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 يْ الَّذِ َوَما  َوَجَدك اَذا فَ َقَد َمنْ مَ . .يَّة اهلل. بَقِ .ءلَِيايِه يَ َتوجَّه  اأَلوْ ِإل يْ الَّذِ  َساَلٌم َعَليك يَا َوْجه اهلل
 !.؟.فَ َقَدك َوَجَد َمنْ 

  ..بَ َناِتيْ  أَبْ َناِئيْ  يْ َواتِ َأخَ  يْ َوتِ ك م ِإخْ َساَلٌم َعليْ 

 

ع شي  التَّ  ،عشي  من التَّ  انِ وعَ نَ ) :ملاضيةا يف احللقاتِ  م ذكرهُ قدَّ تَ الَّذي ال زاَل احلديُث حتت نفِس العنوان 
ِت هذا العنوان من حلقا ادسةُ السَّ  ةُ ي احللقههذِه و  (،عي  املرجِ  لمائي  العُ الشِّيعي ع شي  والتَّ  ،هرائي املهدوي  الزَّ 
  (:عشي  من التَّ  وعانِ نَ )

  .املخالفني يف أجواءِ  :حلقتاِن كانتا حتت عنوان -
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  .عنيليهم أمجعُمُه مَّد صلواُت اهلِل وسالمَُ  آلِ  ناءِ يف فِ  :كانتا حتت عنوان  وحلقتانِ  -

  .م يا شيعةعكُ ديثي مَ حَ  :أمس وهذا اليوم حتت هذا العنوانيوم  وحلقةُ -

 كالمُ   هوبِه   أبدأُ شيء   أوَّلُ و  ،ة من حيُث وصلُت ومن حيث انتهيتحديثي يف هذه احللقأكمُل 
 لواُت اهللِ صَ  هذا املقطع من كالمهِ  رِ خآ يف ،17م رقَّ مُ ـمن كالمِه ال (:ريفالشَّ  ج البالغةِ نَ ) د األوصياء يفسيِّ 

-لا الَّ ض   ونَ وت  م  يَ وَ  الا هَّ ج   ونَ ش  يْ عِ يَ ٍر شَ عْ مَ  نْ و مِ ك  شْ أَ  لى اهللِ إِ -؟األوصياء دُ ماذا يقول سيِّ  ،عليهوسالُمُه 
 ،هالةن اجلهِل ومن اجلَ معانون يُ ذين الَّ و  !بركَّ مُ ـال وىل من اجلهلِ األُ  جةِ ر عانون بالدَّ الَّذين يُ اجُلهَّال هم  ،ُجهَّال

أو  وعدُم العقل احلكمةِ  مُ عدفهي  ،ا اجلهالةأمَّ  ،العلم هو عدمُ  ،اجلهلُ ف !؟واجلهالة فارٌق بني اجلهلِ هناك و 
لا م وت و يَ  وَ َمْعَشٍر يَِعْيش ون  ج هَّالا  ى اهلِل َأْشك و ِمنْ ِإل- العقلعفُ ضَ   نَ مِ  ر  وَ ب ْ ٌة أَ عَ لْ سِ  ميهِ فِ  يسَ لَ  ،َن ض الَّ

 ةٌ عَ لْ  سِ َل وَ -وتُباع بسرعةى بسرعة ُتشتَ  يأ ،أنفق بيعا  -اا يعَ بَ  ق  فَ ن ْ ٌة أَ عَ لْ  سِ َل ه وَ تِ وَ اَل قَّ تِ ي حَ لِ ا ت  ذَ اب إِ تَ الكِ 
 ميع من هذهِ اُث عن مَ هنا يتحدَّ  يُ مِ فاألَ -هِ عِ اضِ وَ مَ  نْ عَ  فَ ر  ا ح  اب إذَ تَ الكِ  نْ اا مِ نَ مَ ى ثَ لَ غْ  أَ َل اا وَ عَ ي ْ ب َ  ق  فَ ن ْ أَ 

م ه  دَ نْ  عِ َل وَ  هِ عِ اضِ وَ مَ  نْ عَ  فَ ر  ح  ا اب إذَ تَ الكِ  نْ  مِ اا نَ مَ ى ثَ لَ غْ  أَ َل اا وَ عَ ي ْ ب َ  ق  فَ ن ْ أَ  ةٌ عَ لْ  سِ َل وَ -!االُ هذا هو حَ األُمَّة 
هذا هو  ، علي  عليٍّ وآلِ  عناه هو واليةُ  مقيقةِ  حَ يف واملعروفُ -ركَ نْ م  الْ  نْ مِ  ف  رَ عْ  أَ َل و  فو ر  عْ مَ الْ  نْ مِ  ر  كَ نْ أَ 

د فسيِّ  ،علي   آلِ عداء عليٍّ و أ اليةُ هو و فنكر مُ ـا الوأمَّ  ،املعروف يف أوضِح وأبنِي وأجلى وأعلى َمراتبِه ومصاديقه
هم فُ صِ ومع ذلك يَ  ،مياإلسال جملتمعاياة لم ميزة يف حَ و ن لم خصوصية ِمَّ ناس  ثنا عن أُ دِّ نا يُ األوصياء هُ 

 ون الكتابَ تلُ يَ الَّذين ن مَ -اَلَوتِهِلي َحقَّ تِ َذا ت  اب إِ لَيَس ِفيِهم ِسْلَعٌة أَبْ َور  ِمَن الِكتَ -مي املؤمنني هبذا الوصفأَ 
  ؟اذامل ،الوتهقَّ تحَ  ابَ تون الكِ تلُ يَ الَّذين م هُ  ،فقط مَّدمَُ  وآلُ  مَّدٌ مَُ هم  ؟وتهقَّ تالحَ 

فهو  ،الكبيةو  غيةِ الصَّ  أجزائهِ  وبكلِّ  دودهِ مجعت كتاب اهلل بكلِّ حُ الَّيت الوحيدة  م اجلهةُ ألنَّ  :ال  أوَّ 
  .هذه جهة ،مفوظ عندهم بعدما مجعوه بدرجة مئة يف املئة

م تُ راءَ قِ  ،حقَّ تالوته تابَ الكِ  ونَ تلُ م يَ هُ فَـ  ،فيهالَّذي بيت أدرى بلا البيت وأهلُ  م أهلُ إنَّ  :انيةالثَّ  واجلهةُ 
صلواُت  اهلل وهم إالَّ  وما يعلم تأويلهُ  ،علمون تأويلهُ وهم يَ  ،تام لٌ امِ شَ  لٌ ٌع كامِ مجَ  هم للكتابِ عُ مجَ و  ،صحيحة



 خ الِغّزي    طق / للشيالكتاب النا :3الجزء  –ملّف الكتاب والعترة 
 2حديثي معكم يا شيعة ق  -6عان من التشيع ج ( نو 54الحلقة )                                                                    

 

- 3 - 
 

الوة وفقا  قَّ التِّ تلى حَ يُ -ِإَذا ت ِلي َحقَّ ِتاَلَوتِه الِكَتابِ  َس ِفيِهم ِسْلَعٌة أَبْ َور  ِمنلَيْ -عليهم أمجعنياهلِل وسالُمُه 
ينيَّة  املؤسَّسةِ ويف واقع الشِّيعي تطبيقا  يف الواقع  ن ال جند لهُ نَ  وهذا األمرُ  ،هانتُ بيَّ الَّيت لذه املطالب  فما الدِّ

 ق  فَ ن ْ أَ  ةٌ عَ لْ  سِ َل ِإَذا ت ِلي َحقَّ ِتاَلَوتِه وَ  الِكَتابِ  َس ِفيِهم ِسْلَعٌة أَبْ َور  ِمنلَيْ -!؟ك مبن هم خارج هذا الواقعالُ بَ 
ف يف رِّ حُ  ،ف يف املعاينرِّ حُ  ،ف يف القراءاترِّ حُ -هِ عِ اضِ وَ ن مَ عَ  فَ ر  ا ح  إذَ  ابِ تَ الكِ  نْ اا مِ نَ مَ ى ثَ لَ غْ  أَ َل اا وَ عَ ي ْ ب َ 

 .اه  من االّتاهاتّتِّ اِ  ف بأيِّ رِّ حُ  ،باعةالطِّ 

د سيِّ ول قيف هذه اخلطبة ي ،147مة رقَّ من خطبة  مُ  ،ريفالشَّ  البالغةِ  ويف موطن  آخر أيضا  من نجِ 
ا و -لاطِ البَ  نْ مِ  رَ هَ ظْ  أَ َل وَ  ق  حَ ن الى مِ فَ خْ يٌء أَ شَ  هِ يفِ  سَ يْ ان لَ مَ ي زَ دِ عْ ب َ  نْ م مِ يك  لَ ي عَ أتِ يَ سَ  ه  نَّ إِ وَ -األوصياء إَّنَّ

م ألو  ةِ بي ولألضرار الك للمخاطرِ ضون رَّ عيت أهل احلقِّ  خمتفيا  ألنَّ  احلق  ون يك ا  حا  وصرياحلق  واض واهر أظن 
 رَ ث َ كْ  أَ َل وَ لَباِطل َحق  َوَل َأْظَهر ِمن اْخَفى ِمن اليٌء أَ  شَ َس ِفيهِ لَيْ  َسَيأِتي َعَليك م ِمن بَ ْعِدي زََمانٌ  َوِإنَّه  -وجليَّا

 َل ه وَ تِ وَ اَل قَّ تِ ي حَ لِ ا ت  اب إذَ تَ الكِ  نْ مِ  رَ وَ ب ْ ٌة أَ عَ لْ سِ ان مَ لزَّ ا كَ لِ ذَ  لِ هْ أَ  ندَ عِ  سَ يْ لَ ه وَ ولِ س  رَ وَ  ى اهللِ لَ عَ  بِ ذِ الكَ  نْ مِ 
  إىل آخرِ -ركَ نْ م  لْ ا نْ مِ  فَ رَ عْ  أَ َل وف وَ ر  عْ مَ الْ  نْ مِ  رَ كَ نْ أَ  يءٌ شَ  دِ اَل ي البِ  فِ َل ه وَ عِ اضِ وَ مَ  نْ ف عَ ر  ا ح  إذَ  نهمِ  قَ فَ ن ْ أَ 

ِتاَلَوتِه  َحقَّ  الِكَتاب إَذا ت ِلي ِمنْ  بْ َورَ َعٌة أَ ان ِسلْ َولَيَس ِعنَد َأْهِل َذِلَك الزَّمَ -عليهصلواُت اهلِل وسالُمُه كالمه 
 . آخر الكالمإىل-َواِضِعهِ َعن مَ  ر فإَذا ح   َوَل أَنْ َفَق ِمنه-سرعان ما ُيشتَـَرىأي -َوَل أَنْ َفَق ِمنه

 ،مَّةاألُ عند هذه  لةِ احلا هِ عن هذ ثُ عليه يتحدَّ صلواُت اهلِل وسالُمُه  األوصياءِ  دُ املضامني فسيِّ  نفسُ 
الَّذي الكالم  دون نفسَ ردِّ يُ راجعنا ؤنا ومقهالماؤنا وفُ أليس عُ  ،فةحرَّ مُ ـال ةِ هذه املنهجي  بون يف رغَ م يَ أنَّ وهي 

لد عند إىل اجلِ  لدِ من اجلِ  فوظٌ كرمي مَ ن الرآالقُ  نَّ أو  تابالكِ  أنَّ  واملخالفون ألهل البيت من واصبُ دُه النَّ ردِّ يُ 
 راءهُ وَ  يركضُ  الَّذي ملنطقُ طق هو اذا املنه ،األُمَّة عند هذه فظٌ تاب هو حِ اهلل لذا الكِ  حفظَ  وأنَّ  ،األُمَّةهذه 

قد البيت  هلأ بضاعةُ ف ،ل البيتأه اعةِ ببض يهس وما ا عليها النَّ بلُ قِ ويُ  أقبلَ الَّيت علماؤنا وتلك هي البضاعُة 
 .؟!.عنها وتركوها اسُ أعرض النَّ 

 (:راءات القرآنيةالقِ  معجم  )هذا هو  



 خ الِغّزي    طق / للشيالكتاب النا :3الجزء  –ملّف الكتاب والعترة 
 2حديثي معكم يا شيعة ق  -6عان من التشيع ج ( نو 54الحلقة )                                                                    

 

- 4 - 
 

 ۞ ة  س ِئَلتْ ْوء ودَ مَ َوِإَذا الْ } :كويرمن سورة التَّ  اآليةُ  ،ومالقَ  خذ مثاال  أو مثالني من قراءاتِ عوين آدَ 

  .{بَِأي  َذنٍب ق ِتَلتْ 

 .{َلتْ  ق تِ بَِأي  َذنبٍ  ۞ ة  س ِئَلتْ دَّ َوِإَذا اْلَموَ }-بيتأهل ال يف قراءةِ 

 عبد العال كتورمر والد تار عالدكتور أمحد خم ،أمامي هذا اجمللد اخلامس من معجم القراءات القرآنية

  ؟تا من القراءالم قراءة ك  {ة  اْلَمْوء ودَ }: الكويت وجامع األزهر جامعةُ  ،هرةالقا جامعةُ  ،مرَّ امل مكسَ 

 .حفص هي املوجودة يف املصحف وهي قراءةُ و  {َمْوء وَدة  الْ }

ا وإذ {ء وَدة  اْلَموْ }ملصحف القراءة املوجودة يف ا ،{َدة  و ؤ  اْلمَ }-يهناك قراءة أخرى وهي للبزِّ 

 .{َدة  و ؤ  اْلمَ }: قراءة البزيو  ،املوءودةُ 

 .{و وَدةاْلمَ }: قراءة أخرى أيضا  و 
  .امسة مع قراءة حفصقراءة خَ قراءة ثالثة بل ليست قراءة ثالثة هذه 

  .{اْلَمْوء وَدة  }:ءة حفصقرا

 .{َدة  و ؤ  اْلمَ }:وقراءة البزي

 .هذه ثالثة ،{ْوَدةاْلمَ }:ءة أخرىوقرا

  .{و وَدةاْلمَ }:ءة رابعةوقرا

 .{و َدةَموُّ }:وقراءة خامسة

ويف احلاشية  ،وابن عباس هي قراءة أيب جعفر  الباقر وأيب عبد اهللو  {َمَودَّةالْ }-وهناك قراءة سادسة

-قالُُثَّ  ،للطربسيالشِّيعي فسي التَّ هو ممع البيان -نفرد بها مجمع البيانراءة اِ هذه القِ  أنَّ  على-يكتب
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صفحة  ،زء الثالثنييف اجلُ  (روح املعاين) :اآللوسي صاحب التفسي املعروف ؟يقول الَّذيمن -عليه هدة  والع  
-قالُُثَّ -نياهذه القراءة انفرد بها مجمع الب على أنَّ -رآنيةراءات القُ عجم القِ كما ينقل عنه مُ   ،53
ا القراءة و  يعين هو ال يلتزم هبذهِ -عليه هدة  والع    ،عليه هدة  والع  -ي يف ممع البيانلها الطربسقَ القراءة نَـ  هذهِ إَّنَّ

فعلوا ما ة و ة وقطعوا املودَّ قتلوا املودَّ  !هم قطعوها وقتلوها-هاطعِ ها قَ قتلِ راد بِ وي   ،والقرابة حمالمراد بها الرَّ و 
  .؟!.فعلوا

  :راءاتلحظوا هذه الق 

  .{َمَودَّةالْ } ،{ةو دَ وُّ مَ } ،{وَدةو  اْلمَ } ،{ْوَدةاْلمَ } ،{َدة  و ؤ  اْلمَ } :مثل هذه القراءة

  ؟معلسَّ ا على سالسةٍ بحتَّى و  سانعلى الل   سالسةٍ أيُّ قراءٍة من هذه القراءات تأتي بِ  

قطعا  و  ،القيامة ُه يف يوموجَّ يُ الَّذي  السؤال هوهذا -{بَِأي  َذنٍب ق ِتَلتْ  ۞ ة  س ِئَلتْ دَّ َوِإَذا اْلَموَ }

لكن ليست  ،ا  دَّ ة بشعة جِ ة وجرميجرمي فلِة بعد والدتا يف اجلاهليةالطِّ  تلُ قَ  ،جرمية ؤال عن أكربِ سيكون الس  
ها إذا ما تلونا ن نُن نقرأُ لك ،بيتأهل ال راءةلك هي قِ تِ وَ ! !املودَّة تلُ قَ هي األكرب  اجلرميةُ  ،هي اجلرمية األكرب

هي:  حيحةالصَّ يت األصيلة و بلاأهل  قراءةُ و  ،{بَِأي  َذنٍب ق ِتَلتْ  ۞ َوِإَذا اْلَمْوء وَدة  س ِئَلتْ }: القرآن

  .{بَِأي  َذنٍب ق ِتَلتْ  ۞ ة  س ِئَلتْ دَّ َوِإَذا اْلَموَ }

  {ة  اْلَمْوء ودَ } :اي إمَّ ه! ؟ضحةشي إىل عبثية وايغ أال تُ القراءات املختلفة هبذه الصِّ وتالحظون هذه 

  (؟ة  دَّ اْلَموَ ) : كقراءة املصحف أو

 ،ُمو ودة بالتشديد ،{وُّو َدةمَ } ،{و وَدةاْلمَ } ،{ْوَدةاْلمَ } ،{َدة  ؤ  اْلمَ } :راءاتالقِ  ا هذهِ أمَّ 

  .{دَّةَموَ الْ }والقراَءة الصحيحة هي: 
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ألوىل ات لآلية ورديت الَّ سورة قريش الحظوا القراءات  ،اب الكرميأذهب إىل موضع آخر من الكتو 

ياَلِف ق  َرْيشٍ }: بعد البسملة اضحة و الة والعبثي   ختلفةملااءات الحظوا القر ، و املصحف هذه هي قراءةُ  ،{ِِلِ

 ..فيها جدَّا  

  :القراءات األخرى 

ياَلِف ق  َرْيشٍ }-فحصقراءة امل ،{َلِف ق  َرْيشٍ ِِلِ }: قراءة َلِف ِِلِ }-هناك قراءةو  ،{ِِلِ

 .{ق  َرْيشٍ 

 .{ ِف ق  َرْيشٍ الئَ ِِلِ  }: هناك قراءة ثانية

لْ  }: قراءة ثالثة  .{ ِف ق  َرْيشٍ ِِلِ

 .{ِف ق  َرْيشٍ الئْ ِِلِ }: قراءة رابعة أو خامسة مع قراءة املصحف

 .{ِف ق  َرْيشٍ اليئَ ِِلِ }: قراءة أخرى

 .{ق  َرْيشٌ  فيألَ لِ }وأُخرى

 .{ق  َرْيشٌ  فَتْألَ لِ } وأُخرى

 .{ق  َرْيشٌ  فلَ َتالَ } وأُخرى

 .{ق  َرْيشٍ  َلف  إِ } وأُخرى

سبونا م ينريب أنَّ والغَ  ،ةكامل  !! هذه مجلة؟أي  حتريف  هذا ،{ك م ق ريٌش ِإْلِفِهمأمّ  َويل} وأُخرى

 {مِإْلِفهِ  ريشق   أّمك م َويل} :كان يقرأ  هكذا يقولون رسول اهللو  ،هوآلِ  عليهِ  اهللُ صلَّى إىل رسول اهلل 
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ىل رسول إنسبوها  ،اضحا  و ريفا  حتفة رَّ اجلملة هنا مُ  ألنَّ  ،بديليف والتغيي والتَّ حر تالحظون كم هو التَّ 
 .لقراءاتاب ت كُ يفوجودة قراءة من القراءات املبالنتيجة هي و  ،اءرَّ ت إىل أحد القُ بَ سِ ما نُ و  ،اهلل

ية يف هذه ى العبثيف وعلحر هل هناك من دليل أدل على التَّ .!! .هذه العبثية الواضحةال تالحظون أ
د أنَّ أعتق لكنَّين ،هارِ إىل آخ وَّلاأن تب مَ ع هذه الكُ أتتبَّ  وأنا ال أستطيع أن   ،واضحة جدا  األمور  ؟القراءات

علم ى بِ سمَّ ليِه ما يُ عا هو يبة ِمَّ ر قَ عطيكم صورة يديكم تُ ها بني أَ ا لكم وعرضتُ أوردتُ الَّيت هذه النَّماذج 
االهتماُم يعي الشِّ  الوسط يف اآلن شيعُ يَ الَّيت و  ،راءاتصة بالقِ تب املتخص  املعاجم والكُ  هذهِ  وما عليهِ  ،القراءات

 مَّد  مَُ  آلِ  ادا  عن منهجِ لك ابتعذ ل  كُ   ،مهاباب على تعل  ون الشَّ صني هبا ويث  هناك من األساتذة املتخص   ،اهبِ 
تة العِ  ن منهجِ ععيدا  ب ويف نفس الوقت هو إرتكاس يف احلضيضِ  ،عليهم أمجعنيُه صلواُت اهلِل وسالم

 .اهرةالطَّ 

 .نذهب إىل فاصل وأعود إليكم بعض الفاصل

بعة الطَّ  هذهِ  :ليهعاهلل  ئي رمحةُ دنا اخلو لسيِّ  (رآنتفسير الق  البيان في )هو  بني يدي  الَّذي  الكتابُ 
فصَّل ال ث مُ هذا البحث حب ،268 صفحة ،سة إحياء آثار اإلمام اخلوئياشر مؤسَّ النَّ  ،ثةالِ بعة الثَّ هي الطَّ 

عنوان البحث  ،عليه محة اهللوئي رَ اخليِّد الس ة  ذكرهاقطة  مهمَّ ي إىل نُ شِ ين أُ بتفاصيلِه لكنَّ  لهُ تناوَ أَ  أستطيع أن  
يكون  وما  على ِعلِم ما كانَ إنَّ الق رآن وإْن اشتملَ -يقول 268يف صفحة  (،رآنواهر الق  ظَ  ة  ح جيَّ )

 ،يعيل  شِ هبا كُ  نؤمِ قضيٌة يُ  وهذه-بري من دون ةِ وَّ ب   الن   بأهِل بيتِ  ةا ختصَّ رآن م  هذا من الق   وكانت معرفة  
 ،املنطق اذح هبصرِّ ها تُ ل  كُ   تةِ لعِ ا يثُ وأحاد الكتابُ  ،شيعيب ة وهبذه احلقيقة ما هوهبذه القضيَّ  ال يؤمنُ الَّذي و 

 نت معرفة  وما يكون وكا ا كانَ لِم معِ إنَّ الق رآن وإْن اشتمَل على -ةق هذه احلقيبنيِّ هنا يُ اخلوئي  دوالسيِّ 
 من دونِ  ةِ وَّ ب   ت الن  أهِل بيب ةا ختصَّ رآن م  هذا من الق   وكانت معرفة  -ما كان وما يكون لمعِ  معرفةُ أي -هذا

بعد  له   ظهر  بما يَ  د  اليبها ويتعبَّ سوأَ  للغةِ با ف  ر ا َظواهر يفهمها العرآنِ لق  لِ  نافي أنَّ ذلك ل ي   لكنَّ وَ  ،يبرَ 
  :ث عن أمرينهنا حتدَّ السيِّد -لقرائنالفحِص عن ا
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اهلل  م صلواتُ ه ا قطعا  إالَّ هعرفُ يَ  اليت الَّ رآن فيِه ما فيه من األسرار واملعارف القُ  قال بأنَّ  :األوَّلاألمر 
  .عليهم

من  واهرهُ ي نفهم ظكلُقرآن  إىل ا نا نعودنايف أنَّ قال ولكن هذا األمر ال يُ  ،ث عن أمر  آخردَّ حتَ ُُثَّ 
  .ينناءا  من دِ طالب جز لك املتو بعد ذلك تكون تلك املفاهيم هبا، و د ونتعبَّ  ،وأساليب اللغة خالِل اللغةِ 

ولكن حينما  ،على هذا الكالمطرح إشكال يُ  ال يوجد أي  و  ،العام كالم مقبول هذا الكالم بشكلهِ 
ق هذه القواعد يف دنا اخلوئي حينما يبدأ يطبِّ عليه سيِّ  الَّذيو  ،عليه علماؤناالَّذي ملي لعأيت إىل الواقع انَ 

رآن ال سرار القُ  أصحيٌح أنَّ  ، سورة الفاحتةر يف هذا الكتاب إالَّ فسِّ وهو مل يُ  ،آيات الكتاب الكرمي تفسيِ 
كان النَّيب  ويف عصر  ،باللغة مَ فهَ يُ  أن  ميكن رآن القُ  جوهِ جها  من وُ وصحيٌح أنَّ وَ  ،م هُ يعلمها بدقائقها إالَّ 

اهلل  أخذ رسولُ  دير وبعد أن  لكن بعد الغَ  ،التَّنزيلوذلك هو عصر  ،غةل  ال اللِ رآن من خِ فهمون القُ املسلمون يَ 
من هذا العهد موجود ضِ و  ،األَِئمَّة يقِ ر طمن و  من طريِق عليٍّ رآن إالَّ ر القُ فسِّ ال تُ  أن  األُمَّة على هذه  هدَ العَ 

ه وآلِ  عليهِ  اهللُ صلَّى النَّيب  األعظم يف يوم الغدير لوجدنا أنَّ النَّيب طبة لو رجعنا إىل خُ و  ،ديرشروط بيعة الغَ 
وُي املنهج لَ عَ  رآنُ فالقُ  ،عليهصلواُت اهلِل وسالُمُه   من عليِّ رآن إالَّ تأخذ تفسي القُ  ال أن   األُمَّةِ على  طُ شتَِ يَ 
وي وانتهى طُ  التَّنزيلِ  وعصرُ  ،التَّنزيل صرِ كان يف عَ   غةِ الل   حبسبِ  رآنِ م من القُ فهَ فما كان يُ  ،املضمون وي  لَ عَ 

هم أنا على لتُ تكما قاالتَّأويل  هم على لقاتستُ  :د األوصياءقال خامت األنبياء لسيِّ  يثُ حَ  ،الغدير يعةِ عند بَ 
فقد  التَّنزيل ا يف مرحلة أمَّ  ،هو احلقيقة التَّأويلُ و  ،التَّأويل انطوت ودخلنا يف مرحلةِ التَّنزيل فمرحلة  .؟!.التَّنزيل
م  اهلل وهُ إالَّ  هُ وما يعلم تأويلَ بقوله  رآنُ صرَّح القُ قد و  ،دركون احلقائق كما هيال يُ  واجاهلية  وكان يفاس النَّ  كان

 ،التَّأويلدخلنا يف مرحلة  حيث ،بيعة الغدير منذُ التَّأويل  فبدأ عصرُ  ،ون يف العلمخُ اسِ الرَّ  ماهلل عليه صلواتُ 
 نُن ال نستطيعهُ أمٌر ذلك و  ،إىل حقيقتها األوىلو تها ليَّ األمور إىل أوَّ  إرجاعُ هو  ،معرفة احلقائقهو التَّأويل و 
فهذا  نا اخلوئيدُ لوحدها كما بنيَّ ذلك سيِّ  إىل اللغةِ  هقرىنرجع القَ  ومن هنا أن   ،إليهم من الرجوعِ  دَّ البُ و 

 ،البخاري ومسلم عنها أحاديثُ  ثُ تتحدَّ الَّيت  ىهقرَ بتلك القَ  شبيهةُ  هذهِ  !!إىل الوراء ىهذه قهقرَ و  ،اشتباه
ُيدُِّث   النَّيبُ وفيها أن   ،مشهورةو سلم وهذه األحاديث معروفة خاري ومُ رجعوا إىل أحاديِث احلوض يف البُ ا
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 ون والنَّيب  حوِض النَّيب فُيطَردون وُيألَُّ  فتأيت مجوُع الصَّحابِة كي تشرَب من ،كما ُهم ينقلون وهو على احلوض
يف بعض أصيحايب كما صيحايب أُ أو  ،أصحايب أصحايب ؟ماذا يقول يف البدايةِ  ،ُسحقا  ُسحقا   :يقول

 ،رىهقَ لقد رجعوا القَ  ،لواوا وبدَّ لقد غيَّ بعدك، ك ال تعلم ماذا فعلوا نَّ بأ-روونكما هم يَ -قال له فيُ  ،صوصالن  
  .!!.عدا  لمعدا  بُ حقا  بُ حقا  سُ سُ  :النَّيب، فيقول عونمنَ فيُ 

نا ال إنَّ فلتَّأويل امرحلة  لنا يففبعد أن  دخ ،إىل الوراء هو رجوع القهقرىالتَّنزيل الرجوع إىل مرحلة ف
 السيِّد كما فعل  ،ةاكمهي احل عل اللغةجنال أن  ،نفعل ذلكيريدون منَّا أن  الَّذي ل غة إالَّ بالقدِر ال إىل نعود

ن  أمع  ،هل البيتأ ثِ يدحان عن أو يُعرضِ و رآن عنا يف تفسي القُ ومراج وكما يفعل علماؤنا ،يف تفسيهِ  اخلوئي
يف  حديِثهم و همِ ج يف فَ ِر ما نتا قدبِ نعود إليها  ،دساعِ مُ  عاملٌ هي  غةُ والل   ،أهل البيت حديثُ هو  األساسَ 

 تيأهل الب االفو خمُ  ،لفهمسيلٌة لو  غةُ الل ،صدرا  للعلمليست مَ  غةُ فالل   ،بني األحاديِث وبني اآليات مةِ املواءَ 
 :مرع حني قال ،همللف لة  س وسيل اللغة مصدرا  للعلم وليعَ املنهج الُعمري جَ  ،وا اللغة مصدرا  للعلملعجَ 
صدر اللغة هي امل فجعلوا للغةارجعوا إىل  ؟هذا املنهج فكيف فهموا كتاب اهلل حبسبِ  (،نا كتاُب اهللسبُ حَ )

فارٌق  و  ،للفهم وسيلةٌ ي ه تِ يلباأهل  عند غةُ والل   ،نا مصدرا  للعلمهُ  فصارت اللغةُ  ،رآنالقُ  وهي املنبع لفهمِ 
جنعل من  ني أن  وب ،رآنم القُ يف فه ة  جَّ حُ  غويةُ ل  فتكون املعاين ال ،صدرا  للعلممَ  من اللغةِ  جنعلَ  كبي بني أن  

تاِب لكِ ابني   القرنِ يف واضح لنيقَ فحديث الثَـّ  ،فهو حديُث أهل البيت ا مصدر العلمِ أمَّ  ،للفهم وسيلة   غةِ الل  
نفصم إذا ما اِ و  ،ا  عة يسيان مَ ت والعِ  لكتابفا ،همحديثَ  فقد تركوا لنا واضٌح يف زمان الغيبةِ  العتةِ  ورُ ود ،تةوالعِ 

 .؟!."اهلل تابُ كحسبنا  " ريمَ العُ  اهِ الّتِّ هبنا نركُض يف انا قد ذَ تة فإنَّ والعِ  ما فصمنا بني الكتابِ  إذا ،املسار
را  وليست مصد مهفلسائل امن و  ةٌ وسيلهي  غةُ بينما الل   ،مصدرا  من مصادر العلم غةِ سنجعل من الل   وحينئذ  
رآن علمي للقُ ال املصدرُ و  ،بالغيب تبطا  ر يكون مُ  أن   دَّ لمي البُ فمصدرُه العِ  ،جاء من الغيب رآنُ ذا القُ هو  ،للعلم

آليات وبني ج فيما بني ا َُّناِز م وأن   نوائِ كي نستطيع أن    نتاجها وسيلة  للفهمِ  غةُ ل  وال ،العتةهو  هِ فهمِ لِ و 
  !!غةراء الل  و ون علماؤنا ويركض يرفضهُ الَّذي والعتة  تابِ الكِ  وهذا هو منهجُ  ،أحاديثهم
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 لُّغةِ بال ن ظواهر يفهمها العارف   للق رآذلك ل ينافي أنَّ  ولكنَّ -اخلوئيالسيِّد هنا حني يقول 
الص راِط )على سبيِل املثال حني جاء إىل  ،وهذا ما قام بِه هو-تيواساليبها بعيداا عن حديث أهل الب

 تيلبأهل ا مع أنَّ  ،تقيماملس راطِ هم الصِّ لبيت يف فمن روايات أهل ا رواية مل يرجع إىل أي (،ال م ْسَتِقيم
وايات مفاتيح رِ يارات وأدعية وَ كانت زِ   وئي يرجع فقط إىل مفاتيح اجلنان وإن  اخلُ السيِّد  لو أنَّ و  ،ثوا كثيا  حتدَّ 

لو رجع إىل  ،مل يكن اجلميع إن   ضعيفيف نظره األغلب منها  األعم   ،اخلوئي ضعيفةالسيِّد ظر اجلنان يف نَ 
 أمي املؤمنني فعمة دائما  بوصفِ يارات مُ هذه الزِّ  ،يارات املطلقة أو املخصوصةالزِّ  ،أمي املؤمنني زياراتِ 
 ،د األوصياءسيِّ بهذا اسٌم خاص ف ،راط املستقيمالصِّ  بوصفهم عليه يف زياراتِه سلِّ حني نُ  ،حقيقي بوصف  

ٌة ي  حقيقو  خاصةٌ  هذه تسميةٌ  ،راط املستقيمالصِّ  هُ نَّ أب عليه مُ سلِّ حني نُ  ،ا  ليس تقريبي  و  ،ا  ازي  الكالم هنا ليس مَ و 
َتقيم هذه قاعدة ،ه عليهوسالمُ  اهللِ  لعليٍّ صلواتُ  رآِن الكرمي من أوَّلِه يف القُ  الصِّراُط الـُمستقيم ،الصِّراُط الـُمس 

هو  املستقيم راطِ قيقي للصِّ املعىن احلنعم  ،ٌم خاص  بعليٍّ ِاسهو  ،علي  هو أهل البيت  إىل آخرِه حبسِب رواياتِ 
مل هذا اللفظ أو هذا التكيب اللغوي يف معىن  آخر هنا ميكن عِ إذا استُ و  ،فقط وعلي   وعلي   وعلي   وعلي   لي  عَ 
راط طلق هكذا الصِّ حينما يُ  اأمَّ  ،عابي ما شئت من التَّ ربِّ عَ  ،ا  تقريبي  أو  ،ا  ي  سامُ تَ أو  ،ا  ازي  يكون املعىن مَ  أن  

تها ليَّ إرجاع املعاين إىل أوَّ التَّأويل قواعد  ،التَّأويلحبسب قواعد  ياإلطالق احلقيق ،املستقيم باإلطالق احلقيقي
التَّأويل حبسِب قواعِد  ،جيُب علينا أن  نعمَل هبا منُذ بيعة الغدير الَّيتو التَّأويل قواعد  حبسبِ  ،إىل حقيقتها

لذلك هذه القاعدة واضحة يف  ،وإطالقُه يف معىن  آخر هذا خروج عن احلقيقة ،الـُمستقيم علي  فقط الصِّراطُ 
يف  ،يف زياراتم ،يف حديِث أهل البيت ،تِب ُعلمائناليست واضحة عند ُعلمائنا وال يف كُ  ،البيت أهلِ  رواياتِ 

يق بعد وجد أي تعلعلي  وانتيهنا وال يُ هو َتِقيم الصِّراُط الـُمس ،ويف رواياتم وُخطَِبِهم وأحاديثِهم ،أدعيتهم
ا  قد يكون مازي  و  ا  نائي  ِاستعمال هذا الـُمصطلح يف معىن آخر قد يكون كِ و  ،= علي   الصِّراُط الـُمستقيمف ،ذلك

لكن  ،ةالبالغي  و  ةلون من ألوان التعابي واألساليب األدبي   أي  على أو  ،ستعارةعلى سبيل االكون وقد ي
كما ُيِشر السيُِّد اخلوئي إىل ذلك  مل و  ،ه عليهوسالمُ  اهللِ  علي  صلواتُ  :فهو التَّأويلالق األوَّل حبسب اإلط

الص راط الطريق وهو ما ي توصَّل فقال:  حتدَّث ،مذين فسَّروا الصِّراَط الـُمستقيعليِه الكثي من مراجعنا الَّ 
والص راط  ال م ستقيم هو الص راط الَّذي -إىل أن  يقول-بالسَّير فيِه إلى المقص ود وقد يكون غير ِحس ي
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 في شيءٍ  ول يعصيه   قه  الِ خَ  طيع المخلوق   ي  أنْ  وهويصل  بسالكِه إلى النَّعيِم األَبدي وإلى ِرضواِن اهلل 
هذه املعاين بأن  ئل قد يقول قا-ل ِعَوج فيهالَّذي راط د غيره وهو الص  عب  ي ل ونواهيه وأنْ  همن أوامرِ 
 ،وال أقرأ يف كتاب  وهايب   عن ناصيبٍّ  ثُ أحتدَّ   الينإنَّ  ، هذاحيحٌ صَ  ،تةستقودنا إىل منهج الكتاب والعِ بالنَّتيجة 

كما كان وكبي مراجع الشِّيعة  ة لميالع وزةِ دنا اخلوئي زعيم احلَ سيِّ  يف تفسيِ  ين أقرأُ إنَّ  ،شيعي يف تفسي   ين أقرأُ إنَّ 
ر أهل البيت ا فسَّ ذولكن هل هك ، طبيعي ومنطقي أن  تكون النَّتائج بعد ذلك هكذاشيءٌ  فهذا ،بلقَّ يُ 
ريد أن أُ  أنا ال ،واياتهذه الرَّ  ستأتينا بعضو  ،ريةلو رجعنا إىل رواياتم الواضحة الصَّ  (يمقِ تَ س  مُ ال   راطَ الصِّ )

 .ناحية لِّ يف كُ و  ةجزئي   لِّ غية  وعند كُ صَ  لِّ أطيل الوقوف عند كُ 

رار الفِ وهي  ،الشِّيعةعلماء  اخلوئي هي منهجيةُ السيِّد ا هب رُ فسِّ يُ الَّيت ملنهجية ا هذهِ  :الكالم ة  الصَ خ  
أن   ،أعينهم مِّ بأبينما هم يرون  !!التَّأويلومصطلحات التَّأويل رار من قواعد الفِ  !!تيلبمن أحاديث أهل ا

 ،الة اجلمعةصَ صلَّى خولِه دُ  نُذ بدايةِ ومُ  ،شر سنواتة عَ دَّ املدينة مُ م بقي يف ه وسل  وآلِ  عليهِ  اهللُ صلَّى النَّيب 
 ،يعين يف أطراف املدينة ،دخل املدينة ياجلمعة قبل أن  صلَّى ه بار أنَّ ختب ويف بعض األيف بعض الكُ  أصال  
 ؟ما هي ةُ الصَ اخلُ  ،أريخ واحلديثي والتَّ تب السِّ يف كُ  هذا مذكورٌ  ،يدخل املدينة معة قبل أن  اجلُ صلَّى فهو 
 امنِ ا  يف الثَّ مفهو قد استشهد مسمو  ،عليها شهرين دَ  املدينة عشر سنوات وزاي يفقِ ه بَ وآلِ  عليهِ  اهللُ صلَّى النَّيب 

 ،دايةم يف املدينة ومن البِ ه وسل  وآلِ  عليهِ  اهللُ صلَّى النَّيب شر سنوات مع شهرين عَ  ،صفر والعشرين من شهرِ 
شر سنوات ة عَ دَّ مُ لِ  ،مجعة 52نة يعين هناك يف السَّ  ،سبوعأ 52نة فيها السَّ  ،شر سنواتة عَ دَّ دعونا نسب مُ 

ال  ،يعةلشِّ ع اأنا أسأل مراج ؟ اخلُطبأين هذهِ  ،طبةخُ  1040 ،طبتانعة هناك خُ مجُ  لِّ يف كُ  ،عةمجُ  520
فعلوا ما فعلوا  ،رواية احلديث منعوا ،بة احلديثامنعوا كت ،النَّيبا حديث خالفون أحرقو شأن يل باملخالفني امل

ملاذا مل يرووا  ،نا املعصومنيتِ ث عن أئمَّ أنا أحتدَّ  ،ال شأن يل باملخالفني ،إىل آخرهِ  ،اافتو  ،بواكذَّ ،النَّيبث يدحب
 ،10يف  52 ،مجعة 52أسبوع يعين  52نة السَّ  ،لت عشر سنواتكما قُ   ،طبةخُ  1040 ؟لنا هذه اخلطب

مل ع مَ ه يف بعض اجلُ وآلِ  عليهِ  اهللُ صلَّى النَّيب  أنَّ  لنفتض ،خطبة1040  = يف خطبتني ،2يف  520 ،520
 ،صفاقية النِّ عدد اخلطب البَ  فلنفتض أنَّ  ،جهاد وغي ذلكللخرج  ،كان مسافرا    ،مل يُكن موجودا   ،ُيصلِّ 
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 ملاذا مل ؟طبأين هذه اخلُ  ،طبةخُ  520يعين  ،صفالنَّ  ،صف ولكن لنفتض هذه الفرضيةقطعا  هو ليس النَّ 
 اَل أَ  ،طب أكثر من ذلك ليس فقط يف اجلمعةخَ النَّيب ! و ؟هذه اخلطب األَِئمَّةُ  يروِ  مل ملاذا ؟األَِئمَّةها روِ يَ 

اس يف يجتمع النَّ ف ،وم اجلمعةي الة جامعة ليس يفالصَّ  ،الة جامعةنادي املنادي الصَّ يُ فَـ  :ون يف سيتهِ تقرأُ 
واخلُطب  ،1040ب اجلمعة طَ فقط خُ  ،طبالف من اخلُ ة آدَّ ناك عِ يعين هُ  ،م رسول اهللفيه وخيطبُ  دجاملس

فلنقل أنَّ العدد يصل  ،الف خطبةا تصل إىل ألفني أو ثالثة آمبَّ الف رُ هناك آ ،يت خطبهااجلامعة األخرى الَّ 
األَِئمَّة  ،طبهذه اخلُ وا هم أيضا  مل يرو  ،املخالفون ال شأن لنا هبم ؟طبأين هذه اخلُ  ،إىل ألفني خطبة

وال  ،معلِّ مبُِ  يتاجون إىل تعليم  ال  ب فهمطَ اخلُ  فون هذهِ عرِ عليهم أمجعني قطعا  هم يَ صلواُت اهلِل وسالُمُه 
يوجد ال  ،بطَ ه اخلُ ذِ وا هَ سُ نَ فُيقال بأنَّ الر واة  ون فيه وينقلون منهيقرأُ  تاب   يروي لم أو إىل كِ او  يتاجون إىل ر 

م نقلوها لو قال قائل بأنَّ  حّتَّ  ؟بطَ ا لنا هذه اخلُ لو ملاذا مل ينق ،تاجون إىل ذلكال يَ  األَِئمَّةُ و  ،هناك كتاب
 ضيع مجيعُ تَ  ليس من املعقول أن  ولكن   ،ضاعت األخرىالَّيت ث يدضاعت مع األحا ،ها ما وصلت إليناولكنَّ 

فون كلَّ ونن مُ التَّنزيل  كان يف عصرِ النَّيب   أنَّ : ذاكه نو إذا  فاجلواب يك !وال يبقى منها أثرالنَّيب طب خُ 
قاتل على بدأ يُ  ،انيةوهنا بدأ علي  املرحلة الثَّ  ،ت مع بيعة الغديريَ وِ طُ  مرحلةٌ التَّنزيل فَ  ،التَّنزيلوليس بالتَّأويل ب

كما قاتل التَّأويل  عليٍّ على  قتالِ  أحاديثُ  ،وهذِه األحاديث ،التَّنزيل  علىكما قاتل رسول اهللالتَّأويل  
 كَّ ث ال يوجد شَ يدأحا ، عليهاتساملَ أحاديث مُ وهي  ،وم ويف كتبناتب القَ موجودة يف كُ التَّنزيل املصطفى على 

 سول اهللرَ  ل لهقُ ملاذا مل يَـ  ،التَّنزيلل على قاتِ ال يُ و  التَّأويلا  يقاتل على يَّ لِ عَ  أنَّ  ،ث معروفةيدأحا ،فيها
القيادة كانت  ألنَّ  يف زمان رسول اهلل ولكن  التَّنزيل ي  قاتل على لع ؟معا   التَّأويلو التَّنزيل هم على لتستقا

 لُ قاتِ ن يُ اك  ؟رسول اهلل يُقاتلُ  كان  يء  شَ  وبأيِّ  ،التَّنزيلعلى -أنا رسول اهلل-هم قاتلتُ  :الق  لذالرسول اهلل
ليس التَّأويل و  ،التَّأويلبعد الغدير دخلنا يف مرحلة و  ،مه وسلَّ وآلِ  عليهِ  اهللُ صلَّى مَّد مَُ  علي  كان سيفَ  ،بعليٍّ 

 ل  ك  ين بِ هو الد  التَّأويل هو اِلسالم  ،مرحلة جديدة هو التَّأويل ،نفهم آيات الكتاب أن   هاملراد من
طب  لك اخلُ تِ  ألنَّ  طبلك اخلُ تِ  األَِئمَّةُ ل لنا قَ لذلك ما نَـ  ،تأويل الكتابالتَّأويل لم نه هو عِ وجزٌء مِ  ،تفاصيله

قتضي تَ الَّيت الظروف واألسباب احمليطة هي و  ،غةالل   رآن حبسبِ فهم القُ يَ الَّذي ك اجملتمع كانت تتعامل مع ذل
ينسجم مع الَّذي هو ه لو نقالَّذي و  ،نقلوا لنااألَِئمَّة  ،ل القلي إالَّ ل من حديث رسول اهللنقَ م يُ ـلذا ل ،ذلك
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خواص األصحاب أمثال سلمان وأيب ذر هؤالء دخلوا يف صحيح أن   ،النَّيبقطعا  يف زمان  ،التَّأويلمرحلة 
 النَّيب  ولذا اشتط  ،نُذ بيعة الغديربدأ مُ التَّأويل رحلة مبو التَّأويل يف بلكلكن التَّ  ،يبنَّ مان النذ زَ مُ التَّأويل مرحلة 

  .عليهصلواُت اهلِل وسالُمُه د األوصياء سيِّ   من خاللِ إالَّ الُقرآن روا فسِّ ال يُ  على املسلمني أن  

َ  نياملخالف منهجيةُ  ،فسيالتَّ  يف املنهجية هذهِ  دنا اخلوئي نظريا  ذلك سيِّ  يف الرجوع إىل اللغة كما بنيَّ
فهم ال زالوا يضعون قدما  يف  ،الشِّيعةعند مجيع مراجع  ،ملنهجية موجودة عند اجلميعا قها عمليا  وهذهوطبَّ 

زالت موجودة  نزيل ال فرجٌل يف التَّ  ،يسحبونا مرحلة التَّأويل على ِاستحياء ُث  يف ما  دقو التَّنزيل مرحلة 
التَّأويل ا  على ليَّ عون لتقاا  وال زالوا يُ يَّ لِ وا عَ لتولقد قا ،التَّنزيلعلى مرحلة  املخالفون ال زالوا ثابتني ،كاملخالفني

ك إنَّ  :قال لعلي   ،هم بقوا ثابتني فيهالكن  التَّنزيل و  التَّنزيل وانتهت مرحلةُ هم على لتقا النَّيب   ،حظةله الذهإىل 
نا امِ األمر إىل زماِن إمَ  ويستمرُ  .؟!.أويلا  على التَّ ون عليَّ لتاقيوهم التَّأويل وإىل يومك هذا هم على لتستقا

ستحياء على اِ التَّأويل  جال  يف مرحلةِ رِ وَ التَّنزيل  جال  يف مرحلةِ ضعوا رِ وَ  انفعلماؤ  ،ريفالظهور الشَّ  إىل زمانِ و 
نزيل وهكذا كانت حلة التَّ ر ميف بعض األحيان يسحبونا فيبقون ثابتني يف  ،يسحبونا بعض األحيانهم و 
لآلية غي  إعطاء معىن  ثان   هُ كأنَّ و والنَّاس يفهمون التَّأويل  ، عن تأويِل أهِل البيتبعيدة  الشِّيعيَّة  سيفتب التكُ 

ا املعىن وأمَّ  ،بينما التَّأويل عند أهل البيت هو املعىن األصل ،اللغةهو األصلي  ملعىنا وكأنَّ  ،صلياملعىن األ
لنا  لَ قَ نَـ و املطلوب لَ  لو كان املعىن اللغوي هُ وإالَّ  ،وانتهينا منهالتَّنزيل  كان يتناسب مع مرحلة معىن  هو غوي فالل

نا هذا ال يعين أنَّ  ،ما نقلوا لنا ذلكولكن هم  ،التَّنزيلعربية يف مرحلة باللغة ال رآنِ يف تفسي القُ  النَّيب مَ الك  األَِئمَّةُ 
تكون  ال أن   ،التَّأويلرآن ولكن ضمن ضوابط وقواعد القُ  غة يف فهمِ ساحة لل  هناك مِ  ،اللغة بالكامل سنتكُ 

يف  العام   م هبا القرآن الفهمَ هِ فُ الَّيت الطريقة هي لك غة تِ لطة املطلقة لل  الس   ءُ اإعط ،للغةهي لطة املطلقة الس  
 ،يس للعمومالتَّأويل ولكن لمن حقائق   الكثيَ م قد بنيَّ ه وسلَّ وآلِ  عليهِ  اهللُ صلَّى حّتَّ النَّيب  وإالَّ  ،لتزيمرحلة التَّ 

م األَئِمَّة  ثِ يدوهنا جند يف أحا بشكل التَّأويل ب ثُ فكان يتحدَّ  ،ويلأمن التَّ عظم األ النَّيب   ن لنا ما ذكرهُ لو ينقأن 
للمسار اللغوي واألديب و  ،فقا  لسياقات اللغةرآن وِ فهمون القُ يكانوا اس  النَّ فإن  كل العام لكن بالشَّ  ،خاص  

من هنا  ،الشِّيعيست يف الواقع مِ طُ  ،تسَ لكن هذه احلقيقة طُمِ  ،ت األموررحلة الغدير تغيَّ بعد مَ و  ،عبييوالتَّ 
 ،ُه يف حديث أهل البيتمَ معالِ  جندُ نن  ،وجود لهُ  ع زهرائي وهذا التشي   ،عشي  بأنَّ هناك نوعني من التَّ  :لتقُ 
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الُقرآن عبثت باألُمَّة  وأنَّ  ،تيظ واملعاين واألسرار عند أهل البفالبدرجة مئة يف املئة باأل ظٌ مفو الُقرآن وهو أنَّ 
 لألسف فإنَّ و  ،متَ مونا قراءَ بيت علَّ لولكنَّ أهل ا ،وننقرأ كما يقرأُ  أن   ،اسبقراءة النَّ ا رنَ مِ أُ ونن  ،فظيا  ومعنويا  لَ 

ة  بقيت بأيدينا بقيَّ ومع ذلك  ، منهاكثي  الث ببِ عُ منها وَ  لذا ضاع الكثيُ  ،فسييةأمهلت األحاديث التَّ الشِّيعة 
 رآنيةوأن  ُنشكِّل القاعدة القُ  ،ةهرائيَّ رآنية الزَّ أن  نُنشئ املنظومة القُ  كبية نستطيع من خاللا وعلى أساسها

ا ذفإ ،ا ما شككنا فيهعرض احلديث إذنَ أن لك احلقائق ومن مجلة تِ  ،على أساسها نعرض احلقائقالَّيت ة املعرفي  
نا الباقر يف مامُ إِ  عنهُ  قالَ الَّذي وهذا املنهج هو  ،موافقا  أعرضنا عنه وتركناه مل يأتِ  وإذا ا  أخذنا بهِ جاء موافق

وت ميَ  فمن أراد أن   (،يداا هِ شَ  اتَ مام مَ اِلِ  يامِ قِ  بلَ ت قَ ي  م مَ ك  نْ م  فإْن َلم تَ َتعدَّوا َهَذا وَماَت ) :ته لشيعتهِ وصيَّ 
قواعد  رآن من خاللِ نفهم القُ وهو أن  ،هذا هو منهجهم ،ع هذا املنهجبِ تَّ  يا شهيدا  قبل قيام اإلمام عليه أن  نَّ مِ 

ة في ضمن تر الكتاِب والعِ ب فهم الكتابَ ن ،رآنيةالقُ  ومنظومُتهمالبيت أهل  منهجيةُ هذه هي  ،التَّأويل
طيل أُ  ريد هنا أن  أُ  أنا ال ،ملاتكناٌء مُ هو بِ ف ،بالكتاِب وبحديِث العترة ترةِ ونفهم  حديث العِ  ،قواعدهم

موجود على موقع وهو ن هذا الربنامج مالثَّاين تعودوا إىل اجلزء  جلهة لكن ميكنكم أن   االكالم كثيا  يف هذهِ 
عن هذه املسألة يف  ثتُ امت حتدَّ الصَّ  يف برنامج الكتابُ  (،امتالكتاب الصَّ ) :ائيون وعلى مواقع أخرىر هز 

ا   حلقات  طويلة   ات كانت تدور اعثي من هذه السَّ الكَ و  ،ساعة 120اعات الربنامج وصلت إىل عدد س ،جدَّ
ناك ملف  كامل لا هُ فَـ التَّأويل و التَّنزيل  أمَّا قضيةُ  ،حول هذه احلقيقةو  حول هذا املفهومو حول هذا املضمون 

ا  (التَّأويلو التَّنزيل  لف  م) هُ نعنوا موجود على موقع وهو ما رجعتم إليه  إذا ،ني ساعةمانِ إىل الثَّ  اتهُ اعَ سَ  تصلُ رمبَّ
فهذا  .؟!.التَّأويلستقاتلهم على  :هوآلِ  عليهِ  اهللُ صلَّى نَّيب الستعرفون املراد من قول  ،مواقع أخرىو ون ائيِّ ر هز 

التَّأويل ليس  ،بكل ه هو الدينالتَّأويل  هو أنَّ و  ان هذه احلقيقةيبهو ل ،التَّأويلو التَّنزيل ملف  ،الطويل امللف  
 يتالكاملة الَّ  منظومة الدِّينهو التَّأويل هنا  ،التَّأويله ستقاتلهم على وآلِ  ليهِ ع هللُ اصلَّى حني يقول  ،ناِعلما  هُ 

 احللقة مدودة ،هذه اجلهات لِّ ب يف كُ أتشعَّ  وال أستطيع أن   ،ة عميقة وواسعةالقضيَّ  ،التَّأويل من مجلتها علمُ 
 بهِ ئُت اخلوئي جِ السيِّد و  .عها كي أدخل يف موضوع  آخرضيِّ ريد أن  أُ ال أُ الَّيت تفاصيلها ها و للحلقة موضوعو 

 .قليديةالتَّ  جاليةِ الرِّ  األصوليةِ  رمزا  للمسلكيةِ 
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 ،الطبعة األوىل ،ديحمَّ ُـ كتبة سلمان املم :باقر الصدر رمحُة اهلل عليهممَّد د للسيِّ  (رآنيةالمدرسة الق  )
ج أو باقر الصَّدر َّنوذ  دمَّ مُ السيِّد و  ،30صفحة  ،العراق ،بغداد ،هجري قمري 1434 ،ميالدي 2013
هناك  ، ما شئتربِّ عَ  ،سياسيا   ،ثقافيا   ها  اهت اّت  اّتَّ  ،ويا  داثَ هت اّتاها  حَ اّتَّ الَّيت مدرسة اإلسالمية رمز لل

ليس تقليديا  بأن ه نصفه  ميكن أن  الَّذي اه وهناك االّتِّ  ،مثاال  له اخلوئي السيِّد جئُت بوقد  ليديقلتَّ ا اهاالّتِّ 
-؟درسة اإلسالمية ماذا يقولمن كتابه امل ،30يف صفحة  ،اهلل عليه در رمحةُ باقر الصَّ مَّد السيِّد مُ اه اّتِّ وهو 

ر وهذا الكالم موجود ومتكرِّ -ريفرآن الشَّ ن الق  عَ  ث  الم وهو يتحدَّ الة والسَّ الصَّ  ؤمنين عليهِ م   ال ال أمير  قَ 
ينطق إذا  يعين يستحيل أن   ،في التأبيديهنا للنَّ  "لن"-قط  نْ ي َ  نْ لَ وه وَ ق  طِ نْ ت َ اسْ فَ  رآن  الق   كَ لِ ذَ -يف نج البالغة
أي ها كم بيعة الغدير أنَّ  ذ يف شروطِ خِ أُ الَّذي وهو نفس املضمون  ،هذا هو كالم أمي املؤمنني ،ما استنطقتموه

هو نفس هذا املضمون  ،رآنال تستطيعون أن  َتستَـن ِطقوا القُ  كمألنَّ   من علي  فسي إالَّ ال تأخذوا التَّ املسلمون 
-نهم عَ ك  ر  بِ خْ ن أ  كِ لَ وَ -؟ينطق عنهالَّذي من  إذا  -فَاْستَ ْنِطق وه َوَلْن يَ ْنِطق َذِلَك الق رآن  - عنهاحلديثُ  مرَّ ي الَّذ

  رآن باللغةنستنطُق القُ  ؟رآنوسيلة  نستنطُق القُ  نُن بأي ،عن استنطاقه زونَ  أنتم عاجينيع ،أنا أخربكم عنه
األساليب األدبية و  ،هي اللغةبوسائلكم و ا استنطقتموه كم إذبأنَّ  اإلمام هنا يقولو  ،كما يفعل املخالفون

بوسيلة اللغة كان يف الُقرآن استنطاق و  ،التَّأويلث عن مرحلة اإلمام يتحدَّ  ألنَّ  ؟اذامل ،لن ينطقف ،البالغية
فهو  ،ةمع قبائل بدوي  م يتكلَّ كان م  ه وسلَّ وآلِ  عليهِ  اهللُ صلَّى النَّيب  ألنَّ  ،ةكانت قضية متهيدي    ،يلنز مرحلة التَّ 

النَّيب  ا بأنَّ ان أمل يقولو هَّ جع بسجع الكُ السَّ بعر و ن بالشِّ رآأنكروه كانوا يصفون القُ الَّذين و  ،ميتعامل معه
ان هَّ من سجع الكُ  هُ بأنَّ  ة  جاعة مرَّ رآن بالسَّ صفون القُ فكانوا يَ  ،احرسَ  هُ بأنَّ و يب كاهن لنَّ  اأمل يقولوا بأنَّ  ،عراش

أو غي  ،أو أنَّ هذا من الشَّعر ،يستعملونا يف اجلاهلية انهَّ الكُ  كانالَّيت  ساليب النثرية أسلوب من األوهو 
ت تلك املرحلة يَ وِ من هنا طُ و  ،متهيديةها كانت مرحلة نَّ كلصلهم إىل هذه احلدود و و لغة تفكانت ال ،ذلك

وهذا هو الَّذي  التَّأويلبلسان مرحلة  ، جديدنا بلسان  ثو وحدَّ األَِئمَّة نقلها لنا مل يَ النَّيب ث يد أحاحبيث أنَّ 
لن للنفي -َوَلْن يَ ْنِطق-يقول باللغة ؟طقهنبأي شيء نست-َذِلَك الق رآن فَاْستَ ْنِطق وه- املؤمننييؤكِّدُه أميُ 

 ما هي يبني  ُُثَّ  ،أنا أخربكم عنه-َوَلِكن أ ْخِبر ك م َعنه-؟إذا  ماذا نفعل ،تنطقتموهاس امإذا لن ينطق  ،التأبيدي  
 بأيِّ  ؟رآنمن القُ العلم نستخرج هذا  هل نستطيع أن  -يأتِ ا يَ مَ  مَ لْ عِ  يهِ فِ  نَّ  إِ َل أ-دةو ية املوجتاعدة املعلوماالقَ 
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أَل ِإنَّ ِفيِه ِعْلَم -قفز عليه فذهب إىل طريقة املخالفني هالكالم الَّذي ذكره السيِّد اخلوئي ولكن   نفسُ  ؟طريقة
 أن   ه موجود لكن هل نستطيع ننُ ل  هذا كُ -مك  ينِ ا بَ مَ  مَ ظْ نَ وَ  مك  ائِ دَ  اءَ وَ دَ ي وَ اضِ مَ الْ  نِ عَ  يثَ دِ الحَ وَ  َما يَأِتي

اطق النَّ و  !علي  عن ناطٌق عن اهلل  ،هناك ناطقان ،عنه ينطقُ الَّذي هو  (،قطِ نْ ي َ  نْ لَ وَ ) :اإلمام قال ؟نستنطقهُ 
ماؤنا املنهج العام يف تفسي لعُ  ،ذلك ناطٌق شيطاينفرآن باللغة الَّذي يُريد أن  يستنطق القُ  !شيطاين  الثَّاين 

م ن رآالقُ    .يف تفسي البيانمرَّ الَّذي نفس الكالم وهو  ،للغةا بواسطةالُقرآن يستنطقون عندهم هو أن 

 ،ها مئة باملئةضُ عارِ يُ ُُثَّ د األوصياء العبارت عن سيِّ  ل هذهِ نقُ السيِّد ُممَّد باقر الصَّدر ي أن  الغريب و 
هذه -الق رآن ابنِ  جاء في كالمِ الَّذي ستنطاق بالعبير  التَّ -ر احلديثذكُ يَ  بعد أن   باشرة  فماذا يقول مُ 
 عبير  التَّ )طبية هذه تعبيات قُ  ،اطقالنَّ الُقرآن أمي املؤمنني هو  ،الُقرآنما هو ابن  أمي املؤمنني ،تعبيات قطبية

 ،علي  هو حقيقة القرآن ،الكتاُب النَّاطق هو علي   ،ي يف حديث أهل البيتبعال يوجد هذا الت (،ستنطاقبال
عبير عن تَ  الم أروع  السَّ و  الةعليه الصَّ  التَّعبير  بالستنطاق الَّذي جاء في كالم ابِن الق رآن-هذا هو علي  

قال:  ؟ماذا قال ولكن ه ،مام قال لن ينطقاإل ؟قأخذ االستنطا كيف-فسير الموضوعيعملية التَّ 
د منهجية سيِّ  بط هوفسي املوضوعي بالضَّ التَّ و -فسير الموضوعيأروع تعبير عن عملية التَّ -االستنطاق هو

 فسيسنجد الكثي والكثي من مصاديق ومباحث التَّ  (الُقرآنظالل )ولذلك إذا نذهب إىل كتاب يف  ،طبقُ 
بالستنطاق أروع تعبير عن عملية التَّفسيِر  بير  عالتَّ -رآنفسي يف ظالل القُ تاملوضوعي منتشرة على طول 

اإلمام قال هذا احلوار مسدود  ولكن   ،الُقرآنناور  ننُ  يعين-ريمالكَ الق رآن حواراا مع الموضوعي بوصفها 
ن رآبوصفها حواراا مع الق  -ل من الكالموَّ هب إىل اجلزء األذيتك هذه البقيَّة وي ولكن ه ،لن ينطقالقرآن  و

إىل -رآنية عليهاالق   الحصول على اِلجابةِ  بقصدِ -نرآعلى القُ -هِ لية عيالكريم وطرحاا للمشاكل الموضوع
 وظيفة  إنَّما و -؟هو قبلها ماذا يقول-رآن مع الحياةالق   يلتحم   ،مع الواقعالق رآن  م  حِ لتَ نا يَ ه  إذاا ف َ -يقول أن  
فسي ر ووظيفة التَّ فسِّ مُ ـما هي وظيفة ال-صرعَ  ل  مرحلة وفي ك   ل  وفي ك   فسير الموضوعي دائماا التَّ 

الَّذي البشرية  راثت   لَّ حمل ك  يَ  أنْ -ر هكذافسِّ مُ ـال-اشه  عَ الَّذي راث البشرية لَّ ت  يحمل ك   أنْ -املوضوعي
ها بين يدي يضع  ث مَّ  ،مها في تجربته البشريةتعلَّ الَّتي المقولت  يحمل   ،عصرهِ  راأفك يحمل   عاشه  
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الحصيلة  يحكم على هذهلمن بين يديه ول من خلفه  طل  االب ل يأتيهالَّذي تاب بين يدي الكِ الق رآن 
نفس املنطق هذا هو  ،تبنيَّ ي ،فتشسي ،يفهم-نه  أن يتبيَّ  ه  ستشفَّ يَ  أنْ  فهمه   ير أنْ ا المفس  ذبما يمكن له

املنطق  نفسوهو  ،الُقرآن يف ظالل  من خالل معايشيتين املعااستشف  ين بأنَّ  د قطب قالفإنَّ سيِّ  ،القطيب
بما يمكن لهذا -!يستوحيفهو  ،"الُقرآنمن وحي ووضع لتفسيه عنوانا  "اهلل فضل السيِّد ث به حتدَّ الَّذي 

الرجوع إىل حديث من دون و -ريفةالشَّ  هِ مجموعة آيات من خاللِ  المفس ر أْن يفهمه  أْن َيستشفَّه  أن يتبيَّنه  
إذاا فه نا -!تيلبمع حديث أهل االُقرآن لتحم وليس يَ -آن مع الواقعر الق   م  حِ لتَ يَ إذاا فه نا -!أهل البيت

رآن ل أنَّه  التَّفسير  يبدأ  من الواقع وينتهي إلى الق   ،لحياةا مع القرآن   يلتحم   مع الواقع الق رآن   يَلَتِحم  
ا اقرأُوا املقدمة واقرأُو  ،د قطبسيِّ  قُ طهذا هو من !وغريٌب هذا الكالم-رآنرآن وينتهي بالق  يبدأ  من الق  

ويف  ،وجليا   ستجدون هذا املنطق واضحا  وصريا   على طول اخلطو طب د قُ فحات األوىل من تفسي سيِّ الص  
الكالم  جتُ واستخر امللَّفات املوجودة على موقع زهرائيون يف  ،د قطبت بتفسي سيِّ ابقة أنا جئالربامج السَّ 

إذاا فه نا -!فيه واحد ال اختالفَ د قطب فهو املوجود عند سيِّ والكالم الكالم  هذا فيما بني املوجود وقارنتُ 
رآن ل أنَّه  التَّفسير  يبدأ  من الواقع وينتهي إلى الق   ،لحياةا رآن معالق   يلتحم   الواقع الق رآن معَ  يَلَتِحم  

البشرية بل  بةِ جر راث التَّ عن ت   ةا لعن الواقع منفص منعزلةا  فتكون عمليةا   رآنبالق  رآن وينتهي يبدأ  من الق  
 د على ضوئهِ حدَّ ي  الَّذي المصدر  م بوصفهِ ي  ن القَ رآاقع وتنتهي بالق  الو  تبدأ من يةٌ لمع هذه العملية  

هو ه لَّ الكالم كُ  ؟حديثهمأين  ؟همدأين قواع ؟لبيتأين أهل ا-إلى ذلك الواقع انية بالنسبةِ ات الربَّ التجاه
أخذ ونَ  ،الُقرآنل الواقع إىل من خال يتونأ ،بتجاربنا ،ن بتاث البشريةديو  ك من خالل الواقع مز نتحرَّ أن  
يف  تسطيٌ  !لون بتاث البشرية ونن مم  أن نتبنيَّ و ف من خالل أن نستش ،فهمنا ن من خاللِ رآكم من القُ احلُ 

تَ ْنِطق وه َوَلْن سْ َذِلك الق رآن فَا) :الم أمي املؤمننيتناقض مئة يف املئة مع كذلك ي ل  كُ و  ،يف تسطي تسطي  
هجية س منا وأسَّ هيع علوفرَّ  "فاستنطقوه"ة الكلم أخذ هذهو ث يداحلبقي ة ترك  (،ق َوَلِكن أ ْخِبر ك م َعنهيَ ْنط  
الَّذي أمي املؤمنني  كالمِ  واضح وصريح لبشكل  و  ةضوهي معارِ  ،لطبَّ يُ  املا  لُ طبَّ يُ الَّيت  ،فسي املوضوعيالتَّ 

 .اهلل عليه رمحةُ السيِّد  نقلهُ 
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اإلمام  !؟ارما هذا اإلصر -الق رآن نا نستنطق  نَّ ألمنهج التفسير الموضوعي يف -31يف صفحة 
تَـن ِطُقوه َوَلن  يـَن ِطق ،قطِ ن  يَـ  ن  لَ  :يقول  ،لنا طقُ ين وهوالُقرآن نستنطق  أن  اإلصرار على أنَّنا نستطيع فلماذا  ،فَاس 

املشكلة هذه موجودة  ،هنا فقط تاملشكلة ليسوهذه  !؟علي   عليٍّ وآلِ  املخالفة الصرية حلديث ملاذا هذه
منهج التفسير الموضوعي ألنَّنا في -ومنا هذاالطوسي وإىل يالشَّيخ من زمن الشِّيعيَّة فاسي التَّ  يف كلِّ 

الق رآن في  نا ألنَّ رآن دواء دائِ في الق   ما يأتي وألنَّ  لمَ ما كان وعِ  لمَ عِ الق رآن في  وإنَّ  الق رآن نستنطق  
خرج تسال نستطيع أن ن ننُ  ،يعطِ ستَ ال نَ  ننُ  ؟اذهل نستطيع أن  َنسَتخرَِج ه-الق رآنفي  بيننا ألنَّ ا منظم 

يف ك-تجربة األرضماء اتجاه مواقف السَّ  نه  مِ  فَّ ستشِ نَ  أنْ  رآن ما ي مكنألنَّ في الق  -هذه املعاين
أنا  ،ليس الرؤية املباشرة فاالستشفا ،شفاف ز  جهو الرؤية عرب حا فاالستشفا ؟رآن ذلك من القُ ف  شنست

الستارة الشفافة هذه من خالل و  ،فافةهناك ستارة شذلك الشَّيء  فيما بيين وبنيأي أن   ءأستشف  الشَّي
ل هو هذا املراد ظلَّ اجز زجاجي مُ حمثال   ،هناك حاجز شفاف ،بالشكل الكامل وال أراه ين أرى شبحهُ فإنَّ 

ني يكون لكن حِ  ،بشكل كامل ءيأرى الشَّ من خالله أن ين ايف ميكنجاجي الصَّ اجز الز   احلوإالَّ  ،فافمن الشَّ 
 ،اجيلزجراء احلاجز او  منشيئا  أملح  أستطيع أن  فإن ين ال بشكل كامل  ال  زا  مظلَّ ججاجي حاز الز  جاهذا احل

 كيف نستطيع أن    !؟ما يأيت وعلمَ  ما كان علمَ  نُن كيف نستطيع أن  نستشف  ولكن   ،هذا هو االستشفاف
 ،هذا نفي تأبيدي  و -َذِلك الق رآن فَاْستَ ْنِطق وه وَلْن يَ ْنِطق-قال ،أمي املؤمنني هكذا قال ؟نادائِ  دواءَ  شف  تسن

اطٌق يي نَ اطق عن اهلل وغَ أنا النَّ  ،أنا أخربكم عنه-نهم عَ ك  ر  بِ خْ ن أ  كِ لَ وَ -قال لن ينطق أبدا  بل  ،ما قال مل ينطق
ق ئااحلق هذه-مك  ينِ ا بَ مَ  مَ ظْ نَ م وَ ك  ائِ دَ  اءوَ دَ ي وَ اضِ مَ  ال نِ عَ  ثَ يدِ الحَ ي وَ أتِ ا يَ م مَ لَ عِ  يهِ فِ  نَّ  إِ أَل -يطانالشَّ  عن

منهج التفسير الموضوعي في -!هانستطيع أن نستشفَّ  ننُ  يقول درد الصَّ سيِّ لاو  ،نا عنهاربِ خيُ هو الذي علي  
لو السيِّد -رآن دواء دائِناألنَّ في الق  ما يأتي  وإنَّ في الق رآن ِعلَم ما كان وِعلمَ  ألنَّنا نستنطق الق رآن

الكالم هذا  إذا   ،سيقول ال ؟وعلم ما يأيت لم ما كانعِ  تستشفَّ  تستطيع أن  هل ونقول  ونسألهُ  موجود اآلن
ميكن كيف ف ،غيب ألن  هذا الذي يريد أن يستشف ه هو ،د تسطي عباراتمرَّ و  ،ائيشند كالم إمر   هو

في -لمعاينل وتضييعٌ كالم   تسطيُ ولكن هذا  ،من خالل االستنطاق اللغويذلك كن ال مي !؟استشفافه
املفروض أن هكذا خالفا  ملنهج عليٍّ الُقرآن نا نستنطق ألنَّ -منهج التفسير الموضوعي ألنَّنا نستنطق الق رآن
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نَّين ال معناه أ ؟معىن أن أسأله وال جُييبما  ،تستنطقوه طيعوا أن  ستَ تَ  كم لن  إنَّ  :عليَّا  قال فإنَّ  ،ل العبارةُيكمِ 
وإالَّ ما معىن أن  أسأل  طقه أستنحينئذ  ال أستطيع أن   ،قال فاستنطقوه ولن ينطق ألنَّهُ  ،استنطقه أستطيع أن

 ِعلَم ما كان وِعلمَ  وإنَّ في الق رآنِ  الق رآن منهج التفسير الموضوعي ألنَّنا نستنطق  في -يبال جيُ و رآن القُ 
ألنَّ -!وصاغ صياغة إنشائية ال أكثر لوي  أخذ العبارات من الكالم العَ -دواء دائِنا ألنَّ في القرآنِ ما يأتي 

ما ميكن أن  نستشفَّ )هذا الكالم -ألنَّ في الق رآِن ما ي مكن أْن نستشفَّ منه   ،يننافي الق رآِن َنظَم َما بَ 
كالم خلط  ب  لكالم عليٍّ معفٌ ريفهو حت ،د قطبمن كالم سيِّ هو هذا  ،ليس موجودا  يف كالم عليٍّ  (منهُ 

 ن  لَ وه وَ قُ طِ ن  تَـ س  اِ  :يقولف علي  ا أمَّ  ،الُقرآنستشف املعاين من ننن  :يقول الَّذيد قطب هو سيِّ  ،سيِّد قطب
ُُثَّ ُيضيف عليِه ما  ائيةشنيغه بصياغة إصِ هذا الكالم يُ يأيت ببعض در الصَّ السيِّد و  ،َعنهم كُ ربُ خ  ا أُ أنَ و ق طِ ن  يَـ 

-تجربة األرض جاهات  ماء مواقف السَّ  ستشف منه  نَ  مكن أنْ ا ي  مالق رآن في  ألنَّ -أخذُه من سيِّد قطب
 !!ةعبارات قطبي  هي بالضَّبط هذه العبارات 

عي كما و فسير الموضالتَّ  هو أنَّ األوَّل الرئيس  ارق  الفَ -؟درد الصَّ سيِّ لماذا يقول ا ،33يف صفحة 
در باقر الصَّ السيِّد ممَّد ا بارة عن دروس ألقاهرآنية هي عِ املدرسة القُ  ،ر هذه دروسباتباع-شرحنا باألمس

 فسير الموضوعي كما شرحناهو أنَّ التَّ األوَّل الرئيس  الفارق  -جفى طالبه يف النَّ لعرآن يف تفسي القُ 
قطب  دفسيِّ  ،د قطب مئة يف املئةمنهج سيِّ  ،الل الواقعرآن من خِ لقُ ار فسِّ نُ  نُ يعين نَ -قعوالباألمس يبدأ با
هو أنَّ التَّفسير -رآنر القُ فسِّ يُ الُقرآن يف الواقع يف ظالل  رآن ومن خالل عيشهِ ل القُ يعيش يف ظال

-عين أنا وأنت واألشياء من حولناي-د بالواقع الخارجيحد  وي   الموضوعي كما شرحنا باألمس يبدأ بالواقع
رها ومن امن أفكو من حصيلة هذه التجربة  ت إلى يدهِ لصما وَ  د بكل  يتزوَّ  ،البشرية لة التجربةِ بحصي

 الكريم رآنيعود إلى الق  ث مَّ -تاب الكرميآليات الكِ  د قطببط هو حتليل وتفسي سيِّ بالضَّ -مضامينها
ستنطق ويَ -!!نطقي يقول لن   أمي املؤمنني !دنايا سيِّ -الكريمالق رآن نطق ويست الكريم الق رآنم حك  ي  لِ 

هذا  !!قال لن ينطقاألمي ولكن -عليِه الصَّالة والسَّالم أمير المؤمنين تعبيرِ  د  رآن الكريم على حَ الق  
كون يَ -رآنيعين هو ياور القُ -ارو دور الحِ ق نطِ المستَ  ورَ دَ  ويكون دوره  -م أمي املؤمننيتزوير وحتريف لكال
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عليه  نتعبير اِلمام أمير المؤمني حد  رآن الكريم على طق الق  ويستن ،ضاا ير دوراا إيجابياا أدور المفس  
َيكون دور المفس ر دوراا  وارق دور الحِ نطَ المستَ  ورَ دَ -ينيعالُقرآن دور -ه  ور الم ويكون دَ الة والسَّ الصَّ 

من يطرح األسئلة من يطرح الستفهامات على  لكحاور دور من يطرح المشا م   ال ورَ دَ إيجابياا أيضاا 
يتلقَّى ث مَّ  ،الثَّقافية الَّتي استطاع الحصوَل عليها على ضوء تلك التَّجربةِ  ،البشرية حصيلةِ تلك ال ضوءِ 

ى األجوبة من ثنايا اآليات ق من خالل عملية الحوار مع أشرف كتاب يتلقَّ طاالستن عملية من خاللِ 
هو السيِّد ينقل هذا و  (،قطِ نْ ي َ  نْ لَ وه وَ ق  طِ نْ ت َ اسْ رآن فَ ك الق  لِ ذَ ) : يقولأمي املؤمنني ،ذاعجيب ه-قةالمتفرَّ 
قبل منه هذا يُ  كن أن  ميُ من جهة السند  ! لو كان السيِّد الصَّدر يقول بأنَّ هذا الكالم ضعيف!الكالم
واألمي  (َذِلك الق رآن فَاْستَ ْنِطق وه) هذا األساس ىلبين البحث عيو  ثولكن هو ينقل هذا احلدي ،الكالم

 ؟هذه املنافرةفلماذا  ،مين  الُقرآن تفسَي خذوا  ينأخربكم يعالَّذي أنا  (،نهم عَ ك  ر  بِ خْ ن أ  كِ لَ وَ َوَلْن يَ ْنِطق ) :ليقو 
ا ! !ال أدري  يأخذُ  ،وهرجعوا للكتاب واقرأُ ا ،ُمضادَّة واضحة مع كالم سيِّد األوصياءو  ،ُمنافرة واضحةإن 
ح صرِّ يُ  د قطب من دون أن  يضيف إليه شيئا  من حديث سيِّ و  ،رهيزو  و فه رِّ شيئا  من كالم أمي املؤمنني يُ السي د 

ي أصول التَّفسي عند بل ه ،يةر وص بارات واضحةلعِ ستجدون هذه او د قطب تفسي سي   او بذلك، أنتم اقرأُ 
  .سيِّد قطب

آيات الكتاب لواقع و اا بني طابقة ماملوهي  ،ريقةطهبذه ال ؟الل القرآنر يف ظفسِّ كيف يُ   سيِّد ُقطب
يف ) آن يف كتابهِ ر ر القُ ا يُفسِّ هكذ ،بني آيات الكتاب الكرميو يعيشه الَّذي اخلارجي ما بني الواقع  ،الكرمي

  .هذا املنطق نفسواملنطق هو  (ظالِل الُقرآن

استنطقوه ولن  :وأمي املؤمنني صريا  يقول اهلل عليه يأيت بكالم أمي املؤمنني رمحةُ السيِّد  الغريب أنَّ 
 ا قالهُ مَّ ال يوجد اختالف كبي عَ وهنا  ،ناورهُ  آن وأن  ر نا نستطيع أن  نستنطق القُ على أنَّ  وهو يصر   ،ينطق
وفيه علم ما كان وما يكون وذلك ال فيه حقائق  رآنصحيح القُ  :قال فالسي د اخلوئي أيضا   ،اخلوئي السيِّد
 ،طق هو هونامل !وأساليبها إذا كان عارفا  باللغةِ الُقرآن فهم  يولكن بإمكان اإلنسان أن   ،تيلب أهل اإالَّ  يعرفهُ 

ُملبَّس و هذا منهج فيه شيء من احلداثة و  ،ةتقليديَّ س مبصطلحات وعبارات لبَّ مُ  ي  هذا منهج تقليد وى أنَّ سِ 



 خ الِغّزي    طق / للشيالكتاب النا :3الجزء  –ملّف الكتاب والعترة 
 2حديثي معكم يا شيعة ق  -6عان من التشيع ج ( نو 54الحلقة )                                                                    

 

- 21 - 
 

فقان على هجران االثنان يت  ف ،القضية هي هيوبالتايل  ،قايفثوي الثَّ امن الواقع احلدبعبارات وُمصطلحات 
  :ة النهائية هي هذهيجالنتو  ،بيتلحديث أهل ا

  (.سَتقيماط الـمُ الصِّر ) ووهمبثال وجئت لكم  ر باللغةسَّ فَ  ،رفسِّ اخلوئي يُ السيِّد َلمَّا ذهب 

  !رةة قاصرب سياسي  بأ بتجاقع املعاوإىل الو  ،يعود إىل اللغةسفإن ه  ،اآلن يفس را مَّ در لَ الصَّ السيِّد و 

عرف  نطيع أن  ال نست نن ؟ساسا  نن هل نعرف أسرار الواقعأ ؟واقعرآن من خالل الهم القُ فَ كيف يُـ 
ن لو بدأ احمللِّ يو  نةي  ياسية معتقع حادثة س حينما ،لون السياسيوناحملل  هم أفضل مثال اآلن و  ،أسرار الواقع

وإذا ا وليس كل ه يقةعض احلقبف تتكشَّ و األيام  متر   فعندما ،ا  صحيح ا  واحد لن ّتد وال حتليال  فإن ك  ،لونلِّ يُ 
ات معطي تة أو ليسناقصات عطيمُ مون من خالل هكذا يتكلَّ  ،لهُ  بكالم هلؤالء الـُمحلِّلني مجيعا  ال صحَّةَ 

 ،لونلِّ يُ  هاعلى ضوئو ابقة سدين بتجربة مزو   ،لونا من خالل فهمهم للواقعتخي  ي أشياء هم ،أصال   ةيحقيق
عبة بني ه الليجة هذنت تكونسماذا  للِّ  يُ ل أن  عبة يطلبون من احمللِّ  تبدأ الللون الرياضيون قبل أن  احمللِّ مثال  

من  ؟لواف حلَّ يك  !لونحلِّ مُ ـله الف ما حلَّ النتائج خبالخترج بعد ذلك و ُيلُِّلون و لِّلون يُ  ؟ة القدميف كر  الفريقني
ن رآنية مق القُ احلقائ إىل نصل فكيف ميكن أن   !مسائل عادية من خالل الواقع خُيطئون فيها ،خالل الواقع
ك يت  ،درالصَّ د السيِّ  نا عنده !الواقعإىل  ىك ويؤتَ تَ هل البيت يُ حديث أ ،زلةهاملا هذه م !؟خالل الواقع

حلة رجعنا إىل مر  إذا   ،ةاللغ من خالل ؟وحّتَّ الواقع نُن كيف نفهمهُ  !ويذهب إىل اللغة تيلبأهل ا ثَ حدي
! إذا  أين هذا ؟ليٍّ وآل علي  آن من عر ذ القُ أخنا نَ ذ علينا يف بيعة الغدير أنَّ خِ أُ الَّذي إذا  أين العهد  ،التَّنزيل
لو  ،ميععند اجل هيلقضية هذه ا ،درالصَّ السيِّد اخلوئي وبالسيِّد ب ه القضية ليست خاصة  هذو ! ؟العهد
  حصرَّ  فهناك من ،حواصرِّ يُ  و ملأرَّحوا بذلك ستثناء سواء صَ ون اِ فسي عند اجلميع من دُ م إىل كتب التَّ رجعت
باشر يفإن ه تَّفسي الحدهم أباشر لكن حني يُ  ،السيِّد اخلوئي والسيِّد الصَّدر وهناك من مل ُيصرِّح فعلكما 
 .درلصَّ اباقر د د ممَّ السيِّ وئي و اخلُ السيِّد ث عنها حتدَّ الَّيت نفس الطريقة  ،هذه الطريقة بنفس

 وهذا ه ،ة اّتاهاتَّناذج خمتلفة من عدَّ أوَّل ريد أن أتنأنا هنا أُ  ،انيةفج آخر من املدرسة العر ذ َّنو و 
صية ارات قَ عب ،لن أقرأ عليكم كثيا   ،األوَّلوهذا هو اجلزء  :للسيِّد الطباطبائي (قرآنامليزان يف تفسي ال)
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ا تَ  ماذا  40صفحة  ،ةفسي فتتضح الصورة والفكر  تطبيقيا  من نفس التَّ ال  اخذ مثآُُثَّ رض في بالغَ وأعتقد أنَّ
رآنية الق   اآلياتِ  في تطبيقِ  وايات  ر  وال-كالمهِ انتبهوا إىل  -والر وايات  -؟اجلزء األوَّل يف الطباطائيالسيِّد يقول 

فه ائي وتالقَ الطباطبالسيِّد صنعه هذا مصطلح  ،اجلري-الجريعني روايات عدائهم أَ م أو على أَ ليهِ عَ 
ة وايهبا قالوا لك هذه الرِّ  اية تأيترو  فأي !ماءنزل من السَّ  هُ  وكأنَّ على ألسنة احلوزويني لماء وصار معروفا  العُ 

مرى جيري الُقرآن  أنَّ ب ،ولقتَ الَّيت وايات استخرجه من الرِّ  ؟هبذا املصطلح ءامن أين جف ،باب اجلري منهي 
والقمر  مسا جيري الشَّ مكجيري  الُقرآن  أن  ايات ما قالت بالرو و  ،من هنا أخذ هذا املصطلح ،قمرمس والالشَّ 

ا جيري القُ فال ّتري هذه الُقرآن البيت هم  أهلف ،تيلبخبصوص أهل ا ري جيكما   رآنالقاعدِة عليِهم وإَّنَّ
فما يف مَّد مَُ م هُ ل  كُ مَّد  مَُ آخرهم مَّد مَُ أوسطهم مَّد مَُ م لُ م حقيقة واحدة أوَّ ه ،والقمر على غيهم مسُ الشَّ 
فماذا  ،املصطلح وايات أخذ هذامن هذه الرِّ  ،احلقائقيف املراتب و يف و  يف املقاماتِ  ،فيهمفهو  يف ُمَمَّد رآنِ القُ 

ا تفسي حقيقي يف أهل البيت ما هو بالُقرآن جاءت تفسر آيات الَّيت ت االرواي بأنَّ  :قال ؟قال هذا وإَّن 
والر وايات  في تطبيِق اآلياِت الق رآنية َعليِهم أو على َأعدائهم َأعني روايات الجري  -جريا  هكذا ،جري
 غ  بلَ ما تَ بَّ ور   كثيرٌة في األبواِب ال م ختلفة-ا تصل إىل اآلالفورمب   ،ا  دَّ روايات كثية جِ فعال  هي -كثيرةٌ 

ريد فماذا يُ  ،نيورمبا تبلغ املئ ،رةوايات املفسِّ جنمع الرِّ  الف إذا أردنا أن  ة آدَّ عِ  ،يعين مئات مئات ،مئني-نيالمئ
ال  ولكن ه ،يف أهِل البيت رآنر القُ سث تف  يدحايقول عندنا مئات ومئات من األ ،ئياالطباطبالسيِّد أن يقول 

هكذا حالة يعين  ،رآنتفسيا  للقُ  ليستو قبيل اجلري  يقول هذه من ،تفسيية يعتقد بأنَّ هذه األحاديث
تلك  أكثر وف نتكسيقول -هاأكثرِ  دَ االعام نترك إير  نبيهِ بعد هذا التَّ  ونحن  -!ليست حقيقيةو ضية ر ع

 يثدات كبية من أحاد لنا كميَّ ورِ ابل يُ املقويف  ،الُقرآنيف بيان معاين البيت وردت عن أهل الَّيت  الرِّوايات
ما هي ! ؟نا الطباطبائيدَ يا سي  وايات تلك الرِّ  ث املخالفني ملاذا مل تورد  يدأحا ردتو  بدل أن   ؟ملاذا ،خالفنيامل

  !؟مع حديث أهل البيت مكمشكلت

  !؟اذامل ،للغةولكن أنا سأذهب إىل ارآن أهل البيت يعلمون القُ  :السيِّد اخلوئي يقول
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ي يقول قال أم مك الكاليت  ،نطقيولن الُقرآن استنطقوا  لني يقو ن املؤميمأ بأنَّ  :در يقولالصالسيِّد و 
  !!قطبد رآن بطريقة سيِّ القُ  ُياورُ  ؟كيف ياوره  ،املؤمنني استنطقوه وأنا سأحاوره

 ، أهل البيترآنية يفيات القتُفسِّر اآل ثمن األحادي عندنا مئات ومئات :يقول الطباطبائيالسيِّد و 
ما  !؟ملاذا ،نيلفت املخانا روايال در يو  ؟د لنار يو ولكن ماذا  ،هاسأترك إيرادَ فسي لذلك لكن هذا ليس من التَّ 

 ! ؟ما هذا املرض ؟الشِّيعة ءالمهذا املرض يا عُ 

 الغرضِ  عن الخروجه-؟ذاملا-يةوائإيراد أكثرها في األبحاث الر   حن بعد هذا التنبيه العام نترك  ونَ 
القرآن  ب تفسيتاكِ لا ضُ ر غإذا كان  ،رآنتفسي القُ  غرُض الكتاب ؟ما هو غرُض الكتاب-كتابفي ال

يا  !؟مأعدائه ويف رآن فيهمالقُ  رونث أهل البيت خارجة عن هذا الغرض وهم يفسِّ يدفكيف تكون أحا
لماء عُ يا  هومنطق   طق أي  املن مونا هذافه   ؟مفهَ ا هذه األمور كيف تُ مونتعالوا فه   ،مونااعة تعالوا فه  مج

بقية ال ومنطقُ  ،يعاجلم نطقُ مبل هو  ،ئيباطالطباالسيِّد طق ليس خاصا  بناملهذا و  !؟الشِّيعةيا مراجع و الشِّيعة 
قولوا يل  ؟منطق شيطاين   مأ محاين  طق ر نأنتم قولوا هذا م ،فاسية التَّ يَّ ومنطق بق ،على السواء األحياء واألموات

 !؟يل بكم قولوا ألنفسكم ال شأنَ  !؟أنتم

يف احللقة املاضية ماذا جئت -ةيوائالر  لعام نترك إيراد أكثرها في األبحاثنبيه ابعد هذا التَّ  ونحن  
ها مِ ساء عالَ دة نِ ا سيِّ القول بأنَّ  وإنَّ  عاملنيبأنَّ مرمي سيِّدُة نساء ال :قال ؟ة مرميصَّ ث عن قِ لكم مبثال حني حتدَّ 

ية حادثة اإلفك ماذا ويف قض ،يف احللقة املاضية هقرأناالذي ا الكالم ذهرون تتذك   ،قط هذا يتعارض مع اآليةف
من الشِّيعة  ،مع مارية القبطيةيقولون الشِّيعة و  ،مع عائشة يقولون بأنَّ احلادثة حدثت ةن  السُ  نَّ بأ :قال ؟قال

وجنابه  ،يرفض ما جاء عن األِئمَّة وما جاء عن املخالفني ،وهو يرفض االثنني ،عن املعصومني ؟به أين جاءوا
إذا كانت تلك  !!األَِئمَّةيرفض حديث  هُ لكنَّ  ،النَّيبيف بيت شيء م ا حدث  أن هناك هما غاية بأن ه  يقول

القبطية ما هي من  ثت عن مارياحتدَّ الَّيت وايات الرِّ ف ،من قبيل اجلري اال أورد أكثره يننَّ تقول إِ الَّيت وايات الرِّ 
كما هذه الروايات   ألن   ،فهو يرفض كل شيء ؟فلماذا ترفضها ،تتحدَّث عن واقعة تأرخييةفهي طريق اجلري 

  !!من قبيل اجلريهي يقول 
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نني ممر بأمي املؤ  والقل اهللر الشمس برسو فسَّ مثال  حني تُ  :بيل اجلريآتيكم مبثال ماذا يقصد من قَ س
  .ويتك ذلكما هو من التفسي و ال ذلك يقول هذا جري ثموأ

هلل مضحوك والبيت هل اأيا شيعة  ؟اذا رفضتهامل ؟روايات ماريا القبطية هل كانت من تفسي اجلري
كثرها في أ يرادإ ترك  لعام نا نبيهبعد هذا التَّ  ونحن  -عمياءثقافة ثقافتكم و ك عليكم و عليكم مضح

 .ركتذ فلي   البحث في رضٌ  ما تعلق بها غفي الكتاب إلَّ  لخروجها عن الغرضِ األبحاث الر وائية 

 :يف تفسي ،458فحة ص (،امليزان)العشرون من  ءهذا هو اجلز  ،آتيكم بنموذج من اجلزء العشرين

رد هذا وقد و  ،أقول-ناهحلاجة اوطن ي مَ مِّ يف تفسي القُ  ءيورد ما جا بعد أن   ،{َوالت يِن َوالزَّيْ ت ونِ }

وايات عن ه الرِّ بعض هذ يف-في بعضهاو -قولي إىل أن  -عن موسى ابن جعفروايات في بعض الر  المعنى 
والبلد  ،عليّ  ورسين والطُّ ن والح  سَ حَ يتون الين والزَّ الت   وفي بعضها أنَّ -يف معىن التني والزيتون األِئمَّة

 األَئِمَّةعن  واياتض الرِّ يف بع-هذا في بعض الروايات عنهم وفي بعضهاورد -هو يقول-النَّبياألمين 
-األمين النَّبي البلد  و  ،ور علي  والطُّ  ،نالح سيو أنَّ الت ين والزَّيتون الَحَسن -هوآلِ  عليهِ  اهللُ صلَّى  يبنَّ وعن ال
لنَّيب ! إذا كان ا؟نكمفسي التَّ  يعين نُن نأخذ-شيء  فيفسيرِ يس من التَّ ولَ -يقول ؟ق على ذلكعلِّ ماذا يُ 

فسي أخذ التَّ ن حّتَّ  من أنت ؟تمن أن ،منك سينأخذ التف ،سنيواحلُ  سنِ يتون باحلَ ني والزَّ رون التِّ يفسِّ  واألَِئمَّة
! ؟"يف شيء فسيلتَّ وليس من ا"رآن ر للقُ فسِّ مُ ـهل البيت التقول عن حديث أحّتَّ ومن أنت  ؟منك

 .هذا مثال صريح من األمثلةو وباملناسبة هذه القضية موجودة على طول الكتاب 

 .نذهب إىل فاصل وأعود إليكم بعد الفاصل

واية عن كتاب د رِ ورِ يُ  :د اخلوئي رمحة اهلل عليهللسيِّ  (ن يف تفسي القرآناالبي) من 230يف صفحة 
 يهِ لَ عَ  اهلل  لَّى صَ  مَّدٍ حَ م  لى عَ  ةِ ه اآليَ ذِ هَ بِ  يل  برائِ ل جَ زَ ن َ -؟نا الباقرعن إمامنا الباقر ماذا يقول إمامُ  ،الكايف

واية موجودة يف هذه الطبعة وهي طبعة دار الرِّ  ،األوَّلكايف اجلزء هو الهذا  ،ايفواية موجودة يف الكالرِّ  -هوآلِ 
فيه نكٌت  بابٌ ) :عنوانهُ الَّذي الباب  ،26رقم احلديث  ،473موجودة يف صفحة  ،األسوة للطباعة والنشر



 خ الِغّزي    طق / للشيالكتاب النا :3الجزء  –ملّف الكتاب والعترة 
 2حديثي معكم يا شيعة ق  -6عان من التشيع ج ( نو 54الحلقة )                                                                    

 

- 25 - 
 

ه وآلِ  يهِ لَ عَ  لَّى اهلل  صَ  لى م َحمَّدٍ ة عَ ه اآليَ ذِ هَ بِ  يل  برائِ ل جَ زَ ن َ -26رقم احلديث  (،ةيف الوالي التَّنزيلِ ونتٌف من 

َوِإن ك نت ْم ِفي } :ذاكَ هَ  لى م َحمَّدٍ ة عَ ه اآليَ ذِ هَ يل بِ برائِ ل جَ زَ ن َ -؟اإلمام ماذا يقول ،أكيدا التَّ الحظو -اذَ كَ هَ 

ولكن هذه  ،صفيف قراءة حَ يف املصحف غي موجودة  "يف عليٍّ "-{علي  ِفي  رَْيٍب م مَّا نَ زَّْلَنا َعَلى َعْبِدنَا

نية عن البُ و  ،ث عن اجلانب اللفظياإلمام يتحدَّ  ،يف املعنويحر يف التَّ  ليست ةقضيَّ وال ،أهل البيت قراءةُ هي 

َوِإن ك نت ْم ِفي رَْيٍب م مَّا نَ زَّْلَنا َعَلى } :َهَكذا لى م َحمَّدٍ ة عَ اآليَ ه ذِ هَ بِ  يل  برائِ ل جَ زَ ن َ -آلية يقولللفظية لا

تبُه السيِّد سأقرأ ما كَ  ،ي يرفض هذا الكالماخلوئالسيِّد قطعا  -{فَْأت وْا ِبس ورٍَة م ن م ْثِلهِ  في َعِلي   َعْبِدنَا

 لَّ كُ !  ؟اجعر امل لَّ سلوا كُ ! ؟املراجع ألت ُكلَّ اآلن لو س ،وهذه القضية ليست خاصة بالسيِّد اخلوئي ،اخلوئي
عليٍّ يف  سمُ د اِ رَ قولوا لم هل وَ ! ؟العلمية احلوزات كلَّ !  ؟سات القرآنيةاملؤسَّ  لَّ كُ !  ؟طباءاخلُ  لَّ كُ !  ؟لماءالعُ 

ذلك   وواهللِ  ،سون احملاضراتويؤس   سونهرِّ دوي الكتب فيهعلى هذا ويؤلفون ون ويصر   ،ال :قولونيَ س ؟القرآن
 أبني  يف قراءة حفص هذه وسحّتَّ  ،الُقرآنر يف كِ ُذ  ا  يَّ لع بأنَّ  أهل البيت يقولون ،البيتأهل  كلَُّه خمالٌف ملنهج

 ،عليهصلواُت اهلِل وسالُمُه علي  بامسه  حّتَّ حبسب قراءة حفص هناك أكثر من موطن ذُكر فيهِ  ،لكم ذلك
 سبِ وال حِب  ،فقط غةِ جوع إىل الل  اخلوئي يف الر السيِّد منهجية  سبِ ل البيت ال حِب يث أهدب أحاسَ ولكن حِب 

نُن أن ه و الُقرآن طاق باستن ملؤمننيا كالم أمي   حتريفِ در املنهجية القطبية يفباقر الصَّ السيِّد ممَّد ة منهجي
 ،من التفسي روايات أهل البيت ليست عد  حسني الطباطبائي حني يالسيِّد ممَّد  ةِ ينهجوال مبِ  !رآناور القُ نُ 

 ،خيتلفون أبدا   الو لطريقة ا هذه على نفسهم ملراجع وبقية العلماء وا من التفسي يف شيٌء!ليس وهذا  فيقول
أنا ال  ،هافاسي وعرضتُ التَّ  وجئت بكلَّ  ،يف برامج سابقة هم وقد حتدَّثُت عن هذا املوضوعراجعوا تفاسيَ 

ا صغية وكبية  كلِّ ث عن  تطيع أن أحتدَّ أس يف  ر  ذكَ ا  مل يُ بأنَّ عليَّ  اجلميع يقولونف ،آتيكم بأمثلة وَّناذجإَّنَّ
كلة ما املشتُرى  ،ضها بني أيديكمأعرِ آتيكم بالرِّوايات و وس !رآنيف القُ  رَ كِ ُذ  هُ بأنَّ  ونيعا  يقولمج األَِئمَّةُ و  !رآنالقُ 

ريعا  ين أرى الوقت جيري سَ فاصيل لكنَّ أدخل يف بعض التَّ كنُت   إالَّ و ما عندي وقت  ،ال أدري! ؟عند علماءنا
 .الةذان والصَّ ل األشيئا  فشيئا  من فاص نُن نقتبُ  وها
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هو  ،وايةالرِّ  ها  على هذقيتعقيبا  وتعل ،230صفحة  ،نيف كتابِه البيا عليكم ما ذكرُه السيِّد اخلوئي أقرأُ 
-يقول ،مقالَته اجلميع يقولونفا  به الكرمي وهذا الكالم ليس خاصَّ  رآنمنني جاء يف القُ ؤ اسم أمي امل ر أنَّ نكِ يُ 
يقول حديث الغدير -الغدير ث  يدرآن حالق  مؤمنين لم يذكر صريحاا في لاسم أمير ا ا يدل  على أنَّ مَّ مِ وِ 

 فلماذا ،عليٍّ وإمامة عليٍّ  ث عن واليةِ ير يتحدَّ حديث الغد !؟هي الداللة على ذلك ال أدري ما ،فيه داللة
ذكر اسم أمير المؤمنين لم ي   ى أنَّ عل ا يدلُّ مَّ مِ وَ -هو يقول هكذا! ؟رآنتعارض مع ذكر عليٍّ يف القُ ي

 فإنَّه  صريٌح في أنَّ -تفاصيلها حديث الغدير يعين الواقعة بكلِّ -ه  ير فإنَّ حديث الغدالق رآن صريحاا في 
وبعد أْن وعده  اهلل بالعصَمِة من ورد عليه التأكيد في ذلك  اا بأمر اهلل وبعد أنْ يَّ لِ ب عَ صَ نَ النَّبي إنَّما 

ال عالقة لذا املوضوع أن  يُذكر -صبتج إلى ذلك النَّ حلم يَ الق رآن علي  مذكوراا في  م  ولو كان اس النَّاس
! ؟هبذافما عالقة هذا  ،صبث عن عملية النَّ لك اآليات ال تتحدَّ واطن عديدة ولكن تِ يف مَ  رآنعلي  يف القُ 

أمي املؤمنني صريا  وال زال  سمُ كر فيها اِ ة ُذ ديعد اطنَ تم مو نوا لنا يف كلماروا وبيَّ سَّ فَ األَِئمَّة  نرى أنَّ سنا ألنَّ 
علي   سمُ ال اِ ال زَ  ،ثماينال زال موجودا  يف املصحف العُ  ،لكم ذلك بالتَّفصيل سأبنيُ و  ،إىل اآلن موجودا  
ير بذكر ن قضية الغدقرَ تُ  اعي إىل أن  هو الدَّ ما ف ،قضية التنصيب آليات خبصوصِ لكن مل َترِد هذه ا ،موجودا  

علي  مذكوراا  م  ولو كان اس-والتخليطوالتخبيط بهة ونوع من التخبيص ! هذا نوع من الش  ؟رآنعليٍّ يف القُ 
 اخلليفة بعد رسول اهلل هُ أنَّ رآن بر يف القُ كِ عليٍّ ذُ  سمُ نعم لو كان اِ -صبحتج إلى ذلك النَّ في الق رآن لم يَ 

ي ئو اخلالسيِّد يكون كالم  ضحة ميكن أن  ة واريلو كانت هناك عبارات ص ،دهِ عهبذا التعبي وهو اإلمام من بَ 
منها ف ذِ ن حُ اطمو  هناك ،رآنبامسه يف القُ بأنَّ عليَّا  ذُكر  :قالوا ،لكن األَِئمَّة ما قالوا ذلك ،يحا  وصريا  صح
علي  مذكوراا في  م  ولو كان اس- يومك هذاوهناك مواطن بقيت إىل ،حت بذلكرَّ صَ الَّيت وهي األمي  اسمُ 

رسول شي بالمسلمين ولما خَ  ول إلى تهيئة ذلك الجتماع الحافل صبحتج إلى ذلك النَّ الق رآن لم يَ 
 عليهِ  اهللُ صلَّى النَّيب  بأنَّ السيِّد اخلوئي قد صدََّق -اهلل من إظهار ذلك ليحتاج إلى التأكيد في أمر التبليغ

رآين جاء هبذه ذا الكالم القُ ه !؟ من التبليغى رسول اهللكيف خيش  !؟أي  كالم  هذا ،التبليغ ي منشِ ه قد خَ وآلِ 
نزل الُقرآن  ،وامسعي يا جارة ينرآن نزل بإياك أع القُ أنَّ  هي ؟دةعقا إىل أيِّ  ،املستندة إىل هذه القاعدة ةغالصي

تاب الكرمي هو اخلطاب املوجود يف الكِ هل هذا يعين  ،الواقع البشريفيها نزل مبعاين يقارب  ،ذه الصيغةهب
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صلَّى  انتقاص من رسول اهلل هذا اخلطاب فيهِ ف  حقيقة  إذا كان هذا اخلطاب لرسول اهلل !؟ حقيقة  لرسول اهلل
  !!هوآلِ  عليهِ  اهللُ 

أَي َُّها الرَّس ول  بَ ل ْغ َما أ نِزَل ِإلَْيَك ِمن رَّب َك َوِإن لَّْم ا يَ }-والستون من سورة املائدةالسَّابعة ة اآلي

 ،هوآلِ  عليهِ  اهللُ صلَّى  لرسول اهلل بلسان احلقيقةِ  فيها ليس آلية اخلطابُ ا هذه-{ْل َفَما بَ لَّْغَت ِرَسالََته  تَ ْفعَ 

 ه إىل أيِّ وجَّ ي هُ كأنَّ و  هذا اخلطاب ،عين وامسعي يا جارةاك أإيَّ  بلسانِ  :لقاعدةا بنفِس هذههو هذا اخلطاب 
م ال ه وسلَّ وآلِ  عليهِ  اهللُ صلَّى  النَّيب  و  ،رسول اهللويف منصب  لو كان يف مقاِم ويف منزلةِ األُمَّة  من أفراد فرد  

سبا  ملقام رسول اهلل ايكون هذا الكالم من ال ميكن أن   ،{َفَما بَ لَّْغَت ِرَسالََته  } :يتاج إىل هذا التهديد

ا خُتاطُب النَّيب ، النَّيب بلساِن احلقيقةاآلية ختاطبُ  أنَّ بنا م إذا فهمه وسلَّ وآلِ  عليهِ  اهللُ صلَّى  سان هبذا اللِّ  وإَّنَّ
لكنَُّه  ، هارون معصومموسى يعلم بأنَّ  ،مثلما فعل موسى مع هارون ،األُمَّةى عل لاوتأكيدا   تقريبا  للفكرةِ 

 ،ةيف هذه القضيَّ  نَّ وأالنَّيب أثار غضب موه فعلتالَّذي هذا األمر  بأنَّ  ةِ مَّ  لألُ بنيِّ يُ  وحليته يريد أن   رأسهُ  خذ جير  أ
لو   ،ريقةل هبذه الطَّ عامَ يُ أيضا  ارون أنَّ هَ حّتَّ اسبون اجلميع مُ  ،يف مسألة عبادة العجلو وحيد ة التَّ يف قضيَّ 

 وإالَّ  ،لألمر م هبذه العملية التوضيحية التأكيديةفقا ،ا  شديدا  ابسح بُ حاسَ يُ ه سَ ان هارون قام بذلك فإنَّ ك
ع فهل يتوقَّ  ،معصوم نيب   وهارون أيضا   ،أنَّ هارون معصومبيعلم هو و  ،من أويل العزمو معصوم  موسى نيب  ف

 أن يبنيِّ  األمر ألجلِ  اذ يقوم هبموسى أراد أن   لكنَّ  ؟ةببا  يف هذه القضيَّ كان سَ الَّذي  هارون هو  موسى أنَّ 
 ية هنا تريد أن  اآل !بادة العجلعبنو إسرائيل من به قام الَّذي اعة األمر وفظ !ورة األمرطخو  !فداحة األمر

 ةِ لك ببقيَّ اغت رسالته فما بك لو مل تفعل فما بلَّ بأنَّ  ،هكذا هُ اطب نبيَّ اهلل خيُ  ة أمهية والية عليٍّ بأنَّ مَّ  لألُ بنيِّ تُ 
 ءالملكن ماذا نصنع للع ،إىل رسول اهلل هَ جِّ بلسان احلقيقة وُ و ا  حقيقي  هذا اخلطاب ليس خطابا  ! وإالَّ ؟األُمَّة

اك أعين ة نزل بإيَّ يقر طهبذه ال رآن نزلَ أنَّ القُ ب أهل البيت يقولون !؟ىل روايات أهل البيتوهم ال يعودون إ
اعد و قهناك  ،هبذه القواعد رآنُمفسِّرا  واحدا  يُفسِّر القُ و عاِلَما  واحدا   اآلن مل أجد ين إىللكنَّ  ،وامسعي يا جارة

ن نزل هبذا اللسان بلسان رآالقُ  أنَّ  هي ،ومن القواعد املهمَّة الَّيت وردت عن أهل البيتللتفسي واحدة منها 
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ولكن ما هو بغريب وهو  ،أن يصدر منه هذا الكالمي ئو اخلُ السيِّد من  فغريبٌ  ،مسعي يا جارةأعين وا اكِ إيَّ 
مذكوراا  ولو كان اسم  َعِلي  -النَّيبسهو عتقاد بأقوى وأقبح من االهي ة هذه القضيَّ ف! !يسهوالنَّيب  نَّ يعتقد بأ

ي شِ ا خَ مَ لَ ذلك الجتماع الحافل بالمسلمين و  ول إلى تهيئة بصلم يحتج إلى ذلك النَّ الق رآن في 
شي على رسول اهلل خَ  عون بأنَّ قطعا  سيقِّ -إلى التأكيد في أمر التبليغظهار ذلك ليحتاج  من إِ سول اهللرَ 

وايات هذه الر   بكذبِ  الح كم حديث  الغدير ت وجب   ة  فصحَّ  ةِ لوعلى الجم-األُمَّةي على هداية شِ خَ و األُمَّة 
الَّتي الوداع  ةِ جَّ حديث الغدير كان في حَ  ما أنَّ رآن ول سيَّ في الق   مذكورةٌ  األَئِمَّةِ سماء  أإنَّ  تقولالَّتي 

املسلمني كانوا يفظون  وكأنَّ -بين المسلمين وشيوعهِ الق رآن ة نزول عامَّ و النَّبي أواخر حياة  وقعت في
كالم   هوكالم الهذا ف ،نرآثون عن نسيانم للقُ كيف يتحدَّ   حابةِ الصَّ  رواياتُ علينا ت وقد مرَّ  ،الُقرآن لَّ كُ 

  .ئقاقاحلا  على وليس مبني   إنشائي  

لغدير ر ويف بيعة ايعة الغدت قبل بيحدثالَّيت ة يفاصيل احلقيقالتَّ  هل أنَّ  :ة جدا  مَّ هناك قضية مهُُثَّ 
ة املهمَّ  ناك املعطياتنعم ه ،اصيلالتف لك كلَّ تنن ال َّن ؟فاصيلالتَّ  لت لنا كلَّ قِ هل نُ  ،ريدوبعد بيعة الغ

 ،اترة يف الروايت متناثزئياجُ هناك قضايا و  كمع ذلو كها تلال َّن اصيل كثية ننُ فولكن هناك تَ  ،ساسيةاأل
عليٍّ   اسمأنَّ لكم  ىيتجلَّ لقة سمن هذه احلالثَّاين زء البيت يف اجل يث أهلِ دعليكم بعضا  من أحا قرأُ حني أو 

ون أُ تم أيضا  تقر وأن ،بيتالل هيث أدهذا من خالل أحا ضحُ سيت  و  ،غفلون عنهيَ  حابةُ صَّ رآن واليف القُ  رو مذك
نا مائنا ومراجعلثقافة ع بسبب ،مياءالعالثَّقافة هذه  ببِ بسالُقرآن املوجود يف  وتغفلون عن ذكر عليٍّ رآن القُ 

م    .اصيبلفكر النَّ اعد او ق سبِ حبالُقرآن روا يب وفسَّ صافكر النَّ كرعوا يف الالعمياء ألنَّ

أسماء  تقول إنَّ الَّتي وايات هذه الر   الحكم بكذبِ  ب  وجِ حديث الغدير ت   ة  صحَّ فَ  ملةِ وعلى الج  )
ول سيَّما أنَّ حديث الغدير كان في َحجَِّة الوداع الَّتي وقعت في أواخر حياة  رآني الق  ف ذكورةٌ مَ األَِئمَّة 
هذه -المروية في الكافي واية األخيرةالر   على أنَّ  بين المسلمين عامَّة الق رآن وشيوعهِ  نزولِ و النَّبي 

واية الر   على أنَّ  {فَْأت وْا ِبس ورٍَة م ن م ْثِلهِ  ِفي َعِلي   َوِإن ك نت ْم ِفي رَْيٍب م مَّا نَ زَّْلَنا َعَلى َعْبِدنَا}-الرِّواية

ة وَّ ب   ن  كر اسم علي  في مقام اثبات ال ذ ه فإنَّ دقه في نفسِ مل صِ حتَ ا ل ي  مَّ مِ المروية في الكافي  األخيرة
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 عليٍّ ذكِر من دون هي ية  اآلأنَّ  هومراده -رآن ل يناسب مقتضى الحالثل الق  ن بمي على التياوالتحدّ 

م  اآلية هي يف مقاألنَّ  :يقول ،{َوِإن ك نت ْم ِفي رَْيٍب م مَّا نَ زَّْلَنا َعَلى َعْبِدنَا فَْأت وْا ِبس ورٍَة م ن م ْثِلهِ }

 ،{َوِإن ك نت ْم ِفي رَْيٍب م مَّا نَ زَّْلَنا َعَلى َعْبِدنَا} :فإنَّ اآلية تقول ،النَّيبنكرون نبوة يُ الَّذين االحتجاج على 

مه هِ فَ الَّذي هذا هو الفهم  ،بسورة  من مثِل هذا القرآن {فَْأت وْا ِبس ورٍَة م ن م ْثِلهِ } يعين القرآن بنحو  عام

من ولكن   ،يتعارض مع ذكِر عليٍّ ويتج بأنَّ هذا الفهم هو األصل، لذا فهو اخلوئي يفهمُه السيِّد املخالفون و 
الفهم األصيل يف  !؟يف اآلية هم األصيلهو هذا الفَ  ،وهو فهم املخالفني ،هُ فهمتَ قال بأنَّ هذا الفهم الَّذي 

املصيبة هي  ،{فَْأت وْا ِبس ورٍَة م ن م ْثِلهِ  في علي   َوِإن ك نت ْم ِفي رَْيٍب م مَّا نَ زَّْلَنا َعَلى َعْبِدنَا} :اآلية هو هذا

ُُثَّ بعد ذلك  ألصل وهو األساسيأيت بفهم املخالفني وبتفسي املخالفني وجيعل هذا التفسي هو االسي د  ،هذه
هو أفضل  يقولون هذاله و واحلوزة بأمجعها ُتصفِّق  ،املخالفنيتفسي  يف ضوءِ  تيحديث أهل الب يُناقش

 .التَّفاسي

قت قدار من الوَ مِ  تاج إىلئي حتَ اخلو السيِّد ة من كالم قيَّ قيت بَ نن قاربنا وقت األذان والصَّالة وبَ 
ه البيان يف تفسي عليه  ة اهللوئي رمحاخلالسيِّد الم ة كَ ل قراءة بقيَّ كمِ نُ  ،شاء اهلل تعاىل كمل احلديث إن  فسأُ 

 .الة ألقاكم على خيوالصَّ  بعد فاصل األذانِ 

اٌت يَّ حِ تَ رى وَ تَ ت َ  واتٌ لَ صَ  ،ايهَ ِع فِ دَ و تَ سْ م   ال ر  الس  ا وَ يهَ نِ بَ ا وَ هَ لِ عْ ب َ ا وَ يهَ بِ أَ ة وَ مَ اطِ ى فَ لَ عَ  ل  م صَ ه  اللَّ )
 ة  دَ ي  السَ و  ،سرجِ نَ  ة  دَ ي  السَ و  ،ريكِ سْ نا العَ ام  مَ إِ و  ،يادِ نا الهَ ام  مَ إِ حيث   ،ّراءامَ اع إلى سَ طَ قِ نْ ال اِ الٌم بِ سَ وَ 
 يكَ لَ عَ  اهللِ  وات  لَ صَ  ،تافَ رَ عَ ى وَ نَ م مِ ك  نْ م  ت شَ وحَ تَ سْ ا اَ مَ ات كَ شَ وحِ م   م الك  اِر يَ لى دِ الٌم عَ سَ وَ  ،ةيمَ كِ حَ 
 (.هات  كَ رَ ب َ وَ  اهللِ  ة  مَ حْ رَ وَ  اهلل ةيَّ قِ ا بَ يَ  يدي  سَ 

 (،الُقرآنيف تفسي  البيانُ ) دنا اخلوئي رمحة اهلل عليهسيِّ  تابِ أقرأُ من كِ  نتُ الة كُ والصَّ  ل األذانِ اصِ بل فَ قَ 
ذكرها الَّيت واية وهو يرد  على الرِّ  (،يّ لِ عَ ) :الصيغة رآن هبذهِ يف القُ  ريح  نحو  صَ كر اسِم عليٍّ بِ ث ينكُر ذِ حيَ 
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 :ذاكَ ه هَ لِ آوَ  يهِ لَ اهلل عَ لَّى صَ  مَّدٍ حَ م  ى لَ عَ  ةِ ه اآليَ ذِ هَ بِ  يل  ائِ برَ ل جَ زَ ن َ -الكليين يف الكايف عن إمامنا الباقر

به  ما استدلَّ  من مجلةِ و-{فَْأت وْا ِبس ورٍَة م ن م ْثِلهِ  ِفي َعِلي   َوِإن ك نت ْم ِفي رَْيٍب م مَّا نَ زَّْلَنا َعَلى َعْبِدنَا}

من احتياج  لنصبِه يف الغدير وال عالقة  رآن َلَما كان هناكورا  يف القُ  مذككان علي    ول :لفيقو  ،حديث الغدير
سم عليٍّ كما يف يذكر ا ا أن  أمَّ  ،تنصيب واقعةُ هي واقعة الغدير و ير دالغ فحادثةُ  ،ملوضوعلذا املوضوع هبذا ا

ها مل من بعيد ولكنَّ  ا أشارت للموضوعِ رمبَّ  ،نصيب وعن اإلمامةالتَّ  ث عنية مل تتحدَّ ية فهذه اآلذه اآله
عليٍّ بالصَّراحِة يف آياِت  التعارض بني حديث الغدير وبني ذكر اسم وفما ه ،عو ضث عن هذا املو تتحدَّ 

-واياتويعارض جميع هذه الر  -إىل أن يقول ،عليكم وقد قرأتُ  ،لذا الكالم ! ال وجهَ ؟الكتاِب الكرمي
وي عارض -فتُحذِ  هاكرت ولكنَّ ُذ األَِئمَّة اسم علي وأمساء  ليها هناك روايات تقول بأنَّ أشار إالَّيت ت اوايالرِّ 

 اهلل ولِ ن قَ اهلل عَ  بدِ ا عَ بَ أَ  لت  أَ سَ  الَ قَ ) :في الكافي أبي بصير المروية   صحيحة   جميع هذه الر وايات

 نَ َزَلت ِفي علي  ابِن أبي طاِلب :فَ َقالَ  ،قالَ  {ِطيع وْا الّلَه َوَأِطيع وْا الرَّس وَل َوأ ْوِلي اأَلْمِر ِمنك مْ وأَ }:الىعَ ت َ 

 الَ قَ  ؟اِب اهللتَ ي كِ ه فِ يتِ بَ  هلَ أَ اا وَ يَّ لِ عَ  م  سَ م ي  ه لَ ا لَ مَ ولون فَ ق  اس ي َ النَّ  إنَّ  :ه  لت لَ ق  ف َ  ،ينسَ ن والح  سَ والحَ 
مل  ينيع-اا عَ ب َ رْ أَ  َل ثاا وَ اَل م ثَ ه  اهلل لَ  م  م ي سَ لَ الة وَ يه الصَّ لَ ت عَ لَ زَ  ن َ ول اهللس  رَ  م إنَّ ه  وا لَ ول  ق  ف َ  :المالسَّ  يهِ لَ عَ 

واية لرِّ  ابني هذهِ وال يوجد تعارض -(كلِ م ذَ ه  ر لَ سَّ فَ ي الَّذِ و ل اهلل ه  و س  رَ  انَ كَ تَّى  حَ -كعاتيذكر عدد الرَّ 
إنَّ النَّاس و  ،عن ُمصحف  ُمرَّف ثوناس يتحدَّ النَّ  إنَّ ف ،عليٍّ  اسمِ  ثت عن ذكرِ حتدَّ الَّيت ت اوايوبني الرِّ 
 فاإلمامُ  ،حلقيقةفيأيت هذا اجلواب على سبيل اجلدل ال على سبيل ا ،رآنن حقائق القُ و فيعر  وهم ال يتحدَّثون

م هم يزعمون ذلك ألنَّ  ،الُقرآنيف  راحة  د صَ يرِ  اسم عليٍّ مل نَّ مهم بأزعال لم هذا الكالم على أساس ق هنا
فمن  ،رآنهم ال يعرفون حقائق القُ  ثانية من جهة  و  ،ف هذا من جهةحرَّ مُ ـين اليستندون إىل املصحف العثما

فال يوجد  ،ذكرهاالنَّيب و  ،كعاتاهلل مل يذكر عدد الرَّ  إنَّ ف :قالحيث  الاإلمام هبذا املثجاءهم باب احملاججة 
 حة  فتكون هذه الصحي-فيقول ،وجد كنزا  عظيما   هُ ي وكأنَّ ئو اخلالسيِّد ذكرها الَّيت واية ض بني هذ الرِّ ر ا تعأي  

مل فيها أكثر من تيُ الَّيت  الرِّواية كيف حتكُم عليها هبذهِ   ،روايات كثية-واياتك الر  حاكمةا على جميع تل
ذكر اسم أمير  للمراد منها وأنَّ  حةا وض  وم   حاكمةا على جميع تلك الر وايات فتكون هذه الصحيحة  -وجه
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هذه  ،واياتك الرِّ موجودا  يف تلال  يعين مل يكن أص-فسيروايات قد كان بعنوان التَّ المؤمنين في تلك الر  
وبقيَّة الرِّوايات  ؟ا  كيف يكون هذا تفسي   ،(َهَكَذا مَّدحَ م  ى لَ ة عَ ه اآليهذِ ل بِ ائِيبرَ جَ  لَ زَ ن َ ) :واياترواية من الرِّ 

 .!!انالسهو هذا 

نزيل مع بعنوان التَّ  فسير أولتَّ اوايات قد كان بعنوان لك الر  كر اسم أمير المؤمنين في تِ ذِ  وأنَّ 
لك األجزاء تِ  أخفىالنَّيب  ل ولكنَّ زينبعنوان التَّ  أو ،قال ،هو مل يقف عند التَّفسي فقط-عدِم األمر بالتَّبليغ

ضاف وي  -واياتلرِّ ارار من حقيقة ولة الفام هل  وهذا كُ -بالتَّبليغ أو بعنوان التَّنزيل مع عدِم األمرِ -ياتمن اآل
 أنَّ بال ق من-رآنق  في ال لي  وا بذكر اسٍم عحتجُّ أبي بكر لم يَ  فين عن بيعةِ ل  خ المتإلى ذلك أنَّ 

ا كانت ورمبَّ  ،ناإلي تل مجيع احملاججات وصال يوجد دليل على أنَّ  ؟لينااحملجاجات بكاملها وصلت إ
لى وي ضاف إ-قناعدل واإليل اجلعلى سب ،بصييب ادق يف رواية أة اإلمام الصَّ جَ اجَ مُ  يضا  مثلاحملاججات أ

كٌر في ذ  ولو كان له   لق رآني ا فذلك أنَّ المتخل فين عن بيعة أبي بكر لم َيحتجُّوا بذكر اسٍم علي  
أمر  ةن بعد تماميّ كا  دلّ المست بزعمالق رآن ميع جَ  ما أنَّ ول سيَّ  ةجَّ ح  لبلغ في االكتاب لكان ذلك أ

كالم   ةِ وَّ قن ع ظرالنَّ  بغضِّ -ياتالواضحة على عدم ذكره في اآل ةِ  غير يسير فهذا من األدلانٍ الخالفة بزم
 .عتةتاب وال والكنُ ن ،تاواينن والرَّ  ،هبذا الكالملنا  ال شأنَ  ،ضعفهِ اخلوئي أو عن السيِّد 

  ال (،آن الكريمر الق    فيذكر  علي  ) :قطة ومرادي من هذه النقطةأنتقل إىل هذه الن   ولكن قبل أن  
بنحو  ليس و  ،خفيٍّ ر بنحو  كِ ُذ ا إَّنَّ و  ،ا  مل يذكر بنحو  صريحرونا بأنَّ عليَّ فسِّ كما يقول علماؤنا ومراجعنا ومُ 

ك ا املوضوع هناهذوَّل أأتن ن  على الروايات ولكن قبل أ سنمر   ،قول خبالِف ذلكتَ  واياتُ الرِّ و  ،اضحا  وَ 
 :أشي إليهما أن   الحظتان أحببتُ مُ 

اطق يف هذا لسلِة حلقاِت برنامج الكتاُب النَّ األخيُة يف سِ  هذه احللقة هي احللقةُ  :المالحظة األولى
ل أو شعبان وسأح نعود إذا بقينا أحياء يف شهرِ شاء اهلل تعاىل سَ  إن   ،هحلقاتُ  نتهِ ربنامج مل تَ ال ،ماينالزَّ  عِ طاملق
ا  واملوضوعات الباقية ة جدَّ همَّ يت عندنا موضوعات مُ قِ بَ  ،هذا الربنامج من  احلديث يف احللقاِت القادمةِ متَّ أُ  أن  

 لت أرضيةلقة األوىل إىل هذه احللقة وهي اخلامسة واألربعون تشكَّ من احلف ،متتقدَّ الَّيت من املوضوعات  أهم  
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لت تشكَّ  ،تنَ يـِّ بُـ الَّيت واملطالب املهم ة قائق والوثائق قائق والدَّ من خالل احلللمتابعني لذا الربنامج صلبة 
 شاء اهللُ  شعبان إن  ستأتينا يف شهر الَّيت احللقات املتبقية و و  ،اء العقائدية أساسية للبنة وأرضي  همَّ أرضية مُ 

فإن  نُت سابقا  وكما بيَّ  ،لى خيألقاكم يف أيام شعبان ع ،ألمهيةاية الى عناوين يف غايِة غتعاىل ستشتمل عَ 
عريف كورس ثقايف مَ وهي عبارة عن   ،ربيُع املعرفة هيرمضان  شعبان وشهرُ  رجب وشهرُ  شهرُ  ،هذه األشهر
برامج هذا  أوقات إعادة وبث   ار القناةبخأ ريطِ ون على شَ تقرأُ وس ،فكثَّ مُ  هرائي مهدوي  يعي زَ عقائدي شِ 
طيلة أيام شهر رجب  (يا علي  ) عاد بث برنامجشاء اهلل تعاىل سيُ  أليام القادمة القريبة إن  يف ا ،قايفالكورس الثَّ 

ا من شهرِ حّتَّ و   ،آِل اهلل التوحيد حبسِب ذوقِ  برنامج يضعكم يف أجواءِ  (يا علي  )ج مابرن ،شعبان أيام رمبَّ
 ج يف غاية األمهيةبرنامفهو  ،عةبنتم قادرين على املتانامج إذا كُ تابعوا هذا الرب  ،اهرةتة الط  العِ  ذوقِ  حبسبِ و 

 عادُ وسيُ  ،عليهصلواُت اهلِل وسالُمُه قين ملعرفتِه يوف   قكم وأن  يوف   املؤمنني أن   أميَ  وأسألُ  .؟!(.يا علي  )بعنوان 
يلة على شريط له الالبث والعرض ستكون حاضرة هذ دُ مواعيو  (،اطقبرنامج الكتاب النَّ )هذا الربنامج أيضا  

ربعني اعات احللقات األربعة واألدد سَ عَ  ،عاد بث هذا الربنامج من احللقة األوىل إىل هذه احللقةسيُ  ،األخبار
ساعة  113حلقة يف  نيا أربعة وأربعنلقة فعندضاف إليها هذه احلَ وتُ  ،دقائق ومخسني ثانية ساعة وأربع 113

ف باملطالب املعرفية كثَّ مُ  هُ ا  وال هو بالقصي لكنَّ وقت ما هو بالطويل جدَّ وهو  ،وأربع دقائق ومخسني ثانية
ة ولها على طاها ووضعتُ جلبتُ الَّيت تب سواء العشرات بل املئات من الكُ و  واملعلومات وخبالصة العشرات

 ،نامجيف طوايا هذا الرب الكثي من مطالبها  ثتكم عنها وذكرتُ حدَّ و  قرأتا وأحفظ معلوماتايت الَّ أو  ،البحث
ي شاء اهلل نلتق إن   (،.!!.تى تراك عيني بقيَّة اهللمَ ) :مباشر يوميا   برنامج بث   انرمضان سيكون عند ويف شهرِ 

ة ابن جَّ زماننا احلُ  ناِء إمامِ الِل وفِ يف ظِ  ومعرفية   سعيدة   جولة   معا  يف هبُ ذة ابن احلسن ونجَّ مائدة احلُ  على
 ،قفياملختار الثَّ  الويف   سيين  احلُ  رُ أيضا  يف شهر رمضان برنامج الثائ وسُيعاد ،عليهصلواُت اهلِل وسالُمُه ن سَ احلَ 

تتفرَُّع كل  الَّيت  ،القول حلنِ  ةِ ملنهجي  و  ةِ ملسلكي   وعملي   تطبيٌق علمي   هُ ألنَّ  ،ة أيضا  يف غاية األمهيَّ  وهو برنامجٌ 
فكر منهج  قِ تنتمي إىل عميالَّيت ها سِ سُ قواعدها ومن خالِل أُ  ات من خاللِ هذه امللف   ربامج وكل  هذه ال

 أمتىنَّ  ،قايف املعريف العقائديهبذا الربنامج وبالكورس الثَّ  قُ تتعلَّ الَّيت ملالحظة األوىل اهي  هذهِ . الكتاِب والعتة
ر هُ شألَ ا ل يف هذه الربامج على األقيتابعوا حبرص هذهِ  أمتىن على إخويت وأخوايت أن  و  ،ائي وبنايتعلى أبن
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شاء اهلل  إن   وستتغيُ  ،كم معرفة  جديدةقيدتَ وستعرفون عَ  ،جديدة عرفة  كم مَ كم ستعرفون دينَ وأزعم بأنَّ  ،الثةالثَّ 
 لكم ول أكثر من ذلك أمتىن  ال أق ،هنيريدو  وآلُهُ  ،ريدهُ هو يُ الَّذي حو زمانكم إىل النَّ  تعاىل عالقتكم بإمامِ 

 .التوفيق

 ر أنَّ هناك من يتصوَّ لكثي و كثي واال يعساممإىل  يصلُ  :أردت اِلشارة إليهاالَّتي  انيةالمالحظة الثَّ 
 ،معنيَّ ه سياسي اّتا ،سي معنيَّ وراء هذه القناة هناك مشروع سياو  ،ثيدوراء هذه األحاو  ،الربنامجوراء هذا 

أنا و من قريب و  د  يمن بع اتادمُض خَ عرِ ياسية تَ وقد وصلتين رسالة أو أكثر من رسالة من بعض اجلهات السِّ 
 شروع سياسي  م دي أي  يس عنل .!!.وللشراء للبيعِ  أنا لستُ  لكن يف احلقيقةِ  ،ا  وماسي  لأشكرهم شكرا  دب

 يططيخت ويف يتيف ني   ،ستقبلامل يف وال اآلن وال حّت ال يف السابق ،ةياسي  سِ  رتباط بأيَّة جهة  على اِ  ستُ ولَ 
 ،ليهِ عالَّذي أنا  هذا هو ،أموت حّتَّ  سياسي   مشروع   صابعي يف أيِّ من أ  لن أضع أصبعا  واحدا  حليايت أينَّ 

 ،نةسر من ثالثني أكث نذُ ملسياسية االعالقة يل باألوضاع  يعرفونين أن   ،ربفونين عن قُ ر عيالَّذين  ،يس اليومل
ن ا أكثر مرمبَّ ة و دقَّ ب ةسي  اتابع األوضاع السيأُ  ،د العمل السياسي  ض لستُ  ،باجلوِّ السياسيال شأن يل 

أي جهة  رتبط بة ولن أياسيسِّ اع الين لن أتدخل يف األوضلكنَّ  ا  دَّ ة واسعة جِ ياسي  ثقافيت السِّ  ،نيي  سالسيا
من حّتَّ امات  أنواع االتشّتَّ  تُ مات ِ  ،ةة سري  سياسي   ة وال جهاتوفال اجلهات السياسية العلنية املعر  ،سياسية

أحد  مَسعُت  نا كحال أيِّ أ واهللِ خرى و ومموعات أُ  "ماءند السَّ جُ "وبني  بطوا فيما بيينبل احلكومة العراقية رَ قِ 
نفسي  بر ئريد أن  أ أُ الوهنا  تاماتِّ البا ال أعبأُ  ،هاتاجل هذه لِّ كُ شيئا  عن   فُ ال أعرِ و  ،اخلرب من التلفزيون

ا أحتدَُّث عن حقيقة  ،عندي يس مهما  هذالاجلهة  ام تلكأو أم مام هذه اجلهةئا  أي أكون بر ال يهمين أن   ،إَّنَّ
 ،(االنائبات فإن   در   هللِ ) ،ينعلمت ربجاتَّ متين والاحلياة علَّ  ،يفصنِ من التَّ  ريقة  طَ  أيِّ ف بِ صنَّ أُ  أن   وال أعبأُ 

  :ما يقوله الشاعر ومجيلٌ 

 ارِ َوَصيَقل  اأَلْحرَ  َصَدأ الل َئامِ                هلل َدرُّ النَّائَِبات فَإنَّها

 (،اخلطوب ستهُ فالن ضرَّ )رب كما يقول العَ   ،ةرَّ مُ ـوال بتفاصيلها احللوةِ  ،فاصيلهالِّ تبكُ  النائباُت واحلياةُ 
هذا  ال يوظفحّتَّ  :أقول ين للحقيقةِ لكنَّ  ،ك القولاذبوب فال أعبا ال هبذا القول وال ستين اخلطلقد ضر  
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 قون أو الصدِّ واهلل تُ  ،نسب إىل جهة سياسيةسياسي أو الّتاه سياسي أو يُ  ع  و ر الربنامج أو هذا احلديث ملش
هذا ولن يكون  ال يف السَّابق وال اآلن سياسية هة  جِ  ةرتباط بأيِّ ليس يل أي إ ،ا أقول لبيان احلقيقةقون أنتصدِّ 

 ال التنظيمات العلنية وال التنظيمات ،اسيةيل بالتنظيمات السي ال عالقةَ  ،تعاىل شاء اهللُ  يف املستقبل إن  
ُث عن نفسي أنا أحتدَّ  ،من أفراد عائليت الصغيةحّتَّ وال  ،ث بامسيلين أو يتحدَّ ال يوجد من ميث   ،لسريةا

 مرجعية ليس يل ارتباط شخصي بأيِّ  ،لينهناك من ميث   وال نطق عينِّ اطق يَ كالء وال نَ ليس عندي ُو  ،بنفسي
ينيَّة عيات جر من امل   .هُ طرحُ أَ الَّذي ي وأنا مسئول عن سعن نفسي بنف ثُ أنا أحتدَّ  ،سياسية هة  جِ  وال بأيِّ الدِّ

 مئة يف لتغيي السياسيا مع ناأ ،دا  العملية السياسية يف العراق أب دَّ  ضِ فوين يف بعض األحيان أين  صنِّ يُ 
 وقت ويف نفس ال ،ناآلخرو  نتقدهاكما ي  واألوضاع املوجودة يف العراق ين أنتقد األوضاع السياسيةلكنَّ  ،املئة

ين أنتقد األوضاع  لكنَّ  ،2003حدث يف سنة الَّذي أقصد التغيي  ،هالعملية السياسية برمَّتاأدافع عن هذه 
التغيي  دامي وبنيلصَّ من الزَّ ايف يعة الشِّ  ننُ على األقل ا عليه كبي بني ما كن    فارقٌ هناك  ،نتقد اآلخرونكما يَ 

  .2003حدث بعد سنة الَّذي السياسي 

ينيَّةين بأينَّ ضد نُيصنفو  ينيَّ املؤسَّسة الضد  أنا لستُ  ،املؤسَّسة الدِّ ينيَّة ا املؤسَّسةِ بن اأنا ة دِّ وأنا من لدِّ
نا ال أعبأ  أ ،أعبأ بذلك ال ُفوينصنـِّ يُ ريدون أن  هم يُ  ،بذلك فُ تشرَّ احلوزة العلمية وأ أنا من أساتذةِ  ،اتأساتذ

ينيَّة أنا لسُت ضدَّ املؤسَّسةِ  ،فوينصنِّ كيف يُ  مثلما  ،ميالقسو يف كقد أ ،صالحهالب بإطاأنا أُ  ،أصلها يف الدِّ
من  ؟آلخريناون على م يقسهملاذا  !؟فلماذا هم يقسون َعَلي ،ي أنا أقسو يف كالمي عليهملَ قسون عَ هم يَ 

ينيَّ ملؤسَّسا دَ ضِ  لستُ  ،ي أقسو عليهم يف الكالملَ قسون عَ مثلما يَ  ؟أين جاءوا هبذه الصالحية ألنين ة ة الدِّ
ينيَّة  أعتقد بأنَّ  يعي ولست لشِّ ا سع يف الواقعمار  واإىل د يذلك يؤدِّ  ساسها فإنَّ يلت من أزِ لو أُ املؤسَّسة الدِّ

ين أنَّ ب عتقدوني رونخإذا كان اآل ،يف عقيديتو ل يف نظري على األق ،الشِّيعيقع الوا عن دمار أحبثُ الَّذي أنا 
ار دم يف ن يسعىنا ِمَّ ألسُت  خصيةنظري الشَّ ر هم أحرار لكن على األقل من وجهة األمهذا يف  مُ أساه

ينيَّة  دَّ ضِ  فلستُ  ،الشِّيعي عقالوا ُع صويت اإلصالح وأرفبأطالُب  أنا ،دهايف أصل وجو و يف أصلها املؤسَّسة الدِّ
  .آلنده اأرد  الَّذي هذا الكالم  دردِّ سنة وأنا أُ  30يعرفون قبل أكثر من اجلميع  ،ليس اآلن يف هذا الربنامج
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أهل  ضعهُ عية نظاٌم و م املرجنظا ،ال ميكن ذلك ، أحارب املرجعيةاملرجعية وأينَّ  دَّ  ضِ فوين بأينِّ صنِّ يُ 
أمرون ية كانوا مَّ ئِ األَ  ،ةاألَِئمَّ ن اٌم موجوٌد يف زمانظ املرجعيةُ  ؟البيتأهل  نظاما  وضعهُ كيف أحارب   ،البيت

م كان ا ابن آدزكري  و  ،جعا  ر كان م  وزرارةُ  ،ل ابن عمر كان مرجعا  فاملفضَّ  ،يرجعوا إىل أصحاهبم بأن  الشِّيعة 
طالُب أُ ! أنا ؟مرجعيةربا  للُما كيف أكون  ،د لكم قائمة طويلةأعدِّ  ريد أن  وفالن وفالن وفالن ال أُ  ،مرجعا  

ينيَّ  سةِ ؤسَّ يف امل املوجودةِ  مةِ نظِ األَ  بإصالحِ  بُ الِ أطَ  ،هابإصالحِ    .ةالدِّ

نفسي  ريد أن أُبرِّئَ واهلل واهلِل وهنا ال أُ  ،باب على ترك تقليد العلماءلشَّ ا ع بأين أشج  ينِّ يقولون عَ 
ألحد   لتُ إىل هذه اللحظة ما قُ  ،إىل هذه اللحظة ،امني حديثيضمتعرفوا حّتَّ  لكم احلقائق بني  أُ  ،مكمَ أما
 ة قضيةٌ هذه القضيَّ  ،إليه ده وهو يطمئن  قلِّ يُ الَّذي ملرجع ايتك  من أحد  أن   لبتُ وال طَ  ،العلماء يتك تقليدَ  أن  

ا م ،فذلك شأنهُ  ادأو من ص نيأن يأخذ دينه من سب مئن  طسان ينإذا كان اإل ،ةعقائدي   وقضيةٌ  ،ةوجداني  
ينيَّة ة طبالرا ،ةينويف رابطة  دي عقائدية مسألة   ة ويفجداني و يف عالقة   عالقيت أنا أتدخل ة فيما بني رابطة قلبي  الدِّ

األَئِمَّة عه رَّ التقليد أمٌر شَ ف ،جعيةر امل دَّ ض أنا لستُ  ،ابطةلرَّ ا ل يف تفكيك هذهف أتدخَّ يك  ،سان وبني إمامهِ ناإل
هذا هو  ،إىل الكوفة لظم يرجعهم إىل املفضَّ امام الكاإلكان   ،إىل املدينة تونيأكان النَّاس حينما   .أيامهم يف

 ،دم يف قم وهكذااس إىل زكريا ابن آرجع النَّ ضا يُ اإلمام الرِّ وكان  ،ل يف الكوفةهم إىل املفضَّ عُ رجِ يُ  ،التقليد
 !؟حاربهأُ  كيف ميكن يل أنا أن    ِئهمالمإىل عُ الشِّيعة رجوع ى هذا فوعل ،األَِئمَّةكان موجودا  يف زمان   فالتقليدُ 

 كِ اس إىل التمس  أدعو النَّ هي أين  نار على طول عمري  أطرحها ليلَ يت الَّيت الرسو  ،ا  هذا الكالم ليس منطقي  
لكنَّين ضدَّ هذه األمور  ،اس إىل هذا إىل التقليدلنَّ  ايدفعُ الَّذي أهل البيت هو  وحديثُ  ،تيلبث أهل ايدحب

 هذه !ةليمة إىل منظومة كهنوتي  حيحة السَّ الوجدانية الصَّ الشِّيعيَّة  يدظومة التقللت منفحوَّ  ،ت بالتقليدقَ الَّيت ُأحلِ 
أضيف هذا ال الَّذي وضع وهذا اليلمان تُ الَّيت ة ألبعاد الغيبب  ا هذهو  قديس والاالت الغريبةإلضافات وهذا التَّ ا

 ها كيف يل أن  ائِ ينها وتأخذ دينها من علمم دِ تتعلَّ و  أمَّا أنَّ الشِّيعة تعود إىل علمائها ،ألهل البيت به عالقةَ 
 أنَّ وهو  ،التقليد حالة طبيعية يف احلياة ،يف احليوانات موجود التقليد حّت ،نونهل أنا م ،لكذأرفض 

 متحق قا   إذا كان هذا املضمون من التقليد ،اخلربة وانتهينا إىل صاحب يعودُ فإن ه  خربة  ميتلك اإلنسان حني ال 
ين يف هذا يلَّ مع أنَّ نسب إِ كثي من هذه املضامني تُ   !؟ أنكرهكيف يل أن  ف تيريده أهل البيالَّذي وهو 
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والندوات  ،اعاتعشرات وعشرات السَّ و  ت عشراتمة قد تكلَّ يعات يف موضوع التقليد واملرجاملوضوع بالذَّ 
وعلى الكثي من املواقع وعلى صفحات  زهرائيون موجودة على موقعو  ،نتنتموجودة على اإلاديث واألح

  .سبوكالفي

أنا  ،معىن االستقالل كما أناة بتمام ستقلَّ قناة مُ هي  ،قمر الفضائيةقناة ال ، هذه القناةلذا أقول بأنَّ 
يف بيان آرائي  ر  أنا حُ  ،كاملة    مطلقة   ية  ر  عن ح  طريقيت يف احلديث تكشفُ حرَّة وأعتقد أنَّ  ةٌ ستقلَّ مُ  شخصيةٌ 
 ليس عندي أي  و  ،ةة وال جبهات سياسي  ي  دينام االستقالل ال أرتبط ال جبهات مت ستقل  ومُ  ،مواقفي اذويف اخت

  رجلُ و  كر  فِ  أنا رجلُ  ،ةعامة متمعي  ة أو ز ة أو زعامة ديني  وال عندي مشروع لزعامة سياسي   ،مشروع سياسي  
 ،هاسُ أنا فارِ  احةُ نعم هذه السَّ  ،وتبليغ   م  وإعال علميٍّ  لس  ومَ  اضرة  ومُ  ودرس   ة  نصَّ ومِ  نرب  ومِ  وورقة   قلم  و  كتاب  

يل  ياسية وال عالقةَ يل باألوضاع السِّ  احة ال عالقةَ هذه السَّ  كن خارجَ ل ،ظفاريعومة أَ نُ  نذُ مُ بل وليس اليوم 
ء االعلم وحني انتقدُ  ،هابعينِ  شخصية   ها أو ضد  بعينِ  جهة   د  وما عندي برنامج أو مشروع ض ،اتخصي  بالشَّ 

هناك  ،ص اآلخرونشخِّ وتشخيصي للمشكلة اآلن ال كما يُ  ،ة مع أحد  صي  ما عندي مشكلة شخفواملراجع 
ار عم  السيِّد املشكلة  ،درمقتدى الصَّ السيِّد شكلة امل ،ينالسيستاالسيِّد  بعض النَّاس يقولون املشكلة مثال  

حّتَّ لو أنَّ  ،أنا أقول املشكلة ليست يف األشخاص ،املشكلة فالن الفالين ،املشكلة رئيس الوزراء ،احلكيم
فإن  دد لو ذهبوا مجيعا  ماتوا وجاء أشخاص جُ حّتَّ  ،أو مل نتفق هؤالء األشخاص سواء اتَّفقنا على صالحهم

أشخاصا   جر خاملنهجية ستُ و  ،األشخاص لة يفيف املنهجية وليست املشكهي املشكلة ف ،املشكلة ستبقى
بوا يل سبِّ نتقدهم مل يُ االَّذين هؤالء األشخاص  ،يل باألشخاص ال عالقةَ و األشخاص  إنَّين ال أنتقدُ  ،آخرين
  ؟ثلكن كيف أحتدَّ  ،وعلمي   فكري   حديثٌ  احلديثُ  ،ةندي معهم مشكلة شخصي  وأنا ما ع ة  شخصي   مشكلة  
وحني  ،ألصلي ومن الكتاب األصليالفكرة من املصدر ال او تنأبأين  أنتم تالحطون  ؟ل الفكرةوصِ كيف أُ 

على ذوقي ال  لعتة اثِ يدوعلى ح على الكتابِ  ه وأعرضهُ حديثَ ل او م عليه وأتن أو الفقيه أترح  كر العاملِ أذ 
قويل  بُ كذَّ ك يُ ومع ذل ،والعتة ة مع الكتابِ لالطوي فقد نشأ من املمارسةِ  قو وإذا كان يل من ذ ،اخلاص

ث من دون األمساء كيف أحتدَّ   قولوا يل ؟ثكيف أحتدَّ فبالكتب  آتِ باألمساء ومل  آتِ فإذا مل  ،الويقال ويق
 ويت واخلط  صَّ والكتب والفيديو والتسجيل ال ألمساءوأنا مع ا يف الواء! ! هكذا احتماالت؟وماذا أقول والكتب
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فقولوا يل كيف  ،هذه احلقائق رُ ويُقال هذه أكاذيب وتُنكَ  بُ كذَّ ومع ذلك أُ  ،ة باليدالكتابة اخلطي   ،باليد
خصيا  أنا شَ  ،من اإلتيان بالوثائق دَّ البُ  ،من اإلتيان بالكتب دَّ البُ  ،األمساء كرِ ذِ  من دَّ البُ ! ؟ث حينئذ  أحتدَّ 

كيف أستطيع أن    !؟كرةالفِ  لوصِ أُ  لكن كيف أستطيع أن   ،راغبا  يف ذلك لستُ  واهللِ  ،راغبا  يف ذلك ستُ لَ 
 !؟أُوِصل رساليت إال  ِعرب هذه الوسائل

ميينا  أو  ينفصنِّ وال أعبأ مبن يُ  ،ينقصدِّ يُ  ن ملمبو قين أعبأ مبن صدَّ أطيل عليكم كثيا  وال أن  أُ  ريدال أُ 
تكون حّتَّ مي اتابعون بر تُ  نالَّذيها لكم أنتم تُ حر ها وشنتُ بيَّ  ُكل  هذه املطالب  ،كل  ذلك ال أعبُأ بهِ   ،اال  ِش 

 ،ةفكري   ةٌ  عقائدي  يتالرس ،من اجلهات جهة   دَّ ضِ  اء  دَ اية عَ رَ  يفي وال أمحلُ سَ  أنا ال أمحلُ  ،الصورة واضحة
 ،ما عندي شيء آخر ،د كالمرَّ مُ  ،د حديثرَّ أنا مُ  ،بيدي رة  هي ليست متوفِّ أطالب هبا الَّيت  لملعا لوسائ

واب من دون ة الصَّ صل إىل جادَّ نَ  نا لن نستطيع أن  ألنَّ  ،وسائل إصالحيةهي  هبا وسائل الَّيت أُطالبُ ال
يق ر طالتغيي يف اجملتمع يأيت من  :دينمو عز على هذين الودائما  أرك   ،عليم واإلعالماستعمال املنطق والعقل والتَّ 

 وأدل   ،اإلعالم والتعليمهي لكانت وسائلي يف اإلصالح والتَّغيي  ت يل اإلمكاناتر فَّ و لو ت ،اإلعالم والتعليم
 ،القناة تقغلِ ة اإلمكانات أُ لَّ ولكن بسبب قِ  ،ةقناة املودَّ  وفتحتُ  ستُ سَّ ابقا  وأسَ  عيتُ ين سَ دليل على ذلك أنَّ 

 ،القمر القناة قناةُ  تحت هذهفَ ُُثَّ  ،يهابرامي فِ  وبدأت أعرض ،أخرى كقناة األنواركت على قنوات حترَّ ُُثَّ 
 يِ يغاإلعالم هو من أفضل الوسائل للتَّ  ين أعتقد أنَّ ألنَّ  ،أخرى قناة   ى لفتحِ ت فسأسعقَ غلِ لو أُ حّتَّ و 

 ستُ ألسَّ و  ،درسة  مَ  ستُ ألسَّ  ،عليملتَّ ا اهباّتَّ  كتُ خرى لتحرَّ ة أُ رت يل إمكانات مالي  ولو توفَّ  ،واإلصالح
مد انت تعتمد على العنف أو كانت تعتياسية إن كل السِّ ئيل بالوسا ال شأنَ  ،للتغيي هكذا أنظرُ  ينإنَّ  ،جامعة  

 ،وللُ احلُ   بأنصافِ فات وال شأن يلحالُ يل بالتَّ  نَ األمور وال شأ يل هبذه ال شأنَ  ،هاء واحليلة واملكرى الدَّ لع
غيي ؤمن بالتَّ أُ  ينإنَّ  ،ياسيةل واملكائد السِّ يَ واملقالب واحلِ  إنَّين ال أؤمُن بأنصاِف احلُُلول وال أُؤمُن بالتَّحالُفات

 ،ذلك خفي شيئا  وراءَ ال أُ  وواهللِ  ،وسائليهي  وهذهِ يت الرسهي هذه  ،عليميأيت من طريق األعالم والتَّ الَّذي 
 ،ة املفتوحةالعام  أو نداويت صريح ومن يتابع برامي  ث دائما  بشكل  أحتدَّ  ،رف  مغلقةال أتكلم يف غُ  ينفإنَّ 

بندوايت نتنت ملوء ُحر  ومفتوح واإل ُأجيب بشكل   أناو  توحُحرَّ ومفاولة بشكل توضع على الطَّ  ةلاألسئ
 قولون بأنَّ ي ذينالَّ و  ،سلويب يف العمل وال يوجد شيء وراء ذلكأهو ل وهذا عامُ طريقيت يف التَّ هيهذه  ،املفتوحة
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 ا  وراء هذهِ يئشَ  ن بأنَّ و يقولالَّذين  ،آيت باألدلَّة حني أحتدَّثمثلما أنا  ،ةراء ذلك فليأتوا باألدلَّ و  شيئا  هناك 
 !؟همتُ ة ما هي أدلَّ إليها فليأتوا باألدلَّ  أشرتُ الَّيت املطالب 

 ،يث عند عليٍّ ختم احلدسأ (،ي  لِ عَ )هو سُك اخلتام مِ و  ،لقتنا هذهِ تبقي من حَ مُ ـزء ال اجلُ أعود إىل
يسي نِ أَ و ورفيقي  ،اطقلنَّ اتاب ن الكِ ليٍّ عامت أحبُث فيه عن عَ الكتاب الصَّ  حُ سأتصفَّ  ،عليٍّ تاَب كِ   حُ سأتصفَّ 

يتني وعدلني م   ،ي  لِ ا عَ يَ  ،يٍّ لِ إىل عَ هي ا و  ،معليهصلواُت اهلِل وسالُمُه  تةِ العِ  هو حديثُ  يف  ديقي الوَ يلي وصَ لِ ودَ 
 .ي  لِ ميَّك يا عَ 

 !!..اءيَ  ،مٌ َل  ،ينٌ عَ  ،الش يعيَّةة رَ طْ م  الفِ اغِ نَ ت   وٍف ر  ح   ل  مَ جْ أَ  ..يّ لِ ا عَ يَ 

 ...يتك يا عليُّ يا عليُّ يا عليّ ينجلي بولٍم وَغم  سَ لُّ هَ ك  

 :رآنم  علي  في الق  سْ إ 

م نَّ إِ  ،ورد قد واهللِ ! ؟آنر  القُ يفا  مسه صريا  مل يرد إليَّ عَ  هل كما يقول علماؤنا ومفسرونا األجالء بأنَّ 
 .؟!.ليٍّ اٌء لعفَ ه جَ نَّ إِ  ،بركَّ هم مُ طأُ ون وخَ ئُ طِ وخيُ  ،بركَّ هم مُ لُ وجهُ جيهلون 

ات   مبستوييأيت مي اب الكر  الكتي  يفلِ عَ  رَ ذُكِ و  ،عليٍّ يف الكتاب الكرمي على ذكرِ بشكل  سريع أمر  
 :كثية

يَّا  هو الكتاب َعلِ  نون بأنَّ نتم تؤمأ ،خرهِ آذُِكَر َعِلي  يف الكتاِب الكرمي من أوَّلِه إىل  :المستوى األوَّل
نقول الكتاُب  ما معىن أن   لنَّاطقاكتاب إذا كنتم تعتقدون بأنَّ عليَّا  هو ال ،بذلك ! أنا أعتقدُ ؟ال النَّاطق أم

  !؟وما معىن أن  نقول الكتاُب الصَّامت !؟النَّاطق

وثيقة من  يف أيِّ  ،لسياقةاإجازة  و يفويَّة أُصورتكم الَّيت يف اجلواز أو يف ال :أُقرُِّب لكم األمر مبثال
ورتكم صُ  هذه ،لة مثال  م العائ ألبو يفحتتفطون هبا الَّيت ور الص   ،صورتكم املوجودة على جهاز املوبايل ،الوثائق

  .اطقةالنَّ  ورةُ امتة وأنتم الص  الصَّ 
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هذا يعين  اطقلكتاب النَّ ا ي  هوقول علأحني فَ  ،اطقةالنَّ  ورٌة لتلك احلقيقةِ ُه صُ نَّ إِ  ،تمالقرآُن كتاٌب صا
 هي يف ،عليٍّ   أجواءِ هي يف وكل  احلروف ،ُث عن عليٍّ تحدَّ امت يمن حروف الكتاب الصَّ  رف  حَ  لَّ أنَّ كُ 

 فعلي   ،ا يرتبط بعليٍّ م لِّ يف كُ  ،ةِ الرباء يف ،ةِ يف الوالي ،يف أعدائهِ  ،يف أوليائهِ  ،يف دينهِ  ،يف عليٍّ  ،عليٍّ ويف شؤونه

 ادقُ ال الصَّ ماذا ق ،{اب  َل رَْيَب ِفيهِ َذِلَك اْلِكتَ } اطقالنَّ  اجلامعة وهو الكتابُ  احلقيقةُ هو ايل األعلى العَ 

يف  ،فسي أوائل التَّ يف ،ادق العتةي عن صمِّ لقُ افسي يف تَ  ةُ ايو الرِّ  ،يه فِ كَّ  شَ َل  ي  لِ عَ  :قال ؟هنا المعليه السَّ 

شار إليه من هو {َذِلَك اْلِكَتاب  }: البقرة ورةِ داياِت سُ بِ 
ُ
ك قال ذل ،{يهِ ْيَب فِ رَ َل } علي  هو  ؟امل

 من رف  حلِّ كُ   ى يفي  يتجلَّ فعل ،تهذا املستوى هو من أعلى املستويا ،فيه كَّ شَ  علي  علي  ال الكتاب علي  
ليٍّ ععنه هو اسم  تُ ثحتدَّ ي الَّذوع املوض ألنَّ  ،ةعند هذه القضيَّ  ريد أن  أِقفَ وأنا هنا ال أُ  ،الُقرآنحروف 
ل تكامتو  ،لصورةتكامل اتّتَّ حكر ملستويات من الذِّ ا سريع على هذه بشكل   رِ و من املر  دَّ لكن البُ  ،صراحة  
نا ياتَ نا وحجوهَ وُ  لُ مِّ جنُ و  ،اجملالس نُ يِّ زَ نُـ و  ،ذكرهِ باشة هذه الشَّ  فُ شرِّ نُ و  ،األنفاس بهِ  رُ عطِّ نُ  ليٍّ عَ كٌر لِ هو ذِ و  الفكرة

 .شُس عليٍّ  منه قُ ب الكرمي ُتشرِ الكتا وفن حر حرف  م ل  كُ فَ  (،يَّ لِ عَ  رِ ذكِ م بِ ك  سَ الِ جَ نوا مَ ي  زَ ) ،ليٍّ بذكر عَ 

 ،لةاخلطبة طويو ها خذلمة آه الكفقط هذ ،البيان علي   لطانُ البيان وسُ  طبة البيان يقول أميُ لذا يف خُ 
وف ر ح من رف  كل  حَ -(ا كهيعصنَ أَ )-يقول إىل أن   ،ي  لِ عَ  أنَت ياأنت أنت حق ا  و  ،أنا أنا أنا أنا :وهو يقول

هذا من  لقال بأنَّ إال  و  ،لكالما لى هذاعلعا  ن مط   شيخنا الوائلي مل يكُ يبدو أنَّ -(ا كهيعصنَ أَ )-علي  الُقرآن 
 (،حمعسق)وعلي  هو  ،(مال)هو  وعلي  -(كهيعصا  نَ أَ  ،أنا ،أنا ،أنا ،أنا) :فعلي  هنا يقول ،العجائز يفِ ر اخت

ي  علهو  رآنِ لقُ ا وفن حر م رف  وكل  ح ،لي  عَ  ذكرِ صدُع بِ يَ  رآنِ روف القُ كل  حرف  من حُ   ،هو ،وعلي  هو
 .ي   إىل علشيُ يُ  رف  حَ  لَّ ستوى أنَّ كُ مُ  ،األوَّلهذا املستوى  ،عليهصلواُت اهلِل وسالُمُه 

حتجاج هذا هو كتاب االِ  ،األوصياء دُ ث عنه سيِّ حتدَّ الَّذي مزي و وهو املستوى الرَّ  :الثَّانيالمستوى 
ذهب إىل موطن اخلطبة طويلة أ-إنَّماو -252صفحة  ،ة األعلمي للمطبوعاتسوهذه الطبعة مؤسَّ  ،لطربسيل

 ير  غَ ه وَ ير  ا غَ هَ م  لَ عْ  ي َ َل ي الَّتِ وز م  لرُّ  اهِ ذِ ابِه هَ تَ ي كِ ى فِ الَ عَ ت َ وَ  كَ ارَ بَ ت َ  اهلل   لَ عَ جَ نَّما إِ وَ -احلاجة بشكل خمتصر
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م هِ يسِ بِ لْ ت َ نه وَ ِه مِ جِ ج  ح   اءِ مَ سْ  أَ اطِ قَ سْ ن إِ ون مِ ل  د  بَ م  ه الْ ابِ تَ ي كِ ه فِ ث  دِ ما ي حْ ِه بِ مِ علْ ه لِ ضِ رْ ي أَ ه فِ جِ ح جَ ِه وَ ائِ يَ بِ نْ أَ 
م ه  وب َ ل  ى ق   مَ عْ أَ وَ -مير كالكتاب ال هناك رموز يف-وزم  الرُّ  هِ ت بِ بَ ث ْ أَ م فَ هِ لِ اطِ ى بَ لَ م عَ وه  ين  عِ ي  لِ األ مَّة ى لَ عَ  كَ لِ ذَ 
-ثنا عن كتاِب اهللدِّ وهو يُ  نا يقول أمي املؤمننيهُ  ؟موزيعرُف هذه الر  الَّذي من  ،َعن تِلَك الر ُموز-مه  ارَ صَ بْ أَ وَ 

 ه  مَ اَل م كَ سَّ ه قَ ابِ تَ ير كِ يِ غْ ن ت َ ون مِ ل  د  بَ م  ه الْ ث  دِ حْ ما ي  ه بِ مِ لْ عِ ه وَ قِ لْ خَ بِ  هِ تِ فَ أْ رَ وَ  هِ تِ مَ حْ رَ  ةِ عَ سِ ه لِ ر  كْ ذِ  لَّ اهلل جَ  نَّ إث مَّ 
التَّنزيل  يف مرحلةِ  يو اجلانب العريب اللغهو هذا -لاهِ جَ  والم  الِ لعَ ا ه  فرِ عْ ي َ  نه  اا مِ مَ سْ قِ  لَ عَ جَ فَ  ،امسَ قْ ة أَ الثَ ثَ 
حولم وحول  الكالمُ  مرَّ  نالَّذيرون املفسِّ ء و االعلم ث عنهُ حتدَّ الَّذي هذا  ،التَّأويلمرحلة  انتهى بابتداءِ الَّذي و 

 حَّ صَ ه وَ سُّ ف حِ ط  لَ ه وَ ن  هْ ا ذِ فَ ن صَ  مَ لَّ ه إِ ف  رِ عْ  ي َ اا َل مَ سْ قِ وَ  الَعاِلم  والَجاِهل ه  يَ ْعرِف َفَجَعَل ِقْسَماا ِمنه  -آرائهم
ا نَّ م عَ هِ تِ ايوَ ن رِ ون مِ ن  حسِ ا ي  مَ  درِ قَ بِ  اندنْ نا عِ تِ يعَ ل شِ ازِ نَ وا مَ ف  رِ عْ اِ )--ماَل إلسْ لِ  ه  رَ دْ صَ  ح اهلل  رَ ن شَ مَّ زه مِ يُّ مِ تَ 
ِاْعرِف وا -م من فهم أهل البيتهُ همَ أهل البيت وفَ  ثِ يدقافتهم من حأخذون ثي ذينهؤالء الَّ -انَّ م مِ هِ مِ هْ ف َ وَ 

ه ْعرِف ه ِإلَّ َمن َصَفا ِذْهني َ َوِقْسَماا َل -(َمَناِزل ِشيَعِتنا ِعْندنا ِبَقدِر َما ي حِسن ون ِمن ِرَوايِتِهم َعنَّا َوفَ ْهِمِهم ِمنَّا
أشار إليها قبل قليل الَّيت موز هي هذه الر  -َوَلط ف ِحسُّه َوَصحَّ َتِميُّزه ِممَّن َشَرح اهلل  َصْدرَه  ِلإلْساَلم

 هبذهِ ن ال يتصفون بصار موأ أعمى قلوب (مه  ارَ صَ بْ أَ هم وَ وبَ ل  ى ق   مَ عْ أَ وَ )يف الُقرآن  (وزم  الرُّ  هِ بِ  تَ بَ ث ْ أَ فَ )
والرَّاِسخ وَن ِفي ه اؤ  نَ مَ أ   اهلل وَ لَّ ه إِ ف  رِ عْ  ي َ اا َل مَ سْ قِ وَ -إىل آخِر الكالم ومن صفا ذهنه ولطف حسه ،األوصاف

هذه الر موز  ،وهذا أيضا  إذا أردنا أن  َنِصَل إليه البُدَّ أن  نعوَد إليِهم صلواُت اهلِل وسالُمُه عليهم أمَجعني-الِعْلم
 .صلواُت اهلِل وسالُمه عليهم أمجعني هي الَّيت حتدََّث عنها األَِئمَّةُ 

ن عَ -وايةهذه الرِّ  مثال   ،من هذه الر موز ،على أشكالو هذه الر موز على أناء و  ،على َسبيِل الـِمثال
م ت  ن ْ أَ وَ  اة  كَ لزَّ ا مت  ن ْ أَ وَ  لَّ جَ وَ  زَّ عَ  اهللِ  ابِ تَ كِ   يفِ  ة  اَل م الصَّ ت  ن ْ أَ  :اهلل بدِ ي عَ بِ أِلَ  لت  ق   ،الَ قَ  ،ثيركَ   د ابنِ و او دَ 

 جُّ الحَ  حن  نَ وَ  ام  يَ الص   حن  نَ وَ  اة  كَ الزَّ  حن  نَ وَ  لَّ جَ وَ  زَّ اهلل عَ  ابِ تَ ي كِ فِ  الة  الصَّ  حن  نَ اوود ا دَ يَ  :الَ قَ ف َ  !؟جَّ الحَ 
 اهلل   الَ قَ  ،اهلل ه  جْ وَ  حن  نَ اهلل وَ  ة  لَ ب ْ قِ  حن  نَ اهلل وَ  ة  بَ عْ كَ   حن  نَ ام وَ رَ الحَ  د  لَ الب َ  حن  نَ ام وَ رَ الحَ  هر  الشَّ  حن  نَ وَ 

 اء  شَ حْ اهلل الفَ  ابِ تَ ي كِ فِ  انَ وُّ د  عَ و  ،اتنَ ي   الب َ  حن  نَ وَ  اتْ يَ  اآلحن  نَ وَ  ،{مَّ َوْجه  الّلهِ فَأَيْ َنَما ت  َولُّوْا فَ ثَ } :ىالَ عَ ت َ 

 ة  يتَ مِ الْ وَ  وت  اغ  الطَّ وَ  ت  بْ الجِ وَ  ان  ثَ وْ األَ وَ  م  انَ صْ األَ وَ  م  َل زْ األَ وَ  اب  صَ نْ األَ وَ  ر  سِ يمَ الَ وَ  ر  مْ الخَ وَ  ي  غِ البَ وَ  ر  كَ نْ م  الْ وَ 
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ا ى مَ لَ ه عَ ان  زَّ خ  وَ  ته  ظَ فَ حَ وَ  ه  اءَ نَ مَ ا أ  نَ لَ عَ جَ ا وَ نَ لَ ضَّ فَ ا وَ نَ قَ لْ خَ  مَ رَ كْ أَ ا وَ نَ قَ لَ خَ  اهلل نَّ ود إِ او  ا دَ يَ  ،يرزِ نْ الخِ  حم  لَ وَ  م  الدَّ وَ 
 نِ سَ حْ أَ ا بِ نَ ائِ مَ سْ ن أَ ى عَ نَّ ه وكَ ابِ تَ ي كِ ا فِ انَ مَّ سَ  فَ اا اءدَ عْ أَ اا وَ ادَ دَ ضْ ا أَ نَ لَ  لَ عَ جَ ض وَ رْ ي األَ فِ َما وَ  اتِ اوَ مَ سَّ ي الفِ 

 بَ رَ ضَ وَ  مهِ ائِ مَ سْ ن أَ ى عَ نَّ كَ وَ  َوَأْعَداَءنَا ِفي ِكَتاِبه انَ ادَ دَ ضْ ى أَ مَّ سَ وَ  ،وّ د  ن العَ عَ  ةا يَ نِ كْ تَ  يهلَ ها إِ ب  حَ أَ اء وَ مَ سْ األَ 
 .موزالر   هذهِ  ق من مصاديقِ ادهذا مص-ينقِ تَّ مَ الْ  ادهِ بَ ى عِ لَ إِ يه وَ لَ إِ  اءِ مَ  اأَلسْ ضِ غَ ب ْ ي أَ فِ  ابهِ تَ ي كِ ال فِ ثَ مْ ألَ ام ه  لَ 

وهذا  ،لربهانكم من تفسي اا عليقرأتُ  الرِّوايةُ  ،هاهلل علي هاشم البحراين رمحةُ السيِّد ها عموز مجهذه الر  
 (،ةرآنيالقُ  هِ أهل بيتعليٍّ و  مساءِ أيف  ةوارنيَّ ن  وامع الاللَّ ) امسه عنده كتاب ينراحهاشم البالسيِّد  ،لوَّ األد اجمللَّ  هو

 ،امسا   1154ىل إ رآنلقُ البيت يف أهل ا أمساءِ  ل عددُ يصحّتَّ وايات من الرِّ  جيمعهُ  مع ما استطاع أن  جيهو و 
 المهِ د األوصياء يف كر إليها سيِّ أشاالَّيت الر موز هذه  ،543يف صفحة من هذِه األمساء الرَّمزية آخر إسم و 

 ِمَّا وصلَ  همعجيأن  ينالبحرا د هاشمسيِّ الستطاع هذا ما ا ،حتجاجعلى مسامعكم من كتاب االِ  قرأتهُ الَّذي 
ن م 1154 هو عهُ كن ما مجول ،يهك هبا علستدرَ يُ  ميكن أن   ،هاشمالسيِّد وقطعا  هناك أشياء ما ذكرها  ،إليه

 .آنر ليٍّ يف القُ عات ذكر ن مستويهذا مستوى م ،نيعأمج معليهصلواُت اهلِل وسالُمُه ليٍّ وآل علي  عَ  مساءِ أَ 

ا َجْمَعه  نَ ِإنَّ َعَلي ْ }-لقيامةورة اسمثال  يف  ،رمَّ ضَ مُ ـمائري الب الضَّ لو باألس لي  وآل عليٍّ ر عَ كِ ُذ وَ 

َناِإنَّ َعلَ ) ،عنها يف احللقة املاضية ثتُ دَّ يات حتَ وهذه اآل ،{َوق  ْرآنَه    ى آلِ لَ عَ  نَّ إِ ) ؟يةواذا قالت الرِّ ما ،(ي ْ

َنا َجْمَعه  َوق  ْرآنَه  } (،مَّدمَُ  َنا بَ َيانَه  ث مَّ ِإنَّ   ِبْع ق  ْرآنَه  نَاه  فَاتَّ قَ َرأْ  َذافَإِ -مون هناهم يتكلَّ -ِإنَّ َعَلي ْ نُن -{ َعَلي ْ

ما ال ك ،علي  يقول (،نهم عَ ك  ر  بِ خْ ن أ  كِ لَ وَ  قطِ نْ ي َ  نْ لَ وَ  وهق  طِ نْ ت َ سْ ارآن فَ ا الق  ذَ هَ ) :كملَ  شرحهُ نَ  ننُ  ،نُفسِّرهُ 
م يقول علماؤنا  -وفيقهمت يا لسوءِ و م خليبته يا !؟ونايريدون أن خيرب حّتَّ فمن هم  ،ربوناخيُ  هم يريدون أن  بأن 

َنا َجْمَعه  َوق  ْرآنَه  } َنا بَ َيانَه   ث مَّ ِإنَّ   آنَه  ْع ق  رْ قَ َرْأنَاه  فَاتَّبِ فَِإَذا   ِإنَّ َعَلي ْ اهلل  ان من عندهم صلواتُ البيو -{َعَلي ْ

 .معليه
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َنا ِإيَابَ ه مْ }: شيةايف سورة الغ هذا  ،مآياتُ  هذهِ  ،لم ؟ابملن اإلي-{مْ َسابَ ه  َنا حِ مَّ ِإنَّ َعَلي ْ ث    ِإنَّ ِإلَي ْ

َنا مَّ إِ ث    مْ يَابَ ه  َنا إِ ِإنَّ ِإلَي ْ }-وهذا موجود على طول القرآن ،رمَّ ضَ مُ ـكرهم الذ هذا  ،كرهمذِ  نَّ َعلَي ْ

 .{ِحَسابَ ه مْ 

َوظَلَّْلَنا }-نواخلمسو  ابعةية السَّ ثال  اآلم ،فةالِ سَّ مم الكر األُ ياِق ذِ د يف سِ رِ تَ الَّيت يف هذه اآليات حّتَّ 

َناك ْم َوَما ن طَي َباتِ وْا مِ ى ك ل  اْلَمنَّ َوالسَّْلوَ َعَلْيك م  اْلَغَماَم َوأَنَزْلَنا َعَلْيك م   َلم ونَا َولَ ِكن َكان وْا ظَ  َما َرزَق ْ

هذه هي  ،{َلم ونَاَوَما ظَ } :ثونتحدِّ مُ ـال هم ؟ث هناتحدِّ مُ ـن المَ -{َوَما ظََلم ونَا} ،{أَنف َسه ْم َيْظِلم ونَ 

 .البقرة واخلسمون من سورةِ السَّابعة اآلية 

اثله ال ميُ الَّذي  يلمالويف وأستاذي العَ  ييسي ورفيقي وصديقوأن يأنا قلت دليل ،إىل الكايفذهب ن
دي يا ستاذي ويا سيِّ يا أُ  لُ و فماذا تق ،األوَّلريف اجلزء هذا هو الكايف الشَّ  ،اهرةلعتة الطَّ ااذ هو حديث أست

َوَما ظََلم ونَا } :لَّ جَ زَّ وَ  عَ اهللِ  ولِ ن قَ عَ  ه  ت  لْ أَ سَ  :الَ قَ  ،رعفَ ي جَ بِ ن أَ عَ  ،ارةرَ ن ز  عَ -وايةُ الرِّ  ؟مَّدمَُ  آلِ  حديثَ 

ن ع مِ نَ مْ أَ ل وَ جَ أَ وَ  زَّ عَ أَ م وَ ظَ عْ الى أَ عَ اهلل ت َ  نَّ  إالَ قَ -؟ل باقر العلومفماذا قا-{َولَ ِكن َكان وْا أَنف َسه ْم َيْظِلم ونَ 

إنَّ اهلل تَ َعالى َأْعَظم -محاينرَّ لهو املنطق ا اذوه ،وحيدوهذا هو حديث التَّ  ،هذا هو حديث العلم- ي ْظَلمأنْ 
هذه ون تقرأُ -ته  يَ َل نا وَ تَ ي َ َل وَ وَ  ه  لمَ ا ظ  نَ لمَ ل ظ  عَ جَ فَ  هِ فسِ نَ ا بِ نَ طَ لَ خَ  ه  نَّ كِ لَ وَ َوَأَعزَّ َوَأَجل َوَأْمَنع ِمن أْن ي ْظَلم 

 حديثُ  (،كق  لْ خَ وَ  كَ اد  بَ م عِ ه  ن َّ  أَ لَّ ا إِ هَ ين َ بَ وَ  كَ ينَ بَ  قَ َل َفر ) :ي عن اإلمام احُلجَّةو ر يف دعاء َرجب املاأليَّام 
 هُ ماءم دِ هُ اءَ مَ ل دِ عَ ل جَ بَ -َوَوَليَ َتنا َوَليَته َفَجَعل ظ لَمَنا ظ لَمه   َوَلِكنَّه  َخَلطََنا بَِنفِسهِ -بيت واحدلأهل ا

 ،(اهلل مَ ا دَ يَ  يكَ لَ عَ  م  اَل السَّ ) ،مالدَّ معناها  ؟ار يف اللغة العربيةما معىن كلمة الثَّ  (،اهلل ارَ ا ثَ يَ َعَليَك  الم  السَّ )
رب عار يف لغة الالثَّ  (،اهلل مَ ا دَ يَ  ،السَّالم  َعَليَك يَا ثَاَر اهلل) !يقول عنُه ُخطباؤنا بأنَُّه دٌم جنسالَّذي هذا 

 َعَليَك يَا َعيَن اهلل النَّاِظَرة م  اَل السَّ ) :نينون يف زيارة أمي املؤموتقرأُ  ،الدمهو ار الثَّ  ةم اللغويراجعوا املعاج
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َفَجَعل  َوَلِكنَّه  َخَلطََنا بَِنفِسهِ -هو علي   ذاكَ  (،يّ ضِ الرَّ  ه  مَ سْ إِ وَ  يّ ضِ م  الْ  ه  ه  جَ وَ وَ  ،ةطَ سِ الَواِعَية َوَيَده  الَبا َوأ ذ نَه  

ث مَّ  ،انَّ مِ األَِئمَّة ي عنِ يَ  {الّله  َوَرس ول ه  َوالَِّذيَن آَمن واْ ِإنََّما َولِيُّك م  } :قوليَ  يث  حَ  َوَوَليَ َتنا َوَليَته   ظ لَمَنا ظ لَمه  

عن عليٍّ وآل  ثُ نا تتحدَّ هر ئِ امالضَّ -{َوَما ظََلم ونَا َولَ ِكن َكان وْا أَنف َسه ْم َيْظِلم ونَ } رآخَ  عٍ وضِ ي مَ ال فِ قَ 

 .!!.طر علي  ُق عِ عبَ من هنا يَ و  ،علي  

مَّا لَ  بين إسرائيل أنَّ  ري  ا العسكيف تفسي إمامن عندنا ياتاو واخلمسون ويف الرِّ  السَّابعةُ  هذه اآليةُ 
 مَّد  حَ مُ لِ  صورةٌ ا كانت بأن   العسكري   واية عن إمامناالرِّ  ؟هذا البابكان على الَّذي  ة ما هوا إىل باب حط  توجَّ 

لة يف تفسي إمامنا مفصَّ  وايةُ والرَّ  ،ي  لعَ لِ ل متثاو  مَّد  حَ مُ ثال لِ متِ  ،ورجدوا عند هذه الص  سي روا أن  مِ وأُ  لي  عَ لِ  وصورةٌ 
 .عليهصلواُت اهلِل وسالُمُه اكي الزَّ 

ه  انتَ قَ  ونَاَسف  آفَ َلمَّا }-واخلمسون خرف اآليُة اخلامسةُ إذا نذهب إىل سورة الز   َناه ْم ْمَنا ِمن ْ ْم فََأْغَرق ْ

  ..؟دمَّ مَُ آل  أستاذي يا حديثَ يا يف معىن هذه اآلية ماذا تقول  ،{َأْجَمِعينَ 

زء اجل ،ادساحلديث السَّ  ،164وهذا هو الكايف صفحة  ،وجلَّ  ادق يف قول اهلل عزَّ نا الصَّ عن إمامِ 

ه مْ نتَ َقْمَنا مِ اف ونَا سَ آ فَ َلمَّا}-لَّ جَ وَ  زَّ عَ  اهللِ  ولِ  قَ ادق يف نا الصَّ امِ مَ ن إِ عَ  ،األوَّل  لَّ جَ وَ  زَّ  عَ اهلل إنَّ  :الَ قَ ف َ  {ن ْ

ا ضَ م رِ اه  ضَ ل رِ عَ جَ ون فَ وب  ب  رْ ون مَ وق  ل  خْ م مَ ه  ون وَ رضَ يَ وَ ون ف  أسَ ه يَ سِ فْ ن َ ياء لِ لِ وْ ق أَ لَ خَ  ه  نَّ كِ لَ نا وَ فِ سَ أَ ف كَ أسَ  يَ َل 
 ،ونمُ هم هم املتكلِّ  (َسف ونَاآ)يف  مي هناالضَّ و  ،واية طويلة إىل آخر الكالمالرِّ -هسِ فْ ن َ  طَ خَ م سَ ه  طَ خَ سَ ه وَ سِ فْ ن َ 

 .مون بلسان اهلللَّ كوهم يت مم بلسانكلَّ اهلل يت

ريف وعند زيارة رداب الشَّ ارة السِّ زيأ عند قرَ يُ الَّذي االستئذان  ،ه يف االستئذانفسُ هذا املضمون هو نَ و 
 ةٌ وَ قْ عَ ا وَ هَ ت َ رْ هَّ طَ  ةٌ عَ قْ ب    هِ ذِ هَ  نَّ م إِ ه  اللَّ -؟ستئذانماذ نقرأ يف االِ  ،عليهم أمجعنياألَِئمَّة صلواُت اهلِل وسالُمُه 

اا وكَ ل  م م  ه  يت َ فَ طَ صْ اِ ين الَّذِ يد جِ مَ الْ  رشِ العَ  احَ بَ شْ أَ يد وَ وحِ التَّ  ةَ لَّ دِ ا أَ يهَ فِ  رتَ هَ ظْ أَ  يث  ا حَ هَ ت َ يْ كَّ َز  م  الِ عَ مَ ا وَ هَ ت َ ف ْ رَّ شَ 
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 امٍ كَّ ح  ا بِ ينَ لَ عَ  نَّ مَ ي الَّذِ هلل  د  مْ حَ الْ -يقول االستئذان إىل أن  -امنَ األَ  يعِ مِ جَ اء لِ سَ ؤَ م ر  ه  ت َ َتر اخْ ام وَ ظَ الن   ظِ فْ حِ لِ 
 رها ّتمع كل  اغم اختصرة على رَ هذه العبا ،ةهمَّ عبارة جدا  مُ -انكَ مَ ي الْ اا فِ رَ اضِ حَ  انَ و كَ ه لَ امَ قَ مَ  ونَ م  و ق  ي َ 

يف  لمعارف واحلقائق أكثر م الم جِ منا هيالزِّيارات بأن  لذلك دائما  أقول و  ،اقرأتُ الَّيت معاين الروايات 
هو اإلمام  ،من اإلمام ابتداءٌ فهي يارات ا الزِّ أمَّ  ،الشِّيعةأجوبة على أسئلة من هي ت اوايالرِّ  ألنَّ  ،واياتالرِّ 

هلل الَِّذي َمنَّ َعَليَنا  اْلَحْمد  -فارٌق كبيهناك ! ؟الشِّيعيمن االستجابة لسؤال  اإلمام سُ سيفأين تأ ،سيؤسِّ 
علينا قبل  مر  الَّذي املضمون وهو  (،هِ فسِ نَ ا بِ طَنلَ خَ فَ )-َلو َكاَن َحاِضَراا ِفي اْلَمَكان ِبح كَّاٍم يَ ق وم وَن َمَقاَمه  

إنَّ اهلل تَ َعالى َأْعَظم َوَأَعزَّ َوَأَجل َوَأْمَنع ِمن أْن ي ْظَلم َوَلِكنَّه  َخَلطََنا بَِنفِسه )-؟ماذا قال إمامنا الباقر ،قليل
نفس  (،اهلل ضَ غَ ب ْ د أَ قَ م ف َ ك  ضَ غَ ب ْ  أنْ مَ اهلل وَ  بَّ حَ د أَ قَ م ف َ ك  بَّ حَ ن أَ مَ وَ ) ،(َوَوَليَ َتنا َوَليَته َفَجَعل ظ لَمَنا ظ لَمه  
م ك  اعَ طَ ن أَ مَ اهلل وَ  بَّ حَ د أَ قَ كم ف َ بَّ حَ ن أَ مَ وَ  ،ومن أبغَضك م فَقد أبَغَض اهلل) ،هُ نا ظُلمَ املضمون َجعَل ظُلمَ 

 ،ر لعليٍّ وآل عليٍّ مَ ض  مُ ـالذكر الهو هذا و  ،ضمائرهمهي الُقرآن مائر على طول فهذه الضَّ  (،اع اهللطَ د أَ قَ ف َ 
 .ي  لِ عَ  قَ بَ عَ  سيشم  فإن ه  !ميضَ الشِّيعي إذا كان عند  ،ميما مرَّ الضَّ  فحيثُ 

اهلل  إنَّ قال  ؟قولاقر ماذا يَ مام البَ اإل ،{َوَلْو أَن َّه مْ }-ابعة والستونساء اآلية الرَّ هنا يف سورة النِّ 

َوَلْو أَن َّه ْم ِإذ ظََّلم وْا }-ا لآليةو ها واضحة انتبهة لكنَّ بالضَّمي بالـُمضَمر هنا يف هذِه اآلي ا  عليَّ  بُ اطِ خيُ 

ية تالحظون اآل ،سولللرَّ  ليسَ  بااخلطهذا -{َواْستَ ْغَفَر َله م  الرَّس ول  أَنف َسه ْم َجآؤ وَك فَاْستَ ْغَفر وْا الّلَه 

َوَلْو أَن َّه ْم ِإذ }-خاطبمُ ـوليس بطريقة ال ،ائبالغَ  سول بطريقةِ ث عن الرَّ يدب واحلاطَ خص خمَُ شَ  كهنا

ضمار وهذا اإلِ -{ظََّلم وْا أَنف َسه ْم َجآؤ وَك فَاْستَ ْغَفر وْا الّلَه َواْستَ ْغَفَر َله م  الرَّس ول  َلَوَجد وْا الّلَه تَ وَّاباا رَِّحيماا 

 ،على طول الكتاب الكرمي ي  لِ عَ  ر لعليٍّ وآلِ ضمَ مُ ـال كرُ الذِّ ف ،هذا موضوع كبيو  ،ابقةمائر السَّ ثل الضَّ مِ هو 
 ةن اآليو تالحظ ،تابهات الكِ جِ  لِّ فعلي  يف كُ  ،اطقامت والنَّ كر الصَّ الذِّ  ومثل ما مرَّ  ،مزيكر الرَّ الذِّ  مثل ما مرَّ 

 حني أقول إنَّ -{َواْستَ ْغَفَر َله م  الرَّس ول  َوَلْو أَن َّه ْم ِإذ ظََّلم وْا أَنف َسه ْم َجآؤ وَك فَاْستَ ْغَفر وْا الّلَه }-واضحة
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- اآلية نفس التعبيهذهِ  ؟صاحب البيت هل أنت ،هم صاحب البيتلَ ليك واستقبَـ وا عَ مُ لَّ سَ  األضيافَ 

موا على صاحب البيت لَّ موا عليك وسَ لَّ سَ  فا األضيإنَّ -{َواْستَ ْغَفَر َله م  الرَّس ول  َجآؤ وَك فَاْستَ ْغَفر وْا الّلَه 

وهل غُي عليٍّ  ،ليٍّ عَ لِ  بُ ااخلط ؟نمل اخلطابُ  ،سولواستغفر لم الرَّ  جاؤوك ،واستقبلهم صاحب البيتأو 
 .رآن جهات القُ يف كلِّ  ظهرُ علي  يَ  ،مكان لِّ علي  ييط بنا من كُ  ، علي  هُ إنَّ  !؟يكون هنا ميكن أن  

 :ينبنحو  عليهصلوات  اهلِل وسالم ه  ناك حذٌف وإزالٌة لذكِر علي  وهَ  

َنا لَْله َدىإِ }-ف لالسم يف سورة الليلريهناك حت نَّ إِ }واألصل ،{وَلىِخَرَة َواأْل  ا َلْل لَنَ  َوِإنَّ   نَّ َعَلي ْ

  وُهنا ُتالحظون-{ىَنا لَْله دَ َعَلي ْ  نَّ إِ }صحيح نُن للتِّالوة نقرأ  ،ه أهل البيتهكذا يقرأُ -{لَْله َدى يَّاا َعلِ 

ها حفص قد حرَّف همكرُ فيها ذ  لَّيتااملواطن  كل    ،بيتبني قراءة حفص وبني قراءة أهل ال نافر الكبيالتَّ كم هو 
 .راجعالقراءة كما يزعم الكثي من امل هبذهِ  ألهل البيت فال عالقةَ  ،يف قراءتهِ 

 ه  َوِإنَّ لَ   لَْله َدى يَّاا نَّ َعلِ إِ } أرَ قَـ  هُ نَّ أَ   ادقينقل عن اإلمام الصَّ تار يض ابن خمُ فَ  ،ادقمنا الصَّ عن إما

وََكَفى اللَّه  } يهِ فِ وَ -الُقرآنيف هذا -يباجِ عَ األَ  يهِ فِ  القَ رآن ف َ ن الق  ل عَ ئِ س   يث  ك حَ لِ ذَ وَ  {َواأْل وَلى آْلِخَرةَ ا

جندها  يتالَّ ن طهذه من املواو {َواأْل وَلى آْلِخَرةَ ا ه  َوِإنَّ لَ   لَْله َدى يَّاا نَّ َعلِ إِ } :وفيهِ  {يّ لِ عَ بِ اْلم ْؤِمِنيَن اْلِقَتاَل 

يف  هذا  جودٌ مو {ِبَعِليّ وََكَفى اللَّه  اْلم ْؤِمِنيَن اْلِقَتاَل }ن مسعود يف قراءة ابمثال  يف كتب املخالفني حّتَّ 

ها على عهد ا نقرأُ نَّ ا كُ يقول هكذ-{ِبَعِليّ وََكَفى اللَّه  اْلم ْؤِمِنيَن اْلِقَتاَل }-يثراجعوا كتب احلد ،كتبهم

وهذه واحدة من  نا يف رواياتلقراءة وموجودٌ ا ن نقل هذهحابة ِمَّ من الصَّ و  ،هوآلِ  عليهِ  اهللُ صلَّى  رسول اهلل

فت ذِ هناك حُ -{لَْله َدى يَّاا نَّ َعلِ إِ }-يف سورة األحزاب-{ِبَعِليّ وََكَفى اللَّه  اْلم ْؤِمِنيَن اْلِقَتاَل }-الرِّوايات
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م  ،عتفِ رُ و  َنا لَْله َدىإِ }فقرأُوها  هاناءَ بوا بِ خرَّ لكن هنا يف سورة الليل بقيت الكلمة إال  أن  باهلل -{نَّ َعَلي ْ

َنا لَْله َدىإِ } :ي العريبو القراءتني أقرب للسياق اللغ أي  عليكم   أو {َوِإنَّ لََنا َلْلِخَرَة َواأْل وَلى  نَّ َعَلي ْ

 .اللغوي   عبثوا بالتكيبقد هنا هم ف ؟{َواأْل وَلى آْلِخَرةَ ا ه  َوِإنَّ لَ   لَْله َدى يَّاا نَّ َعلِ إِ }

ِذي أَنَقَض الَّ   ِوْزَركَ  َعنكَ  َضْعَناَووَ   َلَك َصْدَركَ أََلْم َنْشَرْح }-رح حذفوا االسمالشَّ  رةو س يفو  

 يتأهل الب يف قراءة هذا {كرِ هْ صِ  ي  لِ عَ بِ  َورَفَ ْعَنا َلَك ِذْكَركَ   َظْهَركَ 

  ْعَنا َعنَك ِوْزَركَ ضَ َووَ -ممَّديا -َركَ َصدْ  أََلْم َنْشَرْح َلكَ }: هانفسي الربُ امن من تَ د الثَّ هذا هو اجمللَّ 

 اي ينقلهدنداد ابن األسود الكِ واية عن املقالرِّ  ذهه {ِركِبَعِلي  ِصهْ  َورَفَ ْعَنا َلَك ِذْكَركَ   الَِّذي أَنَقَض َظْهَركَ 

 َنا َلَك ِذْكَركَ َورَفَ عْ } :اءةرَ القِ  ههذِ ي بِ بِ نَّ رأها القَ ف َ  :الَ قَ -السيِّد هاشم البحراين عن احلافظ رجب الربسي

 ،انتقصها عثمانو  مسعودبن وأثبتها ا يب  النَّ ها قرأف-انثمَ ها ع  صَ قَ انت َ وَ  ودسع  مَ  ها ابن  تَ ثبَ أَ وَ  ،{ِبَعِلي  ِصْهِرك

 .(هو عثمانو وانتقصها ابن أروى جاء فيها ) ت علينا رواياتومرَّ 

كُر عليٍّ يف ذِ  ،اذجم َّنَ أعرض لك ،أعرض أمثلةأنا هنا فقط  ،وهناك مواطن كثية ،من املواطن هذهِ 
مزي كر الرَّ الذِّ ب را  مرو و  ،اطقوالنَّ  امتلصَّ كر الكامل الكتاب امن الذِّ  ابتداء   ،عليهصلواُت اهلِل وسالُمُه رآن القُ 
ا  ومن مجلتها دَّ جِ   وهي كثيةٌ ها أساسا  حذفو يت الَّ وباألمساء  ،عبثوا يف تركيبتهاالَّيت وباألمساء  ،رضمَ مُ ـكر البالذِّ و 

ثر من كثر وأكأو ويوجد أكثر  ،واياتلرِّ رة املتكاثرة من اه الكثمع هذ ،اخلوئي ونفاهاالسيِّد ذكرها الَّيت ية اآل
عليٍّ إىل  رُ كبقي أيضا  ذِ و  راحة  ليٍّ صشي إىل ذكر عهذا يُ  ل  كُ   ،واياتالرِّ  لَّ أذكر لكم كُ  ال مال ألن  و ذلك 

 .هذه اللحظة يف املصحف العثماين موجودا  حبسب أهل البيت

 .وأعود إليكم بعض الفاصل نذهب إىل فاصل
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 ..ه ج نَّةبُّ علٌي علي  علي  ح  

 .ة.والِجنَّ  نسِ مام اِلِ إ. .وصي المصطفى حقَّاا  ..ج نَّة قسيم النَّاِر والجنَّة هبُّ علي  ح  

 :ذكر  علي الصَّريح 

، و البيتأهل  ءةِ قرايف  {يمٌ ْسَتقِ م   َعَلي   قَاَل َهَذا ِصَراط  }-واألربعون احلاديةُ  يف سورة احلجر اآليةُ 

  .{قَاَل َهَذا ِصَراٌط َعَليَّ م ْسَتِقيمٌ } :قراءة حفصيف 

 (:ةلقرآنياعجم القراءات مُ )نذهب إىل القراءات األخرى عند املخالفني هذا هو  إذا

  .يف قراءة حفص قراءة الـُمصحف {ِصَراٌط َعَليَّ م ْسَتِقيمٌ }

واملعىن  ،"َعَليَّ "جار ومرور {يَّ لَ ِصَراٌط عَ }وأيضا   ،{ي  لِ ِصَراٌط عَ } :ولكن هناك قراءة أخرى

 { م ْسَتِقيمي  لِ ِصَراٌط عَ } راطة للصِّ فَ صِ  علي  يقصدون به {ي  لِ ِصَراٌط عَ } وأيضا   ،واضحبشكل ركيك 

قيس  ،ق تادة ،مجاهد ،ابن سيرين ،أبو رجاء ،إبراهيم ،لضحاكا ،الحسن ،قوبعيَ -؟راءةلقِ ا ن قرأ هبذهمَ 
مموعة طويلة من  -أبو عبد اهلل ،أبو شرف ،عمارة ابن أبي حفصة ،عمر ابن ميمون ،ميدح   ،ابن عبادة

ِصَراٌط } لقراءةا هذهحّتَّ و  {ي  لِ ِصَراٌط عَ } يعين إذا  هذه القراءة ليست هي القراءة الوحيدة ،اءرَّ القُ 

صفة  يتال تأُهنا  {ي  لِ ِصَراٌط عَ }ـ ف ،اهلل عليه صلواتُ ي  لِ صحيح عَ  راد منها وبشكل  يُ  ميكن أن   {ي  لِ عَ 

ا و   صادقُ  مامٌ ادق أو إقال اإلمام الصَّ  ،صادق جعفرُ  قال إمامٌ  :مثل ما أقول مثال   ،تفسيو بيان بنحو تأيت إَّنَّ
ا و ال تُعرب صفة  ؟جعفٌر هنا كيف تُعرب ،جعفرُ  من أنواع  فسي هو نوعوالبيان والتَّ  ،ب بيان أو تفسيعرَ تُ إَّنَّ

ف واو و ر باحلق وهو سَ نَ  إمَّا َعطف :ألنَّ العطف على نوعني ،ابقحركة السَّ  ،قبلهالَّذي العطف يأخذ حركة 

فسي ومع ذلك ما هي يكون علي  ت {ي  لِ ِصَراٌط عَ } فيكون ،أو تفسيوإمَّا عطف بيان  ،وإىل آخرهِ  ُُثَّ و 
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هذا ذكٌر و  {م ْسَتِقيمٌ  ي  لِ عَ  ِصَراط  }هي  ثهميدرواياتم وأحاقراءة أهل البيت كما تقول  ،بقراءة أهل البيت

  .لعليٍّ صلوات اهلِل وسالمه عليهصريح 

-ء موجودز اجل ريف يف هذاشَّ كايف الة عن الوايالرِّ  ،ابعد الرَّ اجمللَّ  (تفسي الربهان)هذا هو  ،نقرأ الرِّوايات

-{م ْسَتِقيمٌ  ي  لِ عَ  ِصَراط  َذا اَل هَ قَ }-؟كيَف قرأ-ليهاهلل عَ  ات  و لَ ادق صَ ن الصَّ م عَ كَ الحَ  ابنِ  امِ شَ ن هِ عَ 

 يَّ لَ عَ  راطٌ صِ } من دار ا املم ،يفةالتكيبة ضع-{َهَذا ِصَراٌط َعَليَّ م ْسَتِقيمٌ } فارق الكبيالحظوا ال

ال من  ا  تسليملك وذ حفص بقراءة صحيح نن نقرأ ،{يمقِ تَ سْ ي  م  لِ عَ  اط  رَ صِ }والصحيح  ؟{ستقيمم  

ا  يف ِجدَّ  يٍّ واضحٌ كُر علنا ذِ هذا ه ،قول املعصوم ولكن هكذا نفهم اآليةلِ  سليما  تَ  ،ا على صوابجهة أنَّ 

  .{م ْسَتِقيمٌ  ي  لِ عَ  ِصَراط  قَاَل َهَذا } اآلية

 ،املناقب املئة البن شاذان ،أمي املؤمننيممَّد ابن شاذان يف مناقب  بو احلسنأ لهاواية ينقُ لرِّ ا هذه
 هبيةلسلة الذَّ السِّ -ينسَ الح   ابنِ  ن علي  عَ  ،يهبِ أَ  عنَ  ،حمَّدم   عفر ابنِ جَ  نعَ -مانوناملنقبة اخلامسة والثَّ 

 اء  نَ ب ْ أَ  ينَ ن أَ يسَ الح   ينَ أَ  ن  سَ الحَ  ينَ أَ ) دبةكما نقرأ يف دعاء الن    ،عن جعفر عن آبائهِ  ،سةاملقدَّ  الشَّريفة
هي هذه السِّلسلة الذَّهبية  ( بَعَد السَِّبيليل  بِ السَّ  ينَ ق أَ ادِ صَ  عدَ بَ  قٌ ادِ صَ ح وَ الِ صَ  دَ عَ ب َ  حٌ الِ صَ  ينسَ الح  

ابن  رمَ ع   امَ قَ  ،بيهِ ن أَ عَ  ،ينسَ ح   الابنِ  ي  لِ ن عَ عَ  ،َعن أَبيهِ  ،َعن َجعفِر ابْن م َحمَّد-الطاهرة الـُمطهَّرة
على  و  به عليه ي وما رددتُ ئو اخلالسيِّد ث به دَّ حتالَّذي احلديث و  تتناسب وايةهذه الرِّ -النَّبيلى اب إِ طَّ الخَ 

 ةِ لَ زِ نْ مَ ي بِ ن  مِ  تَ نْ ب أَ الِ ي طَ بِ أَ  ابنِ  يّ لِ عَ ول لِ ق  ال ت َ زَ  ت َ ك َل نَّ إِ  :الَ قَ ف َ  ،يبِ نَّ ى اللَ اب إِ طَّ الخَ  ن  با ر  مَ ع   امَ قَ -كتابهِ 
يا غليظ  ينيع-يظلِ ا غَ يَ  :ي  النَّبِ ال قَ ف َ  ؟اا يَّ لِ ر عَ ك  ذْ م يَ لَ و الق رآن ي ون فِ ار  هَ  ر اهلل  كَ د ذَ قَ ى وَ وسَ ن م  ون مِ ار  هَ 

النَّيب  ف-{م ْسَتِقيمٌ  ي  لِ عَ  ِصَراط  َهَذا } ولق  ا ي َ ع مَ مَ سْ ا تَ ك مَ نَّ ي إِ ابِ رَ عْ ا أيظ يَ لِ ا غَ يَ -يا قليل الفهم الفهم

َهَذا }-ما يقول اهلل-ِإنَّك َما َتْسَمع َما يَ ق ول-ولكنَّ القوم ُيرِّفونا منُذ ذلك الوقت ،ها بينهمكان يقرأُ 
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هي وهذه  ،لي  بشكل صريحر عكِ فهنا ُذ  ،ووفية يف هذا الباب وايات كثيةالرِّ و -{م ْسَتِقيمٌ  ي  لِ عَ  ِصَراط  

 ِصَراط  قَاَل َهَذا } ،ة راجعة إليهمهذه قضي  ففوا احلقائق  خيُ ريدون أن  اآلخرون يُ وإذا كان  ،بيتأهل ال قراءةُ 

ِبَما َأْغَويْ َتِني  قَاَل َرب  }-قبلها واآلية الَّيت بعدهاالَّيت نقرأ اآلية  ؟أين جاءت هذه اآلية ،{م ْسَتِقيمٌ  ي  لِ عَ 

ه م  اْلم ْخَلِصينَ   أل زَي  َننَّ َله ْم ِفي اأَلْرِض َوأل ْغوِيَ ن َّه ْم َأْجَمِعينَ   ي  لِ عَ  ِصَراط  قَاَل َهَذا   ِإلَّ ِعَباَدَك ِمن ْ
-ِإنَّ ِعَباِدي   م ْسَتِقيمٌ  ي  لِ عَ  ِصَراط  قَاَل َهَذا -هبِ  عبثَ تَ لن تستطيع أن  الَّذي راط و الصِّ هذا ه-م ْسَتِقيمٌ 
 َوِإنَّ َجَهنََّم َلَمْوِعد ه مْ   لَْيَس َلَك َعَلْيِهْم س ْلطَاٌن ِإلَّ َمِن ات َّبَ َعَك ِمَن اْلَغاِوينَ -راطيف هذا الصِّ الَّذين 

علماء البيل  نَ ال شأ ،يل باملخالفني ال شأنَ و  ،واضحة فهياآليات أي ها الشيعي  هذه إذا تقرأ  {َأْجَمِعينَ 

ُثكم يا شيعة ،جعاواملر   ،همحديثُ هو وهذا م رآنُ قُ هو هذا  ،حديثي معكم يا شيعةهو عنوان احللقة  ،أنا أحدِّ
 ةِ طبي  من القُ  الِة و الوهابي   به من ال جئتُ  ،مهُ وهذا حديثُـ رآنم هذا قُ  ،أجداديال من  وال من أيب و ال هو مين  

تاهبم وهم أعلم بكتاهبم وهم هذا كو رآنم وحديثهم قُ هذا  ،وال من الغرب قِ وال من الشَّر  ةِ وال من الص وفي  
 .حبديثهم فُ عرَ أَ 

ماذا كان يف  ،ما بعدهاو مانون الثة والثَّ إبراهيم اآلية الثَّ النَّيب يف دعاء  ،عراءإذا نذهب إىل سورة الش  

َرب  َهْب ِلي ح ْكماا َوأَْلِحْقِني -يدعوالنَّيب إبراهيم -َرب  َهْب ِلي ح ْكماا َوأَْلِحْقِني بِالصَّاِلِحينَ } عائهد

ن سورة اخلمسون م نُه اآليةُ بيِّ دق تُ هذا اللسان الصِّ و  {َواْجَعل ل ي ِلَساَن ِصْدٍق ِفي اآْلِخرِينَ   بِالصَّاِلِحينَ 

َنا َله م م ن رَّْحَمِتَنا} مرمي فَ َلمَّا اْعتَ َزَله ْم َوَما يَ ْعب د وَن ِمن -إبراهيم-فَ َلمَّا اْعتَ َزَله مْ -بلهاقالَّيت اآلية -َوَوَهب ْ

َنا َله  ِإْسَحاَق َويَ ْعق وَب وَك اّلا َجَعْلَنا نَِبّياا  َنا َله م م ن  د وِن اللَِّه َوَهب ْ َله ْم ِلَساَن ِصْدٍق  رَّْحَمِتَنا َوَجَعْلَناَوَوَهب ْ

دبة ماذا تقرأ يف وأنت تقرأ يف دعاء الن   ؟الشِّيعيها ي   أنت أابٌ كذَّ   ،ةجَّ أنت تكذب على اإلمام احلُ  {َعِلّياا 

 كَ لِ ذَ  تَ لْ عَ جَ وَ  ه  تَ بْ جَ أَ ين فَ رِ ي اآلخَ ٍق فِ دْ ان صِ سَ ك لِ لَ أَ سَ  وَ ياَل لِ خَ  كَ سِ فْ ن َ لِ  ه  تَ ذخَ تَّ اِ  عضٌ بَ وَ )-؟دبةدعاء الن  
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َوبَعٌض ِاتََّخذَته  لِنَ ْفِسَك ) !؟ونى إمامكم حني تقرأُ لعتكذبون فهل  ،دبةعاء الن  ون يف دُ هكذا تقرأُ -ايَّ لِ عَ 

َنا َله م }هي هي اآليةُ -(َخِلياَل َوَسأََلك ِلَسان ِصْدٍق ِفي اآلَخرِين فََأَجْبَته  َوَجَعْلَت َذِلَك َعِليَّا م ن َوَوَهب ْ

إنَُّه -{ىلَ وْ األ  وَ  ةَ رَ اآلخِ  ه  لَ  نَّ أَ وَ   وإنَّ َعِليَّا لَْله َدى}-إنه علي نا-{َله ْم ِلَساَن ِصْدٍق َعِلّياا  رَّْحَمِتَنا َوَجَعْلَنا

وكفى  ،يف القتالفقط ليس و شيء  لِّ يف كُ  وكفى اهلل املؤمننيَ -{يّ لِ عَ بِ وََكَفى اللَّه  اْلم ْؤِمِنيَن اْلِقَتاَل }-علي  

ا مَ ك  نَّ إِ ا فِ انَ رَ ص  انْ ان وَ يَ افِ ا كَ مَ ك  نَّ إِ ا فَ نَ ياكفِ اِ  مَّد  حَ م  ا يَ  يُّ لِ عَ  يَا يُّ لِ ا عَ يَ  مَّد  حَ م  ا يَ )بعلي   اهلل املؤمنني يف كلِّ شيء
 (.انرَ اصِ نَ 

أ م   َوِإنَّه  ِفي-تامصَّ ال ابُ كتال هذا هو-نَ ْعِقل و  ت َ نَّا َجَعْلَناه  ق  ْرآناا َعَربِّياا لََّعلَّك مْ إِ }-سورة الزخرف

ذا هو علي  وال ه ،بن أيب طالبا ي  لِ عَ هو  هذا ،اطقالكتاب النَّ وهذا هو -{اْلِكَتاِب َلَديْ َنا َلَعِلي  َحِكيمٌ 

 نَ ا ابْ يَ )؟: دبةعاء الن  ديف انكم اطبون إمام زمحني ختُ  ابونكذَّ هل أنتم   !؟الشِّيعةتكذبون أنتم أيها  ،غي
طلٌح خاص ُمصأن  هذا هو بوقلنا  بل قليلقثنا حتدَّ  ،علي  هو  ؟راط املستقيممن هو الصِّ -يمقِ تَ سْ م  الْ  اطِ رَ الص  
مام تكذبون أنُتم على إ-(يمكِ حَ  ي  لِ عَ هلل اى دَ لَ  ابِ تَ الكِ  م  ي أ  و فِ ن ه  مَ  ا ابنَ يَ يَا اْبَن النََّبِأ الَعِظيم -بعلي  

بلها قالَّيت و  لقة هذه احليف حديثي ،أنتم ،أنتم ،باملخالفنييل  نَ ال شأو  ،يل بالعلماء واملراجع الشأنَ  ؟زمانكم
أليس هذا  ،الُقرآنفون رِّ يُ هم فُقرآن المن  يٍّ لِ عَ  حني ينفون ذكرَ  اءلمالعُ  أال تالحظون أنَّ  ،معكم يا شيعةهو 

لَعِظيم يَا اْبَن النََّبِأ ا يم اْلم ْسَتقِ ص َراطِ الَن يَا ابْ ): هاطبونم وأنتم ختُ كُ مانِ ون على إمام زَ بُ كذِ تَ هل  ؟للقرآن ا  ريفحت
ن على أمي املؤمنني و بتكذ ،م زمانكملى إماعذبون تك( يَا ابَن َمن ه و ِفي أ م  الِكَتاِب َلَدى اهلل َعِلي  َحِكيم

 !؟هُ زورونَ ني تَ حِ 

حني  ،األمي تامن أهم  زيار  وهي (السَّادسةيارة الزِّ )ه عليه وسالمُ  اهللِ  زيارة األمي صلواتُ هي هذه 
ى لَ عَ  م  اَل السَّ )-هكذا ُتسلِّمون على أمِي املؤمنني ؟مأنتُ  ابونكذَّ   ؟جف تكذبون عليهتزورون األمي يف النَّ 

ي اهلل فِ  ه  رَ كَ ذَ الَّذي ات كَ لَ هَ ن الْ ي مِ جِ نْ م  الْ ات وَ رَ هِ االقَ  اتِ زَ جِ عْ م  الْ ات وَ رَ اهِ البَ  اتِ اآليَ ت وَ َل َل الد   بِ احِ صَ 
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 يّ ضِ الرَّ   اهللِ مِ سْ ى اِ لَ عَ  م  اَل السَّ  ،{َوِإنَّه  ِفي أ م  اْلِكَتاِب َلَديْ َنا َلَعِلي  َحِكيمٌ } :ىالَ عَ ال ت َ قَ ات ف َ يَ  اآلمِ كَ حْ م  

 ،ناهذه أدعيتُ  ،هذه زياراتنا ؟كذبون على أمي املؤمننيت-(هات  كَ رَ ب َ وَ  اهللِ  ة  مَ حْ رَ وَ  ي  لِ العَ  هِ بِ نْ جَ وَ  يّ ضِ م  الْ  هِ هِ جْ وَ وَ 
هي  هذهِ  ،اصيبكر النَّ  الفِ يف غطسوا إىل عمائهم الطابقية ما شأننا هبؤالء العلماء واملراجع الَّذين ،اياتناهذه رو 

الَّذي : تكذبون على عليٍّ وأنتم تقولون له ،السَّادسة الزيارةُ  ،هذا هو مفاتيح اجلِنان ،زياراُت أهل البيت

ىل ذهبتم إولو -{َوِإنَّه  ِفي أ م  اْلِكَتاِب َلَديْ َنا َلَعِلي  َحِكيمٌ } :ِفي م ْحَكِم اآليَات فَ َقال تَ َعاَلىذََكَره  اهلل 

 غديرال األدعية يف يومِ   كتبيف ولو قرأمت األدعية املوجودة ،ة زيارات األمي ستجدون هذا الوصف موجودا  بقيَّ 
 صلواتٌ  ،را  فيهااضِ ا  حَ يَّ لِ  عَ فسيية لوجدمتُ ث التَّ يدولو ذهبُتم إىل األحا ،لوجدمت هذا الوصف يتكرَّر دائما  

 .املؤمنني عليك يا أميَ 

هيم ابن إبرا علي   ن تفسيعل نقُ ي اينر حاشم البد هَ للسيِّ  (تفسي الربهان) ابع مند السَّ هذا هو اجمللَّ 

 بٌ و ت  كْ مَ  يننِ ؤمِ م  ر الْ يمِ أَ  ينِ يَ عْ -؟ناقول أئمتُ ماذا ي {مٌ ِلي  َحِكيَوِإنَّه  ِفي أ م  اْلِكَتاِب َلَديْ َنا َلعَ } ،وعن غيهِ 

 يَ ْعِني َأِمير-جه من الوجوهو هذا -{ِكيمٌ ِلي  حَ َلعَ -أم  الكتاب الفاحتة-َوِإنَّه  ِفي أ م  اْلِكَتابِ }-ةحَ اتِ ي الفَ فِ 

 هو َأمير  قَاَل أب و َعبِد اهلل {يمَ اَط الم سَتقِ لص رَ ا   ا هِدنَ اِ } :الىعَ ه ت َ ولِ ي قَ فِ اْلم ؤِمِنين َمْكت وٌب ِفي الَفاِتَحة 

َتِقيمفهو -المؤمنين ا هبم فليقولوا ما  لنأنَ ش ال ،ينر سِّ ملفة ابقيَّ ال كما يقول السيِّد اخلوئي و  ،الصِّرَاُط الـُمس 
-قطفَ  يِّ نواٌن خاَص بعلعهو يم قِ ستَ لكم الصِّراُط الـمُ  كما قلتُ   ،اصيبكر النَّ عون يف الفِ كر ي مإنَّ  ،يقولون

 ِفي ير اْلم ؤِمِنين َمْكت وبٌ يَ ْعِني َأمِ -لادق يقو ا الصإمامن {َوِإنَّه  ِفي أ م  اْلِكَتاِب َلَديْ َنا َلَعِلي  َحِكيمٌ }

 نْ مَ وَ  ،المؤمنين ير   هو َأمِ و َعبِد اهللاَل أب  قَ  ،{هِدنَ    ا الص َراَط الم سَتِقيمَ اِ } الَفاِتَحة ِفي َقوِله تَ َعالى

 !؟يره  غَ 
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َلَديْ َنا  ه  ِفي أ م  اْلِكَتابِ َوِإنَّ } :ةيَ آل اهِ ذِ ال هَ د تَ قَ وَ  اهلل بدِ و عَ ب  أَ  الَ قَ  :ولق  و ي َ ه  ا وَ ضَ الر   ت  عْ مِ سَ 

 .ه  ير  ن غَ مَ وَ  بالِ ي طَ بِ أَ  يُّ ابن  لِ عَ  :الَ قَ  {َلَعِلي  َحِكيمٌ 

 انعة عندقطَّ ـمُ احلروف ال ،فوح منهاي ليٍّ ق عَ بَ عَ  رآن الكرمي فإنَّ يف القُ  عةِ ىل احلروف املقطَّ ذهبنا إ وإذا
 (،الر :هود) ، (الر :سيون) (،املص :األعراف) (،امل :ل عمرانآ) (،امل :البقرة) :تسعة وعشرين سورة قرآنية

 :لشعراءا) (،طه :طه) ، (عصكهي:مرمي ) (،الر :احِلجر) (،الر :إبراهيم) (،املر :عدالرَّ ) (،الر :يوسف)
 (،امل :السجدة) (،امل :ناملق) (،امل :الروم) (،امل :العنكبوت) (،طسم :القصص) (،طس :النَّمل) (،طسم

 :نالدخا) (،مح :الزخرف) (،محعسق :ىور الش) (،حم :لتفصِّ ) (،حم :غافر) (،ص :ص) (،يس :يس)
ب يتت رة حبسب السو  تسعة وعشرين (،ن :القلم) (،ق :قاف) (،حم :األحقاف) (،حم :يةاجلاث) (،حم

  :تاِب الكرميطَّعة يف الكالـُمق حلروفهي هذه كل  ا ،سمَّى باحلروف املقطَّعةما يُ  فواتح السور ذكرتُ  ،القرآين

 (.امل) ست سور ابتدأت بـ انعند

  (.الر)ومخس سور ابتدأت بـ 

  (.املر)بـ واحدة ابتدأت وسورة 

  (.املص)بـ وسورة واحدة ابتدأت 

 (.حم )بـ  تابتدأوست سور 

  (.محعسق)بـ ابتدأت  وسورة واحدة

  (.طس)بـ ابتدأت  وسورة واحدة

  (.طسم)بـ ابتدأتا  وسورتان

  (.يس)بـ ابتدأت  وسورة واحدة
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  (.طه)ابتدأت بـ واحدة  وسورة

  (.كهيعص)ابتدأت بـ  وسورة واحد

  (.صاد)ابتدأت بـ وسورة واحدة 

  (.قاف)ابتدأت بـ وسورة واحدة 

  (.نون)ابتدأت بـ ة وسورة واحد

ذكرنا من القرآن و  سورة 29اآلن عرفنا عندنا  ،حرف 78 ها هوسبوف إذا نحلر ا هذه ل  عدد كُ 
هذه  ،حرف 78كرُتا لَّيت ذ ا وفحلر اعدد كل  هذه  ،يف احلروف ور املتشاهبةمجعنا الس  ُُثَّ قطعة ـمُ احلروف ال

 ،حرف 64 رةرِّ ف املتكو ر احل وهكذا هذه ،ست سور (حم) ،رسو ست  (امل) رة الحظتم مثال  احلروف متكرَّ 
ف ر نذِ متكرِّ  64 ،احلروفحرف مموع  78فعندنا  ،حرف 14ا نيبقى عند 78حرف من  64إذ حذفنا 

احلروف الباقية بعد  ما هي ،حرف14 ،أربعة عشريبقى عندنا  ،64ناقص  78 ،ر من أصل احلروفاملتكرِّ 
 ،ر ،ص ،م ،ل ،ا) :نرآالقُ  حبسب التتيب الَّذي ورد حبسب تسلسل احلروف الـُمقط عة يف ؟حذف املتكرِّر

 بأي  شيء  نن  .رقيت بعد حذف املتكرِّ بَ الَّيت هذه هي احلروف  (،ن ،ق ،ح ،س ،ط ،ع ،ي ،ه ،ك
  ؟قمنا

  .عةقطَّ فيها حروف مُ الَّيت استخرجنا السور و رآن قُ ذهبنا إىل ال :أوال  

  .78عة العدد احلروف املقطَّ مجعنا 

 ،س ،ط ،ع ،ي ،ه ،ك ،ر ،ص ،م ،ل ،ا) :حرف 14بقي عندنا  ،64رة حذفناها تكرِّ حروف م
  (.ن ،ق ،ح

نت منها مجلة على سبيل املثال كوَّنت هذه اجُلملة وَّ أنا حاولت كَ  ،لةنوا منها مجُ كوِّ تُ  أنتم حاولوا أن  
املضارع  ،يقى املاضو الفعل  ،وحتتها كسرة افب حبرف واحد قكتَ تُ  ،وقى يقي قِ  ،ِق يعين ِفعل من وقى ،قِ 
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ِق هنا كلٌم صريٌح ) :املتبقية رتَّبت هذه اجُلملة مجلة من هذه احلروف رتب أُ فأردت أن   ،األمر قِ  ،قييَ 
لكن  ،ليست مُجلة ذات بالغة وفصاحة عالية ،ها معىننرج م خيبالكاد أن   يعين هذه مُجلة ،ترهيم ،(سطع
لكن  ،سطع كلٌم صريحٌ   ،كالم  ،فهو كلمٌ  ،ل قِ نقو  ماهنا حين يعين هذا فعل األمر قِ  (قِ ) ،تركيبو م ترهي
هذه ليس لا تركيب  يعين احلروف ،واضحةهنا تكون  (هك  سِ مْ ق  ن  ي  حَ لِ عَ  اط  رَ صِ ) :جلملةا ب هذهرتِّ نُ  ماحين
هذا تركيب  ونلقو اآلخرين سي ين أعتقد بأنَّ ألنَّ  أنا ركَّبت هذه ،بركِّ تُ  ب ما تريد أنكِّ أنت َر  ،هذه اجلملة إالَّ 

ِاستطعت  بكِّ ر أحاولت ين أنا ألنَّ  ،يبكهذا الت  غيَ  ا  لكن أنت رَكِّب يل تركيب ،بناهنعم نُن رك   ،بتموهأنتم رك  
ِصَراط  َعِلي  َحق  )  ؟هذه اجُلملة ماذا تقول فيها (، سطعريحٌ صَ  هنا كلمٌ  قِ ) :أن  أُركِّب هذه اجُلملة التَّعبانة

ونن نقول  ةلماجل ل بنصف بالغة هذهبوا مجَُ كِّ َر  ،لبوا مجَُ ميع ركِّ ى اجلدَّ ! وأنا أحت؟ذاأين هذا من ه (،ن ْمِسك ه
بالعربية َضليع  ،ةيألن  هذه اجُلملة أنا ركَّبُتها وأنا ضليع بالعرب ،بنصف البالغة ،حيحهذا الكالم غي ص

العي الواسع على ختصصي واط   يدل   كالمي وطرحي  ،أعرُضها عليكم ىل شهاداتو ال أحتاج إ اللغةبضليع و 
ُتسِقطوا منها و  مُجلة بواتركِّ  ال أن   ،ةلمت هذه اجلبريت ركَّ د قه بكل  بَ ركِّ أُ  أن  ستطعت االَّذي هذا  ،العربيةعلى 
 ،ح ،س ،ط ،ع ،ي ،ه ،ك ،ر ،ص ،م ،ل ،ا)األربعة عشر  فو بنفس هذه احلر  ،ا  أو ُتضيفوا حرف ا  حرف
 :قاليُ  ميكن أن   (،ِصَراط  َعِلي  َحق  ن ْمِسك ه) :جلملةا فصيحة وبتمام البالغة مثل هذهبوا مجلة كِّ َر  (،ن ،ق
يف علينا  رآين الَّذي مرَّ إىل السياق القُ  ا األقربلتكيبة األوىل ألنَّ ا حرجِّ أُ  ينلكنَّ  (،كهمسِ ق  ن  حَ  اط  رَ لي  صِ عَ )

ِإنَّ ِعَباِدي لَْيَس   قَاَل َهَذا ِصَراٌط َعَليَّ م ْسَتِقيمٌ } هو جرة احلِ ر و  علينا يف سمرَّ الَّذي ياق السِّ  ،جرسورة احلِ 

 (،ِصَراط  َعِلي  َحق  ن ْمِسك ه) :الطريق نفس املضمون يذهبون يف هذاالَّذين -{َلَك َعَلْيِهْم س ْلطَانٌ 

 .ي  لِ عَ  اهِ ب باّتِّ الحظون يذهَ تُ  شيء   كلَّ   ،{اهِدنَ    ا الص َراَط الم سَتِقيمَ }

ى لكن طالب أخر م أطرح أنب كان يف بايل لين أختصر الكثي من املطالعَ جَ الَّذي يق الوقت هو ضِ 
نا ل  عليٍّ ونُن كُ ها لل  كُ   مجُ والربا ليٍّ عقناة  ذا بقينا أحياء فهذه القناةُ  شاء اهلل تعاىل إإن  وقت الربنامج طال و 

 .عليهُمُه  وسالُت اهللِ صلواه لعليٍّ فكل  شيء من عليٍّ وإىل عليٍّ ل  كُ   سيكونُ  لعليٍّ واحلديثُ 



 خ الِغّزي    طق / للشيالكتاب النا :3الجزء  –ملّف الكتاب والعترة 
 2حديثي معكم يا شيعة ق  -6عان من التشيع ج ( نو 54الحلقة )                                                                    

 

- 55 - 
 

ابع السَّ  ارو البحه اذيث هاحلد ها عليكم وأختمواية رواية مجيلة أقرأُ لرِّ ا ونن يف أجواِء عليٍّ هذه
نا امُ مَ إِ -هلل ابدِ و عَ ب  أَ  :يلِ  الَ قَ  ،امحَ الشَّ  يدِ ن زَ عَ -143صفحة  ،ربعونالسَّابع واألالـُمجلَّد  ،واألربعون

ا بَ ا أَ يَ -كنية زيد-ةامَ سَ أ   ابَ ا أَ يَ  :لَ اقَ  ،اذَ كَ ا وَ ذَ لت كَ ق  -؟كم عمرك  ينيع-؟ةنَ سَ  كَ ى لَ تَ م أَ د كَ يِ ا زَ يَ -ادقالصَّ 
 ي أنْ لِ  يفَ كَ فَ  ،ديي  ا سَ ى يَ لَ ب َ  :لت  ق   ؟انَ عَ ن مَ و ك  تَ  أنْ  ىرضَ تَ  امَ نا أَ تِ يعَ ن شِ ت مِ نْ أَ وَ  انَ عَ مَ  تَ نْ أَ ر فَ شِ بْ ة أامَ سَ أ  
يَا زَِيد ِإنَّ -بيدناو د إلينا عائِ  يء هوشَ  ل  كُ -اينَ لَ ان إِ يزَ مِ لْ ا نَّ إِ ا وَ ينَ لَ إِ  اطَ رَ الص   نَّ د إِ يِ ا زَ يَ  :الَ قَ ف َ  ؟مك  عَ مَ  ونَ ك  أَ 

 واهللِ  ،مك  سِ ف  ن ْ ن أَ مِ م ك  بِ  م  حَ رْ ي أَ ن  يد إِ زَ ا يَ  اهللِ وَ  ،اينَ لَ إِ  ناتِ يعَ شِ  ابَ سَ حِ وَ  الص َراَط ِإلَيَنا َوِإنَّ اْلِميَزان ِإلَيَنا
هذا علي  -ةدَ احِ ٍة وَ جَ رَ ي دَ ة فِ نَّ الجَ  يفِ -صحابهِ من أ-ير ظَ ة النَّ يرَ المغِ  ث ابنِ ارِ لى الحَ إِ وَ  يكَ لَ إِ  ر  ظ  نْ ي أَ ن  أَ كَ لَ 

 .اطقالنَّ  و الكتابُ هعلي  و امت صَّ وهذا كتاُب عليٍّ هو الكتاب ال ،عليٍّ عفٌر ابن عليٍّ وهذا جَ  راطُ وهذا صِ 

 .نذهب إىل فاصل وأعود إليكم

 (يابِ ذَ عَ  نْ مِ  نَ مِ أَ  ينِ صْ ل ح  خَ ن دَ مَ ي فَ نِ صْ ح   بٍ الِ ي طَ بِ  أنِ ي  ابلِ ية  عَ َل وَ )

 ..اِب واآلخرةوالحس قبرِ يِن واللدنيا والد  ا مانأَ  ،األمان ،ان األمانمَ ب الزَّ احِ ا صَ يَ 

م يف حلقات  ان املعظَّ عبَ شَ  هرِ شَ  مة يفلقات القاداء اهلل يف احلَ شَ  اكم إن  لقَ أَ  ،ى ذكِر عليٍّ لَ عكم عَ أودِّ 
 .هعليُه وسالمُ  صلواُت اهللِ عليٍّ  سمُ ق اِ اطِ النَّ  والكتابُ  ،اطقالنَّ  من الكتابِ  جديدة  

 :املؤمنني أميَ 

 مٍ الِ َع      قَ أح     ذَ  وكن     ت   ل     ت  هِ ولق     د جَ 
 

 ع  ك أوَس   اب    نَ لم   ك أم جَ عِ  ض   ل  ه   ل فَ  
 يدِ هتَ     ٌن ل ألَك     أَ  ديحكَ ي َم     ا ِف     أنَ      

 
 ع  صقَ م   ال        يُّ رِ ز هب       الِ  ي       ب  طِ ا الخَ نَ       وأَ  

 ت     يهجَ م   اش     ةِ ف     ي ح شَ َحتَّ     ى  أه     واكَ  
 

 واك وتل        ذع  َه        ش        بُّ عل        ى اٌر تَ نَ         
  

 ..ينِ ثْ غِ أَ  يثِ ا الغَ يا عليُّ أدركني يا أبَ 
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 ..سن ابن الحَ ةِ جَّ وليِة الح  م على اك  لقَ أَ  

 ..رمَ القَ  ايةِ عَ م في رِ ك  أترك  

ا ينَ دِ اهِ م شَ  وهِ ج  و  و  انَ هِ و 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 ْ ى اِللَ ا عَ ينَ عِ ابِ م تِ وَ 

وفيق في تَّ لاى لكم أتمنَّ  ،كمانِ مَ زَ  إمام وفيق في معرفةِ وأتمنى لكم التَّ أسأل كم الدُّعاء والز يارة 
 ..عليهصلوات  اهلِل وسالم ه  ة ابن الحسن جَّ إمام زمانكم الح   خدمةِ 

 ..في أماِن اهلل ..ميعاا اء جَ عَ م الدُّ ك  ل  أَ سْ أَ 
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