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Abstract 

This research includes ten descriptions of the Holy Quran, which shows that Quran explains 

everything. Whereas every descriptions is separately defined to enhance the referring verse, 

Significance of the research is to serve the Holly Quran to provide advice to collect all descriptions. 

As it enhances faith and strengthen certainty. It is one of the basic faith six corners, as the Holly 

Quran is reference and leader for right path to avoid faults, This study results are that scientific has 

meaning knowledge of Quran, as those who said that no one can get the meaning. It is considered 

wrong to be contrary for Sunna and Quran. As people should know that all verses are clear for all 

nations, so we provide this research. 

 ملخص البحث

اشتتتتتتتمل هحا البحع عل  عنتتتتتترة  من  اصتتتتتتا  ال رنن ال ر  الر نبم  ن ليم م ال رنن ماد يعلم معنا  كما يدر   

حة استتتة م كوخا ةدمة ل تاب هللا ال ر  االن تتتياد ختف   مهية هح  الدر   كل اصتتتل عل   د  ايورد اآلايت الدالة

ا يضتتتتتتتتتات م كوخا ن يد اإليان ان و ي الي م  اهي   د  ركان اإليان الستتتتتتتتتتة  فمن جعل كتاب هللا  له جبمع  اصتتتتتتتتتافه 

م من ال لل  ءا اصتتتتتل هح  الدراستتتتتة  ن  يع ال رنن لا ي ن العلما  مرجعه اهاديه اقائد  إىل ال تتتتترات املستتتتتت يم عز تتتتت 

معرفتتة معتتا يتته  ا ن من قتتاا إن من ال رنن متتا د يفهم   تتد معنتتا   فتتم تته خمتتالل إل تتاب ا متتة مع خمتتالفتتته لل تتتاب 

 االسنة.فالبد  ن يزعلم   ه ليم م ال زْرنن نية د يفهمها  يع ا مة  اهحا هو الحي من  جله كزتب هحا البحع.

 اصل  قرنن  ااضح. :الكلمات املفتاحية
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 املقدمة

ا    َّله فرقا ت انبيا ت ل ل  احلمد هلل املنَّان  الحي  كرمنا ابل رنن  فأ  له عل  عبد  امل تتتتتتتتتتتتتتطف  اا  عل له ع وجت

 (1) "نَتَباَرَك الَّح ي  َت ََّا اْلفزْرقَاَن َعَل  َعْبد    ل َي زوَن ل ْلَعاَلم َم  َح يرتا" شيٍء  ف د قاا م حم م التن يل:

ْم َاَلَعلَّهزْم يَتتَتَف َّرزانَ َا َ  َْلنَ "اقاا:  َ ل لنَّا   َما  تز   َا إ لَْيه  اال تتتالة االستتتالم عل  من  رستتتله (  2) "ا إ لَْيَك ٱلح  ْكَر ل تتزَبم  

ابل رنن رمحةت للعاملم  فأةرج النا  من ظلمات اجلهل إىل  ور اإليان االي م  اعل  نله اصتتتتتتتتتتتتتتحبه امن  -نعاىل-هللا 

 ابعد: يوم الدين نبعهم إب سان إىل 

اطل من أبن    ا عليه هحا ال تاب العظيم لحي د أينيه الب -صتتتتتتتتتل  هللا عليه استتتتتتتتتلم –فمن هللا امنت عل   بيه 

بم يديه اد من ةلفه نن يٌل من   يٍم محيٍد  اضمََّنه  بأ ما كان قبَلنا  اةرب ما بعد   ا ز م ما بيننا  اجعله الف ل 

ه بَّاٍر ق تتتتتتتتتتتتتتمه هللا  امن ابتأ  اهلدهللا م  ت   ضتتتتتتتتتتتتتتلَّه هللا  د ن ي  به ا هواء  اد نلتبم بليم ابهل ا  من نركه من ج

ر  امن   م به  ا لستتتتتتتتتتنة  اد ينتتتتتتتتتتبع منه العلماء  اد ْدَلن عل  كهرة ال داد  من قاا به صتتتتتتتتتتدب  امن عم ل به  زج 

 عَدا  امن دعا إليه هزد َي إىل صراٍت مست يم .

 ا مستتتتتتتاء اا اصتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتا  نتتتتتتتدا عتتتتتتلتتتتتت  شتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتر  املستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتمتتتتتت   يتتتتتت تتتتتتوا التتتتتتعتتتتتتالمتتتتتتتة امتتتتتتعتتتتتتلتتتتتتوٌم  نَّ كتتتتتتهتتتتتترة 

 ما نرهللا  ن كهرة  مساء  الفتاز نابدي: "اعلم  ن كهرة ا مساء ندا عل  شتتتتتتتتتتتر  املستتتتتتتتتتتمَّ   ا كماله م  مر من ا مور 

دلت عل  شتتتتتتدوا اصتتتتتتعوبتها  اكهرة  مساء الداهية  ا ستتتتتتد دلَّت عل  كماا قونه  اكهرة  مساء ال يامة دلَّت عل  كماا

ه صتتتتتتتتتتتتتل  هللا علي-دلَّت عل  كماا جالا عظمته  اكهرة  مساء النيب  -نعاىل -شتتتتتتتتتتتتتدة   ايتها  اكحلك كهرة  مساء هللا

."رنبته امسو درجته  اكحلك كهرة  مساء ال رنن دلَّت عل  شرفه افضيلته دلَّت عل  علو -اسلم
(3)
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من   ن ليم م ال رنن ال ر  ماد يعلم معنا   اصتتتتتتتتا  ال رنن ال ر  الر ندا عل  ام هحا البحع ستتتتتتتتأننااا

 هل  وز  ن ينتمل ال رنن عل  ماد يعلم معنا .  ااث يهما عن  اصا  ال رنن ال ر   دمها عن   ةالا مبحهم:

 

 أوصاف القرآن الكرمي املبحث األول:

 املبني املطلب األول:

 نعاىل ال رنن اصتتل هللا  ف د شتتيء د يعلم معنا  اصتتل ال رنن ابملبم  ددلة عل    ه د يوجد م كتاب هللا

ا  ه    له نبيا  ل ل شيء  اهحا ي تضي  د ي ون م الن وص ما هو من ل حبسب الواقع  أب ه مبم  ابيان للنا  

َياَ هز   قاا نعاىل: "حبيع د ي ن   دا من ا مة معرفة معنا  َنا بَت جاءكم من اّلل   ور قد (  اقاا نعاىل: "4" )ُثزَّ إ نَّ َعَليتْ

 .(5" )اكتاب مبم

اهح   اصتتتتتتا  لل رنن ال ر  ن تضتتتتتتي اقتضتتتتتتاءت قمات   ه م  عل  امل امات من البيان االوضتتتتتتو  اا تفاء اللبم 

د طعن م اد  يلة لبلوغ مراد املت لم به ف  ااجلهل فيه دان استتتتتتتتتتتتتتهناء. فمن زعم  ن م ال رنن ماد ستتتتتتتتتتتتتبيل إل فهمه 

 اشك م م اصد . ال رنن طعنات بليأات 

"اهلحا د جتد كالمات   ستتتتتتن نفستتتتتتتات  اد  ال بيا ت من كالم هللا ستتتتتتبحا ه  اهلحا مسا  ستتتتتتبحا ه  قاا ابن ال يم:

ر  للحكر  انيستتت  للحكر يتضتتمن   واعات من التيستتت: الهاين: نيستتت  حفظ داها: نيستتت  لفاظه للإ  بيا ت  ا ةرب   ه يستتَّ

ميستتترات له  امعلوم   ه لو كان أبلفاظ د يفهمها املخاطب  ا ي ن الهالع: نيستتتت  اامر  ا واهيه لالمتهاا معا يه للفهم 

بل كان معستتتتتتتتتتتتتترات عليه  فه حا إاا  ريد من املخاطب  ن يفهم من  لفاظه ما د يدا عليه من املعاين   ا يدا عل  

تعسر اهو منا  للتيست" الفه  فهحا من  شد الة
6)

. 
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قاا النيخ حممد بن عهيمم: "إن الوضو  ااإلش اا م الن وص النرعية  مر  سيب دتلل به النا  حبسب ا 

العلم االفهم  ف د ي ون منتتتتتت الت عند شتتتتتتخ  ما هو ااضتتتتتتح عند شتتتتتتخ  نةر  االواجب عند اإلشتتتتتت اا انباب ما 

ما هو  -مد هللاحب-االتخبط م معنا .  ما من  يع ااقع الن تتتتتوص النتتتتترعية  فليم فيها ستتتتتبن  من نرك التعرض له 

من ل د يعر    د من النا  معنا   فيما يهمهم من  مر دينهم اد ياهم؛  ن هللا اصل ال رنن أب ه  ور مبم ابيان 

حبسب  ون م الن وص ما هو من لللنا  افرقان  ا  ه    له نبيا ت ل ل شيء اهدهللا ارمحة  اهحا ي تضي  ن د ي 

الواقع حبيع د ي ن   د من ا مة معرفة معنا .
(7)

  

ا َيْ فزرز  تتت َ "اقتتتاا النتتتتتتتتتتتتتتيخ عبتتتد الرمحن الستتتتتتتتتتتتتتعتتتدي م قولتتته نعتتتاىل:  اٍت َامتتتَ َك ناَيٍت بَتي  نتتتَ ا إ لَيتتتْ ْد  َ ْت َْلنتتتَ ا إ دَّ َاَل تتتَ

 لأت مبلأتا عظيمتا ااصتتتتلت إىل  الة د يتنع من قبوهلا إد: "هي م الوضتتتتو  االددلة عل  احلن  قد ب(8")اْلَفاستتتت  زونَ 

من فسن عن  مر هللا  اةرج عن طاعة هللا  ااست رب  اية الت رب"
(9)

. 

 املطلب الثاين: املفصل.

ابملف تتتتل  ال رنن ال ر  ازصتتتتل  فاصتتتتل ال رنن ابملف تتتتل ددلة عل    ه ديوجد م ال رنن شتتتتيء د يعلم معنا 

دفيه احلالا ااحلرام ااملع ية االطاعة؛ لئال حي ل اللبم للعبا ي: الحي بمَّ 
(10)

. 

لٌ " صتتل ابلف تتل  قاا نعاىل:ااز   ي: فاصتتٌل يف تتلز بَم احلن   االباطل   ف يَل ي ونز ف تتالت إاا ا   (11)"إ  َّهز َلَ ْوٌا َف تتْ

ستتبيٌل ي ْن إىل معرفة  معنا  
(12)

نزو "قاا نعاىل:   ا ْلنا ز َعل  ع ْلٍم هزدهللات َاَرمْحَةت ل َ ْوٍم يتزْمم  ْئناهزْم ب   تاٍب َف تتَّ َهْل  0 نَ َاَلَ ْد ج 

لز َرب  نا اب   و ز م ْن قَتْبلز َقْد جاَءْت رزستتتتتتتز   ف د  ةرب هللا م هح  (13")حلَْن   يَتْنظزرزاَن إ دَّ ََتْا يَلهز يَتْوَم أَيِْت  ََتْا يلزهز يَت زواز الَّح يَن َ ستتتتتتتز

ل ال تاب   ي: بيَّنه اميَّ   حبيع د ينتتتتتتتتتتتتتبه. ُث قاا: هل ينتظران إد َتايله: اإ ا الك  يء ما  ةرب  اآلية   ه ف تتتتتتتتتتتت 
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من ال يتتامتتة ا شتتتتتتتتتتتتتتراطهتتا  فمع علم معنتتا  انف تتتتتتتتتتتتتتيلتته ا يعلم َتايلتته  فعلم  ن فرقتتات بم علم املع  اعلم ال رنن بوقوعتته 

التأايل
(14)

. 

 املطلب الثالث: التفصيل

ف تتل ددلة اصتتل ال رنن ابمل  اصتتل ال رنن ابلتف تتيل ددلة عل  اشتتتماا ال رنن عل  الدين كله أباضتتح بيان

ا اا الك مستتتتتتتائل ا صتتتتتتتوا ادعت اد  امستتتتتتتائل التو يد  اال وا أبن ال رنن د عل  اشتتتتتتتتماا ال رنن عل  الدين كله  

حيتوي عل  مسائل التو يد   ا  ن ال رنن ا يبم   مسائل الع يدة بن ل ااضح  ا ن بيان ال رنن ملسائل الدين حي ل 

 به اللبم ااخلفاء  من  عظم الظلم  ا قبح الطأيان.

زاِل  اْ َْلباب  َما  َلَ ْد كاَن م  َق تتَ تت  "لتف تتيل ااملف تتل  قاا نعاىل: ف د اصتتل هللا نعاىل كتابه الع ي  اب ه ْم ع رْبٌَة   

يلَ  د يَن الَّح ي َبْمَ يََدْيه  َانَتْف تتتتتتتت  ْيٍء َاهزدهللات َاَرمْحَةت ل    كاَن َ د يهات يتزْفَ هللا َال  ْن َن تتتتتتتتْ   فهح  اآلية (15" )َ ْوٍم يتزْمم نزونَ كزل   شتتتتتتتتَ

ف تتتتتتتتتتتيالت ل ل شتتتتتتتتتتتيء متعلن ابلدين م ال رنن  ن -نبارك انعاىل-ا تها من اآلايت دالة ددلة صتتتتتتتتتتترحية عل  بيان هللا 

ل ا   ا  رستتتتتتتتتل هللا الرستتتتتتتتتاَتصتتتتتتتتتيالت  ا اا ما يدةل م هحا البيان االتف تتتتتتتتتيل  مور التو يد االع يدة  الحي من  جله 

 ال تب  ال د اضَّحت  مور ادعت اد م ال رنن  اضح البيان  اا تجَّ هلا  بل  اد تجاج.

لز اآْلايت  َلَعلَّ زْم ب ل  اء  َرب   زْم نزوق نزونَ "قاا نعاىل: ا    قاا العالمة الستتعدي: "اين ا ال تب (16" )يزَدب  رز اْ َْمَر يتزَف تت  

لها  اية التف تتتتتتتتتتتتيل  ببياخا   اإلهلية عل  رستتتتتتتتتتتتله  ايبم   ما حيتاج إليه العباد من النتتتتتتتتتتتترائع  اا اامر االنواهي  ايف تتتتتتتتتتتت  

فمن    (17")نزوق نزونَ  مْ ب ل  اء  َرب   ز " ل م من اآلايت ا زف يَّة  ااآلايت ال رن ية: اإيضتتتتا ها اهيي ها  لعل م بستتتتبب ما  ةرج

ا م الع ائد ال بار    كهرة ا دلة ابياخا ااضتتتتتتتتو ها  من  ستتتتتتتتباب   تتتتتتتتوا الي م  م  يع ا مور اإلهلية  ة تتتتتتتتوصتتتتتتتتت

يَل كزل   شَ َال  ْن َنْ د يَن   اقاا نعاىل: "(18)كالبعع االننور ااإلةراج من ال بور"  (.19")ْيءٍ الَّح ي َبْمَ يََدْيه  َانَتْف  
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فال يت تتتتور  ن  يء إ ستتتتان اد ب م الدين شتتتتيئات؛  ن ال ايدة نعترب استتتتتدراكتا عل  هللا   انو ي أبن النتتتتريعة 

  ق ة  اهحا دالل ما جاء م كتاب هللا   ن هللا ف ل فيه  يع ما حيتاجون إليه م  زمور دينهم.

 الرابع: البالغ املطلب

 رنن بال ات جعل هللا نعاىل هحا ال  اقد يدا عل    ه د يوجد م ال رنن ما د يعلم معنا  اصل ال رنن بتتتتالبالغ

من  ن وم احلجة إد عل  اد اعلن العحاب ااملستتتتتتتتتتتتتتتاءلة عل  من قامت عليه احلجة  اجعله  جة عل  العباد  للنا  

د فمن قاا: إن م ال رنن ماد يع ل معنا  ف  نون اال تتتتتتتتتتتتيب امن م   مهما اهلحا د  جة عل  اجمل فهمها ا دركها 

 بطل  جة هللا عل  عباد 
(20)

 فمن هللا د يو   إد ابل الم الواضح  ف الم هللا بالغ ابيان اهدهللا للنا . 

ة اد احلجااصتتتتتتتتتل ال رنن بتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتالبالغ يدا عل  إعماا الظواهر  فم ه د يتم بالغ اد ي مل إ حار  اد ن وم 

نن طع املعحرة ب الم د نفيد  لفاظه الي م  اد ندا عل  مراد املت لم  ا؛ بل إن من  عظم م اصتتتتتتتتتتتتتتتد ال رنن ال ر ؛ 

إبالغ اخللن انب تتتتتتتتروم م دينهم  فال التبا  م  مر  اخيه  اد إلأاز م إرشتتتتتتتتاد  اةرب   ابطنه اظاهر  ستتتتتتتتواء اددلته 

ستتتتتتيما ما يهم ا مة م شتتتتتتأن اعت ادها فهو  ادها ابإليضتتتتتتا   ااإلفهام بلستتتتتتان عر  ااضتتتتتتحة م  يع  مور الدين اد

 .مبم

 املطلب اخلامس: اهلدى

ه    م ناينه    -نعاىل-"اقد  ةرب هللا   اصتتتتتتتتتتتل ال رنن ابهلدهللا ددلة   ه د يوجد م ال رنن ما د يفهم معنا 

كتا تت مبينتة ملتا  رادهوعنتا   ا متا إاا كتان د فرب فيهتا بم املراد ا ختا مبينتة ا ختا هتدهللا ا ختا  ور  اهتحا إ تا ي ون إاا  

ا ت  د يدا عل  اا دمنهما ا ن ن مبينة اد هادية اد حم مة اد  ورات"
(21)

لحلك قاا شيخ اإلسالم: "د  وز  ن   
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لمون معنا  كما ا مة د يع ا يع -صل  هللا عليه اسلم-ي ون هللا    ا كالمتا د مع  له  اد  وز  ن ي ون الرسوا 

ي وا الك من ي وله من املتأةرين  اهحا ال وا  ب ال طع أب ه ةطأ"
(22)

. 

 املطلب السادس: أحسن احلديث

 -رمحهم هللا نعاىل-اقد اكر العلماء  اصتتتتتتتتتتتتتتل ال رنن أب ستتتتتتتتتتتتتتن احلديع ددلة عل  إعجاز  اا ه معلوم املعاين

اا منها:  ستتتلوبه املخالل  ستتتاليب كالم العرب  مع قوة ف تتتا تهم  فأن  اجوهتا كهتة من ددئل إعجاز ال رنن  ااكر 

ة عن كان حيد  ث به  صتتحابه(  بطري ة مفردة ةارج–صتتل  هللا عليه استتلم-ال رنن املوصتتل أب ه  ديع؛  ن الرستتوا

وب املوزان الحي فالعادة هلا من لة م احلستتتتتتتتتتتتتن نفوب به كل طري ة  فتفوب املنهور الحي يدار بم النا  م احلديع  اي

ال ر   اد عجب م الك فال رنن  هو   ستتتتتتتن ال الم عندهم. فجاء كتاب هللا أبستتتتتتتلوب د هله النفو  عل  ن رار 

َن احْلَد يع  "أب ه   ستتن احلديع  ف اا نعاىل:  -نعاىل-اصتتفه هللا  صتتل  -اصتتح عن رستتوا هللا (  23" )اّللَّز  َت ََّا َ ْ ستتَ

فمن   ستتتتتن احلديع كتاب هللا  اةت اهلدهللا هدهللا حممد  صتتتتتل  "  ه كان ي وا م ةطبه:  ما بعد:  -هللا عليه استتتتتلم

"هللا عليه سلم
(24)

. 

قاا شتتتتتتتتتتيخ اإلستتتتتتتتتتالم ابن نيمية: " فم  ظم ال رنن ا ستتتتتتتتتتلوبه عجيب بديع  ليم من جنم  ستتتتتتتتتتاليب ال الم 

ظت هحاا ستتتتلوب  فم ه ليم من جنم النتتتتعر  ادالرج  ادالرستتتتائل  اد اخلطابة  اد  ظمه املعرافة  اا أيت   د بن

 ظم شيء من كالم النا  عر موعجمهم  ا فم ف ا ة ال رنن ابال ته  هحا عجيب ةارب للعادة  ليم له  ظت م  

كالم  يع اخللن"
(25)

ْسن َتليفه   اجو    االتئام كلمه  ف ا تها  ا اقاا السيوطي: "الوجه الهالع من اجو  إعجازهحز

ه الأريب فجاء  ط ه العجيب  ا ستتتلوب  إ از  ابال ته اخلارقة عادَةالعرب الحين هم فرستتتانز ال الم ا راببز هحا النتتتأن
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خمالفات  ستتاليب كالم العرب امنهاج  ظمها ا هرها الحي جاءت عليه  ااقفت عليه م اطع ناينه  اا تهت إليه فواصتتلز  

اا يوجد قبله اد بعد   ظت له"كلمانه  
(26)

. 

 املطلب السابع: العلي  

 ا  ه  رفع ال تب السمااية ا  ه م  عل  درجات ددلة   ه  فضل ال الم عل  اإلطالب  العلي  اصل ال رنن بتتتتتتتت

ةليله حممد ا ال رنن ال ر   فضتتل ال تب الستتمااية اةاهها ااملهيمن عليها اامل تتدب هلا     له هللا عل  صتتفيه   فالبيان

 ه   قاا النتتيخ ابن ستتعدي م فضتتل ال رنن ال ر   ا  ه  فضتتل ال تب الستتمااية:صتتل  هللا عليه استتلم   بن عبد هللا

"منتتتتمل عل  احلن م  ةبار  ا اامر  ا واهيه  ام تتتدب ملا بم يديه من ال تب؛   ه شتتتهد لل تب الستتتالفة اااف ها  

مل عل  ما اهو منتتتتت  شتتتترائعها  ا ةربت به ف تتتتار اجودها م تتتتداقتا خلربها اطاب ت  ةبار   ةبارها اشتتتترائعه ال بار

اشتتتملت عليه ال تب الستتاب ة  ازايدة م املطالب اإلهلية اا ةالب النفيستتة  فهو ال تاب الحي نتبع كل  ن جاءت 

اهو   االال  م به ال تب فأمر به  ا ع عليه  ا كهر من الطرب املوصتتتتتلة إليه  اهو ال تاب الحي فيه  بأ الستتتتتاب م

ال تاب الحي فيه احل م ااحل مة ااإل  ام الحي عرضتتتتت عليه ال تب الستتتتاب ة  فما شتتتتهد له ابل تتتتدب فهو امل بوا 

اما شهد له ابلرد فهو مرداد قد دةله التحريل االتبديل اإد فلو كان من عند هللا ا دالفه"
(27)

اقاا شيخ اإلسالم   

ا فضتتتتتتتتتتتتلية: "فمن  شتتتتتتتتتتتتر  ال تب ال رنن  ُث التوراة  ُث اإل يل"م نرنيب ال تب الستتتتتتتتتتتتمااية من 
احلديع:  ام  (28)

لتتت "  عطيتتت م تتان التوراة الستتتتتتتتتتتتتتبع الطواا  ا عطيتتت م تتان ال بور املئم  ا عطيتتت م تتان اإل يتتل املهتتاين  افضتتتتتتتتتتتتتت 

ل "ابملف تتت 
(29)

ل تب الستتتمااية كما فات لحبفظ ال رنن ال ر   فلم هتد إليه يد التحريل  ةال -نعاىل–اقد ن ف ل هللا   

 (.30")َاإ  َّ َلهز حَلاف ظزونَ : "قاا سبحا ه
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(  31")َلَديْنا َلَعل يٌّ َ   يمٌ  َاإ  َّهز م   زم   اْل  تاب  : "م قوله نعاىل املفسران م نفست اصل ال رنن بتتتتت العلي   اقد قاا

ال ة"معج ات من بينها.  ا: م  عل  طب ات البَلَعل يٌّ: "  ي:   ه رفيع ال در بم ال تب  شتتتتتريل املن لة؛ ل و ه 
(32)

   "

 ي لحا علو اشتتتتتتتتأن عل  ال تب قبله  د يوصتتتتتتتتل إىل مستتتتتتتتتوا  م علو  ارفعته"
(33)

اقيل:   عند  لحا علو ارفعة   ا: 

َنالهز   د بتب ا:  مع  َعل يٌّ: قاهر د ي در   د  ن يدفعه ايبله  معج  د يمن  مبهله"  َاَد نَتْأي ت"ديل "رفيع َد يَت
(34)

  

معج تا ابقيتا  اقيل: املراد كو ه عاليتا عل   يع ال تب؛ كو ه عن اجو  الفساد االبطالن  اقيل العلي  مبع  العاِل  اهو عليٌّ 

عل  اجه الدهر"
(35)

عن اجو  الفساد اهو عاِلٌ   
(36)

 يضا ه اعدم التبا  معا يه.إعليها م بيا ه ا  اعليٌّ   

 احلكيماملطلب الثامن: 

ر م اصل هللا كتابه الع ي  بت )احل يم(  ااحل مة: اضع ا مو   اصل ال رنن أب ه احل يم ددلة   ه ااضح املع 

مواضتتتتتتتتتعها ال تتتتتتتتتحيحة اليم من احل مة م شتتتتتتتتتيء  ن ي ون هحا ال الم احل يم د يفهم معنا   اد يفهم املراد منه  

ا اصتتا   هلل    ا كتابه ااصتتل كتابه  يعات ابحل يم ااملبم  اهح فضتتالت عل   ن ي ون د ستتبيل إىل الوصتتوا إليه  فا

 ا تها ندا ددلة ااضحة  ن كالم هللا ميسر فهمه ل ل ا مة.

ااصل ال رنن ابحل يم رد بلي  عل  الحين جعلوا كالم هللا املن ا ابللسان العر  املبم  مبن لة ا لفاظ ا عجمية 

ااحلرا  املعجمية الر د يدرك منها إد ال تتتتتورة اال تتتتتوت االرستتتتتم ف ط.  ما ما نضتتتتتمنته من معاٍن شتتتتتريفة ا اصتتتتتا  

 فيها.جليلة فال  ظ هلم 

 املطلب التاسع: املهيمن

ن هو امل تتدر فال رن  اصتتل ال رنن ابملهيمن ددلة عل  هيمنته عل  م تتادر املعرفة اا ستتجامه مع   ائن العلم

ا ستتاستتي اا اا للمعرفة عند  هل الستتنة ااجلماعة  فما ااف ه فهو صتتحيح اما ةالفه فهو ابطل  د ستتيما إاا كا ت 
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ة ا اجلهمية الحين ي دم  ت  من م تتتتتتتتتتتادر املعرفة عليه كاملعت ل املعرفة نتعلن ابلأيبيات  ا الفرائض االعبادات ةالفات ملن

 ي دمون الع ل عليه  ااملاديون الحين ي دمون احلم االتجربة عل  ال رنن إاا عارضتها.

 افظه امل ادر للمعار  االعلوم  اسبحان هللا من ا الو ي ا  فمن الو ي مبا يتلك من صفة اهليمنة يعترب م در

ْدقات َاَعْددت د مزَبد  َا ل َ ل مان ه  َاهزَو السَّم يعز اْلَعل يمز : "اعاصمه! قاا نعاىل  .(37)"َاَهَّْت َكل َمةز َرب  َك ص 

َو اللَّط يلز َ د يَتْعَلمز َمْن َةَلَن َاهز " انبتتتتتارك هللا رب العتتتتتاملم! ةلن اخلالئن كلهتتتتتا  يعلمهتتتتتا علم اخلالب العليم

. ا ستتتتتتبنا  ن   وا: إ ه عل  الر م من ن دلم العلوم ااملعار  ا يستتتتتتتطع العلم  ن يستتتتتتجل مناقضتتتتتتة اا دة (38")اخْلَب تز 

د  ا  ه اا ستتجامه معه دليل  ستتب ية ال رنن للع ل البنتتري ا دا للن  ال رنين  بل جاء العلم َتكيدات ملا جاء به ال رنن  

د  َ ْت  " د ننتتاقض بم الع تتل االو ي اد ينتتائيتتة بينهمتتا ا  تتات: َدبتَّرزاَن اْل زْرنَن َاَلْو كتتاَن م ْن ع نتتْ دزاا ف يتته    ََفال يَتتتتَ اّللَّ  َلَوجتتَ

لا جعل ال رنن م تتتتتتتتتتتتدرات دستتتتتتتتتتتتتمرار املعرفة ان تتتتتتتتتتتتويب النظرايت  حبيع ي ون ال رنن هو املرجع ؛ (39")اْةت الفات َكه تات 

  من امن ع يدة  هل الستتتنة  خم يران م ال رنن كفاية ا نية عما م  ت   لتأصتتتيل العلوم ادديد اجهتها ابيان هدفها

 .(40)ال تب

 العريباملطلب العاشر: 

َرب يتتلا َلَعلَّ زْم إ  َّ  َ ْت َْلنتتا ز قتزْرن ت عَ   قتتاا نعتتاىل: "اصتتتتتتتتتتتتتتل ال رنن أب تته عر  ددلتتة  ن  يع معتتا يتته معلومتتة امع ولتتة

ر ن وم ا استتتتتعزها  ا كهرزها َتديةت للمعاين القاا ابن كهت: "االك  ن لأَة العرب  ف تتتتتحز اللأات ا بينزها   (41")نَتْع  لزونَ 

ابلنفو ؛ فلهتحا    َا  شتتتتتتتتتتتتتتر  ال تتب أبشتتتتتتتتتتتتتتر  اللأتات"
(42)

 "إ  َّ َجَعْلنتا ز قتزْرن ت َعَرب يتلا َلَعلَّ زْم نَتْع  لزونَ "   اقتاا نعتاىل:

 ون إد مع قاا شيخ اإلسالم: "فبم   ه    له عربيات  ن يع لوا  االع ل د ي  لتع له فجعل كو ه عربيات علة اسببات  (43)

العلم مبعا يه"
(44)

. 
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َلْت ناينزهز قتزْرن ت   " كما  ن كو ه عربيات مفهوم املع  ستتتتتتتتتتتتتبٌب حل تتتتتتتتتتتتتوا العلم  قاا نعاىل:  َعَرب يلا ل َ ْوٍم ك تاٌب فز تتتتتتتتتتتتت  

للأة  -نعاىل-فاآلايت الر اصتتتتتتتتتتتتتتل هللا ال رنن ال ر   ا أب ه عر  ندا ددلة قطعية عل  اةتيار هللا (  45")يَتْعَلمزونَ 

م هللا نعاىل  يع له  الالعربية بستتتتتتتتتتتبب ما  زادب فيها من ة تتتتتتتتتتتائ  البيا ية م الددلة عل  املعاين املرادة لت ون اعاءت ل

  -رمحهم هللا-لل الستتتتتتت  ا  هل هحا اللستتتتتتتان جرايت عل  ما هو معهود م لأتهم اختاطبهم ا ستتتتتتتاليبهم انراكيبهم املختلفة

 كا وا يرجعون إىل لأة العرب اداااينهم فيما ين ل عليهم من بعض املعاين  اكتب التفاست مألهللا  بحلك.

عر   بلي  عل  دعاة التفويض الحين جعلوا بعض كالم هللا املن ا ابللستتان ال ااصتتل ال رنن ال ر  أب ه عر  ردٌّ 

مبن لة ا لفاظ ا عجمية ااحلرا  املعجمية الر د يدرك منها إد ال تتتتتورة اال تتتتتوت االرستتتتتم ف ط.  ما ما نضتتتتتمنته من 

 معاين شريفة ا اصا  جليلة فال  ظ هلم فيها.

نتتا ز قتزْرن ت َاَلْو َجَعلْ " هللا هتتح  احلجتتة عن املختتالفم  قتتاا نعتتاىل: املتتا كتتان فهم اخلطتتاب  جتتة للمختتاطتتب  قطع

 ٌّ َلْت ناينزهزَء  َْعَجم يٌّ َاَعَر   يلا َل الزوا َلْود فز تتتتتتت   اي ولون بلستتتتتتتان   ف أن همدء املفوضتتتتتتتة يردان عل  هللا كالمه (46") َْعَجم 

 . اْ َْعَجم َم َاَلْو  َت َّْلنا ز َعل  بَتْعض    كما قاا نعاىل: " اهلم  بل  قد جعلت بعض هحا ال رنن مبن لة ال الم ا عجمي

ْم َما كا زوا ب ه  مزْمم ن مَ  فاةتال  اللستتتتتتتتتان ستتتتتتتتتبٌب لعدم اإليان. ف يل مبن يستتتتتتتتتتدعي الك اي عم  ن (  47")فَتَ رَ َ ز َعَلْيه 

  .الم املوجه إليه ب ريح لأته اف يحها  ت مفهوم اد يورث اإليانال 

ب ل ستتتتتتتتتتتتتتتاٍن "؛  ن هللا نعاىل ي وا:  ظاهر  قاا ابن   م: "اد حيل   د  ن حييل نية عن ظاهرها  اد ةربتا عن

ٍ  مزب مٍ  ع ه  "  اقاا نعاىل اامات ل وم: (48")َعَر   اعن ظاهر  م اللأة بأت   (49")حيزَر  فزوَن اْلَ ل َم َعْن َمواضتتتتتتتتتتتتت  امن  اا   تتتتتتتتتتتتتل

هللا عليه ل  اا يه إىل  بيه صتتتت -نعاىل-برهان من نةر  اإ اب  ف د ادع   ن الن  د بيان فيه  اقد  ر  كالم هللا 

عن موضعه" اسلم
(50)

. 
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اكون ال رنن عربيتتلا ليع لتته من يفهم العربيتتة  يتتدا عل   ن معنتتا  معلوم  اإد ملتتا كتتان فرب بم  ن ي ون ابللأتتة 

 ا.العربية  ا  ته

 املبحث الثاين:هل جيوز أن يشتمل القرآن على ما ال يعلم معناه؟

ا لا املسألة؛  تيجة للخال  م املتنابه  هل هو معلوم املع   اهي مسألة مهمة متعل ة بباب املتنابه  اهح  

 استأير هللا بعلمه 

فمن جعل معاين بعض الن وص لا استأير هللا بعلمها  عمداا إىل َتايل الن وص إىل معان  ةرهللا ابطلة  اقد 

خزوَن م  الْ  َاما يَتْعَلمز ََتْا يَلهز " ا تجوا ابآلية: راا التأايل الحي يعلمه   (51" )ع ْلم  إ دَّ اّللَّز َاالرَّاستتتتتتتتت  عل  قراءة العطل  افستتتتتتتتتَّ

الراستتتتتتتتتتتتتخون م العلم أب ه صتتتتتتتتتتتتتر  اللفظ من اد تماا الراجح إىل اد تماا املرجو . اهحا ةطأ عظيم؛  ن التأايل 

 هو التفست. -عل  قراءة الوصل-الحي يعلمه الراسخون م العلم 

قاا ابن ال يم م اكر الطوائل الر عارضتتتتتتتت الو ي: "الال درية الحين ي ولون د  دري معاين هح  ا لفاظ اد 

ما  ريد منها اد ما دلت عليه  اهمدء ينستتتتتبون طري تهم إىل الستتتتتلل  اهي الر ي وا املتأالون: إخا  ستتتتتلم  احيتجون 

اي ولون: هحا هو الوقل التام عند  هور السلل"(  52")دَّ اّللَّز َاما يَتْعَلمز ََتْا يَلهز إ  "عليها ب وله نعاىل: 
(53)

. 

 ن هلا إ ه من املتنتتابه الحي د يزعلم معنا   ا   صتتحاب املناهج املنحرفة  ما ةالل  صتتوهلم ا هوائهم  قالوا فيه:ا 

ال د قرر همدء    ا التفويض  إما التأايل عن طرين اجملاز ا ت  مع ت د يعلمه إد هللا  ا ينئح فستتتتتتتتتتتتتتبيله   د  مرين:

 ع يدة التفويض إبيبات املتنابه الحي د يعلم معنا   ا ب اإليان بلفظه  اهحا ةال  ع يدة السلل.

 قستتتم ي وا: إن الرستتتوا كان يعلم معاين الن تتتوص املتنتتتا ة  ال نه ا يبم للنا  اال ائلون ابلتفويض قستتتمان:

ي ولون:  - وا: اهمدء هم  كابر  هل ال الم الحين ييلون  قواا الفالستتتتفة اقستتتتم ي  مراد  منها  اد  اضتتتتحه للنا 
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إن معاين هح  الن تتتتوص املنتتتت لة املتنتتتتا ة د يعلمه إد هللا  ا ن معناها الحي  راد  هللا  ا هو ما يوجب صتتتترفها عن 

بم إليهم.اد شتتتتتتك  ن هحا ضتتتتتتالا مظواهرها  اعل  قوا همدء فا  بياء االرستتتتتتل ا ي و وا يعلمون معاين ما    ا هللا 

اقد  م ال رنن ام ا  بياء
(54)

. 

االتفويض الحي زعمه همدء يمدي إىل  ن د  فهم كتاب هللا اد  فرب بم نية انية  اإ ا  تلو  كا عاجم الحين 

 د يعرفون العربية مطل تا  اهحا مآله إىل الضالا ااإلحلاد.

  عن فهمه  مر   ن  تدبَّر ال رنن -نعاىل-عليهم:"ا ما التفويض فمن من املعلوم  ن هللا اقاا شتتيخ اإلستتالم رادات 

 امعرفته اع له.

ا يضتتتتتتتتتتتتتتتات: فاخلطاب الحي  ريد به هدا  االبيان لنا  اإةراجنا من الظلمات إىل النور  إاا كان ما اكر فيه من 

 ابطنه   ا  ريد منا  ن  عر  ابطنه من  ت بيان م الن تتتتتتتتتتتتتتوص ظاهر  ابطل اكفر  اا يرد منا  ن  عر  د ظاهر  اد

 اخلطاب لحلك  فعل  الت ديرين ا خناطب مبا يبم فيه احلن  اد عرفنا  ن مدلوا هحا اخلطاب ابطل اكفر.

ا  ي ة قوا همدء م املخاطب لنا   ه ا يبم احلن  اد  اضتتتتتتتتتتتتتتحه  مع  مر  لنا  ن  عت د   ا ن ما ةاطبنا به 

نباعه االرد إليه ا يبم له احلن  اد كنتتفه  بل دا ظاهر  عل  ال فر االباطل  ا راد منا  ن د  فهم منه شتتيئات  ا مر  اب

اهحا كله لا يعلم ابدضتتتتتتتتتتتتتتطرار نن يه هللا ارستتتتتتتتتتتتتتوله عنه  ا  ه من جنم  قواا  هل  - ا   فهم منه ما د دليل عليه فيه

التحريل ااإلحلاد"
(55)

. 

 يع ا مة ا  -‘  - وز  ن ي ون هللا    ا كالمتا د مع  له  اد  وز  ن ي ون الرستتتتوا  "اامل  تتتتود هنا   ه د

د يعلمون معنا  كما ي وا الك من ي وله من املتأةرين  اهحا ال وا  ب ال طع أب ه ةطأ..."
(56)

. 
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ا: "االدليل عل  ما قلنا  إ اب الستتلل؛ فمخم فستتراا  يع ال رنن...اكالم  ه من ال تتحابة  ل التفستتتاقاا  يضتتت

ا من النا  د يعلمه  ل ن   ه  االتابعم شتتتامل جلميع ال رنن  إد ما قد ينتتت ل عل  بعضتتتهم في ل فيه  د  ن   دت

ا فمن هللا قد  مر بتدبلر ال رنن مطل تا  اا يستتتتتهن منه شتتتتيئتا د يتدبر  اد قاا: د ندبراا املتنتتتتابه هو د يعلمه  ...  يضتتتتت

ا فال الم إ ا ا يضتتتتتتتتتتتتتتت  ... ظيم  ن ي اا: إن هللا    ا عل   بيه كالمتا ا ي ن يفهم معنا   د هو اد جربيلا ن من الع

 ... امل  تتتتتتتتتود به اإلفهام؛ فماا ا ي  تتتتتتتتتد به الك كان عبهتا اابطالت  اهللا نعاىل قد      فستتتتتتتتته عن فعل الباطل االعبع

  ت من ي وا: إن م ال رنن نايت د يعلم معناها الرستتتتتتتتتتتتوا اد   اابجلملة فالددئل ال هتة نوجب ال طع ببطالن قوا

 عم قد ي ون م ال رنن نايت د يعلم معناها كهت من العلماء فضتتتتتتتتتتتتتتالت عن  تهم  اليم الك م نية معينة  بل قد 

ة م  فم هينتتتتتتتتتتتتت ل عل  هحا ما يعرفه هحا  االك قرة ي ون لأرابة اللفظ  اقرة دشتتتتتتتتتتتتتتبا  املع  بأت   اقرة لنتتتتتتتتتتتتتب

اإل سان هنعه من معرفة احلن  اقرة لعدم التدبر التام  اقرة لأت الك من ا سباب"
(57)

. 

اانفن الستتتتلل عل   ن م ال رنن ما د يعلم َتايله إد هللا  كالرا   ااقت الستتتتاعة  ااآلجاا  اهحا قد يستتتتم  

ابملتنابه 
(58)

. 

الطربي: "ا ن منه ما د يعلم َتايله إد هللا الوا د ال هار  االك اهي من قبيل الأيبيات امن الك قوا اإلمام 

ما فيه من اخلرب عن نجاا  ادية  ا اقات ننية  كوقت قيام الستتتتتتاعة  االنفخ م ال تتتتتتور  ا  اا عيستتتتتت  بن مر   اما 

ار هللا بعلم ستتتتتئه شتتتتبه الك  فمن نلك  اقات د يعلم   د  دادها اد يعر    د من َتايلها إد اخلرب أبشتتتتراطها؛ د

الك عل  ةل ه"
(59)

. 
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ااخلالصة  ن  يع ال رنن لا ي ن العلماء معرفة معا يه  ا ن من قاا إن من ال رنن ما د يفهم   د معنا   اد 

يعر  معنا  إد هللا  فم ه خمالل إل اب ا مة مع خمالفته لل تاب االستتنة ايوجد م ال رنن شتتيئات د يعلم   ي ته اكنهه 

 هللا  كالأيبيات إد

 فالبد  ن يزعلم   ه ليم م ال زْرنن نية د يفهمها  يع ا مة  اهحا هو الحي من  جله كزتب هحا البحع.

 اخلامتة

 احلمد هلل الحي بنعمته نتم ال احلات ابعد ف د نوصلت م هحا البحع إىل  تائج من  برزها :

ر  نوقيفية  ي تف  فيها مبا جاء م ال تاب االستتتتتتتنة  اإن ارد  ن  مساء ا اصتتتتتتتا  ال رنن ال  -اهللا  علم-الراجح -1

عن بعضتتتتهم اصتتتتفات ستتتتليمات بأت ما ارد م الو يم فلعله ي ون من ابب اإلةبار عن النتتتتيء اليم اصتتتتل له  اابب 

 اإلةبار  اسع من ابب ا مساء اال فات.

عر   مف تتتتتل  مبم  ب تتتتتائر  احل يم  ا اصتتتتتا  ال تتتتترحية الدالة عل  بيان ال رنن اإرشتتتتتاد  كتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت )هدهللا   ور  -2

 ا  م ...( ندا هح  ا اصا    ه ليم م ال رنن ما د يعلم   د معنا   بل كل ال رنن  ب  ن ي ون معلومات.

 ايوجد م ال رنن شيئات د يعلم   ي ته اكنهه إد هللا  كالأيبيات.-3

ه ال ر   ا ن ارئه ايبارك فيه ا عله ةال تتتتتتتتتتتتتات لوجهام اخلتام  ستتتتتتتتتتتتتأا هللا العظيم  ن ينفع  حا البحع كانبه اق

ا كان   فما كان فيها من ةطأ فمن  فسي االنيطان  ام-ع  اجل– علنا لن قدَّم شيئات الو يستات خلدمة كتاب هللا 

 فيها من صواب فمن هللا نعاىل ا د .
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