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 محكم القرآن ومتشابهه

 معنى المحكم والمتشابه لغة:
 المحكم لغة: 

ْمُت بمعنى َمَنْعُت ورددت.الُمْحَكم: أصله حكم، ومعناه منع. تقول العرب: َحَكْمُت وَأْحَكْمُت   وحكَّ
 م األمر: أتقنه ومنعه من الفساد.أحك وَحَكَمة اللجام: هي التي تمنع الفرس من االضطراب.

  اْحَتكم األمُر واْسَتْحَكَم: وُثَق. َأحكمُت الشيء َفاْسَتْحَكَم: صار ُمْحَكًما.

 لغة:   التشابه
َبُه والشَّ  بُه والشَّ ثُل، والَجمُع أشباه. وأشبه الشيُء الشيَء: ماثله. جاء في لسان العرب: الش ِّ بِّيُه: المِّ

بَهة:  والُمشتبهاُت من األمور: المشكالُت. والمتشابهاُت: المتماثالُت. والتشبيه: التمثيل. والشُّ
 االلتباس. وأمور ُمشَتبهة وُمَشب ِّهة: مشكلة ُيشبُِّه بعُضها بعضًا. 

 القرآن محكم ومتشابه:

   ﴿لكريم ما يدل على أنه كله محكم إذ قال سبحانه جاء في القرآن ا

      ﴾  [. 1]هود 

    ﴿وجاء فيه ما يدل على أنه كله متشابه إذ قال سبحانه: 

  ﴾  [.22]الزمر 

   ﴿وجاء فيه ما يدل على أن بعضه محكم وبعضه متشابه إذ قال سبحانه: 

         

﴾  [. 7 :عمران]آل 

ال  ،متقن متين ،معنى إحكامه كله أنه منظم رصين وال تعارض بين هذه اإلطالقات الثالثة ألن
ومعنى كونه كله متشابها أنه يشبه بعضه بعضا في إحكامه  يتطرق إليه خلل لفظي وال معنوي.

وأما أن بعضه محكم وبعضه متشابه فمعناه  وبلوغه حد اإلعجاز في ألفاظه ومعانيه. ،وحسنه
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ومنه ما خفيت داللته على هذا  ،أن من القرآن ما اتضحت داللته على مراد هللا تعالى منه
  والثاني هو المتشابه. ،المحكم فاألول هو ؛المراد الكريم

  آراء العلماء في معنى المحكم والمتشابه:
 شابه اختالفات كثيرة:يختلف العلماء في تحديد معنى المحكم والمت 

 المحكم هو الواضح الداللة الظاهر الذي ال يحتمل النسخ، أما المتشابه فهو الخفي   منها أن -1
 الذي ال يدرك معناه عقال وال نقال، وهو ما استأثر هللا تعالى بعلمه.

  .تعالى بعلمه هللا أما المتشابه فهو ما استأثر ،المحكم ما عرف المراد منهومنها أن  -2

أما المتشابه فهو ما احتمل  ،المحكم ما ال يحتمل إال وجها واحدا من التأويلومنها أن  -3
  أوجها.

أما المتشابه فهو الذي ال يستقل  ،المحكم ما استقل بنفسه ولم يحتج إلى بيانومنها أن  -4
  بل يحتاج إلى بيان. ،بنفسه
 ابه فما كانت داللته غير راجحة.أما المتش ،المحكم ما كانت داللته راجحةومنها أن  -5

 :منشـأ التشـابـه وأقـسـامـه وأمـثـلتـه
ومنه ما  ،ومنه ما يرجع خفاؤه إلى المعنى ،منه ما يرجع خفاؤه إلى اللفظ: منشأ التشابه تفصيال

 يرجع خفاؤه إلى اللفظ والمعنى معا. 

 ب: ركَّ منه مفرد ومُ  ،ما كان التشابه فيه راجعا إلى خفاء في اللفظ وحده :القـسـم األول
 والمفرد قد يكون الخفاء فيه ناشئا من جهة غرابته أو من جهة اشتراكه. 

 أو من جهة ترتيبه.  ،أو من جهة بسطه ،والمركب قد يكون الخفاء فيه ناشئا من جهة اختصاره

 ﴿ :لفظ األّب في قوله سبحانه :مثال التشابه في المفرد بسبب غرابته وندرة استعماله

﴾ [31 :عبس] بدليل قوله بعد ذلك:؛ وهو ما ترعاه البهائم ﴿  

﴾  :[.32]عبس

 ﴿لفظ اليمين في قوله سبحانه:  :بين معان عدة ومثال التشابه في المفرد بسبب اشتراكه

  ﴾ [93 :]الصافات. 
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أو ضاربا لها  ،فأقبل إبراهيم على أصنام قومه ضاربا لها باليمين من يديه ال بالشمال :أي
أو ضاربا لها بسبب اليمين التي حلفها ونوه  ،ألن اليمين أقوى الجارحتين ؛ضربا شديدا بالقوة
 :]األنبياء ﴾      ﴿بها القرآن إذ قال: 

 .ولفظ اليمين مشترك بينها ؛كل ذلك جائز؛ [57
     ﴿ب بسبب اختصاره قوله تعالى: ومثال التشابه في المركَّ 

         ﴾ لنساء]ا: 

فإن خفاء المراد فيه، جاء من ناحية إيجازه؛ واألصل: وإن خفتم أال تقسطوا في اليتامى لو  [3
تزوجتموهن، فانكحوا من غيرهن ما طاب لكم من النساء. ومعناه أنكم إذا تحرجتم من زواج 

يتامى مخافة أن تظلموهن؛ فأمامكم غيرهن فتزوجوا منهن ما طاب لكم؛ وقيل إن القوم كانوا ال
يتحرجون من والية اليتامى وال يتحرجون من الزنى، فأنزل هللا اآلية؛ ومعناه: إن خفتم الَجْور في 

حوا ما طاب كِّ ع هللا عليكم فيه فانْ سَّ حق اليتامى فخافوا الزنى أيضا، وتبدلوا به الزواج الذي وَ 
 .لكم من النساء مثنى وثالث ورباع

 ﴿قوله جلت حكمته:  ،ومثال التشابه يقع في المركب بسبب بسطه واإلطناب فيه

 ﴾  كان " ليس مثله شيء" :فإن حرف الكاف لو حذف وقيل [9 :]الشورى

وفيه من الدقة ما يعلو  "ثل مثله شيءليس م" :أظهر للسامع من هذا التركيب الذي ينحل إلى
 .على كثير من األفهام

    ﴿قوله تعالى:  ،ب لترتيبه ونظمهومثال التشابه يقع في المرك  

        .. ﴾ فإن  [2-1 :]الكهف

الخفاء هنا جاء من جهة الترتيب بين لفظ )َقي ِّمًا( وما قبله؛ ولو قيل: أنزل على عبده الكتاب 
 .َقي ِّما ولم يجعل له عوجا، لكان أظهر أيضا

  ما كان التشابه فيه راجعا إلى خفاء المعنى وحده.: القـسـم الـثـانـي
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أو لنعيم الجنة وعذاب  ،أو ألهوال القيامة ،مثاله كل ما جاء في القرآن الكريم وصفا هلل تعالى
فإن العقل البشري ال يمكن أن يحيط بحقائق صفات الخالق وال بأهوال القيامة وال بنعيم  النار،

  أهل الجنة وعذاب أهل النار.
 له أمثلة كثيرة منها:و اللفظ والمعنى معا.  إلىوهو ما كان التشابه فيه راجعا  :القـسـم الـثـالـث

 .[188]البقرة  ﴾       ﴿ الى:قوله تع

فإن من ال يعرف عادة العرب في الجاهلية، ال يستطيع أن يفهم هذا النص الكريم على وجهه؛ 
دارا وال فسطاطا من ورد أن ناًسا من األنصار كانوا إذا أحرموا لم يدخل أحد منهم حائطا وال 

باب؛ فإن كان من أهل الَمَدر نقب نقًبا في ظهر بيته، يدخل ويخرج منه، وإن كان من أهل 
      ﴿الَوَبر خرج من خلف الخباء، فنزل قول هللا: 

           

 ﴾ البقرة[: ]. 

وليس البر  :ولو بسط لقيل ؛يرجع إلى اللفظ بسبب اختصاره ،فهذا الخفاء الذي في هذه اآلية
، ويرجع الخفاء إلى المعنى أيضا ؛م محرمين بحج أو عمرةبأن تأتوا البيوت من ظهورها إذا كنت 
ال بد معه من معرفة عادة العرب في الجاهلية وإال لتعذر  ألن هذا النص على فرض بسطه،

 .فهمه
 ،ة أضرب: متشابه من جهة اللفظ فقطالمتشابه بالجملة ثالث " قال الراغب في مفردات القرآن:

إما  ،ألول ضربان: أحدهما يرجع إلى األلفاظ المفردةفا ؛ومن جهتهما ،ومن جهة المعنى فقط
أو االشتراك كاليد واليمين. وثانيهما يرجع إلى جملة  ،ون فُّ زِّ ويَ  ب ِّ نحو: األَ  ،من جهة الغرابة

   ﴿نحو:  ،ضرب الختصار الكالم وذلك ثالثة أضرب: ،الكالم المركب

      ﴾ وضرب لبسطه  ،[ 3 :لنساء]ا

ليس مثله شيء كان أظهر  :ألنه لو قيل [9 :]الشورى  ﴾  ﴿ :نحو 

       ﴿ :نحو ،وضرب لنظم الكالم ،للسامع
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      .. ﴾ أنزل على عبده الكتاب  :تقديره [2-1 :]الكهف

  ا ولم يجعل له عوجا.مً قي ِّ 

فإن تلك األوصاف ال تتصور  ،والمتشابه من جهة المعنى: أوصاف هللا تعالى وأوصاف القيامة
  نا صورة ما لم نحسه أو ليس من جنسه.إذ كان ال يحصل في نفوس ،لنا

 نحو: ،ب: األول: من جهة الكمية كالعموم والخصوصرُ ْض والمتشابه من جهتهما خمسة أَ 

﴿ ﴾ :نحو:  ،. والثاني: من جهة الكيفية كالوجوب والندب[5 ]التوبة

﴿     ﴾ من جهة الزمان  :. والثالث[3لنساء: ]ا

والرابع: من جهة  .[102]آل عمران:  ﴾   ﴿ :نحو ،كالناسخ والمنسوخ

      ﴿ :نحو  ،المكان واألمور التي نزلت فيها

﴾ ﴿    ﴾  :فإن من ال يعرف عادتهم  [37]التوبة

في الجاهلية يتعذر عليه تفسير هذه اآلية. الخامس: من جهة الشروط التي يصح بها الفعل 
 كشروط الصالة والنكاح.  :ويفسد

تشابه ال يخرج عن هذه ا ذكره المفسرون في تفسير الموهذه الجملة إذا تصورت علم أن كل م
  التقاسيم".

 أنواع المتشابهات:
 النوع األول: ما ال يستطيع البشر جميعا أن يصلوا إليه.

 النوع الثاني: ما يستطيع كل إنسان أن يعرفه عن طريق البحث والدرس.   

 النوع الثالث: ما يعلمه خواص العلماء دون عامتهم.  

 المتشابه على ثالثة أضرب:  اغب:قال الر 

 كوقت الساعة وخروج الدابة ونحو ذلك.  ،ضرب ال سبيل إلى الوقوف عليه

 كاأللفاظ الغريبة واألحكام المغلقة.  ،وضرب لإلنسان سبيل إلى معرفته

وهو  ،وضرب متردد بين األمرين يختص به بعض الراسخين في العلم ويخفى على من دونهم
 . "اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل"عليه السالم البن عباس:  المشار إليه بقوله
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 :االختالف في معرفة المتشابه
 ﴾        ﴿: االختالف في آية آل عمران

  .[7 ]آل عمران:

هل هو كالم مبتدأ ومستأَنف، أم هو معطوف على  ﴾  ﴿قوله تعالى: 

 ؟ ﴾     ﴿ قوله تعالى:

 ذهب المفسرون في تفسير اآلية مذهبين:
من الصحابة والتابعين ومن األول: )منهم أبي  بن كعب وابن مسعود وابن عباس وغيرهم 

، وبالتالي ﴾    ﴿ن على قوله تعالى: يرى أن الوقف يكو  بعدهم(

كالم مبتدأ ومستأنف، والمعنى على هذا: أن  ﴾  ﴿فإن قوله تعالى: 

ه إلى هللا المتشابه ال يعلم تأويله إال هللا، والراسخون في العلم يؤمنون به كما جاء، ويكُِّلون علم
 سبحانه.  

بما رواه البخاري من حديث عائشة رضي هللا عنها،  أيَّد أصحاب هذا المذهب ما ذهبوا إليه:
     ﴿صلى هللا عليه وسلم هذه اآلية: هللا قالت: تال رسول 

       ﴾ :[ قالت: 7 ]آل عمران

قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: ”فإذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه، فأولئك الذين سمَّى 
 هللا، فاحذرهم“. 

 :ووردت آثار تشهد لهذا الرأي
خرجه الحاكم في المستدرك عن ابن عباس أنه كان يقرأ: )وما يعلم تاويله إال هللا؛ أا منها م

ويقول الراسخون في العلم آمنا به..(. فهذا خبر بإسناد صحيح إلى ترجمان القرآن يدل على أنه 
لالستئناف. ويؤيد ذلك  ﴾﴿يفسر اآلية هكذا، وهو دليل على أن الواو في قوله: 

  ن اآلية دلت على ذم  متبعي المتشابه، وعلى مدح الذين فوضوا العلم إلى هللا وسل موا إليه.أ
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 ﴾  ﴿فيرى أن قوله تعالى: : وعلى رأسهم مجاهد()أما المذهب الثاني: 

يقولون( في محل نصب . وقوله: )﴾    ﴿معطوف على قوله: 

 حال، وال يقف هؤالء على لفظ الجاللة )هللا(، بل على قوله )ربنا(. 

  ﴿والمعنى أن هللا هو الذي يعلم تأويله وكذا الراسخون في العلم حال كونهم قائلين 

   ﴾  ين في العلم يعلمون تفسير وعلى هذا يكون تفسير اآلية: أن الراسخ

 المتشابه من القرآن. 

. ولقد "أنا من الراسخين في العلم، الذين يعلمون تأويله"وقد قال ابن عباس رضي هللا عنهما: 
صدق رضي هللا عنه، فإن النبي صلى هللا عليه وسلم دعا له، فقال: ”اللهم فقهه في الدين، 

لى ابن عباس من أوله إلى آخره، أقفه عند وعلمه التأويل“. قال مجاهد: عرضت المصحف ع
 كل آية، وأسأله عنها. 

وقد تواترت النقول عن ابن عباس رضي هللا عنهما أنه تكلم في جميع معاني القرآن، ولم يقل 
 عن آية إنها من المتشابه الذي ال يعلم أحد تأويله إال هللا. 

أنه يبعد أن يخاطب سبحانه عباده وقد صحح اإلمام النووي هذا القول، مستداًل على صحته، ب 
 بما ال سبيل ألحد من الخلق إلى معرفته. 

 :التوفيق بين الرأيين بفهم معنى التأويل
 وبالرجوع إلى معنى )التأويل( يتبين لنا أن هذا اللفظ ُيطلق على معنيين: 

في كالم كثير األول: )التأويل( بمعنى التفسير، فتأويل الكالم تفسيره، وتوضيح معناه. والتأويل 
ابن جرير الطبري وغيره، ُيطلق بهذا المعنى، وهم مفسرين، وخاصة المتقدمين منهم كـ من ال

 يريدون به تفسير الكالم، وبيان معناه؛ فهو إذن اصطالح معروف ومشهور عند أهل التفسير. 

لراجح و)التأويل( في كالم المتأخرين من الفقهاء والمتكلمين: هو صرف اللفظ عن االحتمال ا
 إلى االحتمال المرجوح، لداللة توجب ذلك. وهذا هو التأويل الذي تنازع الناس فيه. 

والمعنى الثاني من معاني )التأويل( يأتي بمعنى: الحقيقة، فتأويل الكالم، الحقيقة التي يؤول 
م إليها. وعلى هذا المعنى جاء قول عائشة رضي هللا عنها: ”كان رسول هللا صلى هللا عليه وسل
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ل القرآن“ تعني قوله  يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي، يتأوَّ
  [ رواه البخاري ومسلم.3]النصر: ﴾   ﴿تعالى: 

ذلك التأويل بالمعنى الذين ذهبوا إلى حصر علم التأويل في حق ِّ هللا تعالى، إنما يقصدون ب 
 الثاني، أي: الحقيقة التي يؤول إليها الغيب.

أما الذين ذهبوا إلى أنه يمكن للعلماء العلم بالتأويل، فإنهم يقصدون بذلك التأويل بالمعنى 
  األول، أي: معنى التفسير.

 :من فوائد وجود المتشابه في القرآن
 بحانه. الحث على النظر والبحث والتأمل في آيات هللا س -

 إثبات التفاضل والتفاوت في العلم بين العباد. -

ابتالء العباد بالوقوف عند المتشابه من اآليات دون الخوض في تأويلها، بما ال تحتمله من  -
 وجوه التأويل، وتسليم األمر فيها إلى هللا تعالى. 
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 الناسخ والمنسوخ

  تعريف النسخ:
 الم العرب على ثالثة أوجه: يأتي النسخ في ك معنى النسخ في اللغة:

 نسخت الكتاب، إذا نقلت ما فيه إلى كتاب آخر. أن يكون مأخوذًا من قول العرب: األول: 

 نسخت الشمس الظل، إذا أزالته وحلت محله. يكون مأخوذًا من قول العرب:  والثاني: أن

ا فلم َيبق منها عوض، نسخت الريُح اآلثار، إذا أزالتهأن يكون مأخوذًا من قول العرب:  الثالث:
  وال حلت الريح محل اآلثار، بل زاال جميعًا.

 وقد وردت مادة النسخ في القرآن الكريم بهذه المعاني الثالثة:
]الجاثية:  ﴾     )قول هللا تعالى:  -وهو النقل-فمن األول 

28 .]
     ﴿قوله تعالى:  -وهو إزالة شيء مع حلول شيء آخر محله-اني ومن الث 

     ﴾  :[.105]البقرة  

   ﴿ :قول هللا تعالى -ول شيء آخر محلهوهو إزالة الشيء بدون حل-ومن الثالث 

  ﴾ :[.50]الحج 

 .متأخر رفع الحكم الشرعي بدليل شرعي تعريف النسخ في االصطالح:
  شروط النسخ:

 أن يكون المنسوخ حكما شرعيًا.  -1

 أن يكون دليل رفع الحكم دلياًل شرعيًا.  -2

غير متصل به كاتصال القيد  ،ل الحكم األولأن يكون هذا الدليل الرافع متراخيًا عن دلي -3
 بالمقيد والتأقيت بالمؤقت.

  أن يكون بين الدليلين تعارض حقيقي. -4

 :طرق معرفة الناسخ والمنسوخ
 النقل الصريح عن النبي صلى هللا عليه وسلم أو عن صحابي. -1

 إجماع األمة على أن هذا ناسخ وهذا منسوخ. -2
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  خر في التاريخ.معرفة المتقدم من المتأ -3
وال يعتمد في النسخ على االجتهاد، أو قول المفسرين، أو التعارض بين األدلة ظاهًرا، أو تأخر 

 .إسالم أحد الراويين
رجع في النسخ إلى نقل صريح عن رسول إنما يُ ر: "ل ابن الحصااق" :قال السيوطي في اإلتقان

 سخت كذا.ا نَ آية كذ :هللا صلى هللا عليه وسلم، أو عن صحابي يقول
 .ليعرف المتقدم والمتأخر ،قال: وقد يحكم به عند وجود التعارض المقطوع به مع علم التاريخ

 ،المفسرين، بل وال اجتهاد المجتهدين من غير نقل صحيح د في النسخ قول عوام  قال: وال يعتمَ 
هللا عليه  ن رفع حكم، وإثبات حكم تقرر في عهده صلىألن النسخ يتضمَّ  ؛نةوال معارضة بي  

 .""والمعتمد فيه النقل والتاريخ، دون الرأي واالجتهاد .وسلم

  :ما يقع فيه النسخ
أما االعتقادات واألخالق وأصول العبادات واألخبار  ،نسخ في األوامر والنواهي الشرعيةيكون ال

 الصريحة التي ليس فيها معنى األمر والنهي، فال يدخلها النسخ بحال. 

 وأدلة ثبوته: اآلراء في النسخ
 الناس في النسخ على أربعة أقسام: 

: ((هـ 322ت: )المفسرين ، معتزلي، من كبار هو محمد بن بحر) األصفهانيأبو مسلم  -1

ا بقوله تعالى:  ز النسخ عقال ويمنع وقوعه شرعا، وقيل يمنعه في القرآن خاصة محتجًّ  ﴿يجوِّ 

            ﴾ 

 على معنى أن أحكامه ال تبطل أبًدا. ويحمل آيات النسخ على التخصيص.  [41 ]فصلت:

  ورد عليه بأن معنى اآلية أن القرآن لم يتقدمه ما يبطله من الكتب وال يأتي بعده ما يبطله.

داء، وهو الظهور بعد الخفاء، وهم يعنون اليهود: وهؤالء ينكرونه ألنه يستلزم في زعمهم البَ  -2
بذلك: أن النسخ إما أن يكون لغير حكمة، وهذا محال على هللا، وإما أن يكون لحكمة ظهرت 

 داء وسبق الجهل، وهو محال على هللا تعالى. ولم تكن ظاهرة من قبل، وهذا يستلزم البَ 
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عالى من قبل، فلم اللهم هذا فاسد؛ ألن ُكالًّ من حكمة الناسخ وحكمة المنسوخ معلوم هلل تواستد
 ،وهو سبحانه ينقل العباد من حكم إلى حكم لمصلحة معلومة له من قبل ،يتجدد علمه بها

 بمقتضى حكمته وتصرفه المطلق في ملكه.

عوا فيه، وأج الروافض:  -3 ازوا الَبَداء على هللا تعالى، فهم وهؤالء غلوا في إثبات النسخ وتوسَّ
زوًرا  على ذلك بأقوال نسبوها إلى علي رضي هللا عنه واستدلوا ،طرفي نقيضمع اليهود على 

[ على معنى أنه 40]الرعد:  ﴾    ﴿ وبهتاًنا، وبقوله تعالى:

  يظهر له المحو واإلثبات.
فإن معنى اآلية: ينسخ هللا ما يستصوب نسخه  ،وتحريف للقرآن ،راق في الضاللوذلك إغ

ويثبت بدله ما يرى المصلحة في إثباته، وكل من المحو واإلثبات موجود في كثير من 
 ،[114]هود: ﴾   ﴿ لحاالت، كمحو السيئات بالحسنات:ا

وال يلزم من ذلك الظهور بعد  .محو كفر التائبين ومعاصيهم بالتوبة وإثبات إيمانهم وطاعتهمو 
  الخفاء، بل يفعل هللا هذا مع علمه به قبل كونه.

 ألدلة: على جواز النسـخ عقاًل ووقوعه شرعاً  جمهور العلماء: -4
وينسخه بالنهي عنه في  في وقت ءيألن أفعال هللا ال ُتعلَّل باألغراض، فله أن يأمر بالش -أ

 .وقت، وهو أعلم بمصالح العباد
نَّة دالة على جواز النسخ ووقوعه:  -ب  وألن نصوص الكتاب والسٌّ

  ﴿[. وقال: 101 ]النحل: ﴾    ﴿قال تعالى:  -

        ﴾ :[.104 ]البقرة 

 قال: قال عمر رضي هللا عنه: -مارضي هللا عنه-وفي الصحيح عن ابن عباس  -
ْن َقْولِّ ، َعلِّيٌّ  َوَأْقَضاَنا، ُأَبيٌّ  َأْقَرُؤَنا" ْن  :لُ َيُقو  ُأَبيًّا َوَذاَك َأنَّ  ،ُأَبي    َوإِّنَّا َلَنَدُع مِّ ْعُتُه مِّ اَل َأَدُع َشْيًئا َسمِّ

  ".﴾     ﴿ :َوَقْد َقاَل هللُا َتَعاَلى ،َرُسولِّ َّللاَِّّ َصلَّى َّللاَُّ َعَلْيهِّ َوَسلَّمَ 

  أقسام النسخ:
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  النسخ أربعة أقسام:

  أوال: نسخ القرآن بالقرآن:
  جوازه ووقوعه من القائلين بالنسخ. وهذا القسم متفق على

 : ثانيا: نسخ القرآن بالسنة
  اختلف العلماء في جواز نسخ القرآن بالسنة على قولين:

  األول: وإليه ذهب مالك وأبو حنيفة وأحمد في رواية أنه يجوز نسخ القرآن بالسنة.
هو أنه ال يجوز نسخ الثاني: وإليه ذهب الشافعي وأهل الظاهر وأحمد في الرواية األخرى، و و 

  القرآن بالسنة.
  )المراد بالسنة هنا: المتواترة دون اآلحادية(

 : نسخ السنة بالقرآن : ثالثاً 
 لقرآن، وهو ما ذهب إليه الشافعي.: القول بمنع نسخ السنة بااألول: قوالنفي هذه المسألة 

  والثاني: وإليه ذهب الجمهور أنه يجوز نسخ السنة بالقرآن.

 :نسخ السنة بالسنةرابعا: 
  وتحت هذا أربعة أنواع:

ونسخ متواترة  -4 ونسخ آحاد بمتواترة -3 ونسخ آحاد بآحاد -2 نسخ متواترة بمتواترة -1
  .بآحاد

نَّة اآلحادية،  ،والثالثة األولى جائزة أما النوع الرابع ففيه الخالف الوارد في نسخ القرآن بالسٌّ
  والجمهور على عدم جوازه.

 لنسخ في القرآن:أنواع ا
  النسخ في القرآن ثالثة أنواع:

  : نسخ التالوة والحكم معا:النوع األول
كان فيما أنزل من القرآن: عشر "ومثاله: ما رواه مسلم وغيره عن عائشة رضي هللا عنها قالت: 

رضعات معلومات يحرمن، فنسخن بخمس معلومات، فتوفي رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 
وهن مما ُيقرأ": فإن ظاهره بقاء التالوة، وليس ". وقد تكلموا في قولها: " يقرأ من القرآن اوهن مِّمَّ 
 كذلك. 
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َخت  و ، أوأجيب بأن المراد: قاَرَب الوفاة ولم يبلغ ذلك كل الناس إال بعد وفاة أيضا أن التالوة ُنسِّ
 .فتوفي وبعض الناس يقرؤها ،رسول هللا صلى هللا عليه وسلم

  نسخ الحكم وبقاء التالوة:النوع الثاني: 
      ﴿ وجل: مثاله قوله عزو 

     ﴾ نسختها [ :]البقرة: ﴿ 

        ﴾ 

 .[232 :البقرة]
 :النوع الثالث: نسخ التالوة وبقاء الحكم

  عزيز حكيم“.”الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكااًل من هللا، وهللا  من أمثلته:و 

 النسخ إلى بدل وإلى غير بدل:
 بدل وإلى غير بدل. والنسخ يكون إلى 

  وإما إلى بدل أثقل.، وإما إلى بدل مماثل، إما إلى بدل أخفوالنسخ إلى بدل: 

ى هللا عليه وسلم في نجوى رسول هللا صل يكنسخ الصدقة بين يدالنسخ إلى غير بدل:  -1
         ﴿ قوله تعالى:

 ﴾ :َخت بقوله: [،12 ]المجادلة     ﴿ ُنسِّ

          

  ﴾ :[.13 ]المجادلة  

      ﴿مثاله قوله تعالى: النسخ إلى بدل أخف:  -2

..﴾ فهي ناسخة لقوله تعالى:  [186 ]البقرة: اآلية﴿   

  ﴾ [182: البقرة]. 
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 لتوجه إلى الكعبة في قوله تعالى:كنسخ التوجه إلى بيت المقدس با النسخ إلى بدل مماثل: -3
﴿    ﴾ :[148 ]البقرة.  

    ﴿كنسخ الحبس في البيوت في قوله: النسخ إلى بدل أثقل:  -4

         

﴾ :تعالى [ بالجلد في قوله15 ]النساء :﴿ ﴾ أو  [.2 ]النور: اآلية

 والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة“. : ”الشيخقولهالرجم في 

  حكمـة النسـخ:
َكٌم متعددة منها:  للنسخ حِّ

 لح العباد بتشريع ما هو أنفع لهم في دينهم ودنياهم.مراعاة مصا -1

 التطور في التشريع حتى يبلغ الكمال. -2

 اختبار المكلفين باستعدادهم لقبول التحول من حكم إلى آخر ورضاهم بذلك. -3

اختبار المكلفين بقيامهم بوظيفة الشكر إذا كان النسخ إلى أخف، ووظيفة الصبر إذا كان  -4
 ل.النسخ إلى أثق

 وحكمة نسخ الحكم دون اللفظ، بقاء ثواب التالوة، وتذكير األمة بحكمة النسخ.

وحكمة نسخ اللفظ دون الحكم اختبار األمة في العمل بما ال يجدون لفظه في القرآن، وتحقيق 
  إيمانهم بما أنزل هللا تعالى.

 :أهم المؤلفات في الناسخ والمنسوخ

 هـ(.117لقتادة بن دعامة السدوسي )ت:  الناسخ والمنسوخ في كتاب هللا تعالى -

 هـ(.124المنسوب لمحمد بن مسلم الزهري )ت:  الناسخ والمنسوخ، -

 هـ( 224ألبي عبيد القاسم بن سالم )ت:  الناسخ والمنسوخ في القرآن العزيز، -

 هـ(.320)ت:  لمحمد بن حزم األندلسي الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم، -

 هـ(.338عفر النحاس )ت: الناسخ والمنسوخ ألبي ج -

 هـ(.410لهبة هللا بن سالمة المقرئ )ت:  الناسخ والمنسوخ، -
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 هـ(.429ألبي منصور عبد القاهر البغدادي )ت:  الناسخ والمنسوخ في القرآن، -

 هـ(.437لمكي بن أبي طالب القيسي )ت:  اإليضاح لناسخ القرآن ومنسوخه، -

 هـ(.543بن العربي )ت:  ألبي بكر الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم، -

 هـ(. 597لعبد الرحمن بن علي الجوزي )ت:  نواسخ القرآن، -

 وله أيضا المصفى بأكف أهل الرسوخ من علم الناسخ والمنسوخ. -

 مصطفى زيد. النسخ في القرآن، -

 

 :منشأ االشتباه في النسخ
 اعتبار التخصيص نسخا.  -1

 اعتبار البيان نسخا. -2

  م زال السبب من المنسوخ.اعتبار ما شرع لسبب ث  -3

اعتبار ما أبطله اإلسالم من أمر الجاهلية أو من شرائع األمم السابقة نسخا.. ومثل هذا  -4
   ليس نسخا وإنما هو رفع للبراءة األصلية..

  أمثلة النسخ:
  ذكر السيوطي في اإلتقان إحدى وعشرين آية اعتبرها من قبيل النسخ نذكر منها ما يأتي:

 ]البقرة: ﴾       ﴿عالى: قوله ت  -1

 ]البقرة:  ﴾    ﴿منسوخة بقوله تعالى:  [114

148].  
        ﴿ قوله تعالى: -2

   ﴾ :[ قيل منسوخة بآيات المواريث. 179 ]البقرة 

َخت بقوله تعالى: 183 ]البقرة: ﴾..   ﴿ قوله تعالى: -3 [ ُنسِّ

﴿    ﴾ :[184 ]البقرة.  
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         ﴿ قوله تعالى: -4

﴾ َخت بقوله تعالى: 215 :]البقرة     ﴿[ ُنسِّ

 ﴾ :[. 36 ]التوبة 

       ﴿قوله تعالى:  -5

    ﴾ تعالى هبقول نسخت [ :]البقرة: ﴿ 

        ﴾ 

 .[232 :لبقرةا]
 ﴾         ﴿قوله تعالى:  -6

َخت بقوله تعالى:  283  ]البقرة:   [.285  ]البقرة:  (          ﴿[ ُنسِّ

       ﴿قوله تعالى:  -7

 ﴾ :َخت بآية المواريث [8 ]النساء   .ُنسِّ

       ﴿قوله تعالى:  -8

          

            

  ﴾ :َختا 16-15 ]النساء آية الجلد للبِّْكرِّ في سورة ب [، ُنسِّ

[ 2 ]النور: ﴾       ﴿النور: 

نَّة:  وبالجلد للبكر وبالرجم ي ِّب ..البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة، والثَ "للَثي ِّب الوارد في السُّ
 ".بالَثي ِّب جلد مائة والرجم
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 ]األنفال: ﴾      ﴿قوله تعالى:  -9

َخت بقوله تعالى: [66          ﴿ ُنسِّ

     ﴾ :[.67 ]األنفال  

َخت بقوله تعالى: [41 ]التوبة: ﴾  ﴿تعالى:  قوله -10  ﴿ ُنسِّ

    ﴾ [ وبقوله تعالى:92 ]التوبة: اآلية ﴿  

  ﴾ [.123 ]التوبة: آليةا  
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 إعـجــاز القـرآن

 بيان المراد بـ )إعجاز القرآن(:
 اإلعجاز: مصدر من أعجز، ومادة الكلمة هي العجز. 

 العجز نقيض الحزم، والعجز: الضعف، وعجز عن األمر إذا قصر عنه.

ى اإلعـجـاز: هو جعل من يقع عليه أمر التحدي بالشيء عاجزًا عن اإلتيان به، ونسبته إل
 العجز، وإثباته له. 

 فاإلعجاز بالنسبة للمعجز هو الَفْوُت والسبق، يقال: أعجزني فالن أي فاتني.

  وبالنسبة للعاجز عدم القدرة على الطلب واإلدراك.

)إعجاز القرآن(: هو إثبات القرآن عجز الخلق عن اإلتيان بما تحداهم به، وهو أن يأتوا بمثله أو 
  بشيء من مثله.

 :عجزةالم مفهوم

 على تعالى هللا يجريه. المعارضة من سالم بالتحدي، مقرون  للعادة، خارق  أمر: هي: المعجزة
 . صدقه على شاهداً  نبيه، يد

 المعجزة على القرآن لم يرد في القرآن الكريم وال في السنة المطهرة مصطلح المعجزة، وقد أطلق
 :منها مسميات عدة

       ﴿ :تعالى قوله في :اآلية -1

             

﴾ تعالى قوله ي. وف[110 :]األنعام :﴿    ﴾ 

         ﴿: تعالى قوله . وفي[72 :]األعراف

 ﴾ [105 :]األعراف. 
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        ﴿ :تعالى قوله في :البينة -2

﴾ [104 :األعراف]تعالى قوله . وفي: ﴿     

    ﴾ [72 :]األعراف. 

       ﴿ :تعالى قوله في :البرهان -3

   ﴾ تعالى قوله وفي .[173: ]النساء: ﴿  

    ﴾ [32 :]القصص. 

         ﴿ :تعالى قوله في :السلطان -4

      ﴾ وفي قوله سبحانه: [13 :]إبراهيم .

﴿        ﴾ قوله . وفي[14 :]إبراهيم 

           ﴿ :تعالى

 ﴾  [47-45 :]المؤمنون. 

 :المعجزة شروط

 .للعادة الخارقة األمور من تكون  أن -1

 .هللا من للعادة الخارق  األمر يكون  أن -2

 .بمثلها باإلتيان المعارضة من سالمتها - 3

 .صاحبها قول مقتضى فقو  تقع أن -4

 .وقوعها عند بالتحدي تقترن  أن -5

 .رسالته في صدقه على النبي بها يستدل أن -6
 . الرسالة دعوى  بعد المعجزات أو  المعجزة ظهور يكون  أن -7

 دي:ــحـتــال
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 :بالقرآن التحدي مراحل

       ﴿ :تعالى هبقول كله بالقرآن التحدي: أوال

           

﴾ [88 :اإلسراء]. 

      ﴿ :تعالى قوله في: منه سور شربع التحدي: ثانيا

           

            

     ﴾ [14-13 :]هود. 

      ﴿ :ولهق في: منه واحدة بسورة التحدي: ثالثا

         ﴾ [38 :يونس] . 

         ﴿ :قوله في التحدي هذا وكرر

  ﴾ [22 :البقرة]. 

 مقدار المعجز من القرآن:
 .قال به بعض المعتزلة ،جاز متعلق بجميع القرآن ال ببعضهإن اإلع القول األول:

 وهذا القول مردود باآليات التي تتحدى بعشر سور وبسورة واحدة أو حديث مثله.   
  ﴿ـره لقوله تعالى: إن اإلعجاز يتعلق بقليل القرآن وكثي  القول الثاني:

   ﴾  :[. والتحدي بجنس القرآن ال بالمقدار.32]الطور 

 إن اإلعجاز متعلق بسورة تامة طويلة أو قصيرة وهذا رأي الجمهور.  القول الثالث:

  وهي ثالث آيات معجز أيضا. رةوزاد بعضهم أن مقدار السورة القصي 
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 وجوه إعجاز القرآن:
فمنهم من أوصلها إلى عشرة  تباينت أقوال العلماء في تحديد وجوه اإلعجاز في القرآن الكريم:

 .وجوه، ومنهم من نيف على ذلك، ومنهم من جعل وجوه اإلعجاز وجها واحدا
  يمكن أن نجمع األقوال جميعا في أربعة وجوه وهي:و 

  عجاز البياني.أوال: اإل
  ثانيا: اإلعجاز العلمي.

  ثالثا: اإلعجاز التشريعي.
  رابعا: اإلعجاز الغيبي.

    :البياني اإلعجاز

ويسمى  ،بق ألحوال العرب وقت نزول القرآنإذ هو المطاوهو أبرز وجوه اإلعجاز وأظهرها، 
  .ي والبالغيلغو اإلعجاز ال

 :اإلعجاز العلمي
وثبت عدم إمكانية إدراكها بالوسائل  ،بحقيقة أثبتها العلم التجريبي أخيراً هو إخبار القرآن الكريم 

  البشرية في زمن الرسول صلى هللا عليه وسلم.

 اإلعجاز التشريعي:
 يراد به اإلحكام والقوة في تشريعات القرآن الكريم ونظمه ومبادئه وقيمه. 

 : عجاز الغيبيإلا
  غيب الماضي وغيب الحاضر وغيب المستقبل.

وهي األخبار التي تحدثت عن األمم الماضية واألنبياء السابقين عليهم السالم  غيب الماضي:
          ﴿ تعالى: لاق

         ﴾  آل[

 .[44عمران: 
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ويقصد به ما جرى في عصر رسول هللا صلى هللا عليه وسلم من حوادث لم  غيب الحاضر:
يحضرها، ثم نزل القرآن متضمنا لها ومخبرا بحقيقة ما جرى حتى كان الكفار يقول بعضهم 

قال  ،ولهذا كان المنافقون يحذرون ذلك ،أصواتكم حتى ال يسمعكم إله محمد ض: اخفضوالبع
           ﴿تعالى: 

     ﴾  :[.64]التوبة 

ويقصد به ما ذكره القرآن الكريم من حوادث ستقع ولم تكن قد وقعت عند نزول  غيب المستقبل:
     ﴿ ومن ذلك قوله تعالى: ،يات التي تحدثت عن وقوع الحادثةاآل

         ﴾  :[.2-1]الروم 

ْرَفة: قولال  بالصَّ
ذهب بعض العلماء إلى القول بالصرفة، وهو "اعتبار اإلعجاز أمرا خارجا عن ذات القرآن". 

 .جز بذاته ال بسبب خارج عنهوقد أجمع علماء األمة سلفا وخلفا على أن القرآن مع
)ت: أول من قال إن إعجاز القرآن الكريم كان بالصرفة هو أبو إسحاق إبراهيم بن سيار النظامو 

 وتشعب القول فيها إلى شعبتين: ،أحد أئمة المعتزلةهـ( 231
القول األول: للنظام وآخرين: إن المراد بالصرفة أن هللا صرف العرب عن االهتمام بمعارضة 

  .ولو توجهوا إليها لقدروا على اإلتيان بمثل هذا القرآن آن الكريم مع قدرتهم عليهاالقر 
القول الثاني: للمرتضى من الرافضة: ومراده بالصرفة أن هللا سلب العرب العلوم التي يحتاجون 

  .ولو توجهوا لإلتيان بمثله لما استطاعوا لسلبهم هذه العلوم إليها لإلتيان بمثل هذا القرآن
 لرد على القول بالصرفة:ا

 الرد العام على القول بالصرفة.   -1
 رد على مذهب النظام.  -2
  رد على مذهب المرتضى. -3

 الرد العام على القول بالصرفة:
وهو عدم  ،إنه يلزم من القول بالصرفة أن اإلعجاز ليس في القرآن ذاته وإنما في غيره -1

 إنما اإلعجاز في المنع، وهذا باطل.  استطاعتهم، فالقرآن بزعمهم ليس معجزًا،



 25 

: "ومما يبطل القول بالصرفة، أنه لو كانت المعارضة في "إعجاز القرآن" قال أبو بكر الباقالني
ممكنة، وإنما منع منها الصرفة لم يكن الكالم معجزًا وإنما يكون المنع معجزًا، فال يتضمن 

  الكالم فضيلة على غيره في نفسه".
أو  يسلبوا االهتمام باإلتيان بمثله وليس فيه قبل أن ،عرب محفوظ شعره ونثرهإن ديوان ال -2

  يدانيه. و أما يماثل القرآن  -كما يزعم هؤالء وأولئك-تسلب منهم العلوم 
 الرد على النظام ومن معه:

ن همتهم لم تتجه لإلتيان بمثل القرآن وهم الذين لم يتركوا سبيال للقضاء إكيف يصح القول 
  وة محمد صلى هللا عليه وسلم؟على دع

     ﴿ ففي قوله تعالى: الرد على المرتضى ومن معه:

            

 ﴾  :[.88]اإلسراء 

 ولو لم يكن عندهم قدرة لما صح تحديهم. ،هذا دليل على أن عجزهم كان مع بقاء قدرتهم يوف
يدل على [ 88]اإلسراء:  ﴾    ﴿ كما أن قوله تعالى:

 والمظاهرة إنما ُتْمكُِّن مع القدرة وال تصح مع العجز والمنع.القدرة ألن المعاونة  وجود
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 غريب القرآن

 :( لغة واصطالحا  ف )غريب القرآنتعري
. أما في اللغة فمعنى )َغَرب(: َبُعَد. والغريب: الغامض من لغوي واصطالحي للغريب معنيان،

 .الكالم، ومنه كلمة غريبة. ورجل غريب بعيد عن أهله
  عد في المكان، والغموض في الكالم.و)غرب( تفيد الب

 وفي االصطالح: علم غريب القرآن هو:
"العلم المختص بتفسير األلفاظ الغامضة في القرآن الكريم وتوضيح معانيها بما جاء في لغة 

 العرب وكالمهم". فهو مبحث لغوي متخصص أو هو الجانب اللغوي من علم التفسير. 
: "الغريب من الكالم إنما هو الغامض البعيد هـ(388)ابيأبو سليمان حمد بن محمد الخط قال

 .بعيد عن الوطن، المنقطع عن األهلمن الفهم، كما أن الغريب من الناس إنما هو ال
والغريب من الكالم يقال به على وجهين: أحدهما أن يراد به بعيد المعنى غامضه، ال يتناوله 

ر: أن يراد به كالم من بعدت به الدار، ونأى به الفهم إال عن ُبعد  ومعاناة فكر. والوجه اآلخ 
المحل من شواذ قبائل العرب، فإذا وقعت إلينا الكلمة من لغاتهم استغربناها، وإنما هي كالم 

 ."القوم وبيانهم
فة األريب بما في القرآن من تح ه( اصطالحا في كتابه: 745)أبو حيان األندلسي وقد عر فه

بة لعزيز على قسمين: قسم يكاد يشترك في معناه عامة المستعرِّ لغات القرآن افقال: " ،الغريب
وقسم يختص بمعرفته من له اطالع وتبحر  .وخاصتهم كمدلول السماء واألرض وفوق وتحت

 ".وه: غريب القرآنوسم   ،وهو الذي صنف أكثر الناس فيه ،في اللغة العربية
العلم الذي يتناول تفسير كلمات و وي واالصطالحي أن غريب القرآن هوُيفهم من التعريفين اللغ

 القرآن البعيدة عن الفهم بما جاء في المأثور وفي لغة العرب.

 أهمية غريب القرآن:
  :توقُف تفسير القرآن عليه

ال بد منه، وإال فال يحل له اإلقدام على كتاب هللا عرفة هذا العلم أمر ضروري للمفسر إن م
ل يفسر كتاب هللا غير عالم بلغة العرب إال جعلته تعالى. قال مالك بن أنس: "ال أوتى برج
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وقال مجاهد: "ال يحل ألحد يؤمن باهلل واليوم اآلخر أن يتكلم  .(في شعب اإليمان البيهقينكااًل")
 في كتاب هللا إذا لم يكن عالما بلغات العرب". 

    ﴿ قال ابن عباس رضي هللا عنهما: ما كنت أدري ما قوله تعالى:

    ﴾  :حتى سمعت ابنة ذي يزن [ 88]األعراف

 الحميري وهي تقول: أفاتحك يعني أقاضيك.

 حصول الوهم عند عدم العناية به:
 ﴾    ﴿ لى:سئل أبو العالية الرياحي عن معنى قوله تعا

 هْ فقال: هو الذي ينصرف عن صالته وال يدري عن شفع أو وتر، فقال الحسن: مَ  [5]الماعون 
يا أبا العالية، بل الذين سهوا عن ميقاتها حتى تفوتهم، أال ترى قوله: )عن صالتهم( فلما لم 

له الحسن إذ لو كان المراد ما فهم أبو العالية لقال:  يتدبر أبو العالية حرف )في( و)عن( تنبه
 )في صالتهم( فلما قال: )عن صالتهم( دل  على أن المراد به الذهاب عن الوقت. 

[ 35]الزخرف ﴾    ﴿ولذلك قال ابن قتيبة في قوله تعالى: 

، وإنما غلط ألنه ُيْعرُِّض لطوه في ذلك، وإنما معناه وغ أنه من عشوت أعشو عشوا: إذا نظرت؛
 لم يفرق بين عشوت إلى الشيء وعشوت عنه.

 المؤلفات في علم غريب القرآن:
 والمؤلفات في هذا العلم تنقسم من حيث الترتيب إلى قسمين:

قسم جاء ترتيب األلفاظ فيه على ترتيب السور فيذكر اسم السورة ثم يذكر الغريب من  -1
، وتفسير غريب القرآن البن قتيبة، مجاز القرآن ألبي عبيدة :ومن المؤلفات في ذلكتها. كلما

  ومعاني القرآن للزجاج.

للسجستاني ومفردات غريب القرآن  غريب القرآن :م رتبها على حروف الهجاء مثلوقس -2
 ألبي حيان. لألصفهاني وتحفة األريب

 أهم المؤلفات في غريب القرآن:
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هذا العلم كثيرة جدا قال السيوطي في اإلتقان: "أفرده بالتصنيف خالئق ال  والمؤلفات في
 يحصون" ومنها: 

: وقد قام بتحقيقها ودراستها الدكتورة عائشة عبد الرحمن وبلغت مسائل نافع بن األزرق  -1
 مسألة. 189المسائل 

 . ه(210)تمعمر بن المثنى مجاز القرآن ألبي عبيدة -2

  ه(.215)تخفشمعاني القرآن لأل -3

  ه(.276)تتفسير غريب القرآن البن قتيبة -4

 ه(.311)تمعاني القرآن وإعرابه للزجاج -5

  .(ه502)تالمفردات في غريب القرآن للراغب األصفهاني -6

 ه(.745تحفة األريب في تفسير الغريب ألبي حيان األندلسي)ت -7
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 علم المناسبة

 :تعريف علم المناسبة
 والمناسب المحيط للفيروزآبادي( انظر: القاموس)والمقاربة  المشاكلة تعني في اللغة المناسبة

 .المتصل القريب الذي هو  النسيب ومنه شبها، يقاربه هذا، يناسب وهذا القريب،

 :تعريفات عدة  لها االصطالح وفي

ها ببعض القرآن آي بقوله: "ارتباط العربي بن بكر أبو  عرفها فقد  كالكلمة تكون  حتى بعضِّ

 ."المباني منتظمة المعاني، متسقة حدة،الوا

 ترتيب علل منه تعرف علم القرآن مناسبات فعلم: "بقولهعلم المناسبات  البقاعي اإلمام وعرف

  ".أجزائه

 :أهمية علم المناسبات
 وقد نبه على أهميته عدد من العلماء من أبرزهم: ،علم جليل القدر هو 

 ."ة في الترتيبات، والروابطقرآن مودعأكثر لطائف ال" اإلمام فخر الدين الرازي:

.. وبهذا العلم يرسخ اإليمان في القلب ويتمكن من اللب، وذلك "وقال البقاعي في نظم الدرر: 
ألنه يكشف أن لإلعجاز طريقين، أحدهما: نظم كل جملة على حيالها، بحسب التركيب، 

  ."مها مع أختها بالنظر إلى الترتيبوالثاني: نظ

المناسبة علم حسن، لكن يشترط في حسن ارتباط الكالم أن يقع " عبد السالم فيه:وقال العز بن 
  ."في أمر متحد مرتبط أوله بآخره

  ."علم المناسبة علم شريف قل اعتناء المفسرين به لدقته"وقال السيوطي في معترك األقران: 
 شروط جواز طلب المناسبات في القرآن الكريم:

 منها: ،طلب المناسباتوضع العلماء شروطا لجواز 
 .أن تكون المناسبة منسجمة مع السياق والسباق واللحاق -

 .أال تكون المناسبة متعارضة مع الشرع -

 .أن تكون متوافقة مع تفسير اآلية، غير مخالفة له مخالفة تضاد -

 .أال تكون المناسبة متعارضة مع اللسان العربي المبين الذي نزل به القرآن العظيم -
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فسر بأن هذه المناسبة هي مراد هللا تعالى، غاية األمر أن هذا ما أداه إليه أال يجزم الم -
 واجتهاده. ظره وتدبرهنُ 

 .أن يعلم أن المناسبة موجودة، وال يلزم أن تكون ظاهرة في كل موضع لكل أحد -

 :المؤلفات فيه

 أما المؤلفات فيه فهي على ثالثة أقسام:
 هرهم: القسم األول: من أفرده بالتصنيف، ومن أش

رهان في مناسبة ترتيب سور الب هـ( في كتابه: 807بن الزبير األندلسي)تاأبو جعفر  -1
 . القرآن

 .به: تناسق الدرر في تناسب السورالسيوطي في كتا -2
 . واهر البيان في تناسب سور القرآنج عبد هللا الُغَماري في كتابه:  -3

ت )البقاعي برهان الدين  :فـيـه هــو  ى عنهوأعظم من كتب في هذا العلم وغدا مرجعًا ال يستغن
هـ( في كتابه: "نظم الدرر في تناسب اآليات والسور" حيـث ذكر المناسبات بين آيات 885

  وبلغ كتابه اثنين وعشرين مجلدًا. ،القرآن وسوره كلها

ومن  القـسـم الثاني: الذين جعلوه نوعًا من علوم القرآن الكريم وتحدثوا عنه في باب من كتبهم،
 أشهرهم: 

 الزركشي في كتابه: "البرهان في علوم القرآن" فقد جعله النوع الثاني من كتابه.  -1

  السيوطي في كتابه: "اإلتقان" وقد جعله في النوع الثاني والستين. -2

 القسم الثالث: الـمـفـسـرون الـذين ُعُنوا بذكر المناسبات في تفاسيرهم، ومن أشهرهم: 

 . تفسيره الكبير: مفاتيح الغيب الفخر الرازي في

 أنواع المناسبات:
 :المناسبة بين أول السورة وخاتمتها

  ﴿ تتحت السورة بذكر فالح المؤمنين:، حيث اف(المؤمنون )يلحظ ذلك في سورة 

﴾  :[، واختتمتها بنفي فالح الكافرين: 1]المؤمنون﴿     
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﴾  :[.118]المؤمنون  

  ﴿في أول سورة البقرة: حيث افتتحت السورة بذكر صفات المؤمنين 

     ﴾ واختتمت بذكر صفات ،

          ﴿المؤمنين 

           

     ﴾.   

وفي آخر السورة يبين أن الرسول  ،ي يتميزون بهافهو في أول السورة يذكر صفات المتقين الت
  .اصلى هللا عليه وسلم والذين آمنوا معه قد امتثلوا تلك الصفات وتحلوا به

وختمها به في  ﴾   ﴿وسورة )ص( بدأها بالذكر في قوله تعالى: 

 .[85]ص:  ﴾    قوله: )

ي آخرها حكى ، وف﴾    ﴿وفي سورة )القلم( بدأها بقوله: 

   .﴾  ﴿: قول المشركين، فقال

 المناسبة بين اآلية والتي تليها:
  .الفاتحة ﴾    ﴿قوله تعالى: 

فإنه لما ذكر في أول السورة استحقاق هللا تعالى لكل المحامد، وكونه رًبا للعالمين، وهو الرحمن 
الرحيم، وهو مع كل هذا الملك المتصرف في اليوم الذي ال ملك فيه ألحد إال هللا، كان من 

والذل الكامل  ،معترفا بالعبودية له ،ذه صفاته وتلك عظمتهشأن كل عاقل أن يقبل على من ه
واعترف  ،ملتجئا إليه طالبا منه العون والمدد، ثم إنه لما حمد وأثنى ومجد ،لجنابه العظيم
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  ﴿فيقول: بالعبودية ناسب أن يستشرف للطلب من ذلك الرب المستعان، 

﴾.  

 :بيان وجه المناسبة بين سورتي الماعون والكوثر في
ول بأن ترتيب السور في المصحف إن القول بوجود المناسبات بين السور يعتمد على الق)

 (.يفي ال اجتهاديقتو 
هي كالمقابلة للتي قبلها، ألن السابقة وصف هللا فيها المنافق بأربعة أمور: البخل، وترك 

  ﴿ فذكر فيها في مقابلة البخل: ،لزكاةصالة، والرياء فيها، ومنع اال

﴾  :وفي مقابلة أي: ُدم عليها (َفَصلِّ  )أي: الخير الكثير، وفي مقابلة ترك الصالة ،

ق ، وأراد به التصد  (َواْنَحرْ ) لرضاه، ال للناس، وفي مقابلة منع الماعون: أي: (لَِّربِّ كَ ) الرياء:
  بلحم األضاحي.
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 ر ــائــوه والنظــالوج

  :تعريف الوجوه والنظائر
  تعريف الوجوه والنظائر لغة:

 :لسان العربجاء في 
  وجه الكالم: السبيل التي تقصده به.الوجوه لغة: جمع وجه، ووجه كل شيء ُمْسَتْقَبُله. 

ْبُه في اأَلشكال والنظائر لغة: ْثُل والش ِّ يرة، وهي المِّ  .، اأَلخالق، واأَلفعال واأَلقوالجمع َنظِّ

 :االصطالحتعريف الوجوه والنظائر في 
  اختلف العلماء في تعريفهما إلى قولين:

هـ( وآخرين وهو: "َأن معنى اْلُوُجوه والنظائر َأن تكون اْلَكلَِّمة 597األول: البن الجوزي)ت
د، وحرك ع من اْلُقْرآن على لفظ َواحِّ َدة، ذكرت فِّي َمَواضِّ َدة، َوُأرِّيد بُِّكل َمَكان معنى غير َواحِّ ة َواحِّ

ع ير اآلخر، َفلفظ كل كلمة ذكرت فِّي َموضِّ للفظ اْلَكلَِّمة اْلَمْذُكوَرة فِّي اْلموضع اآلخر)وهو  َنظِّ
ير ك   (.اْلُوُجوه ُهوَ )ل كلمة بَِّمْعنى غير معنى األخرى النظائر(، َوَتْفسِّ

: اْسم للمعاني")نزهة األعين النواظر في علم الوجوه َفإِّذن النََّظائِّر: اْسم لأللفاظ، َواْلُوُجوه
 (.والنظائر

الوجوه: اللفظ المشترك الذي يستعمل في عدة معان كلفظ الثاني: للزركشي وآخرين وهو: أن 
  .)البرهان(األمة. والنظائر: كاأللفاظ المتواطئة

أفراد كثيرون. مثل: كلمة األلفاظ المتواطئة هي: أن يوجد اللفظ له معنى واحد، وهذا المعنى له )
 (...)إنسان(، فإنها تصدق على زيد، وعلي، وصالح

وفي عبارة الزركشي شيء من الغموض ولعلها تصبح أقرب إلى الذهن إذا قلنا الوجوه هي 
المعاني المختلفة التي تكون للفظ الواحد في سياقات متعددة فيسمى اللفظ من أجل ذلك مشتركا 

  .ددةيعني تشترك فيه معان متع
  .ويظهر أن التعريفين يتفقان في معنى الوجوه، ويختلفان في تعريف النظائر

أو ما اشتق  ،الكلمات القرآنية التي تكرر ورودها في القرآن الكريم بلفظهاموضوع هذا العلم: 
 مختلفة. منه لمعان
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 : أهمية هذا العلم
ألحد أن يفسر القرآن إال إذا علم  وأنه ال يجوز ،تظهر أهمية هذا العلم في معرفة مدلول األلفاظ

لما  ،وإدراكهوأدرك استعماالت األلفاظ، بل البد من فهم ذلك  ،وعرف معناه ،مدلول كل لفظ
  يترتب عليه من اختالف في فهم العقيدة الصحيحة، واستنباط األحكام الشرعية.

" جوهاتفقه كل الفقه حتى ترى للقرآن و  "إنك لن :الدرداء رضي هللا عنه قال أبو
  ."اإلقدام عليه؟ قال: نعم، هو هذاأليوب: أهو أن يرى له وجوها فيهاب  فقلت :حماد قال

 ورد في القرآن الكريم لمعان مختلفة فقد ورد: فالشرك مثال
    ﴿الشرك باهلل الذي يعدل به غيره، وذلك قوله:  بمعنى -1

 ﴾ [36: الن َِّساء ] .يعني ال تعدلوا به غيره 

    ﴿وذلك قوله: ، من غير عبادةلغير هللا الطاعة وبمعنى  -2

   ﴾ [190: اأَلعراف] اعة، يعني جعال إِّبليس شريكًا هلل في الط

 وهو قول قتادة.  ،ي اسم ولدهما من غير عبادةف
   ﴿: تعالى وذلك قوله. الرياء ىعن مالشرك في األعمال بو  -3

  ﴾ [105: الكهف]  من خلقه، يقول: ال يريد بذلك غير هللا أَلنه

 .قد برأه 
-ستنباط األحكام الشرعية فالطعام فمن لم يدرك هذه المعاني للشرك وقع في اللبس، وكذا في ا

 ورد في القرآن لمعان مختلفة منها: -مثال
 [.4]قريش:  ﴾   ﴿وذلك قوله:  الطعام الذي يأكله الناسبمعنى  -1
 [6: المائدة] ﴾     ﴿: تعالى وذلك قوله الذبائحبمعنى  -2

لٌّ لَُّهمْ )يعني وذبائحكم  (َوَطَعاُمُكمْ )يعني ذبائحهم،   .(حِّ
    ﴿: تعالى وذلك قولهالسمك المملح( )السمك مليح  بمعنى -3

﴾ [98: المائدة]  مك منفعة لكمي  .عني مليح الس 
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       ﴿: تعالىوذلك قوله  الشراب بمعنى -4

 ﴾ [95: المائدة ].يعني شربوا من الخمر قبل أن ُتحر م 
 :على ثالثة وجوهورد  المحصنات تفسيروأيضا 

  ﴿في النساء:  تعالى الحرائر، فذلك قوله يعني :فوجه منها: المحصنات

﴾  :حرائريعني: ال [،24]النساء ﴿   ﴾،  أيضا: هلقو و ﴿  

     ﴾  :وقال  ،المؤمنات رالحرائ  يعني[، 25]النساء
 يعني الحرائر.  ﴾      ﴿أيضا: 

 يعني ﴾﴿في النساء:  تعالى عفائف، فذلك قوله يعني :الوجه الثاني: محصناتو 
 الزنا في العالنية.  يعني ،﴾ ﴿ ،ئف عن الفواحشعفا

 يعني ﴾ ﴿ ،عن الفواحش عفاء لفروجهمأ يعني  ﴾﴿وقال في المائدة: 
 يعني ،[23النور: ] ﴾    ﴿ي النور: وقال ف ،غير معلنين الزنا

 فواحش.العفائف عن ال
 فإذا  يعني ﴾  ﴿ فذلك قوله في النساء: المسلمات،  : يعنيالوجه الثالث: المحصناتو 

والذين يرمون ﴿ي النور: ف لا[ وق25النساء: ] ﴾   ﴿ ،أسلمن، وهن الوالئد
   .يعني المسلمات الحرائر ،[4ر: النو ] ﴾المحصنات

 أهم المؤلفات في الوجوه والنظائر:
  ه(.150ريم، لمقاتل بن سليمان البلخي)ته والنظائر في القرآن الكوجو ال -1
  ه(.285برد)تما اتفق لفظه واختلف معناه من القرآن المجيد، ألبي العباس الم -2
  .ه(320)تتحصيل نظائر القرآن، للحكيم الترمذي -3
  هـ(.478تي)الدامغان  هللا عبد ألبي ،الوجوه والنظائر في القرآن الكريم -4
  (.ـه597الوجوه والنظائر، البن الجوزي)تنزهة األعين النواظر في علم  -5
  (.هـ 887اد)تكشف السرائر في معنى الوجوه واألشباه والنظائر، البن العم -6
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 رـــيـــفســالت

 النورسورة 

 :اسم السورة
الطاهر ابن عاشور: "سميت هذه السورة )سورة النور( من عهد النبي صلى هللا عليه وسلم. قال 

روي عن مجاهد قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: "علموا نساءكم سورة النور" ولم أقف على 
 إسناده. 

نور". وعن حارثة بن ُمَضر ب: "كتب إلينا عمر بن الخطاب أن تعلموا سورة النساء واألحزاب وال
وهذه تسميتها في المصاحف وكتب التفسير والسنة، وال يعرف لها اسم آخر. ووجه التسمية أن 

 فيها آية )هللا نور السماوات واألرض(". 
 :الكالم على مدنية السورة وعدد آياتها

 سورة النور مدنية وحكي اإلجماع فى ذلك وهي اثنتان أو أربع وستون آية.
 .ام العفاف والستر)القرطبي(مقصود هذه السورة ذكر أحك

 أغراض السورة:
 شملت من األغراض كثيرا من أحكام معاشرة الرجال للنساء. ومن آداب الخلطة والزيارة. 

 وأول ما نزلت بسببه قضية التزوج بامرأة اشتهرت بالزنى وصدر ذلك ببيان حد الزنى. -
 وعقاب الذين يقذفون المحصنات.  -
 وحكم اللعان. -
ة عائشة رضي هللا عنها مما أرجفه عليها أهل النفاق وعقابهم، والذين والتعرض إلى براء -

 شاركوهم في التحدث به. 
  والزجر عن حب إشاعة الفواحش بين المؤمنين والمؤمنات. -
ْسَطح بن ُأَثاَثة. واألمر بالصفح عن األذى مع اإلشارة إلى قضية -   مِّ
 .ودخول البيوت غير المسكونة وأحكام االستئذان في الدخول إلى بيوت الناس المسكونة، -
  وآداب المسلمين والمسلمات في المخالطة. -
  وإفشاء السالم. -
  والتحريض على تزويج العبيد واإلماء. -
  والتحريض على مكاتبتهم، أي: إعتاقهم على عوض يدفعونه لمالكيهم. -
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  وتحريم البغاء الذي كان شائعا في الجاهلية. -
  واألمر بالعفاف. -
  لنفاق واإلشارة إلى سوء طويتهم مع النبي صلى هللا عليه وسلم.وذم أحوال أهل ا -
  والتحذير من الوقوع في حبائل الشيطان. -
  وضرب المثل لهدي اإليمان وضالل الكفر. -
 والتنويه ببيوت العبادة والقائمين فيها. -

  وتخلل ذلك وصف عظمة هللا تعالى وبدائع مصنوعاته وما فيها من منن على الناس.
ف ذلك بوصف ما أعد هللا للمؤمنين، وأن هللا علم بما يضمره كل أحد، وأن المرجع إليه وقد أرد

  والجزاء بيده.
﴿        ﴾ 

 .[ :]النور

خبرًا عن مبتدأ مقدر دل عليه ابتداء السورة، فيقدر: هذه سورة. واسم  )سورة( أن يكون  يجوز
اإلشارة المقدر يشير إلى حاضر في السمع وهو الكالم المتتالي، فكل ما ينزل من هذه السورة 
وألحق بها من اآليات فهو من المشار إليه باسم اإلشارة المقدر. وهذه اإلشارة مستعملة في 

 .كثيراً  الكالم
)سورة(  إلى آخر السورة خبرًا عن )الزانية والزاني( :مبتدأ ويكون قوله )سورة( ويجوز أن تكون 

ثم أجري عليه من الصفات تشويقًا إلى ما يأتي بعده مثل قول  (سورة) ويكون االبتداء بكلمة
ثقيلتان في النبي صلى هللا عليه وسلم: "كلمتان حبيبتان إلى الرحمان خفيفتان على اللسان 

  .الميزان سبحان هللا وبحمده سبحان هللا العظيم")صحيح البخاري(
)وفرضناها( قرئ بتخفيف الراء؛ أي فرضنا عليكم وعلى من بعدكم ما فيها من األحكام. 

بالتشديد أي قطعناها في  وبالتشديد: أي أنزلنا فيها فرائض مختلفة. وقرأ أبو عمرو: "وفرضناها"
ُجًما. والفرض القطع.. وعنه أيضا "فرضناها" فصلناها وبيناها. وقيل: هو على اإلنزال ُنُجًما نُ 

 .الفرائضالتكثير؛ لكثرة ما فيها من 
 :(20إلى  1من )اآلَياِت ِمْن َفَواِئِد 

  التمهيد للحديث عن األمور العظام بما يؤذن بعظمها. -
 .الزاني يفقد االحترام والرحمة في المجتمع المسلم -



 38 

 .ر االجتماعي على الزناة وسيلة لتحصين المجتمع منهم، ووسيلة لردعهم عن الزنىالحصا -
تنويع عقوبة القاذف إلى عقوبة مادية )الحد(، ومعنوية )رد شهادته، والحكم عليه بالفسق(  -

 .دليل على خطورة هذا الفعل
 .ال يثبت الزنى إال ببينة، وادعاؤه دونها قذف -
 .مراكز الثقة في المجتمع المسلم بإشاعة االتهامات الباطلة تركيز المنافقين على هدم -
 .المنافقون قد يستدرجون بعض المؤمنين لمشاركتهم في أعمالهم -
 .تكريم أم المؤمنين عائشة رضي هللا عنهما بتبرئتها من فوق سبع سماوات -
 .ضرورة التثبت تجاه الشائعات -

 :(43إلى  21من )اآلَياِت ِمْن َفَواِئِد 
 .إغراءات الشيطان ووساوسه داعية إلى ارتكاب المعاصي، فليحذرها المؤمن -
 .التوفيق للتوبة والعمل الصالح من هللا ال من العبد -
 .العفو والصفح عن المسيء سبب لغفران الذنوب -
 .قذف العفائف من كبائر الذنوب -
  .مشروعية االستئذان لحماية النظر، والحفاظ على حرمة البيوت -
 .جواز دخول المباني العامة دون استئذان -
 .وجوب غض البصر على الرجال والنساء عما ال يحل  لهم -
 .وجوب الحجاب على المرأة  -
 .منع استخدام وسائل اإلثارة -
 .هللا عز وجل ضيق أسباب الرق )بالحرب( ووسع أسباب العتق وحض عليه -
قيق بالمال ليعتق حتَّى ال يشكل الرقيق طبقة التخلص من الر ِّق عن طريق المكاتبة وإعانة الر  -

 .ُمْسَتْرَذلة تمتهن الفاحشة
 .قلب المؤمن ني ِّر بنور الفطرة، ونور الهداية الربانية -
المساجد بيوت هللا في األرض أنشأها ليعبد فيها، فيجب إبعادها عن األقذار الحسية  -

 .والمعنوية
 .صفة النور له سبحانه من أسماء هللا الحسنى )النور( وهو يتضمن -
 .موازنة المؤمن بين المشاغل الدنيوية واألعمال األخروية أمر الزم -
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 .بطالن عمل الكافر لفقد شرط اإليمان -
 .أن الكافر نشاز من مخلوقات هللا المسب ِّحة المطيعة -
 .جميع مراحل المطر من خلق هللا وتقديره -

 :(64إلى  44من )اآلَياِت ِمْن َفَواِئِد 
 .تنو ع المخلوقات دليل على قدرة هللا -
من صفات المنافقين اإلعراض عن حكم هللا إال إن كان الحكم في صالحهم، ومن صفاتهم  -

 .مرض القلب والشك، وسوء الظن باهلل
 .طاعة هللا ورسوله والخوف من هللا من أسباب الفوز في الدارين -
  .الحلف على الكذب سلوك معروف عند المنافقين -
 .عالمة االهتداء -صلى هللا عليه وسلم-اتباع الرسول  -
 .على الداعية بذل الجهد في الدعوة، والنتائج بيد هللا -
 .اإليمان والعمل الصالح سبب التمكين في األرض واألمن -
 .تأديب العبيد واألطفال على االستئذان في أوقات ظهور عورات الناس -
 .نتفاء الريبة من ذلكجواز وضع العجائز بعض ثيابهن  ال -
 .االحتياط في الدين شأن المتقين -
 .األعذار سبب في تخفيف التكليف -
 .المجتمع المسلم مجتمع التكافل والتآزر والتآخي -
 .دين اإلسالم دين النظام واآلداب، وفي االلتزام باآلداب بركة وخير -
 .ترامه أكثر من غيرهتقتضي توقيره واح  -صلى هللا عليه وسلم-منزلة رسول هللا  -
 .-صلى هللا عليه وسلم-شؤم مخالفة ُسنَّة النبي  -
 .إحاطة ملك هللا وعلمه بكل شيء -
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  ........................................................................... حصول الومه عند عدم العناية به:

  ............................................................................... املؤلفات يف عمل غريب القرآ ن:

  ................................................................................ آ مه املؤلفات يف غريب القرآ ن:

  ...................................................................................................... عمل املناس بة

  ........................................................................................... تعريف عمل املناس بة:

  ........................................................................................... آ مهية عمل املناس بات:

  ..................................................................................................... املؤلفات فيه:

  ................................................................................................ آ نواع املناس بات:

  ........................................................................... املناس بة بني آ ول السورة وخامتهتا:

  ................................................................................. املناس بة بني ال ية واليت تلهيا:

  ..................................................... :يف بيان وجه املناس بة بني سوريت املاعون والكوثر
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  ............................................................................................. الوجــوه والنظــائــر

  ....................................................................................... والنظائر:تعريف الوجوه 

  .................................................................................. تعريف الوجوه والنظائر لغة:

  ..................................................................  :تعريف الوجوه والنظائر يف الاصطالح 

  .............................................................................................. موضوع هذا العمل:

  ................................................................................................. آ مهية هذا العمل:

  ............................................................................ آ مه املؤلفات يف الوجوه والنظائر:

  ............................................................................................................التفسري 

  ............................................................................................ :نورتفسري سورة ال 

 

 
 

 
 




