
 ه1555/  1ربيع  92األربعاء  ........................................................................ (345)والتدبر  التفسيردروس في 

1 
 

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

 ، وال حول والقوه إال باهلل العلي العظيم.أمجعنيعلى أعدائهم 
 مناهج التفسير

 نقد التفسير الظاهري والباطني
(3) 

ماااامُّ ُهااان  َُ   لكييير   اهلل العظييييم يف بتابيييه ا قاااا  ُل ٌُ ُناااامُّ ُم ع نعااا ُ تاااا ل م  ْليعااا ل الع ااايل ل ال ُهاااال ال ااا ي َلناع
ُر ُمتلشاب هامُّ فلألم ا ال  ننل في ُ تا   ولَُخل ٌ    الع ْ ا ْ  ولابعت اااءل الأعون نلا ٌُ ابعت اااءل العف تاع نعا ٌُّ فاليلت ب ُعاا ل ماا الشاابلٌل م  ُْاب ه مع زلنعا قُا

ْلااُم الأعون اانع ا نعااد  رلب نااا ولمااا نلاا    ُر ال    َُ ولمااا نالعع ٌ  ُ ااِّن م  ْعاام  نالُقالُااا ل ُملن ااا ب اا ااُفا ل ف ااي العع  ٌُ ولالر او  ْ اا ٌُ ال    ال ولُاااا ْلاا
للعبا     .(1)األع

 ْقْبالست لمعاني المن البصائر: 
الن ييييد  كون بيييياهللن اهلل  عييييار بصييياة قرلنييييية هاليييية  ل ييييي ال ييييو  علييييىيسييييالبحييي  يف هييييةه احلل يييية منطْاااا  

يييه ليييبعا املنييياهب التف ييياية، بيييل  عيييد  يف   يييييم املنييياهب  ةالرئي يييهيييةه البصييياة أحيييد املفيييا ي  األساسيييي املو ل
  فلألم اااا ال ااا ننل فاااييف قوليييه  عيييار   (ال لييي )امليييران لييين  دييييبتحدىن عييي   البصييياة وهيييةه واالجتاهيييال التف ييياية، 

ٌُّ فاليلت ب ُعا ل ما الشابلٌل م نع  ُْاب ه مع زلنع ٌ  قُا ْ  ولابعت ااءل الأعونْ  نل  فن ول  ،اللن صف هتنفلع لا ابت ٌُ ابعت ااءل العف تاع
 وقييد يكيون هللليي لعيا،،  سييتة، عليى  يييآلتحالال لي  يف لنطييآل اتييال والروايييال يطليآل، علييى ح ي   إنل 

ن علييى  ييو اال ييلاظ اللفظييي بتعييدن األوضييا  لتليي  املعييا، ولكيين علييى  ييو الوضييع التعيليي ، ليين  ييا ان يكييو 
لييع و اهييا قييد يكييون هللليي  علييى  ييو االنصييراك ملناسييبال احلكييم واملوضييو  بمييا ،  املوضييو  لييهاجلييالع هييو 
 اال لاظ املعنوي الةهاب إر 

 العضا الصنابري
 إر أ ا  اجل م. للدمبري الةي يتميز بكونه ل خة الع و الصنو  المعنى األو :

 العقِّ
ٌُ: ملاا قيال   أيب عبيد اهلل  ...نعي الع ل، الةي ورن فيه  عن أمحد بن إنريس المعنى الثاني: ْعاُت للا قُا

                                                           

 .7مران  اتية سورة لل ع (1)
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ْل؟ فالقلا اا ل ف اي ُمعلاو نلا ْعاُت: فلال ا  ي  ل : قُا نلااُ  قلاا ل بل ب ٌ  العج  ُتس  ملُن ولا ع : ملا ُاب دل ب ٌ  الر حع : ا ْعا ل الععلقعُِّ؟ قلا ل ا ل
ُّ ب الععلقعِّ  وللليع  ُْ وله يل شلب يهل رلاُء، ا ْع ل الش يعطلنل ُع  .(1)سلتع ب الععلقعِّ  الن 

 الروح المجردة
ُْانل ل الن  الر وح  ُقِّ  الر وُح م نع َلمعر  رلب يالروح اجملرنة، اليت ورن فيها قوله  عار   المعنى الثالث: ئال  .(2)ولنلسع

 نْدمر ي المعرفْ الشها 
إهلل ييران ايا ليا أرانه  لربز املعرفة الشهونية، واليت ختتلف لدى الدقة عن )العليم احل يوري( المعنى الرابع:
ْلالاُم قيال   عن أيب عبد اهلل  يفيما رو  اإللام ألا املؤلنني  م ن ينل الا يار  العُمايع ارُّ ال للاى َلم  باع ااءل ح  َل قلاا ل 

ٌ  فالقلا ل  ْليع ٌ  ال  ْ الٌُ  :ال ينل البلدع م ن ينل هلِّع رلَلنعتل رلب  ل ح  ْل ل ملا :فالقلا ل  :قلا ل  ؟نلا َلم يرل العُميع ا ُ نعاُت َلاعبُاُد رلبًااَ للامع ولناع
ٌُ العُقُْااُ  ب  لقلاائ     :قلا ل  ؟ول ليعفل رلَلناعتلٌُ  :قلا ل  ،َلرلهُ  ُ انع رلَلاعا لبعصلاار  وللل ااهلدلة  األع ٌُ العُعيُااُ  ف اي ُمشل ر ُ ا ْل ل  ل ُادع ولناع

نملا     املعا،  أربعة لنفهةه  (3)اْلع 
ُْاب ه    شيء من المعاني األربعْ نفسر   مع قُا

ُْاب ه مع  يئاً لن هةه املعا، ال ينطبآل على  ولُنً    ح يف اتية لورن الب قُا
املعيييىن األول، فواضييي  إهلل ال لييي   يييا هيييو ع يييو صييينوبري لييياني  الحييي  خواصيييه و وانبيييه البيولو يييية  َماااا

فيال  و يا هلللي  والفيزياوية والكيماوية وحربته ونشاطه املاني، أ نيب عن عامل العلم واملعرفة وال الل واهلداية
 .يوصف لن هةه اجلهة بان فيه زيغاً 

ما ال يوة النوريية واحل ي ية ال يالية  عيانةً ييران بيه إهلل الع ل يف الرواييال واتييال  ؛تبعداملعىن الثا، فهو ل  َو
اتالنع قيال   عن أيب  عفير لا فمثاًل  ،اإلهلية اليت أونعها اهلل يف اإلن ان اِّل اوع ٌُ الععلقع ْ ا ْلا ل ال ٌُ للم اا خل ثُام   ،طلقل

ْعقااَ ُهاال َلحلاب  ال للاي   :ثُام  قلاا ل  ،َلدعب ارع فلاألدعبالرل  :ثُم  قلا ل للٌُ  ،َلقعب ِّع فلألقاعبلِّل  :قلا ل للٌُ  اُت خل ْلقع ل اي ملاا خل َلال ولا ي ا اي ول
ب   ،م نع ل  ْعُت ل ال    ف يملنع َُح  مل  .(4)ولال ن اكل َُث يبُ  ،ولال ن اكل َُالاق بُ  ،ناعهلىولال ن اكل َل  ،َلملا ال ن ي ال ن اكل ُُمرُ  ،ول ل َل ع

ااهلر    وقييال رسييول اهلل  اانع ول ُ  الععلاق ااِّ  َلفعضلااُِّ م  اااع ااِّ  فالنال اانل الععلقع اايعئاَ َلفعضلااِّل م  ٌُ ل ْعع بلاااد  شل ْ اا اامل ال ملااا قلسل
، ول ل بالعلثل ا ُْ الععلاق ِّ  َلفعضلُِّ م نع ُشُفاص  العجلاه ِّ  اِّل العجلاه ِّ  ولال قلامل م ِّل الععلقع ُع اتل ٌُ نلب يًااَ ول ل رلُوااَ  حلت اى نلسع ْ ا ل

                                                           

 .11ص 1ث ة اإلسالم الكلي ، الكايف، نار الكت  اإلساللية ي طهران، ج (1)
 .58سورة اإلسرا   اتية  (2)
 .85ص 1ث ة اإلسالم الكلي ، الكايف، نار الكت  اإلساللية ي طهران، ج (3)
 .11ص 1املصدر  ج (4)
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ُر الن ب اااي   ااام  ٌ ، ولملاااا ُنضع ياااع  ُاُقاااا   َُم ت ااا م  َل ااانع  ٌُ َلفعضلاااِّل م  ُْااا اااا ل القع ُُ ااااد   ولنل ت هل َع ااان  ا ٌ  َلفعضلاااُِّ م  ااا ف اااي نالفعس 
ٌ  حلت ى القل   ْ تله د ننل، ولملا َلد ى الععلبعُد فالرلائ ضل ال اِّ  ا بلاادلا ه مع ملاا العُمجع م يُع الععلاب د ننل ف اي فلضع َل ٌل  ْل ٌُ، ول ل بال ِّل النع

ٌُ االعلاللى:   ْ للعبلا   ال   ننل قلا ل ال ُء ُهمع َُوُلا األع ٌل الععلاق ُِّ ولالعُعقلال ْل للعبا بال   (1)ولما نل    ُر ال    َُوُلاا األع
ا ال ت ي  ل نُانعتالفلاُع ب شلايع ال    َل يف حدي  طويل   وعن أيب عبد اهلل  َلهلا ولقُاا االهلا ولا ملارلاالهل ُُمار  ولملبعدل ٍء  و  ل األع

اال قلهُ  اِّ  الارلعل العع بلااُد خل ٌ  ولنُاارَا للُهامع، فلب الععلقع ْعق ا َْ ل فل ٌُ ز ننلا  ْ ٌُ ال ْل عل َل ٌُ ال    ب ٌ ، الععلقعُِّ ال   ي  ُْاقُاا ل ولَلن ا مع ولَلنا ُهامع ملفع
ُهُم العفلانُا ل... با ُرو ل ولَلن ٌُ العبلاق ي ول با ُر للُهمع ولَلنا ُهُم العُمدل  .يال الشريفة، فةل  بعا لا ورن يف الروا(2)العُمدل

ُْا ل  فك وله  عار  الكرمية اتيالوألا  ٍ  نالععق  نام  ل قلاع ْلى و (3) ل ل  ل نُافلص ُِّ اْلع َعسل ال علُِّ الر  ولنلجع
ُْا ل  ُْا ل ذل  ل ب ألنا ُهمع قالاع ُّ   نال و (4)ال  ننل   نالععق   .(8)ععق 

بوصيييف سيييليب وصيييفها  عيييار انيييه يف اتيييية الكرميييية، ع ييوهلم إهلل  قُاُْااااب ه مع ولييةل  ي يييتبعد ان ييييران لييين 
ٌ    فلألم ا ال  ننل في يطا،  ْ  ولابعت ااءل الأعونْ  نل ٌُ ابعت ااءل العف تاع نع ٌُّ فاليلت ب ُعا ل ما الشابلٌل م  ُْاب ه مع زلنع  .قُا
ما بن بتها إر اهلل  عار وباهنيا كةل ، ملا عهدناه لن وصف الروح يف اتيال والروايال املعىن الثال  ف َو

ااياَ  ليين ألييره  ييل ا ييه ْعاام  ال    قْل اانل العع  اار  رلب ااي ولمااا َُوايااُتمع م  اانع َلمع ُْانل ل الاان  الاار وح  قُااِّ  الاار وُح م  اائال  (6)ولنلسع
انع ُروحاي ٌ  م  ُت في ال    ف يال :   ة قيال  نخليل عليى أيب احل ين عين أيب خد ي بميا ورن (7) ولنالفلفع

ٌ ، ولنالت ق اي ولالا   اُن ف يا س  ُضاُرُه ف اي ُ اِّ  ولقعاٍت ُن ع ٌُ ال ع نعا م نل ب ُروٍح م  ٌل االبلارلكل ولاالعلاللى َلن دل العُميع  ْ ٌُ ف اي ُ اِّ  ال ياُب النعا
تالي  ُوُروراَ  ٌُ االهع ٌ  ولنالععتلد ي فله يل ملعل ن ُب ف ي اُدوا  ولقعٍت نُ ع ااءلا ٌ ، فالتالعلاهل ايُف ف اي الثا ارلى ا نعادل ال ول اان ٌ  ولالس  سل ا نعادل ال حع

ٌُ امعا ْ ا مل ال ُُمع االيعدلاُدوا نلق يناَ ولاالرعبلُ اا نلف يساَ ثلم يناَ، رلح  ُُمع َلناعُفسل ح  ٌُ ب إ اعال ٌ  ن علمل  ْ ٌُ ا بلادل ال ْلا يعاٍر فالعلم  ام  ب فل رلََ هل
ٌ  ولالععلملِّ  للٌُ َلوع هلم  ب شلرٍّ فلا ْ  ل ْ  ُن نُايلن ُد الر وحل ب الط اال : نل ع ٌُ، ثُم  قلا ل  .(5)رعالدلعل النع

                                                           

 .12ص 1ث ة اإلسالم الكلي ، الكايف، نار الكت  اإلساللية ي طهران، ج (1)
 .25ص 1ث ة اإلسالم الكلي ، الكايف، نار الكت  اإلساللية ي طهران، ج (2)
 .25سورة الروم  اتية  (3)
 .111سورة يونس  اتية  (4)
 .14. وسورة احلشر  اتية 85سورة املائدة  اتية  (8)
 .58سورة اإلسرا   اتية  (6)
 .72، وسورة ص  اتية 28سورة احلجر  اتية  (7)
 .265ص 2لكلي ، الكايف، نار الكت  اإلساللية ي طهران، جث ة اإلسالم ا (5)
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 .(1)ولنالفعٍس ولما ولا اها * فلأللعهلملها ُفُجارلها ولاالقعااهاالنفس اليت ورن فيها  يف ل ابلبله وهللل   
ما  .ابية عكس ال ل  يف اتية الشريفةه يف النورانية واإل  ل حلتم ؛ةل املعىن الرابع  فاأللر فيه ب َو

 و ون لعنيني لخرين لل ل  مها  ن تظهرهوالةي 
 لعاطفْاما ها مر ي 
هيةا ال لي  الصينوبري لكين ال  يا هيو هيو وال  يا هيو ع يو بيوليو ي حميا ل ن يان،  المعنى الفامس:

 والعج  والكربيا  و ا هللل .وال وة الشهوية وال وة الغ بية واحل د واحل د بل  ا هو لربز للعاطفة 
 المر ب من المعنيين الثاني والفامس

املزيب املرب  لن املعىن الثا، واخلالس، وهةا هيو اليةي ال ن يتبعده بونيه امل صيون لين  المعنى السادس:
 اتية الكرمية.

عاطفيية ا يف اخلييا والنورييية بمييا سييبآل، وال ليي   ييا هييو لربييز للمحل لييتان الع ييل  ييا هييو ع ييل،  وااضااي ٌ:
والشهوة و... ممحا يف هةه األحاسيس واملشاعر والصفال النف ية، ولكن الع ل  ا هو لو ون يف ال ل  

 عييربخمر اهتيا كل  تشيل لعانلية  دييدة ميثلي، ات يية وباعتبيار ان ل يكنه ال لي  بميا  يدل علييه بعيا الرواييال
لي  تغ   ال وة املتع لة بشيكل لطليآل وقيد لتغ ف د  ،هماالتفاعل بني هةين العنصرين والك ر واالنك ار بين

بشيكل لطليآل الع يل على نر ال، بما قيد  غلي  العاطفية والشيهوة ونظائرهيا  اورهبد ةيوالن ببشكل ن يب، 
ْلاااى ، وقيييد  تكيييافؤ ال و يييان، ولعيييل )األعيييراك( يف قوليييه  عيييار  الن يييبية بيييةل  أو ن ييييب عليييى نر يييال ولال

ا ُّ نالععر ُفا ل ُ اًّ  لاعراع  رَ  ، هي النتاج األخروي الطبيعيي لتكيافؤ ال يو ني و  ياوي الكفتيني (2)ب سيماُهمع األع
 .على بالم لفصلل يف هللل 

ٌُ ف ااي يييران اييا ع ييوهلم  ييا هييي سييابنة يف قلييوام، ففييي الرواييية  قُاُْاااب ه مع فييان  واْيااٌ: ُن ُل اا ااُِّ ملسع الععلقع
ْعاااب    ييياب أو  يييد ييييؤثر فييييه باإلف ر صيييو بيييع أر  بييينيه ألييير ر دو يييي كيييان  يف ل ابن  ولييين الواضييي  ان بيييل سييي (3)العقل
يف اتخير،  اميلنه يا مميل لين خصيائا، باإل ياب وال يل ، وقيد ييؤثر بيل  املكانيتأثر هو بوقد  ،ال ل 

 .رانن لهلعو  ال يؤثر أحدمها يف اتخر أبداً د وق
 لار وهةه الع ول  ا هي سابنة يف ال لوب ولتشابكة لعها ولتداخلة ولتفاعلة قد حتميل الزييا اليةي أ ي

                                                           

 .5-7سورة الشمس  اتيتان   (1)
 .46سورة األعراك  اتية  (2)
 .181ص 5ث ة اإلسالم الكلي ، الكايف، نار الكت  اإلساللية ي طهران، ج (3)
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ٌُّ...  فلألم ااا ال اا ننل فاايإليييه اتييية الشييريفة  نون  (1)يزيييافييان الع ييل  ييا هييو يف ال ليي  ميكيين ان  قُاُْاااب ه مع زلنعاا
 الع ل املمحا اخلالا.

واملعىن اخلالس وإن احتمل لكنه ل تبعد أي اً، لكون ال وة الغ بية والشهوية واحل د والكربيا  مما يغل  
ا بان فيها زيغاً وا رافاً بل هي الزيا نف ه، ولو بلحاظ عليها طابع الشر إن مل  كن ممح ة فيه فال يعرب عنه

 العام، فتألل. الطابع
 نقد المنهج الباطني

فييييان اتييييية الكرمييييية صييييرمة يف ان إ بييييا  املتشييييابه وإبتغييييا  التأويييييل ليييين نون الر ييييو  إر  حييييال، وعلييييى أي
لا  الةين ي لكون هماك وضالل الراسخني يف العلم لتفر  على زيا ال لوب، وان الةين يف قلوام زيا وا ر 

امل يل  اليةي ينيتهب لينهب التأوييل لين  يا ناللية بياهرة   ي  الطير  بيه  إهللا أرييدامل ل  البياط  ي مى ب
رل اليةي ورن فييه  الع الئية يف اإلفهام والتفهيم والتفهم ولن  ا ناللة لن الرسول  ولَلناعيللعناا ال لليعا ل الا   ع

ن اس  ما ناُ   .وبانوا أبواب لدينة علمه نزل ال رلن يف بيوهتم نالةي وأهل بيته  (2)ي  ل ال لليعه مع ل تُبالي نل لْ 
 نماذج من التفسير الباطني:

 لةل  بعا األلثلة  ولنضر 
ولللاع َلن اا قال يف لعىن قوله  هي( 331ف د ورن يف ) ف ا احل ائآل املن وب إر أيب عبد الرمحن ال لميل )

ْلاايعه مع َل  ُهمع  لتلبعنااا ال ااناع يااُِّّ م  نااار ُ مع مااا فالعلُْاااُه ال    قْل اانع د  اااا م  َُ ُر ُُمع َلو  اخع اا تُاُْاااا َلناعُفسل   اقتلوهييا  خالفيية (3)   اقاع
ماا فالعلُْااُه اهلوى النف ي، واملران لن اخر وا لن نياربم أخر وا ح ل اليدنيا لين قليوبكم. وألليا قوليه  عيار  

ُهمع  ناع يُِّّ م  مل ي م بةل  إال قليل لنهم؛ لكنلهم لين حيي  املعيىن بثير، وهيم أهيل التوفييآل فاملران به أنله  ال    قْل
 .(4)والوالية الصانقة(

اااو ف يا  ،لكونه جميازاً  ، نظراً بدون قرينة يص فان  ف ا ال تل بةل  مما ال  َُ ُر بيي)أخرج وا(  ليإ إهلل  اخع
  ف ا الكم بالكيف بعيد.، بما ان (8)املزيد لن باب اإلفعاللن األلر لن الثالثي اجملرن ب هو لن  ف ا األلر

                                                           

 يزغ هو بنف ه.مل ويف الواقع زاغ املرب  لنه ولن لربز األحاسيس، و  (1)
 .44تية سورة النحل  ا (2)
 .66سورة الن ا   اتية  (3)
، لربييز احل ييارة لتنمييية -نراسييال يف لغيية ال ييرلن  –حممييد بيياقر سييعيدي رو يين ر  رمجيية  رضييا طييس الييدين، لنطييآل اخلطيياب ال ييرل،  (4)

 .425-427الفكر اإلساللي ي باول، ص
 خر وا، خير ون، اخر وا، و  ول  اخرجج، اخرج ا، أخرج وا.   ول  (8)



 ه1555/  1ربيع  92األربعاء  ........................................................................ (345)والتدبر  التفسيردروس في 

6 
 

رة إر نف يه أي احليآلل الييت هيي يف . ي يول  إ يا(1) ولما ا ْع ل ب يلمين ا ل ناا ُماواىوورن )يف  أويل اتية  
 .(2)يد ع له؛ إهلل الع ل ميني يأخة به اإلن ان العطا  لن اهلل وي بإ به نف ه(

( بياحلآل ا ْعا ل وهو لن الغرابة  كان إهلل بيف؛ وبأية لغة ع الئية، يف ر اليمني بيي)الع ل( واأل يرب ان يف ير )
 أل رب لنه  داً ان ي صد لن )احلآل( اهلل  عار.وا ؟ ل واحل ي ة والنفس أي لا  ل  النفس اليت هي بيد ع

 ْليع ل ْلعع نالعع  الدنيا واْلخرة!َي  فلاخع
...و)عن الغيزا: يف  ف يا اتيية  ْليعا ل ْلعع نالعع أن  هعلييلين يرييد إنراظ الوحدانيية احل ي يية  ي   (3)فلااخع

 .(4)يطرح عن نف ه التفكا يف احليا ني الدنيا واألخرى(
لييع ان اهلل  عيييار ي يييول   نعيييلداً ان يف ييير احلييياة األخيييرى أي ييياً باهنييا امل يييت ب   ييليين بيييل  الارنااابوماان 

ُولى رُّ لل ل م نل األع ياع رلُة خل خ  رُّ ولَلبعقىو (8)ولللْلع ياع رلُة خل خ  ارلةل لله ايل الع ليلاااُ  للااع  (6) ولاْلع خ  ولال    الد ارل اْلع
ْلُمااا ل  اانل ن اجلنيية والفييرنو  وو ييا هللليي ، ولييع ان اتخييرة بمييا هييو بييديهي  ت ييم (7) ااانُاا نالعع اااا ُّ م  ولر ضع

بالرُ  ٌ  َل ع  ْ ولالس اب ُقا ل الس اب ُقا ل * َُوعللئ  ل العُمقلر بُا ل * ف اي و (8)ُوا دل العُمتا ُقا ل   ملثلُِّ العجلن ْ  ال تيو (5)ال
اار ننل  ُّ م اانل األلو ل ااينل * ولقلْ يااُِّّ م اانل اْلخ  ْ اا ن ااام  الن ع اايم  * ثُا ال ييول بييان التفكييا يف اتخييرة   يصيي ف فكييي (11)َل

؟ لا هللل  لعمري إال سو  أنب لع رب األرباب و رأة على اهلل  فكا يف النعال واحلةا ، بالتفكا يف الدنيا
ٌُ   فلألم ااا ال اا ننل فااي شييمله وأ ييباهه اتييية الكرمييية بوضييوح بمييا  عييار..   نعاا ٌُّ فاليلت ب ُعااا ل مااا الشااابلٌل م  قُاُْاااب ه مع زلنعاا

ٌ  ابع  ْ  ولابعت ااءل الأعونْ  نل  .ت ااءل العف تاع
                                                           

 .17سورة طه  اتية  (1)
، لربييز احل ييارة لتنمييية -نراسييال يف لغيية ال ييرلن  –طيياب ال ييرل، حممييد بيياقر سييعيدي رو يين ر  رمجيية  رضييا طييس الييدين، لنطييآل اخل (2)

 .431-428الفكر اإلساللي ي باول، ص
 .12سورة طه  اتية  (3)
 .214عبد الرمحن الع ، أصول الدين وقواعده، نار النفائس ي باول، ص (4)
 .4سورة ال حى  اتية  (8)
 .17سورة األعلى  اتية  (6)
 .64سورة العنكبول  اتية  (7)
 .72سورة التوبة  اتية  (5)
 .38سورة الرعد  اتية  (8)
 .14-11سورة الواقعة  اتيال   (11)
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 ع الباطنيين بالتصرع في دائرة الم ُمام!اطرً 
فوا إر أبعد احلدون و اوزوا احلد حي  مل ي تصروا على ار كاب لا هللليه اهلل  عيار طرل ان هؤال    والارنب

إهلل ن ليوا  ف ياهم بيالرأي إر  ليةهالً  بل أفرطيوا إفراطياً  ،ميةواعتربه لن أفعال الةين يف قلوام زيا يف اتية الكر 
ٌُ   ال  ننل فايحي  ان اتية الكرمية  دين أولئ   نائرة احملكمال أي اً، نعا ٌُّ فاليلت ب ُعاا ل ماا الشاابلٌل م  قُاُْااب ه مع زلنعا

  ٌ ْ اا ْ  ولابعت ااااءل الأعون نلاا ونييه ألهييدافهم   يتبعييون املتشييابهوهييم الييةين  ابعت ااااءل العف تاع إر  شييييد بييةل  ا بييي يصييلو و ال
 ييياها  يييا تفبلبيييانيهم ال يييالة، ولكييين امليييةهل ان يتطيييرك أولئييي  البييياطنيون فيتصيييرفوا يف )احملكميييال( نف يييها 

أحكمييل عليييه، واأللثليية الثالثيية ال يياب ة، واليييت سييب ل يف الييدرو  ال يياب ة ولييا قييد خيييالف لييا وضييعل لييه 
 .(1)هللل  واهد صد  على 

 خ ام َخرى اْى المنهج الباطنيآم
األسيييوار  ونهيييدلان البييياطنيني  لحيييون ال ييييئال املعرفيييية والدينيييية واألخالقيييية حيييي  اهنيييم ي ل اااااِّ:وا

العلمييية، وينحييون  ييو الفوضييى املعرفييية عييرب هييدم اجل ييور الرابطيية بييني األلفيياظ واملعييا،، بييل اهنييم ي ولييون  ييا 
ال، بصييدور ، فكمييا ان صييدور بيل  ييي  ليين بيل  ييي  حميي(ي ور بيل  ييي  ليين بيل  ييصييد)ي يارب نعييوى 

 اليييربونة لييين النيييار واحليييرارة لييين اليييثلب واإلعطيييا  لييين فاقيييد الشيييي  إمل ألنيييه يعييي  هيييدم قاعيييدة العلليييية واملعلوليييية
، فكيةل  ناللية  تيه وعلليية العللية لغيا لعلوهليا وعلليية ليا لي يل بعلية مليا لييس  عليولوصدور املعلول لن  يا علل 

األسييباب والعلييل اليييت   ت ييي نالليية ليين  أو  ييا هللليي  بييل لفيي  علييى بييل لعييىن، ليين نون   يلييد بدالليية وضييع
 .اللف  اخلاص على املعىن اخلاص

 يف نائر يه الشخصيية بيانانه ميكن للباط  ان يلتزم ادم األسوار والعالئآل بيني األلفياظ واملعيا،  بِّ نقا :
امليا ، أو اجلبيل، أو ي ول ان  أقصد لن بل لف  بل لعىن، ف د اقصد لن النار النار وقد أقصد لنها الب يرة، 

الييلاب... إمل ليين نون أي ضييابإ أو قرينيية، وهييةا وإن بييان خار يياً عيين أو اجليين، أو الغييي ، أو الالنييار، أو 
ال ميكنييه ان  فانييهطري يية الع ييال  لكيين قييد يكييون لييه ان يفعييل هللليي  يف عاملييه اخليياص بييه ال يف عالقتييه لييع  يياه 

يييهتم وع  اضيييعوا بيييتهم وليتيييدخل يف عيييامل اتخيييرين ويتصيييرك فييييه عليييى خيييالك ر  دهم اللفظيييي واال تمييياعي،   
 .!في ول ان  أف ر بلماهتم بما أ ا 

لهيم ل يؤولية أمحل ال يص  له ان ي يول  واني  فانه ، وإن بان سفهائياً، فرضاً ص  له هللل  بل ن ول انه إن 
                                                           

 على التصرك يف احملكمال نف ها. (1)
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 .. لئن بان له  ول  بل ن ف اايت و أوياليت وأقول اهنم قصدوا بما أقصد وطاروا بما أطا وأسفوا بما أسفل
بييان فكيييف  ،ويان ي ييول هللليي  عيين جمهييول فليييس لييه ان ي ييول هللليي  عميين يصييرح بييبطالن هييةا املبييىن الفوضيي

ٌُ ابعت ااءل   فلألم ا ال  ننل فيين   هللل  بله هلل  عار لع انه سبحانه صرح بي نع ٌُّ فاليلت ب ُعا ل ما الشابلٌل م  ُْاب ه مع زلنع قُا
ْ  ولابعت ااءل الأعو  نل ٌ  العف تاع  ؟نْ 
 النفسي والفُري، وراء المنهج الباطنيالعاما  

يي  ورا  هللل  النمإ لين التأوييل )اليةي ال  انه ي في تفان لنها لعله فان اتية الشريفة  ، هللل اللى ع فييه ر  
نطلييآل ليين لبييا، الع ييال  والييةي يعييد ليين لصييانيآل التف ييا بييالرأي( والييةي إر الراسييخني يف العلييم والييةي ال ي  

  (1)عالالن (ط بالتف ا الباا تهر 
ٌ  العالل الفكري  -أ  .الع دية والفكرية همنيباحي  ي تهدفون  أويله على ح   ل ولابعت ااءل الأعونْ 
ُْاب ه مع ملارل ُّ   فيالعالل النف ي وهو ان  -ب ٌُّ   فلألم اا ال ا ننل فايحيي  ي يول  عيار   قُا  قُاُْااب ه مع زلنعا

ْ  والزيا اال راك وال الل فهؤال  يلجأون إر عملية التأويل  ا املن بإ  نل  .واإلضالل ابعت ااءل العف تاع
املصييابون بع يدة الين ا واحل ييارة أو املبتليون باحل ييد أو احل يد أو  ييبه وهيم املرضيى نف ييياً  انل  وااضاي ٌ:

نف ية  جمرن ع   دفكرية بل  بهال  لن  ا ان  و د لديهمل إنكار احلآل والتأويل بالباط فيدفعون  و، هللل 
 َْعما قلنلتعها َلناعُفُسُهمع ُظ تالياع َل لُدوا ب ها ولاوع ويف بيا: ان بعيا الرواييال أفيانل أن لوقيف أيب هلي  لين  (2)ول

بييان نامجيياً ليين احل ييد حييني بييان م ييد عبييد اهلل بيين عبييد املطليي  ملييا رأى ليين إبييراه أبيهمييا   رسييول اهلل 
عبد املطل ( له، لعبد اهلل، وملا بان يتمتع به لن لآثر ويتميز بيه لين لناقي  فدفعيه هلللي  احل يد )النف يي( )

 .نبول هو حد  إر لعاناة رسول اهلل 
طييالبني  ييالعيني،  انل  وصييل إر ل ييالعهحييي   ،ربان أن ييل هنييا بييالم أحييد العلمييا  يف الغيي فريييوليين الط

يلت ييي اميا بييي يطلي  فييه ان خييرباً  اميإليهاإلحليان واالر ييدان، فبعي   انيعلأخياً وأختياً، ليين أحيد بيالن الشيير  أ
قيائاًل  احليوار لصياحلكما فيان  لبتميا، عيرب الوسييإ .. مث أصيرل اف .. فر صرل .. لكنه أفرف ا يتناقشوا يف األلر

وإن  لبييتكم بييان ليين ال ييهل عليكمييا العييونة إر  ،بماار ييدان  علييىيف اجملتمييع الظيياهرة بانييل لكمييا احلجيية 
  شيابأ ياب ال اميعهإليهميا لي نلخير بشيدة... وعنيدلا بعي  وسييطاً  اف ير ا ر يم هلللي  ميولكنهسالم... اإل

                                                           

 .ا لكل لنهما. فتدبرموقد ي ال انه يصل  بل لنه (1)
 .14سورة النمل  اتية  (2)
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م هلللي  فليم  يد لناصياً لين إعيالن مير  بان ال ب  األسا  الر داننا هو ان لنيا لييواًل  ن يية لثليية واإلسيالم 
 الكفر بي نتمتع بما نشا !

بانييل الشييبهة هييي العالييل ورا  ار ييدانهم بييل بانييل   لشييكلتهم فكرييية وال فألثييال هييةين الشييابني مل  كيين
اليةين ينحيون لنحيى التأوييل لين أولئي  حيال يكون أحيانياً وبةل   ،قيةأخال – ن ية  –لشكلتهم نف ية 

فيياهنم إلييا ليين ال  ييم األول أو ليين ال  ييم الثييا،، نون الر ييو  إر الراسييخني يف العلييم )الرسييول وأهييل بيتييه( 
ٌ     ننل فايفلألم اا ال ا ة  صرح بي مياتية الكر و  ْ ا ْ  ولابعت اااءل الأعون نلا ٌُ ابعت اااءل العف تاع نعا ٌُّ فاليلت ب ُعاا ل ماا الشاابلٌل م  قُاُْااب ه مع زلنعا

ْعم   ُفا ل ف ي العع  ٌُ ولالر او   ْ ٌُ ال    ال ْل ْلُم الأعون  .فهةا بله عن املنهب الباط  ولما نالعع
 نقد المنهج الظاهري

ما ان لين أبيرز ان نعيرك لتعدنة، ويكفيي  ةفيولعر  ةمي لن  هال قصور علاملنهب الظاهري، فانه يعا، َو
 أ با  هةا املنهب لا يبتلى به 

 بيييياملنهبإب ائهييييا علييييى بواهرهييييا التزاليييياً يف أي  ،ال ييييةا ة املفرطيييية يف  ف ييييا بعييييا اتيييييال الكرمييييية :َو َ 
 .أحياناً البالهة حدل ب لن  ل يكان والةي يالظاهري 
بل التورط يف اإلهللعان بالتناقا  ،ر ب عن الشبهال اليت قد  ورن على ال رلن الكالعجز عن اجلوا وثانياَ:
 إال اخلروج لن املنهب الظاهري. ،رجإلكانية العثور على أي خمان ميلكوا لن نون الكرمية بني ليا ه 
 الس اَْ في التفسير -1
َْ التمثيييل لييبول ب ولييه  عييار   ونُفااي ُْاللاا علااِّع نلاادلكل ملاع ااا     ال لااى ول  الجع ُاُنق اا ل ول  االبعُسااطعها ُ ااِّ  العبلسع

ُساراَ  ُْاماَ مل ع ٌ  وهيو ال يرلن بيه واملينهب اليةي نيزل  العيام الع الئيي فان الطرييآل (1)فالتالقعُعدل مل ا م   ب ْ ساا   قالاع
ظ يييد   نل أفكييال  بخييل بالعطييا  ) أيعيين اإلفييراط والتفييريإ يف العطييا ،  ي وننييا إر  ف ييا اتييية الكرمييية بالكناييية

  باسيإ ييدي  فكأنلي)ان  عطيي  ييئاً( وال   يرك يف العطيا  بيال ح ياب عليى   يدر  الفيإر عن    ولة  لغل
 انف ل بل لا يف يدظ على املهم احلا:. اإهللع األهم الالحآل  يل فت (الاً مت

فهيم إال اخلروج عن لنهجه و ف ا اتية ب رائن احليال وامل يال و  ألاله بما سبآلاملنهب الظاهري فليس  َما
لن النا ،  ىبال فها  والبلهالع ال ، أو اجلمون على الظاهر الةي ال ي ول به حىت الب طا  بل لعله خيتا 

 ، ييريوهللليي  ألنيي  ال جتييد عيياقاًل يف الكييون، ليين عييامل و اهييل وطبييي  ولهنييد  وعالييل ولييزار  وقييروي وح
                                                           

 .28سورة اإلسرا   اتية  (1)
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لييين الع يييال  بيييل حيييىت لييين  اً أحيييد يوصيييي أحيييد أبنائيييه ايييةه الوصيييية إال إهللا بيييان وليييده سيييفيهاً ح ييياً! إهلل ال جتيييد
 ى عنه، فكيف برسول رب العاملني؟نهي  بي   ا احل ي ي،  عنامهالصبيان يفعل لثل هللل 

ٌ ُخر: و علها  ،)يب إ يده  ارة بل الب إ ان يفعل هللل  هل بان متمل يف حآل رسول اهلل  بَا
 بي ينهى عنه يف ال رلن الكر !  لغلولة إر عن ه  ارة أخرى(

 ِّ الشبهام والُعُقدالعجي ان ح -9
 التمثيل للثا، باتيال الثالثة التالية  ونُفي

ْلتع م نع للُد ع حلُيٍم خلبيرٍ قوله  عار   -1 ٌُ ثُم  ُفص  ُ ملتع ُناُا  .(1)الر   تا ُّ َُحع
ٌُ نالي  ل َلحعسلنل الع لدنث    تاباَ ُمتلشاب هاَ ملثان يل قوله  عار   -2  ْ  .(2)ال
اااُر ُهاااقوليييه  عيييار   -3 ُ تاااا   ولَُخل ماااامُّ ُهااان  َُ   الع ُل ٌُ ُناااامُّ ُم ع نعااا ُ تاااا ل م  ْليعااا ل الع ااايل ل ال ال ال ااا ي َلناع

، واليييةي يعجيييز املييينهب الظييياهري عييين الكرمييييال اتييييالهيييةه حيييي  قيييد يتيييوهم التنييياقا بيييني  ُمتلشااااب هامُّ 
 اجلواب عنه البتلة!

 الم ُم والمتشابٌالطاوي: َاا  التناقض بين ُنام 
  )فيان قييل  بييف   وليون، ان ال يرلن فييه حمكيم ولتشيابه، وقيد اإل كال ب وله طوسيالشيخ الطرح  وقد

وصفه اهلل  عار بأنه امجع حمكم؟ ووصفه يف لواضع أخر بأنه لتشابه وهللبر يف لوضع لخير ان بع يه حمكيم، 
اهلل وقيال يف لوضيع لخير   الير. بتياب احكميل ليا يهوبع ه لتشابه ي بميا زعميتم ي وهلللي   يو قوليه  

وهييو الييةي أنييزل علييي  الكتيياب لنييه ليييال وقييال يف لوضييع لخيير   دي  بتابييا لتشييااانييزل اح يين احليي
 .(3)وهل هةا إال باهر التناقا؟( حمكمال هن ام الكتاب وأخر لتشااال

جيو  إر التف يا واللفكيف  ي  الظاهري عن هةا اإل يكال إال بياللا ع عين امل يل  الظياهري َقا : 
 الظواهر ب رائن لناسبال احلكم واملوضو  و اها.الع الئي اتيت الةي يتصرك يف 

حمكيم  بانيه ب وليه  )قلنيا  ال  نياقا يف هلللي ، ألن وصيفه  عن هللل  اإل يكال أ اب الشيخ الطوسي وقد
بله، املران به انه  ي  ال يتطر  عليه الف ان والتناقا واالختالك والتباين والتعيار،، بيل ال  يي  لنيه إال 

 ييران بيه  إلا بظاهره أو بدليله، على و ه ال جمال للطاعنني عليه. ووصفه بانه لتشابهوهو يف  اية االحكام ي 
                                                           

 .1سورة هون  اتية  (1)
 .23سورة الزلر  اتية  (2)
 .11ص 1لاث العريب ي باول، جالشيخ الطوسي، التبيان يف  ف ا ال رلن، إحيا  ال  (3)
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أنيه يشييبه بع يه بع يياً يف بياب االحكييام اليةي أ ييرنا إلييه، وأنييه ال خليل فيييه وال  بياين وال   ييان وال  نيياقا. 
هره في يمى حمكمياً ووصفه بان بع ه حمكم، وبع يه لتشيابه ليا أ يرنا إلييه، لين ان بع يه ليا يفهيم امليران بظيا
 .(1)ولنه لا يشتبه املران لنه بغاه وإن بان على املران واحلآل لنه نليل فال  ناقا يف هللل   ال(

 التالية  األلورلع إضافال و طوير يف ضمن  و وضي   وابه َقا : 
ٌ الجمع بين  -1  حُا  ُنااٌ واشابهها والتفصيِّالَو
 هيةين املعنييني مهيا حميل احلا ية كينل ل ،ثيرأب ان للمتشابه لعنيني، لن ضمن لعا، مخ ة أواألو : األمر 

 واما ير فع األع ال  يف هةا امل ال
ٌ  ُمتلشااب هاَ بع ياً نظيا قوليه  عيار   بع يهلا يشبه  األو : وهيةا هيو امل صيون باتيية الثانيية  (2)ولَُاُااا ب ا

 نالي  ل َلحعسلنل الع لدنث    تاباَ ُمتلشاب هاَ ملثان يل ٌُ  ْ  ن بثاة ، وهللل  ل رائال
سلانل الع لادنث  بدل لين    تاباَ  ، فانَلحعسلنل الع لدنث  قوله  منها: هيو  احليدي ، وأح ين َلحع

حكيام والفصياحة والبال ية والكميال واجلميال والعميآل وبميا قيال واإلهللل  الةي يشبه بع ه بع اً يف اإل  يان 
ين والتعيار،، بيل ال  يي  لنيه إال وهيو الطوسي  ) ي  ال يتطر  عليه الف يان والتنياقا واالخيتالك والتبيا

 .يف  اية االحكام ي إلا بظاهره أو بدليله، على و ه ال جمال للطاعنني عليه(
ملتشيااا أو بيدل، وسييأيت إي ياح هيةه ال رينية أو    تابااَ ليي  هيي صيفةالييت ملثاان يل ولنها  قرينة قوله 

 ببيان  اك  لطيف لع قرائن أخرى يف الدر  ال انم باهللن اهلل  عار.
بتاباً لتشاااً  يشبه بع يه بع ياً يف البال ية وح ين أو ز ال يد الوالد هللل  يف  بيني ال رلن ب وله  )وقد 

 .(3)النظم وقوة األحكام(
ٌُ ُناامُّ لة فص يلا ا تبه املران لنه على ل العه أو قارئه، وهةا املعىن هو امل صون لن اتيية امل الثاني: نعا م 

مااااامُّ ُهاااان  َُ    ُل ااااُر ُمتلشاااااب هامُّ  ُم ع ُ تااااا   ولَُخل تبه املييييران لنهييييا علييييى سييييالعها، إال بييييالر و  إر شييييي  أي  الع
بيل هيو  شيابه  كيام اليةايتحاإلالراسخني يف العليم، ولين هلللي  يظهير ان هيةا التشيابه لييس  شياااً هللا يياً ينيايف 

بدليليه( ح ي  الطوسيي، إضايف أي بال يا  إلينيا  ين اجلياهلني، لكنيه عنيد الراسيخني بيالعلم واضي  حمكيم )
 وبو ه لخر بما سيأيت.

                                                           

 املصدر. (1)
 .28سورة الب رة  اتية  (2)
 .474ال يد حممد احل ي  الشاازي،  بيني ال رلن، ص (3)
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 المتشابهام  ْها م ُمْ -9
ٌُ بافة ليال الكتاب حمكمة نون  ي  وهيو قوليه  عيار    انل  الثاني:األمر  ُ ملاتع ُنااُا  الار   تاا ُّ َُحع

كيام حإلفاكيام لعيىن وبالتشيابه لعيىن لخير، حباإللع ان بع ها لتشابه يف الوقل نف ه نون  ناقا، إهلل يران 
يييران بييه انييه حمكييم يف حييد هللا ييه فييال يت ييرب إليييه اخلطييأ واخلطييل والغلييإ والتنيياقا.. إمل والتشييابه يييران بييه انييه 

 .(1)  ضوابطهنمي  ل عند لن مل و هجمكاله الةايت حإه، فهو ر م علم   ؤل  ي  لتشابه على لن مل 
حمكميية يف حييد هللاهتييا لكنهييا ان اللغييز والشييفرة، بشييفرة لييوريس، واملعييانالل الرياضييية املع ييدة،  : ٌوناًضاا

 لييي  بميييا ان الشيييفرة نقي ييية  يييداً ال ختطييي  أبيييداً   ف يييد  كيييوناجلاهيييل ايييا،  بالن يييبة إروجمملييية امليييران  ةالتشيييا
صييحيحة لائيية باملائيية ولت نيية متاليياً لكنهييا لتشييااة علييى  ييا الراسييخ يف املكتوبيية قييد  كييون املعانليية الرياضييية 

رك حله، لكنه يف حد هللا يه ولرحلية لغزيتيه قيد يكيون لت نياً  ايية اإل  يان،  للةي ال يعال الرياضيال، واللغز حم
 ويف أرو  لرا   اإللغاز!
بميييا ان  ،)العظيييم( يف بنائيييه الصيييل  ليييت ن  يييداً  فيييانل  ،ويناملثيييال التيييا: لييين عيييامل التكيييوناضااا ٌ َ ثااار: 
 )الغ روك( يف بنائه 

 
لرنياً رخيواً بيل ان بماليه وإ  انيه با  انيه وإحكاليه بونيه   يرل وال ي ،داً و لت ن  خ  الر  ن رج امل

الواصيييل بيييني عظيييام املفاصيييل بيييي ال  صيييط   –ان يكيييون الفاصيييل هيييي لهمييية الغ يييروك  حيييي  انل بيييةل  
 االصطكاظمتنع االحتكاظ و ملرونتها فاهنا فبهنا ببع ها فتلته  و تآبل و ولد اتالم املةهلة، ألا الغ اريف 

 .إ  ان بل  ي    به انل   رىو وفر ال السة يف احلربة، وهللل  يع  بعبارة أخ
ورن قوليه  ليةا ؛يف حيد هللا يه لين نائيرة احملكيمالغيا هليو إر باإلضافة املتشابه  انل   وبةل  ينكشف لنا أبثر

ٌُ   عار ُ ملتع ُناُا فهي لت نة متالاً حىت إهللا بان بع ها لتشابه املران على سالعه اليةي مل  الر   تا ُّ َُحع
 .ينه وبني  اهيعرك قرائنه و واهده وو وه اجلمع ب

بيان  كيون بعيا ليا يه حمكمية يف البياطن والظياهر وليدى ال اصيي واليدا، هيو الكير  بميال ال يرلن ان   بِّ
فلألم ااا قييال  عييار  ، هم ييا يف هللاهتييا ولييدى الراسييخني يف العلييم ولكنهييا لتشييااة املييران علييى  ةحمكميي هاع ييوب

ٌُّ فاليلت ب ُعاااا ل مااا   ال اا ننل فاااي ٌُ قُاُْااااب ه مع زلنعااا ْ ااا ٌُ ال    ال ْلااا ْلاااُم الأعون ٌ  ولماااا نالعع ْ ااا ْ  ولابعت ااااءل الأعون نلااا ٌُ ابعت اااااءل العف تاع نعااا الشاااابلٌل م 
ْعم   ُفا ل ف ي العع   .. وللبح  لزيد إي اح و تمال فانتظرولالر او 

خر دااانا ا  ال مد هلل ر  العالمين واْى اهلل اْى م مد والٌ الطيبين الطاهرنن  ُو
                                                           

لييا ا ييتبه املييران علييى سييالعه، ملييا بييان هناليي   نيياقا، علييى ان هييةا اجلييواب    تاباااَ ُمتلشاااب هاَ  فحييىت لييو أريييد فرضيياً ليين  وعليييه  (1)
ُلمامُّ يوض  لعىن اتية املفصللة  ٌُ ُنامُّ ُم ع نع  ....م 
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