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ّىّاهللّعليكّسي
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 .بنائي بناتي سَالمٌ عليكم مجيعاًإخوتي أخواتي أ

 ملفُّ التنزيلِ والتأويل

 م23/4/2013   ( 26احللقة ) 

 

، وهاتان احللقتان مها حلقة اليوم وحلقة يوم غد ستكونان خامتًة لربناجمنا هذا ،هذه خامتُة هذا الربنامج
ني مرحلة التنزيل ، كما قلُت مشكلُة علماء الشيعة يف حريهتم ببيانو م من حديٍث ة ِلَما تقد  تطبيقاٌت عملي  
ٍة ، الراصد بدق  ةالشيعي   ةي  لمسة العع يف املؤس  بَ املت   ضح هذا من خالل املنهج العلمي  ، ويت  ومرحلة التأويل

وبتحقيق جيد املالمح الواضحة للفكر املخالف ألهل البيت تضرب أطناهبا يف الوسط الشيعي وخصوصًا يف 
وكل  ر له كل واحد وشأنهُ يرب   أن ي عليه أو، قد يرفض البعض هذا أو حياول أن يغط   الشيعيالوسط العلمي  

اً أعرضُه بني أيديكم، الشيُخ الوائلي  أنا اليوم أتناول مثااًل عملي   ،ة واضحةة قضي  ، لكن هذه القضي  واحد ورأيه
، يف احللقة املاضية عرضُت يف الربنامج مقاطع من جمالسه ه لساُن الشيعةبأن   ةالشيعي   اتكما تصفُه املرجعي  

ا ما عندي أن ،ر الواضح بفكر املخالفنيالصفة الغالبة على جمالسه هو التأث   ،املختلفة وهي مناذج بسيطة
ون الشيخ الوائلي ولكن ن حيب  هذا احلديث قد يؤذي الكثريين م   ة مع الشيخ الوائلي وأعلم أن  مشكلة شخصي  



 1ج خاتمة الملفّ (  62لحلقة )ا                                                              ملّف التنزيل والتأويل للشيخ الِغّزي      
 

- 2 - 
 

ة أعلم ة الفضائي  يف قناة املود   املهدوي   عن الشيخ الوائلي يف برنامج امللف   ثتُ ، وحينما حتد  هذه هي احلقيقة
ع يل ولعائليت وأنا ال قذِ ة وامتأل اإلنرتنت بالشتائم والسباب املالعربي  ة ة فعٍل حدثت يف األوساط الشيعي  رد   أن  

يف املستقبل ال و يف احلاضر و ة من قال يف املاضي وأُبرئ ذم   دائمًا أقول ،، هذا األمر ال يؤذيينذلك يؤذيين
ا اجلهد الذي ا أن يكون هذين أقول املسألة ال ختلو من وجهني إم  يؤذيين الُسباب وال الكالم الفاحش ألن  

و كاد يل أو ين أو آذاين أة فال أبايل مبن سب  أبذلُه وأدفع ضريبته ومنذ أكثر من ثالثة عقود يف عني اإلمام احلج  
اي قولوا فدونكم إي  ة صلوات اهلل وسالمه عليه ، وإن مل يكن هذا يف عني اإلمام احلج  فعل ما فعل، ال أبايل

ظالمة أهل  ما قيل وما يقال ألن   أستأهل أكثر من ذلك، ال أبايل بكل   ة فإين   وأبرئكم الذم  ما تقولون عين  
، ظالمة جيري عليه ومبا يصل إليهومن يستشعر ظالمتهم ال يعبأ مبا البيت يف الوسط الشيعي ظالمة كبرية 

، فمن أنا ومن غريي اً يف الوسط الشيعيوظالمة حديث أهل البيت ظالمة كبرية جد  اً ة كبرية جد  اإلمام احلج  
ا م بسذاجة ورمب  الشيخ الوائلي البعض يتكل   ، املشكلة أن   نوٍع من أنواع األذىأي  وما قيمة ما يلحقنا من 

ة ن لنا حبالتِه الشخصي  وحنُن ال شأ صحيح الرجل تويف   ،تويف  الشيخ الوائلي الرجل  أن  بخبباثة ال أدري يقول 
ة ة الشيعي  ه حاضر يف القنوات الفضائي  لكن   اًل الشيخ الوائلي صحيح تويف  أو   ،لكن الشيخ الوائلي رسم منهجاً 
 يقتفونة أكثر خطباء املنرب الشيعي ووضع مدرسًة خطابي  نرتنت ورسم منهجًا بشكٍل واضح وحاضر على اإل

األسلوب و ضامني امل املهم   ،مثله بطريقة اخلطابةثوا دوا صوته أو أن يتحد  أن يقل   ، ليس املهم  دون صوتهأثره يقل  
خمالفة ألهل البيت الشيخ الوائلي واملصادر اليت يعتمدها بعه األسلوب الذي ات   ،يف هتيئة اجمللس وهتيئة احملاضرة

املنرب أكثر من مثانني باملئة من حديثِه الذي يطرحُه على  ،بشكٍل واضحصلوات اهلل وسالمه عليهم أمجعني 
، قد يكون وعن رصدخمالف ألهل البيت وهذا الكالم ال أقولُه هكذا جزافًا هذا الكالم أقوله عن متابعة 

اً يكون الشيخ الوائلي أكادميي   قد، هاً خطيبًا مفو  كون الشيخ الوائلي ، قد ييداً ، شاعرًا جمُ الشيخ الوائلي شاعراً 
يف ثقافة الع واسع ، قد يكون الشيخ الوائلي عنده اط  فاً مثق  ، قد يكون الشيخ الوائلي ات عاليةوحيمل شهاد

، قد الوائلي كاريزما يف الوسط الشيعي، قد يكون للشيخ سري املخالفنياملخالفني يف فقه املخالفني يف تف
، الشيخ الوائلي وضع مدرسة وضع ه صحيحهذا كل   ،كثريون يف الوسط الشيعيون  يكون للشيخ الوائلي حمب  

أنا ال أقول خالف ذلك ولكن ما يطرحُه الشيخ الوائلي خمالف  ،ة الالمعةالشيعي  م من النجوم جن ،منهاج
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ظام بالية هو د الشهداء عسي   ، أن   رسول اهلل ترابأن  ، أنتم مسعتم يف احللقة املاضية ة هنا، القضي  ألهل البيت
مل ُيشر إىل ة اهلل ث عن معىن بقي  د  كاملة جملس كامل يتح دم احلسني جنس، حماضرة  ، أن  ال يزور عظام بالية

ة واحدة ، مل أمسعُه مر  راء من كتب املخالفني ألهل البيتاآل ة ال من قريٍب وال من بعيد وذكر كل  اإلمام احلج  
أنا أحُد اإلخوان قال  ات اعرتض علي  ة، أحد املر  يف الدعاء الذي يكون يف خامتة اجمللس يدعو لإلمام احلج  

، ه مطلقًا مل يدعُ ثت فقلت بأن  اًل أنا ما حتد  ، أو  يف حال قيام حينما يقومون ةلإلمام احلج   ة يدعومسعتُه مر  
 أن ةوال مر   الشيخ الوائلي ما نسي أن  قلت الدعاء يف آخر اجمللس  جة هو شيعي مل أقل مطلقًا مل يدُع،بالنتي

ة يف آخر اجمللس ومع ذلك لإلمام احلج  ة دعا ه وال مر  املال ولكن  يدعو ألصحاب اجمللس الذين يدفعون له 
ل أن يقوم ه يستعمل ذكر اإلمام فقط ألجأن  للقيام هذه منقصة وليست مكرمة حينما يذكر اسم اإلمام 
يذكر اإلمام دائمًا يدعو لإلمام دائماً اإلنسان  ، نعم هذه إذا جاءت يف سياق أن  الناس ليس ألجل الدعاء

هو املتعارف يف موا إىل املنرب كما ألجل أن يقوم الناس ويتقد  يستعملها يلهج بذكر اإلمام دائمًا فحينما 
ن ة أساءة أدب مع اإلمام احلج  تكون ألجل هذه الغاية أصاًل هذه إ أنا ة هذا شيٌء حسن أم  اجملالس الشيعي  

ين لكن  كبرية   صغرية وكل   حال، أنا ال أريد أن أناقش كل   وعلى أي   ،تستعمل فقط ألجل أن يقوم الناس
د ، وال أريد أن أتصي  ما معايب شخص عوا، أنا هنا ال أريد أن أبني  أن يرق  جئت هبذا مثااًل للذين حياولون 

عن حقيقة عن ين ال أقوم هبذا الدور أنا أحبث ، بإمكاين أن أقوم هبذا الدور لكن  عبارًة هنا او عبارة هناك
ومن أقوى األلسنة اليت طرحت الفكر  الشيعي   ح يف الوسطهناك فكٌر خمالف ألهل البيت يُطرَ  ة،قضي  

وائلي ال الشيخ ال بأن  ين أقول ة لكن  م الشيخ الوائلي بسوء الني  هت  يخ الوائلي، أنا ما أاملخالف ألهل البيت الش
، رجل ال يعرف ، هذا الذي أقولهةحديث أهل البيت، وهذه القضي   ، رجل جيهلُ علم له حبديث أهل البيت

جمالس الشيخ ، طبعاً هناك من يرفض كالمي هذا ولكن ، ما يعرفُه ال يُعد  بشيءهل البيتشيئاً من حديث أ
 نشراح ..إلسورة الشرح أو اُث عن آياٍت من حد  ع إىل شيخنا الوائلي وهو يتتم، لنسالوائلي تشهد على ذلك

زبالة عندهم كو عندهم احلقيقة شكو من؟ إلنا، هم ش إىلالرأي الثاين ال هذا ينسبوه : ]صوت الوائلي
، ليش، األسفمع  ها أحيانًا زبالتهم اهلم ،زبالة أكو رصو  تت نوش،  شيء، شايف، يف كل  وها عالشيعةيذب  

رأساً هكذا فإذا فرغت فاْنِصب يعين انصب اإلمام قول الشيعة يقرون اآلية ي، شايف هذا الواقع هذا ظلم
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قلت خل ارجع لتفاسرينا  اهلل يعلم، ،قلت خل أرَجع لتفاسرينامباشرًة انصب اإلمام، زين انا قرأت الرواية 
جيت إىل يد أشوف هالرأي هذا موجود عندنا اف، أر ر  راي ولو رأي خمُ  ها أشوف أكو عندنا هيجر و  أد

د ربسي مثاًل افرض تفسري السي  التبيان للشيخ الطوسي، جممع البيان للطهات، دت عندنا أم  تفق   تفاسرينا
ر عندي من التفاسري أبداً يت مبا تيس  تفاسري مر  الطباطبائي، مثاًل تفسري الكاشف افرض من التفاسري احملدثة 

 .[جييبون احلجي منني جييبوه مادري ، منني ما أدري ما أدري، مننيةاثر احلجاية باملر   وال إهلااهلل وكيلك 

: أو سورة الشرح يف اآلية السابعة ويف اآلية الثامنة نشراحُث عن سورة اإليتحد  مسعتم الشيخ الوائلي وهو 

الشيخ الوائلي قال  ،}وَإِلَى رَبِّكَ فَاْرغَب{ حبسب القراءة املكتوبة يف املصحف}فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَب{ 

بكسر  ب{َفإِذَا َفرَغْتَ َفانْصِ}هكذا:تقرأ اآلية الشيعة  م قالوا بأن  يرمون زبالتهم علينا، وأن   املخالفني بأن  

الشيعة تقول:  م يقولون بأن  ت علينا فإن  لقيَ وقال هذه زبالٌة من املخالفني أُ  وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَب{}الصاد 

يعين  } وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَب {فانصب علي اً إماماً  فإذا فرغت فانصب علي اً، يعين إذا فرغت من تبليغ الرسالةِ 

ة ه راجع التفاسري الشيعي  زبالة ألقاها املخالفون علينا، وقال بأن  هذه  ك فارجع، فقال الشيخ الوائلي بأن  وإىل رب  
ة اليت التفاسري الشيعي   وأنا ال أختلُف مع الشيخ الوائلي بأن  هات التفاسري وهو صادٌق يف ذلك أم   ،املعروفة

 سبيل املثال:ث عنها خاليٌة من هذا املضمون، على د  حت

شر من تفسري التبيان، منشورات ذوي القرىب، للشيخ الطوسي هذا هو اجلزء العا ث عن تفسري التبيانهو حتد  
اس ثُمَّ قال له فإذا فرغت فانَصب قال ابن عبّ  _ 374 الصفحةوموجود أيضاً على  373 وهذه الصفحة

فيِه من العمل وقال قتادة معناه فإذا فرغت من فرضك فاْنَصب إلى ما رَِغَبك أو إلى ما رَغََّبك اهلل 
أقوال  ينقل _ ويستمر  ِك في الدعاء وقال مجاهد ..معناُه فإذا فَ َرغت من صالتك فاْنَصب إلى ربّ 

ر من قريٍب كتابِه التبيان ومل ُيشِ   الشيخ الطوسي رمحة اهلل عليه يفاملخالفني ألهل البيت، هذا هو الذي نقلُه 
إذا فَ َرغت من صالتك فاْنَصب إلى  :، قاله إذا فرغت فَاْنِصب علي اً إماماً من أن  أو من بعيد إىل هذا املعىن 

اس عن الشيخ الطوسي، عن ابن عب  ، هذا الذي نقلُه فابذل جهداً _ اْنَصب يعين فاجهد ِك في الدعاء ربّ 
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ة وانتهى مقاطع من أبياٍت شعري  يف كالمِه وذكَر  ويستمر   ،من النواصب قتادة وجماهدوهؤالء قتادة عن جماهد 
 الشيخ الطوسي يف تفسريِه التبيان وهو كما قال الشيخ الوائلي رمحة اهلل عليه بأن  ما ذكرُه  كل    ، هذاالكالم

 .ال من قريٍب وال من بعيدالشيخ الطوسي ما ذكر هذا األمر 

سة األعلمي ، جممع البيان للطربسي، هذا اجلزء العاشر مؤس  الوائلي ذكر جممع البيان للطربسيوأيضًا الشيخ 
ك في فاْنَصب إلى ربّ فإذا فرغت من الصالة المكتوبة  ، أيضاً نفس الشيء _391الصفحة للمطبوعات 

عن أبي اك ومقاتل والكلبي وهو المروي ، عن مجاهد وقتادة والضحّ وارغب إليه في المسألةالدعاء 
وقال الزهري ونقل عن ابن مسعود فإذا فرغت وعندنا رواية يف هذا املضمون _  _جعفٍر وأبي عبد اهلل 

 ائي وإىل آخره._ ونقل عن جماهد واجلب   يك وصلّ من دنياك فاْنَصب في عبادة ربّ 

، خالصة الكالمه إىل اهلل بالدعاء، هذا هو فانصب يف الدعاء فتوج  ه إذا فرغت من عبادتك أن   اخلالصة
جممع البيان مل يذكر فيه الشيخ الطربسي شيئًا من هذا الكالم الذي  أن  وصحيٌح ما قاله شيخنا الوائلي 

لعًا على حقائق هذه الكتب، أنا أقول ولكن الشيخ الوائلي ال يعرف ليس مط  ه شيخنا الوائلي بالزبالة وصف
كثري من العلماء ومن  الكثري  الكثري  وليس الشيخ الوائلية من خالل متابعتِه القضي  د من هذه متأك   اهذا وأن

فيه بعض  اً الشيخ الطوسي يف تفسري التبيان هذا التفسري يف حقيقتِه ليس تفسريًا شيعي   كبار العلماء أن  
األشياء عن أهل البيت، الشيخ الطوسي نقل الشيء الكثري من تفسري الطربي، وأنا أقول هذه عن علم وعن 

، جزافاً ، أقول هذه عن علم ال أقوهلا هكذا ري التبيان وما بني تفسري الطربيتطبيق فيما بني تفسمتابعة وعن 
قين ليأخذ تفسري التبيان وجيري عليه دراسة ويطابق فيما بينه وبني تفسري الطربي، جاء بآراء ومن مل يصد  

م قبل قليل ودائمًا هكذا نقل عن ابن النسبة الغالبة يف تفسري التبيان هو كالم املخالفني، ورأيت ،املخالفني
لِه إىل آخره على هذه ، هذا كتاب التبيان من أو  جماهد وعكرمة ومقاتل وفالن وفالناس ونقل عن قتادة و عب  

يف تفسري التبيان هو عن املخالفني، األغلب يف هذا التفسري  ، األعم  الطريقة، ما فيه عن أهل البيت قليل
 .يف هذا التفسري هو من املخالفني ما موجود أغلب تفسري خمالفني ألن  م بالتغليب هذا يعين إذا نتكل  
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، تفاسري املخالفنية ومجع تفاسري الطربسي مجع التفاسري الشيعي   خ؟ الشيفكيف أل ُفه الطربسيا جممع البيان أم  
تبيان، حينما يريد أن يذكر الرأي قليلة مثل التبيان وباألحرى هو نقل ال ةاملخالفني كثرية، التفاسري الشيعي  

اً، جممع البيان خالصة لتفاسري املخالفني وللتفاسري هو ليس تفسرياً شيعي  الشيعي ينقل التبيان، أساسًا التبيان 
ونُه البعض بتفسري الوحدة ، أال يسم  نُقل فيه عن أهل البيت شيٌء قليلة وذكر شيئًا من الروايات، ما الشيعي  

هذا هو التفسري  !!،بآراء املخالفني ال أدري ملاذارونا مهووسون جممع البيان، الطربسي مفس   تفسرية اإلسالمي  
م طبع ف به من ِقَبل األزهر يف مقابل أن حُيرَ  من ِقَبل األزهر يُعرتَ بىن  تَ ي ُ د الربوجردي على أن الذي وافق السي  

د وفعاًل حر م السي  د األوصياء عن ظالمة سي  و  ثت عن فتنة السقيفةد  اليت حتة من حبار األنوار األجزاء الست  
ث عن نا يف احللقتني املاضيتني كيف يتحد  ، وقرأألجل هذا التفسري املخالف ألهل البيتالربوجردي ذلك 

 ظن  املعصوم ال يسهو هذا  الشيعة تقول بأن   ه من أن  ما تظن   ائي يقول إن  ب  على اجلَ  سهو املعصوم وهو يرد  
، والتفسري على إمث بعض الظن   فاسد وهو ينقل العبارة من تبيان الطوسي ولكن يُلحقها بعبارة أخرى وإن  

مل يكن قد رأى تفسري مشحون مبا خيالف أهل البيت صلوات اهلل وسالمه عليهم أمجعني، الطربسي  هطول
املشهور من كما هو للزخمشري والزخمشري من املعتزلة  ص تفسري الكشاف لخ  ه مل يُ كثريًا إن    ىاف فتأذ  الكش  

ًا بعد أن رأى تفسري ى كثري تأذ   ،ةاللغوي  ة األمور األدبي   ،ةباألمور البالغي   املخالفني بالنتيجة وهو تفسرٌي يهتم  
الكايف )اه مس  اف ص تفسري الكش  كان قد خلصه ووضعه يف كتابه، فماذا قام؟ قام بأن خل  الكشاف وما  

ه من املخالفني النسبة بذلك قام بتلخيص جممع البيان الذي كل  ومل يكتفي  (افيف تلخيص الكش   الشاف
، يعين جوامع جوامع اجلامعاه اف ومس  الذي هو خالصة للكش   الكايف الشافكتاب الغالبة فيه وأضاف إليِه  

 كما قال شيخنا الوائلي بأن   جممع البيان من آراء املخالفني، أيضًا  الغالب يف ألن   ىً مصف   صافٍ اجلامع 
د قال جممع البيان سيجد يعد  ة ال من قريٍب وال من بعيد، ومن أراد أن يتابع الطربسي مل ُيشر إىل هذه القضي  

هم رأسًا برأس مع علينا قبل قليل، فيعد   أو اإلمام الصادق ومر  يذكر اإلمام الباقر فالن فالن فالن ومنهم 
 .هلا من آخرها تعرف أو  غريهم من هذه األمساء اليت ال

كما قال وهذا هو اجلزء العشرون وصحيٌح  د الطباطبائي ث شيخا الوائلي عن تفسري امليزان للسي  وأيضًا حتد  
 451 يف الصفحةد الطباطبائي مل ُيشر إىل هذا املوضوع ال من قريٍب وال من بعيد، السي   بأن  الشيخ الوائلي 
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فانصب في وقيل إذا فرغت من الصالة وقيل المراد إذا فرغت من الفرائض فانَصب في النوافل _ 
، البحث  يأيت ببحٍث روائي، مث  _ وإىل آخرهِ  الدعاء وقيل المعنى إذا فرغت من الغزو فاجتهد في العبادة

اق ، أخرج عبد الرز  أبو يعلى ، أخرجاألغلب عن املخالفني الدر املنثور، روح املعاين يف األعم  الروائي ينقلُه 
روي عن أيب جعفٍر وأيب وينقل يف األخري عن جممع البيان الكالم الذي ذكره يقول وهو املواحلاكم والبيهقي 

اليت ذكرها ذكر روايات املخالفني يف البحث الروايات  روايات عن أهل البيت، كل  ، مل ُيشر إىل عبد اهلل
ك في إذا فرغت من الصالة المكتوبة فانصب إلى ربّ  _ هذا املعىن الروائي، فقط يف األخري أشار بأن  

صلوات اهلل عليهم   _الدعاء وارغب إليِه في المسألة قال وهو المروي عن أبي جعفٍر وعن أبي عبد اهلل
، أيضًا ال يوجد صحيح كما قال شيخنا الوائلي ولكن تفسري امليزان حالُه كما ذكر الطربسي يف جممع البيان

، ما ذُكر عن أهل أن نقول أكثر إنصافًا البد   فيه عن أهل البيت رَ وجممع البيان، نسبة ما ذُكِ  لتبيانحال ا
علينا حني كان احلديُث عن الزهراء   ومر  أكثر ولكن مالمح الفكر املخالف واضحة البيت يف تفسري امليزان 

دة خدجية على والسي   دة آسيةمرمي والسي  دة ل السي  اليت تفض  جاء بالروايات املخالفة ألهل البيت ه كيف أن  
أيضاً يف ، اً يف تفسري امليزان، ومثُل هذا كثرٌي جد  ة ثانيةومر  هذا الكالم ال أعيد الكالم مر  دة نساء العاملني سي  

ة، تفسري التبيان، ، شيخنا الوائلي صادٌق متام الصدق يف هذه القضي  تفسري امليزان ال توجد إشارة إىل ذلك
 د الطباطبائي.للسي  لبيان، تفسري امليزان جممع ا

، اجلزء السابع من التفسري الكاشف وهذا هو د جودا مغنيةإىل التفسري الكاشف للشيخ حمم   وكذلك أشار
د من العمل ألجل الحياة فاتعب والمعنى إذا فرغت يا محمّ  أيضًا نفس الشيء _ 582 الصفحة

وتجدر  _من عندِه ومن كتب املخالفني ستنتاجات _ كالم من عندِه، إ واجتهد للحياة من أجل اآلخرة
نسب إلى ة قد للفتنة وبث النعرات بين أهل المذاهب اإلسالميّ بعض المأجورين  اإلشارة إلى أنّ 
 للخالفة ويكفي في الردّ بانصب عليًَّا كلمة فانصب في اآلية الكريمة رون  هم يفسّ ة أنّ الشيعة اإلماميّ 

ة قال عند رين عند شيوخ اإلماميّ وهو من شيوخ المفسّ فتراء ما قاله صاحب مجمع البيان اإلعلى هذا 
_مر   ال تشتغل بالراحة  وهو التعب أياْنَصب ِمَن الَنَصب  ُه بالحرف ومعنىنصّ  امتفسير هذه اآلية 

د ة الشيخ حمم  ة عقلي  ، فهذا الكالم وهذه العقلي  وهو نقلُه من الشيخ الطوسي أيضاً البيان  حب جممعاكالم ص



 1ج خاتمة الملفّ (  62لحلقة )ا                                                              ملّف التنزيل والتأويل للشيخ الِغّزي      
 

- 8 - 
 

ال علم هلم حبديث أهل أيضًا من الذين  د جواد مغنيةشيخ حمم  الة الشيخ الوائلي، نفس عقلي   جواد مغنية
بعض  وتجدر اإلشارة إلى أنّ  _ د جواد مغنيةحمم  ا الشيخ الوائلي نقل هذا املضمون من ، ورمب  البيت

_ إىل  سالمية قد نسب إلى الشيعة اإلماميةالمأجورين للفتنة وبث النعرات بين أهل المذاهب اإل
 ة.التفسري الكاشف مل ُيشر إىل هذه القضي   ق شيخنا الوائلي بأن  ، وأيضاً صد  آخره

د د حمم  للسي   (تقريب القرآن إىل األذهان)للشيخ الوائلي أيضًا أضيف أيضًا ما جاء يف تفسري  وأنا تأييداً 
 1980هجري ،  1400د العاشر الطبعة األوىل اجملل   178 الصفحةيف  ،الشريازي وهذا هو اجلزء الثالثون

فإذا  {وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَب * بفَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَ} في ذيل اآلية _سة الوفاء بريوت لبنانميالدي مؤس  

بمعنى التعب أي أتعب  فانصب في الدعاء والعبادة من الَنَصبة فرغت يا رسول اهلل من أمورك الخاصّ 
والذي _ إىل آخر الكالم، هذا الكالم نفسُه املوجود يف جممع البيان  باهلل سبحانهشتغاِل نفسك في اإل

د ، هذا كالم السي  يف التفسري الكاشف د جواد مغنيةد الطباطبائي يف امليزان والشيخ حمم  يضًا السي  أأشار إليه 
 ألذهان يف اجلزء الثالثني.د الشريازي يف تقريب القرآن إىل احمم  

د حسني فضل د حمم  للسي  ما جاء يف تفسري من وحي القرآن وأيضًا أضيف تصديقًا ِلَما قاله شيخنا الوائلي 
فإذا فرغت فانَصب واجلس مع اهلل  دار املالك _ 317 الصفحة، يف  وهذا هو اجلزء الرابع والعشروناهلل

حتى تأخذ من هذا التعب راحة النفس وطمأنينة واجهد نفسك في ذلك  جلسة دعاٍء وابتهال وخشوع
هذا هو متام كالم  الرضا _ طمئنان وكلّ  اإلالراحة وكلّ  ة وكلّ القوّ  في العيِش مع اهلل كلّ  الروح ألنّ 

 .مد حسني فضل اهلل يف تفسري من وحي القرآن، أيضاً نفس الكالم املتقد  د حمم  السي  

، التفسري الكاشف د الطباطبائي، جممع البيان للشيخ الطربسي، امليزان للسي  للشيخ الطوسيالتبيان تالحظون 
د د حمم  لسي  من وحي القرآن ل، د الشريازيد حمم  لسي  ل، تقريب القرآن إىل األذهان د جواد مغنيةشيخ حمم  لل

 نا.التفاسري األخرى اليت كتبها علماؤ ة  بقي  ، وحت  حسني فضل اهلل
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ة، الكتب اليت ذكرت روايات هناك تفاسري أهل البيت وهي اجلوامع احلديثي  هناك نوعان من التفسري عندنا 
من  ،اليت مر  ذكرها هي تفاسري العلماء تفاسريالهذه  ،أهل البيت يف التفسري هذه ليس من تفاسري العلماء

تفسري )، (اشيتفسري العي  )، (براهيم الكويفتفسري فرات بن إ)، (تفسري ابن املاهيار) :تفاسري أهل البيت مثالً 
 (الربهان)ة مثل ت يف بعض اجلوامع التفسريي  ، مُجعَ (احلسن العسكريتفسري اإلمام ) ،(يبن إبراهيم القم  علي 
حاول أن  (تفسري الصايف)ث احلويزي العروسي، مثل للمحد   (نور الثقلني) د هاشم البحراين، مثلللسي  
وأمثال هذه، فعندنا ايات أهل البيت و ما جاء من أحاديث ور ص الفيض الكاشاين يف تفسري الصايف يلخ  

م الكالث عن تفاسري العلماء هي هذه وهناك أمثاهلا، تفاسري علماء الشيعة نوعان من التفاسري، حني أحتد  
( )امليزان ،(جممُع البيان) ،(التبياندها )اليت عد  ما ذكر هذه النماذج األربعة الذي ذكرُه الشيخ الوائلي مثل

ق ما هذه التفاسري تصد   د فضل اهلل، كل  سي  الد الشريازي وتفسري وأنا أضفُت إليها تفسري السي   (الكاشف)و

} فَإِذَا فَرَغْتَ معىن اآلية  ري الشيعة ال عني وال أثر من أن  ه ال يوجد يف تفاسري مفس  قاله الشيخ الوائلي بأن  

، هذا هو املوجود فرغت منها فانصب علي ًا إماماً ه إذا فرغت من الرسالة أن   وَإِلَى رَبِّكَ فَارَْغب { * بفَانْصِ

رين الشيعة، ليس تفاسري أهل البيت، كتب علماء الشيعة احلائرون بني التنزيل والتأويل، يف كتب تفاسري املفس  
، أراد فر  شيء أو أثر أو عني وهو يقول وال حت رأي خمُ  أي ه مل جيد وال يوجدوماذا يقول الشيخ الوائلي؟ أن  

 ، فهذه زبالة وختريف خالصة الكالم.فأن يبحث عن رأٍي خمر  

 : ماذا قال أهل البيت صلوات هللا وسالمه عليهم أجمعينلنرى 

 ألن   الباب خمتلفة سأذكرا الطبعات ، رمب  لالكايف وهذا هو اجلزء األو  (، هذا هو الكايف الشريفلنذهب إىل )
ل من كتاب على أمري املؤمنني(، اجلزء األو   ن )باب اإلشارة والنص  نوَ ، أذكر الباب املعَ الكايف له طبعات كثرية

د بن سنان على أمري املؤمنني احلديُث الثالث املروي عن حمم   ة باب اإلشارة والنص  ، كتاب احلج  الكايف
سالمه عليه جاء فيه و  صلوات اهللويل عن إمامنا الصادق ، حديث طعبد احلميد بن أيب الديلمبسندِه إىل 

( إىل أن يقول: مهُفُلَّأَتَم يَلَّسَوَوَكَانَ َرسُولُ اهلل صَلَّى اهلل عَلَيهِ وآلِه ) ( النب  وَالَ يَزَالُ يُخْرِجُ لَهْم شَيئَاً فِي فَضْلِ وَصِيِّه)
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 (فَاحْتَجَّ عَلَيهِم حِنيَ أُعْلِمَ بِمَوتِه وَنُعِيَت إِلَيهِ نَفْسُه حَتَّى نَزَلَتْ هَذِهِ السّورَة  وَصِيِّهوَالَ يَزَالُ يُخْرِجُ لَهْم شَيئَاً فِي فَضْلِ )

يقول:  وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَب { * ب} فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصِفَقَالَ اهللُ جَلَّ ذِكْرُه:اُْعِلم مبوته ونعيت إليه نفسه؟ ) أين

ْن كُنْتُ مَواله ، فََقال صَلَّى اهلل َعلَيهِ وَآلِه وَسَلَّم مَب عَلَمَك و َأَعْلِن وَصِيَّك َفأَعْلِمهُم فَضَْلهُ عَالنِيًَة إِذَا فَرَغْتَ َفانْصِ

وَالَ يَزَالُ يُخْرِجُ لَهْم شَيئًَا ِفي ) تالحظون الكالم واضح (اترَّمَ الثَ اه ثَه اللَّهُمَّ وَالِي َمنْ وااله وَعَادِي َمنْ عادالَفَعليٌّ مَو

سورة  أو نشراحث عنها سورة اإلحنُن نتحد  سورة؟ هذه السورة اليت  ( أي  حَتَّى نَزَلَتْ هَذِهِ السّورَة  فَضْلِ وَصِيِّه

} فَإِذَا فَرَْغتَ َفقَاَل اهللُ جَلَّ ذِكْرُه: فَاحْتَجَّ عَلَيهِم حِنيَ أُعْلَِم بَِموتِه وَنُعِيَت إِلَيِه نَفْسُه) الشرح يعين هذه اآليات

ة، لكن كما هو مكتوب يف َسنُناِقش هذه القضي  ( اآلن فَاْنَصب فَاْنِصب وَإِلَى رَبَِّك َفارْغَب { * بفَانْصِ

 {بفَانْصِ}فَإِذَا فَرَغْتَ  ه الناسوه كما يقرأة قالوا اقرأكتحريك املصحف واألئم  وهنا الرواية حُمر كة  املصحف 

ا نعتمد اللغة ال باللغة، وإمن  ر القرآن حبديث العرتة ، حنن نفس  م فينا املعصوميتحك  م فينا اللغة وحنن ال تتحك  
ا أم   كتاب اهلل كيف يفهمُه؟ باللغة، حسبنا  ري  مَ ا هو املنهج العُ  إذا رجعنا إىل اللغة هذوإال  إذا أجازها املعصوم 

: يقول وَإِلَى رَبَِّك فَارْغَب{ * بفَإِذَا فَرَغْتَ َفانْصِ}فَقَاَل اهلُل جَلَّ ذِْكرُه:)ك بالكتاب والعرتة حنُن أُِمرنا بالتمس  

 الثَ مَرَّاتْ َمنْ كُْنتُ ب عَلَمَك و َأَعْلِن وَصِيَّك َفأَعْلِمهُم فَضَْلهُ عَالنِيَةً ، فََقال صَلَّى اهلل َعلَيهِ وَآلِه ثَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصِ

، هذه هبذا املضمونلتصاق ( يعين هذه اآلية شديدة اإلاهه اللَّهُمَّ وَالِي َمن وااله وَعَادِي مَن عادالَمواله فَعليٌّ مَو

هذا موجود يف كتبنا وهذا هو ة ة حقيقي  ، يعين ما قاله املخالفون قضي  ة اإلمامةرتباط بقضي  اآلية شديدة اإل
 هذا واحد. الكايف
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، 72الصفحة ، يف صحاب إمامنا احلسن الزاكي العسكريفُه من أبصائر الدرجات مؤل   ،بصائر الدرجات()

( الَيَةِ َأمِرِي الْمُؤْمِِننيوَبِ  :فَقَالَنشراح )( يف سورة اإلى : } أَلَْم نَشْرَح لََك َصدْرَك {الَعَتَوَ كَارَبَاهلل تَ ولِ ي قَفِ)، 73

 ، هذا بصائر الدرجات. 73،  72 ةصفحالث عن والية أمري املؤمنني هذا يف يعين السورة من البداية تتحد  

، أيضًا حينما وصل إىل يمن معاصري صاحب تفسري القم  تفسري فرات الكويف وهو من معاصري الكليين 

ة أحاديث يف ، عد  (بغَارْفَ كَ بِِّى رَلَإِليَّا وَب عَصِانْفَ تَغْ رَا فَذَإِفَ) ة أسانيدسورة الشرح ذكر أحاديث بعد  

 صلوات اهلل وسالمه عليهم أمجعني إبتداءاً ، جمموعة من األحاديث عنهم  575،  574،  573 صفحةال

( ب عَليَّا وَإِلَى رَبِِّكَ فَارْغَبفَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصِ ( )بِعَليٍّ أَلَمْ نَشْرَح لَكَ صَدْرَك( )ِللْوَاليَة ب عَليَّافَإِذَا فَرَغْتَ َفانْصِ)

بن إبراهيم الكويف رضوان اهلل تعاىل عليه وهو من أصول تفاسرينا املنقولة موعة من الروايات يف تفسري فرات جم
 عن أهل البيت.

الثاين وهو من أشهر كتب تفسري القرآن حبديث أهل البيت، أساساً تأويل اآليات الظاهرة( هذا هو اجلزء )
ي، يعين وتفسري القم  اشي نفس هذا وأضاف عليه تفسري العي  تفسري الربهان هذا التفسري املشهور، أساساً هو 

وهو اس د بن العب  النواة اليت اعتمدها صاحب الربهان اعتمد هذا التفسري، وهذا التفسري يعتمد تفسري حمم  
ة الكتب، يف عن قص   ث، أنا هنا ال أريد أن أحتد  من تفاسري أهل البيت صلوات اهلل وسالمه عليهم أمجعني

يف تفسري السورة  ( يستمر  بِعَليٍّ أَلَمْ نَشْرَح لَكَ صَدْرَك)اجلزء الثاين من تأويل اآليات الظاهرة  من 811 الصفحة

مصادر  علي بن إبراهيم ينقل عن ( ينقل عنوَإِلَى رَبَِِّك َفارْغَبوَصِيًَّا  ب عَليَّاصَِفانْ  من نُُبوَّتِكْ فَإِذَا فَرَغْتَ)

 فَإِذَا فَرَغْتَ) (لِلنَّاس ب عَليَّافَانْصِ من حَجِّكَ  فَإِذَا فَرَغْتَ( )اجعلهُ وَصِيَّاًفبِعَليٍّ  صَدْرَك أَلَمْ نَشْرَح لَكَعديدة )

 الصفحة، جمموعة من الروايات روايات عن اإلمام الصادق صلوات اهلل وسالمه عليه (فَانْصِب عَليَّاً بِالوَلَايَة

الذي جيء به من كتب أسانيد معتربة ال بقواعد علم الرجال . ، وبأسانيد معتربة 812الصفحة ،  811
 .بقواعد أهل البيت بل املخالفني
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 1412حة داُر األضواء بريوت لبنان حة واملنق  املصح  هذه الطبعة الطبعة الثانية مناقب آل أيب طالب( )
أيضًا ينقل  31 الصفحةميالدي ، حتقيق وفهرست دكتور يوسف البقاعي اجلزء الثالث،  1991هجري ، 

وينقل عن اإلمام  (لوَلَايَة دُنْيَاك َفانْصِب عَليَّاً لِمِنْ فَإِذَا فَرَغْتَوالصادق ) ابن شهر آشوب املازندراين عن الباقر

إىل  (ليًَّا إِمَاماًفَانْصِب َقاَل فَإِذَا فَرَغْتَ مِنْ إِكَْمالِ الشَّرِيعَة فَانْصِب لَهُم عَ فَإِذَا فَرَغْتَبن صاحل )الرضا عبد السالم 

اب معروف من مناقب آل أيب طالب البن شهر آشوب املازندراين، وهو كت 31 الصفحةيف  أخر الكالم
 .ومن مصادر حبار األنوار

سة التاريخ العريب، حبار األنوار( وهذا هو اجلزء السادس والثالثون من طبعة دار إحياء الرتاث العريب مؤس  )
، نقل عن  135،  134،  133 الصفحةنقلها الشيخ اجمللسي تبتدئ من ًا روايات عديدة وكثرية جد  

ث للمحد  ونقل أيضًا عن مصادر أخرى مثل كنز الفوائد املناقب أيضًا  وعنذكرُه  تفسري فرات الذي مر  

( اً للَولَاَيةفَانْصِب عَليَّ فَإِذَا فَرَغْتَهذه الروايات ) ، كل  ة املعروفة أيضاً الكراجكي وهو من الكتب احلديثي  

، يعين  رقم أكثر من روايةوحتت كل   91 وتنتهي برقم 87( روايات عديدة تبدأ من رقم فَانْصِب عَليَّاً إَِماَماً)

وحت حتت هناك جمموعة من الروايات  91 ا حتت كل رقم، حتت رقموإمن  هذه األرقام ليس فقط مفردة 
حبار األنوار هذا  ،إذا فرغت فانصب علي ًا إماماً ة ُتصر ح األئم  ًا عن ، يعين روايات كثرية جد  األرقام األخرى
 .لشيخنا اجمللسي

ك على حبار روايات أكثر وهو تلميذ الشيخ اجمللسي وهذا الكتاب مستدرَ وقد ذكر  (عوامل العلوم)هذا 
يبدأ  569 الصفحةيف  15/2م د األوصياء، واجلزء املرق  بسي  لة باآليات املؤو   ، هذا هو اجلزء اخلاص  األنوار

، نقل عن كتاب ، ذكر هنا اثين عشر مصدر من املصادر اليت نقل عنها 572،  571،  570يذكر اآليات 
، ونقل عن تفسري فرات،  ذكرهُ الروضة والفضائل البن شاذان( ونقل عن مناقب ابن شهر آشوب الذي مر  )

ي أيضًا الذي هو تفسري ي، تفسري القم  فسري القم  ت هذه املصادر ونقل عن تونقل عن بصائر الدرجات مر  

َفانْصِب أَمِرَي فَانْصَب{ قَالَ : فإِذَا فَرَغْتَ مِنْ حَجَّةِ الوَدَاع  فَإِذَا فَرَغْتَ}ر هذه اآلية )حني يفس  اإلمام الصادق 



 1ج خاتمة الملفّ (  62لحلقة )ا                                                              ملّف التنزيل والتأويل للشيخ الِغّزي      
 

- 13 - 
 

الذي هو تفسري اإلمام  ي( هذا يف تفسري القم  ليَّاًفَإِذَا فَرَغْتَ ِمن نُُبوَّتِك َفاْنصِب عَ) (وَإِلَى رَبَِّك َفارْغَب الْمُؤْمِنِني

، عليه عن اإلمام الصادق صلوات اهلل وسالمهالصادق يرويه علي بن إبراهيم بأوثق األسانيد بأقوى األسانيد 
صادر وهي هذه امل 572 الصفحةإىل  569 الصفحةيضًا ينقل منها الروايات من أمصادر أخرى عديدة 

 .، هذه روايات وأحاديث أهل البيت صلوات اهلل وسالمه عليهم أمجعنياآلخربعضها ينقل عن البعض 

، جمموعة من الروايات  317،  316 الصفحة، م البحراين وهذا هو اجلزء الثامند هاشتفسري الربهان للسي  
 نا مالكليين ونقل عن ابن شهر آشوب وقرأنا ما جاء عن اادر أخرى نقل هنا عن الكليين وقرأونقل عن مص

ولكن هذه الرواية جاء عن ابن شهر آشوب ونقل عن اإلمام الرضا وعن أيب حامت الرازي ونقل عن الربسي 
حتريفاً وقع يف كتاب  ر وهذا يشري إىل أن  ب الربسي حبسب ما أتذك  اغري موجودة يف كتاليت نقلها عن الربسي 

إِذَا َفرَغْتَ مِنْ نُُبوَّتِكَ َفانْصِب عليًَّا ها تشري )ة مصادر كل  عد  ، نقل عن ، ونقل عن علي بن إبراهيمالربسي

 .ه يف تفسري الربهان اجلزء الثامن، هذا كل  (إِمَامَاً

ث عن علماء رون هذه الكلمة وهو يتحد  مة تفسري الصايف إذا تتذك  من مقد   هذا هو تفسرُي الصايف وقد قرأتُ 
 :؟ يقولمة التفسريقال يف مقد  املخالفني، ماذا  روا القرآن بطريقةم فس  وكيف أن  ري الشيعة الشيعة وعن مفس  
ها أيضًا مستندة إلى رؤساء فإنّ  أصحابنا رومتأخّ فها التي صنّ  _يعين التفاسري  فها _وكذلك التي صنَّ 

م تنأة أمامكم، أنا أقول وترون القضي  وهذه حقيقة  ة وشذَّ ما نُِقل فيه حديٌث عن أهل العصمة _العامّ 
والحظوا هل هذه حقائق أو ال، إذهبوا   أقولقوا فيما وين لكن دق  ة سب  وأنا أبرئكم الذم  ًا وين ليس مهم  ب  سُ 

ًا هذا و  ليس مهم  قولوا ما تشاءون عين  ، ًا هذاكرهوين ليس مهم  ًا هذا، إوين ليس مهم  ، سب  إحبثوا يف املصادر
ين أرى ظالمة  أعبأ مبا تقولون ولكن  فيما مضى ويف احلاضر ويف املستقبل والة الذم   أبرئكموحق  احلسني واهلِل 

فرتضوين قوا، إروا دق  ة واحدة فك  يا شيعة أهل البيت انصتوا ولو مر  مام زماننا أرى ظالمة حلديث أهل البيت إل
ع كما تستمعون إىل الذين خيرجون عن التشي  ة  فرتضوين خارجًا عن املل  ، إكم تستمعون إىل النواصب  ،ناصب
أنا الظهور قريب  عصرَ  ث أن  ، اجلميع يتحد  هل هذا الكالم صحيح أو غري صحيح أقولا دوا م  تأك  ولكن 
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 أكثركم يا شيعة أهل ، وأعتقد أن  ث هكذايتحد  ة ولكن اجلميع بين حديثي على هذه القضي  ال أريد أن أ
إمام زمانكم  كيف تتعاملون مع أم أن تعرفوا  هل هذه أهم   ،والسفياينة الشام وسوريا منشغلون يف قضي   البيت

، هل عرفتم إمام السفياين أو غري السفياينمنشغلون هل املعارضة السورية م ، أنتونمنهٍج تسري  وعلى أي  
هل عرفتم  خلطباء من الشيخ الوائلي أو غريهات من امن الفضائي   ، هذه املصادر اليت تستمعون إليهازمانكم

وال تبحثون عن هل هو مذبوح حالل أو ال  طعامكم ملاذا تبحثون عن ،من أين يأتون إليكم هبذه األفكار
 ؟؟ هل هذا الطعام الذي تدخلونه إىل عقولكم هل هو حالل هل هو من أهل البيتملاذاطعام عقولكم 

 َناطٍِق فَقَد عََبدَهمَنْ اسْتَمَعَ إِلَى ) (إِلَى عِلْمِهِ هَذَا عَمَّن يَأْخُذُهماذا يقول الباقر؟ ) }فَلْيَنْظُر اإلِنْسَان إِلَى َطعَاِمهِ{

( عن اهلل يعين عن أهل البيت فَإِنْ َكانَ النَّاطُِق يَنْطِقُ عَن الشَّيْطَان فَقَدْ عَبَدَ الشَّيْطَان وَإِنْ كَانَ النَّاطُِق يَنْطِقُ عَن اهلل

ث اليت يتحد   ، هذه حقيقةأهل البيت الذين ينطقون عن اهلل ؟ هم( من هو الذي ينطُق عن اهللفَقَد عَبَدَ اهلل)

، الشيخ يعين قبل الشيخ اجمللسي 1091 سنة ، هذا الكتاب للفيض الكاشاين املتوف  الكاشاين عنها الفيضُ 
ها رو أصحابنا فإنّ فها متأخّ التي صنّ هذه التفاسري _  وكذلك _ ؟ _ماذا يقول ،1111 سنة اجمللسي متوف  

، أقوهلا عن _ واهلل كذلكة وشذَّ ما نُقل فيه حديٌث عن أهل العصمة أيضًا مستندة إلى رؤساء العامّ 
ما نسجوا على منوالهم واقتصروا في هم إنّ نّ ألوذلك   كذلك _ة الكتب سطراً سطراً واهللِ عحتقيق وعن متاب
ما هم إنّ نّ ألوذلك  _أكثر ما نقلوا كالم أهل البيت وهذا الذي تالحظونُه يف  أقوالهم _األكثر على 

ح مل ُيصر  د الطباطبائي نقل روح املعاين وتفسري الرازي الكبري _ تفسري امليزان للسي  نسجوا على منوالهم 
التفسري الكبري وجيئوا بأحكام وتفسري الرازي الفخر الرازي ولكن أنتم جيئوا بتفسري روح املعاين لآللوسي 

وقارنوا بني ما ذكرُه نفس العبارات نفس اجُلَمل اف وقارنوا تفسري الكشاجلامع ألحكام القرآن القرآن للقرطب 
 ة موجودة يف كل  ، وهذه القضي  ة يغري  ات الشيعي  يصطدم تفسريهم مئة باملئة بالبديهي    يف املواطن اليتإال  

إلى  ها أيضًا مستندةٌ رو أصحابنا فإنّ فها متأخّ التي صنّ وكذلك ة يا شيعة أهل البيت _ التفاسري الشيعي  
ما نسجوا على منوالهم هم إنّ وذلك ألنّ  ة وشذَّ ما نُقل فيه حديٌث عن أهل العصمةرؤساء العامّ 

موا في النحو ما تكلّ م به هؤالء وهؤالء فإنّ أكثر ما تكلّ  واقتصروا في األكثر على أقوالهم مع أنّ 
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موا في النحو ما تكلّ فإنّ  _على املنهج العمري حسبنا كتاب اهلل فقط باللغة  _شتقاق واللغة والصرف واإل
فأين هم والمقصود من القشِر دون اللباب ا يدور على ممّ  شتقاق واللغة والقراءة وأمثالهاوالصرف واإل

ث عن يتحد   رين _في جملة المفس  إلى اآلن  وبالجملة لم نرَ  _ 11 الصفحةإىل أن يقول يف  _الكتاب
رين مع كثرتهم وكثرة تفاسيرهم من أتى وبالجملة لم نر إلى اآلن في جملة المفسّ  رين الشيعة_املفس  

 هاً عن آراء العوامّ يكون منزَّ واٍف كاٍف شاٍف يشفي العليل ويروي الغليل  ٍب صافٍ بتصنيٍف تفسيٍر مهذَّ 
ى وبالحري أن يسمّ  _ 13 الصفحةيقول يف  أن إىل _مستنبطًا من أحاديث أهل البيت عليهم السالم 

ثت عنه قبل قليل وقلت حاول الفيض الكاشاين هذا هو تفسري الصايف الذي حتد   هذا التفسير بالصافي _
فائِه عن كدورات آراء ى هذا التفسير بالصافي لصَ وبالحري أن يسمّ  _ ص أحاديث أهل البيتأن يلخ  

 ق ونفحص.لمخالفني أيضاً إذا أردنا أن ندق  توجد هناك آراء ل يف هذا التفسري ولكن أقول حت   ة _العامّ 

ب َفانْصِ  من نُبُوَّتِكْ فَإِذَا فَرَغْتَ) يعن تفسري القم   يف وهو اجلزء األخري نقليف اجلزء اخلامس من تفسري الصا

ُه لَضْم فَهُمَ لَعْأَيَّك فَصِن وَلِعْأَعَلَمَك وَ بصَِفإِذَا َفرَغْتَ َفانْ) ( ونقل عن الكايففِي ذَلِك عَليَّاوَإِلَى رَبِِّكَ فَارْغَب

لو كان الشيخ الوائلي ، هذا أيضًا يف تفسري الصايف احلديث إىل آخره( والهليٌّ مَ عَواله فَ ُت مَنْكُ نْمَ  الَ قًَة فَيَانِلَعَ

 .لوجد هذاراجع تفسري الصايف 

من طبعة مركز العلوم  1456 الصفحةلتفسري الصايف، هذا اجلزء الثاين يف وهذا تفسري األصفى وهو خالصة 

( هذه مناذج من الكتب فِي َذلِك وَإِلَى رَبِِّكَ فَارْغَب ب عَليَّافَانْصِ من نُبُوَّتِكْ فَإِذَا فَرَغْتَأيضاً )ة والثقافة اإلسالمي  

ناك فائدة وهالشيعة ينتفعون من كالمي  أعلم أن  واهلِل لو ، و لع عليها الشيخ الوائلية املعروفة اليت مل يط  الشيعي  
من كتب الشيعة كتب كثرية أخرى  أعلم هناك  يف أن أجلب مخسني مصدر أجلب مخسني مصدر، ألين  

، املخالفون يدافعون عن ، الشيعة مثل املخالفنيسون أصنامهمذكرت هذا األمر، ولكن أنا أعرف الشيعة يقد  
س علماء أهل البيت، أنا أقد  والشيعة يدافعون عن علمائهم على حساب الصحابة على حساب رسول اهلل 

 هو اإلجالل والتقديس باملعىن احلقيقي   ، ألن  أحرتم عىنمب علماء الشيعة ل  وُأجِ ، س مبعىن أحرتم، أقد  الشيعة
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ر حت التوقري ، ُأِجل  وأوق  ستعمالف عليها اإلات متعارَ هذه عبار  ألن   ل  جِ س وأُ ، حني أقول أقد  للمعصوم فقط
وأحرتم علماء الشيعة باملعىن اجملازي  روأُوق   سوأقد   ، اُِجل  ى اهلل عليه وآلهصل   القرآن ذكرُه للنب  املعىن احلقيقي ب

، أنا واحد من طلبة العلم ، أنا واحد من َخَدَمة العلمقيمة العلمين أعرف حني يصطدمون، ألن  لكن للتقديس 
، هذا هذا شغلي وأعرف قيمة التحقيق ألن  فأعرف قيمة العلم وأعرف قيمة التأليف وأعرف قيمة املعلومة 

حني ال أحرتمهم يف هذه اجلهة م بشيء نُ واهلل ال أزِ ، لكن حني يصطدمون بأهل البيت شغلي واختصاصي
خبمسني مصدر آخر أضيفه إىل هذه الشيعة ينتفعون جلئت  يصطدمون بأهل البيت، قلت لو أعلم أن  

خيرج من ذن و أليسمعه يدخل من هذه اق به حديثي ويصد  حت الذي يستمع إىل ين أعلم ة ولكن  القضي  
أريد أن أقول إلمام أن يستمع إيل  أحد أنا هنا ًا ، وأنا هنا واهلِل لسُت مهتم  ب عليه أثراً األذن الثانية ال يرت  

ميكن أن أستعملها يف هذا  واألساليب اليتالوسائل  واستعملت كل  ثت ين حتد  يا ابن رسول اهلل إن  زماين 
ما  وصرفت وقيت وجهدي وكل  والبحوث وجئت بالكتب واملصادر ثت وأعددت الربامج ين حتد  ، إن  الطريق

ثت ثنا، أنا حتد  نا حتد  أن أقول يا صاحب األمر إن  اه فقط ت  يف هذا اإلفت ما أستطيع من إخويت أستطيع ووظ  
، هذا كتاب  يل أحدٌ  وال بسطر ومل يفتحمل يساعدين فيه أحد وال بكلمة ، وهذا اجلهد الذي ترونُه واهلِل وقلت
، ما يف ذلكعندي فريق يعينين  واملعلومات أن  ر البعض لكثرة املصادر ا يتصو  ، رمب  هدي الشخصيهو ج

 ، ولو أين  ، فقط وأقول فقط وفقط وفقطفقط جبهدي الشخصي ،أنا جبهدي الشخصيعندي وال فريق 
عمري قضيتُه يف  ، ألن  شرات ومئات املصادر األخرىبعشيعة أهل البيت ينتفعون بإمكاين أن آيت  أعتقد أن  

}فَإِذَا فَرَغْتَ  :هذه اآلية الكتب قالت بأن   ههذ كل    ،الكتب أالعب الكتب هكذا كما أالعب أصابعي

ال عالقة هلا بأهل ثُت عنها ليت حتد  ا تلك التفاسري اُث عن عليٍّ أم  تتحد   فَانْصَب * وَإِلَى رَبَِّك َفارْغَب{

ما نقلت عن وتلك التفاسري نقلت عن املخالفني  ُل عن تلك التفاسريينق فهو ، الشيخ الوائلي له احلق  البيت
جمالس الشيخ  لو نقلوا عن أهل البيت هذه مصادُر أهل البيت وهذا حديُث أهل البيت، وكل  أهل البيت 

وأقوهلا عن علٍم من هذا النحو واهلل فألقل بنسبة تسعني باملئة من هذا النحو الوائلي ال أريد أن أقول كل 
نقله من  واهلِل ليس بكالم أهل البيت هو يكالم علماء الشيعة هذا   ، أكثر الكالم الذي ينقلُه فيقول بأن  ويقني
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ة أقوهلا عن القضي  ة وهذه مثل هذه القضي  هذا الكالم هو كالم أهل البيت  أن  ر يتصو   ،كتب علماء الشيعة
هذا الكالم ر البعض بعد وفاة الشيخ الوائلي وهذا الكالم أنا مل أقله كما يتصو   ،متابعةعلم وعن يقني وعن 

مع ي نتشار وألن يصل صويت إىل املتلق  رة اآلن لإلاملتوف  كانت عندي الوسائل ولكن ما   1981أقولُه منُذ سنة 
وسيلٍة من الوسائل، اآلن األمور  بكل   هذا الطريق، خنق صويت وقمعي يفواملعاناة اليت عانيتها القمع واخلنق 

 .اختلفتنتشار وسائل اإلت صال ووسائل اإل ،الوسائل اختلفت ،اختلفت

يت أاإلنسان من أين ي ،؟ أقول لك، قد تقول كيفهذا مثال وأنا مع ذلك أجد عذرًا للشيخ الوائلي
الشيخ الوائلي، حني  صودراسته، لنرى ما هو ختص  صِه من جهة ختص  اًل يأيت اإلنسان مبعلوماتِه ؟ أو  مبعلوماتهِ 

أي  شيٍء يُدرس ة الفقه ، منتدى النشر كلي  ة الفقهأخذ البكالوريوس أخذها من منتدى النشر يعين من كلي  
س فيها شيء عن درَ ، ال يُ فيها شيءس درَ مات الفقه، غري هذا ال يُ واملنطق ومقد  س فيها النحو فيها؟ يُدرَ 

س فيها شيء عن أهل ، ال يُدرَ وإىل يومك هي هكذاواهلِل ال يُدرس فيها شيء عن أهل البيت أهل البيت 
مات ة شرح ابن عقيل وشرائع مقد  ة الفقه، درس عربي  ، فأخذ البكالوريوس من منتدى النشر من كلي  البيت
ة الفقه فحاز على البكالوريوس ذهب إىل جامعة بغداد ى النشر يف كلي  س يف منتدهذه األشياء اليت ُتدرَ الفقه 

أحكام السجون ما عالقة أحكام السجون  ؟ما عنواناموجودة رسالة املاجستري  ،املاجستريأخذ رسالة 
ودرس أحكام السجون يف ضوء الفكر املخالف ألهل البيت  ،حبديث أهل البيت مبعارف أهل البيت

ة دار العلوم، أخذ الدكتوراه، ما عنوان رسالة الدكتوراه للشيخ كلي  ، ذهب إىل مصر دخل يف  والكتاب موجود
ودرسُه يف ضوء املذاهب  ؟ستغالل األجري وموقف اإلسالم منه، ما عالقة هذا مبعارف أهل البيت؟ إالوائلي

، عربي ة، بفكر أهل البيت ، ما عالقة هذا، إذا يذكر أهل البيت َعَرضاً، هذه شهاداتهُ املخالفة ألهل البيت
 ،ةدراستُه احلوزوي   ذه شهاداتهُ ه، واستغالُل األجري، ما عالقة هذا املوضوع بفكر أهل البيت؟ أحكام سجون

ة والنشر اعدار الزهراء للطب 1998 كتابُه )تاريب مع املنرب( وهذا الكتاب طُبعَ   هذاهو يقول عن نفسِه 
يف تاربِه  وها هو يعين يف آخر عمره هذا الكتاب 2003  سنةتويف  والشيخ الوائلي  1998والتوزيع بريوت 

ل أمور لم أعملها حصيلة تجاربي مع المنبر النوع األوّ  وهو يقول: 145 الصفحة؟ يف مع املنرب ماذا يقول
ل الذي وسأبدأ بالقسم األوّ  إىل أن يقول: أن ال يكون _ ينبغيوندمت على ذلك وأمور عملتها وكان 
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الكتاب ًا هذا هناك أمور مل يفعلها وندم عليه هو يقول ليس الكتاب كتابًا أدبي   _ عدِم فعلهِ  ندمُت على
ي لم أكمل ل هو أنّ األوّ  :يذكر ل الذي ندمُت على عدِم فعلِه _وسأبدأ بالقسم األوّ  رات _مذك  

ة إلى مشتقات العربيّ  والفلسفة وكلّ ة الفقه وأصول الفقه قة بالعلوم اإلسالميّ ة المتعلّ الدورات الدراسيّ 
 فة _ة غير مكثّ بدورات عاديّ كتفاء فقد كان ينبغي عدُم اإل  _ ة العلوميقول إىل آخرِه إىل بقي  هو  آخرِه _

ة بالعقائد ينبغي أن يكون على دراية تامّ  اخلطيب _ ينبغي أن يكون _ :، إىل أن يقوليف كالمه يستمر  
ملقال ا، ، هو يقول هكذاوهذا هو كان يعوزُه األمر ة _سالميّ إلالمعرفة اواألحكام وما هو لصيق بأفق 

يف تني يذكرُه مر   ه مهم  وهذا األمر ألن  ة ين ما أكملت الدورات الدراسي  ، هو يقول بأن  طويل أنتم اقرأوه راجعوه
ا أسعى ممّ وقد عانيُت كثيرًا  ، يقول:أيضًا يذكرهُ  122الصفحة ويف  146، 145 الصفحة، يف الكتاب

رجل مريض وهذا الكتاب كان ال؟ يعين يف آخر سين  عمره السنوات األخرية أصاًل  مت _اآلن إلى تالفيه 
ا أسعى اآلن إلى تالفيه وهو عدم إكمال دورات كاملة في كثيراً ممّ وقد عانيُت  ، يقول:  98 مطبوع سنة

ا العمر يف الوقت يف مثل هذ، يقول وما يوجد إىل آخره، هو يقول _ وأصول الفقه وقواعد الفقه الفلسفة
ص ، التخص  ث عن نفسه لست أناوهو يتحد  ، هذا هو كتابُه تراجعوه، موضوع ميكنكم أن مثل هذه املشاغل

ال عالقة هلا ة  الدراسات احلوزوي  حت  أنا أعتقد  ة وإن كنت، الدراسات احلوزوي  خارج معارف أهل البيت
هذا تفاسريهم هذا تفاسري  هذه كتب احلوزة وإال  ة مرتبطة باألحكام احلوزوي   الدراسات ،مبعارف أهل البيت

، نقول يف مثل هذه احلالة ين أهل البيت يف التفسري احلوزوي، ومع ذلك مل يكمل هذه الدورات، أاحلوزة
تبته ماذا يقول عن مكأن تكون عنده مكتبة  ، البد  دراسة مل يكملغري معارف أهل البيت صه اإلنسان ختص  

 .. سه باهلل عليكم استمعوا إىل قولهاستمعوا إىل قول الشيخ الوائلي بنف

منها من كتب  %90كل واحد من اجلالسني ا اآلن عندي مكتبيت وأعتقد مكتبة  صوت الوائلي: ]يا اخي أن
حه وأقراه ، زين أنا ليش أهضم أن كتابك ايطب وأتصف  افرض من كتبنا %10ة، زين وفرد املذاهب األربع

يه يدخلك ليش م أعتز به وأباركه، ليش أنت كتايب ما ختل  ه دليل قي  ية، وإذا أكو ببكل إمعان وبكل موضوعي  
 .رأ الزم الكتاب واقرأ[يه يدخل وأقرأ انت اق، الفكر خل  ألة فكر الفكر ما بيه عدوى أبداً ، هاي مسشنو املانع
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من كتب املخالفني ألهل  %90تشتمل على ُث عن مكتبتِه اليت وهو يتحد   ستمعتم إىل الشيخ الوائليإ
كتب احمليطة به هي  ، هذه اليقرأ ما جيد من الكتب قريبًا منهيقرأ  حينمااإلنسان  الطبيعي، الشيء البيت

جلهلِه حبديث ا زبالة اليت جاءت يف تفسري اآلية بأن  هذه املعاين  ، ولذلك حينما يقول بأن  كتب املخالفني
من كتب  مأخوذةينقلها يف تفسري اآليات ال عالقة هلا بأهل البيت  من املعاين اليت واهلِل الكثريو أهل البيت 

قون يف الطعام الذي ما تدق  قوا مثلوين قولوا ما تقولون ولكن دق  يب سب  ، يا مجاعة أنتم ال شأن لكم املخالفني
كبرية ة ستقودكم إىل متاهٍة  ، هذه الصنمي  قوا يف الطعام الذي ُتدخلونه إىل عقولكمدق  ُتدخلونُه إىل بطونكم 

ة صلوات اهلل وسالمه عليه الذي مل يكن يف أحسن األحوال لو ظهر اإلمام احلج   ،تُبعدكم عن إمام زمانكم
تِه، كثرٌي من ق لنصر لن يُوف  و سيبقى من الُنظ ارة املعرفة الصحيحة يف أحسن األحوال على معرفة بإمام زمانِه 

أو عرب أي وسائل فقط يتابعون األخبار عرب شاشات التلفزيون الناس كثرٌي من الشيعة سيكونون مع الُنظ ارة 
، وظيفتنا التمهيد إلمام زماننا رة يف عصره الشريف صلوات اهلل وسالمه عليهمتوف  أخرى الوسائل اليت تكون 

ا عرفناه بالطريقة وباألسلوب الذي يريدنا أن نعرفُه به، كالمكم ، مد إلمام زماننا وحنُن ما عرفناهوكيف منه  
، كالمكم كالمكم ظُلمةي يكتب به العلماء هذا  ذا هذا الطريق ال، أم  ور هو هذا الطريق طريق أهل البيتن

يصري كالمهم نورًا إذا نقلوا ، إذا نقلوا عن أهل البيت كالم ظُلمةا ذلك الكالم  ، أم  مع أهل البيتنور هنا 
، ا قالمن قال وانظروا إىل م، ال تنظروا إىل غري أهل البيت يصري كالمهم ظُلمة، أليس هذه هي احلقيقةعن 

احلقيقة واضحة ال يعبأ ن كانت عنده احلقيقة واضحة عندي مَ  ألن  ين ذلك واهلل ال أعبأ مبا تقولون وال يهم  
ة هل ا در  والناس قالوا عنها بأن  يا هشام لو كان يف يدِك حصاة احلكم  بن، اإلمام يقول هلشام باآلخرين
إىل سوق اجلواهر سيضحكون  ،بإىل سوق الذه ،هبا إىل السوق ، لو ذهبتَ ةة؟ ال تصبح در  تصبح در  

، هل ستفقد قيمتهاة وصاح الناس عنها حصاة وقالوا حصاة انت بيدك در  ولو ك ،يقولون هذه حصاةعليك 
، الصورة الواضحة ال يعبأ باآلخرين، اإلنسان حني ميتلك هر هناك تظهر قيمتهااإىل سوق اجلو حني تذهب 

هما أوىل أن ومع ذلك أقول للشيخ الوائلي هذا الوصف الذي وصفت به أحاديث أهل البيت بالزبالة أي  
ذا ف حديُث أهل البيت هبأو يوصَ عنهم  يوصف حديثك هبذا الوصف وحديث العلماء الذين نقلتَ 

هو مل ة، لكن أقول الشيخ الوائلي قطعًا وجلي  ًا الصورة واضحة جد   يل بالنسبة الوصف؟ األمر راجع إليكم،
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، الشيخ الوائلي جلهلِه حبديث أهل هنا ال أتىن على الشيخ الوائلي أناهذا حديث أهل البيت  يعلم بأن  
!! حديث أهل البيت صار تالحظون احلرية والتيه أينملضمون زبالة ألقى هبا املخالفون، هذا ا قال بأن  البيت 
كما   الناطق الرمسي  ث عنها وأقول علماء الشيعة وقعوا يف حرية هي هذه احلرية وهذا هذه احلرية اليت أحتد  زبالة 

ة مفتوحة وال مر  ة كانت قناة املود  ، هلذا السبب حينما  عنهمث يتحد   هم يقولون بامسهم، أليس الناطق الرمسي  
من خمتلف مع كثرة الطلبات اليت كانت تأتينا واحدًا وال ربع جملس للشيخ أمحد الوائلي حدة نقلنا جملسًا وا

، الشيخ الوائلي ينقل لوائلي جمالس بعيدة عن أهل البيتجمالس الشيخ ا ، ألن  هلذا السبب ،دول العامل
، هذه مشكلة الشيخ الوائلي أيضاً أحاديث املخالفني وينقل من كتب الشيعة اليت هي من كتب املخالفني 

وحني ينقل من كتب الشيعة ينقل من كتب الشيعة اليت هي  دراسة خمالفنيدراسته ة خمالفني افثقثقافتُه 
 .الع حبديث أهل البيتعنده اط   اوممشحونة بكالم املخالفني 

 تَ غْرَا فَذَإِفَ}: ةيف قضي  ة، هذه القرآني   اآلن إذا نذهب إىل معجم القراءات على مستوى القراءات حت   وه

ه فَاْنَصب تعطي معىن التعب ، من قال بأن  { فَانْصِب تَغْرَا فَذَإِ} أو  {بْغَارْفَ  كَ بِّى رَلَإِوَ* بْصَانْفَ

ة القواميس اللغوي   ؟! إذا املقصود أن  أكثر من معىن، من قالة نفس اللفظة تعطي ؟ توجد يف اللغة العربي  فقط
كثري من الكلمات ، هناك  وعبث هبا احلقد الناصبت هبا السياسة أيضًا ثَ ة عبَ اللغوي  القواميس قالت بذلك 
من أمساء األسد ُمضافة إليه أبو حفص وال إىل كتب فقه اللغة مثاًل تدخل مثاًل إىل كتب اللغة اآلن أنت إذا 

ملاذا ُأضيفت هذه الكنية يف ، ة واضحةلكن القضي  و  ، ال يف شعر العرب ال يف أقوالهِ  دليل على ذلكيوجد أي  
يف معجم القراءات هذا هو  ،ةاجلزئي  مناقشة هذه القضايا كثري أنا اآلن لسُت بصدد ومثل هذا   أمساء األسد

زء اخلامس وهذه سورة الشرح أو وهذا هو اجلومن املعاجم املعروفة عند القوم  ةالقرآني   معجم القراءات
 ، يقول هناكحبسب اإلمالء املصحفي أو القرآين، فَاْنَصب (فَاْنَصبا يصل إىل كلمة: )نشراح فلم  اإل

( هناك فَاْنَصب، قراءة املصحف هذه قراءة )غري القراءة املوجودة يف املصحف ، يعينقراءتان، القراءة األوىل
ء مل يصفها عنها بشي ثه مل يتحد  لكن  ( فَاْنَصب  غري منسوبة إىل أحد فَاْنَصبَّ : )قراءتان، القراءة األوىل

إذا  اآلن (فَاْنَصبَّ ) ، لكن(فَاْنَصب( قريبة إىل )فَاْنِصب) (، أنت الحظفَاْنِصب، القراءة الثانية )بشيء
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ه موجودة عند ( ألن  فَاْنِصبها لكن حني وصل )مل يذم  بعيدة عن الذوق العريب  (فَِإَذا فَ َرْغَت فَاْنَصبَّ ) :تقرأ
ة هذه القراءة شاذّ  إنّ يف اهلامش: ا ث عنها يقول بأن  يتحد  حبسب التفسري املذكور يف الروايات الشيعة 

_ قال قالوا هبا ة يقول جمموعة من اإلمامي   ث عنها_ يف اهلامش يتحد   ضعيفة المعنى لم تثبت عن عالِ م
_ إىل آخرِه ال  فانصب خليفةة أي ألبي حيان آخرون من اإلماميّ _ _ يعين يف البحر احمليط  في البحر

ا ليس ( فانصب  ألن  فَاْنِصب( و)فَاْنَصبَّ : )( هناك قراءتانفَاْنَصب، أقول يعين كلمة )عالقة يل بكالمهم
ا ( ألن  فَاْنِصب، لكن ) القراءةمن الشيعة وغري معروف من قرأ هبا لكن مذكورة يف كتب القراءات ما ذم  

كلمة فَاْنَصب ال تعطي معىن النصب فتكون القراءة   هذا إذا اعتربنا أن  روايات منسوبة إىل الشيعة وهي وفقاً لل
ايات أهل البيت ، املعىن املذكور يف رو ( املعىن املذكور هو املهم  فَاْنِصب( )فَاْنَصبًا )فَاْنِصب وليس مهم  

 ت لكن( ُذم  فَاْنَصبالقراءات إىل )( اليت هي أقرب  كلمة )فَاْنِصب؟ الغريب أن  فَاْنصب َعلي اً، الغريب ما هو
( أََلْم َنْشَرحَ ( هناك قراءة )أََلْم َنْشَرحْ ) ( مل حرف جزمَنْشَرحْ أََلْم يف السورة ) معي لنرى القراءاتتعال 

قراءة ال( هذه قراءة ما فيها شيء هذه أََلْم َنْشَرحَ  ، )(أََلْم َنْشَرحْ معروف مل حرف جزم تزم الفعل املضارع )
هناك نون  ( يعين أمل نشرحنأََلْم َنْشَرحَ عوها قالوا )( رق  أََلْم َنْشَرحَ قراءة صحيحة وقرأها أبو جعفر املنصور )

( يتالعبون باأللفاظ هلم َوَحَطْطَنا ( وقراءة أخرى )  َوَحَلْلَنا : )( قالوا قراءةْزَركوِ َوَوَضْعَنا َعْنَك فة )توكيد خمف  
يأيت مثالً  وبعد ذلك اآلنة تصبح القراءة شاذ  بالصيغة الصحيحة  هونيقرأل البيت ة، قرآن أهة التام  احلري  

ها الشيخ الوائلي !! يعين أي  ِصب هذه زبالة لكن هذه غري زبالة، ال أدري كيف هذا: فَانْ الشيخ الوائلي ويقول
حديث أهل ث أهل البيت فهذا لعت على حدي، هل اط  على القراءات فهذه القراءات لعتهل أنت اط  

( أََلْم َنْشَرحَ ) ،(أََلْم َنْشَرحْ ونا، هذه القراءات )ونا ما هو منهجكم يف الفهم والدراسة والتحقيق، دل  ، دل  البيت
، هذه أيضاً لعبة من برتقيق الراء (ْزَركَ وِ ( قراءة )ْزَركَ وِ ، )(َوَحَطْطَنا) أو (َوَحَلْلَنا( صارت )َوَضْعَناوَ قراءة متازة )

َركَ ، قراءة ثانية )ءاتلُعب القرا  ،(الُعُسر( )الُعْسر) ،(ِذْكَركَ ( قراءة بالرتقيق )ِذْكَركَ )دة ها جي  ( هذه كل  ِوق ْ
دة ما فيها جي  ها ، هذه كل  يةقراءة حتذف اآل ( هذه حتذف هذهِإنَّ َمَع الُعْسِر ُيْسَرى( )ُيُسَرىً )( ُيْسَرىً )

( على ِإنَّ َمَع الُعْسِر ُيْسَرىتني )ر مر  تتكر   (فَِإنَّ َمَع الُعْسِر ُيْسَرى) ف باعتبار أن  كاملة حُتذَ عيب متاز آية  
تغيري  ،تبديل كلمات ،حذفٌ  ،(فَِإنَّ َمَع الُعْسِر ُيْسَرىفقط ) ،فقراءة من القراءات القراءة لآلية الثانية حُتذَ 
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املتناسب مع حلن ( هو اللفظ ْزَركوِ  )ثة، وإال  ا قراءة خمن  وكأن  لطيف مثل ترقيق الراء صيغة اللفظ بشكل غري 
وصلت  ما، ملاذا حينال نعرتضها صحيحة (، هذه كل  ِذْكَركَ ، )ثة هذه برتقيق الراءقراءة خمن   (ِوْزَركَ )الصوت 

،  الروايات وردتن  وا هبا أل أهل البيت قد قرأ؟ ألن  ؟ ملاذاة( صارت هذه القراءة شاذ  فَاْنِصب( ) فَاْنَصب)
الَنَصب  مايعين فَاْنَصب مثلواملعىن واحد  (فَاْنَصبا )( رمب  فَاْنِصبالقراءة ) دلياًل على أن  وحنُن ال منلك 

ووضع اإلمام يف موضعه ولكن حنُن نقول حسب املشهور  التعب الَنَصب تعين أيضًا هو النصب والتثبيت
تكون القراءة لآلية ( وفقًا هلذه الروايات فَاْنِصبة )اللغوي  اللغوي ال أريد الدخول اآلن يف التفاصيل 

ه الناس وهذه كما يقرأن كما يقرأه الناس فنقرأ  ة أمرونا أن نقرأ القرآايات لكن األئم  ( وفقًا هلذه الرو فَاْنِصب)
( فَاْنِصبلو قلت هلم هناك قراءة )ة علماء الشيعة وستجد كما وجدت بقي  ظالمٌة أخرى ألهل البيت 

كتب القراءات جاءتنا عن أهل البيت   وكأن  كتب القراءات   ؟ يقولون( ما دليلكماْنَصبفَ سينكرون بينما )
ن القراءات اآل ،بقراءاهتموه بقراءاهتم، نقرأ ة قالوا اقرأاألئم   يقولون بأن  عون ع املرق  ة الكربى وسريق  هذه الطام  

ر أميب يف القراءات هناك تشاطُ اآلن عدد القراءات يتوالد  ؟! قراءة نقرأ هبا، أي  وصلت إىل مخسني قراءة
ا يف ، ورمب  ، فعاًل وصلت إىل مخسنيعند املخالفني إىل مخسني قراءةة اآلن وصل عدد القراءات القرآني  

 .لنا موديالت جديدة للقراءة السنوات القادمة ستخرج

حينما لو رجعت إىل اآلية باهلل عليكم ، اآلن أنت األمثلةمثال من  هذه مشكلتنا يف الواقع الشيعي، هذا

إذا فه هل األنسب بالسياق أن   {}وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَبهما أنسب بالسياق أي   {فَإِذَا فَرَغْتَ َفانَْصبْ}: تقرأ

، أم املقصود فإذا ب للدعاء؟ باهلل عليكم؟ أو إذا فرغت من صالتك فانصَ ب لآلخرةفانصَ فرغت من الدنيا 
تشري هذه اآليات  كتاب الكايف بأن  يف   ما مر  ك فارغب، مثلمن تبليغ الرسالة فاْنِصب علي ًا وإىل رب   فرغت

ة تعرفون العربي  وحك موا وجدانكم يا من قوا النظر يف اآليات ، دق  إىل انتقالِه من العامل الدنيوي إىل رحلة النب  

} فَإِذَا فَرَْغتَ  ،هما أليق باملعىنأدىن ذوق يف األدب العريب أي   ،يا من متلكون أدىن ذوق من الكالم العريب

ة أو فإذا فرغت من الدنيا فانَصب إىل اآلخرة وإىل بقي   } وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَب {فَاْنِصب علي ًا  بْ {فَانْصِ
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، أنا جئت بكالم باركةاآلية أو تفسري السورة امل شرحنا اآلن لسُت بصدد ، أ حالٍ ، وعلى أي  التفاريع األخرى
ث عن الشيخ الوائلي ، وحينما أحتد  ة وكيفة، مثال على هذه القضي  القضي  الشيخ الوائلي مثال على هذه 

مساحة  ،الشيخ الوائلي رمز وله مساحة واسعة من التأثري ليست عندي مشكلة مع الشيخ الوائلي لكن ألن  
، هناك  يف بالد الشاميف اخلليج أو حت   أوة إن كان يف العراق ة العربي  ًا يف األوساط الشيعي  تأثريه واسعة جد  

، هذه فماذا نصنع!! األمر إليكمة الشيخ الوائلي ولكن هذه هي طام  مساحة واسعة من التأثري للشيخ الوائلي 
أجوافكم إىل قون فيما ُتدخلون ما ُتدق  لون إىل أدمغتكم مثلقوا فيما ُتدخِ ، أنتم عليكم أن تدق  تكمة قضي  القضي  

 .وإىل بطونكم

احلديث يف أوساطنا  ، مثال من األمثلة حينما يتم  آخر من كتب التفسري مثالمبثال من األمثلة  أنا سآيت
وهذه هي خيبُة ة على املنابر احلديث عن الفروع الديني  احلديث عنه يف األوساط  أكثر شيء يتم  ة الديني  

ات دائمًا أقول مشكلة الشيعة يف اضطراهبم يف ترتيب األولوي  ، ثون عن الفروعيرتكون األصول ويتحد   الشيعة
إمام زماننا  اهوعن تكليفنا ات  ك احلديث عن إمام زماننا صلوات اهلل عليهم ُيرتَ ك احلديث عن أهل البيت ُيرتَ 

دائماً  ،لكن ليس هو األهم  و  مهم  ، احلديث عن الفروع ويكون احلديث عن الفروعصلوات اهلل عليه 
د والصالة هي يف حقيقتها مظهٌر لإلمام املعصوم كما يقول سي   والصالة شيٌء مهم  ثون عن الصالة يتحد  

ثون عن الصالة وحبسب يتحد  ة هبذا الُبعد هم ال يفهمون القضي  ( ولكن  ةُ الُْمؤْمِِنني وَصِيَاُمهُمأَنَا صال: )األوصياء

إلقبال بالتوجه إىل معاين ( كيف يكون اتِكَ مَا أَقَْبلتَ عَلَيهلَكَ مِنْ صَالالفهم الشائع املستند أيضًا إىل روايات )

، جوهر ة بال فاحتة الكتابال صال ،، ال صالة من دون فاحتة الكتاب، جوهر الصالة فاحتة الكتابالصالة

هذا هو  اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيم{}: قلب فاحتة الكتاب اآلية ،لُباب فاحتة الكتابالصالة فاحتة الكتاب 

دِنَا الصِّرَاطَ اِهْ}فس ر علماء الشيعة  كيف  لنرى اْلمُسْتَقِيم {} اِهْدِنَا الصِّرَاطَ السنرت يف هذه السورة  ،املركز

 :{الْمُسْتَقِيم
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ين م بشكل صحيح يع؟ إذا مل يُفهَ  فهم الصراط املستقيم بشكل صحيح، هل أن  وأبدأ من الشيخ الطوسي
، إذا كنتم ال تفهمون صالتكم ملاذا خونا هبذا احلديث، إذًا ملاذا تدو  صحيحالصالة ما ُفِهَمت بشكٍل 

الطبعة طبعة  وهذه 42 الصفحة( التبيان يف تفسري القرآنل )؟ هذا هو التبيان اجلزء األو  نا هبذا احلديثو ختدو  
وقيل في معنى قولِه الصراط المستقيم  بعد أن ينقل كالم املخالفني إىل أن يقول: منشورات ذوي القرىب،

_ وروي ذلك  ى اهلل عليهما وآهلماصل  وعن عليٍّ _  عن النبي  كتاُب اهلل وروي ذلك ه  ها أنّ وجوه أحدُ 
ه اإلسالم ُحِكي ذلك عن ، والثاني أنّ عن عليٍّ عليه السالم وابن مسعودى اهلل عليه وآله و صلّ  عن النبيّ 

ة واألئمّ  ه النبيّ غيره والرابع أنّ ُل من العباد ه ديُن اهلل عزَّ وجل الذي ال يُقبَ اس والثالث أنّ جابر وابن عبّ 
واألولى  :ملاذا ال نلتزم بِه؟! يقولأخبارنا يف إذا كان هذا املروي  _وهو المروي في أخبارنا القائمون مقامه 

ألنَّا إذا حملناها واألولى حمُل اآلية على عمومها  : هذا هو املروي يف أخبارنا، يقولبعد أن يذكر بأن  _
د اآلراء وهذه اآلراء موجودة تالحظون يعد   دخل جميُع ذلك فيه فالتخصيُص ال معنى له _على العموم 

 .رت هكذاكتب املخالفني فس  أكثر  يف كتب املخالفني 

ل من ، هذا هو اجلزء األو  بدأ من الطربير املخالفون، لنفس   لنرى ماذاحنُن اآلن إذا نذهب إىل كتب املخالفني 
، طبعة دار إحياء  83 الصفحة، بتفسري الطربيتفسري الطربي )جامع البيان عن تأويل آي القرآن( املعروف 

الصراط المستقيم ألهمنا الطريق الهادي عن  هدنااقال جبريل لُمَحمَّد ُقل يا ُم َحمَّد  الرتاث العريب_
الصراط  _ 85 الصفحةيف  ة في المعاد _أسلكنا طريق الجنّ  _ 84 الصفحةيف  اس _عبد اهلل ابن عبّ 

الصراط المستقيم هو ديُن  _ 86 الصفحةيف  المستقيم هو الطريق الواضح الذي ال اعوجاج فيه _
 الصفحة، يف تفسري التبيان للشيخ الطوسي ناهاأنفس العبارات اليت قر  اهلل الذي ال يُقبل من العباد غيره _

ى اهلل عليه وآله قال هو رسول اهلل صلّ  الصراط المستقيم هدناعن أبي العالية في قول ا _ 87
 يعين : فذكرت ذلك للحسن _قال _ !!هذا هو الصراط املستقيم وصاحباه من بعدِه أبو بكٍر وعمر _

روا الصراط بالطريق الواضح فس  تالحظون هؤالء القوم  فقال صدق أبو العالية ونصح _ للحسن البصري _
عن عاصم عن أبي العالية في  روا الصراط أيضًا برسول اهلل وبأيب بكٍر وعمر _الذي ال اعوجاج فيه وفس  
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قال: فذكرت ذلك  الصراط المستقيم قال هو رسول اهلل وصاحباه من بعدِه أبو بكٍر وعمر قول أهدنا
رسول اهلل وأبو بكر وعمر  ،الطريق الواضح ،يعين هناك تفسريان للحسن فقال صدق أبو العالية ونصح _

 .هو الصراط املستقيم

تنا هدنا الصراط المستقيم أي ثب  أ _ 9 الصفحةل هذا اجلزء األو  حميي الدين ابن عريب الصويف  هذا تفسري
، الوحدة اليت هي يف ة_ طريق الوحدة أفكارُه الصوفي   ستقامة في طريق الوحدةنَّا باإلعلى الهداية ومك  

 .ال نريد أن نقف عند هذه الكلمة كثرياً  لكن هذا هو تفسريُه.مقابل الكثرة 

 _ةطبعة املكتبة التوفيقي  ، وهذه الطبعة  40 الصفحةل ( هذا اجلزء األو  العظيم البن كثري هذا )تفسري القرآن
هو النبي  ايب العالية _ونقل هذا احلديث أيضًا عن  _الصراط المستقيم قال هو اإلسالم  هدناا

اإلسالم فقد بع من اتَّ  هذه األقوال صحيحة وهي متالزمة فإنّ  وكلّ  :وهو يقول وصاحباه من بعدِه _
إىل آخر كالمِه الذي ذكره يدور يف هذه املضامني  واقتدى بالذين من بعده أبي بكٍر وعمر _ بع النبيّ اتّ 

 .ريُق الواضح النب وأبو بكر وعمرالصراط اإلسالم الط وهو أن  

دار  طبعة جندت جنيببتحقيق الشيخ ل، هذه الطبعة املنثور( جلالل الدين السيوطي وهذا اجلزء األو   الدر  )
كوا به _ الصراط المستقيم عن الصراط المستقيم كتاب اهلل فتمسّ  _ 35 الصفحة، إحياء الرتاث العريب

تركنا عليِه رسول اهلل _ الصراط المستقيم أخرج البيهقي القرآن هو النور المبين  الذيابن مسعود 
رسول اهلل وصاحباه من بعده _  نفس احلديث _ والذكُر الحكيم والصراط المستقيم _ وأخرج أيضاً _

ل عن احلديث األو   اس قال هو رسول اهلل وصاحباه _ابن عبّ ح الحديث عن وأخرج الحاكم أيضاً وصحّ 
 .يب العاليةأ

الصراط  هدناا ي وجالل الدين السيوطي يف الصفحة األوىل _( جلالل الدين احملل  تفسري اجلاللنيوهذا )
 هذه جمموعة من تفاسري املخالفني ألهل البيت .._ إليه  أرشدناالمستقيم أي 
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 ة وهو المرويّ واألئمّ  النبيّ  ، دين اهلل ، اإلسالم، كتاب اهلل  :التبيان للشيخ الطوسي بعد أن ذكر تفسري 
 النبيّ  :_ قالدين اهلل   ، اإلسالم ، كتاب اهلل  يف كتبنا _ ةاآلراء األوىل غري مروي   _ ألن   في أخبارنا

واألولى حمل اآلية على عموم هذه  _السابق كان ينقلُه عن املخالفني  _ ألن   في أخبارنا ة المرويّ واألئمّ 
 وهو المروي في أخبارنا _ :ة يقولاملخالفني وينقل عن األئم   !! ينقل آراءهذا موقف شيعي المعاني _
_  في أخبارناصلوات اهلل عليهم وهو المروي ة القائمون مقامه واألئمّ  في النبيّ ة قالوا هذا _ يعين األئم  

ة مرتوكٌة إليكم إذا  !! القضي  هذا املوقف موقف شيعيواألولى حمل اآلية على عمومها _  :وبعد ذلك يقول
 .اً هذا املوقف تعتربونه موقفاً شيعي   كان

ما أشار ة مثلواألئم   ، مل ُيشر إىل تفسري الصراط املستقيم يف النب   66 الصفحةيف ا جممع البيان للطربسي أم  
 رأياً يعين مل يتبىن  ا ذكر نفس الكالم يعين نفس كالم الطوسي هو نقلُه الطوسي ال من قريب وال من بعيد وإمن  

ه ه اإلسالم وثالثها أنّ وثانيها أنّ ه كتاُب اهلل وقيل في معنى الصراط المستقيم وجوه أحدها أنّ  _اً به خاص  
في  وهو المروي   يقول: _د بن الحنفية رواه عن محمّ ة القائمون مقامه واألئمّ  ه النبيّ ديُن اهلل والرابع أنّ 

الصراط المستقيم هو الدين  حتى يدخل جميع ذلك فيه ألنّ واألولى حمل اآلية على العموم أخبارنا 
ص تفاسري لتبيان يف كتابِه وخل  ا  الشيخ الطربسي نقل تفسريبأن  أنا قلت قبل قليل  الذي أمَر اهلل بِه _

في  المرويّ  يذكر أنّ  _خلطها يف كوكتيل و ومجعها ص تفاسري املخالفني هذا التفسري وخل  ص ، خل  املخالفني
واألولى حمل : ونفس الشيء _ القائمون مقامهة واألئمّ  الصراط المستقيم النبيّ  نّ بأة أخبارنا عن األئمّ 

هذه إضافة على   _الصراط المستقيم  : ألنّ هو يقول مث  فيه _ ى يدخل جميع ذلك على العموم حتّ  اآلية
نفس هذه  تب املخالفنيكا موجودة بنفسها يف  ، ألن  من كتب املخالفنيالشيخ الطوسي وأخذها أيضًا  كالم
ووالية من أوجب اهلل الصراط المستقيم هو الدين الذي أمَر اهلل به من التوحيد والعدل  ألنّ  :العبارة
 .هذا جممع البيان _ طاعته

به  لنا توفيقك الذي أطعناك َأِدمْ الصراط المستقيم  هدناا ز _تفسري املوجَ ال رب  د عبد اهلل شُ السي  هذا تفسري 
 المستقيم المستوي أي طريُق الحقّ الجاّدة،  والهداية والرشاد والتثبت والصراطنطيعك بعد ى قبل حتّ 
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الصراط المستقيم َأِدم لنا توفيقك الذي أطعناك به قبل  هدناا :أعيد قراءة كالمه ة اإلسالم _وهو ملّ 
 المستقيم المستوي أي طريُق الحقّ و ة، حتى نطيعك بعد والهداية والرشاد والتثبت والصراط الجادّ 

 .مئة باملئةتفسري على الذوق املخالف ألهل البيت  ة اإلسالم _وهو ملّ 

معىن له دخل يف تفاصيل ث حديثًا طوياًل ال حتد  ، بعد أن ليف امليزان وهذا اجلزء األو  د الطباطبائي السي  
د الذي تعو   والدقائق ألن  مبا فيه من احلقائق  بيتعج  سه و سيقرأه من يقرأد حشو من الكالم جمر  طويلة عريضة 

ًة فيها دق  ات اخلبط واخللط من هنا ومن هناك جيد سيجد يف هذه عملي   بيتلعلى الطريقة البعيدة عن أهل ا
هذا البحث  يأتينا ببحث روائيٍّ  د الطباطبائيوحتقيقاً وعمقاً هذا شيء طبيعي، بعد هذه الدوخة الطويلة للسي  

الصراط املستقيم يف ثت يف معىن إىل روايات أهل البيت اليت حتد  مل ُيشر فيه ال من قريب وال من بعيد الروائي 
د الطباطبائي حني السي  وهذه طريقة  ثانٍ  أحلق هذا البحث ببحٍث روائي   ه، لكن  م هم صلوات اهلل عليهمأن  

 ي  التفسري يضعها يف حبث روائ ه ال يعتربها منمن الروايات ال يستطيع أن يتجاوزها ولكن  تكون عنده جمموعة 
 لمؤمنين _اشي عن الصادق قال الصراط المستقيم أمير افي الفقيه وتفسير العيّ  _ 39 الصفحة، ثانٍ 

كلمة   قال أهل البيت، أينما وجدتَ ، الصراط املستقيم علي  هكذا و املعىن الدقيق للصراط املستقيموهذا ه
د الطباطبائي ال يف حبثه الطويل العريض ه علي  صلوات اهلل عليه، لكن السي  الصراط املستقيم يف القرآن إن  

هلا من ف أوَ امة ال يُعرَ ث بشيٍء واضح يدخلك يف دو  أن حتد   35 الصفحةإىل  1 الصفحةالذي بدأ به من 
حة عنده، بالنتيجة ه جيعلها هي املرج  روايات عن أهل البيت ولكن   هينقل في روائيٍّ  يدخل يف حبثٍ  آخرها مث  

د الطباطبائي ويعقد حبثاً هو اإلسالم يف نظر السي   ،طريق الدين ،الطريق الواضح ،الطريقهو الصراط املستقيم 
اشي عن الصادق قال الصراط المستقيم في الفقيه وتفسير العيّ فيذكر فيه:  ر روائي  حبٌث آخَ  اً،ًا ثانيروائي  

وفي  _ل بن عمر رواية املفض  يف هذا املضمار مثل ويذكر روايات أخرى يف هذا املضمون  أمير المؤمنين _
هي الطريق  _ل ن الرواية معروفة يرويها املفض  ل لكهذه الرواية هو مل يذكر املفض   المعاني عن الصادق _

اإلمام  وفها الصراط في الدنيا فأمّ  وصراٌط في اآلخرة صراطان صراٌط في الدنياإلى معرفة اهلل وهما 
م في اآلخرة مرَّ على الصراط الذي هو جسر جهنّ ض الطاعة من عرفُه في الدنيا واقتدى بهداه المفترَ 

والشرح حنُن أدري بعد هذا التفسري م _نار جهنّ  ى فياآلخرة فتردّ ت قدمُه في زلّ ومن لم يعرفُه في الدنيا 
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اً، يف ؟ ال يعتربُه تفسري اً الكالم تفسري د الطباطبائي يعترب هذا السي   حباجة إىل هذا الكالم الزائد ولكن هل أن  
وعد المصداق وفي هذه المعاني رواياٌت ُأَخر وهذه األخبار من قبيل الجري أقول  :نفس الصفحة

الواقع،  يف املوافق للمخالفني ولكن هذه تطبيقاتا التفسري هو ما ذكرُه وإمن  يعين هذا ليس تفسريًا  لآلية _
ه صراطان صراٌط يف ادق أن  ، يعين هذا الذي قاله اإلمام الصيقات من قبيل اجلرييعين اآليات تُ َفس ر وهلا تطب

يقول هذا  ،هذا ليس بتفسري مصراط يف اآلخرة صراط الدنيا هو اإلمام صراط اآلخرة جسٌر على جهن  الدنيا 
فيقول  والنهارجمرى الليل القرآن جيري جمرى الشمس والقمر  تقول بأن  باعتبار وردت روايات  من قبيل اجلري
رُه عىن الصراط املستقيم يعين الصراط املستقيم كما هو يريد أن يفس  وليست التفسري الواقعي ملهذه مصاديق 

ا هذا ، أم  ، حرية إهبامر املخالفونالنجاة هذا هو الصراط املستقيم طريق الدين كما فس  ي إىل ه الطريق املؤد  بأن  
وهما صراطان صراٌط في الدنيا وصراٌط في  _ستمعوا إىل كالم اإلمام الصادق التفصيل والتوضيح، إ

ض الطاعة من عرفُه في ا الصراط في الدنيا فهو اإلمام المفترَ فأمّ  __ما أوضح هذا الكالم اآلخرة 
ت م في اآلخرة ومن لم يعرفُه في الدنيا زلّ الدنيا واقتدى بهداه مرَّ على الصراط الذي هو جسر جهنّ 

يعين  _وهذه األخبار من قبيل الجري : د الطباطبائي يقولالسي   م _ى في نار جهنّ مُه في اآلخرة فتردّ قد
هذا افرتاء،  اً ة افرتاءهكذا يفرتي على األئم   مث  ا هي مصداق من املصاديق، لآلية وإمن  ًا ليست تفسريًا حقيقي  

هم فإنّ ة أهل البيت وهذه سليقة أئمّ  _ة تفسري اجلري يف قضي   روايات ُأَخر _وفي هذا المعنى  يقول:
وإن كان خارجًا عن عليهم السالم يطبقون اآلية من القرآن على ما يقبل أن ينطبق عليه من الموارد 

د والسي  هذه هي حقيقة القرآن ة يقولون هذا هو تأويل القرآن األئم   عتبار يساعده _واإلمورد النزول 
لذلك هو ماذا صلوات اهلل وسالمه عليهم أمجعني ة هي سليقة األئم  ما د ة وحيد  الطباطبائي يفهم القضي  

عني روايات أيقول:  مث   أعدائهم _ة عليهم أو على والروايات في تطبيق اآليات القرآنيّ ؟ يقول: يقول
 ما تبلُغ المئين _وربّ كثيرٌة في األبواب المختلفة   ة _األئم  من عنده هذه التسمية ليس من  هو الجري _

_ لخروجها  ملاذا؟ة _ نترك إيراد أكثرها في األبحاث الروائيّ ونحُن بعد هذا التنبيه العام  يعين املئات _
ما مر  مثلد الطباطبائي ال يذكر هذه الروايات لذلك السي  يعين ليس من التفسري  في الكتاب _ عن الغرض

ا ليست من التفسري لكن الغريب ألن  دة نساء العاملني ما ذكر هذه الروايات سي  فاطمة  ة أن  علينا يف قضي  
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هذا هو  ،؟ ال أدري، كيف هي املوازينء العاملني هذا من التفسريادة نسسي  مرمي  ذكر روايات املخالفني يف أن  
 .تفسري امليزان

ر يفس   518صفحة ال، الديمي 1979هذه طبعة دار التوحيد الكويت،  د اخلوئي،هذا تفسري البيان للسي  
ي فيقال وقد يكون غير حسّ ل بالسير فيه إلى المقصود الطريق وهو ما يُتوصَّ الصراط  :الصراط يقول

ا لعموم المعنى ي إمّ ة وإطالقُه على الطريق غير الحسّ طريق النجاة وإطاعة اهلل طريق الجنّ حتياط اإل
، ويف 518الصفحة د اخلوئي يف ما ذكرُه السي   كل    هذا ستعارة _واإلا من باب التشبيه وإمّ اللغوي 
 _بفضلِه وإحسانه يسلكُه من هداه اهلل إليه دُه اهلل لعبادِه الطريق الذي مهّ  يقول: 523 الصفحة
 يف معىن الصراط.السي د اخلوئي ما ذكرُه  ، هذا كل  وانتهى

الطبعة طبعة دار الكتاب وهذه ل من اجلزء األو   35صفحة اليف  يف تفسري الكاشف، د جواد مغنيةا حمم  أم  
والسين هي األصل وفيه قراءتان بالسين والصاد الصراط في اللغة الطريُق المحسوس يقول:  اإلسالمي

 بالصفة والموصوف هنا الحقّ وهو صفٌة للصراط والمراد والمستقيم المعتدل الذي ال ِعوَج فيه 
من تطبيقات الصراط  يًة وتوفيقًا _اهد أعرفُ : ولسُت ويف األخري يقول _ الصراط المستقيم هو الحقّ 

اإلنسان عيوب نفسه ولسُت أعرُف هدايًة وتوفيقًا أفضل وأعظم من أن يكتشَف  عندُه _ تقيمسامل
 .د جواد مغنيةهذا تفسري حمم   وهذا الكالم أين!!كالم أهل البيت أين _ بنفسه

ة املنابر الشيعي  نا الذين ينقل عنهم الشيخ الوائلي وغري الشيخ الوائلي، لذلك حني أقول هؤالء هم علماؤ 
 .م يأخذون من هذه الكتبهو ألن  مشحونة بكالم املخالفني 

 هدناإ _ 35 الصفحة، لهذا اجلزء األو  الشريازي  حمم د دللسي   (تقريب القرآن إىل األذهان)هذا تفسري 
آن يحتاج إلى من  في كل  اإلنسان  إرشاُد الطريق فإنّ غير المنحرف والهداية هو الصراط المستقيم 

على العموم فالمسلم  دلّ وحيث لم يذكر متعلق الصراط المستقيم  اً كان مهديّ ويهديه وإن  يرشدُه 
هذا تفسري  _والرأي وغيرها  في العقيدة والعمل والقول تقيممسيهديُه الصراط ال أنيطلب منه سبحانه 

 .د الشريازيد حمم  السي  
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لمجمع العاملي ألهل البيت ل، الناشر مركز الطباعة والنشر د باقر احلكيمد حمم  هذا تفسري سورة احلمد للسي  
تعريف الصراط المستقيم  _ 309 الصفحة، ، هجري قمري ، تفسري سورة احلمد 1420الطبعة األوىل 
 ه يكون عندئذٍ َعرَّْفنا فإنّ    أو   َناكما َعرَّف َ   ىالمنتهي إلى اهلل تعالالواسع والواضح والرئيس هو الطريق 

خالصة ما قاله يف تفسري سورة د باقر احلكيم يف معىن الصراط د حمم  ما ذكرُه السي   هذا كل  _ طريقًا واحدًا 
 احلمد.

 79 الصفحةيف من تفسريِه من وحي القرآن ل ، هذا هو اجللد األو  د حسني فضُل اهللد حمم  وهذا تفسري السي  
ع اإلنساني في التطلّ  اإللهيّ  ة التي تشير إلى الخطّ الحيّ ها المفردات الصراط المستقيم قال إنّ  أهدنا_ 

أفكاره د فضُل اهلل السي   د بأن  وأرد  د اخلوئي، أنا أقول دائمًا السي  هذا نفس كالم  _ الصراط الطريق _
اً يف تفسري البيان نص  د اخلوئي هذا نفس الكالم الذي مر  اخلوئي ودائماً ينقل كلمات السي  د مأخوذة من السي  

حتياط فُيقال اإلي ل بالسير فيه إلى المقصود وقد يكون غير حسّ الصراط الطريق وهو ما يُتوصَّ  _
ا المعنى اللغوي وإمّ ا لعموم ي إمّ وإطالقُه على الطريق غير الحسّ  ةالجنّ  طريقُ وإطاعة اهلل طريُق النجاة 

ه نقلُه إىل أن   يف احلاشيةيشري أيضًا اخلوئي وهو  دالسي   الكالم يف تفسري مر   _ستعارة من باب التشبيه واإل
 ء ملعىن الصراط املستقيم.من البيان يف تفسري القرآن، هذه تفاسري علمائنا األجال  

ًا ومثل الرواية اليت رواها هنا ال أريد أن أورد الروايات، الروايات كثرية جد   أنا أسأل هنا علماء الشيعة، أنا
، الروايات كثرية على سبيل املثال يست من التفسري عن اإلمام الصادققال هذه ل د الطباطبائي مث  السي  

ري الصراط تفس ل وموجودة روايات عديدة يفل هذا اجلزء األو  ميكنكم أن تراجعوا تفسري الربهان اجلزء األو  
وغري تفسري الربهان يف اجلزء األول من تفسري الربهان قرأ عليكم الروايات موجودة املستقيم ما عندي وقت أ

ة بن ، الصراط املستقيم هو احلج  الصراط املستقيم هو علي  صلوات اهلل عليه أن  من كتب الروايات واحلديث 
 .ملعصوماحلسن اإلمام ا

؟!! مناذج من مفاتيح وا زيارات أمري املؤمننيأنا أسأل علماءنا أما قرأيح اجلنان اآلن إذا نذهب إىل مفات
 ، على سبيل املثال:اجلنان
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السَّالمُ عَلَى النَّبَِأ طلقة ألمري املؤمنني )ملزيارات اال؟ نقرأ يف الزيارة السابعة من الزيارة السابعة ماذا نقرأ فيها

 انكب ( مث  ، السَّالمُ عَلَى صِرَاطِ اهللِ املُسْتَقِيموَإِنَّهُ فِي أُمِّ الكِتَابِ لَدَيَنا لَعَليٌّ حَكِيم اهلل فِيه زَلَأَن السَّالمُ عَلَى مَنالعَظِيم 

وَالْمُنِيخ وَ وَليُّك الَالئِذُ بِقَْبرِك يَا صِرَاَط اهلل زَارَكَ عَبُْدك نَي اهلل َيا حُجَّة اهلل َيا وَيلَّ اهلل ا أَمي: )على الضريح وقب لُه وُقل

 د األوصياء.بعة من الزيارات املطلقة لسي  هذا يف الزيارة السا ( إىل آخر الزيارةرَحْلَهُ بِفِنَائِك

ات زيار  منقولة عن اإلمام اهلادي وهي من أهم  ( هذه الزيارة م عَلَيكَ َيا دِيَن اهلل الَقويالسَّالمُيف زيارة يوم الغدير: )

الزيارات هذه الزيارة  ة بني كل  خصوصي   نقولة عن اإلمام اهلادياملما للزيارة اجلامعة الكبرية ، مثلأمري املؤمنني

 عَلَيكَ يَا دِيَن السَّالمُ) :، جاء فيهازيارات أمري املؤمنني ة بني كل  وهلا خصوصي  أيضًا منقولة عن اإلمام اهلادي 

، يف د الطباطبائيها السي  أي  هل هذا من قبيل اجلري  (، السَّالمُ عَلَيكَ أَيُّهَا النَّبَأُ العَظِيمسْتَقِيموَصِرَاطَهُ املُ ماهلل القَوي

الدِّيِن القَويم عَانِدٌ عَن كَ وَأَنَّ الَعادِلَ ِبك غَريَ فِيك مَا آَمنَ ِبالرَّسُوِل األَمِني ِمريَ الْمُؤْمِنِني أَنَّ الشاكِّأَشْهَدُ يَا أَنفس الزيارة: )

وَأنَّ هَذَا صِرَاطِي  مَلَهُ بِوَالَيَتِكَ يَومَ الغَدِيروَأَشْهَدُ أَنَّكَ الْمَعْنِيُّ بِقولِ العَزِيزِ الرَّحِيموَأَكتَضَاهُ لَنَا رَبُّ العَالَِمني الَّذي ار

اك وَعَنَدَ عَنِ احلَّق مَْن عَادَاك ، ضَلَّ واهلل وأَضَلَّ َمنْ اتِّبَعَ ِسوَبِيلِه وَال تَتَّبِعُوا السُبُل فَتَفَرَّقَ بِكُم عَْن سَ مُسْتَقِيمَاً فَاتَّبِعُوه

( إىل طَاعَتِكوَال تُزِغْ قُُلوبَنَا َبعْدَ إِذْ هَدَيتَنَا وَأَطَعْنَا وَاتَّبَعْنَا صِرَاطَكَ املُسْتَقِيم فَاهْدِنَا رَبَّنَا اللَّهُمَّ سَمِعْنَا ِلأَمْرِك 

 :فختتلف وال تتخل  ال  ةٌ دة قاعويف روايات األئم  الصراط املستقيم، هذا يف زيارات األمري  تكرارُتالحظون 

 قّحَى الْلَي إِدِهْتَزَل عَلَى بَيَّنَةٍ مِنْ رَبِّك وَيَقِنيٍ مِنْ أَمْرِك تَ لَموَ، يف نفس الزيارة: )الصراط المستقيم في القرآن علي  

 .يهدي إىل نفسِه هو الصراط املستقيم( يمقِتَسْاطٍ مُرَى صِلَإِوِ
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لسَّالمُ عَلَيكَ أَيُّهَا النَّبَأُ ( إىل أن تقول: )اعَلَيكَ يَا سَيَّدَ الوَصِيني ُالسَّالم: )ذهب إىل زيارة األمري يوم املبعثون

 .ع، أنا هنا ال أتتب  األمري اً يف زيارات( هذه املعاين واضحة جد  العَظِيم السَّالمُ عَلَيكَ أَيُّهَا الصِرَاطُ املُسْتَقِيم

( هذا جري يا  يا ابنَ النَّبَأِ العَظِيم)  ( يَا ابنَ الصِّرَاطِ املُسْتَقِيميف دعاء الندبة ) ةحينما خناطب اإلمام احلج  

 ؟ون بني الكتاب والعرتةملاذا تفك   ؟ذا الكتابهة، أليس هذه العرتة و حقيقي  مجاعة هذا جري أم هذه خماطبات 

( يعين األكثر استقامة، موَقْاألَ اطُرَم الصِّتُنْأَ: )الصراط املستقيم قالت ا أبلغ ما قالتاجلامعة الكبرية ألن  الزيارة 

( الصراط األقوم وَشُهَداءُ دارِ الفَناءِ مظَّعْيلُ األَبِالسَّاألَقْوَم وَأَنْتُم الصِّرَاطُ للمستقيم؟ األقوم )ما هي صيغة املبالغة 

، هذه زياراتنا وهذه رواياتنا أفَعل، صيغة مبالغة لكلمة مستقيم مأقوَ  ،يعين األكثر استقامة معناها أعمق
 ؟نا هكذا تفعلوناحلسن ملاذا يا علماء ة بنالصراط املستقيم علي  صلوات اهلل عليه، الصراط املستقيم احلج  

أهل البيت  روايات هذهِ  ، ال شأن يل بأحد يا شيعة أهل البيت أقول لكمُث عنههذا الذي أنا أحتد  
انتبهوا هلذا املنهج ا أقول يا علماء الشيعة ، أنا ال أعادي أحداً وإمن  قرآننا وهذه كتب علمائناوأحاديثهم وهذا 

 وأعلم أن  هذا هو الذي أقولُه أنتم تبتعدون عن منهج الكتاِب والعرتة أنتم تبتعدون عن إمام زمانكم  اخلاطئ
 .ذلك لن ينفع شيئاً 

إذا نذهب إىل سورة احلجر واآلية الثالثة واألربعون وهي جاءت يف هذا السياق انتبهوا للسياق من اآلية 

ألُزَيِنَنَّ لَهُم فِي األَرْض وَ  } قَالَ رَبِّي بِمَا َأغْوَيْتَين: إبليس يقول { قَالَ رَبِّي بِمَا أَغْوَيْتَين }التاسعة والثالثني 

إِنَّ عِبَادِي لَيَس لََك عَلَيِهم  * َقالَ هَذَا صِرَاطٌ عَلَيَّ مُسْتَقِيم * ْلمُخْلَصِنيإِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُم ا * ألَغْويَنَّهُم أجْمَعِني

قراءة هذه }قَاَل هَذَا صِرَاطٌ عَلَيَّ مُسْتَقِيم { { وَإِنَّ جَهَنَّم لََموعِدهُم أَجْمَعِني * سُلْطَان إِلَّا مِنْ اتَّبَعََك مَِن الغَاوِين

} هَذَا صِرَاطٌ : ، قراءة املصحففنجد ماذا وضعوا من القراءات املصحف، إذا نذهب إىل كتب القراءات
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 ،قرأها يعقوب_ صفة لصراط يعين هَذَا صِرَاطٌ عَلِيٌّ {} اء ر  لكن القراءة اليت قرأها أكثر القُ  عَلَيَّ {

، عمر بن ، قيس بن عبادة، حميدقتادة، ، مجاهد، ابن سيرين، أبو رجاءابراهيم ،الضحاك ،الحسن
اء، هناك قراءة وهي قراءُة _ جمموعة من القر   ، أبو عبد اهللحفصة، أبو شرفبن أبي ، عمارة ميمون

هذه القراءة يقبلون  }صِرَاٌط عَلِيٌّ {ائهم: ، قراءة يقرأها الكثري من قر  } هَذَا صِرَاٌط عَلَيَّ {: املصحف

القراءة وردت عن أهل  } صِرَاطُ عَليٍّ مُسْتَقِيم {لكن القراءة اليت وردت يف رواياتنا ال يشريون إليها هبا 

هذه عديدة وأصاًل  والروايات تراجعوا تفسري الربهان ، ميكنكم أنأمجعنيعليهم  وسالمهصلوات اهلل البيت 
ن ب هشام د بن يعقوب عننا ينقلها حمم  ، هو هلموجودة أساسًا يف كتاب الكايف ويف اجلزء األو  القراءة 

قَالَ }وا اآليات: ، أنتم اآلن اقرأ( هذه قراءة أهل البيترَاطُ عَلِيٍّ مُسْتَقِيمقَالَ هَذَا صِعن أيب عبد اهلل )كم احل

اهلل  ،هذا كالم إبليس {مِنْهُم  الْمُخَْلصِنيبَادَكَ ألُزَيِنَنَّ لَهُم ِفي األَرْض وَ ألَغْويَنَّهُم أجْمَعِني * إِلَّا عِ رَبِّي بِمَا أَغْوَيْتَين

هذه ة وفقًا للبالغة العربي  يعين هذا  {قَالَ هَذَا صِرَاطٌ عَلَيَّ مُسْتَقِيم  } :ماذا قال له؟ على قراءة املصحف

 تريد أن يعين أنت { رَاطُ عَلِيٍّ ُمسْتَقِيمقَالَ هَذَا صِ}هما أكثر ذوقًا هذه الصيغة أو هذه الصيغة أي   ،الصيغة

 هكذا قرأها أهل البيت { رَاطُ عَلِيٍّ مُسْتَقِيمقَالَ هَذَا صِ} لكن هناك صراط يا إبليس هذا صراطكتغوي 

 .ة أخرىالرواية يف الكايف الشريف ويف مصادر حديثي  

كتاب البن ،  قال اخلامس والثمانون ملئةاقلها ابن شاذان يف مناقب أمري املؤمنني هنا رواية مجيلة هذه الرواية ين
د الشهداء إىل سي  ، عن اإلمام الصادق بسندِه شاذان مئة منقبة ألمري املؤمنني، يف املنقبة اخلامسة والثمانني

بن  يّلِعَلِول قُال تَزَا تَلَ كَنَّإِ  :الَقَآله فَيه وَ لَى اهلل عَلَّصَ يّبِى النَّلَاب إِطَّاخلَ بنِر مَعُ امَ: قَ الَيه قَبِأَ نْني عَسَاحلُ بنِليٍّ عَ نْعَ)

يه لَى اهلل عَلَّصَ  يُّبِالنَّ الَقَر عليَّاً فَكُذْيَ مْلَوَرآن ي القُون فِارُاهلل هَ رَكَذَ دْقَوسى وَمُ نْون مِارُهَ ةِلَزِنْمَي بِنِّمِ تَنْأَب الِي طَبِأَ
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برواية الرواية عن إمامنا الصادق  ،({ عَلِيٍّ مُسْتَقِيمرَاطُ صِ  هَذَا}ول : قُا يَع مَ مَسْا تَمَ  كَنَّإِ يابِعرَا أيَيظ لِا غَيَآله وَ

 .{رَاطُ عَلِيٍّ مُسْتَقِيمصِ هَذَا}: اإلمام الصادق يقول اآلية هكذابن احلكم أن  هشام 

هم  سيقول البعض هذا حتريف يف القرآن ،قراءة املصحف ،قوا اآلن عندنا ثالث قراءاتوا دق  قول أنتم اقرأأنا أ
ون ما ما هم يقرأ، مثلأن يقرأوا ما يشاءونة لكن أهل البيت ليس هلم احلري  ون ءون ما يشاة يقرأهلم احلري  

كذلك التزاماً   هنقرأه الناس وحنُن وا القرآن كما يقرأبيت قالوا اقرأأهل ال ، صحيح أن  ما نشاء نقرأ يشاءون حننُ 
 لنرى اآليةد بيان معىن دالقراءة ولكن لصوا اآلية هبذه لكن حنُن بصدد بيان املعاين هنا، هنا أنا ال أقول اقرأ

 ، حنُن اآلن عندنا ثالث قراءات:ظالمة القرآن وظالمة أهل البيت

موطن آخر يف الكتاب الكرمي هذا النوع من التعبري،  وال يوجد يف أي   {قَالَ هَذَا صِرَاطٌ عَلَيَّ ُمسْتَقِيم}

نَا الصَّرَاطَ هْدِاِ}أو صراط الذين أنعمت عليهم  اجلحيما ُتضاف صراُط اهلل أو صراط دائمًا الصراط إم  

هناك  ،، صراط الذين أنعمت عليهم، صراُط اجلحيمصراُط اهلل { الَّذِيَن أَنْعَمْتَ عَلَيهِمالْمُسْتَقِيم * صِرَاطَ 

هذا هو   ،ف بالسويف باملستقيم أو توصَ أو توصَ ، أو تأيت كلمة صراط لوحدها إضافة موجودة يف القرآن

هذه القراءة  {هَذَا صِرَاطٌ عَلَيَّ مُسْتَقِيم  } هذه اآلية وردت هبذه الصيغة ، إال  املوجود يف الكتاب الكرمي كل  

 .ة قالوا اقرأوه هكذااألئم  ملصحف وحنُن نقرأها هبذه القراءة اقراءة 

 .{هَذَا صِرَاطُ عَلِيٍّ مُسْتَقِيم}: ةقراءة األئم  

 .{عَلِيٌّ مُسْتَقِيمهَذَا صِرَاطٌ }: قراءة املخالفني

يف الحظوا السهولة  ،فالتكل   وتالحظون ،مل يَرِد هذا الوصف ،ستقامةاإل إال  قلت ما ورد وصف للصراط 

من  ، عالٍ يعين الصراط هو علي   {هَذَا ِصرَاطٌ عَلِيٌّ مُسْتَقِيم  } {هَذَا صِرَاطٌ َعَليَّ مُسْتَقِيم  }: القراءة
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وهو األنسب مع روايات  {} صِرَاُط عَلِيٍّ مُسْتَقِيم  ،مستقيم صراٌط عالٍ  يعين، هذه علي صفة هنا العلو  

أحاديث ، آيات القرآن تشهد بذلك ، الصراط املستقيم علي  صلوات اهلل وسالمه عليهمع زياراهتمأهل البيت 
 أهل البيت تشهد بذلك زياراهتم تشهد بذلك ولكن ماذا نصنع!!

د اخلوئي ماذا يقول؟ هذا التنقيح يف شرح العروة الوثقى مباحث ل السي  ن يقو هذا هل تستغربون أ بعد كل  
 220 الصفحة، هو قبل هجري 1410ر اهلادي للمطبوعات قم طبعة دا 220صفحة ال، جتهاد والتقليداإل

دِينِكَ عَنْ َغريِ ال تأخُذَنَّ مَعَالَِم )بن سويد السائي رواية علي د روايتني رواية عن اإلمام الكاظم عليه السالم يُورِ 

َفإِنَّكَ  ال تأخُذَنَّ مَعَالِمَ دِينِكَ عَنْ َغريِ شِيَعَتِنَا) لعلي بن سويد السائي( كان اإلمام يف السجن وكتب هذا شِيَعَتِنَا

وأخاه  اهلادي خياطب أمحد بن حامت اإلمامعن  ةوالرواية الثانية املنقول ،(إِنْ تَعَدَّيْتَهُم أَخَذْتَ دِينَكَ عَنِ اخلَائِنِني

 على كل   متنٍي ليس ُمِسن اً وهو األصح   ( ويف بعض الُنَسخ على كل  كُمَا عَلَى ُكلِّ مُسنٍّ فِي حُبَِّنافَاصْمِدَا فِي دِينِ)

وعلى ه طال عمرُه على جهل ولكن  أهل البيت  طال عمرُه يف حب   هن  أ يعين مسنٍّ   على كل  متنٍي يف ُحب نا وإال  

فَاصْمِدَا فِي دِينُِكَما ) كما يف ُنَسخ احلديث الصحيحةد اخلوئي  كما ينقل السي   الصحيح ال  ، النص  غري معرفة

غادياً  ،ينا وعلينا يعين يروح ويأيت إلكثري الَقَدمِ كثري الِقَدِم    ( ليس القَدَمِ فِي أَمْرِنَاريِوَكُلِّ كَثِ  فِي حُبِّنَاتِنيٍعَلَى كُلِّ مَ

 ُمِسنٍّ على كل  ه هذه القراءة ( ألن  فَاصْمِدَا فِي دِينِكُمَا)ا وإلينا هو من  وقٍت من أوقاتِه  يف كل  إلينا رائحًا إلينا 

املتانة والعمق ، احلديث ليس عن طول العمر، احلديث عن قدمي يعين عمرُه طالكثرِي الِقَدم يعين   ون وكل  يقرأ

وَكُلِّ كَثِريِ القَدَمِ فِي أَمْرِنَا َفإِنَّهَُما   فِي حُبِّنَاتِنيٍفَاصْمِدَا فِي دِينِكُمَا عَلَى كُلِّ مَ) حالٍ  ة واملعرفة، على أي  يف احملب  

د يتان ضعيفتان عند السي  ، الرواي أي رواية تأيت إليه ُيضع ُفهاد اخلوئشيء طبيعي السي   (كَافُوكَُما إْن شَاَء اهلل

ا الرواية الثانية وأمّ  ، لكن هنا الكالم:ة_ انتهينا من القضي  الروايتين ضعيفتا السند  ويدفعُه أنّ اخلوئي _ 
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 لو ( يقول حت  وَكُلِّ كَثِريِ القَدَمِ فِي أَمْرِنَا  فِي حُبِّنَاتِنيٍفَاصْمِدَا فِي دِينِكُمَا عَلَى ُكلِّ مَ)أي رواية؟ هذه الرواية  _

 ، هي ضعيفة السند يف رأيِه ولكن لنعترب أن  ليست ضعيفة السند ونعتربها صحيحة الروايةأردنا أن نعترب هذه 
 هذه  لو كانتيقول حت  ؟ ملاذا فهي غير معمول بها قطعًا _ ماذا يقول؟ _هذه الرواية صحيحة السند 

 :تها يقول، على فرض صح  ا صحيحةهو يف رأيه ضعيفة الرواية ولكن يقول لنفرتض أن   صحيحة،الرواية 
، هي الذي افرتضهفرتاض م يقول هذا وهي صحيحة على هذا اإل؟ اإلماملاذا فهي غير معمول بها قطعًا _

غري معمول  هي، لكن يقول حت لو كانت صحيحة الروايات ف كل  د اخلوئي ُيضع   السي  وإال  صحيحة الرواية 
 للجزِم _ نتبهوا للسبب، يقول:ملاذا؟ إ فهي غير معمول بها قطعًا _ ، قطعًا يقول:هبا حنُن ال نعمل هبا

ألهل  _لهم  شديد الحبّ  ة ال ُيشترط أن يكونالشرعيّ  من يُرَجع إليه في األحكام نّ بأ _هناك قطع 
د اخلوئي ما ، السي  وهذا هو الواقع املوجودهنيئًا لكم  _ثبات تام في أمرهم ن له أو يكون ممّ  البيت _

ة ال ُيشترط أن من يُرَجع إليه في األحكام الشرعيّ  للجزِم بأنّ  _ املوجود، الواقع هو هذا خالف الواقع
 .ن له ثبات تام في أمرهمأو يكون ممّ  لهم يكون شديد الحبّ 

صلوات اهلل وسالمه عليهم أمجعني وهذا  ما نقرأ يف أحاديث وروايات أهل البيت بعد هذا هل تستغربون 
 وال ُيشرتط يف مرجع التقليد أن يكون شديد احلب  هذا  بعد كل  ، تستغربون كتاب الغيبة لشيخنا النعماين

اً  قدم ثابت، هناك احتماالت غريبةن له ألهل البيت وأن يكون م   ا نشري رمب   ئي أيضًا ناقشهاو د اخلالسي   جد 
ه يفيت على الطريقة د ناصب ولكن  للشيعي أن يقل   ه هل ميكنأن  حتماالت اليت ناقشها إليها، من هذه اإل

 طيعحتمال ويناقشه وي، يضع هذا اإليد اخلوئحتمال السي  كيف احتمل هذا اإلة، أنا ال أدري  الشيعي  
د اخلوئي ، لكن الكالم الذي قالُه السي  ةحال، أنا اآلن ال أريد أن أدخل يف هذه القضي   الت، على أي  احتما

يف معرفتهم ويف ن له قدم تام وثابت أو م   ألهل البيت ه ال ُيشرتط يف مرجع التقليد أن يكون شديد احلب  أن  
ومن ذهاهبم إىل املنهج املخالف يف كتب علمائنا من تركهم حلديث أهل البيت ، بعد هذا الذي رأيناه حب هم

 دِ بْ ا عَبَتُ أَعْمِسَ : الَقَ رعن الفضيل بن يسا)الرواية إىل آراء املخالفني نستغرب أن نقرأ يف كتاب غيبة النعماين 

 ( ألن  ةيَّلِاهِجَجُهَّال الْ  نْمِاهلل  ولُسُهُ رَ لَبَقْتَا اسْمَّمِ  دَّشَأَاس النَّ لِهْجَ نْمِ لَبَقْتَاسْ امْا قَ ذَإِا نَمَائِ قَ نَّول : إِقُيَالم السَّ يهِلَاهلل عَ



 1ج خاتمة الملفّ (  62لحلقة )ا                                                              ملّف التنزيل والتأويل للشيخ الِغّزي      
 

- 37 - 
 

( مر  ةًلَيْ لَ اتَ بَ نْمَ)، (ةيَّلِاهًِة جَيتَمِ اتَ مَ هِانِمَزَ امَ مَف إِ رِعْيَ مْلَ نْ مَهو هذا اجلهل ) بتعاد عن أهل البيت جهلاإل

إِنَّ قَائِمََنا ِإذَا قَاْم اسْتَقْبَلَ مِْن جَهْلِ النَّاس ) ،(ةيَّلِاهِةً جَيتَمِ اتَ ه مَ انِمَ زَ امَمَ ا إِيهَفِ فُ رِعْا يَلَمَنْ َباَت لَيَْلةً علينا احلديث )

، ُقلتْ : وَكَيفَ ذَاك ؟ قَالَ : إِنَّ رَسُولَ اهلل صَلَّى اهلل عَلَيهِ وآلِه أَتَى  الَْجاهِلِيَّةأَشَدَّ مِمَّا اسْتَقْبَلَهُ رَسُولُ اهلل مِنْ جُهَّال 

 (عَلَيهِوَإِنَّ قَائِمَنَا إِذَا قَامْ أَتَى النَّاس وَكُلُّهُم يَتَأَوَّلُ وَاخلُشُب املَنْحُوتَة  النَّاس وهُمْ يَعْبُدُونَ احلِجَارَة وَالصُّخُور والعِيْدَان

 ول فهأم ا يتأو  ل هو اإلمام املعصوم يُرجع الشيء إىل أصلِه ، يؤو  لل وبني يؤو  ، فارق بني التأو  لل ليس يؤو  يتأو  

عَلَيهِ وَإِنَّ قَائِمَنَا إِذَا َقامْ أَتَى النَّاس وَكُلُّهُم يَتَأَوَّلُ ف التأويل )ه يتكل  التأويل ولكن  ف يعين هو ال يعرف يتكل  ل يتفع  

ه زبالة، أنتم اآلن يصفه بأن  ي حديث أهل البيت الشيخ الوائلي يسم  ( اآلن حنُن مسعنا بهِ هكِتَابَ اهلل يَحْتَجُّ عَلَي

هذا هو  صحيح هو ال يقصد بأن   ،زبالة هبأن  يصف حديث أهل البيت الشيخ الوائلي  مسعتم كيف أن  
لبيت قال هذا الكالم ولكن هذا أيضًا من مصاديق هذا ا الرجل جلهلِه حبديث أهل اوإمن  حديث أهل البيت 

وَإِنَّ قَائِمَنَا إِذَا ) ( وهذا هو من جهلِه أيضًا هذا من نفس اجلهلإِنَّ قَائِمَنَا إِذَا َقامْ اْستَقْبَلَ مِنْ جَهْلِ النَّاسالكالم )

م من علماء رون أنفسهم بأن  ويتصو  ة جهالء ال يعرفون حديث أهل البيت لَ هَ ( هم جَ قَامْ أَتَى النَّاس وَكُلُّهُم يَتَأَوَّلُ

 (.وَإِنَّ قَائِمَنَا إِذَا َقامْ أَتَى النَّاس وَكُلُّهُم يَتَأَوَّلُ عَلَيهِ كِتَابَ اهلل يَحْتَجُّ عَلَيه بهِأهل البيت، هو هذا املقصود )

 ونَ بُدُ عْيَ مْهُوَ مْاهُتَاهلل أَ ولَ سُرَ اهلل ألنَّ ولُ سُرَى قَلْيَ مْ ا لَهِ مَربِي حَى فِقَلْيَ مَائِالقَ نَّإِ: )يف رواية ثانية عن اإلمام الصادق

الرواية ( إذا كان يهلَعَ ونَلُاتِيُقَوَاهلل  ابَتَكِ يهِلَعَ ونَلُوَّأَتَيَفيه لَعَ ونَجُرُخْيَ مَائِالقَ نَّإِة وَوتَحُنْمَب الْاخلشُة وَورَقُنْمَة الْارَجَاحلِ

( من هم إِنَّ القَائِمَ يَلْقَى فِي حَربِهِ) م يقاتلونهث أن  هذه الرواية تتحد  اإلمام يلقى من األذى  ثت أن  حتد   األوىل

ات ال عالقة ث هنا يف العمومي  مجاعة أنا أحتد  ص إىل جهة أو إىل ، ال أريد أن أشخ  ؟ اجلواب أتركُه لكمهؤالء
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يات، أنا وال باألمساء وال باملسم  وال باجملموعات وال باألحزاب سات باملؤس  يل باألشخاص وال عالقة يل 
 .ة راجعة إليكمث هنا عن منهج، التطبيقات هذه قضي  أحتد  

اه ت  يف نفس هذا اإلث لشيخنا أيب مسري الوائلي يتحد  على نفس هذا النسق نستمع اآلن إىل مقطٍع آخر 
 فلنستمع ..

واحد يقيم عد بروح الباحث أشوف الصحابة أرجوك آنا بروح الباحث َلم ا اق صوت الوائلي: ]حسبوها وإال  
ماكو أحد عنده مصلحة والقرآن يقيم الصحابة الصحابة وأبو بكر يقيم الصحابة اآلخر أنا امسع عمر يقيم 

 أبو بكر وعلي وعمر ذوالأواًل خل الفت نظرك ه ال التفت، ألن  أن يشتم له واحد من صحابة رسول اهلل 
هلي ك شوف تنب  ال قرايب وال أوالد خايل وال اوالد عم  ورفقاء سالح وعاشوا بوقت واحد هلي ب  ن، تاوالد عم

 .[نا مربوطني، إذاً املسألة مو أكثر من أن  زين

قرأ هذه الرواية من كتاب الكايف هذا اجلزء األول فقط أما عندي تعليق  ،إىل ما قاله شيخنا الوائليستمعتم إ

 ومَ م يَ يهِلَاهلل إِ رُنظُا يَة لَالثَول : ثَقُالم يَ السَّ يهِلَاهلل عَ بدِا عَبَتُ أَعْ مِ: سَ  الَور قَ عفُي يَبِأَ ابنِ نْعَالرواية )من كتاب الكايف 

ثَالثَة لَا يَنظُرُ اهلل إِلَيهِم يَومَ القِيَامَة وَلَا يُزَكِّيهِم وَلَهُم واضحة عن اإلمام )( الرواية يملِابٌ أَذَم عَهُلَم وَيهِكِّزَا يُلَوَة امَيَالقِ

هلما  ( أن  اًيبَصِنَ مِ الَسْي اإلِا فِمَ هُلَ  نَّمَ أَعَزَ نْمَ اهلل وَ نَاً مِ امَ مَإِ  دَحَجَ نْمَ وَ هُت لَيسَاهلل لَ نَةً مِ امَمَى إِادّعَ نْمَعَذَابٌ أَلِيم 

د مبجر   ( مَنْ زَعَمَعاقبة إنسان ولكن الرواية تقول: )د ، أنا ال أريد أن أحد  وصرحية الرواية واضحة ل والثاينلألو  

ا يف بعض ، رمب  أن يقول وال توجد ضرورة إىل ذلك دجمر  ه يعتقد لكن ليس بالضرورة أن  ، زعم يعين القول
ة يف جمالس الشيخ الوائلي وال يف ال توجد تقي   ة هي مثل أكل امليتةوالتقي  ة األحيان اإلنسان بسبب التقي  

 ،ا احتماالً يعطي لذلك رمب  هو قد ال يعتقد بذلك بالزعم د قال ومن زعم يعين جمر   ،الوضع اآلن املوجود

عَذَابٌ أَلِيم مَنْ ادّعَى إِمَامًَة ثاَلثَة لَا يَنظُرُ اهلل إِلَيهِم يَومَ القِيَامَة وَلَا يُزَكِّيهِم وَلَهُم تنتبهون للرواية اإلمام الصادق يقول: )

وَمَْن ق هبما هذا )( يُلحَ وَمَنْ زَعَمَ أَنَّ لَهَُماوهم جحدوا ) (وَمَنْ جَحَدَ إِمَاَمًا مَِن اهلل) عوها( وهم اد  مِنَ اهلل لَيسَت لَهُ
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من األحاديث وسالمه عليه  ( هذا هو حديث اإلمام الصادق صلوات اهللزَعَمَ أَنَّ لَهُمَا فِي اإلِسْالَمِ نَصِيبَاً

 هذا اجلزء ألول.وهذا هو كتاب الكايف الشريف العالية املعتربة 

يف حلقة يوم غد اجلزء ، موعدنا إن شاء اهلل تعاىل  من الكالم ولكن اكتفي مبا ذكرتهناك الكثري والكثري
 التنزيل والتأويل. الثاين من خامتة هذا الربنامج من خامتة ملف  

ّألقاكمّغدًاّعلىّ
 
ّةّفاطمةّالزهراءّومعرفةّإمامّزمانناواليةّأمريّاملؤمننيّوحمب

 ك عند ذي َحَسٍب صفا ليــذكرت  ا ــم  ـن أراك لَ ـيـنـؤمــَر المـــيــأم

 صغا لي

سبيل صراط املستقيم ال على ها الها النبأ العظيم، أي  أي  ها الصراط املستقيم املؤمنني أي   ، أمريَ املؤمنني ريَ أم
اً سر  ، أمري املؤمنني أنت الصراط املستقيم ظاهرًا وباطناً  ، أنت الصراط املستقيم، أنت الصراط املستقيماجلري
 .ها الصراط املستقيم، أمري املؤمنني أي  وعلناً 

 ك عند ذي َحَسٍب صفا ليــذكرت  ا ــم  ـن أراك لَ ـيـنـؤمــَر المـــيــأم

 صفا لي صغا لي

 اليـتــى قــغــهُ وبر  ـــد ر ســـكــت  ند نغٍل ــرك عـــرُت ذكر  ــوإن ك

 يل من المقالــمــالجـك بــرتــذك   فصرت إذا شككت بأصل امرٍئ 

 م األصل محمود الخصالــريــك    اك إل  ـنــع ثــمــق سـيـطــال يــف

 .......................................   د خبرُت بك البراياــي قـ  ا أنــهـف

 ها الصراط املستقيمأي  

 اولِد الحاللِ  ي قد خبرت بك البرايا فأنت أنَت يا أمير المؤمنين محك  فها أن  

ّألقاكمع
ٍّ
ّوآلّعلي

ٍّ
ّوالءّاحل،ّعلىّلىّوالءِّعلي

 
ّةّبنّاحلسنّج
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ّمجيعًاّأسألكمّالدعاءّ

ّ
 
ّواهلوىّزهرائيزهرائي

ُ
ّونّحنن

ّزهراءياّ

 يفّأمانّاهلل.
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