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وصَل الحديث يف الحلقة املاضية إىل الكيفيّة الّتي سأعرُض فيها وِمن خاللها تفاصيل املطالب واملباحث الَّتي سأتناولها يف حلقاِت 

 وفقاً ملنهج�:هذا الربنامج وقلت بأنّني سأعرض الكالم 

 املنهج األّول: منهج أزعم أنّني استللتُه واستخرجتُه ِمن الكتاب والعرتة، وهو املنهج الّذي عنونتُه مبنهج (لحن القول). -1

 واملنهج الثّا�: هو املنهج التّقليدي املُتّبع يف ُمؤّسستنا الّدينيّة. -2

  املطالب.قد يلتقي هذا املنهجان يف جهات، وقد يتباعدان يف أكرث

عقولكم ووجدانكم الّسليم هو امليزان  هناك منطقان (منطق رح�� ومنطق شيطا�) والُحكم إليكم، فأنتم املُكلّفون بالتّمييز. ✤

 الّذي تستطيعون أن مُتيّزوا به ب� املنطق الّرح�� واملنطق الّشيطا�.

أنّني ح� أتحّدث عن (منطق رح�� ومنطق شيطا�)  تابعته، وهي:مسألة مهّمة البّد ِمن بيانها ألجل مواصلة هذا الحديث ومُ  ✤

فقد يكون اإلنسان ُمؤمناً ولكنَّ الّشيطان يستغلُّه، يف ظل وجود قانون التّوفيق والخذالن الّذي يحكمنا  ،إنّني ال أتحّدث عن األشخاص

فعواقب النّاس ومصائر النّاس ال يعلمها إّال إماُم زماننا   ،ألشخاصوإّ�ا أتحّدث عن منهج وعن أفكار وال عالقة يل با يف كُّل ثو� الحياة،

الم .  عليه السَّ

جولة يف آيات الكتاب الكريم تُحّدثنا عن أّن الشيطان قد يتّخذ الّصالح�، وقد ينفث ما يريد أن ينفثه ِمن خاللهم وحولهم ويف  ✤

 أجوائهم.

الح� وِمن املُؤمن� أن يكوَن دامئاً رح�نياً .. وليَس بالّرضورة إذا نطقنا مبنطق شيطا�  ✤ أن ليَس بالّرضورة أنَّ ما يصدر ِمن الصَّ

نكوَن شياط� (ففارُق كب� ب� أن يكون اإلنسان حقيقًة شيطانية، وب� أن يكون ُمستَغــّالً ِمن الّشيطان عن طريق ترسُّب أفكار 

 ات شيطانية إىل ذهنه).وقناع

ملحة وصور مّ� جاء يف آيات الكتاب الكريم، ومّ� جاء يف أحاديثهم وأدعيتهم  صلوات الله وسالمُه عليهم  عن النّشاط اإلبلييس،  ✤

 وأساليب الّشيطان املُختلفة مع الّصالح�.

 قوى ِمن مكائد إبليس ومصائده.أماٌن لنا إذا ما لجأنا إليه، فهو األمان األ عليه السالم  إماُم زماننا ✤

ر هذا الربنامج، وسلسلة الربامج الّسابقة، وما بقي ِمن سلسلة الربامج، كُلّها تدور يف هذا الجو (الثّقافة الّشيعيّة املُخرتقة بالفك ✤

 يف ساحة الثّقافة الّشيعيّة. باملُخالف) وهذا االخرتاق ك� بيّنت جاء ِمن عل�ء الّشيعة .. هم الّذيَن أتوا بالفكر املُخالف وحرشوه

ة الكربى هي يف هذا العنوان (علم الّرجال).. وسأركّز يف الحديث عىل هذا العنوان ألمرين: ✤  املُشكلة الكب�ة والطامَّ

ّرجال األمر األّول: أّ� أظن أّن الكث�ين ِممن يستمعون لهذا الربنامج مل يستمعوا لحديثي يف الربامج الّسابقة بخصوص علم ال ●

 الشيعي.

الم . ●  واألمر الثّا�: ألبّ� الّرضر الكب� الّذي ألحقُه علم الّرجال بحديث أهل البيت  عليهم السَّ

الم . ✤  �اذج وُصور إج�لية للّرضر الّذي ألحقُه علم الّرجال بحديث أهل البيت  عليهم السَّ

ت عىل أساس (علم الّرجال).علم األصول، علم الكالم، علم الّدراية، علوم القرآن، علو  ✤  م األخالق، كلُّ هذِه العلوم تأسسَّ

ر األكرب يف (ساحة االستنباط)، وعلُْم الّرجال هو الوسيلة الَّتي دّمرت الثقافة الّشيعية. ✤  علم األصول لُه الرضَّ

 


