
 علوم القرآن
 القرآن، واعتبار آ�ات الصفات منهالمتشا�ه في 

 
 َتَشاَ�هَ  َما َفَیتَِّبُعونَ  َزْ�غٌ  ُقُلوِ�ِهمْ  في الَِّذینَ  َفَأمَّا{ المتشا�ه الوارد في قوله تعالى:� المراد: ما السؤال

 ؟)الناظرروضة (وهل آ�ات الصفات من المتشا�ه �ما قرر ذلك في  ، ]٧آل عمران: [ } ِمْنهُ 
رضي – �ما جاء في حدیث النعمان بن �شیر ،المتشا�ه هو المتردد بین الحالل والحرام :الجواب

 أو ]١٥٩٩[مسلم:  »الحالل بیِّن والحرام بیِّن و�ینهما أمور مشتبهات« :-هللا عنهما
مترددة �ین هاتین المرتبتین أمور و الحالل بیِّن والحرام بیِّن، ف، ]٢٥٧٣[الدارمي:  »متشابهات«

منه ما �مكن معرفته  ،وهذا التشا�ه عند أهل العلم نسبي ،ال ُیدرى أهي من الحالل أو من الحرام
�مز�د البحث، ولبعض أهل العلم دون �عض، ومنه ما ال �مكن معرفته، وهذا هو الذي ابتلى هللا 

تتبع هذا المتشا�ه، قلبه ز�غ یفي َمن ف�ه الخلق، لُینظر مدى إ�مانهم و�ذعانهم لألوامر والنواهي، 
فإذا رأیت الذین «: -صلى هللا علیه وسلم-قال رسول هللا تقول:  -رضي هللا عنها-وعائشة 

ن ، ونجد �عض مَ ]٤٥٤٧[البخاري:  »یتبعون ما تشا�ه منه فأولئك الذین سمى هللا فاحذروهم
عامة ه البحث عن هذه األمور؛ لیوجد االضطراب في أفهام یتصدر في �عض الوسائل َهمّ 

ترك النصوص الواضحة البینة، هؤالء هم أهل عمد إلى نصوص محتملة و�َ وتجده �َ  ،المسلمین
 .فاحذروهم -جل وعال-الز�غ الذین سمى هللا 

و�ینهما أمور «هذه األمور التي تتردد بین الحل والحرمة، �ما جاء في الحدیث: 
�عني: على المسلم أن » وعرضه فمن اتقى الشبهات استبرأ لدینه« »متشابهات« أو »مشتبهات

 من الحرام.  وجزم أنه من الحالل أیترك ما تشا�ه علیه، حتى �َ 
 دون آخر�ن، وقد �كون متشابًها لشخصٍ  وقلنا: إن التشا�ه نسبي، قد �كون متشابًها عند قومٍ 

 قد �كون ف ،زال شيء من التشا�ه دون آخر، فإذا زاد في �حث المسألة واستقصاها واحد في وقتٍ 
عند الشخص في �اب من األبواب عشر مسائل اشتبهت علیه ال �ستطیع الترجیح فیها، ثم مع 

ن امسألتأو مسألة  عنده و�بقى ،وهكذا...ةثم في واحد ،مز�د البحث �ستطیع الترجیح في واحدة
 استغلقت علیه.  عنده، ةمتشابه
من (�قول أهل العلم:  ولذا ،الترجیح �التشهيفیها على �ل حال مثل هذه األمور ال �جوز ف

ح �الدلیل، وال رجِّ ، فعلى اإلنسان أن �كون معّوله على الدلیل، فال بد أن یُ )استحسن فقد شّرع
 .ح �التشهي؛ لئال �كون من أهل الز�غرجِّ یُ 

 هال �صح عنو  ،ُیذ�ر عن اإلمام مالك أنها من المتشا�ه فإنه �ات الصفاتأما �النسبة آل
 ا، �یف �كون متشابهً )االستواء معلوم�قول: ( و�نما هي من الواضح البیِّن، ،أنها من المتشا�ه



والسؤال (، نعم الكیف لیس إلینا، )والكیف مجهول(، -رحمه هللا-وهذا �المه  ؟!واالستواء معلوم
  !رى أن آ�ات الصفات من المتشا�هل: یَ ُ�قاما قرره اإلمام مالك، ومع ذلك  ، هذا)عنه بدعة

 -سب إلى �عض أهل العلمو�ن نُ -ه ابن قدامة وغیره ال �عني أن هذا الكالم �ذلك ما ذ�ر و 
وقع نوع من التشا�ه نعم  .في الكتاب والسنة تأنه صواب، بل آ�ات الصفات واضحة و�یِّنة، جاء

شاهد، وقال: إن الصفة التي جاءت بها النصوص ن استصحب أصل الصفة في المُ عند مَ 
هذه النسبة بین  جدْت وُ  فإذا ،یتصورها اإلنسان إال �النسبة للمخلوق مضافًة إلى الخالق قد ال 

من التشا�ه، وقد عمد أهل  جد نوعٌ الصفة المضافة إلى الخالق والصفة المضافة إلى المخلوق وُ 
فما یتعلق �الخالق الئق �ه،  ،للصفة الكالم إلى شيء سموه التنز�ه، وهو في الحقیقة تعطیل وتركٌ 

 معلى شيء من الذات مما ل اطلعَ الذي ن مَ فالذات، في عن الكالم  ت فرعٌ والكالم في الصفا
ع على شيء منه إال ما ُأطلعنا لِ طَّ ، هذا أمر غیبي لم نَ أحد یوجد ال !؟نصوصُ�ْطلع علیه من ال

عن الكالم  قررون أن الكالم في الصفات فرعٌ علیه بواسطة نصوص الكتاب والسنة، وأهل العلم �ُ 
عرف منه القدر ن نصوص نَ على ما جاءنا مِ  -جل وعال-عرفه من ذاته در الذي نَ فالق ،في الذات

 ع علیه.لِ طَّ مكن أن نَ ، أما الكیف فال �ُ ىعلق �صفاته، وهو المعنما یتم
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