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 ملخ َّص البحث

 : الآللئ البهيَّة يف نقد نظريَّة الـَمثَِل والـَمْمثُوِل عند الباطنيَّة. هذا البحث بعنوان عنوان البحث :* 

 اعتمد البحث عىل املنهج االستقرائي التحلييل. منهج البحث :* 

 ة.، عند الباطنيَّ «الـَمثَِل والـَمْمثُولِ »تتضح أهداف البحث حول نقد نظريَّة  أهداف البحث :* 

 املباحث اآلتية : يشتمل البحث عىل حمتوى البحث :* 

 ، وتاريخ نشأهتا.«الـَمثَِل والـَمْمثُولِ »وفيه التعريف بنظريَّة  التمهيد :

 ، وتطبيقها يف التأويل عندهم.«َمثَِل والـَمْمثُولِ الـ»يف بيان األسباب التي دفعت الباطنيَّة لألخذ بنظريَّة  املبحث األوَّل :

 عىل القرآن الكريم.« ثَِل والـَمْمثُولِ الـمَ »يف بيان أثر نظريَّة  املبحث الثاني :

 يامن، والرشيعة اإلسالميَّة.عىل تأويل أركان اإلسالم، واإل« الـَمثَِل والـَمْمثُولِ »يف بيان أثر نظريَّة  املبحث الثالث :

ٌة فلسفيٌَّة يف األصل، هي نظريَّ « الـَمْمثُولِ الـَمثَِل و»: تظهر نتائج هذا البحث يف أنَّ نظريَّة  نتائج وتوصيَّات البحث* 

ل َمن قال هبذه النظريَّة هو الفيلسوف أفالطون، وأهنا دخلْت عىل بالد  وتعني عمليَّة التمييز بْْي احلقيقة والظاهر، وأنَّ أوَّ

، وأنَّ اهلدف ِمن ةاملسلمْي يف عهد اخلالفة العباسيَّة يف زمن اخلليفة املأمون، وُتعترب هذه النظريَّة هي قاعدة التأويل عند الباطنيَّ 

ين اإلسالمي.  هذه النظريَّة هو االنسالخ ِمن الدِّ

راسة  ة اإلسالميَّة قدياما وحديثاا تستوجب الدِّ وتتضح توصيَّات هذا البحث يف أنَّ خفاء وخطر عقائد الباطنيَّة عىل األُمَّ

ة لك لتحذير املسلمْي ِمن هذه العقائد اإلحلاديَّ هلذه العقائد، ونقدها وتفنيدها عرب وسائل اإلعالم، والقنوات الفضائيَّة؛ وذ

 الُكفريَّة.

افعة لألخذ  -ة، واصطالح الباطنيَّة يف اللغ« الـَمثَِل والـَمْمثُولِ »: تعريف  الكلمات املفتاحيَّة للبحث*  األسباب الدَّ

 «.الـَمثَِل والـَمْمثُولِ »بنظريَّة 

 فاروق أمحد حسنأمحد                                        
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Research Summary 
 

* Research Title : This research is entitled: Pearls Gorgeous in the critique of the 

theory of ideals and Memthol when esoteric. 

*Research Methodology: The research was based on the inductive analytical method. 

*Objectives of the research: The objectives of the research is clear about the critique 

of the theory of "ideals and ideals", when the esoteric. 

Search Content: The research includes the following topics

Introductory: The definition of the theory of "ideals and ideals", and the date of origin. 

The first topic: In the statement of the reasons that led the esoteric to take the theory 

of «ideals and Memthol», and applied in their interpretation. 

The second topic: in the statement of the impact of the theory of "ideals and ideals" on 

the Koran. 

The third topic: in the impact of the theory «ideals 

The representative »to interpret the pillars of Islam, faith, and Islamic law.

*The results and recommendations of the research: The results of this research show 

that the theory of "ideals and ideals" is a philosophical theory in origin, and means the 

process of distinguishing between truth and apparent, and that the first to say this theory is 

the philosopher Plato, and that entered the time of the Muslim era in the era of the 

Caliphate  Caliph al-Ma'mun, this theory is the basis of interpretation in the esoteric, and 

that the aim of this theory is to break away from the Islamic religion. 

It is clear from the recommendations of this research that the invisibility and danger of 

the esoteric doctrines of the Islamic Ummah, old and new, require study of these beliefs, 

criticism and refutation through the media, and satellite channels, in order to warn Muslims 

of these atheistic atheistic doctrines. 

Research Keywords: Definition of "Ideal and Represented" in Language, and the Idiom 

of Esotericism - Reasons 

The impetus to adopt the theory of "ideals and appearances

Ahmed Farouk Ahmed Hassan 

ahmedelqasim@gmail.com



 

بسم اهلل الرمحن الرحيم

إنَّ احلمد هلل، نحمده، ونستعينه، ونستغفره، ونعوذ باهلل ِمْن رشور أنفسنا، وسيئات أعاملنا، َمْن هيده اهلل فال ُمضلَّ له، 

ا عبده ورسوله.  وَمْن ُيضلل فال هادي له، وأشهد أْن ال إله إالَّ اهلل وحده ال رشيك له، وأشهد أنَّ حممدا

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  چ [، 201]آل عمران: چٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦ   ٿ  ٿ  ٹ  ٹ چ 

ڤ  ڤ  ڤ        ڤ  ڦ  ڦ    ٹٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ    ٹ  ٿٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ    ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ         ٺ

ڭ  ۇ  ۇ  ۆ     ڭۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے   ے  ۓ  ۓ  ڭ    ڭچ [، 2]النساء: چ

 [.02-00زاب:األح چۆ  ۈ   ۈ  ٴۇ  ۋ  

ا بعد :  أمَّ

 .(2)فإنَّ خرَي احلديث كتاب اهلل، وخرَي اهلدي هدي حممد، ورشَّ األمور حمدثاهتا، وُكلَّ بدعٍة ضاللةٌ 

ق واالختالف؛ فقال تعاىل :  ٻ    ٱ   ٻ  ٻ  ٻچ إنه لـامَّ كانت ُسنَّة اهلل الكونيَّة التي قضاها عىل خلقه ِمن التفرُّ

ٿ  ٹ          ٹ   ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ    ٿٿ  ٿ  ٺٺ  ٺ  ٺ  پ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  پپ  پ

عوات املنحرفة، وكان 221-221:]هودچڦ   ة، وحصل االختالف، وظهرت الِفَرُق الضالَّة والدَّ ق يف هذه األُمَّ [، دبَّ التفرُّ

عوات عىل اإلسالم واملسلمْي؛ هم ُدعاة الباطنيَّة الذين أراد وا القضاء عىل اإلسالم وأهله، والذين ِمن أخطر تلك الِفَرِق والدَّ

 تدثَّروا باسم اإلسالم، وعملوا عىل الكيد لإلسالم ِمن خالل دسِّ األفكار املسمومة، والنظريَّات الفلسفيَّة الضالَّة.

يُت هذا البحثأل وعليه فقد استعنُت باهلل  ٍة ِمن نظريَّاهتم اخلبيثة، وسمَّ لوجيز ا يف نقد معتقٍد ِمن معتقداهتم، ونظريَّ

 بــــــــــ :

ة
َّ
 الآللئ البهي

ة
َّ
ة املثل واملمثول عند الباطني

َّ
 يف نقد نظري

                                 
 ( ِمن حديث جابر بن عبداهلل ب.160برقم ) -باب ختفيف الصالة واخلطبة  -كتاب اجلمعة  -« صحيحه»أخرجه مسلم يف  (2)



 

 * أهميَّة املوضوع :

 تكُمن أمهيَّة املوضوع يف النقاط اآلتية :

ة اإلسالميَّة قدياما وحديثاا.-2  خطورة الِفَرِق الباطنيَّة عىل األُمَّ

 ناس.خفاء معتقدات الباطنيَّة عىل كثرٍي ِمن ال-1

ة ِمن الناس يغرتُّون هبم.-3  نفوذ الِفَرِق الباطنيَّة منذ ظهورها وحتى عرصنا احلارض، مما جعل العامَّ

ين، وبيان ما حتمله ِمن عقائد ضالَّة وخبيثة.-4  كشف عوار هذه الِفْرَقِة اخلارجة ِمن الدِّ

 ت الباطنيَّة.، وأثرها عىل التأويال«الـَمثَِل والـَمْمثُولِ »بيان حقيقة نظريَّة -5

 * سبب اختيار املوضوع :

 ترجع أسباب اختيار املوضوع إىل النقاط اآلتية :

.« الـَمثَِل والـَمْمثُولِ »أنَّ نظريَّة -2  ِمن العقائد اخلفيَّة لدى الباطنيَّة، فكان ِمن املناسب إفرادها ببحٍث مستقلٍّ

 ئد الباطنيَّة، وعمدهتم يف التأويل.هي قوام عقا« الـَمثَِل والـَمْمثُولِ »ُتعترب نظريَّة -1

 عظيم احلاجة إىل بيان خطورة هذه النظريَّة، وبيان زيفها وبطالهنا.-3

 عدم وجود دراسة وافية ومستقلِّة حسب ِعْلِمي واطالعي هلذه النظريَّة.-4

 * الدِّراسات السَّابقة :

 بعد البحث يف :

راسات اإلسالميَّة  .مركز امللك فيصل للبحوث والدِّ

.  مل أجد أنَّ هذا املوضوع قد ُبحث وُأفرد ببحٍث مستقلٍّ

 * أسئلة البحث :

 بالد املسلمْي؟.« الـَمثَِل والـَمْمثُولِ »كيف دخلْت نظريَّة -2

 ؟.«الـَمثَِل والـَمْمثُولِ »ما هي األسباب التي دفعت الباطنيَّة لألخذ بنظريَّة -1

 * أهداف البحث :

 «.ثَِل والـَمْمثُولِ الـمَ »بيان حقيقة نظريَّة -2

 عىل التأويالت الباطنيَّة.« الـَمثَِل والـَمْمثُولِ »بيان أثر نظريَّة -1

 * خطة البحث :

مٍة، ومتهيٍد، وثالثة مباحث، وخامتٍة، وهي كاآليت :  تتكون خطة البحث ِمن ُمقدِّ

 وتشتمل عىل : 

 أمهيَّة املوضوع.-2



 

 سبب اختيار املوضوع.-1

ابقة.الدِّ -3  راسات السَّ

 أسئلة البحث.-4

 أهداف البحث.-5

 خطة البحث.-6

 منهج البحث.-0

 وحتته ثالثة مطالب :

ل : التعريف بنظريَّة   «.الـَمثَِل والـَمْمثُولِ »املطلب األوَّ

 «.الـَمثَِل والـَمْمثُولِ »املطلب الثاين : نشأة القول بنظريَّة 

 الباطنيَّة.املطلب الثالث : التعريف ب

 يل عندهم.، وتطبيقها يف التأو«الـَمثَِل والـَمْمثُولِ »األسباب التي دفعت الباطنيَّة لألخذ بنظريَّة 

 وحتته مطلبان :

ل : األسباب التي دفعت الباطنيَّة لألخذ بنظريَّة   «.الـَمثَِل والـَمْمثُولِ »املطلب األوَّ

 يف التأويل عند الباطنيَّة.« الـَمثَِل والـَمْمثُولِ »ة املطلب الثاين : تطبيق نظريَّ 

 عىل القرآن الكريم.« الـَمثَِل والـَمْمثُولِ »أثر نظريَّة 

 وحتته مطلبان :

ل : أثر نظريَّة   عىل التأويل الباطني للقرآن الكريم.« الـَمثَِل والـَمْمثُولِ »املطلب األوَّ

 يف تأويل آيات القرآن الكريم.« الـَمثَِل والـَمْمثُولِ »ِمن أثر نظريَّة  املطلب الثاين : نامذج

عىل تأويل أركان اإلسالم، واإليامن، والرشيعة اإلسالميَّة، « الـَمثَِل والـَمْمثُولِ »أثر نظريَّة 

 ونقدها.

 وحتته ثالثة مطالب :

ل : أثر نظريَّة   عىل تأويل أركان اإلسالم، واإليامن.« ْمثُولِ الـَمثَِل والـمَ »املطلب األوَّ

 عىل تأويل الرشيعة اإلسالميَّة.« الـَمثَِل والـَمْمثُولِ »املطلب الثاين : أثر نظريَّة 

 «.الـَمثَِل والـَمْمثُولِ »املطلب الثالث : نقد نظريَّة 

 .وتشتمل عىل أهم النتائج والتوصيَّات التي جاءْت يف هذا البحث



 

 فِهَرس املصادر واملراجع. -2

 فِهَرس املوضوعات.-1

 * منهج البحث :

 املنهج املتَّبع يف هذا البحث هو املنهج االستقرائي التحلييل.

 مجع املادة الِعْلميَّة ِمن ُكتب الِفَرِق واملقاالت فيام يتعلَّق بالباطنيَّة، مع عزوها إليها، أو إىل ُكتب الباطنيَّة.-2

الرجوع عند ذكر التعريفات واملصطلحات، وأسباب ظهور املقاالت، أو الِفَرِق، أو توضيح معتقٍد ِمن عقائد -1

.  الباطنيَّة أرجع يف ذلك إىل الُكتب املصنَّفة يف هذا الفنِّ

 توثيق النُّقول وعزوها إىل مصادرها األصليَّة.-3

ورة، ورقم-4 سم العثامين. عزو اآليات القرآنيَّة، مع ذكر اسم السُّ  اآلية، وكتابتها بالرَّ

 ختريج األحاديث النبويَّة ِمن مصادرها األصليَّة، وهي عىل النحو اآليت :-5

 إن كان احلديث يف الصحيحْْي، أو أحدمها، أكتفي بالعزو إليهام.-أ

نَّة املشهورة، مع ذكر ُحكم العلامء-ب جته ِمن ُكتب السُّ  عىل احلديث. إن مل يكن يف أحد الصحيحْْي؛ خرَّ

 الرتمجة لألعالم الواردة أسامؤهم يف هذا البحث.-6

 التعريف بالكلامت الغريبة الواردة يف موضوع البحث.-0

 التعريف بالبلدان الواردة يف هذا البحث.-1

 

 هذا وصىلَّ اهلل وسلَّم وبارك عىل نبيِّنا حممد وعىل آله وصحبه أمجعْي

  



 

 «الـَمَثِل والـَمْمُثوِل»يف بنظريَّة املطلب األوَّل : التعر

 يف اللغة.« ُثوِلالـَمَثِل والـَمْم»أوًَّلا : التعريف بـــــ 

 «.الـَمَثِل»تعريف  -أ

َمثَُل( : امليم، والثاء، والَّالم أصٌل صحيٌح يدل عىل مناظرة اليشء لليشء، وهذا مثل : »)محة اهلل عليهر (2)قال ابن فارس

 .(1)«ثَاُل يف معناى واحدٍ هذا؛ أي نظريه، والـَمثَُل والـمِ 

 ومنه قيل :

 مثالا فيُجعل ِمثَْلهُ 
ٍ
 .(3)الـَمثَُل. أي : اليشء الذي ُيرضب ليشء

 .(4)مثال اليشء. أي : صفته

 .(5)هذا ِمثُْلُه. أي : َشبَُههُ 

 «.الـَمْمُثوِل»تعريف  -ب

 .(6)فقيل : هو ما ُيذكر إليضاح القاعدة بتامم إشارهتا

 .(0)ُل بمرضوبه وموردهوقيل : هو الـُمَمثَّ 

 .(1)كأن يقال : هذا كمثل هذا. أي صفته كصفته

م : أنَّ الـَمثََل يف اللغة هو نظري اليشء باليشء، والـَمْمثُوُل هو الـُمَمثَُّل به عىل صفته وهيئته.  * خالصة ما تقدَّ

 

 

                                 
ث، أبو احلسْي، أمحد بن فارس بن ز2) مة، الُّلغوي، املحدِّ ازي، املالكي، نزيل ( هو العالَّ ، صاحب «مهذان»كريا بن حممد بن حبيب القزويني، الرَّ

 (.20/203للذهبي )« سري أعالم النبالء»ه(. انظر : 315التصانيف املعروفة )ت

 (.5/116« )مقاييس اللغة( »1)

 (.22/622البن منظور )« لسان العرب»( انظر : 3)

ابق )4)  (.22/622( انظر : املصدر السَّ

 (.30/301للزبيدي )« تاج العروس ِمن جواهر القاموس»ظر : ( ان5)

 (.102للجرجاين )ص« التعريفات»( انظر : 6)

 (.214للربكتي )ص« التعريفات الفقهيَّة»( انظر : 0)

 (.254للعسكري )ص« الفروق اللغويَّة»( انظر : 1)



 

 ةِ.يف اصطالح الباطنيَّ« ْمُثوِلالـَمَثِل والـَم»ثانًيا : التعريف بنظريَّة 

ٌة فلسفيٌَّة؛ وتعني تفسري ا»بأهنا : « الـَمثَِل َوالـَمْمثُولِ »يف تعريفه لنظريَّة  (2)يقول الدكتور حممد كامل حسْي ألمور نظريَّ

عىل جعل لكلِّ َمثٍَل داالا  العقليَّة غري املحسوسة بام يقابلها ويامثلها ِمن األمور اجلثامنيَّة املحسوسة، زاعمْي يف ذلك أنَّ اهلل 

فوا الـَمْمثُوَل بَِمثَلِِه، مستدلِّْي عىل ذلك بقوله    ۅ  ۅ  ۋ         ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ   ۆ   ۆ  ۇ  ۇ چ :مَمْثُولِِه، فعرَّ

ا لعباده وامتحاناا هلم؛ فنظريَّة [10]الزمر:   چ  ۉ ا إىل معرفته، اختبارا ، وقالوا : بأنه أخفى املَْْمثُوَل وسرته، وجعل َمثََلُه طريقا

ين« الـَمثَِل َوالـَمْمثُولِ »  .(1)«هي قوام عقيدة الفاطميْي يف التأويل، ويف مجيع مناسك الدِّ

فه بذلك الشيخ إحسان إهلي ظهري« الـَمثَِل َوالـَمْمثُولِ »ويمكن تعريف نظريَّة   محة اهلل عليهر (3)بتعريٍف خمترٍص كام عرَّ

. والـَمْمثُوُل : هو مقصود الكالم البا»بقوله : 
ٍ
ال عىل يشء  .(4)«طني الذي يدل عليهالـَمثَُل : هو الكالم الدَّ

فه بذلك أهل الفنِّ العارفْي بمذهب الباطنيَّة.« الـَمثَِل والـَمْمثُولِ »هذا هو تعريف   يف اصطالح الباطنيَّة؛ كام عرَّ

  

                                 
، وكان أستاذ األدب يف جامعة فؤاد األوَّ 2) ، وكان شديد العناية بأخبار اإلسامعيليْي حتى كاد ُيَعدُّ «القاهرة»ل بـــــ ( هو باحٌث، وأديٌب ِمرصيٌّ

قه؛ منها : 10منهم، وله ) روز تارخيها عقائدها نظمها»، و«أدب ِمرص الفاطميَّة»( كتاباا يف عقائدهم، أكثرها مما نرشه أو حقَّ ، «طائفة الدُّ

 (.0/23للزركيل )« األعالم»م(. انظر : 2160)ت

عاة»ر : ( انظ1) ين داعي الدُّ ين هبة اهلل الشريازي )ص« ديوان املؤيَّد يف الدِّ اعي اإلسامعييل املؤيَّد يف الدِّ  (.200-206للدَّ

، له مؤلَّفاٌت عديدٌة، كلها يف الِفَرِق «باكستان»بـــــ « الهور»( هو الشيخ، إحسان إهلي ظهري بن ظهور إهلي شيخ، كاتٌب إسالميٌّ ِمن مدينة 3)

 (.15ملحمد خري رمضان يوسف )ص« تكملة معجم املؤلِّفْي»ه(. انظر : 2400سالميَّة )تاإل

 (.413)ص« اإلسامعيليَّة تاريخ وعقائد( »4)



 

ابع قبل (3)يف اليونان (1)«أفالطون» (2)فيلسوفعىل يد ال« الـَمثَِل والـَمْمثُولِ »نشأ القول بنظريَّة  ا يف القرن الرَّ ، وحتديدا

 .(4)امليالد، وكان رأيه هبذه النظريَّة هو عمليَّة التمييز بْْي احلقيقة والظاهر

ى ذل ٍص يف الَعامَلِ العقيل، وُيسمَّ ِّ مثاالا غري مشخَّ ٌص يف الَعامَلِ احلِّسِّ الـُمثُِل »ـــــ ك بحيث أثبت أنَّ لكلِّ موجوٍد مشخَّ

بات، فاإلنسان املركَّب املحسوس جزئي ذلك «األفالطونيَّة ، فاملبادئ األَُوُل بسائط، والـُمثُل مبسوطات، واألشخاص مركَّ

 اإلنسان املبسوط املعقول، وكذلك كلُّ نوٍع ِمن احليوان والنبات واملعادن. 

ا ِمن املشاهبة.وقال : واملوجودات يف هذا الَعامَلِ آثار املوجودات   يف ذلك الَعامَلِ، وال بد لكلِّ أثٍر ِمن مؤثٍِّر يشاهبه نوعا

؛ وفيه األشخاص  ُ احلسِّ وحانيَّة. وَعامَل ُ العقل؛ وفيه الـُمثُُل العقليَّة، والصور الرُّ ُ َعاَلـاَمِن : َعامَل حلسيَّة اوقال : والَعامَل

 .(5)والصور اجلسامنيَّة

عنى الذي أثبته يف العقل فإنه جيب أن يكون له يشٌء يطابقه يف اخلارج فينطبق عليه ويامثله؛ وأفالطون إذ يقول ذلك امل

ٌم عىل األشخاص اجلزئيَّة (0)ال عرٌض  (6)وذلك هو املثال الذي يف العقل، وهو جوهرٌ  ر وجوده ال يف موضوع، وهو متقدِّ ، إذ تصوُّ

ٌم ذايتٌّ ورشيفٌّ  ، وهو تقدُّ م العقل عىل احلسِّ ا، وتلك الـُمثُل هي مبادئ املوجودات احلسيَّة منها بدأْت، وإليها تعود تقدُّ  .(1)معا

دةا غري حقيقيٍَّة، وإنَّ هذه الـُمثُل  ا جمرَّ وهكذا استطاع أفالطون أن يقول ِمن خالل هذه النظريَّة بأنَّ للموجودات ُصَورا

ا ال تندثر وال تفسد، ولكن الذي يندثر ويفسد هي هذه املوجودات ا لتي هي كائنٌة، وإنَّ لكلِّ نوٍع ِمن هذه األنواع اجلسامنيَّة فردا

                                 
اجلاسوس »وهي احلكمة، واالسم الفلسفة. انظر : « سوفا»وهو املحب، و« فيال»هي كلمٌة يونانيَّة؛ وتعني : حمب احلكمة، أصله « :  الفيلسوف( »2)

 (.122للشدياق )ص« القاموسعىل 

 340، عاملٌ باهلندسة، وطبائع األعداد، وله ُكتٌُب يف الطب والفلسفة والنواميس، )ت«أثينا»( هو أفالطون بن أرسطن، فيلسوٌف يوناينٌّ ِمن أهل 1)

 (.10البن أيب أُصيبعة )ص« عيون األنباء يف طبقات األطباء»ق . م(. انظر : 

ى كثريٌة، وهي منشأ احلكامء اليونانيْي. انظر :  هي موضعٌ « : اليونان( »3) يني للقزو« آثار البالد وأخبار العباد»بأرض الروم، هبا مدٌن وقرا

 (.561)ص

 (.323وج . أو . أرمسون )ص -لـــ جوناثان ري « املوسوعة الفلسفيَّة املخترصة»( انظر : 4)

 (.1/240للشهرستاين )« امللل والنِّحل»( انظر : 5)

«. عقلٍ »، و«نفسٍ »، و«جسمٍ »، و«صورةٍ »، و«هيولٍّ »هو ماهيٌَّة إذا ُوجدْت يف األعيان كانت ال يف موضوٍع، وهو خمترٌص يف مخسٍة : « : جلوهرا( »6)

 (.01للجرجاين )ص« التعريفات»انظر : 

ا يستحيل بقاؤه بعد وجوده. انظر : ؛ مثل : األلوان، والطعوم، والذوق، واللمس، وغريها مم«اجلوهر»هو ما يعرض يف « : الَعَرُض ( »0)

 (.241للجرجاين )ص« التعريفات»

 (.1/241للشهرستاين )« امللل والنِّحل»( انظر : 1)



 

 يف َعامَلِ العقل.

؛ وهو كيف دخلْت هذه النظريَّة بالد املسلمْي؟  وهنا سؤاٌل مهمٌّ

 إنَّ هذه النظريَّة وإن كانْت قد ُصبغْت بالصبغة اإلسالميَّة،»وجييب عن هذا السؤال الدكتور حممد كامل حسْي بقوله : 

ركة وخُييَُّل إلَّ أنَّ فكرة التأويل الباطني عىل هذا النحو الذي نراه عند اإلسامعيليَّة مل ُيعرف لدى املسلمْي قبل عرص الرتمجة واحل

السفة فالعبَّايس وبعده، وبعد أن ُترمجت الُكتُب الفلسفيَّة اليونانيَّة، فاملعروف أنَّ بعض  (2)الِعْلِميَِّة التي ظهرْت يف عرص املأمون

يس -إن صح التعبري  -وتالميذه حاولوا تأويل التوراة تأويالا باطنياا  (3)وعىل األخصِّ فيلون (1)اإلسكندريَّة ، وأنَّ القدِّ

ل َمن حاول تأويل اإلنجيل تأويالا باطنياا كذلك، وجاء اإلسامعيليَّة وأخذوا فكرة التأويل مما ُنقل إىل العرب  (4)أوغسطْي هو أوَّ

الء الفالسفة، ولكنهم صبغوا تأويلهم بالصبغة اإلسالميَّة كعادهتم دائاما يف كلِّ ما أخذوه ِمن العلوم والفلسفة ِمن هؤ

 .(5)«األجنبيَّة

دخلْت بالد املسلمْي يف أوائل القرن الثالث اهلجري ِمن خالل ترمجة « الـَمثَِل والـَمْمثُولِ »يتبْيَّ ِمن ذلك بأنَّ نظريَّة 

 ة التي ُترمجْت يف هذا العرص، وعليه فقد أخذت الباطنيَّة هذه النظريَّة وطبَّقتها يف تأويالهتا اخلبيثة.ُكتُب الفالسف

  

                                 
 وشجاعٍة، وكرٍم وحلٍم، ومعرفٍة بعلم األد2)

ٍ
 ب، وعلومٍ ( هو اخلليفة، أبو العباس، عبد اهلل املأمون بن هارون الرشيد، كان ذا رأٍي وعقٍل، ودهاء

هر»ه(. انظر : 121أخرى )ت  (.1/411للطيب اهلجراين )« قالدة النحر يف وفيَّات أعيان الدَّ

 (.243للقزويني )ص« آثار البالد وأخبار العباد»عىل ساحل البحر. انظر : « مرص»هي املدينة املشهورة بـــــ « : اإلسكندريَّة( »1)

ين، ُولد يف «كندريفيلون السَّ »( هو الفيلسوف الكبري، والشهري، وُيعرف بــــ 3) ، كان فيلسوفاا هيودياا هلينياا، وكان ِمن أرُسةٍ عريقٍة ِمن رجال الدِّ

 (.23/211لـــــ ويليام جيمس ديورانت )« قصة احلضارة»ق . م(. انظر : 10، وافتتن بالفلسفة اليونانيَّة )ت«اإلسكندريَّة»

يس، والكاتب، والفيلسوف، أوغسطْي، ُولد يف4) ، ِمن أقواله : « اجلزائر» ( هو القدِّ ةأنَّ النرصانيَّة هي الفلسفة ا»ِمن أُمٍّ نرصانيٍَّة وأٍب وثنيٍّ « حلقَّ

ة يف األديان واملذاهب واألحزاب املعارصة»م(. انظر : 440)ت  (.1/013إرشاف : د / مانع بن محَّاد اجلهني )« املوسوعة امليَّسَّ

 (.11)ص« يف أدب ِمرص الفاطميَّة( »5)



 

 أوًَّلا : تعريف الباطنيَّة يف الُّلغة.

، وهو خالف الظاهر. والبطُن : خال
ٍ
 جوفه.مأخوذة ِمن الباطن؛ والباطُن : داخُل ُكلِّ يشء

ٍ
 ف الظَّْهِر، وِمن كلِّ يشء

ه. وبطانة الثوب  ُت ِمن خواصِّ تقول : بطنُت الوادي : دخلته. وبطنُت هذا األمر : عرفُت باطنه. وبطنُت بفالٍن : رِصْ

 .(2): خالف ظهارته. وباطن األمر : خالف ظاهره

 ثانًيا : تعريف الباطنيَّة يف االصطالح.

ٌة خارجٌة عن ِدين اإلسالم، ُسميِّْت هبذا االسم؛ لدعواهم أنَّ لظواهر القرآن واألخبار بواطن، جتري يف  هي فِْرَقٌة ضالَّ

 .(1)الظواهر جمرى الُّلبِّ ِمن القرش، وأنَّ لكلِّ تنزيٍل تأويالا 

 

 

  

                                 
 .(5/1001للجوهري )« الصحاح تاج اللغة وصحاح العربيَّة»ظر : ( ان2)

 (.2/211للشهرستاين )« امللل والنِّحل»(، و22للغزال )ص« فضائح الباطنيَّة»( انظر : 1)



 

 املبحث األوَّل : 

 التأويل عندهمتطبيقها يف ، و«الـَمَثِل والـَمْمُثوِل»األسباب اليت دفعت الباطنيَّة لألخذ بنظريَّة 

 «الـَمَثِل والـَمْمُثوِل»نظريَّة املطلب األوَّل : األسباب اليت دفعت الباطنيَّة لألخذ ب

ٌة عقليٌَّة كثريٌة لألخذ بوجوب التأويل، وقد استندوا عىل آياٍت ِمن القرآن الكريم تدل عىل ذلك   -إنَّ الباطنيَّة هلم أدلَّ

ىئ  ىئ  ی  ی  ی  ی           جئ     ىئۆئ   ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ وئ   وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ چ كقوله ـ :  -بزعمهم 

 - 10الذاريات: ]چۀ  ہ  ہ    ۀڱ  ں  ں   ڻ  ڻ  ڻ  ڻچ :  وقوله [، 53: ]فصلتچحئ  مئ  

موات واألرض، وتركيب األفالك، ومجيع ما ُيتأمَّل ِمن خلق اهلل ـ12 ين ُتؤخذ ِمن خلقة السَّ  .(2)[، فذهبوا إىل أنَّ مثالة الدِّ

؛ ما هي األسباب التي دفعت الباطنيَّة لألخذ بنظريَّة وهن  ؟«الـَمثَِل والـَمْمثُولِ »ا سؤاٌل مهمٌّ

ُة أسباٍب دفعتهم لألخذ هبذه النظريَّة؛ منها ما يأيت :  اجلواب : إنَّ هناك ِعدَّ

ين الذي محله القرآن الكريم.-2 زْت فيها كلُّ معاين الدِّ  أنَّ هذه املخلوقات قد ُركِّ

 القرآن الكريم بحاجٍة إىل َمن خُيرج كنوز هذه املعاين. أنَّ -1

 أنَّ هذه املخلوقات تنقسم إىل قسمْْي :-3

 قسٌم ظاهٌر للعيان.-أ

.-ب  قسٌم باطٌن خفيٌّ

هم بميزاٍت عن سائر البرش؛ وهو ِعْلُم -4 الغلو يف زيادة رشف عيلِّ بن أيب طالٍب س واألئمة ِمن أهل بيته ش، وخصِّ

وا به التأويل الذ  .-بزعمهم  -ي اختصُّ

ا عىل هذه الطريقة التي اختذوها ألنفسهم بالنظر يف طبيعة املخلوقات،  ين ينقسم إىل ظاهٍر وباطٍن، قياسا وعليه فإنَّ الدِّ

، والباطن ممثوالا  وا الظاهر مثالا  .(1)حيث َسمُّ

اطنيَّة، فظاهر القرآن مثٌل، وباطنه ممثوٌل، والظاهر هي قاعدة التأويل عند الب« الـَمثَِل والـَمْمثُولِ »وهبذا تكون نظريَّة 

نَّة، والباطن : هو هذه املعاين التي يستخلصها الويص واألئمة مِ  ة، وينطق هبا علامء أهل السُّ  ن: هو هذه املعاين التي يعلمها العامَّ

 .(3)أهل البيت دون سواهم ِمن سائر املسلمْي

                                 
 (.10ملحمد كامل حسْي )ص« يف أدب ِمرص الفاطميَّة»( انظر : 2)

ابق )ص1)  (.10( انظر : املصدر السَّ

 (.11ابق )ص( انظر : املصدر السَّ 3)



 

وهنا ِمن مفاخرهم يف متسكهم بالتأويل  ولقد جعلوا هذه النظريَّة ِمن اخلصائص ون هبا عن غريهم، ويعدُّ التي خيتصُّ

، وباطنه ما حيويه وحييط  الباطني، قائلْي يف ذلك : إنه ال بد ِمن كلِّ حمسوٍس ِمن ظاهٍر وباطٍن، فظاهره ما تقع عليه احلواسُّ

 .(2)الِعْلَم به بأنه فيه، وظاهره مشتمٌل عليه

 

 

 

  

                                 
اعي اإلسامعييل النعامن بن حيُّون )ص« أساس التأويل»( انظر : 2)  (.11للدَّ



 

 ند الباطنيَّةيف التأويل ع« َثِل والـَمْمُثوِلالـَم»تطبيق نظريَّة  املطلب الثاني :

، ويف املطابقات (2)عند الباطنيَّة ُتعترب أصالا وقاعدةا أساسيَّةا يف أمور التأويل« الـَمثَِل والـَمْمثُولِ »إنَّ تطبيق نظريَّة 

نفسها مبنيٌَّة عىل املقابلة بْْي الرشع والعقل،  (1)احلكمة التأويليَّةالعقالنيَّة، ويف مجيع الفروض التكليفيَّة، ويرون كذلك أنَّ جمالس 

بوا إىل العقول ما ال يستطيع اإلنسان أن يدركه بحواسه ين؛ ليقرِّ ين عىل اخللق، وِمن اخللق عىل الدِّ  .(3)واستنباط األمثلة ِمن الدِّ

ن يف الَعامَلِ األريض حدوٌد جسامنيَّة متاثل تلك احلدود العلويَّة، يكو« الـَمثَِل والـَمْمثُولِ »وقالوا كذلك إذا طبَّقنا نظريَّة 

ى بأسامئها؛ ألنَّ اهلل  فيل بعرشة حدودٍ كاملٍة، وتتصف بصفاهتا وتتسمَّ ه عن األسامء والصفات أقام الَعاملََْْي الُعلوي والسُّ املنزَّ

فيلمخسة حدود روحانيَّة، ومخسة حدود جسامنيَّة، وأنَّ الَعامَلَ ال  .(4)ُعلوي يمدُّ الَعامَلَ السُّ

هو  ، والباطن :«الـَمثَُل »وهبذا يتضح أنَّ التأويالت الباطنيَّة كلُّها قائمٌة عىل هذه النظريَّة الفاسدة، فالظاهر : هو 

اسخون يف الِعْلِم منهم«الـَمْمثُوُل »  .(5)، فلكلِّ َمثٍَل ممثوله الذي ال يعلمه إالَّ الرَّ

ين الشريازي« الـَمثَِل والـَمْمثُولِ »ريَّة ولقد اكتسبْت نظ :  (6)هذا االسم ِمن أقوال علامء الباطنيَّة؛ كقول املؤيَّد يف الدِّ

نيا مثٌل واآلخرة ممثوٌل، وأنَّ هذه األعالم التي خلقها اهلل » خلق اهلل أمثاالا وممثوالٍت، فجسم اإلنسان مثٌل ونفسه ممثوٌل، والدُّ

ا ِمن الشمس والقمر والنجوم هلا ذواٌت قائمٌة حيلُّ منها حملُّ الـَمثَِل، وأنَّ قواها الباطنة التي تؤثِّر يف ، وجعل قوام احلياة هب

 .(0)«املصنوعات هي ممثول تلك األمثال

ا :  ، ومثالا وممثوالا »وقال أيضا ا ومعقوالا  .(1)«إنَّ اهلل تعاىل أجرى نظام احلكمة عىل أن يكون مجيع ما خلق ِمن خلقه حمسوسا

                                 
وحي الذي يوا2) ق املنطق ف( التأويل يف اصطالح الباطنيَّة : هو الرجوع إىل األصل إلدراك معاين املوجودات، واستنباط جوهر احلقيقة، ومعناها الرُّ

ليم. انظر :   (.123ملصطفى غالب )ص« رفةمفاتيح املع»والعقل السَّ

ا1) عاة يف املجالس التي كانوا يعقدوهنا أسبوعياا، فكان الدَّ تب هذه عي يك( جمالس احلكمة التأويليَّة : هي عبارٌة عن حمارضاٍت ألقاها كبار الدُّ

اعي ليقرأها عىل  ائاما لإلمام مجهور املستجيبْي، فاملجالس ُتنسب داملجالس ويرفعها إىل إمام عرصه، فيوقِّع هذا عليها بعالمته، وخُيرجها إىل الدَّ

اعي هو قا اعي الذي كتبها وقرأها، وقد صيغْت هذه املجالس بحيث تظهر أمام الناس أنَّ اإلمام هو الذي وضعها، وأنَّ الدَّ رئ ما ال إىل الدَّ

مة كتاب   (.0ملحمد كامل حسْي )ص« املجالس املستنرصيَّة»أتى ِمن اإلمام. انظر : مقدِّ

 (.121ملصطفى غالب )ص« مفاتيح املعرفة»( انظر : 3)

اعي اإلسامعييل أبو يعقوب السجستاين )ص« الينابيع»( انظر : 4)  (.21للدَّ

مة كتاب 5)  (.21ملحمد كامل حسْي )ص« املجالس املستنرصيَّة»( انظر : مقدِّ

لعمر رضا كحالة « معجم املؤلِّفْي»ه(. انظر : 400ِمن دعاة الباطنيَّة )ت ( هو أبو نرٍص، هبة اهلل بن موسى بن داود الشريازي، الفاريس، داعيةٌ 6)

(23/244.) 

عاة( »0) ين داعي الدُّ  (.200)ص« ديوان املؤيَّد يف الدِّ

ين الشريازي )ص« املجالس املؤيَّديَّة( »1) اعي اإلسامعييل املؤيَّد يف الدِّ  (.14للدَّ



 

موات واألرض، وهكذا يقوم التأويل عند الباطنيَّة  ِمن أمثلة ما خلق اهلل « الـَمْمثُول»وهكذا ُيؤخذ  يف السَّ

 . (2)باالستدالل باملحسوسات عىل املعقوالت

احلقائق  ريبوهبذا ُيعلم أنَّ الباطنيَّة قد طبَّقْت هذه النظريَّة الفاسدة يف مجيع األمور الرشعيَّة، زاعمْي يف ذلك تق

 لألذهان.

  

                                 
مة كتاب 2)  (.10ملحمد كامل حسْي )ص« نرصيَّةاملجالس املست»( انظر : مقدِّ



 

 باطين للقرآن الكريمعلى التأويل ال« ِل والـَمْمُثوِلالـَمَث»املطلب األوَّل : أثر نظريَّة 

رة، إىل تأويله الباطن فهو ِمن املالئكة الربسلكت الباطنيَّة مسلك التأويل الفاسد للقرآن الكريم، وزعموا أنَّ َمن صار 

لوا يف ذلك قوله تعاىل جر: ]احل چ   ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ چوَمن عمل بالظاهر فهو ِمن الشياطْي الكفرة، وتأوَّ

 .(2)[، ومحلوا اليقْي عىل معرفة التأويل11

ال وقالوا بأنَّ لظواهر القرآن واألخبار بواطن جتري يف الظواهر جمرى الُّلب ِمن ا لقرش، وأهنا بصورها ُتوهم عند اجلهَّ

ا جليَّة، وهي عند العقالء واألذكياء رموٌز وإشاراٌت إىل حقائق ُمعيَّنة، وأنَّ َمن تقاعد عقله عن الغوص عىل  األغبياء ُصَورا

ا إىل االغرتار، كان حتت األوارص واألغالل، باألوزار  (1)ُمَعناى اخلفايا واألرسار، والبواطن واألغوار، وقنع بظواهرها مسارعا

التكليفات الرشعية، ألنَّ َمن ارتقى إىل ِعْلِم الباطن انحطَّ عنه التكليف، واسرتاح ِمن « األغالل»واألثقال، وأرادوا بـــــ 

ُهو250]األعراف:  چ  ک            ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ چأعبائه، وهم املرادون بقوله تعاىل :  ( 3)ا[،  وربَّام َموَّ

ال املنكرين للباطن هم الذين ُأريدوا بقوله تعاىل : باالستشهاد عليه بقوهلم    ڇ  ڇ  چ  چ  چ       چ  ڃ  ڃ چ  إنَّ اجلهَّ

[، وغرضهم األقىص ِمن ذلك هو إبطال الرشائع، فإهنم إذا انتزعوا عن العقائد 23]احلديد:  چ  ڌ      ڍ       ڍ  ڇ  ڇ

ين إذا سقطت الثقة بموجب موجب الظواهر َقَدُروا عىل احلُكم بدعوى الباطن عىل حسب ما ُيوجب االنسالخ عن قواعد  الدِّ

ل عليه  .(4)األلفاظ الرصحية، فال يبقى للرشع ِعصاٌم ُيرجع إليه، وُيعوَّ

، وباطنه ظاهره معجزة رسوله  وقالوا كذلك بأنَّ القرآن الكريم له معناى يف ظاهره، ومعناى يف باطنه، فجعل اهلل 

ُهم، وال   يستطيع أحٌد أن يأيت بظاهر الكتاب غري حممد رسول اهللمعجزة األئمة ِمن أهل بيته، ال يوجد إالَّ عندهم، وال َجدَّ

 .(5)يستطيع أن يأيت أحٌد بباطنه غري األئمة ِمن ذريته، وهو ِعْلٌم متوافٌر بينهم، مستودٌع فيهم

ستدلوا بقوله ا حيث -بزعمهم  -« الباطن»بآياٍت كثريٍة ُتشري إىل معنى « التأويل الباطن»واستدلوا عىل قوهلم بــــ 

[، 210األنعام:  چ  ڃڄ  ڄ  ڄ  ڄ چ: تعاىل  [ ، وقوله10]لقامن:  چٺ  ٺ  ٺ  ٺ   ڀ چ تعاىل :

                                 
 (.110لعبد القاهر البغدادي )ص« الَفْرُق بْْي الِفَرِق »( انظر : 2)

 (.6/1440للجوهري )« الصحاح تاج اللغة وصحاح العربيَّة»( أي : ُمتَْعٌب. انظر : 1)

ين الرازي « خمتار الصحاح»( أي : لبَُّسوا. والتمويه : التلبيس. انظر: 3)  (.302)صلزين الدِّ

 (.21-22للغزال )ص« فضائح الباطنيَّة»( انظر : 4)

اعي اإلسامعييل النعامن بن حيُّون )ص« أساس التأويل»( انظر : 5)  (.32-30للدَّ



 

  ھ   ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ    ڳ   ڳ چ وقوله :

  ٺ  ٺٺ   ٺ  ڀ  ڀ چ[، وقوله : 0]آل عمران:  چ      ۈ  ۈ  ۆ   ۆۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭۓ  ۓ  ے  ے

[،  فقالوا هذه آياٌت تدل وتشري إىل األخذ 53]األعراف:  چ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ   ٿ  ٿ  ٿ

 .(2)للقرآن الكريم« التأويل الباطن»بـــــ 

َما »أنه قال :  ، حيث رووا حديثاا عن النبي «التأويل الباطن»وكذلك استدلوا بأحاديث ال أصل هلا عىل قوهلم بــــ 

 .(1)«َبْطنٌ َنَزَلْت َعيَلَّ ِمَن اْلُقْرآِن آَيٌة إالَّ هَلَـــا َظْهٌر وَ 

ا يف وصفه للقرآن الكريم فقال :  وكذلك رووا عن أمري املؤمنْي عيل بن أيب طالب  َظاِهُرُه َأنِيٌق، َوَباطِنُُه َعِميٌق، »أثرا

 .(4()3)«اَل َتنَْقِِض َعَجائِبُُه، َواَل َتْفنَى َغَرائِبُهُ 

ُسول  عوة الظاهرة قسط الرَّ عوةوِمن َثمَّ  جعلوا الدَّ  .(6)الذي فاض منه عليه جزيل اإلنعام (5)الباطنة قسط َوِصيِّهِ  ، والدَّ

ا بْْي رسول اهلل  ين مقسوما َمثَُلُه َمثَُل  ، فعيلُّ بن أيب طالٍب وبْْي عيلٍّ بن أيب طالٍب  وعىل هذا فإهنم قد جعلوا الدِّ

ُسوِل  ا وباطناا،  بمنزلة النهار؛ لكونه صاحب الليل؛ لكونه صاحب التأويل، ومنزلة الرَّ ين ظاهرا التنزيل الظاهر، ولـامَّ كان الدِّ

ين؛ وهو الباطن، ولذلك كان علياا  ؛ يعني (0)بمنزلة ليلة النصف قام النبي ع بتبليغ الظاهر، ورصف إىل وِصيِّه نصف الدِّ

 .(1)صاحب التأويل

م ِمن تأصيلهم هلذا التأويل الفاسد فإهنم قد اهتموا خمالفيهم  كهم بالظاهر، وعدم إملامهم بعِ ومع ما تقدَّ ْلِم باجلهل لتمسُّ

 .(1)، حتى قالوا بأنَّ توحيد أهل الظاهر هو إىل الرشك أقرب«تأويل الباطن»

                                 
اعي اإلسامعييل النعامن بن حيُّون )ص« أساس التأويل»( انظر : 2)  (.11للدَّ

أُْنِزَل اْلُقْرآُن َعىَل َسبَْعِة َأْحُرٍف، لُِكلِّ »ع :   بن مسعود س قال : قال رسول الل( هذا احلديث ال أصل له، ولكن هناك حديٌث جاء عن عبد اهلل1)

ار يف «آَيٍة ِمنَْها َظْهٌر َوَبْطنٌ  (، 05برقم )« صحيحه»(، وابن حبَّان يف 5241برقم )« مسنده»(، وأبو يعىل يف 1012برقم )« مسنده»، أخرجه البزَّ

مة األلباين : حديٌث 20200برقم )« رياملعجم الكب»والطرباين يف   (.1111برقم )« السلسلة الضعيفة»انظر : «. ضعيف»(، وقال عنه العالَّ

 (.1/150( )05للزخمرشي برقم )« ربيع األبرار ونصوص األخيار»( جاء هذا األثر يف كتاب 3)

اعي اإلسامعييل أيب حاتم الرازي )ص« أعالم النبوة»( انظر : 4) اعي اإلسامعييل النعامن بن حيُّون )ص« اس التأويلأس»(، و11للدَّ  (.30للدَّ

 .( أي : عيل بن أيب طالب 5)

اعي اإلسامعييل عيل بن الوليد اليامين )ص« الذخرية يف احلقيقة»( انظر : 6)  (.223للدَّ

(0. ا مكتمالا  ( أي : عندما يكون القمر بدرا

قائق »( انظر : 1) اميةمسائل جمموعة ِمن احلقائق والدَّ شرت  لـــ ر.« أربعة كتب إسامعيليَّة»ال ُيعرف اسم ُمؤلِّفها، ضمن جمموعة « واألرسار السَّ

 (.36-35وطامن )ص 

اعي اإلسامعييل النعامن بن حيُّون )«  تأويل الدعائم»( انظر : 1)  (.2/6للدَّ



 

كام أهنم ذهبوا إىل تكفري خمالفيهم الذين يعملون بالظاهر دون الباطن، وقالوا : منكر صاحب التأويل كافٌر، وقالوا 

ا : َمن عمل بالظاهر والباط   .(1()2)ن فهو ِمنَّا، وَمن عمل بالظاهر دون الباطن فليس ِمنَّاأيضا

                                 
اعي اإلسامعييل جعفر منصور اليمن )ص« الكشف»( انظر : 2)  (.61للدَّ

اعي اإلسامعييل جعفر منصور اليمن )ورقة « الفرتات والقرانات»طوط ( انظر : خم1)  (.60للدَّ



 

 أويل آيات القرآن الكريميف ت« الـَمَثِل والـَمْمُثوِل»املطلب الثاني : مناذج ِمن أثر نظريَّة 

ه« الـَمثَِل والـَمْمثُولِ »إنَّ نظريَّة  والتابعون  الصحابة ش كان هلا األثر الفاسد يف تأويل آيات القرآن الكريم بغري ما فَّسَّ

بل يف مترير عقائدهم اخلبيثة ِمن  د هلم السُّ هلم بإحسان، ولقد جنحت الباطنيَّة إىل تفسري اآليات عىل ما يوافق أهواءهم، وُيمهِّ

 .-بزعمهم  -خالل هذه التأويالت الفاسدة 

ا عىل هذه النظريَّة الفاسدة : وها استنادا  فِمن تلك اآليات التي فَّسَّ

ع منها اثنا   چ ٻ       ٱ چ [، فقالوا :2]الفاحتة:  چ   ٻ  ٻ  ٻ  ٻ       ٱ چ:  هم لقول اهلل تأويل-2 سبعة أحرٍف، يتفرَّ

بع التي هي  چٻ  ٻچ عرش، ويتلوها اثنا عرش حروف تدل عىل ،  والسورة هي سورة احلمد، وهي سبع آياٍت، فالسَّ

بعة ع منها اثنا عرش تدل عىل أنَّ لك(2)النطقاء السَّ ع منها تسعة يتفىل لَّ ٱُّل ناطٍق اثنا عرش نقيباا، ثم االثنا عرش التي هي ، ويتفرَّ رَّ

بع آياٍت التي ة؛ فذلك تسعة عرش، والسَّ ع منهم بعد كل ناطٍق سبعة أئمة، واثنا عرش ُحجَّ  عرش، فدلَّ ذلك عىل أنَّ النطقاء يتفرَّ

بع، فسورة احلمد ُيستف  چ ٻ       ٱ چ ين السَّ ين ُيستفتح تح هبا كتاب اهلل هي سورة احلمد أمثاٌل ملراتب الدِّ ، كذلك مراتب الدِّ

 .(1)هبا أبواب ِعْلِم ِدين اهلل 

  ھ  ھ  ھ  ہ   ہ   ہ  ہ     ۀ  ۀ  ڻ  ڻ      ڻ  ڻ  ں  ں چ :تأويلهم لقول اهلل -1

، والكتاب (3)، فقالوا : الطور : الناطق [1 - 2]الطور:  چ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ   ۓ  ے      ے  ھ

ق املنشور (4)املسطور : الِعْلم ة، والرَّ ريَّة(5): احلُجَّ قف املرفوع : الكال(6)، والبيت املعمور : الذُّ ، والبحر املسجور : (0)، والسَّ

                                 
بعة»( يقصدون بـــــ 2) ، وقائم الزمان، ويعنون هبم َمن يأيت األنبياء وهم : آدم، ونوح، وإبراهيم، وموسى، وعيسى، وحممد « النطقاء السَّ

اعي اإلسامعييل النعامن بن حيُّون )ص« اس التأويلأس»لينسخ رشيعة َمن قبله بإظهار رشيعٍة جديدٍة. انظر :  « إثبات النبوات»(، و42للدَّ

اعي اإلسامعييل أيب يعقوب السجستاين )ص  (.212للدَّ

شد واهلداية»( انظر : 1) اعي اإلسامعييل جعفر منصور اليمن )ص« الرُّ  (.2للدَّ

ل،  هو آدم « : الناطق( »3) ور األوَّ ل للدَّ ابع. انظر : وهو الناطق األوَّ ور السَّ اعي اإلسامعي« إثبات النبوات»وينتهي بالقائم صاحب الدَّ يل للدَّ

 (.213أيب يعقوب السجستاين )ص

اعي اإلسامعييل جعفر منصور اليمن )ص« الكشف»( أي : ِعْلُم الباطن. انظر : 4)  (.11للدَّ

ة( »5) اعي اإلسامعييل جعفر منصور اليمن « الكشف»ة اهلل يف أرضه. انظر : باعتباره ُحجَّ  هو أمري املؤمنْي عيل بن أيب طالب « : احلُجَّ للدَّ

 (.11)ص

ريَّة( »6) ابق )صيض اهلل عنهامرِمن ُصْلِب عيلٍّ وفاطمة  هم آل بيت النبي « : الذُّ  (.30. انظر : املصدر السَّ

ل؛ وتعني « : الكال( »0) رت األوَّ عاة ُعرفْت يف دور السِّ عاة داعي»هي رتبٌة ِمن مراتب الدُّ ابق )ص«. الدُّ  (.10انظر : املصدر السَّ



 

 .(3)الذي ما له ِمن دافع (1)، والعذاب الواقع : هو القائم(2)الباب

موات : ُهداه. ونوره يف 35]النور:  چ  ھھ   ھ  ھ  ہ  چ:  تأويلهم لقول اهلل -3 [،  فقالوا : نوره يف السَّ

 .(4)األرض : األئمة الذين هُيتدى هبم

بع املثاين 10احلجر: ] چ  ې   ۉ   ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ چ:  تأويلهم لقول اهلل -4 [،  فقالو : السَّ

ابع منهم؛ وهو القائم الذي جيمع اهلل له أمر العباد بعة ِمن بعد النبي ع الذي ينتهي الفضل إىل السَّ  . (5): هم األئمة السَّ

بعة(6)[، فقالوا : هو قائم القيامة25]طه:  چ   ٿ  ٿ  ٿ چ:  تأويلهم لقول اهلل -5  ؛ والذي هو آخر النطقاء السَّ

ور إليه  .(0)الذي ينتهي الدَّ

ا عىل نظريَّة  ذي ُيعدُّ أصالا ، وال«الـَمثَِل والـَمْمثُولِ »هذا غيٌض ِمن فيٍض يف تأويل الباطنيَّة آليات القرآن الكريم استنادا

.ِمن أصول الباطنيَّة ع ين، وترك األحكام الظاهرة للقرآن الكريم مجلةا وتفصيالا د فَِرقَِها؛ ألنه ُيؤدِّي إىل االنسالخ ِمن الدِّ  ىل تعدُّ

  

                                 
ة»هو اسٌم ُيطلق عىل « : الباب( »2) القرامطة »ومعناه : باب الَّسِّ لإلمام، ومستودع أرساره وأعامله، وهو رتبٌة تيل رتبة اإلمام مبارشةا. انظر : « احلُجَّ

 (.61لـــ عارف تامر )ص« بْْي االلتزام واإلنكار

اعي اإلسامعييل جعفر منصور اليمن )ص« الكشف»م الزمان؛ وهو املهدي املنتظر عندهم. انظر : هو قائ« : القائم( »1)  (.11للدَّ

ابق )ص 3)  (.30-11( انظر : املصدر السَّ

ابق )ص 4)  (.35( انظر : املصدر السَّ

اعي اإلسامعييل النعامن بن حيُّون )ص« أساس التأويل»( انظر : 5)  (.333للدَّ

ابق )ص( انظر : املصد6)  (. 333ر السَّ

اعي اإلسامعييل عيل بن الوليد اليامين )« جالء العقول وزبدة املحصول»( انظر : 0) ـ عادل « منتخبات إسامعيليَّة»( ضمن جمموعة 243و234للدَّ لــ

ا.  العوَّ



 

 ن اإلسالم، واإلميانعلى تأويل أركا« ِل والـَمْمُثوِلالـَمَث»يَّة املطلب األوَّل : أثر نظر

، وزعموا أنَّ َمن عرف معنى العبادة سقط عنه  لت الباطنيَّة كلَّ ركِن ِمن أركان الرشيعة، تأويالا ُيورث تضليالا تأوَّ

لوا يف ذلك قوله  .(2)معرفة التأويل [،  ومحلوا اليقْي عىل11]احلجر:  چ   ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ چ: فرضها، وتأوَّ

 وفيام يأيت بياٌن لبعض تأويالهتم الفاسدة التي بنوها عىل أساس هذه النظريَّة الفاسدة.

 * تأويلهم ألركان اإلسالم اخلمسة؛ فِمن ذلك :

 .(1)العرص؛ حيث قالوا : بأنَّ املقصود هبا يف اجلملة : أنه ال إمام إالَّ إمام «ال إله إالَّ اهلل»تأويلهم لكلمة الشهادة -2

 .(4()3)تأويلهم للصالة؛ حيث جاء يف تأويالهتم بأهنا يف احلقيقة هي االتصال باإلمام-1

ة ِمن ذريَّة عيل بن أيب طالٍب -3  .(5)تأويلهم للزكاة؛ حيث جاء يف تأويالهتم بأهنا هي اإلقرار باألئمَّ

 .(6)تأويلهم للصوم؛ حيث جاء يف تأويالهتم بأنه هو الَّسِّ والكتامن-4

 .(0)تأويلهم للحج؛ حيث جاء يف تأويالهتم بأنه هو قصد إمام الزمان، املفرتض الطاعة-5

تَّة؛ فِمن ذلك :  * تأويلهم ألركان اإليامن السِّ

  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ چ:  ، وقوهلم بُألوهيَّة أئمتهم، كام جاء عنهم يف تأويلهم لقوله ألتأويلهم ملعنى ُألوهيَّة اهلل -2

الذي ُيدعى به يف ذلك « اهلل»يف عرصه؛ فهو اسم  : لألئمة، وكلُّ قائمٍ  چ ڄ چالوا : معنى [، فق210: ]األعراف  چ  ڃڃ

 .(1)العرص

                                 
 (.110لعبد القاهر البغدادي )ص« الَفْرُق بْْي الِفَرِق »( انظر : 2)

 (.40للديلمي )ص« يَّة وبطالنهبيان مذهب الباطن»( انظر : 1)

اعي اإلسامعييل جعفر منصور اليمن )ص« الكشف»هو عيل بن أيب طالٍب س. انظر : « : اإلمام»( يقصدون بـــــ 3)  (.51للدَّ

اعي اإلسامعييل إبراهيم بن احلسْي احلامدي )ص« كنز الولد»( انظر : 4)  (.116للدَّ

اعي اإلسام« زهر املعاين»( انظر : 5) ين القريش )صللدَّ  (.04عييل إدريس عامد الدِّ

اعي اإلسامعييل النعامن بن حيون )ص« الرسالة الـُمذهبة»( انظر : 6)  لــــ عارف تامر.« مخس رسائل إسامعيليَّة»( ضمن جمموعة 50للدَّ

اعي اإلسامعييل أيب يعقوب السجستاين )« االفتخار»( انظر : 0)  (.1151للدَّ

 (.205-204اعي اإلسامعييل جعفر منصور اليمن )صللدَّ « الكشف»( انظر : 1)



 

  ڤ  ڤ  ڤ     ٹ   ٹ   ٹ     ٹ  ٿ   ٿ چ:  تأويلهم ملعنى املالئكة؛ حيث جاء يف بعض تأويالهتم لقوله -1

ل  چ ڤ چ  [، فقالوا : بأنَّ 21]آل عمران:  چ  ڤ بع(2)هم املنبعث األوَّ  .(3)املجيبة له عند قيام دعوته (1)ة، والعقول السَّ

ـ عن القرآن الكريم تأويلهم ملعنى ُكتب اهلل -3   ٻ  ٻ  ٻ  ٱ چ ؛ حيث جاء عنهم يف بعض تأويالهتم لقوله 

 .(4)هو أمري املؤمنْي عيل بن أيب طالب لَّ  ٱُّ[، فقالوا : بأنَّ  1 - 2]البقرة:  چ  ڀ  ڀ   ڀ  پپ  پپ   ٻ

   ڀ   ڀ چ:  كام يف قوله  حيث جاء عنهم يف بعض تأويالهتم لرسالة نبيِّنا حممٍد ؛ تأويلهم ملعنى ُرُسِل اهلل -4

ُيبرشِّ بالناطق الذي يأيت بعده، وُينذر قومه  [، فقالوا : هو كلُّ ناطٍق 45]األحزاب: چ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ    ڀ

 .(5)ِمن أئمة دوره

  چڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ      ڤ  ڤ چ : تأويلهم لقوله حيث جاء عنهم يف تأويلهم ملعنى اليوم اآلخر؛ -5

 .(6)باملهدي صاحب الزمانأي:   چڄ  ڄ چ[، فقالوا : 1رة: ]البق

]القمر:   چ   جث        يت  ىت  مت              خت  حت چ:  تأويلهم ملعنى القضاء والَقَدِر؛ حيث جاء عنهم يف تأويلهم لقوله -6

 .(0)[، فقالوا : بأنَّ القضاء والَقَدَر مردُّمها إىل أحكام النجوم، وتأثري األشكال الفلكيَّة41

لومها تأويالا  لوا هبا أركان اإلسالم واإليامن، فام ِمن فريضٍة أو ركٍن إالَّ وتأوَّ وغريها ِمن التأويالت الفاسدة التي تأوَّ

ا، خُيرجهام عن حقيقتهام الرشعيَّة.  فاسدا

  

                                 
ل»( املقصود بـــــ 2) نَّة اإلهليَّة بــــ «العقل الثاين»هو « : املنبعث األوَّ ى يف السُّ ا ثانياا، وأن-بزعمهم  -« القلم»، املسمَّ ه يف الكامل ، وإثباته موجودا

ل، وأنه ال جسٌم، وال يف جسٍم، وأنَّ وجوده ال عن  ٍل. انظر : كاألوَّ ين الكرماين « راحة العقل»قصٍد أوَّ اعي اإلسامعييل أمحد محيد الدِّ للدَّ

 (.121)ص

بعة»( يقصدون بـــــ 1) ر ، وقائم الزمان. انظر : املصدإلسبعٌة ِمن األنبياء وهم : آدم، ونوح، وإبراهيم، وموسى، وعيسى، وحممد « : العقول السَّ

ابق )ص  (. 15السَّ

اعي اإلسامعييل طاهر بن إبراهيم احلارثي اليامين )ص« وار اللطيفةاألن»( انظر : 3)  (.11للدَّ

اعي اإلسامعييل جعفر منصور اليمن )ص« الكشف»( انظر : 4)  (.31للدَّ

اعي اإلسامعييل النعامن بن حيُّون )ص« أساس التأويل»( انظر : 5)  (.321للدَّ

اعي اإلسامعييل جعفر منصور« الكشف»( انظر : 6)  (.16اليمن )ص للدَّ

اعي اإلسامعييل عيل بن حممد « تاج العقائد ومعدن الفوائد»(، و3/500ال ُيعرف هلا مؤلٌِّف )« رسائل إخوان الصفا وخالن الوفا»( انظر : 0) للدَّ

 (.205الوليد )ص



 

 يعة اإلسالميَّةعلى تأويل الشر« ِل والـَمْمُثوِلالـَمَث»املطلب الثاني : أثر نظريَّة 

م ا أثر نظريَّة  تقدَّ عىل تأويل أركان اإلسالم واإليامن عند الباطنيَّة، ومل يقف هبم األمر إىل هذا « الـَمثَِل والـَمْمثُولِ »سابقا

احلد؛ بل ذهبوا إىل تأويل الرشيعة اإلسالميَّة بأكملها، وما جاء فيها ِمن أمٍر وهنٍي رصفوه عن حقيقته الرشعيَّة، وألبسوه لباس 

ا عىل هذه النظريَّةالتأويل الفاس  .(2)د استنادا

 .(1)وقالوا : بأنَّ احلالل؛ هو الواجب إظهاره وإعالنه. واحلرام؛ هو الواجب سرته وكتامنه

ه املعروف، بمجرد شبٍه بينهام، ِمن غري داللٍة، بل وال استعامٍل لذلك اللفظ يف ذلك  كام أهنم محلوا اللفظ عىل غري مسامَّ

 .(3)املعنى الثاين يف اللغة

لوا كلَّ آيات القرآن الكريم، وُسنَِن النبي ع عىل موافقة أساسهم يف التأويل الباطني  .(4)وتأوَّ

  ژ چ :ادون بقوله وقالوا : إنَّ َمن ارتقى إىل ِعْلِم الباطن انحط عنه التكليف، واسرتاح ِمن أعبائه، وهم املر

 .(5)[250]األعراف:   چ  گک            ک  ک  ک  ڑ  ڑ

التكاليف الرشعيَّة عن العبد، فال أمر وال هني، وال حالل وال حرام يزجر العبد عن إتيان  وهبذا يكون قد ُأسقطْت 

ة التأويل الفاسد؛ وفيام يأيت بياٌن  مات بُحجَّ املعايص والسيئات عندهم، وهذا هو الذي دفعهم إىل استحالل املعايص واملحرَّ

مها اهلل  مات التي حرَّ  ك :، فِمن ذللبعض تأويالهتم للمحرَّ

 .(6)تأويلهم للزنى؛ حيث جاء يف بعض تأويالهتم أنه هو اتصال املستجيب ِمن غري شاهدٍ -2

ه إىل طلب معرفة اإلمام-1  .(0)تأويلهم للخمر؛ حيث جاء يف بعض تأويالهتم أنه هو ما يرصف العقل عن التوجُّ

غبة يف اإلكثار-3 با؛ حيث جاء يف بعض تأويالهتم أنه هو الرَّ  .(1)، وطلب احلطام، وإفشاء األرسارتأويلهم للرِّ

اعتقادهم يف التكاليف الرشعيَّة، واملنقول عنهم؛ اإلباحة املطلقة ورفع احلجاب، ... : »محه اهللر (1)ويف هذا يقول الغزال

                                 
 (.40للديلمي )ص« بيان مذهب الباطنيَّة وبطالنه»( انظر : 2)

ين الطيبي )ص« لحضورالدستور ودعوة املؤمنْي ل»( انظر : 1) اعي اإلسامعييل شمس الدِّ  لعارف تامر.« أربع رسائل إسامعيليَّة»( ضمن 00للدَّ

د عىل املتفلسفة والقرامطة والباطنيَّة»( انظر : 3)  (.325البن تيميَّة )ص« ُبغية املرتاد يف الرَّ

 (.161لعبد القاهر البغدادي )ص« الَفْرُق بْْي الِفَرِق »( انظر : 4)

 (.21للغزال )ص« فضائح الباطنيَّة»انظر : ( 5)

ين الطيبي )ص« الدستور ودعوة املؤمنْي للحضور»( انظر : 6) اعي اإلسامعييل شمس الدِّ  لعارف تامر.« أربع رسائل إسامعيليَّة»( ضمن 02للدَّ

ابق )ص0)  (.02( انظر : املصدر السَّ

اعي « الدستور ودعوة املؤمنْي للحضور»( انظر : 1) ين الطيبي )صللدَّ  لعارف تامر.« أربع رسائل إسامعيليَّة»( ضمن 02اإلسامعييل شمس الدِّ

ين، حممد بن حممد بن حممد بن أمحد الغزال، الطويس، الشافعي، صاحب التصانيف املعروفة )1) ة، أبو حامد، زين الدِّ ه(. 505ت( هو الفقيه، احلُجَّ



 

له اإلمام، ... فإذا أحاطوا ِمن جهة اإلمام بحقا ق األمور ئويقولون ال بد ِمن االنقياد للرشع يف تكاليفه عىل التفصيل الذي ُيفصِّ

 .(2)«واطَّلعوا عىل بواطن هذه الظواهر انحلَّْت عنهم هذه القيود، وانحطَّْت عنهم هذه التكاليف الَعَملِيَّة

بون،  ين عليها فهم معذَّ ال بِِعْلِم الباطن، فام داموا مستمرِّ وذهبوا كذلك إىل القول بأنَّ التكاليف الرشعيَّة موظفٌة عىل اجلهَّ

 .(1)الباطن ُوضعْت عنهم أغالل التكاليف، وسعدوا باخلالص منهافإذا نالوا ِعْلَم 

يقولون بِِقَدِم  (5)زنادقةٌ  (4)الذي يصح عندي ِمن ِدين الباطنيَّة أهنم دهريَّةٌ : » محه اهللر(3)ويف هذا يقول عبد القاهر البغدادي

ُسَل والرشائع كلَّها؛ مليلها إىل استباحة كلِّ ما يميل   .(6)«إليه الطبعالَعامَلِ وُينكرون الرُّ

ا :  عوة إىل ِدين املجوس»وقال أيضا نَّة (0)إنَّ غرض الباطنيَّة؛ الدَّ لون عليها القرآن والسُّ  .(1)«بالتأويالت التي يتأوَّ

ين، وهيدم قواعد اإلسالم ِمن أساسه؛ وذلك  لت الباطنيَّة الرشيعة اإلسالميَّة بتأويٍل يوجب االنسالخ ِمن الدِّ وهكذا تأوَّ

ا عىل هذه النظريَّة الفاسدة الكاسدة.استنادا   ا واعتامدا

                                 
 (.4/126البن خلكان ) «وفيَّات األعيان وأنباء أبناء الزمان»انظر : 

 (.40-46للغزال )ص« فضائح الباطنيَّة»( انظر : 2)

ابق )ص1)  (.50( انظر : املصدر السَّ

ة، البارع، املتفنِّن، األستاذ، أبو منصور، عبد القاهر بن طاهر البغدادي، الشافعي )ت3) مة، احلُجَّ « سري أعالم النبالء»ه(. انظر : 411( هو العالَّ

 (.20/501للذهبي )

ْهِريَّة( »4) ا. انظر :« : الدَّ ا بنفسه، وكذلك يكون أبدا جالء » هم طائفٌة ِمن األقدمْي، جحدوا الصانع املدبِّر للَعامَلِ، وزعموا أنَّ الَعامَلَ مل يزل موجودا

 (.211لأللويس )ص« العينْْي يف حماكمة األمحدْين

هر. انظر : هو اسٌم ُيطلق عىل َمن يقول بدوام بق« : الزنادقة( »5)  (.20/240البن منظور )« لسان العرب»اء الدَّ

 (.101)ص« الَفْرُق بْْي الِفَرِق ( »6)

، والظلمة حم« : املجوس( »0) ثٌة. دوهم الذين أثبتوا أصلْْي ومها : )النُّور والظلمة(، وزعموا أنه ال جيوز أن يكونا قديمْْي وأزليْْي، بل النُّور أزلٌّ

 (.1/31للشهرستاين )« حلامللل والنِّ »انظر : 

 (.100)ص« الَفْرُق بْْي الِفَرِق ( »1)



 

 «ِل والـَمْمُثوِلالـَمَث»املطلب الثالث : نقد نظريَّة 

؛ وذلك الشتامهلا عىل تأويالٍت خبيثٍة، هتدف هلدم أحكام « الـَمثَِل والـَمْمثُولِ »إنَّ نظريَّة  ةا ةا إحلاديَّ ُتعترب نظريَّةا ُكفريَّ

ين بالُكليَّة، ونرش االنحالل واإلباحيَّة، ولبيان نقد هذه النظريَّة جيدر ذكر الرشيعة اإلسالميَّة، وتد عو إىل االنسالخ ِمن الدِّ

 بعض أقوال أهل الِعْلِم يف بيان حقيقتها، وما آلْت إليه ِمن التأويل الفاسد.

مة ابن حزٍم األندلِّس فيه، وجهٌر ال رِسَّ حتته، كلُّه برهاٌن  واعلموا : أنَّ ِدين اهلل ـ ظاهٌر ال باطن: »محه اهللر(2)يقول العالَّ

ا وباطناا؛ فهي دعاوى وخمارق يانة رِسا مل يكتم ِمن الرشيعة   . واعلموا : أنَّ رسول اهلل (1)ال مساحمة فيه، ... وكلُّ َمن ادَّعى للدِّ

، أ ، أو ابن عمٍّ  ِمن الرشيعة كتمه عن كلمةا فام فوقها، وال أطلع أخصَّ الناس به؛ ِمن زوجٍة، أو ابنٍة، أو عمٍّ
ٍ
و صاحٍب عىل يشء

، وال رمٌز، وال باطٌن غري ما دعا الناس كلُّهم إليه، ولو كتمهم شيئاا َلـاَم بلَّغ  (3)األمحر واألسود ورعاة الغنم، وال كان عنده ع رِسٌّ

ا عن ما مىض عليه نبيُّكم كام ُأِمَر، وَمن قال هذا فهو كافٌر، فإياكم وكلَّ قوٍل مل ُيبْيَّ سبيله، وال وضح دليله،  جا    وال تعوُّ

 .»(4)وأصحابه 

ِمن رتبة كلِّ فِْرَقٍة ِمن فَِرِق  (5)وعند هذا ينبغي أن يعرف اإلنسان أنَّ رتبة هذه الِفْرَقِة أخسُّ : »  رمحه اهلل الغزالويقول 

وتغيري األلفاظ عن موضوعاهتا،  ،(6)الضالل؛ إذ ال نجد فِْرَقةا ينقض مذهبها بنفس املذهب سوى هذه؛ إذ مذهبها إبطال النظر

َز أن ي ا اللفظ فقد ُجوِّ ا النظر فقد أبطلوه، وأمَّ ا نظٌر، أو نقٌل. أمَّ ر أن ينطلق به لساهنم إمَّ اد ربدعوى الرموز، وكلُّ ما ُيتصوَّ

 .(0)«باللفظ غري موضوعه، فال يبقى هلم معتصمٌ 

يلمي عيليَّة كلُّها تأويالٌت فاسدٌة رديئٌة، ال يدل عليها ُسنٌَّة وال كتاٌب، إنَّ تأويالت الباطنيَّة اإلسام: » محه اهللر(1)ويقول الدَّ

                                 
مة، الفقيه، البحر، ذو الفنون واملعارف، أبو حممد، عيل بن أمحد بن سعيد بن حزٍم، الفاريس األصل، ثم األندلِّس، القرطبي2) صاحب  ،( هو العالَّ

 (.122و21/214للذهبي )« سري أعالم النبالء»ه(. انظر : 456التصانيف )ت

هٌة وباطلٌة. انظر : 1)  (.16/310للزبيدي )« تاج العروس ِمن جواهر القاموس»( أي : مموَّ

 ( ُذكر يف معنى األمحر واألسود قوالن :3)

مرة. -أ  فقيل : هم العجم والعرب؛ ألنَّ الغالب عىل ألوان العجم احلمرة والبياض، والغالب عىل ألوان العرب األُدمة والسُّ

 (.1/301البن قرقول )« مطالع األنوار عىل صحاح اآلثار»إلنس واجلن؛ فاإلنس هم األمحر، واجلن هم األسود. انظر : وقيل : هم ا -ب

 (.11-1/12« )الِفَصل يف امللل واألهواء والنِّحل( »4)

 (.1/252البن فارس )« مقاييس اللغة»( أي : أحقر. انظر : 5)

 (.2/11للتهانوي )« ف اصطالحات الفنون والعلومموسوعة كشا»( أي : ِعْلُم الكالم. انظر : 6)

 (.53-51للغزال )ص« فضائح الباطنيَّة( »0)

يلمي، اليامين، ِمن فقهاء الزيديَّة )ت1) مة، املجتهد، حممد بن احلسن الدَّ ملحق البدر الطالع بمحاسن َمن بعد »ه(. انظر : 022( هو الفقيه، العالَّ

ابع  (.1/214ني )ملحمد زبارة احلس« القرن السَّ



 

 .(2)«وهي باطلٌة عند أول األلباب، خارجٌة عن احلقِّ والصواب

: ُيظهرون موافقة املسلمْي، وُيبطنون خالف ذلك، وهم رشٌّ ِمن  (3)واملالحدة: »محه اهللر(1)ويقول شيخ اإلسالم ابن تيميَّة

عي أنَّ الباطن الذي ُيبطنه ِمن الُكفر هو حقيقة اإليامن.  املنافقْي، فإنَّ  املنافقْي نوعان : نوٌع ُيظهر اإليامن وُيبطن الُكفر، وال يدَّ

عي أنَّ ما ُتبطنه ِمن الُكفر هو حقيقة اإليامن، ... فهم جيمعون بْْي إبطان الُكفر وبْْي دعواهم أنَّ ذلك الباطن هو  واملالحدة تدَّ

 .(4)«أهل العرفان...اإليامن عند 

مة ابن القيِّم سلَّطت الباطنيَّة التأويل عىل هذه األمور، وجعلوها أمثاالا مرضوبة ُأريد هبا خالف : » محه اهللر(5)ويقول العالَّ

، وهلم يف التأويل ُكتٌب مستقلٌَّة نظري ُكتب اجلهميَّة الا يات يف تأويل آ (6)حقائقها وظواهرها، وجعلوا القرآن والرشع كلَّه مؤوَّ

فات وأحاديثها  .(0)«الصِّ

 فساد هذه النظريَّة النكراء، وما حتمله ِمن تأويٍل فاسٍد ألحكام الرشيعة اإل
ٍ
الميَّة، سوبعد رسد هذه النقول يتبْيَّ بجالء

وهي يف احلقيقة زيٌغ وُكفٌر، ُأريد ِمن خالهلا هدم قواعد اإلسالم، ونزع الثقة ِمن األحكام الرشعيَّة، مما ُيوجب االنسالخ عن 

د هلم مترير عقائدهم الُكفريَّة، وآراءهم اإلحلاديَّة. ين، وُيمهِّ  قواعد الدِّ

  

                                 
 (.43)ص« بيان مذهب الباطنيَّة وبطالنه( »2)

الم بن عبد اهلل بن اخلرض بن حممد بن ا1) ين، أمحد بن عبد احلليم بن عبد السَّ بَّاين، أبو العباس، تقي الدِّ رض بن عيل بن عبد خل( هو الشيخ، اإلمام الرَّ

اين، نزيل  ريَّة ِمن مناقب شيخ اإلسالم »ه(. انظر : 011التي مل ُيسبق إىل مثلها )ت، وصاحب التصانيف «دمشق»اهلل ابن تيميَّة احلرَّ العقود الدُّ

 (.21البن عبد اهلادي )ص« أمحد بن تيميَّة

بوا هبذا االسم؛ ألهنم ينفون الصانع، ويقولون بتأثري الكواكب، وُيلحدون يف اهلل «الباطنيَّة»هو أحد ألقاب « : املالحدة( »3) ونه. ، وجيحدأل، وُلقِّ

 (.14للديلمي )ص« بيان مذهب الباطنيَّة وبطالنه»انظر : 

سائل املنرييَّة»( ضمن 2/141« )رسالة الظاهر والباطن( »4)  «.جمموعة الرَّ

ين، حممد بن أيب بكر بن أيوب بن سعد بن َحِريز بن مكِّ 5) مة، األصول، البارع، املتفنِّن، أبو عبد اهلل، شمس الدِّ رعي، ( هو اإلمام، العالَّ ي، الزُّ

مشقي، احلنبيل، املعروف بـــــ   (.1/215للصفدي )« الوايف بالوفيَّات»ه(. انظر : 052، صاحب التصانيف املفيدة )ت«ابن قيِّم اجلوزيَّة»الدِّ

مرقندي، وهو ِمن اجلربيَّة اخلالصة، ظهرْت بدعته بـــــ « : اجلهميَّة( »6) بـــــ  له سلم بن أحوز املازين، وقت«ترمذ»هم أصحاب جهم بن صفوان السَّ

ا. انظر : امللل والنِّحل« مرو»  «يف آخر ُملِْك بني ُأميَّة، وقال : ال جيوز أن يوصف الباري ـ بصفٍة يوصف هبا خلقه؛ ألنَّ ذلك يقِض تشبيها

 (.2/16للشهرستاين )

د عىل اجلهميَّة واملعطِّلة( »0)  (.2/314« )الصواعق املرسلة يف الرَّ



 

 ه وإنجازه، وهذه أهم النتائج، والتوصيَّات التي جاءْت فيه.عىل إمتام يف ختام هذا البحث أمحد اهلل 

 أوًَّلا : النتائج.

ٌة فلسفيٌَّة يف األصل وتعني عمليَّة التمييز بْْي احلقيقة والظاهر.« الـَمثَِل والـَمْمثُولِ »أنَّ نظريَّة -2  هي نظريَّ

ل َمن قال هبذه النظريَّة هو الفيلسوف اليوناين أفالطون-1  .أنَّ أوَّ

 أنَّ هذه النظريَّة دخلْت عىل بالد املسلمْي يف عهد اخلالفة العباسيَّة يف زمن اخلليفة املأمون العبايس.-3

 ُتعترب هذه النظريَّة هي قاعدة التأويل، والركن الركْي الذي تعتمد عليه الباطنيَّة يف مجيع تأويالهتا.-4

وهنا ِمن مفاخرهم التي يتميَّزون هبا.أنَّ الباطنيَّة تعترب هذه النظريَّة ِمن اخلصائص -5 ون هبا عن غريهم، ويعدُّ  التي خيتصُّ

 أنَّ الباطنيَّة ذهبوا إىل تكفري خمالفيهم الذين يعملون بالظاهر فقط دون الباطن.-6

ين، وترك األحكام الظاهرة للقرآن الكريم وللرشيعة مجلةا -0 . أنَّ اهلدف ِمن هذه النظريَّة هو االنسالخ ِمن الدِّ  وتفصيالا

 ثانًيا : التوصيَّات.

راسة هلذه العقائد، ونقدها وتفنيدها.-2 ة اإلسالميَّة قدياما وحديثاا؛ تستوجب الدِّ  أنَّ خفاء وخطر عقائد الباطنيَّة عىل األُمَّ

قلٍَّة ليحذر منها حاٍث مستحتتوي ُكتب علامء الِفَرِق واملقاالت عىل عقائد فَِرِق الباطنيَّة؛ فحبَّذا لو خرجْت هذه العقائد يف أب-1

 املسلمون.

أنَّ نفوذ فَِرِق الباطنيَّة يف عرصنا احلارض عرب وسائل اإلعالم والقنوات الفضائيَّة؛ لتستوجب احلاجة لتحذير املسلمْي، -3

ليه عقائد طوْت عوحتصْي أبنائهم ِمن هذه العقائد اإلحلاديَّة الُكفريَّة عرب مؤلَّفاٍت وحمارضاٍت وندواٍت ُتبْيِّ خبث ما ان

 الباطنيَّة.

ة قدياما وحديثاا بتكفريها.-4  أنَّ فِْرَقَة الباطنيَّة فِْرَقٌة خارجٌة عن ِدين اإلسالم، وقد أفتى علامء األُمَّ

  



 

 

 القرآن الكريم.-2

نَِن بنقل العدل عن العدل عن رسول اهلل »-1 ام، أبو تأليف : اإلم -« صحيح مسلم = املسند الصحيح املخترص ِمن السُّ

ين ضيلِّ  -حتقيق : يارس حسن  -هـ( 162احلسْي، مسلم بن احلجاج القشريي، النيسابوري )ت  -وعامد الطيَّار  -عز الدِّ

سالة نارشون   م.1026 - ـه2430 -الطبعة الثانية  -النارش : مؤسسة الرِّ

د، التميمي، محد بن حبان بن معاذ بن معبتأليف : أبو حاتم، حممد بن حبان بن أ -« صحيح ابن حبان برتتيب ابن بلبان»-3

سالة نارشون  -حتقيق : شعيب األرناؤوط  -هـ( 354الدارمي، البستي )ت  لطبعة ا -لبنان  -بريوت  -النارش : مؤسسة الرِّ

 م.2113 - ـه2424 -الثانية 

 -بريوت  -النارش : دار صادر  -هـ( 611تأليف : زكريا بن حممد بن حممود القزويني )ت -« آثار البالد وأخبار العباد»-4

 لبنان.

اعي اإلسامعييل أبو يعقوب، إسحاق السجستاين )ت -« إثبات النبوات»-5  -حتقيق : عارف تامر  -( ـه362تأليف : الدَّ

 الطبعة الثانية. -لبنان  -بريوت  -النارش : دار املرشق 

اعي اإلسامعييل النعامن بن ح -« أساس التأويل»-6  -حتقيق : عارف تامر  -( ـه363يون التميمي املغريب )تتأليف : الدَّ

 لبنان. -بريوت  -النارش : منشورات دار الثقافة 

اعي اإلسامعييل أبو حاتم الرازي )ت -« أعالم النبوة»-0 اقي  -( ـه311تأليف : الدَّ املؤسسة العربيَّة  -النارش : دار السَّ

 م.1003 - ـه2413 -الطبعة األوىل  -للتحديث الفكري 

نَّة  -( ـه2400تأليف : إحسان إهلي ظهري )ت -« اإلسامعيليَّة تاريخ وعقائد»-1  -الهور  -النارش : إدارة ترمجان السُّ

 باكستان.

مشقي )ت -« األعالم»-1 ين بن حممود بن حممد بن عيل بن فارس الزركيل، الدِّ النارش : دار  -هـ( 2316تأليف : خري الدِّ

 م.1001 - ـه2411  -عة اخلامسة عرش الطب -العلم للماليْي 

اعي اإلسامعييل أبو يعقوب، إسحاق السجستاين )ت -« االفتخار»-20 حتقيق : إسامعيل قربان حسْي  -ه( 362تأليف : الدَّ

 م.1001 -ه 2411 -الطبعة األوىل  -لبنان  -بريوت  -النارش : دار الغرب اإلسالمي  -بوناواال 

اعي اإلسامعييل طاهر بن إبراهيم احلارثي اليامين )تتأ -« األنوار اللطيفة»-22  ه(.514ليف : الدَّ

دي، الربكتي )ت -« التعريفات الفقهيَّة»-21  -ه( 2315تأليف : حممد عميم اإلحسان املجدِّ

 م.1003 -هـ 2414 -الطبعة األوىل  -باكستان  -النارش : دار الكتب العلميَّة 

حتقيق : ضبطه وصححه مجاعة  -هـ( 126حممد بن عيل الزين الرشيف، اجلرجاين )ت  تأليف : عيل بن -« التعريفات»-23

 م.2113-هـ 2403 -الطبعة األوىل  -لبنان  -بريوت  -النارش : دار الكتب العلميَّة  -ِمن العلامء بإرشاف النارش 



 

 -رش : مطبعة اجلوائب النا -ه( 2304تأليف : أمحد فارس بن يوسف الشدياق )ت -« اجلاسوس عىل القاموس»-24

 هـ.2111 -الطبعة األوىل  -قسطنطينيَّة 

ين الطيبي )ت -« الدستور ودعوة املؤمنْي للحضور»-25 اعي اإلسامعييل شمس الدِّ النارش : دار  -ه( 603تأليف : الدَّ

 م.2101 -الطبعة األوىل  -لبنان  -بريوت  -مكتبة احلياة 

اعي اإلسامعييل عيل بن الوليد اليامين )تتأليف :  -« الذخرية يف احلقيقة»-26  -بريوت  -النارش : دار الثقافة  -ه( 621الدَّ

 م.2102 - ـه2312الطبعة األوىل  -لبنان 

اعي اإلسامعييل النعامن بن حممد بن حيون املغريب التميمي )ت -« الرسالة املذهبة»-20 حتقيق : عارف  -ه( 363تأليف : الدَّ

 م.2156 -الطبعة األوىل  -سوريا  -دمشق  -إلنصاف للتأليف والطباعة والنرش النارش : دار ا -تامر 

شد واهلداية»-21 اعي اإلسامعييل جعفر منصور اليمن )ت -« الرُّ  حتقيق : حممد كامل حسْي. -ه( 310تأليف : الدَّ

حتقيق  -هـ( 313، الفارايب )ت تأليف : أبو نرص، إسامعيل بن محاد اجلوهري -« الصحاح تاج اللغة وصحاح العربيَّة»-21

 م.2110 - هـ2400 -الطبعة الرابعة  -لبنان  -بريوت  -النارش : دار العلم للماليْي  -: أمحد عبد الغفور عطار 

د عىل اجلهميَّة واملعطِّلة»-10 ين، حممد بن أيب بكر بن أيوب،  -« الصواعق املرسلة يف الرَّ تأليف : أبو عبد اهلل، شمس الدِّ

 -الرياض  -النارش : دار العاصمة  -حتقيق : عيل بن حممد الدخيل اهلل  -هـ( 052)ت« ابن قيِّم اجلوزيَّة»عروف بـــــ امل

 م.2111 -هـ 2401 -الطبعة األوىل  -اململكة العربيَّة السعوديَّة 

اعي اإلسامعييل جعفر منصور اليمن )ت -خمطوط  -« الفرتات والقرانات»-12  (.60)ورقة  -ه( 310تأليف : الدَّ

تأليف : أبو منصور، عبد القاهر بن طاهر بن حممد بن عبد اهلل البغدادي،  -« الَفْرُق بْْي الِفَرِق وبيان الِفْرَقِة الناجية»-11

 م.2100 -ـ ه2310 -الطبعة الثانية  -لبنان  -بريوت  -النارش : دار اآلفاق اجلديدة  -هـ( 411التميمي، اإلسفراييني )ت 

هـ( 315تأليف : أبو هالل، احلسن بن عبد اهلل بن سهل بن سعيد بن حييى بن مهران العسكري )ت  -« الفروق اللغويَّة»-13

 مرص. -القاهرة  -النارش : دار العلم والثقافة للنرش والتوزيع  -حتقيق : حممد إبراهيم سليم  -

طبعة ال -سوريا  -دمشق  -النارش : دار الطليعة اجلديدة  -تأليف : عارف تامر  -« القرامطة بْْي االلتزام واإلنكار»-14

 م.2116 - ـه2426 -األوىل 

اعي اإلسامعييل جعفر منصور اليمن )ت -« الكشف»-15 النارش : دار  -حتقيق : مصطفى غالب  -ه( 310تأليف : الدَّ

 م.2114 - ـه2404 -الطبعة األوىل  -لبنان  -بريوت  -األندلس للنرش والتوزيع 

 -القاهرة  -النارش : دار الفكر العريب  -حتقيق : حممد كامل حسْي  -ال ُيعرف اسم املؤلِّف  -« املجالس املستنرصيَّة»-16

 م.2141 -الطبعة األوىل  -مرص 

ين هبة اهلل الشريازي )ت -« املجالس املؤيَّديَّة»-10 اعي اإلسامعييل املؤيَّد يف الدِّ مصطفى حتقيق :  -( ـه400تأليف : الدَّ

 لبنان. -بريوت  -النارش : دار األندلس للطباعة والنرش والتوزيع  -غالب 



 

لفي  -هـ(  360تأليف : أبو القاسم، سليامن بن أمحد الطرباين )ت -« املعجم الكبري»-11 حتقيق : محدي بن عبد املجيد السَّ

 .م2113 - ـه2403 -الطبعة الثانية  -النارش : دار إحياء الرتاث العريب  -

حتقيق : عبد  -هـ( 541تأليف : أبو الفتح، حممد بن عبد الكريم بن أيب بكر أمحد الشهرستاين )ت  -« امللل والنِّحل»-11

 م.2161 - ـه2310 -الطبعة األوىل  -مرص  -القاهرة  -النارش : مؤسسة احللبي  -العزيز حممد الوكيل 

إرشاف  -ترمجة : جمموعة ِمن املرتمجْي  -وج . أو . أرمسون  -ان ري تأليف : جوناث -« املوسوعة الفلسفيَّة املخترصة»-30

 م.1023 - ـه2433 -الطبعة األوىل  -مرص  -القاهرة  -النارش : املركز القومي للرتمجة  -: زكي نجيب حممود 

ة يف األديان واملذاهب واألحزاب املعارصة»-32 إرشاف :  -شباب اإلسالمي تأليف : الندوة العامليَّة لل -« املوسوعة امليَّسَّ

 م.1000 -هـ 2410 -الطبعة الرابعة  -النارش : دار الندوة العامليَّة للطباعة والنرش والتوزيع  -مانع بن محاد اجلهني 

ين، خليل بن أيبك بن عبد اهلل الصفدي )ت -« الوايف بالوفيَّات»-31 حتقيق : أمحد األرناؤوط  -ه( 064تأليف : صالح الدِّ

 م.1000 -هـ 2410-الطبعة األوىل  -لبنان  -بريوت  -النارش : دار إحياء الرتاث  -مصطفى تركي  -

اعي اإلسامعييل أبو يعقوب، إسحاق السجستاين )ت -« الينابيع»-33  -حتقيق : مصطفى غالب  -( ـه362تأليف : الدَّ

 م.2165 - الطبعة األوىل -لبنان  -بريوت  -النارش : املكتب التجاري للنرش والتوزيع 

د عىل املتفلسفة والقرامطة والباطنيَّة أهل اإلحلاد ِمن القائلْي باحللول واالحتاد»-34 تأليف : أبو العباس،  - «ُبغية املرتاد يف الرَّ

مشقي )ت  اين، احلنبيل، الدِّ ين، أمحد بن عبد احلليم بن عبد السالم بن عبد اهلل بن حممد ابن تيمية احلرَّ حتقيق  -هـ( 011تقي الدِّ

 -هـ 2425 - الطبعة الثالثة-اململكة العربيَّة السعوديَّة  -املدينة املنورة  -النارش : مكتبة العلوم واحلكم  -: موسى الدويش 

 م.2115

الرياض  -النارش : مكتبة املعارف  -( ـه022تأليف : حممد بن احلسن الديلمي )ت -« بيان مذهب الباطنيَّة وبطالنه»-35

 حتقيق : ر . شرت وطامن. -لعربيَّة السعوديَّة اململكة ا -

تأليف : أبو الفيض، حممد بن حممد بن عبد الرزاق احلسيني، الزبيدي، امللقَّب  -« تاج العروس ِمن جواهر القاموس»-36

قْي  -هـ( 2105)ت « مرتىض الزبيدي»بـــــ   الكويت. -النارش : دار اهلداية  -حتقيق : جمموعة ِمن املحقِّ

اعي اإلسامعييل عيل بن حممد الوليد )ت -« تاج العقائد ومعدن الفوائد»-30  -حتقيق : عارف تامر  -( ـه621تأليف : الدَّ

ين للطباعة والنرش   م.2111 - ـه2403 -الطبعة الثانية  -لبنان  -بريوت  -النارش : مؤسسة عز الدِّ

اعي اإلسامعييل النعام -« تأويل الدعائم»-31 النارش : مؤسسة األعىل  -ه( 363ن بن حيون التميمي، املغريب )تتأليف : الدَّ

 م.1006 - ـه2416 -الطبعة األوىل  -لبنان  -بريوت  -للمنشورات 

 النارش : دار ابن حزم للطباعة والنرش -تأليف : حممد خري بن رمضان بن إسامعيل يوسف  -« تكملة معجم املؤلِّفْي»-31

 م.2110 -هـ 2421 -لطبعة األوىل ا -لبنان  -بريوت  -والتوزيع 

اعي اإلسامعييل عيل بن الوليد اليامين )ت -« جالء العقول وزبدة املحصول»-40 ا  -( ـه621تأليف : الدَّ حتقيق : عادل العوَّ



 

ة  -  سوريا. -دمشق  -النارش : مطبعة اجلامعة السوريَّ

ين، نعامن بن حممود بن عبد اهلل اآللويس )ت تأليف : أبو الربك -« جالء العينْْي يف حماكمة األمحدْين»-42 ات، خري الدِّ

 م.2112 -هـ 2402 -الطبعة األوىل  -النارش : مطبعة املدين  -هـ( حتقيق : عيل السيد صبح املدين 2320

ين داعي الدعاة»-41 ين هبة اهلل الش -« ديوان املؤيَّد يف الدِّ اعي اإلسامعييل املؤيَّد يف الدِّ  -ه( 400ريازي )تتأليف : الدَّ

 م.2141 -الطبعة األوىل  -مرص  -القاهرة  -النارش : دار الكاتب املرصي  -حتقيق : حممد كامل حسْي 

ين الكرماين )ت -« راحة العقل»-43 اعي اإلسامعييل أمحد محيد الدِّ النارش  -حتقيق : مصطفى غالب  -( ـه421تأليف : الدَّ

 م.2160 -الطبعة األوىل  -لبنان  -بريوت  -يع : دار األندلس للطباعة والنرش والتوز

النارش :  -هـ( 513تأليف : أبو القاسم، حممود بن عمر بن أمحد الزخمرشي )ت -« ربيع األبرار ونصوص األخيار»-44

 م.2111 -هـ 2421 -الطبعة األوىل  -لبنان  -بريوت  -مؤسسة األعلمي 

 لبنان. -بريوت  -النارش : دار صادر  -: ال ُيعرف اسم املؤلِّف  تأليف -« رسائل إخوان الصفا وخالن الوفا»-45

اين، احلنبيل،  -« رسالة الظاهر والباطن»-46 الم بن تيمية احلرَّ ين، أمحد بن عبد احلليم بن عبد السَّ تأليف : أبو العباس، تقي الدِّ

مشقي )ت  سائل املنرييَّة»ضمن جمموعة  -هـ( 011الدِّ  .ـه2343 -الطبعة األوىل  -دارة الطباعة املنرييَّة النارش : إ -« الرَّ

ين القريش )ت -« زهر املعاين»-40 اعي اإلسامعييل إدريس عامد الدِّ النارش  -حتقيق : مصطفى غالب  -ه( 101تأليف : الدَّ

راسات والنرش والتوزيع   م.2112 - ـه2422 -الطبعة األُوىل  -لبنان  -بريوت  -: املؤسسة اجلامعيَّة للدِّ

ين بن احل -« سلسلة األحاديث الضعيفة واملوضوعة وأثرها السيئ يف األُمَّة»-41 اج تأليف : أبو عبد الرمحن، حممد نارص الدِّ

اململكة العربيَّة السعوديَّة  -الرياض  -دار النرش : دار املعارف  -هـ( 2410نوح بن نجايت بن آدم األشقودري، األلباين )ت

 م.2111 -هـ 2421 -الطبعة األوىل  -

ين، حممد بن أمحد بن عثامن بن قايامز الذهبي )ت  -« سري أعالم النبالء»-41  -هـ( 041تأليف : أبو عبد اهلل، شمس الدِّ

قْي  سالة نارشون  -إرشاف الشيخ : شعيب األرناؤوط  -حتقيق : جمموعة ِمن املحقِّ  -لثالثة الطبعة ا -النارش : مؤسسة الرِّ

 م.2115 -هـ 2405

ريَّة ِمن مناقب شيخ اإلسالم أمحد بن تيميَّة»-50 ين، حممد بن أمحد بن عبد اهلادي بن  -« العقود الدُّ تأليف : شمس الدِّ

مشقي، احلنبيل )ت   لبنان. -بريوت  -النارش : دار الكتاب العريب  -حتقيق : حممد حامد الفقي  -هـ( 044يوسف الدِّ

ين، أمحد بن القاسم بن خليفة بن يونس اخلزرجي،  - «عيون األنباء يف طبقات األطباء»-52 تأليف : أبو العباس، موفَّق الدِّ

 لبنان. -بريوت  -النارش : دار مكتبة احلياة  -حتقيق : نزار رضا -هـ( 661)ت « ابن أيب أصيبعة»املعروف بـــــ 

د بن سعيد بن حزم األندلِّس، القرطبي، تأليف : أبو حممد، عيل بن أمح -« الِفَصل يف امللل واألهواء والنِّحل»-51

 مرص. -القاهرة  -النارش : مكتبة اخلانجي  -هـ( 456الظاهري )ت 

 -حتقيق : عبد الرمحن بدوي  -هـ( 505تأليف : أبو حامد، حممد بن حممد الغزال، الطويس )ت -« فضائح الباطنيَّة»-53



 

 يت.الكو -حولِّ  -النارش : مؤسسة دار الكتب الثقافيَّة 

 -مرص  -القاهرة  -النارش : دار الفكر العريب  -م( 2160تأليف : حممد كامل حسْي )ت -« يف أدب ِمرص الفاطميَّة»-54

 م.2141 -الطبعة األوىل 

 -إرشاف : زكي نجيب حممود  -ترمجة : جمموعة ِمن املرتمجْي  -تأليف : ويليام جيمس ديورانت  -« قصة احلضارة»-55

 -هـ 2401 -الطبعة األوىل  -تونس  -املنظمة العربيَّة للرتبية والثقافة والعلوم  -لبنان  -بريوت  -جليل النارش : دار ا

 م.2111

تأليف : أبو حممد، الطيب بن عبد اهلل بن أمحد بن عيل باخمرمة، اهلجراين،  -« قالدة النحر يف وفيَّات أعيان الدهر»-56

اململكة العربيَّة  -جدة  -النارش : دار املنهاج  -خالد زواري  -: بو مجعة مكري حتقيق  -هـ(  140احلرضمي، الشافعي )ت 

 م.1001 -هـ 2411 -الطبعة األوىل -السعوديَّة 

اعي اإلسامعييل إبراهيم بن احلسْي احلامدي )ت -« كنز الولد»-50 النارش  -حتقيق : مصطفى غالب  -ه( 550تأليف : الدَّ

 م.2116 -الطبعة األوىل  -لبنان  -بريوت  -نرش والتوزيع : دار األندلس للطباعة وال

ين، حممد بن مكرم بن عيل بن منظور األنصاري، الرويفعي، اإلفريقي  -« لسان العرب»-51 تأليف : أبو الفضل، مجال الدِّ

 م.1003 - ـه2413 -الطبعة الثالثة  -مرص  -القاهرة  -النارش : دار احلديث  -هـ( 022)ت 

ين، حممد بن أيب بكر بن عبد القادر احلنفي، الرازي )ت  -« الصحاح خمتار»-51  -هـ( 666تأليف : أبو عبد اهلل، زين الدِّ

 -بعة اخلامسة الط -لبنان  -صيدا  -بريوت  -الدار النموذجيَّة  -النارش : املكتبة العرصيَّة  -حتقيق : يوسف الشيخ حممد 

 م.2111  - ـه2410

اميةمسائل جمموعة ِمن »-60 ة ضمن جمموعة أربعة كتب إسامعيليَّ -ال ُيعرف اسم املؤلِّف  -« احلقائق والدقائق واألرسار السَّ

 ـه2416 -الطبعة األوىل  -سوريا  -دمشق  -النارش : التكوين للطباعة والنرش  -اعتنى بتصحيحها : ر . شرت وطامن  -

 م.1006

هـ( 300عيل بن املثنى بن حييى بن عيسى بن هالل التميمي، املوصيل )ت تأليف : أبو يعىل، أمحد بن  -« مسند أيب يعىل»-62

 م.2114 -ه 2404 -الطبعة األوىل  -سوريا  -دمشق  -النارش : دار املأمون للرتاث  -حتقيق : حسْي سليم أسد  -

ي، املعروف عبيد اهلل العتك تأليف : أبو بكر، أمحد بن عمرو بن عبد اخلالق بن خالد بن -« مسند البزار = البحر الزخار»-61

ارش : الن -صربي عبد اخلالق الشافعي  -عادل بن سعد  -حتقيق : حمفوظ الرمحن زين اهلل  -هـ( 111)ت « البزار»بـــــ 

 م.2111 - ـه2401 -الطبعة األوىل  -اململكة العربيَّة السعوديَّة  -املدينة املنورة  -مكتبة العلوم واحلكم 

تأليف : أبو إسحاق، إبراهيم بن يوسف بن أدهم الوهراين، احلمزي، املعروف  -« عىل صحاح اآلثار مطالع األنوار»-63

النارش : وزارة األوقاف والشؤون  -حتقيق : دار الفالح للبحث العلمي وحتقيق الرتاث  -هـ( 561)ت « ابن قرقول»بــــ 

 م.1021 -هـ 2433 -الطبعة األوىل -قطر  -اإلسالميَّة 



 

مشقي ) -« جم املؤلِّفْيمع»-64 النارش : مكتبة  -هـ( 2401تأليف : عمر بن رضا بن حممد راغب بن عبد الغني كحالة، الدِّ

 لبنان. -بريوت  -دار إحياء الرتاث العريب  -املثنى 

ين للطباعة والنرش  -م( 2112تأليف : مصطفى غالب ) -« مفاتيح املعرفة»-65  لبنان -بريوت  -النارش : مؤسسة عز الدِّ

 م.2113 - ـه2403 -الطبعة الثانية  -

ازي )ت -« مقاييس اللغة»-66 الم  -هـ( 315تأليف : أبو احلسْي، أمحد بن فارس بن زكرياء القزويني، الرَّ حتقيق : عبد السَّ

 م.2101 -هـ 2311 -الطبعة األوىل  -لبنان  -بريوت  -النارش : دار الفكر  -حممد هارون 

ابعملحق البدر ا»-60  تأليف : حممد بن حممد بن حييى بن زبارة -« لطالع بمحاسن َمن بعد القرن السَّ

 لبنان. -بريوت  -النارش : دار املعرفة  -هـ( 2312احلسني، اليامين، الصنعاين )ت 

تأليف : حممد بن عيل بن حممد حامد بن حممد صابر الفاروقي،  -« موسوعة كشاف اصطالحات الفنون والعلوم»-61

 -ألوىل الطبعة ا -لبنان  -بريوت  -النارش : مكتبة لبنان نارشون  -حتقيق : عيل دحروج  -هـ( 2251نفي، التهانوي )ت احل

 م.2116

ين، أمحد بن حممد بن إبراهيم بن أيب بكر ابن  -« وفيَّات األعيان وأنباء أبناء الزمان»-61 تأليف : أبو العباس، شمس الدِّ

 لبنان. -بريوت  -النارش : دار صادر  -حتقيق : إحسان عباس  -هـ( 612)ت خلكان الربمكي، اإلربيل 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 


