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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

 لةالمنهج الظاهري، الباطني، ومنهج المعط  
(2) 

ِب َوََُ ذُر م يف كتابه الكرمي: اهلل العظي قال ْك ُهذنَّ َُتا الزابتذا َامذا ْك ُمتز َِ مبنزذُا  مذا ُهَو الَّذيي ََ ذزذَلَل َلَليزذَا الزابتذا
ْك فََأمَّا الَّيمَن في نَذةب َوابزتبغذاَء تَأزوملبذاب َومذا مَذعز   ُمَتشاببها لَذُم تَأزوملَذُا الب َّ اللَّذُا قُذُلوببهبمز زَمزغك فَذَيتَّببُعوَن ما َتشابََا مبنزُا ابزتبغذاَء الزفبتذز

ِب  َلزبا ُخوَن فبي الزعبلزمب مَذُقوُلوَن  َمنَّا بباب ُكلٌّ مبنز لبنزدب رَب نا َوما َميَّكَُّر الب َّ َُوُلوا األز  .(1)َوالرَّاسب
 اآلية الكرمية العديد من املباحث والكثري من البصائر:وفي 

 قر  يةالبتث األول: بصائر 
 رجعية.امل الثا ي:احلجية،  األول:اآليات احملكمات تتميز بأمرين:  ان   من البصائر:

 اآلماْ المتاماْ حجج
احلجيةةة، فلفةرو كوحمةا حمكمةةات، واحملكةم هةةو الة إ ال يتلةةرب إليةه الريةةو والبةس والتةةاه وااللتبةا  والتبةةابه  َمذا

والمجةةال، وإال ملةةا كةةان حمكمةةال، هةة ا خلةةة ، واحلجيةةة تعةةا الكايةةفية عةةن املةةةراا اجةةدإ للمةةتكلم، كمةةا تعةةا املنجزيةةةة 
ن سةةائر معانيهةةا يف كتةةاب وعةةا بع، لةةزوه التبةةاه، وهةةي معةةال جالجةةة للاجيةةة فص ةةلنا الكةةاله عنهةةواملع ريةةة، وتعةةا، بةةالت

 معانيها ومصاايقها(. ةاحلج)
 ؛ لآلماْ والرواماْ وحام العقلالمتاماْ مرجعياْ

ما  ، وذلس لوجوه:والةَاَكم واملفلِّراملرجعية، فبعد فرو كوحما حجة تكون املرجع  َو
ْك ُهنَّ َُتا الز لقوله تعاىل:  َوً : َاما ْك ُمتز ِب  ما ألحمةا  أه  واأله هي األصل واألسةا  واملرجةع، ويقةال لة ه  ابتا

ألحمةةا القريةةة املركزيةةة األكةةط الةةر  ةةي  تةةا قةةر   أه القةةر  األصةةل واألسةةا  الةة إ يرجةةع إليةةه األبنةةاا، ويقةةال أله القةةر 
مةةةن يةةةيو   ،بةةةاراألعةةةاوم والك  هةةةا، نظةةةرال ألن يةةة ون اللةةةو  و ري البةةة ون االجتماعيةةةة واملاليةةةة و  صةةة رية ترجةةةع إليهةةةا يف

ُهذذذنَّ َُتا وقولةةةه: ولةةة ا قةةةال يف التبيةةةان: ) يتواجةةةدون عةةةااة يف أه القةةةر  ،العبةةةائر والقطةةةاعيني وحةةة  العلمةةةاا والتجةةةار
ِب   .(2)(من أمور الدينمعناه أصل الكتاب ال إ يلتدل به على املتبابه، و ريه  الزابتا
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ذاب ُهذدبَي قةال:  ما ورا يف العيون عن الرضا  :نهاومالبريفة للروايات ثا ياً:  َامب َمذنز َردَّ ُمَتَشذاببَا الزُقذرز نب البلَذح ُمتز
، ثُذذمَّ قَذذاَل  ذذَتقبيمس ُس ُمسز ذذَرا ، فَذذذُرداوا البلَذذح رب َاذذمب الزُقذذرز نب َامذذاً َكُمتز ، َوُمتز َبارب َذذا ُمَتَشذذاببهاً َكُمَتَشذذابباب الزُقذذرز نب : البنَّ فبذذي ََ ز
َامبَها، َوَ  تذَ  لاواُمَتَشاببَهَها البَلح ُمتز َها فَذَتضب َامب  .(1)تَّببُعوا ُمَتَشاببَهَها ُدوَن ُمتز

 حلكم العقل بان احملكمات هي املرجع لتفلةري املتبةاتات أو قبةول معةه منهةا ورا معةه آخةر أو لتقويةة معةه ثالثاً:
جنةةد ان تكةةوين ، ففةةي عةةا  اليةةات والعلةةوه واملعةةارل ويف الكتةةاب التةةدويا، وذلةةس جةةارا يف التكوينوإسةةنااه اون اآلخةةر

القوإ من األبطال يف املعركة هو ال إ يلند الضعي  مةن اجنةوا والضةعي  هةو الة إ يتقةو  بةالقوإ، وكة لس أسةا  
 البناا فانه كلما إزااا استاكامال تقو ت به األبنية الفوقاية.

 َحاات العقل المستقل بالتبارها مرجعياْ
تةارة  ع إىل احملكةم منهةا، فيكةون احملكةمرَجةألفكار واملعةارل والعلةوه ي  ان املتبابه من ااملعارل والعلوه، جند ويف عا  

إمكةان الةدور ملةتندال إىل وقةوه  مةرا  لو ااعى ا: ما هو الةَاَكم والفيصل، وعلى سبيل املثال هو البارح واملفلر وأخر 
 8رو فيما إذا وضعا علةى يةكل الةرقم يف عده اللقوط على األدمها على اآلخر أحاعتماا كتابني نظري  ،املعي  الدور 

أإ اسند أحدمها إىل اآلخر ت ه اهليئة فان وقول كل منهما بالبكل املائل متوق  على وقول اآلخةر بالبةكل املائةل  
 ك لس.

 البيت املعرول:أمثال ملتند إىل  الدور إمكانأحد ما لو تصور  وكيلا
ْز   مسذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذألُة الذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذدَّوزرب َجذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذَر

 

ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ      بينذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذي وبذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذين مذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذن َُحب
 

ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ  يببَي مذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذا جفذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذالذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذو  َمشب
 

ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ ز    لذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذو  َجفذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذا  لذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذم َ ب
 

حملكمةات مةن أحكةاه العقةل حيةث يةر  اسةتاالة توقة  البةيا علةى مةا يتوقة  عليةه إىل اان نرجةع  ، ههنا،علينافان 
للجةةواب عةةن  العلمةةيل وجةةه التيةةري  عةةر ن وهةةو الةةدور، ومةةن هنةةا نقةةول ان مةةا ذكةةر أعةةاله يةةبهة يف مقابةةل البديهةةة وإن  

ةةي َا مةةا جفةةا(   يتوقةة  ، وانةةه يف القول بةةاوروج التيصصةةي للةةدور املعةةي عةةن الةةدور احملةةال، كةةنياللةةابقاملثةةالني  )لةةوال َمب 
و سةب  ر دَ بَقةالدرجةة فةان مبةيبه  بةاختاللعليةه املتوقة  عليةه عةن املتوقة   البيا على ما توق  عليه بنفله بل اختل 

 لبو نفس البيو اللابق. يو  ،يوزااه ييبال على ي را دَ قَ ب  صاحبه  جفاامث ان  جفاا صاحبه بقدر.
فانةةةه ميكةةةن اجةةةواب عنةةةه  ،هةةةماألمةةةر بةةةاملهم علةةةى تقةةةدير عصةةةيان األالةةة إ يعةةةا وكةةة لس مةةةن يةةةدعي اسةةةتاالة الرتتةةةو 

ل مةر بةاألهم،   بعض أبنائنةاباملهم مرتتبة على عصيان  من ابالضرورة بالوجدان، واننا جند من أنفلنا صدور األوامر املولوية 
األمةر بالة هاب لللةو   اننةر  مةن أنفلةنا حيةث ملدرسةة فة ن عصةيت فأذهةو إىل اللةو ( ىل اإكقولس البنس )اذهو 

 مولوإ وليس إرياايال ول ا نراه ملتاقال للعقاب مبيالفته إضافة الستاقاقه العقاب مبيالفته األمر األهم.
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ل الصةفاات بالتجةارب، وك لس من يدعي من الفيزيائيني إمكان التناقض لبواهد استدل تا، فاحمم لو مة وا ألةو 
)اسةتاالة التنةاقض( والة إ ينةت  انةه وهةو الرجوه إىل حمكم مةن احملكمةات العقليةة  جوابال واحدال متقنال وهو لكان جوابنا

لةو قبلنةا ب مكةان التنةاقض لوجةو ان نقبةل  فانةهال بد ان يكةون ََةت خطةأ يف هبةارتم وإن   نلةتطع  ديةده بالضةب ، 
 التناقض، وتنت  يف الوقت نفله من اجهة نفلها استاالته! وهو ما ال يقبلونه أبدال. بان هبارتم تنت  إمكان

 البتث الثا ي: مناهج التفسير:
 وهي متنوعة متكثرة ومنها:

 والباطني الظاهري انالمنهج
، كمةا سةبق بعةض احلةديث عةن وسنعوا إليةه مةن جديةد بة ذن اهلل تعةاىلعن املنه  الظاهرإ وقد سبق بعض الكاله 

هةة ا  نظةةرة فاحصةةة علةةى عةةدا مةةن املالخةة  واليةةكاالت الةةر يعةةال منهةةاتوق  ههنةةا قلةةيالل لنلقةةي املةةنه  البةةاوا، وسةةن
 املنه  فنقول:

 اطنيمن المؤا ياْ للح المنهج الب
 ميكن ان نلجل على املنه  الباوا، املالحظات التالية:

هةةةو انةةةه  ذلةةةس الةةةنم  الةةة إ  مةةةل رايتةةةه الكثةةةري مةةةن البةةةاونيني املةةةنه  البةةةاوا،  لةةةويف ان املبةةةكلة الكةةةط   -َ
حةرارال يف اسةتنباط أإ معةه مةن أإ الفوضوية املعرفية، حيث ال يتقيدون بالظواهر والنصوص، ويرون أنفلةهم أيلتبطن 

والواقةةةع هةةةو ان فةةةال يلةةةتقر حينئةةة ا حجةةةر علةةةى حجةةةر، اون مناسةةةبة، مةةةن لفةةةأ بةةةأاب مناسةةةبة مطةةةر يف بةةةاهلم أو حةةة  
التفلةةةري البةةةاوا يعتمةةةد )املبةةةال( بةةةدل )املعةةةال( يف تفلةةةري الكلمةةةات واجمةةةل، وهةةةو مةةةا يفةةةت  البةةةاب للفوضةةةوية املعرفيةةةة 

 على كل قائل ومتكلم.وللتقوالت املتناقضة 
 من عا  املعال. علة أو مبنزلة العلة لكل ييا سيكون من عا  األلفاظ كل ييا  انه يعا انبل  -ِ
 :عي بعضةهم ان ذلةس نةوه مةن الهلةاه الهلةي، ولكةنيد  يف واقعه منه  ذوقي، وقد واحلقيقة ان املنه  الباوا  -ج

لبيذذذائبهبمز   َوالبنَّ الشَّذذذياطيَن لَُيوُحذذذوَن البلذذذح: فلعلةةةه وحةةةي يةةةيطال وقةةةد قةةةال تعةةةاىل -1: مةةةن أيةةةن انةةةه إهلةةةاه إهلةةةي      ؟(1)ََوز
خاصةة  ملةتل ة مةن األريةي  املتكةد  يف منطقةة الةوعي البةاون؟فكةرة ولعلهةا  -5من صناعة القوة املتومهةة؟  لعلهو  -2

 امةال عنهةةا!مةع تطةابق تفلةريهم البةاوا واسةتنباوا م مةع مبةانيهم الفكريةة والعلميةةة كةا ي كةد إمكانيةة انبعةاث مةا يرونةه إهل
لعلها متوجات لقو  خفية كثرية كةا ميةت  تةا أو  -6ولعلها من قبيل توارا اوواور؟  -3لعلها إلقااات اجن؟ كما   -0

 علميال فمن أين انه إهلاه إهلي؟أو ف لس كله حمتمل احتماالل عقالئيال  اون أن ندرإ؟من الكون 
عةن املةنه  العقالئةي، إذ  كا يبةك ل خروجةال  م، التفلري الباوا خمال  لبناا العقالا وسري فان ذلس إضافة إىل  -د
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حةة   بةةات  يرفضةةون ببةةكل وهةةم العقةةالا يعتمةةدون علةةى الظةةواهر والنصةةوص كةةأهم أسةةا  مةةن أسةةس التفهةةيم والةةتفهم، 
االسةةةتعماالت ايازيةةةة إذا كانةةةت بةةةدون القرينةةةة، فكيةةة  باسةةةتعمال اللفةةةأ يف معةةةال أجنبيةةةة متامةةةال عةةةن مفاااتةةةه الل ويةةةة 

 طا  النص ب ري ما ينطق به؟ ن؟ وكي  بوالعرفية
ذاب إذ يقول تعاىل:  ؛تاباملنه  الباوا خمال  لنص الككما ان   -هذ  مب  (1)َوما ََرزَسلزنا مبنز َرُسذولس الب َّ ببلبسذانب قَذوز

يف  هةو اعتمةاا النصةوص والظةواهر كمرجعيةة حمائيةة وحيةدة ،اريخوللان القوه، بل كةل األقةواه يف كةل العةا  علةى مةر  التة
التفهةةةيم والةةةتفهم والتفلةةةري والسةةةناا إىل ال ةةةري، ولةةةو أرااوا  ةةةري الظةةةاهر فةةةان مةةةنهجهم كافةةةة علةةةى نصةةةو القرينةةةة علةةةى 

والللان العريب ير  األلفاظ جلورال إىل معانيها الل ويةة والعرفيةة،  (2)ببلبسانس َلَرببيٍّ ُمبينس اوالل، كما يقول تعاىل: 
 وضعية. ةابطأية ر باأللفاظ طها اون املعال امليرتعة الر ال ترب

يف أذهاننةا يرفض رفضال باتال أن نفلر كالمه على حلو مبانينا، ومبةا ططةر بانه الباوا على  كما ميكن ان نرا    -و
قُذذلز  للَّذذُا ََ بَن َلُاذذمز ََتز َللَذذح اللَّذذاب وخبطةةرات ذهنةةه مببانيةةه كةةاله اهلل تعةةاىل هةةو  مةةدعني انةةه إهلةةاه إهلةةي، فكيةة  يفلةةر 

تَذُرونَ تذَ   ؟(5)فز
جطئيةةل ينةةزل إليةةه كةةان و  يةةوحى إليةةهكةةان ألنةةه الةة إ  مجيعةةال ان يفلةةر الظةةاهر والبةةاون  إمنةةا كةةان للرسةةول   عذذم،

َر لبتُبَذذذي َن لبلنَّذذاسب مذذا  ُذذذل َل البلَذذيزهبمز بالتفلةةري والتأويةةل، وألن اهلل تعةةاىل قةةال:  َولَذذوز َرداوُ  البلَذذح و (0)َوََ ذزَللزنذذا البلَيزذذَا الذذي كز
ُهمز...  الرَُّسذذولب َوالبلذذح ذذنذز ذذتَذنزببطُو َُا مب ُهمز َلَعلبَمذذُا الَّذذيمَن َمسز ذذنذز ذذرب مب َمز ر يةةطِّ املفلةةر البةةاوا، كيةة  لةةه ان  لكةةن  ، (3)َُولبذذي األز

ي ةز عةن  ةريه والة إ ، إال بةدعو  الهلةاه الة إر من قيوا الل ة ومن الطريقةة العقالئيةة العامةة التامةةتار  ه املري تفل ال  ال مي 
 .؟توجد له ضابطة أبدال كما سبق

 المنفلتة  ما ج من التفسيراْ الباطنية
 الباء براءة سر الموحدمن!

يمب قوله جل ذكره: ، )سورة قريش :راتيف تفلري لطائ  اليافقد ورا  -1 منب الرَّحب مب اللَّاب الرَّحز  .ببسز
 ذذذمب ذذذمب : البةةةاا   ببسز ةةةدين عةةةن حلةةةبان احلةةةدجان، وعةةةن كةةةل   ببسز ا   يكةةةن ك ةةة يةةةياتبةةةري إىل بةةةرااة سةةةر  املوح 

واللةةني تبةةري إىل سةةكوحمم يف مجيةةع أحةةواهلم  فكةةان، وتبةةري إىل االنقطةةاه إىل اهلل يف الل ةةر اا والضةةر اا، والب ةةد ة والرخةةاا.
وامليم تبري إىل من ة اهلل عليهم بالتوفيق ملةا  ق قةوا بةه مةن معرفتةه،   ت جريان ما يبدو من ال يو ببرط مراعاة األاب.

                                                           

 .0سورة إبراهيم: اآلية  (1)
 .193سورة البعراا: اآلية  (2)
 .39سورة يونس: اآلية  (5)
 .00سورة النال: اآلية  (0)
 .85سورة النلاا: اآلية  (3)
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 .(1)(ومل قوا به من واعته
إهلةةاه انةةه واور؟ أو اوةةتةةوارا انةةه مةةن عةةن وحةةي؟ أو  فهةةل تفلةةريه هةة االلةةابقة كلهةةا تتجلةةى بوضةةوح  وا لتراضذذاْ

الكطيةاا! أو  ةر رااا الباا تعا بريةق  :كأن يقولبأمناط أخر   و ريها ر الباا فليربال أو ييطال؟ ومن أين؟ مث   ال 
 .أو  ري ذلس؟ الكونية األبدية اللرمدية؟ أو بداية النبأة الكط 

آراا علةى ضةوا مةا وصةل إىل امللةلمني مةن  مث تبن اها أمثال الن ةويرإ وضع األحاايث، أبو هريرةوقد توىل أمثال  -2
، واحلقيقةةة، كمةةا يقةةول ربةةال واحةةدال مةةن أربةةاب األنةةواه وان لكةةل نةةوها  ،(2)الةةر تةة من بأربةةاب األنةةواه األفالوونيةةةاملدرسةةة 

الةةة إ يةةةرتجم رأإ خةةةطه  فيةةة  منةةةه مةةةثالل  هةةةي اآلهلةةةة املتعةةةداة عنةةةد قةةةدامى اليونةةةان،بعةةةض احملققةةةني، ان أربةةةاب األنةةةواه 
إن  هلل ايكةةا عنقةةه  ةةت العةةره وبراجنةةه يف أسةةفل األرو، فةة ذا »وعةةن كعةةو:  متامةةال لكةةن  ةةديث  عةةول: )نييوناالفالوةة

 .(5)«(صاح صاحت الدِّيكة، يقول: سباان القد و  الةَمل س الرمحن ال إله  ريه
 الهدهد طائر التقيقة!

ر يف ذكةةو اهلدهةةد و  الةة إ اسةةتعرو قصةةة سةةليمان هةةة( 626واأل ةةرب مةةن ذلةةس تفلةةري البقلةةي البةةريازإ ) -3
ُهدَ قوله تعاىل:  وهو وةائر قلةو سةليمان الة إ ابتعةد عنةه سةاعة، فالقلةو  ،يقةأن ه وائر احلق (0)ما لبَي   َََرى الزُهدز

ن احلةةق، يف هة ه املةدة كةةان  ائبةال عةةن حضةرة احلةق، ولةةةم ا  ةث عنةةه و  كةده تعجةو مةةن ذلةس، فعلةةم أن ةه كةان  ائبةةال عة
م ولكمةةال اسةت راقهم يف ذات احلةق ي فلةون عةن أنفلةةهم  وهة ا هةو يةأن  يبةة أهةل احلضةةور مةن العةارفني  ةره اهلل، فة حم 

بَذنَُّا َليابًا َ ذدمدًا ََوز أَلَ زَبَتنَّذُا ََوز لَيَذأزتبيَذن ي ببُسذلزطانس ُمبذينس وال يعرفون أين هم،  بةه بالصةط علةى  (3)أَلَُلي  فلةو  يع  
ة، ورعاية حضرة احلق، وسول يرميه يف  ر املعرفة ايهول، لكةي يصةل إىل الفنةاا، وليفةه بعةد ذلةس الفنةاا جانيةة، املراقب

 .(6)أو أن ه سيقتله بلي  احملبة أو العبق إال أن يأتيه بعلم من ال يو املتنز ل من عا  األبد(
سةةليمان،  ان علةةم ئيةةة حةة  نةةاقض نفلةةه فمةةثالل: يف انفالتةةه عةةن الضةةواب  العرفيةةة والل ويةةة والعقالالبقلةةي أ ةةرب  وقذذد

 ةث عنةه ؟ وكية  )حضةورإ فكية  )ابتعةد قلبةه عنةه سةاعة( ، هو علمككل إنلان، بنفله وقواه وجوارحه ومنها قلبه
 عةة ابال  تيلةةأنةةس املوحةةدين ولهةةي كيةة  يع بةةه بالصةةط علةةى املراقبةةة مةةع ان املراقبةةة ورعايةةة حضةةرة احلةةق ؟ مث  و  كةةده(

َوالَّذيمَن  ىي تا وقةد قةال تعةاىل: انه أه  ةباحملبلي  تل القلو قي  هل  :لسإىل ذ، ا واملرسلنيللم منني فكي  باألنبيا
                                                           

 .771ص 5عبد الكرمي القبريإ، لطائ  االيارات ج (1)
 أرباب األنواه مراال للمثل االفالوونية. حلو اللهروراإ فان (2)
 .219ص 12النويرإ، حماية الرب يف فنون األاب، ج (5)
 .22سورة النمل: اآلية  (0)
 .21سورة النمل: اآلية  (3)
 .815ص 2البقلي البريازإ، عرائس البيان يف حقائق القرآن، ج (6)
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 ... إىل  ري ذلس.(1) َمُنوا َََ دا ُحبًّا لبلَّاب 
 منهج المعط لة والمتتيرمن

ل مةن املةنه  الظةاهرإ واملةنه   وهةو ذلةس الة إ منه  آخةر مةن منةاه  التعةاوي مةع القةرآن الكةرمي وهناك يةرفض كةال 
عنةه أصةوليال ب نلةداا بةاب العلةم إىل مةا نعةط   إذ يلةتند ؛وال ل ريمها من املناه  امنهألإ م جيةل  ير  حالباوا حيث ال

 والعلمي وح  باب الظن املطلق باملرااات اجدية للقرآن الكرمي.
 تعطيل َسماء اهلل تعالح ورفاتا

ةةو   وقذذد ميكةةن ان يعةةد بدايةةة هلةة ا  رمبةةا ان مةةا إال ببةةكل مطلةةقد مةةن احلةةداجويني مةةن يرفةةع رايةةة هةة ا املةةنه  ويتبنةةاه ج 
ومجةع قليةل  ه(1692)ه.  املنه  لكن ببكل حمدوا جدال جدال، هو ذلس الرأإ ال إ ذهو إليه القاضي سعيد القمي

مةةةن املتكلمةةةني يف صةةةفات اهلل تعةةةاىل حيةةةث ذهبةةةوا إىل مةةةا رأواه مقتضةةةى تنزيهةةةه جةةةل ا ةةةه حةةة  عةةةن الصةةةفات اجمةةةال 
 انةه لةيس عةات عةا صةفة ان عا  ال تعا انه عا  بالفعل وانه يوص  ت ا الوص  حقال بل ا فقالو والصفات الكابية، 

وهكةة ا سةةائر صةةفاته تعةةاىل، كةةا يعةةا  ،يةةتلةةيس مبانةةه حةةي يعةةا وان لةةيس بعةةاجز، انةةه قةةاار يعةةا وان وصةةفه بجباهةةل، 
 والعرفية عندما تطلق على اهلل تعاىل.تعطيل االلة ه ه األلفاظ على معانيها الل وية 

عنةد عرضةها جنةدها ال إ اعاهم إىل ذلس، إضافة إىل وواهر بعض الروايات الر أعةرو عنهةا املبةهور والةر  ولعل  
ةةف  علةةى الكتةةاب جنةةدها خمالفةةة لةةه، هةةو ان وصةةفه بةةالعلم كصةةفة إكابيةةة كتنةةع علةةى أإ وجةةها  ةةالعلةةم، فةةان  رلِّ العلةةم  رف لِّ

ر بةالعلم احلضةورإ، لِّةف  ، وإن والصةور املرتلةمة يف الة هنالستلزاه كونةه تعةاىل حمةالل للاةوااث وصفه به نع باحلصويل امت
للةةةزوه عةةةده علمةةةه باأليةةةياا قبةةةل وجواهةةةا لكوحمةةةا معدومةةةة حينئةةة ا فكيةةة  تكةةةون حاضةةةرة لديةةةه وصةةةفه بةةةه كةةة لس امتنةةةع 

 بأنفلها ووجواها قبل وجواها؟
ية  هول املاهية أو احلقيقة أو الكنةه، إذ اننةا نعلةم انةه عةا  لكةن  ن  ال لوه  مع ،ملال : هو ان كونه عاعن ذلس والجواِ

كيفية علمه أو نةوه علمةه  هةول لنةا، بةل هةو علةم مةن نةوه آخةر حتمةال فةال هةو حصةويل وال هةو حضةورإ إذ ان علمةه 
ازال باملاهيةةةة( و ةةة) ه بالكنةةةه،عةةةني ذاتةةةه وحيةةةث اسةةةتاال ان نعلةةةم ذاتةةةه بالكنةةةه )و ةةةازال: باملاهيةةةة( اسةةةتاال ان نعلةةةم علمةةة

ْب  فذذذاطبرب  َ ذذذاٌّ  اللَّذذذاب  فبذذذيََ  اون ريةةةو نعلةةةم إن يتةةةه أإ  قةةةق ذاتةةةه ووجواهةةةا و قةةةق علمةةةه ووجةةةواه ولكننةةةا  السَّذذذماوا
َرزضب وَ   .(2)...األز

أو تقةو ه  فلو كةان علمةه باأليةياا حضةوريال للةزه كوحمةا عةني ذاتةهعلمه عني ذاته  هو انيف عده كونه حضوريال  والسر  
 .ذاته يف ذاته ب ريه

                                                           

 .163سورة البقرة: اآلية  (1)
 .12إبراهيم: اآلية  سورة (2)
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الثبوت وبةةني معرفةةة احلقيقةةة؛ أال تةةر  اننةةا نعلةةم بوجةةوا الكهربةةاا ولكةةن جنهةةل العلةةم بةةمةةن اولةة  بةةني أإ فهةةو  وللذذح
وجنهةةةل حقيقتهةةةا  نةةةاواحبةةةل نعلةةةم بوجةةةوا أر  ،قتهةةةاحقيقتهةةةا؟ واننةةةا نعلةةةم بوجةةةوا األمةةةواج الكهروم ناويلةةةية وجنهةةةل حقي

ئَذُلوَ َا َلنب الراوحب ُقلب الراوُح مبنز ََمزرب رَب ي  .(1)َوَمسز
 همت  التداثومون: الاالت اإللهي ملمد التيرة، والفهم دوماً م

ما إال أالةة خطابيةة أو يف الواقةع احمةا ليلةت لكننا سن فاجأ عند اراسةتها باحلداجيون فلهم يف تطير مللكهم أالة،  َو
 يعرية وليس ييا منها بطهان أبدال.

مهمةةا   –اة و  يكةةن باعثةةال علةةى احلةةرية، فةة ن  مضةةمونه )أن  الكةةاله إذا كانةةت آفاقةةه حمةةدو  :ضةةهمولننقةةل هنةةا كةةاله بع
لن يكون إهليال؛ ألن  الكاله الهلي هو ال إ يزيد مةن حةرية النلةان؛ وعليةه،  –كان نوعه: أمر أو حمي، وعد أو وعيد 

ألن ةةه حينمةةا  ينب ةةي القةةول إن ةةه ال تفلةةري حمةةائي لكةةاله اهلل تعةةاىل، وعلةةى النلةةان ان يةةت هم اائمةةال فهَمةةه لليطةةاب الهلةةي؛
ي ريد احملدوا أن يرتب  بالالحمدوا، ف ن  ذلس ي  ا إ إىل حصةول مثةل هة ه امللةائل )احلةرية و ريهةا(. إن  حكايةة االرتبةاط 

ا يف افة وواضاة  .(5)((2)باهلل تعاىل تبدو كاكاية متناقضة، ال أحم 
 مناقشاْ مع دلوى التيرة والتهات الفهم

نةة وانةه يلةتدل عليهةا مبةدعيات أخةر   ةري مبي  نة يف حد نفلها وال بيِّ ري عيات  مد  ان ه ا النص يتضمن  والغرم 
 :عال عرفال وال ير تص  ال كما سو  العقالا  يف نة، وانه يلتدل بأالة  ري صاياة عقالل مبي  نة وال بيِّ 

 دلاوى بال َدلة!
مهما كان نوعةه: أمةر  –نه قوله: )أن  الكاله إذا كانت آفاقه حمدواة و  يكن باعثال على احلرية، ف ن  مضمو ان  -1

 ومن أين أتت ه ه الكط ؟ ؟لسفمن أين ذ !!ضعى حممد  لن يكون إهليال( هو  –أو حمي، وعد أو وعيد 
 وقةد اسةتدل عليةه بةة)ألن  الكةاله الهلةةي هةو الة إ يزيةد مةن حةرية النلةةان( فهة ا الةدليل هةو املةدعى يف نفلةةه، -2

 .كله؟  م ان الكاله الهلي هو ك لسل  عَ دليل عليه؟ ومن أين وما ال وقد زاا عليه مدعى آخر وهو )يزيد...(
 خالف  ص كالت اهلل تعالحكما تُ 

ُهذذَو ح بانةةه علةةى نةةوعني )حمكةةم ومتبةةابه( كاآليةةة الكرميةةة مةةورا الباةةث صةةر  الكةةاله الهلةةي بنفلةةه ي نقةةول: ان   بذذل
ْك ُهذنَّ َُتا  َامذا ْك ُمتز َِ مبنزذُا  مذا ْك الَّيي ََ ذزذَلَل َلَليزذَا الزابتذا ِب َوََُ ذُر ُمَتشذاببها واملفةروو ان املةتكلم ملةلم  الزابتذا

مبةه كالمةه إذ يقةول انةه كةاله اهلل ولكنةه يبعةث علةى احلةرية وال يوجةو هو ه ا ، فان ي عن بالقرآن الكرمي انه كاله اهلل
                                                           

 .83سورة السراا: اآلية  (1)
 .551-526لرتإ، نقدإ بر قرائت ر ي از اين، ص تهد يب (2)
، مركةز احلضةارة لتنميةة الفكةر -اراسةات يف ل ةة القةرآن  –حممد باقر سعيدإ روين / ترمجة: رضا مشةس الةدين، منطةق اوطةاب القةرآل  (5)

 .567السالمي ة بريوت، ص
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خصائصةةه وصةةفاته  يعةةر ل كالمةةه ويبةةني لنةةا مةةنتفلةةري حمةةائي لكالمةةه ... ا  فةة ذا أذعةةن بةةان هةة ا كةةاله اهلل فةةان أفضةةل 
وقةد نطةق يف اآليةة اللةابقة بانةه  ،اقهعلةى أقلةاه، هةو نفةس كةاله اهلل فيجةو اسةتنطانه وانه باعث على احلرية أو ال أو 

 على نوعني.
ذذاب هلةة ه النظريةةة إذ يقةةول تعةةاىل:  واضةةاال جنةةد يف آيةةات أخةةر  راال  كمذذا مب ذذنز َرُسذذولس الب َّ ببلبسذذانب قَذوز  َومذذا ََرزَسذذلزنا مب
والللان العريب ال يبعث على احلرية يف نصوصه ووواهره، بل عنةدما صةرح بانةه  ببلبسانس َلَرببيٍّ ُمبينس ح بانه صر كما 
 ُمبينس  ال فان احملري  ليس مببني.حمري  ال على انه مبني وليس 

 مناقشة )  تفسير  هائي لاالت اهلل(
 وجهان: يف مقصواه منهاهلل تعاىل(  تمل قوله: )وعليه، ينب ي القول إن ه ال تفلري حمائي لكاله  -3

بطون كثرية جةدال، وهة ا صةاي  على و  بناو الالمتناهي الاليقفي ان يريد انه يبتمل على معال ال متناهية األول:
ْب رَب ذي لََنفبذَد لقوله تعاىل: فلروايات البطون الكثرية و انه صاي   َمالكنه ال ينفعه،  ذُر مبذداداً لبَالبمذا ُقلز َلوز كاَن الزَبتز

ُر قَذبزلَ  ئزنذا ببمبثزلبذاب َمذ الزَبتز ُْ رَب ي َولَذوز جب َفَد َكلبما وجةوا معةال متكثةرة متدرجةة  فة نانةه ال ينفعةه  مذاَو  (1()2)َدداً ََنز تَذنذز
ٌك يف العمق أكثر فأكثر ال ينفي كون وواهرها حجة، فان  ٌك َوبَاطبنُذُا َلمبيذ ُرُ  ََ بيذ وكة لس كةو ان يكةون كةاله  (5)ظَاهب

ةةكةةل مةةتكلم حكةةيم   ال مكنةةىل العلمةةاا امليتصةةني وإىل عامةةة النةةا  يف وقةةت واحةةد فانةةه إن كةةان خبةةريال مته خطابةةه إيوجِّ
ُقلز ُهذَو اللَّذُا مث واصة اواصة فمثالل قوله تعةاىل: ه يف وواهر كالمه النافعة لعامة النا ، بواون وأسرارال للياصة ا ألو 
يف   يف التفهةيم والةتفهم ال للطريقة العقالئية املتبعةتعا انه واحد وليس اجنني، ولو أنكر منكر ذلس لكان خمالف (0)َََحدك 

كافةةة الل ةةات ولةةد  كافةةة األقةةواه وامللةةل والناةةل، ولكةةن هةة ا ال ينفةةي وجةةوا معةةال أعمةةق هلةة ه اجملةةة يفهمهةةا العلمةةاا 
ال لةةه ان )األحةةد( يفيةةد انةةه ليلةةت لةةه أجةةزاا فهةةو يزيةةد علةةى الواحةةد ان الواحةةد يفيةةد انةةه ال جةة :ثةةالومنهةةا علةةى سةةبيل امل

ولكن قد يكون له جزا، فزيد واحد لكنه ليس بأحد إذ هو مركو من أجزاا كثةرية: كةاللام والعظةم والعصةو، والعةني 
وكةل مةا   يكةن لةه جةزا امتنةع ان يكةون  ،جزااهلل تعاىل أحد أإ ليس له  لكن  منها،  كل  واألذن واليد والرجل، وأجزاا  

 .له جال كما قرر يف حمله
 ليس ال األجزاا ال أجزاا حد(  د انه األحد هو الواح كما) 

 .وحجيته على اجميع العلماا للمعه املعمق ال ينفي صاة املعه الظاهر وإرااته واحلاصل: ان فهم
، وصةاي  اون ريةو تفلةري جابةت ومرجعةي وحمةدالةه يوجد يريد من )ال تفلري حمائي لكاله اهلل( انه ال  انالثا ي: 

                                                           

 .129سورة الكه : اآلية  (1)
 ة يف القرآن الكرمي.إذ أوهر كلمات اهلل تعاىل هي كلماته التدويني (2)
 .398ص 2جقة الساله الكليا، الكايف، اار الكتو السالمية ة وهران: ج (5)
 .1سورة الخالص: اآلية  (0)
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 .ل قوله بعد ذلس )وعلى النلان ان يت هم اائمال فهَمه لليطاب الهلي(والظاهر انه يقصده بدلي
 :عنييرا عليه: ان فهم اوطاب الديا على نو  ولان
يكةةون فهمةةال  لةةو الطريقةةة العقالئيةةة العامةةة التامةةة و لةةو مةةنه  كافةةة العقةةالا يف التفهةةيم والةةتفهم، فهةة ا  :فتذذارةً 

لفهةةم كافةةةة  ال ابقةةوال  ةةةال ألن يةةتهم النلةةان فهمةةه فيةةةه مةةاااه مط داوهةةةو جابةةت ومرجعةةي وحمةة الفهةةم حجةةة اون ريةةو
مباب صرح بانةه قد عليها وماااه القرآن  تواضعواالعقالا ومنبعثال عن ورقهم الر    ببلبسانس َلَرببيٍّ ُمبذينس و ببلبسانب قَذوز

 .كما سبق
ا هو املرفوو ال إ كةو ان يةتهم النلةان متفراال يف فهمه على خالل الطر  العقالئية، فه املفلر يكون  :وتارةً 

 نفله يف فهمه، وهو امللمى بالتفلري بالرأإ، وال ريو ان كالمه هنا كله هو من ه ا القبيل!
البنَّ اللَّذذذَا   َمظزلبذذذُم النَّذذذاَس َ ذذذيزئاً َولابذذذنَّ النَّذذذاَس ََ ذزُفَسذذذُهمز ال ريةةةو ان مةةةا نفهمةةةه مةةةن قولةةةه تعةةةاىل:  وبوجذذذا   ذذذر:

سذانب واض  ال  ال ل اه أفهامنا فيه! وك ا قولةه تعةاىل:  (1)َمظزلبُمونَ  لب َواإلزبحز َوَََحذلَّ و (2)البنَّ اللَّذَا مَذأزُمُر ببالزَعذدز
 ... ا .(5)اللَُّا الزبَذيزَع َوَحرََّت الر با

اللَّذَا  البنَّ ال إ أوقعه أو  ريه يف اوطأ هو خلطه بني املفهوه واملصدا ، فان ييصال قد يعةرتو علةى  لعل   ولان
ة مبوهني، ولة ا نةن يف ذلةس مةن بعض األجن   ة  لقخ  باننا ال نفهم وجه العدالة يف الزلزلة أو يف    َمظزلبُم النَّاَس َ يزئاً 

ومعناهةا واضة  بةديهي، ولةيس الكةاله  ،ملةةاملتاريين! فنقول: هة ا مةن اولة  بةني األمةرين إذ الكةاله يف معةه هة ه اج
بةةبعض املصةةاايق بةةدعو  احمةةا ولةةم أو اننةةا جنهةةل كيةة  تكةةون عةةدالل، فةةان الواضةة  معنةةاه الكةةاله عةةن الةةنقض علةةى هةة ا 

لكةةن كالمةةس هةة ا  ،فلانةةس تقةةول بةةان اجاذبيةةة قةةوة يف األرو هبةة ب األجلةةاه إىل أسةةمةةثالل: ذلةةس كمةةن يقةةول لنيةةوتن 
 ى!تطري إىل أعل مثالل  ألننا جند بعض األجلاه كالبالونونن نتهم فهمنا لكالمس  و ري واض  ري  حم

 (لمتدود بالالمتدود متي رة دائماً لالقة ادلوى )مناقشة 
قولةةه: )ألن ةةه حينمةةا ي ريةةد احملةةدوا أن يةةرتب  بالالحمةةدوا، فةة ن  ذلةةس ي ةة ا إ إىل حصةةول مثةةل هةة ه امللةةائل احلةةرية  -1

 واض  إذ: والجواِو ريها( 
 ه ا كله مدعى بدون اليل، فمن أين انه )حينما يريد...(؟ َوً :
يف ال توقع احملةدوا  يث ان  دا آليات وورقال واضاة للتواصل له رو انه عا  قاار فانه ميكن الالحمدوا لف ثا ياً:

)نصوص كلماته( و)وواهرهةا( كمةا حةدا آليةات )احملكمات( وهي: عط جل ا ه رية عند  اه كالمه، وقد حداها احل
                                                           

 .00سورة يونس: اآلية  (1)
 .92سورة النال: اآلية  (2)
 .273سورة البقرة: اآلية  (5)
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ْك أخر  موجبة للارية وأ اها احملكمات واملتباتات  َاما ْك ُمتز ْك  مبنزُا  ما ِب َوََُ ُر ُمَتشاببها  .ُهنَّ َُتا الزابتا
ال  كثةريال أو حة   فمهما كان ماا اللماا (1)ََ ذزَلَل مبَن السَّماءب ماًء َفساَلتز ََوزدبمَةك ببَقَدربهاتعاىل:  ويوضاه قوله

 ه وةةواهر وبطةةون المهمةةا كانةةت لةة تعةةاىل إال ان كةةل إنةةاا يلةةتوعو منةةه بقةةدر سةةعته الوجوايةةة، فكةةاله اهللفرضةةال حمةةدواال 
فةالبعض يفهةم الظةواهر والةبعض الةبطن األول والةبعض الةبطن  ،املهمنه بقدر ما يت عوحمدواة إال ان كل إنلان يلتو 

 وهك ا. ..مقالثال األع
 فتدبر جيدال  ان احلرية يف البطون تتعايش مع الوضوح يف الظهورات والنصوص. والتارل:

 ؛كساألمةر ههنةا بةالع كةن  ل ،الا ي ريد احملدوا أن يةرتب  بالالحمةدوا( كمةا قةحينمان ذلس لو ص  فانه يص  ) ثالثاً:
 يةةةث  كالمةةةه لعبةةةااه  هةةةو )كةةةاله الالحمةةةدوا الةةة إ أراا ان يةةةرتب  باحملةةةدوا( فهةةةو أعةةةرل بكيفيةةةة إفهةةةاهالكةةةرمي إذ القةةةرآن 

 .مون مراااتهيفه
نةرتب  بةاهلل تعةاىل مبايةرة بةل اننةا نةرتب  بكالمةه جةل ان املقاه ليس ص ر  ارتبةاط الالحمةدوا باحملةدوا إذ اننةا ال  رابعاً:

وبةني كتابةه وهةو كلماتةه  ،ونةن كلمةات اهلل التكوينيةة ،ا ه، وكالمه خملو ، ولةيس بقةدمي، ونةن خملوقةون فهةي عالقةة بيننةا
أحةةد وكمةةا لكتابةةه وةةاهر وبةةواون وأسةةرار فكةة لس لبنلةةان وةةاهر وبةةواون وأسةةرار، فةةأإ إيةةكال يف ان يفهةةم  ،ينيةةةالتدو 

  لو ارجات بطونه؟ آخر له )كالمه جل ا ه( ال لوقخم  لو مراتو فهمه ورسوخه يف العلم خملوقات اهلل )النلان(
 مرجعياْ لعالقة المتدود بالالمتدود

النلةةان يزيةةد سةةباانه كةةاله اهلل   م كةةل فهةةم لةةه للقةةرآن، وانهتيةةهةةو اننةةا سةةل منا ان كةةل إنلةةان عليةةه ان   امسذذاً:
قةال:  بةاحمم العةاملون بةه و ةري املتاةريين فيةه وأوضة   تعاىل حةدا لنةا مرجعيةات وهةم الراسةيون يف العلةمحرية، ولكن اهلل

 ُخوَن فبي الزعبلزذمب مَذُقولُذوَن  َمنَّذا ببذاب ُكذلٌّ مبذنز لبنزذدب رَب نذا َومذا ِب َوما مَذعزَلُم تَأزومَلُا الب َّ اللَُّا َوالرَّاسب َلزبذا  مَذيَّكَُّر الب َّ َُولُذوا األز
ُهمز...  َوَلوز َرداوُ  البَلح الرَُّسولب َوالبلحوقال:  تَذنزببطُو َُا مبنذز ُهمز َلَعلبَمُا الَّيمَن َمسز َمزرب مبنذز  .(2)َُولبي األز

ةةا يةةف افة وواضةةاة( وهةةر جوابةةه كةةا  سادسذذاً: قولةةه: )إن  حكايةةة االرتبةةاط بةةاهلل تعةةاىل تبةةدو كاكايةةة متناقضةةة، ال أحم 
 يف ارتباونةةا بةةه متناقضةةة ورقةةال وضةةواب  الرتباونةةا بةةه وهةةي )احملكمةةات( وليلةةت هةة ه الطريقةةة احةةد  إذ انةةه تعةةاىل  ؛سةةبق

ان املتباتات هي ك لس، وقد حدا تعةاىل مرجعيةة الراسةيني يف العلةم كةي نفهةم واقعهةا وال  ليقو أبدال،  اية األمر ان 
ةة كمةةا حةةدا احملكمةةات كمرجعيةةات لفهةةم املتبةةاتات  يف الفهةةم، نقةةع يف تنةةاقض وللباةةث . م وجةةوا املتناقضةةاتوافةةع وه 

 صلة ب ذن اهلل تعاىل.
 و  ر دلوا ا ان التمد هلل ِر العالمين ورلح اهلل للح متمد والا الطيبين الطاهرمن

                                                           

 .17سورة الرعد: اآلية  (1)
 .85سورة النلاا: اآلية  (2)

 m-alshirazi.comميكن مالحظة الدر  والتقرير على املوقع التاىل: 


