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 بسم اهلل الرحمن الرحيم
، سيما خليفة اهلل يف األرضني، واللعنة على أهل بيته الطاهرينحممد و سيدنا الصالة على و  احلمد هلل رب العاملني

 ، وال حول والقوه إال باهلل العلي العظيم.أمجعنيأعدائهم 
 مناهج التفسير

 بين التفسير الظاهري والتفسير الباطني
(5) 

ووُر كتابااه المياار     قااال اهلل العظاايم يف ِنتوواآن واُْ ا َر اَل موواُه ُهووني ُْ ِا ُْ ماوواُه ُمَأ َنوو ِنتوواآا من َا كا اَيووتا اَل َا ُهوو ا اليووَي ْاََووو
انا في ْن واموا اواَع اومُ   ُمتاشابنهاُه فاأاميا الَي ناوتن وااَبتنلواءا باَأوا نو ُْ اَبتنلواءا اَلفنتوَ َنو َااَوُ  فواياتيبنُعو ما موا باشواباْا من َم  ُْ  قُو ُو بنهن ُْ ِنَّي ال يو باَأوا او

َيكيُر ِنَّي ُْوُل ا اأَلاَلباآن  ُخ ما فني اَلعنَ من اواُق ُل ما ممانيا بنْن ُكلٌّ منَن كنَندن رابِّنا واما اا  .(1)واالرياسن
: بصائر وُْ   طُرالبأث األَو

الفاصاالة ودااد  لنااا املر عيااة يرساام لنااا احلاادو  ياادور حااول جناااهس التفآلاا ، وامييااة الميرطااة اصاال  ك  ااار عااا   البأووث
تعراض جمموعااة جاان اساابلتفصاايل فلنمهااد ل، والتأوياال يف التفآلاا  والضااوابا العاجااة يوضاا  لنااا املآلااار الصاا ي املنهجيااة و 

 البصائر القرآنية الميرطة 
 المتشابهاه متشابهاه!

يف جعا  املتشاابه علاى  آلاة ان )املتشاااا(( هاي، كااهاا جتشاااة، وأللاا ألن املفآلارين اختلفاوا البصيرة األولو:: 
أقوال، كما سيجيء، وأللا جن الروعة يف التعب  واحلميمة يف اختيار املفار ا( حياا انت ال للمتشاابه جصاطل  جتشاابه 

 فتأجل! يف حد نفآله!
ِنتاآن ف سفت  َر اَل  دوم )ْمهاه الِتاآ( ُهني ُْ

ِنتاآن ان التعب  با البصيرة الثاَيت: َر اَل جقتضى القاعدة األولية ان يقال )هنَّ أجها( الميتااب( كماا  جع ان ُهني ُْ
أجها( صاحلا(، هنَّ نآلاء جؤجنا(( ال )هنَّ أ  صاحلة، هنَّ اجرأة جؤجنة(، هذا التعب  يآلتبطن نميتة  قيقة  اقول  )هنَّ 

إيضااحها عاا اختياار فناا علاى ضاابا هاا  جان ضاوابا التفآلا  والتأويال، وهاذه النميتاة طمينناا كوهناا اعر   داً وجهمة  اداً  
َُ قوا ياُموو ما كا اوو: النِّسوواءن وهااي قولااه اعااا    ،هااافياملممينااة آيااة أخاارل والتطاارت للم ااتمال(  فاا ن امتماال يف  (2)الرِّجووا

 أللا االحتماال( التالية 
 .)اجملموع على اجملموع( ان جمموع الر ال، ال كل واحد واحد جنهم؛ قواجون على جمموع النآلاء -ْ

                                                           

 .7آل عمران  اميية سورة  (1)
 .43سورة النآلاء  اميية  (2)
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 .)اجملموع على اجلميع( هم قواجون على آحا هن  ان جمموع -آ
 ،و تاهان كل واحد واحد جن الر ال )املعا  عنه باجلميع جقابل اجملموع( قوا  علاى كال اجارأة اقابلاه، أى علاى    -ج

)اجلمياع أو أجرهاا  فميل واحد جن الر اال يف جقابال واحادة جان النآلااء )إ  أربعاة جان القو اا(( قاوا  علاى اادب   اؤوهنا
 .لى اجلميع(ع

 .)اجلميع على اجملموع( ان كل واحد واحد جن الر ال قو ا  على كل النآلاء -د
ل لاه ثَّااهليئاة اال تماعياة والبشطاري  ايئية واالنضاما ، عمياع اجلمياع الاذى ط   فيهاا الحا واجملموع جثالاه الااباة حياا ا  

 الالبشر ية.بن ِو ، بل بميل واحدة جن أ جارها بدون االنضما  واهليئة اال تماعية
اللف  مبا هو هو ينفت  على هذه االحتماال( األربع، والقرينة اخلار ية هي املعينة للم تمل الثالا، جثاًل لميان  فإم  

ِنتاآن اميية جور  الب ا  َر اَل باكاة ااال   االق الباب على كل االحتماال( إال واحدة جنهن ، إأل يميون املارا  ُهني ُْ
األساا  واملصادر واملر اع إليضااحه وفهماه والااور  هايموع اميياا( امميماا( هانَّ أ  الميتااب أى ان جم فرا  واجلمع،اإل

فيه، مماا يعاا ان جعرفاة بعاك امميماا( ال يميفاي، وبعباارة أخارل  ليآلاحم كال آياة حمميماة هاي أ  للميتااب كلاه، وال كال 
وع اميياا( امميماة هاي أ  للميتااب كلاه ، بال  جمماوإن كان بعضها كذلا آية حمميمة هي أ  ميية أخرل جتشااة اقابلها

 املرا  كل آيااه مجيعاً وجمموعاً.
يعااا، بعبااارة أخاارل  ان جاان ال يعاارس كاال النواساا  جاان املنآلااوخا(، والعموجااا( وامل صصااا(، واملطلقااا(  وذلووت

فاناااه ال يصااال    واملقيااادا(، واميياااا( املميياااة واملدنياااة، و اااأن الناااقول ورااا  أللاااا، ولاااو باعتبارهاااا قااارائن علاااى املااارا  اجلااادى
 االحتجاج الميايف و  .. وأللا هو جا ور  يف روايةكمفآلر للقرآن المير !

ق وواِ واباوواطنِ  يف حااديا  وياال   ففااي الميااايف الشااري  قااال اإلجااا  علااي  باِ  ،ِنمي فنووي ْااَوودني النيوواسن حا َن وو ووَدقاِ واكا  ،واصن
ووخاِ واماَنُسوو  اِ  َااسن موواِ وا  ،واكاام وواِ وا ااص وواِ  ،وا ِا ووابنهاِ واُمَأ موواِ  ،ُمتاشا َفظوواِ واواها ْن  ،واحن َنآا كا اوو: راُسوو َن ال يوو كا اوو:  واقاووَد ُكوو

َا  اطنيباِ  تي: قاا َا  ،كاَهدنهن حا ا النيواسُ  :فواقاا اباوتُ  ،ْااورها َي ِا ثُووراَه كا اويي اَل ونا  ،قاوَد كا ُه من َْ ماَقعاودا و ي ودِا فواَ ياتابوا َاآا كا اويي ُمتواعامِّ و وَن كا فاما
َن بواَعدنهن   ثُمي  ؛النيارن  ْن من َنآا كا اَي َن ْارَبواعاٍت لاَيسا لاُهَم  اامنُس... ،ُك ا ْابااُكُم اَلأادناُث من ِنَيما ورا راابنوٍع    إ  أن قاال وا وام ا

ْن  َنَآ كا ا: راُس َن ال ي َِ ْن  لاَم اا ْن وابواَعظنيمواِ لنراُسو َن ال يو َ فِا مننا ال يو َنآن  ا ِا ُْ باوَل حافنوما ماوا لاوَم  ُمَبلنٍض لنَ  و اواَنسا
َنُسوو ونا اَلما وو ا من ُْ، واكا نوما النياسن َنوو ُقَم من ْن والاووَم اواونوَ َنَد فنيو وومنعا لاوَم ااوو وا سا ْن كاما واءا بنوو َا ْن، فا وو وو ن ساومنعا كا او: واَجهن ولا بنالنياسن ، فواعامن  خن

َنُس خا، فاإنمي ْاَمرا النيبنيِّ  وُ  وا  وارافاضا اَلما َثُل اَلُقَرممن َااسن و ُم من ُِ واما اا وابنُْ، قاوَد كا وُم واُمتاشا ِا ٌّ واُمَأ وا ٌّ واكاوا ماَنُسو ُخ وا ا
ْن  ووَن راُسوو َن ال يوو ْن  من وولي فنووي كنتاابنوو َي واجا ُْ كاوو َا ال يوو ، واقاووا ثَووُل اَلُقووَرممن ووا ٌّ من َُ  ا وو ا ٌّ واكا َُ كاووا وو ا ووامن كا ُْ واَجها َُ لاوو وو ا ِا مووا اَل

َُوُه واما َا  ُْ فااََوتواُه امباُكُم الريُس َُ فاُخ ُْ  هاُكَم كاَن ْن واراُسو ُل ُْ بنو ُْ كا ا: ماَن لاَم اواَعرنَف والاَم ااوَدرن ماوا كاناو: ال يو  فواياَشتابن
  ْن َالاوَ  كا اوو: راُسو َن ال يو وا َوا ووا بنخاطِّوي، واكا ي  فاما تاَبتُوها ِا وا كا اويي فا ها ووا، واْاَم ا ونا اَلُقوَرممن ِنَّي ْاقَوراْاَنيها ووا مااووُت من ننوي باَأونا اها ما

ْا ْاَم اُوَعطن  ماهاا واُمتاشاابنهاهاا وا ااصيهاا واكااميهاا، واداكاوا ال يو ِا خاهاا واماَنُس  اهاا واُمَأ َااسن يراهاا وا وا وابواَفسن وا فاما َفظاها وا واحن ياننوي فواَهماها
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تاَبتُ  ُه كا ايي واكا ْن واَّا كنَ ماِ ْاَم ا يُ  مااِت منَن كنتااآن ال ي ٍَ َاسن و ا وَن حا ُْ من ُْ ال يو و َيئاِ كا يما ْا لني بنماا داكاا واماا بواراكا شا َُ داكاا ال ي ُْ ُمَن
وَن طااكاوٍت ْاَو ماعَ  ُْ من وٍد قوابوَ او ٍَ كا او: ْاحا َا ُِ ُم واَّا كنتااٍآ ُمنوَ ُْ واَّا حارااٍَ واَّا ْاَمٍر واَّا َواَهٍي كااما ْاَو اا فنَظتُو ْن واحا ننيو وياٍت ِنَّي كا يما  صن

ا قواَ بنوي كنَ مواِ وافواَهمواِ  ْا لني ْاَم ااَموأا ُه كا ا: صاَدرني واداكاا ال ي دِا ثُمي واضاعا اادا َرفِا وااحن مواِ واَُو رِا، فواُقَ وُ : فوا اَم ْاََسا حا َِ واُح
ْا لني بنماا داكاَ ها لاَم ْاََسا  َُ داكاَ ها ال ي ْن بنأابني ْاََ ا واُْمِّي ُمَن َيئاِ والاَم اواُفَتنني شايَ ااا َابنيي ال ي ُْ ْا فواتاتاخا يُف كا ايي  شا ُء لاَم ْاَكُتَب
َهلا  َا : َّا لاَسُ  ْاباخا يُف كا اَيتا النَِّسيااما وااَل َا ا بواَعُد فواقاا  (1)النَِّسيااما فنيما

جاًل، وإال فقاد أللا فان املفآلار بال ان يمياون حميطااً بالميتااب كلاه كاي طميناه ان يقاد  افآلا اً صا ي اً جتمياا وك :
جاان  هااة أو  هااا(، وأللااا نظاا  الفقيااه فانااه ال يميااون جمتهااداً إال إألا ا تهااد يف  ى،جاان راا  أن ياادر  يتآلاارب إليااه اخلطااأ

 ون األصااول أو العميااع فلااايع  أو يف االجااارا( (2) ون الاابعك آخااار االجااارا( بعااكاألصااول كلااه، أجااا إألا ا تهاااد يف 
ولااو انق لنااا فانااه جمتهااد جتجااقف ال جطلااق، فااال يصاال  جثاال هااذا  ،صااو ال مبجتهااد وكااذا لااو ا تهااد يف كتاااب الطهااارة  ون

 املفآلر أو األصويل جر عاً عاجاً أو كمصدر جوثوت جتمياجل.
إال الراس ون يف العلم فهم الذين طميانهم إألاً افآلا ه واأويلاه عان  المير  اميا بميافة امميما( وعلو  القرآن وليس

واموا اواَع اوُم ولذا قال اعاا    ؛خطل لل أو طأ أو وجن  ون التعرض خلريل أو  ا  علم وجعرفة و راية وخاه جن  ون
ُخ ما فني اَلعنَ من  ُْ واالرياسن ُْ ِنَّي ال ي وا  وقاال رساول اهلل  باَأوا ا وَن ْاراادا مادناناوتا اَلعنَ ومن ْاَاوا مادناناوُت اَلعنَ ومن واك وي باابنها ، فاما

َن باابنها  ا من  .(4)افواَ ياَأبنها
ِنتوواآن هااذا املقطااع جاان امييااة الميرطااة  ان   :والنتيَووت َر اَل يف افآلاا  العليااا يعطينااا ضااابطاً واضاا اً للمر عيااة  ُهووني ُْ
إأل جا اجااحم جمموعااة امميمااا( كلهااا بن ااو البشااري  اايء هااي أ  الميتاااب فانااه ال طمياان ألحااد افآلاا   العقيااق؛ الميتاااب

هااو ا وإيضاااا انااه علااى أللااا فمااا ذللااا( كلهااا.. وساايجيء جقيااد افصاايل الميتاااب إال إألا كااان حميطاااً مبجموعااة امميماا
 جوقع املفآلرين، فانتظر.

 الف سفت العامت ل مأِماه والمتشابهاه
 الآلااار  ان الفلآلااافة العاجاااة المياجناااة وراء امميماااا( واملتشاااااا( والاااد اوضااا  أيضااااً، إ  حاااد كبااا ،  البصووويرة الثالثوووت:

ياااا( القااارآن الميااار  ساااواء جااان حياااا انتقااااء املفااار ا( أ  جااان حياااا كيفياااة التاااألي  يف الاااا الصااايارة الفريااادة مي اخلالاااد
 والرتكيل، هي 

 هو كائن كان وكما ة ان يميون الميتاب التدويا كما  بدي  انتس ال وهرية صائص خبهنالا عوامل سابقة اتميق  ن  إ

                                                           

 .23-22ص 1، الميايف،  ار الميتل اإلسالجية ا  هران  جثقة اإلسال  الميليا (1)
 ك جية الظواهر  ون ان بتهد يف حجية خا الواحد، أو العميع. (2)
 .324بن  عبة احلراين، حت  العقول، جؤسآلة النشر اإلسالجي ا قم  صاحلآلن  (4)
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 كالم العين والأقائق الخارجيت
: اخلار ية، ف ن عامل التميوين جعقاد، جتشاابا، جتاداخل، لاه  ااهر وباا ن  عامل العني، والواقع واحلقائق العالم األَو

ليااا( اميباال وبطااون، وسااط  وعمااق، وكمااا ان جاان يقصاار نظااره علااى الظاااهر  اهاال، كااذلا جاان ياااور يف األعمااات  ون 
 ر.ا ِ خمالص ي ة 

  ينيةالظواهر التميو  اطو ولنآلتعرض بعك األجثلة املبآلطة لبعك األعمات األولية المياجنة وراء س
لمين هذا الظااهر ففاي خلفاه أساراراً جذهلاة يميفاي ان ناذكر  ، بهجثاًل له  اهر هو لونه ورائ ته ورلظته وجا أ فالدَ

محااراء! و ع عنااا االساارار     ةكري ااجنهااا أبآلااطها وهااي ان املليماارت املميعاال الواحااد جاان الااد  دتااوى علااى  آلااة جاليااني  
دار( لا  نبااً إ   نال املو و ة يف املليمرت الواحد وضعحم بشميل جتآللآلالا( ميري  املميتنقة يف كل خلية! ولو ان هذه ال

جياال  216222أو  ألاا  كيلااوجرتاً  أربعاانيحااول األرض أكثاار جاان سااحم جاارا(! ويميفااي ان نعلاام ان حماايا األرض يقااارب 
 حبرى!

إ  را   اهره واضا  بآلايا، فاناه هات، جتجاقى، يصال  ألن ااقرع فياه اخلضاروا( أو ااار  فياه الفآلاائل  والتراآ،
  حقائق خفية جذهلة أللا، لميننا عندجا ناوص بآلالا العلم إ  أعماقه سنميتش 

 ان الارا  الواحد جن الرتاب دتوى على أكثر جن ثالثة جليارا( جن أنواع البميرتيا! -
جائة أل  و  !وايةان املرت املميعل الواحد جن الرتاب دتوى على جائة جليار  رثوجة! وجأيت أل  جن الديدان العنميب -

 جن احلشرا(!
كال ، فاان جتوساا الشاعرا( املو او ة يف رأ   جان اخلفاياا والباوا ن دتاوى عاملااً ولميناه بآليا يف جظهره  وشعر الْرس

ي الاد اصابا الشاعر بااللون األساو  هاو  ،بايةِصاياة ورادة هن   هي ثالمثائة أل   عرة، وكل  عرة حتتاوى علاى رادة إنآلان 
كماا حتتاوى الشاعرة الواحادة علاى بصايلة وورياد   ،يك!املاكناة البيولو ياة صاار الشاعر أباجثاًل فلو اعطلحم أو ضعفحم هذه 
 .(1)و ريان وعصل... إ  ر  أللا

ُرُه ْاَنيوُق  ، نولاه أعماات وباوا اً اهر لاه  افاان الميتاب التمياويا، فمياذلا الميتااب التادويا، القارآن الميار ،  وكما ظاواهن
يووقُ  ُْ كامن خاار جاان  ون ان يلايااه، عميااع جااا اصااوره الظاااهريون واحلشااويون كمااا ساايأيت، وكاال جنهمااا يميماال امي (2)وابااطننُوو

 وعميع جا اومهه بعك البا نيني، كما سيظهر.
 كالم الع م والمعرفت

 .واملعرفة، فان املعارس والعلو  جتدر ة يف املراال، جن أ ىن  ر ة إ  أعقد جرابة مالعلعامل العالم الثاَي: 
يا( إأل ابدأ جن  دول الضرب جثاًل والذى يفهمه كل  فل لتصال إ  اجلاا واملقابلاة األجثلة على أللا  الرياض ومن

                                                           

 والآلنة للدكتور حممد راال النابلآلي. القرآنجتقبع جن كتاب اإلعجا  العلمي يف  (1)
 .845ص 2ثقة اإلسال  الميليا، الميايف،  ار الميتل اإلسالجية ا  هران  ج (2)
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 بعك األألهان القوية  داً.جن وحآلاب التفاضل.. وهميذا حىت ال طمين إ راك بعك جعا الهتا إال 
ين الفلآلافي، ويف األجثلة  بعك الب وث املنطقية والفلآلفية، جثل الفرت بني املعقول الثاين املنطقاي واملعقاول الثاا ومن

 املنظوجة افريق  قيق ال يفهمه إال الدار  إأل يقول 
 يف"اصااس اإلنآلاان بالميلياة وعروضاها لاه كالمهاا  أى االاصاس باملعقول وعروضه ك " وضكان االاصاس كالعر   إن")

 و  الثانية.أى بلف  الثاين واملرا  بالثاين جا ليع يف الدر ة األو  نظ  اهلي صفي"  عقلا فاملعقول بالثاين
 ف رج جن البيحم اعري  املعقول الثاين أنه العارض الذى عروضه للمعروض وااصاس املعروض به كالمها يف العقل.

عروضاه ا مبا")مث بعد الفراغ عن بيان جفهو  املعقول الثاين باصطالا املنطقي أ رنا إ  راه باصطالا احلميايم بقولناا 
أى االاصااس باه فهاو جان بااب احلااذس  "( ااصاافه)"أى يف عقلنااا  "( ه العاني أو فيايف)"  ساواء كاان ااصاافه " آلامبعقلناا ارا
 .("رسم")  واإليصال
وساااائر جوضاااوعا( جآلاااائل املنطاااق كالنوعياااة واجلنآلاااية  " سملعر  كاااا   األول"أى املعقاااول الثااااين املنطقاااي هاااو  " فااااملنطقي"

بالنآلاابة إ  اإلنآلااان وااصااافه اااا يف العقاال ألنااه يف والذاايااة والعرضااية والقضااية والقيااا  فعااروض املعرفيااة لل يااوان النااا ق 
 اخلارج  قئي واجلقئي ليع جعرفا فما يف اخلارج ألا( احليوان النا ق ال وص  جعرفيته.

 .فمن الذى يفهم أللا إال الباحا الدار ؟ (1)(" جصطل  للفلآلفي"  أى ثاين الراني "ثانيهما"
الميثرة والعميع، والشاهد صعوبتها وعمقهاا ولايع صا تها  بعك جباحا املشيئة واإلرا ة، والوحدة يف عني وكَلت

 أو سقمها إأل قد اميون املفاهيم ص ي ة جعقدة أو عميقة وقد اميون با لة جعمقة.
 كالم األذهام
 ، بدر ااه، إ  الذكي، مبراابه.البليدعامل األألهان، فان االألهان أيضاً خمتلفة جتدر ة جن  العالم الثالث:

 تكالم ال ج داه ال فظي
عامل الو و  اللفظي فان املفر ا( وأ باه اجلمل واجلمل قد امياون واضا ة بآلايطة وقاد امياون راجضاة العالم الرابع: 

( الصامدصعبة، ويميفي التمثيل لذلا جن عدة علو  با)احلمك النووى الريبو ى( )االستص اب القهقارى( )الآلارجدية( )
 ( )االحرجنا ( وهميذا.ىر   اجلِ )افرنقعوا( )اميأكأمت( )

 كما قد اميون املفر ا( واجلملة راجضة لألفها  العا ية.. فمثاًل قوله 
 ُرآي وارقووووووووووووووووووواءا هتووووووووووووووووووو ٍف فوووووووووووووووووووي الُ وووووووووووووووووووأ:)

 

ووووووووووووووووووٍَ  صاووووووووووووووووووداح  فووووووووووووووووووي فواوووووووووووووووووونانن    (2)ذاهن شا
 

 ذكووووووووووووووووووووووووره ِنلفوووووووووووووووووووووووواِ ودهوووووووووووووووووووووووورِا صووووووووووووووووووووووووالأاِ 
 

ََووووووووووووووووووووووي  ََوووووووووووووووووووووواِ وهاجوووووووووووووووووووووو  حا  فبِوووووووووووووووووووووو  ح
 

                                                           

 128-123ص 2شر ناب ا هتران، جاملال ها ى الآلبقوارى، جنظوجه جالها ی سبقواری، ن (1)
الورقاااء  احلماجااة يف لوهنااا بياااض إ  سااوا . واهلتااوس  كثاا ة الصااياا. والشااجو  اهلاام واحلااقن. والصاادا  رفااع الصااو( بالاناااء، والفاانن   (2)

 الاصن.
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 فبِوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووائي ربموووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووا ْريقاهوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووا
 

 ((5)وبِاهووووووووووووووووووووووووووووووووووووا ربمووووووووووووووووووووووووووووووووووووا ْريقانووووووووووووووووووووووووووووووووووووي 
 

 اخلب  باللاة والبالرة، عميع البيحم الثاين  فالبيحم األول يصعل فهمه على ر 
 وكذلا قول الشاعر 

َولاووووووووووووتٍ  ووووووووووووَيفاِ لندا  فاوووووووووووإنَم ايووووووووووووُت بواَعووووووووووووُض النيوووووووووووواسن سا

 

  َُ ووووووووووووووووا واطابُوووووووووووووووووَ   فافنووووووووووووووووي النيوووووووووووووووواسن بُوَ قاوووووووووووووووواُه لاها

 

 وأصعل جنه 
 راماَتننووووووووووووووووي ماوووووووووووووووويٌّ بنوووووووووووووووواَلها ا  راَموووووووووووووووويا ُمَم اووووووووووووووووعٍ 

 

ُْ األاواالنوووووووووووسُ   ُن لاوووووووووووَ ٍ  لاوووووووووووَم بُعنَقووووووووووو ووووووووووونا الَووووووووووو اَح  من

 

وووووووووووووووابن  ووووووووووووووورن فنيهنما ََ ََ اوااَووووووووووووووونن لاوووووووووووووووَم اا وووووووووووووووَينن َا نوا  عايوَ

 

وووووووووووووووامنسُ   يوووووووووووووووٍد ُح ِّووووووووووووووويا الووووووووووووووودرري شا اُم واجن  ضاوووووووووووووووما

 

 ور  أللا كث .. كث 
ان الميتااااب التااادويا كاااان اقااادير بارئاااه ان يمياااون جعجاااقاً خالاااداً أبااادياً، لاااذلا كاااان ال باااد ان يضاااارع العاااوامل  وحيوووث

بطون ويف ان لظااهره  ااهراً وبا نااً ولظااهر الظااهر باا ن و ااهر وهمياذا، لاو األربعة الآلابقة بل ويقيد عليها يف األعمات 
راٍة ولاذلا قاال اعاا    ،جااً ي متافالاليقوأجا البطون فهي ر  جتناهية بن و الاليتناهي  َا و وَن شا والاوَ  ْامي موا فنوي اأَلاَرمن من
عاُت ْاَبُأٍر ما  بوَ َن بواَعدنهن سا ُه من َاَُ حاِيمُ ْاَق َُ وااَلباَأُر ااُمدر ْا كا ْن ِنمي ال ي  .(2)َافنداَه كا نماُه ال ي

 البأث الثاَي مناهج التفسير
املنهس الظاهرى واملنهس البا ا، حيا سنميتشا   مهاجناهس التفآل  جتنوعة وكث ة فلنبدأ مبنهجني جنها جتقابلني  م  ِ
إال إ  الضالل وكاان  أللا  ْده  ياطق  فضاعحم عليه املعرفة ومل  الدال  ء عن كاجل احلقيقة واقتصر على  ق  يط مِ عط جنهما  ان كالَّ 

 .آخرها كمن اقتصر جن ال إله إال اهلل على صدرها  ون
 المنهج الظاهري

القاارآن المياار  ألا بعااد  واومهااوا، البااا ن واألعماااتوا علااى  اااهر األلفاااي، ومل ينفااذوا إ  دمجااالظاهريااة، وهاام الااذين  ْوَِّ:
 آل ه أو اأويله هلو خطأ وخطل.. وعلى سبيل املثال افو ان أى جتاو  عن النص إ  حتليله وألهبوا إ   واحد هو الظاهر فقا

الشهرستاين  )اعلم أن مجاعًة كب ًة جن أهل الآلل  كانوا يثبتون لل ه اعا  صفاٍ( أ ليًة جن العلم والقدرة واحلياة  قاَ
واجلااااو  واالنعاااا  والعااااقة والعظماااة، وال يفر قاااون بااااني صااافا( الااااذا( واإلرا ة والآلااامع والبصااار والميااااال  واجلاااالل واالكااارا  

وصااافا( الفعااال؛ بااال يآلاااوقون المياااال  ساااوقاً واحاااداً، وكاااذلا يثبتاااون صااافاٍ( خاياااة جثااال اليااادين والااار لني، واليؤولاااون 
 .(4)أللا(

                                                           

 األرت  الآلهر، وأرقها  أسهرها. (1)
 .27سورة لقمان  اميية  (2)
 .123ص 1ج ، النا ر  الشري  الرضي ا قم،ن لامللل و الحممد بن عبد المير  الشهرستاين،  (4)
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ق علااى نفآلااه يآلااتندون إ  ان اهلل اعااا  أ لااق علااى نفآلااه صاافا( كااا)عليم وقااا ر( كمااا أ لاا وهااؤالء الظاااهريون كااانوا
فااال يصاا  هااذا ومل ياار  يف القاارآن ان هااذه صاافة فعاال والااا صاافة ألا(،  ت بينهااا.يفاار  كااا)خالق ورا ت( ومل أخاارل  صاافا( 

بداهااة ان بعااك الصاافا( صاافا( ألا( وهااي جااا ال يصاا  ساالبها عنااه اعااا  بااأى و ااه كااا)العامل  التصااني ! وأللااا رراام
أو لايع بعااامل بشايء أو يف وقااحم أو راا   ،حالااةٍ لايع بقااا ر يف وقاحم أو جميااان أو اعااا  والقاا ر( إأل ال يصاا  القاول انااه 

عميع اخلالق والرا ت إأل يقال  )ر ت  يداً ولداً الياو  ومل ير قاه قبال سانة( و)ر ت  ياداً جاااًل ومل يار ت عماراً( وهمياذا  ،أللا
 فرا ااع ( الااذا( وصاافا( الفعاالبااني صاافا للفاارت أكثاار جاان ضاااباألكاار اماادث الميليااا  وقاادخلااق كااذا ومل فلااق كااذا، 

 .أصول الميايف
وأجااا جشاابهة احلشااوية؛ ف ميااى األ ااعرى عاان حممااد باان عيآلااى أنااه حميااى عاان جضاار، وكهمااع، وقااال الشهرسااتاين  )

وأن املآللمني امل لصاني يعانقوناه يف الادنيا واميخارة إأل بلااوا  وأمحد اهلجيمي  أهنم أ ا وا على رام املالجآلة واملصاف ة.
 .(1)حد اإلخالص واالحتا  امك(يف الرياضة واال تها  إ  

 َفي المَاَ في القرمم
 جتليا( املذهل الظاهرى، نفي و و  اجملا  يف القرآن المير  جتآلل ني باملدعيا( التالية  ومن
 اجملا  يو ل االلتبا . -1
 .(2)اجملا  اطويل بال  ائل إألا كان جع القرينة وكذب إألا كان جن  وهنا -2
 وأللا كذب ألنه ليع بأسد!(. ،أسدا  كذب )اقول جثاًل   يد اجمل -4

سبيل املثال فان ابن ايمية يصرا بان كل املفر ا( الوار ة يف القرآن المير  هي حقائق لاوياة ففاي قولاه اعاا    وك :
 قاضي دارِا اُراوُد ْاَم اواونوَ ( فاناه بماد علاى اللفا  جاع اناه اعبا  عاريف يارا  باه )آيال للآلاقوي، جتاداعي (4)فوا اجادا فيها جن

قاضي وان اجلدار بالفعل كان   .(3)اُراُد ْاَم اوانوَ
بن نساٍم رفلة عن ان اجملا  والميناية مما بنيحم عليها اللاة العربية بل وكافة اللاا(، وقد صرا القرآن بانه نقل  وذلت
ْن و (8)كارابنيٍّ ُمبينٍ  َ نا منَن راُس ٍَ ِنَّي بن نسامن قواَ من  .(2)واما ْاَرسا

، فباداًل جان ان اللااا(الذى بنيحم عليه وأمجله وأحاله وأعذبه و  جن أروع الميال مها ان الميناية واجملا   عنكما رفل 
                                                           

 .122املصدر  ص (1)
 .58ابن ايمية، كتاب اإلطان، ص (2)
 .77سورة الميه   اميية  (4)
 .57ابن ايمية، كتاب اإلطان، ص (3)
 .148سورة الشعراء  اميية  (8)
 .3سورة إبراهيم  اميية  (2)
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عاان ان المياار   ايااةً كن  ،يل، جااع انااه قااد ال اميااون لااه ناقااة وال فصاا(يلقول الفصااجهاا))فااالن كاار   ااوا ( يقااول  القائاال يقااول 
 .لبنهاجا يصل إليها جن  يقل  يلها )ولدها( إأل دلل ناقته كث اً ليآلقي ضيوفه فيهقل فص

وهجام علياه، أجاا إألا كثاروا  افادٍ و  ريالٍ هار  الميلال علاى أى ر اوافادهم ويقول  ) بان الميلل( ألن الضايوس إألا نادر
 على التعرض للضيوس الارباء. وجاً فانه بنب حينئٍذ، أى يبدو كاجلبان، ألن صاحبه ينهره 

 قد ال يطب  على احلطل كي يميثر رجا ه بل على النفا أو الاا  أو ر مها.)كث  الرجا ( جع انه ويقول 
أابااااع أمحاااد بااان حنبااال كل احلاااديا  أهاااو كبااا  جااان أهااال العاجاااة عاااد   هاااو جآلااالا فاااان نفاااي اجملاااا  يف القااارآن  وكم مووواِ 

مياااااة اي نباااااوا( والميراجي اااااة واأل ااااااعرة واملااريدياااااة 252( و او  الظااااااهرى )174-44( وجالاااااا بااااان أناااااع )121-231)
م ال يعتقدون باجملا  ويرونه كذباً يو ل االلتبا  بآلبل عد  وضوا املع  املرا إأل والآللفي ني   .(1)أهن 
)وبميل حال؛ فهذا التقآليم هو اصطالا حا ث بعد انقضاء القرون الثالثاة، مل ياتميل م باه  أيضاً وقال ابن ايمية  -3

وكأناه اعتاا  (2)األئمة املشاهورين يف العلام، كمالاا والثاورى..(أحد جن الص ابة وال التابعني هلم ب حآلان، وال أحد جن 
 التقآليما( العقلية والعلمية حمظورة إال إألا افوه اا الآلل  جن الص ابة والتابعني!

 التأوالفي َ
اسااتدلوا بااا)أن التأوياال أجاار جظنااون باالافااات، والقااول يف صاافا( البااارى و  أنااواع التأوياالنفااوا مجيااع ني يكمااا ان الظاااهر 

 .(4)ائق(بالظن ر   
ووُخ ما فنوي اَلعنَ ومن هام التأويال  املر عياة يف و واباه واضا  وهاو ان وأجاا راا هم فاال داق هلام أللاا، بال انااه ال  الرياسن

َاَلنووا ِنلاَيووتا الااذى صاارا اعااا  بقولااه   الرسااول  ، وكمااا ساابق،يميااون حينئااٍذ إال جوهوجاااً، وأجااا الراساا ون فهاام واْاََو
َا  َِّ ََِّكرا لنُتبوايِّنا لن نياسن ما َُو ا  وقال  (3)ِنلاَيهنمَ  ال وَن ْاَاا مادناناُت اَلعنَ من واك ي باابنها وا من َن ْاراادا مادناناتا اَلعنَ من فواَ ياَأبنها ، فاما

 .(8)باابنهاا
 صار بعك اخباريي الشيعة وأهل احلديا جن الآلنة إ  نوع جن املنهس الظاهرى  ولقد

 المدرست اَّ بارات
ا ههنااا بعضااهم، فقااد ألهبااحم إ  ان  ااواهر الميتاااب ليآلااحم حبجااة، باادعول انااه إ ااا املدرسااة االخباريااة، ونعااا ااا ْمووا

                                                           

، الآلاايو ي، افآلاا  الاادر  املنثااور، 122، ص82، النااوع 4؛ ج288، ص34، النااوع 2  القركشااي، اإلاقااان يف علااو  القاارآن، جيرا ااع (1)
 .152، ص1ج
 .74ابن ايمية، كتاب اإلطان، ص (2)
 .122ص 1حممد بن عبد المير  الشهرستاين، امللل و الن ل، النا ر  الشري  الرضي ا قم، ج (4)
 .33سورة الن ل  اميية  (3)
 .324الجي ا قم  صاحلآلن بن  عبة احلراين، حت  العقول، جؤسآلة النشر اإلس (8)
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وأللااا الحتفاااس الميااال  عااا ة  ؛هرهن خو اال بااه وان املشااافطهني فقااا هاام الااذين يفهمااون القاارآن و ااواجطااهاام القاارآن فيط 
راس جاان حصااة أو ، حيااا ااادل علااى االنصااالميااال  املاارا  اجلاادى جاان اآلاااعد علااى فهاام وجقاليااةحاليااة  –بقاارائن جقاجيااة 

ال يعلاام اهنااا نقلااحم إلينااا،  املقاليااةخافيااة علينااا، كمااا ان القاارائن  واملقاجيااةاالنصااراس إليهااا أو راا  أللااا، والقاارائن احلاليااة 
فاااملرا  اجلاادى قااد يميااون جنفمياااً عاان املاارا  االسااتعمايل وةاان ال نعلاام، وأصااالة التطااابق بااني املاارا ين ال جتاارى فينااا   ليااهوع

 بني فال اتوفر الدواعي إليصال القرائن إلينا. ا ط حيا مل نمين امل
 ولذلا ألهبوا إ  ان احلديا هو احلجة فقا ألنه املفآلر للقرآن المير .

 مناقشت الْري اَّ باري
هااذا الاارأى راا  سااليم لو ااوه عدياادة ساايأيت الميااال  عنهااا جفصاااًل، ويميفااي هنااا ان نآلااتعرض أحاادها وهااو ان  ولِوون  

، كااذلا (1)ساانة هجريااة1343إ   1311 لنا عاان القاارآن المياار ديا أيضاااً إأل كمااا افصاانفااع اإل ااميالية ااار  علااى احلاا
ساانة فميمااا اننااا لآلاانا   1242 ااها ة اإلجااا  الصااا ت وافصاالنا عاان نفااع الفاارتة   األعظاام افصاالنا عاان الرسااول

 .، فميي  اميون حجة  ون امييا( الميرطة؟جشافطهني بامييا( كذلا لآلنا جشافطهني بالروايا(
 دوم القرمم بْتمست مدرست الأداث ب

ما فاان بااب  (2)اهلل(حيا جناع رواياة احلاديا جاتعلاًل بقولاه )حآلابنا كتااب بن اخلطاب جدرسة احلديا، فان عمر  ْو
ا  بعاد اولياه احلميام  جان عمارو بان عباد العقياق   بنقال األحا يااافآل  اميياا( بالرواياا( أرلاق علاى الناا ، مث عنادجا ا 

إ  التمآلاا احلاريف باألحا ياا  ، أو بعضها،انتقلحم الظاهريةحديا رسول اهلل فامجعوه(  فقال  )انظروا إ ها  44عا  
، حااىت جاان  ون الب ااا عاان سااندها واعارضاااهتا حااىت قااال بعضااهم  )يقولااون  ال نفآلااهاهنااا احلجااة  ون الميتاااب واراااأ( 

الفقه والن و، واألخبار، واميثار وإ ا لاه بو  ألحد افآل   يء جن القرآن وإن كان عاملاً أ يباً جتآلعاً يف جعرفة األ لة، و 
وعاان الااذين  ااهدوا التنقياال جاان الصاا ابة رضااي اهلل عاانهم، أو عاان الااذين أخااذوا  أن ينتهااي إ  جااا روى عاان الناا  

 .والاريل إضافة التابعني وحىت الص ابة جن  ون التقييد بان يميونوا قد رووا عن الرسول  (4)عنهم جن التابعني(
أن  القاارآن ال ينآلاا  الآلاانة، لمياان  الآلاانة انآلاا  القاارآنباال ) اااع بياانهم 

، وكااذلا قياال  القاارآن أحااوج إ  الآلاانة جاان (3)
 .(8)حا ة الآلنة إ  القرآن(

                                                           

 ها.1333يف العا  وةن  (1)
َا ِنلاوَيهنمَ خمال  لقوله اعا   لا وأل (2) َِّ ََِّكرا لنتُبواويِّنا لن نيواسن موا َوُو َاَلنا ِنلاَيتا ال ْاََو ِنلو:و وا ُهَم   والاوَ  رادروُه ِنلاو: الريُسو َن وا ونوَ ُْولنوي اأَلاَمورن من

ُهَم... نوَ ُْ من انا ااَستواَنبنطُ َا ُْ الَي  .ور ها 54سورة النآلاء  اميية  لاعا نما
 .322، نقاًل عن  القاضي عبد اجلبار، املطاعن، ص282، ص1الذه ، التفآل  واملفآل رون، ج (4)
 .281، ص2انظر  األ عرى، جقاال( اإلسالجيني، ج (3)
 .243، ص2، نقاًل عن  البادا ى،  اجع بيان العلم، ج125ن ص1الآلب اين، امللل والن ل، ج (8)
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آللفي ة املعاصرةأسع الجن اعتا أساساً جر عية النص  يف جقابل جر عية العقل ان بل 
(1). 

 ثاَياِ: الباطنيت
مل على احلقائق واألسرار وان الظاهر ليع إال جمار  قشاور، واملطلاوب والبا نية، يرون فيما يرون، ان البا ن هو املشت

 .رجى واللل  يقصد؟ليع القشر ي  أ، إأل اللل وليع القشر
ألن أكثار كااال  اهلل اعاا  وكاال  أنبيائااه وأقاويال احلميماااء رجاو  لآلاار  جان األساارار د يف رساائل اخااوان الصافا جااثاًل )جناو 

 والراسااا ون يف العلااام، وأللاااا أن  القلاااوب واخلاااوا ر جاااا كاناااحم حتمااال فهااام جعااااين خمفاااي  عااان األ ااارار، وجاااا يعلماااه إال اهلل
 .(2)أللا(

إال ان ان هاذا ، على جن ألهل إ  إجاجة إااعيل ابن اإلجاا  الصاا ت  أساساً اطلق البا نية كانحم عا    وبشِل
؛ بال هاو أن  جرا  الشارع جن كالجه ليع هاو الظاا جن اعتقدكل على   فأ لقاملصطل  اطور مبرور القجن  هر جناه أو الانص 

 .(4)األسرار والبوا ن
وكمااااا قااااال بعااااك الباااااحثني )ورراااام أن ااااا جنااااد يف آثااااار اإلااااااعيليني كالجاااااً عاااان حفاااا  جاااارابد  اااااهر وبااااا ن الشااااريعة  

، ولمينهم يرون يف البوا ن لل  الميتاب والآلبل يف استقاجة النفع(3)كليهما
، وأج ا أحميا  الشريعة فهي أرالل وقيو  (8)

 .(7)((2)القائمارفع بظهور 
َاكيُروما  وامنَن ُكلِّ شايَ بأ لة عديدة جنها قوله اعاا   بعك البا نيني  وقد استدل وَم باو ُِ َينن لاعا ي َاَوجا وان  (5)ٍء  ا اَقنا 

والقو اان مهاا الظااهر والباا ن، فللقارآن إألاً  ااهر  ،نياهلل اعاا   و ا فقد خلقاهيشمل القرآن المير   ءٍ  ُكلِّ شايَ قوله 
 وبا ن.

 الظاهراتمناقشت مع 
علاى  امهقطع النظر عن جدل ص ة اعميم القو ني للظاهر والبا ن إأل قد يقال بان  ااهر الاقو ني، أو جنصارف ومع

                                                           

 .22هلوية، ص اويت، الآللفية  النشأة، املراميقا(، ا (1)
 .432، ص2إخوان الصفا، رسائل إخوان الصفا، ج (2)
 .25،ص1وافقا( يف أصول األحميا ، ج؛ الشا  ، امل222البادا ى، الفرت بني الفرت، صيرا ع   (4)
 .83-84و 124؛ طن، كتاب الميش ، ص152القاضي النعمان، اأويل  عائم اإلسال ، ص (3)
 .285؛ ناصر خآلرو، خوان اإلخوان، ص48،22،27طن، كتاب الميش ، ص (8)
 .252-252ناصر خآلرو، و ه  ين، ص (2)
، جركاق احلضاارة لتنمياة الفميار - راسا( يف لاة القارآن  –/ ارمجة  رضا مشع الدين، جنطق اخلطاب القرآين حممد باقر سعيدى رو ن  (7)

 .321اإلسالجي ا ب و(، ص
 .34سورة الذاريا(  اميية  (5)
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، جع قطع النظر عن (1)ه عرفاً ال يقال هلما  و انانفضيني كالقوج والقو ة ال للطوليني كالظاهر والبا ن، رْ عط هو  للاألقل 
ا نقااول  ان اسااتدالهلم بااذلا هلااو جاان قبياال التمآلااا بالعااا  يف الشاابهة املصااداقية والتمآلااا بثبااو( الميلااي إلثبااا( أللاا

جان املآلالما( ان للقارآن نقاول الصارل واجلقئي وهو باديهي الابطالن؛ إأل نقاول  هال ان الاقو ني يعاا أللاا، بال حتقق 
  اهراً وبا ناً ولمين 

 كيف اِ م ظاهر القرمم قشرِا مهمِ !
ة القشاار وهااو  ائااد راا  جطلااوب، جااع بداهااة ان الظااواهر يف كاال اللاااا( حجااة عون بااان الظاااهر مبنقلاااااد  كياا    ْوَِّ:
بن نسواٍم صرا باناه  وقد ،هرأكثر القرآن  واو  ،إ  أبعد احلدو  إأل عليها ادور رحى احلياة واملمياملا( واملمياابا(جفيدة 

ْن و كارابنيٍّ ُمبينٍ   على االعتما  على الظواهر إ  أبعد احلدو .جبنٍت القو  واللآلان العريب املبني ولآلان  بن نسامن قواَ من
 ومن   لِم بفسير الباطن؟

هااال ان الباااا ن حمتاااٍو علاااى األسااارار واحلقاااائق، كماااا هاااو كاااذلا حتمااااً، لميااان جااان خاااولميم ان افآلاااروا باااا ن  ثاَيووواِ:
وى إليه ولقولاه اعاا   حيو الميتاب؟ أجا الن  فله احلق ألنه  ََِّكرا لنُتبوا َاَلنوا ِنلاَيوتا الو َا ِنلاوَيهنمَ واْاََو َِّ فهاو  (2)يِّنا لن نيواسن موا َُوو

ووا امل ا اال بااا)التبيني( مث العاارتة الطاااهرة مشلهاام حمياام امييااة لقولااه  أجااا أنااتم فماان  (4)ْاَاووا مادناناووُت اَلعنَ وومن واكا نوويٌّ باابُوها
 .أين؟

يف فهاام كااال  عليهااا قااالء يف املاانهس البااا ا انااه ياارل نفآلااه جت اارراً جاان كاال القيااو  اللاويااة الااد اواضااع الع واللراوو 
أو اإلاااعيلي ال يرضاى باان يفآلار اميخارون كلماااه، بادون أياة ضاوابا،  العاارسان الصويف أو  واألرربالطرس اميخر، 
يفآلارون كاال  اهلل اعاا  جتادهم هو خالس  اهره، مث  هذا الصويف أو العارس هلم ان جع  كال أ  انه ببل مبجر  الدعول 

ْن العقالئية وجا فال  نص القرآن باناه مبا فال  كافة األعراس  و وَن راُسو ٍَ ِنَّي بن نسوامن قواَ من وَ نا من بن نسواٍم و واموا ْاَرسا
 .كارابنيٍّ ُمبينٍ 

 ش اهد ك : التفسير الباطني غير المن بط
  علميةيف التفآل  بدون إاباع أية جنهجية  يةو الفوضالتالية جن الشواهد اجللية على  واألمث ت

   ل ِعبت والط اف و...بفسير غرا
اا والااذى قياال فيااه انااه افآلاا  عبااد الاار ات القا اااين، علااى قااولني، اباان عااريبيف افآلاا   -1 املفاار ا( القرآنيااة  جااثالً  رفآل 

عاَ ناووووا ِنذَ وا كااااا  جقااااا  إبااااراهيم والبيااااحم والطااااواس ونظائرهاااااالصااااردة يف احلااااديا عاااان  َيوووو ا  جا  ْاَمنوووواِ وا  لن نيوووواسن  ماثاباووووتِ  اَلبوا

                                                           

 فتأجل. (1)
 .33سورة الن ل  اميية  (2)
 .324احلآلن بن  عبة احلراين، حت  العقول، جؤسآلة النشر اإلسالجي ا قم  ص (4)
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َُ دن و وو ووعن السر إأل  راا  عااريف وراا  عقالئااي اين رريبااة، باال فآلاارها بتفآلاا  بااار عاامبو...  (1)لن طيووائنفينا وااَلعوواكنفينا واالرركي
))وإأل  علناااا البياااحم( ل )القلااال( ل )جثاباااة( ل أى  جر عاااا وجباااوأ ل )للناااا  وأجناااا( ل وحمااال أجااان أو سااابل أجااان يقاااول  

واييال وسالجة هلم يأجنون بالوصول إليه والآلميون فيه  ر روائل صفا( الانفع وفتاا فتااك القاول الطبيعياة وإفآلاا ها، 
 ااايا ني الاااوهم واخلياااال، وإراااوائهم وجميائااادهم ل )واااااذوا جااان جقاااا  إباااراهيم( ل الاااذى هاااو وجقاااا  الاااروا جقاااا  اخللاااة ل 

جو نا للصالة احلقيقية الد هي املشاهدة واملواصلة اإلهلية واخللة الذوقية ل )وعهدنا إ  إبراهيم وإااعيال( ل  )جصلى( ل
ألورا( أحا يا النفع، وجناسا( وساو  الشيطان، وأر اا   واعاي اهلاول، وأ ناا  أجرنامها بتطه  بيحم القلل جن قا

صاااافا( القااااول ل )للطااااائفني( ل أى  للآلااااالميني املشااااتاقني الااااذين ياااادورون حااااول القلاااال يف ساااا هم ل )والعاااااكفني( ل 
ا هاا جناه ل )والركاع( ل الواصلني إ  جقا  القلل بالتوكل الذى هو اوحيد األفعاال املقيماني فياه باال الويناا( الانفع وإ ع
 .(2)(أى  اخلاضعني الذين بلاوا إ  جقا  جتلي الصفا(، وكمال جرابة الرضا والآلجو  الفانني يف الوحدة

 وبفسير غرا  لقصت ا سف
، إأل مل يار  حاىت يف رواياة جثال أللاا ألوتمباا ال يرضااه عارس وال  بميوناه جطاثطاًل، قصة يوسا  أوهم يفانه  والاريل -2
لل املآلتعد الذى هو يف راية احلآلن، امباوب، املرجاوت إ  أبياه يعقاوب العقال، امآلاو  يوس  جثل الق لثط جط )أن  فاعتاط 

إال الذاكرة، ف هنا ال  ،جن إخواه جن العال(، أى  احلوا  اخلمع الظاهرة واخلمع البا نة والاضل والشهوة ب  النفع
ان الاااذاكرة ال وة يوسااا ! جااتعلاًل بااليتطاااابق عااد  احلااوا  جاااع عااد  إخاا ةفقاااد ألاااى الااذاكر  (4)حتآلااده وال اقصااده بآلااوء(

 .فتأجل ه اوهم ان الآلاجعة أو الباصرة أو الالجآلة حتآلد؟حتآلده وكأن  
املااارا  أن علاااى اإلنآلاااان أن يااارتك أجاااور قلباااه بياااد )  (3)واابَووووُركن اَلباَأووورا راَهووو اِ آياااة  فآلااا عناااد اوقااال التآلااارتى   -4
 .. وستأيت الحقاً  واهد أخرل فانتظر.(8)ربه(

 ِفرا  وبفراطبين طنيت الظاهرات والبا
املنهجان إألاً )الظاهرى والبا ا( بني إفراي وافريا، والص ي  هو الصراي الوسا الذى يعتاا الظااهر حجاة  فهَام

 جقياد افصاايللااذلا ويارل ان للباا ن ضااوابا و رقااً وآليااا( للوصاول إليهااا أمههاا جر عياة الراساا ني يف العلام كمااا سايأيت 
 .ب ألن الرب اجلليل

 ام الأمد هلل رآ العالمين وص : اهلل ك : مأمد والْ الطيبين الطاهران وم ر دك اَا
                                                           

 .128سورة البقرة  اميية  (1)
 .74ص 1حميي الدين بن عريب، افآل  ابن عريب،  ار الميتل العلمية ا ب و(، ج (2)
 .445ص 1حميي الدين بن عريب، افآل  ابن عريب،  ار الميتل العلمية ا ب و(، ج (4)
 .23سورة الدخان  اميية  (3)
 .141و 7التآلرتى، افآل  القرآن العظيم، ص (8)
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