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 اءيا زهر

 ِه الرَّْحَمِن الرَِّحيمِبْسِم اللَّ

 ِفّيالُمْخَتاُر الثََّق....الثَّاِئُر الُحَسيِنيُّ الَوِفّي

 م18/8/2015  ةَعاِبُة الرََّقَلَحاْل

َ.اًَ.عَ ي َ ج َمَمَ يكَ لَ الٌمَعَ سَ 

َاحل ي اةَقمصَّت  ن اَاحل س ني..َلمس ب ٍبَبَ  َل ن اَقمصٌَّةَِفم َك ان  يطٍَإذ ا ََو و اسم ّدًا ٍحَجم ن ا..َاعَ ضم َعمن د  َاحل قمي  ق ة َل ىَاأل ق لِّ حل س ني 
َح ي اتمن اَ ي د ة َِفم نيَي اءالو حم َك لُّه َس ر اب..َح اءَسم َامَ ن ونََو الب اقمي َو م اَح و لَ ل م ت ون..َوَ ْت   ن اَك لُّناََن  ن  ن ا..َو م اَعمن د 

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

 ..ا ُحس ين  ي  .. 
 

َِفَاحللقةمَاملتقدِّمكا َاحلديث  َمَ ن  َالق ولةَِفَأهمَِّمفرداتم َحلنم َعَ ،َحتدََّنهجم يتَأعطيت هاَألوىلَوالاَنَاجملموعةَمثت 
َأَ َ:عنواناًَ َاملنَ يَ رضَم) َة  َالعريبَ(،هج َاألدب َعن َاحلديث  َالكَمَ،وكان  َنالعَمَوتاب َِف اتَافوالثقَ َ،اصوصهممرتة

َ.خرىاأل

َعنَاجملموعةمَالثانيةَال َعنَحتدَََّياج،السََِّجةَ(،)َاألسيِّ:َيتَأعطيت هاَعنواناًَوحتّدثت  األوىلَوهيَأنَََّفردةمَ ل َاثت 

َإىلَماَجَ اَِفَنفسهَ احلقائقَحتمل َقيمتهَ   ج اءُكم   ِإن واآم نُ  لَِّذين  ا ي ُّه اأ   اي  }َورةَاحل جراتاءَِفَسَ اَوأشرت 

َحَ وحتدَََّ{ب  ي َُّنواف  ت   بِن ب أ   ف اِسق   َهَ ثت  َمنَالكاِفةَوأوردتَأذهَالقضيَّول  َ.فريالشَََّحاديث 
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َإىلَاملفردةَالثانيةث َّ َالكرميالقَ َ(،قاعدة َاملعلومات)ََانتقلت  َََرآن  َا،َتفسْي َسْيهَ فهم َتفنكيف  َمنَعليٍّ لق رآنم

َفقطَصلواتَ  َعليٍّ َ.عليهمَاللَمَوآلم

َالفكَالثالثةَ َاملفردةَ  َت شْيَ ةريَّالرباءة  َاليت َالفكرية َهي َالرباءة  َهذهَمإليهَ، َاَا َهذه َأو َاللفظيةالكلمة َملقطوعة

َِفَخَم)الصَ  َّيةَماألمهَايةَمغدٌةَِفَة َمفَر،َالرباءة َالفكريَّمَ(هَمالفَمشاد َِفَخَم)َالرََّ،مَ(َهَمالفَمواب  َمنهجم َمنَمفرداتم
َواألدع،َوهيَالرباءة َاليتَحتدََّحلنَالقول َاللَّاَلعناً،َاءةَ ستَالرَب،َليواياتية َوالَرثتَعنهاَالزيارات  فظيَماَللعن 
َاللَّهوَبرباءة َالرباءة،َاللعن  َهوَمظهٌرَمنَمظاهرم طمٌئَهذاَالذفظي  عن َ،َاللٌَّنَلساينلعََالرباءةَ ّورَأنََّيَيتص،َُم 

َلَ اللَّ َبراءةٌَساين  َمَ َ،يس َمن َقويٌل َمظهٌر َالربَ هو َالربَ اءةظاهر َلَ ، َذَمياءة  َملكَرس ًَا َطاعنم َالبيتأأعداءم َذَمهل ،َ كر 
َهوَم َالبيت َالرباءةمطاعنَأعداءَأهل َمظاهر َمن َآخر َلفظٌي َأعداءَمظهٌر َب غض  َََأهل، َجَ هَ البيت َمنَو زٌء

َأالرباءة َبب،َفماَة َب غضاًَألعداءمَأهلَالبيتَفقطاءوليستَالربَ َ،اءةالربَ  َبلعنَاَالرباءةَ ومَ َهلَالبيت،عداءمَأغضم همم
َوبالقول، َومَ َباللفظم َمَ ا َالربَ ومَ َطاعنهمم،الرباءة َبذكرم َعلىَأباالحتجَاَاءةَ ا َِفََكلَََُّأشياعهم،َوتباعهمَجم ذلك

َالربَ  َ.اءةجوِّ

َهَمالربَ  َمَماءة  َمَ ي َالفَمن َهَ كرينهجهمم َمَ ، َأناك َأعداء  َعليهم َفكرٌي َانهٌج ََلرباءةَ اَ،لبيتهل َهذاَمتكون  ن
َتتحقَّاملنهج َمل َإذا َالرباءةَ ، َسَ َق َمنهجهم َمن َلعنَّا َوبالقولواء َباللفظم َاملطاعن،واءَذكسَ َا،نَ ضَ غَ ب َ أ ََاءَوسَ ، َرنا

َ:َينلعناَواَاَهذهَموإّنَََّاملطلوبة،َقَالرباءةَ واءَاحتججناَأوَملَنفعلَذلكَملَتتحقَّسَ 

 .،َأشياعَأعداءمَأهلَالبيتاالحتجاج َعلىَأشياعهم -
 .اللعن َاللفظيَ  -
َاملطاعن -  .ذكر 
 .ب غضال -

َ.ِفَأجواءمَالرباءةَك لَُّهذهَم

ََ.َةالرباءة َالفكريََّأصل َالرباءةَمَاأمََّ

َتتحّققَالرباءةَ  كنَأن  َمنهجهمالفكريََّفهلَُي  َ؟ةَواإلنسان َيعمل َبنفسم
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َمنَالشيعةَم َاللعنَه ناك  َاملطاعنَ،منَي ظهمر  َِفَداخَ،منَيذكر  َأي ََ،لهَممنَي بغض  منََبيت،الَعداء َأهلَمبغض 

َمنهه َي عمولكنََّم،ي سقمط َح ج ج هَ َأتباعهمم،حيتجَُّعلىََاءةَلفظاًَوقواًل،ي صرِّح َبالربَ  بنفسَاملنهجََجهم،ل َبنفسم
َالشَََّم،املتقدَِّ َمنهجم َاَواملوائمةَبنيَاملنهجَاألَافعي،بنفسم َ.ةَِفَالفهمويَّدَ السليقةَالبَ َ،ويدَ لبَ ملنهجَارسطيَوبني 

َتتحقَّ َالرباءةَ مل َحيالفكريََّق َة َذكٌر َهناك َلعٌن، َهناك َب غٌض، َه ناك َوإسَهناكَ،نلمطاعلنئٍذ، قاٌطَاحتجاٌج
همم، َاحلقيقية؟َاءةَ ولكنَأين َهيَالربَ َحلج جم

َاللَمصَ َاحلقيقية َهيَِفَجمافاةمَمنهجَاملخالفنيَألهلَالبيتَمَالرباءةَ  َنّتبمعَهَعليهمَأجعنيوسالمَ َلوات  ،َأمَّاَأن 
َاملنهج َدََّحتاليتََاءةَ ،َالربَ ماَهذهَبرباءةَ،َنفسَاألسلوب،نفسَالطريقةَ،نفس  َالقَ عث  عنهاََثترآنَوحتدََّنها

َالفَممَمَاءةَ هيَالربَ َرتةَ العَم َ.كرينَاملنهجم

  ََالق رآنَبَمن علمن َالرب َالطَ اءةَون  ف سِّر  َرقَالَّنفسم َ!َهذه؟ا،َأيَُّبراءةٍَفونَهبملخالايتَي فسِّر 
 َ َالرباءةَونستنبط َاألحكام َون فيتَبنفسَالطريقةَاليتَيستنبط  َبراءٍةََألهلَالبيت،َنلفَوخااَاملهبن علن  أيُّ

َ؟!هذه
  ََونلعن َالرباءة َبن علمن  َعقائدنا َنستنبط  َولكنَّنا َالبيت ََأعداء َأهل َيستنبطَ الَلطريقةَمانفسم َأعداءَ َيت هبا

َ؟!أيَُّبراءٍةَهذهَأهلَالبيت،

ِل الب   غ ي ِرِف ِمن  ل م ع اال ُب ط  :َ)َناكماَقالَإمام َزمانَمََ،َةَ الفكريََّهيَالرباءةَ َالرباءة َاحلقيقيةَ  ي ت ِر ط رِيِقن ا أ ه 
َمنَغْيَطريقنا،َ(،ُمس اِوق  ِِلن ك ارِن ا  َاملعارمفم َالهناكَطريٌقَألَطلب  ،َإذاَلَالبيتاكَمنهٌجَألهبيت،َهنهلم

َي  تَّ َفإنَّبَ مل َاملنهج َهذا َأخرىع َجهٍة َنسْي َِف َعواطفناَصاَ،نا َكانت َعَوَ،دقةًَوإن َكانت َُمَ اوإن َِفَطفنا لصًة
َأل َألعدائمهممهح بِّنا نا َب غضم َوِف َالبيت َتكونَ ل َقد َِفسبَ، َجناتنا َِف َواآلالدنَبًا َخرةيا َاحلَ ، َوالب غضهذا َ،ّب

َهناَعنَجناٍةَأوَعنَشفاعٍة،ينَأناَالَأحتدََّلكنَّ َِفَقضيََّث  َعنَمنهحتدََّأٍَة،يََّعلمةٍَأناَأحتّدث  ٍجَعلمٍيَجيبَث 
َع َنبحث  َأن  َجيب َعلمٍي َمنهٍج َعن َهنجره َوأحتّدث  َاَ،نهأن  َالعلمي َلذيَجياملنهج  ََ،َدائرةٍَِفعل نا َ،الٍَجمِف

َم.عليهَمَاللَمَأقربَماَنكونَهلمَصلواتَ 
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َاملنهجَالَّ َكاملَأبداًَذيَأحتدََّالَأزعم َأنَّ َعنهَهوَمنهٌج َِفَجملٌةَألنَ اَو،َإهّناَمَ ث  اٍلَأقربَماَيكونََأكون 

َالش،َإنَّه َفَمعليهمَاللَمَإليهمَصلواتَ  ستناَالدينيةَوجودمَِفَمؤسَّمسيَاملالرََّاملنهجََمنرارٌَ،َإنَّه َفَمعيافراراٌَمنَمنهجم
َاملنهجَاأل َكان َِفَعصرَالتنزيويَالدَ رسطيَواملنهجَالبَ َواملوائمةَبني  هَوآلَمَعليهَمَىَاللَ اَالنيبَُّصلَّذيَأمرن،َاللذي

َجهةَم َإىل َنذهب َوأن  َاألوصيَبرتكهم َسيِّد َو أ م ر  َيبقالتأويل َمن َبقتال َعلاء َاملَىى َاحلنهجذلك َمرَّ َِفَ، ديث 
َكثٌْيَِفَبرامجَأخرىبعضَجنباتهمَِفَاحللقاتَاملتقدَِّ َ.مةَوسيأتينا

َمَ الفكريََّالرباءةَ  َالقولَفرداتَمة َم فردٌةَمنَأهمِّ َحلنم وفرِّق واَبنيََنَاملنهج،مراءٌةَيَبَ َهَمكريةَ لفَماَ،َالرباءةَ منهجم
َمؤسَّالَّ َِف َالعلمي َاملنهج َِف َجيري َالذي َتَ ستنا َحالم َِف َنأيت َأن َوهو َالَرعارَ دينية َأنََّواض َفنجد َأحدَيات

ماَقالواََةَ ئمََّ،َاألروايتنيَايٍةَأوَرَوِفاملخالفنيََوايةَاملوافقةَمعحاتَلقبولَهذهَالروايةَأوَلرفضَتلكَالرَّجَّاملَر
َقالواَثونَعنَمنهج،يتحدَََّةَ ،َاألئمََّبذلكَمثاالًََوا،َإّّناَجاءذلك َنَمنهج.َعحتّدثواََفهمبَِفَخاللصوااَحني 

   ةكر  م الفِ كُ أوضِّح ل: 

َالبخاري، َصحيح  َنرفض  َحني  َالبخاريََنن  َك لََّملاذاَنرفضَصحيح  َالبخاريَصمٍةَِفََكل؟َهلَألنَّ حيحم
َالبخاريَماَهوَصَ ليستَصحيحة؟َأبداًَ َالكثْيَِفَصحيحم َمنَاألحاديثَالكثْيَناك،َهَ حيحادقَوصَ ،َه ناك 

َذَ الَّ َبَ يت َِف َاألكرها َبَ َحكام،ابم َمَ ِف َأهلَمابم َصَ البَ َناقبم َاللَميت َأجعنيعليهَمَالم هسَ ََولوات  َكانتَم َوإن 
َالكثْيَمنَاحلقائقَموجودةَِفَصحيحَالبَ َ،قليلة َكلمَكَ الَيعينَأنَََّخاري،لكنَه ناك  َاٍةَِفَصحيلَّ لب خاريَحم

َصحيحة َلكنَّليست َنَ ، َصَ نا َرفض  َالبخاري َالبخابك لِّهَمحيح  َصحيح  َنرفض  َأليَِّكلِّبَري، َنرفضَ َشيءٍَه َ؟
َكانَعليهمَالب خاري.املنهجَالَّ َذي

   ةور  م الصُ كُ ُأصوِّر ل: 

َوصيَّةَالنالب خاريَماذاَص ن ع َرفض  َالكَمنيقلَ ِفَاتباعَالثَ َيب؟َأّولَخطوةَقام َهباَالب خاريَأن  َعنَ،َفع ز ل  تاب 
َوهذاَهوَاملوجودَِفَمَ َرتة،العَم َكتابهم ةَأوَِفَخصيَّحيحَأوَعلىَطولَحياتمهَالشََّالصَ نهجَالب خاريَعلىَطولم

َك تبهَاألخرى َالثقلني،َذهاخطوةَاتَّ،َأّولَبقّية َحديث  َإىلَالعَمَالب خاريَشقَّ ََ،رتةفهوَالَيرجع  دليٍلَملَوأدلُّ
َهذاَاملنهج،بالعَمَنَلهَ أ،َالَشَ اًَينقلَعنهمَشيئ لىَعَ ََيردافرتقاَحّتََّرتةَولنَيَ تابَوالعَممنهجَالكَمَرتة،َفهوَرفض 
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َمتسََّاَإَمولنَتضلََّاأل مَّةَمَ َرسولَاللَعلىَاحلوض، َهذاَاملنهجَفذهبَباتَّكتَهبمان  فلمََاهَالصحابة،،َرفض 
َعنَالعَم َعنَالصحابةَوعنَنَمَرتة،ينقلَالدين  منََيبوالَالصحابةَمنَالعرتةَوالَنساءَالنَ،يبساءَالننقل َالدين 

َهذاَاملنهجَوأسََّج ع ل َالعرتةَقرينًةَللكتابهَوآلَمَعليهَمَىَاللَ ،َوالنيبَُّصلَّالعرتة عَبَ املنهجَال م تََّ،سَمنهجاًَ،َرفض 
َإىلَالصحابةَورجعَإىلَنَمَ،عندَُمالفيَأهلَالبيت َك لََّيب،ساءَالنرجع  َلتهَعائشةَليسَصحيحاً،ماَقاَليس

َك لَّولي َصحيحاًََالصحابةَليسَصحيحاً،َماَقالهَ َس َ.لكنَاملنهجَليس 

َ َعند َاألخرى َالوعَ وضَ مَ َالبخارياخلطوة َالشرائط َوضعها،ة ََيت َشرائطًا َبوضع  َإالََََّيقبلَ الأنَّه  َحديثًا
َباألسانيدَبشروط، َيرتبط َاحلَ،ما َباألسانيدَديث،برواة َاألحاديث َخالَ،وربط َاملهو َالف  َومرََّنهج َق رآين

الفَالقَ َالم،الكَ  َالقضيَّفهوَُي  َِفَهذه َمعه َِف،َقدَيتَّةرآن  َعلماؤنا مَتألساناَةقضيََّفق  َمبنهجهم،أثَّيدَألهنَّ َروا
َقضيَّتأثَّ َِف َاملخالف َباملنهجم َاألسانيد،روا َالقَ َة َرفضلكنَّ َِف َواضٌح حتمل ََقَاحلقائألنَََّ،لقضّيةاَهذهَمَرآن

َشروطاًَِفَقَ َمعَ َ،لكذَ َ،َومعَ قيمتهاَِفَنفسها الكثْيَمنََوَمَيَرملاَحينماََخالفههَ كنَّلبولَاألحاديثَأنَّهَش ر ط 
َ َللعَماألحاديث َواضٌح َمدٌح َفيها َمَماليت َانتقاٌص َوفيها َاملخالفنيرتة َرموز ََن َهذهَمََيروَمملَلبيت،األهل

َالشروطَقدَحتققَََّ،َمعَ األحاديث اتَيَأعلىَالدرجةَهلميَّعرجٌةَواحلاكمَدَ،احلاكمَالنيشابوريَتَفيها،أنَّ
َالس نة،العلميَّ َعند  َاحلديثم َِف ََة َالنيشابوري َاحلاكم َالس ّنة، َعلماء َكتأعند َعلىَا)َاب هّلف ملستدرك 

َم سلم،َ(،نيالصحيح َوصحيح َالبخاري َصحيح َاألحادَعلى َمن َالكثْي  َوجد  َاليتفإنَّه عليهاََتنطبقَ َيث

َالبَ شَ  َومَ روط َالرَّلكنََّ،سلمخاري َتلك َأوردا َما َِفواياتهما َاألحاديث َتلك َتلكَفَبيهما،َكتا، جمع 
َكت َ.اٍبَمسّاهَاملستدركَعلىَالصحيحنياألحاديثَِف

َإىلَالقضيَّا َاحلاكمَ:ةَهنانظروا َالعلم،النيشابوريَعالَمَمعَأنَّ َحبيثَأ عطيَهذهَمَ ٌمَس يّنٌَِفَأعلىَدرجاتم
َي صنِّفَاحلديثَلهَ َ،احلاكميةَ،َحاكمَيعينَلهَ هوَحاكمَاملنزلة، َحيكم َعلىَاحلديثَ،القدرةَأن  َحيكم ََ،أن  أن 

ثمني علىَال َلم حدِّ َصَ َهذهَمَهَ ،َمعَأنَّه َعالم ٌمَس ينٌِّّ َكتابًا َالعاليةَوكتب  َوذكرَاألحاديثَوذكرَشروطَاملرتبة رحيًا
َهذهَم َالشيخنيَالشيخنيَالبخاريَومسلمَوبالدليلَأثبتَأنَّ َعليهاَشروط  َالشيخنيََ،األحاديثَتنطبق  لكنَّ

َهذهَم َكتابيهما،َالبخاريَومسلمَماَذكرا َهذهَاألحاديثَأحاديثَاألحاديثَِف لةم َعديدةَِفَفَوِفَج  ضلم
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، َالعرتةَالطاهرةَالََّعليٍّ َالسَََّ،يتَسيِّد هاَعليٌَِّفَفضلم َاللَمسيِّد  ،َوه ناكَأحاديثَه َعليهوسالمَ َاداتَصلوات 
َعنَنَ تتحدََّ َ؟ذيَجرىماَالَم،َنقائصَواضحة،َوقائصَِفَرموزَالقَ ث 

َالا َالنيشابوري َاحلاكم َأنَّ َجرى َبالرتفُّّتَُّمذي َالَض،م َإىل َُييل َارافضيٌََهبأنََّ،رافضةبأنَّه َاحلاكم َّتَُّم، م
َالعلميةَحبسبَموازينهمَأ مهملضَوكتاب هَمعَقيمتالنيشابوريَبالرتفُّ َمستوىََهَ معَأنََّيءٍَونهَبشيعدََّ،َالهم بنفسم
َاملنهج،َ،َاملشكلةَِفةةَواضحلقضيَّ،َايتَاشرتطهاَالب خاريَوم سلمبعَنفسَالشروطَالألنَّهَاتََّ،البخاريَوم سلم

َاملشكلة َاألَليس َحّتَََّحاديث،ِف َاحلاكم َألنَّ َنرفضه  ََنن  َاملستدرك َاتَّلنيشاباَكتاب َمنهجوري َنفس  َبع
َلناَبهم،َالبخاري، َي وردَأوَأنَيذكرَأحاديثَهذهَمَالَشأن  أنّناََالَيعينَفسها،نحٌةَِفَيثَصحياألحادَجمّردَأن 

َاملنهج، َ.تفردارباءةَمنَاملمنَاملنهجَوليستَالَالرباءةَ َنقبل َالكتاب،ََنن َنرفض 

َِفَاحلديثَيتَخطاهاَالبخارياخلطوةَاألخرىَال َمناقبَالالتدليس  ذكرهاَهَأصاًلَالَيّماَأنَّإعرتةَ،َأحاديث 
َجيتزئها،أوَأنّه َب اولَأن  األوىلََالرموزَ،حابةصطاعنَالعنَمَثَ وكذلكَاألحاديثَاليتَتتحدَََّقدرمَاإلمكانَحي 

َالقوم َعند َالصحابة َهذهَمَ،من في َُي  َأن  اول َي قطَِّحي  َبأن  ََقارنةومَعها،األحاديث َمنببسيطة َجمموعة َني
َالبَ ثَِفَهذينَاألحاديثَاليتَتتحدََّ َذ كَنجدَأنََّسَبني،بنيَالكتاَسلم،خاريَومَ املوضوعنيَبني  رتَأحاديث 

َكاملَالب خاريَاجتزأهاَوقطَّ َفيها،ِفَصحيحَم سلمَبشكٍل ينَلكنَالَيعَري،َالبخاهجَ منَهذاَهوَعهاَودلَّس 
َكلمٍةَأنََّ َكتابَالبخاريَليستَصحيحةَك لَّ َ.جاءتَِف

َينقلَاألحاديثَبشكلٍََخطوٌةَأخرى، َكثْياًَعلىَأن  َعنهَ،َعليٍَّعداءَمأَعامَعنَالب خاريَي صرُّ ثاًَحبَميبحث 
َبقدرَاإلمكان َالعَمَ،دقيقًا َينقلَعنَأعداءم اولَأن  َعنَقلَ ،َنَ الكتابَىَطولَملعاضحةَةََوالقضيََّوهذهَمَرتة،حي 

يعتذرون ََ؟ملاذاَرتة،لعَمصادقَاَه َعنخاريَحديٌثَواحدَنقلدَِفَالبَ ،َالَيوجَ رتةالعرتةَوماَنقل َعنَالعَمَأعداءَم
َيقولَعنهَيقولون َكان  َالب خاري َحيَ عفرَبأنََّجَ َبأنَّ َكان  مَّدَما َم  نَحفظبن  َ!!!عيفةحافظته َضَ،يثاألحادَسم

َ َيعتمد َال َهو َلذلك َم  مَّد َبن  َجعفر  َينقله  َما َالسبب،على َالَهلذا َعنَّوبغضِّ َاظر َهذا َالن َالذي َلكالم
َأصفه َبأيَِّوصفٍَ َوالتفاهةفَ،أستطيعَأن  َ.هوَِفَغايٍةَمنَالس خفم
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َالبَ َ،هذاَهوَمنهج َالبخاري َصحيح  َنرفض  َمَ لذلكََنن  َك لَََّألنّنالَ،هَ نهجخاريَألنّناَنرفض  َكلمٍةَِفَاَنرفض 

َالبَ  ََخاري،صحيحم َمثاًل َنرفض  َألنّنا َال َأنَّ َمن َالب خاري َصحيح َِف َجاء َيَرفما َاللاطمة َوأنَََّضى َلرضاها
َ َاملاللَورضاَرسولَاللَهوَرضاَاللرضاهاَمنَرضاَرسولم زِل ِة ه اُرون  م ن  ِمنِّي بِ  ت  ن  أ َ )َنزلةَ،َماَجاءَِفَحديثم

َالَنَ ،ََنَ الب خاريَهذهَحقائقَصحيحةَموجودةَِفَ(،َِمن  ُموس ى َهذهَمن  َاملَنَ،فرداتاملَرفض  َنرفض  ،َنهجن 
َخالفهم َِف َاملفرداتَ،الصواب  َليسَالصوابَِفَخالف َخنالفهم َأن  َأردنا َإذا سوفَالََداتاملفَرََكلَِِّف،

َكثْياًَمنَاملفَرَيكونَهذاَالكالم َصحيحاً، لقومَا،َئياتَموجودةم،َاجلَزةَعندهداتَاملوجودةَعندناَموجودألنَّ
عليٌَّمعَََومشكلتناليٍَّعداءمَعمعَأَ،َم شكلتناَعليٌَّ،َمشكلتناَعليٌَّذيَيشغلهمَعليٌّ،َاملشكلةَعليٌَّالشاغلَال

َ!عليه!!َاللَمَ،َمشكلتناَعليٌَّصلواتَ شيعةَعليٍَّ

َخالفهم َِف َالصواب َاملنهج،َإذًا َِف َواأللفاظ، َالكلمات َِف َاملراد َاملنهجَليس َِف َجاعة َِفَيا َاملوجود ،
َعنَجَ القضّيةَتتحوََّيعيةَحينماَي ؤتىَإىلَهذهَمالشََِّالدينيةَمَاملؤسسةَم ةَليستَالقضيََّزئيات،لَاملسألةَإىلَالبحثم

َِفَخالفهم،ةَِفَاملنهجالقضيََّ،ِفَاجلزئيات َاملنهج،َالصواب  َِفَخالفَمنهجهم،َاملنهجََ،َِفَأصلم الصواب 
َ،هميستنبطونَهباَأحكامهمَوعقائدَيت،َالطريقةَالنهجَالفتوائي،َاملالعقائدي،َاملنهجَالفكري،َاملنهجَالعلمي

َكبْيةَجداًَقضيَّ َللذينَعصفتََاملوضوعَأيضًاَِفَغايةَالتعقيد،َوحّّتَفهمه َليسَهبذهَالسهولة،َ!ة خصوصًا
َملنَسبقَللسابقنيَالسرطانيةَ َةَ الصنميََّ،القاتلةَ َةَ الصنميَّ للعلماءََ،َالتقليدَ عصفتَبأدمغتهمَورؤوسهم،َالتقليد 

َللنتاجَالعلميَالبَ السابقني طئونَوي صيبونألن اَشري،،َالتقديس  طئونَأضعافَأضعافَماَي صيبون،َوَ،ٍسَُي  َُي 

َنَ شرهذاَهوَالبَ  طئون،َلذلكَعليناَأن  َِفَفهمهابحثَِفَاملعطياتَاليتَوردتناَمنَأ ناٍسَالَُي  طئ  ،َ،َلكنَّناَخن 

َإىلَمنهٍجَجاءناَنَأنَّهذاَأفضلَمَمفَ  طمئ ونَوالَي صيبونَناَنذهب  َتركواَالعرتةمنَأ ناٍسَُي  َ،َحني  أيُّهماَأفضلَأن 

طمئمنيَونأيتَنَ  َإىلَمنهٍجَمنَأ ناٍسَُم  َطبِّنذهب  َللبحثم َنذهب  َون صيبَمنَأن  طئ  خن  َأيضاًَ قَهذاَاملنهجَوَنن 
طمئونَمنَالعَم طئَون صيبَأيضا،َأيُّهماَأفضلقَبقدرمَماَنتمََّرتةَون طبِِّفَمعطياٍتَمنَأ ناٍسَالَُي  ؟َكنَوَنن َخن 

َعاقاًلَإالََّ،َالَأعتطعًاَهذاَأفضلقَ  َم عانمداً،قدَأنَّ َكان  َكانتَالصنميَّإالََََّإذا َللشيءََةَقدَأعمته ،َإذا ف ح بُّك 

هذاَهوََاملنطقَوالعقلَواحلكمةَماذاَتقول؟َتقولَهذاَهوَالصحيح،لكنَََأخرى،قضّيةٌََ،َهذهَمي عمميَوي صمَُّ
َكماَقَ َهذاَهوَاألقرب،َاألفضل، َفيها، َون صيبَِفَالفهمََلتهذاَهوَاألحسن،َالَيعينَالَنقص  طئ  َنن َخن 
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طئَون صيِفَالتطبيقَوِفَالعملَو َقصدَوتارًةَبقصد،َوخن  َنَ بَتارًةَمنَدونم َأن  َ،َتارًةَمنَدونم شعرَوتارًةَنشعر 
َالعصبية َوالتسويل َللنفسَبتحويلَاألخطاءمَإىلَصوابَهوَهذاَالَبذلك، ،َذيَي وقع َاإلنسانَِفَاملتاهةولكنَّ

َالبشر َهو ََننَ وهذا َهكذا، َاجلميع َجيعَ َهكذا، َهكذا، َالعلماءَ نا َالفالسفةَ ، َاملراجعَ ، َاجل ّهالَ ، َالرجالَ ، ،َ،

َ.َهكذا،َهذهَهيَطبيعة َالبشر،َاجلميعَ النساءَ 

َاملرادَمنَالصوابَِفَخالفهمَليسَاملخالفةَِفَجَ  َكَ َزئيات،إذًا َااملخالفةَِف َتَّف،َملنهجلِّ املنهجََبعونتلماذا
َأهلَالبيتملاذاَالَتبحثَوَ!؟إذاً،َاملنهجَاملخالف َ!!ىلَإجابةَإاجةٍَحبَؤالٌَسَ؟نَعنَمنهٍجَِفَمعطياتم

َأ شْيَإىلَماَجاءَِفَالكاِفَالشريفَنذهبَإىلَفاصلَعّمارَالكمنا َ..ينقبل َأن 

َ َع مر َالصََّرواية َإمامنا َعن َحنظلة َمعروفةادقبن َرواية َاملتخصَِّ، َعند َمعروفة َالدينيةَ، َالدراسات َِف صني
َحباجَ،وايةَطويلةرَّ،َالالشيعية َك لََّماَجاء َفيها،لست  َأقرأ َيقولَع مرََإىلٍَةَأن  َاإلمامَبنَحنظلةَوهوَيسأأن  ل 

ب  ر اِن  :عليهَاللَمَالّصادقَصلواتَ  ب  ر انِ َ-َحديثانخربانَيعينََ–ف إن  ك ان  الخ  ُهور ين   اع ن ُكم   ف إن  ك ان  الخ   م ش 
ا الثِ  ُهور ين  أو ف إن  ك ان  الخ ب راِن ع ن ُكم م ش   ََ-ق اُت ع ن ُكم  ق د ر واُهم  َه نا ب  ر اِن َ-املوجود ف إن  ك ان  الخ 

ُهور ين ق د ر واُهم ا الثِ  ف إن  ك ان  الخ ب راِن ع ن ُكمَ-الصحيحَع نك مََ-ع ن ُكما  يعينَعندناََ-ق اُت ع ن ُكم  م ش 
،َاحلديثَيعةهرةَبنيَعمومَالشه ناَليسَالشَ َرادَمنَالش هرةامل،َمشهورانَمعروفانَبنيَأهلَاحلديثحديثانَ
ُهور ين  َ-احلديثََبنيَرواةَ،بنيَأهلَاحلديثَهرةٍَشَ هناَعنَ ق اُت ق د ر واُهم ا الثِ  ف إن  ك ان  الخ ب راِن ع ن ُكم م ش 
ذاَذينََروواَهذينَاحلديثني،َما،َالثقاتَه مَالمعروفانَبنيَرواةَاحلديثَوالثقاتخربانَمشهورانََ-ع ن ُكم  

َاإلمام ُمه ُحكم  الِكت اب والُسنَّة و خ ال ف  الع امَّ  :ق الَ َ؟قال  ر ُك م ا خ ال ف  ة ف  يُ ؤ خ ُذ ِبه و  يُ ن ظ ر ف م ا و اف ق  ُحك  يُ ت  
ُمه حُ  م  ب والُسنَّة و  واف ق  الع امَّة، قُلتُ كم  الِكت اُحك  ُه : ُجِعلُت ِفد اك أ ر أيت  إن  ك ان  الف ِقيه ان ع ر ف ا ُحك 

وافقاَ:َوثالثاًََروامهاَالثقات،:َوثانياًََاحلديث،َمشهورانَبنيَأهل:َالًَأوَّيعينَاحلديثانََ-ِمن  الِكت اِب والُسنَّة 
َالك َال م ح مَّديَّة َوالس نَّة م ُه ِمن  الِكت اِب قُلتُ َ-تابم : ُجِعلُت ِفد اك أ ر أيت  إن  ك ان  الف ِقيه ان ع ر ف ا ُحك 

ب  ر ين ُمواِفقًا لِلع امَِّة واآلخ ر ُمخ اِلف اوالُسنَّة وو ج دن   ب  ر يِن يُ ؤ خ ذأحد  الخ  اخلربانَمشهورانََ-َ؟ًا ل ُهم  بِأيِّ الخ 
َوالسنََّ،روامهاَالثقات اَيوافقَ،ةموافقانَللكتابم َأحد مه  الفَالعاّمةََلكنَّ : م ا خ ال ف  ق ال   -العاّمةَواآلخرَُي 



 ( 4لحلقة ) ا                                       الثائر الحسيني الوفي المختار الثقفي / الشيخ الغّزي                               
 

- 9 - 
 

َاخلربَمشهورمعََ-ش اد ف ِفيِه الر   الع امَّة   َوالس نَّةَ،راويهَثقةَ،أنَّ َاإلمامََ،موافقَللكتابم َلكنَّ قالَماَخالف 
َ َالرشاد َف فميه : ُجِعلُت ِفداك ف إن  واف  ق ُهما الخ ب راِن ف  الع امَّة ف ِفيِه الرَّش اد، ف  ُقلتُ : م ا خ ال  ق ال  َ-العاّمة

َالعامََّ-ج ِميعًا  َعند  َمقبوالن َاملخالفةاخلربان َعند  ،َ : يُ ن ظ ر إل ى م ا ُهم  إ ل يِه أ م ي ل ُحكَّاُمُهم ق ال   -ني
ر ك ويُؤخ ُذ باآلخ ر  َقضيَّالقضيََّ-وُقض اتُ ُهم ف  يُت   َأجزاء،َةَمنهج،ة َرواياتَليس ََ،ليس وإاّلََ،أحاديثليس

َالشيعة،األَهذهَم ّدثي َم  َعند َمشهورة ََحاديث َومع َاملعصومة َوالس نَّة َالكتاب َووافقت َالثقات ذلكَورواها
َباحلديثَاآلخرَ َقلوهبمَأميلَفخذوا َإىلَأيِّهما َزالَاملخالفونَيقبلونَهذينَاحلديثنيَانظروا اإلمامَيقولَما

َ.ذيَالَمتيلَإليهَقلوهبمال

َليسَِفَالقضاياَاجلَ القضيَّ َالقَوَ،،َهناكَمنهجزئيةةَإذًا َقلوب  َكمنهذتَمنهاتَّمَيعينَأنَّ َليس  َأهلَجًا جم
العلميََدَِفَاملنهجَماملوجَوَ،َاآلنتوليسَمعَاملفرداَاخلالفَمعَاملنهجَءةَمنَاملنهج،الرباَ،،َهناكَمنهجٌَالبيت
َ.ملخالفونايَعليهَذهجَالألنََّاملنهجَالعلميَهوَهوَنفسَاملنَ،ليسَمعَاملنهجَوةَمعَاملفرداتَالقضيَّ

ر كُ ق ال   م ق  ُحّكاُمهُ اف  : ف إن  و  اآلخ ر، قُلتُ ؤخ ُذ بِ ويُ  : يُ ن ظ ر إل ى م ا ُهم  إ ل يِه أ م ي ل ُحكَّاُمُهم وُقض اتُ ُهم ف  يُت  
ب  ر يِن ج مِ  َاألحاديث،َ- عاً ي  الخ  َهذه َرَمَيعين َعند َاملشهوران َاحلديثان َالشيعةهذان َاحلديث احلديثانََ،واة

َالشيعة،الل َمن َالثقات َروامها َقلوبََذان َولكن َاملعصومة َوالس نَّة َالكرمي َالكتاب َيوافقان َاللذان احلديثان
َالدرجة،الفاملخ َ-َإذا ك ان ذ ِلك ف أر ِجِه ح تَّى ت لق ى إم ام ك: قال  َ-َ؟اإلمامفماذاَقالََنيَمتيل َإليهماَبنفسم

َتلتقيَبإمامكَ-َك ان ذ ِلك ف أر ِجِه ح تَّى ت لق ى إم ام ك  إذاَ-تركَاحلديثنيَاَ،اتركَاملوضوع َهذهَتركاَإىلَأن 
اَأحاديثَمشهورةَالقضّية َالشي،َمعَأهنَّ َ،ليسَعنَعاّمةَالشيعةَ،عندَعلماءَالشيعةَعندَرواةَاحلديثَعة،عند 

َإليهما َمتيل  َاملخالفني َقلوب َألنَّ َولكن  َاملعصومة َوالس نَّة َالكتابم َووافقت َالثقات َرواها َوهيَواألحاديث ،
َعنهم َر ويت َيسألأحاديث هم َالسائل ه ور ين  :، َ- ق اُت ع ن ُكمق د ر واُهما الث ِّ ف إنِّ ك ان  الخ ب راِن ع ن ُكم م ش 

ورواهاَالثقاتَرواياتَصادرةَمنهمََ،َهذهَمواياتَصدرتَمنهمَأمَملَتصدرالرََِّفَأنََّهذهَمَدَش بهةٌَيعينَالَتوجَ 
َاملعصومة َوالس نَّة َالكتاب  َووافقت ََ،عنهم َهذهَملكن َإىل َمتيل  َاملخالفني َقلوب َماذاََألنَّ َاإلمام األحاديث،

َإمامكَ-َح تَّى ت لق ى إم ام ك ف أر ِجهِ إذا ك ان  ذ ِلك َ-َ؟يقول يقولَلكََ،اإلمامَيبنّيَلكَحينئذٍََ،فإذاَل قميت 
َتعملَ،هبماَعملأ َال َأخرى َقضّية َهذه َي رب َِّ-َف أر ِجِه ح تَّى ت لق ى إم ام كَ-، َهذهَمواإلمام ماذاََ،القضّيةَر
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َالبيتََ- ات  ه ل ك  االق ِتح اِم ِفي ال ن  خ ير  مِ ف إنَّ الُوُقوف  ِعند  الشُُّبهات َ-َيقول؟ ياَجاعةَأحاديثَعنَأهلم
َ،هوآلَمَعليهَمَلس نَّةمَم  مٍَّدَصّلىَاللَ َ،موافقةَللكتابَوللس نَّةَاملعصومةَ،رواهاَالثقاتَ،مشهورةَعندَرواةَاحلديث

َاملخالفنيَمتيل َإليهما،معَذلكَألنََّ ن  االق ِتح اِم ِفي ف إنَّ الُوُقوف  ِعند  الشُُّبهات خ ير  مِ َ:اإلمامَيقولََق لوب 
ىلَلهمَإمنَأوَّفماَب ال كَبالذيَمنهجه َالعلميََ،األحاديثَاقتحامَِفَاهللكاتَيَالعمل َهبذهَمي سمََِّ-اله ل ك ات  

َومنهٌجَِفَرآنَمأخوٌذَمنهم،فماَبالكَمبنهٍجَِفَتفسْيَالقَ َأخرهَأخذه َمنهمَمنَاملخالفني، َاألحكامم َاستنباطم
َمنهم، َاَمأخوٌذ َِف َومنهٌج َأهل َأحاديثم َعلى َمنهم،حلكمم َمأخوٌذ َالعقائدَمَالبيت َاستنباطم َِف ِفََ،ومنهٌج

َ!؟!خوٌذَمنهم،َماذاَتقولونأالكالمَمَ،علم

امالتبَ،شوردونَقَ ب،َهذيَهيَاحلقيقةَيقة َم رٌَّةَولكنَهذيَهيَاحلقيقةاحلقَهذهَهيَاحلقيقة، ،َدونَجم 
َأهلَابدونَأغلفة َكانتَأحاديث  ليتَاَ،الثقاتواهاَاليتََرَحلديثالبيتَاملشهورةَعندَرواةَ،َباللمَعليكمَإذا

َالكرميَوالس نَّةَال م ح مَّديَّةَاملعصومة َالكتاب  َألنَََّ،توافق  تركواَهذهَإلمامَيقولَا،َايل َإليهمالفنيَمتملخااَق لوب 
مَذاهبونَياَونَأينَأنتأتعلمَ- ات  له ل ك  ا ِفي ف إنَّ الُوُقوف  ِعند  الشُُّبهات خ ير  ِمن  االق ِتح امِ َ-األحاديثَ

َعليشيعة َأهلَالبيت َوآلم َعليٍّ َل،ألوَّامنَاجلزءََ،يفِفَالشَرالكاَقرأّتاَعليكمَمنَ،َالروايةَ ؟َهذاَهوَمنطق 
َ.هَعليهوسالمَ َاللَمَبنَحنظلةَعنَصادقَالعرتةَاألطهرَصلواتَ روايةَع مرَ

َهذاَاحلدَّوالقضيَّ َعند  َكبْيةٌَالقضيََّ،ة َالَتقف  ذاَالربنامجَليسََتلفزيوينَوهبرنامجٍََِفَ،َأناَه ناَجداًَكبْيةٌَََة

َِفَهذهَمصَُّمَ  َأنَأَ كّنينَأَرلَ،يَ()َاملختارَالثقف:َ،َهذاَالربنامجَعنوانهَ القضاياَصاًَللبحثم منهجَحلنمََقَ طبِّدت 
َمَ َتهم،املختارَولشخصيََّالقولَِفَدراسيتَلثورةَم َكنت  َقتضبٍَكٍلَمَ كرّتاَبشوَذَ،الباملطَضطراًَلذكرَهذهَملذلك

َوبشكٍلَموجز َمنااَوصارَ أسباهبيلَالفرصةَوجرتَاألمورَبَتعاىلَإذاَسنحتَ،َإنَشاء َاللَ جدًا سباًََالوقت 
َالناطقَسأفصِّل َا َأكثرَوأكثرَِفَهذهَاملطالبلتقدميَبرنامجَالكتاب  َ.لقول 

َهذهَم َباألسيَإذًا َ،ذهاألسيجةَهيَهَمَفيها،لكالجة،َاألرضيةَتقّدمَااملفرداتَهيَاملفرداتَاليتَعنونتها
َهذإّّناَوضعَ،َس مَِّماَشئت،احلدودَ،املفردةَاألوىلَمنَاألسيجةَأوَمنَالسياج َ،لفكرةااوينَلتقريبَالعنَهَمت 

َاملشاهديلصورةَعندَاملتلقَّلتقريبَا َ.،َعند 
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َاألوَّ - َلالسياج  َاحلقائقَ : َأَالقيمةَِفَنفسها،ََحتملَ أنَّ َأخرى َبعبارٍة َحتملَ هلَالبيأحاديث ََقيمتهات
َالنوريَّكالمَ ََالعلميةَِفَنفسها، َعنََللب،َليستَمتاجةًَةَِفَداخلهاكمَنورَحتمل  َوعنَراٍوَندٍَسحثم

َ.روىَاحلديث
َالثانية - َاملفردة َاملعلومات: َأنَ قاعدة  َأردنا َإذا َالقول َحلن َمنهجم َِف َش كِّناَاحلدينفحصَ َ، َعند فيهََث

َقاعدةَم َإىل َالرئيسة،نعود  َاََاملعلومات ََ،لكرميالكتاب  َالكتاب  َخالَلكرمياونفهم  َاألحاديثَمن لم
َ.يتَوردتَعنهمالَالتفسْييةَم

ن،َهذهَِفَيسَذكرَاملطاعلعن،َولسَال،َوليةَهيَاملطلوبة،َالرباءةَالفكريَّةالرباءةَالفكريَّ:َاملفردةَالثالثة -
َالرباءة َالرباءةَ حواشي َالرباءةَ َ، َهي َبالَة،الفكريََّاألصل َنلعن َأن  َال َاملَولسان َونتحدََّنذكر َثطاعن

َ.ن َنتّبعَنفسَاملنهجَاملخالفَنةََواألحاديثَالتأرُييَّ

َ،منَاملنهجَةَالرباءةَ واملرادَمنَالرباءةَالفكريََّ،ةالرباءةَالرباءة َالفكريََّ،َجوهرَ هذهَأ موٌرَتقعَِفَحاشيةَالرباءة
َي َوما َاألوىل َبالدرجةم َوالفكري َالعلمي َاملنهج َاملنهجمن َذلك َعن َهذهَمتفرّع ،ََ َت طلَ َالرباءةَ هي َعلىَاليت ب 

َمنَاجلميع،َت طلَ َمنَالعلماءاألقلَِّ َمنَالعَ ت طلَ َلكنَعلىَاألقلََِّ،ب  براءًةََئاًَتربِّمَ َ،َالعالم مَالذيَالَيكونَ لماءب 
ث ناَعنَصنٍفَمنَماذاَسيق دِّم َلشيعةمَأهلَالبيتةَفكريَّ دِّ َإمامناَالعسكريَوهوَحي  َعليناَِفَحديثم َكماَمرَّ ؟

َتق َمراجع َالشيعة َالصحيحة)َ:يقولليدم َعلومنا َبعض َالَ(يتعّلمون َإمامنا َكالم  َإمامناَصَّوهو َلنا َينقله  ادق
َأض ع افَ ث ََّي ضي)؟َذلكبَوماذاَيفعلون(َةيحَ حَماَالصََّنَ ومَملَ عَ َعضَ ب ََونَ ّلمَ عَ ت َ ي َ ):َالعسكري َإليهم ََف ون  أ ض ع افمهَممن 

ه ا ن   َب راٌءَمم ن  ََن  َالَّيتم َ)؟ََماذاَيقول(َث َّاأل ك اذميبم يعتمناَممنَج يشَي زميدَع لىَاحل س نيم َعلىَض عف اءَشم هؤالءَأضرَّ
اب هَأر واح ه مَوأ):َملاذا؟َيقولََ(وأ ص ح ابمه َوأ ص ح  َاحل س ني  َه ؤ الءَي سلمب ون  َهؤالء(،مواهل  مَوأمَّاَف قه اءَالسُّوءَألنَّ

َالتقليدَ لَ )؟َالءَماذاَيفعلونالسوءَهَؤمراجع  َوالش به ةي دخم َ)،َ(َيسلبونَأديانَشيعتناونَالشَّك  لونَالشَّك  ي دخم
يع تمنا َشم َض عف اء َعلى َأهلَوالش بهة َعن َاملنحرف َاملنحرف، َاملنهج َمن َيأيت َيأيت؟ َأين َمن َوالش بهة َالشَّك  )

َأضعافهمَمنَاألكاذيبَالَّ)،َالبيت َإليهمَأضعاف  يف ون  ناَالصحيحةَوي ضم َع ل ومم َبعض  َب راٌءَمنهايتي تعلَّمون  َ(ََنن 
،َهذهَاألكاذيبَالَتأيتَمنَتفسْيَإمامناَالعسكريَتأيتَمنَاملنهجَاملخالفَ؟هذهَاألكاذيبَمنَأينَتأيت

َتأيت َمنَالكاِفَوال َاألكاذيبَاملوجودة َاملؤسَّ، َالشِف َالدينية َالعسكري،سة َاإلمام َتفسْي َمن َتأتم َمل َيعية
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َتفسْيَاإلمامَالعسكريَمرفوضَِف َألكاذيبَالَتأيتَمنَحبارَاألنوار،،َاالشيعيةسةَالدينيةَاملؤسََّأساسًاَألنَّ
َأكثرَرواياتَحبارَاألنوارَمرفوضةَِفَاملؤسَّ َسةَالشيعية،َاألكاذيبَتأيتَمنَأينأساسًاَألنَّ ؟َتأيتَمنَمنهجم

َأوَّ َت نقَ َاًل،املخالفني َاليت َاملخالفني َمنهج َتفريعات َالتفسْيومن َكتبم َمن َاحلديثَ،ل  َكتبم َكتبَمََمنَ،من
َعلمَالكالمَ،العقائد َكتبم َالرجالَ،من َكتبم َكتبَمَ،من َ.،َأصولَالفقهَوأمثالَذلكاألصولَمن

َأغيّنََعلىَلياله،ََأحٍدَي  غ يّنَوك لََُّ،حيهيتَت َرالََّك لَُّواحٍدَينامَعلىَاجلهةَمََ،بت كذَََّ،،َت رفضهذهَهيَاحلقيقة
َيلَ َي غنَّيايلَقوٍمَآخرينبلعلىَلياليَوالَشأن  وَعليهاَأوَأَهلاَلىَيغيّنَليَلهَ َك لٌّوََ،ونَعلىَلياليهم،َاآلخرون 

َبذاست قَمَالَندريَليلىَملنَوَ،َعلىَليالي،َهمَي غّنونَعلىَلياليهمَوأناَأغيّنَألجلها َ.كَ رُّ

َالقول َحلنم َمفرداتَمنهجم َاحلديثَِفَاجملموعةَاألوىلَمنَأهمِّ َيتمُّ َاَعنونتاليتَهبذا جملموعةَ،َواألرضيةها
َ.جةَعنونتهاَاألسيالثانيةَواليت

َثالثةَمنَهذهَم ََهناكَجمموعٌة َمبجموعها َملنهجَماملفرداتَاليتَت شكِّل  َالقَوَحلصورًة نَعةَم،َهذهَاجملمَولنم
َوالفهم َالعقلم َقواعد  َالقوانني، َوالفهم، َالعقلم َقواعد  َوصيَّاملفردات َِف َموسإماَة، َمنا َهلشى َجعفر َبنمَبن امم

َالذيَبني َيديَََّاحل ك م، َالعقولَ(،َوالكتاب  َيقولَإمامنَماذاَهوَ)َحت  ف  َ؟شامهلحلوائجَااَباب 

م فِ  ل  الع ق ِل والف ه   ال ق و ل   ت ِمُعون  ي س   الَِّذين   ِعب ادِ  ر  ف  ب شِّ ف  ق ال  ت اِبهي كِ إنَّ اهلل ت  ب ار ك  وت  ع ال ى ب شَّر  أ ه 
س ن هُ  ف  ي تَِّبُعون   ل ِئك   أ ح  اُهمُ  الَِّذين   ُأو  ل ِئك  و   هُ اللَّ  ه د  ُلوا ُهم   ُأو  َيستمَ- ل ب ابِ ال    ُأو  َالذين َالقولَهؤالء عون

َوالف همبعفيتَّ َنَ ونَأحسنهَهمَأهل َالعقلم َنَ ،َفحني  َأن  َستمع َإىلَحدريد  َنَ ستطَنَ تَحّتََّهلَالبيأيثم صل َيعَأن 
َوالفهم َالعقلم َنكونَمنَأهلم َأن  َفهٍمَالب دَّ ت  ع ال ى ب شَّر  ار ك  و ب  إنَّ اهلل ت   َ-المَ،َهذاَهوَمرادَالكإىلَأحسنم

م ِفي ِكت اِبه ف  ق ال  ل  الع ق ِل والف ه  ت   ِذين  الَّ  ف  ب شِّر  ِعب ادِ أ ه  س ن   ف  ي تَِّبُعون   و ل  ال ق   ِمُعون  ي س  ل ِئك   هُ أ ح   الَِّذين   ُأو 
اُهمُ  ل ِئك   اللَّهُ  ه د  ُلوا ُهم   و ُأو  ََ- ال  ل ب ابِ  ُأو  َقَواأحسن  َصلواهل َ لقول َعنَلَ،عليهمَاللَمَتَ م َنبحث  َه نا كّننا

َكيفَنصل َإىلَأحسنمَالفهم َ؟َأحسنمَالفهم،

َن َأن  َوالف همالب دَّ َبالعقلم َم س ّلحني  َالناس،َالعقل َكون  َدرجات ه َعند  َك لَُّإنساٍنَعندوالفهمَتتلف  ه َدرجةَ،
َن  ف عِّل َماَعندناَمنَعمنَالعقلَودرجةَمنَالفهم َكيف  َ؟همقٍلَومنَفَ ،َلكن
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اَوعلىَكَفيماَبينهيتَيتحرُّئَالمنَخاللَاأل سسَواملبادَ،منَخاللَالقواننيَ،واعدن  ف عِّل هَمنَخاللَالقَ 
َ.أساسهاَعقل ناَويتفعَّل َف هم نا

َالوصيَّة َاحلوائجَهلشامَِفَمقطٍعَآخرَمنَنفسم َاحل ك مَ،َوصيَّةَبابم َاللَوقَينيعَ-وق ال  َ-بنم  و ل ق د  َ–ال 
ن اآت    م ة   لُق م ان   ي   َإمامَ َ- ال ِحك  َيقول َمعماذا َِف َاحلوائج َباب َاحلَمنا َىن ن ا و ل ق د   :ق ال  و  -كمة؟  لُق م ان   آت  ي  

م ة   ُم والع ق ل  :ق ال   ،ال ِحك  َوالفرَاَالظاهعنواهنَ،نواهناَاألّولعحكمة َل قمانََ-الف ه  َالذينَهمالعقل  ،َوالعباد 
َالقولَوه مَا َاليستمعونَأحسن  َهداهمَاللَوهمَأولواَاأللبابَبصريحم َهؤالءَهمَأهَ،الكرميَرآنقَ لذين  ل َالعقلم

َكماَقالَإمام ناَالكاظمَ  َ.ِفَوصّيتهمَهلشامَعليهَاللَمَصلواتَ َوالفهم

َهذهَم َمن َالثالثة َاجملموعة َوالفهم،َاملفرداتَهيَإذًا َالعقلم َقواعد َالَجمموعة َجمموعة َاألسس،َنني،اَوقهي
َ:م َه ناَيكون َِفَم فردتنيوالكالَ،األصول

َاللمَوسالم هَعليهَمسْية َاملعصومنيَ:َاملفردةَاألوىل - َالن سمَِّلمََمَأجعني،صلوات  ،َالس نَّة َاملعصومةَسْيةَ ها
َوالسَاملعصومة، َالس ّنة َبني َاملعىن َِف َترادٍف َمن َهناك َيكون َقد ََوور مّبا َيكونَ ْية َاختالقد فََهناك

َأ َك لَِّهذهَاجلزئياتَاللغوية،أيضاً،َأناَهناَالَأريدَأن  َطَرةمَاملعصومةَنَالسَْيماديَم َرَدخ ل َِف يقة َعملم
َالدنيويَّ م َحياّتم َأيّامم َِف َهبا َساروا َاليت َيَ ةاملعصومني َالكالم َهذا َالحَ طرَ ، َالدينيةَمَِف العلميةََب حوث

َكيفَنَّ،َلكوتقريرهَ َوفعلهَ َ،َاليتَهيَقولهَ يعية،َالس نَّة،َس نَّةَاملعصومالش نفسَالطريقةمَبسَت درَ َ؟سدرَ تَ ها

َهباَالس نَّةَ اليتَت درَ  هذاََ،أهلَالبيتَة َحبسبَماَيّدعيَُمالفوَالنبويَّس  قولَ)نهمَعريفَجاءَمتلاوأيضاًَ
َوتقريره(الن َوفعله  َيب َاملخالفني َمن َجاءنا َالكالم  َهذا َوف)، َالنيب َقول َامل(تقريرهَ َوعله  يفَكخالفون ََ،

َإىلنةتبايَمىَأهّناَوحداتَمَ ؟َيدرسوهناَعليدرسونَالس نَّة َيأتون  َيديثَحاَاأل،َحني  َك لَّ ديٍثَحأخذون 
دةٍَ َيدرسواَجمموعًةَعلىَحم َجمموعًةَ،َوإذاَأرادواَأن  نطقَمَي وجدَهناكَال،َيعينَدودةمفإهنَّ مَيدرسون 

َ.َلناَهبم،َالَشأنَ وثابتَِفَدراسةَالس نَّةمَعنده مواضحَ

لسْيةمَس مَِّ،َاصَالس نَّةَممعَنصَوَالفوناليتَيتعامل َهباَاملخَهوَنفسَالطريقةَملكنَاملوجودَِفَدراساتناَالدينيةَ
َعندناَِفَمؤسََّماَشئت، َ.الدينيةَستناَالعلميةَمحيدث 
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َدراسةَالن َكماَأزعم َبأنَّ َالقول َحلنم َبَمِفَمنهجم َتكون  َأن  َي سوالَها،ك لِّصوصَالب دَّ َأن  َمنطٌقَقانونَب دَّ تنبط 
َهذهَم َصلواتَ هكَ،النصوصَمن َالبيت َأهل َحديث َِف َأجده  َما َأفهم  َمَ وسالَاللَمَذا َأجعه أنَََّعني،ليهم

َثاملع َِف َبأنّه َيتحّرك  َأقول َأن كنين َُي  َاتَّصوم َإماملعصومَِفَفَاهات،الثة َبرتة َيامتهم َشيعتهم َهذهَني  َِف تحّرك
َاالتاهات:

َللمشروعَاملهدويَ:جاُه الولاالتّ  َك لََِّ،عمالهَمأمنََ،هَمعالمنَأفَ،هَم،َيعينَهناكَمنَأقوالالتمهيد  َماَيتعّلق َمن
َاملهدويَِّمَ َ،بسْيتهَم َللمشروع َبالتمهيدم َجيعاً،الَرتبٌط َمشروعهم َهو َشوكَذي َكانلُّ َإلمَيٌء َزمانَممتهيدًا ناَام

َاحل س ن، َبنم ََاحل جَّةم َس بحانه َوتعاىل َالل َالروايات، ََهِّدَ نفسه َُي َ ستأتينا َزمانَمإلاألمر َألنََّذاملاَنا،مام املشروعََ؟
َسبحانهَوتعاىلاملهد َإلوّيَهوَمشروعَالل هِّد  َهذاَ،نامانَممامََز،َاللَس بحانه َوتعاىلَُي  َِفَسيأتينا َاألحاديثم

َ.َالشريفةواياتَموالرَّ

َك لُّهمََل:اهَاألوَّاالتَّ َبإممنَرسولَاللََءاًَابتدااملعصومون َالَزوانتهاءًا َاكيَالعامنا عليهمََللَماسكريَصلوات 
َ.نالَالذيَيتحرّكون َفيهَالتمهيد َإلمامَزمانَماهَاألوَّ،َاالتَّجيعاًَ

َيليهَ:جاُه الثانياالتّ  َالذي َللمعصوم َالتمهيد  َهو َمعصوٍم َم هَََّ،لكلِّ َخكما َاد َلعليٍَّاَت   َعليٌََّ،ألنبياء مّهد 
َاحل س ن َللح س نيَ،وهكذاَ،للح س نَم ه َلَوهوَأعظمَ َ،وم ّهد  َ.داءلش هاسيِّدَمتهيٍدَمّهد 

َزماعَشيعتهَمَملتعاملَمِفَاَعليهَهوسالمَ َاللَمَهوَحركة َاإلمامَصلواتَ َ:جاُه الثالثاالتّ  ،َفماَي رمد َعنََنهَوأبناءم
َ َمعصوم َالتقسيمكلِّ َهذا َي قسَّم َأن  َاملهدويالب دَّ َاملشروع َألنَّ َاهلَ، َاهو َهلألوَّدف َوهل َجيعًا َم َاهلدف  و

َالكرمي،األوَّ َالكتابم َِف َاَل َمن َلفليس  َاألمسى َاهلدف َهذا َيكون َأن  َملنطقي َهو َايس َبملخصوص القولم
َوباحلركةَم َ.بالدرجةمَاألوىلَوبالفعلم

 :جاهاتيتحّرك بهذه االتّ من المعصومين  معصوم   إذاً ُكلُّ 

َ.نَاحل س نبدرجةَاألوىلَالتمهيد َللح جَّةمَبالَ:الًَأوَّ

َالَ:ثانياًَ َ.ذيَيليهالتمهيد َللمعصومم
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َ.الثانيةَالدرجةَمهمَبشيعتهمَبالدرجةَاألوىلَومعَأبناءَزمانهمَمنَغْيَشيعتَالتعاملَمعَ:ثالثاًَ

َك لَِّمعصوٍمَوماَيتعلَّ َنأيتَبأحاديثم َأن  َن بوهبَّقَبسْيتهفالب دَّ َذلكَلمنب  ّوب ََث ََّنأَريقة،ذهَالطهباَ،َأن  يتَبعد 
َاأللسنة، َأساسم َعلى َجمموعٍة ََك لَّ َمرَّفللمعصوم َلسان، َمن َاملعأكثر  ًَة ََثتحدََّيصوم ًةَمرََّوَل م ش رِّع،ابلسان

َالعالم م،يتحدََّ َيتحدََّومرََّثَبلسانم َاإلمامثًَة َالوَ َ،بملسانم َيتحدََّمرََّوََوتشريعاً،تكويناًََطلقةملااليةَصاحبم ثًَة
َالرْح  ة َولسانم َاألبّوة َمضموهنابلسان َيأيت َاليت َتظهرَاألحاديث َومنَهنا َالشيببشاَ، َكلََِّجاةَمبالنََّعةَمرة على

وَلسان َ،َهذاَهلشرعيةحكامَاواَاأل،َواألحاديثَاليتَتأيتَتتوّعدَالشيعة َإذاَخالفلسان َاألبّوةَهوَ،َهذاالح
َ.ال م ش رِّع،َوهكذا

َال م شرِّع َلسان  َلسان، َمن َأكثر َفللمعصوم َحينما َالعالم م َلسان  َكال، َجمَ يأيت َعلمية،َّرداًَمه لسان ََحقائق
َالعالم م َالوَ ،َلسانَ ال م ش رِّع،َلسان  َ،َلكنَهذهَمَولسانالرْحةَولسانٌََوَةَمبوَّاألَولسانَ،اليةَاملطلقةَاإلمامَصاحب 

كنناَأنَ  َ.اَن  ق سِّم َاألحاديثَعلىَأساسهاأللسنةَهيَأهمَُّاأللسنةَاليتَُي 

َودراسةَم َمنَاستنباطم َنَريدينئٍذَحنيَنَ حَ،ضوئهاَعلىَن فكِّراملعصومةَاليتََلسْيةَماَوحتقيقَمَإذًاَالب دَّ فهمَأن 
َ،َحّتََّأحاديثه مَالشريفة َلساٍن َاحلديثَبأيِّ َهذا َاتََّهو،َنعرفَأنَّ َالتمهيتَّلَهوَباه،َاهوبأيِّ َإلمامَاهم دم

َالباتََّ؟نازمانَم َلإلمامم َالتمهيدم َذيَيليهاه َاتَّ؟ َخصوصياتف لمك لِّ َقانونََ،ةمكانيََّ،ةانيَّزمَة،ديَّعقائَ،اٍه ويأتينا
َالتقّية،َاملداراة، َجارةانَووقَوقانون َيا َوامسعي َأعين َإيّاكم َالقانَون َهذا َانَموجَو، َِف َالكرميٌد وجوٌدََوملكتابم

َعلىَأحاديقواننيَالكتاَ،َفكلَّأيضًاَِفَأحاديثهمَالشريفة َالكرميَتنطبق  صامتََالكرميََالكتابَ ألنَََّثهمم،بم
َالقوانني، َ.يَهي،َالقواننيَهكرميالَلكتابَمدهمَوهيَصامتةَِفَااَقواننيَناطقةَعنَأهنَّإالَََّوهمَناطق،َنفس 

َكبْيَجداً، َكلَََِّأخوضَ يدَأنَ ناَهناَالَأَرأَوهذاَاملوضوع َموضوٌعَواسع،َهذاَاملوضوعَموضوع ،َلهَمفاصيتَِف
َالرابعَمنَعقودَع مريَأفنيتهاَِفَهذاَاملَ،عقٌدَوعقٌدَوعقدٌَ َاملوضوعَعوالَزاَوضوعهذاَهوَالعقد  ،َلىَأّولهل 
َكبْيٌةَجداًَ َ.القضّية

َها..عليَاللَمَتَ َباسمَوفاطمةَالعليلةَصلواماّلََ،فاصلَوأعودَألكمل َمعكمَاحلديثنذهبَإىلَ
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َقليلَاجملموعةَالثالثةَمنَجمموعةَمكَ  َقبل  َالقمفرداتَمنهجَمَماَق لت  ا ال إنَّ )ََعقلَوالفهمواعدَالقولََحلنم
ابِنا ف قِ مِ  ن عدُّ الرَُّجل   ث اً ن أصح  ث اً منُ ي كون المؤُ  أ و  يل  قِ ، يهًا ح تَّى ي ُكون  ُمحدَّ  ُمف هَّم اً ؟ ق ال  ي كونُ  ُمحدَّ

َسْيّتَ(ُم ُمحدَّثوال ُمف هَّ  َمعرفة  َهو َالتفهيم َهذا َوإالََّمقاعدة  َيتَكي، َهحقَّف  َمنق  َالتفهيم َمعرفةمََذا دون
مَ َ،ذيَذكرتهَ سْيّتمَبالتفصيلَالَّ َكانَجم  َقبل َقليلَمالًَوإن َمنَالعمرمَنيتَ ربعنيَسنةَأفبَمنَأاَيقرَ ،َأناَق لت 

َالطريق ََ،ِفَهذا َقبل  َق لت  َِفَسْيّتمَوكما َحديثهمَوِفَالبحثم َليلَالقِفَمعانقةم َحبوَِفَخطوايتأَزلت 
َ.األوىلَِفَهذاَالطريق

َإالََّ َت فهم َأن  كن َُي  َوال َاألوىل َاملفردة َعلى َمتفّرعة َوهي َالثانية َمَاملفردة َخالل َالسْيةَمفن ،َعصومةاملَهمم

َعليهاَشَ  َوالجرة َأصطلح  َأنَ َ،تشريعالقوانني،َهناكَشجرٌةَللقوانني،َِفَفهمَالتكوينم َالتشريعَفهمَبأنََّنَالب دَّ
َالوَ َوين،الَينفصل َعنَالتك َالوَ التشريعيََّاليةَموصاحب  َال،َة،َالَُيكنلتكوينيَّاَيةَمالةَهوَنفسه َصاحب  َُيكنَأن 

َوَ اليةَشرعيَّتكونَوَ  َكونيَّةَمنَدونم ،ََوالتشريعبنيَالتكوينَمَملئةَمااَةَِفبالكاملَمئَ،َتطابقهناكَتطابقَ،ةاليٍة
َ.ةالقضيََّالَأريدَاخلوضَِفَهذهَم

َمنَاَلقوانني،املفردةَالثانيةَشجرة َا َهذهَالقواننيَأعتقد  َفهمم َأنَ ملستحمنَدونم َحقائقَ َيلم حديثهممََنفهم 

َأناَأَةَأخرى،لكَقضيَّتَ،اًَم صيبَ،،َر مّباَأكونَُمطئاًَعليهم،َمنَاملستحيل،َهذاَِفَنظريَاللَمَصلواتَ  حتّدث 
لكاملَوقدَون َُمطئًةَباقدَتكَ،ةشخصيََّتربةٌََة،تربٌةَبشريََّأنقل َلكمَتربيتَالعلمّية،َهيَتربٌة،َعنَقناعايت،

َبالكامل َم صيبًة َدتكون  َومن َهبا َاإلملامم َدونم َمن َالقوانني َشجرة  َفهم، َيونم َأنَ ها َفهصعب  َإىل َمَنصل
َكماَمرََّأيضاًََمأحاديثهمَوإىلَفهمَسْيّت َنستخأتطيعَمنَخاللهمَنسَ،،َاستنباطَالسْيةم ننيَومنَرجَهذهَالقوان 

َنفهمَالسْيةَبشكٍلَخاللَدراسةَهذهَالقواننيَوحتليلَجزئيَّ َ.قعمَ قَوأأدَ َوعَوسَ أاّتاَنستطيعَأن 

 ؟ما ُمرادي من شجرة القوانين 

َكبْيةَمنَالقواننيََو َأشْي َإليهاجمموعة ذيَبني َوضوعَاليتَترتبطَباملاننيَاللقَوأ شْيَإىلَاَ،أناَهناَالَأريدَأن 
َالَةَاملختار،،َثورةَاملختارَوشخصيَّيديَّ َاملوضوعَالذيَجعلته َِفَهذا َملنَعمليَّبيقاًَتطَربنامجوهذا َحلنمًَا هجم

َ.القول
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َفوقه َقانونَإالََّ قانونَ:َوهَلقانوناَإرادته ،َهذاَ،ةصََّإرادةَاملعصومَاخلاالقانونَاألوسعَواألعظمَالذيَليس 
َكلَِّشيٍءَِفَالوجود،َقانَوالبداء ،َاءَاللإذاَشئناَشَوم،املعصَرادةَ إَ،َليسَفوقَهذاَالقانونَإالََّنَحيكم َعلى

َمشيئتَ مشيئتَ  َجلَّهم َقدرتهَ ه َشأنهَ َت َسَوتقدََّوتعاىل َالقا، َالبداء َاقانون  َألوسعنون  َاأل مَّا، َالقانونَلقانون ،
َا،َقانونَالبداءَِفَب عداألعظم َالتشريعيهم َك لََِّ،شجرة َقواننيَشجرة،َ،َهذهَملتكويينَوِفَب عدهم قواننيَلاَأصل 

َالبدا َأغصانهَ ءقانون  َالتعةَمعَيعيَّالتشَرَجلهةَمةَوِفَاالتكوينيََِّفَاجلهةَمَ،َوقانونَالبداءَتتشّعب  َالتشريعم َبني  انقم
َ.والتكوين

َالبشر، َلبين َوالوالء،وبَبالنسبةم َالتشيُّع َملوضوع َملوضوبَالنسبةم َصالنسبةم َثغْيٍَوٍع َاملختار،، ةَخصيَّشَورة
َعنَقانَوريدَاحلالَأَرَوأناَهناالقواننيَاليتََنتاج هاَِفَالبحثَهيَسلسلة َقانونَالذَ َاملختار، ،َرنَالذَ ديث 

الذَ َ،ماَهوَمعروٌفَعلىَاأللسنةَرمراديَمنَقانونَالذَ  َ.رعاملَ 

َالذَ  َبَرقانون  َاألصويأيت َقانون  َالر تبةم َِف َالقادمالبعده  َاحللقة َِف َسأ، َالقبدأ َبتة َهذا َألنَّشريحم ينَانون
َثورةَاملختارَوشخصيَّ َحلنمَالقَوِفَمنهَةهمََّةَاملختارَوفقاًَهلذاَالقانونَمنَاملفرداتَاملسأدرس  َ.لجم

َتكويين،َقانونَالبداءَلهَ  َََة،وقواننيَتشريعيََّة،قواننيَتكوينيََّب عٌد وََ،َلجرة َقواننيششجرة،ََلتَهيقَ كما
َلكمَهذهَمَناكانَعنديَه ةَينيَّواننيَالتكَوقلاه ناكَح زمةََ،َشجرةَالقوانني،َقانونَالبداء،الشجرةَلوحةَلرمست 

َاألصالب،َر،َقانونَالذَ ةةَالتشريعيَّوحزمةَالقواننيَالشرعيَّ قانونََنيذينَالقانونهَوهناكَِفَجوََِّوبعده َقانون 
َاالستبدال،َالتمحيص، َالقواننيَقانون َبهذه َاألصالبَمرتبطة َقوانني َقنتائجم َا، َنتَرلذَ انون َتظهر  َِفائجه 

َاألصالب َتَ،قانون َاألصالب َالتمحيص،وقانون  َقانون َمع َنتائجه  ََتعانق  َاملكرَقانَال،الستبداقانون ون
َأخرى َّتمَُّوقوانني َاليت َالعناوين َأكثر َلكن َاملك، َوقانون َاألصالب َقانون َهذرنا َالقا، َعان َهلما القةَنونان

َوسأشرعَِفَاحللقةَالقادمَةَاملختار،سيتَلثورةَاملختارَولشخصيَّمباشرةَبدرا َحِفََ،تعاىلَاء َاللَ شةَإن  لقةمَيومم
َقانونَاألصالب ذهَهألنَََّإجياز،بتكّلم َأسوفََمعَأّنينََأعتقدَأنََّحلقًةَواحدًةَستكفي،والَ،غدَِفَتشريحم

َ.َجداًَمتسِّعةٌََاملطالبَمطالبٌَ
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َاملتلقَّ َثقافةَأهلَالبيتَالَوجودَ السببََ،يقدَيستغرب  لصورةَاَىَهذهَمستتجلََّو،َيعّيةةَالشَهلاَِفَالساحأنَّ
َالقادمةجليَّ َ.ًةَواضحًةَِفَاألحاديثم

َحلنمَالقول،َالسْية َاملعصومإذاًَهذهَاجملموعةَالثا َشاءَ،َويومَغقواننيجرة َالة،َشلثةَمنَمفرداتَمنهجم دَإن 
َقانونَاألصالباللَتعا بتشريحم َ.ىلَسأبدأَ 

َالب دََّمنَاإلشارةمَإليها.لكنَه ناكَمقّدمةَ

َشخص َوإىل َاملختار َثورة َإىل َينظرون َحني  َالباحثني َعموم َعند َاألوىل َيَّالنظرة َاة َمعهايملختار َتعاملون 
َالقولَنعم،تعاماًلَتأرُييَّ َحلنم َاَاً،َِفَمنهجم ََ،يعدهاَالتأرُيةَِفَبَ لقضيَِّفَهذاَالربنامجَسأتناول  لكنَِفَمنهجم

َقانَوةَُمتلفٌةَباملرَّةَوسيتَّالقولَالقضيَّحلنَ َ.نَاألصالبضح َذلكَمنَفهمم

 ُهناك أمران: 

َاألوَّ َلاألمر  َحّتََّ: َالتأريخ َكتبم َِف َأحسنَّاملوجود َالظنَََّلو َمَخني،باملؤرَِّا َمعلومٍة َِفََتوجَ الَ،ةٍَمََّهمع د
َكت،َاملكتبةَالتأرُييَّصةَِفَالتأريخكتبَواضحةَمشخََََّالشيعيةَمَاملكتبةَم لتأريخَيكتبهَ ا:َكماَي قالََ،خالفوناَاملبهة

َ،َالام،َالتأريخَيكتبه َاحل كََّتأريخَيكتبه َاملنتصرون،َالاألقوياء ،َ،َهذهَهيَاحلقيقةنْيَوالدراهمَالدناكتبهَ تتأريخ 
َكتبواَالتأريخَوفصََّ همََ،ًاَيَّكريًاَومادَّسعَهمَاملنتصرونَبون،همَاملتغلَِّلوهَحسبَمقاساّتمَهمَاألقوياء،الذين 

َواحل كََّ َالَام،املتسّلطون َهي َوالدراهم َالتأريخالدنانْي َكتبت َيت َاملفروض َيَ أ، َبعسمَّن  َالدنانْيى والدراهمََلمم
َهيَاحلقيقة.َهذهَمَ،وليسَبعلمَالتأريخ

َباملؤرّخحّتََّ َالظنَّ ن  سم ََن  الَمَ،عليَوآلَمَحنيَيكتبَأساسًاَهوَُمالٌفَلعليٍََّ،َلوَأردناَأن  ،َفأساسًاَهوَُم 
َبهَبأنَّهَينقل َاحلقائقَالتأرُييََّلو َالظنَّ ن  سم ََن  َحتريٍفَأوَتزويرأردناَأن  َكماَهيَمنَدونم الَمَ،ة ٌفَأساسًاَهوَُم 

،َاملؤّرخونَُمالفونَلعليٍَّ َكذلك،َوحّتََّلعليٍّ َكلََّ،َلوَملَيكونوا لىَنقلَةَعاسَُيتلكونَالقدرةَالتعبْييَّالنََّليس
َهي َكما َكلَّاحلقائق َوليس َُيالنََّ، َالتصويريَّاس َالكامْيا َلألتلكون َهية َكما َأذهاهنم َِف َكلََّ،حداث َوليس

َبشرالناسَُيتلكونَالقدرةَعلىَفه َهوَالواقع،َاملؤّرخون  َكما َاحلدثَوحتليلهم َعلىَالنقلَمم َك لٌَُّيتلكَقدرًة ،
َالصورَونقلهاَللذاكرةمَمنَقابليٍةَعلىَحَكمََ،َوه ناَيأيتَدورَالذاكرة،الصورعلىَالتصّورَوالتقاطََ،والتعبْي فظم
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َاملؤرّخَحّتَََّ،ث ََّيأيتَدورَالف همَوالتحليلَ،بدّقةٍَ َحتليله َللحدثَوفألنَّ َفإنَّ َسردًا َاحل د ث  َيسرد  َكان  همهََلو
َيلَبالنتيجةَمَ،،َحنيَأنقل َحادثًةَوقعتَطبيعيشيءٌََ،ةةَالَإراديَّوهذهَقضيََّللحدثَسيظهرَِفَطريقةَسردهم،

بشكٍلَغْيَمباشرَمنََ،لتحليليَولفهميَقَ َلوَملَأكنَأثناءَنقلهاَالَأتطرَّحّتَََّ،فهميَوحتليليَهلذهَاحلادثة
َأشعر َأدريَ،دونَأن  َكانَِفََِفَاجلانبَالبحثيَوالعلميَسيطغى،َىَبالعاملَالذايتماَي سمََّ،منَدونَأن  ما

َا َكماَيقولَسيِّد  َعلىَفلتاتَاللسان.َاجلنان َأمامَألوصياءَيظهر  َكتبهاَُمالفونََ،أريخكتبةمَالتمإذاًََنن  مكتبٌة

َعليٍَّ َوآلم َ.الًَهذاَأوََّ،لعليٍّ

،َتأرُياًََكانواَُيلكونََلعربَما،َابلهمقيستندواَإىلَتربةَمؤّرخنيَملََ،َكتابةمَالتأريخونَِفمبتدَؤه مَ:َوثانياًَ
َاملؤّرخني َ.ف جأًةَظهرتَطبقات 

َوثالثاًَ ََو: َوالفهم َوالتحليل َوالتصوير َالتعبْي َقدرات َِف َبشقضيََّهذهَماالختالف َهةريَّة ََذهَم، َنستطيع َأال ن 
َمنها، َاألَنتخّلص َاملقصودلكن َالتحريفي َاملنهج  َهو َبقنكى َك تمب َالتأريخ َاحلقاإخفاَصد، َء َوحتريفم ئق

لَعنهاََاليتَي قاعالمَحّتََّل َاإلاآلنَوسائَذيَمتلكه َالدولَواحلكومات،اإلعالمَالَ،ماَجيريَاآلنمثلَاألمور،
َح رَّة َوسائل َواملتوفَِّ،بأهّنا َاملوجودة َاآلن َاإلعالم َعصرنا،وسائل َِف ََرة َأشياء َاألمهيَّلابه ناك َلكنَّغة  َِفَة هم

وهناكََاسَبذلك،لنلهَويقتنعَاََقيمةَ اليٍءَشَيةَإىللَصورّتاَالبالغةَاألمهَّتحوََّهلاَوتَروهناَالَقيمةَ اإلعالمَي صوِّ

ََأشياءَالَقيمةَ  ّوهلاَإىلَأهمِّ َاإلعالمَحي  ََ،ح د ثٍَهلاَولكنَّ َالراهَمَاللحظِفيٍءَشَ إىلَأهمِّ وَرمّباَلفرتٍةَزمنيةَنةَأةم
َكتابة َتأريٍخ،َهوَتسجيل َأحداث،طويلة يَماذاَعالم،َاإلاألحداثَوثِّقَ رِّخَيَ ماَهوَاملؤرِّخ؟َاملَؤَ،َاإلعالمَهو

َاألحداث، هيََ،ايدةةَبأهّناَمَ ئيَّةَالكذاعالميلذلكَيتباهىَاإلعالميَالكذائيَمثاًلَأوَاجلهةَاإلَيصنع؟َي وثِّق 
َكماَه وََولَاحل دَ يَينقِفَهوَالذاحلمرَ َي،َاإلعالموي عتربَهذاَمنَاحرتافيةَاإلعالمالَتعطيَرأيهاَ دَالَي وجَ ث

َهكذا َإعالمٌي َاألرض َوجهم َحتليله َوفهمه َواتَّعلى َيظهر  َأن  َالب دَّ َاَوصُّبه َوتعَاههَ ، َلتلك َهذهَمميله  َأو َجلهة
َأ َيشعر َحيث َمن َيشعراجلهة َال َقضيَّو َفتلك َبشريَّ، َةٌة ،َ َأو َمقصودة َكانت َمقلسواء ذهَهَصودة،يست

َالتأريخ،القضيَّ َِف َهي َهي َالعاديََّة َاألمور َمع َاليتهذا َباألمور َبالك َفما َخَة َاملختارَمكةََصوصيَّهلا َثورة
َ.ةَاملختار،َعلىَأيَِّحالٍَوشخصيَّ

كنالقضاياَالَّ َالتأريخَُي  َكتبم َن قسِّمهاَإَيتَذ كرتَِف َ:ىلَثالثةمَأنواعأن 
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رفةَمضةهناكَقضاياَعقائديَّ - َ.ةَصم
َ.ةةَتأرُييَّوهناكَقضاياَعقائديَّ -
رفةَأيضاًَوهناكَقضاياَتأرُييَّ - َ.ةَصم

َالتأريخ َالكالمَِفَهذهَاألنواعَالثالثةَمنَقضايا َإريخَيمنَمذكوراتَالتأَ،تفصيل  َشاأتينا عاىلَِفَءَاللَتن 
َ.احللقةمَالقادمة

ََ،الفاصل َاألخْي َكنتم َترغبونَِفَزيارةٍَأذهب  َ.س نيم ةَاحلَ عَخ دَ مح سينيٍَّةََوإيَّاكمَإذا

َ..هَرْحوق َنّمع َفتَج ّماب وَدَرُت

َشاءَاللَتعاىل َ..زيارةَمقبولةَإن 

َاحل سني َأسرارهمََألقاكمَيومَغدَعلىَمودَّةمَقلبم رِّ ناَحل س نَإمامَزمانَمابنمَحل جَّةمَاَنوارهَمأورمَونَ َل بابَاحل سنيو سم

َ..هَعليهوسالمَ َاللَمَصلواتَ 

 ...ى َنحِرَك الدَّاِمي َيا ُحَسينَسالٌم َعَل

َاللَ َ..ِفَأمانم
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