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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 
 مؤاخذات

 على منهج التفسير الباطني
(1) 

َو الَّذي أَنْاَزَل َعَلْيَك اْلِكتاَب ِمْنه  آياٌت م ْحَكماٌت ه نَّ أ مُّ اْلِكتااِب َوأ َخار  ه  اهلل العظيم يف كتابه الكرر:   قال
َنِة َوابِْتغاَء تَْأويِلِه َوما يَاْعَلم  تَْأويَله  إِ   م َتشاِبهاٌت َفَأمَّا الَّذيَن في اللَّه   لَّ قا ل وِبِهْم زَْيٌغ فَاَيتَِّبع وَن ما َتشابََه ِمْنه  ابِْتغاَء اْلِفتاْ

 .(1)َوالرَّاِسخ وَن ِفي اْلِعْلِم يَاق ول وَن آَمنَّا ِبِه ك لٌّ ِمْن ِعْنِد رَبِّنا َوما َيذَّكَّر  ِإلَّ أ ول وا اأْلَْلبابِ 
 يدور بإذن اهلل تعاىل ضمن مبحثني  الحديث

 المبحث األول: بصائر قرآنية
املنررراه  ة واملآيرررا  يف مرررد  سرررالمة واسرررتآامة  ررر  امررالع املرجعيرررةالبصررائر الآرينيرررة الرررل تلآررري ال رررو  علرررى ومااان 

َوما يَاْعَلم  تَْأويَله  ِإلَّ اللَّه  َوالرَّاِسخ وَن ِفي اْلِعْلِم يَاق ول وَن آَمنَّا بِاِه واالجتاهات التفسريية، ما نستنبطه من قوله تعراىل 
 قولني  علىيف هذا املآطع من اآلية الكرمية  وذلك ان املسلمني على مّر التاريخ اختلفوا ك لٌّ ِمْن ِعْنِد رَبِّنا

 عاطفة أم استئنافية؟ َوالرَّاِسخ ونَ هل الواو في 
، مبعرّن ان امملرة األوىل مرن اآليرة تنتهري عنرد االسرتننا واو  َوالرَّاِساخ ونَ الرواو يف  يتبّّن كرون القول األول:
َوالرَّاِسخ وَن ِفي اْلِعْلِم يَاق ول وَن آَمنَّا ِبِه ك لٌّ ِمْن  تبتدأ مجلة أخر  هي مث َوما يَاْعَلم  تَْأويَله  ِإلَّ اللَّه  لفظ اماللة 

 ان الراسخني يف العلم ال يعلمون تأويل الآرين، وهذا الآول تتزعمه عائشة.يلتزم بوهذا الآول  ِعْنِد رَبِّنا
لررى ذلررك تعرر  اآليررة الكرميررة  ان اهلل تعرراىل وع العطرر ،واو  َوالرَّاِسااخ ونَ  كررون الررواو يف يتبررّّن  القااول الناااني:

حاليرة مبعرّن انره ال يعلرم تأويلره إال  يَاق ول اوَن...والراسخون يف العلم يعلمون تأويله، وعلى هذا الآول تكون مجلة 
إذ  ؛ را  يعلمرون تأويلره وينمنرون بره أي فاآليرة الكرميرة تفيرد اهنرماهلل والراسخون يف العلم حالة كوهنم يآولرون أمنرا بره... 

َقَنْتها أَنْاف س ه ْم ظ ْلماً كما يف قوله تعاىل    امنهميكن االنفكاك بي ياْ  .(2)َوع ل وًّاَو َجَحد وا ِبها َو اْستاَ
 ومما يوضح احلالية قول ابن املفرغ احلمريي 

                                                           

 .7سورة يل عمران  اآلية  (1)
 .11سورة النمل  اآلية  (2)
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 الاااااااااااااااااااااااااااااااااااري  تبكاااااااااااااااااااااااااااااااااااي  ااااااااااااااااااااااااااااااااااا و ً 
 

 والبااااااااااااااااااااااار  يلماااااااااااااااااااااااع فاااااااااااااااااااااااي  ماماااااااااااااااااااااااة 
 

 الربق يبكي أي ا  المعا  يف غمامة.يآصد  ان 
الرررريح والرررربق يبكيررران علرررى فآيرررده، أمرررا لرررو كانررر  ان أي  ،اممرررال يف ان تكرررون الرررواو عا فرررة كرررل فررران اممرررال

 .ونكهة استننافية لفآدت أي  عم
 في اآلية  اللَّه  على  الرَّاِسخ ونَ األدلة على عطف 

 على الآول الثاين أدلة كثرية نستعرض منها ستة يف هذا البحث  وتدل  
4-  ِلِت باَيَِّن ِللنَّاس 
اايَِّن ِللنَّاااِس مااا نا اازَِّل ِإلَااْيِهمْ قولرره تعرراىل   األول: مررن الواضررح ان اتكمررات ال فرران  (1)َوأَنْاَزْلنااا ِإلَْيااَك الااذِّْكَر لِت باَ

 الرسرول  نت  ي راملتشاهبات هي الل حتتاج إىل بيان تأويلهرا، ولرو   وإمنا حتتاج إىل البيان لفرض كوهنا حمكمات، 
 .؟ميةفما الذي يبّينه للنا  وقد أمر بالبيان يف صريح اآلية الكر  تأويل املتشاهبات،علم 

بيررران اتكمرررات مرررن حتصررريل احلاصرررل برررل انررره مرررن التهافررر  برررني امل رررا  )بيررران( وامل رررا  إليررره  بعباااار  أخااار :
 ، فررال بررد أن يكررون )اتكمررات( إذ لررو احترراج إىل البيرران ملررا كرران حمكمررا  ولررو كرران حمكمررا  ملررا احترراج إىل البيرران

 مأمورا  ببيان تأويل املتشاهبات وكي  ينمر بذلك وهو ال يعلم تأويلها؟
2-  ْه م ْنِبط ونَه  ِمناْ  َلَعِلَمه  الَّذيَن َيْستاَ
 أ ولِااي  َوِإذا جاااَءه ْم َأْمااٌر ِمااَن اأْلَْمااِن َأِو اْلَخااْوِا َأذاع ااوا بِااِه َولَااْو َردُّول  ِإلَااى الرَّس ااوِل َوِإلااىقولرره تعرراىل   الناااني:

ه مْ  ْنِبط ونَه  ِمناْ ه ْم َلَعِلَمه  الَّذيَن َيْستاَ  ولتفصيل الكالم يف اآلية الكرمية موضع يخر. (2)اأْلَْمِر ِمناْ
 الروايات الشريفة -3

التأويررل  علررمأوترروا  نالررذيالروايررات الشررريفة الررل صرررح  برران الرسررول وأهررل بيترره هررم الراسررخون يف العلررم  النالااث:
فَاَرس اول   َوماا يَاْعَلام  تَْأِويَلاه  ِإلَّ اللَّاه  َوالرَّاِساخ وَن ِفاي اْلِعْلامِ  يف قرول اهلل عرز وجرل   عن أحدمها فبأكمله 

َزَل َعَلْياِه ِماَن التاَّْنزِياِل َوالتَّْأِوياِل َوَماا  َأْفَضل  الرَّاِسِخيَن ِفاي اْلِعْلاِمق قَاْد َعلََّماه  اللَّاه  َعازَّ َوَجالَّ َجِمياَع َماا أَنْاا  اللَّهِ 
 .(3)َكاَن اللَّه  لِيا ْنِزَل َعَلْيِه َ ْيئاً َلْم يا َعلِّْمه  تَْأِويَله  َوَأْوِصَياؤ ل  ِمْن بَاْعِدِل يَاْعَلم ونَه  ك لَّه  

 .(1)ن  نَاْعَلم  تَْأِويَله  َنْحن  الرَّاِسخ وَن ِفي اْلِعْلِم َوَنحْ قال   أيب بصري عن أيب عبد اهلل  عنو 
                                                           

 .11سورة النحل  اآلية  (1)
 .33سورة النسا   اآلية  (2)
 .213ص 1اإلسالمية ر  هران، ج ثآة اإلسالم الكلي ، الكايف، دار الكتب (3)
 املصدر. (1)
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كان رسول اهلل أفضل الراسخين فاي العلامق قاد علام جمياع أيب جعفر عليه السالم انه قال   اإلمامورد عن و 
ماه تأويلاهق وهاو وأوصاياؤل مان بعادل يعلِّ ما أنزل اهلل عليه من التأويل والتنزيلق وما كان اهلل لينزل عليه  ايئا لام 

 .(1)يعلمونه كله
وقال يف اجملمع  )ومما ينيد هذا الآول إن الصحابة والتابعني أمجعوا على تفسري مجيرع يي الآررين، و  نررهم توقفروا 

اآليرة  أنرا مرن الراسرخني على  ئ منه، و  يفسروه بأن هذا متشابه ال يعلمه إال اهلل. وكان ابن عبرا  يآرول يف هرذه 
 .(2) (يف العلم
لذلك  أن النزول فآد )اختل  يف الذين عنوا هبذا فآيل  ع  به وفد جنران، ملرا حراجوه يف أمرر عيسرى،  شهدوي

  بلرى. فآرالوا  حسربنا. فرأنزل اهلل  )فأمرا الرذين يف قلروهبم  أليس هو كلمة اهلل وروحا  منه؟ فآال وسألوه، فآالوا 
ما فيه بآا  البدن، فأجروه علرى اراهره. واملسرلمون وملونره علرى زيغ فيتبعون ما تشابه منه( يع  أهنم قالوا إن الروح 

وقد قام  الداللة على أن الآد: تعراىل لريس برذي أجرزا   أن بآا  البدن كان يف وقته به، كما أن بآا  البدن بالروح.
 .(3)وأع ا ، وإمنا ي ا  الروح إليه تشريفا  للروح، كما ي ا  البي  إليه(

هررو ان )مررن( وتمررل كوهنررا تبعي ررية )أي روحررا  هرري جررز  منرره( كمررا  ،هبا  حررا  منرره( متشرراوجرره كررون قولرره )رو  أقااول:
وتمل كوهنا نشوية )أي روحا  نشأت من أمره تعاىل وإرادته( فآد زاغ  قلوهبم إذ محلوها علرى مرن التبعي رية مرع انره 

ى روح اهلل( و)كلمرة اهلل( هري اإلضافة فيما لرو قيرل )عيسر :وبوجه آخر ال يعآل لواجب الوجود ان تكون له أجزا ،
آول  كتراب مرن اهلل، ، وتعني اهلل وال يع  ذلك انهإضافة تشريفية وليس  إضافة بيانية كما تآول الآرين كتاب اهلل، 

مغررايرة امل رررا   تسررتلزموهرري ، اإلضررافة حآيآيررة كمررا هررو األصررل فيهررا، فرران أنررا عبررد اهلل  آررول، وتومررن هنررا نشرروية
اهلل مغررايرة لرره يف روح روح وكلمررة  ،لرره ةولررمعل أي لرره جررل ا رره، مغررايرة لرره (عبررد يف )عبررد اهللفكلمررة  ،ليررهللم ررا  إ

 .فان اإلضافة تشريفية معلولة له، وكما تآول موسى كليم اهلل وإبراهيم خليل اهلل
 األصل في الواو العطف -1
ليهرا إال خرال  الظراهر جردا  ال يصرار إفهري االسرتننافية وأمرا الرواو عا فرة، واوا  ان األصل يف الرواو كوهنرا  الرابع:
 جدا  بالآيا  للعا فة فكي  حتمل اآلية على الفرد  به النادر؟ ةيلبل قل ةيلواو اإلستننا  قلبل ان ، بآرينة

 والعقل والحكمة  اهد آخر -5
  االعتبار، فان مآت رى الآاعردة يف أعظرم رسرل اهلل تعراىل حممرد املصرطفىأي ا  ويدل على ذلك  الخامس:

                                                           

 .211ص 2الشيخ الطربسي، جممع البيان يف تفسري الآرين، منسسة األعلمي للمطبوعات ر بريوت، ج (1)
 .211ص املصدر  (2)
 .212املصدر  ص (3)
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ن أكافررة ائالئرخ وخرراب األنبيرا  والرسررل إىل يروم الآيامررة وأ ررفهم وأف ررلهم وأكملهرم عآررال ، والوسري  بررني اهلل تعراىل و 
حمرال وقروعي لكونره خرال  احلكمرة، برل حسرب هرو غريب جردا  برل  ان خال  ذلكبل  تأويل الكتاب، علمنتى ي  

عاىل مبرا أو  مرن كرل  ري  اجمللى األكرب لعظمة اهلل ت يكونال مناص من وجود خملوق فانه قاعدة )إمكان األ ر ( 
 .فتأملاإلمكانية. أقصى احلدود إىل  وأمتهوأعاله  ه  مل  وأك ه  ع  أوس  

 مناسبات الحكم والموضوع -6
 َوماا يَاْعَلام  تَْأويَلاه  ِإلَّ اللَّاه  َوالرَّاِساخ وَن ِفايمناسبات احلكم واملوضوع، إذ ان املناسب لآولره تعراىل   السادس:

تأويلرره، بررل لررو قررال  )ومررا يعلررم تأويلرره إال اهلل والعلمررا ( لكرران  رراهدا  عرراملني بان يكررون الراسررخون يف العلررم  اْلِعْلاامِ 
 !الرَّاِسخ وَن ِفي اْلِعْلمِ على ان املراد علمهم بتأويله فكي  بآوله 

 ونوا يعلمون تأويله.وصفوا بالراسخني يف العلم ان يكقد مآت ى الآاعدة اهنم ماداموا  بعبار  أخر :
ان  َوالرَّاِساخ وَن ِفاي اْلِعْلاِم يَاق ول اوَن آَمنَّاا بِاهِ   الرواو اسرتننافية، لكران املناسرب بردل انركانره لرو   بوجه ثالث:

كرن الآرول نعم مييآال )واملنمنون يآولون يمنا به( إذ املناسب للمنمن اإلميان والتسليم واملناسب للعا  العلم واملعرفة، 
 الكالم يف الظهور العريف. كن  ل ،لكذخبال  

 المبحث الناني: المنهج التأويلي في دائر  الضوء
مرن دون وجرود  اهاهنواسرتك املنه  التأويلي، والغوص إىل البطون مرع جتراوز الظرواهر، أي االنتآرال إىل البطرون إنّ 

 ، يستند إىل وجوه أمهها عليها داللة من ألفاظ الآرين الكر:
 بية واإللهامات النفسيةالواردات القل

ية  ررا املرجعيررة دون العلرروم الظاهريررة، سررالنفالآررول برران الررواردات الآلبيررة أقررو  مررن األحكررام العآليررة وان اال امررات 
)أن النصوص  من و م كلمات كثرية يف هذا احلآل، ولكن احد  أدىن كلماهتم وأقلها غلوا  هو ما نآل عن التفتازاين

فيهررا إ ررارات خفيّررة إىل دقررائخ تنكشرر  علررى أربرراب السررلوك ميكررن التطبيررخ بينهررا وبررني علررى اواهرهررا، ومررع ذلررك 
 .(1)(انالظواهر املرادة، فهو من كمال اإلميان وحمض العرف

وقرررال بعرررض البررراحثني  )أّمرررا أهرررل التحآيرررخ أو الصررروفية فرررإهّنم يآرررّرون هرررذا التفسرررري ويرونررره هرررو األصرررل، ولكرررن ال 
ي هو املآصود فآ ، ألنّه حتديد لكالم اهلل غري اتدود فهناك  ي  فوق إدراك العآرل يآولون إّن هذا التفسري الظاهر 

وهو الآلرب الرذي ميتراز برذوق خراص كالشرخ  الرذي يأكرل  رينا  لذيرذا  ولكنره ال يسرتطيع ان يصر  ذلرك الشري  
ملرا يآرع يف الآلروب مرن جتّليرات  لآلخرين، فلغة الآلب ال حتي  هبا األلفاظ وإمنا ي عرب  عنها باإل ارة. فاإل رارة ترمجران

ومشرراهدات قلبيررة، وتلررويح ملررا يفي رره اهلل علررى صررفوته وأحبائرره مررن أسرررار كررالم اهلل وكررالم رسرروله، ولكررن ال يآتصررر 
                                                           

 .211عبد الرمحن العك، أصول الدين وقواعده، دار النفائس ر بريوت، ص (1)
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معررّن اآليررات الآرينيررة علررى هررذه اإل ررارات الآلبيررة وتفسررري الصرروفية كمررا يآررول البا نيررة ويعررّدون الشررريعة با لررة، وال 
 .(2)((1)الآرين"خي عون مآابل نصوص 

 نظرية الواردات القلبية وحكومة إدراك القلب على العقل رد  
 دعو  الواردات الآلبية وأن إدراك الآلب فوق إدراك العآل. مناقشةميكن  ولكن
 الواردات القلبية قد تكون  يطانية -4
َوِإنَّ الشَّاياطيَن لَي وح اوَن   وقرد قرال تعراىل ،انيرةبان الواردات الآلبية قد تكون  يطانية كمرا قرد تكرون رمح أوًل:

 (3)َأْولِيائِِهْم لِي  اِدل وك ْم َو ِإْن َأطَْعت م وه ْم ِإنَّك ْم َلم ْشرِك ونَ   ِإلى
ق ْل َأع وذ  ِبَربِّ النَّاِس * َمِلِك النَّاِس * ِإَلِه النَّاِس ح  وردت فيها سورة كاملرة  امنولعل أكثرها من وساو  

 (1)ْسَواِس اْلَخنَّاِس * الَِّذي يا َوْسِوس  ِفي ص د وِر النَّاِس * ِمَن اْلِ نَِّة َوالنَّاسِ * ِمن َ رِّ اْلوَ 
ومنهررا  امرررّن، ومنهرررا   ومنهررا احلررروا . ،همومنهررا الرررو  ،آرررلان الآلرررب يسررتآي مرررن عرردة مصرررادر، فمنهررا الع ثانياااً:

لآرا ات اإلهرذه  كرونفتكرون دعرو    .(5)مصادر أخر  جمهولة يف الكون.. وسريأ  الكرالم عرن هرذه املصرادر مفصرال  
 من التمسك بالعام يف الشبهة املصداقية. ،انيةرمح

 ؟وراء التفسيرات الباطنيةالذي يقف ما 
يشررهد برران الررواردات الآلبيررة و)الشررطحات( واالسررتنبا ات  ،آلرريان الواقررع ائررارجي إضررافة إىل التحليررل الع ثالناااً:

لشررهودي ونظائرهررا، تتنرروع لررد  االسررتآرا  والفحرر  إىل األنررواع البا نيررة واملسررلك اإل رراري الصررويف أو العرفرراين أو ا
 التالية 

 التفسير على حسب المعتقدات والمباني
ذلررك كرران اّدعررا  اّن  ولكررن الغطررا  يكررونباملبرراين واملعتآرردات لتفسررري الكلمررات واآليررات،  التشرربث النااوع األول:

واقعره مرن عطر  الكتراب علرى اآلرا  بردال  مرن  دائرة اإل ام اإل ي أو الكشر  والشرهود احلرخ، ولكنره يف إمنا هو من
 ،امل مبانيره العرفانيرة والصروفية هري اإلمرعر إمامره وأمامره مبعرّن انره بردل ان  عرل الآررين  ،ترابعط  اآلرا  على الك

                                                           

 .6-1/1مآدمة تفسري الآشريي   (1)
العرراملي  ي االصررفهاين/ تعريررب  قاسررم البي رراين، درو  يف املنرراه  واالجتاهررات التفسررريية للآرررين، مركررز املصررطفى حممررد علرري الرضررائ (2)

 .212-232للرتمجة والنشر، ص
 .121سورة األنعام  اآلية  (3)
 .6-1سورة النا   اآليات  (1)
 النظرية احلسية(. نآدوقد حتدثنا عن أحدها يف كتاب ) (5)
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أنرواع التفسرري  أاهرركمجررد وسريلة ويلرة لتمريرر مبانيره ومعتآداتره، وذلرك هرو مرا يعرد مرن الكر:  استخدم الآرين وإمنا 
 ولن رب لذلك بعض األمثلة  ،رأيلبا

 خلقناكم بإظهاركم بوجودنا
  حنررن خلآنرراكم بإاهرراركم بوجودنررا و بررر (1)َنْحاان  َخَلْقناااك ْم فَاَلااْو ل ت َصاادِّق ونَ اآليررة  )فآررد فسررر بع ررهم -1

 .(2)( اهورنا يف صوركم
ولرذلك فسرر  ،رهوتأويلره مردا الآررين تفسرريالرجرل يعتآرد مببرّن وحردة املوجرود وقرد اعترربه األصرل الرذي يردير فهرذا 

وائررالخ غررري  ،وقررا  نرر  يف ان هنالررك خالآررا  وخمل َنْحاان  َخَلْقناااك مْ  فمررع اناآليررة مبررا خيررال  العررر  واللغررة والعآررل 
 وال للحيروان وجرودبرل س لإلنسران وجرود )لرياملخلوق بالبداهة لكنه يفسرها بر)بإاهاركم بوجودنا( فلريس لكرم وجرود 

هلل تعاىل الذي اهر يف قالبكم وصوركم ولذا فرنحن، أي اهلل تعراىل، الرذي اهرر  دوجو ( بل الوال للنبات وجود... إخل
 !(ارس يف الدار غريه ّديلي)يف صوركم إذ كما قالوا 

 ربك هو أنت!سم ا
ًْ * َربُّ اْلَمْشااِرِ  َواْلَمْغااِربِ    ييررةيفو ) -2 ااِر اْسااَم رَبِّااَك َوتَاَبتَّااْل ِإلَْيااِه تَاْبتااي ااِر اْساايآررول   (3)َواذْك  َم َواذْك 
الررذي هررو أنرر ، أي أعرررر  نفسررك وأذكرهررا وال تنسررها فينسرراك اهلل، واجتهرررد لتحصرريل كما ررا بعررد معرفرررة  رَبِّااكَ 

أي  َربُّ اْلَمْشاِرِ  َواْلَمْغاِربِ وانآطع إىل اهلل باإلعراض عّما سواه انآطاعرا  تامرا  معتردا  بره،  َوتَاَبتَّلْ حآيآتها، 
ودك بإ رادك، واملغررب الرذي اختفرى بوجرودك وغررب نروره فيرك واحتجرب الذي اهر عليك نوره، فطلع من أفخ وجر

 .(5)((1)بك
 الذي هو أن !بر   َواذْك ِر اْسَم رَبِّكَ وكي  يفسر عاقل 

ذي اهررر عليررك نرروره... إخل، بالرر َربُّ اْلَمْشااِرِ  َواْلَمْغااِربِ سرروق عآررال  العررا  صررحة تفسررري  يف وهررل ترررون
ان يفسرر كرل  ولرو صرح ذلرك ألمكرن ؟داتين علرى حسرب املبراين واملعتآرتفسرري الآرر أاهرر مصراديخ من  أليس ذلك

 على ما بينها من تناقض وهتاف . لفظ بكل مبّن ومعّن ومسلك ومنه 
                                                           

 .56الواقعة سورة الواقعة  اآلية  (1)
 .226ص 2حميي الدين بن عريب، تفسري ابن عريب، دار الكتب العلمية ر بريوت، ج  (2)
 .2-3سورة املزمل  اآلية  (3)
 .362ص 2حميي الدين بن عريب، تفسري ابن عريب، دار الكتب العلمية ر بريوت، ج (1)
، مركررز احل رارة لتنميررة الفكررر -دراسررات يف لغرة الآرررين  –حممرد برراقر سرعيدي رو ررن / ترمجررة  رضرا  ررس الردين، منطررخ ائطرراب الآرريين  (5)

 .122اإلسالمي ر بريوت، ص
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ولذلك قال يف امليزان  )وأّما املتصوفة، فإهنم ال تغا م بالسرري يف برا ن ائلآرة واعتنرائهم بشرأن اآليرات األنفسرّية 
اقيررة اقتصررروا يف  ررثهم علررى التأويررل، ورف رروا التنزيررل، فاسررتلزم ذلررك اجرررتا  النررا  علررى دون عررا  الظرراهر ويياترره اآلف

التأويررل، وتلفيررخ مجررل  ررعرية واالسررتدالل مررن كررل  رري  علررى كررل  رري ، حرر  يل األمررر إىل تفسررري اآليررات  سرراب 
 .(1)(نات واحلرو  النورانية والظلمانية إىل غري ذلكالكلمات إىل الزبر والبيّ  وردّ  ،لاممّ 

إىل حتليل أعمخ  ذا املنه  البا   الذي  رّي ييرات الآررين وكلمرات اهلل بإذن اهلل تعاىل وسنرجع يف  وث قادمة 
 تعاىل حلساب مبانيه وال ير  فيها إال امسر ملراداته ومآاصده.

 التفسير الرمزي نتي ة الع ز عن تحليل اآليات وفهم فلسفتها
يعتآدون براملنه  البرا   أبردا ، ولكرنهم وقعروا يف بعرض مفرداتره إمرا جهرال  أو غفلرة أولنك الذين ال  النوع الناني:

أو عجزا  مبعّن اهنم حيث عجزوا عرن تفسرري ييرة أو ييرات، علرى حسرب مآت رى أفهرامهم أو  سرب مرا توصرل إليره 
تومهرروا، ففسررروه ببررا ن  ال العلررم يف زمرراهنم، لررذلك أغفلرروا اللفررظ ومعانيرره الظرراهرة واسررتبطنوا ك نرره بررا ن الآرررين، فيمررا 

 خبال  الصريح من يياته والن  من بيانه. هسرو د له الذين نزل الآرين يف بيوهتم.. بل فشهييشهد له الظاهر وال 
 قصة آدم م رد رمز؟هل كانت 

املطهرري فيمرا  برع مرن يثراره بعرد  رهادته مرن )أّن األسرتاذ مطّهرري  الشهيداألمثلة على ذلك ما نسب إىل  ومن
ّن اللغررة الررل اسررتعملها الآرررين يف بيرران خلآررة اإلنسرران هرري لغررة كنائيررة ورمزيررة، م شررريا  إىل أّن الكترراب الكررر: قررد يررر  أ

 .(1)((3)بصورة رمزية، من دون أن يع  ذلك أّن يدم   يكن  خصا   (2)عرض قصة يدم
يثار، ال يعتمرد عليهرا ير  بعض اتآآني ان الكتب الل   تطبع يف حياته نظري محاسة حسي  / جمموعة  أقول:

 .(5)وكتابتهاعلى تآرير تلك األ اث  نظرا  لعدم دقة الآائمني
حيرث انره وكمرا قررال  عنررهوال يسرتبعد ان تكرون هرذه النسربة جمعولررة عليره وذلرك ألهنرا تنرراقض مبنراه العرام املعررو  

يّرراه املصرردر األساسرري يرررفض بشررّدة الآررول برمزيررة البيرران الآررريين، عرراّدا  إ ، أي املطهررري،إال أنّنررا نررراهبعررض البرراحثني  )
 .(1)((6)املسائل ال رورية لسعادة اإلنسانللدين ولبيان 

                                                           

 .7ص 1العالمة الطبا بائي، امليزان يف تفسري الآرين، منشورات إ اعيليان، ج (1)
 بلحاظ سكنه يف امنة وإغوا  الشيطان له ومسألة الطمع واحلسد و رده من امنة وتوبته و... إخل. (2)
 .515-511يثاره، صمطهري، جمموعة  (3)
، مركررز احل رارة لتنميررة الفكررر -دراسررات يف لغرة الآرررين  –حممرد برراقر سرعيدي رو ررن / ترمجررة  رضرا  ررس الردين، منطررخ ائطرراب الآرريين  (1)

 .373اإلسالمي ر بريوت، ص
 بعض املعتآدات إليه مما ال يآول به. واهنم نسبوابل  كك بعض اتآآني يف أمانتهم العلمية  (5)
)قرين  مثل بع ی کتاهبای مذهبی نيس  که يک سلسله مسائل رمزيسرا در مرورد خردا خ املطهري يف كتاب )ي نائي باقرين(  الشيقال  (6)
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 لورد عليه  إىل الشهيد املطهري ر فلو صح  هذه النسبةوعلى أي تآدي
 لرريمكن التجرروز فيهررا، اررواهر، وليسرر  بداهررة ان ييررات يدم وامنررة وحرروا  والشرريطان و... نرر  يف معانيهررا أوًل:

وذلك هو ما فهمه كافة املسلمني من العامة وائاصة على مّر التاريخ بل هو ما يفهمره أي إنسران يعرر  العربيرة مرن 
َوقا ْلناا ياا آَدم  اْساك ْن أَنْاَت َوَزْوج اَك اْلَ نَّاَة وَك اْ ِمْنهاا َرَ ادًا َحْياث  ِ اْئت ما َول تَاْقَرباا هذه اآليرات  قرأدين لو  أي

َواْساَتْكباََر   باىَوِإْذ قا ْلنا ِلْلَمِْئَكِة اْس  د وا آِلَدَم َفَسَ د وا ِإلَّ ِإْبلايَس أَ و (2)هِذِل الشََّ َرَ  فَاَتك ونا ِمَن الظَّاِلمينَ 
ه ماا ِماْن َساْوآتِِهما َوقااَل ماا نَهاك ماا و (3)وَكاَن ِمَن اْلكاِفرينَ  فَاَوْسَوَس َله َما الشَّْيطان  لِي ْبِدَي َله ما ما و وِرَي َعناْ

 .ا من اآليات الكرميةإىل غريه (1)رَبُّك ما َعْن هِذِل الشََّ َرِ  ِإلَّ َأْن َتك ونا َمَلَكْيِن َأْو َتك ونا ِمَن اْلخاِلدينَ 
 القول برمزية قصة آدم بداية بْ نهاية

مرن عجرز عرن تفسرري قصرته أو  انّ مما كان  مربراته، ال يتوقر  عنرد حرد، فر ان االلتزام برمزية قصة يدم  ثانياً:
 لو أنساق ورا  ذلك لوجدته يآوم بالتدري  بتعميم ذلك املنه  الرمزي إىل الآرين كله. اويلهتأ

حتر  ترأثري الثآافرة واحل رارة  إىل التأويرل مرأ الرذيا وقرع فيره برأجلى صروره السريد أمحرد خران ا نردي هو موذلك 
بتأويل الآرين وغالب مفاهيمه، ومن خالل مراجعرة تفسرريه يت رح أنّره ال يكتفري بظراهر الآررين، وأنّره  أالغربّيتني فابتد

َوِإْذ قاَل رَبَُّك ِلْلَمِْئَكاِة ِإنِّاي جاِعاٌل ِفاي لرخ يدم  يعتآد بالتأويل. فهو يآول حول حديث اهلل مع املالئكة قبل خ
َك قااَل ِإنِّاي اأْلَْرِض َخليَفًة قال وا أََتْ َعال  فيهاا َماْن يا ْفِساد  فيهاا َوَيْساِفك  الادِّماَء َوَنْحان  ن َسابِّ   ِبَحْماِدَك َونا َقادِّس  لَا

مّث ينيّرد  محلوهرا علرى معرّن واقعري، تعراىل  رأنه عّمرا يآولرون...".  "إّن مجيع علما  الظاهر (5)َأْعَلم  ما ل تَاْعَلم ونَ 
                                                                                                                                                                                                                                

وخلآرر  وتیرروين مطرررح کرررده با ررد وحررداکثر يررک سلسررله انرردرزهای سرراده اخالقرری هررم ضررميمه کرررده با ررد وبررس، برره  رروری کرره مررومنني 
گرر اخرذ کننرد. قررين اصرول معتآردات وافیرار و انديشره هرايی را کره بررای يرک انسران بره ناچار با ند دستورها وانديشه ها را از منابع دي

عنوان يک موجود )با اميان( وصاحب عآيرده الزم و ضرروری اسر  ومه نرني اصرول تربير  و اخرالق و نظامرات اجتمراعی وخرانواد ی را 
بررر عهرده سررن  و يررا برر عهررده اجتهرراد  ذا رته اسرر . ايررن کرده وتنهررا توضريح و تفسررري و تشررريح و احيانرا تطبيررخ اصررول برر فررروع را  بيران

اسرر  کرره اسررتفاده از هررر منبررع ديگررر موقررو  برره  ررناخ  قبلرری قرررين اسرر . قرررين مآيررا  و معيررار مهرره منررابع ديگررر اسرر ، مررا حررديث 
 .(۸، ص1مطهري، ي نايي باقرين، ج) وسن  را بايد با معيار قرين بسنجيم تا ا ر با قرين مطابخ بود بپذير: و ا ر نه نبپذير:(

، مركررز احل رارة لتنميررة الفكررر -دراسررات يف لغرة الآرررين  –حممرد برراقر سرعيدي رو ررن / ترمجررة  رضرا  ررس الردين، منطررخ ائطرراب الآرريين  (1)
 .373اإلسالمي ر بريوت، ص

 .35سورة البآرة  اآلية  (2)
 .31سورة البآرة  اآلية  (3)
 .22ورة األعرا   اآلية س (1)
 .32سورة البآرة  اآلية  (5)
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. كمرا يرر  (1)رأيه بكالم بعض املتصّوفة، ويستنت  أّن قصة يدم واملالئكة والشيطان متّثل لسان حال الفطرة اإلنسانية
لريس املرراد  خصرا  حآيآيرا  يطلرخ هرو يدم النروعّي و  (2)َوَعلََّم آَدَم اأْلَْسماَء ك لَّهاأّن املراد من يدم يف قوله تعاىل  

َوِإْذ قا ْلناا ِلْلَمِْئَكاِة اْسا  د وا آِلَدَم . وير  أّن قصة متّرد إبليس عرن السرجود آلدم يف قولره تعراىل  (3)عليه اسم يدم
هرو  هي قصة متّرد الآو  احليوانية على وجود اإلنسان، ومراد إبليس من قولره  أنرا خرري نره، (1)َفَسَ د وا ِإلَّ ِإْبليسَ 

 .(5)نية(احلرارة الغريزية للآو  احليوا
 ع زوا عن فهم اإلع از اإللهي فل أوا للغة الرمزية!

م كرأهنّ ان الذي امأهم إىل ذلك عجزهم عن ه م بعض مظاهر اإلعجراز اإل ري أو تفسرريها علميرا  إذ   والظاهر
،عجرزوا عرن تصرور إمكانيرة ان وري  يدم لنروعي غفلرة عرن ان اهلل تعرراىل بكرل علروم الكرون ففسرروه بر دم ا ، كشرخ  

 (6)العلرومكرل   النملرة مرثال  قادر على كل  ي ، افيعجز ان مينح يدم األ ا  كلها؟ وإذا كران اهلل قرادرا  علرى ان يعطري 
 !َوَعلََّم آَدَم اأْلَْسماَء ك لَّهافلماذا ننكر عليه صريح كالمه بانه 

قررادرا  علررى ان يصررنع  ررروة الكرتونيررة صررغرية وحاسرروبا  ، إذا كرران اإلنسرران، وهررو خملرروق مررن خملوقررات اهلل تعرراىلو 
والعلمرررا  علرررى و رررك  (7)عمليرررة حسرررابية يف الثانيرررة الواحررردة( 2222022202220222)قرررادرا  علرررى إجررررا  تريلررروين 

ويررأملون ان تنررزل إىل األسررواق خررالل  !(3)كتررابصررناعة  ررروة، ينرروون زرعهررا يف دمرراغ اإلنسرران، حتترروي علررى مليرروين  
ان سرنني، أفرال يسرتطيع اإللره الآروي العزيرز امبرار ائرالخ  رذا اإلنسران ال رعي ، ان خيلرخ بشررا  أو غرريه سنتني إىل ثر

 ؟ويعلمه األ ا  كلها ويغذيه بكل علوم الكون
 إىل تسررطيح الآصرر  الآرينيررة وتفسررريها خبررال  نصررها ونهبيررذ (2)بعررض الررذين تصرردوا للتفسررري ولررذلك جنررد ان

 ومن ذلك  ،واعتبارها جمرد لغة رمزية
                                                           

 .63-55أمحد خان، تفسري الآرين وهو ا د  والفرقان، ص (1)
 .31سورة البآرة  اآلية  (2)
 .66أمحد خان، تفسري الآرين وهو ا د  والفرقان، ص (3)
 .31سورة البآرة  اآلية  (1)
 .72-73أمحد خان، تفسري الآرين وهو ا د  والفرقان، ص (5)
 .كما ورد يف احتجاج اإلمام امواد  (6)
 12، وقيررل اهنررم توصررلوا إىل صررناعة حاسرروب  ررري الواحرردة توصررل  الصررني إىل صررناعة حاسرروب  ررري أربعررة مليررارات عمليررة يف الثانيررة (7)

 .يف الثانية تريليون عملية حسابية
  تبلغ املائة كتاب!قارن ذلك بان كل املعلومات الل يف ذهنك اآلن والل ميكنك تذكرها لعلها ال (3)
 السيد أمحد خان ا ندي يف تفسريه )تفسري الآرين وهو ا د  والفرقان(. (2)
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َية  ِإَلى اْلَكْهِف فَاَقال وا رَباََّنا آتَِنا ِمن لَّاد نَك رَْحَماًة َوَهيِّاْل لََناا ِماْن َأْمرِنَاا أصحاب الكه   قصة - ِإْذ َأَو  اْلِفتاْ
ْعَلَم َأيُّ ا ْلِحْزبَاْيِن َأْحَصى ِلَما لَِبن وا َأَماًدا * َرَ ًدا * َفَضَربْاَنا َعَلى آَذانِِهْم ِفي اْلَكْهِف ِسِنيَن َعَدًدا * ث مَّ بَاَعنْاَناه ْم لِناَ

َياٌة آَمن اوا بِاَربِِّهْم َوِزْدنَااه ْم ه اًد  * َورََبْطَناا َعَلاى قا   اْم ِفتاْ ل اوِبِهْم ِإْذ قَاام وا فَاَقاال وا َنْحن  نَاق صُّ َعَلْيَك نَاَبَأه م بِااْلَحِِّّ ِإناَّه 
َو ِمن د ونِِه ِإَلًها َلَقْد قا ْلَنا ِإًذا َ َططًا * َهاؤ لء قَاْوم َناا اتََّخاذ وا ِمان د ونِاِه آِلَهاًة رَباَُّنا َربُّ السََّماَواِت َواأَلْرِض َلن نَّْدع  

َزْلت م ا اَر  َعَلاى اللَّاِه َكاِذبًا * َوِإِذ اْعتاَ تاَ اِن افاْ اللَّاَه  وه ْم َوَماا يَاْعب اد وَن ِإلَّ لَّْول يَْأت وَن َعَلْيِهم ِبس ْلطَاٍن بَايٍِّن َفَمْن َأْظَلم  ِممَّ
َس ِإَذا طََلَعات تاَّاَزاَور  َفْأو وا ِإَلى اْلَكْهِف يَنش ْر َلك ْم رَبُّك م مِّن رَّْحَمِته ويا َهيِّْل َلك م مِّْن َأْمارِك م مِّْرفَاًقاا * َوتَااَر  الشَّامْ 

اْم ِفاي فَ  ْ اَوٍ  مِّْناه  َذلِاَك ِماْن آيَااِت اللَّاِه َمان يَاْهاِد َعن َكْهِفِهْم َذاَت اْلَيِميِن َوِإَذا َ َرَبت تاَّْقِرض ه ْم َذاَت الشَِّماِل َوه 
ااْم ر ق ااوٌد وَ  ااَو اْلم ْهَتااِد َوَماان ي ْضااِلْل فَاَلاان َتِ ااَد لَااه  َولِيًّااا مُّْرِ ااًدا * َوَتْحَساابا ه ْم أَيْاَقاظًااا َوه  نا َقلِّاابا ه ْم َذاَت اْلَيِماايِن اللَّااه  فَاه 

ٌَ ِذرَاعَ  ااَماِل وََكْلاابا ه م بَاِساا ه ْم ر ْعًبااا * َوَذاَت الشِّ ِلْئااَت ِمااناْ ه ْم ِفااَرارًا َوَلم  ْيااِه بِاْلَوِصاايِد لَااِو اطََّلْعااَت َعَلااْيِهْم َلَولَّْيااَت ِمااناْ
ه ْم َكْم لَِبْنت ْم َقال وا لَِبنْاَنا يَاْوًماا َأْو باَ  ناَه ْم َقاَل َقاِئٌل مِّناْ ََ يَااْوٍم قَاال وا رَبُّ وََكَذِلَك بَاَعنْاَناه ْم لَِيَتَساَءل وا بَاياْ اْم َأْعَلام  ِبَماا ْعا ك 
ِرْزٍ  مِّْنه  َوْلَيتاََلطَّْف َول ي ْشاِعَرنَّ لَِبْنت ْم َفابْاَعن وا َأَحدَك م ِبَورِِقك ْم َهِذِل ِإَلى اْلَمِديَنِة فَاْلَينظ ْر أَياَُّها َأزَْكى طََعاًما فَاْلَيْأِتك م بِ 

ا اْم ِإن َيْظَهار وا َعَلاْيك ْم يَاْرج م  وك ْم َأْو ي ِعياد وك ْم ِفاي ِملَّاِتِهْم َولَان تا ْفِلح اوا ِإًذا أَبَاًدا * وََكاَذِلَك َأْعنَاْرنَاا ِبك ْم َأَحاًدا * ِإناَّه 
ْعَلم وا َأنَّ َوْعَد اللَِّه َحٌِّّ َوَأنَّ السَّاَعَة ل رَْيَب ِفيَها إِ  َيانًاا َعَلْيِهْم لِياَ ناَه ْم َأْمَره ْم فَاَقاال وا ابْان اوا َعَلاْيِهم با ناْ َناَزع وَن بَاياْ ْذ يَاتاَ

ثَا اْم َكْلابا ه ْم َويَاق ول اوَن رَّباُّه ْم َأْعَلم  ِبِهْم َقاَل الَِّذيَن َ َلب وا َعَلى َأْمرِِهْم لََنتَِّخَذنَّ َعَلْيِهم مَّْسِ ًدا * َسياَق ول وَن ثَْ ٌة رَّاِبع ه 
َعٌة َوثَاِمنا ه ْم َكْلبا ه ْم ق ل رَّبِّي َأْعَلم  ِبِعدَّتِِهم مَّ َخْمَسٌة سَ  ا يَاْعَلم ه ْم ِإلَّ َقِلياٌل اِدس ه ْم َكْلبا ه ْم رَْجًما بِاْلَغْيِب َويَاق ول وَن َسباْ

ه ْم َأَحًدا * َول تَاق اوَلنَّ  ِلَشاْيٍء ِإنِّاي َفاِعاٌل َذلِاَك َ اًدا * ِإلَّ َأن  فَْ ت َماِر ِفيِهْم ِإلَّ ِمَراء ظَاِهًرا َول َتْستاَْفِت ِفيِهم مِّناْ
اَرَب ِماْن َهاَذا َرَ اًدا * َولَِبن اوا  ِفاي َكْهِفِهاْم ثَاَْ  َيَشاء اللَّه  َواذْك ر رَّبََّك ِإَذا َنِسيَت َوق ْل َعَسى َأن يَاْهاِدَيِن رَبِّاي أِلَقاْ

 .(1)ِماَئٍة ِسِنيَن َواْزَداد وا ِتْسًعا
التزمروا باهنررا سرنوات دون  عرام و رراب..  322ان يعيشروا  أل رخاصن فهرم كير  ميكررن عرهرنال  فحيرث عجرز 

 لغٌة رمزية وليس  قصة حآيآية!!
ا َوَساًْما َعَلاى قا ْلَناا يَاا نَاار  ك اوِني بَااْردً قال وا َحرِّق ول  َواْنص ار وا آِلَهاَتك ْم ِإْن ك ْنات ْم فااِعليَن *   نار إبراهيم  -

 .(2)ِإبْاَراِهيمَ 
َناا َداو وَد َوس اَلْيَماَن ِعْلًماا َوقَاال اْلَحْماد  وتفاصيلها األخرر   وا دهد والنملة صة سليمان وعصاهق - َوَلَقْد آتَاياْ

                                                           

 .25-12سورة الكه   اآليات   (1)
 .62-63اآلية سورة األنبيا    (2)
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ْمَناا َمنِطاَِّ الطَّْياِر النَّااس  ع لِّ ِللَِّه الَِّذي َفضََّلَنا َعَلى َكِنيٍر مِّْن ِعَباِدِل اْلم ْؤِمِنيَن * َوَوِرَ  س َلْيَمان  َداو وَد َوَقاَل يَاا أَياَُّهاا 
ااَلْيَماَن ج ن ااود ل  ِمااَن اْلِ اانِّ َواإِلناا ااَو اْلَفْضاال  اْلم ِبااين  * َوح ِشااَر ِلس  االِّ َ ااْيٍء ِإنَّ َهااَذا َله  ااْم َوأ وتِيَنااا ِماان ك  ِس َوالطَّْيااِر فَاه 

ا النَّْمال  اْدخ ل اوا َمَسااِكَنك ْم ل َيْحِطَمانَّك ْم س اَلْيَمان  ي وَزع وَن * َحتَّاى ِإَذا أَتَااْوا َعَلاى َواِدي النَّْماِل َقالَاْت َنْمَلاٌة يَاا أَياَُّها
 .(1)َوج ن ود ل  َوه ْم ل َيْشع ر ونَ 

َولِكااْن   قاااَل َأَولَااْم تا ااْؤِمْن قاااَل بَلااى  َكْيااَف ت ْحااِي اْلَمااْوتى   َوِإْذ قاااَل ِإبْااراهيم  َربِّ َأرِناايقصررة إبررراهيم والطيررور  -
اْزءًا ث امَّ اْدع ه انَّ يَْأتيَناَك    َفخ ْذ َأْربَاَعًة ِمَن الطَّْيِر َفص ْره نَّ ِإلَْيَك ث مَّ اْجَعْل َعلاى قالَ   لَِيْطَمِئنَّ قَاْلبي ه نَّ ج  ك الِّ َجَباٍل ِماناْ

  (2)َسْعياً َواْعَلْم َأنَّ اللََّه َعزيٌز َحكيمٌ 
بعجائرب صرنعه  الكون كله ملري لذلك كله إنكار قدرة اهلل تعاىل أو استبعاد أن يفعل ذلك كله مع ان  وال امع

)البعرررد الرابرررع، احلفرررر السرررودا  يف الف رررا ، خفايرررا باملتشررراهبات التكوينيرررة الرررل نعجرررز عرررن إدراكهرررا وغرائرررب تررردبريه و 
الكررر: صررريح إذ والآرررين ميكانيكررا الكررم، بررل وحرر  أسرررار امسررم اإلنسرراين فكيرر  بأبعرراد الررروح وخفاياهررا... إخل( 

  َزَل َعَلْيَك اْلِكتاَب ِمْنه  آياٌت م ْحَكمااٌت ه انَّ أ مُّ اْلِكتااِب َوأ َخار  م َتشااِبهاٌت َفَأمَّاا الَّاذيَن فايه َو الَّذي أَناْ يآرول  
َناِة َوابِْتغااَء تَْأويِلاِه َوماا يَاْعَلام  تَْأويَلاه  إِ  رَّاِساخ وَن ِفاي اْلِعْلاِم لَّ اللَّاه  َوالقا ل وِبِهْم زَيْاٌغ فَاَيتَِّبع اوَن ماا َتشاابََه ِمْناه  ابِْتغااَء اْلِفتاْ

فبدال  من ان يآولوا يمنرا هبرذه اآليرات سروا  أكانر   يَاق ول وَن آَمنَّا ِبِه ك لٌّ ِمْن ِعْنِد رَبِّنا َوما َيذَّكَّر  ِإلَّ أ ول وا اأْلَْلبابِ 
 رها املطلرخ ولكرن أم متشاهبة كمرا قرد يتروهم، نرراهم يلجرأون إىل رف ،خكما هو احل  أريد هبا ااهرها بل نّصها حمكمة

 رمزية!!الآرين بآالب مهذب وهو ان لغة 
وإ امررات  الكرراذبون يف دعرراويهم الكشرر  والشررهود واهنررم قررد حصررل   ررم بالفعررل وارادت قلبيررة النااوع النالااث:

 .. وسيأ  التمثيل لذلك. اوية
 هل يقف مرض الهلوسة وراء المكا فات الصوفية؟

رض ا لوسررة، وهررذا عامررل مهررم لعررل أغلررب البرراحثني غفررل عنرره وعررن مررد  أولنررك الررذين ابتلرروا مبرر النااوع الرابااع:
، ولذلك كران ال برد لنرا (هودسري البا   والتأويل والكش  والشالتف)فاعليته يف )الشطحات الصوفية( ويف أنواع من 

ج مرن الشرطحيات ان نتوق  قليال  أوال  عنرد تعرير  ا لوسرة واإل رارة إىل بعرض أهرم أنواعهرا ونتطررق ثانيرا  لنمراذ من 
حرني الصوفية، الل إن   نفسرها بكوهنم كراذبني عامردين فراهنم يف أحسرن الفرروض كرانوا يعرانون مرن مررض ا لوسرة 

رب األربرراب أو حررني إذ عرجرروا إىل مررع ثوا، كمررا قررالوا، دحتررأو حررني  ،ونى  ررم، بررزعمهم بررا ن الآرررين كمررا يآولررجتلّرر

                                                           

 .13-15سورة النمل  اآليات  (1)
 .262سورة البآرة  اآلية  (2)
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 .!!ما الس
 أوًل: الهلوسة
(، بأهنرررا الشرررعور بأحاسررريس تبررردو حآيآيرررة لكنهرررا مرررن إنتررراج Hallucination)باإلجنليزيرررة  )تعرررر  ا لوسرررة 

 العآل ولكنها ليس  موجودة فعال ، و عور حسي غري نات  عن حتفيز األع ا  احلسية.
تنثر ا لوسة على احلوا  ائمس، مثل  اع املريض صوت أ خاص غري موجرودين، أو رييرة صرورة غرري موجرودة 

وتظهر هذه األعراض بسربب األمرراض النفسرية، أو اآلثرار امانبيرة ألدويرة معينرة، أو أمرراض أخرر  كالصررع،  بالواقع،
 أو إدمان الكحول.

ورردث ا لررس باسررتمرار يف فرررتات متناوبررة يف بعررض احلرراالت املرضررية مثررل حرراالت التخلرري  التسررممي، وا ررذيان، 
رتافآة مع إحبرا  عرا في  رديد و رذوذ سرلوكي، وقرد وردث ا لرس واالرتعاش، أو اإلثارة االنفصالية احلادة، وهي م

 دون وجود اعتالل عآلي عند املريض.
 سباب الهلوسةأ
 مل األسباب الل قد تندي إىل ا لوسة ما يلي تشو 

 ررب الكحررول أو تعررا ي املخرردرات، كاملار وانررا واملنشررطات كالكوكرايني واألمفيتررامني، وقررد حترردث ا لوسررة بعررد 
ملفاجئ أو االنسحاب عند األ خاص املصابني باإلدمان، وتعد ا لوسة البصررية أكثرر أنرواع ا لوسرة انتشرارا  التوق  ا

 يف هذه احلالة.
 ائر ، وتعد ا لوسة البصرية أكثر أنواع ا لوسة انتشارا  بني املصابني هبذا املرض.

سررة الشررمية أكثررر األنررواع انتشررارا  بررني الصرررع الررذي ورردث يف منطآررة دماغيررة تعررر  بررالف  الصرردغي، وتعررد ا لو 
 املصابني هبذه احلالة.

ا لوسة عند كبار السن، وقد تتزامن مع بعض احلاالت املرضية مثل التهابات امهاز التنفسي والتهابات املسرالك 
 البولية.

السرن أكثرر مرن  ا لوسة بسبب احلمى وارتفاع درجات احلرارة، ويكون هذا النوع من ا لوسة عنرد األ فرال وكبرار
 غريهم.

 ا لوسة بعد املطة أو اإلصابة بالسكتة الدماغية.
 .(1)دز(األمراض الشديدة مثل فشل الكبد وسر ان الدماغ ومرض اإلي

                                                           

 .  https://altibbi.comمن موقع  (1)

https://altibbi.com/
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غرررري موجرررود، ومبعرررّن أدق، ميكرررن تعريررر   برررأمرمبفهومهرررا العرررام هررري اإلحسرررا   Hallucination)ا لوسرررة 
غري موجود يتميز خبرواص اتسوسرات املوجرودة كاحليراة واملاديرة  بأمرلوعي ا لوسة بأهنا اإلحسا  يف حالة اليآظة، وا

والتحآخ يف ائرارج )وجرود مصرداق خرارجي للمحسرو (، وبالتراخ ومرن خرالل هرذه ائصرائ  ميكننرا متييرز ا لوسرة 
 ...عيمن احللم الذي ال وصل يف حالة الو 

( وا لوسررة يف hypnagogia hallucinationآظررة )تعترررب ا لوسررة يف احلالررة االنتآاليررة مررا بررني النرروم والي
( تعتربان ااهرتان  بيعيتان وليسرتا hypnopompic hallucinationاحلالة االنتآالية ما بني اليآظة والنوم )

 حالتان مرضيتان.
 (hypnagogicا لوسة ا بناكوكية )

مرن النرا  وميكرن أن تسرتمر ا لوسرة وحتدث قبرل أن يغر  اإلنسران يف النروم، ووردث هرذا النروع لرد  عردد كبرري 
من ثوان إىل دقائخ، وودث هذا النوع مرن ا لوسرة لرد  أ رخاص أصرحا  عآليرا، كمرا وردث لرد  مرن يعرانون مرن 

(، وهررو حالررة مرضررية تتميررز بنرروم كثررري أثنررا  فرررتة النهررار ويف أوقررات غررري مناسرربة مررثال أثنررا  narcolepsyمرررض )
ذا النررروع مرررن ا لوسرررة أحيانرررا مرررع بعرررض أنرررواع ائلرررل يف عنرررخ الررردماغ إال أن هرررذه العمرررل أو يف املدرسرررة، ويرتافرررخ هررر

 ...ةاحلاالت نادر 
 تفسيرات علمية

وضررع  العديررد مررن النظريررات العلميررة لتفسررري ارراهرة ا لوسررة، فعنرردما كانرر  النظريررات النفسررية احلركيررة )نظريررات 
سرها هرو أن ا لوسرة مرا هري إال برروز األمراين واألفكرار فرويد(  ائعة يف الطب العآلي، كان التفسري الشائع على أسا

والرغبات من العآل الالواعي على صفحة الوعي، والحآا تصدرت النظريات البيولوجية وأخرذ العلمرا  )األخصرائيون 
 النفسيون على األقل( بتفسري ا لوسة على أسا  أهنا خلل وايفي يف الدماغ.

ني تعتررب مهمرة بائصرروص، وقرد حآآرر  مادوبالناقرل العصررمل املعررو  بالرر وميكرن الآرول أي ررا برأن فعاليررة ووايفيرة
بعررض  رروث علررم الررنفس حررديثا يف الآررول بررأن السرربب املسررنول عررن ا لوسررة هررو حرردوث حتيررزات يف الآرردرات امليتررا 

                                                                                                                                                                                                                                

[1]Marcia Purse. What Are Hallucinations? Retrieved on the 13th of May, 2022. 
[2 ]National Health Service. Hallucinations. Retrieved on the 13th of May, 2022. 
[3 ]Chitra Badii. What Causes Hallucinations? Retrieved on the 13th of May, 2022. 
[1 ]Joseph Goldberg. What Are Hallucinations? Retrieved on the 13th of May, 2022. 
[5 ]Medline Plus. Hallucinations. Retrieved on the 13th of May, 2022. 
[6 ]Ananya Mandal. Hallucination Treatments. Retrieved on the 13th of May, 2022. 
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، وهررذه الآرردرات تسررمح لنررا مبراقبررة وسررحب االسررتدالالت مررن حاالتنررا metacognitive abilitiesإدراكيررة 
 .ة الداخلية )مثل النوايا، والذكريات، والعآائد واألفكار(النفسي

التولرد ومصرادر املعلومرات ائارجيرة )اتفرزات( -وتعد الآدرة على التمييز ما بني مصادر املعلومات الداخلية ذاتية
ة الداخليرة إدراكية مهمرة، ولكنهرا قرد تتحلرل مسرببة ا لوسرة، كمرا قرد يتشركل برروز احلالر-تعد هذه الآدرة مهارة ميتا

 .(1)(أو تفاعل الشخ  اجتاه  خ  يخر على  كل هلوسات وبائصوص هلوسات  عية
 أنواع الهلوسة

)ا لوسررة السررمعية  حيررث يبرردأ املررريض بسررماع أصرروات ال وجررود  ررا يف احلآيآررة وكأهنررا حترراول أن تآررول لرره  ررين ا، 
 وهو النوع األكثر  يوع ا.

ه ير  أمور ا وكائنات غرري موجرودة يف احلآيآرة، وهرو النروع الثراين يف ترتيرب ا لوسة البصرية  هنا يشعر املريض وكأن
 أنواع ا لوسة الشائعة.

ا لوسة يف الروائح  حيث يشعر املرريض وكأنره يشرم روائرح ال وجرود  را قادمرة مرن حميطره ائرارجي أو مرن جسرمه 
 نفسه.

 صدر يف فمه، وهو أقل أنواع ا لوسة  يوع ا.ا لوسة يف حاسة الذوق  هنا يشعر املريض مبذاق غريب جمهول امل
ا لوسة اللمسية  حيث يشعر املريض وكأنه يتم ملسه باستمرار من  خ  ومهي يعتآد أنه موجرود إىل جانبره، أو 

 يشعركأن هناك  ي  يتحرك حت  جلده.
اقعيرررة، مثرررل  ا لوسرررة امسررردية  إذ ميكرررن أن ترررنثر هرررذه ا لوسرررة علرررى امسرررم بالكامرررل، مسرررببة أحاسررريس غرررري و 

 .(2)اإلحسا   شرات زاحفة على امسم(
ا أثنرا  النوبررة أو قبلهررا بآليررل، حيررث يبرردأ )يصرو اب حررواخ ثلررث مرضررى الشررآيآة  الرة مررن ا لوسررة البصرررية حتديررد 

 املريض بريية ما يشبه هالة من ال و  وبآع ا وألوان ا غري موجودة أو صور ا أخر  غري عادية.

                                                           

 ./https://m.marefa.orgمن موقع املعرفة  (1)
INTERVOICE Online, website of the international hearing voices movement 

Hearing Voices Network 
"Anthropology and Hallucinations", chapter from The Making of Religion 
"The voice inside: A practical guide to coping with hearing voices" 

Psychology Terms 
 /https://www.webteb.comمن موقع  (2)

https://m.marefa.org/
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 اغ أنواع ا خمتلفة من ا لوسة اعتماد ا على مكان وجوده. كن أن يسبب ورم الدمميو 
 كما قد تتسبب أمور وعوامل وحاالت مرضية أخر  باإلصابة با لوسة، مثل 

 األمراض الشديدة واملزمنة، مثل  فشل الكلى أو الكبد، واملرحلة الثالثة من اإليدز.
 انسحاب الكحول أو األدوية أو املواد املخدرة من امسم.

 راض ومشاكل األيض.أم
 احلرمان من النوم لفرتات  ويلة.
 أمراض والتهابات األذن املتوسطة.

 املطات.
 مشاكل العصب السمعي.

 العزلة االجتماعية، وخاصة عند كبار السن.
 الصمم أو العمى أو مشاكل الريية.

 إصابة بالرأ .
 .(1)التهاب اميوب األنفية(

لرد  مرريض السركري مرتفعرا  جردا  لفررتة  ويلرة. وإذا كران الشرخ  لديره دأ ا لوسة عندما يكون سكر الدم )تبو
ملليغررررام مرررن السررركر لكرررل ديسررريلرت مرررن الررردم، قرررد يكرررون مصرررابا  مبتالزمرررة فرررر  ارتفررراع سررركر الررردم.  622أكثرررر مرررن 

 وتشمل م اعفات دا  السكري العطش الشديد واحلمى واالرتباك وا لوسة.
هو أحد األعراض الشائعة عند املصابني بالفصام. ويصراب بعرض مرضرى   اع الشخ  ألصوات يف رأسه قالفصام

الفصام هبلوسات بصرية. ويعتآد العلما  أن سبب هذه األعراض رمبا يكون مز را  مرن التغيرريات يف الردماغ وامينرات 
 الوراثية والبينة اتيطة باملريض.

ت ضروئية أو بآرع ومهيرة، كمرا وردث تغرريات سبب الصداع النصفي املصحوب هباالت يف ريية املريض لوم رايتو 
أخر  يف الريية. وقد يشعر املريض أي ا  بائدر أو الوخز يف اليدين والوجره. حتردث هرذه األعرراض عرادة  قبرل حرواخ 
ساعة من الشعور بأ  الرأ . يعتآد ائربا  أن ا راالت رمبرا تكرون موجرة كهربائيرة أو كيمياويرة تعررب يف امرز  املسرنول 

 الريية يف الدماغ.عن 
 حاالت نادرة، ميكن أن يسبب اضطراب ما بعد الصدمة ا لوسة السمعية. ويسمع املصاب بالصدمة أصواتا  يفو 

                                                           

 املصدر. (1)
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خياليررة  أو يعرراين مررن  نررني يف األذنررني. وتتفرراقم بعررض هررذه احلرراالت لتصررل إىل  ررعور املررريض باالرتيرراب والشررك يف 
 .(1)ن(اآلخري

لنا  مرن مجيرع أحنرا  العرا  قرد يصرابون با لوسرة، وقرد قرررت إحرد  الدراسرات )أاهرت الدراسات بأن اأخيرًا: 
% من العينرة املدروسرة عرانوا مرن ا لوسرة، والحآرا أجرري مسرح عرام 12بأن حواخ  1321الآدمية الل أجري  عام 

  % مررن النررا  اعرتفروا بررأهنم قررد32 خصررا. وكانرر  النتيجرة بررأن حرواخ  13222غطّرى أكثررر مرن  1226-1222
% من أولنك أصيبوا با لوسة خالل فررتة النهرار وغالبرا مرن دون أن يكونروا قرد 27كان   م جتارب هلوسية، وكان 

 .(2)عانوا من مرض يخر أو يستخدموا أي دوا (
 ثانياً: نماذج من الهْوس الصوفية:
ائرالخ، وأ لعر   رأسري من املخلوقات، وصل   إىل  (3)غب وملا  ...)  ريجا  يف تذكرة األوليا  للعطار النيشابو 

مررررن وادي الدميوميررررة، وجتر عرررر   كأسررررا ، فعطشرررر   حرررر  ال أ رترررروي إىل األبررررد، مث  رررررت  ثالثررررني ألرررر  سررررنة يف ف ررررا  
خرجر    (1)سرنةون ألر  ، فلرم ا عرب سبع!!نيته، وثالثني أل  سنة يف فردا!!يته، وثالثني أل  سنة  يف ألوه!!نيتهوحدا

، فرإذا أنرا يف بدايرة درجرة من جلدي، ورأي   أبا يزيد، مث  قطع   أربعرة يال  باديرة، وانتهير  إىل املآصرود، مث نظررت 
  ...األنبيا  عليهم السالم، سعي   إىل العا  الغري املتناهية ح  انن   أنّه ما سبآ  أحٌد يف هذا العا 

همرا، ومرا وصرل   يف عروجري مث عرب روحي على مجيع عرا  امللكروت، وع رضر  عليره امنرة والنرار، فلرم يلتفر   إلي
، رأيرر   هنرراك  ررورا  مررن النررار، وألرر  حجرراب  مررن إىل روح  إال سررّلم   عليرره، حرر  وصررل   إىل الررروح اتمرردي 

 .(5)ور(الن
 أربع تفسيرات للمكا فات الصوفية

 احتماالت  أربعةيدور ههنا بني  واألمر
 ان الرجل كاذب متاما  يف كل ما يآول.األول: 
بتلرررى مبررررض ا لوسرررة يف كامرررل السررريناريو الرررذي جا نرررا بررره خاصرررة يف قولررره  )مث  ررررت  ثالثرررني ألررر  انررره م النااااني:
 سنة...(.

                                                           

 /.https://www.alarabiya.netمن موقع  (1)
(2) https://m.marefa.org/. 
 يب يزيد البسطامي.ألالكالم  (3)
 ة!املفروض أن يآال تسعون أل  سن (1)
 .221م مصحح  أمحد يرام، حتآيخ  حممد أديب امادر، ص2223الشيخ فريد الدين العطار النيشابوري، تذكرة األوليا ،  (5)

https://m.marefa.org/
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 ان يكون صادقا  يف مكا فاته هذه، وهذا ما يعتآده الكثري من الصوفية من أتباعهم. النالث:
هرذا التفسرري رغرم ان  ولكن يوجد هنالك تفسري يخر غري مرا سربخ، والغريرب ان أتبراع هرنال  أعرضروا عرن الرابع:

ومكا رفاته( يصررح هبرذا  ،الوحدانيرة وااللوهيرة والفردانيرةالشخ  نفسه )الذي حتدث عن نفسه وعن سريه يف عروا  
والتفسررري  ،ب فيررهه رحرره وأسرراالحتمررال الرابررع مرررارا  عديرردة... لكررنهم ألغرروا تصررروه وأخررذوا بررنفس السرريناريو الررذي 

 إال )أوهام( وليس  إال )خدعة(! الرابع هو ان كل هذه املكا فات ما هي
 بقدم األوهام ِطرت ثْثين ألف سنة!

 ان نآتطع النصني اآلتيتني من كالمه  ويكفي
ا خطررروت  ق رررد ما  مرررن احل ررررة إىل ائلرررخ سرررآط   يف الآررردم الثررراين، فسرررمع   مناديرررا  يآرررول  ارجعررروا مّ رقرررال  )فلررر -أ

رجع  ووصل  إىل أول مآام التوحيرد، فسرعي   يف ذلرك الروادي  حبيمل، فإنّه ال يطيخ إال يب، وال يهتدي إال يب، مث
ح  صرت   ريا  عين ه  من الوحدانية، وجناح ره  مرن الدميوميرة، كنر  أ رري  يف هروا   برال كير ، وملرا  بقدم األوهامسنني 

حرر  ال  غبرر  مررن املخلوقررات، وصررل   إىل ائررالخ، وأ لعرر   رأسرري مررن وادي الدميوميررة، وجتر عرر   كأسررا ، فعطشرر   
أ رتوي إىل األبد، مث  رت  ثالثني أل  سرنة يف ف را  وحدانيتره، وثالثرني ألر  سرنة  يف ألوهيتره، وثالثرني ألر  سرنة يف 

 .(1)(...هفردانيت
فسعي   يف ذلك الوادي سنني بآدم األوهام( فهو صريح يف اهنا جمرد أوهام وكأضغاث أحرالم، فالحظ تصروه بر)

  مناص من كوهنا هلوسة!فإن   يآبلوا اهنا أوهام فال
 علمت ان هذا كله خدعة!

  يف كتاب )اللُّم ع  أليب نصر السراج الطوسي(  )قال الشيخ رمحه اهلل  قلر    وقرد ح كرى أي را  عنره أنره جاو  -ب
  قال  أول ما ِصر ت  إىل وحدانيته، فصرت    رريا  جسرمه مرن األحديرة، وجناحراه مرن الد ميوميرة؛ فلرم أز ل أ رري  يف هروا
الكيفيررة عشررر سررنني، حرر  صرررت  إىل هرروا  مثررل ذلررك مائررة ألرر  ألرر  مرررة، فلررم أزل أ ررري  إىل أن صرررت  يف ميرردان 

 األزلية، فرأي  فيها  جرة األحدية.
 .(2)(!!عةمث و ص    أرضها وأصلها وفر ر عها وأغصاهنا وثارها، مث قال  فنظرت  فعلم   أن هذا كله خد

 ؟!!فةذا يعتآد مريدوه بانه واقع وكش  و هود ومكا كله خدعة فلما  هذا فهو يصرح بان
ان هرذا كلره خدعرة، فلمراذا يخر األمرر يصرح بانه سار بآدم األوهام وانه علم الشخ  بنفسه نآول  إذا كان مث 

يسوِّق ئدعة هذه؟ وملاذا ميأل هبا صفحات وصفحات من رسائله وأحاديثه.. وهل جتد عراقال  يسرطّر أوهامره؟ اللهرم 
                                                           

 املصدر. (1)
 .121أبو نصر السراج الطوسي، اللُّم ع، دار الكتب احلديثة ر مصر ومكتبة املثّن ر بغداد، ص (2)
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ولرذا يصررح بانره )سرار بآردم  ،حآرا  أتباعه عن توهم ان ما ريه كان مكا رفة وواقعرا  و  ردعذلك من ا كان يآصد إال إذ
 .!دعة(األوهام( و)علم   ان هذا كله خ

 بعض املآامات الكشفية والشهودية ألمثال هنال ؟..حصول عذر ملعتذر يف توهم يبآى ومع ذلك هل 
 إذا كانت خدعة فلماذا اإلصرار؟

 رررح أوهامرره األخررر  يف  علررىفلمرراذا يصررر  ،هررامجمرررد أو واهنررا خدعررة  هررذا كلرره بررانهررو إذا كرران يصرررح ول  نآرربررل 
، وأقمر   يف معآرد صردق، وا مأننر   هنراك،  أحاديث كثرية أخر  له وملراذا يآرول مرثال   )فنظررت  مرن احلرخِّ إىل احلرخِّ

كسررررمل  ورفعرررر  مرررن أمجررررة الررررنفس األّمررررارة مررررن وسرررددت  ِصررررماخ ي  أ ذين، وجررررررت  لسرررراين يف فمررري، وتركرررر   العلررررم ال
 .(1)البني(
مرر  مررن علرروم األزل، ووضررع يف فمرري لسررانا  مررن وعلّ سررك ُّ مررّدٌة بررال يلررة  وعررّدة، فرراحلخ جررل جاللرره رمحرر ، )فو

لطفره، وخلررخ خ عينرا  مررن نروره، فرأيرر   براحلخ مجيررع املوجرودات، وناجيرر  اهلل تعراىل بلسرران اللطر ، وحصررل خ علررم 
حلخ، فنظرت  إليه بنروره، مث قلر   إ ري، ال اغررتُّ هبرذا وبوجرودي، ال أسرتغ  عرن وجرودك، وأنر  تكرون خ من علوم ا

بال أنا خرٌي خ من أن أكون خ بال أن ، وأتكلم بك معك خرٌي من أن أتكلم مع نفس بالك. فآال  الزم الشريعة، 
، وتصري    مشكورا  عندنا. قل   إن  كرت  منك ال مرّ ، وإن وال جتاوز حدود األمر والنهي؛ لنال ي  يع لدينا سعي ك 

ذممت  فأن  م نّزٌه عن العيون، فحني نظر احلخ جل جالله صفا  سّري، و رع قلرمل نردا  رضرا احلرخ، ورقرم علري  بآلرم 
يف  الرضررا، ونررّورين، وعرررّبين عررن ا لمرراِت الررنفس وكرردورات البشرررية، علمرر   أّن حيررا  برره، ومررن ف ررله بسررا   املسررّرة

قلمل، فآرال  سرل مرا ت ريرد. قلر   مرا أ ريرد إال إيّراك، فأنر  أف رل مرن الف رل، وأكررب  مرن األكررب، وأكررم  مرن الكررم، 
 وقنع   بك منك، إذا أن  كن  خ فأنا أ وي منشور  الف ل والكرم، ال ت بعدين منك، وال ت عط  ما دونك.

ال  ال تآرل إال احلرخ ؛ ألن رك تطلرب حآيآرل، ورأير  احلرخ   زمانرا ، مث وضرع علرى رأسري تراج  الكرامرة، وقربر فلم 
، وإن  ، وأثنير  عليرره حر  أعطرراين مرن كربيائرره جناحررا  و عر  احلررخ. قلر    إن رأيرر   فبرك رأيرر    عر   فبررك  عرر  
 .!!(2)ه(أ ري  به يف ميادين عّزه، وأنظر إىل عجائب صنع
ان ناقض نفسه فتارة يصرح باهنا أوهام وانه علم بعد خاصة  ؟و مهلهو فأي أقواله نصدق؟ وهل هو كاذب أو 

عليهرررا أي إصررررار وينمآهرررا بألفررراظ وعبرررارات  صررررّ خدعرررة وترررارات أخرررر  يطررررح مكا رررفات وكرامرررات وي هرررذا كلررره ان
 وللبحث صلة بإذن اهلل تعاىل. وتات عرفانية وإ راقات، بزعمه، نورية!

 محمد واله الطيبين الطاهرينوآخر دعوانا ان الحمد هلل رب العالمين وصلى اهلل على 
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