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َرة  َمَلّف الِكَتاب َوالِعت ْ
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  !!..ءْولَِياِإلَيِه يَ َتوجَّه  الَ  يْ ذِ الَّ  يَا َوْجه اهلل كَسََلٌم َعَليْ .. 

  .!!.بَِقيََّة اهلل.. 

  !!..اءدَ عْ م ِذلَّ الَ اء وَ يَ لِ وْ زَّ الَ ا م عِ يَ  ديْ ي  سَ  كَ يْ لَ ٌم عَ ََل سَ .. 

 !.؟.فَ َقَدك َوَجَد َمنْ  يْ الَّذِ َما َوَجَدك وَ  ا فَ َقَد َمنْ اذَ مَ 

 ..ياتِ نَ ب َ و ي ائِ نَ ب ْ أَ . .اتيخوَ أَ و  يْ تِ خوَ م إِ ليك  ٌم عَ ََل سَ 

 

 :وما هلذا الي  ن  ت  لق  عنواُن ح  

 .!!(.يائِ رَ هْ زَ  ىَ وَ هَ الْ ن  وَ حْ نَ  ونَ ي  ائِ رَ هْ زَ )

 :ت عنوانارًة ت  ت   ،مرَّ الكالُم يف احللقات  الـُمتقدِّمة

  (ثةالشَّهادُة الثَّال  ) -
  (دةاه  الـُمش  )وأخرى  -
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  (كهيعص)ُُثَّ  -
  (ربالءك    ٌد يفس  أ  )ُُثَّ  -
  (يائ  ر  ه  ى ز  و  ُن واهل  زهرائيُّون ن  ) :مسااخل نوانُ نوان هو العُ هذا العُ و  -

ُة الواضح النتيجةُ و  ،اوينلعنام لكُ ما تقدَّم من عناوين ومن حلقاٍت تّدثُت فيها يف أجواء  وشؤون ت  
ينيةا تنس  سَّ يف مؤ  به  يضرب بأطناالـُمركَّب الَّذي اجلهُل هو  ،عبِّ ت  إليها الـُمت   يصلُ الَّيت   املطالب وأعتقد أنَّ  !!..الدِّ

 هلم يل  ولو ق   ،لكيعلموا ذ أن   من دون افعيكر الشَّ ًا بالف  ع  ًا ُمشبـ  ون منهج  جُ فالُعلماُء ينه   ،باتت واضحًة جدَّاً 
 ،أهل البيت ث  ديون ح  فقهُ  ي  واخلطباُء ال ،الـُمركَّبهم جهلُ هي  ةُ  اإلنكار واملشكلنه أشدَّ و ر سينكفذلك 

ت بشكٍل واضح البياناو  مثلةدمت األشاه وأنتم ،املراجع والفقهاء اعتمادًا على ما كتبهُ  باً كَّ هاًل مُر عيشون ج  وي  
اء ج  الَّذي ربالء كسد  يف  األ ة  احلديُث يف يوم أمس خبصوص  واقع وكان   .ال تتاُج إىل جدٍل كثريوالقضّية 

جعنا إىل بارهم من مراكوُم من  والق ،م احلديث يف ذلكوتقدَّ  ،عليه هُ وسالمُ  الل   سني صلواتُ سد احلُ راسة ج  حل  
الل ٍل واضح من خبشك قةُ م احلقينت لكوقد تبيَّ  ،رافةيئًا من خُ ش  هذه الواقعة  ونصغارهم إىل خطبائنا يعدُّ 

 الغراب   ق صَّةُ و  ،رميكاب  اللى الكتجاءت يف الكايف الشريف عالَّيت واية حلن القول ومن خالل عرض  الرِّ  منهج  
ل حلفظ  جسد  هابيو ليدفع  أ عني  يُ لراُب فجاء الغ ،قابيل وهابيلق صَّة ب قُ تعلَّ ي يمالك ف  رآن ذ  فيما ذكر لنا القُ 

يكون ذلك  أن   هف  كال وكان يكفي ألصحاب   ،ابر  يأيت هلابيل ذلك الغُ  فكان يكفي أن   ،بدفنه   هابيل
لذا جاء  ،اتُك احليوانل  غاب  وم  ُك الل  يأتيه م   يناسب أن  الَّذي ُك الوجود أبو عبد الل ل  أمَّا م   ،ب معهمالكل

 .املاضية يل يف حلقتناالتفاص  هذه  مرَّ احلديُث يفو  ،ه عليهوسالمُ  الل   صلواتُ  سني  األسُد حلراسة جسد  احلُ 

ينيةنا ت  س  ؤسَّ م يف أجواء   اً واضٌح جدَّ الـُمركَّب ضح لنا أنَّ اجلهل م اتَّ ما تقدَّ  لِّ من كُ   فاملراجعُ  ،الدِّ
كتبها   الَّيتفسري تب التَّ كم كُ ون  ودُ  ،ُق حبديث أهل البيتتعلَّ ي يعانون من هذا اجلهل خصوصًا فيما لماءُ والعُ 

 والتالمذة واخلطباءُ  ،أهل بيت العصمة حبديث   بٍ ركَّ مُ  واضح إىل جهلٍ  بشكلٍ  تشريُ فهي مراجعنا وعلماؤنا 
ينية ن أنَّ العلماء واملراجع واألساتذة يف و ر ب فهم يتصوَّ ركَّ مُ  عانون من جهلٍ هم أيضًا يُ  والوكالءُ  املؤسَّسة الدِّ

 وليس عن تقيقٍ  الَّيت تتحدَّث عن مهازل   الكثريةُ  ومرَّت املصاديقُ  ،قيقلم والتحدرجات الع  قد بلغوا أعلى 
 .من املصاديق وسيأتينا الكثرُي والكثري
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 ان ضخُّ كألحياء   بعض ايفنة بغداد بعينات يف العراق أتذكر يف مدييف السَّ  ،طرفةأو  ،نكتة ،اكهن
اء امل فما كان ن طابقنيمتتألف  أكثر البيوت ،الثَّاينيصعد إىل الطابق املاء عيفًا فما كان ماء اإلسالة ض  

 ،بغداد عض األحياء يفبيف اس النَّ ها وكانت هذه القضّية معروفة يف بغداد ويُعاين من ،الثَّاينيصعد إىل الطابق 
يف اء هل يوجد م ،هُ قولون ليّدًا جإذا ما رأوا شخصًا طوياًل  ،زاح أو للطرفةللم   ،غداديباُب الب  فكان الشَّ 

اين ما كان  الطابق الثَّ يفألحياء امن  ريكانت شائعة يف بغداد أنَُّه يف كث  باعتبار هذه الظاهرة !؟الثَّاينالطابق 
 ملرجع أو عنداون عند ب يكركَّ جهٌل مُ  :الـُمركَّبأنا أقول مع ظاهرة اجلهل  .بسبب ضعف الضخ املاء يصعد

رجع أو هل  هذا املب جبركَّ ٌل مُ والوكيل والطالب واخلطيب عندُه جه ،فهذان طابقان ،االستاذ د أو عنالعال  
ُث دِّ يُ و ة مَّ ث األُ دِّ  يُ خلطيبُ وهذا الوكيل أو ا ،هذه أربعة طوابق ،انذان طابقان آخر ، فهجهل هذا العال  

أربعة  عندهم يعين ،با اخلطيال هذكب حبرَّ ب حبال املرجع وعندهم جهٌل مُ ركَّ هٌل مُ عندهم ج  النَّاس و  ،النَّاس
أو  ان عند الوكيلطابقو  ،ملرجعاطابقان عند  ،مع هذه الطوابق األربعة األوىلربعة طوابق هذه أ ،طوابق أيضاً 

 ل يصلُ ه :أقولف أسألنا ه أناو  ،هذه مثانية طوابقف ،نيأربعة طوابق عند املستمعني واملتلقّ و  ،اخلطيب
هل يصعد إىل فين لطابق الثَّاا د إىل يصعال (العلماملاء)إذا كان  !؟الطابق الثَّامن يف هذا اجملتمع إىل (العلماملاء)

 فيها طويل!!احلديث و  قضّيٌة متشّعبة ةُ القضيّ هذه و ! ؟الثَّامنالطابق 

 يف ساحة   صانهُ عت أغوتفرَّ  رهُ امتّدت جذو الَّذي  ،الـُمركَّبيف أجواء اجلهل هو يضًا حديثنا واليوم أ
 .ةيّ ينالد املؤسَّسة   نتشر انتشاراً واضحاً يف ساحة  بعد أن ا  الشِّيعيَّة  قافة  الثَّ 

 نهج  ميثُل م   أنَّهُ  ُض فيهفت  يُ الَّذي الـُمفكِّر   أوالعال   ع أواملرج   قيه أويف رواياتنا وأحاديثنا أنَّ الف   
 يّددها األئّمة البّد أن تكون فيه مواصفاتٌ  ،نس  احل   ابن   ة  جَّ ل احلُ ثِّ ميُ و  ،املعصوم ل اإلمام  ثِّ ميُ و  ،والعتة الكتاب  

إىل كتاب مفتاح الكرامة يف شرح قواعد إذا ما رجعتم  ،وايات على سبيل املثالوالرِّ يف األحاديث  املعصومون.
ألّف ه السيِّد حم مد جواد العاملي من تالمذة  ،ةموسوعة فقهيّ بل هو  ،ة املعروفةمن الكتب الفقهيّ وهو العاّلمة 

إذا ما ذهبتم إىل باب القضاء  ،يمة احللِّ القواعد الفقهية للعالَّ  السيِّد مهدي حبر العلوم وشرح فيه كتاب
عليهم خبصوص شرائط  الل   ث وردت عنهم صلواتُ يدمن أحاو من أخبار فيه ماذا ذكر فتاء وقرأمت واإل

ا يَ ل  الف ت ْ حِ  تَ َل ): ، أنّهتةي رواياٌت مروية عن صادق الع  وه ،واياتهذه الرِّ  من مجلة   ،شرائط املفيتو القاضي 
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أين ينطبق ف-(الل  حَ ك    يْ ه فِ ب  رَ  نْ اٍن مِ رهَ ب  وَ  هِ تِ يَ نِ ََل عَ وَ  هِ لِ مَ عَ  صِ ََل خْ إِ ه وَ ر  سِ  اءِ فَ صَ اهلل بِ  نْ ي مِ تِ فستَ  يَ ن َل مَ لِ 
هذا هو   !؟افعيذت من الشَّ ٍة ُأخ  أم أين ينطبق هذا مع منهجيّ  ؟أهل البيت يث  دحب الـُمركَّب   هذا مع اجلهل  

ن اٍن مِ رهَ ب  ه وَ تِ يَ نِ ََل عَ ه وَ لِ مَ عَ  صِ ََل خْ إِ ه وَ ر  سِ  اءِ فَ صَ اهلل بِ  نْ ي مِ تِ فستَ  يَ َل  نْ مَ ا لِ يَ حل  الف ت ْ  تَ َل )-ادقكالم الصَّ 
 .(الل  حَ ي ك  ه فِ ب  رَ 

 قِ لْ الخَ  ينَ ام بَ رَ الحَ وَ  َللِ الحَ  يْ ا فِ يَ ت ْ ف  ال ه  لَ  ل  حِ تَ  َل : )ه عليهوسالمُ  الل   ادق صلواتُ وأيضًا عن الصَّ 
الَّذين   هؤالء هم -(مَلالسَّ  يهِ لَ عَ  يَّهِ صِ وَ وَ  َعَليه وآله اهلل   ىلَّ ي صَ بِ لنَّ ِه لانِ مَ زَ  لِ هْ ن أَ ِق مِ لْ الخَ ع بَ ت ْ ان أَ ن كَ مَ لَّ لِ إِ 

بق عليه ينطي الَّذمن  ،ديقه املصاهلذ ال وجود   ولكن يف الواقع العمليّ  ،ةجَّ أن  ينوبوا عن اإلمام احلُ  ضُ يُفت  
 ! ؟الوصف ن عن هذاما تكو  هي أبعدُ الَّيت ة يّ نيالداملؤسَّسة أم  !؟أنتم أم أنا !؟هذا املعىن

اء فَ صَ بِ  اهللِ  نْ مِ ي تِ فستَ  يَ َل  نْ مَ لِ ا يَ حل  الف ت ْ  تَ َل )-عليهم الل   أعيد عليكم قراءة ما جاء عنهم صلواتُ 
اجلزء  ،مةلكرامة يف شرح قواعد العالَّ امفتاُح  -(الل  حَ ك    يْ ه فِ ب  ن رَ اٍن مِ رهَ ب  ه وَ تِ يَ نِ ََل عَ ه وَ لِ مَ عَ  صِ ََل خْ إِ ه وَ ر  سِ 

 .17صفحة  ،العاشر آخر جزء

 لِ هْ ن أَ ِق مِ لْ الخَ  عَ بَ ت ْ ان أَ كَ   نمَ لَّ لِ إِ  قِ لْ خَ ال ينَ ام بَ رَ الحَ وَ  َللِ ي الحَ ا فِ يَ ت ْ الف   ه  لَ  ل  حِ  تَ َل )-وأيضاً 
مرَّ ي الـُمركَّب الَّذ من اجلهل عاينأين هذه املف-(مَلالسَّ  يهِ لَ عَ  يَّهِ صِ وَ َعَليه وآله وَ  ي َصلَّى اهلل  لنَّبِ ِه لانِ مَ زَ 

  !؟املخالفني ر  كومن الكروع  يف ف ،عنه احلديثُ 

  ِّ؟يينهل تنطبق هذه املعاين على واقعنا العلمي الد  
 ينيةتنطبق هذه املعاين على  هل ة خب  ؤال ملن لهُ ا السُّ ه هذوجِّ وإينِّ أُ  ؟املؤسَّسة الدِّ

ينيةأحوال ب   ينية ملؤسَّساوضاع أيعة ال يعرفون ا الكثري من الشِّ ّبَّ رُ  ،املؤسَّسة الدِّ  جيري فيها وماا ومة الدِّ
 .هايس  ها وكواليب  ار ها وزو يدور يف دهاليز  

 ،ةيف واقع املرجعيَّ  وال أثر لهُ  ألنَّ هذا املعىن ال عني   ،ق هذا املعىنطبِّ أُ أكون مثالياً هنا ف   أنا ال أريد أن  
ياملؤسَّسة يف واقع و  ،يف واقع احلوزةو   ،البيتعنها أهل ُ  ث  تدَّ  الَّيتال أثر هلذه املعاين  ،عيف واقع التشيُّ و  ،ةينالدِّ

أخذنا  ،البيت أعداء  أهل   عنا يف ثقافة  ر  وك   والعتة   الكتاب   ا تركنا منهج  نألنّ  اجلواب ؟قد يسأل سائل ملاذا
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 ،افعيأخذنا الكثري والكثري من الشَّ  ،يضاً يَّام القادمة أوستون يف األذلك ورأيتم  ،افعيالكثري والكثري من الشَّ 
وأخذنا  ،وفيةوأخذنا من ابن عريب والصُّ  ،رةاعمن األشحَّتَّ و  ،لكثرياأيب حنيفة وأخذنا من املعتزلة  من وأخذنا
  وصل احلال بناإىل أن   ونأخذُ  نأخذُ وال زلنا  ،ني كثرياً أخذنا من اإلخوانيّ  ،د قطبد قطب وتفاريع سيِّ من سيِّ 

 ا أن  نَّ ون م  ديوير  ،حاشيًة على فكر  املخالفني وف كر هم بيت العصمة   أهل   ون حديث  دّ عُ يـ  صاروا مراجعنا  أنَّ 
هي احلقيقة  هذه ،البيت أهل   أعداء   نا لفكر  فهم   من خالل  هم وفكر    البيت وأحكام همأهل   فقه   م  نفه

 .هذه هي احلقيقة ،ا هي احلقيقةولكنَّه ،ترفضون كالميو ونين بُ ُتكذِّ كم أنّ  صحيحٌ  ،املوجودة

م طالب العالـ ال أُ ف ،قليللاو ل بالقلينعم  ،من املنطق لبالقلي عُ أقن  اً ولكنَّين س  أكون مثاليّ  ريد أن  أنا ال أُ 
النَّاس أشبه و النَّاس بع ت  يكون أ  ف ،ديثتنطبق عليه هذه األحا أن   يعيّ الشِّ  واملرجع   يعيّ الشِّ  والفقيه   الشيعيّ 
 لِّ لكُ و  ،ةوللبقيَّ  سبة يل ولكممر بالنِّ ذا األه ،ى الل عليهما وآهلمالَّ ص   ي  ل  ع  و   دٍ مَّ إىل سرية حُم  النَّاس وأقرب 

 وأن   طالب  نُ  أن   كن على األقلل ،ثايلمٌر مأهو  هذا األمرُ  ،هاها إىل صغار  من كبار   ة  يّ نيالدَّ  سة  يعة وللمؤسَّ الشِّ 
ا بني فيم اهة  لشَّبامن  يءٌ هناك ش  يكونأن  هو  احلدُّ األدىن  و  ،باحلدِّ األدىن صحيحةً  ليمةً س   نقنع  قناعةً 

 عُ ب  تـ  هو أ  بأنّه  ن أحد همعقول ن ال أن   ،من ذلك يكون هناك شيء أن   ،البيت أهل   نا وبني  لمائ  نا وعُ مراجع  
 .بين همو فيما بين ه  باهة  من الشَّ  ءٌ شي هناك  أّن نقول إىل أهل  البيت، يكفي أن  ق  ل  اخل   ربُ أق وأنّه النَّاس  

: ؟قالاد فماذا ج  نا السَّ امُ م  ب إ  ط  خ   ،يف جملس  يزيد ابن ُمعاويةوهو نا السَّجاد أعوُد بكم إىل إمام  
 ةَ بَّ حَ مَ الْ وَ  ةَ اعَ جَ الشَّ وَ  ةَ احَ صَ الفَ وَ  ةَ احَ مَ السَّ وَ  مَ لْ حِ الْ وَ  مَ لْ ا العِ ينَ طِ عْ أ   ،عبْ سَ ا بِ نَ لْ ض  ف  ًا وَ تَّ ا سِ ينَ طِ عْ أ  النَّاس ا أي  هَ )
-لكن هذه األوصاف ،مَّدبآل حُم   هذا خاص  ف هذا التفضيل ال عالقة لنا به  -انَ لْ ف ض  وَ  ،يننِ مِ ؤْ م  الْ  وبِ ل  ق    يْ فِ 
هذه هي أهمُّ -يننِ مِ ؤْ م  الْ  وبِ ل  ي ق   فِ  بَّةَ حَ مَ الْ وَ  ةَ اعَ جَ الشَّ وَ  ةَ احَ صَ الفَ وَ  ةَ احَ مَ السَّ وَ  مَ لْ حِ الْ وَ  مَ لْ ا العِ ينَ طِ عْ أ  

مُ تَّ  أن  يدَّ بُ بون عنهم الو ني  الَّذين ف ،اهرة يف حُممٍَّد وآل  حممَّداألوصاف الظَّ   ،بشيٍء من هذه األوصاف وا  س 
فةٍ  لم  شري إىل الع  لم هنا يُ ألنَّ الع   ،الـُمركَّب اجلهل   حلالة   نقيضٌ  هو والع لُم ُهنا بالضَّبط ،الع لمهي  قطعاً أّول ص 

الكتاب   حبقائق   فاضحٍ   واضحٍ بٍ كَّ عن جهٍل مُر  ثُ ا تتحدَّ ستأتينا إّنَّ الَّيت ت و مرّ الَّيت واألمثلة  ،تةبالكتاب  والع  
 فوق   تٌ الجهاهو يعين  ،البيت أعداء  أهل   بفكر  علٌم  فهو علمٌ  لهُ  وأنَّ ما يقالُ  ،ةينيّ املؤسَّسة الدوالعتة يف 
يف  وهو ،ادج  نا السَّ هو إمامُ  ث  تحدِّ مُ ـأنَّ الإىل نتبهوا ا   ،ث عن هذه القضيةأتدَّ  أنا هنا ال أريد أن   ،جهاالتٍ 
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 ،اخليزرانبيضربه  ،ه ّبخصرتهيزيد ينكتُ  سني بني يديّ احلُ  رأسُ و  ،من أحرج الظروف يف ظرفٍ أي  ،جملس يزيد
بنت  احُلسني أم ًة  يُريدون أن  يأخذوا فاط مة  دماء يزيد وهؤالء نُ  ،السلباحلبال والسَّ  دةٌ ة مقيَّ والعائلة احلسينيَّ 

ُم   ويُعلنُ  واحلسني   سن  م احل  املؤمنني ويشتُ  م أمري  بين هاشم ويشتُ  م عقيلة  ه ويشتُ لسان   ويزيد يُطيلُ  ،وخ اد م ًة هل 
م اإلما ،األوصاف ركُِّز على هذه  نا السَّجاُد يُ وإمامُ  احلرجة   م الظروف  ويف تلكُ  يف تلكم األجواء   ،ريحُه الصَّ كفر  

اء وهذه يُوصل هذا الند   ألنَّه يريد أن   ،ث عن أبرز األوصافوإّّنا تدَّ  ،شيء لِّ ث عن كُ قطعًا هنا ل يتحدَّ 
هذا اخلطاب  .؟!.ضاً أي سيصل إليناالنداء  هذا  بأنَّ  وهو يعلم ،يف ذاك الزمان كانوا  الَّذينالنَّاس احلقيقة إىل 

 بإمكان   الَّيت فات  عن أبرز الصِّ  ثُ يتحدَّ  ُهنا فهو ،للَّذين كانوا يف عصره  ولألجيال القادمةه يوصلُ يريُد أن 
ا ظاهرة  وها يف أهل  سُ يتلمَّ  أن   النَّاس   م وعن شؤوّن   ،ةاماهتم الغيبيَّ ق  ث عن م  هو ل يتحدَّ و  .واضحةو البيت ألّنَّ
 اس أن  للنَّ  وعن خصاٍل ميكنُ  ث عن أوصافٍ إّّنا تدَّ  ،هي فيما بينهم وبني الل أو فيما بينهم همالَّيت ية السرِّ 
 ةَ احَ صَ الفَ وَ  ةَ احَ مَ السَّ وَ  مَ لْ حِ الْ وَ  مَ لْ ا العِ ينَ طِ عْ أ  )هنا بياُّنا:  هذه اخلصالو  ،سوها يف حُممٍَّد وآل حُممَّديتلمَّ 
ا أريد أن   ،عليهم الل   م صلواتُ أنا هنا ال أريد احلديث عنهُ و -(يننِ مِ ؤْ م  الْ  وبِ ل  ي ق   فِ  بَّةَ حَ مَ الْ وَ  ةَ اعَ جَ الشَّ وَ   وإّنَّ

سوها يف يتلمَّ  أن  و جيدوها  أن  النَّاس  نُ يتمكَّ الَّيت فات أهل البيت بًا من ص  ان  ل ج  ثِّ هذه األوصاف تُ  ،أقول
ة يَّ نيالدِّ املؤسَّسة و فقهاء والعلماء من املراجع وال ،عنهم من املفتض أن ينوبواالَّذين يف بالتايل و  ،شخاصهمأ

 ،هلا مصاديق ةُ وهذه املنهجيّ  ةٍ عن منهجيّ  ثُ بعينه إّّنا أتدَّ   عن شخصٍ ثُ أنا هنا ال أتدَّ و  ،بشكٍل عام
 ،العلم بة  ل  يف ط  و  ،املنب طباء  يف خُ و  ،املراجع يف وكالء  و  ،نايف أساتذت  و  ،نايف فقهائ  و  ،نايف مراجع  هي  املصاديقُ و 
ينية   املؤسَّسة  يف جوِّ و    .التفاصيل بكلِّ و بشكٍل عام  الدِّ

ال أريد و  ،هذه الصِّفات يئًا منشيها فس نتلمَّ  أن   دَّ البُ فمٍَّد سة تنوُب عن آل  حُم  سَّ إذا كانت هذه املؤ 
ينيةاتنا س   مؤسَّ بأطنابه  يف يضربُ الـُمركَّب الَّذي عن اجلهل  باألحرى لم و عن الع   احلديث    هذا األمر ألنَّ  ،لدِّ

 لماءالعُ  فاخر  مج لنا رِّ تُ  الَّيتي هة ينيدِّ الاملؤسَّسة نَّ بأنَّك ال تقول احلقَّ وأوسيقول قائُلهم  ،سيقُع فيه جدلٌ 
 األّنَّ  ،وّناوال يتلمَّسُ س اللنَّ   تظهرقد ال ماحة فهذه أمورٌ والسَّ  احل لمأمَّا و  ،هذا احلديث ترك  ألف ،وإىل آخره

ماحة حباجٍة لسَّ لُم واواحل   ،لد  ه ج  دُث فييفالعلُم  ،سها اإلنسانيتلمَّ حَّتَّ  ةٍ يوميَّ  ومعايشةٍ  إىل ُمعاشرةٍ  حباجةٍ 
  .ةيف احلياة اليوميَّ   واختبارٍ انٍ  وإىل امتحعاشرةٍ إىل مُ 
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أمَّا  ،ؤمننييف قلوب امل ةُ حملبَّ وا جاعةُ الشَّ و  ةُ احفص  ُث تأتينا ال ،ر عنهاظ  النَّ  نغضُّ  هذه األمورإذًا 
 ،يف كلِّ حنيو  كلِّ حاٍل نسان  يفى اإلال تظهُر عل جاعةن معينة ألنَّ الشَّ اطىل مو إ فهي أيضاً حباجةٍ  جاعةُ الشَّ 

 ،تكهُ ناألمر أيضاً  وهذا ،نإلنسااإلنسان تظهُر فيها شجاعة يف حياة ا نة وهي قليلةٌ معيَّ  هناك مواقف ومواطن
فحَّتَّ لو قال  ،سهُ و أن  نتلمَّ أثبت ُه أن  نُ   القلوب ال نستطيعيف هذا أمٌر داخلي  فيف قلوب املؤمنني  ةُ احملبَّ أّما و 

بُّ ُفالناً إيّن أُ  أحدٌ  ا يدَّعي ح  ب علينا صعُ ف ي  اك مخسة أوصاوصاف هناأل إذاً من هذه   ،جمّرد اّدعاء ذلك فلرّبَّ
 جهالً ا ما أعتبهُ م فلرّبَّ بينكو  يٌة سيقُع فيها اجلدل بيينهذه قض تللم وقُ الع   ،حاضو  سها بشكلٍ نتلمَّ  أن  

ا ما أعتبه علمًا تعتبونه جهالً و  ،تعتبونه علمًا وبالعكس د يهافقضية فهذه ال ،رّبَّ نصل إىل  ال فحينئٍذ لنج 
 فيها حلمُ  يظهرُ  معيَّنة  مواطنة وإىلوأمَّا احل لم والسَّماحة والشَّجاعة فهذه أمور حباجة إىل ُمعايش ،نتيجةٍ 

 أن   دَّ البُ  ،هُر فيه حلمهُ ظقٍف ي  يف مو  يكون أن   دَّ البُ  ،اً احللم ال يظهر واإلنسان يف حالٍة عادية جدّ ف ،اإلنسان
 ،هتُ فيه شجاع ظهرُ ت موطنٍ  يفو  فٍ يكون يف موق أن   دَّ البُ  ،صدره   ي سعةُ أ هُ مساحتُ  هيكون يف موقٍف تظهر في

الَّيت  عيَّنةملواقف الـمُ ان دون  معايشة حَّتَّ الـمُ  ،وأن  تكون هناك مواقف معيَّنةمعايشة و  ىل معاشرةإوهذه حباجة 
أمَّا و  ،لك العال  ذأو يف  ملرجعنا نستكشُف هذه األوصاف يف هذا افات ال تكفي يف أنَّ فيها هذه الصِّ  تبزُ 
 حلديث  ا نتكُ ونن ة السِّت وصاف منفهذه مخسُة أ ،ةٌة داخليّ هذه قضيّ بأّن ملؤمنني فقلُت ا يف قلوب   احملبَّةُ 
  .عنها

 احة  ص  ف  النَّ أل ،هاتكشف  يس أليِّ أحٍد أن   ميكنُ و صفٌة ظاهرة هي هذه الصفة  ،الفصاحة صفةُ لكن  
 اليت هيؤمنني لوب املقيف  ة  كاحملبَّ   هي  وليست  ،وحديث طابةل وخ  لفاظ وأصوات ومُج  هي أفٌة ظاهرة قضيَّ 

ن ملشخٍص كن يمف الفصاحة أّما ،جاعة أمور تتاج إىل معاشرةوالشَّ  احة  م  وال هي كاحللم والسَّ  ،شيٌء خفيّ 
 من عدم   هُ احت  فص نَّاسُ ال رف  يعن أ من خالل الصعود على املنبملتكّلٍم ميكن و  ،نتنتاإلأو  التليفزيون خالل

م وهذا أعل ،اهلوذلك ج ال ٌ عفهذا  ،يقع فيه اجلدال العلم ميكن أن   وحَّّت  ، من دون  أن يعاشروهه  فصاحت  
  .. للجدلكلُّ ذلك خاضعٌ و  ،وهذا أقلُّ علماً 

حُم مٍَّد وآل   فات  برز  ص  من أهي  احةُ ص  الف  و  ،قضيٌة ظاهرة ال تتاُج إىل جدٍل كبريهي  الفصاحة   لكنّ 
فٍة يف آل  حُم مٍَّد ف (ادالضَّ بِ  قَ طَ ن نَ مَ  ح  صَ َأفْ أَنَا ) :الَّذي يقول صّلى الل عليه وآلههو  ، فمحّمدحُم مَّد أبرُز ص 
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وبني  ،همّنجُ وهو وبني أيدينا ّنُج البالغة  ،مقرآّنُ وهو  رآنُ بني أيدينا القُ  ننُ  ،هي فصاحتـُُهم وبالغُتهم
 الكبرية وجوامع اجلامعةُ  يارةُ بني أيدينا الزِّ  ،العصمة بيت   عن أهل   األدعية   وجوامعُ  جاديةُ السَّ  ةُ أيدينا الصَّحيف

القصرية  فة من كلماهتمؤلَّ الف مُ بني أيدينا أ  و  ،لةاملفصَّ  طب الطويلةُ بني أيدينا اخلُ و  ،اً يارات الكثرية جدّ لزِّ ا
 ،والبالغة  واألدب الفصاحة   ياتستو ُئ عن أعلى مبني أيدينا أالف مؤلَّفة من أحاديثهم وُكلُّها تُنب  و  ،والطويلة

 انَ ا كَ ول إذَ ق  ت َ  النَّاس  اهلل  ولِ س  رَ  ا ابنَ يَ -ه عليه فقالوسالمُ  الل   صلواتُ  الرِّضا سأل اإلمام ذيالَّ هذا السائل 
من ذهب فالكالُم  كوتُ إذا كان السُّ  ،بالعكس ونبعضهم يقولو -ةضَّ ن فِ مِ  وت  ك  الس  ب فَ هَ ن ذَ مِ  َلم  الكَ 

ل ضْ فَ  تَ فْ رَ عَ  يفَ كَ   نتَ أَ -قال  ؟ماذا قال له إمامنا الرضا-وتك  الس   مْ أَ  م  ََل ل الكَ ضَ فْ ا أَ مَ ه  أي   فَ -من فضة
 ؟كيف عرفت فضل السُّكوت-لضَ فْ أَ  م  ََل الكَ َلم فَ الكَ ّل بِ إِ  وتِ ك  الس   لَ ضْ فَ  تَ فْ رَ ا عَ مَ  ؟وتك  الس  

ا عرفت   ؟اتام  املق   عض  يف ب   كوت  السُّ  فكيف عرفت فضل   ،ٌة يف بعض األحيانلفضي السكوت لهُ   فضل   إّنَّ
 فلو كان السكوت هو األفضل لبنيَّ  ،السُّكوت الكالُم هو الَّذي بنيَّ لنا فضل  ف ،السُّكوت  من خالل  الكالم

ا الَّذي يستطيُع أن  يُبنيَّ فضل  السُّكوت  ، عن فضلهيبنّي  كوت أن  ال يستطيع السُّ ولكن   ،عن فضله هو إّنَّ
-!!مََل الكَ لَّ بِ إِ  اء  يَ بِ نْ ث الَ ب عِ  لْ هَ وَ -ه عليهوسالمُ  الل   ُث قال صلواتُ  ،كوتمن السُّ ُم أفضل فالكال ،الكالم

 !!َوَهْل ب ِعث الَْنِبَياء  ِإلَّ بِالَكََلم-هي وظيفة األنبياء هذه

  .وهو كالم القرآنه معجزتُ  ؟صلى الل عليه وآله النبّ  ما هي معجزةُ 

يح ،قطعاً الكالم الصَّحيح ،الكالمهي  ؟يف حُم مٍَّد وآل حُم مَّد فةٍ ل ص  أوّ  وما هي الكالم  ،الكالُم الف ص 
د وهي مَّ وآل حُم   دٍ مَّ رية يف حُم  ص  حٌة و  اض  و   احةُ ص  الف  ف ،من جهة األسلوب حيالصَّحيح من جهة  الع لم  والفص

قد  ،طابُة غري الفصاحةواخل   ةطابقطعًا هناك اخل   ،مٍن حينما يتكلَّ اسإن  نستكشفها يف أيّ خرى ميكن أن  األُ 
 ،كلمة  يقال لهُ  ،ال يُقال للكالم  القصري بأنَّه خطبة ،احلديُث الطويل اخل طابُة هي ،يتالزمان يف بعض األحيان

 ،الفصاحةهذا الكالم يف غاية  ولكنَّ  ،م كالمًا قصرياً يكون اإلنسان فصيحًا فيتكلَّ  ميكن أن   ،يقال له كالم
ث احلديث صيحاً يتحدَّ ف   بُ يطقد يكون اخل .لكالم القصري خطبةل ال يُقالُ و طابة فذلك حديٌث طويل أمَّا اخل  

وقد يكون الفصيُح  ،ةاحث احلديث الطويل لكن من دون فصفصيحًا يتحدَّ وقد ال يكون  ،ةاحالطويل بفص
ه ال يستطيع احلديث الطويل ًا قصريًا إنَّه يتكلَُّم بفصاحة ولكنَّ م كالمحني يتكلَّ  ،س خطيباً ه ليفصيحًا لكنّ 
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 ،طابةواخل   جيمعون بني الفصاحة   ،طباءصحاء وكانوا خُ أهل بيت العصمة كانوا فُ  ،طابةاخل   أو فنِّ  ى طريقة  عل
  .صاحةالف   وغريُ  طابة  اخل   البالغُة شيٌء آخر غريُ و  ،الغةضيفون إليها الب  ويُ 

ة حَّ أللفاظ وص  ا ة  حَّ بني ص   فارقٌ و  ،ظفُّ ة التلحَّ األلفاظ وص   ةُ حَّ ص  ُة التعبري و  حَّ ص   : هياحة  صَ الفَ إذًا 
فهو  ا التلفُّظأمَّ  ،ةالعربي اللغةس قاييوفقًا ملو لفاظ تكوُن صحيحًة وفقًا ملقاييس الفصاحة يعين أنَّ األ ،فظالتلُّ 

أي  ،حيحالصَّ  ظ  والتلفُّ  ةيححصَّ ال تعين األلفاظ   صاحةُ الف  و  ،صحيحةلفاظ بصورٍة اإلنسان تلك األ يؤّديحني 
  .ةلك هي الفصاحت   ،هُ ي  يُبد أن   صيحُ الف   ما يريدُ  يف إبداء   تعين الوضوح  و  ،التعبري مة  تعين سالأّّنا 

 ملقاهي كما هوا حديث  ككذا  ه ال يكون احلديثُ و  ،جه  نـ  مم  ُـ الطويل ال احلديثُ  فهو-طابةأمَّا الخِ 
 ،ديث املقاهيحبث تحدَّ اك من يوهن ،ئزجاالع حبديث   ثُ ن يتحدَّ ممنهم هناك ف ،باء املنبطثري من خكعليه ال

نهج م  ُـ ديٌث طويل محهي  ةُ طابخل  ا ،طابة ليست كذلكاخل  و  ،املنابر ىيُقال عل هذا كالمٌ  ،طابةخب  هذه ما هي و 
 ،ؤمننيأمري امل ب  ط  خُ وا إىل أنظر  ،يتأهل الب ب  ط  وا إىل خُ ر ظأن ،باً رتَّ يكون مُ و  وسطُ وله له ّناية و بداية  لهُ 

 ،اضحو بة بشكٍل رتَّ م طالبُ  امليتأجوهرية تدوُر املطالُب حوهلا وتاية وهلا ّناية وهلا نقطٌة دفاخلطبة هلا ب
أو  مقاهي ا حديثُ هذ ،طابةخبه ما هو الس فكثرٌي منى عليكم يف اجملُيث   الَّذيأمَّا هذا  ،فن  هي  ةُ طاباخل  ف

 ،كانوا بُلغاءو حاء ص  كانوا فُ ك انوا خطباء و فأهل   .؟!.القضية راجعة إليكمو وا ما شئتم حديُث عجائز مسُّ 
ب األمثلة ويف ر يف ض  و عاين يصال امل إ  يف الطالوةُ و  واجلمالُ  ة واملتانةُ وَّ هي القُ  البالغةُ  ،البالغُة شيٌء آخرو 

ُد تدَّ ت عبارةال لك هذولذ ،غةلباللك هي ات   ،يتلق  لِّ شيٍء لتوضيح  احلقيقة للمُ ويف حشد  كُ  ،ح املطالبيتوض
َلى الرَّس وِل ِإلَّ مَّا عَ )لوظيفة هذه او  فةصِّ  هذه الوأنَّه ما على الرسول إالَّ  ،(البالُغ املبني)اب  الكرمي ت  يف الك  
الفصاحة   وبني ،رُت إليهاأشلَّيت ائصها صاخب طابةجيمع بني اخل  الَّذي البالغ املبني هو هذا و  (المبين اْلَبََلغ  

  .والبالغة

صاحة عن الف   ثُ امنا السَّجاد هنا حني يتحدَّ م  وإ   ،صمةفُة الواضحُة يف أهل بيت الع  الصِّ هي هذه 
ُف إنساناً بالفصاحة   ،الثة معاً الثَّ األمور ث عن هذه ه يتحدَّ نَّ إ  ف ا ُتشرُي إىل هذه املعاين  ألنَّ العرب حني ت ص  إّنَّ

عت نت العلوم وفـُرِّ وِّ حني دُ  نشأت بعد ذلكقسيمات هذه التو  ،والبالغة طابة  واخل   احة  ص  إىل الف   شريُ تُ  ،الثَّالثة
أمَّا يف االستعمال  ،طابةوهناك اخل   ،وهناك البالغة ،فهناك الفصاحة ،قسيماتالفروع فيها فصارت هذه الت  
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م ي   العريبّ  بليغًا يف نفس  صيحًا وخطيبًا و ف   خصُ هذا الشَّ  حني يكونُ  بالفصاحة   خص  ون الشَّ فُ ص  العام فإّنَّ
  .الوقت

 ،أهل البيت احة  ال أقول ّبستوى فص ،صاحة  أين هذا املستوى من الف   :فسهُ طرُح ن  والكالم هنا ي  
 ،الفصاحة ادة  س  ل   الوحيد   رعي  الشَّ  ل  تعتب نفسها املمثِّ  سةٍ املقبول لشخٍص أو ملؤسَّ  املستوى املنطقيّ بولكن 

هؤالء اخلطباء البائسني على املنابر  توج ُد عند   يف أيِّ جهٍة من جهاهتا ؟لبالغةُ اطابُة و واخل   هذه الفصاحةُ  فأين  
ثني أم عند املتحدِّ  ؟املصيبة لقراءة   مجيلٌ  ما عندهم صوتٌ  غايةُ و  ،النَّاسهم على رؤوس هل  ج   يثون   الَّذين  

هذه الفصاحة توج ُد عند من  ؟ةلقواعد العربيّ ا ئون يف أبسط  ط  ون وال ُيسنون الكالم ويُ ئأت  ت  يُـ الَّذين ني ئأت  ت  مُ ـال
 فأنا ، ولن تفعلواواحدٍ  إىل أشريوا يل ،فةُح فيه هذه الصِّ نا تتضَّ مرجٍع من مراجع   أشريوا إىل أيِّ  !؟والبالغة
ثنا عن دِّ هو يُ ه عليه و  وسالمُ  الل   جاد صلواتُ فهنا إمامنا السَّ  " كما يقولون.البري وغطاه"نعرف  وإيّاكم

زوها فيه حينما ها وقد ميّ و ز يَّ ميُ  أتباع بين أمية أن  حَّتَّ يستطيع الَّيت البيت  رة والواضحة يف أهل  اه  فات الظَّ الصِّ 
 حينما كانوا يلحُّون  عليه  أن يأذن   ذلككان يعلُم ب  ويزيدُ  ،حولهالنَّاس   التفَّ بنمن امل ا نزل  مّ فل ،بط  خ  

 ،هم ال يعرفون! !ماذا يصنع هذاف ،دعه :قالواإىل أن  ،فكان يرفض ،الـم نب  أن  يصعد  على بلإلمام السَّجاد 
بأّن يزيد كان يعرُف  ،ةبين أميَّ  إاّل بفضيحيت وفضيحة   لُ إنَّه ال ينز ف يصعد على املنب له أن   إذا مسحتُ  :قال

ص ع د  ولكن بعد اإلحلاح عليه ،قيقةيزيد كان يعرف هذه احلنعم  ،اقَّ لم ز  وا الع  قُّ زُ  بيتٍ  من أهل   و  هُ السّجاد  َّ 
هل هو  ؟لمع   هل هو صاحبُ  ،م ن ُهو   ال تعرفوهي  ،النَّاس حني مس  عت اإلمام السَّجاد ،اإلمام السَّجاد

كانوا   هم ؟حمبَّة يف قُلوب املؤمنني هل لهُ  ؟ةجاع  هل هو صاحب ش   ؟ةمساح   هل هو صاحبُ  ؟لمح   صاحبُ 
عن   (إقبال األعمال)ابن طاووس يف كتاب السيِّد نقلها يت الَّ و ت علينا الرواية يوم أمس مرّ  يبغضونه وأهل  بيت ه.

م حني دخلوا إىل دمشق كان أّنَّ كيف  جاد  نا السَّ عن إمام   وهو يروي نا الباقرعن إمام   (املصابيح)ب  كتا
هم لكنّ  ،معهم تتعامل كانت   هكذاالنَّاس  ،امللعون البيت   من أهل   هم إنَّ هؤالء اأُلسارى ،يصيح حُ ائ  الصَّ 
عوا هذا الفصيح البليغ اخل طيب ، حني  البليغة الفصيحة جادمسعوا خطبة السَّ  حني     ،وأقبلوا عليه وا حولهالتفّ  مس 

 فاإلمامُ  ،هت  من خالل فصاح  و  ،هت  من خالل بالغ  و  ،هطاب  سوا ذلك من خالل خ  تلمَّ  ؟سوا ذلككيف تلمَّ 
يف  ظاهرةٌ  صفاتٌ هي  أنَّ هذه الصِّفات  وبنيَّ لنا ب ،لذلك ةً عمليّ  صورةً موقفًا و  طاناأعخبطاب ه هذا جاد السَّ 
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البيت يف  وا أهل  شاب  يُ  أليس املفروض أن   ،نامن مراجع   البيت   ون أهل  لُ ثِـّ ميُ الَّذين إّن فأنا أقول  .أهل البيت
نا الكرام ويف البالغُة يف مراجع  و  الفصاحةُ ين أف! !و هي الفصاحة ألقلعلى ا اهرةم الظَّ شيٍء قليٍل من صفاهت  

 وحني يرجون يف ر  املناب يرتقون  حني  مائم  الع   أنَّ أصحاب  قد صار اجلميع يعرفون بو ! ؟ةيَّ نيستنا الدِّ مؤسَّ 
ة والحظوا وهابيّ لوا على مواقع الدخُ ا ،باتت واضحةً  هذه القضيَّةُ  ،يف العربية خطأً النَّاس هم أكثر فات الفضائيّ 

ة واضحة وهذه القضيَّ  !!ةنا وعن جهلهم بالعربيّ يثنا ومتحدِّ طبائ  نا وخُ ئ  المعنا و خرية ّبراجع  ستهزاء والسُّ مدى اال  
م يشتطون يف االجتهاد ،اً جدّ  وُعلماؤنا أهل البيت يبغضوّنا  هذه الكلمة ألنَّ  بغضُ  أُ ينِّ وإ   ،مع العلم أّنَّ

رُّون على استعماهلا يكون  د أن   املـُجت ه  يف هم يشتطون ، أقوهلا حبسب  ما يقولون هملكنَّين ،ومراجعنا ُيص 
 تؤهُِّله أن  يتعامل مع هذا الذَّوق  األديبِّ  ةُ العربيّ  هذه  و  ميتلك عربيًَّة أن   ،ير بالقدر الضرو  ولوة لعاً على العربيّ مطّ 

اً  إنَّنا نرى  ،ة ليست كذلكولكن القضيَّ  ،اهرةتة الطّ يف الكتاب  الكرمي ويف حديث الع  واملوجود  الرَّفيع جدَّ
 يُت لكم تأريخ  قد غطّ و  "املشاهدة"ركم ّبثال ذكِّ أُ و  ،عليكم وقد مرَّت األمثلةُ  ،تةالع   ال  يفهمون حديث   القوم

هم  هذا املصطلح يف قضية ف  الـُمركَّب ها ها على جهل  صرار  وإ  الـُمركَّب ها ة ورأيتم جهل  يّ نالدياملؤسَّسة 
نا مراجع   ر أنَّ نا نتصوَّ نَّ إ   ،الـُمركَّبهذا هو حديثي عن اجلهل   ،تمرَّ الَّيت  األخرى الكثرية األمثلةو  "ةداملشاه"
ها س  تلمَّ الَّيت اهرة فات الظَّ يف الصِّ حَّتَّ أهل البيت  بأهل البيت وهم ال يشبهون   النَّاس  نا هم أشبُه  علماءأنَّ و 

سوا لقد تلمَّ  ،ه خارجيّ رون أنَّ كانوا يتصوَّ   بعد أن   ،د على املنبع  ص   يومجاد نا السَّ يف إمام   واصبُ مويون والنَّ األُ 
 :أنا أقول ،كتلك الفصاحة  بفصاحةٍ  أنا ُهنا ال أطالبُ و  ،الفصاحة جاد من خالل  سَّ نا الهذا املعىن يف إمام  

 اً يَّ ل  ل ع  ثِّ  كيف ميُ وإالَّ  ،عند املرجع قدٍر من اخل طابة  والبالغة  و  ،قدٍر من الفصاحة عند الفقيه البُدَّ من وجود
 ،بط  هو جمموعة من اخلُ  ؟! ّنج البالغة ما هو!؟؟ليس خطيباً وهو ليس فصيحًا وليس بليغًا و  يّ ل  ع   وآل  

طابة ا نتنازل عن اخل  دعون ،الفصاحة صفةُ  ،البالغة صفةُ  ، آل حُممَّديف طابةاخل   فةُ ص  هي  فة الواضحةالصِّ ف
ال أتدَّث عن  ،الفصاحة هي الَّيت ُتيَّز بني العريب وغريه   ،على األقل الفصاحة ،ن البالغةنتنازل ع ودعونا

ا ُمرادي العريّب  ،ةة العربيّ ي ينتسُب إىل القوميّ ذالعريب الَّ  ظر عن االنتساب إىل النَّ  بغضِّ  ةينطُق بالعربيّ   الَّذيوإّنَّ
يدون ال جيُ   ب  ر  الع   أكثرُ  ،ةنون العربيّ س  ال يُ  ة العربيةالَّذين ينتسبون إىل القوميّ  رب  فأكثُر الع   ،ةة العربيّ القوميّ 

 ريبّ الع   امليزاُن واملائُز بني  الفصاحة هي و  ،ث عن العلم أتدَّ ينإنَّ  ،اتهنا عن القوميّ  ثُ أنا ال أتدَّ ف ،ةربيّ الع  
نا ال إنَّنا جند مراجع   ،ُن والواقعنبينما  ،مًا بالعربيةعال   يكون أن   دَّ ألنَّ الفقيه البُ  ،وبني  غري ه ةبالعربيّ العال  
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موجوٌد على و نتنت موجوٌد على اإلوهو  (امتالصّ  الكتابُ )رضُت يف برنامج ربية وقد ع  تابة بالع  ُيسنون الك  
 ،ُُمتصر بلجم يعين بلجيكا al-mawaddah.be، be :وقعمعلى  ،ون وعلى مواقع أخرىوقع زهرائيّ م

عرضُت يف  ،اً وعلى قنوات على اليوتيوب كثرية جدّ  ،على مواقع أخرى كثريةو  ،وكذلك موجود على اليوتيوب
مشحونة وهي اصرين حياء املع  نا ومن األ  كبار مراجع  وكاالت وكتابات ل  وراً لفتاوى وإجازات و  ج صُ هذا البنام

عبارة عن كان   نامجه يف الب ضعرضُت صورت الَّذيمن  وبعضٌ  ،ةغويّ ة واللُّ رفيّ ة والصَّ ة والنحويّ باألخطاء اإلمالئيّ 
سطرين يف  البتدائية تعطيهُ لو كان طالب يف ا ،إىل العشرين أو تتجاوز العشرينفيهما األخطاء تصل و سطرين 
تأكد من فلريجع إىل البنامج ولي قصدِّ من ال يُ و  ،ن أخطاؤه بذا القدريف أسوأ أحواله سوف ال تكو  اإلمالء

إجازات و  ناعلمائ   نتنت وليذهب إىل كتب  عرضُه يف البنامج فليدخل على اإل وإذا ل ُيصّدق ما متَّ  ،ذلك
الكثري من الوكالء على صفحات الفيس بوك  ،نتنتجع موجودة على اإلاوكاالت املر  ،فيها االجتهاد مذكورة
واعرضوها على أنتم خذوها ه الوكاالت هذ ،أخذوها من املراجعالَّيت عرضوا وكاالت املراجع  أو على مواقعهم

هل هذه الكتابات من  ،وس ُلوهم ،يعةني ال من الُسنَّة وال من الشِّ حيّ يمن املس ،ة  صني بالعربيّ ناس متخصِّ أُ 
ة دَّ ع  مكّونة من االجتهاد  إجازاتوالل  بعض  ؟اإلمالء ومن وجهة قواعد النحو صحيحة واعد  ق وجهة
فأين  ،عاملرجهو كتبها الَّذي  و  ،تتجاوز ستة سبعة سطور ال وهي خطأً  تتجاوز األخطاء فيها الثالثني ،سطور
نتنت أو يف كتبه  ها على اإلا يستحي من نشر  أخذها أم  الَّذي ا هذ ؟كيف صار مرجعاً و ة يف هذا املرجع العربيّ 

ونا لّ دُ ! ؟وهو ال يعرف اإلمالءالثَّاين هذا ف صار جمتهدًا يكف ،ها! فهو أيضًا ال يعرف أخطاء  !مفتخرًا با
والل آلالف  ،ئتنية مرَّة وال مليا مجاعة هذه ليست ملائ ،رةوهذه القضية متكرِّ  .؟!.ن هي احلقيقةأرشدونا أي

طالب على التلفزيون هذه املكّل   أعرضُ أنا ما عندي وقت حَّّت  ،املرّات هذه القضّية ُمتكرِّرة على طول اخل طّ 
اً  ،أيديكمبني  ألنَّ كثريًا من  ،وهي ال تفي بالغرض أنُتم ُتالحظون اآلن احللقات صارت طويلة وطويلًة جدَّ

 .لضيق  الوقت ولطول  حلقات  البنامج ،هاأطوي كشحاً عنها وأتركُ  املطالب  

قدانه اًل عن ف  ة فضة والصرفيّ غويّ ة واللُّ حويّ النَّ  ويقُع يف األخطاء   الكتابة   فإذا كان املرجع ال ُيسنُ 
يف مناهج   النظر   من إعادة   دَّ البُ  ،ةيّ نيدنا ال  ست  ؤسَّ يا ممن إعادة النظر  دَّ البُ ف ،شكلٌة كبريةهذه مُ و  ،للفصاحة

 ،بطريقٍة ليست صحيحة م النحو  علِّ ا تُ إّنَّ  ،خاطئةٌ  ة مناهجٌ يّ مة يف احلوزة العلتعليم العربيّ  هجُ مناف ،ةالعربيّ  تعليم  
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 شرح  إىل  ،ىالند   إىل قطر ،ةبتداًء من األجروميّ إ ،ةاحلوزة العلميّ ة يف ُس يف منهاج العربيّ در  تُ الَّيت الكتب  لّ كُ 
وكلُّها  كتٌب قدميةٌ وهي   حوكتب النَّ هي  ذه ه ،ببياملغين اللإىل  ،السيوطيّ إىل  ،مالناظ   ابن  إىل  ،عقيل ابن  

 أحاديثُ هي فيها  املوجودةُ  األحاديثُ و  ،شيعي   لعال ٍ  واحدٌ  كتابٌ فيها   ليس  و  !!البيت هل  ألعداء  أ
مفسَّرة فيها حبسب ذوق  ةُ رآنيّ القُ  اآلياتُ و  ،ورخللفاء اجل   فيها هي املادحةُ  املناقب واألبياتُ  ،املخالفني
 الفكر  ب عةً شب  مُ  قدميةً  ةً غويّ لُ  ثقافةً  هذه الكتب تعطيك   أي أنّ  ،والـُمعتزلة   األشاعرة   ذوق   حبسب  و  ،الشَّافعيّ 
قسمًا منها  البعض يدرسُ و  ،هاكلَّ   هايدرسُ بعض الطلبة ا هذه الكتب رّبَّ و  ،البيت واملعادي ألهل   املخالف  

 ،ألهل البيت فةٌ ُُمال   الثَّقافة املطروحة فيها ثقافةٌ و  ،بيتأهل ال ألعداء   قدميةٌ  تبٌ كُ فهي   ،واحدة ولكن النتيجة
ل واملطوَّ  ،املعاين للتفتازاين ُمتصرُ و  ،للهامشي البالغة   جواهرُ و  ،للجارم الواضحةُ  البالغةُ  ..البالغة تبُ فتأتينا كُ 

يف ضوء هي فيها واآليات واألحاديث  األمثلة لّ خالفني وكُ ها للمُ كلُّ و هذه أيضًا كتب بالغة  كلّ   ،للسكاكي
ألنَّ هذه الكتب  ؟ملاذا ،بليغاً يكوُن  ال جت ُد خطيبًا عندنا فإنَّك البالغة   مُ ال تعلِّ أيضًا وهي  ،كر املخالف  الف  

أهل  حديث   نفهم    نستطيع أن  أهل البيت حَّتَّ  ُب من بالغة  ُن حباجة إىل بالغٍة تشر ن   ،أساسًا ليست بليغة
 علم   أشبُه بكتب   بل هي يست بليغةً ل البالغة   تبُ فك ،يَّةنيالد  املؤسَّسة يف  لهُ  وجود   هذا ال ولكنَّ  ،البيت

البالغة هي فاقدٌة  كتبُ ف ،ألهل البيت به ال عالقة  و الكالم أساسًا هو من علوم املخالفني  وعلمُ  ،الكالم
 أهل   حديث   تتكون   ،تبالكُ  تأخذوا البالغة من هذه   عون أن  كيف تتوقّ ف ،عطيهيء ال يُ وفاقُد الشَّ  ،للبالغة

ال تنفعكم  البيت وتدرسون هذه الُكُتب الَّيت حديث  أهل   وال تدرسون بالغة   بهات عليهالشُّ  البيت وتثريون  
هو أوىل باالهتمام، وهو بيت لبينما حديث أهل ا ،حوتب النَّ وكذاك كُ  !!وال نفعتكم وال أعطتكم شيئاً 

نُن حباجٍة  ،داخل احلديث نفهمه من خالل قواعد بالغة احلديث   وأن   ،يثإىل دراسة نفس احلد الً أوّ  حباجةٍ 
هو وأدلُّ دليٍل  ،لهُ  ال تطبيق  عمليَّ و  ، ال فائدة  فيههُ ون  تدرسُ الَّذي حو فإنَّ أكثر هذا النَّ  حوشيء من النَّ  إىل

حو بعيدٍة عن قواعد النَّ  مون بعربيةٍ تتكلَّ بل  ،حوالنَّ  بقواعد   ال تتكلَّمون ني  تتكلَّمونأنُتم يا م راجعنا ح  أّنكم 
حباجة إىل دارسة  ،اجٍة إىل دراسة األدبحب أنتم ،النَّحو هذاإىل كلِّ فأنُتم ال تتاجون  ،وهكذا خطباؤنا

البداية على  م منذُ نتُ إذا ما درستم وترَّ  ،صوصإىل تليل النُّ و  ،ةدبيّ صوص األإىل معرفة النُّ و  ،األدب العريب
 ال وجود   غة  اللُّ  وقواعد   غة  اللُّ ولكّن  ،فستصلون إىل نتائج حسنة غةحقائق اللُّ  ةفر عة ومصوص األدبيّ دراسة النُّ 

عراً  ،واألدب ال وجود لهُ  ،هلا يف الدراسات احلوزوية ال  ولكّن نظم  الشعر   ،قد تقول بأنَّ هذا الـمرجع ي نظ ُم ش 
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 غة  من اللُّ دة ً جيّ  زانةً ميتلك خُ  هُ ولكنَّ  العريبّ  ه باألدب   لوال عالقة   هناك من هو فارسي   ،بإدراك  األدب لهُ  عالقة  
عراً  ،وعندُه ذوق يف معرفة البحور واألوزان عر ،وما هو بشعر فُيمكن أن  يكُتب ش   ،وما هو بشعر ،ظاهرُه ش 

 ،ةاكيب اللفظيّ ت عة يف باطن اليف املعاين املود  هو ر عالشِّ  ،أللفاظعر ليس يف الوزن وال يف القافية وال يف االشِّ ف
 ةُ اعريّ فالش ،ةاعريّ ياً ولكنَُّه يف أعلى درجات الشكون كالماً نثر قد ي ،قد يكون الكالم ليس موزوناً وليس مقّفى

بعض املراجع أّن بهة من هنا حدثت هذه الشُّ و  ،آخرُ  شيءٌ  وماً منظو ونًا ومقّفى موز  يكون الكالمُ  وأن   شيءٌ 
بأنَّ هذا على  صوَّرُ فيُت   ،ة أو أي شيء آخرأو يكتبون منظومًة فقهيَّة أو نويَّ  ،تًا من الشعرينظمون أبياحني 

 هو حقيقةُ  الَّذيألدب ا هلا بروح   هذه قضايا ال عالقة  و  ،آخر شيءٌ  األدب  مع أّن  ،درجٍة عاليٍة من األدب
 !!غةاللُّ 

يف هو غة روح اللُّ و  ،غةروح اللُّ  هنا ةيّ سانلِّ واملراد من ال ،غةاللُّ  ة  يّ لسان ىل معرفة  إ نا حباجةٍ أنتم يا علماء  
الذي يُد رَُّس علم هذا الزٍء من إىل جُ   إاّل فنحن ال نتاجُ حو أّما النَّ  ،األدب ويف معرفة   غويِّ اللُّ  البناء   معرفة  
ُس من درُ ة ت  يَّ نيالدِّ ؤسَّسة املنَّ أل ،بالـُمركَّ  اجلهل   من مصاديق   خرُ آ نا وهذا هو أيضاً مصداقٌ هُ  لةُ شكامل اآلن.
نفعها وهذا جهٌل يالَّذي ا هو أنَّ هذبر صوَّ وتت ،العتة وحديث   رآن  القُ ها يف معرفة  ها وال يفيدُ عُ ما ال ينف ةالعربي

تكوَّن الع مارة ذلك ت ة وبعداألُمَّ  إىل نهينقلو  مإىل اخلطباء وه ينتقل إىل الطلبة والـُمركَّب وهذا اجلهل  ،بكَّ مُر 
هذه هي و  ،مٌر مستحيل! ذلك أ؟ام نالثَّ إىل الطابق بعد هذا  )العلُم(فهل يصُل املاءُ  !!ذات الطوابق الثَّمانية

 .ةاحلقيقيّ بأبعاد ها ُة القضيّ 

اء مسًا واحدًا من أمس  ين فليذكر يل اب  كذِّ يُ  من يريد أن  أقول طيل الكالم كثريًا لكنَّين أُ  ال أريد أن  
أنا ال  ،نهمالعرب م حَّتَّ  .؟!.وصُف الف صاحة  والبالغة  واخل طابةن ينطبق عليه هذا الوصف ّمِّ نا مراجع  

ُكون  ،وُيط ُئون يف الكالم ،تأت ُئون يف احلديثيُ  العرب منهمحَّتَّ ث هنا عن غري العرب لكن أتدَّ  ومُيس 
 ؟كم يف العملهي هذه وسيلت ت! أليس؟إذاً ابة طالبالغُة واخل  و  فأين الفصاحةُ  ،ون يف قراءهتائُ ويط   باألوراق  

الَّيت وآلته  ،ضقب  ون م  من دُ و ٍد ُه من دون ي  تُ طرقـ  وم   ،ُمع وَّج ةٌة و  ئد  ه ص  ريُ م  س اوم   ،جار منشارُه مكسوراً إذا كان النَّ 
يف و ! آلتكم يف العلم ؟ يصنع شيئًا سليماً جار أن  هل يستطيع هذا النَّ  ،ب عليها اخلشب هتتُز وتضطربركِّ يُ 

 ز  يُنج   أن   يستطيعُ  كيف    السليمة   اآللة   إذا كان اإلنسان ال ميتلكُ و  ،والبالغة فصاحةُ الهي  التفهيم  و  الفهم  
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ل وِّ انية تُ ُة ذات الطوابق الثَّممار والع   عند الشِّيعة الصَّن ميَّةُ  ،ةميَّ ن  صَّ ها ال! لكنَّ !وبشكٍل صحيح عملُه بسالمةٍ 
 ،بشكٍل سليمعدم الُقدرة على احلديث هو العّي  .!!.بالغٍة وفصاحةوُتوُِّل العيَّ إىل  .!!.زةعج  إىل مُ  جز  الع  

عند  ةُ نميَّ الصَّ ف !!وصاد صفصطائي عني عيّ فقال  ،الَّيت قاهلا شيخنا الوائلي يف تفسري كهعيصهذه الكلمة 
 لُ وِّ وتُ  !!عجزاتز إىل مُ ج  ل الع  وِّ وتُ  !!وبالغة ء إىل فصاحةٍ اوالفقهوالُعلماء عند املراجع  يَّ ل الع  وِّ يعة تُ الشِّ 

ل وِّ وتُ  !!ديق إىل عدول الصَّ وِّ وتُ  ،وهكذا تنقلُب األمور !!كمةاهة إىل ح  ف  السَّ  لُ وِّ وتُ  !!إىل صواب اخلطأ  
 بواص  النَّ  لُ وَّ ويتح !!ة وللموسادإىل ُعمالء للماسونيّ  همُل أولياُء أهل البيت وحمُ بُّو فيتحوَّ  !!العدوَّ إىل ص ديق

ويف ساحة املؤسَّسة الشِّيعيَّة هذا هو الواقع املوجود يف ساحة الثقافة  ،هذه احلقيقة أليست هي   !!"ناس  فُ أنـ  "إىل 
 اجعنا فيه هذه  ر م وين على واحٍد مندلُّ  ،جادنا السَّ إمام   يف حديث   البيت   أهل   أوصافُ  وهذه   ،ةينيّ الد

احلالة  أليس املفروض يف مثل هذه   ،كلٌة كبريةمشإّّنا  .؟!.احةص  فة الف  فة ص  فات أو على األقل هذه الصِّ الصِّ 
إىل مثل هذه األمور  رُ ملاذا حني نؤشِّ  ؟هذا العيب ت  إىل س  و طأ هذا اخل   صحيح  إىل ت   ةُ ينيّ  الداملؤسَّسةُ ى تسع   أن  

ملاذا ال  ؟كمملاذا ال تستون عيوب   !؟هل تستفيدون أنتم !؟من ذلك ما الفائدةُ  ،هلا الع ناد تكون املواجهةُ 
ال يوجد يف الساحة وهي أنّه  !؟هي هذه احلقيقةأليست  ،النَّاس ل أمام  على األقٌ  ؟كمون أخطاء  حُ صحِّ تُ 

  ؟أرشدوين ؟قولوا يل من هوفين و بتكذِّ كنتم إذا  و  ،مرجٌع فصيٌح واحدأو  ،عندنا مرجٌع بليٌغ واحد الشِّيعيَّة  
ا تُ صّ د هذه الق  ردِّ أُ  ماً دائأنا - يف شارعٍ مرَّ الَّذي ذلك قّصة  ،بوين ولو بلقمةكذِّ  مرَّ يف -يتالناسب حة ألّنَّ

فمرَّ قريباً  ،عاما الطَّ ذ  ن ه  ل م  يأكُ  أن   فاشتهى وصلت رائحة الشواء إىل أنف ه ،مجاعة يأكلونهناك شارٍع و 
بوين ولو قال كذِّ  ؟الءنا خبُ قالوا أنت كيف عرفت بأنَّ  ،السَّالُم عليُكم أيُّها الُبخالء قائالً  منهم وسلَّم عليهم

  .!!خُبالء أنَّكم لسُتمحَّتَّ أعرف بأعطوين لقمة  ،بلقمة

 يف أمثالنا ؟قةن احلقيع كالمُ لماذا يؤذيكم الفاحلقيقة  إّّنا هي ،بوين ولو بلقمةأنا أقول هنا كذِّ 
وآله  ليهى الل عب صلَّ ديٌث للنَّ حهو هذا و  ،ضحككيك وال تشي ورا الياملبكّ  شي ورامإ :يقول م ث لٌ عبية الشَّ 

 !!كمن ُيضحكُ  ع  ب  تَّ وال تـ   يك  بك  يُ  من ع  ب  تَّ ا حني يقول

هُل نا هي اجل  مشكلتُ ف ،حةاتت واض  ورة ب  ة وأعتقد أنَّ الصُّ أطيل كثريًا يف هذه القضيَّ  ال أريد أن  
الـُمركَّب واجلهل  ،ةيّ نيسة الدؤسَّ امل يف أفراد  الـُمركَّب واجلهُل  ،ةينيّ املؤسَّسة الد يادة  يف ق  الـُمركَّب اجلهل  ،الـُمركَّب
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ا أُ  !!مانيةذات الطوابق الثَّ  ةُ مار الع  إّّنا  ،ةينيّ املؤسَّسة الد يف أتباع    ب  قرِّ أُ أريُد أن هذا الكالم ألنَّين  رُ كرِّ إّنَّ
  :وهو ،هذه احللقة يف عنوان   ع  شر  أُ  ألجل  أن  كانت ها  مُة ُكلُّ هذه املقدّ و  ،يّ سِّ ح   ّبثالٍ  ورة  الصُ 

 (يئِ ارَ هْ زَ  والَهَوى ىوَ الهَ ن  وَ حْ نَ  ونَ ي  ائِ رَ هْ زَ )

يَّام قناة املودَّة كانوا يسمعوّنا مينِّ منُذ أيتابعون براجمي  الَّذين ا ها ورّبَّ ردِّدُ عبارٌة قدميٌة أُ هي  العبارةُ  ه  ذه  
وىل من ام األُ ويف األيَّ  ،ةالفضائيَّ  ر  م  الق   نتشار  قناة  يتابعوين بعد ا  الَّذين ا اشتهرت أكثر بني ّبَّ لكنَّها رُ  ،ةالفضائيّ 

ونقلوا يل إشكاالٍت  ،جف األشرفصل يب العديد من طلبة احلوزة العلمية يف النَّ تّ ر الفضائية ا  فتتاح  قناة القما  
بون ن يُلقَّ شري إىل أمسائهم ّمِّ  أُ ال أريد أن   نقلوها عن أشخاصٍ  (ى زهرائيزهرائيون نُن واهلو )حول هذه اجلملة 

نقل يل هذا فقد  ،ونحبسب ما نقل  يل النَّاقلفيه مجع غفري من الطلبة ثون يف جملٍس و كانوا يتحدَّ   !!بآية الل
بأنَّ فالنًا الفالين وهذا  يل فقالوا ،يف بدايات افتتاح القناة ،ا يتجاوز عددهم األربعةرّبَّ  أشخاص الكالم ع دَّةُ 

أنَّ هذه  وهو هشخص من أساتذة العربية يف النَّجف وأيَّدوا كالم   أكثر من عنهُ  الكالم نن أيضًا سألنا
ا تكون هكذاو  (ون نُن واهلوى زهرائيّ زهرائيّ )التكيبة تركيبة ليست صحيحة  ون نن زهراويّ ) :املفروض أّنَّ

ملة هكذا أنَّ الصَّحيح أن تكون اجلُ  !!واألساتذُة هكذا يقولون! !هكذا يقولالل آيُة  (،ةويّ ار املودَّة زهو 
الطلبة و  ،فهذا تعبرٌي خاطئ (ى زهرائيّ ون نُن واهلو رائيّ زه)أمَّا هذا التعبري  (،ةون نُن واملودَّة زهراويّ زهراويّ )

عار ل هذا الشِّ دّ بأُ   أن  فكانوا يريدون مينِّ  ،ة هذا اإلشكالحَّ يقني من ص   كانوا على  الَّذين نقلوا يل هذا الكالم
ا أقولد هذه الع  ردِّ ال أُ  هذه العبارة وأن   وأ ار أنَّ بتباع (،ةون نُن واملودَّة زهراويّ زهراويّ ) :بارة مرَّة أخرى وإّنَّ

 ،ليس وفقًا للذوق  الصَّحيحو ص بالعربية وفقًا لذوق احلوزة متخصِّ  ،الُفالين ص الفالين قاهلا واملتخصِّ العال  
ون يف املدارس سُ رِّ دوأنا أقول هناك أساتذة ي ،ةعربيّ الذَّوق املوجود يف احلوزة ليس ذوقًا صحيحًا للألّن 

الهلا شرح قضوا  ،ةيبة يف كلية الت أو من فرع العربيّ  جوا من كلية اآلدابة ترَّ اديَّ عد  اإل أربع سنوات درسوا خ 
 ،ة وانظروابوا هذه القضيَّ جرِّ  ،سنة درسوا عشرينالَّذين ة أكثر من طلبة احلوزة ُيسنون العربيّ هؤالء   ،ابن عقيل

هٌل فهناك ج   ،ةريس العربيّ وعن جتربٍة طويلة أيضًا يف تد ،وعن خبةٍ  ةٍ وعن ّمارس ذا األمر أقوله عن علمٍ ه
ه قال هذا الكالم وهو  الَّذيند ب ع  ركَّ مُ  وهناك جهٌل مركب عند هؤالء  ،ة ما يقولحَّ من ص   دٌ متأكِّ عند نفس 

 ألنَّين حني مس  عت بذا الكالم خ ط ر يف بايل أن  فصَّل مُ  جبت بشكلٍ يف وقتها أنا ما أ ،استمعواالَّذين الطلبة 
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 ، إجابة إمجاليةسألوينالَّذين فأجبت  ،اطقأشرع يف برنامج الكتاُب النَّ حَّتَّ ة أترك احلديث عن هذه القضيَّ 
م تصوَّ  والتفصيل يأيت بعد ذلك وأعتقُد  ،وق أهل البيت يف ذلكعتمدُت ذ  فقلُت إنَّين ا   هذه  روا أنَّ إجابيت أّنَّ

ح هو ر  طُ  الَّذيح وأنَّ طُر  الَّذي ال أستطيع اإلجابة على هذا الكالم  وأينّ  ،ةيّ رارًا من اإلجابة احلقيقف  كانت 
ا إ   ،أبداً  ،ليس من قصدي الدِّفاع عن قويلفوأنا هنا حني أتدَّث  ،ولكنَّين ال أعبُأ بذلك ،حيحالكالم الصَّ  ّنَّ

يف رؤوس الـُمركَّب شري إىل اجلهل تُ الَّيت مة ه مع األمثلة املتقدّ ه وأجعل  ا املثال كي أُصفَّ أذكر هذ ريد أن  أُ 
فإنَّين يف غ ىن ً عن  لتوضيح احلقائق وإالَّ  ،ةفقط ألجل هذه القضيّ  ،هاها يف طلبت  ويف أعضائ  ة ينيّ املؤسَّسة الد

أستطيع  ولن   يفسينتهي عمر  إذا كان من أهدايف أن  أُدافع  عن نفسي ،ريد أن  أُدافعوكم أُ  ،الدِّفاع  عن نفسي
لذلك هذا األمر ال شأن  ،اليت تـُو جَُّه إيلّ  فتاءت واألكاذيبمات واإلهتاعلى مخسة باملئة من اإلحَّتَّ أن أردَّ 

ا أتدَّ  ،يل به خ بعايل صر  وت  كلُّها تصرِّح   يتمثااًل آخر مع األمثلة  الـُمتقدِّمة الَّ  ُث عن هذه القضية كي أحشد  إّنَّ
ينية  استنيضرُب بأطنابه  يف مؤسَّ الَّذي  الـُمركَّب   اجلهل   فظاعة   مشريًة إىلصوهتا   ،إىل الصغار من الكبار  الدِّ

ة ألهل البيت هي األفكار احلاكمة يف السَّاحة الشِّيعيَّة حبيث عادت األفكار املخالف ،يعةوينتقُل ذلك إىل الشِّ 
 ،تهميعة وعند خاصَّ ة الشِّ هات عند عامَّ بُ الشُّ  املشكوكة الَّيت تُثار عليهاأفكاُر أهل البيت هي األفكار  وعادت

 .واملوجودة اليوم القضية املطروحة هي هذه

  َتاذ وكلّ سوال مالعالِ والفقيه و  اإلشكال  عند صاحبنا هذا اآليةهذا شأ من أين ن 
 ؟تَلمذته  أن ت قال عنه حبّ وي  هو  حبّ ي  الَّتي اللقاب 

ة ز  واهلمٍة مسبوقة ّبد  ية بمز نتهسب أنَّ الكلمة إذا كانت مُ ة النَّ حو يف قضيَّ هناك يف قواعد علم النَّ 
يث  مهزة التأنودة تأيتلف املمدصحراء األلف هنا ّمدودة وبعد األ ،مثالً  (صحراء) للتأنيث كما هو يف قولنا

 .يقال صحراوي صحراء ،عةئ  االشَّ  كيف يُنسُب إليها حبسب  قواعد النَّحو املعروفة  ،فصحراء كلمة مؤنثة

 إىل ب شيئاً نس  ن   ن  أا نريد حينمبعدها تأيت مهزة التأنيث فو  أيضًا هذه كلمة فيها ألٌف ّمدودة (اءمس  )
 .ذاوهك (،يسوداو  ،ءنفس الشي ،سوداء) (،ويمسا :مساء) (،صحراوي :راءحص) (،مساوي)نقول  ماءالسَّ 
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ليها نتساُب إفاالة مة مؤنثالكلو  ،ة مهزٌة تأنيثيةدّمدودة وبعد األلف املمدو  فالكلمة حني تنتهي بألفٍ 
 هذا علىف ،وهكذا (سوداوي :سوداء) (مساوي :مساء) (بيضاوي :بيضاء) (صحراوي :صحراء)يكون هكذا 

 ،نيثها مهزة التأودة بعدٍف ّمدكلمة تنتهي بأل  زهراء أيضاً  (يزهراو ) ؟على األساس زهراء أيضًا ماذا ستكون
 ،ةلعربيّ ة اة احلوزويّ قافلثَّ حدود ا هذا الكالم يف هذه الزاوية يف (،زهراوي :فزهراء)هنا تنطبق القاعدة  صحيحٌ 

  .إىل هذا احلّد صحيح

  .؟!.ة ليست كذلكالقضيَّ  لكنَّ 

 :قواعديشتمل على نوعني من ال جنُده ،علم النحو إىل قواعد   إذا نعودُ  :أوالً 

يب ى أمنني عل   املؤ ها أمريُ أمالالَّيت ها القواعد صول هي نفسُ القواعد األ :هناك القواعد الصول
ذه القواعد ه ،تة الطاهرةالع   ثُ يا حدرآن وانتظم بالَّيت انتظم با القُ هذه القواعد األصول و  ،ؤيلّ األسود الدُ 

هذه  ،الفاعُل مرفوع لى سبيل املثاعل ، ستتغريَّ ألنَّنا لو خالفناها فإنَّ املعاين ؟ملاذا ،التغيريو فة خال  غري قابلة للمُ 
م ساً وعلّ أسُ  مري املؤمننيأضع  هلا و صول د األألنَّ القواع ،الَّيت أمالها أمرُي املؤمننيقاعدة من القواعد األصول 

ت ب ه  ،دلى تلك القواعع فرَّعو قراء قام بعملية است لدؤيلسود ا إنَّ أبا األُُثَّ  ،األسود الدؤيل على ذلك أبا فما ك 
ة يف قواعد األصليي اله ههذ نيمناملؤ  أمري   تعاليم   سبفرَّعها حبوما  لالقواعد األصو  هوسود الدؤيل أبو األ

لو و ع و الفاعُل مرف ،لعريبّ ان اإلطار نكون قد خرجنا مس املعاين وحينئٍذ الفناها تتغريَّ خلو الَّيت و علم النحو 
أعطيكم  ريد أن  ال أُ  ،وهكذا ،ال منصوباحل ،منصوب املفعول به   ،املعاين تتغريَّ فإّن  جعلناُه منصوباً أو جمروراً 

أنَّ و ائمًا مرفوع لفاعل دانَّ رآن ستجد أإىل القُ  اآلن إذا رجعت   ،فهناك القواعد األصول ،درسًا يف النحو
 (كان)وأنَّ  ، مرفوعواخلبع كما أنَّ املبتدأ مرفو   ،القواعدهي هذه  ،كذاوه ،املفعول به  دائمًا منصوب

دسن   رآنإذا ما رجعنا إىل القُ و  ،وأخواهتا (إنَّ وكذلك ) ،وأخواهتا هلا عملها  ها واضحٌ أثريُ ت اوأخواهت (ن  كا) نَّ أ ج 
 ميكن أن   الالَّيت صول قواعد األالهي  هذه ،تأثريها واضح يف املبتدأ واخلب وأخواهتا (إنَّ )و ،واخلبيف املبتدأ 

 .ك الكالم وتضيُع املعاينب  فت سريت  ول  إذا ما خُ و  ،ف  ل  اتُ 

 .نذهب إىل فاصل وأعود إليكم بعد ذلك كي نكمل احلديث
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 و مساعيّ هُ  اا م  نه  م   ،وحالنَّ  لماءت  عُ فريعان ت  اء م  ج  الَّذي وهو  :حوواعد النَّ من قَ الثَّاني صف  الن  
 من هو قياسيّ  منها ماو  ،ريةفيه شكوك كث ماعيّ س  يعين نقلوه عن العرب وال ،اعيّ مس ،ما هو قياسيّ  نهام  و 

نشأ من  ،حويةعد النَّ ن القوامالكثري و وهناك الكثري  ،مون بايتكلَّ  كان العربُ   الَّيت الطريقة   استقراء   خالل  
 ،ةالكوفيّ  كذاك املدرسةو  ،وقهاقاً لذوتنشُئ آراًء وف آلرائها بُ ة تتعصّ فاملدرسة البصريّ  ،اختالف املدارس خالل

ة لبصريّ اأشهرها  دةعدّ ة متويّ النح فاملدارس ،ةنشأت املدرسة البغداديّ  ُثَّ  ،ةليّ بعد ذلك نشأت املدرسة املوصو 
ما لَّ ة فكُ باسيَّ علطة الالسُّ  دبني عنقرَّ و مُ حوكان علماء النَّ  .يف املغرب العريبّ نشأت مدرسٌة أنّه وحَّتَّ  ،ةوالكوفيّ 

 كتبُ ف ،احلشوكثِّرون بيُ  وابدأتاب ُم الكحج ر  يكبُـ  أن   فألجل   ،هببالذَّ  يوزُن لهُ فإنّه كتابًا   حويُّ ف النَّ لَّ أ  
ُب كذباً نس  تُ أّّنا  لها أوقائُ  فُ عر   يُ ال ةيعر د الشِّ أكثُر الشواه ،لكثري من األكاذيبلعني عليها فيها اطّ حو للمُ النَّ 

إىل  وبةٌ منس لشَّواه د  ا أنّ  دائماً دوالتج حوتب النَّ أنتم افتحوا كُ  ،ل تصل إلينا أشعارهمالَّذين لبعض الشعراء 
ل إلينا ،رؤبة ابن العّجاج عرُه ل ي ص  دون أشعارًا و  ،ألنَّ ش  نَّ الكثري من ألمة م ذو الرَّ غيال ىلنسب إتُ دائمًا جت 

ناك الكثري وه ،هاقائلُ  فُ عر   يُ ال لَّيتاواألمثلة واألقوال  وهناك الكثري من األشعار   ،وهكذا ،إلينا ل يصل شعره  
وغري  به   لو فعفاعل ولُه م هُ ل )يف(  اجلرّ  أتصدِّقون أنَّ من آراء  النُّحاة أنَّ حرف   ،من األقوال الشَّاذةوالكثري 

ُكم بكلِّ هذه أن  ُأصدَّع   ال أريدو  ،حووعن تفاصيل  علم  النَّ  اذةأنا هنا ال أريد احلديث عن اآلراء الشَّ  !!ذلك
هذا و  ، املعاينيف رُ ال يؤثِـّ  لتزامإلعدم او اإللتزام با  ،حويةثري من القواعد النَّ ولكن هناك الكثري والك ،التفاصيل

 .فصيلهُ أيت ت موضوعاً سيأنا هنا أبنيِّ  ،حويةين أنَّين ال ألتزُم بالقواعد النَّ ال يع

  َّ؟وكيف يكون وما هي قواعده  ب سَ موضوع الن!  

العصر اجلاهلي ل يكن منضبطًا بقواعد منُذ ب س  حيحة ولكن موضوع النَّ يلت ص  ق  الَّيت القاعدة 
أن س ب إىل عبد مش  تنس   أن  حني تريد أن  دَّ حوية البُ العرب حبسب القواعد النَّ  :على سبيل املثال مثالً  ،ثابتة

اب إىل عبد قيس س  نت  االو  (،العبشمي) :تقولبل ذلك كولكن العرب ال تقول   ،يّ العبد مشستقول 
 إذا كانت النسبة إىل تيم   (التيملي)وهكذا  ،حويةخالفاً للقواعد النَّ  (،املرقسي)القيس  إىل امرئو  (،العبقسي)

لتزام اال   دم  ُة ع  قضيَّ  ةُ فهذه القضيّ  ،سبة إىل بين عبد الدارإذا كانت النِّ  (العبدري)و ،الالت أو إىل تيم  الل
 .من اجلاهليّ الزَّ  منذُ  موجودةٌ  سبةبقواعد النِّ 
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 ،رأكث ة بشكلٍ بيّ ري العر غ ات  غغات ويف اللُّ اللُّ  وهذا موجوٌد يف كلّ  (،حتالنَّ ) سّمىهناك موضوع يُ 
لوقت ارة يف اضلغات احلوهي  ،ةملانيّ األ أو ،ةالفرنسيّ  أو ،ةزيّ مثاًل يف اللغة اإلجنلي اآلن الذي حدث رالتطوُّ و 

 ،لتكنولوجياغة الُ  ،لملع  ن لغة اهي اآليت الَّ أتعلمون بأنَّ اللغة اإلجنليزية  ،بسبب  النَّحت اللغويهو  ،الـُمعاصر
ة صادر العلميّ لُغة امل ،راتة املؤتلُغ ،لُغة السياسة ،لغة احلكومات ،لُغة اجلامعات ،غة احلضارةلُ  ،نتنتغة اإللُ 

والكثري  ،رةأخّ رون املت القت يفت  اظها نُ  ن كلماهتا وألفالكثري م غةاللُّ هذه  ،يف العال ة الكبىلميّ واملراجع الع
 الكبرية هرةهذه الشُّ  لك اتذة ولذغة اإلجنليزيت اللُّ لماكالكثري من   ت  ن    ،ريها شكسبلمات نت  من هذه الك  

 ،مٍن قدميمنُذ ز  لعربيةغة الُّ يف ال حت موجودٌ وقانون النَّ  ،بشكل عام يف األدب الغريبّ أو  يف األدب اإلجنليزيّ 
 كهنا ّية.علماء  العرب أقدمُ  ووه دياخلليل ابن أمحد الفراهي شيعيّ ال العال ُ  وأّول من تّدث عن هذا القانون

ل خ  ريد أن  أُدنا ال أنا هأ ،وما ُيسّمى باملصدر الصِّناعي ، واالشتقاق األصغرموضوع االشتقاق األكب
غة لُّ ة يف الوزويّ قافة احلن الثَّ مطالب بعيدة عهي لكن هذه املطالب  ،صيةية تصَّ غو لُ  يف حبوثٍ  الـُمشاهدين

  .ةالعربيّ 

شكٍل غة العربية وبللَّ ا امعُ تها جمت وتبنَّ ُنت   الَّيتصطلحات مُ ـمن ال هناك اآلن الكثري ،يف العصر احلاضر
 بواسطة   يركبون األمواج الَّذينهؤالء  ،ُتار ُس فوق أمواج  البحرياضات املعروفة مثاًل اآلن رياضة من الرِّ  ،يّ رمس

الركمجة  كلمةُ و  (،الركمجة)امُسها  ؟يف اجلوِّ العريبو  ةما اسم هذه الرياضة اآلن يف اللغة العربيّ  ،ُمصوصة ألواح
ال تُوجد  (،ركمجة)ذه الصِّيغة ال يُوجد عندنا أصل ب ،ال وجود هلا ؟هل هي موجودة يف أصل  اللغة العربية

 ،ت  نُ   دٌ جدي صدرٌ هذا م   ،أبداً  ؟غات األجنبيةانتقلت لنا من اللُّ  هل هي كلمةٌ  ، اللُّغة العربيةهذه الصِّيغة يف
اآلن ل مَّا  (،الركمجة) :نحتوا منهاف (رياضة الركوب على األمواج) :ت من هذه اجلملةنُ   منحوتٌ  مصدرٌ هذا 

األشعة الفوق  ،ةيّ جيعين الفوق البنفس ،ةوبنفجسيّ الف   (،ةوبنفسجيّ الف  ) (،ةاألمواج الكهروطيسيّ ) :يقولون مثالً 
يعين  البماجيّ  ؟ما املراد من البماجيّ  (البماجيّ ) ،ةغناطيسيّ ة امليعين الكهربائيّ  ،هالكهروطيسيّ  ،بنفسجيَّة

 (،بحلةالسَّ ) (،احلمدلة) (،التصلية) (،البسملة) اجلديد. بالشيءومثل هذا كثري وليس  ،اجلويّ  املائيّ  البيّ 
 بينما احلولقة (،احلوقلة)كلمة هو للقة واحلوقلة لكن االستعمال أكثر و يقولون احل (،احلوقلة) (،لليالته)

ة لعمليّ  ؟ملاذا ،احلوقلةهو ائع لكن الشَّ  ،حولقة :وال قـُوَّة الحول   ،قرب لألصلهي األتركيب احلروف حسب 
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 ات يُنظر إىل هذا اجلانبسميَّ مُ ـصطلحات واألمساء والمُ ـال ة نشوء  يف قضيّ و  .الستئناسفظ ولاللَّ  هولة يفالسّ 
 !!واضح أو ال لنا املعىن بشكلٍ  لُ الـُمصطلح ي نق  هذا  أنَّ  وهو

 ةً كريّ ف أنفسهم نسبةً  ينسبون ناسٍ أُ إىل  منُه أن  ُيشري   هذا الـُمصطلح يُرادُ و  ،هذا ُمصطلح (ونزهرائيّ )
ل حينما نقو  !!اً واضحظهر يال عىن هذا املفإّن  (ونزهراويّ ) :حينما نقولو  ،هراءإىل الزَّ  ةً ودينيّ  ةً وعقائديّ 

 كميكنُ عم ن ،النَّحت ن  يه قانو ق علطبِّ أن  تُ  تريدُ  ،فهذا هو مصطلحٌ  ،اً واضحًة جدّ  تظهر النسبةُ  (ونزهرائيّ )
واع د ه ُلون ق  بأنَُّكم جت   قول لكمأيد أن ر ين أُ لكنَّ  ،حتلقانون النَّ فقًا نُت أنا ل أفعل هذا األمر و  وإن كُ  ،ذلك

على أيِّ و  ،ملصطلحانا أخذت هذا ن أين أمقول أ ُُثَّ  أريد أن  أنـُبِّهُكم إىل هذه الق ضيَّة !!اللُّغة وقواع د النَّحو
 .أساٍس اعتمدتُ 

ان  ذمع فاصل األ نم اآلكُ ركُ تأ   ،الةل األذان والصَّ اص  نذهب إىل ف   أعود إىل تكملة احلديث بعد أن  
 ..أكمل حديثي من حيُث انتهيت أعود إليكم كي والصَّالة وبعد هذا الفاصل

وما  ،فال  تُ  ال ميكن أن  الَّيت حو هي القواعد األصول د يف النَّ واع  ناك ق  احلديث هُ  كان    ،ُعدنا إليكم
ملخالفة هلذه القواعد اب واالنتساب فهو ال يدخل يف هذه القواعد لذلك مسألة س  ق يف موضوع النَّ يتعلَّ 

ريد اخلوض كثرياً ال أُ و  ،ال أقول بدأت هي أساسًا موجودة يف العصر اجلاهليّ  ،يف العصر اجلاهليّ حَّتَّ بدأت 
ا أردُت فقط أن   ،يف هذه التفاصيل ناك ه ،تتغريَّ  ة ال ميكن أن  ابتب ث  وال  ق  ة ليست ب  شري إىل أنَّ القضيَّ أُ  إّنَّ

مثل  ،ر حبسب التطوّ ة وهناك أمور قابلة للتغريُّ ولكن هناك أمور مساعيّ  ،قواعد ثابتة وهي القواعد األصول
هذه  ،وأمثال ذلك (كةر  األم  ) (،سةن  ر  الف  ) (،ةـ  ملو  الع  ) (،اخل صخ ص ة) هذه: الشائعة يف أيَّامنا الـُمصطلحات

صطلحات مُ ـالهذه  ،ةة والعلميّ الكثري اآلن من املصطلحات السياسيّ و  ،تًا جديداً ت ن  ت  مصطلحات نُ  
 هذه املصطلحات ليس هلا وجود لفظيّ  بعض ،ليس هلا أصلو ت يف هذا العصر ت  منها نُ   الكثريُ  ،رةاملتحضِّ 
ا رُكِّبت ونُ تت بشكٍل جديدأصاًل   (العنعنة)مصطلح  على سبيل  املثال ،وهذه القضية ليست جديدة ،وإّنَّ

 ثأنَّ سند احلدي  ، ولكّنه رُكِّب باعتباريف لغة العرب هذا كالم ال أصل لهُ  ،حديٌث معنعن وأحاديث معنعنة
هذا املصطلح  هامن قَّ تُ شولذا ا ،ند احلديثيف س   (عن) ةظر لفكرُّ تُ ف ،رواه فالن عن فالن عن فالن عن فالن

سمَّى باملصدر يُ من البناء اللفظي  وأوهذا اللون من التعبري  ،ةأحاديث معنعنو  ،معنعن فقيل حديثٌ 
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 ،األكبوهناك ما يضع لقاعدة االشتقاق  ،ناعيّ وهناك املصدر الص ،عتباريّ فُهناك املصدُر اإل ،اإلعتباريّ 
  .حتوهناك قاعدة أوسع وهي قاعدة النَّ 

على  رذك  تُ الَّيت  لعناوينااضر قت احلخصوصًا اآلن يف الو و  ،اتركات واجلمعيّ مات والشَّ نظَّ مُ ـأمساء ال
دَّث عن يتحّّنا إ (ونائيّ زهر )صطلح مصطلح مُ ـفهذا ال ،منحوت نُ ت نتًا فهو الكثري منها  ،نتنتاإل

ا تنتسُب ف كريّ  حني نقول ولكن   ،هاوسالمُه علي الل   لواتُ هراء  صًا للزَّ وعقائديّ  اً جمموعٍة من النَّاس تّدعي أّنَّ
 منهناك كم   ،ء كربالتسبون إىلينالَّذين يف  كما هو احلال  ،هراءيضيع معىن االنتساب إىل الزّ  (ونزهراويّ )

سبون إىل  ينتفإّّنم بون نتسيني ميع حاجل !(؟كربالوي) أمس عت أحدًا يُقال لهُ  ،الُعلماء والشُّعراء  واألُد باء
م يريدون أن   يُقاُل  ،سامراءسب إىل ينتذي الَّ ضًا وأي ،نُس بهتستأ نُ واألذُ  واضحاً  االسمُ  ظهر  ي   كربالء ألّنَّ

 االنتساب إىلو  (،ربالئيك)ربالء كاالنتساب إىل  ف ،ولو ق يل فهو شاذّ  (سامرَّاوي)ال يُقال و  (،سامرَّائي)له
 ذلك فإنَّ ومع كلِّ  ،ليهاعسالمُه و  لل  ا الّزهراء صلواتُ  سم  ا وهذا االنتساب يُراد منه إبرازُ  (زهرائي)الزَّهراء 

أنا  ،عتباريّ املصدر اال ،يّ الصناع صدرامل ،قضيَّة االشتقاق األكب ،قضيَُّة النَّحت ،هذه املسائل قابلة للنِّقاش
ما يتفرَّع عن و ها ت  ها ولُغاعد  يف قو  ة  بيّ العر  لكي أقول لكم بأنَّكم جتهلون الكثري من شؤونات   ؟أورُدهتا أليِّ أمرٍ 

  .تلكم املسائل

ل ل يُعق  االستعمال فها مَّة هذأل ئ  اعن  ورد  فقد  ،هلذه الصِّيغة لكنَّين ا عتمدُت على استعمال األئ مَّة  
بأنَّ هذه  ائلٌ ق حَّتَّ لو قالو  ،ذلك كنُ ميُ ! ال ؟ئاً استعمااًل خاط   يغة  هذه الصِّ  نفس   يستعمل ملعصوم  ا أنَّ اإلمام  

ا ُة كانو األ ئ مَّ ألّن  ،صحيحاً  هذا األمر ليسولكن   ،جماراًة للناس يغة خاطئة ولكن اإلمام استعملهاالصِّ 
 ،ون األلقاب ويغريِّ ىن  كُ ون الويغريِّ  ن األمساءو ليف االستعماالت املعروفة وكانوا يبدِّ حَّتَّ  ُيصحِّحون األخطاء

غة ذه الصِّيفه ،يهم أمجعنيعله المُ وس الل   رية املعصومني صلواتُ ب س  ع  ب و  مان النَّ ة واضحة من ز  وهذه القضيَّ 
الع لكم نَّكم ال اطّ أل ؟ن هذاأيو ولون ستقبأّنكم أنا متأكِّد  ،املعصومنياأل ئ مَّة ي وردت يف كالم صيغة زهرائِّ 

 ال تتُّ  ةٍ شافعيّ  ادر  على مص عتمدُ ت ثقافةٌ  ،ألهل البيت فةٌ ُمال   كم ثقافةٌ أنتم ثقافتُ  ،البيت أهل   حديث  على 
 !!ةل  ص  إىل أهل البيت ب  
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ا أخرجُت ممثل -ولاأل هو الكايف الشريف وهذا هو اجلزء اهذ ،أنا آتيكم با من الكايف الشريف
 ن الكايفم (ونلزهرائيّ ي وائِّ لزهراا) يغةهذه الصِّ  لكم رواية   خرجُ األسد يف كربالء من الكايف سأُ  لكم رواية  

هم ن  عن معال  دي م فيسألوّنمّناجلن يأتو باب أنَّ ) 449صفحة  ،انإير  ،دار األسوة للطباعة والنَّشر-الشريف
خت أُ -ىوسَ نت  م  بِ  ة  يمَ كِ ي حَ تنِ ثَ دَّ حَ  :القَ  ابِن َجحَرشد حمَّ ن م  عَ : الرواية اخلامسة (،ويتوجَُّهون يف أموره م
-ياجِ نَ و ي   ه  وَ -يف بيته  -بطَ الحَ  يتِ بَ  ابِ بَ  ىلَ ًا عَ فَ اقِ ا وَ ضَ لر  رَأَيت  ا :تالَ قَ -عليه الل   اإلمام الرضا صلواتُ 

ي انِ تَ أَ  اِمٌر الزَّْهَراِئيّ عَ َهذا  :َقالَ ف َ  ؟اِجيت  نَ  يَا َسي ِدي ِلَمن :فَ ق لت   ،اً دَ حَ ى أَ رَ ت  أَ سْ لَ وَ -ث مع شخصيتحدَّ 
 شغليهو ذا ألن ه ُدهاجأأنا نعم  !؟..هذا هذه الرواية أين وجدهاستقولون  ،أنا أعلم-ليَّ و إِ كَ شْ يَ ي وَ نِ ل  أَ سْ يَ 
  عَ مَ سْ أ أنْ  بّ حِ ي أ  دِ ي  سَ يَا  :لت  ق  ف َ  ،ليَّ َكو إِ َيشْ وَ َهذا َعاِمٌر الزَّْهَراِئي أَتَاِني َيْسأَل ِني  :فَ َقالَ -اختصاصيو 
 ستعمال  هذا اال ستعملُ ي إلمام  اأنَّ  ال يُعقلو  ،استعمل هذا االستعمالقد  فاإلمامُ  ،إىل آخر الرِّواية-همَ ََل كَ 

نَّ إيفهم شيئًا  ال  أمحقٌ يليقول قطعًا س !!عامٌر الزهرائي هذا ،وواضحة ةيواية صر الرِّ  ،وهو استعماٌل خاطئ
نُن  ؟ضوعك باملو ذل القةُ عوما أقول  فال ينطبق ما للجّن على ما لإلنس، ،هو من اجل نّ  لشخصٍ هذا اسٌم 

 .نتحدَّث عن لُغة

أَبَا َجعَفر  أَتَيت   :الَ قَ  ،افكَ سْ إلا عدٍ ن سَ عَ -الثةواية الثَّ الرِّ وهي ومع ذلك هناك رواية يف نفس الباب 
 مهُ فـ  -نن الجِ م مِ ك  ان  وَ خْ ك إِ ئِ لَ وْ أ   :القَ ف َ -قطعإىل أن نصل  إىل هذا املالرواية طويلة -َورَأَيت  قَ ْوَماً َقد َخَرج وا

 ال شأن  و عصوم الصِّيغُة استعملها امل فهذه-مهِ ينِ دِ م الِ عَ مَ وَ م هِ امِ رَ حَ م وَ هِ لِ ََل حَ  نْ ا عَ نَ ون َ ل  أَ سْ يَ ا ف َ نَ ون َ ت  أْ يَ -إخواننا
ٌة صيغهذه  ،بارير االعتملصدأو ا  أو األصغر أو املصدر الصِّناعيبتقاق األكأو االش يل بقواعد النَّحت
 .صّحتها  ثبوت  يفكفينا وهذا ييف الكايف  واية موجودةٌ الرِّ و  ،وهو استعماٌل صحيح استعملها املعصوم

 هل  أ مدت على منهج  عتا   ينبأنَّ  هلم ة القمر وقلتل افتتاح قنايف أوّ صلوا يب لَّذين اتّ اول للمشايخ وأق
 ،ريفالكايف الشَّ  ن كتاب  كم مع  ا على مساممن هذه الرِّواية الَّيت قرأهتُ و  ،أخذت ذلك من أهل البيتو البيت 

  .يهه علسالمُ و  الل   صلواتُ استعملها املعصوم وقد  صحيحةٌ  صيغةٌ هي  فإذاً هذه الصِّيغةُ 

 .!!.حن  والهوى زهرائيون نَ زهرائي  فَ 
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ون يّ زهراو )ري ا التعبحة بذصحيتكون جلملة ا قال أنّ  ؟ماذا قال املعتضُ  ،أمَّا اإلشكال على اهلوى
وهذا  ،وَّدةاملهو عنوان  ل البيت مع أهيف العالقة  رآن بأنَّ الَّذي ورد  يف القُ  يقولو  (،ةة زهراويّ نُن واملودَّ 

رآن د يف القُ ر  ول ي   ،ذمومةعاين املامل ن يفرآ على طول القُ د  ر  ويقول بأنَّ اهلوى و   ،صحيٌح ال يتلُف عليه اثنان
 يف  وموجودٌ  ،ناجع  مرانا و لمائ  عُ  تفسري   هذا الكالم موجوٌد يف كتب  نعم،  ،رآناملعىن املمدوح على طول القُ ب

ات يف ائيَّ وٌد على الفضوموج ،ءطبااخلُ  على ألسنة   وموجودٌ  ،ا مفكِّرونا وُعلماؤناكثري من األحباث الَّيت كتبه
 ،البيت  وألهل  رآن  الفٍة للقُ ُم افةٍ على ثق كلَّ هؤالء إّّنا يعتمدون  ولكنَّ  ،هذا الكالم يُذكرمثُل  ،نرآالقُ  برامج  

كم هلُ وهذا هو ج ،يتهل البألالفٌة ثقافٌة ُمُ ! ؟ةثقافتكم ثقافٌة شافعيّ ماذا أصنع لكم وأنتم  ؟فماذا أصنُع هلم
م ال نَّكإ (ائيُّونزهر )غة عمال صيية استيف قضالـُمركَّب كم ب كجهل  ركَّ واحلديُث هنا عن جهٍل مُ  ،الـُمركَّب

ألكمل مثل واغة األ  يالصِّ  ت هيها أهل البيليستعم يتيغة الَّ والصِّ  ،تعلمون بأنَّ أهل البيت قد استعملوها
 لكومن ذ ،أيضاً  ـُمركَّبالهل ٌق من مصاديق اجلادوهو مص ،يف هذه القضيَّة وقد بيَّنُت الكالم   ،واألفضل

ما من ب اأمرين جاء إىلذلك  يفندون قطعاً هم يستو  ،رآن باملعىن املذمومل يف القُ عم  استُ قد أنَّ اهلوى ول بالق
  :املخالفني

 ،غريهُ طب و د قُ ظرية سيّ دون هذه النَّ يؤيِّ الَّذين ومن  ،هناك نظرية موجودة عند املخالفني :المر الول
نعم  !!املطلقب  ليست صحيحةةٌ ظريهذه نو  ،رآنيةفس االستعماالت القُ رآن ونستعمل نأنَّنا نرجع إىل القُ  وهي

 الَّيت  األلفاظ  ليس قاموسًا جاء حلصر   ،عجماً س مُ رآن لي القُ رآنية ولكنَّ نستعمل املصطلحات القُ  ميكن أن  
ما هو بكالم أهل و بيت هذا كالُم املخالفني ألهل ال ،حاً ذا الكالم ليس صحيه   ،لال ُتستعم  الَّيت ل و ستعم  تُ 

املصطلحات  ونعتمدُ  ،نيةرآباملصطلحات القُ نستأنس و  ،رآنيةنعم نُن نستعمل املصطلحات القُ  ،البيت
 حبيث أنَّ الُقرآن إذا ل يستعمل   صطلحاتن ليس معجمًا للمُ آر القُ  ول إنَّ رآنية ولكن يف نفس الوقت نقالقُ 

ال ميكن التفكيك بني و  ،تةمنهُج الكتاب والع  هو منهُجنا  ،بعض التعابري فإنَّنا ال نستعمل ت لك التعابري
ا ال نذهب إىل استعماالٍت نفإنَّ  ،نةيَّ ععلى استعماالت م تة  مع الع   لكتابُ نعم إذا أطبق ا ،تةالكتاب  والع  

أنَّ اهلوى قال ما قال ب الَّذي لكنَّ  ،ناوهذا موضوٌع خارٌج عن حبث   ،تةة عن إطباق الكتاب  والع  خرى خارجأُ 
سحاً أجرى م   قد فهوستند إىل هذه النَّظرية ايف املعاين املمدوحة  يف املعاين املذمومة ول يأت   رآن  جاء يف القُ 
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حَّتَّ هذا املسح هو مسٌح و  ،يف املعاين املذمومة دائماً  رآن فوجد أنَّ لفظ اهلوى جاءعلى لفظ اهلوى يف القُ 
رآن ّبعىًن ّمدوح يف القُ  د  ر  و   أنَّ اهلوى د  لوج  رآن وفقًا لذوق أهل البيت لو مسح  القُ  ،وفقًا للطريقة الـُمخالفة

ين من الـجهل إنَّك تُعا ،أهل البيت نعم إنَّك جتهل حبديث   ؟سيقول أين هذا ،أنا أوردتهالَّذي وبنفس املعىن 
 .!!.ُكم جتهلون وجتهلون أنَّكم جتهلونمشكلتُ هي هذه  ،الـُمركَّب

اهلوى عىن مرج لكم سأخرآن و ذهب إىل القُ مثلما ذهبت إىل الكايف سأ ،الكرمي رآنلنذهب إىل القُ 
 :يف الكتاب الكرمي بشكٍل خاصّ البيت  أهل  هوى باملعىن املمدوح ويف 

اِهيم  َرب  قَاَل ِإبْ رَ  َوِإذْ )-ةملائابعد  لعشرونوا ادسةاآلية السَّ وهذه هي  ،البقرة رةو س لنذهب إىل :أوالً 
  ؟ه الثَّمراتا هي هذم (اْجَعْل َه ََذا بَ َلداً آِمناً َواْرز ْق َأْهَله  ِمَن الثََّمَراتِ 

 ألعلمياسة ؤسَّ م ،ألولوهذا هو اجلزء ا (تفسري البهان)هذا هو  :بيتلا أهل   لنذهب إىل حديث  
 اهللِ  وات  لَ ق صَ ادِ نا الصَّ مِ امَ ن إِ عَ -إبراهيمابن  ي عليّ مِّ نقاًل عن تفسري القُ  ،333صفحة  ،للمطبوعات

منا ماذا قال إما-(ْهَله  ِمَن الثََّمَراتِ أَ  َواْرز ْق آِمناً  َلداً َرب  اْجَعْل َه ََذا ب َ ) :ةه اآليَ ذِ عنى هَ ي مَ يه فِ لَ ه عَ َلم  سَ وَ 
 تفهموّنا كما وأنُتم أيضاً  ،نات البطو ر مث على أّّنااملخالفون يفهموّنا -َثَمَراِت الق ل وب قَاَل: ِمنْ -؟ادقالصَّ 

 (الثََّمَراتِ  ْهَله  ِمنَ ْرز ْق أَ َوا) ،وبمثرات القلهي مرات اإلمام الصادق يقول هذه الثَّ بينما  ،ها املخالفونيفهمُ 
ه م حَ أْي ْن َثَمَراِت الق ل وب مِ  :قَالَ  (تِ َمَراالثَّ  َواْرز ْق َأْهَله  ِمنَ )-هلُه هم حُم مٍَّد وآل حُم مَّدأ ؟من هم أهلهُ  ب ب ْ
يم  َوِإْذ قَاَل ِإبْ َراهِ )-وقشإليهم على  ودواويعودوا ليعي ألينتابوا -ميهِ لَ وا إِ ود  ع  ي َ م وَ يهِ لَ وا إِ ب  اتَ نْ ي َ لِ إَلى النَّاس 

 .رات القلوبل من مثيقو  ادقمامنا الصَّ إ (اتِ َمرَ َأْهَله  ِمَن الثَّ  َرب  اْجَعْل َه ََذا بَ َلداً آِمناً َواْرز قْ 

ا ِإن ي َأْسَكنت  رَّب َّنَ )-آليةاا تقول ماذ ،ابعة والثالثنيية السَّ ورة إبراهيم يف اآلساملعاين يف  ة هذهمَّ ت  ت  و 
تَ ْهِوي ِإلَْيِهْم النَّاس ْفِئَدًة م َن ْا الصَََّلَة فَاْجَعْل أَ ا لِي ِقيم و ب َّنَ رَ ِم ِمن ذ ر يَِّتي ِبَواٍد َغْيِر ِذي زَرٍْع ِعنَد بَ ْيِتَك اْلم َحرَّ 

ع ل  )-(َواْرز ق ْه م م َن الثََّمَراِت َلَعلَّه ْم َيْشك ر ونَ  ةً أ   ف اج  و ي إ ل ي ه م   مِّن  النَّ ف ئ د  ما و املخالفني  قراءةُ ي ههذه  (اس تـ ه 
هي هذه  ،ىمن اهلو  (ِإلَْيِهمْ  ىوَ تَ هْ اس النَّ  فَاْجَعْل َأْفِئَدًة م نَ ) :هي أهل البيت قراءةُ  ،قراءة أهل البيتبهي 
 .أهل البيت قراءةُ 
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 ،ة األعلميسسَّ مؤ  ،ابعلرَّ اد اجمللَّ  (تفسري البهان) إذا ما رجعنا إىل روايات أهل البيت وهذا هو
ى َنَظَر ِإل :قَالَ  ،لَباقراِمنا ان إمَ عَ  ،ابن َيَسارَعن الف َضيل -والرواية ينقلها عن تفسري العياشي ،340صفحة 
وا ر  فِ نْ ي َ  مَّ وا ث  ف  و ط  يَ  نْ أَ  وار  مِ ا أ  نَّمَ إِ  ،ةيَّ لِ اهِ ي الجَ فِ  نو وف  ط  يَ  واان  ذا كَ كَ هَ  :القَ ة ف َ بَ عْ الكَ  لَ و حَ  ونَ وف  ط  يَ  النَّاس

 ىتَ ْهوَ م َن النَّاس  فَاْجَعْل َأْفِئَدةً ):يَةَرأ َهِذه اآلمَّ ق َ ث   ،من صَرتَ ه  َويَعِرض وا َعَليَنا م ته  يَ َل ا وَ ونَ م  لِ عْ فَ ي    ،اينَ لَ إِ 

بة كما هي ابة هنا مكتو الكت ،ةخاطئ الكتابة هنا ،واية ليست هكذاالرِّ و املكتوب هنا هتو ي إليهم  -(ِإلَْيِهمْ 
قراءة هي هذه  (ِهمْ ِإلَيْ  ىْهوَ ت َ لنَّاس اَن فَاْجَعْل َأْفِئَدًة م  ) :اإلمام قرأ اآلية هكذا ،مكتوبة يف املصحف اآلن

 ،(ِإلَْيِهمْ  ىوَ تَ هْ ِئَدًة م َن النَّاس فْ فَاْجَعْل أَ )-اينَ لَ إِ  اينَ لَ إِ  :الَ قَ  مَّ ث   ،دمَّ حَ م   د آل  مَّ م حَ  آل   :الَ قَ ف َ -أهل البيت
 .قَّةدب   ص األمر  شخِّ يُ لإلينا إلينا ال ق   ُُثَّ  ، حُممَّد آُل حُممَّدقال آلُ 

  (رآنيةالقُ  لقراءاتاُمعجم )هذا  ،عند ُمالفي أهل البيت يف كتب القراءاتحَّتَّ  مذكورٌ هذا املعىن و 
ع ل  ،(ْهِويت َ ) :ص املصحفيالنَّ  ،من سورة إبراهيم 37اآلية  ،516صفحة  ،الثَّايناجمللد   النَّاسن م   ةً د  ئ  ف  أ  وا ج 
و ي   :القراءات ،تـ ه 

زيد ابن -ليع يد ابنز  ،البطقال هي قراءة علّي ابن أبي -؟قراءة من ،(ىتَ ْهوَ ) :هاقراءة ذكر  أول
 ،الفنيرّاء املخن قُـ م-جاهدمءة ادق وقراجعفر ابن محمد الصَّ  ،م حّمد ابن علي  الباقر-احلسني علّي ابن

ا و اقرأ قالوا ةمَّ ئ  األ   ؟اون بقرأتلماذا ال فمجلة  القراءات عندهم من هي يعين  ،(تَ ْهَوى)هذه القراءة ُمثبَّتة قراءة 
 هي قراءة ،لبيتاءة أهل قرا ب معتتناسهي و  (تَ ْهَوى)هذه إحدى قراءهتم قراءة و  ،النَّاسه القرآن  كما يقرأُ 

ل لون قراءات أهجتهو  ،ملخالفنيجتهلون قراءات ا ،ونلُ م جتهكُ لكنَّ  ،معىن اآلية تتناسب معهي و  ،أهل البيت
 يهتو  -(ِإلَْيِهمْ  ىتَ ْهوَ  َن النَّاسَدًة م  ْفئِ اْجَعْل أَ و )-هذا هو اجلهُل الـُمركَّبو  ،ُُثَّ تُفتون من دون  ع لم ،البيت

ىن الصحيح هو املع! ؟قط إليهمما معىن واجعل أفئدًة من النَّاس تسف ،ي يعين تسقطهتو  هنا، ليس هلا معىن 
 .النَّاسهم إىل حبِّب ..لوبقُ ال اتُ ر  مثال  ق ،أرزقهم من الثَّمرات كما مرَّت الرِّواية ،تيُل إليهمأي  ،ى إليهمهتو  

الَّيت هي قراءة أهل  (ىتَ ْهوَ )أقصد هذه القراءة أنا  ،ال شأن لنا با وهذه  ،(ىْهوَ ت   ) :قراءة أخرى
 .نيةرآهذا هو معجم القراءات القُ و  ،القراءات ُمثبَّتة عند ُهم يف معاجم  وهي البيت 
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تة يف  ثبَّ ها مُ لكنَّ  (يكلَ ى إِ وَ هْ ت َ  نَّاسِ ال نَ مِ  ةً دَ َوَجَعَل َأْفئِ )-نفس هذه اجلملة ت ر د  ءاد الشهديف زيارة سيّ 
تَ ْهِوي )قرأ تُ  الزِّيارة ال ،ا تريفهذو اطئة وهي قراءٌة خهكذا وّنا والشِّيعة يقرأُ  (تَ ْهِوي إلََيك)يارات كتب الزِّ 
 !.؟.ماذا نصنع ولكن .ل البيتهأ قراءةهي هذه  (،َوَجَعَل َأْفِئَدًة ِمَن النَّاِس تَ ْهَوى ِإلَيك)بل تُقرُأ ( إليك

هو  الَّذي أقولُُه ًا بأنَّ ُكلَّ طي ضمانا ال أُعأن ل ذلك م رارًا أُقول ،(تَ ْهِوي إليك)نسى وأقرأ أنا أ حَّتَّ وباملناسبة 
 ،ولةً منها حما خرج  أ أن   لُ أنا أحاو و  ،افعيةافة الشَّ قهذه الثَّ أحضان  يف ودرسُت  ين نشأتُ ألنَّ  ،عن أهل البيت
مونا علَّ و  ،اخلطأ امونم علّ ه ،ليهعوتعّودُت  ت اخلطأ من مراجعناملّ تعمن املبتلني با، فقد وإالَّ أنا أيضًا 

لقراءات تب  ابَّتة يف كُ مثوهي  (ىوَ تَ هْ )قراءة موجودة عند املخالفني الهذه  .يف قراءهتمعن أهل البيت  االبتعاد  
ة اية األئمَّ على رو  عتماداً فني ا  املخال اءاتنقرأ بقر  يزون أن  م جتُ  وأنتُ  ،ويقرأ با جُماهد وهو من قـُرَّاء املخالفني

اىل يف شاء الل تع هلا إن  تناو  ها و سنعود إىل ذكر  و  ،فهمًا خاطئًا أيضاً  اولقد فهمتموه ،يت على بياّناوسآ
 .دمة يف الوقت املناسباحللقات  القا

 يف كالمه   (وىهل  ا)صطلح مُ  ،لح أمري املؤمنني يستعمل هذا املصطجند أنَّ ا إىل ّنج  البالغة لو ذهبن
ان كَ   اً نَ َلي ف  خِ أنَّ أَ  ت  دْ دِ ه وَ ابِ حَ صأَ  عض  بَ  ه  لَ  الَ قَ  دقَ ل وَ مَ الجَ  ابِ حَ صْ أَ اهلل بِ  ه  رَ فَ ظْ مَّا أَ لَ -عشرالثَّاين املرقم 
 ،معَ ن َ  :الَ قَ ف َ  ؟انَ عَ مَ  يكَ خِ ى أَ وَ هَ أَ  :َلمالسَّ  يهِ لَ عَ  ه  لَ  الَ قَ ف َ  ،لَِيرى َما َنَصَرَك اهلل  ِبِه َعَلى َأْعَداِئكدنا اهِ شَ 
إىل آخر  -َساءَجال وَأْرَحاِم الن  أْصََلِب الر   ِفي مٌ اوَ ق ْ أَ  َهَذا انَ رِ كَ سْ ي عَ ا فِ نَ دَ هِ د شَ قَ لَ نا وَ دَ هِ د شَ قَ ف َ  :القَ ف َ 

ا هذ !؟ف تكمونلكم كي ما ؟نرآستعملها خبالف  استعمال القُ ا هنا فهل اإلمام ،عليه صلواُت الل  كالمه  
م أهوى ُه عليه الساللح فقال املد  اإلمام ُهنا استعملها يف حال   ،هو جهلُكم الـُمركَّب الَّذي أتدَُّث عنه

 ،يزهرائِّ  اهلوىو  ،حيحهو الصَّ  هذا ،نُ ون نُ ائيّ زهر  ،ائيّ ر ه  انا ز  و  ه  نعم،  ،هراءلزَّ ا  ع  انا م  و  ُن ه  ون   ؟أخيك  معنا
ُح وسيتَّ  ،يتهذه تركيبة ُمالفة لذوق  أهل البفا با جئتمونالَّيت أمَّا هذه التكيبة   .يَّاً شيئاً فشيئاً ذا املعىن جلهض 

ث عن يتحدَّ ستعمل هذا املعىن معىن اهلوى وهو ه عليه ا  مُ وسال الل   أيضًا أمري املؤمنني صلواتُ 
ث عن وهو يتحدَّ  ،ةائخطبته  املرقمة التاسعة بعد امل يف !؟فهل هوى املالئكة هوًى مذموم ،راماملالئكة الك  

-للان م  -ِمْنكم هِ انِ كَ مَ ى لَ م عَ ه  ن َّ إِ ون وَ ن  مَ الْ  يب  م رَ ه  عَّب ْ شَ تَ م ي َ لَ ين وَ هِ اٍء مَ ن مَ وا مِ ق  لَ خْ ي   َوَلم-املالئكة
 .يف الل عةٌ ستجم  املالئكة مُ  أهواءُ إذاً، -يكم فِ هِ ائِ وَ هْ اِع أَ جمَ تِ سْ إك وَ ندَ م عِ هِ تِ لَ زِ نْ مَ وَ 
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عة وهي من اص  اخلطبة الق   ،192مة هذا التحريف جاء يف خطبته  املرقّ  ،هناك تريٌف يف ّنج  البالغة
ار  مَ يِه ثِ لَ ي إِ وِ هْ م ت َ هِ الِ حَ رِ  ىقَ لْ م  ًة لِ ايَ غَ وَ  :وليقُ ف   ،وع ن البيت احلرام  عن الكعبة ثُ وهو يتحدَّ  ه  ب  ط  أشهر خُ 
َتهوي - احلاشيةيفوجاء -يهِ لَ ي إِ وِ هْ ت َ -تفرِّ ها هنا حُ ولكنّ  نفُس التعبري مثاُر األفئدة مثرات القلوب-ةدَ ئِ فْ الَ 

و ى-ت ْسرِع َسيراً إلَيه و ى"،   ءُة أهل البيتاءت قراقد جف ،هذا تريف يف ّنج  البالغة ،ولكن املراد تـ ه  كما "هت 
-ةلَيِه ِثَمار  الَْفِئدَ إِ  ىم تَ ْهوَ َحاِلهِ َقى رِ َوَغايًَة ِلم لْ -كالُم األمري هو هو  ،"مثرات القلوب"جاء معىن الثَّمرات 

اُر الُقلوب  .القول ُج حلن  و منههذا ه ،حلُنهم واحدو كالُمهم واحد   ،نفس الكالم الَّذي مرّ  ،مث 

فيها  ويلة يتحدَّثُ طرواية  ني يفباب السَّبعة وأمري املؤمن للشَّيخ  الصَّدوق يف (اخل صال)يف كتاب   
فِّني أذهب إىل موطنوسالمُ  الل   صلواتُ  من  ،416فحة جة يف صاحلا ه عليه عن األوضاع واألحوال يف ص 

ه َكرِْهت  أْم لَّ ِإَجابَ تَ ي َوأََبوا إيع وا َأْمرِ م ي طِ ي ولَ فَ َلم يَ ْقبَ ل وا قَ ْولِ -طبعة مؤسَّسة النَّشر  اإلسالمي ُقّم املقدَّسة
ْم َكرِْهت  أ-موممذ ىً و  بهو ما و  ،هوى أمري املؤمنني هوًى ّمدوحو  ،بعكس  ما يكرههو ه واُه ُهنا ف-َهَويت  
 .َهَويت

ه عليه سالمُ و  الل   صلواتُ  لسَّجادمام افإنَّنا سنقرُأ يف مناجاة اإل (مفاتيح  اجل نان)أمَّا إذا ذهبنا إىل 
يف  الل تاطبُ -يتِ ابَ بَ صَ  اكَ وَ ى هَ لَ إِ وَ  يهِ لَ وَ  كَ تِ بَّ حَ ي مَ فِ وَ  َوِإلَيَك َشوِقي-؟ماذا نقرُأ فيها (الـُمريدينُمناجاة )

 .(َوِإَلى َهَواَك َصَبابَِتي) :مناجاتك

ف بنحٍو ريب الشَّ راد  رة السِّ زيا قرأ عند زيارة املعصومني وعندذي يُ وحني نذهب إىل دعاء االستئذان الَّ 
  تَّىحَ م هِ اتِ صَ رَ عَ م وَ هِ سِ الِ جَ ى مَ لَ إِ  رَ ظَ ى النَّ هوَ ا تَ نَ وسَ ف  ن   م وَ هِ امِ دَ قْ ئ أَ طِ وْ ى مَ لَ إِ  ن  حِ ا تَ نَ حَ اوَ رْ ل أَ عَ اجْ وَ )-خاص
هذه  و  (يهتو  ) ُهنا ُكتبت-مه  س  ال  ىل جم   إر ظ  نَّ ى الو  ا هت  ن  وس  فُ نُـ و   -(مهِ اصِ خَ شْ أَ  ورِ ض  ي ح  م فِ ه  ب   اطِ خَ ا ن  نَ أن َّ كَ 

 .ِهمَوَعَرَصاتِ  مِلِسهِ َمَجا َون  ف وَسَنا َتهَوى النََّظر إلى-، الصحيُح هوخاطئة ال معىن هلاكتابة 

 ةً نَ مِ ؤْ م   هِ ق  حَ بِ  ةً فَ ارِ اهلل عَ  ولِ س  ِظ رَ فْ ي حِ ِت فِ غْ الَ بَ وَ -؟نت أسد ماذا ُُناطبهايف زيارة سّيدتنا فاطمة ب  
فهل هوى  .؟!.هوى رسول-اهوَ ٌة هَ رَ ثِ ؤْ اه م  ضَ رِ  ةً ارَ تَ خْ ه م  تِ مَ دْ ى خِ لَ ًة عَ فَ اقِ وَ -إىل أن تقول الزيارة-هقِ صدْ بِ 

 .كما يف ُمناجاة الـُمريدين  (َوِإَلى َهَواَك َصَبابَِتي) ،(م ْؤِثَرٌة َهَواه! )؟رسول الل شيٌء مذموم
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اَلْغِت ِفي ِحْفِظ وبَ يَّ اهلل ِت َولِ َحَملوَ -وعليها عليه   الل   إمام زماننا صلواتُ  نرجس أمِّ  ةالسيِّديف زيارة 
ًة رَ ثِ ؤْ م م  هِ يلَ عَ  ةً قَ فِ شْ م  -ول الزيارةإىل أن تق-مهِ ق  حَ بِ  ةً فَ ارِ اهلل عَ  ولِ س  رَ  اءِ نَ ب ْ أَ  ةِ لَ صْ ي و  فِ  تِ بْ غِ رَ وَ  ح جَِّة اهلل

 ،بالـُمركَّ  لهذا هو اجله ،جاّلءاأل نايا علماء  الـُمركَّب  هذا هو جهُلُكم .؟!.فهل هواهم مذموم-ماه  وَ هَ 
نُتم تقرأون كلو   ،ان اجل نزيارات يف مفاتيح  هي هذه  ،ت أهل البيترايابز  وجهلٌ  ،جهٌل حبديث أهل البيت

 .اً حة جدّ اضة و القضيّ و  ،الصوابلعرفتم  ون األدعية وتواظبون على ذلكالزِّيارات وتقرأ

ه بارات ماذا يزِّ لكامل افشريف حبسب نظركم ال اً اجلنان ضعيف مفاتيحُ  إذا كان (،ياراتكامل الزِّ )يف  
 ،333يف صفحة  332يارة لز ا ،هرانمكتبة الصَّدوق طهذه الطبعة طبعة  ،هذا هو كامل الزيارات ،من عيب

ي نِ دَ بَ  كَ ِجبْ ي   مْ لَ  انَ كَ   نْ  إِ اهلل يَ عِ ادَ  كَ يْ ب َّ لَ  :ولق  ت َ  مَّ ث  -ادقالم املروية عن إمامنا الصَّ سني عليه السَّ يف زيارة احلُ 
 فَ َقد َأَجاَبك-ريفةرة الشَّ ياىل آخر الزِّ إ-يمْسلِ قَ ْلِبي وَشْعِري وَبَشِري ورأَِيي وَهَواي َعَلى التَّ فَ َقد َأَجاَبك 

 .قَ ْلِبي وَشْعِري وَبَشِري ورأَِيي وَهَواي َعَلى التَّْسِليم

ا أمَّا هذ ،لبيتفة أهل اثقا هيهذه  ،رآن الكرميالقُ  ،كلماُت األمري  ،األدعية ،ياراتون الزِّ تالحظُ 
كلمة   آن استعملر القُ  أنَّ ت بايَّ ئاضى الفثون علنا واخلطباء واملتحدِّ ئامن علم لكثريا وقالهُ  الَّذي قلتم به  القول 

 ،ذوق  الطبيهذا وفقًا ل ،لرَّازيالف خر  هذا وفقًا لذوق  ا ،هذا وفقًا لذوق الشَّافعيف املعاين املذمومة اهلوى يف
يهم فى وعن اهلوى و ن اهل  عث رآن تدَّ فالقُ  ،ذوق أهل البيت هو هذا ، ألهل البيتهذا وفقاً لذوق املخالفني

هي هذه  ،نيه عليهم أمجعوسالمُ  لل  ا صلواتُ  عن مثرات الُقلوب الَّيت هتواهم ،ى إليهمالَّيت هتو   عن األفئدةو 
 !!أدعيتهم فماذا نصنُع لكمهي م وهذه زياراهت

تتابعون  مكطلق األدب وال أظن أنَّ ث عن مُ ال أتدَّ  ،دب األهل بييتّ األ  ال يف جم ،أمَّا يف جمال األدب
 الُكميت ابنُ  ،ة احلاجة  إىل تليل  النُّصوصذكرُت يف أّول البنامج عن قضيّ  ،بشكٍل دقيق األدب األهل بييتّ 

ابع واألربعون من حبار السَّ  دلّ ه عليه وهذا هو اجملوسالمُ  الل   اتُ زيد األسدي ماذا يقول له اإلمام الباقر صلو 
ي بِ ى ألَ عَ  لت  خَ دَ  الَ قَ -ميتالرواية عن الكُ  ،يوايات يف األصل يف رجال الكشِّ والرِّ  ،324صفحة  ،األنوار
على شعره  ومدحه  يف أهل  -هنْ اك مِ ينَ طَ عْ  َلَ اَلً ا مَ نَ دَ نْ عِ نَّ و أَ يت لَ مَ ا ك  يَ  واهللِ  :القَ ف َ  ،َلمالسَّ  يهِ لَ عَ  رٍ عفَ جَ 
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وَقد َدَخَل . نَّاعَ  تَ بْ ب َ ا ذَ س مَ د  الق   ح  و  ر   كَ عَ مَ  ال  زَ  ي َ ان َل سَّ حَ اهلل لِ  ول  س  رَ  الَ ا قَ مَ  كَ لَ  نكِ لَ وَ -البيت
َها  فلمَّا (امهَ ت َ يٍَّم م سْ ت َ ٍب م  لْ قَ ن لِ مَ ) :ه  دَ شَ نْ أَ فَ -يقول ُزرارة-الك َمَيت َعَلى أَِبي َجعَفر َوأنَا ِعنَده  الَ قَ َفرَِغ ِمن ْ

للُكميت ابن زيد  نا الباقر  إمام   هذا هو كالمُ -ِبر وِح الق د س َما د ْمَت تَ ق ول  ِفيَناًا دَ يَّ ؤَ م   ال  زَ ت َ  ل :يتمَ ك  لْ لِ 
 .األسدي

الَّيت لقصيدة اهذه  ،تميعر  الكُ تعليق اإلمام الباقر على ش   ميت ولنذهب إىلعر الكُ لنذهب إىل ش  
نطُق يالقدس   روح  نَّ مام إاإل لهُ  لقاالكميت حني أنشدها الَّيت و  (من لقلٍب متيَّم مستهام)أشار إليها ُزرارة 

عند هذه  نقفواآلن ل ،خرياً  ناول فيما ُدمت تقو تدُحنا  وال ز لت ُمؤيَّدًا بروح  الُقُدس ما ُدمت   على لسانك
 ؟ هاماذا يقول الكميت فيف ،القصيدة

 م           ن ِلَقل           ٍب م تَ            يٍَّم م س           تَ َهامِ 
 

َوةٍ     َأح           َلمِ َوَل  َغي           ر َم           ا َص           ب ْ
 :إىل أن  يقول 

 يب      دِ أ  وَ  ج      ن  أَ  الَّ      ِذي وايَه       لْ بَ      
 

 امِ نَ           وع الَ ر  ف              مٍ اِش           ي هَ نِ           بَ لِ  
 الُقُدس ينطقُ  نَّ روحة منه أ مسع القصيدبعد أن   واإلمام يقول لهُ  ،ى الُكميت لبين هاشمهو  هو هذا  

 ؟ىل هذا البيت فماذا يقولإىل أن يصل إ ،على لسان ك

 اَم          فَ  ايوَ ي َه          لِ           اهلل   صَ خلَ          أَ 
 

 يامِ هَ ِس       ط      ي    تَ َل اً وَ َع      زْ ن َ  ق  رِ ْغ      أ   
  

زء واية موجودة يف اجلُ الرِّ و ل إلمام الباقر هنا يتدخّ ا ،يف هذه األبياتاهلوى  كلمة    ر  الحظون تكرُّ ت
نقاًل عن مناقب ابن شهر آشوب  ،27رقم  حديث ،338ار األنوار صفحة من حب   واألربعني ادسالسَّ 

ل الُكميت إىل هذا البيت ،املازندراين قال له الكميت يا  حَّتَّ أعمق  معىنً ه إىل هُ وجِّ يُ و  ،لاإلمام يتدخَّ  ل مَّا ي ص 
ل ميت ما قاله يف أوَّ ح للكُ صحِّ اإلمام ل يُ و  ،قطعًا هو أشعر منهو  ،مين يف هذا املعىن موالي أنت أشعرُ 

نُّ وأُبدي بل هواي) :قال حني القصيدة حه اإلمام لصحَّ كان هذا الكالم ليس صحيحًا   ولو  (،الَّذي ُأج 
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تركها بل  (هواي)كلمة   لهُ ح صحِّ اإلمام ل يُ  (واي   ه  يل   اللُ  ص  خل  أ  ) :ل إىل هذا البيتص  ا و  مَّ ول   ،يتم  للكُ 
 .أعتقدكما القضية واضحة  و  ،اإلمام هُ ح  اً لصحَّ ئطفلو كان هذا التعبري خا ،صحَّحهافذهب إىل كلمٍة ُأخرى و 

 َفَم          ا  ايوَ ي َه          لِ           اهلل   صَ خلَ          أَ 
 

 يامِ هَ ِس       ط      ي    تَ َل اً وَ َع      زْ ن َ  ق  رِ ْغ      أ   
الل  ،ال صٌ ل  حُم مَّد خٍد وآُمح مَّ ل   بُّ يعين أنَّ عشقي وحُ  :لي هواي ص اهلل  أخلَ  ؟ما معىن هذا البيت 

هام ،يامِ هَ سِ     طي تَ َل ًا وَ عَ زْ ن َ  ق  رِ غْ أ  َفَما  ؟ُث ماذا قال ،أخل ص ُه يل وليس أنا صيب يعين ال تُ  يت طيش س 
الَّذي ىل احلد إع وتر القوس هم مسَّ ال أسحب نزعًا يعين أنَّين ال فما أُغر ق ،اً عَ زْ ن َ  ق  رِ غْ أ  َفَما  :قال ،اهلدف

 أن   دَّ البُ  ،دميهقيبًا من قر يقع سالرامي ففحينما يرميه  ن القوسإذا خرج السَّهم عو  ،ج السَّهم عن القوسير 
إذا  هُ لكنَّ  ،دفاهل صيب  يُ ل الوتر فيطلق حينئٍذ السَّهم يسحب حني  القوس داخل  هم يكون جزء من السَّ 

يقع السَّهم و  مهُ اسه تطيشس القوس فحينئذٍ  داخل  هم زء من السَّ ال يبقى جُ  ب الوتر إىل األخري حبيثح  س  
 ،توازنةاملة ه الطريقهم بذين أحبُّ وإنَّ  يللل ا هُ خلصٍد أ  مَّ  آلل حُم  بِّ بأنَّ حُ  :لفهو هكذا يقو  ،تت ق د مي الرَّامي

ّد ر إىل أبعد حبت الوتإذا سح ال أسحب الوتر إىل أبعد حّد ألنَّينأي ين حني أسحُب سهمي ال أُغر ق أنَّ ف
 :يقولحني  ذلكو  ،وال ينطلق سيقع السَّهم

 َفَم          ا  ايوَ ي َه          لِ           اهلل   صَ خلَ          أَ 
 

 يامِ هَ ِس       ط      ي    تَ َل اً وَ َع      زْ ن َ  ق  رِ ْغ      أ   
لذلك  ،أكثر بالغة عىنً موهو  (،يام  ه  يش س  ط   ت  ال  ًا و  ع  ز  ُق نـ  ر  غ  د أُ ق  فـ  )بل قل  :اإلمام قال لهولكّن  

نَّين سأذهُب إيعين  (ز ع اً ر ُق نـ  أُغ   فـ ق د) ؟فماذا قال اإلمام ،يف هذا املعىن ميّن  يا موالي أنت أشعرُ  :له قال
 ،اميه  ك ال تطيش س  ن مع ذلولك مبعيدًا يف ُحبِّه م إىل احلدِّ الَّذي أسحُب الوتر ويرج القوس عن السَّه

ق د أُغ ر ُق فـ  ) :قال لذا ،بّ  للحُ تديداً  الشاعر  تعبري جد يف اإلمام و   ألنَّ ف ،يعين إنَّين سأذهب إىل أبعد ما ميكن
ال  ولكن مع ذلك ن القوسيرج ع السَّهم والوتر إىل أبعد ما ميكن حبيث أنَّ السَّهمفقد أسحُب  (،نـ ز ع اً 

 ح كلمةيصحّ  لو ُه لُه حَّحص   ،ُكميت هذا البيتُمرادي هنا أنَّ اإلمام الباقر ص حَّح لل ،هاميتطيش س  
ا كلمة دقيقة جداً جاءت موافقةً  ،(هواي) أمَّا  ،دعيةيارات واأللزِّ لافقة مو و  ،مريلكالم األ موافقةً و  ،رآنللقُ  ألّنَّ

 هيو  ،شكلتكممُ  بل هيمشكليت  ليست! هذه .؟.لكمق فماذا أصنع ئاجتهلون هذه احلقالذين أنتم 
 .من مصاديق  اجلهل  الـُمركَّب م صداٌق واضحٌ 
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 فحةصار األنوار حب  عون من ربابع واألميت وهذا هو اجلزء السَّ ادق قاهلا للكُ فس القضية اإلمام الصَّ ن
  :أنشد الكميت أبا عبد اهلل :يقول يونس ابن يعقوب ،عن يونس ابن يعقوب ،322

 اي َفَم         ا وَ َه           ف         ياهلل   صَ خلَ         أَ 
 

 يامِ هَ ِس      ط     ي   تَ  َم    ااً وَ َع     زْ ن َ  ق  رِ ْغ    أ   
 ،اقرعىن الَّذي قال ُه اإلمام الب يـُث ب ت املنَُّه لأبدو ألنَّه ي ،هنا اً ّناه ّني-ذاكَ هَ  لْ ق   ت َ َل  :ه  لَ  الَ ام قَ مَ اإلِ   

م ام ق ال  ل هُ ، فأبقى قصيدتُه كما هيبل  قال له هكذا  ،يداً أمرُه أمرًا شديقر ل اإلمام البا-اذكَ هَ  لْ ق   ت َ َل -اإل 
ق علِّ ول يُ -يامِ هَ ي  سِ طِ ا تَ مَ ًا وَ عَ زْ ن َ  ق  رِ غْ أ   دْ قَ  لْ ن ق  كِ لَ ا وَ ذَ كَ ل هَ ق   ت َ َل -قال ادقلكن اإلمام الصَّ  ،أفضل
ا جاءت يف أمجل  املعاين و أل ،كلمة اهلوى وهواي  على تتناسب مع و  رآينّ ري القُ التعب عماسب الَّيت تتن اأعذب  ّنَّ

 .م الشريفوهل  هم ومع حلن  ق  ق  طالبيت ومن أهل   تعابري  

وكان  ،البيت أهل   ة  لشيع لرمسيَّ ا ل النشيد  ثِّ كانت تُ الَّيت  ة هذه البائيّ  ،ت هي األخرىة الكميبائيّ 
طربُت وما ) :هلاوّ أالَّيت ة ئيّ ذه الباه ،يدةهم هذه القصيفِّظوا أوالد   أن   ميأمروّنبل  ،مينصحون أصحاب   األ ئ مَّةُ 

  :إىل أن يقول  (ربُ شوقاً إىل البيض  أط

 . ول ن هوا عنهةُ ليه األئمّ ئاً لنبَّه عرياً سيّ ري تعبهذا التعبان لو كو  ،وي  ل  ع   واهُ ه   :هأي  واه ورَ هَ  رابي  ت   وقالوا

على  ،مهّيةً أكثر  املواقف دة يف ألقصياهذه  كان يُردُِّد أبيات  ادق  نا الصَّ إمامُ  :وقالوا ترايب هواُه ورأيه
الوقت  ل يفمة اخلاّل أيب سل تابُ ك  ل مَّا جاء إىل اإلمام الصَّادق ،للمسعودي هبالذَّ  وجيف مر  :ثالسبيل امل

 َوَما-ل اإلمامقاف ،ظهروني نيلعباسيّ ا صارُ وبدأ أن ،وتلفُظ أنفاس ها األخريةُ تتساقط  ةُ األمويّ  ولةُ بدأت الدّ الَّذي 
 ،266صفحة  ،الثَّالث زءاجلُ  ،لذَّهبا مروج جود يفهذا الكالم مو -وأَب و َسَلَمة ِشيَعٌة َلَغيِرية مَ لَ و سَ أب  ا وَ نَ أَ 

َمة وأَب و َسَلَمة ا َوأب و َسلَ ا أَنَ َومَ -دقفقال إمامنا الصَّا ،والنشر والتوزيع دار الفكر للطباعة وهذه الطبعة طبعة
 ؟أحرق الكتاب ُث أنشد يقولو -ِشيَعٌة َلَغيِري

 هاض      وء  ك أي      ا م وِق      داً ن      اراً لغي      رِ 
 

 وي  ا حاطب  اً ف  ي غي  ِر َحبِل  ك تحِط  ب   
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ني العباسيّ  سامع  م إىل وقف سيصلُ يعلم أنَّ هذا املهو ًا و دَّ ج   من املواقف احلّساسة اً هذا موقفوكان  
فأنشد هذا  ،ةيّ ة األمهييف غا اً موقف ،ديدةًا واضحًا من الدَّولة  اجلوهو ُيدِّد موقفًا شرعيّ  ،إىل مسامع النَّاسو 

 :البيت هذا  ،البيت

 هاأي      ا م وِق      داً ن      اراً لغي      رك ض      وء  
 

 وي  ا حاطب  اً ف  ي غي  ِر َحبِل  ك تحِط  ب 
  

 
 

 :ة الكميت ابن زيد األسديّ ات بائيّ من أبيو 

 ع        تلَّ طَ ي تَ ب        النَّ  إل        يكم ذوي آلِ 
 

 ب  م      اٌء وألب        م      ن قلب      ي ظِ ع  وازِ نَ       
  

 
 

 :طويلة وهي ،وتستمر القصيدة

 هم  ض   َلل   ى وكي   فَ أو أنّ    فم   ن أي   نَ 
 

 تش   ع ب  ى به   م م  ى ش   تَّ دًى واله   وَ ه     
  

 
 

 .ى هناكلمة اهلو  تأيت  أيضاً و 

   
 ؟تهيف تائيّ  ا يقولبل ماذعما يبدأ د   لُ أوّ  ،ة دعبلاخلُزاعي وإىل تائيّ  لذهبنا إىل شعر دعبولو 

 الرن            اِن والزَّف            راتِ ب تج            اوبنَ 
 

 اتِ ِطَق      اللَّف      ِظ والنَّ  م  نَ      واِئح  ع ْج       
  

 
 

 ف      ٍ اَن  بالنَف    اِس َع    ن ِس    ر  رنَ ب     ي خَ 
 

 يآتِ      َم     اٍخ وآخ     رَ  أ َس     ارى ه      وىً  
  

ا  قد يقول قائلٌ و  ،عن اهلوى يتحدَّثتراُه  يبدأُ  ل ماأوّ ف  ى أهل  ا هو بو  م هوىً  حدَّث عنيتهو ُرّبَّ
 :ه أيضاً يقول يف القصيدة  ولكنَّ  البيت  

 بص    يرةً  وايَ في    ا رب  زدن    ي ف    ي َه    
 

 يس     ناتِ وِزد ح      بَّهم يَ     ا َرب  ف     ي حَ  
  

 
 

  ؟ةجَّ احلُ   اإلمام   نا الرضا حني ذكر  إمامُ وماذا قال لُه 
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يا  : فقالر ف ع رأس هُ  ، شديداً ُبكاءً  يه  السَّالمبكى الرِّضا علبعد  أن  ،(خارجٌ  ل محالةَ  روج إمامٍ خ)
ع م ،ء الشُّعراءمع هؤالو هلقدس ا روح  أّن ُتالحظون -بذين البيتني كعلى لسان   س  دُ القُ  روحُ  نطق   ُخزاعيُّ 
  .ىهلو  افيها لفُظ  وواضحٌ  بذا املعىن هم مشحونةٌ وهذه قصائدُ  ،البيت أهل   ُشعراء  

 بص    يرةً  ي ف    ي ه    وايَ دنِ    في    ا رب  زِ 
 

 يوِزد ح      بَّهم يَ     ا َرب  ف     ي حس     ناتِ  
  

 
 

صفحة وار ار األنجزاء حبأمن اجلزء التاسع واألربعني من هذا البيت  منها أقرأ  أناهذه القصيدة 
249.  

   

مان سلي يخالشَّ آل  سني عليّ حالشَّيخ  ،ثاءمدح والرِّ الـ رياض   صاحبُ أيضًا هذه القصيدة ذكرها و         
ما هي يف كذكرها   القصيدة منشورات الكاظمني ل مَّا ذكرمن هذه الطبعة طبعة قدمية و  ،ينالبالد البحرا

 :581صفحة 

 في    ا رب  زدن    ي ف    ي ه    واي بص    يرةً 
 

 يوِزد ح      بَّهم يَ     ا َرب  ف     ي حس     ناتِ  
  

 
 

يد ع  أُ  ،581 صفحة ،الطبعة طبعة منشورات الكاظمنيثاء كما قلت هذا هو رياض املدح والرِّ و  
دة بإشراف ع ،ثاءوالرِّ  ملدحا اضنفس الكتاب ري ،انتشارات مكتبة احليدرية ،طباعة هذا الكتاب يف مدينة قم

اخلطيب  هشرف عليأالَّذي و  ،دحه حسن عبد األمري حممَّ صحَّ  الَّذيفنجد أنَّ  ،أشخاص من الوسط احلوزوي
خلف خ  الشَّيأمحد  م لهُ دَّ قالَّذي و  ،األديب أبو زينبالشَّيخ  فضيلة  والَّذي طبعهُ  ،الشَّيخ حممود الشَّريفي

 ة  ن القصيدرِّفو يُ تراهم و  ،سةاحلوزوي يف قم املقدَّ  داخل اجلوِّ  ،داخل الوسط احلوزوي ،فور البحراينالعص
 ار  األنواروجودة يف حب  ل هذه مة األصثاء والقصيدلرياض املدح والرِّ  هذه الطبعة القدمية ،ُيرِّفون هذا البيتو 

 (وىه)أنَّ كلمة  يشَّافعوق الالذَّ يف  لكن   (زدين يف هواي بصرية فيا ربِّ ) :يف ديوان د عبل أيضاً  ةوموجود
بكلمة  بدَّلوا كلمة هوايف (بصيرة يزدني من يقين فيا رب  ) :778فوا البيت يف صفحة حرَّ ولذا  مذمومة

 :لبيتأ لكم االحظوا أنا أقر  ،فيه األديبُّ  وقُ قد اختلَّ الذ  البيت  ونالحظ أنّ  ،يقيين
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 في    ا رب  زدن    ي ف    ي ه    واي بص    يرةً 
 

 وِزد ح      بَّهم يَ     ا َرب  ف     ي حس     ناتِ  
  

 
 

وأمَّا  ،بريينالتع بني اً ري بارقًا ك جيد فاً من ميتلك ذوقًا أدبيّ أواًل  (،بصيرةً زدني من يقيني  فيا رب  ) وهنا
ج إىل يتا فهو  ،طفةاهلوى عاو  (ايفيا رب  ِزدني في هو )ألنَّ البيت يف األصل  ،ةاملعىن فخاطئ مائة باملائ

على اليقني هو أو  (صيرةً قيني بي فيا رب  زدني من) أّما ،يتاج إىل اهلدايةو  ،يتاج إىل العقلو  ،البصرية
ّول أهي البصرية ف (يرةً قيني بصيفيا رب  زدني من )! ؟الزِّيادة من النَّق يصةفكيف يطلُب  ،درجات البصرية

 .آخر البصريةهو اليقني و  ،اليقني

 ،كم إىل هذاقود ب يركَّ مُ ـواجلهُل ال ،ثقافة املخالفنيهي هذه و  ،أهل البيت حبديث   هذا هو اجلهلُ 
 دُ يِّ سلكما قال ا  ،لهُ  الج  ال عب الـُمركَّ اجلهل ! ؟..مكُ ماذا نصنع ل   ،وهذا مصداق من املصاديق بني أيديدكم

 ،األمحقالج  عُت عن جز ع   ينعمى واألبرص لكنَّ األ   املوتى وشافيتُ  إيّن أحييتُ  :املسيح ابن مرمي قال
 ويريد أن   ،هاه فيضرّ ينفع نفس يريد أن  الَّذي هو  .؟!.ه جيهلأنَّ  وجيهلُ  جيهلُ هو الَّذي  ؟األمحق من هوو 
 .لمك اجلهعلِّ وهو يُ العلم  مك يعلِّ  يريد أن  و  ،أيُّها الشَّيعي فيُضرَّكنفع ك أنت ي

قوم ولكن ال ،دبياً أذوقاً  كلن ميتبالل أيُّهما أمجل ملن كا أنا أسألكمو  ،الصورة باتت واضحةأّن أعتقد 
 :ما أمجلهأيُّ  ،لبياناتان هذه ظر عبغضِّ النَّ و لِّ هذه البيانات أيُّهما أمجل بعد كُ  ،قًا أدبياً ال ميتلكون ذو 

أيُّ  ؟مجلأ العبارتني يكم أيُّ الل علب !(؟نُن واملودَّة زهراويةزهراويون )أم   (اهلوى زهرائيون نُن و زهرائيّ )
  .هلمذا نصنع ! ما!وقا الذلكن ماذا نفعل مع هؤالء الَّذين ال ميتلكون هذ ؟العبارتني فيها ذوق أديبّ 

أنَّين أخذُت ذلك من أهل ب حني  أقولُ م يب ما هو مرادي تصلتاذين الَّ ايخ شامل أفهمتم يا مساحة  
 ،بكَّ مُر أيضًا هم جهلهم الَّذين كم تأخذمت جهلكم من جهل  أساتذوقد  ،أمَّا أنُتم فجهُلكم ُمركَّبٌ  ،البيت

 ت  الهم من جهاأخذوا جهل  قد و  ،ب أيضاً ركَّ هم مُ جهلُ  هم الَّذينهم مراجع   هم من جهل  أخذوا جهل  هم و 
عاجزين  كان املراجعُ ، و ة فكانت النتائج فاشلةم العربيّ يف تعلُّ  فاشالً  ووضعوا منهجاً  ،املخالفني ألهل البيت

أنا و  ،احلقيقةتلك هي  ،نعاجزيالواقع وكنتم أنتم أيضًا  هو وهذا ،عن البالغة  وعن الفصاحة  وعن اخل طابة
 من الفصاحة إن  كان يل حظ  و  ،وال أنا بالفصيح وال أنا باخلطيب   فال أنا بالبليغ   ،مكُ اخر  هنا ال أريد أن  أُف
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أنا  :البيت أُمثُِّل أهل   وإيّن أقول ملن يقول بأينّ  ،زٌر يسريطابة فهو ن  من اخل   حظ  يل كان   وإن   ،قليٌل فهو شيٌء 
يف حواشي فأنا لك ذ وأكثر منمن عبيد هم،  عند عبٍد عند عبدٍ أنا عبٌد عند عبٍد  ،أهل البيت ال أُم ثِّلُ 

بأيِّ وجٍه  ة  أُمثُِّل الشَّرعيّ   والالبيت   ل أهل  مثِّ أنا ال أُ نعم،  ،ه عليهم أمجعنيوسالمُ  الل   هم صلواتُ حواشي عبيد  
م ميُ  لَّذينائك لأقول ألو  لكيّن  ،من الوجوه  أين بالغةُ  ؟بيتلا لأه أين فصاحةُ  ،البيت لون أهل  ثِّ يّدعون بأّنَّ
  !!من ذلك نا ال نرى شيئاً إنَّ  ؟أين أدُب أهل البيت ؟أهل البيت

ذه اللوحة ه :هذه الكلمة أقول ن  أايل خطر يف ب (ون نُن واهلوى زهرائيّ زهرائيّ ) :هذه العبارة دُ ردِّ وأنا أُ 
رائي هى ز هلو ون نُن وائيّ ها زهراب عليت  كُ الَّيت  هي ورائي موجودة يف الديكور و الَّيت ورائي اللوحة اخلشبية  الَّيت

عت من ط  هذه اخلشبة قُ  ،سةة املقدّ أرسلها إلينا من الكاظميّ  ،هي هدية من أحد مشاهدي هذا البنامج
أرسلها ذي الَّ األخ و  ،دا اجلوانمام  نا الكاظم وإريح اإلمامني إمام  ر القدمي املوجود على ض  ندوق املطهَّ الصُّ 
ى الضَّريح  لع والَّذي بقي ،جديدالقدمي بعد أن  بُدِّل بصندوٍق اخلشب  وقمن الصند هاصل عليها وقطعح  

امج لذلك هلذا البن ةً لها هديوأرس ه العبارةذهفأخذ هذه القطعة وخطَّ عليها  ،الـُمقدَّس لفتٍة زمانية طويلة
أنا  ،ةبذه القضيّ  على علمٍ  ما كانوا يشتغلون يف هندسة الديكور الَّذينقوها لَّ الَّذين عواإلخوة  ،قت هناُعلِّ 

ب س  تُن مجيلةٌ  تٌ وأبيا لكاظمنيا طرُ يفوُح منها ع   هذه خشبةٌ  ،اآلن أنا أقول هذه القضّيةو  ،كنُت أعلم  فقط
 :عنه ثُ دَّ الَّذي أتاملضمون  حبر العلوم وإىل غريه وفيها نفسُ السيِّد إىل 

 ي     ا س     مي الكل     يم ِجئت      ك أس     عى
 

 ى مركب         ي وح ب          َك زَاِديواله         وَ  
  

 
 

  ..أعين موسى ابن جعفر

 ىِجئت      ك أس     عَ  الكل     يمِ  ي     ا س     ميَّ 
 

 ى مركب         ي وح ب          َك زَاِديواله         وَ  
  

 
 

 إّل  ى لن       ا الح        وائ   قَض        ل       ي  ت  
 

 ب      اب الرَّج      ا ج      د  الج      وادِ  عن      دَ  
  ..عند باب الرَّجا باب املراد 

 ..ئتك أسعى واهلوى واهلوى مركبيا مسي الكليم ج  
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 ..ينُن واهلوى زهرائِّ ون ئيّ ار ون نُن زهزهرائيّ 

 ..وانتظارُ  سليمٌ ٌة وت  يع  سني والعقول ب  مَّ احلُ ُن يا أُ ون ن  زهرائيّ 

 ..ارُ ث  و   وعٌ مُ ودٌَّة ودُ وب م  لُ والقُ  ني  س  احلُ  مَّ ُن يا أُ ون ن  ائيّ ر هز 

 .. كربالئيشقُ ني والع  سون نُن يا أم احلزهرائيّ 

 ..يائِّ ر هواهلوى ز واهلوى واهلوى الل يا بقيَّة  ننُ  ونيّ رائزه

ة ائيَّ ض  الف   رُ م  الق   اشةلشَّ  اباشر نفسُ ٌث مُ ب   ،الكتاب الناطق ،ألقاكم غداً يف عنواٍن جديد نفس البنامج
 ..زميَّ مُ ـال يعيُّ وت الشِّ الصَّ 

 ..رمَ أترككم في رعاية القَ 

ى لَ ا عَ نَ يعِ ابِ م تِ ا وَ ينَ دِ اهِ شَ م   وهِ ج  و  ا وَ نَ 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  
 ..ينيَك الح سَ خِ ت ِبحق  أَ رنِ تَ ن ْ اإل

 ..فاً يا َقَمر. ل طْ .رمَ ا قَ َلماً يَ ر.. سَ مَ ا قَ ماً يَ ََل سَ 

 ... في أماِن اهلل.أسألكم الدعاء جميعاً 
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