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 ويشبه هذا المحكم: يميز الحقيقة المقصودة والمتشابه: يشبه هذا :( قول الماتن: المحكم والمتشابه3)
 الشيخ/ خالد بف عثماف السبت

 
وأمدد  هلدده وصددحبه  ،لبيلددا محمددد ،والصدد ة والسدد م أمدد  وشددرء االبيددان والمرسددمين ،الحمددد هلل را اللددالمين

 برحمتك يا ورحم الراحمين. ،والمستملين ،ولمحاضرين ،ولشيخلا ،المهم اغفر للا ،وجملين
 :-رحمه اهلل تلال -قال المىلء 

 :المحكم والمتشابه
 والمتشابه يشبه هذا ويشبه هذا. ،المحكم: يبين الحقيقة المقصودة

 أما بعد: ،والصالة والسالـ عمى رسوؿ اهلل ،الحمد هلل
ليس  ،ىو مف األبواب الميمة األساسية التي ال يستغني عنيا طالب العمـ ،فيذا الباب ىو مف صمب عمـو القرآف

 والصيفي والشتائي. ،والفراشي والنومي ،ىذا كموضوع الميمي والنيار
ْْ هَياتُدُه }ِكتَداٌا وُ  ،يػراد بػو تػارة ااحكػاـ العػاـ الػذي يوصػؼ بػو القػرآف -وكػذا المتشػابو-والمحكـ في القرآف   ْحِكَمد

 ،وال يتطرؽ إليو خمؿ في ألفاظو وال يعتوره خطؿ في معانيو وأحكامػ ،فكؿ القرآف محكـ بمعنى أنو متقف ،[1]ىود:
وىػػو أيضػػًا متشػػابو بمعنػػى التشػابو العػػاـ أي: أنػػو يشػػبو بعضػػو بعضػػًا فػػي فصػػاحتو  ،فوصػػفو اهلل بيػػذا ،كمػو محكػػـ

تقانو  فيذا معنى التشابو العاـ وااحكاـ العاـ. ،فوصفو بالتشابو [23]الزمر: ًها َمثَاِلَي }ِكتَاًبا ُمَتَشابِ  ،وبالغتو وا 
ٌْ ويأتي بمعنًى خاص وىو الوارد في سورة آؿ عمراف:  ٌْ ُهدُن ُومل اْلِكتَداِا َوُوَخدُر ُمَتَشداِبَها ٌْ ُمْحَكَمدا ]آؿ  }ِمْلُه هَيدا

ىنػػاؾ  ،ـ والتشػػابو الػػذي سػػبؽ فػػي اييػػات التػػي ذكرتيػػا آنفػػاً فااحكػػاـ ىنػػا والتشػػابو لػػيس بمعنػػى ااحكػػا ،[7عمػػراف:
ىػذا منػو  ،آخػر فػذاؾ يػراد بػو معنػى وىػذا يػراد بػو معنػى ،ال منافػاة ،و بأنو متشػابوف  وص   ،القرآف بأنو محكـ ؼ  وص  
  فيذا ىو التشابو الخاص وااحكاـ الخاص. ،ومنو

بأنػو مػا اسػتقؿ ": -رحمػو اهلل-ذكػره اامػاـ أحمػد  ومعنى ااحكاـ الخاص أحسف ما وقفت عميو في تفسيره ىػو مػا
ػػىػػذا كػػالـ اامػػاـ أحمػػدت ألف المتشػػابو يحتػػاج أف ي   ،(1)"ج إلػػى غيػػرهتبنفسػػو فػػي بيػػاف معنػػاه ولػػـ يحػػ ع إلػػى غيػػره رج 

 .يذا ال يمتبسف ،[255]البقرة: الُمُه اَل ِيَلَه ِياُل ُهَو }أما المحكـ  ،المراد منو ليفيـ
ىذا كمو مف  [16]الرعد: }الُمُه َخاِلُق ُكلِّ َشْيٍن  ،[4:]إبراىيـ اْلَلِزيُز اْلَحِكيُم }َوُهَو : -بارؾ وتعالىت-وىكذا في قولو 

َياُم  ،المحكـ  .[183]البقرة: }ُكِتَا َأَمْيُكُم الصِّ
نمػػا احتػػاج إلػػى غيػػره لػػيفيـ ،وأمػػا المتشػػابو فيقابمػػو وىػػو مػػا لػػـ يتضػػ  المػػراد بػػو  ،المػػراد منػػو مػػا لػػـ يسػػتقؿ بنفسػػو وا 
-الشػػافعي  ،إال أف عبػػارة اامػػاـ أحمػػد أقػػرب وأدؽ ،-رحمػػو اهلل-وعبػػارة اامػػاـ أحمػػد تقػػرب منيػػا عبػػارة الشػػافعي 

 .(2)"وأما المتشابو فيو ما احتمؿ مف التأويؿ وجوىاً  ،ما ال يحتمؿ إال وجيًا واحداً "يقوؿ في المحكـ:  -رحمو اهلل
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 ،ذا يصػدؽ عمػى نػوع مػف التشػابوت ألف التشػابو تػارة يكػوف بسػبب االحتمػػاؿأف ىػ -واهلل تعػالى أعمػـ-والػذي أظنػو 
ما احتمؿ مف  :فيذا الذي يصدؽ عميو كالـ الشافعي ،ولـ يظير المراد فيذا تشابو ،أكثر مف معنى محتماليكوف 

أجمؿ قضية حينما اهلل  ،أحيانًا يكوف بسبب ااجماؿ ،لكف أحيانًا التشابو ال يكوف بسبب االحتماؿ ،التأويؿ وجوىاً 
}َوَأَمدد  الُددِذيَن َهدداُدوا مػػثاًل:  -تبػػارؾ وتعػػالى-فحينمػػا يقػػوؿ اهلل  ،فبػػي  المجمػػؿ يقابمػػو الم   ،ذكرىػػا فتحتػػاج إلػػى بيػػاف

وا }َوَأَم  اُلِذيَن َهادُ أيف بيانو؟  ،ىذا مجمؿ فيحتاج إلى بياف ،مثالً  [118:]النحؿ َحُرْمَلا َما َقَصْصَلا َأَمْيَك ِمْن َقْبُل 
ْْ ُظُهوُرُهَمدا  َوِو اْلَحَواَيدا َوْو َمدا اْخدَتَمَط َحُرْمَلا ُكُل ِذي ُظُفٍر َوِمَن اْلَبَقِر َواْلَغَلِم َحُرْمَلا َأَمدْيِهْم ُشدُحوَمُهَما ِياُل َمدا َحَمَمد

وا َحُرْمَلدا َمدا َقَصْصدَلا َأَمْيدَك }َوَأَمد  الُدِذيَن َهدادُ لكػف لػو بقينػا معيػا فقػط  ،بينتيا ايية األخرى [146]األنعاـ: ِبَلْظٍم 
 .؟يبقى السؤاؿ: ما الذي قصو [118]النحؿ: ِمْن َقْبُل 

  .فيذا السؤاؿ بسب وجود التشابو
فأحيانػػًا  ،التركيػػب فيػو اشػتباه ،وتػارة يكػػوف بسػبب التركيػب ،وأحيانػا يكػوف التشػابو بسػػبب آخػر وىػو غمػػوض المفػظ

لكػػف قػػد يمتػػبس عمػػى بعضػػيـ أو عمػػى كثيػػر  ،لػػيس كػػؿ القػػرا  ،ة لمقػػارئالمفظػػة تبقػػى غيػػر مفيومػػة المعنػػى بالنسػػب
إذا كنت ال  ؟َوَقَا }ما معنى  [3]الفمؽ: }َوِمْن َشرِّ َغاِسٍق ِيَذا َوَقَا  ،األلفاظ الغريبة ،فتبقى مبيمة غامضة ،منيـ

   .يعتبر مف المتشابو تفيـ ىذا فيو بالنسبة إليؾ
ا َتْتُمو الُشَياِطيُن َأَم  ُمْمِك ُسدَمْيَماَن َوَمدا َكَفدَر ُسدَمْيَماُن َوَلِكدُن الُشدَياِطيَن َكَفدُروا ُيَلمُِّمدوَن }َواُتَبُلوا مَ أحيانًا التركيب 

 َْ َْ َوَمداُرو ؟ }َوَمدا ُوْلدِزَل ىػؿ )مػا( ىػذه نافيػة  ،[102]البقػرة: الُلاَس السِّدْحَر َوَمدا ُوْلدِزَل َأَمد  اْلَمَمَكدْيِن ِبَباِبدَل َهداُرو
أو أنيػا موصػولة يعممػوف النػاس السػحر والػذي أنػزؿ  ،عني: السحر ما أنزؿ عمى الممكيف ببابؿ ىػاروت ومػاروتي

ىػؿ ىػـ مالئكػة أو أنيػا لغػة فػي  (الممكػيف)؟ )ما( ىػذه مػا نوعيػا ؟،ما المراد ،عمى الممكيف ببابؿ ىاروت وماروت
 ا يحتمؿ.ىذ ،كما يقوؿ بعض المفسريف ،مِمؾ لغة فييا يقاؿ: مم ؾ ؟المموؾ

َْ َوَمدا ُيَلمَِّمداِن وىؿ في ايية تقديـ وتأخير  َْ َوَمداُرو }ُيَلمُِّموَن الُلاَس السِّْحَر َوَما ُوْلِزَل َأَم  اْلَمَمَكْيِن ِبَباِبدَل َهداُرو
 قُددوَن ِبددِه َبددْيَن اْلَمددْرِن َوَزْوِجددِه َوَمددا ُهددْم ِمددْن َوَحددٍد َحتُدد  َيقُددواَل ِيُلَمددا َلْحددُن ِفْتَلددٌة َفددَ  َتْكفُددْر َفَيَتَلُمُمددوَن ِمْلُهَمددا َمددا ُيَفرِّ 

 ، }َواُتَبُلدددوا َمدددا َتْتمُدددو الُشدددَياِطينُ  ؟ىػػػؿ اييػػػة عمػػػى ىػػػذا النسػػػؽ وىػػػذا الترتيػػػب أو فييػػػا تقػػػديـ وتػػػأخير ؟[102:]البقػػػرة
{ َْ َْ َوَماُرو   ُمْمدِك ُسدَمْيَماَن َوَمدا َكَفدَر }َأَمد ،فػي أيػاـ ممكػو ،عمػى عيػد سػميماف :أي  َأَم  ُمْمِك ُسَمْيَمانَ } ،َهاُرو

فيػذا  ،هإلى آخػر  [102]البقرة: ُسَمْيَماُن َوَلِكُن الُشَياِطيَن َكَفُروا ُيَلمُِّموَن الُلاَس السِّْحَر َوَما ُوْلِزَل َأَم  اْلَمَمَكْيِن ِبَباِبَل 
ىػؿ  [55]آؿ عمػراف: اِفُلَك ِيَلُي َوُمَطهُِّرَك ِمدَن الُدِذيَن َكَفدُروا }ِيْذ َقاَل الُمُه َيا ِأيَس  ِيلِّي ُمَتَوفِّيَك َورَ  ،يبقى فيو اشػتباه

أو بمعنى نوفيؾ أجػرؾ وجػزا ؾ فػال يػنقص  ،؟-مستوفيؾ-الوفاة ىنا الموت أو النوـ أو االستيفا  بالروح والجسد 
لػذيف اتبعػوؾ فػوؽ أو فيو تقديـ وتأخير )يا عيسى إني رافعؾ إليؾ ومطيرؾ مف الذيف كفػروا وجاعػؿ ا ؟منو شي 

فيػذه أحيانػًا تكػوف  ،الػذيف كفػروا إلػى يػـو القيامػة ومتوفيػؾ( يعنػي فػي نيايػة المطػاؼ بعػدما تنػزؿ فػي آخػر الزمػاف
تكػوف المفظػة  أحياًنػا ،وأحيانػًا ال ،-رحمػو اهلل-الشػافعي فيذا يصػدؽ عميػو مػا ذكػره  ،بسبب االحتماالت كما تروف

  أحيانًا يكوف التركيب. ،مبيمة



  َتْلِكُحددوُهُن ا ُيْتَمدد  َأَمددْيُكْم ِفددي اْلِكتَدداِا ِفددي َيتَدداَم  اللَِّسدداِن الُ ِتددي اَل ُتْىتُددوَلُهُن َمددا ُكِتددَا َلُهددُن َوَتْرَغُبددوَن َونْ }َوَمدد
 أو المػراد ،؟يعني: ترغبوف عف نكػاحيف لقمػة جمػاليف ومػاليف }َوَتْرَغُبوَن َوْن َتْلِكُحوُهُن ىؿ المعنى  ،[127]النسػا :

 والمعنى عكس المعنى. ،وترغبوف في نكاحيف لجماليف أو لماليف؟ يحتمؿ }َوَتْرَغُبوَن َوْن َتْلِكُحوُهُن 
وأحيانًا يكوف بسبب غرابػة المفظػة  ،وأحيانًا بسبب ااجماؿ ،فالتشابو يكوف بسبب االحتماؿ ،وىكذا في أمثمة كثيرة

 ،ىػذا ىػو المحكػـ "،ما استقؿ بنفسو ولـ يحػتج إلػى بيػاف": -رحمو اهلل-وليذا ما ذكره ااماـ أحمد  ،إلى غير ذلؾ
  حتاج فيو إلى غيره ليتبيف معناه.والمتشابو ي  

يميػػز الحقيقػػة المقصػػودة  ،والمتشددابه يشددبه هددذا ويشددبه هددذا ،المحكددم يميددز الحقيقددة المقصددودةفيػػو يقػػوؿ ىنػػا: 
 دد أو التوقؼ أو االحتماؿ.وأما المتشابو فيبقى فيو شي  مف التر  ،بمعنى أنو يتض  بو المراد

 فتلوا به اللاس يذا وضلوه أم  غير مواضله.يوالذين في قموبهم زيغ يتبلون ما تشابه مله ابتغان الفتلة ل
أي: لصػػد  ،[7عمػػراف:]آؿ   }َفَأُمددا الُددِذيَن ِفددي ُقمُددوِبِهْم َزْيددٌغ َفَيُتِبُلددوَن َمددا َتَشدداَبَه ِمْلددُه اْبِتَغدداَن اْلِفْتَلددِة َواْبِتَغدداَن تَْأِويِمددهِ 

صػمى اهلل عميػو -وىػو النبػي  ،وبمػف جػا  بػالقرآف ،زؿ القػرآفن ػوبم   ،وتشػكيكيـ بػالقرآف ،وصرفيـ عف دينيـ ،الناس
فيػذا ال  ،عمى سػبيؿ التشػكيؾ والتمبػيس ،؟نيا التعارض قاؿ: ما المراد بيذاـ موى  جد بعض اييات ت  فإذا و   ،-وسمـ

فييػا ميػؿ عػف الحػؽ  ،والزيػ:: ىػو االنحػراؼ عػف الحػؽ ، ُلِذيَن ِفي ُقُموِبِهْم َزْيغٌ ُما ا}َفأَ  ،يتتبع إال مثؿ ىذه األمور
تجػػد فػػي كػػالـ  ،وتػػارة يحصػػؿ مػػف الكػػافريف ،وتػػارة يقػػع لضػػعفا  اايمػػاف ،وىػػذا تػػارة يقػػع لممنػػافقيف ،إلػػى الباطػػؿ

}اْبِتَغدداَن سػػوف بػػذلؾ عمػػى النػػاس فيمب   ،فيتتبعػػوف مثػػؿ ىػػذه المواضػػع ويتركػػوف المحكػػـ ،المستشػػرقيف وغيػػرىـ أشػػيا 
نمػا المقصػػود ابتغػا  التأويػػؿ بمعنػى أنيػػـ يقصػدوف بػػذلؾ  ،اْلِفْتَلدِة َواْبِتَغدداَن تَْأِويِمددِه  لػيس المقصػػود طمػب التفسػػير وا 

 ،-رحمػػو اهلل-االشػػتغاؿ البحػػث عػػف ىػػذه األمػػور التػػي ال يتوصػػموف إلييػػا بػػالطرؽ الصػػحيحة كمػػا يقػػوؿ الشػػاطبي 
نما يتوصمو    .وىذا الطريؽ ىو الطريؽ المنحرؼ ،وىي تتبع المتشابو ،ف إلييا بطريؽ معوجةوا 

مػع - يقولػوف ،اليوـ عمى ذلؾ مما نعيشو ىذه األياـ مػف كتابػات أقػواـ ال خػالؽ ليػـ فػي أعمػدة صػفرا  خذ مثاالو 
ػػ-أف الجػػواب معػػروؼ لقػػـو الػػذيف ووجػػد ا ،جػػا  إلػػى مػػديف وورد مػػا  مػػديف -عميػػو الصػػالة والسػػالـ-ا موسػػى : لم 

قػالوا: ىػذا يػدؿ عمػى جػواز  ،إلػى آخػره [23]القصػص: }َوَوَجَد ِمْن ُدوِلِهُم اْمرََوَتْيِن َتُذوَداِن َقاَل َمدا َخْطُبُكَمدا  ،يسقوف
 عف الرجاؿ. ابعيدً   }َتُذوَدانِ يف جواز االختالط؟ أ ،االختالط

دخػػؿ عمػػى أـ سػػميـ  -هلل عميػػو وسػػمـصػػمى ا-النبػػي  ،وىكػػذا يعمػػدوف إلػػى مثػػؿ ىػػذا فػػي نصػػوص الكتػػاب والسػػنة
 وأبػو موسػى األشػعري ،-عميػو الصػالة والسػالـ-وىػذه تأخػذ مػف عرقػو  ،(3)ودخؿ أيضًا عمى أـ حراـ بنػت ممحػاف

 ،ويتركػػوف النصػػوص المحكمػػات الواضػػحات ،دخػػؿ عمػػى امػػرأة مػػف قومػػو وجعمػػت تفمػػي رأسػػو يتتبعػػوف مثػػؿ ىػػذا
 .(4)(())الحمو الموتو؟ قاؿ: أرأيت الحم ،))إياكـ والدخوؿ عمى النسا ((

                                                 

(، ومسمـ، كتاب اامارة، باب فضؿ الغزو في 6282ا فقاؿ عندىـ، برقـ )أخرجو البخاري، كتاب االستئذاف، باب مف زار قومً  - 3
 (.1912برقـ )البحر، 

، والدخوؿ عمى المغيبة، برقـ ) - 4 (، ومسمـ، كتاب 5232أخرجو البخاري، كتاب النكاح، باب ال يخموف رجؿ بامرأة إال ذو محـر
 (.2172السالـ، باب تحريـ الخموة باألجنبية والدخوؿ عمييا، برقـ )



 .(5)(())ليس لمنسا  وسط الطريؽ فيقوؿ: في الطريؽ إلى المسجد فيرى النسا  يختمطو 
ويجعػػؿ  ،(6)ويػأمر أصػحابو فػػي المسػجد أف يتػػأخروا فػي الخػػروج مػف أجػػؿ أف يخػرج النسػػا  قبػؿ أف يػػراىف الرجػاؿ

صػمى اهلل -أفضؿ مف صالتيا معػو  االتيا في بيتيويبيف أف ص ،ويجعؿ ليف بابًا خاصاً  ،(7)لمنسا  آخر المسجد
 .(8)في المسجد -عميو وسمـ
}اْبِتَغداَن اْلِفْتَلدِة  ،ومثػؿ الػذباب يقػع عمػى ىػذه المواضػع ،تػرؾوت   ،اوالنصوص كثيرة جػد   ،(9)((المرأة عورة))ويقوؿ: 

ليفتنػػوا بػػو النػػاس إذا وضػػعوه عمػػى غيػػر  تةيتبعػػوف مػػا تشػػابو منػػو ابتغػػا  الفتنػػ ،يػػ:ز و الفيػػذا ىػػ ،َواْبِتَغدداَن تَْأِويِمددِه 
 مواضعو.

 وقتػو ،[7]آؿ عمػراف: }َوَمدا َيْلَمدُم تَْأِويَمدُه  ،وىػو الحقيقػة التػي أخبػر عنيػا كالقيامػة وأشػراطيا }َواْبِتَغاَن تَْأِويِمدِه قػاؿ: 
وىو الذي يعقد  ،ى الخاصىذه ايية ىي أصؿ في باب المحكـ والمتشابو بالمعن ،[7]آؿ عمػراف: }ِياُل الُمُه وصفتو 

نمػا ذاؾ يػذكر  ،لػيس بػالمعنى العػاـ ،بػالمعنى الخػاص ،مثػؿ ىػذا ،الباب في كتب أىؿ العمػـ عػادة امف أجمو ىذ وا 
 .مف باب اايضاح والبياف لمتفريؽ بيف النوعيف فقط

ٌْ ُهُن ُومل اْلِكتَاِا َوُوَخُر ُمَتشَ : -تبارؾ وتعالى-فقولو  ٌْ ُمْحَكَما ٌْ }ِمْلُه هَيا أـ الكتاب: أـ الشي   [7]آؿ عمراف: اِبَها
 ،الراية التي لمجػيش يجتمعػوف حوليػا يقػاؿ ليػا: أـ الجػيشت ألف الجنػد يمتفػوف حوليػا وينطػووف تحتيػا ،ىو مرجعو

 أـ الدماغ؟ وىكذا. :لماذا قيؿ ليا ،الضربة التي عمى أـ الدماغ ،يقاؿ: المأمومة
رجع المتشابو إلى دائمًا ن   ،فإذا جا  مف يمبس مثالً  ،جع إلييا عند االشتباهفأـ الكتاب بمعنى أنيا األصوؿ التي ير 

}ِمْلُه  ،فإذا خفي عميؾ اعتصـ باألصؿ الكبير ،قد نعرؼ الجواب المعيف لمتشابو وقد يخفى عمى بعضنا ،المحكـ
 ٌْ ٌْ ُمْحَكَما إذا لـ يحضرؾ الجواب عف  ،ىذه قاعدة تنفع في كؿ شي  ،ارجع إلى المحكـ دائماً  [7]آؿ عمراف: هَيا
التبس عميؾ أمر فيما يتصؿ بضبط القرآف بشبية أثيرت  ،عف الشبية المعينة ارجع إلى األصؿ ،ااشكاؿ المعيف

}ِيُلددا َلْحددُن أو نحػو ذلػػؾ ارجػػع إلػى األصػػؿ الكبيػػر  ،أو القػػرا ات ،أو األحػرؼ ،أو جمػػع القػػرآف ،حػوؿ كتابػػة القػرآف
لُ   .[9:]الحجر ا َلُه َلَحاِفُظوَن َلُزْلَلا الذِّْكَر َواِ 

ف لـ تعرؼ جواب الشبية المعينة ،ىذا أصؿ كبير ارجع إليو أحيانًا بعػض الشػباب ينػاظر فػي البػالتوؾ أو فػي  ،وا 
 يحضػػػره الوىػػػو  ،ويقػػػوؿ: وأنػػػتـ عنػػػدكـ تحريػػػؼ ،فيػػػأتوف لػػػو بسيػػػة منسػػػوخة لفظػػػاً  ،بعػػػض المواقػػػع بعػػػض الضػػػالؿ

                                                 

(، وحسنو األلباني في صحي  7436، برقـ )(، والبييقي في شعب اايماف5601أخرجو ابف حباف في صحيحو، برقـ ) - 5
 (.5425الجامع، برقـ )

 (.870أخرجو البخاري، كتاب األذاف، باب صالة النسا  خمؼ الرجاؿ، برقـ ) - 6
قامتيا، وفضؿ األوؿ فاألوؿ منيا، واالزدحاـ عمى الصؼ األوؿ،  - 7 أخرجو مسمـ، كتاب الصالة، باب تسوية الصفوؼ، وا 
 الصالة، باب أمر النسا  المصميات(، كتاب 441(، وبرقـ )440وتقريبيـ مف ااماـ، برقـ ) تقديـ أولي الفضؿمسابقة إلييا، و وال

 مف السجود، حتى يرفع الرجاؿ. وسيفر ورا  الرجاؿ أف ال يرفعف 
في صحي  ، وصححو األلباني ))خير مساجد النسا  قعر بيوتيف(((، ولفظو: 1683أخرجو ابف خزيمة في صحيحو، برقـ ) - 8

 (.3327الجامع، برقـ )
، باب ما جا  في كراىية الدخوؿ عمى المغيبات، برقـ -صمى اهلل عميو وسمـ-أخرجو الترمذي، أبواب الرضاع عف رسوؿ اهلل  - 9
 (.6690(، وصححو األلباني في صحي  الجامع، برقـ )1685(، وابف خزيمة في صحيحو، برقـ )1173)



فيػػأتي يقػوؿ: مػػا  ،لبتػة نكػػااًل مػف اهلل"أإذا زنيػا فارجموىمػػا  ة"والشػيخ والشػػيخ ،أوؿ مػرة يسػػمعيا ، يعػػرؼال ،الجػواب
 .ىذا؟ ىذه يقولوف: في كتبكـ موجودة عند أىؿ السنة

فمػػاذا  ،لكػػف ىػػو قػػد ال يعػػرؼ ىػػذا الجػػواب ،ىػػذا الجػػواب ،ىػػذا ممػػا نسػػخ لفظػػو وبقػػي حكمػػو ،نقػػوؿ: نعػػـ موجػػودة
ُلا َلُه َلَحاِفُظوَن }ِيُلا لَ  ،رجع إلى األصؿ الكبيري ،يفعؿ؟ }اَل َيْأِتيِه اْلَباِطُل ِمْن  ،انتيى [9:]الحجر ْحُن َلُزْلَلا الذِّْكَر َواِ 

  .وىكذا في سائر األبواب ،[42]فصمت: َبْيِن َيَدْيِه َواَل ِمْن َخْمِفِه 
ذا أتى  }ُمَحُمدٌد َرُسدوُل  ،يػرارجػع إلػى األصػؿ الكب ،إنساف يتكمـ في الصحابة وأثار شبية ما عندؾ جػواب عمييػاوا 

 .[29]الفت :  ...الُمِه َواُلِذيَن َمَلُه َوِشُداُن َأَم  اْلُكُفاِر ُرَحَماُن َبْيَلُهْم َترَاُهْم ُرُكًلا ُسُجًدا
ُمِه َوِرْضَواًلا َوَيْلُصدُروَن المُدَه َوَرُسدوَلُه }ِلْمُفَقرَاِن اْلُمَهاِجِريَن اُلِذيَن ُوْخِرُجوا ِمْن ِدَيارِِهْم َوَوْمَواِلِهْم َيْبَتُغوَن َفْضً  ِمَن ال

يَماَن ِمْن َقْبِمِهْم ُيِحبلوَن َمْن َهاَجَر ِيَلْيِهْم َواَل َيِجُدوَن ِفي ُصُدورِ  * ُووَلِئَك ُهُم الُصاِدُقونَ  ِهْم َواُلِذيَن َتَبُوُنوا الُداَر َواْلِْ
فيػذه فػي الثنػا  عمػى الميػاجريف  ،[9-8]الحشػر: َوْلُفِسِهْم َوَلْو َكاَن ِبِهدْم َخَصاَصدٌة  َحاَجًة ِمُما ُووُتوا َوُيْىِثُروَن َأَم 

 رضي اهلل عنيـ وأرضاىـ.-الصحابة عدوؿ  ،فترجع إلى ىذه األصوؿ ،واألنصار
ٌْ  :الشاىد ىنا ىذه ايية ٌْ ُهُن ُومل اْلِكتَاِا َوُوَخُر ُمَتَشاِبَها ٌْ ُمْحَكَما ما المراد بالمحكمات  [7عمراف: ]آؿ  }ِمْلُه هَيا

ٌْ َفَأُما اُلِذيَن ِفي  ،ىنا وما المراد بالمتشابيات؟ عرفنا ىذا ٌْ ُهُن ُومل اْلِكتَاِا َوُوَخُر ُمَتَشاِبَها ٌْ ُمْحَكَما }ِمْلُه هَيا
ىنا ثبت  [7]آؿ عمراف: تَْأِويِمِه َوَما َيْلَمُم تَْأِويَمُه ِياُل الُمُه  ُقُموِبِهْم َزْيٌغ َفَيُتِبُلوَن َما َتَشاَبَه ِمْلُه اْبِتَغاَن اْلِفْتَلِة َواْبِتَغانَ 

}َوَما َيْلَمُم تَْأِويَمُه ِياُل الُمُه َوالرُاِسُخوَن ِفي  ،ويمكف أيضًا الوصؿ ،(10)-رضي اهلل عنيما-الوقؼ عف ابف عباس 
 ،-رضي اهلل عنيما-وىذا ثابت أيضًا عف ابف عباس  ،[7]آؿ عمراف: ا اْلِلْمِم َيُقوُلوَن هَمُلا ِبِه ُكلٌّ ِمْن ِأْلِد َربِّلَ 

 .فيكوف معنى التشابو ىنا التشابو المطمؽ الذي ال يعممو إال اهلل  َمُم تَْأِويَمُه ِياُل الُمهُ }َوَما َيلْ فإذا وقفت 
ي اْلِلْمِم َيُقوُلوَن هَمُلا ِبِه ُكلٌّ ِمْن }َوالرُاِسُخوَن فِ  ،-جؿ جاللو-وأىؿ الرسوخ مف العمما  ىؤال  يفوضوف إلى ربيـ 

ىؿ  ،؟ىذا المتشابو المطمؽ ماذا يقصد بو ؟-عمى الوقؼ-ما المراد بالتشابو  ،ال يعرفوف تأويمو ،ِأْلِد َربَِّلا 
 ،فمعنى ذلؾ أنو يوجد في القرآف أشيا  ال يعمـ معناىا إلى اهلل ،يقصد بو المعاني؟ إذا قمت: يقصد بو المعاني

ف قاؿ بو بعضيـ إال أنو مردود ألف اهلل لـ يخاطبنا باألحاجي واألمور الغامضة التي ال يعرؼ أحد  تفيذا وا 
نما قاؿ:  ،امعناى  .[17]القمر: }َوَلَقْد َيُسْرَلا اْلُقْرهَن ِلمذِّْكِر َفَهْل ِمْن ُمُدِكٍر وا 
كيؼ يحصؿ  ،[29]ص: اٌا َوْلَزْلَلاُه ِيَلْيَك ُمَباَرٌك ِلَيُدُبُروا هَياِتِه }ِكتَ  ،[82]النسا : }َوَفَ  َيَتَدُبُروَن اْلُقْرهَن وقاؿ: 

وال  ،-صمى اهلل عميو وسمـ-ال يعرفيا النبي  ،أشيا  ال يفيـ معناىا وفكيؼ يقاؿ: إف في ،التدبر؟ حث عمى تدبره
فال يوجد في  ،لغة العرب بما نفيـاهلل خاطبنا في  ،وال أحد مف األمة؟ ىذا ال يوجد في القرآف إطالقاً  ،العمما 

 ،فيذا التشابو المطمؽ  َمُم تَْأِويَمُه ِياُل الُمهُ }َوَما َيلْ فإذا وقفت  ،القرآف شي  مف المتشابو المطمؽ مف جية المعاني
 يحمؿ عمى ماذا؟

أخبر  ،مف الغيوبمما أخبر عنو القرآف  -تبارؾ وتعالى-وما ال يعممو إال اهلل  ،يحمؿ عمى حقائؽ األمور الغيبية
معنى و  ،معنى سميعو  ،معنى حكيـو  ،نعرؼ معنى عزيز ،عرؼ المعنىنحف ن ،-تبارؾ وتعالى-عف صفاتو 

                                                 

عراب القرآف لمنحاس )10/ 2سالمة ) ت ،انظر: تفسير ابف كثير - 10  (.13/ 3(، وااتقاف في عمـو القرآف )144/ 1(، وا 



متى تقـو لكف  ،أخبر عف حقائؽ اليوـ ايخر ،كيؼ بصره؟ الكيؼ مجيوؿ ،لكف كيؼ سمعو؟ ال نعمـ ،بصير
  .الساعة؟
 ىذا مما أخفاه اهلل واختص بعممو.  ،ال نعمـ
َل اْلمَ  }َوَيْومَ  نفس الغماـ مف أي شي  يتكوف؟ ىؿ ىو ىذا  [25:]الفرقاف َ ِئَكُة َتْلِزيً  َتَشُقُق الُسَماُن ِباْلَغَماِم َوُلزِّ

 الغماـ الذي نشاىده أو أنو غيره؟ 
ال ىذه أمور  ،ىؿ مف نفس مواد المبف الذي يتكوف ىنا؟ ما نعمـ ،يتكوف ماذاالمبف الذي في الجنة مف  ،ال نعمـ
 .عنا تكوف مف قبيؿ المتشابو المطمؽ -تبارؾ وتعالى-حقائؽ اليـو ايخر التي أخفاىا اهلل  ،نعمميا

 .ىذا مف المتشابو المطمؽ ،؟متى تقـو الساعة
ف خفي عمى  كؿ ،وال يكوف ذلؾ في المعاني ،ذا وقفنا يكوف المراد التشابو المطمؽإ فإذ ما في القرآف مفيوـ وا 

ذا وصمت  ،بعضيـ فينا ماذا يكوف معنى  ،أي: يعمموف تأويمو  َوالرُاِسُخوَن ِفي اْلِلْممِ  َوَما َيْلَمُم تَْأِويَمُه ِياُل الُمهُ }وا 
 التشابو؟ 

عمى  ،فيذا يكوف في المعاني ،ىو معموـ بالنسبة إلى غيرىـ ،يعني متشابو بالنسبة لبعض الناس ،التشابو النسبي
يعمموف  }َوَما َيْلَمُم تَْأِويَمُه ِياُل الُمُه َوالرُاِسُخوَن ِفي اْلِلْمِم  ،سبي في المعنىالوصؿ يكوف المراد بو التشابو الن

 .(11)"أنا مف الراسخيف في العمـ الذيف يعمموف تأويمو": -رضي اهلل عنيما-وليذا قاؿ ابف عباس  ،تأويمو
 [3]الفمػػؽ: ْن َشددرِّ َغاِسددٍق ِيَذا َوَقددَا }َوِمدد ،مػػا فيمػػت ،؟تقػػوؿ لػػي: مػػا معنػػى غاسػػؽ ،متشػػابو بالنسػػبة لػػبعض النػػاس

  ت ألف ىذا يحتمؿ أقبؿ وأدبر.[17:]التكوير ؟ْيِل ِيَذا َأْسَلَس }َوالمُ تقوؿ لي: ما معنى  ،غاسؽ يعني القمر
دبػػػاره   َذا َسدددَج  }َوالُمْيدددِل يِ وقػػػاؿ:  ،[33]المػػػدثر: }َوالُمْيدددِل ِيْذ َوْدَبدددَر أقػػػوؿ لػػػؾ: أقسػػػـ اهلل بالميػػػؿ فػػػي حػػػاؿ إقبالػػػو وا 

 [4:]المعػارج ْمِسديَن وَْلدَء َسدَلٍة }ِفي َيْوٍم َكداَن ِمْقدَداُرُه خَ  كؿ ىذه الحاالت أقسـ بيا ،أقبؿ ،أرخى سدولو [2]الضػحى:
ُُ ِيَلْيدِه ِفدي َيدْوٍم ولكف في سورة السػجدة  ،ىذا يـو القيامة َكداَن ِمْقدَداُرُه }ُيَدبُِّر اْاَْمَر ِمَن الُسَماِن ِيَل  اْاَْرِض ُثُم َيْلدُر

 ،فقػد يمتػبس عميػؾ ،ىػذا غيػر يػـو القيامػة ،-تبارؾ وتعػالى-اهلل فيذا اليـو عند  [5]السجدة: وَْلَء َسَلٍة ِمُما َتُلدلوَن 
  .فيذا تشابو نسبي، نقوؿ: ىذا غير ىذا ،وىذا ألؼ ا،ف ألفً و تقوؿ: ىذا خمس

 ،[3:]النػور َك َأَمد  اْلُمدْىِمِليَن َكًة َوالزُاِلَيدُة اَل َيْلِكُحَهدا ِياُل زَاٍن َوْو ُمْشدِرٌك َوُحدرَِّم َذِلد}الزُاِلي اَل َيْلِكُح ِياُل زَاِلَيًة َوْو ُمْشدرِ 
إذا كػػاف ال  عػػاص   الزانػػي ،؟اىػػؿ يجػػوز أف تتػػزوج مشػػركً  ،الزانيػػة عاصػػية ليسػػت كػػافرة إذا كانػػت ال تسػػتحؿ الزنػػا

 ىؿ يجوز أف يتزوج بمشركة؟ ،يستحؿ الزنا
َذِلَك َأَم  }الزُاِلي اَل َيْلِكُح ِياُل زَاِلَيًة َوْو ُمْشِرَكًة َوالزُاِلَيُة اَل َيْلِكُحَها ِياُل زَاٍن َوْو ُمْشِرٌك َوُحرَِّم واهلل يقػوؿ:  ،ب: الالجوا

الـ عمػػى كػػ فػػإف خػػالؼ بفعمػػو فإنػػو ،فمػػف أقػػر فيػػو مػػؤمف ،ونكػػاح العفػػائؼ ،نقػػوؿ: اهلل أمػػر بالعفػػاؼ ،اْلُمددْىِمِليَن 
يكوف قد عقد عمى امرأة ال يحػؿ لػو العقػد  -رحمو اهلل-وىذا الذي ذكره ابف القيـ -بعض أىؿ العمـ كااماـ أحمد 

ولكػػف قػػد يخفػػى  ،ىػػذا جػػواب ،وىكػػذا المػػرأة ،فيكػػوف وقوعػػو عمييػػا بالزنػػا ،قػػابالً  فمػػـ يصػػادؽ العقػػد محػػال ،(12)عمييػػا
فػي  مػثالً  [42]فصػمت: ْأِتيِه اْلَباِطُل ِمْن َبْيِن َيَدْيِه َواَل ِمْن َخْمِفِه }اَل يَ ارجع لممحكـ  ،؟ماذا تفعؿ ،عميؾ ىذا الجواب
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ِْ َحتُد  ُيدْىِمُن }َواَل َتْلِكُحوا اْلُمْشرِ  إلى آخره موضوع الزواج  }َواَل ُتْلِكُحدوا اْلُمْشدِرِكيَن َحتُد  ُيْىِمُلدوا  ،[221:]البقػرة َكا
ىػػو ال يقػػع إال عمػػى  ،ىػػؿ المقصػػود الػػوط  ،؟يػػؾ ىػػذا المعنػػى مػػا المػػراد بػػوفػػإذا التػػبس عم ،ىػػذا محكػػـ [221]البقػػرة:

لكػػف المؤمنػػػة العفيفػػػة  ،و عمػػػى مػػراده فيػػػي زانيػػػةعػػػأو واحػػػدة ال تسػػػتحمو ولكنيػػا تطاو  ،واحػػدة تسػػػتحؿ الزنػػػا فتوافقػػو
  مثمة.بعض األفيذه  ،ذكره بعض أىؿ العمـ ىذا معنى ،الشريفة ال يمكف أف تقبؿ ىذا

وىػذا  ،وعنػدنا تشػابو نسػبي ،وال يكػوف فػي المعػاني ،وىذا عمى الوقؼ فػي آيػة آؿ عمػراف ،بو مطمؽعندنا تشا فإذ
   فالمسألة نسبية. ،ويخفى عمى بعضيـ ،فيعممو بعض األمة ،يكوف في المعاني

 ميؿ.بيذا التفصيؿ الذي ذكرناه قبؿ ق [29]ص: }ِلَيُدُبُروا هَياِتِه  ألهم أمم مللاه بل قال: قال: ولم يلءِ 
وال وأمدم ون وحددًا مدن السدمء جلمهدا  ،قال شيخ اْلس م: وثبْ ون اتباع المتشابه ليس في خصوص الصدفاْ

  من المتشابه الداخل في هذه اآلية.
 ،وفػػي كتػػب عمػػـو القػػرآف ،وفػػي كتػػب التفسػػير ،تجػػد ىػػذا فػػي كتػػب أصػػوؿ الفقػػو ،وىػػذا كثيػػر ،ألف بعضػػيـ يمثمػػوف

ممػػف ألػػؼ فػػي ىػػذه  األنيػػـ يعتقػػدوف أنيػػا مػػف المتشػػابوت ألف كثيػػرً  ات الصػػفاتتيمثمػػوف لممتشػػابو يقولػػوف: مثػػؿ آيػػ
ا وىذ ،وليذا يحرفونيا تفيجعموف نصوص الصفات مف المتشابو ،مف األشاعرة والمعتزلة ،العموـ ىـ مف المتكمميف

 !.؟كيؼ يكوف ذلؾ مف المتشابو ،غير صحي 
وأسػػػمائو وصػػػفاتو وتوحيػػػده يكػػػوف مػػػف  -عػػػز وجػػػؿ-هلل مػػػا فػػػي القػػػرآف وأعظػػػـ مػػػا فػػػي القػػػرآف الحػػػديث عػػػف ا أجػػػؿ  

صػمى -وال غيػر النبػي  ،يعمػـ ذلػؾ -صػمى اهلل عميػو وسػمـ-ال النبػي  ،فيـ المراد بوبعضيـ يقوؿ: ال ي   ،!المتشابو
صػمى -مػنيـ مػف يقػوؿ: ال يعمميػا النبػي  :مذاىب أىؿ التفويض ،ولذلؾ نفوضيا ،فيي متشابية -اهلل عميو وسمـ
 .غير ىذا ومنيـ مف يقوؿ ،-صمى اهلل عميو وسمـ-وال غير النبي  -ـاهلل عميو وسم

 ذىبومػػػ ،يعتقػػػدوف أف السػػمؼ فوضػػػوا المعنػػى ،ف مػػذىب أىػػػؿ السػػمؼ أسػػػمـت ألنيػػـ فوضػػوىاإومػػنيـ مػػف يقػػػوؿ: 
زرا   ،وانحػراؼ ،وىػذا غمػط ،ونزلوىػا عمييػا -عػز وجػؿ-باعتبار أنيـ حققوا المعػاني الالئقػة بػاهلل  ،الخمؼ أحكـ وا 

فنصػوص الصػفات ليسػت مػف المتشػابو بػؿ ىػي مػػف  ،مػف الصػحابة والتػابعيف -رضػي اهلل تعػالى عػنيـ-السػمؼ ب
 ،ولكنيػا مػف جيػة الكيفيػة مػف المتشػابو ،وسػميع وبصػير ،نعرؼ ما معنى عزيػز وحكػيـ ،المحكـ مف جية المعنى

 فشيخ ااسالـ ينبو عمى ىذا المعنى.
 محد فيها.وال يُ حرء، ال تُ نْ دالة أم  ما فيها من الملالي كما جا مرل وتُ  ،وألدهم قرانتها تفسيرها

إنمػا ال يتعرضػوف  ،ال ،ونيػا وال يفيمػوف معناىػا ليس معناه أنيـ يقر  ،ىذا ىو تفسير ىذه العبارة "قرا تيا تفسيرىا"
ال يفيمػوف مػا وف و  ما كػانوا يقػر  ،كما جانْ دالة أم  ما فيها من الملالي مرل وتُ يوضحو:  ،ىذا المراد ،لتحريفيا

 إطالقًا. ،تحت ىذه األلفاظ مف المعاني
وكدذا  ،وتقييدد المطمدق فهلده متشدابه الحتمالده ملليدين ،رك ظاهره لملارض راجدح كتخصديص اللداموكل ظاهر تُ 

حكامه رفع ما يتوهم فيه من الملل  الذي ليس بمراد. ،المجمل  وا 
رك ظدداهره لملددارض راجددح كددل مددا تُددلكػػف  ،اجمػػاؿىنػػا يريػػد أف يقػػوؿ لػػؾ: إف التشػػابو يقػػع مػػف جيػػات متعػػددة كا

ىػذا فػػي ظنػي غيػر دقيػؽت ألف مػف عػرؼ ذلػػؾ  ،بيػذا ااطػالؽ ،وتقييدد المطمدق فهلدده متشدابه ،كتخصديص اللدام
لكػف لػو جا نػا  ،فإنػو ال يكػوف فػي حقػو مػف المتشػابو ،كػذا وأف ىػذا محمػوؿ عمػى ،عرؼ أف ىذا عاـ وىذا خػاص



ُْ َيَتَرُبْصَن ِبَأْلُفِسِهُن َثَ َثَة قُدُروٍن : إنساف ونظر في قولو تعالى مثالً   ،وقػاؿ: ىػذه عامػة ،[228]البقػرة :  }َواْلُمَطُمَقا
 ،مػا فػي ثالثػة قػرو  ، تحػيضالنيػا يائسػة إ قالػت لػو أخػرى: ،توقؼ ،فجا ت امرأة وقالت: إنيا حامؿ ،كؿ مطمقة

ُْ  ،توقػؼ ،جا ت أخرى قالت: إنيا صغيرة لـ تحض بعد وطمقت ،توقؼ طيػب فبالنسػبة إليػو متشػابو  ، }َواْلُمَطُمَقا
ُْ اْاَْحَماِل َوَجُمُهُن َوْن َيَضْلَن َحْمَمُهُن لكف بالنسبة لغيره يعمـ أف اهلل قاؿ:   ،فيذا جػواب الحامػؿ ،[4]الطالؽ: }َوُوواَل

 .فيذا بالنسبة إليو محكـ وليس بمتشابو ،[4ؽ:]الطال }َوالُ ِئي َيِئْسَن ِمَن اْلَمِحيِض ِمْن ِلَساِئُكْم واليائسة والصغيرة 
فيأخذ العاـ عمى ظاىره دوف إحاطة بالمخصصات ومػا يقيػد  ،عمى مف ال يعرؼ ما يخصصو اإنما يكوف متشابيً 

 فيكوف في حقو مف المتشابو. ،وىكذا ،المطمؽ
 ما المراد بالتأويؿ؟ ،[7]آؿ عمراف: اُل الُمُه }َوَما َيْلَمُم تَْأِويَمُه يِ ايف يذكر بعده ما يتصؿ بالتأويؿت ألف اهلل قاؿ: 

 :التأويل
 .وألد السمء تفسير الك م وبيان مللاه ،التأويل في القرهن لفس وقوع المخبر به

وألد المتأخرين من المتكممة والمتفقهدة ولحدوهم: هدو صدرء المفدظ أدن المللد  الدراجح يلد  المللد  المرجدو  
 ،ومدددا تأولدده القرامطددة والباطليدددة لاخبددار وااوامدددر ،مددد  محتمددل مرجددو وو حمددل ظدداهر أ ،لدددليل يقتددرن بددده

وفدي  ،والجهمية والملتزلة وغيرهم في بلض ما جان في اليدوم اآلخدر ،والف سفة لإلخبار أن اهلل واليوم اآلخر
 هياْ القدر وهياْ الصفاْ هو من تحريء الكمم أن مواضله.

 .الملفي وفي الذي وثبتوه  التأويل قال الشيخ: وطوائء من السمء وخطئوا في ملل
  ما المراد بالتأويؿ؟  ،[7]آؿ عمراف: }َوَما َيْلَمُم تَْأِويَمُه ِياُل الُمُه ىنا قاؿ: 

ي ذوالػ ،ي عنػد السػمؼذوااطػالؽ الػ ،ي فػي القػرآفذااطػالؽ الػ ،اثنػاف معتبػراف ،ذكر ىنػا ثالثػة إطالقػات لمتأويػؿ
ال فيػو اسػتعماؿ  ،فقػط ،د ىػذا االسػتعماؿ فػي القػرآفلكنػو يقصػد أنػو لػـ يػرِ  ،عند السمؼ ال يخالؼ مػا فػي القػرآف وا 

 .ال يمـز ،وما كؿ ما استعممو العرب الفصحا  ورد في القرآف ،صحي 
 .االستعماؿ الذي في القرآف يقوؿ: ىو نفس وقوع المخبر بو

ؿ وىػو الرجػػوعف فعنػػدنا الكػػالـ إنشػػا   ،ثػػاني حػاؿ مػػا يرجػع إليػػو الشػػي  ويصػػير إليػو فػػي ،التأويػؿ: مػػأخوذ مػػف األوو
 ،أخبػر عػف النػار ،أخبػر عػف العػذاب ،قيامةالأخبر عف  ،القرآف أخبر عف أمور :فتأويؿ الخبر ،وخبر كما سيأتي

ْْ ُرُسدلُ وقػاؿ:  َربَِّلدا ِبداْلَحقِّ َفَهدْل َلَلدا  }َهْل َيْلُظُروَن ِياُل تَْأِويَمُه َيْوَم َيْأِتي تَْأِويُمُه َيُقوُل اُلِذيَن َلُسوُه ِمْن َقْبُل َقْد َجداَن
  فما المراد بتأويؿ الخبر؟  ،[53]األعراؼ: ِمْن ُشَفَلاَن َفَيْشَفُلوا َلَلا 

ىػذا  ،قامػت القيامػة ،أخبػر عػف وقػوع القيامػة مػثالً  ،تحققػو ىػو تأويػؿ الخبػر ،حصوؿ المخبر بػو ،وقوع المخبر بو
 .ىذا تأويمو ،بدر حصمت اليزيمة يوـ [45]القمر: َن الدلُبَر }َسُيْهَزُم اْلَجْمُع َوُيَوللوقاؿ:  ،تأويمو

 : ومُ وقاؿ عف الرـو ِْ الرل : ِفدي ِبْضدِع ِسدِليَن  *ِفي َوْدَل  اْاَْرِض َوُهْم ِمْن َبْلِد َغَمِبِهْم َسدَيْغِمُبوَن *  }ُغِمَب -2]الػرـو
 ف في ايخرة في القيامة. فيذا يكوف في الدنيا ويكو  ،تأويمو ىو وقوع الغمبة لمرـو بعد ذلؾ [4

فػػالمعنى الػػذي  ،تأويػػؿ الرؤيػػا يػػأتي بمعنػػى يتصػػؿ بيػػذا أحيانػػًات ألنػػو يػػأتي بمعنيػػيف ،تأويػػؿ الخبػػر وقػػوع المخبػػر بػػو
ِْ َهدَذا تَْأِويدُل ُرْىَيداَي ِمدْن َقْبدُل َقدْد َجَلَمَهدا َربِّدي َحق دا : -صمى اهلل عميو وسػمـ-يتصؿ بيذا ىو قوؿ يوسؼ   }َيا َوَب

ُْ َوَحَد َأَشَر َكْوَكًبا َوالُشْمَس َواْلَقَمَر رََوْيُتُهْم ِلي َساِجِديَن في البداية قاؿ ألبيو:  ،[100ؼ:]يوس  ،[4]يوسؼ: }ِيلِّي رََوْي



عميػو الصػالة -وا إليو جميعًا بعد أف عرفوه وعرفيـ وطمب مػنيـ المجػي  ودخمػوا عميػو  في نياية المطاؼ لما جا
وا َلُه ُسُجًدا الرؤيا  حصؿ تأويؿ ىذه -والسالـ }َهَذا تَْأِويُل ُرْىَياَي ِمدْن َقْبدُل فقاؿ ألبيو ما قػاؿ:  [100]يوسؼ: }َخرل

 فيذا معنى لمتأويؿ. ،فتأويؿ الرؤيا ىو حصوليا وتحققيا ووقوعيا ،[100:]يوسؼ َقْد َجَلَمَها َربِّي َحق ا 
 َلبِّْئَلدددا ِبتَْأِويِمدددِه } ،تفسػػيرىا :وتأويػػػؿ الرؤيػػػا: أي ،يرىاتقػػػوؿ: تأويػػػؿ اييػػة أي: تفسػػػ ،المعنػػى الثػػػاني: وىػػػو التفسػػير

فيػأتي التأويػؿ  ،يعني: بتفسير األحالـ [44]يوسؼ: }َوَما َلْحُن ِبتَْأِويِل اْاَْحَ ِم ِبَلاِلِميَن  ،يعني: بتفسيره [36:]يوسؼ
 .في الرؤيا أيضًا بمعنى التفسير

 ،واحػػد يكػػوف التأويػػؿ والتفسػػير بمعنػػىوعمػػى ىػػذا  ،معنػػى يسػػمى تػػأويالبيػػاف ال ،ويػػأتي تأويػػؿ الكػػالـ بمعنػػى تفسػػيره
كػالـ كثيػر لمعممػا  فػي ىػذا فػي الفروقػات وخػالؼ  ىنػاؾبيف التأويؿ والتفسير؟  ؽقوؿ: ما الفر ي ،عمى ىذا التأويؿ

رة إذا فصػػمتيا بيػػذا التفصػػيؿ تسػػتطيع أف تنػػزؿ كػػؿ شػػي  عمػػى موضػػعو فتقػػوؿ: التأويػػؿ تػػا ،طويػػؿ ال شػػأف لنػػا بػػو
   .تأويؿ الكالـ وتأويؿ الرؤيا ،يكوف بمعنى التفسير

قػاؿ اهلل تعػالى:  ،فػإف كػاف أمػرًا ففعػؿ المػأمور ،وتارة يأتي بمعنى ما يصير إليو ويرجع إليو الشي  في ثػاني حػاؿ
صػمى -: كػاف رسػوؿ اهلل - عنيػارضػي اهلل-قالت عائشػة  ،[3:]النصر }َفَسبِّْح ِبَحْمِد َربَِّك َواْسَتْغِفْرُه ِيُلُه َكاَن َتُواًبا 

مػا  ،(13)يتأوؿ القػرآف ،))سبحانؾ اهلل وبحمدؾ اهلل اغفر لي((يكثر أف يقوؿ في ركوعو وسجوده:  -اهلل عميو وسمـ
 ،تأويػؿ الخبػر وقػوع المخبػر بػو ،فصػار تأويػؿ األمػر فعػؿ المػأمور ،يمتثؿ ،ينفذ ،معنى يتأوؿ القرآف؟ يعني يطبؽ

 إال إذا قمت ،فعمى ىذا المعنى يكوف التأويؿ غير التفسير ،قياتأويؿ الرؤيا وقوعيا وتحق
 
 
أو  ،أمػػا الػػذي قبمػػو فيكػػوف الوجػػود الػػذكري بالمسػػاف ،وىػػو مػػا يسػػمونو الوجػػود الخػػارجي ،بأنػو تفسػػير عممػػي واقعػػي 

 حينما تفسر ىذا. ،الوجود الرسمي بالكتابة
 ،يعنػػي عممػػا  الكػػالـ لمتددأخرين مددن المتكممددةوألددد ا ،وألددد السددمء تفسددير الكدد م وبيددان مللاهدداىنػػا يقػػوؿ: و 

التأويػؿ الػذي  ،والمتفقهة ولحوهم هدو صدرء المفدظ أدن المللد  الدراجح يلد  المللد  المرجدو  بددليل يقتدرن بده
يقصػدوف التأويػؿ  ،يقولػوف: إف التأويػؿ ثالثػة أنػواع ،أنػواع التأويػؿ ،شػروط التأويػؿ ،تجدونو في كتب أصوؿ الفقػو

وىػذا بػاب  ،لػدليؿ ،مرجػوح يقولػوف: لقرينػة المعنػى الػراج  المتبػادر إلػى معنػىالكػالـ عػف صػرؼ  ،عند المتأخريف
 ،ونصػوص المعػاد ،فحرفػت فيػو نصػوص الصػفات ،والباطنيػة وغيػرىـ دخمػت منػو طوائػؼ مػف أىػؿ الكػالـ ،واسع

 ،رادة االنتقػػاـوالػػبغض: إ ،الػػذيف مػػف أىػػؿ الكػػالـ حرفػػوا النصػػوص وقػػالوا: المحبػػة إرادة ااحسػػاف ،وحقػػائؽ الشػػرع
فػػوا صػػفات اهلل  والػػذيف حرفػػوا حقػػائؽ الشػػرع مػػف طوائػػؼ الضػػالؿ مػػف  ،واسػػتوى بمعنػػى اسػػتولى ،-عػػز وجػػؿ-عر 

ويقولػػػوف مػػػثاًل كػػػبعض قػػػوؿ الباطنيػػػة:  ،بعػػػض طوائػػػؼ المتصػػػوفة ،أىػػػؿ التصػػػوؼ :الباطنيػػػة ومػػػف شػػػابييـ مثػػػؿ
واالغتسػػاؿ مػػف الجنابػػة ىػػو التوبػػة مػػف  ،مػػذىبوالصػػياـ كػػتـ أسػػرار ال ،والحػػج قصػػد الػػولي ،الصػػالة مناجػػاة الػػولي

 .أو يقولوف: الصفا النبي والمروة عمي   ،مثالً  ،والمروة فاطمة ،الصفا عمي  و  ،إفشا  سر المذىب
                                                 

(، ومسمـ، كتاب الصالة، باب ما يقاؿ في 817عا  في السجود، برقـ )أخرجو البخاري، كتاب األذاف، باب التسبي  والد - 13
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َُ اْلَبْحَرْيِن َيْمَتِقَياِن القرآف  وىكذا حرفوا معاني    .وفاطمة عمي  البحراف:  [19]الرحمف: }َمَر
ُُ ِمْلُهَما الملىْ   .الحسف والحسيف ،[22]الرحمف: ُلُى َواْلَمْرَجاُن }َيْخُر
والصػوفية قػالوا: ىػي الػنفس تػذب   ،ىػذا قالػو الرافضػة ،: عائشػةواقػال [67:]البقػرة ْن تَدْذَبُحوا َبَقدَرًة }ِيُن الُمَه َيدْأُمُرُكْم وَ 

 .بسكيف الطاعة
فحرفػت نصػوص  ،ىذا قالػو طوائػؼ مػف الصػوفية ،الوا: ىي النفسق [123]التوبة: }َقاِتُموا اُلِذيَن َيُموَلُكْم ِمَن اْلُكُفاِر 

يفيميػا أىػؿ الظػاىر  ،ىػذه رمػوز ،قػالوا: ال جنػة وال نػار ،وحرفت نصػوص المعػاد ،وحقائؽ الشرع ،الكتاب والسنة
 .وجا وا بيذه االنحرافات والضالالت العظيمة ،القرآف لو باطف وظاىر ،وليا باطف غير الظاىر

يعنػي عممػا  األصػوؿ الػذيف يكتبػوف  ،والمتفقهة ولحوهميقوؿ:  ،يعني عند عمما  الكالـ :كمميففالتأويؿ عند المت
مػػا كػػاف السػػمؼ  ،وجػػد بعػػد المائػػة الرابعػػة ،وىػػو معنػػى حػػادث ،فػػي عمػػوـ القػػرآف غالبػػًا يحممونػػو عمػػى ىػػذا المعنػػى

يَمدُه ِياُل }َوَمدا َيْلَمدُم تَْأوِ  :فسػرفػإذا جئػت ت ،وال يجوز حمؿ ألفػاظ القػرآف عمػى اصػطالح حػادث ،يؤولوف ىذا التأويؿ
ال يجػػوز أف تفسػػر التأويػػؿ ىنػػا بصػػرؼ المفػػظ مػػف  [53]األعػػراؼ: }َهددْل َيْلُظددُروَن ِياُل تَْأِويَمددُه  ،[7:]آؿ عمػػراف المُددُه 

  .فال يجوزت ألف ىذا المعنى ما كاف معيودًا لدى المخاطبيف بالقرآ ،المعنى الراج  إلى المعنى المرجوح بقرينة
 الالظاىر يعنػي المتبػادرت ألف الػنص  ،نفس المعنى ،لدليل يقترن به وو حمل ظاهر أم  محتمل مرجو يقوؿ: 

 }َوَكمُددددَم المُددددُه ُموَسدددد  َتْكِميًمددددا  ،يعنػػػػي ىػػػػـ يقػػػػروف مػػػػثاًل أف التوكيػػػػد ينفػػػػي احتمػػػػاؿ المجػػػػاز ،يسػػػػتطيعوف تأويمػػػػو
طيػب تثبتػػوف  ،التوكيػد ينفػػي احتمػاؿ المجػاز ،يقولػوف: نعػـ ىػـ ،كممػو تكميمػًا أكػده بالمصػػدر ،توكيػد ،[164]النسػا :

   .عز وجؿ؟-الكالـ هلل 
طيػػب إذًا تثبتػػوف  ،نقػػوؿ: حقيقػػة ، نقػػوؿ: مجػػازالطيػػب لمػػاذا تفسػػرونو؟ قػػالوا:  ،؟لمػػاذا ال تثبتػػوف ، نثبػػتالقػػالوا: 
قػالوا: كممػو يعنػي عػف طريػؽ ل لػو قػالوا: مجػاز ،الحػظ ،حػو بمخالػب الحكمػةر  ج   ،قػالوا: ال ،؟-ما شا  اهلل-الكالـ 

عػػز -ونفػػوا مجػػي  اهلل  ،أي: جػػا  أمػػر ربػػؾ [22]الفجػػر: }َوَجدداَن َربلددَك كمػػا يقولػػوف فػػي قولػػو تعػػالى مػػثاًل:  ،ؾالمم ػػ
 .وجؿ

ومػا اسػتطاعوا أف يقولػوا: ألقػى المعنػى  ،}َتْكِميًمدا  ،ؾأي: بواسػطة المم ػ  }َوَكمُدَم المُدهُ فينا مػا اسػتطاعوا أف يقولػوا: 
نما قالوا: ج   ،ي نفسو مثالً ف جرأة عمى  ،فيذا تحريؼ وعبث بالقرآف ،ـ يعني الجرحمو مف الك   ،حو بمخالب الحكمةر  وا 

ذكػػرت لكػػـ كيػػؼ تػػأولوا  ،وااوامددر ومددا تأولدده القرامطددة والباطليددة لاخبددارفيػػذا كمػػا قػػاؿ:  ،-تبػػارؾ وتعػػالى-اهلل 
 ...وم اآلخروالف سفة لإلخبار أن اهلل والي ،األخبار واألوامر

ال  ،ف اهلل جػوىر فػردإيعني يقولوف:  ،مثً  كتأويمهم }ااحد  بأله الذي ال يتميز مله شين أن شينىنا يقوؿ: 
ىكػػذا  ،-صػػمى اهلل عميػػو وسػػمـ-رد فػػي كتػػاب اهلل وال فػػي سػػنة رسػػولو تػػينقسػػـ وال يتجػػزأ إلػػى آخػػر الفمسػػفة التػػي لػػـ 

مػػف أجػػؿ أف  ،وأف اليػػـو ايخػػر تخيػػيالت لمحقػػائؽ ،ي  عػػف شػػي أو ال يتميػػز منػػو شػػ ،فسػػروا ألاألحػػدي ال يتجػػزأ
لكػف  ،ويتػرؾ ااجػراـ والسػرقة فيسػتجيب ،جنػة ونػار ونعػيـ ىناؾتقوؿ لو:  ،العامة بحاجة إلى أمور مادية تسكنيـ

  ؿ بزعميـ.ث  ىـ يكفييـ المعاني الشريفة والم   ،ىـ ال يحتاجوف إلى مثؿ ىذا



هدو مدن خر وفي هياْ القدر وهياْ الصفاْ مية والملتزلة وغيرهم في بلض ما جان في اليوم اآلوالجهيقوؿ: و 
 ،اليػػد بالنعمػػة أو القػػدرة أو القػػوة ،ومثػػؿ مػػا مثػػؿ ىنػػا بتػػأويالتيـ بالنسػػبة لمصػػفات ،تحريددء الكمددم أددن مواضددله

 واالستوا  باالستيال  ونحو ذلؾ.
ذا قػاؿ: قػاؿ شػيخنا  ،إذا قػاؿ: قػاؿ الشػيخ يقصػد ابػف تيميػة ،يػةيقصد شػيخ ااسػالـ ابػف تيم ،وقال الشيخيقوؿ:  وا 

ذا قػػاؿ: قػػاؿ شػػيخ ااسػػالـ فيػػو يقصػػد شػػيخ ااسػػالـ ابػػف تيميػػة ،-رحمػػو اهلل-يقصػػد الشػػيخ محمػػد بػػف إبػػراىيـ   ،وا 
قػػاؿ الشػػيخ فيػػو ابػػف  ،إذا قػػاؿ: قػػاؿ شػػيخنا يقصػػد ابػػف إبػػراىيـ ،وىػػذا تجدونػػو فػػي حاشػػية الػػروض وفػػي بقيػػة كتبػػو

 مية.تي
التأويػؿ  بمعنػى أف ،وخطئوا فدي مللد  التأويدل الملفدي وفدي الدذي وثبتدوه وطوائء من السمء :قال الشيخيقوؿ: 
ف فػي القػرآف إجػد مػف يقػوؿ: ىؿ المقصود بو التفسير؟ ومف ىنا و   [7]آؿ عمراف: }َوَما َيْلَمُم تَْأِويَمُه ِياُل الُمُه المنفي 

والتأويػػؿ الػػذي جػػا  فػػي  ،تأويػػؿ المنفػػي لػػيس بمعنػػى التفسػػير كمػػا سػػبؽ ،يػػذا خطػػأف ،أشػػيا  ال يعمػػـ معناىػػا إال اهلل
أثبتػو  [7]آؿ عمػراف: }َوالرُاِسدُخوَن ِفدي اْلِلْمدِم عمػى الوصػؿ  }َوَما َيْلَمُم تَْأِويَمدُه ِياُل المُدُه : -تبارؾ وتعالى-مثؿ قولو 

 يكوف ذلؾ بمعنى التفسير. ،ليـ
قال: ولم يقل وحدد مدن السدمء: ظداهر هدذا  ،كمم أن ظاهره يل  ما يخالء ظاهرهوالتأويل المردود: هو صرء ال

مددع ولهددم قددد قددالوا مثددل ذلددك فددي هيدداْ  ،وال قددال: هددذه اآليددة وو هددذا الحدددي  مصددروء أددن ظدداهره ،غيددر مددراد
 وتكمموا فيما يستشكل مما قد يتوهم وله متلاقض. ،ااحكام المصروفة أن أمومها وظواهرها

 -وتكممػػوا فػػي األشػػيا  فػػي المعػػاني كميػػا  ،ؼ مػػا كػػانوا يعرفػػوف ىػػذا التحريػػؼ الػػذي سػػمي بالتأويػػؿبمعنػػى أف السػػم
حرفوه عػف معنػاه الظػاىر إلػى  ولـ يتوقفوا في شي  بدعوى أنو مما ال يعممو إال اهلل مثاًل أو أنيـ ،-معاني القرآف

ال يجػوز العػدوؿ عػف ظػاىر القػرآف "دة أنػو يكػرر كثيػرًا ىػذه القاعػ -رحمػو اهلل-وليذا تجد ابف جرير  ،أخرى معاف  
وليػػذا كػػاف تفسػػيره مػػف أنفػػع التفاسػػيرت لمػػا فيػػو مػػف التقعيػػد والتأصػػيؿ الػػذي  ،"المتبػػادر إال لػػدليؿ يجػػب الرجػػوع إليػػو

 يبني طالب العمـ.
 ))الجػػار أحػػؽيقػػوؿ:  ،وىػػذا يكػػوف لػػدليؿ ،أىػػؿ األصػػوؿ يجعمػػوف التأويػػؿ عمػػى ثالثػػة أنػػواع: تأويػػؿ قريػػب محتمػػؿو 

جا  جارؾ يبيعيا أنت أحػؽ  ،بجانبؾ أرض ،سواً  كاف مقاسمًا أو غير مقاسـ ،ظاىره أنو كؿ جار ،(14)((بوق  بص  
 فتر  ص  و فإذا وقعت الحدود  )) :-صمى اهلل عميو وسمـ-ولكف قولو  ،ما يبيعيا حتى يعرض عميؾ ،يبيعيا لؾ ،بيا

إنما المشارؾ الذي بينؾ وبينو الممػؾ المشػاع  ،لمقاسـالمقصود الجار اليس  ويدؿ عمى أن ،(15)((فال شفعة الطرؽ  
لػيس لػؾ ىػذه الناحيػة ولػو  ،يعني أنت تشترؾ معو في ىذا المزرعة أو األرض اشتراكًا أو تممكًا مشػاعاً  ،كما يقاؿ

ػفينا ال يبيػع نصػيبو حتػى يعػرض عميػؾ  ،ىي بينكما ،ال ،ومقسومة محددة ،ىذه الناحية  ،بو((ق  ))الجػار أحػؽ بص 
   .لكنو لدليؿ :قالوا ،تأويؿ فيذا
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صمى اهلل -ويمثموف ليذا بقوؿ األحناؼ في قوؿ النبي  ،وىو الذي دليمو ومستنده يكوف ضعيفاً  ،وىناؾ تأويؿ بعيد
قػػالوا: المقصػػود الصػػغيرةت ألنيػػـ  ،(16)((نكحػػت نفسػػيا بغيػػر إذف ولييػػا فنكاحيػػا باطػػؿ ))أيمػػا امػػرأة  : -عميػػو وسػػمـ

 .فسيا مف غير ولييصححوف أف تزوج المرأة ن
}ِيُن ىذا النوع ىو الذي ليس لو مستند أصاًل مثؿ قوؿ الرافضة  ،"فمعبًا يفيد وما خال" ،وىناؾ نوع يسمونو بالمعب

 .قالوا: عائشة ،[67]البقرة: الُمَه َيْأُمُرُكْم َوْن َتْذَبُحوا َبَقَرًة 
َُ اْلَبْحددَرْيِن  ،قػػالوا: ىػػي الػػنفس َبَقددَرًة  }ِيُن المُددَه َيددْأُمُرُكْم َوْن تَددْذَبُحواوقػػوؿ الصػػوفية:   عمػػي  ىمػػا  [19:حمف]الػػر  }َمددَر

 فيذا ال يمتفت إليو إطالقًا.  ،ليس لو أي مستند ،اىذا يسمى لعبً  ،وفاطمة
ىػو حمػار ": -رحمػو اهلل-ايف الكالـ عمى التأويؿ يقود إلى الكالـ عمػى المجػازت ألف المجػاز كمػا قػاؿ ابػف القػيـ 

الػراج   فإذا ذكر التأويؿ عند المتأخريف ذكر المجازت ألنيـ حينمػا يصػرفونو مػف المعنػى ،أو العكس ،(17)"التأويؿ
 نيـ يحممونو عمى المعنى المجازي.إلى المعنى المرجوح فإ

 :لفي المجاز
لمدا حدد  تقسديم الكد م يلد  حقيقدة ومجداز  ،ولم يحفظ أن وحد من اائمة القول به ،صر  بلفيه المحققون وا 

 القرون المفضمة. بلد
مثاًل:  ،فونوبيذا يعر   ،ىكذا يقوؿ أىؿ المجاز ،المجاز: ىو المفظ المستعمؿ في غير ما وضع لو عمى وجو يص 

 ،اسأؿ أىؿ القرية ،سأؿيقولوف: القرية ما ت   [82]يوسػؼ: }َواْسَأِل اْلَقْرَيَة اُلِتي ُكُلا ِفيَها : -تبارؾ وتعالى-يقوؿ اهلل 
الجػػدار لػػيس لػػو  ،قػػالوا: ىػػذا مجػػاز [77:]الكيػػؼ ُيِريددُد َوْن َيددْلَقُض  }ِجددَدارًا ،فيػػو مقػػدر ،از الحػػذؼفيػػذا يسػػمونو مجػػ

الجيميػػػػة الصػػػػواعؽ المرسػػػػمة عمػػػػى " :سػػػػماه طاغوتػػػػًا فػػػػي كتابػػػػو ،جعمػػػػو طاغوتػػػػاً  -رحمػػػػو اهلل-وابػػػػف القػػػػيـ  ،إرادة
فصػػؿ فػػي  ،والمجػػاز كػػذلؾ اطاغوتًػػ ىػػو اعتبػػر التأويػػؿ ،(18)"فصػػؿ فػػي كسػػر الطػػاغوت الثالػػث"قػػاؿ:  ،"والمعطمػػة

تكمػـ عميػو  ،لتعطيؿ حقائؽ األسما  والصفات وىو طاغوت المجػاز كسر الطاغوت الثالث الذي وضعتو الجيمية
 ،لػو كتػاب صػغير اسػمو الرسػالة المدنيػة فػي ىػذا الموضػوع ،كثيػرًا فػي كتبػو -رحمػو اهلل-شيخ ااسالـ ابػف تيميػة 

  .ير وأطاؿوتكمـ عميو في كتاب اايماف الكب
بكػالـ طويػؿ وأبطمػو مػف خمسػيف وجيػًا.  "الصػواعؽ المرسػمة"فػي  -رحمػو اهلل-وكذلؾ أيضػًا تكمػـ عميػو ابػف القػيـ 

ؿ لمتعبػػد نػػز  فػػي الم   المجػػازجػػواز منػػع "كتابػػو المعػػروؼ  -رحمػػو اهلل-وكتػػب فيػػو الشػػيخ محمػػد األمػػيف الشػػنقيطي 
يقػوؿ: إنػو ال يوجػد المجػاز أصػاًل ال فػي المغػة وال فػي القػرآفت منيـ مػف  -رحميـ اهلل-فيؤال  العمما   ،"وااعجاز
وأف مػا  ،وأف العػرب مػا كانػت تعػرؼ ىػذا ،مبػيف عربػي مسػافوالقػرآف نػزؿ ب ،جد في القػرآفجد في المغة و  ألف ما و  

فػػي معمػػر بػػف مثنػػى  ةوبعػػض مػػف كتػػب كػػأبي عبيػػد ،العبػػاد" أفعػػاؿخمػػؽ "ورد فػػي كػػالـ المتقػػدميف كالبخػػاري فػػي 
                                                 

صمى اهلل عميو -(، والترمذي، أبواب النكاح عف رسوؿ اهلل 2083ح، باب في الولي، برقـ )أخرجو أبو داود، كتاب النكا - 16
(، وقاؿ محققوه: "حديث صحي ، وىذا 24372(، وأحمد في المسند، برقـ )1102، باب ما جا  ال نكاح إال بولي، برقـ )-وسمـ

 (.2709إسناد ضعيؼ لضعؼ ابف لييعة"، وصححو األلباني في صحي  الجامع، برقـ )
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ف كػػاف يعػػد مػػف المعتزلػػة قػػالوا: يقصػػدوف مػػا يسػػو  "مجػػاز القػػرآف" :وكتابػػ وال يقصػػدوف ىػػذا  ،ويجػػوز فػػي المغػػة غوا 
    رؼ فيو الكالـ عف ظاىره المتبادر إلى معنى آخر.الذي ص   -رؼالص  -المعنى 

ر ما وضع لو يالمفظ المستعمؿ في غ :: حينما يقولوف بأف المجاز-رحمو اهلل-ويقولوف كشيخ ااسالـ ابف تيمية 
اجتمعػػوا ووضػػعوا  اعػػرؼ أف قوًمػػوال ي   ،يقولػػوف: معنػػى ىػػذا أف المغػػات وضػػعية ،ثػػاف   معنػػىىنػػاؾ  إًذايعنػػي أواًل فػػ

نػاس واسػتعمموىا فػي   لمػا وضػعوىا جػاذلؾ وبعد  ،االستعماؿ الثاني ،االستعماؿ األوؿ ،المغات واتفقوا نضع ىذا
ف الحقيقػػة ىػػي إثػػـ يقػوؿ ليػػـ:  ،[31]البقػرة: َم هَدَم اْاَْسددَماَن ُكُمَهددا }َوَأمُددواهلل قػاؿ:  ،مػػا يعػػرؼ ،غيػر مػػا وضػػعت لػو

السامع  حينما يتكمـ المتكمـ ،كؿ ىذه ،المحاؽو والقرائف السباؽ  ،فالتبادر أحيانًا يكوف مف السياؽ ،المعنى المتبادر
 ،سػػتعماؿ أوؿ أو اسػػتعماؿ ثػػاف  نػػدنا اوال يوجػػد ع ،ىػػو الحقيقػػةالمعنػػى ىػػذا  ،يتبػػادر إلػػى ذىنػػو يتوجػػو إليػػو معنػػى

يقػوؿ: مػا المعنػى المتبػادر؟  ،وأصمحت الميزاب ،يقوؿ: إذا قمت: جرى الميزاب ،ويمثؿ بأمثمة تحير أحيانًا السامع
ىػػػؤال  يجعمػػػوف  ،فأييمػػػا الحقيقػػػة والمجػػػاز ،وتقػػػوؿ: جػػػرى الميػػػزاب يعنػػػي المػػػا  ،أصػػػمحت الميػػػزاب يعنػػػي المجػػػرى

أيف الحقيقة  ،وحفرت النير ،يقوؿ: جرى النير ،حاؿ ومحؿ ،عالقة الحالية والمحميةب اأحدىما حقيقة والثاني مجازً 
ف الخالؼ حقيقي وليس بمفظي كما يقولػو إضع أواًل وأيف الذي وضع ثانيًا؟ ويقوؿ ليـ: ي و  ذوأيف المجاز؟ أيف ال

يقوؿ: السمؼ مػا كػانوا  ،بعضيـت ألف مف أىؿ العمـ مف يقوؿ: الخالؼ لفظي كابف قدامة وطوائؼ مف أىؿ العمـ
المجاز يص  نفيػو وال يمكػف أف ينفػى شػي  ممػا قالػو  ،يقوؿ: ال ،لكف يتعامموف عمى ىذا األساس ،ايسمونو مجازً 

فيػذا تكػذيب  ،ف أف تقػوؿ: الجػدار لػيس لػو إرادةما يمك }ِجَدارًا ُيِريُد َوْن َيْلَقُض  ،فيذا تكذيب لو ،-عز وجؿ-اهلل 
نقػػػوالت جيػػػدة عػػػف شػػػيخ  اأو انظػػػروا فػػػي الحاشػػػية فييػػػ ،ىػػػذه الكتػػػب التػػػي ذكرتيػػػا آنفػػاً  ومػػػف شػػػا  فميراجػػػع ،لمخبػػر
والمنػذر بػف سػعيد  ،وداود بف عمي الظاىري ،وذكر جماعة ممف نفوا المجاز كابف حامد ،وعف ابف القيـ ،ااسالـ
لكػف ىػؿ ىػذا محػؿ  ،مػـىػؤال  وجماعػة مػف أىػؿ الع ،وابف خويز منداد أيضػاً  ،يني مف الشافعيةيوااسفرا ،البموطي

  .اتفاؽ بيف أىؿ السنة؟
ولكػػنيـ لػػـ يسػػمطوه عمػػى نصػػوص الصػػفات والمعػػاد  ،يوجػػد مػػف عممػػا  أىػػؿ السػػنة مػػف أثبػػت المجػػاز ،الجػػواب: ال

قػػالوا: المجػػاز موجػػود لكػػف ال يجػػوز تحريػػؼ ىػػذه الحقػػائؽ الشػػرعية  ،وحقػػائؽ الشػػرع كمػػا فعمػػت الطوائػػؼ المنحرفػػة
وال أرى أف نشتط  ،بدع أو يضمؿ أو نحو ذلؾأثبت المجاز بيذا االعتبار ال يمكف أف ي   فمف ،وأسما  اهلل وصفاتو

ومػف قػاؿ: إف المجػاز موجػود فػي المغػة أو  ،مػف تبػيف لػو أف المجػاز غيػر ثابػت فػال ضػير ،كثيرًا في ىذه المسػألة
 في القرآف ولكف ال نسمطو عمى ما سبؽ فال ضير. 

نما أقصد  ،كذاال أقصد أف اانساف يكوف مخيرًا ى فال يكوف ذلؾ  ،يترج  لطالب العمـ ىذا أو ىذاو قد يتبيف أنو وا 
  ىذا الذي أقصد. ،أو التضميؿ ،محاًل لمتبديع

لكػػف يوجػػد مػػف أىػػؿ السػػنة مػػف أىػػؿ  ،الػػذي أظنػػو أقػػرب أف المجػػاز ال وجػػود لػػو ال فػػي القػػرآف وال فػػي لغػػة العػػربو 
ما في  ،العمـ مف قاؿ بإثباتو  المغة والقرآف.إما في المغة وا 

 فتذرع به الملتزلة والجهمية يل  اْللحاد في الصفاْ. :يقول
 استولى. [3]يونس: }اْسَتَوى فحرفوىا  ،إلحاد في الصفات ،االحاد ىو الميؿ



ومدن تكمدم بده مدن وهدل  ،وال التدابلون لهدم بهحسدان ،وال وصدحابه ،وال رسدوله ،قال الشيخ: ولدم يدتكمم الدرا بده
 ومراده ون هذا مما يجوز في المغة. ،اآلياْ: هذا من مجاز المغة المغة يقول في بلض

يعنػي  ،(19)(())وجدناه بحراً  "،خمؽ أفعاؿ العباد"وكما قمت لكـ: تجد في  ،ألبي عبيدة "مجاز القرآف"يعني كما في 
توسػع فيػو  ،وغس ػؿ: ىذا مػف مجػاز المغػة يعنػي ممػا ييقو  ،ذلؾ -صمى اهلل عميو وسمـ-الفرس لما قاؿ فييا النبي 

 في العبارات.
فكيدء يصدح حمدل اآليداْ القرهليدة أمد   ،لم يرد هذا التقسيم الحاد  السيما وقد قدالوا: ين المجداز يصدح لفيده

 .؟!مثل ذلك
ولديس فدي  ،المجداز يصدح لفيده" :يػردوف بيػذه الجممػة ،ىذا أعظـ ما يردوف بو عمى القػائميف بػأف الخػالؼ لفظػي

 القرهن ما يصح لفيه".
 فهلهم قد وطبقوا أم  ما هو شر مله. ،ك يطباق المتأخرين أميهلّ وال يهول

يعنػػي كثيػػر مػػف المتػػأخريف أطبقػػوا عمػػى عقائػػد أىػػؿ الكػػالـ مػػثاًل والتصػػوؼ وصػػار ذلػػؾ سػػاريًا سػػرياف النػػار فػػي 
وصػػار كثيػػر مػػػف  ،وصػػار ذلػػؾ ىػػو الػػذي يػػػدرس فػػي كثيػػر مػػف المعاىػػد والمػػدارس منػػػذ قػػروف متطاولػػة ،اليشػػيـ

وال يعنػي  ،وشرح الحديث وما أشبو ذلؾ ىػـ مػف المنتسػبيف لمعمػـو الكالميػة ،والتفسير ،أصوؿ الفقو المصنفيف في
 ىذا أف الحؽ فيما قالوا واعتقدوا.

 وك م اهلل وك م رسوله ملزه أن ذلك. ،وذكر ابن القيم خمسين وجهًا في بط ن القول بالمجاز
 ،والذيف يثبتوف المجاز يقولوف: األصؿ في الكالـ الحقيقة ،اال نطيؿ فيو أكثر مف ىذ ،-إف شا  اهلل-ىذا واض  
ذا احتمؿ   قدمت الحقيقة. -دار الكالـ بيف الحقيقة والمجازأي -وا 

 :اْلأجاز
 والقرهن ملجز وبدًا. ،سالم أن الملارضة ،مقرون بالتحدي ،الملجزة: ومر خارق لملادة

 ،عػاجز عػف فعػؿ كػذا ،تقػوؿ: عػاجز عػف القيػاـ بكػذا ،والعجػز اسػـ لمقصػور عػف الشػي  ،إثبات العجز :ااعجاز
ذا ثبت ااعجاز ظيرت قدرة الم   ،يقابميا ،يعني ضد القدرة ،اسـ لمقصور عف فعؿ الشي    ز. عجِ وا 

بإظيػار عجػز العػرب عػف  ،بػدعوى النبػوة -صػمى اهلل عميػو وسػمـ-المقصود ىنا بااعجاز: إظيار صدؽ النبػي و 
}ُقْل َلِئِن  ،ومف جا  بعد الذيف خوطبوا بالقرآف ،األعاجـ واانس والجف جميعاً معارضتو وعجز غير العرب أيضًا 

ْلددُس َواْلِجددنل َأَمدد  َوْن َيددْأُتوا ِبِمْثددِل َهددَذا اْلقُددْرهِن اَل َيددْأُتوَن ِبِمْثِمددِه َوَلددْو َكدداَن َبْلُضددهُ  ِْ اْلِْ  ْم ِلددَبْلٍض َظِهيددرًا اْجَتَمَلدد
  فيـ عاجزوف عف ذلؾ. ،[88]ااسرا :

 ،والقدرهن ملجدز وبدداً  ،الملجزة قال: هي ومر خدارق لملدادة مقدرون بالتحددي سدالم أدن الملارضدةينا لما ذكػر ف
وعامػػة مػػا فػػي ىػػذا الكتػػاب ىػػو مػػف كػػالـ شػػيخ  ،متشػػرب لكػػالـ شػػيخ ااسػػالـ ابػػف تيميػػة -رحمػػو اهلل-المؤلؼ فػػ

التعبيػر بػالمعجزة لػـ  ىػذا ،أمػر خػارؽ لمعػادة قولو بأف المعجػزة:ف ،ولكنو فاتو ىذا ،-رحمو اهلل-ااسالـ ابف تيمية 

                                                 

الفضائؿ، باب في (، ومسمـ، كتاب 2820أخرجو البخاري، كتاب الجياد والسير، باب الشجاعة في الحرب والجبف، برقـ ) - 19
 (.2307وتقدمو لمحرب، برقـ ) -عميو السالـ-شجاعة النبي 



ِْ قػاؿ:  ،اييات ،الذي في الكتاب والسنة ىو آيات األنبيا و  ،يرد في الكتاب وال في السنة َْ ِبآَيٍة َفْأ َْ ِجْئ }ِيْن ُكْل
 نبوة نوعاف: وآيات األنبيا  ودالئؿ ال ،في كالـ السمؼ بدالئؿ النبوة يعبر عنياو  ،يعني معجزة [106]األعراؼ: ِبَها 

 .نوع خارؽ لمعادة التي سموىا المعجزات
 ،والصػمة ،وااحسػاف ،والبػر ،والعػدؿ ،وحقيقػة مػا يػدعو إليػو مػف الصػدؽ ،ونوع ليس بخػارؽ لمعػادة كإشػراؽ الوجػو

مػا سػأؿ عػف معجػزة  ،األسئمة التي وجييا ىرقؿ ألبػي سػفياف ومػف معػو لػـ يسػأؿ عػف شػي  مػف خػوارؽ العػاداتو 
لمػػا " ،أي شػػي  يػػدعو؟ ىػػؿ فػػي آبائػػو مػػف ممػػؾ؟ إلػػى غيػػر ذلػػؾ مػػف األسػػئمة المعروفػػةعػػف سػػأؿ  ،وعػػرؼ أنػػو نبػػي

 ،فمثػػؿ ىػػذا يقػػاؿ لػػو: دالئػػؿ النبػػوة ،(20)"-عميػػو الصػػالة والسػػالـ-نظػػرت إلػػى وجيػػو عرفػػت أنػػو لػػيس بوجػػو كػػذاب 
ونوع غير خارؽ وىذه  ،وىي التي سماىا المتأخروف بالمعجزات ،آيات األنبيا  نوعاف: نوع خارؽأو فدالئؿ النبوة 

 ،وانفػالؽ البحػر ،عصػا موسػى :خارؽ يظير عمى أيدي األنبيا  مثؿ :-انتبيوا-والخارؽ نوعاف  ،ليست معجزات
 ،وتسػبي  الطعػاـ ،ونبػع المػا  بػيف أصػابعو ،انشػقاؽ القمػر :ومثؿ اييات التي ظيػرت مثػؿ ،واييات الباقية ،واليد

 وىكذا.
المتأخروف سػموا الػذي يظيػر عمػى يػد األنبيػا   ،ونوع يظير عمى يد أتباعو ،دهفالخارؽ نوعاف: نوع يظير عمى ي

 .والذي يظير عمى يد أتباعيـ كرامة ،معجزة -عمييـ الصالة والسالـ-
ومف آيات األنبيا ت ألف ذلؾ مما يظيره  ،والواقع أف جميع ذلؾ مف دالئؿ النبوة ،ة في االصطالحنقوؿ: ال مشاح  

 .ىو دليؿ عمى صدقيـت ألف ذلؾ وقع بسبب اتباعيـاهلل عمى يد أتباعيـ 
 ،عصػػا موسػػى :الخػوارؽ نوعػػاف: نػوع يكػػوف عمػػى سػبيؿ التحػػدي مثػؿ ،ىػذه الخػػوارؽ التػي تظيػػر عمػى يػػد األنبيػػا 

ىػػذه يقصػػد بيػػا  ،-عميػػو الصػػالة والسػػالـ-وناقػػة صػػال   ،-صػػمى اهلل عميػػو وسػػمـ-وانشػػقاؽ القمػػر لمنبػػي  ،واليػػد
 .؟مف يستطيع ،ىاتوا مثميا ،التحدي

إمػا  ،ال يقصػد بيػا التحػدي -عمػييـ الصػالة والسػالـ-ىناؾ نوع مف خوارؽ العادات التي تظير عمى يد األنبيا  و 
ىػػؿ يقصػػد بػػو التحػػدي؟ يمسػػ  عمػػى عينػػو  ،تكثيػػر الطعػػاـ ،نبػػع المػػا  بػػيف أصػػابعو :أف تكػػوف بػػيف أتبػػاعيـ مثػػؿ

 بيف المؤمنيف بو ال يقصد بو التحدي. ،وكؿ ىذا يعتبر بيف أصحاب ،تسبي  الطعاـ ،فترجع كما ىي
ىػػذا تعريػػؼ  ،إذا كػػاف األمػػر كػػذلؾ لمػػاذا يقػػوؿ ىنػػا: أمػػر خػػارؽ لمعػػادة مقػػروف بالتحػػدي؟ ىػػذا تعريػػؼ المتكممػػيففػػ

قػػالوا ذلػػؾت ألنيػػـ ال يفرقػػوف بػػيف  ،وتػػبعيـ مػػف تػػبعيـ مػػف طوائػػؼ المتكممػػيف عمػػى ىػػذا ،المعتزلػػة بالدرجػػة األولػػى
 فإذ ،قػالوا: فيػذا يػدعو إلػى االلتبػاس ،ى يد األنبيا  والخوارؽ التي تظيػر عمػى يػد السػحرةالخوارؽ التي تظير عم

  .البد مف وجود دعوى النبوة والتحدي
ىػي  -عمػييـ الصػالة والسػالـ-الخػوارؽ التػي تظيػر عمػى يػد األنبيػا   ،الخوارؽ فرؽ في ىذه ىناؾ ،نقوؿ ليـ: ال

 ،ألحد ميما أوتي مف ميارات وقػوة وشػعوذة أو سػحر أف يػأتي بمثميػا ال يمكف ،لعادة غيرىـ ،خارقة لجنس العادة
إنمػا يػأتي سػاحر بمثميػا أو  ،أما خػوارؽ السػحرة فميسػت بخارقػة لمعػادة مطمقػاً  ،ما يمكف ،خارقة لعادة جنس غيرىـ

                                                 

(، وابف ماجو، 2485، برقـ )-صمى اهلل عميو وسمـ-أخرجو الترمذي، أبواب صفة القيامة والرقائؽ والورع عف رسوؿ اهلل  - 20
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 (.569ثقات رجاؿ الشيخيف"، وصححو األلباني في السمسمة الصحيحة، برقـ )



و عميػػ-لمػػا اجتمػػع السػػحرة عمػػى موسػػى  ، يمكػػفاللكػػف األنبيػػا  ىػػؿ يمكػػف ألحػػد أف يػػأتي بمثميػػا؟  ،بػػأعظـ منيػػا
 ،[46]الشػعرا : }َفدأُْلِقَي الُسدَحَرُة َسداِجِديَن فمباشرة عرفوا  ،وألقى عصاه فإذا ىي تمقؼ ما يأفكوف -الصالة والسالـ
 ىذا ليس بسحر.

 .يعني ما يستطيع أحد أف يأتي بمثمو ،سالم أن الملارضةيقوؿ: 
عممػو فػي شػي  مػف كتػب عمػـو القػرآف وال وال أ اسني   اتعريؼ أىؿ السنة؟ أعطيكـ تعريفً  ،ؼ المعجزةكيؼ نعر   فإذ

لكػف التعريػؼ الػذي يوافػؽ  ،-أمػر خػارؽ-ولعمكـ درسػتموه  ،كميـ يذكروف ىذا التعريؼ الذي سمعتـ ،أصوؿ الفقو
أصوؿ أىؿ السنة يمكف أف نقوؿ فيو مثاًل: ىي ما يظيره اهلل تعالى مف اييات والبراىيف الدالة عمى نبوة األنبيػا  

 والخروج عف مقدورىـ مع عجزىـ عف معارضتيا.  ،بشرط خرؽ عادة الثقميف غير األنبيا  ،مما يستمـز صدقيـ
أما الػذي عمػى يػد السػحرة فكػؿ مػف تعممػو اسػتطاع أف  ،لعادة الثقميف اما يأتي عمى يد األنبيا  خارقً  ،ىذه المعجزة
 يأتي بمثمو.

 ف معجز أبدًا أعجز الفصحا .وليذا يقوؿ: القرآ ،ما استطاعوا ،معجز ،القرآف تحداىـ اهلل بو
وو  ،وو أشر سور ،هم تلال  أم  ون يأتوا بحدي  مثمهاوقد تحد ،وأجز الفصحان مع حرصهم أم  ملارضته

  وذكر اللممان وجوهًا من يأجازه. ،سورة
 ِمددددِه }َفْمَيددددْأُتوا ِبَحددددِديٍ  ِمثْ  ،-الحاشػػػػية-فػػػػي اليػػػػامش أيضػػػػًا  ووتجدونػػػػ ،ىػػػػذا كثيػػػػرًا مػػػػا تجػػػػدوف ،يقولػػػػوف: تحػػػػداىـ

ٍْ َواْدُأدوا َمدِن  ،يقولوف: ثـ تحداىـ بعشر سػور ،[34]الطور: }َوْم َيُقوُلوَن اْفَترَاُه ُقْل َفْأُتوا ِبَلْشدِر ُسدَوٍر ِمْثِمدِه ُمْفَتَرَيدا
 .آية ىود [13]ىود: اْسَتَطْلُتْم ِمْن ُدوِن الُمِه ِيْن ُكْلُتْم َصاِدِقيَن 

 .تحداىـ بسورة [38]يونس: ْفَترَاُه ُقْل َفْأُتوا ِبُسوَرٍة }َوْم َيُقوُلوَن اوىكذا في آية يونس 
ْن ُكْلُتْم ِفي َرْيٍا ِمُما َلُزْلَلا َأَم  َأْبِدَلا َفْأُتوا ِبُسوَرٍة ِمْن ِمْثِمِه وىكذا في آية البقرة   .[23]البقرة: }َواِ 

ْلدُس َواْلِجدنل َأَمد  وفي آية ااسرا   ِْ اْلِْ  [88]ااسػرا : َوْن َيدْأُتوا ِبِمْثدِل َهدَذا اْلقُدْرهِن اَل َيدْأُتوَن ِبِمْثِمدِه }ُقْل َلِئِن اْجَتَمَل
ىذا  ،ثـ بكذا ،فيذا الترتيب القوؿ بأنو تحداىـ أواًل بكذا ثـ بكذا ،فيذه السور منيا ما ىو مكي ومنيا ما ىو مدني

تارة تحداىـ أف يأتوا  ،ف اهلل تحداىـإ يعني ىؿ فعاًل نزلت ىذه ثـ ىذه؟ أو يقاؿ: ،يحتاج إلى معرفة ترتيب النزوؿ
 واهلل تعالى أعمـ. ،؟وتارة بسورة دوف تقيد بيذا التدرج بالنسبة لمزماف ،وتارة بعشر سور ،بمثمو

 وحسن تأليفه.. ،وذكر اللممان وجوهًا من يأجازه ملها وسموبه وب غته وبياله وفصاحته
بمػا فيػو مػف فصػاحة وبالغػة أعجػزت الفصػحا  والبمغػا  أف  ،الكالـ السابؽ ىو يرجع إلى قضية ااعجاز المغػوي

: }َوُهدْم ِمدْن َبْلدِد َغَمدِبِهْم َسدَيْغِمُبوَن  ،فيػذا إعجػاز ،وذكر نوعًا آخر وىو إخباره عف المغيبػات ،يأتوا بمثمو  [3]الػرـو
  .وتحقؽ ىذا

إف  ،إذا نظػرت إلػى تػأثيره ،يعني: بمعنى أف القرآف يأسر مف سمعو ،غير ذلك : والروأة في قموا الساملينقال
نظرت إلى ما فيو مف التشريع الذي ال يزاؿ يبير ويعترؼ كبار أساتذة القانوف في العالـ بأنو ال يوجد كتػاب مثػؿ 

 ،إلػى آخػر مػا ذكػر ،ف اانجيػؿ فيػو مختمقػاتا  و  ،ف القػرآف ىػو الػذي انتصػرإبعض الغربييف يقػوؿ: و  ،ىذا الكتاب
وذكػرت لكػـ فػي بعػض المناسػبات  ،ف القػرآف ىػو الػذي انتصػرا  و  ،انجيؿ المحرؼمحا ىذا ا ،فيقوؿ: محاه القرآف

فجمػس أيامػًا فػي بيتػو  ،مف قبؿ الكندي الفيمسوؼ المعروؼ لما قاؿ لو تالمذتو ومريدوه: نريد شيئًا مثؿ ىذا القرآف



ْْ َلُكدْم }َيدا َويلَهدا الُدِذيَن هَمُلدفقػاؿ: فتحػت المصػحؼ فنظػرت فػي سػورة المائػدة  ،ثـ خرج إلػييـ وا َوْوفُدوا ِبداْلُلُقوِد ُوِحمُد
 يقػوؿ: أمػر وأجمػؿ ثػـ ،[1]المائػدة: َبِهيَمُة اْاَْلَلاِم ِياُل َما ُيْتَم  َأَمْيُكْم َغْيَر ُمِحمِّي الُصْيِد َوَوْلدُتْم ُحدُرٌم ِيُن المُدَه َيْحُكدُم 

ىػذا ال يمكػف أف  ،واحػدة ةوقػاؿ: ىػذا كمػو فػي آيػ ،وذكػر أشػيا  ،ثػـ حكػـ  ي الُصدْيِد َوَوْلدُتْم ُحدُرمٌ }َغْيَر ُمِحمِّ اسػتثنى 
 يؤتى بمثمو. 

تجػػػػد بعػػػػض كبػػػػار فالسػػػػفة الغػػػػرب  ،كػػػػؿ منصػػػػؼ يقػػػػوؿ مثػػػػؿ ىػػػػذا الكػػػػالـ وال زاؿ ،الكنػػػػدي ،ىػػػػذا فيمسػػػػوؼ كبيػػػػر
ا وكثيػػر منيػػ :يقػػوؿ ،قػػرأ كثيػػرًا منيػػا مػػرة واحػػدة ابػػأف مكتبتػػو تحػػوي ممفػػات كثيػػرة جػػد  المعاصػػريف يػػذكر عػػف نفسػػو 

ىػذا  ،الرجػؿ مػا ىػو مسػمـ ،كتاب محمد ،ه دائمًا وأعيده ىو القرآفؤ الذي أقر  يقوؿ: ولكف الكتاب ،لمديكور ما قرأتو
بالغػػة و فتأخػػذىـ روعتػػو ومػػا فيػػو مػػف تشػػريع وفصػػاحة  وفيقػػر  ىػػؤال  أعػػاجـ ومػػع ذلػػؾ ينبيػػروف حينمػػا ،القػػرآف

خبار عف المغيباتو    إلى غير ذلؾ مف أنواع ااعجاز. ،ا 
 ،وقاؿ: إنو لمثمر أعاله ،عجب مف سمعو ويستيويوحالوة بمعنى أنو ي   ،: حت  قال الوليد: ين لقوله لح وةيقول

نػػو ليعمػػو وال يعمػػ ،ي خصػػب عػػذبأ ،مغػػدؽ أسػػفمو ،فػػؽ لػػذلؾيعنػػي: يجتنيػػو مػػف و   يعمػػو عمػػى غيػػره مػػف  ،عميػػو ىوا 
نو ليحطـ ما تحتو. ،الكالـ  وا 

 اطباته أمم وله ملجز من وجوه كثيرة.ومن تأمل حسله وبديله وبياله ووجوه مخ
   ااعجاز المغوي فقط. ،ال يختص ااعجاز بالمغة ،ىو ىذا
 :اامثال

وهدي  ،ضربها اهلل تذكيرًا ووأظداً  ،وأده الشافلي مما يجا أم  المجتهد ملرفته ،ومثال القرهن من وأظم أممه
 صور الملالي بصورة ااشخاص.تُ 

لكػف مػا  ،؟[43]العنكبػوت: }َوَما َيْلِقُمَها ِياُل اْلَلاِلُموَن كيؼ ال واهلل يقػوؿ:  ،لقرآفال شؾ أف األمثاؿ مف أعظـ عمـ ا
كشػػيخ مػػف يػػرى فمػػف أىػػؿ العمػػـ  ،وذكػػرت كػػالـ أىػػؿ العمػػـ ،تكممػػت عمػػى ىػػذا فػػي رمضػػاف طػػويالً  ،المػػراد بالمثػػؿ؟

أف المثػؿ يرجػع إلػى  -كثػرة التتبػعوكالمو أجود ما وقفت عميو في ىػذا البػاب مػع  -رحمو اهلل-ااسالـ ابف تيمية 
وأف أمثػػاؿ  ،فيػػو يػػرى أف القضػػية تتعمػػؽ باالعتبػػار ،راجػػع إليػػو ،لػػو تعمػػؽ بمعنػػى الشػػبو فػػي األصػػؿ ،الشػػبومعنػػى 
  .عمى اختالؼ أنواع األمثاؿ كما سيأتي ،(21)ضرب لالتعاظالقرآف ت  

}َمدَثُمُهْم َكَمثَدِل الُدِذي  ،بشػي  فػي حكمػووبعض أىؿ العمـ يقولوف: المثؿ ىو تشػبيو شػي   -رحمو اهلل-ابف القيـ و 
بيػا  انتفػع ،حػاؿ المنػافؽ مػع حػاؿ الػذي اسػتوقد النػارك ،وتقريػب المعقػوؿ مػف المحسػوس ،[17]البقػرة: اْسَتْوَقَد َلارًا 

ا حرارتيػػػ توبقيػػػ [17]البقػػػرة: }َذَهدددَا المُدددُه ِبُلدددورِِهْم  ،ذىػػػب نورىػػا ،انطفػػػأت ذلػػػؾ دمػػدة حقػػػف دمػػػو وأحػػػرز مالػػو وبعػػػ
حراقيػػا ودخانيػػا أو أحػػد المحسوسػػيف  ،وتقريػػب المعقػػوؿ مػػف المحسػػوس ،تشػػبيو شػػي  بشػػي  فػػي حكمػػو"يقػػوؿ:  ،وا 

    ىذا كالـ ابف القيـ. ،(22)"واعتبار أحدىما بايخر ،مف ايخر
ْم }َمَثُمهُ كر المماثؿ فيو بمعنى الشبو فإف ذ   ،يطمؽ عمى الشبو وعمى الصفة ،وبعضيـ يقوؿ: إنو يرجع إلى الشبو

ال فػالمراد بػو الصػفة  [17]البقػرة: َكَمَثِل اُلِذي اْسَتْوَقَد َلارًا  }َمثَدُل اْلَجُلدِة اُلِتدي ُوِأدَد اْلُمُتقُدوَن ِفيَهدا َوْلَهداٌر ِمدْن َمداٍن وا 
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ولـ يذكر  [15]محمد: يَن َوَوْلَهاٌر ِمْن َأَسٍل َغْيِر هِسٍن َوَوْلَهاٌر ِمْن َلَبٍن َلْم َيَتَغُيْر َطْلُمُه َوَوْلَهاٌر ِمْن َخْمٍر َلُذٍة ِلمُشاِربِ 
 .صفة الجنة ،ف ىذه ايية بمعنى الصفةإوليذا بعض أىؿ العمـ يقوؿ:  ،المماثؿ

  .ولكنو يجيب عف ذلؾ بنوع مف التكمؼ ،ويقوؿ: ال يأتي المثؿ بمعنى الصفة ،وبعضيـ يمنع ىذا
ولكف ليس  ،ىذا يرجع إلى كالـ ابف القيـ ،وعة وجماالً وبعضيـ يقوؿ: ىو إبراز المعنى في صورة حسية تكسبو ر 

 فاألمر يحتاج إلى مزيد مف التأمؿ. ،-كما سيأتي-األمثاؿ في القرآف أنواع  ،كؿ األمثاؿ عند التأمؿ ىكذا
 :(23)يذكر أف األمثاؿ المضروبة لممعاني عمى نوعيف -رحمو اهلل-شيخ ااسالـ ابف تيمية 
 .األوؿ: األمثاؿ المعينة

 ،المعينة ما المػراد بيػا عنػده؟ ىػي التػي يقػاس فييػا الفػرع بأصػؿ معػيف موجػود أو مقػدر ،لثاني: األمثاؿ المطمقةوا
وبعػػض  ،[17]البقػػرة: }َمددَثُمُهْم َكَمثَددِل الُددِذي اْسددَتْوَقَد َلددارًا : كقولػػو ،يقػػوؿ: ىػػذه فػػي القػػرآف تبمػػ: بضػػعًا وأربعػػيف مػػثالً 

}َوَيدَودل َوَحدُدُكْم َوْن سػتفاد حكػـ الفػرع منػو بغيػر تصػري  بػذكر الفػرع كقولػو: المواضع يذكر تعالى األصػؿ المعتبػر لي
ِْ َوَوَصدا ُيدٌة َتُكوَن َلُه َجُلدٌة ِمدْن َلِخيدٍل َوَوْأَلداٍا َتْجدِري ِمدْن َتْحِتَهدا اْاَْلَهداُر َلدُه ِفيَهدا ِمدْن ُكدلِّ الُثَمدرَا َبُه اْلِكَبدُر َوَلدُه ُذرِّ

ْْ  ُضَلَفاُن َفَأَصاَبَها مػا ىػو األصػؿ ومػا ىػو  ،بػو الوممػث   الفينا ما ذكر ممػث   ،[266]البقرة: ِيْأَصاٌر ِفيِه َلاٌر َفاْحَتَرَق
مػو وعممػو وبنػاه حاؿ اانساف حينما يػذىب عنػو مػا أم   :فيكوف ىذا مثؿ ،ولكف ذلؾ يعتبر ويحتاج إلى تدبر ،الفرع

ي عنػػده ىػػذه المزرعػػة ذىػػذا اانسػػاف الػػ :مثػػؿ ،ونحػػو ذلػػؾ ،فسػػاد القصػػدو  ،ولكنػػو أفسػػده إمػػا بااشػػراؾ ،مػػدة العمػػر
طػػوؿ عمػػره وىػػو يغػػرس ويػػزرع فييػػا حتػػى وصػػؿ إلػػى حػػاؿ الضػػعؼ وكبػػر السػػف وعنػػده ذريػػة ضػػعفا  أحػػوج مػػا 

 ،ىنػا مػا ذكػر ىػذا ،وىكػذا يفعػؿ الشػرؾ بأعمػاؿ اانسػاف ،ثـ جا ىا إعصار فيو نار فاحترقت ،يكونوف إلى غمتيا
 فيذه ىي األمثاؿ المعينة. ،فيـؾ بالتدبر وي  در  لفرع الداخؿ تحتو ي  فا ،لكنو ذكر ىذا األصؿ

}َيدا َويلَهدا الُلداُس ُضدِرَا مثاًل في قولػو:  ،-اهلل حمو-تيميةااسالـ ابف النوع الثاني: وىي األمثاؿ الكمية عند شيخ 
ْن َيْسدُمْبُهُم الدذلَباُا َشدْيًئا اَل َمَثٌل َفاْسَتِمُلوا َلُه ِيُن اُلِذيَن َتْدُأوَن ِمْن ُدوِن الُمِه َلْن  َيْخُمُقوا ُذَباًبدا َوَلدِو اْجَتَمُلدوا َلدُه َواِ 

}ُضِرَا َمَثٌل َفاْسدَتِمُلوا َلدُه ؿ بو؟ ؿ وأيف الممث  ايف أيف الممث   ،[73]الحج: َيْسَتْلِقُذوُه ِمْلُه َضُلَء الُطاِلُا َواْلَمْطُموُا 
}َمدَثُمُهْم َكَمثَدِل لػيس ىػذا كقولػو:  ،تأمػؿ وتػدبرإلػى وىػذا يحتػاج  ،ُدوِن الُمِه َلْن َيْخُمُقوا ُذَباًبا ِيُن اُلِذيَن َتْدُأوَن ِمْن 

  .فتتنوع ،[17]البقرة: اُلِذي اْسَتْوَقَد َلارًا 
ْْ َوْوِدَيددٌة ِبَقددَدرَِها َفاْحَتَمددَل ال قولػػو تعػػالى مػػثاًل:تأمػؿ  ُسددْيُل َزَبددًدا رَاِبًيددا َوِمُمددا ُيوِقددُدوَن }َوْلددَزَل ِمددَن الُسددَماِن َمدداًن َفَسدداَل
ىنػا  ،[17]الرعػد: }َوِمُما ُيوِقُدوَن َأَمْيِه ِفي الُلاِر اْبِتَغداَن ِحْمَيدٍة َوْو َمتَداٍع َزَبدٌد ِمْثمُدُه  مثؿ ثاف  ىذا  ،[17]الرعد: َأَمْيِه 
 الباطؿ زبد.  ،الحؽ والباطؿ ،بيف المرادف [17]الرعد: }َكَذِلَك َيْضِرُا الُمُه اْلَحُق َواْلَباِطَل قاؿ: 

}َوَضَرَا الُمُه  ،لالعتبار واالتعاظ -عز وجؿ-يرى أف المثؿ ىو كؿ ما ذكره اهلل أنو خالصة كالـ شيخ ااسالـ ف
ْْ ِبدَألْ  ْْ هِمَلدًة ُمْطَمِئُلدًة َيْأِتيَهدا ِرْزُقَهدا َرَغدًدا ِمدْن ُكدلِّ َمَكداٍن َفَكَفدَر ُلِم المُدِه َفَأَذاَقَهدا المُدُه ِلَبداَس اْلُجدوِع َمَثً  َقْرَيدًة َكاَلد

  .ؿ بو؟ؿ والممث  أيف الممث   ،[112]النحؿ: َواْلَخْوِء 
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ويخػاؼ أف يقػع  ،مػف كػذا ،مػف معصػية ،مف ذنوب ،يرجع اانساف إلى حاؿ الواقع الذي ىو فيو مثاًل مف تقصير
لمػػاذا داخمػػة فػػي األمثػػاؿ؟ يقػػوؿ: ألف اهلل  ،ألمثػػاؿكػػة داخمػػة فػػي اوليػػذا يقػػوؿ: قصػػص األمػػـ الميم   ،ثػػؿ ذلػػؾلػػو م

 ،التت ألف ذلؾ يمكػف أف يقػع لمػف عمػؿ عمميػـسمى العقوبات مث   ،التوسماىا مث   ،(24)ذكرىا لالعتبار واالتعاظ
فشػػيخ ااسػػالـ يػرى أف كػػؿ ىػػذه األمػور المػػذكورة لالتعػاظ واالعتبػػار سػػوا  ذكػر فييػػا لفػػظ  ،وأف يصػير إلػػى حػاليـ

}َوْو َكَصديٍِّا ِمدَن  ،[259:]البقػرة }َوْو َكاُلِذي َمُر َأَم  َقْرَيٍة َوِهدَي َخاِوَيدٌة َأَمد  ُأُروِشدَها  :لتشبيو بالكػاؼأو ا ،المثؿ
ٌْ َوَرْأٌد َوَبْرٌق الُسَماِن ِفيِه ُظُممَ  كػؿ ىػذا مػف قبيػؿ األمثػاؿ عنػد شػيخ  ،ىػذا وال ىػذا الػـ يػذكر فييػ ـأ ،[19:]البقػرة ا

 .ااسالـ
 ،ىػو إبػراز المعنػى المعقػوؿ بصػورة المحسػوس :مػثالً  ي ينحؿ بػو ااشػكاؿت ألنػؾ إذا قمػتند التأمؿ ىو الذوىذا ع

وجد بعض األمثاؿ ما فييا إبراز تلكف  [17]البقرة: }َمَثُمُهْم َكَمَثِل اُلِذي اْسَتْوَقَد َلارًا ىذا يصدؽ عمى بعض األمثاؿ 
ْْ هِمَلدًة ُمْطَمِئُلدًة }َوَضَرَا الُمُه َمَثً  قَ  ،معقوؿ بمحسوس }َواْضدِرْا َلُهدْم َمدَثً  َرُجَمدْيِن َجَلْمَلدا  ،[112]النحػؿ: ْرَيًة َكاَل

بمعنػى يرجػع  ،يحصػؿ االتعػاظل ،ذكر قصتو وأنيا مثؿ [32:]الكيؼ َحَفْفَلاُهَما ِبَلْخٍل ِاََحِدِهَما َجُلَتْيِن ِمْن َوْأَلاٍا وَ 
  عميو. -بارؾ وتعالىت-فال يكفر بنعمة اهلل  ،إلى نفسو

ػػ :مػػا يتبػػادر إلػػى ذىنػػؾ حينمػػا يقػػاؿ الشػػي  الػػذي نحتػػاج أف نعممػػو ىػػو أف رب فػػي مناسػػبة المثػػؿ مػػف أنػػو قػػوؿ ض 
وأف القػرآف ينػزه عنػوت ألف النػاس إذا ذكػرت أمثػاؿ القػرآف  ،سػائرًا أف ىػذا لػـ يػرد فػي القػرآف امعينة ثػـ صػار محكي ػ

محكػي سػائر يقصػد بػو تشػبيو حػاؿ الػذي  :يـوىػو قػول ،با  فػي اصػطالحيـمباشرة يتجو ذىنو إلى المثؿ عند األد
ذكر فيمػا يناسػبيا فت ػ ،قيمػت فػي مناسػبة معينػة ،"عمى نفسيا جنػت بػراقش"تقوؿ:  ،كي فيو بحاؿ الذي قيؿ ألجموح  

 ،اسػػبةىػػي قيمػػت فػػي من ،تقوليػػا فػػي مناسػػبات معينػػة ،"المػػبف عتِ ضػػي   الصػػيؼ  "تقػػوؿ مػػثاًل:  ،مػف الحػػوادث والوقػػائع
وأعظػـ مػف أف يتمثػؿ بقػوؿ قالػو  أجػؿ   -عػز وجػؿ-فيذا غير موجود في القػرآفت ألف اهلل  ،فتقاؿ فيما يصم  لذلؾ

ثـ صار الناس يرددونو عمى ألسنتيـ في كؿ ما شػابيو مػف  ،أعرابي أو أحد مف الناس في مناسبة مف المناسبات
  .د مف خمقومف أف يتمثؿ بكالـ أح اهلل أجؿ   ،المناسبات ويتمثموف بو

مف الناس يتبادر إلى ذىنو مف المثؿ ىذا المعنػى  امع أف كثيرً  ،فيذه األمثاؿ بيذا المعنى غير موجودة في القرآف
 ،يػذكر المثػؿ ويػذكر القصػة والمناسػبة التػي قيمػت فيػو ،نفت فيو كتػب األمثػاؿ عنػد األدبػا ىذا الذي ص   ،المشيور

ي عالقتػو المشػابية حتػى ذيف يطمقونػو عمػى المجػاز المركػب الػد البيػانيوعن ،فيذا نوع ،ىذا غير موجود في القرآف
تقػديـ رجػؿ  ال يوجػدمػع أنػو بيذا الشرط، تقوؿ لواحد متردد: ما لي أراؾ تقدـ رجػاًل وتػؤخر أخػرى،  ،فشا استعمالو

القػرآف  تأخير أخرى، لكف ىػذا مجػاز عنػدىـ مركػب، فيػذا غيػر موجػود فػي القػرآف، لكػف األمثػاؿ الموجػودة فػيال و 
  يذكروف ليا ثالثة أنواع: 

  .}َمَثُمُهْم َكَمَثِل اُلِذي اْسَتْوَقَد َلارًا أو بمفظ المثؿ  ،صرحت بأداة التشبيو ،حةيسمونيا األمثاؿ المصر  األوؿ: نوع ال
و معنػى مثػؿ معػروؼ ، ىذا فيػ[68]البقػرة: }اَل َفاِرٌض َواَل ِبْكٌر الذي يسمونو باألمثاؿ الكامنة، يعني:  :والنوع الثاني

  ".خير األمور الوسط" ،ما ىو؟
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، "خير األمػور الوسػط"ىذا فيو مثؿ يوافقو  [29]ااسػرا : }َواَل َتْجَلْل َيَدَك َمْغُموَلًة ِيَل  ُأُلِقَك َواَل َتْبُسْطَها ُكُل اْلَبْسِط 
 .ىذه يسمونيا األمثاؿ الكامنة

}َواَل َيِحيُق اْلَمْكُر  :مثؿ ،ممة قرآنية صارت تستعمؿ استعماؿ المثؿاألمثاؿ المرسمة وىي عبارة أو جالنوع الثالث: 
ر الناس يستعممونيا في كؿ مناسبة تصم  ليذا، يسمونيا األمثػاؿ المرسػمة، لكػف اص [43:]فاطر يُِّئ ِياُل ِبَأْهِمِه السُ 

ال ينطبؽ عمييا الثػاني وال الثالػث، ال ينطبػؽ  [43كبوت:]العن }َوَما َيْلِقُمَها ِياُل اْلَلاِلُموَن األمثاؿ التي قاؿ اهلل فييا: 
  وال ىذا. ،عمييا ىذا

 


