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 المقدمة

 نفسنا،أرور إن الحمد هلل، نحمده، ونستعينه، ونستغفره، ونعوذ باهلل من ش

 وأشهد أن ال ومن سيئات أعمالنا، من يهده هللا فال مضل، ومن يضلل فال هادي له،

 إله إال هللا وحده ال شريك له.

ى ناس إلن الوالصالة والسالم على جميع الرسل واألنبياء الذين بعثوا يردو

عليهم  ل وسلمهم صحقيقة الفطرة الواحدة، حيث الكلمة الواحدة، ال إله إال هللا، الل

سائر به ويعاً وعلى خاتمهم وسيدهم محمد صلى هللا عليه وسلم وعلى آله وصحجم

 من تبعهم من أهل التوحيد بإحسان إلى يوم الدين. 

 أما بعد،،،

 لعلمأن من أشرف العلوم الشرعية علم العقيدة والتوحيد، ألن شرف ا

وما  جوز لهما يوبشرف المعلوم، وعلم العقيدة يتناول العلم باهلل وصفاته وأفعاله، 

مفهوم هذا اليد بيمتنع عليه، وهذا هو ما بعث هللا به الرسل للناس كافة، فإن التوح

سل فما ء والرنبياهو مركز الرحى في أديان السماء جميعاً، والغاية األولى لبعثة األ

 اهم عنونه من نبي بعث في قومه إال ودعاهم أول ما دعا إلى توحيد هللا عز وجل

 الشرك وعاقبته.

ً وقد جاء مؤكداً لهذا المبدأ وعمل على نشره بين سائر الخلق ص اً  بريئحيحا

اءت ريم وجالك خالصاً من شوائب الشرك واإللحاد بكل معانيه  وأنواعه، فجاء كتابه

ً لمعانيه وجالًء لحقي اعتقاداً  قته،سنته المطهرة يدفعان عن حياض التوحيد بيانا

دة العبا حقاقوأسمائه وأفعاله مع كمال است بوحدانية هللا تعالى في ذاته وصفاته

ف   تكييل والوالتشريع له وحده سبحانه وتعالى من غير تشبيه وال تمثيل وال تعطي

ب الشوائو كل  فكانت العقيدة اإلسالمية في عهدها النبوي صافية المآخذ، سليمة من

سوله رة سنالتي ألمت بها من بعد ذلك، يأخذها المسلمون عن كتاب هللا تعالى و

كانوا ل  فصلى هللا عليه وسلم من غير شك أو تردد أو تأويل أو تشبيه أو تعطي

انيها ي معفيعتقدون بآيات الصفات اإللهية وأحاديثها النبوية دون أن يتصرفوا 

 بـتأويل أو غيره. 

رسول  ء عنفكانوا يؤمنون بما جاء عن هللا تعالى على مراد هللا وبما جا

   وسلم على مراد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم. هللا صلى هللا عليه

وقد كانت اآليات تنزل بالعقيدة واضحة دون لبس أو غموض، ولم يكن 

هناك أدنى شك أو شبهة لدى الصحابة في فهم هذه اآليات والتزام معانيها، بل 

هلل آمنوا بكل ما طلب منهم اإليمان به مع التصديق الجازم والتسليم الكامل، فأمنوا با

تعالى وتوحيده في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته وأفعاله، وبالقضاء والقدر 
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والبعث وبكل ما فيه، وبأن القرآن كالم هللا تعالى القديم، دون أن تثار لديهم أية 

تساؤالت مريبة حول آيات وأحاديث الصفات، وال قالوا بأن القرآن مخلوق أو غير 

اة المسلمين على عهد رسول هللا صلى هللا عليه مخلوق، وهكذا فقد استقامت حي

وسلم، بعيدة عن االختالف والشقاق وقد ظل الحال كذلك حتى وفاة الرسول عليه 

 . (1)الصالة والسالم

على  ارواسأما عصر الخلفاء الراشدين فإن الصحابة رضوان هللا عليهم قد 

 ترك ماه، وبأمر هللا ما سار عليه الرسول صلى هللا عليه وسلم من االهتمام بما 

 صلى هللا رسولنهي عنه، وكانوا في قضايا االعتقاد على ما كانوا عليه في حياة ال

ف، بل  تكييل والعليه وسلم، فلم يتعرضوا لها بتأويل وال تشبيه وال تمثيل وال تعطي

ً متفقين على إثبات ما جاء في كتاب هللا وسنة رسوله ا حة من لصحيكانوا جميعا

سلك لكوا من فسسبحانه وتعالى بما يتفق وذاته المقدسة، ثم جاء التابعو أوصاف هلل

 أواخر ى فيالصحابة في أصول الدين وفروعه، ولم يحدثوا بدعًة وال تأويالً، حت

ويل التأعصرهم أظهر الجعد بن درهم رأيه بالقول بخلق القرآن ونفي الصفات ب

بن  لجهمادر، وتتلمذ عليه والتعطيل وهو الذي ابتدع كذلك بدعة القول في الق

ر في عص اسيةصفوان وأخذ عنه آراءه، ثم جاء دور المعتزلة في أوائل الدولة العب

 المأمون فأخذوا هذه اآلراء وتأثروا بعلم الفلسفة. 

ح  برياأثراً وهكذا يبدو أنه قط ظهر في حياة المسلمين اتجاه فكري جديد مت

عقائد ات وارسية وما سواها من فلسفالفلسفة اليونانية وما تبعها من هندية وف

في مي واألمم السابقة، فثار غبار الشك وعصفت رياح الجدل في الوسط اإلسال

 اداتأواسط المسلمين الذين كانوا على منهاج واحد وسبيل متحد في االعتق

 واألحكام.

ي من سالموهكذا بدأت بعض االتجاهات الشاذة تطل برأسها على الواقع اإل

ً والالكالم في ا ً أو تأويالً وتشبيها ً وإثباتا  ي نصوصفخوض لصفات والقدر نفيا

ي لناس فان اكالوعد والوعيد والطعن في الصحابة أو الغلو فيهم إلى غير ذلك مما 

 عافية منه.

ً نحالً لكل منها من  ثم لم تلبث هذه االتجاهات أن تطورت لتصبح فرقا

لمين، كالخوارج والشيعة والمرجئة المقاالت واالعتقادات ما تخالف به جماعة المس

والجهمية وغيرها، وعلى أثر انتشار الفلسفة اليونانية وخاصة في عهد بني أمية 

                                                             

، دراسة عن الفرق في تاريخ 8-1/7( العقائد السلفية بأدلتها النقلية والعقلية، أحمد بن حجر آل بوطامي1)
 . 22المسلمين والخوارج والشيعة، د. أحمد محمد حلبي، ص
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والذي تولد عنه ظهور هذه الفرق بصورة أكبر نشأ علم الكالم كما هو معروف لدى 

المتأخرين ومؤرخي الفرق األمر الذي كان له أثره في دفع عجلة التفكير خاصة 

علق بقضايا األلوهية وما يتصل بها من أمور فبدأت قضية التأويل ألسماء هللا فيما يت

 وصفاته وأفعاله أقداره تحت دعاوى التنزيه أو غيره. 

لقرآن جه اوبال شك أن األسلوب األمثل والنهج األقوم هو المنهج الذي نه

 هذه والذي استخدمه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وصحبه الكرام في عرض

مر لم، األه وسالعقيدة الصافية من خالل كتاب هللا، وسنة رسول هللا صلى هللا علي

د ويل عنالتأ)الذي دفعني إلى أّن أشرع في إعداد هذه الدراسة فجاءت تحت عنوان: 

ً بين مفهوم الت عند  أويلالمتكلمين وموقف السلف منه من منظور عقدي( مقارنا

ً موقف ال المتكلمين ومفهومه في القرآن والسنة ن مسلف وعند السلف، ومبينا

مسألة ه التأويالت علماء الكالم  حتى يستبن أسهل المسالك وأوضح الطرق في هذ

هدف و الهالتي تتعلق بذات هللا سبحانه وتعالى وما يتصل بها من قضايا، هذا 

ل سأتناوم، والرئيسي من القيام بهذا العمل موضوع الدراسة الذي أضعه بين أيديك

اجهت لتي والمقدمة في نقاط متمثلة في أسباب اختيار الموضوع، والعقبات اهذه 

 ا يلي:ث كمالباحث والمنهج الذي اتبعته في كتابة هذا البحث، ومن ثم خطة البح
 

 أوالً: أسباب اختيار الموضوع:

سلمين الم يمكن القول بأننا لو أمعنا النظر في تاريخ الفكر العقدي عند

قضية  م إلىأكثر مذاهبهم وفرقهم قد ظهرت من اختالف أنظارهألدركنا في يسر أن 

فية ها وكيفهوممالذات اإللهية وما يتصل بها، ولذلك فقد تباينت مناهجهم في تحديد 

ي فقيدته عناء إثباته، فهم بين منزه، ومشبه، أو جامع بين التنزيه والتشبيه في ب

 ى.أخر بينهما من جهة هللا، أو هم بين معتمد على النقل أو العقل أو جامع

لعقدي كر اوإذا تقرر ذلك فإنه يجب على المشتغلين والمهتمين بدراسة الف

 الدور ذلك اإلسالمي، ودراسة الفرق والمذاهب اإلسالمية، أن يضعوا نصب أعينهم

ها من بتصل الرئيسي واألثر الحلبي الذي كان لمفهوم قضية الذات اإللهية وما ي

جلى نا تتهتشكيل أطر الفكر العقدي عند المسلمين ومن أسماء وصفات وأفعال في 

ً أهم البواعث والدوا يام لى القفع عأهمية هذه الدراسة التي أقدم لها وتظهر أيضا

يمكن  بذلكوبها، فما هذه الدراسة إال بسط وتفصيل لما أجملته في هذه الكلمات 

 القول بأن من أهم أسباب اختيارها: 

م قبل الخالف وانتشار الفلسفة وعلم الكالم والتأويل بيان عقيدة أهل اإلسال -1

 وخاصة في جانب اإللهيات.
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بيان أهم معالم المنهج السلفي في االستدالل على مسائل العقيدة مقارنة  -2

 بمنهج المتكلمين في مثل هذه القضايا. 

أن من أوجب واجبات طالب العلم والمعرفة بيان معتقد أهل السنة  -3

 ة في القضايا التي تتعلق بذات هللا.والجماعة خاص

بيان أن قضايا الذات اإللهية وما يتصل من أمور هي قضايا قد أوضحها  -4

 القرآن وحدد موقف العقل البشري منها. 

ما رجوته من الفائدة العلمية التي تعود على الباحث في مثل هذا  -5

ا ع ومالموضوع، فهو موضوع يتصل بأبواب عديدة في العقائد والفرو

 يلحق بها. 
 

 ثانياً: العقبات التي واجهت الباحث )صعوبات البحث(:

 إن كل باحث البد أن تواجهه بعض الصعوبات في سبيل الوصول إلى

ن هذه ال أالمعلومة بأدق تفاصيلها وبالتالي تحقيق الغاية التي يرمي إليها إ

ن فإ ى ذلكاإلشكاليات قد تختلف على قدر وأهمية المسألة موضوع البحث وعل

ل لى سبيعتية الباحث قد واجهته بعض الصعوبات يمكن اإلشارة إليها في النقاط اآل

 اإلجمال كما يلي: 

تشعب موضوع الدراسة ودخوله في أبواب شتى في العقائد والفروع مما  -1

ن كن مأخذ من الباحث جهداً ليس باليسير في الرجوع إلى أكبر عدد مم

 بموضوع البحث.  المصادر والمراجع المتعلقة

تعدد آراء علماء الكالم وتناقضها مع صعوبة فهمها، فهي في الغالب آراء  -2

 حيص.فلسفية ومنطقية تحتاج إلى إطالع واسع مع شيء من الدقة والتم

لمؤيدين رين والمنكاـــــ أن قضية التأويل من القضايا التي أثارت جدالً واسعاً بين 3

 اوية التي يرى أنها األسلم.لها والكل ينظر إليها من الز

 دتهاوتبقى أن أشير إلى المنهج الذي تسلكه هذه الدراسة في جمع ما

 العلمية وتسجيلها والذي تتضح معالمه في النقاط اآلتية: 

 منهج البحث: 

لقد اتبعت في هذه الدراسة المنهج الوصفي التحليلي الذي يقوم على  -1

 صوابواستخالص وجه الحق وال الوصف والتحليل والمقارنة بين اآلراء

لى عمكن أمنها مع الترجيح، وقد اعتمدت في أوجه المقارنة والترجيح ما 

ول األصالكتاب والسنة إنهما يمثالن المنبع الصافي لعقيدة اإلسالم و

 الملزمة لجميع المسلمين. 
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عزوت اآليات إلى سورها وأماكنها في المصحف مع إثباتها بالحاشية  -2

 مها. وبيان أرقا

خرجت األحاديث من مظانها المعتمدة من كتب السنة وقد تعاملت في الغالب  -3

 مع صحيح البخاري المطبوع مع فتح الباري وصحيح مسلم. 

التزمت التعريف بالفرق والطوائف الواردة في الرسالة بقدر المستطاع  -4

 وذلك لقوة صلتها بموضوع البحث. 

ف لغوي أو اصطالحي، مع كتابة بعض قمت بتعريف ما يحتاج إلى تعري -5

صص و تخالتعليقات والتوضيحات التي قد تشرح غامضاً أو تفسر مجماًل أ

 عاماً أو تقيد مطلقاً.

حرصت في الغالب على أن أنقل أقوال أهل العلم كما هي ألن ذلك أقرب  -6

عل ، ولإلطالع القارئ على الصورة الصحيحة لمواقف أصحاب هذه األقوال

ي خصوم فى الا يتطلبه المنهج العلمي في نقل أقوال أهل العلم وحتهذا هو م

 الرأي.

ً في ذلك أغلب  -7 ترجمت ألغلب األعالم الذين ورد ذكرهم في البحث متحريا

 مظانها في كتب التراجم.

حرصت على أن أضع عالمات الترقيم في أماكنها المناسبة إلبراز المعنى  -8

 المراد من مدلول الكالم.

ً وضعته بين عالمتي تنصيص هكذا "   "، وإذا  كل -9 كالم منقول نصا

لة إلحاتصرفت في النص تصرفاً يسيراً أشرت إلى ذلك في الحاشية عقب ا

 إلى بلفظ "بتصرف" أما إذا نقلت النص بالمعنى أو بتصرف كثير أشرت

 ق.ذلك في الحاشية قبل اإلحالة بلفظ "انظر" وذلك في صدر التوثي

ثم  المصدر أو المرجع ألول مرة أوثق له كامالً بذكر اسم الكتاب،عند ورود  -10

ة لطبعااسم المؤلف، ثم المجلد أو الجزء، ثم المحقق إن وحد، ثم رقم 

 وتاريخها، ثم دار النشر. 

في حالة أن يتكرر اسم المصدر أو المرجع غالباً ما اقتصر على ذكر اسم  -11

 .الكتاب والمؤلف مختصراً ومن ثم الصفحة

 ثالثاً: خطة البحث:

قد مة فاشتملت خطة البحث على مقدمة وأربعة مباحث وخاتمة، أما المقد

اجهت تي وذكرت فيها أهمية موضوع البحث، والدوافع إلى اختياره، والعقبات ال

 الباحث، ومن ثم منهج البحث الذي سارت عليه هذه الدراسة وخطتها.
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 القرآن والسنة.المبحث األول: معنى التأويل ومفهومه في 

 المبحث الثاني: الـتأويل عند المتكلمين وموقف السلف منه.

 المبحث األول: معنى التأويل ومفهومه في القرآن والسنة.

 صلنصولما كان تأويل نصوص القرآن والسنة يعد من أهم أسباب تعطيل ا

والخروج بها عن معانيها الظاهرة الواضحة وفق الفهم اللغوي  

 صحيح فقد تعرضت لمعنى التأويل في اللغة وعرفت به فيواالصطالحي ال

  وية.االصطالح الشرعي ألهل العلم، وأوضحت معناه في القرآن والسنة النب

 المبحث الثاني: الـتأويل عند المتكلمين وموقف السلف منه.

 ً هذا  طورةخوفي هذا المبحث تعرضت لقضية الـتأويل عند المتكلمين مبينا

ً المسلك في قضايا  ف ف السل موقالعقيدة والتي ربما ينتهي بها إلى التعطيل مبينا

 منه ومستعرضاً لبعض أقوالهم في ذلك.

ت ثم وصياأما الخاتمة فقد تعرضت فيها ألهم ما توصلت إليه من نتائج وت

 أتبعت ذلك بفهرس للمصادر والمراجع.

ف قومو وأحب أن أشير هنا إلى أن عرضي لقضية )التأويل عند المتكلمين

ما  ، بقدرلسلفالسلف منه( لم يكن استقصاًء لكل ما قاله المتكلمون، أو عبر عنه ا

معالم راك الى إدكان عرضاً لما يمكن أن يبين لنا مفردات كال المنهجين، ويعيننا عل

حده، ول هلل لكمااوالسمات التي ينبني عليها كل منهج، وال أدعي في ذلك كماالً، فإن 

ريت سر، وحسبي في ذلك أنني بذلت قصارى جهدي وتحوأن النقص من سمات الب

ما ماً، وإنعاولمعرفة الصواب ما أمكنني، فما كان من صواب فمن هللا تعالى فضالً 

ل أن أسأ كان من خطأ وزلل فمن نفسي والشيطان وإني الستغفر هللا منه، وهللا

الً لمنة أوواد يجعله خالصاً لوجهه الكريم وأن يثبته في موازين حسناتي، فله الحم

 و آخراً.
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 المبحث الأول

 معنى التأويل ومفهومه في القرآن والسنة

 ويحتوي على مطلبين:

 المطلب األول: معنى التأويل لغةً واصطالحاً.

 المطلب الثاني: الـتأويل في القرآن والسنة.

 المطلب األول

  ً  معنى التأويل لغةً واصطالحا

 أوالً: التأويل في اللغة.

اء  التأويلل أخطلل للله األله لول فللي تقريلر أصللولهم الفاسللدة،  (1)ر سلالح اسللتعمله أله 

وأهم ما يعتملدون عليله فلي االسلتدالل عللى مقلوالتهم، وهلو األسللوب اللذي يلجلأون 

 إليه في مصادمة النصوص وردها ردَّاً صريحاً، أو رد دالالتها وأحكامها ومعانيها. 

طلل لهلدم أصلول اإلسلالم والتأويل هو البلاب اللذي ولجلت بله جميلع فلرق البا

الجهمية أنكرت األسلماء والصلفات تحلت شلعار التأويلل، والمعتزللة أنكلرت  فالمعطلة

الصفات كلذلك تحلت شلعار التأويلل. والتأويلل بلالمعنى اللذي قصلدوه خلالف ملا عليله 

السلف، بل ردَّوه رداً قوياً وحرموه في العقيدة، ألن نصوص العقيلدة توقيفيلة غيبيلة 

تسليم هلل تعالى ولرسوله صلى هللا عليه وسلم ـ آي القرآن والسلنة وال مبناها على ال

مجال للعقول فيها، والتأويل الذي هو صرف لمعاني النصلوص الغيبيلة علن حقائقهلا 

المفهومة لدى المخاطبين مع نفي إدراك الكيفية إلى معلان  متوهملة هلو اصلطالح للم 

 .  (2)ألئمة المتبوعين من بعدهميكن معروفاً عن السلف من الصحابة والتابعين وا

ونظراً لهذا الغبش الفكلري اللذي سلاد الفكلر اإلسلالمي، بلل واأللفلاظ اللغويلة 

ذاتهللا، أصللبح مللن الواجللب الكشللف عللن معنللى كلمللة "تأويللل" كمللا هللي فللي اللغللة 

العربية، وفي القرآن الكريم وكما فهمهما النبي صلى هللا عليه وسلم وصحابته وملن 

لللى يللوم الللدين، مللع بيللان أن هللذه الكلمللة قللد تراكمللت عليهللا معللاني تللبعهم بإحسللان إ

حادثة بعيدة المطلب، وهذه المعلاني الحادثلة هلي التلي قلال بهلا أغللب علملاء العقائلد 

                                                             

الذين ال يكون معتقدهم معتقد أهل السنة والجماعة وهلم: الجبريَّلة، والقدريَّلة، واللروافض،  ( أهل القبلة1)
والخواراج، والمعطلة، والمشبهة، وكل منهم اثنا عشر فرقلة فصلاروا اثنتلين وسلبعين، التعريفلات، تلأليف 

هلـ، دار 816 السيد الشريف أبي الحسن علي بن محمد بن علي الحسين الجرجاني الحنفي، المتوفي سلنة
، المللل والنحلل، للشهرسلتاني 43م(، ص2003-هلـ 1424الكتب العلمية، بيروت، لبنان، الطبعة الثانية )

2/3-4  . 
( انظر: دراسات في األهواء والفرق والبدع وموقف السلف منها، تأليف د. ناصر بن عبلدالكريم العقلل، 2)

 .  321-320ص
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فللي القللرون المتللأخرة ، ضللاربين بداللللة اللفللظ كمللا عرفلله العللرب الخلَّللص عللرض 

 . (1)ت اآلراء وتباينتالحائط، ومن هذا الباب نشأ االختالف، ودخل الوهم، واضطرب

ها كلان فبالرجوع إلى أصل استعمال كلمة تأويل عند العلرب نجلد أن اسلتعمال

 يدور على معنيين: 

الرجوع والمآل والعاقبة والعود والمصير، وإللى هلذا التفسلير  المعنى األول:

ل بمعنى الرجوع حيث  (2)ذهب أئمة اللغة المتقدمين أمثال األزهري الذي ذكر أن األلو 

لللًع( جل الً بمعنلللى رل ول ألو  له بمعنلللى الرجلللوع وقلللد آل يللللؤه ، ونجلللده يقلللول: (3)قلللال: )األلو 

لللعل وعللللاد جل يالً، أي رل يلللل ملللن أّول يهلللؤّو ل تللللأو  )...التأو 
يلللل بمعنلللى المرجلللع (4) ... فالتأو 

ول إلى كذا، أي صار إليه(  .  (5)والمصير، مأخوذ من آل يلؤه

ول أي(6)ويقول ابن فارس آلل يلؤه كلم إللى  : )ول لل الحه رجع... ثم قلال: )يهقلال: أوَّ

عهه إليهم ل ه  أي أرجل ، أي رجلع إللى تللك الحاللة(7)أله  فل لل إذا تلخه جل آلل جسمه الرَّ ... (8)... ول

ثم قال ومن هذا الباب تأويل الكالم، وهو عاقبته وما يؤول إليه، وذلك كما في  قولله 

يللهه  تعالى:) ونل إ الَّ تلأ و  لاءلت  هلل  يلن ظهره ن  قلب له قللد  جل ينل نلسهوهه م  يلههه يلقهوله الَّذ  مل يلأ ت ي تلأ و  ۚ  يلو 

قّ  بّ نلا ب ال حل سهله رل أي ما يؤول إليه أمرهم  في وقت بعلثهم ونشلورهم أي علاقبتهم  (9()ره

 .(10)ومصيرهم(

                                                             

كر محمد بن عبدهللا بن العربي المعلافري اإلشلبيلي، المتلوفي سلنة ( قانون التأويل، لإلمام القاضي أبي ب1)
 -هللـ 1406هللـ، دراسللة وتحقيللق محمللد السللليماني، دار القبلللة للثقافللة اإلسللالمية، الطبعللـة األولللى)543

 .  230م(، ص1986
اسان ( محمد بن أحمد بن األزهر الهروي، أبومنصور، أحد األئمة في اللغة واألدب، مولده في هراة بخر2)

هـ، عني بالفقه فاشتهر به أوالً، ثم غللب عليله التبلر فلي العربيلة، فرحلل فلي طلبهلا، ملن كتبله: 282سنة 
 .  3/47، معجم المؤلفين 5/311هـ، األعالم، الزركلي 370تهذيب اللغة وغيرها، توفي بخراسان سنة 

يللق األسللتاذ إبللراهيم هللـ(، تحق370-هللـ 282( تهللذيب اللغللة، ألبللي منصللور محمللد بللن أحمللد األزهللري )3)
 .  437األبياري، دار الكاتب العربي، الجزء الخامس عشر، ص

 .  15/458( نفس المرجع 4)
 . 15/460( تهذيب اللغة 5)
( أحمد بن فارس بن زكريا القزويني الرازي أبوالحسين، من أئمة اللغة واألدب، أصله ملن قلزوين، ملن 6)

هلـ، 329وجامع التأويل فلي تفسلير القلرآن، كلان موللده سلنة تصانيفه: مقاييس اللغة، المجمل، الصاحبي،
 .  119-1/118، وفيات األعيان، البن خلكان1/193هـ، انظر: األعالم، الزركلي 395وتوفي سنة 

( معجم مقاييس اللغة، ألبي الحسين أحمد بن فارس بن زكريا، تحقيق وضبط عبدالسالم محمد هلارون، 7)
 .  159م(، المجلد األول، ص1991 -هـ 1411دار الجيل، الطبعة األولى )

 .  1/160( معجم مقاييس اللغة 8)
 (. 53( سورة األعراف، اآلية )9)
 .  1/162( معجم مقاييس اللغة 10)
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حيلث قلال: )التأويلل: هلو تفسلير ملا يلؤول  (1)وإلى مثل هلذا ذهلب الجلوهري

 .(2). وآل بمعنى رجع(إليه الشيء..

م ير الكللالالتفسللير والبيللان، قللال األزهللري: )...التأويللل تفسلل المعنىىى النىى ني:

ويلل: هلو ، وهو ما ذهلب إليله الجلوهري بقولله السلابق: )التأ(1)الذي تختلف معانيه(

 (2تفسير ما يؤول إليه الشيء()

 سلتعملي ويتضح مما سبق أن المعاجم اللغوية قد اتفق على أن لفظ: التأويل

 في معنيين هما: 

 األول: المرجع والمصير والع قبة. 

 الن ني: التفسير والبي ن. 

وهذان المعنيان هملا الللذان يلذكرهما المفسلرون فلي تفسليرهم للفلظ التأويلل 

يذكر عند تفسيره ألي آية القول في تأويل قوله تعلالى  (3)حيث نجد أن اإلمام الطبري

جمال الدين القاسمي نجده يقول: القلول فلي تأويلل  ، وكذلك الشيخ(4)ومراده التفسير

 . (5)قوله تعالى ومراده التفسير

وأما ملا وجلد ملن معنلى التأويلل بخلالف ملا ذكلر علن هلؤالء  المتقلدمين ملن 

أهل اللغة فهو قد وجد في عصور متأخرة ال يمكن أن يحتج بها في هذا المقلام وذللك 

مللل المرجللوح... أو هللو صللرف اآليللة كقلولهم التأويللل: )هللو حمللل الظللاهر علللى المحت

عن معناها الظاهر إللى معنلى تحتملله... أو قلولهم التأويلل: نقلل الكلالم علن موضلعه 

 .(6)إلى ما يحتاج في إثباته إلى دليل لواله ما ترك ظاهر اللفظ(

                                                             

( إسماعيل بن حماد الجوهري، أبونصر، لغوي، من األئمة، من أشهر كتبه الصلحاح، أصلله ملن فلاراب 1)
فطاف البادية وعاد إلى خراسلان، ثلم أقلام فلي نيسلابور إللى أن  ودخل العراق صغيراً، وسافر إلى الحجاز،

 .  1/313هـ، األعالم 393توفي سنة 
( الصلحاح تلاج اللغلة وصلحاح العربيلة، تلأليف إسلماعيل بلن حملاد الجلوهري، تحقيلق أحملد عبلدالغفور 2)

-1627، صم(، الجللزء الرابللع1979 -هللـ 1399عطللار، دار العلللم للماليللين، بيللروت، الطبعللة الثانيللة )
1628  . 

( هو محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب، اإلمام أبوجعفر الطبري، كان مولده بآمل طبرستان في 3)
هلـ، 310هـ، رحل إلى اآلفاق في طلب الحديث، واستوطن بغداد، وأقام بها إلى حين وفاته سنة 224سنة 

وطرقها، ملن تصلانيفه: جلامع البيلان فلي تأويلل آي  كان حافظاً لكتاب هللا، فقيهاً في األحكام، عالماً بالسنة
، 3/190القرآن، تاريخ اإلمم والملوك، تهذيب اآلثار، اخلتالف الفقهلاء، وغيرهلا، انظلر: معجلم الملؤلفين 

وملا  14/267، سلير أعلالم النلبالء، لللذهبي 6/69، األعلالم 146-11/145البداية والنهايلة، ابلن كثيلر 
 بعدها.  

يللان عللن تأويللل آي القللرآن، تللأليف أبللي جعفللر محمللد بللن جريللر الطبللري، المتللوفي ( انظللر: جللامع الب4)
 م(. 1988 -هـ 1408هـ، دار الفكر، بيروت، لبنان )310سنة

-هللـ1332( انظللـر: تفسيللـر القاسللمي المسللمى محاسللن التأويللل، تللأليف محمللد جمللال الللدين القاسللمي )5)
 هـ(، دار الفكر، بيروت.   1914

 .  215مام اللغوي السيد محمد مرتضى الزبيدي، المجلد السابع، ص( تاج العروس، لإل6)
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 متقدملة،فمثل هذه المعاني للم تسلتعمل مطلقلاً عنلد أهلل اللغلة فلي العصلور ال

تملللال عنلللى حملللل المعنللى ملللن االحتملللال اللللراجح إللللى االحممللا يؤكلللد بلللأن التأويلللل بم

روف المرجوح، هو أمر غريب على اللغة في عصرها الذهبي، وهلو أملر للم يكلن معل

ي ومللا عنلد علمللاء اللغللة ورواتهللا فللي عصللورهم المتقدملة إلللى القللرن الرابللع الهجللر

 قبله. 

 ونخللص مللن العللرض السللابق إلللى أن التأويلل فللي لغللة العللرب ال يخللرج عللن

 عنى الرجوع والمآل والعاقبة والمصير، أو معنى التفسير والبيان. م

 ن ني ً:التأويل اصطالح ً.

التأويل عند السلف مطابقاً للمعنى اللغوي المتقدم فهو عندهم بمعنى العاقبلة 

والرجوع والمصير، أو بمعنلى التفسلير والبيلان وهلو ملا أوضلحه ابلن تيميلة بقولله: 

ف فله معنيان: أحدهما: تفسير الكالم وبيلان معنلاه، سلواء )فأما التأويل في لفظ السل

وافق ظاهره أم خالفله، فيكلون التأويلل والتفسلير عنلد هلؤالء متقاربلاً أو مترادفلاً...، 

والمعنللى الثللاني فللي لفللظ السلللف وهللو الثالللث مللن مسللمى التأويللل مطلقللاً هللو: نفللس 

الفعلل المطللوب، وإن كلان  المراد بالكالم، فإن الكلالم إن كلان طلبلاً كلان تأويلله نفلس

 .(1)خبراً كان تأويله نفس الشيء والمخبر به(

وإلللى مثللل هللذا المعنللى أشللار أيضللاً بقوللله التأويللل: )يكللون بمعنللى التفسللير، 

كقللول كثيللر مللن المفسللرين عنللدما يفسللرون اآليللة، يقولللون: تأويللل قوللله تعللالى كللذا 

أولنلا الكلالم، أي جعلنلاه يلؤول وكذا، ثم يذكرون المعنى، وسمي التفسير تأويالً ألننلا 

ومنلله قللول يوسللف عليلله السللالم لمللا خللرَّ للله أبللواه وإخوتلله  (2)إلللى معنللاه المللراد بلله(

يلله   سجداً، قلال:) لذلا تلأ و 
قللالل يللا ألبللت  هلِ ًدا ل ول لَروا لللهه سهلجَّ خل ش  ول ي له  عللللى ال عللر  فللعل ألبلول رل ول

بّ ل لا رل علللهل لن  قلب لله قللد  جل يلايل م  ؤ  قًّلاره أي هلذا وقلوع رؤيلاي ألنله قلال ذللك بعلد أن  (3)(ي حل

  (4)سجدوا له(

                                                             

( األصول الفكرية للمناهج السلفية عند شليخ اإلسلالم تقلي اللين أحملد بلن عبلدالحليم بلن تيميلة الحرانلي 1)
هـ، تأليف الشيخ خالد عبدالرحمن العك، المكتلب اإلسلالمي، بيلروت، الطبعلة 728الدمشقي، المتوفي سنة 

 .  312م(، ص1995 -هـ 1415األولى )
( شرح العقيدة الواسطية، لشيخ اإلسالم ابن تيمية، شرحه سلماحة الشليخ محملد الصلالح العثيملين، دار 2)

 .  88هـ، المجلد األول، ص1419ابن الجوزي، المملكة العربية السعودية، الطبعة الخامسة 
 (. 100( سورة يوسف، اآلية )3)
 .1/98( شرح العقيدة الواسطية 4)
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فهلذا هلو التأويلل عنلد السللف أوفلي االصلطالح وهلو موافلق لملا فلي الكتلاب 

بقولله: )فالتأويلل فلي كتلاب هللا وسلنة رسلوله:  (1)والسنة كما قرر ذلك ابن أبي العلز

هللو عللين المخبللر بلله، وتأويللل  هللو الحقيقللة التللي يللؤول إليهللا الكللالم، فتأويللل الخبللر:

 .(2)األمر: نفس الفعل المأمور به(

فالتأويللل بمعنللى العاقبللة والمصللير أو التفسللير والبيللان مشللهور عنللد السلللف 

يقللول ابللن القلليم: )وأمللا التأويللل فللي اصللطالح أهللل التفسللير والسلللف مللن أهللل الفقلله 

 .(3)والحديث فمرادهم به معنى التفسير والبيان(

ى ذكلره أن التأويلل فلي اصلطالح السللف ال يخلرج علن معنلويظهر مما سبق 

معنللى لالعاقبللة والمللآل والمصللير، أو البيللان والكشللف والتفسللير وهللو بللذلك موافللق 

 التأويل في اللغة العربية. 
 

 المطلب الثاني

 التأويل في القرآن والسنة

 أوالً: التأويل في القرآن:
نلاه فلي اللغلة، غيلر أن هلذا معنى التأويل في القرآن الكريم ال يختلف علن مع

ال يبلللدو واضلللحاً تملللام الوضلللوح إال باسلللتقراء اآليلللات الكريملللة التلللي ور فيهلللا لفلللظ 
التأويل، ومن أقوال السلف في تفسير هذا اللفظ، والمتتبع للقرآن يجد أنه قد تكررت 
كلمة "التأويل" في القرآن في عدة سور، وتكرر ذكر كلمة التأويل في بعلض السلور 

مللدة كمللا فللي سللورة يوسللف والكهللف، وأول سللورة ذكللر فيهللا التللـأويل فللي أكثللر مللن 
تللابل  )القرآن الكريـم هـي سـورة آل عمران في قوله تعلالى: لل علللي لكل ال ك  ههلول الَّلذ ي ألن لزل

ينل ف للي قهلهللوب   للا الَّللذ  لمَّ اتح ل فلأ تلشلللاب هل للره مه أهخل تلللاب  ول هَم ال ك  للاتح ههللنَّ أ كلمل ح  ن للهه آيلللاتح مه ي لل ح م  م  زل ه 
ه  َّّ يلللللهه إ الَّ  لللللمه تلأ و  لللا يلع  مل يل للله  ل ول اب ت غللللاءل تلأ و  ن لللهه اب ت غللللاءل ال ف ت نللللة  ول لللا تلشللللابلهل م   ل فليلتَّب عهلللونل مل

لا يللذَّكَّره إ الَّ أهولهلو مل بّ نللا ل ول ن لد  رل لن  ع  نَّا ب ه  كهلل  م  ل م  يلقهولهونل آمل ونل ف ي ال ع  خه اس  الرَّ لل بللاب   ول ( األ 
(4). 

قللال ابللن كثيللر فللي تفسللير هلللذه اآليللة: )يهخبللر تعللالى أن فللي القللرآن آيلللات 
محكمات ههَن أم الكتلاب أي بينلات واضلحات الدالللة ال التبلاس فيهلا عللى أحلد، ومنله 

                                                             

( علي بن علي بن محمد بن أبلي العلز الحنفلي المشلقي، فقيله، كلان قاضلي القضلاة بدمشلق، ثلم باللديار 1)
المصرية، من مؤلفاته: شرح الطحاوية في العقيدة السلفية، التنبيه عللى مشلكالت الهدايلة، وغيرهلا، وللد 

 .  4/313هـ، انظر: األعالم 792هـ، وتوفي سنة 731سنة 
 -هلـ 731في العقيدة السلفية، تأليف علي بن عللي بلن محملد بلن أبلي العلز الحنفلي )( شـرح الطحاوية 2)

 .  152هـ(، تحقيق أحمد محمد شاكر، الدار السودانية للكتب، السودان، الخرطوم، ص792
 . 1/23( مختصر الصواعق المرسلة 3)
 (. 7( سورة آل عمران، اآلية )4)
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آيات أهخر فيها اشتباه في الداللة على كثير ملن النلاس أو بعضلهم فملن ردَّ ملا أشلتبه 
م محكملللة عللللى متشلللابهة عنلللده فقلللد اهتلللدى وملللن عكلللس إللللى الواضلللح منللله وحكَّللل

وهو معنى قوله صلى هللا عليه وسللم)فإذا رأيلتم اللذين يتبعلون ملا تشلابه  (1)انعكس(
وثبت عن ابن عبلاس أنله قال:التفسلير عللى  (2)منه فأولئك الذين سمى هللا فأحذرهم(

مللن لغاتهللا، أربعللة أنحللاء، فتفسللير ال يعللذر أحللد فللي فهملله، وتفسللير تعرفلله العللرب 
وتفسير يعلمه الراسخون في العلم، وتفسير ال يعلمله إال هللا، وروي علن ابلن عبلاس 
أنه قال: أنا ملن الراسلخين اللذين يعلملون تأويلله، وفلي الحلديث أن رسلول هللا صللى 

  .(4()3)هللا عليه وسلم دعا البن عباس فقلال: )اللهلم فقهله فلي اللدين وعلمله التأويلل(
حللق وصللدق وكللل واحللد منهمللا يصللدق اآلخللر ويشللهد للله ألن  فللالمحكم والمتشللابه

 .(5)الجميع من عند هللا وليس شيء من عند هللا بمختلف وال متضاد(
لبيلان واتضح من ذللك أن التأويلل ال يخلرج علن معنلى العاقبلة والمصلير أو ا

 والتفسير.
يللا  ) وهو نفس معنى التأويل اللذي ورد فلي سلورة النسلاء عنلد قولله تعلالى:

تهم  ف لي أليَ  ع  لن كهم  ل فللإ ن  تلنللازل لر  م  لم  أهول لي األ  سهلولل ول يعهلوا الرَّ ألط  ل ول َّّ يعهلوا  نهلوا ألط  ينل آمل لا الَّلذ  هل
ألح   ي لرح ول ل لكل خل

ر  ۚ ذلِ خ  م  اآل  ال يلو  نهونل ب اَّللَّ  ول م  سهول  إ ن  كهن تهم  تهؤ  الرَّ َّّ  ول َدوهه إ للى  ء  فلره سللنه شلي 
 .(6()  يالً تلأ و  

أخللرج ابللن جريللر الطبللري بسللنده عللن مجاهللد أنلله قللال فللي تفسيرها:)أحسللن 
 فآل المعنى إلى أصله في اللغة كما تقدم.(7)جزاًء وثواباً وخير عاقبة(

لعاقبللة ويتضللح مللن هللذا  أن لفللظ التأويللل لللم يسللتعمل إال بمعنللى المللآل والمرجللع وا
يللث  ألحادم وعاقبللة لهللم، أو مللآالً والمصللير، أو األثللر الخللارجي الللذي يقللع جللزاًء لقللو

رآن  فلي القلل النلاس وتعبيلراً لرؤيلاهم أي تفسليراً لهلا ممللا يلدل عللى أن معنلى التأويلل
 موافق لمعناه في اللغة واصطالح السلف.

                                                             

لحافظ عماد الدين، أبوالفداء إسماعيل بن كثير القرشي الدمشقي، ( تفسير القرآن العظيم، لإلمام الجليل ا1)
 .  344م(، الجزء األول، ص1985 -هـ 1405هـ، عالم الكتب، بيروت )774المتوفي سنة 

( أخرجه مسلم، كتاب العلم، بلاب النهلي علن إتبلاع متشلابه القلرآن، والتحلذير ملن متبعيله، والنهلي علن 2)
، أخرجله البخلاري، كتلاب تفسلير القلرآن، بلاب حلديث 4/2053، 2665االختالف في القلرآن، حلديث رقلم

 .  3/334، 4547النهي عن اتباع المتشابه رقم
 ( انظر: تخريج هذا الحديث في البحث. 3)
 .  347-1/346( تفسير القرآن العظيم، البن كثير 4)
 .1/347البن كثير  ( تفسير القرآن العظيم،5)
 (. 59( سورة النساء، اآلية )6)
هـ، دار 310( جامع البيان عن تأويل آي القرآن، تأليف أبي جعفر محمد بن جرير الطبري، المتوفي سنة7)

 .  152-151م(، المجلد الخامس، ص1988 -هـ 1408الفكر، بيروت، لبنان )



 - 3597 - 

 ن ني ً: التأويل في السنة:

التأويل في السنة ال يختلف عن معناه في اللغة والقلرآن فقلد ثبلت علن النبلي 

سلم أنه دعا لعبدهللا بن عباس فقال: )اللهلم فقهله فلي اللدين وعلمله صلى هللا عليه و

فالتأويل هنا كما هو ظاهر يراد به التفسير وبيلان معلاني اآليلات القرآنيلة  (1)التأويل(

وتوضلليح المللراد منهللا وهللو مللا عنللاه ابللن عبللاس بقوللله: )أنللا مللن الراسللخين الللذين 

 .(2)يعلمون تأويله(

ره عللللِى  يه وسللم فسلر قولله تعلالى:)وثبت عنه أنه صلى هللا عل قهلل  ههلول ال قللاد 

لكهم   يقل بلع ضل يهلذ  ليلعًا ول ل كهم  ألو  يلل ب سللكهم  ش  جه ت  ألر  ن  تلح  ق كهم  ألو  م  ن  فلو   ألن  يلب علثل علللي كهم  علذلابًا م 

م  يلف قلههونل  يلات  للعللَّهه فه اآل  ّر  ، فقال: )أملا إنهلا كائنلة وللم (3)( بلأ سل بلع ض  ل ان ظهر  كلي فل نهصل

، أي للم يحصلل، وللم يحلدث ملدلولها العمللي واللواقعي اللذي هلو (4)يأت تأويلها بعد(

 .  (5)عين تأويلها، والذي هو مصير المخاطبين وعاقبة أمرهم

ومن التأويل الذي ورد في السنة قول عائشة رضلي هللا عنهلا: )كلان رسلول 

ن يقللول فللي ركوعلله وسللجوده )سللبحانك اللهللم ربنللا هللا صلللى هللا عليلله وسلللم يكثللر أ

بّ لكل   يعنلي قولله تعلالى:) (6)ولك الحمد، اللهم أغفر لي، يتأول القرآن( لد  رل م  فلسللبّ ح  ب حل

ابًا هه ۚ إ نَّهه كلانل تلوَّ تلغ ف ر  اس   .(7)(ول

وسللم  ويظهر مما سبق ذكره أن التأويل فلي سلنة رسلول هللا صللى هللا عليله

لكلالم اإليهلا  التفسير والبيان، كما أنه جاء بمعنلى الحقيقلة التلي يلؤول قد ورد بمعنى

 وهو بمعنى العاقبة والمصير والمآل.

وهللذه المعللاني هللي التللي أكللدها السلللف حيللث إن للتأويللل عنللدهم  معنيللان:  

أحللدهما تفسللير للكللالم وبيللان معنللاه، سللواء وافللق ظللاهره أو خالفلله، فيكللون التأويللل 

ترادفين، وهو معنلى قلولهم: )إن العلملاء يعلملون تأويلله، يعنلي والتفسير على هذا م

القلرآن(، وملا يعنيله ابلن جريللر الطبلري بقولله فلي تفسلليره: )القلول فلي تأويلل قوللله 

                                                             

 ( انظر: تخريج هذا الحديث في البحث.1)
 . 1/347( تفسير القرآن العظيم، البن كثير 2)
 (. 65، اآلية )( سورة األنعام3)
 ( انظر: تخريج هذا الحديث في البحث. 4)
 .  240( قانون التأويل، مرجع سابق، ص5)
 ( انظر: تخريج هذا الحديث في البحث. 6)
 (.3( سورة النصر، اآلية )7)
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، ونحلو ذللك فلإن (1)تعلالى كلذا وكلذا(، وبقولله: )اختللف أهلل التأويلل فلي هلذه اآليلة(

 . (2)مراده التفسير

: )ثانيهملا: هلو نفلس الملراد (3)ول اللذهبيوأما في المعنى الثاني للتأويلل يقل

بالكالم، فإن كان الكالم طلبلاً كلان تأويلله نفلس الفعلل المطللوب، وإن كلان خيلراً كلان 

تأويله نفس الشيء المخبر به، وبين هذا المعنى والذي قبله فرق ظاهر، فالذي قبلله 

، ويكللون يكللون التأويللل فيلله مللن بللاب العلللم والكللالم، كالتفسللير، والشللرح واإليضللاح

وجود التأويل في القلب، واللسان، وله الوجود الذهني واللفظي والرسمي، وأما هلذا 

فالتأويل فيه نفس األملور الموجلودة فلي الخلارج، سلواء أكانلت ماضلية أم مسلتقبلة، 

 .  (4)فإذا قيل: طلعت الشمس، فتأويل هذا هو نفس طلوعها(

أي التأويلل: أن التأويلل  وهو ما أوضحه ابن تيميلة بقولله: )والمعنلى الثلاني

هو تفسير الكلالم سلواء وافلق ظلاهره أو للم يوافقله، وهلذا هلو التأويلل فلي اصلطالح 

جمهور المفسرين، وغيرهم، وهذا التأويل يعلمه الراسلخون فلي العللم، وهلو موافلق 

ن لهه آ لوقف من وقف من السلف على قوله تعالى:) تللابل م  لل علللي كل ال ك  يللاتح ههول الَّذ ي ألن زل

للا  ي لل ح فليلتَّب عهللونل مل م  زل ينل ف للي قهلهللوب ه  للا الَّللذ  لمَّ اتح ل فلأ تلشلللاب هل للره مه أهخل تلللاب  ول هَم ال ك  للاتح ههللنَّ أ كلمل ح  مه

ونل  للخه اس  الرَّ ه ل ول َّّ يللللهه إ الَّ  للللمه تلأ و  للا يلع  مل يل لله  ل ول اب ت غلللاءل تلأ و  ن للهه اب ت غلللاءل ال ف ت نلللة  ول ي  ف للتلشلللابلهل م 

ل م   كما نقل ذلك عن ابن عباس، ومجاهد، وغيرهم( ثم قلال: )والمعنلى الثاللث:  (5)(ال ع 

أن التأويل هو الحقيقة التي يلؤول الكلالم إليهلا، وإن وافقلت ظلاهره فتأويلل ملا أخبلر 

هللا به في الجنة من األكل والشرب واللبلاس والنكلاح وقيلام السلاعة وغيلر ذللك، هلو 

ا، ال مللا يتصلللور مللن معانيهلللا فللي األذهلللان، ويعبللر عنللله الحقللائق الموجللودة نفسللله

 .(6)باللسان، وهذا التأويل هو الذي ال يعلمه إال هللا(

ولذلك نجده يقول: )ولهذا كان قلول ملن قلال: إن المتشلابه ال يعللم تأويلله إال 

هللا حقاً، وقول من قال )إن الراسلخين فلي العللم يعلملون تأويلله( حقلاً، وكلال القلولين 

                                                             

 .  2-2/1( جامع البيان، للطبري 1)
 .  1/17( التفسير والمفسرون، للذهبي 2)
عالم أزهري كبير، عرف ببحوثله القيملة فلي منلاهج التفسلير، اغتيلل فلي  ( هو د. محمد حسين الذهبي،3)

هللـ، مللن مؤلفاتلله: االتجاهلات المنحرفللة فللي تفسلير القللرآن الكللريم، دوافعهللا 1397شلهر رجللب مللن العلام 
ودفعها، التفسير والمفسرون، الشريعة اإلسالمية دراسة مقارنة بين مذاهب أهل السنة ومذهب الجعفرية، 

وة والدعاة في العصر الحديث وكيفية التغلب عليها، أثر إقامة الحدود في استقـرار المجتمـع، مشكالت الدع
 –م 1977هـ = 1415 -هـ 1397وغيـرها، انظر: تكملة معجم المؤلفين، محمد خيـر رمضان يوسف، )

 .   474م(، ص1997-هـ1418م(، دار ابن حزم، بيروت، لبنان، الطبعة األولى )1995
 .  1/18ر والمفسرون، للذهبي ( التفسي4)
 (. 7( سورة آل عمران، اآلية )5)
 . 5/36( مجموع الفتاوى 6)
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عن السلف ملن الصلحابة والتلابعين لهلم بإحسلان( فاللذين قلالوا إنهلم يعلملون  مأثور

تأويلله ملرادهم بللذلك أنهلم يعلملون تفسلليره، ومعنلاه وإال لكلان النبللي صللى هللا عليلله 

وسلللم ال يعلللم معنللى مللا يقوللله مللن اآليللات واألحاديللث، ومللن قللال: إنهللم ال يعرفللون 

 . (1)ختص هللا بعلمها(تأويله، أرادوا به الكيفية الثابتة التي أ

ويتضلح ملن قللول ابلن تيميلة أن لفللظ التأويلل فلي كللالم السللف ال يلراد بلله إال 

التفسللير، أو الحقيقللة الموجللودة فللي الخللارج التللي يللؤول إليهللا الكللالم وهللي عاقبتلله. 

وإلى مثل ما ذهب إليه ابن تيمية في معنى التأويل ذهب إليه وقال بن ابن القيم حيث 

ل مللا أخبللر بلله هللا تعللالى عللن نفسلله وعللن اليللوم اآلخللر فهللو نفللس قللال: )وأمللا تأويلل

الحقيقة التي أخبر هللا عنها، وذلك في حق هللا هو كنله ذاتله وصلفاته التلي ال يعلمهلا 

غيره، ولهذا قال مالك: )االستواء معلوم والكيلف مجهلول(، وكلذلك قلال اإلملام أحملد 

 بلله عللن نفسلله وإن كنللا نعلللم وغيللرهم مللن السلللف: )إنللا ال نعلللم كيفيللة مللا أخبللر هللا

تفسيره ومعناه، وقد فسر اإلمام أحمد اآليلات التلي أحلتج بهلا الجهميلة ملن المتشلابه 

وقلال: )إنهلم تأولوهلا عللى غيلر تأويلهلا( وبلين معناهلا، وكلذلك الصلحابة والتللابعون 

فسللروا القللرآن وعلمللوا المللراد بآيللات الصللفات كمللا علمللوا المللراد مللن آيللات األمللر 

وإن لم يعلموا الكيفية، كما علملوا معلاني ملا أخبلر هللا بله فلي الجنلة والنلار والنهي، 

وإن لللم يعلمللوا حقيقللة كنهلله وكيفيتلله، فمللن قللال مللن السلللف: إن تأويللل المتشللابه ال 

يعلمه إال هللا بهذا المعنى فهو حق وأما من قال: إن التأويل الذي هلو تفسليره وبيلان 

غلللط، والصللحابة والتللابعون وجمهللور األمللة علللى المللراد منلله ال يعلملله إال هللا فهللو 

 .(2)خالفه(

و أويتضللح مللن ذلللك أن التأويللل عنللد السلللف هللو بمعنللى البيللان والتفسللير، 

 مللر وهللوبمعنللى العاقبللة والمصللير وهللذا إذا قصللد منلله الحقيقللة التللي يللؤول إليهللا األ

هللا حوالوأ معرفللة الكيفيللة ممللا يتعلللق بللذات هللا وصللفاته واألمللور الغيبيللة كالقيامللة

راً إال فلاً وقلدوالبعث والنشور والجنة والنلار وغيرهلا، فهلذا النلوع ال يعللم حقيقتله كي

وتبلين ،ون ذللك هللا عّز وجل، وإذا أريد به معرفة تفسيره وبيانه فإن أهل العللم يعلمل

م ن الكللريملن ذللك أن التأويلل عنلد السللف موافلق لمعنلاه فلي اللغلة ومعنلاه فلي القلرآ

 والسنة . 

 

 

                                                             

 .  5/347( مجموع الفتاوى 1)
 . 1/130( مختصر الصواعق المرسلة 2)
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 حث الثانيالمب

 مفهوم التأويل عند المتكلمين وموقف السلف منه

 يحتوي على مطلبين:

 المطلب األول: التأويل عند المتكلمين.

 المطلب الن ني: موقف السلف من مفهوم التأويل عند المتكلمين.

 لالمطلب األو                                                    

 التأويل عند المتكلمين                                      

لقد كان الصحابة رضلي هللا علنهم فلي عصلر الرسلول صللى هللا عليله وسللم 
يتلقون القرآن منه، فيقرؤونه ويتفقهون فيه، وما أشكل عليهم سألوا الرسلول صللى 
هللا عليللله وسلللللم عنلللله، واطمللللأنوا إللللى تفسلللليره وائتمللللروا بللللأوامره، واسترشللللدوا 

وا حالله، وحرموا حرامه، ولم يتجاوزوا حدوده، وآمنوا بما فيه من بإرشاداته، فأحل
أسللماء هللا وصللفاته، ، كمللا آمنللوا بمللا أخبللر الرسللول صلللى هللا عليلله وسلللم عللن هللا 
وأسمائه وصفاته وعن الدار اآلخرة، وعما اشتملت عليله ملن بعلث وحسلاب، ونعليم 

ع واالمتثللال ونهايللة وعللذاب، فللأذعنوا ألوامللره وهللم فللي كللل ذلللك فللي غايللة الخضللو
اليقين واإليمان، مع كمال فهمهم للمبنى والمعنى من القرآن والسنة، لم يفرقلوا بلين 
آيات األوامر والنواهي وبين آيات توحيده سبحانه وتعلالى ونعوتله بأسلمائه الحسلنى 

 . (1)وصفاته العليا إلى أن انتقل النبي صلى هللا عليه وسلم إلى الرفيق األعلى
ر الخلفلاء فلإن الصلحابة رضلوان هللا علليهم قلد سلاروا عللى ملا أما فلي عصل

سار عليه الرسول صلى هللا عليه وسلم من االهتمام بملا أملر هللا بله، وتلرك ملا نهلي 
عنه، فكانوا فلي األملور االعتقاديلة عللى ملا كلانوا عليله فلي حيلاة الرسلول صللى هللا 

ف كملا حصلل فلي بعلض عليه وسللم، فللم يتعرضلوا للتأويلل وللم يحصلل بيلنهم اخلتال
الفروع العملية، بل كانوا كلهلم متفقلين عللى إثبلات ملا جلاء فلي كتلاب هللا وفلي سلنة 
رسوله الصحيحة من أوصاف هللا سبحانه وتعالى بما يتفق وذاتله المقدسلة، ثلم جلاء 

وال  (2)التابعون فسلكوا مسلك الصحابة في أصول الدين وفروعه، وللم يحلدثوا بدعلة
واخللر عصلرهم، أظهللر الجعللد بللن درهلم رأيلله بللالقول بخلللق القللرآن تلأويالً حتللى فللي أ

ونفي الصفات وتعطيلها، وهو أول من حفظ عنه هذه المقالة فلي اإلسلالم وهلو اللذي 
ابتدع بدعة القلول فلي القلدر، وتتلملذ عليله الجهلم بلن صلفوان وأخلذ عنله آراءه، ثلم 

                                                             

 "بتصرف".   8-1/7( العقائد السلفية بأدلتها النقلية والعقلية، أحمد بن حجر آل يوطامس 1)
ء وضعه ال عن مثال، ومنه قولهم: أبدعت الشيء قوالً أو فعالً، إذا ابتدأتله ال ( البدعة: من ابتداء الشي2)

عن سابق مثال، ومنه اشتقت البدعلة، والبدعلة كلل محدثلة، والمبتلدع اللذي يلأتي أملراً عللى شلبه للم يكلن 
ه أحلدث ابتدأه إياه، وكل من أنشأ ما لم يسبق إليه قيل له: أبدعت، ولهذا قيل لمن خالف السنة مبتلدع، ألنل

، تهلذيب 210-1/206في اإلسلالم ملا للم يسلبقه إليلـه السللـف، انظلـر: معجلم مقلاييس اللغلة، البلن فلارس
، وأمللا البدعللة فللي االصللطالح: فهللي طريقللة فللي الللدين مخترعللة تضللاهي 241-2/240اللغللة، لهزهللري

بالغة في التعبد هلل الشرعية يقصد بالسلوك عليها ما يقصد بالطريقة الشرعية، أو يقصد بالسلوك عليها الم
 .     37-1/36سبحانه، االعتصام، للشاطبي 
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، فأخللذوا هللذه (1)نجللاء دور المعتزلللة فللي أوائللل الدولللة العباسللية فللي عصللر المللأمو
اآلراء وتللأثروا بعلللم الفلسللفة، فللزادوا ونقصللوا، واخترعللوا لهللم مللذهباً جديللداً حتللى 

 .    (2)دعوا الناس إلى القول بخلق القرآن
وهللذا إن دّل إنمللا يللدل علللى أن عصللر الصللحابة وكبللار التللابعين إلللى نهايللة 

لقواعلد العقليلة القرن األول الهجري لم تظهر بدعة معارضة النصوص بالمقاييس وا
والفلسفية حتـى بدأت أصل الجهمية التي أظهرها الجعد بن درهم، قال شليخ اإلسلالم 
بللن تيميللة: )ومعلللوم أن عصللر الصللحابة وكبللار التللابعين لللم يكللن فلليهم مللن يعللارض 

، والمرجئة (3)النصوص بالعقليات، فإن الخوارج والشيعة حدثوا في آخر خالفة علي
عصللر الصللحابة، وهللؤالء كللانوا ينتحلللون النصللوص،  والقدريللة حللدثوا فللي أواخللر

ويستدلون بها على قولهم، ال يدعون أنهم عندهم عقليات تعارض النصلوص، ولكلن 
لمللا حللدثت الجهميللة فللي أواخللر عصللر التللابعين، كللانوا هللم المعارضللين للنصللوص 
برأيهم، ومع هذا كانوا قليلين مقموعين في األمة وأولهم الجعد بلن درهلم ضلحى بله 

 .(4)د بن عبدهللا القسري(خال
ويتضح ملن ذللك أن ظلاهرة تأويلل النصلوص للم تظهلر إال فلي أواخلر عصلر 

 .  (5)التابعين من أوائل المائة الثانية عندما حدثت بدعة الجهمية منكرة الصفات
ويبلللدو أن هلللذا هلللو التأويلللل اللللذي أنكلللروا بللله صلللفات هللا تعلللالى وأولوهلللا 

ل ابللن تيميلة: )فهللم يفسلرون القللرآن بللرأيهم وصلرفوها عللن ظاهرهلا المللراد، كملا قللا
وتأويلهم من غيلر اسلتدالل بسلنة رسلول هللا صللى هللا عليله وسللم وأقلوال الصلحابة 
والتابعين الذين بلغهلم الصلحابة معلاني القلرآن كملا بلغلوهم ألفاظله، ونقللوا هلذا كملا 

سللوله نقلللوا هللذا، لكللن أهللل البللدع يتللأولون النصللوص بتللأويالت تخللالف مللراد هللا ور
صلى هللا عليه وسلم، ويدعون أن هذا التأويل الذي يعلمه الراسلخون، وهلم مبطللون 

 .  (6)في ذلك... وال سيما تأويالت أهل الكالم المحدث من الجهمية والقدرية وغيرهم(

                                                             

( عباهلل بن هارون الرشيد بن محمد المهدي بن أبي جعفر المنصور، أبوالعباس، سابع الخلفاء من بنلي 1)
هلـ، فأكملل ملا بلدأه جلده المنصلور ملن 198العباس في العراق، ولي الخالفلة بعلد خللع أخيله األملين سلنة 

هلـ، انظلر: 218هلـ، وتلوفي سلنة170علم والفلسلفة وحلض النلاس عللى قراءتهلا وللد سلنة ترجمة كتب ال
 .  4/142األعالم، للزركلي 

 .  9-1/8( العقائد السلفية بأدلتها النقلية والعقلية 2)
( علي بن أبي طالب بن عبدالمطلب الهاشمي القرشي، أبوالحسن أمير المؤمنين، رابع الخلفاء الراشين، 3)

رة المبشرين، وابن علم النبلي صللى هللا عليله وسللم وصلهره، أحلد أبطلال اإلسلالم، وملن أكبلار وأحد العش
الخطباء والعلماء، وأول الناس إسالماً بعد خديجة رضلي هللا عنهلا، تربلى فلي حجلر النبلي صللى هللا عليله 

هـ، 35عفان سنة  وسلم ولم يفارقه، وكان اللواء بيده في أكثر المشاهد، ولي الخالفة بعد مقتل عثمان بن
 .  296-4/295هـ، األعالم، للزركلي 40هـ قبل الهجرة، وقتله عبدالرحمن بن ملجم سنة 23و ولد سنة 

ءه تعارض العقل والنقل، البن تيمية 4)  . 55/244( دلر 
 .  309-1/308( منهاج السنة النبوية، لالبن تيمية 5)
 .  7/37( نفس المرجع 6)
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ويتضح من ذلك أن التأويلل اللذي يقصلده ابلن تيميلة هلو ملا اصلطلحوا عليله 
عضللده دليللل يصللير بلله أغلللب علللى الظللن مللن بقللولهم: )التأويللل عبللارة عللن احتمللال ي

 .  (1)المعنى الذي يدل عليه الظاهر(
أو قولهم التأويل هلو: )صلرف الكلالم علن ظلاهره إللى وجله يحتملله، أو هلو 

، ولللذلك نجللدابن تيميللة (2)إخللراج اللفللظ مللن الداللللة الحقيقيللة إلللى الداللللة المجازيللة(
المتكلملة والمتصلوفة ونحلوهم يقلول: )التأويلل فلي علرف المتلأخرين ملن المتفقهلة و

هو صرف اللفظ عن المعنى الراجح إلى المعنى المرجوح لدليل يقترن بله، وهلذا هلو 
. وهو ما ذهب إليله (3)التأويل الذي يتكلمون عليه في أصول الفقه، ومسائل الخالف(

الذهبي في حديثه عن التأويل عند المتأخرين من المتفقهة والمتكلملة وغيلرهم حيلث 
لتأويللل عنلد هللؤالء جميعلاً هللو صلرف اللفللظ علن المعنللى اللراجح إلللى المعنللى قلال: )ا

المرجلوح للدليل يقتلرن بله، وهلذا هلو التأويللل اللذي يتكلملون عليله فلي أصلول الفقلله 
 .(4)ومسائل الخالف(

إال أن القلول بلأن التأويللل هلو صلرف اللفللظ علن المعنلى الللراجح إللى المعنللى 
الحقيقية إلى الداللة المجازية هلو اصلطالح للم  المرجوح، أو إخراج اللفظ من الداللة

يعرفه السلف، بل إن حقيقة هذا القول ترجع وتفضي فلي النهايلة إللى تعطيلل صلفات 
هللا تعالى وتحريف نصوص الكتاب والسنة وإبطال ما دلت عليه كما يقول ابن القيم: 

 عقليللاً وال )وإذا علللم أن تقسلليم األلفللاظ إلللى حقيقللة ومجللاز للليس تقسلليماً شللرعياً وال
لغويللاً، فهللو اصللطالح محللض، وهللو اصللطالح حللدث بعللد القللرون الثالثللة المفضلللة 
بلللالنص، وكلللان منشلللؤه ملللن جهلللة المعتزللللة والجهميلللة وملللن سللللك طلللريقهم ملللن 

 .(6)ويلزم منه تعطيل األلفاظ عن داللتها على المعاني التي تدل عليها (5)المتكلمين(
اج معلاني النصلوص وصلرفها علن حقائقهلا فطريقة المتكلمين هذه تنتهي إلى استخر

بأنواع المجازات وغرائب اللغات، ومستكرهات التأويالت، وهذا الظن الفاسلد أوجلب 
تلللك المقالللة التللي مضللمونها نبللذ الكتللاب والسللنة وأقللوال الصللحابة والتللابعين وراء 
ظهورهم ، فجمعوا بين الجهل بطريقة السلف والكلذب علليهم وبلين الجهلل والضلالل 

يب طريقة الخلف، وسلبب ذللك اعتقلادهم أنله لليس فلي نفلس األملر صلفة دللت بتصو
عليها هذه النصوص، فلما اعتقدوا التعطيل وانتقاء الصلفات فلي نفلس األملر، ورأوا 

                                                             

 .  1/387ل، للغزالي ( المستصفى من علم األصو1)
 وما بعدها.  182( أساس التقديس في علم الكالم، للرازي، ص2)
( األصول الفكرية للمناهج السلفية عند شيخ اإلسلالم ابلن تيميلة، تلأليف الشليخ خاللد عبلدالرحمن العلك، 3)

 . 312ص
  
 .  1/18( التفسير والمفسرون، للذهبي 4)
 .  2/273( مختصر الصواعق المرسلة 5)
 .  2/274( نفس المرجع 6)
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أنله البلد للنصلوص ملن معنلى ظللوا متلرددين بلين اإليملان بلاللفظ وتفلويض المعنلى، 
 .(1)وهذا الذي هو طريقة السلف عندهم

فليهم: )وللذلك تجلدهم يتلأّولون كلل دليلل خلالف  (2)مام الشاطبىولذلك قال اإل
ينل   هواهم، ويتبعون كل شبهة وافقت أغراضهم، أال ترى إلى قولله تعلالى:) لا الَّلذ  لمَّ فلأ
يل له  () اب ت غللاءل تلأ و  ن هه اب ت غللاءل ال ف ت نللة  ول ا تلشلابلهل م  ي  ح فليلتَّب عهونل مل م  زل ف ي قهلهوب ه 

لهلم  (فأثبلت 3
الزي  أوالً، وهو الميل عن الصواب، ثم إتباع المتشابه وهلو خلالف المحكلم الواضلح 
المعنى، الذي هو أم الكتاب ومعظمه، ومتشابهه على هذا قليل، فتركوا إتباع المعظلم 
إلى إتباع األقل المتشابهة الذي ال يعطي مفهوماً واضحاً ابتغاء تأويله، وطلباً لمعنلاه 

 هللا، أو يعلمه هللا والراسخون في العلم، وليس إال برده إلى المحكلم الذي ال يعلمه إال
 .(4)ولم يفعل المبتدعة ذلك(

ويتضح ملن ذللك أن دعلاة التأويلل ملن الجهميلة والمعتزللة واألشلاعرة وملن 
وافقهم لما قرأوا الكتب اليونانية الفلسفية، وتشبعوا بمبادئها، ورسخت فلي أذهلانهم 

ا أن هنللاك آيللات وأحاديللث تللنص علللى صللفات هللا سللبحانه قواعللدها، نظللروا فوجللدو
وتعالى، وبحسب ما قرأوا وفهموا من تلك العلوم أن هذه الصفات ال تنبغي أن تكلون 
هلل، ذلك اإلله الذي تصوروه بحسب معلوماتهم الفلسفية، فبقوا أو أصبحوا في حيرة 

يلة والفلسلفية، وعنلد من أمرهم بلين الكفلر بلاهلل وبلين القلرآن وبلين معلوملاتهم العقل
ذلللك اختللاروا مللنهج التأويللل آليللات الصللفات زاعمللين تنزيلله هللا سللبحانه وتعللالى عللن 
مشلابهة المخلوقللات، واتخلذوا المجللاز مطيلة لهللم، وأسسلوا قاعللدة هلي: إذا تعللارض 
العقللل والنقللل قللدم العقللل علللى النقل،وبهللذه األقاويللل السللاقطة والشللبه الواهيللة ردوا 

وها بالتأويالت الباطلة وهو ما أوضلحه ابلن خللدون بقولله: )ثلم آيات الصفات، وقابل
لما كثرت العلوم والصنائع وولع النلاس بالتلدوين والبحلث فلي سلائر األنحلاء، وأللف 
المتكلمون في التنزيه، وحدثت بدعة المعتزلة في تعميم هذا التنزيه فلي أي أسللوب، 

والحياة، زائدة على أحكامها،  فقضوا بنفي صفات المعاني من العلم والقدرة واإلرادة
لما يلزم ذلك من تعدد القديم بلزعمهم، وهلو ملردود بلأن الصلفات ليسلت علين اللذات 
وال غيرهللا، وقضللوا بنفللي صللفة اإلرادة فلللزهم نفللي القللدر ألن معنللاه سللبق اإلرادة 
للكائنات وقضوا بنفي السلمع والبصلر لكونهملا ملن علوارض األجسلام، وهلو ملردود 

لبينلة فلي ملدلول هلذا اللفلظ، وإنملا هلو إدراك المسلموع أو المبصلر، ولعدم اشلتراط ا

                                                             

 .  1/20( مختصر الصواعق المرسلة 1)
( هلو إبللراهيم بللن موسللى بللن محمللد اللخمللي الغرنللاطي، أبوإسللحاق الشللهير بالشللاطبي، فقيلله، أصللولي، 2)

هلـ، معجلم 790لغوي، محدث، مفسر، من مؤلفاته: الموافقات في أصول األحكام، واالعتصام، توفي سنة 
 .  1/77المؤلفين 

 (. 7ة آل عمران، اآلية )( سور3)
( االعتصام، للعالمة المحقق األصولي النّظار اإلملام أبلي إسلحاق إبلراهيم بلن موسلى بلن محملد اللخملي 4)

 . 143الشاطبي الغرناطي، المكتبة التجارية الكبرى بمصر، الجزء األول، ص
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وقضوا بنفي الكالم لشبه ما في السمع والبصلر، وللم يعقللوا صلفة الكلالم التلي تقلوم 
 .(1)بالنفس، فقضوا بأن القرآن مخلوق وذلك بدعة صرح السلف بخالفها(
 ة تنزيلهمسلألويبدو أن الشبهة التي ألجأت أكثلر المتكلملين إللى التأويلل هلي 

ث األحاديلالمولى عّز وجل عن مشلابهة مخلوقاتله، وللذلك لجلأوا إللى تأويلل اآليلات و
ا التللي ورد فيهللا وصللف هللا سللبحانه وتعللالى بللبعض صللفات مخلوقاتلله وهللذا هللو ملل

 نلتمسه من خالل عرضنا لبعض تأويالتهم. 
 أوالً: المعتزلة: 

حد تعطيل هللا عن صلفاته أما المعتزلة فقد غلوا في التنزيه حتى وصلوا إلى 
ونفيها عنه عن طريق التأويلل وهلو ملا يبلدو واضلحاً فلي حلديث القاضلي عبلدالجبار 

لل  )عن الصفات والرد على مخالفيه حيث قال في قوله تعالى: لا ألن لزل ده ب مل ه يلش لهل َّّ لن   ك 
للِ

كل  دهونل ۚ ول ئ كلةه يلش هل الل ال مل ه  ل ول ل م  للهه ب ع  يدً إ للي كل ل ألن زل ه الل   وقولله تعلالى:) (2)ا( فلِى ب اَّللَّ  شلله  َّّ
ض   لر  لا ف لي األ  مل ات  ول اول ا ف ي السَّلمل مح ۚ للهه مل الل نلو  نلةح ول ذههه س  َي ال قليَومه ۚ الل تلأ خه هل إ الَّ ههول ال حل

 ل إ للِ
للا بلللي   للللمه مل هه إ الَّ ب إ ذ ن لله  ۚ يلع  ن للدل للفلعه ع  للن  ذلا الَّللذ ي يلش  يطهللونل مل الل يهح  للم  ل ول ل فلهه للا خل مل م  ول يه  نل ألي للد 

ا شلاءل  ه  إ الَّ ب مل ل م  ن  ع  ء  م  ب شلي 
وبما يستدلون بالسمع عللى إثبلات القلدرة هللا تعلالى  (3( )

( فيقولون: وإنه تعالى قال:) لعهونل وس  إ نَّلا للمه لي لد  ول اءل بلنلي نلاهللا ب أ السَّلمل ول
 وقولله تعلالى: (4

للم  ( م  ۚ كللانهوا ههلم  ألول لن  قللب ل ه  ينل كللانهوا م  وا كلي فل كلانل علاق بلةه الَّلذ  ض  فليلن ظهره لر  وا ف ي األ  يره يلس 
اق   لن  ول َّّ  م  نل  ا كلانل للههم  م  مل م  ول ه ب ذهنهوب ه  َّّ ذلههمه  لخل ض  فلأ لر  آثلاًرا ف ي األ  ةً ول م  قهوَّ ن هه (  ألشلدَّ م 

صل في الجلواب علن ذللك أن االسلتدالل بالسلمع عللى هلذه المسلألة ، ثم قال: )واأل(5)
غير ممكن، ألن صحة السمع ينبني على كونه عدالً حكماً، وكونه حكيملاً ينبنلي عللى 

 .(6)أنه تعالى عالم لذاته، فكيف يصح ذلك(
ثم قال في تأويل هذه اآليات: )ثلم يقلال لهلم ال تعللق لكلم بالظلاهر، أي ظلاهر 

تهم عللن الظلاهر فلسللتم بالتأويللل أوللى منللا، فنحمللله عللى وجلله آخللر اآليلات وإذا عللدل
ه  ل( يوافق الداللة العقلية فنقول: قوله تعالى:) ل م  للهه ب ع  ألن زل

أي وهو عالم به، وقولله  (7)
ل م  ل  تعالى:) م  ب ع  يطهلونل  أي ونحن عالمون به، وقوله تعلالى:) (8() فلللنلقهصَّنَّ علللي ه  الل يهح  ول
(ب شلي   ه  ل م  ن  ع  أي معلوماته، والعلم قد يسلتعمل فلي العلالم ملرة، وفلي المعللوم  (9) ء  م 

ثلم قلال: )ثلم نقلول: قولله  (10)مرة أخرى، يقال جلري هلذا بعلملي، أي وأنلا علالم بله(

                                                             

 .368-367( مقدمة ابن خلدون، ص1)
 (. 166( سورة النساء، اآلية )2)
 (. 255البقرة، اآلية )( سورة 3)
 (. 47( سورة الذاريات، اآلية )4)
 (. 21( سورة غافر، اآلية )5)
 . 212-211( شرح األصول الخمسة، لقاضي القضاة، عبدالجبار بن أحمد، ص6)
 (. 166( سورة النساء، اآلية )7)
 (. 7( سورة األعراف، اآلية )8)
 (. 255( سورة لبقرة، اآلية )9)
 .  212لخمسة، للقاضي عبدالجبار، ص( شرح األصول ا10)
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ةً  تعالى:) م  قهوَّ ن هه ال يجوز حمله عللى ظلاهره، ألن الشلدة والصلالبة إنملا  (1()ههم  ألشلدَّ م 
سللام وهللا تعللالى للليس بجسللم، فيجلب حمللله علللى وجلله يوافللق داللللة تسلتعمل فللي األج

ةً  العقللل، فنقللول: قوللله:) م  قهللوَّ للن هه ( المللراد بلله وصللف اقتللداره وأنلله أقللدر ههللم  ألشلللدَّ م 
 .(2)القادرين(

ويبدو أن الشبهة التي أدت بالمعتزلة إلى تأويل هلذه الصلفات هلي اعتقلادهم 
 لمخلوقاتلله وهلللو محلللال، قلللال القاضلللي أن إثبللات هلللذه الصلللفات يقتضلللي مماثللللة هللا

عبدالجبار: )فلو كان له علم قديم لوجبت مماثلته له فلي كلل صلفة ألن االشلتراك فلي 
، ولللذلك (3)صللفة مللن صللفات الللذات يوجللب الشللركة فللي سللائرها ويوجللب المماثلللة(

نجدهم أولوا سائر الصفات الخبرية من الوجه والعين واليد، فقلد أوللوا صلفة الوجله 
لهه( هي ذات هللا تعالى ولذلك قالوا في قوله تعاللـى:) بأنها هل ج  ء  هلال لكح إ الَّ ول كهلَل شللي 

(4) 
قللالوا: )فاثبللت لنفسلله الوجلله، وذو الوجلله ال يكللون إال جسللماً، وجوابنللا عللن هللذا أن 

، قللال عبللدالجبار: )والوجلله بمعنللى (5)المللراد بلله كللل شلليء هالللك إال ذاتلله أي نفسلله(
 .(6)، يقال: وجه هذا الثوب جيد أي ذاته جيدة(الذات مشهور في اللغة

وكلذلك صلفة  (8)يقلول: )هلل وجله هلو هلو( (7)وكان شيخهم أبوالهذيل العالف
نلعل علللِى علي ن ي العين التي وردت في قوله تعالى:) ل تهص  ، فأثبت أن لله علين غيلر (9( ) ول

ي عبلدالجبار حيلث أن المعتزلة أولوا العلين هنلا بمعنلى العللم وهلو ملا قلال بله القاضل
قال: )واألصل في الجواب عن ذلك أن المراد به لتقع الصنعة على علمي، والعين قد 

 .(10)ترد بمعنى العلم، يقال جرى هذا بعيني أي جرى بعلمي(
للق ته ب يلدليَّ  وأما اليد الواردة فـي قـوله تعالـى:) ا خل ل مل

بللل   وقوله تعلالى:) (11( )
ب سهللوطلتلان   اهه مل يلللدل
، فقللد أّول المعتزلللة اليللد هنللا تللارة بمعنللى القللوة وتللارة بمعنللى (12() 

النعمة، يقول عبدالجبار: )والجواب عنله أن اليلدين هاهنلا بمعنلى القلوة وذللك ظلاهر 
اهه ، وقوللله تعللالى: )(13)فللي اللغللة، يقللال: مللا لللي علللى هللذا األمللر يللد أي قللوة( بلللل  يلللدل

                                                             

 (. 21( سورة غافر، اآلية )1)
 .  212( شرح األصول الخمسة، ص2)
 .  180( المحيط بالتكليف، للقاضي عبدالجبار، تحقيق عمر السيد عزمي، المؤسسة المصرية العامة، ص3)
 (. 88( سورة القصص، اآلية )4)
 .  227( شرح األصول الخمسة، مرجع سابق، ص5)
 .  227( نفس المرجع، ص6)
( أبوالهللذيل محمللد بللن الهللذيل بللن عبللدهللا بللن مكحللول العبللدي، المعللروف بللالعالف، المللتكلم، مللن أئمللة 7)

هللـ، للله مقللاالت فللي االعتللزال 135المعتزلللة، كللان شلليخ البصللريين فللي االعتللزال، ولللد فللي البصللرة سللنة 
، األعللالم، للزركلللي 96-4/95لكللان هللـ، وفيللات األعيللان، البللن خ235ومجللالس ومنللاظرات، تللوفي سللنة 

 .  11/173، سير أعالم النبالء، للذهبي 3/760، معجم المؤلفين، كحالة 7/131
 .  1/24( مقاالت اإلسالميين، لهشعري 8)
 (. 39( سورة طه، اآلية )9)
 .  227( شرح األصول الخمسة، للقاضي عبدالجبار، ص10)
 (. 75( سورة "ص"، اآلية )11)
 (. 64ئدة، اآلية )( سورة الما12)
 .  228( شرح األصول الخمسة، للقاضي عبدالجبار، ص13)
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ب سهوطلتلان   ليد هاهنا بمعنى النعملة وذللك ظلاهر فلي ( األصل في الجواب عن ذلك أن امل
نة أي نعملة( بَّلائي(1)اللغة، يقال لفالن على م   (2)، وهلو ملا نقلله لنلا البغلدادي علن الجه

بَّللائي أن اليللد المضللافة إليلله بمعنللى النعمللة وهللذا خطللأ ألن هللا  حيللث قللال: )وزعللم الجه
 .(3)لوقاً بمخلوق(تعالى أخبر أنه خلق آدم بيديه والنعمة مخلوقة وهللا ال يخلق مخ

ومثل هذا التأويل أنكره أئمة أهل العلم وعدوه من التأويلل الباطلل يقلول ابلن 
: (4)القيم: )ومن التأويلل الباطلل تأويلل أهلل الشلام قولله صللى هللا عليله وسللم لعملار

فقالوا: نحن لم نقتله، وإنما قتلله ملن جلاء بله حتلى أوقعله بلين  (5))تقتلك فئة باغية(
التأويل مخالف الحقيقة اللفظ وظاهره، فإن الذي قتلله هلو اللذي باشلر  رماحنا، وهذا

قتله ال من استنصر به، ولهذا رد عليهم من هو أولى بالحق والحقيقلة ملنهم فقلالوا: 
أفيكون رسول هللا صللى هللا عليله وسللم وأصلحابه هلم اللذين قتللوا حملزة والشلهداء 

 المشركين... وكتأويل قوله تعالى)معه، ألنهم أتوا بهـم حتـى أوقعوهم تحت سيوف 
للق ته ب يلدليَّ  ا خل بأن اليد هي القدرة أو النعمة، فوقوع اليد في هذا التركيلب اللذي  (6)(ل مل

أضاف سبحانه فيه الفعلل إللى نفسله ثلم تعلدى الفعلل إللى اليلد بالبلاء التلي هلي نظيلر 
المسليح، كتبت بالقلم، وجعل ذلك خاصة خص بهلا صلفيه آدم دون البشلر كملا خلص 

بأنه نفخ فيه من روحه وخص موسلى بأنله كلمله بلال واسلطة فهلذا مملا يحيلل تأويلل 
 . (7)اليد في النص بالنعمة(

ويبدو أن تأويل صفات هللا تعالى وإخراجها عن ظاهرها المراد هو ملن أكبلر 
، يقلول: (8)سمات أهل االعتزال وهو ما قرره زعماء وشيوخ المعتزلة فهلاهو النظلام

ي عالم إثبات ذاته ونفي الجهل عنه، ومعنى قولي قلادر إثبلات ذاتله ونفلي )معنى قول

                                                             

 .  228( نفس المرجع، ص1)
بَّائي بن عبدالوهاب، المتكلم المشهور، كلان هلو وأبلوه ملن 2) ( أبوهاشم عبدالسالم بن أبي علي محمد الجه

هللـ، وتللوفي سللنة 247نة كبلار المعتزلللة، وكتللب الكللالم مشلحونة بمللذاهبهما واعتقادهمللا، كانللت والدتله سلل
 .   4/7، األعالم، للزركلي 156-3/155هـ بغداد، وفيات األعيان، البن خلكان 321

( كتاب أصول الدين، تلأليف اإلملام أبلي منصلور عبلدالقاهر بلن طلاهر التميملي البغلدادي، المتلوفي سلنة 3)
 . 111م(، ص1981 -هـ 1401هـ، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، الطبعة الثالثة )429

 
 57( عمار بن ياسر بن عامر الكناني المزحجي العنسي القطحاني، أبواليقظلان، صلحابي، ملن وللد سلنة4)

قبل الهجرة، من الوالة الشجعان ذوي الرأي، وهو أحد الدعاة إلى اإلسالم والجهر به، هلاجر إللى المدينلة 
 عليه وسلم يلقبه بالطيَّلب المطيَّلب، واله وشهد بدراً وأحداً والخندق وبيعة الرضوان، وكان النبي صلى هللا

 .    5/36هـ، األعالم 37عمر الكوفة، قتل في يوم صفين وكان في صف اإلمام علي بن أبي طالب سنة
( أخرجه مسلم، كتاب الفتن وأشراط الساعة، باب ال تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبلر الرجلل، فيتمنلى 5)

 . 4/2235، 2916-2519حديث رقمأن يكون مكان الميت من البالء، 
 (. 75( سورة "ص"، اآلية )6)
 . 26-1/24( مختصر الصواعق المرسلة 7)
( إبراهيم بن سيار، أبوإسحاق المعروف بالنظام، ابن أخت أبي الهذيل العالف، وعنه أخذ االعتزال، ملن 8)

رجالهلا، خللط آراءه بالفلسلفة أئمة المعتزلة وأذكيائهم، تبحر في علوم الفلسفة وأطلع عللى أكثلر ملا كتبله 
وقر مذاهب الفالسفة، تنسب إليه فرقة "النظامية من المعتزلة" له عدة كتب في الفلسفة واالعتزال، توفي 

 .    1/43هـ، األعالم، للزركلي 231سنة
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العجز عنه، ومعنى قولي حَي إثبات ذاته ونفلي الملوت عنله، وكلذلك قولنلا فلي سلائر 
 . (1)صفات الذات على هذا الترتيب(

حانه وهللذا إن دّل إنمللا يللدل علللى أن المعتزلللة عطلللوا جميللع صللفات هللا سللب
ن عللا نفسله فللي كتابله، وسللنة رسلوله صللى هللا عليلله وسللم وتعلالى التلي وصللف بهل

 طريق تأويل النصوص بحجة التنزيه أو عدم مشابهة هللا لمخلوقاته. 
 ويظهلر مملا سلبق أن التأويلل بهللذا المفهلوم هلو تعطيلل وتحريلف للنصللوص

 لى التلليعلن المعنللى اللذي دلللت عليله، وبالتللالي هللو إبطلال لصللفات هللا سلبحانه وتعللا
ن سلله ووصللفه بهللا الرسللول صلللى هللا عليلله وسلللم، ويتقللرر مللن ذلللك أوصللف بهللا نف

يمكلن  أملر ال تأويل اللفظ بمعنى لم يدل عليه دليل من السياق وال قرينة تقتضيه، هو
للحللق  أن يقللع فللي كللالم هللا سللبحانه وتعللالى، ولللو قصللد المللولى عللّز وجللل مثللل ذلللك

فلإن هللا  لسلامع فلي الللبس،بالكالم قلرائن تلدل عللى المعنلى المطللوب حتلى ال يوقلع ا
ينة تلدل للفظ قرتعالى أنزل كالمه بياناً وهدى، فإذا أراد به خالف ظاهره ولم يلحق با

 على المعنى المطلوب لم يكن بياناً وال هدى. 
 ن ني ً: التأويل عند األش عرة: 

التأويل عنلد اإلشلارة ال يختللف علن التأويلل عنلد المعتزللة ألن الشلبهة التلي 
التأويللل هنللا هللي نفللس الشللبهة التللي أدت إلللى التأويللل هنللاك ولللذلك كانللت  قللادت إلللى

النتيجللة شللبه واحللدة وهللي تعطيللل الصللفات، يقللول البغللدادي فللي معللرض حديثلله عللن 
صلللفة الوجللله والعلللين ملللن صلللفات هللا يقلللول: )اختلفلللوا فلللي هلللذه المسلللألة فزعملللت 

شلللبّ هلة المه
م بعضللهم أن للله وجهللاً أن هلل وجهللاً وعينللاً كوجلله اإلنسللان وعينلله، وزعلل (2)

وعينللاً همللا عضللوان ولكنهمللا ليسللا كوجلله اإلنسللان وعينلله، بللل همللا خللالف الوجلله 
والعيون سواهما، وزعم بعض الصفاتية أن الوجله والعلين المضلافين إللى هللا تعلالى 

يلب قللِى  صفات له، والصحيح عندنا أن وجهه ذاتله وعينله رؤيتله لهشلياء، وقولله:)  ول
) بّ للكل للهه رل ج  ول
معنللاه ويبقللى ربللك ولللذلك قللال: ذو الجللالل واإلكللرام بللالرفع ألنلله نعللت  (3)

لنلعل عللللِى الوجه ولو أراد اإلضافة لقال: ذي الجالل واإلكرام بالخفض، وقولله:)  ل تهص  ول
ِى(أي علللى رؤيللة منللي كمللا قللال:)  (4)(علي ن للي ألرل عه ول للمل للا ألس  علكهمل وقوللله فللي  (5)إ نَّن للي مل

ي  سفينة نوح:) ر  يهن نلا(تلج  لع  ب أ
أراد بها العيون التلي جلرت بهلا السلفينة ملن الملاء،  (6)

لهه()والمراد بقوله:) هل ج  ء  هلال لكح إ الَّ ول كهَل شلي 
بطلالن كلل عملل للم يقصلد بله وجله هللا  (7

 .  (8)تعالى(

                                                             

 .  1/247( مقاالت اإلسالميين 1)
 .  214للجرجاني، ص( قوم شبهوا هللا تعالى بالمخلوقات ومثلوه بالمحدثات، التعريفات، 2)
 (. 27( سورة الرحمن، اآلية )3)
 (. 39( سورة طه، اآلية )4)
 (. 46( سورة طه، اآلية )5)
 (. 14( سورة القمر، اآلية )6)
 (. 88( سورة القصص، اآلية )7)
 . 110( كتاب أصول الدين، للبغدادي، ص8)
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اليللد وويتضللح مللن ذلللك أن األشللاعرة أولللوا الوجلله بالللذات، والعللين بالرؤيللة 
 رج عما ذهب إليه المعتزلة من قبل.بالقدرة وهو تأويل ال يخ

وأمللا إذا انتقلنللا إلللى الللرازي فقللد قللال فللي معللرض حديثلله عللن نفللي الجهللة 
  (1)والجسمية عن هللا: )وكونه أحداً يوجب القطع بأنه ليس بجسم وال جوهر

لهلا هلي ويبدو أن الشبهة التي قادت الرازي إللى القلول بنفلي الصلفات وتأوي
 جلده ذهلبن بجسم وهللا منلزه علن أن يكلون جسلماً وللذلك أن هذه الصفات ال تقوم إال

ض ل فلي بعلإلى تأويل النصوص التي وردت بهذه الصفات قائالً: )...البلد ملن التأويل
 ظواهر القرآن واألخبار، أما في القرآن فبيانه من وجوه:

هلللو أنللله ورد فلللي القلللرآن ذكلللر الوجللله، وذكلللر العلللين، وذكلللر الجنلللب  األول:
وذكلر األيلدي، وذكلر السلاق الواحلدة، فللو أخلذنا بالظلاهر يلزمنلا  والواحدوذكر وذكر 

الواحد وذكر األيدي وذكر الساق الواحدة فلو أخذنا بالظاهر يلزمنا إثبات شلخص لله 
وجه واحد، وعلى ذلك الوجه أعين كثيلرة، ولله جنلب واحلد، وعليله أيلد كثيلرة، ولله 

ذه الصلورة المتخيللة، ساق واحدة، وال نلرى فلي اللدنيا شخصلاً أصلبح صلورة ملن هل
 .(2)وال اعتقد أن عاقالً يرضى بأن يصف ربه بهذه الصفة(

ومللن ذلللك أول قوللله صلللى هللا عليلله وسلللم حكايللة عللن هللا: )يقللول هللا عللّز 
وجل: أنا عند ظن عبدي بي وأنلا معله حلين يلذكرني إن ذكرنلي فلي نفسله ذكرتله فلي 
نفسي وإن ذكرني في مه ذكرته في مه هم خير منهم، وإن تقرب منلي شلبراً تقربلت 

 (3)إليه ذراعاً، وإن تقرب إلي ذراعاً تقربت منه باعاً وإن أتاني يمشي أتيتله هروللة(
 .(4)فقال:) وأعلم أن المراد من قربه ومن دنوه قرب رحمته ودنوها من العبد

ويللل إليلله المعتزلللة مللن قبللل فللي تأ وهكللذا انتهللى األشللاعرة إلللى مللا انتهللى
النصللوص وصللرفها عللن ظاهرهللا الللذي تللدل عليلله بحجللة تنزيلله هللا عللن مشللابهة 

 ي كتابلهمخلوقاته فكانت النتيجة واحدة وهي تعطيل الصفات التي وصف بها نفسه ف
 أو صفه بها الرسول صلى هللا عليه وسلم في سنته.

 

 ن لن ً: التأويل عند الجهمية. 

                                                             

: ماهية إذا وجدت في األعيان كانت ال في موضوع، 1) هلره و  وهو منحصر في خمسة: هيولي وصلورة ( الجل
وجسم ونفس وعقل، وهو لفظ يستعمله الفالسفة والمتكلمون ويعنون به الجزء الذي ال يقبل القسمة وهو 
الشيء الذي لم يدركه أحد بحسه وال يتميز منه جانلب علن جانلب، فهلو أصلغر األشلياء عنلدهم، والجلوهر 

فات التللي تقللوم بالجسللم أو الجللوهر، انظللر: عنللدهم هللو الللذي يحتمللل األعللراض، واألعللراض هللي الصلل
 .   2/4، مقاالت اإلسالميين، لهشعري 135، معجم ألفاظ العقيدة، ص84التعريفات، للجرجاني، ص

 .  79( أساس التقديس في علم الكالم، الرازي، ص2)
حللديث ( أخرجلله مسلللم، كتللاب الللذكر والللدعاء والتوبللة واالسللتغفار، بللاب الحللث علللى ذكللر هللا تعللالى، 3)

 .  4/2061، 267رقم
 . 100( المرجع السابق، ص4)
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: )الجهمية هلم أصلحاب جهلم بلن صلفوان، قلالوا: ال قلدرة (1)نييقول الجرجا
للعبد أصالً ال ملؤثرة وال كاسلبة بلل هلو بمنزللة الجملادات والجنلة والنلار تفنيلان بعلد 

 .(2)دخل أهلهما، حتى ال يبقى موجود سوي هللا(
وينتهي مثل هذا القول إلى إنكار تعطيل صفات هللا تعالى كما قلال ابلن القليم: 

توحيد الجهمية: وهو مشتق ملن توحيلد الفالسلفة، وهلو نفلي صلفات اللرب  )التوحيد
كعلملله، وكالملله، وسللمعه، وبصللره، وحياتلله، وعلللوه علللى عرشلله، ونفللي وجهلله، 

 . (3)ويديه، وقطب رحى هذا التوحيد جحد حقائق أسمائه وصفاته(
ويبلدو أن تعطيللل صللفات هللا سللبحانه وتعللالى هللي نقطللة يلتقللي عنللدها جميللع 

تأويل ولذلك يقول ابن تيميلة: )ثلم ظهلر بهلذا الملذهب الجهلم بلن صلفوان، أصحاب ال
ودخلت فيه بعد ذلك المعتزلة، وهؤالء أّول من علرف علنهم فلي اإلسلالم أنهلم أثبتلوا 
حللدوث العللالم بحللدوث األجسللام، وأثبتللوا حللدوث األجسللام بحللدوث مللا يسللتلزمها مللن 

ثلللة، وملللا ال ينفلللك علللن ، وقلللالوا: األجسلللام ال تنفلللك علللن أعلللراض محد(4)األعلللراض
الحللوادث أو مللا ال يسللبق الحللوادث فهللو حللادث المتنللاع حللوادث ال أول لهللا... ثللم إن 
هللؤالء الجهميللة أصللحاب هللذا األصللل المبتللدع احتللاجوا أن يلتزمللوا طللرد هللذا األصللل 
فقالوا: إن الرب ال تقوم به الصفات واألفعال فإنها أعراض وحلوادث، وهلذه ال تقلوم 

محدثللة، فيللللزم أن ال يقللوم بلللالرب علللم وال قلللدرة وال كلللالم وال  إال بجسللم واألجسلللام
مشلليئة وال رحمللة وال رضللا وال غضللب وال غيللر ذلللك مللن الصللفات، بللل جميللع مللا 

 .(5)يوصف به من ذلك فإنما هو مخلوق منفصل عنه(
ولذلك وصف الشهرستاني الجهم بلن صلفوان قلائالً: )ملن الجبريلة الخالصلة 

ات األزلية، وزاد علليهم أشلياء منهلا قولله: ال يجلوز أن وافق المعتزلة في نفي الصف
يوصف الباري تعالى بصفة يوصف بها خلقله، ألن ذللك يقضلي تشلبيهاً، فنفلي كونله 
حيللاً عالمللاً، وأثبللت كونلله: قللادراً، فللاعالً، خالقللاً، ألنلله ال يوصللف شلليء مللن خلقلله 

لى ال فلي محلل حيلث بالقدرة، والفعل، والخلق، ومنها إثباته علوماً حادثة للباري تعلا
 .(6)قال: ال يجوز أن يعلم الشيء قبل خلقه(

                                                             

( علي بن محمد بن علي الجرجاني الحسيني الحنفي، ويعرف بالسيد الشريف أبوالحسلن، علالم، حكليم، 1)
مشارك في أنواع من العللوم، وللد بجرجلان، ملن تصلانيفه: حاشلية عللى شلرح التنقليح للتفتلازاني، شلرح 

هللـ، وتللوفي سللنة 740البيضللاوي، التعريفللات، وغيرهللا، ولللد سللنة المواقللف، حاشللية علللى شللرح تفسللير 
 .   2/515هـ، معجم المؤلفين، كحالة 816

 .  85( التعريفات، للجرجاني، ص2)
 .  1/133( مختصر الصواعق المرسلة 3)
: الموجود الذي يحتاج في وجوه إلى موضع أي محل يقوم به، كاللون المحتاج في وجوده إلى 4) ضه ( العلر 

يحله ويقوم هو به، فاألعراض هي صفات كالسمع والبصر والعلم والكالم واإلرادة ونفاة الصلفات ال  جسم
، 151يثبتونها هلل ألنها على حد زعمهم ال تقلوم إال بجسلم، وهللا لليس بجسلم، التعريفلات، للجرجلاني، ص

 .  47معجم ألفاظ العقيدة، ص
 .  133-1/309( منهاج السنة النبوية 5)
 
 .  87-1/86ل والنحل، للشهرستاني ( المل6)
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ويتضللح مللن ذلللك أن الجهميللة أنكللرت الصللفات جميعهللا، بللدعوى أنهللا مللن 
خلوق، صفات المحدثات وخصائص المخلوقات، وقالت إن ظاهرها يفيد التشلبيه بلالم

 اهلاأي أن ما يفهلم ملن نصوصلها يماثلل ملا يفهلم ملن صلفات المخلوقلات فظلاهر معن
ي نفللي فللالتمثيللل وهللو مسللتحيل، فيجللب التأويللل وبللذلك وافقللوا المعتزلللة واألشللاعرة 

 الصفات لنفس الشبهة.
 

 المطلب الثاني

 موقف السلف من مفهوم التأويل 

 عند المتكلمين.
 

ظ رف اللفللقد تبين مما تقدم أن التأويل بمعناه عند المتكلملين واللذي هلو صل
ً  ح لدليل يقترن به، هو أمر لم يكنعن المعنى الراجح إلى المعنى المرجو  في معروفا

 لسللف فليااللغة العربية في عصرها الذهبي، كما أنه اصطالح للم يكلن معهلوداً عنلد 
الم قلرونهم المفضللة وهلو بلذلك اصلطالح حللادث عنلد المتلأخرين وخاصلة علملاء الكلل

م والجللدل وهللو بللذلك أصللبح أخطللر سللالح اسللتعمله أهللل األهللواء فللي تقريللر أصللوله
اً اسلللدة، وهلللو األسللللوب اللللذي يلجلللأون إليللله فلللي مصلللادمة النصلللوص وردَّهلللا ردَّ الف

ميلع جلت بله جصريحاً، أورد داللتها وأحكامها ومعانيها، والتأويل هو البلاب اللذي ول
رت ميلة أنكلفرق الزي  والضالل لتعطيل صفات هللا وأسلمائه وأفعالله، فالمعطللة الجه

مسلمى  ك أنكلرت صلفات هللا تعلالى تحلتالصفات تحت شعار التأويلل، والمعتزللة كلذل
 ويل. ذا التأالتأويل، والمتكلمون من األشاعرة كذلك عطلوا صفات هللا تعالى بمثل ه

د الح، فقولما كان التأويل بالمعنى الذي قصدوه مخالف لما عليه السلف الص
مللوه فللي العقيللدة، ألن نصللوص العقيللدة ت اً قويللاً بللل حرَّ ة، يبيللغوقيفيللة رّده السلللف ردَّ

 القلرآن مبناها على التسلليم هلل تعلالى ولرسلوله صللى هللا عليله وسللم، أي لنصلوص
 نا للبعضوالسنة وبالتالي ال مجال للعقول فيها، وهو ما سيتضح لنا من خلالل عرضل

 آرائهم في هذا الشأن. 
فابن تيمية وهو يتحدث عن تأويالت المتكلمين لصفات هللا تعلالى يقلول: )ثلمَّ 

اب والسنة، وسلف األمة من المتأّولين لهذا الباب في أمر مريج، فإن المخالفون للكت
من ينكر الرؤية يزعم أّن العقلل يحيلهلا، وأنله مضلطر فيهلا إللى التأويلل، وملن يحيلل 
أن هلل علماً وقدرة وأن يكون كالمله غيلر مخللوق ونحلو ذللك، يقلول: إّن العقلل أحلال 

شر األحياء واألكل والشلرب الحقيقلي ذلك فاضطر إلى التأويل، بل من ينكر حقيقية ح
فلي الجنللة، يللزعم أن العقللل أحللال ذلللك وأنلله مضللطر إلللى التأويللل، ومللن يللزعم أن هللا 
ليس فوق العرش يزعم أن العقلل أحلال ذللك وأنله مضلطر إللى التأويلل ويكفيلك دلليالً 
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عللى فسللاد قلول هللؤالء أن لليس لواحللد ملنهم قاعللدة مسلتمرة فيمللا يحيلله العقللل، بللل 
ز أو أوجب ما يدعي اآلخر أن العقل أحاله(منهم م  . (1)ن يزعم أن العقل جوَّ

وهذا االختالف الذي ذكلره ابلن تيميلة هلو اللذي تحلدث عنله اإلملام أحملد بلن 
حنبللل بقوللله: )الحمللد هلل الللذي جعللل فللي كللل زمللان فتللرة مللن الرسللل، بقايللا مللن أهللل 

مبطللين، وتأويلل الجلاهلين، العلم...، ينفون عن كتاب هللا تحريف الغالين، وانتحال ال
الذين عقدوا ألوية البدعة، وأطلقوا عقال الفتنة، فهم مختلفون في الكتاب، مخالفون 
للكتللاب، مجمعللون علللى مفارقللة الكتللاب، يقولللون علللى هللا، وفللي هللا، وفللي كتللاب هللا 
بغيللر علللم، يتكلمللون بالمتشللابه مللن الكللالم، ويخللدعون جهللال النللاس بمللا يشللبهون 

 .(2)وذ باهلل من فتن المضلين(علهم، فنع
والمراد ترك التلأويالت الفاسلدة المبتدعلة، المخالفلة لملذهب السللف، التلي   

يدل الكتاب والسنة على فسادها، وترك القول على هللا بال علم، يقول ابلن أبلي العلز: 
)وسبب اإلضالل اإلعراض عن تدبر كالم هللا وكالم رسوله، واالشتغال بكالم اليونلان 

راء المختلفللة، وإنمللا سللمي هللؤالء أهللل الكللالم ألنهللم لللم يفيللدواً علمللاً لللم يكللن واآل
معروفاً، وإنما أتوا بزيادة كالم قًد ال يفيد وكل ملن قلال برأيله وذوقله وسياسلته عللى 
وجللود الللنص، أو عللارض الللنص بللالمعقول فقللد ضللاهى إبللليس حيللث لللم يسلللم ألمللر 

 .(3)ربه(
نة رسوله صلى هللا عليه وسلم فلي قضلايا فالواجب هو التسلم لكتاب هللا وس

االعتقاد ألنهما أسللم وأصلح الطلرق لعلرض العقيلدة اإلسلالمية يقلول القاسلمي :)فلال 
يصللح قطعللاً عرضللها بغيللر طريقتهللا القرآنيللة النبويللة، وال التعبيللر عنهللا بغيللر لغتهللا 
 واصطالحاتها، فهي ذات دالالت واضحة، وضلوابط ثابتلة، ال تخضلع للمتغيلرات، وال
تنساق وراء التبدالت، تميزت عن جميع المعتقدات بما لها من سمو القيلادة، ورفعلة 
التوجيلله، وعلللو اإلرشللاد، فهللي قيللادة فكريللة ذات ثوابللت اعتقاديللة، تللؤثر وال تتللأثر، 
وتوجلله وال تتوجللله، وتقلللود وال تنقللاد،... فليسلللت الفلسلللفة طريقهللا وال عللللم الكلللالم 

اجها سنة رسول هللا عليه الصالة والسلالم، وهلذا منهاجها، بل طريقها القرآن، ومنه
 . (4)ما نعتقده وندين هللا تعالى به، الن غير وال نبدل، وال نزيد وال ننقص(

والمقصللود مللن ذلللك أن الللدين قللد اكتمللل باكتمللال الرسللالة اإلسللالمية وبيللان 
الرسول صلى هللا عليه وسلم فهلو ال يحتلاج إللى زيلادة وال نقصلان وخاصلة فلي أهلم 
قضللاياه وهللي قضللية االعتقللاد وفللي ذلللك يقللول ابللن القلليم: )والمقصللود أن هللا تعللالى 
أكمل للرسول وألمته به دينهم وأتم عليهم به نعمته ومحال مع هلذا أن يلدع ملا خللق 

                                                             

( األصللول الفكريللة للمنللاهج السلللفية عنللد شلليخ اإلسللالم ابللن تيميللة، تللأليف خالللد عبللدالرحمن العلللك، 1)
 .  219ص
هلـ( ضلمن كتلاب عقائلد السللف، د. عللي 241( الرد على الزنادقة والجهمية، لإلمام أحمد بن حنبل )ت:2)

 .   52رية، جالل حزي وشركاه، صسامي النشار، منشأة المعارف باإلسكند
 .  146هـ(، ص792-هـ731( شرح الطحاوية في العقيدة السلفية، تأليف علي بن أبي العز الحنفي )3)
 
 .  16( دالئل التوحيد، للقاسمي، ص4)
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لله الخللق، وأرسلللت بله الرسللل، وأنزللت بله الكتللب، ونصلبت عليلله القبللة، وأسسللت 
ومعرفة أسمائه وصلفاته وأفعالله، ملتبسلاً عليه الملة، وهو باب اإليمان به ومعرفته 

مشتبهاً حقه بباطله، لم يتكلم فيه بما هو الحق، بل تكلم بملا هلو الباطلل، والحلق فلي 
، وهللو مللا أكللده ابللن تيميللة بقوللله: )ومحللال مللع تعللليمهم كللل (1)إخراجلله عللن ظللاهره(

هم، شيء لهم فيله منفعلة فلي اللدين، وإن دقلت أن يتلرك تعلليمهم ملا يقولونله بألسلنت
ويعتقدونللله فلللي قللللوبهم، فلللي ربهلللم ومعبلللودهم رب العلللالمين، اللللذي معرفتللله غايلللة 
المعارف، وعبادته أشرف المقاصلد، والوصلول إلله غايلة المطاللب، بلل هلذا خالصلة 

 .(2)الدعوة النبوية، وزبدة الرسالة اإللهية(
فابن تيمية يقرر بأن النبلي صللى هللا عليله وسللم قلد بلين ألمتله جميلع أملور 

ين الشللرعية واالعتقاديللة وأن مللا يللتكلم فيلله أهللل الكللالم والجللدل مللن أسللماء هللا الللد
وصفاته وأفعاله هذا مما بينه النبي صلى هللا عليه وسلم كذلك ولم يتلرك أملر النلاس 
فيله إللى آراء الرجلال ولهلذا قلال: )فمللن المحلال فلي العقلل واللدين أن يكلون السللراج 

الظلملات إللى النلور، وأنلزل معله الكتلاب بلالحق  المنير الذي أخرج هللا به الناس ملن
ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيله، وأملر النلاس أن يلردوا ملا تنلازعوا فيله ملن أملر 
دينهم إلى ما بعث به من الكتاب والحكمة، وهو يدعو إلى هللا وإلى سبيله بإذنه على 

نعمتله، محلال ملع هلذا بصيرة، وقد أخبر هللا بأنه أكمل له وألمته دينهم، وأتم علليهم 
وغيره أن يكون قد ترك باب اإليمان باهلل، والعلم به ملتبسلاً مشلتبهاً، وللم يميلز بلين 

 .(3)ما يجب هلل من األسماء الحسنى والصفات العليا، وما يجوز عله، وما يمتنع له(
نة هللو ويتضلح ملن ذلللك أن حقيقلة التأويلل الفاسللد يرجلع إللى أن ظللاهر القلرآن والسل

 يلله بيللاننلله غيللر مللراد، وأنلله للليس فيلله بيللان مللا يصلللح مللن االعتقللاد وال فالضللالل أل
 التوحيد والتنزيه وهذه هي حقيقة قول المتأولين.

 م عوللواويبدو أن السبب الذي أوقع المتكلمين في مثلل هلذه األقلوال هلو أنهل
وعقلولهم  في معرفة أسماء هللا وصفاته وقدره وسائر األمور الغيبيلة عللى عقلولهم،

ن علة عن إدراك تفصيالت صلفات هللا تعلالى وعظمتله، بلل أن عقلولهم عجلزت عاجز
لإدراك حقيقة الغيبيات من المخلوقات، بلل للم تحلط حتلى بعلالم الشلهادة، ف وا لملا حكمَّ

هللم عقللولهم وعجللزوا عللن إدراك الحقللائق وقعللوا فللي مثللل هللذا االضللطراب وانتهللى ب
 أويل. األمر إلى الحيرة فلجأوا إلى تحريف نصوص باسم الت

وقد أوضح ابن تميمية هذه المسألة بقوله: )إنَّ الكالم في الصفات نلوع علن 
الكللالم فللي الللذات، ويهحتللزى فللي حللذوه ومثاللله، فللإذا كللان معلومللاً أن إثبللات البللاري 
سبحانه، إنما هو إثبات وجود ال إثبات تحديد وتكييف، فإذا قلنا: يلد، وسلمع، وبصلر 

ها هللا تعلالى لنفسله، ولسلنا نقلول: إن معنلى اليلد: وما أشبهها، فإنما هي صفات أثبت

                                                             

 .  1/29( مختصر الصواعق المرسلة 1)
 .  5/7( مجموع فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية 2)
 .  6-5/5( الفتاوى 3)
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القللدرة أو النعمللة، وال معنللى السللمع والبصللر: العلللم، وال نقللول: إنهللا جللوارح، وال 
 .(1)نشبهها باأليدي وال باألسماع واألبصار التي هي جوارح وأدوات الفعل(

 وإذا ثبت ذلك فإن هللا عّز وجل في كلل ملا ثبلت لله ملن األسلماء والصلفات ال
يماثللل شلليئاً مللن خلقلله وال يماثللله شلليء بللل كللل مللا ثبللت للله مللن صللفات الكمللال التللي 
وردت بها النصوص الصريحة ملن الكتلاب والسلنة فهلو مخلتص بهلا ال يشلركه فيهلا 
أحد من خلقه، وليس معنى هذا أن ما يطلق على الرب أو على صفاته ملن أسلماء ال 

بلين غيلره، أو بللين صلفته وصللفة يسلمى بله غيللره، فقلد يكلون االسللم مشلتركاً بينلله و
غيره، ولكن هلذا اإلشلراك ف االسلم ال يوجلب مماثللة المخللوقين لله فيملا دللت عليله 
هلذه األسللماء، فتسلميته تعللالى عالمللاً وتسلمية العبللد عالمللاً ال يوجلب مماثلللة علللم هللا 
ك لعلم العبد، وكذا تسميته تعلالى مريلداً وحيلاً وسلميعاً وبصليراً ومتكلملاً إللى غيلر ذلل

من األسماء التي قد تطلق عللى المخللوقين ال يوجلب أن تكلون إرادتهلم كإرادتله، وال 
 . (2)حياتهم كحياته، وكذا سائر أسمائه وصفاته

 

وإللللى مثلللل ذللللك ذهلللب اإلملللام الشلللافعي بقولللله: )ملللا كلللان الكتلللاب والسلللنة 
 . (3)موجودين، فالعذر على من سمعهما مقطوع إال بإتباعهما(

 

فقد قال: )وأما أصل واجب اإلسالم وما يتعلق بالعقائد  (4)ويوأما اإلمام النو
فيكفللي فيلله التصللديق بكللل مللا جللاء بلله رسللول هللا صلللى هللا عليلله وسلللم، واعتقللاده 
اعتقللاداً جازمللاً سللليماً مللن كللل شللك، وال يتعللين علللى مللن حصللل للله هللذا تعلللم أدلللة 

لمحققللون مللن المتكلمللين، هللذا هللو الصللحيح الللذي أطبللق عليلله السلللف والفقهللاء وا
المتكلمللين مللن أصللحابنا وغيللرهم، فللإن النبللي صلللى هللا عليلله وسلللم لللم يطالللب أحللداً 
بشليء سللوي ملا ذكرنللاه وكلذلك الخلفللاء الراشلدون، ومللن سلواهم مللن الصلحابة مللن 

 .(5)بعدهم من الصدر األول(

                                                             

 .  221-220( األصول الفكرية للمناهج السلفية، البن تيمية، ص1)
 
 .  554( دالئل التوحيد، للقاسمي، ص2)
 .  764-8/763( األم، لإلمام الشافعي 3)
( اإلمام النووي هو يحيى بن شرف بن مرعي بن حسن بن حسين بن محمد بن جمعة بن حزام النووي، 4)

هلـ بنلوى، وقلدم 631ريلا، فقيله، محلدث، حلافظ، لغلوي، وللد سلنة الدمشقي، الشافعي، محي الدين، أبوزك
دمشق، وقرأ الفقه وأصوله، والحديث وأصوله، والمنطق والنحو، وأصول الدين، وتلوفي بنلوى ملن قلرى 
حوران بسوريا، من تصلانيفه: األربعلون النوويلة فلي الحلديث، ريلاض الصلالحين، كتلاب األذكلار النوويلة، 

ومنهاج الطالبين، المنهاج في شرح صحيح مسلم، وغيرها، انظر: األعالم، خير تهذيب األسماء واللغات، 
 . 4/98، معجم المؤلفين، عمر رضا كحالة 8/149الدين الزركلي 

 
هللـ، 676( المجملوع شلرح المهللذب، لإلملام أبللي زكريلا محللي اللدين بلن شللرف النلووي، المتللوفي سلنة 5)

م(، الجلزء األول، 1996 -هلـ 1417، الطبعلة األوللى )تحقيق د. محمد مطرج، دار الفكلر، بيلروت، لبنلان
 .  45ص
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وكذلك اإلمام أبوحنيفة نجده يقول في باب األسماء والصفات: )فما ذكره هللا 
، وقلال فلي (1)القرآن من ذكر الوجله واليلد واللنفس فهلي صلفات بلال كيلف( تعالى في

الرؤيللة: )وهللا تعلللالى يهللرى فلللي اآلخلللرة، ويللراه المؤمنلللون وهلللم فللي الجنلللة بلللأعين 
 .(2)رؤوسهم بال تشبيه وال كيفية(

وأما اإلمام مالك فقد أوضح رأيه في مسألة تأويلل الصلفات عنلدما سلئل علن 
الستواء منه معلوم، والكيف منه غير معقول، والسؤال علن معنى االستواء  فقال: )ا

 .(3)هذا بدعة، واإليمان به واجب(
وأمللا اإلمللام أحمللد فقللد أعلللن مذهبلله فللي بللاب األسللماء والصللفات بقوللله: )ال 
يوصف هللا إال بما وصف به نفسه، أو وصفه به رسلوله صللى هللا عليله وسللم، ملن 

 .(4)ال تمثيل(غير تحريف وال تعطيل ومن غير تكييف و
فهذا هو منهج أهل السنة والجماعة في باب األسلماء والصلفات حيلث آمنلوا 
بصللفات هللا تعللالى وأسللمائه التللي وصللف بهللا نفسلله، وسللمي بهللا نفسلله فللي كتابلله 
وتنزيله، أو على لسان رسوله، ملن غيلر زيلادة عليهلا وال نقصلان منهلا، وال تجلاوز 

فعل دعاة التأويل من المتكلملين، وال تشلبيه  لها وال تأويل لها بما خالف ظاهرها كما
لها بصفات المخلوقين، وال سمات المحلدثين، بلل أمروهلا كملا جلاءت، وردوا علمهلا 
إلللى قائلهللا، ومعناهللا إلللى المللتكلم بهللا، وذلللك ألن هللا جعللل للعقللول فللي إدراكهللا حللداً 

هلا حلداً تنتهلي تنتهي إليه كملا يقلول اإلملام الشلاطبي: )إن هللا جعلل للعقلول فلي إدراك
إليلله ال تتعللداه، ولللم يجعللل لهللا سللبيالً إلللى اإلدراك فللي كللل مطلللوب، ولللو كانللت كللذلك 
الستوت مع الباري تعالى في إدراك جميع ما كان وما يكون وملا ال يكلون إذ للو كلان 
كيلف كلان يكلونم فمعلوملات هللا ال تتنللاهى، ومعلوملات العبلد متناهيلة، والمتنللاهي ال 

 .(5)هى(يساوي ما ال يتنا
سلنة ويظهر مما سبق ذكلره أن مصلادر تلقلي العقيلدة الحلق هلي: الكتلاب وال
دين، وإجماع السلف وهذه هي مصادر الدين، وإذا اختلفت فهلوم النلاس لنصلوص الل

هج فللإن فهللم السلللف هللو الحجللة، وهللو القللول الفصللل فللي مسللائل االعتقللاد، وأن مللن
يجلوز  يقيلة الكلم، وأن العقيلدة توفالسلف في تقرير العقيدة هو األعلم واألسللم واألح

ال وقالالً تلقيها من غير اللوحي وهلي غيبيلة فلي تفصليالتها، فلال تلدركها العقلول اسلت
ة فقلد تحيط بهلا األوهلام، وكلل ملن حلاول تقريلر العقيلدة ملن غيلر مصلادرها الشلرعي

تسلليم هلا الاد مبناافترى على هللا كذباً، وقال على هللا بغير علم، كما أن قضايا االعتقل
 واإلتباع والتسليم هلل تعالى واإلتباع لرسوله صلى هللا عليه وسلم. 

 

                                                             

 .  1/46( موقف األئمة األربعة وإعالم مذاهبهم من الرافضة وموقف الرافضة منهم 1)
 .  47( نفس المرجع، ص2)
 .  1/59( المرجع السابق 3)
 . 1/73( المرجع السابق 4)
 .  2/318( االعتصام، للشاطبي 5)
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م ويبللدو مللن خللالل العللرض السللابق لمسللألة التأويللل يمكللن أن نسللتخلص أهلل 
 السللمات والخصللائص التللي يتميللز بهللا مللنهج كللل مللن السلللف والمتكلمللين فللي هللذه

 المسألة وهي تبدو كما يلي: 
 

 أوالً: منهج السلف: 
أهلل السلنة والجماعلة، السللف الصلالح فلي تلقلي العقيلدة هلو الكتلاب مصدر  -1

 والسنة الصحيحة الثابتة عن النبي صلى هللا عليه وسلم. 
تقللديم نصللوص الكتللاب والسللنة النبويللة علللى العقللل فمللا فهملله العقللل مللن  -2

سلليم المحكمات فهو المطلوب المفروض، وملا للم يفهمله ملن المتشلابه، فالت
 بحانه وتعالى هو المطلوب المفروض. فيه إلى عالمه س

رفللض التأويللل الكالمللي آليللات الصللفات، ألن التأويللل عنللد المتكلمللين يقضللي  -3
هلذا لشلرع، وباتخاذ العقل أصالً في الفهم والتأويل والتفسير، ومقلدماً عللى ا

هللا، بعكلس مللا عليلله السللف الللذين احتكمللوا إلللى اآليلات واألحاديللث مكتفللين 
عوا مفاهيمهم   لعكس. العقلية لها، فجعلوا العقل تابعاً النص ال افطوَّ

إتبللاع الصللحابة والتللابعين واألئمللة المجتهللدين فهللم القللدوة الفاضلللة ألفللراد  -4
 األمة. 

 يجتنبون التأويل بغير دليل شرعي صريح، ألنه قول على هللا بغير علم.  -5
بعض، بللل مراعلاة قواعللد االسللتدالل فللال يضللربون األدلللة الشللرعية بعضللها بلل -6

نصلوص يردون المتشابه إلى المحكم والمجمل إلى المبين، ويجمعلون بلين ال
 في النفي واإلثبات والوعد والوعيد والعموم والخصوص. 

  ن ني ً: منهج المتكلمين: 
 أهم سمات هذا المنهج يمكن تلخيصها فيما يلي: 

يا العقيلدة ال يكتفون بالكتاب والسنة وأقوال أئمة أهلل السلنة فلي تقريلر قضلا -1
لوا على العقول واألوهام والفلسفة التي يسمونها )عقل ذلك يات( ولولذلك عوَّ
 نجدهم يقدمون العقل على النقل وهو بخالف ما عليه السلف. 

إنكللار صللفات هللا وأسللمائه وأفعاللله، أو بعضللها أو تأويلهللا بالزيللادة فيهللا أو  -2
 النقص منها.

غير علم، وإتباع ما تشابه منه ابتغاء الفتنلة المراء في القرآن، والكالم فيه ب -3
ل وابتغللاء تأويللله، وضللرب آيللات هللا بعضللها بللبعض وكللذلك أحاديللث الرسللو

 صلى هللا عليه وسلم.
تفسلير نصلوص الشلرع عللى غيلر أصلولها الشلرعية، وعللى غيلر مقتضلات  -4

 اللغة وفهم السلف. 
 
 اعتمادهم على العقليات أكثر من الشرعيات.  -5
مادهم على العقل جعلهم يردون كلل ملا ال يوافلق أصلولهم وأهلواءهم ملن اعت - 6

 نصوص الشرع. 
 يقوم منهجهم في الغالب على الجدل والخصومات في الدين.  -7
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فهللذه هللي أهللم السللمات والخصللائص التللي يتميللز بهللا كللل مللن مللنهج السلللف 
مللن  والمتكلمللين والتللي تحللدد موقللف كللل منهمللا مللن مسللألة التأويللل ومللا يتصللل بهللا

   .قضايا االعتقاد
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 الخاتمة          

أويل الت لم يتبقى إال أن نشير في خاتمة هذه الدراسة بعد عرضنا لقضية

ثبات افي  عند  المتكلمين وموقف السلف منه وبيان منهج وطرق ووسائل كل منهما

راض استعوالمسائل والقضايا المتصلة بالذات اإللهية من أسماء وصفات وأفعال 

ً كال الفريقين في هذه المسألة التي كثر فيها الجدل قديماً وحد حجج ال شك  فمما  يثا

 ية علىوضوعفيه يمكن القول بأن البحث قد حقق طائفة من النتائج المنهجية والم

 مدى دراسته للقضية موضوع البحث ولعل من أهمها ما يلي: 

فات وأفعال تعد أن قضية الذات اإللهية ما يتصل بها من وجود وأسماء وص -1

ر المحو ل هيبمن أهم القضايا التي أثارت جدالً في تاريخ الفكر اإلسالمي، 

ً الذي تدور حوله معظم آراء الفرق والمذاهب ومفكري اإلسالم عم  . وما

أن قضية الذات اإللهية وما يتصل بها من قضايا لم تكن في األصل محل  -2

م إلسالفي الصدر األول ل بحث أو نظر ناهيك عن الجدل واالختالف خاصة

واطن معن  عند الصحابة والتابعين وأتباعهم، وذلك لسالمة المنهج والبعد

   الخالف اعتصاماً بالكتاب والسنة النبوية.

أن القرآن قد استعمل األدلة العقلية في دعوته إلى توحيد هللا في شتى  -3

معية ن سلقرآجوانبه ومنها قضية الصفات واألسماء واألفعال وأن داللة ا

ي ي ينتهالذ عقلية بعيدة على مغالطات المتكلمين التي أوقعتهم في التأويل

 إلى التعطيل. 

أن طريقة السلف في عرض العقيدة اإلسالمية وخاصة قضايا األلوهية، أي  -4

ها الذات وما يتصل بها هي طريق تخالف طريقة المتكلمين ألن مصدر

 أهواء البشر.  القرآن والسنة فهي ال تخضع لهوى من

أن مصدر عقيدة التوحيد عند السلف هو القرآن والسنة فهي عقيدة توقيفية  -5

 واضحة فطرية ثابتة ال تتغير عبر الزمان أو المكان.

أن تأويل نصوص القرآن والسنة هو أخطر سالح استعمله أهل األهواء في  -6

ا، تهالالتقرير أصولهم الفاسدة، ومن ثم رد النصوص أو تعطيلها ورد د

ل تعطيوهو الباب الذي ولجت منه جميع فرق الضالل لهدم أصول الدين و

 نصوصه، خاصة في مسألة الصفات وصلتها بذات هللا تعالى.

ً للمعنى اللغوي الذي  -7 أن التأويل عند السلف في معناه االصطالحي مرادفا

و هن، وهو بمعنى العاقبة والرجوع والمصير، أو بمعنى التفسير والبيا

 مرادف لمعناه في القرآن والسنة. 
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القول بأن التأويل هو صرف اللفظ عن المعنى الراجح إلى المعنى   -8

ا هو زية كملمجاالمرجوح، أو إخراج اللفظ من الداللة الحقيقية إلى الداللة ا

 أنكرواوه واصطالح علماء الكالم هو أمر لم يعرفه السلف الصالح ولذلك رد

 القول به. 

هج علماء الكالم في االستدالل يقوم في الغالب على االعتماد على أدلة أن من -9

 .نصوصوبراهين العقول التي هي عند البعض منهم مقدمة على دالالت ال

أن المنهج السلفي يقوم في األصل على القرآن والسنة، وأن النقل يقدم  -10

 على العقل وهو حاكماً عليه والعقل تابعاً له. 

ال يصفون هللا إال بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله محمد أن السلف  -11

 ة قوالً السنصلى هللا عليه وسلم في سنته فهم ال يقدمون بين يدي القرآن و

 أو رأياً أو فعالً. 

أن منهج السلف في االستدالل هو المنهج األسلم واألعلم واألحكم الذي  -12

و أماء يتصل بها من أس يجب إتباعه خاصة في قضايا الذات اإللهية وما

  عليههللا صفات  ألنهم أهل السبق والدراية بمراد هللا ومراد رسوله صلى

 وسلم. 

أن ال تعارض بين النقل الصحيح والعقل الصريح عند السلف ألن كالهما  -13

م من تعارض فمرده إ ه  هم لى فهو من عند هللا، فمصدرهما واحد وما توه

 صاحبه. 

ي فلسلف هذه الدراسة إال أن أوصي بالتزام منهج اوال يسعني في خاتمة 

 مه عندمفهوتقرير قضايا العقيدة وخاصة في جانب اإللهيات بعيداً عن التأويل ب

 علماء الكالم، وذلك لصحة مصدره وسالمه مسلكه .

ال وفي ذلك ال أدعي كماالً غير أنني تناولت أهم معالم وخصائص ك

ما وذات من جوانب االعتقاد وهو قضية ال المنهجين الكالمي والسلفي في جانب

ق توفييتصل بها من صفات وموقف الفريقين من قضية التأويل سائاًل هللا ال

 والسداد. 

 وصلى هللا على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 
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Conclusion 
We have only to point out at the conclusion of this 
study after presenting the issue of interpretation of the 
speakers and the attitude of the proponents of it and 
the statement of the approach, ways and means of 
each of them in proving the issues and issues related 
to the divine personality from the names and qualities 
and deeds and reviewing the arguments of both parties 
in this matter, which is controversial in ancient and 
modern times. Doubt It can be said that the research 
has achieved a range of systematic and objective 
results over the study of the issue of the subject of the 
research and perhaps the most important of which are: 
1- The issue of the divine self related to the existence 
of names and recipes and acts is one of the most 
controversial issues in the history of Islamic thought, 
but is the axis that revolves around most of the views 
of the sects and doctrines and thinkers of Islam in 
general. 
2 - The issue of the divine self and related issues were 
not the subject of research or consideration, not to 
mention the controversy and differences, especially in 
the first chest of Islam when the companions and 
followers and followers, and the integrity of the 

curriculum and distance from the differences of 
contention in the book and the Sunna 
3- that the Qur'an has used the mental evidence in his 
call to unify God in various aspects, including the 
issue of attributes and names and deeds and that the 
significance of the Koran audio mental far away from 
the fallacies of the speakers, which caused them in the 
interpretation that ends to the disruption. 
4 - The method of advances in the presentation of the 
Islamic faith, especially the issues of divinity, namely 
the self and related is a way contrary to the way of 
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speakers because the origin of the Koran and the 
Sunnah is not subject to the enjoyment of human 
whims 
5- The source of the doctrine of monotheism at the 
forefathers is the Qur'an and the Sunnah. It is a clear, 
fixed, utopian doctrine that does not change over time 
or place. 
6 - The interpretation of the texts of the Koran and the 
Sunnah is the most dangerous weapon used by the 
people of whims in the determination of their corrupt 
origins, and then the response of the texts or disable 
them and their implications, which is the door from 
which all the divisions of error to destroy the 
fundamentals of religion and the disruption of texts, 
especially in the issue of attributes and relevance to 
God Almighty. 
7 - The interpretation of the predecessor in the 
meaning of terminology synonymous with the 
linguistic meaning which is the meaning of the 
consequences and return and destiny, or the meaning 
of interpretation and statement, which is synonymous 
with its meaning in the Koran and Sunnah. 
8 - to say that interpretation is the exchange of words 
about the meaning of the most likely to the meaning of 
the expected, or to take the word from the real 
significance to the metaphorical significance as is the 
terminology of speech scientists is not known to the 
righteous ancestor and therefore rejected and denied 
to say it 
9- The approach of the scholars of speech in the 
reasoning is based mostly on the evidence and 
evidence of the minds which are in some of them 
introduction to the implications of the texts. 
10 - that the Salafist approach is based on the Quran 
and Sunnah, and that the transfer is provided to the 
mind and is the ruler of the mind and follow him 
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11- The advances do not describe God except what he 
described himself or described by His Messenger 
Muhammad peace be upon him in his year, they do not 
present in the hands of the Koran and the Sunna word 
or opinion or actually. 
12 - The approach of the advances in reasoning is the 
safest approach, knowledge and judgments that must 
be followed, especially in the issues of the divine and 
related names or attributes because they are the first 
people and knowledge of the will of God and intended 
Messenger peace be upon him. 
13- That there is no contradiction between the correct 
transmission and the clear mind in the forefathers, 
because both are from God. 
At the end of this study I can not but recommend the 
commitment of the approach of the salaf in 
determining the issues of faith, especially in the aspect 
of the divine, apart from the interpretation of its 
concept among the scholars of speech, for the health 
of its source and its safety. 
In this I do not claim perfection, but I have addressed 
the most important features and characteristics of both 
the verbal and Salafi approaches in one aspect of 
belief is the issue of self and related qualities and the 
position of the two groups on the issue of 
interpretation, asking God to reconcile and repay. 
God bless our Prophet Muhammad and his family and 
him 
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 المصادر والمراجع                                    
 
يم بدالحلعبن  ـ األصول الفكرية للمناهج السلفية عند شيخ اإلسالم تقي الين أحمد1

الد خهـ، تأليف الشيخ 728بن تيمية الحراني الدمشقي، المتوفي سنة 
 -هـ 1415عبدالرحمن العك، المكتب اإلسالمي، بيروت، الطبعة األولى )

 م(.  1995
وسى م بن مراهيـ االعتصام، للعالمة المحقق األصولي النّظار اإلمام أبي إسحاق إب2

 مصر،ببن محمد اللخمي الشاطبي الغرناطي، المكتبة التجارية الكبرى 
 الجزء األول.

 ع. لسابـ تاج العروس، لإلمام اللغوي السيد محمد مرتضى الزبيدي، المجلد ا3
ن لحسيلسيد الشريف أبي الحسن علي بن محمد بن علي اـ التعريفات، تأليف ا4

روت، هـ، دار الكتب العلمية، بي816الجرجاني الحنفي، المتوفي سنة 
 م(.2003-هـ 1424لبنان، الطبعة الثانية )

مي لقاسـ تفسيـر القاسمي المسمى محاسن التأويل، تأليف محمد جمال الدين ا5
 هـ(، دار الفكر، بيروت.   1914-هـ1332)

بن  سماعيلإداء ـ تفسير القرآن العظيم، لإلمام الجليل الحافظ عماد الدين، أبوالف6
 هـ، عالم الكتب، بيروت774كثير القرشي الدمشقي، المتوفي سنة 

 م(، الجزء األول.1985 -هـ 1405)
 هـ =1415 -هـ 1397ـ تكملة معجم المؤلفين، محمد خيـر رمضان يوسف، )7

حزم، بيروت، لبنان، الطبعة األولى  م(، دار ابن1995 –م 1977
 م(.  1997-هـ1418)

تحقيق  هـ(،370-هـ 282ـ  تهذيب اللغة، ألبي منصور محمد بن أحمد األزهري )8
 .  عشر األستاذ إبراهيم األبياري، دار الكاتب العربي، الجزء الخامس

ي، لطبراـ جامع البيان عن تأويل آي القرآن، تأليف أبي جعفر محمد بن جرير 9
 . م(1988 -هـ 1408هـ، دار الفكر، بيروت، لبنان )310المتوفي سنة

طبري، ر الـ  جامع البيان عن تأويل آي القرآن، تأليف أبي جعفر محمد بن جري10
، م(1988 -هـ 1408هـ، دار الفكر، بيروت، لبنان )310المتوفي سنة

 المجلد الخامس.  
ن اصر بنالسلف منها، تأليف د. ـ دراسات في األهواء والفرق والبدع وموقف 11

 عبدالكريم العقل.
من كتاب هـ( ض241ـ الرد على الزنادقة والجهمية، لإلمام أحمد بن حنبل )ت:12

الل ة، جعقائد السلف، د. علي سامي النشار، منشأة المعارف باإلسكندري
 حزي وشركاه.  

ز بي العن أبحمد ـ  شـرح الطحاوية في العقيدة السلفية، تأليف علي بن علي بن م13
انية هـ(، تحقيق أحمد محمد شاكر، الدار السود792 -هـ 731الحنفي )

 للكتب، السودان، الخرطوم. 
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حمد مشيخ ـ شرح العقيدة الواسطية، لشيخ اإلسالم ابن تيمية، شرحه سماحة ال14
طبعة ، الالصالح العثيمين، دار ابن الجوزي، المملكة العربية السعودية

 ، المجلد األول.  هـ1419الخامسة 
 هري،ـ  الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، تأليف إسماعيل بن حماد الجو15

 لثانيةابعة تحقيق أحمد عبدالغفور عطار، دار العلم للماليين، بيروت، الط
 م(، الجزء الرابع.  1979 -هـ 1399)

 ،8-1/7طاميـ العقائد السلفية بأدلتها النقلية والعقلية، أحمد بن حجر آل بو16
مد د محدراسة عن الفرق في تاريخ المسلمين والخوارج والشيعة، د. أحم

 حلبي. 
ي لمعافراربي ـ قانون التأويل، لإلمام القاضي أبي بكر محمد بن عبدهللا بن الع17

دار  هـ، دراسة وتحقيق محمد السليماني،543اإلشبيلي، المتوفي سنة 
 م(. 1986 -هـ 1406)القبلة للثقافة اإلسالمية، الطبعـة األولى

مي لتميـ كتاب أصول الدين، تأليف اإلمام أبي منصور عبدالقاهر بن طاهر ا18
نان، الطبعة هـ، دار الكتب العلمية، بيروت، لب429البغدادي، المتوفي سنة 

 م(. 1981 -هـ 1401الثالثة )
ي، ـ المجموع شرح المهذب، لإلمام أبي زكريا محي الدين بن شرف النوو19

بنان، لهـ، تحقيق د. محمد مطرج، دار الفكر، بيروت، 676في سنة المتو
 .45م(، الجزء األول، ص1996 -هـ 1417الطبعة األولى )

ة مؤسسـ المحيط بالتكليف، للقاضي عبدالجبار، تحقيق عمر السيد عزمي، ال20
 المصرية العامة. 

بط وض قيقـ  معجم مقاييس اللغة، ألبي الحسين أحمد بن فارس بن زكريا، تح21
م(، 1991 -هـ 1411عبدالسالم محمد هارون، دار الجيل، الطبعة األولى )

 المجلد األول. 
 

 


