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 احملكم واملتشابه القرآن بني

 بقلم: الدكتور أمحد أديب أمحد

 

 ؟ُمَتَشاِبٌهأم  ُمحَكٌمهل القرآُن الكريُم 

 

ِح:: فيه وال شُُُبََة وال كشُُكاَو  ويف اال ُُ ال َلَلَخفال ، البالَغ اإلتقاَن يعين ِةَغلُّيف ال اإلحكاُم

ُُطبِ  منُه اُدَرُماْل َفر:ما ُعيكوُن ُمْحَكًما  ُُُ ، ألنطُه اا واحًدًَْجَو كالَّ أويل:من التط ُلِمحَتال َيفََو ، بالض  واض

   ، ال حيتاُج كىل بياٍن آخَر ليوضَِّحُهاللِةالدط

ي كىل يؤدِّقد ا ممَّ ثر،أكأو  ني:يَئبني َش ُلماُث، وهو التطمن الشُطَبهِ  أخوٌذَمَف أمطا االشُِتَباُُ يف اللُّغةِ 

ُُط ويف   عليِه َسَبَتْلاَنعين أنط األمَر ، عليِه األمُر َهَبَتاشُُْفإذا قلنا: ، يف االلتباس: ُع، وُيوِقِةواحلرَي كِّالش

فَو ،  واألممطُة ع( والرطسوُوعزط وجلط  اهلُلمبعرَفِتِه والدطاللِة عليه  َرأَثَتما اْس اًَاِبَشَتُماال ُ الِح:: يكوُن  

  الُُمَحَكم:كىل  ُِدَِّرِب كىل بياٍن حتاُجَيو ،جٍهمن َو أكثَر ُلِمحَتَي ،اللِةالدط واض : غرُي

 وهناَك عدطُة وجوٍُ البدط من مناَقَشِتَا:

 :ٌمحَكُم القرآِنالوجُه األوَُّل: كلُّ 

ُُُد به ْت تعاىل: عاَلر ِكَتاٌب ُأْحِكَملقوله ، فيِه خلٍل وجوِد وعدَموكتقاَنَا،  ِهألفاِظ كحكاَم ونقصُ

   آَياُتُه ُثمط ُفصَِّلْت ِمن لَُّدْن َحِكيٍم َخِبرٍي

 

 ُمتشاِبٌه: القرآِنالوجُه الثَّاني: كلُّ 

ُُُد به ُُاِب ِهآياِت أنط ونقص ِّ يف احلقِّ ٌةََمتش اللَُّه َنزطَو تعاىل: ع ، لقولهواهلدايِة واإلعجاز: دق:والص

ًََأْحَسَن اْلَحِديِث ِكَتاًب    ا مطَثاِنَيا مَُّتَشاِب

 

 وبعُضُه ُمتشاِبٌه: ٌمحَكُم القرآِنالوجُه الثَّالُث: بعُض 

أمطا يَا، ف ، ال التباَسُهَل األمِّ نزلِةهي مَبو، الكتاِب  ُلهي أ َةَمحَكُماْل اآلياِت أنط ونقصُُد به 

ُُابَُةُماْل اآلياُت ُُُّعفا ِ  تشُ ُُاَبُه علل الضُ َتاَب ِمْنُه آَياٌت ُهَو الَِّذَي َأنَزَو َعَلْيَك اْلِكلقوله تعاىل: ع، َفَتَتشُ
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َ:ْم َزْيٌغ َفَيتطِبُعوَن َما َتَش ََاٌت َفَأمطا الَِّذيَن يف ُقُلوِب اَبَه ِمْنُه اْبِتَغا  ُُُُُُمُّْحَكَماٌت ُهنط ُأمُّ اْلِكَتاِب َوُأَخُر ُمَتَشاِب

َيُقوُلوَن آَمنطا ِبِه ُكلٌّ مِّْن ِعنِد َربَِّنا  ُخوَن ِفي اْلِعْلم:َُُُغا  َتْأو:يِلِه َوَما َيْعَلُم َتْأو:يَلُه ك:الَّ الّلُه َوالرطاِسَُنِة َواْبِتُاْلِفْت

 ى َدفقد اهَت الواض : م:حَكُمكىل اْل َهاِبتشُماْل دطن َرَمَف ، َباِبَُوَما َيذطكَُّر ك:الَّ ُأْوُلوْا األْل

َُُكْمتشُُاِبِه قوله تعاىل: عُمومثاٌو علل اْل  ، ك:َلٌه َواِحٌد ُقْل ك:نطَما َأَنا َبشٌَُُر مِّْثُلُكْم ُيوَحل ك:َليط َأنطَما ك:َل

سُُُُُوَو اللَِّه َوَخاَتَم رَِّجاِلُكْم َوَلِكن رطمطا َكاَن ُمَحمطٌد َأَبا َأَحٍد مِّن حَكم:: عُمويقاِبُلُه قوله تعاىل كمثاٍو علل اْل

ََُة ذكَرْت أن رسُُوَو اهلِل ع   َبُم ، فاآليُة اْلاالنطِبيِّنَي َوَكاَن اللَُّه ِبُكلِّ شَُُْيٍ  َعِليًم شٌَُُر ِمثُلنا، أمطا تشُُاِب

 ُه ريطُة حقيقًة َلُمحَكَمُة فأكََّدْت أنطه ع   ليَس أًبا ألحٍد كْذ ليَسِت الصِّفاُت البشاآليُة اْل

 يف القرآن: الكريم: هو كعجاٌز ِبَحدِّ ذاِتِه، ألنط العرَب كانوا َمشَوريَن ِهتشاِبُمواْل م:َكْحُماْل وَدُرُوكنط 

، والتطصوير: وي :لوالتط واإلشارِةواالسُتعارِة   ِةناَيوالِك از:َجَماْلوما َيلَحُق ذلَك من ، البيان: سُن: وُح بالبالغِة

َُُتِماًل  الكريُم القرآُنفجاَ   ُُُّعراُ  والُبلغاُ ، وهو ُمعِجُز  ٍزإعجاكلِّ هذا بعلل ُمشُُ يفوُق ما جاَ  به الشُُ

 َعجًزا باللَّفِظ  عنل بعَد أن كاَنَمُمْحَكم: فَيعوَد ُمعِجًزا باْلُمَتَشاِبِه الذي ُيَردُّ كىل اْلُمْحَكم:، وَعْجُز اْلاْل

لينا عل بالسطري: يف األرض: عن النطظر: يف القرآن:، ألنط اإلماَم الصطادَق وِمن أمثلِة ذلَك أنطُه تعاىل َكنط

ََا َأحني سُُُُِئَل عن قوله تعاىل: عسُُُالُمُه  َُْم ُقُلوٌب َيْعِقُلوَن ِب ْو آَذاٌن َأَفَلْم َيسُُُِرُيوا ِفي اْلَأْرض: َفَتُكوَن َل

ََا ال َتْعَمل اْلَأْبَصاُر وَ  ََا َفإ:نط : عَمعَناُُ علينا سالُمُه قاَو ، َلِكن َتْعَمل اْلُقُلوُب الَِّتي ِفي الصُُّدور:َيسَُْمُعوَن ِب

 أَفَلْم َينُظُروا يف القرآن:  

َُما احلسُن: واحلسُني:    اإلمامني كما أنط اهلَل َعزط َوَجلط كنطل عن التِّني: َويف َقَسِمِه: ععلينا سُُالُم

حممطد ع   لنطيبِّ ا ، وعن سيِّدنا َوُطور: ِسيِننَيهرا  ع(  يف َقَسِمِه: عفاطمة الزطسيِّدتنا  ، وعن َوالزطْيُتون:

  َوَهَذا اْلَبَلِد اأَلِمني:يف َقَسِمِه: ع

 ، فالصِّراُط َما الصَِّراَط امُلسَتِقياهِدَنكما أنط االستعاراِت يف القرآن: كثريٌة نذكُر منَا قوله تعاىل: ع

َُنا كنايٌة عن الدِّين:، والتطأويُل يف الصَِّراِط هو ال َّريُق اْللغًة اسٌم لل َّريق:، وهو   وُك كىل اجَلنطِة َمسلَه

كما أنطُه تعاىل شُُبطَه األرَض يف االافاض: بالِفرا،:، والسُُطَماَ  يف االرتفا(: بالبناِ  يف قوله تعاىل: 

   ا َوالسطَما  ِبَنا الَِّذي َجَعَل َلُكُم اأَلْرَض ِفَراًشع

استعارٌة عجيبٌة   َحتطل َيَتَبيطَن َلُكُم اْلَخْيُ  اأَلْبَيُض ِمَن اْلَخْيِ  اأَلْسَوِد ِمَن اْلَفْجر:ويف قوله تعاىل: ع

 ُتبيُِّن بياَض الصطباِح: من سواِد اللَّيل:، فاخَلي ان: هنا للَمَجاز: 
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َأمطا الَِّذيَن آَمُنوْا : عَفِهقوِلاملتشُُُاِبِه يف  ُمْعِجز: احملكم: وَعْجز:كىل  ِهتعاىل يف كتاِب اهلُل وقد أشُُُاَر

َ:ْم ُُطُه اْلَحقُّ ِمن رطبِّ ُُه، وَفَيْعَلُموَن َأن ُِ وَأَقرُّوا ب مل   ألنطَم َعَرفوا أنط القرآَن الكريَم ُمحَكٌم وآَمُنوا مُبْعِجز:

ُُُمتشَيشَتِبْه عليَم الَعْجُز الظَّاهُر باآلياِت اْل رآَن الكريَم وها كىل َأْ ِلَا، وآَمنوا أنط القاِبَاِت ألنطَم َردُُُُّ

َأمطا الَِّذيَن َوُمْعِجز: والَعْجز: كالَّ أنطُه ُمْعِجٌز باحَلقيقِة، وبَذا أدَركوا أنطُه ُمعِجٌز كمياًنا وتسليًما، عوكْن َبَدا باْل

ُُِلُّ ِبِه َََذا َمَثاًل ُيض َِْدي ِبِه َكِثرًيَكِثرًي َكَفُروْا َفَيُقوُلوَن َماَذا َأَراَد اللَُّه ِب ُُِِقنيَ  اا َوَي ُُِلُّ ِبِه ك:الَّ اْلَفاس   َوَما ُيض

َُُتَبَه عليَم: األمُر حنَي َرَأوا اْل َُُاِبَه، وأنَكُروا أن يكوَن الَعْجُز َعنَي اْلألنطُه قد اشُُ ْعِجز: من ناحيِة ُمُمَتشُُ

ٌه!! كَمن عِجز: بقوِلَم: كنط القرآَن ُمتشاِبُمَن اْلاجلوهر:، فقاَدهم هذا كىل الشطِك والرطيِب لُيثِبتوا العجَز دو

قط َك احَلَرعَمن َت علينا سُُالُمُه:ادق اإلمام الصُُط ُهعليَم ما قاَل دِّويكفي للرطقالوا: كنط الرطسُُوَو َبشٌَُُر!! 

ًَا شَُ َتَكًما ابُتِلَي بعبادِة الباطل: ُمْحُم ِة احملكم: واملتشابِه يف ِلَقِضيط ، وهذا هو الوجُه القرآنيُّ التطو يفيُّاب

 فكر:نا العلويِّ 

 

قِّ لقوو: تشاِبِه، نؤكُِّد علل االستقامِة يف عقيدِة احلُموباالنتقاو: كىل الوجِه التطوحيديِّ للُمْحَكم: واْل

ُُبيِه ُيوِجُب الُكاإلمام: علي عم : أمري املؤمنني  وحيِد ببعض: لتطا ُب كلُّوجطَتلط، وال َيعكثباُت بعض: التطشُ

ِّفاِت األمساِ  ونط َمن أثبَت بعَض ك؛ ومعنل هذا القوو: لِّ النطفي دوَن الُك هيطٍة للحقِّ كماواألفعاو: الصُُ

راِد عن كماهيطٍة احلقِّ، فالتطوحيُد الكامُل ال َيتحقَُّق باإلفواألفعاو: الصِّفاِت األمساِ  وكأنطما أثبَت مجيَع 

ِّفاألمساِ  وبعض:  ألمساِ  ادوَن البعض: اآلخر:، كنطما َيَتَحقَُّق التطوحيُد باإلفراِد عن كلِّ واألفعاو: اِت الصُُ

ِه، اإلمام: علي عم : عال كخالَ  مع التطشبيأمري املؤمنني بعَد كثباِت الوجوِد، لقوو: واألفعاو: الصِّفاِت و

وال َنفَي مع كثباِت الصِّفاِت، وال َتجريَد كالَّ باسُِتْقَصاِ  النطفي كلِِّه ؛ أي: َمن شبطَه اهلَل قلِقِه مل َيُكْن   

ًُُا يف ِعَباَدِتِه، وَمن َأْثَبَت  َُُِفاِت أمساَ  وُمْخِلصُ ُُحاِب الوأفعاَو  ُ في الَعَدِميِّ نطالتطجلِّي مل يكْن من أ ُ

ع يٍل، وهذا باإلثباِت واإلفراِد دوَن َتشبيٍه وال َت اْلِمُيزاَناَم ُتطوحيَد كالَّ َمن أقُُ ُلَغ الُُ ُمنِكريَن، وَلن َيْباْل

، واحٌد ُبا واآل: عأن (عاملسُُُُي  النطيبِّ سُُُُيدنا ال َيَتَحقَُّق كال بالتطجريِد الكامل:، وهو يتحقَُّق يف قوو: 

فالوقوُف عنَد العبارِة األوىل اشُتباٌُ وتشُبيٌه يؤدي كىل الشِّرِك، واستكماُو     ،الكلِّ َنِم أعظُم هَو ولكْن

 العبارِة الثطانيِة كحكاٌم وجتريٌد يؤدي كىل اإلخال : والتطوحيِد 

ََادًة ُقل: الّلِه تشُُابَاِت قوله تعاىل: عُمومن أمثلِة اآلياِت اْل َ:يٌد ِبْيِني شَُُُقْل َأيُّ شَُُْيٍ  َأْكَبُر شَُُ

ُُ  عزط وجلط ل القرآُن اهلَل مط ، َفَسَوَبْيَنُكْم والعدم:،  اإلنكار: حَلدِّ قاًطاُيِ  كثباًتا للوجوِد وكسُُُُُ باسُُم: الشط
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ُُطيئيطِة يف قوله تعاىل باآلي ثم َن تطوهُّم:،باْل العَدم: أهُل َيْحَتجط لئالَّ ٍُُع آخَر عن الش : ِةحكَمُماْل ِةزطَهُه يف موض

 الرِّضا وو: اإلمام:َمجاز: لق ، ألنط اسَُُم الشطُُُي  ال يقُع علل احلقِّ كالَّ علل سبيل: الْ  ْيٌ ُُ َلْيَس َكِمْثِلِه َشع

 احلقِّ للع ُي َلُق عقد علينا سُُالُمُه:َخْلٌق ، وقوِلِه  فَو شَُُيٍ  اسُُُم عليِه َوَقَع ما كلُّع علينا سُُالُمُه:

 سُُبيل: علل ال والتطقليِد، َمَجاز:اْل سُبيل:  علل ذلَك وكلُّ والشُُطيِ ، الذطاِتو واجلسُُم: اجلوهر: اسُمُ  تعاىل

 والتطجريِد   التطوحيِد

 الَقوَو هذا نطك: ُقْلَنا له!! الَعَدم: باِب يف َدَخَل يِ ُالشط َمُُ اس عنه نفينا كذا: قامٌللنا قاَو  فإْن

 يف جوُزَي واألعراَض، فالواألفعاَو  الصُُِّفاِتاألمساَ  و عنه َوَننفي الوجوِد يف َنعتقُد ألنطنا ُيلز:ُمنا ال

 لَعَرُضوا َعَرٌض، ألنطه أوجٍه ِةَُخمس من عٌفَُض فيه يُ ُوالشط ٌم،ُجس أو يٌ ُُ ش له: ُيقاَو أن احلقيقِة

  ِبَنفِسِه يقوُم ال

ُُيٌ  هو: قالوا وكْن ُُادق اإلمام: بقوو: عليَم نردُّ َمخلوقٌة!! األشُُياِ  وكلُّ أَزِليٌّ ش ا علين الص

  األشياِ   ُمَدبَِّر َجَحُدوا َمن َمقوَلُة هذُِع سالُمُه:

ليت زَعَمت االقاملِة: ع فاُتُه عنُي ذاِتِه !! وعلل السُّنطِة اْلُمقصَِّرِة وهذا َردُّ واضٌُ  علل الشِّيعِة  

كما يف   !! فَل َنْجَعُل ِلَذاِت احَلقِّ َيًداتعاىل اهلِل اُتَفَا  ُُُِوِنَكِل ٌةَمحَكُم فاِتالصُُِّ آياُتبقوهلا: ع

َُُابَاِت: عاآلياِت اْل َبْل َيَداُُ ، وع ا َقْبضَُُُتُه َيْوَم اْلِقَياَمِة َوالسُُطماَواُت َمْ و:يطاٌت ِبَيِميِنِهَواأَلْرُض َجِميًعُمَتش

عاليمنُي  نا سالُمُه:عليُمحَكم: بعَد االسُتعانِة بقوو: اإلمام: الصُطادق:   تشُابَه كىل الْ ُم ، أم َنًردُّ اْلَمْبسُُوَطَتان: 

ِّفاِت لقولِه تعاىل       اليُُد، واليُُد القُدرُة والقوطُة ، ونعلُم أنط احلقط تعُاىل منزطٌُ عن مجيع: األمسُاِ  والصُُ

   وَلْد، َوَلْم َيُكن لَُّه ُكُفًوا َأَحٌدُقْل ُهَو اهلُل َأَحٌد، اهلُل الصطَمُد، َلْم َيِلْد َوَلْم ُيُمحَكم:: عاْل

 

ُُاِبَه كىل ُم: كنط القرآَن ُمحَكٌم ومتشاِبٌه، وحنُن نردُّ اْلالنُّصرييِّ واخلال ُة يف فكرنا العلويِّ تشُُُ

َ:ِه، أمطا َربُّ القرآن: فقد ُيبدي الْ اْل يل: كثباِت  علل َسبُمحكَمُمتشُاِبَه والْ ُمْحَكم:، وُنؤمُن مُبحَكِمِه وُمَتشَُاِب

ًَا خالًصا عن اْل  حكم: ُمتشاِبِه واْلُمالوجوِد، ولكنطُه يف احلقيقِة ُمنزطٌُ تنزي
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