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 ** سأسلّط الّضوء يف هذه الحلقة عىل املُفردات األهم ملنهج (لحن القول).

والعرتة لفهم حقائق الكتاب والعرتة [عىل ُمستوى تفس� ** منهج لحن القول هو املنهج الَّذي (أزعم) بأنّه ُمستّل من معارف الكتاب 

يف مّ�  عيّة، وما جاَء يف بُطون الكتاب، وبطون الحديث الرشَّ القرآن، عىل ُمستوى فهم معارف العرتة وعقائدها وأحكامها الرشَّ
 نستطيع أن نصل إليه، وأن نتفهّمه، وأن نتعامل بِه].

 عطيات واألسس الَّتي تُشكّل منهج لحن القول.** املُراد ِمن املُفردات األهم : املُ 

 ** تقسم للمفردات :

 ومن أهم هذه املفرّدات :، هناك مفردات تكون مبثابة األرضية (أي أساساً ألرضيّة لحن القول)
 نصوص الكتاب والعرتة. األدب العريب (الَّذي هو ُروح الُّلغة العربية) باملفردات الحيّة، وبتأريخ األدب العريب، والّذي جاءْت به  -1

 وهذا التّذوق لألدب العريب ال يحصل إالَّ من خالل املُعايشة واملوسوعيّة.

 الحفظ النّيص أو باملضمون، واالطّالع الواسع عىل نصوص الكتاب وحديث العرتة إىل حّد املوسوعيّة، أو حدٍّ قريٍب منها.. -2
 .فنحُن بحاجة إىل موسوعيّة يف حديث الكتاب والعرتة

 ** (اعرفوا منازَل شيعتنا بقدر ما يحسنون ِمن روايتهم عنّا)

 بيان معنى (ما يحسنون من روايتهم عنّا).. بأّي يشٍء يتّحقق احساُن الرّواية عنهم صلواُت الله وسالمه عليهم..؟!
 ** يف منهج الكتاب والعرتة .. نفهُم الكتاَب بالعرتة، ونفهُم الِعرتَة بالكتاب..

 األمُر لن يتحقق لشخٍص مامل يكْن عىل موسوعيّة يف علوم الِكتاب والعرتة.وهذا 

املوسوعيّة يف أبواب الثّقافات املُختلفة تُعطينا فكرة عن مناهج الفكر وأساليب البحث، وتُعطينا فكرة عن الطَّريقة الَّتي يُفكّر  -3

قيفة.. وليس ألجل أن نعبَّ منها ونكرع)بها اآلخرون، السيّ� املُخالف� ألهل البيت (وذلك حتَّى ُ�يّ   ز ب� الثَّقافة الَعلَويّة وثقافة السَّ
 هكذا تتشكّل األرضيّة ويتشكّل األساس ملنهج لحن القول..

 ** هناك مجموعة أخرى من ُمفردات منهج لحن القول ُ�كن أن أصطلح عليها بـ (األسيجة أو الحدود)

 ها.. أنَّ الحقائق تحمل قيمتها يف نفس -1
املتون/ النّصوص تحمل قيمتها يف نفسها وال حاجة لألسانيد.. هذا هو منهج الكتاب والعرتة، أما منهج املُخالف� فهم يجعلون القيمة 

 يف ناقل النّص [قراءة جملة من روايات العرتة الَّتي تُش� إىل أنَّ املُعوّل عليه يف قبول الرّوايات هو املنَت وليس السند]

 عىل إشكال البعض : أنَّ األمئة أمرونا أن نقبل من ثقاتهم. ** الرّد
قاعدة املعلومات (القرآن الكريم) وهي القاعدة االساسية التي وضعوها لنا اهل البيت عليهم السالم، ولكن بفهم حديث العرتة،   -2

 ال بفهم املُخالف�.

آن إّال من عيل..(فهل التزَم ُمفّرسونا بهذا الّرشط من رشوط بيعة ** من رشوط عهد بيعة الغدير أنَّ ال يأخذ املسلمون تفس� القر 

 الغدير)..؟
 ** سؤال هام يطرح نفسه : هل فّرس النّبي األعظم القرآن أم مل يُفّرسه..؟

 (عرض لجملة من آيات القرآن التّي تجيب عن هذا السؤال)

ينقلوا إلينا وال ُخطبة واحدة من ُخطب النبي يوم الجمعة ألنَّ حديث النّبي كاَن ** مل ينقل لنا األمئة تفس� النّبي للقرآن، وكذلك مل 
ه ُمناسباً ملرحلة التنزيل، ولذلك اشرتط النّبي األعظم يف بيعة الغدير أن يأخذ املسلمون تفس� القرآن من عيل، ومل يُرجعهم إىل تفس� 

 هو صّىل الله عليه وآله.

 فّرس أهل البيت عليهم الّسالم القرآن..؟ وأيَن هو تفس�هم لـه..؟** سؤاٌل آخر وهو األهم : هل 
الم تفس� للقرآن، فال معنى حينها لحديث الثّقل� وهو الحديث املركزي عند الشيعة..!  ** إذا مل يكن ألهل البيت عليهم السَّ

  قلوبكم)** (قالت األعراب آمنّا قل مل تُؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا وملَّا يدخل اإل�ان يف

 عرص األعراب هو عرص الَّلغة األعرابية..
 ومرحلة التنزيل : مرحلة اإلسالم..

 مرحلة التّأويل : مرحلة اإل�ان .. 

 واإل�ان هو والية عيل

 


