
 

  

 

 

  



1 

 

 المقدمة:

ز  ممللا بلل ً   األصلللية الرئيسية للقضايا والمناقشة النظرعلى  اإلسالم علماء من  كثير  يركِّ

 مللن بلل ً   ومنشلل   الخللال  أصلل  علللى بحللثه  ع سللا   زونويركلل    ،الفروع  من  اعليه  انبنى

  يبطلل    المنشلل   بطللالن  وبيللان  للفرع،  نقض    األص   نقض  إن  إذ  ؛وتفريعات   مسائل   يف  التطوي 

 المسائ .  من  علي   انبنى  ما  ك   

 التلل  الفكريللة المنهجيللة األصللو  مللن أصللاًل  يعلل    ةالمركزيلل   ةالرئيسي    بالجوانب  العناية  و

 التقعيلل  يف العلميللة تلل منهجي   نصللاعة  لنللا   يجللل    مللا  وهللو  تيميللة،  ابللن  اإلسللالم  شللي   هبا  يمتاز

 للمسلل لة  الرئيسللية  األفكار  يف  القو   بتمحيص  يعنى  ما  فكثيًرا  والتمحيص،  النق و  والت صي 

 المسلل لة هلل   يف الضللال  أصلل أن و ،كلل ا هبلل ا القو  أص  أن يبين ما وكثيًرا  النقاش،  مح   

 .ك ا

 الباحلل  مللن  يتطلللب  إذ  بمكللان؛  الصعوبة  من  الخال   أص   معرفة  أن  في   شك       ومما

 توصللي   مللن  البحثيللة  للمنللاه   اوحلل قً   والنح ،  المل يف    واألقوا   اآلراء  على  اطالع  سعة  

 القللو  بللين وا خللتال  ا شللكا  لمللواطن اوإدراكللً  واحلل ،  آن  يف  وغيرها  وتحلي   ومقارنة

 المنللاه   أصللعب  مللن  وهلل   ،والللتالزم وا نفصللا   والتلل ثير  األثللر  بقضللايا  ومعرفللة  واآلخر،

 .(1)ه ا  الناس  يوم  حتى  البحثية

 مسللائ  يف والخللال  للبلل ع منشلل  مللن  تيمية  ابن  اإلسالم  شي   ي كر   ما  أهمية"  ىتتجل  ف

 ،المخللالفين مقا   على اطالع  وسعة الب ع  أه   على  ردود   وكثرة  إلمامت   نظًرا  العقي ة؛

 شللي  عنلل  زمتميلل   ظللاهر أمللر وهللو والبلل ع؛ الضللال  منشلل  بتبيللين -اهلل رحملل - و هتماملل 

 .(2)"والجماعة  السنة  أه  علماء  بين  من  اإلسالم

 المللل  أهلل  مللن ضلل    مللن ضللال  بيان يف شي  اإلسالم  هبا  عن   الت   األصو   أه   ومن

ذكللر    أصلل   وهللو  المحكلل ،  عللن  اإلعراضو  النصوص  من  لمتشاب ا  اتباع  واألهواء  والنح 

 شللي   يف ضللوء مللا حللرر   تعللالى  اهلل  بللنذن  العلميللة  الورقللة  هلل    يف  سللنتناول و  ،القرآن الكري 

 .رحم  اهلل  تيمية  ابن  اإلسالم

 

 
 (.114 ( ينظر: أجبدايت البحث يف العلوم الشرعية، فريد األنصاري )ص:1)
 (.5، عبد اللطيف القريقري )ص: شيخ اإلسالم ابن تيميةعند  اخلالف يف مسائل العقيدة أ( حترير منش2)
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 تمهيد:

 
 
ن   بالمسللائ  اعتنائلل  عللن فضللال الخللال  ومنشلل  الضال  ب صو  اهلل رحم  تيمية  ابن  ع 

 الطوائلل  مللن المخللالفين ملل  نقاشلل  يف فنج   وتفصيلها،  الخال   فيها  حص   الت   الفرعية

 ذلللك إلى أوصله  ال ي السبب إلى خاللها من ليص  القضايا  تلك   يحل    واألديان  والمل 

 بللالرد  يهت     كما  ،الباط   والقو   والم هب  الرأي  ظهور  سبب  عن  يبح   فهو  ،الضا     الرأي

 الباط .  القو   على

 ومللا" :ا سللتثاثة مسلل لة ينللاق  وهو  كقول   ؛مختلفة  مواض   يف  ه ا  بمنهج   صرح  وق 

 خصبالشلل   السلللا  بللين واضلل  والفللر  ،عاقلل  يقوللل   وكيلل   ،القو   ه ا  من  بأتعج    زلت

 مع فددة فدد ن ؛الجهدد    هددء   علدد  اللدد   دخدد  أيدد  مدد  أعدد    أن وأريددد. بلل  وا سللتثاثة

 ك ندد  وإن المقدد    أسدد     يعدد     لدد   ومدد   ،وعالجدده  مداواتدده  عل   يعي   وس  ه  الم ض

 .(1)"ش ه ته  وإزالة  أصح به  مداواة  م  يتمك  ل   ب طلة

 المللرء  يوقلل   إن الجه  ب لك  إذ  ؛ومنش    الخال   أص   معرفة  أهمية  اهلل  رحم   بي ن  كما

 مواضلل   يف  وينقضلل    يللرد    بينمللا  ،ملل ويعظ    موضلل   يف  القللو   يقبلل   بحي   ،عجيب  تناقض  يف

 إليهللا تلللو  التلل  الثايللا  فاسللتنبا  ؛الضللال  وسللبب الخللال  ب صلل  منلل  جهللاًل  ؛ىأخللر

 ابللن  يقللو   بمكللان،  الضللرورة  مللن  والملل اهب  اآلراء  انبثقللت  منهللا  الت   واألصو   المقا  

 تفرقللوا منهللا التلل  الثايللا  إلللى يصلل  للل  الكللالم يف طامتوسلل   كللان ومللن" اهلل: رحملل  تيميللة

 وشللروح والفقلل  التفسير كتب ويقرأ !بعبارة ويقبل   بعبارة  وقائل   القو   ي م  تج    ؛واختلفوا

 !هبلل   الظن    يحسن  أخر  أشخاص  من  فيقبلها  ها،ي م    كان  الت   المقا    تلك  وفيها  الح ي 

 .(2)"ذلك  غير  أو  ح ي  أو  آية  تفسير ضمن  يف أو  أخرى،  بعبارة ذكروها  وق 

 يف ومنشلل   الضللال  أصلل  يف  بحث   اهلل رحم   تيمية  ابن  اإلسالم  شي   عن  المشهور  ومن

 أصلل  ثلل " الصللفا : ينفلل  مللن علللى يللرد وهورحم  اهلل  قا  حي   ،الصفا   تعطي   مس لة

 والمشللركين،  اليهللود  تالملل ة  عللن  ملل خوذ  هللو  إنمللا  -للصللفا   التعطيلل   مقالة-  المقالة  ه  

ال فظ  من  أو   فنن  الصاب ين،   وض   بللن  الجعلل   هللو  اإلسللالم  يف  المقالللة  هلل    قللا   أنلل   عنلل   ح 

 إن  قيلل :  وقلل   إليلل ،  الجهمية  مقالة  فن سبت  وأظهرها،  صفوان  بن  الجه   عن   وأخ ها  دره ،

 
 (.182/ 1الرد على البكري ) (1)
 (.280/ 5( منهاج السنة النبوية )2)
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 بللن لبيلل  أخللت ابللن طللالو  عللن أبللان وأخلل ها سللمعان، بللن أبللان عللن مقالتلل  أخلل  الجعلل 

 صلللى  النبلل   سحر  ال ي  الساحر  ]اليهودي[  األعص   بن  لبي   من  طالو   وأخ هااألعص ،  

ان أهلل  مللن قيلل  فيمللا هلل ا الجعلل  وكللان وسللل . عليلل  اهلل  مللن كثيللر للل خ   فلليه  وكللان ،حللر 

 يف  المتلل خرين  بعللض  صللن   اللل ين  والكنعللانيين  النمللرود  ديللن  أه   بقايا  والفالسفة  الصاب ة

 أو إضللافية أو سلللبية صللفا  إ  للل  لللي   أن   الرب:  يف  هل ء  من  النفاة  وم هب  سحره ...

 الصللاب ة عللن أخلل ها ق  الجع  فيكون إليه ، الخلي   إبراهي   بع   ال ين  وه   منهما،  مركبة

 بعللض منيةالسلل   نللاظر لمللا -وغيللر   أحم   اإلمام  ذكر   فيما-  أيًضا  الجه   وأخ ها،  الفالسفة

 جهلل   أسللاني   فهلل    الحسلليا .  سللوى  مللا  العلللوم  مللن  يجحلل ون  اللل ين  وه   الهن ،  فالسفة

 مللن  وإمللا  الصللاب ين  مللن  إمللا  الضللالين؛  والفالسللفة  والمشللركين  والصاب ين  اليهود  إلى  ترج 

 السللل  كللان التلل  المقالللة هلل   انتشللر  الثانيللة المائللة حلل ود يف كللان ولمللا ..المشللركين.

 .(1)"وطبقت   المريس   غياث بن  بشر  بسبب  الجهمية  مقالة  :وهنايسم  

 واألديدد ن  والمل   األهوا   أه   م   كثي   به   ض   التي  الم كزية  الضال    أصو    أه   وم 

 مللن  كثيللر  علللى  سللائ ة  سمة  وه    ،المحك   ع   وإع اضه   النصوص  م   للمتش به  ات  عه 

 يف اهلل رحملل  (هللل241)  أحملل   اإلمللام  يقللو   كمللا  البلل ع  أهلل   عامللة  علللى  بلل   الضللال ،  أه 

 ،الكتللاب  يف  مختلفللون  فهلل   ،الفتنللة  عنللان  وأطلقللوا  ،الب عللة  ألويللة  عقلل وا"  الشهيرة:  مق مت 

 اهلل كتللاب ويف اهلل ويف اهلل علللى يقولللون ،الكتللاب مفارقللة علللى متفقللون ،للكتللاب مخللالفون

 ،(2)"عللليه   يلبسللون  بمللا  النللاس  جها   ويخ عون  ،الكالم  من  بالمتشاب   يتكلمون  ،عل   بثير

 الكتللاب  هبللا  يعللارض  التلل   والبلل ع"  اهلل:  رحملل   تيميللة  ابللن  يقو   كما  الب ع  أه   سيما  وتلك

 وحقللائ  ووجلل يا  ذوقيا   أو  وفلسفيا ،  وعقليا   كالميا   :أهلها  يسميها  الت   والسنة

 مللن يعرفلل  موجللود أمر وه ا ح ، وكتمان بباط   ح   لب   على  تشم   أن  ب      ذلك،  وغير

 ويللبثض  ويبثضها،  تخالف ،  الت   النصوص  كتمان  يحب    وهو  إ   امبت عً   قط  تج   فال  ت مل ،

 ابتلل ع  مللا  السللل :  بعض  قا   كما  ذلك،  يفع   من  ويبثض  هبا،  والتح ث  وروايتها  إظهارها

 بلل      النصللوص  ب   يعارض  ال ي  قول   إن  ث   قلب .  من  الح ي   حالوة  نزعت  إ   ب عة  أح 

ا  في   يلب   أن  ل   والمقصللود  ...المتشللاهبة  المجملللة  األلفللا   مللن  يقول   ما  بسبب  بباط ،  حقًّ

 ،(عللليه   يشللبهون  بمللا  النللاس  جهللا   ويخلل عون  الكالم،  من  بالمتشاب   يتكلمون)  قول :  هنا

 
 (.232الفتوى احلموية الكربى )ص: ( 1)
 (.55( الرد على اجلهمية والزاندقة )ص: 2)
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 ةهبالمتشللا  األلفللا   يتضللمن  اللل ي  هو  الناس  جها   ب   يخ عون  ال ي  المتشاب   الكالم  وه ا

 موجللودة تكللون األلفللا  وتلللك والسللنة، الكتللاب نصللوص هبللا يعارضللون التلل  المجملللة

 هلل  قصلل وها التلل  المعللاي غيللر أخر  بمعان  لكن  الناس،  وكالم  والسنة  الكتاب  يف  مستعملة

 .(1)"واإلجما   ا شتبا   فيحص   أخر،  معاي هبا  ه   فيقص ون  هبا،

 هلل ا  للحلل   للمخللالفين  النقلل ي  منهاجلل   يف  تيميللة  ابللن  اإلسللالم  شي   يستخ م  ما  وكثيًرا

 سللبي  يف المتشللاهبا  علللى اتكلوا أهن و ،ناقضوها ق  المحكمة األصو  أن فيبين  ،األص 

  فصللِّ  إذا" اهلل: رحملل  تيميللة ابللن يقللو  الباطلل  األصلل  اهلل  عللال  وعللن بللاطله ، تللروي 

 الحلل  بللين وميللز الحلل ، هو ما بالباط  فيها الح  يشب    الت  بالعبارة وبين  القائ ،  مقصود

 وصللفه   اللل ين  هللل ء  أمثا   ب   ذم  مما  حين    المبين  وخر   الفرقان،  من  ه ا  كان  ؛والباط 

 وأهنلل  الكتللاب، تللر  عللل  متفقللون للكتللاب مخللالفون الكتللاب يف مختلفللون بلل هن  األئمللة

 .(2)"الكالم  من  بالمتشاب   يتكلمون

 الك ي :  الق آن يف والتش به  اإلحك م

 وتللر  المحكلل  اتبللاع يف  الهلل ى  أن  فيلل   اهلل  نبللي    ،معرو   عظي   قرآي  أص   األص   ه ا

و  } تعللالى: قللا  حيلل  ،النصللوص مللن المتشللاب  ي هلل  ز     اللل    ك   أ نللَ ل يللَ اب   ع  تلل 
نللَ    اَلك 

ا    م   آيلل 

ا    م  َحك  ن    م  ر    اَلك ت اب    أ م    ه  أ خ  ا     و  اب ه  ت ش  ا  م  ين    ف   م 
ل وب ه  َ   ف    ال    َيغ    ق  ون    ز  ي ت ب ع  ا  ف  اب      ملل  نللَ     ت شلل 

 م 

اء   ث 
َتن ة    اَبت  اء    اَلف  ث 

اَبت  يل      و  ا ت َ و  م  يل     ي َعل     و  ون   اهلل   إ     ت َ و  خ  اس  الر  َل    ف   و  ون   اَلع  وللل  ا ي ق  نلل   كلل     بلل     آم 

نَ     م نَ  بِّن ا  ع  ا  ر  م  ر    و  ك   .[7  عمران:  ]آ   {اأَل َلب اب    أ ول و  إ      ي   

 الضللالون الزائثللون وأمللا ،المتشللاب  إليلل  ونويرد   ،المحك  بعونيت    العل   يف  فالراسخون

 اللللواي  المحكمللا :ب"  والمقصللود  المحكلل ،  ويككون  النصوص  من  المتشاب   يتبعون  فه 

علللن مللا علللى وأدلللتهن  حججهللن  وأثبتللت  والتفصللي ،  بالبيللان  أحكمللن  ق   مللن عليلل  أدلللة ج 

رب،  وعظة  ومث ،  وخرب  وزجر،  وأمر  وعقاب،  وثواب  ووعي ،  ووع   وحرام،  حال   ومللا  وعلل 

ين، يف أمتللك وعمللاد عمللاد   عليلل  اللل ي الكتللاب أصلل  وهللن  ذلللك...  أشب   عمللاد ففيلل  اللل  

 مللن فللواكل   ومللا ديللنه ، أمللر مللن الحاجللة إليلل   بللالخل   ما  وسائر  والح ود،  والفرائض  ال ين

 
 (.221/ 1( درء تعارض العقل والنقل )1)
 (.65/ 1( درء تعارض العقل والنقل )2)



5 

 

ك  وإلي   وآجله ،  عاجله  يف  الفرائض  .(1)"ومفزعه   مفزع 

 الخاص.  التشاب   ض   وهو  الخاص،  اإلحكام"  معنى  وه ا

 آخللر،  وجلل   مللن  للل   مخالفتلل   ملل   وجلل   مللن  لثيللر   الشلل ء  مشللاهبة  هللو:  الخاص  فالتشاب 

 الفصلل  هللو واإلحكللام كلل لك، ولللي   مثللل   هللو  أو  هللو  أنلل   النللاس  بعللض  على  يشتب   بحي 

 الشللي ين  بللين  مشللك   لقلل ر  يكللون  إنما  التشاب   وه ا  باآلخر.  أح هما  يشتب      بحي   بينهما

 بينهما.  الفاص  وجود  م 

 إلللى  يهتلل ي  مللن  ومنه   علي ،  مشتبًها  فيكون  بينهما،  للفص   يهت ي     من  الناس  من  ث 

 علللى  يشللتب   بحيلل   اإلضافية،  النِّسبي ة  األمور  من  يكون  ق   مع   يتميز     ال ي  فالتشاب   ذلك،

 كمللا ا شللتبا ، هلل ا عللنه  يزيلل  ما العل  أه  من  يعر  ه ا ومث   بعض،  دون  الناس  بعض

 مثللل ،  أنلل   فظللن  اللل نيا  يف  يشلله ون   بمللا  اآلخللرة  يف  بلل   وعلل وا  مللا  الناس  بعض  على  اشتب   إذا

 الوجو .  بعض  من  ل   مشبها  كان  وإن  مثل ،  هو  لي   أن   العلماء  فعل 

ب   الباب  ه ا  ومن  بالباطلل ، الحلل  فيهللا يشللتب  مللا وهلل  النللاس، بعض هبا  يض     الت   الش 

 الحلل  عليلل  يشللتب  للل  وه ا  ه ا  بين  بالفص   العل   أوي  ومن  الناس،  بعض  على  يشتب   حتى

 .(2)"بالباط 

 وأمللا ،(3)"معنللىال  اهبلل  محكلل  كللل  القرآنفلل " ،اإلتقللان هللو اللل ي العللام اإلحكللام وأمللا

 هبلل ا  متشللاب   كل   فالقرآن  بعًضا  بعض   وتص ي   وتناسب   الكالم  تماث   هو  ال ي  العام  التشاب 

   المعنى.

  الحلل ي    قلل منا   ول لك   ؛ الخاص    والتشاب    الخاص    اإلحكام   البح    ه ا   يف   المقصود   وإنما 

 عن . 

 المخ لفي :  زيف  كشف يف  األص  لهذا  السلف توظيف

   للسللل  بلل مت   فيلل  هللو هنجلل  اللل ي األص  ه ا أن اهلل رحم  تيمية ابن اإلمام  لنا  جل ى

 -عللليه  اهلل رضللوان-  السللل   عليلل   سللار  ق   األص   ه ا  أنو  مخكع،     هب   ومقت   ،مبت ع

 
 (.170/ 6( جامع البيان )1)
 (.105( التدمرية )ص: 2)
 .(102( التدمرية )ص: 3)
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 بلل هن :عللن أهلل  البلل ع  اللل كر اآلنلل  اهلل رحملل  أحملل  اإلمللام بكللالم يستشلله  مللا وكثيللرا

 ابللن وبللي ن ،(1)"عللليه  يلبسللون  بما  الناس  جها   ويخ عون  ،الكالم  من  بالمتشاب   يتكلمون"

 مللن  فيلل   طعنللوا  فيمللا  والزنادقللة  الجهمية  على  رد"  اهلل  رحم   أحم   اإلمام  أن  اهلل  رحم   تيمية

 هللو روفسلل   بلل ، أريلل  مللا غير ىعل حمل  من ىعل فرد  ت ويل ،  غير  على  وت ولو   القرآن  متشاب 

 .(2)"هبا المراد  وبين  المتشاهبة،  اآليا   جمي 

 ،الجللرب  عن   ال  س    حين  -اهلل  رحمهما-  واألوزاع   الزبي ي  اإلمامين  م   الحا   وك لك

حا  اهلل  كتللاب  يف  المبللي ن  المحكلل   علللى  المعللو   وإنمللا  ،عليلل    يعللو       مشللتب   لفللظ  ب ن   فصر 

 ابللن يقللو  والقلل ر، والقضللاء والجبلل   الخللل   مللن  وسللل   علي   اهلل  صلى  رسول   وسنة  تعالى

 علللى الللرد فقللا : السللنة كتللاب يف الخللال  بكللر أبللو اإلمللام تللرج  ولهلل ا" اهلل: رحملل  تيميللة

 بقيللة  عللن  عثمللان  بللن  عمر  عن  ىرو  ث   .المعاص   عل   العباد  أجرب  اهلل  إن  وقوله :  الق رية،

 وق رتلل  أعظ ، اهلل أمر الزبي ي:  فقا   الجرب،  عن  واألوزاع   الزبي ي  لت س  قا :  الولي   بن

 أحللب. مللا علللى عبلل   ويجبلل  ويخللل  ر،ويقلل    يقضلل  ولكللن  يعض ،  أو  يجرب  أن  من  أعظ 

 ولكللن  ذلللك،  أقللو   أن  ف هللاب  السللنة،  و   القرآن  يف  أصاًل   للجرب  أعر   ما  ع :ااألوز  وقا 

 اهلل صللل  اهلل رسللو  عللن والحلل ي   القرآن  يف  يعر   فه ا  والجب ،  والخل   والق ر  القضاء

 الجماعللة أهلل  مللن تللابع  رجلل  يرتللاب أن مخالفللة هلل ا وضللعت وإنمللا وسللل ، عليلل 

 والتص ي .

 أحسدد  مدد  التدد بعي  تدد بعي عصدد  يف اإلم مدد ن هددذان ذك همدد  اللددذان الجوابدد ن فهددذان

 األجوبة.

 أعظلل  وق رت  أعظ  اهلل أمر قا :  ن نف  -الزهري  صاحب  الولي   بن  محم -  الزبي ي  أما

 اإلنسللان إلللزام هو اللثة: يف  المعرو   الجرب  ألن  وذلكلجرب؛  ا  فنف   يعض ،  أو  يجرب  أن  من

 تجللرب    أو النكللاح على المرأة تجرب ه  النكاح:  باب  يف  الفقهاء  يقو   كما  رضا ،  بخال 

 ويعنللون واختيارهللا، رضللاها  بلل ون  إنكاحهللا  بجربها  فيعنون  تصن    ماذا  الول   عضلها  وإذا

 سللبحان  اهلل ألن ؛يعضلل  أو يجرب أن من أعظ  اهلل فقا : وتختار ، ترضا  مما  منعها  بعضلها

 هللو كمللا يككلل ، لمللا اوكارهللً  اومبثضللً  يفعللل ، لمللا  اراضلليً   امختللارً   العبلل   يجع   أن  على  قادر

 
 (.55( الرد على اجلهمية والزاندقة )ص: 1)
 (.207/ 1( درء تعارض العقل والنقل )2)
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 و    ختياريللة،ا  أفعاللل   وهلل   ويري  ،  ويرضا   يحب   ما  على  امجبورً   العب   يكون  فال  الواق ،

 .يةا ختيار  تروك  وه   يري  ،    أو  ويكره ،  فيبثض   يكك ،  عما  معضوً    يكون

 يكللن للل  حيلل   ؛ىالمعن  ه ا  ب   عن   وإن  اللفظ،  ه ا  إطال   من  من   فنن   األوزاع   وأما

    وذلللك  الباطلل ،  إرادة  يف  ظاهر  مبت ع  لفظ  إطال   إلى  فيفض   والسنة،  الكتاب  يف  أص   ل 

 .(1)"صحي   ىمعن ب  يراد  إن   قي :  وإن  يسوغ،

  المحك :  وت ك المتش به ب ت  ع الض لي   ضال   ألص  تيمية  اب  بي ن

 لللي   والسللنة  الكتللاب  أن  ظللن    مللن  ظللن    األصلل   هلل ا  فيهللا  بي ن  الت   القضايا  أه   من -1

 بشللتى األدلللة وأن غيرهمللا، يف عنهمللا ليبحلل  اليقللين وبللرد المبللين الهلل ى فيهمللا

 هلل ا أن اهلل  رحملل   تيميللة  ابللن  فبي ن  ؛الباط   وإبطا   الح   إلحقا   كافية  غير  أنواعها

 الكتللاب يف لللي  الهلل ى أن وهللو ،عنلل   أصلل  عللن ناشلل  فيلل  وقلل  اللل ي الضللال 

 أصللاًل  المتشللاهبا  مللن فيجعلل  ،زعملل  بحسللب التشللاب  من نصوص  يف لما  والسنة

 تللرد    أن  يجللب  اللل ي  المحكلل   هللو  يعتقلل    مللا  ويجع   النصوص،  يف  لنظر   ومنطلًقا

 الللوح  نصللوص يجعلل  أن إلللى الحللا  بلل  و لفيلل  والسللنة، الكتللاب نصللوص إليلل 

 النصللوص مللن غيللر  ويجعلل  ، هايلكلل   محكلل  إلللى محتاجللة متشللاهبة المحكمللة

 ابللن  يقللو   ! سللبيال  أول للك  مللن  أضلل     نوملل    ورسللول ،  اهلل  كالم  يحاك   إلي   محكًما

 فننما  والحيرة  األدلة  بتكافل  القو   إلى  الكالم  أه   من  صار  ومن"  اهلل:  رحم   تيمية

 ذلدد   أسدد     أعظدد   ومدد   دليللل ،  لفسللاد  وإمللا  لتقصللير ،  إمللا  ؛است  ل   لفساد  ذلك

 والسللنة الكتللاب يعارضللون اللل ين وهللل ء مع نيهدد . تشددت ه التددي المجملددة األلفدد  

 هلل   ابتلل عوها  الت   أقواله   جعلوا  أهن   وهو  فاس ،  ص أ  على  أمره   بنوا  ب قواله 

 مللن ورسللول  اهلل قللو  وجعلللوا ديللنه ، أصللو  جعلوهللا التلل  المحكمللة األقللوا 

 هللو  كالمهلل   مللن  المتشللاب   فجعلللوا  هلل ى،  و   عللل   منلل   يسللتفاد     اللل ي  المجم 

 مللن  الجهميللة  يجعلل   كمللا  المتشللاب ،  هللو  ورسول   اهلل  كالم  من  والمحك   ،المحك 

 اهلل، صللفا  بلل  نفللوا التلل  األقللوا  مللن أحلل ثو   مللا  ونحللوه   والمعتزلللة  المتفلسفة

 ذلللك، ونحللو كالملل  القللرآن وكللون  خلقلل ،  علللى  وعلللو   اآلخللرة  يف  رؤيتلل   هبا  ونفوا

 ،امللردودً   أو  عليهللا،  ملللوً    ورسللول   اهلل  قو   وجعلوا  محكمة،  األقوا   تلك  جعلوا

 
 (.66/ 1( درء تعارض العقل والنقل )1)
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 .(1)"من   لله ى  متلقى  و   إلي  ملتفت  غير  أو

 علللى  رد   القاعلل ة هلل   فيهللا وظلل  التلل  السللابقة للقضللية المشللاهبة القضللايا ومللن -2

 ،الهلل ى  النللاس  ويبلغ  الزيغ  من  يعص   للشارع  نص    وجود  ع م  عن  س    من  سلا 

 مللن يعصلل  نص  الشارع  من  في   يوج   ل   أن   يف  الحكمة  ما  :اإلسالم  شي   س    فق 

   أمت  !  ه ي  على احريًص   كان  وق   المهالك يف  الوقوع

 اتبللاعه  هللو فيلل   الضللال   أصلل   ،مثلللو   سلللا   أن   وبين  السلا ،  ه ا  من  فتعجب

ا المتشللاب  وجعلل    ،للمحكلل  وتللركه  النصللوص مللن للمتشللاب   والمحكلل  محكمللً

 وأمثاللل ، السلللا  هلل ا يف الضللال   منشلل  ىعل  التنبي   تق م  وق "  قا :  حي   متشاهبًا،

 كلللان سلللواء المبتللل عا ، المجملللال  المتشلللاهبا  العبلللارا  ملللن ذللللك يف ومللا

 ذلللك يف اللفللظ ذلللك اسللتعما  هللو  المحلل ث  كللان  أو  ود لت ،  اللفظ  هو  المح ث

 واإلثبللا  النفلل  يف المحلل ثا  المجمللال  هلل   إطللال  منلل  إذا وأنلل  ...ىالمعنلل 

   السبي .  سواء  تبين  والتفصي   ا ستفسار ووق 

 المهالللك من يعص  ما ك  ىعل  نص  والسالم  الصالة  علي   الشارع  أن  يتبين  وب لك

ا}  :تعالى  وقا   للع ر،  اقاطعً   انصًّ  م  ان    و  ي ض      اهلل    ك 
َوًما  ل  اه  َ   إ ذَ   ب َع     ق  ى  هلل    تلل  يِّن    ح  بلل   ي 

ه  َ  ا  ل  ون    م  ت ق  َوم  }  :تعالى  وقا   ،[115  ]التوبة:  {ي  ت    اَليلل  لللَ ت    د يللن ك  َ   ل كلل  َ   أ َكم  مللَ أ َتم   و 

ل َيك  َ  ت    ع  َعم 
يت    ن  ضلل  ر  م    ل كلل      و  ال  سللَ

ا  اإَل   يعللل   الجملللة  وهلل    ...[3  ]المائلل ة:  {د ينللً

 يف المسللائ  هلل   لعللل  والطلللب وا سللتقراء، والتتبلل  والنظللر بالبحلل  تفصلليلها

 القاطعللة النصللوص مللن والسللنة الكتللاب يف وجلل  ذلللك طلب فمن  والسنة،  الكتاب

   بشي ين:  يكون وذلك  والشفاء.  والبيان  ىاله   غاية في   ما  المسائ   ه   يف  للع ر

 والسنة.  الكتاب  معاي  معرفة  أح هما:

 أن  يحسللن  حتللى  المختلفللون،  هللل ء  هبللا  ينطلل   التلل   األلفللا   معاي  معرفة  والثاي:

 أن للل  يتبللين فحين لل  اللل ين، أصو  يف الخوض أه  ومعاي التنزي   معاي  بين  يطب 

 .(2)"في   اختلفوا  فيما  الناس  بين  حاك   الكتاب

 التشللاب  مللن فيهللا لما المجملة األلفا  عن ينهون كانوا السل  أن اهلل  رحم   بين  ث 

 
مااان ةبعاااة دار الكتااا، العلمياااة، ويف ةبعاااة ءماااد رشااااد ساااا  جااااء الااان :  (275/ 1( درء تعاااارض العقااال والنقااال )1)

 ."فجعلوا املتشابه من كالمهم هو احملكم من كالم هللا ورسوله هو املتشابه"
 (.73/ 1ارض العقل والنقل )( درء تع2)
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 التفصللي  مللن فيهمللا لمللا والسللنة الكتللابالتزام ألفللا  بلل  ويوصللون  للنللاس،  المض 

 السللل   كللالم  يف  اكثيللرً   يوجلل   ولهلل ا"  اهلل:  رحم   قا   والفرقان،  واإليضاح  والبيان

 لخلللو ذلللك ولللي  واإلثبللا ، بللالنف  النللزاع مللوارد إطللال  عللن النهلل  واألئمللة

 العبللارة تلللك ألن ولكللن ؛الحلل  بيللان  يف  تقصللير  أو  قصور  و   الح ،  عن  النقيضين

 حلل  إثبللا   إثباهتللا  فف   وباط ،  ح   ىعل  المشتملة  المتشاهبة  المجملة  األلفا   من

 النصللوص  بخللال اإلطالقللين، كللال  مللن  فيمن   وباط ،  ح   نف   نفيها  ويف  وباط ،

 وأئمتهللا  األمة  سل   كان  وله ا  ؛والباط   الح   بين  هبا  اهلل  فر   فرقان  فنهنا  ؛اإللهية

 ويجعلللون  ...اتباعلل   يجللب  اللل ي  والفرقللان  اإلمللام  هللو  ورسللول   اهلل  كالم  يجعلون

 يطلقللون   ،اإثباتللً  انفيللً  إطالقهللا مللن اممنوعللً  المتشاهبة المجملة  المح ثة  العبارا 

 ونفلل  حقلل  أثبللت ىالمعنلل  تبين فنذا والتفصي ، ا ستفسار بع  إ  ينفون  و   اللفظ

 وكللالم  معنللا ،  يفه   ل   وإن  قبول   يجب  ح   فنن   ورسول ،  اهلل  كالم  بخال   باطل ،

 معنا .  يفه   حتى  قبول  يجب     المعصوم  غير

 طائفللة ك  فتجع  مفارقت  ىعل المتفقون ل   المخالفون  الكتاب  يف  المختلفون  وأما

 مللا وتجعلل  اتباعلل ، يجللب اللل ي اإلمللام هو ابت عت  ال ي دينها أصو  من لت أص    ما

   التلل  المتشللاهبا  المجمللال  مللن والسللنة الكتللاب نصللوص مللن ذلللك خللال 

 اإلعللراض أو ابتلل عو ، اللل ي أصللله  واف  ما على حملها يتعين  ب   اتباعها،  يجوز

 .(1)"لها  الت بر  وتر   عنها

 األصللو   أهلل   مللنف  النصللارى،  علللى  ورد   تعامللل   يف  القاع ة  ه    اهلل  رحم   وظ  -3

 مللن  المتشللاب   علللى  ك للونيت    مللا  كثيللًرا  أهنلل   بيللان  للنصارى  نق    يف  عليها  اعتم   الت 

 يكللون أن والحلل  إليلل ؛ يلتفتللون و  منهللا المحك  يككون  أو  ونويتعام    ،النصوص

 المتشللاب   إلللى  ينظللر  ذلللك  بعلل   ثلل   ،النصللوص  مللن  المحكلل   مللن  والمنطل   األص 

 فلل ا   الطري   ه ا  يتنكب  من  وأما  المحك ،  ضوء  يف  ويفه   وتفسير   ب   والمقصود

 عللن فيلل  أجللاب اللل ي "الصللحي  الجللواب" مفتللت  ويف ،الضللالين الللزائثين سللبي 

 هلل ا، عللن بالجواب نب أ فنحن" قا : حي  األص  ه ا بي ن األنطاك   بول   رسالة

 والجللن،  اإلنلل   جميلل   وإلى  إليه ،  مرس   أن   أخرب  وسل   علي   اهلل  صلى  أن   ونبين

 مللا وأن ذلللك. علللى يلل   مللا كتابلل  يف و  إللليه ، يرسلل  للل  نلل إ :قللط يقلل  للل  وأنلل 

 
 (.73/ 1( درء تعارض العقل والنقل )1)
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 الكثيللرة النصللوص فككللوا معناهللا، معرفللة يف غلطللوا التلل  اآليللا  مللن بلل  احتجللوا

 التللوراة يف فعلللو  مللا جللن  مللن إللليه ، مرسلل  أنلل  تبللين التلل  كتابلل  يف الصللريحة

 الصللريحة، الكثيللرة النصللوص تركللوا حيلل  األنبيللاء، وكللالم والزبللور واإلنجيلل 

 .(1)"معنا   يفهموا  ل   ال ي  المتشاب   من بقلي   وتمسكوا

ا أمللًرا لللي  هلل ا أن اهلل رحملل  تيميللة ابللن اإلسللالم شللي  بللي ن قلل و  هلل   يف عارضللً

ح بلل  ،المسلل لة  مللن وهنللا  ،ديللنه  يف ضللالله  أصللو  مللن عظللي  أصلل  أنلل  صللر 

 اهلل: رحملل  تيميللة ابللن يقللو  المضلل ، األصلل  هلل ا يف اإلسللالم أهلل  مللن شللاركه 

 العبللاد  كثاليللة  الثاليللة  مللن  وأمثاله   النصارى  ضال   سبب  أن  يعل   أن  ينبث   ومما"

 أشياء:  ثالثة  وغيره   والشيعة

 األلفدد    عدد   وعدددلوا  ،األن يدد    عدد   منقولددة  مشددكلة  مجملددة  متش بهة  ألف    أح ها:

 ب   تمسكوا  شبهة  في   له   لفظا  سمعوا  كلما  وه   ،به   وتمسكوا  المحكمة  الص يحة

 المخالفللة  الصللريحة  واأللفا   ذلك،  على  دليال  يكن  ل   وإن  م هبه   على  وحملو 

 المتشللاب  يتبعون الضال ، أه   يصن   كما  يت ولوها  أن  وإما  ضوها،يفو    أن  إما  ل لك

 القسمين.  من  الصري   المحك   عن  ويع لون  ،والسمعية  العقلية  األدلة  من

 ...الشياطين  أحوا   من وه   آيا   ظنوها  خوار   والثاي:

 .(2)"...ك ب  وه   ص قا  ظنوها  إليه   منقولة  أخبار  والثال :

 نسللبة نقلل   القاعلل ة هلل   فيهللا ووظلل  النصللارى فيلل  نللاق  التلل  المسللائ  مللنو -4

 أن  بي نف  ،روحانية  أو  عقلية  سموها  سواء  ،وتعالى  سبحان   اهلل  إلى  الو دة  النصارى

 األصلل   هللو  القللو   هبلل ا  وقللوله   ضللالله   سللبب  وأن  وتفصلليال،  جملة  باط   ذلك

 تيميللة ابن  يقو   النصوص،  من  المحك   وتر   المتشاب   اتباع  وهو  علي   نتكل   ال ي

 التلل   الللو دة  مولللود  صللفات   مللن  شي ا  و   اهلل  أن  األنبياء  كالم  يف  فلي "  اهلل:  رحم 

 ابنللا  تسللمى  اهلل  صللفا   مللن  شللي ا  أن  كتللبه   يف  و   وروحانية،  عقلية  و دة  يسموهنا

 و دة، امللرأة مللن مولللود اهلل بلل ن ينطقللوا أن عن فضال اهلل، ابن  الالهو   أن  و   هلل،

   جسمانية. و دة  مولودا  فيكون  فرجها،  من وخر 

 
 (.123/ 1( اجلواب الصحيح )1)
 (.315/ 2( اجلواب الصحيح )2)
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 مللن حجللة نفللا  مللن علللى ادعللا  لمللن  يكن  ل   ذلك،  يف  النصارى  تنازعت  لما  وله ا

 صدد يحة  ألفدد    وتغييدد   متشدد بهة  بألفدد    التمسدد   عنده   م   غ ية  األنبياء،  نصوص

 ..بشر. هو  إنما  المولود  أن  تبين  ،محكمة

 بالمتشللاب ، التمسللك عنلل ه  ما غاية كان ذلك، على د  األنبياء  كالم  إن  قالوا:  وإن

 صللحي  وجلل  علللى المحكلل   وبين  بين   والجم   المتشاب ،  بتفسير  فيطالبون  وحين  

   المتشللاب  فلل عوا لهلل : قيلل  نفهملل ،     العقلل   فللو   هلل ا  قللالوا:  فللنذا  وإ   معلوم،

 .(1)"تعقلون      أنك   تزعمون  معنى ل   ت كروا و   ب ،  تحتجوا

 ضللال  أصللو  مللن أن "الصللحي  الجللواب" يف موضلل  مللن أكثللر يف تيميللة ابللن ردد -5

 يحرفللون ،المحكلل  ويككللون المتشللاب  يتبعللون أهنلل  وكفللره  وبلل عه  النصللارى

 إلللى فيلل  تعلل وا األمللر وهلل ا  المق س،  لكتاهب   وتفسير  ت وي   أن   ويظهرون  الكتاب

 قوللل ك- القللرآن تفسلليره  ذلللك ومللن أهللوائه ، علللى ففسللرو  أيضا الكري   القرآن

اد ل وا  و    }  تعالى: اب    أ هللَ     ت جلل  ت    إ      اَلك تلل  ال     بلل 
 
ن   هلل   ين   إ     أ َحسلل 

وا اللل    ل ملل  نَه  َ  ظ 
 {ملل 

 نوبللي    تيمية  ابن  في   نق ه   ما  وهو  اليهود،  ه   ظلموا  ال ين  ب ن  -[46  ]العنكبو :

 األشللياء أعجللب ومللن" يقللو : حيلل  المحكلل  وتللركه  المتشللاب  اتبللاعه  مللن أنلل 

 قللوله : جللن  من ه ا فنن  ،(اليهود  أهن   أح   يشك  فال  ظلموا  ال ين  وأما)  قوله :

 الشللورى:  سللورة  يف  قوللل   وهللو  برهانللا  هلل ا  مللن  أعظلل   هللو  مللا  الكتاب  يف  وج نا  ث 

{  َ ق  نَت    و  ا  آم  أ م َر     ك ت اب    م نَ   اهلل    أ َنز      ب م   َع       و 
 
ب ن ا  اهلل    ب َين ك      أل ب ك  َ   ر  ر  ن ا و  ا ل  نلل  ال   أ َعم 

ل ك  َ  ال ك  َ   و   ...[15  ]الشورى:  {  أ َعم 

ل ك    (1)  ال }  قول :  يف  قوله   جن   من  وه  ت اب    ذ 
ب         اَلك  يللَ ً ى  ف يلل     ر  ين    هلل 

ت قلل  َلم 
 ل 

ين    (2)
َيب    ي َلم ن ون    ال    ون    ب اَلث  يم 

ي ق  ة    و  ال  ا  الصلل  ملل 
م  اه  َ   و  َقنلل  ز  ون    ر  قلل  -1  ]البقللرة:  {ي نَف 

 يلمنللون واللل ين النصللارى، بالثيب: يلمنون وال ين اإلنجي ، بالكتاب  عنى  أن   [3

 بللين  هلل ا  قللوله   أن  وزعمهلل   المسلللمون،  هلل   قبلللك  مللن  أنللز   ومللا  إليك  أنز   بما

 ظاهر.

 يف واإللحدد د اهلل لكلمدد   التح يددف مدد  فيهدد  اإللهيددة للكتدد  النصدد ر  وتف سددي 

 علدد  إقدددامه  لكدد  مندده، التعجدد  ينقضددي و  وصددفه،  يطددو    مدد   وآي ته  اهلل  أسم  

 
 (.266/ 4( اجلواب الصحيح )1)
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 اهلل  صلللى  محملل ا  إن  كقوله :  ،وأعج   أعج   والتح يف  ب إللح د  الق آن  تفسي 

 النسلل  بع  علي  ه  ال ي ال ين على أثنى وأن  إليه ، يرس  ل  أن   ذكر  وسل   علي 

ا   } :قوللل  وأن وسللل ، عليلل  اهلل صلللى مبعثلل  بعلل  والتبلل ي  ر 
ين   صلل 

ت   اللل    مللَ  أ َنع 

ل َيه  َ   وا فللكاء  الظللاهر  الك ب  من  ه ا  يف  فنن  ...النصارى  ب   أراد  [7  ]الفاتحة:  {ع 

 فللنهن   األنبيللاء،  علللى  افللكائه   جللن   مللن  هللو  مللا  مللوراأل  هلل    أراد  ب ن   محم   على

 وغيرهمللا والزبللور التللوراة وأن واألرض، السللماوا  خللال   هو  المسي   أن  أخربوا

 اهلل صلللى  محملل ا  أن  عاقلل   كلل   يعللل   مللا  إلللى  يلل تون  ثلل   ب لك،  أخرب   الكتب  من

 مللن وكلل  بللين، ظاهر قو  وإن  أح ، في  يشك    إن   فيقولون:  يرد ،  ل   وسل   علي 

 علمللا  يعللل   واللل ين  القللرآن  مللن  ب   جاء  وما  وسل   علي   اهلل  صلى  محم   حا   عر 

 ملللمنين  النصللارى  يجعلل   يكللن  للل   وسللل   عليلل   اهلل  صلى  محم ا  أن  ضروريا  يقينيا

 جهللاده   يللر  للل   مللن  رويكفلل    بجهاده ،  وي مر  الطائفتين،  يكفر  كان  ب   اليهود،  دون

 علي .  اواجبً 

 هلل ا ب  متواترا، نقال ه نبي   عن عن ه  منقو  وهو المسلمون، علي   اتف   مما  وه ا

 هللو مللن أو بحاللل ، الجه  يف  مفر   هو من إ  والمخال ، المواف  حال  من  يعلم 

 .(1)"ظاهرا  عنادا  معان 

 والزهددد  الع دد دة  يف  ضدد     مدد   ضددال    بيدد ن  األص   ه ا  فيها  وظ   الت   القضايا  ومن -6

 وتدد كه  للمتشدد به ات دد عه  بدد   مدد  كدد ن إندده حيدد  ،وتعدد ل  سدد ح نه  هلل  والمح ة

 النصللارى  فعلل   كمللا  تمامللا  عنلل ه ،  مللينالمعظ    ب قوا   وعمله   الدي   م   المحك 

 فلليمن  يثلللو  وكلل     ،عنلل ه   مللينوالمعظ    القساوسللة  كللالم  مللن  للمتشاب   اتباعه   من

 تيميللة  ابللن  يقللو   ،-والسللالم  الصللالة  عليه -  ورسل   اهلل  كالم  على  م ويق ِّ   م يعظ  

 يف  وقعللوا  والعبللادة  الزهلل   يف  أشللياء  ابت عوا  ال ين  المخط ين  من  وكثير"  اهلل:  رحم 

 وتللر  شللريعت  مخالفللة ملل  هلل المحبللة دعللوى مللن النصللارى فيلل  وقلل  مللا بعللض

 اهلل إلللى بلل  يتقربللون اللل ي اللل ين يف ويتمسللكون ،ذلللك ونحللو سللبيل  يف المجاهلل ة

 صلل    يعللر      الت   والحكايا   المتشاب   الكالم  من  النصارى  ب   تمسك  ما  بنحو

 دينللا لهلل  شللارعين متبللوعيه  فيجعلللون ،معصوما قائلها يكن ل   ص    ولو  ،قائلها

 ينتقصللون إهنلل  ثلل  ،دينللا لهلل  شللارعين ورهبللاهن  قسيسلليه  النصللارى جعلل  كمللا

 
 (.92/ 3( اجلواب الصحيح )1)
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 المسللللي  يف النصلللارى ع يلللل    كملللا يتعلللل وهنا الخاصلللة أن ويلللل عون العبوديلللة

 يف النصللارى تثبتلل  ما جن  من اهلل يف المشاركة من لخاصته   ويثبتون  ،والقساوسة

 الموض .  ه ا يف  شرحها  يطو  أخر  أنواع  إلى  والرهبان  والقسيسين  وأم   المسي 

 بكلل  اهلل محبللة تحقيلل  وهللو ،وجلل  بكلل  هلل  العبوديللة  تحقيلل   هو  الح   ال ين  وإنما

 ،لعبلل    الللرب  محبللة  وتكم   ،لرب   العب   محبة  تكم   العبودية  تكمي   وبق ر  ،درجة

 .(1)"ه ا  نقص  يكون  ه ا  نقص  وبق ر

 بدده  ضدد     ممدد و  الضددال    أصددو    مدد   المحكدد   وت ك  المتش به  ات  ع  أن  أيض   بيَّ   وقد -7

 المصللطلحا  مللن فيلل  لمللا الكللالم وايلل م   للل  السللل  فللنن وأضددلوا؛ المتكلمددون

 الحلل  بللين والتشللاب  التلبللي  مللن فيلل  لمللا وإنمللا ،ال خيلللة العبللارا   أو الج يلل ة

 ،والسللنة  الكتللاب  يف  الواضلل   الحلل     وتركللوا  متشللاهبة  نصوًصا فاستعملوا  والباط ؛

  مللن   فيلل    مللا   لمجللرد   الكللالم   وا يلل م    للل    واألئمللة   فالسللل  "  اهلل: رحملل  تيميللة ابللن  يقو 

 ألن بلل  ذلللك، وغيللر والجسلل  والعللرض  الجللوهر   كلفللظ   الموللل ة   ا صللطالحا  

 األدلللة يف الملل موم باطلل ال مللن فيهللا العبللارا  هبلل   عنهللا يعللربون التلل  المعللاي

 النفلل  يف مجملللة معللان  علللى األلفللا   ه     شتما   عن ،  النه   يجب  ما  واألحكام

 ...الب ع  أله  وصف   يف  أحم   اإلمام  قا   كما  واإلثبا ،

 والسللنة  بالكتللاب  ووزنت  العبارا ،  ه    ب مثا   يقص وهنا  الت   المعاي  عرفت  فنذا

ى  والسنة،  الكتاب  أثبت   ال ي  الح   يثبت  بحي -  الكتللاب  نفللا   اللل ي  الباطلل   وينفلل 

 هبلل    المللتكل   مللن  األهللواء  أهلل   سلللك   مللا  بخللال   الحلل ،  هللو  ذلك  كان  -والسنة

 اللل ي والتقسللي  التفصللي  بيللان غيللر مللن  المسائ ،و  الوسائ   يف  وإثباًتا  نفًيا  األلفا 

 .(2)"الشب   مثارا   من  وه ا  المستقي ،  الصرا   من  هو

 هللو إنمللا واسللت  له  ،الحجلل  أوهللى مللن الصللفا   نفاة  حج   أن  بيان   ذلك  ومن -8

 عليلل  إبللراهي  اهلل خليلل  قصللة يف بالحركة  األفو   كتفسيره   ؛المحك      بالمتشاب 

 ،اآليللة سلليا  و  الشللرع يف و  التفسللير يف و  اللثللة يف   يعر     أن   م   ،السالم

 مبناهللا  النفللاة  حج "  اهلل:  رحم   تيمية  ابن  يقو   وا حتجاب،  بالتثي    معناها  وإنما

 
 .(119( العبودية )ص: 1)
 (.44/ 1( درء تعارض العقل والنقل )2)
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 أحم ...  اإلمام  قا   كما  موهمة مجملة  ألفا   على

 فيهللا  افللكائه   ملل   وهلل   ،الخليلل   إبللراهي   بقصللة  احتجللاجه   األشللياء  أعجب  ومن

    }  :قوللل   يف  بعضلله   قللا   كمللا  ،لهلل      عللليه   حجللة  ه   إنما  واللثة  التفسير  على

ب  
ين   أ حلل 

 أو المتحللركين غيللر : قللا  وربمللا ،المتثيللرين أي: [76 ]األنعللام: {اآَلف للل 

 يتنللاو  ما بالممكن وأراد ،الممكنين المت خرين المتفلسفة: بعض  وقا   ،المنتقلين

 قللو   هلل ا  أن  تفسللير   يف  كللالرازي  بعضلله   وزع .  ع م   يمتن   ال ي  األزل   الق ي 

   اإلمكان...  ولفظ  األفو  للفظ  تحريًفا  الناس  أعظ   من  وهل ء  ،المحققين

 عليلل  إبللراهي  مقصللود ينا  ل  وا نتقا  والحركة التثير من ذكر  ما  أن  ب لك  فعل 

 .(1)"وا حتجاب  التثيب نافا   وإنما  ،السالم

 الخ تمة:

ين  }ذكللر  اهلل تعللالى يف قوللل :   ال ي  العظي   األص   ه ا  المطا   هناية  يف  تجلى
ا اللل    ف   ملل 

ا ي َعللل    ت  َ  ملل   و 
يللل    اء  ت َ و  ثلل 

اَبت   و 
ة  َتنلل  اء  اَلف  ثلل 

نللَ   اَبت 
اب    م  ا ت شلل  ون  ملل  ي ت ب علل  َيغ  ف  َ  ز  ل وب ه    ق 

يللل    إ    اهلل  ف 
و 

ن ا ب    ك    م   ول ون  آم  َل   ي ق 
ون  ف   اَلع  خ  اس  الر  بِّن او   ر 

نَ    تيميللة ابن[، وكي  أن 7]آ  عمران:  {َن ع 

 نصلللاعت  لنللا وتبللين المختلفللة، والملل اهب والنحلل  اآلراء مناقشللت  يفأعمللل   اهلل رحملل 

 .كش  كثير من الباط   يف  وصرامت 

 أجمعين.  وصحب   آل   وعلى  ،محم    نبيِّنا  على  وسل  اهلل  وصل ى

 
 (.75/ 4قل )( درء تعارض العقل والن1)


