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النص الذيني بين التفسير والتأويل 
Religious Text between exegesis and interpretation 

 كسول ثابت.د

- ٠لُت الِلىم ؤلاوظاهُت والاحخماُُت، حامِت طُدي بلِباض

ت والظُاطُت بالجصائس  مخخبر ألابِاد الُٜمُت للخدىالث ال١ٍ٘س

 الجصائس-2 -حامِت وهسان
 12/05/2019:       ثاريخ النشر12/04/2019:   ثاريخ اللقول 21/02/2019: ثاريخ إلارسال

: امللخص

تهدٖ هره اإلاٜالت ئلى ئًهاز اإلاؼ٢لت السئِظت التي جىاحه ٓالبُت اإلاؼخٔلحن 

صي لهره اإلاؼ٢لت ًخِلٝ  بالخٜل الدًجي في الِالم ؤلاطالمي، والظإا٤ اإلاٟس

 في : بم٘هىمحن أطاطحن، هما
ً
ل، ألنَّ الخلى بُنهما أوؼأ الخباطا الخ٘ظحر والخأٍو

. ُُٟ٘ت اطخخالؾ اإلاِجى مً الىف الدًجي

ل؛ الخ٘ظحر:الكلمات املفتاحية  .  الىف الدًجي، الترار؛ الخأٍو
Abstract : 

This article aims to show  the major problem faced by the majority of 

religious thinkers in the Islamic world,  the central question of this problem 

focuses on the two terms : Exegisis and Interpretation, because the first 

confusion that arose related to extract a meaning from the text.  

 

Keywords : Religious Text ; Tradition ; Interpretation ; Exegesis. 

: ملذمة

      هالخٍ أن اخخالٖ الىٜاد في اإلاـولر، والخباًً والاخخالٖ بحن الىٜاد 

والدازطحن ٌِىد ئلى أن ُدم اطخٜساز اإلاـولر، ٗهىاٞ ال١ثحر مً اإلاـولخاث 

دة اإلاِجى واإلا٘هىم، ولرل٣ ٗاهه مً الـِب ئزطاء ٛىاُد واضخت دون الم حِّدِ

جىخُد وجددًد اإلاِجى واإلا٘هىم للمـولر ٟما أنَّ الاخخالٖ في ٗهم اإلاىاد مً 

.  اإلاـولر الىاخد مما ًإدي ئلى جلازب آلازاء واخخالٖ الىخائج

ُٝ الري ٌؼهده اإلاـولر له أطبابه ال١ثحرة، لِّل مً أبسشها العجص        هرا الٜل

ت في ال٘اُلُت ؤلابداُُت اإلاِاؿسة، وحِثر ٛساءجىا الِسبي للمـولر  ًُ اإلاؼاٟز

الٔسبي، خُث لم ًـبذ هرا اإلاـولر الري وِسبه أو هترحمه حصًءا مً خبراجىا 

                                                             
*
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الثٜاُٗت،خُث جم اإلاـالخت بحن مـولر مىزور ومـولر واٗد ٗخبدوا هره 

ا هي مداولت لدمج الخبرة اإلااكُت، و٠ّل ذل٣ بظبب  ت أٟثر ممَّ َُّ اإلاـالخت اطم

خلِها بخبراجىا  ُٓاب الدظلر ب١٘س هٜدي ًخخبر هره اإلا٘اهُم الىاٗدة ٍو

.  الثٜاُٗت

      ئن ٛساءة واُُت للترار في كىء خبراجىا الىٜدًت اإلاِاؿسة ُٟ٘لت بأن ج١ؼٙ 

ه لها ال١ثحر مً الٜدامى، وئن لم ١ًً  ًُ ٟثحر مً اإلا٘اهُم واإلاـولخاث التي جيبَّ

لدحهم ال٘هم اللظاوي اإلاِاؿس، وأهه إلاً الؼٜاوة بم٢ان أن جٜ٘د مـولخاجىا 

د  ٘ي الجامعي اإلااوّ ٗخ٘ىق بالخالي طلوتها اإلا٘اهُمُت ٛو ػسهها اإلاىوٜي وحٍِس

اجـلذ اللٔت الِسبُت بمُادًً ال١٘س اإلاخخل٘ت وػاُذ في البِئاث ؤلاطالمُت و٠ان 

لها ؿداها الٜىي في ٟثحر مً الدزاطاث، ومً الىاضر أن مٌِم هره الدزاطاث 

ًدوز أو ٌِخمد ُلى أل٘اي ؿازث ُٗما بِد مـولخاث جددد طماث اإلاجاالث 

ت، وال حدا٤ في أن جل٣ اإلاـولخاث لم جلٝ الِىاًت ال٢اُٗت التي جددد  ال١ٍ٘س

 .ُٟٙ اخخلٙ اإلاـولر الىاخد في أٟثر مً بِئت

ل، ألهه ًخلمً الدؼبُه   في ئبوا٤ الخأٍو
ً
ا واضخا ً٘ ٙ ابً جُمُت مٛى لٜد ٛو

والخِوُل والخالُب بالىـىؾ وئطاءة الًٌ بها، وهرا ما دِٗه ئلى مِالجت هره 

الٜلُت في أهم مإل٘اجه وحِسق ئلى الىٜد ئلى مِالجت هره الٜلُت في أهم 

مإل٘اجه وحِسق ئلى الىٜد لشخـُاث ٗلظُ٘ت لها م٢اهتها في ال١٘س ؤلاطالمي 

ل  ل هإالء ٓحر الخأٍو أمثا٤ ال٘ازابي وابً طِىا وابً زػد والساشي، وزأي أن جأٍو

. الري جددر بها الٜسآوي

ل  ٙ ابً جُمُت مً جأٍو مً هرا اإلاىولٝ، ًأحي ُملىا البدثي إلبساش مٛى

٘ه  ذ الدظاؤ٤ ًُ ما مدي التزام ابً جُمُت إلاٛى الىف الٜسآوي، وفي ذاث الٛى

ت طىِمل ُلى اطدىواٛها مً مإل٘اث  ُّ ل، ولىا في ذل٣ ػىاهد هـ الساٗم للـخأٍو

 ًُ أخدر الدزاطاث التي أُوذ هره الاشدواحُت بحن الخ٘ظحر 
ً
الخاؿت، ٗلال

ل . والخأٍو

النص الذيني من الذاللة إلى إلاصالح  .1

ا ٠ان أو  ًُّ ّ خظ د وزدث بمِجى الٗس         الىفُّ ٠لمت جد٤ ُلى مِاوي مخِددة، ٛو

لاء بٔسق أداء ُمل ما ت ألابدان وألُا ا ُلى الىدى الري ًخِلٝ بدٟس . مِىىًٍّ
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ا:النص لغة ـً َ
ُه ه ُـّ ّ الصخيء، مً هف الخدًث ًى ِه و٠ل ما أًهس ٜٗد :  ٗز ٗز

ّ ُخٜها : هف، ومىه ٛى٤ الِسب ِخه، والٌبُت جٗس هـذ الٌبُت حُدها أي ٗز

هف الداًت ًىـها، أي : لخخم١ً مً زؤٍت أٟبر مظاٗت جخاح لها ومىه أًلا ٛىلهم

ِها في الظحر .  ٗز

        مً هرا اإلاِجى مؼخٜاث ال٢لماث مثل ٠لمت مىـت وهي اإلا٢ان اإلاسجّ٘ الري 

اهًسا، وجـبذ زؤٍخه أمس طهل مخاح ٟمىـت  جِله بازًشا ًو ّ مً ًٜٙ ُلُه ٍو ًٗس

ٙ للداللت ُلى هرا اإلاِجى الخسخي وحِجي " الىـت"الِسوض، ومىه ٠لمت  التي جًى

. (1)ما ُلى مً ػِس الجبهت ٜٗد هــىه

ادة في الٌهىز والىكىح وأن هره :فعماد التعريف في النص  ئزباث أن هىاٞ ٍش

ادة لم ج١ً مً الـُٔت ه٘ظها، وئهما حاءث مً اإلاخ٢لم خُث ٌِٖس ذل٣  الٍص

ىت . بالٍٜس

ادة ًهىزها  واإلاىـت اطم للِسغ الري جدمل ُلُه الِسوض ألجها طبب ٍش

. (2)والٜـد مً ذل٣ ئًلاح ال٘اٚز بحن ال٘اٚز والىف

٣  وحِجي الظحر الؼدًد وهى (3)٢ٗلمت الىف في لظان الِسب وزدث بمِجى الخدٍس

ت والخدٍس٣، ٗمثال ٠لمت  ، والىـىـت حِجي " هـىف"كسب مً الخٟس حِجي خٞس

.  (4)جدٞس البِحر ئذا جهم، والخىـُف حِجي الظحر الؼدًد

ٙ والخُِحن، أي حِجي إلاِجى مددد للٍ٘ ما        وحاءث ٠لمت الىف بمِجى الٛى

- الٜسآن)لم ًخِداه، ومىه الىف الٜسآوي أو ما اؿولر ُلُه بالىف الؼسعي 

.  وئلى ما ال ًدخمل ئال مِجى واخد (الظىت

ا م٘ظًسا  ـً       والىف ٛد ًولٝ ُلى ٟالم م٘هىم اإلاِجى طىاء ٠ان ًاهسا أو ه

ِت هـىؾ، والىف ئذ  اُخباًزا مىه للٔالب، ألن ُامت ما وزد مً ؿاخب الؼَس

.  (5)لم ًدٞز مىاهه لصم الاهدـاز ُلى اإلاىزد

ُل هف الخٜائٝ مىخهى بلْى الِٜل، وهف السحل ئذ طأله ًُ شخيء ختى        ٛو

 مً خال٤ هره اإلاِاوي هدٞز أن (6)ٌظخٜصخي ما ُىده، ئي ؤلالخاح في الظإا٤

ت ذ جوىزا داللُا ُلى أطاض داللتها الخظُت واإلاِىٍى .  ٠لمت الىف ُٗس

حنأما في الاصطالح ٘اث ُدًدة للىف ًم١ً جـيُ٘ها ئلى هُى : ، ٜٗد وزدث حٍِس

. أخدهما في اؿوالح الٜدماء اإلاظلمحن والثاوي في اؿوالح الدزاطاث اإلاِاؿسة

٘اث مخِددة ٠اهذ أٓلبها ُىد ُلماء  أما الىف ُىد ألاوائل ٜٗد ٠اهذ له حٍِس
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ه بأهه " إلامام الشافعي"ألاؿى٤، وها هى ؿاخب السطالت  اإلاظخٔجي ُٗه "ٌِٗس

ل ل ًُ الخأٍو وهى حٍِسٙ ال ًـدٚ ئال ُلى هـىؾ الىحي الري هى . (7)"بالخجًز

ه  ِٗس ل َو جي"الخجًز في البرهان في أؿى٤ الٜ٘ه بما ال جخوٚس ئلى ٗدىاه " الجٍى

ل ل، وهى لٍ٘ مُٜد ال ًخوٚس ئلُه الخأٍو ، وهى ه٘ع الخٍِسٙ (8)أخ٢ام الخأٍو

لى كىء ذل٣ جم جٜظُم الىف الدًجي ئلى هف ٛسآوي وهف لإلمام الشافعي  ُو

.  هبىي 

: النص بين املجاز والتأويل .2

الىف ألاو٤ هى الٜسآن :       ًم١ً خـس الىف الدًجي في ٛظمحن أطاطُحن هما

لى هرا ألاطاض جٜظم الىـىؾ ُىد  م، والثاوي هى الىف الىبىي، ُو ال١ٍس

الِلماء ئلى ٛوُِت وهىُت، والٜوّ ٢ًىن ئما ُلى مظخىي الثبىث أو ُلى مظخىي 

الداللت أو ُلى مظخىي الثبىث والداللت مِا والٌجي أًلا ٛد ٢ًىن ُلى مظخىي 

الثبىث أو ُلى مظخىي الداللت، أو ُلى مظخىي الثبىث والداللت مِا، أما مظخىي 

الداللت ٗمىه الٌجي ومىه الٜوعي وآلاًاث التي أٗادث الًٌ في داللتها هي التي 

ت ٜٗد جلمىذ الىؿ٘حن مِا الًٌ والٜوّ : طمُذ باإلادؼابهاث، أما الظىت الىبٍى

حن مِا الثبىث والداللت ٗمنها ما هى ًجي الثبىث ٠األخادًث : ُلى اإلاظخٍى

اللُِ٘ت ومنها ما هى ٛوعي الثبىث ٠األخادًث الصخُدت ومنها ما هى ٛوعي 

. (9)"ابن كتيقة"الداللت، ومنها ما هى ًجي الداللت ٟما ذهب ئلى ذل٣ 

ُت أهمُت ٟبري، مً خال٤ الخأمل  ١دسخي الىف الدًجي في اإلاىٌىمت اإلاِٗس       ٍو

ص الدائسة في الثٜاٗت ؤلاطالمُت،  د اخخل مٟس في الىـىؾ الدًيُت ٛسآها وطىت، ٛو

ت ألن الىف الدًجي ؿاز اإلاىلد ل٢ل أو  واُخبر ال١ؼٙ ًُ آلُاث ئهخاج اإلاِٗس

.   (10)لبِم أهمان الىـىؾ

ل ُِٗجي أهىا أمام مىهجحن مخباًىحن        أما الىف الدًجي بحن ؤلازباث والخأٍو

. ل٘هم الىف الىاخد

ا : فاإلثقات  التأويلهى الخسؾ ُلى ئبٜاء الىف الدًجي ُلى ؿىزجه الٌاهسة، أمَّ

.  ٗهى هصوَ هٖس آخس ًخسج مً الخُٜٜت ئلى مجاش

      ٗالخواب الظل٘ي ٌِجي خصمت مً اإلا٘اهُم وألادواث اإلاظخخدمت في الىٌس 

ئلى الىف الدًجي، ُلى أن مـولر الظلٙ ال ًخلى مً أػ٢ا٤ ذل٣ أن ل٢ل 

هائ٘ت مً اإلاظلمحن جيخمي ئلى الظلٙ، وخحن ٢ًىن ألاطاض في وؿٙ الظلٙ 
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بالـلر هى الُِٜدة الصخُدت، وئذا ٠اهذ جل٣ الُِٜدة الصخُدت هي ما جسوٍه 

جل٣ ال٘ئت بُِنها التي حظمى الظلٙ الـالر، وئذا ٠ان مً ٛىاُد ٛبى٤ السواًت 

. (11)أهه ال ًإخر مً اإلابخدَ اإلاخالٙ ما ًسوٍه مىاٜٗا بدُخه

ل  م الخأٍو ِدُّ الظلٙ ُلى اإلاظخىي الىٌسي الوٖس الري ًدبجى ١ٗسة ٗز       َو

خمظ٣ بالخ٘ظحر مىهجا وأداة . ٟمىهج ل٘هم الىـىؾ الٜسآهُت والظيُت ٍو

ولٝ الظلٙ ُلى مِىُحن خُت التي ُاػتها : أولهما: ٍو الظلٙ هى ال٘ترة الخاٍز

الجماُت ألاولى، واإلاساد بها الصخابت والخابِىن، وجابِىا الخابِحن الرًً ُاػىا 

: ، وزاهيهما(12)الٜسون الثالزت ألاولى وحظمى بالظلُ٘ت الصمىُت وهى ٛى٤ الجمهىز 

. الظلٙ هى مىهج جل٣ الجماُت في ٗهم الىـىؾ وحظمى الظلُ٘ت اإلاىهجُت

ل مىهجا ل٘هم هـىؾ ال١خاب والظىت، بِد أن زبخه        لٜد باث الخأٍو

ت أٟظبخه  واطخِمله أٓلب جُازاث ال١٘س ؤلاطالمي ومدازطه اإلاخخل٘ت، وجل٣ مٍص

ُا خه الخاؿت بىؿ٘ه ٠ائىا مِٗس ، ئال أن ألامس لم ١ًً ُلى جل٣ الخا٤، ئذ (13)هٍى

ل وهسح ما  خه ومؼسوُُخه خاؿت ٓىامم الخجًز ًل اإلاـولر ًبدث ًُ هٍى

ل أؿل ٠ل الى١باث  ُداه مً أوحه حٔ٘ل الىف الٜسآوي أو ٗهمه واُخبروا الخأٍو

دون  ِذ ٗيها ألامت ؤلاطالمُت ومً حهت زاهُت هجد مٍإ والاهدساٗاث التي ٛو

اُخبروه أٗلل مىاهج وأدواث ٗهم الىف الٜسآوي ئلى حاهب الخ٘ظحر، وبٜي 

خه داخل ال١٘س ؤلاطالمي .  اإلاؼسوَ ًبدث ًُ هٍى

م : هرا الخمهُد ً٘طخي ئلى جساٟم حملت مً الدظاؤالث منها ل بحن الٗس الخأٍو

. والخأًُد

دًً له - ل ُىد اإلاٍإ م واإلاىّ؟ كسوزة الخأٍو  .    الٜىاُد التي اُخمد ُليها أهل الٗس

م خُىا والٜبى٤ خُىا آخس، وهي حظاؤالث طخ٢ىن  - بِم اإلاخربربحن بحن الٗس

 . مىكَى الدزاطت واإلاِالجت في هرا ال٘ـل

ٌِدُّ الظلٙ ُلى اإلاظخىي الىٌسي الوٖس الري ًدبجى وزٗم ١ٗسة 

ل ٟمىهج ل٘هم هـىؾ الٜسآن والظىت وخاؿت ُٗما ًخِلٝ بالـ٘اث  الخأٍو

ٗالخالٖ في ئحاشة اإلاجاش أو مىِه ٠ان ميؼأه ُلى ألازجر هى البدث في .  ؤلالهُت

أطماء هللا وؿ٘اجه، ٜٗد وزدث في الٜسآن هـىؾ ًىهم ًاهسها اإلادؼابه 

ٝ مً الِلماء أحسي هره ألامىز ُلى ًىاهسها، وأبٜاها ُلى  بالخىادر، ٍٗ٘س

ل وال جمثُل وال حِوُل وهى ما ُٖس  مدلىالتها وأٛسها ُلى ما هي ُلُه مً ٓحر جأٍو
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َى  لى هرا ألاطاض خازب أصخاب هرا اإلارهب ئم٢ان ٛو بمرهب الظلٙ، ُو

ٙ آخس، ٗأولىا ما أوهم ًاهسه  ، ووٛٙ آخسون مٛى ئعجاش في هـىؾ الؼَس

ل ُٖس بمرهب الخلٙ .  (14)جمثُال وججظُما وهرا اإلارهب أي مرهب الخأٍو

" أبو إسحاق إلاسفرائيي"      ولِلَّ أػهس مً أزس ُلُه ُىه الٜى٤ لى٘ي اإلاجاش 

د حاء في ٛى٤  (هـ488ث) ا٤ ألاطخاذ ئسخاٚ ألاط٘سائحي ال "ُىه " السيوطي"ٛو ٛو

مجاش في لٔت الِسب؟ ألن خد ئعجاش ُىد مثبدُه أن ٠ل ٟالم جدىزه به ًُ 

ه ألاؿلي لىَى ُالٛت بُنهما في الراث واإلاِجى  ه ألاؿلي ئلى ٓحر مىكُى مىكُى

وهرا ما ٌظخدعي مىٜىال ُىه مخٜدما ومىٜىال ئلُه مخأخسا ولِع في لٔت الِسب 

.   (15)جٜدًم أو جأخحر

ً لهرا السأي ؤلامام  ابن "ومً بِده جلمُره " ابن ثيمية"      مً أٟبر اإلاىخـٍس

ا في " ابن ثيمية"،خُث ًٜٙ ؤلامام "كيم الجوزية ًُ ُلى زأض اإلااوِحن للمجاش مخبي

ذل٣ مىهج الظلٙ مخـدًا لل١ثحر مً ال٘ٚس ؤلاطالمُت، ولٜد ٠ان الظبب لهره 

ٜا مً الِلماء زأي أن " ابن ثيمية"الخملت الٜاطُت التي خملها  ُلى اإلاجاش، أن ٍٗس

ما٤ ٗال جدخل في ؤلاًمان، ئلى حاهب ذل٣  ؤلاًمان هى الخـدًٝ الٜلبي، أما ألُا

دخى٤ اإلاجاش في مباخث الُِٜدة والخىخُد وحِلٜه بـ٘اث هللا، وحِظٙ الٜىم 

ل واطخيبان اإلاِاوي وحِوُل الـ٘اث مظخخدمحن اإلاجاش طالح في ذل٣  في الخأٍو

.  (16)تهدًدا لصخت الُِٜدة" ابن ثيمية"والري زآه 

د ُٖس  الخُٜٜت أجها اللٍ٘ اإلاظخِمل ُٛما وكّ له مً " ابن ثيمية"      ٛو

ىت،  مِجى ًٜابله اإلاجاش، وهى اللٍ٘ اإلاظخِمل في ٓحر ما وكّ له مً اإلاِجى لٍٜس

دت ٗأُملىا ٗيها  واُخبر ألاؿل في الؼبه واإلامازلت واججهىا ئلى الىـىؾ الـٍس

ل ال٘اطد، وامخوى اإلاجاش لخدُٜٝ هرا الهدٖ . (17)مِاو٤ الهدم والخأٍو

ؼخد ئه٢از  للمجاش ُىدما ًخِلٝ بالٜلُت الِٜائدًت وهي " ابن ثيمية"      َو

ٛلُت ألاطماء والـ٘اث ؤلالهُت وهي مً ألامىز الُٔبُت، والىاحب ُلى ؤلاوظان 

هدى ألامىز الُٔبُت أن ًإمً بها ُلى ما حاءث دون أن ًسحّ ئلى شخيء طىي 

يها ٛا٤ (18)الىـىؾ ال ًىؿٙ هللا ئال بما وؿٙ به ه٘ظه، ": "إلامام أحمذ"، ٗو

، وهرا ٌِجي أهىا ال هـٙ هللا ئال "أو وؿ٘ه به زطىله، ال ًخجاوش الٜسآن والخدًث

د٤ لرل٣ الٜسآن والِٜل .  بما وؿٙ ه٘ظه في ٟخابه، أو ُلى لظان زطىله ٍو
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وأما الدلُل الِٜلي، ٗألن ؿ٘اث هللا مً ألامىز الُٔبُت، وال ًم١ً في ألامىز 

ها الِٜل، وخُيئر ال هـٙ هللا بما ًـٙ به ه٘ظه، وال ه١ُٙ  الُٔبُت أن ًدٟز

. (20)ؿ٘اجه، ألن ذل٣ ٓحر مم١ً

لى هرا ألاطاض وحب ئحساء الىـىؾ لىازدة في ال١خاب والظىت ُلى        ُو

ًاهسها وال جخِداها، ٗلما وؿٙ هللا ه٘ظه بأن له ُُىا، هل هٜى٤ اإلاساد بالِحن 

السؤٍت ال خُٜٜت الِحن؟ ولى ٛلىا ذل٣، ما وؿ٘ىا هللا بما وؿٙ به ه٘ظه، وإلاا 

وؿٙ هللا ه٘ظه بأن له ًدًً، لى ٛلىا أن هللا لِع له ًد خُٜٜت، بل اإلاساد بالُد 

. (21)الىِم ُلى ُباده، ٗهل وؿ٘ىا هللا بما وؿٙ به ه٘ظه

مىم ٟالم  ٌؼمل ٠ل ما وؿٙ هللا به ه٘ظه مً الـ٘اث " ابن ثيمية"      ُو

ت والـ٘اث الِ٘لُت ت والخحًر .  الراجُت اإلاِىٍى

ان: الـ٘اث الراجُت ت: هي التي لم ًص٤ وال ًصا٤ مخـ٘ا بها وهي هُى ت وخبًر :  مِىٍى

ت مثل الخُاة والٜدزة والخ١مت وما اػبه ذل٣ وهرا ُلى طبُل الخمثُل ... ٗاإلاِىٍى

.  ال الخـس

ت مثل الُدًً والىحه والُِىحن وما أػبه ذل٣ مما طماه هٌحره أبِاق ... والخبًر

.  وأحصاء لىا

ُىان، لم ًددر له شخيء مً ذل٣ بِد أن لم  ٗلله حِالى لم ًص٤ له ًدان ووحه ُو

١ًً ولم ًى٣٘ ًُ شخيء مىه، ٟما أن هللا لم ًص٤ خُا وال ًصا٤ خُا، لم ًص٤ ُاإلاا 

وه١را ٌِجي لِع خُاجه جخجدد وال ... وال ًصا٤ ُاإلاا، ولم ًص٤ ٛادزا وال ًصا٤ ٛادزا

. (22)ٛدزجه جخجدد وال بظمِه ًخجدد بل هى مىؿٖى بهرا أشال وأبدا

ان :  أما الـ٘اث الِ٘لُت ٗهي الـ٘اث اإلاخِلٜت بمؼُئخه وهي هُى

ؿ٘اث لها طبب مِلىم مثل السضخى ٗاهلل ئذا وحد بظبب السضخى زضخى ٟما ٛا٤ 

ُسوا : حِالى
ُ
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.  الجزو٤ ئلى الظماء الدهُا في زلث اللُل ألاخحر: وؿ٘اث لِع لها طبب مِلىم مثل



  2019 السداسي األول 01 العدد 04مجلة مقاربات فلسفية                                        المجلد 
النص الديني بين التفسير والتأويل فسول ثابت.  د

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 66EISSN 2600-660X الجزائر،مجلة تصدر عن  مخبر الفلسفة و العلوم اإلنسانية ، جامعة مستغانم

ISSN 2352-9776 2014 -1157 اإليداع القانوني  

 
 

د اؿولر الِلماء زخمهم هللا أن ٌظمىا هره الـ٘اث بالـ٘اث الِ٘لُت ألن  ٛو

د .  مً ِٗله طبداهه وحِالى ومً ٟماله أن ٢ًىن ٗاُال بما ًٍس

ذ، وهللا حِالى  ًٌ البِم أن الخدًث في ؤلالهُاث جٖس ١ٗسي وملُِت للٛى ٍو

م برٟس ؿ٘اجه وأِٗاله، وأمس ُباده بخدبس ال١خاب بما ُٗه مً  ٛد مأل ٟخابه ال١ٍس

آًاث الـ٘اث، وال ًمل٣ أخد مىا في ٛسازة ه٘ظه جـىزا ما ًُ ؤلاله بٔم الىٌس 

.  ًُ هرا الخـىز 

لى هرا ألاطاض ب٘هم ٛىله حِالى ٗهى " لِع ٟمثله شخيء وهى الظمُّ البـحر: "ُو

ال ً٘هم ُلى أهه ه٘ي حيع وهَى اإلامازلت بل ً٘هم ُلى أطاض ئزباث حيع وهَى 

. (24)اإلامازلت مّ ئزباث ُُٟ٘ت ًجهلها البؼس وال ٌِٜلىجها ٜٗى

ت هللا"       وج١خمل الـىزة خحن ًٜا٤  ٜت مِٗس ، ول١نها "لِع الِٜل هى هٍس

ال٘وسة وه١را ًـبذ الِٜل مِصوال ًُ أوحه ما ًيبغي أن ًبدث ُىه ًُ طس 

ت هرا  ئال  ُىىهخه، ٗال طبُل إلاِٗس ُىىهخه وطس وحىد الِالم ٟو وحىده ٟو

ٗاذا ُٖس الِٜل أن ال١خاب هى دلُل ؿدٚ السطى٤ وئذا ٠ان . (25)بال٘وسة

السطى٤ هى مبلٕ هرا ال١خاب وهى اإلاخى٤ جوبُٜه ل٢ُىن أطىة للمخبِحن، ٗالبد 

ِخمد ُلُه وئذا ٠ان السطى٤  مً ألاخر بظيخه لخ٢ىن دلُال ػسعي ًإخر به َو

ِخمد ُلُه  أخبر أن ألامت ال ججخمّ ُلى كاللت ٗاإلحماَ دلُل ًإخر به َو

وخالؿت الٜى٤ هى أن الِٜل أؿل الثٜل وهي ٛاُدة ًٜسزها ُلماء ال١الم ومنهم 

 ٠ل ما في وطِه إلاىاٛؼت "ابن ثيمية"ؤلامام ٗخس الدًً الساشي، الري اطخْ٘س 

 . (26)والسد ُلُه

ئن حِازق الؼَس مّ "ًٜدم الٌاهس ُلى الِٜل ُٜٗى٤ " ابن ثيمية"      ئن 

، ألن الِٜل مـدٚ للؼَس في ٠ل ما أخبر به، والؼَس  الِٜل  وحب جٜدًم الؼَس

ٖى ُلى ٠ل ما ًخبر  لم ًـدٚ الِٜل في ٠ل ما أخبر به، وال الِلم بـدٛه مٛى

ٜى٤ ٟرل٣ . (27)به ُت ممخىّ مخىاٛم، وأما "ٍو جٜدًم اإلاِٜى٤ ُلى ألادلت الؼُس

ُت ٗهى مم١ً مإجلٙ، ٗىحب الثاوي دون ألاو٤، وذل٣ ألن  جٜدًم ألادلت الؼُس

٠ىن الصخيء مِلىما بالِٜل أو ٓحر مِلىم بالِٜل، لِع هى ؿ٘ت الشمت لصخيء مً 

دا ٛد ٌِلم بالىٜل ما ال ٌِلمه  ألاػُاء بل هى مً ألامىز اليظبُت ؤلاكاُٗت ٗان ٍش

. (28)بِٜله
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ًٜدم الؼَس ُلى الِٜل مولٜا ومً أحل هرا أٛدح في دلُل " ابن ثيمية"      ئن 

الخدور الري ًُٜم ُلُه اإلاخ٢لمىن مىهجهم في الخىخُد ودلُل الخدور ٛائم 

ساق : " في أزبّ هي(29)ُلى مٜدماث جل٣ اإلاٜدماث ًـ٘ها بأجها باهلت ئزباث ألُا

ت والظ٢ىن  التي هي الـ٘اث، أوال أو ئزباث بِلها ٠األ٠ىان التي هي الخٟس

والاحخماَ والاٗتراٚ وئزباث خدوثها زاهُا، وئبوا٤ خدوثها بِد ال١مىن وئبوا٤ 

اهخٜالها مً مدل ئلى مدل زم ئزباث امخىاَ خلى الجظم، زالثا، أما مً ٠ل حيع 

ساق بازباث أن الجظم ٛابل لها وأن الٜابل للصخيء ال ًخلى ُىه  مً أحىاض ألُا

ً كده وئزباث امخىاَ خىادر ال أو٤ لها، زابِا ال ًسي " ابن ثيمية"وئذن : (30)ُو

ٜت الىٌس والاطخدال٤ التي ًٜى٤ بها اإلاخ٢لمىن جإدي ئلى الُِٜدة  أن هٍس

الصخُدت وال جإدي باللسوزة ئلى ئٛامت مىهج الخىخُد، وبىاء ُلى هرا ًٜدم 

ت هللا كسوزة بال٘وسة ٜت وهي مِٗس .  بدًال ًُ هره الوٍس

ىدما ٌِىد ئلى        أهىا ال وظخوُّ أن هى١س ال٘وسة التي ً٘وس الِباد ُليها، ُو

أي اإلاِلىماث التي جى٣٘ " ٗوسة ُٜلُت"هجده ًولٝ ُلى ال٘وسة بأجها " ابن ثيمية"

ىٜل ُىه  ىٜل ًُ ؤلامام أخمد أهه ٗظس ال٘وسة بأجها هي الدًً ٍو ُلى ؤلاوظان، ٍو

: أهه مً أحل هرا ًد١م باإلطالم الو٘ل ئذا ماث أبىاه اإلاؼس٠ان مظخدال بددًث

. (31)"ٗأبىاه حهىداهه أو ًمجظاهه أو ًىـساهه"

ذ مً  أهه ٌِجي بال٘وسة ؤلاطالم، وهىاٞ ما هى أؿسح " ابن ثيمية"      ٗهرا ؿٍس

والدالئل ُلى أهه أزاد ٗوسة ؤلاطالم ٟثحرة، ٟأل٘اي الخدًث : مً هرا ئذ ًٜى٤ 

ىله " ما مً مىلىد ًىلد ئال وهى ُلى اإلالت: "التي في الصخاح مثل ٛىله ئال ُلى "ٛو

. (32)"هره اإلالت ختى بحن ُىه لظاهه

ٝ ُلم  ُب الىخائج ُلى اإلاٜدماث ُلى ٗو ٜت جٟس ول١ً خحن هىٌس ئلى ألامس بوٍس

:  اإلاىوٝ هجده ًٜسز بأن

 ال٘وسة كسوزة                ؤلاطالم كسوزة ال ًم١ً اه٢٘اٟه ًُ  -

 .ال٘وسة هي ؤلاطالم ؤلاوظان -

ِاث ٗهل ًىلد الو٘ل خحن ًىلد وهى مِلم  وئذا ٠ان ؤلاطالم ُٜائد وأخ٢ام وحؼَس

بهرا ٠له؟ الىاّٛ لُ٘ي هرا، والىاّٛ اللسوزي ًٜى٤ أن الو٘ل ًىلد ٓحر ُلم 

خِلم وهرا  خ١٘س ٍو بصخيء وأهه خا٤ مً ال١٘س ومً ؤلاًمان ختى ٌِمل ُٜله ٍو

ًبول هرا الخـىز بذجت أن " ابن ثيمية"الخـىز هى ما ًٜى٤ به اإلاخ٢لمىن، ل١ً 
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د والخىـحر والخمجِع وبحن ؤلاطالم، ألن الخدًث  هرا الخـىز ال ً٘ٚس بحن التهٍى

. (33)لم ًٜل ًمظلماهه ٗىخج أن الو٘ل ًىلد ُلى ؤلاطالم أؿالت

      وئذا ٠اهذ خـا٤ ال٘وسة اإلاِسوٗت الىازدة في خدًث مظلم وهى ٛى٤ 

ُؼس مً ال٘وسة ٛف الؼازب وئُ٘اء اللخُت : "السطى٤ ؿلى هللا ُلُه وطلم

ظل البراحم وهخٙ ؤلابى وخلٝ  ف ألاك٘از ٓو والظىاٞ، واطخيؼاٚ اإلااء ٛو

اء ٛا٤ مـِب ووظِذ الِاػسة ئال أن ج٢ىن  ٍس الِاهت واهخ٘اق اإلااء، ٛا٤ ٟش

".  اإلالملت

      ئذا ٠اهذ هره الخـا٤ مما ٌِلمه ؤلاوظان باللسوزة بدون حِلم، ١ُٗٙ 

جخخُل ئوظان ًتربى في الصخساء بدون جسبُت أو في ألادٓا٤ مّ الخُىاهاث؟ ُٟٙ 

ط٢ُىن هرا ؤلاوظان؟ أهه ط٢ُىن أػبه بخل٣ الخُىاهاث، طِؼبهها في مظببخه، 

اجه، في زدود أِٗاله ٗهل طُِلم هرا ؤلاوظان الخىخُد؟ وهل طُِلم  وفي جـٗس

 (34)خـا٤ ال٘وسة باللسوزة؟

      ئن جل٣ الخـا٤ هي مً أزقى ما جخىؿل ئلُه ؤلاوظان اإلاخدلس ٗهل 

ت لى جٞس وخده هما  باللسوزة ال٘وٍس ؟ (35)طُِٗس

سة هائُت جسبُت ٓصالت  لٜد زأًىا ٛبل ُٜد مً الصمً ٗلما ًـىز ٗتى ٌِِؽ في حٍص

د ُٖس الخىخُد  س لٜـت - بدون حِلُم-زم وؼأ هرا الو٘ل م١٘سا ٛو وهى جـٍى

. (36)حي بً ًٜلان التي أل٘ها الُ٘لظٖى ألاهدلسخي ابً هُ٘ل

ئن هللا ٌِٖس " زد الخِازق"بـ٘داث في ٟخابه " ابن ثيمية"      وبِىما ًٜسز 

م مً أن هرا ال١الم مخىاٛم  كسوزة بال٘وسة وأن ال٘وسة هي ؤلاطالم بالٓس

ٍسب هجده ًٜى٤ أن هللا ال ٌِٖس ئال بالظمّ ل١ً الظمّ ه٘ظه  ال  (أو الىف)ٓو

ت مظبٜت بأن هللا حِالى مىحىد وأهه ٛادز ُلى ال١الم وؤلاًداء .  ٌِٖس ُلى مِٗس

ت هللا دون ج٘اؿُل جإدي ئليها  ٝ الىخُد إلاِٗس       وئذا ٠اهذ ال٘وسة هي الوٍس

ٜت اإلاخ٢لمحن التي مً خاللها ًإولىن الىـىؾ ٗال  الىٌس والاطخدال٤ بدظب هٍس

ت جل٣ الخ٘اؿُل ئال الىف .  طبُل آخس إلاِٗس

ت هللا، وئذا لم ج١ً ٛسائً ُٜلُت هـٖس        وئذا ٠ان الِٜل ال حهخدي ئلى مِٗس

ت هللا ُٗجب ألاخر بٌىاهس  الىف ًُ ًاهسه، بد١م أن الِٜل مِصو٤ ًُ مِٗس

لى هرا بجى  لها ُو دم جأٍو دزء حِازق "ٟخابه " ابن ثيمية"الىـىؾ ٟما هي ُو
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، ئذا أبول ُٗه مٜدماث اإلاخ٢لمحن الِٜلُت التي ُلى أطاطها "الِٜل والىٜل

.  ًإولىن الىـىؾ ًُ ًاهسها

ُه أٛام دالئله ُلى أهه  ٟما " لِع في ًاهس الىف ما ًخالٙ ألادلت الِٜلُت"ٗو

أن الىف ه٘ظه " ابن ثيمية"، ألن ؿٖس الىف ًُ ًاهسه ًٜخطخي ُىد (37)ًٜى٤ 

ًخالٙ أدلت الِٜل، ٗهى ًجِل مً ًاهس الىف هى الىف ه٘ظه، وهرا ما ًى١سه 

اهس الىف ما  اهس الىف شخيء آخس، ًو اإلاخ٢لمىن الرًً ًسون أن الىف شخيء ًو

.  (38)هى ئال مِجى مً اإلاِاوي التي ًدخملها الىف

ل ُىد  :  زالزت ذٟسها في أٟثر مً مىكّ" ابن ثيمية"وللخأٍو

ل .1 س الوبري : ٜٗد ًٜـد بالخأٍو ً ٠ابً حٍس الخ٘ظحر ٟما هى في ٟالم اإلا٘ظٍس

حره  . ٓو

د ًساد به .2 ل في الٜسآن وهرا : ٛو خُٜٜت ما ًإو٤ ئلُه ال١الم وهى اإلاساد بالخأٍو

لُٙ  ب ٗيهما ٍو ل بمِجى الخ٘ظحر ٢ٗان الظلٙ ٌِلمىهه "أن الىحهان ال ٍز الخأٍو

خ٢لمىن ُٗه، وأما اإلاِجى الثاوي ٗمىه ما ال ٌِلمه ئال هللا، ولهرا ٠اهىا ًثبخىن  ٍو

حره ى٘ىن الِلم بال١ُُ٘ت ٟٜى٤ مال٣ ٓو الاطخىاء مِلىم : الِلم بمِاوي الٜسآن ٍو

ل الري وِلمه،  وال١ُٙ مجهى٤، ٗالِلم باالطخىاء مً باب الخ٘ظحر وهى الخأٍو

ل الري ال ٌِلمه ئال هللا وهى اإلاجهى٤ لىا  .(39)وأما ال١ُٙ ٗهى الخأٍو

ً ؿٖس اللٍ٘  .3 ل وهى في اؿوالح اإلاخأخٍس أما الٜظم الثالث مً أٛظام الخأٍو

ًُ الاخخما٤ الساجر ئلى الاخخما٤ اإلاسحىح، وهرا الري جدُُه ه٘اة الـ٘اث 

 .(40)والٜدز وهدى ذل٣ مً هـىؾ ال١خاب والظىت

      ولِلَّ مً أهم الٜلاًا التي زآها الظلٙ في وؼىب الخالٖ بحن اإلاخ٢لمحن 

ل الجـالها بالىف الٜسآوي مً حهت وبمظألت الـ٘اث ؤلالهُت مً  مؼ٢لت الخأٍو

ل ٘ا مخدٌ٘ا مً هرا الىَى مً الخأٍو ٘ىا مٛى .  حهت زاهُت، ٗٛى

 ٙ ل خحن زأي أهه " ابن ثيمية"      ولٜد ٛو ا واضًخا في أبوا٤ الخأٍو ً٘ مٛى

لُخلمً الدؼبُه والخِوُل والخالُب بالىـىؾ وئطاءة الًٌ بها، وهرا ما دّٗ 

ئلى مِالجت هره الٜلُت في أهم مإل٘اجه، وحِسق ئلى الىٜد " ابن ثيمية"بـ 

لشخـُاث ٗلظُ٘ت لها م٢اهتها في ال١٘س ؤلاطالمي أمثا٤ ال٘ازابي وابً طِىا وابً 

ل الري جددر به الىف  ل هإالء ٓحر الخأٍو زػد والٔصالي والساشي وزأي أن جأٍو

.  الٜسآوي وجخاهب به الظلٙ والخابِىن 
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 ٙ ل آلاًت وبحن ٗهمها، ٗهى " ابن ثيمية"      ومٛى ل هجده ً٘ٚس بحن جأٍو مً الخأٍو

ٜى٤ به، خُث ًٜى٤  ل آلاًت، ئال أهه ًثبذ اإلاِجى ٍو أن أحجامىا ًُ "ئذ ًيبغي جأٍو

ل آلاًت ال ًمىِىا مً جدبس مِىاها ختى ال ه٢ىن مً الرًً ٛا٤ هللا ُنهم : جأٍو

، مً هىا وظخوُّ الٜى٤ بأهه لم (41)"ومنهم أمُىن ال ٌِلمىن ال١خاب ئال أماوي"

م مىه اإلاِجى الاؿوالحي اإلاخأخس وطمي  ل بمِىاه اإلاولٝ، وئهما ٗز م الخأٍو ًٗس

أصخابه أهل الخدٍسٙ والخبدًل، ألجهم ٗخدىا الباب ُلى مـساُُه لل٘الط٘ت 

الم زطىله ُلى  مِاهيهم واؿوالخاتهم  والباهىُت والٜساموت خملىا ٟالم هللا ٟو

ل الاؿوالحي(42)التي كللىا بها اإلاظلمحن .      ، ومً أحل هرا خازب هرا الخأٍو

ُب هإالء اإلاخ٢لمحن الرًً ًىاٛؼهم  هى أجهم ًلِىن " ابن ثيمية"      ُو

دملىن ًىاهس  أله٘ظهم ٛاهىها ُٜلُا ً٘همىن به هـىؾ ال١خاب والظىت، ٍو

دملىن ًىاهسهما ُلى ما ًىاٗٝ هرا الدلُل الِٜلي، ومِجى  ال١خاب والظىت ٍو

هرا ًسون أن ًىاهس هـىؾ ال١خاب والظىت هي بخالٖ هرا الٜاهىن الِٜلي 

ل ألن هرا الٜاهىن الِٜلي مىٌىمت مظخٜلت  الرًً ًلِىهه ولهرا ًٜىمىن بالخأٍو

بى٘ظها ًُ الىف، ٗما واٜٗها أخر ٟما هى وما ٠ان ًاهسه ُلى خالٗها، ٗاما أن 

ٜس الِٜل بعجصه  ل، أو ً٘ىق ُىد بِم اإلاخ٢لمحن ٍو ًإو٤ ئن ٠ان ًٜبل الخأٍو

. (43)ًُ اطدُِابه

له  ل مبجي ُلى الٜى٤ باإلاجاش " ابن ثيمية"      وهرا ما ًٗس م، ئذ الخأٍو ٠ل الٗس

م وهى ما ًبوله  م " ابن ثيمية"في الٜسآن ال١ٍس ليهدم ٟالم اإلاخ٢لمحن، أما الخٍ٘ى

ٗمبجي ُلى أن هللا خاهب الِباد بما ال ٌِٜلىن وال ً٘هىن، زم ًأمسهم بخدبحره 

همه، وهرا ما ال ًجىش في خٝ هللا، ولهرا حهاحم  م" ابن ثيمية"ٗو ، (44)الخٍ٘ى

ٜسز  ُلى هإالء ال٘الط٘ت واإلاخ٢لمحن أن لهم في هـىؾ ألاهبُاء " ابن ثيمية"ٍو

ٜخحن :  هٍس

ٝ الخبدًل  . أ  هٍس

ٝ الخدـُل  . ب  هٍس

:  أما أهل الخبدًل ُىده ٗوائ٘خان

 أهل الىهم والخخُل  .1

ل .2  . أهل الخدٍسٙ والخأٍو
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ئن أخباز ألاهبُاء ًُ هللا : أما أهل الىهم والخخُل ٗهم ال٘الط٘ت الرًً ًٜىلىن 

حرها لِظذ موابٜت لألمس ه٘ظه، هي مجسد  والُىم آلاخس واإلاالئ١ت والجىت والىاز ٓو

جمثُالث وجخُالث لخٍٜسب ألامس للبؼس ال أٟثر، ٗال أبدان حِاد، وال وُِم ملمىض 

.  وال ُٜاب مدظىض، ٗهى أخباز بٔحر الىاّٛ

      أما أهل الخدٍسٙ والخبدًل ٗهى بِجي بهم اإلاخ٢لمحن اإلاظلمحن الرًً ًٜىلىن 

دون الخٝ في ه٘ع  دون بهره الىـىؾ التي بلٔىها للِباد، ئهما ًٍس أن ألاهبُاء ًٍس

لى أطاطه هدمل الىـىؾ التي جخالٙ  ألامس، وهى ما ًد٤ الِٜل ُلُه، ُو

ل الىـىؾ لخىاٗٝ  ًىاهسها ما جىؿلىا ئلُه بِٜىلىا، زم ًجتهدون في جأٍو

ل بأدلت ُٜلُت، وبالٜى٤ باإلاجاش  مِٜىالتهم، وأخروا ٌظّىٓىن أله٘ظهم الخأٍو

حرهما .     (45)والاطخِازة ٓو

ل: -هاجان الوائ٘خان هما أصخاب - أهل الىهم والخخُل، وأهل الخدٍسٙ والخأٍو

اًت ما  م ٓو ٜت الخجهُل ُٜٗى٤ لها أهل مدزطت الخٍ٘ى ٜت الخبدًل أما هٍس هٍس

م أٛظام  : ًإدي ٟالمهم أن ألاهبُاء أخبروا ُلى هللا بما ال ٌِلمىن، وأهل الخٍ٘ى

ئن ًاهس الىـىؾ ٓحر مساد ول١ىىا مّ ذل٣ هجهل مِىاها : منهم مً ًٜى٤ أن

لها ئال هللا : ومنهم مً ًٜى٤ . اإلاساد لى هرا ٗال ٌِلم جأٍو أجها ججسي ُلى ًاهسها ُو

وهإالء اخخل٘ىا، ٗمنهم مً ٛا٤ بأن السطى٤ لم ٌِلم اإلاساد مً جل٣ الىـىؾ، 

لها  جتهدون في ٗهمها وجأٍو ِلمىن مِىاها، ٍو ها للِٜالء ًبدثىن َو ال –وجٟس ٟو

ٜحن  .(46)مؼتر٠ىن في أن السطى٤ لم ٌِلم بل حهل مِىاها أو حهلها ألامت- الٍ٘س

له  م بأن السطى٤ لم ١ًً ٌِلم أو ب٘هم ما أمس بدبلُٔه، ٗهى أمس ًٗس       أما الُص

، ذل٣ أن الٜسآن هص٤ بلظان ُسبي مبحن، ٗالٜى٤ بأن هللا خاهب "ابن ثيمية"

الِباد بما ال ٌِٜلىن هى ج١رًب لهره آلاًت أًلا وظبت الٌلم ئلى هللا حِالى في أهه 

. (47)٠لٙ ُباده ما ال ًوُٜىن ئذا أمسهم ب٘هم ما ال ٌِٜل وجدبس ما ال ً٘هم

      والٜائل مً أن السطى٤ لم ً٘ظس ال١ثحر مً الىـىؾ لُىٌس ٗيها الِباد 

يها ًٜى٤  جتهدوا في ٗهمها لِع باألمس اإلاظدى١س، ٗو خ١٘سوا ٗيها ٍو ": ابن ثيمية"ٍو

وإلاا ٠ان بُان مساد السطى٤ ؿلى هللا ُلُه وطلم في هره ألابىاب ال ًخم ئال بدّٗ "

، بِىما في هرا ال١خاب "اإلاِازق الِٜلي وامخىاَ جٜدًم ذل٣ ُلى هـىؾ ألاهبُاء

ً ٗهم مساد  ٗظاد الٜاهىن ال٘اطد الري ؿدوا به الىاض ًُ طبُل هللا، ُو

دخا بمً اطخد٤ ب١المه... السطى٤  . (48)وبـحر ذل٣ ٛدخا في السطى٤ ٛو
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 أهه ُىدما ًجِل اإلاخ٢لمحن مخال٘حن لىـىؾ ألاهبُاء، وهم في الخُٜٜت 
َّ
      ئال

دملىن الىـىؾ ُلى مِاوي جدخملها  ئهما ًخال٘ىن ًىاهس جل٣ الىـىؾ ٍو

ٝ اللٔت الِسبُت وأطالُبها .  وجٜخليها ُلى ٗو

ًسي أهه ًجب دّٗ مً " ابن ثيمية"أن : وبحن اإلاخ٢لمحن" ابن ثيمية"ٗال٘ٚس بحن 

ًسد ُلى ًاهس الىف مً أدلت ُٜلُت جىحب الخِازق ُِٗمل ُلى ئزباث ًاهس 

الىف، وئلٔاء جل٣ اإلاِازكاث الِٜلُت، أما اإلاخ٢لمىن ُٗثبخىن جل٣ اإلاِازكاث 

ل الىف لُيسجم مِها بدظب ٛاهىن  ٜىمىن بخأٍو الِٜلُت التي ًسوجها ُٜلُت ٍو

 . (49)لٔت الِسب

خطر مً الٜ٘سة الظابٜت مً ٟالم  أهه ًـٙ ُلماء ال١الم " ابن ثيمية"      ٍو

بأجهم ًٜدمىن ُٜىلهم ُلى الىـىؾ، ٗهى ًجِل مً ًىاهس الىـىؾ هي 

الىـىؾ ه٘ظها، وهرا ٟالم ال ًصر ألن ًاهس الىف ما هى ئال مِجى ًٜخلُه 

رل٣ ًـ٘هم بأجهم  ًـدون الىاض ًُ طبُل "الىف ولِع هى الىف ه٘ظه، ٟو

وأن جٜدًم الِٜل ُلى الىف ًإدي ئلى ئٜٗاد الاطخدال٤ بىـىؾ الٜسآن " هللا

. (50)ٗائدجه

ئن الىف الٜسآوي ه٘ظه ئهما هى خواب مِٜى٤ مىحه للمِٜى٤، ًسحّ ئلى ئخ٢ام 

لُه ٗاإلاىاٗظت ُلى الخُٜٜت  الِٜل في ئٛامت الدجج والبراهحن ُلى اإلاخال٘حن، ُو

لِظذ ٛائمت بحن الِٜل والىف أو بحن مً ًٜدم الِٜل ُلى الىف أو مً ًٜدم 

.  الىف ُلى الِٜل ول١ً اإلاىاٛؼت بحن مىٌىمخحن ُٜلُخحن

مىٌىمت جثبذ ًىاهس الىـىؾ ٟما هي وجلٜي ٠ل ألادلت الِٜلُت التي جخالٙ  .1

جل٣ الٌىاهس وجسي بوالن اإلاجاش في الٜسآن وحِخمد ُلى ال٘وسة دلُال أطاطُا ُلى 

 . وحىد هللا

ومىٌىمت مٜابلت لها جثبذ ألادلت الِٜلُت اٜٗلتي جساها ٛوُِت وجإو٤ الىف  .2

ت  لُيسجم مِها وجٜى٤ باإلاجاش والاطخِازة في الٜسآن وحِخمد ُلى الِٜل ج٘ي مِٗس

 .هللا وئزباث وحىده

ٜل، ومً ًـىز أن        ٗلِظذ الٜلُت هصاُا بحن الِٜل والىف بل بحن ُٜل ُو

الٜلُت ئهما هي هصاَ بحن الِٜل والىٜل، مً ًٜى٤ هرا ًجِله ٗهمه للىف هى 

. (51)الىف ه٘ظه، وئذن ٗل٘همه للىف ٛداطت الىف ه٘ظه
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ل مً ُلماء ال١الم، ٗان        وئذا ٠ان الخواب مىحها ئلى أهل الخدٍسٙ والخأٍو

ل، ُٗخبرها بأن اإلاِجى " ابن ثيمية" ومىر البدء ٌِلً خسبا ُلى هرا الخأٍو

ل في  ل لم ١ًً في ُهد الصخابت والخابِحن ذل٣ أن لٍ٘ الخأٍو الاؿوالحي للخأٍو

 ً الٜسآن ًساد به ما ًإو٤ ألامس ئلُه، وئن ٠ان مىاٜٗا له، وهى اؿوالح اإلا٘ظٍس

ساد به ؿٖس اللٍ٘ ُلى الاخخما٤ الساجر ئلى  حره ٍو اإلاخٜدمحن ٟمجاهد ٓو

. (52)الاخخما٤ اإلاسحىح لدلُل ًٜترن به

ه الصخابت والخابِىن له مِىُان ل الري ُٗس :  ٗالخأٍو

ما ًإو٤ ئلُه الخبر في الىاّٛ، بمِجى جدٜٜه في الىاّٛ ، ٗالُىم آلاخس : أخدهما

له .  والخظاب والجصاء ٠ل هرا طِخدٜٝ في ألامس الىاّٛ وطُأحي جأٍو

دخل في ذل٣ جوبُٝ ما ًساد الِمل به: وآلاخس . هى ج٘ظحره وبُاهه وػسخه ٍو

ه الصخابت والخابِىن لهم بل هى مً  ٘ه الاؿوالحي ٗهى لم ٌِٗس ل بخٍِس أما الخأٍو

ً وهرا ال ٌِجي أهه لِع أطلىب مىحىد ومِمىال به في ٗهم بِم  وكّ اإلاخأخٍس

.  ألال٘اي والىـىؾ

خـىز الِٜل مِىاها في الرهً ٗهره هي  ولهرا، ٗدحن هٜسأ ال٢لمت الٜسآهُت، ٍو

خُٜٜتها ٗاذا ٠ان هرا اإلاِجى اإلاخـىز مٜبىال أخرهاه، وئذا لم ١ًً مٜبىال ُلمىا 

ٙ اللٔت . (53)أن ًاهسه ٓحر مساد، ٗأولىاه ُلى ٛو

ل، ٗاألل٘اي الٜسآهُت في " ابن ثيمية"      وهىا وِىد ئلى ٟالم  وهٌسجه ئلى الخأٍو

ت خُٜٜتها ئال مجسد الدُاوي ٗما مِجى ألا٠ل والؼسب  هٌسه ال وطُلت إلاِٗس

والجىت والىاز؟ وما مِجى اإلاجحئ وؤلاجُان؟ وما مِجى الُد والىحه والاطخىاء؟  

     ٗاالطخىاء مثال، هى ؿِىد شخيء ُلى شخيء، أو هى ازج٘اَ شخيء ُلى شخيء 

وخُٜٜت الازج٘اَ اهخٜا٤ مً الظ٘ل ئلى الِلى بٔم الىٌس ُلى ال١ُُ٘ت ٗان 

ال١ُُ٘ت جخخلٙ ٗـِىد الىملت ٓحر ؿِىد ؤلاوظان، وؿِىد ؤلاوظان مخخلٙ 

ُلى خظب ألاٗساد وهىاٞ ؿِىد بظلم وؿِىد بمـِد ٟهسبائي وؿِىد 

.      (54)ئلخ...بدبل

ل١ً حيع الـِىد لإلوظان هى أمس مِٜى٤ خا٤ ٠ىهه حظما ًخلى مً م٢ان 

.  لُمخلئ مىه م٢ان آخس
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ابن "، ول١ً اإلاؼ٢ل ُىد "ابن ثيمية"هره هي خُٜٜت الاطخىاء وهى ما ًثبخه 

هى أهىا هجهل ُُٟ٘ت هرا الاهخٜا٤، وهرا ما ًجب أن وظ١ذ ُىه وج٘ىق " ثيمية

ُُ٘خه ئلى هللا، ألهه اخخف وخده بِلم هره ال١ُُ٘ت .  (55)مِىاه ٟو

      ُلى أن الاهخٜا٤ مً مدل ئلى آخس ئهما ٢ًىن للخاحت ئلى هرا الاهخٜا٤ 

ت، ولِع ُىد  مؼ٢لت وظبت " ابن ثيمية"والاهخٜا٤ مً مدل ئلى آخس ئهما هى خٟس

ت هلل، بل هجده ًخ٢لم في مظألت هل الِسغ ًخلى مً هللا أم ال؟ زم ًٜسز : الخٟس

. ، أي أن الِسغ ال ًخلى مً هللا(56)أهه ال ًخلى مىه الِسغ

لاء، أما  ل مثل هرا في ؿ٘ت الُد مثال ٗدُٜٜت الُد أجها ُلى مً ألُا      ٛو

ُُٟ٘ت هرا الِلى ٗمخخل٘ت ٗان ًد ؤلاوظان مخخل٘ت ًُ ًد الىملت، ٗاهلل حِالى 

ًد خُُٜٜت، وال حِٜل الُد الخُُٜٜت ئال ُلىا ول١ً هجهل " ابن ثيمية"في زأي 

. (57)ُُٟ٘تها ٗخثبتها بال ُٟٙ

ئهما هى حؼبُه ُُٟ٘ت أي أن " ابن ثيمية"ومً هرا هجد أن الدؼبُه اإلادسم ُىد 

الدؼبُه هى أن ًٜا٤ هلل ًد ٟأًدي البؼس، أما أن ًٜا٤ ئن هلل ًدا خُُٜٜت وأن 

لخل٣ الُد ُُٟ٘ت ال وِلمها ٗهرا لِع حؼبيها ُىده خُٜٜتها التي جإو٤ ئليها ال١الم 

. (58)ولِع ما ًخـىزه الرهً

ل الري ًخـىزه  ل بمِجى الخ٘ظحر "ابن ثيمية"      وئذا ُدها لخُُٜم الخأٍو ، ٗخأٍو

ل بمِجى خُٜٜت ال١الم وهرا أن الٜظمان زابخان وأما الٜظم الثالث هى  وجأٍو

ل ُىد اإلاخ٢لمحن،   له وهى الخأٍو ًٗس

ىت جمىّ خمله ُلى  وهى هٜل ال١الم مً اإلاِجى الٌاهس ئلى مِجى آخس مإو٤ لٍٜس

 .(59)اإلاِجى الخُٜٜي

ل ُىد  خُٜٜت ما ًإو٤ ئلُه ال١الم هى ُلى " ابن ثيمية"      وئن ٗان الخأٍو

له  ، ئذ خُٜٜت ما ًإو٤ "ابن ثيمية"الخدُٜٝ ما ًٜى٤ به اإلاخ٢لمىن والري ًٗس

ىٌس في  ئلُه ال١الم ئهما ٌِلمها الِٜل، والِٜل ًىٌس في الىاّٛ الٜوعي الُُٜجي، ٍو

ت  الىف الري هى خحر ًُ هرا الىاّٛ، والخحر ما ًدخمل الـدٚ وال١رب ومِٗس

ٝ الىاّٛ الُُٜجي، والىاّٛ الُُٜجي ًٜى٤  ربه ئهما ج٢ىن ًُ هٍس ئن : ؿدٛه ٟو

ب مً ألابِاق وألاحصاء أما الىف ٌٗاهسه ًىحي مً هللا الٜدًم له أبِاق  اإلاٟس

.  وأحصاء أًلا
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جب أن ٌِلم أن الىبي ؿلى هللا ُلُه وطلم بحن ألصخابه مِاوي الٜسآن ٟما  ٍو

ْيِهْم﴾: بحن لهم أل٘اًه ٜٗىله حِالى
َ
اِض َما ُهّص٤َِ ِئل َن ِللىَّ ﴿ِلُخَبّحِ

َىا . (60)
َ
ي ُْ  َب

َ
ت  ُحجَّ

َ
﴿ال

ُم﴾ 
ُ
َى١ ِْ َوَب

د ٛا٤  خدزىا الرًً ٠اهىا ًٜسئىهىا الٜسآن ": أبو عقذ الرحمن السلمي"ٛو

حرهما بد هللا بً مظِىد ٓو أجهم ٠اهىا ئذا حِلمىا مً الىبي ُؼس آًاث : ِٟثمان ُو

ٗخِلمىا الٜسآن والِلم : لم ًجاوشوها ختى ًخِلمىا ما ٗيها مً الِلم والِمل ٛالىا

. والِمل حمُِا

ٗالِادة جمىّ أن ًٜسأ ٛىما ٟخابا في ًٗ مً الِلم ٠الوب والخظاب وال 

. (61)ٌظدؼسخىه ١ُٗٙ ب١الم هللا حِالى

     ولهرا ٠ان الجزاَ بحن الصخابت في ج٘ظحر الٜسآن ٛلُال وهى وئن ٠ان في الخابِحن 

أٟثر و٠لما ٠ان الِـس اػٖس ٠ان الاحخماَ والائخالٖ والِلم والبُان ُٗه 

. (62)أٟثر

واإلاٜـىد أن الخابِحن جلٜىا الخ٘ظحر ًُ الصخابت ٟما جلٜىا ُنهم ُلم 

.  الظىت وأن ٠اهىا ٛد ًخ٢لمىن في بِم ذل٣ باالطخيبان والاطخدال٤

حن" ابن ثيمية"والاخخالٖ في الخ٘ظحر ُىد  مىه ما مظىده الىٜل ٜٗى : ُلى هُى

ومىه ما ٌِلم بٔحر ذل٣ ئذ الِلم أما هٜل مـدٚ وأما اطخدال٤ مدٜٝ واإلاىٜى٤ 

. (63)أما ًُ اإلاِـىم أو ٓحر اإلاِـىم

      والخالٖ مً حهت الىٜل أن حيع اإلاىٜى٤ طىاء ٠ان ًُ اإلاِـىم أو ٓحر 

ت الصخُذ مىه واللُِٙ، ومىه ما ال ًم١ً  اإلاِـىم ٗمىه ما ًم١ً مِٗس

ت ذل٣ ُٗه ٗال ًُ٘د في الاخخالٖ في لىن ٠لب أصخاب ال١هٙ، وفي البِم  مِٗس

الري كسب به ٛخُل مىسخى مً البٜسة وفي مٜداز طُ٘ىت هىح، وفي اطم الٔالم 

. الري ٛخله الخلس

      ومِلىم أن اإلاىٜى٤ في الخ٘ظحر أٟثره ٠اإلاىٜى٤ في اإلأاشي واإلاالخم ولهرا ٛام 

الخ٘ظحر واإلاالخم واإلأاشي، وبسوي لِع : زالر أمىز لِع لها ئطىاد: ؤلامام أخمد

لها أؿل، ئطىاد ألن الٔالب ُليها اإلاساطُل، ألن أُلم الىاض باإلأاشي أهل اإلادًىت 

زم أهل الؼام زم أهل الِساٚ، ٗأهل اإلادًىت أُلم ألجها ٠اهذ ُىدهم وأهل الؼام 

.   ٠اهىا أهل ٓصو وحهاد، ٢ٗان لهم مً الِلم بالجهاد ما لِع لٔحرهم
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      وأما الخ٘ظحر ٗان أُلم الىاض به أهل م١ت ألجهم أصخاب ابً ُباض، 

ت مً أصخاب ُبد هللا بً مظِىد واإلاساطُل ئذا حِددث  رل٣ أهل ال٢ٗى ٟو

ها وخلذ ًُ اإلاىاهأة ٛـدا أو الاج٘اٚ بٔحر ٛـد ٠اهذ صخُدت ٛوِا، ٗان  هٛس

الىٜل ئما أن ٢ًىن ؿادٛا موابٜا للخبر، وئما أن ٢ًىن ٠اذبا حِمد ؿاخبه 

.  (64)ال١رب أو أخوأ ُٗه، ٗمتى طلم مً ال١رب الِهد ٠ان ؿادٛا

 

: خاثمة

ل دون زبوها بيظٜها         ال ًم١ً أن هخددر ًُ ئػ٢الُت الخ٘ظحر والخأٍو

رهب ال١ثحر مً الباخثحن الِسب  ىا ئلُه في ال٘ـل ألاو٤، ٍو اإلا٘اهُمي الري جوٛس

حرهم  أن اإلاظاهماث ال١ثحرة لِلماء ألاؿى٤ والٜ٘ه والخ٘ظحر والخدًث واللٔت ٓو

حِلذ مً الِسب أو٤ مً وكّ ألاطع الِامت لِلم اإلا٘اهُم واإلاـولخاث، ٟما 

أن احظاَ اللٔت الِسبُت لجمُّ الاؿوالخاث، ئجها لٔت ٟثحرة اإلاسوهت لوُ٘ت 

يها أل٘اي مخخل٘ت دالت  اإلاخازج ٗيها أل٘اي مخباًىت ومثٜ٘ت ومترادٗت ومؼخٜت، ٗو

ُلى مِان مخٜازبت وزبما دلذ ُلى أخىا٤ مخخل٘ت ئال أن هره اإلاسوهت ال جخلى في 

بِم ألاخُان مً الالخباض وألاػ٢ا٤ ألن ألاؿل في ال١الم اخخالٖ ألال٘اي 

باخخالٖ اإلاِاوي وال٘ائدة مً دزاطدىا لليظٝ جددًد مِاوي ألال٘اي وجىكُدها 

ٗال ٌظخِمل اللٍ٘ ئال ُٗما وكّ له، وال ًد٤ ُلى اإلاِجى الىاخد ئال بلٍ٘ واخد، 

رل٣ ألال٘اي ئذا ٠اهذ  همها ٟو ألن اإلاِاوي ئذا ٠اهذ مدددة طهل ػسخها ٗو

موابٜت للمِاوي ؿاز اطخِمالها أدٚ ووكىخها أجم، وألن ألاطاض في البدث هى 

ال١ؼٙ ًُ الخٜائٝ وئن الخُٜٜت ئذا ٟؼ٘ذ ٗبأي لٔت بلٔذ ألاٗهام ٗرل٣ هى 

البُان اإلاولىب، وهي أن الظبب الري مً أحله اخخُج ئلى وكِها ال ًٜخـس ُلى 

ؤلابهام وخده، ألن جثبُذ الاؿوالخاث الِلمُت ًُ٘د الِلماء واإلاخِلمحن ٟما ًُ٘د 

حمهىز الٜساء هرا ما حِلىا جهخم بخددًد اإلاـولخاث الخاؿت باإلػ٢الُت ألن 

ٟثحر مً الاخخالٗاث اإلارهبُت ميؼأها خلى في اطخِما٤ الخدود الخاؿت 

ً وال٘الط٘ت  باإلػ٢الُت ألن ٟثحر مً الاخخالٗاث جإدي ئلى طىء ج٘اهم بحن اإلا١ٍ٘س

ل مى٘را ٗال ًبٜى اإلاِجى خالـا واضخا  . مما ً٘خذ حٔحراث ًجد ٗيها الخأٍو

وهدً الُىم بـدد جهلت ُلمُت وزٜاُٗت ٗباث لصاما ُلُىا أن وعي بهرا 

ىاُد واضخت  الجاهب اللسوزي لخٜام م٘اهُمىا اإلاِاؿسة ُلى أؿى٤ زاسخت ٛو
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مخمحزة ألن جـىزاث الِلم ٟما ال جخ٘ى جـاْ في ؿُٕ لٌُ٘ت و٠ل خ١م ُٜلي 

ت  ت ولِظذ اللٔت ئال جـىز لألػُاء، ٗالِلم واإلاِٗس ًجَز ئلى الٌهىز في ٛىالب لٍٔى

٘ان ُلى اللٔت، لرل٣ ٠ان مً اللسوزي أن ج٢ىن لدًىا ُىاًت بخددًد  جخٛى

ت وخلى  اإلا٘اهُم خاؿت في مجا٤ الِلىم ؤلاوظاهُت ئذ أهىا وؼ٢ى مً ٗىضخى لٍٔى

في وكّ اإلاـولخاث وئذا ٟىذ ٛد ُٓبذ باليظٝ اإلا٘اهُمي ٗمسد ذل٣ ئلى 

اُخٜادي أن هرا البدث أطاض ٠ل بىاء ٗلظ٘ي وخحر وطُلت لإلبداَ ال١٘سي 

اإلاىٌم هى الاج٘اٚ ُلى مِاوي ألال٘اي ووحىه اطخِمالها بالسحَى ئلى الىـىؾ 

التي وزد ٗيها طىاء ٠اهذ هـىؾ ٛدًمت أو هـىؾ خدًثت وبما في ذل٣ اإلاترحمت 

.  ئلى اللٔت الِسبُت
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