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 لو  ال   رس  الد  
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كثريا إىل يوم   احلمد هلل، والصالة والسالم على رسول اهلل، وعلى آله و صحبه و سلم تسليما

 :الّدين أّما بعد

ين أيب حممد فق الدّ موّ : عتَقاد لإلمام ُلمَعة اال:  كتاب  فهذه مذاكرة الدرس األول من شرح 
 -رمحه اهلل تعاىل- سيدامة املقدّ عبد اهلل بن أمحد بن حممد بن قُ 

شرح هذا املصنف مجلة من أهل العلم من ، وقد املَصنَّف متعلٌق بأبواب العقيدة  هذا
 : تداولةاملعاصرين، ومن أشهر الشروح امل

  عليه رمحة اهلل-شرح الشيخ العالمة حممد بن صاحل العثيمني- 
  حفظه اهلل-الشيخ العالمة صاحل بن فوزان الفوزان وشرح- 

 

 ُلمَعة االعتَقاد؟هايت ترمجة خمتصرة ملصنف كتاب 

 :اسمه ونسبه  

، بن مقدام  دامةحممد عبد اهلل بن أمحد بن حممد بن قُ  وأبالعالّمة، الفقيه، األصّويل، هو 
رضي –ألنّه منسوب إىل عمر بن خطاب )العمري الدمشقي، الصاحلي،  ،سيويلقب باملقدّ 

 .(-اهلل عنه وأرضاه
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 :هولدم 

ن سنة شعبااعيل من قرى نابلس بفلسطني، وكان مولد يف شهر جبمّ  -عليه رمحة اهلل-ولد
 (.هـ145)إحدى وأربعني و مخسمائة من اهلجرة 

يف كنف والده، وكان والده خطيبا جبّماعيل، وهو من علماء احلنابلة،  -عليه رمحة اهلل–نشأ 
 .مبادئ العلم -رمحه اهلل تعاىل–ُعِرف بصالحه، وزهده، وفقهه، وعنه تلقى إبن قدامة 

 

 :رحلته لطلب العلم 
 
 رمحه –يف طلب العلم، وحتصيله، وكان بداية ارحتاله  رحلمثّ  بأخذ العلم يف بالده بدأ

فهاجر منها  ،ون على األرض املقدسةمن فلسطني عندما استوىل الفرنج الصليبيّ  -اهلل
عمره  و( هـ115 )إحدى ومخسني و مخسمائة  سنةوكان ذلك وأهل بيته  ،مع والده

 .حنو سنتنيوأقاموا به مسجد أيب صاحل يف  واونزل ،عشر سننيعلى هذا 
   ّة فحفظ القرآنهذه املدّ  -محه اهللر –واستغل املوفق ابن قدامة ، انتقلوا إىل اجلبل مث، 

وهذا املختصر  رقي يف الفقه احلنبلي،وحفظ خمتصر الِ  ،ع الكثري من األحاديثوسَِ 
 .املغين : يف كتابه-رمحه اهلل-هو الذي شرحه بعد ذلك ابن قدامة

   إحدى وستني و مخسمائة  إىل العراق مرتني كانت األوىل سنةبعد ذلك ارحتل( 
 .( ه165 )سبعة وستني ومخسمائة واألخرى سنة ـ،(ه165

  ّمث رجع مع وفد  ،(هــ154 )أربع وسبعني ومخسمائة  إىل البيت احلرام سنة حج
 ة اليت أرادها لطلب العلمهبا املدّ  وأتّ  ،العراق إىل بغداد

  هبا، وابتدأ تصنيف كتابه املغين  إىل دمشق واستقرّ  -عليه رمحة اهلل- رجع بعد ذلك
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  .املرحلة اليت شرح هبا الرقييف تلك 

 

 :مشايخه 

 :العلم على ثلة كبرية من املشايخ منهم -رمحه اهلل-أخذ ابن قدامة

  َالذي تفقه على مذهب اإلمام أمحد أدركه  يالينالشيخ عبد القادر بن عبد اهلل اجل
  .يف بغداد يف آخر حياته -رمحه اهلل-املوفق 

 عليه - وكان حمدث بغداد ،عبد اهلل املغيث بن زهري بن علوي احلريب احلنبلي :الشيخ
 .-رمحة اهلل

 وهو املعروف بأيب الفتح ،نصر بن فتيان بن مطر النهرواين: الشيخ. 
 

 :تالميذه 

 :تتلمذ عليه عدد كبري من العلماء الذين خترجوا عليه ومن أشهرهم

  بالقراءاتري بكوهو إمام عامل   ؛ ة املقدسيين أبو شامّ شهاب الدّ :الشيخ 
 أمحد بن حممد بن عبد الغين املقدسي :الشيخ. 
  إسحاق بن إبراهيم بن حييي الشقراوي:الشيخ. 
 عبد الرمحان بن إبراهيم املقدسي :الشيخ. 
  عبد الرمحان بن إساعيل املقدسي:الشيخ. 
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  :مؤلفاته  

 :من مؤلفاته  ،مصنفات ابن قدامة يف الفقه أكثر

 براوية  وهو كتاب على مذهب اإلمام أمحد  ؛العمدة على مذهب اإلمام أمحد
 .كتاب خمتصرواحدة،  

  ها يف الفقةكلّ ؛  املغينوكتاب الكايف، وكتاب اهلادي، وكتاب املقنع، وكذلك كتاب، 
 .الذي شرحه فيه كتاب خمتصر الرقي كتاب املغين: وأجّلها، وأعظمها ،وأكربها

  روضة الناظر كتاب :الفقةأصول  مصنفاته يفمن و. 
  كتاب فضائل الصحابة له  وكذلك. 
 االستبصار و التوابني واملتحابني يف اهلل،  كتاب و  منهاج القاصدين،: الرقائق واآلداب

 .يف نسب األنصار
 اه طائفة ممن ترجم البن كما سّ   "باالعتقاد"ويسمى أيًضا عتقاد كتاب ملعة اال

لمعة االعتقاد الهادي إلى " سي ب النسخيف بعض  .-رمحه اهلل تعاىل-قدامة
 ."سبيل الرشاد 

 

 :ثناء العلماء عليه  
 :أثىن عليه كثري من أهل العلم ممن ترجم له، ومنهم

 "ما رأيت مثل الشيخ املوفق": أبو عمر بن الصالح، قال 
ما دخل الشام بعد األوزاعي أفقه من :"،قال أبو العباس ابن تيمية  وكذلك  

 ."الشيخ املوفق
الفقيه اإلمام حدَّث بدمشق، أفىت، ودرَّس، ": قال -رمحه اهلل-املنذري   

 ."وصنَّف يف الفقه وغريه مصنفات خمتصره ومطولة
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أحد األئمة األعالم، صاحب ": قال فيه -عليه رمحه اهلل-الذهيب   
 ."التصانيف

شيخ اإلسالم إماٌم، عاملٌ، بارٌع، مل يكن يف عصره وال ": احلافظ ابن كثري  
 ."قبل دهره مبدٍة أفقه منه

ويب ه كان ممن جاهد مع صالح الدين األيّ أنّ  -وحيتاج هذا إىل حترير-ذكروا يف ترمجته  
 . يف استعاده بيت املقدس

 :وفاته  
 ( ه 626)يف يوم عيد الفطر سنة عشرين وستمائة  -عليه رمحة اهلل-تويف 

 

 ما الذي يعينك على فهم الكتب و املصنفات؟

ا ممّ : -رمحه اهلل-العالمة عبد اهلل بن عبد العزيز العنجري قال  .مقاصد املصنفني معرفة
 .يعني على فهم الكتب معرفة مقاصد املصنفني

 

 كيف نعرف مقاصد املصنفني؟

 .املصنف ا أن ينص عليهاإمّ  -

 .أو أن تُعلم من خالل السرب واالستقراء لكتابه -

 . عليه كما هي طريقة كثرٍي من العلماء أن يأخذ هذا من عنوان الكتاب الذي نصّ  أو -
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 (املنهجية يف التصنيف )؟العقائد املختصرةكتب فني يف  صنصد املمق ماهو  

وتكلموا  ،ين الظاهرة والباطنةوتكلمت املبتدعة يف أمور الدّ  ،وظهرت الفرق  ،ا وقعت الفرقةملّ 
 ،واملتعلقة بكالمه ورسله، و املتعلقة بأنبيائه -جل جالله- يف مسائل العقيدة املتعلقة بالربّ 

احتاج  ؛تعلقة بالقدراملو ، تعلقة باليوم اآلخراملو  ،واملتعلقة بأنبيائه ورسله ،وأسائه وصفاته
 .أهل السنة عن غريهم األئمة إىل أن يصنفوا العقائد املختصرة اليت يذكرون فيها ما يتميز به

األصفهانية على هذا املقصد يف شرحه على  -رمحه اهلل-نص شيخ اإلسالم ابن تيمية وقد 
ومن شأن املصنفني يف العقائد املختصره، على مذهب أهل السنة ": -رمحه اهلل تعاىل-قال

كروا إثبات فيذ واملبتدعني ة واجلماعة عن الكفار، واجلماعة أن يذكروا ما متيز به أهل السنّ 
ة من ه تعاىل يُرى يف اآلخرة خالفًا للجهميّ القرآن كالم اهلل غري خملوق وأنّ  الصفات، وأنّ 

ه ما شاء ه مريد جلميع الكائنات، وأنّ اهلل خالق أفعال العباد، وأنّ  املعتزلة وغريهم، ويذكرون أنّ 
ويذكرون مسائل األساء . خالفًا للقدرية من املعتزلة وغريهم اهلل كان، وما مل يشأ مل يكن،

ار، خالفًا املؤمن ال يكفر مبجرد الذنب وال خيلد يف النّ  واألحكام والوعد والوعيد، وأنّ 
قون القول يف اإلميان، ويثبتون الوعيد ألهل الكبائر جمماًل خالفًا للخوراج واملعتزلة، وحيقّ 

 . ."لفاء األربعة، وفضائلهم خالفًا للشيعة من الرافضة وغريهمللمرجئة، ويذكرون إمامة ال

 

فإًذا املتون املختصرة فيها تقرير لعقيدة السلف الصاحل يف هذه األبواب اليت خالفهم فيها  
 .املراد هو تقرير عقيدة السلف م ال يتعرضون لعقائد هذه الفرق، ألنّ الفرق، مع أنّ 
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 املصنفنيباب االعتقاد تشرتك فيه مقاصد 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تنبيه
 

أن يضبط عقيدة السلف بكتاب خمتصر بعيدا عن األقوال املخالفة على طالب العلم املبتدئ ينبغي 
  :ألنّ ،ة واجلماعة هلذا البابألهل السنّ 

و كذلك على   ،-عليه الصالة و السالم-ا يعينه ويساعده على فهم كالم اهلل وكالم رسوله هذا ممّ  -
وهي مبثابة  ،ولذلك عكف العلماء من املتأخرين على كتب األئمة الذين جاؤوا قبلهم .كالم األئمة

 .ئمة السلفأاملدخل إىل معرفة كالم 

يستطيع أن مييز ما خالف هذا املعتقد، وأن يكون عنده فرقان يفرق به، بني اعتقاد السلف وما  -
واليت قد يتوسع فيها العلماء يف ذكر  ة على النقد والردّ خالفة، خبالف الكتب املطولة اليت هي مبنيّ 

 .ون فيها عقيدة أهل السنة واجلماعةبعض األقوال اليت يقررّ 
 

ه مل يضبط أنّ  وعدم التمييز بسبب ، من الفهمريسيفوته شيء كث ألنّه -
 .العقيدة اليت كان عليها سلف هذه األمة

 العلماء فيها يتوّسع قدو  والرّد، النقض على ةمبنيّ  املطولة الكتب ألنّ و  -
 وقد واجلماعة، نةالسّ  أهل عقيدة فيها ونيقرّ  اليت األقوال بعض ذكر يف

اليت   الباطلة للمعتقدات بذكرهم رّدها يستطيع ال شبهة للطالب تدخل
 .ابطاهلا هم بذكرهاقصدكان 

 
 

 املبتدئ الطالب مصلحة من ليس
 املخالفة العقائد مبعرفة  يبتدئ أن

السّنة أئمة لقول  
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 رمحه اهلل-انتقد فيه احلافظ ابن قدامة املقدسي  ،ملعة االعتقاد كتاب   
 ماهي؟يف مواضع  -تعاىل

 ْعن اه   ا لت َّع رُّضِ  و ت  ْرك   ل ْفظًا، ِإثْ ب ات ه   و ج ب   ذ ِلك   ِمنْ  أ ْشك ل   و م ا" :قوله  "  ِلم 

  ًال   ِبه ا، و ن ص دِّق   ِبه ا، ن  ْؤِمن  "  :ا و قوله أيض ،  ." م ْعن ى و ال   ك ْيف 

  إىل آخر   "ف د لَّ ع ل ى أ نَّ لِْلع ْبِد ِفْعاًل و ك ْسًبا، ي ْجز ى ع ل ى ح ْسِنِه بِالث َّو ابِ  " :قولهو
 .كالمه

 م   م ت ك لِّم   أ نَّه   ت  ع ال ى، ا للَّهِ  ِصف اتِ  و ِمنْ  " وقوله  ."  ق ِديم   ِبك ال 

 ل ةِ  أ ْهلِ  ِمنْ  أ ح ًدا ن ك فِّر   و ال   " :هو قوله و املوضع الامس  ن ْخرِج ه   و ال  ، ِبذ ْنب   ا ْلِقب ْ
مِ  ع نْ   "  ِبع م ل   ا ْْلِْسال 

 

 ملعة ،اعتقاد، ملعة االعتقاد ؟:مامعىن  

هو ما يكفي لسّد احلاجة :البلغة-.البلغة من الشيء :منهاين كثرية و هلا معا : "اللمعة"
 -.وال يفضل عنها

 . ففاسدإاّل و  ،فإن طابق الواقع فصحيح ،جازم ذهينٌ حكم  ":االعتقادو "  

رضوان اهلل -املطابق ملذهب السلف  الصحيح البلغة من االعتقاد ":لمعة االعتقاد" 
 .-عليهم
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 :مالحظة

م قد إال أنّ  ،االعتقاد مل يكن معروفا بكثرة يف طبقة األئمة املتقدمنيلفظ العقيدة و 
إذا ما اعتقدت الدهر يا صاح ": -رمحه اهلل-ا كما قال ابن أيب داوود استخدموه أيضً 

هذا اللفظ و  ،"صحاب احلديثأعقيدة السلف "ية الصابوين لكتابه و كذلك تسم "هذه
به ما يتعلق باألبواب اليت ذكرها شيخ اإلسالم يعنون و  ، بكثرة عند املتأخرينمستعماًل 

 .يطلقون االعتقاد على هذه األبوابيعين أنم  ؛من كالمه يف شرح اإلصفهانية

 

 ؟على البسملةالشارح كالم استفدت من   ذاما  

 تعانة و بركة اس :-كما يقول الشيخ حممد بن عبد الوهاب-البسملة  -

 لالستعانة  "الباء"

 .، فإن املسمِّي مسمِّ بكل اسم هللهذا مفرد أضيف إىل اهلل "اسمو "

  :اجلار واجملرور، هلا متعلَّق، واملتعلَّق حمذوف

اآلية  هود] ﴾َوقَاَل ارَكُبوا ِفيَها ِبْسِم اهلل جُمْرَاَها َوُمْرَساَها﴿منه قوله تعاىل اقدَّره البصريون اسً  -
45] 

 .وقدره الكوفيون فعاًل -

ا ه يرجح أن املتعلق من األساء؛ ألنّ القرآن، وظاهر اختيار شيخ اإلسالم أنّ وبكلٍّ ورد  
؛ ق فعلٌ وغريه من أهل العلم يرجحون أن املتعلَّ  -عليه رمحة اهلل-أثبت، والشيخ ابن عثيمني 
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 :ألن األصل يف العمل األفعال، وعلى هذا القول فإن الفعل 

 .ارً يكون متأخ-

 .اويكون خمتصً -

 .ابً ويكون مناس -

 .اسم اهلل األحسن، الذي إليه مرجع مجيع األساء والصفات( اهلل) 

 .-تبارك وتعاىل-وفيهما صفة الرمحة هلل ه          اسم من أسائ( الرحمان)

        أسائه اسم من( الرحيم) 

 

 :-رمحه اهلل تعاىل–قال 

 

 

 

 

 عند البالغيني؟ براعة االستهاللمامعىن  

قصوده من أول الكتاب على م أن يبدأ املصنف كتابه أو نظمه مبا يدلّ  ؛براعة االستهالل 
تبارك - تنزيه الربّ و بالعقيدة، عتقاد، ذكر ما يتعلق الكتاب يف االهذا ملا كان و . إىل آخره

 .هو املعبود -جل وعال-ت النقص، وأنه عن صفا -وتعاىل

 ، خَيُْلو ِمْن ِعْلِمِه َمَكانٌ اَلَِّذي اَل  ،اَْلَمْعُبوِد يف ُكلِّ َزَمانٍ  ،اَْلَمْحُموِد ِبُكلِّ ِلَسانٍ  َاحلَْْمُد لِلَّهِ 
 ،َوتـَنَـزََّه َعْن اَلصَّاِحَبِة َواأْلَْواَلدِ ، َاأْلَْشَباِه َواأْلَْنَدادِ  َجلَّ َعنْ  ،َعْن َشْأنٍ  َواَل َيْشَغُلُه َشْأنٌ 

يِع اَْلِعَبادِ َونـََفَذ حُ  ُُه اَْلُقُلوُب بِالتَّْصوِيرِ  ،اَل مُتَثِـُّلُه اَْلُعُقوُل بِالتـَّْفِكريِ ، ْكُمُه يف مجَِ  .َواَل تـَتَـَوَّهَّ
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 عريف احلمد ؟ 

 .الثناء على اجلميل االختياريهو : أكثر العلماء يفسرونه بقوهلم :(ا ْلح ْمد  )

: هبأنّ وتلميذه ابن القيم فإنما يعرفان احلمد  -رمحه اهلل تعاىل-ا شيخ اإلسالم ابن تيمية وأمّ  
 . ذكر صفات احملمود مع حمبته وتعظيمه

 

-كما قال ابن القيم-الثناء و التمجيدبني املدح واحلمد و فرق ما ال  
 من أين استخلص هذا الفرق؟؟

ه إذا خال عن احملبة والتعظيم كان أول احلمد ذكٌر هلل، وذكر لصفاته مع احملبة والتعظيم؛ ألنّ 
؛مدحً   .يدا، فإذا زيد يف الثناء كان ذلك متجً ألنه مأخوذ من الثَـّيْن كان ذلك ثناءً  ا، فإذا ثـُينِّ

  والسالم عليه الصالة -خرَّجه مسلم عن نبينا  حديث أيب هريرة الذي استفاده من- 
 فَِإَذا َسَألَ  َما َولَِعْبِدي ِنْصَفنْيِ  َعْبِدي َوبـَنْيَ  بـَْييِن  الصَّاَلةَ  َقَسْمتُ )) :فيما يرويه عن ربه

 الرَّمْحَنِ   قَالَ  َوِإَذا َعْبِدي محََِدين  تـََعاىَل  اللَّهُ  الَ قَ  اْلَعاَلِمنيَ  َربِّ  لِلَّهِ  احلَْْمدُ   اْلَعْبدُ  قَالَ 
ينِ  يـَْومِ  َماِلكِ  قَالَ  َوِإَذا َعْبِدي َعَليَّ  أَثـْىَن  تـََعاىَل  اللَّهُ  قَالَ   الرَِّحيمِ   َعْبِدي جَمََّدين  قَالَ   الدِّ

(( 

 ؟( اَْلَمْحُموِد ِبُكلِّ ِلَسانٍ ) ما معىن قوله 

 حالٍ  بكل لسان -: يعين
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 .لسان مقال وبكل-

 

﴿ َوِإن مِّن َشْيٍء ِإالَّ ُيَسبُِّح ِِبَْمِدِه َولَـِٰكن الَّ : قال يف كتابه الكرمي -تبارك وتعاىل- الربّ  فإنّ  
 ﴿ُكلٌّ َقْد َعِلَم َصاَلتَُه َوَتْسِبيَحُه﴾: قالوكما  ،[44:اإلسراء]تـَْفَقُهوَن َتْسِبيَحُهْم ﴾ 

 . [45:النور]

 

 ماهي أنواع العبادة؟( َزَمانٍ  ُكلِّ  يف  اَْلَمْعُبودِ : )قال  

 :العبادة تنقسم إىل قسمني

  ،ِإن ُكلُّ َمن يف السََّماَواِت َواأْلَْرِض ِإالَّ عبادة كونية َقَدرية، ال خيرج عنها أحد أبدا﴿
 .وهذه عبودية اضطرارية [39:مرمي]آيت الرَّمْحَـِٰن َعْبًدا﴾ 

  وعبودية اختيارية، وهي عبودية أهل التوحيد، عبودية قدرية شرعية، وهي عبودية
 م الذي ال خيلو من علمه مكاناملؤمنني لرهبّ 

 

 ؟( علمه مكانمن  ال خيلوا) :مامعىن قوله 

َأملَْ تـََر ﴿ :قال تعاىل  ال خيرج عن علم اهلل شيءأي أن علم اهلل وسع كّل شيء ،ف
هنا يف ( ما) ؛ ألنّ [5:اجملادلة]  ﴾َأنَّ اللَّـَه يـَْعَلُم َما يف السََّماَواِت َوَما يف اأْلَْرضِ 

فال خيرج عن علم اهلل  املوضعني اسم موصول، واألساء املوصولة تفيد العموم،
 .شيء
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  ؟(َشْأنٍ  َعنْ  َشْأنٌ  َيْشَغُلهُ  َواَل ) :ملاذا قال 

ُكلَّ يـَْوٍم ُهَو ﴿: -جل جالله–هو الذي يقلب أمور العباد، كما قال  -تبارك وتعاىل-ه ألنّ 
 .إىل آخره ا،، ويذل عزيزً ا، يعز ذلياًل ا، ويفقر غنيً ، يعين يغين فقريً [23: الرمحان]﴾ يف َشْأنٍ 

 

 ؟(َاأْلَْشَباهِ ) مامعىن 

ه ال يشرتط مُمثل، واملَشبِّ  ُمشبهٍ  ، فكلّ من املثيل، واملثيل أخصّ  والشبيه أعمّ  ؛هذا مجع شبيه 
-وم مدروس يف كتب البالغة، فالرب  من مجيع الوجوه، كما هو معل أو مماثاًل أن يكون ممثاًل 

 .منزه عن األشباه -تبارك وتعاىل

 

 األنداد؟ مامعىن 

ادِ )  : البقرة]﴾ َفاَل ََتَْعُلوا لِلَّـِه أَنَداًدا﴿، نظري والشبيهال لىا يطلق عمجع ِند، وهو أيضً  :(اْل ْند 

 .أي مبشابه ونظري" ولست له بند"، [22

 

  ما الفرق بني األشباه و األنداد؟ 

 :لكنّ  ؛وَّها متقاربا املعىن ،واألنداد مجع ندّ  ،هيبشباه مجع شاأل

 النّد فيه نوع من املساواة واإلشرتاك يف الصفات والصائص -
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 وإن مل يكن غالبا فيها  ،والتداخل يف الصائص ،والشبيه فيه نوع من التشابه - 

 

 

 :مالحظة

أحد بوأّنا تريد زيادة يف املعىن  فظني فال شكّ للاإذا فارقت بني  ،العرب ال تعرف الرتادف
  .اللفظني

 

 

 ؟الفرق بني التشبيه والتمثيل  ما 

واألفراد وما  ،حكامني املتماثلني يف أكثر الصور واألالتمثيل عند البالغيني يقتضي التكافؤ ب
 أشبه ذلك

  .شبه بها بني املشبه واملال يقتضي تكافئً  بينما التشبيه 

 

 ل؟ياملثب عرب ه و مل ييالشبملاذا عرب املصنف ب 

و ،أّنم يستخدمون التشبيه -رمحهم اهلل-الذي جرى عليه كالم أكثر األئمة من السلف 
قال و  ،على هذه املسألة تعاىل تكلم  -رمحه اهلل-املشبهة و الشبه، و إن كان شيخ اإلسالم 

و هو الذي دّل عليه الكتاب و السنة و قد جاء  ،هو األوىل ،أو التمثيل ،بأن التعبري باملثل
من شبه اهلل بخلقه  " :أنه قال ،-شيخ البخاري رمحه اهلل-بن محّاد الزاعي عن معني 

 . -رمحهم اهلل-مستعمل بكثرة عند األئمة ، وهذا اإلصطالح ،ستعمالو هذا اال "كفر



  ة االعتقادمع  ملخص لشرح ل   

 

 

 ؟(َواأْلَْواَلدِ  اَلصَّاِحَبةِ  َعنْ  َوتـَنَـزَّهَ ) :مامعىن قوله 

ألن الولد جزء من الوالد، وبَعض منه، وآخذ  الصاحبة هي الزوجة، واألوالد معروفون؛
ا لقول منزه عن ذلك كله، خالفً  -رك وتعاىلابت-لوالد حيتاج إىل الولد، والرب بصفاته؛ وألن ا
 ﴾اْلَمِسيُح اْبُن اللَّـهِ ﴿: والنصارى ملا قالوا [96: التوبة] ﴾ُعَزيـٌْر اْبُن اللَّـه﴿: اليهود ملا قالوا

 .[96: التوبة]

 

يعِ  يف  ُحْكُمهُ  َونـََفذَ ) :قوله مامعىن   ؟(اَْلِعَبادِ  مجَِ

 ، فالقدر جاٍر على مجيع العباد، وال خيرج عنه أحدٌ -تبارك وتعاىل–قد ر ه  ؛املراد ِبكمه هنا 
 .اأبدً 

 

ُهُ  َواَل  بِالتـَّْفِكرِي، اَْلُعُقولُ  مُتَثِـُّلهُ  اَل ):مامعىن قوله   ؟.(بِالتَّْصِويرِ  اَْلُقُلوبُ  تـَتَـَوَّهَّ

هو من الوْهم، الذي هو جريان الفكر يف الشيء، وكذلك التصوير الذي ( ت  ت  و هَّم ه   ال  ) 
قطع القلوب هنا عن التصوير، فضال عن  -رمحه اهلل تعاىل-الوصول إىل احلقيقة؛ فاملصنف 

عة التعبري أو احلكم؛ ألن احلكم على الشيء فرع عن تصوره، فإذا كان العباد عالقتهم مقطو 
، فكيف حيكمون عليه، وحيكمون على أسائه وصفاته، فإذا  -جل وعال- يتصوروا الربّ بأن 

إحالة، فالتصوير منقطع عنهم، فكيف يصلون إىل   فإن احلكم أشدّ كان التصوير حُمااًل 
كلُّ ما خطر ببالك فاهلل خالف ": -رمحهم اهلل-كم أو التعبري، وهلذا قال السلف احل

 . "-جل جالله–ال يعلم ماهو إال هو ": ، وكما قال بعضهم"ذلك
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عن الوصول إىل  إدراك كنه  هذا مما يدلك على أن قلوب العباد وعقول العباد قاصرةو 
 :صفاته

 ال تبلغ األوهام كنه ذاته    وال ُيكيِّف احِلجا صفاته

 

ُهُ  َواَل  بِالتـَّْفِكرِي، اَْلُعُقولُ  مُتَثِـُّلهُ  اَل ):قوله  هل ؟.(بِالتَّْصِويرِ  اَْلُقُلوبُ  تـَتَـَوَّهَّ
 يران ؟االقلب والعقل شيئان متغ

ا وخصوصًـ -صوليــيـن وغريهم مجهور العلماء من األو  ،هذه املسألة فيها خالف بني أهل العلم
تبارك -يقذفه اهلل  أن العقل نورٌ و  ،على أّن العقل يف القلب،  -من حمققي أهل السنة

يف القلب عند  كّ ه بال شا العقل فإنّ أمّ ، و فهو جزء من القلب ؛يف قلب العبد -تعاىلو 
فـََتكوَن هَلُْم قُلوٌب ﴿ .األمور إىل القلوب -تعاىلتبارك و -لذلك نسب اهلل و  ،مجاهري العلماء

 [46ية احلج اآل] ﴾يـَْعِقُلوَن هبَا

  

  و التكييف وما الفرق بينهما؟ التأويل عريف 

عنه اصطالح املتأخرين الذي ال يعرف ال يف لغة العرب وال  إن كان املسؤول-التأويل 
الذي اصطلح عليه األصوليون  ،هو صرف اللفظ عن ظاهره اىل معىن غري مراد :-بالشريعة

أّن  ؛وإّّنا الذي كان عليه عمل السلف واألئمة ،فإّن هذا اصطالح متأخر مل يكن معروفا
 :التأويل له معنيان

 .ن كما يف حديث عائشةآلشئ إىل حقيقته، كان يتأول القر اهو رجوع  :املعىن األول 

هو التفسري كما يقول احلافظ بن جرير يف كثري من مواضع كتابه  :واملعىن الثاين 
في والقول " التفسري
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 ."تعالى كذا تأويل قوله

ومل  ،اصطالحا متأخرهذا  ،ا التأويل اّلذي هو صرف اللفظ عن ظاهره إىل معىن غري مرادأمّ  
 .يكن معروفا عند أئمة السلف

 ،تصور الشئ أو احلكم على كيفيته بأّنا كذا وكذا التكييف 

ا وحقيقة التكييف أنّه نوع من التمثيل مبعىن أن جيعل للصفة كيفً  ،فحقيقة التأويل التحريف 
 .أو مثاال

 انتهى و هلل الحمد والمّنة

 
 

 

 

   

 

 

 


