
 

 الصفات اإللهية بين الحقيقة والمجاز

 )الشيعة نموذجاً( 

 نورا معوض عباس معوض 

 مدرس بكلية آداب جامعة بنها قسم الفلسفة 

 ملخص البحث 

مسألة اإللوهية من أعقد القضايا الميتاقيزيقية وقد عالجها اإلنسان على الفطرة فهىى فرىرة 

فىة تمىم   و وجىود ص وتىفات  سامية بسمو موضوعها لها العديد مىن اتتجاهىاا الملتل

ووحدانيت  ( أهتم الميعة بهذه المسألة اهتماما ربيراً ، حيث بدأا منهجها مث  باقى الفىر  

اإلسالمية باإلستدا  على وجود ص سبحان  وتعالى ، وذلك من لال  دلي  الحىدوث وهىذا 

لربيىرة التىى ت الدلي  ل  مران  ربيىرة عنىد المىيعة ، وجعلىوه أتى  مىن أتىو  الىدت   ا

يتحقق إيمان المرء إت بمعرفتها ، تعرضوا لرثيىر مىن اتنتقىاداا معتمىادهم علىى العقى  

فقط فى اإلستدا  على حدوث العالم ، وأهملوا الجانب النقلى ، واهتموا بالغلو ، لذلك ليس 

 عندهم أراء اجتهادية فى تأويى  القىر ن مىن  جى  المناقمىة والىرد والتعىدي  ، لىذلك ربىط

 الميعة بين التأويالا والتحريفاا بأ مة البيا لتلطى القبو  عند الناس .

الميعة اتلذا منهج ملىال  فىى تنىاو  التىفاا لاتىة التىفاا اللبريىة التىى تحتمى  

المجاز فى القر ن الرريم ، حيث استعملا المجاز اللغوى بطريقة تلال  منهج أه  السنة 

 ىىدهم ، رهىىر الغلىىو أرثىىر فىىى التىىفاا اإللهيىىة والجماعىىة ، لىىذلك فالمىىيعة  ىىالة فىىى عقا

واستعما  الحقيقة والمجاز فى  ير محلهما ، حيث رهر فى بداية نمأة المىيعة فىى إثبىاا 

 التفاا على الحقيقة ، ثم تطور اممر بعد ذلك إلى الغلو فى إستعما  المجاز     .

مية بإدلىالهم المجىاز أهتم الميعة بفررة التوحيد هلل عز وج  وانفردوا عىن الفىر  اإلسىال

لتقديس أ متهم ورفع مرانتهم حيث أن وجود ص ووحدانيت  يمث  امت  امو  من أتىو  

الدين عند جميىع المسىلمين ، لىذلك أهىتم المىيعة بهىذا الجانىب إهتمامىاً ربيىراً حيىث بىدا 



 منهجها مث  باقى الفر  اإلسالمية باتسىتدا  علىى وجىود ص سىبحان  وتعىالى وذلىك مىن

لال  دلي  الحدوث وهذا الدلي  ل  مرانى  ربيىرة عنىد المىيعة وجعلىوه أتى  مىن أتىو  

الدت   الربيرة التى ت يتحقق إيمان المرء إت بمعرفتهىا ، تعرضىوا لرثيىر مىن اتنتقىاداا 

معتمادهم على العق  فقط فى اتستدا  على حدوث العالم وأهملوا الجانب النقلى وأهتمىوا 

 بالغلو .

يس عندهم أراء اجتهادية فى تأوي  القر ن من أج  المناقمىة والىرد والتعىدي  لىذلك لذلك ل

 ربط الميعة بين التأويالا والتعريفاا بأنها أه  البيا لتحرى القبو  عند الناس .

أن الميعة اتلذا منهج ملال  فى تناو  التفاا ، لاتة التفاا اللبرية التى تحتمى  

استعملا المجاز اللغوى بطريقة تلال  مىنهج أهى  السىنة   المجاز فى القر ن الرريم حيث

والجماعىىة لىىذلك فالمىىيعة  ىىالة فىىى عقا ىىدهم ، رهىىر الغلىىو أرثىىر فىىى التىىفاا اإللهيىىة 

واستعما  الحقيقة والمجاز فى  ير محلهما ، حيث رهر فى بداية نمأة المىيعة فىى إثبىاا 

 ا  المجاز .التفاا على الحقيقة ثم تطور اممر بعد ذلك  لو فى أستعم

 المجاز  -الحقيقة  -اإللهية   كلمات مفتاحية:
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Abstract:  

The issue of divinity is one of the most complex metaphysical 

issues. Man has naturally tackled it, it is a big idea owing to 

the bigness of its topic, and it has many different approaches 

including (existence of Allah, His attributes and His Oneness). 

Shia are highly interested in this issue. Its methodology has 

started like the other Islamic groups by referring to existence 

of Allah Almighty by the proof of incidence. This proof is 

highly respected by Shia; they made it one of the 

fundamentals of great evidence which no one can verify their 

own faith without it. They are exceptionally criticized because 

of relying on reason only to infer the incidence of the world. 

They set the traditions aside and concerned with 

exaggeration. Therefore, they have no juristic deduction to 

interpret the Quran for the purpose of discussion, reply and 

alteration. So, Shia connected interpretations and distortions 

with Imams to be approved by people.  



Shia adopted challenging method in handling stative 

attributes which quite refer to allegory in the Noble Quran. 

They used the linguistic allegory in a way conflicting with the 

method of Ahlu-Sunnah wal-Jamaah. So, Shia are overstating 

their beliefs. Overstatement emerged in many attributes of 

Allah and the use of reality and allegory inappropriately. 

Moreover, when Shia came into view, attributes were really 

proved and then it turned into overstatement by using 

allegory.  

Key words: Divinity - relation - allegory  

        

 



 

 الصفات اإللهية بين الحقيقة والمجاز

 )الشيعة نموذجاً( 

 نورا معوض عباس معوض 

 مدرس بكلية آداب جامعة بنها قسم الفلسفة 

 مقدمــــــة: 

الحمد هلل رب العالمين، والتالة والسالم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمىد، 

المهىديين، ومىن سىار  وعلى  ل  الطيبين الطاهرين، ورضي ص عن تحابت  الهادين

 على طريقهم، واقتفي  ثارهم إلى يوم الدين...  

 وبعد،،، 

إن رما  اإلنسان المؤمن وسعادت  ت تتم إت بمعرفة فاطره وبار ى ، ومعرفىة أسىما   

وتىىفات  ، ومعرفىىة الطريىىق الىىذل توتىى  إليىى ، وبالتىىالي فجميىىع الفىىر  والمىىذاهب 

 ا ، والجما ، واإلجال ، واإلررام.اإلسالمية تثبا هلل تعالى رافة تفاا الرم

بيد أنهىم التلفىوا فىي طىر  إثبىاا تلىك التىفاا هلل تعىالى، ومىن هنىا تعتبىر مسىألة 

التىىفاا اإللهيىىة مىىن المسىىا   التىىي دار فيهىىا لىىال  مناقمىىاا عديىىدة بىىين الفىىر  

والمذاهب اإلسالمية؛ ويرجع السبب في هذا اللىال  إلىى عىدة أسىباب، مىن أبرزهىا 

 مجاز في إثباا التفاا اإللهية. الحقيقة وال

وقد أهتما الميعة بهذه المسألة اهتماما ربيراً ، حيىث بىدأ منهجهىا مثى  بىاقى الفىر  

اإلسالمية باتستدت  على إثباا التفاا اإللهية من لال  استعما  المجاز اللغىول، 

أويى  فغالوا في استعمال  معتمدين على العق ، لذلك ليس عنىدهم أراء اجتهاديىة فىي ت

القىىر ن مىىن  جىى  المناقمىىة والىىرد والتعىىدي  ، لىىذلك ربىىط المىىيعة بىىين التىىأويالا 

 والتحريفاا بأ مة البيا لتلطى القبو  عند الناس .



رما أن الميعة اتلذا منهج ملال  في تناو  التفاا لاتة التفاا اللبرية التىى 

يقىة تلىال  تحتم  المجاز في القر ن الرىريم ، حيىث اسىتعملا المجىاز اللغىوى بطر

منهج أه  السنة والجماعة، لىذلك فالمىيعة  ىالة فىي عقا ىدهم بتىفة عامىة، ورهىر 

الغلو أرثر في التفاا اإللهية واستعما  الحقيقة والمجىاز فىي  يىر محلهمىا ، حيىث 

رهر في بداية نمأة الميعة في إثباا التفاا على الحقيقة ، ثم تطور اممر بعد ذلك 

 از، وبالتالي ران من امهمية دراسة هذا الموضوع.إلى الغلو في استعما  المج

 وباهلل التوفيق

 أهمية البحث: ▪

بيان الدوافع التي رانا السبب وراء  لو الميعة في استلدام المجاز اللغىول  -

 في باب التفاا اإللهية.  

الوقو  على منهج الميعة في تناو  التفاا اإللهية بتىفة عامىة، والحقيىة  -

 والمجاز بتفة لاتة.

ضيح مدى ربط الميعة بين التأويالا والتعريفاا بأ مة أهى  البيىا حيىث تو -

قىالوا أن السىيا  القر نىىي  يىر منسىىجم مىع النرىر العقلىىي وهىذه التسىىاؤتا 

عندهم ليسا  راء اجتهادية في تأويى  القىر ن قابلىة ل لىذ والىرد والمناقمىة 

 والتعدي  .

التىفاا اللبريىة  بيان مدى التال  الميعة في منهجها في التفاا لاتىة -

 التي تحم  المجاز في القر ن الرريم .

 أهداف البحث: ▪

 إرهار الثراء الفررل لدى علماء اإلسالم في تناو  المسا   اللالفية. -1

التأريد على أن اللال  بين الفر  والمذاهب اإلسالمية لىيس لىال  عقىدل، بى   -2

 .لال  اجتهادل، فامتو  اإلسالمية ثابتة ت يلتل  عليها مسلم 



 

بيان أن اإلسالم لم يغلىق بىاب اتجتهىاد فىي فهىم النتىوي المىريفة واسىتعما   -3

 الحقيقة والمجاز.

 بيان القواعد المتعلقة باستعما  الحقيقة والمجاز في باب التفاا اإللهية. -4

 اللروج بنتا ج وتوتياا تفيد البحث العلمي. -5

 

 منهج البحث : ▪

حقيقة والمجاز والميعة نموذجاً(، فمىن لما ران موضوع البحث هو التفاا اإللهية بين ال

المناسىىب اسىىتلدام المىىنهج التحليلىىي الىىذل يمرىىن مىىن لاللىى  دراسىىة ملتلىى  اإلمىىرالياا 

العلمية اعتماًدا على عدة أساليب رالتفريك والترريب والتقويم، ويعتبر علم الرالم والفلسفة 

لماً أن هىذا المىنهج يقىوم اإلسالمية أحد أرثر اتلتتاتاا استلداماً للمنهج التحليلي ، ع

اتسىتنباط ، حيىث أن هىذه العمليىاا قىد   –النقىد    –على ثىالث عمليىاا وهىي ل التفسىير  

تجتمع جميعها في سيا  بحث معين ، أو قد يرون بعضىها رافيىاً فىي سىيا  بحىث  لىر ، 

بحيث تحدد طبيعة البحث ما هي العمليىاا التىي علىى الباحىث اتباعهىا، أضى  إلىى ذلىك 

مقارن، من حيث مقارنة استعماتا الميعة للحقيقىة والمجىاز فىي بىاب التىفاا المنهج ال

 اإللهية باستعماتا أه  السنة.

 مشكلة البحث: ▪

ترمن ممرلة البحث حو  اإلجابة عن تساؤ ، هو هى  يجىوز التأويى  المجىازل للتىفاا 

المىيعة   اإللهية التي توهم التمبي  للبارل سبحان  وتعالى بغرض التنزي ؟ وه  اسىتلدما

 هذا التأوي  لنفس الغرض؟ 

 الدراسات السابقة: ▪

توجىىد بعىىض الدراسىىاا تناولىىا التىىفاا اإللهيىىة عنىىد المىىيعة بتىىورة ضىىمنية، دون 

التعرض تستعماتا الحقيقة والمجاز اللغويين من قِب  الميعة، ومن أبرز تلك الدراساا 

 -ما يأتيل



ن في التفاا اإللهىىية،  ( بعنوانل ولىالفاا المترلىمي2003رسالة درتوراه و -1

وموق  ابن تيمىىىىية مىنها(، للباحثل أمير تالح المأمون، برلية اآلداب، قسم  

 الفلسفة، جامعة اللرطوم. 

( بعنوانل و موق  الميعة من تفاا ص تعالى عرض ونقد( الدرتور  2009بحث و -2

  زة. -تالح حسين الرقب، مجلة الجامعة اإلسالمية

موقىى  المىىذاهب مىىن تىىفاا ص عىىز وجىى (، للىىدرتورل ( بعنىىوانل و2015بحىىث و -3

لرتىىان محمىىد عبىىدص لرتىىان، بأراديميىىة الدراسىىاا اإلسىىالمية جامعىىة ماليىىا، 

 رواتلمبور، ماليزيا.

( بعنىىوانل والتىىفاا اإللهيىىة بىىين المىىيعة والمعتزلىىة علىىى 2016رسىىالة ماجسىىتير و -4

لعقيىدة اإلسىالمية، ضوء عقيىدة أهى  السىل  التىالح(، برليىة أتىو  الىدين، بقسىم ا

 الجامعة اإلسالمية.  زة.

وهذه الدراساا تناولىا التىفاا اإللهيىة عنىد المىيعة بتىورة ضىمنية، دون التعىرض  

للحقيقة والمجاز، وبالتالي يلتل  هذا البحث عن الدراساا السىابقة فىي بيىان اسىتعماتا 

 الميعة للحقيقة والمجاز في باب التفاا اإللهية.

 لطة البحث

 البحث من مقدمة، وثالث مباحث.  يترون 

 المبحث األول : المفاهيم والمصطلحات  ▪

 المبحث الثاني : أقسام الصفات اإللهية   ▪

 المبحث الثالث: الصفات اإللهية وعالقتها بالحقيقة والمجاز.  ▪

 الخاتمة.  ▪

قا مة المتادر والمراجع . 



 

 المبحث األول : المفاهيم والمصطلحات 

 أوًًل: الشيعة.

 .في اللغة -أ

، رمىا (1ودا مادة الرلمة وش. ل. ع( في القر ن الرريم حوالي اثني عمر موضعاً مىرة ور

 -ورد لفر والتميع( في اللغة العربية على العديد من المعاني، أبرزهال

−  ، ي ع  ورد في لسان العرب المىيعة هىم تأتبىاع الرجى  وأنتىاره، وجمعهىا مىِ

يقىع علىى الواحىد وأمياع جمع الجمع، وأت  الميعةل الفرقىة مىن النىاس، و

واتثنين والجمع والمذرور والمؤنث بلفر واحد ومعنى واحد، وقد  لب هىذا 

اتسم على من يتولى علياً وأه  بيت ، حتى تار لهم اسماً لاتاً، فإذا قيى ل 

فىالن مىىن المىىيعة عىىر  أنىى  مىىنهم، وفىىي مىىذهب المىىيعة رىىذا ألل عنىىدهم، 

 .(2وتوأت  ذلك من الممايعة وهي المتابعة والمطاوعة

ميعة الرج  هم الجماعة الما لة إلي  من محبتهم لى   يقا  في اللغة العربيةل ت −

وأتلها من المياع وهي الحطىب الىدقا  التىي تجعى  مىع الجىز  فىي النىار 

 (3ولتمتع  رأن  يجعلها تابعا للحطب الجز  لتمر ت

وسىهم  يطلق لفر الميعة على اتنتمار فيقا ل ت ومىاع( اللبىر يمىيع ومىيعوعة( ذاع. −

ومماع( و وما ع( أل  ير مقسىوم. و وأمىاع( اللبىر أذاعى . و ومىيع ( عنىد رحيلى  

وتمييعا( . و وميعة( الرج  أتباع  وأنتاره. و وتميع( الرج  ادعى دعوى المىيعة. 
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ا فلعىِ    ور  قوم أمرهم واحد يتبع بعضهم رأل بعض فهم وميع(، وقولى  تعىالىل َر مى 

} بِأ ْمي اِعِهْم ِمْن ق ْب ل
 .(5وأل بأمثالهم من الميع الماضيةت  (4و

المىيعة فىي اللغىة تعنىي امتبىاع وامنتىار، والتمىيع   وبناًء علي  يمرن القىو  أن مفهىوم  

، سواًء رانا هذه المتابعة والمناترة لفرىرة معينىة أو لجماعىة معناهل المتابعة والمناترة 

 أو مفراد.

 في اًلصطالح. -ب

يعة بأنهم الذين تمايعوا علي بىن أبىي طالىب لاتىة، عر  الميخ عبد الراز  عفيفي الم

وقا  بالني ِ على إمامت ، وقتر اإلمامة على    البيا، وقا  بعتمة ام مة من الربا ر، 

والتغا ر، واللطأ. وقا ل ت وتء لعلي إت ببراء من  يره من الللفاء الذين فىي عتىره 

 (6وقوتً، وفعالً، وعقيدةً، إتَّ في حا  التقيةت

رذلك عرفا بأنهال تأقدم الفر  اإلسالمية، وأتلهم أتحاب الرأل القا   بأولوية    بيىا 

النبي تلى ص علي  وسلم باللالفة وأحق    البيا هو علي بن أبىي طالىب، وقىد رهىروا 

بمذهبهم في  لر عتر عثمىان رضىي ص عنى  ونمىا وترعىرع فىي عهىد علىي رىرم ص 

الممتازة فىي اإلسىالم ألىذوا ينمىرون نحلىتهم علىى النىاس، وجه ، ولما لعلي من المرانة  

ولما جاء العتر اممول ووقعا المرىالم علىى العلىويين ورأى النىاس فىي علىي وأوتده 

 .(7ومهداء هذا الرلم انتمر المذهب الميعي ورثر أنتارهت
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هم الذين مىايعوا عليىا،   ت  جاء في موسوعة رما  اتطالحاا الفنون والعلوم أن الميعة

وقالوا إن   اإلمام بعد رسو  ص تلى ص علي  وسلم بالن ي  الجلي أو اللفي، واعتقدوا أن  

 (8واإلمامة ت تلرج عن  وعن أوتده، وإن لرجا فبرلم أو تقي ة من ، أو من أوتدهت

وبناًء علي  يتبين لنا أن فرقة الميعة فرقة اسالمية رالمية ترى أن اإلمام علىي رضىي ص 

و امحق باللالفة رما أنها تنسب نفسىها آل  بيىا رسىو  ص تىلى ص عليى  وسىلم عن  ه

بتفة عامة ولسيدنا علي رضي ص عن  بتفة لاتة، واو  مسألة رالميىة تحىدثوا فيهىا 

 رانا اإلمامة وما يتعلق بها من أحرام.

 ثانيًا: مفهوم الحقيقة والمجاز وأقسامهما. 

 الحقيقة : -1

 في اللغة. -أ

 دة الرلمة و ح .   .   ( في القر ن الرريم في العديد من اآلياا منها لوردة ما

ِ اْلع ال ِمين   ب  سلو   ِمْن ر  وس ٰى ي ا فِْرع ْونل إِن ِي ر  ق ا   مل و    قول  تعالى ت و  ٰى أ ْن ت  أ قىل ِقيق  ع لى  ح 

ِ إِتَّ  ا ِي   ع ل ى َّللاَّ ر  ِعي  ب نِي إِسىْ ب ِرلْم ف أ ْرِسْ  م  لرلْم بِب ي ِن ٍة ِمْن ر  قَّ  ق ْد ِج ْت والحقيىق هاهنىا   (9وت اْلح 

بمعنى المحقو  وهو من قولك ل  حققا الرج  إذا ما تحققتى  وعرفتى  علىى يقىين ولفرىة 

ِ الَّتِىي وعلى ( هاهنا هى التى تقرن باموتا  الالزمة امتلية رقول  تعىالى تفِطىْ  ا  َّللاَّ ر 

ات ف ط ر  النَّاس  ع ل ْيه 
وتقو  ل جاءني فالن على هي ت  وعادت  وعرفت  وتحققت  على رىذا   (10و

 .(11وورذا من التفاا فمعنى اآلية ل إنى لم أعر  ولم أتحقق إت على قو  الحق
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 إذن التحقق المراد من  الوتو  اليقين الذى تطم ن إلي  النفس وتهدى ب  القلىوب •

 ، وقريب من هذا المعنى 

ويمتق لفر والحقيقة( من حقيق على وزن فعي  بمعنى فاع  مىن حىق المىيء إذا ثبىا أو 

بمعنى مفعو  من حققا الميء إذا اثبت  ثىم نقى  إلىى معنىى الرلمىة الثابتىة أو المثبتىة فىي 

ٍن، مرانها رما وردا مادة الرلمة و ح .   .   ( في متادر اللغة العربية علىى عىدة معىا

  -منهال

يطلق لفر الحقيقة في اللغة العربية على التحيح ، الثابا بال مك وعرس  باط    −

ِ ع ل ى اْلب اِطِ   ق  يقا  ل الحق فو  القوة يد  علي  قول  تعالى ت ب ْ  ن ْقِذ ل بِاْلح 

غل ل ف إِذ ا هلو     ف ي ْدم 

اِهق  ت    (12وز 

ون بمعنىى الوجىوب وبمعنىى لفر الحقيقة فهو اتمتقا  من و حىق ( توالحىق يرى −

الحزم وبمعنى التد  وبمعنى التلتي والتر يب وت يفىض اللىاتم إت بحقى  

أى بالوج  المباح الجا ز وحتى يبلغ حقيقىة اإليمىان أل لالتى  ومىن ر نىي فقىد 

رأى الحق قي  رؤياه حق تادقة ليس فيها ضغث حلم وت تلييى  مىيطان وقيى  

 .(13ور ني حقيقةت

نه  ولالت  وجوهره تويرى البعض أن الوقو  علىى حقىا ق حقيقة الميءل تر −

اممياء ليس في قدرة البمر، ولمس حقيقة التفىو ، الحقيقىة جارحىة، مثى  رهىر 

 .(14وعلى حقيقت ل انرم  أمره، افتضح، في الحقيقةل في الواقعت
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يء وبناًء علي  يدور مفهوم الحقيقة في اللغة العربية حو  رن  الميء وأتل ، فحقيقىة المى

 أتل  وجوهره الذل هو علي  في الواقع.

 الحقيقة في اًلصطالح. -ب

  -عرفا الحقيقة بعدة تعريفاا اتطالحية، منهال

 (15والحقيقىىة هىىيل  اللفىىر المسىىتعم  فيمىىا وضىىع لىى  فىىي اتىىطالح بىى  التلاطىىب −

والمستعملة احتراز عما لم يستعم  فىإن الرلمىة قبى  اتسىتعما  ت تسىمى حقيقىة 

تعيين اللفر في أت  اتتطالح للدتلة بنفس  على معنى ما والمراد من الوضع  

 دون الحاجة إلى قرينة .

عرفا الحقيقة بأنها ت المطابقة في الحق من جانب الواقع وفي التد  من   −

جانب الحرم فمتى تد  الحرم تد  مطابقت  للواقع ومعنى حقيت  ل حقية  

 .    (16و الواقع إياه مطابقة 

لمئ هىو هىو رىالحيوان النىاطق لننسىان بلىال  مثى  ل وحقيقة الميء ل ما ب  ا −

الضاحك والراتب مما يمرن تتور اإلنسان بدون  وقد يقا  ل إن ما ب  المئ هىو 

هىىو باعتبىىار تحققىى ل حقيقىىة وبامتيىىاز تملتىى  ل هويىىة ومىىع قطىىع النرىىر عىىن 

 .  (17وماهيةلذلك
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ا ت إسىناد الفعى  وقد اتطلح المترلمين مع علماء البال ة في تعري  الحقيقة بأنه −

أو معناه إلى ما هىو لى  عنىد المىترلم فىي الرىاهر والمىراد بمعنىى الفعى  نحىو 

 .(18والمتدر واسم الفاع  وقولنا في الراهر ليمم  ما ت يطابق اعتقاده ت

وبناًء علي  يدور مفهوم الحقيقة في اتتطالح حو  ر  لفر يبقى على موضىوع ، وقيى  

ب  وهى الميء الثابا قطعاً ويقيناً يقىا  ل حىق المىيء   ل ما اتطلح الناس على التلاطب

إذا ثبا وهو اسم للميء المستقر في محل  فإذا أطلىق يىراد بى  ذاا المىيء الىذى وضىع  

واضع اللغة في امت  راسم امسد للبهيمة وهو ما ران قاراً في محلى  والمجىاز مىا رىان 

 قاراً في  ير محل .

 المجاز. -2

 في اللغة. -أ

ورد في اللغة العربية على وزن مفعى  مىن الجىواز وهىو التعىدل مىن لفر و مجاز (  

قولهم جزا موضع رذا إذا تعديت  وسبب التسىمية انهىم جىاوزوا بى  المرىان امتىلي 

الذى وضع ل  أو  مرة تومفع  متدر ميمي من جاز  / جاز  بى اسم مران من جاز  / 

ر ، والمجاز من الرالم ل وهو ما است م  عبر  م  عم  في  ير ما وضع ل  أتىالً جاز بى م 

مع وجود عالقة بين المعنى امتلي والمعنى المراد وقرينىة تمنىع مىن إرادة المعنىى 

، وقد ورد لفر ومجاز( في اللغة العربية علىى العديىد مىن المعىاني، مىن (19والحقيقيت

 -أبرزهال
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قا  ابن فىارسل وجىوز( الجىيم والىواو والىزاء أتىالِنل أحىدهمال قطىعل المىيء،  −

ْوز ر  ميء وس ط ...، وامتى  اآللىرل وا آللرل وسط الميء؛ فأما الوسط، فج 

 (20وجلزا الموضع، ِسْرا في ، وأجزت ل للَّفت  وقطعتل ، وأجزت  أنفذت 

والمجاز متدر فع  ت جاز ت يقا  لغة ل جاز المسافر ونحوه الطريق وجىاز بى   −

المجىاز ت علىى  جوزاً وجوازاً ومجىازاً إذا سىار فيى  حتىى قطعى  ويطلىق لفىر ت

المران الذى اجتازه من سار في  حتى قطع  ويقىا  ل جىاز القىو  ، إذا قبى  ونفىذ 

ورذا يقا  ل جاز العقد و يره إذا نفذ ومضى على التح،  أعانك ص على إجازة 

التراط وهو مجاز القوم ومجازتهم وعبرنىا مجىازة النهىر وهىى الجسىر وجىاز 

ممىىا ت يجىىوزه العقىى  وجىىاز بىىي العقبىىة  البيىىع والنرىىاح وأجىىازه القاضىىي وهىىذا

وأجازنيها وأجازة بجا زة سنية وبجوا ز وأتل  من أجازة ماء يجوز ب  الطريق 

أل سىىقاه واسىىم ذلىىك المىىاء الجىىواز ويقىىا  اسىىتجزت  مىىاء مرضىىى أو لمامىىيتى 

فأجازني وسقاه جوازاً مرض  ويقا  أيضاً ل لذ جوازك ولىذوا أجىوزترم وهىو 

تعرض لى  وتجىاوز عىن المسىيء وتجىاوز عىن ذنبى  واللهىم تك المسافر ل ال ي

اع  عنا وتجاوز عنا وتجوز عنا وتجوز فىي التىالة و يرهىا ل تىرلي فيهىا 

 وتجىىىىىىىىىىىىىىوز فىىىىىىىىىىىىىىي ألىىىىىىىىىىىىىىذ الىىىىىىىىىىىىىىدراهم إذا جوزهىىىىىىىىىىىىىىا 

 .  (21وولم يردها

 ت.(22واإلمضاء والنفاذ، يقا ل أجاز اممرل أمضاه وأنفذه تعقد مجاز −
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ل نقى  اللفىر مىن حقيقتى  إلىى رلمىة ألىرى؛ منهىم ويمرن القو  بأن المجاز في اللغىة هىو

جازوا ب  موضع   الحقيقيَّ امو  إلى موضع  الثاني، فرأنى  مسىل ك ووسىيلة اتنتقىا  مىن 

ِ إلى الليالي.  المعنى الحقيقي 

 في اًلصطالح : -ب

 عرف المجاز بعدة تعريفات اصطالحية، من أبرزها:

وضع ل  عالقة مع قرينة مانعىة مىن يعر  المجاز بأن  اللفر المستعم  في  ير ما   -1

إرادة المعنى امتلي فإن رانا عالقت  الممابهة سمى استعارة وإت فمجازاً مرسىالً 

 ً وبالتالي يرون المجاز عبارة عن استعما  اللفر في  يىر مىا ،  (23وأو مررباً أو عقليا

وضع ل  فىي أتى  اللغىة لعالقىة و ممىابهة أو  يىر ممىابهة بىين المعنىى الحقيقىي 

 المجازل ( مع قرينة مانعة من إرادة المعنى الحقيقي .و

رما عر  المجاز بأن  الرلمة المستعملة في  ير ما وضعا ل  ، فىي اتىطالح بى   -2

التلاطب على وج  يتح مع قرينة عدم إرادت  فقولنا ل المسىتعملة احتىراز عمىا لىم 

قة وقولنىا ل فىي يستعم  من الرلمة قب  اتستعما  ت تسمى مجازاً رما ت تسمى حقي

اتطالح ب  التلاطب ليدل  فيى  نحىو لفىر التىالة إذا اسىتعمل  الملاطىب بعىر  

المرع في الدعاء مجازاً فإن  وإن رىان مسىتعمالً فيمىا وضىع لى  فىي الجملىة فلىيس 

بمستعم  فيما وضع ل  في اتتطالح الذى ب  وقىع التلاطىب وقولنىا ل علىى وجى  

 .  (24ويتح احتراز عن الغلط
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 الحقيقة والمجاز لأقسام   -3

وضع امتوليون مرطان للفر إذا تحققا نسىتطيع الحرىم عليى  بىأن هىذا اللفىر علىى 

 ل(25وحقيقت  هذين المرطين هما

المرط امو  ل الوضع وهو تلتيي اللفر بإزاء المعنىى وجعلى  دلىيالً عليى  وت حقيقىة 

ذى يلضىع لى  لغوية إت باستعمالها فيما وضعا ل  فىي امتى  فالوضىع هىو امسىاس الى

 المنطق اللغول امتلي وإنما يعر  هذا بالسماع من أه  اللغة . 

المرط الثاني ل اتستعما  وهو مالزم للوضع فالذل يرهر من دراسة امتوليين للحقيقىة 

أنهم ت يقتدون بذلك الوضع امو  ل لفار وإنما اتسىتعما  واسىتقراء الدتلىة هىو الىذى 

 عتبار الحقيقة بالوضع اللغول .يحدد ذلك وإت ترتفي في ا

 المبحث الثاني : أقسام الصفات اإللهية عند الشيعة 

 أوًًل: صفات الباري عز وجل عند أهل السنة قسمان:    

  –عز وج    -هي التفاا الدا مة أو المالزمة أو الالزمة لذات   التفاا الذاتيةل -1

وأبداً والتي ت تعلق لها باإلرادة   وهي ت تنفك عن الذاا اإللهية، ب  هي تزمة لها أزتً 

من مث ل تفة العلم، والعز، والعلو،   -عز وج   -والممي ة، وت تنفك بحا  عن  

والعرمة، والقدرة...، وأمثا  ذلك، ورذلكل تفة الحياة، والوج ، واليدين، والعينين،..  

 ونحو ذلك من التفاا 

و  -2 والممي ة  باإلرادة  تتعلق  وهي  الفعليةل  ص  التفاا  بممي ة  تحدث  أل  اتلتيار، 

والتياره وقدرت ، رالللق واإلحياء واإلماتة، واتستواء على العرش، والمجيء، واإلتيان  

   .(26و والنزو  إلى السماء الدنيا، والضحك، والرضا، والغضب
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 ل(27ووتنقسم التفاا عند أه  السنة من حيث أدلة ثبوتها إلى قسمين     

الم التفاا  امو ل  العقليةالقسم  المرعي  : رعية  الدلي   إثباتها  في  يمترك  التي  وهي 

السمعي والدلي  العقلي، والفطرة السليمة. وهي أرثر تفاا ص تعالى، ب  أ لب التفاا  

 الثبوتية يمترك فيها الدليالن السمعي والعقلي. 

اللبرية التفاا  الثانيل  هلل  :القسم  إثباتها  طريق  منَّ  والسمعية،  النقلية  تعالى    وتسمى 

اللبر التاد  الذل جاءا ب  نتوي الرتاب الرريم والسنة التحيحة، أما العق  فليس  

  .ل  دور في إثباا هذه التفاا سوى التتديق بها بعد ثبوتها بطريق الدلي  السمعي

 -وتنقسم الصفات الخبرية إلى قسمين، هما:

والقد   -1 والعين،  واليدين،  رالوج ،  الذاتي ةل  اللبرية  واإلتبع،  التفاا  والنفس  م، 

 والسا ، و ير ذلك. 

والمحبة،    -2 والمجيء،  واإلتيان،  واتستواء،  النزو ،  مث   الفعلي ةل  اللبرية  التفاا 

 والرضا، والغضب، والضحك.

 ثانيًا: أقسام الصفات عند الشيعة.

الجال ،          السلبية وهي تفاا  التفاا  إلى قسمين،  تعالى  الميعة تفاا ص  يقسم 

 -ل(28واا الثبوتية وهي تفاا الجما  والرما والتف
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أن  باعتبار  الذاا،  عن  سلبها  يجب  التي  وهي  الجال (ل  السلبيةوتفاا  التفاا  أوتل 

اتتا  الذاا بها يلزم من  محا  من المحاتا، منها تتنافي مع وجوب الوجود. وهي  

 (29ون اتتتا  بهاتفاا عدمي ة، ووتفها بالجاللي ة من الذاا اإللهي ة المقدسة تج   ع

أو هيلالتفاا التي يج   ص تعالى عن الوت  بها، ت ن ها تد   على نقي الموتو   

ه عن ر  ِ   .(30ونقي وعيب بها وعجزه، وص تعالى  ني  ِ نًى مطلقاً، ومنز 

السلبية إلى تفة ثبوتية هيل أن َّللا  بسيط مجرد. وتتفرع عن هذه        وتعود التفاا 

ليس بمر ي، وليس بمتحيز، وليس بمتحد، وت حا   في  يره،  التفة السلبية لأن  تعالى 

وأن  ليس بمررَّب. ووج  وجوب سلب هذه التفاا عن  سبحان  أنَّ  لو اتت  بها لران 

 . (31وجسماً، فإنَّ جميع هذه اممور من لوازم إثباا الجسمية ل  سبحان 

بقول          السلبية  التفاا  الميعة عن  هو بجسم، وت تورة، وليس ويعب ِرل  هملتفليس 

جوهراً وت عرضاً، وليس ل  ثق  أو لفة، وت حررة أو سرون، وت مران وت زمان، وت  

يمار إلي . رما ت ندَّ ل ، وت مب ، وت ضد ، وت تاحبة ل  وت ولد، وت مريك، ولم يرن  

 . (32ول  رفواً أحد، ت تدرر  امبتار وهو يدرك امبتارت

يلهم محمد الحسيني المهير بالقزويني قا  في وت  ص سبحان لتت جزء ل ، ومىا قا  م

ت جزء ل  ت ترريب في ، وما ليس بمررب ليس بجوهر، وت عرض، ومىا لىيس بجىوهر 
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ليس بعق ، وت نفس، وت مادة، وت تورة، وت جسم، ومىا لىيس بجسىم لىيس فىي مرىان، 

وما لىيس فىي جهىة، ت رىم لى ، وت ريى  وت   وت في زمان، وت في جهة، وت في وقا،

رتبة، وما ت رم ل ، وت ري  ل ، وت جهة ت وضع ل ، وما ليس ل  وضع وت في وقىا، 

وت في مران، ت إضافة ل  وت نسبة، وما ت نسىبة لى  ت فعى  فيى  وت انفعىا ، ومىا لىيس 

 . (33وبجسم وت لون وت في مران، وت جهة ت يرى، وت يدرك..ت

يالحر الميعة أنهم بقولهم عن ص أن  ليس بجسم وت تىورة ومىا لىيس فىي جهىة، ت      

رم ل ...الخ. يقولون في التوحيد بنفس قو  المعتزلة، وهذه املفىار ليسىا منتوتىة فىي 

الرتاب، وت السنة، رما يتضمن إنرار لبعض ما وت  ص بى  نفسى  ووتىف  بى  رسىول  

في  أنرار علوه سبحان ، وأنرىار رؤيتى  سىبحان ، رمىا يضىمن   تلى ص علي  وسلم، حيث

 وت  ص تعالى بألفار مبتدعة مستحدثة، مع اإلعراض عن املفار المرعية الدينية.

 ثانيا: الصفات الثبوتية)صفات الجمال والكمال(:       

ري     تعالى ت  إذ تفات   نفي أضدادها،  الميعة  الثبوتية عند  التفاا  لها المراد من  فية 

والمقتود من التفاا الرمالية عند الميعة هي التفاا التي    .(34ووت سبي  إلى إدرارها

رالعلم والقدرة، والحياة، واِترادة واِتلتيار وما ماب   تد   على رماِ  ص في وجوده وذلك

التفا(35و ذلك لهذه  الفاقدة  الذاا  تعالى، من  إثباتها هلل  التوحيد هو  أن رما   ا  ، ويرون 

الذاا، وت ميء من المحدود بواجب وت لالق، فمن  ترون محدودة للروجها عن تلك 

   .(36ووت  ص تعالى بالتفاا الرمالية التي هي عين ذات  فقد وحده 

 
33

34

35

36 



 

تسمى         التي  الرمالية  الحقيقية  الثبوتية  تعالى  المرفرلتتفات   رضا  محمد  يقو  

غنى، واِترادة، والحياة ى هي رل ها عين ذات ،  والقدرة، وال بتفاا الجما  والرما  رالعلم،

عليها، وليس وجودها إت  وجود الذاا؛ فقدرت  من حيث الوجود   ليسا هي تفاا زا دة 

هو قادر من حيث هو حي، وحي من حيث هو قادر، ت إثنيني    حيات ، وحيات  قدرت ، ب 

هي ملتلفة في معانيها    نعم، .الحا  في سا ر تفات  الرمالي ة  في تفات  ووجودها، وهرذا 

 .(37و ومفاهيمها، ت في حقا قها ووجوداتهات

 والتفاا الثبوتية تنقسم إلى قسمين اثنينل تفاا الذاا، وتفاا امفعا . 

سواها.    -1 لميء  ت  تزماً،  استحقاقاً  اإللهية  للذاا  مستحقة  رونها  هي  الذاال  تفاا 

مستحقاً  يز   لم  وإن   قادر،  عالم،  حي،  بأن   وتف   التفااوهي  لهذه  الميخ  .(38و   قا  

ت  تزما  استحقاقا  لمعناها  مستحقة  الذاا  أن  الذاال  تفاا  قولنا  في  توالمعنى  المفيدل 

الذاا هلل تعالى هي الوت  ل  بأن  حي، قادر، عالم أت ترى أن    سواها. فتفاا لمعنى

 .(39و التفاا وت يزا ت لم يز  مستحقا لهذه 

قب  وجوده، ووتف  بتفاا  تفاا امفعا ل هي ما تجب بوج  -2 الفع ، وت تجب  ود 

التفاا الفعلية  امفعا  معناه أن  قب  تدور الفع  ت يتح وتف  سبحان  بتلك التفة، ف

إلى ص تعالى، بمعنى  أن   ترجع  بعد  إت  إلى نفس ، فال يقا  ل  لالق،  أن  للقها ونسبها 

الللق ت يوت  بأن  لالق،    أل قب  للق   يللق، وت يقا  ل  راز ، إت بعد أن يرز ، 

التي ت يتح حملها   التفاا  من  ذلك  إلى  ير  مميا.  يقا  عن   الللق ت  إماتت   وقب  

توضيحهال  في  السبحاني  جعفر  يقو   تعالى.  ص  من  الفع   وقوع  بعد  إت  الذاا  على 
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والراحمية،  والغفارية  والرازقي ة  راللالقية  فع   من ص  يتدر  مالم  أللرى   ت  توبعبارٍة 

على ذاتاً  قادراً  ران  وإن  والرحيم،  وبالغف ار  والراز   باللالق  فعالً  وتف   الللق   يمرن 

 .(40وواِترزا  والمغفرة والرحمةت

وتفاا امفعا  يوت  ص تعالى بضدها، رما يتح للوه عنها، ويتح أن يقا         

وم وت راز  لزيد، وت محيي للميا الفالني، وت مبدئ لميء في في  إن   ير لالق الي

 . (41وهذه الحالة

 المبحث الثالث: الصفات اإللهية وعالقتها بالحقيقة والمجاز. 

من المعرو  أن الميعة  الة في عقا دهم رهر الغلو عند الميعة في مسىألة التىفاا 

رهر في بدايىة نمىأة المىيعة فىي اإللهية واستعما  الحقيقة والمجاز في  ير محلهما حيث 

 إثباا التفاا على الحقيقة ثم تطور اممر بعد ذلك  لو في استعما  المجاز .

يقو   فلر الرازل ل الغلىو فىي الىدين نوعىان ل  لىو حىق وهىو أن يبىالغ فىي تقريىره 

 .   (42ووتأريده ، و لو باط  وهو أن يترل  في تقرير المب  وإلفاء الدت  

ثالث مواق ، وت     اإللهية وعالقتها بالحقيقة والمجاز  التفاا للميعة في

 باتنحرا  والغلو هيل

 الموق  امو ل الغلو في اإلثباا ووما يسمى بالتجسيم(. 

 الموق  الثانيل الغلو في التأويالا المجاز. 

 الموق  الثالثل وت  ام مة بأسماء ص وتفات . 

 

. 68ص  العقيدة اإلسالمية على ضوء مدرسة آل البيت: 
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أبين مذهب الميعة فيهىا مىن لىال  وسأتوق  عند ر  مسألة من هذه المسا   امربع و

 متادرهال

 أوًًل: الغلو في اإلثبات )وما يسمى بالتجسيم(.

ذهب اإلمام اممعرل إلى أن أوا   الميعة رانوا ملجسمة ثم بين مىذاهبهم فىي التجسىيم 

ونقى  بعىىض أقىوالهم فىىي ذلىك إت أنىى  يقىو  بىىىن  قىد عىىد  عنى  قىىوم مىن متىىألريهم إلىىى 

 .   (43والتعطي 

  على أن اتجاه اتثنى عمرية إلى التعطي  قد وقع في فترة مبررة من نمىأتهم وهذا يد

حتى وت  بهم اممر إلىى التمىبي  والتجسىيم ونسىب هىذا إلىى لمىام بىن الحرىم وأتباعى  

 تقمعر من سماعها جلود المؤمنين.

يقو  عبد القاهر البغدادل ل تزعم همام بن الحرم أن معبوده جسم ذو حد ونهاية وأنى  

ويقىو  ل إن همىام بىن سىالم الجىواليقى  (44وي  عريض عميق وأن طول  مث  عرض تطو

مفرط في التجسيم والتمبي  من  زعم أن معبوده على تورة اإلنسان ... وأنى  ذو حىواس 

ورذلك ذرر أن يونس بىن عبىدالرحمن القمىي مفىرط أيضىاً فىي (45ولمس رحواس اإلنسان

  .  (46وباب التمبي  وسا  بعض أقوال  في ذلك
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 ثانيًا: الغلو في التأويالت المجاز.

وضىع علمىاء اإلسىالم ضىوابط وقواعىد فىي الىراج التىفاا اللبريىة الىواردة فىي 

النتوي المريفة وتوهم التمبي  من المعنى الحقيقىي للمجىازل، حيىث تإنى  مهمىا رانىا 

أجناس النتوي وأنواعها وأتنافها فقد ترجىع إلىى القسىمة المعروفىة مىن رىون الرىالم 

قسم إلى حقيقة ومجاز فإذا ران الرالم حقيقة ترفة لالتة فإنى  ت يجىوز تأويلى ، وأمىا ين

 .(47وإذا ران الرالم فإن  يجب تأويل  حتى تتالءم دتلة تعابيره مع المعقوليةت

هى  التزمىا المىيعة بتلىك القواعىد والضىوابط فىي الىراج التىفاا   والسؤال هنـا:

 توهم التمبي  من المعنى الحقيقي للمجازل؟  اللبرية الواردة في النتوي المريفة و

أن  بمرور الزمن في أوالر الما ة الثالثة تغير مذهب الميعة من  لو في   والجـواب:

استعما  اللفر الراهرل إلى  لو فىي اسىتعما  المجىاز حيىث تىأثر بمىذهب المعتزلىة فىي 

ن  لهىم المفيىد تأوي  تفاا البارئ ورثر هذا اتتجىاه عنىدهم فىي الما ىة الرابعىة لمىا تى

وأتباع  رالموسول الملقب بالمري  المرتضى وأبى جعفىر الطوسىي واعتمىدوا فىي ذلىك 

على رتب المعتزلة مع اعتمادهم الدلي  العقلي رمنهج أهى  اتعتىزا  ثىم جىاءوا بروايىاا 

رثيرة عن ات مة أن يسندون بها مىذهبهم فىي التأويى  المجىازل ويؤرىدون علىى أن أميىر 

وبعىىض علمىىاء أهىى  البيىىا رمحمىىد البىىاقر وجعفىىر  –رضىىى ص عنىى   –المىىؤمنين علىىى 

التاد  بأنهم يقولون بالتأوي  المجازل واعتبر بعىض مىيولهم المعاتىرين أن هىذا هىو 

عمدتهم في نفي التفاا على حقيقتها ويتسألون ت هى  يبقىى مجىا  البحىث عىن التىفاا 

عنى   ل رمىا  اإللىالي نفىي  وه  ل  طريق إت اإلد ان برلمة أمير المؤمنين رضىى ص

 ت.(48والتفاا عن  ؟  
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والحقيقة أن الميعة اتلذا منهاجاً ملالفاً في تناو  التفاا اإللهية لاتة التىفاا 

اللبرية التى تحتم  المجىاز فىي القىر ن الرىريم حيىث اسىتعملا المجىاز اللغىوى بطريقىة 

بأن للقر ن معانى باطنىة تلال  منهج أه  السنة والجماعة والسل  التالح فقد اعتقدوا ت  

تلال  الراهر وهذه المسألة قد ألذا بعداً ربيراً ولطيراً عند الميعة حيىث تحىو  رتىاب 

ص عندهم بتأثير هذا المعتقد إلى رتاب  لر  ير ما في أيدى المسىلمين وقىد ذهىب مىيو  

تىؤو   يىاا الميعة وفي تطبيق هذا المبدأ موطاً بعيداً وقدم الميعة م اا الرواياا والتىى  

ص على  ير تأويلها ونسبوها ل  مة اتثنى عمر وليس لهذا التأوي  البىاطنى مىن ضىابط 

 .(49ووت ل  قاعدة يعتمد عليها ت

وقد استدلوا على هذا الغلو ببعض اآلياا القر نية المريفة فعن تمحمىد بىن منتىور 

ا حى   ْ  إِنَّمى  ر  قا  ل سألا عبداً تالح عن قو  ص عز وج  ت قىل ا ر هى  اِحش  مى  و  ي  اْلفى  بى ِ م  ر  رَّ

ت ا ب ط ن  م  ا و  ِمْنه 
قا  ل فقا ل إن القر ن ل  رهر وبطن فجميع ما حرم ص في القر ن هو   (50و

الراهر  ، والبىاطن مىن ذلىك أ مىة الجىور ، وجميىع مىا أحى  ص تعىالى فىي الرتىاب هىو 

 .(51و، والباطن من ذلك أ مة الحق تالراهر

الواردة في أتىح رتىبهم تقىرر مبىدأ أن للقىر ن معىانى باطنىة تلىال  رذلك الرواية  

الراهر ملالفة تامة وتضرب المث  بما أح  ص وحرم فىي رتابى  مىن الطيبىاا واللبا ىث 

وأن المقتود بذلك رجا  بأعيىانهم هىم ام مىة اتثنىا عمىرية وأعىداؤهم وهىم رى  للفىاء 

أو عقى  أو ديىن وهىو محاولىة لتغييىر ديىن المسلمين ... وهذا التأوي  ت أت  ل  من لغة  

 اإلسالم من أساسة ودعوة إلى التحل  واإلباحية !! .  
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رما يرهر من تلك الرواية الدافع إلى القو  بأن القر ن ل  رهر وبطن وهو أن رتاب 

ص سبحان  وتعالى لال من ذرر أ متهم اتثنى عمر ومن الني على أعدا هم وهىذا اممىر 

فسد عليهم أمرهم وقد ترحوا بأن رتاب ص قد لال من ام مة فقالوا ل أقض مضاجعهم وأ

فلما لم يرىن متى  مىذهبهم وهىو و اإلمامى (   (52ولو قرئ القر ن رما أنز  تلفينا مسلمين

وام مة ذرر في رتاب ص قالوا بهذه المقالة إلقناع أتباعهم وترويج مىذهبهم بىين ام ىرار 

 لبعض    البيا . –رعادتهم   –المقالة القبو  أسندوها  والجهلة وحتى يجعلوا لهذه  

رما ذهبا الميعة إلى القو  بأن لر   يىة قر نيىة سىبعة بطىون ثىم طامىا تقىديراتهم 

فقالا ل بأن لر   ية سبعين باطنىاً واستفاضىا بمىأن ذلىك ألبىارهم يىد  عليى  قىو  أحىد 

منها رما يرهر من املبىار  علما هم ت لر   ية من رالم ص رهر وبطن ... ب  لر  واحدة 

 .(53والمستفيضة سبعة وسبعون بطناً ت

ا ف انٍ   ْن ع ل ْيه  وقد حىاولوا أن   (54وت ولرن ام مة ماتوا راآللرين ل لقولة تعالى ترل ُّ م 

يجعلوا م متهم الميعة ينفردون بها في حرم الموا العام فقالوا ل إن ام مة  يعلمىون متىى 

ولرىنهم مىاتوا علىى رى  حىا  ولىو رىان المىوا  (55والتيار مىنهم يموتون وت يموتون إت ب

حسب التيارهم لما ران للتقية وجود ... ويقولون ل إن امسماء الحسنى الىواردة فىي قولى  

ْسن ىٰ  اءل اْلحل ِ اْم ْسم  ّلِِلَّ هي ام مة ويروون عىن أبىى عبىدص أنى  قىا  ل نحىن  (56وت سبحان  تو 
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ا   وص امسماء الحسنى الذى ت اْدعلوهل بِهى  يقب  مىن أحىد إت بمعرفتنىا قىا  ل تفى 
توهرىذا (57و

يرهىىر مىىنهج المىىيعة آليىىاا التىىفاا فهىىم يؤولىىون اآليىىاا المتعلقىىة بتىىفاا ص سىىبحان  

بام مة وعلى سبي  المثا  قالوا لإن املبار المستفيضة تد  على تأويى  وجى  ص بام مىة 

 .   (58وعليهم السالم 

 بأسماء هللا وصفاته.   وصف األئمة  ثالثًا:

لقد ربط الميعة هذه التأويالا المجازية بأ مة أه  البيا لتحرى بالقبو  عنىد النىاس 

ومنها تأويالا  ير عاقلىة قىالوا ل بىأن السىيا  القر نىى  يىر منسىجم مىع النرىر العقلىى 

 ونسبوا هذا القو  لجعفر التاد  رما يروى ذلك جابر الجعفي أنى  قىا  لى  ل يىا جىابر إن

للقر ن بطناً وللبطن رهراً ، ثم قا  ل وليس ميء أبعد من عقىو  الرجىا  منى  ، إن اآليىة 

 .  (59ولينز  أولها في مئ و لرها في مئ وهو رالم متت  يتتر  على وجوه 

 مجموعه من التأويالت المجازية لدى اًلثنا عشرية: ▪

ق ِا اْم ْرضل بِنلوِر  نور هللا سبحانه  أ ْمر  ات ذهب جمهور المفسرين ل  قا  تعالى ت و  ب ِه  ر 

إلى أن المقتود ل أضاءا يىوم القيامىة إذا تجلىى الحىق جى  وعىال لللال ىق لفتى  

ولرن ميخ المفسىرين عنىد المىيعة و ابىراهيم القمىى ( يىروى بسىنده عىن (  60والقضاء

ق ِا   –رضى ص عن     –المفض  بن عمر أن  سمع أبا عبدص   أ ْمر  يقو  في قول  ل ت و 

ات قا  ل رب امرض يعنى إمام امرض فقلىا ل فىإذا لىرج يرىون اْم   ب ِه  ْرضل بِنلوِر ر 
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ماذا ؟ قا  ل إذاً يستغنى الناس عن ضوؤ الممس ونور القمر ويجتزون و رذا ( بنور 

 .  (61واإلمام 

ْجه  ل   وجه هللا تعالى:    ي    (62وت الوارد في قول  تعالى ت رل ُّ م ْيٍء ه اِلك  إِتَّ و  ْبق ٰى وقول  تو 

امِ  ْرر  اإْلِ ِ  و  ال  ب ِك  ذلو اْلج  ْج ل ر  وقد لرجوا بمعنى الوج  من الحقيقة إلى مجاز ت   (63وت و 

يحتمل  المعنى حيث ذهبوا إلى أن المراد من وج  ص تعىالى هىو أن ام مىة لهىم البقىاء 

 الدا م ب  ينفردون بذلك ؟ ! ما رنا أرن أن اممر يت  بهم إلى هذا.

ة    تعالى:  رؤية هللا  ا ن اِرر  ب ِه  ة  إِل ى ر  وه  ي ْوم  ٍِذ ن اِضر  جل توتىرى الواردة في قول  تعالى تول

الميعة اإلمامية بحرم مجىاراتهم للمعتزلىة إلىى نفىي الرؤيىة وجىاءا روايىاا عديىدة 

ذررها ابن بابوية في رتاب  التوحيد وجمع أرثرها تاحب البحار تنفي مىا جىاءا بى  

علىى أبىى عبىدص   –مىثال    –ؤمنين لربهم في اآللرة فتفترى  النتوي من رؤية الم

جعفر التاد  بأن  س   ت عن ص تبارك وتعالى ه  يرى في المعاد ؟ فقا  ل سبحان 

ص وتعالى عن ذلك علواً ربيراً ... إن امبتار ت تدرك إت ما ل  لون وريفيىة ، وص 

 .  (64ولالق املوان والريفية ت

أن المنفىىي عىن علىم البمىىر برفيىة الرؤيىة ت ذاا الريفيىىة رمىا أن هىىذا ومىن المعلىوم 

يناقض ما رواه تاحب الرافي عن ابى عبدص أن  قا  ل ولرن تبد مىن إثبىاا أن لى  

 .   (65وريفية ت يستحقها  يره وت يمارك فيها وت يحاط بها وت يعلمها  يره 
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نىدهم  راء اجتهاديىة فىي ومن لال  مىا سىبق يتبىين أن هىذه التىأويالا ليسىا ع 

تأوي  القر ن قابلة ل لذ والرد والمناقمىة والتعىدي  بى  هىي فىي مقاييسىهم نتىوي 

مرعية لها سمة الوحى وأهميت  وقدسية الني النبول ومىرعيت  وقىد جىاءا عنىدهم 

نتوي رثيرة تحذر وتنذر مىن رد أمثىا  هىذه النتىوي التىي ت تتفىق مىع العمى  

 للغة وأن الواجب التسليم وعدم اتعتراض .والفطرة وت مع المنطق وا

 الخاتمـــــــــــــة 

تبين لنا من لال  ما سبق  لو الميعة في اسىتلدام التىأويالا المجازيىة للتىفاا اإللهيىة 

بمىىا يتوافىىق مىىع معتقىىداتهم؛ لىىذا لىىرج البحىىث بمجموعىىة مىىن النتىىا ج، والتوتىىياا 

 -واتقتراحاا، والتي نذررها على النحو اآلتيل

 ًًل: أهم النتائج.أو

اتلذا الميعة منهًجا ملالفًا في تناو  التىفاا، لاتىة التىفاا اللبريىة التىى  -1

تحتم  المجاز في القر ن الرريم حيث استعملا المجىاز اللغىوى بطريقىة تلىال  

 منهج أه  السنة والجماعة لذلك فالميعة  الة في عقا دهم.

ى الحقيقة ثم تطور اممر بعىد رهر في بداية نمأة الميعة في إثباا التفاا عل   -2

ذلىىك  لىىو فىىي اسىىتعما  المجىىاز، وبالتىىالي فىىالغلو أرثىىر فىىي التىىفاا اإللهيىىة 

 واستعما  الحقيقة والمجاز في  ير محلهما.

اعتمدا الميعة في مىوقفهم مىن التىفاا علىى روايىاا ضىعيفة، وربمىا ترىون  -3

 موضوعة، نسبوها م متهم، وهي المناقضة لنتوي الرتاب والسنة.  

اعتمد الميعة على أدلة تليلوا أنها من العقلياا، وهي في الحقيقة ممىا د  العقى   -4

 التريح على فسادها.

ليس لدلى الميعة أراء اجتهادية في تأويى  القىر ن بالمعىاني المجازيىة مىن أجى    -5

المناقمة والرد والتعدي  لذلك ربط الميعة بين التىأويالا والتعريفىاا بأنهىا أهى  

   بو  عند الناس.البيا لتحرى الق



المجاز الذل استلدم  الميعة في باب التىفاا اإللهيىة المىيعة تأويى  مبتىدع لىم  -6

يرد في رالم العرب، ولغة القر ن الرريم. فتأوي  الميعة هول تىر  اللفىر عىن 

 راهره وحقيقت  إلى المجاز الذل وافق عقا دهم الفاسدة.

 ثانيًا: أبرز التوصيات. 

بمثاب    التوتياا  هذا  تعتبر  ربط  ثم  دراست ،  تما  ما  مراجعة  لاللها  من  يتم  نوافذ  ة 
وذاك، بحيث ترون الموضوعاا والنتا ج المتداولة بينها تآل ، ومن أبرز التوتياا ما  

 يليل  

ضرورة العناية بتحديد المفاهيم وتحرير المتطلحاا، واتتفا  على المعاني التي  

رلمىة سىواء، وقىد يتالقىى معهىم   يتم التعام  بهىا ، حين ىذ يتالقىى المسىلمون علىى

 يرهم على طريق اتهتداء، فتحديد المفاهيم رام  عن طبيعة العق  البمرل فىي 

 ريفية الوتو  إلى المعار  التحيحة.

ضرورة مناقمة الغلىو والتطىر  المىيعي فىي اسىتلدام المجىاز اللغىول فىي  يىر  

 محل ، فيما يتعلق بالتفاا اإللهية، وبيان أوج  ضع  أدلتهم.

ضرورة مراعاة القواعد والضوابط المرعية والعقلية في استلدام المجىاز اللغىول  

 .0في باب التفاا اإللهية

 حتر باب اتجتهاد فيما يتعلق بباب التفاا اإللهية على المؤهلين لهذا اتجتهاد.   

 ثالثًا: أبرز اًلقتراحات.

ذلىك مىا يتعلىق  تعتبر المقترحىاا بمثابىة رؤوس موضىوعاا قابلىة للدراسىة يسىتول فىي

بالرسا   الجامعية والبحوث المعرفية، ومن ثم  اعتبر الرثيرون أن تقىديم مقترحىاا عمى  

يسترم  ب  البحث المعرفي من حيث إن  يوق  نفس  وزمالءه على جوانب تحتىاج المزيىد 

 من الدراسة وبناًء علي  فإن أبرز المقترحاا هيل

 سة تحليلية(.القواعد امتولية للتأويالا المجازية ودرا -1
 دوافع التأويالا المجازية للتفاا اإللهية عند الميعة. -2
 الغلو والتطر  الفررل لدى الميعة اتثنى عمرية. -3
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