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 ** كان الحديث يف الحلقة املاضية عن أهم ُمفردات منهج (لحن القول)،

 مفردات األساس ألرضية منهج لحن القول وهي: 

 (األدب العريب ، الكتاب والعرتة يف نُصوصه�، والثّقافات األخرى)
 ومفردات الّسياج (األسيجة) وهي:

 أنَّ الحقائق ونصوص الكتاب والعرتة تحمل قيمتها يف نفسها،  -1

 الكتاب الكريم بفهم أهل البيت عند الّشك يف حديث فإننا نرجعه إىل (قاعدة املعلومات) وهو  -2 

 ويتواصل الحديث يف هذه الحلقة يف ُمفردات مجموعة (األسيجة).. 
 إىل املُفردة الثاَّلثة وهي : [الرباءة الفكرية]

 [الرباءة الفكرية] وهي الرباءة التي تحّدثت عنها الروايات واألدعية والزيارات. -3

داء أهل البيت، وذكر مطاعن أعداء أهل البيت، وإسقاط حججهم) .. كل هذه األمور هي ** (الَّلعن الَّلفظي والَّلسا�، وبغض أع
 مظهر من مظاهر الرباءة وجزء من الرباءة، وليسْت هي الرباءة الحقيقية 

 ** الرباءة الحقيقية هي (الرباءة الفكرية) .. يف ُمجافاة منهج املخالف� وطريقتهم وأسلوبهم. 

علِن الرباءة ، ونحن نُفّرس القرُآن بنفس الطُرق الَّتي يُفّرس بها املخالفون القرآن ..؟! ونستنبط األحكام والعقائد ** ما الفائدة حين� نُ 
 بنفس الطريقة الَّتي يستنبط بها املخالفون أحكامهم وعقائدهم..؟!

الشفاعة.. ولكن الحديث هنا ليس عن هذه ** صحيح أنَّ ُحّب أهل البيت وبغض أعدائهم قد يكون سبباً لنجاتنا يف الدنيا واآلخرة ب

الم.  الجهة، وإّ�ا أتحّدث عن منهج علمي يجعلنا يف دائرة تجعلنا أقرب ما نكون من أهل البيت عليهم السَّ

فهم ** الرباءة الفكرية من أهّم ُمفردات منهج (لحن القول)، واملراد منها براءة من املنهج ، وعبارات أهل البيت (أّن الّصواب يف خال 
 ، وما خالف العاّمة ففيه الرّشاد) وغ�ها من العبارات هو حديث عن هذا املنهج.

بب يف رفضنا لكتاب البخاري بالكامل رغم اش�له بعض األحاديث والحقائق الّصحيحة (وإن كانت قليلة).   ** بيان السَّ

 فجعلتنا نرفض صحيحه وجميع كتبه بالكامل ..؟** ما هو منهج البخاري الّذي اعتمده، والخطوات التي قام بها يف منهجه، 
بب ملاذا نحن نرفض كتاب املُستدرك للحاكم النيشابوري مع م بب يف اتّهام (الحاكم النيشابوري) بالّرتفّض .. وبيان السَّ اله ** بيان السَّ

 من قيمة عند القوم؟

 ** أيّه� أفضل:
 ونحُن نُخطىء ونُصيب أيضاً.أن نأخذ منهجنا من أشخاص يُخطؤون ويُصيبون  -

 أم نبحث يف املعطيات الّتي وردتنا من أُناٍس ال يُخطؤون، ونُطبّق بقدر ما نتمكّن (ونحُن نخطىء ونصيب أيضاً). -

واب يف خالفهم) ال يعني الخالف يف املُفردات ويف الجزئيات، وإّ�ا املُخالفة يف املنهج.  ** قانون (الصَّ

الم ** وقفة عند رواية  ادق صلوات الله عليه الَّتي تُبّ� املنهج الّذي وضعُه أهل البيت عليهم السَّ ُعمر بن حنظلة مع اإلمام الصَّ
الم، وكال الحديث� َرواه� الثّقات  لشيعتهم إذا ورَد عليهم حديث� مشهورين عن أهل البيت عليهم السَّ

نة .. ف�ذا يصنعون  وكيف يتعامل الشيعة مع هذين الخربين..؟ وكالُه� ُحكمُه وافق الكتاب والسُّ

لفكرية" ** الرباءة الحقيقية وهي (الرباءة الِفكريّة) هي الَّتي تُطلب عىل األقل من العل�ء.. فالعامل الّذي ال يكون ُمتربأ بـ "الرباءة ا
 ماذا سيُقّدم لشيعِة أهل البيت..؟

مام العسكري(املرفوض يف املؤسسة الّدينية) وال من تفس� الربهان، وال من ** األكاذيب يف املؤسسة الّشيعية ال تأيت من تفس� اإل 

 كتاب الكايف، وال تأيت من كتاب بحار األنوار.... وإّ�ا تأيت من كُتب املخالف�، ومن تفريعات كُتب املخالف�.
 ))مجموعة قواعد العقل والفهماملجوعة الثالثة من املفردات الَّتي تُّشكل مبجوعها صورة ملنهج لحن القول هي : (( 

** وقفة عند هذا املقطع من وصيّة االمام الكاظم عليه السالم لهشام بن الحكم لبيان معنى (قواعد العقل والفهم) .. وكيف نصل 

 :م يف كتابه فقالالعقل والفهْ   أهَل الله تبارك وتعاىل برشَّ  يا هشام إنَّ إىل أحسن الفهم (
 اب).ولو االلبأم ولئك هُ أُ و  اللهُ  مُ ذين هداهُ الَّ  أولئَك  فيتبعون أحسنهُ  يستمعون القولَ ذين الَّ   عبادِ فبّرش 

 ** الكالم يف هذه املجموعة (مجموعة قواعد العقل والفهم) يف ُمفردت�:



عصوم� الَّتي ساروا املفردة األوىل: س�ة املعصوم� صلوات الله عليهم (الس�ة املعصومة أو الّسنة املعصومة) أي طريقة عمل امل -1

بها يف أيَّام حياتهم الّدنيوية .. وهذه الطريقة تختلف عن الطريقة التي عليها املخالفون يف تعاملهم مع نصوص الس�ة (واملوجود يف 
 مؤسستنا الّدينيّة هو نفس طريقة املخالف�)

 املفردة الثَّانية : ( شجرُة القوان�) ..  -2

واإلملام بها، يكون من الّصعب جّداً فهم س�تهم صلوات الله عليهم االستنباط منها (توضيح ملعنى شجرة من دون فهم هذه القوان� 
 القوان�)

يعي، ** القانون األعظم الَّذي يحكم عىل كُّل يشء يف الوجود إالَّ إرادة املعصوم الخاّصة هو قانون (البَداء) يف بُعده التّكويني والتّرش

 ، وتتشّعب أغصانه يف الجهة التّكوينيّة والجهة التّرشيعيّة (مع التّعانق ب� التكوين والترشيع)وهو أصُل كل القوان�

 ** القوان� الَّتي نحتاجها يف هذا البحث (في� يتعلّق بشخصيّة املختار وثورة املختار) هـي :
 قانون الّذر [املعروف عىل األلسنة بعامل الّذر] -1

 قانون من املفردات الهامة يف منهج لحن القول، وسأبدأ بترشيحِه يف الحلقة القادمة).قانون األصالب (هذا ال -2

 وهناك يف جو هذين القانوين يوجد:
 قانون املكر...) –قانون االستبدال  –(قانون التّمحيص 

 وأكرث القوان� الَّتي تُهّمنا يف هذا الربنامج (قانون األصالب، وقانون املكر)

الم، املعصوم يف فرتة إمامته ب� شيعته يتحرّك يف ثالثة اتّجاهات:** يف ثقافة   أهل البيت عليهم السَّ
 االتّجاه األّول : التَّمهيد للمرشوع املهدوي الَّذي هو مرشوعهم جميعاً. -1

 االتّجاه الثَّا� : متهيد املعصوم للمعصوم الَّذي يليه. -2

 التّعامل مع شيعته وأبناء زمانه. االتّجاه الثَّالث : هو حركة االمام يف -3

** (البد يف دراسة س�ة املعصوم� أن نأيت بأحاديث كُل معصوم وس�ته، ونُبّوبها بهذه الطّريقة عىل ضوء هذه االتّجاهات الثالثة.. 
 ان األُبّوة).. ومن ثّم نرتّبها عىل أساس األلسنة (لسان املُّرشع، لسان العامل، لسان االمام صاحب الوالية املُطلقة، لس

 وكذلك تشخيصها هل هي (بلسان التّمهيد إلمام زماننا، أم بلسان املُداراة، أم بلسان التّقية، أم بلسان إيّاِك أعني واسمعي يا جارة)

 ** قبل الّرشوع يف ترشيح قانون (األصالب) البّد من ُمقّدمة.. 
املُختار يتعاملون معها تعامالً تأريخياً.. بين� يف منهج لحن القول القضيّة ُمختلفة متاماً.. تُبّ� أن عموم الباحث� إذا نظروا إىل ثورة 

 وسيتّضح ذلك من خالل قانون األصالب.

 ** ال توجد يف الكُتب الّشيعيّة كُتب تأريخيّة واضحة، ويعود هذا األمر لعّدة أسباب، منها:
نا كتبها ُمؤرّخون ُمخالفون كّام، تكتبه الّدنان� والّدراهم، والكُتب التأريخيّة الّتي ب� أيديأّن التأريخ يكتبُه املُنترصون ، يكتبه الحُ  -

 ، حتَّى لو مل يكن املُؤرّخون ُمخالفون لعيل، فليَس لكّل النّاس القدرة عىل نقل األحداث ك� هي.لعيل

 املؤرّخون الّذين كتبوا هم ُمبتدؤون يف كتابة التأريخ. -

 الف يف قدرات التّصوير والتّحليل والفهم.وجود اخت -
 املنهج التّحريفي يف كتابة التّأريخ. -

 ** القضايا التأريخيّة الَّتي كُتبْت يف كُتب التأريخ عىل ثالثة أقسام:

 قضايا تأريخيّة رصفة. -
 قضايا عقائديّة رصفة. -

 قضايا عقائديّة تأريخيّة. -

 


