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Abstract:
The Mohkam and Mutashabeh is a renowned terminology of the
Quranic Sciences and commentators of the Holy Quran
described it in details, according to root words of Mohkam, it
means Stopping and perfecting the things, this basic meaning
can be seen in all the types and variations of this word. On the
other hand we have the word Mutashabeh which root meaning is
complication and unclearness. If we discuss both of the words as
a terminology of the Quranic sciences, we can define Mohkam as
“one which define itself without any other thing” or “one which
has no need to be defined by something else” and Mutashabeh is
“one which can’t define itself and need to be explained by
someone else.” We will move on to discuss both terms in Holy
Quran as a terminology to describe its multiple variations in the
Holy Quran, its types and further we will discuss that why the
Holy Quran contains both terms, in other words, we can say
which are the logics and reasons of including Mutashabeh
verses in the Holy Quran. In addition, we will mention the point
of views of various renowned commentators and fields experts
which give us a clear and sound concept about both of the terms.
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مسيت اللجام َح َكمة الدابة؛ ألهنا متنعها عن ركوب رأسها( ،)1ومسي احلاكم حاكما ملنعه الظامل من
الظلم( ،)2ومسيت احلِكمة حكمة؛ ألهنا متنع من اجلهل ،وملنعها النفس عن هواها ،واحلكيم :املتقن
لألمور(.)3وتقول :أحكمت الشيئ ،أي أتقنته(.)4
ب .تعريف املتشابه يف اللغة:
املتشابه لغة مأخوذ من الشبه والشبه ،وهو يدل على تشابه الشيئ وتشاكله لوان
ووصفا ...واملشبهات من األمور :املشكالت ،واشتبه األمر إذا اختلط ،واشتبه األمران إذا
()5
أشكال
اثنيا :تعريف احملكم واملتشابه يف االصطالح:
للمحكم واملتشابه إطالقان :عام وخاص:

أ .إطالق العام للمحكم واملتشابه:

احملكم :هو البني الواضح الذي ال يفتقر يف بيان معناه إىل غريه ،وذلك لوضوح مفرداته

وإتقان تركيبه.
()6
وقيل :إن احملكم :هو ما استقل بنفسه يف الداللة على معناه من غري التباس وشبهة

املتشابه :يقال لكل ما غمض ودق ،أو ما ال يستقل بنفسه إال برده إىل غريه ،فهو

حيتاج يف فهم املراد منه إىل تفكر وأتمل ،إذ أنه حمتمل ملعاين كثرية وخمتلفة.

()7

ب .إطالق اخلاص للمحكم واملتشابه:
اختلفت أقوال العلماء وتنوعت عباراهتم يف حتديد معىن احملكم واملتشابه الذي وردت به
َّ ِ
ك
َنزَل َعلَْي َ
ي أَ
بعض اآلايت القرآنية واألحاديث النبوية ،وبصورة أخص قوله تعاىلُ " :ه َو الذ َ
الْ ِكتَاب ِمْنهُ آايت حْحم َكمات ُه َّن أُحم الْ ِكتَ ِ
ُخُر ُمتَ َش ِاِبَات ()8إخل
اب َوأ َ
َ
َ
َ
ونكتفي هنا بذكر قول اإلمام الشافعي رمحه هللا لكونه جامعا ومناسبا لعنوان مبحثنا،
وهو كما قال" :إن احملكم هو الواضح املعىن الظاهر الداللة ،إما ابعتبار نفسه أو ابعتبار غريه،
()9
واملتشابه ما ال يتضح معناه ،أو ال تظهر داللته ال ابعتبار نفسه وال ابعتبار غريه"
اثلثا :احملكم واملتشابه يف القرآن الكرمي:
وصف هللا عز وجل يف بعض املواضع أبن القرآن كله حمكم ،كما وصفه يف بعض
املواضع أبنه كله متشابه ،ويف موضع جعل منه ما هو حمكم ومنه ما هو متشابه.
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واحلق أن القرآن الكرمي كله حمكم ابعتبار ،وكله متشابه ابعتبار ،وبعضه حمكم وبعضه
متشابه ابعتبار اثلث .وعلى هذا فينبغي أن يعرف اإلحكام والتشابه الذي يعمه ،واإلحكام
()10
والتشابه الذي خيص بعضه.
أما ااا اإلحكا ااام الا ااذي يعما ااه ،فها ااو كما ااا قا ااال هللا تعا اااىل " :الَا اار كِتَا اااب أ ِ
ُحك َما ا ْ
ات آ َايتُا ااهُ
ْ
ِ ٍ ِ ٍ ()11
ُُثَّ فُ ِ
ت ِمن لَّ ُد ْن َحكيم َخبري
صلَ ْ
أخرج اإلمام الطربي بسنده احلسن عن قتادة قوله يف تفسري اآلية" :أحكمها هللا من
()12
الباطل ُث فصلها بعلمه ،فبني حالله وحرامه ،وطاعته ومعصيته".
وقال الطربي رمحه هللا عند تفسريه لآلية ..." :معناه :أحكم هللا آايته من الدخل واخللل والباطل،
ُث فصالها ابألماار والنهااي .وذلااك أن "إحكااام الشاايئ" إصااالحه وإتقانااه ،و"إحكااام آايت القاارآن"
إحكامها من خلل يكون فيها ،أو ابطل يقدر ذو زيغ أن يطعن فيها من قبلاه )13(".وهاو مساتنبط
ِ ٍ ِ ٍ ()14
ِِ ِ
اطل ِمن بَا ْ ِ
ني يَ َديْ ِه َوَال ِم ْن َخْل ِف ِه تَن ِزيل ِم ْن َحكيم َمحيد
من قول هللا تعاىلَ " :ال ََيْتيه الْبَ ُ
ونقل اإلمام القرطيب عن قتادة قوله يف تفسري اآلية" :أي جعلت حمكمة كلها ،ال خلل
()15
فيها وال ابطل".
ِ ِ ()16
ت الْ ِكتَ ِ
احلَكيم
اب ْ
وقال هللا تعاىل " :تِْل َ
آاي ُ
ك َ
فالقرآن الكرمي كله حمكم مبعىن أنه متقن مصون من الباطل والفساد ،حمفوظ من
التحريف والتبديل ،صدق يف أخباره ،حق يف أحكامه ،عدل يف أوامره ونواهيه ،ال تناقض فيه وال
اختالف ،وال تعارض فيه وال تضاد ،ليس فيه عبث وال هزل ،قال شيخ اإلسالم" :فإحكام
()17
الكالم إتقانه بتمييز الصدق من الكذب يف أخباره ،ومتييز الرشد من الغي يف أوامره".
احل ِد ِ
يث
وأما التشابه الذي يعم القرآن فمذكور يف مثل قوله تعاىلَّ " :
اَّللُ ناََّزَل أ ْ
َح َس َن َْ
ِ ()18
ِ
ِ
كتَ اااب حمتَ َشاِباا َّمثَاينَ
أخرج اإلمام الطربي بسنده الصحيح عن جماهد قوله" :كِتَ اااب حمتَ َش ِاِباا َّمثَ ِاينَ" قال" :يف
()20
القرآن كله"( ،)19يعين القرآن كله متشابه مثاين
احل ِد ِ
يث كِتَ اااب
وأخرج الطربي أيضا بسنده احلسن عن قتادة قولهَّ " :
اَّللُ نَاَّزَل أ ْ
َح َس َن َْ
()21
حمتَ َش ِاِباا" اآلية تشبه اآلية ،واحلرف يشبه احلرف".
وقال البغوي" :يشبه بعضه بعضا يف احلسن ،ويصدق بعضه بعضا ليس فيه تناقض وال
()22
اختالف".
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فالتشابه الذي يعم القرآن هو متاثل الكالم وتناسبه ،حبيث يصدق بعضه بعضا ،فإذا
أمر أبمر مل َيمر بنقيضه يف موضع آخر ،بل َيمر به أو بنظريه أو مبلزوماته ،وإذا هنى عن شيئ مل
َيمر به يف موضع آخر ،بل ينهى عنه أو عن نظريه أو عن ملزوماته – إذا مل يكن هناك نسخ –
ومثله يقال يف األخبار والقصص.
وهذا التشابه الذي يعم القرآن هو ضد االختالف املنفي عنه يف قوله تعاىل " :ولو كان
من عند غري هللا لوجدوا فيه اختالفا كثريا"( )23وهلذا كان القول املضاد للقرآن موصوفا ابالختالف
واالضطراب كما قال تعاىل يف وصف قول املشركني:
()24
((إنكم لفي قول خمتلف .يُؤفك عنه من أُفك))
وهذا التشابه العام ال ينايف اإلحكام العام بل هو مصدق له ،فالكالم املتقن يصدق
()25
بعضه بعضا ،ويشبه بعضه بعضا يف احلق والصدق والعدل.
وأما وصف بعض القرآن ابإلحكام والبعض اآلخر ابلتشابه فهو مذكور يف قول هللا
تعاىل " :منه آايت حمكمات هن أم الكتاب وأخر متشاِبات"
فاملراد ِبذا اإلحكام والتشابه ما تقرر يف التعريف االصطالحي للمحكم واملتشابه.
واإلحكام اخلاص ضد التشابه اخلاص.
رابعا :هل الراسخون يف العلم يعلمون أتويل املتشابه ؟
ذهب اجلمهور من الصحابة والتابعني وغريهم من علماء اإلسالم إىل أن املتشابه ال يعلم
أتويله إال هللا ،وهو مما استأثر هللا بعلمه فال يعلم أتويله أحد غريه )26(.ويرى مجاعة من أهل العلم
()27
أن الراسخني يف العلم يعلمون أتويل املتشابه.
ومنشأ اخلالف يف هذه املسألة يعود إىل اخلالف بني العلماء يف الوقف الذي يف آية آل
الر ِاس ُخو َن ِيف الْعِْل ِم يَا ُقولُو َن َآمنَّا بِِه ُكلٌّ ِم ْن
عمران وهو قول هللا تعاىلَ " :وَما يَا ْعلَ ُم َأتْ ِويلَهُ إِالَّ اَّللُ َو َّ
ِع ِ
ند َربِنَا" وللعلماء فيه قوالن:
القول األول :الوقف على لفظ اجلاللة ((إال هللا)) ومت الكالم عنده ،وما بعده
الر ِاس ُخو َن ِيف الْعِْل ِم" مبتدأ و " يَا ُقولُو َن َآمنَّا بِِه" خربه ،وهو
مستأنف ،ويكون قوله تعاىلَ " :و َّ
()28
مذهب اجلمهور القائلني أبن املتشابه ال يعلمه إال هللا تبارك وتعاىل.
قال شيخ اإلسالم رمحه هللا" :والوقف عند لفظ اجلاللة عليه أدلة كثرية ،وعليه أصحاب
()29
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ومجهور التابعني ومجاهري األمة".
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القول الثاين :عدم الوقف ،بل عطف الراسخني يف العلم على لفظ اجلاللة ،وعلى هذا يكون
قوله تعاىل(( :يقولون)) حاال ،معناه :أن أتويل املتشابه يعلمه هللا ويعلمه الراسخون يف العلم
()30
قائلني آمنا به .وذكر ابن كثري رمحه هللا أنه ذهب إىل ذلك كثري من املفسرين وأهل األصول.
التحقيق يف هذه املسألة:
عند التأمل وإمعان النظر يف معىن التأويل وإطالقه عند السلف الصاحل ينحل هذا
اإلشكال ويزول اخلالف ،وميكن أن جيمع بني القولني ،وهو أن لفظ التأويل يف اصطالح السلف
يطلق على معنيني :ومها:
األول :أتويل مبعىن العاقبة واحلقيقة اليت يؤول إليها األمر ،فإن أريد ابلتأويل هذا املعىن،
فالوقف على لفظ اجلاللة ،واملتشابه ال يعلمه إال هللا ،مبعىن ال يعلم حقيقته اليت هو عليها إال هللا،
وذلك كأمساء هللا تعاىل وصفاته ،وحقائق اليوم اآلخر من البعث والنشور والصراط وامليزان ،ونعيم
اجلنة وعذاب النار ،وكذلك أحوال الربزخ من اإلقعاد والسؤال والتضييق وحنو ذلك.
قال شيخ اإلسالم" :وأما التأويل الذي اختص هللا به فحقيقة علمه وقدرته ومسعه
()31
وبصره؟ قيل :هذا هو التأويل الذي ال يعلمه إال هللا"
الثاين :أتويل مبعىن التفسري والتوضيح والتعبري عن الشيئ ،فكل من قال :إنه يعلم
التأويل أو الراسخني يف العلم يعلمون التأويل فقصده :التفسري وفهم املعىن ،وعلى هذا فيكون
الر ِاس ُخو َن ِيف الْعِْل ِم ،واملتشابه هو ما خيفى على بعض الناس ،فيعلمه
الوقف على قوله تعاىلَ " :و َّ
الراسخون يف العلم مع إمياهنم الكامل أبنه من عند هللا كاآلايت احملكمات متاما ،ومع كون أتويلهم
متفقا مع النصوص البينات والواضحات ال منحرفا أو منصرفا إىل ما خيالف هدي القرآن وعقيدة
التوحيد وشريعة اإلسالم ومبادئ منهج أهل السنة واجلماعة يف التفسري ويف العقيدة ،وقد جاء
وصف هؤالء الراسخني يف العلم يف آية أخرى مبا يؤكد التزامهم ابإلميان ابهلل وخشيته وهي قوله
()32
اَّللَ ِم ْن ِعبَ ِادهِ الْ ُعلَ َماء"
تعاىل" :إََِّّنَا خيَْ َشى َّ
وعلل احلافظ ابن كثري علم الراسخني يف العلم أتويل املتشابه بقوله" :ألهنم يعلمون
ويفهمون ما خوطبوا به ِبذا االعتبار وإن مل حييطوا علما حبقائق األشياء على كنه ما هي
()33
عليه".
ويضاف إىل ذلك أن مجيع القرآن حمكمه ومتشاِبه معلوم املعىن ،ومل يقل أحد من
السلف :إن يف القرآن آايت ال يعرف أحد معناها ،بل هذا القول جيب القطع أبنه خطأ ،كيف
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ِ
ك ُمبَ َارك لِيَ َّدباَُّروا
َنزلْنَاهُ إِلَْي َ
وهللا تعاىل أمران بتدبر القرآن مطلقا ،كما قال هللا تعاىل" :كتَاب أ َ
آايتِِه"( ،)34وهذا يعم اآلايت احملكمات واآلايت املتشاِبات ،وما ال يعقل له معىن ال يتدبر ،وقال
َ
()35
عز وجل" :أَفَ َال يَاتَ َدباَُّرو َن الْ ُقْرآ َن"  ،ومل يستثن شيئا منه هنى عن تدبره ،والتدبر بدون الفهم
ممتنع ،وهللا ورسوله صلى هللا عليه وسلم إَّنا ذم من اتبع املتشابه ابتغاء الفتنة وابتغاء أتويله ،وفسره
عن جهل وسفه وهوى ليتخذ منه حجة ملذهبه الباطل ،فأما من تدبر احملكم واملتشابه كما أمره
()36
هللا وطلب فهمه ومعرفة معناه فلم يذمه هللا بل أمر بذلك ومدح عليه.
قال شيخ اإلسالم" :وعلى هذا فالراسخون يف العلم يعلمون أتويل هذا املتشابه الذي
()37
هو تفسريه ،وأما التأويل الذي هو احلقيقة املوجودة يف اخلارج فتلك ال يعلمها إال هللا".
فاهلل عز وجل نفى العلم بتأويل املتشابه ومل ينف العلم مبعناه وتفسريه ،وهذا هو فصل
()38
اخلطاب بني املتنازعني يف هذه املسألة.
خامسا :أنواع املتشابه:
من خالل دراستنا موضوع املتشابه من انحية تعريفه ،وحكم أتويله يتبني أن املتشابه
على نوعني ،ومها:
النوع األول:
متشابه حقيقي ،ال سبيل إىل إدراك حقيقته وال طريق إىل معرفة كنهه كأمر الروح
والساعة مما استأثر هللا بعلمه وتفرد مبعرفته ،فهذا ال يتعاطى علمه أحد ال ابن عباس رضي هللا
عنه وال غريه ،فمن قال :إن الراسخني يف العلم ال يعلمون املتشابه فإَّنا أراد هذا النوع.
وال شك أن يف القرآن أشياء ال يعلمها إال هللا كحقيقة الروح؛ ألن هللا تعاىل يقول" :
وح ِم ْن أ َْم ِر َرِب"( ،)39وكمفتاح الغيب اليت نص على أهنا ال يعلمها إال
ك َع ِن الحر ِ
َويَ ْسأَلُونَ َ
وح قُ ِل الحر ُ
ندهُ َم َفاتِح الْغَْي ِ
ب الَ ياَ ْعلَ ُم َها إِالَّ ُه َو"( ،)40وكنعيم اجلنة ،كقوله تعاىل " :فَ َال تَا ْعلَ ُم
هو ،بقولهَ " :و ِع َ
ُ
ٍ ()41
ُخ ِف َي َهلُم ِمن قُاَّرةِ أ َْع ُني"
نَا ْفس َّما أ ْ
وهذا النوع من املتشابه غالبا ما يستدل له آبية آل عمران ،وأن الوقف عند لفظ
اجلاللة.
النوع الثاين:
أسباب

متشابه إضايف أو نسيب؛ ألنه يرجع إىل الناظر ال إىل األمر يف نفسه ،وهذا االشتباه له
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أسباب االشتباه النسيب:
 .1تقصري الناظر يف البحث والنظر.
 .2اتباعه للهوى وابتغاؤه الفتنة وزيغه عن احلق.
وإذا تؤمل هذا النوع وجد أن املنسوخ واجململ والظاهر والعام واملطلق قبل معرفة مبيناهتا داخل
()42
فيه.
قال شيخ اإلسالم" :واملنسوخ يدخل فيه – يف اصطالح السلف العام – كل ظاهر ترك
ظاهره ملعارض راجح كتخصيص العام وتقييد املطلق ،فإن هذا متشابه؛ ألنه حيتمل معنيني،
()43
ويدخل فيه اجململ فإنه متشابه ،وإحكامه رفع ما يتوهم فيه املعىن الذي ليس مبراده".
وهذا النوع يعلمه العلماء الراسخون يف العلم وإن كان قد خيفى على كثري من الناس،
وهو نسيب؛ ألنه قد يتشابه عند هذا ما ال يتشابه عند غريه ،كما أن املالئكة يعلمون من أخبار
()44
الغيب ما يكون متشاِبا عند بين آدم.
ويشهد هلذا ما ورد يف احلديث عن النيب صلى هللا عليه وسلم أنه قال" :احلالل بني
()45
واحلرام بني ،وبينهما مشتبهات ال يعلمها كثري من الناس".
موقف املفسر من احملكم واملتشابه:
قد تقدم أن املتشابه نوعان :حقيقي وهذا ال يعلم حقيقته إال هللا تبارك وتعاىل ،وإضايف
وهذا يعلمه العلماء الراسخون يف العلم .ومبا أن املتشابه مما أنزله هللا تعاىل ألسباب وحكم يعلمها
عز وجل ،جيب على كل من يعتقد بنزول القرآن الكرمي من عند هللا عز وجل" :أن يؤمن
ابلكتاب كله حمكمه ومتشاِبه ،أما املتشابه احلقيقي فيؤمن به ويفوض العلم حبقيقته إىل هللا تعاىل،
وال خيوض يف ابتغاء أتويله ،فإن هللا تعاىل حجب علم أتويله عن األانم ،واخلوض فيه من ذرائع
الفتنة واحلرية واالضطراب.
أما املتشابه اإلضايف فالواجب اإلميان ابلنص يف اجلملة حىت يتبني معناه ويتضح مدلوله،
وذلك ابلتدبر فيه ومتابعة النظر ،أو برده إىل احملكمات من النصوص ،فإن النصوص يفسر
بعضها بعضا ،ويصدق بعضها بعضا؛ فإهنا كلها من عند هللا فال اختالف فيه وال تناقض ،وإَّنا
االختالف والتناقض فيما كان من عند غريه ،أو برده إىل أهل العلم واإلميان الراسخني يف
()46
العلم".
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قال هللا تعاىل(( :ولو ردوه إىل الرسول وإىل أويل األمر منكم لعلمه الذين يستنبطونه
()48
منهم)) ( ،)47وقال تعاىل " :فَاسأَلُواْ أَهل ِ
الذ ْك ِر إِن ُكنتُ ْم الَ تَا ْعلَ ُمو َن"
ْ َْ
قال اإلمام الشاطيب رمحه هللا" :إن وجد يف الشريعة جممل ،أو مبهم املعىن؛ أو ما ال
يفهم ،فال يصح أن يكلف مبقتضاه؛ ألنه تكليف ابحملال ،وطلب ما ال ينال ،وإَّنا يظهر هذا
ُخُر ُمتَ َش ِاِبَات" ،وملا بني هللا تعاىل أن يف القرآن
اإلمجال يف املتشابه الذي قال هللا تعاىل فيهَ " :وأ َ
متشاِبا ،بني أيضا أنه ليس فيه تكليف إال اإلميان به على املعىن املراد منه ،ال على ما يفهم
َّ ِ
ين يف قُالُوِبِِ ْم َزيْغ فَايَاتَّبِ ُعو َن َما تَ َشابَهَ ِمْنهُ" ...إىل قوله:
املكلف منه؛ فقد قال هللا تعاىل " :فَأ ََّما الذ َ
ِ ِ ِ ِ ()49
" ُكلٌّ م ْن عند َربنَا"
وضح العالمة ابن القيم رمحه هللا منهج أهل السنة واجلماعة يف احملكم واملتشابه ،وطريقة
من خالفهم يف هذا الباب بقوله" :إن هللا سبحانه قسم األدلة السمعية إىل قسمني :حمكم
ومتشابه ،وجعل احملكم أصال للمتشابه وأما له يرد إليه .فما خالف ظاهر احملكم فهو متشابه يرد
إىل احملكم ،وقد اتفق املسلمون على هذا ،فإن احملكم هو األصل واملتشابه مردود إليه ،وأصحاب
هذا القانون" ( )50جعلوا أصل احملكم ما يدعونه من العقليات ،وجعلوا القرآن كله مردودا إليه ،فما
خالفه فهو متشابه ،وما وافقه فهو احملكم ،ومل يبق عند أهل القانون( )51يف القرآن حمكم يرد إليه
()52
املتشابه وال هو أم الكتاب وأصله".
واتباع املتشابه – حقيقيا كان أو إضايف ونسبيا مل يظهر معناه – ابتغاء الفتنة ،وإاثرة
الشكوك والشبهات وبث العقائد الفاسدة وعدم رده إىل احملكم من اآلايت املوضحة هلذا التشابه
من أبرز مسات أهل الزيغ املنحرفني عن طريق احلق كما أنه يعد من أكرب عوامل االحنراف يف جمال
التفسري؛ إذ ما من فرقة من الفرق املنسوبة إىل اإلسالم إال وقد اتبعت املتشابه من اآلايت ملعارضة
احملكمات ،وإثبات ما اعتقدوه من املعتقدات الباطلة.
كان بعض السلف كأب أمامة وقتادة وغريمها يفسر قوله تعاىل" :فَايَاتَّبِ ُعو َن َما تَ َشابَهَ ِمْنهُ"
()53
ابخلوارج وأهل البدع.
ومن ابب العربة بعموم اللفظ ال خبصوص السبب نستطيع أن نقول إن هللا تعاىل عىن
بذلك كل مبتدع يف دينه بدعة خمالفة ملا ابتعث به رسوله حممد صلى هللا عليه وسلم بتأويل يتأوله
من بعض آي القرآن احملتملة التأويالت وإن كان هللا قد أحكم بيان ذلك إما يف كتابه وإما على
()54
لسانه رسوله صلى هللا عليه وسلم
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قال أبو جعفر الطربي يف تفسري اآلية" :وهذه اآلية وإن كانت نزلت فيمن ذكران أهنا
نزلت فيه من أهل الشرك ،فإنه معىن ِبا كل مبتدع يف دين هللا بدعة فمال قلبه إليها ،أتويال منه
لبعض متشابه آي القرآنُ ،ث حاج به وجادل به أهل احلق ،وعدل عن الواضح من أدلة آيه
احملكمات ،إرادة منه بذلك اللبس على أهل احلق من املؤمنني ،وطلبا لعلم أتويل ما تشابه عليه
من ذلك ،كائنا من كان ،وأي أصناف املبتدعة كان من أهل النصرانية كان أو اليهودية أو
()55
اجملوسية ،أو كان سبئيا ،أو حروراي ،أو قدراي ،أو جهميا"...
وأخرج اإلمام أبو عبد هللا العكربي بسنده عن محاد بن زيد أنه قال" :مسعت أيوب –
()56
السختياين – يقول( :ما أعلم أحدا من أهل األهواء إال خياصم ابملتشابه)"
وقد حذر رسول هللا صلى هللا عليه وسلم من اتباع املتشابه وأهله كما أمر ابإلميان
ابملتشابه ورده إىل أهل العلم ،جاء يف احلديث يف الصحيح الذي روته أم املؤمنني عائشة رضي هللا
َّ ِ
ك الْ ِكتَ ِ
َنزَل َعلَْي َ
اب مْنهُ
ي أَ
َ
عنها قالت" :تال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم هذه اآلية " ُه َو الذ َ
َّ ِ
ِ
ِ
ِِ
آايت حْحم َكمات ُه َّن أُمح الْ ِكتَ ِ
اب َوأ َ
ين يف قُالُوِب ْم َزيْغ فَايَاتَّبِ ُعو َن َما تَ َشابَهَ مْنهُ
َ
ُخُر ُمتَ َشاِبَات فَأ ََّما الذ َ
َ
الر ِاسخو َن ِيف الْعِْل ِم يا ُقولُو َن آمنَّا بِِه ُكلٌّ ِمن ِعندِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ابْتغَاء الْفْتانَة َوابْتغَاء َأتْ ِويله َوَما يَا ْعلَ ُم َأتْ ِويلَهُ إالَّ اَّللُ َو َّ ُ
ْ
َ
َ
ربِنَا وما ي َّذ َّكر إِالَّ أُولُواْ األلْب ِ
اب"( ،)57قالت :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم" :فإذا رأيت
َ
ْ
َ ََ َ ُ
()58
الذين يبتغون ما تشابه منه فأولئك الذين مسى هللا ،فاحذروهم".
وورد عنه عليه السالم قوله..." :نزل القرآن من سبعة أبواب على سبعة أحرف زاجرا
وآمرا ،وحالال وحراما ،وحمكما ومتشاِبا ،وأمثاال؛ فأحلوا حالله وحرموا حرامه وافعلوا ما أمرمت به،
()59
وانتهوا عما هنيتم عنه ،واعتربوا أبمثاله ،واعملوا وآمنوا مبتشابه ،وقولوا آمنا به كل من عند ربنا"
وأخرج اإلمام أمحد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النيب صلى هللا عليه
وسلم أنه قال.." :إن القرآن مل ينزل يكذب بعضه بعضا بل يصدق بعضه بعضا ،فما عرفتم منه
()60
فاعملوا به ،وما جهلتم منه ردوه إىل عامله".
إنكار البعض لوجود املتشابه يف القرآن:
ويف هذه النصوص الصرحية الواضحة الدالة على وجود املتشابه واملوجبة اإلميان به ،رد
على من أنكر – من بعض املعاصرين – وجود املتشابه يف القرآن الكرمي ،واعتربه سبب متزق
وحدة القرآن ،وخمالف احلكمة .فيقول أحدهم – حتت عنوان :مل هذا املتشابه -؟:
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"..أما إذا قيل :إن من القرآن ما هو متشابه ال يذنو منه نظر ،وال يتجه إليه عقل ،فإن
ذلك من شأنه أن ميزق وحدة القرآن ،وأن يقيم فيه احلواجز والسدود ،وأن جيعل بعضه قرآان
وبعضه أصواات تنطق وال تفهم! ..فهو إميان عجز واستسالم ..واإلميان ابملتشابه إميان قلق مذعور
()61
ليس له جذور متسك به قلب صاحبه"
وال شك أن هذا القول قد جانب الصواب ،وخالف احلق ،فقد حكم صاحبه عقله
ونظره خمالفا للنصوص الصرحية املتقدمة اليت تدل على بطالن ما ذهب به عقله العاجز وفكره
القاصر.
"فاإلميان بوجود املتشابه يف القرآن ال ميزق وحدته ،وإَّنا يقويها ويدعمها؛ إذ رد املتشابه
إىل احملكم من حقيقة اإلميان ،فإن الذي أمران بتطبيق حمكم القرآن هو الذي أمران ابإلميان
مبتشاِبه .فاإلميان مبتشابه القرآن ،واإلميان حبقائق أمساء هللا وصفاته دون تشبيه أو تعطيل هو من
الغيب الذي أمران هللا ابإلميان به ،قال تعاىل " :ذَلِك الْ ِكتاب الَ ريب فِ ِيه هدى لِْلمت َِّق َّ ِ
ين
َ َ ُ َْ َ ُ ا ُ َ
ني .الذ َ
ِ
ِ ِ ِ
ِ
اه ْم يُ ِنف ُقو َن( )62فهل اإلميان ابلغيب إميان عجز
يمو َن َّ
الصالةَ َوممَّا َرَزقْانَ ُ
ياُ ْؤمنُو َن ابلْغَْيب َويُق ُ
()63
واستسالم ،سبحانك هذا ِبتان عظيم"
احلكمة يف إنزال املتشابه:
مع إمياننا اجلازم بوجود املتشابه يف القرآن الكرمي ال ننكر التحقيق النافع والتمحيص
اجملدي والبحث املفيد عن إبراز احلكم والفوائد يف إنزال املتشابه ،ولكن بشرط أن هذه احلكم
تزيدان إمياان ابهلل وتقراب إليه ويقينا آبايته ،ومتأل قلوبنا اطمئناان وصدقا ،ال أن تزيدان شكا
واضطرااب ،وبعدا ونفورا ،وتنقصنا إمياان ويقينا.
وقد طال الكالم يف هذا املوضوع أبساليب العلماء املتنوعة وأفكارهم املختلفة ،ونكتفي
بذكر خالصة أحسن ما قيل يف ذلك:
إن هللا تعاىل جعل بعض اآلايت مما يتشابه على كثري من الناس ،وحيتمل أكثر من
معىن ،ابتالء وامتحاان ،ومراعاة لتفاوت األفهام ومتايز القرائح ،فاملؤمن الراسخ يف العلم يؤمن به،
ويعلم أن كالم هللا ليس فيه اختالف وال تناقض ،فيجتهد يف معرفة ذلك برده إىل حمكمه،
فيحصل له األجر العظيم ،والثواب اجلزيل؛ إلميانه واجتهاده يف طلب احلق من مصدره.
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فا"لو كان القرآن كله ظاهرا مكشوفا حىت يستوي يف معرفته العامل واجلاهل لبطل
التفاضل بني الناس ،وال نتفي التفاوت يف اجلهد ،ولتساوي الناس يف اجلزاء ،وسقطت احملنة
()64
وماتت اخلواطر .ومع احلاجة تقع الفكرة واحليلة ،ومع الكفاية يقع العجز والبالدة".
ولو كان القرآن كله متشاِبا خفيا مل يعلمه أحد ،ولكن من رمحة هللا ِبذه األمة أن جعل
بعض آايت كتابه حمكما جليا واآلخر مشتبها مشكال ،فيفسر بعضه بعضا ،وجيتهد الراسخون يف
العلم مبعرفة نصه وظاهره وحمكمه متشاِبه ،ليتميز العامل عن اجلاهل ،ويتبني اجملد من املقصر.
وأما الزائغ فإن التشابه يكون فتنة له ،فيتبع املتشابه من اآلايت ملعارضة احملكمات،
وإاثرة الشبهات ،وإبطال األحكام والعقائد املسلمات ،فيستحق بذلك العقوبة يف الدنيا واآلخرة.
()65
فنسأل هللا السالمة واهلداية.
وهناك حكم وفوائد ذكرها بعض املفسرين الذين تغلبت عليهم نزعة الفلسفة والكالم –
كاإلمام الرازي وغريه  ،-ولكن كثريا منها ال يسلم به ،بل خطورته واضحة وفساده ظاهر لكونه
متصادما مع هدي القرآن الكرمي ومنافيا حلكمة تسهيله وتيسره للناس؛ لذا نضرب الصفح عن
()66
ذكره.
ورحم هللا علماء سلفنا الصاحل الذين استشعروا خطورة اتباع املتشابه وعدم رده إىل
احملكم ،فنبهوا األمة عموما واملفسرين خصوصا من هذا اخلطأ العظيم ،وحذروا من الوقوع فيه،
كما تواردت ملفوظاهتم ،وتكاثرت أقواهلم يف ذم متبعي املتشابه .وإليك نبذ منها:
 .1أخرج ابن بطة العكربي رمحه هللا بسنده عن عمر بن اخلطاب رضي هللا عنه أنه قال:
"سيأيت أقوام جيادلونكم بشبه القرآن فجادلوهم ابلسنن ،فإن أصحاب السنن أعلم
()67
بكتاب هللا عز وجل".
وقصة عمر رضي هللا عنه يف إنكاره على صبيغ بن عسل( )68ملا بلغه أنه يتبع املتشابه
فضربه على رأسه حىت شجه فجعل الدم يسيل على وجهه ،فقال :حسبك اي أمري املؤمنني
فقد وهللا ذهب الذي كنت أجد يف رأسي ،قصة مشهورة ومعروفة عند أهل العلم .أخرجها
()69
ابن بطة ،والدارمي ،واهلروي ،والاللكائي وغريهم.
فهذه احلادثة تدل على حرص الصحابة على القضاء على كل بدعة حدثت للتالعب
آبايت القرآن احلكيم عموما ،واتباع املتشابه منها ابتغاء الفتنة خصوصا.
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 .2وإىل ذلك أشار أبو بكر األنباري رمحه هللا بقوله" :وقد كان األئمة من السلف يعاقبون
من يسأل عن تفسري احلروف املشكالت يف القرآن؛ ألن السائل إن كان يبغي بسؤاله
ختليد البدعة وإاثرة الفتنة فهو حقيق ابلنكري وأعظم التعزير وإن مل يكن ذلك مقصده
فقد استحق العتب مبا اجرتم من الذنب؛ إذ أوجد للمنافقني امللحدين يف ذلك الوقت
سبيال إىل أن يقصدوا ضعفة املسلمني ابلتشكيك والتضليل يف حتريف القرآن عن مناهج
()70
التنزيل وحقائق التأويل".
 .3قال الربيع بن خثيم رمحه هللا" :اي عبد هللا ما علمك هللا يف كتابه من علم فأمحد هللا،
َسأَلُ ُك ْم
وما استأثر عليك به فكله إىل عامله ،ال تتكلف ،فإن هللا يقول لنبيه" :قُ ْل َما أ ْ
ِ ِ ()71
ِ
ِِ
ني"
َج ٍر َوَما أ ََان م َن الْ ُمتَ َكلف َ
َعلَْيه م ْن أ ْ
 .4وصف اإلمام أمحد بن حنبل رمحه هللا أهل البدعة واملتبعني للمتشابه يف مقدمة كتابه:
"الرد على اجلهمية والزاندقة" بقوله" :فهم خمتلفون يف الكتاب ،خمالفون للكتاب،
جممعون على مفارقة الكتاب ،يقولون على هللا ويف هللا ويف كتاب هللا بغري علم يتكلمون
ابملتشابه من الكالم وخيدعون جهال الناس مبا يشبهون عليهم ،فنعود ابهلل من فنت
()72
املضلني".
املتشابه على ضربني:
نقل احلافظ ابن حجر قول اخلطاب" :املتشابه على ضربني:

 أحدمها :ما إذا رد إىل احملكم واعترب به عرف معناه.
 واآلخر :ما ال سبيل إىل الوقوف على حقيقته ،وهو الذي يتبعه أهل الزيغ
()73
فيطلبون أتويله ،وال يبلغون كنهه ،فرياتبون فيه فيفتنون".

أصناف املتبعني للمتشابه واحلكم فيهم:
ذكر اإلمام القرطيب رمحه هللا أصناف املتبعني للمتشابه واحلكم فيهم انقال عن شيخه أب
العباس رمحة هللا عليه حيث قال" :متبعوا املتشابه ال خيلو ان يتبعوه وجيمعوه طلبا للتشكيك يف
القرآن وإضالل العوام ،كما فعلته الزاندقة والقرامطة الطاعنون يف القرآن ،أو طلبا العتقاد ظواهر
املتشابه ،كما فعلته اجملسمة الذين مجعوا ما يف الكتاب والسنة مما ظاهره اجلسمية حىت اعتقدوا أن
البارئ تعاىل جسم جمسم وصورة مصورة ...أو يتبعوه على جهة إبداء أتويالهتا وإيضاح معانيها،
أو كما فعل صبيغ حني أكثر على عمر يف السؤال.
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فهذه أربعة أقسام:
األول :ال شك يف كفرهم ،وإن حكم هللا فيهم القتل من غري استتابة.
الثاين :الصحيح القول بتكفريهم؛ إذ ال فرق بينهم وبني عباد األصنام والصور،
ويستتابون وإال قتلوا كما يفعل مبن ارتد.
الثالث :اختلفوا يف جواز ذلك بناء على اخلالف يف جواز أتويلها...
()74
الرابع :احلكم فيه األدب البليغ كما فعله عمر بصبيغ".

طرق أهل البدع والضالل يف تفسري احملكم واملتشابه:

ذكر شيخ اإلسالم رمحه هللا طريق أهل البدع والضالل بقوله" :جيعلون أقواهلم البدعية
حمكمة جيب اتباعها واعتقاد موجبها ..وجيعلون كالم هللا ورسوله صلى هللا عليه وسلم الذي
خيالفها يف املتشابه الذي ال يعرف معناه إال هللا ،أو ال يعرف معناه إال الراسخون يف العلم،
والراسخون عندهم من كان موافقا هلم على ذلك القول ،وهؤالء أضل ممن متسك مبا تشابه عليه
من آايت الكتاب وترك احملكم كالنصارى ،واخلوارج ،وغريهم؛ إذ كان هؤالء أخذوا ابملتشابه من
()75
كالم هللا وجعلوه حمكما ،وجعلوا احملكم متشاِبا".
قال الشاطيب رمحه هللا يف معرض كالمه عن مآخذ أهل البدع ابالستدالل:
"ومنها احنرافهم عن األصول الواضحة إىل اتباع املتشاِبات اليت للعقول فيها مواقف ،وطلب
األخذ ِبا أتويال – كما أخرب هللا تعاىل يف كتابه – إشارة إىل النصارى يف قوهلم ابلثالوث –
بقوله(( :فأما الذين يف قلوِبم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء أتويله)) ،وقد علم
العلماء أن كل دليل فيه اشتباه وإشكال ليس بدليل يف احلقيقة حىت يتبني معناه ويظهر املراد
()76
منه".
وقال فيمن يتبع املتشابه وهو ليس براسخ يف العلمُ ..." :ث اتباعه للمتشابه – ولو كان
من جهة االسرتشاد به ال للفتنة به – مل حيصل به مقصود على حال ،فما ظنك به إذا اتبع ابتغاء
()77
الفتنة؟"
وجعل رمحه هللا اتباع املتشابه وتركه ،احلد الفاصل بني أهل الزيغ وأهل احلق بقوله" :إن
اتباع املتشابه منها – (أي اآلايت) – شأن أهل الزيغ والضالل عن احلق وامليل عن اجلادة ،وأما
الراسخون يف العلم ،فليسوا كذلك ،وما ذلك إال ابتباعهم أم الكتاب وتركهم االتباع
للمتشابه)78(".ال
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قال احلافظ ابن كثري" :فمن رد ما اشتبه إىل الواضح منه وحكم حمكمه على متشاِبه
()79
عنده فقد اهتدى ،ومن عكس انعكس".
اهلوامش:
 - 1انظر :معجم مقاييس اللغة ،91/2 :البن فارس أب احلسني أمحد بن فارس بن زكراي حتا :عبد
السالم هارون ،الناشر :دار الفكر بريوت ،والصحاح للجوهري ،1901/5مادة :حكم ،إمساعيل
بن محاد حتا :أمحد عبد الغفور العطار ،ط :األوىل 1990م ،الناشر :دار العلم للماليني بريوت.
 - 2انظر :املفردات يف غريب القرآن للراغب ص ،251 :مادة :حكم ،أب القاسم احلسني بن أمحد
األصفهاين حتا :صفوان عدانن داودي ،ط :الثانية 1418ها ،الناشر :دار القلم دمشق والدار
الشامية بريوت.
 - 3انظر :املصادر السابقة.
 - 4انظر :املصباح املنري ص ،56 :مادة :حكم ،ألب العباس أمحد بن حممد بن علي احلموي ،الناشر:
املكتبة العلمية بريوت.
 - 5انظر :معجم مقاييس اللغة ،243/3 :ولسان العرب البن منظور  ،505-503/13مادة :شبه،
أب الفضل مجال الدين حممد بن مكرم اإلفريقي املصري ط :األوىل 1412ها ،الناشر :دار صادر
بريوت.
 - 6انظر :احلجة يف بيان احملجة ،449-448/1 :أب القاسم إمساعيل بن حممد ،حتا :الدكتور حممد بن
ربيع املدخلي ،والدكتور حممد بن حممود أبو رحيم ،ط :األوىل 1411ها ،الناشر :دار الراية –
الرايض (جملدان) ،واملوافقات للشاطيب  ،85/3إبراهيم بن موسى بن حممد الغرانطي ،حتا :الشيخ
أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سليمان ،ط :األوىل 1417ها ،الناشر :دار ابن عفان ،اخلرب،
وتفسري القرطيب ،11/4 :أب عبد هللا حممد بن أمحد األنصاري ،ط :األوىل 1408ها ،الناشر :دار
الكتب العلمية بريوت ،وإعالم املوقعني البن قيم اجلوزية  ،425-294/2مشس الدين حممد بن
أب بكر بن أيوب ،حتا :حممد حميي الدين عبد احلميد ،ط :األوىل 1376ها ،الناشر :مطبعة
السعادة – القاهرة.
 - 7انظر :أتويل مشكل القرآن البن قتيبة ص ،75-74 :أب حممد عبد هللا بن مسلم ،نشره :السيد
أمحد صقر ،ط :الثانية 1393ها ،الناشر :دار الرتاث ابلقاهرة.
 - 8سورة آل عمران ،من اآلية .7
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 - 9فتح القدير للشوكاين  ،314/1حممد بن علي بن حممد اليمين ،ط :األوىل 1414ها ،الناشر :دار
ابن كثري ،دار الكلم الطيب  -دمشق ،بريوت.
 - 10انظر :تفسري البغوي  ،8/2أب حممد احلسني بن مسعود حتا :حممد عبد هللا النمر وآخرون ،ط:
األوىل 1409ها ،الناشر :دار طيبة للنشر والتوزيع ابلرايض ،وتفسري القرطيب  ،10/4واملذكرة يف
أصول الفقه للشنقيطي ص ،63 :حممد األمني بن حممد املختار الناشر :دار القلم بريوت.
 - 11سورة هود اآلية .1
 - 12تفسري الطربي  ،621/6أخرجه من طريق سعيد بن جبري عنه به ،أب جعفر حممد بن جرير ،ط:
األوىل 1412ها ،الناشر :دار الكتب العلمية – بريوت ،وط :األوىل 1420ها 2000 -م بتحا:
أمحد حممد شاكر الناشر :مؤسسة الرسالة ،وانظر :تفسري القرطيب  ،4/9والبحر احمليط ألب حيان
 ، 201/5التفسري ألب حيان األندلسي ،حممد بن يوسف بن علي ،حتا :صدقي حممد مجيل ،ط:
1420ها ،الناشر :دار الفكر – بريوت ،والتفسري الصحيح  ،39/3حكمت بشري ايسني ،ط:
األوىل 1420ها ،الناشر :دار املآثر ابملدينة النبوية.
 - 13املصدر السابق األول.
 - 14سورة فصلت ،اآلية .42
 - 15تفسري القرطيب .4/9
 - 16سورة يونس اآلية.1 :
 - 17جمموع الفتاوى لشيخ اإلسالم ابن تيمية  ،60/3أمحد بن عبد احلليم احلراين ،مجع وترتيب :عبد
الرمحن بن حممد بن قاسم ،ط1416 :ها ،الناشر :جممع امللك فهد لطباعة املصحف الشريف
ابملدينة املنورة.
 - 18سورة الزمر ،من اآلية.23 :
 - 19تفسري الطربي .628/10
 - 20التفسري املنسوب إىل جماهد ص ،557 :حتا :عبد الرمحن الطاهر السوريت ط :األوىل 1396ها،
الناشر :إدارة الشؤون الدينية بقطر.
 - 21انظر :املصدر السابق واملصدرين قبله.
 - 22تفسري البغوي .115/7
 - 23سورة النساء ،من اآلية.82 :
 - 24سورة الذارايت ،اآليتان .9-8
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 - 25انظر :جمموع الفتاوى لشيخ اإلسالم  ،61-60/3ومنهج االستدالل على مسائل االعتقاد
 ،479/2لعثمان بن علي ،ط :الرابعة 1418ها ،مكتبة الرشد ابلرايض.
 - 26انظر :تفسري البغوي  ،10/2وجمموع الفتاوى .275/13
 - 27انظر :املصدرين السابقني إضافة إىل زاد املسري البن اجلوزي  ،354/1ط :األوىل 1384ها،
الناشر :املكتب اإلسالمي بريوت ،وتفسري ابن كثري  ،353/1أب الفداء إمساعيل بن عمر بن كثري،
حتا :سامي بن حممد سالمة ط :الثانية 1420ها  1999 -م ،الناشر :دار طيبة للنشر والتوزيع.
 - 28انظر :تفسري البغوي  ،10/2وتفسري ابن كثري .354/1
 - 29جمموع الفتاوى .275/13
 - 30تفسري ابن كثري  ،355/1وتفسري البغوي .10/2
 - 31جمموع الفتاوى .312/13
 - 32سورة فاطر ،من اآلية.28 :
 - 33تفسري ابن كثري .355/1
 - 34سورة ص ،من اآلية .29
 - 35جزء اآليتني ،النساء من اآلية  ،82وحممد من اآلية .24
 - 36انظر :اإلكليل يف املتشابه والتأويل للسيوطي ص ،9 :عبد الرمحن بن أب بكر ،حتا :سيف الدين
عبد القادر الكاتب ،ط :الثانية 1405ها ،الناشر :دار الكتب العلمية بريوت ،وتفسري سورة
اإلخالص  390،392،396/17ضمن جمموع الفتاوى.
 - 37تفسري سورة اإلخالص  381/17ضمن جمموع الفتاوى.
 - 38انظر :جمموع الفتاوى  ،284 ،275/13واإلكليل ص 47 :كالمها البن تيمية
 - 39سورة اإلسراء ،من اآلية .85
 - 40سورة األنعام ،من اآلية .59
 - 41سورة السجدة ،من اآلية .17
 - 42انظر :تفسري القرطيب  ،14/4واملوافقات للشاطيب  ،315،317/3واالعتصام له ،221/1
عناية :السيد حممد رشيد رضا ،ط1406 :ها ،الناشر :دار املعرفة بريوت.
 - 43جمموع الفتاوى .273-272/13
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 - 44انظر :املرجع السابق  ،380/17وأيضا :الفقيه واملتفقه للخطيب البغدادي  ،63-62/1أب بكر
أمحد بن علي بن اثبت ،حتا :أب عبد الرمحن عادل بن يوسف الغرازي ،ط :الثانية 1421ها،
الناشرك دار ابن اجلوزي السعودية.
 - 45رواه أمحد يف املسند  ،269/4اإلمام أمحد بن حنبل ،حتا :الشيخ أمحد شاكر ،ط1375 :ها،
الناشر :دار املعارف مبصر ،وأبو داود – البيوع – ابب يف اجتناب الشبهات  ،243/2سليمان بن
أشعث السجستاين ،إعداد :عزت الدعاس وعادل السيد ،ط :األوىل 1388ها ،دار احلديث
ابلقاهرة ،ونسخة بتحا :حممد حميي الدين عبد احلميد ،الناشر :املكتبة العصرية ،صيدا – بريوت،
والرتمذي – البيوع – ابب ما جاء يف ترك الشبهات  511/3وقال" :هذا حديث حسن
صحيح" ،أب عيسى حممد بن عيسى ،حتا :أمحد حممد شاكر ،الناشر :دار الكتب العلمية بريوت،
ونسخة بتحا :بشار عواد معروف ،نشر1998 :م ،الناشر :دار الغرب اإلسالمي – بريوت،
والنسائي – البيوع – ابب اجتناب الشبهات يف الكسب  ،243 7242/7أب عبد الرمحن أمحد
بن عبد الرمحن ،ترقيم :األستاذ أب غدة عبد الفتاح ،ط :الثالثة 1409ها ،الناشر :دار البشائر
اإلسالمية بريوت،وابن ماجه – الفنت – ابب الوقوف عند الشبهات 1319 – 1318/2 ،أب
عبد هللا حممد بن يزيد القزويين حتا :حممد فؤاد عبد الباقي ،الناشر :دار الراين ابلقاهرة ،من حديث
النعمان بن بشري رضي هللا عنه أبلفاظ متقاربة ،وصححه الشيخ األلباين كما يف صحيح سنن ابن
ماجه  ،362/2انصر الدين ط :الثالثة 1408ها.
 - 46انظر :إعالم املوقعني  ،294/2ومنهج االستدالل على مسائل االعتقاد  491/2و500
بتصرف.
 - 47سورة النساء ،من اآلية .83
 - 48سورة النحل ،من اآلية .43
 - 49املوافقات .138-137/4
 - 50يعين الذين يقدمون العقل على النقل.
 - 51الذين يقدمون العقل على النقل.
 - 52الصواعق املنزلة على الطائفة اجلهمية واملعطلة  ،506-505/2البن القيم مشس الدين حممد بن
أب بكر ،حتا :الدكتور أمحد عطية الغامدي والدكتور علي انصر الفقيهي ،ط1407 :ها ،الناشر:
مطابع اجلامعة اإلسالمية ابملدينة املنورة.
 - 53تفسري الطربي  ،178/3واإلابنة البن بطة .607/2
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 - 54انظر :نفس املرجع السابق األول.
 - 55تفسري الطربي .181/3
 - 56اإلابنة البن بطة  ،609/2أب عبد هللا عبيد هللا بن حممد العكربي ،حتا :رضا بن نسعان ،ط:
األوىل 1409ها ،دار الراية – الرايض.
 - 57سورة آل عمران ،اآلية .7
 - 58رواه البخاري – كتاب تفسري القرآن – ابب ((منه آايت حمكمات))  57/8رقم 454 :حممد بن
إمساعيل ،ط :الثانية 1409ها ،دار الراين ابلقاهرة ،وصحيح مسلم – كتاب العلم – ابب النهي
عن اتباع املتشابه ،والتحذير من متبعيه ،والنهي عن االختالف يف القرآن  2053/4رقم2665 :
أب احلسني مسلم بن احلجاج القشريي ،حتا :حممد فؤاد عبد الباقي ،ط1403 :ها ،دار الفكر
بريوت ،ونسخة دار إحياء الرتاث العرب – بريوت.
 - 59أخرجه احلاكم يف مستدركه عن عبد هللا بن مسعود مرفوعا :كتاب فضائل القرآن  ،553/1وقال:
"هذا حديث صحيح اإلسناد ،أب عبد هللا حممد بن عبد هللا النيسابوري مع تلخيص الذهيب ،ط:
مكتب املطبوعات اإلسالمية حلب ،دار الفكر ،ووافقه الذهيب يف تلخيصه.
 - 60مسند اإلمام أمحد  230/10رقم ،6702 :وصححه حمققه الشيخ شاكر.
 - 61من قضااي القرآن لألستاذ عبد الكرمي بن يونس اخلطيب ص 208-207 :ابختصار ،ط :األوىل
1393ها ،الناشر :دار الفكر العرب بريوت.
 - 62سورة البقرة ،اآليتان .3-2
 - 63اختالف املفسرين أسبابه وآاثره للفنيسان ص 165 :بتصرف يسري ،الدكتور سعود بن عبد هللا،
ط :األوىل 1418ها ،الناشر :مركز الدراسات واإلعالم دار إشبيليا ابلرايض.
 - 64كتاب القرطني البن قتيبة  91/1بتصرف وزايدة
 - 65أتويل مشكل القرآن البن قتيبة ص.87-86 :
 - 66انظر – على سبيل املثال – تفسري الرازي  ،172/7اإلمام الرازي فخر الدين حممد بن عمر ط:
األوىل 1411ها ،الناشر :دار الكتب العلمية بريوت ،وأساس التقديس له ص ،249-248 :ط:
1406ها ،حتا :الدكتور أمحد حجازي السقا ،الناشر :مكتبة الكليات األزهرية.
 - 67اإلابنة  610/2وانظر :شرح السنة للبغوي  ،202/1وفيه "َ...يخذونكم بشبهات القرآن"...
أب حممد احلسني بن مسعود بن حممد الفراء الشافعي ،حتا :شعيب األرنؤوط وحممد زهري الشاويش
ط :الثانية 1403ها 1983 -م ،الناشر :املكتب اإلسالمي  -دمشق ،بريوت.
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 - 68صبيغ – بوزن عظيم – بن عسل – بكسر العني وسكون السني ،ويقال :ابن سهل احلنظلي ،له
إدراك .انظر ترمجته يف اإلصابة البن حجر  ،199-198/2أب الفضل أمحد بن علي بن حممد بن
أمحد حتا :عادل أمحد عبد املوجود وعلى حممد معوض ،ط :األوىل  1415 -ها ،الناشر :دار
الكتب العلمية – بريوت.
 - 69انظر :اإلابنة  ،610-609/2وسنن الدارمي  ،56-55/1لعبد هللا بن عبد الرمحن ،حتا :فواز
أمحد زمزيل ،وخالد السبع العكمي ،ط1407 :ها ،الناشر :دار الراين ابلقاهرة ،وشرح أصول
اعتقاد أهل السنة لاللكائي  ،636 – 634/4أب القاسم هبة هللا بن احلسن بن منصورالرازي حتا:
أمحد بن سعد بن محدان الغامدي ،ط :الثامنة 1423ها 2003 -م ،الناشر :دار طيبة -
السعودية.
 - 70انظر :تفسري القرطيب .11/4
 - 71أخرجه اهلروي يف ذم الكالم ص ،138 :أب إمساعيل عبد هللا بن حممد بن علي األنصاري
اهلروي ،حتا :عبد الرمحن عبد العزيز الشبل ،ط :األوىل1418 ،ها 1998-م ،الناشر :مكتبة العلوم
واحلكم ابملدينة املنورة ،والشاطيب يف املوافقات  ،378-377/5وقال حمققه" :وهو حسن" ،واآلية
من سورة ص ،من اآلية .86
 - 72ص 14-13 :ونقل شيخ اإلسالم عنه حنو ذلك يف فتاواه .142/13
 - 73فتح الباري البن حجر  ،59/8ترقيم :حممد فؤاد عبد الباقي ،إخراج وإشراف :حمب الدين
اخلطيب ،الناشر :دار املعرفة – بريوت.
 - 74تفسري القرطيب .11/4
 - 75الفتاوى .143-142/13
 - 76االعتصام للشاطيب .239/1
 - 77املصدر السابق .222/1
 - 78املوافقات بتحقيق أب عبيدة مشهور .145/5
 - 79تفسري ابن كثري .252/2
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فهرس املصادر واملراجع:
.1

اإلابنة البن بطة ،أب عبد هللا عبيد هللا بن حممد العكربي ،حتا :رضا بن نسعان ،ط :األوىل
1409ها ،دار الراية – الرايض.

.2

اختالف املفسرين أسبابه وآاثره للدكتور سعود بن عبد هللا ،ط :األوىل 1418ها ،الناشر:
مركز الدراسات واإلعالم دار إشبيليا ابلرايض.

.3

أساس التقديس للرازي فخر الدين حممد بن عمر ،ط1406 :ها ،حتا :الدكتور أمحد حجازي
السقا ،الناشر :مكتبة الكليات األزهرية.

.4

اإلصابة يف متييز الصحابة البن حجر ،أب الفضل أمحد بن علي بن حممد بن أمحد حتا :عادل
أمحد عبد املوجود وعلى حممد معوض ،ط :األوىل  1415 -ها ،الناشر :دار الكتب العلمية
– بريوت.

.5

االعتصام ألب إسحاق إبراهيم بن موسى الشاطيب ،عناية :السيد حممد رشيد رضا ،ط:
1406ها ،الناشر :دار املعرفة بريوت.

.6

إعالم املوقعني عن رب العاملني البن قيم اجلوزية ،مشس الدين حممد بن أب بكر بن أيوب ،حتا:
حممد حميي الدين عبد احلميد ،ط :األوىل 1376ها ،الناشر :مطبعة السعادة – القاهرة.

.7

اإلكليل يف املتشابه والتأويل للسيوطي عبد الرمحن بن أب بكر ،حتا :سيف الدين عبد القادر
الكاتب ،ط :الثانية 1405ها ،الناشر :دار الكتب العلمية بريوت.

.8

البحر احمليط يف التفسري ألب حيان األندلسي ،حممد بن يوسف بن علي ،حتا :صدقي حممد
مجيل ،ط1420 :ها ،الناشر :دار الفكر – بريوت.

.9

أتويل مشكل القرآن البن قتيبة أب حممد عبد هللا بن مسلم ،نشره :السيد أمحد صقر ،ط:
الثانية 1393ها ،الناشر :دار الرتاث ابلقاهرة.

.10

تفسري البغوي ألب حممد احلسني بن مسعود حتا :حممد عبد هللا النمر وآخرون ،ط :األوىل
1409ها ،الناشر :دار طيبة للنشر والتوزيع ابلرايض.

.11

التفسري الصحيح حلكمت بشري ايسني ،ط :األوىل 1420ها ،الناشر :دار املآثر ابملدينة
النبوية.
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تفسري الطربي لإلمام الطربي ،أب جعفر حممد بن جرير ،ط :األوىل 1412ها ،الناشر :دار
الكتب العلمية – بريوت ،وط :األوىل 1420ها 2000 -م بتحا :أمحد حممد شاكر الناشر:
مؤسسة الرسالة.

.13

تفسري القرآن العظيم البن كثري أب الفداء إمساعيل بن عمر بن كثري ،حتا :سامي بن حممد
سالمة ط :الثانية 1420ها  1999 -م ،الناشر :دار طيبة للنشر والتوزيع.

.14

التفسري الكبري لإلمام الرازي فخر الدين حممد بن عمر ط :األوىل 1411ها ،الناشر :دار
الكتب العلمية بريوت.

.15

التفسري املنسوب إىل جماهد بن جرب حتا :عبد الرمحن الطاهر السوريت ط :األوىل 1396ها،
الناشر :إدارة الشؤون الدينية بقطر.

.16

اجلامع ألحكام القرآن ألب عبد هللا حممد بن أمحد األنصاري القرطيب ،ط :األوىل 1408ها،
الناشر :دار الكتب العلمية بريوت.

.17

احلجة يف بيان احملجة ألب القاسم إمساعيل بن حممد ،حتا :الدكتور حممد بن ربيع املدخلي،
والدكتور حممد بن حممود أبو رحيم ،ط :األوىل 1411ها ،الناشر :دار الراية – الرايض.

.18

زاد املسري يف علم التفسري البن اجلوزي ط :األوىل 1384ها ،الناشر :املكتب اإلسالمي
بريوت.

.19

سنن أب داود سليمان بن أشعث السجستاين ،إعداد :عزت الدعاس وعادل السيد ،ط:
األوىل 1388ها ،دار احلديث ابلقاهرة ،ونسخة بتحا :حممد حميي الدين عبد احلميد ،الناشر:
املكتبة العصرية ،صيدا – بريوت.

.20

سنن ابن ماجه أب عبد هللا حممد بن يزيد القزويين حتا :حممد فؤاد عبد الباقي ،الناشر :دار
الراين ابلقاهرة.

.21

سنن الرتمذي لإلمام الرتمذي ،أب عيسى حممد بن عيسى ،حتا :أمحد حممد شاكر ،الناشر:
دار الكتب العلمية بريوت ،ونسخة بتحا :بشار عواد معروف ،نشر1998 :م ،الناشر:
الناشر :دار الغرب اإلسالمي – بريوت.
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سنن الدارمي لعبد هللا بن عبد الرمحن ،حتا :فواز أمحد زمزيل ،وخالد السبع العكمي ،ط:
1407ها ،الناشر :دار الراين ابلقاهرة.

.23

سنن النسائي ألب عبد الرمحن أمحد بن عبد الرمحن ،ترقيم :األستاذ أب غدة عبد الفتاح ،ط:
الثالثة 1409ها ،الناشر :دار البشائر اإلسالمية بريوت.

.24

شرح أصول اعتقاد أهل السنة واجلماعة لاللكائي ،أب القاسم هبة هللا بن احلسن بن
منصورالرازي حتا :أمحد بن سعد بن محدان الغامدي ،ط :الثامنة 1423ها 2003 -م،
الناشر :دار طيبة  -السعودية.

.25

شرح السنة للبغوي حميي السنة ،أب حممد احلسني بن مسعود بن حممد الفراء الشافعي ،حتا:
شعيب األرنؤوط وحممد زهري الشاويش ط :الثانية 1403ها 1983 -م ،الناشر :املكتب
اإلسالمي  -دمشق ،بريوت.

.26

الصحاح للجوهري إمساعيل بن محاد حتا :أمحد عبد الغفور العطار ،ط :األوىل 1990م،
الناشر :دار العلم للماليني بريوت.

.27

صحيح البخاري حملمد بن إمساعيل ،ط :الثانية 1409ها ،دار الراين ابلقاهرة .ونسخة بتحا:
حممد زهري بن انصر الناصر ،ط :األوىل1422 ،ها ،الناشر :دار طوق النجاة (مصورة عن
السلطانية إبضافة ترقيم ترقيم حممد فؤاد عبد الباقي).

.28

صحيح سنن ابن ماجه لناصر الدين األلباين ط :الثالثة 1408ها.

.29

صحيح مسلم ألب احلسني مسلم بن احلجاج القشريي ،حتا :حممد فؤاد عبد الباقي ،ط:
1403ها ،دار الفكر بريوت ،ونسخة دار إحياء الرتاث العرب – بريوت.

.30

الصواعق املنزلة على الطائفة اجلهمية واملعطلة البن القيم مشس الدين حممد بن أب بكر ،حتا:
الدكتور أمحد عطية الغامدي والدكتور علي انصر الفقيهي ،ط1407 :ها ،الناشر :مطابع
اجلامعة اإلسالمية ابملدينة املنورة.

.31

فتح الباري البن حجر أب الفضل أمحد بن علي بن حجر العسقالين الشافعي ،ترقيم :حممد
فؤاد عبد الباقي ،إخراج وإشراف :حمب الدين اخلطيب ،الناشر :دار املعرفة – بريوت.
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فتح القدير للشوكاين حممد بن علي بن حممد اليمين ،ط :األوىل 1414ها ،الناشر :دار ابن
كثري ،دار الكلم الطيب  -دمشق ،بريوت.

.33

الفقيه واملتفقه ألب بكر أمحد بن علي بن اثبت اخلطيب البغدادي ،حتا :أب عبد الرمحن عادل
بن يوسف الغرازي ،ط :الثانية 1421ها ،الناشر :دار ابن اجلوزي السعودية.

.34

لسان العرب البن منظور مادة :شبه ،أب الفضل مجال الدين حممد بن مكرم اإلفريقي املصري
ط :األوىل 1412ها ،الناشر :دار صادر بريوت.

.35

جمموع الفتاوى لشيخ اإلسالم ابن تيمية أمحد بن عبد احلليم احلراين ،مجع وترتيب :عبد الرمحن
بن حممد بن قاسم ،ط1416 :ها ،الناشر :جممع امللك فهد لطباعة املصحف الشريف
ابملدينة املنورة.

.36

املذكرة يف أصول الفقه للشنقيطي حممد األمني بن حممد املختار الناشر :دار القلم بريوت.

.37

املستدرك على الصحيحني لإلمام احلاكم ،أب عبد هللا حممد بن عبد هللا النيسابوري مع
تلخيص الذهيب ،ط :مكتب املطبوعات اإلسالمية حلب ،دار الفكر.

.38

مسند اإلمام أمحد بن حنبل ،حتا :الشيخ أمحد شاكر ،ط1375 :ها ،الناشر :دار املعارف
مبصر.

.39

معجم مقاييس اللغة البن فارس أب احلسني أمحد بن فارس بن زكراي حتا :عبد السالم هارون،
الناشر :دار الفكر بريوت.

.40

املفردات يف غريب القرآن للراغب أب القاسم احلسني بن أمحد األصفهاين حتا :صفوان عدانن
داودي ،ط :الثانية 1418ها ،الناشر :دار القلم دمشق والدار الشامية بريوت.

.41

منهج االستدالل على مسائل االعتقاد عند أهل السنة واجلماعة ،لعثمان بن علي ،ط :الرابعة
1418ها ،مكتبة الرشد ابلرايض.

.42

من قضااي القرآن لألستاذ عبد الكرمي بن يونس اخلطيب ،ط :األوىل 1393ها ،الناشر :دار
الفكر العرب بريوت.
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املوافقات يف أصول الشريعة إلبراهيم بن موسى بن حممد اللخمي الغرانطي الشاطيب ،حتا:
الشيخ أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سليمان ،ط :األوىل 1417ها ،الناشر :دار ابن
عفان ،اخلرب.
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