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زايرة67 :

احملكم واملتشابه يف القرآن

لكل من احملكم واملتشابه معىن يف أصل اللغة ،ومعىن يف عرف الشرع؛ أما احملكم لغة ،فإن مادة "حكم" تدور على معىن
الصرف واملنع ،ومنه (حكمة اللجام) للحديدة اليت متنع الفرس من االضطراب واجلموح ،ومنه حكم احلاكم؛ ألنه منع للظامل
من وضع يده على حق غريه ،ومنه احلكيم؛ ألنه مينع نفسه من اتباع هواها وارتكاب ما ال يليق.
إحكاما إذا أخذت على يده ،قال جرير:
ويرجع إىل هذا املعىن قوهلم :أحكمته
ً
موا ُ
أحكِ ُ
س َفهَاء َُك ْ
حنِي َف َة ْ
أَبَنِي َ
م

خ ُ
م أَ ْ
ن أَ ْغ َ
اف َعلَ ْي ُك ُ
إِنِي أَ َ
ضبَا

ومنه اإلحكام مبعىن اإلتقان؛ ألنه منع للشيء من اخللل واخلطأ ،يقال :بناء حمكم؛ أي متني ،ال وهن فيه وال خلل.
وأما املتشابه ،فمعناه يف أصل اللغة أن يكون أحد الشيئني مشاهبًا لآلخر ،وملا كان من شأن املتشاهبني تعذر التمييز بينهما،

أطلق هذا االسم على كل ما ال يهتدي اإلنسان إىل حقيقة املراد منه ،من ابب إطالق اسم السبب على املسبب ،ومما جاء
شابَهَ عَلَْيـنَا}[ ، ]1ومما جرى على هذا الوجه قوهلم :اشتبه عليه األمر.
فيه التشابه مبعىن تعذر التمييز قوله تعاىل{ :إِ َّن الْبَـ َق َر تَ َ
وأما معىن احملكم واملتشابه يف عرف الشريعة ،فقد اختلفت فيه آراء أهل العلم مذاهب ،وال نطيل البحث إبيراد األقوال
الضعيفة ومناقشتها ،وإمنا نعمد إىل قولني مشهورين بني أهل العلم ،وننظر يف أدلتهما ،فنعلم أيهما أوفق حلكمة الشريعة،
َّ ِ
ات ُه َّن أ ُُّم ال ِ
ْكتَ ِ
ين ِيف قُـلُوهبِِ ْم َزيْ ٌغ فَـيَـتَّبِ ُعو َن َما تَ َ
ش ِاهبَ ٌ
اب َوأُ َخ ُر ُمتَ َ
ت ُْحم َك َم ٌ
وأقرب إىل فهم قوله تعاىلِ { :مْنهُ آ ََاي ٌ
شابَهَ
ات فَأ ََّما الذ َ
الر ِ
ِِ
ِمْنهُ ابْتِغَ ِ ِ ِ
َم ََتْ ِويلَهُ إَِّال َّ
اس ُخو َن ِيف الْعِل ِْم يَـ ُقولُو َن آ ََمنَّا بِ ِه ُكلٌّ ِم ْن ِعْن ِد َربِنَا َوَما يَ َّذ َّك ُر إَِّال أُولُو
اَّللُ َو َّ
اء الْفْتـنَة َوابْتغَ َ
َ
اء ََتْ ِويله َوَما يَـ ْعل ُ
ْاألَلْبَ ِ
اب}[.]2
وأول القولني أن احملكم :ما اتضحت داللته ،واملتشابه :ما استأثر هللا بعلمه ،وهذا مذهب من يؤمنون ابملتشابه ،ويفوضون
العلم به إىل هللا تعاىل ،وهبذا مسوا "مفوضة" ،وينسب هذا املذهب إىل مجهور السلفِ ،
واملفوضة يتفقون على صرف األلفاظ
يف املتشابه عن معانيها املعروفة عند العرب ،وهم بعد هذا فريقان :فريق ال يتعرضون إىل املعىن املراد ولو بوجه جممل ،وفريق
الر ْْحَ ُن َعلَى ال َْع ْر ِ
استَـ َوى} [طه ،]5 :والوجه يف قوله تعاىل:
قد يعينون نوع اجملاز؛ كأن حيملوا االستواء يف قوله تعاىلَّ { :
ش ْ
ك ذُو ا ْجلََال ِل َو ِْ
اإل ْك َر ِام} [الرْحن ]27 :على أنه صفة من صفات هللا؛ ولكنهم ِ
يفوضون معىن هذه الصفة
{ َويَـ ْبـ َقى َو ْجهُ َربِ َ
إىل هللا تعاىل ،وهذا ما ينسب إىل األشعري وأكثر السلف.
واثين القولني املشهورين أن احملكم ما اتضحت داللته ،واملتشابه ما كان خفي الداللة ،وهؤالء يؤولون املتشابه على ما ترتضيه
أفهامهم من املعاين ،فيخرج من اخلفاء إىل وضوح ،وهلذا مسوا "مؤولة" ،والتأويل إما حبمل األلفاظ على احلذف أو اجملاز
املفرد ،وإما حبملها على طريقة التمثيل.
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الر ِ
َم ََْت ِويلَهُ إَِّال َّ
اس ُخو َن ِيف
اَّللُ َو َّ
واختالف اجلمهور يف معىن املتشابه هبذين القولني ،اقتضاه اختالفهم يف معىن قولهَ { :وَما يَـ ْعل ُ
الْعِل ِْم يَـ ُقولُو َن آ ََمنَّا بِ ِه ُكلٌّ ِم ْن ِعْن ِد َربِنَا}.
الر ِ
اس ُخو َن ِيف الْعِل ِْم} مبتدأ ،ومجلة {يَـ ُقولُو َن آ ََمنَّا بِ ِه} خرب عنه ،ومفاد هذا الوجه من
فاملفوضة يقولون :إن قوله تعاىلَ { :و َّ
الر ِ
اس ُخو َن ِيف الْعِل ِْم}
{و َّ
اإلعراب أن الراسخني يف العلم ال يعلمون َتويل املتشابه من اآلايت؛ واملؤولة يقولون :إن قوله َ
معطوف على اسم اجلاللة عطف املفرد على املفرد ،وقوله {يَـ ُقولُو َن آ ََمنَّا بِ ِه} استئناف مبني حلال الراسخني يف العلم،
ومقتضى هذا الوجه من اإلعراب أن الراسخني يف العلم يعلمون َتويل املتشابه ،ويقولون مع التأويل له :آمنا به ،كل من

احملكم واملتشابه من عند ربنا.
ولننظ ُْر يف هذين املذهبني من جهة اآلية أوالً ،مث من جهة األدلة اخلارجة عن اآلية اثنيًا.
الر ِ
اس ُخو َن ِيف الْعِل ِْم} وقع
{و َّ
أما من جهة ما تدل عليه اآلية ،فقد قال أصحاب مذهب التفويض :الظاهر أن قوله تعاىل َ
َّ ِ
ين ِيف قُـلُوهبِِ ْم َزيْ ٌغ} ،ويكون معىن اآلية :وأما الراسخون يف العلم ،فيقولون
معادالً حلال الزائغني املشار إليه بقوله{ :فَأ ََّما الذ َ
آمنا به ،ومل ِ
أيت يف اآلية على هذا الوجه الظاهر يف املعادلة ،مبالغة يف رفع شأن الراسخني يف العلم ،حيث مل يسلك هبم
مسلك املعادلة اللفظية ألولئك الزائغني.
مذكورا يف النظم؛ بل قد يكون حمذوفًا اكتفاء مبا يدل عليه من القرائن اللفظية
وأجاب املؤولة أبن املعادل ال يلزم أن يكون
ً
َّ ِ
ين ِيف قُـلُوهبِِ ْم َزيْ ٌغ} حمذوف ،وتقديره :وأما الذين يف قلوهبم هدى
أو احلالية ،فيصح أن يقال :إن املعادل لقوله{ :فَأ ََّما الذ َ
وطمأنينة ،فال يتبعون ما تشابه منه ليفتنوا به الناس ،ويؤولوه على حسب أهوائهم.
ضا :إن قوله تعاىل {يَـ ُقولُو َن آ ََمنَّا بِ ِه} ينبئ أن الراسخني ال يعلمون َتويله؛ إذ لو كانوا ممن يعلم َتويله مل يكن
وقال املفوضة أي ً

إخبارا عن إمياهنم ابملتشابه ،مع عدم
هلذا القول فائدة ،إذ ال غرابة يف اإلميان مبا ظهر معناه ،وإمنا تكون له فائدة حيث يكون ً

فهمهم للمراد منه.

وجياب عن هذا أبن قوهلم آمنا به ،إحياء إىل أن إمياهن م به هو الذي دعاهم إىل أن يسلكوا يف َتويله الطريقة الالئقة به ،ويف
ذلك تعريض أبن من اتبعوا املتشابه ابتغاء الفتنة ،وَتولوه على ما يوافق أهواءهم ليسوا مبؤمنني[.]3
وقال املؤولة :إن وصف أهل العلم يف اآلية ابلرسوخ يقتضي أن يكون احلكم املسند إليهم مما حيصل بطريق الرسوخ يف العلم،
فيكون احلكم املثبت هلم هو العلم ابملتشابه ،ال جمرد قوهلم آمنا به ،فإن هذا القول ال ميتاز به الراسخون يف العلم؛ بل
يستوي فيه الراسخون يف ال علم وغري الراسخني ،قال ابن عطية" :تسميتهم راسخني تقتضي أهنم يعلمون أكثر من احملكم
الذي يستوي يف علمه مجيع من يفهم كالم العرب ،ويف أي شيء هو رسوخهم إذا مل يعلموا إال ما يعلمه اجلميع ،وما الرسوخ
يف العلم إال املعرفة بتصاريف الكالم بقرحية معدة".
وأجاب أنصار م ذهب املفوضة أبن فائدة وصفهم ابلرسوخ يف العلم املبالغة يف قصر علم َتويل املتشابه على هللا تعاىل؛ ألنه
مفهوما
إذا قيل :إن الراسخني يف العلم ال يعلمونه ،وذلك مفاد قوله{ :يَـ ُقولُو َن آ ََمنَّا بِ ِه} ،كان عدم علم غريهم بتأويله
ً

ابألوىل.

وأما االستدالل أبمور خارجة عن مدلول اآلية ،فريجع إىل ثالثة وجوه :القراءات ،واآلاثر ،وحكمة التشريع.
أما القراءات فقد استدل املفوضة مبا رواه احل اكم يف مستدركه أن ابن عباس كان يقرأ( :وما يعلم َتويله إال هللا ويقول
الراسخون يف العلم آمنا به) ،وهذه القراءة تدل على أن الواو يف قوله( :والراسخون يف العلم) لالستئناف؛ ال لعطف

This file was downloaded from QuranicThought.com

الراسخني على اسم اجلاللة ،وجييب املؤولة أبن هذه الرواية ال تثبت هبا القراءة ،وإن أنزلناها منزلة خرب اآلحاد ،فهي ال تزيد
على إفادة أن ابن عباس يرى أن املتشابه مما استأثر هللا بعلمه ،وقد اختلفت الرواية يف هذا عن ابن عباس ،ومما حكي عنه
أنه قال بعد تالوة اآلية" :أان ممن يعلم َتويله".
الر ِ
اس ُخو َن ِيف الْعِل ِْم
{و َّ
َّ
ومتسك أنصار مذهب املفوضة بقراءة الوقف على اسم اجلاللة ،مث استئناف القراءة بقوله تعاىلَ :
يَـ ُقولُو َن آ ََمنَّا بِ ِه} ،والوقف على اسم اجلاللة شاهد أبن العلم ابملتشابه مما استأثر هللا به ،وليس ملخلوق عليه من سبيل.
وْحَل بعض أنصار مذهب التأويل قراءة الوقف على أن املراد من املتشابه ألفاظ استعملت يف ٍ
معان ليس للبشر قابلية
َ
لفهمها ابلكنه ،ويراد إفهامها هلم بوجه جممل؛ كالنصوص الواردة يف بعض أحوال يوم القيامة.

صبِيغ بن عسيل جاء من البصرة إىل املدينة يف زمن عمر بن اخلطاب رضي هللا
وأما االستدالل من جهة اآلاثر ،فقد روي أن َ
ضراب موجعًا ،مث أرجعه إىل البصرة ،وكتب إىل
عنه ،وأخذ يسأل الناس عن متشابه القرآن وعن أشياء ،فأحضره عمر وضربه ً

أيب موسى األشعري أن مينع الناس من خمالطته ،ولو كان املتشابه مما يعلمه الراسخون يف العلم ،وال أرسخ يف علم الشريعة من
الصحابة ،لرتك صبيغ لِ َمن ُجييبه عن َتويل ما يسأل عنه من املتشابه.
اسرتشادا؛ بل كان يورد املتشاهبات تعنتًا ،فإمنا عاقبه عمر لسوء
وقد جياب عن هذا أبن صبيغًا مل يكن يسأل عن املتشابه
ً
حذرا من أن يفنت أبسئلته قلوب العامة.
قصده ،ومنع الناس من خمالطته ً
وأما االستدالل من جهة حكمة التشريع ،فقد قال أصحاب طريقة ال تأويل :يبعد أن خياطب هللا تعاىل عباده مبا ال سبيل
َّ

ألحد من اخللق إىل معرفته ،وأجاب املفوضة أبن ورود مثل هذا اخلطاب يكفي يف حكمته ابتالء العبد بتلقي كلمات من

مقرا ابلعجز عن الوصول إىل املراد منها.
الشارع ال يعلم املراد منها ،ليظهر فضله يف اإلميان هبا ،وتفويض أمرها إىل هللاًّ ،
وخيتلف ِ
املفوضة يف ضبط أنواع املتشابه ،فابن حزم  -وهو من أصحاب هذا املذهب  -خيص املتشابه ابحلروف واألقسام
الواردة يف أوائل السور ،فقال يف كتاب "اإلحكام"" :واملتشابه ال يوجد يف شيء من الشرائع إال ابإلضافة إىل من جهل دون
من علم ،وهو يف ال قرآن ،وهو الذي هنينا عن اتباع َتويله وعن طلبه ،وأمران ابإلميان به مجلة ،وليس هو يف القرآن إال
ُّحى * َواللَّْي ِل إِذَا َس َجى} [الضحى ]2 - 1 :وقولهَ { :والْ َف ْج ِر * َولَيَ ٍ
ال َع ْش ٍر}
لألقسام اليت يف السور ،كقوله تعاىلَ { :والض َ
[الفجر ]2 - 1 :واحلروف املقطعة يف أوائل السور ،وكل ما عدا هذا من القرآن ،فهو حمكم".
واملعروف بني أهل العلم ،أن السلف يعدون يف املتشابه ألفاظًا واردة يف اآلايت واألحاديث ،تدل مبقتضى استعماهلا العريب
{الر ْْحَ ُن عَلَى ال َْع ْر ِ
استَـ َوى} [طه.]5 :
على صفات أو أفعال يستحيل إضافتها إليه تعاىل ،حنو قوله تعاىلَّ :
ش ْ
ومن املفوضة أبو إسحاق الشاطيب ،غري أنه قسم املتشابه إىل حقيقي وإضايف ،وأراد من احلقيقي ما ال سبيل إىل فهم املراد

منه ،وأراد من اإلضايف ما اشتبه معناه الحتياجه إىل مراعاة دليل آخر ،وقال" :فإذا تقصى اجملتهد أدلة الشريعة ،وجد فيها ما
يبني معناه ،والتشابه ابملعىن احلقيقي قليل جدًّا ،وابملعىن اإلضايف كثري" ،وليس من شك يف أن هناك آايت كثرية وأحاديث قد
يعدها بعضهم من قبيل املتشابه ،وينبغي إخراجها من دائرة االختالف ،حيث إنه ميكن فهمها على وجه صحيح ال كلفة فيه،
ونضرب املثل هلذا آايت أو أحاديث تشتمل على ألفاظ عرف يف كالم العرب استعماهلا يف ٍ
معان على وجه الكناية أو اجملاز،

وصح ْحلها على هذه املعاين املعروفة يف االستعمال؛ كقوله تعاىل{ :بل ي َد ُاه مْبسوطَتَ ِ
اء}[ ،]4فإن ْحل
ف يَ َ
ان يُـْن ِف ُق َكْي َ
شُ
َْ َ َ ُ
اآلية على معىن اجلود واضح ال شبهة فيه.
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وخيرج عن موضع االختالف آايت األحكام؛ إذ ليس ألحد أن يقول يف آية أو حديث يرجع إىل التشريع :إن هذا من قبيل
ما استأثر هللا بعلمه.
وخنتار بعد هذا أن يف القرآن آايت متشاهبات؛ أ ي غري واضحة الداللة ،فإما أن تصل إليها أفهام الراسخني يف العلم بعد
النظر ،وإما أن تصل إليها أفهام بعض منهم دون بعض ،وفهمها إما أن يكون على وجه مفصل ،وإما أن يكون على وجه
جممل حتصل به فائدة للمخاطب ،وإن مل يصل إىل كنه املراد منه؛ كاآلايت واألحاديث الواردة يف بعض أحوال يوم القيامة،
أما أن خياطب هللا عباده بكالم يستأثر بعلمه ،وال يفهم منه أحد ماذا أريد منه ولو بطريق اإلمجال ،فذلك ما نراه بعي ًدا ،ومل
تقم أدلة تلجئنا إىل اعتقاد وجوده.

ال يظهر للمتشابه على مذهب املفوضة فائدة سوى ابتالء العبد بتالوة كلمات تعلو عن فهمه ،ولكنه يتيقن أهنا حق،
مقرا ابلعجز عن الوصول إىل معناها ،وذلك دليل قوة اإلميان.
ويفوض أمرها إىل هللاًّ ،

وأما على مذهب املؤولة فله فوائد متعددة ،منها أن وجود املتشابه يف الشريعة جيعل يف الوصول إىل املراد صعوبة ومشقة،

وذلك موجب لزايدة الثواب عند هللا ،ومنها أن وجود املتشابه يدعو اإلنسان إىل الرجوع إىل األدلة النظرية ،فيصل إىل
احلقائق من طرق االستدالل ،ويتخلص من أسر التقليد ،ومنها أن البحث عن املراد من املتشابه يعلم اإلنسان طرق التأويل
مشريا إىل هذا الوجه" :إمنا كان املتشابه يف القرآن؛ ألنه ابعث على
ووجوه ترجيح بعض هذه الطرق على بعض ،قال الطييب ً
تعلم علم االستدالل ،ذلك أن معرفة املتشابه متوقفة على معرفة االستدالل ،فتتوجه الرغبات إليه".

ويذكرون يف فوائد ورود املتشابه أن القرآن دعوة للخواص والعوام ،وطبائع العوام تنبو يف أكثر األمر عن إدراك احلقائق،
كإثبات موج ود ليس جبسم وال متحيز وال مشار إليه ،وقد يسبق إىل ذهنه أن هذا عدم ونفي ،فيقع يف التعطيل ،فكان من
األصلح أن خياطبوا أبلفاظ يتبادر إىل أذهاهنم منها ما يتخيلونه ،وذلك هو املتشابه ،ويوضع جبانب هذا ما هو حق صريح
يدل على أن املراد غري ما سبق إىل أذهاهنم ،وهذا الوجه من حكمة ورود املتشابه ظاهر فيما كان من قبيل الصفات
وحنوها.

[ ]1البقرة – اآلية .70
[ ]2آل عمران – اآلية .7
[ ]3والفرق بني التأويل الذي يعلمه الراسخون يف العلم ،والتأويل الذي يبتغيه الزائغون أن األول يقوم على الدليل،
والثاين يقوم على اهلوى؛ ابتغاء الفتنة.
[ ]4املائدة – اآلية .64
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