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  التأويل أصول في التكمیل

  
  تأليف

 اهللا رمحه الفراهي الدين محيد اإلمام
  
  

  وأحاديثه آياته وخرج حققه
  مفيت مسيع حممد
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  بسم اهللا الرمحن الرحيم

  كلمة الجامع 

  حامدا ومصليا
قد  -رمحه اهللا-هي استاذنا اإلمام الفرن هذا كتاب ألإوبعد، ف

:  صحيح معناه، فموضوعهويل القرآن إىلأأفرده لذكر أصول راسخة لت
فهم الكالم : وغايته. لكالم من حيث داللته على املعىن املراداالكلمة و

. ويله إىل املعىن املراد املخصوص، حبيث أن ينجلي عنه االحتماالتأوت
جتري يف كل كالم، ونفعها التأويل  وهذا من جهة العموم، فإن قواعد

ان، ولكن النفع األعظم فهم معىن الكالم من أي لسان كبعام يتعلق 
  .منه فهم كتاب اهللا ومعرفة حماسنه لالعتصام به

أن العلماء قد اختلفوا يف فهم معىن  ىوكان الباعث عليه أنه ملا رأ
ويله مذاهب شىت، حىت جعلوه كتابا أالقرآن اختالفا كثريا وذهبوا يف ت

ويل التأ ال لعدم تأسيس أصولإمشتبها، ملتبسا، الح له أن مل يكن ذلك 
لو كانت عندهم . العامة الىت يعتمد عليها يف كل ما يستنبط من القرآن

  .مل خيتلفوا فيه ومل يقولوا ما قالوا للتأويل أصول عامة
حس بشدة احلاجة إىل تأسيس هذا الفن، واجتهد فيه وبتوفيقه أف

يت على قواعد اللسان وأساليب نسسه على أصول راسخة، بأتعاىل، قد 
 سواء السبيل، وتعني على فهم املعىن املراد، وتعصم القرآن، دي إىل

وحتفظ عن التفسري بالرأي، وتكون كاملعيار وامليزان التأويل  من الزيغ يف
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  .خذ من القرآنؤلكل ما ي
كان مستعمال يف فروع الشرائع التأويل  ال شك أن طرفا من علم

جع كعلم جزئي، ولكن مل يستعملوه يف فهم معاين القرآن كميزان ير
فلذلك وقع اخللل الفاحش . إليه ويعتمد عليه، وإن كان أحق به وأجدر

، حىت استغنوا عن حتقيق للتأويل يف بناء العلم الذي جعلوه أساسهم
وجوه األلفاظ واملعاين، وأعرضوا عن طلب الوجوه للربط والنظام بني 
أجزائه، وتولوا عن النظر يف األخذ بأحسن الوجوه وما كان أوفق 

م وعمود الكالم، وغري ذلك من التمسك بسياق الكالم وسباقه، باملقا
ومحل النظري على النظري، وال خيفي أن رعاية هذه الوجوه كانت أساسا 
وحيدا لفهم املعىن املراد من أي كالم كان، وإذ مل يراعوها ذهبوا حيث 

وا وتشبثوا بكل ما راقهم وأعجبهم، حىت أولوا القرآن إىل آرائهم اؤش
  .فة وفرقوا دينهم وكانوا شيعا، كل حزب مبا لديهم فرحوناملختل

ويل القرآن أإن هذه األصول اليت استنبطها أستاذنا اإلمام لت
ومجعتها يف هذا اموع فقد سدت أبواب االختالفات يف فهمه ونفت 

وليس لعبارته  ،ويله وتبينت أن القرآن قطعي يف داللتهأت عن تالاالحتما
كن األسف كل األسف أن مل يتيسر له أن يتمها ول. إال مدلول واحد

 -ويكملها، وذلك ما خسرت به األمة، ولكن مع ذلك ما حقق منها
قد أحاط بأكثر مما يقتضيه  -إن مل يعط له ما كان ينبغي له من العناية

  .هذا الفن، فالرجاء أنه إن سربنا غوره وجدناه كافيا إن شاء اهللا
  صالحيبدر الدين اإل
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  التكمیل 

  في أصول التاويل
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وإمنا أردت . فإما خملوطان ويل ال يكمن فصله من النظام،أالت
فيه خريا كثريا، فإن به  أوال بيان النظام فاضطرين إىل التاويل، مث وجدت

إىل عباب  القرآن ويبطل األضاليل، فساقين اجلدول يكشف عن معىن
  .البحر

  )الفراهي(
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حكام أاألصول ب حكامإ" الفراق بني هذا الكتاب وكتاب
القرآن وصريح العقل،  خوذة منأإن هذا خمتص بالدالئل امل ١"الرسول

يبحث  وذلك. ويلهأما يتعلق بفهم معىن الكالم وت وال يبحث إال عن
ومع . خوذة من احلديثأجلها م عن أصول استنباط املسائل، ودالئله

  .خذ املؤيدات بعضها من بعضؤي ذلك
   )الفراهي رح(
  

                                                        
 )اجلامع. (هذا كتاب غري مطبوع لالمام الفراهي رمحه اهللا    ١
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 الرحيم لرمحنا اهللا بسم
 

 صاحب األمني، حممد الكرمي رسوله على ونصلى نستعني وبه
 تبعهم ومن اللهاميم، الغر أصحابه وعلى املبني، والقرآن احلكيم الكتاب

 .الدين يوم إىل
 أصول لتمهيد أفردناه القرآن، نظام مقدمة من كتاب فهذا بعد أما
 يف احملل عظيم لمستق علمهو و معناه، صحيح إىل القرآن لتأويل راسخة

 فنهو  ذلك ومع اهللا، كتاب من املراد املعىن على يدلك نهإف التفسري،
 منه األعظم النفع ولكن كالم، كل يف جتريالتأويل  قواعدفإن  عام،
 غاية إىل به النفوس اهللا هدى مبا لالعتصام حماسنه ومعرفة اهللا كتاب فهم

 .كماهلا
 جتد نكإف بالكلية، إياه لماءالع لترك الفن هذا تأسيس إىل حنتج ومل

 املنتهى يبلغ أن للمتقدم وليس .متام غري ولكنه الفقه أصول يف منه طرفا
 -اهللا شاء نإ- لك يبني ما سأذكر وإين مسعى، من للمتأخر يترك وال
 وكمال اجلهد وإفراغ العناية إمتام من له ينبغي وما الفن هذا من بقي ما

 .التحفظ وغاية التيقظ
 فهم يف املعتمدهو  يكون حىت الفن هذا تكميل املقصود كان وإذا

 وما التأويل، أصول يف التكميل مسيناه حكيم، كالم وكل اهللا كتاب
 .الوكيل نعم فأنه توكلت عليه باهللا، إال توفيقي
 



٩ 

  

-٢-  

   مستقال فنا يجعل بأن أولىالتأويل  أصول

 التفسیر علم في ويوضع

 
 أي الفقه ألصول جزءاأويل الت أصول من طرفا العلماء جعل قد

 اإلمعان من يعط ومل مستقل، غري صار جزءا فلكونه .الشرائع فروع
 .مستقل لفن يعطى ما واإلمتام
 يعطى ما واالحتياط التيقظ من يعط مل للفروع، مستعمال لكونه مث
 .أمره فهان هني املسائل فروع يف االختالف أن ومعلوم .الدين ألصول

 أهله،هو  مبا خيتص مل والسنة الكتاب نيب مشتركا لكونه وكذلك
 قبل من متوا يف يتعمق فال الرواة، نقد فيها العناية معظم والسنة
 القرآن، وأما باملعىن، أكثرها الرواياتفإن  وتراكيبها، ألفاظها خواص
 ما على ويعتمد وحركاته حروفه على فيحافظ بالنواجذ عليه فيعض

 تأويل عن الضعيفة االحتماالت وينفى وإشاراته، نظمه من يستنبط
 ال باهلويىن، األخذ فيه يغتفر فال حمكماته، إىل منه اشتبه ما ويرد آياته،

 .ترتيله يف وال تأويله يف
 له وألفرغ الدين، يف حمله لعظم التفسري علم من الفن هذا جعل وفل
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 يف استعماله كان ذلك وبعد .الضعيفة اآلراء من واالحتياط التام اجلهد
 .التطفل على الكالم وسائر ديثاحل

 املسائل علم مبعىن الفقه أصول يفالتأويل  أصول فإدخال وباجلملة
  :مراتب بثالث حمله عنالتأويل  علم حطّ الفرعية،

 فصار شركاء له فصار املستقل، بالبحث حريا كان أنه :األوىل
 .فيها مغمورا

 القرآن، ملفه أصوال لكونه التفسري علم معظم كان أنه :والثانية
التأويل  لعلم يصري حىت تنقيحه يف يبالغ مل الفروع علم من جعل وإذ

 املنقح، الفن مبلغ بلغ فما .والعروض والنح علم مثل وامليزان، كاملعيار
 املختلفة، األمم قوانني مثل شخصية أصوال يكون أن قصاراه، كان بل

– لشافعيوا األصول، ههذ على جرى -اهللا رمحه- حنيفة أبا أن فيقال
 .تلك على -اهللا رمحه

 يتعلق معظمه بل الفروع، على مقصورا ليس القرآن أن :والثالثة
 مقصورا صار الفقه أصول من جعل وإذ .األخالق وبواطن بالعقائد

 يهدي الذي العلم بناء يف فاحش خلل وقع خاصة اجلهة هذه ومن عليه،
 .اآليت الفصل يف عليه ولنتكلم القرآن فهم إىل
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 الدين تعلم طريق في وقع الذي الفاحش الخلل بیان
 الفقه على مقصوراالتأويل  علم جعل من

 وإصالح العقول وتربية النفوس ترقية معظمه الدين أن خيفى ال
 تكفل قد والقرآن .والشرائع والعقائد األخالق أي الظاهرة األعمال

 وجبميعها ببعض، بعضها متصل ذلك وكل .يكون ما بأحسن ذلك كل
 .واملطلوب الغاية وهي التزكية حتصل

 وعلم واملواعظ، األخالق علم :علوم ثالثة نشأت الثالث وهلذه
 بقي الفقه، على مقصوراالتأويل  علم جعل وإذ .الفقه وعلم الكالم،

 .فيهما مستعمال جتده فال عنه فارغني والكالم األخالق علم
 راقهم ما بكل تشبثوا حىت بأهله فاتسع األخالق، علم أما

 من تلقوها اليت العلمية احلكمة على يبنيه من فمنهم وأعجبهم،
 الروايات على يبنيه من ومنهم جتاربه، على يعتمد من منهم الفالسفة،

 وذلك .الركيكة تأويالم حسب القرآن من يأخذون ورمبا .الضعيفة
 ومدح والترهيب الترغيب يف االستدالل صحة إىل حاجة ال بأنه لظنهم
 .القبيح وذم احلسن

 إىل القرآن يأولون العقائد يف تكلموا املتصوفة من طائفة ومنهم
 عرفأ مأ ويزعمون .الدين هذا وحبقيقة بالعربية جلهلهم ظنوم
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 .العريب ابن كالم يف ذلك أمثلة وجتد .وأسراره بالقرآن
 على اعتمادهم قل باملالحدة الشتغاهلم فأصحام الكالم علم وأما

 ،اخلصم يسلمه لكي العقول إليه جينح مبا احتجاجهم معظم وكان النقل
 مل إذ املعاند، اعتراضات عن فرارا مراده غري إىل القرآن يأولون ورمبا

 ال- للتأويل فجعلوا باملنقول، املعقول وتطبيقالتأويل  لصحيح يهتدوا
 وجه على الدفاع ميكنهم مل حني منها خيرجون -ثلما بل أبوابا نقول

 على اعتماد ال إنه -عنه اهللا عفا- كالرازي بعضهم قال حىت مستقيم،
 ملو ملتبسا، كله القرآن فجعل .املتشاات من يكون لعله القرآن ظاهر
 يف عليها يعتمد اليت العامةالتأويل  أصول تأسيس لعدم إال ذلك يكن
 األخالقأو  الشرائع فروع من كان سواء القرآن، من يستنبط ما كل

 .والعقائد
 احلقيقة، يفهو  كما الدين علم لتمام أصال القرآن علتج فإن

 عاما علما تكون حبيث ،للتأويل أصول يؤسس أن الواجب من صار
 .القرآن من يؤخذ ما لكل
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 بالرأي التفسیر عن المنعھو  العلم ھذا غاية

 
 كل يبينوا مل ولكنهم بالرأي، التفسري عن قدميا العلماء حذر قد

 عن ذلك يف املروي كان وإذ بالرأي؟ التفسري من داملراهو  ما البيان
 عن روي ما أيضا فيه يكثر ومل جدا، قليال -وسلم عليه اهللا صلى- النيب

 اختالف مع تبعهمأو  التابعني عن روي ما به فأضافوا الصحابة،
هو و تفسريه -اهللا رمحه- جرير ابن صنف هذا وعلى .بينهم األقاويل
 .’مثله يصنف مل‘ :قيل حىت التفاسري أحسن

 اهللا إال به حييط ال ما واملعارف احلكمة من تضمن قد والقرآن
 تبني وقد فيه والتدبر التفكر على نفسه القرآن حث وقد تعاىل،

 فيما جيدوها ومل اآليات تضمنها قد غامضة معارف العقول ألصحاب
 اليت املتداولة التفاسري وأكرب تفاسريهم، يف فذكروها السلف عن روي
 .اهللا رمحه- الرازي اإلمام ألفه ما الطريق هذا على تكتب

 على العلماء اتفاق مع .عامة املسلمني بني بالقبول متلقى وكالمها
 النقد من فيهما للناظر بد وال والسمني، الغث على حيتوى كليهما أن

 فإما غريمها، عليهما لتقيس التفسريين هذين إىل فنوجهك واإلمعان،
 ذمه الذي بالرأي التفسريهو  ما لك نبني مث فاسريالت لسائر مثاالن

 منه؟ تعصمك اليت املثلى الطريقهو  وما العلماء؟
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 اختلفوا قد -أمجعني عنهم اهللا رضي- والتابعني الصحابة أن فاعلم
- النيب عن تأويالم أخذوا وفل خطاهم، تقارب معالتأويل  يف كثريا
 علمهم عن أخذوها ولكنهم اختلفوا؟ ملا -وسلم عليه اهللا صلى

 وعن بالسنة وعلمهم اآليات، بنظائر علمهم على واقتصارهم باللسان،
 وباجلملة .املآل يف يتقاربون أم ترى ولذلك ،عباده اهللا يعطيها بصرية
 الكتاب يف له مستند ال الذي املذموم بالرأي القرآن يؤولوا مل فإم

   .العرب ولسان والسنة
  

  اهللا رحمه إفاداته من

  التفسیر محل بیان يف

 املعتمدة املشهورة التفاسري إال نذكر ال
 ما منه يطلب فال .غرضاو جا املشاهري من تفسري لكل أن فاعلم

 .والغرض النهج ذلك معرفة من فيه للناظر بد فال .منه ليس
 من جاء ما لكل اجلامعهو  -اهللا رمحه- جرير ابن تفسري أن فاعلم

 يبني املنقولة الوجوه نقل بعد ولكنه الرواية، يف نقد غري من النقل طريق
 ويبحث للوجوه، جامعا املفهوم علجي أمكنه وإذا .عنده الصوابهو  ما

 حماسن أجل ومن العرب بكالم يستند ما وكثريا واإلعراب اللغة عن
 ووالنح باللغة التعرض مع السلف لروايات جامعا كونه التفسري هذا

 وأما .عليه العلماء أقبلت الوجوه وهلذه .عنده بالصواب األوىل وترجيح
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 نهأش من فليس والتاريخ، واملعقول القرآن جهة من الروايات يف النظر
 ذلك ترك وإمنا .نكارا على تنبيه غري من الكرب املناكري من مجع نهأ حىت

 .الكبري اجلامع هذا إمتام له يتيسر لعله هأراد ول فإنه النظر ألهل
 نقد مع جرير ابن تفسري خالصةهو ف كثري ابن تفسري أماو

 أخر جهات من النظر وأما التأويل، ونقد احملدثني أصول على الروايات
 .احملدثني تفاسري يف يطلب فال قدمنا مما

 يف جرير كابنهو ف املتكلمني ألقوال جامعهو ف الرازي تفسري أماو
 وأجل األشاعرة ملذهب وينتصر الصواب يرجح ورمبا األقوال مجع
 النظر وأعمال لالختيار حمال املتأمل الناظر فيه فيجد .جامعا كونه سنهحما

 هذا له يتيسر مل لعله فعل وول والتأمل، باإلمعان ينظر ال ذلك ومع
 الكرب املناكري من مجع ولذلك شانه من ليس ذلكفإن  .القول يف اإلكثار

   .بالسمني الغث خلط يف جرير كابنهو ف
 ويبحث عنها يبعد وال القرآن عبارة فسن يف فينظر الزخمشري أماو

 غري من املعتزلة ملذهب وينتصر الكالم، وربط واإلعراب اللغة عن
 وقليل وجيز أنه حماسنه وجل الروايات من قليال ويورد الكالم تطويل

  .........  للطالب نفعأهو ف واإلعراب اللغة يف السقطات
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  بالرأي التفسیر

 لوجوه جامعا لكونه كثريا، القرآن ويلتأ يف اختلفوا السلف إن
 يف اختلفوا كما وهذا .العقول مدارج يف متفاوتني ولكوم كثرية

 كما للتأويل راسخة أصول على اعتمدوا ذلك مع ولكنهم الفتاوى
 .النفس وهوى حمض الرأي على يعتمدوا فلم الكتاب هذا يف سيأتيك

 التفسريهو ف لفالس عن منقوال يكن مل الذي التفسري أن قال ومن
 أوهامه، يف يقع أن شكأو  املنقول ترك من أن على فمحمول بالرأي،

 الفتاوى يف السلف يتقلد مل من يف قالوا كما معقوال، الباطل فريى
 وكذلك .اإلبعاد كل الشريعة حادة عن إبعاده يؤمن فال رأسه وركب
 بد الف .ومواقعه الرتول أسباب علم يف إليه حيتاج ما أخذ على حممول

 ذلك حيمل وال .وثبت صح مبا واالختيار التنقيد مع النقل من يؤخذ أن
 على واجلمود نظائرها، على اآلية ومحل القرآن داللة يف النظر ترك على

 .االعتماد يف تسويته وسقيمه، صحيحه بني الفرق وعدم احملض، املنقول
 بل بعضا، بعضها واملتناقض الضعاف األحاديث جله املنقولفإن 

 فيه يتدبر ال القرآن يتركأو  عليها؟ يعتمد فهل .القرآن لظاهر املتناقض
 املوافقة عند للتأييد السلف من نقل ما يف ينظر نعم، معانيه؟ يفهم وال

 فإنه الكالم من يفهم مما القلب يطمئن حىت .املخالفة عند النظر ورجع
 ما سريالتف أحسن أن التفسري علماء قال ولذلك اخلطأ عن أبعد أوثق



١٧ 

 .بالقرآن كان

-٦-  

  اهللا كتاب في والتفكر التدبر فرض

 القرآن لونؤي جعلوا والباطل البدعة أهل أن السنة أهل رأى ملا
 االشتغال حترجوا مرادها، غري على النصوص حيملونو باهلوى،

 أم شك وال .والتابعني الصحابة عن روي ما إال التفسري يف باألقاويل
 فإن .الطريقهو  ذلك وكان .الفتنة ألبواب سدا إال بذلك يريدوا مل

 مل والباطل، احلق بني فارقة تكون اليت قواعده على يؤسس مل إذاالتأويل 
 .احملض بالرأي القول عن مينع

 فإن الصحيح، والنظر بالعلم القرآن فأولوا والتابعون الصحابة أما
 برتد يف حسنة أسوة لنا كانت عليها، جروا اليت األصول تصفحنا
 جيمعوا مل ولكنهم أقواهلم، من نبذاالتأويل  أهل مجع وقد .اهللا كتاب
 التفكر أوجب تعاىل اهللا فإن .شديدة ذلك إىل واحلاجة تدبرهم أصول

 عليه اهللا صلى- النيب حث وقد .آية ما غري يف القول بصريح كتابه يف
 اهللا فرض مما ذلك وكان ،واالستنباط النظر وعلمهم ذلك، على -وسلم
 .عليه

هو  السلف عن يروا مل مبا القول أن الناس أكثر على غلب إذو
 بيان إىل احتجنا والتدبر، التفكر عن مانعا ذلك فصار بالرأي، القول
 تفكروا الذين السلف طريق وبني عنه املنهي بالرأي القول بني الفرق

١٨ 

 الفكر استعمال إىل الشديدة احلاجة بيان وإىل .القرآن يف وتدبروا
  .اهللا كتاب يف بروالتد

 احلق أهل عند بالباطل احلق يشتبه أن املصائب من بل العجائب من
 فمن .البينات جاءم ما بعد النهار وضح يف ويعثرون للباطل فيتعصبون

 السنة وجعلوا املتلوة، املشهودة اهللا آيات يف والنظر الفكر حرموا ذلك
 الفكر على حث القرآن أن علموا أن بعد وذلك .سنة والبدعة بدعة

 يتدبرون كانوا -عنهم اهللا رضي- الصحابة وأن ،كليهما يف والتدبر
 .عنهم ذلك ينقلون منه فهموا مبا ويقولون القرآن،

-٧-  

   اهللا كتاب في التدبر وجوب دالئل

  تذكرة
 .صرحيا أمرا آية ما غري يف به أمر قد تعاىل اهللا أن -١
 بعد يكشف ما يبني ومل والنظر واالستدالل التدبر واضع بني -٢
 .التدبر

 بعثه كما للحكمة معلما -والسالم الصالة عليه- النيب بعث -٣
 ذلك فلنذكر .طرقها إىل هدى عليها وحث علمها وقد للشرائع، معلما
 : التفصيل من بشيء



١٩ 

  ٢.يستنبطوا لكي إليهم املسألة يلقي كان أنه فمنها .ألف
 يستعملوا لكي السؤال عن ى -السالم عليه- أنه ومنها .ب

 ٣.أخر مصاحل مع والفكر النظر
 ويعملون القرآن معاين عن بينهم يتساءلون الصحابة كانت .ج

 من كان ما -عنه اهللا رضي- اخلطاب بن عمر سأل كما الفكر فيها
 غري الناس كبار من حضره من يف جيدها فلم .النصر سورة يف اإلشارة

 -ي اهللا عنهرض- رعم وصوب -ي اهللا عنهرض- عباس بن اهللا عبد
 وشوقه استعداده ىرأ ملا وهذا ذلك، علمه كان أنه رواية ويف .قوله
 .. ........أكثر به عنايته فكان .الدين يف والتفقه القرآن لفهم

                                                        
 -صلى اهللا عليه وسلم-روى البخاري يف صحيحه عن ابن عمر عن النيب    ٢

إن من الشجرة شجرة ال يسقط ورقها وإا مثل املسلم حدثوين ما ‘: قال
وقع يف نفسي أا ‘: قال عبد اهللا. فوقع الناس يف شجر البوادي’ هي؟

منه (. ’هي النخلة‘: ؟ قال’حدثنا يا رسول اهللا ما هي‘: مث قالوا. ’النخلة
 )رمحه اهللا تعاىل

ينا يف القرآن أن نسأل : "قال -رضي اهللا عنه–أيضا عن ثابت بن أنس    ٣
فكان يعجبنا أن جيئ الرجل من أهل البادية  -صلى اهللا عليه وسلم-النيب 

يا أيها الذين آمنوا : (لعله أراد بالنهي قوله تعاىل. العاقل، فيسأله وحنن نسمعه
أن يسأل عن أمر " العاقل"ولعله أراد بقوله ) اآلية. ....ال تسئلوا عن أشياء

 )منه رمحه اهللا تعاىل. (مهم نافع
٢٠ 

-٨-   

  بالقرآن أعلم وفقھاؤھم الصحابة عقالء كان

 والنظر البيان علم من احملدثة بالعلوم االشتغال أن يتوهم قد -١
 وكذلك .بذلك يشتغلوا مل بالدين الناس أعلم فإن بدعة، لواالستدال

هو  واالستدالل والنظر البيان علم أصول علىالتأويل  أن يتوهم قد
 العلم ادعي فمن .التأويالت هذه يعلموا مل الصحابة وأن .بالرأي القول

 ما إىل االلتفات ينبغي وال باطال، أحدث فقد الصحابة يعلمه مل مبا
 فيه، والنظر اهللا كتاب يف التأمل بذلك ومينعون دعى،امل هذا يكشف
 تقتضي اليت األمور من هذا أن فنقول .السلف من نقلوه مبا ويقنعون
 .بالباطل احلق فيها التبس ملا والتبيان الكشف
 وأعلم أبصر كانوا عامتهم بل الصحابة فقهاء أن شك ال -٢
 البيان علم لأصو إىل احتياج هلم يكن ومل .كثرية لوجوه بالقرآن

 قد عقوهلم وسالمة ذوقهم فإن .واالستدالل النظر علم وال وفروعه،
 كالدواء إال ليست املدونة العلوم من كثريا فإن ذلك عن أغناهم

 كثري وجود بعد حدث إمنا والبيان العروض علم أن ترى أال .للمرضى
 همكالم من أخذ إمنا ذلك بل .املفلقني والبلغاء ايدين الشعراء من

 ومل يقرؤوا مل الذين اللسان أهل كالم من والنح علم استخرج كما
  .يكتبوا

 وبعده قبله الناس وكان وأرسط أسسه إمنا ؛النظر علم وهكذا



٢١ 

 بل .املنطق بأصول والتمرن التعلم عدم مع واالستدالل النظر يستعملون
 أحدث فمن .اإلنسان فطرة اهللا أودعه الذي النظر علم من قطرة املنطق

 كثرت ولذلك وزاغ، وفرط قصر رمبا العلوم هذه مثل واستخرج
 ترى أال .الفطرة سالمة عن أبعد ا املشتغل وصار فيها، االختالف

 علم يف قولنا وهكذا .واملنطق العروض بعلم املشتغلني من كثري يف ذلك
 تدوين قبل كانوا إمنا فيه نظرا وأعمقهم األمة أفقه ترى أال الفقه، أصول

 أن حاولت إذا مث خطبة، من تزأو  شعر من تطرب تراك أال .علمال هذا
 حتس ال رمبا بيانك مسع من ترى مث .عليك صعب احملاسن وجوه تبني

 ترى ولذلك .التأثري قل التفسري ازداد كلما بل االهتزاز، من بشيء
 يأعط ممن حتقيقها من أبعد والنظرية العقلية العلوم هذه يف املتوغلني

 .مستقيمة وطبيعة ةسليم فطرة
 كالبحر كانوا القرآن فسروا إذا الصحابة من كثريا أن شك ال -٣
 صدورهم ميأل كان ما أصحام على يلقون اهلاطل، والسحاب الزاخر
 ينقلوه أن السامعون يستطع مل لذلك بل ذلك مع ولكن وحكمة علما

 قد صدرك وترى واخلطب الوعظ جمالس يف جتلس تراك أال للخلف
 غريك، على إلقاءها تستطيع ال ولكن معارف، وعى قد وعقلك امتأل

 قد أثرها جتد ولكنك قلبك، عن تنمحي املعارف هذه تضمحل تراك بل
 البلغاء، وخطب -وسلم عليه اهللا صلى- النيب خطب كان فهكذا بقي،

 وما ،القلوب يف آثارها بقاء مع منها نبذا إال يرووها ومل حيفظوها مل
 ............ عباب من ةقطر هي إمنا رووا

٢٢ 

______________________ 
  اهللا رمحه إفاداته من

 الرمسي والعلم الفطري العلم بني الفرق
 فإنه صاحبه، به حيس ال الفطرة طريق على حصل الذي العلم -١

 وقوع عند إال عمله يظهر وال الكلية القضايا صورة يف عنده ليس
 الرمسي العلم صاحب وأما .جزئيا حكما به احلكم ويكون الضرورة،

 .املسألة وقوع غري من ا وحيكم منضبطة وكليات أصول فعنده
 ا فاحلكم زائغة، تكون ورمبا قاصرة، تكون رمبا املنضبطة والكليات

 العلماء كانت ولذلك ،أهلها يف االختالف كثر ولذلك الغلط كثري
  .الواقعة حلول قبل واحلكم السؤال يكرهون السلف
 هلم حيصل رمبا الطويل التمرن بعد الرمسي العلم أصحاب -٢
 لذوي حصل الذي الفطري الذوق من أدون كان وإن الفطري الذوق
 ملكة ذلك يسمونو الفطري العلم أهل من يقربون فهم السليمة العقول
 ............. وفروعها وأصوهلا الرمسية العلوم تضمحل ذلك وعند

_________________________ 

-٩-  

 الكتاب ةغاي

 القرآن فهم على تعني اليت األصول معرفة هي الكتاب هذا غاية .١
 األول :قسمني على تنقسم األصول وهذه .البشر أفهام حسب احلكيم



٢٣ 

 يتضمنها اليت احلكم إىل يهدى ما والثاين .التأويل يف الزيغ عن يعصم ما
هو  ظمفالن .القرآن نظم يف التفكرهو  هلذين اجلامع واألمر .اهللا كتاب
 الذي املنري السراجهو و الزيغ عن به يعتصم من يعصم الذي املتني احلبل
 هي فإا احلكمة من تتضمن مبا تنتظم إمنا اآليات فإن احلكم على يدل

 .اجلامعة
 اختذا اليت األصول بيان حمض الكتاب هذا من الغاية ليست .٢
 التفكر يف العلم أهل به يهتدي ما على تدل أن الغرض بل ،للتأويل
 .نذكرها مل ما واحلكم املعاين من فيبلغون
 كتاب يف الفكر يشبه املرتل، اهللا كتاب يف التفكر أن فاعلم .٣
 والنسب .بينها اليت النسب يف تتابعها حسب األمور تتبع وذلك الفطرة،

 .املوضوع هذا غري يف املذكورة أقسامها يف حمدودة ولكنها حتصى ال
 : ههنا لةاألمث بعض نذكر وإمنا

 وجوه فهاهنا "الكافر وجنة املؤمن سجن الدنيا" :األول املثال
 وبني وجوه فللشيء بينهما التقابل وحبسبها ،للجنة ووجوه للسجن
 .مناسبات شيئني

 :وجوه من السجن تشبه الدنيا
 من آيس األمل، قليل فاملؤمن اللذات مبظنة ليس السجن :األول

 .بالشهوات مبال غري مطمئنهو ف الدنيا نعيم
 مشتاقا، منتظرا، راجيا، به، متربما كان السجن يف كان من :الثاين

 .الدنيا يف املؤمن فهكذا حريته، ومقر خروجه ليوم

٢٤ 

 هذا يف حظه اإلميان أن علم فمن الشدائد، يكابد املسجون :الثالث
 ......... شدائده عليه هان السجن
  

 اهللا رمحه إفاداته من
   :اثنتانالتأويل  ألصول الغاية
   .به القلب يطمئن لكي :األوىل
   .املتناقضة الباطلة االحتماالت أبواب ليسد :والثانية

 .ههنا بعضها فنذكر .الفوائد كثرية هي مث .واحدة والغايتان
أو  لتمهيد،أو  مقدر، دخل لدفع( وإدخال حذف الكالم يف -١
 احملل يلوتبد )والفروع األصول من باحملل يناسب ما إليرادأو  لبيان،
 أصله إىل الكالم يرد أن فللمفسر .ألمر األمر وتبديل وتأخري بتقدمي
 بعد الصرف وجوه فهذه األصل، عن صرفه حكمة ويبني األول

 .االبتداء
 إيراد :يبني هذهو .مناسبات والوقائع احلاالت وبني الكالم بني -٢

 مالكال وأسلوب .والتفصيل اإلجياز من الكالم ومقدار .أمر دون أمر
 بني النسبة تقتضيها مما ،النفس عواطف من وغريمها والشدة اللني من

 الراسخة األصول من يعلمها أن فللمفسر .وأحواله واملخاطب املتكلم
 .يثبت مما احلاجة بقدر ويذكرها الضعيفة الروايات على يعول وال

 يتدبر أن فللمفسر .إليها يشري وفروع يثبتها، أصول للكالم -٣
 فيقول .عجائبه ينقضي ال حبر وهذا الفروع ويستنبط األصول ويبني فيه



٢٥ 

 .أمكنه مهما التكرار ويتجنب املوقع واحتمال الفرصة حسب
 بيان من بد فال .الكالم حيتملها ال ضعيفة أقوال للمفسرين -٤
 ال والكذب اجلهل أبواب فإن للوقت، ومضيع متعب وهذا ،ضعفها
 .حتصى

 عن بعيدا خفيا، الواضح، حالصحيالتأويل  يكون رمبا وكذلك
 عليه يتوقف ما ببعض علمهم لعدمأو  فيهم خطأ لتمكن إما الناس

 ال ألسباب كثر ولكنه يكثر أن له كان وما كثري، أيضا وهذا التأويل،
 فإنه كاره،هو و األمور هذه دفع إىل املفسر فيضطر ههنا، نذكرها
 .الباطل يمجراث حيسم مل تركها نإ ولكنه احلماقات ذكر عن يشمئز

  .للسداد املوفق واهللا
 نإ .مبانيه وتشييدالتأويل  أصول تأسيس إىل الشديدة احلاجة .٥

 اضطر حىت رأيه إىل آياته ويأول بالقرآن يتمسك املسلمني من فرقة كل
 بنية، والسنة وجوه وذ القرآن بأن منهم ظنا بالسنة التمسك إىل املؤمنون
 إمنا واملبطلون .املعتمد تمسكوامل املعتصمهو  القرآن أن والظاهر
 من واليأس .التحريف ميكنهم ملالتأويل  أصول أوضحت وفل .حرفوه
 يتم وال ،األكاذيب ألبواب وفتح وهن باألحاديث والتمسك القرآن
 الصحيح واخلرب بالسنة ويشيده وبنظمه، بالقرآن فليعتصم .عليهم احلجة
 .الصريح والعقل
 

 اهللا رمحه إفاداته من

٢٦ 

 للتأويل صولاأل بعض
 ال ما فليأول .بعضا بعضه خيالف ال اهللا كالم لكونه القرآن -١
 .خيالفه

 جيعل يقينا منه علم فما .احملكم إىل املتشابه برد القرآن صرح -٢
 .حمكما أصال

 .والقرآن العقل من )األصول أصل وهذه( أصولنا نأخذ -٣
 ظاهره عن القرآن صرف ىف ضعيف دليل على نعتمد ال -٤

 .حجة الظاهر علوجن
 .والعمود بالنظام وأوفقها بأحسنها نأخذ االحتماالت عند -٥
  

-١٠-  

 وحكمهالتأويل  تعريف

ورفَع أَبويه علَى الْعرشِ ﴿ :تعاىل اهللا قال التأويل؟هو  ما -١
جعلَها  وقَالَ يا أَبت هـذَا تأْوِيلُ رؤياي من قَبلُ قَد وخرواْ لَه سجدا 

 : أمور ثالثة فعلمنا .٤ربي حقا﴾
 على له مبتشابه عنه أخرب ألمر، حقيقة يكون ماالتأويل  أن -ألف

 .متثيل طريق

                                                        
 ١٠٠: ١٢يوسف  ٤



٢٧ 

- يوسففإن  .حق أيضاهو ف حقا تأويله كان إذا األمر وإن -ب
 له، سجدوا أم كوكبا عشر وأحد والقمر الشمس رأى -السالم عليه

 .عنه أخرب ما بوقوع حقا الرؤيا هذه فصارت
 األمور بعض لكشف الطريق هذا يستعمل تعاىل اهللا وإن -ج
 .شاء كما أخرى حلكمةأو  تبشريا

فَلَما بلَغَ معه السعي قَالَ يا بني إِني أَرى في ﴿ تعاىل اهللا وقال -٢
تا أَبى قَالَ يراذَا تم فَانظُر كحي أَذْبامِ أَنننِي  الْمجِدتس رمؤا تلْ مافْع

وناديناه أَنْ يا .إِن شاء اللَّه من الصابِرِين فَلَما أَسلَما وتلَّه للْجبِنيِ
يماهرإِب.ِسنِنيحزِي الْمجن كا كَذَلا إِنيؤالر قْتدص ٥﴾قَد  

 : ههنا من فعلمنا
 بذبح مأمور أنه رؤياه من فهم -مالسال عليه- إبراهيم أن -١

 .ولده
 الرؤيا صدق بل للتأويل يصرب مل -السالم عليه- إبراهيم أنو -٢

 وذلك العقل، إىل أقرب يكون ما إىل ليأوهلا رأيا يعمل ومل .رآها اليت
 يذحبه نهأ رأى فلما .إليه يقربه الرب خلدمة هذا جيعل أن نذر قد ألنه

 بظاهر خذأوالتأويل  فخاف .حتقيقه وأراد هقربان تقبل تعاىل اهللا أن نظ
 .التعبد كمال إىل قربأ كان إذا بالظاهر األخذ ىف قدوةهو فالتأويل 

 ألهل قدوةهو  فكذلك ،الظاهر أهل قدوة -السالم عليه-هو  فكما
 الزيغ من ربه يعصمه الطاعة املخلص والعبد .واالستدالل والنظر التدبر

                                                        
 ١٠٥ -١٠٢: ٣٧الصافات  ٥

٢٨ 

 العلم رأسفإن  ،العلماء وهم النظر لأهأو  الظاهر أهل من كان سواء
 .....تعاىل للرب اخلشية
 اهللا قال كما ،ابتالء ذلك وكان الفهم هذا منه استحسن .٣

  )األصل ىف بياض( ........٦﴾إِنَّ هذَا لَهو الْبلَاء الْمبِني﴿ :تعاىل
  

-١١-  

 والتفصیل والتحريفالتأويل  بین الفرق

   عقال،أو  نقال تملهحي ما على الكالم محل :التأويل
   حيتمل، ال ما على محله :والتحريف
   .حيتملها جلامع تذكر مل أجزاء ذكر :والتفصيل

 القرآن لفهم وجوبا األمور أشد من الثالثة هذه بني والفرق
 .به والتمسك

 ختليط ضرر من أهون بالتفصيلالتأويل  ختليط من والضرر
 وإقامة لدينه، وهدم اهللا، على وافتراء حمض، باطل نهإف .ما التحريف

 عن الكلم بتحريف واليهود النصارى ضلت كيف ترى الأ .آخر لدين
 النصرانية بدل الذي ألن خصوصا؟ اليهود اهللا لعن وكيف مواضعه؟

 إضالل تعمد من على اهللا غضب أشد وما .للنصارى عدوا يهوديا كان

                                                        
 ١٠٦: ٣٧الصافات  ٦



٢٩ 

 الكيد اهذ اليهود كادت وقد عدوه؟ اتبع من ضاللة أشد وما عباده؟
 خيرجنا الكالم هذا وبسط ،اهللا حفظنا ولكن عادم حسب باملسلمني

 )األصل ىف بياض( ....... فيه كنا ما إىل فلنرجع موضوعنا عن
 

-١٢-  

 التأويل فى الخطأ أسباب من

 كل هذا فعلى بعضا، بعضه يناقض ال احلق أن املسلمات من -١
 ال القرآن ظاهر جدوو كان، دليل أي من عنده وثبتت عقيدة اختذ من

 من كثري دخل الباب هذا ومن .اعتقده ما إىل القرآن تأويل التزم يوافقه،
 .تصح ال اليت التأويالت

 أولوا ألجلها اليت العقيدة تصحيح ميكن تأويال، التزموا رمبا إم مث
 وإن .للتأويل خمتصة أصول استعمال الراسخ فاألصل .التأويل ذلك بغري

 : القرآن فقتوا ال عقيدة وجدت
 .بالكتاب موافقة تصري حىت العقيدة تلك تصلح أن فأما

أو  التوفيق إىل يهدى تعاىل اهللا لعل القرآن ىف أخرى مرة تنظر وأ
 .يتوقف

 التعرضهو فالتأويل  أصول غري على معناه عن القرآن صرف وأما
  )األصل ىف بياض( ....... للتحريف

  

٣٠ 

-١٣-  

  واحد معنى إلى التأويل

 باللسان وعلمهم لتقواهم واحد تأويل الصحابة عند آنللقر كان
  .والتفسري السؤال منهم قل ولذلك .الرتول وبشأن

 فأولوا الرتول، شئون بعض عنهم فخفي للصحابة التابعون أما
  : بأصلني اعتصموا فكأم الصحابة وآثار آياته إىل القرآن

  .بعضا بعضه خيالف ال القرآن أن :األول
 موافقة شيء أقرب ةصحابال وعمل وأقواله النيب الأفع أن :والثاين

 عن يبعد ال وهذا .واحد ملعىن وجوه يف االختالف بعض فوقع ،بالقرآن
 عليها واعتمدوا الضعيفة الروايات كثرة العصر ذلك يف ولكن .الصواب

 والدجالني اليهود من لروايات حاملة التفسري كتب فصارت التفسري يف
  .الواضعني

 الكتب فصنفوا .العقائد ىف اآلراء واختلفت لسفةالف ظهرت مث
 الروايات من فرقة كل وتشبت .اخليال عنان وأرخوا الكالم منط على

 الواضح األمر صار حىتالتأويل  وجوب فكثرت .أعجبها مبا والفلسفة
 اآلراء ولكثرة .القرآن باب وأغلق التفسري سبل وأظلمت .مشتبها

 -اهللا هرمح- الرازي والتفسري .صلالفي احلكم ضاع الروايات وتشاجر
 ملتبسا مشتبها، كتابا القرآن جعل فإنه نقول ما على شاهد أصدق
 مستا إال الكالم حيتمل ال حيث كثرت بوجوه جاء ملا .فهمه يف ألرجاء



٣١ 

 مث تسلك؟ أيها تدري ال متفرقة سبل بني يغادرك إال تراه فال .واحدا
 احملكم على املقدمة‘ ظران ’الداللة مظنون كله القرآن نإ‘ :قال

  : بالوجوه إلكثاره أمثلة نورد وههنا ’واملتشابه
 فتح الفتح، من املراد :٧﴾إِذَا جاء نصر اللَّه والْفَتح﴿ آية يف قال

 املعقوالت فتح العلوم، فتح عام، فتح خيرب، فتح طائف، فتح مكة،
.......... 

 ورد بالقرآن سكالتم إال العضال الداء هلذا الدواء علمت وما
 القرآن" بأن نؤمن أن إال يكون ال وهذا اهللا كتاب إىل واآلراء الروايات

 قطعي" القرآن أن يف القول قدمت وقد ".واحدا تأويال إال حيتمل ال
 يتضح ا أصوال أذكر أنا فها واحد، مدلول إال لعبارته وليس "الداللة
 .الواحدالتأويل  سبيل

 أن إال به تقنع مل جممال أمرا مسعت ذافإ طلعة، الطبائع أكثر -١
 كم ويف يوم أي‘: فسألت ،’آتية الساعة أن‘ مسعت إذا مثال .هلا يفصل
 وهم اهللا ذات يف ويبحثون اآلخرة حقائق يلتمسون الذين ومنهم ’مدة؟

 قال كما خبتوااو كثريا سكتوا القرآن تدبروا وفل ،أنفسهم يعرفون ال
لُود الَّذين يخشونَ ربهم ثُم تلني جلُودهم تقْشعر منه ج﴿ :تعاىل

كْرِ اللَّهإِلَى ذ مهقُلُوبلَى ﴿ :تعاىل قال وكما ٨﴾وآنَ عذَا الْقُرا هلْنأَنز لَو

                                                        
 ١: ١٠٠النصر  ٧
 ٢٣ :٣٩الزمر سورة  ٨

٣٢ 

اللَّه ةيشخ نا معدصتا معاشخ هتأَيلٍ لَّربالسلف كان وهكذا ٩﴾ج 
  .الصاحل
 يف تستقيم وال تسري فال .طلعة قعد األفهام أكثر ذلكوك -٢

 إال حكمأو  بعلم تطمئن فال هلا ويشخص جيسم أن إال رفيعة عامة أمور
ماذَا أَراد اللَّه بِهذَا ﴿ قوهلم مثال .واملكان والشكل باالسم ممثال تعرفها

 ههذ فالطمئنان١٢ ﴾ما لَونها﴿و١١ ﴾وما هي﴿ قوهلم وأ ١٠﴾مثَلًا
 اإلدخال باب وانفتح .القصص تفاصيل التفسري كتب يف جاءت الطبائع

  )األخبار يف األمران وهذان( .االختالف نشأ مث منه، ليس ما القرآن يف
 بابا وفتحت ركيكة تأويالت إىل دعت السياسة حاجة مث -٣

 واخلالفة النبوة حجر يف نشأ اإلسالم ىف امللك ألن وذلك الدجال،
 عنهما، حييدون وال رسوله وسنة اهللا بكتاب يقضون افكانو الراشدة،
 الذين إىل اخلالفة صارت فلما .اهللا حكم على السياسية قواعد فأسست

 العلماء إىل فالتجأوا الشريعة،أحكام  تباعا لزمهم بامللوك، أشبه هم
 من يقترحوا أن هلم يسع مل كذلك والعلماء األحكام، جزئيات لتدوين

 أراهم مث .الدين بإكمال أعلن الذي اهللا من اوفخ حكما، أنفسهم عند
 كيف -ي اهللا عنهم أمجعنيرض- وخلفاؤه -وسلم عليه اهللا صلى- النيب

                                                        
 ٢١ :٥٩احلشر سورة  ٩

 ٣١: ٧٤املدثر  ١٠
 ٣١: ٧٤املدثر  ١١
 ٦٩: ٢بقرة  ١٢



٣٣ 

 ىف والقياس الرأي أعمال إىل فالتجأوا بالشريعة؟ أمر كل يف تشبثوا
 ذلك وكان .وسلم عليه اهللا صلى- النيب عن روي ما ويف القرآن،
  .واياتالر الختالف باهضا محال عليهم

 الروايات أصحاب كأكثر النقد بعد باألحاديث اطمأنوا من فمنهم
 الصحابة كالم وهكذا بالقرآن يوافق أن بد ال النيب كالم أن علموا ملا

 اخلطر لقلة أصال فجعلوها .فسحة األحاديث يف ووجدوا .النيب بكالم
 لفق احلديث، بيد القرآن زمام أصبح أن حىت ا، القرآن وفسروا فيها

 عليهم وكان .آياته خيالف ما إىل وأولوه القرآن، معاين بفهم اعتناؤهم
 متضادة روايات من كم رأيت فإين .القرآن إىل األحاديث يأولوا أن

 كاملركز، القرآنفإن  .القرآن إىل أولناه حني توافقت الظاهر حسب
 كتابنا يف تفصيله جتد كما خمتلفة جهات من األحاديث ترجع وإليه

  ١٣".الرسول بأحكام األصول حكامإ"
 التشبث ورأوا والتعديل اجلرح أسباب لوهن احتاطوا من ومنهم

 كعمر، الصحابة من باتهدين إقتداء الروايات أخذ من أرجح بالقرآن
 استنباط يف جهدهم فبذلوا .معنه اهللا رضي- مسعود وابن وعائشة
 والقسط، لبالعد وأوفق أرجح اجلزئيات من هلم ظهر فما منه، املسائل

 ينطبق القرآن أن الكالم إشارات من إليهم فخيل القرآن، يف والتمسوه
 وتأسيس الفتاوى، ضرورة من كان ما فهذا .ساكتاهو  كان أن به

 .القوانني
                                                        

 ).اجلامع(مطبوع ألستاذنا اإلمام الفراهي رمحه اهللا تعاىل وهذا الكتاب غري  ١٣
٣٤ 

- ولكنهم .العبادات أحكام من استنبطوا ما ذلك ومثل -٤
 ولكن .خيالفهم نمب وساحموا استنبطوه ما على يشتدوا مل -اهللا رمحهم

 القرآن فصار .متكاثفة ظلمة نشأت املساحمة وهذه االستنباط هذا من
 .منها بواحد يقطع ال خمتلفة ملعان حمتمال عندهم
 وهذا الكالميات ىف وجداهلم حبثهم الشريعة احلاجة هذه ومثل -٥

 إىل القرآن وأولوا بآيات فرقة كل فتشبث األمة فيها وقعت فتنة شر
 جتعل أن الورطة هذه عن فاحمليص .الزندقةو الكفر إىل حىت خمتلفة آراء

 قطعيا وجتعله واآليات الروايات من به أحلقوا مما مرتفعا القرآن ىف ما
 مراء إِلَّا فيهِم تمارِ فَلَا﴿ الختالف متحمال ظنيا، دونه وما

 .......﴾ظَاهرا

-١٤-  

  وتأويله المتشابه في 

 وبينها آياته وفصل ابهكت أحكم تعاىل أنه بنصه القرآن أخربنا قد
 متشاات آيات فيه أن أخربنا ذلك ومع .فصال وقوال مبينا قرآنا ومساه

 وإن القولني، اختالف على أيضا الراسخون وأ اهللا، إال تأويله يعلم ال
 الكشف، قبل نطرده ولكن .سترى كما األولهو  عندي الصحيح كان
 يف الناس اختلف وملا .ماعمو تأويله إىل سبيل ال املتشابه أن من أقل فال

 قطعيا ليس القرآن أن ظنهم على غلب بعض، قول بعضهم ورد التفسري
 تفسري انظر( النقل على لبنائه يقيين حكم للكالم سيل وأن داللته يف



٣٥ 

  )عمران آل سورة من ٦ آيه حتت الرازى
 على ظنوها إذا متشاات الظاهرة اآليات جعلوا أن دأم كان مث
 ومتشاة فرقة، عند حمكمة الواحدة اآلية فكانت عليه وابرهن ما خالف

 عظيم موضوعهذا  أن اعلم :اهللا رمحه الرازي اإلمام قال .أخرى عند
 ملذهبه املوافقة اآليات ييدع ذاهبامل أصحاب من واحد كل نإ :فنقول

 قوله يقول فاملعتزيل ،متشاة خصمه لقول املوافقة اآليات وأن حمكمة،
 :تعاىل وقوله .حمكم١٤﴾يؤمن ومن شاء فَلْيكْفُرن شاء فَلْفَم﴿ :تعاىل

﴿شونَ إِلَّا أَن ياؤشا تمونيالَمالْع بر يقلب والسين .متشابه ١٥﴾اء اللَّه 
 الدالئل ظنية ذكر مث :إليه يرجع قانون من بد فال .ذلك يف األمر

 الدالئل إقامة بعد أن مذهبنا املتني التحقيق فلهذا" :فقال اللسانية
 تعيني يف اخلوض جيوز ال حمال، الظاهر على لفظال محل أن على القطعية
 اهلداية ويل واهللا ،الباب هذا يف حصلناه ما منتهى فهذا .التأويل

 ."والرشاد
 يف اخلوض أنب" :وقوله "عظيم موضوع هذا بأن" :قوله أصدق ما

 مل إذا مفتوحا الفتنة ببا يبق ولكن .مرضي قول "جيوز الالتأويل  تعيني
 نفسههو  فرقة حمكم كان إذا األمر وبئس .املتشابه من كماحمل يتبني

 ١٦﴾الَ يكَلِّف اللّه نفْسا إِالَّ وسعها ﴿ ةآي أن حىت ،أخرى فرقة متشاة

                                                        
 ٢٩: ١٨الكهف  ١٤
 ٢٩: ٨١التكوير  ١٥
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٣٦ 

 فإذا :اهللا رمحه الرازي اإلمام قال .السين عند املتشاات من عدت
 غري الضعيفة الظنية بالدالئل فيها القول انك يقينية قطعية املسألة كانت
 مث .١٧﴾الَ يكَلِّف اللّه نفْسا إِالَّ وسعها ﴿ تعاىل اهللا قول مثاله .جائز
 بينا ما على وجد قد التكليف هذا مثل أن على القاطع الدليل أقام

 ليس تعاىل اهللا مراد أن فعلمنا اآليات، هذه تفسري يف اخلمسة بالرباهني
  .ةاآلي هذه ظاهر عليه دلي ما

 خلدناأل املزعوم القاطع الربهان ذلك إىل سبيل لنا كان ول هذا فمع
 وبرهانا قطعيا جعله الذي ولكن بيننا، الفاصل كماحلهو  وكان إليه،

 عنه فقطعوا قطعي، غري القرآن جعلوا باهلم فما .للخصام مظنة ألشد
 التشاجر يف فبقينا ؟ظمئا إال شاربه .يزداد ال برهان على وأكبوا الرجاء

 نرجع أن لنا حان القطعي، هذا من األمل خاب ما فبعد .واالختالف
هو  القرآن بأن فنؤمن الظن، به سنحفن أوال، الظن به سأناأ ما إىل

 فالكشف املتشاات حديث وأما .حكمه يف والفاصل داللته يف قطعي
 فنقول .املهيع عن بنا ذهب تفسريه يف الغلطفإن  علينا، واجب أول عنه
 .أنيب وإليه توكلت عليه هو، إال هادي وال

 ظان بظن يعلق أن من نتحاشى والربهان العقل حزب من أنا وإذ
 "أظم إال شاربه يزداد أن إال" مين سبق مما الربهان نأبش خفتمس أين

 فوق وما العقل" كتابنا من مجلة نقدم ةئلاملس أصل عن البحث فقبل
 فوقهو  مبا اتصاله العقل مرتلة عن رفيع عن اءمالع يزيل ما بقدر "العقل

                                                        
 ٢٨٦: ٢البقرة  ١٧



٣٧ 

  .العقل

  ١٨العقل فوق وما العقل كتاب من اقتباس

  .إليه دليل ولكنه احلكم ساكت العقل وراء ما يف عقلال )١(
 فيه، حاكمهو و احلواس من مأخوذ علم :علمان له العقل )٢(
 يف مةحمكو احلواس أن كما فيه، حمكومهو و منها مأخوذ غري وعلم

  .حسها
 أمره جلفإن  .املأخوذ علمه يف الشك إىل أقرب العقل )٣(

 أن كما منها، يأخذ مل الذي علمه يف الشك عن وأبعد .االستقراء
 فال العقل حس األولية فالكليات .حتس ما يف الشك عن أبعد احلواس

 .اخلاص عمله واالستنباط فيها شك
 إىل نظرت وإذا ،معلومة جزئيات من الكليات خمرج العقل )٤(

 .العقل بشرف اعترفت جزئيات، على مبينة أا مع العقل معارف سعة
 كليات إال مهه وليس اجلزئيات، يقلد ال بأنه شرفا للعقل ولكفى
 بعلة يؤمن نهأ إال جزئ بفعل يرضى ال فالعقل .اجلزئيات على احلاكمة

 .عنه االخنالع ميكنه وال اجلزء لذلك كلية

                                                        
العقل وما فوق "مل ينقل هاهنا أستاذنا اإلمام رمحه اهللا ما أراد من كتابه   ١٨

جد ما فراجعت الكتاب؛ لعلي أ. لعله أخره لوقت آخر، ومل يتأت له". العقل
أشار إليه؛ لكنين مل أجد فيه إال إشارات، كالنصوص اليت خيتزا املصنفون 

. من قبل؛ فاقتبست منها نصوصا، لعلها دينا إىل ما أراد رمحه اهللا تعاىل
 )اجلامع(

٣٨ 

 القدر هذا إال إليه املضاف من يعلم وال إلضافاتا يعلم العقل )٥(
 األعيان تلك من يعلم ال ولكنه قيامها، ا أعيان هلا فاتصال بان فيقول

 بالقوي يذعن وكذلك .كنهه عن وحيصر باهليوىل فيذعن القدر هذا إال
 وراء ما يف شاكون باحلكماء املسمون العقل بادعف مستقرها وجيهل
  .به يوقنون ال ما يقولون ولكنهم العقل

 نهأ يقول من ومنهم ،وجود اخلارج للعامل ليس أنه يقول من فمنهم
 تشبث األباطيل هذه من افرار بعضهم أن حىت ،وجود للمدرك ليس

  .العام العقل صحة على بربهان يأت مل ولكنه العام العقل حبكم
 إمنا .فيه إحاطة ال بل به، اإلحاطة يستلزم ال بالشيء العلم )٦(

  .ببعضه فتصوره الشيء من بطرف وحتس علمت
 الوجود وإن .حمدود غريأو  حمدودا كان سواء شي الشي، )٧(
هو وإن الوجود اخلارج . ليس مبستلزم أن يكون الشيء حمدودا اخلارج

 :قسمان فاملتشخص .التشخص لوازم من ليس فالتجديد شخص،تال
 .حمدود وغري حمدود
 : عديدة طرق العقل فوق ما إىل )٨(

 واملكان، الزمان تناهي كعدم فوقه ما إىل املعلوم ضرورة منها
 .......للصفات احملل ووجود للمعلول، العلة ووجود

 طريق وهذا باملثال التعقل إىل قريبا العقل فوق ما جتعل أن ومنها
 فوق وما العقل‘ كتاب من انتهى( .إلثباتا طريق ال التفهيم
 )....’العقل



٣٩ 

 الدار نعيم جزئيات علم إىل له سبيل ال العقل أن علمت فإذا
 أن إال كثرية آيات به تنادي كما حواسنا فوق ومها وعذاا، اآلخرة

 جيعلها بأن احلاالت تلك تصور ختيل وذ حاول فإذا .كليا يصورها
 وقالوا النار ىف األشجار بكون كذبوا كالذين ا كذب مشخصة
 .خيالنا يف يتمثل ال مما لكذفإن  ﴾مثال ذا اهللا أراد ماذا﴿ :استهزاء
 على هلا أذعنوا ،املدارك حدود وعلموا العلم يف رسخوا الذين ولكن
 سم من واملهانة .العمد املسدود من واجلرب والقهر كلي، علم سبيل

 على العبارات هذه واستعمل .القترة ورهق الوجوه وشواء اخلرطوم
 بغيا نؤملستهزا السفهاء إال فيه جيادل فلم العرب، الكالم أسلوب
 .وسفاهة

 حناول أن غري املتشاات فهم يف الواضح املنهجهو  عندي فهذا
 لسان ىف .العلم أهل من كثري مذهبهو  وهذا ،تشخيصها أي تأويلها
 ،والبعث القيامة ذكر يف نزلت اليت اآليات هي املتشاات" :العرب
علَى رجلٍ ينبئُكُم إِذَا  وقَالَ الَّذين كَفَروا هلْ ندلُّكُم﴿ :قوله ضرب

 ا أَم بِهبكَذ لَى اللَّهى عرأَفْت يددلْقٍ جي خلَف كُمقٍ إِنزمكُلَّ م مقْتزم
أَئذَا متنا وكُنا ترابا وعظَاما أَئنا قَالُوا ﴿ قوله وضرب .١٩﴾جِنةٌ

 فأعلمهم عليهم، تشابه الذي فهذا .٢٠﴾لُونَآباؤنا الْأَو أَو .لَمبعوثُونَ
 عليهم املتشابه هذا أن على ا يستدلوا أن ينبغي الذي الوجه اهللا

                                                        
 ٨ -٧: ٣٤سبأ  ١٩
 ١٧ -١٦: ٣٧الصافات  ٢٠

٤٠ 

وضرب لَنا مثَلًا ونِسي خلْقَه قَالَ من يحيِي ﴿ :فقال تدبروه ول كالظاهر
يممر يهو ظَامالْع. ا أَوأَهي أَنشا الَّذيِيهحلْقٍ قُلْ يبِكُلِّ خ وهو ةرلَ م

يملا فَ .عاررِ نضرِ الْأَخجالش نلَ لَكُم معي جونَالَّذدوقت هنم مإِذَا أَنت. 
م أَوثْلَهم لُقخلَى أَنْ يرٍ عبِقَاد ضالْأَرو اتاومالس لَقي خالَّذ س٢١﴾لَي 
 والنشور؟ البعث من تنكرون فما واالبتداء باإلنشاء أقررمت كنتم إذا أي

  .العلم أهل من كثري قول وهذا
 :وجل عز قوله القول هذا على يدل ومما .واضح بنيهو و

﴿اء الْفغتاب هنم هابشا تونَ مبِعتفَيهأْوِيلاء تغتابو ةنم أي ٢٢﴾تطلبوا أ 
 عز اهللا إال يعلمه ال ووقته لكذ تأويل أن فاعلم وإحيائهم، بعثهم تأويل
 يوم يأْتي تأْوِيلُه ،لَههلْ ينظُرونَ إِالَّ تأْوِي﴿ :قوله ذلك على والدليل وجل
 واهللا ،والنشور البعث منا ووعد وما الساعة قيام يريد .٢٣﴾.....
  .العرب لسان من النقل انتهى ".أعلم

 ليست فإا يلهاتأو يف حرج ال األمور، املتشاات مثل ولكن
 هذا ونتمم .عقله على الوهم ويسلط غالٍ فيها يغلو إال للفتنة مبظنة

 .تأويلها يف السبيل وبيان .بذكرها البحث
 أمساء تصريح غري من الناس صفات من ذكرا القرآنيف  أن فاعلم

 .الوقائع بعض إىل تلميحات وكذلك ا، املوصوفون هم الذين

                                                        
 ٨١ -٧٨: ٣٦يس  ٢١
 ٧: ٣آل عمران  ٢٢
 ٥٣: ٧اإلعراف  ٢٣



٤١ 

 يف التصريح على التلميح اختيارأو  اتالصف هذه تعميم يف واحلكمة
 من وأسلم اهلداية يف بلغأ ذلك أن ويرى أمليت من على تظهر .مواقعها
 .التاريخ يف النظر وسرح اآليات تتبع من ولكن .الدين أمور يف اجلمود

 بذلك فيزداد اخلاصة الواقعة له فتعينت العامة، الصفة مصداق له ملح رمبا
 ذلك وليس النظام، وحماسن واآليات السور قعوموا الكالم لرباط فهما

 حذرنا الذي األمة اختالف من ليس فيه واخلالف القرآن عليه نص مما
 غري من خمتلفني فيه السلف رأينا وقد .أمت فيه واملشاجرة عنه تعاىل اهللا

 السلف أقوال تطبيق املأمون واملسلك .بعضا بعضهم رد وال نكري،
 واحد كل فإن .واضح والتطبيق القمر شق آية موقع يف كاختالفهم

 من ومنهم قبيس، على الثابت القمر رأى من فمنهم كان حيث رأى
 حسب رأوها منه الساقطة الفلقة وكذلك حرا، جبل على رأى

 ........ مناظرهم

)١٥(  

 ٢٤واحد معنى إلى تھدي التي األصول

  )١( أصل
 .ظاللف كاشتراك األمر كان آية، يفالتأويل  وجوه رتثك إذا

                                                        
 قد وجدت هذه األصول مبثوثه يف املخطوطة فرأيت أن هذا العنوان مين  ٢٤

فإن أصبت فبتوفيق ريب، وإن أخطأت فمن . أمجعها، فجمعتها حتت عنوان
 )اجلامع(نفسي واهللا أعلم بالصواب 

٤٢ 

فهكذا عند اشتراك الوجوه  .استعماله موقع اللفظ اشتراك عند واحلاكم
 احلاجة شدة ظهرت هناه ومن. يف آية ال سبيل إال بالنظر إىل موقع اآلية

 على فتهافتوا النظام يراعوا مل ألم .كثرية االختالف وعلة النظام إىل
 ومجاعة ينوالباقال الشافعي عند جيوز( .العمايات يف فخبطوا الروايات

   .)املعاين من دحوا كل باملشترك يراد أن املعتزلة من
 .وهدى نورا به العلم يف فإن السورة موقع ذلك ومن

  
 )٢( أصل
 كالمه يف له كالم ذي كل فإن .القرآن أسلوب خبصائص العلم

فإن مل تراعها وأولته حسب ما تعودت به أخطأت . ختصه أساليب
  .معناه

 املختلفة الفرق جييب أنه اإلجياز ومن .جيازاإل القرآنفمن أساليب 
 خلطأ ينتبه املرء أن وهي حكمة، ذلك ويف فيه الشتراكهم عام جبواب
 يفرون محىت أ واجلدال التعصب لشدة املذهب، أمور يف السيما غريه،

 مذهب يف ما مثل خطأ مذهبهم يف وجدوا فإذا غريهم اختذ ما كل عن
 مثال .وإبالغ إجياز األسلوب هذا ففي .الفهم إىل أقرب كانوا غريهم،

 الكتاب وأهل املشركني فخاطب .والزخرف األنعام سورة يف ذلك
 والنصارى اليهود بني أشرك وكذلك .الفرق كناية مع يعمهما بكالم
 كالم بلياأس خبصائص العلم ذلك ومن .وغريها البقرة سورة يف كثريا

 ........... العرب



٤٣ 

 )٣( أصل 
 الكلمة هذه هل سألنا واحد، معىن من أكثر كلمة احتمل إذا

 وأقوم أجدر أخرى كلمة وجدنا فإن غريها؟ من املعىن ذا أجدر
 فتركنا وأقومه، الكالم أبني يترك ال القرآن أن علمنا القرآن، وتركها

 .له أصوب هي ما إىل وأولناها املعىن ذلك
 كما املستطيع عىنم يف ٢٥﴾وعلَى الَّذين يطيقُونه﴿ :تعاىل قوله مثل

 ىالقو يف يستعمل ةقاإلطا فإن "البالغة اهللا حجة" صاحب إليه ذهب
  عنها تعاىل اهللا رضي اخلنساء قالت كما ،اجلسمانية

 .تطيقي ومل أطقت أن وصربا
قَالُواْ الَ طَاقَةَ لَنا الْيوم بِجالُوت ﴿ :القرآن يف جاء وكما

هنودجاز من أوىل حلقيقةا أن قالوا كما ليس هذا ٢٦﴾واليد ثبتواأف ا 
 يعرب أم حقه كان معىن إىل الكالم نأول ال أن مرادنا وإمنا واالستواء،

 رمحه- الشافعي احتج األصل وذا .القرآن به جاء ما غري بكالم عنه
 : حلديث عيينة ابن تأويل خالف -اهللا

 فعيالشا فسئل .به يستغين :يقول كان فإنه ’بالقرآن يتغن مل من‘
 لقال االستغناء به أراد ول ذا، أعلم حنن :فقال هذا عن -رمحه اهللا–
 أنه علمنا .’بالقرآن يتغن مل من‘ :قال ملا ولكن "بالقرآن يستغن مل من"

                                                        
 ١٨٤: ٢البقرة  ٢٥
 ٢٤٩: ٢البقرة  ٢٦

٤٤ 

  ٢٧.التغين به أراد
  )٤( أصل

 .اآلخرة باآليات املوافقة
 القرآن مطابقة يف املقدمة أنظر( .السابقة بالكتب ملوافقةاو

  )وىلاأل بالصحف
 .والقرآن بالعقل واملوافقة
 .بعباده تعاىل اهللا وسنة اخلالية األمم تاريخ من ثبت مبا واملوافقة

عبادي الَّذين  يا﴿ :آية يف قيل كما به يعبأ فال شاذ، منكرالتأويل  فبعض
 ٣٠﴾يلَةَابتغواْ إِلَيه الْوسو﴿و ٢٩﴾ا الْمودةَ في الْقُربىإِلَّ﴿و ٢٨﴾أَسرفُوا
 ...................... وغريها

__________________________ 
 : اهللا رمحه إفادات من

 : لفوائده القرآن قبل أنزل ما يف النظر من البد
 .بالنصائح واالنتفاع التذكر منها

 .والباطل احلق بني والتميز النقد تقوية ومنها
  .بالتفصيل القرآن إشارات فهم ومنها

                                                        
 ١٢٩ص  ١ج: زاد املعاد   ٢٧
 ٥٣: ٣٩الزمر  ٢٨
 ٢٣: ٤٢الشورى  ٢٩
 ٣٥: ٥املائدة  ٣٠



٤٥ 

  .التأويل الصحيح إىل األمور توجيه ومنها
  .املنسوخ على الناسخ فضيلة علم ومنها
 .الصاحلني بالرفقاء املؤانسة ومنها

 جاء ما ذكر وملا .ا باإلميان أمرنا ملا اهفي النظر على حث والقرآن
 ٣١﴾ولَقَد كَتبنا في الزبورِ﴿ :قال كما القرآن يف ورد ما حسب فيها

 ٣٢﴾صحف إِبراهيم وموسى لَفي الصحف الْأُولَىإِنَّ هذَا ﴿ :وقال
تزِر أَلَّا  .وإِبراهيم الَّذي وفَّى .أَم لَم ينبأْ بِما في صحف موسى﴿ :وقال

 ........... ٣٣﴾وازِرةٌ وِزر أُخرى
  

 )١٦(  

  المراد للمعنى الفھم طريق 

  .بالقرآن القرآن تأويل -١ 

 ذلك نأب وذلك بعضا بعضه يفسر القرآن أن قدميا العلماء التق
 وأخرى إمجاال مرة خمتلفة بعبارات األمور يذكر القرآن فإن. جدا ظاهر

 القرآن صرح وقد .آخر موضع يف ذكره موضع يف ترك فما .تفصيال

                                                        
 ١٠٥: ٢١اء األنبي ٣١
 ٣٧ -٣٦: ٥٣النجم  ٣٢
 ٣٨-٣٦: ٥٣النجم  ٣٣

٤٦ 

 قل ولكن .راسخ أصل فهذا موضع، غري يف فيه اليت الصفة ذه
 ،حمصورة غري املعاين على الداللة طرق نأب وذلك األصل اهذ استعمال

 يدل رمباآية أخرى ويكون دليال على معىن يف  املعاين على آية تدل فرمبا
 هذا طرق بينا فإن فاء،اخل بعض خفي معىن على مجلتنيأو  آيتني نارتاق

 .األصل هذه استعمال تيسر تالدالال
____________________________  

 : اهللا رمحه إفاداته من
 بالتفسري املرادهو و بعضا بعضه يفسر القرآن أن قدميا قيل قد
 .لذلك أمثلة ذكر من بد فال .بالنظائر

 فاملعىن خمتلفة، أمور على الداللةهو  ذلك يف املرعي واألصل
   .ىتش عبارات يفخيرج  الواحد

 فهذا ٣٤﴾عشي والْإِبكَارِوسبح بِحمد ربك بِالْ﴿ :تعاىل قوله فمنها
وسبح بِحمد ﴿ آخر موضع يف وقال .األوقات بعض تعيني يف واضح

ومن اللَّيلِ فَسبحه وأَدبار  .الشمسِ وقَبلَ الْغروبِ ربك قَبلَ طُلُوعِ
ودجآخر موضع يف وقال ٣٥﴾الس: ﴿قُومت نيح كبر دمبِح حبسو. 

فَسبحانَ ﴿ :أخر موضع يف وقال ٣٦﴾فَسبحه وإِدبار النجومِ ومن اللَّيلِ
 ولَه الْحمد في السماوات والْأَرضِ. اللَّه حني تمسونَ وحني تصبِحونَ

                                                        
 ٥٥: ٤٠غافر  ٣٤
 ٤٠ -٣٩: ٥٠ق  ٣٥
 ٤٩ -٤٨: ٥٢طور  ٣٦



٤٧ 

لَى ما فَاصبِر ع﴿ :آخر موضع يف وقال ٣٧﴾وعشيا وحني تظْهِرونَ
حمد ربك قَبلَ طُلُوعِ الشمسِ وقَبلَ غُروبِها ومن آناء وسبح بِ يقُولُونَ

: وقال يف موضع آخر ٣٨اللَّيلِ فَسبح وأَطْراف النهارِ لَعلَّك ترضى﴾
﴿ نبذْهي اتنسلِ إِنَّ الْحاللَّي نلَفًا مزارِ وهفَيِ النالَةَ طَرمِ الصأَقو

الس﴾ئَاتسِ إِلَى ﴿وقال يف موضع آخر  ٣٩ـيمالش لُوكدالَةَ لمِ الصأَق
رِ إِنَّ قُرآنَ الْفَجقُرلِ وقِ اللَّياغَسودهشرِ كَانَ ملِ . آنَ الْفَجاللَّي نمو

   ٤٠﴾فَتهجد بِه نافلَةً لَّك عسى أَن يبعثَك ربك مقَاما محمودا
الَّذي خلَق الْموت والْحياةَ ﴿: ومنها وهو غامض قوله تعاىل

﴾فُورالْغ زِيزالْع وهلًا ومع نسأَح كُمأَي كُملُوبييف املوت زاجر  ٤١ل
ال  فلو. وواعظ ويف احليوة جالب إىل الذات واالبتالء ال يكون إال ما

ملوت مل ينتبهوا ومل يستعدوا ملا ال ا الشهوات مل يغفلوا ومل يزلوا ولو
: وهو قوله تعاىل هوقد هديت إىل هذا املعىن مث ملح يل نظري. بعد املوت

وإِنا  .إِنا جعلْنا ما علَى الْأَرضِ زِينةً لَّها لنبلُوهم أَيهم أَحسن عملًا﴿
الذهين ول ذكر اجلانب ففي األ ٤٢﴾ما علَيها صعيدا جرزا لَجاعلُونَ

 .فتامل. اخلارجيويف الثاين ذكر اجلانب 

                                                        
 ١٨ -١٧: ٣٠الروم  ٣٧
 ١٣٠: ٢٠طه  ٣٨
 ١١٤: ١١هود ٣٩
 ٧٩ -٧٨: ١٧اإلسراء  ٤٠
 ٢: ٦٧امللك  ٤١
 ٨-٧: ١٨الكهف  ٤٢

٤٨ 

 ٤٣حجارةً من طنيٍ﴾﴿: من تفسري القرآن بعضه بعضا قوله تعاىل
 .٤٤بِحجارة من سجيلٍ﴾﴿: ويف موضع آخر

: الصالة استعانة باهللا كما أمر موسى عليه السالم قومه) ٢(
واستعينواْ بِالصبرِ ﴿: ويف موضع آخر ٤٥﴾استعينوا بِاللّه واصبِرواْ﴿

﴾الَةالص٤٦و. 
 

  الكالم نظم رعاية -٢ 

 واملقدر، واحلذف، األلفاظ، يف االشتراك يكون الكالم يف )١(
 مثال دالالا تعدد جهة من املختلفة األساليب يف الشتراك والتعريض،

لعلم جبميع دالالت وبعد ا. خمتلفة دالالت والعطف واالستفهام ألمرا يف
  املراد؟هو  ما لفهم النظر ميعن البيان وأساليب الكلمات

 أصول االشتراك يف احملتملة املعاين من املقصود املعىن ولتعيني
 رسخأو أصول به واملعرض واملقدر احملذوف لتعيني وكذلك .خاصة

 .منه طرفا فلنذكر .النظم وأمجعها األصول هذه
 رمبا الكالم نإف املفهوم، املقدرهو  ام على يدل الكالم نظم )٢(
 ا، يعرف أسباب وللمقدر .اقتضاءأو  إشارة املفهومهو  مبا ينتظم

                                                        
 ٣٣: ٥١الذاريات  ٤٣
 ٤: ١٠٥الفيل  ٤٤
 ١٢٨: ٧األعراف  ٤٥
 ٤٥: ٢البقرة  ٤٦



٤٩ 

أَتى أَمر اللّه فَالَ ﴿ :مثال اخلطاب وسبب ،اخلطاب تعيني فمنها
حِ من ينزلُ الْمآلئكَةَ بِالْرو .تستعجِلُوه سبحانه وتعالَى عما يشرِكُونَ

قُوناْ فَاتإِالَّ أَن الَ إِلَـه هواْ أَنرأَنْ أَنذ هادبع ناء مشن يلَى مع رِهأَم.  لَقخ
بِالْح ضاَألرو اتاومرِكُونَالسشا يمالَى ععت ق.  طْفَةن نانَ ماِإلنس لَقخ

منافع ومنها ام خلَقَها لَكُم فيها دفٌء وواَألنع .ا هو خصيم مبِنيفَإِذَ
وتحملُ  .ترِحيونَ وحني تسرحونَ ولَكُم فيها جمالٌ حني .تأْكُلُونَ

 إِنَّ ربكُم لَرؤوف ،أَثْقَالَكُم إِلَى بلَد لَّم تكُونواْ بالغيه إِالَّ بِشق اَألنفُسِ
يحر٤٧﴾م.  

  .نذكر كما وهي املقدرات لك تبني النظم جهة من نظرت فإن
﴿اللّه رى أَمرسله به أنذركم ما أي ٤٨﴾أَت ﴿جِلُوهعتسيا ٤٩﴾فَالَ ت 

 واحلكمة احلق ورعاية اآلخرة عن لغفلتكم واملشركون به املنكرون أيها
الَى عما سبحانه وتع﴿ والعدل الرمحة من الرب صفة على املبينة

 اجلزاء لزوم على تنبئهم اليت بالرسالة املنكرون هؤالء به ٥٠﴾يشرِكُونَ
 ....................ته ربوبي جهة من

 : اهللا رمحه إفاداته من
الَّذين ﴿: تعاىل لهوق مثال سبق ما على ينبه ما كثريا اآلي آخر

                                                        
 ٧ -١: ١٦النحل  ٤٧
 ١: ١٦النحل  ٤٨
 ١: ١٦النحل  ٤٩
 ٤٠: ٣٠الروم ٥٠

٥٠ 

نيمالْكَاظاء ورالضاء وري السقُونَ فنفاسِ ينِ النع نيافالْعظَ ويالْغ،  اللّهو
ِسنِنيحالْم بحآخر ويف .إلحسانل تفصيل بعض على فدل ٥١﴾ي 

  .خرأ دالالت تدالالال

  اإلمجال ألبواب جامع -٣

 .موضع كل يف املراد تعيني من بد وال وجوه، والكالم للكلمة
 : هذه وهي

 باخلصوص نظر وال شيء، والرسم كاالسم اللفظ يستعمل رمبا )ا(
 املتقون، الكتاب، املسلم، املؤمن، القرآن، :مثال .اللفظ معىن إىل

 معاين إىل نظر غري من كاالسم يستعمل رمبا ذلك أشبه وما الكافرون،
  .وصورته مادته جهة من عليه املدلول أي اللفظية
كان  ملن املتقون :مثال اللفظي معناه إىل النظر يكون ورمبا )ب(

  .خاشعا ياتق
  .الكامل املفرد به يراد ورمبا )ج(
  .املطلق العموم به يراد ورمبا )د(
  .اخلصوص به يراد ورمبا )ه(
  .خصوص إىل النظر أولية مع العموم به يراد ورمبا )و(
 

  :اهللا رمحه إفاداته من

                                                        
 ١٣٤: ٣آل عمران  ٥١



٥١ 

 يراد ورمبا الكامل، الفرد ا يراد ورمبا الالزم، ا يراد رمبا الكلمة
فَالْيوم ننساهم كَما ﴿: تعاىل فكقوله الالزم أما .تضمنه ما ضبع ا
ـذَانه هِمموقَاء يواْ لهذا ومن .االلتفات عدم النسيان من فاملراد ٥٢﴾س 

  ٥٣﴾نِي أَذْكُركُمفَاذْكُرو﴿ :تعاىل قوله الباب
 ____________________________ 

 .وإنشاء حكم: قسمان الكالم
  .نفيا وأا إثبات: علملا حلكم،ا وقصارى
  .نفرةأو  رغبة: احلركة ،اإلنشاء وقصارى

 .النحويني مراد غري واإلنشاء احلكم من مرادنا أن هذا من وعلم
  .والقسم كاالستفهام احلكم لتأكيد إنشاء فرب

 الشتراك غريها إىل يتعدى رمبا بأمر، واإلنشاء احلكم أن واعلم
 من مركب الكالم أن اعلم مث .ولأص ولذلك فهاالاختأو  العلة

 ورمبا عنه تقصر ورمبا .معانيها كل على تدل رمبا الكلمة .كلمات
 واعلم .املتكلم كالم والباقي والعقل اللسان من أصول ولذلك .هتتعدا

 وباقي اللسان على وبناؤمها املعىن ظاهر وكالمها كاحلقيقة ااز أن
 ............. الكالم
 .مطلقا اجلامع املعىن هب يراد ورمبا )ز(
 .خاص وجه إىل النظر أولية مع اجلامع املعىن به يراد ورمبا )ح(

                                                        
 ٥١: ٧األعراف  ٥٢
 ١٥٢: ٢البقرة  ٥٣

٥٢ 

............................................ 

  األلفاظ يف -٤

 ويعرف ا،وزمان ا،وكيفً ا،كم يضيق،أو  نطاقه يسع اللفظ )١(
 وآتوا صالةال وأقاموا‘ ،’الصاحلات وعملوا آمنوا‘ :مثال بنظمه املراد

 الصاحل والعمل بالعمل، ملقابلته واالعتقاد اجلملهو  فاإلميان .’الزكاة
 وهذا .والزكاة الصالة من الشرعية باألحكام ملقابلته املعروفهو 

 تفصيل الثاين والتأويل .الفهم إىل أقرب املقابلة لكون أظهرالتأويل 
 العمل ذكرف والعمل، االعتقاد يشمل ما هذا على فاإلميان اإلمجال
 والزكاة الصالة فذكر .اخلريات يشمل ما الصاحل والعمل تفصيل الصاحل
   .الكم مثال وهذا .تفصيله

 والعمل لالعتقاد الشامل الراسخ اإلميان أريد فإذا الكيف وأما
 إِنما الْمؤمنونَ الَّذين إِذَا ذُكر اللّه وجِلَت قُلُوبهم وإِذَا تليت﴿: مثال

ا وانإِمي مهتادز هاتآي هِملَيكَّلُونَعوتي هِمبلَى ر٥٤﴾ع.   
 الثواب به يناط حيث وذلك عليه الدوام به أريد فإذا زمانا وأما

لَيهِم والَ هم فَمنِ اتقَى وأَصلَح فَالَ خوف ع﴿: مثال العقابو
 .٥٥﴾يحزنونَ
  :اهللا رمحه إفادته من

                                                        
 ٢: ٨األنفال  ٥٤
 ٣٥: ٧األعراف ٥٥



٥٣ 

 قد الناس فإن .وأحنائها املفردة األلفاظ معاين إىل الشديدة اجةاحل
 الواحد اللفظ استعمال على طالعهما عدم حملض العقائد يف اختلفوا

  .وتكليمه اهللا وكالم القرآن اسم :مثال كثرية وجوه على
  .والعطاء كاخللق يتكلم ملأو  تكلم سواء ملتكلما يف صفة فالكالم

 الكالم فهذا .تكلم إذا املتكلم فعل ىعل يطلق الكالم اسم مث
   .قدمي واألول .زمان ويف حادث
 املعين ذا اهللا كالم مث .الفعل هذا مفعول على الكالم يطلق مث

 عرب إذا االسم هذا عليه بقي مث غريه به تكلم وإن ،االسم هذا عليه ىيبق
 إىل ضافيو نسخته كثرت مع كتاب كل ىيسم كما بالكاتبة عنه

 ........... مصنفه
 املشروط احلكمهو  فاملراد موصوف على فرع حكم كل )٢(
اللّه  إِنَّ﴿و ٥٦﴾ويضلُّ اللّه الظَّالمني﴿ :مثال الصفة على القيام بشرط

ِسنِنيحالْم بحومنه .ظاهر وهذا ٥٧﴾ي :﴿ هِملَياٌء عوواْ سكَفَر ينإِنَّ الَّذ
  .٥٨﴾رهم الَ يؤمنونَم تنذأَأَنذَرتهم أَم لَ
 .وأصروا التام اجلمود واغبل الذين أي الكيف حسب يؤل وأيضا

 جبمع ذلك ويف .اإلصرار على داموا ما أي التأويلني بني اجلمع وميكن
 ............... والزمان الكيف

                                                        
 ٢٧: ١٤إبراهيم  ٥٦
 ١٩٥: ٢البقرة  ٥٧
 ٦: ٢البقرة ٥٨

٥٤ 

 لوجوه جامع معىن يف -٥

 .إِنَّ الْإِنسانَ خلق هلُوعا﴿ :تعاىل قال كما لوجوه جامع معىن )١(
هو و جامع فاهللوع ٥٩﴾وإِذَا مسه الْخير منوعا .إِذَا مسه الشر جزوعا

والصابِرِين في الْبأْساء والضراء وحني ﴿ :تعاىل وقال .الذراع ضيق
 .هاتواستقام النفس تثبتهو و جامع، فالصرب ٦٠﴾الْبأْسِ

 .خمتلفة مواضع يف بينهاي ورمبا املانع، بعد هوالوج يبني رمبا آنوالقر
 .واإلميان اإلسالم كبيانه
 أحد به يراد إمنا املشترك أن .واملشترك اجلامع بني الفرق )٢(
 والباقي النظم وجلهة نصا، الوجوه أحد به يراد فرمبا اجلمع وأما معانيه،
 فكلمة ٦١﴾اللَّه الصمد .أَحداللَّه  ...﴿ :تعاىل كقوله واجلامع .إشارة

 اجلامع املعىن وجود وحمض .اللوازم من عليه تدل ما لكل جامعة ’أحد‘
 الكتاب مثل املشترك، عن اللفظ خيرج ال املعاين، منه انشقت الذي

 .الرحم وقطع الغنم من للجماعة القطيعةأو  والعهد، والشريعة للوحي
 يكون فحينئذ اجلامع، يف دخل هالوجو بني اجلمع أمكن إذا إال اللهم
  .دقيقا الفرق

 ويف جامع، معىن على بالذات اللفظ دليل يكون اجلامع يف أيضا
 مشترك ’العصر‘ :مثال .إليه التفات وال جامع املأخذ يكون رمبا املشترك

                                                        
 ٢١ -١٩: ٧٠املعارج ٥٩
 ١٧٧: ٢البقرة  ٦٠
 ٢-١: ١١٢اإلخالص  ٦١



٥٥ 

 يشري ال اللفظ ولكن .جامع واملأخذ املاضي، والزمان النهار آخر بني
 فكان الصرب، يف دل كما اآلخر معناه إىل معانيه أحد على بداللته
 .الوصلة بقيت اجلامع ويف جيمع، فال بعض عن بعضها منقطعة املشترك
 ٦٢﴾كتاب أَنزلْناه إِلَيك مبارك لِّيدبروا آياته﴿ :تعاىل قال )٣(

 مبارك لفظالتأويل  هذا على دلنا .واخلري احلكمة كثري أي ’مبارك‘
 إىل بعض من النتقالاو الكالم وجوه يف النظرهو  رفالتدب .ونظمه
 كلمة عليه دلنا وكذلك .احلكم من أبواب عليه يفتح حىت بعض،

 واالستدالل الفكرة أم هي اآلية فإن مجة، معان إىل تشري فإا ’آياته‘
م أَنه بين لَهسنرِيهِم آياتنا في الْآفَاقِ وفي أَنفُِسهِم حتى يت﴿ :قال كما
قطريق على تدل القرآن آيات وكذلك .حق اجلزاء أي ٦٣﴾الْح 

ويتفَكَّرونَ في خلْقِ السماوات واَألرضِ ربنا ﴿: تعاىل قال كما اإلشارة
حبالً ساطذا به لَقْتا خارِمالن ذَابا عنفَق كالسماوات خلق أي ٦٤﴾ان 

 ولذلك .اجلزاء وقوع على ةآي هذا واحلق .ةاحلكم على آية واألرض
أَولَم ينظُرواْ في ﴿ :تعاىل قوله ذلك ومثل .واستعاذة حبمده القائل هتف

ملَكُوت السماوات واَألرضِ وما خلَق اللّه من شيٍء وأَنْ عسى أَن 
فَبِأَي ملُهأَج براقْت كُونَ قَدي هدعب يثدونَ حنمؤ٦٥﴾ي ..............  

                                                        
 ٢٩: ٣٨: ص ٦٢
 ٥٣: ٤١تفصل ٦٣
 ١٩١: ٣آل عمران ٦٤
 ١٨٥: ٧األعراف ٦٥

٥٦ 

  :من إفاداته رمحه اهللا
وجوه معناه خصوصية ما، فرياد اجلامع الوجوه رمبا خيص ببعض 
مثال يستعمل اإلميان والفكر . ذلك الوجه عند اإلطالق دون التقيد

. واملعية وغريها عند اإلطالق خمصوصا بوجه وعند التقييد حسب القيد
مراده أنه تعاىل نصريكم وكذلك قوله . ٦٦﴾معكُمواللَّه ﴿: فقوله تعاىل

يف آخر سورة العلق معناه قرب الرمحة للقرينة ٦٧﴾اقْترِب﴿: تعاىل
ونحن أَقْرب ﴿: وليس كذلك يف قوله تعاىل. ولتخصيصه عند اإلطالق

رِيدلِ الْوبح نم هفإنه ليس للرمحة حملض العلم كما دلت عليه  ٦٨﴾إِلَي
 .القرينة

  واملعاني األلفاظ وجوه -٦
 مسيةاإلو اإلنشاء، أقسامو اخلربو والنفي، اإلثبات من وجوه أللفاظ

 كوا منو .مستقبالو جاريا،و ماضيا، الفعل كون من مث .الفعليةو
 كذلك لكالمل جزء كوا من ذلك غريو متييزاو حاال، خربا،و مبتدأ،
    ..... خاصاو عاما،و جمازا،و حقيقة، كوا

 يف األمور هذه بعض ذكروا قدو .اخلاصة األلفاظ يف األمر ذاوهك
 وجوه هذهف .وهاصيستق مل ولكنهم والنحو الفقه أصولو البيان علم

                                                        
 ٣٥: ٤٧حممد   ٦٦
 ١٩: ٩٦العلق  ٦٧
 ١٦: ٥٠ق   ٦٨



٥٧ 

  .األلفاظ
 بدء ىعل تارة يدل الفعل :مثال .ىتش التالد الوجوه هلذه مث
  .إكماله ىعل تارةو استمراره، ىعل تارة العمل،
 تارةو اإلثبات، ىعل وتارة خبار،االستعلى  يدل تارة االستفهام وأ

   .األمر ىعل تارةو النفي، ىعل
  .املعاين وجوه فهذه ،ذلك غريو اخلرب يف األمر هكذاو

 يفهم لكي الوجوه هذه مجيع ىعل اإلطالع من للتأويل بد فال
  .املراد صحيح

 الوجوه ذه املعرفة قلة من نشأ قد االختالف من كثريا رأينا وقد
ذين كَفَرواْ سواٌء علَيهِم أَأَنذَرتهم أَم لَم تنذرهم الَ إِنَّ الَّ﴿ :مثال

 الرسوخو االستمرار ىعل يدل ٧٠﴾كَفَرواْ﴿ :تعاىل فقوله ٦٩﴾يؤمنونَ
 يف عام االستعمال هذهو .فيه رسخواو الكفر ىعل أحلوا الذين أي

 دوام ىعل يدل ٧١﴾يماكَانَ اللّه غَفُورا رحو﴿ :تعاىل قوله مثال املاضي
إِلَّا  .إِنَّ الْإِنسانَ لَفي خسرٍ﴿ :تعاىل قوله يف وهكذا .رحيما غفورا كونه

 اإلميان ىعل استمروا الذين أي ٧٢﴾وعملُوا الصالحات الَّذين آمنوا
إِنَّ الَّذين كَفَرواْ سواٌء  ﴿: تعاىل قوله من فاملراد .الصاحلات وعمل

                                                        
 ٦: ٢البقرة ٦٩
 ٦: ٢البقرة ٧٠
 ٩٦: ٤النساء  ٧١
 ٣ -٢: ١٠٣العصر  ٧٢

٥٨ 

 ونيك من مث مكة، مشركيو اليهود من خاصة طائفة هم ٧٣﴾عليهم
   .صفتهم ىعل

 عليه وأصروا بالبعث كفروا فالذين بالبعث، الكفر إىل فيه النظر مث
 فعن .بالفرع إنكار باألصل اإلنكار نإف .الكتاب ذا مبؤمنني ليسوا
بلْ ﴿ :قال كما ،بكفرهم قلوم ىعل ختم اهللا أن عايلت اهللا خربأ هؤالء

بيان سنة اهللا  ليس مث ٧٤﴾بع اللّه علَيها بِكُفْرِهم فَالَ يؤمنونَ إِالَّ قَليالًطَ
 نإف عامتهم، عن خربا إالمث ليس هذا . تعاىل يف ربط اآلثار باملؤثرات

فَالَ يؤمنونَ إِالَّ  ﴿ :تعاىل قال ولذلك ،رثمؤ فوق مؤثرا
  ........٧٥﴾قَليالً

  نفيوال اإلثبات وجوه -٧
 .كلتيهما واالمسية الفعلية اجلملة يف خمتلفة وجوه والنفي لإلثبات

  : الفعلية أما
 كما .العمل البتداء يثبتو األثر وقوع لعدم الفعل ينفي فرمبا )١(

 ٧٦﴾وما يؤمن أَكْثَرهم بِاللّه إِالَّ وهم مشرِكُونَ﴿ : القرآن يف ىتر
 كما.األثر إيقاع ىعل قدرته عدمل الفاعل عن الفعل نفي ذلك ويشبه

                                                        
 ٦: ٢البقرة ٧٣
 ١٥٥: ٤النسا  ٧٤
 ١٥٥: ٤النسا  ٧٥
 ١٠٦: ١٢يوسف  ٧٦



٥٩ 

 من ثبتأو وجوه من ىفنف ٧٧﴾وما رميت إِذْ رميت﴿: القرآن يف ىتر
  .آخر وجه

 :تعاىل كقوله .به يعبأ حدا بلوغه لعدم الفعل نفي ذلك ويشبه
 ٧٨﴾كُمميانُ في قُلُوبِقُل لَّم تؤمنوا ولَكن قُولُوا أَسلَمنا ولَما يدخلِ الْإِ﴿
 إىل قلوبكم يدخل مل نهإف به،ا وتدع أن ،نيستحقو بإميان تؤمنوا مل أي

  .قلنا ما إىل يشري ملا، .لفظ نإف بابه على قرع قد كان نإو اآلن
 :تعاىل قال كما .النفعأو  األثر عدم ألجل الفعل نفي ذلك يشبهو

﴿ماهفَأَنس وا اللَّهساهللا يعبأ فلم اغفلو ولكنهم ىينس ال تعاىل اهللاو ٧٩﴾ن 
 داللة باب من وهذا .نظرهو رمحته إىل الشديد احتياجهم عندهم م

  .الكنايةو االلتزام
 كقوله .للفعل املؤثر عدم ىعل للداللة الفعل نفي ذلك يقابلو
 نكُمأَم حِسبتم أَن تدخلُواْ الْجنةَ ولَما يعلَمِ اللّه الَّذين جاهدواْ م﴿ تعاىل

ابِرِينالص لَمعييفعل مل مىت ولكنه ،يفعلون هم مبا علم قد واهللا .٨٠﴾و 
 علمه قدو دعوناه إذا دعاءنا يسمعهو  كما منهم يعلم مل ما مبرتلة جعله
   ........... به نتكلم أن قبل

                                                        
 ١٧: ٨األنفال  ٧٧
 ١٤: ٤٩احلجرات  ٧٨
 ١٩: ٥٩احلشر  ٧٩
 ١٤٢: ٣ان آل عمر ٨٠

٦٠ 

  وبالعكس النفي من اإلثبات مفهوم -٨
 من ينفي ألمر يثبت فما تناقض،و تضاد األمرين بني كان إذا

إِنَّ الَّذين يكْتمونَ ما أَنزلَ اللّه من الْكتابِ ﴿ :تعاىل قال كما ،ضده
ارإِالَّ الن طُونِهِمي بأْكُلُونَ فا يم كيالً أُولَـئا قَلنثَم ونَ بِهرتشيالَ  ،وو

ةاميالْق موي اللّه مهكَلِّمكِّ ،يزالَ يولَ ،يهِمويمأَل ذَابع مشك فال ٨١﴾ه 
 اهللا سخط جلب يف مناا ينوب ما وأ الصفة هذه خالف هم الذين أن

 يف جاء ما وهكذا .ويزكيهم القيامة يوم اهللا يكلمهم الذين فهم
 أن فعلمنا ٨٢﴾كَلَّا إِنهم عن ربهِم يومئذ لَّمحجوبونَ﴿ :املكذبني
  ........... القيامة يوم رم عن نياحملجوب من وليس املؤمنني

  الفعل إطالق يف وجوه -٩
وأَما ثَمود ﴿: تعاىل قال كما الفعل بدء على الفعل إطالق )١(

تفَاس ماهنيدىفَهدلَى الْهى عموا الْعبتعاىل وقال ٨٣﴾ح :﴿ اهنيدا هإِن
  .٨٤﴾ما شاكرا وإِما كَفُوراالسبِيلَ إِ
وعصى آدم ربه ﴿ :تعاىل قال كما نتيجته على الفعل إطالق )٢(
 أمر ما خالف فعل ملا -السالم عليه- آدم من العصيان فكان ٨٥﴾فَغوى

                                                        
 ١٧٤: ٢البقرة  ٨١
 ١٥: ٨٣املطففني  ٨٢
 ١٧: ٤١فصلت  ٨٣
 ٣: ٧٦اإلنسان  ٨٤
 ١٢١: ٢٠طه  ٨٥



٦١ 

 ولَقَد﴿ :تعاىل قال كما ،الرب أمر نسي ملا فعل ما فعل ولكنه .ربه به
  ٨٦﴾عزما هلَ نجِد ولَم فَنِسي قَبلُ من آدم إِلَى عهِدنا
 اإلذن حسب يقع ملا ةفالصأو  الفعل إطالق الثاين يشبهو )٣(

 الباب هذا ومن .’بامره ينب مناإو ،جسرا امللك بىن‘ :يقال كما األمرو
 اللّه طَبع بلْ﴿: تعاىل قال كما اهلدايةو الضاللة من العبد فعل يتبع ما

 ﴾يخشاها من منذر أَنت إِنما﴿: أمثلته منو .٨٧﴾بِكُفْرِهم علَيها
 الَّ قُلُوب لَهم﴿: منهاو ٨٨ ﴾الْكتاب آتيناهم الَّذين أُولَـئك﴿ :منهاو

 يسمعونَ الَّ آذَانٌ ولَهم ،بِها يبصرونَ الَّ أَعين ولَهم ،بِها يفْقَهونَ
 هماأل املقصدهو  ما ذامآو أعينهمو بقلوم يبلغوا مل ذإ مإف .٨٩﴾بِها

  ....... يسمعوا ملو يبصروا ملو شيئا يفقهوا مل مأفك منها،

   والفعل والصفة االسم إطالق يف الفرق – ١٠
 اإلمام أخطأ قدو .الفعل مث .الصفة مث .األكمل على يطلق االسم

 -تعاىل اهللا رمحه- ألنه ’احملصنات‘ كلمة معىن ىف -اهللا رمحه- الشافعي
   )١(٩٠.....الفعلو االسم إطالق بني قيفر مل

                                                        
 ١١٥: ٢٠طه  ٨٦
  ١٥٥: ٤النساء  ٨٧

 ٤٦: ٧٩النازعات 
 ١٦٥: ٦االنعام  ٨٨
 ٢٠٦: ٧األعرف  ٨٩
 هو وها. لعله أراد ما قال اإلمام الشافعي يف رسالته املشهورة يف أصول الفقة  ٩٠

وإمنا قلنا هذا استدالال بالسنة وإمجاع . حصان األمة إسالمهاوإ) اجلامع. (ذا
٦٢ 

  العام على احلكم إطالق -١١
 يكون عليه احلكم إطالق وحينئذ عمومه حيث نم يعترب رمبا العام

 فهذا ٩١﴾ونِفَاقًا كُفْرا أَشد اَألعراب﴿: تعاىل كقوله ةيثياحل هذه من
  .جمموعهم حيث من عليهم احلكم
 :تعاىل كقوله .منهم فرد كل ليتناوو العام على احلكم يطلق رمباو

﴿نيقتى لِّلْمداملتقني من فرد لكل أي ٩٢﴾ه.   
 من اجلميع إىل هي هل عام إىل األمر نسبة يف النظر من بد فال

  .خاص فرد إىل وأ أفراده، إىل وأ اموع، حيث
 قوله أن الباب هذا قبل من املفسرين بني االختالف أمثلة منو
 عنِ وتنهونَ بِالْمعروف تأْمرونَ للناسِ أُخرِجت أُمة رخي كُنتم﴿: تعاىل

 :تعاىل قوله أولوا لذلكو ،فرد كل يعم بعضهم عند ٩٣﴾الْمنكَرِ
 عنِ وينهونَ بِالْمعروف ويأْمرونَ الْخيرِ إِلَى يدعونَ أُمةٌ منكُم ولْتكُن﴿

                                                                                                                 
إذا زنت أمة  -صلى اهللا عليه وسلم-وملا قال رسول اهللا . أكثر أهل العلم

استدللنا . كانت أو غري حمصنة أحدكم فتبني زناها فليجلدها ومل يقل حمصنة
تين بِفَاحشة فَعلَيهِن فَإِذَا أُحصن فَإِنْ أَ﴿: على أن قول أبيه عز وجل يف اإلماء

صنب أال إذا نكحن فأسلمن إذا  ٩٠﴾نِصف ما علَى الْمحصنات من الْعذَابِ
إن "ول اإلمام رمحه اهللا ق[) ٢١ص ( .ن مل يصنبوإعتقن أبالنكاح وال إذا 

واالستدالل بالسنة واإلمجاع على ما قال . بعيد جدا" إحصان األمة إسالمها
  ])من الفراهي رمحه اهللا(غري متام اإلمام 

 ١٢٩: ٩التوبة  ٩١
 ٢: ٢البقرة ٩٢
 ١١٠: ٣آل عمران  ٩٣



٦٣ 

  .للبيان "من" كلمة جعلواو .عمومال إىل ٩٤﴾الْمنكَرِ
 األمر فرد كل يلزموا فلم للتبعيض، "من" كلمة أن بعضهم عندو
  .والنهي
 األمر نإف .أيضاالتأويل  هذا على للبيان "من" تكون أن ميكن مث

 أهلهو  من به قام ذاإ األمة مجيع اىل ينسب املنكر عن النهيو باملعروف
  .له

 على حكمه جيري بأن فرد كل النهيو األمر يلزم أن ميكن مث
 على يرفع فالرتاع "مسئول كلكمو راع كلكم" .حديث حسب أتباعه

  .... .بني بينهما الفرق ولكن التأويلني،

  صفة ذي على احلكم إطالق -١٢
 نإف بالصفة، ذكر الذي على كاحلكم ليس األشخاص على احلكم

  .الصفة تلك حيث به يتعلق احلكم
 الَّذين نَّإ﴿: تعاىل كقوله احلكم لفيزو تزول، ما الصفات منو
 احلكم فهذا ﴾يؤمنونَ الَ تنذرهم لَم أَم أَأَنذَرتهم علَيهِم سواٌء كَفَرواْ
 :تعاىل قال كما ،اإلميان وكذلك يزول رمبا والكفر ،بكفرهم منوط

﴿ينواْ الَّذنلُواْ آممعو اتحالى الصطُوب ملَه حونآبٍ س٩٥﴾م  
 مثال تزول ال عليها املنيب فاحلكم بزائلة ليست اليت الصفات أماو

                                                        
 ١٠٤: ٣آل عمران  ٩٤
٩٥  

٦٤ 

 والَّذين واَألنصارِ الْمهاجِرِين من اَألولُونَ والسابِقُونَ﴿: تعاىل قال
 جرِيت جنات لَهم وأَعد عنه ورضواْ عنهم اللّه رضي بِإِحسان اتبعوهم
 السبق فصفة ٩٦﴾الْعظيم الْفَوز ذَلك أَبدا فيها خالدين اَألنهار تحتها

   .الرضى فكذلك زائلة غري اهلجرةو
 الذي أن مع سخط، مث م رضي تعاىل اهللا بأن معاند زعم نإف

 هذه فنفي عمله، سوء يعلم مبن يرضى ال األمر مبستقبل اليقني علم يعلم
  .٩٧﴾وأَعد لَهم جنات﴿: بقوله املظنة

 لشره شراو خلريه خريا فيجازيه عدل، تعاىل اهللا نإ معاند قال نإ مث
 سدو تأكيد ذلك وكل ٩٨﴾خالدين فيها أَبدا﴿: بقوله أيضا ذلك فنفي

  ..... الزائغني املبطلني ألفواه

  املطلقة اجلامعةمما يتعلق بالكلمات  -١٣
 على محلت أيضا، خمتصة تكونو مطلقة نتكا إذا الكلمة )١(
 :مثال جامعة فتكون إشارة العام املعىن علىو بالذات، املخصوص املعىن

 إشارةو أحواهلم عن اهللا أخرب قوم على نص ’كفروا الذينو‘و ’املتقني‘
  .املعنيني ذين متصف كل إىل

 عنه باملخرب خمتصا يكون فاحلكم بصفة عنه عرب إذا عنه املخرب )٢(

                                                        
 ١٠٠: ٩التوبة  ٩٦
 ١٠٠: ٩التوبة  ٩٧
 ١٠٠: ٩التوبة  ٩٨



٦٥ 

 الَّذين إِنَّ﴿: تعاىل قوله يف يؤمنون ال بأم احلكم :مثال .الصفة حسب
 باملخرب خمتص ﴾يؤمنونَ الَ تنذرهم لَم أَم أَأَنذَرتهم علَيهِم سواٌء كَفَرواْ
 حبسب خمصوصا احلكم يكون ذلك علىو .الصفة تلك حسب عنهم
  .عاما الصفة حبسبو نصا املورد

   :اهللا رمحه اتهإفاد من
 :كال ؟جبارإ يؤمنون ال أم قوم عن تعاىل اهللا أخبار يف هل )١(

  .منهم علم به أخرب ما نإ .جمرب غري العلم مثل اإلخبار بل
 جزاءو فعلهم بعد لكنهو ،نعم ؟إجبار احلتم فعل يف هل )٢(

 .لزوماو
 .املؤثرو األثر نسبة ؟احلكمو عليه احملكوم بني النسبة ما )٣(
 إيقاعأو  املنع جهة من إما ؟تعاىل إليه احلكم فعل نسبة كيف )٤(

 .األثر
 ؟قال كما النتيجة على الفعل لداللة تعاىل الباري إىل الفعل نسبة

﴿عرزت مونَأَأَنتارِعالز نحن أَم هقال كما أوىل املتم إىل والنسبة ٩٩﴾ون: 
وما ﴿: القرآن يف اءج ما حنوهاو ’.البلدة وفتح .احلصن األمري بين‘

  ١٠٠﴾اللَّه ؤونَ إِلَّا أَن يشاَءتشا
 خطاب أنه الثاينو .الكفار إىل خطاب أنه األول :تأويالن لآلية

 على موقوف بالقرآن االنتفاع وهو اخلاص رياخل مشية أن فاملعىن .عام

                                                        
 ٦٤: ٥٦الواقعة  ٩٩

 ٣٠: ٧٦اإلنسان  ١٠٠
٦٦ 

 نإف .خضوعهو جهده حسنو العبد عمل حسب يكونتعاىل  اهللا توفيق
 فقال ،الرشد هلم يتيسر ال أم الظاملني أحوال عن أخرب قد تعاىل اهللا

  .ذلك أمثالو ١٠١﴾اتي الَّذين يتكَبرونَسأَصرِف عن آي﴿ :تعاىل
 أبطله قد القرآن بل شيء، يف القرآن من فليس بالقدر،التأويل  أما

 الدعاءو التضرع، ضرورة ههنا ومن .املشركون به متسك حيث
 منه شأهنوم .غريه من واليأساهللا،  على التوكلو ن،اخلذال من واخلشية

  )اهللا رمحه منه( ............ تعاىل هللا احلب
  
 أخرب ما على مبين اآلية يف -عنه اهللا رضي- عباس ابن قول )٣(

 ما على مبينهو و ،مثله آخر قول عنه مث السورة، يف اليهود كفر عن اهللا
 مبعىن الكلمة اختصاص على ينمب أنس بن الربيع قولو .التوراة يف ءجا

  .......... التقسيم حسن من النظم حسن علىو منه أراد

  املصطلحة واحلقيقة املطلقة احلقيقة بني الفرق _١٤
 مناإ الناسو اللغة، يف حققية صار املطلقة احلقيقة يف جماز رب
 .وقتنه ظلمه فقد يفهم ال مبا أخاه خاطب فمن لغتهم، حسب خياطبون

 ما": تقول مثال .دونه يف إال باطال يورث حقا تقول أن لك جيوز فال
أو . وهو ليس بزيد منه املنعكس الضوء رأيت إمنا نكأ مبعىن "زيدا رأيت
 مادة يف وجمبت أحسستمبعىن أنك إمنا " ما مسعت كالم زيد: "تقول

                                                        
  ١٤٦: ٧اإلعراف ١٠١



٦٧ 

 قول من شيء البخاري صحيح يف ليس": تقول وأ .زيد كالم حركها
 مبعىن "مال بيدي ليس" :تقول وأ .أصله ال نقله يهف ما نأ مبعىن "لالرسو

  .ملكك يف املال إمناو خالية يدك أن
 .يفهمونه بكالم هلم تبني األمر، حقيقة على تدل أن أردت ذافإ

  .املطلقة باحلقيقة القول لك جيوز حينئذو
 يكون صادق معي بر املعاين جهة من مث .اللفظ جهة من هذاو

 فال الظن بك يسيء بل به ينتفع الو بهفيكذ املخاطب فهم من أرفع
 لقبوله مستعد وه مبا بتهطخا ول تعلمه أن ميكنك كان قدو .يستمعك

  .األعمال يف األمر هكذاو ١٠٢﴾وسعها إِالَّ نفْسا اللّه يكَلِّف الَ﴿
 العقائد يف االختالف أكثر أن لك يتبني الواضح األصل هذا ومن

  ........ قالفر هذا عن الذهول على مبنية

   تأويله الكالم وجوه -١٥
 الزيادةو التأخري،و والتقدمي الفصل،و الوصل من وجوه للكالم

 دالالت، ذلك لكلو .البيانو االقتصارو التفصيل،و اإلمجالو واحلذف،
 نإف .احلذف ويلأت وأدقه وألطفه .الكالم تأويل يف املعاين وجوه فهذه
 ورباط حكمته،و الكالم عىنمب بصريا يكون أن البد احملذوف يرد من

 منكرا، رأيا يثبت لكيال الكالم باقي يف الرأي صحيحو عمودهو معانيه،
 املتعلقة، الوقائع حبقائق عاملا يكون أن بد الو .ساقط تأويل إىل مييل وأ

                                                        
 ٢٨٦: ٢البقرة  ١٠٢

٦٨ 

  .الضعيفو الثابت بني فارقاو

   هاميواإل البيان _١٦
 من حمتمل ىنمبع يؤخذ فال .هامياإل عن االجتناب من للكالم البد

 :مثال .العبارة غري املعىن لذلك األصلح كان إذا املمكن، األسلوب جهة
﴿كأن ذَل كُن لَّمي كبر كلهى ما بِظُلْمٍ الْقُرلُهأَهلُونَ وأي ١٠٣﴾غَاف 

  .......ظلما لقال ذلك أراد وول .ظلما يرد ومل منهم بظلم

   احملذوف تقدير يف -١٧
 زين أَفَمن﴿: تعاىل ولهق فمنها يذكر مل ما تقدير يف كثريا أخطأوا

وُء لَهس هلمع آها فَرنسفَإِنَّ ح لُّ اللَّهضن ياء مشي يدهين واء مشفَلَا ي 
بذْهت كفْسن هِملَيع اترسإِنَّ  حاللَّه يملا عونَ بِمعنصأي ١٠٤﴾ي 
 على جعلو وقلبه مسعه على ختمو علم على اهللا أضله من دي أفأنت
  ......... تذكرون أفال ؟اهللا بعد من يهديه فمن غشاوة، هبصر

  : اهللا رمحه إفاداته من
 هكريتالو بترغيال من التأثري غايتهو املهيجهو  ما الكالم من

 فيه البد الكالم من كذلك كان فما ذلك وغري التخويفو والتشويق
 إىل سبيل وال .حمسوسا املعقول وجعل البعيد، قريبتو األمور، متثيل من

                                                        
 ١٣١: ٦االنعام  ١٠٣
 ٨: ٣٥فاطر  ١٠٤



٦٩ 

  ....... وااز املثل ضرب من البيان أنواع باستعمال إال ذلك

   احملسوس الظاهر غري على الكالم محل _١٨
 وإمنا ،املشهود الظاهر خالفهو  ما احلق الكالم يتضمن رمبا )١(
 املؤثر الكالم أن وملا .ااز استعمال اللسان سنة من أن ملا ذلك يتضمن

  .حمسوسا املعقول وجعل التمثيل من ااز فنون استعمال من فيه البد
 إحالة عند إال إليه يصار ال أنه همنلظ ااز يكرهون الظاهر وأهل

أم رمبا أثبتوا األعضاء وأفعاهلا  الظاهر بأخذ ولوعهم ولشدة احلقيقة،
 وال ااز استعمال ريةكث على يطلعوا ملوليس ذلك بأم . تعاىل للرب

 ذلك، يف مصيبون همو باهلوى القول ملنع أنكروها إمنا بل لضرورته،
  .خشيته قلت من على عظيم سلطان له اهلوى أن خافوا مإف

  ........... به الناس ولوع رأوا وقد

  تكميال تكون رمبا الشيء على الزيادة -١٩
 فَتم بِعشرٍ وأَتممناها يلَةًلَ ثَالَثني موسى وواعدنا﴿ :تعاىل قال

يقَاتم هبر نيعبلَةً أَر١٠٥﴾لَي  
 إمتاما املوعود قدر على فزاد تعاىل الرب من لفظا كان الوعد

  .وتكميال
  .لغايتها تكميال تعاىل اهللا من الشرائع أكثر نرى ههنا ومن

                                                        
 ١٣٢: ٧االعرف ١٠٥

٧٠ 

   .للفرائض إمتاماالسنة  نرى ههنا ومن
  .التطهري وهي املسح لغاية إمتاما الرجلني غسل نري ههنا ومن

 من فيها ملا االضطرار عند إال تركه إىل سبيل ال ما السنة ومن(
  )......به كلفنا ما أقل الفرض .احلكمة

   النظم وجوه -٢٠
 العلماء استدل وقد داللة عن وخيل ال العطف عند الكلمات ترتيب

  : لوجوه يقدم ما يقدم إمنا به
  .الفهم إىل قربأ نهإف لظهوره، .١
 .إحاطة أسهل فانه جممال، ولكونه .٢
 .للذكر رخيؤ رمبا ملا نإف مفصال، ولكونه .٣
 كقوله األحكام يف وهذا .به اعتناء وتقدمه واءه ولشرفه .٤

 وعماتكُم وأَخواتكُم وبناتكُم أُمهاتكُم علَيكُم حرمت﴿: تعاىل
كُماالَتخو اتنباَألخِ و اتنبو تاُألخ كُماتهأُمي والالَّت 
كُمنعضكُم أَراتوأَخو نم ةاعضالر اتهأُمو كُمآئنِس كُمبائبرو 

 لَّم فَإِن بِهِن دخلْتم الالَّتي نسآئكُم من حجورِكُم في الالَّتي
 من الَّذين أَبنائكُم وحالَئلُ علَيكُم جناح الَفَ بِهِن دخلْتم تكُونواْ

الَبِكُمأَن أَصواْ وعمجت نينِ بيتا إَالَّ اُألخم قَد لَفأن س اللّه 
 .الصاعد الترتيب يف وهذا ١٠٦﴾رحيما غَفُورا كَانَ

                                                        
 ٢٣: ٤النساء  ١٠٦



٧١ 

 كقوله اهلابط الترتيب يف وهذا ودنونه لقربه أدون لكونهو .٥
 اآلية ويف ١٠٧﴾خلقَت كَيف الْإِبِلِ إِلَى ينظُرونَ أَفَلَا﴿: عاىلت

 .اهلابط إىل مث الصاعد إىل اهلابط من دوري ترتيب
 ونوحا آدم اصطَفَى اللّه إِنَّ﴿ :تعاىل كقوله الزماين، وللتقدم .٦

 ١٠٨﴾الْعالَمني علَى عمرانَ وآلَ إِبراهيم وآلَ
 .األكثر على أبني نهأل ،خاصا ولكونه .٧
 .أحيانا أبني ألنه ،عاما ولكونه .٨
 .الوجوه لبعض أوال بذكره الناس ولتعود .٩

 .الوجوه لبعض قدم ملا تبعا ولكونه .١٠
  ١٠٩﴾والْحياةَ الْموت خلَق﴿: تعاىل كقوله تلفظه وسهولة .١١

 يتدبر ال من عند بعضها ويشتبه ببعض، الوجوه بعض يترك رمبا
 كُنا ولَ وقَالُوا﴿ :تعاىل لقوله العقل من أفضل معالس نإ :قالوا مثال

عمسأَ نلُ وقعا نا مي كُنابِ فحريِ أَصعالرابع الباب من فظنوه ١١٠﴾الس 
 بلغ إذا مث أوال، بالسمع يعلم اإلنسان نإف السادس الباب من ولكنه
 وه قُلْ﴿: تعاىل قال كما .عقل مبا فيحكم مسع، فيما النظر يرجع الرشد
 ما قَليلًا والْأَفْئدةَ والْأَبصار السمع لَكُم وجعلَ أَنشأَكُم الَّذي

                                                        
 ١٨: ٨٨الغاشية  ١٠٧
 ٣٣: ٣آل عمران  ١٠٨
 ٢: ٦٧امللك ١٠٩
 ١٠: ٦٧امللك  ١١٠

٧٢ 

 كُلُّ والْفُؤاد والْبصر السمع إِنَّ﴿: تعاىل قوله ومثله ١١١﴾تشكُرونَ
ككَانَ أُولـئ هنوالً عؤسمث بالسمع، تأخذ ما كثريا الفتنة نإف ١١٢﴾م 

 من أخرى أبواب مجعت وفيه الفؤاد على تتسلط مث البصر، إليها معيط
  .............. خمتلفة جهات

  التدبر مواقع -٢١
 وذلك .العربة منه فاملقصود القصص من القرآن يف جاء ما )١(
 بد فال هذا علىو .أحواهلم بنيو بينها التطابق موارد يف التدبر إىل حيوج

 حث موقع يف طالوت قصة ذكر مثال املطابقات تفاصيل استخراج من
 هذه يفو العدد حىت املطابقات موارد الصحابة فعلم اجلهاد، على الناس
 يف النظر من البد فهكذا .ليهاإ القرآن أشار قدو أخر مطابقات القصة
  .القصص مجيع

 ذلكفإن  .النظائر يف نائالقر فيه تبدل ما :التدبر مواقع من )٢(
 وتواصوا﴿: مثال بعض إىل بعضها سبةون الكلمات حدود على يدل

 وتواصوا بِالْحق وتواصوا﴿: ونظريه ١١٣﴾بِالْمرحمة وتواصوا بِالصبرِ
 السؤال هذا جواب وحبسب ؟واملرمحة احلق بني النسبة فما ١١٤﴾بِالصبرِ
 .اآلية يف احلق تأويل يكون

                                                        
 ٢٣: ٦٧امللك  ١١١
 ٣٦: ١٧االسراء  ١١٢
 ١٧: ٩٠البلد  ١١٣
 ٣: ١٠٣العصر ١١٤



٧٣ 

: موضع يف جاء مثال .الكلم معاين حدود على يستدل ومنه
﴿ينوا الَّذنلُوا آممعو اتحالموضع ويف ١١٥﴾الص :﴿ينواْ الَّذربص 

 فما ١١٧﴾وآمنتم شكَرتم إِن﴿: موضع يفو ١١٦﴾الصالحات وعملُواْ
  الشكر؟و اإلميان الصربو اإلميان بني النسبة

 ما. ليعبدون إِلَّا سوالْإِن الْجِن خلَقْت وما﴿ :موضع يف جاء ومثال
م أُرِيدهنن مقٍ مزا رمو أن أُرِيد ونمطْعإِنَّ. ي اللَّه وه اقزوذُ الر ةالْقُو 

نيتآخر موضع ويف ١١٨﴾الْم :﴿رأْمو لَكأَه لَاةبِالص طَبِراصا وهلَيلَا ع 
أَلُكسقًا نرِز نحن قُكزرةُ نباقالْعى وقْولتأن على القرينة فدلت ١١٩﴾ل 

 على دل وقد .الصالة مجاعةو تعاىل؟ للرب اخلشوع وه بالعبادة املراد
  .أخر آي ذلك

 نفس يف نائالقر تدل فكذلك النظائر يف نائالقر تدل كما )٣(
 .املرض أختري: مثال الظاهر املقابل عوض املقابلة يف كلمة أختري إذا اآلية

 فهذا .التقوى مقابلة يف االستغناء وأ .اإلميان مقابلة يف الكفر عوض
 ذلك ونبني املعنيني بني النسبةو اللفظ حدود على يدل التعويض
  : باألمثلة

                                                        
 ٦: ٩٥التني  ١١٥
 ١١: ١١هود   ١١٦
  ١٤٧: ٤النساء  ١١٧
 

 ٥٦.٥٨: ٥١الذاريات  ١١٨
 ١٣٢: ٢٠طه  ١١٩

٧٤ 

 وهم إِميانا فَزادتهم آمنواْ الَّذين فَأَما﴿ :تعاىل قال )ألف(
 رِجِسهِم إِلَى رِجسا فَزادتهم مرض مقُلُوبِهِ في الَّذين وأَما. يستبشرونَ

 عن عبارتان الرجسو املرض أن فعلم ١٢٠﴾كَافرونَ وهم وماتواْ
  .والطهارة الشفاء وه اإلميان أن أيضاو الشك
. بِالْحسنى وصدق. واتقَى أَعطَى من فَأَما﴿: تعاىل قال )ب(

هرسينى فَسرسلْيل .اون أَملَ مخى بنغتاسو .كَذَّبى ونسبِالْح .هرسينفَس 
  )األصل يف بياض( ----- ١٢١﴾للْعسرى

)١٧(  

  للتأويل األصول

 )٣( .مرجحة وأصول )٢( أولية أصول )١( :ثالثة األصول
 لالجتناب نذكرها إمنا بشيء وليست عليها اعتمدوا كاذبة أصولو

  .عنها
  .شىت ملعان احتمال ال حيث به يتمسك ما :يةاألول فاألصول
 .خمتلفة معاين الكالم احتمل إذا ا كسيتم: املرجحة واألصول

  .املرجوح وتركنا الراجح وه ما أخذنا املرجحة األصول أعملنا فإذا

                                                        
 ١٢٥، ١٢٤: ٩التوبة  ١٢٠
  ٥,١٠: ٩٢الليل  ١٢١
 



٧٥ 

  : األولية األصول فمن -١

  األول لاألص
  وسياقه الكالم بنظم التمسك

 نظمه خيالف معىن حيتمل ال الكالمفإن  املرجحات من ليس وهذا
 عن أبعده فما العقالء، كالم عن منفي النظم خللفإن  معانيه، رباطو

 أهل ولكن .ظاهر أصل وهذا ؟املعجز اهللا كالم عن أبعده فما العقالء،
 من العقول الضعفاء ا ففتوا األحاديث وضعواو هدمه يف سعوا الزيغ

 ذلك أمثلة منو .النياتب األعمالفإن  عنهم اهللا عفا املؤمنني صاحلي
 دخل وال املؤمنني بأمهات إال تتعلق وال ترتل مل فإا التطهري، آية تأويل
  .تعميمها حيتمل ال والكالم لغريهن فيها

  الثاني األصل
   :إليه يلتفت ال الشاذ املعىن
 رمبا املصون، احلسن اللفظفإن  ،املرجحات من جنعله مل وإمنا

 يدل أن بد ال استعمل، إذا اللفظ لكنو العامي، الظاهر عوض يستمل
 ويدعيه الناس ينكره مفهوم به أريدفإن  الثابت، املعلوم مفهومه على
 مبينا عربيا اهللا أنزله القرآنو .تعمية فهذا إثباته، إىل ليسب وال مدع
  اإلفصاح؟ يترك شيء فألي

 واضح فيها الكالمفإن  الباب هذا من فليست العالية، املطالب أماو

٧٦ 

 وال مضاد غري املفهوم حتت منطوية هي إمنا العالية املطالب فهومه،م يف
 اللَّه إِلَى تتوبا إِن﴿: تعاىل قوله تأويل ذلك أمثلة ومن .للمفهوم مناقض

فَقَد تغا صكُمإىل والصغ معين حتويل يف املبطلون فسعى ١٢٢﴾قُلُوب 
 تكون أن فضال تثبت مل باطلة قراءة الباطل لتأويلهم وضعوا الزيغ

  .متواترة

   الثالث األصل
   :النظري على النظري ومحل باملقابلة بعض من بعضه الكالم فهم

  .بالقرآنالتأويل  هو ذلكو
 يفهم واملعىن آخر، مقام يف فصله ما جممال يترك ما كثريا القرآن

 سورة أواخر يف مثال .الكالم نفس من تفصليه إىل حنتاج أن غري من
 وأَنفُِسهِم بِأَموالهِم وجاهدواْ وهاجرواْ آمنواْ الَّذين إِنَّ﴿: جاء األنفال

 وهاجرواْ آمنواْ والَّذين﴿: جاء ذلك عيدوب ١٢٣﴾اللّه سبِيلِ في
 وهو ’وأنفسهم بأمواهلم‘ يذكر فلم ١٢٤﴾اللّه سبِيلِ في وجاهدواْ

 وجاهدواْ وهاجرواْ بعد من واْآمن والَّذين﴿ :ذلك بعيد جاء مث .مفهوم
كُمعولكن ’أنفسهمو بأمواهلم‘ وال ’اهللا سبيل يف‘ يذكر فلم ١٢٥﴾م 
  .’معكم‘ عليه دل وقد مفهوم، ذلك

                                                        
 ٤: ٦٦التحرمي  ١٢٢
 ٧٢: ٨االنفال  ١٢٣
 ٧٤: ٨االنفال  ١٢٤
 ٧٤: ٨االنفال  ١٢٥



٧٧ 

 أوائل يف جاء مثال ،املعاين من كثري إىل يهدي وسيع باب وهذا
 الَ تنذرهم لَم أَم نذَرتهمأَأَ علَيهِم سواٌء كَفَرواْ الَّذين إِنَّ﴿: البقرة سورة

 ،غشاوةٌ أَبصارِهم وعلَى سمعهِم وعلَى قُلُوبِهم علَى اللّه ختم. يؤمنونَ
ملَهو ذَابع يمباهللا كفر من ﴾كفروا الذين﴿ من ففهمنا ١٢٦﴾عظ 

 أم ﴾يؤمنون ال﴿ من وفهمنا .باجلزاء كفر ولذلك العدل، من وصفاته
 قوله من سبق مما وذلك .الكتاب ذا ومهتدين مؤمنني ونرييص ال

 يؤمنونَ الَّذين. لِّلْمتقني هدى فيه ريب الَ الْكتاب ذَلك﴿: تعاىل
 ضد هم كفروا فالذين ،الشهود يوم قبليؤمنون  أي ١٢٧﴾بِالْغيبِ
: قال ىتح ،سبق ما يف املؤمنني صفات عيون ذكر قد .هؤآلء

﴿كلَـئلَى أُوى عدن هم هِمبر كلَـئأُوو مونَ هحفْلمث ١٢٨﴾الْم 
  .هلؤالء خمالفون هم الذين ذكر

 .بينهما الفرق من البد واخلرب املبتدأ أنالتأويل  هذا إىل دعانا وإمنا
مث التمسنا نظائر هذه اآلية . يف السياق ما يكشف عن املفهوم وجدنا مث

  .يس سورة أوائل وذلكفهمنا،  ملا موافقة هاافوجدن
 الَ الَّذين وبين بينك جعلْنا القرآن قَرأْت وإِذَا﴿ :تعاىل قوله وأيضا

 يفْقَهوه أن أَكنةً قُلُوبِهِم علَى وجعلْنا. مستورا حجابا بِاآلخرة يؤمنونَ
 أَدبارِهم علَى ولَّواْ وحده القرآن في ربك ذَكَرت ذَاوإِ وقْرا آذَانِهِم وفي

                                                        
 ٦,٧: ٢البقرة  ١٢٦
 ٣، ٢: ٢البقرة  ١٢٧
 ٥: ٢البقرة  ١٢٨

٧٨ 

 يسمع ال باآلخرة وأنكر باهللا أشرك من بأن القرآن خربأف ١٢٩﴾نفُورا
  ............... .همن ويتنفر القرآن يفقه وال

  : اهللا رمحه إفاداته من

  النظري على النظري محل
 يف نظري له ما إىل فاملصري خمتلفة، لتأويالت حمتمال الكالم كان إذا
 .ضاللةو حمضا رأيا يكون رمبا القرآن يف ليسهو  مافإن  .أحوط القرآن

 مث .ودراية رواية صحته من فالبد احلديث يف نظري له كانما  ماإو
 احلديث يف الشذوذ ذلك ومثال .أوثق القرآن يف الذي النظري إىل املصري

 عن بعيد أخر، أصول داللة ومع غريه إمكان مع شاذ معىن إىل فالتأويل
  ............ الصواب

   :تذكرة

  بعضا بعضها تفسري النظائر
 طرق فلنذكر بنفسه القرآن فهم مجاع نهإف .راسخ أصل وذلك

  .ا واالنتفاع فيها التدبر
 وحسن الكالم نظم يف بالنظر أوال، املقدرو امل أظهر )ألف(

                                                        
 ٤٦،  ٤٥: ١٨االسراء  ١٢٩



٧٩ 

 على آخر دليال ويصري النظريين، بني املطابقة على يدلك فذلك .التأويل
 مبينا يأيت موضع يف مقدرأو  جمملهو  مافإن  .واملقدر امل تعيني

  .القرآن يف عام أسلوبهو  كما آخر موضع يف مظهراو
 السابق انظر الكالمني، بني التطابق على اطلعت فإذا )ب(

 أن الالزم نم وليس مناسبا نظما لكلفإن  الكالم، نظم أي والالحق
 من تشابه النظامني بني يكون رمبا ولكن واحدا، للناظرين النظم يكون
  ......... الوجوه بعض

  : اهللا رمحه إفاداته من

  أصولعلى النظري  النظري وحلمل
 حمتملة كذلك والنظائر تأويلني، اجلملةأو  الكلمة احتملت إن )١(

 فإذا حا،راج التأويلني أحد كان إذا إال خاصا تأويال ذلك يؤيد فال
 تساوي وإال دليل النظائر كثرة يف كان الراجح للتأويل أمثلة كثرت

 فالتأويل .املتلو إىلأو  اموع، إىل ’القرآن‘ كلمة ذلك مثال .ويالنأالت
 يف صحيحا واملتل معىن وجدت النظائر مجعت نإ يصح، ال اموع إىل

  ...)....٢( أخرى يف فيه مشارك وغري بعضها، يف رجحأو كلها،
 مظنة هلما والالحق فالسابق .قليلهو و ،مكرر إما النظريان )١(
  .التشابه

 ملا أصالأو  متشاا يكون رمبا أحدمها يتضمن فما متشاان، وإما

٨٠ 

  .حدمهاأأو  الالحقو السابق متشابه يكون رمبا مث نظريه يف
  .........التقابل بينهما ما النظائر قسم من )٢(

  ملا تعيني يف : تذكرة
 قوله مثال ،امل من املرادهو  ما الكالم سوق من يتضح رمبا

  : تعاىل
 وقَابِلِ الذَّنبِ غَافرِ .الْعليمِ الْعزِيزِ اللَّه من الْكتابِ ترتِيلُ. حم﴿
 في يجادلُ ما. الْمصري إِلَيه وه إِلَّا إِلَه لَا الطَّولِ ذي الْعقَابِ شديد التوبِ
اتآي إِلَّا اللَّه ينوا الَّذفَلَا ]وبالكفر؟ اهللا بآيات املراد وه ما[ كَفَر كررغي 

مهقَلُّبي تف الْبِلَاد .تكَذَّب ملَهقَب موحٍ قَون ابزالْأَحن وم مهدعب تمهو 
 فَأَخذْتهم الْحق بِه ليدحضوا بِالْباطلِ وجادلُوا ليأْخذُوه بِرسولهِم أُمة كُلُّ

فقَابِ كَانَ فَكَيع .ككَذَلو قَّتح تمكَل كبلَى رع ينوا الَّذكَفَر 
مهأَن ابحارِ أَصالن .ينلُونَ الَّذمحي شرالْع نمو لَهوونَ ححبسي دمبِح 
هِمبر ؤيونَونم ونَ بِهرفغتسيو ينلَّذوا لنا آمنبر تعسٍء كُلَّ ويةً شمحر 

 ربنا. الْجحيمِ عذَاب وقهِم سبِيلَك واتبعوا تابوا للَّذين فَاغْفر وعلْما
ملْهخأَدو اتنج ندي عم الَّتهدتعن ومو لَحص نم هِمائآب اجِهِموأَزو 
هِماتيذُرو كإِن أَنت زِيزالْع يمكالْح .هِمقو ئَاتين السمقِ وت ئَاتيالس 

ذئموي فَقَد هتمحر كذَلو هو زالْفَو يمظإِنَّ. الْع ينوا الَّذنَ كَفَروادني 
قْتلَم أَ اللَّهرن كْبم كُمقْتم كُمنَ إِذْ أَنفُسوعدإِلَى ت انونَ الْإِميكْفُرفَت 

 وأَحييتنا اثْنتينِ أَمتنا ربنا قَالُوا. ]؟شيء بأي والكفر شيء بأي اإلميان[



٨١ 

 دعي إِذَا بِأَنه ذَلكُم ؟سبِيلٍ من خروجٍ إِلَى فَهلْ بِذُنوبِنا فَاعترفْنا اثْنتينِ
اللَّه هدحو متإِن كَفَرو كرشي وا بِهنمؤت كْمفَالْح لَّهل يلالْكَبِريِ الْع .هو 

. ينِيب من إِلَّا يتذَكَّر وما رِزقًا السماء من لَكُم وينزلُ آياته يرِيكُم الَّذي
  ١٣٠﴾الْكَافرونَ كَرِه وولَ الدين لَه مخلصني اللَّه فَادعوا

 اجلدال ومن بالتوحيد، الكفر وه ههنا الكفر من املراد أن فتبني
 العام إنعامه قبل من التوحيد على الدالة باآليات اجلدال وه اهللا بآيات
 وإدحاض بالشرك اجلدال وه احلق وإدحاض بالباطل اجلدال ومن

  ............ ذلك يؤيد سورةال وباقي .التوحيد

  ) الرابع األصل(

  .املخاطب يف النظر من البد )١(
 الزجر،و فة،أوالر التسلية، من وهلجته الكالم وجه يتبني ههنا ومن

 ...... والغور الوسعة،و واالستدالل، الوعيد،و الوعد،و الغضب،و
  )األصل يف بياض( ..... ......

                                                        
 ١٤،  ١: ٤٠غافر  ١٣٠

٨٢ 

  املرجحة األصول ومن -٢

  )ولاأل األصل(
 وعمود باملقام أوفق كان ما يؤخذ واالعتبار الوجوه اختالف عند

  .الكالم
 .هلا كاملعاين فهي وجهات أطراف هلا إال كلمة من ما أن اعلم
 املشترك اللفظ أن وكما .شىت اعتبارات هلا وقصة أمر كل وكذلك

 .حملها حسب األمورو األلفاظ نأول أن البد فكذلك حمله حسب يأول
 تعاىل ذكره نرى ذلك ومع تعاىل، باهللا خمتصة الكاملة ألحديةا صفة مثال

 إِلَه. الناسِ ملك. الناسِ بِرب﴿: مثل .متغاير ترتيب وعلى خمتلفة بأمساء
 يومِ مـالك. الرحيمِ الرحمـنِ. الْعالَمني رب﴿: ومثل ١٣١﴾الناسِ
 العزيز،(: مثلو ﴾احلكيم العزيز، ،الْقُدوس الْملك(: ومثل ١٣٢﴾الدينِ

 ،الْعزِيز ،الْمهيمن ،الْمؤمن ،السلَام ،الْقُدوس ،الْملك﴿: مثلو )الغفور
اربالْج، ركَبتالكلمات حمل إىل يلتفت ال القرآن يتدبر ال فمن ١٣٣﴾الْم 

 ترك ميكنه ال املستبصر البصري ولكن .الكلمة جهة لفهم جيتهد الو
  .وراءها ما إىل فتجلبه الظاهرة اجلهات بعض له يظهر ملا التدبر
 أمساء ترتيب يف التدبر لك يسهل األصل هذا لديك صح نإف

                                                        
 ٣، ١: ١١٤الناس  ١٣١
 ٣، ١: ١الفاحتة  ١٣٢
 ٢٣: ٥٩احلشر  ١٣٣



٨٣ 

 أنواع على أمسائهم ذكر ترى خمتلفة، درجام أن فمع األنبياء،و الرسل
 ومل غامضة إشارات على وقفت حملها يف تدبرتفإن  .الترتيب من

 ترتيب يف اخلاصة اإلشارات ترى وكذلك .موقعها عليك يلتبس
  .األحكامو القصص

 مثل احملل من تلتمس للشيء واالعتبارات اإلشارات أن فاحلاصل،
 عند يقضى النظم أن األول األصل فكان باملشترك، يفعلون ما

 معىن على اللفظ تقصري أن يلزم ال أن األصل هذا ونتيجة .االحتماالت
 للفظفإن  .الرأي أهل بعض يقول اكم مشترك، غري كان إذا واحد

 يف ويستعمل .خمتلفة ملعناه وجهات ،وخصوصا وعموما ،وحقيقة ازاجم
  .املقام مقتضى حسب ذلك كل

  ) الثاني األصل(
 باقي يف نظري هلا كان ما هانم تؤخذ احتماالت، ذا الكالم كان إذا
 أَنَّ﴿ :عاىلت قوله مثال .يترك الرتاع فيه ما غري قرآن يوافقه مل فما القرآن

ولُ اللّهحي نيِء برالْم قَلْبِهو هأَنو هونَ إِلَيرشحتأويالن فيه ١٣٤﴾ت:  
 املرء يعوق نهإ: الثاينو .منكم بضمائركم علمأ تعاىل نهأ: األول

  .أرادته عن
 يأول أيضا النظمفإن  .النظم يعضده مث القرآن يف نظري له فاألول

التقوى،  مع يأيت ﴾حتشرون﴿ :فقوله .آنبالقر أشبه كان ما إىل

                                                        
 ٢٤: ٨االنفال  ١٣٤

٨٤ 

 أعلم نهإف اهللا اتقوا: قيل فكأنه .كثري وهذا ،اهللا علم مع يأيت التقوىو
  .والنظم املعىن تشابه جهة من فهذا .إليه حتشرون أنكمو بسرائركم
: القرآن يف جاء نهإف لفظي تشابه على فبناؤه الثاينالتأويل  وأما

  .مشتهاهم عن منعوا أي ١٣٥﴾يشتهونَ ما وبين بينهم وحيلَ﴿
 يأيت املشترك اللفظفإن  .ذكرنا مما أضعف لكنه أصل أيضا وهذا

 ’أمة‘ كلمة مثال .املعىن وصحة بالسياق إال فيه ىيقض الو خمتلفة ملعان
 به أريد معىن إىل تؤول ال ١٣٦﴾أُمةً كَانَ إِبراهيم نَّإِ﴿: تعاىل ولهق يف
 املراد واملعىن .املعىن صحة الو بالسياق يلتئم ال نهإف أخر، مواضع يف

 من ملدة إما ؟القرآن باقي يف األمةفإن  .اللفظ جهة من له نظري ال ههنا
 باألصل متسكنا إذا ولكن .للطريق وأ الناس، من لطائفة وأ الزمان،
  معناه؟ اتضح الثاينو األول

هو  األمةفإن  .تفسريها بعدها "قانتا" كلمةفإن  األول، األصل أما
  .بالقانت أوفقهو و بتمامه عئالطا

 الطاعة من صفاته يف جاء ملا نظائره فلوجود الثاين، األصل أماو
من  اجلمهورفإن  .عئالطا وه األمة أن بيان علينا بقي ولكن .الكاملة

 كتابنا أنظر( .قاربوه قد ولكنهم املعىن هذا عليهم خفي قد اللغة أهل
  )"القرآن مفردات"

                                                        
 ٥٤: ٣٤سبأ  ١٣٥
 ١٢٠: ١٦النحل  ١٣٦



٨٥ 

  )الثالث صلاأل(
 املعىن فذلك الكالم، يف ما غري لعبارة مقتضيا املعىن كان إذا
   .مرجوح

 الشافعي واإلمام األصل، ذا -عنها اهللا رضي- عائشة واستدلت
  ) االصل يف بياض( .......... بالقرآن التغين معىن بيان يف )رح(

  ) الرابع األصل(
  الوجوه بأحسن األخذهو 

 مكارمو األمور، مبعايل أوىل كان ام املراد بأحسن الوجوه
 ظنا أحسنو القرآن، مبحكمات أوفقو القلوب، إىل أوضحو األخالق،

  .العربية جهة من بيانا وأظهر رسوله،و باهللا
 مراعيا كان إذا بالرأي، التفسري من ليس الوجوه بأحسن األخذ

 أهل من آراء أكثرهافإن  الروايات على ويرجع األولية،التأويل  ألصول
 -رمحه اهللا-وهذا ابن جرير . أحسن كان ما إىل يهتدوا مل رمبا التأويل،

 ودونك .الرواية ويترك تأويالمع اعتنائه بالروايات يأخذ مبا يراه أحسن 
  : أمثلة

 لِّأُولي عبرةٌ قَصصهِم في كَانَ لَقَد﴿ :تعاىل قوله يف األول
  : اهللا رمحه جرير ابن قال ١٣٧﴾اَأللْبابِ

                                                        
 ١١١: ١٢وسف ي ١٣٧

٨٦ 

 -عليه السالم– يوسف قصص يف كان لقد ذكره تعاىل ليقو"
 أن ذلكو .ا يتعظون موعظةو ا يعترون العقولو احلجى ألهل عربة
 العبيد بيعبيع  مث ،ليهلك اجلب ىف يوسف يألق أن بعد ثناءه جل اهللا

 مكنو مصر ملكه ،الطويل احلبسو اإلسار بعدو .الثمن من باخلسيس
 بنيو بينه ومجع خوته،إ من سوأ هبغا من على أعالهو ،األرض يف له

 النائية الشقة من إليه م وجاء الطويلة، املدة بعد بقدرتة خوتهإو والديه
 صلى- حممد نبيه قوم من قريش من للمشركني ثناؤه جل فقال .البعيدة

 اعتربمت ول ،عربة قصصهم يف القوم أيها لكم كان لقد -وسلم عليه اهللا
 مثله يفعل أن عليه يتعذر ال وإخوته يوسفب ذلك فعل الذي أن به،

 يظهره مث أظهركم بني من فيخرجه .وسلم عليه اهللا صلى- مبحمد
 األتباع من الرجالو باجلند يؤيدهو البالد يف له وميكن عليكم

 الدهورو الليايلو األيام دونه أتتو شدائد به مرت أنو األصحابو
  .األزمانو

 عربة قصصهم يف انك لقد": ذلك معىن يقول جماهد وكان
  "خوتهإو ليوسف
  : قال مث بطرق جماهد عن الرواية ذكر مث
 التأويل، حيتمل وجه له كان أنو جماهد قاله الذي القول هذاو"
 صلى- نبينا عن اخلرب عقيب ذلك نأل به أوىل ذلك يف قلنا الذيفإن 
 وعيدهمو ديدهم بوعقي املشركني من قومه عنو -وسلم عليه اهللا

 عن ومنقطع -وسلم عليه اهللا صلى- حممد وبرسوله باهللا رالكف على



٨٧ 

 أن األلباب يذو مجيع عن عام خرب أنه ذلك ومع .خوتهإو يوسف خرب
 كان فإذا ،بعض دون به بعض خصوص )غري( من عربة مهل قصصهم

 عربة نهأ عن خربا يكون بأن ،وفه ذلك يف وصفت ما على األمر
 لَقَد﴿ قوله( جريح ابن رواية اهدجم عن ذكرناها اليت والرواية .لغريهم

 ١٣٨)خوتهإو يوسف :قال ﴾اَأللْبابِ لِّأُولي عبرةٌ قَصصهِم في كَانَ
  ."ذلك يف قلنا الذي القول موافق ذلك ألن قوله، من تكون أن به أشبه

  : اهللا رمحه إفاداته من
 الوجوه يف فقالوا .الفرق ضعفاو التمييز لقلة واخلبط اجلهل دخل

: تعاىل وقال .امليزان بطلواأف .ذلك يف حرج أي اخلرب، ويف .ميكن اهذ
 الْقَولَ يستمعونَ﴿ :وقال ١٣٩﴾والْميزانَ بِالْحق الْكتاب أَنزلَ﴿

 فما .١٤١﴾أَحسن هي بِالَّتي وجادلْهم﴿ :وقال ١٤٠﴾أَحسنه فَيتبِعونَ
 إِالَّ الْحق بعد فَماذَا﴿ :قال تعاىل. حسن وما كان دونه يردأ كان

 القول التفسري يف ووجب الفصل القولو الثقة فلزم ١٤٢﴾الضالَلُ
  .الوجوه معرفة رساملف على ووجب .الوجوه بأحسن

 .... ثانيا وبالعبارة أوال بالنظم ذلك يف استدل أنه ىخيف وال

                                                        
 ١١١: ١٢يوسف  ١٣٨
 ١٨: ٤٢الشورى  ١٣٩
 ١٨: ٣٩الزمر  ١٤٠
 ١٢٥: ١٦النحل  ١٤١
 ١٣٢: ١٠يونس  ١٤٢

٨٨ 

  ) األصل يف بياض( .......

  ) اخلامس األصل(

)١(  

  .لغة الوجوه بأثبت األخذ وھ

فإن  .اللغة يف بأثبتها األخذ يكون الوجوه، بأحسن األخذ مبثل
 فإذا .يقو لصارف إال ركهت ينبغي ال العرب كالم يف كثر الذي املعىن

 وصريح القرآن، بباقي واملوافقة النظم،هو و ؛خراأل الوجوه تساوى
 حلم نهإف ،ىالشو معىن مثالهو الشائع املعىن نأخذ أن بد ال العقائد،
  .العرب كالم يف عموما الساق

 :ادر الدهلوي يف ترمجة قوله تعاىلالق عبد العالمة أخطأ وقد
واملوقع ذكر دنو العذاب، ال . فظن أنه الكبد ١٤٣﴾نزاعةً لِّلشوى﴿

  : فإن سياق الكالم هكذا. دخول املنكرين يف النار
من اللَّه ذي . دافع لَه سلَي لِّلْكَافرين. واقعٍ بِعذَابٍ سائلٌ سأَلَ﴿
 أَلْف خمِسني مقْداره كَانَ يومٍ في إِلَيه والروح الْملَائكَةُ تعرج. الْمعارِجِ

ةنس. بِرا فَاصربيلًا صمج. مهإِن هنورا ييدعب. اهرنا وقَرِيب. موكُونُ يت 
. ولَا يسأَلُ حميم حميما .كَالْعهنِ الْجِبالُ وتكُونُ .مهلِكَالْ السماء

                                                        
 ١٦: ٧٠املعارج   ١٤٣



٨٩ 

مهونرصبي دوي رِمجلَ الْمي ودفْتي نذَابِ مع ذئموي نِيهبِب. هتباحصو 
يهأَخو. هيلَتفَصي والَّت ويهؤن .تمي وضِ فا الْأَريعمج ثُم يا كَلَّا .نجِيههإِن 
  .١٤٤﴾فَأَوعى وجمع .وتولَّى أَدبر من وتدع .لِّلشوى نزاعةً .لَظَى

 للغاوين اجلحيم وبرزت للمتقني اجلنة أزلفت يوم املوقف بيان فهذا
 فتذهب لظاها وخترج الكفار اجلحيم وتدع فحينئذ .محيم هلم فليس
  .سوقهم بلحم

 حىت القرآن من شيء يف جاء مما هذا فليس أكبادهم رجخت أا إماو
  .قلوم الو أكبادهم خترج ال يدخلوا حني مأ

 الشوى ءيجمفإن  .الرأس جلد مبعىن من أخذها من أخطاء وكذلك
 الكالم من قليل يف الشواة جاءت الرأس جللدو .شائع عام الساق للحم

 النار ءيجم احلديث يف الو القرآن يف يذكر مل مث .آخر معىن احتمال مع
 وفل .رؤوسهم جلدة نزع عليهم، طلأو دنا إذا حىت فوق من املوقف يف

 القرآن باقيو بالنظم أوفقهو  مبا األخذ لكان للشوى، املعنيان تساوى
  عليه؟ معتمد غريو معروف غري املعىنو فكيف أحرى،

 ١٤٥﴾وانحر لربك فَصلِّ﴿ :تعاىل قوله يف احنرو أمثلته ومن
 وكل .اليدين برفع أمر :قالوا وأيضا ،النحر على اليد بوضع أمر: فقالوا
 باألضحية األمرفإن  أحدا، يغرن ال بالصالة ذلك ومناسبة .هوس ذلك

  ............ ....... وأوسع مناسبة أحسن

                                                        
 ١٨-١: ٧٠املعارج  ١٤٤
 ٢: ١٠٨الكوثر  ١٤٥

٩٠ 

)٢(  

  يترك لفظا المنكر الشاذ

 أُولَئك أَحسنه بِعونَفَيت الْقَولَ يستمعونَ الَّذين﴿ :تعاىل اهللا قال
ينالَّذ ماهده اللَّه، كلَئأُوو ملُوا هابِ أُوتعاىل اهللا قالو ١٤٦﴾الْأَلْب 
  .١٤٧﴾تأْوِيالً وأَحسن خير ذَلك﴿ :أيضا

 يف ذلك تفصيلو خيتار، الوجوه أحسن علىالتأويل  أن ذكرنا قد
 أن بد ال الوجوه أحسن ياراخت أن نقول ذلك فبعد .الفصل هذا غري

 قوله مثال .التكلف من يكون وال .القرآن باقيو للغة موافقا يكون
 من رسوالً فيهِم بعثَ إِذْ الْمؤمنِني علَى اللّه من لَقَد﴿: تعاىل

باطل تأويل وهذا الفاء بفتح " أنفسهم" أن فيه قيل ١٤٨﴾أَنفُِسهِم. 
 أمرهو و .قومه من الرسول بكون ناطقة اهللا كتب نأل شاذا معىن لكونه
  .منهمهو و قومه من النيب كون يف عيب وال .ظاهر

 خيارهم منهو ‘ :يقولون هم العرب، كالم من ذلك ليس مث
 املنة مث .الفاء بفتح ’سهمأنفَ‘ من يقولون وال ’ذلك وغري همئعلياو

 يبعثه أنهو  السالم عليه إبراهيم ءدعا يف مث .منهم بعثه إذا أكرب تكون
  .منهم اهللا

                                                        
 ١٨: ٣٩الزمر  ١٤٦
 ٣٥: ١٧الالسراء  ١٤٧
 ١٦٤: ٣آل عمران  ١٤٨



٩١ 

التأويل الباطل إمنا أرادوا به سندا لتأويلهم يف  بذلك قالوا والذين
  . آية املباهلة حني أنكروا ا حقا وأثبتوا باطال

 تأويل يف احلديث أهل وبعض والشيعة األشعريون أخطأوكذلك 
 معىن يف وكذلك ١٤٩﴾رسوال ذكرا﴿: تعاىل قوله يف "الذكر" كلمة

  .احلديث تعظيم أرادوا امل ’احلكمة‘
 أي ١٥٠﴾بِبدنِك ننجيك فَالْيوم﴿ :تعاىل قوله يف ثعلب قال
 يقذفه أن البحر وجل عز اهللا فأمر غرقه، يف شكوا أم وذلك بدرعك

  .غرق أنه حينئذ فاستيقنوا عهربد أي ببدنه البحر يف دكة على
 هرظا وهذا .بشيء فليس عكربد قال من وقول :األخفش وقال

 قرينة وال ،بقرينة إال ،منه الدرع فهم إىل الذهن يتبادر ال البدن نأل
: تعاىل قوله مث .بدرعه ال وشكله جبسمه يعرف الرجل مث .هناك

  .............. ١٥١﴾آيةً خلْفَك لمن لتكُونَ﴿

٣-   

  للناس علیه المعتمد الكاذب األصل

  ؟األمر يعكس أم القرآن إىل احلديث يأول هل )١(
 وجدت معناها وفهمت فيها تدبرت أن القرآن، آيات من كم )١(

                                                        
 ١١-١٠: ٦٥الطالق   ١٤٩
 ٩٢: ١٠يونس  ١٥٠
 ٩٢: ١٠يونس  ١٥١

٩٢ 

 .القرآن على شيئا يزد مل فاحلديث .له موافقا جاء ما األحاديث من
 ىف مثال .يتدبر ال من على خيفى يكاد غامضا أمرا اآلية من صرح لكنو

 قالو اهللا، من فريضة مساهاو اهللا من وصية :وصيتني ترى املرياث آية
 من فَرِيضةً نفْعاً لَكُم أَقْرب أَيهم نَتدرو الَ وأَبناؤكُم آؤكُمآب﴿: فيها
نأَ اللّه كَانَ اللّه يلعام يكاحوجعل امليت من أخرى ووصية ١٥٢﴾م 

 .امليت لوصية التقدم
 تكون أنبد  فال قدم،أ تهوصيو حكمأو علمأ اهللا أن علمنا وقد

 عليه- النيب ترى مث .اخلريات من وارثيه لغري امليت وصية هذه
  ".لوارث وصية ال أال " :فقال بذلك صرح -الصلوات

 بعضها خص .آخر حكم ناقضه إذا احلكم أن ههنا من ويفهم
 ..... للناس أذن مبا يرفع ال اهللاحكم  نإو .املناقضة يرفع حىت بعضا

......  
 ،طروخ مزلة ههنا ولكن القرآن من فهمت ما يؤيد فهذا )٢(
وفيه صحيح  احلديث على تتهافت القرآن، تفهم أن قبل نكأ وذلك

وسقيم فيعلق بقلبك من اآلراء ما ليس له يف القرآن أصل ورمبا خيالف 
 احلق عليك ويلبسفتأخذ يف تأويل القرآن إىل احلديث . هدى القرآن

  .بالباطل
 بعد مث دينك عليه وتبىن القرآن من اهلدى تعلم أن السوي فالسبيل

 حسب القرآن شاردا كان ما وجدتفإن  األحاديث، يف تنظر ذلك
                                                        

 ١١: ٤النساء  ١٥٢



٩٣ 

 أعياك، نإو .عيناك فقرت تطابقافإن  اهللا كالم إىل أولته النظر، بادي
 مث اهللا بطاعة أوال أمرنا وقد .بالقرآن اعملو احلديث أمر يف فتوقف
 نقدم أن اهللا يرد ملفإن  .واحد األمرين أن شك وال ،رسوله بطاعة
 ......... ؟احلكم ذا أراد فماذا الرسول عن يرو ما على كالمه

  )األصل يف بياض(

)٢(  

  باألحاديث التفسیر

 السلف من منقوال يكون أن إما التفسري أن يزعم من الناس من
هو ف الثاينو ،املعتمدهو  واألول بالرأيهو و خالفه يكونأو  الصاحلني

  .عنه املنهي
 .باإلتباع أحق ضعيفا انك أنو املنقول أن هذا من استنتجوا مث
 جرير بن حممدمثل تفسري  التفاسري من كثري كتب األصل هذا وعلى

 .بابه يف كذلك أنه شك وال مثله يصنف مل أنه هيف قيل الذي الطربي
  .احملدثني من غريهمو السيوطيو كثري ابنو البغوي تفسري مثلو

 ،مضلة أباطيل طيه ويف احلق طالوة عليه قول زعموا الذي وهذا
 لكشف نتعرض وال ،اهللا شاء ما إال اهمن خيرج مل هوا يف هوى من

  .تفاسريهم من عديدة أمثلة نذكرأن  بعد إال األباطيل هذه
 مساجِد منع ممن أَظْلَم ومن﴿: تعاىل قوله تفسري يف الطربي ذكر

٩٤ 

أن اللّه ذْكَرا ييهف همى اسعسي وا فابِهرأقوال ثالثة ١٥٣﴾خ :  
 هذا رويو ،املقدس بيت واملسجد نصارى قوم الظامل نأ :األول

  .عنه اهللا رضي عباس ابن عن
 أولئك وقال ،النصارى من أعانه ومن نصر خبت الظامل أن :والثاين

 البابلي نصر خبت أعانوا أن على اليهود بعض محلهم النصارى اهللا أعداء
 قتادة عن لقولا هذا يورواملقدس،  بيت ختريب على اوسي
  .والسدي

 اهللا رسول بني حالوا املشركون هوالء قال ؛زيد ابن قول: والثالث
  .مكة يدخل أن وبني احلديبية يوم -وسلم عليه اهللا صلى-

  : فقال أوىلهو  ما بني األقوال هذه نقل بعد مث
 اهللا عىن قال من قول ،اآلية بتأويل ذكرا اليت التأويالت وأوىل"

 فيها يذْكَر أن اللّه مساجِد منع ممن أَظْلَم ومن﴿ بقوله وجل عز
همم وذلك .النصارى ١٥٤﴾اسبيت خراب يف سعوا الذين هم أل 

 من إسرائيل بىن مؤمين ومنعوا ،ذلك على نصر خبت وأعانوا ،املقدس
 صحة على والدليل ،بالده إىل عنهم نصر خبت منصرف بعد فيه الصالة

 أحد إال اآلية هذه معىن يف قول ال نأب احلجة قيام ذلك يف قلنا ما
 بقوله وجل عز اهللا عىن مسجد ال نأو ،ذكرناها اليت الثالثة األقوال

                                                        
 ١١٤: ٢البقرة  ١٥٣
 ١١٤: ٢البقرة  ١٥٤



٩٥ 

﴿وسىع  يفخابِراملقدس بيت مسجد إما: املسجدين أحد إال ١٥٥﴾اه 
 مشركي أن معلوما وكان ،كذلك ذلك كان وإذ ،احلراماملسجد  وإما

 يف منعوا قد كان اأمنو ،احلرام املسجد ختريب يف طقا ويسع مل قريش
 الصالة من أصحابهو -وسلم عليه اهللا صلى- اهللا رسول األوقات بعض
بالسعي يف خراب  -عز وجل– اهللا وصفهم الذين أن وثبت صح فيه،

 بنوا قريش ومشرك كان إذ بعمارامساجده غري الذين وصفهم اهللا 
 بعض كان نإو ،افتخارهم كان مارتهبعو ،اجلاهلية يف احلرام املسجد
  .منهم اهللا يرضاه الذي الوجه غري على منهم كان فيه أفعاهلم
 اللّه مساجِد منع ممن أَظْلَم ومن﴿ قوله قبل اليت اآلية أن أخرىو

 واليت ،أفعاهلم وذم اليهود عن باخلرب مضت ١٥٦﴾اسمه فيها يذْكَر أن
 جير ومل ،رم على همئافترا عن اخلربو ،رىالنصا بذم نبهت بعدها
 فيوجه ،قبلها احلرام للمسجد وال ،ذكر العرب ملشركي وال لقريش

 يذْكَر أن اللّه مساجِد منع ممن أَظْلَم ومن﴿: وجل عز اهللا بقول اخلرب
 كذلك ذلك كان وإذ ،احلرام املسجد ىلإو إليهم ١٥٧﴾اسمه فيها

 اآلية قصة نظري كان ماهو  إليه تأويلها يوجه أن باآلية ىلأوهو  فالذي
 ............. وشكال نظريا خلربمها خربها كان إذ بعدها اآليةو قبلها

  ) األصل يف بياض(

                                                        
 ١١٤: ٢البقرة   ١٥٥
 ١١٤: ٢البقرة  ١٥٦
 ١١٤: ٢البقرة  ١٥٧

٩٦ 

)٣(  

  : تذكرة
 ا يأولوه أن على الناس محل للقرآن مفسرة األحاديث بأن الظن

  : ولكن
 أن بد ال فهذا عضا،ب بعضه يفسر القرآن أن العلماء اتفقت )١(
  .راجحا يكون
 كذلك يفعل ال فلم بأثبت، فيأخذون حديثان، تعارض وإذا )٢(

 ؟واحلديث القرآن تعارض إذا
 أوثق والقرآن السند، يف تساويا إذا املتعارضني بني يوافقون وأ )٣(
 نأول ؛البيت أهل ىنمع يف كما بالقرآن األحاديث يأول أن فالبد سندا

 ونِساءكُم ونِساءنا وأَبناءكُم أَبناءنا ندع﴿: اآلية يف نبأ املباهلة حديث
 كما -وسلم عليه اهللا صلى- النيب هم فدعا ،١٥٨﴾وأَنفُسكُم وأَنفُسنا

 .به أحق وصهره النيب فأوالد منهم، وخليهم جارهمو القوم موىل أن
 مون،مأ ومذهبا عقيدة يقرر مل إذا املقام يناسب حبديث والتفسري

: يف سورة احلجر كما هغري إمكان مع به فأخذ ظين، ذلك مع ولكن
﴿نيِسماملُقْت ينلُوا الَّذعالقرآن ج نيضقالوا الكافرين أن يرو ١٥٩﴾ع 

 .العنكبوتأو  املائدة أعطيك البقرة آخذ أنا :استهزاء لبعض بعضهم

                                                        
 ٦١: ٣آل عمران  ١٥٨
 ٩١-٩٠: ١٥احلجر  ١٥٩



٩٧ 

  .يقيين غري ولكن مأمون املعىن فهذا
 نذكر .شيء أحسن فيه األحاديث فنقل ن،القرآ آليات صديقات أما

 غرييف  وأما القرآن يف به صرح ما على شاهدا موافقا أيضا التاريخ من
  )األصل يف بياض( ........... فال التصريح

  : اهللا رمحه إفاداته من
 غري من فيأخذا ملعتقدام، الدالئل يبغون أم الغواية أسباب من

  .السقيمو الصحيح فيجمعون نقد
 فيقبلون يؤيده، ما سقمب يبالون ال صحيحا تقدعامل كان إذا مث
  .الباطل
 اخلصم على يصعب برأي يلتجئون اخلصم أخذ من فرارا رمباو
 عليهم ينقلب فرمبا شره يؤمن ال والباطل خالفها فيستحسنون .تصوره

  .استحسنوه ما
  


