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

 ، وال حول والقوه إال باهلل العلي العظيم.أمجعنيواللعنة على أعدائهم 
 حل معضلة المتشابهات

 بتحويل الكيفيات إلى كميات
(11) 

ُْ مياااُت ُمَحكاماااُت ُهااني ُْ   بييه الميير   اهلل العظيييم يف اتا قااا  َ اا َا ا كالاَيااتا اَلكنتاااآا من َااا ُهااوا اليااَن َْا
ااُر ُمتاشااابنهاُت فا اميااا اليااَينا فااي ُْ ابَتنْاااءا اَلفنتاَ اااةن واابَتنْاااءا   اَلكنتااآن واُْخا َ اا قُالُااوبنهنَم يايَااُ  فااياتيونُعااوتا مااا  اشاااباْا من

ْن واما يااَعلاُم  ا  َيكيُر إنالي  اَ ويلن اَن كنَ ادن راب  اا واماا ياا ُخوتا فني اَلعنَلمن يااُقوُلوتا مما يا بنْن ُكال  من ُْ واالرياسن ُْ إنالي اللي  َ ويلا
 (.7)سورة آل عمران  اآلية  ُْوُلوا اأَلاَلواآن 
 يدور يف ضمن حماور  والحديث

 للمتشابهات َْواع
ْا هليا  تعريي  اماييال الصيا    وهيي سبي  ،املتشيااا  ان   المحاور األو   ُْ مااا اَتااتاوا وااَلُمتاشااابن

ْن  عمي يية  قي يية أو علييى أنييواذ  إ  قييد تميييون اتشييااة لميوحييا تبييتاطن ح ي يية   ح ييائ   (1)كالاااى جااهنلناا
وقيد تمييون  ،وقد تميون اتشااة لتعد  بطوحا ،وقد تميون اتشااة لتشابه عللها ،بعيدة الغور أو غااضة

وقيييد تمييييون اتشيييااة السيييتغال  ألفا،هيييا أو إمجاهليييا،  ،لتزامحهييياوقيييد تمييييون اتشيييااة  ،ارضيييهااتشيييااة لتع
 ولميل ان هذه األنواذ سث إال اننا ن تصر اآلن على النوذ األول ف ط.

 المتشابْ لعمقْ ْو دقتْ ْو غموضْ
( ر اا التو لي  نظي) ) أو  قي ية فيان اين األلفياا ايا تيدل عليى ح يائ  غااضيية أو اعم ية أو اع يدة

الذي يعي  األاير بياملهم عليى ت يدير عصييان األهيم، لميين هيذا التعريي  املابيط بفيي عم ياه ااي)اه تناوليه 
َياااء الكاامعلميا  األوييول بالا ييث، واييذل  )الميمواييية( أو )  ة( فاحييا تبييتاطن ح ييائ  اعم يية واع ييدفي

 وغااضة، واذل  ح ائ  اي)اجلن( )املالئمية( )الروح(... إخل
                                                           

 .11ص 1حممد بن ابعو  العياشي، تفب) العياشي، املطاعة العلمية ي طهران، ج (1)
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 (1)شابهاتالصيمد من المت
هلذا النوذ ان املتشابه باحدى املفر ا  ال رآنية الشه)ة اليت ي رأها ايل ابيلم ايل ييول ايا ال  ول مثل

يف سييورة امخيالص، ول ييد ور   روايية رائعيية وغريايية يف  الصيامادُ ي يل عيين عشيرين اييرة، وهيي افيير ة 
ذه املفير ة النورانيية )النوريية( تفصح عن ادى العم  الذي تبتاطنه ه الوقت نفبه عن اماال الااقر 

َي واجاالي   وادى البعة والشيمولية الييت تفصيح عنهيا، قيال  ُْ كاا َنن م اااَنيا الليا اَدُت لنعنَلمنايا اليا لااَو واجا
اانا الصياامادن  اااتا واالااد ينا واالشيارااصنما من يما َساااا ا وااََلن ياادا وااََلن ااَرُت التايَوحن َياا ا لناا )!(حامالااة  لا اشا لنتا والاااَم واكا َا ي بناا

َ واارن  اءا وايااُقاوُ  كالااى اَلمن ا اافيُُّ الص اعادا ْن حاتياى كاااتا يااتاا ا من نينا ع حامالااة  لنعنَلمن َْ َد جاد ن ْامنيُر اَلُما سااُلوَني ياجن
دُ  ُْ ْاالا واإنَ اي كالااَيُكَم  قااَولا ْاَت  ااَفقنُدوَني فاإنتي بااَينا اَلجاوااَنحن من  ي كنَلما  جاّما  هااَه هااَه ْاالا الا ْاجن لُا ماَن ياَحمن

ْاُة فا  ْن اَلُحجيُة اَلواالن راةن كاما يائنُّا اَلُكفيااُر امننا اللي ُْ كالاَيهنَم قاَد يائنُسوا مننا اآَلخن ال  ااتااواليَوا قااَوما  غاضن ا اللي
ْن   ثُمي قاا ا اَلوااقنُر  منَن ْاَصحاآن اَلُقُوورن  َنن ماني كالاياَ اا واوافايقا اا لنعنواادا نْن اأَلاحادن الصيامادن  اَلحاَمُد لنلي الي

َنن  اادُ الياا ُْ ُكُفااوا  ْاحا ااَرمادا  واُتااَكرا   لاااَم يالنااَد والاااَم يُولاااَد والاااَم ياُكااَن لااا َماادا  سا واجا يواا اااا كنوااااداةا اأَلاَوثااااتن حا
َي واجالي  ُْ كا وا  واقااَوُل َي واجاالي  لاَم يُولادَ لاَم يالنَد وا وااصن ُْ كاا ُْ  لااَم يالنادَ   يااُقوُ  الليا ُْ والااُد يارنثُا فااياُكاوتا لاا

 ُْ ْن  والاَم يُولادَ ُمَلكا ْن واُمَلكنا ُْ فناي رُبُوبنييتنا ُْ واالناُد ياَشاراُك ُْ ُكُفاوا  ْاحاادُ فااياُكاوتا لاا فاايااعاااييُه  والااَم ياُكاَن لاا
 ح اه وودقاه. يصح أن نصفها بأحا عمالقةمة وهي ال (2)فني ُسَلطااَنْن 

 معاَي الصيمد
ترليونيا  ال طيرا  الييت نتضينها  يدول   رة اين قطيرة اين نبتناطوسن اول ههنا بع لنا ال اور أن 

و لي  بالتيدبر يف الرواييا  الييت شيرحت لنيا اعي  الصيمد  ،وحميطيا  اعارفيه سار علمه  ان  داول
  ه اللغة.بالتدبر يف فوالتفمير فيها و 

الصيااماُد أن ييه قييال   وحييد   أز ديييد العابييدين عيين أبيييه احلبييني بيين علييي  قييال اماييال الايياقر 
َنن الا ياَ ُكُل واالا ياَشراُآ، واالصيا ُدُدُه، واالصيماُد الي َْ َنن قادن اََاتااهاى ُس ُْ، واالصيماُد الي َنن الا جاَوفا لا ماُد الي

َنن الا ياا ااُ ، واال َاا ُ الي َاَ  واالا ياا َنن لاَم ياا اصنُم الي  .صيماُد الدي
                                                           

 ن صد  يف اجلملة، أو يف بعض  هاته، أو ملن جيهله. (1)
 .22توحيد، اؤسبة النشر امسالاي ي قم، صالشيخ الصدو ، ال (2)
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ْا ناي  كااَن غاَيارنهن واقااا ا ايان حمميد بين احلنفيية ي يول    الااقر اماال قال و  ْن اَل ا الصياماُد اَلقاااصنُم بن ااَفسن
ُرهُ  َنن الا يُ  ،الصيماُد اَلُمتااعاالني كانن اَلكاَوتن وااَلفاساادن   غاياَ ْاايُرن واالصيماُد الي  .وصاُ  بنالتاي
َااه    قال و  ُْ ممنُر وا َنن لاَيُّا فااَوقا  .الصيماُد السيي ُد اَلُمطااُع الي

ُْ عين الصيمد ف يال   وسئل علي بن احلبني دين العابيدين  قال  َنن الا تاارنيتا لاا الصياماُد اليا
َفُظ تايَ  ُْ تايَ  واالا يااُئوُدُه حن َُُآ كاَ   .ءُ  ء  واالا يااَع

ُْ ُكااَن   قييال وهيي  بيين وهيي  ال رشييي قييال ديييد بيين علييي و  ااَيئا  قاااا ا لااا َنن إنأاا ْاراادا تا الصيااماُد الياا
ةن  ادا  واْاَتكااال  واْاَيوااجاا  وا اافااريدا بناَلواَحادا َنن ْاَبداعا اأَلاَتيااءا فاخالاقاهاا ْاَضدا اَد واالا فااياُكوُت واالصيماُد الي  بنااا ضن

 .(1) منَثل  واالا َندَ تاَكل  واالا 
يطييول، لييذا سن تصيير علييى  تفبيي) ايين هييذه التفاسيي) الصييا رة عيينهم  ال ييول يف شييرح اييل وبساا 

ُْ التفبيي) األول ف ييط  ااَوفا لااا َنن الا جا ، علييى أن امل صييو وعلييى املعيي  اللغييوي للصوييمد وهييو  الصيااماُد الياا
اي  بعيض  يف تفبي) الصويمد اماال احلبيني  نضي  يف الدرس ال ا ل إىل اا  ارناه رواية اطولة عن

 بإ ن اهلل تعاىل. التدبر فيها
 كيفية است واط َْواع التوحيد األربعة من )الصيمد(

وبيييياهلل االعتصييييال  ان التوحيييييد علييييى أربعيييية أنييييواذ  توحيييييد الييييذا ، توحيييييد الصييييفا ، توحيييييد  ف قااااو 
َنن الا )ن أن تبيتناط اين المية الصويمد  عي  األفعال وتوحيد العاا ة، وهذه األنيواذ األربعية الهيا  ميي اليا

 فانه  (جاَوفا لاُْ 
  وحيد الَات والصفات

يفيييد انييه تعيياىل واحييد أحييد فيير  وييمد، ال شييري  لييه وال نييدع وال نظيي) وال ا يييل وال عييديل   -آ -ْ
هيو   وثاَياا  ع ليياه هو اا ال  يز  ليه بياملرة، ال  يز اه حبيياه وال وويياه وال  ْوال  اا ال  وف له  و ل  ألن

واييا ايان اييذل  يبييت يل أن يمييون لييه  ياني إ  يميييون حينئيذي وييرف الو ييو   ،ايا اانييت ويفاته عييني  اتيه
 .الذي ال يع ل ان يت   أو يتميرر

                                                           

، َتفبي) الصويايف للشييخ حمميد حمبين الفييض المياشيا ، 29الشيخ الصدو ، التوحييد، اؤسبية النشير امسيالاي ي قيم، ص (1)
 .121ص 5اؤسبة األعلمي للمطاوعا  ي ب)و ، ج
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فألن اا له  ز  فان له  وفاه إ  يميون للجيز   هيا  انبيوبة إىل سيائر األ يزا ، ويمييون  األو  ْما 
ايه أو خلفيه أو عليى  ينيه ويبياره فيمييون الظياهر انيه هيو الو يه اليذي  ز  انه فيو   يز  أو هتيه أو أاا

سبيي  ال ييياس ويصييح أن ن ييول ، أو لآلخيير للخييارج ويميييون  وفييه هييو الو ييه الييذي للايياطن أو للييداخل
 .االست نائي  ال اا له  ز  له  وف لمين اهلل تعاىل ال  وف له )الصومد( فال  ز  له

ما  غي)  اتيه ليه  يوف إ  ويفاته إن   تميين عيني  اتيه فهيي إايا عارضية  فيألن ايا اانيت ويفاته  الثااَيْو
، وعلييى األول انييه يف شييي  انييه علييى  اتييه أو  اخليية يف  اتييه وعلييى األخيي) يميييون لييه  ييوف إ   خييل شييي 

تميييون الصييفا  العارضيية هييي الظيياهر والييذا  املعروضيية هييي اجلييوف  فييإن العلييم ايي اله إن اييان عارضيياه علييى 
ه  الذا  أو اان  اخاله   لزل أن تميون تل  الذا  يف ال الصور  ا   وف.  أو  ز ه فيها أو حاال 

وبييذل   اييت توحيييد الييذا  وانييه واحييد أحييد ال شييري  امييا  اييت توحيييد الصييفا  إ  اييا ال  ييز  لييه 
بييياملرة وايييا ال ويييفا  ليييه دائيييدة عليييى  اتيييه بيييل ويييفاته عيييني  اتيييه ليييي  إال حميييض الو يييو  بيييال ااهيييية وال 

و ليي  ألن     ال يميييون إال بتعييد  املاهييية أو املشخصييا  الفر ييية أو شيياه  ليي اشخصييا  فر ييية، والتعييد
 فتدبر. .(1)ال اا فرض  انياه عا  أواله 

  وحيد األفعا  والعوادة
، إ  ةالتوحيييد األفعييال والتوحيييد يف العاييا  ت وحييدة الييذا  ووحييدة الصييفا   اييتوإ ا  اتيي -د -ج

  له فإن اافة األفعيال تنتهيي إلييه إ  ايا بيالعرض ينتهيي اا ال قد  ات انه الوا   الو و  الذي ال شري
فاحتا يييت إىل خيييال  وإىل ع ل ييية  ال حمالييية إىل ايييا باليييذا .. بعايييارة أخيييرى  اافييية أفعيييال املممينيييا   مينييية

  يف املنظواةالعلل ولذا قال 
 ااينّماااااااااااااااااااااااُة األماااااااااااااااااااااااورن  ُاااااااااااااااااااااااّرا  بنيااااااااااااااااااااااااده

 

اااااااااااااااان مااااااااااااااااادادنه  ُة من  (2)والُكاااااااااااااااّل ُمسااااااااااااااااتامندي
 

 

ْن  اصااايُر اأَلُُماااورُ ن قايييل وقيييال تعييياىل اييي واماااا (، وقيييال  51)سيييورة الشيييورى  اآليييية  ْاال إنلااااى الليااا
( فلوال إ نه التميوي  وإعطائه إيانا امرا ة وال درة 19)سورة امنبان  اآلية   اشاُؤتا إنالي ْاَت ياشاءا الليُْ 

 واالختيار ملا أامين ألحد أن بطو خطوة أو نرك سااناه.
                                                           

 وهي قاعدة حاامة يف و رف الو و ، ال غ)ه. (1)
 .15ص 2ي، انظواه اال ها ي سازواري، نشر ناب ي هتران، جاملال ها ي البازوار  (2)



 ه1111/  اآلخرةجمادى  11األربعاء  ............................................... (362)والتدبر  التفسيردروس في 

5 
 

انتهيت األفعيال الهيا إىل إ نيه وإرا تيه، ايان وحييث الوا   وعل ية العليل   ل امسه وحدهوحيث اان 
 بأ ىن تدبر. ان افر ة )الصومد( لتوحيدلال بد ان عاا ته تعاىل وحده.. ف اتت األنواذ األربعة 

 الصمد في فقْ اللْة ي تج َْواع التوحيد األربعة
مااا د بفييتح فبييميون هييو ال صييد، والصوييمد هييو امل صييو  م  تفبيي) الصييمد سبيي  ف ييه اللغيية فييان الَصيي ْو
 أي قصدت . (2)الليُهمي إنلاَيتا صاماَدُت منَن ْاَرضنيوقد ور  يف الدعا   (1)إليه

واألنواذ األربعة للتوحيد  مين استنااطها ان هذه املفر ة النورانية اذا التفب)، ولمين بعيد إيضياح أن 
امل صييو   واألول هييو  ،واملصييمو  إليييه لغيي)ه -بمو  إليييه لذاتييه املصيي -أقبييمان   هالصييمد املصييمو  إلييي

الذي تنتهي إليه سلبلة امل اويد أي اليذي يبيتمد ايل ايا هيو غي)ه انيه وال يبيتمد هيو اين غي)ه شييئاه، 
فهذا هو الصمد الذايت وأاا الصمد العرضي فهيو اليذي يبيتمد غي)ه انيه،  ين هيو أ ىن انيه لمينيه بيدوره 

 وهميذا. ...انه يبتمد  ن هو أعلى
واييين الواضيييح ان الصويييمد احل ي يييي أي الصويييمد اليييذايت أي الصويييمد اليييذي يبيييتمد ايييل  ميييين انيييه وال 

، أي الصويمد اين ايل اجلهيا  وبمييل اجلهيا ، هيو وا ي  الو يو  وحيده وهيو شيي يبتمد هو اين أي 
 ايا  التوحييد اليذايت اا وفاته عني  اته، وجيري االستدالل الباب  يف ايا ال  يوف ليه سيذاف)ه ههنيا م

الصييفايت امييا جيييري م اييا  التوحيييد األفعييال والتوحيييد يف العاييا ة، فييان املصييمو  إليييه احل ي ييي، الييذايت، و 
املنتهييي إىل أاييره اييل أايير واكاضيي  لييه اييل شييي ، هييو احل ييي  بييأن يلعاييد ويطيياذ ال غيي)ه وهييو الييذي تنتهييي  

ُْ خاالن اافة األفعال إىل ساحة أايره إ   إنَيماا ْاَماُرُه ( و11)سيورة الرعيد  اآليية  ء   ُق ُكال  تاايَ قُالن الليا
ُْ ُكااَن فااياُكااوتُ  ااَيئا  ْاَت يااُقااو ا لااا ُْ  (22)سييورة ييي   اآلييية  إنأا ْارادا تا  وامااا  اشاااُؤتا إنالي ْاَت ياشاااءا اللياا

ْن ( 19)سيييورة امنبيييان  اآليييية  ااانا الليااا اااة  فامن اااَن َنَعما واماااا ( و51ل  اآليييية )سيييورة الن ييي واماااا بنُكاااَم من
ََُّا إنالي لنيااَعُوُدوتن  ني وااََلن  .(51)سورة الذاريا   اآلية  خالاَقُت اَلجن

َكم ْت كّلة العلل كلّ الفيلسوف لموسى   مت؟  َْت الَن  
 روي انايييي   ليييي  الفيلبييييوف، حيييييث  املعيييين  هنييييا ان نبت ضيييير قصيييية اوسييييى اليييييم اهلل  وماااان

                                                           

 را   جمم  الا رين وتاج العروس والعني وغ)ها. (1)
 .196ص 2الشيخ الصدو ، ان ال نضره الف يه، اؤسبة النشر امسالاي ي قم، ج (2)
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الفيلبيييوف ليييذل   هَ د  ،هييير وا عيييى انيييه نييي  اهلل واليميييه، فشلييي سيييى مسييي  أن ر ييياله يبيييمى او فيلبيييوفاه 
امل ييال فييو  ان يتخيلييه أحييد  أن يميلييم رب األربيياب وآلييه الميائنييا  والواحييد األحييد، شخصيياه  حيييث ان

مي (  ف يال بشرياه حمدو اه، ف صد  ل  الفيلبوف اوسى وقال له  )أنيت اليذي تيزعم ان عل ية العليل ال  
ت هييذه َفييوبميييل اجلهييا ( وقييد اَ  ،)ايين اييل اجلهييا      قييال اوسييىنعييم، ف ييال  )اييي  الميي (

لذل  قال ل واه انه  ، ل  الفيلبوف لميي يذعن بان اوسى ن  ح اه ، امعجادية يف اضموحاام ابة 
 يا ال يدرايه وال  ميين أن يصيفه إال اين  ن  اهلل ح ياه فياتاعوه.. وو يه امعجياد يف المييالل ان هيذا املعي  

أو هيول وناي  احلجير ال مير     ، وقيد اسيتغ  الفيلبيوف عين أيية اعجيزة اا يية اشي(1)ال م اهلل تعاىل ح اه 
 ، حيث ااتفى اذه املعجزة الع لية.والعميان العصا إىل  عاان أو إبرا  األامه واألبرص

يصدر ان املت يز ليذل  يمييون حيث انه ملا ي واملت يز ألن االل اف)الم  ان ال اجلها ( وأاا قوله  
إىل غيي)ه، أاييا اييالل اهلل تعيياىل فألنييه وييا ر ايين الالحمييدو  لييذا فانييه ال هييده اتجهيياه صييدر املايين ياييدأ لييه اهيياه 

 اجلها  لذا مس  اوسى االل اهلل تعاىل يأتيه يف وقت واحد ان اجلها  البت الها، وبو دان واحد.
االانييا إاييا ف ييه أو أوييول أو فلبييفة أو اييالل أو  ييو أو   ألنأغييرب  فانييهاجلهييا (  )وبميييلوأاييا قولييه  

وييرف أو فيزيييا  أو ايميييا  أو طيي  أو هندسيية.. إخل لمييين اييالل اهلل تعيياىل فييو   ليي  الييه فانييه )بميييل 
 .!!اجلها ( فهو االل واحد لمينه ط  وهندسة وأوول ورياضيا  وفل  وتاريخ و... يف وقت واحد

ايذل  فانيه يتضييمن اافية اللذائيذ املا يية واملعنويية يف ال طيرة الواحييدة   المييو رحيوض  ن  ا  وايذل  قييل
واذل  أشجار اجلنة فان أشجارنا إايا شيجرة برت يال أو ايود أو تفياح أو أنانياس.. إخل لميين شيجرة  ،انه

 .تعرف اجلنة تنتج ال  ل  يف وقت واحد.. بل ال مرة الواحدة انها هي ال  ل ... فتدبر
 كد الم طق الضوابيمن قوا

أو  لفمييييير الت ييييري ايمييييي أو انطيييي  الغمييييوض أو انطيييي  غان املنطيييي  الضييييااز أو الالمحااااور الثاااااَي  
Fuzzy Loqic والذي  هل العا  قيمتيه حي   1215 ري لطفي دا ه عال الذي ااتشفه العا  اآل

األ هييزة الذاييية، حييث ابتييدأوا اسييت ماره يف ايل الصييناعا  وأويياح األسياس الييذي تتعيياطى اعيه  1276
 يعتمد على  عائم أساسية سا  بعضها، ونش) ههنا إىل  عااتني ان أهم  عائمه 

                                                           

 .و مين ان ير  ه ان مسعه، لمين يادو ان الفيلبوف أي ن انه ان إنشا  اوسى  (1)
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  حويل الكيفيات إلى كميات والكميات إلى مجاميم
 هويل المييفيا  إىل اميا . الدكامة األولى 
 .(1)إ خال الميميا  يف جمااي  الدكامة الثاَية 

والنجمييا  األ هزة الذايية بيي فيها ان احلاسيوب وايا يبيمى أاا الدعااة األوىل  فان البا  األساس
ال تفهيييم المييفييييا  وال  مينهيييا التعييياطي اعهيييا إ  ايييي  يفهيييم احلاسيييوب اييي اله اعييي  اجليييو ة  أو اجلميييال 

 %199واملعطيييا  الدقي يية  إال بالميميييا وال يياح  أو البييرعة والاطييؤ  أو شيياه  ليي  بييل انييه ال يتعااييل 
( 9199  أو 199  أو 91 تتميون ان وفر وواحد بأشمياله املختلفة )ا اله  وبالضاط باملعا ال  اليت

 وهميذا..
 ولنضرب لذل  أا لة 

 الم طق الضوابي يحكم ملة التصوير وسركة السيارة والحواسي  و...
ويورة واضي ة أو شيديدة امضيا ة أو  الت يا  وااا)ا الفيديو، فان اجلهاد ال يفهم اع ملة التصوير 

عيد شدة امضيا ة أو ضيعفها، وايذا الال لذا فان بل إمنا يفهم األرقال ف ط  ،اا أشاه) اهتزة و غأو  ةاظلم
، تاعيياه مييياا)ا فت ييوللشييرنة املت ميميية يف الاييا اتغييذى إىل اميييا   تييم موال يرب، وغ)هييا ايين المييفيييا  

 ير.. والطري ية هيي ان بعملية التنظيم االتوااتيميي فتزيد امضيا ة الداخليية أو ت يمب أو تاتعيد أا لذل ،
 29وييل امييفييي ال يفهميه اجلهيياد أاييا فالالاعييد إ  سيا  ان اييماه اي اله علييى احييا بعيييدة ) 29هيد  ابييافة 

تييم م اييماه فهييو امييي( واييذل  امضييا ة الشييديدة والضييعيفة ايفييية فت ييول إىل اميييا  حمييد ة، ا ييل ان 
أليييي   599أو  ،قويييية عليييى احييييا (2)رضيييياه،، فة الواحيييدة يييياليييييون فوتيييون بالدف اليييييت تالييي  ف ييية الفوتونيييا  
أل  فضعيفة وهميذا هتندس استجابة اجلهاد على ضو  املعطيا  الميمية الييت تصيله  199فمتوسطة أو 

  يداه. والتعاطي اعها واليت  مينه رودها
ان يفهميه  أو تشيغيل الفراايلالوقيو   م سيرعة تيدف  يا ال  ميين ملينظ  فإحيا أو بطؤهيا،  وسركة السيارة

أو الوويول اين ن طية أ إىل ن طية ب  = الاطيؤيعطى اعطيا  امية اي)ايلو ام يف الدقي ة الواحدة  لذا
                                                           

 يأيت احلديث عن هذه الدعااة يف الدرس ال ا ل بإ ن اهلل تعاىل.س (1)
 أو هي تر  ا  طاقة الضو  أو ام الضو )!( (2)
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.. وعنيداا يل يى ( انيية 19تمييون ايل انهيا اين ت قي ية  19يف الباعة اليت تتشميل اين  اه ببتني ايلو ام 
ايلمييما  اميعايية يف  5يبييتجي  بزيييا ة  فيي  الوقييو  )واليييت هييد  امييياه أيضيياه اييي امليينظ م هييذه األرقييال فييان

 لغة األرقال.وهوهلا إىل الميمية اليت تم م احلاال  المييفية  املعطيا ( سب  تل  ، فرضاه ال انية
الميهربائييية اليييت ال تييدرك اعيي  شييدة الوسيياخة و...، تعطييى أرقاايياه تشييميل األاييوا  لتليي   والمك سااة

ايين  فرضيياه حييد، )وهييي  ر يية شييديدة يف البييانتيمم الوا تييراب أو غاييار رة  599المييفيييا  نظيي) و ييو  
 أيضاه( وهميذا. حمد  بطري ة اميةبشفط أقوى )حينئذي الوساخة( فتبتجي  املمينبة 

 الم طق الضوابي في )الح ( و)الديمقرا ية( و)العدالة(
والف يه اميا ديد  ادي )انطي  الضيااب( دبيد هبييداته يف عليم األويولفيان هيذا املنطي  ال والْري 

إمنييا هييو املايي  بييل لل واعييد و  البياسيية واال تميياذ وغ)هييا ولمييين ايين  ون تييأط) وإنضيياجمتظهراتييه يف علييم 
ولنضييرب لييذل  أا ليية ووييواله إىل ال ييرآن المييير   ،الانييا  عليييه سبيي  الفطييرة امهلييية أو الييذاا  األوييول

 املنط  الضااز ا  )اتشاااته(.بعض قواعد الذي هو حمط الشاهد يف ايفية تعاطي 
فانييه افهييول ايفييي  ون شيي ، واييذا شييدته وضييعفه، ولميننييا  ميننييا ان  ولييه إىل هييل    )الحاا ( -1

نييذار لييه اؤشييرا  امييية ترشييدنا إىل  ر يية احليي  وشييدته أو ضييعفه( وهييي  ،امييي )أي يف عييا  ام اييا 
اليييت  مييين أن  ييتميم إليهييا أيضيياه، فميين يييدعي انييه نيي  إاييال داانييه عجييل اهلل تعيياىل فر ييه الشييري  حايياه 

ا اله    ،،  مين له أن يميتش  ودقه أو اذبه )وللغ) اذل  باستنطاقه( بت ويله إىل عاال اميشديداه 
أو ارة فضعي   داه  يدره يف اليول الواحد اائة ارة فاحل  شد  فإن تذا  ر يواياه أاال داانه ام يتذا  
  داه. ذاره طوال الوقت فشديدأو يت فاينهما،أو بينهما 
واالياَينا مما ُاوا ْاتااد  ُحو اا حااه شيديداه  هلل تعاىل والدين واملعصواني   اان يدعي انه نواذل  

ْن  (  مييين ت ييييم  عييواه عيين قليي  المييفييية إىل اعييا ال  امييية فميي اله  هييل 115)سييورة الا ييرة  اآلييية  لنلياا
%  أو هيييل هيييو عليييى 199%  أو 59%  أو 29% اييين أاواليييه يف سيييايل اهلل اييل عيييال  أو 19ينفيي  
% فاهييييذا املؤشيييير الميمييييي نميتشيييي  29أل ي تصيييير علييييى الوا يييي  انهييييا % 59منفييييا  ح يييياه   اسييييتعدا

،  ر ة حا ه بل نبتطي  أن  تميم إىل هذا   .أيضاه  الميمي العاالبالنهان ام  
فييان اييل حميوايية تييدعي احييا    راطييية )استشييارية باملصييطلح امسييالاي( وامييا  )الديمقرا يااة( -2
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 ي ول الشاعر 
لاااااااااااااااااااااىواُكاااااااااااااااااااال  يااااااااااااااااااااادي   كني واَصااااااااااااااااااااا  بنلاياَ

 

اكاا  َا لاااااااااااااااااااااى الا  ُقناااااااااااااااااااار  لاُهااااااااااااااااااااَم بناااااااااااااااااااا  والاياَ

 

 إنأاا اَتااااااااااااااتاواكاَت ُدُمااااااااااااااوُع فنااااااااااااااي ُجُفااااااااااااااوت  
 

ااااااااااااااَن  ااوااااااااااااااااكاى  ااااااااااااااى منمي   وااااااااااااااينا ماااااااااااااااَن باكا
 

 

اؤشييرا  امييية سيييميون جمييدياه وسيييميون هييو إىل وحيييث أن الد  راطييية حاليية ايفييية، لييذا فييإن هويلهييا 
نبيياتها و ر تهييا أيضيياه، فعلييى سييايل امل ييال إ ا  هديييد سيي مها ويف اليييَ ميم يف ويي ة هييذه الييدعوى ايين

وضعنا ا ياساه امياه ان هذا ال ايل  أن احلاام األعلى يف الياال ، إ ا  يرى انت يا ه بشيميل اااشير يوايياه 
فهييي واحييدة ف ييط اائيية اييرة يف اجلرائييد واشييال  الشييه)ة، فهييي حميوايية    راطييية ح يياه، وإ ا انت ييد اييرة 

 ان  ي يييول   ، وايييان البييييد الواليييد ية حمضيييةاسيييتادا  ي حميواييية يييداه، أو   ينت يييد بييياملرة فهيييضيييعيفة 
احلميواية ابيتادة أو    راطيية، ألي وافيد حي  ليو ايان غرياياه متااياه  ايونأفضل وأسهل اؤشر لتشيخي   

هيي خاي) يميشي  ليه ح ي ية األاير، فيإن أفضيل طري ية لدييه ال يعرف ان البياسية شييئاه وال يو يد و ن 
فهيي    راطيية وإن وبالصيراحة أن يشمي مخ   رائد اشهورة فإ ا و دها تنت د احلاام األعلى بنفبه 

 ااتنعت عن ن ده واقتصر  على ن د َان  ونه فهي  اتاتورية..
فيهييا و ييدنا ا ييال آخيير  إ ا و ييدنا سييجون الالييد خالييية ايين أي اعييارض سياسييي فهييي    راطييية، أو 

 .فاينهماا بينهما م، أو فيةشديد ية فهي استاداانهم األلوف 
اشييفها فاحمييا حاليية نفبييية )امللمييية العاوييمة عيين املعصييية( يصييع   ييداه   )العدالااة( و)الفسااق( -3

الفاس  ان ارتمي  الميا)ة ارة واحدة أو اين أو ير وهو ان بهل اعرفته تلمينها حو لت إىل ضابط امي 
 واضح.وهو ضابط  ،والعدالة خبالفه ،على الصغ)ة عدة ارا 

 المتشابْ في داصرة الم طق الضوابي
، اامسيه، اتشيابه، انيهو  ،فةوو   ( ،اهرة ايفية وانه حالة  المتشابْدد ان ) وفي حقل )التفسير( -1

حميال إ ا فبرناه بالعاال الميمي، اما إإىل اع  هذه املفر ة ولمين  مين هويل تشااه، يف عا  تفب) 
ظ ايان فييه احتمياالن أو أا ير فهيو اتشيابه، ايال ر  املشيمك لفظيياه ي ال، يف احدى تفب)اته، ان ال لفي

 بني اعنيني اتضا ين.
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، فتعييد  الاطييون، وهييو (1)هييو اييا اانييت لييه بطييون ابيياعني بطنيياه  ( بانييهالمتشااابْتفبيي) ) مثااا  مخاار 
اؤشيير اميييي، ااشييي  عييين ه ييي  ويييفة التشييابه يف اآليييية المير ييية أو يف احيييدى افر اهتيييا.. وهليييذا تفصييييل 

 ميم آ  إن شا  اهلل تعاىل.وتت
 إنتي بااَعضا الظين  إنَثمُ كيفية إَتاج 

الميالسيميي، ولي  ضداه له وال  –ل للمنط  الت ليدي ،هر  ا اضى ان املنط  الضااز اميمع    ويْ 
بييدياله عنييه، فييان املنطيي  الضييااز إمنييا ينطيي  حيييث يبييميت املنطيي  الت ليييدي، ولنم ييل لييذل  ايين ال ييرآن 

( فييإن هييذا امل طيي  ايين 12)سييورة احلجييرا   اآلييية  إنتي بااَعااضا الظياان  إنثَاامُ يييث ي ييول تعيياىل  المييير  ح
اآلية المير ة، سب  قواعد املنط  الميالسييميي ال  ميين اعتاياره اينى يف قيياس اين الشيميل األول اي اله 

ا( وإمنيا يصيح ليو  إ  يشم  فيه انوية المينى فال يصيح ال يول )هيذا ،ين، وإن بعيض الظين إا، فهيذا إ
نبييتعني حينئييذي ب واعييد املنطيي  الضييااز  ميننييا أن ولميننييا فهييذا )إا( اانييت المييينى )وإن اييل ،يين إا.. 

فييي حجيييية الظييين ناليييت تعتميييد عليييى اجلزئيييا  يف إنتييياجي اييين نييوذ آخييير فيييإن ال ضييية البييياب ة إن   تنيييتج 
ته )بن و عدل ال او ( باملنط  اآلخير حجي عدل)بن و إ اا  العدل( سب  ال ياس املنط ي فاحا تنتج 

إ  ان بعييض الظيين إا، فييال  مييين   هييذا ،يين وحيييث ال تو ييد ايينى الييية سجييية اطليي  الظيين إ  ي ييال 
ا   ت ايت حجيتيه فليي  مياحلميم سجية هذا الظن، ا ي ال  وعدل  او  احلجية ابياو  لعيداها أو ال

 سجة، والش  يف احلجية اوضوذ عدل احلجية.
ا يف سيييث سييياب  مخييي  و يييوه لتوضييييح ايفيييية االنتفييياذ بال ضيييية باجلزئيييية امليييذاورة يف اآليييية وقيييد  ارنييي

 المير ة.. واهلل العا .
*  *  * 

 مخبة أا لة أخرى شاال  استخدااا  انط  الغموض، يف الصناعا . اأكر
لف ييه مخيي  أا ليية أخييرى، غيي) املييذاورة يف هييذا الا ييث ملصييا ي  وافيير ا  انطيي  الغمييوض يف ا اأكاار

 واألوول والتفب) وغ)ها.
 ومخر دكواَا ات الحمد هلل رآ العالمين وصلى اهلل كلى محمد والْ الطيوين الطاهرين

                                                           

 وهو تفب) باملصدا . (1)
 m-alshirazi.com مين االحظة الدرس والت رير على املوق  التاىل  


