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التأويلمنطق 

بقلم األستاذ املهندس: أسامة حافظ عبدو

 

َ  َد نِدننالإَن إ دَّ باأَلنِبَياِء َوال َكافََّةإنَّ  ال اِحداا َف ا اتِت ا ََ ِدنٍن َواِحٍد َوَد َنعبالدالوَن إ دَّ َربًّا َورُّسُُ

ََُة أبداا  َوَلإ َكاَن ال   ََاَن ادتِت ا َال ِمنهال ادعتقاداِتمَرادال َهِذِه َبيَنهالم َوَد َتفر ق َّرعيََّة َل َوإ َليه م  أم َبدالشُُ

ََ َلَنا ادعِتَقادال ب  َنعالإدال  ُُمال اُودالوِدوَلإ جَُا ِّ َما َنَقعال َعَليِه اسُُ ُُ  َلَإَجَب ادعِتَقادال بَُ َ  شُُ اعتقاداِت َ

َ و َ  والتَّشُبيهِ  حركاِت أه ْ  أوا اوشُإ   إذ لإ كاَن ال  و التَّعطي مرالها مرادال بالشَّراعع  كََلها َلَما اتتلَف

َُّة الل    وال      مطلإبال علمال النَّجُُاِ ونإاهيهُا ولليُلهُُا ولراالهُا ألنَّ ذلَُُو د فإال  فُال ا َال ِعل

َ   د علمال اهل اِك ال ال   عنَد أهِلِه  والذي ُطِلَب رميالهال. مالسَتح َسنالال  مالَزت َر َالَممثإلال بالسَّبي

ََ  وقد َأتَبَر سُيِّدنا ال   ال إ دَّ ِممَّن نالِدننال باألسرار  ِلَقإِلِه ع( : عَلي  ََ َد َنقَب ال ع(  َأنَّ ا ُّ ُكمسُِي

َُإتَ    َمن  َنُقإلال ِلي: نَُا َربُّ  ال َمَل َّلا نَُا َربُّ نَُد تال َ  ا َومَُا سُُ ي ِفِذي لَّ َأِبي اال إ َراَدَ ف َعَنِذي لَّ اِت. بَُ

 اِت   فليَ القإلال نَفي إذن.َوسََّمالا

ٌَ  َوَأنَُّة ِحََمٍة ِمن َذِلَو؟ َفال  والرَّبُّ ٌَ متحلِّ ٌَ حاع ََ فراعَضهال فيما هإ َاع ِقيمال مالَعزَّ ِمن أن فع

ال آَصاراا َو  َأغ اًد.هلذِه اُودوِد ادفرتاضيَِّة دالوَن َمعر َفِة حقاعِقها َكَمن حيم

ال إو لإامع  أنإار  اوقيقِة  ِلَنقطَع  أكَُُُال العلإيُّ د َنقفال عنَد  ومنطُقنا الشَُّرنعِة  بَ ننتق

ِّ كُُُيطاٍن مالرَتَد َنَتدُُُيَّدال ب ٌَ ِلَمن  َنعالدُّ َنفسَُُُهال ِمَن العلشُُُالطَّرنَ  على ك ماِء  وهإ يف رِك َحَباِعِلِه  فإن

َُذالوا دنَنهم َله إاا َوَلِعباا  َوَغرَّت اوقيقِة من اَومقى اجلاهلنَي ال  َّراِب  الذنن اتَّ هالمال مالغَترِّنَن ِبَلَإاِمع  السُ

 اوياُ  الدُّنيا.

ال عندنا د نفرتضال وجإَد معنى قشرَي فقط  بَ نستندال إو أقإال   َ األنبيفالتَّأون ع(   اِء والرُّس

المع ال   َمإضإعاِت.إو عم   التَّأون اِت وال  َمقادِت الفلسفيِة والعرفانيَِّة  وحنن ندت

َ   منطُقناوقد بيََّن  العلإيُّ معنى األمثلِة الدُُُّإرنَِّة الشَّبهيِة لفهم  سُُاعر  ما أ هَرهال األنبياءال أله

َّراعع  يف الَتُِب ال   مالنزلِة وغريها من األمثلِة القإليَِّة والفعليَِّة كإ هار  اودوِد وغريها من األمثلِة الشُُ

ُُرنع  وهم فحدوَن ما أراَدهال اليت ال التَّشُُ  لرَّبُّامعاني اوقيقيَِّة أعاَذنا بها من ال  الرَّبُّ اعتقَد بها أه

 منهم ومن أقإاِلهم وأفعاِلهم  ومن الرِّضا بعلإِمهم وَتارِفهم.
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َُُّالَإفال َُُف حاا  بَ َن اوقاعَ  ومعانيها ود َنمرُّوَن بالعلم  اوقيقيَِّن د نالهِمُلإَن سُُ َتَفقَّهإَن صُُ

ُلإا َعِق: ععم  ل  اإلمام  عليونتأمَّلإَن بأفَارهم النيِّرِ  وعقإِلهم السَّليمِة  ونعملإَن بقإ واناِترِّالمبعاني 

ََ َسَماٍ( ور َواَنٍة الدِّنن علَم  ََ و َعاَنٍة ور َعاَنٍة د َعق  ٌََق َفإ نَّ رالَواَ  ال ِعل م  َكِثرٌي ورالَعاَتهال  َعق    .ِلي

َ  بعندما تدبََّر أهُلهال معرفَة ال  طٍ َمنمنط ال العرفان  العلإيِّ أقإى لُذلَُو كُاَن     العلم  ا عن عيداَمث

ُُرنعيِّ    ال الرِّوانِة  خيرجالبينما التَّشُُُُ ََ عليهم من اآلصار  ونقابم والتَّشُرنع  إو أه إَن ما أنزَلهال لا جالِع

َّماونَِّة الرَّبُّ ُُإَن  عليهم من الَتِب السُ َُُلنَيباجلحإِد واإلنَار   ونرفضُ هم  َتمِلَرفضُُُِهم إما ال مالرسُ

 .السَّالَنَيونرمجإَن َمن نالإاليهم من 
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