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 يا زهـــــــــــــراء

 ِبسِم اهلل الرَّْحَمن الرَّحيم

ّص
 
ّل

 
ّىّاهللّعليكّسي

 
 ةّاهللديّياّبقي

 .بنائي بناتي سَالمٌ عليكم مجيعاًإخوتي أخواتي أ

 ملفُّ التنزيلِ والتأويل

 م24/4/2013  ( 27احللقة ) 

 

يعين هذه هي احللقة األخرية بتمام هذه احللقة  من خامتة هذا الربنامج وهي اجلزء الثاين من خامتة هذا امللف  
ة هلذا رة تكميلي  الثة اآلتية ستكون هناك ندوة مصغ  ام الث، ويف خالل اليومني أو األي   ملف  التنزيل والتأويليتم  

اجملال لتكميل  به ون حبسب ما يسنحوردت إىل موقع زهرائي   الربنامج لإلجابة على بعٍض من األسئلة اليت
ام يف خالل اليومني أو الثالثة أي   ،ت اإلشارة إليها يف حلقات هذا الربنامجولتوضيح بعض املطالب اليت مر  

 ون إن شاء اهللون وعلى اليوتيوب وسنعلن عنها يف موقع زهرائي  الندوة أيضًا على موقع زهرائي   ضاآلتية سُتعر  
 ٌة مر  ج هي تطبيقي  خامتة الربنام كما قلت يف احللقة املاضية بأن  ا اجلزء الثاين من خامتة الربنامج  ، أم  تعاىل

إىل أذهان  وبشكل عملي   بالفكر املخالف يتسر   كان احلديث كيف أن  الكالم يف اجلزء السابق حيُث  
ثقٍة  م بكل  لي رمحة اهلل عليه وكيف كان يتكل  وكان املثال يف حديٍث لشيخنا الوائ خطبائنا وإىل كتب علمائنا

رموز  تفاسري الشيعة وعن أهم   ه كان ينقل عن أهم  الٍع كامل باملوضوع ألن  ه كان على اط  قوٍة وكأن   وبكل  
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يف احللقة املاضية وهذه هي مشكلتنا، مشكلتنا الكالم  ، مر  قة من أساسهاة خمت  القضي   الشيعة ومل يعلم بأن  
ها عقائد  ى منهم الوسط الشيعي الناس تتلق   ، الشيخ الوائلي وغريُه من خطبائنا رموز حمتمة يفمعق دة مشكلةٌ 

ة بينما احلقيقة غري ذلك، عن حتقيق وعن دق  و   عن خربةثون إال  م ال يتحد  ة بأن  وأفكارها وهم على ثقٍة تام  
، ب إىل جهلهاوالناس تضيُف جهله املرك   ب فيديل جبهلِه إىل الناسالرجل يعاين من جهٍل مرك   أن  الحظتم 

ن هو يُلع  ًا من هو القائل ن هذا القائل وليس مهم  هذا خالٌف ملنطق أهل البيت يُلع   وحني يقول قائل بأن  
، شخٌص جيهل حبديث أهل البيت يديل جبهاالتِه للشيعة ة هناالطام  احلديث الذي هو حديُث أهل البيت 

حديث ُن ًا هذا الشخص ولكن يُلع  ن وليس مهم   احلقيقة يُلع  يأيت شخٌص آخر يبني   ،يستسلمونو فيقبلونا 
ث عن ظاهرة ًا الشيخ الوائلي حنُن نتحد  الشيخ الوائلي أو غري الشيخ الوائلي ليس مهم   أهل البيت ألن  

أكثر  ،يومنا هذا ة إىلل يف الشيخ الوائلي أو يف غريِه يف مدرستِه املستمر  كانت تتمث    ث عن مشكلة إننتحد  
؟ يلجأ إىل تفسري التبيان إىل جممع عِه إىل أين يلجأك بتشي  ع املتمس  املتشي   ألن  ة من هذا النوع ي  املنابر الشيع

ا تنقل حديث أهل البيت وهي ال تنقل حديث أهل إىل امليزان وأمثال هذه التفاسري وهو على يقني بأن  البيان 
فحينما يأيت من يقول يا مجاعة هذا احلديث ليس حبديث أهل البيت ، نقُل حديث املخالفنيالبيت هي ت

ولكن حديث أهل البيت يُنكر ويُلعن ويوصف ًا ر منه وهذا ليس مهم  يُلعن هذا الشخص ويُفس ق و ُيسخ  
اً كبرية جد  مشكلة   ، املشكلة هنا هذا حديث أهل البيتزبالة كما وصفُه الشيخ الوائلي وهو ال يعلم بأن  ه بأن  

كم تأخذون من أناٍس جهلهم جهٌل ين أقول لشيعة أهل البيت الذين ال يريدون أن يعرفوا احلقيقة إن  لكن  
ب الذي ال يستطيع عيسى املسيح أن يشافيه، هو قال ، هذا اجلهل املرك  م جيهلونب جيهلون وجيهلون بأن  مرك  

  احلمق إين  بُ ُرص ومجيع أنواع األمراض قال إال  ه أحيا املوتى وعاجل الرُبص والعميان، العميان والهكذا، قال بأن  
ه يريد أن ر بأن  يتصو  ك يقول الذي يريد أن ينفعك فيضر  عالجه، من هو األمحق؟ أمري املؤمنني  تما استطع
يا لتعاسة ، أنا أقول لشيعة أهل البيت الذين ال يريدون أن يقبلوا احلقائق ه يضر كب ولكن  جهل مرك  ينفعك 

لون وهم قون هلم وتزغردون وهتل  ب تقبلون جهلهم وتفرحون بذلك وتصف  يعانون من اجلهل املرك  كم أناس حظ  
ونه زبالة سواء هذه العبارة أو ينقلون لكم حديث أعداء أهل البيت ويستهزئون حبديث الصادق والباقر ويسم  

الشيخ الوائلي ، ائلي فقط الشيخ الو غريها موجود أكثر من هذا احلديث يف حديث اخلطباء وأنا هنا ال أخص  
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ون حديث أهل ويسم  يرمون عليكم حبديث املخالفني ة ات الشيعي  ويف الفضائي  ة وكثريين على املنابر الشيعي  
 ال يعلم بأن  وهو ، ف يف حديثهِ ه هو الذي خير  ال يعلم بأن  ف وهو ونه باحلديث املخر  البيت بالزبالة ويسم  

ه زبالة وحينما يقول لكم قائل يا بأن  ي حديث اإلمام الصادق وحديث اإلمام الباقر ، يسم  الزبالة حديثُه هو
كم ويا نونه وتلعنون حديث أهل البيت يا لتعاسة حظ  لعمجاعة هذا حديث اإلمام الصادق وليس بزبالة ت

م وعندكم ب عند خطبائكم وعلمائك، هنيئًا لكم هبذه العقول وهنيئًا لكم هبذا اجلهل املرك  خليبة مسعاكم
نغبطكم على عقولكم اجلاهلة  ،نغبطكم أو شيٍء حنسدكم واهلل ما ندري على أي  هنيئًا لكم بذلك، فيضًا أ

ي عقولكم اجلاهلة، وحديث أهل البيت واضح وكلمات أهل البيت نغبطكم على العقول اجلاهلة اليت تغذ   أم
 حاٍل. ، على أي  واضحة

ثت نشراح حتد  شيخ الوائلي يف سورة الشرح أو اإلاملاضية إضافًة إىل ما ذكرُه الاملثال الذي تناولتُه يف احللقة 
ل الكتاب، يف هذه احللقة أريد أن أتناول مثااًل آخر عن معىن الصراط املستقيم يف سورة الفاحتة وهي يف أو  

كن من آخر يف مضمون عقائدهم وليف رواياهتم يف زياراهتم هو من أوضح األمثلة عند شيعة أهل البيت 
ل القرآن أو  ين جئتكم يف احللقة املاضية مبثاٍل من األمثلة لكن   الكتاب الكرمي وأنا هنا ال أريد أن آيت بكل  
 .القرآن ل من أجزاءكانت من اجلزء األو  حتة  سورة الفا وآتيكم اليوم مبثاٍل من آخر القرآن سورة النبأ،

} عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ ل اجلزء الثالثني، آخر جزء من أجزاء القرآن بعد البسملة اليوم نذهب إىل سورة النبأ وهي أو  

العظيم ما معىن هذا النبأ العظيم؟ من هو احلديث عن النبأ  * عَِن النَّبَِأ العَظِيم * الَّذِي هُمْ فِيِه مُخْتَلُِفون {

ختالف يف هذا وهذا الردُع الشديد بعد اإل ؟؟ ما هو هذا النبُأ العظيم الذي هم فيه خمتلفونهذا النبأ العظيم

أو ما هو ؟ من هو هذا النبأ العظيم ملاذا رد ومكر  ردع شديد ومؤك   } كَلَّا سَيَعْلَمُون * ثَمَّ كَلَّا سَيَعَْلمُون {النبأ 

 هذا النبأ العظيم؟

ّ:لّشيءّنذهبّإلىّكتبّالمخالفينوّ أ
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تفاسريهم  ابنو ء مشاخينا األجال   ن  ألد تفاسري الشيعة أيضاً وسي  د تفاسري املخالفني هذا تفسرُي الطربي وهو سي  
، الطربسي يف تفسري التبيان والطربسي كذلك وكمالهِ شيخنا الطوسي يكاد أن ينقلُه بتمامِه  ،على هذا التفسري

حني  ةثانيًة صه مر  الطربي، وخل   تفسري ص تفاسري املخالفني وعلى رأسهاه خل  مرتني ألن  تفسري الطربي  صخل  
فمجمُع البيان هو تفسرُي الطربي رة عن تفسري الطربي صورٌة مصغ  تفسري التبيان هو  ألن   ص تفسري التبيانخل  

تفسري التبيان للشيخ ص يف مضاعف، تلخيص لتفسري الطربي األصل وتلخيص لتفسري الطربي امللخ  
 الطوسي فهنيئاً لنا هبذه التفاسري.

} عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ * عَنِ النَّبَأِ  وسورة النبأ، ماذا قال الطربي يف تفسريِه؟تفسري الطربي وهذا هو اجلزء الثالثون 

_ البعث يف يوم  البعث، عن النبأ العظيم قال القرآن وقال آخرون ُعِنَي به يعني الخبر العظيم العَظِيم {

هو  هذا : يوم القيامة _قال يَتَسَاءَلُونَ * عَنِ النََّبأِ العَظِيم {} عَمَّ _وهو البعُث بعد الموت  _القيامة 

البعث شأن من شؤون يوم  ألن  يوم القيامة أو البعث وهو نفس املعىن  العظيم النبأاملراد من  تفسري الطربي أن  
 .القيامة أو هو القرآن هذا الذي جاء يف تفسري الطربي

} عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ _ بن عريب الصويف وهذا هو اجلزء الثاين من تفسريِه، يف تفسري سورة النبأ الدين  حميي تفسري

 النبأ العظيم هو القيامة الكبرى ولذلك قيل في أمير المؤمنين عليٍّ عليه السالم _ * عَنِ النَّبَأِ العَظِيم {

هذا صدر بيٍت من قصيدة معروفة هو النبُأ العظيُم  _هو النبُأ العظيم وفُ ْلُك نُوٍح  _هذا هو كتبُه هكذا 
 أ على املنابر دائماً:تُقر   لبيت وباُب اهلل وانقطع  اخلطاُب، من قصيدة مشهورةة اوفُ ْلُك نوٍح وتتم  

ٍدُّعِرَفّالصَّوابُّ َّزَلّالِكتَابـمّنَـــوفيّأبيَاتِهِّّّبآِلُّمـَحمَّ

 د األوصياء:ذكر سي  إىل أن تصل األبيات إىل 

ّابُّــوباُبّهللاّوانقطَعّالخطّّهوّالنبأُّالعظيُمّوفُْلُكّنوحٍّ
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األدب يف  يف كتببن العاص األبيات لعمرو  هذه أن  التأريخ يف رواياتنا أيضاً هناك يف كتب األدب يف كتب 
إىل كشاجم وهو ورأيتها يف بعض الكتب منسوبة دواوين الشعر بعض األحيان ينسبونا إىل الناشئ الصغري 

، هنا ابن عريب يف اجلزء الثاين وتُنسب إىل أكثر من واحدوبعضهم نسبها إىل ديك اجلن من شعراء الشيعة 
النبأ  هوأمير المؤمنين عليٍّ عليه السالم الكبرى ولذا قيل في النبأ العظيم هو القيامة  تفسريِه قال:من 

النظر عن  بغض   ا _الحقيقة والشريعة بكونه جامعًا لهمباعتبار الجمع والتفصيل  أيّ  العظيم وفُلُك نوحٍ 
د األوصياء مضمون النبأ العظيم هو سي   وأشار أن  ث يف معىن النبأ العظيم تفاصيل هذا الكالم هو حتد  

 ، هذا تفسري ابن عريب.صلوات اهلل وسالمه عليه

} عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ * َعنِ _يف اجلزء األخري من هذا التفسري وهذه سورة النبأ  تفسري القرآن العظيم البن كثري

ع الُمفظوهو النبأ العظيم يعني الخبر الهائل شيٍء يتساءلون؟ عن أمر القيامة  عن أيّ  النَّبَأِ العَظِيم {

_ النبأ العظيم البعث بعد الموت وقال مجاهد هو القرآن واألظهر األول يد قال قتادة وابن ز الباهر 
 .نفس الكالم الذي مر  يف تفسري الطربي

فق _ تت   القرآن البعث بعد الموتة النبأ _ ر يف تفسري سو  يضاً ، أهذا هو الدر املنثور جلالل الدين السيوطي
أشار إىل أمري   ابن عريب قال القيامة الكربى ث  ، إال  البعث بعد املوت : القرآن،تفاسريهم على هذين املعنيني

 .املؤمنني صلوات اهلل وسالمه عليه

ى اهلل _ صل   النبيّ عن النبأ العظيم وهو ما جاء بِه احمللي واجلالل السيوطي _  لوهذا تفسري اجلاللني للجال
، النبأ العظيم يف ة مرتبطة بيوم القيامةأيضًا القضي   _من القرآن المشتمل على البعِث وغيره  عليه وآله _

 .تفاسريهم هو يوم القيامة

عنا معىن ت علينا يف احللقة املاضية حني تتب  هذه مناذج من تفاسري املخالفني، هي نفس النماذج اليت مر  
، بينما وجدنا وبأيب بكٍر وعمررون الصراط املستقيم برسول اهلل املخالفني يفس   الصراط املستقيم فوجدنا أن  
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د الطباطبائي  السي  فقط يف هذا املعىن اللغوي وتركوا حديث أهل البيت إال  رون الصراط املستقيم أصحابنا يفس  
 ، شيٌء جاء به من عند نفسِه.ا هي على سبيل اجلريأورد الرواية وقال ما هي من التفسري األصيل وإمن  

ّ:نذهبّإلىّتفاسيرناّالشيعية

والنبأ معناه  ي يف التبيان؟ قال:هذا هو التبيان للشيخ الطوسي وهذه سورة النبأ، ماذا قال الشيخ الطوس
الشأن القرآن وقال مجاهد النبأ العظيم  نفس الكالم املوجود عند الطربي _ الخبُر العظيُم الشأن _

هذا ما قالُه شيخنا الطوسي مثلما اجلماعة  وقال قتادة وابن زيد هو السؤال عن البعث بعد الموت _
 وسي.ذكروا وهو ينقل عنهم وهذه طريقته الشيخ الط

، التبيان أيضاً من ولتفاسري املخالفني أيضاً  القرآن والذي هو خالصة لتفاسري املخالفنيجممُع البيان يف تفسرِي 
ومعناُه الخبر العظيم عن النبأ العظيم وهو القرآن  ه نقله أيضاً عن تفاسري املخالفني _تفاسري املخالفني ألن  

ا ال يجوز وعن البعِث والنشور عمّ ا يجوز و والخبر عمّ  وتصديق الرسوله ينبئ عن التوحيد الشأن ألنّ 
أ به وقيل النبأ العظيم ما كانوا يختلفون تنبّ وقتادة وهو هذا الذي يوم القيامة عن الضحاك وقيل يعني 

النبأ  ة والنار والرسالة والخالفة فإنّ والجنّ المالئكة والرسل والبعث إثبات الصانع وصفاتِه و من فيه 
 .تفسري واضح على طريقة املخالفني معروٌف يتناول الكل _

_ إشارة جمملة الكتاب  عن النبأ العظيم هو البعث أو الكتاب الصامت أو الناطق_  د عبد اهلل شرب  السي  
ها إشارة جمملة يعين ابن عريب كان أكثر د األوصياء لكن  الصامت أو الناطق إشارة إىل الكتاب الناطق إىل سي  

 .وكان واضح أكثرتصرحياً 

والمراد بالنبأ العظيم نبأ  هذا هو اجلزء العشرون من امليزان _ 256 الصفحةد الطباطبائي يف امليزان للسي  
الصفحة الكالم السابق يف وذكر نفس الكالم السابق الذي ذكرُه املخالفون، نفس  _البعث والقيامة 

النبأ العظيم  في بعض األخبار أنّ _  ل سطر يف هذا البحثأو   حبٌث روائي   261صفحة : ال، يف 256
أن  يف أهل البيت البد  ة د الطباطبائي إذا ذكر اآليات القرآني  السي   عليٌّ عليه السالم وهو من البطن _

ا وإمن  النبأ العظيم هو عليٌّ  على أن   ة ال تدل  الداللة اللفظي  يعين  وهو من البطن _ف من شأنا: قال: يضع  



 2( خاتمة الملّف جواألخيرة 72لحلقة )ا                                                      ملّف التنزيل والتأويل للشيخ الِغّزي     
 

- 7 - 
 

د األوصياء بالنبأ العظيم هو من خماطبة سي   الروايات وسنقرأ الزيارات ونرى هل أن  هو من البطن، حنُن سنقرأ 
 على هذا املعىن، يعين أن   ظاهر القرآن ال يدل   أن  البطن أو من الظاهر، هنا حني يقول وهو من البطن يعين 

جيعل ما  املنهج التفسريي ألهل البيت ه ال يتبىن  ملاذا؟ ألن   ،د األوصياءسي  النبأ العظيم ليست فيه داللة على 
اً يعين النبأ العظيم ميكن ليست تفسرياً أصلي  هو من قبيل اجلري من قبيل املصاديق جاء يف روايات أهل البيت 

د ، أمري املؤمنني هنا جمر   حدث آخرشخص آخر أو أي   أن يكون علي اً صلوات اهلل عليه وميكن أن يكون أي  
هذا املراد من تفسري يعين ينطبق عليِه وعلى غريِه ، هذا املقصود من اجلري، اجلري مصداق من املصاديق

ليست هناك يوم هناك مصداق  ميكن أن يكون يف كل  دة نطباقات متعد  هناك مصاديق إ، يعين اجلري
كلمات أهل ، ما كأن   ةوهنا حني يقول وهو من البطن أيضاً يشري إىل هذه القضي  ، د األوصياءة لسي  خصوصي  

وجهِه الظاهري هو فيهم، وهذه هي حريُة العلماء بني  البناء اللفظي حىت يف البيت واضحة وصرحية يف أن  
لِه يف بعض  يف قو يقبل هذا املعىن، من جهة يقبل، قال حىت  و التنزيل والتأويل، من جهة يؤمن هبذا املعىن 

النبأ العظيم  ث صرحيًا بأن  والزيارات عن أهل البيت تتحد  ة هائلة من الروايات نا منلك كمي  األخبار وليس كأن  
هذه الصياغات يف بعض األخبار  لكن    أمري املؤمنني صلوات اهلل وسالمه عليهيُراُد منه إال  ال  سٌم خاصٌّ إهو 
ر على هو عليٌّ صلوات اهلل عليه، أنا أكر  النبأ العظيم  ثانية وليس أن  النبأ العظيم عليٌّ، يعين هذه داللة  أن  

اه أهل البيت الذي املنهج الذي يتبن   نفس ه يتبىن  ه قال هكذا فإن  ر مبا أن  ع يتصو  ه اإلنسان خُيد  هذا القول ألن  
في بعض األخبار  :الحظوا ،يث أهل البيت ونرى الفارقحد ، سنقرأة ليست هكذايريده أهل البيت، القضي  

هو ما الشيء األوضح واألوسع واألبني  ا_ يعين يف بعض األخبار أم  النبأ العظيم عليٌّ عليه السالم  أنّ 
ما ة والسيّ في سورِه المكيّ به القرآن العظيم  الذي يهتم  المراد بالنبأ العظيم نبأ البعث والقيامة  ذكرُه هنا:

وبعد ذلك أورد  وهو من البطن _ _إىل آخر كالمِه  هتمام _كل اإل  العتائق النازلة في أوائل البعثةفي 
ة آيات يف بقي  ها تذهب بعيدًا ال عالقة هلا هبذا املوضوع لكن  ة أيضًا روايات عن املخالفني وروايات شيعي  

 ، هذا هو تفسري امليزان.السورة
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 _{ * الَّذِي هُمْ فِيهِ مُخْتَلِفُون} عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ * عَِن النَّبَِأ العَظِيم _ مغنيةد جواد تفسري الكاشف للشيخ حمم  

كما هذه أصول الدين   وباليوم اآلخر _ة ُم َحمَّد ة اهلل ونبوّ اإليمان بوحدانيّ إلسالم ثالثة اأصول  :مباشرةً 
 الذيوأضافوا أصل األصول فأضاف إليها علماء الشيعة أصل ُأِخذ  من املعتزلة وهو العدل ا عند األشاعرة ن  بي   

} عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ * عَنِ النََّبأِ العَظِيم* الَّذِي هُمْ  _، هنا ذكر أصول األشاعرة هو اإلمامة فجعلوه أصاًل خامساً 

ة ُم َحمَّد وباليوم اآلخر وقوم رسول اهلل ة اهلل ونبوّ أصول اإلسالم ثالثة اإليمان بوحدانيّ  فِيهِ مُخْتَلِفُون {

بخصوص هذه ولذا تساءلوا وقالوا مستغربين كانوا أبعد الناس عن هذه المبادئ ى اهلل عليه وآله  صلّ 
 .تناكالم أئم  رون وبعد ذلك نقرأ  كيف يفس  الحظوا علماءنا   _األصول الثالثة 

عن  _الذي هم فيه خمتلفون ، أيضاً عن النبأ العظيم  د الشريازيحمم  د تفسري السي  تقريب القرآن إىل األذهان 
له  ن مصّدقٍ مختلفون فمِ ار والَمَعاد أي هؤالء الكفّ ُق بالمبدِأ وهو ما يتعلّ  النبأ العظيم أي الخبر المهمّ 

يتعل ُق كما قال الذي هو ما  _ لنبأ العظيمل ٍب لهذّ مك نن أشبههم ومِ مِ باعتبار كونِه من أهل الكتاب أو 
 باملبدأ واملعاد.

_ أي الحدُث العظيم في كعادتِه يف عباراتِه الغائمةلُه من آخرِه  كالٌم ال تعرف أو  د فضُل اهلل،  وتفسري السي  
التي تكمن خلفه  الخارقةالتي تستثير السؤال حول القدرة ة طبيعتِه الكبير في عالقتِه بالمسألة الوجوديّ 

ستبعاد أو أو اإلستحالة بين وضعِه في دائرة اإلالذي هم فيه مختلفون في طريقة مواجهتِه المتداولة 
هم يريدون إثارة ألنّ أو هو رفٌض في صورة السؤال  به يريدون الخروج عنه لٌ هل هناك جه الشكّ 

وضوح الحقيقة في ذاتِه حتى إذا جاء الجواب باإليجاب ل ه ال يمثّ واإليحاء الخفي بأنّ الضباب حوله 
ه ليس ويبقى الغموض في تفاصيل النبأ العظيم لكنّ  إىل أن يقول: _ة منه أمامُه موقف السخريّ وقفوا 

ه ال يحتاُج أحٌد إلى ى أنّ حتّ أحد  ه معلوٌم لكلّ ًا للسؤال ألنّ الغموض الذي يثيُر العجب في جعلِه مورد
 فهمتم شيئاً من هذا الكالم؟ ذكره _
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، فون، املؤل  هذا هو النبأ العظيم يف كتب علمائنا، الشيء الغريب وهو شيء متعارف طلبة العلم يعرفون ذلك
 ،د الشريازيالسي   ،مثل كاشف الغطاء ،د الطباطبائيرون يعين مثل السي  خصوصاً املعاصرون املتأخ  نا  علماءأن  

ة  ًة من مجلة الكتب اليت يرجعون إليها يف الكشف عن املعاين اللغوي  عاد  رون املتأخ  نا ، علماؤ د فضل اهللالسي  
مكتبات العلماء ومكتبات من الكتب اليت ال ختلو منها  تاب جممُع البحرين للشيخ الطرحيي، معروفك

، اين، قاموسالستخراج املعوشيء طبيعي يرجعون إليه ه كتاب جيمع بني اللغة واحلديث والتفسري ، ألن  الطلبة
والنبأ  قال: ،هذه املعاين وهم حتمًا يراجعونه لنرى ماذا كتب فخر الدين الطرحيي عن النبأ العظيم، ذكر كل  

ه ينبئ وقيل هو القرآن ومعناُه الخبُر العظيم ألنّ  الرسالة ولوازمها العظيم هو نبأ القيامة والبعث وقيل أمر
قرأناها نفس العبارات موجودة هناك وهنا  _ز وما ال يجوز يجو ا وتصديق الرسول والخبر عمّ عن التوحيد 
يختلفون فيه من إثبات الصانع وصفاته وعن البعِث والنشور وقيل النبأ العظيم ما كانوا  قبل قليل _

، هذه العبارات تالحظون نفس العبارات والخالفة _ والرسالة ة والناروالمالئكة والرسول والبعث والجنّ 
بعده قطعاً وا الطربسي ولكن الذين جاءرة عن يعين هو مولود يف فتة متأخ    الطربسي قبلهألن  هو نقلها 

د شيخ حمم  المثل  ،د فضُل اهللمثل السي   ،د الشريازيمثل السي   ،د الطباطبائيمثل السي  يراجعون هذا الكتاب 
،  جواد مغنية، : وقد ذكر أيضاً الكتاب حتماً يراجعون هذا ، هؤالء جاءوا بعد عصرهمثل السي د عبد اهلل شرب 

ما هلِل ه قال وعن الباقر عليه السالم النبُأ العظيم عليٌّ أمير المؤمنين وعن أمير المؤمنين عليه السالم أنّ 
فضلي على األمم الماضية على اختالف ألسنتها  ي ولقد ُعرضَ ي وما هلل آيٌة هي أكبر منّ نبٌأ أعظم منّ 

ما جاء عن تعرض عن فضلي، يأخذون فقط املعىن اللغوي ويتكون مل  ين مل تشك  يع _فلم تقف بفضلي 
ه اخلطباء الباحثون العلماء ألن  فون يراجعونُه املؤل  ، هذا معروف هذا الكتاب أهل البيت، هذا شيء طبيعي

 معجم من معاجم اللغة وهذا جزء من أجزائِه.

ّ:أجمعينّفيّمعنىّالنبأّالعظيمّملنرىّماذاّقالّأهلّالبيتّصلواتّهللاّوسالمهّعليه

وما بعدها فقد ذكر  194 الصفحةمن  جلزء الثامن، ميكنكم أن تراجعوهاهذا هو تفسري الربهان وهذا 
وهي الرواية اليت رواها شيخنا الكليين يف جمموعًة عديدًة من كلمات أهل البيت، أنا سأكتفي بنموذج واحد 

وكتاب الكايف موجود هنا  ،يف تفسري الربهانرها الرواية األوىل ك  وهنا ذ   ،ل موجودة الروايةاألو  الكايف يف اجلزء 
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، أيضًا ذكرهاوروايات أخرى  ،نقاًل عن كتاب الكايفوموجودة يف تفسري الربهان ، الرواية موجودة فيه عندي
؟ هذا سؤال املخالفنينبأ األعظم وينقلون عن نا عن رواية الكايف يف تفسري اللكن امسعوا ملاذا يُعرض علماؤ 

يب محزة ( أبن الفضيل عن أبي محزةد عن حممّمسعوا هذه الرواية: )عليكم أنتم أن تطرحوه على أنفسكم، إجيب 

قَالَ : : )إنتبهوا للسؤال ،اإلمام الباقر عليه السالم، أبو محزة يقول لإلمام الباقر عن (عن أبي جعفرالثمايل )

وإن كان التفسري هو  ،( عن تفسري هذه اآليةنَّ الشيعَةَ يَسْأَلُونَكَ عَْن تَفْسريِ هذه اآليَةقُلْتُ لَهُ : جُعِلْتُ فِدَاك إِ

املخالفني  ألن   ،قة تفر  العام   قون بني كلمة تفسري وتأويل ألن  للذين يفر  التأويل والتأويل هو التفسري ولكن 
، اآلية هنا الشيعة تسأل عن تفسريها يعين عن باملخالفنياقتداًء قون أيضًا نا يفر  علماؤ  ،قونألهل البيت يفر  

} عَمَّ يَتَسَاءَلُوَن * عَِن النََّبأِ  :إِنَّ الشيعَةَ يَسَْألُونَكَ عَْن تَفْسرِي هذه اآليَة ل البائن املتبادر منها )األو  املعىن الظاهر 

ثُت ( املضمون الذي حتد  أَخْبَرتُهُم وَإِنْ شِئْتُ لَمْ أُخْبِرهُم قَال : ذَلَِك إِلَيَّ إِْن شِئْتُ) ؟( فماذا قال اإلمام{ مالعَظِي

وأنا قلت يف وقتها عندما وردت إليه جمموعة من األسئلة قرأت عليكم ما ذكرُه الشيُخ اإلحسائي عنه حني  
وقتها قلت وأنت ة ال جييب عنها ويف  اإلمام احلج  ه حىت  ق عليها بأن  ، هو عل  ال جُياب عليهاهذه أسئلة تافهة 

الروايات أيضًا اليت تشري إىل هذه ة، هذه من مجلة هذا األمر راجع إىل األئم  ما شأنك ومن أخربك بذلك 

أنتم أهل الذكر؟ نعم  } فَاسْأَُلوا أَهْلَ الذِّكِر إنْ كُنْتُم ال تَعْلَُمون {، حني ذكرت الرواية يسألون اإلمام ةالقضي  

حنن إن شئنا جنيب  ،؟ قال ال، جيب عليكم اجلواب؟ جيب عليكم السؤالالسؤال، جيب علينا حنُن أهل الذكر

قَال : ذَلِكَ إِلَيَّ إِنْ شِئْتُ أَخْبَرتُهُم ) بغرِي حسابفامُنن أو امسك نا ، هذا عطاؤ ة لناالقضي   ،وإن شئنا ال جنيب

{ قَاَل } عَمَّ يَتَسَاءَلُونَقُلْتُ : د بتفسريها )اإلمام هنا يؤك   (ريهَاثُمَّ قَال : لَكِنٍّي أُخْبِرُكَ بِتَفْسِ وَإِنْ شِئْتُ لَمْ أُخْبِرهُم

؟ اآلية أين حقيقتها ةُ ، شأني  ةُ ، هذا ضمري الشأني  هنا هي اآلية ةُ ( شأني  هِي يف أمريِ الْمُْؤمِنِني( تأكيد ): فَقَال : هِي

مِنِّي  هِي يف أمرِي الْمُؤْمِنِني عليه السالم ، ثُمَّ يقول : كانَ أمريُ املؤمنني يقول : ما لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ آيَةٌ هِيَ أَكْبَرُيف أمري املؤمنني )
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 هذا ، أن  وجلي  د األوصياء بشكل واضح ( هذا هو كالُم الباقر وهذا هو كالم سي  وَ ال لِلَّه مِنْ نَبٍَأ أَعْظَمُ مِنِّي 

ة بلفظِه الظاهري هو ألمري املؤمنني و ال توجد داللة أخرى هلذه الكلمة، الداللة احلقيقي   اهرِه بظاهرهِ سم بظاإل
باعتبار فما جاء يف بعض هذه الروايات ا لو جاء يف بعض الروايات واألخرية هي يف أمري املؤمنني، وأم  األوىل 

ت ن  وهذا هو من املضامني اليت بُ ي    والوصي   خبارات النب  خباراهتم من ا يوم القيامة هو من اوم البعث وأن  ي أن  
عليٌّ صلوات اهلل وسالمه ، يف مرحلة التأويل النبأ العظيم ةتة تدرجيي  مرحلة مؤق  يف مرحلة التنزيل ومرحلة التنزيل 

ومثل هذه  اً،ة والرواية صرحية والروايات كثرية جد  عليه وال يوجد معىًن آخر وراء ذلك، وهذا هو كالم األئم  
اً الرواية يف بصائر الدرجات  وما بعدها من اجلزء الثامن  194الصفحة  اجعوا، ر ويف مصادر أخرى كثرية جد 

 من تفسري الربهان.

من تفسري البطن، هل د الطباطبائي أو كما قال السي  فهل يف الزيارات يوجد جري ا إذا ذهبنا إىل الزيارات أم  
ة هنا واضحة تقف ختاطب أمري املؤمنني صلوات اهلل وسالمه عليه؟ القضي  يوجد مثل هذا يف الزيارات وأنت 

د األوصياء مثاًل نفس الزيارات اليت قرأت ال حتتاج إىل جري، أنت ختاطبُه بنفسه، إذا نذهب إىل زيارات سي  
يف  دُ رِ هذا ي   دائماً  ،منها يف احللقة املاضية نفس السطور اليت فيها ذكر الصراط املستقيم ذُِكر النبأ العظيم

ل القرآن واختت النبأ العظيم من آخر القرآن  من أو  ، هلذا السبب أنا اختت الصراط املستقيم ات معاً الزيار 
 .ثالكم

 السَّالمُ عَلَيَك أَيُّهَا الوَصُِي البَرُّ التَّقِيّد األوصياء يف مفاتيح اجلنان: )لسي  يف الزيارة الثالثة من الزيارات املطلقة 

! واضح د الطباطبائي؟قال السي  ( هنا على سبيل اجلري أو على سبيل البطن كما السَّالَمُ عَلَيكَ أَيُّهَا النَّبَأُ العَظِيم

السَّالمُ عَلَيكَ أَيُّهَا بِه ) د األوصياء هذا هو امسُه اخلاص  أنت ختاطب سي   جلي  و واضح  ، هذا الكالمالكالم

 (.الَمُ عَلَيكَ أَيُّهَا النََّبأُ العَظِيمالسَّ الوَصِيُ البَرُّ التَّقِيّ
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السَّالمُ عَلَى النَّبَأِ العَظِيم السَّالمُ عَلَى مَنْ أَنْزََل اهلل فِيِه وَإِنَّهُ ِفي : )من الزيارات املطلقةالسابعة إذا نذهب إىل الزيارة 

 صفة واضحةال( هذه  السَّالمُ عَلَى النَّبَأِ العَظِيم( )  الْمُسْتَقِيم يم السَّالمُ عَلَى صِرَاطِ اهللأُمِّ الكِتَابِ لَدَينَا لََعلِيٌّ حَكِ

 .د األوصياءزيارات سي   يف كل  

د األوصياء زيارات سي   إذا نذهب إىل زيارتِه يف يوم الغدير والزيارة منقولة عن اإلمام اهلادي وهي من أهم  

الَّذِي هُمْ فِيهِ مُخْتَلِفُون وَعَنْهُ  السَّالَمُ عَلَيكَ أَيُّهَا النَّبَأُ العَظِيم الْمُسْتَقِيم السَّالمُ عَلَيكَ يَا دِينَ اهلل القَويْم وَصِرَاطَهُ)

} عَمَّ يَتَسَاءَلُوَن * ؟ سورة النبأ ماذا قالت{ } عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ؟ ( بالضبط نفس اآلية، اآلية ماذا قالتيُسْأَلُون

الَّذِي هُْم ِفيهِ  السَّالَمُ عَلَيكَ أَيُّهَا النَّبَُأ العَظِيم؟ )هنا يف الزيارة ماذا تقول { هُْم فِيهِ مُخْتَلِفُونم * الَّذِي عَنِ النَّبَِأ العَظِي

 ؟!أين  هذا الكالم من كالم علمائنا( وهذا كالُم اإلمام اهلادي، مُخْتَلِفُون وَعَنْهُ يُسْأَلُون 

يف السابع ى اهلل عليه وآله امليالد يعين يوم ميالد رسول اهلل صل  ألوصياء يوم اد إذا نذهب كذلك إىل زيارة سي  

الَّذِي هُمْ فِيهِ مُخْتَلِفُون وَعَلَيهِ  النَّبَأُ العَظِيم السَّالَمُ عَلىد األوصياء )، الزيارة املخصوصة لسي  عشر من ربيٍع األول

، هناك ذه خماطبات صرحية بالبيان اللغويأو ه تفسري بالباطن أو ( يا مجاعة هذا جرييُعْرَضُون وَعَنْهُ يُسْأَلُون

وللباطن باطن هذا موجود يف الكتاب الكرمي ولكن هذه البواطن وهذه  للظاهر باطن وهناك للباطن ظاهر
د هو اسٌم لسي  يف بُعدِه اللفظي ا النبأ العظيم ث عن املعاين العميقة للنبأ العظيم أم  ا تتحد  إمن  احلقائق 

الَّذِي هُمْ فِيِه  النَّبَأُ العَظِيم السَّالَمُ عَلىنا أن حيرفوا احلقيقة إىل جهة ثانية ال أدري!! )ياء، ملاذا يريد علماؤ األوص

 (.مُخْتَلِفُون وَعَلَيهِ ُيعْرَضُون وَعَنْهُ يُسْأَلُون
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يَا ) األوصياء ماذا تقول له؟د لسي  يوم السابع والعشرين من شهر رجب زيارة خمصوصة اليف زيارة يوم املبعث 

 خِرِين السَّالَمُ عَلَيكَسَيَّدَ الوَصِيني السَّالُم عَلَيَك يَا وَصِيَّ رَسُوِل رَبِّ الَعالَمِني السَّالمُ عَلَيكَ َيا وَارِثَ عِلِم األَوَّلنيَ واآل

زيارات أمري املؤمنني  كل    ،( هذه زيارتُه يف يوم املبعثيمالسَّالمُ عَلَيكَ أَيُّهَا الصِّراطُ املُسْتَقِ  أَيُّهَا النَّبَأُ العَظِيم

 د األوصياء.اخلطاب فيها واضح لسي  

واضح م بني هاتني الصفتني ( هذا التالزُ يَا ابْنَ الصِّرَاطِ املُسْتَقِيم يَا ابْنَ النَّبَأِ العَظِيموحني خناطب إمام زماننا: )

، ا يريده أهل البيت، هذه كتبهمنا بعيداً عم  ملاذا يذهب علماؤ  ات وهذه األدعيةوالروايات صرحية وهذه الزيار 
 ،وهذه رواياهتم ملاذا؟! عن مثل هذه الكتب ينقل اخلطباءوهذه أدعيتهم وهذه زيارات أهل البيت هذه كتبهم 

ن كم تنقلون كالم املخالفني يرفضو ، فحينما نقول هلم بأن  اتثون يف الفضائي  عن مثل هذه الكتب ينقل املتحد  
،  وكالم أهل البيت غري هذا يرفضونم ينقلون عن رموز وحني نقول للشيعة يا شيعة هذا كالُم املخالفنيألن  

ة، أنا ال أستطيع ، وهكذا بقيت املعاين القرآني  اليت وقعت فيها الشيعة ةُ هذه هي حرية الشيعة وهذه هي الطام  
، جئت لكم مبثال الشيخ الوائلي جئُت لكم بأمثلة واضحةين لِه إىل آخرِه لكن  ع الكتاب الكرمي من أو  أن أتتب  

 لو  ه كان يبحث عن قول حىت  ثقة وباستهزاء هبذا القول الذي وصفُه بالزبالة وأن   ث بكل  على املنرب ويتحد  
طبعًا سيقولون  ، هو يصف هذا الكالم،فنيوينقل عن خمر  ف ه هو الذي كان خير  وال يدري بأن  ف كان خمر  

، أنا أعرف اآلن فه خمر  أن تقول هكذا لكن صحيح أن يصف كالم أهل البيت بالزبالة وبأن   ليس صحيحاً 
ال تنتقدونم ملاذا  أنتم ملاذا؟ العلماءملاذا أنت تذكر عيوب العلماء وأخطاء ينتقدونين يقولون الكثريون 

ين أدافع عن أهل البيت وجتدون أعذارًا ملن ينتقص من أهل البيت ونين ألن  تنتقد ؟ينتقصون من أهل البيت
 هما أهم  متحنوا أنفسكم أي  البيت وهم ينتقصون من أهل البيت، إ ملاذا ال جتدون يل عذراً وأنا أدافع عن أهل

من شخٍص أو تنتقص  ،عن أهل البيت أنت أو أن تدافع ،تدافع عنهًا ينتقص من أهل البيت أن جتد عاِلم
ة اليت تعاين منها الشيعة ستبقى والوثني  ة ة منقلبة والصنمي  ؟ ولكن القضي  هما أهم  أي   ،يدافع عن أهل البيت

 أهل البيت صلوات اهلل وسالمه عليهم أمجعني.تنخر العالقة الصحيحة فيما بني الشيعة وبني 
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القرآن سنجد النسبة الغالبة  امنيع مضاً وواهلل لو أردنا أن نتتب  هذا مثال واضح وصريح وصارخ جد  أن  أعتقد 
 املخالفني ، سنجد النسبة الغالبة يف كتب تفسري علماء الشيعة منقولة عنمن هذا القبيليا شيعة أهل البيت 

ة القضي   حىت  إىل الفقه،ىل التأريخ تذهب إىل العقائد و ة تذهب إالقضي  ة ال تقف عند التفسري فقط والقضي  
 .كبرية  ةلك القضي  ذ أبعد من

ل يف كتبنا وال يف فقه القرآن للمقداد السيوري مثاًل مثل هذا الكالم يُنق  أنا أقول مثاًل هذا كنُز العرفان  يعين
ه يشرح هذا الكالم يعود إىل أهل البيت ألن   هذا الكالم هو كالم املخالفني ألهل البيت ينقلُه وكأن    بأن  يبني  

كنُز العرفان ) ث، هذا هون املخالفني، أنا أقرأ لكم، وهو يتحد  هذا الكالم مأخوذ م وال يشري إىل أن   ويبني  
 الصفحةل وهنا ، هذا اجلزء األو  هجري قمري 1384احلرمني ( وهذه الطبعة طبعة طهران بني يف فقه القرآن

يف  سابعًا _ د إىل أن يقول:ويبدأ يعد   إذا عرفت هذا فهنا مسائل _ :يقول 362الصفحة يف  ،363
ة والواو صاغرون من الصغار وهو الذلّ  همو  ، يقول:ة يعطون اجلزية وهم صاغرونأهل الذم   ة أن  قضي  

يُدفع ويُقهر  يدفع الضريبة _ يالذم  يعين ل م ا يأيت  _تهم قيل هو أن يُدفع أن يعطونها حال ذلّ للحال 
وهو قائم واآلخذ مها وقيل أن يجيء ماشيًا يسلّ  _يدفع الضريبة  هُ هذا فوق أن   ته _بحيث تظهر ذلّ 

؟! أنا اآلن أسأل ما هذا اخلُُلق ي الجزية وأنت صاغر وُيصَفع على قفاه ُصفيعة _جالس ويُقال له أدّ 
من  البعض فر   ،من العراق البعض منهم فر   ،وا من بالد املسلمنيوالذين فر   ةيعيشون يف البالد الغربي  الذين 

يف  ،ةة دولة إسالمي  الذين عاشوا يف السعودي  ، دعين أسأل شيعة العراق واالذين فر   ،من لبنان البعض فر   ،إيران
بالد الغرب إىل بالد جاءوا إىل  سوريا ث  يف  ،يف لبنان ،ةشيعي  ة يف إيران دولة إسالمي   ،ةباكستان دولة إسالمي  

 ومثُل هذا كثري، هذا منوذج !! ومثُل هذا كثريأخالق أهل البيت ؟ يعين هذه األخالقكيف عوملوااملسيحيني  
ر املخالف الذي اختقنا اختاقاً، ؟ جاءنا من الفكمن أين جاء هذا؟ هذا ومثله من أين جاءنايُنقل يف كتبنا 

دار فاطمة، هذه أخالق  وا علىمهذه أخالق الذين هج ،، ما هذه أخالق أهل البيتقنا يف الفقهما اختُِ مثل
، ومثُل هذا  ه أخالق ُم ح م د وآل ُم ح م دما هذ ،نشأ يف حومة هذه األخالق؟ اإلرهابيني، أين نشأ اإلرهاب

 سأجُد هنا كثريًا وكثريًا وأقول إين   سأجُد  مثل هذه املعاين فإين  ع ولو أردت أن أتتب  كثري هذا منوذج صغري 
 .وجدُت ووجدتُ و   قد وجدتُ  فإين  أمامكم وإال  
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يف لت يف الواقع الشيعي اليت تشك  ة ة العقلي  اخللفي   ،ةة الثقافي  اخللفي  ة مشكلتنا يف قضي  تبقى مشكلتنا هي هذه 
ة واليت وسائل اإلعالم الشيعي   ،اتألهل البيت وال زالت املنابر والفضائي  جزٍء كبرٍي منها من الفكر املخالف 

هذا هو حديُث  ن  أب ة تبُث إىل الشيعة حديث املخالفني وقد حيلفون أمياناً مغلظة ويقطعونبأنا شيعي  ر تتصو  
م ينقلون عن مثل هذه الكتب وهذه الكتب ال تنقل عن أهل وما هو حبديث أهل البيت ألن  أهل البيت 

يف د الطباطبائي كما يفعل السي  فونا  م خيف  ولو نقلوا فإن  بيت العصمة صلوات اهلل وسالمه عليهم أمجعني 
، نعم هناك احلقيقة ، هذه هيلون من شأنايقل   ،بشكٍل وبآخر يعيبونا ،فونافونا ُيضع  خُيف   ،تفسريِه امليزان
ث عن هذه أحتد  تبقى مذكورة لكن أنا ال والداين  يعرفها القاصيهذه فقط ة معروفة مطالب شيعي  
أنا اهها  اجت  أن ينكرها وأن يغري  واحد اثنني ثالثة أربعة حبيث ال يستطيع  ،دةصة واحملد  املشخ  املوضوعات 

ث عن فقٍه ، أحتد  لِه إىل آخرهِ ث عن تفسرٍي للقرآن من أو  أحتد   ،ةة العام  والساحة الفكري  العام  اجلو  ث عن أحتد  
هذه التفاصيل الطويلة  عن كل   ،لِه إىل آخرهمن أو   شيعي   ث عن فكٍر عقائدي  أحتد   لِه إىل آخرِه،من أو   شيعي  

وكم أستطيع ربنامج حمدود والوقت حمدود الحاٍل  أي  ، وعلى ث عن نقطة هنا ونقطة هناكال أحتد   ،والعريضة
منُذ احللقة األوىل  ،أن آيت بتطبيقاتبداية الربنامج كنت دائمًا أحاول ين منُذ أن أضرب لكم من األمثلة لكن  

 حريةً  ؟ حقيقة أن   حقيقةأي   ،ب هذه احلقيقةة ألقر  تطبيقي   حلقة هذه احللقة هي أيضاً وإىل آخر حلقة و 
 .د مجيع العلماء وعند مجيع املدارس، وهذه احلرية عنما بني التنزيل وما بني التأويل العلماءيعيشها 

 ل من كتابِه األسفار، األسفار األربعة وهو من أهم  ني هذا اجلزء األو  مثاًل صدر الدين الشريازي صدر املتأهل  
، دار إحياء التاث العريب الطبعة 11الصفحة  ؟مةماذا يقول يف املقد   ،ةة عند املدرسة العرفاني  املصادر احلكمي  

 _ ني؟ملاذا يا صدر املتأهل   كثيرًا _ي ألستغفُر اهلل  وإنّ  أنصتوا إىل كالمِه _ ي _وإنّ  :، يقول1999اخلامسة 
ِع آراء المتفلسفِة والمجادلين من أهل الكالم في تتبّ  ؟ _ شيءٍ يف أي   عُت شطرًا من عمري _ا ضيّ ممّ 

ن لي آخر األمر بنور اإليمان وبتأييد ى تبيّ حتّ نهم في البحث في القول وتفنّ م جربزتهم وتدقيقاتهم وتعلّ 
ل الكايف موجودة هو لو قرأ روايات أهل البيت روايات أهل البيت يف أو   _قياسهم عقيم  ان أنّ اهلل المنّ 

قضى شطراً من عمرِه _ بعد ما ن لي ى تبيّ حتّ _حال  ، على أي  ياس هؤالء عقيمق الروايات تقول بأن  هذه 
 قياسهم عقيم وصراطهم غير مستقيم _ ان أنّ ن لي آخر األمر بنور اإليمان وتأييد اهلل المنّ ى تبيّ حتّ _
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قناه ولم وصدّ ما بلغنا منه آمنا به  فكلّ فألقينا زمام أمرنا إليه وإلى رسولِه النذير المنذر  _ فماذا فعل؟
بل اقتدينا بهداه وانتهينا بنهيه امتثااًل لقولِه تعالى: }َما ًا بحثيّ ومسلكًا ًا أن نخيل له وجهًا عقليّ نحتل 

متابعتِه ما فتح فأفلح ببركة ى فتح اهلل على قلبنا آتَاُكم الرَُّسول َفُخُذوه َوَما َنهاُكم َعْنُه فَانْ تَ ُهوا{ حتّ 
ة وبأقوال ابن عريب والصوفي  واليونانيني والفالسفة مني مشحون بأقوال املتكل  أنا أقول نفس الكتاب  _وأنجح 

، فهل هذا يوصي العارفني أن يعشقوا غالماً  هنا منه يف احللقات املاضية بأن  الذي قرأوهذا هو نفس الكتاب 
قة أين العتة من هذا احلديث _ ك عرفت احلقيبأن  ني ث يا صدر املتأهل  حني تتحد   !! ث  هدُي رسول اهلل

أو هذا هذا الكتاب هو القرآن  _ وكأن  ب بتزكية نفسك عن هواها فابدأ يا حبيبي قبل قراءة هذا الكتا
 ، أنا ال أقول كل  وبآراء اليونانيني والكالمينية ة املضل  بآراء ابن عريب الضال   اً الكتاب هو الكايف وليس مشحون

نفسك فابدأ يا حبيبي قبل قراءة هذا الكتاب بتزكية _ ، فيه الصح وفيه اخلطأ ما يف هذا الكتاب باطل
إىل آخرِه  _اًل أساس المعرفة والحكمةأوّ اها واستحكم اها وقد خاب من دسّ فقد أفلح من زكّ  عن هواها

ك يف العقيدة؟ أين التمس  ة الزهراء أين الكتاب؟ أين العتة؟ أين مركزي   ،ة نفس الشيءهذا هو كالم الصوفي  
ه قض ى شطرًا من من العمر يندم على أن  يعين هذا بعد مسرية طويلة  ؟ أين حديُث أهل البيت؟بإمام زماننا

، ونفس هذا الكالم منقول ة ثانيةمر   ه فُِتح  عليه نور اإلميان ووقع يف هذه احلفرةمني وأن  يف مطالب املتكل  عمرِه 
كبريًا من عمرِه   ه قض ى شطراً يأسف على أن  ه تفسري امليزان بأن  د حسني الطباطبائي صاحب د حمم  عن السي  

هذه د الطباطبائي يعرفون السي   وهذا القدر وخواص  هتمام وما كان املفروض يعطيها هذا اإلوراء الفلسفة 
، ك بشيءأن نتمس   البد  حينما نبتعد عن الكتاب والعتة  ، هذا هو الضياع، هذه هي احلرية،ة واحلقيقةالقضي  

، هذا منوذج من ين إذا فلتت يد ذهبنا إىل الضالليع (واضلّتَ نْا لَمَهِم بِتُ كْسَّمَتَ نْا إِمَ)كوا هبما قال متس   النب  

رجل  ،نابغة ، ما شئتعرب   ،عارف ،حكيم ،فيلسوف ،ني نابغة من نوابغ الشيعةصدر املتأهل   ،ةعظماء األم  
ر لوحدِه رسول اهلل أن يُذك   هل حُيب   ملاذا؟ ،عامل ال نستطيع أن نسلب عنه هذه األوصاف ولكن هذا حالهُ 

 لو ذكرنا املعصومني ر لوحده، هو لو ذكرنا امسه وحىت  أن يُذك   ها املوالون هل حيب  ، أي  ةها الشيعباهلِل عليكم أي  
، وا ع ل ي  الصالة البتاءال تصل   ،يها بتاءيسم   ،م هو ال يرضى ذلكى اهلل عليه وسل  صل  ينا عليِه ولكن صل   معهُ 

ا روحُه اليت بني د األوصياء مقرون إىل الزهراء فإن  يريد أن يكون مقروناً إىل إمام زماننا مقرون إىل سي  هو دائماً 
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لنا ُم ح م د  وأنا من حسني، أو  ، حسنٌي مين  أنا عليٌّ وعليٌّ أنا ،عليٌّ جلدة ما بني عينيه، مهجة قلبه ،يهجنب  
 احلسيين   احلسين   الفاطمي   العلوي   دي  ، هذا هو املنهج احملم  ُم ح م دنا أوسطنا ُم ح م د آخرنا ُم ح م د كل  

ة هبذا املستوى ة شيعي  منها، إذا مل نعترب من حال شخصي   نعترب ، هذه املواقف واملشاهد تلزمنا أناملهدوي  
صلوات اهلل  ة بن احلسن، النجاُة واخلالُص عند أعتاب احلج  فبحال من نعترب؟! هذه مناذج واضحة بني أيدينا

عند الشعراء وال عند األدباء وال  وسالمه عليه، واهلِل ال حُتص ل النجاة ال عند العرفاء وال عند الفقهاء وال عند
والعتة والكتاب  الكتابة بن احلسن يعين ة بن احلسن واحلج  عند أعتاب احلج   واملنجى، النجاة أي أحد

أن نأخذ املنهج منهم صلوات اهلل وسالمه  البعيدة عن أهل البيتن ال نعتمد على املناهج أ والعتة يعين
التنزيل  ل من حديثي يف هذه احللقة واليت هي اجلزء الثاين من خامتة ملف  عليهم أمجعني، هذا هو اجلزء األو  

 .والتأويل

املشكلة يف ، املشكلة واضحة صنا املشكلةبعد أن شخ  إذا أردنا أن ننظر إىل الواقع الشيعي  تفريعًا على هذا
بني التنزيل والتأويل، وبسبب هذه احلرية دخل الفكر املخالف صارت هنا ثغرة  الواقع الشيعي هو احلرية

فدخل الفكر املخالف وهذه ما استطاع العلماء أن يهضموا مرحلة التأويل  ،بسبب احلرية بني التنزيل والتأويل
ة دخل الفكر املخالف قطعًا ستكون هناك كان مشحونًا بالشواهد واألدل  ة والشواهد واضحة والربنامج  األدل  

سة املؤس   ة الشيعة، ألن  ث عن عام  ة ال أحتد  سة الديني  ث عن املؤس  وأنا هنا أحتد  تأثريات يف الواقع الشيعي 
على هذه  ة، قطعًا ستنعكس آثارة الشيعي  خالصة األم   ،خالصة اجملتمع الشيعي ،ة هي خالصة الشيعةالديني  
، ةسة الديني  املوجودة يف املؤس  أشري إىل بعٍض من هذه الظواهر  ،سة وهنا أشري إىل بعٍض من هذه اآلثاراملؤس  

النظر عن األمساء أنا هنا ال أريد اإلشارة إىل أمساء  بغض   ةسة الديني  ع يف املؤس  هناك ظاهرتان يلمحهما املتتب  
ر أحداً  ال أوف  ين  وال من باب التوفرِي ألحد إ ال من باب اجملاملة ألحدوحني أقول ال أريد اإلشارة إىل أمساء 

يف الواقع الشيعي، إذا  ث عن ظواهر ظواهر موجودة ين أحتد  ألن  لكن ال حاجة لذكر األمساء وال أجامُل أحداً 
البحث إىل  لة أنا أيضًا بإمكاين أن أحو  ة إىل مسألة شخصي  لون القضي  كان اآلخرون يؤذيهم ما أقول وحيو  

 يف النجف يف، هناك أشخاص ستطيعأنت أن أنزل إىل هذه اهلاوية وإن ك ين ال أحب  ، ولكن  حبٍث شخصي  
 ،صل إىل هذه الصور والوثائق والفيديواتع أن أوالوثائق وأنا أعرفهم أستطيالصور  قم هوايتهم أن جيمعوا
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الع ط  على اأنا  اً ًا جد  تفاصيل كثرية جد  ة وتفاصيل كثرية، شخصي  ث عن أمور أصل إليها وهي تتحد  
أخوض يف  إذا أراد الطرف اآلخر أن جيعلين إال  ة ين ال أريد اخلوض يف القضايا الشخصي  بتفاصيلها لكن  

ا أتناول ة وإمن  ا أنا ال أريد احلديث عن القضايا الشخصي  اً إىل ذلك أم  مضطر  ة حينئٍذ سأكون القضايا الشخصي  
 .ياتمسم  ظواهر من دون أمساء ومن دون 

 ة:ة الشيعي  سة الديني  هناك ظاهرتان واضحتان في المؤس  

ّهناكّظاهرةّالتدليسّالتثقيفيّ

ا أحبث ما وإمن  أنا هنا ال أحبث يف النوايا هناك تدليس يف التثقيف قد يكون مقصوداً قد يكون ليس مقصوداً 
كثرية أمثلة  التثقيفي سآتيكم بأمثلة  س، التدليةهناك تدليٌس تثقيفي وهناك عبثي   ،هو موجود على أرض الواقع

 مثالً: ،موجودة سآتيكم بأمثلة على التدليس التثقيفي

( هذه فَِللْعَوَامِّ أَْن يُقَلِّدُوه اهوَهلًَا فَ الِخَاه مُ لَ وْمَِِ ِلأَمْرِ اًيعَ طِمُ هِينِدًِا لِظَافِِه حَسِفْنَاً لِنَائِاء صَ هَقَالفُ نَ مِ انَكَ  نْا مَمَّأَفَ) هذه الرواية

اًل هذه الرواية يف ة والظواهر واملصاديق على التدليس التثقيفي، كيف؟ أو  الشواهد واألدل   الرواية هي من أهم  
 ة، للعلم حنيوحىت البقي  ح يف كتابه التنقيح د اخلوئي ُيصر  ، السي  ة رواية ضعيفُة السندسة الديني  نظر املؤس  

د اخلوئي رمز من رموز الشيعة ومرجع من ، السي  د اخلوئيعندي مشكلة مع السي   د اخلوئي ماث عن السي  أحتد  
سة يف نظر املؤس  د اخلوئي هو جهبذ اجلهابذة السي   اًل ألن  د اخلوئي؟ أو  ث عن السي  مراجع الطائفة ملاذا أحتد  

ىت غريهم هم تالمذتُه بشكل األربعة الكبار وحهذا واحد، مجيع مراجع النجف اآلن املوجودون ة الديني  
تالمذة  م تالمذة مباشرون يف قم وغري قما أن  ة األخرى إم  ة املناطق الشيعي  ، وكثري من مراجع قم وبقي  مباشر

، اآلن املنهج املوجود يف الواقع أو هم ينهلون ويستفيدون من كتبهِ أو تالمذة لتالمذتِه  د اخلوئيمباشرون للسي  
زاً د اخلوئي كان ممي  ي  سوالكبرياً د اخلوئي ترك تراثاً  السي   د اخلوئي ألن  مناطق العامل هو منهج السي   يف كل  ي الشيع

ث عن كثريون هلذا السبب أحتد  وعنده تالمذة  ون ة يعرفها املختص  يف درسِه وإىل آخرِه وهذه القضي  و  يف حبثهِ 
املباشرون  ا تالمذتهُ مراجع قم إم   هم تالمذتهُ مجيع مراجع النجف اآلن األمساء املعروفة  هُ د اخلوئي ألن  السي  

موا ودرسوا ا تعل  تالمذة لتالمذتِه وإم  ا ا من تالمذتِه وإم  وا، إم  على قيد احلياة أو الذين توف  سواء من الذين هم 
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، فوناوالرواية معروفة بني العلماء يضع   يأيت إىل هذه الرواية ُيضع فها د اخلوئي حينماوأخذوا من كتبه، السي  
املعروف بني سائل ولكن الشيء الر ق الرواية يف كتابه يوث  شيخ مرتضى األنصاري ال صحيح أنا ذكرت بأن  

 اية ليست ضعيفة،، بالنسبة يل الرو عب  ملاذا؟ وفقًا للمنهج الرجايل املت  ، ضعيفة السند  هذه الروايةالعلماء أن  
تفسري اإلمام ، ضعيفة من جهة املصدر، مصدر هذه الرواية هذه الرواية ضعيفة ةسة الديني  لكن بالنسبة للمؤس  
التفسري املنسوب إىل اإلمام ، يعين ليس تفسريًا لإلمام العسكريونه التفسري املنسوب العسكري هم يسم  

ضعيف، الرواية ضعيفة عندهم، إذا كانت الرواية ضعيفة ضعيف يف نظرهم والسند أيضًا املصدر العسكري 
إذا كانت ضعيفة ملاذا؟  ،الفقهاء نفس املراجع يذكرونا ؟ هم نفساتعلى املنابر يف الفضائي  ر دائماً ُتذك   ملاذا

؟! يف الدروس فونا يف الدروسالتثقيف على شيء ضعيف؟! وإذا مل تكن ضعيفة ملاذا إذًا تضع   ملاذا يتم  
ملاذا ُتضع ف هذه الرواية يف ا ضعيفة تقولون بأن  فات يف أحباث اخلارج يف الكتب واملؤل  ا ضعيفة ن بأن  تقولو 

 ،هبذه الروايةق على األلسنة وحينما يكون احلديث عن التقليد وعن الفقهاء يؤتى الدروس والكتب وملاذا ُتطل  
 ل.، هذا التدليس األو  ؟! أليس هذا تدليسملاذا

فَأَمَّا مَنْ كَاَن مِنَ الفَُقهَاء صَائِنَاً لَِنْفسِهِ حَافِظَاً لِدِينِهِ مَُخالَِفاً لِهَوَاه ) كلماتالتدليس الثاين: الرواية طويلة يؤخذ منها  

 إىل هنا ويقطعون احلسن العسكري عليه السالم،هذا بني يدي تفسري اإلمام  (ْولَاه فَِللْعَوَامِّ أَْن يُقَلِّدُوهألمْرِمَ مُطِيعَاً

 فَلِلْعَوَامِّ أَنْ يُقَلُِّدوه: )، مباشرًة بعدهذا تدليس معنوي   ألن   ،ع الرواية هكذابينما ليس صحيحًا أن تُقط  الرواية 

بَعْض إِلَّا ين قال: )يد  ذكر ق  ( تأكيد من اإلمام، تالحظون هنا ال جَمِيَعهُم  وَذَلِكَ الَ يَكُون إِلَّا بَعْض فَُقهَاء الشِيعَة

، ملاذا هذا السطر بعد تلكم الكلمات  ال حتدث شبهة( للتأكيد، حىت  ال جَمِيعَهُم( وما سكت )فُقَهَاء الشِيعَة

 ر؟ هذا تدليس.ال يُذك  

، مصدر الرواية قيل له املصدر ضعيفا ضعيفة ولو سأل سائل عن ثون عنها بأن  ل الرواية تتحد  التدليس األو  
، تؤخذ هذه العبارات اليت إذا ما أطلقت على املنابر يف سند الرواية ضعيفتفسري اإلمام العسكري ضعيف 

اجلميع هكذا واإلمام الصادق ال  ث عن مدح العلماء واملراجع فتوحي هذه الرواية بأن  ث يتحد  سياق املتحد  
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بعد تلكم  ر هذا السطر( فلماذا ال يُذك  ال جَمِيعَهُم شِيعَة وَذَلِكَ الَ يَكُون إِلَّا بَعْض فُقََهاء ال) يقول: ،يقول ذلك

 . احلقيقة للناس، هذا تدليس تتبني  حىت  الكلمات 

ث عن الفقهاء تتحد  نفس هذه الرواية  ح هذا الكالم بأن  ثون ويُطر  ث املتحد  حينما يتحد  اآلخر  سالتدلي

اح وَرْ م األَهُونَبُلِسْم يِهُنَّإِه فَ ابَحَصْأَ يٍّ وَلِعَ بنِ ني سَى احلُلَيد عَزِيَ  يشجَ نْا مِ نَتِيعَاء شِفَعَى ضُلَر عَضَم أَهُوَ: )وتقول

م هُنَّ أَون بِهُ بِّشَمُالْون بُاصِوء النَّالسُّ اءُمَلَاء عُلَؤُهَوَ    مهِائِدَعْأَ نْلِمَا لَحِقَهُم مِ ال وَحْلُ األَضَفْاهلل أَ دَنْني عِوبِلُسْمَلْلِال وَوَمْاألَوَ

 قَّاحلَ  صدِن قَم عَهُونَعُنَمْيِم وَهُونَلُّضِيُا فَتنَيعَاء شِفَعَضُ ىلَعَ  َةهَبْالشُّوَ كَّالشَّ ونَلُخِيُدْون ادُعَا مُنَائِدَعْأَلِوَون الُ وَا مُنَلَ

وأنا ذكرت مثال عن أحد املراجع يف النجف ذهب ( ماذا يقولون؟ يقولون هذه املعاين غري موجودة يبصِمُالْ

ليست فقط هي ة ، وهذه القضي  ة من أساسها وذكرتون وأنكر القضي  جمموعة من أساتذة وطلبة جامعي  إليه 
 ة معروفة.، هذا تدليس أو ليس بتدليس؟! هذه قضي  ر هذه احلقيقةة تُنك  هذه القضي  ، أنا أعرف هذه

الفقهاء املخالفني ألهل تدليس آخر حينما ُيسأل عن فقهاء السوء املذكورين يف هذه الرواية يُقال هؤالء 
 من جهة ث عن فقهاء الشيعة ال ذكر فيها لفقهاء املخالفني إال  تتحد  هلا إىل آخرها البيت بينما الرواية من أو  
فقط من جهة  ةمراكب فقهاء العام  ه من ركب من هؤالء الفقهاء من فقهاء الشيعة التشبيه، اإلمام يقول أن  

 :مثالً ق مصاديق هذه الرواية بحث عن تطبيق مصاديق هذه الرواية نطب  ، حينما نريد أن نهمالتشبيه فيذم  

وَْلاه فَِللْعَوَامِّ أَْن ألْمرِمَ فَأَمَّا َمنْ كَاَن ِمنَ الفَُقهَاء َصائِنَاً لِنَْفسِهِ حَافِظًَا لِدِينِهِ مُخَالِفًَا لِهََواه مُطِيَعاً) :لو حينما نأيت فنق

ملاذا  ،( ما قالت فعلى العوام  فَلِلَْعوَامِّ أَْن يُقَلِّدُوه) تقول بالتخيري( هذه الرواية ال تقول بوجوب التقليد يُقَلِّدُوه

ة ري  ط، أنا ما عندي إشكال يف التقليد التقليد ضرورة ف؟ أليس هذا تدليسهبا على وجوب التقليد ل  ُيستد  

 (فَلِلْعَوَامِّ أَنْ يُقَلِّدُوه، الرواية قالت: )على ذلك لرواية ال تدل  على وجوب التقليد اهبذه الرواية  لكن أن يستدل  

، نفس العلماء أليس هذا تدليس؟ أكثر من هذاهبا على وجوب التقليد  ملاذا ُيستدل   ،ون جيوز هلمالعوام خمري  
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؟ حني يورد د اخلوئيماذا يقول السي   ،ا التنقيح يف شرح العروة الوثقىهذ، اخلوئي داآلن إذا نذهب إىل السي  

 _الرواية ضعيفُة السند  اًل أنّ ويدفعُه أوّ  :( إىل آخرِه، يقولفَأَمَّا َمنْ َكاَن ِمنَ الفُقََهاء صَائِنًَا لِنَفْسِهِهذه الرواية )

وبعد  ماد عليه _عتلم يثبت بطريٍق قابل لإلالتفسير المنسوب إلى العسكري عليه السالم  ألنّ  ؟ _ملاذا
_ إىل آخر الكالم ال مجاهيل جملة من ال في طريقهِ  فإنّ  _ ويف سند الكتابذلك يدخل يف سند الرواية 

من التنقيح مباحث  223الصفحة ، الرواية ضعيفة السند، يف ة املغلقةأريد أن أتعبكم بالعبارات الفقهي  

فَأَمَّا مَنْ َكانَ بالنسبة هلذه الرواية: ) _وعلى الجملة  ماذا يقول؟ يقول: 223 الصفحة، يف جتهاد والتقليداإل

 على ال تدل   د _قلَّ المُ  في ال داللة لها على اعتبار العدالةالرواية  وعلى الجملة أنّ  _ (مِنَ الفَُقهَاء

 237 الصفحةد، نذهب إىل قل  يف املعلى اعتبار العدالة  الرواية ال تدل   أن   223 الصفحة، هذا يف العدالة
المتعين هو األخير  يظهر أنّ  _يف نفس الرواية  ل في الرواية _ومع التأمّ  ؟ _ماذا يقول ،نفس الكتاب

فما عرفنا هذه الرواية هي يعين هي تشتط العدالة  ط في الُمقلَّد زائدًا على العدالة شيء آخر _شترَ فال يُ 
وعلى  :يقول 223الصفحة ُث عنها هذه هي احلرية، يف ، هذه هي احلرية اليت أحتد  ولكن مر  ضعيفة السند 

الصفحة يف  ،على العدالة إذًا ال تدل   الرواية ال داللة لها على اعتبار العدالة في الُمقلَّد _ الجملة أنّ 
المتعين هو األخير فال يشترط في الُمقلَّد زائدًا على  يظهر أنّ ل في الرواية ومع التأمّ  :يقول 237

 أن ال يكون ُمقِباًل على الدنياة شرائط مرجع التقليد _ قضي  هذه مىت؟ حينما ناقش  العدالة شيء آخر _
ال يوجد ليس هلا مصاديق يف اخلارج ماذا قال؟ قال هذه الرواية ث عن هذا املوضوع وأورد الرواية حني حتد  _

وإطالقها لم يوجد لها يَد بالرواية ظاهرها ر وعلى الجملة إن أُ  _ 237 الصفحة ، يففقهاء هبذه الصفة
 ألن  ة ، هذه درجة مثالي  املواصفات هبذه، وفعاًل ما موجود فقيه ال يوجد فقيه هبذه املواصفات _مصداق 

ة عن قضي   د اخلوئيالسي  ث حني يتحد   ، يعين مثالً ث عن واقعِه عن نفسِه وعن الذين معهد اخلوئي يتحد  السي  
معىن يقول  ًا لهواه _شرعيّ الزمُه عدم جواز الرجوع إلى من ارتكب أمرًا مباحًا  حيث أنّ : خمالفة اهلوى

ولكن هذه األمور ة مباحة س أمور شرعي  مُيارِ الفقيه الذي  هُ ( معناه أن  مُخَالِفَاً لِهَوَاههذه الرواية حينما تقول: )
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د ، يعين مثاًل السي  ا يشري إىل نفسهِ لرمب  يقتضيها فالرواية ال تشمله ، هواه خيالف فيها هواهة املباحة ال الشرعي  
وسيجارة بعد سيجارة يشرب هذه السيجارة وبعدها سيجارة سيجارة بسيجارة  نيدخ  اخلوئي كان معروفاً عنه 

الذين يزورون  د اخلوئي كل  السي  اجلميع يعرفها عن  ،ليست مستورةئة معروفة هذه ظاهرة وهذه ظاهرة سي  
ها ظاهرة لكن  ث عن حرمة هنا ال نتحد  قطعًا هذه الظاهرة هي ظاهرة هوى د اخلوئي يرون هذه الظاهرة السي  
ئة للناس أسوة سي  ئة للشباب ا أسوة سي  ألن  رجع التقليد قد تقذع يف عدالتِه ة بالنسبة ملئة قد تكون حمرم  سي  

الزمُه عدم  حيث أنّ  د _هذا مصداق للكالم الذي يقوله السي  ة، لكن القضي  ولكن ال نريد اخلوض يف هذه 
في  ه مخالٌف لهواه وعليِه البدّ اً لهواه إذ ال يصدق معه أنّ جواز الرجوع إلى من ارتكب أمرًا مباحاً شرعيّ 

غير المعصومين عليهم صف بذلك ومن المتّ  ى في المباحاتحتّ لهواه من اعتبار كونه مخالفًا  الُمقلَّد
، اً كالم منطقي جد  _غيرهم ولو ُوجد فهو في غاية الشذوذ صف بِه ه أمٌر ال يحتمل أن يتّ فإنّ  السالم

فقهاء د هلذه الرواية يف الواقع وهذا سي  صادق مئة يف املئة يف كالمِه يعين ال توجد مصاديق د اخلوئي هنا السي  
أو الرواية تنطبق على اجلميع  هذه للناس بأن  ة يقول هذا الكالم، إذًا ملاذا يكون هناك إحياء املدرسة األصولي  

، وهناك تدليس وتدليس وتدليس كثري هذا الذي ه تدليسوالواقع غري ذلك!! هذا كل  تنطبق على فالن وفالن 
 فيه تدليس كثري.قصدتُه بالتدليس التثقيفي، هناك تثقيف للشيعة ولكن 

وَكَذَلِكَ يقول: )؟ ، ماذا يقول إمامنا الصادقبني أيدينانرجع إىل نفس الرواية اليت هي حنُن مثاًل إذا أردنا أن 

 ،تقليد اليهود ألحبارهم واإلمام الصادق ذم  دون أحبارهم اليهود يقل   بدأ عن أن   ( هو احلديثعَوَامُّ أُمَّتِنَا

 ايَنْام الدَّطَى حُلَب عَالُكَالتَّة وَديدَة الشَّيَّبِصَالعَوَ راهِالظَّ قَسْ م الفُهِائِهَ قُفُ نْوا مِ فُرِا عَإذَ وَكَذَلِكَ عَوَامُّ أُمَّتِنَا: )يقول

هذه النقطة وخصوصاً لطلبة العلم ولكن هذه النقطة أنا أقول ال نريد احلديث عنها هذه نقاط حنُن  (اهَامِرَحَوَ

هذه موجودة يف  (اًقَّحِتَسْرهِ مُمْ أَح الَ إصْان لِكَ  نْإِوَيه لَون عَبُصَّعَتَيَ نْاك مَلَهْإِوَ)ة سة الديني  أليس موجودة يف املؤس  

( هذه اًقَّحِتَسْمُةِ انَهَاإلِذاللِ وَإلِلِ انَكَ نْإِوَه وا لَبُصَّعَتَ نْى مَلَعَان سَحْاإلِوَ رِّالبِ بِ قِفُّرَالتَّبِوَ ؟ )ة أو السة الديني  املؤس  
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وَكَذَلِكَ هذه الصفة موجودة أو ال؟ ) ةسة الديني  نتم العاملون يف املؤس  أ ؟وجودة أو غري موجودة باهلل عليكمم

وَالعَصَبِيَّة الشَّديدَة وَالتَّكَالُب ) ةث عن هذه القضي  ( قلت ال أحتد  إذَا عَرِفُوا مِنْ ُفقُهَاِئهِم الفُسْقَ الظَّاهِر عَوَامُّ أُمَّتِنَا

بون ( يتعص  وَإِهْلَاك مَنْ يَتَعَصَّبُون عَلَيه)موجودة أو غري موجودة  ا هذه النقطة( وإمن  عَلَى حُطَام الدَّنْيَا وَحَرَامِهَا

وَبِالتَّرَفُِّق وَإِنْ كَان لِإصاْلَح أَمْرهِ مُسْتَحِقَّاً( يُهلكونُه )وَإِهْلَاك مَنْ يَتَعَصَّبُون عَلَيهخيالفهم يف الرأي )عليه يعين الذي 

سة ها العاملون يف املؤس  ( أنا أقول لكم أي  لِ وَاإلِهَانَةِ مُسْتَحِقَّاًلِإلِذالبُوا لَه وَإِْن كَاَن بِالبِرِّ وَاإلِحْسَان عَلَى مَْن تََعصَّ

هَؤاَلءِ  مثل نعَوَامَِّنا مِ نْقلَّدَ مِ  نْمَفَالرواية: ) تستمر   ؟هذه احلقيقة موجودة أو الة وم الديني  ة يا طلبة العلالديني  

فَأَمَّا مَنْ َكانَ ) هذا تدليس ،أ لكم( هذا ال يُقر  تَعَالَى بِالتَقْلِيد لِفَسَقَةِ فُقََهائِهِمم اهلل هُمَّذَ ينَذِود الَّهُ اليَ لُثْم مِهُفَالفُقَهَاء 

( َفلِلَْعوَامِّوَْلاه ألمِْرمَ فَأَمَّا مَْن كَانَ مِنَ الفَُقهَاء صَائِنَاً لِنَفْسِهِ حَافِظَاً لِدِينِهِ مَُخالِفَاً ِلهَوَاه مُطِيَعاً)( اآلن تأيت مِنَ الفُقََهاء

فَإِنَّ مَنْ رَكِبَ مِنَ )اإلمام الصادق هذا كالم  (ال جَمِيعَهُم وَذَلِكَ الَ يَكُون إِلَّا بَعْض فُقََهاء الشِيعَة  أَنْ يُقَلِّدُوهون )ري  خمُ 

فِيمَا يُتَحَمَّلُ  كَرَامَة لَهُم وإِنَّمَا كَثُرَ التَْخلِيطفَال تَقْبَلُوا مِنْهُم عَنَّا شَيئَاً وال مَرَاكِبَ َفسَقَةِ فُقََهاءِ العَامَّة  القَبَائِحَ وَالفَواحِش

لِجَْهلِِهم فَهُم يُحَرِّفُونَهُ ِبأَسْرِِه )ا ثون عن  يتحد   ،اينقلون عن   ( يعينعَنَّا أَهْلَ البَيت لِذَلِك ألَنَّ الفَسَقَة يَتَحَمَّلُون عَنَّا

من عَرَضِ الدُّنَْيا َما ُهوَ وا جرُّيَ ا لِينَ لَعَ بَذِالكَ ونَدُمَّعَتَيَ لِقلَّةِ مَعِْرفَتِهِم وَآخَرِينعَلَى غَرِي وُجوهِهَا عُونَ األَشْيَاء وَيَضَ

وَمِنْهُم قَوٌم واضح: )قد ال تكون واضحة لكن هذا املصداق  ، تلك مصاديق( املشكلة هناإِلَى نَارِ جَهَنَّمزَادُهُم 

 دَنْا عِنَون بِصُقِتَنْيَوَ انَتِيعَدَ شِنْ ون بهِ عِهُجَّوَتَيَفَيَتَعَلَّمُونَ َبعض عُلُومِنَا الصَّحِيحَة ال يَقدِرونَ عَلَى القَدحِ فِينَا نُصَّاب 

 وَيَنْتَقِصُون بِنَا عِنْدَ نُصَّابِنَا) ال فرق بيننا وبينكمينتقصون ويقولون حنُن معكم  ابص  ( حينما خيتلون بالن  انَابِنُصَّ

ا نَتِيعَ شِ نْاملُسْتَسْلِمون مِ ه لُبَّقَتَيَا فَهَنْ اءٌ مِرَنُ بُحْ يت نَالَّ اينَلَيب عَاذِكَاألَ نَه مِافَعَ ضْاف أَعَضْأَ ثُمَّ يُضِيفُونَ إِلَيهِ أَضْعَافَهُ  وَ
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وَهُم أَضَر عَلَى ضُعَفَاء )؟ هؤالء فقهاء الشيعة من هم هؤالء (وَهُمْ أَضَرفَضَلَّوا وأَضلّوهُم ا نَومِلُن عُه مِنَّى أَلَعَ

وَاألَمْوَال وَلِلْمَسْلُوبِني عِنْدَ اهلل أَفْضَُل  شِيعَتِنَا مِْن جَيش يَزِيد عَلَى احلُسَني بنِ عَلِيٍّ وَأَصْحَابَه فَِإنَّهُم يِسْلِبُونَهُم األَرْوَاح 

: ثاإلمام يتحد   ،سون يقولون الناصبون( هنا يدل  ء عُلَمَاُء السُّوء النَّاصِبُونوَهَؤال  األَعْدَاءلَِحقَهُم ِمنَاألَحْوَال لِمَا 

حديث م خيلطون بني حديث أهل البيت وبني عن أن  قبل قليل احلديث  ( مر  الْمُشَبِّهُون بَِأنَّهُم لََنا مُوَالُون)

وإن  يأخذ من عنده  ناصب   الشيعي ما يذهب إىل وإال   (يُدْخِلُونَ الشَّكَّ وَالشُّبْهَةَوَلِأَعْدَائِنَا مَُعادُون )األعداء 

ة هذه قضي   ،ثونات ويتحد  إىل احلسيني  ة تأيت بعلماء النواصب مكاتب املرجعي  كان اآلن يف الفتة األخرية 
ميكن أن تدخلوا نتنت ، وموجود هذا الكالم على اإلمناطق أخرى، موجودة هنا يف لندن ويف موجودة

الء عُلَمَاءُ السُّوء النَّاصِبُون وَهَؤة يف النجف )وتسمعون اخلطب اليت خيطبها العلماء النواصب مبباركة من املرجعي  

عَتنَا فَيُضِلُّونَهُم وَيِمْنَعُوَنهُم عَن الْمُشَبِّهُون بَِأنَّهُم لَنَا مُوَالُون وَلَِأعْدَائِنَا مُعَادُون يُدْخِلُونَ الشَّكَّ وَالشُّبْهَةَ عَلَى ضُعَفَاء ِشي

الشيعة  ( عوام  ء العَوَامالمِنْ قَلِبهِ مِن هَؤالَ جَرَمَ أَنَّ مَنْ عَلِمَ اهلل : )( إىل أن يقول اإلمام الصادققَصدِ احلَقَّ الْمُصِيب

د هذا الفقيه، يف ي (ريَتْركْهُ فِي يَدِ هَذا املُلَبِّسِ الكَافِلَمْ )( تعظيم إمامِه وتَعْظيمَ وَليّهأنَّهُ ال يُريد إالَّ صِيَانََة دِينهِ )

يَقِف فقيهًا مؤمنًا )( يعين وَلَكِنَّهُ يُقَيِّض لَهُ مُؤِْمنَاً)س الكافر يصف هذا الفقيه الشيعي بامللب   اإلمام هكذا يصفه

ا يَنْ الدَّ نَ عْلَُه لَّضَأَ نْ ى مَلَع عَمَجْيَ وَة رَاآلخِا وَيَ نْريَ الدُّخَ كَلِذَبِ  هُ ع لَمَجْيَفَه نْ بوِل مِقَلْى لِالَعَاهلل تَ قُهُ اب ثُمَّ يُوفِّى الصَّوَلَبهِ عَ

، هذه ثقافة التقليد عند أهل البيت ذلكها الرواية أطول من كل  أنا ما قرأهتا  و  ( الرواية طويلةةرَاآلخِ ابَذَعَوَ

ال ة احلقيقة، قالوا هذه األوصاف شاذ  هذه ثقافة التقليد وعلماء الشيعة قالوا أن تكون هبذه املوازين  البد  
ة التضخيم يف القضي  ة، إذاً ملاذا هذا ة حقيقي  وهذه قضي   من الفقهاء من حيمل هذه األوصاف الواقعيوجد يف 

ه تدليس، هذا مقصودي من التدليس التثقيفي وتوجد أشياء كثرية تدخل حتت هذا ؟ هذا كل  ويف املسألة
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للجزم  ث عن مواصفات مرجع التقليد فيقول:د اخلوئي مثاًل حني يتحد  بًا أن  السي  لذلك ليس مستغر  العنوان 
له ثبات ن لهم أو يكون ممّ  ط أن يكون شديد الحب  ة ال ُيشترَ في األحكام الشرعيّ من يُرجع إليِه  بأنّ 

هو هذا  بين المؤمنين _ر فيه اإليمان على الوجه المتعارف أن يُعتبَ ه غاية ما هناك تام في أمرهم فإنّ 
هذه  ، إذًا ملاذا هذا التقديس الزائد عن احلد؟ ملاذاةالطبيعي  من احلالة ، ال توجد مواصفات أكثر فقط

؟ هذا هو الواقع، هذا هو كالم العلماء هذا هو كالم الفقهاء، إذاً ملاذا هذا التقديس الزائد، تقديس ةالصنمي  
لكن هذه هي احلقيقة و موجودة عون عليه وله ترقيعات يشج  وقطعًا العلماء يفرحون بِه وهم  زائد عن احلد  

 .التثقيفي، وهذه مصاديق واضحة من التدليس وهذا هو الواقع

وأَمَّا احلَوادِثُ الوَاِقعَة )، هذا هو كمال الدين ومتام النعمة ، التوقيع الشريفآخر من التدليس التثقيفيمصداق 

فها د اخلوئي ُيضع  ، السي  ( هذه رواية ضعيفة عَلَيكُم وَأَنَا حُجَّة اهللرُواة حدِيثنا فَإِنَّهُم حُجَّيتفَارْجِعُوا فِيَها إِلَى 

بن عصام د بن حمم  د )حمم  قرأ السند اآلن أ ،، واضح السندرواية ضعيفة السندنا فو والفقهاء واملراجع يضع  
بن يعقوب رجل ال ذكر له يف  سحاق ( إوببن يعقسحاق عن إيعقوب الكليين بن د ثنا حمم  الكليين حد  

هذه أقبل ، ليست عندي أنا ، أساسًا التوقيعات هي ضعيفةطون هذا التوقيعكتب الرجال وهبذا السبب يسق  
عند املراجع يف قم أقول هذا د اخلوئي عند املراجع يف النجف أنا أقول عند السي  قبل التوقيعات وأ الرواية

، أليس هذا تدليس؟! ضعيفر دائمًا على املنابر وإذا كان هو ضعيف يرفضه علماء الشيعة ملاذا يُذك  التوقيع 
وال جيب إذا ذكرناها تقولون ضعيفة إذاً ملاذا روايات فضائل أهل البيت ر من هذا احلديث يُذك  ه فيه انتفاع ألن  

ع ة، هذا التوقيالقضي   مونا؟ فه  منهاتنتفعون ال تلك الروايات ، ألن  ، هذا أيضًا احلديث ضعيفرُتذك  أن 
ى أي واحد ال ذكر له يف كتب الرجال وأحتد  سحاق بن يعقوب بن يعقوب، إضعيف ضعيف بإسحاق 

، ال وجود له يف كتب الرجال والرواية ضعيفة يف ن يعقوبب مذكور فيه إسحاق  مبصدر رجايل  يأتيينمنكم 
فون روايات املناقب ا املنهج الذي تعملون فيه خطأ إذًا ملاذا ُتضع  إم  التثقيف عليها؟  نظر العلماء ملاذا يتم  

ملاذا ، هذا احلديث ونقبل بذلك ا املنهج صحيح وتلك الروايات ضعيفةوإم   والفضائل والكرامات واملقامات؟
ثون ات وعلى املنابر دائماً وحىت حينما ُتسألون تتحد  يُذكر دائمًا على األلسنة؟ ملاذا هو موجود على الفضائي  
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، واحلديث ضعيف يف نظركمة من ِقب ل اإلمام املعصوم م هم حج  هبذا احلديث وحينما يُنتقد العلماء يُقال بأن  
من فيكم أقول أنتم يف حرية  ، هذه هي احلرية، واهلِل أنا ال أسيء الظن  هذاأليس هذا تدليس؟ تدليس واضح 

مصطلح  ا تنفعكم ألن  جهة تضعون قواعد لتضعيف الروايات وتضطرون للعمل بالروايات الضعيفة ألن  
ة مأخوذة من هذه الرواية: مة املرجعي  كلال توجد رواية ثانية،   ،أساساً هو يعتمد على هذه الرواية ة املرجعي  

تؤمنون ثكم مبا أنتم ، أنا أحد  هبا، أنا أعتقد ( من هنا ولكن هذه الرواية ضعيفةوأَمَّا احلَوادُِث الوَاقَِعة فَارْجُِعوا)

حنُن  اً  لو كان ضعيفهذا احلديث حىت   بأن   لناوقُ ة األصويل، ولو تنازلنا عن هذه القضي  به يف منهجكم الرجايل 
الً  ، أو  هناك تدليس يف تفهيم الناس به ؟يف شرحهِ سون ال بأس بذكرِه لكن ملاذا تدل  فق معكم على ذكرِه نت  

ق وهذه احلوادث صيغة فاعل يعين حوادث تقع اآلن وتتحق  واضحة حوادث واقعة كلمة احلوادث الواقعة 

( الرواة فَارْجِعُوا فِيهَا إِلَى رُواة حدِيثناة )ة فقهي  ة عقائدي  فكري   ،اهاتجت   اإليف كل  الناس ال تعرف املوقف منها 

ما نقلت حديث أهل  ،ة هلاهذه كتب التفسري ال حجي  ، يعين حديثهمة ما زالوا ينقلون ي  هذه احلج  هلم 
 من اإلعتاض البد  ة هلم املخالفني وال ينقلون حديثهم ال حجي   يعين هؤالء العلماء حينما ينقلون كالم ،البيت

سقطت وا ينقلون عن املخالفني ، إذا بدأيروون احلديثدة ما زالوا ة مقي  ، احلجي  عليهم جيب اإلعتاض عليهم
ة عارضة وليست حجي  ة هذه احلجي   تهم ألن  سقطت حجي  ثون من عند أنفسهم وا حيد  أو بدأة عنهم احلجي  

يَنْطِقُ عَلَى لِسَانِك مَا دُْمتَ س دُ القُ  وحُرُ الَزَ الَبن ثابت )حلسان  ما قال النب  ، مثلة، ما زالواة وذاتي  ة أصلي  حجي  

عن أهل البيت  ثونة ما داموا يتحد  نفس القضي   ،على لسانك معنا روح القدس ينطقُ  ما ُدمت   ( أنتتَمْدَحُنَا

م أصحاب ة من باب أن  خربوي  ة ة وهذه احلجي  فهم هلم احلجي   أهل البيت يف جو   البيتواحلديث عن أهل 
ة الضبط العلمي عملي  إذا اإلنسان  ،اإلنسان فقد الذاكرةل إذا بطُ ة ت  ة اخلربوي  ة واحلجي  ة ذاتي  خربة ليس حجي  

ة ة عرضي  ة، هذه حجي  تسقط هذه احلجي   ،ة الصوابضعفت عنده، إذا اإلنسان خرج عن جاد  والعقلي 
الناس تصفهم هبذا الوصف  ال أن  م رواة حديث أهل البيت هذا الوصف بأن  م ينطبق عليهم مشروطة بأن  
ة تأيت من حديث أهل البيت إذا هم يروون احلجي   ،ة ال تأيت من الناسحديث املخالفني، احلجي  وهم ينقلون 

، ، الناس ما الذي يدريهاالناس تقول هؤالء رواة حديث أهل البيت ال أن  ة ثابتة حديث أهل البيت احلجي  
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الشيخ الوائلي  اتة مئات املر  بيت وليس يف هذه املر  يوجد شيء عن أهل ال اله ما الشيخ الوائلي يقول بأن  مثل
 ،اتة، مئات املر  ، ليس مر  عندنا وهو موجود يف كتبنايف منابره وعلى منابرِه يقول هذا الشيء غري موجود 

يخ مشكلة الش يف كتبنا ألن  ث عنها يقول هذه غري موجودة يتحد  كثري من األشياء ة وال عشرة  ليس مر  
الفخر الرازي، وهذا تفسري يعتمد؟ يعتمد على تفسري  ر، على أي  جمالسه آية من القرآن يبدأ يفس   كل  الوائلي  

أن يكون عندهم تفسري  دون الشيخ الوائلي وأتباع مدرستِه البد  يقل  الذين  ة، وكل  هو يقولُه يف جلساتِه اخلاص  
 م ويستخرج كل  أن يكون عنده الفخر الرازي التفسري الكبري التفسري املخالف ألهل البيت مئة باملئة البد  

و من التبيان وحنُن أشياء أخرى، من أين؟ من جممع البيان أق بِه يُلحِ  من تفسري الفخر الرازي ث  الكالم 
، الذين ة فهم أكثر جهالً ا يف البقي  ، هذا يف الشيخ الوائلي أم  ة هكذاضي  جممع البيان والتبيان، والقثنا عن حتد  
 .نفس هذا املنهج ونفس هذا الطريق على

 احلديث هذا لوحدِه أن  ة املعىن إضافة إىل قضي   ،ة السندإضافة إىل قضي   ، هذا التدليسهناك تدليٌس آخرو 
بن  إسحاقكتبها ال يذكرُه أحد يف نفس الرسالة، هذه رسالة  ، مثاًل هذا املقطع احلديث طويل ، ث  يُقتطع

: فمن مجلة األجوبةة أسئلة وأجوبة إىل اإلمام احلج   عثمان العمري بند حمم  عن طريق النائب الثاين يعقوب 

فَإِنَّمَا يَأكُلُ مِنْهَا شَيْئًَا فَأََكلَهُ ِبأَمْوَالَِنا فَمَن اسْتَحَلَّ وَأَمَّا املُتَلَبِّسُون : )( ومن مجلة األجوبة أيضاً وأَمَّا احلَوادِثُ الوَاقِعَة)

ا أموال ة عليه السالم وكأن  ف بأموال اإلمام احلج  ، التصر  غري موجودة وأة موجودة القضي  ( هذه النّيْرَان

؟ ة مصاديق أو التوجد هلذه القضي  ة سة الديني  وأسأل العاملني يف املؤس  ة ، أنا أسأل طلبة احلوزة العلمي  ةشخصي  
تعرفون فون وأصهار املراجع كيف يتصر  ة تعرفون هذه القضي  فون وواضحة ومعروفة وأبناء املراجع كيف يتصر  

( والسطر الذي يَأكُلُ النّيْرَانوَأَمَّا املُتَلَبِّسُون بِأَْموَالِنَا فَمَن اسْتَحَلَّ مِنْهَا شَيْئَاً فَأَكََلهُ َفإِنََّما أنتم تعرفون ) ة،هذه القضي  

أنا هنا  (والَ تَخْبُث وِالدَتُهُم  لِتَطِيبَ إِلَى وَقتْ ظُهُورِ َأمرِنَا فِي حِلْ  لِشيعَتِنَا وَجُعِلُوا مِنُْه س فَقَد أُبِيحَ وَأَمَّا اخلُمْبعده )

أريد أن أقول هذه ا وإمن  ة بوجوب اخلمس ال أريد أن أنفي هذه القضي   ريد أن أنفي وجوب اخلمس أقولأال 
ألجل هذه  ة ضعيفة ُيضع ُفون الروايةيالرواملاذا هذا التدليس؟ من جهة  ؟!ملاذا خُتفى عن الشيعةاحلقائق 
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  ه معىن السطر فيوحى للناس بأن  ، من جهة ُيشو  يأتون بذلك السطرمن جهة حيتاجون ذلك السطر ة القضي  
وهو ينقل من املخالفني وخُيرج من رواة أحاديثنا ذا العنوان على رأسه ينطبق عليه ه من وضع عمامة كل  

 صغرية ث عن كل  أحتد   أن وقضايا أخرى موجودة أنا ما أستطيع، أليس هذا تدليس يف التثقيف جيبِه اخلاص
 .؟! هذا تدليس واضح يف التثقيفوكبرية، أليس هذا تدليٌس يف التثقيف

د ، هذه الرواية ضعيفة عند السي  أيضاً ضعيفة عندهم ةبن حنظلمثال آخر للتدليس رواية عمر  ،تدليٌس ثالث
على ضعيفة السند ة مقبولة عمر بن حنظل على أنّ  يقول:اآلن إذا نذهب إىل نفس كتاب التنقيح  اخلوئي،

بن حنظلة ، مقبولة عمر هذه اليت بني يدي ةبن حنظلا ضعيفُة السند مقبولة عمر ، أن  إىل آخرهِ  اه _نّ ما بي ّ 
هنا مقبولة _ فقط  يف موضوع القضاء ؟أين ٌة _ها خاصّ وأنّ  ؟ _د اخلوئيالسند وأين يقول السي   ضعيفة
 على أي   ،يف علم دراية احلديث درجات للروايةهذه مصطلحات  _ وحسنة أبي خديجةة بن حنظلعمر 
في الترافع ما وردتا الروايتين إنّ  وفيه أنّ حسنة أبي خديجة  لةبن حنظمقبولة عمر  ال قيمة هلا _حال 

اًل الرواية قال عنها ضعيفُة د اخلوئي، أو  ، هذا هو كالم السي  ة بالقضاء فقطيعين هذه الرواية خاص   والقضاء _
؟ تُذكر ؟ وكيف ُتذكرهذه الرواية ضعيفة السند، إذًا ملاذا ُتذكر يقولون بأن  وهذا القول يقبلُه الكثريون السند 

، هذا  غري موجودعلى اهلل( واهلِل هذا النص   على الفقيه رادٌّ  )الراد   ولة حُتف ظ للشيعة، اآلن هناك قفة أيضاً حمر  
غري موجود،   على اهلل( هذا النص  على الفقيه رادٌّ  هبذا اللفظ غري موجود يف روايات أهل البيت )الراد   النص  

ذ من هنا، هي ، مأخو حنظلةبن ونا مقبولة عمر كما يسم  بن حنظلة  حمر ف من مقبولة عمر  هذا النص  
املوجود يف  ، لنقرأ النص  ا منها وخانوا يف األمانةو ذومع ذلك أخ؟ ت ضعيفة ملاذا تأخذون منهاكانضعيفة إذا  

فِي دَينٍ   ةعَازَنَ ا مُمَهُينَ ا بَنَابِحََأصْ نْ ني مِلَجُرَ نْعَ)يسأل اإلمام الصادق  بن حنظلة، عمر بن حنظلةمقبولة عمر 

مِمَّنْ قَدْ رَوَى حَدِيثَنَا وَنَظَرَ م كُ نْمِ انَكَ نْى مَلَان إِرَظُنْ: يَالَقَ ؟انْعَنَصْيَ يفَكَفَ: )رِه إىل أن يقولإىل آخ (أَو مرِياث

اخلوئي  د( من أين يعين؟ من الشيعة، السي  يَنْظُرَان إِلَى َمنْ كَانَ مِنْكُم) حفظوهاا( هذه أيضًا فِي حَلَالَِنا وَحَرَامِنَا

، ما عندنا يف الروايات ،اإلميان شرط يف مرجع التقليد يقول ما عندنا دليل يف روايات أهل البيت تقول بأن  
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عشري  األثينع وثانياً اإلميان يعين التشي  الً يف الروايات هذا موجود أو  ة واضحة ، القضي  يقول ولكنهو يشتطه 
، أبده ات ال حتتاج إىل دليل، أبده البديهي  الذين آمنواها ات، الدين هو خطاب يا أي  من أبده البديهي  

 ألنّ  :د اخلوئي هنا موجود يقولكالم السي  ربون أنا أقول لكم هذا موجود هنا،  ، تستغات هي الدليلالبديهي  
الرجوع إلى من كان  ازما هو في جو البحث إنّ  ألنّ  _220 الصفحةيف نتبهوا للكالم إ ما هو _البحث إنّ 

تها ى الستنباط األحكام عن أدلّ وتصدّ  ستنباط _؟ يعين شرائط اإلشرائط أي   _ لجميع الشرائطواجدًا 
ًا ومعتقداً ه لم يكن شيعيّ غير أنّ نقص  ولم يكن فيه أيّ  عند الشيعة _ ر عندنا _على الترتيب المقرَّ 

مثل  هو الرجوع إليه؟ أصالً ، فهل جيوز الصغرييعين ما فيه نقص فقط هذا النقص  ة عليهم السالم _باألئمّ 
قطعًا سيقولون ،  هذه األمورش حىت  ؟ لكن حينما جتد العالِ م يُناقِ ح وتناق شة هل من املعقول ُتطر  هذه القضي  

ات هذا هناك ات، مناقشة ما هو خمالف للبديهي  ة؟ هذا خالف البديهي  موسوعي   ، أي  ةهذا من باب املوسوعي  
ات ، مناقشة البديهي  شكال يف اجلانب العقائديا إوإم  ا إشكال يف العقل مبا هو عقل إم  إشكال يف العقل 

ا إشكال يف ، إم  ةائدي  قة العأو إشكال يف القضي  ا هناك إشكال يف العقل واحدة من اثنني إم   ،اتوأبده البديهي  
 ل أصالً!!كيف حُتتم    !!ةكيف تُناقش مثل هذه القضي    وإال  العقل البشري أو إشكال يف العقل العقائدي 

 ه _ومع هذا كلّ  ؟ _د اخلوئي ماذا يقول بعد ذلك، ولذلك السي  ها الذين آمنواأصاًل الدين هو خطاب يا أي  
د في اعتبار اإليمان ال ينبغي التردّ على اشتراط اإليمان في الفقيه  ة _واألدل  ت اعدم وجود الروايله ألن  

 اشتاط اإلميان، على أي  ة خالية من  يعين األدل  وإال  د يف ذلك ال ينبغي التد   _ في الُمقلَّد حدوثًا وبقاءاً 
هو ضعف ها وضع ف ه هو ضع ف ها ا من كان من الفقهاء ولكن  فأم  ، يعين حينما نرجع مثاًل إىل هذه الرواية حال

 .ع ف ها وضد اخلوئي مل يتك روايًة إال  ، والسي  رواية عمر بن حنظلةهذه الرواية أيضاً 

فَكَيفَ يَصْنَعَانْ؟ َقالَ : يَنْظُرَان إِلَى مَنْ َكانَ مِنْكُم مِمَّْن قَدْ رَوَى حَدِيثَنَا ماذا يصنعان ) ،نعود إىل التدليس التثقيفي

َفَلمْ  َفإِذَا حَكَمَ بِحُكْمِنَا عَلَيكُم حَاكِمَاًَفإِنِّي قَدْ جَعَلتُهُ وَعَرَفَ أَحْكَامَنَا َفلْيَرْضَوا بِهِ َحكَمَاً  وَنَظَرَ فِي حَلَالِنَا وَحَرَامِنَا

فَإِذَا حََكمَ ورفضُه ال شيء عليه )م حبكم أهل البيت ال حبكمِه هو، لو حكم حبكمِه ك  ه ح  ( ألن  يَقْبَلهُ مِنْه
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ُه على ترد   هذا الواجب عليك أن ،ُه على وجههِ وترد  مثل تفسري الطوسي والطربسي ( يعين إذا فس ر بِحُكْمِنَا

اب أن تتفل يف وجهِه فهذا بن اخلط  حنيفة حبكم عمر كم أيضًا إذا حكم لك حبكم أيب وجهه وهذا احلا 

 (عَلَى اهلل فَّ بِحُكمِ اهلل وَعَلَينَا رَد والرَّادّ عَلَينَا الرَّادّفَإِنََّما اسْتَخَ َفلَمْ يَقْبَلهُ مِنْه فَإِذَا حَكَمَ بِحُكْمِنَا) ،واجٌب عليك

 يحتريف لفظي وحتريف معنو  على اهلل، هذه هي الرواية، على الفقيه رادٌّ  ليس الراد  على اهلل  عليهم رادٌّ  الراد  
حينما تكون الرواية ضعيفة ملاذا تنشرون مضمونا  ؟!م، أليس هذا تدليسوالرواية أصاًل ضعيفة يف نظره

، ملاذا حينما نأيت بحتريف مرك  ًا معنوي   فًا وحمر  لفظي  ف كم نشرمت مضمونا للتثقيف حمر  مع أن  للتثقيف 
ثوا عن ظالمة ال يتحد  ها املرجع تأمر اخلطباء بأن وملاذا أي   ؟ا ضعيفةبأن  ون مجيعًا ر بروايات أهل البيت تباد

ر على املنابر يف مصيبة احلسني فيه ما يُذك   بأن  ها املرجع تقول للخطباء وملاذا أي   ؟ الروايات ضعيفةألن  الزهراء 
ات ًا وتصبح من البديهي  ًا ومعنوي  ًا لفظي  لغوي  فون املنت الغة؟ ملاذا؟ هذه رواية ضعيفة أنتم ترفضون سندها حتر  مب

على  أو اخلطيب الفالين وهو يرد  وبالتايل حني ننتقد الفقيه الفالين وتنتشر هذه الثقافة يف الوسط الشيعي 
 على أهل والفقيه هو يرد  على اهلل  على الفقيه راد   والراد  ون على الفقيه كم ترد  أهل البيت يقولون لنا بأن  

صارت التبية  على اهلل على أهل البيت ردٌّ  الرد   الشيعة بأن   بدل أن يُرب   ،ة صارت معكوسةوالقضي   ،البيت
؟ تدليسعلى اهلل، أليس هذا  رادٌّ ، هو  على أهل البيتعلى اهلل والفقيه هو نفسُه يرد   على الفقيه ردٌّ  الرد  

واملوجودة السريعة  ثلةهذه األمين اختت واهلل يوجد أكثر من ذلك لكن  و أليس هذا هو الواقع الشيعي؟ 
 .رةواملتوف  

ة  يف قضي  حىت   ،نتهي جهة أجهٍة أبدأ وإىل أي   ًا وال أدري من أي  وجهات احلديث كثرية جد   والكالم طويل
الدين هو  موهم بأن  الشيعة ثُ ق ُفوا هبذا التدليس التثقيفي قالوا هلم وهكذا فه   ة لكنفطري  ة التقليد، التقليد قضي  

ن خمتلفة يفهمون مسعتهم هم سألوين وأماكِ الشيعة أنا  التقليد هو الدين، هناك بعض عوام   التقليد وأن  
التقليد وهذا التفهيم من وكالء ة يعين من مل يعرف مرجع احلديث فمن مل يعرف إمام زمانِه مات ميتًة جاهلي  

من مل يعرف إمام زمانِه مات ميتًة  ،حقيقة موجودة على أرض الواقع، واهلل هذه ، سيقولون هذا كذبةاملرجعي  
ة مراجعة مثل عملي   ةة ضروري  صحيح هي عملي   الشيعةها أي   ة التقليدم يف مرجع التقليد بينما عملي  ة تُفه  جاهلي  
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؟ ؟ ما حدود التقليد، ما هو التقليدةرجعوا إىل الرسائل العملي  ؟ إما هو؟ ما هي حدودهولكن التقليد الطبيب 
يبايعون الوكيل وهم الوكالء ، اآلن يف بعض األماكن يذهبون ة يف التقليداإلنسان ال حيتاج إىل ني   اًل أن  أو  

، هذا الكالم ليس صحيحًا هذه افتاءات ، ال يوجد مثل هذا الكالمنةة معي  ويذكر ني  مونم هبذه الطريقة يعل  
 أم مل( من الفقهاء ك تقل د )سسواء قصدت أن  ة د الرجوع إىل العالِ م وال ُتشتط الني  جمر   ،البيتعلى أهل 

أخرجت فكرة التقليد ة، وحىت لو ، وهذا موجود يف الرسائل العملي  تعمل وفقاً للفتوى ما زال دتقصد أنت مقل  
 ِلم ا يقولُه تعمل وفقاً و صل بالفقيه ة أو تت  ترجع إىل الرسالة العملي  ك حينما تريد أن تعمل  أن  إال   ذهنك من

واألكاذيب اليت  األالعيبذه هة وحدود و ، ال توجد هناك بروتوكوالت للتقليد وني  الفقيه عملك صحيح
مثلما يرجع املريض إىل  وهو الفقيهة رجوع من الشيعي إىل صاحب اخلربة عملي   التقليد ،بعض الوكالءيفعلها 
، وحىت جيوز ةد أكثر من فقيه وهذه القضي  ، وجيوز التبعيض يف التقليد، ميكن أن تقل  ، هذا هو التقليدالطبيب

ة ل م ا نقول النصوص الشرعي  ماذا تصنع؟ صحيح  ؟ إذا مل تكن عندك ثقة باألحياءمىت ،ابتداءاً ت تقليد املي  
رجعوا إىل رواة حديثنا، اا يف احلوادث الواقعة إىل األحياء، وأم  ر املعنوي التبادُ  (الفقهاء من فأم ا من كان)

يف الواقع، هناك أناس  ولكن يف حاالت ومصاديق كثرية موجودة ،قطعاً الرجوع إىل األحياء ال إىل قبور املوتى
ال يثق بأحد، ماذا تقول له؟ ملاذا  ماذا يصنع إذا كان ت ابتداءاً ي  جيوز له الرجوع إىل امل ال أثق بأحد يقول بأين  

مليون حق أن ال  يعطيهاليت أي واحد إذا مسعها ؟ حيفظ أرقام سلسلة عنده فايالت من املعلومات ال تثق
د ، فماذا يصنع هذا؟ يستطيع أن يقل  اتكان جزءاً من املرجعي  ة،  سة الديني  ه كان جزءاً من هذه املؤس  ، ألن  يثق

والتقليد ال حيتاج إىل والتقليد ال حيتاج إىل بيعة ة إذًا التقليد ال حيتاج إىل ني   ؟لماذا يفع تداءاً،امليت اب
ة د أن تفتح الرسالة العملي  من دون فكرة التقليد جمر  و قل د، أصاًل من دون استحضار صورة املاستحضار صورة 

 هو التقليد ال هو عقيدة وال نتهى هو هذا التقليد، ألن  إ ،وتعمل وفقًا لذلك اجلوابأو تسأل فُتجاب 
 شيء ميكن كل  د لتصحيح العمل، أنت تريد أن تنوي التقليد قربة إىل اهلل  جمر   ،ح عمل، التقليد مصح  عبادة

 شرعي مثاًل أن  و فقهي  ال يوجد تشريع وإال    لو ذهبت إىل بيت اخلالء يصري عبادةحىت  تنويه قربة إىل اهلل  أن
مثل ة ة وحاجة إنساني  ، هذه قضي  التقليد عقيدة من العقائد، ال يوجد هكذا التقليد عبادة من العبادات أو أن  

ا اخلربة، أم   ويذ، حاجة إىل ين بيتُه إىل البناءيب ب مثل حاجة اإلنسان الذي يريد أنحاجة اإلنسان للطبي
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الفقيه نفسه إذا سألته ماذا يقول  ،إمامك ،كنبي   ،وتعاىلها الشيعي اهلل سبحانه أي  اً قة جد  ضي  مساحة التقليد 
هما ، أي  أن جتتهد يف العقائد ة راجعة إليك أنت البد  د الفقيه؟ هذه قضي  تقل  لك يف األصول يف العقائد هل 

اًل، نت مرجع نفسك يف العقائد هذا أو  ك أإليك أمر   ع  أرج   ؟ الدينُ الفروع أو مساحةأوسع مساحة األصول 
التقليد يف ة جيُب الرسائل العملي   قرأ يف كل  ، إالفروع؟ كال   يف كل  ثانيًا الفروع هل أنت ترجع إىل الفقيه 

، ا واضحةد فيها الفقيه ال توجد حاجة ألن  ال تقل   ،ة ال تقليد فيهااملسائل الضروري   ة ألن  املسائل غري الضروري  
 ه إذا ابتدأ شهر رمضانأن  ة مثاًل املسائل الضروري  ضرٌب من اخلبل،  ة هذاتقليد الفقيه يف املسائل الضروري  

، اليهود والنصارى  النصراينعن املسلمني، يعرفها حىت  ة يعرفها حىت اليهودي وجب الصيام، هذه القضي  
لكن هناك تفاصيل مثاًل يف غسل اجلنابة  ،يصومون شهر رمضان ال يأكلون ال يشربوناملسلمني  يعرفون أن  

ة، املسائل هذه نظري  ة ي  اإلنسان أجنب قبل الفجر بعد الفجر مثل هذه املسائل هذه املسائل غري ضرور  وأن  
من ة هناك مساحة واسعة للمسائل الضروري   ؟د الفقيه يف وجوب الصالةة وجوب الصالة هل تقل  الضروري  

، ، إذًا أنت عندك أكثر من مرجعةالعام  ا ترجع ملن؟ إىل الثقافة الفروع أنت ال ترجع إىل الفقيه فيها، وإمن  
ة الثقافة اإلسالمي   ،اجملتمع ،الثقافة، املرجع الثاين وفهمك ومعرفتك وهو يف العقائد ل أنت إدراُككاألو  املرجع 
كم حتتاج أنت من   ةاملسائل النظري   ،ةة، نأيت إىل املسائل النظري  الضروري   ةيف املسائل الفرعي   ةالشيعي  الثقافة 

؟ ، كم حتتاج، مئتان مسألةيف حياتك ال أكثر، مئة مسألةني سبعني مسألة املسائل؟ حتتاج إىل مخسني ست  
 وحىت  ، هذه هي مساحة التقليد ةحتتاج إىل مسائل قليلة من الرسالة العملي   ة عندكأنت الرسالة العملي  اآلن 

ص أن تشخ  لتقليد فيها جيب عليك أنت موضوعات األحكام ال جيوز ا ،منها اً د جانبهذه املساحة أنت تقل  
خلة يف قضايا احلرب والسلم ا، دةاألم   اليت تكون ختص   بعض املوضوعات، هناك موضوعات األحكام

 لكن أنا أحتد ثة هذه حاالت استثنائي   ،ع فيها للفقيه يف موضوعات األحكامومسائل أخرى هذه قد يُرج  
أن موضوعات األحكام جيب على اإلنسان  ،ةة للحياة البشري  احلالة العام  ة، ة للحياة البشري  عن احلالة العام  

من الكحول مثاًل النوع الفالين مثاًل الفقيه حني يقول صها بنفسِه أو أن يرجع إىل ذوي اخلربة، يعين يشخ  
صُه الفقيه املثيلي هذا ال يشخ   ثيلي أوهل هو من الكحول األ لجنس تشخيص هذا النوع أنت عندك كحو 

د ، أنت هنا تقل  هو الذي ُيشخ ص لكمياء إىل املهندس الكيميائي كيإىل اخلبري بال هنا ترجع إىل الكيميائي
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هذه  ،اً قة جد  ذًا مساحة التقليد ضي  إ، ، موضوعات األحكام ال ترجع فيها إىل الفقيهاملهندس الكيميائي
ال يوجد غريه، و نته يف فقه أهل البيت هو هذا الذي بي   ، التقليدا تقليد كهنويتالصورة للتقليد املوجودة هذ

ط أن شت  ال يُ  ح عمل،هو مصح   ،، ال هو عبادةة، ال هو عقيدة، ال حيتاج إىل ني  التقليد ال حيتاج إىل بيعة
، نفس األمر الذي تفعلُه مع اً الفقيه أبدط أن تستحضر معىن البيعة مع شت  ، ال يُ تستحضر صورة الفقيه

حينما حتتاجه يف املسألة  كذلك، أنت حينما مترض تذهب إىل الطبيب، الفقيه  فقط فيما حتتاجهالطبيب 
لفقيه اليت هي أصل ين ال جيوز لك أن ترجع فيها ل، العقائد اليت هي أصُل الدة ترجع إليهة الفالني  الشرعي  

عقولكم؟ ما هذه احلالة من  ؟ ملاذا ال حتتمون لنفسك ملاذا ال حتتمون أنفسكمالدين، اهلل جعلك مرجعاً 
ال يوجد غري ذلك واهلِل ال  البيتأهل ، هذا هو التقليد عند ، مثل الُقطعانةة؟ هذه حالة قطعاني  القطعاني  

 املسائل وحىت   ة خارجةي  ر املسائل الضرو  ،خارجة العقائداً، قة جد  يوجد غري ذلك، مساحة التقليد أيضًا ضي  
، تشخيص املوضوعات ،ال ترجع فيه إىل الفقيهأنت حتتاجها اجلانب العملي منها ًا ة وهي قليلة جد  النظري  

ما يقول لك د ذوي اخلربة مثلد نفسك أو تقل  ا أن تقل  موضوعات األحكام ال تعود فيها للفقيه، أنت إم  
قيه املرض الفالين الف كمن بدنك أو عنديب، يف شهر رمضان يؤملك العضو الفالين رجع إىل الطبالفقيه إ

 هذا موضوع حكم، احلكم صدر من د الفقيه ألن  د الطبيب ال تقل  رجع إىل الطبيب، أنت اآلن تقل  يقولك إ
، د الطبيب يف موضوع احلكمالطبيب، هنا تقل  صُه رجع إىل الطبيب وانتهى، موضوع احلكم يشخ  الفقيه أن ا

 ة العقائد ترجع إىل نفسكيف قضي  د نفسك بنفسك اًل أنت تقل  ة بالفقهاء أو  ة التقليد ليست خاص  إذًا عملي  
 ،د اجملتمعتقل   ،ةد األم  أنت تقل   ،ةي  ر ة الضرو يف املسائل الفرعي  د نفسك بنفسك ك تقل  جتهاد يعين أن  ، إجتتهد

ىل نصفني اجلانب النظري إة مقسومة املسائل النظري   ،ةيف املسائل النظري  هذا شيء ضروري  ،ةالثقافة العام  
أو ترجع إىل ذوي اخلربة ص املوضوع بنفسك ا أن تشخ  د الفقيه فيه وهي حمدودة واجلانب العملي إم  تقل  منها 

موجود ، هذا تدليس ؟! هذا من التدليس أيضاً ةاً، ما هذه الكهنوتي  حمدودة جد  غري الفقيه، إذاً مساحة التقليد 
ل البيت ويضيع حديث تضيع حقائق أه هذا اجلو  سكتون ويف يرون الناس هبذه احلالة وي، ةالديني  سة يف املؤس  

 ة على حساب أهل البيت الناس تقبل من املرجع ألن  ث املرجع يف القضايا العقائدي  وحينما يتحد  أهل البيت 
ا يف احلوادث الواقعة هذه الرواية أم  ، تقول و كبرية واألمور ليست كذلكالناس تعود إىل املرجع يف الصغرية وال
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 ماذا تصنعون بالنص   ، تقبلون فقط هذا النص  وسند الرواية ضعيفهذا توقيع من التوقيعات ضعيفة عندكم، 
ة  عملي  ، حىت  ووقعت فيها الشيعة، هذه هي احلرية اليت وقع فيها علماء الشيعة الذي أباح اخلمس للشيعة

بُعد  واهلل ما فيها أي   غيب   بُعدٍ  يوجد فيها أي   وال اً غيبي   اً فيها بُعد بأن  ُتصو ر للناس جتهاد ة اإل، عملي  اإلجتهاد
؟!! د اخلوئي، هذا كالم غيب  السي  ة ورأيتم كالم ة علمي  ، عملي  جتهادة اإليف عملي   بُعد غيب   ال يوجد أي   ،غيب  

الرجوع فهل جيوز ة وفقًا ملذاق الشيعة ناصب ولكن يستنبط األحكام الشرعي  ه ة بأن  وهو يفتض هذه الفرضي  
اليت ذكرها وإن كان هو ضع ف سندها الروايات الروايات  ،ة ويقول، ويناقش فيه هذه القضي  إليه أو ال جيوز

، يعين هذه حال حنُن نشتط اإلميان املصداق ولكن هو بعد ذلك قال وعلى أي  اليت ذكرها تشمل هذا 
، ه غري موايل ألهل البيت أن  نقص إال  قول ما فيه ه ناصب وينفتض أن   ؟!ةغيبي  الطريقة من البحث هذه طريقة 

ة ه ال تشتط العدالة ومر  ة يقول بأن  ت علينا مر  ة نفس الرواية مر  الطريقة الغيبي   !؟ة يف البحثهذه طريقة غيبي  
جمموعة من الصفحات هذا هو د ثالث أربع صفحات ا تشتط العدالة، نفس الرواية جمر  أخرى يقول بأن  

ًا ويف كثري من األحيان الفقيه يستنبط وهو غري ة جد  ة عادي  عملي  ؟!  يف اإلجتهاد واإلستنباطب  الُبعد الغي
لكن ألوم الفقيه ، يهقفال أستطيع أن ألوم ال معذور هو هذا املوجود،مطمئن الستنباطه لكن ما عنده وسيلة 

ا صعبة ر لطلبة احلوزة بأن  ، وتصو  بُعد غيب   ستنباط فيهاة اإلعملي   ر للناس بأن  ة حني ُتصو  سة الديني  وألوم املؤس  
ة الشيعة ، عام  فيها رون البعد الغيب  فال يتصو  ستنباط ة اإلة احلوزة يعرفون كيف جتري عملي  باعتبار طلبًا جد  

وإن كان ال ُيصو ر هلم هذا األمر ة ب احلوزة العلمي  ، طال  فيها بُعد غيب  ستنباط ة اإلعملي   ُيصو ر هلم بأن  
ة ة علمي  ستنباط قضي   اإلوزة يعرفون أن  ة لكن بشكل عام طلبة احلالقضي   رون هذهالبعض الُسذ ج منهم يتصو  

يقوم إىل املكتبة يتناول كتاب الوسائل واهلل الفقهاء حينما حيتاجون مسألة و ة صعبة ا قضي  لكن ُتصو ر هلم بأن  
حبوث اخلارج أو يف كتب الفقه  التطويل والتعريض املوجود يف، وهذا لنفسهة يقرأ الرواية، حينما حيتاج هو قضي  

 يقولون يلسيقرأ الرواية،  مباشرًة يذهب إىل كتاب الوسائل يفتح كتاب الوسائلستداليل ال يرجعون إليها اإل
واملعلومات والقواعد مات أ باملقد  لكن يقولون هو معب  ة صحيح هو يفعل ذلك ال ينكرون هذه القضي  

لكن هذه أحد  كل    يستطيع أن يعملها، أنا ما قلت هذه الطريقة صحيحأ أنا أقول كذلك هو معب  ، واألصول
فهو يسري  اً  جزءًا إال  ال يستعمل منها عملي  واليت يطرحها يف كتابِه أو يف درسِه  هبا أمعب  املعلومات اليت هو 
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عريب  لغوي ميكن أن يفهمها أي  وفقًا لظاهرها ال ويفهم الرواية بفهمٍ يذهب إىل كتاب الوسائل يقرأ الرواية 
ليست عسرية إىل هذا ستنباط ة اإلعملي   لكن أقول بأن   ،ودب ن هب  ملأنا هنا ال أريد أن أفتح الباب  ر،آخ  

 ليست عسرية إىل هذا احلد  ستنباط ة اإلوتدليس تعليمي، عملي   ة تدليس تثقيفيعملي   ، حنُن نعاين مناحلد  
ة، أنا قلت هناك ة فيها عبثي  ، الرسالة العملي  ةة يف الرسالة العملي  ة العبثي  مثل عملي  دة ت بعبارات معق  ُغل ف  ا وإمن  

ة يف شيء من العبثي  ل ، أو  ة واضحةة فيها عبثي  ة، الرسالة العملي  سة الديني  ة يف املؤس  تدليس تثقيفي وهناك عبثي  
وبعض م ة الناس وتكتب الرسالة بأسلوب ال يُفه  حينما تعطيها لعام  هو صعوبة فهمها، أنت ة الرسالة العملي  

ال يستطيع أن يستفيد منه ملاذا  إلنسانشيئًا ة؟ يعين أنت تعطي أليس هذه عبثي  األحيان يستحيل فهمُه 
ة عملي  ة؟ الرسالة الأليس هذه عبثي   يف أشياء ال فائدة منها؟ة اه؟ أليس هذا صرف ألموال اإلمام احلج  إي  أعطيته 

كتب بشكل أصعب يعين ، كل ما  بل يتنافس املراجع والفقهاء على أن يكتبوا بشكل أصعبب بأسلوب ُتكت  
كان ، حينما  كانت عند اليونانيني!! هذه طريقة  وا هبذا الفهمال أدري من أين جاءة و ذلك على علمي   يدل  

طبقات تُقس م فكان النبالء ال  ،الونحون ومح  وفال  وطبقات  وأشرافالء ب  وعبيد ون ُ الناس يُقس مون إىل أقنان 
وهذا انتقل إىل د ب العلم بأسلوب معق  أن ُيكت  موا فصار األسلوب يريدون ألبناء الطبقات األخرى أن يتعل  

أسلوب أهل البيت واضح  إذا نرجع إىل كتب احلديث وإال  وحنُن جئنا به منهم املدرسة املخالفة ألهل البيت 
م كالمه طالسم ال يُفه  ة شهر شهرين على املنرب  يطرح البحث ملد   ، العامِل األصويل  وسهل وبني  وصريح ًا جد  

 وميكن لإلنسان أن يستغين عن كل  ه كل  سطر واحد تشرح املوضوع السابق  آخر شيء يأيت بالرواية الرواية 
، وهذه حقائق يف سطر واحد من كلمة لإلمام الصادق عليه السالم وينتهي املوضوع غو األصويل  لالذلك 

وبعض األحيان يستحيل ة هبذه اللغة الصعبة ب الرسالة العملي  ، حينما ُتكت  يعرفها الدارسون ويعرفها الباحثون
؟ ةب الرسائل العملي  كت  كيف تُ ا مكتوبًة خطأً، التكيب اللغوي خطأ،  ؟ ألن  ؟ ملاذا يستحيل فهمهاملاذا ،فهمها

مثانني أو تسعني سنة مرجع من املراجع وتبقى نفس هذه الرسالة قبل  كتبهاة  مثاًل رسالة عملي  ة الرسائل العملي  
كتبها ويف أسلوبِه ُعجمة والذين يأتون أيضًا يف وأصاًل الذي كتبها  د ف منها فتتعق  حُيذ  د ُيضاف عليها تتجد  

ة الذين كانوا ، أنا سنني طويلة أُد ر س يف احلوزة العلمي  ُعجمة وتعقيد فوق تعقيد وُعجمٌة فوق أسلوهبم ُعجمة
 يُدر سون املكاسببعضهم  ،ة للفقهاء بعضهم أساتذة يف احلوزةيف الرسائل العملي  ة يسألونين يف الرسالة العملي  
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ومايت لين أجيبُه من معالعبارة خطأ ولكن   ألن  يأيت فيسألين عن معىن العبارة وواهلل أقرأها فال أفهمها والكفاية 
س ، املدر   الفقيه الفالين رأيُه كذا وكذا، نفس العبارة خاطئة، أعرف أن  كذا وكذاة حكمها  القضي   أعرف أن  

فرُيجع الضمري إىل مكان ا فقط يفك العبارة وإمن  ال يعطي معلومة عميقة  ة ماذا يفعل؟الناجح يف احلوزة العلمي  
لطالب العلم، ولذلك الطلبة يكتبون على الكتب  ب الكالم تركيبة ثانيةالفاعل إىل الفعل يرك   رجعيُ و بعيد 

فعل أو ا إة هي إم  داخل الكتب احلوزوي  ، املعلومات املوجودة  الذي جيري، هذا كل  ألجل إعادة تركيب الكالم
هناك مباحث يف  الفلسفة حىت نقولة لدراسة ، مثاًل ال توجد كتب فلسفي  دةات معق  ال تفعل ال توجد نظري  

يف دة ات معق  ة، ال توجد مثاًل نظري  ات احلسي  ر ا خارج التصو  دة حتتاج إىل سعة يف األفق ألن  الفلسفة معق  
، سوى تعقيد يف األلفاظ وهذا التعقيد يف األلفاظ انتقل إىل الرسالة الرياضيات أو يف الفيزياء ال توجد

ر، ه مرب  ر، لكن نفتض أن  ، هو غري مرب  ، نفتضرمرب  ة داخل الكتب احلوزوي   التعقيد ة، نفتض أن  العملي  
ة جتد صرفة، النقطة الثانية حينما تدخل إىل الرسالة العملي   ةر وعبثي  غري مرب  ة التعقيد يف ألفاظ الرسالة العملي  

كتب كتابًا شاماًل يف ت تريد أنة أيضاً، الكثري، أنت الكثري من املسائل اليت ال حاجة للناس هبا، هذه عبثي  
 ، األنكى من ذلك أن  ر فيها املسائل اليت حيتاجوناتُذك  عطى للناس ة اليت تُ الفقه أكتب لكن الرسالة العملي  

اليت هي من شؤونات العصر الذي ة ال جيد املسألة اليت حيتاجها اإلنسان حني يريد أن يراجع الرسالة العملي  
منها شيئاً  م  ه  ، ولو افتضنا ف   ووجد املسألة يقرأها فال يفهمها ائل ولو كان عنده حظ  املس وجيد كل   يعيش فيه

وال ينبغي أن يتك   ،واألحوط كذا ،أن يفعل كذا من وال مندوحة)التعبري املوجود فيها  ، ألن  يقع يف حرية
بشيء آخر غري املوجود يف ف يف حرية ماذا يصنع، فإذا ذهب إىل الوكيل الوكيل جييبه ل  كويبقى امل (كذا

ة واضحة وأشياء كثرية، األمثلة املوجودة يف ؟ هناك عبثي  ةامة يعرفها الشيعة، أليس هذه عبثي  ، وهذه الدو  الرسالة
ال  ،القرن الثالث اهلجري، القرن الثاين اهلجري ،القرن الرابع اهلجرية أمثلة تتناسب مع الرسائل العملي  

ة ماذا ينتفع من لذي مل يعرف هذه األمثلة ومل يعرف هذه املغلقات اللفظي  تتناسب مع هذا العصر، هذا ا
حينما ميوت املوجود النظام اإلداري  ة ماشية، النظام، وهذه العبثي  ٌة واضحة وصرحيةة؟ عبثي  الرسالة العملي  

، حىت يف ا أمواهلموكأن  فون فيها يتصر  وهذه حقائق حنُن عشناها املرجع األموال املوجودة يرثها أوالدُه وأصهاره 
ال يوجد ال  ،ال حياسبهم أحد لهاهذه األموال أمو  فون يف األموال وكأن  أصهارُه يتصر  و حياة املرجع أوالدُه 
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وحني يأيت املرجُع حساب وال كتاب، إذا مات املرجع املرجع الذي يأيت من بعده يبدأ من حتت الصفر 
 ،وأصهار املرجع سواء كانوا أذكياء أو أغبياءة أوالد املرجع األم   ض علىويُفر  يأيت بأوالدِه وأصهاره  اجلديد

 ةهي القضي  ة وهذه ضوا على األم  فر  أن يُ  البد   ،نني أو فاسدينسواء كانوا متدي   ،سواء كانوا علماء أو جهالء
، أوالد املرجع أيضاً ِبلنا هبذاق  ه معصوم و الشيعة تتعامل مع املرجع وكأن   يعيشها الواقع الشيعي، املشكلة أن   اليت

؟ ، من أين هذهةأقربائُه هلم الدرجة الذهبي   ،عشريتهُ  ،، عائلة املرجع، أصهار املرجع أيضًا معصومونمعصومون
صلوات اهلل وسالمه وهذه حواجز حتول فيما بني الشيعة وبني معرفة إمام زمانم ة وتدليس وتضليل هذه عبثي  

.عليه  

ة احلرية والضياع بني التنزيل والتأويل واليت قضي   ،ةها من آثار هذه القضي  هذه كل  اً، جد  قضايا كثرية وكثرية و 
تقودنا إىل عدم معرفة إمام زماننا، فإذا مل نعرف إمام زماننا حينئٍذ ال نستطيع أن نعرف ما هو تكليفنا بني 

ه هي احلقيقة وهناك وهذفحينئٍذ حنُن يف متاهة يديه، إذا مل نستطع أن نعرف ما هو تكليفنا بني يديه 
 إعطاءة شائعة يف الوسط الشيعي ، هناك قضي  د عليهاأن أؤك   ،أنا هنا ال أريد أن أشري إليهاتفاصيل كثرية 

ات ، الذين يعرفون ما وراء الكواليس هناك آلي  ة ال وجود هلاوهذه قضي  ة يف انتخاب املرجع صفة الغيبي  
لكن ال عنها يف وقٍت آخر  ثا نتحد  أدخل يف تفاصيلها رمب  ل جمموعة من األمور اآلن ال أريد أن وتتدخ  

 حتدث مع أي  فهذه حالة ميكن أن  غيب  وإذا حدث لبعض املراجع يف انتخابِه شيء ة وجود هلذه القضي  
فيكون رئيس أ له الظروف مع شخص تتهي   ،فيكون طبيبأ له الظروف مع شخص مثاًل تتهي   ،شخٍص آخر

 ال يوجد وراء وإال  قة بالشخص متعل  ة هذه حالة حالة مالزمة النتخاب املرجعي  ، هذه ليست سةيف مؤس  
وتوجد أموال ويف بعض األحيان ة يف بعض األحيان توجد أبعاد سياسي  ، أبدًا بل انتخاب املرجع بُعد غيب  

أنا قد  د حسن الكشمريي،وف، كتب السي  رؤ كتب عادل   وا، ميكنكم أن تقرأة حمضةتوجد صراعات دنيوي  
ا رمب  ، و ة اليت ذكروها صحيحة، هذه الوقائع صحيحةالتحليل لكن احلوادث والوقائع التأرخيي  ختلف معهم يف أ

د حسن من اليت ذُكرت يف كتب السي  تكون هذه الوقائع أكثر قباحًة  تملعلومات ما لو ذُكر  اأملك من 
وف وقائع رؤ وعادل د حسن الكشمريي ، الوقائع املذكورة يف كتب السي  ويف كتب عادل رؤوفالكشمريي 

هؤالء  لكن الناس ،وجهات نظر ة،ة ثانييف التحليل هذه قضي  ا معهما ة، أختلف رمب  الوقائع التأرخيي  صحيحة 
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ات اليت تكون ما وراء انتخاب فتعرفوا اخللفي  وميكنكم أن تراجعوا هذه الكتب صادقون يف نقلهم هلذه الوقائع 
ذلك أقول املشكلة  نظام، حنن حباجة إىل إعادة نظر ومع كل  ة لذلك حنُن حباجة إىل طبيعي   ة، قضي  املرجع

 ٍة واحدة، حنُن حباجة إىل قضي  أمجعنيصلوات اهلل وسالمه عليهم بتعاد عن حديث أهل البيت هي اإلالكبرية 
(، الشيعيحنن حباجة إىل إعادة بناء العقل ) يف ثالث أربع كلماتص لخ  ة الواحدة ميكن أن تُ هذه القضي  

 ،ةسات إعالمي  حتتاج إىل مؤس   ،ةمي  يسات تعلحتتاج إىل مؤس  مشكلتنا هي هذه، إعادة بناء العقل الشيعي 
حينئٍذ  ،ات التبليغ واخلطاب الشيعية، السعي لتبديل آلي  السعي لتبديل الثقافة العام   ،إعادة نظر يف املنهج
، حينئٍذ نكون ةأو كان يف مستوى األم  العقل الشيعي إن كان يف مستوى النخبة غة بناء نستطيع أن نعيد صيا

، تب من مرتبة أن ميسح على العقولة لنققد اقتبنا من تلك املرحلة اليت ندخل فيها إىل فناء اإلمام احلج  
ا لتنتظم هذه وإمن  الذي هو يف مقابل الفرقة جتماع ي من اإل، لتجتمع ليس مقصودلتجتمع تلك العقول

ك بالكتاب يف التمس  ها عن الكتاب والعتة وحل   بتعاداإل، مشكلتنا هاهذه مشكلتنا وهذا هو حل   ،العقول
 .(احلوض يردا علي   ما لن يفتقا حىت  وإن  أبدا  واكتم هبما لن تضل  ما إن متس  ) والعتة

 ينرِهَطْالَ نيَبِيَطْالَ  كَلى آلِعَاهلل وَ ولَسُا رَ دي يَيّسَ ليكَى اهلل عَلَّصَ

بيدِك عَ عَبيدِ بيدِبيدِ عَ بيدِ عَعَ رِغَصْن أَمِ ونَ كُي لن أَنِقَفَّوَك وَجَرَاىل فَعَاهلل تَ لَجَّر عَمْالَ بَاحِا صَدي يَيّسَ

 .ى ينقطع النفسحتّ

كشحاً وطويت عنها   اً جد   كثريةهناك مطالب واهلل  كان ون هذا متام احلديث وإن  ها املهدوي  ون أي  ها الفاطمي  أي  
ة ضخمة واسعة ي  لمة ع، ماد  ني ساعةإىل هذه اللحظة جتاوزت الست  ساعات الربنامج   يطول الربنامج ألن  لئال  

ام ون يف األي  ها املهدوي  نافع لكم أي    أن تكون تركت أثرًا نافعًا اآلن وأن يكون هلا أثرومطالب كثرية أمتىن  
اً ليس مهم   ،مبعزٍل عين   و  هُ  و  ة األساس أنظروا إىل احلديث مبا هُ لقضي  او أعيدوا النظر فيها  ،راجعوها ،القادمة

األشخاص  النظر عن بغض  ، تعاملوا مع أهل البيت مبا هم أهل البيت صاحلًا أم كنُت طاحلاً أنا أكنُت 
هل حيمل أنقل لكم الكالم أنظروا إىل احلديث د أحكي حاكي جمر  تعاملوا معي أنا  ،تعاملوا مع حديثهم
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ولكن طرحوه احلقيقة اه ال حيمل مواصفات قطعتم بأن  طرحوه، إذا مواصفات احلقيقة أو ال، إذا شككتم فيه ا
 ه حديُث آلِ إن  سواء قلتُه أنا أو قاله غريي لكم أن تتكوه  ال حيق  ه حيمل مواصفات احلقيقة إذا قطعتم بأن  

 .م أمجعنيصلوات اهلل وسالمه عليه ُم ح م دٍ 

ّّمنّجاءّبالقولّالبليغِّفناقٌلّعنهمّ ّارقُّـــــــمّســهــنــوّمــهــّفوإل 

ّـــتــاوواّكــــــــــس ّوهمّالكتابّالناطقُّّتـامـهوّصّهّّأن ّابّهللاّإل 

 .اهلل األعظم ورمحة اهلل وبركاته ةيا بقيّها الكتابُ الناطق السالمُ عليكَ أيّ

التنزيل  ة مللف  يف الندوة التكميلي  د نا يتجد  ام القريبة القادمة لقاؤ وإن شاء اهلل يف األي  أسألكم الدعاء مجيعاً 
 والتأويل.

ّ
 
ّ.نكمّصلواتّاهللّوسالمهّعليهمعّإمامّزماأوقاتكمّّتصبحونّمتسونّويفّكل

ّ
 
ّزهرائي

 
ّواهلوىّزهرائيونّنبقىّزهرائي

ُ
ّونّحنن

ّياّزهراء

 .يفّأمانّاهلل

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 * ملّف التنزيل والتأويل متوفر بالفيديو واألوديو على موقع زهرائيّون 

www.zahraun.com 

 


