
التـأويــل

* * * * * * * *

مقـدمــة
وبعد:  الله رسول على والسلما والصلةا لله والحمد الله بسم

ّيـنـا للـنـاس هادـيـا ليكون   نبيه على كتابه تعالى الله أنزل لقد َب وم
عـبـادةا ـمـن يـلـتزموه أن يـجـب وـمـا عليهم، يحرما مما لهم يحل ما

تـعـالى ـقـال المعاصي، من يجتنبوه أن عليهم يجب وما تعالى الله
ـم إليهم نزل ما للناس لتبين الذكر إليك (وأنزلنا ـرون) ولعلـه يتفـك

رســول فيهم بعث إذ المؤمنين على الله مّن (لقد تعالى وقال ،)1(
ـاب ويعلمهم ويزكيهم آياته عليهم يتلو أنفسهم من ـة الكـت والحكـم
)2(مبين) ضلل لفي قبل من كانوا وإن

وأفـضـلهم الـنـاس خـيـر  ـنـبيه لـصـحبة تـعـالى الـلـه اخـتـار وـقـد
أـطـوع فكانوا عليهم، تعالى الله رضوان الصحابة وهم وأطوعهم،

المطلقـــة والطاـعـة السمع إلى يسارعون وكانوا ، لنبيهم الناس
ولـم آراءهـم، والـسـنة الكـتـاب نصـوص ـفـي ُيدخلوا ولم ، لنبيهم
ـبـل الـصـحيح، وجهها غير على الشرعية النصوص من شيئا يتأولوا
على يتأولوها ول يتعدوها ل  النبي ألفاظ حدود عند وقافين كانوا
وجهها. غير

نبذةا وهذه المقاما بنا لطال الباب هذا في ورد ما نتتبع ذهبنا ولو
ذلك: في ورد مما

ـا  النبي يد في قال: أبصرت  مالك بن أنس عن ـن خاتـم ِرقِ ـم َو
الـنـبي فطرح فلبسوها، ورقِ من الخواتم الناس فصنع واحدا يوما

)3خواتمهم( الناس فطرح خاتمه
نعليه فخلع يصلي كان  الله رسول أن  الخدري سعيد أبي وعن

. 44الية:  النحل، ) سورةا(1
. 164الية:  عمران، آل ) سورةا(2
والبيهقي والنسائي والترمذي وأحمد حبان وابن ومسلم البخاري ) رواه(3

عوانة.  وأبو



نـعـالكم) خلعـتـم ـقـال: (ـلـم انـصـرف فلـمـا نـعـالهم، الـنـاس فخلع
جبرـيـل (إن  فـقـال فخلعـنـا، خلـعـت رأيـنـاك الله رسول فقالوا: يا

فليقـلـب المـسـجد أـحـدكم ـجـاء ـفـإذا خبثا، بهما أن فأخبرني أتاني
ـثـم ـبـالرض فليمـسـحهما خـبـث فيهما كان فإن فيما فلينظر نعله

)  1فيهما)( ليصلي
خـيـبر: (لعطـيـن ـيـوما ـقـال  الـلـه رسول أن  هريرةا أبي وعن

عمر يديه) قال على الله يفتح ورسوله الله يحب رجل الراية هذه
لـهـا ـقـال: فتـسـاورت يومـئـذ، إل الـمـارةا أحبـبـت الخطاب: ما بن

ـطـالب أـبـي ـبـن علي  الله رسول قال: فدعا لها، أدعى أن رجاء
علـيـك)، الـلـه يفـتـح ـحـتى تلتـفـت ول وقال: (اـمـش إياها، فأعطاه

الله رسول فصرخ: يا يلتفت، ولم وقف ثم شيئا علي قال: فسار
إل إـلـه ل أن يـشـهدوا ـحـتى قال: (ـقـاتلهم الناس، أقاتل ماذا على
ه، رسـول محمدا وأن الله ك فعلـوا فـإذا الل منـك منعـوا فقـد ذل

)2(الله) على وحسابهم بحقها إل وأموالهم دماءهم

عـلـي ـبـن الحـسـين أن أـبـي ـقـال: أـخـبرني علي بن محمد وعن
ثلثا كفـيـه فغـسـل فـبـدأ ـلـه فقربـتـه بوـضـوء عـلـي أبي قال: دعا

ثلـثـا واـسـتنثر ثلثا مضمض ثم وضوئه في يدخلهما أن قبل مرات
ثلثا المرفق إلى اليمنى يده غسل ثم مرات ثلثا وجهه غسل ثم
ـاء فناولته فقال: ناولني قائما قاما ثم كذلك اليسرى ثم ـذي الـن اـل

فلـمـا فعجـبـت قائـمـا، وضوئه فضل من فشرب وضوئه فضل فيه
رأيتـنـي ـمـا مـثـل يصنع  النبي أباك رأيت فإني تعجب قال: ل رآني

)3قائما( وضوئه فضل وشرب
ـقـال: الجمـعـة ـيـوما  الـلـه رسول استوى قال: لما  جابر وعن

المـسـجد، ـبـاب عـلـى فجـلـس مسعود ابن ذلك فسمع (اجلسوا)،

شيبة أبي وأبن والطبراني والحاكم خزيمة وابن حبان وابن أحمد ) رواه(1
والدارمي.  والبيهقي

وأحـمـد والترـمـذي حـبـان واـبـن ومـسـلم البخاري متقاربة بألفاظ ) رواه(2
والدارمي.  والطبراني والبزار عوانة وأبو والبيهقي ماجة وابن

الرزاقِ.  وعبد والبيهقي النسائي ) رواه(3



)1(مسعود) بن الله عبد يا فقال: (تعال ، الله رسول فرآه

وعـلـى والمتابـعـة الطاـعـة ـمـن الـحـال ـهـذا عـلـى المر زال وما
عـلـوما ـمـن ـــ الفـتـوح بـعـد ـــ المـسـلمين على دخـل حتى السويـة
ـة صفو وعكر أضرهم ما والفلسفة واليونان الفرس ـد المتابـع عـن

.)2(منهم كثير
المسـلمين ـمـن ـكـثير علـى أفـسـدت اـلـتي العلـوما هـذه وأصل

حقيقــة بيان تقدما وقد والمنطق، والفلسفة الكلما علم هو دينهم
ـبـل ترـكـه، إـلـى واـلـدعوةا ذمه في السلف عن ورد وما العلم هذا

ـفـي وذلك النافع العلم وترك فيه خاض من وعاقبة أهله، ومعاقبة
الكتاب. هذا من الول الباب من الثانية المقدمة

والتأوـيـل الـهـوى اتباع هو الكلما علم عليه انبنى الذي والصل 
ـاظ، الفاـسـد ـة لللـف ـاني وإحاـل ـتي الـصـحيحة المـع ـفـي وردت اـل
ـمـن ـكـثير يفهمـهـا ل غامـضـة أو فاسدةا معان إلى والسنة الكتاب
 الناس.

ـشـرعي دليـــل ـصـحته عـلـى يـقـم ـلـم الذي ـ الفاسـد وبالتأويل
ـمـن ـكـثير عـلـى يـــلبسوا أن والضلل الزيغ أهل استطاع ـ صحيح
علـيـك أـنـزل اـلـذي (ـهـو يـقـول إذ تعالى الله وصدقِ دينهم، الناس
ـابهات وأخر الكتاب أما هن محكمات آيات منه الكتاب ـا  متـش فأـم
وابتـغـاء الفتـنـة ابتغاء منه تشابه ما فيتبعون زيغ قلوبهم في الذين
آمـنـا يقوـلـون العلم في والراسخون الله إل تأويله يعلم وما تأويله

. )3(ربنا) عند من  كل به
المتـشـابه إـلـى ويعمدون المحكم يتركون الفاسد التأويل فأهل

المحـكـم وبـيـن بيـنـه يجمعون ول منه، المراد غير على فيفسرونه

ـشـرطهما، عـلـى وقال: ـصـحيح متصل والحاكم والبيهقي داود أبو ) رواه(1
 .   النبي عن عطاء عن مرسلة أخرى رواية وللحديث

الـمـأمون  أن10/278ج النبلء أعلما ـسـير ـفـي اـلـذهبي الـحـافظ ) ذكر(2
دمشـق بهـا وـقـدما ـقـبرص جزـيـرةا مـن واليونـان الفلسفة كتب استخرج

بترجمتها.  وأمر مرتين
. 7الية:  عمران، آل ) سورةا(3



ببعض. بعضها النصوص يضربون بل به، اللئق وجهه على لينزلوه
أـهـل ـصـفة فـي عنهـا اللـه رضـي لعائشـة  النـبي قـال ولذلك
مـنـه الكـتـاب علـيـك أـنـزل الذي (هو تعالى قوله قرأ بعدما الهواء

ـفـي اـلـذين فأـمـا  متـشـابهات وأخر الكتاب أما هن محكمات آيات
ومــا تأويله وابتغاء الفتنة ابتغاء منه تشابه ما فيتبعون زيغ قلوبهم

ـمـن  كل به آمنا يقولون العلم في والراسخون الله إل تأويله يعلم
ـم فيه يجادلون الذين رأيتم :(إذا النبي قال )، ربنا عند ـذين فـه اـل
. )1(فاحذروهم) الله عني

ـمـن ـجـاء ـمـا بكل يؤمنون فإنهم فيه الراسخون العلم أهل وأما
ّدون ول ـ والمتشابه المحكم ـ تعالى الله عند بتأوـيـل مـنـه شيئا يُر

فتنـسـجم المحـكـم عـلـى المتـشـابه ويحمـلـون متعـسـف، أو باطل
ـة ـق، الدـل ـزال ـمـن المقـصـود ويتحـقـق وتتـف ـاب إـن ـز، الكـت العزـي

. الله رسول أصحاب ذلك في وقدوتهم
الله غير ُعبد فما الدنيا، هذه في بلء كل سبب الباطل والتأويل

إل قبلـنـا ـمـن الكـتـابين أـهـل ـضـل وـمـا الفاـسـد، بالتأويل إل تعالى
ـل ـد، بالتأوـي ـا الفاـس ـع وـم ـل وـق ـن ووقـعـت القـت ـي الفـت ـة ـف الـم
الفاسد. بالتأويل إل السلمية

وـهـل الفاـسـد، بالتأوـيـل إل الـقـدر ـفـي الباطل القول كان فهل
إل الزاـهـد العاـبـد الراـشـد الخليـفـة عـفـان ـبـن عثـمـان قـتـل ـكـان

بالتأويل إل وصفين الجمل يوما وقع ما وقع وهل الفاسد، بالتأويل
واـعـتزلت الـسـنة، أـهـل عـلـى  الـخـوارج خرـجـت وـهـل الفاـسـد،
عـلـى الـمـة وافترقت البدع، ونجمت الروافض ورفضت المعتزلة

والترـمـذي حـبـان واـبـن ماجة وابن مسنده في أحمد رواه الحديث ) هذا(1
البـخـاري ورواه اللفظ، بهذا عنها الله رضي عائشة حديث من ير جر وابن
الكتاب عليك أنزل الذي (هو الية هذه  الله رسول قالت: تل عائشة عن
ات آيـات منه فـي الـذين فأمـا ، متشـابهات وأخـر الكتـاب أما هـن محكم

يعـلـم وـمـا ـتـأويله وابتـغـاء الفتـنـة ابتغاء منه تشابه ما فيتبعون زيغ قلوبهم
ربـنـا) عـنـد ـمـن  ـكـل به آمنا يقولون العلم في والراسخون الله، إل تأويله

الـلـه ـسـمي اـلـذين فأولـئـك منه تشابه ما يتبعون الذين رأيتم فقال: (فإذا
اللفظ.    بهذا داود وأبو مسلم أيضا فاحذروهم) ورواه



بالتأوـيـل إل ـــ الـنـار في وسبعين اثنتان منها ـ فرقة وسبعين ثلثا
الفاسد.
النونية: قصيدته في الله رحمه القيم ابن قال وكما
التحـريف ذوي تأويل        من السلما بليـــــة وأصل هذا         

والبطـلن
ذي قـول ثلثا زادت        بل السبعين فرقِ قـد الذي وهو         

البرهــــان
ذي القرآن جامع         ـةــــــالخليفـ قتـل الذي وهو         

)1(والحســـان النورين

الفاـسـد: ويكـفـي التأوـيـل عاقبة بيان في الله رحمه أيضا وقال
يدل ولم يردها لم التي بالتأويلت    ورسوله الله كلما المتأولين

عـلـى آرائـهـم وـقـدموا الله على برأيهم قالوا أنهم الله، كلما عليها
وـلـو ، ورـسـوله الـلـه كلما عـلـى عـيـارا وجعلوـهـا اـلـوحي نصوص
بناء وأي الفاسدةا، بالتأويلت المة على فتحوا شر باب أي علموا

أـحـدهم لكان استباحوها، وحصون معاقل وأي بها، هدموا للسلما
ـشـيئا يتـعـاطى أن ـمـن إلـيـه أـحـب الرض إلى السماء من يخر أن
ذلك. من

فيـمـا ـلـه ـعـذرا المـتـأولون تأوله ما جعل قد باطل صاحب فكل
إنـمـا واـلـدنيا اـلـدين ـخـراب الله: فأصل رحمه قال أن تأوله...إلى

علـيـه دل ول بكلـمـه، ورـسـوله الـلـه يرده لم الذي التأويل من هو
إل أنبـيـائهم عـلـى الـمـم اختلـفـت وـهـل الـهـوى، واتباع مراده، أنه

ـل، إل صغيرةا أو كبيرةا فتنة المة في وقعت وهل بالتأويل، بالتأوـي
بالتأويل. إل الفتن في المسلمين دماء أريقت وهل

الرـسـل أدـيـان ـسـائر بل فقط، السلما بدين مختصا هذا وليس
عليها فدخل التأويل، دخلها حتى والسداد الستقامة على تزل لم

قال: أن العباد...إلى رب إل يعلمه ل ما الفساد من

الرياض مكتبة ،85/  المفيدةا القصائد مجموعة ضمن القيم ابن ) نونية(1
الحديثة. 



ثلثا علــى المة هذه وافتراقِ الكتابين، أهل فافتراقِ وبالجملة
المـسـلمين دـمـاء أريـقـت وإنما التأويل، أوجبه إنما فرقة وسبعين

ـرا وهلم الزبير ابن وفتنة والحرةا وصفين الجمل يوما ـل، ـج بالتأوـي
والباطنـيـة والقرامـطـة المتفلـسـفة ـمـن السلما أعداء دخل وإنما

)1(التأويل...اهـ باب من والنصيرية والسماعيلية

ـا الـعـاص بن لعمرو الروما عظيم كلما في ورد فقد ولذلك حينـم
رـسـل جاءتـنـا وقد صدقِ قد رسولكم السكندرية: إن بجيشه نزل

ـأهوائهم فينا فعملوا ملوك فينا ظهرت حتى عليه وكنا ذلك بمثل ـب
إل أـحـد يقاتلكم لم نبيكم بأمر أخذتم أنتم فإن النبياء، أمر وتركوا

ـوا لم نبيكم أمر فتركتم فعلنا الذي مثل فعلتم وإذا غلبتموه، تكوـن
 )2(قوةا. اهـ أشد ول منا عددا أكثر

الفاـسـد واـلـرأي التأوـيـل ـيـدع ـحـتى ديـنـه لـحـد يـسـلم ول ـهـذا
وسنة القويم، ربه بكتاب ويستمسك الباطلة، والوهاما والشكوك

اـلـبررةا، التقـيـاء الـمـة هذه سلف فهمه وما المين، الهادي  نبيه
والتسليم. النقياد قدما على إل الشريعة في يدخل ول

ـخـبره وتلقي لمره والنقياد  للرسول التسليم كمال فالواجب
ُنَحّمـلـه أو معـقـول نـسـميه باـطـل بخـيـال نعارضه أن دون بالقبول

كما والذعان والنقياد والتسليم بالتحكيم  فنفرده شكا، أو شبهة
ـا تعالى قال والنابة، والذل والخضوع بالعبادةا المرِسل نوحد مبيـن

للهـوى ل  النـبي بـه جـاء الـذي للشـرع والنقياد التسليم وجوب
ـم بينهم شجر فيما يحكموك حتى يؤمنون ل وربك (فل والرأي ل ـث
.)3(تسليما) ويسلموا قضيت مما حرجا أنفسهم في يجدوا

ـكـل ناـصـحا المـعـبرةا البـيـات بعض الله رحمه القيم ابن ذكر وقد
رحـمـه فـقـال بهـمـا والعـمـل والـسـنة الكـتـاب اتباع بوجوب مسلم
 الله: 

. 250-4/249ج القيم لبن الموقعين ) إعلما(1
. 71 / 3ج الرسالة، ط: مؤسسة الذهبي، للحافظ النبلء أعلما ) سير(2
. 65الية:  النساء، ) سورةا(3



فرضان ئامر كل على فهما     تنـم ول هجرتين لقلبك واجعل
إعلن وفي سـرو في إخلص    بال الرحمـن إلى ولىأال فالهجرةا
والشكران والطاعات أعمال     وال قـوالأبال الله وجه فالقصد
الرحمن عابــد حقا ويصير      إشراكـه من العبد ينجو فبذاك
البـرهان وواضح المبين حق   بال المبعوثا لىإ خرىأال والهجرةا
روغـــان بل ثباتاإو نفيا       هـوفعل الرسول قول مع فيدور
حكمـان فعنده الشيوخ قال    الذي على نـالمبي الوحي ويحكم

الحكمان به جاءت قد العدل     وكل داــأب بباطل يحكمان ل
الحــيران وهداية الشفا فيه    ـمـحاك أعدل الله كتاب وهما

يمـــانإ لذي غيرهما ثم ما     هـرسولـ كلما الثاني والحاكم
والعصيان الكفر لداعي سمعا  فل حكمهمــا لغير دعوك فإذا
طغـيان لىإ يدعو لمن طوعا   ول نعمــا ول ل كرامة ل قل

عصيان ذا لست وطوعا سمعا لهم فقل الرسول لىإ دعيت ذاإو
دخان كمثل فصيحتهم فاثبت   وصيحوا الخصوما تكاثرت ذاإو

الداني الحضيض قعر لىإ يهوي وبعـده الرفيع وجأال لىإ يرقى
يجب فإنه والسنة الكتاب علم من شيء المكلف على غُمض وإذا
ـن عمرو حديث ورد ذلك وفي عالمه، إلى يكله أن عليه ـعيب ـب ـش
ـا مجلسا وأخي أنا جلست قال: لقد جده عن أبيه عن أن أـحـب ـم
أـصـحاب ـمـن مـشـيخة وإذا وأـخـي أـنـا أقبـلـت النـعـم، حـمـر به لي

ْهنـا أبوابه من باب عند جلوس  الله رسول ِر ـرقِ أن فك ـم نـف بينـه
ـحـتى فيـهـا فتـمـاروا الـقـرآن ـمـن آـيـة ذـكـروا إذ َحـجـرةا، فجلـسـنا
وجـهـه احـمـر ـقـد مغـضـبا  الـلـه رـسـول فخرج أصواتهم، ارتفعت
قبلـكـم، الـمـم أهلـكـت قوما! بهذا يا ويقول: مهل بالتراب يرميهم

ـرآن إن ببعض، بعضها الكتب وضربهم أنبيائهم على باختلفهم الـق
عرفـتـم فـمـا بعـضـا، بعـضـه يصدقِ بل بعضا، بعضه يكذب ينزل لم

 .)1(عالمه) إلى فردوه جهلتم وما به، فاعملوا منه

ـعـن أبيه عن شعيب بن عمرو عن المسند في أحمد رواه الحديث ) هذا(1
ـقـال: الـقـدر، في يتكلمون والناس يوما ذات  الله رسول قال: خرج جده



ابه فقـد تعـالى الله أمر معارضة في برأيه قال من وكل هذا ش
ـا اللعين قال بل تعالى الله لمر يسلم لم حيث إبليس وضاهى (أـن

.)1(طين) من وخلقته نار من خلقتني منه خير
محبة إلى الطريق هي  النبي متابعة أن مبينا تعالى قال ولذلك

الله يحببكم فاتبعوني الله تحبون كنتم إن (قل للعبد تعالى الله
والنقياد التسليم وجوب مبينا تعالى وقال ،)2(ذنوبكم) لكم ويغفر

فيما يحكموك حتى يؤمنون ل وربك (فل والرأي للهوى ل للشرع
ويسلموا قضيت مما حرجا أنفسهم في يجدوا ل ثم بينهم شجر

(ـمـالكم لـهـم فـقـال الغـضـب، ـمـن الرـمـان ـحـب وجـهـه ـفـي تفـقـأ وكأنـمـا
قبلـكـم) ـقـال: فـمـا ـكـان ـمـن هـلـك بـهـذا ببعض بعضه الله كتاب تضربون
نفـسـي غبـطـت بـمـا أـشـهده ـلـم  الله رسول فيه بمجلس نفسي غبطت
ذلك الوسـط فـي والطـبراني أحمـد وعنـد أشـهده، لـم أنـي المجلـس ب

نفـرا أن جـده عـن أبيـه عـن شعيب بن عمرو عن العتقاد في والللكائي
وـقـال وـكـذا، ـكـذا الـلـه يـقـل بعضهم: أـلـم فقال  النبي بباب جلوسا كانوا

كأنـمـا فـخـرج  الـلـه رـسـول ذـلـك فـسـمع وكذا، كذا الله يقل بعضهم: ألم
تـضـربوا أن بعثـتـم بـهـذا أو أمرـتـم (بهذا فقال الرمان حب وجهه في فقئ
لـسـتم إنـكـم ـهـذا، مثل في قبلكم المم ضلت إنما ببعض بعضه الله كتاب
ـه نهيـتـم والذي به فاعملوا به أمرتم الذي انظروا شيء، في هاهنا مما عـن

أـصـحابه عـلـى ـخـرج  الله رسول بلفظ: إن أيضا أحمد عند وهو فانتهوا)،
الـحـديث، آـيـة... ـفـذكر يـنـزع وـهـذا آـيـة ينزع هذا القدر في يتنازعون وهم

عن أبيه عن أحسبه شعيب بن عمرو عن السنة في عاصم أبي ابن ورواه
القـدر فـي يتنازعون وهم أصحابه على  الله رسول خرج أيضا: قال جده
(ألهذا فقال الرمان حب جهة في سفي فكأنما آية ينزع وهذا آية ينزع هذا

أمرـتـم ـمـا انظروا ببعض، بعضه الله كتاب تضربوا ل أمرتم بهذا أما خلقتم
حـسـن عاـصـم: إـسـناده أـبـي ابن فاجتنبوه) قال عنه نهيتم وما فاتبعوه به

ـروف للخلف ـرو ـفـي المـع ـن عـم ـه ـعـن ـشـعيب ـب ـده، ـعـن أبـي ورواه ـج
ـجـده ـعـن أبـيـه ـعـن ـشـعيب بن عمرو عن الوسط المعجم في الطبراني

قبلـكـم ـكـان مـن هـلـك (إنمـا فقال يتدارون قوما  الله رسول قال: سمع
بعضـه يـصـدقِ الـلـه كتـاب ـنـزل وإنمـا ببعـض بعضه الله كتاب ضربوا بهذا

فكـلـوه جهلـتـم وـمـا فقوـلـوه منه علمتم فما ببعض، بعضه تكذبوا فل بعضا
أنه والراجح الئمة عند معروف السند هذا مثل في والخلف عالمه)، إلى

ه احتـج اللـه: قـد رحمـه الـذهبي قال كما به يحتج وابـن السـنن أربـاب ب
ـال الله رحمه الذهبي أثبت وقد والحاكم، حبان وابن خزيمة ـماع اتـص الـس

ترجـمـة  ـفـي180 ـ5/166ج السير في فيه قاله ما فراجع السند هذا في
شعيب. بن عمرو

. 76الية:  ص، ) سورةا(1
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بين فقد العكس، ل للشرع تابع الهوى يكون أن بد ول ،)1(تسليما)
فليس الشريعة بأحكاما اهتداء بغير هواه اتبع من أن تعالى الله

هدى بغير هواه اتبع ممن أضل (ومن تعالى قال منه، أضل هناك
 )2(الله) من

به العمل وحكم الرأي أنواع
وترك المذموما الباطل بالرأي العمل هو الفاسد الـتأويل وأصل
ـم عن والشتغال الشرعية، النصوص دللة مقتضى النـصـوص فـه

ـتي والفروع والغلوطات الفاسدةا بالقيسة المحكمة الشرعية اـل
الشرعية النصوصو من الواضح منو الشريعة، في أصل لها ليس

ـوما ول النصوص يخالف الذي الباطل وهو يذما ما منه الرأي أن يـق
وـهـو ـصـحيح ـهـو ـمـا ومـنـه والتـخـرٍص، الـظـن على بل العلم على

النـصـوص ـتـأويلت وإدراك الـشـريعة مقاـصـد موافقة على القائم
وتقريبـهـا محاـسـنها وتوـضـيح منـهـا الدلـلـة وجه وإخراج الشرعية

منها. للستنباط
بل باـطـل أقـسـاما: رأي ثلـثـة الله: فالرأي رحمه القيم ابن قال
قال: أن الشتباه...إلى موضع هو ورأي صحيح ورأي ريب،

مـمـا وـهـذا للـنـص المخالف أنواع: أحدها: الرأي الباطل فالرأي
الفتـيـا تـحـل ول وبطلنه، فساده السلما دين من بالضطرار ُيعلم

وتقليد. تأويل بنوع وقع َمْن فيه وقع وإن القضاء، ول به
التفريط مع والظن، بالخرص الدين في الكلما الثاني: هو النوع

منها... الحكاما واستنباط وفهمها النصوص معرفة في والتقصير
وـصـفاته اـلـرب أـسـماء تعطـيـل المتـضـمن الثالث: الرأي النوع
ـمـن والـضـلل الـبـدع أهل وضعها التي الباطلة بالمقاييس وأفعاله

. 65الية:  النساء، ) سورةا(1
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اسـتعمل حيـث ضـاهاهم، ومـن  والقدرية)2( والمعتزلة)1(الجهمية
ـفـي الداحضـة وـشـبههم الباطلة وآراءهم الفاسدةا قياساتهم أهله

النـصـوص ألـفـاظ لجلـهـا ـفـردوا الصريحة، الصحيحة النصوص رد
ـتي ومـعـاني وتخطئتـهـم، رواتـهـا تـكـذيب إـلـى الـسـبيل وـجـدوا اـل

الـنـوع فـقـابلوا ـسـبيل، ألفاظـهـا رد إـلـى يـجـدوا ـلـم التي النصوص
ـلـذلك ـفـأنكروا والتأوـيـل، بالتحريف الثاني والنوع بالتكذيب الول

أـخـذ اـلـذي ـصـفوان بـن الجـهـم إـلـى تنـسـب ـضـالة فرـقـة هم ) الجهمية(1
لـهـل عظيـمـة مخالـفـات الطائـفـة ولـهـذه ،درـهـم ـبـن الجعد عن المذهب

بيـان وسـيأتي القـدر باب وفي تعالى الله صفاتو اليمان باب في السنة
تعالى.  الله شاء إن فيهم العلماء وكلما حكمهم

موا والتوحيد العدل أهل أنفسهم يسمون الذين هم ) المعتزلة(2 ذا وس به
لمعاوية الخلفة سلم لما والناس    علي بن الحسن لعتزالهم إما السم

 ـازلهم ولزـمـوا الجماـعـة، بـعـاما ـسـمي فيـمـا ـالعلم نـشـتغل وـقـالوا مـن ـب
اليـمـان منزـلـتي ـعـن الفاـسـق المـسـلم ـبـاعتزال قالوا لنهم أو ،والعبادةا
ويلقبون لهم، مخالفته بعد البصري الحسن حلقة اعتزلوا لنهم أو ،والكفر

ـقـدرةا دون بانفرادـهـا الفـعـل توـجـد ـقـدرةا للعبد أثبتوا لنهم بالقدرية أيضا
الفرـقـة وـهـذه ،وقـضـائه الـلـه بـقـدر الـشـياء تـكـون أن ونـفـوا ،تـعـالى الله

ـشـيخ ـقـال كـمـا الـقـدر ـفـي بدعتهم وأصل الصحابة عصر آخر في ظهرت
واليـمـان تـعـالى الـلـه بـقـدر اليـمـان ـعـن عقولهم عجز من كانت السلما

ـل علم قد يكن لم كذلك كان إذا أنه وظنوا ووعيده ووعده ونهيه بأمره قـب
ـلـم ـسـيكون ـمـا عـلـم ـمـن أن ظـنـوا لنـهـم يعـصـي ممن سيطيع من المر

ـولهم الصحابة بلغ فلما يعصيه المأمور أن يعلم وهو يأمر أن منه يحسن ـق
ـه عبد قال حتى منهم وتبرؤا عظيما إنكارا أنكروه السابق القدر بإنكار الـل

بـرآء منـي وأنهـم منهـم بـرئ أنـي خبرهم: (أخبرهم أخبره لمن عمر بن
ـمـا ـفـأنفقه ذهـبـا أحد مثل لحدهم أن لو عمر بن الله عبد به يحلف والذي

الـغـزال عـطـاء ـبـن واصل زعمائهم بالقدر) ومن يؤمن حتى منه الله قبل
اليمــان مسائل في السنة لهل مخالفات الفرقة ولهذه عبيد، بن وعمرو
شاء إن بيانه سيأتي كما كفرهم في العلماء اختلف وقد والصفات والقدر

ـبـن وبـشـر المريـسـي غـيـاثا ـبـن بـشـر المعتزـلـة رؤس وـمـن تـعـالى، الله
ـر بن وضرار النظاما إسحاقِ وأبو العلف الهزيل وأبو الكوفي المعتمر عـم
الكرابيسي. أبان بن والوليد

نـصـه: وـكـان  ـمـا1/184ج الـصـفهانية العقـيـدةا ـفـي تيمـيـة اـبـن قال وقد

البدعة كانت وكلما واليمان السنن عن البعد بحسب والنفاقِ البدع ظهور

فلـهـذا أـقـرب، الـحـدوثا إـلـى ـكـانت أخف كانت وكلما ظهورها، تأخر أشد

ما آخر وكان والمرجئة القدرية بدعة ثم والشيعة الخوارج بدعة أول حدثا



ـاد وتكليـمـه كلـمـه وأنكروا الخرةا، في لربهم المؤمنين رؤية للعـب
اـبـن ـقـال أن عرشه...إـلـى على واستواءه للعالم مباينته وأنكروا
القيم:
إنـمـا وخراـبـه العالم فساد أن يعلم عقل من مسكة له من وكل

وـمـا العـقـل، عـلـى والـهـوى اـلـوحي، عـلـى اـلـرأي تـقـديم من نشأ
إل أـمـة وـفـي هلكه، استحكم إل قلب في الصلن هذان استحكم

ـمـن الراء بـهـذه ُنـــِفي ـكـم الـلـه إل إله فل فساد، أتم أمرها فسد
ِبت حق، ْث ُأِميَت باطل، من بها وأ ِـيـَي ـهـدى ـمـن بـهـا و ُأح ـمـن بـهـا و

 ضللة؟

ِدثت الذي الرابع: الرأي النوع ُغـيـرت البدع، به ُأح الـسـنن، ـبـه و
الكبير... عليه وهرما الصغير عليه وتربى البلء به وعم

بالستحسان الدين شرائع أحكاما في القول الخامس: هو النوع

ج داود أـبـي ـسـنن عـلـى حاشيته في القيم ابن وقال الجهمية، بدعة حدثا

ـمـن الـحـديث فيهم ثبت قد فإنه الخوارج، ذما النبي عن جاء : إنه12/278

رئيـسـهم، وكلـمـة  الـنـبي زـمـن ـفـي حدثت مقالتهم لن صحاح كلها وجوه

فإنـهـا الـبـدع ـمـن وغيرـهـا والحـلـول والتجهم والقدر والرفض الرجاء وأما

عـصـر آـخـر أدرـكـت الـقـدر وبدـعـة الـصـحابة، عـصـر انـقـراض بـعـد ـحـدثت

عـبـاس واـبـن عـمـر ـبـن الـلـه كعـبـد حـيـا منـهـم ـكـان ـمـن فأنكرها الصحابة

ـمـن الـصـحابة عـلـى موقوف هو فإنما ذمهم من يجئ ما وأكثر ، وأمثالهما

فيها فتكلم الصحابة عصر انقراض بعد الرجاء بدعة حدثت ثم فيه، قولهم

بـعـد التجهم بدعة حدثت ثم عنهم، حكيناه كما أدركوها الذين التابعين كبار

الئمـة زمـن ـفـي شرها واستطار أمرها واستفحل التابعين عصر انقراض

فـي أمرهـا وظهـر الحلـول بدعـة ذلك بعد حدثت ثم وذويه، أحمد كالماما

وغيرـهـا الـبـدع ـهـذه من بدعة الشيطان أظهر وكلما الحلج الحسين زمن

ويحذر. يردها من وجنده حزبه من لها الله أقاما



الـفـروع ورد ،والغلوطات المعضلت بحفظ والشتغال والظنون،
ـفـي والنـظـر أـصـولها إـلـى ردـهـا دون قياـسـا بـعـض عـلـى بعـضـها

    )1(عللها.اهـ
تـضـمن ـمـا ـهـو الـمـذموما الباـطـل الرأي أن الله رحمه ذكر وقد
منه حذر الذي الباطل فقال: الرأي الحلل وتحريم الحراما تحليل
أحل ما وتحريم الله حرما ما تحليل يتضمن إنه وقالوا المة سلف

علـى المة سلف أقوال اتفقت ولهذا ،الله فرض ما وإسقاط الله
)2الله. اهـ( دين في به الخذ يحل ل وأنه الرأي من النوع هذا ذما

الـيـات بـيـن التوفـيـق بطال ابن الله: قال رحمه حجر ابن وقال
ـمـن الـسـلف فعـلـه ـمـا وبـيـن ـبـالرأي العـمـل ذما ـفـي والـحـاديث

ـمـن به فخص علم بغير القول ذما اليات نص أن الحكاما استنباط
ـمـن ذما الـحـديث ومعـنـى أـصـل، إلى استناد عن مجرد برأي تكلم
ـمـدح فـقـد وإل والـضـلل بالضلل وصفهم ولذلك الجهل مع أفتى
).3منهم)( يستنبطونه الذين (لعلمه لقوله الصل من استنبط من

أو الـسـنة أو الكـتـاب ـمـن أـصـل إـلـى مـسـتندا ـكـان إذا ـفـالرأي
فـهـو منـهـا ـشـيء إـلـى يـسـتند ل ـكـان وإذا ،المحـمـود فهو الجماع

وان الخـطـاب ـبـن وعـمـر حنيف بن سهل قال: وحديث المذموما،
للنص معارضا كان إذا بما مخصوص لكنه الرأي ذما على يدل كان

أمرـنـا حـيـث لنا وقع كما السنة خالف إذا الرأي قال: اتهموا فكأنه
وأردـنـا الـحـراما عـلـى الـسـتمرار فأحببـنـا بالتحـلـل  الـلـه رـسـول
للنــبي ظهر ما حينئذ عنا وخفي عدونا ونقهر نسكنا لنكمل القتال

 ـمـا ـشـريح: انـظـر إـلـى كـتـب الذي هو وعمر عقباه، حمدت مما
ـمـن ـلـك يتبين لم فإن أحدا، عنه تسأل فل الله كتاب من لك تبين

ـمـن ـلـك يـتـبين ـلـم وـمـا ، الـلـه رـسـول ـسـنة فيه فاتبع الله كتاب
وـفـي الـشـعبي، ـعـن ـسـيار رواـيـة ـهـذه رأـيـك، فيه فاجتهد السنة
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نـحـوه إلـيـه كتب عمر شريح: أن عن الشعبي عن الشيباني رواية
ـفـي فبـمـا يـكـن ـلـم ـفـإن الله كتاب في بما آخره: اقض في وقال
ـلـم ـفـإن الـصـالحون ـبـه قضى فبما يكن لم فإن  الله رسول سنة
خـيـرا إل الـتـأخر أرى ول فـتـأخر ـشـئت وإن فتقدما شئت فإن يكن
ـمـا ذـمـه اـلـذي اـلـرأي أن عـلـى ـفـدل بالجتهاد أمر عمر فهذا لك،

بن عن صحيح بسند شيبة أبي بن وأخرج السنة، أو الكتاب خالف
آخره: فان في وقال الشيباني رواية من عمر حديث نحو مسعود

بـيـن والحراما بين الحلل فإن رأيه فليجتهد ذلك في ليس ما جاءه
)1يريبك. اهـ( ل ما إلى يريبك ما فدع

قال ،دينكم على رأيكم حنيف: اتهموا بن سهل قول شرح وفي
المـجـرد ـبـالرأي اـلـدين أمر في تعملوا ل الله: أي رحمه حجر ابن

فيـمـا عـلـي ـقـول كنـحـو وـهـو اـلـدين، من أصل إلى يستند ل الذي
مـسـح لـكـان ـبـالرأي اـلـدين ـكـان حسن: لو بسند داود أبو أخرجه
عـمـر ـعـن ـجـاء ـقـال: وـقـد أن إلى…أعله من أولى الخف أسفل

الـبيهقي أخرجـه دينكـم فـي الـرأي ولفظه: اتقوا سهل قول نحو
والـطـبراني والـطـبري ـهـو وأخرـجـه مختـصـرا، هـكـذا المدخل في

أمـر أرد رأيتنـي فلقـد الـدين علـى الـرأي بلفـظ: اتهمـوا مطـول
اجتهادا. برأي  الله رسول
ـد يـكـون إنما الرأي إلى المصير أن حجر: والحاصل ابن قال عـن

اـلـبيهقي أخرـجـه فيـمـا الـشـافعي قول يومئ هذا وإلى النص فقد
يقول: القياس الشافعي سمعت حنبل بن أحمد إلى صحيح بسند
وقع نهأ من ثقة على برأيه العامل فليس ذلك ومع ،الضرورةا عند

الوـسـع ـبـذل علـيـه وإنـمـا المر، نفس في الحكم من المراد على
التوفيق.  وبالله أخطأ ولو ليؤجر الجتهاد في

ـعـن العـلـم بـيـان في البر عبد وابن المدخل في البيهقي وأخرج
والـشـعبي وـشـريح ـسـيرين واـبـن كالحـسـن الـتـابعين ـمـن جماعة

كـلـه ذـلـك ويجمع ،المجرد بالرأي القول ذما جياد بأسانيد والنخعي
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جـئـت لـمـا تبـعـا هواه يكون حتى أحكم يؤمن (ل هريرةا أبي حديث
ـصـححه وـقـد ثـقـات ورجاله وغيره سفيان بن الحسن به) أخرجه

الربعين.  آخر في النووي
بـن عمـرو عـن الشـعبي طريـق مـن الـبيهقي أخرجـه مـا وأما
الـسـنن أـعـداء ـفـانهم الرأي وأصحاب قال: إياكم عمر عن حريث

وأـضـلوا، فـضـلوا ـبـالرأي فـقـالوا يحفظوـهـا أن الـحـاديث أعيتـهـم
اهر ه فـي فظ ص وجـود مـع بـالرأي قـال مـن ذما أراد ان مـن الن
مـن بـاللوما منـه وأولـى يلما، فهـذا عليه التنقيب لغفاله الحديث

بالتأوـيـل ـلـرده وتكـلـف اـلـرأي من عارضه بما وعمل النص عرف
اعلم.  والله

ـفـي ـكـثيرةا آـثـارا ساقِ أن بعد العلم بيان في البر عبد بنا وقال
في إليه المقصود الرأي في العلماء ملخصه: اختلف ما الرأي ذما

فـقـالت ومقطوعـهـا وموقوفـهـا مرفوعـهـا الـثـار ـهـذه ـفـي اـلـذما
اـسـتعملوا لنـهـم الـسـنن بمخالـفـة العتقاد في القول طائفة: هو

منها المشهور في طعنوا حتى الحاديث رد في وأقيستهم آراءهم
مـن أحـد يخـرج أن وأنكـروا ،الشفاعة كأحاديث ،التواتر بلغ الذي
إلـى القـبر وعذاب والميزان الحوض وأنكروا ،يدخلها أن بعد النار
أـهـل أكثر وقال والنظر، والعلم الصفات في كلمهم من ذلك غير

هو به الشتغال ول فيه النظر يجوز ل الذي المذموما العلم: الرأي
ـبـن احـمـد ـعـن أـسـند ـثـم البدع، ضروب من ذلك نحو في كان ما

دغل.  قلبه وفي :إل الرأي في نظر أحدا ترى تكاد قال: ل حنبل
الـمـذكورةا الـثـار ـفـي الـمـذموما العلم: الرأي أهل جمهور وقال

ورد بالغلوـطـات والتـشـاغل بالستحـسـان الحكاما في القول هو
وأـضـاف الـسـنن، أـصـول إـلـى ردها دون بعض إلى بعضها الفروع

لـمـا وقوعـهـا قـبـل منـهـا بالكـثـار يتـشـاغل من ذلك إلى منهم كثير
عـبـد ـبـن وـقـوى السنن، تعطيل من ذلك في الستغراقِ من يلزما
علـمـاء ـمـن أـحـد ـقـال: لـيـس ـثـم ـلـه واحتج الثاني القول هذا البر

إل ـيـرده ـثـم بـشـيء  الـلـه رـسـول ـعـن ـحـديث عـنـده يثبت المة



علـى يجـب عمـل أو إجمـاع أو غيـره أثـر معارضة أو نسخ بادعاء
ذـلـك بغـيـر ذـلـك فـعـل وـلـو ،ـسـنده في طعن أو إليه النقياد أصله

تـعـالى الـلـه أعاذهم وقد إماما يتخذ أن عن فضل عدالته لسقطت
)1ذلك. اهـ( من

عـلـى الـجـاري غـيـر اـلـرأي الـلـه: وأـمـا رحـمـه الـشـاطبي وـقـال
اـلـرأي ـهـو فـهـذا الـشـرعية الدلة على الجاري أو العربية موافقة

فيرجــع برهان بغير الله على تقول لنه ،إشكال غير من المذموما
التشـديد مـن ـجـاء القسم وهذا وفي تعالى، الله على الكذب إلى
ـتجدون ابن عن جاء ما القرآن في بالرأي القول في ـعود: ـس مـس

فعليـكـم ظـهـورهم وراء نبذوه وقد الله كتاب إلى يدعونكم أقواما
ـر وعن بالعتيق، وعليكم والتنطع وإياكم والتبدع وإياكم بالعلم عـم

ـرآن يتأول رجلين: رجل عليكم أخاف الخطاب: إنما بن ـى الـق عـل
أيـضـا: ـمـا عـمـر وعن أخيه، على الملك ينافس ورجل تأويله، غير

ّـــن فاـسـق من ول إيمانه ينهاه مؤمن من المة هذه على أخاف بي
بلسانه أذلقه حتى القرآن قرأ قد رجل عليها أخاف ولكني فسقه،

)  2تأويله. اهـ( غير على تأوله ثم
الـشـرعية النـصـوص عـلـى المـسـتند فـهـو الـصـحيح الرأي أما* 

ـهـديهم عـلـى ـسـار وـمـن واجتـهـاداتهم الـبـرار المة سلف وعمل
وأعـمـل ـبـالنص تمسك فمن والستدلل، الستنباط في ومنهجهم

فواـئـده واـخـرج ـغـوره وأـسـبر وعقـلـه ـتـدبره ـفـي وفهـمـه فـكـره
حـقـا الفقـيـه ـهـو فهذا منه التعارض ظاهره ما بين وجمع وأحكامه

ـو ـل وـه ـك ول داـخ ـي ـش ـوةا ـف ـبي دـع ـوجه بنضــارةا  الـن ـوما اـل ـي
) 3القيامة(

ج للمـنـاوي الـقـدير راـجـع: فـيـض ،290ـ13/289ج الباري فتح ) راجع(1
5/259.

ـبـن لـصـالح البـصـار أوـلـي هـمـم راجع: إيـقـاظ ،3/422ج ) الموافقات(2
بعدها.  وما1/151ج الفلني نوح بن محمد

أبيه عن أبان بن الرحمن عبد عن ماجة وابن حبان وابن الترمذي ) روى(3
 ثابت بن زيد قال: خرج  فقـلـت: النـهـار نصف من قريبا مروان عند من



ـبـالرأي المقـصـود بـيـان ـفـي الـلـه رحـمـه القـيـم اـبـن ـقـال ـقـدو
الصحيح: 

علـمـا، وأعمقـهـم قلوبا، المة وأبر المة، أفقه الول: رأي النوع
ـم فطرةا، وأكملهم قصودا، وأصحهم تكلفا، وأقلهم ـا، وأتمـه إدراـك

وفهمـوا التأويل، وعرفوا التنزيل، شاهدوا الذين أذهانا، وأصفاهم

ـعـن ـسـألنا فـقـال: أـجـل فسألته إليه فقمت سأله، لشيء إل إليه بعث ما
فحفظه حديثا مني سمع امرأ الله (رحم  الله رسول من سمعناها أشياء
فـقـه حامـل ورب منه، أفقه هو من إلى فقه حامل فرب غيره، يبلغه حتى
للـه، العمـل مسـلم: إخلص قلـب عليهن يغل ل خصال ثلثا بفقيه، ليس

ورائهم) قال من تحيط دعوتهم فإن الجماعة ولزوما المر، ولةا ومناصحة
ـكـانت (وـمـن بزـيـادةا حـبـان اـبـن عـنـد وـهـو حسن. انتهى الترمذي: حديث

ـن يأته ولم عينيه بين فقره وجعل أمره عليه الله فرقِ نيته الدنيا ـدنيا ـم اـل
ـفـي غـنـاه وجـعـل أـمـره له الله جمع نيته الخرةا كانت ومن له، كتب ما إل

ـان ابن أيضا راغمة) ورواه وهي الدنيا وأتته قلبه ـو حـب والترـمـذي داود وأـب
ـسـمع ـمـن الـلـه (رـحـم قال  الله رسول أن  مسعود ابن عن والشافعي

ـسـامع) وـقـال مـن ـلـه أوـعـى مبـلـغ ـفـرب سـمعه كـمـا فبلـغـه ـحـديثا مني
ماجـة واـبـن واـلـدارمي الـحـاكم ورواه صحيح، حسن حديث الترمذي: هذا

ـقـال: ـقـاما  ـجـبير أبـيـه ـعـن مطعم بن جبير بن محمد عن وأحمد والبزار
أداـهـا ـثـم فوعاها مقالتي سمع عبدا الله (نضر فقال بالخيف  الله رسول

مــن إلى فقه حامل ورب له، فقه ل فقه حامل فرب يسمعها، لم من إلى
ـو ـه ـه ـه، أفـق ـه، العـمـل ـمـؤمن: إخلص قـلـب عليـهـن يـغـل ل ثلثا مـن لـل

ـمـن تحـيـط دـعـوتهم ـفـإن المسلمين جماعة ولزوما المر، لذوي والطاعة
قاـعـدةا الـشـيخين ـشـرط عـلـى صحيح حديث الحاكم:  هذا ورائهم) وقال

النعمان عن ايضا الحاكم ورواه يخرجاه، ولم الروايات أصحاب قواعد من
ـسـمع اـمـرئ وـجـه الـلـه (نـضـر فقال  الله رسول قال: خطبنا  بشير بن

ـهـو ـمـن إـلـى فـقـه حامل ورب فقيه غير  فقه حامل فرب فحملها مقالتي
ـه أفـقـه ـه العـمـل إخلص ـمـؤمن قـلـب عليـهـن يـغـل ل ثلثا مـن تـعـالى لـل

ـسـماك ـعـن الرواية المسلمين) وهذه جماعة ولزوما المر ولةا ومناصحة
بـحـديث الـصـحيح المـسـند ـفـي مسلم احتج الحاكم: قد فيه قال حرب بن

اـبـن عـنـد أـخـرى رواية وللحديث ، بشير بن النعمان عن حرب بن سماك
ر  الله رسول قال: قال  مالك بن أنس عن ماجة ـسـمع عـبـدا الـلـه (نض

فقه حامل ورب فقيه غير  فقه حامل فرب عني، بلغها ثم فوعاها مقالتي
(نضر بلفظ  عنه الوسط في الطبراني عند وهي منه)، أفقه هو من إلى
حامــل فرب يسمعها لم من إلى ذهب ثم فحفظها مقالتي سمع امرأ الله
ثلثا) ـقـال مـنـه أفـقـه ـهـو ـمـن إـلـى فـقـه حاـمـل ورب بفقـيـه لـيـس  فقه

ال مسعود ابن رواية ذكر بعد الله رحمه المناوي القـطـان: فـيـه اـبـن : ق
المختـصـر: تخرـيـج ـفـي حـجـر اـبـن وـقـال التلقـيـن، يقـبـل حرب بن سماك



ـبـه ـجـاء ـمـا إـلـى وقـصـودهم عـلـومهم فنـسـبة ، الرسول مقاصد
صحبته... إلى كنسبتهم  الرسول

النصوص، يفسر الذي المحمود: الرأي الرأي من الثاني النوع 
طريق ويسهل محاسنها، ويوضح ويقررها منها، الدللة وجه ويبين

المـبـارك ـبـن الـلـه عـبـد عبدان: ـسـمعت قال كما منها، الستنباط
ـلـك يفـسـر ـمـا الرأي من وخذ الثر، عليه تعتمد الذي يقول: ليكن

يـشـاء ـمـن ـبـه ـسـبحانه الـلـه يختص الذي الفهم هو وهذا الحديث،
عباده... من

ـــ أجمعت أي ـ تواطأت الممدوح: الذي الرأي من الثالث النوع
ـمـن علـيـه تواـطـؤا ـمـا فإن سلفهم، عن خلفهم وتلقاه المة عليه

صوابا... إل يكون ل الرأي
عـلـم طـلـب بـعـد يـكـون المـمـدوح: أن اـلـرأي ـمـن الراـبـع النوع
ـنة، ففي القرآن في يجدها لم فإن القرآن، من الواقعة ـإن الـس ـف

اثـنـان أو  الراـشـدون الخلـفـاء به قضى فبما السنة في يجدها لم
ـد  الصحابة من واحد قاله فيما يجده لم فإن واحد، أو منهم اجتـه
وأقضية  رسوله وسنة الله كتاب من ذلك أقرب إلى ونظر رأيه،

وأـقـر واـسـتعملوه الـصـحابة سوغه الذي الرأي هو فهذا الصحابة،
)1(عليه. اهـ بعضا بعضهم

َلم أن يجب ومما لـغـة ـفـي ورد ـقـد التأوـيـل أن الباب هذا في ُيع
ـــ وباـطـل فاـسـد ـهـو ما منه وأن مختلفة، معان عدةا على العرب

ـن وزيد مسعود ابن حديث من بعضها أو السنن في خرج مشهور حديث ـب
ـبـن القاـسـم أبو وذكر والحاكم حبان ابن وصححه  مطعم بن وجبير ثابت
ـثـم ـصـحابيا وعـشـرون أربـعـة  المـصـطفى عن رواه أنه تذكرته في منده
واـلـدارقطني أـنـا الدب: ـتـذاكرت ـفـي الغـنـي عـبـد وقال أسماءهم، سود

الـقـدير فـيـض (راـجـع فـيـه روي ـشـيء أصح فقال: هذا الحديث هذا طرقِ
)6/284ج للمناوي

ـ:ـ 79ـ/ـ 1ج القيم، لبن الموقعين ) إعلما(1 الـحـافظ وقال  باختصار،85 
أو الكتـاب مـن أصـل إلـى مسـتندا كـان إذا الله: فـالرأي رحمه حجر ابن

فـهـو منـهـا ـشـيء إـلـى يـسـتند ل ـكـان وإذا المحمود فهو الجماع أو السنة
) 288 / 13ج الباري المذموما. (فتح



مقـبـول هو ما ومنه ـ عنه ونهوا  وعابوه العلم أهل ذمـه الذي وهو
النـصـوص بـيـن للجـمـع الحـيـان بعض في واجبا يكون وقد صحيح،

ـه شاء إن سيأتي كما الختلف، ظاهرها التي الشرعية ـالى الـل تـع
.   العلم أهل كلما من يرد فيما بيانه

من بالتأويل المقصود الباب هذا في تعالى الله شاء إن وسنبين
والمردود، منه والفاسد والمقبول منه الصحيح ونبين أصله، حيث

بتأوـيـل، الـحـق ـخـالف ـمـن حـكـم ـثـم المقبول، التأويل شروط ثم
الـمـذهب لزما ـهـل ومـسـألة المبتدـعـة، الـضـالة الـفـرقِ وحـكـم
ّـــر من حكم ثم ل، أما مذهب الفواـئـد وبـعـض بتأوـيـل، غـيـره كفـ

التوفيق. ولي تعالى والله المسألة، بهذه المتعلقة



اعتباره وشروط التأويل تعريف
* * * * * * *

لغة التأويل تعريف
ْوُل: الرجوع، تعريف في العرب لسان في ورد آلو التأويل: ال

وفي الشيء: ارتددت، عن ْلُتُوأ ومآل: رجع، أول يؤول الشيء
إلى رجع ول أي ،)1(آل) ول صاما فل الدهر صاما الحديث: (من

ّول خير، وتأوله: فسره، وأوله وقدره، وتأوله: دبره الكلما وأ
وهذا تأويله، معهم يكن لم أي ،)2(تأويله) يأتهم (ولما تعالى وقوله
َظر أن ينبغي التأويل علم أن على دليل فيه. ُين

التأويل) وعلمه الدين في فقهه عباس: (اللهم ابن حديث وفي
رجع أي كذا، إلى يؤول الشيء آل من الثير: هو ابن قال ،)3(

الصلي وضعه عن اللفظ ظاهر بالتأويل: نقل والمراد إليه، وصار
.اللفظ ظاهر ترك ما لوله دليل إلى يحتاج ما إلى

يقول  الله رسول عنها: كان الله رضي عائشة حديث ومنه
يتأول لي، اغفر اللهم وبحمدك اللهم (سبحانك ركوعه في

ربك بحمد (فسبح تعالى قوله من مأخوذ أنه يعني ،)4(القرآن)
بال لعروةا: ما قال: قلت الزهري حديث وفي ،)5(واستغفره)

تأول كما قال: تأولت الصلةا؟ يعني السفر في تتم عائشة

بـن ليـث عن جرير أخبرناقال:  أنه راهويه بن إسحاقِ مسند في ) ورد) 1
عـنـد كـنـا: ـقـالت يزـيـد بـنـت أـسـماء ـعـن حوـشـب بن شهر عن سليم أبي

،فـشـربوا أمرـهـم ـثـم ،فـشـرب ـمـاء فـيـه بإناء فأتي يوما ذات   الله رسول
:الـقـوما ـمـن رجل فقال ،صائم  إني:منهم رجل فقال قوما على الناء فمر
ـصـاما ـمـن آل ول ـصـاما ل(  الله رسول فقال ،يفطر ول يوما كل يصوما إنه

ـفـي والـحـديث ،رـجـع ول يعـنـي آل  ول:جرـيـر  ـقـال:إـسـحاقِ ـقـال )،الـبـد
قـبـل ـحـديثه تمـيـز وـعـدما لختلـطـه حديثه ترك سليم أبي بن ليث إسناده

.بعده من الختلط
.  39الية:  يونس، ) سورةا(2
د وهو والبغوي، والطبراني حبان وابن أحمد ) رواه(3 ن عن ة اب ند ماج بس

الكتاب).  وتأويل الحكمة علمه (اللهم بلفظ صحيح
اري رواه )(4 لم البخ ائي ومس و والنس ن داود وأب ة واب ن ماج ان واب حب

عنها.    الله رضي عائشة عن جميعهم
. 3الية:  النصر، ) سورةا(5



.)1(عثمان
ِئل فقال: التأويل التأويل عن يحيى بن أحمد العباس أبو وُس
الشيء منصور: يقال: ألت أبو قال واحد، والتفسير والمعنى

ألفاظ معاني  جمع:التأويل فكان وأصلحته، جمعته إذا أؤوله
الله العرب: أول بعض وقال فيه، إشكال ل واضح بلفظ أشكلت

عليك، الله أول قالوا: ل عليه دعوا وإذا جمعه، أي أمرك عليك
لك. وجمعها ضالتك عليك رد أي

الليث: وقال وطلبته، تحريته إذا الجر فلن في تأولت ويقال
غير ببيان إل يصح ول معانيه تختلف الذي الكلما والتأويل: تفسير

ويرد ارتد، أو رجع إذا الشيء آل من مأخوذ فالتأويل ،)2(لفظه
وتهذيبه الشيء إصلح معنى على أيضا ويكون التفسير، بمعنى
الفعل.   نفسب القياما على أيضا يطلق وقد أجزائه، وجمع

اعتباره. وشروط اصطلحا التأويل تعريف
ـفـي الـشـيء إلـيـه آل اللغة: ـمـا في التأويل معاني من أن تقدما
ـعـدةا علـى ورد فقـد اصـطلحا تعريفـه وأـمـا بـه، ُفّسر أو حقيقته
المـتـأخرون، اـسـتعمله ـمـا غـيـر المتـقـدمين عرف في فهو معان،

الـغـالب ـهـو وـهـذا ،التفـسـير بمعـنـى ـهـو المتقدمين عند فالتأويل
يـقــول كـمــا للـقــرآن والمـتــأولين المفـســرين اـصــطلح عـلــى

ـف:نوالمفســر ـل علمــاء  واختـل أهــل بهــم والمقصــود ،التأوـي
ـؤول التي الحقيقة عين أيضا عندهم وهو التفسير، ـاإ ـي ،الكلما ليـه

يقـول تـأويله تيأيـ يـوما تـأويله لإ ينظـرون هـل( تعـالى قال كما
ـمـا فتأوـيـل )،3)(ـبـالحق ربنا رسل جاءت قد قبل من نسوه الذين

فـيـه ـبـه الله أخبر ما عين هو المعادو الخرةا أخبار من القرآن في
ـفـي تعالى قال كما ،النار والجنة والحساب القيامة من يكون مما

مــن رؤياي تأويل هذا أبت يا( وأخوته أبواه سجد لما يوسف قصة
المكتـبـة ،81-80ـ/ـ 1 ج الثيـر لبـن القـرآن ألـفـاظ في الغريب ) راجع(1

. بيروت العلمية،
الفكر.  دار طبعة ،37-11/32 ج العرب ) لسان(2
.53الية:  العراف، ) سورةا) 3



وـجـد ما عين هو الرؤيا تأويل السلما عليه يوسف فجعل )،1)(قبل
ـكـان عنـهـا الـلـه رـضـي عائـشـة قول أيضا ذلك ومن حقيقة،ال في

ـا اللهم سبحانك( وسجوده ركوعه في يقول  النبي وبحـمـدك ربـن
فـسـبح( تـعـالى ـقـوله يـتـأول يعـنـي ،القرآن  يتأول)لي اغفر اللهم
ـخـبرأ ـمـا تأوـيـل السلف: إن قال ولهذا )،2)(واستغفره ربك بحمد
ـسـبحانه نفـسـه حقيـقـة ـهـو المقدـسـة نفـسـه ـعـن ـبـه تـعـالى الله

ـبـه تـعـالى الله أخبر ما وتأويل ،صفاتو أسماء من لها بما وتعالى
 .والوعيد الوعد من يكون ما نفس هو والوعيد الوعد من

به أخبر ما كيفية من بعلمه الله استأثر ما بالتأويل قصدي وقد
ونحو عيسى ونزول الساعة ووقت الخر اليوما وعن نفسه عن
تأويله يعلم (وما تعالى قال كما الله إل يعلمه ل التأويل فهذا ،ذلك

) 3الله)( إل
،إليها يصيرو يؤول المر لن أيضا تأويل الشيء عاقبة وتسمى

الله إلى فردوه شيء في تنازعتم فإن( تعالى قوله ومنه
وأحسن خير ذلك الخر واليوما بالله تؤمنون كنتم إن والرسول

)4)(تأويل
بيان لنها تأويل بالفعل المطلوبة والحكمة الغائية العلة وتسمى
،له الرائي هيعرف لم الذي الفعل من وغرضه الفاعل لمقصود

الحكمة له ذكر أن بعد السلما عليهما لموسى الخضر قول ومنه
وإقامة الغلما وقتل السفينة تخريق من فعله بما المقصودةا

)،5)(صبرا عليه تستطع مالم بتأويل سأنبئك( عوض بل الجدار
تأويل ذلك( قال فعله إليها انتهى التي الغائية بالعلة أخبره فلما
).6)(صبرا عليه تسطع مالم

.100الية:  يوسف، ) سورةا) 1
.3الية:  النصر، ) سورةا) 2
.7الية:  عمران، آل ) سورةا) 3
.59الية:  ،النساء ) سورةا) 4
78الية:  ،الكهف ) سورةا) 5
.1/177ج المرسلة الصواعق راجع ،82الية:  ،الكهف ) سورةا) 6



ـفـي كـمـا للتأوـيـل معـنـى ـمـن أـكـثر الواحدةا الية في يجتمع وقد
ـأر إن فإنه )،1)(الميت من الحي يخرج( تعالى قوله إـخـراج ـبـه دـي

ـمـن الـمـؤمن إـخـراج ـبـه أريد وإن ،تفسيرا كان البيضة من الطير
)2.(تأويل كان الجاهل من والعالم الكافر

سبحانه الله كتاب في   فالتأويلالله: رحمه تيمية ابن قال
وهي إليه اللفظ يؤول الذي المعنى حقيقة به المراد وتعالى

،وطلب خبر نوعان الكلما فإن ،الخارج في الموجودةا الحقيقة
نفس هو والوعيد الوعد وتأويل ،الحقيقة هو الخبر فتأويل

وأفعاله صفاته من به الله أخبر ما وتأويل ،به والمتوعد الموعود
،العلى الصفات من به موصوف هو وما سبحانه عليه هو ما نفس

كان عائشة قالت ،بها المأمور الفعال نفس هو المر وتأويل
ربنا اللهم سبحانك( وسجوده ركوعه في يقول الله رسول

،به المأمور فعل نفس هو التأويل فهذا ،القرآن  يتأول)وبحمدك
اصطلح في التأويل وأما ،ورسوله الله كلما في التأويل فهذا
به فمرادهم والحديث الفقه أهل من والسلف التفسير أهل

في القول وغيره جرير ابن قول ومنه ،والبيان التفسير معنى
أحمد الماما قول ومنه ،تفسيره يريد وكذا كذا تعالى قوله تأويل

غير على القرآن من تأولته فيما الجهمية على الرد في كتابه في
المراد تفسيرها وهي ذكروها التي التأويلت تلك فأبطل ،تأويله

المعنى فهم إلى يرجع التأويل فهذا ،عنده تأويلها وهو بها
 .الخارج في حقيقته وقوع إلى يعود والول ،الذهن في وتحصيله

فمرادهم المتكلمين فرقِ من وغيرهم والجهمية المعتزلة وأما
يخالف وما مجازه إلى وحقيقته ظاهره عن اللفظ صرف بالتأويل
الصول أهل من المتأخرين عرف في الشائع هو وهذا ،ظاهره
يحتاج والتأويل الصل خلف على التأويل يقولون ولهذا ،والفقه

من وإبطاله تسويغه في صنف الذي هو التأويل وهذا ،دليل إلى
.19الية:  الروما، ) سورةا) 1
.1/157ج للمناوي التعاريف مهمات على التوقيف ) راجع) 2



كأبي وأخبارها الصفات آيات تأويل في جماعة فصنف ،الجانبين
آخرون وعارضهم ،وغيرهما الطبري مهدي وابن فورك بن بكر

والشيخ يعلى أبي كالقاضي التأويلت تلك إبطال في فصنفوا
إجماع واحد غير عن حكى الذي وهو قدامة بن الدين موفق

)1.اهـ(به القول عدما على السلف
،قـسـمان ـهـو الصحيح  فالتأويلأيضا: الله رحمه تيمية ابن وقال
وبـيـان تفسـيره أو ،الخارج في إليه يؤول وما المعنى حقيقة وهما
ـقـال ،والـخـبر والـمـر والمتشابه المحكم يعم التأويل وهذا ،معناه
أظهرنا بين الله  ورسول:الوداع حجة حديث في عبدالله بن جابر
عملـنـا ـشـيء من به عمل فما ،تأويله يعلم وهو القرآن عليه ينزل

ـهـو ـبـه وعمله ،عليه يدل وما بتفسيره علمه هو بتأويله هُلمِفع ،به
عـمـرةا ـفـي مـكـة  الـلـه رسول ودخل ،عنه ونهى به أمر ما تأويل

   :يقول وهو ناقته بخطاما آخذ رواحة بن وعبدالله القضاء
رسوله في الخير فكل خلوا        سبيله عن الكفار بني خلوا
قبوله في الله حق أعرف         بقيله مؤمن إني رب يا

تنزيله على قتلناكم كما       تأويله على قتلناكم نحن
خليله عن الخليل ويذهل     مقيله عن الهاما يزيل ضربا

لعمار البيات آخر إلى تأويله على قتلناكم نحن هشاما ابن قال
إنما رواحة ابن أن ذلك على والدليل ،اليوما هذا غير في ياسر بن

على يقاتل وإنما بالتنزيل يقروا لم والمشركون ،المشركين أراد
ابن عن الشعر صح إن يلزما ل وهذا ،بالتنزيل أقر من التأويل
تعالى قوله تأويل هو التأويل على بقتالهم المراد لن رواحة

دخولهم وكان )،2)(آمنين الله شاء إن الحراما المسجد لتدخلن(
رآها التي الرؤيا هذه تأويل هو آمنين القضية عاما الحراما المسجد

)3. اهـ(كتابه في الله وأنزلها  الله رسول
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وسنة الله كتاب في التأويلالله:  رحمه العز أبي ابن قالو
عين هو الخبر فتأويل ،الكلما إليها يؤول التي الحقيقة هو رسوله
قالت كما به، المأمور فعل نفس هو المر وتأويل ، به المخبر
ركوعه:(سبحانك في يقول  النبي عنها: كان الله رضي عائشة
(هل تعالى وقال القرآن، لي) يتأول اغفر اللهم وبحمدك اللهم

قد قبل من نسوه الذين  يقول تأويله يأتي يوما تأويله إل ينظرون
.)1(بالحق) ربنا رسل جاءت

تأويل (هذا تعالى كقوله العمل، وتأويل الرؤيا تأويل ومنه
الحاديث) تأويل من (ويعلمك تعالى وقوله ،)2(قبل) من رؤياي

) صبرا عليه تستطع لم ما بتأويل (سأنبئك تعالى ،وقوله)3(
العز: أبي ابن قال أن ...إلى)4(

وغـيـره: جرـيـر ـكـابن المفـسـرين ـمـن ـكـثير كلما ـفـي والتأوـيـل
أو ـظـاهره واـفـق ـسـواء معـنـاه، وبـيـان الكلما تفـسـير ـبـه يريدون
حـقـه يحمد كالتفسير التأويل وهذا معروف، اصطلح وهذا ،خالفه
الله: رحمه قال أن إلى…باطله ويـرد

والمتكلمـيـن: ـهـو الفقـهـاء ـمـن المـتـأخرين كلما ـفـي والتأوـيـل
ـة المرجوح الحتمال إلى الراجح الحتمال عن اللفظ صرف لدلـل
كثير في الناس من كثير فيه تنازع الذي التأويل وهذا ،ذلك توجب

يواـفـق اـلـذي مـنـه الصحيح فالتأويل والطلبية، الخبرية المور من
فـهـو ذـلـك ـخـالف وما والسنة، الكتاب من النصوص عليه دلت ما

التأوـيـل أـهـل نـجـد ولـهـذاالـلـه:  رحمه قوله ...إلىالفاسد التأويل
إن للعتـمـاد، ل للعتـضـاد والـسـنة الكـتـاب نـصـوص ـيـذكرون إنما

أولـوه، خـالفته وإن قبلـوه، عليـه دل العقـل أن ادعـوا ما وافقت

175.
. 53الية:  العراف، ) سورةا(1
. 100الية:  يوسف، ) سورةا(2
. 6الية:  يوسف، ) سورةا(3
. 78الية:  الكهف، ) سورةا(4



 ) 1(العافية. اهـ الله نسأل ،الزندقة لباب فتح وهذا
وجب فاسد، هو ما ومنه صحيح هو ما منه التأويل كان لما* و

التأويل وكذلك اعتباره، وشروط منه الصحيح حد ُيعرف أن
بحسب التأويل نوع على الحكم يتم حتى ُيقبل ل الذي الفاسد

التأويل ادعاء لن وذلك لضبطه، الموضوعة الشرعية الشروط
فسينفتح الباب هذا ُيضبط لم وإذا ،كثير الشرعية النصوص في

والسنن الشرائع به تضيع عظيم الشر من باب الناس على
والحكاما.

التأوـيـل أن يـتـبين تـعـالى الـلـه رحـمـه الـعـز أـبـي اـبـن كلما ومن
ـخـالف وـمـا الـشـرعية، النـصـوص مقتـضـى واـفـق ـمـا هو المقبول

مردود. هو بل بمقبول فليس الدلة
عـبـارةا الغزاـلـى: التأوـيـل قالالله:  رحمه المدي السيف قالو
المعـنـى ـمـن الـظـن على أغلب به يصير دليل يعضده احتمال عن

 صحيح. غير المدي: وهو قال ،الظاهر عليه دل الذي
َقال: أن ذلك في والحق ـمـع تأوـيـل ـهـو حـيـث ـمـن التأويل  أماُي

غـيـر عـلـى اللـفـظ حـمـل ـهـو والبطلن الـصـحة ـعـن النـظـر قـطـع
يعضده. بدليل له احتماله مع منه الظاهر مدلوله

ـعـن اللـفـظ ـصـرف إذا عـمـا اـحـتراز ـلـه، احتـمـاله : ـمـع وقولـنـا
صحيحا. تأويل يكون ل فإنه أصل، يحتمله ل ما إلى الظاهر مدلوله

ـإنه دليل، غير من التأويل عن احتراز يعضده : بدليل وقولنا ل ـف
. أيضا صحيحا يكون
تحقـق إذا بـه معمـول مقبـول فهـو التأويـل معنـى ُعــرف وإذا

وأن ـلـذلك، أهل المـتـأول الـنـاظر يـكـون وشروطه: أن بشروطه،
)2(. اهـللتأويل قابل اللفظ يكون

أبي ابن أن والغالب  باختصار،216  ـ213/  الطحاوية العقيدةا ) شرح(1
الصواعق راجع الله، رحمه تيمية ابن عن هنا ذكره ما نقل قد العز
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ـصـرف ـمـا ـهـو الـصـحيح التأوـيـل أن الـمـدي كلما ـمـن ويظـهـر
ول بعـيـد، ولكـنـه اللفظ يحتمله آخر معنى إلى فيه الظاهر المعنى

ـاه على اللفظ حمل أوجب بدليل التأويل يكون أن بد ـد، معـن البعـي
ـول، فلـيـس اللفظ ذلك يحتمله ل معنى إلى لفظا تأول فمن بمقـب
أيضا. بمقبول فليس يوجبه دليل بل التأويل كان وإن

يقــر الذي الجائز هو السائغ والتأويلالله:  رحمه تيمية ابن قال
ـازعين العلـمـاء كتأوـيـل ،جواب فيه يكن لم إذا عليه، صاحبه المتـن

)1(الجتهاد. اهـ موارد في

عليه والمتأول دليل، إلى يحتاج والتأويلالله:  رحمه أيضا وقال
ـان ادعاه، الذي للمعنى اللفظ احتمال وظيفتان: بيان ـدليل وبـي اـل

اـلـذي التأوـيـل هو وهذا ،الظاهر المعنى غير إليه للصرف الواجب
)2(الصفات. اهـ مسائل في فيه يتنازعون

اللفظ ظاهر نقل بالتأويل  والمرادالله: رحمه الثير ابن قالو
ظاهر ترك ما لوله دليل إلى يحتاج ما إلى الصلي وضعه عن

.اللفظ
على الظاهر حمل الله: والتأويل: هو رحمه السبكي وقال

دليل ُيظن لما أو فصحيح لدليل ُحِمَل فإن المرجوح، المحتمل
 )3(تأويل. اهـ ل فلعب لشيء ل أو ففاسد

ما المقبول التأويل أن أيضا الله رحمه السبكي كلما من ويتضح
ل لعب هو بل يقبل، ل دليل بل والتأويل أوجبه، صحيح لدليل كان

في بدليل وليس دليل المتأول يعتقده لشيء كان وما تأويل،
مقبول. غير فاسد فتأويل الحقيقة
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 التأويل: وشروطالله:  رحمه الشوكاني وقال
وـعـادةا الـسـتعمال ـعـرف أو اللـغـة لوـضـع موافـقـا يكون - أن1

بصحيح. فليس هذا عن خرج تأويل وكل الشرع، صاحب
المعنـى هـو اللفـظ بـذلك المـراد أن علـى الـدليل يقوما - أن2

فيه.  كثيرا يستعمل ل كان إذا عليه ُحمل الذي
وقـيـل ،خفـيـا ل جليا يكون أن بد فل بالقياس التأويل كان - إذا3

 أصل. بالقياس التأويل يجوز ل
قريبا يكون أقساما: قد ثلثة إلى ينقسم نفسه في والتأويل

قوي، بمرجح إل يترجح فل بعيدا يكون وقد مرجح، بأدنى فيترجح
اللفظ يحتمله ل متعذرا يكون وقد بقوي، ليس بما يترجح ول

مقبول هو ما لك تبين هذا عرفت وإذا مقبول، ل مردودا فيكون
)1(اهـ مردود. هو مما التأويل من

مـسـلك وـشـناعة التأوـيـل حقيـقـة الله رحمه القيم ابن بين وقد
فقال: أبيات في الباطل التأويل أهل

البطلن الى ل الحقيقة لىإ           الرجوع معناه التأويل وحقيقة

بالبهتان التحريف ل المرئي               حيقيقة المناما تأويل وكذاك

اليمان من به الله رسل               أخبرت قد الذي تأويل وكذاك

وعيان برؤية المعاد يوما               لدى تشاهدها إذ الحقيقة نفس

البرهان واضح وذلك هذا            في التفسير أئمة بين خلف ل

للقرآن التفسير وأئمة                  رسوله ثم الله كلما هذا

للذهان المفهوما بالظاهر               تفسيره عندهم هو تأويله

الرجحان عن صرف تأويله          واحد شخص قط منهم قال ما

فذان اليقين عن النصوص عزل           ول ل الحقيقة نفي ول كل

،177للـشـوكاني/ الـصـول عـلـم إـلـى الحق تحقيق في الفحول ) إرشاد(1
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واليمان العرفان أئمة عند           المردود الباطل أهل تأويل

بالبطلن فيه يقضي والله          بطلنه في شك ل الذي وهو

ثان باصطلح لديهم معناه              غير معنى للفظ فجعلتم

محذوران ذاك من جاءكم        حتى عليه الكتاب لفظ وحملتم

مقبوحان كذبان قالها من على       كذب مع اللفاظ على كذب

البهتان وشهادةا الهدى جحد         منهما أقبح أمران وتلهما

) 1(بطلن ذو وهي الحقيقة غير       مراده إن الزور يشهدون إذ

ـبـه ليـسـوغوا التأوـيـل مـسـمى إـلـى الباـطـل أهل يلجأ ما وكثيرا
وزخرـفـة الـشـرعية للنـصـوص تحرـيـف الحقيقة في وهو مذاهبهم
أهل مسلك وهذا الناس، من والدهماء العواما على تلبيسا للباطل
الـعـز أـبـي اـبـن ـقـال فـقـد وـلـذلك الحجج، أعيتهم إذا دائما الباطل
التأوـيـل معـنـى ـفـي المـتـأخرين اصطلح صار قد فإنهالله:  رحمه

عـلـى المحرـفـون تـسـلط وبـهـذا ،ـظـاهره ـعـن اللـفـظ ـصـرف أنه
التحرـيـف فـسـموا ،قولـنـا يـخـالف ـمـا نتـأول نحن وقالوا النصوص

ـل زخرفوا الذين الله ذما وقد ،ليقبل وزخرفة له تزيينا تأويل الباـط
والـجـن الـنـس ـشـياطين عدوا نبي لكل جعلنا وكذلك( تعالى قال

والـعـبرةا )،2)(ـغـرورا الـقـول زـخـرف بـعـض اـلـى بعـضـهم ـيـوحي
مزـخـرف دلـيـل علـيـه أقيم قد باطل من فكم ،لللفاظ ل للمعاني
الفاـسـدةا الـتـأويلت  فـمـنـقـال: أن ...إـلـىالـحـق دليل به عورض

تكليـمـا موـسـى يكـلـم لم تعالى وأنه العلو وأدلة الرؤية أدلة تأويل
) 3. اهـ(خليل إبراهيم يتخذ ولم

علـيـه يـقـم ـلـم الذي التأويل أنالله:  رحمه حزما ابن قال ولهذا
.ذلك من بالمنع النص جاء وقد ،مواضعه عن الكلم تحريف برهان
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)1اهـ(

محمد قال يقبل ل وما منه يقبل وما التأويل أنواع بيان وفي
الذي الشيء هذا أن اعلموا  ثمالله: رحمه الشنقيطي المين
المة هذه من اللف به وضل الخلق به فتن يالذ التأويل له يقال

ن،معا ثلثة بين مشتركا صطلحاال في يطلق التأويل أن اعلموا
القرآن في معناه هو وهذا المر حقيقة إليه تؤول ما على يطلق

يأتهم ولما( )،تأويل وأحسن لكم خير ذلك( تعالى قوله نحو
)،3...)(قبل من نسوه الذين يقول تأويله يأتي يوما( )،2)(تأويله

ابن كقول معروف قول وهذا ،التفسير بمعنى التأويل ويطلق
 .تفسيره أي كذا تعالى قوله تأويل في القول جرير
عن اللفظ صرف هو فالتأويل الصوليين اصطلح في أما

المتبادر ظاهره عن اللفظ وصرف ،لدليل منه المتبادر ظاهره
ظاهره عن يصرفه أن  إما:حالت ثلثا الصول علماء عند له منه

من النوع وهذا ،سنة أو كتاب من صحيح لدليل منه المتبادر
عن ثبت ما النوع هذا ومثال ،فيه نزاع ل مقبول صحيح التأويل

ثبوت الحديث هذا فظاهر) 4)(بصقبه أحق الجار( قال أنه  النبي
حمل المقاسم الشريك على الحديث هذا وحمل ،للجار الشفعة

جابر حديث أن إل ،متبادر ظاهر غير مرجوح محتمل على للفظ

4/84ج الملل في الفصل) ) 1
39 يونس) ) 2
53 العراف) ) 3
ال الشريد بن عمرو عن البخاري ) روى) 4 اء:ق ور  ج ن المس ة ب مخرم

:للمســور رافع أبو فقال ،سعد إلى معه فانطلقت منكبي على يده فوضع
عـلـى أزـيـده  ل:فـقـال ،داري ـفـي اـلـذي بيتي مني يشتري أن هذا تأمر أل

،فمنعـتـه نـقـدا خمـسـمائة  أعطيت:قال ،منجمة وإما مقطعة إما أربعمائة
ا قـال أو بعتكـه  مـا)بصـقبه أحق الجار( يقول   النبي سمعت أني ولول م

اـلـدارقطني ورواه والنـسـائي، ماـجـة واـبـن داود أبو ايضا ورواه ،أعطيتكه
الـجـار(  الـلـه رـسـول  ـقـال:ـقـال أبـيـه عن سويد بن الشريد بن عمرو عن

ـار( بلفظ أحمد عند وهو ، الجوار:قال ؟السقب  ما: قيل)بسقبه أحق الـج
)،.سبقة أو بصقبه أحق



 دل)1)(شفعة فل الطرقِ وصرفت الحدود ضربت فإذا( الصحيح
الشريك خصوص بصقبه أحق هو الذي بالجار المراد أن على

منه المتبادر ظاهره عن اللفظ صرف من النوع فهذا ،المقاسم
تأويل وهذا ،إليه الرجوع يجب وسنة كتاب من واضح لدليل

.النص عليه دل إذا منه مانع ول ،قريبا وتأويل صحيحا تأويل يسمى
يعتقده لشيء منه المتبادر ظاهره عن اللفظ صرف  هو:الثاني
تأويل يسمى فهذا ،بدليل ليس المر نفس في وهو دليل المجتهد

أبي الماما بتأويل العلماء بعض له ومثل ،فاسد له ويقال بعيدا
بغير نكحت امرأةا أيما(  قوله في امرأةا لفظ الله رحمه حنيفة

خصوص على هذا  حمل:قالوا )،2)(باطل فنكاحها وليها إذن
،منه المتبادر ظاهره عن للفظ صرف لنه بعيد تأويل المكاتبة

بما العموما صيغة وأكدت عموما صيغة امرأةا أي قوله في أي لن
حمل المكاتبة هي نادرةا صورةا على هذا فحمل ،للتوكيد المزيدةا

 .إليه الرجوع يجب جازما دليل لغير ظاهره غير على للفظ
تأويل يسمى ل فهذا لدليل ل ظاهره غير على اللفظ حمل أما
، نبيه وسنة الله بكتاب تلعب لنه ،لعبا يسمى بل الصطلح في

أن يأمركم الله إن( تعالى قوله الروافض غلةا تفسير هذا ومن
آيات صرف النوع هذا ومن ، عائشة:قالوا )،3)(بقرةا تذبحوا

سلطان من بها الله أنزل ما محتملت إلى ظواهرها عن الصفات
التأويل اسم في يدخل ل فهذا ،استولى  بمعنى)استوى( كقولهم

الصول أهل اصطلح في يسمى وإنما ،البتة عليه دليل ل لنه
،تندسم ول دليل غير من وعل جل الله بكتاب تلعب لنه لعبا

والقاعدةا ،العالمين رب كلما على تهدما لنه يجوز ل النوع فهذا
كتاب من شيء صرف يجوز ل أنه السلف علماء عند المعروفة

يجب بدليل إل منه المتبادر ظاهره عن رسوله سنة ول الله

1 ((
2 ((
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)1. اهـ(إليه الرجوع
غير على اللفظ حمل أن يبين النفيس الشنقيطي وكلما
الله بدين لعب الحمل هذا صحة على يدل دليل بدون ظاهره
من المشرع لمقصد وإهدار الشريعة لحكاما وتضييع تعالى

فتنبه. وتحريفا لعبا يسمى بل تأؤيل يسمى ل هذا ومثل تشريعه
الصحيح تعريف في فصل الله رحمه تيمية ابن ذكر وقد

مبينا الباطلة التأويلت من أنواع عدةا كرااذ التأويل من والباطل
مفصل كلما في الله رحمه فقال والسنة الكتاب من لها أمثلة

النصوص عليه دلت ما يوافق الذي فالتأويل نفيس: وبالجملة
الذي والتأويل الصحيح، التأويل هو ويطابقها السنة به وجاءت
التأويل هو السنة به وجاءت النصوص عليه دلت ما يخالف

وافق تأويل وكل ذلك، في والمر الخبر باب بين فرقِ ول الفاسد،
المردود.  فهو خالفه وما المقبول فهو الرسول به جاء ما

أي ـ بوضعه اللفظ يحتمله لم ما أنواع: أحدها الباطل فالتأويل
عليها العزةا رب يضع (حتى  قوله كتأويل  ـ اللغة وضع بأصل

َله) بأن شيء في يعرف ل هذا فإن الناس، من جماعة الّرجل ِرج
البتة.  العرب لغة من

وإن جمع أو تثنية من الخاصة ببنيته اللفظ يحتمله لم الثاني: ما
) بالقدرةا. 2بيدي)( خلقت (لما تعالى قوله كتأويل مفردا، احتمله

ذلك غير في احتمله وإن وتركيبه سياقه يحتمله لم الثالث: ما
الملئكة تأتيهم أن إل ينظرون (هل تعالى قوله كتأويل السياقِ،

إتيان الرب إتيان ) بأن3ربك)( آيات بعض يأتي أو ربك يأتي أو
يمتنع فإنه الباء، كل السياقِ يأباه وهذا أمره، هي التي آياته بعض
كما عيانا ربكم ترون (إنكم   قوله وكتأويل ذلك، على حمله
ترون وكما سحاب دونه ليس صحوا البدر ليلة القمر ترون

ج الشنقيطي المين لمحمد والصفات السماء آياتل ودراسات ) منهج) 1
1/32 :35.
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فتأويل )،1سحاب)( دونها ليس صحوا الظهيرةا في الشمس
غاية في وظاهرها حقيقتها يخالف بما السياقِ هذا في الرؤية

بالتأويل.     صاحبه تستر وتكذيب رد وهو المتناع
َلف لم الرابع: ما ْؤ لغة في المعنى ذلك في استعماله ُي
فيه زلت موضع وهذا الحادثا، الصطلح في ألف وإن المخاطب

من كثيرا تأولوا حيث أفهامهم فيه وضلت الناس من كثير أقداما
العرب لغة في له اللفظ استعمال يؤلف لم بما النصوص ألفاظ
ينبغي مما وهذا المتأخرين، اصطلح في معهودا كان وإن البتة
ما ورسوله الله على الكذب من بسببه حصل فإنه له التنبه

َفَل)( (فلما تعالى قوله طائفة تأولت كما حصل، ) بالحركة2َأ
اللغة في يعرف ول ربوبيته، بطلن على بحركته وقالوا: استدل

واحد، موضع في البتة الحركة هو الفول أن القرآن بها نزل التي
البتة، شيء عن شيء منه يتميز ل الذي بأنه الحد تأويل وكذلك

بهذا الحد تأويل فإن أحدا، يكن لم العرش فوقِ كان لو قالوا ثم
يعرف ول اللغة أهل ول العرب من أحد يعرفه ل المعنى

أصل، واحد موضع في المعنى هذا في القوما لغة في استعماله
وافقهم، ومن والمعتزلة والفلسفة الجهمية اصطلح هو وإنما

على أقبل المعنى ) بأن3العرش)( على استوى (ثم قوله وكتأويل
من غيرها ول بل العرب لغة في يعرف ل هذا فإن العرش، خلق
يقال ول عليه، استوى قد يقال الشيء على أقبل من أن المم
عمل على أقبل لمن ول عليه، استوى قد الرحل على أقبل لمن
ول عليها، استوى قد صناعة أو كتابة أو قراءةا من العمال من

القوما لغة فهذه الطعاما، على استوى قد الكل على أقبل لمن
البتة، ذلك منها شيء في ليس موجودةا وألفاظهم وأشعارهم

داود وأـبـو والترـمـذي وأحـمـد ومـسـلم البـخـاري متقارـبـة بألـفـاظ ) رواه(1
أـبـي واـبـن والـطـبراني والبزار والبيهقي حبان وابن الكبرى في والنسائي

العتقاد.  في والللكائي السنة في عاصم
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تكذيب إل منها يكن لم ولو كثيرةا وجوه من يبطل التأويل وهذا
قدر الله (أن الصحيح في ثبت قد فإنه لكفاه،  الله رسول
ألف بخمسين والرض السماوات يخلق أن قبل الخلئق مقادير

خلق قبل موجودا العرش فكان )،1الماء)( على وعرشه سنة
إنه يقال فكيف سنة، ألف خمسين من بأكثر والرض السماوات

خلق على أقبل ثم أياما ستة في والرض السماوات خلق
بطلنا ذلك فحسبه الرسول تكذيب تضمن إذا والتأويل العرش،

الطراز.     هذا من القوما تأويلت وأكثر
ِلف الخامس: ما غير في لكن المعنى ذلك في استعماله ُأ

التركيب هذا في المتأول فيحمله النص به ورد الذي التركيب
أقبح من وهذا يحتمله، آخر تركيب في مجيئه على يحتمله ل الذي

أن منعك (ما تعالى قوله في اليدين كتأويل والتلبيس، الغلط
تقول العرب أن ريب ول ) بالنعمة،2بيدي)( خلقت لما تسجد
لك يد للصديق: لول مسعود بن عروةا وقال يد، عندي لفلن
التركيب هذا في اليد وقوع ولكن لجبتك، بها أجزك لم عندي
إلى الفعل تعدى ثم نفسه إلى الفعل فيه سبحانه أضاف الذي
ذلك وجعل اليد، وهي بالقلم كتبت نظير هي التي بالباء اليد

نفخ بأنه المسيح خص كما البشر دون آدما صفيه بها خص خاصة
مما فهذا واسطة، بل كلمه بأنه موسى وخص روحه، من فيه

آخر تركيب في كانت وإن بالنعمة النص في اليد تأويل يحيل

ـقـال: اللـه رسـول أن عمـرو بن الله عبد عن صحيحه في مسلم ) روى(1
بخمـسـين والرض الـسـماوات يخـلـق أن قـبـل الخلق مقادير قدر الله (إن
وأحـمـد حـبـان واـبـن البـخـاري وروى الـمـاء)، عـلـى عرشه وكان سنة ألف

ـنـاقتي وعقـلـت  الـنـبي على قال: دخلت  حصين بن عمران عن والبيهقي
ـالوا: بني يا البشرى (اقبلوا فقال تميم بني من ناس فأتاه بالباب تميم) ـق

(اقبـلـوا فـقـال اليـمـن أـهـل ـمـن ـنـاس علـيـه دـخـل ـثـم فأعطنا، بشرتنا قد
ـه رسول يا قبلنا تميم) قالوا: قد بنو يقبلها لم إذ اليمن أهل يا البشرى الـل

قبـلـه ـشـيء يكـن وـلـم اللـه (ـكـان قال المر، هذا عن نسألك وقالوا: جئنا
الـسـماوات وخـلـق ـشـيء ـكـل اـلـذكر ـفـي وكـتـب الماء على عرشه وكان

والرض).   
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تركيب في ما لمعنى اللفظ صلحية من يلزما فل لذلك، تصلح
إلى ناضرةا يومئذ (وجوه قوله وكذلك تركيب، كل في له صلحيته

فإنه الثواب، بانتظار النظر تأويل فيها ) يستحيل1ناظرةا)( ربها
ّداه محله هي التي الوجوه إلى النظر أضاف َع التي إلى بحرف و

ووصف إل، ليس العين نظر من كان النظر فعل بها اتصل إذا
مع ل به يتنعم ما حضور مع إل تحصل ل التي بالنضرةا الوجوه

بغير النظر تأويل التركيب هذا مع ويستحيل بانتظاره، التنغيص
قوله في استعمل قد النتظار بمعنى النظر كان وإن الرؤية

يرجع بم (فناظرةا تعالى ) وقوله2نوركم)( من نقتبس (انظرونا
). 3المرسلون)(

فيه ظاهر هو معنى في استعماله اطرد الذي السادس: اللفظ
فيه استعماله عهد أو المؤول المعنى في استعماله يعهد ولم

استعماله من المعهود خلف على وحمله ورد حيث فتأويله نادرا،
إذا بل والهداية، البيان يناقض وتدليسا تلبيسا يكون فإنه باطل،
من به حفوا المعهود معناه غير في هذا مثل استعمال أرادوا

معناه إلى فهمه يسبق لئل به مرادهم للسامع يبين ما القرائن
واضعها وحكمة اللغة هذه وكمال القوما لغة تأمل ومن المألوف،

ألف قد معنى له لفظ إلى يأتون أنهم وأما ذلك، صحة له تبين
غيره في استعماله ويطردون معناه عن فيخرجونه فيه استعماله

من فهذا الصلي معناه أرادوا أنهم على تدل بقرائن تأكيده مع
)،4تكليما)( موسى الله (وكلم تعالى قوله مثاله المحال، أمحل
ترجمان وبينه بينه ليس ربه سيكلمه من إل منكم (ما وقوله
عيانا)، ربكم ترون (إنكم وقوله )،5يحجبه)( حاجب ول له يترجم
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صدره الله شرح من تأملها إذا الصفات نصوص أكثر شأن وهذا
من حفت قد يراها منها الرسول على أنزل بما وفرح لقبولها
المتأول. تأويل عنها ينفي بما والمؤكدات القرائن

باطل فهو بالبطال النص أصل على يعود تأويل السابع: كل
فنكاحها وليها إذن بغير نفسها نكحت امرأةا (أيما قوله كتأويل
َلَمة، على ) بحمله1باطل)( مخالفته شدةا مع التأويل هذا فإن ا
(فإن قوله وهو بالبطال النص أصل على يرجع اللفظ لظاهر

هو إنما المة فرجها) ومهر من استحل بما المهر فلها بها دخل
هذا من رأيتها الجهمية تأويلت عامة تأملت إذا وأنت للسيد،
أشنع.     بل الجنس

عند منه يفهم ل ظاهر معنى له الذي اللفظ الثامن: تأويل
أهل من أفراد إل عليه يطلع ل الذي الخفي بالمعنى سواه إطلقه
والعامة الخاصة يفهمه الذي الحد لفظ كتأويل والكلما، النظر

الصفات. عن المجردةا بالذات
غاية في هو الذي المعنى تعطيل يوجب الذي التاسع: التأويل

شبيه وهو كثيرةا، بمراتب دونه معنى إلى ويحطه والشرف العلو
مثاله بكثير، الملك دون مرتبة وتوليته ملكه عن سلطان بعزل
وقوله )،2عباده)( فوقِ القاهر (وهو تعالى قوله الجهمية تأويل
الشرف فوقية بأنها ) ونظائره3فوقهم)( من ربهم (يخافون تعالى

تعطيل فتأمل الدرهم، فوقِ والدينار الفلس فوقِ الدرهم كقولهم
الربوبية خصائص من هي التي المطلقة الفوقية حقيقة المتأولين

قدره كون إلى وحطها جلله جل الرب لعظمة المستلزمة وهي
بهذا علوه تأويلهم وكذلك منهم، أشرف وأنه آدما بني قدر فوقِ

استواءه تأويلهم وكذلك الفضة، على الذهب كعلو وأنه المعنى
ضلت هل العجب لله فيا له، غالب وأنه عليه بقدرته عرشه على

واـلـدارقطني واـلـبيهقي واـلـدارمي والـحـاكم حبان وابن الترمذي ) رواه(1
يعلى.  وأبو والطبراني والشافعي
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غالبا سبحانه كونه في العقلء وشكت الحلما وتاهت العقول
من مواضع سبعة في سبحانه به يخبر حتى عليه قادرا لعرشه

المعنى به يراد واحد موضع فيها ليس واحد بلفظ مطردةا كتابه
يعرفنا أن لجل كله والتعظيم التمدح وهذا المتأولون، أبداه الذي

السموات خلق بعد ذلك وكان عليه وقدر عرشه غلب قد أنه
َترى والرض، َف مدةا في عليه قادرا للعرش غالبا سبحانه يكن لم َأ

العالم. هذا خلق بعد ذلك له تجدد ثم سنة ألف خمسين على تزيد
ول السياقِ من دليل عليه يدل لم بمعنى اللفظ العاشر: تأويل

لو إذ بكلمه، الهادي المبين يقصده ل هذا فإن تقتضيه، قرينة معه
لظاهره المخالف المعنى على تدل قرائن بالكلما لحف قصده

أنزل سبحانه الله فإن والخطأ، اللبس في السامع يوقع ل حتى
قرائن به تحف ولم ظاهره خلف به أراد فإذا وهدى بيانا كلمه
بيانا يكن لم أحد كل فهم إلى غيره يتبادر الذي المعنى على تدل
الصحيح التأويل بين بها يفرقِ التي الوجوه بعض فهذه هدى، ول

)1المستعان. اهـ( وبالله والباطل
عنها، له محيص ل أشياء أربعة المتأول : يلزماهامة فائدة* 

هي: الربعة وهذه
في الصلي موضوعه عن للفظ صارفال دليلال من أول: لبد

والمعنى الحقيقة عن النقل فالمدعي واللغة، والسنة القرآن
صرف ما صحة على دليل إلى يحتاج البعيد المعنى إلى القريب
صحيحا تأويله كات للصرف الموجب الدليل أقاما فاذا إليه، اللفظ

فاسدا.  أو باطل كان وإل
للمعنى تأوله الذي اللفظ احتمال بيان من للمتأول ثانيا: لبد

معنى من إليه ذهب ما يحتمل اللفظ كان فإن إليه، ذهب الذي
فل.  وإل صحيحا التأويل كان

راجع: المستصفى باختصار،201: 1/187ج المرسلة ) الصواعق(1
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فإن معان عدةا المتأول إليه ذهب الذي للفظ كان ثالثا: وإن
المقصود هو اختاره الذي المعنى أن بيان كذلك يلزمه المتأول

تأوله.  الذي اللفظ من
التعبد معنى به ُيقصد لم اللفظ أن المتأول بيان والرابع: هو

أربع فهذه التأويل، تلمس في تعب كثير إلى يحتاج ل الذي
ُيقبل، تأويله ُيعتبر حتى المتأول على وظائف هذه بين وقد و

حيث الشافية الكافية قصيدته في الله رحمه القيم ابن الشروط
للمتأولين: قال

يدان بهن لكم ليس والله         أربع وظائف ذا في وعليكم
بالبرهان الصلي موضوعه     عن للفظ صارف دليل منها

برهان إلى يحتج لم للصل      مدع الحقيقة نفس مدعى إذ
ثان بأمر طولبتم هيهات     يا الصرف دليل لكم استقاما ذاإف

بالتبيان المقصود هو قلتم      الذي للمعنى اللفظ احتمال وهو
الثاني هذا بعد من ثالث          بأمر طولبتم ذاك أتيتم فاذا

الكهان أتخرص دلكم ذا            فما كذا المراد إن قلتم إذ
ثان معنى القصد يكون قد لكن     الموضوع يقصد لم أنه هب
معان بدون مقصودا اللفظ         يكون وقد عينتموه الذي غير

إمكان ذو وهو أنفع القصد        ذاك ويكو وتلوةا كتعبد
)1(ذهانألل تعابإال مع بتأويل     يسمى لها تحريف قصد من

:  نوعان التأويل أن يتبين سبق  مما*
الكـتـاب ـمـن دليل صحته على قاما ما وهو مقبول، تأويلالول: 

ـبـدليل إل يـصـح ل ـظـاهره ـعـن اللفظ صرف نل وذلك السنة، أو
ـبـالخفي ل الـنـص من بالظاهر العمل هو الصل لن لذلك، موجب

ـمـن إلـيـه ُصـــرف ـمـا اللـفـظ يحتـمـل أن ـبـد فل وـكـذلك البعيد، أو
وقواـعـده الـشـرع بأحـكـاما ـعـالم ـمـن التأوـيـل ـهـذا ويكون معنى،

ـول النوع هو فهذا ،لللفاظ واستعمالهم العرب لغة وأصول المقـب
التأويل. من
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له الذي ـ للمتأول كان ما المتأول به ُيعذر الذي التأويلب ويلحق
ـهو ،ـقـوله على صحيحا استدلل فيه ـ الجتهاد في الحق ـا لكـن ربـم
اـسـتفرغ إذا مـعـذور فـهـو الدـلـة ـمـن يعارـضـه عما غفل قد يكون
وجهده. سعيه على مأجور والتنقيب البحث في وسعه

ـقـال: إن حـيـث الـلـه رحـمـه تيمـيـة اـبـن ـقـاله ـمـا ذـلـك ومـثـال
باعتـقـاد مقتضاها، في بها العمل يجب للوعيد المتضمنة الحاديث

َوعد الفعل ذلك فاعل أن ـد لـحـوقِ لكن الوعيد، بذلك ُمت ـلـه الوعـي
بأمثـلـة، تظـهـر القاـعـدةا وـهـذه مواـنـع، وـلـه ـشـروط على متوقف

وموكله الربا آكل الله قال: (لعن أنه  النبي عن صح قد منها: أنه
ـبـاع لـمـن ـقـال أـنـه وـجـه غير من  عنه وصح ،)1(وكاتبه) وشاهديه

ّوه يدا بصاع صاعين ّر ـقـال كـمـا ،)2(الربا) عين بيد: (أ ُب ُبّر : (ال ـبـال
.)3(وهاء...) هاء إل ربا

ـفـي النـسـيئة ورـبـا الفـضـل الربا: رـبـا نوعي دخول يوجب وهذا
النسيئة) في الربا : (إنما النبي قول بلغهم الذين إن ثم الحديث،

 عـبـاس اـبـن مـثـل بـيـد ـيـدا بالـصـاع الـصـاعين بـيـع فاـسـتحلوا ،)4(
أن لمـسـلم يـحـل ول وعمل، علما المة صفوةا هم الذين وأصحابه

تبلغـهـم تقلـيـده يجوز بحيث قلده من أو بعينه منهم أحدا أن يعتقد
الجمـلـة. ـفـي سائغا تأويل متأولين ذلك فعلوا لنهم الربا آكل لعنة
  )5(اهـ

يـقـم ـلـم ـمـا وـهـو مردود، باطل تأويل: التأويل من الثاني النوع
َأول اللفظ كان أو شرعي، دليل صحته على َت معنىال يحتمل ل الُم
الـعـرب بلـغـة ـعـالم غـيـر ـمـن التأوـيـل ـكـان أو ،إلـيـه ـُصـرف الذي

.  مسعود ابن عن ماجة وابن والترمذي داود وأبو وأحمد مسلم ) رواه(1
ـشـيبة أـبـي واـبـن وأحـمـد والنـسـائي والترـمـذي ومـسـلم البخاري ) رواه(2

عوانة.  وأبو والبيهقي والبزار
والترمذي وأحمد حبان وابن والنسائي داود وأبو ومسلم البخاري ) رواه(3

يعلى.  وأبو والطبراني شيبة أبي وابن عوانة وأبو
ـذي مســلم ) رواه(4 ـد والنســائي والترـم ـن وأحـم ـة واـب ـبراني ماـج والـط

والبيهقي.  عوانة وأبو والحاكم
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يـحـدثا اـلـذي ـهـو وهذا ،بحال يحتمله ل معنى على الكلما فيحمل
 السنة. لهل المخالفين البدع أهل من كثير من
قول الشفا كتابه في الله رحمه عياض القاضي نقل فقد لذلكو

ونص )،1يقبل( ل صراح لفظ في التأويل أن: إدعاء من العلماء
). 2المسلول( الصارما في الله رحمه تيمية ابن عليه

ـمـا ـصـاحبه ـبـه يعذر ل الذي المردود الفاسد التأويل أمثلة ومن
ـة أنها على الصلةا تأويلهم في والباطنية القرامطة عن ورد معرـف

زـيـارةا والـحـج أـسـرارهم، كتـمـان أـنـه عـلـى والـصـياما أـسـرارهم،
ـافقين كانا وعمر بكر أبا إن وقولهم شيوخهم، إهلك قـصـدهما مـن
تـعـالى بـقـوله زعمـهـم ـفـي الـمـراد لهب أبي يدا وأنهما  الرسول

الـلـه ـقـال اـلـذي الشراك إن وقولهم ،)3(وتب) لهب أبي يدا (تبت
بـكـر أـبـي إـشـراك  ـهـو)4(عملك) ليحبطن أشركت (لئن فيه تعالى
أـبـي دون لعـلـى الولـيـة بإخلص أمره الله وأن الولية، في وعلى
الـلـه رـضـي عائـشـة ـهـي الـقـرآن في الملعونة الشجرةا وأن بكر،

عـلـي  انهـمـا)5)(يلتقـيـان البحرـيـن ـمـرج( تـعـالى ـقـوله وأن عنـهـا،
الحـســن  يعـنــي)والمرـجــان اللؤـلــؤ منهـمــا يـخــرج( ،وفاطمــة
عليـهـا يـقـوما اـلـتي الفاسدةا تأويلتهم من ذلك غير إلى ،والحسين

)6(الباطل دينهم

يـكـون أن دون الفاـسـد التأوـيـل ـفـي الـنـاس بـعـض يقع وقد هذا
وـقـوعه ويـكـون الشارع، ومعاندةا الشرعية الدلة معارضة قصده

صحته. شروط من شرط بأي إخلله بسبب التأويل في
أـصـناف الـلـه: والمـتـأولون رحـمـه القـيـم اـبـن ـقـال فـقـد ولذلك

2/217ج عياض للقاضي المصطفى حقوقِ في الشفا ) راجع) 1
اعتـقـاده يجب فيما الدرةا ،357تيمية/ لبن المسلول ) راجع: الصارما) 2
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أفهامهم قصور وبحسب التأويل، على لهم الباعث بحسب عديدةا
قـصـده فـسـد ـمـن الباـطـل التأويل في توغل وأعظمهم ووفورها،

انحرافا. أشد تأويله كان فهمه وقصر قصده ساء فكلما وفهمه،
يـكـون ـقـد بل شبهة، غير من هوى لنوع تأويله يكون من فمنهم

ـشـبهة لـنـوع ـتـأويله يـكـون ـمـن ومنـهـم الـحـق، ـمـن بـصـيرةا عـلـى
المران له يجتمع من ومنهم الحق، طريق عليه أخفت له عرضت
)1(العلم.اهـ في والشبهة القصد في الهوى

بـن قدامـة قصـة ـفـي ورد ـمـا التأوـيـل ـمـن الثـاني النـوع ومـن
وـتـأولوا أـصـحابه، ـمـن وطائـفـة ـهـو الخمر شرب فإنه ، مظعون

فيمــا جناح الصالحات وعملوا آمنوا الذين على (ليس تعالى قوله
ـثـم وآمـنـوا اتـقـوا ثم الصالحات وعملوا وآمنوا اتقوا ما إذا طعموا

.)2(المحسنين) يحب والله وأحسنوا اتقوا
أـبـي ـبـن وعـلـى ـهـو اتـفـق  الخـطـاب ـبـن لعـمـر ذلك ذكر فلما
ُجلـدوا، بـالتحريم اعـترفوا إن أنهـم على  الصحابة وسائر طالب

 عـمـر وـقـال قـتـــلوا، ـــ الخـمـر أي ـــ استحللها على أصروا وإن
وعملت وآمنت اتقيت لو إنك أما الحفرةا، أستك لقدامة: أخطأت

الخمر. تشرب لم الصالحات
ـا وتعالى سبحانه الله أن الية: هو هذه نزول سبب أن وذلك لـم

الصحابـة بعض قال ـ أحـد وقعـة بعد تحريمهـا وكان ـ الخمر حرما
ـأنزل الخمر؟ يشربون وهم ماتوا الذين بأصحابنا : فكيف ـه ـف الـل

ِعم ـمـن أن فيها يبين الية هذه ـلـم اـلـتي الـحـال ـفـي الـشـيء  طـــ
ـرما ـا تـح ـاح فل فيـه ـه، جـن ـان إذا علـي ـن ـك ـؤمنين ـم ـن الـم المتقـي

أنـهـم وعلـمـوا ـنـدموا، ذـلـك فعـلـوا الذين أولئك إن ثم المصلحين،
(ـحـم له يقول قدامة إلى  عمر فكتب التوبة، من وأيسوا أخطئوا

الـتـوب وقاـبـل اـلـذنب ـغـافر العلـيـم العزيز الله من الكتاب تنزيل
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)1(العقاب) شديد

قدامة لتأويل  الصحابة قبول عدما من القصة هذه في ورد وما
 ،الـشـرعي، بالـحـد مـعـاقبتهو مؤاخذته على وإجماعهم وأصحابه

َبل ل أنه على بوضوح يدل يفعـلـه، أـحـد ـكـل ـمـن التأوـيـل ادعاء ُيق
ول الظاهرةا الثابتة الشرعية الحكاما بطلي ل الباطل التأويل وأن

 المتأول. عن يسقطها
ـد ـاء مـثـل وـق ـذا العلـم ـوع لـه ـوكه ـمـع النـسـان بتـلـوط الـن ممـل

ـمـا أو أزواجـهـم عـلـى (إل تـعـالى بقوله ذلك جواز على واحتجاجه
ـت ـانهم ملـك ـإنهم أيـم ـر ـف ـومين)( غـي ـه أو 2مـل ـى قياـس ـه عـل أمـت

الـلـه: رحـمـه القـيـم اـبـن ـقـال باطل، تأويل شك ل المملوكة،وهذا
ـتـاب ـفـإن المرـتـد، يـسـتتاب كـمـا يستتاب كافر فهو ذلك فعل من
. مستساغ غير قبيح تأويل ) فهذا3عنقه. اهـ( وضرب قتل وإل

أو الخـمـر ـشـرب ـفـي تأويلهم قبلُي لم الذين ـ هؤلء من وأولى
الله غير يعبد من ـ القرآن من بآية استدلوا وقد بالمملوك التلوط
الحياء، أو الموات من القباب أو القبور أصحاب من سواء تعالى
ـشـبهة ـحـتى ول فعلـهـم صـحة عـلـى صحيح دليل لهم ليس فهؤلء
وعـبـادةا الـشـرك بطلن كـتـابه في أوضح قد تعالى الله فإن دليل،

بـيـن يعـيـش أـحـد لـكـل معلوـمـا ذـلـك ـصـار بحـيـث تـعـالى الله غير
َبل ول ،المسلمين عـبـادةا أن إذ التأوـيـل، ـمـن ـنـوع أي ذـلـك في ُيق

الـلـه إـفـراد ـهـو اـلـذي والتوحيد اليمان أصل تهدما تعالى الله غير
ـبـه ـجـاء وـمـا الـسـلما دـيـن أـصـل وهو والعبادةا، بالوحدانية تعالى
. محمد

يـخـالف مـمـن أيـضـا التأويل يقبل ل أنه على أيضا سبق ما يدلو
مـثـل الـظـاهرةا القطعية الواجبات من والسنة الكتاب في ثبت ما

ـافر، ) ـسـورةا(1 ـة:  ـغ ـاوى مجـمـوع ـفـي القـصـة وراـجـع ،1،2الـي ج الفـت
الحديث.  ط: دار ،6/280ج القرطبي وتفسير ،21/499ج ،11/304
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أـنـزل ـمـا بغـيـر الحكم وتحريم تعالى، الله أنزل بما الحكم وجوب
ـه ـالى، الـل ـم تـع ـوالةا وتحرـي ـار ـم ـود ـمـن الكـف أو والنـصـارى اليـه

لقامــة المناسب الظرف انتظار أو منهم الخوف بحجة المرتدين
الـضـللة علـمـاء بـه اعتـذر كمـا وذلـك ،الشـرعية الواجـبـات هـذه

الـعـالمين، رب ـشـريعة بغـيـر الـنـاس يحكـمـون اـلـذين للـطـواغيت
العنكبوت. بيت من أوهى هي بأعذار لهم فيعتذرون
الكـفـار والـى مـن عـلـى وتعـالى سـبحانه اللـه أنكر فقد ولذلك

ـمـا إليـهـم قدما قد يكون وحينئذ لصالحهم، الدائرةا تدور أن مخافة
(الذين المنافقين عن متحدثا تعالى قال كما بينهم، مطمئنا يجعله

معـكـم نـكـن أـلـم ـقـالوا الـلـه من فتح لكم كان فإن بكم يتربصون
ـمـن ونمنعـكـم عليكم نستحوذ ألم قالوا نصيب للكافرين كان وإن

للكافرين الله يجعل ولن القيامة يوما بينكم يحكم فالله المؤمنين
)1(سبيل) المؤمنين على

الخائف أن بيان في الله رحمه الوهاب عبد بن محمد قال وقد
معذورا: ولكن كونه في كالمكره ليس الجاه أو السلطان على
تعالى قوله من تقدما أولهما: ما الله، كتاب من آيتين بفهم عليك

بعض أن تحققت فإذا ،)2(إيمانكم) بعد كفرتم قد تعتذروا (ل
كلمة بسبب كفروا  الله رسول مع الروما غزوا الذين الصحابة

بالكفر يتكلم الذي أن لك تبين واللعب، المزح وجه على قالوها
أعظم لحد مداراةا أو جاه أو مال نقص من خوفا به يعمل أو

بها. يمزح بكلمة تكلم ممن
من إل إيمانه بعد من بالله كفر (من تعالى الثانية: قوله والية

من إل هؤلء من الله يعذر فلم ،)3(باليمان) مطمئن وقلبه أكره
بعد كفر فقد هذا غير وأما باليمان، مطمئن قلبه كون مع أكره

أو أهلـه أو بوطنـه مشّحة أو مداراةا أو خوفا فعله سواء إيمانه،
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من ذلك لغير أو المزح، وجه على فعله أو ماله، أو عشيرته
.المكره إل الغراض
أكره، من إل وجهتين: الولى: قوله من هذا على تدل والية

على إل ُيكره ل النسان أن ومعلوما المكره، إل الله يستثن فلم
والثانية: عليها، أحد ُيكره فل القلب عقيدةا وأما الكلما، أو العمل
،الخرةا) على الدنيا الحياةا استحبوا بأنهم (ذلك تعالى قوله

أو الجهل أو العتقاد بسبب يكن لم والعذاب الكفر هذا أن فصرح
من حظا ذلك في له أن سببه وإنما الكفر، محبة أو للدين البغض
)1(.اهـأعلم وتعالى سبحانه والله الدين، على فآثره الدنيا حظوظ

بها واستبدل المحكمة تعالى الله بشريعة الحكم ترك من فكل
الكفار والى من وكذلك البتة، له عذر فل البشر وضع من قوانين

في ذلك بيان سبق وقد المرتدين، أو والنصارى اليهود من
والتشريع الحكم في المكفرةا بالمناطات الخاص مبحثال

أعلم. والله الكفار والى من بحكم الخاص والمبحث

125/  التوحيد مجموعة كتاب من التوحيد في الشبهات كشف ) رسالة(1
.46/  النجدية الرسائل وراجع ،126: 



للحق المخالف المتأول حكم
* * * * * * * * *

المقـبـول الـصـحيح التأوـيـل أن بـيـان السابقة المسألة في سبق
ـصـادرا وـكـان والـسـنة، الكـتـاب ـمـن الدلة صحته على قاما ما هو

ـى الصحيح الدليل يقوما وأن ذلك، على أهلية له ممن ـى عـل المعـن
وـكـان الـحـق خلف تأول من وأن المتأول، إليه ذهب الذي الخفي

تحتمـلـه مـمـا ـتـأويله وكان به، الستدلل يصح دليل تأويله على له
وإن معذورا يكون صاحبه فإن بعيدا كان وإن العربية اللغة قواعد

مردودا. تأويله كان
ـــ به الستدلل يصح ل أي ـ صحيـح غير بدليـل التأويل كان وإن

بأحـكـاما العلـمـاء ـمـن أي ـــ التأوـيـل أـهـل ـمـن المـتـأول يكن لم أو
ـذي المعنى كان أو تأويله، في معذور غير يكون فإنه ـ الشريعة اـل

أجمـع ولذلك حينئذ، مقبول تأويله يكون فل اللفظ يحتمله ل تأوله
ـم متأول الخمر شرب من على الحد إقامة على الصحابة ـدرأ وـل ـي
بيانه. سبق كما عنه الحد إقامة التأويل

َذر الذي التأويل مسألة فضابط َعد فل ـ المكلف به ُيع ـل من ُي أـه
يـكـون ـهـو: أن ـبـه يـعـذر ل مـمـا ـ الضالة الفرقِ أو المكفرةا البدع

ـلـه أـهـٍل هو ممن صادرا التأويل يكون وأن صحيح، مستند للتأويل
الـشـريعة، بأحكاما الجهال من المتأول يكون ل وأن العلم أهل من
ـتي اللفاظ تحتملها المتأول إليها ذهب التي المعاني تكون وأن اـل

ُيدِخل لم ولذلك ،الدليل من مقصودةا غير تكن لم وإن بها استدل
ـق المسائل بعض في العلم أهل من أخطأ من العلماء ـا فواـف فيـه

يـقـول ل أن بـشـرط الـبـدع أـهـل جملة في يعدوهم لم البدع، أهل
.أصولهم هي استدلله أصول تكون أن ول ،قولهم بأصل

الله عبد الله: قال رحمه البربهاري الحسن وأب قال فقد لذلكو
ـهـذه فـمـن أـهـواء أربـعـة ـهـوى وـسـبعين اثنـيـن أـصـل المبارك بن

والمرجـئـة القدرـيـة ـهـوى وسبعون الثنان تشعبت الهواء الربعة
عـلـى وعلـيـا وعثـمـان وعمر بكر أبا قدما فمن والخوارج، والشيعة



لـهـم ودـعـا بخـيـر إل الـبـاقين ـفـي يتكلم ولم  الله رسول أصحاب
وعـمـل ـقـول اليـمـان قال ومن وآخره، أوله التشيع من خرج فقد
الـصـلةا ـقـال ومن وآخره، أوله الرجاء من خرج فقد وينقص يزيد

علـى الخـروج يـر ولـم خليـفـة كل مع والجهاد وفاجر بر كل خلف
ـوارج قول من خرج فقد بالصلح لهم ودعا بالسيف السلطان الـخ

خيرـهـا وـجـل ـعـز الـلـه ـمـن كلـهـا المـقـادير قال ومن وآخره، أوله
ـقـول ـمـن ـخـرج فـقـد يـشـاء ـمـن ويـهـدي يـشـاء ـمـن يضل وشرها
)1سنة. اهـ( صاحب وهو وآخره أوله القدرية
ِـفـَرقِ اـبـن الله: قال رحمه حجر ابن قال ذلك بيان وفي ـحـزما: 

ومنـهـم المعتزـلـة ـثـم الـسـنة، خمس: أـهـل السلما بملة المقرين
الرافـضـة ـثـم والكرامـيـة، الجهمـيـة ومنـهـم المرجـئـة ـثـم القدرية،

افترقوا ثم والباضية، الزارقة ومنهم الخوارج ثم الشيعة، ومنهم
قال:  أن كثيرةا...إلى فرقا

إن قال فمن والكفر، اليمان في الكلما فعمدتهم المرجئة فأما
ـا يكفر ول وينقص، يزيد وإنه اليمان، من العبادةا ـذنب، مؤمـن ول ـب
بقيـة ـفـي وافقهـم وـلـو مرجـئـا، فليـس النـار ـفـي يخـلـد إنه يقول

مقالتهم.
فـمـن والقدر، والوعيد الوعد في الكلما فعمدتهم المعتزلة وأما

ـفـي تـعـالى الـلـه ورؤـيـة الـقـدر وأثـبـت بمخلوقِ، ليس القرآن قال
ـصـاحب وإن والـسـنة، الكـتـاب في الواردةا صفاته وأثبت القيامة،
وافقـهـم وإن بمـعـتزلي، فلـيـس اليـمـان عن بذلك يخرج ل الكبائر

     )2(مقالتهم. اهـ سائر في
بالكفر المبتدعة الفرقِ بعض على السلف من كثير حكم وقد* 
ينـفـون اـلـذين والجهمـيـة العلم، ينفون الذين الوائل القدرية مثل

المخالـفـة الباطـلـة عقاـئـدهم بـسـبب وذـلـك تـعـالى، الـلـه ـصـفات
عـلـى يـقـم وـلـم التأوـيـل تحتـمـل ل واـلـتي والسنة للقرآن صراحة

. 1/57ج البربهاري الحسن لبي السنة ) شرح(1
. 346/ 13 ج الباري، ) فتح(2



دليل. اعتبارها
الـلـه رـضـي عـمـر اـبـن ـعـن بالقدر يؤمن لم من تكفير ورد فقد
الـقـدر ـفـي ـقـال ـمـن أول ـقـال: ـكـان يعمر بن يحيى فعن عنهما،

الرحـمـن عـبـد ـبـن وحمـيـد أـنـا ـفـانطلقت الجهـنـي، معـبـد بالبصرةا
أـصـحاب ـمـن أـحـدا لقيـنـا ـلـو فقلـنـا معتمرين، أو حاجين الحميري

عـبـد لـنـا فوـفـق القدر، في هؤلء يقول عما فسألناه  الله رسول
ـا ـفـاكتنفته المـسـجد، داخل الخطاب بن عمر بن الله وـصـاحبي أـن

ِكل ـصـاحبي أن فظنـنـت ـشـماله، ـعـن والخر يمينه عن أحدنا َي ـَسـ
ـنـاس قبلـنـا ظـهـر ـقـد إـنـه الرحـمـن عـبـد فقـلـت: أـبـا إـلـي، الكلما

يزعـمـون وأنهم شأنهم من وذكر العلم ويتقفرون القرآن يقرءون
أنـي فـأخبرهم أولئـك لقيـت قال: فـإذا أنف، المر وأن قدر ل أن

ـو عمر بن الله عبد به يحلف والذي مني، برآء وأنهم منهم بريء ـل
ـيـؤمن ـحـتى مـنـه الـلـه قـبـل ـمـا ـفـأنفقه ذهبا أحد مثل لحدهم أن

قال:  ثم بالقدر،
  الله رسول عند نحن قال: بينما الخطاب بن عمر أبي حدثني

ـسـواد ـشـديد الثـيـاب بـيـاض ـشـديد رـجـل عليـنـا طـلـع إذ يوما ذات
ـى جلس حتى أحد، منا يعرفه ول السفر أثر عليه يرى ل الشعر إـل
وـقـال: فـخـذيه، على كفيه ووضع ركبتيه إلى ركبتيه فأسند  النبي

لما الـلـه رـسـول فـقـال السلما، عن أخبرني محمد يا أن : (الس
الـصـلةا وتقـيـم  الـلـه رـسـول محـمـدا وأن اللـه إل إله ل أن تشهد
إلـيـه اـسـتطعت إن اـلـبيت وتـحـج رمـضـان وتـصـوما الزـكـاةا وتؤتي

ـقـال: ويـصـدقه، يـسـأله ـلـه ـقـال: فعجبـنـا ـقـال: ـصـدقت، سبيل)،
وكتـبـه وملئكـتـه ـبـالله ـتـؤمن ـقـال: (أن اليـمـان، ـعـن ـفـأخبرني

)1وشره...)الحديث( خيره بالقدر وتؤمن الخر واليوما ورسله
اـبـن ـقـال الـلـه، رحـمـه ماـلـك ـعـن أيضا القدرية تكفير ورد وقد

اليـمـان، أـصـول أنـكـر ـمـن كفر نختاره والذيالله:  رحمه العربي
فقد أنكره فمن بالقدر، القول منصفا وأبينها  موقعا أعظمها فمن

والترمذي.  مسلم ) رواه(1



.كفر
من فالصريح قولين، على تكفيرهم في المالكية علماء واختلف

فـقـال: ـقـال القدرـيـة نـكـاح عن ُسئل ولقد تكفيرهم، مالك أقوال
ـه ـالى الـل ـد تـع ـؤمن (ولعـب ـر ـم ـن خـي ـو مشــرك ـم ـم) وـل أعجبـك

َكُحوا فل الـلـه: رحـمـه العرـبـي اـبـن ـقـال أن الية...إـلـى)1( َـنـا ول ُي
ّلى ـا ُدفنوا الضيعة عليهم ِخيَف فإن عليهم، ُيص ـدفن كـم الكـلـب، ـي

ـقـدر وإن مـسـلم، بـجـوارهم ـيـؤذى ل قلنا يدفنون؟ وأين قيل فإن
)2.اهـ( كفرا قتلوا وإل تابوا فإن استتابهم، الماما عليهم
ـمـن ـكـثير ـعـن ورد فـقـد للـصـفات المعطـلـة الجهمـيـة وأـمـا* 

اـبـن قال تعالى، الله صفات ينفون لنهم بتكفيرهم القول السلف
أـهـل وعاـمـة أحـمـد الماما مذهب من الله: المشهور رحمه تيمية
ـفـإن ـــ الرحـمـن لـصـفات المعطـلـة وـهـم ـــ الجهمية تكفير السنة
الكـتـاب، ـمـن الرـسـل ـبـه ـجـاءت ـمـا مناقـضـة ـفـي ـصـريح قولهم

ـا بن الله عبد قال ولهذا الصانع، جحود قولهم وحقيقة المبارك: إـن
ــي ــود كلما لنحـك ــارى اليـه ــتطيع ول والنـص ــي أن نـس كلما نحـك

اليـهـود ـمـن أكـفـر إنـهـم الئـمـة ـمـن واـحـد غـيـر وـقـال الجهمـيـة،
ل الـلـه وإن مخـلـوقِ، الـقـرآن إن يـقـول من كفر ولهذا والنصارى،

ـلـه لـيـس الـلـه وأن الـعـرش، على ليس الله وأن الخرةا، في ُيَري
ـيأتي صفاته، من ذلك ونحو غضب ول رحمة ول قدرةا ول علم وـس
الله. رحمه هذا تيمية ابن كلما تتمة

والجهمية المعتزلة بكفر القول إطلقِ الئمة بعض عن ورد وقد
ـسـئل حينما الله رحمه التستري الله عبد بن سهل قول ذلك ومن
كـفـار، ـهـم كراـمـة ول منهم: ل والنكاح المعتزلة خلف الصلةا عن

ـنـار ول مخلوـقـة جـنـة ول مخـلـوقِ، يقول: الـقـرآن من يؤمن كيف
ـؤمنين من أحد ول شفاعة، ول صراط لله ول مخلوقة، ـدخل الـم ـي

. 221الية:  البقرةا،  ) سورةا(1
ج النبلء، أعلما ـسـير وراـجـع ،2/802ج العرـبـي، لـبـن القرآن ) أحكاما(2

ـفـي ـقـال أـنـه ماـلـك ـعـن بـسـنده الـلـه رحـمـه اـلـذهبي أورد  حيث8/100
قتلوا. وإل تابوا فإن يستتابوا أن فيهم القدرية: رأيي



ول الـقـبر في عذاب ول محمد، أمة مذنبي من منها يخرج ول النار
ـم وأن زيادةا، ول الخرةا في لربنا رؤية ول نكير، ول منكر ـه عـل الـل

بـهـذا. ـيـؤمن من ويكفرون جمعة، ول السلطان يرون ول مخلوقِ،
)1(

بـترك الفـتـوى السـلف ـمـن وكـثير أحمـد الـمـاما عـن ورد وقـد
مـثـل القبـلـة إـلـى ينتـسـب مـمـن الـكـافرةا الطواـئـف خلف الصلةا

تعالى. الله علم ينفون الذين الوائل والقدرية الجهمية
ـال: ـسـمعت الله رحمه حنبل بن أحمد بن الله عبد فعن أـبـي ـق

ـكـافر، عـنـدنا فـهـو مخـلـوقِ الـقـرآن ـقـال  ـمـن:يقول الله رحمه

ل الـقـول ذـلـك ـقـال  ـمـن:يـقـول الـلـه رحمه أبي وقال: سمعت

الـصـلةا أـعـاد رـجـل ـصـلى ـفـان ،غيرـهـا ول الجمعة خلفه يصلى

رحـمـه أـبـي وـقـال: ـسـألت مخلوقِ، القرآن قال من خلف يعني

مـثـل خلفـهـم يـصـلي فـقـال: ل الـبـدع أهل خلف الصلةا عن الله

يـقـول: إذا الـلـه رحـمـه أـبـي وقال: سمعت والمعتزلة، الجهمية

عنده. تشهد فل جهميا القاضي كان

ل كفار قال: الجهمية أنه مطيع أبي بن سلما إلى بسنده وساقِ
بلـغـوا كـفـار قال: الجهمـيـة أنه خارجة إلى وبسنده خلفهم، يصلي

ـن نســاءهم ـق أنـه ـن طواـل ـن ل وأنـه ـن، يحلـل ـودوا ل لزواجـه تـع
)2جنائزهم. اهـ( تشهدوا ول مرضاهم
ـــ الـلـه رحـمـه إدريس بن الله عبد عن أحمد بن الله عبد وساقِ

الحديث.   ط: دار ،139 / 7ج القرطبي تفسير ) راجع(1
.106 :103/ 1ج حنبل بن أحمد بن الله لعبد السنة ) راجع(2



الجهمـيـة ـفـي تـقـول فـقـال: ـمـا ـــ الـحـديث أـصـحاب بعض وسأله
يـصـلى ل كراـمـة، ول ل ـهـؤلء؟ أمـسـلمون فـقـال خلفـهـم؟ يصلى

وكيـعـا ـقـال: ـسـمعت الـسـويدي جعـفـر أـبـي إلى وبسنده خلفهم،
الـلـه فـقـال: ـسـبحان مـحـدثا، القرآن أن يقول فلنا له: أن وقيل

الجهميـة خلف الصلةا عن وكيعا السويدي: وسألت قال كفر، هذا
ـي بن حماد بن فطر إلى وبسنده خلفهم، يصلى فقال: ل ـر أـب عـم
ـد أبا فقلت: يا سليمان بن معتمر قال: سألت الصفار ـاما محـم إـم

تـضـرب أن فقال: ينبغي خلفه؟ أصلي مخلوقِ القرآن يقول لقوما
ـا إسماعيل أبا فقلت: يا زيد بن حماد فطر: وسألت قال عنقه، لـن
مـسـلم خـلـف قال: ـصـل خلفه؟ أصلي مخلوقِ القرآن يقول إماما
لـقـوما إـمـاما معاوـيـة أبا فقلت: يا زريع بن يزيد وسألت إلي، أحب

وـعـن كراـمـة، ول ـقـال: ل خلـفـه؟ أـصـلي مخـلـوقِ الـقـرآن يـقـول
خـلـف أـصـلي عـيـاض ـبـن لـنـس ـقـال: قـلـت البهـلـول بن إسحاقِ

ـه يقبل فلن دينا السلما غير يبتغ (ومن قال: ل الجهمية؟ ـو مـن وـه
قال: سمعت الدورقي بن أحمد وعن ،الخاسرين) من الخرةا في

خلفـه الـصـلةا أـعـدت جهـمـي أنه تيقنت يقول: إذا البابي بن زهير
) 1وغيرها. اهـ( الجمعة
يـقـول: أـبـي سمعت شبويه ابن أحمد: حدثني بن الله عبد وقال

فـهـو كلـمـه أو علـمـه مخـلـوقِ وـجـل ـعـز الـلـه ـمـن شيء قال من
ال مـاله ويجعـل خلفـه يصـلي ول عليـه يصـلى ل كافر زنديق كم

ـفـي إـنـه المديـنـة أهل مذهب إلى المرتد مال في ويذهب المرتد،
.المال بيت

القدرية خلف يصلى يقول: ل الله رحمه أبي وقال: سمعت
الصلةا عن أخرى مرةا أبي وقال: سألت والجهمية، والمعتزلة

فل إليه ويدعو فيه يخاصم ممن كان فقال: إن القدري؟ خلف
)2خلفه. اهـ( نصلي
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ل قوما المتأولين من ويكونالله:  رحمه حزما ابن قال ولذلك
رسول سمعتقال:  علي عن بسنده وساقِ ،لهم أجر ول يعذرون

سفهاء السنان أحداثا الزمان آخر في قوما سيخرج( يقول  الله
،حناجرهم إيمانهم يجاوز ل البرية خير قول من يقولون الحلما

لقيتموهم فأينما ،الرمية من السهم يمرقِ كما الدين من يمرقون
وبسنده )،القيامة يوما قتلهم لمن أجرا قتلهم في فإن ،فاقتلوهم

في يكونون قوما ذكر  الله رسول أن الخدري سعيد أبي إلى
شر هم التحالق سيماهم الناس من فرقة في يخرجون( أمته

)الحق إلى الطائفتين أدنى تقتلهم الخلق شر من أو الخلق
قلنا بما جلي نص الحديث هذا ففيحزما:  ابن محمد أبو قال

شر من وأنهم الذما أشد فذمهم القوما هؤلء ذكر  النبي أن وهو
أولئك أن فصح ،الناس من فرقة في يخرجون وأنهم الخلق

الطائفتين أدنى تقتلها المذمومة الطائفة وأن مفترقون
تفاضل الفتراقِ في السلما عليه فجعل ،الحق إلى المفترقتين

كانت وإن الحق من دنو لها المفترقتين الطائفتين إحدى وجعل
فصح ،الحق إلى الدنو من شيئا للثالثة يجعل ولم به أولى الخرى

لشيء طمسا بغيتها في تأولت طائفة فأي ،يختلف التأويل أن
أو ،قريش عن المر ليخرج الخوارج برأي قاما كمن السنة من
أو الذنوب أهل تكفير أو ،الرجم بإبطال القول إلى الناس ليرد
إبطال أو ،القدر بإبطال القول وإظهار والنساء الطفال قتل

إلى أو ،يكون حتى إل شيئا يعلم ل تعالى الله أن إلى أو ،الرؤية
إبطال إلى أو ،الشفاعة إبطال أو ،الصحابة بعض عن البراءةا
من لىإ الرد إلى ودعا  الله رسول عن الثابتة بالسنن العمل

من حق أداء من أو الزكاةا من المنع إلى أو ، الله رسول دون
لنها الفاسد بالتأويل يعذرون ل فهؤلء ،تعالى لله حق أو مسلم
      )1. اهـ(تامة جهالة

التـسـتري الـلـه عـبـد ـبـن سهل الله: وعن رحمه القرطبي وقال
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منـهـم والنـكـاح المعتزلـة خـلـف الصلةا عن سئل حينما الله رحمه
يـقـول: الـقـرآن ـمـن ـيـؤمن كـيـف كفـار، ـهـم كراـمـة ول فـقـال: ل
ـار ول مخلوـقـة جـنـة ول مخـلـوقِ، ول ـصـراط لـلـه ول مخلوـقـة، ـن
ـمـن منـهـا يـخـرج ول الـنـار ـيـدخل الـمـؤمنين ـمـن أحد ول شفاعة،
رؤية ول نكير، ول منكر ول القبر في عذاب ول محمد، أمة مذنبي
ـيـرون ول مخـلـوقِ، الـلـه عـلـم وأن زـيـادةا، ول الـخـرةا ـفـي لربـنـا

) 1(بهذا. اهـ يؤمن من ويكفرون جمعة، ول السلطان
بغيــر الظاهر يغيـر من تكفيـر الله: فيجب رحمه الغزالي قالو

الحـسـية العقوبات وينكر الجساد حشر ينكر كالذي قاطع، برهان
ـى تكفيره فيجب فاسدةا وأوهاما بظنون الخرةا، في أن قطعا...إـل

إل يعـلـم ل تـعـالى الـلـه إن منـهـم قال من تكفير يجب كذلك قال:
ـم ل أو نفســه ـات، إل يعـل ـا الكلـي ـور فأـم ـة الـم ـة الجزئـي المتعلـق

)  2اهـ( قطعا.  للرسول تكذيب ذلك لن يعلمها فل بالشخاص
تكفـيـر ـمـن ذكرـنـاه ما نونيته في الله رحمه القيم ابن نظم وقد

ـدع، أـهـل لبـعـض الـسـلف ـر الـب الـسـلف ـمـن خمـسـمائة أن وذـك
الله: رحمه قال حيث بكفرهم قالوا والعلماء

الكفران على جهما وافقوا لك      ذا بعد متأخروهم لكنما

علمان له أضحى ثوبهم       اعتزال أهل جهمية بذا فهم

البلدان في العلماء من عشر     في خمسون كفرهم تقلد ولقد

الطبراني قبله حكاه بل هم       عن حكاه الماما والللكائي

نـفـاةا الجهمـيـة مـثـل الـفـرقِ لبـعـض الئـمـةو السلف تكفير ومع
ـل بالحوادثا تعالى الله لعلم النفاةا والقدرية الصفات ـا قـب وقوعـه

الرســالية الحجة قياما عدما بسبب أعيانهم بعض يكفروا لم فإنهم
العـمـوما كـفـر بـيـن للـفـرقِ مراعاةا وذلك عليهم، تاركها يكفر التي
لـصـريح مناقـضـا ـقـول قال من كل على يحكم فإنه التعيين، وكفر

الحديث. ط: دار ،139 / 7ج القرطبي تفسير ) راجع(1
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أعـيـان عـلـى الحـكـم ـهـذا إيقاع عند ولكن بالكفر، والسنة القرآن
،إـهـدارها يـصـح ل مواـنـع وانتـفـاء شروط وجود من لبد المكلفين

لن ل تكفيرـهـم ـمـن ـشـرعي مانع قياما هو لعيانهم تكفيره فعدما
بـيـان وـسـيأتي إليـهـا ينتـبـه من قل نكتة وهذه بكفر، ليس مذهبهم

.العلماء أقوال نصوص أثناء في لها
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