خطبة الجمعة لتاريخ 1141/41/41
اآليات الـمحكمات واآليات الـمتشابهات
احلمد هلل الذي أنزل القرءان هدى ورمحة فيه ءايات متشاهبات وأخر حمكمات ،فأنار به بصائر
قوم وجعل قلوب قوم مقفلة ،فمن هداه اهلل فبفضله وفقه ،ومن أضله اهلل فبعدله خذله ،سبحانه
تنزه عن الظلم وما شاء فعل ،وأصلي وأسلم على سيدنا حممد إمام الربرة ،وعلى ءاله الطيبني
ومن على اإليـمان صحبه ،وأشهد أن ال إله اهلل الـمعبود حبق وحده ،وأشهد أن سيدنا حممدا
عبده ورسوله صلوات ريب عليه وعلى كل رسول أرسله.
العلي العظيم القائل يف حمكم كتابه ﴿ هو
أما بعد عباد اهلل فإين أوصيكم ونفسي بتقوى اهلل ّ
الذي أنـزل عليك الكتاب منه ءايات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين
في قـلوبهم زيغ فـيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتـنة وابتغاء تأويله وما يـعلم تأويله إل اهلل
والراسخون في العلم يـقولون ءامنا به كل من عند ربـنا وما يذكر إل أولو اللباب ﴾.1
إخوة اإليـمان ّبني ربَّنا تبارك وتعاىل أ ّن القرءان فيه ءايات حمكمات وفيه ءايات متشاهبات ،فأما
الـمحكمات فهي اليت داللتها على الـمراد واضحة فال حتتمل من التأويل حبسب وضع اللغة إال
وجها واحدا أي معىن واحدا كقوله تعاىل يف القرءان الكريـم ﴿ ولم يكن له كف ًوا أحد (﴾ )٩٥
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3
بأم الكتاب
وقوله تعاىل ﴿ليس كمثله شىء﴾ وقد مسى اهلل تبارك وتعاىل اآليات الـمحكمات ّ

ترد إليه اآليات الـمتشاهبات ،وأغلب ءايات القرءان حمكمة.
أي ّأم القرءان ألهنا األصل الذي ّ

وأما اآليات الـمتشاهبة فهي اليت مل تتضح داللتها أي أ ّن داللتها على الـمراد غري واضحة وحتتمل
حبسب وضع اللغة العربية أوجها أي أكثر من معىن وحيتاج لـمعرفة الـمعىن الـمراد منها إىل نظر
أهل النظر والفهم الذين هلم دراية بالنصوص الشرعية ومعانيها وهلم دراية بلغة العرب فال ختفى

عليهم الـمعاين إذ ليس لكل إنسان يقرأ القرءان أن يفسره ،ومثال ذلك قوله تعاىل ﴿الرحمن
على العرش استـوى ( 4﴾)٩فإن كلمة (استوى) يف لغة العرب حتتمل مخسة عشر معىن فاحتيج
إىل نظر العلماء لـمعرفة الـمراد منها يف هذه اآلية.

وألهل السنة إخوة اإليـمان يف تأويل الـمتشابه مسلكان كل منهما صحيح ،مسلك أكثر السلف
وهم أهل القرون الثالثة األوىل فإهنم يؤولون الـمتشاهبات تأويال إاماليا بردها إىل اآليات
الـمحكمات وذلك باإليـمان هبا واعتقاد أن هلا معىن يليق جبالل اهلل وعظمته بال تعيني معىن وال
يفسروها على الظاهر الـمتبادر منها ،فإذا مسعوا قول اهلل تعاىل ﴿الرحمن على العرش استـوى
ردوه إىل اآلية الـمحكمة كقوله تعاىل ﴿ليس كمثله شىء﴾ وعلموا أ ّن الـمعىن الظاهر أي
(ُّ ﴾)٩

الـمتبادر إىل الذهن من قوله تعاىل ﴿الرحمن على العرش استـوى ( ﴾)٩وهو االستقرار أو
اجللوس ليس مرادا وال هو معىن اآلية لكونه من صفات الـمخلوقات فهو خمالف لآلية الـمحكمة

﴿ليس كمثله شىء﴾ فأ َّولوها تأويال إاماليا فقالوا استوى استواء يليق به ليس جلوسا وال
استقرارا وال يشبه أية صفة من صفات الـمخلوقني ،وذلك كما قال اإلمام الشافعي رضي اهلل عنه
 :ءامنت بـما جاء عن اهلل على مراد اهلل وبـما جاء عن رسول اهلل على مراد رسول اهلل اهـ
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يعين رضي اهلل عنه ال على ما قد تذهب إليه األوهام والظنون من الـمعاين احلسية اجلسمية اليت
ال جتوز يف حق اهلل.
والـمسلك الثاين مسلك اخللف فهم يؤولوهنا تفصيال بتعيني معان هلا مما تقتضيه لغة العرب وال
حيملوهنا على ظواهرها أيضا موافقني للسلف يف ذلك.
فالسلف واخللف متفقان على عدم احلمل على الظاهر ففي ءاية ﴿الرحمن على العرش استـوى
( ﴾)٩اليت مثلنا هبا قال السلف أي أكثرهم استوى بال كيف أي استواء يليق جبالل اهلل وعظمته
ال على الـمعىن الذي يكون من صفات الـمخلوقات أي ال على معىن اجللوس أو االستقرار أو
علو الـمكان ،وأما أهل الـمسلك الثاين فقالوا استوى أي قهر وحفظ وأبقى لكون قهر من معاين
ّ
استوى يف لغة العرب ولكون هذا الـمعىن موافقا لآلية الـمحكمة ﴿ليس كمثله شىء﴾ ولقوله

تعاىل ﴿وهو القاهر فوق عباده (.5﴾)۱٨
ويقول بعض أهل الزيغ إ ّن التأويل ممنوع وإ ّن السلف ما استعملوه وهذا كالم باطل ومردود كيف
وقد جاء يف الصحيح عن سيد الكونني صلى اهلل عليه وسلم أنه قدم له ابن عباس وضوءه أي
ماء الوضوء فقال صلى اهلل عليه وسلم "من فعل هذا ؟" فقال قلت أنا يا رسول اهلل فقال

"اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل" اهـ ولو كان التأويل حمظورا مطلقا لكان هذا دعاء عليه
ال له.
بل إن منع التأويل يؤدي إىل ضرب القرءان بعضه ببعض فلو أخذ ءاخذ بظاهر اآلية ﴿وهو
معكم أين ما كنتم ( ﴾)٤فاعتقد أن اهلل مع كل واحد بذاته أو اعتقد أن اهلل تعاىل متحيز يف
كل مكان وأخذ بظاهر اآلية ﴿الرحمن على العرش استـوى ( ﴾)٩فاعتقد أن اهلل جالس على
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ألدى هذا إىل تناقض ألن معناه على الظاهر أن اهلل يف جهة فوق على العرش وأنه مع
العرش ّ
كل واحد بذاته يف كل اجلهات ومنها جهة حتت يف األرض فيقع التناقض وحاشا أن يكون يف
القرءان تناقض فقد قال اهلل تعاىل ﴿أفال يتدبرون القرءان ولو كان من عند غير اهلل لوجدوا
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االستواء بالقهر أو قال له معىن يليق باهلل ونفى عن اهلل الـمكان واجللوس واالستقرار على العرش
و ّأول قوله تعاىل ﴿وهو معكم أين ما كنتم ( ﴾)٤بالعلم أي أنه حميط بكم علما لكان يف ذلك
سالمة وجناة لكونه موافقا لآلية الـمحكمة ﴿ليس كمثله شىء﴾.

وماذا يقول من يـمنع التأويل يف قوله تعاىل إخبارا عن سيدنا إبراهيم عليه السالم ﴿إني ذاهب
إلى ربي سيهدين ( 7﴾)٥٥وكان إبراهيم عليه السالم ذاهبا إىل فلسطني هل يقول بزعمه إ ّن اهلل

يسكن فلسطني أم سيؤول هذه اآلية ليوافق اآلية الـمحكمة ﴿ليس كمثله شىء﴾ وغريها من
اآليات الـمحكمات ومراد سيدنا إبراهيم إخوة اإليـمان بقوله إين ذاهب إىل ريب أي إىل حيث
أمرين ريب.
فيا أخي الـمسلم إن سـمعت وقرأت ءاية يف القرءان ظاهرها خمالف لآليات الـمحكمات فال
تتسرعن إن مل تكن مسعت تفسريها ممن هو أهل لذلك وقل هلا معىن يليق باهلل وردها إىل اآليات
الـمحكمات وال تأخذ بظاهرها الذي قد يتبادر معناه إىل ذهنك مما يوهم تشبيه اهلل خبلقه.
ورضي اهلل عن السيد أمحد الرفاعي الكبري القائل "صونوا عقائدكم من التـمسك بظاهر ما

تشابه من القرءان والسنة فإن ذلك من أصول الكفر" اهـ
هذا وأستغفر اهلل يل ولكم.
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الخطبة الثانية
إ َّن احل ْمد هلل َنمده ونستعينه ونستـ ْهديه ون ْشكره ،ونعوذ باهلل م ْن شرور أنْـفسنا وسيِّئات أ ْعمالنا،
السالم على سيِّدنا حممد الصادق
ضل ْل فال هادي له ،و َّ
الصالة و َّ
من يـ ْهد اهلل فال مض َّل له ومن ي ْ
الو ْعد األمني وعلى إ ْخوانه النَّبيِّني وامل ْرسلني .ورضي اهلل ع ْن أ َّمهات الْم ْؤمنني وءال البـْيت
الراشدين أيب بكْر وعمر وعثْمان وعل ٍّي وعن األئ َّمة امل ْهتدين أيب حنيفة
الطَّاهرين وعن اخللفاء َّ
الصاحلني أ َّما بـ ْعد عباد اهلل أوصيك ْم ونـ ْفسي بتـ ْقوى اهلل
ومالك والشافع ِّي وأ ْمحد وعن األ ْولياء و َّ
العل ِّي العظيم فٱتـَّقوه.
السالم على نبيِّه الكرمي فقال ﴿إن اهلل
ٱعلموا أ َّن اهلل أمرك ْم بأ ْمر عظيم ،أمرك ْم ب َّ
الصالة و َّ
وْ
يما ( ﴾)٦٥سورة
ومالئكته يصلون على النبي يا أيـها الذين ءامنوا صلوا عليه وسلموا تسل ً
األ ْحزاب .اللَّه َّم ص ِّل على سيِّدنا حممد وعلى ءال سيدنا حممد كما صلَّْيت على سيدنا إبراهيم
وعلى ءال سيدنا إبراهيم وبارْك على سيدنا حممد وعلى ءال سيدنا حممد كما بارْكت على سيدنا

إبراهيم وعلى ءال سيدنا إبراهيم إنَّك محي ٌد َمي ٌد ،يقول اهلل تعاىل ﴿يا أيها الناس ٱتـقوا ربكم إن
زلزلة الساعة شىء عظيم ( )١يـوم تـرونـها تذهل كل مرضع ٍة عما أرضعت وتضع كل ذات

حم ٍل حملها وتـرى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب اهلل شديد ( .﴾)٢سورة
ب لنا دعاءنا فٱ ْغفر اللَّه َّم لنا ذنوبـنا وإ ْسرافنا يف أ ْمرنا اللَّه َّم ٱ ْغف ْر
ْ
احل ِّج .اللَّه َّم إنَّا دع ْوناك ف ْ
ٱستج ْ

ل ْلم ْؤمنني والْم ْؤمنات األ ْحياء مْنـه ْم واأل ْموات ربَّنا ءاتنا يف ُّ
الدنْيا حسنةً ويف اآلخرة حسنةً وقنا
ٱستـ ْر ع ْوراتنا وءام ْن رْوعاتنا
عذاب النَّار اللَّه َّم ْ
ٱجع ْلنا هدا ًة م ْهتدين غْيـر ضالِّني وال مضلِّني اللَّه َّم ْ
ي رمحات اهلل علْيه عنَّا خْيـًرا.
وٱ ْكفنا ما أَهَّنا وقنا شَّر ما نـتخ َّوف اللَّه َّم ٱ ْجز َّ
الشْيخ عْبد اهلل اهلرر َّ
عباد اهلل إ َّن اهلل يأْمر بالع ْدل واإل ْحسان وإيتاء ذي الق ْرَب ويـْنهى عن الف ْحشاء واملْنكر والبـ ْغي،
ٱستـ ْغفروه يـ ْغف ْر لك ْم وٱتـَّقوه
يعظك ْم لعلَّك ْم تذ َّكرون .اذْكروا اهلل العظيم يثْبك ْم وٱ ْشكروه يزْدك ْم ،و ْ
الصالة.
َْيع ْل لك ْم من أ ْمرك ْم خمْر ًجا ،وأقم َّ

