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  شكـــر  وثنــاء

  
ـ           . احلمد هللا الذي بنعمته تتم الصاحلات      دم بعد أن بلغ الكتاب هذه الغاية ال يسعين إال أن أتق

 ،ادة هذا البحث   مساعديت بأمور كثرية ذات عالقة جبمع م       جبزيل الشكر إىل عدد من أهل الفضل يف       
 ، ويف مقدمة هؤالء الباحثة اجلادة اليت أتوقع هلا مستقبالً واعداً يف البحث العلمـي              ،مصادرهورصد  

 وأجـزل   وفقهـا اهللا  » جبرانيا ر «وهي الباحثة األستاذة    ،  والدراسات اإلسالمية املتعمقة بإذن اهللا    
  الـيت  ،خدجية كمال الدين جعفر   . د: لصغريةثــم أســرة مكتىب ا   مثوبتها على كل ما عملته،      

 قامت بتحرير الكتـاب وإخراجـه،       لوال جهودها املباركة الطيبة مل يأخذ الكتاب شكله هذا، فلقد         
تظل تالحقين حىت أضعها    و،  ، أو فكرة أذكرها   حترص أالّ تضيع أية ورقة أكتبها     وإضافة إىل ذلك فهي     

 وآمل هلا مستقبال طيبا يف      يف إطارها، وتصبح قابلة للتداول واالستفادة، فجزاها اهللا عين خري اجلزاء،            
  ملسودة الكتاب،  تقادم اخلطيب على تدقيقه   كما أشكر األخ    الدراسات الفلسفية والقرآنية بإذن اهللا،      

فجهود هؤالء مجيعـاً    على جهوده يف الصف واملراجعة،      واألخ السيد رفاعي     وتوثيقه لبعض املراجع،  
  .وفقنا اهللا وإياهم ملا حيبه ويرضاه. مشكورة مربورة

  
  طه جابر العلواين
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  املقدمــــة

 مجـاع   هـو و؛   ال كتاب بعده   ، وآخر الرساالت الربانية   ،يةالقرآن الكرمي خامت الكتب اإلهل     
  وهـدى  ،)٨٩:النحل (]ِتبيانا ِلكُلِّ شيءٍ  [ ا جعله اهللا   كم ، إىل خلقه  -تبارك وتعاىل -رساالت اهللا   

، لـق  مـا أغ  لكلّوتفصيالً، فكان بيانا لكل ما أُبهم ،  وبصائر وذكرى ،  وموعظة وبشرى ،   خري لكلّ
 وأنزله على خامت رسله وأنبيائه وصـفوته مـن          ، أحكم اهللا القرآن الكرمي    لقد وحامسا لكلّ اختالف،  

 وتكفَّـل حبفظـه     ،مصدقًا ملا بني يديه من الكتاب ومهيمنا عليه        -صلى اهللا عليه وآله وسلّم    -خلقه  
 بعد أن ؛من خلفهويه  من بني يد، وعصمه من الباطلحال بينه وبني سائر حماوالت التحريفو ،بنفسه

أحكـم  وقد . ، وحرفوا، وزادوا، وأنقصوا ففرطوا وضيعوا، إىل الناسأوكل حفظ ما سبقه من كتبٍ     
 فصلها على علمـه الـشامل احملـيط      لها سبحانه،  وحني فص   آياته مث فصلها،   -جلعز و -املتكلّم به   

وال تنقضي  ،  با كرميا ال يبخل على قاصده      وجعله كتا  ي ال حتده حدود، وال خيضع لقيود،       الَّذِ ،املطلق
ر ِكتاب أُحِكمت آياته ثُم فُصلَت ِمن لَدنْ ال[: وال خيلق من كثرة الرد   ،  وال يتوقَّف عطاؤه  ،  عجائبه

اللَّه نزلَ أَحسن الْحِديِث ِكتابا متـشاِبها مثَـاِني   [ : وهو أحسن احلديث   ،)١:هود (]حِكيٍم خِبريٍ 
         مهقُلُوبو مهلُودج ِلنيت ثُم مهبنَ روشخي الَِّذين لُودج هِمن ِعرقْشى اللَّـِه        تده ِإلَى ِذكِْر اللَِّه ذَِلك 

 يف اإلحكام،   -هكلّ-فهو متشابه   ،  )٢٣:الزمر( ]يهِدي ِبِه من يشاُء ومن يضِلِل اللَّه فَما لَه ِمن هادٍ          
 اهللا يف   رسـاالت وإنّ  ،   يف ابتنائه على علم اهللا املطلق احملـيط        -كلّه- وواحد   ز،واإلتقان، واإلعجا 

أو ، واحدة كذلك ال اختالف بينها إال ما فرط فيـه متلقـوه    » قواعد الشريعة « و ،»أصول العقيدة «
كُم ِمن الديِن ما وصى ِبِه نوحا والَِّذي أَوحينا ِإلَيك وما وصينا ِبِه ِإبراِهيم   شرع لَ [ . قاموا بتحريفه 

وموسى وِعيسى أَنْ أَِقيموا الدين وال تتفَرقُوا ِفيِه كَبر علَى الْمشِرِكني ما تدعوهم ِإلَيِه اللَّه يجتِبي                
ِه مِإلَيِنيبي نِه مِدي ِإلَيهياُء وشي ويأمر اهللا  ،)١٣:الشورى (]نI ه الكرميصلى اهللا عليه وآله - نبي
 حتملهم خمالفـة الـداعني إىل       وأالّ ،على تعزيزها  املؤمنني أن يلتزموا بتلك الوحدة ويعملوا        -وسلم
وما تفَرقُوا ِإال ِمن بعِد     [ واألمم األخرى على جمارام يف ذلك     ،  باع الديانات األخرى  من ات ،  الفرقة
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   لَوو مهنيا بيغب الِْعلْم ماَءها جم  ِإنَّ الَّـِذينو مهنيب ى لَقُِضيمسٍل مِإلَى أَج كبر ِمن قَتبةٌ سال كَِلم
 أن  على أمة القـرآن الكـرمي  إنّ .)١٤:الشورى (]أُوِرثُوا الِْكتاب ِمن بعِدِهم لَِفي شك ِمنه مِريبٍ    

تبـارك  - فقال   ، ورسله ونبيه اخلامت   ، جتاري أولئك الذين فرقوا بني اهللا      الّ، وأ تستمسك بتلك الوحدة  
 ِمن ِكتاٍب فَِلذَِلك فَادع واستِقم كَما أُِمرت وال تتِبع أَهواَءهم وقُلْ آمنت ِبما أَنزلَ اللَّه[: -وتعاىل

                عمجي اللَّه كُمنيبا وننيةَ بجال ح الُكُممأَع لَكُما والُنما أَعلَن كُمبرا ونبر اللَّه كُمنيِدلَ بَألع تأُِمرو
  ِصريِه الْمِإلَيا وننيورساالت  -تبارك وتعاىل -بني كتب اهللا    » الشبه«نحصر  ومل ي ). ١٥:الشورى (]ب 

 اهللا يف   رسـاالت بل هناك شبه كبري بني ما جاء يف         ،   وقواعد الشريعة  ،رسله يف تناول قضايا العقيدة    
 ، وشـئون اآلخـرة  ،وأمور الغيب املطلق، وغايته، وبدء اخللق ،   والعناية اإلهلية  ، واإلبداع ،أدلة اخللق 

 لة قبل القرآن ايد، وفيه كـذلك،       من هذه األمور قد وردت يف الكتب املرت         وكثري ،وقصص األنبياء 
 ، ورهبام مرجعيـات   ، والذين اختذوا أحبارهم   قرآن إىل حالة الصدق، وهيمن عليها،     وقد أعادها ال  

  فصوروا للعامة استحالة فهمهم، وتفسريها ،وأربابا من دون اهللا  أرادوا أن حيتكروا فهم الكتب املرتلة          
، للوحي دون توسط أولئك األحبار والرهبان؛ بل وهم عن قراءة الكتب املرتلة بدون االستعانة م              

    ا،اوليقنعوهم بذلك صوروا هلم أنَّ يف الوحي إحكاما، وتشاـا ال يعلمـه إال أولئـك    ، وغيبوباطن 
 قريبة من فقالوا أقواالً ،ا سقط فيه أهل الكتاب السابقونومل ينأ بعض املسلمني بأنفسهم عم ،  بزعمهم
على جاللة قدره يقول    » اجلويين« فهذا إمام احلرمني     املذهبية، والطائفية وانتشارمها،  بعد شيوع   ،  ذلك
أمجع احملققون على أنّ العوام ليس هلم أن يتعلقوا مبـذاهب           ": مؤكداً الدعوة إىل التقليد   » برهانه«يف  

 ،يهم أن يتبعوا مذاهب األئمة الذين سـربوا ونظـروا   بل عل-رضي اهللا تعاىل عنهم   -أعيان الصحابة   
 والسبب فيـه أنّ     تعرضوا للكالم على مذاهب األولني؛     و ، وذكروا أوضاع املسائل   ،وبوبوا األبواب 

 ، وأسوة للمسلمني فإنهم مل يعنوا بتهذيب مسالك االجتهاد        ، وإن كانوا قدوة يف الدين     ،الذين درجوا 
 ومن خلفهم من أئمة الفقه كفوا من بعدهم النظـر يف  ، وضبط املقال ، واجلدال ،وإيضاح طرق النظر  
  ١"السابرين  فكان العامي مأمورا باتباع مذاهب،مذاهب الصحابة

                                                   
 .١٥٨/ ٢ )ھ١٤١٨ للنشر، الوفاء دار: املنصورة (الديب العظيم عبد: حتقيق .الربهان ،اجلويين 1
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  فقال الكرخـي   ،   وصحاح السنن عن مرتبة أقوال أئمتهم      ،ر بعضهم القرآن الكرمي    بل لقد أخ
 أو علـى  ،حمل على النـسخ نّ كل آية ختالف قول أصحابنا فإا ت    إ " :»أصول الكرخي «يف أصوله   
كل خرب جيـيء خبـالف قـول         إنّ  "" !!لتوفيقحمل على التأويل من جهة ا      واألوىل أن ت   ،الترجيح

  عارض مبثله     ،حمل على النسخ  أصحابنا فإنه يأو ترجيح فيه مبـا      ، مث صار إىل دليل آخر     ، أو على أنه م 
، ا يفعل ذلك على حسب قيام الدليل      ، وإمن وه الترجيح، أو حيمل على التوفيق     حيتج به أصحابنا من وج    

  ٢"ن قامت الداللة على غريه صرنا إليهوإ، فإن قامت داللة النسخ حيمل عليه

آل (]ِمنه َآيات محكَمات هن أُم الِكتاِب وأُخـر متـشاِبهات         [: ولذلك حني تال بعضهم   
: وبذلك برز القول بأنّ القرآن ايد صـنفان       ،    سارعوا إىل األخذ بظاهر اآلية قبل التدبر        )٧:عمران

 ، واحلـديث ، أو املفهومني يف علـوم القـرآن  ،وبدأ تداول املصطلحني، بهوآخر متشا، صنف حمكم 
 واملواضعات ، منهما وفق االصطالحات، وشاع استعماهلما، وفسروا كال    وعلم الكالم  ،وأصول الفقه 

ة وق الدقيق  إىل الفر  ودون التفات كافٍ  ،  دون التقيد بلسان القرآن وعربيته    ،   واجلذور اللغوية  ،اللّسانية
للّغةبني االستعمال اإلهلي ،ة بالظهور،  واالستعمال البشريمث االستفحال،فبدأت هذه اإلشكالي .  

ترددت » لعلوم القرآن «خفي أنني حني قررت معاجلة هذا املوضوع يف سلسلة مراجعايت           وال أُ 
وصار جزًءا من األمـور  ،  الَِّذي استقر-كثريا يف اختيار الطريقة اليت أقارب ا هذا املوضوع اخلطري          

حيث قمت بدراسة مـا     ؟  »إشكالية الناسخ واملنسوخ  « أأقاربه مبثل الطريقة اليت قاربت ا        -املسلّمة
عـي كونـه   وإعادة تفسريه حبيث يزول التعارض بني مـا اد ،  ادعي نسخه من آيات الكتاب الكرمي     

لكـنين  » إشكالية احملكم واملتـشابه «يف  نه منسوخا؛ حاولت ذلك بادئ األمر وما ادعى كو  ،ناسخا
» إشكالية احملكم واملتشابه  « و ،»إشكالية الناسخ واملنسوخ  «سرعان ما اكتشفت الفوارق الكبرية بني       

 مما ال يسمح حبال مبقاربة اإلشكالية األخرية مبثل ما قاربـت بـه           -وإن كانت األوىل أساسا للثانية    -
كان يكفي فيها الوصول إىل فهم يزيل فكرة التعـارض بـني   » النسخ«ا ألنّ قضاي؛  اإلشكالية األوىل 

         من ظن ا ناسخة؛ واآليات اليت ظنها منسوخة  اآليات اليت حكموا بكوكما أنَّ العلمـاء قـد      .  أن
                                                   

 .  ٨٤ )ت. د،املطبعة األدبية : القاهرة ( بذيل كتاب تأسيس النظر للدبوسي احلنفيرسالة يف األصول ،النسفي   2



٧  
 ٢٠١٠/ ٠٣/ ٢٤ 

 

 

سـت  «ت أعدادها تتناقص حىت بلغ ا بعـض املتـأخرين   وظلّ، ناقشوا كثريا من تلك اآليات قبلي 
مث ، فنـاه ووظّ، فإذا مجعنا ما فعلـوه ، فأقر بدخول النسخ فيها   ،  التعارض بينها مل يستطع درء    » آيات

 فذلك كاف يف إجياد خمرج من تلك        ات الست، أو التسع، أو االثنيت عشرة،      حصرنا عنايتنا بتلك اآلي   
ـ    ،  فإنَّ األمر خمتلف  » احملكم واملتشابه «أما يف إشكالية    . اإلشكالية توصإىل ل بـه    وحيتاج إىل منهج ي
وإثبات استحالة ، يف القرآن ايد من أساسها» املتشابه« األسس اليت قامت عليها فكرة وقوع    تقويض
 وبراهني ، ونفينا ذلك بأدلة، وغري املفهوم، مبعىن الغامض واملبهم –يف القرآن الكرمي    » املتشابه«وقوع  

 فمـن املتعـذّر   ؛عليها من األصل األسس اليت قامت اإلشكالية قوضفما مل ت،  من القرآن الكرمي ذاته   
  . وجتاوزها،استيعاب هذه اإلشكالية

  ونـستنطقه اجلـواب الـشايف يف هـذه           ،ويف رسالتنا هذه سنحتكم إىل القرآن الكرمي ذاته       
 وسـنتبين   -د اليقني   لنا فيها إىل الثَلج وبر     ووص ،من قبل » النسخ«كما فعلنا يف إشكالية      -اإلشكالية

  .  وال غموض عند من حيسن قراءته،يد قد جاء بيانا واضحا ظاهرا ال لبس فيهأنَّ هذا القرآن ا

  طه العلواين

  ٢٠١٠ مارس ٢٤القاهرة 
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  الفصل األول

 في إشكالية المحكم والمتشابه 
  العلوم اإلسالمية
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  .معىن احملكم واملتشابه عند املفسرين

ميكن إمجـال   و" احملكم واملتشابه "ري كل من    يف بيان وتفس  قد اختلف املفسرون اختالفًا كبريا      ل
  :اآليت ذكرهآرائهم ومذاهبهم يف 

قُلْ تعالَوا أَتلُ ما حرم ربكُم علَيكُم أَلَّا تشِركُوا ِبـِه           [: هي حنو قوله تعاىل   " احملكمات "-١
لَا تجعلْ مع اِهللا ِإلَها َآخـر فَتقْعـد مـذْموما    [ : وكذلك قوله تعاىل،)١٥١:األنعام( ] ...شيئًا 

عندهم هي اليت تشات    " املتشاات"و . وهؤالء قد ضيقوا واسعاً    ؛ وحنوها )٢٢:اإلسراء( ]مخذُولًا
ـ يهود مبـا يعـرف      الها  ، وفسر وهى حروف املعجم اليت وردت يف أوائل السور       ،  على اليهود   :بـ

 وهذا القول رووه عن ابـن       ؛كما حدث هلم يف قضية البقرة     ،   فتشابه األمر عليهم   ،"حساب اجلمل "
  .عباس 

 كالوصايا يف آيات سـورة      ؛ماال ختتلف فيه الشرائع   " احملكم ":زي إىل أنّ  ذهب الفخر الرا   -٢
 ألنه يؤدي إىل جعـل      ؛ وهذا تفسري عجيب منه    ،"امل" :بـ ما يسمى " املتشابه" و ،األنعام الثالث 

  ".متشااً"معظم القرآن املبني 

رضي ،  وابن مسعود  ،ونقلوه عن ابن عباس   ،  هو املنسوخ " املتشابه" و ،هو الناسخ " احملكم" -٣
  .٣ ونفي وقوعه يف القرآن ايد،"بالنسخ" وقد علمت موقفنا من القول -ااهللا عنهم

ما حيتاج يف معرفتـه     " املتشابه"و،  "وحدانية اهللا "كأدلة   ؛ما كان دليله واضحاً الئحاً    " احملكم"أنّ  -٤٤
وهو قـول عجيـب ال   ، وناقشه فيه، من املعتزلة" األصم"وقد عزاه الرازي إىل   ،  "التدبر والتأمل "إىل  

  .يستحق املناقشة

                                                   
 )٢٠٠٧ الدولية، الشروق مكتبة: القاهرة (النسخ من قرآين موقف حنو: كتابنا يف النسخ دعوى فندنا لقد 3
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ما أشبه بعـضه بعـضاً يف       " املتشابه" و ،ما أحكم اهللا فيه بيان حالله وحرامه      " احملكم"أنّ   -٥
ما : حمكمات: " وبعبارة ، نسب ابن جرير الطربي ذلك القول إىل جماهد        ؛ وإن اختلفت ألفاظه   ،املعاين

 وال أدرى كيف يستسيغ     ،٥"وما سوى ذلك فهو متشابه بصرف بعضه بعضاً       ،  فيه من احلالل واحلرام   
   إطالق مثل هذا القول؟ - إن صح النقل عنه-من هو يف مكانة جماهد

، "للمتـشابه "باعتبارها معىن   " الغموض"يطرة فكرة   السابقة، س  أهل التفسري    واليتضح من أق  
  ."للمحكم"باعتبارها معىن " البيان"و

وأُتوا ِبِه [:  قوله تعاىل يف بامللتبس"املتشابه"تعزيز تفسري إىل املعىن اللغوي ل بعضهم وقد استند  
أو ،  أنّ الشبه بالغري- عند هؤالء-ألنّ األصل ؛اشتبهوا به نتيجة التشابه:  أي،)٢٥:البقرة( ]متشاِبها

 ".املتشابه"امللتبس على " وبذلك سوغوا ألنفسهم إطالق ،يورث اللّبيب االلتباس، بأمور أخرى
 ،٦ أو أجزاء يشبه بعضها بعضا،ما له أفراد: األول: رينعلى أماملتشابه يطلق  استنادا إىل اللغة؛ حيث

هته الشيئان واشتبها وشبهته به وشبوتشابه : " قال يف األساس؛يلتبس: أى، ما يشتبه فيه األمر: والثاين
احملكم واملتشابه : ويف القرآن:  قال؛ضاً إلشباه بعضها بع؛التبست: واشتبهت األمور وتشات، إياه

  . األمور املشكالت: اك واملشتبهاتوإي، لُبس عليه: وشبه عليه األمر

 املعنيني هو ، فهم مل حيددوا يف أييف هذا الطرح جمال نقاش طويل؛ ألنّ يف هذا االطالق حتكّماً و
.  أو املتواطئ كعادم يف هذه األمور،ركوما إذا كان من قبيل املشت، ويف أي منهما هو جماز، حقيقة

، فلم يالحظوا املعىن اللغوي ٧ليس مطّرداً وإن ظنوه كذلك" لاللتباس" "التشابه"كما أنّ استلزام 
  .تشابهاألول للم

                                                   
 ٣/١٤٤. تفسیر المنار.  محمد رشید رضا5
 .تقريبا أمهلوه املعىن هذا أنّ الحقًا نالحظ وسف 6
 .بعدها وما ١٥٣/ ٢ والتنوير والتحرير بعدها وما١٤٣/ ٣ رضا رشيد حممد و الرازي: يف" ٧:" عمران آل "آلية تفسريام قارن 7
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 أو ،وهو يقع إما بقصٍد من املـتكلم ، من عيوب الكالم ،  ن املعروف أنَّ الغموض وااللتباس    وم
أو لقصور يف ،  فيه أو أن يكون ال سبيل أمامه إال التعبري ذه الصيغة الغامضة لعي           ،  على غري قصٍد منه   

.  ه بأنه بيان للناس ليقطـع حجتـهم        فينايف ما يفهم من القرآن الكرمي ذات       :أما االحتمال األول  . الّلغة
أما االحتمال الرابع فمردود أيضا بقوله   .  والثالث فال يتصور إال يف حق املخلوق       ،وأما االحتمال الثاين  

أْتوا ِبِمثِْل هذَا الْقُرَءاِن ال يأْتونَ ِبِمثِْلِه ولَو كَـانَ  قُلْ لَِئِن اجتمعِت اِإلنس والِْجن علَى أَنْ ي [: تعاىل
 وإن اسـتخدمت    ،فهذه اآلية تدل على أنَّ بنية القرآن الكرمي       ) ٨٨:اإلسراء (]بعضهم ِلبعٍض ظَِهريا  

  .فإا طوعت هذا اللسان ليكون أهال حلمل اخلطاب اإلِهلي للقرآن، لسانا بشريا وخاطبت بشرا

 وقانونه الَِّذي ال يعـرف إال باسـتقراء         ،وله خصائصه املنفردة  ،   ولكتاب اهللا لسان خاص به    
والقرآن الكرمي كلّ متكامل ذو وحدة بنائية يفهم .  وعاداته، وأساليبه، وسياقه، وإدراك نظمه،معهوده

 ومن يفعل ذلك ويلتزم به ال ميكن أن يفهم أنَّ اآليات            ،بالرد إىل الكلي يف وحدته البنائية     اجلزئي منه   
 ميكن أن يقع الغموض وااللتباس يف اخلطاب اإلهلـي          فإنه ال املتشاات هي اآليات الغامضة امللتبسة      

لكـان  لو حدث هذا  فإنه  وآياته مبينات؟، وتبيانا لكل شيء ومبينا  ،كونه بيانا للناس  الَِّذي نص على    
والحتجوا بـأنَّ   ،  جرى يف أمور متشاة مومهة غري مفهومة      رد من حتداهم القرآن، بأنّ هذا التحدي        

   . والفصاحة، والبالغة، والنظم، وليس األسلوب،ذلك مصدر عجزهم

  منشأ إشكالية احملكم واملتشابه

طبيعة بالتأكيد هي   ؟  والغموضملتشابه كمرادفني للوضوح    ولكن كيف نشأت فكرة احملكم وا     
وضوح خطاب التكليف، بـل  ٨وما تفتأ تتذرع بعدم، اإلنسان اليت متيل إىل اهلروب من محل التكليف    

 أو متعذّرا لتعذُّر حتقق     ،ورمبا تذهب إىل أبعد من ذلك فتسعى إىل تقييده بشروط ليبدو األمر متعسراً            
 كان هذا هو ج بين إسرائيل يف        .تكليف وتبعاته تلك الشروط، عسى أن يفلت صاحبها من القيام بال        

تبـارك  -هذا ما فعلوه حينما أمـرهم اهللا  .  أو خطاب وجه إليهم،التصرف مع أي تكليف كلفوا به  
فصاروا يطلبون بأسئلتهم إجابات صارت     ،  ألم كانوا خيشون انكشاف أمرهم     ؛ بذبح بقرة  -وتعاىل
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 وهو  ،ذهبوا يدعون الغموض وااللتباس يف موضوع التكليف      فكان أن   ،  بسؤاهلم شروطا مل يكلّفوا ا    
 وطريقة تفكريهم ، ولكنه جهم،واحلق أنَّ الغموض وااللتباس مل يكن سببه تشابه البقر، »ذبح بقرة«

قَالُوا [: وهذا ما نفهمه من قوله تعاىل     ،  هو حماولة اهلروب من التكليف    ،  اليت تقوم على هدف واحد    
 ولذلك أثر عن ابن عبـاس قولـه         ؛)٧١:البقرة (]اآلنَ ِجئْت ِبالْحق فَذَبحوها وما كَادوا يفْعلُونَ      

، »امـل واملفـصل   «و،  »احملكم واملتشابه «إننا نستطيع أن نقرأ ثنائية      . "هللا عليهم شددوا فشدد ا  "
فكانوا يف كل مرة يطلبون منه أن يسأل اهللا         ،  يف حوارهم مع موسى عليه السالم     » الغامض واملبني «و
 ومل  ،بقرة أن يبين هلم ما اعتربوه أمرا جممال حباجة إىل تبيني وإيضاح لصفات تلك ال              -تبارك وتعاىل -

فأقوام معظم األنبياء مل يدعوا ذريعة يتذرعون ا ليفروا ، يكن بنو إسرائيل وحدهم من ج هذا النهج      
قَه  يا شعيب ما نفْ    [ : فهاهم قوم شعيب يقولون له     ؛من تبعات االستجابة السريعة املباشرة للتكليف     

 أو يـصفوها    ،وهم بطبيعة احلال ال يقصدون أن يسيئوا إىل أنفسهم        . )٩١:هود (]كَِثريا ِمما تقُولُ  
وهذا على عكـس    ،  وأنَّ كالمه ليس واضحا بالنسبة هلم     ،   أرادوا الطعن فيما جاء به     ولكنهم،  بالغباء
 ( ]وما أَرسلْنا ِمن رسوٍل ِإال ِبِلـساِن قَوِمـِه ِليبـين لَهـم            [: ة اليت أرساها اهللا عز وجل     القاعد
  ). ٤:إبراهيم

 لكيال نقع ؛القرآن الكرمي إيانا وحتذيره لنا من مسالك األقوام السابقنيكان علينا أن نعترب بتنبيه  
 من ذلك ذهبنا نستشهد بتشابه البقر على بين إسرائيل على تشابه بعـض    إال أننا بدالً  ،  فيما وقعوا فيه  

، ذاه" فقههم البقرى "وكأننا اقتبسنا من    ،  وهكذا تبعناهم فيما سقطوا فيه    ،  آيات القرآن الكرمي علينا   
 لكن القاسم املشترك الذي جيمع بني       ؛ركنا على احملجة البيضاء   رغم أننا ت  ،  ووصلنا إىل النتيجة املماثلة   

م وهناك من حكّ  ،  فهناك من حكّم لغة البدو    ،  ما فعلوه وفعلناه هو حتكيم غري كتاب اهللا يف كتاب اهللا          
وهناك ،  وا القرآن الكرمي ذاته من املرويات     حىت جعل ،  الثبوت قطعي   ظنية الثبوت يف كتاب اهللا     الرواية

وكان من احملتم أن تنعكس اخلالفات املذهبية على فهمنـا          . من حكَّم املناهج الفلسفية يف كتاب اهللا      
 أو  _جيل الصحابة _ واالقتصادية لبيئة التلقي     ، والسياسية ،للقرآن، وكذلك آثار األوضاع االجتماعية    

  . الزمانبيئة القراءة على امتداد
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 أنَّ هناك قراءة للقرآن الكرمي جمردة عن أية خلفية –جمرد ختيل–واحلق أننا ال نستطيع أن نتخيل  
مسبقة، لكن علينا أن نوقن بأنَّ هذا قصور فينا ال يف القرآن، فَلَِئن خيتلف الناس من بعد أن جـاءهم                    

ما اخللل يف إدراكهم واستيعام وفقههم، وهذا ما         وإن ، فهذا ليس خللل يف املختلَف فيه      ،العلم والبينة 
آل  (]وما اختلَف الَِّذين أُوتوا الِْكتاب ِإال ِمن بعِد ما جاَءهم الِْعلْم بغيـا بيـنهم              [ :تؤكده اآلية 

 ). ٤:البينة ( ]وما تفَرق الَِّذين أُوتوا الِْكتاب ِإال ِمن بعِد ما جاَءتهم الْبينةُ          [ : واآلية ). ١٩:عمران
أنه التزم أسـلوبا واحـدا يف الـبالغ         : إال أنه ال يعين   ،  هذا ال ريب فيه   ،  فالقرآن الكرمي كتاب مبني   

  ". مكنون"وقد صرح سبحانه بأنه يف كتاب ، يف خطابه" مكنون"أنه بال : كما أنه ال يعين، والبيان

 واسـتقر يف    ،»احملكم واملتشابه «هوم   تشويه مف  متّ   كيف   :ويف موضوع دراستنا هذا نتساءل    
 ، ومبهمـة ،آيات ملتبسة مومهة، املبين،  بأنَّ يف القرآن الكرمي      _نتيجة لذلك الوهم  _أذهان الكثريين   

  ٩.وال تدرك معانيها؟ 

 كما بىن علماء    ،أنَّ القرآن ايد نزل بلغة العرب     نتيجة تصوٍر قائم    شكالية  هذه اإل نشأت  قد  ل
والصدر ،  يف االستعمال العريب ألنهم جمتمع التلقي–وكما هي -وضوابطها ،وقواعدها ،اللّغة فلسفتها 

وعليه فإنه ال   ،   ليكونوا شهداء على األمم األخرى     ؛فالقرآن الكرمي خاطبهم قبل أي أمة أخرى      ،  األول
ر يف وهـذا التـصو  . يتسنى فهم القرآن الكرمي دون االحتكام إىل لغة العرب ومعهودهم يف كالمهم       

اللغة العربية   ألنّ   ؛»اللّغة العربية «و» لسان القرآن العرىب  «قائم على التسوية بني     : حاجة إىل نظر؛ ألنه   
 واقتـصاديةمل   ، واجتماعية ،، ولكنها لغة تعربعن مضامني ثقافية     ليست جمرد أصوات وأحرف محايدة    

 – وكونـه    ،اليت مثلت رسالته وخطابه   لرسالية   ا رمي ليكون امتدادا هلا، بل جاء مبعانيه      يأِت القرآن الك  
فـذلك ال  ، اليت كانت يف اجلاهلية أو توافق معهـا  املدلوالت أقر بعض تلك -على ما يبدو للمفسر  

 فالقرآن ايد ليس ملتصقًا ببيئـة       ،ألنه هو املرجعية املهيمنة عليها    ؛  يعين أنها تصبح شيئًا من موارده     
  .اءة وال ببيئة القر،التلقي
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واستنتاج أنَّ يف القـرآن الكـرمي       » احملكم واملتشابه « إىل تشويه مفهوم     هذه التسوية لقد أدت   
واليت ،  حينما استدعيت االستخدامات اللغوية الشائعة عند العرب      املفهوم  ووقع تشويه   . آيات ملتبسة 
ن الكرمي وسـياق    كما هي دون نظر إىل معهود القرآ      ،  " التشابه وااللتباس والغموض  "يترادف فيها   
فكانت النتيجة أن يفهم أنَّ اآليات املتشاات هي اآليات ، والقرآن الكرمي كل متكامل   ،  ورود اآليات 

  .الغامضة امللتبسة

 لقواعد لسان العرب يف احلذف والتقـدير      » لسان القرآن «ولذلك جند أنّ  املفسرين أخضعوا       
 وبيان معانيه،ومل يالحظوا الفوارق بـني     » القرآنلسان  «وما إليها؛ بل حكَّموا ألسنة العرب بتفسري        

صحيح أنَّ القرآن الكرمي    . »لسان القرآن « و -صلَّى اللَّه علَيِه وآله وسلَّم    - ولسان النيب    ،لسان العرب 
، نزلَ ِبِه الروح اَألِمـني      ،  ه لَتنِزيلُ رب الْعالَِمني     وِإن[:  كما تؤكد اآلية   ،قد نزل بلسان عريب مبني    

      ِذِريننالْم كُونَ ِمنِلت لَى قَلِْبكِبٍني، عم اٍن عريبره  ،)١٩٥-١٩٢:الشعراء (]ِبِلسه قد يـسبل إن -
ال :  وهو أفصح من نطـق بالـضاد       - صلى اهللا عليه وآله وسلّم       -سان رسول اهللا     بل -تبارك وتعاىل 

وال يـتكلم   ،   وباأللف تارة أخرى   ،وال ينصب املثىن بالياء تارة    ،  جيمع بني ما احلجازية والتميمية معا     
 ومع ذلك فقـد  ١٠!! وما إليها،ة والتوري، واملتواطئ، واملشكّك، واملترادف،وال يقرأ باملكرر،  بالشاذ

والبحث يف كالم   ،  ِذي يعتمد القاموس اللّغوي   جلأ مجهرة املفسرين إىل االعتماد على املنحى اللّغوي الَّ        
 فقـد تـأثّرت   ؛ومزاياه» لسان القرآن«دون االلتفات الكايف إىل خصائص      ،  العرب ملعرفة معهودهم  

، مقوالت كثري من أئمة التفسري من خمتلف املذاهب مبدلوالت اللغة املستقرة يف عقوهلم ونفوسـهم              
 ال  ٍن، فألبـسوها معـا     لتشاها يف املبىن مع املفردات اللغوية      ؛وتأولوا تبعا هلا مفردات القرآن ايد     

                                                   
 أسـد،  كشكشة وال قيس، عجرفية وال متيم، عنعنة كالمهم يف جتد ال ألنك: وذلك العرب؛ لغات أفصح هي قريش لغة أن القدماء لدي القول جري 10

  .وبعري شعري،: ومثل ِنعلم، ِتعلمون،: مثل أسد؛ من تسمعه الذي  الكسر وال ربيعة، وكسكسة
 مكتبة: القاهرة (إبراهيم الفضل أبو: حتقيق ،املزهر. السيوطي.  ٣٢ )ت.د احلليب، مكتبة القاهرة، (صقر أمحد السيد: يقحتق ،الصاحيب فارس، ابن :انظر 

 حىت جهام، ومجيع العجم، بالد عن لبعدهم أصرحها؛و العربية، اللغات أفصح قريش لغة كانت:"الفارايب ويقول ١٢٦/ ١) ت.د احلليب، ومطبعة
 يف هـو  كمـا  مثبـت  والنص ؛"العربية الصناعة أهل عند والفساد الصحة، يف بلغتهم االجتماع كان قريش من بعدهم نسبة على العرب سائر إن

   .١/٢١١ املزهر؛
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 وفقهيه كـثرية  ،وترتب على ذلك مشكالت عقدية، »لسان القرآن«وقد ينبو عنها    ،  حيتملها السياق 
   . ومحلها على خمتلف احملامل، وعن إضاعة نفائس األوقات يف تأويلها، كان املسلمون يف غىن عنها

 هو خطاب إهلي مفـارق لكـالم        -تبارك وتعاىل -نعتقد بأنّ كتاب اهللا     صحيح أننا مسلمون    
 تعاملناالبشر وألي كتاب آخر؛ إال أننا مل نطبق هذا االعتقاد النظري بشكل منهاجي ومنضبط عند                 

 أن جند يف هذه التفاسري من يذهب إىل أنّ هناك           _ واحلال كذلك  _فلم يكن غريبا  . مع القرآن الكرمي  
وما أَلَتناهم ِمن [ اليت وردت يف مواضع عدة كقوله تعاىل »ِمن«ائدة ال تفيد داللة معينة مثل     أحرفاً ز 

أنَّ املعىن غري كما اعتربوا ، زائدة» من شيء«يف قوله » من«فاعتربوا ) ٢١:الطور (]عمِلِهم ِمن شيٍء
وحملُه وِفـصالُه ثَالثُـونَ   [:  غري مقصودة كما يف قوله تعاىلداللة املباشر املالزم للمعىن املباشر هو 

، بداللة االلتزام  فيفهم) ١٤:لقمان (]وِفصالُه ِفي عامينِ  [ وقوله تعاىل    ، )١٥:األحقاف(،   ]شهرا
أو ،  أو جند من يصرح بأنّ تعبرياً قرآنيا جاء على غري القياس       ،من اآليتني أنَّ أقل مدة احلمل ستة أشهر       

كما قال بعضهم يف قولـه    ،   أو ذاك من تعابري القرآن ايد      ،تعبريمن جيترئ على القول بشذوذ هذا ال      
ا دعا الفخر الـرازي ألن حيمـل    مم )٢:احلجر( ]ربما يود الَِّذين كَفَروا لَو كَانوا مسِلِمني      [: تعاىل

إنَّ من املمكن أن يكون يف خطاب البشر ما هو زائد عن املعىن      . عليهم يف بداية تفسريه لسورة احلجر     
أو أن ينوع عند تعبريه عن معىن       ،  أو أن تكون له دالالت غري مباشرة مل يقصدها        ،  الذي أراده املتكلم  

أو أن ،  املعىن ذاته دون أن يكون هلذا التنوع أي داللـة         وهو يقصد منها   ،ما باستخدام ألفاظ متعددة   
وقدراته ،  ألنّ هذا كلّه مرتبط بإدراك املتكلّم للمعىن الَِّذي يريد التعبري عنه           ؛يعطف الشيء على نفسه   

إال أنّ كل هذا غري     ،  وحاله عند صدور الكالم عنه    ،   والظروف احمليطة به   ، واملالبسات ،يف التعبري عنه  
  .متجاوزا له، متحديا مستوعبا للسان البشر حينما يكون اخلطاب إهلياارد أو وقائم 

تحقق إال بقـراءة    تولسان العرب ال ميكن أن      » لسان القرآن الكرمي العريب   «وفهم العالقة بني    
 ، وحنـاة  ، وبالغيني ، لغويني :ال أن تنفق جهود خمتلف العلماء من      ،  مشولية تكاملية ملعرفة معهوده هو    

 ، واألفـصح  ، ومعرفة الفصيح  ، الستقراء معهودهم  ؛ تتبع كالم العرب وأشعارهم    -كلُها-أصوليني  و
مث نعود بعد ذلك حبـصيلة غـري منـضبطة          ،  واالستخدام الشائع هلذا اللفظ أو ذاك     ،  واألقل فصاحة 
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ـ      يتم وبالتايل!!  ونقيس معانيها على معانيه    ،لنحكّمها يف كتاب اهللا    وقني يف   حتكيم قواعد كالم املخل
 ، واالضـطراب ، والقـصور  ، بكل ما حيويه كالم البشر من خصائص النسبية        ،خطاب القرآن الكرمي  

  !!  ومالبسات صدور الكالم، والتأثّر بظروف، واحملدودية،والتناقض

وتعاطت معـه   ،   لسان القرآن الكرمي     يفالتفسريات اللغوية اليت حكّمت لغة العرب       لقد أدت   
فالتأثّر باملنحى اللغوي الذي يعتمد القـاموس       .   بعض اللّبس الذي أشرنا إليه     كأي مصدر عادي إىل   

دون االلتفات الكايف إىل خصائص لـسان       ،  والبحث يف كالم العرب ملعرفة معهودهم     ،  اللغوي فقط 
 فقد تأثّرت مقوالت كثري من أئمة التفسري      . كان له أثر يف بناء هذه اإلشكالية      ،  القرآن الكرمي ومزاياه  

وتأولوا تبعاً هلا مفردات القـرآن      ،  من خمتلف املذاهب مبدلوالت اللّغة املستقرة يف عقوهلم ونفوسهم        
وقد ينبو عنها لسان    ،  فألبسوها معاين ال حيتملها السياق    ،  ايد لتشاها يف املبىن مع املفردات اللغوية      

ن يف غىن عنها لو أنّ العنايـة        وترتب على ذلك مشكالت عقدية وفقهية كثرية كان املسلمو        ،  القرآن
  . وسياقاته، وتقاليده يف تناول موضوعاته، ومعهوده،انصرفت إىل لسان القرآن

 حنا بعض املفسرين الذين هلم عناية خاصة باملناهج العقلية واالجتاهات الفلسفية منحى يتفق    وقد
 ،تؤيـده الـدالئل العقليـة     ما  " احملكم" الراغب األصفهاين الذي جعل      :وذلك مثل ،  وتلك املناهج 

ما حتيل الدالئل العقلية أخذه على ظاهره حبيث ال يستطيع القارئ مهما تدبر إال أن خيتار                " املتشابه"و
 وهذا إسقاط منه للحوار الذي دار حول قطعية أدلة العقـول            ، خمتارا بني احملتمالت الكثرية    ،التوقُّف

 وكثري ممن حنا حنوه من بعـض الـسنة   ، كذلك ١١يزمام الرا وهو منهج تبناه اإل   ،  وظنية أدلة األلفاظ  
                                                   

 أن وإما  املعىن، ذلك لغري حمتمال يكون أن فإما: قسمني إىل ملعىن موضوعا جعل الذي اللفظ تقسيم إىل الرازي ذهب واحملكم للمتشابه تفسريه ففي 11
 أن وإما  اآلخر، على راجحا األحدمه احتماله يكون أن إما: خيلو فال لغريه حمتمال كان إن وأما  النص، هو فهذا) األول (كان فإذا  يكون، ال

 املرجوح إىل وبالنسبة  ظاهرا، الراجح إىل بالنسبة اللَّفظ ذلك سمي اآلخر على راجحا ألحدمها احتماله كان فإن ،السواء على هلما احتماله يكون
 أما.... جممال التعيني على منهما واحٍد كل إىل وبالنسبة  مشتركًا، معا إليهما بالنسبة اللفظ فيكون السوية على هلما احتماله كان إن وأما  مؤوالً،
 أنّ يف مشتركان فهما واملؤول امل وأما". باحملكم ":املسمى هو املشترك القدر فهذا.. الترجيح حصول يف فيشتركان مشتركان والظاهر النص
 املسمى هو املشترك القدر فهذا  املنفرد، الدليل حبسب ال  مرجوح،... واملؤول  مرجوح، غري" امل "أنّ إال. راجحة غري عليه اللفظ داللة

 ).١٤٧- ١٤٦ للرازى الكبري التفسري... (مجيعا القسمني يف حاصل الفهم عدم ألنّ ؛"باملتشابه"
 يشهد أو ،عليه يدل أو ،يسنده ما له ليس مرأ ذكرها اليت العشرة االحتماالت لقيام اللفظي الدليل على العقلي للدليل الرازي اإلمام تقدمي أن غري      
 ،األلفاظ دالئل من للتحرر الفرصة العقل وإعطاء ،اللفظية الدالئل ويف ،النص يف العقل وحتكيم ،اللفظي والدليل ،النص سلطة إضعاف يف الرغبة إال له
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سلكوا املسلك ،  وألصول الفقه من خمتلف املذاهب،ممن تصدوا للتفسري،  واملعاصرون؛ومجهرة املعتزلة
 :ومل يقفوا عند قوله تعاىل،  أو نقد،ونقلوا ما ورد عنهم دون موازنة، نفسه الذي سار عليه املتقدمون

ِليبـين لَهـم    [و  ) ٨٩:النحل (]ِتبيانا ِلكُلِّ شيءٍ  [: هوقول) ١٣٨:آل عمران  (]هذَا بيانٌ ِللناسِ  [
  . )٤٦، ٣٤:النور (]آياٍت مبيناٍت[ ).٣٩:النحل (]الَِّذي يختِلفُونَ ِفيِه

 ال  فمما  : كم واملتشابه أثرها يف نشوء إشكالية احمل    أخرى فقد كان للمذهبية والفرقية      من ناحية   
وأن يتولد فرع من   ،  وِلد من رحم االختالفات والتراشقات املذهبية     » علم الكالم «خيفى على أحد أنَّ     

أنه » علم الكالم «لكن مشكلة   ،  هذا أمر طبيعي  ،  فروع العلم ليكون معربا عن االختالفات والتعددية      
ألنه ركّب علـى منهجيـة      ؛   القطعية بينهم  سيوتكر،  قام على أنقاض التواصل املدمر بني املسلمني      

 ورشقه مبا ،فاملنطلق هو الرد على اآلخر.  والنسبة إىل البدعة والشبهة والكفر أحيانا   ،التراشق والتراجم 
إن مل يضف هلا -ه ئ ويتعقب سقطاته وأخطا،فكلٌ ينقد اآلخر، ورفض كل ما يقول  ،  فيه وما ليس فيه   

وحتت وطأة تلـك    . وال يمهل اآلخرين ليراجعوا أنفسهم    ،  ال أحد يراجع نفسه    ف –ما يزيدها توهجا  
ألنّ التراجم باالامات يعتمد     ؛ والتجاذبات الشديدة تكون مقاربة احلقيقة بعيدة املنال       ،االستقطابات

لنظـر  بغض ا ،  فهو غري معين بالبحث يف القضية ذاا بشمولية وتكاملية        ،  منهاجية التجزيء والتعضية  
وإنما يقتطع منها مـا يرشـق بـه    ،  أو اختالف النتيجة اليت سيصل إليها مع هذا أو ذاك      ،عن اتفاق 

 وتتشوه املفاهيم اليت    ،تافباستمرار املزايدات تتراكم االجتزاء   ،  األزمةوهنا تكمن   ،  اآلخرين ويرمجهم 
احملكـم  «أُقحم مفهوم   . »احملكم واملتشابه « وهذا ما حدث ملفهوم      ؛غُشيت بطبقات من االلتباسات   

فكـان بـذلك   ،  هو الغامض » املتشابه« باعتبار أنَّ    -إذن–يف دوامة السجاالت الكالمية     » واملتشابه
 على أنه خطـاب توصـيفي للتفريـق         القرآنففي ظل هذه االستقطابات يفهم      . مالذًا للمتراشقني 

فإذا ما أرادا أحد أن يـصف مـن   ، وليس خطابا تكليفيا يهدف إىل شحذ األفهام واهلمم ،  والتحزب

                                                                                                                                                                    
 فيها كان اليت الفترة يف هذه نظرياته قرر أنه عليه والعتب العجب من خيفف قد ما لكن  الرازي، اإلمام مثل القدر جليل إمام من مستغرب أمر وهذا
 الطرق تلك تعزيز من خالهلا إليه اجته ما على ندمه أبدى حياته مراحل من مرحلة وتلك ،ا ومتأثّراً الفلسفية واملناهج الكالمية الطرق يف منغمسا
 ( بتحقيقنا) احملصول (يف كاملة الوصية راجع. »الفلسفية واملناهج الكالمية الطرق تاخترب ولقد«: قال حيث ،املعروفة وصيته يف شأا وإعالء
 .٧٠ -٦٧/ ١) ١٩٩٧ الرسالة مؤسسة: القاهرة
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وبذلك مت . ١٢خيتلف معهم بأنهم غواة زائغون؛ فال بد أن يكون ما يتبنونه من آراء هو اتباع للمتشابه  
رق كلها أنَّ القرآن     وقد فات هذه الف    .١٣التعاطي مع القرآن كما لو كان مصدرا للتفرق والتمذهب        

إال أنهـم  ، فهو العاصم من الفرقة،  والنور املبني الذي أمرنا أن نعتصم به مجيعا      ،الكرمي حبل اهللا املتني   
 وشـادوه مـن   ، وبنوه من فـرق  ،ومعضدات ملا أسسوه من مذاهب     شواهدجعلوه بقراءم ازأة    

 ؛ولذلك سقطت األمة يف كثري من املهالك      ،  وعوجعلوا القرآن الكرمي تابعا ملذاهبهم غري متب      ،  طوائف
 وكأنه أعضاء جسد ممزق     ،ت جتزيئية ، فصار القرآن الكرمي يقرأ قراءا     نتيجة لتلك االجتاهات اافية له    

واحلق أننا ال نستطيع أن     .   أو جزًءا تسند به مقوالا ودعاواها      ، أو فرقة منه عضوا    ،تأخذ كل طائفة  
فقد كان لكلٍّ دور يف تثبيت فكرة وجود االلتباس والغموض يف بعض آيات             ،  ئفةنستثين فريقًا أو طا   

 -تبارك وتعاىل-هو أحوال اآلخرة وصفات اهللا      » املتشابه« حىت من أسسوا للقول بأن       ،القرآن الكرمي 
 وقد شعر اجلميع مبا     ،"االلتباس"واألنبياء اليت ال جيوز أخذها على ظاهرها؛ ظلوا حيومون حول فكرة            

 تدور حول   ،فانربوا يفتشون عن علل وحكم لوجوده     ،  يف القرآن من خطورة   " متشابه"لقول بوجود   ل
،  وحفز العقول حـىت ال تستـسلم للـبالدة         -تبارك وتعاىل -ابتالء القلوب يف التصديق بكتاب اهللا       

ان  ومن زم  ، وأحواهلم من مكان إىل مكان     ، وأوضاعهم ،وتباين ظروفهم ،  وتفاوت املخاطبني إدراكيا  
  .إىل زمان

  : ما الذي ترتب على تفسري املتشابه بامللتبس

                                                   
 لقول املوافقة اآليات وأن  حمكمة، ملذهبه املوافقة اآليات أن يدعي املذاهب أصحاب من واحد كل إن: فنقول ،عظيم موضع هذا أن واعلم... « 12

 رب للَّها يشاَء أَنْ ِإال تشاُءونَ وما[ تعاىل وقوله ؛)٢٩:الكهف  (]فَلْيكْفُر شاَء ومن فَلْيؤِمن شاَء فَمن[: تعاىل قوله: يقول فاملعتزيل. ةمتشا خصمه
الَِمني؛متشابه) ٢٩:التكوير (]الْع ١٤٧-٢/١٤٦ الرازي؛ الدين فخر »...ذلك يف األمر يقلب والسين. 

 فيـه،  كامنة االختالف بذور وأن  اختالف، مصدر القرآن أنَّ :فكرة ترسيخ يف سببا القرآن يف" واملتشابه للمحكم "فهمنا حكم الذي االلتباس كان 13
 وكـان  واحد، ملذهب إال مطابقًا كان ملا حمكما ايد القرآن كان لو... « :أنه إىل ذهب حينما هذا عن التعبري يف صرحيا الرازي الفخر كان وقد

 احملكـم  على مشتمال كان فإذا. به واالنتفاع فيه والنظر قبوله عن املذاهب سائر أرباب ينفر مما وذلك ،املذهب ذلك سوى ما لكل مبطال بصرحيه
 كـل  صاحب فيه التأمل يف وجيتهد  املذاهب، أرباب مجيع فيه فينظر  مقالته، وينصر مذهبه يؤيد ما فيه جيد أن مذهب كل صاحب طمع واملتشابه
 .الرازي. »مذهب
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املأمور به انطالقًـا مـن      " التدبر"حيول دون   وال ريب أنّ  القول بوجود غوامض يف القرآن،          
ولكـن  ،  نعم؛ هناك كثريون يرون هذه احلاكمية من املعلوم من الدين بالضرورة          . »حاكمية القرآن «

فال نرى هلا أثرا ظاهرا     ،  أو بأخرى ،  يقي يتجاوزون هذه احلاكمية بصورة    حينما نأيت إىل اجلانب التطب    
الذي هو األساس الذي تبىن عليه مجيع الفـروع         » علم أصول الفقه  «عاما فاعالً ىف كثري من مباحث       

 وما ، أو اخلربيات،يف املباحث العقدية» احملكم واملتشابه«صحيح أنَّ هناك من حصر مفهوم     .  الفقهية
بل إنَّ هناك   ١٤وأثره عند هؤالء فاعل يف علم أصول الدين       ،  ال فعل اجلوارح  ،  يندرج حتت فعل القلب   

 وهناك من ،١٥ واألقسام اليت يف أوائل بعض السور،يف احلـروف املقطعة" املتشابه"من حصر دائـرة   
بذلك حبثًا من مباحـث  » املتشابه«وأصبح ،  - كما مر عن الفخر الرازي–وسعه وأدخل فيه امل   

وبالتايل يكون يف القرآن مواضـع     ،  وعند هؤالء يكون املتشابه مرادفًا للغامض وامللتبس      ،  أصول الفقه 
     ها حباجة إىل بيان خارجي؛زعموا أن ها ال تستقل يف إنشاء األحكام؛ بل ال ينظر فيها من يبحـث              ألن

  .الكتاب وهنا ينشأ نوع من النهي عن تدبر العديد من آيات،  الفقهاءمعن األحكام العملية وه

                                                   
 يف ورد مـا  املتـشابه  أنَّ والـصحيح ... «: بقوله عنه عبر ما إىل) املناظر وجنة الناظر روضة (كتابه يف ذهب فقد  املقدسي، قدامة ابن هؤالء ومن 14

 الـسلف  اتفق هذا وحنو ،)٥:طه (]استوى الْعرِش علَى الرحمن[ تعاىل كقوله لتأويله، التعرض وحيرم به اإلميان جيب مما وتعاىل سبحانه اهللا صفات
 األحكـام،  معرفة إىل طريق هو إذ عليه؛ ميدح بل حبه؛صا به مايذم وغريه امل من ذكروه ما تأويل طلب يف وليس تأويله، وترك به، اإلقرار على
 مـا  وهذا ٦٨-٦٦ )ھ١٣٩٩  سعود، بن حممد اإلمام جامعة: ؛الرياضاملناظر وجنة الناظر روضة املقدسي؛ قدامة ابن ( »احلرام من احلالل ومتييز
: عليـه  اهللا سالم املؤمنني أمري عن بإسناده النعماين تفسري عن نقال القاساين، الفيض أثبته ما وهذا واملتشابه، ماحملك« رسالة يف املرتضى السيد أثبته
) ھ١٣٩٠ إيـران  (األصلية األصول القاساين؛ الفيض ( »عنه م غىن ال مما  حرم، ما وحترمي اهللا حلل ما حتليل من ترتيله يف تأويله ما واحملكم...«

 . الفهم هذا يف ظاهرة وآثاره الفقهي، واملنطلق احملكم، يف واحلرام احلالل ومعرفة األحكام، أدخل هأن: أي ؛١١٥
 

 ووجـدناه ...«: فقال ،فيه والتفقه وتأمله بتدبره أُمرنا مما ألنه فيه؛ يدخل أن ميكن ال ما باستبعاد عرفه إذ  ؛"للمتشابه "سلبيا تفسريا حزم ابن قدم فقد 15
 الـشرائع  ومنـها ... بأشياء جاء فوجدناه -وتعاىل تبارك-  أمرنا، كما  وتدبرناه، الكرمي القرآن يف فنظرنا... منه املتشابه اتباع عن ى قد تعاىل

 لـنعلم  فنظرنا... املتشابه من ليس ذلك أنَّ فأيقنا... وطلبه تتبعه علينا مفترض كلّه وذلك  واملباحة، واملكروهة ،إليها واملندوب ،واحملرمة ،املفترضة
 احلـروف  حاشا  ذكرنا، ما غري شيئًا الكرمي القرآن يف جند فلم  معناه، وال كيفيته ال  ماهيته، لنعلم طلبناه وإنما  نتتبعه، وال فنجتنبه هو شيء أي

 عـن  ينـا  الذي املتشابه مها النوعني هذين أن يقينا فعلمنا  أيضا، السور بعض أوائل يف اليت األقسام وحاشا  السور، بعض أوائل يف اليت املقطعة
  . ٥٣٤ – ٥٣٣/ ١ )م١٩٧٩ اجلديدة، اآلفاق دار: بريوت (األحكام أصول يف اإلحكام األندلسي؛ حزم ابن. »...اتباعه
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، ١٦ واهليمنة لغريه عليه،النظر إىل القرآن على أنه حباجـة إىل غريه لبيان ما فيه جيعل احلاكمية            و
أَلَم تر ِإلَى الَِّذين أُوتـوا      [:  هذا الكتاب به يف حنو قوله      -تبارك وتعاىل -وهذا مناقض ملا وصف اهللا      
آل  (]لَى ِكتاِب اللَِّه ِليحكُم بينهم ثُم يتولَّى فَِريق ِمنهم وهم معِرضونَ          نِصيبا ِمن الِْكتاِب يدعونَ إِ    

هذا باإلضافة   ،)٤٨:املائدة( ]ن يديِه ِمن الِْكتاِب ومهيِمنا علَيهِ     مصدقًا ِلما بي  [ :وقوله) ٢٣:عمران
 ألنّ ؛واألمر ليس كذلك. بينا بذاته ألنه ليس ؛إىل ترسيخ النظرة إليه على أنه مصدر االختالف وسببه        

 ولذلك أمر اهللا تبارك وتعاىل األمة باالعتصام        ،در االتفاق واأللفة واألخوة   القرآن كان باستمرار مص   
وإذا كـان هنـاك   ، وبين يف حكمة نزوله أنه كتاب يبين للناس الَِّذي اختلفوا فيه   ،  به عند االختالف  

تها واستخدم،  شيء ميكن أن يؤدي إىل االختالف فهي املرويات اليت اختلف الناس فيها وأكثروا منها             
فكان أن جعل بعـضهم احلاكميـة       ،  كل طائفة لتعزيز مواقفها يف مقابل مواقف الطوائف األخرى        

وهناك من جعل اللغة ومعهود العرب      ،  وهناك من جعل العقل   ،  تبارك وتعايل -للرواية على كتاب اهللا     
  . حاكما على القرآن الكرمي بدال من الرجوع إىل معهود القرآن الكرمي ولسانه

، »احملكم واملتـشابه  « ولغة العرب سببا يف التباس مفهوم        ، والرواية ،ان حتكيم العقل   وكما ك 
كان تضخم حاكمية كل من هذه العناصر على كتاب اهللا مـن            ،  على أنه الغامض  » املتشابه«وفهم  

                                                   
 احملكم أن أمحد كالم ظاهر: »واملتشابه احملكم« يف مسألة: القاضي قال): تيمية بن الدين تقي أمحد (شيخنا قال... «: تيمية آلل املسودة يف جاء قد 16
 ، )لكرميا القرآن يف املتشابه من الزنادقة فيه ضلت ما بيان (السنة كتاب يف قال ألنه  ؛بيان إىل احتاج ما واملتشابه  بيان، إىل حيتج ومل بنفسه استقل ما
 عن به يعرب تارة  املشتركة، األمساء من القرء ألنّ ؛)٢٢٨:البقرة (]قُروٍء ثَالثَةَ ِبأَنفُِسِهن يتربصن[: تعاىل قوله حنو وذلك  بيان، إىل حتتاج آيات ذكر مث

: قلت): تيمية بن الدين تقي أمحد (العباس أَبو شيخنا قال »)...١٤١:األنعام (]حصاِدِه يوم حقَّه وآتوا[: تعاىل قوله وحنو  الطهر، نع وتارة احليض
 لعدم فاألول... أخرى تارة املعىن وإىل... تارة اللفظ إىل يعود  شديدا، احتماال متشاني فنيخمتل تأويلني حيتمل: أي  االختالف، هو الذي التشابه
 من ذلك وحنو  ،)١٩٦:البقرة (]ِصياٍم ِمن فَِفديةٌ[: تعاىل قولـه مثل ؛املميز القدر على له داللــة ال الذي واللفظ  كاملشترك،؛... الدليل

 يتعلق فيما أمحد اإلمام كالم ١٤٦ -١٤٤/ ١ )ت.د املدين، مطبعة: القاهرة (احلميد عبد الدين حمي حممد: حتقيق ؛املسـودة تيمية؛ آل .»امالت
 ومذاهب وطوائف، فرق، إىل ،واالنقسام الفرقة نتيجة االتساع ذلك توأخذ تضخمت" واملتشابه احملكم "قضية أن على واضحة داللة يدل بالزنادقة
 اليت اآليات سائر وأن  الكتاب، أم هن اللوايت احملكمات من هلا وتدل مذاهبهم، تسند اليت اآليات مجيع اعتربوا مذهب أصحاب أو فرقة، فكل  شىت،
 فرق واعتقادات« ،للزبيدي »العني احلور«: مثل الفرق كتب يف ذلك ويتضح. املتشاات من هي قضاياهم لبعض تشهد أو ،خمالفيهم ملذاهب تدل

 ،الزخمشري تفسري يف أوضح ذلك وجند. للبغدادى" الفرق بني الفرق"و ،سفراييينإلل »الدين أصول يف والتبصري« ،للرازي »واملشركني املسلمني
 .لذلك بهنبفلي. أكثرها وما  املفسر، ملذهب انتصار فيه اج جت اليت والتفاسري
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 جعلـه    إىل١٧ حىت ذهب أنصار حاكميـة العقـل  -قول بوجود غامض يف القرآن الكرمي    عواقب ال 
 ١٩خة لكتاب اهللا عند التعـارض      وهناك من رفع الرواية حىت جعلها ناس       ،أصال مقدما على القرآن   ١٨

إال ، ألنهم يعتربون القرآن أحياناً نوعاً من أنواع املرويات ربما اعتمد على الرواية بأنواعها ىف ثبوتـه          
 يعتقد بعضهم بأنّ قطعية ثبـوت القـرآن   وألنّ سنده متواتر؛ إذ،  ألنه مقطوع به؛أنه ىف درجة أرفع  

– وحفـظ اهللا  ، وإعجازه، وبالغته، ونظمه، وأسلوبه،الكرمي مستفادة من تواتر رواياته ال من حتديه     
وأما أنصار حاكمية لغة العرب ومعهودهم فكثرياً ما جيهدون         .  وكذلك مجعه وبيانه   ، له بنفسه  -تعاىل

،  ليستقرئوها ويستخرجوا منها القواعد اليت يعتربوا أصـال ؛مأنفسهم يف تتبع أشعار العرب وكالمه  
 أو  ،كان ما يف كتاب اهللا هو الزائد      ،  تبارك وتعاىل - وبني ما يف كتاب اهللا       ،فإن وجدوا تعارضا بينها   

وأحسنهم هلجة من يكتفي بالنظر يف املعاجم ملعرفة معاين مفـردات القـرآن             ،  ٢٠ أو الشاذ  ،الناقص
 ،وخاصـة بـني مدرسـيت الكوفـة       ،  حىت أدخلوا كتاب اهللا يف خالفام النحوية واللغوية       ،  الكرمي
  ٢٢ ٢١والبصرة

                                                   
 ىف حتكيمه هو هنا فاملستنكر  جحده، مهما يستبعده أن أحد مبقدور ليس إذ  ؛البشري العقل ومكانة ودور أمهية من قاصاالنت هنا املقصود ليس 17

 .املطلق  ىف النسيب احملدود حكَّمنا قد نكون وبذلك  عليه، وتقدمية اهللا كتاب

 
 قـدم  آخـر  خرب اآلخر ومع  القرآن، ظاهر تقدمي أَمحد اإلمام كالم فظاهر »...السنة ولفظ القرآن لفظ تعارض إذا... «: تيمية آلل املسودة يف جاء 19

  خالفـه،  صـحيحان  وحديثان  كرمي،ال القرآن ظاهر ومعه اإلسناد صحيح كان إذا احلديث عن وسئل ،أشرس بن محمد رواية يف قال. اخلربان
   ٦٠٩/ ١ تيمية؛ آل.صحا إذا إيلّ أحب احلديثان فقال إليك؟ أحب أيهما

 يف متحريين النحويني نرى ما وكثريا  أوىل، العظيم لقرآنبا إثباا فجواز ،جمهول بشعر اللغة إثبات جوزنا إذا... «: تفسريه يف الرازي الفخر يقول 20
 القرآن ورود جعلــوا إذا فإم  منهم، التعجب شديد وأنا ،به فرحوا مبجهول تقريرها يف استشهدوا فإذا  الكرمي، القرآن يف الواردة األلفاظ تقرير
 ثبت حكم فكم  خالفهم، ممن غريهم وال البصرة حناة بقول متعبدين ولسنا... «: يطاحمل البحر يف حيان أَبو وقال. »أوىل كان صحتها على دليال الكرمي
 - القرآين النحو نظرية  األنصاري، مكي أَمحد »الكوفيون؟ ينقله مل البصريني بنقل ثبت حكم وكم البصريون؟ ينقله مل العرب كالم من الكوفيين بنقل
 ).٦٩ – ٦٨/ م١٩٨٥ نوفمرب ٣٥ (العربية اللغة جممع جملة
 الـنص  ومسـي ... ومـؤول  وظاهر نص املستعمل اللفظ... «: أنَّ) اللؤلؤية الفصول (يف الوزير الدين صارم السيد ذكر واملؤول الظاهر باب وحتت 21

 وبالعقـل   اتفاقًـا، ) الرواية: أى (،بالسمع وتأويلها والسنة الكتاب ظواهر وتعرف... متشاا :وامل املؤول ويسمى... ومبينا حمكما :والظاهر
 واملتـشابه  باحملكم اخلاص اجلزء يف اخلليلي أَمحد الشيخ وذهب. ١٩٧ الوزير؛ بن الدين صارم!!.  نظر ذلك ويف ،»للحشوية خالفًا  العربية، واللغة
  داللتـه،  وضـحت  ما واحملكم  داللته، خفيت ما هو املتشابه أن الفهم إىل يتبادر والذي... «): الترتيل بيان يف أنوار التفسري جواهر (تفسريه من

 ،عقليـا  يكون وقد  إلمجاله، بيانا يكون ما على فيتوقف امل أما. خبلقه وتعاىل تبارك اهللا تشبيه إيهام أو  اللفظ، يف إمجال: سببان الداللة وخلفاء
 وهذا  شرعي، نص إىل مستندا يكون أن من بد ال اإلمجاع إذ ؛األمة من إمجاعا يكون وقد  نبويا، حديثًا أو  قرآنيا، نصا يكون فالنقلي... نقليا أو
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كمية الروايـة باعتبارهـا      والفرقي على حا   ، والرتاع الطائفي  ، وسنركز هنا يف إطار السجال    
 والتطبيق العملـي  ،التأويل الواقعي،  فقد أسس هلذه احلاكمية تدرجييا    . »أصول الفقه «األشد تأثريا يف    

وهذا مما ال مياري فيه عاقـل  ، وشرح وتفصيل لكيفيات األحكام والتشريعات، آليات الكتاب الكرمي 
صلى اهللا عليه وآلـه     - الرواية الصادقة عن رسول اهللا       ية قبول ، ويترتب على التسليم ذه البده     مؤمن
والروايـة  ،  أو تعارض ما يف كتاب اهللا      ، ويستحيل أن تصدر رواية صادقة صادرة عنه تناقض        -وسلّم

.  وهلا يف كتاب اهللا أصل     -صلى اهللا عليه وآله وسلّم    -الصادقة هي اليت ثبت صدورها عن رسول اهللا         
كفَّلت بغربلة املأثور لبيان الصحيح الصادق الثابت صـدوره عـن           وعلوم احلديث هي العلوم اليت ت     

ال ،  ولكن العصمة هللا ولكتابه ولرسـوله ، وبيان املكذوب عليه  -صلى اهللا عليه وآله وسلّم    -املعصوم  
 تتوقـف  -صلى اهللا عليه وآله وسلّم   -وألنّ إثبات صحة أي رواية عن رسول اهللا         .  للرواة واملخربين 

 وتوثيقه ،وعرب تقييم هذا الراوي  ،  بدًءا من أداء الراوي   ،  هود البشرية غري املعصومة   على سلسلة من اجل   
انتهاًء بإصدار حكم علـى     ،  وناقد املنت ،   وناقد السند ورجاله   ،وتوثيق أدائه من قبل جامع األحاديث     

عـرض  وألنّ هذا كلّه جهد بشري غري معصوم؛ كان من املفروض أن ي           : أقول،  سنداً ومتناً ،  الرواية
  .  ليصدقه ويهيمن عليه-تبارك وتعاىل-على كتاب اهللا 

  اية املتقدمني يف علم احلديث     -قال اخلطيب البغدادي حكم  ال يقبل خرب الواحد يف منافاة  : "- وهو
الثابت احملكم،  والسنة املعلومة، والفعل اجلاري جمرى السنة، وكـل دليـل              حكم القرآن  و   العقل،

ثبوت القول عن الصحايب يتوقف على صـحة        : " ونعيد قول املعلمي الذي سبق ذكره      ٢٣"مقطوع به 

                                                                                                                                                                    
 اآليـات  يف ذلـك  وغالب  العقل، بنور املراد به اتضح ما والعقلي... الشرعية األحكام من الكتاب جممالت عليه اشتملت فيما الغالب وه النوع
 آليـات ا علـى  فهمـه  يف يعول فإنه - خبلقه -وتعاىل تبارك- اهللا لتشبيه ظاهره إيهام بسبب داللته خفاء كان ما وأما... واإلميان بالتوحيد املتعلقة

 يف وجـاء   )٢٠٠٥ / ٣/ ٥  ، املعرفة كوكب  ، واالستقامة احلق أهل شبكة ، الدولية املعلومات شبكة.( »...التشبيه بانتفاء القاضية احملكمات
 املـسائل  من ةالعام القرآنية اآلية على اخلاص اخلرب تقدمي مسألة إن... «: الواحد خبرب العزيز الكتاب ختصيص: عنوان حتت »الفقه أصول« كتاب
-١٦٢ )اإلسـالمي  النـشر  مؤسسة: قم (الشيعة عند الفقه أصول  املظفر، رضا حممد ).اإلمامية: أى (،علمائنا بني خالف غري من عليها امع
١٦٤. 

    
 املكتبة: املنورة املدينة ( املدين محدي إبراهيم و السورقي اهللا عبد أبو:  حتقيق ،الرواية علم يف الكفاية اخلطيب، بكر أبو ثابت بن علي نب أمحد 23
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،  والتعديل لكل منهم   ،هم يتوقف على توثيق بعض أئمة اجلرح      والعلم بثقت ،  وصدق رجال  السند إليه    
، مث على صحة سند التوثيـق إليـه       ،  واالعتداد بتوثيق املوثق يتوقف على العلم بثقته يف نفسه وأهليته         

املعرفة  أهل تتوقف على توثيق  ،  وصحة سند التوثيق  ،  وثقته يف نفسه تتوقف على أن يوثقه ثقة عارف        
 ، وأسـاليبه  ، ونظمـه  ، وحتديـه  ،أما القرآن الكرمي فحجته يف إعجازه     . ٢٤"جراوالثقة لرجاله وهلم    

على دعائم الكتاب   » علم أصول الفقه  «فلو بين   !!  وما إسناده إال وسيلة جانبية    ،   وفصاحته ،وبالغته
يق النبوي يف الـسنن      والتطب ، والتأويل ،وعلى دعائم التفعيل  ،  الكرمي باعتباره املصدر املنشئ لألحكام    

 وسـننه   ، وبني قراءة الكـون    ،مث مجع بينهما  ،   والعلم بالسنة النبوية   ،ومجع بني قراءة الكتاب   ،  الثابتة
وزامحت تلـك   ،  وتشتتت وتفرقت كلمتها  ،  فهل كانت األمة تفرقت يف منهاجها وأصوهلا      ،  وقوانينه

صلى اهللا عليـه وآلـه      - رسوله   تفعيل و -اىلتبارك وتع -اليت مسيت باألدلة املختلف فيها؛ كتاب اهللا        
 والدليل املنشئ واحد    ،وما إىل ذلك    واستحسان ، ومصلحة ، فكان هناك قياس   ! باملناكب؟  له -وسلّم

وحتويل معاين آيات الكتاب الكرمي     ،  وأسند التأويل والتفعيل  ،   إليه احلاكمية  -تبارك وتعاىل -أسند اهللا   
أَلَم تـر ِإلَـى     [ -صلى اهللا عليه وآله وسلّم    -إىل رسول اهللا    ،  إىل سنن فاعلة ومؤثّرة يف واقع معيش      

 فَِريق ِمـنهم وهـم      الَِّذين أُوتوا نِصيبا ِمن الِْكتاِب يدعونَ ِإلَى ِكتاِب اللَِّه ِليحكُم بينهم ثُم يتولَّى            
اِتنـا ويـزكِّيكُم    كَما أَرسلْنا ِفيكُم رسوال ِمنكُم يتلُو علَـيكُم آي        [،  )٢٣:آل عمران  (]معِرضونَ

وأَنزلْنـا ِإلَيـك    [،  )١٥١:البقرة (]ويعلِّمكُم الِْكتاب والِْحكْمةَ ويعلِّمكُم ما لَم تكُونوا تعلَمونَ       
ا ناِس من ِللنِلتبي ونَالذِّكْرفَكَّرتي ملَّهلَعو ِهملَ ِإلَي٤٤:النحل (]ز.(  

ذلك ألنه ال يرى  ؛ اهللاجيعل احلاكمية للمفسر على كتابيف القرآن، " متشابه"كما أنّ  القول بوجود   
بل يراها صفة خارجية يضفيها املفسر عليه بإزالة االلتباس عن مواضع           ،  صفة ذاتية يف القرآن   " البيان"
. وقد يوقع غريه فيه   ،   املفسر هو الذي يقع يف االلتباس      وأنّو احلق أنّ القرآن مبني يف ذاته        ". التشابه"

وـــــذا  !  إذا كان املفسر هو من يتحكم فيـه ؟        " حاكمية القرآن "فكيف ميكن أن تتحقق     
وِإذْ أَخذَ اللَّه ِميثَاق الَِّذيــن أُوتــوا الِْكتــاب لَتبيننه ِللناِس         [: نستطيــع أن نفهم اآلية   
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    ذُوهبفَن هونمكْتال تونَ        ورتشا يم ـا قَِليال فَِبئْسنـِِه ثَم  ]وراَء ظُهوِرِهـــم واشتـــروا بـ
ورغم أنهم مل يكتموا الكتاب كلّه فإنَّ كتمان بعضه ، فالبيان هنا نقيض الكتمان .  )١٨٧:آل عمران (
 فالكتب الـسماوية  ؛ وجعله ملتبسا متناقضا، وإيذائه، يؤدي إىل تشويه اخلطاب    –ةوهو بنية متكامل  –

إال أنّ مسلك أممها هو ما أحدث االلتبـاس والغمـوض يف            ،   بينات -قبل التدخل البشرى  –مجيعها  
  ."  أو قصد،وإن كان عن غري تعمد، فهمها

  اجتاهات تفسريية لنفي الغموض عن معىن احملكم واملتشابه

 أنَّ هناك محاوالت تفسريية خطت خطوات جادة لتخليص فهمنا وإدراكنا للخطاب القرآينّ             ،قحلوا
زال هناك الكثري والكثري مما جيب يولكن ال ،   بناًء على إخضاعه لقواعد اخلطاب البشري      ،مما التبس فيه  

  .٢٥يب عليه والتدر، وتناقله،ميكن تعليمه، وأهم شيء حنتاجه تثبيت منهج هلذا العمل، عمله

                                                   
 عمران آل آية يف املتشابه وإنما... «: القرطيب تفسري الكرمي، القرآن يف غامض بوجود القائل اجلزئي اللغوي املنحى هذا مع متاشت اليت التفاسري ومن 25

 ( القـرآن  ألحكام اجلامع  القرطيب، »...علينا التبس: أي ،)٧٠:البقرة (]علَينا تشابه الْبقَر ِإنَّ[: تعاىل قوله يف كما واالشتباه، االحتمال باب من
 ال مـا  على أطلق... «: املتشابه أنَّ يذكر زهرة أَبو محمد اإلمام هو فها التفسري، يف اللغوي اخلط هذا واستمر  ،١٩ _٤/٩) الشعب دار: القاهرة
 حممـد . »...اخلاصـة  علـى  يـستغلق  وال العامة، على وخيفى يدق، ما أو  األكمل، الوجه على حقيقته معرفة ميكن ال ما أو مطلقًا، فهمه ميكن

 .١١٠٩ – ١١٠٧/ ١٤ ) العريب الفكر دار: القاهرة (التفاسري زهرة أبوزهرة،
د السيد  إليه ذهب  ما ذلك من اوقريبمحاآليات من منوذجني على يشتمل الكتاب أن عن تتحدث... «: عمران آل آية أنَّ إىل اهللا فضل حسني م...،  

 وحي من ريتفس اهللا؛ فضل حسني حممد) املصدر توثيق (»..ألفاظها عليها حتمل أن ميكن فيما الغموض، أنواع من نوعا متثل اليت املتشاة واآليات
 الـشيخ  أكد الغموض معىن وعلى  ٢٠٠٨ /يناير  lb.org.bayynat.www/: بينات موقع  ، عمران آل من السابعة اآلية تفسري  ،  القرآن
 غـري  مبـهم : أي ومـشتبه،  متـشابه  ومعىن معناها، يفهم ال): ٧:عمران آل (]متشاِبهات وأُخر[... «: تفسريه يف أطفيش يوسف بن محمد
 اإلمـام  يبعـد  ومل. ٢/١٢ ) ١٩٨٨ والثقافـة،  القومي التراث وزارة: مسقط (الكرمي للقرآن التفسري تيسري أطْفيش، يوسف حممدبن. »...متبني
 الشعراوي، متويل حممد   »منه املراد فهم يف نتعب الَِّذي هو واملتشابه..«: قال حيث به يصرح مل وإن الغموض، معىن عن الشعراوي متويل محمد
 لكنه  ومكنونه، ايد القرآن يف األنظار لفت يف قيمته له آخر منحى وهناك. ١٢٨٧/ ١٦) اليوم أخبار دار: القاهرة (الكرمي  القرآن حول خواطر
 بعـض  مـن  وخاصـة  القرآن؛ مكنون إىل الوصول يف بعضهم لدى الشغف ذلك ملعرفة حماولة يف العميقني والتأمل ر،التدب إىل حتتاج أموراً يثري قد

 لـو : قال عنه اهللا رضي علي وعن. أكثر فهمها من بقي وما حديث، ألف ستون آية لكل: علمائنا بعض وقال: "القلوب قوت "يف جاء. املتصوفة
 التوحيد مقام إىل املريد طريق ووصف احملبوب معاملة يف القلوب قوت املكي؛ طالب أبو"  الكتـاب فاحتـة تفسري من بعرياً سبعني ألوقرت شئت

 بـن  سـهل  كان.   "٢٨٩/ ١) ت.د املعرفة، دار: بريوت  (الدين علوم إحياء الغزايل، أبوحامد. ١/١٩٢) ٢٠٠٥ العلمية، الكتب دار: بريوت(
 وكالمـه  اهللا، كـالم  ألنـه   كتابه؛ من آية يف اهللا أودعه ما اية يبلغ مل فهم ألف القرآن من حرف بكل العبد أعطي لو: يقول التستري اهللا عبد
 النـصوص  داللة: "القيم ابن يقول  ٩/ ١ اجلويين" عليه اهللا يفتح ما مبقدرا يفهم وإمنا كالمه، لفهم اية ال فكذلك اية، هللا ليس أنه وكما صفته،
 فكـره،  وجود وإدراكه، السامع، لفهم تابعة واإلضافية ختتلف، ال الداللة وهذه وإراداته، املتكلم، لقصد تابعة فاحلقيقية ة؛وإضافي حقيقية،: نوعان
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اللَّـه نـزلَ أَحـسن      [: اآلية  يف معنييهيف أحد   » املتشابه«أطبقت التفاسري على تفسري     لقد  
 ، بأنه التماثل واالنسجام الداخلي يف القـرآن الكـرمي  ، خاصة )٢٣:الزمر (]الْحِديِث ِكتابا متشاِبها  

فإن ، قراءة هذه اآليةوهو ما جعله املعىن املتبادر إىل األفهام عند        ،  وعلى الرغم من صحة املعىن يف ذاته      
 واسـم  ،»تـشابه «) تفاعل(أنّ وزن : من ذلك. هناك ما ميكن أن يستوقفنا عند التأمل يف هذه اآلية   

 أو أكثـر يف     ،له دالالت متعددة تتجاوز جمرد التشارك بني طرفني       » متشابه«) متفاعل (:الفاعل منها 
 منها ال يتأتى إال بالنظر يف قرائن قصودةو حتديد أي داللة م،  حيث تكون هلا دالالت أخرى،الفاعلية
  . ٢٦الورود

 وردت هذه الصيغة يف القرآن الكرمي        فقد ، وهنا ال بد من االحتكام إىل معهود القرآن الكرمي        
 نستطيع أن نـستنتج  وبعد القيام باستقراء هذه املوارد يف سياقاا   . ٢٧ مرة بدالالت خمتلفة   اثنيت عشرة 

  : اآليت

صرح يف السياق باألطراف املتشاركة يف      ،   إن هذه الصيغة إذا وردت للداللة على التشارك        -١
  . املعىن

يكون للـوزن   ) بأن يكون الفاعل مفردا   ( يف املواضع اليت مل يصرح فيها بأطراف التشارك          -٢
بوزن » تتمارى «:فقوله تعاىل ) ٥٥:النجم( ]فَِبأَي آالِء ربك تتمارى   [: كما يف اآلية  ،  داللة أخرى 

وترى الـشمس  [:  وكقوله،تبارك وتعاىل- للداللة على التكلُّف يف التشكّك يف آيات اهللا  »تتشابه«
 ، واالنتقال املتدرج، للداللة على التحول؛)١٧:الكهف (]ِإذَا طَلَعت تزاور عن كَهِفِهم ذَات الْيِمنيِ    

  . كذلك» شابهت«بوزن » تزاور«: وقوله
                                                                                                                                                                    

 الفوائـد  بدائع القيم، ابن". ذلك يف السامعني تباين حبسب متباينا اختالفا ختتلف الداللة وهذه ومراتبها، باأللفاظ، ومعرفته ذهنه، وصفاء وقرحيته،
  .٣٥١ _ ١/٣٥٠) م٩٧٣ اجليل، دار: بريوت  (العاملني رب عن املوقعني إعالم القيم، ابن ، ١٠ -٤/٩

 
 معين؛ فيهما واالشتراك لفظا، واملفعولية الفاعلية، القتسام ففاعل ؛)وتفاعل فاعل،: (بني وفرق فصاعدا، أمرين مشاركة على تفاعل وزن يدل 26

 االسترابازي،. فصاعدا اثنني بني الشيء كون إفادة يف وتفاعل عل،فا: بني املعين حيث من فرق وال معين، املفعولية ويف وفيها لفظا، لالشتراك وتفاعل
 ١٠٣_٩٩/ ١) ١٩٨٢ العلمية، الكتب دار: بريوت ( وآخرون احلسن، نور حممد: حتقيق ،احلاجب ابن شافية شرح

 ١/٣٧٥) ١٩٤٥ املصرية، الكتب دار: القاهرة  (الكرمي القرآن أللفاظ املفهرس املعجم الباقي؛ عبد فؤاد حممد 27
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 القرآن الكرمي :وضع االستدالل لنطبق عليها داللة هذا األسلوب جند أنَّوحني نعود إىل اآلية الكرمية م    
 ،وأنَّ املعىن واضح ال لـبس فيـه    ،  إنَّ هناك إجيازا باحلذف   : إال أن يقال  ،  مل يصرح بأطراف التشارك   

ذف وال يصار إىل تقدير احل    رح به،    أو املص  ،البدء بالنظر يف املنطوق   لكن األصل يف تدبر القرآن هو       و
ِإنَّ الْمسِلِمني والْمسِلماِت والْمـؤِمِنني     [: قوله تعايل  ف . ٢٨وشروط ال بد من مراعاا    ،  إال بضوابط 
ين اللَّه كَـِثريا    والْحاِفِظني فُروجهم والْحاِفظَاِت والذَّاِكرِ   [: إىل قوله ) ٣٥:األحزاب( ]والْمؤِمناِت
لكن املفسرين قدروا فيه حذفًا     ،  جند أنَّ سياق اآلية ال ينبه إىل حذف       ) ٣٥:األحزاب( ]والذَّاِكراِت

الْملِْك تؤِتي الْملْك من تشاُء وتنِزع الْملْك ِممن تشاُء وتِعز          قُِل اللَّهم ماِلك    [ :كما فعلوا يف اآلية   
         ٍء قَِديريلَى كُلِّ شع كِإن ريالْخ ِدكاُء ِبيشت نِذلُّ متاُء وشت نفقدروا أنَّ هناك ) ٢٦: عمرانآل (]م

» آية األحزاب « ويف   .وال قرينة تستدعيه  ،   أو حيوج إليه   ،)بيدك اخلري والشر  : ( وأنَّ املعىن هكذا   ،حذفًا
  .قدر بعضهم املقابالت من الصفات األخرى اليت مل تذكر، وال شيء يدعو لذلك

يرى يف كتابه حيث ن الغموض، هو اإلمام ابن تيمية،  إنّ أهم من حاول ختليص معىن املتشابه م       
 وعلـى  -أو كالم ال يفهم معناه مطلقاً، أنه ليس يف القرآن ألفاظ ملتبسة ": "تفسري سورة اإلخالص  "

إذا اشتبه فيه الضعيف ال يشتبه فيه       ، وأن ما عد متشااً فهو إضايفّ،        هذا فكل القرآن حمكم ذا املعىن     
من التيه يف فيايف تلك األقوال ، ومحت من تابعه ،  ولعلها هي اليت محته   ،   أطروحته  وهذا عماد  ،"الراسخ

 وعزوه غلط املتناولني هلـذه    ،"للتأويل"والدعامة الثانية يف أطروحته تفسريه       .املتناقضة اليت نقلنا أمهها   
 هذا االجتـاه يف      وأكد خطأ  ،؛ ألنهم فسروه باملعىن االصطالحي    "التأويل"املسألة إىل غلطهم يف معىن      

 ذلك قد كان منشأ غلط يصعب حصره؛  وأكد أنَّ  ،"باملواضعات االصطالحية "تفسري كلمات القرآن    
،  على ضرورة بناء مفاهيم القرآن ومصطلحاته بناًء قرآنياً        -كلها-ولذلك أكدنا يف دراساتنا القرآنية      

                                                   
 زيـدا : حنـو  يف املفسر فيقدر حمله؛ غري يف الشيء وضع_ ب احلذف؛_ أ: وجهني من األصل خيالف لئال األصلي؛ مكانه يف الشيء يقدر أن األصل 28
 قولـه  حنـو  مانع، تقدميه من امتنع إذا تأخريه النحاة جوزو االختصاص، إفادة عند مؤخرا املقدر البيانيون وجوز رأيته، زيداً رأيت: أي عليه، مقدما رأيته
 الفارسـي  قول ضعف مث ومن األصل، خمالفة لتقل أمكن؛ ما التقدير تقليل وينبغي فعل؛ يليها ال أما ألن ؛)١٧:فصلت ( ]فَهديناهم ثَمود وأَما[: تعايل
: الـدين  عز الشيخ قال كذلك؛ حيضن مل والالئي: يقدر أن واألويل أشهر؛ ثالثة فعدن: التقدير إذ ؛)٤:الطالق ( ]يِحضن لَم والَّالِئي[: تعايل قوله يف
  .وأنسب أحسن، لكان به لفظوا لو ما إال يقدرون ال العرب ألن أفصحها؛ للغرض، موافقة أشدها إال احملذوفات من يقدرون وال
 .٢٩_٢٨) ١٩٩٧ القرآن، مكتبة: القاهرة ( الكرمي القرآن يف البالغي احلذف شادي، أبو السالم عبد مصطفي: انظر
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التأويل يف سـبع    ذكر  ":  ابن تيمية قال  فقد   ،"التأويل"وذلك ما قام به شيخ اإلسالم يف بناء مفهوم          
سـورة  "والثالثـة   ،"سورة النـساء " والثانية ،أوالها" سورة آل عمران" يريد   ،سور من القرآن هذه   

 والسابعة  ،"سورة اإلسراء "والسادسة   ،"سورة يوسف "واخلامسة   ،"سورة يونس "والرابعة   ،"األعراف
املفسرين خرج مبعىن قرآينّ يدل علـى القـدر          وبعد أن استعرض الكثري من أقوال        ؛"سورة الكهف "

تبين من هذه اآليات أنَّ : "فقال،  "التأويل"املشترك بني معاين آيات السور السبع اليت ورد فيها مفهوم           
أو ،  األمر العملي الذي يقع يف املآل تصديقاً خلرب أو رؤيـا           ":لفظ التأويل مل يرد يف القرآن إالّ مبعىن       

 وال جيوز   ،فيجب أن تفسر آية آل عمران بذلك      : " مث قال  ،"شيء يف املستقبل  مل غامض يقصد به     لع
وال ، "التفسري"وهو جعله مبعىن ، فيها على املعىن الذي اصطلح عليه قدماء املفسرين" التأويل"أن حيمل 

ة مث بين كيف اعتمدت الفرق الباطني     . وال على قول أهل األصول    ،  ..على ما اصطلح عليه متأخروهم    
حيث أخذوا يؤولون كثرياً مـن آيـات القـرآن          ،  على املعىن االصطالحى مبن فيهم البابية والبهائية      
  .ومفرداته إىل معاٍن باطلة يروا ويتمسكون ا

إنّ معنـا   : "...  فقـال  ، أطروحته اليت انطلق منها     إىل توكيد  - يرمحه اهللا  -عاد ابن تيمية    مث  
... وهذا مما جيب القطـع بـه      ،   وتدبره ، وفهمه ، مجيع القرآن مما ميكن علمه     الدالئل الكثرية على أنّ   
ونفى أن يكون أحـد مـن       .  وأتباعه يعرف العلماء معناه    ،عند اإلمام أمحد  -وأكد على أنَّ املتشابه     

 وال - صلى اهللا عليه وآله وسلّم–يرى أن يف القرآن آيات ال يعرف الرسول ، أو اإلمام أمحد  ،  السلف
 وأكد أنَّ هذا الذى قرره هو اختيار كثري من          ،وأنهم كانوا يتلون لفظاً ال يعرفون معناه      ،  ه معناها غري

 أنهـم  :كما استدل بآثار بعض الصحابة والتـابعني ، أهل السنة؛ وذكر أقوال بعضهم يف هذا الصدد    
      حىت يتعلموا ما فيها   عشر آيات مل يغادروها     - صلى اهللا عليه وآله وسلم     -كانوا إذا تعلموا من النىب، 

وكالم أهل التفسري من الصحابة والتابعني شـامل  :  مث قال،فتعلمنا القرآن والعلم والعمل مجيعاً    : قالوا
لكن ألنه هو  ،  ال ألنّ أحداً من الناس ال يعلمه      ،  جلميع القرآن إالّ ما قد يشكل على بعضهم فيقف فيه         

ال تتدبروا  : "ومل يقل ،  وأنه سبحانه مل يستثنِ   ،  ر القرآن  مث استدل بعموم اآليات اآلمرة بتدب      ،ال يعلمه 
فإنَّ اهللا  ،  ولو كان من القرآن ما ال يتدبر فإنه مل يعرف         ،  والتدبر بدون الفهم ممتنع   : " مث قال  ،"املتشابه

 فقـد   املتشابه أمر نسيب إضاىفّ   : ويقولون: "... مث قال ،  ..مل مييز املتشابه حبد ظاهر حىت جيتنب تدبره       
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 ومل  ،وإنّ اهللا أخرب أنّ القرآن بيان وهدى وشـفاء ونـور          ... يشتبه على هذا ما ال يشتبه على غريه       
،  فالكالم إنما املقصود به اإلفهـام ،...يستثِن منه شيئاً عن هذا الوصف؛ وهذا ممتنع بدون فهم املعىن         

فكيف يقـول   ،  فعل الباطل والعبث  واهللا قد نزه نفسه عن      !! فإذا مل يقصد به ذلك كان عبثاً وباطالً       
 ويتكلّم بكالم نزله على خلقه ال يريد به إفهامهم؟ مث ناقش أقوال املفسرين قوالً بعد                ،الباطل والعبث 

 املوضـوعات الـيت   :هو" املتشابه" وقد أشار إىل أنَّ ؛"للمتشابه"وفند تفسريام   ،   ففندها كلّها  ،آخر
 واستدل له بدليل قوي     ،وهو املعىن الذي ذهبنا إليه وأكدناه     ،  بتشبه ما كان قد نزل على أهل الكتا       

نزلت يف قدوم وفد    ،  إىل أكثر من مثانني آية    " آل عمران "أال وهو أنّ صدر سورة      ،  يف إشارته إىل ذلك   
 ما -أيضاً-وهذا يؤيد - صلى اهللا عليه وآله وسلم  -نصارى جنران إىل املدينة املنورة ادلة رسول اهللا         

إليه من أنَّ الذين يف قلوم زيغ هم أولئك الكتابيون الذين تومهوا أنهم قد حصلوا على أدلـة                  ذهبنا  
  .-صلى اهللا عليه وآله وسلم-خيصمون ا رسول اهللا

-أي كما أكد كونـه      ( قابل للتفسري    -كلّه-فأكّد أنَّ القرآن    ،  أبدى ابن تيمية مالحظة مهمة    وقد  
املتشابه ال يعلم تأويلـه إالّ   ":إىل أنَّ ما اشتهر من أنَّ أهل السنة يقولون بأنّ   ونبه   ،) قابالً للفهم  -كلّه
،  والقدرية من املعتزلة وغريهـم ، واجلهمية، التأويالت الباطلة من أهل البدع     ظهوركان سبباً يف     "اهللا

 وتأويلـهم   ،قلي فيفسرون القرآن برأيهم الع    ،فصار هؤالء يتكلمون يف تأويل القرآن بآرائهم الفاسدة       
ة" فهذا الذي أنكره السلف واألئمة من التأويل؛ مث جاء بعدهم قوم انتسبوا إىل               ،...اللّغويبغري " السن

وبين بشكل موضـوعي دقيـق   ، ال يعلم معناه إالّ اهللا" املتشابه"وظنوا أنَّ ، خربة تامة ا ومبا خيالفها    
  .تناقضات هؤالء

يص معىن املتشابه من الغموض، فقد جاءت من الشيخ  رشيد رضا الذي             أما احملاولة الثانية لتخل   
احملكمات من أحكـم    "  :يف قوله » احملكم واملتشابه  «: أقوال املفسرين يف بيان املراد بكل من       خلص  

 فإنّ كلّ حمكم مينع بإحكامه تطرق اخللل        ،املنع هو    واملعىن العام هلذه املادة    ،وثّقه وأتقنه : الشيء مبعىن 
 يطلق  املتشابهو. هي أصل املادة  : ، وقيل  وحكَمة الفرس  ، واحلكمة ، احلكم : ومنه ، أو غريه  ،ىل نفسه إ

قـال يف  .  وعلى ما يشتبه من األمر أن يلتبس ، أو أجزاء يشبه بعضها بعضاً     ، على ما له أفراد    :يف اللغة 



٢٩  
 ٢٠١٠/ ٠٣/ ٢٤ 

 

 

 ؛التبست:  وتشات ،ألمورواشتبهت ا ،   وشبهته إياه  ،وشبهته به ،  وتشابه الشيئان واشتبها  ": األساس
، وإيـاك واملـشبهات  ، بس عليهبه عليه األمر لُوشاحملكم واملتشابه، ويف القرآن ،  إلشباه بعضها بعضاً  
  .  اهـ. "األمور املشكالت

ِكتـاب  [: قولهيف  اإلحكام  )  وتلميذه الشيخ رشيد رضا    حممد عبده، (  ان الشيخ فسر   كما  
 هاتَآي تِكمأو من احلكمة اليت    ،   وهو من إحكام النظم وإتقانه      بأنه اإلحكام بإطالق،     )١:هود( ]أُح

) ٢٣:الزمر (]تاباً متشاِبهاً اللَّه نزلَ أَحسن الْحِديِث كِ    [ ووصف كلّه باملتشابه     ،اشتملت آياته عليها  
ولَو كَانَ  [ واالختالف   ، والتفاوت ، وسالمته من التناقض   ، وبالغته ، يشبه بعضه بعضاً يف هدايته     :أي

 ]وأُتوا ِبِه متشاِبها َ   [:  أما قوله تعاىل    ٢٩ )٨٢:النساء( ]ا ِفيِه اخِتلَافًا كَِثريا   ِمن ِعنِد غَيِر اِهللا لَوجدو    
 ، وذلك أشـهى   ، أنّ ما جيئوا به من الثمرات أخرياً يشبه ما رزقوه من قبل            :فمفهومه} ٢٥:البقرة{

إنّ : وقـالوا .  التشابه وأنهم اشتبهوا به هلذا   ! أو مثر جديد يشبه؟   ،   فتساءلوا أهو نفسه   ،وأدعى لتناوله 
مثّ أطلق  ،   أن يكون االلتباس فيه بسبب شبهه لغريه       :األصل يف ورود التشابه مبعىن املشكل امللتبس هو       

  ٣١ ٣٠. وإن كان ظاهر ما ذكره صاحب األساس أنّ املعنيني حقيقتان فيه،على كلّ ملتبس جمازاً

ويشبه بعضه  ،  وال شك أنّ القرآن يصح أن يوصف كلّه باحملكم وباملتشابه من حيث هو متقن             
 ،والتقسيم يف هذه اآلية مبين على استعمال كلّ من احملكم واملتشابه يف معىن خاص             ،  بعضاً فيما ذكر  

قُلْ تعالَوا أَتلُ مـا     [ :أنّ احملكمات هي قوله تعاىل    : أحدها :رون على أقوال  ختلف فيه املفس  اولذلك  
إىل آخر اآلية، واآليـتني اللـتني بعـدها،    ) ١٥١:األنعام (]حرم ربكُم علَيكُم أَلَّا تشِركُوا ِبِه شيئًا  

واملتشاات هي اليت تشات على اليهود، وهي أمساء حروف اهلجاء املذكورة يف أوائل السور، وذلك 
، فطلبوا أن يستخرجوا منها مدة هذه األمة، فاختلط األمر عليهم           »حساب اجلُمل «أنهم أولوها على    

 وذكر الفخر الرازي أنّ املراد به أنّ        - رضي اهللا عنهما     - مروي عن ابن عباس      وهذا القول  .واشتبه

                                                   
 .١٣٦_١٣٥/ ٣) ١٩٩٩ العلمية، الكتب دار: بريوت ( احلكيم القرآن تفسري رضا رشيد حممد 29
  .٣٢٠/ ١ )١٩٧٩ الفكر، دار: وتبري (البالغة أساس الزخمشري، اهللا جار 30
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ـ                امل، :احملكم ما ال ختتلف فيه الشرائع؛ كالوصايا يف تلك اآليات الثالث، واملتشابه به ما يسمى ب
أي مستقلّ  أو هو ما تكون داللة اللفظ بالنسبة إليه، وإىل غريه على السوية إالّ بدليل منفصل، وهذا ر                

أنّ احملكم هو الناسخ، واملتشابه هـو       : ثانيها .جيعل املعىن اخلاص عاماً، وهو ال يفهم من هذه الرواية         
أنّ احملكم ما : ثالثها .املنسوخ، وهو مروي عن ابن عباس أيضاً، وعن ابن مسعود، وغريمها، وهو بعيد

كمة، واملتشابه ما حيتاج يف معرفتـه إىل        كان دليله واضحاً الئحاً؛ كدالئل الوحدانية، والقدرة، واحل       
أنّ احملكم كلّ ما أمكن حتصيل العلم به        : رابعها . وحبث فيه  ،عزاه الرازي إىل األصم   . التدبر، والتأمل 

بدليل جلي، أو خفي، واملتشابه ما ال سبيل إىل العلم به، كوقت قيام الساعة، ومقادير اجلزاء علـى                  
ويف تفسري ابن جرير، وغـريه      . وهذه األربعة ذكرها الرازي، وكأنه مل يطّلع على غريها         .٣٢األعمال

: خامسها. أقوال أخرى مروية عن املفسرين منها ما يقرب من بعض ما ذكر، فنوردها يف سياق العدد
به بعضها بعضاً يف املعـاين،      أنّ احملكمات ما أحكم اهللا فيها بيان حالله وحرامه، واملتشابه منها ما أش            

حمكمات ما فيه من احلالل واحلـرام،       : رواه ابن جرير عن جماهد وعبارته عنده      . وإن اختلفت ألفاظه  
 ]الفَاِسـِقني وما يِضلُّ ِبِه ِإلَّـا      [: وما سوى ذلك فهو متشابه يصرف بعضه بعضاً، وهو مثل اآلية          

: ، واآلية )١٢٥:األنعام (]كَذَِلك يجعلُ اُهللا الرجس علَى الَِّذين لَا يؤِمنونَ       [: ، واآلية )٢٦:البقرة(
] ماهقْوت ماهَآتى وده مهادا زودتاه الَِّذيناملتشابه مـا فيـه    جماهداً يعين ب، وكأنّ)١٧:حممد (]و
 .فهو عنده خاص باإلنشاء دون اخلـرب      ،   أو كلّ ما مل يكن حكماً عملياً       ، أو إطالق  ، أو عموم  ،إام

ابه ما احتمل   واملتش،   أنّ احملكم من آي الكتاب هو ما مل حيتمل من التأويل إالّ وجهاً واحداً              :سادسها
آيات حمكمات  : الزبري وعبارته عنده هكذا   رواه ابن جرير عن حممد بن جعفر بن         من التأويل أوجهاً،    

  ة الربحج ا وضعت     ، ليس هلا تصريف   ، ودفع اخلصوم والباطل   ، وعصمة العباد  ،هنوال حتريف عم 
بتلى اهللا فيهن العباد كما ابتالهم يف       ا وتأويل   ، وحتريف ،وأخر متشاة يف الصدق هلن تصريف     ،  عليه

 وعبارة ابن جرير يف حكايته عنه جتعـل         ،ن عن احلق  وال حيرفُ  ،ن إىل الباطل  ال يصرفُ ،  احلالل واحلرام 

                                                   
 دار: بـريوت (  الكبري التفسري الرازي، الدين فخر ؛١٧٥_ ١٧١/ ٣ الفكر دار: بريوت ( القرآن آي تأويل عن البيان جامع تفسري  الطربي،: انظر 32

 ١٣٧_١٣٦/ ٣ رضا رشيد حممد ؛١٤٨_١٤٧/ ٧ )٢٠٠٠  العلمية، الكتب



٣١  
 ٢٠١٠/ ٠٣/ ٢٤ 

 

 

 ،أنّ التقسيم خاص بالقـصص    : سابعها .٣٣ واملتشابه ما يقابله   ،عند األصوليني  »النص«احملكم مبعىن   
واملتشابه ما اشتبهت األلفـاظ بـه مـن         ،   وفصل فيه خرب األنبياء مع أممهم      ،فاحملكم منها ما أحكم   

 وهـو  ،ه ما حيتاج إىل بيـان أنّ املتشاب: ثامنها .وأطال يف التمثيل له ،  قصصهم عند التكرير يف السور    
ذكره ابـن  .  وال يعمل به،أنّ املتشابه ما يؤمن به : تاسعها .واحملكم ما يقابله  ،  مروي عن اإلمام أمحد   

أنّ املتشابه آيـات    : عاشرها .فاحملكم على هذا هو قسم اإلنشاء      ،خبار األ  والظاهر أنه مجيع     ٣٤تيمية
  ٣٥.ذكره ابن تيمية أيضاً، ومثلها أحاديثها، خاصة) أي صفات اهللا(الصفات 

 وهو ال يفيد عدم ،التشابه إنما يكون بني شيئني فأكثر: وقال األستاذ اإلمام يف معىن املتشاات 
ووصف التشابه يف هذه اآلية هـو لآليـات باعتبـار           ،  )اجلالل(كما قال املفسر    ،  فهم املعىن مطلقاً  

 إنك إذا تأملت يف هذه اآليات جتد معاين متشاة يف فهمها من اللفظ ال جيـد الـذهن      :أي،  معانيها
الّ عليه إنّ املتشابه ما كان إثبات املعىن فيه للفظ الد       : - أ يضاً    -وقالوا    ٣٦لبعضها على بعض  مرجحاً  

 والعقـل علـى   ،أو ما دلّ فيه اللفظ على شيء  ،  فقد تشابه فيه النفي واإلثبات    ،  ونفيه عنه متساويان  
» روح اهللا « وكـون عيـسى      ،كاالستواء على العرش   ؛فتشات الداللة ومل ميكن الترجيح    ،  خالفه

أمـا كـون   . هر معناهوكلمته؛ فهذا هو املتشابه الذي يقابله احملكم الذي ال ينفي العقل شيئاً من ظا            
                                                   

 والـضبط  بالدقـة،  التعلـق  على األصول علماء عمل فقد احلديثة؛ والنقدية األدبية، املدارس لدي عنه األصوليني لدي وقراءته النص، مفهوم خيتلف  33
 الـيت  والضوابط القواعد من عددا كتبهم يف ووضعوا، الصحيح والنظر واالستنباط، الفهم وضوابط القراءة، لقواعد إرسائهم حماولة يف ملنهجيةا والصرامة

 بـل  ،كداللـة  الـنص  مع تتعامل فلم احلدثثة، األدبية املدارس حني يف. الشرعي اخلطاب وفهم القرآين النص قراءة يف وضروريا ملزما أمرا عندهم تعد
 شـبكة  أـا  على معها ويتعامل منطوقة، أو مكتوبة، أكانت سواء لغوية مدونة النص يعتريstructuralism البنوي فاملنهج. كعالمات معه، تعاملت
 تعريـف  يف أيـدلوجي  معيـار  لكل رفضهم من انطالقا اجلوانب هذه حياربون فهم واألخالقي؛ االجتماعي، للسياق خاضعة غري واية، بداية هلا مغلقة
 العلـم  موضوع إن:" قوله حسب وهي النص، أدبية: بـ جاكوبسون مساه الذي وهو األديب، النص يف الشكلي باجلانب فقط مهتمني تقييمه، أو النص،
 هـذا  ويتنـايف  مغلقـة؛  يةلغو بنية باعتباره معه التعامل رفضه: هي للنص، االجتماعي املنهج نظرة يف الغالبة السمة بينما". األدبية وإمنا األدب، هو ليس
 يعكـس  أيدلوجيا مضمونا باعتباره األديب النص إىل وينظر األدبية، الظاهرة مع تعامله يف تطبيقها على وحيرص يتبناها، اليت املاركسية املبادئ مع التعامل
  .٢١٥) م١٩٩٧ املعرفة؛ عامل سلسة: الكويت (احملدبة املرايا محودة؛ العزيز عبد.  املختلفة االجتماعية الطبقات واقع

 
 . ٩_٨ )ت.د اإلميان؛ دار: اإلسكندرية ( شحاته الشيمي حممد: حتقيق ؛والتأويل املتشابه يف اإلكليل ؛تيمية ابن 34

) ت.د تيمية؛ ابن مكتبة: القاهرة (النجدي العاصمي قاسم بن حممد بن الرمحن عبد حتقيق  ،ةتيمي  ابن  اإلسالم شيخ وفتاوى ورسائل كتب تيمية؛ ابن 
٣٨٣_١٧/٣٨٠. 
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وهذا ظاهر لكنه ال ينطبق إالّ على     ،   أو معظمه  ، وعماده ، أنهن أصله  :احملكمات هن أم الكتاب فمعناه    
  .      بعض األقوال

 ، وميكنـهم أن يفهموهـا    ،إنّ معىن ذلك أنها هي األصل الذي دعا الناس إليه         : "وقال األستاذ اإلمام  
وليس املراد بالرد أن    ،   فإن اشتبه علينا شيء نرده إليها      ،ها وإليها يرجع  وعنها يتفرع غري  ،  ويهتدوا ا 

وأساس الـدين    ، وأنه ال ينايف األصل احملكم الذي هو أم الكتاب         ،نؤوله بل أن نؤمن بأنه من عند اهللا       
ات  مثال هذه املتـشا ؛الذي أمرنا أن نأخذ به على ظاهره الذي ال حيتمل غريه إالّ احتماالً مرجوحاً        

) ١٠:الفـتح  (]يد اللَِّه فَوق أَيـِديِهم      [:  واآلية )٥:طه( ]الرحمن علَى العرِش استوى   [: اآلية
وذهب ،  ر املفسرين  وهذا رأي مجهو   ،)١٧١:النساء( ]وكَِلمته أَلْقَاها ِإلَى مريم وروح ِمنه     [: واآلية

 وأحواهلا من نعـيم     ،كصفة اآلخرة  ؛مجهور عظيم منهم إىل أنه ال متشابه يف القرآن إالّ أخبار الغيب           
  .٣٧"وعذاب

 ،البقرة" إذ بين العالقة بني سوريت       ؛وننتقل إىل ما خلص به السيد رشيد رضا كالم الشيخ حممد عبده           
منها ) ٨٠(وبين أنَّ صدر سورة آل عمران حىت ما بعد اآلية   ،  ف بالتوراة واإلجنيل   وعر ،"وآل عمران 

 وألوهيـة  ،واحتجوا على التثليث، فذكروا عقائدهم، وكانوا ستني راكباً  ،  نزل يف وفد نصارى جنران    
لـيهم  ورد ع ،   وأنّ اهللا قد رد على استدالالم يف صدر الـسورة          ،املسيح ببعض آيات القرآن ايد    

 يف متييز عيسى على غريه من البشر؛        )٧:آل عمران ( ]ِمنه َآيات محكَمات هن أُم الِكتابِ     [: بقوله
 اسـتدللتم ـا علـى    هذه اآليات اليت:  فكأنه يقول هلم،"خلإ... روح اهللا وكلمته  ":إذ ورد فيه أنه   

 وترتُّهه  ،مقوالتكم الباطلة اشتبه عليكم معناها حىت جعلتموها ناقضة لآليات احملكمات يف توحيد اهللا            
  . وغري ذلك من فاسد املعتقدات ، والولد والصاحبة،عن الشريك
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 لنفي أن يكون يف القرآن الكـرمي مـاال        ،  يف تفسريه آلية آل عمران    ،  فرغم سعي محمد رشيد رضا    
 ،٣٨»فما ذكره السلف واخللف يف التشابه يدل على أنه كلّه يعرف معنـاه      «:يعرف معناه حيث قال   

 عالقـة    وبني التفسري ومعرفة املعىن   ،  الذي هو معرفة حقيقة الشيء اليت يؤول إليها       ،  وأنّ بني التأويل  
 فاملـشكلة هـي     ،إال أنَّ املشكلة ما زالت قائمة      ، فإن مل يكونا مترادفني فهما شديدا التقارب       ،وثيقه

  . أو عدم فهمه، وليست يف فهمه،يف القرآن» املتشابه«االعتقاد بوجود 

لكنه أضاف كالماً أوسع وأكثـر  ، أما ابن عاشور فإضافته على ما جاء يف تفسري املنار حمدودة      
، وحنوه ما جاء يف ظالل القرآن      .يهفائدة يف بيان سبب وقوع املتشاات يف القرآن جيدر االطالع عل          

 على أن وفد جنران قد زار املدينة املنورة يف          )٣٦٢:ص( يف هامش التفسري      قد أكد   ابن عاشور    لكن  
 : وكذلك حممد عزة دروزه يف كتابه القـيم        ،وناقش فيه ما ذكره ابن كثري     ،  )ھ٩(سنة  " عام الوفود "
 ليؤكد ما رجحه وتبناه من تاريخ زيـارة وفـد           ؛"صورة مقتبسة من القرآن الكرمي    : سرية الرسول "

ومل خيتلف ما قاله الشيخ الشعراوي كثرياً عما ورد يف تفاسري أهل السنة إالّ بأسلوبه البليـغ                   .جنران
  .حبيث يشعرك أنك تقرأ تفسرياً للقرآن بالقرآن،  وربطه ملفردات اآليات مبثيالا يف آيات أخر،الراقي

  الكتاب املكنون

روا        وحببالغموض إىل وصف اهللا تبارك وتعاىل لكتابـه        " التشابه"ذا لو التفت أئمتنا الذين فس
 أو خيتبئ فيه : ما يستكن : وهو ، اسم مفعول مأخوذ من الِكن     »املكنون«الكرمي بأنه كتاب مكنون؛ و    

مث بـدأ   ،  اوزهوجت» عصر التلقي «والقرآن ايد كتاب اهللا الكوينّ اخلالد قد استوعب         . من يريد ذلك  
وسوف يستمر يف عمليـات االسـتيعاب       ،  يستوعب العصور عصرا بعد آخر ويتجاوزها إىل سواها       

وبالتايل فإنَّ من خصائص خطابه الذي حتدى اهللا الناس به كما حتدى اجلـن  ، الدين يوم والتجاوز إىل 
، جيل من األجيـال   وألهل  ،  أنه ال يعطي كل معانيه يف عصر واحد من العصور         ،  وسائر أنواع خلقه  

لو التفت أئمتنا   . مث يتجاوزه إىل ما يليه    ،   فيقوم بترقيته وتنقيته   ،دفعة واحدة؛ بل يستوعب كل عصر     
 أضـافوا  وملا، بالقدر الكاىف إىل هذه اخلاصية من خواص كتاب اهللا الكثرية ملا ذهبوا يف تلك املتاهات      
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،  وأنه تبيان لكل شـيء     ،له ِبأنه بيان للناس    آيات الكتاب البينات الذي وصفه مرتّ      تلك األوصاف إىل  
 ،واليت ال تناسب إعجـازه    ،   تلك األوصاف املرفوضة مجلة وتفصيال     نه يبين للناس ما خيتلفون فيه،     وأ

ألنهـم مل    ؛»باملتشابه«وما يسميه بعضهم    .  وتنكر عليه صفاته  ،   وال نظمه  ، وال أسلوبه  ،وال حتديه 
 فهو مكنون سائر    ،»مكنونات القرآن «إنما هو من    ،  قوفهم املعرفية يفهموه يف مستوى عصورهم وس    

ومن مث فما قد يكـون مبـهما يف         ،  وفق تقدير الذي نزله على قلب نبيه      ،  باجتاه التكشف شيئًا فشيئًا   
وليس من حق أحد أن حياول أن يـرتل     ،  عصٍر سيكون بينا يف عصر تاٍل ويف ظل سقف معريفّ مغاير          

، فذلك أمر حمـال ،  وبكل معانيه؛ على مقاييس فهمه وإدراكه ومستوى عصره-كلّه-القرآن الكرمي  
 ويستمر يف جريانه ليسقي ،ألهل كل عصر ومصٍر أن يشربوا منه ما يكفيهم    ،  بل القرآن مثل ر جار    

 لذلك أُِثر عن كثري من قراء الصحابة أنهم كانوا إذا سئلوا عن معـىن آيـة أو               ؛ وهكذا ،قوما آخرين 
واهللا تبـارك   ،   ومل يكن عندهم ما يقولونه يف ذلك جييبون بأنّ هذا مما مل يأت تأويله بعـد                ،هاتفسري

رسلُ ربنـا  يوم يأِْتي تأِْويلُه يقُولُ الَِّذين نسوه ِمن قَبلُ قَد جاَءت       [: وتعاىل قد قال يف حمكم الترتيل     
قفهذا التأويل قد يتكشف للناس بتقدير العزيـز  ، ظهوره يف واقع الناس:  أي ،)٥٣:األعراف( ]ِبالْح

ا إال  ومشاهد القيامة لن يأيت تأويلـه ،وبصفة خاصة تلك اآليات املتعلقة باآلخرة، العليم يف أي عصر 
  . يوم القيامة

فلو أنَّ هذه القضية قد برزت ألنظار أئمتنا يف عصورهم املتقدمة لرمبا أغنانا ذلك عن كل ذلك القيل                  
ونزه القـرآن  ،  ووفَّر على أجيال األمة املتعاقبة كثريا من اجلهود       ،»احملكم واملتشابه «والقال يف تفسري    

وإذا كان اهللا تبارك وتعاىل قدر يف األرض        ،   كاألرزاق ؛ات لكن األفكار واملعلوم   ،الكرمي عن املطاعن  
 واألفكار أهـم بكـثري مـن        ، واملعرفة ،فإنَّ العلم ،  وما يرتهلا إال بقدر معلوم    ،   وأرزاق أهلها  ،أقواا

فما ، وا تستقيم احلياة، وعليها يقوم العمران، ا تبىن احلضارات، األرزاق املادية؛ فهي أرزاق العقول
 ؛ولتتم عملية االبـتالء والتـدافع     ،  ولقدر ولتلبية حاجات معينة   ،   إال بقدر  -تبارك وتعاىل -ا اهللا   يرتهل

فالسالف قد تـرك  ، »ما ترك السالف للخالف شيئًا    «: ولذلك كان من األخطاء الشائعة قول بعضهم      
ويتعـرض  ،  وعلى كل جيل أن يقوم بواجبه ويؤدي دوره       ،  وواجبات اخلالف ال زالت كثرية    ،  الكثري

كُلا نِمد هؤالِء وهؤالِء [ - ويتشوف لرزقه من العلم واملعرفة واألفكار -تبارك وتعاىل-لنفحات اهللا 
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بل لقد نص إمام احلرمني يف الربهان       . )٢٠:اإلسراء (]ِمن عطَاِء ربك وما كَانَ عطَاُء ربك محظُورا       
  .واملتقدم مسئول عن التأصيل، بأن املتأخر مسئول عن التتميم والتكميل

فال بد من اشـتمال     ،  فحينما يكون اخلطاب من اخلالق ِإىل املخلوق النسيب احملدود يف إدراكه          
هذا املكنون عرب العصور ما  وما يكتشف من ،هلي على مكنونات تستوعب الزمان واملكانإلاخلطاب ا

وإىل تراكم معريفّ ميكن البناء عليـه يف  ،  وقبس من فضائه يؤدي إىل تواصل األجيال،هو إال جزء منه  
 ووسائل معرفية مغايرة تشكل رصيدا مفاهيميـا  ،فهذه املعاين املكتشفة مبناهج ،  تكوين األمة الواحدة  

هذا املكنون ال ميكن أن يوصـف       .  روف واحلاجات للبشرية يستجيب الحتياجاا حبسب تنوع الظ     
ولكن االلتباس يقع حقيقة يف تدبرنا وتعاملنا مع القرآن الكرمي مبنهاج يقوم على ، بأَّنه غموض والتباس
وذلـك حجـاب    ،  و إىل الرجوع إىل غري القرآن واالحتكام إليه يف فهم القرآن          ،  التجزيء والتعضية 

  .جيعلنا نضطرب ىف الفهم  وال شك

فإنَّ ،   ومالبسات قراءتنا له   ،حسب قدراتنا ،  وألننا قد نفهم القرآن الكرمي من وجه دون وجه        
إال أنهـا   ،   بناًء على حمدوديتنا ونسبيتنا وإطالق القـرآن       ،هناك أوجهاً تبقى خافية علينا يف حلظة ما       

قة بني عباد اهللا يف الـدار  تتكشف شيئًا فشيئًا عرب الزمان حىت يبلغ اإلنسان مرحلة معاينة حقيقتها احل         
 وليس ذلك بكاٍف لتحقيق اإلحاطة به إحاطة تامة؛ وذلك الستحالة إحاطة النـسيب الـذي               ،اآلخرة

باملطلق املـستوعب للزمـان واملكـان،    )  تويف،ولد( :تنحصر حياته يف عدة سنني تقع بني حاصريت    
وآنـذاك يقـرؤه    ،  شيء هالك إال وجهه   كل  ،  واملطلق القرآينّ يستوعبه األزيلّ األوحد ال إله إال هو        

 وينبئ الناس يف كل ما كانوا فيه خيتلفون من معاين آياته بشكل مـستوعب               ،سبحانه القراءة األخرية  
أو مـن  ، أو حتت أي سقف معـريفّ ، وبالتايل فإنَّ ضبط فهمنا للقرآن يف أي مرحلة      ،  حلقائقه املطلقة 

  . أتى إال بالتكامل يف تدبر القرآن الكرميال يت،  أو اجتماعية،داخل أي جتربة نفسية

هو يف ذاته ملتبس حمتمل لعـدة معـاٍن         » فاملتشابه«. كبري" املكنون واملتشابه "والفارق بني   
فهو » املكنون«وأما  . وتفترض عليك أن ختتار واحدا منها     ،  إذا ما قاربتها قد تشتت نظرك     ،  متنافسة

 وأيقنت أنه ال    ،وكلما قاربته تكشف لك املزيد    ،  ين اليت تشع من آياته    متجدد دافق باملعا  ،  بين يف ذاته  
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كما ،  فهو يفيض باملعاين املتكاملة اليت يسلمك كل منها إىل اآلخر دون اضطراب           ،  زال أمامك الكثري  
أنَّ كل معىن من هذه املعاين له من التكامل الداخلي ما مينحه استقاللية يئه للقيـام برسـالته دون                   

  .فمرده إىل طرائق التفسري املتبعة من التباس أما ما قد يقع يف فهمه  اختالل؛نتقاص، أوا

 ، واملكانيـة  ، وانفتاحه على العامليـة الزمانيـة      ،الكرمي هي مكمن جتدده الدائم    " مكنونية القرآن إن ّ 
  . واملعرفية،وتعامله مع خمتلف األنساق الثقافية، نسانيةإلوا
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  ل الثانيالفص

  المحكم والمتشابه في القرآن 
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   للمحكم واملتشابهحنو معىن قرآين

 ر ِكتاب أُحِكمت َآياته ال[: بقوله تعاىل،على اإلطالق" باإلحكام"القرآن الكرمي لقد وصف 
ووصف كله .  اليت اشتملت عليها آياته" احلكمة"أو من ، ام نظمه وإتقانه وذلك إلحك،)١:هود(]
يشبه بعضه بعضاً يف :  أي،)٢٣:الزمر( ]اُهللا نزلَ أَحسن احلَِديِث ِكتابا متشاِبها[": باملتشابه"

 وحكمته وإحكامه ، وأسلوبه، وإعجازه يف نظمه، والتحدي به، وبالغته،دايته وه،مقاصده
ولَو كَانَ ِمن ... [:  والتفاوت، واالختالف،كالتناقض ؛وسالمته من كل عيوب اخلطاب، وأحكامه

  .) ٨٢:النساء( ]ِعنِد غَيِر اِهللا لَوجدوا ِفيِه اخِتلَافًا كَِثريا

 والفصاحة والبالغة اليت ،والتناسب، يف النظم واألسلوب والسياق» اإلحكام«و ،»اِحلكمة«
كل ذلك ، جعلت لسان القرآن الكرمي لسانا متحديا معجزا ال يرقى إىل مستواه أي خطاب آخر

 وهيمنة ال ميكن أن يتصف ا غري كالم ، وتصديق، وجتاوز،يف استيعاب» اإلحكام«يندرج حتت 
فالقرآن احملكم يشبه بعضه بعضا يف ذلك الَِّذي دل مفهوم ، »الشبه«فهو من » املتشابه«أما و. اهللا
فهو » الشائع أصول« و،»العقائد« ويشبه الكتب السابقة فيما اشتملت عليه من بيان ،عليه» احملكم«

  . وجتاوزه وهيمنته وتصديقه، استيعابهويتجاوزها يف، يشبهها يف ذلك

تدل ) ٢٣:الزمر (]اللَّه نزلَ أَحسن الْحِديِث ِكتابا متشاِبها     [: يف قوله تعاىل  » فعلَ«إن صيغة   
 :فإنَّ املعىن الذي ميكن أن نستنبطه     ،  به يعين التقارب والتماثل    وألنَّ التشا  ،على الترتل املوحى بالتدرج   

كان ال بد   ،   وحتوالت الزمان  ، املكان حدود وبكونه خطابا يتجاوز     ،أنّ القرآن الكرمي بعطائه املتجدد    
مث يتجـاوز إىل    ،   واملكان عن املعاين املـستوعبة     ، عرب الزمان  يتكشفمتجاوزا  و ،أن يكون مستوعبا  
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 وتتفرع عـن جـذر    ،  ولكن كلّ تلك املعاين املستوعبة تنبع من معني واحد        ،  كن أخرى  وأما ،أزمنة
جذرها القائم على إطـالق        ومنضبطة مع    ،كلُّها متسقة ،   متجددة ٍنفالقرآن ايد ينتج معا   . واحد

 بد  كان ال ،   فألنه متشابه بكل خصائصه اليت حتدى اخللق ا        ،القرآن الكرمي؛ وهنا تربز صفة اإلحكام     
بدون تفاعل وجدل مـع    ،  واإلحكام وحده ،   وإال تداخلت املعاين   - كلّه   -أن يكون حمكما يف بنائه      

وإدراك ،  قد يؤدي إىل تضييق جماالت التأويـل والتـدبر        ،  يف إطار املعاين اليت ذكرنا    » التشابه«صفة  
مبهـام االسـتيعاب   فيمكّن القرآن الكرمي مـن القيـام   ، حقيقة املكنون الَِّذي يتكشف عرب العصور    

  . والتجاوز

 أو ، تركز هذه الصفة:أما املعىن اخلاص هلما فيدل على ، هذا عن اإلحكام والتشابه باملعىن العام
 وجعل األخـرى    ،»أم الكتاب «مما جعلها    ؛تلك يف بعض املواضع من القرآن الكرمي أكثر من غريها         

ا تفرزه القرون من مشكالت إذا أخذت وحـدها         واستيعاب م  ، والتأويالت ،أكثر قابلية لتعدد الفهم   
  .   »آيات مبينات«ليربز املكنون القرآينّ يف صورة  ؛ولكن ال بد من أخذمها معا، منفصلة عن غريها

  املنهج القرآين وإشكالية احملكم واملتشابه

ِلكُلٍّ جعلْنـا ِمـنكُم ِشـرعةً       [:  كما تبني اآلية الكرمية    ،»املنهج بالشرعة «القرآن  لقد قرن   
الناسخ « وأخذت به ملا برزت قضايا       ،ولو أنَّ األمة اكتشفت املنهج القرآينّ     ). ٤٨:املائدة (]وِمنهاجا
 لتحجب كثريا مـن     ؛فنا وال كثري من تلك املسائل اليت تسللت إىل معار         ،»املتشابه« وال   ،»واملنسوخ

فذلك يعين أنهما متساويان يف     » املنهاج بالشرعة «وما دام القرآن قد قرن      .  حقائق القرآن الكرمي عنا   
 وقـام  ،والقرآن الكرمي ايد املكنون قد اشتمل على الشريعة، أو متقاربان جدا يف أقل تقدير    ،  األمهية
  . أو حدد معامله، وبينه كذلك،»نهاجامل«فال بد أن يكون قد اشتمل على ، ببياا

 ، والقـرائن  ، ودالالـا  ، واألحكام ظاهرة بينة بنـصوصها     ،وإذا كانت صيغ آيات التشريع    
،  ولو بشكل تقـرييب ، وإحصائها،مما يسر على األصوليين عمليات رصدها   ،  واألمارات اليت تنبه إليها   

 أو كثريا   ، ووسائل قد ختتلف قليال    ،ل إليها جبهود أخرى   ميكن الوصو » باملنهج«فإنّ النصوص املتعلّقة    
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 فإذا كان اتهد يف قضايا األحكام يهـتم بـصيغ            .عن جهود ووسائل اتهدين يف قضايا األحكام      
فـإنّ  ،   ومـا إىل ذلـك     ، وااز ، واحلقيقة ، والبيان ، واإلمجال ، واخلصوص ، والعموم ، والنهي ،األمر

 ، ويضيف إليه مداخل أخرى    -كلّه-ال بد أن يستوعب ذلك      » ملنهجيةاملنهج وا «الباحث قي قضايا    
» كلياته وسننه بأنواعهـا   « و ،»وحدته البنائية « والنظر إىل القرآن يف      ،٣٩»اجلمع بني القراءتني   «:حنو

وما يتعلق  ،  والثابت من املتغير  ،  والنسيب،   ومتييز املطلق من املقيد    ،ن على معرفة  إضافة إىل ضرورة املرا   
وما سيق ، الَِّذي يتكشف على الزمن» بالغيب النسيب«وما يتعلق ،   عامل األمر  –» الغيب املطلق «بعامل  

، عامل اإلرادة«وما يندرج من ذلك يف ،  واهليمنة عليه بعد ذلك، أو للتصديق عليه، وجتاوزه،الستيعابه
وبيان النعمة اإلهلية عليهم بـالتخفيف      ،  وما سيق من أخبار املاضني لوعظ اآلخرين      ،  »أو عامل املشيئة  

 أو لإلشارة إىل    ، والتأسي بالنبيني الذين جاءوا به     ،وما سيق للتوكيد على ضرورة االلتزام به      ،  والرمحة
  .األمم السابقة واالختالف مع ، وجتاوزه ملعرفة مواطن االتفاق،نسخه

وأنّ .  وكدح ، وكد ، وجهد ،أمر حيتاج إىل حبث   » املنهج القرآينّ « ينبه إىل أنّ     – كلُّه   –وهذا  
وهـو املعـىن    ،  ليس املعىن البسيط السهل املتبادر إىل الذهن      » الشرعة«املقترن مع   » باملنهاج«املراد  
وهو ،  اليت اقترن ا  » الشرعة«اسع اتساع    بل املعىن الو   ، أو النهج الواضح البين    ، الطريق : أي ،اللُّغوي

ا معناها اللّغوي » فالشرعة «،املعىن الفلسفي بعد استعمال القرآن الكرمي هلا مل يعد املراد»األصلي« :
،  لتحقق مقاصد الـشارع    -تبارك وتعاىل -بل استعملت يف األحكام اليت شرعها اهللا        ،  »شرعة املاء «

  ٤٠»للمنهاج واملنهج واملنهجية«وكذلك احلال بالّنسبة ،  املتنوعة املتعددةومصاحل املكلّفني مبستوياا

                                                   
 ) ٢٠٠٦ الدولية، الشروق مكتبة: القاهرة (القراءتني بني اجلمع. العلواين طه: راجع 39
 الطريق: فاملنهاج واحد؛ فلك يف اللغوية دالالا وتدور واحد، جذر من مشقة أا له يتبني) املنهجية املنهاج، املنهج، ( الثالثة األلفاظ إيل الناظر إن 40

 دار:القاهرة (وآخرون الكبري على اهللا عبد: حتقيق ،العرب لسان: منظور ابن ما؛ عمل يف املتبعة الطريقة هي هجيةواملن وضحه؛: الطريق وِمنهج الواضح،
 هو امليثودولوجيا، أو ،Methodology املنهج: فنجد إليه، تنتمي الذي املعريف احلقل باختالف تعريفها وخيتلف. ٤٥٥٥/ ٤٩ ،٦م) ت.د املعارف،
  .بيستمولوجيااأل فروع من فرعا يعترب لذلك املختلفة؛ العلوم فروع من فرع كل يف املستخدمة البحثية املناهج يدرس الذي العلم
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أثر ذلك عن ابن عباس وغـريه       ،  »السنة النبوية  «:هو» املنهج«لقد كنت يف بادئ األمر أرى       
 ،منهج تطبيق وبيان لكيفية تأويل    » السنة«وال شك أنَّ    . وتبنى ذلك اإلمام الشافعي    ٤١من املفسرين 

قد بينت للناس كيفية تطبيـق القـرآن        » السنة« وإذا كانت    ،وتفعيل آيات الكتاب الكرمي يف الواقع     
ففي قصر املراد   ،  لكفهي قد بينت الشريعة كذ    ،  واستيعاب واقع عصر النبوة وجيل التلقي به      ،  الكرمي

فهو فلسفة  ،» علم أصول الفقه  «مجلة  » باملنهاج« أميل إىل أنّ املراد      مث بدأت . نظر» املنهج«ا على   
وعضده يف ذلك   » متهيد تاريخ الفلسفة   «: كما مساه الشيخ مصطفى عبد الرازق يف كتابه        –اإلسالم  
نقطع ألكنين مل   .  واألدلة املعضدة له  ،  ب ذلك وبينت أسبا ،   وقد كتبت يف ذلك وتبنيته لفترة      ،كثريون

آية :ـ وصرت أمسيها ب)٤٨:املائدة (]ِلكُلٍّ جعلْنا ِمنكُم ِشرعةً وِمنهاجا[ :عن التدبر يف اآلية الكرمية    
 – أنَّ القـرآن الكـرمي  :وهي، -فيما أحسب-لَّت إىل احلقيقة الناصعة حىت توص  ،»الشرعة واملنهاج «

 –تبارك وتعاىل – وأنَّ اهللا    ،كلهاج مبحدداته   كما اشتمل على الشريعة بتفاصيلها فقد اشتمل على املنه        
القادر علـى   » املنهاج«فقد أودع كتابه    ،  وفصل لنا الشريعة  ،  وأمت علينا النعمة  ،  كما أكمل لنا الدين   

واهليمنة عليها؛ ولذلك فإنّ الفهـم البـشري       ،  ديق على سائر ما وصلت البشرية إليه من مناهج        التص
إىل مقدمة تنبثق من الـسقف      ،  إليها يف أمور مثل هذه     ويعرج،  حيتاج لريتقي إىل آفاق القرآن الكرمي     

وى العقلـي   واملـست ،  ومن مستوى تطور مناهج الفكر اإلنـساينّ      ،  املعريفّ الِذي يعيش الباحث فيه    
ة؛ ألنّ صياغة سؤال األزمة        ،  البشرية اليت تعيشها البشرية ،  واملرحلة العقلييتوقفان ،  وتكييف اإلشكالي

ويتكشف مكنونه عنه وفقًا للـسقف      ،  أما اجلواب فيقدمه القرآن الكرمي بذات املستوى      . على ذلك 
  ٤٢املعريفّ القائم

    واملعارف  ، أن يتمكن املتعاملون مع العلوم     –» باملنهج« بعد أن ينتشر الوعي      -إنّ األمل كبري 
 احملددات   يف هدى  وذلك،  وممارسة النقد يف قضاياها اليت تفتقر إىل ذلك       ،  النقلية خاصة من مراجعتها   

 ،قة بأنَّ ذلك االجتاه املنهجي  هو الَِّذي سيعيد إىل هذه العلـوم  وحنن على ث  ونورها، املنهجية القرآنية 
وحتقيق ما كـان    ،  وجيعلها قابلة لتصديق القرآن الكرمي عليها وهيمنته      ،   وفاعليتها ،واملعارف حيويتها 

                                                   
 ٣/٣٠٩.) ت.د العلمية، املكتبة: بريوت (العزيز الكتاب لطائف يف التمييز ذوى بصائر الفريوزآبادي،: انظر 41
 )٢٠١٠ السالم، دار: القاهرة (رآينالق املنهج يف معامل العلواين، طه: راجع 42
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راكنـا  وإلد.  وتفعيلها،  »إحياء علوم الدين   «: والعلماء الربانيين من   ،هدفًا لكثري من األئمة املتقدمني    
وتنـضجه  ،  ووسائله إال بعد أن جيـري تداولـه  ،وال تكتمل أدواته، ال تستقر قضاياه» املنهج«بأنّ  

 مـا   - بتواضع شـديد     –فقد وددنا أن نقدم     ،  وجيرب فيما وضع له   ،  حوارات العلماء ومداوالم  
 ، والبحـث  ،جلهـد  مع علمنا بأنه ال يزال يف حاجة إىل الكثري من ا           ،توصلنا إليه من معامل وحمددات    

 ونرجو أن   ٤٣»امليسور ال يسقط باملعسور   «: وذلك عمال بالقاعدة الفقهية املشهورة    ؛  والعمل لينضج 
 ،نتلقى من أهل العلم واالختصاص ما قد يعن هلم من مالحظات ال شك أنها ستكون موضع تقـدير      

، وقد يستفيد منها سوانا يف استكمال مـا مل نكمـل          ،  واستفادة منا يف تطوير هذا البحث وإنضاجه      
  ٤٤.»وتواصل بني طالبيه، العلم رحم بني أهله«و

 أمر ال بد منه ملراجعة تراثنا، وتنقيته، والتصديق عليـه؛ ألنّ احليـاة ال تقـف،               » املنهج«إنّ  
 فكأنما تبدل   – مجلة   –إنَّ الزمان إذا تبدلّت أحواله      ... «: يقول ابن خلدون  . واملستجدات ال تنقطع  

  ٤٥»وعامل حمدث، ونشأة مستأنفة، وكأنه خلق جديد، وحتول العامل بأسره، اخللق من أصله

املنـهج  «بالتأكيد على ذكـر     ،  يف القرآن ايد  » حملكم واملتشابه حقيقة ا « لقد كان التقدمي لعرض     
 أو يتـرك    ،وضرورة مالحظته يف كل ما يؤخذ     ،   والتأكيد على اشتمال القرآن الكرمي عليه      ،»القرآينّ

منـهج  « ويسلّم بوجود ،»حقيقة املنهج«أمرا ضروريا؛ ألنّ من يدرك ، مبقتضى آيات الكتاب العزيز 
قبول كثري من القضايا اليت نسبت إىل القـرآن         ،  إن مل يكن متعذِّرا   ،   صعبا عليه  سوف يكون » قرآينّ
، ؛ ألنّ املنهج ضابط صـارم     »علوم القرآن «ووضعت بني العلوم املضافة إليه      ،  أو أضيفت إليه  ،  ايد

فلن يكون من املمكن القول بكثري من التقسيمات اليت انبثقت عن القـراءآت             ،  مهما قيل عن مرونته   
 ،»الناسخ واملنـسوخ  «و،   وتوزيع آيات الكتاب الكرمي بينهما     ،»اإلحكام والتشابه  «: مثل ؛لتجزيئيةا

                                                   
 إذا":_وسـلم  عليـه  اهللا صلى_قوله من املستنبطة القواعد أشهر من وهي: السبكي ابن قال ؛"باملعسور يسقط ال امليسور: "والثالثون الثامنة القاعدة 43

 يـسقط  فلم العورة، ستر يتيسر مل إذا: فقالوا ،"قاعدا يصلي العريان إن:"قوله حنيفة أيب على أصحابنا رد وا ،"تطعتماس ما منه فأتوا بأمر أمرتكم
  .الشريعة أصول أقيمت ما ىتنس تكاد ال اليت الشائعة األصول من القاعدة هذه أن :اإلمام وذكر املفروض؟ القيام

 
 ٢٥٨_٢٥٦/ ١) ١٩٩٨ نزار، مكتبة: الرياض  (الشافعية فقه وفروع قواعد يف والنظائر األشباه  السيوطي، :انظر 44
 ١/٣٢٦) ٢٠٠٤ مصر، ضة: القاهرة (وايف الواحد عبد علي: حتقيق ،املقدمة خلدون، ابن 45



٤٣  
 ٢٠١٠/ ٠٣/ ٢٤ 

 

 

 وإشكاليات سوف نناقـشها كـال يف   ،إىل غري ذلك من أمور   ،  والقول بانقسام القرآن الكرمي إليهما    
  .موضعه

وحمدداتـه سـوف     ، وقراءة القرآن الكرمي وفقًا لضوابطه     ،»منهج قرآينّ «إنَّ التسليم بوجود    
ولن تـسمح  ،  اليت تستدرج إىل القول بالنسخ،يساعدنا على قراءته قراءة ال تسمح بدعاوى التعارض  

، إىل القـرآن  » التارخيانية« أو مناسباته قراءة استشراقية تستدعي اهلرولة لنسبة         ،بقراءة أسباب الرتول  
 وما إىل   ،»املتشابه« و ،»التقييد« و ،»اإلام« و ٤٦»اإلمجال «:وال تفتح األبواب مشرعة أمام دعاوى     

ألنّ من شأن املنهج إذا استصحبه القارئ املتدبر أن يقدم دليال تفسرييا هاديا تستقيم القـراءة                ؛  ذلك
 للـتخلّص مـن إلـزام       هفال جيد املتدبر اتهد ما حيمله على اللجوء إىل تلك الدعاوى حلُّ           ،  مبقتضاه

اإلحكـام  "  وآيات   ، التفسريية  واملداخل ،بتعارض، أو تعادل بني األدلة ال ميكن حله بتلك الوسائل         
من أهم النماذج اليت تصلح تقدم لبيان صدق هذه الدعوى، وسنوضح بقراءتنـا املنهجيـة     " والتشابه

  ة هلا أنا يدعو إىل اللجوء إىل نسبة ذلك الكم الكبري من آيات الكتاب املـبني إىل          القرآنيه ليس هناك م
 حبيث يكون املعـىن     ،»السياق القرآينّ « وآياته للكشف عن طبيعته يف       ،ما هو يف لسان القرآن ايد     

  ٤٧٤٨.اللّغوى تابعاً ملا أريد به يف لسان القرآن

  بر يف معىن احملكم واملتشابهمنهج التد

                                                   
 فَأَصبحت[ :كقوله التركيب؛ يف وقعت مشتركة حمتملة ألفاظ من يعرض أن: أحدها أسباب؛ له القرآن يف اإلمجال أن واألصول القرآن، ءعلما ذكر 46

  .فيها شيء ال مظلمة كالليل: وقيل شيء، ال مبيضة كالنهار: معناه قيل ،]كَالصِرِمي
 وقلة لزمان، نكاحهن عن: وقيل ملاهلن، نكاحهن يف ترغبون: معناه وقيل ؛]تنِكحوهن أَنْ وترغَبونَ[: كقوله الكالم؛ يف حذف من: الثاين

  .الوجهني حيتمل ماهلن،والكالم
  .الزوج وعلى الويل، على عوده حيتمل" يده "يف فالضمري ،]النكَاِح عقْدةُ ِبيِدِه الَِّذي يعفُو أَو[ :كقوله الضمري؛ تعيني من: الثالث
 اسم على معطوفا يكون أن حيتمل الراسخون فقوله ،]الِْعلِْم ِف والراِسخونَ اُهللا ِإلَّا تأِْويلَه يعلَم ما و[: تعايل كقوله واالبتداء؛ الوقف مواقع من: الرابع
  . الكالم ابتداء يكون نأ وحيتمل تعايل، اهللا

 أجل أو ربك، من سبقت كلمة ولو: تقديره ،]مسمي وأَجلٌ ِلزاماً لَكَانَ ربك ِمن سبقَت كَِلمةٌ ولَولَا[ :كقوله والتأخري؛ التقدمي جهة من: اخلامس
  .اإلكليل تيمية ابن: انظر. لزاما كانل مسمي

 
 )٢٠٠٦ الدولية، الشروق مكتبة: القاهرة ( القطب ألمةا ومستقبل القرآن لسان: دراستنا راجع 47
 



٤٤  
 ٢٠١٠/ ٠٣/ ٢٤ 

 

 

بعد أن أشرنا إىل أنَّ غياب املنهج كان من أهم ما أدى إىل معظم اإلشكاليات اليت دخلـت يف     
هج الذي ينبغـي أن     ال بد لنا من توظيف احملددات املنهجية املتاحة ملعرفة معامل املن          ،  »علوم القرآن «

، وهي النظر يف حمددات القرآن املنهجيـة      ،  »احملكم واملتشابه «نستخدمه عندما حناول معاجلة مفهوم      
قوف املتـدبر   مث الو ،  وقراءته كلّه انطالقًا من تلك الوحدة     ،   ٤٩»وحدة القرآن البنائية   «:ويف مقدمتها 

وهو ثالث آيات ورد فيها وصـف القـرآن الكـرمي           ،  الطويل عند أول ما ينبغي النظر فيه وتدبره       
  :  وهي،باإلحكام والتشابه

د الَِّذين يخشونَ ربهم ثُم     اللَّه نزلَ أَحسن الْحِديِث ِكتابا متشاِبها مثَاِني تقْشِعر ِمنه جلُو         [) ١(
       ِمـن ا لَـهفَم ِلِل اللَّهضي نماُء وشي نِدي ِبِه مهى اللَِّه يده ِإلَى ِذكِْر اللَِّه ذَِلك مهقُلُوبو مهلُودج ِلنيت

  ). ٢٣:الزمر (]هاٍد

هو الَِّذي أَنزلَ علَيك الِْكتاب ِمنه آيات محكَمات هن أُم الِْكتاِب وأُخر متشاِبهات فَأَما              [) ٢(
ِويِلِه ومـا يعلَـم تأِْويلَـه ِإال اللَّـه     الَِّذين ِفي قُلُوِبِهم زيغٌ فَيتِبعونَ ما تشابه ِمنه ابِتغاَء الِْفتنِة وابِتغاَء تأْ    

  )٧:آل عمران (]والراِسخونَ ِفي الِْعلِْم يقُولُونَ آمنا ِبِه كُلٌّ ِمن ِعنِد ربنا وما يذَّكَّر ِإال أُولُو اَأللْباِب

أَلَّا تعبدوا ِإال اللَّه ِإنِني لَكُم ِمنه       } ١{الر ِكتاب أُحِكمت آياته ثُم فُصلَت ِمن لَدنْ حِكيٍم خِبٍري           [) ٣(
ِشريبو ِذير٢-١:هود (]ن.(  

    ر هذه اآليات لفهم إشكالييف القرآن الكرمي من القرآن الكرمي ذاته، ال بـد  » احملكم واملتشابه«ة  ولتدب
حتاول النظر يف    من معاجلة منهاجية تنطلق من معهود القرآن الكرمي، تسربه، فتتدبره، وحتتكم إليه، مث            

، اهيم املرتبطة باملوضوع  وما وضعوه من معان لتلك املف     ،   وبني ما اصطلح عليه اللغويون     ،العالقة بينه 
 ويف إطـار وحـدة      ،يف سياقها ،  وقراءا مرات عديدة  ،  مث تدبر اآليات اليت ادعي فيها وقوع التشابه       

        .   مث وحدة القرآن الكرمي كلّه،السورة البنائية

                                                   
 تلك فلتراجع ،)٢٠٠٦ الدولية، الشروق مكتبة: القاهرة  (داي للقرآن البنائية الوحدة: دراستنا يف تناولناها قد املنهجية وآثارها الوحدة، هذه 49 

 .الشاذة القراءات: ومنها القراءات، ووجود والنسخ، املتشابه "دعوى إشكاليات يعاجل أن البنائية  الوحدة يف للنظر ميكن كيف ملعرفة الدراسة



٤٥  
 ٢٠١٠/ ٠٣/ ٢٤ 

 

 

 إىل  إعادة التركيب؛ بالعودة  :  والثانية ،التحليل: ولتحقيق هذا ال بد من املرور مبرحلتني؛ األوىل       
يلقيان أضواًء كاشفة على املعاين الدقيقة لتلـك  » بالوحدة البنائية« فالسياق مع اإلميان     ،سياق اآليات 
  : والتحليل يتم بطريقتني. اآليات الكرمية

 ، وروابط ، واستجالء ما بينها من تناسب     ، الستخراج ؛املقارنة بني سياقات اآليات الثالث    ) ١(
  . وعالقات

 لفهم معهود القرآن الكـرمي      ؛ بتتبع مواردها  ،أوجه املعاين والدالالت  سرب كل وجه من     ) ٢(
  . والدالالت املختلفة عند تعدد السياقات، وعاداته يف استخدامها

  عاين مفردات آية سورة آل عمرانم

 وتفسري املفردات األساسية اليت وردت يف اآليات الثالثّة اليت يدور البحث            ،وسنحاول معاجلة 
املـسألة  «هذه اإلشكالية؛ وذلك استيفاًء ملتطلَّبات التحليل الَِّذي بـدأناه يف أدلـة هـذه               حوهلا يف   
  »اإلشكالية

   :»سورة«

ومجعها » سورة«ولكن   ٥٠ موضعا) ١٧(مرة يف   ) ١٧(يف القرآن الكرمي    » سور« وردت مادة   
دل على أنَّ السورة وحدة متكاملة يف بنائهـا         تها  وكل،  مواضع) ١٠(مرات يف   ) ٩(وردت  » سور«

باعتبارها وحـدة   » كاآلية« ولكنها ليست    ،وحدة من الوحدات املكونة للقرآن الكرمي     ) ١١٤(من  
  فما معناها؟ ، صغرى خاصة يف جمال التحدي

من ذلك سار سـيوراً إذا      . السني والواو والراء أصل واحد يدل على علو وارتفاع        : »سور «
ومنه سورة القرآن؛   ؛  وهي كل مرتلة من البناء    ،  والسور مجع سورة  . وإنَّ لغضبه لسورة  ،  ب وثار غض

حـدا  : وسـورة اخلمـر   .... ألا مرتلة بعد مرتلة مقطوعة عن األخري، واجلمع سور بفتح الواو          
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٤٦  
 ٢٠١٠/ ٠٣/ ٢٤ 

 

 

 وكأنها تضرب   ،فهي تضم آيات بداخلها   ،  فالسورة جزء من القرآن الكرمي أكرب من اآلية         ٥١.وغلياا
 ، وحينما توصف بأا محكمة،»سور« يضمها ةتقوم على وحدة بنائية وموضوعيوهي . عليها بسور

ويقُولُ الَِّذين آمنوا لَوال نزلَت سورةٌ فَِإذَا أُنِزلَت سورةٌ محكَمةٌ وذُِكر ِفيهـا  [: كما يف قوله تعاىل  
  الَِّذين تأَيالُ رالِْقت             ـملَى لَهِت فَأَووالْم ِه ِمنلَيع ِشيغالْم ظَرن كونَ ِإلَيظُرني ضرم ِفي قُلُوِبِهم [ 

 ، سورة حمكمـة   :أحدها"يف هذه اآلية وجوها؛     ... «:  ذكر الرازي يف التفسري الكبري     ). ٢٠:حممد(
فيها » سورة «:ثانيها  ؛يف ذهنه» النسخ« وذلك بناًء على استقرار مبدأ       ، سورة مل يدخلها النسخ    :أي

ني ، وعلى الوجه  )٥:طه (]الرحمن علَى الْعرِش استوى   [: ألفاظ أريدت حقائقها خبالف قوله تعاىل     
 محكمة فيها فائدة زائدة من حيث إنهم ال ميكنهم أن يقولوا املراد غري ما يظهر منه، أو يقولوا          :نقول

الـرحمن علَـى الْعـرِش    [: خبالف قوله تعاىل«: ويف قوله٥٢»...  وقد نسخت فال نقاتل ،هذه آية 
 حىت يأيت   ،فاصيلها أراد التعبري عن حقيقة استأثر بعلم ت       -تبارك وتعاىل –، إذ إنَّ اهللا     )٥:طه (]استوى

  .حلقيقةااألجل الذي حدده سبحانه للكشف عن مراده بتلك 

مبينة غري متشاة ال حتتمـل وجهـا إال         : »محكمة«: وذهب الزخمشري يف الكشاف إىل أنَّ     
 وهي أشد القرآن الكـرمي      ،»محكمة«كل سورة فيها ذكر القتال فهي       : وعن قتادة . وجوب القتال 
  . ٥٣.على املنافقني

                                                   
 اهللا وصـفه  فقـد   ،"عيسى تأليه "على أدلة القرآن يف إنّ: له وقالوا -السالم عليه -عيسى يف -وسلّم وآله عليه اهللا صلى -النىب جادلو فإنهم ولذلك 51

 يقـرأوا  مل ألنهـم  ؛فيهما سقطوا اللذين" واللبس الوهم "هلم يبين أن سبحانه فأراد" روحنا من فيه ونفخنا "عنه ختلّق وأنه" منه وروح كلمته "بأنه
  .جياوزها ال عندها ويقف" للمصلني ويل "يقرأ الذي ذلك كمثل ؛معضى قرأوه بل  بعضاً، بعضه ريفس أنه وافليكتش ؛البنائية وحدته يف القرآن

  
 

 ٢١٤٧/ ٢٢ ،٣مج منظور ابن. ٣/١١٥  )١٩٩٩ اجليل دار: بريوت ( هارون السالم عبد: حتقيق.  اللغة مقاييس معجم فارس، بن أمحد  52
 

  ٤/٣٢٧) العريب التراث إحياء دار: بريوت (املهدي الرزاق عبد: حتقيق. التأويل وجوه يف األقاويل وعيون الترتيل حقائق عن الكشاف الزخمشري، 53
 



٤٧  
 ٢٠١٠/ ٠٣/ ٢٤ 

 

 

ال يرد عليها من قبل أن القتال قد نسخ ما كـان مـن   » النسخ«؛ ألنّ  »محكمة«: وقيل هلا «
 ألنها حـني    ؛»احملدثة«هي  :  وقيل ،سوخ إىل يوم القيامة   غري من » القتال: أي« وهو   ،الصفح واملهادنة 

  ٥٤.»...  أو تبقى غري منسوخة، مث تنسخ بعد ذلك،حيدث نزوهلا ال يتناوهلا النسخ

حـىت يف   » اإلحكـام « أو السورة ال يصلح أن يكون دليال على          ،وذكر القتال يف اآلية   : قلت
   . وتبنوهاملعىن الذي ذكره اجلمهور

وبعد أن أثبتنا بأدلة قرآنية حمكمة أنَّ القول بالنسخ جمازفة ال دليل عليها؛ فـإنَّ كـل تفـسري      
ال جنـد مـا     ،  »فرضية النسخ «وبعد استبعاد   .  يقيمونه على ذلك الفرض الباطل ال بد من استبعاده        

وأما القول بأنَّ معـىن     . قطيف أنها السورة اليت يذكر فيها القتال ف       » محكمة«يسوغ اختزال مفهوم    
وما بين  » املتشابه«وال حتتمل وجها آخر فهذا يعيدنا إىل مفهوم         » مبينة غري متشاة  «إنها  » حمكمة«

سـياق  « وهنا ال بد مـن الرجـوع إىل   -أيضا- ولذلك ينبغي استبعاده   ،»االلتباس«عليه من معىن    
  .»اآلية

 يتمنون نزول سورة تبين هلم موقف القرآن ايـد مـن            فسياق اآلية خيربنا بأنَّ املؤمنني كانوا     
ا حلرصهم على الطاعة وشغفهم بالقيام مبا يكلَّفون به، وشوقهم إىل املزيد، وتعبريا             يا شاف بيان» القتال«

منهم عن استعداد للقيام بأي تكليفات إهلية أيا كانت يف الكم أو الكيف خاصة وأنّ القتـال كـان                   
  ).٧٧:النساء (] أَلَم تر ِإلَى الَِّذين ِقيلَ لَهم كُفُّوا أَيِديكُم وأَِقيموا الصالةَ[: نه يف مكةمنهيا ع

 نزل تدرجييا وتوافق نزول كثري منه مع الوقائع واملالبسات اليت           ومن املعروف أنَّ القرآن الكرمي    
 ومل ،منـها كانت تكشف عن تفاصيل ما تواجهه حياة اجلماعة املؤمنة ومواقف خصومها وأنصارها             

        بل كان من املألوف أن تتباعد وتتقارب النجوم        ،  يكن من املعهود أن ترتل سورة كاملة بشكل دفعي
 ، جبمع هـذه اآليـات     -صلَّى اللَّه علَيِه وآله وسلَّم    - يأمر الرسول    -تبارك وتعاىل - واهللا،  يف نزوهلا 

 وبالتايل فـإن    ، لتكون سورة يوحى إليه بأوهلا وايتها      ؛والنجوم وترتيبها وتأليفها وفق احلكمة اإلهلية     

                                                   
 ٢٨/٥٤ الرازي الدين فخر 54



٤٨  
 ٢٠١٠/ ٠٣/ ٢٤ 

 

 

، ه كلمة الفـصل    وتقول في  ، من أوهلا آلخرها حتسم هذا املوضوع الشائك       حمكمةنزول سورة كاملة    
 وأنزل سورة حمكمة كاملة     ، دعوم -تبارك وتعاىل - فكان أن أجاب اهللا      ،ذلك هو ما متَّناه املؤمنون    

،  وذكر فيها القتال   -صلى اهللا عليه وآله وسلّم    - سورة تامة محلت اسم رسول اهللا        ؛من أوهلا آلخرها  
 وهـذا لـيس    .  شفى وكفى،الشأن بيان شاٍف إذا ضم إىل بقية ما كان قد نزل يف هذا             اوجاء فيه 
  . يؤدي بنا إىل هذا املعىن" سورة"إذا ما جمع إىل معىن » اإلحكام« ألنّ معىن ؛تلفيقًا

  » اآلية«

معرفة ومنكَّرة على أمر    » اآلية«وتطلق  ... ٥٥مرة) ٨٤(  وردت يف القرآن ايد   » آية«كلمة  
فهي عالمة ، أو للتأكيد على صدق نيب أو رسول   ،   ليسوقه لتأييد دعوى   -تعاىلسبحانه و –يوجده اهللا   

ألنّ  ؛ لتبين أنَّ صاحب الدعوى صادق يف دعواه أمـني يف رسـالته            ، وخترق العادة  ،تتجاوز املألوف 
رسول مـن     قد أعطى كل   -تبارك وتعاىل -اليت أعطيها ال ميكن أن تصدر إال عن اهللا، واهللا           » اآلية«

 ،»تسع آيـات بينـات  « وأعطى موسى ،»آية الناقة« فأعطى صاحلًا ،ما على مثله آمن الناساآليات  
ألبرص وإحياء  وأعطى عيسى أن يصنع من الطني كهيئة الطري فيكون طريا بإذن اهللا وإبراء األكمه وا              

  .املوتى بإذن اهللا

نزل قوله  : نبيون من قبله   أما خامت النبيني فحني سأل قومه أن يأتيهم مبعجزات كاليت جاء ا ال            
أَولَم يكِْفِهم أَنا أَنزلْنا علَيك الِْكتاب يتلَى علَيِهم ِإنَّ ِفي ذَِلك لَرحمـةً وِذكْـرى ِلقَـوٍم                 [: تعاىل

 فكل آية من آيات الكتاب هي آية قائمة بذاا تتجاوز أية آية من آيات               ،)٥١:العنكبوت (]يؤِمنونَ
مث ،  والقرآن أحكمت آياته كلها    ،األنبياء السابقني، فهي آيات متلوة معصومة حمفوظة إىل يوم الدين         

  فتحدى اإلنس واجلن أن يأتوا     ، املطلق الَِّذي أحاط بكل شيء علما      -تبارك وتعاىل -فصلت بعلم اهللا    
 وهو الكتاب الكرمي املتفرد بصفات يـستحيل توافرهـا يف أي            ،مبثله ولو كان بعضهم لبعض ظهريا     

ِتلْـك آيـات    [ : وبالغته وفصاحته  ، وتأثريه ومكنونه  ،فهو املتفرد يف نظمه وأسلوبه    ،  كتاب سواه 
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 ، أو مقدر  ، ألنها جتيب عن سؤال ظاهر     ؛»ةأي«مشتقة من   » واآلية«. )٢:لقمان( ]ِكتاِب الْحِكيمِ الْ
قامـة  واإل،   الذي هو التثبت   ،»التأيي«وصحح الراغب األصفهاين اشتقاقها من       ،وتعطى الرد الشايف  

اهلمـزة  : »أيي«: ذكر ابن فارس يف مقاييس اللغة     أما مفهوم اآلية يف معاجم اللغة فقد         .على الشيء 
وتأييت عليـه؛   .... متكّث: تأيا يتأيا تأييا؛ أي   : يقال) مبعىن االنتظار (وهو النظر   ،   أصل واحد  والياء
 هذه بـدار    ليست: ويقال....  إمكانه  انتظرت :تأييت األمر .  ابن األعرايب . انصرفت على تؤدة  : أي

  ٥٦. مقام: تائية؛ أي

. تآييت على وزن تفاعلت، وأصله تعمدت آيتـه وشخـصه         : هو التعمد، يقال  : وأصل آخر 
: خرج القوم بآيتـهم؛ أي    :  قال اخلليل  .»آية الرجل شخصه  «: اآلية العالمة،  قال األصمعي    : وقالوا

العالمة والشخص، وخرج : ويف احملكم اآلية  ٥٧نها مجاعة حروفجبماعتهم، ومنه آية القرآن الكرمي أل 
 ،جبماعتهم مل يدعوا وراءهم شيئًا، واآلية من الترتيل، واآلية العـربة، ومجعهـا آي  : القوم بآيتهم أي  

 ؛بو بكر مسيت اآلية من القرآن الكرمي آيـة أقال «: وأورد ابن منظور   ٥٨ومتكّث تلبث: وتأيا باملكان 
ات وآي،  مسيت اآلية آية ألا مجاعة من حروف القرآن       : ويقال،  ألنها عالمة النقطاع كالم من كالم     

.... هي العالمة الظاهرة  : واآلية«: ويف املفردات يف غريب القرآن    . ٥٩» عجائبه -تبارك وتعاىل -اهللا  
ولكـل  ،  )١٢٨:الشعراء (]يةً تعبثُونَ أَتبنونَ ِبكُلِّ ِريٍع آ   [ :حنو قوله تعاىل  » آية«: وقيل للبناء العايل  

ومما  . ٦٠» أو فصال من سورة    ، أو فصوال  ،سورة كانت ،  مجلة من القرآن الكرمي دالة على حكم آية       
وذكر ابن  ،  »التمكّث« أو   ،»النظر«مبعانيها املختلفة تعود إىل أصل واحد هو        " آية ":سبق يتضح أن  
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وقد تطلق علـى  ، فالعالمة والشخص والعربة:  وأما معانيها األخرى. »التعمد«فارس أصال آخر هو     
مل يدعوا وراءهم شيئًا فمـردود      : جبماعتهم؛ أي : ؛ أي »خرج القوم بآيتهم  «وكذلك  .  بناء املرتفع ال

 فلم خيرج منهم بعض من -مجيعاً–ألنّ املقصود هو أنهم خرجوا بأشخاصهم ، عليه من نفس كالمهم
فصله فاصلة مسيت بذلك ألنها تدل على الذي ت» اجلزء من القرآن«أنَّ اآلية هي :  واملقصود  ٦١ميثلهم

ومن هنا  .  ٦٢ ال من كالم خملوق، بإعجازها البنائي واملعنوي       -تبارك وتعاىل -كوا من كالم اخلالق     
ِمنه آيات محكَمات هن أُم الِْكتـاِب       [: ، وكذلك )١:هود (]أُحِكمت آياته [: ننطلق لفهم معىن  
اتاِبهشتم رأُخ٧:آل عمران (]و(  

ة أزعم أنها بدهية، وهي أنَّ اإلعجاز       وحىت ننطلق إىل هذه املعاجلة ال بد من التأكيد على حقيق          
  ته –البنائيعلى أمهي–     د هذه املعجـزة        .   هو وعاء لإلعجاز املعنويهو مصدر جتد فاإلعجاز املعنوي

فاالنطالق من هذه املسلَّمة لـه      . وتدفقها وعطائها املستمر لإلنسان يف أي زمان أو مكان أو ظرف          
 تتحدى اخللق أن يـأتوا      فآيات  القرآن هي دالئل ومعجزات     . »احملكم واملتشابه «دور كبري يف فهم     

خصائص هلذه  ،  وثبوت العجز البشري  ،  وهذا التحدى ،  سواء أكانت آيات حمكمة أو متشاه     ،  مبثلها
  .اآليات دائمة مستمرة يف كل زمان ومكان

  » أم الكتاب«

فإذا استوفينا ذلك   ) ٧:آل عمران ( ]أُم الِْكتابِ [: كذلك ال بد لنا من حترير املراد بقوله تعاىل        
  . وموقف قرآينّ قومي من هذه اإلشكالية،بإذن اهللا  برؤية قرآنية سليمة-فإننا سنخرج 

  : يف القرآن الكرمي يف مواضع ثالثة» أم الكتاب« وردت 

وِإنه ِفي  } ٣{ِإنا جعلْناه قُرَءانا عربيا لَعلَّكُم تعِقلُونَ       } ٢{والِْكتاِب الْمِبِني   } ١{حم  [ )١(
ِكيمح ِليا لَعنياِب لَدالِْكت ٤-١:الزخرف (]أُم .(  
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آيٍة ولَقَد أَرسلْنا رسال ِمن قَبِلك وجعلْنا لَهم أَزواجا وذُريةً وما كَانَ ِلرسوٍل أَنْ يأِْتي بِ             [) ٢(
       ابٍل ِكتابِ     } ٣٨{ِإال ِبِإذِْن اللَِّه ِلكُلِّ أَجالِْكت أُم هدِعنو ثِْبتياُء وشا يم و اللَّهحم٣٨:الرعد (]ي-

٣٩( .  

)٣ (]الَِّذي أَن واِبهالِْكت أُم نه اتكَمحم اتآي هِمن ابالِْكت كلَيلَ عز[) ٧:آل عمران .(  

»وسياق اآليـة   ،  وأساس إصالحه وتربيته  ،  أصل وجوده ومبدأه  : وأم الشيء ،  أصل احلياة » أم
وِإنه ِفي أُم الِْكتاِب    [: -جل شأنه –لدى مرتّله   » اأم«الرابعة من سورة الزخرف ينبه إىل أنّ للكتاب         

  ِكيمح ِليا لَعنيد بذلك   فهل املرا ) ٤:الزخرف (]لَد» إىل ذلك األشاعرة   كما ذهب » الكالم النفسي  ،
ومهما يكن فاآلية صرحية بـأنّ      .  إىل ذلك مجهرة املفسرين؟     كما ذهب  »اللوح احملفوظ «أو املراد به    

تشري إىل ما ميحو » ٣٩سورة الرعد «وآية .  وأساسا أصال ومبدأً :  أي ،»أما«للكتاب الكرمي لدى اهللا     
 أو ، أو دول، أو أقـوام   ، أو أفـراد   ،فيمحو اهللا آجال أمم   ،  ولعلّ ذلك يشري إىل آيات كونية     ،  ويثبت

  ).٣٨:الرعد (]ِلكُلِّ أَجٍل ِكتاب[إذ إنه  ؛حضارات

ولكن اهللا قد حما    ،  )٦٤:يونس (]ال تبِديلَ ِلكَِلماِت اللَّهِ   [ إذ   ؛وهذا ال يعين به القرآن الكرمي     
أما ). ١٢:اإلسراء (]فَمحونا آيةَ اللَّيِل وجعلْنا آيةَ النهاِر مبِصرةً[آية الليل وجعل آية النهار مبصرة   

وأصـله؛ أمـا   » أم الكتاب«فاحملكمات هن :  الكتاب إىل قسمنيفإنها تقسم آيات» آل عمران «آية  
بعها الذين يف قلوم زيغ     ، فيت اليت تشبه يف داللتها ومضامينها ما ورد يف الكتب السابقة         » املتشاات«

 وصرفهم عـن  ، ابتغاء فتنة الناس؛لهويلبعض أهل الكتاب، واملشركني اتباع  و،  واحنراف عن اهلدى  
 ليس جبديد؛   -يف نظر هؤالء  –فهو  .  واالهتداء مبا أنزل عليه    -صلى اهللا عليه وآله وسلّم    - اتباع النيب 

 ولذلك بلغـت    ؛وأفضل   _عندهم_ والسابق أوىل من الَّالحق   ،  بل هو مأخوذ مما لديهم من ناحية      
 ،)٥١:النـساء  (]هؤالِء أَهدى ِمن الَِّذين آمنوا سِبيال     [ :الوقاحة ببعضهم أن يقولوا للذين كفروا     

صلَّى اللَّه علَيِه وآله    -وهؤالء هم الذين كانوا يستفتحون على الذين كفروا بقرب ظهور النيب اخلامت             
لَّمسم   فلما جاءهم باحلق   -ونتظر من بين إسرائيل ما كان منهم        ،   من ردفعهم احلـسد   ،  ومل يكن ي

  اسـتبدل -تبـارك وتعـاىل  -وإنكار ما أنزل اهللا عليه؛ ألنّ اهللا ،  وإنكار نبوته ،  والغرية إىل التنكر له   
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-صلى اهللا عليه وآلـه وسـلّم      - مبا أنزل على عبده ورسوله محمد        ، مما أنزل على أنبيائهم    وهماحرف
وِإذَا بدلْنا آيةً مكَانَ آيٍة واللَّه أَعلَم ِبما ينزلُ قَالُوا إنما أَنـت مفْتـٍر بـلْ                 [: ظه بذاته العلية  وحف

 فكل مـا    ،نّ ما أنزل عليك هو احلق من ربهم        وال يؤمنون بأ   ،)١٠١:النحل (]أَكْثَرهم ال يعلَمونَ  
كل ،   واإلجنيل وأخرياً القرآن ايد    ، والتوراة ، والزبور ، من صحف إبراهيم وموسى    - تعاىل -أنزله اهللا 

، واملصدق واملهيمن على كل ما نزل     ،  نزلأوالقرآن هو آخر ما     ،   وكلماته - تعاىل -أولئك آيات اهللا  
] ِإنمـا أَنـت مفْتـرٍ   : [ وال يضريه أن يقول مبتغوا الفتنـة     ،نزلوالبديل الكايف عن كل ما كان قد        

  .واهللا أعلم. )١٠١:النحل(

أعلم أن كل شيء ينضم إليه سائر مـا  : »أمم«: »العني«جاء يف كتاب    فقد يف اللُّغة » أم«أما  
واَألمـة  ،  مورجل مـأمو  ،  فمن ذلك أم الرأس وهو الدماغ     ،  يليه فإنَّ العرب تسمي ذلك الشيء أُما      

وبـذلك   ٦٣.احلجارة اليت يشدخ ا الـرأس    : واألميمة. واألميم واملأموم ،  الشجة اليت تبلغ أم الدماغ    
فسياق اآليـات يـدلّ علـى أنَّ        .  ليس واحدا يف املواضع الثالثة    ) الكتاب(يتضح أنَّ مدلول لفظة     

آل «ليس  هو الذي يف      » سوريت الزخرف والرعد  «ليس واحدا، فهو يف     ) أم(املضاف إليه   ) الكتاب(
ورغـم اخـتالف    . وأم الكتاب بعض منه   ،  ذاتهالكرمي   هو القرآن » آل عمران «فالذي يف   . »عمران

   .أو قدرا مشتركًا بينهم، الداللة املباشرة فإنّ من املؤكد أنَّ هناك رابطًا بني الثالثّة

ال ،  إنما تصري مفهومة بإعانة احملكمات    " املتشاات"و،  ومة بذواا مفه" احملكمات"ملا كانت    
أمـا أم   : (... ستطرد اإلمام الـرازي قـائال     وي.  ٦٤...)جرم صارت احملكمات كاألم للمتشاات    

ومنـه أم   ،  والعرب تسمي كل ما جيري جمرى األصل للشيء أمـه         ،  الكتاب؛ فاملراد به أصل الكتاب    
هو »  أم الكتاب «فكذلك  ،  وكل مدينة فهي أم ملا حوهلا من القرى       ،  وأم القرى مكة  ،  لرأس للدماغ ا

  :  وفيه قوالن،اليت أنزهلا اهللا تعاىل على رسله:  أي،الذي يكون أصال جلميع الكتب
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 والعـامل   ، ومجيع حوادث العامل العلـوي     ،»اللوح احملفوظ «هو  » أم الكتاب «:  القول األول 
وال شيء معه مث خلق اللوح وأثبت فيه أحـوال           اهللا   كان«:  أنه قال  rعن النيب   ،  فلي مثبت فيه  الس

فإنه تعاىل عامل جبميـع   هو علم اهللا، »أم الكتاب«إنّ :  القول الثاين ٦٥»...مجيع اخللق إىل قيام الساعة 
فـاملراد  ،  اهللا ا باق مرته عن التغيري     إال أن علم    ،  من املوجودات واملعدومات وإن تغريت    ،  املعلومات

  ٦٧. ٦٦»واهللا أعلم... هو ذاك، »بأم الكتاب«

وِعنـده أُم  [  :الرعـد ، لكن جاء يف آية      ومل يأت من اطلعت على تفاسريهم بأكثر من هذا        
وِإنه ِفي [: وجاء يف آية الزخرف". التدبر"أمر يقتضي كثريا من » أم الكتاب عنده« فكون   ]الِْكتاِب

    ِكيمح ِليا لَعنياِب لَدالِْكت ر"من  هنا يقتضي   » لدينا« وذكر   ]أُمففي كلٍّ من   . ما ال مزيد عليه   " التدب
عنده سبحانه وتعاىل ولديه يرتل منـها  » أم الكتاب«تأكيد ظاهر صريح على أنَّ      » لدينا« و ،»عنده«

وسواء أكان الـذي    ،  للكتاب الذي يرتهلا فيه   » أما«وجيعل حبكمته ما يرتل منها      ،  على رسله ما يشاء   
ولَقَد ِجئْناهم ِبِكتـاٍب فَـصلْناه   [ :وهو ما تشري إليه  اآليات ،  عنده سبحانه علمه احمليط بكل شيء     

ـ         } ٥٢{علَى ِعلٍْم هدى ورحمةً ِلقَوٍم يؤِمنونَ        ِذين هلْ ينظُرونَ ِإال تأِْويلَه يوم يأِْتي تأِْويلُه يقُولُ الَّ
نسوه ِمن قَبلُ قَد جاَءت رسلُ ربنا ِبالْحق فَهلْ لَنا ِمن شفَعاَء فَيشفَعوا لَنا أَو نرد فَنعملَ غَير الَِّذي                   

اللـوح  «أو  ،  )٥٣-٥٢:األعراف (]كُنا نعملُ قَد خِسروا أَنفُسهم وضلَّ عنهم ما كَانوا يفْترونَ         
                                                   

 فيهـا  ذكـر  اليت الروايات وأما ... ) . شيء كل الذكر يف وكتب املاء على العرش وكان ـ معه الطرق بعض ويف ـ غريه شيء وال اهللا كان(...  65
  مـسدد،  حـدثنا   حيىي، بن حممد بن حيىي حدثنا  احلافظ، يعقوب بن حممد اهللا عبد أبو أخربنا:" مستدركه يف احلاكم روى: فهي ،احملفوظ اللوح
 األلف قبل هجا من خلقه القلم اهللا خلق ما أول:" قال عنه اهللا رضي عباس ابن عن مقسم، عن السائب، بن عطاء عن  سليمان، بن املعتمر حدثنا
 حـديث  هذا : احلاكم قال ؛ .... "القيامة يوم إىل يكون مبا: قال ؟ مباذا رب يا: قال احملفوظ، اللوح يف اجِر له فقيل نور، من قلماً فتصور والالم،
 هـذا  بنحو الرواية وردت وقد. ٢/٤٩٢ ) ھ١٤١١ العلمية؛ الكتب دار: بريوت (املستدرك ؛النيسابوري احلاكم .   خيرجاه ومل اإلسناد صحيح
 سـنن  ؛٣١٧ / ٥) ٢٢٧٥٩ (حنبل بن أمحد مسند ؛٤٢٤/ ٥)  ٣٣١٩ (الترمذي سنن ؛٥٤٠/ ٢) ٣٨٤ (الصحيحني على املستدرك: يف املنت

) ١٢٥٠٠ (؛٤٣٣/ ١١) ١٢٢٢٧ (للطـرباين  الكبري املعجم ؛٢١٧/ ٤) ٢٣٢٩ (يعلى أيب مسند ؛ ٣/ ٩) ١٧٤٨٢ ،١٧٤٨١ (الكربى البيهقي
) ٣٦٠٠٣: (شيبة أيب ابن مصنف ؛٣٩٧/ ٢) ١٥٧٢ ( ؛٥٨ -٥٧/ ١) ٥٩ ،٥٨ (الشاميني مسند ؛ ١/٧٩) ٥٧٧  الطيالسي مسند ؛٦٨/ ١٢
٢٧١/ ٧.  
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 ]ِفـي لَـوٍح محفُـوظٍ     } ٢١{بلْ هو قُرَءانٌ مِجيـد      [ : قوله كما قد يستفاد من حنو    » احملفوظ
ومنـها  ،  »األصـل  «:منـها ،  فإنَّ هناك جمموعة من املعاين ال بد من استدعائها        ) ٢٢-٢١:وجالرب(
، اليت أريد للكتاب أن يشتمل عليها   » القيم العليا « و ،من إنزال الكتاب  » الغاية«و،  »احملاور األساسية «

 ، التوحيد :وتلك هي ،  ا تبشر وتنذر  و،  حبيث تكون املدار الذي تدور حوله كل جنوم الكتاب وآياته         
، أصل الكتاب عنده ولديه   : فاألصل. تصل به من قيم ومقاصد     وت ، وما تستلزمه  ، والعمران ،والتزكية

وكـذلك  ،  والقيم واملقاصد هو من حيددها ويبين أمهيتها      ،  هو سبحانه من حيددها    وحماوره األساسية 
  .  وكيفية حتقيقها،»الغاية«

أنَّ سورة آل عمران نزلت من بدايتها إىل حنو مثانني  آية منها   :  تفسريه روايات  أورد الطربي يف  
يف نصارى جنران؛ إذ وفدوا عليه، وكانوا ستني راكبا، فذكروا عقائدهم واحتجوا علـى التثليـث                
وألوهية املسيح بكونه خلق على غري السنة اليت عرفت يف توالد البشر، ومبا جرى علـى يديـه مـن       

وكَِلمته أَلْقَاها ِإلَى مريم وروح     [: ن على ذلك، وخاصة قوله تعاىل     مث استشهدوا بالقرآ    ٦٨.»اآليات
 ]فَنفَخنا ِفيِه ِمن روِحنـا    [،  )٩١:األنبياء (]ناها وابنها آيةً ِللْعالَِمني   وجعلْ[) ١١٧: النساء (]ِمنه

قلوم زيغ طلبا للفتنة بـني      ميكن أن تكون ميدانا لنظر الذين يف        " املتشاات"وهذه   ،)١٢:التحرمي(
وننزلُ ِمن الْقُرَءاِن ما هو ِشفَاٌء ورحمـةٌ        [ : وابتغاء إبراز التأويالت الفاسدة، فاهللا  يقول       ،املؤمنني

ؤاِللْمارسِإال خ الظَّاِلِمني ِزيدال يو م زيغ يتبعون  )٨٢:اإلسراء( ]ِمِننيما تشابه منه يف فالذين يف قلو
هو [:وقوله تعاىل، والقضايا اليت تناوهلا مع كتبهم اليت أساءوا فهمها وأساءوا تلقيها،  بعض موضوعاته 

           اتاِبهشتم رأُخاِب والِْكت أُم نه اتكَمحم اتآي هِمن ابالِْكت كلَيلَ عز٥:آل عمران  (]الَِّذي أَن (

                                                   
  .١٦٣ – ١٦١/ ٣ الطربي 68
 مبعث بلغهم جنران من قوم هم جنران ووفد اليمن، بالد من جنران وفد قضية السورة هذه نزول سبب أن علمت وقد: حتريره يف عاشور ابن أورد   
 ببالدهم، كعبة للمسيحية أقاموا وقد مشاهري، رهبان وفيهم املسيحية، بدين متسكا العرب أصدق من وهم بالنصرانية، متدينني جنران أهل وكان النيب،
   بأبواا تناخي حيت        عليك حتم جنران فكعبة:  بقوله مدحهم، حني األعشي إليها أشار اليت وهي

 دبريت وويل القوم، كمال وهو األيهم،: وامسه السيد، ومعه الوفد، أمري وهو املسيح، عبد وامسه_ رجال ستون فيه_ العاقب يرأسه منهم وفد فاجتمع
 يكن ومل حارثة، أيب أخوة وفيهم دينهم، وويل ِمدراسهم، وصاحب أسقفهم، وهو البكري، علقمة بن حارثة أبو وفيهم فيه، الرأي وذو ومشريه، الوفد،
 .١٦٤/ ٣ عاشور ابن: يف القصة بقية انظر.  ومولوه الروم، ملوك شرفه: رتبة ذا كان ولكنه جنران، أهل من
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 اليت محلوها تعسفًا على ما يؤمنـون        فيه رد على استدالل نصارى جنران ببعض آيات الكتاب الكرمي         
ها ميكن أن تكون     حبيث تومهوا أن   ، فاآلية تبين أنَّ تلك اآليات مما تشات عليهم معانيها ودالالا          ،به

 ولو أنهم جتردوا عن الزيـغ       ،ناقضة لآليات احملكمة املفصلة اليت بينت التوحيد النقي والدين اخلالص         
 فكان ينبغي أن حيسنوا ،يف القرآن الكرمي مصدقا ملا سبقه جاء مهيمنا عليه كذلك      ألدركوا أنَّ ما جاء     

   .وحيسنوا اإلميان به وتصديقه، تلقيه

  : »حديث«

وهنا يكـون   ،   أو جوهرا  ،عرضا كان   تساق حلدوث كون الشيء بعد أن مل يكن        :»حدث «
. إحـداث اجلـواهر لـيس إال هللا        و ،بعد أن مل يكـن    : أي،  وإحداثه إجياده ،  احلدوث مقابال للعدم  

 :وإما إحداثه عند من حصل عنـده حنـو  ، ما أوجد بعد أن مل يكن؛ وذلك إما يف ذاته        : »احلُدث«و
لَعلَّ اللَّـه   [ :وقال تعاىل ،  )٧٠:الكهف (]حتى أُحِدثَ لَك ِمنه ِذكْرا    [ :قال تعاىل . أحدثت ملكًا 

يف ،   أو الـوحي   ،ن من جهة الـسمع     وكل كالم يبلغ اإلنسا    ،)١:الطالق (]يحِدثُ بعد ذَِلك أَمرا   
ما جيري  «....  احلديث _ أي _أنه: ذكر ابن الشجري  .  ٦٩»... حديث«: يقال له ،  يقظته أو منامه  

 ورد فيها لفظ  ٧١موضعا) ٣٦( وهذا ما سيق اللفظ له يف القرآن الكرمي يف       ٧٠.» أو مجاعة  ،بني اثنني 
 فآية الزمر معنية بإبراز خصائص القرآن الكرمي من         ،مبعىن الكالم الذي يبلّغه طرف لطرف     » احلديث«

 ة تبليغ ما جاء به من معاٍن للناس       ،  وحديث إليهم ،  ه خطاب للبشر  حيث إنولذلك مل يـذكر    . وكيفي
واآليـة جمـال   . ألنّ اآليات هي الوحدات البنائية املعنوية الصغرى للقرآن الكـرمي ، هنا وصفًا آلياته  

ـ «بعد » كتاب«وحني يذكر لفظ . للبحث يف أسلوب القرآن البياينّ ونظمه وتناسب آياته        » ديثاحل
  ). ٢٣:الزمر (]أَحسن الْحِديِث[بـ  مجلة وتفصيال موصوفًا -كلّه-ليكون الكتاب 

                                                   
 ١١٠ األصفهاين الراغب 69
   ٩٨)  ١٩٩٦ العلمية، الكتب دار: وتبري ( بسج حسن أمحد: حتقيق. معناه واختلف لفظه اتفق ما الشجري، ابن: انظر 70
 ١/١٩٤ الباقي عبد فؤاد حممد 71
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مل يكن ذلك   ) ٢٣:الزمر (]أَحسن الْحِديثِ [بـ  :  حني وصف كتابه   -تبارك وتعاىل – واهللا  
، اليت أنفق املعتزلة وخمالفوهم يف اجلدل حوهلا نفائس األوقات        » القدم واحلدوث «من أجل إثارة قضية     

 ألنّ السياق ينبه إىل أنـه سـبحانه         ٧٢»خلق القرآن «ووضعوا اآلية الكرمية يف أدلة التراجم يف قضية         
وهـو  ،  وتعاىل أراد أن يلفت أنظار اخللق إىل أنه حيدثهم ويتحدث إليهم وحيادثهم يف هذا الكتـاب               

   ٧٣.يهأحسن من أي حديث ينفقون أوقام ف

  : نزل وأنزل

وألنها تعد مفتاحا   ،   إذا كان تتبع موارد األلفاظ يف القرآن الكرمي مهما لفهم دالالا القرآنية           
   .٧٤فإننا سنعىن هنا بتلك املوارد لنتبين الفرق بني اللفظين، لفهم تباين داللتها

وقُرَءانا فَرقْناه  } ١٠٥{وِبالْحق أَنزلْناه وِبالْحق نزلَ وما أَرسلْناك ِإال مبشرا ونِذيرا          [ )١(
اهلْنزنكٍْث ولَى ماِس علَى النع أَهقْرِزيالِلتن١٠٦-١٠٥:اإلسراء (] ت( .  

يأَيها الَِّذين آمنوا آِمنوا ِباللَِّه ورسوِلِه والِْكتاِب الَِّذي نزلَ علَى رسـوِلِه والِْكتـاِب              [) ٢(
 ]أَنزلَ ِمن قَبلُ ومن يكْفُر ِباللَِّه ومالِئكَِتِه وكُتِبِه ورسِلِه والْيوِم اآلِخِر فَقَد ضلَّ ضالال بِعيدا              الَِّذي  

  ). ١٣٦:النساء(

                                                   
 مثانية ا األمة وشغلوا  حنبل، بن أمحد اإلمام مقدمتهم ويف  السنة، علماء فيها وفتنوا املعتزلة علماء نم آنذاك حوله ومن املأمون أبرزها قضية وهي 72
 كانوا كما" والتوحيد العدل أهل "أو ؛"املعتزلة "مقابل يف" واجلماعة السنة أهل "مصطلح عهده يف أبرز الذي -املتوكل اخلليفة أوقفها حىت عاماً عشر

 .وغريها  الشافعية، وطبقات  والنهاية، والبداية  األثري، البن الكامل :يف الفتنة هذه يف كتب ما يراجع. أنفسهم يسمون
 

  .١٥٠/ ٣ ا؛رض رشيد حممد و. ١١ ص/ ١ عاشور؛ ابن 74
.  ١٧٧/الزخمـشري؛ . واحدة مجلة الكتابان ونزل منجما، نزل القرآن ألن: قلت واإلجنيل؛ التوراة وأنزل الكتاب، نزل قيل مل: قلت فإن: الزخمشري قال

 أنـزل، : القـرآن  يف جاء وقد التنجيم، وال تكثري،ال على تدل ال بالتضعيف التعدية وأن البقرة، يف القول هذا على الرد م تقد وقد: حيان أبو قال
 واآلخـر  التنجـيم،  على يد أحدمها كان ولو استثين، ما إال بالتخفيف، مشددا" ينزلَ " من كان ما قرأ من قراءة  واحد مبعين أما ويدل ،"ونزل
  .٣٩٣/ ٢ احلليب؛ السمني: انظر".  حمال وهو اإلخبار، لتناقض واحدة؛ دفعة الرتول على
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لَ الْحواِريونَ يا ِعيسى ابن مريم هلْ يستِطيع ربك أَنْ ينزلَ علَينا ماِئـدةً ِمـن               ِإذْ قَا [ )٣(
        ِمِننيؤم متِإنْ كُن قُوا اللَّهاِء قَالَ اتمأَنْ         } ١١٢{الس لَمعنا ونقُلُوب ِئنطْمتا وهأْكُلَ ِمنأَنْ ن ِريدقَالُوا ن
       اِهِدينالش ا ِمنهلَيكُونَ عنا ونقْتدص ةً       } ١١٣{قَداِئدا منلَيِزلْ عا أَننبر ماللَّه ميرم نى ابقَالَ ِعيس

            اِزِقنيالر ريخ تأَنا وقْنزارو كةً ِمنآيا وآِخِرنا وِلنا َألوا ِعيدكُونُ لَناِء تمالس ١١٢:املائدة (]ِمن-
١١٤ .(  

ويقُولُ الَِّذين آمنوا لَوال نزلَت سورةٌ فَِإذَا أُنِزلَت سورةٌ محكَمةٌ وذُِكر ِفيها الِْقتـالُ              [) ٤(
 الَِّذين تأَير                ـملَى لَهِت فَـأَوـوالْم ِه ِمـنلَيع ِشيغالْم ظَرن كونَ ِإلَيظُرني ضرم ِفي قُلُوِبِهم [ 

  ). ٢٠:حممد(

ِرجاال نوِحي ِإلَيِهم فَاسأَلُوا أَهلَ الذِّكِْر ِإنْ كُنتم ال تعلَمـونَ  وما أَرسلْنا ِمن قَبِلك ِإال   [) ٥(
 ]ِبالْبيناِت والزبِر وأَنزلْنا ِإلَيك الذِّكْر ِلتبين ِللناِس ما نـزلَ ِإلَـيِهم ولَعلَّهـم يتفَكَّـرونَ              } ٤٣{
  ٧٥ .)٤٤-٤٣:النحل(

نزلَ علَيك الِْكتاب ِبالْحق مصدقًا ِلمـا  } ٢{اللَّه ال ِإلَه ِإال هو الْحي الْقَيوم   } ١{امل  [ )٦(
  رولَ التزأَنِه ويدي نيِجيلَ باِإلناِت } ٣{اةَ ووا ِبآيكَفَر قَانَ ِإنَّ الَِّذينلَ الْفُرزأَناِس وى ِللندلُ هقَب ِمن

  ). ٤-١:آل عمران (]اللَِّه لَهم عذَاب شِديد واللَّه عِزيز ذُو انِتقَاٍم

كُلُّ الطَّعاِم كَانَ ِحال ِلبِني ِإسراِئيلَ ِإال ما حرم ِإسراِئيلُ علَى نفِْسِه ِمن قَبِل أَنْ تنـزلَ     [) ٧(
اِدِقنيص متا ِإنْ كُنلُوهاِة فَاترووا ِبالتاةُ قُلْ فَأْترو٩٣:آل عمران (]الت .(  

فقد ذكـر صـاحب تـاج       . مها مبعىن واحد  : فقيل،   اختلف يف وجود فارق بني أنزل ونزل      
، الترتيـل تـدرجيي  :  فقالوا ،وفرق مجاعة من أرباب التحقيق    ،  قال شيخنا ،  أن أنزل كرتّل  «: العروس

وملـا ورد اسـتعمال     .  كما يف أكثر احلواشي الكشافية والبيضاوية      ،دفعة واحدة : أيواإلنزال دفعي؛ 
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وقـال  .  ٧٦»...وأنَّ الترتيل يكون يف الدفعي أيـضا      ،  الترتيل يف الدفعي زعم أقوام أنَّ التفرقة أكثرية       
 أنَّ الترتيل خيتص باملوضع     :والفرق بني اإلنزال والترتيل يف وصف القرآن الكرمي واملالئكة        «: الراغب

شيخ الشعراوي  ويؤيد هذا املعىن ال   .  ٧٧»واإلنزال عام ،   ومرة بعد أخرى   ،الذي يشري إليه إنزاله مفرقًا    
: األول:  حيث ذهب إىل أنّ للقرآن نزولني اثنني،  وحتديدا فيما يتعلق برتول القرآن الكرمي     ،  يف تفسريه 
 ]ناه ِفي لَيلَِة الْقَـدرِ    ِإنا أَنزلْ [: وبىن عليه أنَّ قوله تعاىل     ). نزل(ترتيل من   :  الثاين  ).أنزل(إنزالٌ من   

 من اللوح احملفوظ إىل السماء الدنيا ليباشر مهمتـه  -يف تلك الليلة–أنَّ القرآن الكرمي نزل    ) ١:القدر(
 يف ليلة القدر    -تبارك وتعاىل -   والكتاب الكرمي الَِّذي أنزله اهللا     ،وهذا ما أنزله يف ليلة القدر     ،  يف الكون 

 أو إيضاحا ألمر يف     ، مث صار يرتّل منجما على حسب األحداث اليت تتطلب تشريعا          ،إىل السماء الدنيا  
الـرتول  "لكن الكتب األخرى مل يكن هلا ذلـك اللـون مـن             .  ما يقرب من ثالث وعشرين سنة     

كما نزل  ،  لقد جاءت مرة واحدة   ،  باتلقد نزلت مرة واحدة؛ ال حسب األحداث واملناس       ،  "والترتيل
وأنـزل  «: ويـأيت القـول الفـصل يف      .... القرآن الكرمي أوال من اللوح احملفوظ إىل السماء الدنيا        

  . ٧٨»الفرقان

وللـصريورة  ،  كأخرجت زيدا ،  وهو للتعدية ،  وللمزيد من الثالثي أفعل   .. «:  وقال السيوطي 
)  ة    كأغَدا (والتعريض  ،  )البعري أي صار ذا غُدووجود الشيء علـى    ،  إذا عرضته للقتل  ) كأقتلت فالن

 أعنتـه علـى   : أي،)كأحلبت فالنـا (واإلعانة  ،   وجدته متصفًا بالبخل   : أي ،)كأخبلت فالنا (صفته  
لتوجـه  وا... والتكثري... وهو للتعدية) فعل(و......  واإلغضاء عنه،ومطاوعته) فعل(ومبعىن  ،  احللب

  . ٧٩»)... فَعلَ(ومبعىن )... كأمن وهلّل(واختصار احلكاية )... كشرق وغرب(
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يستنتج من تتبع موارد أنزل ونزل؛ أنّ التمييز بينهما على أساس أن نـزل ختـتص بـالرتول                  
وأنَّ اإلنزال عام  ،  التدرجيي،   وهلذا فإنَّ القرآن الكرمي عند تعرضـه لـرتول   ؛  أو خيتص بالرتول الدفعي

. لكن هذا التمييز غري مـضطرد     –ما يصف نزوله هو     والترتيل عند ،  الكتب السابقة  يستخدم اإلنزال    
فالتمييز بني الترتيل واإلنزال    ).  ٩٣:آل عمران (فقد جاء وصف نزول التوراة بأنه ترتيل كما يف آية           

هو حالة مـن حـاالت      .  خمتص بالدفعي : الثاين.  خمتص بالتدرجيي : األول:  يكون على أساس أن   
علـى أنّ   . »زيادة املبىن تدل على زيادة املعىن     «: ناًء على قاعدة  ب،  جهه أو وجه من أو    ،التمايز بينهما 

ومالحظة الفارق بـني    ،  القرآن ايد  يف واستقراء موارد أنزل ونزل   ،  التمايز بينهما ليس بتلك األمهية    
بـاإلنزال  « وحـده املخـتص     -تبارك وتعاىل –فاهللا  . غلو بالغي  قد ينبه إىل     –وزنيهما أَفْعل وفعل    

يراد أن يلتفت اإلنسان إىل عظمة هذا القرآن الكرمي وجاللة  قـدره             » اإلنزال« ولكن يف    ،»يلوالترت
قد يالحظ الكتاب الكرمي نفسه مـن حيـث         » الترتيل« ويف   ،سبحانه» مرتَّال منه «من حيث كونه    

 ، وهيمنتـه ، وتـصديقه ، وجتاوزه، واستيعابه ، ومكنونه ، وبالغته وفصاحته  ، وحتديه ، وأسلوبه ،نظمه
 فالفرق بينهما غري منفي -صلى اهللا عليه وآله وسلّم-، وأحيانا يشري السياق إىل املرتل عليه. مناسباتهو

ملعرفة احلكمة يف إبـدال كـل منـهما         . لكنه ال خيضع لقاعدة عامة؛ بل يالحظ يف كل آية سياقها          
  . باآلخر

  : التأويل 

:  أي، على ما يؤول إليـه الـشيء  مرة كلها تدل) ١٧(يف القرآن الكرمي ) أول( وردت مادة  
  :  إال يف  موضعني٨٠معرفة حقيقته

م فَـِإنْ   يأَيها الَِّذين آمنوا أَِطيعوا اللَّه وأَِطيعوا الرسولَ وأُوِلي اَألمِر ِمنكُ         [: قوله تعاىل ) ١(
                نسأَحو ريخ ِم اآلِخِر ذَِلكوالْيونَ ِباللَِّه وِمنؤت متوِل ِإنْ كُنسالرِإلَى اللَِّه و وهدٍء فَريِفي ش متعازنت

  . )٥٩:النساء (]تأِْويال
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وأَوفُوا الْكَيلَ ِإذَا ِكلْتم وِزنوا ِبالِْقسطَاِس الْمستِقيِم ذَِلك خير وأَحـسن     [ :وقوله تعاىل ) ٢(
  . )٣٥:اإلسراء (]تأِْويال

- ورسوله -تبارك وتعاىل-فقد يفيد التأويل فيها معىن الرجوع واالحتكام إىل اهللا      :  أما األوىل 
    لَّمسِه وآله ولَيع لَّى اللَّهخالف   -ص ا لـذلك        ،   أو نزاع  ، حلسم أيفذلك خري وأحسن مآال ومـصري

 الشئ  وكذلك وقوع . ولكن بعد األخذ باألسباب   ،  فهي ترجع إىل  ما يؤول إليه الشيء أيضا        ،  الرتاع
 صلى اهللا عليـه وآلـه       -أو جاء على لسان نبيه    ،  به يف كتابه  - تعاىل -وحدوثه على مثل ما أخرب اهللا     

  ٨١: كما يف اآلية-وسلّم

ِإلَّا تأِْويلَه يوم يأِْتي تأِْويلُه يقُولُ الَِّذين نسوه ِمن قَبلُ قَد جاَءت رسلُ ربنـا               هلْ ينظُرونَ   [ 
     ضو مهفُسوا أَنِسرخ لُ قَدمعا نالَِّذي كُن رلَ غَيمعفَن درن ا أَووا لَنفَعشاَء فَيفَعش ا ِمنلْ لَنفَه لَّ ِباحلَق

   .)٥٣:األعراف( ]عنهم ما كَانوا يفْترونَ

خاصـة وأنَّ اآليـة     ،  حاا أو دفع احلقوق إىل أص     ،فقد يفيد التأويل فيها إرجاع    :  وأما الثانية 
  ) ١٥٢: األنبياء(]وال تقْربوا مالَ الْيِتيِم ِإال ِبالَِّتي ِهي أَحسن حتى يبلُغَ أَشده[السابقة عليها 

 ]ئُوال     وسكَانَ م دهِد ِإنَّ الْعهفُوا ِبالْعواملعـامالت   ، والعهود ، مال اليتيم  )٣٤: اإلسراء (]أَو 
  . وتؤول إىل أصحاا ال إىل غريهم، بالكيل وامليزان هي حقوق ال بد من أن تعاد إىل أهلها

  ٨٢.وقد أوله تأويال وتأولّه مبعىن    ،  تفسري  ما يؤول إليه الشيء     : التأويل: »أول«: أما التأويل لغةً  
أي : وآل  يؤول  .... ابتداء األمر وانتهاؤه  : اهلمزة والواو والالم أصالن   : »أول« : ويف مقاييس اللغة  

واإليالة السياسية مـن    .... أرجعه ورده إليهم  :  أي ،)أول احلكم إىل أهله   : (يقال: قال يعقوب . رجع
إذا أحـسن   : آل الرجل رعيتـه يؤولُهـا     : قال األصمعي . ألنّ مرجع الرعية إىل راعيها     ؛هذا الباب 
ورجل آيـلُ  .... نا غريناسسنا وساس:  أي ،»أُلنا وإيل علينا  «: وتقول العرب يف أمثاهلا   .... سياستها
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أهل : وآل الرجل . من طبعه :  أي ،رددته إىل آيلته  : قال األصمعي ،  ساسته:  أي ،مثال خائلُ مالٍ  ،  ماٍل
تأويل الكالم؛ وهو عاقبته وما     : ومن هذا الباب  ....  ألنه إليه مآهلم وإليهم مآله     - أيضا -بيته من هذا  
  .٨٣يؤول إليه

  ٨٤:التفسيرو التأويل 

مبعـىن واحـد أو مهـا      " التفسري والتأويل "اختلف العلماء هل    :  يقول أَبو الفرج ابن اجلوزي    
. تقـدمني فذهب قوم مييلون إىل العربية إىل أَّما مبعىن واحد؛ وهذا قول مجهور املفسرين امل     ! خمتلفان؟

التفسري إخراج الشيء عن مقام اخلفاء إىل مقـام         : وذهب قوم مييلون إىل الفقه إىل اختالفهما؛ فقالوا       
، نقل الكالم عن وضعه إىل ما حيتاج يف إثباته إىل دليل لواله ما ترك ظاهر اللفـظ                : والتأويل. التجلي

ال يذكرون للتأويل إال املعـىن       فهؤالء   ؛صار إليه :  أي ،"آل الشيء إىل كذا    ":فهو مأخوذ من قولك   
وقد عرفت أنَّ التأويـل يف القـرآن   ، يف لغة القرآن الكرمي فال يذكرونه" التأويل"وأما ،  األول والثاين 

بل ال ، وإن كان ذلك موافقًا للمعىن الَِّذي يظهر من اللفظ. الكرمي هو املوجود الذي يؤول إليه الكالم 
وذهب .  خمالفًا ملا يدل عليه اللفظ خالف اصطالح املتأخرين       " لالتأوي"يعرف يف القرآن الكرمي لفظ      

  : أنَّ لفظ التأويل قد صار بتعدد االصطالحات مستعمال يف ثالثة معاٍن«: ابن تيمية إىل

 هو اصطالح كثري من املتأخرين من املتكلمني يف الفقه وأصوله أنَّ التأويل هو صرف                : األول
وهذا هو الذي عناه أكثر مـن       .  االحتمال املرجوح لدليل يوقنون به     اللفظ عن االحتمال الراجح إىل    

   ٨٥تكلم من املتأخرين يف تأويل نصوص الصفات وترك تأويلها وهل ذلك حممود أم مذموم؟
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 كما  ، وهذا هو الغالب على اصطالح املفسرين للقرآن الكرمي        ، أنّ التأويل مبعىن التفسري    :الثاين 
فإذا )  وجماهد إمام املفسرين   ،واختلف علماء التأويل  ( وأمثاله من املصنفني يف التفسري       ،ل ابن جرير  يقو

  .  فاملراد به معرفة تفسريه،ذكر أنه يعلم تأويل املتشابه

ونَ ِإال تأِْويلَه يوم يأِْتي     هلْ ينظُر [:  كما يف اآلية   ،هو احلقيقة اليت يؤول إليها الكالم      :الثالث 
          قا ِبالْحنبلُ رسر اَءتج لُ قَدقَب ِمن وهسن قُولُ الَِّذيني أِْويلُهوقول سفيان بن   )... ٥٣:األعراف (]ت

 وعن اليوم اآلخر    ،خرب اهللا به عن نفسه    أما ما أ  )... والكالم خرب وأمر  ،  السنة هي تأويل اخلرب   : (عينية
 ، وعـسال  ، ولبنـا  ،كما أخرب أنَّ يف اجلنة حلما     ،  ففيه ألفاظ متشاة يشبه معانيها ما نعلمه يف الدنيا        

  ٨٧ ٨٦»... ولكن ليس هو مثله وال حقيقته،  وهذا شبيه ما يف الدنيا لفظًا ومعىن، وحنو ذلك،ومخرا

فهـو  ": الظاهر والباطن "يقوم على نظرية    " علم التأويل "د اإلمساعيلية الباطنية فإنَّ     وأما عن     
 ألنّ التأويل يف اعتقاد أهل احلق       ؛الذي يقول به علماء الظاهر وعامة الناس      " التفسري"خيتلف كليا عن    

هر احلقيقة   واستنباط جو  ، هو الرجوع إىل األصل إلدراك معاين املوجودات       -يعنون بذلك أنفسهم  –
 ا.... ومن استقراء آيات القرآن الكرمي    :  قالوا ،....ومعناها الروحيا وباطنجند أنّ لكل آية ظاهر....، 

 قسم بـاطن  :الثاين.   أو القشرة، الغالف: وهو، قسم ظاهر للعيان :األول:  وأنَّ املوجودات قسمان  
وهو ،خفي : ة  وأنّ ما ظهر من أمور الدين       .   أو اجلوهر  ، اللبوما جاء يف ظـاهر     ،  من العبادة العملي

 لكل فريضة من    -كذا–ولكن يف العرفان احلقاينّ     ،  آيات القرآن الكرمي هي معاٍن يعرفها أهل الظاهر       
ولقد انبثق عن ....  ودعام، وأبوام، وكبار حججهم،فرائض الدين تأويل باطين ال يعلمه إال األئمة

وألن النبوة وقتية فقد شاءت إرادة املبـدع أن         .... أو الشخص امللهم   ،نظرية املؤول " نظرية التأويل "
أنّ : ذكر السيد صـارم الـدين الـوزير       ) الفصول اللؤلوية ( ويف   ٨٨....!!حتل اإلمامة حملها وتتمها   
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وتعرف ظواهر  . لدليل،   صرف اللفظ عن ظاهره الراجح احملتمل      :واصطالحا،   الرجوع :لغة،  التأويل«
 ،وقالـت اإلماميـة  ،  واللغة العربية خالفًا للحشوية   ،وبالعقل،  الكتاب والسنة تأويلهما بالسمع اتفاقًا    

   ٨٩ »....فقط أو من علمه ،من اإلمام: والباطنية

  : »مثاني«

ـ   وما رتبه القرآن ايد بعدها من بيان تأثري القـرآن          ؟  »آية الزمر «يف  » املثاين« ما املقصود ب
اللَّه نزلَ أَحسن الْحِديِث ِكتابا متشاِبها مثَاِني تقْشِعر ِمنـه  [:  املؤمنني حبيث قال   الكرمي على 

 اللَِّه يهِدي   جلُود الَِّذين يخشونَ ربهم ثُم تِلني جلُودهم وقُلُوبهم ِإلَى ِذكِْر اللَِّه ذَِلك هدى            
وذكر اجللود هنا يدل على التأثري      ) ٢٣:الزمر (]ِبِه من يشاُء ومن يضِلِل اللَّه فَما لَه ِمن هادٍ         

   .احلسي للقرآن الكرمي؛ إذ إنّ مراكز اإلحساس كلها يف اجللد

الثاء والنون والياء أصـل     ): ثين(«تنادا إىل املعىن اللغوي     الكثري اس » املثاين« لقد قيل يف معىن     
 ثنيت الـشيء    :وذلك قولك ،   أو متباينني  ، أو جعله شيئني متواليني    ،واحد؛ وهو تكرير الشيء مرتني    

ما قُـرئ مـن     : واملثناة... «وذهب ابن فارس يف مقاييس اللغة       »  األمر يعاد مرتني  :  والثين ،...ثنيا
 أن  :أراد) ٨٧:احلجـر  (]ولَقَد آتيناك سبعا ِمن الْمثَاِني    [: -تبارك وتعاىل - اهللا   قال،  الكتاب وكرر 

 ،تصرفات هذه الكلمة  الثين واالثنان أصل مل   : ثىن:  ويف املفردات يف غريب اللُّغة     ٩٠»قراءا تثىن وتكرر  
كنت : ثنيته تثنيةً :  فيقال ،أو باعتبارمها معا  ،  أو باعتبار التكرير املوجود فيه    ،  ويقال ذلك باعتبار العدد   

صـلَّى  -قال  .  والثين ما يعاد مرتني    ،أو ضممت إليه ما صار به اثنني      ،  أو أخذت نصف ماله   ،  له ثانيا 
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 لَّمسِه وآله ولَيع جـاءت  القـرآن  ويف ٩١.ال تؤخذ يف السنة مرتني:  أي،» يف الصدقةال ثين«: -اللَّه 
أَال ِإنهـم يثْنـونَ     [: حنو ما يف قوله تعاىل    ،  كما يقال لالوي الشيء قد ثناه     ،  بصيغة الفعل املضارع  

مهوردِعطِْفهِ [ : كما يف اآلية   ،وبصيغة اسم الفاعل  .  )٥:هود (]ص وذلك عبارة ،  )٩:احلج (]ثَاِني 
أثىن :  يقال، والثناء ما يذكر يف حمامد الناس،.... ونأى جبانبه، لوى شدقه:مثل ؛عن التنكر واإلعراض 

 ولَقَد آتيناك سـبعا ِمـن     [: يف اآلية » مثاين« ومسيت سور القرآن الكرمي      ،عليه إذا كرر الثناء عليه    
فال تنقطع دروسـها وعربهـا   ، أنها تثنى وتكرر قراءا على مرور األوقات،  )٨٧:احلجر (]الْمثَاِني

). ٢٣:الزمر (] ِكتابا متشاِبها مثَاِني   اللَّه نزلَ أَحسن الْحِديثِ   [: وعلى ذلك قوله تعاىل   ،  وأحكامها
 ويصح أن يكون    ،.... ويتجدد حاال فحاال من فوائده     ،ملا يثنى » مثاين«ويصح أنه قيل للقرآن الكرمي      

 ويعمل  ، ويعلمه ، يتلوه  وعلى من  ،ذلك من الثناء تنبيها على أنه أبدا يظهر منه ما يدعو إىل الثناء عليه             
... «: عند تفسريه لآلية الثالثة والعشرين مـن الزمـر إىل أنَّ          ،  وذهب الرازي يف التفسري الكبري    .  به

وقعـت    املـذكورة وباجلملة فأكثر األشـياء   ... الصفة الثالثة من صفات القرآن الكرمي كونه مثاين       
، واجلنة والنار، أحوال السموات واألرض، لامل واملفص،  العام واخلاص ،  األمر والنهي : زوجني مثل 

الرجـاء  ،  الوعـد والوعيـد   ،  العرش والكرسي ،  املالئكة والشياطني ،  اللوح والقلم ،  الظلمة والضوء 
ويدل على أن كل شيء مبتلى بـضده        ،  واملقصود منه بيان كأن كل ما سوى احلق زوج        ،  واخلوف
ولَقَد آتيناك  [:  وعند تفسريه لقوله تعاىل     ٩٢.»...وتعاىلوأنَّ الفرد األحد هو اهللا سبحانه       ،  ونقيضه

    ِظيمَءانَ الْعالْقُرثَاِني والْم ا ِمنعبا من (ه  اعلم أن قول  «: قال يف املسألة األوىل   ،  )٨٧:احلجر (]سسبع (
. وأن يكون سبعا من الفوائد وليس يف اللفظ ما يدل على التعيني           ) سبعا من السور  (حيتمل أن يكون    

ثنيـت  : جيعل اثنني من قولك : واملَثناه كل شيء يثنى؛ أي    ،  واحده مثناه ،  فهو صيغة مجع  : وأما املثاين 
: قال أُيب: (وروي يف هذا حديث أيب بن كعب ونصه ٩٣.»... الشيء إذا عطفته أو ضممت إليه آخر      

أال أعلمك يا أُيب سورة مل ترتل يف التوراة واإلجنيـل وال يف الزبـور وال يف                  «rقال يل رسول اهللا     
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: فقال،  حتة الكتاب حىت أكملت فا  ) احلمد هللا رب العاملني   (فقرأت  : قال.... بلى: قلت،  الفرقان مثلها 
واملثاين علـى   «. ٩٤»كذا أو حنوه  ). وهي السبع املثاين والقرآن الكرمي العظيم الذي أوتيت       ،  هي هي 

، بل أراد آيات احلمد نفسها    : وقالت فرقة ،  للتبعيض) فمن(قول هؤالء حيتمل أن يكون القرآن الكرمي        
: وقيل،  ومسيت بذلك ألنها تثىن يف كل ركعة      . لبيان اجلنس ) من(فـ) الرجس من األوثان  (كما قال   

     ا يثىنزه الزجـاج    -تبارك وتعاىل -ا على اهللا    مسيت بذلك ألفأمـا الـسبب يف      .٩٥»... ؛ جـو
. أنها تثىن يف كل صالة مبعىن إنها تقرأ يف كل ركعة    :  األول  :فوجوه» باملثاين «-أي الفاحتة -تسميتها
 ألا ؛ الفاحتة مثاين  مسيت آيات : الثالث .قال الزجاج مسيت مثاين ألنها يثىن بعدها ما يقرأ معها         : الثاين

قسمت الصالة  : -تبارك وتعاىل -يقول اهللا    «rوالدليل عليه ما روي عن النيب       ،  قسمت قسمني اثنني  
وأيضا؛ ،  ثناء ودعاء :  ألنها قسمان  ؛مسيت مثاين :  الرابع  .واحلديث مشهور » بيين وبني عبدي نصفني   

: اخلـامس .  وهو الـدعاء ،والنصف الثاين حق العبودية،   وهو الثناء  ، حق الربوبية  النصف األول منها  
.  ومرة باملدينة ،  مرة مبكة يف أوائل ما نزل من القرآن الكرمي        :  ألنها نزلت مرتني   ؛مسيت الفاحتة باملثاين  

هـدنا  ا، ياك نـستعني إياك نعبد وإ ،  الرمحن الرحيم «:  ألنّ كلماا مثناة مثل    ؛مسيت باملثاين : السادس
   ٩٦»... الصراط املستقيم صراط الذين أنعمت عليهم

  :اجلمع بني القراءتني

يقود حركة » استخالف«ألن القرآن ايد كتاب :  وبعد أن أعطينا النقول حقها أود أن أقول      
وال ، – الباري سبحانه وتعاىل     ويوجه تلك احلركة الوجهة اليت حددها     ،  الثقلني يف عملية االستخالف   

واهللا .  وقراءة الكـون   -الوحي-قراءة القرآن الكرمي    : »اجلمع بني القراءتني  « من   -واحلالة هذه -بد  
وعـدد  ،  فالسبع املثاين يف القرآن الكـرمي     ،  خلق سبع مسوات ومن األرضني مثلهن يترتل األمر بينهن        

فَال أُقِْسم ِبمواِقـِع   [:  وتعاىل مبواقع النجوم   ويقسم اهللا سبحانه  . السموات سبع وعدد األرضني سبع    
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ِفي ِكتاٍب مكْنـوٍن    } ٧٧{ِإنه لَقُرَءانٌ كَِرمي    } ٧٦{وِإنه لَقَسم لَو تعلَمونَ عِظيم      } ٧٥{النجوِم  
}٧٨ {   ِإال الْم هسمونَال يرويف السماء جنـوم   ،  ففي القرآن الكرمي جنوم   . )٧٩-٧٥:الواقعة (]طَه .

  ٩٧ .ولنجوم السماء مواقعها، ولنجوم القرآن الكرمي مواقعها

اجلمـع بـني   « أنَّ فالسبع املثاين يف القرآن الكرمي تقابل تلك السباعيات يف الكون وتنبـه إىل         
واستقامة املستخلف املكلف بـالقراءتني ليحقـق بـاجلمع بينـهما           ،هي الضمانة لتزكية  » القراءتني

فآيات الكتاب مثاين  ،  املقابل املوضوعي ملثاين الكون   » مثاين الكتاب املرتلة  «وبالتايل تكون   » العمران«
اعتباره املعادل املوضـوعي الـذي      ويثىن الكتاب على الكون ب    ،  ثىن بعضها على بعض لتكون كتابا     

وتنخرط يف إطـار    ،  ومينحها كل ما هي حباجة إليه لتستقيم      ،   يستوعبه ويستوعب حركته   أن يستطيع
وهـو  ،  فهو متشابه يشبه بعضه بعضا    ،  داية الكتاب ذي املثاين السبع    » غاية احلق من اخللق   «حتقيق  
وما [ :واتل إن شئت  ،   يف الكون وحركته مثاين    إنَّ. وهو مع الكون مثاين   ،   جبميع آياته  -كله–مثان  

يستِوي الْبحراِن هذَا عذْب فُرات ساِئغٌ شرابه وهذَا ِملْح أُجاج وِمن كُلٍّ تأْكُلُونَ لَحمـا طَِريـا                 
 ]تلْبسونها وترى الْفُلْك ِفيِه مواِخر ِلتبتغوا ِمن فَـضِلِه ولَعلَّكُـم تـشكُرونَ           وتستخِرجونَ ِحلْيةً   

 النهار ِفي اللَّيِل وسخر الشمس والْقَمـر كُـلٌّ   يوِلج اللَّيلَ ِفي النهاِر ويوِلج  [: واتل،  )١٢:فاطر(
 ]يجِري َألجٍل مسمى ذَِلكُم اللَّه ربكُم لَه الْملْك والَِّذين تدعونَ ِمن دوِنِه ما يمِلكُونَ ِمن ِقطِْمريٍ               

وال } ٢٠{وال الظُّلُمـات وال النـور      } ١٩{وما يستِوي اَألعمى والْبِصري     [: واتل،  )١٣:فاطر(
    وررال الْح٢١{الظِّلُّ و {              ـتـا أَنماُء وشي نم ِمعسي ِإنَّ اللَّه اتوال اَألماُء ويِوي اَألحتسا يمو

 ِمٍع مسورِ  ِبمِفي الْقُب واالنـشقاق  ، واالنفطـار  ،التكـوير «وكذلك سور   ). ٢٢-١٩:فاطر (]ن ، 
، وجتد أنَّ القرآن الكرمي كلّه مثاين ففي بعض سوره وآياته هي ظاهرة           ،  وغريها»  والغاشية ،والطارق

  ". التدبر"ويف بعضها اآلخر تظهر لنا بقليل من 

  : نتيجة تدبر اآليات الثالثةولنر ما

   التدبر نتائج
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الث، يف سياقات اآليات الـث     بالتدبر فيتم الثانية، اخلطوة وهو التركيب، أما التحليل، عن هذا
  :والذي نستنتج منه ما يلي

  . »آية سورة هود«يف » محكم« وكل آياته بأنه - كلُّه –إنّ القرآن الكرمي قد وصف ) ١(

  . أيضا» آية الزمر« يف - كلّه –وصف به الكتاب » التشابه«إن ) ٢(

ـ    ،  »آية سورة آل عمران   «ويف  ) ٣( وهلـذا  ،  التبعيـضية » منه«جاء ذكر النوعني مسبوقني ب
  . االختالف داللة

: ، وإذا ما الحظنا قولـه تعـايل       أنزل» آل عمران «ويف  ،  »نزل«استخدم لفظ   » آية الزمر «يف  ) ٤(
  .، فذلك يستدعي انتباه املتدبر ملا قد يقتضيه من زيادة يف املعىن)٢٣:الزمر( ]أَحسن الْحِديِث[

أَلَّا تعبدوا } ١{ حِكيٍم خِبٍري الر ِكتاب أُحِكمت آياته ثُم فُصلَت ِمن لَدنْ[:  قوله تعاىل:أوال
ِشريبو ِذيرن هِمن ِني لَكُمِإن ة صغرى يف القرآن ).  ٢-١:هود (]ِإال اللَّهاآلية كما سيأيت؛ وحدة بنائي

، وجدت أوال يربالقرآن الكإنّ آيات : وبعيدا عن اادالت الكالمية اليت دارت حول مقولة، الكرمي
 –وبعيدا ٩٨،»خلق القرآن« إليه اجلدال يف إشكالية وهو ما جر، مث فصلت، مث أحكمت بعد ذلك

وما إذا كانت توضيح » أال تعبدوا إال اهللا«اليت دارت حول عالقة  ٩٩»اجلداالت النحوية« عن -أيضا 

                                                   
 

 إىل حيتـاج  ألنه أظهر؛ هذاو القول، معين اآليات تفضيل يف ألن تفسري؛ حرف" أن" يكون أن حيتمل) التعبدوا أن:" (احمليط البحر يف حيان أبو قال 99
 أو آيـات،  لفظ من بدل أنه أعربه من وأما ،"فصلت" العامل األقوال هذه ويف اخلرب، موضع يف النهي ومجلة الثقيلة، من املخففة هي" أن: "وقيل إضمار؛
 إين: أي اهللا، إىل" منـه  "يف الـضمري  عود والظاهر ،اإلعراب عن مبعزل فهو تعبدو، أال تفضله أو اهللا، إال التعبدوا أن النظر من: التقدير أو موضعها، من
 كفرمت، إن عذابه من أأنذركم: أي بنذير، تعلق أو جهته، من كائن: أي حمذوف، بفعل متعلق الصفة موضع يف فيكون وبشري، جهته، من نذير منه لكم

 أبـو ". األهم هو التخويف ألن النذير؛ وقدم به، وعمل آمن ملن منه وبشري الفتنة، من لكم نذير: أي الكتابة، على يعود: وقيل آمنتم، إن بثوابه وأبشركم
 وجها احلليب السمني ورجح.   ٢٠٢_٥/٢١) ١٩٩٣العلمية، الكتب دار: بريوت (وآخرون الفرماوي احلي عبد: حتقيق احمليط، البحر األندلسي، حيان

 الحيوج ألنه األقوال؛ أظهر وهذا أمركم، أو اهللا، إال تعبدوا ال: قيل فكأنه القول، معين اآليات تفضيل يف ألن تفسريية؛" أن "تكون أن: بقوله التفسريية،
  .٦/٢٨١) ت.د القلم، دار: دمشق ( اخلراط أمحد:حتقيق ،املصون الدر احلليب، السمني: انظر.  إضمار إىل
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:  أي،نها مبينةأ، أو »كتاب أحكمت آياته مث فصلت ألجل أال تعبدوا إال اهللا«: السبب، فيكون املعىن
لك  أو غري ذ،»كتاب أحكمت آياته مث فصلت بأال تعبدوا إال اهللا «: فيكون املعىن،ملا سبقها» بيان«

 بعيدا عن كل ذلك اجلدل العقيم نستطيع القول . الكرمي الدقيق للقرآنفهمالمن خالفات أبعدتنا عن 
 ، وحكٍْم، وِحكْمٍة،أنَّ كل آيات القرآن الكرمي تدل بإحكام» بإحكام اآليات«املقصود هنا : بأنَّ

به الشيطان ضد  أو تردد ميكن أن يوسوس ،ريبة أو،ا ال يدع أي شكمب» التوحيد حقيقة«على 
  . وهذا ما تنطق به كل آية من آيات القرآن الكرمي. التوحيد

ما فَرطْنـا ِفـي    [:  قوله تعاىل  - والقرآن الكرمي يفسر بعضه بعضا       -فيفسرها  " فُصلت"وأما  
ولَقَد صرفْنا ِللناِس ِفي هذَا الْقُرَءاِن ِمن كُلِّ مثٍَل         [: وقوله تعاىل ) ٣٨:األنعام (]الِْكتاِب ِمن شيءٍ  

وال يأْتونك ِبمثٍَل ِإال ِجئْناك ِبالْحق وأَحسن       [: وقوله).  ٨٩:اإلسراء (]فَأَبى أَكْثَر الناِس ِإال كُفُورا    
  ). ٨٩:النحل (]تاب ِتبيانا ِلكُلِّ شيٍءونزلْنا علَيك الِْك[:   وقوله).٣٣:الفرقان (]تفِْسريا

اللَّه نزلَ أَحسن الْحِديِث ِكتابا متشاِبها مثَاِني تقْشِعر ِمنه جلُود الَّـِذين            [:  قوله تعاىل  :ثانيا
 نَ روشخي                 ـنماُء وشي نِدي ِبِه مهى اللَِّه يده ِإلَى ِذكِْر اللَِّه ذَِلك مهقُلُوبو مهلُودج ِلنيت ثُم مهب

  ). ٢٣:الزمر (]يضِلِل اللَّه فَما لَه ِمن هاٍد

 حيث بينا فيه أنَّ نـزل       - اتضح فيما سبق  ذي   بالشكل ال  -بعد معرفة الفارق بني نزل وأنزل       
ما يبلغ اإلنسان من كـالم أو    : وأنه» احلديث«ومعرفة معىن   ،  تفيد الرتول باعتبار كيفيته أو إمكانيته     

معنية باملرتبة األوىل بتوضيح خصائص التبليغ القـرآينّ؛        » آية الزمر «خطاب؛ نستطيع أن نستنتج أن      
ن الكرمي الناس ليوصل هلم ما يريد إيصاله؟ وكيف خياطب عقوهلم وقلوم؟            كيف خياطب القرآ  : أي

فذلك ما  ،  وهي بتركيزها على هذا اجلانب نبهت إىل أنَّ نزول القرآن الكرمي وقع تدرجييا وعلى جنوم              
دار وبالتايل فإنَّ التشابه هنا خاصية هلذا البالغ الذي نزل متدرجا على م           . »حديثا«يتناسب مع كونه    

، مع ذلك فإنه يتميز باالنسجام الـداخلي        »اثنتني وعشرين سنة ومخسة أشهر واثنني وعشرين يوما       «
 وهذا ما ال ميكن ، واألسلوب والبالغة والفصاحة والتحدي، مع تباعد فترات الرتول       ،من حيث النظم  

   اوجة بـني األسـاليب     تفيد املز » مثاين« :فإما أنَّ . »مثاين« ومع ذلك فهو     ،أن يتوافر لكالم بشري
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وهذا ما يؤكده متام اآلية من توضيح تأثري القرآن ،  لكي حيقق اخلطاب القرآينّ مراده؛املختلفة واملتباينة 
ىل ما يتصف به القرآن الكرمي مـن دفـق          ينبه إ مفهوما  » مثاين« أن تكون    :وإما،  الكرمي يف املؤمنني  

ويقويه حىت ليبدو وكأنه نزول ثان ملـا    ،، ويعززه بله فكأنّ كل ما نزل فيه يثين على ما نزل ق          ،وجتدد
أو أنـه  ، فتأثريه ليس وقتيا وليس مقصورا على وقت نزوله،  من حيث التوافق واالنسجام ،سبق نزوله 

كما أنه على مستوى الفرد الواحد ال يقتصر تأثريه علـى           . مل يكن موجها إىل من عاصر نزوله فقط       
ـ ،بل إنه يتجدد، مث يفقد تأثريه، لسامع والقارئاللّقاء األول بقوى وعي ا   ابع  ولكن هذا التجدد له ط
فبقدر ،  والعطاء، واالستجابة، وأظن أنَّ هذا الطابع هو طابع ااوبة،»مثاين«معين ينسجم مع مفهوم 

كُلا نِمد هؤالِء وهؤالِء ِمن عطَاِء ربك       [: ته وذا تتجدد عطاءا   ،ما حنتاج من القرآن الكرمي يعطينا     
، تصف تأثري القرآن الكرمي   » مثاين« وسواء أكانت     ؛)٢٠:اإلسراء (]وما كَانَ عطَاُء ربك محظُورا    

دهأو تصف كيفيأحدمها ل، ة جتد خرآلفإنَّ املعنيني متمم .  

 - كلّهـا    -» متشاة«آيات القرآن الكرمي بأنها     » آية الزمر «ومما سبق؛ نفهم ملاذا مل تصف       
اليت وصفت مجيع آياته باإلحكام، ولكن آية سورة الزمر وصفت الكتاب           » آية سورة هود  «كما يف   

بأسلوبه يف توجيـه هـذا      : رمي باعتباره خطابا وبالغًا للناس؛ أي     ؛ ألنها معنية بالقرآن الك    - كلّه   –
اخلطاب، وهذا يقتضي الكالم عن القرآن الكرمي بصفته العامة والكلية، وليس باعتبار وحداته املكونة              
له من آيات وسور، فيصبح التشابه يف تلك األوجه من الشبه دليل ثناء وصفة مدح للقرآن، ال صفة                   

  . لصعوبة التمييز» التشابه«وض واإلام اليت قد تكون من بعض لوازم تشري إىل الغم

هو الَِّذي أَنزلَ علَيك الِْكتاب ِمنه آيات محكَمات هن أُم الِْكتـاِب وأُخـر              [: قوله تعاىل 
وما يعلَـم    وِبِهم زيغٌ فَيتِبعونَ ما تشابه ِمنه ابِتغاَء الِْفتنِة وابِتغاَء تأِْويِلهِ         متشاِبهات فَأَما الَِّذين ِفي قُلُ    

            ِإال أُولُو اَأللْب ذَّكَّرا يما ونبِد رِعن ا ِبِه كُلٌّ ِمننقُولُونَ آمونَ ِفي الِْعلِْم ياِسخالرو ِإال اللَّه أِْويلَهاِبت[ 
  ). ٧:آل عمران(
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 أو الكيـان    ، الوجود : وِهي ،اليت هي وحدة تكوينية يف القرآن     » اآلية«بعد االتفاق على معىن     
 أو  ،ويف كال احلالني فقد استدل ا علـى وجـود         ،  الظاهر املالزم ملوجود آخر قد يكون غري ظاهر       

  :ستطيع أن خنلص إىل القول التايلن. دلّل عليه أو إمكان حدوث هذا امل،حدوث

 صلى اهللا عليه وآلـه      -لقد استوىل الوهم على بعض عقول أهل الكتب السابقة بأنَّ الرسول            
وشكَّل دينه من مقتبسات من     ،   القرآن الكرمي من الكتب السابقة     - مل يأت جبديد؛ بل لفَّق       -وسلّم  
بل قد يكون هـو     ،   خاصة لن خيسروا كثريا إذا مل يؤمنوا به        وأنَّ أصحاب الديانات السابقني   ،  أديام
والسابق لدى هؤالء أوىل باالتباع مـن       ،  إذ ال جديد يف الرسالة اخلامتة يضاف إىل ما عندهم          ؛األوىل

مث حياجون املسلمني يف ذلك لدفعهم إىل       ،  وبذلك فهم يتبعون ما تشابه منه مع كتبهم       ،  الَّالحق مطلقًا 
الّ يتكلف ما ال حيسن وما ال طريق ملعرفته إال أ ويفترض باحلكيم  تلك األوهام املريضة،مشاركتهم يف 

  !! الطريق الوحيد الَِّذي حدده اهللا وهو السمع

وفيه غيب خيربهم عن أشياء بعضها ميكنـهم  ، إنّ اخلطاب القرآينّ موجه إىل بشر علمهم قاصر     
 وبـني   ،اآلية القرآنية «فإنَّ املسافة بني معىن     ،   إال اهللا   يف الدنيا وبعضها غيب ال يعلم حقائقه       امعرفته

 ألنّ معىن هـذه     ؛ذه احلقائق » املخاطَبني«اليت تعبر عنها تعتمد على إمكان معرفة        » حقائق األشياء 
 وحـده   -  تعـاىل     -ولكن هناك حقائق خترب عنها اآلية استأثر اهللا       ،  اآلية ال بد أن يفهمه املخاطب     

حلقيقة والتفصيل مبعانيها كمـا   على وجه ا  - صلَّى اللَّه علَيِه وآله وسلَّم       - إىل النيب     فلم يوحِ  ،بعلمها
 و هذا اآلخر هو ، والغيب النسيب  ،ستأثر اهللا أردنا به التنبيه على الفرق بني الغيب املطلق         ا: وقولنا ؛هي

 وما تتكشف ،لعلوم واملعارفحسب حركة ا،  مث يعرفه يف حني آخر    ،  ما قد ال يعرفه اإلنسان يف حني      
مشخصة هلـذه    وهي بذلك ال تكون   ،  جتعله قادرا على أن يدركه    :  أي ،فإنها تقرا له  ،  عنه العصور 
 فما ختربنا عنه اآليات من غيب ال تكشف لنـا           ؛ أو مقاربة هلا   ، ولكنها تكون متشاة معها    ،احلقيقة

  . يف به ما حنن يف حاجة إليهفهي تقاربه وتقدم لنا من التعر، حقيقته يف الدنيا

 ،فاألمور التفصيلية للقضايا األخروية ال حتتاج إال ملعرفة جوانـب العـربة والـدرس منـها               
 لو - سبحانه وتعاىل– وال بد من تسليم العقالء بأنَّ اهللا ، بالعمل الصاحل- تعاىل-واالستعداد للقاء اهللا
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 ولكن  ،لإلنسان ألعطى ذلك تفضالً منه وتكرما     " قالغيب املطل "علم أنَّ يف إعطاء تفاصيل أكثر عن        
بعلـم  «فاملطلوب من العامل العامل أن يدركها يف احليـاة الـدنيا      ،  تلك التفاصيل هلا أجل حدده اهللا     

ولكن ، "عني اليقني" عن ذلك يف الدار اآلخرة فرياها الناس    - تبارك وتعاىل    - مث يكشف اهللا     ،»اليقني
وساِرعوا ِإلَى مغِفرٍة ِمـن ربكُـم وجنـٍة    [: فقوله تعاىل.  أو غري مفهومة ،سةهذا ال يعين أنها ملتب    

    ِقنيتِللْم تأُِعد ضاَألرو اتوما السهضرمفهوم معناه  )١٣٣:آل عمران  (]ع   ،    ـوواملراد بذلك ه
أما . ولكل املؤمنني ،   وتبشريهم مبا ينتظرون من نعيم يف جنة تتسع لكل صنوف النعيم           ،حفز املؤمنني 

 ،الطـول واالرتفـاع  مثل إن حاولنا تأويلها ومعرفة حقيقتها كما هي والبحث عن أبعادها األخرى       
فذلك قد  ! ؟ وأين توجد؟ وهل استحوذت اجلنة على السموات واألرض؟        والتساؤل عن مساحة النار   

 وهذا منهج من يعمدون إىل جتـسيم        ،يقود إىل زيغ يبتعد باإلنسان عن هداية القرآن الكرمي وِحكَِمه         
كما فعل إبليس يف مقارنته بني مادة خلقه ومادة ،   والنظر إليها نظرة سطحية وشكلية     ،احلقائق املعنوية 

  !!. مخلق آد

الـيت  »  والكليات ، والسنن اإلهلية  ،التكليفية«أما اآليات احملكمات فهي اليت تشخص احلقائق        
  . »حمكمة غاية اإلحكام ال تلتبس على املكلَّفني«فهي بذلك ، تدل عليها وتتطابق معها متاما

 فإنه يدل على أيلولة الشيء وحقيقته كما        ١٠٠فحسب موارده يف القرآن الكرمي    » التأويل«وأما  
 وهذا ال يعين    ، وهو بذلك يستحيل بناًء على ما قدمناه من فهم للمتشاات          ،كما تناولناه سابقًا  ،  ِهي

، وذلـك    والوقوف عند تلك األوصـاف     ،عدم إمكان فهمها يف مستوى مالئم بوصف الوحي هلا        
 ١٠١.  إىل أن يأيت تأويلها يف الوقت الَِّذي حدده البارئ سبحانه وتعاىل           ملعرفةاملستوى من مستويات ا   

 مبا كلّف به اإلنـسان؛ ألنّ       -غالبا- ألنها ذا املعىن تتعلَّق      ؛»أم الكتاب «هن  » احملكمات«واآليات  
وهـي دار   « وحيتاج إىل أن يفعله ويقوم به        ،هذا يندرج حتت ما بإمكان اإلنسان أن يدركه يف الدنيا         

، وانطالقًا من إدراكه هذا يتحرك للقيام مبا كلِّف به ولعل ما قدمته هذه املقاربة التفسريية،                »التكليف

                                                   
 ١٤٧ -٤٦/ ٣  رضا رشيد مدحم.   ٦/ ١ عاشور بن الطاهر  100
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، كما أنها ختتلـف معهـا   »احملكم واملتشابه«يتقاطع مع ما هو متداول من تفاسري متعددة إلشكالية     
 إىل بعض النتائج اهلامـة يف  -ارك وتعاىلتب-بتوفيق اهللا  كما أنها تؤدي بنا      ،وتتباين يف مواضع أخرى   

 لتكون مظهرا آخر من مظاهر ؛ الطاعنني على القرآنسهاموإخراجها من دائرة ، حسم هذه اإلشكالية  
  .  حتديه وإعجازه

  :  بعضهموليتضح لنا كيف أسيء استعمال مبدأ وجود املتشابه؛ نشري إىل ما قاله 

فلم ،   وهو قول غري صحيح وال مقبول      ،»احملكّمة«ج  منطبقة على اخلوار  » آية آل عمران  «إنّ  
وورد مثلـها يف الكتـب      حول املسائل اليت وردت يف القـرآن،        مع غريهم   » احملكّمة«يكن خالف   

 وطرق االستدالل على وجود اخلالق ذكرت فيها؛ والتشابه يف األخبار الغيبية وسائر األمور              ،السابقة
» التنـابز «بـني الِفـرق و    » التراجم« وهي حممولة على     ،قةاليت تشبه بعض ما ورد يف الكتب الساب       

  .   والرتاع الطائفي،باأللقاب يف إطار السجال

مـا  « عن جمالسة من يتبعون    -صلى اهللا عليه وآله وسلّم    –إنَّ ي القرآن الكرمي ومنع الرسول       
ـ ،  إنما هو ي عن صرف الوقت فيما ال ينفع؛ بل فيما يـضر            » تشابه من القرآن     ر إىل إيقـاع    وجي

 مع هذا النوع املنحرف -بعمق- واخلالف بني املسلمني حول أمور ال جدوى من اخلوض فيها ،الفتنة
 وها هم حيـاولون     ،من أهل الكتب السابقة الذين يزعمون أنهم يتمسكون ا وما هم مبتمسكني ا            

 ، فهو ليس يا عن جمانبة أشخاص      .إيقاع الفتنة بني املؤمنني وإشغال املؤمنني عما جيب أن ينشغلوا به          
بقدر ما هو ي عن طريقة يف التفكري يتبعها الضالُّون املنحرفون مـن الـذين   ، أو فئات من املسلمني   

 ؛وحتذير للمسلمني عامة من السقوط يف مثل ما سقط فيه هؤالء          ،  يزعمون التمسك بالكتب السابقة   
وقَد نزلَ علَيكُم ِفي الِْكتاِب أَنْ ِإذَا سِمعتم آياِت اللَِّه يكْفَر ِبها ويستهزأُ ِبها فَـال                [ :كمايف اآلية 

فكيف ميكن أن يكون املراد طائفة       ،)١٤٠:اءالنس (]تقْعدوا معهم حتى يخوضوا ِفي حِديٍث غَيِرهِ      
 مث يقال هو من فـرق       ،ومن ِمن أهل القبلة ينسب إىل الكفر واالستهزاء بآيات اهللا         ! من أهل القبلة؟  

الَِّذين يخوضونَ ِفي آياِتنا فَأَعِرض عنهم حتى يخوضوا ِفـي          وِإذَا رأَيت   [ :وقوله تعاىل ! املسلمني؟
   ).٦٨:األنعام (]حِديٍث غَيِرِه
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ت فإنَّ اآلية ورد  » السياق«أما حني نتدبر    . »السياق«يقع هذا إذا مل نلتفت بالقدر الكايف إىل         
من أهل الكتاب الذين كانوا يقطنون بعض نواحي اجلزيـرة العربيـة            » النصارى«يف سياق مناقشة    

شرعت سـورة آل    ،  »يهود«من مناقشة   » سورة البقرة «فبعد أن فرغت    ".  نصارى جنران "ومنهم  
 بأنَّ التشابه بني الكتب     ١٠٢وذلك جيعل السياق يشي من بداية السورة      ،  عمران أوالً مبناقشة النصارى   

 وأدلـة اخللـق     ،»والقيم القرآنية العليا احلاكمـة    «،  املرتلة يف حتديد أركان العقيدة وأصول الشريعة      
فهذه املشتركات كان   ،   يف قلوم زيغ يسيئون الفهم     قد جعل الذين  ،   والعناية على التوحيد   ،واإلبداع

وتصديق حاملها  ،  يفترض أن تكون من وسائل دفع أهل الكتب السابقة كافّة إىل قبول الرسالة اخلامتة             
، بزيغ قلوم ومبيلـهم عـن االسـتقامة العقليـة       وإذا،  والتمسك بالكتاب املرتَّل عليه   ،  خامت النبيني 

،  وتكامل بني رسـاالم ، ودليل وحدة ألمة األنبياء، حيولون ما كان ميزةجيعلهم ، واضطراب رؤاهم 
 والكتـاب   ، ورسالته اخلامتة  -صلى اهللا عليه وآله وسلّم    –إىل منقصة تصدهم عن اإلميان خبامت النبيني        

احلكيم املصدق ملا بني يديه، وكانت لديهم فرصة ال تعوض جلمع كلمة املـؤمنني باالنـضمام إىل                 
 ال حول الوثنية  والشرك، والَّذين  -صلى اهللا عليه وآله وسلّم    –فهم، وااللتفاف حول النيب اخلامت      صفو

  .كان ينبغي تطهري األرض منهما، ومجع كلمة البشرية على اهلدى بقيادة آخر نيب تطأ قدماه األرض

                                                   
 األوىل الـسورة  ففـي . به االهتداء يف الناس وشأن الكتاب، بذكر بدئ منهما اًكلّ أنّ: فمنها: وجوه من قبلها وما السورة هذه بني واالتصال ،هذا 102

 مـا  يتبعون الذين الزائغني ذكر :الثانية ويف.الدعوة أصل يف كالم ألنه ؛التقدمي ذلك يف واملناسب  يؤمن، ال ومن به يؤمن من  الناس، أصناف ذكر
 التـأخري؛  فيـه  واملناسب  ربنا، عند من كلّ :ويقولون ،ومتشاه مبحكمه يؤمنون الذين العلم يف والراسخني ،تأويله وابتغاء الفتنة ابتغاء همن تشابه
 حماجـة  يف ختـصرت او ،اليهـود  حماجة يف أفاضت األوىل ولكن ،الكتاب أهل حاج قد منهما كالً أنّ: منها و. الدعوة انتشار بعد وقع فيما ألنه

 يف اإلفاضـة  تكـون  أن فناسـب   اإلسالم، إىل بالدعوة اخلطاب ويف الوجود، يف اليهود عن متأخرون  والنصارى  بالعكس، والثانية  النصارى،
  .الثانية السورة يف حماجتهم

 ،اخللـق   يف سابقة سنة غري على بديعاً جاء كونه يف باألول الثاين وتشبيه ،عيسى خبلق التذكري من الثانية ويف ،آدم خبلق التذكري من األوىل يف ما: ومنها
 هـذه  بـني  قابـل  ومن ،القتال كأحكام ؛مشتركة أحكاماً منهما كلّ يف أنّ: ومنها. فيها ذكر اليت السورة يف منهما كلّ يذكر أن يقتضي وذلك
  ؛الدين بدء يناسب األوىل يف فالدعاء  منهما، كلّ آخر يف لدعاءا: ومنها.بالتأخري  أجدر الثانية يف وما ،بالتقدمي أحق األوىل يف ما أنّ رأى األحكام

 قبول يف الكالم يتضمن ألنه ؛ذلك بعد ما يناسب الثانية ويف ،أهلها وحماريب  الدعوة جاحدي على النصر وطلب ،بالتكليف يتعلّق فيما معظمه ألنّ
 حممـد .  ا متصلة كأنها لتبدو حىت ،عمران آل بنحوه بدأت مبا ختمت كأنها تبدو البقرة سورة أنّ كما. اآلخرة يف عليه اجلزاء وطلب ،الدعوة
  ١٣٦ -١٣٥/ ٣ رضا رشيد
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ة صد عـن     وأمثاهلم وسيل  ، ورهبان ،جعل من الذين يف قلوم زيغ من أحبار       » التشابه«فهذا  
ومـا جـاء   ، ومن ذلك أنه مل يأت بزيادة   ، ليقولوا من افتراءام ما شاءوا     -تبارك وتعاىل -سبيل اهللا   

، وكأنّ هذه اآليات احملكمات اللوايت انفرد الكتاب الكرمي ا        ،  بشيء مل يأت به النبيون الذين سبقوه      
وزعموا أنّ هذا ، يف بأنه جاء جبديد   ليست مقنعة بالقدر الكا    - يف نظرهم  -» أم الكتاب «وجعل منها   

" التشابه"الَِّذي يف قلوم    » الزيغ« وهكذا حول    ،الذي ميكن اعتباره جديدا إنما تعلّمه من بشر مثلنا        
تبـارك  - وما ورد يف كتبهم إىل وسيلة صـد عـن سـبيل اهللا      ،بني بعض ما نزل يف القرآن الكرمي      

  . )٥٢(وتعاىل

صـلى اهللا   -صارهم وقلوم عن رؤية وإدراك ما جاء رسول اهللا           وأهل الكتاب قد زاغوا بأب    
وحولوا ما كان ينبغي أن يكون من املـؤثرات         ،  فلما زاغوا بأبصارهم وقلوم   ،   به -عليه وآله وسلّم  

وتلك ،   قلوم زيغا على زيغ وضالال على ضالل       -تبارك وتعاىل –اإلجيابية إىل مؤثرات سلبية زاد اهللا       
  .  يف التعامل مع أهل الزيغ-تبارك وتعاىل-اهللا سنة من سنن 
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  قائمة املصادر واملراجع

  
  .ت. دمطبعة املدين،:  القاهرة.حممد حمي الدين عبد احلميد: حتقيق. املسـودةابن تيمية، 

  دار الكتب   : بريوت. وآخرونعبد احلي الفرماوي، : حتقيق. أبو حيان األندلسي، البحر احمليط
  .١٩٩٣،             العلمية

  .٢٠٠٥ ،دار الكتب العلمية: بريوت. قوت القلوب يف معاملة احملبوب. أبو طالب املكي، حممد بن على
  .ت.د،دار الفكر العريب: القاهرة. زهرة التفاسري. أبو زهرة، حممد
  .١٩٩٧مكتبة القرآن، : القاهرة.  احلذف البالغي يف القرآن الكرمي.مصطفي أبو شادي،

  .حممد الشيمي شحاته:  حتقيق.اإلكليل يف املتشابه والتأويل. ابن تيمية، أمحد عبد احلليم بن تيمية احلراين
  .ت.دار اإلميان؛ د: اإلسكندرية            

  قل     (أهل العلم واإلميان بتحقيق ما أخرب به رسول الرمحن من أنّ . ابن تيمية، أمحد عبد احلليم بن تيمية احلراين
  .١٩٩٦، دار القاسم للنشر:  الرياض.تعدل ثلث القرآن) هو اهللا أحد             

  عبد    : ق حتقي.كتب ورسائل وفتاوى شيخ اإلسالم  ابن  تيمية. ابن تيمية، أمحد عبد احلليم بن تيمية احلراين
  .ت.مكتبة ابن تيمية، د: القاهرة .             الرمحن بن حممد بن قاسم العاصمي النجدي

  .١٩٧٩دار اآلفاق اجلديدة، : ريوتب. اإلحكام يف أصول األحكامابن حزم الظاهري، 
  .٢٠٠٤ضة مصر، : القاهرة .علي عبد الواحد وايف:  حتقيق.املقدمةابن خلدون، 

  أمحد حسن بسج:  حتقيق.ما اتفق لفظه واختلف معناه. ة اهللا على بن حممد بن محزةابن الشجري، هب
  .١٩٩٦دار الكتب العلمية، : بريوت             

  دار   : بريوت. عبد احلميد هنداوي:  حتقيق.احملكم واحمليط األعظم. ابن سيده، أبو احلسن على بن إمساعيل
  .٢٠٠٠،             الكتب العلمية

  .١٩٨٩الدار التونسية، :  تونس. التحرير والتنوير. عاشور، حممد الطاهرابن 
              احللـيب،   مكتبـة  :القـاهرة . الـسيد أمحـد صـقر     : ، حتقيق الصاحيب. ابن فارس، أبو احلسن أمحد بن فارس      

  .ت.د
         دار اجليل،: تبريو . عبد السالم هارون:  حتقيق.معجم مقاييس اللغة. ابن فارس، أبو احلسن أمحد بن فارس
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            ١٩٩٩.  
  .ھ١٣٩٩جامعة اإلمام حممد بن سعود،  : الرياض.  روضة الناظر وجنة املناظر.ابن قدامة املقدسي
  دار الكتب العلمية،      : بريوت. أمحد حممد شاكر:  حتقيق. الباعث احلثيث.دين بن إمساعيلابن كثري، عماد ال

             ١٩٩٦.  
  مركز   :  صنعاء.حممد حيىي عزان:  حتقيق .الفصول اللؤلوية. ادي الوزير، صارم الدين إبراهيم بن حممدابن اهل

  .٢٠٠١، دار املنهال: بريوتالتراث والبحوث اليمين و             
                 دار      :القـاهرة . عبد اهللا علـى الكـبري وآخـرون       : حتقيق. لسان العرب . ابن منظور، حممد بن مكرم بن منظور      

  .ت.املعارف، د
  .١٩٨٨وزارة التراث القومي والثقافة، : مسقط. تيسري التفسري للقرآن الكرمي . أطفيش، حممدبن يوسف

  .١٨٩٢ املطبعة األمريية،: القاهرة. صحيح البخاري. البخاري، حممد بن إمساعيل
  .١٩٧٣، ر اجليلدا:  بريوت.عالم املوقعني عن رب العاملنيإ. اجلوزية، ابن القيم

  .ھ١٤١٨دار الوفاء للنشر، : املنصورة. عبد العظيم الديب: حتقيق. الربهان يف أصول القرآن. اجلويين
  .١٩٩٧ ،سلسة عامل املعرفة: الكويت. املرايا احملدبة. محودة، عبد العزيز
: املدينة املنـورة  . محدي املدين إبراهيم  أبو عبد اهللا السورقي و    :  حتقيق. الكفاية يف علم الرواية   . اخلطيب البغدادي 
  .ت.املكتبة العلمية،د

  .ت.دار الكتب العلمية، د: بريوت .تذكرة احلفاظ. الذهيب
  .ت.دار املعرفة، د: بريوت. حممد السيد كيالين:  حتقيق.املفردات يف غريب القرآن. الراغب األصفهاين
  .٢٠٠٠، يةدار الكتب العلم:  بريوت. التفسري الكبري. الرازي، فخر الدين
  ١، مؤسسة الرسالة: بريوت. طه العلواين: حتقيق. احملصول يف أصول الفقه. الرازي، فخر الدين

  .١٩٩٩،دار الكتب العلمية:  بريوت.تفسري القرآن احلكيم. حممد رشيد رضا،
      .١٩٨٧ ،الس الوطين للثقافة والفنون:  الكويت.الزبيدي، حممد مرتضى؛  تاج العروس

  .١٩٧٩، دار الفكر: بريوت. أساس البالغة. الزخمشري
  :   بريوت. عبد الرزاق املهدي: حتقيق. الكشاف عن حقائق الترتيل وعيون األقاويل يف وجوه التأويل. الزخمشري
  .ت.دار إحياء التراث العريب، د         
  .١٩٨٠دار الفكر،:دمشق. املوافقات يف أصول األحكام. الشاطيب

  .دار أخبار اليوم: القاهرة. خواطر حول القرآن  الكرمي. ويلالشعراوي، حممد مت
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  .٢٠٠٠دار الفكر، : دمشق. معجم مصطلحات أصول الفقه. قطب سانو،
 دار الكتب العلمية:  بريوت.ونحممد نور احلسن، وآخر: شرح شافية ابن احلاجب، حتقيق. االسترابازي

 ١٩٨٢.  
  .ت.دار القلم، د: دمشق. راطأمحد اخل: حتقيق. الدر املصون. السمني احلليب
  .١٩٦٩، املكتبة التجارية الكربى: القاهرة. تنوير احلوالك شرح موطأ اإلمام مالك.  السيوطي
  .١٩٩٨،مكتبة نزار: لرياضا. األشباه والنظائر يف قواعد وفروع فقه الشافعية. السيوطي
  .ت.عة احلليب، دمكتبة ومطب: قاهرةال. أبو الفضل إبراهيم:  حتقيق.املزهر. السيوطي
  .١٩٩٨، دار الكتب العلمية: بريوت. أمحد مشس الدين: حتقيق. مهع اهلوامع. السيوطي
  .١٤٠٥ ،دار الفكر: بريوت. تفسري جامع البيان عن تأويل آي القرآن. الطربي

              .١٩٤٥، دار الكتب املصرية: القاهرة. املعجم املفهرس أللفاظ القرآن الكرمي. عبد الباقي، حممد فؤاد
  .٢٠٠٦ الدولية، الشروق مكتبة: القاهرة. القراءتني بني اجلمع. طه العلواين،        
 .٢٠٠٦، مكتبة الشروق الدولية: القاهرة. ال إكراه يف الدين. طه العلوين،        
  .٢٠٠٦ ،ةمكتبة الشروق الدولي: القاهرة. لسان القرآن ومستقبل األمة القطب. طه العلواين،        
  ٢٠مكتبة الشروق الدولية : القاهرة. ئية للقرآن ايدالوحدة البنا .طه العلواين،       
  .٢٠٠٨  يناير /www.bayynat.org.lb. تفسري من وحي القرآن. حممد حسني ،اهللا فضل      
  . زومياملخ مهدي و السامرائي إبراهيم: حتقيق. العني كتاب.أمحد بن اخلليل هيدي،الفرا      
  .ت.املكتبة العلمية، د: بريوت. الفريوزآبادي، بصائر ذوى التمييز يف لطائف الكتاب العزيز      
  .ت.د ؛دار الشعب:  القاهرة.  اجلامع ألحكام القرآن، القرطيب     

         .١٩٨٦، املكتب اإلسالمي: دمشق.  وآخروناأللباين: حتقيق. التنكيل يف تأنيب الكوثري من األباطيل. ملعلميا
   .ت.املطبعة األدبية، د: القاهرة. رسالة يف األصول بذيل كتاب تأسيس النظر للدبوسي احلنفي. النسفي

      

http://www.bayynat.org.lb/
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  اآليات فهرس
  

  )األلف(
  ) ................................١٢٨:شعراءال (]أَتبنونَ ِبكُلِّ ِريٍع آيةً تعبثُونَ[

]ميرم نى ابا ِعيسونَ ياِريو١١٤-١١٢:املائدة (].... ِإذْ قَالَ الْح...........(  

]ع نمحىالروتِش اسر٥:طه (]لَى الع...................................(  

]مهوردونَ صثْني مه٥:هود (]....أَال ِإن.................................(  

]كْمالْح ٦٢:األنعام( ]..أَلَا لَه(.........................................  

]هاتآي تِكمأُح ابِبٍريالر ِكتِكيٍم خنْ حلَد ِمن لَتفُص ١:هود (] ثُم...(......  

  ...).٧٧:النساء (]... أَلَم تر ِإلَى الَِّذين ِقيلَ لَهم كُفُّوا أَيِديكُم وأَِقيموا الصالةَ[

  ...).....................٢٣:آل عمران (]... أَلَم تر ِإلَى الَِّذين أُوتوا نِصيباً[

  ...).....................٤-١:آل عمران (]... اللَّه ال ِإلَه ِإال هو} ١{امل [

  ...)..................................١:القدر (]ِإنا أَنزلْناه ِفي لَيلَِة الْقَدِر[

  ........)٣٥:األحزاب( ]...ِإنَّ الْمسِلِمني والْمسِلماِت والْمؤِمِنني والْمؤِمناِت[

]ِني ِإسلَى بع قُصَءانَ يذَا الْقُرِلفُونَِإنَّ هتخِفيِه ي مالَِّذي ه اِئيلَ أَكْثَر٧٦:النمل( ].ر(  

  ...............................)٢٣:الزمر( ] ....اللَّه نزلَ أَحسن الْحِديِث[

]مأَقْو ِدي ِللَِّتي ِهيهَءانَ يذَا الْقُر٩:اإلسراء (] ....ِإنَّ ه...(.................  
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  .............................)٤٠:ف؛ يوس٥٧: األنعام (]ِإِن الْحكْم إلَّا ِهللا[

]ابالِْكت كلَيا علْنزا أَنأَن كِْفِهمي لَم٥١:العنكبوت (]... أَو............(.....  

  ......................................)٤٦، ٣٤:النور (]...آياٍت مبيناٍت[

  )الباء(
] ِجيدَءانٌ مقُر ولْ هفُوٍظ} ٢١{بحٍح م٢٢-٢١:الربوج (]ِفي لَو(.............  
  

  )التاء(
  
  .........................................)٨٩:النحل (]....ِتبيانا ِلكُلِّ شيٍء[

  ................................)٢:لقمان (]ِتلْك آيات الِْكتاِب الْحِكيِم[

 )الثاء(

  ).............................................٩:احلج (]...ثَاِني ِعطِْفِه[

  )احلاء(

  .....). .................٤-١:الزخرف (]}٢{والِْكتاِب الْمِبِني } ١{حم [

  ...............................)٧٠:الكهف (]لَك ِمنه ِذكْراحتى أُحِدثَ [

  )الراء(

]ِلِمنيسوا مكَان وا لَوكَفَر الَِّذين دوا يمب٢:احلجر {]ر{.......................  

  )الشني(

  ......).............................١٣:الشورى (].... شرع لَكُم ِمن الديِن[
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  )الفاء(

]ت كبآالِء ر ىفَِبأَيارم٥٥:النجم( ]ت(.......................................  

  ........................)٧٩-٧٥:الواقعة (]} ٧٥{فَال أُقِْسم ِبمواِقِع النجوِم [

]ِقمتاسو عفَاد ١٥:الشورى (]... فَِلذَِلك.......................... .(  

 )القاف(

  ..........)٧١:البقرة (]علُونَقَالُوا اآلنَ ِجئْت ِبالْحق فَذَبحوها وما كَادوا يفْ[

  ..)..........................١٦٢:األنعام ( ]... قُلْ ِإنَّ صلَاِتي ونسِكي[

  

  ...............................)٢٦:آل عمران (]قُِل اللَّهم ماِلك الْملِْك [

]كُملَيع كُمبر مرا حلُ ما أَتالَوع١٥١:نعاماأل (] ...قُلْ ت(...................  

]الِْجنو سِت اِإلنعمت٨٨:اإلسراء (] .... قُلْ لَِئِن اج...........(..........  

  )الكاف(

  ..........)١٢٥:األنعام (]الرجس علَى الَِّذين لَا يؤِمنونَكَذَِلك يجعلُ اُهللا [

  ............).....٩٣:آل عمران (]... كُلُّ الطَّعاِم كَانَ ِحال ِلبِني ِإسراِئيلَ[

  ....................................)٢٠:اإلسراء (] ....كُلا نِمد هؤالِء[

  )الالم(

]را َآخاِهللا ِإلَه علْ معج٢٢:اإلسراء (] ...لَا ت(.........................  
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  .........................)١:الطالق (]لَعلَّ اللَّه يحِدثُ بعد ذَِلك أَمرا[

  ..........................).٣٩:النحل (]ِليبين لَهم الَِّذي يختِلفُونَ ِفيِه[

  )امليم(

  ....................)٣٨:األنعام (]...ما فَرطْنا ِفي الِْكتاِب ِمن شيٍء[

  ..........)٤٨:املائدة( ]مصدقًا ِلما بين يديِه ِمن الِْكتاِب ومهيِمنا علَيِه[

]اتكَمحم اتَآي ه٧:آل عمران(] ...ِمن(..........................  

  )اهلاء(

  ...............................)١٣٨:آل عمران (]هذَا بيانٌ ِللناِس[

]أِْويلَهونَ ِإلَّا تظُرنلْ ي٥٣:األعراف( ] ...ه.................(........  

]آم الَِّذين ى ِمندالِء أَهؤِبيالهوا س٥١:النساء (]ن(...................  

]ابالِْكت كلَيلَ عزالَِّذي أَن و٧:آل عمران (] .....ه.................(  

  

  )الواو(

]ملَ ِإذَا ِكلْتفُوا الْكَيأَو٣٥:اإلسراء (] .......و(......................  

]ِميثَاق ذَ اللَّهِإذْ أَخ١٨٧:آل عمران (]....... و.............(  

  ......)..............٦٨:األنعام (] ....وِإذَا رأَيت الَِّذين يخوضونَ[

]الَِمنيالْع بِزيلُ رنلَت هِإن١٩٥-١٩٢:الشعراء (]........ و....(  
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]اهلْنزأَن قِبالْح١٠٦-١٠٥:اإلسراء (]... و...................(........  

]تِإذَا طَلَع سمى الشرت١٧:الكهف (] ...و(........................  

  ...................... )١٥:األحقاف(، ]وحملُه وِفصالُه ثَالثُونَ شهرا[

]كُمبر ٍة ِمنِفرغوا ِإلَى ماِرعس١٣٣:آل عمران (] ..و................(  

  ...)................١٤٠:النساء (] ...وقَد نزلَ علَيكُم ِفي الِْكتاِب[

  ).......................١٧١:النساء (] َ....وكَِلمته أَلْقَاها ِإلَى مريم[

  ......................)٨٧:احلجر (]...ولَقَد آتيناك سبعا ِمن الْمثَاِني[

]ِلكقَب ال ِمنسا رلْنسأَر لَقَد٣٩-٣٨:الرعد (] ...و.................(  

  ).....................٥٣-٥٢:افاألعر (].... ولَقَد ِجئْناهم ِبِكتاٍب[

  )......................١٧:حممد (]..... والَِّذين اهتدوا زادهم هدى[

  ...........................).٣٣:الفرقان (] ........وال يأْتونك ِبمثٍَل[

  ......).....................٨٢:النساء (].... ولَو كَانَ ِمن ِعنِد غَيِر[

  ......................)٢١:الطور (]وما أَلَتناهم ِمن عمِلِهم ِمن شيٍء[

] ِلكقَب ا ِمنلْنسا أَرماالو٤٤-٤٣:النحل (]........ ِإال ِرج.........(  

]ابوا الِْكتأُوت الَِّذين لَفتا اخم١٩:آل عمران (] ....و .(..........  

]الِْعلْم ماَءها جِد معب قُوا ِإال ِمنفَرا تم١٤:الشورى (] ........و..(..  

]ابوا الِْكتأُوت الَِّذين قفَرا تم٤:البينة ( ]...... و.(................  
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  ...........................)١٢:فاطر (].... وما يستِوي الْبحراِن[

]ِضلُّ ِبِه ِإلَّا الفَاِسِقنيا يم٢٦:البقرة (]و(............................  

  )....................٨٩:النحل (].... ونزلْنا علَيك الِْكتاب ِتبيانا[

  ......)......................٨٢:اإلسراء( ]... وننزلُ ِمن الْقُرَءاِن[

  .)..........................٢٠:حممد (]...... ويقُولُ الَِّذين آمنوا[

]وا اللَّهوا أَِطيعنآم ا الَِّذينهأَي٥٩:النساء (] ........ي(...............  

  )..................٩١:هود (]... يا شعيب ما نفْقَه كَِثريا ِمما تقُولُ[

]كُمِدين لَكُم لْتأَكْم مو٣:ملائدةا (]... الْي......................( 

]أِْويلُهأِْتي تي مو٥٣:األعراف (]... ي..............................(  
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  املوضوعات فهرس
  

  .اإلسالمية العلوم يف واملتشابه احملكم إشكالية: األول الفصل
    

  .املفسرين عند واملتشابه احملكم معىن
  

  .واملتشابه احملكم إشكالية منشأ  

 بامللتبس املتشابه تفسري على تبتر الذي ما  

  .املتشابه معىن عن الغموض لنفي تفسريية اجتاهات  
  

  .املكنون الكتاب  
  

  .القرآن يف واملتشابه احملكم: الثاين الفصل
  

  .واملتشابه للمحكم قرآين معىن حنو  
  

  .واملتشابه احملكم وإشكالية القرآين املنهج  
  

  .واملتشابه احملكم معىن يف التدبر منهج  
  

  .عمران آل سورة آية مفردات معاين  
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  .السورة    
  .اآلية    
  .الكتاب أم    
  .احلديث    
  .وأنزل نزل    
  .التأويل    
  .والتفسري التأويل    
  .املثاين    

  
  .القراءتني بني اجلمع  

  
  .التدبر نتائج  
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  املؤلف يف سطور
  طه جابر العلواين

  
  .١٩٣٥ - هـ ١٣٥٤من مواليد العراق عام         

 .١٩٥٩- هـ ١٣٧٨ يعة والقانون، جامعة األزهرليسانس كلية الشر -

 .١٩٦٨ - هـ ١٣٨٨ماجستري كلية الشريعة والقانون، جامعة األزهر  -

 .١٩٧٣ - هـ ١٣٩٢ أصول الفقه، كلية الشريعة والقانون، جامعة األزهر دكتوراه -

 هـ ١٤٠١يات املتحدة عام شارك يف تأسيس املعهد العاملي للفكر اإلسالمي يف الوال -
 . م١٩٩٦_ ١٩٨٦ مث ترأسه مدة عشر سنوات ١٩٨١ -

 . وحىت اآلن١٩٩٦قرطبة يف الواليات املتحدة منذ رئيس جامعة  -

 .رئيس الس الفقهي ألمريكا الشمالية جبدة ومع الفقه اإلسالمي الدويلّعضو جم -

  
  : املؤلفاتأحدث

  .٢٠١٠دار السالم، : القاهرة. معامل يف املنهج القرآين •

:  القاهرة.مىن أبو الفضل. دحنو إعادة بناء علوم اُألمة االجتماعية والشرعية باالشتراك مع  •
 .٢٠٠٩دار السالم، 

 .٢٠٠٩دار السالم، : القاهرة. مىن أبو الفضل. يم حمورية، باالشتراك مع دمفاه •

  .٢٠٠٨دار تنوير، : القاهرة. حنو التجديد واالجتهاد، جزءان •
مكتبة الشروق الدولية، : القاهرة. أزمة اإلنسانية ودور القرآن الكرمي يف اخلالص منها •

٢٠٠٥.  
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 .٢٠٠٥لشروق الدولية، مكتبة ا: القاهرة. اجلمع بني القراءتني •

 .٢٠٠٦مكتبة الشروق الدولية، : القاهرة. الوحدة البنائية للقرآن ايد •

 .٢٠٠٦مكتبة الشروق الدولية، : القاهرة. لسان القرآن ومستقبل األمة القطب •

  .٢٠٠٦مكتبة الشروق الدولية، : القاهرة. حنو موقف قرآين من النسخ •
 .٢٠٠١دار اهلادي، :  بريوت.مقدمة يف إسالمية املعرفة •

 .٢٠٠٥،  مكتبة الشروق الدولية:القاهرة. ال إكراه يف الدين •

: بريوت. مدخل إىل نظام اخلطاب يف الفكر اإلسالمي املعاصر: إصالح الفكر اإلسالمي •
 .٢٠٠١دار اهلادي، 

 .٢٠٠١،  دار اهلادي:بريوت. مقدمة يف إسالمية املعرفة •

 .٢٠٠١دار اهلادي، : بريوت. مقاصد الشريعة •

 .٢٠٠١دار اهلادي، : بريوت. صية والعاملية يف الفكر اإلسالمياخلصو •

 .٢٠٠١،  دار اهلادي:بريوت. األزمة الفكرية ومناهج التغيري •

 .٢٠٠١دار اهلادي، : بريوت. حنو منهجية معرفية قرآنية •

دار : بريوت. ين الرازياإلمام فخر الد. ستة جملدات،احملصول من علم أصول الفقهحتقيق  •
وهو قيد الطبع يف طبعة منقحة ثالثة يف دار السالم للطباعة والنشر . ١٩٩٢الرسالة، 

 .والتوزيع يف القاهرة
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  الكتاب هذا
  

 كثري عليه وترتب الدينية، علومنا كافة يف والغامض للواضح كمرادف واملتشابه احملكم مفهوم تغلغل
 نفي على يتأسس واملتشابه، للمحكم جديدا مفهوما يطرح الكتاب هذا ولكن وقضايا، مشكالا من
 : " اهللا لقول مصداقًا لسواه، ومبني كله بني العزيز، فالترتيل القرآن، يف والغموض الوضوح ثنائية
  ." شيء لكل تبيانا

  الناشر


