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التقوى

تــميم  أبو دقة

القرآن  أن  تعاىل  هللا  يبني 
الكرمي، الذي هو كالم هللا 
النقي غري املختلط بكالم 
البشر، فيه آايت حمكمات واضحات 
آايت  وفيه  الكتاب،  أم  مبنزلة  هن 
نوع  فيها  أهنا  أي  متشاهبات؛  أخرى 
من الغموض، الذي بردِّه إىل احملكمات 
مساها  وقد  ويزول.  يتضح  هبا  وربطه 
القرآن الكرمي ابملتشاهبات إشارة إىل أهنا 
يف حقيقتها ال ختتلف عن احملكمات، 
بل هي صور هلا وتشبهها، واحملكمات 
للمتشاهبات،  األمهات  مبنزلة  إمنا هي 
واملتشاهبات مبنزلة بناهتا. ولكن التوفيق 
بسهولة،  ينكشف  ال  الشبه  وإدراك 
إهليا. وتفهيما  جهدا  حيتاج  وإمنا 

جتعل  اليت  هي  امليزة  هذه  أن  والواقع 
إذ  عجائبه،  تنقضي  ال  الكرمي  القرآن 
حني  يف كل  املتشاهبات  من  يتولد 

علما  تزيدان  اليت  املعاين  من  كثري 
يتوافق  مبا  وختاطبنا  وإدراكا،  ومعرفة 
هذه  ويف  زمن.  كل  يف  واقعنا  مع 
إىل  إشارة  اجلميلة  البالغية  الصورة 
الولود،  كاألم  حية  هللا  كلمات  أن 
وتتجدد.  دوما  املعاين  منه  تتولد 
ولنتأمل قوله تعاىل يف وصف القرآن الكرمي:

اْلِكَتاَب  َعَلْيَك  زََل  أَنـْ الَِّذي  ﴿ُهَو 
اْلِكَتاِب  ُأمُّ  ُهنَّ  حُمَْكَماٌت  آاَيٌت  ِمْنُه 
ُلوهِبِْم  وَُأَخُر ُمَتَشاهِبَاٌت َفَأمَّا الَِّذيَن يِف قـُ
اْبِتَغاَء  ِمْنُه  َتَشاَبَه  َما  تَِّبُعوَن  يـَ فـَ زَْيٌغ 
أَتِْويَلُه  ْعَلُم  يـَ َوَما  أَتِْويِلِه  وَاْبِتَغاَء  َنِة  اْلِفتـْ
ُقوُلوَن  يـَ اْلِعْلِم  يِف  وَالرَّاِسُخوَن  اللَُّ  ِإالَّ 
ُر  َيذَّكَّ َوَما  رَبَِّنا  ِعْنِد  ِمْن  ِبِه ُكلٌّ  آَمنَّا 
)8 عمران  )آل  اأْلَْلَباِب﴾  ُأوُلو  ِإالَّ 

أن  بعد  تعاىل،  هللا  أن  نرى  وهكذا 
احملكم  فيه  الذي  طبيعة كالمه  بنيَّ 
من  فئتني  هنالك  أن  بنيَّ  واملتشابه، 

هذه  مع  التصرف  يسيئون  ممن  الناس 
الفتنة  يبتغون  من  ومها  املتشاهبات، 
من انقصي  وآخرون  النية،  سيئي  من 
العلم الذين يظنون أن كالم هللا جيب 
ويسعون  املتشاهبات،  هذه  حيتوي  أال 
وعلمهم  اجلاف  مبنطقهم  لتأويله 
هنالك  أن  ينكرون  وكأهنم  الناقص، 
أسرارا وأمورا ال بد أن تنكشف وتتولد 
يف وقتها وزماهنا. ولكن مسلكهم هذا 
يف  زيغ  عن  انبع  أصال  وهو  خاطئ، 
الذين  الشياطني  مثلهم كمثل  قلوهبم 
على  الواجب  وكان  الفتنة.  يبتغون 
هذه الفئة أن يفوضوا ما مل يفهموه أو 
يدركوا كل جوانبه من هذه املتشاهبات 
ويرتقبوا أتويله، ألن هللا تعاىل هو الذي 
تعاىل: يقول  إذ  التأويل،  هبذا  سيأت 

ْوَم أَيِْت أَتِْويُلُه  ْنُظرُوَن ِإالَّ أَتِْويَلُه يـَ ﴿َهْل يـَ
ْبُل َقْد َجاَءْت  ُقوُل الَِّذيَن َنُسوُه ِمْن قـَ يـَ

تمسكوا بالمحكمات
وفوضوا المتشابهات
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ُشَفَعاَء  ِمْن  لََنا  َهْل  فـَ اِبحْلَقِّ  رَبَِّنا  رُُسُل 
َر الَِّذي ُكنَّا  ْعَمَل َغيـْ نـَ َيْشَفُعوا لََنا َأْو نـُرَدُّ فـَ فـَ
ُهْم  ُفَسُهْم َوَضلَّ َعنـْ ْعَمُل َقْد َخِسرُوا أَنـْ نـَ
)54 )اأَلعراف  ْفتـَرُوَن﴾  يـَ َكاُنوا  َما 

هذا  جميء  عند  أنه  تعاىل  هللا  ويبني 
التأويل سيندم الذين ضلوا بسبب هذه 
الزمان  أن  لو  ويتمنون  املتشاهبات، 
يعود هبم ليعملوا غري الذي عملوه، إما 
افرتاء  أو  تصرف  سوء  أو  إنكار  من 
برأيهم. واعتدادهم  تعسفهم   بسبب 

يؤمنون  فإهنم  العلم  يف  الراسخون  أما 
ومتشاهِبه،  حمكِمه  كله،  ابلكتاب 
هذه  وأن  تعاىل،  من هللا  أنه  ويؤمنون 
بل  نقصا،  وال  عيبا  ليست  الطبيعة 
يفتح  الذي  احلي،  ميزة كالم هللا  هي 
املعاين  إلدراك  األلباب  ألويل  اجملال 
من كالم  العديدة  واجلوانب  املتنوعة 
يف كالم  فالتشابه  حني.  يف كل  هللا 
نعمة  العلم  يف  الراسخون  يراه  هللا 
وإمياهنم. علمهم  لزايدة  واسعا  وجماال 

الكالم  يف  الطبيعة  هذه  أن  والواقع 
للحرية  سببا  تكون  أال  جيب  اإلهلي 
ما  احملكمات  يف  ألن  الضالل،  أو 
القلب  ويطمئن  الصدور  يشفي 
والعقل، والنظر يف املتشاهبات وإدراك 
احملكمات  من  وتفرعها  توافقها  مدى 
فهذه  وإمياان.  علما  املؤمن  يزيد  إمنا 
الطريق إمنا هي طريق للتقدم والرتقي، 

والتخاذل.  للرتاجع  طريقا  وليست 
وال بد هنا من التنويه أن الراسخني يف 
العلم هنا ال تعين كبار العلماء الرابنيني 
العلم  أدركوا  من  تعين  وإمنا  فحسب، 
مل  لو  حىت  فيه،  ورسخوا  الصحيح 
يكونوا من ذوي العلم، ولكنهم تلمسوا 
املتشاهبات  أن  وأدركوا  احلقيقة  هذه 
وأتويلها  حقيقتها  يعرفوا  مل  وإن 
ورسوخهم  إمياهنم  يف  تؤثر  ال  فهي 
مهما  الرابنيني  العلماء  فكبار  شيئا. 
حييطوا  لن  فهم  العلوم  يف  تبحروا 
عالقتها  ويدركوا  املتشاهبات  بكل 
عامة  مع  يشرتكون  وهم  ابحملكمات، 
 املؤمنني الراسخني يف التفويض أيضا.

أن  ميكن  ال  اإلنسان  أن  والواقع 
يرسخ يف العلم ويكون حمصنا من فتنة 
املتشاهبات إال مبعونة هللا، والذين يغرقون 
يف املتشاهبات والشبهات ويتأثرون هبا 
يكون مصريهم الزيغ واالحنراف والكفر 
إىل  تعاىل  ه هللا  لذلك وجَّ النهاية،  يف 
ضرورة الدعاء هبذا اخلصوص، إذ قال:

َنا  تـَ َهَديـْ ِإْذ  ْعَد  بـَ َنا  ُلوبـَ قـُ ُتزِْغ  اَل  َنا  ﴿رَبـَّ
إِنََّك  رمَْحًَة  َلُدْنَك  ِمْن  لََنا  َوَهْب 
)9 عمران  )آل  اْلَوهَّاُب﴾  أَْنَت 
اإلمام  بدعوة  يتعلق  وفيما  وهكذا، 
فهي   ، املوعود  واملسيح  املهدي 
قائمة على أسس قرآنية راسخة وتؤيدها 
الواقع  ويؤكدها  املتواترة  النبوية  السنة 

الذي هو مبنزلة التأويل للنبأ عندما كان 
متشاهبا، كما يثبتها صدق األنباء اليت 
اإلهلي  والتأييد    جاء هبا حضرته 
مع مجاعته.  يزال  وال  معه  الذي كان 
متشاهبة  أمورا  هنالك  أن  شك  وال 
فرعية ال تتضح حقيقتها على كثري من 
الناس، ولكنها يف الواقع متوافقة توافقا 
املتشاهبات  اتما مع احملكمات. وهذه 
مادة  هي  ابلشبهات  تسمى  ما  أو 
ولكنها  واإلميان،  العلم  لزايدة  عظيمة 
قلوهبم  يف  الذين  لضالل  وسيلة  أيضا 
بيد  أيضا  وأداة  العلم  زيغ من انقصي 
الشياطني الذين يريدون الفتنة. ولكل 
أن يعمل على شاكلته ويعمل ما يوافق 
يف  الراسخون  ميتاز  وبذلك  طبيعته، 
اإلميان  يف  املتقدمون  املطمئنون  العلم 
يف  ومتادوا  زيغ  قلوهبم  يف  الذين  من 
غيهم والذين يردُّ هللا عليهم أبْن يضلهم 
وجيعلهم صم بكم عمي فهم ال يرجعون.

أن  املؤمنني  على  فالواجب  لذلك 
العلم،  يف  الراسخني  فئة  إىل  ينحازوا 
يف  ويتدبروا  ابحملكمات،  ويتمسكوا 
يفهموا  مل  ما  ويفوضوا  املتشاهبات، 
أما  أتويله.  ويرتقبوا  يدركوا  مل  وما 
فلن  الضاللة  عليهم  حقت  الذين 
يضروا  ولن  شيئا،  هللا  من  هلم  منلــك 
املؤمــــــــنني  ومجاعة  ورســــــله  هللا 
يظلمـــون. أنفسهم  ولكنهم  شيئا 


