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ّصل

 
ّىّاهللّعليكّسي

 
 ةّاهللديّياّبقي

 .بنائي بناتي سَالمٌ عليكم مجيعاًإخوتي أخواتي أ

 ملفُّ التنزيلِ والتأويل

 م14/4/2013  (  17احللقة ) 

 

ة النظريّ  :احلديُث يف يوم أمس حتت هذا العنوان، مرَّ حلقة هذا اليوم )اجلزء الثاين من النظريّة القصديّة(عنواُن 
 ل.ة اجلزء األوّ القصديّ 

ر العراقي الراحل عامل سبيط النيلي ة للمفك  ة القصديّ كان الكالم يف احللقة املاضية يف اجلانب التطبيقي للنظريّ 
أنا  ،ةيف خطوطِه العامّ ثُت عنه ة وحتدّ ة القصديّ تطبيقات النظريّ  الذي هو من أهم   (النظام القرآين)وتناولت 

لقة ا الكالُم يدور حول اجلهة اليت هلا عُ يف هذا املوضوع ، وإنّ  وكبرية صغرية ا لست بصدد احلديِث عن كل  هن
أهل البيت الطريقة اليت يريدها  ،التنزيُل والتأويل ،مبوضوع هذا الربنامج ، موضوع الربنامج الكتاب والعرتة

لقة هبذا البحث ما  هذه األجواء فأتناوُل من عناوين املوضوعات اليت هلا عُ حنُن يف ،الكتاب والعرتة لفهم
ة إىل اجلوانب واحلواشي مينًة ويسرى ، يف اجلزء الثاين من النظريّ   لن أذهب  موضوعي وإّل  خيصُّ ُصلب  

طلقت منها  انات أو يف اجلذور اليتات أو يف األساسيّ بدئيّ ل يف م  ة سيكون احلديث أيضًا بنحٍو ُُمم  القصديّ 
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 عليه حلِ صطعتباط ما ي  ة هو مسألة اإلقصديّ ة الهذه اجلذور اليت انطلقت منها النظريّ  لة ، أوّ ة القصديّ النظريّ 
ر يتصوّ زة ملن ل ة بعبارة موج  ة ، القصديّ ة يف مواجهة القصديّ عتباطيّ عتباطي أو اإلعامل سبيط النيلي املبدأ اإل

ة ( ، هذا املراد ، مراد عامل سبيط النيلي من القصديّ ة هي هندسة اللغةالقصديّ املعىن الدقيق هلذه الكلمة )
ث عن النظام القرآين يعين احلديث عن النظام اهلندسي القرآين املكتنز  حني حتدّ النظام اهلندسي للغة وحّت 

ث عن نما يتحدّ س من الداخل ، ولذلك حيس من الظاهر ومهند  القرآين مهند   القرآين ، النصُّ  داخل النص  
ة يف اللغة نفس ، القصديّ ة القرآن يكشُف عن نفسِه بنفسه ومرَّ الكالم يف هذه القضيّ  القرآن يقول بأنّ 

ة ة للنظريّ أحد مصاديق التطبيقات العمليّ  ،عملي   هو تطبيق   ألنّه ا كان احلديث عن النظام القرآينالشيء إنّ 
يهندس اللغة من  هندسي   ة يف اللغة هو هندسة اللغة ، هناك نظام  ة ومبدأ القصديّ ة القصديّ ة ، النظريّ القصديّ 

يعين بإمكاننا   حيمل املعىن يف داخلِه،لفظٍ  كلَّ   ة أنّ حبسب هذه النظريّ ، خارجها ويهندس اللغة من داخلها 
 ةنهجيّ من إعادة م األصوات اليت ألَّفت ذلك اللفظ وهذا يعين لبدّ  املعىن من اللفظ على أساس أن نستخرج  

الكلمة،  معىن ة املوجودة اآلن حنن نرجع إىل املعجم فنقرأ، املعاجم اللغويّ جديدة ملعاجم اللغة وللقواميس 
؟ أليس الكلمة كلمة حتمل املعىن يف ذاهتا ، كيفة الة القصديّ يف النظريّ  الذي يكشف لنا املعىن ،املعجم هو 

وجود   ،أثر  فيزيائي   ،ةاألصوات هي حركة  فيزيائيّ ؟ وهذه من حروف؟ أوليس احلروف هي أصوات فتتألَّ 
ة ة أو احلقيقة الفيزيائيّ ة أو هذه الصورة الفيزيائيّ ع رب  ما شئت ، هذه احلركة الفيزيائيّ  ،ةصورة  فيزيائيّ  ،فيزيائي  

أو يف   (كتاب)مثاًل يف كلمة ل هذه األصوات يف كلمة هلا معىن ، فحينما تتشكَّ  ،هذه األصوات هلا دللت
 ،اعتباطاً   كلمٍة أخرى ، إجتماع هذه األصوات مل يأتِ ، أو يف أي   (قلم)، أو يف كلمة  (باب)كلمة 

الصوت له  ،صوات وهذه األصوات هلا دللتا هذه احلروف هلا أوإنّ  ،اعتباطاً  جتماع هذه احلروف مل يأتِ إ
قال الفرنسي وهو يف يُ  مشهور   ، اللغويدللة ، على سبيل املثال حينما يناقش عامل سبيط النيلي العامل

امل سبيط حينما يناقش ع ،رياحلقيقة سويسري بعد ذلك انتقل إىل فرنسا ، العامل اللغوي املشهور ديسوس
وان قبل أن ان مستعينًا باأللوان هذه األلاللوحة حينما يرمسها الفنّ  يقول بأنّ سوسري النيلي مثاًل يضربُه دي

، األلوان يف اللوحة يكون هلا معىنام فيجمع هذه وحة ل معىن هلا ، لكن حينما يأيت الرسّ جيمعها الرسام يف الل
هلا معىن لكن دللة و ام هلا دللة ها الرسّ  قبل أن يستعمل  األلوان حّت  ،بالنسبة لعامل سبيط النيلي يقول ل
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ل يف رسم ة اللون حني ُيستعم  اللوحة قطعًا ستكون أضعف من دلل ام يف رسمِ ه الرسّ اللون قبل أن يستعمل  
يسوسري هو القول الذي ذهب إليه د عامل سبيط النيلي يرى أنّ  ب الصورة ألنّ املثال يُقر   اللوحة ، أعتقد أنّ 

 من هذا اجلذر يف مواجهة اإلعتباط ، واحلديث هنا ليس اة إنّ ة القصديّ ، فنشوء النظريّ  عتباطيهذا املبدأ اإل
تُه اللغة املوحدة أو نظريّ  (دةاللغة املوحَّ )اللغات يف العامل ، حينما يكتب كتابُه  ا عن كل  وإنّ  ةعن اللغة العربيّ 

؟ تنتج لنا حبسب عامل سبيط النيلي اً على أرض الواقع ماذا تنتج لنا؟ عمليّ لنا جُ نتِ ة ماذا تُ ة القصديّ يعين النظريّ 
لغات العامل هي أصوات وهذه األصوات حمدودة ، يعين اآلن حينما  مجيع احلروف يف كل   دة ، ألنّ اللغة املوحَّ 

 له صوت ، حينما نذهب إىل لغةٍ  حرفٍ   هلذه احلروف وكلُّ ة هناك عدد معنّي نأخذ احلروف يف اللغة العربيّ 
ف من حروف ة أيضًا تتألَّ اللغة اإلجنليزيّ  ،وأي لغة أخرى ،ةاللغة الفرنسيّ  ،ةاللغة الفارسيّ  ،ةاللغة الرتكيّ  ،أخرى
اللغات جند  نقارن بني أصوات احلروف يف كل   هلا أصوات ، إذا أردنا أن جنري دراسة مقارنة احلروفوهذه 

ا جند يف هذه اللغة صوتاً أو صوتني أكثر من لغة أخرى ويف لغة أخرى هناك صوت األصوات متشاهبة رمبّ  أنّ 
بني حرفني أو أكثر ة دمج ات تكون هناك عمليّ  هذه اللغات اليت تنقصها بعض األصو خيتلف ومع ذلك حّت 

ة ، يعين اآلن مثاًل يف اللغة اإلجنليزيّ لغات العامل  إلخراج الصوت الناقص يف تلك اللغة ، وهذا موجود يف كل  
بني حرفني إلخراج صوٍت هذا الصوت غري موجود يف أصوات حروف اللغة  دمج اتأل توجد عمليّ 

ث عن لغٍة ا تتحدّ ة إنّ ة القصديّ األخرى ، فاحلديث هنا عن النظريّ اللغات  ، وهذا جاٍر يف كل   ؟ةاإلجنليزيّ 
اللغات وتبقى هذه اللغات املختلفة هي عبارة عن تفريعات  د لكل  قانون موحَّ  ،دةدة ، هناك لغة موحَّ موحَّ 

ة ، هذه اآلثار هي آثار فيزيائيّ  ،ةدة ، يعين هناك أصوات وهذه األصوات هي حقائق فيزيائيّ للغة املوحَّ 
لغات العامل ،  ، والدللت واحدة يف كل  لغات العامل  ة موجودة يف كل  ة أو هذه احلركات الفيزيائيّ الفيزيائيّ 

دت ولكن تركيب هذه األصوات خيتلف من لغٍة إىل لغة ومن هنا اختلفت اللغات وعلى هذا األساس تعدّ 
دة ، األصل حيكمها قانون واحد وهو قانون اللغة املوحَّ ها بلغة ، لكنّ  ةٍ أمّ  لكل   ،قومٍ  ر لكل  وصافت وتصنّ 

عامل سبيط عتباط ، حبسب ذرها من هذه النقطة يف مواجهة اإلة ونشأت يف جة القصديّ هذه هي النظريّ 
اهتا من العصر ة بدايالقضيّ  لغات العامل ، ويقول بأنّ  عتباط هو القانون احلاكم يف كل  النيلي فإنَّ قانون اإل

 عن مواضعِه ، يقول أنّ  فون الكلم  ر  م حيُ عن اليهود بأنّ  ثتة اليت حتدّ  إىل اآليات القرآنيّ ريويش يّ اليهود
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رين اليونانيني يذكر هذه قراط وبعض الفالسفة واملفك  ة بني سُ عتباط بدأ من هناك ويشري إىل حماورة فلسفيّ اإل
عتباط بدأ من  القول باإليقول بأنّ  ما كتب ، ثّ  وتناول كل  ما كتب  األشياء يف كتابِه ل ُمال لقراءة كل  
سوسري ث عن دية ، ويتحدّ يّ باحلضارة األورب ّ   العصر اليوناين وانتهاءاً ثّ  ي  ذلك العصر يعين من العصر اليهود

سوسري ل أدري دي ؟ ،عتباطي باملنهج اإلف أقرَّ يك،  عتباطيالذي أقرَّ باملنهج اإلالعامل السويسري الفرنسي 
ولكن سوسري صحيح هو من علماء اللغة يها عامل سبيط النيلي أو ل ، ديإل ت  ة هل التف  هذه القضيّ 

هناك التقاء بني علم اللغات  حيواللغة شيء ، صح ات شيء  نيّ واأللسُ ات نيّ سوسري يف األلسُ اهتمامات دي
سوسري ة هناك فارق ، إهتمامات ديق يف هذه القضيّ ، إذا أردنا أن ندق   ات لكن هناك فارق  نيّ األلسُ وبني علم 

ة على اجلانب األلسين ، اجلانب اللساين خيتلف عن اجلانب اللغوي وهذه قضيّ  ،اتمصبوبة على األلسنيّ 
اخلِه إنسان حيمُل يف د كلَّ   بدايتُه من هنا أنّ  مهالكالم الذي نتكلّ  بأنّ  وسري يأيت فيقولسًا ، دية جدّ مهمّ 

، ًل الوسائل اليت ميتلكها اإلنسان إن كان املقصود احلنجرةومراده من القدرة أوّ القدرة على إنتاج الكالم، 
س واحلجاب حالة التنفُّ  ،ة يف تقطيع الكالمدخليّ ما  األسنان هلحّت  ،الشفتان ،اللسان ،األوتار الصوتية

قطعاً  ةوالذهنيّ ة م مع احلالة النفسيّ نسان أن يتكلّ يستطيع اإل انيك الذي على أساسهِ كُمموعة املي ،احلاجز
 وفيها كذلك بُعد   ،وذهين   نفسي   ة فيها بُعد  ة الكالم قضيّ قضيّ  ،ةضويّ عُ  ةقضيّ  ت فقطة ليسالقضيّ  ألنّ 

ما مل حُيص ل مهارات ج الكالم ه ل يستطيع أن يُنتِ قدرة على إنتاج الكالم ولكنّ ال، فاإلنسان ميتلك ضوي  عُ 
، القدرة على إنتاج الكالم ؟ حُيص ل عليها اإلنسان من اخلارج ارات كيف حُي ص ل عليها اإلنسانوهذه امله

، اآلن مثاًل إذا كان رين ختالط مع اآلخ  باإلا املهارات موجودة يف اخلارج أمّ موجودة يف داخل اإلنسان 
يني ، الذي مّ ختتلف عن الذي خيتلط مثاًل بأُناس أُ  عنده فة القدرة على التعبريخيتلط بطبقة مثقَّ اإلنسان 

، الواقع الدراسة ،، الواقع اخلارجي عنده القدرة على التعبري ختتلفخيتلط بطبقة من األدباء والشعراء 
حينئٍذ  ،ةل يف اخلزانة اللغويّ إضافة إىل ذهن اإلنسان والذكاء واحلافظة وما يتشكَّ  ،املعاناة ،جتماعياإل

ج الكالم وفقاً ؟ يُنت  ، كيف يُنت ج الكالم بعد ذلكة ة وعوامل خارجيّ سان ، فهناك عوامل داخليّ اإلن ثيتحدّ 
ة هي اليت يهملها قرتانيّ ، العالقات اإلةة وهناك عالقات تراكيبيّ ني من العالقات ، هناك عالقات اقرتانيّ وع  لن  
، عالقة اللفظ حتكمها  ةهندس ة أواعد رياضيّ و قللمنطق ، ل توجد يقول هذه غري خاضعة  ،سوسريدي
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؟ ملاذا ى بالساعةمّ س  ؟ ملاذا تُ يدساعة  يها؟ ملاذا مثاًل هذه نسمّ  على هذا املعىنباملعىن ، ملاذا هذا اللفظ يدلُّ 
ة ومن جتماعيّ ة من خالل احلياة اإلليّ ة نظرة أوّ ، إذا ننظر إىل القضيّ  سوسري معه حقّ ؟ ديى هذا باخلامتسمّ يُ 

ة لذلك مثالً ة اقرتانيّ قرتان ، قضيّ بني األلفاظ وبني املعاين سوى اإلل جند هناك عالقة ستعمال خالل اإل
يتناول جانب من هذه  ،الفقه ،علم أصول ة ألنّ د اخلوئي حينما يناقش هذه القضيّ علماء األصول مثاًل السيّ 

يقول يف ة اول هذه القضيّ د اخلوئي مثاًل حني يتنة الوضع ، السيّ ة مباحث األلفاظ وقضيّ ضيّ املسألة يف ق
اإلنسان أخذ عهداً  أنّ د يعين كد هناك تعهُّ مبسلك التعهُّ  ى اصطالحاً سمّ تفسريِه لعالقة اللفظ باملعىن ما يُ 

ل إىل لنب رائب ج من احلليب وبعد ذلك هذا احلليب يتحوّ ما رأى هذا السائل األبيض املستخر  لّ كعلى نفسِه  
أخذ  اإلنسان فيما بينه وبني نفسِه قد ى باللنب فإنّ سمّ خميض هذا السائل يُ ل إىل لنب يتحوّ واللنب الرائب 

 سطحي   األصول علم   علم   أنّ ة ، حنن قلنا للقضيّ  سطحي   و تصوير  عهداً على نفسِه هذا يف بداية الوضع وه
، و ختريج ل أكثرهذا يف احلقيقة هذ  على نفسِه عهدًا و اإلنسان اختّ  ، فإنّ  يتناول األمور يف بُعٍد سطحي  

عنه إجابات كثرية  جيب  هذا السؤال أُ  د جواب لسؤال ألنّ ة ل تكون هبذا الُبعد ، هذا ختريج يعين ُمرّ القضيّ 
ة ن وضع اللغل م  ن أوّ ، م   ةاختلف اجمليبون حول هذه القضيّ  منذ أزمنة بعيدة بل  هذا الزمن ًا وليس يفجدّ 

اللغة هي اليت ُتشك ل الواقع  ؟ ألنّ رون هبااملفك   ة ، ملاذا يهتمُّ ة مهمّ قضيّ الهذه  وما عالقة األلفاظ باملعاين ،
ة ، أنت كيف تستطيع أن تنقل ل العقليّ م ، هي اليت تشك  لألم   والذهينّ  والنفسيّ  والواقع العلميّ  الفكريّ 

لة ، لذلك كبار الفالسفة اللغة هي الوسي ،اللغة رب  ؟ عِ اقع اإلجتماعي على مجيع املستوياتة للو تشكيل العقليّ 
أن نفهم اللغة ، ل أقصد نفهم اللغة يف الُبعد  ون من اللغة ، لبدّ راسة احلقيقة يبدأديف العامل حينما يريدون 

اللغة هي إشارات  ألنّ  ،ةيف مدلولهتا األصليّ  ،ا أن نفهم اللغة يف عمقهاوإنّ الكلمة معناها ،  ،املعجمي
قرتاح إىل اآلن معمول به ، هو الذي اقرتح ي اقرتح على اجلامعات وهذا اإلالذسوسري هو ديلذلك  ،ورموز

ى بالسيمولوجي ، سمّ وتكون اللغة هي من ضمن علم السيموتيك ، الذي كان يُ ات نيّ على أن تكون األلسُ 
 هذهأّن ، اً معروف السيموتيك وهو علم دراسة اإلشارات ، فاللغة هي عبارة عن إشارات وهذه حقيقة حاليّ 

ة هي هذه ، فهناك عالقات اقرتانيّ  ة ثانية، هذا موضوع  ثانٍ ليس هلا مدلول هذه قضيّ  أو اإلشارات هلا مدلول
تِه هكذا ًا حيكمها ، عامل سبيط النيلي يف نظريّ مل جيد قانونًا رياضيّ  ه؟ ألنّ ديسوسري، ملاذاسها درُ اليت مل ي  
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ة اليت عتباطيّ وأن حيكم به اللغة ، يف مقابل اإلبه اللغة  دس  هني وجد  هذا القانون الذي يستطيع أنه بأنّ يدَّعي 
ة ل يوجد منطق حيكم القضيّ ألنّه  ؟، ملاذاا للدراسةه مل جيد قانوناً ولذلك مل خُيضعهسوسري ألنّ ديث عنها حتدّ 
يضرب مثال ملة ، مثاًل اجلة وهي اليت تنشأ ما بني الكلمات حني ُنكو ن ا درس  العالقات الرتاكيبيّ وإنّ 
سوسري يدرس هذا الرتكيب هذه العالقة ة فوق احلصرية هذه مجلة دي، القطّ ة فوق احلصرية(القطّ سوسري: )دي

ة ، أنا قرتانيّ ة ل يف العالقات اإلالدراسة يف العالقات الرتاكيبيّ  ،اتنيّ ن أو األلسُ ة وهذا هو علم األلسُ الرتاكيبيّ 
د باقر الصدر يف مباحثِه د حممّ سيّ ال، د الصدر يشري إىل هذه د اخلوئي ، رأي السيّ أشرت إىل رأي السيّ 

دللة اللفظ على املعىن نشأت من قانون  بأنّ  :يقول ،ةقرتانيّ العالقات اإل ة إىلهذه القضيّ  ة يشري إىلاألصوليّ 
د فيه هذه توج  الذهن البشري ني دائماً تالزم  اإلنسان حينما جيد شيئني مُ  كوين يف احلياة أنّ من قانون   ،طبيعي

) أ ( مقرتن ب  ) ب ( ،  ه دائماً يرى أنّ ه مباشرًة يستحضر ) ب ( ألنّ رأى أو استحضر ) أ ( فإنّ ما القدرة كلّ 
، حني  وحينما نستحضر املعاين نستحضر األلفاظ ،نستحضر املعاين ،ن هنا حينما نستحضر األلفاظفمِ 

، وحني نستحضر صورة السائل الذي ئل الذي نشربُه ماء الصورة اليت حتضر يف الذهن هذا السا ةنقول لفظ
وجدنا  ،اجملتمع هكذا يقول نال مَّا خرجنا إىل الدنيا وجد ،هذا يف الواقع ، فألنّ  (ماء)نشربُه نستحضر لفظة 

حاضرًا يف أذهاننا هناك اقرتان لكن يأتون هبذه اللفظة فصار هاتنا حينما يؤتى هبذا السائل أمّ نا عوائلنا آباء
حديث إىل ة ل يوجد قرتانيّ ا ما قبل الظاهرة اإلسوسري أمّ دي عنها ث  ة اليت حتدّ قرتانيّ ر الظاهرة اإلفقط يفس   هذا

د الذي ذهب إليه ملسلك التعهُّ  للظاهرة مثل التفسري السطحيّ  هنا وينتهي الكالم ، هذا تفسري سطحي  
ة يف لكن هذه من اآلراء املشهورة واملعروفة القضيّ ثوا يف هذه رون من علماء األصول حتدّ د اخلوئي ، وآخ  السيّ 

، كبرية  وأصغرية  ات كثرية وأنا ل أريد اخلوض يف كل  هناك نظريّ فا من الذي بدأ باللغة؟ الوسط األصويل ، أمّ 
ة وهذه القضيّ ة بداية الفلسفة اليونانيّ هذه من البداية ، من بل ت فقط يف هذا العصر ش  ة ليس نوقِ والقضيّ 

 قبل قليل ة كما ذكرتُ ز على العالقات الرتاكيبيّ ات املعاصر بدأ يرك  نيّ سوسري وعلم األلسُ ح ، ديوُتطر  ش تُناق  
ة ت لفظة القطّ فهو ل يريد دراسة ملاذا دلّ  (ة فوق احلصريةالقطّ )يف بعض كتبه سوسري املثال الذي ذكرُه دي

، ل يوجد منهج يوصلنا إىل أن جند طة بقانون ة غري منضبهذه القضيّ  ؟ ألنّ على هذا احليوان ، يقول ملاذا
 ،ةا حينما تدخل هذه الكلمات يف تركيبمّ ة أقرتانيّ بط هذه العالقات وهي العالقات اإلقانونًا على أساسه نض
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نستطيع أن جند قوانني على أساسها نستخلص املضمون واملعىن املوجود يف هذه اجُلم ل ويف  ،يف مجلة واحدة
أ وهنا ظرف بتد  الرتكيب يعين هنا مُ هبذا  (ة فوق احلصريةالقطّ )هذه الرتاكيب فحينما تكون اجلملة هكذا 

ة أو رت احلصرية فوق القطّ  الرتكيب فصاة وقفت على احلصرية ، لكن لو تغرّي القطّ  نستخرج بأنّ  ،ةومجلة خربيّ 
 ،ة العالئق الرتاكيبيّ تتغرّي   الرتكيبحينما يتغرّي  ،الفأر أو بالعكس احلصرية فوقجاء املثال الفأُر فوق احلصرية 

أو  نفهم القرآن ، وحنُن يف احلقيقة حينما نريد أن ةسات ألسنيّ ا املعاين ، فكانت الدراسات املعاصرة در تتغرّي 
 املنهج   أنّ  من املشكالت املوجودة يف املنهج احلوزوي   ،حنن حباجة إىل دراسة اللسان نفهم حديث أهل البيت

، اللغة ل يُدر س اللسان وهذا فارق كبري و اللغة  يُدر سُ  منهج   ،ةسة الدينيّ املوجود يف املؤسّ  املنهج ،احلوزويَّ 

يف اللغة شيء جامد ، اللغة ميكن أن أجدها  {قَوِمه   إِلَّا ِبلِسَانمَا أَرْسَلَنا مِْن رَسُولٍ}شيء واللسان شيء ، 

ة يف قضيّ ، اللسان يوجد يف الواقع ، ما يذهب إليِه علماُء األصول املعاجم لكن اللسان ل يوجد يف املعاجم 
نفهم ، هو هذا شيء  صحيح حنن ل نستطيع أن ة الظهور العريف هو جزء من اللسانيّ  ،ريفالظهور العُ 

بلسان الُعرف ، لذلك حنن نفهم األحكام وفقاً للظهور ا أساساً ِصيغ ت وفقاً للظهور العريف ألنّ  األحكام إّل 
 تناول الوجه  ت ،اً نبًا جزئيّ اها تتناول جًا ، لكنّ ة صائبة ودقيقة جدّ نظريّ ة يف علم األصول العريف ، هذه النظريّ 

 فعل ول تفعل ، وإىل هنا سيكون الفهمُ ، إ علملقولة أن أفعل وأن ل أف لألحكام ، الوجه السطحيّ  السطحيَّ 
 ة ، ما يُدرس يف املنهج احلوزوي  يف املدرسة األصوليّ  ةة التسطيح والسطحيّ ما أشرت إليه يف قضيّ  وهذا اً سطحيّ 

، على سبيل املثال  هو دراسة للنحو ودراسة للصرف ودراسة لكتب البالغة اليت هي ليست بليغة أصاًل 
ة من من تأليف املخالفني وعندنا العديد من كتب احلوزة العلميّ  وهو ة سنواتس عدّ يُدر  ( كتاب )املط وَّل

ة وفقًا ملنهج ة من أحاديث املخالفني والتفسري لآليات القرآنيّ احلديثيّ وقطعًا ستكون األمثلة  تأليف املخالفني
 فيها األمثلة تأيتو  ،أمثلةس البالغة وأنت تدرس ة ، يعين حينما تدرُ ، ومن هنا تبدأ اخلطورة الفكريّ املخالفني 

ة من دون أن يستشعر اإلنسان ، أنت  ل جزءًا من العقليّ وهذه ستشك  أحاديث املخالفني وثقافة املخالفني 
هناك روافد هذه الروافد غري  ،عقل جملتمع ،ة جملتمعل عقليّ ؟ حينما تريد أن تشك  ةل العقليّ شك  كيف تُ 

نا بأنّ  فقط حنسُّ  ماذا يعطينا التلفزيون حننُ  ل حنسُّ  ن حنن حني جنلس يف مقابل التلفزيوناآل ، يعينحمسوسة 
ي ل نشعر به ، اخلطاب الذي يأيت من التلفزيون ، لكن التلقّ ن وأمامنا جهاز و نا موجودنشعر بأنّ  ،نشاهد
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ه ومدروس ، جزء من هذا اخلطاب خياطب منطقة جزء من هذا اخلطاب خصوصًا إذا كان اخلطاب موجَّ 
اإلنسان ل ، منطقة الالشعور  الالشعور وهنا اخلطورةالشعور عند اإلنسان واجلزء األكرب خياطب منطقة 

الغناء خياطب الشعور ، املشكلة  ليس ألنّ التحرمي لسماع الغناء  ،ا أنت حينما تسمع أغنيةس هبا ، رمبّ يتحسّ 
ين مسعت األغنية وما بأنّ ا يف بعض األحيان اإلنسان يقول ، رمبّ الالشعور ، املشكلة هنا  الغناء خياطب يف أنّ 

الصوت ما فيه بة ، و ، صوت ، الكلمات مؤدَّ  د أثارت البهجة يف نفسي؟ ُمرّ رت يفَّ شيئاً، ملاذا هذا التحرميأثّ 
اخلطاب يف مرحلة الالشعور ،  ة أنّ ة ليس هنا ، القضيّ ظاهرة يف الفساد ، القضيّ أشياء  شيء ، ول توجد

الغناء قد يقود اإلنسان إىل الزنا إىل املفسدة إىل الفاحشة ،  تشري الروايات إىل أنّ مرحلة الالشعور هي اليت 
الصور  هي ك اإلنسانالذي حُير   ، ألنّ يف طبقة الالشعور ليس يف طبقة الشعور  ؟ طبقة من اخلطابأي  يف 

ل ؟ تتشكَّ ل العقلّية، أنا ل أريد اآلن اخلوض يف هذه التفاصيل ، لكن كيف تتشكَّ يف طبقة الالشعور زة املكتن  
  اً وهو أساسًا ليس بليغ ، حينما أنت تدرس كتابًا يف البالغة إلنسانلة من العوامل الرافدة املخاطبة العقليّ 

ًا هو كيف شعر لو كان جاهليّ  القاة من ثقافة ثانية ، حّت ست  املوجودة مُ مك البالغة؟! لكن األمثلة عل  كيف يُ 
البالغة عند أهل البيت ختتلف عن ق النظر فيها  البالغة إذا أردنا أن ندق  ، حّت رُه وفقًا ملعطياتِه ؟ يفس  يفس رهُ 

لغة العرب والبالغة واحدة ، اللغة واحدة لكن البالغة  ،، قد يقول قائل اللغة واحدةالبالغة عند غريهم 
، البالغة يف طبقة أهل ختتلف ، البالغة ختتلف من عصٍر إىل عصر ، البالغة ختتلف من طبقٍة إىل طبقة 

ختتلف عن البالغة يف  الشعري واألديب يف اجلو   البالغةليا ، عن البالغة يف طبقة الدراسات العُ ختتلف السوق 
 مقطٍع زماين   ة عرب الزمن وخمتلفة يف كل  متغريّ ، صحيح اللغة واحدة ولكن البالغة  والتحقيقيّ  العلمي   اجلو  
ا البالغة ة للبالغة وإنّ احلوزويّ للبالغة غري موجود يف الدراسة قطعًا هذا الفهم و  ، املوجودةب املعطيات حبس  
قد  ،ره عن البالغةة البالغة وتصوّ النيلي يف قضيّ  ذ قوانني جامدة ، أنا أختلف يف نظري عن عامل سبيطتؤخ  

ق ها من التعانُ أستلُّ  ،ها من حديث أهل البيتين يل وجهة نظر أخرى أستلُّ ولكنّ ألتقي معُه يف بعض النقاط 
 .خارج عن حبثين هذا املطلب اآلن هذا املوضوع ق فيما بني الكتاب والعرتة ، ل أريد احلديث عوالتناسُ 

وأنا أحاول أن أختصر ، من ا شطَّ يب احلديث إىل جهاٍت أبعد ة رمبّ النشأة اليت نشأت منها النظريّ أعود إىل 
ة ، عامل سبيط النيلي عتباطيّ سبيط النيلي حياول أن يتجاوز اإل ة ، عاملة نشأت هذه النظريّ عتباطيّ هذه اإل
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ة عالقة اللفظ باملعىن ، ة يف قضيّ بدقّ  مرتوكاً هكذا مل جُيب عليه أحدحياول أن جييب على السؤال الذي بقي  
 املبدأ الصحيح هو أنّ سوسري قال  دي سبيط النيلي بأنّ سوسري تركها ، هو حني تركها مل يقل كما قال عاملدي

 روُّ ة أو ل أدري يعين كيف نقل هذا التصما فهم كالمُه بالدقّ عامل سبيط النيلي  ا أنّ بداً ، إمّ عتباطي أاملبدأ اإل
يف ه هناك منطقة د على أنّ هذه املنطقة غري قابلة للدراسة ، ولذلك هو يؤك    ، الذي قاله أنّ سوسريعن دي

ل أمام الباحث ة وهي تشك  ات هذه املنطقة غري خاضعة للمناهج البحثيّ دراسة اللغة ويف دراسة األلسنيّ 
ين ل أجُد قانونًا لضبطها ، هذا نّ ا قال بأعتباط وإنّ  هذه املنطقة قانونا اإلمشكلة ، يعين هو مل ي  ُقل بأنّ 

أنا هنا لسُت بصدد الدفاع عن ديسوسري ول بصدد  ، حالٍ  ، على أي   ذا القولهفارق بني هذا القول وبني 
نتها يف أنا ما بيّ عتباط وإن كانت نقطة د توضيح ، فعلى أساس اإلُمرّ  ،لكالم عامل سبيط النيلي اإلنتقاد

مثاًل حنُن إذا أردنا أن  اللسان،ا واللسان ، اللغة كما قلت هي يف املعاجم موجودة أمّ ة الفارق بني اللغة قضيّ 
ف ر ًل معرفة التأريخ ، إذا أردنا أن نعأوّ  من خاللِ  ؟ نفهم اللسان العريبَّ  كيف نفهمهنفهم اللسان العريبَّ 

التأريخ ومرادي  عرفأن ن ة ، لبدّ ًا لفهم الكتاب والعرت جدّ  وهو ضروري   ،يف األزمنة املاضية اللسان العريبَّ 
ش الناس وكيف يتفامهون وما هو الغالب ية كيف كان يعنعرف األجواء واملنظومة احلياتيّ  من معرفة التأريخ أن
ا البعض مل يسمع هبذا العنوان علم النفس ، رمبّ  ، وعلينا أن نعرف علم النفس التأرخييّ ة يف أساليبهم اخلطابيّ 
 هناك علم النفس ص ، حّت إىل أكثر من مئة ختصُّ  ،ا يصل إىل أكثر من مئة قسمرمبّ اآلن يف اجلامعات 

املاركتينك  ةب يف قضيّ تُ وكُ ات وحبوث ونظريّ ودراسات  ق ، هناك علم خاص  التسوقي للتسوُّ 
(marketing) ُةأو املعنويّ ة ، البضاعة املاديّ ؟ ، أي بضاعة من البضاعاتق البضاعةسو  ، أنت كيف ت ،

نة كيف تنشر فكرة معيّ   )املاركتينك( ة التسويق، عمليّ  ؟قهسو  ، أي موضوع كيف تُ  ؟قهالطرح كيف أسو   هذا
دراسة احلالة  ،كذلك هناك علم النفس التأرخييّ   ،قيهو علم النفس التسوُّ صات ص من التخصُّ فهناك ختصُّ 

 ، لذلكباألسلوب الروائي ،الشعري   ها ، علينا أن حنيط علمًا باألسلوبة للمجتمعات ملعرفة أساليبالنفسيّ 
ه لطلبة هُ ، أنا خطايب أوج   والصرفلنحو  هذه املساحة الكبرية لدراسة ا تكونل  املفروض يف املنهج احلوزوي  

البالغة اجلامدة و  لعلم النحو   الكبريةهذه املساحة  ة دقيقةسومن خالل درا من خالل جتربةٍ ،  ةاحلوزة العلميّ 
عشرين ، من ُمموعة الكتب هذه ،من هذه املساحة الكبرية، حتتاجون  فهم الكتاب والعرتةكم يف لن تنفع  
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ه ة يف الفهم ، ألنّ أنفع من الدراسة احلوزويّ ة ولذلك الدراسة األكادمييّ ، أنتم حباجة إىل دراسة األدب  باملئة
صوص ما مل متتلك القدرة ل ، هناك نوع من النقد األديب ، أنت كيف تفهم النس وحُتلَّ هناك نصوص تُدر  

 ، أنا آيت ا هذا مثال  إجياد منهج وإنّ  صددب، أنا هنا لست  حالٍ  وحتليله ، على أيّ  على تفكيك النص  
يف أكثر لغات العامل وتشري  ( ، لفظة ماما موجودةماما)إذا نأخذ لفظة  مبثال، مثاًل على سبيل التوضيح ،

حرف امليم )منها ، يعين هذا الصوت  قريبٍ  شيءٍ با هبذه اللفظة أو ، إمّ  دة احلنونأو إىل السيّ  إىل األم  
تشري نة لغات العامل حرف امليم مع األلف الليّ  ، هذا الصوت موجود يف كل   (ماما ،نةر مع األلف اللي  املتكر  

ماذا  هذه اللفظة إذا نرجع إىل كتب اللغة ، وفالرؤ دة الكبرية السيّ  ،دة احلنونتشري إىل السيّ  ،إىل الوالدة
هنا ولد أو  ،اليت تربطها عالقة بولٍد أو بنت ، األمومة هي عالقة ذات طرفني : األمُّ تُعر فها؟ هو هذا التعريف

بن أو ة هو اإلنوَّ الطرف الرئيس يف عالقة البُ  كما أنّ   هو األمُّ يف عالقة األمومة بنت وهنا أم ، الطرف الرئيس 
ئف أو الطفل وهو خاتعطي هذا املعىن ، لكن لفظة ماما حينما يطلقها ت ، لفظة ماما يف كتب اللغة البن

رى جنوب العراق حني تقول هذه من قُ  امرأةِه ، بعبارة قريبة من الواقع مثاًل أمّ  يطلقها الطفل وهو مشتاق إىل
هذه اللفظة ل نستطيع أن نكتبها يف  ه ( ،خياطبها هبذه اللفظة ) ميُّ ولدها  اللفظة ختاطب ولدها أو أنّ 

 ة ، هذا الفهم فهم  مع حمبّ  ،مع حنان ،ا تعين كلمة ماما مع هلفةا تعين كلمة ماما ، وإنّ املعجم اللغوي أنّ 
معناها يف املعجم كلمة ماما أو  ة حينما تضع هلا أنّ ة اجلنوبيّ مثاًل يف اللهجة العراقيّ  (هميُّ )كلمة   ا أنّ ، أمّ  لساين  

لفهم النصوص ولذلك اآلن الدراسة  ،كاللسان متحر   ،اللغة جامدة ،ةل تفي بالغرض ، املعاجم اللغويّ اه مّ أُ 
يعين اآلن مثاًل الذي يدرس لغة من اللغات وحيفظ الكلمات  ،ةة ل دراسة لغويّ نيّ املفروض تكون دراسة ألسُ 

 يعين اآلن يأيت مثاًل شخص   ،وهو يعيش بني الناس أو يُلقي حماضرة جم إذا أراد أن يُ ر ك ب مُج الً من املعا
ويلقيها من دون أن ب حماضرة من كلمات املعاجم رت  ة من املعاجم ويُ م اللغة العربيّ ويتعلَّ  أو روسي   فرنسي  

الكلمات اليت يف معرفة األساليب اليت يتعامل هبا الناس يف هذا العصر و  ،ينتكون له ممارسة يف العامل األلسُ 
ب منها مُج ل كثرية يف املعاجم ميكن أن يُرت    تُيشاع استعماهلا يف هذا املعىن ، صحيح موجودة هناك كلما

ي هبا ل يؤدّ م ة ولكن حني يتكلّ بقواعدِه التقليديّ  والبالغيّ  والنحويّ  والصريفّ  وصحيحة من املنظار اللغويّ 
ل يستطيع  ،نفوسهم من حديثهِ  ماذا يريد بالضبط أو تشمئزُّ الغرض ، اجلالسون واملستمعون ل يفهمون 
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نا من رسوٍل ليس لوما أرس ؟اللسانة ، ما هو يعتمد اللسانيّ املفروض أن و ه اعتمد اللغة ألنّ التواصل معهم 
فارق بني اللغة واللسان ، بالنسبة لعامل سبيط النيلي حينما فرَّق بني اللغة واللسان  ،بلسان قومهِ بل بلغة قومِه 

اللسان : ، وهو يقول 591يف الصفحة دة ناية كتاب اللغة املوحَّ ر ، وهذا هو املوجود يف فرَّق بشكٍل آخ  
_ أنا ل أريد اخلوض   ةات تعويضيّ راعى فيه أكبر قدٍر من اإلحكام في البناء وفق عمليّ ي   هو نظاٌم صوتي  

 حيتاجُ  ،ة بهصطالحات خاصّ ِه اليت أسبغ عليها ُمموعة من اإلصطالحات ، إكثريًا يف التفصيل بعبارات
دة هو إذاً اللسان في اللغة الموح  : 592الصفحة ولكن باجلملة أقول ، هكذا يقول يف  رحٍ ش ها إىلتوضيحُ 

  ويضعات التمراكز الحركة والذي يخلو تمامًا من عمليّ باحتماالت ف من األصوات المرتبطة الذي يتأل  
ما ، مثلاللسان هو األصل يف تكوين اللغة  _ يعين هو يذهب إىل أنّ  الشبيهةة كالدمج والصورة الصوتيّ 

ة واأللفاظ العالقة بني األلفاظ واملعاين عالقة ذاتيّ  ة تذهب إىل أنّ ة القصديّ النظريّ  ثنا قبل قليل من أنّ حتدّ 
ة على معاين النظام الذي حيكم هذه ة دالّ واألصوات حركات فيزيائيّ  فة من حروف واحلروف أصواتمتأل  

ة يف البحث ويعتمد على هذا ، هذا إغراق يف األكادمييّ  ث عنهذا اللسان ، أنا هنا ل أحتدّ  هو ،اتالصوتيّ 
 على أنّ  ة كيف نستدلُّ كبريًا يف قضيّ نا سنواجه إشكاًل  ؟ ألنّ ة، من قال بثبات هذه النظريّ ة أن تثبت النظريّ 

ة هناك ول يف تأريخ البشريّ  ،ول يف العرف موجود ،؟ ما عندنا قاموس على املعىن الفالينهذه األصوات تدلُّ 
حرف الالم  ،أو مصباح ، حرف القاف له صوت اآلن حني أقول كلمة قلم هذه األصوات ، يعين م  هِ ن ف  م  

حرف القاف له دللة جتعل من حرف القاف  صوت   حرف امليم له صوت ، كيف أفهم أنّ  ،له صوت
 ة حمسوسة للجميع حبيث؟ هل هي قضيّ امليم ذاتًا يشري إىل معىن القلم؟ هل يوجد قاموساملرتبط بالالم و 

دة ملوحَّ للغة ابا اهامسّ ة اليت النظريّ  وأنّ خصوصًا  كلُّ الناس؟ها  يتحّسس اليت س احلرارةسها كما نتحسّ نتحسّ 
ة ة جتريبيّ لغات العامل ، إذا نقوم بعمليّ  هلا نفس الدللة يف كل  هذه األصوات  تقول بأنّ  (ةة القصديّ النظريّ )

هو  ،ها ، هو اقرتحل يستطيع أحد أن يعرف   ،عن معاين هذه األصواتمجيع الناس  على أرض الواقع ونسأل
إىل غري ذلك من  ،الفاء ،احلاء ،احلرف الفالين إىل أنّ ورموز وإشارات وضع جداول ووضع حركات ورسوم 

ن جاء هبذه ة ، من أيعلى املعاين الفالنيّ  هذه احلركات وهذه األصوات تدلُّ  قرتح أنّ ، هو ااحلروف األخرى
 :الكالم عامل سبيط النيلي ، مثالً لنرى من أين جاء هبذا  املعاين ما هو مصدرُه؟
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سيكون له األثر البالغ   هذا الكتابعي أنّ وال أدّ  :13يف الصفحة  دة ( يقولللغة املوحَّ يف نفس كتاب ) ا
 الحل   ي أجزم أنّ في مضمار اللغة ولكنّ  للحق   وتأسيسٍ سٍف للباطل بسرعٍة تليق بما انطوى عليه من ن  

وفقهاً وتفسيرًا وفكرًا ًا وصرفًا وبالغًة ونقدًا ته نحو عتباط اللغوي برمّ  للغة سيكون البديل لإلالقصديّ 
 ق العالم بأسرِه إلى حل  لتشوّ قٍت لن يطول كثيرًا و عة عن هذا العلم في وأصواًل وعلومًا أخرى متفر  

بأمجعِه هناك فيه  العامل رتض أنّ هو هكذا يف العميق _ ه يناغم ح د س ه  الداخليّ لمشكلة اللغة وكأنّ  قصدي  
 قصدي   ق العالم بأسرِه إلى حل  لتشوّ  : ، هو هكذا يقولالقصديّ  يبحث عن هذا احلل   ح د س  داخلي  

ة هي القصديّ  والذي قد ال يكون واعيًا تمامًا إلى أنّ  العميق   ه يناغم ح د س ه  الداخلي  لمشكلة اللغة وكأنّ 
كيف نستطيع أن   ،إىل امليتافيزيقيا يعين ما وراء الطبيعة  القضّية ذهبنا يفإذًا  الميتافيزيقي _ مفتاح الحل  

لمشكلة  قصدي   ق العالم بأسرِه إلى حل  لتشوّ _ًا العبارة واضحة جدّ  ؟، تالحظون ؟ةنضبط هذه القضيّ 
 _ إلى أنّ يعين العامل العميق والذي قد ال يكون واعيًا تمامًا _  ه يناغم ح د س ه  الداخليّ اللغة وكأنّ 

ا هي مفتاح فلنفرتض أنّ  الميتافيزيقي _ مفتاح الحل  _ هي اليت جاء هبا عامل سبيط النيلي  ة _القصديّ 
 ،حرف الفاء هذا الصوت ص فيها أنّ نشخ   الضابطة اليت نستطيع أن ؟ امليتافيزيقي لكن ما هي الضابطةاحلل  

ة يّ ة ميتافيزيقة يف الرتكيب اللغوي الكذائي هذه الدللة ، إذا كانت القضيّ فيه دللة  معنويّ  ،هذا األثر الفيزيائي
اً صحيحصار سوسري اً ل توجد ضابطة ، إذاً كالم ديإذ،  (؟ا وراء الطبيعةم)كيف نتعامل مع امليتافيزيك حنن  

بل ة قرتانيّ فصبَّ دراسته ل على العالئق اإل الكالم صحيح ، ،ل أجد هلا قانوناً هذه العالقة  حني قال بأنّ 
ذلك  وجاءت بعدة نيويّ ة أو البُ نيانيّ البُ  نتجت املدرسة ، بعد ذلك ج  ماذا أنت  ، ة على العالئق الرتاكيبيّ  صبَّها

ما أعتقد وقت و ث عن ميشال فوكو كم أن أحتدّ وعدتُ  ،وميشال فوكو وما أعتقد عندي وقت أحباث سرتاوس
، هؤلء الذين تابعوا  سوسريات بعد وفاة ديسنيّ ر الذي حدث يف األليكفي للحديث عن التطوّ يف احللقة 

إىل ما وراء الطبيعة يعين إىل الُبعد  ،عامل امليتافيزيكة ذهبت إىل ة ، إذاً القضيّ الدراسة والبحث يف هذه القضيّ 
 النقطة اليت ألتقي فيها مع خاطئ ، سأبنّي كالم عامل سبيط النيلي   ، أنا ل أقول بأنّ  ؟الغييب ، ما هو الضابط

ة ، ، هنا تنتهي النظريّ ة نتهت القضيّ ما هو الضابط؟ إحني نذهب إىل امليتافيزيقيا ولكن  لييعامل سبيط الن
من نفس كتاب  461: الصفحةعلى عامل سبيط النيلي لنرى ماذا يقول يف ة الضاغطة بسبب هذه العمليّ 
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 ،هذه احلروف اليت هلا أصوات يعين _بمعاني الحروفمن أين جئنا  امّ أ :، يضع هذا السؤالدة اللغة املوحَّ 
، هنا سؤال يطرح نفسه فماذا من أين جئنا مبعاين احلروف  ،هذا الصوت الفيزيائي ،معاين األصوات يعين

يوٍم وإذا احتجتم إلى بيانِه في  _كتبِه   ُه يف كل  ح  _ وما شر   د يصعب شرحهه عمٌل معق  فإنّ : ؟ يقولجييب
ة كما ة ميتافيزيقيّ قضيّ  ألنّ من شرٍح وبياٍن هلذه األصوات كيف سنقبل ما جئت  بِه إذاً   ح ذلك _ما فسأوض  

، هو من أين جاء بِه؟  )عامل سبيط النيلي( يعين إذاً املصدر هو ؟،ل الكتاب ، تالحظون الكالميف أوّ  ذكر  
الكتاب والعرتة ، ويكون هذا أساس لفهم إلعطاء معاين هلذه احلروف هل يكون املصدر عامل سبيط النيلي 

هل نأيت فنعتمد على بيانات لكن لفهم الكتاب والعرتة  ،بابٍ  يف أي   ،النقد األديب ،ر الشعرفليذهب يفس  
ر ل الكلمات وبعد ذلك حنن نفس  للحروف وعلى أساس هذه املعاين تتشكَّ  عامل سبيط النيلي ليعطينا معانٍ 

أليس  ؟خيالف املنهج الشيعي مئة باملئةهذا الكالم أل  ؟منطقي هذا الكالم ؟ر حديث العرتةالكتاب ونفس  
 .ةعتباطيّ يقع يف نفس اإلو ة عتباطيّ  من اإلهو يفرُّ  ة؟،هذه اعتباطيّ 

كما رأينا هو   الصوت   إنّ : 545يف الصفحة  ر من كالمِه وهو يقولآخ   ة تكون أوضح يف مقطعٍ القضيّ 
ة ي ش ك ل حركًة لحظيّ لمراكز الحركة في آلة النطق احتمال حركي  ة تحدث  للهواء وكلّ حركٌة فيزيائيّ 

متالشية  ةٍ هي عبارة عن صورٍة شبحيّ ة الحادثة في الهواء مختلفًة صوتًا ولكن هذه الحركة اللحظيّ 
كاماًل أنا لست بصدد ضح املعىن عندهم  ا بعض املشاهدين ل يتّ رمبّ  _ة بها ة خاصّ ترافقها صورٌة صوتيّ 

، عبارة ستطول حلقات هذا الربنامج  كلمة وكلَّ   عبارة ، أريد أن أصل إىل مقصدي، إذا أشرح كلَّ  شرح كل  
 دةغاية اللغة الموح   إنّ : ه قبلها قالألنّ  هذه الصور والطرائق المستخدمة _ اكتشاف   إنّ  إىل أن يقول:

حني يصدر  الصوت، مثالً  يعين قول حني يصدر _المرافقة لألصوات ق بالكشف عن تلك الصور تتحقّ 
 هناك صورة كأنّ حينما يصدر هذا الصوت   ،و صوت حرف امليمصوت حرف الفاء أو صوت حرف النون أ

؟ يف النفس له دللة ، هذه الدللة أين تكونهذا الصوت  ةمراده من الصورة الشبحيّ ، هذا تقريب ،  شبحّية
يف ات اآلن اليت  ُتدرَّس ة األلسنيّ  يف نظريّ ، حّت  ةتقع يف النفس البشريّ دللة الكلمات  ة ، ألنّ البشريّ 

؟ ر اإلنسان بالكالمر اإلنسان بالكالم ، كيف يتأثّ ة حينما يأتون إىل حدوث املعىن وتأثُّ اجلامعات األوربيّ 
 ،، يعين بني املفهوم والصورة Concept and imageر بالكالم املمازجة بني اإلنسان يتأثّ  يقولون أنّ 
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 ،وهو املفهوم من الكلمة  Concept، هناكة ليس الصورة النظريّ ة بالصورة الصورة السمعيّ يقصدون 
ثون فحينما يتحدّ  ،ةجتماع بني املفهوم والصورة السمعيّ ، اإلة وهو الصورة السمعيّ image وهناك ال   ،قاملشت  

هذا الذي  س ،ليس جرس الصوت ، أليس للصوت جر ة يقصدون بالصورة السمعيّ ة عن الصورة السمعيّ 
اجلزء اخلارجي حيدث هبذا  السمع   نّ أرون الناس قد يتصوّ  ،ة املوجودةهذه اخلاليا السمعيّ ة السمع ع حباسَّ ُيسم  

ة اليت تتناول هذه اخلاليا السمعيّ ا هناك جهاز متكامل للسمع وإنّ  ،السطحيّ  ر العامّ هذا التصوّ  ،من األذن
، عن التأثري النفسية ثون عن الصورة السمعيّ احلديث حينما يتحدّ تتناول جرس الصوت ، هنا  ،األصوات

ر هو هذا ر ، هذا التأثُّ رة ، أل يتأثّ مؤث   ةبنفسِه مثاًل بقصيدة شعريّ  حينما حُيد ث نفسه اإلنساناآلن مثاًل 
ورة هكذا من دون جرس صويت ، الص ث نفسُه بنفسهِ ة ، اإلنسان حينما حُيد  ونه بالصورة السمعيّ الذي يسمّ 

 ،وما بني التأثري النفسيج من نفس الكالم ما بني املفهوم املستخر  ب التأثري يف اإلنسان تأثري مركَّ  ،تأيت
 إنّ  :يقولة ، احلديث هنا عن هذه الصور الصورة السمعيّ ون عنها هبذا املصطلح ة اليت يعربّ الصورة النفسيّ 

ا الصور من اجُلم ل وإنّ  أخوذةملث عن الصور ال يتحدّ  نالكن ه ق بالكشف _تتحقّ دة غاية اللغة الموح  
ق بالكشف عن تلك الصور دة تتحقّ غاية اللغة الموح   إنّ  من أصوات احلروف _ ،املأخوذة من احلروف
الطرائق اليت نستخدمها  _ اكتشاف هذه الصورة والطرائق المستخدمة لذلك إنّ  المرافقة لألصوات

_ إذًا املسألة راجعة إىل عامل  ف هذا الكتابات مؤل  هي من مهمّ  _ لكتشاف الصور املرافقة لألصوات
 ،ث عن امليتافيزيقياهو حتدّ  ،، هو وفقًا لذوقهِ ة موجودة على أرض الواقع وليس إىل قضيّ  فقط سبيط النيلي

وإذا ًا دة جدّ ة معقَّ القضيّ  نّ أقال  ة ، ثّ بامليتافيزيقا خرجت القضيّ ربط املوضوع بامليتافيزيقيا هو حني ربطُه 
هذا ، هنا أيضًا يرجع فيقول ر آخ   نها يف وقتٍ ، حنُن حمتاجون اآلن ، فأنا سأبيّ  فسأوَّّضح احتجتم هلا

أساس هذه  ألنّ فاشلة  ةنظريّ  ة تكونما استطاع عامل سبيط النيلي أن جييب عليه وحينئٍذ النظريّ  ،السؤال
د هذا الكالم ، كيف نواجه عتباط ، جيّ ة مشروع يف مواجهة اإلة القصديّ النظريّ  ة أنّ قضيّ   علىة ُبين  النظريّ 

د أيضاً ، كيف نستكشف بني األلفاظ واملعاين ، هذا الكالم جيّ ة هناك عالقة ذاتيّ  ؟ على أساس أنّ اإلعتباط
احلروف هي  ،روفاحلمن خالل األصوات اليت هي  قال ؟يف نفس الكلمات يف نفس األلفاظاملعىن املوجود 
ة ترافقها حركة فيزيائيّ  وكلّ ة ؟ قال هي حركات فيزيائيّ ما هي هذه األصوات ،د أيضاً هذا جيّ  ،كةأصوات متحر  
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؟ قال اليت هي تعكس معىن هذا الصوت ةد ، كيف نفهم هذه الصورة الشبحيّ يّ هذا أيضًا ج ة،صورة شبحيّ 
 لكم ؟ قال هذه وظيفيت أنا أبنّي ، ما هي هذه الطرق اليت نستخدمهاد ، هذا جيّ طرق حنُن نستخدمها هناك 

هل  !؟ملاذا نأخُذ كالمك !؟! من أنت يف هذا الوسط؟ لنا ذلكذلك ، هذا الكالم ل معىن له ، أنت تبنّي 
وإذا كان ، إذًا هذا هو شعورك  ، قد تقول نعم ؟!ة الناسمتتلك شعورًا فائقًا غري الشعور املوجود عند بقيّ 

ر دائمًا حينما فتتصوّ ة هبذه القضيّ  ك هتتمُّ م ، وألنّ ل تتوهّ ل ، وحني تتخيّ شعورك كشعور الناس فأنت تتخيّ 
هذه مصدرك يف حتديد معاين ودللت   من أين هو املصدر،الدللة ، وإّل له هذه  تسمع هذا الصوت أنّ 

كتبِه ، بعبارة   وهذا يف كل  أو يرجعها إىل نفسِه عامل سبيط النيلي يرجعها إىل امليتافيزيقيا  جند أنّ  ؟!،احلروف
، ه فشل هلذه املشكلة ولكنّ وحاول أن جيد حاّلً  شكلة وإحساسه صحيحمب أحسَّ خمتصرة عامل سبيط النيلي 

؟ لنبدأ مثاًل من بداية  ، كيفراً خاطئاً كان تصوّ أساساً  ة ر الذي محله عامل سبيط النيلي عن القضيّ التصوّ  ألنّ 
عامل سبيط النيلي شخَّص هذه  عتباط وهذه حقيقة ، هذه حقيقة أنّ ابِه ، عامل سبيط النيلي أدرك اإلكت

 من  من أهل العلم وحّت ة من الناس حّت ا النسبة الغالبة واألكثريّ رمبّ  ، لكنالناس ل أقول كلّ  ،ااملشكلة ولرمبّ 
فق مع عتباط موجود أنا أتّ ة ، عامل سبيط النيلي شخَّص اإلعتباط ، اإلفتوا إىل هذه القضيّ الفالسفة مل يلت

  أنّ عتباط موجود لكن عامل سبيط النيلي كما يبدو من كتبِه يعترب اإل ة أنّ عامل سبيط النيلي يف هذه القضيّ 
نشأة اإلعتباط ومن أين جاء كتابِه ويبدأ باحلديث عن يف  ث ولذلك هو حني يتحدّ عتباط نشأ من اللغة اإل

ها كانت وتحديدًا فإنّ  د _د   حيُ حّت  _ وتحديداً  :9  اإلعتباط نشأ ، يف الصفحةيقول بأنّ  ،عتباطهذا اإل
 عتباطي وهذا انتشر يف كل  هنا بدأ والذين قاموا بالعمل اإل عتباط من اإلنّ أ ة اليهود _ن  ه  قد انبثقت من ك  

 ه، هناك اعتباط يف العامل وتشخيص عتباط تشخيص حقيقيّ يلي ملشكلة اإلشخيص عامل سبيط الن، تالعامل 
ا يعثر عامل سبيط النيلي هناك اعتباط موجود يف اللغة ، ولكن هن ،أيضًا صحيح ،عتباط يف اللغة اإلأنّ 

تعاين من ، اللغة عتباط بدأ من الفكر اإلعتباط بدأ من اللغة ، اإلعتباط مل يبدأ من اللغة ، اإل أنّ ر فيتصوّ 
ث عن يتحدّ لكن الذي يبدو ، وإن كان عامل سبيط النيلي عتباط  الفكر البشري يعاين من اإلعتباط ألنّ اإل
عتباط  اإلة معكوسة أنّ عتباط اللغوي ، القضيّ اإل من تأت  عتباط الفكري مُ ه جيعل اإلعتباط الفكري لكنّ اإل

 _ماذا يقول؟ 9الصفحة ن مثاًل عامل سبيط النيلي يف عتباط الفكري ، يعين اآلى من اإلاملوجود يف اللغة تأتّ 
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ة جتماعيّ ة واإلإدراج الحروب الدامية والصراعات السياسيّ دًا جيّ  لت  بل الواجب إذا تأمّ فمن الممكن 
تبعه   عام   ي  فكر ى إلى اعتباٍط اللغوي الذي أدّ  عتباطة نتائج اإللوسفك الدماء في سلس والفساد العامّ 

واإلنيار األخالقي كان بسبب احلروب واملظامل  يعين يقول أنّ  انهيار أخالقي كان هو سبب هذه النتائج _
 ة أنّ ة ليست كذلك ، القضيّ عتباط اللغوي ، القضيّ واإلعتباط الفكري كان بسبب اإلعتباط الفكري اإل
ة؟ تشخيص عامل سبيط النيلي لإلعتباط يف ، كيف هذه القضيّ  عتباط الفكري  ى من اإلتأتّ عتباط اللغوي اإل

سوسري ا ديعتباط وإنّ ذهب إىل اإلديسوسري  ر أنّ سوسري فتصوّ خطأ يف مناقشة ديأاللغة صحيح ولكن مثلما 
 ،غري خاضعة لنظامٍ هذه املنطقة  سوسري قال بأنّ  ، ديسوسريما ذهب إىل اإلعتباط ، حني نراجع ما كتبُه دي

 اإلعتباط موجود وآثار ، كالم عامل سبيط النيلي من أنّ ة دقيقة عن عقليّ  مُه ينمُّ ًا ، كالوكالمُه صحيح جدّ 
ثنا حتدّ رون ة إذا تتذكَّ  يف العلوم املختربيّ ، حّت جهٍة من جهات الفكر  يف كل   ،مكانٍ  يف كل  عتباط موجودة اإل

ة يعطينا نتيجة عمليّ  املختربيَّ  العلم   وقلت بأنّ يف احللقات املاضية حينما كان احلديث عن الدين العلماين 
د العالئق بني هذه يب عن الذي أوج  صحيح ، ولكن ل جيُ  عملي   على أرض الواقع صحيحة  وهلا تطبيق  

 ة على أرض الواقع ، يبقى الباب مفتوح ، وهذا حنو  عمليّ  ةمنها حقيقة ماديّ  ستطاع أن يستنتج  ااألشياء اليت 
س د باقر الصدر يف األسُ د الشهيد حممّ كرت يف وقتها الرأي الذي ذكرُه السيّ لذلك أنا ذ  ،عتباطمن أحناء اإل

نفس  ،ةتثبت به القضايا الغيبيّ أن املفروض  ،ت به العلوماألسلوب الذي تثبُ  نفس   من أنّ ستقراء ة لإلاملنطقيّ 
ملاذا تثبت احلقيقة  يُّ املخترب   ها العاملُ فأنت أيّ ُمال اآلن أعيد الكالم ، املطلب ، ما عندي  نتُ ة وبيّ القضيّ 

خاطئاً يكون  املنهج ة بنفس املنهج ، ملاذا هناكيّ ول تثبت احلقيقة الغيب باملنهج الرتاكمي   ،هبذا املنهجة املختربيّ 
صحيح عتباط تشخيص عامل سبيط النيلي لوجود اإل، ة موجودة عتباطيّ ، اإلةوهنا صحيحًا ، هذه اعتباطيّ 

، (ُجِعل  اللسان على الفؤاد دليال) ،عتباط الفكري  ها إىل اإلة مردُّ القضيّ ووجود اعتباط يف اللغة صحيح ولكن 
 ويف حالة وعيٍ ، حينما يكون اإلنسان منضبط م وهو ل يعلم ماذا يقول يتكلّ حينما يكون اإلنسان سكران 

 اللغة   ، ألنّ يكون منضبطًا وواعيًا ودقيقاً الكالم اخلارج  ،وحينما يكون الذهن يف حالة انتباه ورعاية تام  
وسيلة إليصال الفكر ولكن اللغة  اللغة أنّ  عن اللغة ، صحيح   اً انعكاس عن الفكر وليس الفكرُ  انعكاس  
ة أيضًا من هذه ، اخللل يف النظريّ يمًا تكون اللغة سليمة هي انعكاس عن الفكر ، إذا كان الفكر سلأساسًا 
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ل والثاين ، وهذا سيرتك ة بني األوّ بيّ ت يف الرتاتُ ها اختلَّ ، صحيح هي انطلقت من نقطة صحيحة ولكنّ  اجلهة
عامل سبيط النيلي على وجود عالقة ة بني اللفظ واملعىن أنا أوافق ا العالقة الذاتيّ ة ، أمّ أثرُه على طول النظريّ 

ة نا ل نلك آليّ ولكنّ ًا لكالم أهل البيت عليهم السالم ا وفقة بني اللفظ واملعىن ل على أساس كالمِه وإنّ ذاتيّ 
العقل  بشكٍل عام   ،ةة اإلسالميّ ة والعقليّ ة العامليّ ، العقليّ لتشخيص هذه العالقة، ملاذا؟ لإلعتباط الفكري  

؟ ميسح على رؤوس اخللق ة إذا خرج ماذا يعملالفكري ، لذلك اإلمام احلجّ عتباط  يعاين من اإلالبشريُّ 
عليه السالم ، هناك  بظهور اإلمام لن يزول إّل  عتباط الفكريُّ مجع ، هذا اإل ةمع بذلك عقوهلم ، عمليّ فيج

نة ، هناك اعتباط رة الليّ ؟ هي املساي  نهج الكتاب والعرتة يف مواجهة اإلعتباط كيفم، لذا اعتباط موجود 
من اللغة ، اإلعتباط نشأ من الفكر ، هذا  عتباط نشأإلاأّن موجود لكن ل كما يقول عامل سبيط النيلي 

ل فيه ت  ، هذا بدأ منُذ اليوم الذي ق   يف الفكر األهل بييت  ،؟ من وجهة نظر أهل البيتمنُذ مت بدأعتباط اإل
آدم  ،ميزان الفكر الصحيحت املوازين، منُذ ذلك اليوم اختلَّ ،  عتباط الفكريُّ ، من هنا بدأ اإلقابيل هابيل 

هذا ملاذا أنت يا قابيل تعرتض على بأمٍر من اهلل إىل هابيل ليفة وهؤلء أولدُه يعرفونُه وأوصى وهو اخل نيب  
وبعد ذلك تراك م على هذا  عتباطهو اإل اذهة إىل هابيل من ِقب ل قابيل آدم يف التوصيّ عرتاض قانون القانون؟ إ

 ،ب أباككذ  وهو املباهلة إىل اهلل ، كيف تتباهل مع شخٍص اختارُه اهلل ، أنت ل تُ   ثانٍ اعتباط   عتباطِ اإل
ك يف شك  ملاذا تُ ة األوامر كبقيّ   فهذا أمر  ه دائمًا أوامر آدم صادرة من اهلل ألنّ تعرف أباك وهذا األمر من اهلل 

 ،النجاح ، النتيجة واضحة ، سيكون النجاح هلابيل ، رفض   ؟ هذا اعتباط  ، ملاذا تدعوه إىل املباهلةهذا األمر
دري ماذا يفعل ه ل يعتباط قاده إىل أنّ  ، وهذا اإلهابيل اعتباط   عتباط ، قتلُ إعتباط فوق إهذا اعتباط ، 

، وهذا هو عنُي اإلعتباط ، اإلعتباط من ة أخيه غراب ، الغراب هداه كيف يفعل مع جثّ  بعث اهلل له حّت 
،  اهلابيلياخلط   نعِ عتباط قاد قابيل بعد ذلك إىل م  وهذا اإل فكري   عتباطُ ، اإلعتباط يف اللغة أ ليس اإلهنا بد

 ،ة يف هذا اخلط  وصارت الوصيّ الذي هو شيث ،  بة اهللة إىل هِ صارت الوصيّ ه بعد ذلك بعد مقتل هابيل ألنّ 
هت إىل الدنيا رة توجّ عن اآلخِ  ل أن تبحث  د  نظر حياتِه فب   ت وجهةُ ولكن قابيل بعد أن قتل هابيل تغريّ 

بابًا ، هذه  ح  فت   طبيعي   ة ، بعد أن قتل شيء  عسف والقوّ توعلَّم أولدُه على الفجمع املال ومجع الُسلطة 
عتباط هكذا وأخذت هذه الثقافة ترتاكم عرب األجيال وظهرت أديان وبدأ اإلاهلابيلي  اجملموعة قمعت اخلطَّ 
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 ل العلمُ توصَّ بعد اكتشاف هندسة اجلينوم ًا ، اآلن حاليّ اآلثار تنتقلمنحرفة وبقيت هذه منحرفة وأفكار 
 ،بةبة أو خصلة غري مكتس  مكتس  سواء كانت  ،أي خصلة ،إذا بقيت يف ثالثة أجيال اخلصلة احلديث إىل أنّ 
، أنا هنا وهذه احلقيقة موجودة يف النصوص عندنا أيضاً  ،حقيقةوهذه  ، DNAيف ال  ،ثاتستنتقل يف املورّ 

 والنصوص املكتشفات تتغرّي  ،العلم احلديثفات كتش  مُ ل أريد أن أجد مطابقة أو موافقة بني النصوص وبني 
ألجل أن و يف هذا اجلانب ولكن أورد هذه األشياء على سبيل األمثلة وض يف هذا الباب ثابتة ول أريد اخل

، ة من هناك بدأت عتباطيّ ألجل توضيح املطلب ، فاإلحينما أورد بعضًا من هذه املصاديق  ،طلبح املأوض  

لُّوا مَا إِنْ تَمَسَّكْتُم بِهِمَا لَنْ تَضِ)؟ نواجهها مبنهج أهل البيت كيف نواجهها  ،ةة فكريّ إذًا حنُن نعاين من اعتباطيّ 

ة أمّ ى اهلل عليه وآله حني يقول افرتقت صلّ  ة ، النيبُّ األمّ فقط يف هذه موجودة ة ليس عتباطيّ ( هذه اإلبَعدِي

م جيري م  ه ما يف تلك األُ وأنّ  عتباط، هذا هو اإلة ة عيسى وتفرتق هذه األمّ وافرتقت أمّ  ،قوم موسى ،موسى
 حر  لو دخلوا جُ م  أنّ راعًا بذراع حّت باعًا بباع وذِ  ،بالنعل النعلِ  ة وحذو  ذَّ بالقُ  ةِ ذَّ القُ  حذو   ،ةيف هذه األمّ 

م عتباط بدأ يرتاكم عرب األم   هم ، اإل؟ قال وهل الناس إّل ه ، قالوا هل هم اليهود والنصارىضب  لدخلتم في
حني اعرتضوا على بيعة الغدير يف نفس املوقع  ةالعمليّ  سة ، نفة ، نفس العمليّ عتباط موجود يف هذه األمّ واإل

يعين  ،ام حياتِه ر أيّ ى اهلل عليه وآله جاء هبا يف آخِ صلّ  يف غدير خم ، حني اعرتضوا على بيعة الغدير والنيبُّ 
كوا يف هنا ح ك م ، فشكَّ عتباط  هكذا يقول لكن اإلاملنطقُ  ،نون للنيب  ذعِ كثرية جتعلهم يُ   عندهم تراكمات

نُقضت و  د  ع  ن ب   مل يُدف   والنيبُّ  ،ى اهلل عليه وآلهاألعظم صلّ  ام قالئل رحل النيبُّ وبعد أيّ  ،يف نفس الوقتالبيعة 
على عتباط سيرتك أثرُه ، وهذا اإلعتباط موجود ، وقطعًا هذا اإلعتباط يشتغل ة من أصلها وبدأ اإلالقضيّ 

ة مرّ  ،ة أخرى بلسان املدارةمرّ  ة،التقيّ ًة بلسان مرّ هذه اجملموعة القليلة من املؤمنني ومن هنا جاءت األحاديث 
ة أخرى بأسلوب التورية ، مرّ ة أخرى بإظهار الظاهر وإخفاء الباطن ثالثة ببيان جزء من احلقيقة ، مرّ 

وات اهلل عليهم يف هذا الواقع ة صلاألئمّ  ؟ ألنّ ملاذا ،اِك أعين وامسعي يا جارةوبأساليب كثرية بأسلوب إيّ 
: ولذلك قالواة عتباطيّ فيما بني هذه احلواجز اإلنًا أن جيدوا طريقًا ليّ  صالحه لبدّ الذي ل ميكن إاإلعتباطي 

ي لِجه وَني وَعِبْى سَلَعَة مَلِم الكَلَّكَتَي ألَنِّإِ) ، معاريض ، هناك حركة( انَ المِكَ يضَارِعَوا مَفُعرِى تَتَّاء حَهَقَ وا فُونُكُال تَ)
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فَيَعرف اللَّْحنَ  إِنَّا ال نَعُدُّ الرَّجُلَ مِنْ أَْصحَابَِنا فَقِيَهاً حَتَّى يُلْحََن َلهُ يف الَقول، ) ( إشارة إىل املرونة جرَخْمَ الْ اهَعِ يمِجَ نْمِ

يف داخل  ،منهم م  ه( ف  عْرِفُوا مَنَازِلَ شِيعَتِنَا عندَنَا بِقَدرِ مَا يُْحسِنُون مِن رِوَايَاتِهِم عَنَّا وَفَْهمِهِم مِنَّاإ( )فِي القَول

؟ َقالَ : يَكُوُن يَكُونُ املُؤْمُِن ُمـحَدَّثَاًيَكُون مُـحَدَّثَاً ، أَوَ إِنَّا ال نَعُدُّ الرَّجُلَ مِْن أَصْحَابَِنا فَقِيَهاً حَتَّى )الكتاب والعرتة 

شري تُ  ،موجودة يف حديث أهل البيتوأمثال هذه الروايات شيء كثري ، هذه املضامني  (مُفَهَّمَاً واملَُفهَّم مُـحَدَّث

عتباط يف  ، هذا اإلعتباط يف الفكر وليس اإلوجود اعتباطيّ  هناك ،إىل هذه احلقيقة هناك عامل اعتباطيّ 
؟ ة ما هو دورهمعتباط يف اللغة ، األئمّ من الفكر إىل اإلعتباط قة مع الفكر، إنتقل اإلتعانِ اللغة مُ  وألنّ  ،اللغة

نتقال من ما ، وهذه هي مرحلة التأويل ، اإل إىل حد   واللغوي   عتباط الفكري  من اإل ل ُصناأن يوجدوا منهجاً خُي  
نة وفقًا حلركة ليّ  واللغويّ  عتباط الفكريّ صنا من اإلهو إجياد املنهج الذي خُيل  مرحلة التنزيل إىل مرحلة التأويل 
القادم  يف امللف  قنا لذلك وهذا ما نأيت على بيانِه إن شاء اهلل تعاىل إن وف   ،ما بني املفاهيم واملضامني واملعاين

املطالب  ، احلديث طويل والتفاصيل كثرية واحلقيقة ل أدري أيُّ املطالب أترك أو أيُّ  (الكتاب والعرتة ملفُّ )
ين حباجة إىل بيان ولكنّ  ورحأكثر املطالب حباجة إىل ش أتناول ، العناوين واملطالب تتدافع يف ذهين وأجد أنّ 

 .هاط الضوء على أمهّ سأطوي الكشح عن كثرٍي منها وأسل  

يستفيد  دُه عامل سبيط النيلي من نصوصٍ ور  على ما أ   نظرةً  لقيفقط أُ  ،ةة القصديّ ل زال احلديث عن النظريّ 
 ،ة اآلياتنة ويرتك بقيّ معيّ  ، يذهب إىل آياتٍ ت يف يوم أمسنفس املشكلة اليت مرّ  ،ِ تهة نظريّ منها على صحّ 

ة فمعانيها ثابتة ل واملعاين عالقة ذاتيّ  األلفاظ يريد أن يقول بأنّ  ،} ال تَبْدِيلَ لِكَلِمَات اهلل {: مثاًل يذهب إىل

يف يوم ت علينا ، هذا تقطيع ، مرّ ت مع اآليات األخرى ع  إذا مجُِ على هذا الكالم  اآلية ل تدلُّ  ، ولكن تتغرّي 
، ، هناك منه حمكم ومنه متشابه ًة على سبيل التجزيءمرّ القرآن يصف نفسه باحملكم واملتشابه  ،أمس اآليات

ه وأخرى يصف كلّ ة يصف بعضُه باملثاين ه ، مرّ ه متشابه بكل  ة بأنّ ه ، مرّ بكل  ه حمكم مرًة يصف نفسه بأنّ 
، نفس املشكلة هنا  املاضية لقةرياجع احلفلراجع راد أن يُ أمن  ،ل أعيد الكالم ،ت اآلياتباملثاين ، ومرّ 

ما استعمل النصوص من ة غائمة ، مثلالنظريّ ة ا دللتها على صحّ ة وإنّ اآليات غائمّ  تليس بآياتٍ يستعني 
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ذهب إىل  ،اً هلا جواب أعطىما و ما جاء هبا  (ل ينطقآن القر ) النصوص الواضحة اليت قالت بأنّ و نج البالغة 
أيضاً  أو ذهب إىل نصوصٍ  لتَّضح  معناها، ت مع اآليات الواضحةلو مُجع  ر آخ   ث يف مكانٍ تتحدّ  آياتٍ 
وما س عاكِ على ما يُ  وبالتايل تدلُّ معناها  ضح  مع النصوص الواضحة لتَّ ت ث يف جهٍة أخرى لو مُجع  تتحدّ 

 ة.ينقض هذه النظريّ 

الرواية وغريب  هذا ، يعين مثاًل جاء بروايات نقلها أيضاً ل مَّا ذهب إىل الروايات يذكر فقط الكلمة األوىل من 

تَعَلَّموا ) :، مثاًل نقل هذه الروايةمعاين األخبار بني يد ي للشيخ الصدوق وهذا  (معاين األخبار)من كتاب 

؟ _ هو ماذا يستدلُّ  تَعَلَّموا تَفْسِري أَبْجَد _ ( وانتهىلِعَالِمٍ جَهِلَ تَفسريَه فَإنَّ فيهِ األعَاجِيب كُلَّهَا وَيلٌد جَبْري أَسِفْتَ

 ناقرأنا لو هو هذا الذي يريد أن يقوله ، لكنّ  ،هذه احلروف هلا معاين فهذا يعين أنّ يقول هذه أجبد حروف 

بْجَد فَإنَّ تَعَلَّموا تَفْسِري أَ)ة ، يعين اآلن حنُن نقرأ الرواية ة القصديّ الرواية تشري إىل عكس النظريّ  الرواية سيثبت أنّ 

قالَ : األلف فآالُء اهلل حرفٌ من  ؟ولَ اهلل : ومَا تَفسريُ أَبْجَد ، فَقيلَ يَا َرسُفيهِ األعَاجِيب كُلََّها وَيلٌ  لَِعاِلمٍ جَهِلَ تَفسريَهُ

ة يَاوِ هَوَأَمَّا هَوَّز فَاهلَاء َهاءُ الْ ا الدَال فَدِينُ اهلل وَجَاللُ اهلل وَجَمَالُهُ وَأمَّوَأمَّا اجلِيم فَجنَُّة اهلل أمسَائِهِ وَأمَّا البَّاء فََبهجَةُ اهلل 

( هذا من يّبِالنَّ لَ أَون سَمعُشَ نَّأَ) ، يف رواية ثانيةإىل آخرِه ( مَّا الوَاو فَويٌل ألهل النَّار أوَي النَّار يلٌ لَمَن هَوى فِوَفَ

ا مَ ص وَعفَا سَمَ ا كَِلمُن وَمَا حُطِّي وَوَّز ومَ ما هَوَ) جاد يعين أجبد( أبو ادو جَبُا أَي مَرنِبِخْأَ: الَقَفَ) أحبار اليهود

( هذه معاين أخرى رضى األَلَإِ لَزَنَ فَاء مَ السَّ نَى مِوَز هَوَّ ا هَمَّ أَوَم ة آدَو كُنيَهُ اد فَبو جَ: أَاهلل ولُسُ رَ الَقَ؟ فَشَترَقَ

ل بطِ هبذه الروايات اليت تُ عامل سبيط النيلي  كيف يستدلُّ ، إذاً  وهناك روايات أخرى تشري إىل غري هذه املعاين 

تَعَلَّموا تَفْسِري أَبْجَد فَإنَّ فيهِ )ل فقط أخذ السطر األوّ  ، هذا تدليس  مقطعًا منها أخذ ته ، هو فقطنظريّ 

لكن  هلا معاينهذه احلروف  ؟ يريد أن يفهم أنّ الكلمة ، ماذا يريد أن يفهم منهافقط أخذ هذه  (األعَاجِيب

 .ات عديدة هنا ويف كتب أخرى أيضاً روايت يف أكثر من جهة ، هذه ن  هذه املعاين بُ ي   
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أَوَّلُ شَيءٍ خَلَقَهُ اهلل تَعاىل هذه الرواية عن اإلمام الرضا صلوات اهلل وسالمه عليه ) مثاًل يأيت إىل لشيءنفس ا

ال  هُنَّم أَعَزَا فَاهَوَو سِصا أَعَهِ بِأسِ م وإنَّ الرَّجُل إذا ضُرِب على رَـ لُيعَرَِّف بهِ خَلْقَه حروف املُعجَ أو لِيَعرفَ به خَلقُه ـ

( هو يقف عند م يُفصِحا لَمَ درِ قَة بِيَّالدِّ نَى مِ عطَيُ مَّم ثُجَعْمُ الْ وفُرُحُ يهِ لَعَ ضَيُعرَ نْيه أَفِ  مُكْحُالْالم فَالكَ عضَيُفصِحُ بَ

 ة تعني عندنا أنّ فاألوليّ ة ًا له داللة هامّ يحمل الحديث األخير حكمًا خاصّ  :د يقولهذا احلديث ويؤكّ 
ل شيٍء خلقُه اهلل : أوّ  اإلمام قاليعين باعتبار أنّ  ة نشأ بها الخلق _األحرف تعبير عن حركات طبيعيّ 

ً بحسب ر عن أعضاء اإلنسان عب  ولذلك فهي ت   تعاىل حروف املعجم  _ نظامه ث م  وعن الموجودات ك ال 
 _ث عنهايف السابق حتدّ ح وكالم وجوارح ألمثلة ر  ك ل م وجُ   :ويذكر مثالً  اإلنسان _ ر قيمة  ب  إن  الحديث اعت  

 وبالتالي فإنّ ة على حروف المعجم حيث قس م الديّ ها في لغته ث م  إن  الحديث اعتبر قيمة اإلنسان كل  
ل اهلل أوّ  الرواية قالت بأنّ  _ العدد أعضاء من جسم اإلنسان ه بنفسح عنه من الحروف ي قابل  ما ال ي فصِ 

ض عليه تُعر  ه ل يستطيع الكالم عي بأنّ ب على رأسه ويدّ ما خلق خلق  حروف املعجم وإذا إنسان ُيضر  
تِه ، فهو ن ديّ ع مظ من احلروف يُقط  يتلفّ أن در ما ل يستطيع فبق   ،تاء ،قل باء ،، ُقل ألفحروف املعجم 

، هذا م هكذاة ل تُفه  ة فلها دللت ، القضيّ على الرتابط بني احلروف وبني األعضاء اجلسديّ  هذا يدلُّ يقول 
ه يف عينيِه وفقد عينيه فإنّ  ب  ، اإلنسان مثاًل إذا ُضرِ ات نفس الشيء ، هذا يف باب الديّ فهم  أنت فهمتُه 

ة اإلنسان حقيقة اإلنسان وديّ  ة ل تعين أنّ القضيّ ، فة وإذا فقد عيناً واحدة يُعطى نصف الديّ كاملة ة  يُعطى ديّ 
فُيعطى هذه القيمة، نفس لَّ حياتُه ه قد ش  اإلنسان إذا فقد البصر فكأنّ  ب هبذه الطريقة ولكن ألنّ س  حتُ 

يه حينئٍذ  اإلنسان إذا فقد يد   ة كاملة ألنّ ديّ دان كذلك ة والي  هلا نصف الديّ ت د الواحدة إذا ُقطع  الي  الشيء 
ة حينما يفقد الكالم ، مهمّ ة ة النطق قضيّ قضيّ  ة كاملة ألنّ ديّ ، إذا اإلنسان فقد الكالم له ه فقد حياته كأنّ 

ة ل عالقة هلا ة على مثانية وعشرين جزء وهكذا ، هذه القضيّ م الديّ قسَّ احلروف تُ  طقِ ز عن نُ ما يعج  فبقدر 
ات هذا املوضوع له تفصيل يف باب الفقه والديّ  ، يعين إذا دخلناة واضحة يف اللغة ، قضيّ ة مبوضوع القصديّ 

ت مثاًل هذه الروايا الذي يظهر من كل   ، لكن كلُّ  اتِه هذا موضوع ثانٍ جزئيّ  ول أريد اآلن الدخول يف كل  
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، ألخبارفصيل موجود هنا يف معاين اوالت أيضًا قطعها (تَعَلَّموا تَفْسِري أَبْجَد فَإنَّ فيهِ األعَاجِيبالرواية الثانية )

ث عن تتحدّ الرواية  ما تقرأ الرواية جتد أنّ اجلملة األوىل من الرواية ، حين الرواية الثالثة كذلك مل يأخذ إّل 
ة هلا تفاصيل ستدلل ، والقضيّ ، هذا نوُع تدليٍس يف اإلة بالكامل ة القصديّ عارض النظريّ معاٍن ومضامني تُ 

هناك  ،ليست صحيحةاليت وصل إليها عامل سبيط النيلي نتائج ال  كلَّ لكن هذا ل يعين أنّ ، أخرى كثرية 
ة ليست صحيحة ، هو صنع الكثري من املطالب والكثري من النتائج اليت وصل إليها صحيحة لكن النظريّ 

إليها  لُ قريبة من النتائج اليت يوصِ ل يف بعض األحيان إىل نتائج منهجًا غري منهج الكتاب والعرتة وإن توصَّ 
 .تاب والعرتةمنهج الك

كما قلت قبل قليل ، قبل أن مثاًل   ينمطالب حباجة إىل شرح وبيان ، يع وإن كانت هناك اً أنا آخذ تطبيق
عتباط سبيط النيلي حني شخَّص مشكلة اإل ، مثاًل عاملأو إىل املثال التطبيقي  أذهب إىل املنهج التطبيقي  

عتباط سببًا لإلعتباط اللغوي جعل اإل يف أن ه أخطأهناك اعتباط يف اللغة ولكنّ  ،تشخيص صحيحهذا 
على معرفة ة ، لذا هذا الرتكيز من األئمّ  عتباط اللغوي   هو سبب  لإلعتباط الفكريَّ  اإل، احلقيقة أنّ  الفكري  

 ، وهذا ما سنأيت عليه بعد عتباط الفكري  ملعصوم تعطيك ضمانة للخالص من اإل، معرفة اإلمام ااإلمام
عقائدك صحيحة  تكون نًا ، حينمايكون هيّ عتباط اللغوي لصت من اإلعتباط الفكري اإلذلك، أنت إذا خ

؟ قال: نعم قبل هل عرفت  إمامك عتقاد الصحيح ، املركز هنا ، اللغة متشي مع اإلحينئٍذ تستطيع أن جتعل  
،  رأخَّ هذا األمر أو ت  م قدَّ ك ت  ل يضرُّ إمامك  إذا عرفت   ،، من عرف إمامهمن الكوفة ، حسبك إذاً  أن أخرج  

عتباط  اإلألنّ )مبا أعطاهم اهلل من العقول زمان  أهل كل   من أهل زمان غيبتِه أفضلكما يقول سّجاد العرتة، 
 عتباط الفكري  ، اخلالص من اإلواألفهام واملعرفة ما صارت به الغيبة عندهم مبنزلة املشاهدة ، املركز هنا (هنا

من  ؟ هو يف منهج الكتاب والعرتة ، أن تدخل  معرفة اإلمام ، كيف تعرف اإلمام معموجود هنا عند اإلمام 
هي امليزان  ابة التأويل الدخول من الزهراء ألنّ ؟ الزهراء ، دخولك إىل بوّ ة التأويلبوابّ  وأين هي ،ابة التأويلبوّ 

لكن  ،ودقيق صحيح  ص  تشخيبوجود اإلعتباط   ، فتشخيصههذا امللفّ  ،الربنامجث عنه هذا وهذا ما يتحدَّ 
 ، أن يبحث   عتباط اللغويّ  لإلب  سب هو الفكريُّ  عتباطُ ا اإلوإنّ  عتباط الفكري  لإل اً سبب اللغويُّ  عتباطُ ليس اإل
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يف داخل الكتاب  أن نبحث   ،الكتاب والعرتة هو املنهج هذا خطأ ، ،منهجًا بذاتهِ  فسِه ألن جيد  نبهو 
الذي دفعُه إىل أن كما هو يف النظام القرآين عن العرتة   لٍ يف داخل الكتاب مبعز   تبحث   ا أنأمّ  ،والعرتة

وثبَّت وجاء بأحاديث من كتب املخالفني د عبده املخالفني فجاء بقول الرافعي وبقول حممّ يستشهد بأقوال 
أجر ومن أصاب  فلهُ  ه من أخطأأنّ  ،ةعتباط يف هذه األمّ ة اإلالذي هو قمّ  عتباطيّ منهج املخالفني، املنهج اإل

، بالنسبة عتباطي ة يف هذا املنهج اإلة ، ومشكلة هذه األمّ عتباط يف هذه األمّ ، وهذا هو جوهر اإلفله أجران
ف يف التعامل مع اللغة ِه املره  ونتيجة حلس  بني األلفاظ واملعاين هذه حقيقة أدركها نتيجًة لثقافتِه ة للعالقة الذاتيّ 

 ،حنُن إذا أردنا أن نرجع إىل أحاديث أهل البيت ة هبذه الطريقة،مع هذه القضيّ ولكن ل يكون التعامل 
، ع العقول جُتم  ة حّت نا ل نستطيع أن ندرك هذه القضيّ لكنّ ة القضيّ  هذهث عن أحاديث أهل البيت تتحدّ 

وهو أحسَّ هبا أرجعها  ،ةإىل ملسة غيبيّ  ،بُعٍد غييب  ة حباجة إىل ، إدراك هذه القضيّ قة العقول اآلن عقول متفر  
ة بني اللفظ واملعىن حقيقة ق ، تشخيص العالقة الذاتيّ والباب مغل  ة الوصول إليها وحار يف كيفيّ إىل امليتافيزيقيا 

س ة أن تتلمَّ ت بعض العلوم الغريبّ ل  ، حاو   كلمات أهل البيتلكن يف هذه املرحلة لن نستطيع وهذا واضح يف  
ات أمساء األشخاص وعالقة أمساء األشخاص وهو مثل علم الطالسم الذي يبحث يف خصوصيّ  ،هذا املعىن

ان الكويف نقالً بن حيّ أت بعض الرسائل اليت كتبها جابر وأنا قر علم أساسًا من أحد فروع الكيمياء القدمية 
أنا قرأهتا  ،ري منشورةا غان ، رمبّ بن حيّ ت إىل جابر ت هذه الرسائل اليت ُنسب  ق  عن اإلمام الصادق إن صد  
تقسيم  ،ة حبسب التقسيم القدميالنفوس البشريّ  وأنّ ث عن تركيبة اإلنسان تتحدّ وهي يف ُمموعات خمطوطة 

ل يكون هذا اإلنسان يف بعض األحيان  سم   إوأنّ وهوائي  وناريترايب ومائي  متقسية إىل النفوس البشريّ 
مساً، قد ة فيجدون له إالرتكيبة للنفس البشريّ ، يبحثون عن احلقيقيّ  سماإله أو أبوه هو تُه به أمُّ مسّ الذي  سماإل

، ه ل تُ غ ري  إمسيأنّ أ يف ليلة النصف من شعبان ، األدعية اليت تُقر  املعىن املوجود يف بعض األدعية د هذا يُعاضِ 
ة من ، أنا هنا ل أريد أن أثبت العالقة الذاتيّ  ، وهذا موضوع ثانٍ سم ألنّه هناك تغيري لإل ،ل إمسيبد  ل تُ 

نا اه لكن احلقيقة إنّ جتّ حماولت موجودة يف هذا اإلولكن أقول هناك  ،ةهذه قضايا جانبيّ  ،القضاياخالل هذه 
للكشف عن هذه العالقات  اً ، ل نستطيع أن نضع قانونًا وهذا ما قاله ديسوسريقانون أن نضع   ل نستطيع

، اآلن سنأيت على لرتابط الذايت تكشف عنه الرواياتوا ،مع وجود الرتابط الذايتة بني األلفاظ واملعاين قرتانيّ اإل
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لكن عامل سبيط النيلي هذه الروايات تشري إىل الرتابط الذايت  الوقت جند أنّ  إذا سنحطائفة من الروايات 
مثاًل عامل سبيط النيلي حني  ،الروايات هذه روايات أهل البيت مل يستطع أن جيد  العه الواسع على لعدم اطّ 

اً ؟ هو مل جيد لنا طريقلكن كيف نستكشفهاصحيح األصوات هلا معاين األصوات هلا معاين  أنّ ث عن حتدّ 
ى ي العقل ترتقّ برتقّ  ،ى العقل، نستطيع أن نستكشف هذه األصوات حني  يرتقّ لستكشاف هذه األصوات 

من حروف  اً مخسة وعشرين حرفصلوات اهلل وسالمه عليه سُيظِهر  اإلمام   أنّ نا ثُ س الروايات حتد  اللغة ، ألي
ني من العلم منُذ بداية اخلليقة إىل يوم ظهورِه ، واحلروف هنا ليس احلديث عن حروف العلم يف مقابل حرف  

، ليس والعشريناحلروف اخلمسة هذه احلروف يف هذه  أوسع من كل  ا احلرف الواحد مراتب وأبواب رمبّ  ،ةلغويّ 
جيمع  ،لذلك هو ميسح على العقول ،عسِ تَّ مُ  من عقلٍ  سع العلوم أليس لبدَّ تّ ، حينما تمتساوية  مراتب

سعت اللغة ، إذا اتَّ سع اللغة ، حينئٍذ تتّ ى اللغة سترتقّ  أل يعين أنّ سع العقول سع العلوم وتتّ ، حينما تتّ العقول 
ُقضاة على املالئكة ، إذا كان  أصحاب اإلمام يُ ن ص ُب منهم تقول وإنّ  والروايات ،سع العلمالعقل واتّ  سع  واتّ 

،  سيختلفحينئٍذ اإلدراك الغييبُّ ، على مئة ألف من املالئكةكما يف الرواية ياً  يكون قاضأحُد أصحاب اإلمام 
شهادة والغيب وهذا هو ، هناك ترابط بني عامل الم على املؤمنني يف عصرِه ل  املالئكة تس نا بأنّ ثُ الروايات حتد  

العِه ة اطّ ه لقلَّ لكنّ س هذه احلقيقة سع ، عامل سبيط النيلي تلمّ والعقل يتّ سع حينئٍذ اللغة تتّ  املشروع املهدويُّ 
هذه احللقات  نّ ن إذا نأيت إىل التطبيق ستجدون أ، اآل يات مل يستطع أن جيد احللقات األخرىايف الرو 

 .ح أكثر فأكثرتتوضّ 

األصوات هلا دللت ، مل أجد يف كتب عامل  هبذه الرواية ، الرواية يف حبار األنوار اليت تشري إىل أنّ يت ين آلكنّ 
، الرواية واضحة ه استدلَّ هبا ل أعتقد أنّ ين هبا يف موطٍن لكنّ  ا استدلَّ هبذه الرواية رمبّ  ه استدلَّ سبيط النيلي أنّ 

كتبِه   ها يف كل  ظ  ين مل أحل  هبا وفاتتين ل أدري لكنّ  استدلَّ  ا، رمبّ األصوات هلا دللة  صرحية تشري إىل أنّ و 

بن أبي طالب عليه السالم يف منني علّي أسري مع أمري املؤبينا أنا ) :ي ، الرواية عن احلارث األعوراملوجودة بني يد  

أتدري ما يقول هذا يا حارث بن أبي طالب عليه السالم ني يضرب بالناقوس قال فقال عليّ احلرية إذا حننُ بديرا

الدنيا  لَمثَه يضربُ رسوله أعلم ، قال : إنّ ه وابن عمِّ: اهلل ورسولُقلتُ)ة ( الناقوس ُيصدر نوتة موسيقيّ ؟الناقوس
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مهاًل  الدنياا صدقاً صدقا إنَّ الدنيا قد غرَّتنَاوشغلتنا واستهوتنا واستغوتنا يا ابن ال إله اهلل حقَّاً حقّ لوها ويقوخرابَ

عنا كنا قد ضيّ ا رُا أوهى منّ ا إلّ ما من يومٍ ميضي عنّرنا رنًا قَ معا تُفين الدنيا قَمعاً جَيا ابن الدنيا جَ اًا دقّ مهال يا ابن الدنيا دقّ

النصارى يعلمون  تنا ، قال احلارث : يا أمري املؤمننيا لو قد مُفيها إلّطنا لسنا ندري ما فرّ ا داراً تفنى واستوطنّداراً تبقى 

 فقلتُ له : حبقِّإهلاً من دون اهلل عزَّ وجل ، قال : فذهبتُ إىل الديراني  املسيحَخذوا ذلك لََما اتّ ؟ قال : لو علمواذلك

ذ يضرب وأنا خَقال : فأَتفعلها ) ( يعين على الطريقة اليتناقوس على اجلهة اليت تضرهبالاملسيح عليك لَمَّا ضربَت ا

قلتُ : هذا ؟ ن أخربك هبذامَكم تنا ، فقال : حبقِّ نبيِّا لو قد مُى بلغ إىل قوله : إلّ حتّت )هذه الكلما( اًحرفأقول حرفًا 

عَ هذا من كم أمسِ: حبقِّ نبيِّهِ ، قال ؟ قلتُ : هو ابن عمّابةمن قر الرجل الذي كان معي أمس ، قال : وهل بينهُ وبني النيبِّ

ُر ما يقول يفسِّ نيب وهواألنبياء ه يكون يف آخر ي وجدتُ يف التوراة أنّقال : واهلل إنّ فأسلم ثمّ؟ قال : قلت : نعم ، كمنبيِّ

، املوجود من أصاًل هي التوراة غري موجودة  ،هذا الكالمفيها  اً قد تقول اآلن التوراة ليس موجود( الناقوس

األسفار اخلمسة األوىل هي اليت  منهى بكتاب العهد القدمي املوجود سمّ مخسة أسفار ، ما يُ التوراة فقط هناك 
يف ا موجودة عندهم أخفاها اليهود ورمبّ وهي أكثر من هذه املوجودة  التوراةأسفار ة يّ مسها التوراة بقإ

و من س من اليهود أعلماء الكتاب املقدَّ  ليس أنا ،س خطوطات ، وهذا ما يقوله علماء الكتاب املقدَّ امل
أكثر  ة القدمية أسفارهاملوسويّ امية ، التوراة قدة الل التوراة املوسويّ ملسيحيني يقولون هذه األسفار اخلمسة ل متث  ا

ا توجد ورمبّ ت األسفار الباقية وُحفظ  س فقط هذه األسفار اخلمسة يف الكتاب املقدَّ  تع  من ذلك ولكن ُوضِ 
الكتاب التفسريي والفقهي والتشريعي لليهود وهو كتاب   (التلمود)بعض تفاصيل هذه األسفار الباقية يف 

، ، قل ما شئتالكتاب التفسريي أو احلديثي عن ، الذي هو عبارةا يصل إىل عشرين جلد ًا رميّ جدّ كبري 
 ة ، هذه الرواية تشري إىل أنّ ة يف الكتب األصليّ الدينيّ ة اليت عندهم اليت تشرح النصوص يعين األحاديث النبويّ 

لكن ما هو الطريق إىل د ما قاله عامل سبيط النيلي ، هذا يؤي  هلا معىن  ،املوسيقى هلا دللة الصوت وأنّ 
ة عتباط اللغوي وهذه قضيّ وبسبب اإلعتباط الفكري نلك طريقًا إىل التشخيص بسبب اإل؟ ل تشخيصها
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اليت جاء هبا األفكار  بعض   ؟ أنّ ، القصد ما هوضح حقائقها عند ظهور اإلمام صلوات اهلل وسالمه عليه تتّ 
 تطبيقي   يت مبثالٍ وآ الكتاب والعرتةمنهج  خيالفالتفاصيل واملنهج عامل سبيط النيلي هي أفكار صحيحة لكن 

 .اً ذاتيّ  اً ارتباطاأللفاظ ترتبط باملعاين  ة أنّ بقضيّ وهو أيضاً يرتبط 

}وَإذْ قَالَ رَبُّكَ  :نذهب إىل سورة البقرةسالم حينما ة آدم عليه اليف قصّ  ،ستخالفاإلة ما جاء يف قصّ 

وَعَلَّمَ آدَمَ األَسْمَاءَ ُكلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُم عََلى }: إىل أن تقول اآليات {ي جَاعِلٌ فِي اأَلرضِ خَليفَةلِلمَالئِكَةِ إِنِّ

رابط ذايت إذا ت ،بني األلفاظ واملعاينط الكالم هنا يشري إىل الرتابُ  {هَاكُلَّ } وَعَلَّمَ آدَمَ األَسْمَاءَ، {الئِكَةاملَ

ة وإذا نذهب علماء املدرسة األصوليّ  ،وفقًا ملنهج الكتاب والعرتة ، إذا نذهب إىل علمائنافهمنا هذا الكالم 
 إىل املخالفني أيضاً:

 :مثاًل هذه مجموعة من تفاسير المخالفين

{ هاكلّ } وَعَلَّمَ آدَمَ األَسْمَاءَة ، حينما يأيت يف قضيّ  لاجلزء األوّ وهذا هو هذا تفسري الطربي التفسري املشهور 

ما هي هذه األمساء اليت ذكرها يف ضح احلقائق  تتّ ولكن حّت ها ظ  أن أتلفّ  بعض األلفاظ حقيقة ل أحبُّ 
ة يا األمّ _ حت  سي ة سم القصعة والفسوة والف  إمه  { علّ م  آد م  األ ْسم اء  ك ل ه ا: }و ع ل  قال_ لطربيتفسري ا

 بل تنطبق على ُم ح مَّدٍ  على هذا التفسري ، يعين األمساء ل تنطبق على آلِ ة ة العربيّ وحييا أبطال األمّ ة العربيّ 
هذه  ة _اهلنا واهلنيّ ة ى الهنا والهنيّ شيٍء حتّ  سم كلّ مه إ: عل  قال و ع ل م  آد م  األ ْسم اء  ك ل ه ا {} _هذا!!

ة _ حتيا األمّ ة والفسوة والضرطة ى الهنا والهنيّ حتّ  العورة عن عورة الرجل واملرأة_كنايات عند العرب عن 
، هكذا،  !!تفاسري حمرتمة والفسوة من الفسي ة _مه القصعة من القصيعة علّ  _ة على هذا التفسري العربيّ 
هذا تفسري  ، فال ل ، هكذا التفاسري وإّل  ( فال لة وإّل هكذا هم علماء األمّ )ابن عريب رون كلمة تتذكّ 

ها أسماء كل  عل م  آدم  األسماء   ، إىل أن يقول: تفاسريهم وهو من أهم  الطربي وموجود تفسري الطربي 
املراد من األمساء  أنّ  تقول  اك أن لكن إيّ أيَّ شيٍء ُقل   آل ُم ح مَّد أنت ُحر  إّل  شيءٍ  كلَّ ُقل   المالئكة _

وأولى هذه  هاتِه كلّ ها أسماء المالئكة وقال اآلخرون أسماء ذريّ آدم  األسماء كلّ عل م  _ ُم ح مَّد أمساء آلِ 
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 إىل أن يقول: تِه ظاهر التالوة _ب ما دل  على صحّ  _ يعين أشبهها باحلق   ها _وأشبهاألقوال بالصواب 
هذا الرأي الذي رجَّح ُه الطربي مع  الخلق _وأسماء المالئكة دون أسماء سائر أجناس تِه ها أسماء ذريّ إنّ 

فرتاءات السابقة ، هذا تفسري هذه اإل اليت أوردوها ، روايات وأحاديث أوردوها عن النيب  تلك الروايات 
 الطربي.

الكتب باعتبار الطربي أقدم ، هذا تفسري ابن عريب الصويف  بتُ وهذا تفسري ابن عريب ، أنا حبسب التأريخ رتّ  
و ع ل م  } _احلديث عن سورة البقرة ألنّ ل ها التفاسري يف اجلزء األوّ ل ، قطعًا هو ستكون كلّ األوّ ، هذا اجلزء 

_ كالم  ها ف  بها هي ومنافعها ومضارّ األشياء التي تعر   أي ألقى في قلبِه خواص   آد م  األ ْسم اء  ك ل ه ا {

مَّ عَرَضَهُم عَلَى علَّمَ آدَمَ األسْمَاءَ كُلََّها ثُ}: ليقو _هو األشياء  ألقى في قلبِه خواص  ؟ _ما املقصود ،شيطاين  

وعرضهم على املالئكة ، هو هذا تعبري  ،الذكورالغالب فيها  ،رة، ُمموعة مذكَّ ُمموعة  ،عرض ُهم {املَالئِكَة

ا عرضهم واضح أمّ  يقولون وعرضها وعرضهنّ واحليوانات والنباتات  ، املوادّ  عن العقالء ل تعبري عن املواد  
 ، هذا ابن عريب. حالٍ  ، على أي  التعبري 

عرض  عليه أسماء ولدِه إنساناً  و ع ل م  آد م  األ ْسم اء  ك ل ه ا{} _هذا تفسري ابن كثري ، تفسري القرآن العظيم 
اء  عل م  آدم  األسم _ محار مجل فرس نعم _فقال هذا الحمار هذا الجمل هذا الفرس  إنسانًا والدوابّ 

ى الفسوة قال نعم حتّ  _الصحفة يعين القدر نوع من أنواع القدور  والقدر _سم الصحفة مه  إها علّ كلّ 
 .االتفاسري وجدهتُ  يف كل  ، ن فيها همو حمتار  ههذ_ فسي ةوال

 سم الصحفة والقدر وكل  ع ل م ه  إ إىل جالل الدين السيوطي ، أيضًا نفس الشيء _املنثور  نذهب إىل الدر  
م لِ تِه _ فع  والبقرة والشاة _ أسماء ذريّ ى البعير شيء حتّ  سم كل  ى الفسوة والفسي ة _ ع ل مه إشيء حتّ 

 .يف تفاسري القومتقريباً هذا املوجود _ شيٍء باسمه  كل    سّميي   شيء جعل   كل    أسم  
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من علماء  يالدين احمللّ وجلالل املنثور  جلالل الدين السيوطي نفسه صاحب الدر   نيوهذا تفسري اجلالل  
وعل م  آدم   ي _ني نسبًة إىل جالل الدين السيوطي وجالل الدين احمللّ ى بتفسري اجلالل  سمّ يُ  ،املخالفني

 هذه تفاسرُي املخالفني. _ها بأن ألقى في قلبِه علم  يات األسماء أي أسماء المسمّ 

 :تفاسير علماء الشيعة نذهب اآلن إلى

التفسري  ، باحلقيقة هو هذا ه سورة البقرةألنّ ل ها اجلزُء األوّ كلّ طعًا  ق، (التبيان)هذا  ،نبدأ من الشيخ الطوسي
، يعين اآلن حني ة من أفضل التفاسري الشيعيّ بأنّه يقولون  علماؤنا ولكن اً شيعيّ  اً تفسري ليس  )تفسري التبيان(

اين والطربي وابن خشيد والرمّ وابن اإلائي ذكر عن البلخي واجلب ،ذكر هذه اآلية ما ذكر شيئًا عن أهل البيت

_ بعد ذلك  معناه أن ه  عل م ه  معاني األسماء علَّمَ آدَمَ األسْمَاءَ{وَ}:ذكر آراءهم وقالهؤلء  ،زيد والربيع

، 138الصفحة ث يف ه حتدّ مع أنّ  ومل يذكر شيئًا عن أهل البيت شيءٍ  معاين أمساء كل   ،معاين األمساء يبنّي 
، هكذا قال: متييزسم اإلمام الباقر يف سلسلة أمساء املخالفني من دون ، فقط ذكر إ141، 140، 139

_ أبو جعفر سعره بسعر أويس بن صالح عن قالون وقرأ ورش وق نبل وأبو جعفر و وقرأ أبو عمر وأحمد 
يعين جاء ذكر  ، _ إىل آخرهِ  وأحمد بن صالح بسكون ورشاً نافع إاّل  قنباًل و وقرأ ابن كثير إاّل  _ !!!قنبل

خ الطائفة رضوان اهلل تعاىل يف تفسري شيخنا الطوسي شينبل ، ومل ي رِد ألهل البيت ذكر أصاًل أيب جعفر مع قُ 
 .عليه

عل م ه  معاني  :القرن السادس اهلجري ، أيضًا قالُممُع البيان( تفسري الشيخ الطربسي من علماء وهذا )
مه جميع األسماء والصناعات وعمارة األرضين ، علّ إذ األسماء بال معاٍن ال فائدة فيها األسماء 

يعين هذه  ،ار قبورحفّ  ،ارعطّ  ،حفاّل  _ واستخراج المعادن  _ !!ار يعينعطّ _ واألطعمة واألدوية 

 قوما لم ي خل   ما خ لق   هامه أسماء األشياء كلّ إن ه  علّ  }وَعَلَّمَ آدَمَ األسْمَاء{_ !!مهااألشياء اليت تعلَّ 

 فقال األرضين والجبال والشعاب واألوديةوذكر قوًل عن اإلمام الصادق _  اً _ يذكر آراء بجميع اللغات
، مل أجد شيئًا يف كالمِه فقط هذا الذي ذكرُه ما ذكر هو هذا  كلّ ،_ هذا الذي ذكرُه ومل يذكر شيئًا آخر 

_ وطبعاً هذا يسبقه كالم للمخالفني  باألرضين والجبال والشعااألسماء  قال بأنّ عن اإلمام الصادق _ 
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 وقد روي عن الصادق عليه السالم _ يف الوسط _وكالم اإلمام الصادق ضاع يتبعه كالم للمخالفني و 
وقد  _ة الرواية وهذه العبارة وقد روي عن الصادق عليه السالم أيضًا يعين ل مَّا يقول وقد ُروي  ل تشري بقوّ 

اهلل  نّ  حاٍل ، يعين كل ما فيها هو أعلى أي   ن الصادق عليه السالم أن ه  س ِئل  عن هذه اآلية _روي ع
نفس الكالم السابق ، املوافقة  هنا، تر  اليت ذكرها املخالفون ما ذُكِ علَّم آدم فقط تلك الكلمات القبيحة 

وهذه كتب علماء هذه كتب املخالفني  ،نفس اآلراء ،ةً لذلك جنعلها سويّ  ،نهج املخالفنيمل ،للمخالفني
 .ن ينهلون من املخالفني، نفس الشيءالشيعة الذي

، ر مثل تفسري اجلاللني_أنا جئت بتفسري خمتص   وعَلَّمَ آدمَ األسْمَاءَ كُلَّها{}_ ربَّ د عبد اهلل شُ سيّ الهذا تفسري 

قال أسماء المخلوقات  األسْمَاَء كُلَّها{وعَلَّمَ آدمَ }_ عبد اهلل شربَّ  دالسيّ  هذا تفسري خمتصر تفسري

ت ق  لِ التي بها خ  ة وقيل أريد  أسمائه  الحسنى ة والدنيويّ ها وما يتبعها من المنافع الدينيّ وخواصّ 
، قد ل من قريب ول من بعيد، يعين ل يوجد ذكر ألهل البيت  !!، هذا كالموانتهى الكالم  _المخلوقات 

الفهم الشائع،  ث عن األمساء احلسىن يفبذلك إىل أهل البيت ، هو يتحدّ تقول األمساء احلسىن هو ل يشري 
 .يف الفهم التنزيلي

 واضح أو ه مل ُيشر إىل أهل البيت بشكلٍ نوعًا ما أفضل ولكنّ ، امليزان د الطباطبائيامليزان( للسيّ )

ياتها كانوا موجودات مسمّ  هذه األسماء أو أنّ  م شِعر بأنّ  {ثُمَّ عَرَضَهُم}وعَلَّمَ آدمَ األسْمَاءَ كُلَّها_صريح

_ 119الصفحة يف و ،  117 الصفحةيف  كان  _ هذا محجوبين تحت حجاب الغيبأحياء عقالء 
عالية محفوظة عند اهلل تعالى  موجوداتهؤالء الذين عرضهم اهلل تعالى على المالئكة  فتحص ل أنّ 

، وأورد ر إليهم بشكٍل صريح _ هو قطعًا يشري إىل حقائق أهل البيت لكن مل ُيشِ محجوبة بحجاب الغيب
 إن  اهلل عز  وجل   _املقصود األرضني واجلبال والشعاب واألودية وأورد رواية معاين األخبار  الرواية أيضًا أنّ 

هذا  عرضهم وهم أرواح على المالئكة فقال أنبئوني بأسماء هؤالء _ ها ثمّ ل  ح ج ِجِه كعل م  آدم أسماء 
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وهو التفسري ما جاء يف تفسري امليزان  دون تصريح ، هذا كلُّ ُمح مٍَّد وآل ُم ح مَّد ولكن بلِ احلديث فيه إشارة 
 .فغلَّ ة هبذا األسلوب وتالحظون بأسلوب مُ ذه القضيّ ث عن هدَّ الوحيد الذي حت

ات وتنقل عنها الفضائيّ  ، هذه التفاسري اليت ينقل عنها كبار خطبائناغنيه د جواد مُ مّ حمل) تفسري الكاشف ( 
د حممّ  79 الصفحةت فيه الشيعة ، يف ق  خرتُِ الذي اخرتاق املخالف ة ، هذا هو اإلوُتدرَّس يف احلوزات العلميّ 

اجلبال ويشري إىل رواية اإلمام الصادق  _المراد بها معاني األسماء  وعَلَّمَ آدمَ األسْمَاءَ كُلَّها{}: جواد مغنيه

، خالف ذوق أهل البيت وافق املخالفني ا تُ ؟ ألنّ ، ملاذاواألدوية إىل غري ذلك ، فقط هذه الرواية يأخذونا
وافقتهم  إذا اا صادرة منّ وتعلمون أنّ  ا روايات لو وردت منّ الصواب يف خالفهم ، حّت  الذين قالوا بأنّ 

د جواد مغنيه ومثل هذا  حممّ  ولكن تالحظون هذا هو املنهج ، الغريب أنّ الصواب يف خالفهم  فإنّ فاطرحوها 

فسِدُ فيها وَيَسفِكُ فِيهَا مَنْ يُ}أَتَجْعَلُ : ق على اآليةوهو يعل  قرأ لكم باملناسبة لكن أكالم كثري يف تفسريِه 

ة والهيدروجينيّ ة يّ حين ذاك بتأثير القنبلة الذرّ المالئكة لو علموا  وأخشى أن أقول أنّ : يقول {الدِّمَاء

نقرأ جريدة أو حنُن ما أدري هل حنُن  ل م ا أقنعهم شيء _تستعملها أمريكا في فيتنام  التي النابالموقنابل 
يعين هذا  ل أدري ، !!أو يف ذكرى احلرب على فيتناممة حقوق اإلنسان أو يف جلسة ملنظَّ ة يف نشرة إخباريّ 

ع  حممّ  بأّن الروايات د جواد مغنيه التفسري هكذا ، وموجود مثل هذا الكالم على طوله ، ماذا لو مسِ 

، دمٍ  احلديث هنا عن أهم   احلديث عن دم احلسني ، ألنّ  أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفِسدُ فيها وَيَسفِكُ الدِّمَاء{}:تقول

د جواد مغنيه وهو حائر حممّ على األرض وهو دُم احلسني ، ماذا يقول ك دٍم ُيسف   املالئكة عن أهم   عرتاضُ إ
 .وحرب فيتنام ، هذه تفاسريناة ة واهليدروجينيّ يّ بالقنبلة الذرّ 

 د أيُّ أيضًا ل يوج   59 ،58 الصفحةد الشريازي يف حممّ  دسيّ لل( تفسري تقريب القرآن إىل األذهان)

_ إىل آخر يات أسماء األشياء وعالئمها وذلك يستلزم تعليم المسمّ  وعَلَّمَ آدمَ األسْمَاَء كُلَّها{}_شيءٍ 
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ل من تفسري تقريب القرآن إىل األذهان الكالم ، ل يوجد شيء واضح عن أهل البيت ، هذا اجلزء األوّ 
 .د الشريازيد حممّ سيّ لل

حماضرات د باقر الصدر ، هذه د حممّ باقر احلكيم وهو يف األصل للسيّ د د حممّ ( كتاب للسيّ )علوم القرآن
د مرتضى العسكري سيّ الكان عميدها آنذاك   ،ة أصول الدين يف بغداديّ لّ يف كُ د باقر احلكيم د حممّ ألقاها السيّ 

ل من هذا يف وقتِه ، النصف األوّ د مرتضى العسكري وعناية من السيّ برعاية  هذا الكتاب طُِبع  يعين ولذلك 
على نفس د باقر احلكيم سيّ الوالنصف الثاين أكملُه د باقر الصدر بقلمِه حممّ د حماضرات كتبها السيّ الكتاب 

د محمّ  والشيخ عن األمساء _ ثوهو يتحدّ  422 الصفحةيف د باقر الصدر د حممّ النهج والذوق للسيّ 
ها د عبدو يرى أنّ والشيخ محمّ  _الذي نقل عنه أيضًا عامل سبيط النيلي  د عبدوحممّ  هذا الشيخ _ وعبد

جاه تّ  هذا اإلوال تعيين ولعل  ق بعمارة الدين والدنيا من غير تحديد ألشياء وجميع ما يتعل  ا تعني جميع
في تفسيرهما وحكاه  الفخر الرازي _ الطوسي والرازي أيضًا _هو الذي يظهر من كالم الشيخ 

وعليه أكثر  _هم ينقلون كالم املخالفني وهؤلء كلُّ  بن جبير _ومجاهد وسعيد اس الطبرسي عن ابن عبّ 
، كالم  !!هذا هو الرأي الصحيح _الذي ينسجم مع واقع اإلنسان رين وهذا الرأي هو الصحيح المتأخّ 

 .(علوم القرآن)د باقر احلكيم د حممّ هذا كتاب السيّ  ل عالقة له بأهل البيت،

إذا أردنا من تفاسري الشيعة  ل يُعدُّ  التفسري هذا د حسني فضل اهلل ويف احلقيقةمّ حمل( )تفسري من وحي القرآن

وعَلَّمَ }نفس الشيء_ 232 الصفحة يف ولكن بالنتيجة هو حمسوب يف ِعداد الشيعة ،نصفني أن نكون مُ 

ونقل كذلك  األرضين والجبال والشعاب واألودية __ عن اإلمام الصادقنقل رواية _ آدمَ األسْمَاَء كُلَّها{

جاه في تفسير وهناك اتّ  والحمارة واألرض والسهل والجبل ه اإلنسان والدابّ أنّ  _عن تفسري الطربي 
، هذه تفاسري علماء  ما كتبه_ هذا كلُّ تِه وهو الذي اختاره  الطبري يّ ذلك بأسماء المالئكة وأسماء ذرّ 

 .وإىل يومك هذامنُذ زمان الشيخ الطوسي الشيعة 
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يت هبا هي  ة اليت مل آكم ، والبقيّ مالكتب أما يه هذه أهل البيت ،وأين أحاديُث والعرتة إذًا أين  الكتاُب 
أحسن واحد فيها تفسري  ،ة التفاسري نفس الشيءبقيّ  ،ة التفاسريبقيّ  بالعٍ طّ ا أنا على نفس الشيء ،كذلك 

وأوجد هذا  عامل سبيط النيلي الذي أراد أن يتجاوز هذه العقبة ،فة وبالعبارات املغلَّ أشار باجلملة  ،امليزان
ه اعتمد على هذه أصل اخللق وأمر السجود( ولكن ألنّ ) ة وهوعن هذه القضيّ كاماًل املنهج، كتب  كتابًا  

تعامل مع وما  اً ولكن ذهب يف طريٍق بعيد جدّ بعيداً ، هو وصل إىل النتيجة  ، فراح يدوروهذا التقنني ةالنظريّ 
 األمساء وأنّ هذه  أنّ إىل ر ، هو بالنتيجة وصل اليت تتعامل مع املوضوع بشكل مباشِ نصوص أهل البيت 

ن ذهب بعيداً م  ه ك  يف هذا الكتاب ولكنّ إىل هذه النتيجة  ل  وص   ،ُم ح مَّد كان حلقيقة ُم ح مٍَّد وآلِ السجود  
، لو  ة ة القصديّ ذلك رجع ، وهذا من تطبيقات النظريّ بعد و مكان  ودار يف كل  مكان  ًا وطاف يف كل  جدّ 

، لكن الذين ذهب بعيداً بعيداً عامل سبيط النيلي  لكم كيف أنّ  واستخرجتُ الكتاب  عتُ ُمال لتتبَّ كان هناك 
ثت عنه ، الكالم الذي حتدّ ملنهج الكتاب والعرتة ث عن هذا املوضوع وفقًا سأحتدّ ونه و قرأوا الكتاب أو يقرأ

كتاب بالكتاب وفقًا ملذاق العرتة ونفهم ونفهُم النا نفهم الكتاب بالعرتة ونفهُم العرتة بالكتاب بأنّ يوم أمس 
، ل بعضُه بعضًا  اهات بُنيان  مرصوص يشدُّ جتّ يف مجيع اإلالعرتة بالعرتة وفقًا ملذاق العرتة ، تعانق وتناسق 

 .املهدويُّ  احلسيينُّ  احلسينُّ  الزهرائيُّ  العلويُّ  ديُّ احملمّ  ، املنهجُ   يردا ع ل يَّ احلوضيفرتقان حّت 

لنسأل القرآن وفقاً ؟ اءما هي هذه األمس } وعَلَّمَ آدمَ األسْمَاَء كُلَّها{ :ث عن هذا املعىنأن نتحدّ إذا أردنا 

 :ث عن نوعني من األمساءلذوق أهل البيت ، القرآن حتدّ  ،ملنهج أهل البيت

وهَا أَنْتُم وَآبَائُكُم مَا مسَمَّيتُإِنْ هِيَ إِلَّا أَسْمَاءٌ }ث عن هذا النوع من األمساء: إذا نذهب إىل سورة النجم حتدّ 

هذه األمساء هي أمساء املنهِج  ما أنزل اهلل هبا من سلطان، إذًا هناك أمساء   {زَلَ اهللُ بِهَا ِمنْ سُلَْطانأَنْ

 .ها جانباً دع   املنهج املخالف ألهل البيت، ،عتباطي  اإل
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اُء الْحُْسنَى }وَلِلَّهِ األَسْمَ: اآلية الثمانني بعد املئةيف سورة األعراف يف ث عنها القرآن هناك أمساء ثانية حتدَّ 

هذه األمساء تسجد له املالئكة م آدم حبيث بسبب ما يريد اهلل سبحانه وتعاىل أن يُعل  هنا حين{ فَادْعُوهُ ِبهَا

أليس القرآن تبيان ؟ قطعاً هذه األمساء ، هلل هبا من سلطان أم هذه األمساءما أنزل اهل يُعل م آدم األمساء اليت 
 .حبة العرتةشيء بصُ  وقلنا تبيان لكل   شيءٍ  لكل  

القول والفعل واحلقيقة، ماذا ؟ عن صادق العرتة عن صادق فماذا نقرأ يف الكايف ،(إذا نذهب إىل )الكايف

األَسْمَاءُ احلُسْنَى الَّيت ال يَقبَلُ اهلل ِمَن  قَالَ نَحنُ واهلل {اءُ الْحُسْنَى َفادْعُوهُ بِهَاوَلِلَّهِ األَسْمَ}:  يف قولهِ تعاىل؟ _ يقول

أمساء ما أنزل اهلل  ،ثك عن نوعني من األمساء_ هذه األمساء احلسىن ، هذا القرآن حيد  عَمَالً إلَّا ِبمَعرِفَتِنَا  العِبَادِ

، احلصر ر هنا تشري إىل احلصرو واجملر  وتقدمي اجلار   } وَلِلَّهِ األَْسمَاُء الْحُسَْنى{وأمساء هي هلل هبا من سلطان 

ذروا الذين يلحدون يف  { َوذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسَْمائِه وَلِلَّهِ اأَلسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بَِها}طلق احلقيقي امل

على  ما أنزل اهلل هبا من سلطان ، األمساء اليت أنزل اهلل هبا السلطان وهي السلطان  أولئك صنعوا أمساءاً أمسائه 

الكالم واضح ل  ،( وواهلِل أنتمنَحنُ واهلل األَسْمَاءُ احلُسْنَىه األمساء اليت يقول عنها صادقهم: )هذ ،سمٍ  إكل  

ا هؤلء ، أمّ ها عامل سبيط النيلياليت ذهب في ل حيتاج إىل هذه الدورة البعيدة ،كثري  حيتاج إىل تفصيل
 .ةتهم غري قضيّ قضيّ 

مرتبة من هذه  ،يف نفس كتاب الكايف لنذهب نبحث عن هذه األمساء ، هذه األمساء هلا ظهورات هلا مراتب

 تَبَارَكَ وَتَعَالَىإِنَّ اهلل _ ق ، عن إمامنا أيب عبد اهلل عن صادق القول املصدَّ  ،املراتب رواية عن صادق العرتة

نا إذا ذهبنا ألنّ  ،احلروف بعد ذلك جاءت _ هنا األمساء فوق احلروف ألنّ  تخَلَق امساً بِاحلُرَوفِ غَريَ مُتَصَوِّ

الصفحة لة ل يسع الوقت للحديث عنها ، يف رواية طويلة مفصَّ يف اجلزء الثاين، عيون أخبار الرضا  إىل

ا هَائُمَسْأَوَد احِا وَاهَ عنَة مَادَرَاإلِأنَّ اإلبْدَاعَ وَاملَشيئَة وَوَاعْلَم ) ، رواية طويلة:157، 156، 155 ،154، 153
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( هذه احلروف اليت فهم عامل سبيط أَصْالً لِكُلِّ شَيءا هَلَعَي جَتِحروف الَّه الُتِيئَشِمَه وَتِ ادَرَإِاعهِ وَدَبْإِ لُوَّأَ انَكَة وَالثَثَ

ا ، أمّ ، هذه حروف التكوينةحروف لغويّ  ت، ليسةاللغويّ  ا تشري إىل احلروفالنيلي يف بعض الروايات أنّ 
لكم ا صدًى عن تِ ألنّ ة ة ذاتيّ املعنويّ ة ه العالقة اللفظيّ ة هي وجود صويت لتلك ومن هنا قلت بأنّ احلروف اللغويّ 

عنه ث ولكن ل هبذا العمق الذي تتحدّ شيئًا من هذا يف طوايا كتبه ا استشعر عامل سبيط النيلي رمبّ  ،احلقائق

خل ق ُه، خملوق، ليس  _  وَبِالَّلفظِ غَرَي مُنْطَق اً بِاحُلرَوفِ غَريَ مُتَصَوِّت تَبَارَكَ وَتَعَالَى خَلَق امسإِنَّ اهلل_ هذه الروايات

وَبِالَّلون غرَي مَصُْبوغ وَبِالشَّخص غَرَي مُجَسَّد وبِالتَّشبِيه غرَي مَوصُوف  _إسٍم هذا، أيُّ له صوت ليس له لفظ

ة عَلى أَربَعةِ عَنهُ األقْطار مَُبعَّدٌ عَنهُ احلُدُود مَحجوبٌ عنهُ حسُّ كُلِّ مُتَوَهِّم مُسْتَتِرٌ غَريَ مَستُور فَجَعَلَهُ َكلِمَةً تَامَّ نفيٌّمَ

أردت إيرادها لرتباطها ين لكنّ دة وحباجة إىل شرح الرواية معقَّ _ أجزَاء مَعًَا لَيَس مِنهَا واحدٌ قَبَل اآلخر

_هذا  سمُ املَكْنُون املَخزونحَجَبَ مِنهَا واحِداً وَهُوَ اإلفَأظهرَ مِنَها ثالثَة أَسْمَاء لَِفاقَةِ اخَللقِ إِلَيَها وَ _ باملوضوع

 ما هي األمساء اليت ظهرت_ ترَهَي ظَ تِاء الَّمَ سْاألَ هِذِهَفَ_  معنهم صلوات اهلل عليه ،خملوق سمٍ حديث  عن إ

معًا ليس منها واحد   اءقال أجز  ،سم حقيقة واحدة هذا اإلت ، أجزاء تعبري ُمازي وإّل من األجزاء اليت ظهر 
ة ، من هذه األمساء اليت ولكن هذه معاين تقريبيّ قبل اآلخر ، كيف تكون أجزاء ليس منها واحد  قبل اآلخر 

تَبَارَك وَتَعَاىل وسَخَّرَ سُبَحانَهُ ِلكُلِّ اسمٍ من هذه األَسَْماء أَربَعة  فَالظَّاهِرُ هَُو اهلل _ من ذلك اإلسم املخلوق ظهرت

لِّ رُكنٍ مِنهَا ثَالِثنيَ ثُمَّ خَلَق لِكُ_اهتم _ هذه جتليّ  أَركَان فَذَلِكَ اثنَا عَشَر رُكنَاً ُثمَّ خَلَقَ لِكُلِ رُكنٍ مِنَها اثنا عَشَر رُكنَاً

 ،سم املكنونات لذلك اإلاليت هي جتليّ هذه األمساء _ فَهَُو الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ امَللِكُ القُدُّوسًا إِلَيهَا فِعالً مَنسُوب اًامس

وَذَلِكَ قَولُهُ : ، إىل أن يقول يف آخر الروايةوحنن األمساء احلسىن هكذا قال الصادق صلوات اهلل وسالمه عليه 

ائِكَ الَّتِي وَبِأمس)_ أيًَّا ما تدعوا  {وا فََلهُ األَسْمَاءُ احلُسْنَىرَّمحَن أَيَّاً َما تَدْعُقُلْ ادعُوا اهلل أو ادعُوا التَعَالَى: }
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الَ فَرَق بَينََك وَبَينَهَا إِلَّا الظاهر يف الدعاء الرجيب هو هذا: ) ( أيًَّا ما تدعوا ، هذا املضمونمأَلَت أَرَْكانَ كُلِّ شَيء

 ر أمهلُه علماء الشيعة ، إذا كان هلم حق  وحتدثوا بعمٍق آخ   ،ثواة حتدّ هبذا العمق األئمّ ( أَنَّهُم عِبَادُكَ وخَلقُك

ما قوهلم يف  ،ملناسب على فرض فهمهم أن يذكروهااأو ل جيدون من ل يفهمون هذه املعاين العميقة  منّ أل
 ؟ هذه الروايات

األَسْمَاء كُلَّها { أَسَْماءُ أَنبَياء اهلل وأمساء مُـحَمَّد وعليّ } وَعَلَّمَ آدَمَ ) عن اإلمام احلسن العسكري الرواية

( ماذا يفعلون مبثل هذه وعُتاة أعدائهمشيعتهم  بني من آهلما وأمساء رجال منوفاطمة واحلسن واحلسني والطيّ

 حيفظُه كلُّ هذا الدعاء  ،الكلمات اليت تاب هبا آدمثت عن ؟! ومثل هذا كثري ، الروايات اليت حتدّ الروايات
ئيل قال يا مها اهلل آلدم وحني نزل جرب هي نفس األمساء اليت علّ  هذه الكلمات تقول بأنّ  الرواياتالشيعة ، 
والبعض منها موجود ، نفس األمساء ، وهذه روايات كثرية رين بتلك األمساء ، وهذه رموز ذك   ،مينجربئيل عل  

 يف كتب املخالفني وهي روايات  ( هذا موجود حّت بِحَقِّ مُـَحمَّديَا مَحمُودُ هذا الدعاء ) ،يف كتب املخالفني

اهلل  جِجَاء حُمَسْأَ مَآدَ لَّمَعَ)أيضًا  د الطباطبائيونفس الرواية اليت أشار إليها السيّ ، هم  األمساء أمساؤ أنّ كثرية 

 .(هَالِّكُ

هذا   ،والنبات والشجر واجلبال من األرض: أمساء األودية ه قالهذه الرواية اليت جاءت عن اإلمام الصادق بأنّ 
هذا  نّ فهم املخالفني حنُن ل نعتمد عليه أله أقرب إىل كالم صحيح ولكن هذا لبيان جزء من احلقيقة ومبا أنّ 

كلمة أنا أريد أن أكتب مثاًل   ،ا كيف جزء من احلقيقة ، هذا مثل قويل حينما أمسك بالقلمأمّ  سطحي   فهم  
احلرب موجود يف هذا القلم  باعتبار أنّ  ،يا ُم ح مَُّد يا عليُّ يف هذا القلم  إنّ  هبذا القلم فأقول عليُّ يا ُم ح مَُّد يا 

فلمَّا كان  ،ة، موجودة بالقوّ رباً موجودة يف احلفلسفيّ  ،ات اليت ستخرج من القلم هي موجودةهذه الكلم وكأنّ 
هذه  ة ، فكلُّ موجودة فيها بالقوّ احلقائق  وكلُّ الوجود  كلُّ األمساء احلسىن   ،األمساء احلسىناحلديث عن 
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( وليس فقط فَمَا شَيءٌ مِنَّا)احلقائق موجودة يف هذه األمساء ، حنُن خناطبهم يف زيارة الُندبة غري دعاء الُندبة 

نا ، لكن ألنّ ا ومن غرينا( منّ إلَّا وَأنْتُم لَهُ السَّبَب وَإلَيهِ السَّبِيل  فَمَا شَيءٌ مِنَّا)ث عن أنفسنا نا نتحدّ لكن ألنّ  امنّ 

ضح احلقيقة ، هذا هو هبذه الطريقة املوجزة اليسرية تتّ  ،هذا هو فهم الكتاب والعرتة، ث معهم نناجيهمنتحدّ 
ث عنه ، هذا هو منهج املخالفني وهذا هو منهج علماء الشيعة الذي هو منهج الكتاب والعرتة الذي أحتدّ 

وهذا  ،طويل ئٍي وجهدٍ ل  بعد وصل إىل احلقيقة ولكن هو منهج عامل سبيط النيلي عني منهج املخالفني ، هذا 
 .واحلكُم إليكم ،ملنهج املهدويُّ اهذا هو هو منهج الكتاب والعرتة 

ّلعاملّسبيطّالنيليّيفّنهايةّاحلديثولكنّبقيتّكلمةّواحدةّ إذا كانت اللغة تعاين ّ:،ّأقولأقوهلا
 اللغة تعاين من ؟ أمل تقل بأنّ ةعتباطيّ  بنفس اللغة اإل؟ أليس كتبت   هباهبا وألَّفت   عتباط إذاً ملاذا كتبت  من اإل

 اً ؟ ل أنت أوجدت نظامًا لغويّ أنت كيف أفهمتنا هبذه اللغةي إىل ضياع معانيها ، إذًا وهذا يؤدّ عتباط اإل
ة ، سؤال  عتباطيّ بنفس اللغة اإللنا  فكيف كتبت   ،الكلمات ألن نفهم  يف الكتابة ول أعطيتنا قاموسًا جديدًا 

، هو  احلقيقّية املعاينل إىل عتباط فهي ل ُتوصِ من اإلا تعاين ، هو يقول اللغة مبا أنّ لن يستطيع أن جييب عليه 
  نعرف  حّت  اً اللسان وما أعطانا قاموس سث بنفدّ الكتب ، وحت فيها يف كل   بنفس اللغة اليت ُيكت  بكتب 

األلفاظ  س قواميس جديدة ألنّ نؤس  أن  ة لبدَّ ة القصديّ ه يف النظريّ باعتبار أنّ ة ة القصديّ املعاين وفقًا للنظريّ 
املوجود يف  عتباطيّ وفقًا للمنهج اإل، حنُن اآلن نفهم كتب عامل سبيط النيلي ة واملعاين فيما بينهما عالقة ذاتيّ 

ُمنا هذا ليس صحيحاً الكلمة م ،معاجم اللغة إذًا ملاذا هم ليس صحيحًا كان هذا الف    ؟! إذاعناها ، هل ف  ه 
؟ حني ة أين، العلّ ط  يف الفهم هو ختبُّ ؟! ل على اللغةإذًا ملاذا ُيشكِ ، إذا كان ما نفهمُه صحيحًا ايكتب هب

دائماً  ،احلافظة األمينة ألنّ  لو كانت النوايا سليمة واألهداف صحيحة حّت  طنتخبَّ  نبتعد عن الكتاب والعرتة
 ،دينكحياتك وعلى ن على تؤم   ،لشامِ و ق ل  طتأمني مدعاية ، شركة  ،وهذا إعالن   ،الواضح العنوانأقول 
ومن الدوران يف هذه ط ومن املشي مع املخالفني عتباط والتخبُّ ، أمان  على عقلك من اإلعلى آخرتك أمان  

 .فاطمة وآل فاطمة: أمان  من الضياع ،احللقات البعيدة

ّ
 
ّتصبحونّياّأي

 
ّّونهاّالفاطمي

 
ّعلىّواليةّومود

 
ّةّفاطمةّوآلّفاطمة.ةّوحمب
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ّ.أسألكمّالدعاءّمجيعاّ 

ّ ّمعّعنوانٍّجديدّإنّشاءّاهللّتعاىلموعدناّغدا 

من املطالب ًا ن واختصرت كثري قدر ما أمتكَّ اإلجياز   ة حاولتُ ة القصديّ متَّ احلديث يف هذه احللقة يف النظريّ  
لكن ختامًا أقول عامل سبيط النيلي مؤمن  ، من جهاٍت أخرى ا إذا سنحت فرصة أخرى نتناول املوضوعلرمبّ 

ة لقلَّ  ،يف أحضان املخالفني رتكاس، حاول أن يتجاوز اإلعتباطيتجاوز اإل حاول أن ،حمُِب  ألهل البيت
األمور إىل هذه  ه  بَّ ن  ه لو ت   أنّ  عتقدُ ات، وأوقع يف هذه املطبّ  البيتته ومعرفته حبديث أهل ة موسوعيّ العِه ولقلّ اطّ 
 ،مجلًة وتفصيالً  ين أخالفُه يف املنهجيف بعض املطالب ولكنّ  ، أوافقهُ ه يبحُث عن احلقيقةعاِنداً إنّ  ما أجدُه مُ إينّ 

مها أحد ل ينفكُّ ٍة فهو يعتمد على قدرتِه وحبثِه وأنا أعتمُد على الكتاب والعرتة مبا يف الكتاِب والعرتة من قوّ 
 :عن اآلخر، كما قلت قبل قليل

ّ
 
ّفاطمةّوآلّفاطمةّصلواتّاهللّوسالمهّعليهمّأمجعنيّة ّتصبحونّعلىّمود

ّ
 
ّواهلوىّزهرائيزهرائي

ُ
ّونّحنن

ّياّزهراء

 .يفّأمانّاهلل

ّ
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 * ملّف التنزيل والتأويل متوفر بالفيديو واألوديو على موقع زهرائيّون 
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