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 يا زهـــــــــــــراء

 ِبسِم اهلل الرَّْحَمن الرَّحيم

ى اهلل عليك سيدي يا بقية اهلل
َّ
ل
َ
 ص

 .بنائي بناتي سَالمٌ عليكم مجيعاًإخوتي أخواتي أ

 ملفُّ التنزيلِ والتأويل

 م2/4/2013 اخلامسة   احللقة 

الكثري من الرسائل واإلمييالت تأيت ، هناك دت أن أشري إىل مسألةدَ قبل أن أشرَع يف تفاصيل هذه احللقة وَ 
وهذا املوضوع يف غاية  هذا الربنامج، ال زلنا يف بدايات، أقول رائيون وفيها الكثرُي من األسئلةإىل موقع زه

نا واحللقات هذا الربنامج موضوٌع مفصلي وال زال احلديث الكثري أمامَ  موضوعُ  بل أكثر من ذلك ألن   ،ةاألمهي  
ظ اإلخوة واألخوات إذا تابعوا حلقات هذا الربنامج من الح  ، أكثُر األسئلة سيُ زالت أماَمناال ة والعناوين املهم  

د ، وسيجدون أيضًا إجابات  ألسئلة  ستتول  هم ب شكل مفصَّل  ها سيجدون األجوبة على أسئلت  ا إىل آخر  أول  
، طالَب اليت أتناولا يف هذا امللفامل ألن   ،ت الظروفحَ نَ إن سَ  اتٌ ، وهذا امللفُّ ستأيت بعده ملف  بعد ذلك

، لذا ألتمُس من إخويت س األسس وأصول األصولسُ ، هذه أُ ةا يف غاية األمهي  عنها إن   من أن أقولَ  أكثرُ 
، الربنامج حلقاته عديدة وطويلة وبعد ضُح احلقائقأن يصربوا وشيئًا فشيئًا تت   ،وأخوايت وأبنائي وبنايت الصرب

 جيُب فيها على أهم  ت يف هذا الربنامج وسأُ حَ ق باملضامني اليت طُر  يضًا ندوة تتعل  الربنامج ستكون هناك أ
، أكتفي هبذه املالحظة وأعتذر إلخويت  وباجلانب التكليفياألسئلة وخصوصًا اليت ترتبُط باجلانب العملي  

 .الربنامج يهم يف طوايا حلقات هذاه سيأتاجلواب عليهم لكن   وأبنائي وبنايت إذا تأخرَّ  وأخوايت
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يف احللقة الثالثة  ،، مرَّ الكالُم يف احللقتني املاضيتنية من حلقات ملف التنزيل والتأويلأعوُد إىل احللقة اخلامس
د الوسطي واألخري من يف أن تناولت مسألة الشهادة الثالثة يف األذان واإلقامة ويف التشه  والرابعة مرَّ الكالُم 

فيما بني ما  الُوَّةضح ًا بني أيديكم لتت  حاولت أن أجعل ذلك تطبيقًا عملي  و  ،الصلوات املفروضة واملندوبة
ورجٌل يف مرحلة التنزيل  ،دط والرتد  ومظاهر التخب   ،ث عنه العلماءث عنه أهل البيت وفيما بني ما حتد  حتد  

لتفسري ويف علم األخالق موجودٌة يف الفقه  ويف العقائد  ويف ا ، وهذه املشكلةُ يف مرحلة التأويل ورجٌل متزلزلةٌ 
د الواضح واالختالف بني ما ، هذا الرتد  التأريخ ويف سائر املطالب األخرىوالسري والسلوك ويف دراسة 

 فهم ،وبني ما يكتبونه يف الكتب ،لتزام مبنهج  رمسي  اإلدون هم من سل  ث عنه علمائنا يف جمالسهم على رَ يتحد  
اختالفًا كبريًا عن الذي  نحو  خيتلفُ ويف شؤوناهتم العقائدية اخلاصة ب  ثون حديثًا يف جمالسهم اخلاصة تحد  ي

ة ويف ها القريبون الذين يعيشون يف األجواء العلمي  سُ ة يتلمَّ ح على املنابر وهذه القضي  ب يف الكتب أو يُطرَ ُيكتَ 
رياً نا نسرُي سَ ولكن   ،نامجضح الكثرُي من احلقائق يف هذا اجلو يف حلقات هذا الرب ، وستت  ةأجواء املؤسسة الديني  

 .ضح الصورة بشكل  كاملبطيئاً ألجل أن تت  

وقد  ميف احللقتني املاضيتني وأنا يف مقام  التطبيق ويف مقام عرض  أقوال علمائنا رضوان اهلل تعاىل عليه
ُت جهابذة خرت بل ا ،عنها التقصرُي يف حق  أهل البيت فَ أنا ما اخرتت أمساء ُعر   ،ألقوال أساطينهم ضتُ تعر  

ضحة الشديدة واألكيدة بأهل نقطاع والعالقة الوال واإلُعرف عنهم الوالء ألهل البيت وُعرف عنهم التوسُّ 
ه حني وصل إىل الشهادة الثالثة قال ه ألهل البيت ولكن  نا الصدوق ويف والئ  أحٌد يف شيخ   البيت، ال يشكُّ 

ة روايًة يف فصول األذان واإلقامة وهي بلسان التقي   دَ أورَ ( الغريب ، هذا هو )من ال حيَضرُُه الفقيههالذي قال
يقول هناك روايات  ،هبذا التفصيلو ة هبذه اليئة ا بلسان التقي  األذان واإلقامة مع أن   بأن   قرَّ بعد أن يُ  ومباشرةً 

لعنهم،  الغالة ث  و ضة ه رفضها ونسبها إىل املفو  ولكن   ،الشهادة الثالثة جزٌء من األذان واإلقامة ثت عن أن  حتد  
 ضة لعنهم اهلل قد وضعوا أخبارًا وزادوا في األذان ُمـَحمٌَّد وآُل ُمـَحمَّد  والمفوّ ( الشيخ الصدوق: يقول

وقد أفىت هبا بعض علمائنا من ( ةالربي   خريُ  ُمـَحمٌَّد وآل ُمـَحمَّد  ) ،_ هذه رواياتٌ  )...تينة مرّ خيُر البريّ 
ر يف بايل الشهيُد طُ اج وأعتقد كما خيَ الشيخ اجمللسي نقل ذلك عن القاضي بن الرب  ر يف بايل طُ خيَ  .منياملتقد  
 _ ، استنادًا إىل روايات  آَخرينل عن اج ونُق  عن القاضي بن الرب  نقل هذا الكالم أيضًا  )كرىالذ  (ل يف األو  
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وفي بعض (_ ب اعتقاد الصدوق سَ الة لعنهم اهلل ب َ ضة والغُ املفو   _ رواياتُ  )...وفي بعض رواياتهم(
ل دَ لعنهم اهلل من روى بَ ين ومنهم تَ اهلل مرّ  عليًَّا ولي   أشهُد أنَّ  ،اهلل رواياتهم بعد أشهُد أنَّ ُمـَحمَّدًا رسولُ 

أحٌد يف إخالص  _ هذا هو قول الصدوق ال يشكُّ  )تينًا مرّ حقّ  المؤمنين عليًَّا أميرُ أشهُد أنَّ  ،ذلك
الفصل بني  الج  ه من عدم الوضوح ومن عدم انب  نشأُ د مَ ته بأهل البيت ولكن هذا الرتدُّ لقَ الصدوق وال يف عُ 

د روايات  و ور مع  ،لثة جزٌء من األذان واإلقامةمرحلة التنزيل والتأويل، فلعن الذين يقولون بأن الشهادة الثا
يلعن يف ه سَ الة ولعنهم كما أن  ضة والغُ فهم باملفو  صَ ه نسبها إىل هؤالء الذين وَ ح هبا ولكن  فسه صرَّ نكثرية هو ب

ون ضة وبلسان الصدوق تستحق  ومفو  الة كم مجيعًا غُ يعين أن   ،النب   عدم سهو  ب   ات هذا الكتاب من يعتقدُ ي  طَ 
د واحلرية ما بني مرحلة التنزيل والتأويل هذا هو الشيخ الصدوق ، مثال واضح يف الرتد  اللعنة وأنا من بينكم

 .يه( أحد الكتب األربعةهو )الفقوهذا 

ر هو اآلخَ الئه ألهل البيت ف بو  الشيخ احلكيم الفاضُل الذي ُعر   ،عارُف أهل البيتالشيخ أمحُد اإلحسائي 
السابع عشر من جمموعة آثار  وهو اجلزءُ   السابع من )جوامع الَكل م(، وهذا هو اجلزءُ وقع يف هذه احلرية

، وهو من منشورات تقدمي توفيق ناصر آل بو علي ،اهلل تعاىل عليهنا األوحد الشيخ اإلحسائي رضوان شيخ  
 ،هجري 1432،  2011، مؤسسة اإلحقاقي للتحقيق والطباعة والنشر سة اإلحقاقي يف الكويتمؤس  

ا بعُد فيقول العبُد أمّ (_  ة وهي رسالٌة عمليةٌ صر الرسالة احليدري  تَ ، يف مُ  األوىل، بريوت لبنانالطبعةُ 
ه عونتُ ني مَ لزمُ ه وتَ ب َعَليَّ إجابتُ جِ ي من تَ س منّ مَ ه قد التَ إنّ  ،أحمُد بن زين الدين اإلحسائيالمسكين 

ة وشروطها لوى في فقه الصالة اليوميّ م  بها البَ ا يعُ تحصل بها الكفاية ممّ  ف له رسالةً ؤل  ه أن أُ وطاعتُ 
نبغي اإلتياُن به على سبيل ا يَ ممّ  ،كذل ح من مندوباتِ نَ ماتها وفقه باقي الصلوات الواجبة وما سَ ومقدّ 

نفعها فأجبُت على  تناولها ويعمّ  لَ نتفاع به ليسهُ واإل حاجِة العوَّاِم إليه عدمدًة عن الدليل لِ جرّ الفتوى مُ 
ها يتُ أن تنفع العاملين وتكون زادًا ليوم الدين وسمّ  رجاءَ )_ _ إىل آخر الكالم ( ت البالت  شَ تَ  ةِ شدَّ 

ث وهو يتحد   277و  276 _ نذهب إىل الصفحة( ةة في فقه الصالة اليوميّ الحيدريّ صر الرسالة ختَ مُ 
الصالة خرٌي من ) بأن   قولُ ال،  عمرةُ دعَ _ التثويب هي ب   ...(والتثويب في األذان وهو بدعةٌ )ع _ دَ عن الب  

ين في أذان تَ لَ يعَ الصالة خيٌر من النوم مثنى بعد الحَ  ،نالمؤذ   وهو قولُ )_  له التثويب ، يُقالُ  (النوم
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وهو يف صدد ذكر البدع أيضاً  ،يعين حيَّ على الصالة حي على الفالح ،_ احليعلتني (أو غيرها الصبح
ة في األذان فال البريّ  خيرُ  ُمـَحمٌَّد وآل ُمـَحمَّد   ،عليَّاً ولي  اهلل أنّ  أشهدُ  ا قولُ وأمّ )_ أشار إىل هذه البدعة 

هذه  ،ةن  الذي يُعمل عليه هو السُ  ألن   ،دعةٌ ه ب  يعين ألن   ،قال ال يُعمل عليه_ حينما يُ  (...يُعمُل عليه
يعين _  (...اً وليس من فصول األذان وإن كان حقّ  فال يُعمُل عليه)_ عبارات معروفة يف لسان العلماءال

د  يؤي  _ (ضةه من موضوعات المفو  بل قال بن بابويه إنّ )ه ليس من فصول األذان _ ولكن   ،مضمونه صحيح
ي املعروف م  د بن علي بن بابويه القُ هو حمم   ،يهوَ بابَـ  بنُ إ، عليهكالم الشيخ الصدوق رضوان اهلل تعاىل 

 ، الغريب أن  ح ما بني مرحلة التنزيل والتأويلمن عدم التمييز والفصل الواضأيضاً  ، واحلريُة هنا ناشئةٌ بالصدوق
عميق أفكار  سة  المَ ما يكون إىل مُ  نهجًا واضحًا أقربُ مَ  ذَ ت  إالشيخ اإلحسائي يف باب العقائد واملعارف 

ولذلك هذا  ،املنهج األصويل ،على املنهج التقليدي املعروف بقيَ  ،تياه يف باب الفُ ولكن   ،حديث أهل البيت
، ملاذا ال يسري ة اجلهاتعلى بقي  سري ملاذا ال يَ  ،منهجًا صحيحاً  ،، إذا كان ذلك املنهجالتناقض الواضح

 .التنزيل والتأويلُث عنه ما بني د  د الذي أحت، هو هذا الرتد  ب الفقهياملنهج على اجلان نفس

( للصالة ةاملعنوي   اآلدابُ ) هرضوان اهلل تعاىل عليه وهذا كتابُ  يد اخلميين  ا كتبه الس  سطوراً م   رأتُ الشيء قَ  نفسُ 
قد )_  264 الصفحة، يف مقصدي من الكالمضح الصورة وأن يُعرف ألجل أن تت   مهعيُد قراءة كالم  ا أُ إن  
ا هو وصفها ب_  عتبرةرد في بعض الروايات غير المُ وَ  أن يُقال بعد الشهادة بالرسالة في  _ عتربةمُ غري أن 

 ،تينعليًًّا أمير المؤمنين حقًَّا مرَّ  أنّ  وفي بعض الروايات أشهدُ  ،تينعليًَّا ولي  اهلل مرَّ  أشهد أنّ  ،األذان
ُه اهلل هذه الروايات من مَ حِ وقد جعل الشيخ الصدوق رَ  ،ةالبريّ  خيرُ  وفي بعض  آخر ُمـَحمٌَّد وآل ُمـَحمَّد  

بهذه الروايات _ عتماد والمشهور بين العلماء رضوان اهلل عليهم عدم اإل ،بهاضة وكذَّ المفو  موضوعات 
جزءاً _ يشري إىل الشيخ اجمللسيثين هذه الشهادة _ وجعل بعض المحد  _  يعين على هذه الروايات

ة اليت هذه قاعدة أصولي   ،ة السننمن جهة التسامح يف أدل   _ (ننة السُ ح في أدلّ ًا من جهة التسامُ ستحبّ مُ 
صلى اهلل عليه وآله قال من  النب   ، من بلغُه أن  جمموعة أخبار من بـََلغ قاعدة  ب   ،يها العلماء اإلخباريونسم  يُ 

، هي هذه  صلى اهلل عليه وآلهفله ذلك األجر وإن مل يكن قد قاله النب   هُ لَ عَ فَ فَـ  ،كذا  ل كذا فله أجرُ فع
إىل هذه الروايات الكثرية  فهي إساءةٌ  ،لنا هبذهمَ  لو عَ وحىت   ،بقاعدة التسامح يف أدلة السننالقاعدة املعروفة 
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يف كل جزء  من زء  من أجزاء هذا الوجود و جُ  يف كل   الثالثةتشييد أركان الشهادة ة يف دت عن األئم  رَ اليت وَ 
جزءاً  وجعل بعض المحدثين هذه الشهادة(_  ق على هذا الكالميعل   د اخلميين  ، السي  أجزاء هذا التشريع

مستحبًا من جهة التسامح في أدلة السنن وهذا القول ليس ببعيد  عن الصواب وإن كان أداؤها بقصد 
الشهادة  ،ستحب  بعد الشهادة بالرسالةه يُ ألنّ  _ رتدد التالحظون ط _ ولى وأحوَ أَ  القربة المطلقة

 _ ...قلت ألبي عبد اهلل ،عن قاسم بن معاوية حتجاجبالوالية وإمارة المؤمنين كما ورد في حديث اإل
ُمـَحمٌَّد  ،ال إله إال اهلل ،مكُ فإذا قال أحدُ _ د ما قاله اإلمام الصادقإىل أن يور   ،هت قراءتُ احلديث الذي مر  

ل فعل مضارع مصحوب بالالم فليق ،_ الرواية واضحة يف الوجوب المؤمنين ل عليٌّ أميرُ قُ فليَـ  ،رسول اهلل
طلقًا وفي فصول بعد الشهادة بالرسالة مُ  ستحب  وبالجملة هذا الذكر الشريف يُ ، إىل أن يقول _ األمري

به بقصد القربة المطلقة ال حتياط يقتضي أن يؤتى وإن كان اإلُه بالخصوص د استحبابُ بعُ األذان ال يَ 
قطعًا أنا أعرف لتكذيب العلماء األعالم تلك الروايات _  ؟ _ ملاذا _ ة في األذانبقصد الخصوصيّ 

 ها إىلدُّ رَ ها ترقيعات مَ وهذه االعرتاضات كلُّ  ض هبا َعَليَّ يف الوسط احلوزوي  عرتَ ة اليت سيُ االعرتاضات الفقهي  
؟ _ معاين مرحلة التأويل ماذا يقول د اخلميينُّ احلرية بني مرحلة التنزيل والتأويل وإال هنا َلمَّا يستشرف السي  

على  ،ا كتبت على العرش_ يف حديث القاسم بن معاوية أن  ة في كتابة هذه الكلمات كتة العرفانيّ ا النُ وأمّ 
ع الموجودات من العرش األعلى إلى على جمي هذه الكلماتعلى أكناف السماوات _  ،الكرسي  

 وهي أصل الوجود وكماله وكل   ،حقيقة الخالفة والوالية هي ظهور اإللوهية منتهى األرضين فهي أنّ 
وظهورها الذي هو حقيقة الخالفة والوالية  من حقيقة اإللوهية له حظٌّ  ،موجود  له حظٌّ من الوجود

إذا كانت ثابتة على ناصية مجيع الكائنات ملاذا ال  _ئناتة ثابتة على ناصية جميع الكااللطيفة اإللهيّ 
الكالم  لكن   ،، هذا من مرحلة التأويلت على ناصية مجيع أجزاء التشريع؟! الكالم هنا كالٌم حقائقيتثبُ 

إلى منتهى عالم الشهادة وتلك  الكائنات من عوالم الغيب جميع د، من مرحلة التنزيل _د  لرت م وااملتقد  
والحق  المخلوق به الذي هو بعينه باطن  سط والنَفُس الرحماني  نبَ اللطيفة اإللهية هي حقيقة الوجود المُ 

ومن هذه الجهة كان الشيخ العارف  _ ث يذكر كالم أستاذه  _ ة والوالية المطلقة العلويةالخالفة الختميّ 
ث  الرسالة _ الوالية هي باطنُ  لوالية منطوية في الشهادة بالرسالة ألنّ الشهادة با شاه آبادي يقول إنّ 
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في الشهادة _  والثالثة يعين الشهادة الثانية نطويتان جميعًا _ الشهادتين مُ  إنّ ق على كالم أستاذه  _ عل  يُ 
_ يعين شهادة اإللوهية والوالية  خريان منطويتان _الشهادتان األُ  ،وفي الشهادة بالرسالة أيضاً  ،باإللوهية
اً، هذا هو من  خريان منطويتان _الشهادتان األُ  ،في الشهادة بالوالية كما أنّ  الكالم واضح وعميق جد 

نا ما بني د عند علمائ  هناك ترد   د السابق فهو من مرحلة التنزيل وهذا ما قصدتُه أن  ، أما الرتد  مرحلة التأويل
 .التنزيل والتأويل

يف موسوعة الفقه  هُ تُ ، عبارَ الشريازي رضوان اهلل تعاىل عليه دد حمم  إىل َعَلم  آخر من أعالمنا السي  أذهُب 
ها جزٌء من ا الشهادة لعليٍّ عليه السالم بالوالية وإمرة المؤمنين فالظاهر أنّ وأمّ )ًا_ واضحة وصرحية جد  

 ،ا كسائر الفصولشري إىل أن  ة الواجبة وتُ اجلزئي  شري إىل عبارة واضحة تُ _ ال األذان واإلقامة كسائر الفصول
يقول يف آخر كالمه والكالم  ،رضوان اهلل تعاىل عليه ،غوص يف كلمات العلماءه بعد أن يَ تني ولكن  ر مر  تتكر  

 صفحةالإىل  331صفحة ال، من د الشريازيهذا مذكور يف اجلزء التاسع عشر من موسوعة الفقه للسي  
ل ، بعد أن قال يف أو  د كاظم اليزديللسي   ىع على العروة الوثقهو شرٌح وتعليٌق موسَّ وموسوعة الفقه  ،335

ى تّ ه يتأَ ثم إنّ : ، يرجع فيقولا كسائر فصولماالشهادة الثالثة جزٌء من األذان واإلقامة وبأن   الكالم بأن  
، ذلك مر تني يؤتى بهط أن شرتَ هذا املستحب ال يُ  ، بل انتقل إىل أن  انتقل إىل املستحبستحب _ المُ 

،  هناك العامل الذايتباحث   عند أي   ،العامل الذايت عند الفقيهو  الكالم القاطع نطق به الوجدان الشيعي  
يف أقوال ه حني غاص ( ولكن  شري إىل بعضها يف كتابه  )من فقه الزهراءيُ ة الكثرية واليت سَ نفعال باألدل  واإل

ى المستحب بذكرِه عليه السالم ثم إنه يتأتّ د _مرحلة التنزيل والتأويل رجع فرتد   دوا بنيالعلماء الذين ترد  
بقية األجزاء واضح كَ  _ جزءٌ  أنها جزٌء من األذان واإلقامة ؟ _فقط مر ة، الكالم السابق ما هوة _ مرّ 

تين ال رُه مرّ ة واحدة وإن كان ذكثم إنه يتأتى المستحب بذكرِه عليه السالم مرّ الواجبة كسائر الفصول _
ة  واجبة ومن ، انتقلنا من جزئي  حينما نقول ال بأس به يعين جائزٌ  ،ستحبابب عليه اإليعين ال يرتت   بأس به _

، تالحظون القضية كيف !! قد يقول تنية  يف ذكر املر  ة واحدة وإىل ال بأسي  مبر   ستحب  تكرار واجب إىل مُ 
ر من ، الكالم حينما يصدُ ستحباب، هذا ترقيعٌ شري إىل اإلهو يُ  اآلن بعض طلبة العلم بأن الكالم من البداية
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 آخره، الكالم الصادر له حينما يقصد الكتابة والتأليف والتحقيق وو إىل ،م الواعيم وخصوصًا املتكل  املتكل  
 :ة هذا الكالم، خلفي  خلفي ة

 .ةة العقائدي  نية الوجداني  ، البُ العامل الذايت   -1

وهذه  ،هات  ا اآلخرون ال يعتقدون بدليلي  رمب  هذه األدل ة و  ،ةٌ ا أدل  بأن   ة اليت يعتقدُ باألدل  نفعال اإل مقدارُ  -2
واملشهور  ،تظهر تأثريات املشهور على األقوال ،ه حني يغوص يف قول املشهوربه  ولكن   تصُّ ة كل واحد تَ قضي  
 .فيما بني التنزيل والتأويل ضح عندهم الصورة والفواصل الواضحةمل تت  

 163 ه  )من فقه الزهراء( يف الصفحةد الشريازي رضوان اهلل تعاىل عليه يف اجلزء الثالث من كتابولذلك السي  

وقال رسول اهلل ، )روايات قبل هذه الصفحة من مجلتهاه ذكر ؟ ألن  يأي كل   ي _لّ ونظرًا لهذا الكُ : يقول

ت وال قام عرش وال دار الفَلَك  بعثين باحلقِّ بشرياً ونذيراً ما استقرَّ الكرسيُّ وال والذي، مصلى اهلل عليه وآله وسلّ

حَمَّدٌ رسولُ ،ال إله إال اهلل ،ا كتب اهلل عليهاإلّ ،السماوات واألرضون ( هذا الذي أقولُه هناك  عليٌّ ويلُّ اهلل ،اهلل مـ 

والذي بعثين باحلقِّ ) النبُّ  مُ ، حينما يُقس  وهذا واضح من ذ كرها، ة  رى لا دليلي  ة اليت يَ العامل الذايت وهناك األدل  

! سيقول ؟، أم األذانالكرسي والعرش ،هما أهمُّ ( أيُّ  بشرياً ونذيراً ما استقرَّ الكرسيُّ والعرش وال دار الَفلَك  

ط بني رابُ هناك تَ  ،وينالتك عن عامل   ، الدين هو انعكاسٌ رتابطةها مُ ة كلُّ ، القضي  البعض ما َعالَقُة هذا هبذا
لتفكيك بني التكوين وبني كن ا، ال ميُ يف آيات الكتاب ويف كلمات األئم ة ، وهذا واضحٌ التكوين والتشريع

والدين أيضاً  ،ملاذا الدين ال ينضبط بالشهادة الثالثة ،ط بالشهادة الثالثةب  نضَ ه يَ ل  كُ ، إذا كان التكوين ب  التشريع
ة اللفظي   تنضبط الظواهر ،ما تنضبط العقائد بالشهادة الثالثةومضامني، مثلقوس وعبادات وألفاظ له طُ 

 ُأخرى. وَأوَرد روايات .والعبادات كذلك هبا

ولروايات   هذه النصوص _ ة املوجودة يف كل  هذه احلقيقة الكلي  ي _ لّ ونظراً لهذا الكُ د الشريازي: السي  يقول 
ة الدقيقة ل ما القراءة الوجداني   مع أن   قهاء باستحباب الشهادة الثالثة _ التزمنا تبعًا لعدد  من الفُ  عديدة  
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ه عاد إىل مرحلة ولكن   ،هذه القراءة تتناسب مع مرحلة التأويل ال مع مرحلة التنزيل ،د الشريازيدُه السي  ورَ أَ 
اإلقامة بل وجزئيتها أيضاً في األذاِن و  دين ما بني التنزيل والتأويل _فيما بني الفقهاء املرتد   ليغوصالتنزيل 

 جاًل يف عاملعلمائنا وضعوا ر   ُث عنه بأن  د الذي أحتد  هذا هو الرتد  و  وقد ذهب البعُض إلى وجوبها _

إنَّا أَوَّلُ : )د اهلل عليه السالم قال: وعن أيب عبهذه الروايةد السي  يُورد ، بعد ذلك التنزيل ورجاًل يف عامل التأويل

 نَّ د  أَشهًَا أَالثَا اهلل ثَلَّ له إِال إِ د  أنْشهَادى أَنَ يًا فَادِنَ م  مرَ أَ رضَواألَ السَّماواتِ   بأمسَائِنَا إِنَّه  َلمَّا خَلََق اهللُ بيتٍ نَوََّه اهلل أهلِ

العقائدي الوجداين من  إىل اجلانبوهنا مييل  (قَّاً ثالثاً حَ نيَنِاملؤمِ مري عليَّاً أَ نَّد  أَشهَاً أَالثَاهلل ثَ ولُس م ـحَمَّداً رَ

 . يف مرحلة التأويليف مرحلة التنزيل وقدمٌ  بقى قدمٌ دة، ي، ولكن تبقى األقدام مرتد  مرحلة التأويل

، أنا هنا ما ذكرت أمساء غري ةالعقيدة القوي  فوا بالوالء الواضح و ر  ن عُ منا وم  ر من أعالالشيء َعَلٌم آخَ  ونفسُ 
( وهو الذين عرفوا بالوالء ألهل البيت، املريزا جواد التربيزي يف )األنوار اإللية ذكرت األساطني ،معروفة
: هل يجوز قراءة الشهادة السؤال_  د الوسطي واألخري يف الصالةالشهادة الثالثة يف التشه  ث عن يتحد  
ا يف واإلقامة وإن   _ يف الصلوات ليس يف األذانعليًَّا ولي  اهلل في الصلوات الواجبة  أشهُد أنّ  الثالثة

ل الصلوات بطُ في الصلوات الواجبة والمستحبة بعد الشهادتين وهل تَ  التشهد الوسطي واألخري _
؟ ا استحبابًا أو بقصد غير جزئيتهاوهل يجوز قراءته _ ة علم  ة فهم  وقل  قلَّ ل   ،كما يقول البعض  بقراءتها _

 بن أبي طالب عليه السالم بالوالية من شعائر الشيعة المؤمنين علي   باسمِه تعالى الشهادة الثالثة ألميرِ 
وأتباع مذهب أهل البيت عليهم السالم وال تُترك في األذان بعنوان شعار المذهب وال بأس بذكرها بعد 

وكذا  ستحباب _ال تشري إىل اإل ،ة تشري إىل اجلوازبأسي  الال _ة في جميع الصلوات المستحبّ الشهادتين 
؟ ملاذا سع له المجال واألحوط تركها فيها _كالٌم ال يتّ   صالة الفريضة ففي المقامِ ا في في اإلقامة وأمّ 

الشيعة وال  ا من شعائرث عن أن  ، بالبداية حتد  هات  أسيَّ بَ د ، قال ب ال، هذا هو الرتد  ت علينا الروايات واضحةٌ ومر  
منع من ذكرها يف  ث   ،ةالصلوات املستحب  قال وال بأس بذكرها يف  ، ث  ك يف األذان بعنوان شعار املذهبرت تُ 

الشهادة  أن   ؟ وروايات أهل البيت واضحةٌ حتياطأتى هذا اإلي، من أين الصلوات الواجبة بعنوان اإلحتياط
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من  والية علي  شرٌط يف النجاة وأن   ،وأنَّ والية علي  شرٌط يف قبول التوحيد شيء   الثالثة مكتوبٌة على كل  
ذكُر عليٌّ م يف قنوته  وال يُ م ما يتكل  ي أن يتكل  صل  قُّ للمُ هل حيَ فَ أَ  ،قبول الصالةوالية علي  شرٌط يف  وأن   ،النار

اليت ورد فيها ذكر الشهادة  ،دأفضل أنواع التشه   يف أن   النصوص واردةٌ  مع أن   ،صلوات اهلل وسالمه عليه
،  يف الفقه الرضوي  د املروي  كما يف التشه    ،ومرَّ الكالم يوم أمس كما مرَّ علينا وكما صرَّح الفقهاء،  ،الثالثة

ة لوالد ه رسالة عملي  أو كما يقول البعض بأن   ،تمامه  عن اإلمام الرضاب   نقولٌ ه مَ قلنا بأن   سواءٌ  والفقه الرضويُّ 
عن أهل  ل األحاديثنقا يَ إن  الشيخ الصدوق  والدُ فَ  ،عمليةً   لو كان رسالةً بالنتيجة حىت   ،الشيخ الصدوق

ترك الشهادة الثالثة يف التشهد  ها فيها _ركُ واألحوط تَ د _، هذا يكشف عن الرتد  البيت أيًَّا كان الكالم
هناك  ،د يف التعقيباترَ وَ  ؟ هو صحيحٌ ملاذا ر في تعقيباتها _وُتذكَ  واألخري يف الصلوات الواجبة _ الوسطي  

 ،ما ورد يف التعقيباتٌر للشهادة الثالثة وذكٌر لألئم ة، مثلذك فيها، ةعن األئم  ُنصوٌص يف تعقيبات الصلوات 
علمائنا يف  اجلواب أن   ؟السؤال هنا ملاذا هكذا ،د عن األئمةيف نصوص التشه  ذ كُر الشهادة الثالثة ورد أيضًا 

هبذا املستوى من ، إذا كان هؤالء اجلهابذ ني مرحلة التنزيل ومرحلة التأويلما ب يف حالة حرية  و  د  ترد   حالة  
، كما قلت قبل قليل أنا ما اخرتت ناذج توى من الوالء الواضح ألهل البيتالفقاهة عند الشيعة وهبذا املس

باملستوى العايل يف  اخرتت ناذج معروفة يف الوسط الشيعي   ، بلغري معروفة باملستوى العايل يف الفقاهة
وسيبقى  ،ال يشك أحد يف والئهم ،يف الوالء ألهل البيت ويف نفس الوقت معروفة باملستوى العايل ،الفقاهة

ولكن  قت مسامعكمرَ ستالحظون الكثري والكثري من الكالم واملطالب اليت ما طَ  ،الربنامج على هذا املستوى
 .صرباً صرباً َعَليَّ 

ة هنا املشكلة الشيعي   ، إذاً  التنزيل والتأويل، ملفُّ شكلُة واضحٌة يف عنوان هذا امللفوامل ،املشكلة إذاً هي هذه
ا هم وإن  لفَ ل   سلوبٌ وليس املراد أُ  ،والتأويل الذي هو مرحلةٌ  ،، التنزيل الذي هو مرحلةٌ ما بني التنزيل والتأويل

رُت يف احللقة املاضية إىل شَ ، من مالمح هذه املشكلة أَ تكاملة والتأويل منظومة متكاملةالتنزيل منظومة مُ 
ثالث وهو  وإىل ملمح   ،ولكن بسب الوقت سأشري إىل هذين امللمحني ،لمحني، هناك أكثر من مَملَمَحني

 :ب على هذين امللمحنييرتتَّ 
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العامل   أن   دُ تَ   ،ةأكثر من مر   تلذا ذكر  ،هو يف املنهج العلمي   ،ةمن مالمح املشكلة الشيعي   الملمح األول
ث ض ما حتد  نقُ يصعد على املنرب يف الدرس يَ  حنيو هو من مرحلة التأويل  ث بشيء  ة يتحد  لسة  وجداني  يف جَ 

واضحة وضوح الشمس  ،ة واضحة جداً ، وهذه قضي  ة التنزيلخرى رجع إىل مرحلث بطريقة  أُ وإذا به يتحد   ،به
مبن  عبأُ وال أَ  ،وينجامل كما عهدتُ وال أُ  صراحة  م ب  ، أنا أتكل  واخلطباءالفقهاء و ع أحوال العلماء ملن أراد أن يتتب  

ل إىل ع الطريق الذي يوص  ، من أراد أن يتتب  ئقبياُن احلقا احلقائق و رادي هو عرضُ مُ  ه،كالمي أو ال يقبليقبل  
 ،ين قلتهُ ، أنا ال أحرتم الشخص الذي يقبُل قويل ألن  ين أقولُهع وال أن يقبل قويل ألن  ستم  احلقائق عليه أن يَ 

من حديث أهل  الواضحةَ  ةَ األدل   ويتلمسُ  وللفطرة   للمنطق   ه جيُد يف ذلك املوافقةَ قويل ألن   أن يقبلَ  ولكن
، الناً أنا أو غريي قاَلهُ فُ  ال ألن   ،إىل أهل البيت مَيُتُّ  هه ألن  فقبولُ  ،البيت ومن منهج أهل البيت يف هذا القول

صلوات  نَـُمتُّ إليهمنا ، َقْدرُنَا وَقَدرُنا أن  َقدُر غريهمما ُر هؤالء األعالم و  ما َقدوحىت  ما قدري وما قدُر غريي 
ث ضح هذا األمر حينما أحتد  ث باجلملة وسيت  أحتد   ،اآلن  املوجودالعلميُّ  ، املنهجُ اهلل وسالمه عليهم أمجعني

بالدين العلماين  تنَ نوَ عَ رة اليت تَـ ة املعاص  وعن القراءة الشيعي   رفان الشيعي  وعن علم الع   عن علم الرجال الشيعي  
، حني ر  شيعي  فك  ة من مُ وهي نظريٌة شيعي   ،ةة القصدي  ث عن النظري  وحني أحتد   ،ئتما ش  قل  ،الليربايل املدين

 ،وحنُن نقرتُب من التفصيل ومن النتائج شيئاً فشيئاً  واضح  و  ضح احلقائق بشكل  جلي  أتناول هذه املطالب ستت  
 ، املنهجُ ة يف املنهج  العلمي  اإلشكالي   ،ل، امللمح األو  شيعي ة باجلملةلكن اآلن أعرض إىل مالمح املشكلة ال

 كل  ب   العلميُّ  املنهجُ ،  أو يف البحث الفقهي  أو يف البحث التفسريي   إن كان يف البحث العقائدي   املتَّبع،
د من الفكر املخالف ورَ ، هناك الكثري املستَ مالف  ألهل البيت بَّأ بفكر  عَ جزٌء منه مُ  ، املنهج العلمي  تطبيقاته  

ل من ، وأو  نذ بدايات الغيبة  الكربى، مُ غرىالصُ  أت بعد الغيبة  دَ ة بَ القضي   ،وليس يف هذا الزمان ،ألهل البيت
ن مَ ة يف زَ قت القضي  تعم   وشيئًا فشيئاً  ،وإن كان ذلك على املستوى الفقهي   بن اجلنيد وغريه العماين   ،تحهافَ 

من إمام زماننا لت إىل الشيخ املفيد صَ ، الرسالة اليت وَ ساعًا واسعاً ت ات  عَ سَ الشيخ الطوسي وبعد ذلك ات  
 دت يف سنةرَ هذه الرسالة وَ و للهجرة  413  سنةويف  الشيخ املفيد تُ صلوات اهلل وسالمه عليه مىت وصلت؟ 

يقول إمام زماننا يف هذه ، ماذا اليه، موطن الشاهد هناأكثر من رسالة وردت امه، خريات أي  يعين يف أُ  410

( ب  عَنَّا شَيٌء مِن أخبَارِكُمواَل يَعز) ،(َبائِكُمنيطُ عِلم َنا ِبأفَإِنَّا ي ح: )( ويف نسخةبَائِكُمنيُط عِلَماً ِبأفَإِنَّا نُـح) ؟الرسالة
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 بني  اإلمام هنا يُ  ،لكن الكالم هو للشيعة عموماً  ،اخلطاب يف الرسالة للشيخ املفيدصحيٌح  ،غيبيَ  يعين يعزب

ها الشيعة يعين أي   ،( زلللِ الَّذي أَصَابَكُمخبَاِركُم وَمَعرِفَتُنا بِالزَّلن أوال يَعزب  عَنَّا شَيءٌ ملعالقته  مع شيعته ) اً قانون

( َماَل  كُمم ذ جَنَحَ كَثِريٌ مِن) ،الشيعة اخلطاب لكل   ،بالزلل الذي أصابكم كم وحنن على معرفة  ت أقدامُ قد زل  

، شاسعاً يعين كانوا ة( السلف الصاحل يعين أصحاب األئم  كاَن السَّلَف  الصَّالِح  عنه  َشاسَِعاًإىل َما ) كثرٌي منكم،

اه، أيُّ اتاه  ظهرهذا يف حالة بُعد  عن  صغرى مىت الغيبة ال ،الغيبة الكربى منذ بدايةتاه الذي ظهر ؟ اإلاإلت 
نا منُذ ذلك أصحاب   عنا كتبَ ، لو تتب  م د السمري  ائب الرابع علي  بن حم النويف  تُ  329؟ يف شعبان سنة انتهت
، واثنني ر بكتب املخالفني، هذا واحدإىل التأث  من علماء الشيعة  هناك عالمتان واضحتان هو جنوحٌ  ،التأريخ

، ردودٌة إىل أهل البيتا مَ أن   لباس  بَّس ب  وإن تـُلَ  ة،الشخصي   اآلراء وستحسان جنوح من علماء الشيعة إىل اإل
 ،أحرارٌ  وهمالفين اآلخرون قد خيُ  ،يل واضحة ، بالنسبة  ضحة، واإلمام يشري إىل هذه القضي ةة واالقضي  هذه 

نَبَذوا وَ) ٌ، هم أحرار ،ا ال يقتنعوناآلخرون رمب   ،هبذا عٌ ن  قتَ ، أنا مُ عوعن تتبُّ  ربة  ا أقول هذا الكالم عن خ  وإن  

لشيعة ا علماءَ  ، فهل أن  ة؟ هو التسليم وااللتزام باألئم  ما هو العهُد املأخوذ (ه م وَرَاء ظُه ورِهِمالعَهدَ املَأخ وذَ مِن

قرئنا ذلك يف احللقات  ،مأخوذٌ  ا هناك عهدٌ ، وإن  يف تلك الفرتة صاروا نواصب؟ هل أنكروا الوالية؟ أبداً 
ا أن تأخذوا من أم  ، علي  أن تأخذوا من و ، فسر القرآن فقط عليٌّ ال غريالذي يُ  املاضية يف بيعة الغدير أن  

جممع )للشيخ الطوسي،  (تفسري التبيان)إىل  ،، إذا أردنا أن نرجع إىل تفاسري علمائنا كربىةٌ غريه  فتلك طامَّ 
، وغريها للسيد الطباطبائي، هذه العناوين املعروفة (تفسري امليزان)، و)جوامع البيان( للشيخ الطربسي (البيان
م املخالفني وبعيدة عن كالب   مشحونةٌ  ، هذه تفاسريٌ غنيه وأمثال هذه التفاسريمُ د جواد حملم   (الكاشف)مثل 

تفسرياً غري  ، ولن تدَ واإلمام يشري إىل هذه احلقيقةنذ بداية الغيبة الكربى ، وهذه القضية بدأت مُ أهل البيت

( ماذا كان يعمل إىل مَا كانَ السَّلَف  الصَّالِح  عنه  شَاسَِعاً كُم مِنجَنَحَ كَثِريٌ م ذ وَمَعرِفَتُنَا بِالزَّلَلِ الَّذي أَصَابَكُمهذا )

 لتزاماإل ،يعين الكليين، السلُف الصاحل ليين، يعين الكايف نوذج، يعين الكُ اإللتزام، السلف الصاحل؟ التسليم
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ذوا العَهدَ نَبَوَ، )يكشف عن فهم  عميق عنَدهلكايف الُكليين ل ، ترتيبُ بديث الصادقني مع الفهم العميق

 هذا احلديث هو ، أال يعلمون بأن  َة معصوموناألئم   ( أال يعلمون بأن  لَم ونء ُظه ورِهِم َكأَنَّه م ال يَعه م وَرَااملَأخ وذَ مِن

ات ي  ك هذه الكم  هذا ضعيٌف وهذا غري ضعيف؟ ملاذا ُترتَ  ،، ملاذا يأتون فيعبثون باحلديثحديُث أهل البيت
 ما ، وإال  نا هذاة إىل يوم  ستمر  ة ال زالت مُ ؟ هذه القضي  انب ملاذاع على جالبيت وتوضَ الائلة من حديث أهل 

عتقاد ؟ هل تركوا اإل( ماذا فعلواإىل َما كانَ السَّلَف  الصَّالِح  عنه  َشاسَِعاً كُمم ذْ جََنحَ كَثِريٌ مِنمعىن هذا الكالم )

ميَاَن كُلَّ اإلِميَان تَكمِلَ اإلِمَن أَرَادَ أَن يَس( العهد املأخوذ هو هذا ) أخ وذَوَنَبَذوا العَهدَ املَ ة هنا )؟ أبداً القضي  ةباألئم  

  (،الَقوُل مِنِّي َما َقالَه  آلُ م ـحَمَّدفَليَقُل 

مِلني إِنَّا غَري م ه) فوناكم تَ مع أن   يقول اإلمام و ( ث  ظُه ورِهِم كَأَنَّه م ال يَعْلَم ون  ه م وَرَاءِنَبَذوا العَهدَ املَأخ وذَ مِنوَ)

لعلمائنا  احلجة له رعايةٌ  اإلمامَ  ن  ر فتقول أصو  تَ ، إذا تَـ ُلق أهل  البيت وهؤالء هم أئمتُنا( وهذا هو خُ لِم راعَاتِكُم

 ل البعض حني أنتقدُ إذ قد يتخي   ،ريدُه اإلمامولكن مع هذا الوضع الذي ال يُ  نعم له رعايةٌ  ،على طول اخلط  
ث عن املنهج األقرب ، أنا أحتد  ، أبداً هؤالء العلماء هم أعداء اإلمام احلجة ين أقول بأن  العلماء وكأن   منهجَ 

تَصُّ وَجَعَلَنِي مِمَّن يَقت علينا )، أمل نقرأ يف الزيارة اجلامعة الكبرية من مجلة األوصاف اليت مر  ألهل البيت

، ومكان زاوية   هم يف كل  إين أبُث عن آثار   ،ة ال أكثرالقضي   هي هذه ،همآثارَ  حاول أن أقتصَّ  أُ ( إين  آثَارَكُم

األشخاص الذين عن و عن األماكن اليت هي معهم  ؟ أليس أبثُ (ال مَعَ غَريِكُم  إِنِّي مَعَكُم مََعكُم: ) ما معىنوإال  

معهم حىت ، وأبث عن األماكن واألفكار والكتب واألشخاص اليت هي ليست  أكون معهمحىت   ،هم معهم

 رِكُم وَلَوالَ ذَلِك لَنَزَل بِكُم اللئواءوَال نَاسِنَي لِذك مِلني ِلم راعَاتِكُمإِنَّا غرَي م ه)  ،كمكم وأعادي عدوَّ أوايل وليَّ  ،أبتعد عنها

 هواضح، أال نقرأ فيالشريف ؟ دعاء الندبة هعينُ ن يُ ، هل هناك مَ ( هذا هو إمامنا احلجةدَاءواصْطَلَمَكُم األَع
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جَزوٍع َفأُسَاعِدَ   َمعَه  العَويلَ والب كَاء، هَل ِمن فَُأطِيلَنيٍم عِ هَل مِنناجي إمامنا صلوات اهلل وسالمه عليه )حنُن نُ و 

خِطَاٍب وَأيَّ  ،إىل مَتَى أَحَار  فِيَك يَا مَواليَ وَإىل مَتَى ،ا عَيين عَلى القَذَىدَهتَقَذِيَت عَنيٌ فَسَاعَ ، هَلجَزَعَه  إِذا خَال

ا مسعتموها سابقًا ولكن ما عيد قراءة رسالة اإلمام احلجة إىل الشيخ املفيد لرمب  ، أُ (وىأَصِف  فِيكَ وَأيَّ نَج

ب  عَنَّا شَيءٌ مِن أخبَارُِكم وَال يَعز فَإِنَّا نُـحِيطُ عِلمَاً ِبأنبَائِكُمكم )ثُ د  كم حيُ زمان   هذا هو إمامُ  ،فتم عندهاتوق  

ه م نَبَذوا العَهَد املَأخ وَذ مِنإىل مَا كانَ السَّلَف  الصَّالِح  عنه  َشاسِعَاً وَ كُمم ذ جَنَحَ كَثِريٌ مِنِبالزَّلَلِ الَّذي أََصابَُكم  وَمَعرِفَتُنَا

 وَلَوالَ ذَلِك لَنَزلَ بِكُم اللئواءرِكُم وَال َناسِنَي لِذك مِلني لِم راعَاتِكُمإِنَّا غَري م ه( ومع ذلك )لَم وناء ظُه ورِهِم كََأنَّه م ال يَعوَرَ

ُه الذي قاله للمريزا مهدي ، هذا الكالم نفسُ دي يا بقيَة اهللعليك سي   ى اهللُ ( صل  دَاءعطَلَمَكُم األَواص

حرية احلوزة  ،الفلسفة والعرفان واألصول حريةُ  ،صفهاين، احلرية اليت وقع فيها املريزا مهدي األصفهايناأل

د أَقامَنِي اهلل وأنا قَوَ ،كَارِنام سَاوِقٌ إلن البَيت عَارِفِ مِن غَريِ طَريقنَا أَهلِطَلَب  الَمَ؟ )ل له اإلمامها ماذا قال  كُ ب  

 ، تبقى الصورة ثابتة؟ حىت  قد تقول ملاذا، د كتبُه اإلمام على صدره  الشريف( نفس الكالم وقاحلُجَّةُ بن احلَسَن

وختَم اإلمام كان اإلمام  إمضاءَ  ل أن  نقُ وكما يَ  ،هت نظرَ لف  أن يَ  اإلمام ريديُ  ،نسى الكالمَ يَ  املريزا مهدي الرمب  

( حينما نيل عن ظُه ورِهِم ه م وَرَاءِ نَبَذوا العَهدَ املَأخ وذَ مِنوَ) الشيء   نفسُ  ،واضحة   ة  ج  حُ  ، إقامةُ موجوداً 

يف ، ضح الصورةه وستت  لُ فص  ين واهلل سأُ ولكن   لٌ مَ ، الكالم جمُ  كربىةٌ ، طام  املأخوذَ  العهدَ  ذُ نبُ ا نَ فإن  منهجهم 
علينا  ،زماننا إمامَ  رَ نصُ ، إذا أردنا أن نَ ةضح فيها الصورة واضحة وجلي  احللقات القادمة سأستعرض مطالب تت  

باملنهج  رٌ فهناك تأثُـّ  ،كبريةٌ   ، املشكلةُ الشريفة صلوات اهلل وسالمه عليه آثاره ر يف كلماته  وأن نقتصَّ صَّ أن نتبَ 
ن ل مَ وأو   وهذا منذ بداية الغيبة الكربى وبعد ذلك دخل علينا املنهج الصويف   ،املنهج التقليدي   ،املخالف

وسنتناول  وإىل يومك هذا، ،من علماء الشيعة أيضاً  ليدر اآلمُ د حيالسي   ، كانلُه علينا بشكل  واضحدخَ أَ 
علم الرجال وعلم أ ب  بَّ املعَ  باملنهج املخالف التقليدي   لونثقَ ، فنحن مُ ضح اآلثاروتت   العرفان الشيعي   علمَ 



                                                             والتأويل       (  مالمح المشكلة الشيعّية بين التنزيل 5 )الحلقة                                      ملّف التنزيل والتأويل للشيخ الِغّزي   

 

- 14 - 
 

، ومثقلون وعلم الكالمعلم األصول و ، حنن مثقلون بآثار املخالفني يف علم الرجال صول وعلم الكالماألُ 
العرفان والسري والسلوك واألخالق، ومثقلون يف التفسري املخالف ألهل البيت يف علم  أيضًا باملنهج الصويف  

علم ى بعلم الدراية و سم  ما يُ و  القرآنى بعلوم سم  ما يُ  ،جرَ ، أما التفسري فحد ث وال حَ لفقه أيضاً يف او 
 الفكر الشيعي   ، ث  يدي زائدًا الفكر الصويف املخالفثقلة بالفكر املخالف التقلهذه العلوم مُ  ،احلديث
ر بالفكر  التأثُّ الفكر اإلخواين وهناك حىت   ؟ هناك بالفكر اإلخواين، إذاً أين حنُن من أهل البيتثقلٌ مُ  ،املعاصر

 ،باشرمُ  بشكل   ر بالفكر الغريب  مل يتأث   املعاصرُ  الشيعيُّ  ، الفكرُ الذي جاءنا من طريق الفكر اإلخواين الغريب  
من أجل ثقافة   ملاذا حنن نرفع هذا الشعار:، ةبه عن طريق الفكر اإلخواين، هذه هي املشكلة الشيعي  ر تأث  بل 
 ،هبدرايت ،برجاله   ،، مثقلة بالفكر املخالف التقليدي  املوجودة، ليست أصيلة ةالثقافة الشيعي   ألن   ؟ة أصيلةعي  شي

ويف السري ، ويف العرفان  ، وبعلم الكالم، ، وبأصول العقائدبأصول الفقهو  ، بفهم التأريخحىت   ،بعلم احلديث
بالفكر  روالتأث   ،، سيطر علينا الفكر اإلخوايناملعاصرةالفكر املعاصر والثقافة حىت يف و والسلوك واألخالق 

 ،اآلنعنها ث وأحتد   ،ُث عنها دائماً ة اليت أحتد  هذه املشكلة الشيعي  ، هذه النافذة املشئومة رَب جاءنا ع   ،الغريب  
ا اخرتت وإن   ،علينا احلديث عن الشهادة الثالثة ، ومرَّ د للحديث عن هذه املشكلةق  نعَ وهذا الربنامج أساساً مُ 

ط ورأيتم التخبُّ  ،ا من أوضح الواضحات، وألن  ناعقيدت   ا أساسُ ألن  و  ،ناا شعارُ الشهادة الثالثة ألن  
قوا ، فيما بينهم شر  ، شرَّقوا وغربوارأيتم كم هو من اآلراء قد ذهب إليها العلماء ميينًا ومشاالً  ،ختالفواإل
؟ لعدم التمييز ة من الواضحات، ملاذاالقضي   ، مع أن  بغر  ق ويُ شر  لوحده  يُ الواحد يف رأيه   العالـ مُ وحىت   ،بواوغر  
م وتضبط حركة الفكر يف كُ حتَ  قواعد واضحة   وجود   ، وعدم  ني مرحلة التنزيل ومرحلة التأويلما ب صل  والفَ 

إذا متَّ هذا  اهلل شاء، إن  من الكتاب والعرتةةٌ ستلَّ أن تكون هذه القواعد مُ  ضمن إطار الكتاب والعرتة والبد  
ل من ، القسم األو  وهو ملفٌّ كبري( )ملفُّ الكتاب والعرتة رَ ملفَّاً آخَ  أن أفتحَ  يف بايل ،ت الفرصةحَ نَ امللف وسَ 

 ُمـَحمَّد   من آل   ،فيها القواعد من الكتاب والعرتة لُّ ستَ ، نَ األصول والقواعد والقوانني ،أقسام  هذا امللف
لفهم  ،ستنباط العقائد، إلةستنباط األحكام الشرعي  إل ،القواعد اليت تكون أصواًل للتفسري ،صلوات اهلل عليهم

، قل ما ه  مَس   ،ملعرفة الزمان وأبناء الزمانو  ،لسري والسلوكلو  ،لألخالق ،للفكر ،التأريخ  بعلم اإلجتماع الشيعي 
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القسم  ، وبعدحديث أهل البيت د واضحة مفصَّلة يفهناك قواع ،، ولعلم النفس والرتبية واإلعالمشئت
  الظروف وال أدري.عنها يف وقتها إذا سنحت يل نُ عل  أَ سخرى تأيت أقساٌم أُ  و لاأل

 .ة املنهجهي يف قضي  و ة ل من مالمح املشكلة الشيعي  هذا امللمح األو  

ك املنهج الذي يتحرَّ ، بني منهج السقيفة وبني بٌه كبري موجود يف واقعنا الشيعي  هناك تشا :ا الملمح الثانيأمّ 
 :هذه املظاهر ، أشري إىل بعضيف هذا الواقع الشيعي

؟ السقيفة سلبت من أهل البيت هامن السقيفة ومن أتباع   أُ رب  تَ حنن نَـ ملاذا ؟ السقيفة ماذا فعلت مع أهل البيت
لا  هذه املقامات إن   ، صحيحٌ ية، سلبت مقامات دنيو سلبت شيئاً دنيوياً، سلبت فدكًا وعوايل ،اً مقامًا دنيوي  

لنسبة للمعصومني هي مقامات ها بالنتيجة مقامات دنيوية واملقامات الدنيوية باولكن   ،ةمَّ تأثري يف دين األُ 
 ،ةوليست من كماالهتم الذاتي  إليها ا حلاجة اخللق ا تكون لم هذه املقامات ال حلاجتهم إليها وإن  ، وإن  َعَرضي ة

لكن جند الكثري من علماء الشيعة  ،ها منهمبَ ة َلَما استطاع أحٌد أن يسلُ ذاتي   لو كانت من كماالهتم الوإال  
، ، وسيأتينا الكالميف املستوى العقائدي ينتقصون من أهل البيت ،يسلبون أهل البيت مقاماهتم الذاتية

للمشكلة  ةث عن املالمح العام  ، يف هذه احللقة أنا أحتد  ح هذه التفاصيل اجململةاحللقات القادمة ستوض  
ا هناك من علماء أم   ،ة، السقيفة سلبت من أهل البيت مقامات دنيوي  الشيعية، التفاصيل تأتينا شيئًا فشيئاً 

ر طَّ ومن الذين ُتسَ  علم  فون باألَ ل ومن مراجع التقليد ومن الذين يُوصَ الشيعة وُكثُر وأمساء بارزة ومن الطراز األو  
، ينتقصون من  يف مجيع أحناء العاملالوسط الشيعي   تأثري كبري يف كل  لم األلقاب واألوصاف ومن الذين لم 

 ،ذلك املسلك ؟ صحيحٌ فارق بني هذا املسلك وهذا املسلك، ما الةينتقصون من مقاماهتم الذاتي  و أهل البيت 
بني ، هناك فارق رون، هؤالء مقص  وصوفني هبذا الوصف، وهؤالء ليس مَ ، هناك أعداء نواصباينٌّ و عد مسلكٌ 
 ،بعلمائنا وفقهائنا ومراجعنا الظنَّ  سيءُ ، حنُن ال نُ ةال بسوء ني   ة  سن ني  ب ُ  ، هناك تقصريٌ  وبني املقص رالناصب  

ذون نبُ ويَ  ، حينما جينحون كما مر   أن نؤش ر على هذا الشذوذهم عن أهل البيت البد  كالمُ   ولكن حينما يشذُّ 
ه يؤذي إمامنا ، كيف أن  ارة إىل ذلكمن اإلش البد   ،للشيخ املفيداملأخوذ وراء ظهورهم كما يف الرسالة  العهدَ 

، أليس هذا تشابه بني  إلمامه  ريد أن خُيل صَ من يُ   يعرفَ حىت  أن نشري  على األقل   اليه، شريوحنن ال نُ 
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ون ألهل ب  ولكن هؤالء حمُ   ،امات دنيويةلب من أهل البيت مقسَ  ،ناصبٌّ  مسلكٌ  السقيفةُ  صحيحٌ  ؟املسلكني
 اً جرح حُ ًة أنت ترَ مضاضًة يعين مر   أشدُّ  .أكثر ه ميضُّ فإن   ،َماً ألَ ًة و ضاضَ مَ  أشدُّ  ،رىبي القُ و لم ذَ البيت وظُ 

إىل العظم  دخل ،قد مضَّهُ  أو السكنيَ  السيفَ  قال بأن  السكني إىل العظم فيُ   أول السيفُ يدخُ  ةً ومر   اً خفيف
، ، بل يعرفها اجلميعال حتتاج إىل إثبات  ة ة وجداني  إنساني   القرىب أشدُّ مضاضًة وهذه حقيقة وظلم ذوي ،وكسره

، ذلك السلب  وهذا السلب أخطر، ، وهم ينتقصون من أهل البيتحكماء ،فقهاء ،مراجع ،فتأيت إىل علماء

ن ا مِ نَتِيعَشِ اءِ فَعَ ى ضُلَر عَضَأَ  وَن ه اء مَهَقَ الفُن هؤالء مِ نَّإِ وَ: ) ولذا قال إمامنا الصادق ة  عرضي   كان ملقامات  

؟ ، ملاذاوهذا كالم اإلمام الصادق وما هو بكالمي ، هؤالء أضرُّ (ه ابِصحَأَني وَسَى احلُلَاوية عَعَ زيد بن م يش يَجَ

فقهاء السوء من ا هؤالء وأم   ،هم الدنياسلبَ  ،همه أرواحَ وأصحابَ  سلب احلسنيَ جيش يزيد  ألن   ،بني  اإلمام يُ 
وهذا  واضحة هناك تشابه بني هذا املسلك ة، هذه قضي  وعقيدهَتمم عفاء شيعتنا أديانَ لبوا ضُ فقهاء الشيعة سَ 

 .املسلك يف سلب املقامات

، الكلمة اليت قالا عمر يف يوم كتاب اهلل، رفضت كتاب اهلل وعرتيتعارها حسبنا  : السقيفة ش  ثانية نقطةٌ 
جعلوا من اللغة مصدراً ، حسبنا كتاب اهلل، ة يوم اخلميسزي  رَ  عنها يف صحيح البخاري ب  عربَّ اخلميس اليت يُ 

، ن اللغة مصدراً للعلم، جعلوا مع فيه علمائنا خصوصاً يف التفسريوهذا املطب وق ،للعلم وليس وسيلًة للفهم
 اللغة مصدرًا للعلم بينما مصدرُ هم جعلوا من مل ُيصر حوا بذلك ولكن   ، صحيحٌ  للفهموسيلةٌ هي  اللغةُ بينما 

 ولن يفرتقا حىت   :يهحتَ سب  بني مُ  خامُت األنبياء ، وقد قـََرنَ ، ليس اللغةفقط العرتةُ  ،نيحديث الثقلَ  نص  العلم ب  
اةتب التفسري الشيعي  كُ   بتَ ل  لكن اآلن إذا قَـ ، دا َعَليَّ احلوضيَر   ، يقول لك  مصدراً للعلماللغةَ  تعتمدُ  ، َتد بأن 

وإذا  ،ض عن العرتةللعلم ويُعر   ها مصدراً ه جيعلُ يقول لك بأن   العملي  الواقع  ولكن   ،للفهم ا وسيلةٌ باللسان إن  
 ،حتت قاعدة اجلري ها األصلي  سار  ها عن مَ جَ ر  أن خيُ و فها ف  اول أن خيُ ه حيُ فإن   ،هم أحاديث العرتةتناول بعضُ 

؟! السقيفة جعلت من اللغة كربى، أليس هذا تشابٌه بني املسلكني  ةٌ ، وهذه طام   من القواعدقاعدة   حتت أي  
يعة ، بينما مرحلة التأويل ماذا تقتضي بعد بَ جعلوا ذلك أيضًا ودونك تفاسريهم مصدراً لفهم القرآن وعلمائنا
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 لالتفاصي ،اآلن بصدد اإلمجالحنُن ، ، عليٌّ فقط، وكلمات أهل البيت واضحةالقرآن رُ الذي يفس  ؟ الغدير
 . ثانيةةٌ ، هذه حيثي  ت باعاً  تأتينا

ب  أهل وجوب حُ ون أيضًا يقولون ب  الوهابي   ،ًا ألهل البيتنعت قالبًا خاص  السقيفة صَ  مدرسةُ  :احليثية الثالثة
البيت  أهلَ  فقالوا بأن   اً ؟ كم عددهم؟ وضعوا قالبالبيت، لكن َمن هم؟ ما هي أوصافهم؟ ما هو أعلى شأنم

مدرسة السقيفة ما  ، بالنتيجة أن  هم دون الصحابة وقالوا ما قالواوجعلوا منزلتَ  وجعلوا لم أوصافاً  ،وفالنةٌ  فالنٌ 

فَمَن : )الصادق مامَ ئُل اإل، كما يسأُل الساالبيت أصالً  أهل   وال أنكرت حبَّ  ،ت هذا العنوان أصالً رَ أنكَ 

إنَّكَ ال تَجِد  يف :  له اإلمام قال) ُمـَحمَّد حُمَمَّدًا وآلَ  ضُ بغالذي يُ   هو( هل الناصبُّ ؟ يا ابن َرس ولِ اهلل النَّاصِبِيُّ

ونَا م أَنَّكُم تَتَولّ لَ يَا شِيعَتَنا وَه و يَعَمن نَصََب لَكُم العَداءَ  وَلَكِنَّ النَّاصِبِيَّ، م ـحَمَّداً وآلَ م ـحَمَّديَقُول إِنِّي أُبْغِض   النَّاس مَن

يف  ال أريد اخلوضَ  اآلن أنا ،درجاتٌ  وقطعًا النصبُ ، عند أهل البيت ( هذا هو الناصبُّ ادَائِنَونَ مِن أَعؤوَتَتَربّ

ُهم الذين يدخلون حتت ن نوا مَ ذوقهم فعي  و هم ب مزاج  سَ نًا ب  عيَّ جعلت قالبًا مُ  السقيفةَ  ، لكن  ةهذه القضي  
صحيٌح أن  العقيدَة الشيعيَة تتلف ، ما يريدون بوهم بسبورتَّ نازل جعلوا لم مَ  ، ث  (أهل البيت)هذا الُعنوان 

،  ويضعون أهل البيت فيه  يصنعون قالباً  ،الشيء جيري يف الوسط الشيعي   نفسُ يف قضي ة الع صمة، ولكن اآلن 
 ، نفسُ لونا خارج هذا القالب فريفضوناث عن مقاماهتم جيعون على روايات أهل البيت اليت تتحد  وحينما مير  

، تأتينا وسيأيت الكالمئك صنعوا قالبًا بسب أمزجتهم وهؤالء صنعوا قالبًا بسب أمزجتهم أول ،الشيء
 ،يشرتكون فيه مجيعاً  اً كبري   اً ، صنعوا قالبالذي صنعوه ث العلماء بسب هذا القالبالنماذج كيف يتحد  

ب سَ البيت ب َ  ت فيه أهلَ وبالنتيجة كما صنعت السقيفة قالبًا صبَّ  ،واحد أيضاً  لكل   صغريةً  قوالبَ وصنعوا 
وقالوا  ،البيت يف هذا القالب بسب مزاجهم وا أهلَ هناك الكثري من علمائنا من صنعوا قالبًا وصب   ،مزاجها

 شيءٌ  عن أهل البيت ، فما يذكرونه يف الكتبوهكذا يريدون، وهو ليس كذلكم أهل البيت للناس  هكذا هُ 
منهم  البعضُ  ،مفتوحة   ة  ثون يف بعض األحيان يف جلسات  وجداني  وحني يتحد   ،على املنابر شيءٌ  هوما يذكرون

ث عن الذين أنا أحتد   ،ث عن هؤالء، أنا ال أحتد  هم يف كتابه  أو على املنربا انتقصَ البيت أكثر م   أهلَ  صُ ق  نتَ يَ 
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يتحد ثون عن  الذين ث مع، أنا أحتد   آخربشكل   احلديث معهم يكونأولئك  ،البيت ة بأهل  القة قوي  لم عَ 
جون رُ حني خيَ  ،ولكن حني يكتبون ،مة وحني ينطلُق الوجداُن هب  هم اخلاص  الس  يف جمَ  أُفق  عال  يف  أهل  البيت

، حني ة كبرية جداً قضي  ، هذه يصبحون شخصًا آخر ،سوندر  يُ حني  ،قون املنربرتَ حني يَ  ،اتعلى الفضائي  
ولكن حني  ،مة عقيدهت  تسابقون معهم يف إظهار قوَّ يَ  ،البيت هم حلديث أهل  نفوسُ  شُّ هُ ناس  تَـ أُ يلتقون ب  

ينقلبون إىل ملوقات  ، (هم اجلهلبَ قَّ ، ثَـ فنيثقَّ مُ  وابون وليسثقَّ هؤالء مُ ، فنيعين املثقَّ أ)بني بعض املثقَّ ب يلتقون
، د الداخلي  الرتد  هذا يكشف عن للتقي ة، ملاذا؟  هنا موردوال يوجد ر، ثون عن دين  آخَ م يتحد  أن  خرى وكَ أُ 
 وأنا حرٌّ  ،عليه رأيي ضُ م وال أفر  فيما يتكل   ر حرٌّ ، اآلخَ ر ما شأين باآلخَ وإال   وعدم الوضوح،عن عدم الثقة و 

 .(اظَةأَال ح رٌّ يَدَع  هذه اللُّم) :هُ عارُ ش   ،األحرار مُ عل  مُ  احلسنيُ  ،، أين أنتم أيها احلسينيونفيما أعتقد

وا وما فيما أسر   ُمـَحمَّد   ه آلُ ما قالَ  مين   القولُ  :أن نقولَ هذا املظهر الثالث، مظهُر القاَلب، الذي جيَ ُب علينا 
أن ا ملوقون وقولوا فينا ، قولوا باية عن اإلمام الصادق عميقة جداً رو غين، البلين عنهم وفيما مل يَ غَ لَ فيما بَـ  ،أعلنوا

 لَ أبَ  أن   ،؟ أال تقول الروايات أيُّها اخلسيسها البخيلُ أيُّ  ق هذا القالبَ ي  ضَ ذا تُ ملا ،مفتوحٌ  ، القالبُ ما شئتم
يف عبارة اللَُّهمَّ صل  على ُمـَحمَّد   تليسَ  ربةُ ، الع  عليه صلى اهلل عليه وآله صل  ومل يُ  خالء من ذُك َر عنده النبُّ البُ 

الذي  ، إذا كانت الروايات تقول بأن  يا أَبَل الُبخالءق القالب ضي  ك تُ العربة يف هذه احلقيقة أن   ،ُمـَحمَّد وآل  
ريد أن تقول الروايات عن الذي فماذا تُ  ،هو أبل البخالء ،صلى اهلل عليه وآله رَ ك  ي عليه إذا ُذ صل  ال يُ 

 سُّ خالء وأخَ البُ  لُ ه أبَ فناه بأن  صَ له إذا وَ  كبريٌ   ، سيكون هذا وسامٌ هم انتقاصاً صُ ق  نتَ ؟ ويَ رضاً هم قَ ضُ قر  يَ 
، ولكن هذه عناوين جمملة أين أنتهيطويل أنا ال أدري من أين أبدأ و ، الكالم راءاحلق اء وأحقرُ س  األخ  

 .شيئاً فشيئاً يف احللقات القادمةوالتفاصيل تأتيكم إن شاء اهلل تعاىل 

للمقامات  ، هناك سلبٌ املقاماتيف سلب  ،السقيفة   مع واقع   الشيعيُّ  يلتقي فيها الواقعُ  قضية   لُ إذًا أو  
هنا يقولون كتاب اهلل وعرتيت أهل  ة الثانية يف تفسري الكتاب،، القضي  وهنا سلب للمقامات الغيبي ةة الدنيوي  

ة القضي   ،العلماء إىل حديث ،ب التفسريإىل كتُ  ،ًا إذا ذهبت إىل املنهج العلمي  ولكن عملي   ،بييت باللسان
إىل  ف احلديثَ ف  خيُ ولكن  ،أن يُنكرهُ  وإذا جيء بديث أهل البيت ال يستطيعُ ، نا كتاب اهللحسبُ تصبح 
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 وإال   ،ظ الاًل باهتة داخل التفسري ،، جيعل من حديث أهل البيت شبحاً يُبع دهُ اول أن حيُ و  ،كنأقصى ما ميُ 
 يبقى هو الواضح. العمريُّ  املنهجُ 

، بينما أهل البيت لبيتجعلوه ألهل او ه العلماء قَ يـَّ ضَ  وعندنا قالبٌ  ،السقيفة قالبُ  ،القالب :النقطة الثالثة

 ، أنت هبذا العقل(وَذَلَّ كُلَّ شَيءٍ لَكُمقولوا فينا ما شئتم ) ،بونولَ قَ ال يُـ و دون قيَّ البيت ال يُ  ، أهلُ األبوابفتحوا 

 بقى، أما تَ من الشيعةلني فَّ فيها املغَ  تدعَ  تستطيع أن ،األلقاب لك عشرات   عتَ ضَ  لو وَ لتافه حىت  وا الصغري

أيُّ قالب   ،(وَذَلَّ كُلَّ شَيءٍ لَكُمإذا كان احلديُث عن أهل البيت ) ما قيمُتك أنت ،ذلك الصغري واجلاهل أنت

، ال وجوَد قولوا فينا ما شئتم (وَذَلَّ كُلَّ شَيءٍ لَكُميصنع قالبًا لم )يستطيع أن وأيُّ عقل  هذا الذي يتطاول و 

وال يُقاس هبم شيء، ال يُقاس هبم أحد  م ُمـَحمٌَّد وآل ُمـَحمَّد  إن   ،طلقةث مع حقائق مُ ، أنت تتحد  للقالب

قَى } ويَبذي اجلالل واإلكرامصفه القرآن ب  ، هم وجه اهلل الذي و هم وجه اهلل الباقي، هم وجه اهلل املشرق

، لو كانت لربك َلقالت اآليُة كلربَّ  تليس ،وجهل؟ ل ملنصفةٌ  ،ذو هذه { وَاإلِكرَاموَجه  رَبِّكَ ذُو الَجَاللِ 

اذهبوا كم و بَ خذوا قوال  ، هث عن هذا الوجحنُن نتحد   .ةمن األمساء الست  أو من األمساء اخلمسة )ذ ي(  ،()ذ ي
 .إىل اجلحيم

على س الصحابة قد  السقيفة تُ  ،()التقديس هيالواقُع الشيعيُّ مع واقع السقيفة ة الرابعة اليت يلتقي فيها القضي  
 واحلال أن   ،ة الصحايب  دسي  على قُ  يف سبيل احلفاظ   ينتقصون من النب   ،حساب رسولهعلى حساب اهلل و 

ه قلَ ع فَ أن يوق   إنسانٌ  يستطيعُ فهل  ،كعقلَ  فُ وق  ك تُ التقديس يعين أن   ألن   ، للمعصومال تكون إال   ةَ القدسي  
، يبقى العقل كن أن يقف عندُه العقلغري املعصوم ال ميُ ، عند املعصوم فق  يَ  فقط العقل  غري املعصوم؟مامَ أَ 

وا أهل وإن ظلم س الصحابةَ السقيفة تقد   ذا وسنأيت على بيان معىن التقديس،هو ه ، التقديسُ يَعَمل ويتحر ك
ث عن هذه ، أنا أحتد  هم وإن ظلموا أهل البيتسون علمائَ يقد   الشيعةُ  ،يف الواقع الشيعي أيضاً ، البيت  
 ،يقول عليه السالم الصادق اإلمامُ  ، أقولُ ث عن الَوهابيةال تتحد  يقول ملاذا و ين لومُ ، البعض يَ ة دائماً القضي  

، الوهابية اآلن ومن قتلة احلسنيمن يزيد بن معاوية  هم ألعنُ  ،املخالفني ون فكرَ س  دُ فقهاء الشيعة الذين يَ  بأن  
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 هذا كالمُ   من هؤالءألعنُ  الشيعي   ء السوء يف الواقع  ، لكن فقهاأن يكونوا َكقتلة احلسني ،أعلى مستوى لم
على ؟  هذا أو هذاهما أهمُّ ، أيُّ واملهم   ضيعون بني األهم  كم دائمًا تَ ولكن   ،كم الصادق وما هو بكالميإمام  
ويف بعض األحيان أنتقد يف  ،وال أقول أنتقد ،هؤالء صُ نتق  أ، حني يقولبايل مبن يقول ومبا  أنا ال أُ حال   أي  

ال  ،نتقصأحني أنتقد أو ، حني  اآلخرون يلتفتَ حىت   همنتقصَ أه جيُب َعَليَّ أن ألن   ،نتقصأيان بعض األح
ن هم الرموز؟ ؟! مَ ب رموز نا أليسوا ولكن هؤالء ُرموزُنا، وأهل البيت ك صحيحٌ بذلك ويقولون كالمُ  الشيعةُ  يقبلُ 

حني  ،الزهراء ، الرمز األصليُّ  هو إماُم زمان نا، الرمز األصليُّ م إىل الرموز األصلي ةهؤالء صاروا رموزاً لنا النتساهب  
لمائنا وهم ، فلماذا يُقدَُّس عإناروا ،همسقط فضلُ  ،همتُ رمزيـ  و هم تُ جي  سقطت حُ  ،ينتقصون من الزهراء

نرفع  ،هبعُ نتَّ و ُه رُ نقد  و ه لُّ جنُ  و ه مُ رَت  ؟ حنُن نقول العالـ م حنَي يكون قريبًا من أهل البيت حنَ ينتقصون من أهل البيت
على  عَ  يرتد  ر عليه حىت  أن نؤش   البدَّ  ،ولكن حني ينتقُص من أهل البيت ،له آيات الشكر وآيات التقدير

 هي هذه اآلن ، أليستباعه  ويف نقل أفكاره  ار باآلخرين يف رَّ  ال يـُغَ حىت   ،إن مل يرتدع أو على األقل   ،األقل  
 الصحابةَ  أن   يف جهة   أتباع السقيفة قد يكون لم احلقُّ  مع أن   ،اً جد   كثريةٌ   هاتٌ ، وهناك ج  القضي ة املوجودة
ا ، أم   عندهمةٌ بهَ شُ  دُ ل  وَ قد تُـ  ،ث عن السابقني من املهاجرين واألنصارتتحد   هناك آياتٌ  ،مدحهم القرآن

 ،ونعادي   ناسٌ أُ  هم واضحةٌ تُ ، هؤالء قضي  يف مدحهمالشيعة أيُّ آيات  وردت هؤالء خطباء وفقهاء وعلماء 
وال  ،خطأً  الناس   وأنا أكثرُ اؤون ط  نا خَ ، كلُّ شتباهاإلطلق اخلطأ و ث عن مُ وأنا هنا ال أحتد   ،خيطئون ويشتبهون

حديثي هنا عن هذه  ،عن اخلطأ يف حق  أهل البيت احلديثَ  ولكن   ،هذه حقيقةٌ  ،ذا للمجاملة  أقول ه
ة أو يف نشاطاهتم هم يف بيوهتم أو يف عالقاهتم الشخصي  فات الناس وسلوك  رُّ صَ تَ يل ب   ةَ القَ ا ال عَ ، أنةالقضي  

، قد همالعالقة مع أهل البيت وعن صميم العقيدة في ث عن صميم  ، أنا أحتد  ، هذه قضايا جزئي ةةاالجتماعي  
ضح الكثري من طوايا احللقات القادمة ستت  ، يف رى ولكن املقام ال يسع لكل  تفصيل  يكون للكالم تفاصيل أخ

، السقيفة وأتباع السقيفة ة واحدة، امليزان هو الزهراءهذا الكالم يف قضي   كلَّ   مجلَ كن أن أُ ين ميُ لكن   ،التفاصيل
، ال يعطونا تهانتقاص من مظلومي  نتقاص من الزهراء واإل؟ يف مسألة اإل قضي ةهم يف أي  هد  جُ  يبذلون كلَّ 

حلقًة  دُ ، وسأفر  أيضًا يف الكثري من علماء الشيعةموجودة  ، هذه الصفةُ اولون أن ينفوا مظلومي تهاها وحيحقَّ 
فاطمة بني  )، هناك حلقةٌ جب الُعجاب يف هذه القضي ة، حلقٌة من احللقات القادمةون فيها العَ سرتَ  لةً فصَّ مُ 
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 فاطمةَ  ة أن  هذا الكالم يف هذه القضي   كلَّ   مجل، أُ  )فاطمة بني علماء الشيعة(( وهناك حلقةٌ التنزيل والتأويل
؟ ، ولكن ماذا تفعل السقيفةوعندنا عند القوم   ة واضحةٌ هذه القضي  و  ،الرضا والغضب اإللي   هي ميزانُ 

 يف الواقع موجودٌ ن، هذا األمر نفسُه ما تتمك   تها بقدر  في مظلومي  ل أن تُ او  السقيفة تنتقص من فاطمة وحتُ 
، كما قلت قبل قليل ستأتينا حلقة ) فاطمة بني التنزيل ، عند الُعَرفاءعند الفقهاء ،عند املراجع؟ الشيعي  وأين
املدارس  ) فاطمة بني علماء الشيعة ( وسأتناول كلَّ و) فاطمة يف حديث الكتاب والعرتة ( ووالتأويل ( 

 يون  ن عُ احلقائق وم   معون كلَّ التفاصيل وستس ون كلَّ ة وسرتَ ة والشيخي  ة والعرفاني  ة واإلخباري  األصولي  
ين أعطيت ولكن  أطرافها  مَّ بكل  ـ، أنا ال أستطيع اآلن أن أُل  نا، هذه هي املشكلة الشيعي ةأصحاب   تب  كُ هات   أمَّ 

 .لقات القادمة إن شاء اهلل تعاىليف احلباعاً تأتينا ت   والتفاصيلُ  ،العناوين واخلطوط العريضة

املشكلة  (،ملفُّ التنزيل والتأويل)، املشكلة بدأت من العنوان أعوُد إىل العنوان ؟لكن  املشكلَة من أين بدأت
ة ة الشهادة الثالثة اليت هي قضي  ، الحظتم كيف قضي  الشيعة ما بني التنزيل والتأويل بدأت من حرية علماء

 .دوالحظتم كيف وقعت احلرية ووقع الرتد   ،نةة وبي  واضحة وجلي  

 ،التلفزيون ربَ ع   من بلد   يف أكثر   ،كثرية    ثُت عنها يف مواطنَ عليها وقد حتد   أمرُّ  سريع   شكل  ب   ،هناك قضية ثانية
عنوان الشهادة الثالثة ؟  أوسع من عنوان احلسنيهل هناك عنوانٌ  ،يف جمالس خاصة ،يف ندوات مفتوحة

الشعراء وكل املتحدثني وكل  الذين كتبوا عن احلسني عليه السالم وكل ، ملاذا كلُّ ، احلسني عنوان واسعواسع
احلسني  يتحدثون بلغة  أن   ،ثون عن احلسنياخلطباء وكل الفضائيات وكل املراجع يف بياناهتم حني يتحد  

وأنَّ احلسني عليه السالم باستشهاده   ة؟ أيُّ أُمَّة  َصُلحت؟ت األم  صلوات اهلل وسالمه عليه باستشهاده َصُلحَ 
وجاء  ة ازدادت وبقي احلكم األمويُّ بين أمي   ، مفاسدُ ، َحَدَثت أكثرواملفاسد بعد يزيد، ةكم بين أمي  حُ  ضَ وَّ قَـ 

 امليزان، ملاذا ال يكون عثمانيني واملفاسد موجودة وواضحةون وجاء الذين جاءوا بعد الون وجاء العثماني  العباسي  
اإلمام احلجة عليه  ، هذا هو ميزانُ ليهيخ املفيد رضوان اهلل تعاىل ع، زيارة الناحية املقدسة برواية الشهو هذا

الم لَقَد قَتَُلوا بِقَتلَِك اإِلس؟ )إذاً  ح اإلسالمُ لُ ( فمىت صَ  المالُفسَّاق لَقَد قَتَلُوا بِقَتلَِك اإلِس فَالوَيُل لِلع صَاةِ السالم: )

الملجة _  لَج وارآن وَهَمقَواعِدَ اإلِميَان وَحَرَّفُوا آيَاتِ القُكَام وَهَدَم وا ام وَنَقَضُوا السُّنَنَ وَاألَحوَالصِّيَ وَعَطَّلُوا الصَّالةَ
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 ،ها املثقفونوين أي  خرب   ،ءنا األجال  وين يا علمائَ ( أين الصالح خرب  فِي البَغِي وَالع دوَان حركة الفرس السريعة_ 

كم ؟ إن  هبذه التحاليل والتفاسري لفضائيات، من أين تأتونتها اأي   ،ها اخلطباءأي   ،ها األدباءأي   ،ها الشعراءأي  
كن أن ميُ  وهذه القضيةُ  ،املستقى من املستشرقني ،ةجئتم هبا من املنهج اإلخواين يف حتليل األحداث التأرخيي  

ما عنوان الشهادة مثل  إيل أن  ين فقط أردت أن أشريَ ، لكن  ولكن يف وقت  آخر ،فيها بالكامل   القولَ  لَ فص  أُ 
ها أي   ،ها العلماء، ملاذا أي   للصغري وللكبريُه واضحةٌ تُ احلسني قضي   ،ط فيه الفقهاء واألعالمب  وقد ت الثالثة واضحٌ 

نقرأ ماذا يقول إمام ل  ؟ يف حتليل واقعة الطف آَخراً نهجًا بعون مَ كم وتت  عرضون عن منهج إمام زمان  تُ  ،اخلطباء

 وَغُودِرَ احلَقُّ إذ ُقهِْرتَ ج وراًكِتَاب  اهلل عَزَّ وَجَلَّ مَه وعَادَ مَوتُوراًلَّى اهلل عَليهِ وآله بَحَ رَس ولُ اهلل صَلَقَد أَص) زماننا

وَالتَّحريم  ( ال تكبري وال هتليل )لِيلوَفُقِدَ بِفَقدِكَ التَكبري  وَالتَّهة طويلة )؟ أبدًا القضي  ( هل انتهى الكالمه وراًمَق

دِيل واإلحلَاد  والتَّعطِيل هَرَ بَعدَكَ التَّغيري  والتَّبوَظَمراحل التنزيل والتأويل )( طُم ست زِيلُ وَالتَّأوِيلوَالتَّحلِيل والتَّن

ت أعينكم وقرَّ كم على هذا التحليل الباطل ت أعينُ قرَّ  ؟( أيَن هو اإلصالحوألهواء  واألَضَالِيل والفِتَنٌ واألَبَاطِيل

 ،، هذا هو حتليل اإلمام احلجةومألمت هبا رؤوس شيعة أهل البيت كم هبا رؤوس  ألمتُ على هذه التفاهات اليت مَ 

أَذَلَّ  إنَّ يَومَ احلُسَنيِ: )صلوات اهلل وسالمه عليه حني يقول، اإلمام الرضا أين جئتونا بأفكاركم هذه البارعةن فم  

 ، عزيزنا، أذلَّ ، أقرح جفوننا(قِضَاءنالإىل يَومِ ا: )وأورثنا احلسرَة نا ويقولل عزيزَ !! أذَّ ؟( هذا هو اإلصالح عَزيزَنَا

؟ نا هذه احلقائق، ملاذا مل يفهم علمائُ  آخرة لا بُعدٌ ؟ القضي  الح، أين هو اإلصأورثنا احلسرة إىل يوم اإلنقضاء
 ،يف مرحلة التأويل تزلزلةً عوا أقدامًا مُ ضَ  الذين وَ م بقوا يف مرحلة التنزيل وما انتقلوا إىل مرحلة التأويل وحىت  ألن  

، أنا أُلخرى، وهذا األمر جيري يف مجيع جهات العقيدة اما كانت الصورة واضحة عندهم، وهذه هي القضي ة
، احلسني قضية ة واضحة، الشهادة الثالثة قضي  ك بالقضايا غري الواضحةأخذت القضايا الواضحة فما بالُ 

، هو القاعدة ل هذا الكالم هو املقياسمن جيعولكن هل تد بني علمائنا وبني ُكتَّابنا وبني خطبائنا  ،واضحة
اليت وبيانات املراجع  ،ال يعتمدون على هذا التحليل الذين كتبوا وَنظَّروا وخطبوا جد أن  ، ستَ يف التحليل؟ أبداً 
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، يذكرونا من باب التَـَفجُّع   ،، ولو ذكروا مقاطع من هذه العبارات، ال تعتمد على هذا التحليلبًا ُتكتَ سنوي  
 عقليةٌ  وقواعدٌ  ،للتحليل ا أساسٌ ال من باب أن  ع ن باب التفج  فم   ،لقد أصبح رسول اهلل موتوراً  ،مثالً لو كتبوا 

إىل تأسيس  حنُن باجة   ،يف الفهم العقائدي   ات يف تكوين العقل الشيعي  ، ال تدخل هذه األولي  للعقل الشيعي  
، حني شيعي   عقل   تأسيسُ  ،وقصد الربنامج هو هذا ،من أهل البيت مأخوذة   ات  ين على أولي  بتَ يَ  شيعي   عقل  

 الشيعيَّ  ص العقلَ شخ  ص، علينا أن نُ ؟ حنن ما عندنا عقل مشخ  ، أيُّ عقل  حنتكم إليهم إىل العقلك  تَ نقول حنَ 
 اجلميع وإال   ،عاءاً د  ال احقيقًة  ،مَّدمن خالل حديث ُمـَحمَّد  وآل ُمـحَ  ،من خالل منهج الكتاب والعرتة

بني  اً شاهبُ تَ سريهتم وبوضعهم ال تد هناك ولكن إذا جئت بأفكارهم وب  حنن نسري يف هذا املنهج  ونيقول
وبني  أمجعنيصلوات اهلل وسالمه عليهم القواعد الواضحة الصرحية اليت وضعها لنا األطهار املعصومون 

هذا الذي يُقال عن احلسني نثراً ونعياً وشعراً  ، ملاذا كلُّ ، وهذه قضية واضحة، قضية احلسني واضحةمنهجهم
؟ أليس هذه هي مع هذه القواعد يف التفكيك ملاذا يُقال بطريقة  تتلفُ  ،وخطابًة وكتابًة ويف بيانات املراجع

 .رية ما بني التنزيل والتأويلد؟ والسبب هو احل؟ أليس هو هذا الرتد  احلرية

يل غري اإلميان يف مرحلة التنز  وأن   عديدة  على مراتب  العقيدةَ  وأن   اإلميانَ  إىل أن   شريُ يُ  ،واضحٌ  الكرميُ  الكتابُ 

 األَعْرَاب  آَمنَّا }قَالَتْ: بعة بعد العاشرة، اآلية الرااحلجرات ة، مثاًل إذا ذهبنا إىل سور اإلميان يف مرحلة التأويل

، أولئك   كفرًا ونفاقاً أشدُّ  األعرابَ  فوا بأن  ص  هؤالء األعراب ليس الذين وُ  {قُلْ لَمْ تُؤمِن وا وَلَكِنْ قُولُوا أَْسَلمْنَا

اإلسالم  أولئك ما هم على ،كفرًا ونفاقاً   األعراب أشدُّ  ا اجملموعة تلك بأن  أم  ، هؤالء مسلمونولكن  ارٌ كف  

كالم بعد أن ا قالوا هذا الإن   األَعْرَاب  آمَنَّا{ قَالَتْ}،وليس من اإلسالم يف شيء ، اآلية هنا تؤك د إسالمهم

قُلْ لَْم تُؤمِن وا  األَعْرَاب  آمَنَّا قَاَلتْ}وفعلوا ما فعلوا  ودفعوا األموال واوا وصاموا وحج  صل  و  آمنوا باهلل وبرسوله

احلديث هنا عن أي   {وا أَسَْلمْنَاوَلَكِنْ قُولُ} ،وَلمَّا يعين ومل{وَلَكِنْ قُوُلوا أَسْلَمَْنا وَلَمَّا يَدْخ ل اإلِميَان  فِي قُلُوبِكُم

ولكن ما  ،أيضاً  وهناك إميانٌ  ، ويف مرحلة التنزيل هناك إسالمٌ مرحلة التنزيليف  ؟ احلديث عن إسالم  إسالم  
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يف  وهذا واضحٌ  إىل مرتبة   يرتقى من مرتبة   مرحلة التأويل يبقى اإلميانُ  ربَ وع   بعد مرحلة التنزيل هناك أيضًا إميانٌ 
 .القرآن

، آَِمن وا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَن وا} من سورة النساء: بعد املئة والسابعة والثالثنياآلية السادسة والثالثني بعد املئة يف 

، اآلن اآلية ولكن قولوا أسلمناا واآلية قالت مل تؤمنوا ، إذا كان األعراب قالوا آمن  نواُهم آمَ  {بِاهللِ وَرَس ولِه

هذا  ،ثان  هذا إمياٌن  {}آَمِن وا بِاهللِ وَرَس ولِهيف مرحلة التنزيل  هذا إميانٌ  {أَيُّهَا الَّذِينَ آَمن وايَا }: هماطبُ تُ 

 ؟يل، أليس يقاتلهم على اإلميانهم عليٌّ على التأو قاتلُ على التنزيل ويُ  هم النبُّ لَ ، قاتَـ  يف مرحلة التأويلميانُ اإل

} وَمَنْ يَكْفُر بِاهللِ إىل آخر اآلية  {وَالكِتَابِ الَّذِي نَزَّلَ عَلى رَس ولِه آَمِن وا ِباهللِ وَرَس ولِهيَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَن وا }

} يَا أَيُّهَا الَّذِيَن ، انتبهوا لآلية يعين يكفر باإلميان الثاين؟ بعد اإلميان الثاين مىت هذا كفرٌ  وَمَالئِكَتِه وَكُتُبِه {

س ولِه وَالكِتَابِ الَِّذي وَالكِتَاِب الَّذِي َنزَّلَ عَلى رَ } آَمِن وا ِباهللِ وَرَس ولِههذا يف عصر التنزيل  لٌ أو   هذا إميانٌ  آمَن وا {

هذا الكفر يف اإلميان  { وَاليَّومِ اآلخِر فَقَد ضَلَّ ضَالالً بَعيدَا وَر س لهِ زَلَ مِنْ قَبْل وَمَن يَكْفُر بِاهللِ وَمَالئِكَتِهِ وَكُتُبهِأَن

مْ يَكُن اهلل إنَّ الَّذِينَ آمَن وا ثُمَّ كَفَر وا ثُمَّ آمَن وا ثُمَّ كَفَر وا ثُمَّ ازْدَاد وا كُفْرَاً لَ }: ية اليت بعدها، اآليف مرحلة التأويلالثاين 

ة باجة إىل تفصيل لقضي  ، امراتب اإلميان يف مرحلة التأويل ، هذهوهذا هو يف مرحلة التأويل {لِيَغْفِرَ لَه م

 .مجاليف مقام اإل اآلن ينلكن  

 {الِحَات ج نَاٌح فِيَما طَِعم والَيسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنوا وعَمُِلوا الصَّ }: من سورة املائدة اآلية الثالثة والتسعنييف 

 ماذا نقرأ يف عبس وتوىل  ، إذا نذهب إىل سورة نا بسورة عبس وتوىل  رُ أين؟ يذك  برنا يذك   وهذا الطعامُ  ،طعامٌ 

ه  هذا عمَّن لم  : إىل ع  نا الباقر ماذا قال؟ قالإمامُ  {نْظُر اإلِنْسَان  إلَى َطعَامِهفَليَ}اآلية الرابعة والعشرين؟ 

 ، ينظر إىل علمه.هُ يأخذُ 
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آمَن وا مَا اتَّقَوا وإِذا  }التنزيل هذا يف مرحلة {فِيَما طَِعم وا   } لَيسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنوا وعَمِلُوا الصَّالَِحات ج نَاحٌ

تقوى ثانية  وتسبقه ثالثٌ  هذا إميانٌ  {} ثُمَّ اتَّقَوا وَآمَن واُه تقوىقُ تسب   هذا إمياٌن ثان   {وَعَمِلُوا الصَّالَِحات

اإلميان، أين جند  أعلى درجات   وهذا اإلحسانُ  ،هذه تقوى ثالثة { وَاهللُ ي حِبُّ الْم حْسِنِني }ثُمَّ اتَّقَوا وَأَحْسَن وا

ذَلِكَ الَّذِي ي بَشِّر  اهللُ } :الثالثة والعشرون اآليةُ ىل سورة الشورى لَنرى هذا اإلحسان، إذا نذهب إ ؟هذا املعىن

، من يقرتف{وََمنْ َيقْتَرِف حَسَنَةًقُلْ الَ أَسْأَُلكُم عَلَيهِ َأجْرَاً إِلَّا املَوَدَّةَ فِي القُرْبَى  ، آمَن وا وَعَمِلوا الصَّالِحاتالَّذِينَ عِبَادَه 

تالحظون كم درجة  {}وَمَنْ يَقْتَرِف حَسَنَةً نَزِد له  فِيهَا ح سْنَى إنَّ اهلل غَفُورٌ شَكُورإلحسانا اه  من يذهب بات  

 ؟من درجات اإلميان

} إِذا مَا اتَّقَوا  ،لأيضاً أو  الصَّالِحَات{}وعَمِلُوا  ،لأو   هذا إميانٌ لَيسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنوا وعَمِلُوا الصَّالَِحات{}

هذه و } ثُمَّ اتَّقَوا { ،وهذه تقوى قبل اإلميان الثاين والعمل بالصاحلات الثاين {آمَن وا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتو

سان هنا واإلح } وَأَحْسَن وا { ،وهذه تقوى ثالثة} ثُمَّ اتَّقَوا { ،ثالث هذا إميانٌ } وَآمَن وا {  ،تقوى ثانية

 .{ي حِبُّ الْم حْسِنِني } وَاهللُ ،هذا إميان رابع ،أعلى درجات اإلميان

يصل إىل أعلى درجاته  حني و لنا ينتهي هذا التأويل قُ ه وهناك تأويٌل ُمستم رٌّ، اتُ صوصي  له خُ  هناك تنزيلٌ  إذاً 

، ،ط العدل والقسط على مجيع األرضيُبسَ  }يَسْأَلُونََك : من سورة املائدة يف اآلية الرابعة وهذا ما هو بغريب 

لُوا ِممَّا أَمْسَكنَ م كَلِّبِني تُعَلِّم وَنه نَّ مِمَّا عَلَّمَكُم اهلل فَكُ مَاذَا أُحِلَّ لَه م قُلْ أُحِلَّ لَكُم الطَّيبَات وَمَا عَلَّمْتُم مِنَ اجلَوارِحِ

ة القضي   ، وأعتقد أن  احلديث هنا أيضاً عن طعام  ، اهللنا مَ ا عل  م   إىل تعليم   اجة   الكالب ب  يعين حىت   {عَلَيكُم

 .كثرية  ال حتتاج إىل تفاصيلو  واضحةٌ 
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وَآمِن وا  قُوا اهللَاتَّ}اخلطاب للذين آمنوا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَن وا{   يَا}: من سورة احلديد ناآلية الثامنة والعشري يف

يف الروايات الكفالن مها احلسن واحلسني واآلية فيها ، {كِفْلَنِي ِمنْ رَحْمَتِهؤتِكُم ي  } هناك إمياٌن ثان   {بِرس ولِهِ

وجيعل  يم {} تَمْش ونَ بِهِ وَيَغْفِر َلُكم واهللُ غَفُورٌ رَحِإمامًا  {وَيَجْعَل لَكُم نُوراً  ي ؤتِكُم كِفْلَنيِ مِنْ َرحْمَتِه }ة رمزي  

وَآمِن وا  }هناك تقوى  {قُوا اهللا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَن وا اتَّ} يَ ،وسالمه عليهنا صلوات اهلل زمان   هو إمامُ  ،لكم نوراً 

 .هذا إمياٌن ثان   بِرس ولِهِ{

نُوراً يَمْشِي بِهِ يف النَّاس  أَوَمَنْ كَانَ مَيْتَاً فَأحيَينَاه  َوجَعَلنَا لَه }: من سورة األنعام بعد املئة والعشرين اآلية الثانيةيف 

: سورة احلديد من ذكور يف اآلية الثامنة والعشرينامل هو هذا النورُ  {كَمَن مََثلُه يف الظُلَُمات لَيسَ ِبخَارِجٍ مِنَها

هو  ،{تَمْش ونَ بِهِ وَيَغْفِر لَكُم ل لَكُم نُوراًوَيَجْعَقُوا اهلل وَآمِن وا بِرس ولِهِ ي ؤتِكُم كِفَْلنيِ مِنْ رَحْمَتِه ا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَن وا اتَّيَ}

نَ آمَن وا ي خْرِج ه م ِمنَ ياهللُ وَيلُّ الَّذِ}: بعد املئتني البقرة يف اآلية السابعة واخلمسنيالذي جاء يف سورة  النور   نفسُ 

النَّاِر ه مْ فَيهَا  أُوْلَئِكَ أَصْحَاب   م مَِن النّورِ إىل الُظلُمَاته الظُلُمَاِت إىل النُّور وَالَّذِينَ كََفر وا أَوليَاؤ ه م الطَّاغُوت ي خِرج ونَ

 :الصادق قال لم اإلمامُ  ،ة  اجلاهلي   ث عن أهل  تتحد   اآليةَ  رون بأن  يتصوَّ  األصحاب   كان بعضُ   ،{خَالِد ون

 ،ا هذا النوروإن  . (ةلمَ من ذلك النور إىل الظُ  هم الشيطانُ جُ ر   خيُ حىت  ة وأيُّ نور  ألولئك الذين كانوا يف اجلاهلي  )
 اآليةُ  ،هذا هو املراد ،التأويل كفر    مات  لُ إىل ظُ  جوا من نور التنزيل  رَ خَ  ،ضوا التأويلفَ ا رَ م  ، فلَ مرحلة التنزيل نورُ 

من الذين آمنوا اهلل سبحانه وتعاىل دائماً خُير ج  ،{م مِنَ الُظلَُماِت إىل النُّورنَ آَمن وا ي خْرِج ه ياهللُ وَيلُّ الَّذِ} واضحةٌ 

َلمَّا بدأ التأويل  ،ه عن التأويللتُ ما قُ  وهو ،ةستمراري  إة ملي  ، فهذه عَ نتهيلمات ال تالظُ  ألن  الظلمات إىل النور 

ال إِكْرَاهَ } ؟نا قبل هذه اآلية ماذا نقرأ، ألن   إىل النورمن الظلمات   اً وهو إخراجٌ ستمر  بدأ مُ  ،من مرحلة الغدير
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 {فَمَن يَكْفُر ِبالطَّاغُوت }قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْد  مِنَ الغَي ،ةة قلبي  قضي   ، بل هية ليس فيها إكراهٌ القضي   {يف الدِّين

ال  الوِثقَى َفقَد استَمْسَكَ بِالعر وَةِ} عليٌّ  روة التأويل  عُ  {استَمْسَكَ بِالعر وَةِ الوِثقَىوَي ؤمِن بَاهلل َفقَد }وهي الرباءة 

 .هذه مرحلة التأويل {انْفِصَامَ لََها وَاهللُ سَمِيعٌ عَلِيم

:  اآلية السادسة من سورة الفاحتةيف ،ًا يف الصالة ولكن ال يلتفت إليه امللتفتيومي   هذا املعىن حنن نقرأ

هذه ق مَُّة  {نَسْتَعِنيإِيَّاكَ نَعْب د  وإِيَّاكَ }: نت تقرُأ هذه اآلية بعد أن قُلتأَ  {إهْدِنَا الصِّرَاطَ املُسْتَقِيم}

ومع ذلك بعد هذا  ة التوحيد  وهذه قم   يف العبادة به حىت   نتَ عَ واستَـ  (دُ عبُ اك نَ إي  ) العبادةَ  رتَ صَ اًل حَ ، أو  اإلميان  

، علي   علي  وآل   صراطُ  {عَلَيهِم الَّذِينَ أَنْعَمْتَ صِراطَ}؟ أيُّ صراط   {هْدِنَا الصِّرَاطَ املُسْتَقِيما}ب طلُ تَ 

، قولوا ال هذه مرحلة التنزيل { نَعْب د  وإِيَّاكَ نَسْتَعِنيإِيَّاكَ} ، يعين بعد أعلى التوحيد هو عليٌّ املستقيمُ  الصراطُ 

إىل  تاجُ مرحلة التأويل حتَ و ، {هْدِنَا الصِّرَاطَ املُسْتَقِيما}ل حوا ولكن مرحلة التأويل هي هذهإله إال اهلل تُف

 .{إهْدِنَا الصَّرَاطَ املُسْتَقِيم* إِيَّاكَ نَعْب د  وإِيَّاكَ نَسْتَعِني}لذلك نقول  رة  ستم  مُ  داية  ه   ة  عملي  

آمَن وا إلَى صِرَاطٍ }وَإنَّ اهلل لََهادِ الَّذِيَن : يف اآلية الرابعة واخلمسنياملضمون املوجود يف سورة احلج  نفسُ 

}إهْدِنَا الصِّرَاطَ يف سورة الفاحتة يف الصالة  ، حنُن نطلبُ  يف الدايةةٌ استمراري   ةٌ هذه عملي   {م سْتَقِيم

 .} وَإنَّ اهلل لَهَاِد الَّذِينَ آمَن وا {سورة احلج  ستجابة يف اآلية الرابعة واخلمسني مناإلتأيت هنا  ،{املُسْتَقِيم

هاٌد يف اهلل ج   ،دوا فيناالذين جاهَ  {جَاهَد وا فِينَاذِينَ وَالَّ }:  يف سورة العنكبوتآية   آخر  إذا نذهب إىل 

، دوا يف طاعت نا، هذا أعلى مراتب اجلهاددوا ألجل نا أو جاهَ هدوا فينا أقوى من جاهَ جا وجهاٌد يف آل  اهلل،
 للوصول إليناو ب شيء  للتقرُّ  لون كلَّ يبذُ  :، ولكن جاهدوا فينا: قد يكون اجلهاد فقط بالبدندوا ألجلناجاهَ 
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 {}الَّذِينَ جَاهَد وا فِينَا؟ هذا هو التأويل ملاذا يُهَدون ؟نيم كانوا ضال  هُ أ {لَنَهديَنَّه م وَالَّذِينَ جَاهَد وا فِينَا}

 {}وَإنَّ اهلل لَمَعَ امُلحْسِنِنيالشيء  ونفسُ  {لَنَهديَنَّه م س ب لَنا وَالَّذِينَ جَاهَد وا فِينَا}يف أصله  يف التنزيل 

 .ة ويف اآليات السابقةالذي مرَّ يف آية املود  اإلحسان 

: ة والثمانون من سورة طههذه املعاين وهي اآلية الثاني كلَّ   قد تمع صرحيةٌ  هناك آيةٌ  ،إذا نذهب إىل سورة طه

فأراد أن من وأحسَّ بالندم  ، آيكون قد آَمنَ   أنال يكون تائبًا إال   التائبُ قطعًا  {لَِمن تَابَ وَإِنّي لَغَفَّارٌ}

عَمِلَ وَ} بعد التوبة   يعين هذا إميانٌ  {وَآمَن }وَإِنّي لَغَفَّارٌ لَِمن تَاَب  كثريةٌ   أيضاً درجاتٌ  ن كان للتوبة  ، وإيتوبَ 

ُثمَّ عَمِلَ َصالِحًَا وَتَابَ وآمََن } الواو العاطفة حرفَ  ل اآليةُ عم  ستَ تَ مل  ،الً فاص   لُ عَ هنا تَ  وث   {صَالِحًَا ثُمَّ اهْتَدَى

ه ما بني التنزيل والتأويل  دتُ صَ ، هذا هو الذي قَ وبني هذه املعاين بني الداية   كبريةٌ   يعين هناك فاصلةٌ {اهْتَدَى

 بأن   ، وقلتُ التنزيل والتأويل يف بعض جهاته   ىيتماهوقد تداخالن ، وإن كان التنزيل والتأويل قد يَ هناك مرحلةٌ 
ة الذي مرَّ علينا يف احللقات بالنوراني   املعرفة   درجات التأويل وحديثُ لمان وأمثال سلمان كانوا يف أعلى سَ 

 ؟نقرأ يف حديث املعرفة بالنوراني ة، ماذا مقاطعه تشري إىل هذه احلقيقة بعضُ  ،املاضية

حَمَّدٌ :د األوصياء لسلمان وأليب ذرهكذا كان يقول سي   حَمَّدٌ }أَوَّلُنَا مـ  وَكُلُّنَا  ـحَمَّدٌوَأَوْسَطُنَا م  وَآخِر نَا مـ 

حَمَّدٌ   يف الوسط الشيعي  حىت   ُمـَحمَّد   ، هذا التفريق بني ُمـَحمَّد  وآل  هذا هو التأويل {فَال تُفَرِّقُوا بَينََنا مـ 

وَكُلُّنَا  م ـحَمَّد}أَوَّلُنَا م ـحَمَّد وَآخِر نَا م ـحَمَّد وَأَوْسَطُنَا ا التأويل هو هذا أم   ،رحلة التنزيلهذا من م موجوٌد،

ْنكَرَ فَْضلَنَا وَخ صوصيَّتَنَا وَمَا م ـحَمَّد فَال تُفَرِّقُوا بَينَنَا وَنَحن  إِذا شِئْنَا شَاءَ اهلل وَإِذا كَرِهنَا كَرَِه اهلل الوَيلُ كُلُّ الوَيل لِمَن أَ

يَا سَلَمان  ويَا ج ندَب ،   ،زَّ وَجَلَّ وَمَشيَّتَه  فَينَاقَد أَنكرَ قُدرَةَ اهللِ عَأعْطَانَا اهللُ رَبُّنا ألنَّ مَن اَنكرَ شَيئاً مِمَّا أعطَانَا اهلل فَ

 وَأَعلَى وَأَكبَر قاال : لَبّيَك يَا أمريَ املُؤمنني صلوات اهلل عليك ، قال عليه السالم : لَقَد أَعطَانَا اهللُ رَبُّنَا َما ه وَ أَجَل وأَعْظَم
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احلديث طويل وقد  ألن  {؟  أَعظَم وَأجَل مِن هذا كُلِّهِقُلَنا: يَا أمريَ امُلؤمنني ما الذي أَعطَاكُم ما ه وَ، مِنْ هَذا كُلِّه

وإنَّمَا } إنَّ مَيِّتنَا لَم يَم ت وَغَائِبَنَا لَم يَغب وَإنَّ قَتالنَا لن ي قْتَلوا وَلَم ي قْتَلوا وَأُيّدت  بِروحِ العَظَمَة حتدَّث أمري املؤمنني كثرياً 

غُوا من َفضلنا كُنَه ما جَعَلَه  اهلل لََنا وال ئتُم َفإِنَّكُم لن تَبلُ أَنَا عَبدٌ مِن عَبيدِ اهلل ال تُسمُّونَا أَربَاباً وَقُولوا يف فَضلِنَا ما شِ

ي تِفَ عرِ ذا مَهَفَندب ا ج ويَ لمان ا سَ} يَإىل آخر التفاصيل املذكورة يف حديث املعرفة بالنورانية  ،{رمِعْشَار الع شْ

َفإذَا   ةيَّ انِورَالنَّي بِنِفَعرِى يِتَّار حَبصَتِسْدَّ اإلا حَنَتِيعَن شِدٌ مِحَأَ غُبلُال يَ ه نَّإِداً فَ اشِا رَهَي  بِيعِ ا الشِّهَيُّك أَسَّمَتَة فَيَّانِورَالنَّبِ

مرحلة التأويل يف اعتقادنا بأهل بيت  كثرية وتلك هيوالتفاصيل  { عَرَفَنِي بِهَا كَاَن م سْتَبصِراً َبالِغًَا كَامِالً

 .صلوات اهلل وسالمه عليهم أمجعني العصمة

ب املطالب وبالتايل ع   يطول الربنامج كثريًا وتتشأيضًا لئال   ،نا حمكومون بالوقتولكن    كثريةٌ وللحديث تفاصيلٌ 
ة احلديث إن شاء اهلل تعاىل ، تتم  املطالبن حيصروا يف أذهانم هذه أ على املتابعني أن يستطيعوا قد يصعب

عن  ثتُ ة وحتد  ثنا عن املشكلة الشيعي  ، اليوم حتد  ا )علم الرجال الشيعي(تأتينا يف احللقة القادمة واليت عنوانُ 
 منُذ احللقة القادمة.تفاصيل هذه املالمح سنبدأ يف  ،لمَ مالمح هذه املشكلة بشكل  جمُ 

 أسألكم الدعاء مجيعًا 

 ومتسون على والية الزهراء وآل الزهراء تصبحون

 زهرائيون حنن واهلوى زهرائي

 يا زهراء

 يف أمان اهلل .
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