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 حممد رسول  والصالة والسالم عىل خري البرش،احلمد هللا كام أمر
 .ومن سار عىل األثروعىل آله وصحبه وذريته اهللا 

 ... أما بعد
 بتأويل صفات الباري قد خرجت من فتنة القولإن ف ❁

جحورها هذه األيام، وإن بدع األشاعرة يف القول بالتأويل قد 
ًرجعت ترشئب بني الغامم، فكان لزاما أن ندحضها بكالم أهل 

 أن نبطل قوهلم ونفرق مجعهم باحلجج ًالسنة األعالم، وكان لزاما
الظاهرة ألويل األفهام، وتم ذلك، فلله احلمد خالق األنام، وله 

 . اجلالل واإلكراماالنعمة واإلحسان، فام زال وال يزال ذ

  تعالى اهللا صفات في والتحريف التأويل تحريم

  : الصحيح هو تسمية التأويل بالتحريف-١

 ]١٣ :املائدة[﴾ ¡ �   ~ {﴿ :ـ لقول اهللا تعاىل

وهو تغيير معنى كالم اهللا تعالى لمعنى آخر بغير 
  .دليل من كتاب وال سنة

 : وأهل السنة ال يحرفون الصفة عن معناها الحقيقي-٢

حقيقة ال ن كل صفة وصف اهللا هبا نفسه فهي إـ ويقولون 
 .مجاز



 ٣ 

 وقد اتفق مجيع أهل اإلثبات :قال شيخ اإلسالم ابن تيمية ❁
 ، سميع حقيقة، قدير حقيقة،قيقة عليم ح، حي حقيقةعىل أن اهللا

 والرسالة املدنية يف عدم جواز القول ٧٦التدمرية البن تيمية [.بصري حقيقة

البن تيمية والصواعق املرسلة البن القيم  ٥/١٩٦من جمموع الفتاوى باملجاز 

٤/١٥١٠[  

يحرفون  ولكن ، أو الصفةيثبتون اللفظواملؤولون  ❁
 . إىل معنى آخر بأهوائهم وبغري دليل رشعييقيالمعنى الحق

  . أبشع المحرفينوالمعتزلة -٣

] ١٦٤ :النساء[﴾   I J K  L ﴿:ـ قرأوا قول اهللا تعاىل
ً فبدال من أن يثبتوا أن اهللا تعاىل كلم ،اهللاَهكذا بالفتح عىل اسم اجلاللة 

 وما فعلوا ،أل هو الذي كلم اهللا ×، يقولون أن موسى×موسى 
 . أل لكي ينفوا صفة الكالم عن اهللاذلك إال

  :ونرد عليهم

 ﴾ ¥  ¤ £ ¢ ¡ �﴿:فام تصنعون يف قول اهللا تعاىل
 ؟ ]١٤٣ :األعراف[

 . جعل يف كتابه ما نبهتهم بهالذيفاحلمد هللا 
 ٤ 

  : أشهر المؤولينواألشاعرة - ٤

ن المراد باألسماء غير إيقول بعضهم  الذين همواألشاعرة 
 ،ن هذا املراد ال يعلمه البرشإ و،اهرما يدل عليه معناها الظ

 ،فنفوا بذلك احلكمة هللا يف ترشيعه، وإال فلامذا أنزهلا يف كتابه
 ونتعبد ،ْ إن مل يرد بذلك أن نفهمها،وأوحاها إىل رسوله ليبلغها لنا

 له هبا، وندعوه بمعانيها ؟ 

 يسمون هذا التحريف تأويالً لكي يخففوا نووالمؤول - ٥
  :من بشاعة فعلهم

 .ـ ولكي يلبسوا عىل العوام من األمة دينهم

 .ًـ ولكي يدخلوا باطلهم يف أنواع التأويل اجلائز رشعا

 فإن حال هؤالء المؤولين كحال من أدلى بشبهاته - ٦
  :لغرض نيل شهواته

 وأراد أن يرضب كتاب ،فهو الذي اتبع هواه بغري هدى من اهللا
 واتبع غري سبيل ،لهاهللا بعضه ببعض ابتغاء الفتنة وابتغاء تأوي

 املؤمنني لغشاوة جعلها اهللا عىل برصه، فمن هيديه من بعد اهللا ؟



 ٥ 

   : نذَكِر المؤولينوأخيرا - ٧

 N O P Q R S T U V W X﴿:بقول اهللا تعاىل
Y Z﴾]٤:غافر[ 

 g h  i j k      l m n o ﴿:وقول اهللا تعاىل
p q r s t   u   v w x y      z { | 
} ~        �   ¡ ¢ £  ¤ ¥ ¦ § ̈  ©   ﴾  

 ]٨٥-٨٣ :النمل[

 فإنهم يأخذون دينهم من كالم ربهم، السنة أما أهل - ٨
 : >وسنة نبيهم محمد 

 g h i j  k  l ﴿: قال تعاىل،ـ وليس من عقوهلم
m on p     q r s t  u v w x y 

z |{ } ~  ¡� ¢ £ ¤ ¥   ﴾
 ] ٢٨٥ :البقرة[

 . اهللا وكذلك املؤمنون يؤمن بام جاءه من عند>فالرسول ـ 

 ٦ 

   والتحريف التأويل نفي في العلماء أقوال
  تعالى اهللا صفات وإثبات

 األصل يف باب الصفات : قال شيخ اإلسالم ابن تيمية❁
 غ وبام وصفه به رسوله ،أن يوصف اهللا بام وصف به نفسه

 وينفى عنه ما نفاه عن ، فيثبت له ما أثبته لنفسه،ًنفيا وإثباتا
 ] ٣/٣موع الفتاوى جم [.نفسه

 ومذهب السلف إجراء معاين آيات : قال ابن تيمية❁
 وعندهم ،الصفات عىل ظاهرها بإثبات الصفات عىل احلقيقة

ُأن قراءة اآليات واحلديث هو تفسريها ومتر كام جاءت دالة 
ُعىل املعاين ال حترف وال يلحد فيها  ] ١٧/٤١٤جمموع الفتاوى  [.ُ

 وقد اتفق مجيع أهل :ميةقال شيخ اإلسالم ابن تي ❁
 ، قدير حقيقة، عليم حقيقة،اإلثبات عىل أن اهللا حي حقيقة

 والرسالة ٧٦التدمرية البن تيمية [. بصري حقيقة،سميع حقيقة
املدنية يف عدم جواز القول باملجاز البن تيمية والصواعق املرسلة البن 

 ] ٤/١٥١٠القيم 

اإلقرار  أهل السنة جممعون عىل : قال ابن عبد الرب❁
 واإليامن هبا ومحلها ،بالصفات الواردة كلها يف القرآن والسنة



 ٧ 

ً إال أهنم ال يكيفون شيئا من ، ال عىل املجاز،عىل احلقيقة
 ] نقله شيخ اإلسالم يف الفتوى احلموية و٧/١٤٥التمهيد . [ذلك

 وبام ،آمنت بام جاء عن اهللا « :/ وقال اإلمام الشافعي ❁
ذم التأويل البن [» .>مراد رسول اهللا جاء عن رسول اهللا عىل 

 ] ٣/٢جمموع الفتاوى البن تيمية قدامة و

 وال نتعدى ، وال يبلغ الواصفون صفته: وقال اإلمام أمحد❁
 ونصفه بام وصف به ،القرآن واحلديث، فنقول كام قال تعاىل

 ]٣٢ذم التأويل البن قدامة  [. وال نتعدى ذلك،نفسه

اهللا بأكثر مما وصف به  وال نصف :وقال ابن قدامة ❁
 ﴾7 6    5  43    2 1﴿ :نفسه، قال تعاىل

 ال ، ونصفه بام وصف به نفسه،ونقول كام قال] ١١ :الشورى[
 وعىل هذا درج ، وال نتعدى القرآن واحلديث،نتعدى ذلك

 ،، كلهم متفقون عىل اإلقراري وأئمة اخللف ،السلف
ُ اهللا، وسنة  واإلثبات ملا ورد من الصفات يف كتاب،واإلمرار
ملعة االعتقاد اهلادي إىل سبيل [. من غري تعريضه للتأويل>رسوله 

 ] ١٤الرشاد 

 ومن ادعى التأويل يف أسامء اهللا فقد نسب :قال الدارمي ❁
  .اهللا إىل العجز والوهن، والرضورة واحلاجة إىل اخللق

 ٨ 

 ال جيوز : قال القايض أبو يعيل يف كتاب إبطال التأويل❁
 ،وال التشاغل بتأويلها) يعني الصفات(بار رد هذه األخ

 ال تشبه ، وأهنا صفات اهللا،والواجب محلها عىل ظاهرها
وال يعتقد التشبيه فيها  ،صفات سائر املوصوفني هبا من اخللق

 ] ٥/٨٩نقله شيخ اإلسالم ابن تيمية يف الفتاوى الكربى [

:  قال الشيخ حممد األمني الشنقيطي يف تفسري قوله تعاىل❁
﴿\[ ZY ﴾]منكرا عىل من قال يف ،]٥ :طه ً

ًاآلية بالتأويل زعام من أن ذلك تنزهيا هللا تعاىل عن تشبيهه  ً
معنى هذا القول أن اهللا وصف نفسه يف كتابه  (: قال،بخلقه

 ، الكفر باهللا تعاىل:بام ظاهره املتبادر منه السابق إىل الفهم
 ] يانأضواء الب) [.والقول فيه مما ال يليق به جل وعال

حينئذ فيكون ما وصف اهللا به نفسه يف  (: قال ابن تيمية❁
)  ال يعلم األنبياء معناه، أو كثري مما وصف به نفسه،القرآن

 ]درء تعارض العقل والنقل[



 ٩ 

  المحرفون ولهاؤي التي الصفات أشهر

 ( ) '﴿: قال تعاىل، أو القدرة،ول اليد بالنعمةؤ فنحن ال ن- ١
 ]  ١٠ :الفتح[ ﴾*

 فام يقول يف قوله ،ن قال أن اليد هي النعمة أو القدرة وم❁
ن فقط؟ أو ا فهل هللا نعمت،]٦٤ :املائدة [﴾Ã Â Á﴿ :تعاىل
 ن فقط ؟ارمحت

 , + * ( ) '  & % $ # " ! ﴿:قال اهللا تعاىل
 فنعم اهللا تعاىل ال ،]٢٠ :لقامن[﴾  1 0 / .  -
 . فقطني وهي ليست نعمة واحدة أو نعمت،د وال تع،حتىص

 ﴾ Z Y ] \﴿ :ول قوله تعاىلؤ ونحن ال ن- ٢
ول االستواء باالستيالء ؛ ألن من يستويل ؤ باستوىل، فال ن،]٥ :طه[

 .واهللا ال مغالب لهعىل الشـيء البد وأن يكون له معارض فيغلبه، 

 ،ـ وهم ينفون االستواء ظنًا منهم أن علو الفوقية هللا يلزم منه اجلهة
 .ي أن يكون اهللا تعاىل يف مكان معني يعن،واجلهة يلزم منها التحيز

 وليس من ،ن كل هذا من كالم الفالسفةإـ وأهل السنة يقولون 
 وأننا نأخذ ديننا من ، وال الصحابة الكرام،كالم أهل اإلسالم

 . ليس من عقول الفالسفة الفاسدة،الكتاب والسنة
 ١٠

 ومل يقل بذلك ،ن كلمة استوى يف القرآن ال يلزم منها التحيزإـ و
 .حد من األئمةأ

 بل نقول أن ،ن اهللا تعاىل حيده مكانإـ وإن الفوقية ال يلزم منها 
 بل هو تعاىل بكل يشء ، وال حييط به يشء،اهللا أكرب من كل يشء

 فالسموات السبع واألرضني السبع يف كفه تعاىل كخردلة يف ،حميط
 . وهللا املثل األعىل،كف أحدكم

 , + ﴿ :م اهللا وهذا مثل حال اليهود الذين قال هل❁
 ،)ُيعني حط عنا خطايانا  ( ،]٥٨ :البقرة[﴾   / . -

 فعاقبهم ، فبدلوا كالم اهللا،»حنطة«فدخلوا عىل مقعدهتم وقالوا 
 ؛ ألهنم أضافوا حرف النون عىل وأنزل عليهم رجزا من السماء

َّ ومن ضل من الفرق املنتسبة إىل اإلسالم ،حنطة فجعلوها حطة َ
فام أشبههم  ،استولى فجعلوها استوىعىل أضافوا حرف الالم 

 .باليهود

نزول اهللا إلى سماء الدنيا بنزول أمره  ونحن ال نؤول  - ٣
 ،يتوقفٍ فإن أمر اهللا ينزل يف كل حلظة ال ،أو بنزول مالئكته

 . وحييي ويميت، ويشفي ويمرض، ويغني ويفقر،يعز ويذل

 :قول خللق اهللاُـ وهل يعقل أن يرسل اهللا تعاىل من يدعي ربوبيته لي
 فهل يمكن للمالئكة أن تقول ذلك ؟ من ذا الذي يسألني فأعطيه ؟

دعائهم أن الصعود والنزول لون ال يفعلون ذلك إال الـ واملؤو



 ١١

 .ال يليق بجالل اهللا تعاىل

 ،إال لظنهم أن اهللا تعالى يشبه خلقهـ وهم مل يقولوا ذلك 
 .ُوالسنةوهم مل يقولوا ذلك إال بعد ردهم لنصوص الكتاب 

 فإن ، ونحن ال نؤول جميء اهللا لفصل القضاء بمجيء أمره- ٤
ً متنزال بني السامء واألرض بتدبري أمور ،أمر اهللا يأيت يف كل وقت

 .خلقه

 % $  # " ! ﴿:فام يفعل هؤالء يف قوله تعاىلـ 
 ،]١٥٨ :األنعام[﴾  . - ,  + * ( ) ' &

 وغري ،غري إتيان املالئكة وإتيانه تعاىل جميئهفجعل اهللا يف آية واحدة 
 . كل ذلك يف آية واحدة لتبهت كل عنيد،إتيان آياته وأمره

 ونحن ال نؤول النظر إىل اهللا يوم القيامة باالنتظار ؛ فإن النبي - ٥
ً فرسه بالرؤية اجللية عيانا باألبصار كرؤية الشمس أو القمر يف غ

ًأكثر من مخسني حديثا صحيحا ً. 

-٢٢ :القيامة[﴾         /   .       -    ,     +     *    (﴿ :قال اهللا تعاىل

  فهل من دليل أوضح من هذا ؟،]٢٣

 ١٢

  الرد على بدعة التأويل 

   : ال مجال للرأي في آيات الصفات-١
، )السنة ( > وكالم رسوله،)القرآن(فإن كالم اهللا تعاىل 

 ال سيام نصوص ،ظاهرهما بال تحريففهمهام عىل  جيب
ي ال جمال فيها للرأي ؛ ألن األسامء والصفات الصفات الت

 .ومعانيها توقيفية ،توقيفية

ه تعالى أيضا ئ ومعاني أسما، أسماء اهللا توقيفية-٢
  :توقيفية

فإن  ، ال يزاد فيها وال ينقص،األسماء توقيفيةفإذا كانت 
َّ وهي ما دل عليه ،المعاني أيضا ال يزاد فيها وال ينقص منها

 .لغة العربية بال حتريف وال تبديلظاهر االسم بال
 فقد هدم ، وقال يف املعاين برأيه، املعاينبتأويل قالـ ومن 

  .وفتح باب اإللحاد في تسمية اهللا برأيه ،التوقيف
 يعني ،االستواء معلوم والكيف مجهول :وقول السلف ❁

 .االستواء معلوم املعنى، ومعناه هو ما يتبادر إىل الذهن
 وآمن بالصفات عىل ،لقول من أئمة السلففمن قال هبذا ا ❁

 فهم الذين ال يصدق لقب أهل السنة ،ظاهرها كام يليق باهللا تعاىل
 . وأهل السنة هم كل من تبعهم عىل ذلك،واجلامعة إال عليهم



 ١٣

  :يات بما تدل عليه اللغة العربية يجب فهم اآل-٣

 ] ٢ :يوسف [﴾z y } |  { ~ ﴿ :لقوله تعاىل

﴾  UZ Y  X W V  ﴿:وقوله تعاىل
 ]٣ :الزخرف[

q p o n m l k j i h   ﴿:وقوله تعاىل
u t s r ﴾]١٩٥- ١٩٣ :الشعراء [ 

َّ فإن اهللا قد من عىل عباده❁  بأرشف ، بأن أنزل أرشف كتبه،َ
 . والتي ال التباس يف معانيها،اللغات وأوضحها وأبينها

 واآليات تدل عىل وجوب فهم القرآن عىل ما يقتضيه ظاهره ❁
 .سان العريببالل

  :  أسماء اهللا حقيقية ال مجاز فيها-٤

 ،صفات المخلوقين ما يشبهها يف اللفظ من تنافيوهي 
 إن ،فصفات اهللا تليق بكامله، وصفات أسامء العباد تليق بنقصهم

 .صحت معاين األسامء يف العباد
 ،بالمجاز في القرآن ومن قال ،وأسامء اهللا تعاىل جاءت يف القرآن

  .كتاب اهللا كلهفقد بدّل 
 وقد اتفق مجيع أهل اإلثبات :قال شيخ اإلسالم ابن تيمية ❁

 ١٤

 ، سميع حقيقة، قدير حقيقة، عليم حقيقة،عىل أن اهللا حي حقيقة
 والرسالة املدنية يف عدم جواز القول باملجاز ٧٦التدمرية البن تيمية [.بصري حقيقة

 ] ٤/١٥١٠بن القيم البن تيمية والصواعق املرسلة ال٥/١٩٦وجمموع الفتاوى 

  : أسماء اهللا مطابقة لذاته-٥

 يدل القوي واسم ،الرحمة يدل عىل كامل صفة الرحمنفاسم 
 أو ، والعبد قد يكون اسمه أمني وهو خائن،القوةعىل كامل صفة 

 .كريم وهو بخيل
، لم يجعلها مطابقة لذاته و صفاته أوّل أسماء اهللاومن 

 .اء عىل اهللا تعاىلوهذا من التحريف الفاحش واالفرت
 أسماء اهللا وصفاته من الغيب الذي مدح اهللا عباده -٦

  :إذا آمنوا به
َإن أسامء اهللا وصفاته غيب ال يعرف إال من قبل الوحي  ❁ ُِ

 .الصادق
وقد أثنى الرب تبارك وتعاىل عىل عباده املؤمنني الذين يؤمنون 

 )( &'  % $ # " ! ﴿: قال تعاىل،بالغيب الذي أخرب به

 ]٣-١ :البقرة[﴾ / . - , +  *
:  قال تعاىل:كام أثنى عىل الذين يؤمنون بام جاءهم من عند اهللا

﴿g h i j  k  l m on p     q r s 
t  u   ﴾]٢٨٥ :البقرة[ 



 ١٥

فمن مل يصدق هبذا الغيب الذي أمر اهللا باإليامن به انتفت عنه  ❁
 . ومل يبق له إال تصديق الشيطان،صفة اإليامن بالرمحن

ْل واملحرف الذي بدل كالم اهللا تعاىل من وفأين هذا املؤ ❁ ِ َ ُ
ْهؤالء املؤمنني اخللص الذين آمنوا باهللا عىل مراد اهللا تعاىل ؟ َُّ 

 فهل ،األسماء كلها×  اهللا تعالى علم آدم -٧
  علمه أسماءنا دون أن يعلمه أسماءه تعالى ؟

مل نكن نعلم  ونحن ،فإن اهللا تعاىل علمنا أسامءنا وأسامءه تعاىل ❁
 .ًشيئا

 واهللا ،]٣١ :البقرة[﴾   A B C @ ﴿:قال اهللا تعاىل
 فكيف يدعي مبتدع أن ،دون أن يعلمنا التأويلتعاىل علمنا أسامءه 

ًان يعلم شيئا قبل تعليم أو أنه ك، له احلق يف تبديل صفات اهللا
 ؟له اهللا

  :تعمال القياس في األسماء والصفات ال يصح اس-٨

ل إىل ذلك هو ما ظنه من لزوم التشبيه بني اخلالق ووما دفع املؤ
       2 1 ﴿: وظنه هذا فاسد لقول اهللا تعاىل،واملخلوق

 ]١١ :الشورى[ ﴾ 3
 يعني ،وإن القياس ال يكون إال بني املتطابقني يف العلة ❁

 . وحاشا للخالق أن يشبه خملوقاته،املتشاهبني

 ١٦

 ألن أسامء اخللق وال تقاس أسامء اهللا تعاىل بأسامء اخللق ؛ ❁
 وليست أسامؤهم ، وال تدل عىل ذواهتم، وليست حقيقية،خملوقة

ً وقد يسمى الرجل عزيزا وهو ، بل خمالفة لصفاهتم،نفس صفاهتم
ٌ وسعيدا وهو شقي،ٌحقري ٌ وحممودا وهو مذموم،ً ً وحبيبا وهو ،ً

 .ٌبغيض
 وال يشء ،ً ليس يشء منها خمالفا لصفاته،صفاتهووأسامء اهللا  ❁

، ومطابقة ه تعاىل كلها دالة عىل ذاته فأسامؤ،ً صفاته خمالفا ألسامئهمن
 فكيف يمكن ، وهي غري خملوقة، وهي حقيقية ال جماز فيها،ملعناها

 قياس اخلالق عىل املخلوق أو التشبيه بينهام ؟

 صرف كالم اهللا عن ظاهره قولٌ على اهللا بغير -٩
  :علم

ل وًإىل معنى آخر خيرتعه املؤتغيري املعنى الظاهر من كالم اهللا  ❁
 .من االفرتاء عىل اهللا وتغيري كالمه تعاىل بغري علم

 ] ٣٦ :اإلرساء[﴾ Ç Æ Å Ä Ã Â Á  ﴿:قال تعاىل
 ] ٣٣ :األعراف[﴾ l k j i h g f  ﴿:قال تعاىل

  : اهللا أعلم بمراده من غيره- ١٠

 وهو أعلم بمراده ، تعاىل هو الذي تكلم بآيات الصفاتفاهللا ❁
 . فوجب فهمها عىل ظاهرها، وقد خاطبنا باللغة العربية،ريهمن غ
 ،مبتدع أنه أعلم بمراد اهللا من اهللا فال يمكن أن يدعي ❁



 ١٧

؛ ألنه ً وإنام أراد شيئا آخر،ر الكالمأو يدعي أن اهللا مل يرد ظاه
 .بذلك يكذب عىل اهللا

  :ل يدعي أنه أعرف باهللا من اهللاو المؤ- ١١

ل يف عاله أن الصفة التي وصفت هبا ل يقول لربه جووكأن املؤ
 وآيت ، وأنا ألغيها، ال تليق بك،> ووصفك هبا رسولك ،نفسك

 .بام يليق بك
 . وما أشد سوء أدبه،فام أقبح هذا القول

 ،ـ فهو بذلك يقول أن الكتاب والسنة يمكن أن يكون فيهام باطل
 .وهذا من أفظع القول

  : التأويل من ظن السوء باهللا تعالى- ١٢

    J K L M N  O P ﴿:ال اهللا تعاىلق

Q R ﴾]فهم ظنوا أن اهللا لم يخبرهم  ،]٢٣ :فصلت
ً بل أراد شيئا آخر ال يفهمه ،بالحقيقة في أسمائه وصفاته

ل هو الذي فهمه فقط دون سائر و وأن املؤ،السامع من أول مرة
 ال أن ، والزم قوله أن اهللا تعاىل أراد أن يعرس علينا اإليامن،الناس

ً تعاىل اهللا عن ذلك علوا كبريا،رسه لنايي ً. 

  :ل يطعن في حكمة اهللاو المؤ- ١٣

̀   ﴿:قال اهللا تعاىل _  ̂ ]  \[ Z Y X ﴾
 ] ١٤٩ :األنعام[

 ١٨

 فمن ادعى أن اهللا أراد معنى باطن آليات الصفات غري ❁
 ،فكأنما طعن في حكمة اهللا البالغة ،املعنى الظاهر
ن بام يصعب فهمه ؟ فهذا  أن نؤمالرحمن الرحيمفكيف يأمرنا 

 .تأباه حكمة اهللا البالغة
َّـ لكن اهللا تعاىل فصل وبني ووضح لنا العقيدة بتفصيل كامل َّ، 

  .وأهم العقيدة أسامؤه تعاىل و صفاته
m  l  k j i h g  f ed    ﴿:قال اهللا تعاىل

n ﴾]١ :هود[ 

 أن اهللا لم يبين في كتابه ادعاء القول بالتأويل - ١٤
  :أهم شيء

شفاءً  وجعله ،تبيانا لكل شيء فإن اهللا تعاىل جعل كتابه ❁
فرقانا بين الحق  وجعله ،نورا مبينا وجعله ،لما في الصدور

 .والباطل
ل املبتدع أن اهللا مل يبني لعباده ما وثم يدعي بعد ذلك هذا املؤ ❁

 وأنه ترك ، التي هي أعظم يشء،جيب أن يعتقدوه يف أسامئه وصفاته
 .قوهلم القارصةذلك إىل ع

ل أن و أن يدعي املؤ،أفحش الكذب على اهللا وهذا من ❁
، وهو  أنه مل يبني فيه أهم يشء،ل يشءًاهللا الذي نزل كتابه تبيانا لك

 .أله وصفاته ؤأسام



 ١٩

 لذلك ،فإن آيات القرآن تعظم بقدر ما فيها من صفات اهللا تعاىل
 .كانت أعظم آية يف القرآن آية الكريس وسورة اإلخالص

:  قال الشيخ حممد األمني الشنقيطي يف تفسري قوله تعاىل❁
﴿\[ ZY ﴾]منكرا عىل من قال يف اآلية ،]٥ :طه ً

ًبالتأويل زعام من أن ذلك تنزهيا هللا تعاىل عن تشبيهه بخلقه  : قال،ً
معنى هذا القول أن اهللا وصف نفسه يف كتابه بام ظاهره املتبادر منه (

 والقول فيه مما ال يليق به جل ، تعاىل الكفر باهللا:السابق إىل الفهم
 ] ٢/٣٠ أضواء البيان) [.وعال

 7 6 5﴿: الذي قيل له >  والنبي:ًوقال أيضا
ً أنه مل يبني حرفا واحدا من ،]٤٤ :النحل[﴾ 9: ;> 8 ً
كتم أن ظاهر اآلية كفر  >  ـ أن النبيَّ ويدعون ـ أي املؤولني،ذلك

 مع إمجاع من ،عنى وأنه جيب رصف اللفظ عن هذا امل،وضالل
تأخير البيان  > أنه  ال يجوز في حقهُيعتد به من العلامء عىل 

  ]٢/٣٠ أضواء البيان[ .عن وقت الحاجة إليه

 من غري اعتامد عىل ،وكل هذا من تلقاء أنفسهم: (ً وقال أيضا❁
 وال خيفى أن هذا القول ،كتاب وال سنة، سبحانك هذا هبتان عظيم

م االفرتاء عىل اهللا جل وعال وعىل  ومن أعظ،من أكرب الضالل
 ]٢/٣٠ أضواء البيان يف تفسري آيات القرآن) [.>رسوله 

 ٢٠

 أن اهللا يريد أن يشق على ادعاء القول بالتأويل - ١٥
  :عباده

ن اهللا تعاىل يريد أن يشق إ فكأنام يقولون ، بالتأويليقولونفمن  ❁
 ،ها أهنا يد فيأيت بألفاظ كاليد ليفهمها الناس عىل ظاهر،عىل عباده

 وإدعاؤهم ،غري ذلك من معنى القدرةولكن يدعون أن اهللا يريد هبا 
 واهللا تعاىل ال يريد بنا ، فإن هذا من العرس يف الفهم،هذا عىل اهللا باطل

 ] ١٨٥ :البقرة[﴾  ª ¨© §   ﴿:إال اليرس، قال تعاىل
 يدعي أن اهللا يريد أن يشق عىل عباده باأللغاز بالتأويلالقائل  ❁

 .تي ال يفهموهناال
 . ويدعي أنه هو الذي يريد أن ييرس للناس الفهم عن اهللا❁
ويدعي أنه لواله لضلت كل األمة في الفهم عن  ❁

 .اهللا تعالى مراده
 لو أراد اهللا ما تقولون لتكلم به : فنقولونرد عليهم ❁

 . بدون أن يشق عىل عباده،مبارشة
، الذي تكلم به يريد ظاهر اللفظ  أن اهللا:ومذهب أهل السنة

  .ألنه الرحيم بعباده أن يشق عليهم

   اهللا تعالى دعا كل الناس إلى فهم كتابه - ١٦

  :ل يقول البد أن أشرحه أنا لكمووهذا المؤ

 ] ٢٩: ص[﴾ G  F E D C B ﴿ :قال اهللا تعاىل



 ٢١

 فكيف يأمرنا اهللا تعاىل بتدبر وفهم اآليات ؟ ثم يدعي املبتدع ❁
ارح يوضح لنا أن اهللا ال يقصد ما يقول ؟ حتتاج إىل شل أهنا واملؤ

ًتعاىل اهللا عن ذلك علوا كبريا ً. 

نا وفهمنا ظاهر اآليات ل لو تدبرو وأننا يف زعم ذلك املؤ❁
 .ن عىل مذهبه الباطلولكنا خمطئ

 حينئذ فيكون ما وصف اهللا به نفسه يف : قال ابن تيمية❁
درء  [.ء معناه ال يعلم األنبيا، أو كثري مما وصف به نفسه،القرآن

 ألنه الوحيد ؛يعني يف زعم هذا املبتدع] ١/٢٠٤ تعارض العقل والنقل
  . وهذا املبتدع مل يرشح ذلك املعنى لألنبياء،الذي يفهم معناه

  :ل ادعى وجود إلهين في الكونو المؤ- ١٧

 ،يقتيض وجود من ينازع اهللا تعاىل يف عرشه استولىألن قوله 
 سبحانك هذا ، واستوىل عىل العرش منه،وأن اهللا تعاىل تغلب عليه

 .هبتان عظيم

  :ل ينفي عن اهللا إلوهيتهو المؤ- ١٨

 بأن ،فإن اهللا تعاىل استدل يف القرآن عىل أن آهلة الكفار آهلة باطلة
 فنفى عنها السمع والبرص والقدرة عىل ،نفى عنها صفات الكامل

ت عنها  وأهنا بنفي هذه الصفا، والعجز عن اهلداية،النفع والرض
 ٢٢

 .انتفت عنها األلوهية

 g  h i j k l m ﴿:قال اهللا تعاىل
n o p      q r s t u v w x zy 

 ]٦٧-٦٦ :األنبياء[﴾   |  }

     A B C D   E F G H I J K ﴿:قال اهللا تعاىل

L M N O   ﴾]٤٢ :مريم[ 

 فإنام نفى عن اهللا تعاىل ،فمن نفى عن اهللا تعاىل صفاته وحرفها
 . أبطل الباطل وهذا،ألوهيته

 القول بالتأويل هو في الحقيقة نفي لصفات اهللا - ١٩
  :وتعطيلٌ لها

َّفمن أول اليد بالنعمة واالستواء باالستيالء ❁  فإنام هو ينفي ،َ
 ألنه ينفي صفة ؛، وهذا من أبطل الباطل التي أوهلا صفات الرمحن

 .اليد وصفة االستواء
نه إل يقول و واملؤ،]٢٢ :الفجر[﴾ «¼ ﴿:ألن اهللا  تعاىل يقول

َينزل ربنا تبارك وتعاىل كل ليلة إىل « : > ويقول رسول اهللا  ،ال جييء َ َ َّ َِ ٍ ْ َ َ َُ َ َ َ َُّ َ َ َْ ُ ِ
َالسامء الدنيا َّْ ُّ ِ

ل يقول أنه و واملؤ، ]٧٥٨ ومسلم  ١١٤٥صحيح البخاري [» .َ
 .ينزل  ال



 ٢٣

، عتزىل حياول أن يكذب رصيح القرآنل كاألشعري واملوفاملؤ
 .حريف الذي يسميه تأويل نوع من التعطيلفهذا الت

  :ل ينتقص ربه جل وعالو المؤ- ٢٠

 ومن ادعى التأويل يف أسامء اهللا فقد نسب اهللا :قال الدارمي ❁
نقض الدارمي [ .إىل العجز والوهن، والرضورة واحلاجة إىل اخللق

 ]١/١٥٨عيل برش املرييس 
اىل اهللا عن  تع،لكي يسموهيعني ادعى أن اهللا حيتاج إىل خلقه 

ًذلك علوا كبريا ً. 
 هل يسمي الولد أباه ؟ أو يسمي العبد من :ونحن نقول ❁

 فهل يسمي العبد ،اشرتاه ؟ فإن كان هذا ال يعقل واجلميع خملوق
 .مواله ؟ أو هل يسمي املخلوق خالقه؟ سبحانك هذا هبتان عظيم

  : التأويل تكذيب للقرآن- ٢١

 وأن الصحيح هو يشء ،حيح أن ما جاء يف القرآن غري صادعاءو
ل أن خيرتعه من و وهو ما يريد املؤ،آخر غري ظاهر يف لفظ القرآن

 .املعاين
َفمن أول االستواء باالستيالء فقد كذب بسبع آيات من القرآن  ََّّ َ

 ﴾ \ ] Y    Z ﴿:أل  قال فيها اهللا،الكريم

 ٢٤

ل حرف في القرآن، وزاد فيه أحرفًا ليست و المؤ- ٢٢
  :منه

 فقال أهنا  ﴾  \ ] Y    Z ﴿:قوله تعاىلفمن أول 
 فإنام زاد حرف الالم وهو غري ،استولىتعني الرمحن عىل العرش 

 . وهذا من أشنع التحريف لكتاب اهللا تعاىل،موجود يف القرآن

ومخالف لما  باطلصرف النصوص عن ظاهرها  - ٢٣
  :ي والصحابة الكرام  >كان عليه الرسول

 .اطل ما خالف ذلك والب،فالحق ما كانوا عليه
عنه  > فقد أخذ أصحاب رسول اهللا :قال حممد بن إبراهيم ❁

 اآلياتًومل يستشكلوا شيئا من معاين  ونقلوا عنه األحاديث ،القرآن
وال احلديث ؛ ألهنا واضحة رصحية، وكذلك من بعدهم من القرون 

 ] ١/٢٠٣ رسائل الشيخ حممد بن إبراهيم[.الفاضلة
، هللا ما مل يقله أعلم الناس باهللال يف أسامء اوـ فكيف يقول املؤ

  ؟>وهم صحابة رسول اهللا 

  :> القول بالتأويل هو تكذيب لرسول اهللا - ٢٤

ل عن أحاديث نزول اهللا تعاىل إىل السامء الدنيا و فإذا قال املؤ❁
 فإنه بذلك ينفي حقيقة نزول الرمحن جل وعال عىل ،أهنا من املجاز

 وينفي ما أثبته ،>ذلك يكذب رسول اهللا  وهو ب،ما يليق بجالله
 .>الرسول 



 ٢٥

 ، ومل يفرس اليد بالنعمة، مل يفرس استوى باستوىل>والرسول 
ًومل ينقل حديث واحد فيه يشء من ذلك أبدا يف كل كتب السنة ُ. 

ْأين اهللاَُّ ؟ فقالت « : عندما سأل اجلارية>والرسول ـ  َ َ َ َ ْ ِ يف :َ
َالسامء فقال من أنا؟ َ ْ َ ََّ َ َ ِ

َّ فقالت أنت رسول اهللاَِّ فقال رسول اهللاَِّ صىل َ ََ ُ َ ُُ َ ُ ََ َ َ ََ ْْ َ
َاهللاَُّ عليه وسلم أعتقها ْ ِ ِْ َ ََ َ َ َّْ ٌفإهنا مؤمنة َ ََ ِ ْ ُ َ َّ  وهؤالء ،]٥٣٧صحيح مسلم [» .ِ

 ويقولون إن اهللا يف كل ،ن اهللا يف السامء كفرإقال  من :يقولون
  .هم ومن قوهلمَّ فإنا براء من، اللهم ال تعذبنا بقوهلم،مكان

  :>ل بدل كالم رسول اهللا والمؤ- ٢٥

أخربنا أن ربنا تبارك وتعاىل ينزل إىل السامء > ـ ألن رسول اهللا 
 فيغفر للمستغفرين وجييب ،الدنيا إذا كان ثلث الليل اآلخر

 .الداعني ويعطي السائلني
، بل > فيبدل كالم رسول اهللا ،ـ وهذا املبتدع يقول أنه ال ينزل

 .وخيالفه

لم يبين للناس ما > ل ادعى أن رسول اهللا و المؤ- ٢٦
  :نزل إليهم

 وأن يبني ،أن يبلغ البالغ املبني>  فإن اهللا تعاىل أمر رسوله ❁
مل > ل يدعي أن الرسول وللناس ما نزل إليهم، وإن هذا املؤ

 ، ومل يرشح ذلك للناس،يفعل ذلك ؛ ألنه مل يقل بتأويل اآليات
 ٢٦

 ،مه الباطل مل يبني للناس ما نزل إليهميف زع > فيكون الرسول
 . سبحانك هذا هبتان عظيم،ومل يبلغهم البالغ املبني

  :>ل ينتقص رسول اهللا و المؤ- ٢٧

 .عن بيانه> ـ ألنه يدعي أنه سيبني لألمة ما عجز رسول اهللا 

   ؟>ل أعلم من رسول اهللا و هل المؤ- ٢٨

﴾ 5  6 7 8 9 : ; >  ﴿:قال اهللا تعاىل
 ] ٤٤ :النحل[

 كان يتكلم هبذا وال يعرف > والزم قوهلم أن الرسول ❁
 ]٢/٤٢٢ البن القيم املرسلةالصواعق .[معناه
 وعلينا ، وعىل الرسول البالغ، من اهللا البيان: قال الزهري❁

 .التسليم
 ؟عن بيانه >  فمن الذي يدعي أنه يبني للناس ما عجز النبي❁
 ليلها ، البيضاء مل يمت حتى تركنا عىل املحجة > فالنبي❁

ولم يترك خيرا إال ودلنا  ، ال يزيغ عنها إال هالك،كنهارها
وأعظم الخير هو  ، ولم يترك شرا إال وحذرنا منه،عليه

داللة الناس على صفات خالقهم جل وعال، التي هي 
  .أشرف ما في القرآن



 ٢٧

 وأنه ، >ً فمن يدعي بعد ذلك أنه أبلغ بيانا من رسول اهللا❁
  ؟ > مل يبينه رسول اهللاسيبني لنا ما

  وإذا تقرر أنه ليس هناك أحد أنصح للعباد من رسول اهللا❁
 ؟ >  فهل هذا املبتدع يدعي أنه أنصح للعباد من رسول اهللا ،>

 . > وعىل رسوله،ل كاذب عىل اهللاو فبهذا يتبني أن املؤ❁

  :ويل يدعي أنه أكمل األمة إيماناالقائل بالتأ- ٢٩

 وأنه ،أنه هو فقط الذي فهم عن اهللا مراده ألن مقتىض كالمه ❁
 .ًهبذا الفهم وهذا العلم أصبح أكمل إيامنا من اجلهال به

ٌ كيف هو إيامن الصحابة عندك ؟ ومل يقل واحد :فنرد عليه ❁
ً فهل أنت ببدعتك أصبحت أكمل إيامنا ،منهم بيشء من ذلك ؟

 منهم ؟ 

َ ثم هل جهل الصحابة ما تقول❁ ِ والجهل وه ؟  أم علموه فكتم،َ
 .ي ويستحيل ذلك يف حق الصحابة ،والكتمان خيانة ،نقص
 ، وأعلم باهللا من غريهم،ً أكمل إيامناي فقد كان الصحابة ❁

 وأثبت ،ٍ ورىض عنهم يف آيات شتى،وإن اهللا زكاهم يف مواضع كثرية
 وأن ،هلم الدرجات العالية من اجلنة، فثبت بذلك أهنم كانوا عىل احلق

 .صحاب التأويل عىل الباطلخمالفهم من أ
 ٢٨

   أين دليل أهل التأويل ؟ - ٣٠

 : وصاحب بدعة التأويل إن قال يف قوله تعاىل إلبليس❁
﴿µ´³²±°¯ ﴾]إن قال أن املراد ،]٧٥ :ص 

 أين دليلك : فنرد عليه، وإنام أراد كذا وكذا،ليس اليدين احلقيقيتني
ن دليلك عىل عىل ما تقول أن مراد اهللا تعاىل ليس ظاهر اآلية ؟ وأي

ُأن تأويلك صحيح ؟ فإن هبت ومل ينطق، كان من القائلني عىل اهللا 
 .بغري علم

ــؤ  -٣١ ــب المــ ــاذا يجيــ ــئل إذال وبمــ ــة ســ ــوم القيامــ   يــ
﴿wvu؟ ﴾ 

 َّ وكذبت رسوله ؟،َّهل يقول كذبت اهللا
 ويدخل ، فيحرش معهم،أليست السالمة أن يتبع عقيدة الصحابة

 مدخلهم ؟
 ؟ مل حيرش يوم القيامة معهم،دهتم عقيأليس كل من اعتقد غري

 والــسنة تـــابعين بـــدل أن  الكتـــابل جعـــل والمــؤ  -٣٢
  :يجعلهما متبوعين

  . ال أتباع الهدى،وهذا من طرق أهل الهوى
 . ال عىل هواه،وكان األوىل به أن يبني معتقده عىل الكتاب والسنة



 ٢٩

 هل الهداية من عند اهللا تعالى أم من عند - ٣٣
  المبتدع ؟ 

﴾ / 0 1 2 3 4 5 6 7  ﴿: اهللا تعاىلقال
 ] ٥٢ :الشورى[

 0 / . - , + *﴿:ًقال اهللا تعاىل خمربا عن اجلن
 ] ٢- ١ :اجلن[﴾1

 .فاهللا تعاىل أنزل كتابه هداية للناس
 آخر غري ما ً فكيف هيتدي به من يدعي أن اهللا تعاىل يريد به معنى❁

 يفهم من ظاهره ؟ 

ة في قوله هو ال في ن الهدايإالمبتدع يقول  فإن هذا ❁
 . سبحانك هذا هبتان عظيم،قول اهللا

  :ل جاهلو المؤ- ٣٤

﴾ N O P RQ S T U  V ﴿:قال تعاىل
فهذا ]١٤ :فاطر[﴾    o p q      r  ﴿:وقال تعاىل] ٥٩ :الفرقان[

نفسه باالستواء خبري بام يصف يدل عىل أن اهللا تعاىل الذي وصف 
 .به من غريها الالئقة الصفة ال ختفى عليه ،به نفسه

 ،وهذا يدل عىل أن الذي ينفي عن ربه صفة االستواء ليس بخبري

 ٣٠

 نعوذ باهللا الرمحن من ، وتلبيس شيطانه،بل جاهل يتبع هوى نفسه
 .الضالل واخلذالن

  : القول بالتأويل يجر إلى ضالالت ال تنتهي- ٣٥

 ، ومن وافق هذا املبتدع لزمه أن يوافق كل يوم مبتدع جديد❁
 وهكذا تضل األمة ،يل جديد آليات وصفات اهللايأيت بتأو

ًوتتفرق، وختتلف ويكفر بعضها بعضا ِ َ  . والعياذ باهللا،ُ

 ومن القول ، ومن هذا يتضح أن التأويل من الكذب عىل اهللا❁
 ومن اإلضالل ،> ومن الكذب عىل رسول اهللا ،عىل اهللا بغري علم

 . سبحانك هذا هبتان عظيم،لألمة

 ا جريمة التحريف فصرف اهللا  اليهود اقترفو-٣٦ 
  : وهذا جزاء كل من فعل فعلهم،  عنهم اإليمان

 وأخرب تعاىل أن حتريفهم لكالم ، ذم اهللا تعاىل حتريف اليهود❁
 ويف هذا النهي الشديد ،اهللا جعلهم من أبعد الناس عن اإليامن باهللا

  .أن نتشبه هبم
̧  º ¹  « ¼    ﴿:قال اهللا تعاىل ¶ µ ´

 Â Á À ¿ ¾ ½ Æ  Å Ä Ã
Ç ﴾]٧٥ :البقرة[. 



 ٣١

﴾ , - . / 0 1 2  ﴿:وقال اهللا تعاىل
 ] ٤٦ :النساء[

 وأعظم املعايص ، وأهنم بذلك قد ارتكبوا أعظم اجلنايات❁
 ] ٤٦ :النساء[﴾    3  4 5 ﴿:لقوله تعاىل يف بقية اآلية 

 - , + ﴿:وكانت جريمتهم أن اهللا تعاىل قال هلم
 فدخلوا يزحفون ،الذنوبُيعني حط عنا ] ٥٨ :البقرة[﴾ / .

 فجعلوها حطة فزادوا حرف النون يف ، وقالوا حنطة،عىل إستهم
 .حنطة

 ? < = > ;  : 9 8 7 ﴿:قال تعاىل
@ A  B C D  E F G    H   ﴾]وقال ] ٥٩: البقرة

  i j k l m n o p q ﴿:تعاىل

r  s t u v w x  y ﴾  
 ] ١٦٢ :األعراف[

 فرصف اهللا ]٧٥ :البقرة[﴾   ̧ ¶ µ ´ ﴿:قال تعاىل
 وهو أشبه بحرف الالم الذي زاده ،اإليامن عنهم بذلك احلرف

 .استولىاملحرفون املؤولون يف استوى فجعلوها 

    A  B C D  E F G @ ? ﴿:فقال اهللا تعاىل

H   ﴾]فمن فعل  ،فجعلهم اهللا عربة ملن بعدهم] ٥٩ :البقرة
 ٣٢

 .كما فعلوا فسبيله سبيلهم

 حيرف معنى كالم اهللا عـىل ،ول لكتاب اهللاؤ وكل حمرف و م❁
ــة ــى الظــاهر يف اللغــة العربي فهــو يرتكــب جنايــة  ،غــري املعن

 .كجناية اليهود

  : المؤولون متشبهون باليهود- ٣٧

َّفام أشبه من غري استوى إىل استوىل باليهود الذين بدلوا حطة  ِ

 . وزاد هو حرف الالم يف استوىل،بحنطة فزادوا حرف النون

، صاروا ظاملني وفاسقني) النون(ادوا حرف ـ فإن اليهود ملا ز
 .لنيومن املؤ) الالم(وكذلك من زاد حرف 

  : أهل الكتابقفساب المؤولون متشبهون - ٣٨

    ' & % $ #  " ! ﴿:قال تعاىل

 ]٧٨:آل عمران[﴾   - , + * ( )

حتى  ،فتجد أحدهم إذا تكلم أتى بغريب اللفظ ومتقعر الكالم
 ،ٌحتى يقولوا إن إمامنا لرجل عظيم ،يصعب فهمه عىل احلارضين

 وال تستطيع عقولنا ،ومن عظمته أنه ال يستطيع النزول ملستوانا
 .إدراك املعاين العظيمة لكالمه



 ٣٣

ً فبدال من أن يورثه العلم ، إنام هو التكرب بالعلم،وما هو بذلك
 وهذه أسوأ آفات من ،أورثه الكرب عىل عباد اهللا ،اخلشية من اهللا

 .علامءيظنون أهنم 

 يقصد العلم .إنام العلم اخلشية: اقال ابن مسعود  ❁
ٍ فكل علم مل يورث صاحبه خشية اهللا فهو وبال وحجة عىل ،النافع

 .صاحبه يوم القيامة ال حجة له

وال يتكرب بالعلم ويتقعر فيه إال مدعي العلم أو امللصقني 
أهل  ،نينيًنون شيئا أمام العلامء الرباِزَبالعلامء الذين ال يكادون ي

الذين يعلمون من أدلة األحكام من كالم سيد  ،الرواية والدراية
 ويعلمون من معاين ،ما يميزون به احلق من الباطل> األنام 
ما يستنبطون به من األحكام ما خيفى عن أولئك الذين > كالمه 

 .>قدموا كالم الفالسفة عىل كالمه 

الشريعة فال هم أدركوا مقاصد  ،تبا لهؤالء المؤولين
 وال هم حصلوا العلم النافع الذي ينفعهم يوم ،من اإليمان

  .تزاحم األقدام

 ٣٤

  :إبطال مذهب التأويل والتعطيل والتحريف
  توبة أئمة المؤولين

 : التوبة-١

 أتباع اإلمام أيب احلسن ، وأغلب املؤولني هم من األشاعرة❁
 ألن الرجل تاب ؛ه اتباعولكنهم لم يحسنوا  /األشعري 

 . آخر حياته من مذهب التأويليف

ـ فإن اإلمام األشعري قد تربى يف حجر زوج أمه اجلبائي شيخ 
 وكان يعده ليصبح خليفة املذهب من ، حتى أصبح نائبه،املعتزلة

 حتى إذا بلغ اإلمام األشعري أربعني سنة ورسخ يف علوم ،بعده
 ثم ،ً فاعتكف يف بيته مخسة عرش يوما،العقيدة علم أنه عىل الباطل

 ، وينترص ملذهب أهل السنة،خرج للناس حيارب مذهب املعتزلة
 ثم اهتدى إىل احلق ،لكنه كان قد تعلم الضالل طوال أربعني سنة

 ،ً وتعلم احلق إمجاليا،ً فتعلم الباطل تفصيليا،ًيف مخسة عرش يوما
 ثم ملا زاد ، وهو أقرب إىل احلق من مذهب املعتزلة،فأتى بمذهبه

 وأعلن أنه عىل مذهب ،اإلبانةهبه يف كتاب علمه تاب من مذ
 ./إمام أهل السنة اإلمام أمحد بن حنبل 

 اتباعب والذي أقر فيه ،اإلبانة عن أصول الديانةوكتب كتاب 
وديانتنا : حيث قالإمام أهل السنة اإلمام أحمد بن حنبل 



 ٣٥

 وما ، > وبسنة نبينا،أل التمسك بكتاب اهللا ربنا ،التي ندين هبا
 ونحن بذلك ، وأئمة احلديث،صحابة والتابعنيروي عن ال

أحمد بن حنبل نضر  وبام كان يقول به أبو عبد اهللا ،معتصمون
 وملن خالف ، وأجزل مثوبته قائلون، ورفع درجته،اهللا وجهه

 ]٢٠اإلبانة  [. والرئيس الكامل،قوله جمانبون ؛ ألنه اإلمام الفاضل

 ورجع إىل ،ضلكم بهـ فيا أهيا املؤولون قد رجع إمامكم عن ما أ
 وتوبوا ، فإن كنتم له متبعني فاتبعوه يف كل شأنه،عقيدة أهل السنة

 وإن كنتم له رافضني، فارفضوا كل شأنه وال تتبعوه من بداية ،معه
 فإنام ذلك ملا سبق لكم من الشقاوة من ، فإن أبيتم إال الضالل،أمره

  . نعوذ باهللا من حال أهل اخلبال،ذي اجلالل

، ًغزايل والرازي رمحهم اهللا مجيعافعل اجلويني وال وكذلك ❁
 ،ًفإهنم مجيعا نقل عنهم الرجوع يف آخر حياهتم إىل مذهب السلف

 وال حول وال ،لكن مؤلفاهتم كانت وما زالت حتمل منهج التأويل
 .قوة إال باهللا

ـ وكان أحدهم عند موته يندم عىل ما أضاعه من عمره يف دراسة 
 أموت عىل : وينسلخ من ذلك كله ويقول،الفلسفة وعلم الكالم

 فها هو يلقي بعلمه وراء ظهره، ويرىض أن ،عقيدة عجائز قومي
 .يموت عىل فطرة وعقيدة العجائز من قومه

 ٣٦

ـ فام أشد احرتاق قلب أحدهم يف سكرات املوت عندما يعلم أنه 
، عند سؤال  والذي ينفع اآلن، العلم النافعفاته حتصيل الكثري من

 .امللكان

 ومذهب ،ـ وكان هؤالء يف حياهتم يقولون مذهب السلف أسلم
 . وهذا باطل،اخللف أعلم وأحكم

 بل كانوا أعلم األمة بعد رسول ،ًـ فقد كان السلف أعظم علام
 .ي وكانت طريقتهم أسلم وأعلم وأحكم ،>اهللا 

 والثالثة قرون ،ـ فإن السلف هم الصحابة املشهود هلم باجلنة
 .اخلريية بعدهم

َّخري الناس قرين ثم الذين يلوهنم ثم   «:>قال رسول اهللا ـ  ْ ُ َ َّ ْ ُْ ُ ََ َُ َِّ ِ ِ َّ َُ
ْالذين يلوهنم ُ ََ َُ  ]٢٥٣٣ ومسلم ٢٦٥٢صحيح البخاري [ » .َِّ

 وال ،ـ ومل يقل واحد منهم بالتأويل ال الصحابة وال التابعني
 .تابعي التابعني

  : أهل التأويل أنهم من أهل السنة باطلٌادعاء -٢

ذا ادعى أهل التأويل الذين يأخذون مذهبهم عن أيب احلسن إ
ُل السنة، أو أهنم هم أهل السنة إذا ادعوا أهنم من أه،األشعري ُ ،

  .ُوأن إمام مذهبهم هو إمام أهل السنة



 ٣٧

  :نرد عليهم

 بأن مذهبكم يف التأويل خيالف مذهب الصحابة والتابعني - ١
فما هو اسم من  ،نةُ فإن كنتم أنتم أهل الس،وتابعي التابعني

هل اسمهم ن ؟ ومن الصحابة والتابع سبقكم من المسلمين
 . يف قولكم بالتأويلخيالفونكمألهنم  أهل البدعة ؟

ـ ومن ادعى أن أبا احلسن األشعري هو أول من وضع أصول ٢
 ؟نوى أي مذهب كان الصحابة والتابعفعل ُمذهب أهل السنة،

ا البرشية مجعاء إىل  ودع، لقد زكى اهللا إيامن الصحابة- ٣
 وأهل الكتاب، ، واملنافقني، فدعا لذلك الكفار واملرشكني،هماتباع

 ،، واملعطلنياملشبهني واملؤولني و،والزنادقة، والعصاة واملرسفني
 S T U V W X Y﴿ : فقال تعاىل،وسائر امللحدين

Z  ﴾]١٣٧ :البقرة[    

 مل يكن  فام،ن دينهم والدي، والسبيل سبيلهم،ـ فاهلدى هدهيم
 . فليس اليوم دينًا، دينيومئذ

 ومذهبهم هو املؤيد ،ـ فطريقتهم هي املزكاة من رب العاملني
 وريض اهللا عنهم ،> املتبعون لسيد املرسلني م وه،بالوحي األمني

 .أمجعني

واألتقى واألحكم ـ فطريقتهم هي األسلم واألعلم 
  .واألنقى

 ٣٨

ُ علم باليقني ،لـ فإذا ظهر بطالن هذا القول لصاحب أدنى عق
 ومن خالفهم هم ،الصحابة ومن تبعهم هم أهل السنةأن 

  . واحلمد هللا رب العاملني،أهل البدعة

  : سبب التأويل-٣

 وضعف العلم بأحاديث ، هو ضعف العلم بعقيدة السلف- ١
ل أن يكمل نقصه من وفيحتاج المؤ ،األسامء والصفات

 .يف الدين بغري علم والقول ، وهذا من االفرتاء عىل اهللا،رأسه

 فظنوا ،ـ أو هو مرض التشبيه الذي متكن من قلوب املؤولني٢
 ففروا من ، وأن كالمه ككالمهم،أن استواء اخلالق كاستواء خلقه
 فكانوا كمن استعاذ من الرمضاء ،مرض التشبيه بتأويل الصفات

 . فهربوا من باطل ووقعوا يف باطل أكرب منه والعياذ باهللا،بالنار

 وعدم تعظيم اهللا ،التشبيهقلب املحرف مريض بمرض ـ إن 
 ،ً، فال يفهم صفات اهللا إال قياسا عىل صفات املخلوقنيتعاىل

 وتعطيلها، فيصبح يف احلالتني ،فيهرب من تشبيه الصفات إىل نفيها
ً مدعيا أنه تعاىل وصف نفسه بام ال يليق به ،ًمتهجام عىل رب العاملني

ليق بجالله مل يقل عليه كل هذه األقوال  فلو عظم اهللا بام ي،سبحانه
 .الفاسدة



 ٣٩

  حكم أهل التأويل والتحريف

 ال حيكم بكفر املؤولني إال بعد إقامة احلجة عليهم ؛ ❁
 .ًألن القول إن كان كفرا فال يلزم أن قائله كافر

 أو وصله ولم يثبت ،ألنه ربما لم يصله الدليل
 أو ثبت ولكن عارضه معارض آخر أوجب ،هعند

  .رفه عن معناهص

 كام كان شيخ اإلسالم ابن تيمية يقول لقضاة ❁
ًأنا لو وافقتكم كنت كافرا ؛ ألين أعلم أن قولكم  :اجلهمية

االستغاثة  [.كفر  وأنتم عندي ال تكفرون ألنكم جهال
٣٨٤[ 

 وال ننكر أن لبعض املنتسبني إىل هذا املذهب ❁
ى عليهم  ولكن خف، فيام ذهبوا إليه،ًاألشعري قصدا حسنًا

 وال ننكر أن لبعضهم عناية بكتاب اهللا وسنة ،احلق فيه
 واحلرص عىل نفع املسلمني ، والذب عن دينه، >رسوله

 وال ، وكل ذلك ال يستلزم عصمتهم من اخلطأ،وهدايتهم
فكم  ، وإن كان قصدهم حسنًا،يستلزم قبول كل أقواهلم

 ٤٠

ألنه ال يكفي لقبول القول  ؟ من مريد للحق لم يبلغه
 فإن خالف ، بل جيب موافقته للرشيعة،ن قصد قائلهحس

بيان الحق الرشيعة وجب بيان خطأه ؛ ألن يف ذلك 
  .وهداية الخلق

ووجب رد القول الخطأ على قائله كائنا من 
  .كان

َمن عمل عمال ليس عليه أمرنا  « :>لقول رسول اهللا  ُ ْ ْ ْ َ ََ ِ َِ َ ً ََ َ َ َ ْ
ٌّفهو رد ََ ُ   ] ١٧١٨صحيح مسلم [» .َ

َمن أحدث يف أمرنا هذا  « :> ية قال رسول اهللاويف روا َ ْ َْ ِ ْ ََ َِ َ َ
ٌّما ليس فيه فهو رد َ ََ ْ َُ َ ِ ِ  ] ١٧١٨ ومسلم ٢٦٩٧صحيح البخاري [ » .َ



 ٤١

   الصحيحالتأويلأنواع 

  : تفسير القرآن-١

ِاللهم فقهه يف الدين  « :ب البن عباس >لقول النبي  ِّ ِ ُ ْ ُِّ َ َّ َّ
َوعلمه التأويل ِِّ ْ َّ ُ َ  والطرباين يف املعجم ١/٢٦٦رواه أمحد  :صحيح[» .َْ

فقد كان ابن ] ٢٥٨٩وصححه األلباين يف الصحيحة ٤/١٠٦الكبري 
 .القرآن ما ال يعلمه كبار الصحابة يعلم من تفسري بعباس 

عندما يفرس ـ ومنه قول ابن جرير الطربي شيخ املفرسين 
 .... . القول يف تأويل قوله تعاىل:اآليات

  : وتحققها تفسير األحالم-٢

 c d e﴿: × ألبيه يعقوب ×كقول يوسف 
f g h i j  k l ﴾]هذا ملا حتققت ] ١٠٠ :يوسف

 فسجد له أبوه وأمه وإخوته األحد ،ًرؤيته ووقعت متاما كام رآها
 وكان قد رأى ذلك يف ،عرش سجود التحية ال سجود العبادة

 ¼ «   º  ¹ ¸ ﴿:×منامه، قال تعاىل عن يوسف 
½          ¾ ¿   À Á Â   ﴾]٤ :يوسف [ 

  : تنفيذ األمر الشرعي-٣

 يكثر أن > كان  رسول اهللا لقالت أم املؤمنني عائشة  ❁
 ٤٢

َسبحانك « :يقول يف ركوعه وسجوده َ َ ْ َّاللهم ُ ُ َربنا َّ َّ َوبحمدك َ ِ ْ َ َِ 
َّاللهم ُ ْاغفر َّ ِ يتأول القرآن ] ٤٨٤ ومسلم ٨١٧صحيح البخاري [» .ِيل ْ
  O P Q ﴿: به يف قول اهللا تعاىل يفعل ما أمره اهللا:يعني

R  ﴾]٣ :النرص[ 

 ، سبحان ريب العظيم:واملسلمون يقولون يف الركوع ❁
 ] ٥٢ :احلاقة[﴾        £  ¢ ¡ �﴿: يتأولون قول اهللا تعاىل

 وترك المنهي ،والتأويل هنا بمعنى فعل المأمور به
  .عنه

 وقوع الخبر الغيبي وهو ما يؤول إليه الشيء في -٤
  :قبته أو حقيقته التي ينتهي إليها أو عانهايته

قال اهللا تعاىل يف حتمية وقوع أهوال يوم القيامة وما فيه من 
 7 6 5  4 3 2 1 /0  . - , ﴿:الغيب

 ]٥٣ :األعراف[﴾   = > ; : 9 8

 ، وقوع ما أخرب به القرآن من أهوال القيامة:وتأويله هنا معناه
 وأعرضوا عن ،قيامةوالذين نسوه هم الكفار الذين أنكروا ال

 فلام جاءت القيامة وحتقق عذاهبم أقروا بصدق ، الرسلاتباع
 .هماتباع وندموا عىل عدم ،املرسلني

  .ا تؤول إليه حقيقة األمر في آخره م:والتأويل هو



 ٤٣

 ]٣٥ :اإلرساء[﴾   ¿ ¾   ½ ¼ ﴿:قال تعاىل

﴾  À  Á             Â Ã Ä ¾¿ ½ ¼ ﴿:وقال تعاىل
 ]٣٩ :يونس[

  :يب الذي ال يعلمه إال اهللا تعالىية الغ كيف-٥

 g  h   i j k l m n o ﴿:قال اهللا تعاىل
p q  r ts u v w x y  z {  

|  }  ~ � ¡ £¢ ¤ ¥ ¦ § ̈  ﴾  
 ]٧ :عمران آل[

   :ومن الغيب الذي ال يعلم كيفيته إال اهللا تعالى

 .صفات اهللا ال يعلم كيفيتها إال اهللا تعالى -١

 قال اهللا ، وال كيف يبرص إال هوفال يعرف أحد كيف يسمع
 ]١١٠ :طه[﴾   «     º  ¹   ¸ ﴿:تعاىل

 فليعلم أن اهللا ليس كذلك ؛ ألن ،فمن ختيل صفة اهللا تعاىل ❁
 .اهللا تعاىل نفى إمكانية أن يتخيل صفاته عقل البرش

 لن حييطوا به ،حتى عندما يرى املؤمنون رهبم يوم القيامة ❁
 .أل رهبم  ولن يعرفوا كل يشء عن،ًعلام

 ٤٤

نعيم الجنة وعذاب النار ال يعلم كيفيته إال  -٢
 .اهللا تعالى

َقال اهللاَُّ عز وجل أعددت لعبادي   «:>قال رسول اهللا  َ ْ ْ َ َ َِ ِ ِ ُ َ ََّ َّ َ َ
ِالصاحلني ما ال عني رأت وال أذن سمعت وال خطر عىل قلب  ْ َ َُ َ َ َ َ َ ََّ َ َ ْ ََ َ ْ َْ َ َِ ٌِِ ُ َ ٌ َ

ٍبرش َ ْفاقرءوا إن شئتم َ َُ ْ ِ ْ ِ ُ ْ َ: ﴿p q r s t u v w x ﴾
  ]٢٨٢٤ ومسلم ٣٢٤٤صحيح البخاري [» ].١٧ :السجدة[

 رغم أنه ،ـ فروعة نعيم اجلنة ال تستطيع عقول البرش ختيله
 .خملوق

ًفلو أحرضت رجال من قبائل األمازون البدائية ممن يسرت  ❁
 فلن ،عورته بالنباتات ثم أخربته عن الكمبيوتر والصاروخ

 ،فر بالطائرة فسيتهمك أنت باجلنون ولو أخربته عن الس،يفهم
 فكيف ،وكذلك عقولنا ال تستطيع ختيل نعيم اجلنة وهي خملوقة

 تتخيل خالقها سبحانه وتعاىل ؟

  .لمها إال اهللا تعالى الغيبيات الخمس التي ال يع-٣

 À Á Â Ã  Ä Å Æ   ¿ ¾ ½ ﴿:قال تعاىل
ÈÇ É Ê Ë Ì Í ÏÎ  Ð Ñ Ò Ó Ô 

ÖÕ ×     Ø Ù Ú ﴾]وهي ميعاد يوم القيامة ]٣٤ :لقامن 
 وميعاد املوت ومكانه وهيأته، ووقت نزول املطر ،وما يكون فيه



 ٤٥

، وتباين ، وما يف األرحام ونوعهوأنواعها واألرزاق ،وكميته
 ،، وأخالقهمامهنم وإي، وأجسادهم،صورهم، وتباين عقوهلم

 . ومن منهم سعيد،ومن منهم شقي

  : التأويل االصطالحي-٦

 ظاهره إلى معنى محتمل مرجوع هو صرف اللفظ عن
   .لدليل يقترن به

ال يوجد دليلٌ  أو ،خطأً أو صحيحاوالدليل إما أن يكون 
 .أصالً

 :ُ من الكتاب أو السنةالدليل صحيحا إذا كان -١

 .ُيعني يرصف ظاهر املعنى ملعنى آخر بدليل صحيح

 ﴾  (  ) ' & % $﴿:كقول اهللا تعاىل
 يعني قبل الصالة ؛ ألن ﴾% $ وتأويل ﴿ ،]٦ :املائدة[

 .الوضوء يكون قبل الصالة ال بعدها

ٌال يدخل اجلنة نامم  «:>وكقول النبي  ََّ َ َ َّ ُ َْْ  ]١٠٥صحيح مسلم [» .َُ
 وإال فمن مات عىل ،يعني ال يدخل اجلنة العالية دار املقربني
أصابه قبل ذلك ما  ،التوحيد البد أن يدخل اجلنة يف النهاية

 .أصابه

 ٤٦

ِاجلار أحق بسقبه«:> اهللا ـ وقول رسول ِ َِ َ ُُّ َ َ صحيح البخاري [».َْ
   .أي بالشفعة] ٢٢٥٨

 أي أنه أحق أن يشرتي ،ـ ظاهر احلديث ثبوت الشفعة للجار
 .ما يبيعه جاره لغريه بنفس الثمن

َفإذا  «: قال>ـ لكن رسول اهللا  ِ ْوقعت َ َ ُاحلدود ََ ُ ْورصفت ُْ َ ِّ ُ َ 
ُالطرق ُ َفال ُّ َشفعة َ َُ   ]٢٢١٣لبخاري صحيح ا [».ْ

ـ واجلمع بني احلديثني يكون بتأويل احلديث األول بأن 
املقصود به هو الرشيك املقاسم قبل أن يتحدد خصوصية كل 

 .طرف منهام

تأويالً  أو تأويالً قريبا أو تأويالً صحيحاـ وهذا يسمى 
 . وهذا التأويل ال نزاع فيه بني أهل العلم،مقبوالً

ُعني إذا رصف اللفظ عن ظاهره  ي،الدليل خطأإذا كان  -٢
 .ليشء يعتقد املجتهد أنه دليل وهو خطأ يف احلقيقة

َأيام امرأة نكحت بغري إذن وليها  «:>ـ قال رسول اهللا ِّ ْ َ ْ ُِّ ٍَ َِ ْ ِ ِ َ َ َِ ْ َ ََ
ٌفنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل ٌ ٌِ ِ ِ ِ ِ َِ ُ َ ُ َ َُ َ ََ َ ََ َ رواه أيب :صحيح [»َ

 وصححه ٦/٤٧ وأمحد ١٨٧٩ن ماجه  واب١١٠٢ والرتمذي ٢٠٨٣داود 
 ]  ١٨٤٠األلباين يف إرواء الغليل 



 ٤٧

ن املرأة هنا املقصودة هي اململوكة إقال السادة األحناف 
 .املكاتبة التي تريد رشاء نفسها من وليها ال تتزوج إال بإذنه

ن املرأة املقصودة يف احلديث هي عموم إـ وقال اجلمهور 
ً وبناء عليه فقول ،لقول الصحيحوهو االنساء احلرائر واإلماء، 

 .األحناف خطأ

تأويالً  أو تأويالً بعيداـ لذلك فإن تأويل األحناف يسمى 
 . ألنه خطأفاسدا

 يعني إذا رصف اللفظ عن ظاهره ،إذا لم يوجد دليل -٣
 .بغري دليل

ُـ فهذا يسمى لعبا بكتاب اهللا وسنة رسوله  ً<. 

ول استوى ؤ كمن يبغير دليل فإن كان رصف اللفظ ❁
فهذا ليس من التأويل بل من  ،بالقدرة أو اليد ،بإستوىل

 .التحريف

 t  u v w﴿:ـ مثال ذلك تأويل الشيعة لقول اهللا تعاىل
x y ﴾]لكراهيتهم هلا لفقالوا أهنا عائشة ] ٦٧ :البقرة، 

 .> وبغضهم ألمنا وأم املؤمنني زوجة وحبيبة نبينا الكريم

﴾ \ ] Y    Z ﴿:ـ وكقول املؤولني يف قوله تعاىل

 ٤٨

ً فهذا لعب وحتريف وليس تأويال البتة ؛ ، قالوا استوىل،]٥ :طه[
 عن >ُألنه ال جيوز حذف يشء من كتاب اهللا أو سنة رسوله 

ظاهره املتبادر إىل الذهن إال بدليل صحيح من الكتاب أو 
 .ُالسنة

أمروها كما  (: وهلذا كان مذهب السلف يف الصفات❁
 مع ، معانيها الالئقة بجالل اهللا تعاىل يعني دالة عىل،)جاءت

، في وجود الكيفيةاإلقرار بجهل الكيفية، وجهلنا بالكيفية ال ين
 .لكيفية ال يعلمها إال اهللا تعاىللكن ينفي علمنا هبا، فا

 

وصىل اهللا وسلم وبارك عىل نبينا حممد وعىل آله وأصحابه 
ًوأزواجه وذريته وآل بيته وسلم تسليام كثريا ً 

 .دعوانا أن احلمد هللا رب العاملنيوآخر 

 


