صيبةَبالنتيجةَت سمَََّسواء َ.ل ومىَعندَأصحاهبم

 هكذاَتتشّكل َاألرضية َوي َحلنمَالقول،َهذهإذاَ  َ:رضيةيَاألهَتشّكل َاألساسَملنهجم
َ.ذيَهوَروح َاللغةَالعربيةموسوعيٌةَِفَاألدبَالعريبَالَّ -
َالكَم - َنصوص َمعرفةم َِف َالعَمموسوعيٌة َوحديثم َال م جمَ رتةتابم َبالنحو َولو َل، َبمَ ، َال م جمرادي لَالنحو

َالَّ َتتعلَّاملعرفة َبالعناوينيت َاَ،باحلقائقَ،باملوضوعاتَ،ق َالَّلعامَّبالبديهيات َضمنَمة َِف َهي َحقَيت ائقم
َالعَمالكَم َوحديثم َ.رتةتابم

َماَميكنَِفَأبَو - َبقدرم َبثاَيَرالثقافاتَاألخرىَاملختلفةَوخصوصا َمَابوموسوعيٌة َ،نيقافةَاملخالفتبط 
َأحتدَّ َعنَاملخالفنيَألهلَالبيتَأعينوحني  َالفمرق،َث  َبيتتَالَّموعااجملَاملذاهب،َجيع  إمامةََالَتعتقد 

َاللَمبنمَاحلسنمَالعسكريَوأنَّاحل جَّةمَ َ.ائباهد َالغَ لشَ وأنَّه َهوَاَهَعليهسالمَ َوَه َهوَاإلمام َاألصلَصلوات 

َحلنمَالقول.ه َذهَهيَأرضية َمنهجم

َأصطلحَعليها كنَأن  َالقولَمي  َحلنم َمنهجم ،َياج،َاحلدودالسَجة،ألسياَ:هناكَجمموعٌةَأخرىَمنَمفرداتم
دِّد َاملكانَالََّ،كيهذهَأرضية َفيه،َ،األرضعلىََذيَسنستعمرهَ َن  َجةٍَتاج َإىلَأسيَنَياج،ستاج َإىلََنَسنعيش 
َ.وإىلَحدود

َ.دودجمموعةَاحلَ،هيَجمموعة َاألسيجةَاجملموعةَالثانية

َماَيسنح َ َالربنامجَبعدَهذاَالفاصل،نأيتَعلىَبياهناَوتفصيلهاَجبسبم َباسمَنذهبَفنستمعَإىلَماّلََبهَوقت 
َاحل سنيمَ د َعنَفاطمةَبنتم َاللَموهوَي نشم َ..هَعليهمَوعليهاوسالمَ َصلوات 
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َاملفَر َمن َالثانية َعنونتهااجملموعة َالفاصل َقبل  َقلت َكما َاألاألسيَدات َيسجة، َلسيججة َاجٌع َأن  َبعد ،

علىَهَ بينَسَمنَ شّخصناَاألرضيةَف َ  َذهَاألرضية.ياجاَ 

َمَ أوَّ َمن َمفردة َاألسيِّل َهذه َاحلقائَمَجةفرداتم َالكَ احلقائَمَ،قأنَّ َالشَ حلقائاَ،ونيةق ََ،عيةَرق َ،لعلميةااحلقائق
،ََنن َامتهاَِفَنفسهمل َقيقيقةَحتلَُّحكَ ََفسها،حتمل َقيمتهاَِفَنَ َاحلقائقَِفَحياتناَ،عامَبشكلٍَ،َاإلخبارات

َالنصوصَحتمل َاحل،َالكالمَعنَنصوصه ناَلسناَِفَحبٍثَفلسفيٍَّ هذاَةَِفَنفسهاََووالقيمَقيقة،َم راديَأنَّ
َ َهوَمنهج  َجيعلَوالعرتةالكتابم َألهلَالبيتَأن  َاملخالفم َاملنهجم َالَص،َالنِفةَلقيمَ ا،َخبالفم ،َصنِفَناقلم

َالنَّ َِفَالنََّلهَ َالَقيمةَ َ،لهَ َصَالَقيمةَ ناقل  َاحلقيقةم َه،َوهصِفَقيمةم َالق رآّنوَاملنهذا َسورةَاحل جراتَِفَ،ج 

َبالالسادسةَاآليةَ  َأحتّدث  َأنا ََ،م جمل ، َِف َسيأتيكم َالتفصيل  َالالكت)برنامج َاللَ إَ(ناطقاب  َشاء َ،عاىلتَن 

َأحتدَّ َهنا َبال م جمل،لكن َاحل جراتَالسادسةَ َاآليةَ َث َسورة َمن َملن؟ََاَ- م ُنواآ ِذين  ال   اأ ي ُّه   ي ا}: خلطاب

َ َاحلقيقيفَ-بِن ب ٍأ  ف اِسق   ج اءُكم   ِإنَ–للمؤمنني َباملعىن َاسق َيتحدََّالل، َفهنا َعن َث َحقيقي  نإَِ –اسٍق
َكذََِّ- بِن ب أٍ  ف اِسق   ج اءُكم   ه،ر دََّب وه،ماَقالتَاآلية واةَماَنيَومّيزواَالرَّكتبَالرجاليََرجعواَإىلاَأسقمطوه،َواَخ رب 

ذاَمنهج َ،َهاملخالفنيَوَمنهجَ هنهجَذلكَاملََواضح،ق رآّنٌَّ،َمنهجٌَواَأخبارَالف ّساقبنيَفاسٍقَوغْيَفاسقَفردَُّ

َالقَ  َقراءاتََ،راءاهتمقََحبسبَموحّتَََّ- ُنواف  ت ب  ي    أٍ بِن ب   ف اِسق   ج اءُكم   ِإن آم ُنوا ال ِذين   أ ي ُّه ا ي اَ–رآن حبسب
َاملخالفني َفتثبَّت وا َعندهم َقراءة َه ناك َنصنعَ-َأٍ بِن ب   اِسق  ف   اءُكم  ج   ِإن واآم نُ  ال ِذين   أ ي ُّه ا ي اَ-، َفماذا َ-؟

َ.َ{ف  ت ب  ي  ُنوا

الناقلَالَ ِفَقيمةَالنصَوإّّناَالنصَحيمل َالقيمةَِفَنفسهَمإذاَ  أساسياَ  َمنَحتليلَالنصي شكِّل َعنصراَ  ،َ،َفالب دَّ
َالبحثَم َمن َالََّالب دَّ َالقرائن َالّنصعن َحتفُّ َبالنََّ،يت يط َحي  َما َأو َالنص َداخلم َِف َمالبساتَسواء َمن ص

َالنَّ َنفسم َمن َاحلقيقة َنستكشف  َأن  َألجلم َموضوعية َنفس َمن َال َهذهَمالناقلص، َاألمهّيةَمَ َ، َغاية َِف فردٌة

ستمع َيلَمنَطلبةَالعلومَخصوصا َملنَيَ،العَعلىَهذهَاألمورطََّشيءَمنَاالوالتفتواَوكالميَموّجٌهَملنَلهَ 
َالكالمَالَّالدينية َاآليةَوالَّ،َهذا ونَذيَي غفمله َالعلماءَفيذهبونَإىلَمفهومَاآليةَفيستدلَّذيَأقوله َهوَمنطوق 
َاألوَّعلَباآليةَم َاجلانب  َوي  غ ف ل َالثقة َخرب َح جّية َت ؤخَ لى َالثقة َوح جيَّة َخربم َاآلية، َمفهوم َمن َِفََ،ذ  وسأ بنيِّ 
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َالن َالكتاب َدرجتني:برنامج َعلى َاملفاهيم َأنَّ َمن َثانويةَاطق َومفاهيم َأولّية َمفاهيم َاملفهومََ،هناك وهذا
َثانويَِفَاآليةَوليسَمفهوما َأوَّبالذَّ َالثانويَفنجعلَمنهَ ،َفعاَ ليَّاتَمفهوٌم َنأيتَباملفهوم هوَاملعىنََجٌبَأن 

َالقرآنََمنطوقهاَوأساسا َهوَاملطلوبَأ نَِّفَاألساسَِفَهذهَاآليةَبينماَاآليةَ  ناَالَنردَُّخرب َالفاسق،َماذاَيريد 
َيقولَ؟أنَيقول َاملتونَحتمل َالقيمةَِفَنفَالق رآنَيريدَأن  َكلََِّقة َاملوجودةَ هيَاحلقيَوهذهَمَسها،بأنَّ حولناَِف

ِفَدعاءََ،باستداللَالصديقنيَِفَبابَالتوحيدَ،ايتسّمىَباالستداللَالذَّ،َهذاَاالستداللَماَيَ شيء ماَي قرأَ 
اتِه)ََ:الصباح َالشيءَعلىَذاتَالشيءَ(َي ا م ن  د ل  ع ل ى ذ اتِِه ِبذ  َبذاتم َكلَِّهذاَاألمرَجيريَِفَ،االستدالل 
َنستدلََّاألشياء َأوَملعرفةَمبالَ،َميكنَأن  َكمالهمَوجالهم َوق بحهَمَشيءَعلىَالشيءَملعرفة ةَالََ،َهذهَالقضيَّنقصهم

ََ.عَِفَبابَاالستداللَالتوحيديرَوت وضَ كماَت تصوَّ

َكماَق لتَهذهَاملفردةَهيَاملفَرَالَأريدَاخلوضَاآلنَِفَهذهَم املفرداتََيتَمعَبقّيةلَّألوىلَادةَااملسألةَولكن
َنبين،َجة،األسيَ،الثانيةت شكِّلَاجملموعةَ ََونضعَاحلدودََالسياجنبينَة،جنبينَاألسيَهبذهَاملفرداتََنن  ملنهجم

َ.أخرىَلناَِفَمناهجنهجَفدخعنَاملَألنَّناَإذاَخرجناَعنَاحلدودَخرجناَ،رجَعنَاحلدودالَنَ َحلنمَالقولَحّتََّ

َاألوَّ َاجلزء َالكاِف َكتابم َأئمََِّف َيقول َماذا َصَ ل َاللَمت نا َعالمَ وسَ َلوات  َأليهَمه َإمامناَوايالرََّ؟جعنيم َعن ة
تأويلَيَِفَمستوىَالهاليتََيبيثَالنهذاَمنَأحادَ-َهوآلِ  عليهِ  ق ال  رسول اهلل صّلى اهللُ  قال،)َالّصادق

َالنَّلذاَاألئمََّ َحديثم َأكثر  َِفَمستوىَالتنزيلَيَبةَينقلوهناَوإالَّ نَاألحاديثَ،َهذاَمَمةلناَاألئمَََّاَنقلهَ ملذاََكان 
َيقول:َ؟هوآلَمَهَمعليَّلىَاللَ صبيُّناَولَن،َماذاَيقةاحلديثَِفَغايةَالدقََّ،مبرحلةَالتأويلَوانتبهواَللحديثَاملرتبطة

َاألشياء،نَودةَِفمةَموجيعينَالقيَ-َإن  ع ل ى ُكلِّ ح ِقيق ٍة وع ل ى ُكلِّ ص واٍب نُورا   َيتحدَََّوَفسم َالنيبَه نا ث 
َاملنقولةَعنهَوعنَالعَمَثَعنَالقضايايتحدَََّاتَعنَأحاديثهم،بالذَّ َالطَّرَتالعلمية َة  ح ِقيق ٍة لِّ إن  ع ل ى كُ َ-اهرة

َ َ-َف د ُعوه ت اب  اهللِ كِ ال ف   خ   اف م ا و اف ق  ِكت اب  اهلِل ف ُخُذوه وم   وع ل ى ُكلِّ ص واٍب نُورا   َلناَن بيُّناَصّلىَه ناَي بنيِّ

ََ،هوآلَمَعليهَمَاللَ  َ:َلناَحقيقتنيي بنيِّ

َقيَوىلاحلقيقةَاأل َكان،ََ،الناقلَالَيهمََُّمةَالنصوصَِفَذاهتاَالَِفَناقلها،أنَّ َجنٍس م راديَمنَأيَِّمنَأيِّ
َكان َغْيهَمَ،جنٍس َالفاسقنيَأمَمنَجنسم َالقيمةَِفَنفسهاممنَجنسم َالنصوصَحتمل  ،َوأشارَأيضا َإىلَ،
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َقطعاَ  َإليها َنرجع  َمعلوماٍت َالشَََّ،قاعدةم َحالم َِف َإليها َكنرجع  َحني  َالنص، َِف َقاعدةَنشكُّ َإىل َفنرجع ،
إن  ع ل ى َ-ةَأيضا َاملفردَ َوسيأيتَاحلديثَعنَهذهَمَ،الكتابَ،قاعدةَاملعلومات،َصمَهذاَالناملعلوماتَلتقييَّ

حتّدثَعنَأنَََّ،ملَيتحّدثَعنَس ن دٍََ-َف م ا و اف ق  ِكت اب  اهلِل ف ُخُذوه ُكلِّ ح ِقيق ٍة وع ل ى ُكلِّ ص واٍب نُورا  
َالرواة؟َإذاَ النصوصَحتمل َالقيمةَِفَنفسهاَولوَشككناَفإنَّ أين  َاألسانيد؟َإذاَ  أين  ناَنعرضه َعلىَالكتاب،َإذاَ 

َالناقلون؟ََالقيمة َهلم َ.أين 

َعقائدكالحظواََ َوعلى َالبيت َأهل َمعارفم َوعلى َالبيت َأهل َحديثم َعلى َج ينم  ََم َاأهل َمبلبيت نهجم
َ َاملخالفنيالناقلنياألسانيدَومنهجم َالشافعيَ،،َذلكَاملنهجَهوَمنهج  َالبخهوَمنَمنهج  يتَملاذاَس ََّ،اريهج 

حاح؟ َبالصم َالكتب َالبخاري،َهذه َمسلم،َصحيح  َلهَ َصحيح َالبخاري َِفَألنَّ ََالرواةَشروط َهَ لومسلم
َباملواصفاتَالكذائّيةفهمَالَينقلونَإَ،شروط ََ،َهذاَهواّلَعنَرواٍة َألهملخاااملنهج  منهج ََاأمََّلَالبيت،لف 

َوالعرتةَفهوَهذا َرآن َوهذهَالعرتة.،َهذاَالقَ الكتابم

ث ِني ُحس ين   -هذاَهوَالكاِفَ ِفَأيََِّ-َي هذا الم جِلسي ي  ع ُفور فُن أ بِ ن ُه ح ض ر  ابء أ  بُن أِبي الع ل  و ح د 
َاإلمامَالصََّجملس َ-لِف الح ِديث لم ع ن اختِ  الس  ل يهِ لُت أب ا ع بِد اهلل ع  : س أق ال   -ادقَ؟َِفَجملٍسَعند 

تلفةَأحاديثٌَ ،َاويديثَه ناَعنَالرَّحلاَ-َِثُق بِهال ن   ُهم م ن  ي رويِه م ن  ن ِثُق ِبه و ِمن   َ-،َُمتلفةَِفَاملضمونَُم 
ُهم م ن  ال ِه م ن  ن ثِ ي روي ح ِديثس ألُت أب ا ع بِد اهلل ع ل يِه الس لم ع ن اخِتلِف الَ-عنَالناقلَ ِثُق ن  ُق ِبه و ِمن  

ََ- ِبه َاإلمام؟ َقال  ُتم ل   ُكم: إذا و ر د  ع ل يق ال  َ-ماذا اِب اهلل أو ِمن  ق وِل ا  ِمن ِكت  دُه ش اهِ ح ِديث  ف وج د 
حلقيقةَاَنَحتملَ املتَوَ،املْتَالمَعن،َالكلكمَمبنَينقلَاحلديثَالَشأنَ َ،هذاَاحل ديثَخ ذ واَبهَ-ر ُسوِل اهلل 

َنفسها َيتماشىَ،ِف َاملضمون َهذا َفهل َاملْت َمضمون َإىل َشَ َ،انظروا َإذا ت م َمفك ك  َقاعدةَميه ،ََاملعلوماتع
َعليهاَقاعدةَاملعلوماتَالَّ ُتم ل ُه ش اِهدَ-يتَنعرض  ِذي ُسوِل اهلل وإال  ف ال  ر  ِمن  ق وِل  هلل أواِب اا  ِمن ِكت  ف وج د 

َمبوثوقَواءََسَ-ج اء ُكم ِبِه  أمَليس  ،َذاَاحلديثَراجعَإليههَ-ل ى ِبِه ِه أ و  بِ اء ُكم ج  ال  ف ال ِذي وإِ َ-كانَموثوقاَ 
َ.الناقلَللحديثَألحاديثَعلىَأساس،َيعينَالَت قّيمواَاليسَمنَحديثنا
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َالتمييَّ َهذا َضعيفةيعين َرواية َحسنة، َرواية َصحيحة، َرواية َموثوقة، َرواية َز، َااللَمَو، ََهذه اَنقلهلتقسيمات
َيَاحللَّمةَ هباَالعالَكنقلهاَومتسَََّ،اَ السيِّدَأمحدَجالَالدينَبنَطاووسَعنَاملخالفنيَنصََّ،السيِّدَابنَطاووس

َكانتَهذهَالتقسيماتَموجودةَعندَالشيعةَاألوائلََووبقيتَإىلَيومناَهذا َةَوالاألئمَََّدَأصحابالَعن،َال

َاألئمََّ َعن َشيءوردت َِف َاألئمََّة َمنهج  َهو َهذا َة، َر فمضَ ، َالتقسيمات َاتفسْيَ َوهبذه َللقَ َأهل َ،رآنلبيت
قائدَ،َالعلتقسيماتاتَهبذهَفضَمتَالغيبيةَرَ اتَأهلَالبيامَ ،َمقَ لتفسْييةَر فمض تَهبذهَالتقسيماتاألحاديثَا

َ،تذهَالتقسيماهبلشيعيةَحةَاتَمنَالساون فميَ َأهلَالبيتَ،َذهبتَثقافةَ تَهبذهَالتقسيماتالصحيحةَأ لغميَ 
َ.يتَجيءَهباَمنَاملخالفني،َمنهج َأهلَالبيتَهوَهذاواعدَالَّهبذهَالق

ُهم م ن  ال ن ِثُق ِبهِثُق ِبه و مِ ن  ن  م  ِه ي روي س ألُت أب ا ع بِد اهلل ع ل يِه الس لم ع ن اخِتلِف الح ِديث مامَاإلَ- ن  
 ت اِب اهلل أو ِمن  ق ولِ ا  ِمن كِ اِهدُه ش  ُتم ل  ح ِديث  ف وج د   : إذا و ر د  ع ل يُكمال  قَ-أصال َماَالتفتَإىلَالراويَ

ل ى ِبِه  ر ُسوِل اهلل ََلَالبيت.أهنهج َمهذاَهوََ-وإال  ف ال ِذي ج اء ُكم ِبِه أ و 

َاألئمََّ َنقبلَمنَثقاهتمسيقولَقائلَبأنَّ مَالَّةَأمروناَبأن  َلناَهمَحنيَيَ َعصَرِفكانواَََذين،َنعمَثمق اهت  اإلمامَوّثق 
َهذاَالََّشخصا ، َعلىَقولم َنعتمد  َأن  الب دَّ تسريةَهذهََ،ةيَِّفَهذهَالقضَمَليسَ ،َالكالقه َلناَاإلمامذيَوثَّقطعاَ 

َعليناَحابهمَنعمَجيَمنَأصشخصاَ َقَلناَاإلمامحنيَيوثَِّ،هذهَتسريةَغْيَمنطقيةَ،ةَعلىَبقيَّةَالرواةالقضيَّ ب 
َالتوثيق َهبذا َنلتزم َوثََّ،أن  َكم َولكن َلنا َاألشخاصَةَ األئمََّق  َمن َأشخاص َخاصَّقضيََّوتلكَ،ندوديحم؟ َةٌٌَة

َاملخالفمَصّحةَتثبيتَمَملاذاَتستعملونَهذهَاألحاديثَألجلَمَا،عهاَِفَزماهناَومكاهناَوانتهينمبوضَو نيَوالَنهجم
َاملخالفنيَاألحاديثَبصحَّعالقةَهلذهَم َ؟!ةَمنهجم

َهن َفالنالكالم  َبقول َخ ذ َاإلمام َيقول َحني َالا َبأنََّ، َالكالم َهذا َمن َعَمي فهم َأؤسِّس  َأن  َالب دَّ لما َعلىَين
َالرجال َاملخالفنيَي سّمىَبعلمم َذلكَأ قّسمَالرواةَإىلَثَمَ،طريقةم واةَقاتَوأكثرَالرَّقاتَوإىلَغْيَثَموعلىَأساسم

َالرجالينيَأكثرَالرَّ َكتبم َماَجاءَِف َأهلَالبيتوبالَ،واةَغْيَثقاتحبسبم َحديثم ،َماَعالقةَتايلَيضيعَأكثر 
َزمانيَّ َحالٍة َِف َألشخاٍص َاإلمام َمَ توثيق َمبنهٍجََ،نةعيَّمَ َةٍَشخصيََّ،نةعيَّمَ َةٍَمكانيََّ،نةعيٍَّة َاألمر َهذا َعالقة ما

َهَ،هناَمنَجيعَأبعادهاةَوأناَالَأناقشَالقضيَّ؟َقيمةَعلميةَأيََّخاطٍئَمنَأساسهمَليسَلهَ  ذاَالكالمَسأترك 
َ.لربنامجَالكتابَالناطق
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َاآليةَِفَسورةَاحلجراتَجداَ َواضحَلكنَاألمر َ–ننيَماخلطابَللمَؤَ-َم ُنواآ ِذين  ال   أ ي ُّه ا ي ا}َمنَخاللم

َيتَمرَّالََّواياتْتَوالرَّيثَعنَاملاحلدَ{اف  ت ب  ي  ُنو  -واَخربَالفاسقَالَتردََّ- أٍ بِن ب   ف اِسق   ج اءُكم   ِإن   َكتابم تَِف

َ.وصرحيةَجداَ ريفَواضحةَالكاِفَالشََّ

َ َوالزَمحني  َالكبْية َاجلامعة َالزيارة َِف َاالكبْيةَهيَالَاجلامعةَ َيارةَ نقرأ َقول  ََ،لكامملالبليغ  قائقَتكونَاحلسيعين
َفيها َقالَلإلمامَاهلاديَ،واضحةَعلىَأمتَِّوجٍه ِني  :الن خعيَهكذا ا   وال  أ ُقولُه ب ِليغوِل اهلل ق  بن  ر سُ ا اي  ع لِّم 

فنولَالبليغَالكاملَماذاَهذاَالقَ-ك اِمل   إذا زُرُت واِحدا  ِمن ُكم  ُمُكم نُ و  ك  )َ؟يهقرأَ  ك الم كمَن ورَهلَََ (رل 
َإىلَن وٍرَآخرَلمك يَيستنْيَالنورَ َالنورَحيتاج  َأنَّهَحيمل َم كمَنورَيعينكال؟!ََقيمَمنطبنوٍرَآخر؟َهذاَالكالأنَّ

َالرجالَإىلَعامٍلَم ساعدٍََلسناَحباجةٍََ،القيمةَِفَذاتهَم َالنَ ،َإذكالم ه مََن  وِّرَ ةَلن َ أوَالدرايَمنَعلمم أين  ني َوريةَحاَ 

َكالمهمَك الم كمَن ور؟ََتقولَالزيارةَ  َالنوريةَِف أين  َ؟إذاَ 

َاألشياءَحتمل َالقيمةَ  َكالم َالنَِّفَنفسهاَهوَنفسَاملضمونَالسابقَأنَّ لقيمةَِفَالنّاسَحيمل َاةَعامََّسَمنا،
َاملعصومَهم،نفس َبالك مَبكالمم َالنَّفما َكالم  َالقيمةَِفَنفسه، َن سَ ميلقاعدةَاَذهَم،َهاسَحيمل  رِّيهاَعلىََكنَأن 

َالنَّ َك لِّ َكَ اسكالمم َالَننظرَلكالمََنذاَاهاسَةَالنَّالمَن قملَعنَشخصَمنَعامَّ،َيعينَلوَجاءنا ،َىلَناقلهَمإن 
َالكالم، َكانَالكالمَ َننظرَإىلَنفسم إذا َكانَالكالمَ َ،ستغرباَ مَ َخصوصاَ  ََربَتصوَّسَحبمَإذا َعناَالَيصدر  نَمثلم

َإىلف،َهذاَالشخص َاملضمونه ناَالَننظر  َإىلَنفسم َك نَّاَالناقلَننظر  َنرين ََ،َإذا َاألمرََتفحَّدَأن  يَنصل َإىلَكص 
َشيءٍََ،احلقيقة َأيَّ َن صدِّق  َأن  َأردنا َإذا كنَأمَّا َمي  َن قنعَ َفحينئٍذ ََأنأن  َابف س نا َهخربناأَةلثمقأنَّ َما َفالثقة  وَ،

َ.مبعصوم،َوسنتحّدثَعنَهذاَاملطلب

َنقبلَهذهَم ةَِفَزماٍنَذيَيوثّقه َلناَاملعصومَوتكونَالقضيَّالََّقةَم(،َخرب َالثح جَّةَخرب َالثقةَم)القاعدةََإذاَأردناَأن 
َ،َأمَّاَالثقة َالَّ،َِفَمكاٍنَم عنّيَمعنّيَ َأن  َنعتقدَبوثاقتهمَفالب دَّ َهذاَالثقةَفعالَ ذيََنن  تكونَه ناكَقرائنَعلىَأنَّ

َيكونَموثوقا َِفَنقلهمَهذاه َثمقٌةَبال م طلقنَّألالََ،هوَموثوٌقَِفَنقلهمَهذا َأن  فلرمّباَهوَثقٌةَمنَاجلهةََ،،َالب دَّ
َيَ،النفسانية ذلكَلَ؟فماَقيمةَوثاقتهمَهناَكذبَولكّنه َليسَدقيقا َِفَالنقل،هوَالَينويَالكذبَوالَيريدَأن 

َاملخالفنيَوهوَمنهٌجَإّّناَي ؤخَ َ،ذَعلىَإطالقهَمهذاَالكالمَخرب َالثقةمَح جَّةَالَي ؤخَ  ذ َعلىَإطالقهمَحبسبَمنهجم
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َ َِف َالوقت،يسبح  َنفسم َِف َوالضاللة َأوستتََّاجلهالةم َحينما َالصورة َهذه َهذهَضح  َتفاصيل َِف َالقول بسط 
َ.القضّية

تاجا َإىلَم نوِّرٍََ،ةَِفَنفسهَمحيمل َالنوريََّ(كالمكمَنور) َعنَنفسهمََويكشَنورالَألنَََّ،ليسَحم  َعنَف  يكشف 
َحّتََّغْيهَم َآخر َضوء َإىل َحيتاج َهل َاملصباح َضوء  َاملصباح، َضوء َاملَنرى َضوء ََصباح؟ َنفسهمَعيكشف  ن

َعنَغْيهَم َعنَغْيهم،َهذهَهيَطبيَ،َضوء َالشمسويكشف  َويكشف  َعنَنفسهم ذهَهيَهَلنور،عة َايكشف 
َ.،َحيمل َالقيمةَِفَذاتهَمهوَالَحيتاج َإىلَمنوِّرَ،كالمكمَنورََ،طبيعةَالضوء

َالزيارةَمعَ  َالكاِفَمعَ َأالَتالحظونَأنَّ يهفوَإليهََوك لَُّذلكَ َد،طٍقَواحَمنرآنَالكرميَتتعانقَِفالقَ َحديثم
َ.فرداتهَ مَ َهذهَمَ،هذاَهوَمنهج َحلنَالقولَه َالعقل َواملنطق،الوجدانَوي قرَّ

َِفَمرح ََنن  َاألوََّجة،لةَاألسيق لت  َالسياج  َاألوَّاَل،هذا َاَل،حلدُّ ََألشياءأنَّ ،َأنََّالقيمةَِفَنفسهاحتمل 
َ.قيمةَِفَنفسهاَوالَحاجةَلألسانيدحتمل َالَ،أنََّاملتونَ،النصوص

أناَماَقلتََكتاب،ََكالمَموجودَِفَأيَََّإذا َأيََّ،قطعا َالذينَيبحثونَعنَاإلشكاالتَسْيدَهناَإشكال
َالعرتةَاملوجودَِفَالكاِف،َأناَذلك َكتبناَاملعروفةَالََّ،أحتّدثَعنَالكتابَوعنَحديثم اَِف يتَعندناَقطعَأهنَّ

جودَومعروفَوعنَثَعنَق رآٍنَمَو،َأناَأحتدََّثَعنَأّيَشيءٍَ،َأناَالَأحتدََّعليهمَاللَمَجاءتَعنهمَصلواتَ 
َكالمٍَ،َالَأحتدََّحديٍثَموجودَومعروف َفإنّناَننظرَإىلَكالمٍَََثَعنَأيََِّنتحدَََّلوَأردناَأنَ وحّتَََّ،ثَعنَأيِّ

َكانَمتوافقا َمعَالقَ املضمون َاملضمون،َاملضمونَإذا َنقبل  َالنظرََ،رآنَومعَحديثهمَفإنّنا عنَاملصدرمَبغضِّ
َاللفظية َالرتاكيب َاملصدوعن َهلا، َقيمة  َال َاللفظية َوالرتاكيب َاملضمونر َِف َالقيمة َاملعىن، َِف َكانتَ، َإذا ،

َكتاٍبَِفَالفكرَاملاركمسياملضامنيَواملع َالكتابَجاءَعنَاألئمََّاّنَِف َالَنقولَهذا لكنَاملضامنيََ،ة،ََنن 
َكانَهناكَمضامنيَتتطابقَمعَالكتابَوحديثَالعرتةَنقولَهذهَاملضامنيَ َاملاركسيَإذا املوجودةَِفَالكتابم

َتتََّ،صحيحة َألهّنا َعليها َنعرتض  َوالعرتةال َالكتابم َمع َلكنَّفق َأحتدََّ، َحني َإّنينَين َالقول َحلنم َمنهجم َعن ث
َعنَمنهٍجَخاصٍَّ َأهلَالبيتَةَوهيَدائرة َالكتابَاملعروفَلديناَودائرة َحديثَمل َِفَدائرٍةَخاصََّعمَ ي ستَ َأحتّدث 

َِفَاألرضية،َاملعروفَلديناَأيضا ، َالعرتةَمَوقدَبيّنت  َوحديثم َت عرَ َالب دََّمنَموسوعيٍةَِفَنصوصَالكتابم فَوأن 
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َوأنَ  َأبواهبات عرَ َمصادرها َالََّ،ف َالكالم َك لِّ َتقّدم،إىل َالتفاصيلَذي َكلِّ َِف َأدخل َأن  َأريد َال َهنا ،َوأنا

جداَ  َ.فاملوضوعَواسٌعَجداَ 

َاألسيجة َمفردات َمن َالثانية َالثاّن:املفردة َالسياج  َاملعلوماتَ، َهَ قاعدة  َوضعهَقاعدةٌََناك، َلناَأساسيٌة ا
َرتة َالطاهرةالنيبَُّوالعَم َاَأرد،َإذاملعلوماتَ،َقاعدةَ الكرميَالق رآن،َالكتاب  كناَفيهٍَثَشكَّمنَحديَستيقنَ نناَأن 

َالكَم،َفنعرضه َعلىَالكتاب عينَخرفَي،َزَ اعدةقف،َهذهَخرَ زَ تابَفهوَالفَالكَمتابَخ ذوهَوماَخَ ك لَُّماَوافق 

َكملهَ َالَقيمةَ  َو ر قَ )َاَنقولَباللهجةَالعراقيةَالدارجة، َ،َاللَفهوَزخرفَكتابَ فَ لَُّماَخالكَ ََ،َلهالَقيمةَ َ(ز ر ق 
َليسَلهَ َ(ز ر قَو رق)يعينَ َالقيمةَاحلقيقيةةيحقيقَمنَقيمٍة َالذ،َغلذهبل؟َملنَ،َألنَّ ز ر قَ)َهبَي قالَلهَ ْي 

َ(و ر ق َالكتاب َوافق َفما َالزخرف، َفهو َخالفه  َوما َالذهب َالذفهو َهو َالزخرف َال، َهوَهَ،كاذبهب  ذا
َ.وماَهوَبذهبماَي رىَوكأنّه َذهبَالزخرف،َ

َكيَ،قاعدة َاملعلوماتَهذهَقاعدٌةَواضحة َ؟َهذهَعلوماتةَاملفَنتعاملَمعَقاعدلكنَالكالمَه نا

َ؟َكيفَنتعاملَمعَالكتابَالكرمي

َ؟كيفَنفهمهَ 

للغةهلَن َ؟فهم َالكتابَالكرميَوفقاَ 

لالستنتاجاتَالشخصيَّ َ؟َةهلَنفهم َالكتابَالكرميَوفقاَ 

ملنهجَاملخالفنيَهلَنفهم َالكتابَالكرمي َ؟وفقاَ 

َالشَّ َومفّسرينا َوعلمائنا َمراجعنا َتفاسْي َِف َاملوجود َهو َهذا َهيعةوبالضبط ،َ َهذا َالتفاسْيَوداملوجو ،
َنهجَاملخالفنيدَعلىَمالعتمااَة،االستنتاجاتَالشخصيََّمصادرهاَِفَالتفسْيَاللغة،ك لَالتفاسْيَََ،املوجودة

َالتفسْيِفَ َالَيتاملواطنَالََّ،البيتَاتَأهلِفَبعضَاملواطنَيرجعونَإىلَروايَ،َنعماألعمَِّاألغلبَعلىَطولم
َيتجاوزوها. َميكنَأن 

الَّ َيتجاوزوهايتَتتعّلقَببيعةَالاآلياتَمثالَ  َ.غديرَالَيستطيعونَأن 
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َ.األمرَقَبأويليتَتتعلَّاآلياتَالَّ

َيتجاوزوها مَنَأنفسهمَبأهنََّيفَيصفَوكََذاَ وإذاَجتاوزوهاَيعينَإَ،هناكَجمموعةَمنَاآلياتَالَيستطيعونَأن 
لمللغةَاألغلبَِفَالتفاسْيَاالعتمادَعلىَاللغةَفقطَحبيثَتكونَاَ،َلكنَاألعمَّشيعة يلةَ،َالَوسلتفسْيصدراَ 
َتكونَاللغةَمصدرا َمللفهم َكبْيَبنيَأن  َمصادرَالتفَن،َفارٌق نَحنيَتكَوَلفهم،سيلة َلكونََوتسْيَوبنيَأن 

َوسيلة َللفهمَي َاملصتتخّلفَهذهَالوسيلةعينَميكنَأن  عرتةَ،َحديثَالللغةاةَوليسَالعرَتَدرَللتفسْيَهو،َألنَّ
كنَأنَتتخلََّ،فِفَالتفسْيَالَخيتلفَوالَيتخلَّ ،َمصدرَحديثَالعرتةََيأيتَحنيَ نَالتفسْيفَعأمَّاَاللغةَمي 

َعلىَاملسلمنيَِفَبيعةَالغديرذيَأ خَموهذاَهوَالعهدَالَّالتفسْيَالعرتةَ يبَُّالنَاشرتطَالغديرَماذاَطبةواَخ،َإقرأذ 
عينَالتفسْيَ،َيرّه َعليٌََّماَأقإاّلََاطل،بيعينَالتفسْيَباللغةََالَيأخذواَالتفسْيَإاّلَعنَعلّي،َأنَ َ؟علىَاملسلمني

َالشخصيَّ َس مَِّربالتدبَُّ،ةباالستنتاجات َشئتَ، َباطل،ما َتفسْي َيَ، َأن  َِفكإاّل َموافقا ََمضاميون  ،َعليٍَّلنهم
َالل)َذينَقالواالالتفسْيَعنَاملخالفنيَ َكتاب  علىََخطبةَالغديرَذَِفخَمأَ دَالذيَهذاَهوَالعهَ(َباطل،حسب نا

َِفَافتتاحيةَالقناةَاملسلمني، َيلَبالصَ،افتتاحيةَالربامجَ،وَنن  َاملقطعَمنأقرأَهَوتَوأناتستمعون  خطبةََذا
َإالََّ َالتفسْي  َالشرطَاشرتطهَ َ،َعنَعليٍَّالغديرَمنَأنَّكمَالَتأخذوا هَِفَشروطََوآلَمعليهَمَىَاللَ َصلَّالنيبََُّوهذا

َ؟يعةَهبذاَالشرطروناَالشَِّم َمفسََُّز،َفهلَالتِفَشروطَبيعةَالغديرَالبيعة،

َبشإنََّ،ةظلمثَِفَغرفٍةَمَ وإّنينَه ناَالَأحتدَََّ،والتفاسْيَموجودةَ،واللمَملَيلتزموا عربَكٍلَمباشرَينَأحتّدث 
َمكَ وعربَاإلَاألقمارَالصناعية َكلِّ َالربنامجَيذاهدَهَ َي شلوَأرادَأحدَأنَ َ،انَِفَالعاملنرتنتَِف َا ستطيعَأن 

َي راَ،ثَِفَزاويةٍَ،َإّنينَالَأحتدََّي شاهده وقعَزهرائيونَوجودةَعلىَماجميَاملجعَبَرهذهَحقائقَومنَأراد َمنكمَأن 
َواضح َاحلقائق َكَ َ،هسيجد َماذا َونقرأ َبالتفاسْي َآيت َاملألنَّين َوماتب َكَ خالفون َعلمذا َالشَِّتب ََواء مراجعَيعة

َومفسِّرو َالبيت،الشَالشيعة َأهل َقال َوماذا ََيعة َالبيت َأهل َحديث  َأنَّ َلهَ َوجَوالفنجد َِفَد  تفسْيََكتبم
َوعلمائنا َوفقهائنا َوجودَ مراجعنا َال َالبيت،، َأهل َاملوجودََحلديثم َإّن َنفَوجند َاملهو َتفاسسه  َِف ْيَوجود

َ.املخالفني

َالكَ األنكىَمنَ ون  َمراجعناَي هاجم َأهلَالبيتَِفَتفسْيَالقَ عَ تبَاليتَج َمذلكَجندَأنَّ رآنَتَفيهاَأحاديث 
َت َالواقعوميدحون َهو َهذا َعليها، َويعتمدون  َاملخالفني َوهذهَمفاسْي َخاصَّالقضيََّ، َليست َبعاة َأوَة َواحد لم ٍم
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َهكذا،َهذهَهيَاحلقائقَاألغلبَاألعمََُّ،مرجٍعَواحد َيَ يدفنَرأسه َِفَالرمالَوالَيَ ،َيريدَالبعضَأن  رىَريدَأن 
َك لَُّبلَقَ اَق لتَقَ وكمَ َ،احلقيقةَذلكَأمٌرَراجٌعَإليه َ.يتَيسرتيح َإليهاينامَعلىَاجلهةَالََّواحدَليل

َاللَ  َصّلى َأوآلَمَعليهَمَالنيبُّ َالق رآن َفسَّر َوسّلم َالقَ ه َي فسِّر َمل َف سَّرَ َنا،هَ َسؤالٌََ؟رآنم َالشيءَالق رآنَهل ؟
َِفَقولَ،أنَّهَفّسرَالق رآنَاملنطقيَالب دَّ َي شكِّك  َأن  َأحٌد َأراد  َالقَ َسأقرأ َعلفإّنََِّهَميتَهذوإذا ذيَ،َهوَالَّرآنيهم
د ناَهوَي نولكنَنذهبَإىلَفاصلَعّمارَالكمناّنََوَيبَقدَفسَّرَالق رآن،يقولَبأنََّالن َ..قيةنَسّيدتناَرَ عشم

ُهم   ر ُسوال   يِهم  فِ  و اب  ع ث   ب  ن ار  } يلبعدَاملئةَِفَدعاءمَإبراهيمَاخللَاآليةَالتاسعةَوالعشرونِفَسورةَالبقرةَ  مِّن  

م او   ل ب  ي تِ ا ِمن   ال ق و اِعد   ِإب  ر اِهيمُ  ي  ر ف عُ  و ِإذ  َ-بعدَأنَبىنَالبيتََ- َيقولَأإىلََ- ِعيلُ ِإس   و اب  ع ث   ر ب  ن اَ-ن 

ُهم   ر ُسوال   ِفيِهم   ُلو مِّن   م ة  و   ت اب  ال كِ  مُ و يُ ع لُِّمهُ  آي اِتك   ع ل ي ِهم   ي  ت   ََ{يُ ز كِّيِهم  و   ال ِحك  َيعينَلكتاباي علِّم ه م ،

َهلم َكيفَيقرأونَأمَأنَّهَي فسِّر  َ؟!ي علِّمهم

ُلو مِّنُكم   وال  ر سُ  م  ِفيكُ  أ ر س ل ن ا ك م ا}َخلمسنيَبعدَاملئةَمنَسورةَالبقرةِفَاآليةَاحلاديةَوا  اآي اتِن   ع ل ي ُكم   ي  ت  

م ة   ال ِكت اب   و يُ ع لُِّمُكمُ  و يُ ز كِّيُكم   التفسْيَداخلَ{ُمون  ت  ع ل   ُكونُوا  ت   م  ل   ام ُكمو يُ ع لِّمُ  و ال ِحك  َ:ِفَموطننيَقطعاَ 

م ة   ال ِكت اب   و يُ ع لُِّمُكمُ } تفسْيَ{ُمون  ت  ع ل   ونُوا  ت كُ  م  ل   ام مو يُ ع لُِّمكُ }ه ناَتفسْيََ{و ال ِحك  َ.ه ناَأيضاَ 

 ب  ع ث   ِإذ   ُمؤِمِنين  ال   ع ل ى هُ اللّ  ن  م   د  ل ق  }َورةَآلَعمراننيَبعدَاملئةَمنَسَ الرابعةمَوالستَّإذاَنذهبَإىلَاآليةمَ

ُلو أ نُفِسِهم   ن  م ر ُسوال   ِفيِهم   م ة   ت اب  ال كِ  ُمُهمُ يُ ع لِّ و   كِّيِهم  و يُ ز   آي اتِهِ  ع ل ي ِهم   ي  ت   ي علِّم هم؟َأليسََماذاَ{و ال ِحك 

َالتفسْي؟

َكذلكَإىلَسورةَاجل معةَِفَاآليةَالث  ِفي ب  ع ث   ل ِذيا ُهو  }َةجلمعانيةَبعدَالبسملةَمنَسورةَاإذاَنذهب

ُمِّيِّين   ُهم  مِ  ر ُسوال   اْل  ُلو ن   م ة   ِكت اب  ال   لُِّمُهمُ و يُ ع   كِّيِهم  و يُ ز   آي اتِهِ  ع ل ي ِهم   ي  ت   َ.{و ال ِحك 
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َفسَّرَالقَ َ،واضحةَاآليات َالقرآنَتقولَرآنَوهذهَمالنيبُّ َالنيبََّمنَاملنطقيَأَ،َهلتابالكَعلَّم ه م:َآيات  نَّ

َمعاوآلَمَعليهَمَصلَّىَاللَ  َي بنيِّ  َأن  َكانَيتلوَعليهمَاآلياتَمنَدونم سَاملصاحفَأليَ؟!َفهمهممَحبسبَمهلنيهاَه

َحوهلاَأحاديثَسعهَ  َك تمب  َالكرميسْيَالكَتفيبَِفاَالصحابةَمنَالناألوىلَاليتَأحرقهاَع ثمان َالََن؟َتابم ن 

َنسألَاملخالفنيَنَ  َتفسْي َالنريدَأن  َ،يبالنَتَروايةَحديث،َمنعيبيثَالنالسقيفة َأحرقتَحدَ!رآن؟للقَ َيبأين 

َالتشيُّعمهبلناََالَشأنَ  َِفَدائرة َاَ:،َالسؤالَهنا،َلكنََنن  َتفسْي  َملَينقلملَ؟رآنقَ للَيبلنأين  َاألئمََّلنَاذا ة َا
َ؟رآنللقَ َيبتفسْيَالن

َتقّدم، َتفسْيَالنََّاجلوابَواضحَِمّا َكانَِفَاألعمَِّللقَ َيبألنَّ ،َلذاَيلعَمرحلةَالتنَزتناسبَميغلبَاألَرآن
َنذهبَإىلَاألحاديثَالتفسْييَّ َعبسَ،ثْيالكَيتَضاع َمنهاةَاملوجودةَبنيَأيديناَوالَّحني  َإمهالم لماءمَالشيعةَببم

َكثٌْيَأيضاَ َ،وعدمَاعتمادهمَعليهاَضاعَالكثْيَمنها َ.نهالكثْيَمضاعَاَبنيَأيديناَولكنوبقي 

َنرجعَإىلَهذهَم َفيهاَالقليلَمرويا َعنَالناألحاديثَالتفسْييََّإذا همَعنَثرةَوردتَعنلكالكثرةَا،َايبةَجند 
َحديثَالثََّالعرتةَالطاهرة، َم س ّبحَقلني،وهذاَهوَمضمون  َبني  َق  ر ن  ََ،هَعليهمَوآلَمّلىَاللَ ت يهَصَ حني  َالكتابم بني 

َوالعرتة؟!ملاذاَتفاسْيَمراجعناَوعلَرتة،والعَم َكبْيٌَسَؤَ؟ذاملاَمائناَتفصل َبنيَالكتابم َ!َجدا !اٌل

َق رآهنمَلهَ  َأهلَالبيتَجندَأنَّ َإىلَحديثم َنذهب  َحني  َخيتلفَ ملاذا آنَالذيََرالقَ َعنبْيا َكتالفا َََاخَمعىن 
َخطباؤنا َوكذلك َومفّسرونا َوفقهاؤنا َوعلماؤنا َعلىَمنَي فّسره َمراجعنا َيَ ينيةحل ساابرنا َالقَ ، َبطريقٍةَفسِّرون رآن

َللقَ  َعنَتفسْيمَأهلَالبيتم َ!؟ملاذاَرآن،ختتلف 

َالقَ  َإليها،رآن  َنرجع  َللمعلومات َقاعدٌة َإلَهو َنرجع  َأساٍس َأيِّ َعلى َأساسعَ؟يهالكن ََلى أهلَتأويل
َتأويلَالبيت، َتأويله، َيعلم َاحلقيقة،َوما َمنَيعين َاحلقيقي َالتفسْي َاألالدَيعين َاملرجة َهوَمتازة،وىل َليس

ثانويا ،َالتأويلَهوَالتفسْيَاحلقيقي َنفهم َف،َتهَمليََّأوَّإىلَتهم،ىلَحقيقإرجاع َالشيءَإَيعين،َتأويلَتفسْياَ  عليناَأن 
َ.تفصيلهَماَموضوعَواسعَوسنأيتَعلىَالق رآنَوهذ

َحلنَالقولَبالكامل،وليأناَق لتَهذهَاحللقةَلبيانَمفرداتَ َمنهجم عنوانَهذهَ،َوإّّناَبيانَمفرداتَسَلشرحم
َأ َأن  َالقولَ(،)َأَعنوهناَاحللقةَإذاَأردت  َحلنم َمنهجم َمفرداتم َكّلَاملفردات،َهمُّ َاملفرداتَوليس ،َهناكَأهمُّ
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َحلنمَاحلدودَاج،،َالسيجةَاملنهجبأسيَعنونتهاَمفرداتَوهذهَمَبأرضيةَاملنهج،َمفرداتَعنونتها ،َحدودَمنهجم
َ.ولالق

 ََّالوجيهَال  ؟الُقرآن تُناهل فس ر أئم   :ذيَيطرح َنفسهالسؤال 

بَصرحيةَِفَ،َآياتَالكتاعمَقطعاَ :َن؟َاجلوابهَالق رآنوآلَمَعليهَمَهلَفسَّرَالنيبَُّصّلىَاللَ َليلَسألتقبل َق

َ.قطعاَ رآنَذلكَالنيبَُّفّسرَالقَ 

َتفسْيهَ  َ؟يبةَتفسْي َالن؟َملاذاَملَينقلَاألئمََّأين 

َالتنزيل َمناسبا َملرحلة َكان َاَ،ألنَّه  َأنَّ َالغدير َبيعة َِف َاشرتط َيلتفسولذلك َال َإَمْي َماَََمنالََّكون  ، عليٍّ
َللق رآن َتفسْيهم َإىل َالنَّأرجعهم َالقَ ، َفّسر َللميبُّ َيقل َمل َملاذا َاََِفسلمنيرآن َبيعة َمن َاأنَّلغدير َإىلَكم رجعوا

ذٌََهذاَالَّالق رآنَالَي فسِّر ه َإالََّ:َرآن؟!َقالتفسْييَللقَ  صرفعَعليََّ،َث َّبيدهَمَذيَأناَآخم َ،َهذاَهوَ عليهَاللَمَلواتَ اَ 
َالق رآنَفقط َذ َإالََّآن َالَي ؤخَ فالق َرَ،عليََّرآنَمعنَوالقَ رآعليٌَّمعَالقَ :َعليٌَّفقط،َوقدَقاهلاَهلمَمنَقبل،َم ف سِّر 

َ؟ملاذاَمنَعلّي،

َالق َر َكتابٌَآألنَّ َالناطق،ن َالق رآن َهو َوعليٌّ َتأخذَ ََصامت َالّصامَفهل َأممن ََت َالناطقمتأخذ  ياََ؟ن
َكانتَه ناكَعقولأصحابَالعقول َ!!،َإذا

َ؟!خذَمنَالّصامتَأمَنأخذَمنَالناطق؟َنأمنَأينَنأخذ

تاَ هذاَال َص امم ي 
َأمَب قم َ؟ّناطقَن ط ق 

َتفسْيهَ  أين  َ؟!إذاَ 

َتفسْيهَ  َ؟؟َأينَتفسْيَهؤالءَالناطقنيياَجاعةَأين 

َكانَهذاَالكتابَالصامتَموجود َ،َالكتابَالنا،َهذاَبنيَأيديناإذا َ؟َقَي نطَ مَملأطقَن ط ق 

َ؟َناطقيَ هلَهوَأخرس؟!َملاذاَس َّ
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َكانَا َن طق هَ إذا َ؟لكتابَالناطقَن ط قَأين 

َدليٍلَعلىَ،َوهذاَأدكمرامجعناَالاَمراترفضوهناَياَعلماءناَوييتَةَالََّهذهَاألحاديثَالتفسْييَّدَإالََّالَي وجَ  لُّ
َالَّ َهذهَاألحاديثَالتفسْيية َمنَعايَ،رآنيتَترفضوهناَهيَتفسْيَأهلَالبيتَللقَ أنَّ ََوهشأّما قرأهاَاَوحفظها

َأنقلَ أَ،هتاواللَقرأَ،ألّنينَقدَقرأتَالتفاسْيَعلىَأشكاهلاَقطعَاليقني،َفواللَليقطع َةَوالصيَّالشخَجتربيتَنا
َالتجربةَأوَال َأتنفعكمَهذه َأَ ،َلكنَّأعبأ َاَاعيتبَقنبنّيَأسباينَأنقلهاَألجلَأن  ََواللَمَملنطق،هبذا َقرأت  واللم

َاملختلفةالتفاس َاختصاصاهتا َكلِّ َعلى َالصوفيَّْي َتفاسْي َقرأت  َة، َأريد َولو َأَ أ، َباملَفسِّرَ ن  َالصوِفَالق رآن نهج
َأ َفإنَّين َآراء ه م َق الوا،حفظ  َما َالصوفيََّوأحفظ  َالتفاسْي َوقرأتَ قرأت  َالالتفَة َالتفاسْيَوقرأتَ َفلسفية،اسْي

َالقومَم َعند  َاملخالفني،باملأثورم َعند  َالََّ، َالتفاسْي َعلىوقرأت  َرّكزت َواإلاللغَيت ََوالقراءعرابَمةم َوالن ك تم اتم
َتفاسْيناَالشيعيةَالبالغية، َمنمقارهناَحنيَأَ َوَملكتبة،َالتفاسْيَاملوجودةَِفَاكلََََّ،وقرأت  تفسْيمَأهلََعَماَبقي 

َأَ،البيتَفقدَذهبَالكثْيَمنهَولكنَبقيَالكثْي َأيضاَ  َمنَحديثم َواللَمَبيتهلَالمعَماَبقي  جهاَ َوَالَأجد 
َالبيت،َللمقارنة، َأهل َحديثم َِف َهَؤَالق رآن َشيئا َمنوك لُّ َيفهمون  َال َحبقاَالقَ ألنَََّن،الق رآَالء َِفَرآن ئقهم

َ.منَجهٍةَعاطفية،َوهذاَالكالم َالَأقوله َثَأهلَالبيتحدي

َج َمن َقائل َيقول َقد َعاطفية،ر مّبا َألئمَََّألنَّه َشيعيٌََّهٍة َويتعّصب  َيقولفتهم َجهواللَم، َمن َمنطقيةٍََأقوله  ٍَة
َيلَبرنامجَِفَاأليَّعلميَّ يثهمَحدَتمادا َعلىرآنَاععاّنَالقَ ممَىَلكَ ستتجلََّ(،ق رآهنمَ)ََامَالقادمة،ةَوسيكون 

َستتَّعليهمَاللَمَصلواتَ  َسأذكرهَ ، َما َبني  َت قارنوا َأن  َوميكنكم َالصورة َتَضح َأمن َوبنيفسْيم َالبيت َماَهل
ََو َالتفسْي َبرامج َوِف َاحلسينية َاملنابر َعلى َبهم َوسعتم َوتسمعونه  َالتجمَِفستسمعونه َكتبَمالس َوِف َفسْي

َاالمتحانَإمَّاَي كرَ َورة،ضحَالصَ وتتََّالتفسْي، َ.قائقضحَاحل،َتتَّأوَي هانَاملرءمَوعند 

  ََأهلَالبيتَالق رآن؟َنعمَف:َهلَفّسرَأهل َالبيتَالق رآنالسؤال َ.سَّر 
 َتفسْي هم َيوجَ أين  َال َالتفسْييَّ؟ َاألحاديث َهذه َغْي َي نكَرد َاليت َبلة َحيَ َها َوعلماَؤمارهبا نا،َراجعنا

شعواء َ.حياربوهناَحرباَ 
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َيوجَ  َالتفسْييَّال َاألحاديث َهذه َغْي َد َالتفسْي،ة، َهذا َيأيتَإذا َهو َال َهذالمَالكوهنا اإلشكاالتََهَم،

َاحلديثَي عرَ َ،الدورَالسخيفة،َمثالَ  َطل،َهذهورَوالدورَبافهذاَدَحلديثمَبارآنَي فهَ رآنَوالقَ ضَعلىَالقَ أنَّ
َمنَنفسَاهؤالءَِممَّهاتَوسفاهاتَاملتكّلمنيَواألصولينيَوغْيَترَّ َمطمئنََّنَ ،َلكدرةالعيونَنَيشربون  إىلََونن 

بيتَإذاَ،َأهل َاللبيتَأهلَاحاديثَ أَ،َهذهَمدَدوٌرَهنافالَي وجَ َ،رآنهيَأحاديثَم ف سِّرةَللقَ َ،األحاديثَهذهَم

َالقَ  َحديث  ه مف سَّروا َإذا َأين  َالعرتة؟َ؟!رآن َقيمة َإذا َما َضاع؟ َكإذاَََتقولون َتضع َتضاانت َوال َلهَ حلديث َع
َ!!حصانةَحلفظهَم

َقبل َقليلَق لت َالكثْيَمنَاحلديثَضاعَقدَتقولَأنت  َالَ؟!بأنَّ يَبقيتَقواعدَالذيَبقَوَ،كثْيولكنَبقي 
َموجودةا َالتفسْي َقواعد  َموجودلتفسْي، َالتفسْيي َاملنهج  َاَ،، َهذا َمع َوبقي  َمََلتفسْيياملنهج َكبْي نَكمٌّ

َإواياتَمنَالَرَلكثْي،َإّّناَضاعتَالتفسْييَوبالتايلَماَضاعَالتفسْيمصاديقَتطبيقَهذاَاملنهجَا َبسببم مهالم
َ َالتفسْييَّعلمائنا ََة،لألحاديث م َالقَ ألهنَّ َي فسِّروا َومل َهبا َيعملوا َرآمل َن َشيخَالطمَبتداءاَ اهبا، الطوسيََائفةن

َالتبيان َالََّأهمََُّ،ودونك  َاألوىل َالشيعية َأسََّالتفاسْي َالتيت َملدرسة َست َافسْي َالتبَولشيعي َبني َوبنيَقارن يان
َأهلَالبيتَ َالتبيانَوبنيَتفسْيَالطربيِفَالتفسْيَحديثم ل َطربيَون  قَ ِفَتفسْيَالَكروعاَ َََكرعَ فإنَّهَ َ،وقارنَبني 

َاملخالفني َكتب َومن َمنه َالكثْي َالبيت َألهل َُمالٌف َتفسٌْي َالتبيان َتفسْي َبامتيمتيازبا، ََ،از، قوهلاَأوأقوهل ا
َبقّيةَالتفاسْيَاألخرىَليسَمرةَواحدةََ،ةسَتريليونَمرَّأ ََبامتياز َكتبالَّوهكذا َتعاىلَؤناَرضوانَاللعلماَهايت
َ.عليهم

َإالََّ َتفسْيهم َمن َأيدينا َِف َوما َالق رآن َفسَّروا َالبيت ََواألحاديََهذهَمأهل  َالتفسْييَّاجملموعث فنفهمََ،ةات

َعالقَ  َنعرضه  َحبديٍث َنشكُّ َحني  َذلك َوبعد َاألحاديث َهبذه َالق رآرآن َهذا َبفلى َأهلنم َالق َرالبيتَهمم آنَ،

مَوهَ قَ  َ!!املخالفونَألهلَالبيتمَيفهمونه،َفمنَيفهم َالق رآن؟َرآهن 

َأَ أ مََّ َعَ ا َكَ لماءَالشيعةَالذينَتَ نتمَيا رآنَهمَ،َالذيَيفهمَالقَ عا َِفَالفكرَاملخالفَألهلَالبيترَوكرعون 
َاحلوضدَالَيوجَ َ،؟َلنَيفرتقايبَُّماذاَقاللذلكَالنَوهذاَهوَحديثهم،أهلَالبيتَ ،َملاذاَافرتاقَحّّتَي رداَع ل يَّ

َاحلديثَالتفسْييَالذيَهوَتقومونَبعمليَّ َالعرتةَبنيَأيديناَةَتفريقَبني  َالتفريقََرآن؟!لفهمَالقَ أثر  ملاذاَهذا
َيفرتقاوالن ألهلَالبيتَلنَيفرتقاَيعينََ؟!يبَيقولَلن  معَالقَ أنََّتفسْياَ  ،َمنَرآنَعلىَطولَاخلطسيبقىَموجوداَ 
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فرتقاَحّّتَي رمداَولكنَمنَمعاّنَاحلديثَلنَيَاحلديثَفقطَهبذاَاملعىنأناَالَأحصرََمعاّنَاحلديثَهوَهذا،
َاحلوض، َمنَتفسٍْيَعلىَطولَاخلطَمنهمَع ل يَّ َالكتابَولوَبال م جملرَتمنَالعَمَ،الب دَّ َمنَةَي صاحب  ،َالب دَّ

َإليهمَالشيعةتفسٍْيَترجَم َالثقلنيَليوإالَََّ،ع  َالثقلنيسَه ناكَمنَقيمٍةَحلديثم ذاَاحلديثَاملركزيَِفَهَ،،َحديث 

علماءََ،،َنعمَالشيعةَترتكهَ كَمنَتفسٍْيَموجوٍدَعلىَطولَاخلط،َإذاَملَيكنَهناحينئذٍََلهَ َعقيدتناَالَقيمةَ 
َلهَ َ،يعدمونهَ َ،ي نكمرون هَ،يعةَي ض ّعفونهَ الشَِّ َوراءَاَ،وزناَ َالَي قيمون  َكتبهم،ويركضون  َكروعا َِف َملخالفنيَيكرعون

َعلماءَا َذنب  َالثقلنيلشيعةالذنب  َحديثم َأهلَالبيت،َماَهوَذنب  َاألحاديثَ،َوالَهوَذنب  ،َوالَهوَذنب 
َهذاالتفسْييَّ َهو َالثقلني َحديث  َاحلوض)َة، َي ردا َع ل يَّ َح ّتَّ َيفرتقا َبتفسْيَ(لن  َالكتاب َفهمم َمن َإذا َالب دَّ ،

َالعَم َال م فسَّرم َالكتاب َهذا َعلى َنعرضه  َحديٍث َِف َشككنا َإذا َوحينئٍذ َالعَمرتة ََرتة،حبديث َالكتابم َعلى ال
،َمبنهجَالزُمشريَوازيَأوَمبنهجَرشيدَرضاَأال م فسَّرمَمبنهجَسيِّدَق طبَأوَمبنهجَالطربيَأوَمبنهجَالفخرَالرَّ

ثَأناَالَأحتدَََّ،والتفاسْي َدونكمَرتة،منهجَالعَمَ،وتركواَمنهجَأهلَالبيتَرونَهبذهَاملناهج،واللَعلماؤناَي فسَِّ
َالبيتَِفَالتفسْيَوكَ ،َاجملاميعَالتفسْييَّملَاملريخعنَشيٍءَِفَعا َأهلم تبَتفسْيَةَموجودةَاليتَجعتَحديث 

َ.يعةَموجودةَوقارنواَفيماَبينهاعلماءَالش

املئة،َسةَبتَبنسبةَمخهلَالبييثَأولكّنهمَرمّباَاستعملواَمنهاَمنَأحادَ،قطعا َأناَالَأقولَباملرّةَهجروها
َذلك، َمن َأقل َالَّوباملناسَر مّبا َاألحاديث َأكثر َاستعمبة َموافيت َتكون َللحلوها َاملقة َأخالفديث َفإنَّ هلَ،

َيوافقَاملخهَعليهمَأجعنيَتكلَّوسالمَ َاللَمَالبيتَصلواتَ  َكثْيا َمبا َهَ،الفنيموا َكلَِّريدَاخلناَالَأأنا وضَِف
َ.صغْيٍةَوكبْية

َاملفرَ  َاألسيلكن َمفردات َمن َالثانية َاملعلوماتَجةدة َقاعدة َالكرميَ،هي َالكتاب  َبشرطَيعين َالكتاب ،

َالبيت َأهل َبفهمم َاللغةَ،التأويل َبفهمم َاألعراب،ال َبفهم َال َاحلَ َ، َسورة َنفس  اْل  ع ر ابُ  ق ال تِ }َجراتِف

َكتبَاللغة،َبلَحّّتَالقراءاتَ{آم ن ا َكتبَالنحو،َارجعواَإىل ،َارجعواَاألعرابَمنَهمَهؤالء؟َارجعواَإىل

َكتبَالقراءات َكتبَالنحوَوكتبَالصرفَوكتبَاللغةَفإنَّكمََ،رآن،َقراءاتَالقَ خالفنيعندَاملَإىل وارجعواَإىل
ماَيستدلَِّةستجدونَعلماءَالعربي َكثْياَ  َ،بعرااألونَمباَيقوله َوعلماءَالقراءاتَوعلماءَالنحوَوعلماءَالصرف
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َموجودة َبادِّعاءَ،الكتب َهو َما َيستدلِّهذا ،َ َاألعراب َبقولم ََنويَّون َقاعدٍة َصرفيَّإلثبات َقاعدٍة َأو أوََةٍَة
َلغوي َالقراءاتََ،إلثباتَمعىن  َاأللفاظَوحّّتَِفَعلمم َإىلَاألعرابَاملقروءةلضبطم َهوَالفْيجعون  ذيَ،َهذا

َعصرَ َق لتهَ  َهو َالتنزيل َعصر َاألعرابيةَبأنَّ َاللغة َعصر  َعصرََ-َآم ن ا اْل  ع ر ابُ  ق ال تِ }َاألعراب، َهو هذا

ِمُنوا ل م   ُقلَ-التنزيلَ ن ا ُقوُلوا و ل ِكن تُ ؤ  ل م  ن ا ُقوُلوا و ل ِكنَ-اإلسالمََمرحلةَالتنزيلَمرحلةَ َ-َأ س  ل م   و ل م ا أ س 
ُخلِ  يم انُ  ي د  َهذهَه ناَمبعىنَمل  ،ل مَّاََل مَّاَمبعىنَمل،َوملَيدخلَاإلميانَِفَقلوبكم،َاالميان،َ- قُ ُلوِبُكم   ِفي اْل ِ

ِمُنوا ل م   ُقل آم ن ا اْل  ع ر ابُ  ق ال تِ َ-ةَمعروفةَِفَاللغةمَوِفَالتفسْيَقضيَّ ن ا ُقوُلوا و ل ِكن تُ ؤ  ل م  -مل  َوََ-َو ل م ا أ س 

ُخلِ  يم انُ  ي د  ،اإلميانَهوَوَ َ{قُ ُلوِبُكم   ِفي اْل ِ َِفَالتأويل،َاليةَعليٍّ رآنَوماَجاءَمنَإطالقاٍتَِفَالقَ َاإلميان 

اطبَالَّ َكانخت  مَآمنوا،ذين  َالََّواَِفَعصرَالتنزيلَبأهنَّ َكاإلميانم َ.ذيَهوَِفَمرحلةَالتأويلهذاَاإلميانَليس 

َكثْيةَ اطبَالَّوهناكَآيات إلميانَاآلخرَاَ،ناكَإميانَآخرهَ َ{وا  آِمنُ  وا  آم نُ  ال ِذين   أ ي ُّه ا ي ا}َذينَآمنواَخت 

َ.،َهوَإميان َعصرَالتأويلهوَاإلميانَاحلقيقي

َعنها،هؤالءَاألعرابَثقافتهمَهيَالثقافةَالَّ لمَ،َقواعدَعلبداوةاَسذاجة،الَت،اخلرافاَاأللفاظ،َيتَحتّدثت 
َأالَأقولَبال م طلقَلكنََّ،َالن حاةَيثبتوهناَمنَهناك،النحو َأنَََّقولينَأ ريدَأن  عصٌرََ،غويللتنزيلَعصٌرَاَعصر 

بقيََىَصالةَاجلمعة،لَدخولهمَصلَّةَِفَأوَّملديناهَوسّلمَدخلَوآلَمَعليهَمََالنيبَُّصّلىَاللَ وإالَََّوية،دَ ثقافت هَثقافةَبَ 
نةَرَِفَالسهرَصفدَِفَشست شهَماَهَوسّلم،َعشرَسنواتَوزيادةَشهران،وآلَمَعليهَمَصّلىَاللَ َيبعشرَسنواتَالن

َبعدَالعاشرة،َعشرَسنوات، نوات،َرَساَِفَعشضرهبإَجعة،52ََيعينَإسبوع،52ََسنةَفيهاََك لَََّاحلاديةم
َكل520َِِّفَعشرة52ََ هَآلَمَوَعليهَمَصّلىَاللَ َيبلنا،َلنفرتضَأنََّخطبة1040ََ،َيعينصالةَجعةَخطبتانَ،َِف

َاجل م عَملَي صلَِّ ،َفلنقلَأنََّمعةفيهاَاجلَ َيبنَّالَصلََِّيَ يتَملفلنق لَعددَاجل م عَالََّ،لسبٍبَمنَاألسبابَِفَبعضم
ََ،اضكذاَنفرتضَافرَتهيعينَمئةَجعةََحبدودَمئتنيَخطبة،،َمخسونَجعةَخطبة100ََعددَاخل طبَحبدود

َ؟اخل طبَأينَهذهَمَ،خطبة940ََ،940َ؟َيبقىَيبقىكمَ
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َالَنعتبَعلىَاملخالفني ع شرَمنََنقلواَلناَوالذاَملَيملاَتنانقولَأئمَََّيب،،َاملخالفونَحرّفواَحديثَالنَنن 
َكانتَ َ؟؟َملاذاهذهَاخل ط ب ا قلوهاَوضاعتَةَنَاألئمَََّلوَأنََّحّّتََ؟!السببَوإاّلَملاذهذاَاَ،رَالتنزيلِفَعصَألهنَّ

َتضيعَهذهَم عألقلَيبقىَمنهاَمثعلىَاَ،املئاتَمنَاخل ط بَليسَمنَاملعقولَأن  ونَناَعشَر،َعندبةشرونَخطالَ 
َاجل معة َ.اماَعندن؟َعندناَمخسةَأسأل:َعندناَعشرة؟َماَعندنا،َ؟خطبةَمنَخ ط بم

َكانَاملخالفونِفَيومَاجلمعة،َأين َذهبتَيبماَعندناَمنَخ ط بَالنَّ َيَ الََ؟َإذا ياََكيف؟!ََت ناليهمَأئمََّععت ب 
َالقضيَّ َواضحةجاعة َواضحَ،ة َمنطق َالقَوَ،املنطق َوسأفصِّل  َبرنامج َِف َأكثر َاحلديثَقَالناطلكتابَ ال ،

َاَ،أتناولهَمطلبٍََوأيَََّأتركهَ َمطلبٍََاحلقيقةَالَأدريَأيَََّ،طويل يةَوكماَِفََربَعلىَالنهاامجَي قلربنالكنَوقت 

َاحلسنيَ  َاحلسنيَمعَخ د م ةمَاحلَ هذاَالفاصلَاألخْيَنَزَ،كلَِّحلقةَنزور  َ.س نيور 

 ...علضَّاير االم الله َعلى الُخْنصَسالم الله على التسَعة َأَصاِبع َس

َاحل سنيَولَ  علىَمودَّةمَقلبم َ.هَعليهوسالمَ َاللَمَصلواتَ َناامَزماننَإمبنمَاحل سَ ةمَبابَاحل سنيَاحل جََّألقاكمَغداَ 

 ..ى َنحِرَك الدَّاِمي َيا ُحَسين.َسالٌم َعَل

َاللَ. َ.ِفَأمانم
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