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 اءيا زهر

 ِبْسِم اهلِل الرَّْحَمِن الرَِّحيمْ 

 ِفّيالُمْخَتاُر الثََّق....الثَّاِئُر الُحَسيِنيُّ الَوِفّي

 م16/8/2015  ةَياِنُة الثََّقَلالَح

َ..اَ عَ ي َ مَج َمكَ ي َلَ ٌمَعَ ل َسَ 

َاحل ي اةَقمصَّت  ن اَاحل س ني..َلمس ب بَ  َل ن اَقمصٌَّةَِفم َك ان  يطَ َبَ إذ ا ّدا ََو و اسم َجم ح  ن ا..َاعَ ضم َعمن د  َاحل قمي  ق ة َل ىَاأل ق لِّ حل س ني 
نيَي اء َك لُّه َس ر اب..َح اءَسم َح ي اتمن اَو الب اقمي ي د ة َِفم َ َن ونَالو حم َو م اَح وَ و ك لُّناَن َ َال م ت ون..َم ت  ن اَن  ل ن ا..َو م اَعمن د 

َ َح قٍّ ي..و عمن د َغ ْي من ا..َممن  يَاحل و اشم َح و اشم  أوَب اطمل..َِفم

 .. ا ُحس ين  ي  . .

 
َِفَاحللقةمَاملاضيةَ َاحلديث  َالفَمِفَأجواءمَمَ مرَّ َشريَوحتدَّكرَالبَ ناهجم شريَكرَالبَ الفَمَناهجَمنَمَ مَمَذجانَنَ عَ ثت 

َمَ أريخَبَمربَالتَ عَم َمنَاإلخوةَموجزشكل  َاملطلَ ِفَََأكثرفصيلَ واألخواتَِممَّنَيطلبونَتَ َ،َه ناك  ،َاحلقيقة َبهذا
َالربنَ ينَلَ أنَّ َالكلمَفإنَّ َأ فصِّل  َأن  َعنَموضوعوَأردت  َسيبتعد  َوسامج  َللإيتحّولَهم َواملفكِّرينَىلَتأريخ  فلسفةم

َالعلمَمناقشةمَودَموإىلَمَ  تلفة.َنَمَ لكَمَمىَذَ شّعبَعلتي ََايَوإىلَمَ راسةمَمناهجهممَِفَالتفكْيمَوِفَالبحثم َُم  َطالب 

َ َلوعلى َاملثال َاالَسبيلم َاملنهج َعن َأحتّدث  َأن  ََفلطوين،أردت  َأعتقد َحلقاتَال َثلث َأو َحلقتني أنَّ
َاألَوََولوَستكفي، َاملنهج َعن َمثل  َاحلديث َللحديثَكان  َستكفيين َحلقات َمخس َأنَّ َأتصور َال رسطي
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َالبحثَوبالذاتَاملنهجَاألَوسيتشعَّوبالتايلَ َكثْيةَألنَّهَ ب  تَيتَأثَّرمنَأكثرمَاملناهجَالََّرسطيَحيتاجَإىلَحلقات 
َ.رَاملاضيةَوحّّتَِفَعصرناَاحلاضرِفَالفكرمَالبشريَِفَالعصَو

َيصل َالبحثَمثل َإىلَنسبيَّ الَ اَأوَّلَويتشّعبَوأنلمَيطَوالكَاينشتاينَوإىلَمنهجهمَِفَالبحثَةَموكذاَحني 
َعنَهذهَم َماَأوردتَ َاملوضوعات،َملَأعقدَالربنامجَللحديثم األمثلةَََيةَعلىَسبيلَماملاضَحللقةَمَِفَاإّناَأوردت 

َالصورة َأقرِّب َأكثرَ،كي َالفكرة َسأوضح َذلك َومع ،َ َوسأوضح َالكلم َبعض َاسأ عيد ىَجلََّيتّتََّحلفكرة
َذكرهاَِفَاحللقةَمالقصد َمنَإيراديَتلكَاألمثلةَالَّ َ.املاضيةَيتَمرَّ

الكلمَمنَأينَ َاملعسان َيطلاإلنَك لَِّوقتِفَََ؟منَأينَن بت دمئَالكلمبتدأَأوَإأساساَ  ََ،َاإلنسانَ رفةب  َأن  يريد 
َيتعلَّم َأن  كن،َاإلنسان َيريد  أناَموجود،وف:َأناَأ فكََِّاملعَريكاريت،َاملنهجَالديصل َإىلَاحلقيقةَبقدرمَماَُي  َرَإذاَ 

ََأناَموجودَإذاَ :َلاآلنَاملنهجَالفلسفيَاألمريكيَتبدََّ وجودَم،َأناَديكاريتنهجَالقَمنَاملوهوَأدَأ فكِّر،أنا
َاحلضوري، َبالعلم َثابتة َحقيقة َاحلضوري،َوتلك َبعلمي َعندي َثابٌت َحافاملعلَوجودي َبنفوم  َفلَضٌر سهم

َإلدراكهم،حاجةَ َعنَم قدِّمة  َأ فّكرَإذا َأناَموجود،َأناَمَألنَأحبث  َهذهَمألَوجود،أنا تةَبنفسهاَاحلقيقةَثابَنَّ
م،َلدىَالعالم َبنفسهَمَعلومضرَاملصداقَواضحَومرتبةَواضحةَمنَمراتبَالعلمَاحلضوريَحنيَحيلنفسهاَوهوَمَم

َارَموجودَومنَآثم،َأناَيبنفسٌَرَعندَنفسيَوم درٌكَلنفسيأناَحاضَ،،َاملعلومَبنفسهليسَصورةَاملعلومَحتضر
َأ فكِّر أناَأ فكِّرَ،َأناَموجودٌَهذهَاملوجوديةَأينَّ أناَم فإذاَ  َ.كِّر،َإذاَ 

لفمكرَهوَالنشاطَدَمنَالتَاملراوقَ َكر،ةَالفَمواملعرفة َيناُل اَبواسطَجٌهَإىلَاملعرفة،تَّاإلنسان َِفَحركتهمَنازٌعَمَ 
َيقومَ الَّ َالبشري،َذي َالذهن  َوالَبه َالعقل َأ حلِّل  َأن  َأريد َال َهنا َاخلوضالَ،م خ لاَ،دماغوأنا َهذهَََأريد ِف
َاملوَاجلم خَه م جملَال لكنَبالشكلَالَمنَشؤونَهذاَالربنامج،َتفاصيلَألّّناَليستال رَيَمنَالفكادَّانب 

َاملعنويَمنَالفكرَاإلنساين،َوالعقلَهوَاجلاإلنساين خَهوَوح َاملَر،َثابةَالروحلعقلَمبدَواثابةَاجلس،َاملخَمبانب 
َالوه ناَيتمَُّالنشاطَ،َالعقلَوجسد َالعقلَهوَاملخ َكيميائيةَايَِفَأفماَجيَرم خََو اإلدراكيَماَبني  ملخَوماَبني َق

َ.ِفَنوريةَالعقلَوصفائهمَوبساطتهَمالعقلَوماَجيريَ
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َيتَّ املرادََوَ،لنشاطَالفكرياَ،لنشاطناَاوسيلته َالفكرَومراديَمنَالفكرَبالتحديدَهَ،جه َإىلَاملعرفةاإلنسان 
َمنَالنشاطَالفكريَهيَحركة َاإل َوالنتائجنسانَماَبني  َ،قراطيلسَ ا،َاملنهجَجوبةواألَلَماهي،َماَبنيَاجملاجملاهيلم

َالكلمَعنهقراطياجلدلَالسَ  َيعرفَعليهبأنََّاإلنسانَإذاَأراد َأَ،َمرَّ َيَ َن  جَالفيثاغوريَوهوَ،َاملنهألسئلةثْي َاأن 
َاال َمن َيبدأ َالرياضي َاالفرتاضاتاملنهج َُث ََّتتساقط َالسَ فرتاضات َاملنهج َميبَراطيق، َالتسدأ َإثارة ،َالتاَؤن

َافرتاضا َهوََرتاضاتَهيَنوٌعَمنَالتساؤلَاخلفي،وباملناسبةَاالف َنضع  ََوَواب،جحني  َاطٌنَلسؤال،باجلواب 
َاحل َِف َسؤاٌل َهو َالبحث َمائدة َوعلى َالتشريح َمائدة َعلى َاالفرتاض  َنضع  فيَقيقةَمفحني  َوَرَُي  اءه َاالفرتاض

َاجملهول،َسؤاال ، َالسَيواجهنا َاإلشكال،يواجهنَؤال،يواجهنا َالشيَا َالَّيواجهنا َء َاليَ ذي َالعلميَثْي فضول
َإىلَجهةمَاجلواب،،َحرَالفضولَاملعرِفَعندنا، َ.َبشريذهن َالين؟َالجهةَاجلوابَأَوَكٌةَمنَاجملهولم

َخطوة َداخلَالذهنَالبشريَهوَتصنُّأوََّجتاهَالذهنَالبشري،هذهَاحلركةَبأ َهل  َاَالسؤال،َهذالذاَالسَؤف 
َالبشريمنَ َنوعَمنَاألسئلة؟َِفَداخلَالذهنم مركزََ،َه ناكَ رتّبةمزانةَاخلَ َهذهَمللمعلوماتََوَخ زانةٌََهناكَأيِّ

َالق َالبعيدةالذاكرة َالذاكرة َمركز َوهناك َوهَ صْية َالشعور َطبقة َإشارات َهناك ،َ َطإناك َاشارات َللشعور،بقة
َ.ينَالبشَرَالذهِفقةَاللشعورَاَطبالكثْيَمنَاملعلوماتَتلتقطهَالكثْيَمنَاإلشاراتَالذهنية،

َعلىَسبيلَاملثال:

َيلتفتَإىلَطريقةَجلستهَماإلنسانَحنيَجيلسَعلىَمائدةَالطعامَ َأحداَ َ،منَدونَأن  َيلتفتَبأنَّ َأن  منَدونم

َيأكل،ي راقبهَ  َكيف  َجيلس، َكيف َالنََّ، َاألغلب َاألعمِّ َِف َالطعام َمائدة َإىل َجيلس َإىلَفحني َيلتفتون َال اس
َكانواَجيلسونَِفَبيوهتمَ،طريقةَجلستهم َويهتمَّوالَي وجَ َ،خصوصا َمثل َإذا فيأخذََ،ونَملراقبتهَمدَأحدَي راعون 

َوالشرباالنَّ َفيهاَاإلنساَ،َهذهَمسَراحتهمَِفَطريقةَاألكلم َوالشربَيتصّرف  لبواعثَالطريقةَمنَاألكلم نَوفقاَ 
َاللشعور، َمن َهذهَمَتأيت َفإنَّ َفيها َاإلنسان َدّقق َلو َمنَالطَلرمّبا َأو َأ مِّهم َمن َأو َأبيه َمن َأخذها َرمّبا ريقة

َالعلقةَمعه،أصدقائهمَأوَمنَأ ستاذهمَأوَ َي دمن  َكان  فمنَحيثََصالَوتواصلَمعه،دائما َعلىَاتََّمنَشخص 
َجيلس،ََناولَالطعام،الَيشعرَتنتقلَإليهَهذهَالطريقةَِفَت َيبدأ،َكيفَيتحّرك،ََكيف  َشيء  َشيء ََبأيِّ بأيِّ

طَمنَحيثَقَ ت َ لت ََمنهاَيأتيناَمنَمركزَاللشعور،الكثْيََاألخرىَوبقيَّةَاألمورَِفَحياتنا،تفاصيلَالَك لَََّينتهي،
َ.اءَيلتقطهاَاإلنسانَمنَحيثَيشعروهناكَأشيَالَيشعرَاإلنسان،
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أوَّ َبعضَاألحيانَِفَسؤال،ذاَالهالذهنَالبشريَي صنِّفَ،َةَِفَالذهنَالبشريَمعَهذاَالسؤاللَمواجهإذاَ 
ّيزَاألسئلةَاخليكونَ َُت  َك ّلَاألذهانَتستطيعَأن  َخاطئا َلكنَليس َأنَ َ،م صيبة لةَالنَاألسئاطئةَمالسؤال  َالب دَّ

،َريَالذهنَالبشسةَِفكدَّتَاملتنتيجةَاملعلوماَةَإىلَالذهنَالبشريَنتيجةَاخلربة،تكونَهناكَإمكانيةَم ضاف
سؤالَواحلكمَبصّحةَزَالمنَُتييََّلب دََّ،َفيلنبوغَوالذكاءَالعااَنتيجةَالةَأوَر مبََّةَوالعلميَّنتيجةَاملمارسةَالفكريَّ

َ َأو َصّحتهم،بالسؤال َالسؤال،َعدم َهذا َيذهب َالقصْيةَوأين  َالذاكرة َمركز ََإىل َإىل َالذمأو َالطويلركز ةَاكرة
يَّزََوبعدَأَ،شعورمَينسجمَمعَقواننيَطبقةَالل،َهلَهوَينسجمَمعَقواننيَطبقةَالشعورَأالبعيدة َُي  نَّفَي صن 

َتكونَجواباَ يتَيَ ومةَالَّاملعلَهذهَمَزيتَينتميَإليهاَتأيتَه ناَحركةَالذهنَبنيَاملعلوماتَلتمييَّإىلَاجلهةَالَّ رادَأن 
َالسؤال، َالََُّلذا َالبديهيات َمن َهي َالنظرياتهل َمن َهي َأو َاجلميع َيعرفها َحبَيتالََّيت َحتليهي َإىل َاجة ل 

َكانتَمنَالبديهياتَي صدَمَ،وإعادةَنظرَ  َالذهن َالبشري َحكمه َحينئذَ فإذا جوبةَ،َاألابَوبسرعةعطيَاجلَوي ََ،ر 
َهباالسريعةَالَّ يبَاإلنسان  َإّّناَتأتيناَكرَ فيَحباجةَإىلَيتَهلَّوبةَاواألجَإّّناَتأتيناَمنَمركزَالبديهيات،َيتَجي 

َبعنوانَالَأعلواألجوبةَالََّمنَمركزَالنظريات، َاملَجيدَاَم،يتَتكون  َالسؤال،وضعا َُلملبشريَلذهن  ربطَيَذا
َا َالفكر َمراكز َمن َمركز  َبأيِّ َالسؤال َالبشريلهذا َوالذهن َبشري َمن َفحركٌة َإىلجملاها، َالبشَرَيلم يَالذهن

َهباَاإلنسانَوتتماهىَهذَالذهنَالبشري،َوحركٌةَمعّقدٌةَداخل َتكادَماَبينهاَحّّتَركاتَفياحلَهَمقدَالَيستشعر 
َتكون َهيَحركةَمعّقدة.َ،حركة َواحدةَوماَهيَحبركةَواحدةَأن 

َ،العقليةَ،اغيةالدمَ،ةملخيَّبنفسَهذهَاُلندسةَاَمَالكمبيوترَهوَبنفسَهذهَاُلندسة،هندسةَوبرجمةَوتنظي

َشئتَس مَِّ َوهَ،ما َالنتائج،وحركٌة َحركة  َالنهائية َاحلركة َايتوجََّي َالذهن  َاجملجبوابهَمَلبشريه َذلك َُث َََّإىل هول

َ.فنَّطَالصورَوت صَ قَ ت لت َ 

َالَّ َالبشري َالذهن َنشاط َعن َموجزة َُمتصرة َصورة َأشتقريبا َهذه َحباجةَ ذي َالنشاط َوهذا َإليه َإىلَرت 
َاالفرتاضات،قراطَمثل َي ثْي َاألسئلةَوفيثاغورسَيطفسَ َ،إىلَمنهجَ َ،سلوبَ أ َبنيَماَتقّدمَوأفلطونََرح  ُيلط 

َالتطهَُّ َالرَالرَووبنيَالنزوعَالصوِفَوبني  َكيَتشرقَاملعلوماتَمنَداخلهاحيَللولوجَإىلَباطنم راديَ،َومَ نفس
اَباملعىنرَالروحيَليسَالتطهَُّمنَالتطهَُّ َالتكويينَرَالروحيَباملعىنَالديينَوإنَّ َاجلانب  ،َفكلَّماَشفَّتَالروحَشفَّ

َفيهاَاإلنسان،يةَالَّاملعنويَلإلنسانَبعيدا َعنَالكدوراتَاملادَّ َعندَاإلنسك لَّماَََيتَينغمس  َاإلحساس  انَش فَّ
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عنَالكدوراتَاملادَّ َعنك لَّماَقيةََابتعاداَ  َةَاملختربيةوهذهَاملسألةَثبتتَاآلنَباألدلََّاإلنسان،َدويَاإلدراك  ،َحني 
َوالشَر َالطعامم َعن َاإلنسان َوالتفاعَ اينقطع  َالبدن َكيميائية َاإلنساينب َالبدن َِف َالكيمائي َاإلنسانَُينَل ح 

َثبالقضيََّ،َهذهَمعالياَ صفاءا َذهنيا َ َ،َالَأريدَاآلنَالدخولَِفَتفاصيلَهذهَمتتَِفَالعلومَاملختربيةَاملعاصرةة
َمنهجه َويأيتَأرسطوَواملنهجَاألاملطالب َأسلوبه َِفَو،َأفلطونَهذا َالبحثَابتداءا َمنَرسطيَليضعَأمامنا

َاملطلبَالََّحبثَالتعريف، َمنَتعريفم َنصلَإىلَمعَرَذيَن ريدَ الب دَّ َيتحقَّأن  َلن  َالتعريف  َوهذا قَإاّلَعلىَفتهم
َمنَتصنيفها،الذاتيََّاتَوهذهَمياتَوعرضتَإىلَذاتيَّمَ يتَق سَِّ،َهذهَاأل سسَالَّضوءمَأ سس َاتَوالعرضياتَالب دَّ

َواألنواعَوالفص َاألجناسم َأَ ولَوغْيَذلكمنَتصنيفم ِفَهذهَاملطالب،،َأناَالَأريدَأن  َكثْياَ  ََسهمب  الَأريدَأن 
َ َالربنامجَبالقواعدَاملنطقيةَالفلسفيةأشحن  َأشحن  َماَشئتَ،الربنامجَباملصطلحاتَوالَأريدَأن  ،َاألصولَع ربِّ

َ.احل ك ميَّة،َع لىَاختلفَاألذواقَواملشارب

َاأل َاملنهج َابتداَوخ لصة َالتصوََّءاَ رسطي َمراحل َوامن َالتصديق َمراحل َإىل َيتلَّر َالبحثَبَتنتج عد 
َكلََِّرائيَوالبحثَاالستداليل،حثَاالستقاالستنباطيَوالب كنينَُيَ ،َلكنَّينَلملٌمَوكلٌمَوككهذهَالعناوينََوِف

َا َأ جمل  َيومَأمس:أن  َق لتَِفَحلقةم َكما ََونظرهمََوَحبسبأرسطوَجيمعَقضاياَصحيحةَهَلكلم منَخللم
َهذهَم َمدارسة َخللم َومن َواملقايسة َالصَاملقارنة َإىلالقضايا َيصل َبنظرهم َصحَنتاحيحة َابتداءاَ يئج  منََحة،

إىلَمرحلةَالتصديقمرحلةَتصوَّ برَاألشياءَوانتهاءاَ  قيَّة َوهكذاَبَجلدل،اأساليبََولبحثَكلَِّأساليبَا،َمروراَ 
َالعلميَّاملناهج َاملناهج َالعصر، َبأنَّ َوق لت َإليها َأيضا َأشرت  َاملعاصرة َنيكَوالكَوَة َإىلبر َنسبة  الكاهنََسي

َكوبرَنيكوسَالَّ َالعلمية َجدحيثَأوجدَمنهجيََّ،1543ََسنةيَتوِفَّذالبولوينَنيكوالس َ،يدة َِفَالبحثم
َغاليليو َذلك َبعد  َالََّأوَطّورها َتوِفَّغاليلي َبعدهَ َ،1642ََسنةذي َنيكوسَتقريبا  َكوبر َسنةَبقرن، َتوِّف

1543.َ

الََّانتقل َاملنهج َالعلميَعلىَيدَإُث َّ َكبْيةَجداَ  َمل1727َََسنةذيَتوِفَّسحاقَنيوتنَنقلة ََالذاكرة،ختيّنََإن 
َكانتَعلىَيدَاينشتاينَالَّ َجاءناَبنظريتهمَالنسبيةَاخلاصََّ،1955ََسنةذيَتوِفَّوالنقلةَالكبْية ،َةةَوالعامَّحني 

َاملتأُلَّ َصدر  َكتبه  َما َمع َيتناغم َرمّبا َالنظرية َهذه َِف َالفلسفي َالدينََني،واجلانب َصدر
َِفَبداياتَالقرنَاحلاديَتوِفََّفلسفةَالعصرَالصفوي،منَعلماءََوَ(،َربعةاألسفارَاأل)ََكتابهَمََِفَالشْيازي
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َكتابهمَاألسفارَوحّتََّ،َصدرَالدينَالشَمعشرَاُلجري َكتابهَ َِفَبقيَّْيازيَذكرَِف َكتبهَلكنَاألسفارَاألربعةَهو ة
َحتدَّ َعنَاحلركةَاجلوهريةَِفَاملادةاملركزيَحني  منهاَِفَةَالينشتاينَِفَاجلانبَالفلسفيَةَالعامَّ،َوِفَالنسبيَّث 
َاملادَّ َبني َوالطاقةالعلقة َتناغَ ةم َهناك َوعندَ، َالشْيازي َالدين َصدر َعند َاجلوهرية َاحلركةم َِف َجاء َما َبني م

َ.شتايناين

َه َاملثال َُلذا َتلتقيإيرادي َقد َالبحثية َاملناهج َأنَّ َالنتو َِف َتلتقي َ،َقد َتلتقَوائج َاألساليبقد َِف وإنََي
َالعامَّ َخطوطها َِف َأ سسهاةاختلفت َِف َل، َالق، َحلنم َمنهج َعن َأحتّدث َحني  َالذلك َأَول َيتقاطعيعين َ،نَّه

َاملناهجيتع َبقّية َمع َباملئة َمئة َلهَ ارض َاملَ، َهذه َبالنتيجة َولكن َالبشَمرتبطةَناهجخصوصياته  ريَبالذهن
َكلَِّاألَ،قوانينهَ َ،والذهن َالبشريَقدرته اعليةَركةَوالفتلفَولكنَاحلجَقدَختناهاملَذهان،طبيعة َحركتهمَواحدةَِف

َهو، َهو َالبشري َالذهن  َإَواحدة، َأو َاينشتاين َعند َكان َأو َسقراط َعند َكان َأََكاننَ إن  َعندكمَعندي و
َواحد طئَ،الذهن  ئجَِفَتقيَِفَالنتااَقدَتلتلفه،َوحّّتَهذهَاملناهجَعلىَرغمَاخاملناهجَختتلف،َت صيبَوخت 

َ.تلتقيَِفَالقواعدَواألصولَوختتلفبعضَاألحيانَوقدَ

َ بالتقائهاَأوَباختلفهاالَنعنن  َاللَمبأَ  أقربَماَيكونَإليهمَصلوات  مَهَعليهَموسلمَ َ،َنن َهناَنريدَمنهجاَ 
َنأجعني اولَأن  َأقربَماَنكونَإليهم،َن  َكاملَ ،َالَأّدعيَأيّنَأحتدََّكونَِفَمنهج  والََ،لم كمَََّثَعنَمنهج 

َأحتدََّ لَإىلَاحلقيقةَبال م طلقثَعنَمنأّدعيَبأينَّ َيوصم َليسَفيهَمنَثَعيَبأّنينَأحتدََّ،َوالَأدََّهج  عنَمنهج 

َأبداَ  َحماولثغرات َهي َإّنا َحدَةٌَ، َحطَّم  َمنهج  َمن َالبيت،للفرارم َأهل َالَيث  َإىل َثقافة ََساحةوجرَّ الشيعية

َمنَيتمسََّ،َيرفضَ هَعليهوسلمَ َاللَمَناَصلواتَ إمامَزمانَمهاَيرفضَ  بقتالم َعلّياَ  ،َوق ات ل َكَهباهاَخامتَاألنبياءَويأمر 
َاألوصياءَعلىَهذاَاملنهج يعيةَهوَمنهج َ،َبينماَاملنهجَاملوجودَِفَساحةَالثقافةَالشَِّ،َعلىَمنهجَالتأويلسيِّد 

َاألوصياءالتنزيلَالَّ َكانَِفَزمنَالنَّ،َماَهوَباملنهجَالعلويذيَرفضه َسيِّد  َالتنزيل َهذاَاملنهجَيبَ،َمنهج  وأ لغي 
َالغدير، َالَببيعة َاملنهج،ولكنَّ َذلك َنفسم َعلى َبقيت َاالفرتاقَسقيفة  َحدث  َه نا ََ،ومن َحدث  َهنا ومن

َضالََّ،االختلف ،َفإنَّينَأقولَعتَعليَّا َفاتّبعتَمنهجَالتأويلةَوفرقٌةَناجيةَاتبَّومنَهناَافرتقتَاأل مَّةَإىلَفرق 
َعليَّا ،ماَل ك مَ بون  ،َحت  ر حونَِفَواد َآخر!َماَلكنَّك مَت سَ،تتمسكونَبواليتهَمَتوالونَعلّيا ،َياَأتباع َعليٍّ َوُت  ر ح ون 

َ!!،َإىلَمرحلةَالتنزيلاالقهقَرل كمَتعودونَ
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َيبقىَساحباَ َ،هذاَهوَالذيَأقولهَ  َعنَمنهج  اولٌةَللبحثم هبذهََ،َجئتَ التأويلَعَمرحلةَم،َيبقىَمتواصلَ حم 
َاملطلب ََعندَحَ اقفةَ َوَستَ ومناهج َالفكرَالبشريَليَ،النماذجَمنَالفكرَالبشريَألجلَتوضيحم َم عنيَّ حنيََ،دٍّ

َالعَ  َعقول َوأذهل  َبنسبيتهم َاينشتاين َاحلديثةجاء َأبا َللفيزياء َوكان  َيعينَلكنَ،لماء َال َقد َباحلقيقةجَأنَّه  َاء
َالفَمال م طلقة َأعاجيب َمن َجاء َبأعجوبة  َالبشري، َأعجوبَ،كر َاينشتاين َنسبية َالبشريَلفَمعاجيبَاأةَمن كر

َلكنَّ َأفق َِف َليست َاملطلقةها َالكَ احلقيقةم َميكانيكا َوالتعارَ ، َم َبني َفيما َالكَ يكانيمض َبكا َجاءت َوما هَم
َحّتََّ َفاصلة َهّوة َهناك َكانت َذلك َبعد َفيزيك َالكوانتك َِف َاحملاولة َاألنظريَجاءت َالة نظريةََفائقة،وتار

،َسرتنغَثْييَلتناظر،َسوبراَفائقة،ارَالتَنظريةَاألوت،َُث ََّجاءبوزونيةاألوتارَالفائقةَسبقتهاَنظريةَاألوتارَال
َتسدََّالَّ َ.ماُل وَّةَفيماَبنيَالنظريةَالنسبيةَوميكانيكاَالكَ َيتَحاولتَأن 

َالكلم َعندَهذاَاحلّد؟َأبدا َالقضّيةَمتواصلة وَهَمنهجَالبحثَولَبأنََّويقَيأيتَآتَ ،َفحينماَوهلَيقف 
َالقول، َالعَهذاَحلن  َك لُّهمَماَملاذاَي قالَبأنَّ ،ََالنظريةَالنسبيةاَالتفتواَإىلمأيضا ََلعلماء،َاالتفتواَإىلَذلكلماء

؟َنيوتنَنيوتنبهََذيَجاءَ َالَّفتواَإىلَيلتملذينَقبل َنيوتنَملاذاَ،َالَّةَاألوتارَالفائقةاينشتاينَماَالتفتَإىلَقضيَّ
َ؟ذيَجاءَبهَاينشتايننفسهَملاذاَملَيلتفتَإىلَالَّ

َالبشري َالفكر َحالة َهذه َهي َالفكر َتطوَّ، َِف َهذهَمرالبشري َاإلنسانَطبيعةَ َ، َالطَذهَمه، َهذهَبيعة علم،
َمنَالَ،،َقدَتكونَاملعطياتَهيَاملعطياتطبيعةَاملعارف جاَ بعواَمنهمَاتَّلكنَّهَعلماءموجودةَبنيَيديَجيل 

َ.بوَالسبلهمَالَينظرونَإىلَاجلهاتَاألخرى،َهذاَهجيعهذاَاملنهجَاملعنّيََ،عّيناَ مَ 

َكبْيا َِفَعاملَالفيزياء،حينماَجاءَنيوتنَ ََوأحدثَإنقلبا  َأن  َاالعرفَبأنوالب دَّ حتدثَِفََيتنقلباتَالَّنَّ
َآثارهاَالكبْيةَجَمعاملَالفيزياءَ علىَبقّيةَالعلومترتك  ةَِفَبقّيةَالعلومَلباتَاحلادث،َاالنقمالعلَوَخبلفَبقّيةَ،داَ 

َ.كاالنقلباتَاحلادثةَِفَالفيزياءالَترتكَاثرا َكبْيا ََ

َاإللكرتونيكإىل َعلم  َت سيَّد  َالعلوم،،َاآلنَعلمَ َأن  َإليهَََاإللكرتونيكَهوَس يِّد  َالعلومَحتتاج  َك لَّ ومنَألنَّ
،َعنَهندسةَالفضاءَ،عنَالكيمياءَ،عنَالطبَ،عزلناَاإللكرتونيكَعنَالفيزياء،َاآلنَإذاَدونهَتبقىَعرجاء

َعرجاء، َالعلوم َهذه َعميَستبقى َعلوم َإىل َستتحّول َاإللكرتونيك،َاء،بل َدون َاليتََمن َاألجهزة َدون من
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َوالَّ َالفيزيائي َهبا َاإللكرتونيكيستعني  َعالم م َُيرتعها َالَّيت َهو َاإللكرتونيك َم هندس َالذيَ، َاجلهاز َُيرتع  ذي
َالعلومَاألخرىيستعمله َالفيزيائيَوالكيميائ ،َ،َهذاَشيٌءَطبيعيَِفَالعلومَاإلنسانية،َحّتََّيَإىلَسائرَأصنافم

َ.اَهوَتأريخ َالبشرهذ

َمنَالثقافةَم َكانواَالَُيلكون  َالعرب َأنَّ َوكيف  َعنَالتنزيلم وشيءٌََ،رافاتوخَ،اللغةَ،فاظَاأللإالَََّوقدَحتّدثت 
َكانواَيهيمونَ م أكلونهَييئا َجيدواَشَه مَأنَ هَُّ،ِفَالصحراءوصلَإليهمَوهوَنزٌرَيسْيَمنَاألممَاألخرىَألّنَّ

َجيدواَشيئاَ ويشرب َيغزوَبعضهأإليهاََصلواَوَيتالنتيجةَالََّهمَِفَصحراءَقاحلة،َحليواناهتم،َونهَوأن  ،َمَبعضاَ ن 
َدماءَبعضهمَبعضاَ استحلَّ َيعيشونهيَمعيشتهمَ،َهذهَموا َكانوا هَمَ وسلَاللَمَتَ اءَصلواهَر،َخطبةَالزَّ،َهكذا

َ.،َالَجمالَإليرادمهاعليهاَت فصِّل َالقولَِفَذلك

دناَعنَرقيَّعّمارَالكنانذهبَإىلَفاصلَمعَ َ.ةَاحل سنيينَوهوَي نشم

 :ُخالصة ما تقّدم

َيعرفَاإلنسانَ َ:أولا  َ.بطبيعتهمَبفطرتهمَيريدَأن 

َِفَاملعرفةَالفَمَ:ثانياا  َ.كروسيلة َاإلنسانم

صِّل َاإلنسانَ َ:ثالثاا  دةَعقََّمَ َ،َحركةٌَواجهةَاجملهولم،َلفكرياَاطَ كرَحينماَيتف عَّل َالنشعنَطريقَالفَمَاملعرفةَ َحي 
َ.باجلوابَاإلجيايبَأوَالسليبَ،َواخلروجداخلَالذهن

َلهَ َ:رابعاا  َالب دَّ َالنشاط َطريقة،َهذا َلهَ َمن َمنهج،َالب دَّ َالَمن َفَمومناهج َماكر َتأريخَ دةتعدَّلبشري الفكرََ،
منَهذهَاملناهجَومرَّ َ.احللقةَذهَمةَاملاضيةَوهَاحللقنهاَِفإىلَأمثلة َمَتَاإلشارةَ البشريَي عدِّد َلناَألواناَ 

طئَهذهَمَ:خامساا  َوخت  َبينهاَِفَالنتائجَوقد،َقدَتلتقيَاملناهجَت صيب  َبين،َقدَتفختتلَفيما هاَِفَلتقيَفيما
َ.تلفبعضَالقواعدَواألصولَوقدَخت
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َتطوََّهذهَم :سادساا  َحال َِف ََر،املناهج َمن َمنهج َهناك َكان َمشىفلرمّبا َََعليهَمَاملناهج َالنَّمكثٌْي َأممٌََ،اسن
ٌرَيأيتََُيرج َعالَملَِّعصرَ كناَِفََيتَأغفلهاَذلكَاملنهجَومنَهَ يلتفواَإىلَاجلوانبَالكثْيةَالَّوحضاراتَوملَ  ٌمَم فكِّ

َجديد َجديدَ،بشيء  َبشيء  َهو َاملتقدََِّ،ما َاملناهج َلكنَّ َموجود َشيٌء َماهو َإليتفالتَمة َالَّهت َاحلقائق يتَ،
َ؟َالكونَاخرتعهاَأمَهيَحقائقَموجودةَِفوصلَإليهاَاينشتاينَهلَهوَ

َاملاّدةمَعَتَ ثَ حتدَََّيتيتَوصلَإليهاَالَّالقواننيَالَّ العلقاتَاينشتاينََذهَمالقواننيَوهَ،َهذهَمقةالطاَونَالعلقةمَبني 
َ؟ينشتاينيهاَاذيَصنعهاَأمَهيَموجودة؟َموجودةَقبلَأبيناَآدم،َملاذاَوصلَإلهوَالَ؟أوجدها

َعندَ َتقة َالوهكذاَوالقضيََّ،اينشتاينذينَجاءواَمنَبعدَ،َوالَّس ل كَمنهجا َجديداَ  َواملسألَف  ة َهكذاَحدٍّ

َاإلنسانية،َاملعارفَالدينيةَوغْيَالدينيواألمرَنفسهَ  َ.ة،َنفسه َِفَاملعارفم

َاملعارفَالدينيَلقدَي قا َالنصوصَمشّخصةبأنَّ لكنَشّخصةََووصَم،َنعمَالنصةَهيَِفَنصوصَوهذه
َكيفَيتعَذينَيتعاملونَمعَهذهَمالَّ ذهَالكثْيَمنَهَجَفْيفضناهملا؟َحينماَيأيتَمنهجَمنَاملونَمعهاالنصوص

َالََّالنصوص، َالنصوص َإىل َيأيت َالُث َّ َمبنهج  َمعها َويتعامل َهبا َق بمل  َمَجَ يستخَرَيت َإالََّمن َالشيءَضامينها
َالنصوصَوَاليسْي، َتستخرجَنهجيَّمبعاملَويتَ،َيقبلَاجلميع،،َيقبلَاألكثريأيتَمنهٌجَآخرَفيقبلَهذه منَة 

َ!!َكيفَالَختتلفَحينئذ َالنتائجََالنصوصَالكثْيَمنَاملعارف،َهذهَم

َقطعاَ  الدنيويةََوأوالعالم مَاإلنساينَِفَالعلومَاإلنسانيةَالدينيةََالعالم مَاملختربيَعنده َمعطيات،َ،ستختلف 
َِفَتلكَاملعطيات،َماَهيَمنهجيَّعنده َمعطيات َاملعطياتَيتعتهمَِفَالبحثم اَاملَمعهاَ؟َأيُّ َأّنَّ علىَأساسم

َاالحتمال،َأمَعلىَأساسَأّّناَّناياتَحقيقيةَقواعد، َاالحتمالَالَأنَّه َيض ع هاَِفَحدِّ ،َحينماَت وضعَِفَحدِّ
َفاعلَِفَالبحث،تدخل َه َقطعيلكنَحينماَت وضَ َذهَاملعطياتَبشكل  ةَفحينماَِفَالدرجةَالقطعيََّ،عَبنحو 

علىَالنتاتدخل َِفَالبحثَستؤث َّ َكثْياَ  َأوَِفَامللحظةَمَة َهيَهيَ وهذهَالقضيََّئج،ر  عربََواملشاهدةَمَِفَاملختربم
َاجملرَّ َبالعني َأو َللفضاء َالتلسكوب َاملوجودة َللحقائق َبالنسبة َوباحملاسبةَدة َالعلمي، َبالرصدم َاألرض، على

َبالبالرياضي َأو َالنقدي، َأو َاللغوي َأو َالتفسْيي َالقضيَّحث َبشري،َةَ ، َفكٌر َهي، ََهي َداخل الفكرَحركٌة
رهمَباملناهجَالسابقةَبتأثَُّ،بتقصْيهَمَ،بقصورهَمَ،بنقصهَمَن،هوَاإلنساَوأساليبَومناهجَللبحثَواإلنسانَ َالبشري،



 ( 2لحلقة ) ا                                       الثائر الحسيني الوفي المختار الثقفي / الشيخ الغّزي                               
 

- 10 - 
 

َوالتقا َالقضيََّليد،واألعراف َوهذه َاملختربيةة َالعلوم َِف َحّّت َِفَتنعكس  َوتقاليد َأعراف َهناك َتكون ،
ِفَاَ،اجلامعات جديداَ  َلبدايةَالَتقبله َاجلامعاتَواجملامعَالعلميةَحينماَيأيتَعالم ٌمَيطرح َطرحاَ  ولكنَحنيَُترُّ

َ.األيّامَي قب لَهذاَالبحث

َاألكادُييَالَي وجَ مساحةَاحلرَّ َماََة،ةَالدينيلعلميَّاملؤسسةََاِفم شابهََدَلهَ يةَواحرتامَاآلراءَِفَاجلوِّ فكلُّ

َضَ  َيكون َواملوروث َاملطروح الف َوانرافا ،ُي  َالقضيََّلال  َمشتوهذه َعلىة ََغلة َاملوروثَمعَخلط،اطول َأنَّ

َكذبا َوزوراَ  َالبيتم َأهلم َإىل َبه،ي نس ب  َالبيت َألهل َعلقة َال َاملَ، َاألنَّ َالَّنهج َمنذي َهو َالشافعيت  بِّع َ،هج

َواضحمنَهناكََيكيخَالطوسيَمل،َقبلَالشََّناَالطوسيَرضوانَاللَتعاىلَعليهاستنس خه َلناَشيخَ  لوََ،نَمنهج 
َنلقيَنظرة َعلىَعلمائناَقبل َالشيخَالطوسيَلوجد َك لََّعالم مَ أردناَأن  َايقةَ بمع َطَرَيتَّنا َكَ ،َفابن  رع َِفَجل نيدَوإن 

َكذل َوالع ماين َاملخالف َاملخالفني،الفكر َمن َأخذوا ََك َِف َاجل نيد َابن  َُيتلتنهجيَّمولكن َالع ماينهم َعن ،َف
َكانواَِفَتلكمَالفرتةَإذاَنظوالَّ إىلََ،ىلَالصدوقإَ،ابنَقولويهَاَإىلنَ اَذهبإذَبقتهم،يتَسَ رناَإىلَالطبقاتَالَّذين 

َالشيء،َ،َإىلَالكليين،النعماين َالكليينَبعض  َمَ َسأقفَعند  َالَأجدَ َوأقتَمنَالَوَسعاَ تَّالَأدريَهلَأجد 
منَالوقتَِفَهذهَم َوقفة َموجزةَمعَالك ليينََاحللقة،َمتسعاَ  َ.اىلَعليهعللَتَ ضوانَاَرلكنَّينَسأقف 

َبَ  َثقافتهم َالعرب َقيل َقبل  َق لت َبَ َة،ويَّدَ كما َالفكري ََوي،دَ منهجهم َاملهوبقي  َعلذا َطَ نهج فرتةََولَمى
َالسقيفةهَألغىَهذاَاملنهجَلكوآلَمَيبَُّصّلىَالل َعليهَمالنََّ،التنزيل َالتأويلَ،َوبذاَاملنهجتَعلىَهبقيَنَّ دأَمنهج 

َالشََِّ،واأل مَّةَأعرضت َالتأويل،َيعةَ حّتَّ املؤمننيَوعنََخلصنيَألمْييعةمَاملالشََِّالَأحتّدثَعنَأعرضواَعنَمنهجم
َلألئمَََّيعةَمالشَِّ َالَ،ةاملخلصني َمبنهجم َُتسكوا َقد َيكونوا َمل َل ملو َوصتأويلم َإلينا َأحاديث  ه ملت ومعارفهمََا

َاللَم َ.هَعليهمَأجعنيوسلمَ َصلوات 

َواسعٌَ َأحتدَََّاملوضوع َشيء  َأيِّ َوعن َأترك َوماذا َأبدأ َأين َمن َحقيقة  َأدري َكبْيةالقضيََّ،ثوال َة َلكنَّ ،
ولَقَ الن َ َ،َوهذهَمولقَ ،َن َ ويدَ املنهجَالبَ َ،،َعلىَهذاَاملنهجَالسطحياملخالفنيَألهلَالبيتَبقواَعلىَهذاَاملنهج

َالبَ  َاألفق َِف َت فهم َأختصويدَ املنقوالت َأن كن َُي  ،َ َاملنهج َِف َالكلم َقالر َماذا َالع مري َاملنهج ؟َالع مري،

َالل َكتاب  َالتأويلح سب نا َجهةم َبعيدا َعن َأرادََ{ال ِعل مِ  ِفي و الرااِسُخون   الّلهُ  ِإلا  ت أ ِويل هُ  و م اي  ع ل مُ }َ، ع مر
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َاجلهةَال م ؤوِّل ة،ال َي فه مَكتابَمنَدونم َكيف  َالل، َكمتاب  حبيثَحنيََاذج،ويَالسَّد؟َي فه مَبالفهمَالبَ ح سب نا
َاحليوانات،ََمعىنَاألبَّس ئلَعنَ َإذاَرجعناَإىلَوهوَعلف  الكتابَالكرميَإىلَاجلزءَالثلثنيَوإىلَسورةَنن 

َوتوىّلَ َاأل بَّفَ َ{و أ بّاا  و ف اِكه ةا }َعبس َع نم َع م ر َس أل وا ني  َحم َالقَ ، َأنَّ َالقراءةمع َِف َنستمر َلو َواضح  رآن

َالََّ{و ِِل ن  ع اِمُكم   لاُكم   مات اعاا  *و أ بّاا  و ف اِكه ةا } َمتاعٌَاآلية َالفاكهة َبعدها َمتاعٌََيت َواألّب ََألنعامنالنا

َالت ك لُّفَ َ{و ِِل ن  ع اِمُكم   لاُكم   مات اعاا  *و أ بّاا  و ف اِكه ةا } َعن َّن مينا َل ق د َق ال؟ َُث ََّماذا َاملعىن!! َع رف َاعتربَما ،

َكلمةَيعرفهاَالعربفَيعينَالتعمُّق،َ،َالتكلُّفمعرفةَاألّبَمنَالتكلُّ َكلمةَوهي َكانَمعرفة ،َباللمَعليكمَإذا
لَطاقةَووقودَعمَ اسَمادةَالبرتولَاليتَهيَمادةَت ستَ ،َأالَيعرفَالنَّةَالبرتولَاآلنةَالعلفَمثلَمادَّ،َمادَّع ل ف

َكانَمادَّلسياراهتم َكانتَموجودةَِفَََقودَحليواناهتم،ةَوطاقةَوَو؟َالعلف َالعربَواحليوانات كلَِّمكانَويعرف 

َواضحة َواآلية َالتكلَُّ{و ِِل ن  ع اِمُكم   ُكم  ل   مات اعاا }َشؤوناهتا، َمن َذلك َوع دَّ َعرفها َما َاملنهج َفهو َوسار ،

َ.هكذا

ذاَوَههجَالشائعَهنانَاملَكَ،افعيَتقريباَ إذاَرجعناَودرسناَاملنهجَاملخالفَمنَيومَالسقيفةَإىلَزمانَالش
يَ،َالشافعنقلةَذيَأحدثوَال،َالشافعيَهويدَ ،َنقلَمعَفهمَباألسلوبَالبَ ولَحكاياتقَ ،َن َ املنهجَالب د وي

بالفهمََولقَ لن َ اَجعَهذهَمَ،َالشافعيرَووضعَقواعدَللتنظْيَوأّلفظَّأحدثَنقلةَونَللهجرة،204َََسنةتوِفَّ

َت فهمَبالفهمَوكاياتَقولَواحلفهوَجيمعَالنَرسطي،َوفّعلَاملنهجَاألَرسطي،َوويَووضعهاَِفَاملنهجَاألدَ البَ 

َب،َالشافعيَجرسطيَوويَوبعدَذلكَيستخرجَمنهاَالنتائجَوفقا َللمنهجَاألدَ البَ  بني َرسطيََوَوهجَاألنيَاملنع 
َالَّ َالَّاملنهج َاملنهج َشائعا َوهو َكان َاإلسلذي َقبل  َالعرب َعليه َكان  َذي َموجودوبقم َفرتةي  ،َالتنزيلَا َطيلة

َنَالسابعةَوالسّتني،َِفَاآليةَمَرآنَِفَسورةَاملائدة،القَ حبيثَ َ؟موسلََّهوآلَمَعليهَمَىَاللَ ناَصلَّبيَّماذاَخاطب 

َالرسالةَِفَمستوىََ{ِرس ال ت هُ  ب  لاغ ت   ف م ا ت  ف ع ل لام   و ِإن بِّك  ر  ِمن ِإل ي ك   أُنِزل   م ا ب  لِّغ   الراُسولُ  أ ي ُّه ا ي ا} ألنَّ

 م  ل و ِإن بِّك  ر  ِمن ِإل ي ك   أُنِزل   م ا ب  لِّغ   الراُسولُ  أ ي ُّه ا ي ا}َ،َاملعىنَواضحَيتَيريدهاَاللليستَهيَالَ،التنزيل



 ( 2لحلقة ) ا                                       الثائر الحسيني الوفي المختار الثقفي / الشيخ الغّزي                               
 

- 12 - 
 

َالرسالةَِفَمرحلةَالتنَ{ِرس ال ت هُ  ب  لاغ ت   ف م ا ت  ف ع ل للمنهجَالب د ويألنَّ الرسالةَي رادَُلاََ،َوهذهَمزيلَف همم تَوفقاَ 

للمنهجَالتأويليَ َت فهمَوفقاَ  َ.{ال ِعل مِ  ِفي و الرااِسُخون   الّلهُ  ِإلّ  ت أ ِويل هُ  و م اي  ع ل مُ }أن 

َيقومَأوَّوآلَمَعليهَمَيبَُّصّلىَاللَ النَّ ةَالقضيََّ،نهجَالفكريعربَبتغيْيَاملقناعَالَإال َبعمليةَمهَليسَمنَاملنطقيَأن 
واَاَ،ِفَغايةَالصعوبة َي غْيِّ َأن  واَدين َ حّّتَبعد  عَهَوسّلمَت عام ل َمليهمَوآلَمعََصّلىَاللَ يبَُّلنَّا،َه مملنهجَالفكريَي  غ ْيِّ

َ،جا َساذجاَ يعينَمنهَيا ،جا َسطحمنهَويَيعيندَ ،َاملنهجَالبَ ويدَ منهجهمَمنهٌجَبَ َ،ةّيََودَ ثقافتهمَثقافةَبَ َق ومَ 
َقاَكَ،ِفَغايةَالب عدَعنَالع مقَا َِفَغايةَالب عدَعنَالتحليل،يعينَمنهج َعَ ما ،َمنَفيناَعنَالتكلُّمر:َّنَ ل 

َ؟فلُّفَوالق رآنَي طالمبَبالتفكُّر!!َهلَالتفكُّرَتكلُّذيَّناهَعنَالتكالَّ

َالَّ َوالَّمن َع م ر َّنى َالتك لُّفذي َعن َّناه م َمعه َبالتدبُّذين  َيأمر َالق رآن رآنَالقَ َاعتبار،َتفكُّر،َتدبُّر،َر،؟
،َماَهوَأبعدَمنَالتكلُّف،َالتكلُّفَيكونَشيئا َقليلَ َر،االعتبارَوالتفكُّرَوالتدبَُّ،لهمَإىلَآخرهأوََّمشحونَمن

َاألعظمَرآن،رسالة َالقَ َهذهَم َالنيبَّ اطمب   م  ل و ِإن بِّك  ر  ِمن ِإل ي ك   أُنِزل   م ا ب  لِّغ   الراُسولُ  أ ي ُّه ا ي ا}َوالقرآنَُي 

َِفَمرحلةَالتنزيلماَتملكَهيَالرسالةَاملَ{ِرس ال ت هُ  ب  لاغ ت   ف م ا ت  ف ع ل ملطلوبةَبالفهمَِفَسالةَا،َالرَّطلوبةَبالفهمم

َالتأويل َع لميََّ{ال ِعل مِ  ِفي و الرااِسُخون   الّلهُ  ِإلا  ت أ ِويل هُ  و م اي  ع ل مُ }َمرحلة َيا ت  ق اتمل ه م َالتأَوس  َكماَعلى ويل

ومنََ،ومنَه ناَياَشيعةَأهلَالبيتَ،ةَليستَهيَاملطلوبةكانتَمرحلةَُتهيديَّ،َالتنزيلََق ات لت  ه مَعلىَالتنزيل
َالنَّ َك تبناَأحاديثم َذيَي شكمل ه َاملخالفونَهذاَاإلشكالَالََّ،يبه ناَالَجتدونَِف عليناَبأنَّكمَالَتروونَأحاديث 

َالنَّيبالنَّ َأحاديث  َنروي َال َالنََّيب، َأحاديث  َاللَ َيبألنَّ َاملرحلةَوآلَمَعليهَمَصّلى َِف َهي َاألغلب َاألعمِّ َِف ه
َالنََّةَ وماَنقله َلناَاألئمَََّ،ةالتنزيليَّ َمعَمرحلةَإّماَهيَمنَأحاديثَاملرحلةَالتنزيليََّيبمنَأحاديثم ةَاليتَالَتتعارض 

َوإمَّ َالتأويلالتأويل َملرحلة َاملمهدات َمن َهي َالَّا َاألحاديث َالنَّ، َهبا َحتّدث  َاللَ يت َصّلى ُتهيداَ َهوآلَمَعليهَمَيبُّ
َالنََّ،ملرحلةَالتأويل َالنََّيبلذاَأحاديث  َكتبناَقليلةَألنَّ َالنََّيَبِف دِّث  َرآنَيقولَلهَاسَِفَمرحلةَالتنزيلَوالقَ كانَحي 

ََ{ِرس ال ت هُ  ب  لاغ ت   ف م ا ت  ف ع ل   م  ل و ِإن} َنزلتَاآلية َهذا َاإلسلمََلتَ أكمَ )بعد َلكم َورضيت  َدينكم لكم

َو ضَم،َر ضيَاإلسلمَ(دينا َبعَ حينما َالتأويلتَالقواعدَلفهمهم َالتأويلَالفهمَالتأويليَِفَمرحلة ،َاملشكلةَأنَّ
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َغْيَاألصل،َاملرادَمنَأنَََّمنَخطبائهمَوعلمائهمَهكذاَتعلَّمَالشيعةَ  َكلمةَالتأويلََالتأويلَهوَشيءَثان  بينما
،َحّّتَِفَهذاَِفَاللغةَ،إىلَحقيقتهَمَ،إىلَأصلهَ َ،لهَم،َتأويلَيعينَرجوعَالشيءَإىلَأوَّلتعينَالرجوعَإىلَاألوَّ

َالشيءاللغة َكلمةَتأويلَِفَاللغةَيعينَالرجوعَإىلَأّولم حقيقته ََتأويلهَيعينَوماَيعلمَ َ،َوماَيعلمَ ،َإىلَأصلهَم،
َوتفسْيه ، ََوأصله  َالتأويل َمن َاملراد َأنَّ َالشيعية َالثقافة َِف َالشائع َاحلقيقي،لكن َاملعىن َجبانب َثانوي َمعىن

َيتحّدثَوماَيعلم َتأويلهَالقَ َ{ال ِعل مِ  ِفي اِسُخون  و الر  الّلهُ  ِإلا  ت أ ِويل هُ  و م اي  ع ل مُ }َص رِّحوالقرآنَيَ  رآنَهناَحني 

َاملعىنَاأليلَاألساسياملعىنَاألوََّالثانويَأوَيقصدَاملعىنَاحلقيقي،َهلَيقصدَاملعىن َهوَ، ويلَاألساسيَهذا
، َعليٍّ َالعرتةَمَمنهج  َاملنهجاملنهجَاملوجودَِفَحوزاتناَالعلميَّ،َهذاَهوَمنهج  معََ،ةَيتعارضَمئةَباملئةَمعَهذا

َالتأويلي َالتفسْييةَمَ،املنهج َلألحاديث َومفّسرينا َومراجعنا َعلمائنا َرفض  َذلك َعلى َدليل  َللقَ َوأدلُّ َأدلُّ رآن،
َعلىَذلك َالتقليدَعَ،رجعواَإىلَتفاسْيَعلماءَالشيعة،َادليل  َكتبهاَمراجع  َكبارَعلماءَإىلَتفاسْي ندَالشيعة

َإىلاَ،يعةالش َالََّرجعوا َتقلِّد وّنمتفاسْيهم َالََّ،ذين َت قلِّمن َواألحياءذين َاألمواتم َمن َإىلَاَ،دوّن  م رجعوا
َهذهَم َتامََّتنافرٌََ،ةمعَماَجاءَعنَأهلَالبيتَمنَاألحاديثَالتفسْييََّالتفاسْيَِفَتنافر َتامٍََّتفاسْيهمَستجدون 

َكثْي َمنَاألحيانَِفَحالةوم عاَرَبلَِفَحالةمَتناق ضَ َ،مئةَباملئة َلمم اَجاءَِفَاألحَضة َوِف اديثَالتفسْييّةَرفض 
َدليلَوالقضيَّأوَِفَحالةَإهال َكبْيةَجدا .قضيََّ،ةَواسعةَجداَ ،َهذاَأدلُّ َة

َ؟ماَهوَاملنهجَال م ّتب ع

َالَّ َاملنهج َنفس  َاتَّهو َالشافعيذي َبعه  َأن  َأردنا َإذا َنن  َزم، َإىل َنرجع  َاألَ،ةألئمََّاانم َزمانم َاإلمامَئمََِّف ة

َ،َعصرَالغيبةصلناَإىلَول مَّاََوَجهةَآمنة،َفه ناكَجهٌةَضامنة،َناكَمنَصحابتمهَمنَيعرفَاحلقيقة،موجودَوهَ 
َكانٌدَغيبالك ليينَرضوانَاللَتعاىلَعليهَجعَالكاِفَِفَعقيديتَهناكَي،َخذَمثاالَ آ َينَِفَجعَمتَوراءَالكلييٌة

َالكاِف َتبويبهم،أحاديث َطريقة َِف َفأَ، َالكاِف َكتابم َإىل َأعود َحني  َألنَّين َما َالججد َكافياَ عه  ووافياَ َكليين
َالَّوشافيا َ َالطريقة َب  وَِّوأجد َاألبَ يت َهبا َالدقَّت َغاية َِف َوالنباحاديث َواة َأنظرلَلروعة،هة َحني  َبعضمَََكن إىل

َالكليينَرضوانَاللَتعاىلَعليهَأجد َضع َكلمهَمكلماتم ِف َافاَ  َدِّمةَالكاِف،ِفَم قَقدِّمة،ِفَاملَملثال،َعلىَسبيلم
َالكاِفهذاَهوَاجلزءَاألوَّ َكتابم َ؟،َماذاَيقوللَمن
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اطبَالََّ-َيا أخي َلهَ ُي  َكتب  يٍء ِمماا ُز ش  ي ّ حداا ت مي أ  ي س عُ  ناُه لرش دك  اهلل إيا أخي أ   -هذاَالكتابََذي
ساالم ِبرأيِِه إلا اء عليُهم الالُعلم عن -َةيقصدَاألئمَََّ-ليُهم الساالم عن الُعلماء ع   فيه اخت  ل ف  الّروايةُ 
هلل ع زا وج لا ف ُخُذوه اف ق  ِكتاب  ما وا ف  عرضوها على كتاِب اهلل العاِلم ِبق ولِه عليه السالم اع ل ى م ا أطلقهُ 

َاملخالَ-وم وم ا خ ال ف  ِكتاب  اهلل ف ردُّوه و ق ولُُه د عوا م ا و اف ق  الق   َفيعين ِفِهم الفإنا  -ني ، رُّشد  في ِخال 
م ع  ع ل يِه ل ر ي م ِع ع ل يه فإنا الُمج  َاَ-يه ب  فوق ولُُه ُخُذوا بالُمج  َعليه َاألئمََّبل م جم ع َأصحابم َ،ةني 

َاألئمََّ عليهمَوال م جم عَعليهمَبنيَأصحابم م عاَ  َيكون َجم  َأن  منََوذلكَنعرفهليهمَعَاللَمَلواتَ صةَئمََّنيَاألبةَالب دَّ
َيتَوردتَعنهمَجيعا .طريقَاألحاديثَالَّ

َ َهذا َيذكر َأن  َبعد َالكليين َيقولالشيخ  َي شعر نامَ-قلاه لا أ ذلك إون حُن ل ن عِرُف من ج ميعِ  ؟ماذا ؟َاذا
َالك َالشيخ َبأنَّ َواضح،ي شعرنا َمنهج  َمن َلديهم َيكن َمل َمنهجَليين َمنهج َهو َلق دماه  َوهو قبولََلتسليم،ااء

َكيفَوإالَََّاإلجال،حاديثَبهَاألنيَوف هم َهذمَأجعهَعليهَموسلمَ َاللَمَيتَوردتَعنهمَصلواتَ األحاديثَالَّ

َاألئمََّ َكماَهوَذكرَبأنإذا َكتَةَي عطونناَهذهَالقوانني َانعرضَأحاديثهمَعلى َنعرضَأحاديبأَلل،ابم ث  ه مَن 
َالرُّشدَِفَخلفه َاملخالفنيَوإنَّ َماَعند  َنأخذَبالَم،علىَأساسم َعم جمَ  بأن  َكلمة َفقتَعاتََّذيليهَبالَّعم ليه

َاللَمأئمَّ نقله َعليهمََتناَصلوات  منَاملعقولَأنَََّفهلَالقواعد،َةَهذهَماَاألئمََّحينماَيضعَلنَإليناَرواةَحديثهم،ُث ََّ
َاألحوال َجيعم َِف َوناجعة  َناجحة  َتكون َال َالقواعد َأغَهذه َِف َاألقل َعلى َاأو َالشيخَ َ؟ألحواللبم َبينما

َاذاَيَرمَ-ون حُن ل ن عِرُف من ج ميِع ذلك إلا أقلاه َالكليينَماذاَيقولَ؟ َلقَوييدَأن  َقولَبأنََّهذهَمي؟َيريدَأن 
َفإّنََّ َن طب ِّق ها َحني  َاألحوالالقواعد َأقلِّ َِف َناجحة  َتكون  َالكلَ،ا َإهذا َأيَِّم َي شْيَىل َشيء  َأنََّيَ ؟ َإىل شْي

ميِع ِرُف من ج  عون حُن ل ن  َ-يمَمنهجه َهوَالقبولَوالتسليخَالكليينَملَي كنَعنده َمنهجَواضحَوإّناَالشََّ
و ط  ول أوس ع  ِمن ر دِّ عِ ذلك إلا أقلا  ق  ُبوِل م ا لع الِ م ع ل يه الساالم و  لِّه  إلى اكُ ِلك   ذ  لِم ه ول ن ِجُد شيئاا أ ح 

ُتم ِمن ب اِب التسليم  ََ-ُكم ِسع  و  و ساع  من اِلمِر فيه ِبق ولِه بأياما أخ ذ  َمنهج َهو منهجه ََليين،لكاهذا
لكَ الشخصيَوهوَالتسليم مة َ،َهذهَم قدَِّاضحلكلمََوذاَا،َها َواضحا َم شّخصاَ َمنهجا َعلميَّ،َيعينَهوَالَُي 

َ.ريفالكاِفَالشََّ
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َا َباب َِف َذهبنا َأوإذا َمن َهي َخطبة  َيذكر  َحينما َامَّلتوحيد َِف َاخل ط ب َألتوحهات َعن َاملؤمننيَيد مْي

َأهَّوسلمَ َاللَمَصلواتَ  َإىل َي شْي َأن  َبعد َُث ََّي عّلق َعليه َهذهَمه ت   :في قولَطبةاخلَية م ع  أل ِسن ُة الِجنِّ ف  ل و اج 
يمةَاَقمَ-أ بي وأمي ما قدروا عليه با أت ى ِبه مثِل م   بِ واإلن س ل يس  ِفيه ا لس اُن ن ِبيٍّ ع ل ى أن  يُ ب  ي ُِّنوا التوِحيد  

َصلواتَ اجلنَواإلنس ةَيقولَلوََزطبةَاملميَّخلرَهذهَاَيذك!!َيعينَبعدَأنَ عليهَاللَمَ؟!َيعينَهلَهذهَمنقبةَلعليٍّ
َأساساَ اجتم َواإلنس َاجلن َقيمة َما َاألنبياء، َباستثناء َواإلنس َاجلن َهوَع َاَو؟َما َضعيفملقايسةجه َكلم َ؟!

ت م ع  أل ِسن ُة الِجنِّ واإلن س ل يس  ِفيه  َ-َ!واضح ََإىلَاألحاديثَالشريفةَاليتجعَ لوَأنَّه ََرَ-ِبيٍّ ا لس اُن ن  ف  ل و اج 
َكتابَم َحديث  ه مَلبيتَإنََّهلَاأِفَأحاديثََ،ِفَاألصولَاألخرىَ،الكاِفَوِفَالكتبَاألخرىَهوَذكرهاَِف

ت ممل هَالَنيبٌَّم رسلَوالَم ل ٌكَم قرَّبَوالَع بدٌَ َ!!نا؟إلُيان،َأينَوجه َاملقايسةَهَ َق لب ه َلن َاللحَ امتَ َإنََّأمر ه مَالَحي 

َيذكرَالرواَمةِفَاملقدََِّ،يبِفَبابَمولدَالنََّوإذاَذهبناَأيضاَ  َك ت بَالكليينَرمحة َي خناَاياتَشقبلَأن  للَعليه

َاملعلوماتَمعَأّّناَسطورَقليلهذهَالسطورَالََّ،س طوراَ  َكتبهاَأخذ  بالفكرَماتَفيهاَمتأَوبَاملعلَكتجداَ َةيت ثراَ 
ل يٍع اِلوّ هِر ربت من شيلٍة مضشرة لعثنتي ُوِلد  النابيُّ إل :يقولَحنيَيتحّدثَعنَم ولدَالنيباملخالف،َه ناَ

َأهلَالبيتَيبَملَي ولدَِفَهذاَالتأريخَحبسبالنََّ- تأريخَلبيتَلكانَالهلَانَأياتَع،َلوَذكرَالرواأحاديثم
آخر يَعليهَاملخالفونَذالتأريخَالَّيبَبنَّةَالفأرَّخَوالدَ،الثقافةَاملخالفةَمنتشرةَ،منَحيثَالَيشعرَ،َلكنَّهَ شيئاَ 

لساالم اقُِبض  عليه  ما ثُ  -َحّّتَِفَتأريخَشهادتهَمَوَ-ثنتي عشرة ليلٍة مضت النابيُّ إلُوِلد  َ-ألهلَالبيتَ
،َهذاَتناَرواياِفَهذاَاملوجودَرَصفر،يبَشهادت هَِفَّنايةمَشهالنََّ-ثنتي عشرة ليلةا مضت من ربيٍع اِلول إل
َكلمَيقولهَاملخالفونَألهلَالبيت!ال

َالنَّ َعنَبناتم َاملخالفنيناتمهَوهذاَأيه َمنَبائبَ هَوسّلمَعّدَربوآلَمَعليهَمََصّلىَاللَ يبوحّّتَحنيَحتّدث  قول  َ،ضاَ 
َ.ةالَأريدَاخلوضَِفَهذهَالقضيَّ

َالعلمَِفَتطوَّاملثالَالَّ َأقولَبأنَّ َالعرذيَأوردته َهوَأريدَأن  َكتبهاَم،َهذيَأمثلةََتغْيَُِّفلمَ،َبأنَّ نَسطور 
َ.البيتكليينَحنيَخرجَعنَحديثَأهلَيخَالالشََّ
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َالَّ َاحل سني َبنتم َفاطمة َعن دنا َي نشم َوهو َالكربلئي َباسم َفاصل َإىل َايبقَيتنذهب َِف َبسببَت ملدينة
َ..مرضهاَوعّلتها

َكتابَالكاِفَاجلزءَاألوَّالحظت مَ ِف َأمثلة َمنَ،لماذاَجاءَمذكوراَ  نَاللَالكليينَرضواَاَشيخنكلمَمََأخذت 
َكلم َالكليينَشيءَوماَج  عهَ تعاىلَعليه َ،َج َ شيٌءَآخرَالكاِفَتابَمكف ه َِفَََوماَن ظ م هَوماَص ن ََّ، َلناَحديث  ع 

َملَي وّفقَبعده َأحدأهلَال َاحلديثَبنفسَالطريقة،َ،بيتَبطريقة  َكتابَ الختياربنفسَاَلتبويببنفسَاَجع  ،َ

جداَ  َكبْياَ  نسبيََّ،الكاِفَليس َكبْياَ  َإىلَالهوَصحيحَقدَيكون بالقياسم َكلكنََّلصغْية،كتبَااَ  جداَ به َليس ،َْياَ 
َفيهَالشَََّ،َماَهوَبكبْي َجدا ،داتمثانيةَجملَّ َهذاَالكتابَوضع  َالكنَّ ،َالبيتَتَأحاديثَأهلهاَأمَّلكليينيخ 

َتكونَبقيَّة َاألحاديثَِفَاجمل،َعيونَاألحاديثوضع َفيهَالعيون َ،بةمَتفاريعاألخرىَمبثاَحلديثيةامعَا،َُيكنَأن 
َالثوابتَاليتَجَ،َاألصولمَِّبياناتَألهَ،توضيحاتَ،شروح َاللَعليهَِفََرمحةَ لكليينعهاَشيخناَاألهمِّ َكتابم

َ.ريفالكاِفَالشََّ

َالشيعية َكتبنا َِف َمعجزة  َمن َهناك  َكان َإذا َاَ،دائما َأقول َاحلديث َكتب َمعجزة َالكاَي،يعلشِف َهو ِف
َعليهَم حّدثنيَرضوانَاللَتعاىلَ الكليينَماَبنيَال ََحنيَ ولكنَأنتمَشاهدمت  مَألحاديثَرأيتَ انَسطورَعُيرج 

َالشََّومنَاملقدََِّ،ذيَيتكّلم َبهاملستوىَالَّ اَمنهجه َهوَوإنََّجَواضح،ده َمنهكنَعنيالكليينَملََيخمةَواضحَأنَّ
َاحلديث َعلماء َمن َالكثْيين َمنهج  َوهو َلألحاديث َالتسليمي َالتاملنهج َاملنهج ََي،سليم، َإلكن َأن  َأردنا ذا

َأهلَالبيتَصلواتَ ة َإىلَأننظرَبدقَّ َنعرفَحلنَيدونَمّناَأنَ يَرَلبيتل َاأهَ،هَعليهمَأجعنيوسلمَ َاللَمَحاديثم
َكلمهم،َقوُلم، َنعرفَمعاريض َنعرفَظواهرَحديثهمََأن  ملطالعَدودَوانعرفَاحلَأنَ َبواطنَحديثهم،َوأن 

َكتا َاللَوِفَحديثَالعرتةَالطاهرةواجملاريَِف معَاملقالةََذلكَالَينسجمَوَ،تنائمَّأاَذيَيريده َمنَّ،َهذاَهوَالَّبم

َ.قلَاألأنّناَالَنعرفَمنَذلكَإاّلَمةَالكاِفَمنَناَالكليينَِفَمقدَِّاليتَقاُلاَشيخَ 

ِفَهذهَم َكثْياَ  َالَلكّنينَفقطَأريدَأنَأقولَةالقضيََّالَأريدَاخلوض  َرَليسَلهَ تدبُّرَوالوالتفكََُّوالعلمَبحثَ بأنَّ
َكحالةَالتطوَّرَِفَالبحثَا،َحالةَالتطوَّمنَحدود َالعلميَالديين َهذياملخترَبَلعلميرَِفَالبحثم اَ،َأوردت 

َأنَ  َنظركمَإىلَهذهَاحلقيقةاملثالَألجلم َ.َأ لفمت 
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،َاملقصودَصْيةماتَالقلكلاَ،َاملقصودَِفَهذهَمضحَاملقصود،َاملقصودَهوَهناأعتقدَبعدَهذهَالبياناتَاتَّ
َإىلَالنتائجَ َيصل  َاإلنسانَإذاَأرادَأن  َأنَ ةَالصحالعلميَّأنَّ َمنهجٌََ،ثيٌَحبَ،َمنهجٌَنهجمعنده َََيكونيحةَالب دَّ

َماَشئتفكريٌََمنهجٌََ،علميٌَ َاملنهجَالشيءَالطبيعي،َس مِّ َالعالتجَينشأَمنَخللَ،َهذا ةَةَوالفكريَّلميَّربة
،َلكلَِّثَ باحَلكلَِّةَصَّةَخاريَّبةَبشوهناكَجتَرَةَاجلميعَيشرتكونَفيها،ةَعامَّعموما َهناكَجتربةَبشريََّ،ةالبشريَّ

ََم فكِّر، َالتعامل َنتيجة َتنشأ َإّنا َالتجربة َبذوهذه َاملرتبطة َاملعطيات َالبحمع يعينََالعلم،َبذلكَث،لك
َكتبَالتأريخ؟!املتخصَّ يبحثََلنباتَعلمَاصَِفاملتخصََِّصَمثل َِفَعلمَالنباتَأينَيبحث؟َهلَيبحثَِف

َالأالنباتَاملوجودَعلىََ،واملوجودَعلىَأرضَالواقعَِفَماَي سّمىَبعاملَالنبات لَدَداخباتَيوجَ ،َنواقعرضم
َاملياه َفوق َيوج د َنبات َيوجَ املياه، َنبات َالرتبة، َِف َالصحاريَ،د َاجلَ،ِف َالغاباتَ،بالِف طقَاملناَِفَ،ِف

علىَدراساتَوحبوثَ،الثلجية تَ،َوالدراساوابطأَبالصاَاخلسابقةَُيتلطَفيهَدراسةَهذهَالنباتاتَواعتماداَ 
َ َم عّينة،أيضالسابقة َمنهجية  َعلى َالَا َاعتمدت َاآلن َالباحث َهذا َيكون َالمَ  قد َاملنهجيَََّيقبلَ عاصر ةَتلك

َمنهجيَّ َلنفسهم َجترب،َهذهَاملنهجيَّة َجديدةويضع  َكماَق لتَتنشأَمنَخللم َلَجتربةَ ومنَخلَةَ امَّعَةَ ريَّبشَةَ ة
ََ،ةَ خاصََّةَ بشريَّ َسبقوه َالذين َجتربة َخلل َومن َالباحث َجتربة َخلل َخلمن َطبيعومن َاملوضل َالَّة ذيَوع

َالبحر، َدراسة َغْي َالنبات َدراسة َالرتبة،َي بح ث، َدراسة َغْي َالبحر َاودَودراسة َمراسة َعلمالرتبة َوجهةم ءَن
ةَهيَلوجيا،َالرتبءَاجليَوهةَعلماالرتبةَمنَوجغْيَدراسةََسةَالرتبةَمنَوجهةَعلماءَاملعادن،الزراعةَغْيَدرا

َهيَاألرض فَعنَتللزراعياتَُيالم مَاياتَوعولكنَعالم مَاجليولوجياَُيتلفَعنَعالم مَالزراع،َالرتبة،َاألرض 
َ.عالم مَاملعادنَواخلامات

َاملعطياتَالَّ َمنَمنهجَوهذاَاملنهجَينشأَمنَداخلم َعنَالب دَّ َاحلديثم َبصددم يتَيدورَالبحثَحوُلا،َنن 
َإىلَنتائجَ  جلانبَالتأرُييَاملرتبطَِفَاَ،ِفَاجلانبَالفكريَ،ِفَاجلانبَالفقهيَ،ِفَاجلانبَالعقائديَالوصولم

َاملنهجَمَ بعقائدنا َيكون  َأن  معَهذهَم،َالب دَّ َعنَأص ولهمََ،،َهناكَمنهٌجَبنيَأيدينااملعطياتَنسجماَ  حنيَنبحث 
َاألمردَّ َاملنهج َإىل َأساسا  َالبَ َ،رسطيَوه  َالشويدَ واملنهج َجعهما َاملنهجان َوهذان َكلمَافعي، َأوردت َأنا ،

َالكليين َالكليينَملَيكنَعنده َمنهجَألبنيِّ باعتبارَأنََََّإىلَحبث،وهذاَاملوضوعَحباجةَ َ،َمنهجه َالتسليم،َبأنَّ
َكانَِفَزمنَالتشريع ،َعلىَماَلرابعَبسنةَقبلَوفاةَالسفْيَا،َالكليينَتوِفََّقبل َوفاةَالسفْيَالرابعتوِفََّ،الكليين
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َكتابَالكليينََهوَاملعروف، علىََ،328ََسنةتوِفََّ،وحنيَنبحثَمثل َعنَتأريخَوفاتهَماآلنَحنيَمثل َي فتح
مَّدَ،َبينماَماَهوَمعروف َكلََّشيء ،َ،َأناَهناللهجرة329َََسنةتوِفَّالسمريَعلّيَبنَحم  َأ ناقمش  َالَأريدَأن 

َكلمهمَملَيكنَعنده َمنهج َكذلكنهجه َالتسليممَ،لكنَالكليينَواضحَمن ،َالشيخَ،َالذينَجاءواَمنَبعدهم
ََ،النعماين،َابنَأيبَزينبَ،َيخَالصدوقَنفسَالشيء،َوالدَالشالصدوقَنفسَالشيء رمّباَيبدوَأنَّهَيسلك 

ََ،يتَاكتسبهاَمنَالكليينوالسببَاخلربةَالََّعليهَةَالكليينَرضوانَاللَتعاىلختتلفَنوعا َماَعنَمنهجيََّةمنهجيَّ

َكماَيقولَأهل َاحلديثللكليينَِفَتأَكانَشريكاَ  َ.ليفَالكاِف

قالَعنَحنيَيَ َزافاَ ليسَجَ َمنهج،َكِفَزمنَالشيخَالطوسيَصارَهناَوهكذاَإىلَزمانَشيخناَالطوسي،
َالطائفةالش خَالطوسيَي ناقشَالشيَرجَأحدملَُيَ،َوليسَج زافا َبأنَّهَأكثرَمنَمئةَسنةيخَالطوسيَبأنَّه َشيخ 

َكبْيةِفَقضيَّ َجديدَوصارَهذاَاملَ،ة َصغْية َأو َعَ،ساَ قدََّمَ جاَ نهج َمنهألنَّه َجاءَمبنهج  إىلََيعةَملماء َالشَّوالَزال 
َاملنهج َهبذا َيلتزمون َالنَّاليوم َِف َاحلوزة  َم، َِف َدروسها َهذا َيومها َإىل َسجف ََواجدم َمنهجَ لطوسي َمنهجها

َالطوسيَهوالطوسي َالطوسيَمنَبغدادَبيتَالطوسيَ،َومسجد  َىنَبيتهَ جفَفبنَّىلَالإ،َحينماَجاءَالشيخ 
منَاحلضرةَالشريفة للحضرةَالشريفة،قريباَ  اوراَ  َحيَ يةَأوصوحينماَقاربته َاملنَ،َجم  يتَإىلَمسجدَاَالبّولَهذىَأن 

َي دفنَفيه، َوح وََِّوأن  َالشيخَالطوسيَِفَبيتهم نَِفَاملعروفَاآلَالطوسيَوَمسجدلَبيته َإىلَمسجدَهود فمن 
َالطوسيَحمّلَ فمثلَجفَاألشرف،النَّ َكانَوكماَأ سِّسَللماَبقيَبيت  َكما َالمبقيََ،درس طوسيَمنهجاَ نهج 

َوللبحثَم َوللتحقيقَإىلَيومناَهذاَللدرسم َ.وللعلمم

َعنهََذيالََّاَهوملكثرةَازدحامهاَالَأدريَحقيقة ََ،وتزدحم َاألفكارَِفَذهينَنكثَْيََالكلمَ  أتركه ََوسأ عرض 
َهذناقش،َالربنامجَليسَبرناجما َملذيَسأطرحه َبنيَأيديكموماَهوَالَّ َكلِّ لربنامجََا،َهذهَالصغائردقائقََوهَالة

َبيَّ َتطبيقيكما َأيديكمَمثاالَ َ،نتَسلفا َهوَعمٌل َبني  َأضع  َعمليٍَّلتطبيَ،ذجاَ نَوَ،أحاولَأن  هجَحلنمَملنَق 
َملختار.تارَوشخصيةَارةَاملخة:َثَووتعبْييَهناَِفَغايةَالدقََّةَاملختار،القولَِفَدراسةمَثورةَاملختارَوشخصيَّ

َشخصيََّصحيح َواضحة َِفَثورتهم،َوصحيٌحَأنََّشخصيةَةَاملختار،ثورةَاملختارَتعكس  ولكنََاملختارَتظهر 
َآخرثورةَاملخت َاحللقاتَاملعاينَستتََّ،َهذهَمارَشيءَوشخصية َاملختارَشيٌء َشاءَاللَتعاىلَِفَطوايا َإن  ضح 
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َالكثْيَمنَاملطالبالق قائقَومنَاملضامنيَاملهّمةَومنَاحلَ،َهناكَالكثْيَالكثْيَمنَاملطالبادمةَوستتكشف 

َ.جداَ 

يتَسأعرضهاَقائقَالَّاملضامنيَواحلَامج،،َتابعواَهذاَالربننَي تابعونَهذاَالربنامجلذاَأقولَألبنائيَوبنايتَِممَّ
َاألهَّ َغاية َِف َأيديكم َالعلميَية،بني  َب عدها َِف َكان  َلدييناَ،ريالفكَ،العقائديَ،إن  َب عأ، َِف َكان دهاَو

َ.ةلَمرَّمعلوماتَت ضافَإىلَثقافتكمَتسمعونَهباَأوََّالثقاِف،

وصلناَإىلَالدقائقَاألخْيةَمنَهذهَاحللقة َسيِّْيَننذهبَإىلَالفاصلَاألخَ،تقريباَ  َالشهداءَزور  عَخ د م ةَمد 

َ.س نياحلَ 

َاحل س نيتعاىلَعلىَمودَّةمََشاءَاللَ َإنَ َألقاك مَغداَ  كريَإمامَالعسبنَاحلسنََحل جَّة،َانيبابَاحل سلَ،قلبم
َهَعليه.وسلمَ َاللَمَناَصلواتَ زمانَم

 ...ى َنْحِرَك الدَّاِمي َيا ُحَسينَسَلاٌم َعَل

َالل َ..ِفَأمانم
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