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 ومن ، له مضل فال اهللا يهده من ، أعمالنا سيئات ومن أنفسنا شرور من باهللا ونعوذ ، ونستغفره ونستعينه حنمده ، هللا احلمد إن
 يدي بني تعاىل اهللا أرسله ، ورسوله عبده حممدا أن وأشهد ، له شريك ال وحده ، اهللا إال إله أال وأشهد ، له هادي فال يضلل
 ريب فصلوات ، اليقني أتاه حىت جهاده حق اهللا يف وجاهد ، األمة ونصح ، األمانة وأدى ، الرسالة فبلغ ، ونذيرا بشريا الساعة
  : بعد أما مث ، الدين يوم إىل بسنته واسنت ، ديه اهتدى من وعلى عليه

 عظيمة شريفة رسالة لتدارس ، املبارك الس هذا ينعقد ، اآلخر ربيع شهر من 9 اجلمعة يوم مساء ، السعيد املساء هذا ففي
 إعادة عن السابقة اجللسة يف حديثنا أغنانا وقد ، اهللا رمحه تيمية ابن اإلسالم شيخ ، حبق اإلسالم شيخ بنان خطها ، باا يف مفيدة
  . اهللا رمحه به التعريف

 به تعاىل اهللا أخرج الذي ، قيدةالع علم هو ، اإلسالم علوم وأعظم ، الدين مباحث أشرف أن واألخوات اإلخوة أيها خيفى وال
 ما هي ، البينة هذه} البينة تأتيهم حىت منفكني واملشركني الكتاب أهل من كفروا الذين يكن مل {، النور إىل الظلمات من الناس
 على اهللا من لقد {،} احلق ودين باهلدى رسوله أرسل الذي هو {احلق ودين اهلدى من ، وسلم عليه اهللا صلى ، حممدا به اهللا بعث
 ضالل لفي قبل من كانوا وإن واحلكمة الكتاب ويعلمهم ويزكيهم آياته عليهم يتلوا أنفسهم من رسوال فيهم بعث إذ املؤمنني
  . {مبني

 وتعاىل سبحانه اهللا أن ريب وال ، املعلوم شرف على متوقف ، العلم شرف فإن ، وجل عز باهللا العلم هو الدين مباحث أعظم وإن
 صلى نبيه به ومساه ، نفسه به مسى مبا ، بالصفات األمساء علم هو باهللا والعلم ، العلوم أشرف هو به فالعلم ، معلوم أشرف هو ،
 الباب هذا ففقه ، العلى والصفات احلسىن األمساء من ، وسلم عليه اهللا صلى نبيه به ووصفه ، نفسه به ووصف ، وسلم عليه اهللا
 ، له تبع بعده ما مث ، الشريف العلم هذا على منصبة ، ومؤمنة مؤمن كل مهة تكون أن وينبغي ، املطالب وأعلى ، املقاصد أعظم
 حتدوه حمبة ، منه وهيبة ، للرب حمبة ذلك أورثه ، واجلمال اجلالل أمساء معاين فيه وحلت ، وجل عز باهللا املؤمن قلب  عمر فإذا
 يبتغون يدعون الذين أولئك {ورجاء وخوف حمبة إال العبادة وهل ، عاصيهم عن حتجِزه خشية وأورثه ، إليه وتسوقه ، معبوده إىل
  . {عذابه وخيافون رمحته ويرجون أقرب أيهم الوسيلة رم إىل

 ، واملتفلسفة ، الكالم أهل من ، ضل من فيه ضل الذي ، الباب هذا يف ندخل أن قبل ، بلغ ومن الكرميات أيتها الكرام أيها
 لكم أرسم أن أود ، حتريف احلقيقة يف هو الذي ، التأويل فؤوس عليها فسلطوا ، وبينتها ، وضوحها مع أبوابه عليه واشتبهت
 ، الصفات نصوص حيال الناس انقسام لكم تصور" احلموية الفتوى "يف ، اهللا رمحه تيمية ابن اإلسالم شيخ رمسها ، ذهنية خارطة
 تعاىل اهللا وحفظ ، األفهام م وضلت ، األقدام م زلت وكيف ، لشريفا العلم هذا تلقي يف ومشارم مذاهبهم تنوعت وكيف
  . السنة وصحيح الكتاب ناطق من به اعتصموا مبا ، واالحنراف الزيغ من واجلماعة السنة أهل

  : أقسام ستة إىل الصفات نصوص حيال الناس تعاىل اهللا رمحه قسم

  . ظاهرها على أجروها قسمان-1

  . ظاهرها خالف على اأجروه وقسمان -2

 . توقفا وقسمان -3

 . حاصرة قسمة
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 أخرب ما : قالوا ، واجلماعة السنة أهل : فأوهلما ، ظاهرمها على وأحاديث آيات من الصفات نصوص أجريا ناللذا القسمان أما -
 حديثا وأحسن ، قيال أصدق تعاىل اهللا ألن ؛ حقيقته على حق فهو ، وسلم عليه اهللا صلى نبيه عنه أخرب أو ، نفسه عن به تعاىل اهللا
 نفيا ، نفسه عن به تعاىل اهللا أخرب ما فكل ، خيانة وال ، وفهاهة عي وال جهل وال كذب املعصوم خلرب يتطرق أن ميكن فال ،

 على هو بل ، تهمبخلوقا التمثيل يقتضي ال وظاهره ، ظاهره على فهو وإثباتا نفيا ، وسلم عليه اهللا صلى نبيه عنه أخرب أو ، وإثباتا
  . وحبمده سبحانه به يليق ما

 الصفات نصوص : قالوا فإم ، التمثيل أهل ، املشبهة هم : ظاهرها على الصفات نصوص أجرى أنه ادعى الذي الثاين الفريق
 ووجها ، وبصرا اومسع ، علما له بأن أخربنا فإذا ، احملسوس املشهود يف نعهده ما إال ظواهرها من نعقل ال وحنن ، ظواهرها على
 ، كسمعنا ومسع ، كعلمنا علم فله ، املوجودات يف عهدناه قد ما هو وظاهرها ، ظاهرها على نثبتها فإننا ، ذلك غري إىل ، ويدا
  . التمثيل أهل هم فهؤالء ، باهللا والعياذ ذلك غري إىل ، كوجوهنا ووجه ، كيدنا ويد ، كبصرنا وبصر

  : فأحدمها ، الظاهر خالف على هي : قال منهما كال أن مبعىن ، ظاهرها خالف ىعل أجرياها اللذان القسمان أما

 .  التأويل أهل -

 عنه أخرب أو ، نفسه عن به تعاىل اهللا أخرب ما إن : يقولون ، التحريف أهل : احلقيقة يف وهم ، التأويل أهل ، أنفسهم مسوا هكذا
 ابتكار يف عقولنا نعمل أن لنا وينبغي ، الظاهر خالف ، جمازيا معىن له إن بل ، ظاهره على ليس أنه ، وسلم عليه اهللا صلى نبيه
 إىل ، الوجه تأويل يف جنتهد أن فينبغي ، وجها له بأن أخربنا فلو ، الظاهر خالف معىن إىل ، ظاهره عن املعىن تصرف ، الئقة معان
 ، ظاهره عن ذلك نصرف أن فينبغي ، يدا له بأن أخربنا ذاوإ ، الثواب أو الذات : بالوجه املراد : نقول كأن ، به يليق معىن
 : نقول بأن ، ظاهره عن ذلك نصرف أن فينبغي ، استوى بأنه نفسه عن أخربنا وإذا ، القدرة أو النعمة باليد املراد : ونقول
 ، واجتهادا تفقها ذلك قلنا وإمنا ، دليل وال ، علم من أثارة لدينا ليس ، هذا قلنا إذا وحنن ، ذلك حنو أو ، استوىل مبعىن استوى
 -  زعموا - أرادوا وإمنا ، علم من أثارة أو دليل إىل هذا يف يرتكزون ال بأم أقروا فقد ، باطل معىن الذهن إىل يتبادر ال حىت
  . التعطيل يف ووقعوا ، التمثيل من ففروا ، التمثيل يف يقع أن عن العقل صون

  : أنفسهم يسمون من فهم ، ظاهرها خالف على حترى:  يقولون الذين اآلخر الفريق أما

  . التفويض أهل -

 ميكن ال ، والفعلية ، اخلربية الصفات هذه من ، نفسه عن به اهللا أخرب ما : قالوا القوم أن وذلك ؛ التجهيل أهل احلقيقة يف وهم
 هو بل ، يعلمه أن ألحد سبيل وال ، املعىن هذا نعرف ال لكنا ، الظاهر هذا خيالف معىن هلا أن بد وال ، ظاهرها على تكون أن

  . زعموا هكذا ، يعلمه وسلم عليه اهللا صلى النيب وال ، أحد يعلمه ال ، متاما جمهول ، جمهول

ا التأويل أهل أن) : التأويل أهل (سابقيهم وبني بينهم ما ففرقأهل اوأم ، أنفسهم تلقاء من ، بديل مبعىن وأتوا ، الظاهر املعىن نفَو 
 .  نقلَ وال عقلَ ال ، مسدودا موصدا الباب أبقوا بل ، بديل مبعىن يأتوا  ومل ، الظاهر املعىن نفوا فإم ، التجهيل

  : طريقتني على توقفا فقد ، األمر هذا يف توقفا اللذان الفريقان أما

 ، وحسب بالقراءة نكتفي ، إجيابا وال سلبا ال ، ئاشي نقول وال ، وأحاديثها ، الصفات آيات نقرأ : فقال الفريقني هذين أحد أما
  . متاما األمر هذا عن ألسنتنا وال ، عقولنا نصرف ال لكنا ، أشبه ما أو ، الرواية أو ، التالوة ثواب بذلك ونبتغي

 إليه ذهب ما هو رادامل يكون أن جيوز أي ، األمرين وجنوز ، ونتلوها ، نقرؤها : قالوا فإم ، توقف الذي اآلخر الفريق وأما
 إىل ، ظواهرها عن صرفها من التأويل أهل فعله ما املراد يكون أن وجيوز ، باهللا الالئق على ظواهرها على إجرائها من السلف
  . تعيينه يف اجتهدوا معىن
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الواقفتني الطائفتني بني ما ففرق :  

  . شيئا تثبت ومل توقفت األوىل الطائفة أن -

  . األمرين وجوزت فتوقفت ، ثانيةال الطائفة وأما -

 اختلف ملا هدوا قد فإم ، واجلماعة السنة أهل وهم ، األوىل الطائفةَ إال ، والصواب واهلدى احلق جانبت قد الطوائف هذه وكل
 فأثبتوا ، قيصةون شائبة كل من وبرئوا ، اجلالل ونعوت ، الكمال صفات من له ينبغي ما وجل عز هللا وأثبتوا ، بإذنه احلق من فيه
 نزهه أو ، كتابه يف عنه نفسه نزه عما اهللا ونزهوا ، سنته يف وسلم عليه اهللا صلى نبيه له أثبته أو ، كتابه يف ، لنفسه أثبت ما هللا
 ، صنما يعبد املمثل أن ذلك ؛ تعطيل بال وترتيها ، متثيل بال إثباتا ، اهللا حبمد مذهبهم فجاء ، وسلم عليه اهللا صلى نبيه عنه

  . العلى والصفات احلسىن األمساء له الذي اهللا يعبد فإنه املثبت املوحد وأما ، عدما يعبد واملعطل

 من كثريا فيها وأزال ، والصفات األمساء باب يف كبرية وفوائد ، عظيمة أصوال مجع قد ، الرسالة هذه يف اإلسالم وشيخ
  . بينة وال اهللا علم بال الناس بعض فيه خاض الذي اخلضم هذا يف تعاىل اهللا مراد وبني ، املتكلمون فيها وقع اليت االلتباسات

  . "والتأويل املتشابه يف اإلكليل "االسم ذا الرسالة هذه عرفت وقد

 ، العرب لسان يف ، منظور ابن ، اللسان صاحب قال هكذا ، باجلوهر مزينة ، الرأس على جتعل عصابة : هو اللغة يف واإلكليل
 يف اهللا رمحه الشيخ إن إذ ؛ النساج وضع من التسمية هذه كانت ورمبا ، التاج هي أي ، باجلوهر مزينة عصابة كليلاإل : قال
 امسا أو ، عنوانا يصنع أن ، النساج من أو ، الطالب من يقع ما وكثريا ، االسم ذا هذه رسالته مسى قد أنه إىل يشر مل ، ثناياها
  . اهللا رمحه الشيخ كتب ما ونقرأ ، تعاىل باهللا فلنستعن ، غريها عن مييزها لكي ؛ معينة لرسالة

  : منت

 فصل وسلم وآله حممد سيدنا على اهللا وصلى العاملني رب هللا احلمد الدمشقي احلراين تيمية بن أمحد العباس أبو اإلسالم شيخ وقال
 الشيطان يلقي ما ليجعل{  : قوله إىل } أمنيته يف لشيطانا ألقى متىن إذا إال نيب وال رسول من قبلك من أرسلنا وما { تعاىل قوله
 فيؤمنوا ربك من احلق أنه العلم أوتوا الذين وليعلم } { بعيد شقاق لفي الظاملني وإن قلوم والقاسية مرض قلوم يف للذين فتنة
 . { مستقيم صراط إىل آمنوا الذين هلادي اهللا وإن قلوم له فتخبت به

 اعترافا للحق تلني ال جامدة يابسة تكون أن إما ألا وذلك ؛ خمبتة ومؤمنة مرض وذات قاسية : أقسام ثالثة بالقلو اهللا جعل 
 . جامدة يابسة تكون ال أو وإذعانا

 ذلك ألن ؛ العلم فيه يرتسم وال اإلميان فيه يكتب وال ينطبع ال احلجر مبرتلة اليابس اجلامد وهو القاسي هو " األول " ف 
 . قابال لينا حمال يستدعي

 فيه الذي هو فالثاين . واحنالل ضعف مع لينه يكون أو لينه مع لقوته عنه يزول ال فيه ثابتا احلق يكون أن إما خيلو ال " الثاين " و 
 شتبط وال تلتوي ال يابسة جامدة تكون أن فإما مثال كاليد اجلسد أعضاء مبرتلة القلب أن وذلك . اللني القوي هو واألول مرض
 تكون أو مرض فيه الذي مثل فذلك ومرضها لضعفها عاجزة مريضة ضعيفة تكون أو القاسي القلب مثل فذلك بعنف تبطش أو

 الشكوك من املرض فإن ؛ املرض عن خرج وبالعلم القسوة عن خرج فبالرمحة الرحيم العليم القلب مثل فهو ولني بقوة باطشة
 . والشبهات

  : شرح

 وال رسول من قبلك من أرسلنا وما {وجل عز اهللا قول ومها ، احلج سورة يف ، اآليتني اتني هذه رسالته اهللا رمحه الشيخ استهل
 الكتاب أهل عن تعاىل اهللا قال كما ، التالوة هي األمنية فإن" قرأ"و" تال "مبعىن هنا ومتىن} أمنيته يف الشيطان ألقى متىن إذا إال نيب
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 رسول من ، وسلم عليه اهللا صلى ، نبيه قبل أرسل ما بأنه ، تعاىل اهللا فأخرب ، جمردة قراءة إال : أي} أماين إال الكتاب يعلمون ال{
 ذهب من إليه ذهب كما ، مترادفني ليسا وأما ، النيب غري الرسول أن على تدلنا} نيب وال رسول من {اجلملة وهذه ، نيب وال
 به حيصل ، إلقائه من شيئا ، ويتلوه النيب يقرؤه فيما يدخل ، الشيطان أن أي }أمنيته يف الشيطان ألقى متىن إذا إال {، الناس من
 ذلك وراء من احلكمة بني مث} حكيم عليم واهللا آياته اهللا يحكم مث الشيطان يقيل ما اهللا فينسخ {قال تعاىل اهللا فأخرب ، لبس نوع
 ، املريض القلب وهو ، القلوب أنواع من نوع هذا نإذ} مرض قلوم يف للذين فتنة الشيطان يلقي ما ليجعل{ : فقال ،
 الذين وليعلم . بعيد شقاق لفي الظاملني وإن {، القاسي القلب وهو ، القلوب أنواع من الثاين النوع وهذا} قلوم والقاسية{

  . املخبت القلب : وهو ، الثالث النوع هو هذا إذن} قلوم له فتخبت به فيؤمنوا ربك من احلق أنه العلم أوتوا

 إما فهي ، الثالثة األقسام هذه عن خترج ال القلوب وأن ، الثالثي التقسيم هذا اآليات هذه من ، تعاىل اهللا رمحه الشيخ استمد فقد

:  

  . املطمئن املؤمن قلب : وهو ، خمبت قلب -

  . العنيد الكافر قلب : وهو ، قاس قلب وإما -

  . القلبني هذين بني يتراوح ، بني بني : مريض قلب وإما -

 يابسة تكون ال أو ، للحق تلني ال جامدة يابسة تكون أن إما القلوب إن : فقال ، وتقسيما ، سربا ههنا اهللا رمحه الشيخ جعل وقد
 اليت القلوب تلك بقيت ، إليه تذعن وال ، احلق تقبل ال اليت هي : بأا اليابسة وعرف ، األوىل القسمة حيث من هذا ،" جامدة
 أو ، املؤمن قلب فذلك ، هينة ، لينة أا مبعىن ، بالكلية يابسة غري تكون أن إما وهي ، درجتني على أا بني ، يابسة تكون ال

 تأملت لو فإنك ، القلب على فقط ينطبق ال هذا وأن ، ينبغي كما تتأثر وال ، تستجيب ال أا حبيث ، آفة نوع فيها يكون
 مرونة عدم أو ، بعنف إما لكن ، حركة نوع فيها يد تكون أن وإما ، بالكلية تتحرك ال ، شالء يدا كانت رمبا ، اليد أن لوجدت

 ميت قلب ثَم ، هكذا قلوم ، اإلخوة أيها الناس فلهذا ، ولني ، بقوة لكن ، وتعطي تأخذ أا مبعىن ، تبطش يدا تكونه أن أو ،
 إال يرد ومل ذكرنا عن توىل عمن فأعرض {تعاىل اهللا قول وعليه ، الكافر قلب وهو ، والذكرى املواعظ فيه تؤثر ال ، عليه موصد
  . {الدنيا احلياة

  . ملوحياته ويستجيب ، اإلميان فيه ويكتب ، اإلميان به ينطبع الذي ، املؤمن قلب وهو ، حي قلب وثَم

 .  مريض قلب القلبني وبني

 محلها من العلم أهل من فإن ، وتفسريها  ، نزوهلا سبب يف ، املفسرين اختالف ىلإ ننبه أن ينبغي ، اآلية هلذه الشيخ ذكر ومبناسبة
 إال آهلتنا يذكر مل حممدا إن : قالت قريشا أن روي قد أنه وذلك ، الغرانيق قصة وهي ، والسري األخبار يف رويت قصة  على
 أن فكان ، له نستجيب لكنا ، خبري آهلتنا ذكر أنه فلو ، آهلتنا به يذكر مبا امللل من وغريهم والنصارى اليهود يذكر ومل ، بسوء
 . والعزى الالت أفرأيتم {تعاىل اهللا قول بلغ فلما ، النجم سورة : الرواية يف ورد كما ، وسلم عليه اهللا صلى النيب عليهم قرأ
 ، املشركون فرح فحينئذ ، لترجتى شفاعتهن وإن ، العلى الغرانيق هي تلكم : تالوته يف الشيطان ألقى } األخرى الثالثة ومناة
 ، السجود من يتمكن مل ، كبريا شيخا كان املغرية بن الوليد إن حىت ، سجدوا} واعبدوا هللا فاسجدوا {السورة آخر بلغ فلما
 ، أسلمت قد قريشا أن ظنوا ، األمر هذا احلبشة إىل املهاجرين بلغ فلما : اإلخباريون قال ، عليه وسجد ، تراب من كفا فأخذ
  . بلغهم ما خالف على األمر فوجدوا ، فعادوا

 : أثبتها وممن ، آخرون وردها ، بعضهم فأثبتها ، إثباا يف العلم أهل اختلف قد ، الكرميات أيتها ويا ، الكرام أيها الرواية هذه
  . متصل جيد بسند رواها فقد ، البزار أثبتها وممن ، جيد بسند ورواها ، اهللا رمحه ، الطربي جرير ابن
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  . منقطعة مرسلة فيها الروايات عامة إن : وقال ، ردها إىل فمال ، اهللا رمحه كثري ابن أما

 نسف يف ، اانيق نصب "بعنوان رسالة فيها وألف ، األلباين الدين ناصر حممد الشيخ ، الشام عالمة : املتأخرين من ردها وممن
 .  سندا فأبطلها ،" الغرانيق قصة

 يكون وكيف ؟ آخرها يف ويسجدون ، آهلتهم تذم أن املشركون يقبل كيف إذ ؛ املعىن حيث من نكارة فيها لروايةا أن شك وال
 هي تلك : يقال مث } األخرى الثالثة ومناة . والعزى الالت أفرأيتم {تعاىل اهللا يقول كيف إذ ؛ بعضا ينقض وبعضه مقبوال الكالم
 تناقض هذا} سلطان من ا اهللا أنزل ما وآباؤكم أنتم مسيتموها أمساء إال هي إن {يقال مث ، لترجتى شفاعتهن وإن ، العلى الغرانيق

 .  الظاهرة النكارة هذه لوجود ؛ تثبت ال القصة أن يؤيد فهذا ، يستقيم ال

 الشيطان نأ ، صريح بشكل دلت قد اآلية فإن ، احلديثية الناحية من وإسقاطها ، القصة هذه إبطال على حىت : حال كل وعلى
 إما ، السامعني على فيها يلبس ما فيها أدخل أنه أي ، أمنيته يف الشيطان ألقى ، تال أي : متىن إذا أنه ، قطعا ، النيب قراءة يف يلقي
 ، التشابه يف أصال ، اآلية هذه ، اهللا رمحه الشيخ فجعل ، اهللا رمحه الشيخ كالم يف سيأيت كما ، املبلَغ مسع يف وإما ، املبلِّغ لفظ يف
 ؛ وجل عز اهللا من إحكام التشابه هذا يعقب مث ، تشابه ذلك عن فينشأ ، وإلقائه الشيطان فعل من حيصل أن ميكن التشابه أن أي

 املدخل هذا من اهللا رمحه الشيخ وجل ذلك فألجل ؛ بإحكام التشابه ذلك فيقابل ، آياته اهللا حيكم مث ، الشيطان يلقي ما اهللا فينسخ
  . املهمة املسألة هذه ملناقشة

  : منت

 به فيؤمنوا ربك من احلق أنه العلم أوتوا الذين وليعلم{  : قوله ويف . واإلخبات واإلميان بالعلم هؤالء عدا من وصف وهلذا
 من طائفة يتومهه كما - اإلميان درجة عن ارتفعوا العلم أهل أن ليس اإلميان على يدل العلم أن على دليل } قلوم له فتخبت
 أنزل وما إليك أنزل مبا يؤمنون واملؤمنون منهم العلم يف الراسخون لكن{  : تعاىل قال كما واإلميان العلم معهم بل - املتكلمة
 . اآلية } اهللا كتاب يف لبثتم لقد واإلميان العلم أوتوا الذين وقال{  : تعاىل وقال } قبلك من

 قد أنه وذلك ؛ بينهما انفكاك ال ، اإلميان قرين العلم أن : وهو ، عليه لشيخا نبه ، اإلخوة أيها مهم ملحظ هذا ، نعم : شرح
 ، اإلميان درجة إىل ومسوا ، العلم درجة عن ارتفعوا قد ، والواليات املقامات أصحاب أن ، الصوفية من املبطلني بعض ادعى
 املرء دازدا كلما ، ينفصالن ال قرينان واإلميان العلم أن قواحل ، مرتبة إثر مرتبة أو ، جيتمعان ال أو ، نقيضان واإلميان العلم وكأن
  . إميانا ازداد علما

 أوتوا الذين أن هنا أخرب فإنه اآلية هذه نظري } ربنا عند من كل به آمنا يقولون العلم يف والراسخون{  : فقوله هذا وعلى : منت
 ريب موضع املوضعني وكال } ربنا عند من كل به آمنا{  : ملتشابها يف يقولون أم هناك وأخرب رم من احلق أنه يعلمون العلم
 . لغريهم وشبهة

 جرى قد يكن مل وإن ، عمران آل آية إىل أشار ، اهللا رمحه الشيخ أن : وهو ، القوي االستدالل هذا إىل تلتفتوا أن أرجو : شرح
 فأما متشاات وأخر الكتاب أم هن حمكمات آيات همن الكتاب عليك أنزل الذي هو {تعاىل اهللا قول وهي ، ذلك قبل ذكر له

 به آمنا يقولون العلم يف والراسخون اهللا إال تأويله يعلم وما تأويله وابتغاء الفتنة ابتغاء منه تشابه ما فيتبعون زيغ قلوم يف الذين
 .  {األلباب أولو إال يذكر وما ربنا عند من كل

 غري ، جممل بإميان هي ، العلم يف الراسخني طريقة أن ، متوهم توهم فرمبا} به آمنا قولوني العلم يف والراسخون {قال أنه تأملوا
 اإلميان بني مجعوا قد ، العلم يف الراسخني أن على تدل ، احلج آية اآلية هذه إن : وقال ، ذلك الشيخ فنفى ، بعلم مقرون
 أنزل مبا يؤمنون واملؤمنون منهم العلم يف الراسخون لكن {خرىاأل اآلية يف وتعاىل سبحانه اهللا قال ولذلك ، والعلم والتحقيق
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 أنه أي} قلوم له فتخبت به فيؤمنوا ربك من احلق أنه العلم أوتوا الذين وليعلم {احلج آية يف وقال} قبلك من أنزل وما إليك
 يقولن فال} ربك من احلق أنه العلم أوتوا الذين وليعلم {والعلم اإلميان بني ومجعوا حققوا قد لكنهم ، وشبهة ريبة مقام واملقام
 املتأخرون ادعاه كما ، يدققوا ومل ، حيققوا ومل ، جممل بعلم اكتفوا إمنا العلم يف الراسخني أن على تدل ، عمران آل آية إن : قائل
 ربك من احلق أنه العلم واأوت الذين وليعلم {احلج آية يف عنهم ذلك قال كما ، وبينة علم عن } به آمنا {قالوا إم بل ، ال ،

  . {به فيؤمنوا

  : منت

 مما اهللا نسخه الذي ضد هنا احملكم وجعل آياته اهللا حيكم مث اهللا ينسخه مما الشيطان يلقي فيما وهنا املتشابه يف هناك الكالم فإن
  ؛ الشيطان ألقاه

 اهللا فينسخ{  : قوله أعلم واهللا أرادوا . املنسوخ " ملتشابها " و الناسخ هو " احملكم " إن : املتقدمني املفسرين من طائفة قال وهلذا
 . اهللا شرعه ما رفع ال الشيطان ألقاه ما رفع هنا والنسخ.  } آياته اهللا حيكم مث الشيطان يلقي ما

  : العلماء اصطالح يف معان عدة له النفخ أن ، اهللا رعاكم يا اعلموا ، نعم

 هذا ، متأخر شرعي دليل حبكم ، متقدم شرعي دليل حكم رفع : واصطالحا ، واإلزالة تغيريال لغة يعين : األصوليني عند فالنسخ
 يف ، سنة أو كتاب من ، آخر دليل يعقبه مث ، وكذا بكذا األمر يف ، حديث يأيت أو ، آية ترتل أن أي ، األصوليني عند النسخ هو
 .  باألحكام لقيتع ، األصوليني عند النسخ هو هذا ، املتقدم الدليل ذلك رفع

 أن كما ، نسخا ذلك فيعدون ، امل وتقييد ، العام ختصيص أيضا يشمل فإنه ، ذلك من دائرة أوسع : السلف عن النسخ لكن
 سبحانه اهللا فإن ، شيئا ألقى قد الشيطان كان فإذا ، الشيطان ألقاه ما رفع يف يستخدم أيضا النسخ أن على دلت أيضا احلج آية

 .  النسخ استعماالت يف البيان من مزيدا اهللا رمحه الشيخ وسيذكر ، آياته وحيكم ، اللبس يزيل بأن ، ينسخه وتعاىل

  : منت

 فيه يدخل واملنسوخ . أخرى املنسوخ ومقابل تارة املتشابه مقابل احملكم جعل اهللا أن : وهو بعد فيما ذلك وجه إىل أشرت وقد 
 حيتمل ألنه متشابه هذا فإن املطلق وتقييد العام كتخصيص راجح ملعارض اهرهظ ترك ظاهر كل - العام -  السلف اصطالح يف

 ذلك يف فإن حكمه رفع ما وكذلك مبراد ليس الذي املعىن من فيه يتوهم ما رفع وإحكامه متشابه فإنه امل فيه ويدخل معنيني
 عرف الناسخ عرف فإذا ؟ املنسوخ من الناسخ عرفت هل : يقولون كانوا وهلذا ؛ القرآن معاين يف الشيطان يلقيه ملا نسخا مجيعه
 جعل } آياته اهللا حيكم مث { ذلك بعد وقوله . واملتشابه احملكم يقال كما واملنسوخ احملكم : يقال أن فيصح هذا وعلى . احملكم
 الكتاب آيات كتل{  : وقال } فصلت مث آياته أحكمت كتاب } { الر{  : قال كما ومتشاها حمكمها حمكمة اآليات مجيع
 الكتاب أم هن حمكمات آيات منه{  : قال كما ومتشاا حمكما : قسمني اآليات جعل وهنالك . القولني أحد على } احلكيم
 . اهللا ونسخه الشيطان ألقاه مما ال الرمحن أنزله مما املتشاات وهذه.  } متشاات وأخر

 . الشيطان ألقاه مما اهللا نسخه مبا يقابل وتارة اهللا آيات من ميعواجل باملتشابه يقابل تارة القرآن يف احملكم فصار 

  : شرح

  . أمساعكم ترعوين أن أرجوا نعم

 وتارة ، باإلحكام تارة ووصف ، بالتشابه كله ووصف ، باإلحكام كله وصف ، العظيم القرآن أن ، اهللا رعاكم يا اعلموا
  ؟ ذلك كيف ، بالتشابه
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 من طائفة اهللا استثىن هل} فصلت مث آياته أحكمت كتاب {وتعاىل سبحانه فقال ، حمكم بأنه يعهمج القرآن تعاىل اهللا وصف -

 رأيت كلما ، العام اإلحكام هو هذا ، وأحكامه أخباره يف اإلتقان : به املراد ، العام اإلحكام إذن ، كال ؟ حمكمة ليست اآليات
  . وأحكامه أخباره يف ، اإلتقان به دفاملا آياته أن أو ، حكيم بأنه كتابه يصف تعاىل اهللا

  . (حمكمة غري (متقنة غري اهللا كتاب يف آية تكون أن ميكن فال ، آية عنه يشذ وال ، شيء عنه خيرج ال وهذا

 شبهي أي ؟} متشاا كتابا {بقوله املراد ما} متشاا كتابا احلديث أحسن نزل اهللا {تعاىل اهللا قول عليه دل ما : هو العام التشابه
 بعضه وتصديق ، وتناسبه متاثله ؟ العام التشابه معىن فما ، متشابه بأنه كله القرآن فوصف ، بعضا بعضه يصدق ، بعضا بعضه
  . بعضا

 قد اآلية هذه أن ريب ال} متشاات وأخر الكتاب أم هن حمكمات آيات منه {عمران آل سورة يف تعاىل اهللا قول معىن ما : إذن
 والتشابه ، اخلاص باإلحكام ، نقصده ما هو هذا ، متشاات آيات مثة وأن ، حمكمات آيات ، القرآن يف ما عامة أن على دلت
 . اخلاص

 الشيء مشاة ، اخلاص التشابه هو هذا ، آخر وجه من إياه وخمالفته ، وجه من لغريه الشيء مشاة : اخلاص بالتشابه فاملقصود 
  . آخر وجه من له وخمالفته ، وجه من لغريه

  . التباس بينهما يبقى ال حبيث ، املشتبهني بني والتمييز ، الشيئني بني الفصل : به فاملراد اخلاص اإلحكام وأما

 مبعىن ، متشابه كله تعاىل اهللا كتاب أيضا ، العام اإلحكام هو وهذا ،) متقن (حمكم كلَه تعاىل اهللا كتاب إن : فأقول بيانا األمر أزيد
  . {كثريا اختالفا فيه لوجدوا اهللا غري  عند من كان ولو {، بعضا يصدق بعضه أن: 

 ، غامضة أي ، متشاة أنزلت هي اآليات هذه أن ال ، نسيب تشابه التشابه هذا لكن ، مشتبهات آيات العظيم القرآن يف : ثالثا
 ، التشابه هذا رفع : به فرياد اخلاص اإلحكام فيأيت ، عليهم فتلتبس ، مساعها عند الناس لبعض اشتباه حيصل وإمنا ، ال ، ومشكلة
  . آخر وجه من واختالفها ، وجه من تشاها بسبب اشتبه ما بني بالتمييز ، االلتباس وهذا

 وقع ارمب} واإلكرام اجلالل ذو ربك وجه ويبقى {يقرأ أو} امللك بيده الذي تبارك {مثال العبد يقرأ حينما : باملثال ذلك يتضح
 ، اخلاص اإلحكام هذا أزال} شيء كمثله ليس {تعاىل اهللا قول قرأ فإذا ، كوجه ووجها ، كيد يدا أن فظن ، باهاشت نوع عنده
 ردوا فإذا ، احملكم إىل املتشابه يردوا أن العلم يف الراسخني طريقة كانت فلهذا ؛ ببعضها ، آياته اهللا فأحكم ، اخلاص التشابه ذلك
  . هالتشاب زال احملكم إىل املتشابه

 مشيئة دون ا يشاء ، مستقلة مشيئة له العبد إذن : فقال} يستقيم أن منكم شاء ملن {تعاىل اهللا قول العبد قرأ رمبا : آخر مثال
 ، ذلك له أُحكم} العاملني رب اهللا يشاء أن إال تشاءون وما {تعاىل اهللا قول قرأ فإذا ،) القدر منكري (القدرية منحى وينحى ، اهللا
 . وهكذا ، مشيئة كل فوق هي اليت ، الرب مبشيئة حمكومة ، اهللا أثبتها اليت ، العبد مشيئة أن فعلم

 بعضه ويناسب ، بعضها يصدق بعضه أن مبعىن متشابه كله والقرآن ، وأحكامه أخباره يف ، متقن مبعىن ، حمكم كله القرآن إذن
 .  موضعا ينقض ما موضع يف يوجد وال ، بعضا

 اجلربية عند ويقع ، العبد فعل على الدالة اآليات يف اشتباه القدرية عند فيقع ، نسبيا اشتباها الناس على تبهتش آيات القرآن يف
 العبد صفات حنو على الرب صفات إثبات يف عليهم تشتبه آيات املشبهة عند ويقع ، الرب فعل إثبات على تدل آيات يف اشتباه
 .  الدين أبواب مجيع يف وهكذا ، وصفاته أمسائه عن اهللا تعطيل يف اشتباه املعطلة عند ويقع ،

 ، احملكمات باآليات وتعاىل سبحانه اهللا بني ،مبا التشابه على فيقضون ، احملكم إىل املتشابه يردون فإم ، العلم يف الراسخون أما
  . بعضا بعضه يصدق واحد نسق على الكالم فيعود
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 يف الراسخني وأن ، بعض دون الناس لبعض يقع ، نسيب تشابه هو إمنا ، عمران آل يةآ يف املذكور التشابه ان : إذن ذا فتبني
 فإذا ،} ربنا عند من كل به آمنا  {وقولهم ، احملكم إىل املتشابه رد من ، به تعاىل اهللا هداهم ملا ، االشتباه هذا هلم يقع فال ، العلم
  . ضابع بعضه ينقض ان ميكن ال فإنه ، رم عند من كله كان

  : منت

 وإن حمكما ليس املنسوخ وجيعل منسوخة ليست حمكمة اآلية هذه : يقول حىت مطلقا اهللا نسخه ملا مقابال جيعله من الناس ومن
  . هلا التفطن ينبغي احملكم تقابل معان ثالث فهذه.  } آياته اهللا حيكم { و } اهللا فينسخ{  : قوله لظاهر اتباعا أوال أنزله اهللا كان

  : شرح

  . احملكم تقابل واليت ، مضى فيما إليها أشار اليت الثالثة املعاين هذه نلخص إذن

  : املتشابه من احملكم فيقابل

  . الرسول أو النيب أمنية يف الشيطان ألقاه ما -

 أنواع من نوع وهذا ، ويزيلها يذهبها وتعاىل سبحانه اهللا فإن ، الرسول أو النيب كالم يف وأدخلها ، مجلة الشيطان ألقى فإذا
 .  للتشابه املقابل اإلحكام

  : الثاين النوع

 . يرفعه آخر حكم فيأيت ، استحبابه أو كراهته أو حترميه أو إجيابه تقدم حلكم رفعا ذلك يكون أن -

  . والفقهاء األصوليني لدى املعروف هو وهذا

  : الثالث النوع

 مطلقة تكون أو ، خمصص هلا فيأيت عامة اآلية تكون أو ، مبني هلا يأيت مث ، ملةجم اآلية تكون كأن ، لبعضه رفعا ذلك يكون أن -
  . مقيد هلا فيأيت

  . احملكم مقابل يف مستخدمة كلها ، ثالثة معان فهذه ، نسخا املتقدمني السلف عند يعد وهذا

  : فقال إيضاحا األمر زاد مث

  : منت

 أي اهللا أحكمه اهللا عند من املرتل فاحملكم الشيطان يلقيه ما مقابلته يف فيكون يلالترت يف يكون تارة " اإلحكام " أن ذلك ومجاع
 الشيء يتحقق به الذي والتحديد والفرق والتمييز الفصل هو اإلحكام فإن ؛ منه ليس ما منه وفصل بغريه االشتباه من فصله
 إبقاء يف " اإلحكام " يكون وتارة . معناه مجيع ال معناه جزء فاملنع احلد يف دخل كما املنع معىن فيه دخل وهلذا ؛ إتقانه وحيصل
 كل يسمون كانوا -  السلف بقول أشبه وهو - يقال أو اصطالحي وهو شرع ما رفع هو الذي بالنسخ قابله من عند الترتيل
 . ظاهرة داللة رفع أو حكم رفع كان سواء نسخا رفع

  . فهمه يف يكون وقد املبلغ مسع يف يكون وقد بلغامل لفظ نفس يف يكون قد أمنيته يف الشيطان وإلقاء 

  : شرح

  : موارد ثالثة هذه

  . املبلغ لفظ نفس يف يكون قد -

  . اهللا كالم من ليس ما املبلغ لسنان على جيري بأن

  . املبلَغ مسع يف يكون وقد -




	 وا���و�����  .ا�آ��� � ا

 

9  
  . املبلغ به يتلفظ ومل ، به ينطق مل شيء مسعه يف وقع املخاطب يكون بأن

  . فهمه يف يكون دوق -

  . املتكلمني من لكثري وقع كما ، اهللا مراد غري فيفهم ، األهواء به تزيغ بأن ، األكثر األعم هو وهذا

  : منت

 . اآلية } بقدرها أودية فسالت ماء السماء من أنزل{  : قال كما

 اهللا فيحكم املنسوخ ذلك اتباع التالوة لكت يف الشيطان يلقي فإنه له داللة أو حكمه رفع قد الذي النص مسع من أن ومعلوم 
 واهللا االعتبار ذا املنسوخ املتشابه : يقال أن فيصح التقدير هذا وعلى . املراد وبيان احلكم رفع حيصل به الذي بالناسخ آياته
  . أعلم

 احملكمات مقابلة ويف . بغريها تبهتش ال حىت غريها من املقصودة احلقيقة متييز وهو واملعىن التأويل يف " اإلحكام " يكون وتارة
 اختالف فيه ليس الذي " احملكم " حنبل بن أمحد قال . للمعنيني حمتملة فتكون هذا وتشبه هذا تشبه اليت املتشاات اآليات
 يعلم وما {  :قال وإمنا اهللا إال ومعناه تفسريه يعلم ال املتشابه يف يقل ومل . كذا موضع ويف كذا موضع يف يكون الذي واملتشابه
 . هو إال تأويله يعلم ال أنه أخرب اهللا فإن املوضع هذا يف املتنازعني بني اخلطاب فصل هو وهذا } اهللا إال تأويله

 مل ولكن . األمة ومجاهري التابعني ومجهور وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول أصحاب وعليه كثرية أدلة عليه دل ما على هنا والوقف 
 .  وتفسريه مبعناه علمهم ينف

  : شرح

 ، صحيحة القراءتني وكلتا ، وصل وقراءة ، وقف قراءة : قراءتان فيها وردت قد ، عمران آل آية فإن ؛ هلذا تتنبهوا أن أرجو
  . عليه حتمل حممل منهما لكل ولكن

 متشاات وأخر {كثرهوأ عامته أي} الكتاب م هن حمكمات آيات منه الكتاب عليك أنزل الذي هو {وجل عز اهللا قال ، تأملوا
 على ، السلف عامة وقف هنا} اهللا إال تأويله يعلم وما تأويله وابتغاء الفتنة ابتغاء منه تشابه ما فيتبعون زيغ قلوم يف الذين فأما
 . {ربنا عند من كل به آمنا يقولون العلم يف والراسخون {استأنفوا مث} اهللا إال تأويله يعلم وما {قوله

 ، تأويله يعلمون العلم يف الراسخني أن أي} العلم يف والراسخون اهللا إال تأويله يعلم وما {الوصل قراءة وهي ، ىأخر قراءة ومث
  . ا يليق حممل منهما ولكل ، ثابتة صحيحة سبعية قراءة القراءتني وكال ، عباس وابن جماهد عن مروية الثانية وهذه

 اهللا أخرب فإذا ، اهللا إال يعلمها ال اليت والكيفية الكنه على ، بعلمه تعاىل اهللا اختص لذيا التأويل يحمل أن فينبغي الوقف قراءة أما
 هي ما أي ، تأويلها يعلم ال : نقول بل ، وكيفياا ، حبقائقها للعلم لنا سبيل ال فإنه ، وأمسائه ، وصفاته ، نفسه عن وتعاىل سبحانه
 .  اهللا إال ، الواقع يف عليه

 هذه ، كيفيتها ونفوض ، معناها نثبت} ربنا عند من كل به آمنا {يقولوا أن ووظيفتهم مهمتهم فإن العلم يف الراسخون وأما
  . والكيفيات باحلقائق يتعلق ما حيال العلم يف الراسخني طريقة

 اهللا أن شك ال واملعىن فسريالت فإن ، ومعانيه تفسريه أي} تأويله يعلم وما {قوله نفسر حينئذ فإنا ، الوصل بقراءة أخذنا إذا وأما
  . العلم يف الراسخني من إياه اهللا أعلمه من يعلمه وكذلك ، يعلمه

 من الناسخ يعلم كأن ، تفسريه مبعىن" تأويله أعلم أنا ، العلم يف الراسخني من أنا "يقول كان أنه عباس ابن عن يروى وهلذا
 العلم أهل مقدور حتت هو مما ذلك فيكون ، ذلك أشبه وما ، امل من بنيوامل ، املطلق من والقيد ، العام من واخلاص ، املنسوخ

  . والدراية بالرواية حيصلونه ،
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 ومعناه تفسريه يعلم ال : املتشابه يف يقل ومل "فقال ، التجهيل أهل وجوه يف م يضرب ، مهم أمر على نبه ، هنا اهللا رمحه فالشيخ
 ، تأويله يعلم وما : قال وإمنا ، ومعناه تفسريه يعلم وما : يقل مل} تأويله يعلم وما{ : قال ؟ شابهاملت عن اهللا قال الذي ما" اهللا إال

  . وتفسريِه مبعناه الراسخني علم ينف مل وهلذا ؛ واملعىن التفسري ونفي ، التأويل نفي بني وفرق

  : منت

 واآليات احملكمات اآليات يعم وهذا } آياته ليدبروا باركم إليك أنزلناه كتاب{  : قال بل وتفسريه مبعناه علمهم ينف مل ولكن
 . تدبره عن ى منه شيئا يستثن ومل } القرآن يتدبرون أفال{  : وقال : يتدبر ال معىن له يعقل ال وما املتشاات

 ومعرفة فهمه وطلب اهللا أمره كما بهواملتشا احملكم تدبر من فأما تأويله وابتغاء الفتنة ابتغاء املتشابه اتبع من ذم إمنا ورسوله واهللا 
  . عليه ومدح بذلك أمر بل اهللا يذمه فلم معناه

  : شرح

 حمل آخره إىل أوله من كله القرآن بل ، والتفهم التدبر عن حمظورة منطقة اهللا كتاب يف ليس بأنه نتيقن أن : وهو ، مهم معىن هذا
 أفال {وجل عز اهللا قال ، أبدا ؟ شيئا اهللا استثىن هل} آياته ليدبروا مبارك كإلي أنزلناه كتاب {وجل عز اهللا قال ، والتعقب للتدبر
 تعاىل اهللا قال قد بل ، القول من شيئا يستثن ومل} القول يدبروا أفلم {تعاىل اهللا قال ، أبدا ؟ منه شيئا استثىن هل} القرآن يتدبرون

 شيئا يستثن ومل ، كتابه مجيع بتعقل تعاىل اهللا فأمر} تعقلون لعلكم عربيا اقرآن أنزلناه إنا {،} تعقلون لعلكم عربيا قرآنا جعلنا إنا{

. 

 عن البحث وال ، فيه اخلوض جيوز ال الذي املتشابه من الصفات آيات إن : يقولون الذين ، التجهيل أهل على بليغ رد هذا ويف 
 مع القرآن بتدبر تعاىل اهللا يأمرنا وكيف ، بتعقله وأمر ، ئاشي يستثن ومل ، مجيعه كتابه بتدبر أمر تعاىل اهللا إن : فيقال ، معناه
  . يطاق ال مبا تكليفا ذلك لكان ؟ بعضه يف ذلك حصول امتناع

  : منت

 وغريه أخطب بن كحيي وسلم عليه اهللا صلى النيب عهد على باملدينة كانوا الذين اليهود من أن روى قد التأويل أن ذلك يبني 
 للصابئة موافقة املتأخرين من طائفة ذلك سلك كما األمة هذه بقاء تأويل السور أوائل يف اليت ءاهلجا حروف من طلب من

 من وهذا املكرر إسقاط بعد اجلمل حساب يف للحروف ما عدد هو ذلك ألن عاما وتسعون وثالثة ستمائة أنه وزعموا املنجمني
 يف وسلم عليه اهللا صلى النيب على وفدوا الذين النصارى من أن رويور ، اآلخ اليوم يف القرآن ا أخرب اليت احلوادث تأويل نوع
 اليوم يف تأولوا فأولئك باهللا اإلميان يف تأويل وهذا . مجع ضمري هذا ألن ثالثة اآلهلة أن على حنن ( و إنا ( تأول من جنران وفد
 ا ويراد جنسه من غريه معه الذي الواحد ا يراد فإنه املتشابه من حنن ( و إنا : ( أن ومعلوم . اهللا يف تأولوا وهؤالء اآلخر
 اليت أمسائه لتنوع غريه معه من مقام يقوم الذي نفسه املعظم الواحد ا ويراد جنسه من يكونوا مل وإن أعوانه معه الذي الواحد
 . متنوع واملعىن واحد اللفظ ألن متشاا هذا فصار مسمى مقام يقوم منها اسم كل

 عقيدة (واحد إله القدس وروح واالبن األب : بالتثليث يقولون النصارى أن تعلمون فإنكم ، النصارى من وقع بيهالتش هذا إذن 
 هذه فإن ، تعدده على يدل فهذا} حنن{و} إنا {يقول تعاىل اهللا كتابكم يف : وقالوا ، املسلمني على شبهوا فلذلك) الباطلة التثليث
 إله وإهلكم {تعاىل اهللا كقول ، احملكم عن أعرضوا لكنهم ، التشبيه من هذا ، تشابه أنه شك ال فهذا ، التعدد على تدل مجع ألفاظ
 هذا ، اخلاص التشابه هذا على يقضي ، اخلاص احملكم هذا} الصمد اهللا . أحد اهللا هو قل {،} الرحيم الرمحن هو إال إله ال واحد
 .  مثال

 : منت
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  . املتشابه من أيضا "  املتواطئة " وبعض املتشابه من هي " اللفظ يف املشتركة األمساء " و  

  : (واملتواطئ املشترك (االصطالحني هذين نعرف لعلنا

 .  وحكمه مقتضاه الختالف نظرا ؛ معناه واختلف ، لفظه احتد ما : اللغة أهل عند املشترك

 ، واحدا فيها اللفظ يكون ما ، العربية اللغة يف لفاظاأل من يوجد ، املعىن ألصل نظرا ؛ ومعناه لفظه احتد ما : فهو املتواطئ أما
 .  خمتلفة معان على تستخدم ولكنها

  . معناه واختلف ، لفظه احتد فقد ، شيء يصبه مل الذي ، للربيء ويقال ، للديغ يقال" سليم "لفظ : مثال أرأيتم

  . ذلك دون ما إىل ال ، املعىن أصل إىل بالنظر لكنه ، ومعناه لفظه يتحد ما األلفاظ ومن

 أصل إىل النظر دون لكنه ، واملصاحبة االقتران مطلق على ، اجلملة حيث من يدل ، العربية اللغة يف" مع "لفظ : املثال سبيل على
 .  خمتلفة معان له يكون ، والسياق القرائن حبكم ، املعىن

  : فمثال

 .  االختالط : مبعىن هنا املعية لفظ صار ، اللنب مع املاء جعلت : قلت إذا -

  . عصمته يف أا على دليال ذلك صار ، زوجها مع املرأة : قلت وإذا -

  . واملساعدة ، النصر بذلك تريد صرت ، معك أنا : حفرة يف وقع للذي قلت وإذا -

  . والوعيد التهديد بذلك تريد صرت ، معك وأنا اذهب : للجاين قلت وإذا -

 نظرنا وإذا ، واملصاحبة املقارنة مطلق : وهو ، املعاين هذه كل جيمع خيطا وجدنا ، املعىن أصل إىل نظرنا إذا ، واحد لفظ هو إذن
 قبيل من هي هل ، املشككة األلفاظ من" مع "اللفظ هذا مثل يسمى فلهذا ، خاصة مبعان يستقل قد أنه رأينا ، ذلك دون ما إىل

 .  املتواطئ قبيل من هي أم ؟ املشترك

  : متعددة أوجه على تستعمل ، قليل قبل الشيخ مثل كما فإا" حنن"و" إن "ظلف : مثال وكذلك

 .  جنسه من يره معه الذي الواجد ا يراد فإنه -

 غريه معه من مقام يقوم الذي ، نفسه املعظم الواحد ا ويراد ، جنسه من يكونوا مل وإن أعوانه معه الذي ، الواحد ا ويراد
 االشتراك بني والتمييز الفصل ، العلم يف الراسخني مهمة فتكون ، املشتركة األمساء هذه يف التشابه يقع ما فغالبا ، أمسائه لتنوع

  . اإلحكام فيحصل ، واالشتباه

  : منت

 األمساء يف والنظائر املشتركة األمساء يف فالوجوه " والنظائر الوجوه كتب " وصنفوا " والنظائر الوجوه " التفسري أهل ويسميها
 اللفظ باعتبار نظائر فهي املشتركة األمساء يف مجيعا والنظائر الوجوه أن ذلك يف املصنفني أصحابنا بعض ظن وقد . املتواطئة
 الذي احملكم يدعون زيغ قلوم يف والذين . تأمله ملن قلناه فيما صريح كالمهم بل قاله ما على األمر وليس املعىن باعتبار ووجوه
 ومل } { إله من معه كان وما ولد من اهللا اختذ ما } { فاعبدين أنا إال إله ال اهللا أنا إنين } { واحد إله وإهلكم  {مثل فيه اشتباه ال

 به ليفتنوا الفتنة ابتغاء املتشابه ويتبعون } أحد كفوا له يكن ومل } { يولد ومل يلد مل } { امللك يف شريك له يكن ومل ولدا يتخذ
 . عنها أخرب اليت احلقيقة وهو تأويله وابتغاء مواضعه غري على وضعوه إذا الناس

 إن السلف من قال من قال كما به املأمور الفعل نفس هو األمر فتأويل وإخبار األمر فيه إنشاء " : نوعان الكالم " أن وذلك 
 سبحانك وسجوده ركوعه يف يقول وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول كان عنها اهللا رضي عائشة قالت{  . األمر تأويل هي السنة
 . { توابا كان إنه واستغفره ربك حبمد فسبح{  : قوله تعين } القرآن يتأول يل اغفر اللهم وحبمدك اللهم
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 . معناه فهم تأويله ليس وقع إذا به املخرب األمر عني فتأويله اإلخبار وأما 

  : شرح

 .  األصلية العرب لغة ويف بل ، والسنة الكتاب لغة يف التأويل معىن هو ما نعرف أن : وهو ، جليلة فائدة هذه إذن

 األخبار كانت وإن ، عنه املنهي ترك أو ، به املأمور فعل : فهو ، والنواهي األوامر يف كان إن : والسنة الكتاب لغة يف التأويل
 إما الكالم : نوعان - اهللا رعاكم يا - الكالم ألن ؛ والسنة الكتاب لغة يف التأويل معىن هو هذا ، اخلارج يف حتققه فهو ، اردة
 أو ، الفعل طلب ، الطلب هو واإلنشاء ، إنشاء إما فهو كالم أي ، األمرين هذين عن خيرج ال الكالم هذا ، إخبار وإما ، إنشاء
 .  اءإنش يسمى هذا ، افعل : له تقول أو ، دع : له تقول أو ، اقعد : له تقول أو ، قم : إلنسان تقول كأن ، الكف طلب

 .  والكذب الصدق حيتمل ما : هو واإلخبار

  . خرب هذا ، فالن سافر : أو ، فالن قدم : أو ، القمر غاب أو ، الشمس طلعت : مثال تقول كأن

 الصدق حيتمل : نقول وحني ، الكذب أو الصدق حيتمل إخبار أو ، ي أو أمر فيه إنشاء إما :الضربني هذين أحد على الكالم
 ال ، كله حق أنه شك فال ، وسلم عليه اهللا صلى ، نبيه وكالم ، وجل عز اهللا كالم وأما ، اجلملة حيث من صدنق ، والكذب
 ؟ كذا تعاىل اهللا قول تأويل وما ؟ كذا تعاىل اهللا قول تأويل ما : قيل فإذا : وبالتايل ، التقسيم أصل إىل بالنظر لكن ، كذبا حيتمل
 كان وإن ، اجتنابه فتأويله ، يا كان وإن ، امتثاله فتأويله ، أمرا ، وسلم عليه اهللا صلى نبيه قاله أو ، اهللا قاله ما كان فإن ، نظرنا
  . اخلارج يف وقوعه فتأويله خربا

} توابا كان إنه واستغفره ربك حبمد فسبح {وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول على نزل ملا ، عنها اهللا رضي عائشة قول تأمل
 ميتثله أي ، القرآن يتأول : قالت] يل اغفر اللهم ، وحبمدك ربنا اللهم سبحانك : [وسجوده ركوعه يف يقول رصا بأنه أخربت
  . به أمر ما بفعل

 من نسوه الذين يقول تأويله يأيت يوم تأويله إال ينظرون هل {القيامة يوم جيري فيما تعاىل اهللا كقول ، به تعاىل اهللا أخرب ما وأما
 .  اخلرب تأويل هو فهذا ؟ حبصوله الواقع يف وقوعه حتقق إال ينظرون هل : أي} تأويله إال ينظرون هل {، خرب هذا} قبل

 .  عنها واجلواب ، ذكرها فسيأيت األخرى االستعماالت أما

  : منت

 هدى علم على هفصلنا بكتاب جئناهم ولقد{  : تعاىل اهللا قال معناه وهذا موضع غري يف القرآن يف " التأويل " اسم جاء وقد
 أخرب فقد } باحلق ربنا رسل جاءت قد قبل من نسوه الذين يقول تأويله يأيت يوم تأويله إال ينظرون هل } { يؤمنون لقوم ورمحة
 إىل } تأويله يأيت يوم تأويله إال { ينتظرون أي } ينظرون هل{  : قال مث يشتبه ال حبيث ومتييزه بيانه وتفصيله الكتاب فصل أنه
 مغرا من الشمس وطلوع ومأجوج ويأجوج كالدابة : وأشراطها القيامة من بوقوعه القرآن أخرب ما جميء ذلك وإمنا . يةاآل آخر
 فحينئذ ذلك وغري والعذاب النعيم وأنواع والنار واجلنة واملوازين الصحف من اآلخرة يف وما صفا صفا وامللك ربك وجميء
 أخرب الذي القدر وهذا } نعمل كنا الذي غري فنعمل نرد أو لنا فيشفعوا شفعاء من لنا فهل باحلق ربنا رسل جاءت قد{  : يقولون
 } أعني قرة من هلم أخفي ما نفس تعلم فال{  : يقول اهللا فإن ؛ اهللا إال وصفته وقدره وقته يعلم ال األمور هذه من القرآن به

 الدنيا يف ليس : عباس ابن وقال } بشر قلب على خطر وال مسعت أذن وال رأت عني ال ما الصاحلني لعبادي أعددت{  : ويقول
 تلك أن قطعا نعلم وحنن ذلك وغري وفضة وذهبا وحريرا وماء ولبنا مخرا اجلنة يف أن أخرب قد اهللا فإن ؛ األمساء إال اجلنة يف مما

 يف ما يشبه أنه القولني أحد على } تشاام به وأتوا{  : قوله يف كما التشابه مع عظيم تباين بينهما بل هلذه مماثلة ليست احلقيقة
 . الوجوه بعض من احلقائق احلقائق أشبهت كما احلقائق هذه أمساء احلقائق تلك اسم فأشبه مثله وليس الدنيا
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 سبيل وال الدنيا يف ندركها ال خاصية احلقائق لتلك ولكن بينهما املشترك القدر جهة من األمساء بتلك خوطبنا إذا نعلمها فنحن 
 . به اهللا أخرب ما تأويل هي عليه هي ما على احلقائق وتلك . وجه كل من نظريها أو عينها إدراك لعدم هلا إدراكنا إىل

  : شرح

 فإنه ، اخلربية أو ، الفعلية أو ، الذاتية صفاته وعن ، العلية نفسه عن ، وتعاىل سبحانه اهللا خيربنا حينما : املعىن هلذا تنتبهوا أن آمل
 الكالم توجيه لكان وإال ، أذهاننا يف معقولية هلا ليس بألفاظ تعاىل اهللا خياطبنا أن ميكن وال ، لغتنا يف نعلمها بألفاظ سبحانه خيربنا
 مل ، خامتته إىل فاحتته من القرآن عليه قرأت لو ، العربية يعرف ال الذي األعجمي أن كما ، العبث من نوعا ، يفهمه ال من إىل
 .  شيئا يعلم ومل ، بشيء خيرج

 األذهان يف اليت الداللة هذه ، أذهاننا يف داللة ذات بألفاظ نفسه عن وأخربنا ، إلينا تعرف ، وتعاىل سبحانه اهللا أن ريب ال : إذن
 ، األعيان يف يكون وال ، األذهان يف فيه يكون إمنا االشتراك ، املشترك القدر هذا ، املشترك القدر : الشيخ يسميها اليت هي ،

 يف يعهده كما يكون أن االشتراك هذا من يلزم ل لكنه ، نفسه عن به تعاىل اهللا أخرب لفظ لكل معىن خيتزن الذهن أن : مبعىن
  . املوجودات

 بصري وبأنه ، مسيع بأنه عبده عن أيضا وأخرب ، بصري وبأنه ، مسيع بأنه نفسه عن تعاىل اهللا أخرب : واضحا بينا مثاال لكم وألضرب
 هو إنه آياتنا من لنريه حوله باركنا الذي األقصى املسجد إىل احلرام املسجد من ليال بعبده أسرى الذي سبحان{ : سبحانه فقال ،

 .  وبصري مسيع ربنا إذن} البصري السميع

  . بصريا مسيع العبد إذن} بصريا مسيعا فجعلناه نبتليه أمشاج نطفة من اإلنسان خلقنا إنا {سبحانه وقال

 ، املخلوق حق يف كان أو ، اخلالق حق يف كان سواء فالسمع ، األذهان يف اشتراك هناك ؟ البصر معىن وما السمع معىن ما : إذن
 يف حمله االشتراك هذا ، املُبصرات إدراك هو ، املخلوق حق يف أو ، اخلالق حق يف كان سواء والبصر ، األصوات إدراك هو

 به يسمع مسع ، مسع مياثله ال مسعا صار ، اهللا مسع : قلنا فإذا ، يتخصص ملوصوفا إىل الوصف نضيف حينما لكن ، األذهان
 .  الظلماء الليلة يف ، الصماء الصخرة على ، السوداء النملة دبيب

 ، البصر كذلك ، أخرى ويقوى ، تارة ويضعف ، اجلدران وراء ما إىل يتجاوز ال ، حمدود مسع فهو ، املخلوق مسع : قلنا وإذا
 عليه ختفى ال األشياء مجيع يبصر تعاىل فاهللا ، شيء حيده ال بصر فهو ، اهللا بصر : فنقول ، وتعاىل سبحانه الرب إىل نضيفه حينما
  . ويعلمه ، ويبصره يراه ، وتعاىل سبحانه فاهللا ، يابس أو رطب أو ، األرض ظلمات يف حبة كانت لو كما ، خافية

  . حمدودة مسافة إىل إال يرى فال ، واحلواجز انباجلدر يصطدم فإنه ، املخلوق بصر وأما

 ، كلي ، مطلق ، عام معىن ، األذهان يف مشترك معىن املعىن هذا ، معىن وذات ، داللة ذات بألفاظ خاطبنا اهللا ان : بذلك فتبني
 به يليق املخلوق إىل يضاف وما ، به يليق اهللا إىل يضاف ما فيكون ، واإلضافات والقرائن بالسياق ختصص ، غريه إىل أضيف فإذا
 ؛ متاما باهللا التعريف لتعطل وإال ، اخلالق حق يف املخلوق حق يف استخدم لفظا نستخدم ال : نقول أن الرب نوحد لكي يلزم وال ،
 تكون أن ، اىلوتع سبحانه للرب املعىن إثبات من يلزم وال ، أذهاننا يف اليت املعاين خالل من إال تعاىل اهللا نعرف أن ميكننا ال ألنه

 .  للمخلوق ما ككيفية الكيفية

 إال الدنيا يف مما اجلنة يف ليس "قال عباس ابن فإن ، عنهما اهللا رضي ، عباس ابن عن األثر هذا : وهو ، بينا مثاال ذكر وقد
  . "األمساء
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 يف عندنا موجودة األلفاظ هذه أليست ، يمالنع وأنواع وقصورا وحورا وماءا ولبنا وعسال مخرا اجلنة يف بأن ، تعاىل اهللا خيربنا أمل
 تعاىل اهللا ألن ؛ األمساء إال اجلنة يف مما الدنيا يف ليس ، ال ؟ هذه مثل هذه هل ، وماء ولنب وعسل مخر الدنيا يف أن كما ، الدنيا
 .  (بشر قلب على خطر وال ، مسعت أذن وال ، رأت عني ال ما الصاحلني لعبادي أعددت [يقول

 هذا نتصور كان فإذا ، اآلخرة كلنب الدنيا لنب وال ، اآلخرة كعسل الدنيا عسل وال ، اآلخرة كخمر الدنيا مخر يكون أن يلزم فال
 أوىل باب فمن ، وحقائقها ، كيفياا وختتلف ، واحد اسم يف تشترك قد واألخروية الدنيوية املخلوقات وأن ، املخلوقات يف

 .  الكمال صفات من اخلالق إىل أضيف وما املخلوق إىل أضيف ما بني ، لشاسعا والبون التمايز هذا يقع أن وأحرى

  : منت

 ونكاح ولباس وشرب أكل اجلنة يف يكون أن ينكرون فإم وغريهم املتفلسفة من والصابئني والنصارى اليهود على رد فيه وهذا
 . القرآن به أخرب ما وجود ومينعون

 الصابئة املتفلسفة من كان إن الروحاين النعيم لتفهيم مضروبة أمثال هذه أن على ذلك تأول املؤمنني ونافق اإلسالم يف دخل ومن 
 من اجلنة يف الذي النعيم تفهيم على ذلك تأول األجساد حبشر املقرين امللتني منافقة من كان وإن . األجساد حلشر املنكرة
 . ثبوته اعتقد ما إىل مواضعه عن لمالك حيرف ضال فكل . العطرة والروائح الطيب والسماع الروحاين

  : شرح

 اهللا صفات مسألة يف ال ، اآلخر باليوم اإلميان مسألة يف ، املتشابه يتبعون الذين ، الزائغني بعض ضالل إىل إشارة فيها القطعة هذه
 ، اجلثماين املعاد يثبتوا مل ، ملتفلسفةوا والباطنية ، اجلثماين باملعاد أقروا امللل فأهل ، املعاد إثبات يف انقسموا الناس أن : وهو ،

 يف نعيما ذلك جعلوا ، والنصارى اليهود من ، امللتني أهل من اجلثماين املعاد أثبت من بعض وحىت ، روحانيا معادا زعموه وإمنا
 روحاين نعيم على يدل هفإن ، وسلم عليه اهللا صلى نبيه عنه وأخرب ، كتابه يف اهللا أخرب ما وأما ، ذلك أشبه وما والروائح الطعوم
  . املالحدة هؤالء يقوله كما ال ، معا يتنعم البدن وأن ، تتنعم النفس أن مبعىن ، جثماين

  : منت

 فهؤالء . تشاها مما أكثر ختالفها ولكن املسميات تشبه واملسميات األمساء تشبه األمساء إذ للمتشابه متبعا أيضا هذا يف وكان
 } تأويله وابتغاء { احلقائق هذه اجلنة يف تكون أن امتناع على الشبهات من يوردونه مبا } الفتنة بتغاءا { املتشابه هذا يتبعون
 تعلم فال{  : فيها اهللا قال احلقائق تلك فإن } اهللا إال تأويله يعلم وما{  : تعاىل اهللا قال . الدنيا يف يعلمونه الذي املعهود إىل لريدوه
 على عائدا الضمري يكون أن إما } تأويله يعلم وما{  : وقوله . مرسل نيب وال مقرب ملك ال } أعني قرة من هلم أخفي ما نفس

  . املتشابه على أو الكتاب

  : شرح

 ، الكتاب إىل الضمري يرجع هل ؟ الضمري يرجع إالم} تأويله {،} اهللا إال تأويله يعلم وما {تعاىل اهللا يقول ، االحتمال هذا تأملوا
 ابتغاء منه تشابه ما فيتبعون {املتشابه إىل يرجع أم} حمكمات آيات منه الكتاب عليك أنزل الذي هو {اآلية أول يف قال الذي
  : قال ؟ املتشابه تأويل أم ، الكتاب تأويل تأويله يف بالضمري املراد هل} تأويله وابتغاء الفتنة

  : منت

 مجيع فإن ؛ يصح فهذا } تأويله وابتغاء الفتنة ابتغاء منه تشابه ما نفيتبعو { منه ( و منه ( كقوله الكتاب على عائدا كان فإن
 . اهللا إال يقع ومىت الغيب ذلك حقيقة يعلم ال به نؤمن أن أمرنا الذي الغيب عن إخبار فيها اليت واملتشاة احملكمة الكتاب آيات
 هدى علم على فصلناه بكتاب جئناهم ولقد { لهبقو مفصل أنه إخباره مع كله للكتاب التأويل جعل اهللا أن هلذا يستدل وقد
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 التأويل ذلك أن بينا وقد . املفصل للكتاب اجلائي التأويل فجعل } تأويله يأيت يوم تأويله إال ينظرون هل } { يؤمنون لقوم ورمحة
 كذبوا بل{  : قوله وكذلك ناعند نظريه لعدم علمنا مببلغ صفاته بعض حنن نعلم وإمنا اهللا إال وحقيقة ونوعا وقدرا وقتا يعلمه ال
{  : قوله مبرتلة هذا وصار الشبهة ارتفعت ذلك به واملراد كله للكتاب التأويل كان وإذا } تأويله يأم وملا بعلمه حييطوا مل مبا

 إمنا{  : ولهق إىل } واألرض السماوات يف ثقلت هو إال لوقتها جيليها ال ريب عند علمها إمنا قل مرساها أيان الساعة عن يسألونك
 { قريبا تكون الساعة لعل يدريك وما اهللا عند علمها إمنا قل الساعة عن الناس يسألك{  : قوله وكذلك } اهللا عند علمها

 تأويله فعلم . به أخربنا ما صفاا من علمنا قد فنحن وإال وحقيقتها املعني وقتها علم هو وإمنا اهللا عند إال علمها ليس أنه فأخرب 
 . بني واضح وهذا تأويله من والساعة ساعةال كعلم

  . هذا فهذا ألحواهلا املبينة النصوص نفسر وأن علمناه ما وأحواهلا صفاا من نعلم أن اهللا عند الساعة علم كون ينايف وال 

  : شرح

 يعلم ما وحينئذ ، كله الكتاب إىل يرجع أنه االحتمالني أحد وجعل ، الضمري عود يف االحتمالني ذكر ، اهللا رمحه الشيخ إذن
 به وأخربنا ، تعاىل اهللا أعلمنا ما ينايف ال ذلك كان وإن ، هو إال كتابه يف به تعاىل اهللا أخرب ما حقائق يعلم ال : أي ، اهللا إال تأويله
 فال ، اهللا إال مهيعل ال هذا ، الواقع يف عليه تكون وما ، وزمنها ، وقوعها وكيفية ، الواقع يف حتققها صفة لكن ، صفاته بعض عن
  . الرسالة آخر يف واستحسنه ، اهللا رمحه الشيخ إليه مال الذي هو االحتمال وهذا ، كله الكتاب إىل راجعا الضمري يكون أن ميتنع

 .  ريب بال وجه له احتمال وكالمها ، اآلخر االحتمال بقي

  : منت

 آيات مجيع فإن ؛ يصح فهذا } تأويله وابتغاء الفتنة ابتغاء منه تشابه ما فيتبعون { منه و )منه ( كقوله الكتاب على عائدا كان فإن
 وقد . اهللا إال يقع ومىت الغيب ذلك حقيقة يعلم ال به نؤمن أن أمرنا الذي الغيب عن إخبار فيها اليت واملتشاة احملكمة الكتاب
 ورمحة هدى علم على فصلناه بكتاب جئناهم ولقد { بقوله مفصل أنه إخباره مع كله للكتاب التأويل جعل اهللا أن هلذا يستدل
 ال التأويل ذلك أن بينا وقد . املفصل للكتاب اجلائي التأويل فجعل } تأويله يأيت يوم تأويله إال ينظرون هل } { يؤمنون لقوم
 مل مبا كذبوا بل{  : قوله ذلكوك عندنا نظريه لعدم علمنا مببلغ صفاته بعض حنن نعلم وإمنا اهللا إال وحقيقة ونوعا وقدرا وقتا يعلمه
 يسألونك{  : قوله مبرتلة هذا وصار الشبهة ارتفعت ذلك به واملراد كله للكتاب التأويل كان وإذا } تأويله يأم وملا بعلمه حييطوا
 علمها إمنا {  :قوله إىل } واألرض السماوات يف ثقلت هو إال لوقتها جيليها ال ريب عند علمها إمنا قل مرساها أيان الساعة عن
 { قريبا تكون الساعة لعل يدريك وما اهللا عند علمها إمنا قل الساعة عن الناس يسألك{  : قوله وكذلك } اهللا عند

 تأويله فعلم . به أخربنا ما صفاا من علمنا قد فنحن وإال وحقيقتها املعني وقتها علم هو وإمنا اهللا عند إال علمها ليس أنه فأخرب 
 . بني واضح وهذا تأويله من والساعة الساعة كعلم

 وإن . هذا فهذا ألحواهلا املبينة النصوص نفسر وأن علمناه ما وأحواهلا صفاا من نعلم أن اهللا عند الساعة علم كون ينايف وال 
 يف وهلذا والنهي مراأل خبالف متشابه والوعيد الوعد من به املخرب فألن الناس من كثري يقوله كما تشابه ما إىل عائدا الضمري كان
 ما التشابه من فيه والوعيد الوعد من به املخرب ألن وذلك اإلميان اخلرب يف املقصود ألن " مبتشاه واإلميان مبحكمه العمل : " اآلثار
 والنهي ألمرا " احملكم " و ] والوعيد [ والوعد األمثال " املتشابه ] : " العلماء [ بعض قال وهلذا ؛ والنهي األمر خبالف ذكرناه
 . نتصورها أن بد ال نتركها وأمور بالوقوع علمناها قد نفعلها أمور فإنه بغريه مشتبه غري متميز فإنه

 :  شرح
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 اليت اآليات أي} منه تشابه ما {الضمري مبرجع املراد أن من ، السلف بعض إليه ذهب ما وهو ، اآلخر االحتمال هو هذا إذن
 صفات وأخبار ، والوعيد الوعد أخبار يف يقع وإمنا ، لوضوحه والنهي األمر يف يقع ال تشابهال وهذا ، الناس بعض على اشتبهت
 .  احملكم إىل املتشابه برد التمييز به حيصل الذي هو فهذا ، ذلك وغري ، وتعاىل سبحانه الرب

  : منت

 أو القرآن على عائدة والكناية } تأويله يأم وملا لمهبع حييطوا مل مبا كذبوا بل { تعاىل قوله القرآن يف " التأويل " لفظ من جاء ومما
 بني الذي تصديق ولكن اهللا دون من يفترى أن القرآن هذا كان وما{  : تعاىل قال . القرآن إىل يعود وهو بعلمه حييطوا مل ما على
 إن اهللا دون من استطعتم من وادعوا همثل بسورة فأتوا قل افتراه يقولون أم } { العاملني رب من فيه ريب ال الكتاب وتفصيل يديه
 } { الظاملني عاقبة كان كيف فانظر قبلهم من الذين كذب كذلك تأويله يأم وملا بعلمه حييطوا مل مبا كذبوا بل } { صادقني كنتم
 اهللا دون من ليفترى كان ما القرآن هذا أن سبحانه فأخرب.  } باملفسدين أعلم وربك به يؤمن ال من ومنهم به يؤمن من ومنهم
 فيهم وأنت ليعذم اهللا كان وما{  : وقوله } بظلم القرى ليهلك ربك كان وما{  : كقوله املنفي امتناع على تدل الصيغة وهذه
 من وادعوا مثله بسورة فأتوا قل افتراه يقولون أم{  : قال ملا وطالبهم حتداهم كما مبثله اإلتيان عن عاجزون اخللق ألن} 

 مصدق أي } يديه بني الذي تصديق ولكن{  : تعاىل قال . املخلوقني جلميع تعجيز فهذا } صادقني كنتم إن اهللا ندو من استطعتم
 جنس اسم والكتاب الكتاب ومفصل يديه بني الذي مصدق أنه فأخرب الكتاب مفصل أي } الكتاب وتفصيل { يديه بني الذي
 بالقرآن كذبوا أي } تأويله يأم وملا بعلمه حييطوا مل مبا كذبوا بل{  : قال ناملفترو هم أم على ودل افتراه : ( القائلني وحتدى
 واإلميان العلم أهل حييط أن ميكن أنه فتبني . تأويله إتيان وبني بعلمه اإلحاطة بني ففرق . تأويله يأم وملا بعلمه حييطوا مل الذي
 وإتيان التمام على الكالم معاين معرفة بعلمه اإلحاطة فإن تأويله تيانإ ليست القرآن بعلم اإلحاطة وأن تأويله يأم وملا بعلمه
 هي به املخرب ومعرفة القرآن تفسري معرفة هي اخلرب فمعرفة به املخرب وبني اخلرب معرفة بني وفرق به املخرب وقوع نفس التأويل
 . تأويله معرفة

  : شرح

 مل مبا كذبوا بل {يقول تعاىل اهللا ، تأملوا ، تأويله إتيان وبني ، بالعلم إلحاطةا بني ، الفرق الشيخ فيه يبني ، رصني متني كالم هذا
 العلم أهل وأن ، بالعلم إحاطة تقع أن ميكن وأنه ، التأويل إتيان وبني ، بالعلم اإلحاطة بني ففرق} تأويله يأم وملا بعلمه حييطوا
 إال ، األمة اهللا أعلمه مما شيء يبقى فال ، مبجموعهم لكن ، ألفرادهم بالضرورة ليس ، به اهللا أخربهم ما بعلم حييطوا أن ميكن
 العلم أهل فمجموع ، اخلارج يف حتققه يقع مل : أي ، تأويله يقع مل ولو حىت ، بعلم اإلحاطة فيحصل ، علمائها يف موجود وهو

 مل أنه مع ، وسلم عليه اهللا صلى نبيهم عن رووه مبا ، والعذاب النعيم صنوف من ، اآلخر اليوم يف يقع مما اهللا أخرب مبا يعلمون
 أن ميكن أنه فتبني "اهللا رمحه الشيخ قول ، القوية اجلمل هذه فانظر} تأويله يأم وملا بعلمه حييطوا مل مبا كذبوا بل {، بعد يتحقق
 معاين معرفة ، بعلمه اإلحاطة فإن ، تأويله إتيان ليست القرآن بعلم اإلحاطة وأن ، تأويله يأم وملا بعلمه واإلميان العلم أهل حييط
  . {به املخرب وقوع نفس التأويل وإتيان ، التمام على الكالم

 معان مقابلة يف يكون ، القرآن يف اإلحكام أن وعلمنا ، بالتشابه واملراد ، باإلحكام املراد وعرفنا ، صاحلة جبملة اهللا حبمد أملمنا
  . الدرس يف تقديره دمتق ما ضبع أخلص اآلن أنا ، متعددة

  : متعددة أمور مقابل يف يكون القرآن يف فاإلحكام

 .  النيب أو الرسول أمنية يف الشيطان يلقيه ما مقابلة يف يكون تارة -

 . جزئيا وإما ، كليا إما ، احلكم رفع مبعىن اإلحكام يكون وتارة -
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  . ذلك وحنو ، الوجوب إىل االستحباب من بنقله أو ، اجلواز إىل أو الكراهية إىل التحرمي من بنقله : كليا رفعه

 .  ذلك وحنو ، امل وبيان ، املطلق وتقييد ، العام بتخصيص فيكون : جزئيا وإما

  . بالفهم املتعلق اإلحكام : الثالث -

 وينحى ، حديث أو بآية املراد املعىن عليه فيشتبه ، واجلن اإلنس شياطني وحي من بشيء ، القارئ على املعىن يشتبه أن وذلك
 ، الثابت احملكم إىل بالرد ، االشتباه هذا رفع فيكون} تأويله وابتغاء الفتنة ابتغاء منه تشابه ما يتبعون {اهللا قال كما ، بعيدا منحى
 وإهلكم {تعاىل قوله عليه يدل الذي ، احملكم إىل فريدها ، والكثرة التعدد على تدل أا فظن" حنن"و" إن "معىن عليه اشتبه لو كما
  . ذلك وحنو} أحد اهللا هو قل {،} واحد إله

  بالتشابه وتارة ، باإلحكام تارة يوصف وأنه ، بالتشابه يوصف كله القرآن وأن ، باإلحكام يوصف كله القرآن بأن أيضا وعرفنا

. 

 .  خلاصا واإلحكام ، اخلاص التشابه ومعىن ، العام التشابه ومعىن ، العام اإلحكام معىن وعلمنا

 .  املتكلمون يذكرها اليت االلتباسات من كثريا عنه وترفع ، الفهم العلم لطالب تنري ، مهمة معان هذه

 عن نتجاوز أن إىل الوقت على حفاظا حنتاج ،" والتأويل املتشابه يف اإلكليل "الرسالة عنوان شق ، التأويل معىن ما نعرف أن بقي
 .  التأويل عن اهللا رمحه املصنف كالم عند اآلن ونقرأ ، املباحث بعض

  : منت

  . التأويل لفظ يف االشتراك الشبهة ومنشأ

 املعىن إىل الراجح املعىن عن اللفظ صرف هو وحنوهم واملتصوفة واحملدثة واملتكلمة املتفقهة من املتأخرين عرف يف " التأويل " فإن
 احلديث هذا : أحدهم قال فإذا . اخلالف ومسائل الفقه أصول يف هعلي يتكلمون الذي التأويل هو وهذا به يقترن لدليل املرجوح

 . دليل إىل حيتاج والتأويل تأويل نوع هذا : اآلخر قال كذا على حممول هو أو مؤول النص هذا أو

 هو وهذا رالظاه املعىن عن إليه للصرف املوجب الدليل وبيان ادعاه الذي للمعىن اللفظ احتمال بيان : وظيفتان عليه واملتأول 
 ال الصفات آيات بعضهم قال أو التأويل ذم أو التأويل إبطال يف بعضهم صنف إذا الصفات مسائل يف فيه يتنازعون الذي التأويل
 للعلماء يصلح أو املصلحة عند ويترك املصلحة عند يفعل جائز التأويل بل : الثالث وقال تأويلها جيب بل : اآلخر وقال تؤول
 . والتنازع املقاالت من ذلك غري إىل غريهم دون

 مما وأن ، متعددة استعماالت له التأويل لفظ أن : وهو ، الباب هذا يف التباس فيها يقع ، دقيقة مهمة مسألة ، اهللا رمحه الشيخ بني
 وهو ، لسنةوا الكتاب لغة يف املعروف خالف ، حادثا اصطالحيا معىن للتأويل صنعوا ، املتأخرين أن ، الباب هذا يف لغطا أحدث
 : مثال قلت فإذا ، احلقيقة على أنه الكالم يف األصل ، به يقترن لدليل ، املرجوح املعىن إىل ، الراجح املعىن عن اللفظ صرف: 

 ، األسد هو هذا : قلت فإذا ، أربع على ميشي الذي احليوان رأيت أين يفهم أن ، مسعين من مجيع على فالواجب ، أسدا رأيت
 إىل الراجح عن املعىن فينصرف ، تأويال البعض يسميه ما وهو ، جمازا بذلك أردت أين ، حينئذ علمتم ، شجاع رجل وأقبل

 القائلني عند ، وظيفتني من له بد ال ، التأويل من النوع هذا ادعى من لكل بد ال لكن ، الظاهر خالف الظاهر عن أو ، املرجوح
 قد أنه يدعي مث ، شراء أو ببيع الشرعي احلاكم عند يقر أحد كل وصار ، ملعباو عبثا الكالم لصار وإال ، أحد كل عند بل ، به

  : بشرطني إال ، ظاهره خالف إىل ظاهره عن الكالم ينقل فال ، حقيقته على أنه الكالم يف األصل ، تأول

  . ادعاه الذي للمعىن اللفظ احتمال بيان : أحدمها
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 لفظ ألن ؛ ال ؟ يستقيم هل ، األسد هذا : فقلت ، جبان رجل دخل لو ، أسدا رأيت : قلت حينما فأنا ، اللفظ يسعفه أن بد ال
  .  املعىن حيتمله فال ، ذلك خالف الداخل  وهذا ، الشجاعة معىن حيمل األسد

 أن دألح فليس ، الظاهر على ةالدالل هو الكالم يف األصل أن دام ما ، الظاهر عن للصرف املوجب الدليل بيان : الثاين الشرط
 يبقى الكالم أن فاألصل وإال ، عقلي دليل أو ، شرعي دليل أو ، مشاهد حسي بدليل إما ، بدليل إال ، ظاهره عن صرفه يدعي
  . ظاهره على

 وإال ، وعالقة قرينة من إذن بد ال ،" العالقة "يسمونه قبله والذي ،" القرينة "العربية أهل يسميه الذي هو الثاين الشرط فهذا
 .  باطال التأويل اجلميع تفاقبا لكان

 ال أم التأويل جيوز هل : لغط هذا عن نشأ ، والصفات األمساء باب يف أجروه فلما ، املتأخرين اصطالح هو هذا : حال كل على
 جراء من فحصل ، احلادث مرادهم على وحيملونه ، والسنة الكتاب يف الوارد التأويل بلفظ يستدلون وصاروا ؟ التأويل جيوز
  . األفهام يف تضارب كذل

  : معنيان فله السلف عند أما ، املتأخرين اصطالح يف هذا

  : منت

 : معنيان فله السلف لفظ يف " التأويل " وأما

 -  وهذا مترادفا أو متقاربا هؤالء عند والتفسري التأويل فيكون خالفه أو ظاهره وافق سواء معناه وبيان الكالم تفسري " أحدمها " 
 كذا قوله تأويل يف القول : تفسريه يف يقول الطربي جرير بن وحممد تأويله يعلمون العلماء أن جماهد عناه الذي هو - مأعل واهللا
 . التفسري ومراده ذلك وحنو اآلية هذه يف التأويل أهل واختلف وكذا

 طلبا كان إن الكالم فإن بالكالم رادامل نفس هو : - مطلقا التأويل مسمى من الثالث وهو - السلف لفظ يف " الثاين املعىن " و 
 . به املخرب الشيء نفس تأويله كان خربا كان وإن املطلوب الفعل نفس تأويله كان

  : شرح

 الوضع عليهما جرى معنيني يف يستعملونه ألم ؛ املتأخرين استعمال عن خيتلف ، التأويل للفظ السلف استعمال أن لنا تبني إذن
  : العربية اللغة يف

] التأويل وعلمه ، الدين يف فقهه اللهم [عباس البن دعائه يف وسلم عليه اهللا صلى النيب قاله الذي وهو ، التفسري : دمهاأح
 تفسري يف البيان جامع "كتابه يف ، الطربي جرير بن حممد استعمال وعليه ، كذلك إال يكون أن ميكن ال ، التفسري أي] التأويل[

 أو ، التفسري يريد وإمنا ، وكال حاشا ، املتأخرين تأويل يريد ال ، وكذا كذا تعاىل اهللا قول تأويل يف القول : يقول جتده" القرآن
  . التفسري ههنا بالتأويل أراد " منهم طائفة فقال ، التأويل أهل واختلف : قوله

 يكون ما : وهو ، الْأَولِ من مأخوذ أنه بالتأويل املراد أن : وهو ، والسنة الكتاب لغة عليه جرت ما : فهو الثاين االستعمال أما
 كما ، بتحققه يكون خربا كان وإن ، بامتثاله يكون طلبا كان إن بأن ، به تعاىل اهللا أخرب ما نفس هو الذي ، الواقع يف األمر عليه
 يف فيقول} واستغفره ربك حبمد فسبح {تعاىل اهللا قول ميتثل أي ،" القرآن يتأول "عنها اهللا رضي عائشة قول يف ، مثالني ضربنا
 .  [يل اغفر اللهم ، وحبمدك ربنا اللهم سبحانك [وسجود ركوعه

 بأم يروه بأن ، ووقوعه حتققه : أي} تأويله يأيت يوم تأويله إال ينظرون هل {تعاىل اهللا كقول ، اخلارج يف وقوعه حتقق يكون أو
 .  ذلك وغري ، واملعاد البعث من ، العظام اهللا آيات يروا ، أعينهم
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 ، والسنة الكتاب يف النصوص حتمل أن ينبغي وعليهما ، السلف يستعملهما استعماالن : استعماالت ثالثة عندنا حتصل إذن
 ، الظاهر خيالف معىن إىل ، ظاهره عن اللفظ صرف : وهو ، وغريهم واملتفقهة ، األصوليني من ، املتأخرين عند حادث واصطالح

 أخرى شروطا أيضا يضيفون العلماء إن بل ، والعالقة القرينة : ومها ، الشرطني إجراء من بد ال كنل ، االصطالح يف مشاحة وال
  . النصوص حتريف يف اإلفساد من كثري باب النسد ، الشرطني ذين التزموا أم لو لكن ،

  . والصفات مساءاأل باب على النطباقه ، الواقع يف القصيد بيت ألنه ؛ فصل إىل ذلك بعد ننتقل أن نود مث

  : منت

  فصل

 استأثر الذي املتشابه هو ذلك أن اعتقاد أو . اهللا إال تأويله يعلم ال الذي املتشابه يف ذلك بعض أو وصفاته اهللا أمساء إدخال وأما
 من وجنوا ونهيقول مما كثري يف أصابوا وإن فإم . وغريهم أصحابنا من طوائف القولني من واحد كل يقول كما تأويله بعلم اهللا
  . وجهني من هذا على فالكالم غريهم فيها وقع بدع

  : شرح

 إىل ، والتأويل واملتشابه احملكم عن احلديث يف العام اإلطار من إىل انتقل ، اآلن اهللا رمحه الشيخ ، - اهللا رعاكم يا - معي تأملوا
  . والصفات باألمساء يتعلق ما : وهي ، اخلاصة القضية

 أي" ذلك أن اعتقاد أو "احتمال هذا" اهللا إال تأويله يعلم ال الذي املتشابه يف ذلك بعض أو ، وصفاته اهللا أمساء الإدخ وإما "قال
 من واحد كلَّ يقول كما "قال ، املقالة هذه نسب مث ، تأويله بعلم اهللا استأثر الذي "بعينه أي" املتشابه هو "وصفاته اهللا أمساء
 احلنبلي يعلى فأبو ، التفويض وهو ، األمر هذا يف وقع من احلنابلة من فإن ، احلنابلة بأصحابه أراد" أصحابنا من طوائف القولني
 فإم "عنهم الشيخ قال املتشابه من هذا إن : وقالوا ، التفويض يف وقعوا أصحابه وبعض ، احلنابلة أساطني من وهو ، اهللا رمحه
 أصحابه من الطوائف هؤالء أن إىل ، اهللا رمحه هذا يف يشري" غريهم فيها وقع عبد من وجنوا ، يقولونه مما كثري يف أصابوا وإن

 ، والفعلية اخلربية الصفات نصوص حتريف يف ، املتكلمني جماراة عن امتنعوا ألم ؛ التحريف بدعة من اهللا عافاهم ، احلنابلة
 استدعى فلهذا ، آخر وجه من أخطأوا ، أيضا يقةاحلق يف لكنهم ، غريهم فيها وقع بدع من فنجوا ، موافقتهم عن وامتنعوا
  : وجهني من هذا على الكالم

  : منت

 : األول 

 األمة سلف من أحد عن أعلم ما فإين ذلك ] بطالن [ على الدليل أما فنقول معناه يفهم ال وأنه املتشابه من هذا إن : قال من 
 أمساء وجعلوا . معناه أحد يعلم أن ونفى اآلية هذه يف الداخل املتشابه من ذلك جعل أنه غريه وال حنبل بن أمحد ال األئمة من وال
 معان هلا كلمات قالوا وإمنا معناه أحد يفهم ال كالما يرتل اهللا إن : قالوا وال يفهم ال الذي األعجمي الكالم مبرتلة وصفاته اهللا

 تعطيل مضموا اليت وأبطلوها وردوها اجلهمية تأويالت عن ووا . جاءت كما متر : الصفات أحاديث يف قالوا . صحيحة
  . عليه دلت عما النصوص

  : شرح

 الرجال بأقوال معرفةً به وحسبك قال فإنه ، التفويض شبهة من السلف برأ أنه ، املفوضة مع اهللا رمحه للشيخ منازلة أول هذه إذن
 ، اآلية هذه يف الداخل املتشابه من جعل أنه ، غريه الو حنبل بن أمحد ال ، األئمة من وال  األمة سلف من أحد عن أعلم ما" 

 اهللا أمساء جعلوا وال ، ذلك قالوا ما ، املتشابه من الصفات آيات بأن ، األمة سلف من أحد يقل مل أبدا" معناه أحد يعلم أن ونفى
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 من أحد على ذلك يثبت أن ألحد ميكن ال ، يفهم ال الذي األعجمي والكالم ، واأللغاز واألحاجي ، الطالسم مبرتلة وصفاته
 ، األوزاعي قال كما ، يقولون كانوا إمنا ، معناه يفهم ال كالما أنزل اهللا إن : املتقدمني السلف من أحد قال وال ، املتقدمني األئمة

 وهذه ، عىنم وال كيف ال ، جاءت كما أمروها : يقولون الصفات آيات عن سئلوا إذا كانوا ، األئمة من وغريهم ، والسفيانان
 ، ومعناها لفظها إمرار يقتضي ، أمروها : قوهلم ألن ؛ املعاين على الصفات آيات داللة ينكرون الذين للمفوضة فيها متعلق ال

 حيتاج ال ألنه ؛ املعىن يثبتون أم على دليل ، كيف بال : ذلك بعد قوهلم إن مث ، واملعىن اللفظ إمرار يقتضي ، جاءت كما أمروها
 التجهيل أهل فاملفوضة ، كيف بال : يقول أن حيتاج ال ، املعىن أصل يثبت ال من ، املعىن أصل يثبت كان من إال ، الكيفية نفي إىل

 ال ، وحاشاهم ، وتدقيق حتقيق  دون وميروا ، واألحاديث اآليات يقرؤون الذين ، الدراويش مبرتلة كانوا ، السلف أن يزعمون
 يريدون فإم ، جاءت كما أمروها : قالوا فإذا ، اهللا رمحهم ، تكلفا وأقلهم ، فهوما وأعظمهم ، اعلوم الناس أعمق هم ، واهللا
  . هلا إمرار ذلك يكن مل وإال ، املعىن دون اللفظ ال ، معا واملعىن اللفظ إمرار

 أي من ، كيف بال يقول أن حيتاج ال املعىن أصل يثبت ال الذي ألن ، املعىن أصل يثبتون أم على يدل ، كيف بال : قوهلم إن مث
  : قال مث ؟ املعىن أصل يثبت ال وهو حيترز شيء

  : منت

 ويفهمون معناها من عليه دلت ما على النصوص ويقرون اجلهمية تأويالت يبطلون كانوا أم يف بينة قبله واألئمة أمحد ونصوص
 أحاديث غري يف قال قد وأمحد . ذلك وغري والفضائل عيدوالو الوعد نصوص سائر يف ذلك يفهمون كما عليه دلت ما بعض منها

 أن بذلك ومقصوده الفضائل وأحاديث } منا فليس غشنا من{  : قوله مثل الوعيد أحاديث ويف جاءت كما متر : الصفات
  . املتأخر بالعرف تأويال حتريفه ويسمى حيرفه من يفعله كما مواضعه عن كلمه حيرف ال احلديث

  : شرح

 تأويالت يبطلون كانوا أم أثبت أيضا ، باملعىن العلم ينفون يكونوا أن السلف من األئمة عن نفى ، اهللا رمحه الشيخ أن كما
 ، اهللا رمحهم السلف برئ فقد ،) التحريف أهل مسلك (املسلك ذا يعترفون ال أم على يدل مما ؛ عليها يقروم وال ، اجلهمية
 إىل يتطرقوا أن دون ، الظاهرة داللتها على النصوص وأبقوا ، احملرفة التأويل أهل طريقة ومن ، املفوضة التجهيل أهل طريقة من
 .  التحريف من شيء إىل أو ، التجهيل من شيء

  : منت

 مبتشابه متسكوا أم " واجلهمية الزنادقة على الرد " كتاب يف أمحد نص وكذلك باطل حتريف األئمة عند املتأخرين هؤالء فتأويل
 فهذا . قبله األئمة سنن على ذلك يف وجرى اجلهمية تأويل خيالف مبا وتفسريه معناه وبني املتشابه ذلك على أمحد وتكلم القرآن
 غري من األئمة باتفاق ويفسر يبني بل وتفسريه بيانه عن يسكت ال وأنه املتشابه هذا معىن يعلمون أم على األئمة من اتفاق
  . وآياته اهللا أمساء يف حلادإ أو مواضعه عن له حتريف

  : شرح

 الزنادقة على الرد يف كتابا صنف قد ، املتقدمني األئمة من ، السنة أهل إمام ، أمحد اإلمام أن : وهو ، عملي بني دليل هذا
 يثبت كان ، اهللا رمحه أمحد أن على يدل وهذا ، مبعناه احلق ويقرر ، تأويالم يبطل فكان ، املتشابه من أطلقوه فيما ، واجلهمية
 فإمنا ، بالسكوت يأمر ، السلف عن نص بك مر فإن ، قاطبة السلف طريقة هذه وأن ، املراد املعىن بيان عن يسكت وال ، املعىن
 قالوا كما الذي األصل هو فإنه ، واألصل احلق املعىن بيان عن السكوت ال ، الباطلة التأويالت عن السكوت بالسكوت مرادهم

 . وضعها أصل يف عليه دلت عما للميل موجب ،فال داللة ذات قراءة قراءا ألن ؛ راءاق تفسريها: 
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  : منت

 و . امللحدين املنحرفني من وحنوهم اجلهمية تأويالت إبطال على متفقون السنة أهل أن االضطراب من هنا وقع ما لك يوضح ومما
 يعلمه ال وأنه اآلية يف املذكور التأويل هو هذا إن قيل فلو . ظاهره لفخيا ما إىل ظاهره عن الكالم صرف هو " املردود التأويل" 
 واألئمة السلف مذهب هذا وليس اهللا إال يعلمه ال ذلك لكن داللتها خيالف تأويال لآلية أن للجهمية تسليم هذا يف لكان اهللا إال
 املعاين على دالة جاءت كما ومتر تفسريها واحلديث يةاآل قراءة وعندهم فيها التوقف ال ؛ وردها التأويالت هذه نفي مذهبهم وإمنا
 بأمساء القرآن يف نفسه مسى اهللا أن ريب ال : نقول أن معناه يعلم ال مبتشابه ليس هذا أن على والدليل . فيها يلحد وال حترف ال
 " و " اإلخالص سورة " ثلم بصفات نفسه ووصف ذلك وحنو والرءوف والقدير والعليم واجلبار والعزيز والودود الرمحن مثل
 حيب { وأنه } قدير شيء كل على { و } عليم شيء بكل اهللا إن{  : وقوله " احلشر " وآخر " احلديد " وأول " الكرسي آية

 ذلك } { منهم انتقمنا آسفونا فلما { الصاحلات وعملوا آمنوا الذين عن يرضى وأنه } احملسنني { و } املقسطني { و } املتقني
 يف يلج ما يعلم العرش على استوى مث } { استوى العرش على الرمحن } { انبعاثهم اهللا كره ولكن } { اهللا أسخط ما اتبعوا بأم
 إله األرض ويف إله السماء يف الذي وهو } { كنتم ما أين معكم وهو فيها يعرج وما السماء من يرتل وما منها خيرج وما األرض
 السماوات يف اهللا وهو{ .  } وأرى أمسع معكما إنين } { يرفعه الصاحل والعمل الطيب الكلم عديص إليه } { العليم احلكيم وهو
 اجلالل ذو ربك وجه ويبقى{ .  } يشاء كيف ينفق مبسوطتان يداه بل } { بيدي خلقت ملا تسجد أن منعك ما } { األرض ويف

  . ذلك أمثال إىل - } عيين على ولتصنع } { وجهه يريدون{ .  } واإلكرام

  : شرح

 ، وحكمته مبشيئته تتعلق اليت ، الفعلية والصفات ، لذاته املالزمة ، الذاتية الصفات ، الصفات أنواع ، األمثلة ذه الشيخ مجع
  . واحدا سوقا تساق ، العظيم القرآن يف موجودة الصفات أنواع مجيع أن أي ، والعينني واليدين كالوجه ، اخلربية والصفات

  : منت

 هذا : قلت فإن ؟ البعض يف أم نفسه به ووصف اهللا مسى ما مجيع يف هذا أتقول : معناه يعلم ال متشابه أنه هذا يف ادعى ملن يقالف
 بكل اهللا إن{  : قوله من نفهم فإنا . صريح كفر بل اإلسالم دين من باالضطرار يعلم ملا وجحدا ظاهرا عنادا هذا كان اجلميع يف

 كل وسعت ورمحيت{  : قوله من ونفهم األول هو ليس معىن } قدير شيء كل على اهللا إن{  : قوله من همونف معىن } عليم شيء
 بعض رأيت وقد . هذا يفهم عاقل وكل بل املسلمني وصبيان . معىن } انتقام ذو عزيز اهللا إن{  : قوله من ونفهم معىن } شيء
 الرمحن اهللا نسمي إنا : يقول من - الفاسدة الفلسفة فيه أثرت لكن احلديث إىل انتسابه مع - املغرب أهل من وجحد ابتدع من

 يطلق } علمه من بشيء حييطون وال{  : قوله يف وكذلك قط شيء على يدل معىن منه نفهم أن غري من حمضا علما القدير العليم
 .  علم له : نقول أن غري من اللفظ هذا

  : شرح

 عريب كل ان بني ، العظيم القرآن يف وتعاىل سبحانه الرب صفات إثبات على ، املتكاثرة األدلة هذه الشيخ ذكر ملا ! اهللا سبحان
 ، األخرى اآلية من يفهمه الذي املعىن عن خيتلف معىن آية كل من يفهم ، املسلمني صبيان من كان ولو حىت ، العربية يفهم ، قح

  . الناس من اثنان هذا يف يتمارى ال ، هذه من ةالرمح ومعىن ، هذه من القدرة ومعىن ، هذه من العلم معىن فيفهم

 ، احملضة األعالم مبرتلة ، احلسىن اهللا أمساء إن : يقول كيف ، واعتزال جتهم لوثة أصابته من بعض من ، وعجب الشيخ وعجِب
 ، صفة على تدل ال ، جلو عز اهللا ذات على الداللة : وهو ، واحد معناها ، والقدير والبصري والسميع العليم : املعتزلة تقول
 السمع على يدل والسميع ، العلم على يدل العليم أن شك فال ، ملعىن إال اللفظ تضع ال العرب فإن ؛ العجب أعجب من وهذا
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 من به تأثروا ما هو ، اخلطرية الزالت هذه يف الوقوع على ، األذكياء هؤالء بعض محل الذي لكن ، البصر على يدل والبصري ،
 الفريوس يصيب كما ، اللوثة هذه تصيبه لكن ، واحلديث بالسنة اشتغال له يكون رمبا أحيانا بعضهم إن حىت ، لفاسدةا الفلسفة
  . وإياكم اهللا عافانا ، التفكري يف طريقته فتفسد ، فيفسدها األجهزة اآلن

  : منت

  . رأكف وذاك أيبس هذا لكن الباطن يف القرامطة غلو جنس من الظاهر يف الغلو وهذا

  : شرح

 باهللا والعياذ - غلوا الذين القرامطة وبني ، ولفظ لفظ بني فرق ال أنه يدعون الذين ، الظاهر أهل من اجلمود أهل بني يقارن هو
 طريقة أي ،أيبس  هذا لكن ، واحد باب من أما فبني ، اللفظ ذات من تفهم أن ميكن ال ، بواطن للنصوص أن فزعموا ، -
  . وغريهم القرامطة من الباطنية مالحدة طريقة هي اليت ، أكفر كوذا ، الظاهر أهل

 اآلن ورمبا ، املتشابه قسم من وأحاديثها الصفات آيات أن يدعون الذين هؤالء مع مستمر نزال يف اهللا رمحه الشيخ أن الحظوا
 : هو ، ذكره دليل أول اهللا رمحه فالشيخ ، تقدم فيما تأمل ملن أجوبة بأربعة أجاب

 .  وصفاته اهللا أمساء مبعاين العلم نفى أنه السلف من أحد عن حيفظ ال أنه -1

  . أصنافها مبختلف اجلهمية تأويالت رد ، السلف عن احملفوظ أن -2

  : الرابع املقام هو هذا مث ، مستقال معىن يعطي نص كل وأن ، متنوعة معان ، العظيم القرآن آيات من يفهم أنه -3

  : منت

 أعلم وما حمضا معطال كان ال : قال فإن ؟ ال أم موجود حق وعلى املعبود اإلله على دالة األمساء هذه فهل : املعاند هلذا يقال مث .
 من املعاين من فيها ما على داللتها تفهم ومل الرب نفس على داللتها منها فهمت فلم : له قيل نعم : قال وإن . هذا يقول مسلما
 أو التركيب منه يلزم ألنه العقل يف حمال الصفات ثبوت ألن ؛ نعم : يقول أن بد فالاء ؟ سو الداللة يف وكالمها والعلم الرمحة
 األمساء هذه معىن بعض بفهم أقر من وهو سنذكره كما الثاين الفريق به خياطب مبا حينئذ فيخاطب . الذات خبالف احلدوث
 جهة من يكون أن إما الفرق فإن ونفيه إثباته عن سكت أو نفيته ما وبني أثبته ما بني الفرق ما : له فيقال . بعض دون والصفات
 دون إثباته جيب أو جيوز املعنيني أحد بأن العقل جهة من أو اآلخر خبالف ظاهرة أو قطعية داللة دال النصني أحد ألن السمع
  . املواضع أكثر يف باطل الوجهني وكال اآلخر

  : شرح

 النصوص لداللة املنكر هذا إىل بسؤال يتوجه اهللا رمحه الشيخ ، املخالف مع واحلوار املناظرة فن على الطالب يعود أن ينبغي هذا
 ؟ املعبود اإلله على تدل هل ، والسنة الكتاب تضمنها اليت والتسعون التسعة األمساء هذه هل : سؤاال إليه فيوجه ، املعاين على
 قال ، عليه تدل ال ، ال : قال إذا ، بالكافرين والتحق ، حمضا تعطيال معطال كان ، ال : قال فإن ؟  ال أم موجود حق وعلى
 على داللتها منها فهمت فلم : له فيقال ، سبحانه ذاته على تدل فهي ، نعم : قال وإن ، هذا يقول مسلما أعلم وما : الشيخ
 التركيب كشبهة ، فاسدة شبهات إال عنده ليس ؟ نفيته وما أثبته ما بني الفرق ما ؟ الصفات على الداللة منها تفهم ومل ، الذات
 إذا بأنه يدعي ، احلدوث أو التركيب منه يلزم ألنه ؛ العقل يف حمال الصفات ثبوت : يقول املغالط هذا ألن ؛ إليها سيعود اليت
 يكون بأن ، فعلية صفات أثبت إذا أو ، ذلك عن مرته واهللا ، التركيب يستلزم ذلك أن ، للرب متعددة ذاتية صفات مثال أثبت
 الكتاب به نطق ما يرد أنه مبعىن ، حدوث ذلك على يلزم أنه ، نزل يكن مل أن بعد يرتل أو ، استوى قد يكن مل أن بعد استوى
  . به يتعلق الذي هو هذا ، مزعومة عقلية حبجج ، السنة به ونطقت
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  : منت

 من فرق بينهما ليس قدير عليم أنه على كداللته عظيم علي صريب مسيع ودود رحيم رمحن أنه على القرآن فداللة " األول " أما
 . وإرادته ملشيئته ذكره مثل وعلوه وحمبته لرمحته ذكره وكذلك النص جهة

  : شرح

 يثبتون األشاعرة ، الفعلية الصفات وينكرون ، املعنوية الصفات يثبتون الذين ، كاألشاعرة ، الصفاتية بعض على رد القطعة هذه
 يثبتوا ، والكالم ، والقدرة ، والعلم ، واإلرادة ، والبصر ، والسمع ، احلياة : وهي ، املعنوية الصفات يسموا ، صفات سبع
 جهة أي من : هلم فيقال ، ذلك وحنو ، والعلو ، واحملبة ، الرمحة صفة وينكرون ، عقلية بطريقة يثبتوا كانوا وإن ، حقيقيا إثباتا
 هذه قبلتم فلم ، قدير عليم ، بصري مسيع أنه على داللته مثل ، ودود رحيم رمحن انه على القرآن داللة ؟ املتماثالت بني فرقتم
 .  ؟ هذه وأولتم هذه أثبتم مل ؟ هذه ورددمت ، هذه ورددمت

 ما ينب الفرق فما ، تثبتوا اليت وإرادته مشيئته يذكر كما ، تؤولوا اليت وعلوه وحمبته ، رمحته يذكر الكرمي القرآن أيضا كذلك
 .  املسلك فساد دليل التناقض وهذا ، منكم تناقض هذا ؟ نفيتموه وما أثبتموه

  : منت

 " الثاين " وأما

 من املفهوم املعىن ألن : قال فإن ؟ إرادته إىل ذلك وأعدت وحمبته رمحته حقيقة مثال نفيت مل : آخر ونفى شيئا أثبت ملن فيقال 
 . اهللا على ميتنع ميل هي حقنا يف اإلرادة من املفهوم واملعىن : له قيل اهللا على تنعمت رقة هي حقنا يف الرمحة

  . حمبته وكذلك خلقه رمحة جنس من ليست ورمحته : له قيل خلقه إرادة جنس من ليست إرادته : قال فإن 

  : شرح

 فيقال ، الرمحة وينكرون ، اإلرادة يثبتون جتدهم ، املبعضني هؤالء ألصول ، الناسف ، الكاشف النقاش هذا يف اإلخوة أيها تأملوا
 ، وجل عز اهللا عن ميتنع وهذا ، ولني ، رقة حقنا يف الرمحة من املفهوم املعىن ألن : قالوا ؟ الرمحة ونفيتم اإلرادة أثبتم ملاذا : هلم
 هو وصفتم الذي لكن : ويقول الرد يف فينربي ، األشياء من لشيء النفس ميل هي ، حقنا يف املفهومة اإلرادة وكذلك : هلم قلنا
 املخلوق كرمحة ليست رمحة تعاىل هللا أيضا وكذلك : بالقول فنبادره ، املخلوق كإرادة ليست إرادة له تعاىل واهللا ، املخلوق إرادة
 .  له حجة ال ؟ وهذا هذا بني الفرق فما ،

  : منت

 السمع وكذلك بالعقل واإلرادة والقدرة العلم أثبت وإمنا لسمعبا وغريها اإلرادة أثبت مل : - قوله حقيقة وهو - قال وإن
 له قيل اإلرادة على دل والتخصيص العلم على دل واإلحكام القدرة على دل الفعل ألن الطريقتني إحدى على والكالم والبصر
  . أوجه ثالثة من اجلواب

  : شرح

 ، السبع الصفاتأثبت  إمنا الواقع يف هو ، قوله حقيقة وهو ، آخر عنو إىل انتقل ، األول املقام يف باحلجة ألزمناه ملا هو إذن
 ، القدرة على دليل ، واألرضية العلوية السماوية واألجرام ، واألرض السماوات وجود ، احلادث الفعل : قال ، العقل مبحض
 مساوات سبع خلق الذي أهللا {علم نع إال يكون ال هذا ألن ؛ العلم على دليل ، واحد نسق على حمكمة كوا ، قدير اهللا إذن
 على تدل صحيح} علما شيء بكل أحاط قد اهللا وأن قدير شيء كل على اهللا أن لتعلموا بينهن األمر يترتل مثلهن األرض ومن
 .  علم
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 ؟ كذا وهذا ، مجاد وهذا ، نبات وهذا ، حيوان  وهذا ، إنسان هذا ؟ بكذا خيتص وهذا بكذا خيتص هذا كان ملاذا التخصيص
 أثبتها ، صفات ثالث هذه ، اإلرادة أثبت اآلن هو إذن ، سابقة إرادة لوجود إال هكذا يكن مل ، اإلرادة على يدل التخصيص
 ، متكلما بصريا مسيعا يكون أن احلي شأن من مث ، احلياة نثبت إذن ، حبي إال تقوم ال الثالث الصفات هذه ، عقلي بتسلسل
 مبا : لقلنا ، والسنة الكتاب داللة سلك لو ألنه ؛ والسنة الكتاب بداللة ال ، احملضة العقلية يقةالطر ذه ، صفات سبع له فتمت
 إمنا أنا : قال لو ؟ إذن عليه نرد فكيف ، بالنص ال بالعقل السبع أثبت أنه األمر فحقيقة ، بالنص الباقي أثبت ، بالنص أثبتها أنك
  . أوجه ثالثة من عليه اجلواب : قال ؟ بالعقل تثبت مل األ ؛ غريها ورددت ، بالعقل السبع هذه أثبت

  : منت

 : أحدها

 التخصيص وأنواع واإلدناء والتقريب . اإلرادة على التخصيص كداللة الرمحة على أيضا دل الضر وكشف واإلحسان اإلنعام أن
 . خاص فتخصيص باإلنعام التخصيص وأما  .اإلرادة على يدل التخصيص مطلق أو احملبة على تدل احملب من إال تكون ال اليت

 . هذا مثل يف يسلك اإلرادة مسلك يف سلكه وما . خاص تقريب واالصطفاء بالتقريب والتخصيص

  : شرح

 نستدل فنحن ، اإلرادة على بالتخصيص استدللت اآلن أنت كنت إذا : نقول ، مأخذه أصل يف ننازعه ، األول الوجه هذا إذن
 على التخصيص داللة من ، اإلنسان ذهن يف أوضح رمحة على واإلنعام اإلحسان داللة إن بل ، الرمحة ىعل واإلحسان باإلنعام
 .  اإلرادة

 قلت لو لكن ، اهللا رمحة على دليل هذا : فقال ؟ وكذا عنك السوء ودفع ، عليك تعاىل اهللا إنعام يدل عالم : لعامي قلت لو أنت
 اإلرادة دليل هذا إن : لك يقول لن ؟ كبدا صارت اخلاليا وهذه ، للمس اخلاليا وهذا ، مبصرة اخلاليا هذه كون يدل عالم : له
 نفس استعملنا إذا فنحن ، الداللة يف أبني هذا : له فنقول ، الرمحة على اإلنعام كداللة الوضوح من عنده األمر يكون لكن ،

  . الصفات بقية إثبات يف به أسعد فنحن ، به استدللت الذي القانون

  : منت

 : الثاين 

 إليه الطمأنينة بل بنفسه مستقل دليل والسمع ، اإلرادة به ينفي ما مبثل إال ينفيه ال فإنه هذا على يدل ال العقل أن هب : له يقال 
 مل [ النصوص أن مع اإلرادة إىل كلها الصفات هذه وأعدت توقفت أو مدلوله نفيت شيء فألي أمت وداللته أعظم املضايق هذه يف
 . الفعل على زيادة اإلرادة إثباته يف مبثلها عورض إال حجة يذكر فال ؟ تفرق] 

  : شرح

 من بصفة الصفة يفسرون ، اإلنعام إرادة بأا الرمحة يفسرون} شيء كل وسعت ورمحيت {تعاىل اهللا قول يفسرون كيف هم
 ، دواليك وهكذا ، االنتقام إرادة الغضب : ونيقول ، غضبا يثبتون ال ، الغضب يفسرون كما ، قرروها اليت السبع الصفات
 ، بإثباته السمع قام وقد ، ينفيه ال العقل لكن ، العقل بدليل الغضب أو الرمحة إثبات من تتمكن مل أنك هب ، طيب : هلم فيقال
 ، آخر بطريق ثبت فقد لعقلبا تثبته مل فلو ، وأثبت ، العقل من والقبول للطمأنينة أدعى السمع ، العقل هو الوحيد الدليل وليس
  . ؟ قبوله من مينعك الذي فما

  : منت

 " الثالث "  
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 حمذورا تقتضي إرادة إثبات أن وزعم به واألمر الفعل نفس أو اإلكراه عدم إال هلا معىن ال اإلرادة اجلهمي لك قال إذا : له يقال 
 . حبدوثها قال إن وحمذورا بقدمها قال إن

  : شرح

 املعتزلة بني ، وسطية مرتلة يف األشاعرة أن تعلمون ألنكم ، اجلهمية من خمالفيه بأن يبني أن أراد ، الثالث قامامل هذا يف كأنه
 ، الصفات مجيع ايثبتو مل أم مبعىن ، جزئي إثبات لكن ، إثبات أهل األصل يف فاألشاعرة ، احملضة السنة أهل وبني ، اجلهمية
 تثبت أنت ؟ تثبتها اليت اإلرادة يف نازعك إذا) املعتزيل أي (للجهمي تقول سوف ماذا أنت : هل فيقال ، كلي تعطيل أهل واملعتزلة
 : فيقولون ، بأضدادها ، بالسلوب الصفات يفسرون ألم ؛ اإلكراه عدم إال هلا معىن ال اإلرادة : اجلهمي لك قال فلو ، اإلرادة
 يف ثبوتية له ليس اهللا أن يزعمون ، ثبوتية بصفة يقولون ال املعتزلة ، السفه عدم احلكمة ، اجلهل عدم العلم ، اإلكراه عدم اإلرادة
 لفظي لغط يف ، مركبة أو ، إضافية أو ، سلبية صفات بأا ، والسنة الكتاب يف املذكورة ، سبحانه صفاته ويفسرون ، األمر نفس
 الكالم وجتري ، احملضة السنة إىل تنحاز أن إال لك يسل ؟ للمعتزلة تقول سوف ماذا أنت : له فيقال ، فيه نستطرد أن نريد ال

  . النصوص مجيع يف واحدا

  : منت

 احلوادث حلول المتناع له صفة بتجدد يقولون وال عندهم قدمية صفة المتناع قدمية بإرادة يقولون ال فإم املعتزلة اضطربت وهنا
 . اإلرادة حقيقة نفوا القدر ويف الصفات يف البدعة يف غلوا شدأ وهم البغداديون : حزبني فصاروا . تناقضهم مع أكثرهم عند
 . اإلكراه عدم إال هلا معىن ال اجلاحظ وقال

 هاشم وأيب علي كأيب والبصريون . عباده بطاعة تعلقت إذا األمر ونفس بفعله تعلقت إذا الفعل نفس إال هلا معىن ال الكعيب وقال 
 الفساد معلوم العقالء عند وكالمها حمل بغري صفة وقيام مراد غري حادث حدوث فالتزموا دةإرا فال حمل يف ال إرادة حتدث : قالوا

  . بالبديهة

  : شرح

 أن وكييف ، السنة نعمة يدرك ، هؤالء كالم اإلنسان يقرأ وحينما ، املعتزلة على الرد يف ، اهللا رمحه الشيخ من استطراد هذا
 اهللا ؟ بالقرآن شقوا كيف انظر ، القران لفظ وال ، اإلميان سكينة فيها وليس ، لنفوسا منها وتشمئز ، السمع عن تنبو مقاالم
 لشيء أمرنا إمنا {، اإلرادة لنفسه اهللا أثبت} يضله أن يرد ومن لإلسالم صدره يشرح يهديه أن اهللا يرد فمن {كتابه يف يقول تعاىل
 هذه إثبات يف شك خلده يف يدور ال ، القرآن يقرأ مسلم كل ، وجل عز هللا ثابتة صفة اإلرادة} فيكون كن له نقول أن أردنا إذا

 إثبات وأن ، اهللا مع قدمي إثبات يقتضي ، هللا صفة إثبات أن ظنوا ، الفاسدة الفلسفية مقدمام على بناء القول لكن ، الصفة
 بسمع مسيع ، بقدرة قدير ، بعلم عليم : لناق لو : قالوا أم إىل ، املعوج تفكريهم م أدى أي ، القدماء تعدد يقتضي ، الصفات

 ؛ سوي إنسان بال على خيطر هذا يكاد ال ! اهللا سبحان ، والسمع والسميع ، والقدرة والقدير ، والعلم العليم ، قدميني ألثبتنا ،
 لتهافت ، وصفه طلبناو ، املقام هذا يف أحدنا أقمنا أنا لو : التقريب باب من ، املوصوف يف تقوم الصفات هذه أن نعلم ألنا

 واحد شخص يف وصفا ثالثون لنا اجتمع ورمبا ، ذلك غري أو ، خلقيا وصفا أو ، بدنيا وصفا إما ، وصفا أعطاه كل ، احلاضرون
 تعدد الصفات تعدد من يلزم فال ، واحدا شخصا يبقى ، ال ؟ وقبيلة مجاعة وصار ، الشخص هذا تعدد قد إنه : يقال فهل ،

 ومسع علم بك يقوم اإلنسان أيها أنت أنك كما ، الذات يف تقوم صفات الصفات هذه : يقال بل ، املعتزلة تومهت كما ، القدماء
 إثبات ان وظنوا ، فاسدا قياسا قاسوا فالقوم ، واحدة ذاتا تبقى ذلك ومع ، له منتهى ال مما ، اخل .. و ، وبرودة وحرارة وبصر
  . مشكلة عبارات عبارام جاءت ولذلك ؛ دماءالق تعدد منه يلزم ، وجل عز هللا الصفات
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  . اإلكراه عدم وهو ، السليب بالتفسري تفسري اهللا إرادة : أي ، اإلكراه عدم إال هلا معىن ال : يقول اجلاحظ

  . الفعل نفس إال هلا معىن ال : يقول والكعيب

 ؟ حمل يف ال إرادة تكون أين ! اهللا سبحان ، حمل يف ال رادةإ حتدث : يقولون ، اجلبائي هاشم وأيب ، اجلُبائي علي كأيب والبصريون
  . الفاسد ومنطقهم ، اليونان فلسفة إىل وإصغاؤهم ، املقدمات فساد إليه أجلأهم كالم هذا كل

  : منت

 داللة يف ينازع اخلصم أخذ فإذا أيضا والعقل عليها دل قد والنص مبحال ليس الصفات ثبوت من إحالته ادعى ما أن جوابه كان
 عليها والعقل السمع داللة يف ينازعونه خصومه فإن واحملبة الرمحة يف موجود بعينه وهذا مقرمطا أو مسفسطا جعله العقل أو النص
  . القطعي الوجه على

  : شرح

  : (مقرمطا أو مسفسطا (اللفظتان هاتان

  . البدهيات إنكار : هي السفسطة

  . اطنيةب تأويال النصوص تأويل : هي والقرمطة

 فوقنا السماء : مثال تقول فحينما ، ا املقطوع األمور ، البدهيات فيها ينكرون ، اليونان فالسفة مذاهب من مذهب السفسطة
  . السفسطة تسمى هذه ، العكس أثبت ميكن أنا ، ال : يقول ، حتتنا واألرض

 هو بالصالة مثال املقصود أن ، القرامطة زعمت كما ، دليل ال ، كذا ، بكذا املراد : يقول بأن ، بالنصوص العبث : هو القرمطة
 يف والقرمطة ، العقليات يف السفسطة : فيقال ، بالنصوص عبث ، وكذا وكذا ، أسرارهم كتم هو والصيام ، بشيوخهم االتصال
  . النقليات

  : منت

 عورضوا الشبه من به عارضوا وما اإلرادة تثبت نهفبعي وعقل مسع من به أثبتوه فما ؟ قدير عليم أنه أثبتم مب : خلصومه يقال مث
 . والقدير العليم يف مبثله

 فإن ؛ املوضع هذا غري يف قررناه ما اجلواب كان واالفتقار التركيب أو احلدوث تستلزم وأا املعاين ثبوت إىل األمر انتهى وإذا 
  . غريه إىل حاجة مقتضيا تركيبا وال حدوثا يستلزم ال ذلك

  : شرح

 الصفات بعض يثبت من خصوم أي  ، األشعري خصوم ، خلصومه قوله يف الضمري مرجع" : خلصومه يقال مث "بقوله الشيخ رادم
 ال ، قديرا عاملا يثبتوا أن للمعتزلة بد ال ، هلم حيلة ال ألنه ؟ قدير عليم أنه أثبتم مب : املعتزلة من خلصومه يقال ، بعضها ويؤول ،
 ثبتت ما وكذلك ، اإلرادة تثبت فبعينه ، وعقل مسع من به أثبتموه ما : هلم فيقال ، األمر هذا من الفكاك يستطيعون وال ، هلم بد
 .  متناقضون فالقوم ، الصفات بقية به تثبت ، اإلرادة به

  : منت

 اخللقية بالفطرة املعلوم اخلالق الرب بوجود ويلزمون الفاسدة الشبه من الذات التعطيل أهل به ينفي مبا أيضا ويعارضون 
 يعلمون بوجود أو نعهده ما جنس من بوجود يطالبون مث الدالئل من ذلك وغري األمم واتفاق العقلية والقواطع العقلية والضرورة
  . احلقائق حقيقته تشبه ال ما إثبات إىل يفروا أن بد فال كيفيته

  . وتعاىل سبحانه نفسه يف كالقول نفسه به ووصف مسى ما سائر يف فالقول
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  : شرح

 ذاتا تثبتون كنتم إذا أي" الذات يف كالقول الصفات يف القول "قوله وهي ، أوضح بعبارة مواضعه بعض يف الشيخ عنها يعرب هذه
 أيها أنتم ، حق وهذا ، الذات يف القول عن فرع ، الصفات يف القول ألن ؛ الصفات تشبه ال صفات فلتثبتوا ، الذوات تشبه ال

 أنكم بد وال ، ذاتا تثبتون أنكم بد ال ، جزئيا أو كليا تعطيال املعطلة أصناف وسائر ، وأشاعرة ومعتزلة ميةجه من املخالفون
 ال صفات فلتعقلوا ، الذوات تشبه ال ذاتا عقلتم فإذا ، شيء كمثله ليس اهللا ألن ؛ الذوات تشبه ال الذات هذه إن : تقولون
 ، الصفات تشبه ال صفات له : فيقال ، الذات يف كالقول الصفات يف فالقول ، الذات عن فرع الصفات ألن ؛ الصفات تشبه
  . الذوات تشبه ال ذاتا له أن كما

  : منت

 شيئا وأثبت نفى من غالب أن " الكالم هذا نكتة " و . وتعاىل سبحانه نفسه يف كالقول نفسه به ووصف مسى ما سائر يف فالقول
 أو املقتضي لعدم أو املانع لوجود الشيء وينفي املانع وانتفاء املقتضي لقيام الشيء يثبت أن بد ال والسنة الكتاب عليه دل مما

 من أو وجه كل من إما قائم أثبته فيما أنه كما ؛ قائم نفاه فيما املقتضي أن له فيبني مانع وال مقتض عنده له يكن مل إذا يتوقف
 . اإلثبات به جيب وجه

 . هذا درء جنس من املقتضي ذاك فدرء وإال هنا كفكذل حقا هناك املقتضي كان فإن 

  : شرح

 ، مقتض لوجود إما يثبت أو ينفي إمنا فإنه ، يثبت ومن ينفي من ألن ؛ التناقض وعدم االطراد إىل يدعوهم أن به الشيخ يريد هذا
 نفاه فيما موجود هو ، عقال به أقر ضمقت وجود بسبب أثبته ما أن له فيبين ، نفي عنه فينتج ، مانع لوجود أو ، إثبات عنه فينتج
 ؛ االطراد من بد ال أنه مبعىن ، عام كمنهج ، السنة أهل نفاه مما أثبته فيما موجود هو عقله يف به أقر مانع لوجود نفاه ما وأن ،
 .  الفساد دليل والتناقض ، الصحة دليل االطراد فإن

  : منت

 على موجودا املستحيل املانع ذلك كان فإذا أثبته فيما ختيله الذي املانع جنس من نفاه افيم ختيله الذي املانع أن فيبني املانع وأما 
 أن فعليه منهما واحدا ينف مل باطال كان وإن نفامها حقا كان إن فإنه اآلخر ونفي أحدمها بإثبات حمذوره من ينج مل التقديرين
  . اإلثبات عنيفت النفي إىل سبيل وال والنفي اإلثبات يف األمرين بني يسوي

 أن اجلملة حيث من يعطيك فهذا . إثباته عليه جيب أو شيئا يثبت أن بد وال إال أحد من وما . شيئا أثبت ملن اإللزام نكتة فهذه
 فساد فيبني التفصيل حيث من وأما التفصيل على فسادها يعرف مل وإن صحيحة غري خياالت النفي موجبة أا يدعي اليت اللوازم
 ومل والقدرة والعلم كاحلياة أعراض فينا هي اليت الصفات هذه أثبت من قال فإن . مرة غري هذا قرر كما املقتضي ياموق املانع
   . والتجسيم التركيب تستلزم وأبعاض أجزاء هذه : والقدم كاليد أبعاض فينا هو ما يثبت

  : شرح

 . عليها الرد لنعرف نتصورها أن ينبغي ، شبهة هذه إذن

 أعراض لنا بالنسبة وهي ، والقدرة والعلم احلياة يثبتون كاألشاعرة ، أعراض لنا بالنسبة مقابلها ما ، الصفات من ثبتي من هناك
 ، أبعاض فينا هي ما يثبتون ال الوقت نفس يف وهم ، احلياة ووصف ، القدرة ووصف العلم وصف أحدنا يف يقوم ، أحدنا يف تقوم
 ما اهللا حق يف يثبتون وال ، أعراض فينا يقابلها ما اهللا حق يف يثبتون ، اهللا حق يف يثبتوا فال ، وغريها والوجه والقدم اليد مثل
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 وأبعاض أجزاء هذه : قالوا ؟ والسنة الكتاب يف هللا مثبتة كلها جاءت وقد بينها فرقتم مل : هلم قيل فإذا ، أبعاض فينا يقابلها
  : له قيل والتجسيم التركيب ذلك من للزم ، والعينني واليدين الوجه أثبتنا لو أي ، والتجسيم التركيب تستلزم

  : منت

 . احلسي التركيب عندك هذه استلزمت كما العقلي والتركيب التجسيم تستلزم أعراض وتلك : له قيل

  : شرح

 هي ، ا ادعيت يتال الشبه أي : التركيب ، ذلك وحنو واحلياة والقدرة العلم ؟ العقلي والتركيب التجسيم تستلزم اليت ما
 .  أثبته فيما أيضا تلزمك

  : منت

 تركيبا تكون ال وجه على هذه وأثبت : له قيل ثبوا مينع ال أعراضا تسميتها أو أعراضا تكون ال وجه على تلك أثبت فإن 
 . ثبوا مينع ال وأبعاضا تركيبا تسميتها أو وأبعاضا

  : شرح

 على أو ، أعراض أا على ال أثبتها سواء ، والقدرة والعلم احلياة : الصفات ذه تقر كنت إذا : له يقال ، فرق ال ، بسواء سواء
 تكون أو ، تركيبا فيها تكون ال وجه على ، والعينني واليدين الوجه أثبت فكذلك ، إثباا من مينع ال هذا لكن ، أعراض أا

 الصفات باب يف مهمة قاعدة وهذه ، بعض يف كالقول الصفات بعض يف القول ، بسواء سواء ، الثبوت من مينع ال لكنه ، تركيبا
 .  فرق ال بعض يف كالقول الصفات بعض يف القول ان: 

  : شرح

 الرب وصفات يبقى ال ما العرض : قال فإن األعراض إال منها يعقل ال وتلك : له قيل األجزاء إال منها يعقل ال هذه : قيل فإن
 مطلقا تعاىل اهللا حق يف مستحيلة القدمية الصفات فمفارقة حمال اهللا حق يف وذلك اجلملة عن انفصاله زجا ما والبعض : قيل . باقية

 قال فإن . منتف والتجسيم جتسيم وهذا : قيل منتف والتجسيم جتسيم ذلك قال فإن . وأبعاضه أعراضه تفارقه أن جيوز واملخلوق
 مل وإن متحيز لغري بعض لنا هي صفة فاعقل : له قيل نظري الشاهد يف له يكن مل وإن متحيز بغري عرضا ليست صفة أعقل أنا: 
 وهلذا ؛ الرتاع موضع يف مؤثر غري فرق لكنه فرق نوع بينهما كان وإن ذاك عقل نفي هذا عقل نفي فإن نظري الشاهد يف له يكن
 بأا صرح هؤالء نظري من اخلربية الصفات هذه أثبت ومن الذات لنفي مستلزم أيضا ذاك لكن اجلميع تنفي اجلهمية املعطلة كانت
  . املضايق هذه إىل أجلأم الضرورة وإمنا العقل مدلول وال النص معقول هو ليس أيضا وهذا والقدرة كالعلم به قائمة صفة

  : شرح

 من ادعوه ما كل نوأ ، ثابتة قدم هلم ليس القوم أن عن ونيم يدل ، ذكره تقدم الذي السجال هذا أن ، اإلخوة أيها املقصود
 ، كثري شر من عويف فقد ، النص لزم من وأن ، وداللته النص بلزوم تكون إمنا العصمة وأن ، منها أقوى بعقليات تقابل ، عقليات
 .  املتقدمون السلف عليه كان الذي هو وهذا املنازعات هذه يف اخلوض إىل له محوج وال

  : منت

 " و " جسم " و " حمدود " و " متحيز : " مثل مجلة ألفاظ وهي السنة يف وال الكتاب يف ستلي بألفاظ أتوا أم : ذلك وأصل .  
 مسلك فيه أوقعهم القياس وذلك قياس بنوع عليها ومدلوال مسلمة بينهم مقدمة ذلك وجعلوا مدلوهلا ونفوا ذلك وحنو " مركب
 باحلدوث الدليل طرد فوجب األجزاء من بالتركيب اجلسم إمكان إثبات أو األعراض حبدوث العامل حدوث إثبات يف سلكوه
 النصوص جهة من عليهم يعكر ذلك فرأوا راجح ملعارض الترك يقبل ال القطعي الدليل إذ ؛ الدليل هذا مشله ما لكل واإلمكان
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 يغلبون تارةو املعتزلة وهم عارضه ما ويدفعون األول القياس يغلبون تارة . أحزابا فصاروا أخرى ناحية من العقل جهة ومن
  . الرافضي احلكم بن كهشام األول ويدفعون الثاين القياس

  : شرح

 ألفاظا اصطنعوا أم وهو ، األغلوطات هذه يف الوقوع إىل جرم ، املتكلمني منهج فساد بيان يف ، مهمة لفتة األخرية القطعة
 الكتاب يف يرد مل بألفاظ فاتوا ، حق إبطال أو ، باطل حقاقإ ا أرادوا ، إثبات وال بنفي ال ، والسنة الكتاب يف ترد مل ، جمملة
 ، تعاىل اهللا أن لوجدت تأملت لو ، ذلك وغري والتركيب ، واحلد ، واجلسم ، التحيز : لفظ مثل ، إثباا وال نفيها ال ، والسنة
 أن القوم فأراد ، إثبات وال بنفي ال ، واجلسم واحلد التحيز لفظ ، األلفاظ هذه يذكرا مل ، وسلم عليه اهللا صلى النيب وأن

 مذاهبهم تقرير إىل يتوصلوا لكي ، احلادثة األلفاظ ذه يأتوا أن أرادوا ، مرادهم على الشرعية األدلة تسعفهم مل ملا ، ا يتوصلوا
 وال نفيا ال ، اهللا حق يف لقتط فال ، األلفاظ هذه يف يتوقف بأن فأمروا ، هذا إىل السنة أهل تنبه وقد ، إمجال من حتمله ما بسبب ،

 يقال ، اخلاص اإلحكام هو وهذا ، مييز حىت ؛ معناها يف يستفصل مث} علم به لك ليس ما تقف وال {قال قد تعاىل اهللا الن ؛ إثباتا
 حد ىعل قائلها يوقَف حبيث ؟ كذا أردت أم كذا أدرت هل ؟ باحلد أردت ماذا ؟ باحليز أردت ماذا ؟ باجلسم أردت ماذا : له

 أن بد ال فإم ، املسلك ذا قارعهم من فإن ، وبالفعل ، التمثيل إىل أم التعطيل إىل ، يؤول الفريقني أي إىل فيتبني ، واضح
  : أمرين أحد إىل يؤولوا

 اجلسم فيبن يتوصلون ، اجلسم بنفي يقولون حينما ، مثال ينفوا كأن ، املطلق بالنفي فيقولوا ، اجلهمية مذهب يسلكوا أن إما -
  . السنة يف وال الكتاب يف ال نفيه يرد مل الذي ، اجلسم للفظ لنفيهم تبعا ، والعينني ، واليدين ، الوجه نفي إىل

 من ، اجلواليقي وهشام ، اجلواريب وداود ، الرافضي احلكم ابن كهشام ، الروافض قدماء سلك كما ، ذلك ضد يسلكوا أو
 قوال ويقولون ، باهللا والعياذ ، خبلقه تعاىل اهللا يشبهون فصاروا ، لوازمه ونثبت ، اجلسم نثبت ، منع : قالوا فإم ، الرافضة قدماء
 .  الباطل من احلق ومتييز ، باالستفصال ، وفضحه كشفه جيب املسلك فهذا ، األبدان له تقشعر

  : منت

 قدماء من وحنوه اهلذيل أبا فإن العالف اهلذيل وأيب احلكم بن هشام زمن من وإثباتا نفيا اجلسم يف تكلم ما أول : قيل قد فإنه
 واعتقد ثبوته إحالة األولون واعتقد القياس من سلكوه ملا اجلسم وأثبت هشام فعارضهم القياس من سلكوا ملا اجلسم نفوا املعتزلة
 الكتاب عن اخلارجني من أحدا أعلم فما . والتناقض اإلحالة فيه يظهر جبمع والقياس النصوص بني جيمعون وتارة نفيه إحالة هذا

 من كالمهم إذ نظريه أحال ما ويوجب نظريه أوجب ما فيحيل يتناقض أن بد وال إال والفلسفة الكالم فرسان مجيع من والسنة
  . { كثريا اختالفا فيه لوجدوا اهللا غري عند من كان ولو{  : تعاىل اهللا قال وقد اهللا غري عند

  : شرح

  . وتشاع ، وتذاع ، حتفظ أن ينبغي اليت ، املتألقة جلملا من هذه ! أكرب اهللا

 بد وال إال ، والفلسفة الكالم فرسان مجيع من ، والسنة الكتاب عن اخلارجني من أحدا أعلم فما "به وحسبك اإلسالم شيخ يقول
 أنه مع ، نظريه أوجب ما لحيي ، باالستحالة حيكم أي : حييل ، نظريه أحال ما ويوجب ، نظريه أوجب ما فيحيل ، يتناقض أن

 أن : ذلك وسر ؟ استحالته اعتقدت ما توجب كيف ، نظريه أحال ما ويوجب ، إذن مستحيل هو : تقول فكيف ، نظريه أوجب
 إىل استمع ، القوم مسلك هذا } كثريا اختالفا فيه لوجدوا اهللا غري عند من كان ولو {تعاىل قال وقد ، اهللا غري عند من كالمهم
  : اهلدى لأه مسلك

  : منت
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 يف ويتبع واحلديث القرآن يتجاوز ال رسوله به وصفه أو نفسه به وصف مبا اهللا يوصف أن وهو اهلدى أئمة عليه ما والصواب
 حتريف باب من فتكون بالشبهات ترد ال والسنة الكتاب من املفهومة واملعاين واإلميان العلم أهل املاضني السلف سبيل ذلك
 القرآن تدبر يترك وال وعميانا صما عليها خيرون رم بآيات ذكروا إذا الذين باب من فيكون عنها يعرض وال مواضعه عن الكلم
  . املتشابه من هذه تكون أن منع وهو الوجهني أحد فهذا . أماين إال الكتاب يعلمون ال الذين باب من فيكون

  : شرح

 نصوص تكون أن من املنع : وهو ، األول الوجه هو هذا ذكر أنه ، نسينا لعلنا حنن ، النفس طويل اإلسالم شيخ ! اهللا شاء ما
 تكون أن منع : وهو ، الوجهني أحد فهذا : قال ، الطويلة اجلولة هذه بعد فقال ، طويل نفسه لكن ، املتشابه قسم من الصفات
 احلجج وهذه ، النقلية األدلة ذه ، التمثيل وأهل ، التأويل وأهل ، التفويض أهل من ، املخالفني مجيع فجندل ، املتشابه من هذه
  . العقلية

  : منت

 : قيل إذا أنه : الثاين الوجه 

 : فيقال متشاا اجلهمية به استدل ما بعض مسى أنه األئمة بعض عن نقل كما املتشابه من هو ما فيها كان أو املتشابه من هذه 
 قدمناه كما معناه علم نفي ليس تأويله علم ونفي تقدم كما كله الكتاب وإما املتشابه إما اهللا إال تأويله يعلم ال أنه القرآن يف الذي
 وسلم عليه اهللا صلى النيب على احتجوا أم جنران وفد يف إسحاق ابن حديث ثبت إن قوي الوجه وهذا القيامة وأمور القيامة يف

 هو ما الصفات مسائل ويف معنيني حيتمل ما وهو متشاا القرآن يف أن ثبت قد أنه أيضا ويؤيده ذلك وحنو) حنن ( و) إنا :  (بقوله
 اجلنة موعود بني املشاة نفي من أعظم خلقه وبني اهللا بني املشاة نفي فإن وأوىل املعاد مسائل يف ذلك أن كما الباب هذا من

  . الدنيا وموجود

  : شرح

 هو ما ، طيب : نقول ، املتشابه من الصفات نصوص أن ، املتشابه من هذا : قيل إذا أنه هنا الشيخ قرره الذي الثاين الوجه إذن
 يقل ومل ، به العلم ميكن ال ، تشابه هذا ، صحيح فهذا ، والكيفية باحلقيقة العلم هو بالتشابه املقصود كان إذا ؟ املقصود التشابه
 . املتشابه هذا يدرك إنه : السلف من أحد

  : التشابه أن - اهللا رعاكم يا - اعلموا وهلذا 

  . حقيقيا يكون أن إما -

 .  نسبيا أو -

 نصوص القدرية على فيشتبه ، آلخرين وينكشف ، الناس بعض على يشتبه ما : وهو ، آنفا ذكره جرى ما : هو النسيب فالتشابه
 املشبهة على ويشتبه ، الصفات إثبات نصوص املعطلة  على ويشتبه ، العباد مشيئة إثبات اجلربية على ويشتبه ، القدر إثبات
  . نسبيب تشابه هذا ، الترتيه نصوص

 ، به ونسلم ، اهللا إال يعلمه ال ، نعم فهذا ، واحلقيقة والكيفية بالكنه يتعلق ما هو احلقيقي التشابه : حقيقي تشابه هناك لكن
  . سبحانه هو إال اآلخر اليوم عن به أخرب أو ، نفسه عن به تعاىل اهللا أخرب ما حقائق يعلم ال : أي} اهللا إال تأويله يعلم وما {فنقول

  : منت
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 ضربنا ولقد{  : يقول سبحانه اهللا أن تقريرا ونزيده املعىن لعلم نفيا ليس التأويل علم نفي أن أوال قدمناه ما هو اجلواب نكتة وإمنا
 آيات تلك الر{  : تعاىل وقال } يتقون لعلهم عوج ذي غري عربيا قرءانا } { يتذكرون لعلهم مثل كل من القرآن هذا يف للناس
   وأنه ليعقلوه أنزله أنه فأخرب } تعقلون لعلكم عربيا قرآنا أنزلناه إنا } { املبني الكتاب

 يستثن ومل فيه والتفكر به والتذكر وعقله وفقهه تدبره على فحض } يتفكرون لعلهم للناس نضرا األمثال وتلك{  : أيضا وقال 
 أفال { وقوله } أقفاهلا قلوب على أم القرآن يتدبرون أفال { قوله مثل فيه بالعموم تصرح متعددة نصوص بل ؛ شيئا ذلك من

 وإال كله بتدبره إال يكون ال عنه االختالف نفي أن ومعلوم } كثريا اختالفا فيه لوجدوا اهللا غري عند من كان ولو القرآن يتدبرون
  . تدبر ملا يتدبر مل ما خمالفه بنفي احلكم يوجب ال بعضه فتدبر

  : شرح

 شبهة على يقضي وهذا ، والتعقل للتدبر حمل كله القرآن أن على الدالة ، القرآنية األدلة من حزمة ساق ، اهللا رمحه الشيخ إذن
 الصفات تآيا تدبر عن خيرجوا ومل ، شيئا يستثنوا مل وأم ، هلذا السلف فقه إىل ذلك بعد انتقل مث) التجهيل أهل (التفويض أهل

 .  وأحاديثها

  : منت

 وبرأ احلبة فلق والذي ال : فقال ؟ شيئا وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول عندكم ترك هل : له قيل ملا عنه اهللا رضي علي وقال
 علمال من أخص والفهم األمة يف خمتلف فيه الفهم أن فأخرب . الصحيفة هذه يف وما كتابه يف عبدا اهللا يؤتيه فهما إال النسمة
 من أوعى مبلغ رب { وسلم عليه اهللا صلى النيب وقال } وعلما حكما آتينا وكال سليمان ففهمناها{  : تعاىل اهللا قال واحلكم
  . { آية ولو عين بلغوا { وقال } سامع

  : شرح

 هذا ، بأيدينا ذيال القرآن أضعاف ثالثة وأنه ، فاطمة مصحف عندهم أن يزعمون الذين الروافض على رد أيضا النص هذا ويف
 اهللا يؤتيه فهما إال ، األمة دون به خيتصون شيء عندهم ليس أنه ، النسمة وبرأ ، احلبة فلق الذي باهللا حيلف ، عنه اهللا رضي علي
 بلاإل أسنان فيها الصحيفة ؟ الصحيفة هذه يف وما ، البيت أهل ولغري ، البيت ألهل يقع األفهام يف الناس فتفاوت ، كتابه يف عبدا
 .  أشبه وما ، الديات وعقل ،

  : منت

 مبا وفسروها وغريها الصفات آيات القرآن نصوص مجيع يف تكلموا قد األمة وسائر والتابعني الصحابة من فالسلف وأيضا .
 غريهم من أعظم هذا يف الصحابة وأئمة القرآن توافق كثرية أحاديث وسلم عليه اهللا صلى النيب عن ورووا وبياا داللتها يوافق
 : يقول كان الذي مسعود بن اهللا عبد مثل

 . ألتيته اإلبل آباط تبلغه مين اهللا بكتاب أعلم أعلم لو 

 أعظم من وأصحاما مها كانا القرآن وترمجان األمة حرب وهو وسلم عليه اهللا صلى النيب له دعا الذي عباس بن اهللا وعبد 
 يف وما هذا يعرف والتفسري باحلديث خربة له ومن وسلم عليه اهللا صلى النيب عن هلا ورواية للصفات إثباتا والتابعني الصحابة
 جاللة جاللته يف ومثلهما منهم قريب أو جنسهم من التابعني علية يف وثالثهما بل السيدين هذين أصحاب من أجل التابعني
 ولو . عباس وابن عمر وابن عمر مثل هغري عن أخذوا بل به خمتصني ليسوا جاللتهم مع أصحابه لكن ؛ ثابت بن زيد أصحاب
 الصحابة إن مث . فيه كالما أكثر والسنة بالكتاب العلم أهل الصحابة ربانيو يكن مل عنه مسكوتا أو منفيا اآليات هذه معاين كان
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 تفسري من امتنع أنه قط عنه منهم أحد يذكر ومل التالوة مع التفسري منه يتعلمون كانوا أم وسلم عليه اهللا صلى النيب عن نقلوا
 . آية

 

  : السلمي الرمحن عبد أبو قال

 عليه اهللا صلى النيب من تعلموا إذا كانوا أم وغريمها مسعود بن اهللا وعبد عفان بن عثمان القرآن يقرئوننا كانوا الذين حدثنا
  . والعمل والعلم نالقرآ فتعلمنا قالوا والعمل العلم من فيها ما يتعلموا حىت جياوزوها مل آيات عشر وسلم

 عن سئل ملا أنس بن مالك كقول الكيفية وينفون املعىن يثبتون بل معناه ينفوا مل ذلك من شيء عن سئلوا إذا كانوا األئمة وكذلك
 والسؤال واجب به واإلميان جمهول والكيف معلوم االستواء : فقال استوى كيف } استوى العرش على الرمحن{  : تعاىل قوله
 . قبله ربيعة وكذلك بدعة عنه

 معلوم به أخرب ما سائر أن كما معلوم االستواء أن بني وقد . ينكره من السنة أهل يف فليس بالقبول الكالم هذا الناس تلقى وقد 
 وهذا . جمهول الكيف قال وإمنا معدوم الكيف مالك يقل ومل . استوى كيف يقال ال عنها السؤال جيوز وال تعلم ال الكيفية ولكن
 من ومنهم مقال يف ماهيته جتري وال ببال كيفيته ختطر ال يقولون أكثرهم أن غري السنة أهل من وغريهم أصحابنا بني نزاع هفي

  . ماهية وال كيفية له ليس : يقول

  : شرح

 ونفي فالتكيي نفي بني ففرق ، حمضا تعطيال ذلك كان ، بالكيفية يقل مل إن فإنه ، كيفية وجل عز الرب لصفات أن شك وال
 نفي ألن ؛ الكيفية نفي جيوز ال ولكن ، معلوم غري الكيف أو ، جمهول الكيف : نقول بأن ، التكييف نفي علينا الواجب ، الكيفية
  . كاملعدوم ، موجود غري له كيفية ال الذي الشيء ، التعطيل يعين الكيفية

  : منت

 معرفة جيعلون الذين أصحابنا بعض قاله كما معلوم القرآن يف للفظا هذا ورود أن " معلوم االستواء : " قوله معىن : قيل فإن
  . بعلمه اهللا استأثر الذي التأويل من معانيها

  : شرح

 وروده معلوم أي ، معلوم االستواء : فقالوا ، البارد اجلواب ذا أجابوا ، بالتفويض احلنابلة من قال من ، أصحابه بعض إىل يشري
  : بقوله اهللا رمحه شيخال رده مث ، القرآن يف

  : منت

 فلم وأيضا . اآلية تال وقد القرآن يف موجود هذا أن علم قد السائل فإن احلاصل حتصيل باب من هذا فإن ؛ ضعيف هذا : قيل .
 خيرب مل علومم أنه املفرد االسم عن فأخرب . معلوم االستواء : قال وإمنا ؛ باالستواء اهللا إخبار وال القرآن يف االستواء ذكر : يقل
  . اجلملة عن

  : شرح

} استوى العرش على الرمحن {له قال قد السائل فإن ، مالك اإلمام على جتن هو بل ، متهافت ضعيف جواب هذا أن شك ال
  . احلق عن الفرار يريد من إليه يلجأ إمنا جواب فهذا ، حاصل حتصيل هذا" معلوم االستواء "بقوله مالك جييب فكيف

   : منت
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 غري االستواء بيان أو جمهول االستواء تفسري أو جمهول االستواء معىن لقال ذلك أراد ولو " جمهول والكيف : " قال فإنه يضاوأ
 . االستواء بنفس العلم ال االستواء بكيفية العلم إال ينف فلم معلوم

 السمع : لقلنا ؟ يرى وكيف يسمع كيف  }وأرى أمسع معكما إنين{  : قوله يف قال لو نفسه به اهللا وصف ما مجيع شأن وهذا 
  . معلوم غري والكيف معلوم التكليم : لقلنا ؟ تكليما موسى كلم كيف : قال ولو جمهول والكيف معلوم والرؤيا

  : شرح

 سبيل على ، وصف عن سأل من كل يف ، واجلماعة السنة ألهل ودستورا ، قاعدة وصار ، مثال ذهب مالك اإلمام جواب أن أي
 : قلنا ؟ يرتل كيف : قال لو ،" بدعة عنه والسؤال ، واجب به واإلميان ، جمهول والكيف ، معلوم االستواء : يقال بأن ، اراإلنك
 .  الصفات مجيع يف تطرد فإا ، وهكذا ، بدعة عنه والسؤال ، واجب به واإلميان ، جمهول والكيف ، معلوم الرتول

  : منت

 ال العرش ذات فوق ذاته وأن حقيقة العرش فوق اهللا بأن يقرون : السنة أهل من وغريهم اأصحابن من هذا قال من فإن وأيضا
 أهل مذهب هو مبا تفسريه على متفقون السلف مث . بالكلية معناه يعلم ال الذي املتشابه من هذا يرون وال االستواء معىن ينكرون
 البخاري ذكر قد السلف عن ثابتة وهذه أخرى عبارات بعضهم وقال . العرش على عال العرش على ارتفع : بعضهم قال . السنة
 التأويالت من فهي ذلك وغري استوىل مثل احملرفة التأويالت وأما " . اجلهمية على الرد " كتاب آخر يف بعضها صحيحه يف

 النيب أن { بخاريال صحيح يف بل ؛ الصفات خصوص يف ليس املتشابه اتباع أن ثبت قد وأيضا . اجلهمية ظهرت ملا املبتدعة
 . عام وهذا } فاحذريهم اهللا مسى الذين فأولئك منه تشابه ما يتبعون الذين رأيت إذا عائشة يا لعائشة قال وسلم عليه اهللا صلى
 عن عمر فسأل عمر رآه حىت القرآن متشابه عن يسأل أنه بلغه فإنه القضايا أشهر من اخلطاب بن عمر مع لسع بن صبيغ وقصة
 . الشديد الضرب وضربه عمر اهللا عبد وأنا : فقال صبيغ اهللا عبد : قال ؟ امسك ما : فقال } ذروا اتوالذاري{ 

 ألم وهذا . بصبيغ عمر صنع كما بك يصنع أن أحوجك ما يقول اجلنس هذا من مسألة يف رجل عليه أحل إذا عباس ابن وكان 
 ما يتبعون الذين رأيت إذا { والسالم الصالة عليه النيب قال كما هامواالستف االسترشاد ال الفتنة ابتغاء السائل غرض أن رأوا
 الفاسد القصد هذا على فعاقبوهم } الفتنة ابتغاء منه تشابه ما فيتبعون زيغ قلوم يف الذين فأما{  : تعاىل قال وكما } منه تشابه
  . القرآن آيات بني يعارض كالذي

  : شرح

 وما : قال ، تأويله وابتغاء الفتنة ابتغاء : األمرين أحد يريد السائل هذا أن رأى ملا فإنه ، اهللا رمحه مالك فعله الذي هو وهذا
 .  املسجد من فأخرج به أَمر مث ، بدعة صاحب إال أظنك

  : منت

 . مقلو يف الشك يوقع ذلك فإن } ببعض بعضه اهللا كتاب تضربوا ال{  : وقال ذلك عن وسلم عليه اهللا صلى النيب ى وقد
 ى اليت املسائل أغلوطات مثل متعذرا ومطلوم مذموما مقصودهم فكان اهللا إال يعلمه ال الذي تأويله ابتغاء الفتنة ابتغاء ومع
 . عنها وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول

  : شرح

 ! بصبيغ عمر صنع كما بك يصنع أن أحوجك ما : األغلوطات مسائل من مسالة يف يلح الذي للرجل يقول عباس ابن كان إذا
 ويتكلمون ، عظيم بأمر يفُوهون فإم ، بصبيغ صنع ما مثل م يصنع أن ، األيام هذه يف واملتحدثني ، الكَتبة من كثريا أحوج فما
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 ما انبالسلط يزع تعاىل اهللا أن شك وال ، والشراء البيع مسائل من شيء يف تكلموا لو كما ، االعتقاد وأصول ، الدين مفاصل يف
 .  بالقرآن يزع ال

  : منت

 يف الصحابة تكلم وقد الصفات من وليست الذاريات ( عن عمر سأل صبيغا أن " التأويل " و " املعىن " بني الفرق يبني ومما 
 مل يهعل ملتوية رعيته كانت علي لكن ؛ قصده من رآه ملا سؤاله كره عنها سأله ملا الكواء ابن مع طالب أيب بن علي مثل تفسريها
 حيتمل اللفظ ألن اشتباه فيها املقسمات ( و اجلاريات ( و احلامالت ( و الذاريات ( و . يؤدبه حىت عمر طاعة فيهم مطاعا يكن
 هو اهللا إال يعلمه ال الذي والتأويل . املوصوف ذكر اللفظ يف ليس إذ ذلك غري وحيتمل واملالئكة والنجوم والسحاب الرياح
 ( و اجلاريات ( يف وكذلك املطر يرتل ومىت األمطار من حتمله وما السحاب وأعيان ب ومىت وصفاا اومقاديره الرياح أعيان

 ؛ النصارى اتبعه كما اجلمع معىن فيها اليت اهللا أمساء من وحنومها حنن ( و إنا : ( قوله يف وكذلك . اهللا إال يعلمه ال فهذا املقسمات
  سبحانه اهللا وهو معلوم معناه فإن

 ومعاين واحد املسمى فإن والبصري والسميع والقدير العليم مثل : املتعددة األمساء مبرتلة ؛ املعاين تعدد على يدل اجلمع اسم كنل 
 والكيف . مالك قال كما وصفاته ذاته فحقيقة به اهللا اختص الذي التأويل وأما . اجلمع لفظه الذي االسم فهكذا متعددة األمساء
 التأويل يعاد ما أحسن وما . اهللا إال يعلمه ال الذي التأويل هو هذا قيل وبصره ومسعه وقدرته علمه حقيقة ما قالوا فإذا . جمهول
 أما : قيل } التأويل وعلمه الدين يف فقهه اللهم عباس البن وسلم عليه اهللا صلى النيب قال { فقد : قيل فإن . كله القرآن إىل

 يعلم ال اليت األخبار تأويل هو املنفي فالتأويل القرآن كل تأويل : يقل مل املعهود للتأويل هنا والالم يعلمه فذاك والنهي األمر تأويل
 } تأويله يأيت يوم تأويله إال ينظرون هل{  : كقوله وهذا تأويله العباد يعلم الذي األمر هو املعلوم والتأويل اهللا إال خمربها حقيقة
 ينتظر " الذي هو فإنه املستقبل عن فيه أخرب الذي اخلرب تأويل املراد فإن } تأويله يأم وملا بعلمه حييطوا مل مبا كذبوا بل{  : وقوله
 ال التأويل يف أدخل إن مضى وعمن اهللا عن اخلرب وتأويل . األمر يف فذاك والنهي األمر تأويل وأما " . يأم ملا " و " ويأيت" " 
  . ينتظر

 .  التوفيق وبه أعلم سبحانه واهللا

  : رحش

 إن بل ، الصفات مبسائل ختتص ال التشابه مسالة أن نبه أن ، الشيخ به ختم ما أحسن وما ، الصاحلات تتم بنعمته الذي هللا احلمد
 ، والسنة بالكتاب االعتصام ويلزم ، املتشابه يتبعون الذين من حيذر أن اإلنسان فعلى ، الدين أبواب مجيع يف وقع رمبا التشابه
 ابتغاء ، املتشابه يتبع أنه تعاىل اهللا علم ومن ، ويوفقه يسدده اهللا فإن ، الطلب صدق منه تعاىل اهللا علم ومن ، نهدي بذلك فيسلم
  . يستحق ال ما تعاىل اهللا من فعليه ، تأويله وابتغاء الفتنة

 مسائل يف ، اللبس فيه وأزال ، مةعظي معان من الرسالة هذه يف جاله ما على ، تيمية ابن اإلسالم لشيخ يغفر أن تعاىل اهللا نسأل
 . الصاحلات تتم بنعمته الذي هللا واحلمد ، املتكلمني من كثري أقدام ا وزلت ، فيها غلظ

  
   


