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 دمةــاملق
الحمددهلل ر  ا اللددنلمالر الددلرمل الددلراأر الددبه لهددية البدد، لاهللاالددو البمددلر  ال دد    ال دد     دد  

 . إخ صلهبانء هللا البيل ب ّغوا  سنالت  باأ بكل لمنهو 
 وبعد:

ۈ  ۈ       ۆڭ  ۇ    ۇ  ۆ زدأمز  لععز ب بزرعن ان لع   قزد رز   هللا عز  ولز   فإن      

((1) كترب هللا لعذي ،)ڱ     ں  ں  ڻ    ڱگ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ    ڱ   ڱ((2) وخص ،)

ح ط بأس لره، وعند تكف  هللا بحفظه نر أن لنهذل لعكترب لععظ م برإلع رز لعذي ح ّ  لععنول، ومر كرن

كرن، إنزه لع زنها لع بزرني لعدرعزد، عب  لععصور ولألزمرن، صرعحرً عهدلي  لإلنسرن في ك  زمرن وم

يهدي علتي هي أقوم، وبش ى عل ؤمن ن قزرل تعزرع :  لً رح   علعرع  ن ورفرء ع ر في لعصدور، ونور

ھ  ے  ے  ۓ    ۓ    ھۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ   ھ  ھ((3).)  فهزززززو كتزززززرب هللا

تعرع  لعدرعد، وخرت ز  لعكتزا لعسز روي  لع ن عز  علز  سزرألتنر أنب زرء هللا عز  ولز  ورسزله لعكز لم، 

عل هم أفض  لعصالة ولعسالم، ر َّ  هللا به عغ  لعضرأ بهذل لعب زرن لعزذي بلزإل لإلع زرز مبلغزه، كزرن 

 ه لولنحه. من يس عه وهم أعالم لعبالغ  ولعب رن تنبه  عه نفسه وتتفتح عس رع

فإن سبب اخلان ه لموضوع: )الملمنب،  لثله في القلآن الكليأ( ألهنن هلى اثالًا مل الننس الخل فون 
فددي سف ددال اددبه الملمددنبانتر  بددهلل يددااله باددأ اددبا االخددل ا ملدد  اللم دد  بددبل  الملددنهي  ادددل 

ف  الخ دف ال ئقو بدنلمول   دي  ،دلر ف دبل  لرببدأ لن لخدوذ فدي ادبا الميدنةر  لبدال آ اء ال د 
فادد،ر رادده مهدد، مددل المل ددو  بسلددًن لن ال دد ف  إن ابللددهلل ا  ددل اللن يددلر النددناأ لددأ الكوهددوا اليددو  ن 
مط ق ابه األلفنظ     البن ه  دي  ،دل بملننادن الملمدنب،ر بدل ادنهوا ينيادون هللا سلدنل   دل ادل 

 من الموب، النقص في رق هللا سلنل  مل اللي اأ  االسلقلا   األ ضنء   ال ذل .
ر  ظادو  اداالء المي دمو الدبيل اليل دون فدي هللا رقد، ا لمن   منء الخ دف فقدهلل اضدسلساأ ال دل  

مل اللنيي،. لدبل  لخدب ا ال دللم ون الميدن   االسدللن ات   الادن فدي سف دال ادبه الملمدنبانت  ادي 
 مو،وال  في ال غو الللباور الالكوهون في ذل  بهلل ل سكبوا شائًن مخنلفًن ل  واا.

                                                 

 .44سو   اليخلار اآلالو: ((1))
 .42سو   ف  أر اآلالو  ((2))
 .82سو   اإلسلاءر اآلالو: ((3))
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ن لخوذ في ابه اللف ا ت في ابا البحه الملواضعر راه ب دمأ البحده ملد  ف بل  لرببأ ل
 مبحثالر     النحو اآلسي:

 وفوائهلله.االمبحه األ ة/مفاو  الملمنب، لغو  اصس رًن  اافاو هموئ
  يململ     ث ثو مسنلب:

 المس ب األ ة/ الملن  ال غوه  االصس ري ل ملمنب،.
 الملمنب،.المس ب الثنهي/ هموء   أ 

 المس ب الثنله/ فوائهلل   أ الملمنب،.
 هللا موبف الل منء   بانن اخل فاأ في سف ال   من الل أ سن ي ، مالالمبحه الثنهي/ 

  يململ     مس بال:
 المس ب األ ة/ موبف الل منء مل الملمنب،.

  مدددن الل دددأ سن ي ددد، مال هللا   اللاسدددخون فدددي  المس دددب الثدددنهي/ بادددنن اخدددل ا الل مدددنء فدددي سف دددال
 .الل أ

 لعدرت  .

 . لع صرأر ولع  للع

وخترمرً فهذل لهد لع ن ، فإن كرن صولبرً ف ن هللا ع  ول  وإن كرن غ   ذعز  ف زن نفسزي 

 ومن لعش طرن، ومر لعتوف ق إال من عند هللا تبررك وتعرع .

 املبحث األول
 كيفية نشوئه و فوائدهو  امفهوم املتشابه لغة و اصطالح

 املطلب األول
 املعىن اللغوي و االصطالحي للمتشابه

 املتشابه يف اللغة:
ال ددللمل ال غويددون مددنال  الملمددنب، فامددن يددهللة   دد  الممددن او فددي الممنث ددو   الممددنن و الماالالددو ملدد  

.  شب،   المدبو (1)االللبنس.  نلبن من القنة سمنبان   اشلبانر له لشب، ال منان اآلخل رل  اللب ن
  المددبا،:المثل ر اليمددع لشددبنهر  اشددب، المدديء:منث ،.  فددي المثددل: مددل لشددب، لبددنه فمددن ظ ددأر   اددو 

                                                 

لبنددنن مددنال   –رالا صددنال ربال ت1ادددر  711ل ددنن اللددلا لمحمددهلل بددل مكددل  بددل من ددو  األفليقددي الم ددله ت (1)
  13/504شب،:
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 نمنخوذ مل الملمنب،ر له لن المب، ارهلل المائال اآلخل بحاه اليلمادي لردهلل المدائال  دل اآلخدل لمد
ب، بلضددد، له المددد  (2)ڦڤ  ڤ  ڦ. بدددنة سلدددنل (1)بانامدددن مدددل اللمدددنب،  اندددن ادددنن ل  ملنددد 

 بال ملمنث  في الك     اليوال    سمنب، الك   او سمنث ،   سننسب،  بلضنر اللمنب، لغو اللمنثل.
 .(3)بحاه ال هللق بلض، بلضن

   بهلل  صف هللا سلنل  القلآن ا ، بنه، ملمنب،     ابا الملن ر فقهلل بنة هللا سلنل  
 ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ        ڤ

(4) 
اه، المب، بلض، بلضن في الكمنة   اليوال ر   ال هللق بلضد، بلضدن فدي فنلقلآن ا ، ملمنب،ر له 

 الملن ر  يمنث ، في لركنم،  ر ن،   ب و ، رهلل األ ين  في للفنظ،  ملنها،.
فاو اسأ لمن اهقسع  ،دنء  (5)او من خفي بنفس ال فظ  ال يل،  ال ا، لص ً  املعىن االصطالحي:

 يلكددل   ،ددوال اللمددنب، فددي الكلددنا اللييددير   لكددل ر  ال(6)مللفددو المددلاال مندد، لمددل اشددلب، فادد،   ادد،
ماهللاهددد، اللقادددهلل    لصدددوة الدددهلليلر   ال  ،دددوال لددد، فدددي األركدددن  اللك افادددو. ألن المدددلاال مدددل اللمدددنب، 
الحل ا المقسلو في ل ائل ال و ر  من اسلنثل هللا ،دل   د  بل مد، اقادن  ال دن و   الدل     بدأ 

 فنددنء الددهللهان  صددفنس،   لفلنلدد، ، ددأ بهلل سدد، اللددي خددل ا الم دداق   بددأ ط ددوع المددمس مددل مغلباددن 
سددواأ بممددنبالان ل ددفنت   لفلددنة خ قدد،ر نهللا سلددنل  مندديه  ددل ذلدد ر ا ددفو الو،دد،   الاددهلليلر   
االسدددلواء   ددد  اللدددلم.  ادددو المخفدددي الدددبه ال يدددهلل ه ملندددنه  قددد   ال هقددد ر  ادددو مدددن لسدددلنثل هللا 

 .(7)بل م،

                                                 

 الم هلل  ال نبق .(1)
 25سو   البقل ر اآلالو (2)
ر الا  2/1ر  اإلسقددنن فددي   ددو  القددلآن ليدد ة الددهلليل  بددهلل الددلرمل ال دداوطي:13/505ال ددنبق:ين ددل الم ددهلل  (3)

 .1987لبنننر  –الكلب الل ماور بال ت 
 .23سو   اليمل: اآلالو (4)
ر الا  الكلدنا الللبددير 1ر  1/253الللليفدنت: لل دي بدل محمدهلل بدل   ددي اليل،دنهير سحقادق: مبدلاااأ األهبدن ه:(5)

 اد.1405بال ت د لبنننر 
 .13/504ل نن الللا ألبل من و :(6)
اددد  1416ر الا  الفكددلر لبنددنن ر 1ر  2/280منناددل الللفددنن فددي   ددو  القددلآن: لمحمددهلل  بددهلل الل دداأ الي بددنهي:(7)
 .2/9 .  ين ل: اإلسقنن في   و  القلآن ل  اوطير  1996د
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لمددن الملمددنب، فاددو الددبه ال ال ددلقل بنف دد،ر بددل الحلددنا ملدد   يللفدد، اإلمددن  لرمددهلل بددل رنبددل بقولدد،: )
 .(1)باننر فلن   يبال بكبار  سن   يبال بكبار لح وة االخل ا في سن ي ،(

 املطلب الثاني
 نشوء علم املتشابه

هل أ ممن سبق من منمن اللمنب، م،منال او خفنء ملاال المن ع مل ا م،ر فمن، من يل،ع خفنؤه ملد  
 .(2)يل،ع خفنؤه مل  الملن ر  من، من يل،ع خفنؤه مل  ال فظ  الملن  ال فظر  من، من

  مدن اددنن اللمدنب،  ا،لددًن ملدد  خفدنء ال فددظ  رددهللهر فادو الق ددأ ملد  مفددلال   ملاددبر  المفدلال بددهلل الكددون 
وئ  ۇئ  :الخفنء فا، هنشئًن مل ،او  لابل،   هدهلل   اسدللمنل، امدن ادو  ا ال فدي بولد، سلدنل 

(3) .
(4)ہ  ہ  ھ    نئأ بهلللال بول، سلنل  بلهلل ذل : او من سل نه البا

 
ہ  ہ  ہ   : مثنة اللمنب، في المفلال ب بب اشللان، بال ملنهي  هلل  لفظ الامال في بولد، سلدنل   

ر له باددن  مبددلاااأ   ادد، ال دد   بضددلا لصددنن  بومدد، ضددلبًن شددهلليهللًا بددنلامال مددل يهللالدد، ال (5)ہ 
بانم، بضلبان ب بب الامدال الدبه ر فادن  هدوه بادن القدلآن بنلممنة ألن الامال لبوى الين رلال. ل  

ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی  ی   الكددددليأ فددددي بولدددد، سلددددنل :
ر اددددل ذلدددد  ،ددددنئي  لفددددظ الامددددال (6)

 .(7)مملله بانامن
ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ   ژ    ژ    مثددنة الملمددنب، فددي الملاددب ب ددبب اخل ددن ه بولدد، سلددنل : 

ں  ں  ڻ  ڻ    ڱڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱگ  گ  ڳ   ڳ      گڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گ
(8). 

فددنن خفددنء المددلاال فادد، ،ددنء مددل هنراددو ماليددن هر  األصددل:  ان خفددلأ لال سلددهلللوا فددي يلددنم  الن ددنء مذا 
سي ،لأ بال فلي ،وا من طنا لكأ مل  الال اذ انن الل،ل اليهلل يلامو ذات منة  ،منة فالي ،ان 

                                                 

 310القددلان الممداو  بلف ددال السبدله: ألبدي ،لفددل محمدهلل بددل ،ليدل السبددله )ت  ،دنمع البادنن  ددل سن يدل آه(1)
 اد.1323ر المسبلو األماليور 3/169اد(:
 .2/278مننال الللفننر ل ي بنهي : (2)
 .31سو    بس: اآلالو (3)
 .33سو   النن  نت: اآلالو (4)
 .93سو   ال نفنت: اآلالو (5)
 .57سو   األهبانء: اآلالو (6)
 .2/278ال نبق:  الم هلل (7)
 .57سو   الن نء: اآلالو (8)
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ر فدإهكأ مذا سحدل،لأ مددل (1)القادن  بحقدوبال ضدنًن بادنر فلبمدن اليلمدع  ندهلله مدنال  دهللال  ال القدهلل    د 
   اا الالنم  مخنفو لن س  موال فنمنمكأ  الال فلي ،وا منال من طنا لكأ.
ر فددنهية هللا سلددنل  (2)  باددل من القددو  اددنهوا يلحل،ددون مددل  الالددو الالددنم    ال يلحل،ددون مددل اليهددن

ضدنر  سبدهلللوا بد، الدي اا الدبه  سدع اآلالو   ملننان من خفلأ اليدو  فدي ردق الالدنم  فخدنفوا اليهدن لال
 .(3)هللا   اكأ فا، فنهكحوا من طنا لكأ مل الن نء مثن   ث ث   بنع

  مثنة اللمنب، البه القع في الملاب ب بب ب س،   اإلطننا فا، مثل بول، سلنل :
ٿٺ  ٿ        ٿ(4) ر فنن رلا الكنا لو ربا  بال )لاس مث ، شيء( انن لظال ل  نمع

الللااب البه ينحل الد  )لداس مثدل مث د، شديء( راده فاد، مدل الهللبدو مدن الل دوا   د  اثادل مل ابا 
فددي النبدد، )مخل ددل الملددنهي( هقدد   ينللفلن اهنر فقددهلل لشددن  ملدد  ذلدد  اإلمددن  سددلهلل الددهللي(5)مددل األفاددن 

 دل اإلمدن  ال دكنني راده بددنة: مذا ادنن لداس لمث د، المفدل ذ فلضددًن محدناًلر فمثدل مث د، مذا اددنن 
 . (6)فمث ، بسليق األ ل  محنة محنالً 

ۈۈ  ٴۇ   ۋ  ۋ  ۅ   مثنة اللمنب، البه القع في الملادب لللسابد،   ه مد، بولد، ، دأ بهلل سد،: 

ې   ى  ېئ    ېۅ  ۉ     ۉ  ې  ې
ر  لو بال: ) لهية هللا      بهلله الكلنا بامًن  لأ اليلل (7)

اليلددل فددي باددنن لن القددلآن الكددليأ  .   لكددل هللا سددبحنه،   سلددنل  ل اال لن(8)لدد،  و،ددًن( لكددنن لظاددل
لاس فا،  وا  ال هقص  ال سننب ر لبل  بهلل  بول،: ) لأ اليلدل لد،  و،دًن(. لادبا اللدلذر ثدأ لندهلل 

 )بامًن(ر الن لفظ بامًن يهللة     من الة   ا،ر ) لأ اليلل ل،  و،ًن(. :ابا بقول،
( بم دنلق اللبدنال فاكدون  صدفًن لد، )فقامًن( بملن  م لقامًن مللهللاًل ال مفلا  فا،  ال سفدلي,ر ل  )بامدنً 

بنللكمادل بلددهلل  صدف، بنلكمددنةر ر ل    د  الكلددب ال دنبقو المدداهلل ب دحلان  اهل ددنب، بمضدمل سقددهلليله 

                                                 

 ر الا  الفكلر بال ت د لبننن.2/141سف ال الباضن هر لإلمن  الباضن ه: (1)
 
 .2/142الم هلل  ال نبق : (2)
 .2/278مننال الللفنن ل ي بنهي: (3)
 .11سو   المو ى: اآلالو(4)
ر الا  الكلالسلنهي ل نمل 176شل  مخل ل الملنهي ل ل مو م لوال بل  مل المماو  ب لهلل الهلليل اللفلن اهي: (5)

 اد.1307 اللو يعر ميلان د سننهللار 
 .2/279مننال الللفنن ل ي بنهي: (6)
 .2-1سو   الكاف: اآلالو(7)
 .2/279مننال الللفنن ل ي بنهي: (8)
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،ل دد، بامددًنر ل    دد  الحددنة مددل الضددمال فددي )لدد،(ر ل  مددل )الكلددنا(   دد  لن الددوا  ) لددأ اليلددل( 
 ابلنذ الملسوا   ا،رل حنة ال ن اللسفر مذ لو انن ل لسف لكنن الملسوا فنصً  بال 

.   سددنسي فددي مقهللمددو اددبا المس ددب فددواسق ال ددو  الممدداو   ألن (1)  لددبل  باددل فادد، سقددهللالأ  سددنخال 
  الخفنء في الملاال منان ،نء مل هنراو للفنظان ال محنلو.اللمنب، 

لمن خفنء الملن   رهلله  او من انن اللمدنب، فاد،  ا،لدًن الد  خفدنء الملند   ردهلله. مثدنة ذلد  من،دنء 
ي القددلآن الكددليأ فددي  صددف هللا سلددنل  األاددواة يددو  القانمددور ل  لنلدداأ الينددو   ددباا النددن  فددنن فدد

اللقدددل البمدددله ال المكدددل لن الحدددا, بحقدددنئق صدددفنت الخدددنلق  ال بدددناواة يدددو  القانمدددو  ال بنلددداأ لادددل 
 . فددإن اددبا النددوع مددل الخفددنء لددأ اليدديء هنراددو  لابددو فددي ال فددظر ل  اشددللاه فادد، بددال  ددهلل (2)الينددو

 .(3)ملننر ل  مالين ر ل  مطننا مثً  فللال لن الكون مل هنراو الملن   رهلله
 لدداس البددل بددنن سددنسوا  لمددن خفددنؤه فددي الملندد    ال فددظ ملددن فانددنه لمث ددو اثاددل  مناددن بولدد، سلددنل : 

الباددوت مددل ظاو اددن 
. فددإن مددل ال اللددلا  ددنال  اللددلا فددي الينا اددو ال ال ددلساع سف ددال اددبا (4)

الددنص القلآهددي الكددليأ   دد   ،ادد، ال ددحاقر فقددهلل اددنن مددل  ددنال  اللددلا األه ددن  مذا لرلمددوا فددي 
 .(5)ل بنت الحج  اللمل  لأ يهللخل لرهللًا مناأ رنئسًن  ال الا ًا  ال ف سنطنً 

ظال بال، يهللخل  يخلا من،ر  ان انن مدل لادل  ثقب ثقبًن في (6)مل بنار فنن انن مل لال المهلل 
. فبددال هللا سلدنل  لادأ اهد، لداس ببددلر  إهمدن البدل مدل اسقد  المحددن     (8)خدلا خ دف الخبدنء (7)الدوبل

ۆ  ۆ      ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ     ۉ    ر فددنهية هللا سددبحنه،   سلددنل : (9)المدداوات

ائ  ائ  ەئ   ەئ    ىې  ې  ې  ى   ېۉ
. فابا الخفنء البه في ادبه (10)

                                                 

ر 3/144ف ال البغوهر لإلمن  البغدوهر سحقادق: خنلدهلل  بدهللاللرمل اللد : ر  ين ل: س3/475سف ال الباضن ه: (1)
 الا  المللفور بال ت د لبننن.

 .2/280مننال الللفنن ل ي بنهي: (2)
 .2/281الم هلل  هف ،: (3)
 .189سو   البقل : اآلالو (4)
محمددوال خددنطل: الف ددسن : باددأ المددلل/ مخلددن  ال ددحن  لمحمددهلل بددل لبددي بكددل بددل  بددهللالقنال  الددلا هر سحقاددق: (5)
  1995اد د 1415ر الا  لبننن هنشل نر بال ت د لبنننر 2/280
 .258المهلل : باوت السالر الم هلل  ال نبق: (6)
 1/294. مخلن  ال حن  بفلحلال ل بلال الوارهلل   بل  الوبلبو ن الفيل يو  مل لالن  الليو    الوبل:(7)
 .2/280مننال الللفنن ل ي بنهي:(8)
ر  ين دددل: اللف دددال الكبادددل الم دددم  بمفدددنساق الغادددبر لفخدددل الدددهلليل محمدددهلل بدددل  مدددل 1/475سف دددال الباضدددن ه: (9)

  .2000اد د  1421ر الا  الكلب الل ماور بال ت _لبنننر 1ر  5/106اللمامي اللا ه المنفلي: 
 .189سو   البقل : اآلالو (10)
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اآلالو يل،ع مل  ال فظ ب بب اخل ن هر  لو ب , لقال:  لاس البل لن سنسوا الباوت مل ظاو ان مذا 
 ننلأ محلمال بحج ل   مل . 

  يل،ددع الخفددنء ملدد  الملندد  لالضددن الن اددبا الددنص   دد  فددلذ ب ددس، امددن  ليددأ البددهلل مددل مللفددو 
 م،.  نال  الللا في الينا او   مال سلب  فا

   لنهلل اللا ب األصفانهي صنرب النا اليينو ال  لن الملمنب، بنليم و اضلا:
 األ ة: ملمنب، مل ،او ال فظ فق,.
 الثنهي: ملمنب، مل ،او الملن  فق,.

 (1)الثنله: ملمنب، مل ،او ال فظ   الملن .
  األ ة ضلبنن: لرهللامن يل،ع ال  األلفنظ المفلال  هحو بول، سلنل : 

  وئۇئ
ھ  ھ   ھ   لفظ )ييفون( في بول، سلنل :  (2)

(3) . 
 ر  ذل  ث ثو اضلا:(4)  ثنهاامن يل،ع مل  ،م و الك   الملاب
ڌڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ   ژ    ژ  ڑضلا الخل ن  الك   هحو بول، سلنل : 

(5). 
ٺ  ٿ        ٿٺ   ضددلا لب ددس، هحددو بولدد، سلددنل : 

  ضددلا لددن أ الكدد   هحددو بولدد، ،ددل  (6)
ې   ى  ېئ    ېٴۇ   ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ     ۉ  ې  ې   ددد : 

ر سقدددهلليله اهدددية   ددد   بدددهلله الكلدددنا (7)
 بامًن  لأ اليلل ل،  و،ًن.

 الملمنب، مل ،او الملن : ل صنا هللا سلنل   ل صنا القانمور فإن س   األ صدنا ال سل دو  لندنر 
.  الملمدنب، مدل ،الادن خم دو (8)صو   من لأ هح ،ر ل  لاس مل ،ن ،مذ انن ال الح ل في هفوسنن 

 (9)لضلا:
ھھ  األ ة: مل ،او الكماو: انللمو   الخ وص هحو 

(10) 
                                                 

 1/254المفلالات في  ليب القلآن (1)
 31سو    بس: اآلالو (2)
 94ال نفنت: اآلالو سو   (3)
ر الا  الملن ا الللباور بال تر  اإلسقنن في   و  القلآن 216اليينو ل ل مو اللا ب األصفانهي: (4)

 .2/9ل  اوطي:
 .3سو   الن نء: اآلالو (5)
 .11سو   المو ى: اآلالو (6)
 1سو   الكاف: اآلالو (7)
 .2/9اإلسقنن في   و  القلآن ل  اوطي:(8)
 1/255القلآن  المفلالات في  ليب(9)
 5سو   اللوبو: اآلالو (10)
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  الثنهي: مل ،او الكافاو انلو،وا  النهللا هحو بول، سلنل :
  ژ    ژ  ڑ  ڑ

(1). 
  الثنله: مل ،او اليمنن انلننسخ  المن وخ هحو بول، سلنل :

 ٹ  ٹ  ڤ ٹ
(2). 

ۆۆ      ۈ  ۈ  ٴۇ   اللابع مل ،او المكدنن   األمدو  اللدي هيلدأ فاادن هحدو بولد، سلدنل :

ۋ  ۋ  
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ بولدددددد،: (3)

. فددددددإن مددددددل ال اللددددددلا  ددددددنالاساأ فددددددي (4)
 الينا او يللب    ا، سف ال ابه اآلالو.

  النكددن .  بددبل   الخددنمس: مددل ،اددو المددل   اللددي ال ددق باددن الفلددل   الف ددلر امددل   ال دد   
 .(5)هفاأ لن ال من ذاله المف ل ن في سف ال الملمنب، ال الخلا  ل ابه اللقنساأ

 املطلب الثالث
 فوائد التشابه

 ذال المحققون مل الل منء فوائهلل اثال  في مهياة الملمنبانتر هبال منان:
اه، مل  انهأ الملمنبانت مو،وال  ادنن الوصدوة ملد  الحدق لصدلب   اشدق. فييدنال  الممدقو  ل ال:

 .(6)سو،ب  ينال  الثواا
پ   پڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ   ٿ  ٿ  ٿ  بنة سلنل :

(7). 
اهدد، لددو اددنن ا دد، محكمددًن لكددنن مسنبقددًن لمددباب  ارددهللر فكددنن   دد  اددبا اللقددهلليل سلليفدد، مددبسً   ثنهاددن:

لكددل مددن سددوى اددبا المددبابر  ذلدد  ممددن ينفددل ل بددنا سددنئل المددبااب  ددل ببولدد،   ددل الن ددل فادد، 
 االهلفنع ب،. لمن لو انن مملمً      المحكأ   الملمنب، فحانئب ين ل في ،مادع ل بدنا المدبااب 

هلل فددي اللن يددل اددل صددنرب مددبابر  إذا بددنلغوا فددي ذلدد  اللن يددل صددن ت المحكمددنت مف ددل   ييلادد
 .(8)ل ملمنبانتر فبابا السليق يلخ ص المبسل  ل بنط ، فن ل مل  الحق

ثنلثددن: من القددلان مذا اددنن ممددلمً    دد  المحكددأ   الملمددنب، افلقددل الدد  الل ددأ بسليددق اللددن ي ت   
ملد  سل دأ ذلد . له سح دال   دو  اثادل  مدل   دأ ال غدو  النحدو سل،اق بلضان     بل ر  افلقل 

                                                 

 .3سو   الن نء: اآلالو (1)
 .102سو   آة  ملان:اآلالو (2)
 .189سو   البقل : اآلالو (3)
 .37سو   اللوبو: اآلالو (4)
 .2/281مننال الللفنن ل ي بنهي:(5)
 اد.1354ر مسبلو الانس الح بير م لر 190اد:606لسنس اللقهللالس: لمحمهلل بل  مل اللا هر ت (6)
 .142سو   آة  ملان: اآلالو (7)
 .2/34لسنس اللقهللالسر  اإلسقنن في   و  القلآن ل  اوطي: (8)
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 الملنهي  البانن  لصوة الفق،ر  لو لأ الكل األمل ابل  لأ الحلج مل  سح ال ابه الل دو  الكثادل ر 
 .(1) انن إليلاال الملمنب، ابه الفوائهلل الكثال 

فاد، ملد  االسدللنهو بدهللالئل   ابلن: من القلان مذا انن مملمً      المحكأ   الملمدنب، افلقدل الندنظل
اللقل  االسلكثن  مل سنئل الل و ر  رانئب يلخ ص  ل ظ مو اللق اهلل  ي ل مل  ضانء اإلسدلهللالة 

  الحيو. لمن لو انن محكمًن لأ الفلقل مل  اللم  .
خنم ن: من القلان مململ     ال و  الخواص   اللوا  سنبداا فدي لنثدل األمدو   دل مال اه الحقدنئق 

حضددو. فمددل سددمع مددل اللددوا  فددي ل ة األمددل مثبددنت مو،ددوال لدداس بي ددأ  ال ملحاددي  ال اللق اددو الم
ممن  ملا، ظل من ابا  هلل  مح  فوبع في الللسالر فكنن األصق لن الخنطبوا بنلفنظ الالو     

 .(2)بل  من يننسب من سخا وه   سواموهر  يكون مخ وطًن بمن يهللة     الحق ال ليق
بون بدد، فددي ل ة األمدل الكددون مددل بدنا الملمددنبانت  الق ددأ الثددنهي: فنلق دأ األ ة:  اددو الددبه الخدنط

.  هضداف ملدد  مدن سددبق اد   اإلمددن  (3) ادو الددبه الكمدف لاددأ فدي آخددل األمدل اددو مدل المحكمددنت
 لفنئهللس،: (4)محمهلل  بهلله

ل اًل: من هللا اهددية الملمددنب، لامددلحل ب وبنددن فددي الل ددهلليق بدد،ر فنهدد، لددو اددنن اددل مددن   ال فددي الكلددنا 
 اضددحًن ال شددباو فادد،  نددهلل ارددهلل مددل األذااددنء   ال الب ددهللاءر لمددن اددنن فددي اإلالمددنن شدديء مددل  ملقددوالً 

 .(5)ملن  الخضوع ألمل هللار   الل  اأ للس ،
ثنهاددن: ،لددل هللا الملمددنب، فددي القددلان رددنفيًا للقددل المددامل ملدد  الن ددل اددي ال الضددلف فامددوت. فددنن 

شديء   د  اإله دننر فدإذا لدأ اليدهلل فاد، ميدناًل ال ال الي ي ،دهللًا ال  مدل ل لقدل فاد،ر   الدهلليل ا دي 
الموت فا،ر  إذا منت فاد، ال الكدون رادن بغادله. فنللقدل شديء  اردهلل مذا بدوه فدي شديء بدوه فدي ادل 

ۆۈ  ۈشيءر  إذا ضلف في شيء ضلف في ادل شديءر  لدبل  بدل سلدنل : 
.  لدأ (6)

القددل ) اللاسددخون فددي الددهلليل( ألن الل ددأ ل ددأ  اشددملر فمددل  رملدد، سلددنل  من ،لددل فددي الددهلليل ميددناًل 
لبحدده اللقددل بمدددن ل الع فادد، مددل الملمدددنب،ر فاددو يبحدده ل اًل فدددي سمااددي الملمددنب، مدددل  اددلهر  ذلددد  

لد  فامد، ال ل ي  البحه في األاللو الكوهاو  البلااال اللق او  طدلق الخسدنا   ،دوه الهللاللدو لا دل م
                                                 

 الم هلل ان هف امن .(1)
 .2/43اإلسقنن في   و  القلان ل  اوطي: (2)
 .191لسنس اللقهللالس ل لا ه:(3)
  مدنء اإلصدد   فدي الل ددل ادو محمدهلل بددل  بدهلله بدل ر ددالر األسدلنذ   اإلمددن ر مفلدي الدهللالن  الم ددليور  مدل (4)

ر طبلددو م ددلر 1677اددد. ين ددل: مليددأ المسبو ددنت الللباددو لاوسددف الاددنس سددلااس:1323الحددهلليهر سددوف  سددنو 
  .1928ل نو
 اد.1324ر مسبلو المنن ر م لر 3/171سف ال القلان الحكاأ الم م  )سف ال المنن ( ل ماخ محمهلل  بهلله:(5)
 .7سو   آة  ملان: اآلالو (6)
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ملدد  سن ي دد،.  اددبا الو،دد، ال الددنسي مال   دد  بددوة مددل  سددف ) اللاسددخون(   دد  لفددظ الي لددور  يالددهلله 
 .(1) لاكل ابل 

: من األهبانء بلثوا ال  ،ماع األصننا مل  نمو الننس   خنصلاأر سواء انهأ بلثلاأ ثنلثنً 
نبانن محمهلل ص   هللا   ا، ألبواماأ خنصو انألهبانء ال نبقال   ااأ ال   ر ل  ليماع البمل ا

 س أ. فإذا انهأ الهلل و  ال  الهلليل مو،او ال  اللنلأ  الينالر  الباي  الب اهللر  الملل   الخنال ر  انن 
مل الملنهي من الالمكل الللبال  ن، بلبن   سكمف  ل رقاقل،ر  سمل  انا، بحاه الفام، ال 

ي اللنلاو  الحكأ الهللباقو من الفام، مخنطب  نماًن انن ل  خنصاًنر لال الكون في ذل  مل الملنه
الخنصو  لو بسلق الكننالو  اللللي ر  ياثل اللنمو بلفوي  األمل ال  هللا سلنل   الوبوا  نهلل رهلل 

 . (2)المحكأر فاكون لكل ه اب،     بهلل  اسللهللااله
 املبحث الثاني

 موقف العلماء و بيان اختالفهم يف تفسري 
 )وما يعلم تأويله إال اهلل(

 األول املطلب
 موقف العلماء من املتشابه

من الددبه يلددنبع لبددواة الل مددنء فددي اددبا األمددل سددايهلل آ اءاددأ ملبنينددو ر  لكددل مددناأ  ،اددو ه ددل فددي 
 ذل ر  فامن بنسي  لذ لان:

 :(3)بنة اإلمن  الي امي
                                                 

 .3/170نن  لمحمهلل  بهلله: سف ال الم(1)
 .3/171سف ال المنن ر لمحمهلل  بهلله (2)
الي امدي الم دله المولدهلل  الوفدن ر لصد ، مدل األسدلاهر  لبو  بدهلل هللا لبهلل  الهللي او محمهلل بل بانال  بل  بهلل هللا (3)

ادد(ر  لقدب بنلي امدي ه دبو ملد  الدي ا   745 او ينل ب مل  مباب اإلمن  محمهلل بل مال يس المنفلي.  لدهلل سدنو)
ألهد، سل ددأ صدنلو الددي ا  فدي صددغلهر سل دأ   ددأ المنسدق  النحددو  ال دلا   الب  ددو    دأ الكدد     الادن   دد  يددهلل 

  دددله  مدددناأ: المددداخ ،مدددنة الدددهلليل األسدددنوهر  المددداخ سدددلاا الدددهلليل الب قاندددي   الامدددنر لددد، مدددل نثادددل مدددل   مدددنء 
 اد(.754الل نهاف الكثال بحاه سمي بنلم نف لكثل  مالفنس،ر سوفي في القنال  سنو)

ين ل سل،مل، في: البحل المحا, في لصوة الفق،ر لبهلل  الهلليل محمهلل بل بانال  بل  بهللهللا المنفلي 
 . 1988اد د1409ر طبلو   ا   األ بنا ل ما ن اإلس ماور الكويأر 1ر  1/807اد(: 794د745الي امي)

 طبقنت المنفلاور ألبي بكل بل ارمهلل بل محمهلل بل  مل بل بنضي شلبور سحقاق: ال.الحنفظ  بهلل الل اأ 
لمنال ادر  شب ات الباب في لخبن  مل ذاب ر البل ال1407ر  نلأ الكلبر بال ت د لبنننر1ر  3/167خنن:

ر الا  ابل اثالر الممقر 1ر  6/335 بهللالحي بل ارمهلل بل محمهلل الحنب ير سحقاق:  بهللالقنال  األ ها  ر 
ادر  الهلل   الكنمنو في ل انن المنئو الثنمنور ل حنفظ شانا الهلليل لبي الفضل ارمهلل بل   ي بل محمهلل 1406

الملن ا اللثمنهاور راهلل  آبنال د ر طبلو مي س الائل  2ر  4/17الل ق هير سحقاق: محمهلل  بهللالملاهلل ضنن: 
 ر  النيو  الياال  في م وه م ل  القنال ر ليمنة الهلليل لبي المحنسل يوسف بل ثغله  1972اد د1392الانهللر 
 ر طبلو   ا   الثقنفو  اإل شنال القومير م ل.12/134األسنبكي:
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 اخل ف الننس في اآلالنت الملمنباو     ث ث فلق:
فاانر بدل سيدله   د  ظنالادن  ال هدا ة شدائن منادنر  ادبا  (1)مرهللاان: اه، ال مهللخل ل لن يل

ر فمددناأ مددل شددب، فددي الددبات بن لقددنال الاددهلل   القددهلل    الو،دد،ر فوبلددوا فددي (2)القددوة ل ممددباو
 اللي اأ ال ليق   مخنلفو له اللنيي، المس ق.

 مناأ مل شب، في ال فنت اإثبنت الياو   االسلواء  الني ة  ال وت  الحدلا  لمثدنة 
ة بدددولاأ ملددد  اللي ددداأر  ذلددد  سم دددكن بنللف دددال الحلفدددي ل الدددنت الموامدددو ل لمدددبا، ذلددد  فددد 
 .(3) اللي اأ

: )م  دددأ لن  مدددو  المحدددهللثال رم دددوا (4)بدددنة ابدددل اليدددو ه الحنب ي) ادددو مدددل هفدددن  اللمدددبا،(
ظدددنال مدددن سل دددق مدددل صدددفنت البدددن ه سدددبحنه،   ددد  مقلضددد  الحدددسر فمدددباوار ألهادددأ لدددأ 

 .(5)الملمنب،     مقلض  الحكأ( الخنلسوا الفقانء فاللفوا رمل
 

                                                 

قلدلن بد،ر ين دل: محنسدل اللن يددل: اللن يدل: ادو ردلا ال فدظ  دل الملند  الدلا،ق الدد  الملند  المل،دو  لدهلللال ال (1)
 ر الا  الفكلربال ت.3/763لمحمهلل ،منة الهلليل القنسمي:

اد( المف دلر  فلبدو 150الممباو:  اأ ،من و مل لال الحهلليه الحمويو  المالو  مناأ مقنسل بل س امنن)ت: (2)
بدنلوا: من ملبدوالاأ   د  ادد(ر  ال دبيل رلصدوا   د  اللمدبا،    255الكلاماو لسبنع ابل ادلا  ال ي دلنهي      )ت 

صددو   ذات ل ضددنء   ابلددنذر  ييددو    ادد، االهلقددنة  النددي ة  ال ددلوال   اددل ذلدد . ين ددل: الم ددل  النحددلر البددي 
ر الا  المللفدور 2ر  1/105ادد(ر سحقادق: محمدهلل سداهلل اا هدي:  548الفلق محمهلل  بهللالكليأ ارمهلل المالسلنهي)ت 

ر 200دد198  اللقنئهلل اإلسد ماور ل دهللالو   لفدنن  بهللالحمادهلل:  .  ين ل: ال اسنت في الفلق 1975بال ت د لبنننر 
 اد.1387ر 1مسبلو اإل شنالر بغهللاالر  

ر الا  الق ددأر باددل تر 5ر  464د  463مقهللمددو ابددل خ ددهلل نر للبددهللاللرمل بددل محمددهلل بددل خ ددهلل ن الحضددلمي:  (3)
رمل الدددددهلل  ه:  ر  لصدددددوة الدددددهلليل اإلسددددد مير ل دددددهللالو   شدددددهلله محمدددددهلل   ادددددننر  الدددددهللالو  بحسدددددنن  بدددددهللالل 1984
  .1990ر مسبلو الا  الحكمور بغهللاالر 4ر  127د126

بل رمناله بل اليو ه  بل  بهلل هللا بل   ي بل محمهلل بل   ي بل  باهلل هللا لاو لبو الفلا  بهلل اللرم (4)
الحنب ير  لهلل سنو خم منئو ل  بب انر  انن  ا  ًن ملفننًنر ال س الل أ     يهلل اثال مل الل منءر  ل، مل 

الكثال    الماال  في لهواع الل أ مل اللف ال  الحهلليه  الفق،  الياهلل  الو ظ  األخبن   اللن يخ  السب  الل نهاف
اد. ين ل 597  ال ذل ر راه سئل  ل  هللال س نهاف، فقنة:  ينال      ث ثمنئو  ل بلال م نفنر سوف  سنو 

ن في لسنمي الكلب  الفنونر ر  امف ال نو 331د4/329سل،مل، في: شب ات الباب البل اللمنال الحنب ي:
اد 1413ر الا  الكلب الل ماور بال ت د لبنننر 1/915نلقمساني الل مي الحنفي: الم سف  بل  بهلل ال 

  .1992د

 ر المسبلو المناليو. 2ر  113اد(: 597بل   ي بل اليو ه)ت لس باس مب اسر ألبي الفلا  بهلل اللرم (5)
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الثنهي: لن لان سن يً    لكندن هم د   ند، مدع سنييد، ا لقنالهدن  دل المدبو  الللسادل  هقدوة: ال الل مد، 

ر فادددداالء آمنددددوا باددددبه ال ددددفنت  ل،ل اددددن   دددد  ظنالاددددنر  لددددأ (2)ر  اددددو مددددباب ال دددد ف)(1)مال هللا
للنييدد، لوضددو  الالللاددنر  اثلساددنر    ماددأ يلللضددوا لملنناددن ببحدده   ال سن يددلر مددع سغ اددباأ لاللددو ا

بنسددلحنلو اللمددبا،. لددبا بددنة اثاددل مددناأ )لبلؤ اددن امددن ،ددنءت(. له: آمنددوا بنهاددن مددل  نددهلل هللار  ال 
 .(3)سلللضوا للن ي ان  ال للف الان
الددلرمل   دد  اللددلم اسددلوى ) رمدد، هللا(:(4)فقددهلل ف ددل األمددن  منلدد  بددل لهددس

)اسددلواء : بقولدد، (5)
 .(6)المنن ب،  ا،بر  الكافاو مياولور  ال ااة  نان بهلل و(مل و ر   اإل

: )من ال هلل  األ ة مهمن صن  مل  الفضا و الكنم و  اللقدوى بنسدللمنة (7)  في ذل  القوة ابل  شهلل
 .(8)ابه األبن يل ال ن سن ي ت فاان(

 .(10)ر  ابا من ذاب ملا، الملليلو(9)الثنله: لهان ما لور  ل لوان     من ي اق ب،
                                                 

ر الا  الفكلر 1ر  2/78الي امير سحقاق: محمهلل لبو الفضل مبلاااأ:   بهلل هللاالبلانن في   و  القلانر لمحمهلل بل  (1)
 بال ت.

 26ال  ف: اأ ال حنبو   اللنبلون. ين ل: لصوة الهلليل اإلس مي ل هللالو   شهلله   انن: (2)

 .463مقهللمو ابل خ هلل ن:  (3)
ممددن  لاددل المهللينددور  ارددهلل األئمددو  اددو  بددهللهللا منلدد  بددل اهددس بددل منلدد  بددل لبددي  ددنمل اللمامددي األصددبحي الحماددلهر (4)

األ بلددددو  نددددهلل لاددددل ال ددددنور للددددف النبدددد، الضددددخأ )الموطددددن( فددددي الحددددهلليه  الفقدددد، خدددد ة ل بلددددال سددددنو. سددددوف  بنلمهللينددددو 
ادددددد د 385ادددددد(. ين دددددل سل،ملددددد، فدددددي: لسدددددمنء اللدددددنبلال: لل دددددي بدددددل  مدددددل البغدددددهللااله الدددددهلل  القسندددددي )ت 179سدددددنو)
 .   فانت األ انن  إهبنء لبننء اليمننر ألبي اللبدنس ارمدهلل 1965د د ا1384ر الا  الملن ار القنال ر 1/354اد(:995

 اد.1367ر مسبلو ال لنال ر م لر 1/555اد(ر سحقاق: مر نن  بنس:681بل محمهلل الملل ا بنبل خ كنن)ت 

 .5سو   ط،: اآلالو  (5)
 .191ال اسنت في الفلق  اللقنئهلل اإلس ماور ل هللالو   لفنن  بهلل الحماهلل: (6)
او لبو الولاهلل محمدهلل بدل ارمدهلل بدل محمدهلل ارمدهلل بدل  شدهلل القلطبدي األههللل دي المدنلكي المداال بدنبل  شدهلل الحفادهللر  لدهلل  (7)

اد ر فاو بنضي اليمن و بقلطبو  مفلاانر  ال س المنسق  الف  فو    دأ الكد    ال غدو   الادن   د  يدهلل اثادل  520سنو 
سلاا   الامن.  ل، س نهاف اثادل   ممداو   لامادن: سانفدأ مل الل منءر    ى  ل لبي   ي الغ نهير  لبي مل ان بل 

اد. ين ل: اللبل في خبل مل  بلر لممس الهلليل محمدهلل بدل ارمدهلل بدل  ثمدنن 595اللانفأر  بهللاالو الميلاهللر سوف  سنو 
  .1984ر مسبلو ركومو الكويأر الكويأر 2ر  4/47البابير سحقاق: ال.ص   الهلليل المنيهلل: 

ر الا  الملدن ار 65ادد(: 595ل الحكمدو   المدليلو مدل االس دنةر ألبدي الولادهلل ابدل  شدهلل )ت ف ل المقنة فامدن بدا (8)
 م ل.

 .2/78البلانن في   و  القلان ل ي امي:  (9)
الملليلددو: فلبددو مسدد ماو انهددأ طددليقلاأ فددي مللفددو اللقنئددهلل  إثبنساددن  الددهللفنع  ناددن  ق اددو خنل ددور   انهددأ ثقددلاأ  (10)

مال ارللاماأ أل امل الملعر فكل م نلو مل م نئ اأ الللضدوهان   د  اللقدل فمدن بب د، لبدل هر  بنللقل   مهلل انس، ال الحهللان
د  80 من لأ القب ، ل لوهر  انن ظاو  ابه الفلبو في بهللاالو القلن الثنهي ل ايل ر  مل ل ائل  ،نالسادن:  اصدل بدل  سدنء )

 .27ن الهلل  ه: اد(ر لصوة الهلليل اإلس مي ل هللالو   شهلله   انن   الهللالو  بحسن 131
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 لشددن ل ر  فددي ذلدد   (1)  اخددب بدد، مددع سلددهللال ت طفافددو  نمددو الم دد مال مددل شددالو  سددنو: منسليهللالددو
القوة اإلمن  اللا ه: )،ماع فلق اإلس   مقل ن بنه، ال بهلل مل اللن يل في بلد  ظدواال القدلآن   

 .(2)األخبن (
 ال سدبال ل قضدنء   ذل  أله، ثبأ  نهللاأ بنلهلللال اللق دي لن هللا سلدنل  منديه  دل الي دماو  اليادور

 .(3)    اللمبا، مال مذا ل لأ ال فنت الخبليو الوا ال  بنلن وص
   لكل فلبو مل س   الفلق ريو فامن ذابوا:

.  ريو ال  ف: مهادأ (4)فباب الممباو مل  لن اللن يل ظلر  ال ال ق ال ل في صفنت هللا سلنل 
مدب، شدائًن مدل المخ وبدنتر  ال المدب،  لفوا بمقلضد  اللقدل لن هللا سلدنل  لداس امث د، شديءر  فد  ال

شائًن منانر مال لن ال هللا ملن  ال فظ الوا ال في اآلالنت الملمنباور  ل نن مك فدال بمللفدو سف دال 
ابه اآلالنت   سن ي انر بل اللك اف بدهلل   ال بنال لقدنال بنهد، ال شدلي  لد،   لداس امث د، شديءر  ذلد  

 .(5)بهلل لثبلننه القاننً 
سددبحنه،  سلددنل  مندديه  ددل الياددو  الي ددماور فو،ددب   انددن لن هضددع لاددبه  لمددن ريددو الملددن لال اهدد،

. فقدهلل بدنة (6)األلفنظ الوا ال  في القلان   اإلخبن  محمً  صحاحًن لئ  ال ال ذلد  سدببًن ل سلدل فاد،
بدل  بدهلل  ل.  بدنة المداخ  يالدهللي(7)اإلمن  اللا ه:)من الم ال مل  اللن يل لمل البهلل من، لكل  نبل(

قددو اللن يددل بمددلطانر لبلباددن ملدد  الحددق(ر  يلنددي بمددلطان: لن الكددون   دد  مقلضددد  ال دد  : )طلي
 .(8)ل نن الللا

 
                                                                                                                                            

 

ادد(ر 333المنسليهللالو: ه بو مل  لبي من و  محمهلل بدل محمدهلل بدل محمدوال المنسليدهلله ال دملبنهلله األه دن ه )ت (1)
ادددد(ر  صدددنربا،: لبدددي يوسدددف اللقدددوا بدددل مبدددلاااأ 150 ادددأ طنئفدددو الفقادددنء األرندددنا مق دددهلل  اإلمدددن  لبدددي رنافدددو )

 .52د51ي ل هللالو   شهلله الل انن  الهللالو  الهلل  ه:الحضلمير نمحمهلل بل الح ل المابنهي. لصوة الهلليل اإلس م
ر مسبلددو محمددهلل   ددي صددباق  ل الالهر 79اددد(: 606لسددنس اللقددهللالس فددي   ددأ الكدد  ر لفخددل الددهلليل الددلا ه )ت  (2)

 م ل.
 .203:هللال اسنت في الفلق  اللقنئهلل اإلس ماور ل هللالو   لفنن  بهلل الحما (3)
ر مسبلدددو محمدددهلل   دددي صدددباق  ل الالهر 2ر  297سدددن يخ الفدددلق اإلسددد ماور ل دددهللالو    دددي م دددسف  الغلابدددي:  (4)

  .1985م لر 
 .1/92الم ل   النحلر ل مالسلنهي:  (5)
 .82لسنس اللقهللالس ل لا ه:  (6)
 الم هلل  هف ،. (7)
 اد(ر مسبلو ال لنال ر م ل.861الم نيل ر ل كمنة بل الامن  )ت (8)
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 املطلب الثاني 
 بيان اختالف العلماء يف تفسري

 )وما يعلم تأويله إال اهلل و الراسخون يف العلم(
في ببل الهللخوة في ابا الموضوع البهلل مل بانن ملن  اللسوخ في ال غور  لبواة لال الللباو 

 اآلالو الخنصو بنلموضوع.
: اللسوخ: الثبوت في الميء  ال ثنبأ  اسخر  لص ، في األ،لا  لن يلسخ (1)بنة القلطبي

. بنة (2)اليبل  الميل في األ ذر  يقنة  سخ اإلالمنن في ب ب ف نر يلسخ  سوخنً 
 المن ل:

 .(3)سدان لن سغادلال داد   لبدأ آيدن.....             لددقهلل  سخأ فدي ال دهلل  مندي مدوال  
  ابا ملن  اللسوخ في ال غو.

 من الل أ سن ي ، مال هللا  اللاسخون في الل أ لمن ا   لال الللباو في بول، سلنل :
(4). 

:} في بلاء  ُلبي:) من الل أ سن ي ، اال هللا  يقوة اللاسخون(ر وبلهلل ذال اآلال (5)فقهلل بنة الفلاء
سن ي ، مال  نهلل هللا  اللاسخون في الل أ القولون...(.مال من  في بلاء   بهللهللا بل م لوال: )من 

 .(6)القلاء  اللي ا،مع   اان س ف األمو  خ فان اي المكلوبو في الم نرف{
 اللاسخون في الل أ  لمن لال الل أ فقهلل اخل فوا في بول، سلنل  

(7) . 
 ددل اددبه الم ددنلو  (1)المدوانهي ه دلًا لكثددل  األبددواة فدي اددبه الم ددنلو   سمددلبانر فقدهلل اخلددلت سقليددل 

 لكوه، مو،يًا  شنمً  لان.

                                                 

بل ارمهلل بل  بهلله األه ن ه القلطبير مل ابن    منء المنلكاور صنرب اللف ال المماو ر سوف  سنو  او محمهلل (1)
ر الا  الفكلر 1ر  307اد(ر 708اد. ين ل: الهلليبنا المبابر البل فلرون ارمهلل بل مبلاااأ الغلهنطي )ت 761

 اد.1351بال تر 
اد د 1408ر الا  الكلب الل ماور بال ت د لبنننر 1 ر 3/14الينمع ألركن  القلآنر لمحمهلل بل ارمهلل القلطبي:  (2)

1988.  
الم هلل  هف ،ر  فلق القهلليل الينمع بال فني الل االو   الهلل االو مل   أ اللف الر لمحمهلل بل   ي بل محمهلل  (3)

 ر الا  الفكلر بال ت.1/316الموانهي: 
 .7سو   آة  ملان: اآلالو  (4)
ادد. 207ممدن  الللبادو  ا  دأ الندنس بدنلنحو  القدلاءات فدي  منهد،. سدوف  سدنو او الحا  بل  يدنال بدل  بدهللهللا الدهللي مير  (5)

 ر الا  ال لنال ر القنال .1/126ين ل: بغاو الهلل ن  في طبقنت ال غويال  النحن ر للبهلل اللرمل بل لبي بكل ال اوطير 
ر مسبلددو 1ر  28هي: فددلق القددهلليل اليددنمع بددال   مددي الل االددو   الهلل االددو مددل   ددأ الددنفسر لمحمددهلل بددل   ددي المددوان (6)

 اد.1349م سف  البنبي الح بي  ل الالهر القنال ر 
 .7سو   آة  ملان: اآلالو  (7)
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فبال الموانهي اخل ا الل منء في ابه اآلالو: ال ادو اد   مقسدوع  مدن بب د،ر ل  ملسدوا   د  
 من بب ،؟ فلكون الوا  ل يمعر

بدوة ابدل .  ادبا مال هللا :  ا، لنثل الل منء اه، مقسوع  من بب ،ر  إن الك   سأ  نهلل بولد، سلدنل  البه 
 مددل  ابددل  بددنس   نئمددو   ددل   بددل اليباددل   مددل بددل  بددهلل اللييددي  لبددي المددلثنء   اددلاأر  اددو 
مباب الك نئي  الفلاء  األخف   لبي  باهلل ر  ركنه ابل ،ليل  ل منل   اخلن هر  ركنه الخسنبي 

 .(2) ل ابل م لوال  ُلبي بل الب
لهادأ الل موهد،ر  اردلج لد، بلد  لادل    ه  ل ميناهلل اه،  سف اللاسخال     مدن بب د،ر     دأ 
)آمنددن بدد،(ر  بددنلوا ان موضددع )القولددون(  :ال غددو فقددنلوا: ملنددنه  اللاسددخون فددي الل ددأ الل موهدد، بددنئ ال

 ه ب     الحنة.
  نمو لال ال غو ينكل ه،   ال لبلهلل ه، الن الللا ال سضمل الفلل  المفلوة ملًنر  ال سبال رناًلر 

ال فلل لأ الكل رناًلر  لو ،ن  ذل  لين  لن القنة:  بهللهللا  انبدًنر مال مع ظاو  الفللر فإذا لأ ال 
اللني لببل  بهللهللا  انبًنر  إهمن اليو  ذلد  مدع ذادل الفلدل اقولد،:  بدهللهللا يدلك أ ال د ق بدال الندنسر 

 ف ق لن الكون )ال  ق( رناًل انن.
اددهلل.  لالضددًن فقددوة  نمددو لاددل الل ددأ مددع بددوة مددبااب النحددويال فددي اددبه الم ددنلو ل لدد  مددل بددوة مين

بلدهلل ذلد  يثبلد، لغادله لالضدًنر  فنه، ال اليو  لن ينفدي هللا سدبحنه، شدائًن  دل الخ دق  يثبلد، لنف د،ر ثدأ
 فاكون ل، في ذل  شلي  في الل أ.

 .(3)ل لسفر لأ الكل اننل  ملنًن لقول،: )نل  نهلل  بنن(  اللاسخون  لو انن الوا  في بول، 
فدد  خدد ا بددال الل مددنء فددي المق ددوال بنلملمددنب، فددي  و  اددبا صددفوت مددن بنلدد، الل مددنء فددي الم ددنل

،مادع مدن   ال فدي القدلان الكددليأ. مذ لن مند، مدن ال الل دأ البلدو اددنمل الدل    ال دن و ممدن اسددلنثل هللا 
 .(4)بل م،ر  ابا ال يللنط    م، ارهلل

له في    ابل  فواسق ال و  فإهان  ال ملضحو الملن   ال ظنال  الهللاللو مال بنلن بو مل  لهف انر
ذاسانر أله، ال يهلل ه مل الل أ لغو الللا ل  الللا  لا الملع من ملن  الأر رأر طسر   الادنر 
 .(5)أله، ال اليهلل بانهان في شيء مل ا   الللار  ال مل ا   الملع. فاي  ال ملضحو الملن 

                                                                                                                                            

اددد. 1250اددو محمددهلل بددل   ددي المددوانهير فقادد،   مف ددل  هحددوهر مددل ممددناال   مددنء لاددل الددامل. سددوف  سددنو (1)
 .1160مليأ المسبو نت الللباو لاوسف سلااس:

 . 1/285فلق القهلليل ل موانهي:  (2)

 الم هلل  هف ، . (3)

 لع صدر نفسه . (4)

 1/287لع صدر نفسه :  (5)
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  من، من الل أ  ابه بهلل اخل ف لال الل أ فاان     بولال:
ملمنب، ممن اسلنثل هللا بل م،ر  بهلل ذالهن ريياأ فامن مض   هضداف ملد  األ ة:  اأ القنئ ون بنن ال

اهدد، بددنة: مددل ليددل  (1)ذلدد  بلدد  مددن   ال مددل لبددواة الل مددنء فددي ذلدد . بددهلل   ه  ددل  باددهلل  ال دد امنهي
 .(2)الل مون سن ي ،؟  إهمن اهلا    أ اللاسخال مل  لن بنلوا: )آمنن ب، ال مل  نهلل  بنن(

لالل دأ سن ي د، اللاسدخون فدي الل دأ؟    مدن الل دأ سن ي د، مال هللابولد، سلدنل :  دل  (3) سدئل اإلمدن  منلد 
بنة: الر مهمن ملن  ذل  من بنة:   من الل أ سن ي ، اللاسخون في الل أر ثأ لخبل فقنة:  اللاسخون في 

 .(4)الل أ القولون: )آمنن ب، ال مل  نهلل  بنن(   لاس الل مون سن ي ،
آه القددددلآن مددددن  ددددلا الل مددددنء   سن ي دددد،   فامددددوا ملنددددنه   سف ددددالهر : المحكددددأ مددددل (5)  بددددنة السبددددله 

 الملمددنب، مددن لددأ الكددل ألرددهلل ملدد    مدد، سددبال ممددن اسددلنثل هللا بل مدد، ال ن خ قدد،ر  اللاسددخون فددي الل ددأ 
 .(6)القولون: )آمنن ب، ال مل  نهلل  بنن(

 اخلامتة
بفو سنمل  اسلبان  لمن رقق، ادبا البحده مدل مقنصدهللر  مدن بلهلل لن اهلااأ مل النبو ابا البحه بلون هللا سلنل ر البهلل لنن مل   

 بإالين : سوص أ ملا، مل هلنئجر فنبوة
 سنن لأ في بحثي الملواضع ابا ملن  الملمنب،  نهلل لال ال غو   نهلل لال اإلصس  . .1

فمن، من يل،دع خفدنؤه ملد  ال فدظر من منمن   أ الملمنب، م،مناًل او خفنء ملاال المن ع مل ا م،ر  .2
  لكل سق اأ. من يل،ع خفنؤه مل  الملن ر  من، من يل،ع خفنؤه مل  ال فظ  الملن  من، 

 فاو السليق الموصل مل  الحق. ذال المحققون مل الل منء لن ل ملمنب، فوائهلل اثال  .3

من السليق ال  اأ في ركأ الملمنب، او الل  اأ ب،ر   هلل  القسدع بمدلاالهر  السدامن ممدن لسدلنثل هللا  .4
 ، اقان  ال ن و  خل ا الهلل،نة  الحل ا المقسلو في ل ائل ال و .، أ بهلل س، بل م

من الحكمو مل الملمنب، اي الهلل و  ال  اللفكل  الن دل  اللب دل   البحده مدل ل،دل الوصدوة الد   .5
 المللفو ألن اليننن هانهن  ل اللق اهلل األ م  امن لن موص و البحه الكون ل ،  في األ،ل.

الحلمل اللن يل لمن الملمنب، فاو من لرلمل ل ،اًن  ال ال لقل بنف ، من المحكأ من  ضع ملننه  ال  .6
 .مال بلاله مل   اله  يامل ب،  ال اللمل ب،

 والحمدهلل رب العالمين

                                                 

او  باهلل  بل  مل  ال  منهير انن فقاان  مل ابن  اللنبلال راه اخب الل أ  ل اثال مل ال حنبو. سوف  سنو  (1)
 .1/78اد. ين ل: شب ات الباب البل اللمنال الحنب ي:72

 .7سو   آة  ملان: اآلالو (2)
 ل، في البحه.بهلل سبقأ سل،م (3)
الا  ر 2ر سحقاق: ر ال القوس ي رلحن ث بل لسهلل بل  بهلل هللا المحنسبيا بهلل هللا  يبألاأ القلآن  ملنها،ر ف (4)

 اد.1398 –الكنهللهربال ت 
ادد. ين دل: شدب ات الدباب البدل 310 او محمهلل بل ،ليدل السبدلهر ادنن ممدن   ميلادهلل  مف دل  مدا خ. سدوف  سدنو  (5)

 .2/260 منال: 
 لع صدر نفسه . (6)
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 املصــادر واملــراجع
 القلآن الكليأ

 –ال اوطير الا  الكلب الل ماور بال ت  لاإلسقنن في   و  القلآن لي ة الهلليل  بهلل اللرم .1
  .1987لبنننر 
ادد(ر مسبلدو محمدهلل   دي صدباق 606لسنس اللقهللالس في   دأ الكد  ر لفخدل الدهلليل الدلا ه )ت  .2

  ل الالهر م ل.
 .اد1354ادر مسبلو الانس الح بير م لر 606: لمحمهلل بل  مل اللا هر ت اللقهللالس لسنس .3
ادد(ر الا  الملدن ار 995ادد د 385لسمنء اللنبلال: لل ي بل  مدل البغدهللااله الدهلل  القسندي )ت  .4

  . 1965اد د 1384ر القنال 
لصوة الهلليل اإلس مير ل دهللالو   شدهلله محمدهلل   ادننر  الدهللالو  بحسدنن  بدهللاللرمل الدهلل  هر  .5
  .1990ر مسبلو الا  الحكمور بغهللاالر 4 
اد(ر 794د745البحل المحا, في لصوة الفق،ر لبهلل  الهلليل محمهلل بل بانال  بل  بهللهللا المنفلي الي امي) .6

 . 1988اد د1409اإلس ماور الكويأر طبلو   ا   األ بنا ل ما ن 
الي امددير سحقاددق: محمددهلل لبددو الفضددل مبددلاااأر  البلاددنن فددي   ددو  القددلانر لمحمددهلل بددل  بددهلل هللا .7
 ر الا  الفكلر بال ت.1 

بغاددو الددهلل ن  فددي طبقددنت ال غددويال  النحددن ر للبددهللاللرمل بددل ابددي بكددل ال دداوطير الا  ال ددلنال ر  .8
 القنال .
ر مسبلدددو محمدددهلل   دددي صدددباق 2الو    دددي م ددسف  الغلابدددير  سددن يخ الفدددلق اإلسددد ماور ل دددهلل .9

  .1985 ل الالهر م لر 
ر الا  الكلدنا 1الللليفنتر لل ي بدل محمدهلل بدل   دي اليل،دنهير سحقادق مبدلاااأ األهبدن هر   .10

 اد.1405الللبير بال ت د لبنننر 
 .د لبنننسف ال البغوهر لإلمن  البغوهر سحقاق: خنلهلل  بهللاللرمل الل ر الا  المللفور بال ت  .11
 سف ال الباضن هر لإلمن  الباضن هر الا  الفكلر بال ت د لبننن. .12

سف ددال القددلان الحكدداأ الم ددم  )سف ددال المنددن ( ل مدداخ محمددهلل  بددهللهر مسبلددو المنددن ر م ددلر  .13
 اد.1324

اللف ددددال الكباددددل الم ددددم  بمفددددنساق الغاددددبر لفخددددل الددددهلليل محمددددهلل بددددل  مددددل اللمامددددي الددددلا ه  .14
  .2000اد د  1421الل ماور بال ت _لبنننر ر الا  الكلب 1المنفلير  

 ر المسبلو المناليو. 2اد(ر  597بل   ي بل اليو ه)ت لس باس مب اسر ألبي الفلا  بهلل اللرم .15
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،نمع البادنن  دل سن يدل آه القدلان الممداو  بلف دال السبدلهر ألبدي ،لفدل محمدهلل بدل ،ليدل  .16
 اد.1323اد(ر المسبلو األماليور  310السبله )ت 

ر الا  الكلب الل ماور بال ت د لبنننر 1ألركن  القلانر لمحمهلل بل ارمهلل القلطبير  الينمع  .17
  .1988اد د 1408

ال اسنت في الفلق  اللقنئدهلل اإلسد ماور ل دهللالو   لفدنن  بهللالحمادهللر مسبلدو اإل شدنالر بغدهللاالر  .18
 اد.1387ر 1 

مهلل بل   ي بل الهلل   الكنمنو في ل انن المنئو الثنمنور ل حنفظ شانا الهلليل لبي الفضل ار .19
ر طبلو مي س الائل  الملن ا 2محمهلل الل ق هير سحقاق: محمهلل  بهللالملاهلل ضننر  

  . 1972اد د1392اللثمنهاور راهلل  آبنال د الانهللر 
ر الا  الفكلر 1اد(ر  708الهلليبنا المبابر البل فلرون ارمهلل بل مبلاااأ الغلهنطي )ت  .20

 اد.1351بال تر 
 الا  الملن ا الللباور بال ت.اليينو ل ل مو اللا ب األصفانهير  .21
شب ات الباب في لخبن  مل ذاب ر البل اللمنال  بهللالحي بل ارمهلل بل محمهلل الحنب ير  .22

 اد.1406ر الا  ابل اثالر الممقر 1سحقاق:  بهللالقنال  األ ها  ر  
شل  مخل ل الملنهي ل ل مو م لوال بل  مل المماو  ب لهلل الهلليل اللفلن اهير الا   .23

 اد.1307لو يعر ميلان د سننهللار الكلالسلنهي ل نمل  ال
سحقاق: ال.الحنفظ  بهلل طبقنت المنفلاور ألبي بكل بل ارمهلل بل محمهلل بل  مل بل بنضي شلبور  .24

 اد.1407ر  نلأ الكلبر بال ت د لبنننر1الل اأ خننر  
اللبدددل فدددي خبدددل مدددل  بدددلر لمدددمس الدددهلليل محمدددهلل بدددل ارمدددهلل بدددل  ثمدددنن الدددبابير سحقادددق:  .25

  .1984سبلو ركومو الكويأر الكويأر ر م2ال.ص رنلهلليل المنيهللر  
فلق القهلليل الينمع بال   مي الل االو   الهلل االو مل   أ النفسر لمحمدهلل بدل   دي المدوانهير  .26
 اد.1349ر مسبلو م سف  البنبي الح بي  ل الالهر القنال ر 1 

فلق القهلليل الينمع بال فني الل االو   الهلل االو مل   أ اللف الر لمحمهلل بل   ي بل محمهلل  .27
 وانهير الا  الفكلر بال ت.الم

ادد(ر 595ف ل المقنة فامن بال الحكمو   المليلو مل االس نةر ألبدي الولادهلل ابدل  شدهلل)ت  .28
 الا  الملن ار م ل.

سحقاق : ر ال  رلحن ث بل لسهلل بل  بهلل هللا المحنسبيا بهلل هللا  يبألاأ القلآن  ملنها، ر ف .29
 اد.1398 –الا  الكنهللهربال ت ر 2ر القوس ي
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نلقمساني الل مي الحنفير انمف ال نون في لسنمي الكلب  الفنونر لم سف  بل  بهلل ال  .30
  .1992اد د1413الا  الكلب الل ماور بال ت د لبنننر 

ادر 711ل نن الللا لمحمهلل بل مكل  بل من و  األفليقي الم له ت  .31
 لبننن. –رالا صنال ربال ت1 
 الفكلربال ت.محنسل اللن يل: لمحمهلل ،منة الهلليل القنسمير الا   .32
مخلددن  ال ددحن  لمحمددهلل بددل لبددي بكددل بددل  بددهللالقنال  الددلا هر سحقاددق: محمددوال خددنطلر الا   .33

  .1995اد د 1415لبننن هنشل نر بال ت د لبنننر 
 اد(ر مسبلو ال لنال ر م ل861الم نيل ر ل كمنة بل الامن  )ت .34
  .1928مليأ المسبو نت الللباو لاوسف الانس سلااسر طبلو م لر ل نو .35

 . 1984ر الا  الق أر بال تر 5ابل خ هلل نر للبهللاللرمل بل محمهلل بل خ هلل ن الحضلمير   مقهللمو .36
اد(ر سحقاق: محمهلل  548الم ل  النحلر البي الفلق محمهلل  بهللالكليأ ارمهلل المالسلنهي)ت  .37

 ر الا  المللفور بال ت د لبننن.2ساهلل اا هير  
ر الا  الفكلر لبننن ر 1ر  الي بنهي أمننال الللفنن في   و  القلآن: لمحمهلل  بهلل الل ا .38

  .1996اد د 1416
النيو  الياال  في م وه م ل  القنال ر ليمنة الهلليل لبي المحنسل يوسف بل ثغله  .39

 االسنبكير طبلو   ا   الثقنفو  اإل شنال القومير م ل.
 فانت األ انن  إهبنء لبننء اليمننر ألبي اللبنس ارمهلل بل محمهلل الملل ا بدنبل خ كدنن)ت  .40

 اد.1367حقاق: مر نن  بنسر مسبلو ال لنال ر م لر اد(ر س681

 


