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 :لخصامل

: معرفة املؤلفات في املحكم  هو  ف البحث، وهدالتعريف باملؤلفات في املحكم واملتشابه في القرآن الكريم   :موضوع البحث هوإن  

م التعامل  كيفية  املتخصص  ليعرف  الكريم؛  القرآن  في  منهاواملتشابه  واالستفادة  املؤلفات،  تلك  البحث، و ع  أعرف   هي:  مشكلة  كيف 

الكريم  القرآن  في  واملتشابه  املحكم  في  أتعامل معها؟    ؛ املؤلفات  البحثو لكي  نتائج  في علوم  :  هي  أهم  املؤلفات  في مصطلح  املتشابه  أن 

يق  يقع اللبس على كثير من املتخصصين في التفر  بجمع األلفاظ القرآنية، وتوجيهها، وأنهالقرآن الكريم هو: املتشابه اللفظي الذي ُيعنى 

لفت    بين املشكل واملتشابه، وبينت الّدراسة أّن 
ُ
أ املشكل نوع من أنواع املتشابه املعنوي، وهو ما يطلق عليه املتشابه اإلضافي، وأّنه قد 

أّنه لم  ومن النتائج    ،شكل متشابه، وليس كل متشابه مشكلمؤلفات تحمل اسم املتشابه، وهي في علم املشكل؛ فصح أن نقول: كل م

تحت   أحديؤلف   ) املعنوي  املتشابه   ( العنوان  أعلم   -هذا  شبيه  -فيما  وهذا  وأنواعه،  أفراده  على  العلماء  تأليف  وقع  بصنيع    وإنما 

و  العام،  موضوع  في  وكذلك  األصوليين  فقط،  املتشابهة  اآليات  بجمع  عنى 
ُ
ت التي  املؤلفات  يشمل  اللفظي  املتشابه  في  التصنيف  أّن 

وا املؤلف الجمع  بين  التي جمعت  و ات  أقوى من لتوجيه،  التفسير  في  أثرها  والتوجيه  بالجمع  تعنى  التي  اللفظي  املتشابه  في  املؤلفات  أن 

، و التي  -املؤلفات التي ال تعنى إال بسوى الجمع فقط 
ّ
أّن التأليف في املتشابه اللفظي الذي يعنى بالجمع يصح أن يقال: ليس لها أثر أصال

ت التأليف فيه. والتوجيه ال يقوم به إال جهابذة العلم
ّ
 اء في اللغة والتفسير، وهذا قد يفّسر لنا قل

  .القرآن الكريم ؛ املؤلفات؛ التفسير ؛علوم القرآن ؛املتشابه ؛: املحكم الكلمات املفتاحية

 املقدمة:

ا أما بعد:ا الحمد هلل والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلين نبينا محمد، وعلى آله وصحبه وسلم تسليم    كثير 

بأّنه   كتابه  هللا  وصف  فقد  واملتشابه،  املحكم  علم  الكريم  القرآن  علوم  أهم  من  سبحانه:إّن  فقال   يل ىل مليكٱُّٱ  محكم 
 ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي ٱُّٱ  [، وبأنه متشابه، فقال تعالى:  1]هود:     َّ  ين ىن نن من زن رن مم ام
 ىتنت مت زت رت يب ىب نب مبزب رب يئ  ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ  َّ ٍّ ٌّ

 زن  رن مم  ام   يل  ُّٱٱٱ[، وجمع سبحانه بين الوصفين فقال سبحانه:  23]الزمر:    َّ ىف يث ىث نث مث زث رث  يت

 حتجت هب مب  خب حب  جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي نيمي زي  ري ٰى ين ىن نن من
 [ .  ٧]آل عمران:  َّ مظ حط مض خض  حض جض مصخص حص مس خس حس جس مخ جخ مح جح  مجحج  مث هت مت خت

التفسير، وعلوم القرآن، وفي كتب األصول، وكثرة املؤلفات فيه  لقد تكلم العلماء عن املحكم واملتشابه في القرآن الكريم في كتب  

، وما ذاك إال من حفظ هللا لكتابه، وألهمية موضوع املحكم واملتشابه في معرفة التعامل الصحيح مع كتاب رب العاملين.
 
 وحديثا
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 : موضوع البحث 

علماء التفسير وعلوم القرآن خاصة، وتعددت منهجية املؤلفات في لقد كثرت املؤلفات في هذا املوضوع من العلماء عامة، ومن  

فات في موضوع املحكم واملتشابه في القرآن الكريم خاصة.  ،ذلك
َّ
 فكان موضوع هذا البحث هو التعريف باملؤل

 أهمية البحث: 

 على املتخصص في علوم القرآن أن يعرف املؤلفات التي تناولت إّن 
 
 وكيف يتعامل معها.  ،وتحدثت عن هذا املوضوع املهم  ،لزاما

 أهداف البحث:

فات في املحكم واملتشابه في القرآن الكريم خاصة؛ ليعرف املتخصص كيفية التعامل مع تلك املؤلفات، واالستفادة  
َّ
معرفة املؤل

 منها. 

 حث: خطة الب

 وتحتوي على مقدمة، وتمهيد، ومبحثين،  وخاتمة، وفهرسة وهي كالتالي:

 : وتحتوي على بيان موضوع البحث، وأهمية البحث، وأهداف البحث، خطة البحث، والدراسات السابقة.مقدمة 

 تعريف املحكم واملتشابه، وأقسام املتشابه، ويحتوي على مطلبين: املبحث األول :

ا. تعري املطلب األول:  واصطالح 
 
 ف املحكم واملتشابه لغة

 أقسام املتشابه.  املطلب الثاني:

 املؤلفات في املحكم واملتشابه وهي على مطلبين:  املبحث الثاني :

 وهي على مسألتين: املطلب األول:
 
 املؤلفات في موضوع املحكم واملتشابه عموما

.: مؤلفات تناولت موضوع املحكم واملتشابه ضاألولى املسألة
 
 منا

.  الثانية املسألة
 
 : مؤلفات تناولت موضوع املحكم واملتشابه استقالال

 : املؤلفات في أقسام املتشابه وهي على قسمين:املطلب الثاني

 : املؤلفات في املتشابه املعنوي.األولى املسألة

 : املؤلفات في املتشابه اللفظي. الثانية املسألة

 تحتوي على أهم النتائج، والتوصيات. خاتمة:

 : وتحتوي على فهرسة األعالم، وفهرسة املصادر، وفهرسة املوضوعات.الفهرسة

السابقة والتقسيم،  الدراسات  الجمع،  وجه  على  الكريم  القرآن  في  واملتشابه  املحكم  في  باملؤلفات  التعريف  تناول  من  أعرف  ال   :

 م.وهللا أعل ،والتمثيل، والتوضيح قبل ذلك

أقسام املتشابه    املبحث األول: تعريف املحكم واملتشابه، و

 تعريف املحكم واملتشابه لغة واصطالًحا: املطلب األول 

 املحكم واملتشابه في اللغة:  

    (1) املحكم في اللغة معناه: املنع. 

   (3) ومشكل. ،ودق متشابه ،ويقال: لكل ما غمض (2) التشابه في اللغة معناه: التماثل واملشكل،

 املحكم واملتشابه في االصطالح:   

 املحكم واملتشابه في اصطالح املصنفين في علوم القرآن له اعتباران: إّن 

 
 (. 91/ 2)( معجم مقاييس اللغة البن فارس 1)

 (. 2189/ 4(، لسان العرب البن منظور )243/ 3( معجم مقاييس اللغة البن فارس )2)

 (.  102( تأويل مشكل القرآن البن قتيبة )ص3)
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 ،وعدم تطرق النقص واالختالف، واملتشابه معناه: التماثل ، والتشاكل في الحسن ،فاملحكم على هذا معناه: اإلتقان األول: اعتبار عام:

 (4) واإلعجاز.  ،والصدق

اختلف العلماء في بيان ذلك على أقوال فقيل: املحكم ما عرف املراد منه، واملتشابه ما استأثر هللا بعلمه، وقيل:   الثاني: اعتبار خاص:

، واملتشابه ما احتمل أكثر من وجه، وقيل: املحكم ما استقل بنفسه، واملتشابه ما احتا
 
ا واحدا ج إلى بيان، املحكم ما ال يحتمل إال وجه 

   (5)وقيل غير ذلك.

 املطلب الثاني: أقسام املتشابه 

 ،واحتاج إلى بيان، ويندرج فيه كل ما أشكل من اآليات مع غيره  ،ودق ،إنَّ املتشابه في القرآن مصطلٌح عام يندرج فيه كل ما غمض

نفسه   في  سابق    -أو  التعريف  في  قّس –ا  كما مر  العلماء  وألجل هذا  بعض  اللفظم  باعتبار  أقسام: متشابه   ،املتشابه  ثالثة  إلى  واملعنى 

  (6)لفظي، ومتشابه معنوي، ومتشابه من جهة اللفظ واملعنى.

من البشر،  فقسمه إلى ثالثة أقسام: متشابه حقيقي وهو: الذي ال يعلمه أحٌد  ،ولبعضهم تقسيم آخر باعتبار معرفته من عدمها

وسوف أعتمد هذا   (٧)ومتشابه إضافي: يحتاج إلى معرفته من إضافة دليل آخر، ومتشابه خفي: يخفى على من دون الراسخين في العلم،

 في البحث. 

واملشكل الغريب،  دخل  هذا  املعنى  (8) ،وعلى  جهة  من  أتى  فيها  االشتباه  ألنَّ  ا؛  عموم  والغيبيات    املتشابه   من   فهي  ،واملنسوخ، 

  (10) .اللفظي املتشابه عليه ألنَّ االشتباه فيه أتى من جهة اللفظ؛ فيطلق (9)وكذلك دخل علم متشابه القرآن؛ ،املعنوي 

 املبحث الثاني: املؤلفات في املحكم، واملتشابه: 

 األول: املؤلفات في موضوع املحكماملطلب 

 وهي على مسألتين: 
ً
 واملتشابه عموما

 املسألة األولى: 
 
 مؤلفات تناولت موضوع املحكم واملتشابه ضمنا

 املسألة الثانية: 
 
 مؤلفات تناولت موضوع املحكم واملتشابه استقالال

 املطلب الثاني: املؤلفات في أقسام املتشابه 

 في املتشابه املعنوي املؤلفات املسألة األولى: 

 املؤلفات في املتشابه اللفظي املسألة الثانية: 

 املؤلفات في املحكم واملتشابه : الثاني املبحث

 : املطلب األول 
ً
  املؤلفات في موضوع املحكم واملتشابه عموما

، ونبدأ    ،املؤلفين في موضوع املحكم واملتشابه تناولوا هذا املوضوع  إّن 
 
 مستقال

 
إما ضمن الكتب التي ألفوها، و إما تناولوه تناوال

 
 (. 3/ 3( البرهان في علوم القرآن للزركش ي )4)

   (.4/ 3( اإلتقان في علوم القرآن للسيوطي )5)
 (.  443( املفردات للراغب األصفهاني )ص6)

   (.398( دراسات في علوم القرآن للرومي )ص٧)

املنصور )ص8) لعبد هللا  الكريم  القرآن  ينظر: مشكل  القرآن  القرآن ومتشابه  بين مشكل  االرتباط  معرفة  في  القرآن  141(  أن مشكل  إلى  الباحث  ( وقد توصل 

 ( وهو من املتشابه اإلضافي وعليه؛ فكل مشكل متشابه، وليس كل متشابه مشكل.153املعنوي )ص الكريم قسم من أقسام املتشابه 

التقديم والتأخير، والزيادة والترك، والتعريف والتنكير، والجمع واإلفراد 9) مختلفة: من  في صور شتى وفواصل  الواحدة  القصة  إيراد  ، واإلدغام والفك، (  هو: 

ا متفقة في صور شتى. ينظر: البرهان في علوم القرآن لبدر الدين الزركش ي )  وتبديل حرف أو بأنه: اآليات  
 
(، اإلتقان في علوم  112/ 1القرآنية التي تحوي ألفاظ

  (.145(، مشكل القرآن الكريم للمنصور )ص845(، الكليات للكفوي ) ص390/ 3القرآن للسيوطي )

(، البرهان في علوم القرآن لبدر 3٧5كم، وبين املتشابه اللفظي. ينظر:  فنون األفنان البن الجوزي )ص(  فرق العلماء بين املتشابه املعنوي الذي يقابل املح10)

 (. 390/ 3(، اإلتقان في علوم القرآن للسيوطي ) 112/ 1الدين الزركش ي ) 
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ا فنقول:  بذكر أهم املؤلفات التي تناولت موضوع املحكم واملتشابه ضمن 

 
ً
 املسألة األولى:  مؤلفات تناولت موضوع املحكم واملتشابه ضمنا

 ملؤلفات في ذلك: ومن أهم ا 

في علوم القرآن لبدر الدين الزركش ي .1 السادس والثالثين من كتابه  (11):البرهان  النوع  املحكم واملتشابه في  تناول موضوع    ، فقد 

ومسألة هل   ،ثم حكى سبب الخالف ،وذكر األشياء التي يجب ردها للمحكم  ،ف املحكم واملتشابهفقد حكى األقوال في وقوعه وعرّ 

الحكمة من إنزال املتشابه، ومسألة هل للمحكم مزيّ   ،يكون في القرآن ش يء ال يعلم تأويله إال هللا املتشابهثم ذكر  هذه  و   ،ة على 

 12في علوم القرآن في موضوع املحكم واملتشابه.فون املسألة مما أضافها املصنّ 

في علوم القرآن لجالل الدين السيوطي: .2 ذ  (13) اإلتقان  األربعون فقد  الثالث  النوع  املحكم واملتشابه في  وسار على   ،كر موضوع 

يه؟ وذكر سبب  فذكر مسألة وقوعه، واألقوال في تعيين املحكم واملتشابه، ومسألة املتشابه هل يمكن االطالع عل  ،نهج الزركش ي

الراغب ونقل قول  الصفات  الخالف،  آيات  في  وتكلم  أقسامه،  خ  ،في  ثم  املتشابه،  إنزال  وجعلها من  الحكمة من  بذكر  ذلك  تم 

 املتشابه.

املكي  .3 عقيلة  بابن  املعروف  القرآن  علوم  في  واإلحسان  السادس  (  14):الزيادة  النوع  في  واملتشابه  املحكم  موضوع  تناول  فقد 

  -فذكر قول الرازي في وجود املحكم واملتشابه، ثم ذكر معنى املحكم واملتشابه في اللغة، وجعل املشكل نظير املتشابه   ،والتسعين

الصواب في ذلك    وقد مّر  املتشابه   -القول  الحكمة من  العلماء فيه، ثم ذكر  أقوال  املحكم واملتشابه، وذكر  وفوائد   ،ثم عرف 

 فسير الرازي آلية آل عمران.  وجوده في القرآن الكريم، ثم ذكر ت

ه عند ه لم يخرج عمن تكلم قبله في هذا املوضوع إال أّن فإّن    (15):مناهل العرفان في علوم القرآن ملحمد بن عبد العظيم الزرقاني .4

و أقسامه وأمثلته، وأنواع   ،ف أربعة آراء في معنى ذلك، ثم ذكر منشأ التشابهضعّ و   ،ذكر آراء العلماء في معنى املحكم واملتشابه

  ،املتشابهات
ّ
 ثم تكل

ُ
ام عن متشابه الصفات في زعمه، ثم ذكر ش  والرد عليها.    ،به 

 
 
ف في علوم القرآن دون أن يتكلم عن موضوع املحكم واملتشابه، وال يخرج غالبا

ّ
أهم املؤلفات في علوم القرآن، وال يخلو مؤل هذه 

 القرآن.عمن تكلم قبله من املصنفين في علوم 

الفقه هي كثيرة، ومن أهم في علوم القرآن عن األصوليين، و   فون وقد أخذه املصنّ   ،فقد تكلمت عن هذا املوضوع  :أما كتب أصول 

 تلك الكتب:

فقد ذكر وجوده في القرآن، وذكر األقوال في معناهما،  :  البحر املحيط في أصول الفقه لبدر الدين محمد بن عبد هللا الزركش ي .1

 اك املتشابه، والخالف في آية آل عمران. ومسألة إدر 

به، وهل في القرآن ما ال معنى فقد ذكر معنى املحكم واملتشابه، وأسباب وقوع املتشا (16) :شرح الكوكب املنير البن النجار الحنبلي .2

  وعن سبب الخالف في آية آل عمران. له،

فقد تكلم عن املحكم واملتشابه باعتباره    حسن الجيزاني:معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة ملحمد بن حسين بن   .3

اتفاق السلف على مسائل في هذا املوضوع منها: أنّ  ه  الكلي والخاص، وعلى طريقة السلف في التعامل مع املحكم املتشابه، وعلى 

يُ  القرآن مما  في  وأّن جميع ما  له،  ما ال معنى  القرآن  القرآن ما ال ليس في  وأّن في  تأويله إال هللا؛ وألهمية ذلك   فهم معناه،  يعلم 

 ذكرته، ثم ذكر طريقة املبتدعة في التعامل مع املحكم واملتشابه.  

بذلك في هذه    ؛اكتفي  واملتشابه  املحكم  التمثيل على وجود موضوع  ملجرد  الكتب هو:  وألّن ذكر هذه  ذلك،  في  املصنفات  لكثرة 

 الكتب التي ضّمنته مواضيعها. 

  : املسألة الثانية
ً
 مؤلفات تناولت موضوع املحكم واملتشابه استقالال

 أما املؤلفات التي تناولت موضوع املحكم واملتشابه  
 
ومنها املتقدمة، وبعضها في موضوع  ، فأغلب هذه املؤلفات معاصرة،  استقالال

 
 (.302ينظر: طبقات املفسرين لألدنه وي )ص .ـ ه٧94توفي عام  ،وله مصنفاته جليلة ،والتفسير ،(  محمد بن عبد هللا بن بهادر الشافعي، عالم بالحديث11)

 (. 212املسائل املشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها في التفسير للدكتور فهد الوهبي )ص (12)

 (. 301/ 3. ينظر: األعالم للزركلي ) ـه 911(  عبد الرحمن بن أبي بكر، عالم بالتفسير والفقه والحديث واللغة وله مصنفات كثيرة توفي عام 13)

 (.  13/ 6. األعالم للزركلي ) ـه 1150(  جمال الدين محمد بن أحمد مؤرخ، من املشتغلين بالحديث من أهل مكة، مولده ووفاته فيها عام 14)

 (. 210/ 6هـ.األعالم للزركلي )136٧محمد بن عبد العظيم الزرقاني، من علماء األزهر، توفي بالقاهرة سنة (  15)

 (. 440. املدخل إلى مذهب اإلمام أحمد البن بدران )ص ـه9٧2العزيز بن علي الفتوحي املصري أبو البقاء من علماء الحنابلة توفي عام (  أحمد بن عبد 16)
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املؤلف باسم  بالتعريف  أكتفي  الطبع  –إن وجدت    –ووفاته    ، الصفات، وسوف  دار  بذكر   
 
ناحية كونه مطبوعا وسنة    ،وبالكتاب من 

 وباهلل أستعين، وهي:     –إن تيسر ذلك  -النشر 

 م.1998دار عمار للنشر والتوزيع,  أحمد حسن فرحات. ،آن الكريم معاني املحكم واملتشابه في القر  .1

  م.19٧8, ، دار الدعوة لعبد املقصود جعفر ،قضيه املحكم واملتشابه وآثارها في التفسير القرآني عند املعتزلة .2

 م. 1993جامعة األزهر  ،ملحمد متولي إدريس ،بحث في املحكم واملتشابه في القرآن الكريم  .3

 م. 2003دار الكاتب العربي  ،املحكم واملتشابه في القرآن حسيب عبد الحليم سعيب  .4

 م. 2002الدار اإلسالمية للطباعة والنشر  ،محمد عبد الحافظ عبده  ،تأمالت في املحكم واملتشابه .5

 .ـه1416ة طبعة خاص ،لعبد الرحمن إبراهيم املطرودي  ،املحكم واملتشابه في القرآن العظيم  .6

رسالة ماجستير في جامعة آل    ،املحكم واملتشابه في القرآن الكريم وأثرهما في االختالف العقدي: دراسة مقارنة شريف قحطان .٧

 م. 2002البيت نوقشت 

 م. 2003 ،املحكم واملتشابه في القرآن الكريم : دراسات لغوية إبراهيم نمارنة .8

الرزاققضية املحكم واملتشابه وأثرها على   .9 امللك خالد    ،القول بالتفويض للدكتور محمود عبد  بحث منشور في مجلة جامعة 

 بأبها.

 . ـه1429نوقشت  ،رسالة دكتوراه في جامعة الكوفة ،محمد عباس الجبوري  ،تأويل املتشابه عند املفسرين .10

 م. 2003 ،مكتبة الخانجي بالقاهرة  ،للدكتور حسين نصار ،املتشابه .11

 . ـه1428دار الحضارة األولى  ،للدكتور أبو سريع محمد أبو سريع وأخيه الدكتور زكي ،ه القرآنجامع البيان في متشاب .12

بحث منشور في مجلة جامعة أم القرى لعلوم    ،للدكتور طه عابدين طه  ،املتشابه في القرآن الكريم مفهومه وأسبابه وحكمته .13

 . ـه1428الشريعة واللغة العربية العدد الواحد واألربعين عام 

 . ـه1426دار ابن حزم  ،لعبد املجيد ياسين املجيد ،املبنى واملعنى في اآليات املتشابهات في القرآن الكريم  .14

 . ـه1409نوقشت عام  ،لحامد العلي رسالة ماجستير بالجامعة اإلسالمية ،معرفة املحكم واملتشابه وأثره في التفسير .15

 م.  19٧3نوقشت  ،رسالة دكتوراه جامعة األزهر ،إلبراهيم عبد الرحمن خليفة ،املحكم واملتشابه في القرآن .16

التوحيد والعبادات واملعامالت .1٧ املحكمات في  الشنقيطي  ،اآليات  الداه  الصديق    ،ملحمد بن أحمد  تصحيح وتعليق عبدهللا بن 

 دار الفكر القاهرة . ،الغماري 

 م. 2006القاهرة  ،سيد أحمد إسماعيل العبد لكمال  ،الثمرات اليانعات في املحكمات واملتشابهات .18

 م. 19٧0دار املعارف سوريا   لعدنان محمد زرزور، ،متشابه القرآن دراسة موضوعية .19

هذه بعض املؤلفات التي تكلمت عن املحكم واملتشابه، أو عن املتشابه في القرآن الكريم، أو عن املحكم في القرآن الكريم، وهي مؤلفات  

 و تكلمت عن أثره في العلوم األخرى. وهللا أعلم املتشابه كعلم مستقل، ع املحكم و درست موضو 

 املطلب الثاني: املؤلفات في أقسام املتشابه  

 املؤلفات في املتشابه املعنوي : املسألة األولى 
 ( 1٧) ،املصنفين في علوم القرآنإّن املتشابه املعنوي قسم من أقسام املتشابه في القرآن الكريم، ولكنه كمصطلح ال يعرف إال عند  

اللفظي    للمتشابه 
 
القرآن قسيما املصنفون في علوم  الحديث عنه    –وقد جعله  العنوان؛    –الذي سيأتي   تحت هذا 

 
تأليفا ولم يجعلوا 

وكذلك واستقل بمؤلفات خاصة به،    ،فدخل في هذا النوع: علُم غريب القرآن  ،وأشكل من جهة املعنى  ،ودق  ،ألّنه يشمل كل ما خفي

األمر يشبه    ،واستقل بمؤلفات خاصة به، وكذلك دخل علُم الناسخ واملنسوخ  ،علُم مشكل القرآن إلى   -واستقل بمؤلفات فيه، وهذا 

كبير   للعام  -حد  األصوليين  اللفظي  ،تقسيَم  العموم  املعنوي   ،وأّصلوه   ،فدرسوا  العموم  أّما  فيه،  فوا 
ّ
ملا    ،وأل بالتأليف؛  يخّصوه  فلم 

 يندرج تحته من علوٍم أخرى خّصوها بالتأليف: كاملنطوق واملفهوم وغير ذلك...

وسوف أقتصر على ثالثة علوم أال وهي: علم غريب القرآن، وعلم   ،إّن طبيعة البحث تستلزم الحديث عن املؤلفات في هذا القسم 

 أما علم غريب القرآن فمن املؤلفات فيه:وعلم الناسخ واملنسوخ،  –املعنوي  وهو أهم أنواع املتشابه -مشكل القرآن 

 
 (. 212(  املسائل املشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها في التفسير للدكتور فهد الوهبي )ص1٧)
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قتيبة .1 القرآن البن  أحمد صقر  ، وهو محقق ومطبوع  (18)  ،غريب  السيد  العلمية عام    ،فممن حققه  الكتب  دار  وممن طبعه 

 . ـه1398

للسجستاني .2 القرآن  في غريب  القلوب  أديب،  وهو محقق ومطبوع  (19)،نزهة  عام  ونش  ،ممن حققه محمد  قتيبة  ابن  دار  رته 

 . ـه1416

تفسير .3 في  الصراط  القرآن  ياقوتة  ثعلب  ،غريب  التركستاني  (20)،لغالم  العلوم   ،محقق ومطبوع حققه: محمد  وطبعته مكتبة 

 . ـه1423الحكم باملدينة املنورة عام 

 وغير ذلك ... 

الكريم أمّ  القرآن  القرآن  ،ا علم مشكل  بين مشكل  التفريق  املتخصصين  كثير من  بّينا   ،فيشتبه على  وقد  القرآن،  وبين متشابه 

الذي يحتاج إلى معرفته من إضافة   الفرق بينهما، وذكرنا بأّن مشكل القرآن نوع من أنواع املتشابه املعنوي )املتشابه اإلضافي ( 
 
  سابقا

 هو متشابه بهذا االعتبار؛ وليس كل متشابه مشكل، ومن تلك الكتب:فكّل مشكل فٍل آخر حتى يزول االشتباُه عنه، دلي

 ومطبوع بطبعات عديدة.   ،وهو محقق (21) ،لإلمام أحمد بن حنبل ،الجهمية وما تأولته من متشابه القرآن الرد على الزنادقة و .1

القرآن .2 مشكل  الدينوري   ،تأويل  قتيبة  بن  مسلم  بن  هللا  عبد  محمد  ومطبوع  ،ألبي  محقق  تحقيق:    ، وهو  تحقيقاته  وأفضل 

 السيد أحمد صقر.

للغزنوي  .3 القرآن  مشكالت  معاني  في  البرهان  بابقي  (22) ،باهر  سعاد  للباحثة  ماجستير  رسالة  في  محقق  معهد    ، وهو  وطبعه 

 . ـه1418عام  ،البحوث العلمية بجامعة أم القرى 

وطبعته دار الشروق   ،حققه سيد رضوان علي الندوي   ، وهو محقق ومطبوع  (23)،للعز بن عبد السالم  ،فوائد في مشكل القرآن .4

 .  ـه1402بجدة عام 

العلماء .5 كثير من  أشكلت على  آيات  تيمية  ،تفسير  ابن  اإلسالم  الخليفة  وهو محقق ومطبوع، حققه  (24)،لشيخ  العزيز   ،عبد 

 . ـه141٧وطبعته مكتبة الرشد عام  

القرآن .6 في  يلتبس  ما  بكشف  الرحمن  األنصاري   ،فتح  حسنين  (25)،لزكريا  السميع  عبد  حققه:  محقق  مكتبة  وطبع  ،وهو  ته 

 . ـه1404الرياض عام 

 وهو مطبوع.   ،للشيخ محمد األمين الشنقيطي ،دفع إيهام االضطراب عن آيات الكتاب .٧

 من املتشابه في القرآن الكريم.  هذه من أهم الكتب في علم مشكل القرآن الكريم الذي هو جزءٌ 

من متشابه القرآن الكريم من حيث    ، فيه مؤلفاٌت كثيرة، وهو جزءٌ مستقلفهو باٌب    ،معرفة املنسوخ من القرآن الكريم أما علم  

 الناسخ له، ومن أهم املؤلفات فيه:وهو: معرفة  ،واحتياجه إلى دليٍل آخر في معرفته  ،خفائه

القرآن .1 في  واملنسوخ  والسنن  الناسخ  الفرائض  من  فيه  وما  سالم  ،العزيز  بن  القاسم  عبيد  محقق  (26)،ألبي    ،ومطبوع  ،وهو 

 . ـه1418حققه محمد بن صالح املديفر وطبعته مكتبة الرشد عام 

النحاس .2 جعفر  ألبي  واملنسوخ  ومطبوع  (2٧)،الناسخ  محقق  محمد  ، وهو  السالم  عبد  محمد  الفالح    ،حققه:  مكتبة  وطبعته 

 . ـه1408بالكويت عام 

وطبعته الجامعة   ،حققه: محمد املليباري في رسالة ماجستير  ،وهو محقق ومطبوع  (28) ،نواسخ القرآن ألبي الفرج ابن الجوزي  .3

 
 (. 10/1٧0. تاريخ بغداد للخطيب البغدادي )هـ2٧6، توفي سنة وله تصانيف نافعة  ، وسكن الكوفة ،ولد ببغداد (  عبد هللا بن مسلم بن قتيبة الدينوري18)

 (. 425. طبقات املفسرين لألدنه وي )صـه330ألفه في خمسة عشر سنة توفي عام  ،وليس له إال هذا الكتاب  ، تلميذ أبي بكر بن األنباري  ،(  محمد بن عزيز السجستاني 19)

 (.  1/164. بغية الوعاة للسيوطي ) ـه345محمد بن عبد الواحد أبو عمر الزاهد وثعلب شيخه من علماء اللغة توفي عام (  20)

 . انظر: مناقب اإلمام أحمد البن الجوزي.  ـه241توفي عام  ،وتكفي شهرته عن التعريف به ،(  إمام أهل السنة والجماعة 21)

 (. 10/206. الوافي بالوفيات للصفدي )ـه553توفي بعد عام  ، ف ببيان الحق( محمد بن أبي الحسن أبو القاسم املعرو 22)

 (. 2/109. طبقات الشافعية البن قاض ي شهبة )ـه660توفي عام  ،ومصنفات مفيدة ،ومناقب جليلة ، ( سلطان العلماء عبد العزيز بن عبد السالم له أخبار كثيرة23)

. انظر: الجامع لسيرة شيخ اإلسالم ابن تيمية لعلي العمران  ـه٧28وكذا مصنفاته توفي عام  ،ومناقبه كثيرة  ،يخ اإلسالم أخباره( أحمد بن عبد الحليم بن عبد السالم الحراني ش24)

 وعزيز شمس. 

 (. 3/46لزركلي )   . انظر: األعالم لـه926ومفيدة توفي عام  ،عالم محقق له تصانيف كثيرة  ،( زكريا بن محمد األنصاري الشافعي أبو يحيى يلقب بشيخ اإلسالم 25)

 (. 491/ 10سير أعالم النبالء للذهبي ) .هـ224، توفي عام الحافظ املجتهد  ،( أبو عبيد القاسم بن سالم26)

 (. 1/99. وفيات األعيان البن خلكان )ـه338( أحمد بن محمد بن إسماعيل النحاس، أبو جعفر، ولد وتوفي في مصر سنة 2٧)

 (. 2/458. انظر: ذيل طبقات الحنابلة البن رجب )ـه59٧توفي عام  ، مولده ووفاته ببغداد ،البكري القرش ي كثير التصانيف( عبد الرحمن بن علي بن محمد 28)
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 . ـه1404اإلسالمية عام 

القرآن .4 الناسخ واملنسوخ في  بيان  املرجان في  الكرميمل  قالئد  وطبعته    ، حققه: سامي عطا حسن  ، وهو محقق ومطبوع  (29) ،رعي 

 دار القرآن الكريم بالكويت.

زيد .5 ملصطفى  نقدية  تاريخية  تشريعية  دراسة  القرآن  في  هللا  ،النسخ  رحمه  للمؤلف  دكتوراه  رسالة  الوفاء    ، وهي  دار  طبعتها 

 وهو من الكتب املهمة في هذا العلم.  ـ،ه1408بالقاهرة عام 

الكتب ف أهم  املقامهذه من  بنا  أردنا االستقصاء لطال  الكريم، ولو  القرآن  املنسوخ في  الوقت  ، ي معرفة  بنا  فيكفي من    ،ولضاق 

 القالدة ما أحاط بالعنق. وهللا أعلم 

 املؤلفات في املتشابه اللفظي  : املسألة الثانية

املتشابه املعنوي يدخل فيه غريب القرآن، ومشكل  لقد مر معنا أّن املتشابه نوعان: متشابه معنوي، ومتشابه لفظي، وذكرنا بأّن  

ا، واملصنفون في علوم القرآن إنما يعنون بمصطلح متشابه القرآن: املتشابه اللفظي دون املتشابه   القرآن، واملنسوخ، والغيبيات عموم 

 في مؤلفاتهم لعلم متشابه القرآن الكريم، وأفردوه بالتأليف (30) املعنوي؛
 
 والتقسيم.  لذا فقد جعلوا بابا

 التأليف في علم متشابه القرآن الكريم اللفظي على منهجين:  إّن 

ا: 
ً
 األول: منهج املؤلفات التي اعتنت بجمع اآليات املتشابهة لفظ

 للحفاظ حفظهم للقرآن الكريم،  
 
إّن أول ما نشأ هذا العلم بين القّراء للقرآن الكريم، وذلك صيانة للحفظ من الخلط، وتيسيرا

ف في هذا تلك املؤلفات أن تكون   ولم تتعد
ّ
ا لآليات املتشابهة في اللفظ، وأقدم مؤل كتاب  :هو (31)على ما يذكره السيوطي في اإلتقانجمع 

 (33) للكسائي. (32)متشابه القرآن

تميزت    املنهج  هذا  اتخذت  التي  املؤلفات  أّن  يريد  ونالحظ  من  على  تشتبه  التي  القرآن  ألفاظ  من  النظائر  القرآن  بجمع  حفظ 

 ، و ليس لها كبير أثٍر على تفسير كتاب هللا العزيز.الكريم، ليتنبه لها، فيتقن حفظها دون أي التباس بما يشبهها

ا وتوجيًهها:  
ً
 الثاني: منهج املؤلفات التي اعتنت بجمع اآليات املتشابهة لفظ

 
ّ
وكتاب ابن املنادي هذا يعتبر مرحلة   (34)بي داود املنادي،متشابه القرآن العظيم، البن أ املنهج هو كتاب    ا ف يمثل هذإّن أول مؤل

العلم وتعقيده، ووضع ضوابط له، وقد جمع في القارئ   هأساسية في تحديد هذا  التي تشتبه على  القرآن  ألفاظ  النظائر من  مصنفه 

 ثم تتابعت املؤلفات بعد ذلك على هذا املنهج. ليحفظها، وينتبه لها فيتقن حفظها، 

الزنادقة القرآن من  الطعن في  الكريم هو: ظهور  القرآن  املتشابه في  اآليات  العلماء يوجهون  الذي جعل  السبب    ، وامللحدين  ،إّن 

 ومن عند هللا.  ،وأنه كالم هللا ،وبالغته ،ي إعجاز القرآن الكريم واملشككين ف

 في معرض حديثه عن سبب تأليفه للكتاب:  (35) يقول الخطيب اإلسكافي

ا، وصار ملبهم املتشابه))    ، وملسلك امللحدين    ، ففتقت من أكمام املعاني ما أوقع فرقان 
 
ا، ولطعن الجاحدين ردا وتكرار املتكرر تبيان 

 
 
  (36)((. سدا

التقسيم ملنهج املؤلفات إّنما هو بالنظر للمؤلفات التي استقلت بالتأليف في موضوع متشابه القرآن الكريم، أّما إذا    (3٧) إّن هذا 

املوضوع الكتب التي احتوت في ثناياها على هذا  التفسير على هذا املوضوع كتفسير   ،فهي كثيرة بال شك  ،نظرنا إلى  فقد احتوت كتب 

 
 (.٧/203. انظر: األعالم للزركلي )ـه1033توفي في القاهرة سنة  ،( مرعي بن يوسف بن أبي بكر الكرمي الحنبلي من علماء الحنابلة له تصانيف29)

  (. 3/390(، اإلتقان في علوم القرآن للسيوطي )1/112(، البرهان في علوم القرآن لبدر الدين الزركش ي ) 3٧5فنون األفنان البن الجوزي )ص (  ينظر:30)

 (.  390/ 3( اإلتقان في علوم القرآن للسيوطي )31)

 م.  1994التراث اإلسالمي بليبيا عام  (  وهو مطبوع بتحقيق: صبيح التميمي من منشورات كلية الدعوة اإلسالمية ولجنة الحفاظ على32)

 (.  ٧2. انظر: معرفة القراء الكبار للذهبي )صـه189(  علي بن حمزة الكسائي إمام من أئمة القراء واللغة توفي عام 33)

  (.162لذهبي )ص. معرفة القراء الكبار لـه336توفي في بغداد عام  ، ( أحمد بن جعفر بن أبي داود املنادي أبو الحسين من أئمة القراءة34)

 (.  3/2٧1. انظر: الوافي بالوفيات للصفدي )ـه420( عبد هللا محمد بن عبد هللا املعروف بالخطيب اإلسكافي مات سنة 35)

 (. 1/219( درة التنزيل وغرة التأويل )36)

وعلم  3٧) املحكم،  يقابل  الذي  املتشابه  ثالثة علوم:  يطلق على  القرآن  لقد جعل بعض الباحثين متشابه  اهتم  (   الذي  املتشابه  وعلم  األلفاظ فقط،  اهتم بجمع  الذي  املتشابه 

( وال مشاحة في االصطالح؛ لكن الذي أراه أقرب أن القسم الثالث يدخل في الثاني، وأنه منهٌج في  109بالجمع والتوجيه ينظر: أنواع التصنيف للدكتور مساعد الطيار )ص  

 ة اللفظ. وهللا أعلمألَن االشتباه في كليهما من جه  ؛ التأليف فيه
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الطبري   ابن القرآن  (38)،جرير  القرآن البن قتيبة،  :وكذلك كتب مشكالت  تأويل مشكل  القرآن  (39)ككتاب  ككتاب معاني    :وكتب معاني 

  (40) القرآن للنحاس.

الزنادقة و الجهمية وما تأولته من   إّن هناك كتب تسمت باملتشابه، وهي في مشكل القرآن ) املتشابه اإلضافي ( ككتاب الرد على 

متشابه القرآن لإلمام أحمد بن حنبل، أو في موضوع الصفات وتأويلها ) املتشابه الخفي ( ككتاب متشابه القرآن للقاض ي عبد الجبار  

أهم   (41) املعتزلي، أذكر  وسوف  القرآن،  علوم  في  املصنفون  عناه   الذي  القرآن  متشابه  علم  في  داخلة  ليست  وأمثالها  الكتب  وهذه 

ا لعالقتها بالتفسير، وهي على ما يلي: املؤلفات التي اعتنت   وتوجيه 
 
 باملتشابه اللفظي جمعا

   (42)أسرار متشابهات القرآن لعبد هللا بن أبي سعيد مخطوط.  .1

وهو مطبوع بتحقيق عبد هللا الغنيمان من منشورات  ،متشابه القرآن العظيم، ألبي حسين أحمد بن جعفر ابن أبي داود املنادي   .2

 . ـه140٧اإلسالمية باملدينة املنورة عام الجامعة 

وهو مطبوع ومحقق من أفضل تحقيقاته    ،درة التنزيل وغرة التأويل ألبي عبد هللا محمد بن عبد هللا املعروف بالخطيب اإلسكافي  .3

 . ـه1422تحقيق: محمد مصطفى آيدين من منشورات جامعة أم القرى عام 

القرآن  .4 متشابه  في  ال  ،البرهان  أسرار  القرآنأو  في  والبيان    ،تكرار  الحجة  من  فيه  ملا  القرآن  متشابه  توجيه  في  البرهان  أو 

 عات عديدة... وهو مطبوع بطب (43)،للكرماني

   (44)( مخطوط.ـه693كشف املعاني عن متشابه املثاني ملحمد بن أحمد بن خليل أبو عبد هللا شهاب الدين الشافعي )ت  .5

 ، ومحقق،وهو مطبوع  (45)للغرناطي،  اإللحاد والتعطيل في توجيه املتشابه من اللفظ من آي التنزيلمالك التأويل القاطع بذوي    .6

 طبعته دار الغرب اإلسالمي. 

الكناني  .٧ املثاني البن جماعة  املتشابه من  في  املعاني  خلف   (46)،كشف  الجواد  تحقيق: عبد  تحقيقاته  ،  وهو مطبوع ومحقق من 

 .  ـه1410ونشر دار  الوفاء بالقاهرة عام 

الحمادي   .8 أحمد  تحقيق:  تحقيقاته  من  السيوطي  الدين  لجالل  األسرار  كشف  في  األزهار  األوقاف    ،قطف  وزارة  منشورات  من 

 .  ـه1414والشئون اإلسالمية بدولة قطر عام 

السامرائيدراسة    .9 بن صالح  الدكتور فاضل  لألستاذ  التأويل  كتاب مالك  في  التنزيل  آي  اللفظي من  للنشر    ،املتشابه  دار عمار 

 م. 2006والتوزيع 

من مطبوعات مجمع امللك فهد    ،املتشابه اللفظي في القرآن الكريم وأسراره البالغية: دراسة تحليلية لصالح بن عبد هللا الشثري   .10

 م.2005لطباعة املصحف الشريف عام 

 م.  2010عالم الكتب الحديث عام  تهطبع ،املتشابه اللفظي في القرآن الكريم ملشهور بن موس ى مشاهرة   .11

الكت وبعض  املطبوعة،  الكتب  على  اهتمامي  وقع  وقد  الكريم،  القرآن  في  اللفظي  املتشابه  في  املؤلفة  الكتب  أهم  ب هذه 

 . وهللا أعلم   ،واملعاصرة؛ لتتم الفائدة بمعرفة املؤلفات في هذا العلم الجليل ،املخطوطة

  :الخاتمة 

 بعد هذا التطواف في موضوع املؤلفات في املحكم واملتشابه نستخلص النتائج التالية:

 وتوجيهها. ،عنى بجمع األلفاظ القرآنيةاملتشابه اللفظي الذي يُ  :املتشابه في مصطلح املؤلفين في علوم القرآن الكريم هو أّن  .1

 
 (. 9/29٧( ينظر مثال: )38)

 (. 52(  ينظر مثال: )ص39)

 (.2/2٧1(  ينظر مثال: )40)

 (.   11/113. انظر: تاريخ بغداد للخطيب البغدادي )ـه415مات بالري عام  ،( عبد الجبار بن أحمد بن عبد الجبار الهمذاني، الشافعي، شيخ املعتزلة41)

 . 8٧0( الفهرس الشامل التفسير وعلومه ص42)

 (. 149. طبقات املفسرين لألدنه وي )صـه500محمود بن حمزة بن نصر الكرماني الشافعي املصري برهان الدين أبو القاسم من املفسرين توفي ما بعد  (43)

 . 344صالفهرس الشامل التفسير وعلومه   (44)

 (. 1/33. غاية النهاية البن الجزري )ـه٧08توفي بغرناطة عام  ، أحمد بن إبراهيم بن الزبير الثقفي أبو جعفر الغرناطي نحوي محدث  (45)

 (.  2/282. طبقات الشافعية البن قاض ي شهبة ) ـه٧33قاض ي القضاة توفي في مصر عام  ،محمد بن إبراهيم بن جماعة الكناني الحموي الشافعي (46)
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التفريق بين املشكلأنّ  .2 أّن   ،ه يقع اللبس على كثير من املتخصصين في  من أنواع املتشابه   املشكل نوعٌ   واملتشابه، وبينت الدراسة 

لفت مؤلفات تحمل اسم املتشابه
ُ
أن نقول:    وهي في علم املشكل؛ فصّح   ،املعنوي، وهو ما يطلق عليه املتشابه اإلضافي، وأّنه قد أ

 . شكٌل مُ  متشابٍه  ، وليس كل  متشابهٌ  مشكٍل  كلّ 

 أّنه لم يُ  .3
ّ
 وإنّ  -فيما أعلم  - ف تحت هذا العنوان ) املتشابه املعنوي ( أحٌد ؤل

ُ
  وأنواعه، وهذا شبيهٌ  ،العلماء على أفراده  ما وقع تأليف

 بصنيع األصوليين في موضوع العام.

املؤلفات   .4 يشمل  اللفظي  املتشابه  في  التصنيف     أّن 
ُ
ت  التي 

ّ
املؤل وكذلك  فقط،  املتشابهة  اآليات  بجمع  بين  عنى  جمعت  التي  فات 

 والتوجيه.  ،الجمع

   أّن  .5
ُ
ت التي  اللفظي  املتشابه  في  التفسير   املؤلفات  في  أثرها  والتوجيه  بالجمع     أكثرعنى 

ُ
ت ال  التي  املؤلفات  الجمع  من  بسوى  إال  عنى 

 . قال: ليس لها أثٌر أن يُ  التي يصّح و  ،فقط
ّ
 أصال

 أّن التأليف في املتشابه اللفظي الذي يُ  .6
ُ
العلماء في اللغة والتفسير، وهذا قد يفّسر لنا    عنى بالجمع والتوجيه ال يقوم به إال جهابذة

ت التأليف فيه. 
ّ
 قل

 أما التوصيات:  

 املؤلفات في مواضيع علوم القرآن املختلفة.ب التعريف .1

 نشر الدراسات التي تتناول مؤلفات علوم القرآن في وسائل النشر الحديثة. .2

 واللقاءات العلمية؛ لبيان هذه الدراسات التي تعتني بمؤلفات علوم القرآن الكريم. ،لندواتعقد ا  .3

زللٌ  من  فيها  وقع  وإن  وحده،  هللا  فمن  الصواب  وافقت  إن  املتواضعة  الدراسة  هذه  فإّن   
 
والشيطان،   ، وخطأ  وأخيرا فمني 

.  ،هللا من القول على العلماء وأستغفُر 
 
ا كثيرا  ومؤلفاتهم بال علم، وصلى هللا على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليم 

 فهرسة األعالم املترجم لهم 

 الصفحة  اسم العلم 

 16 ابن أبي داود املناوي 

 9 ابن النجار الحنبلي 

 14 ابن تيمية 

 18 ابن جماعة الكناني 

 8 ابن عقيلة املكي 

 13 ابن قتيبة 

 15 أبو الفرج ابن الجوزي 

 15 أبو جعفر النحاس

 15 أبو عبيد القاسم بن سالم 

 14 اإلمام أحمد بن حنبل 

 8 بدر الدين الزركش ي 

 8 جالل الدين السيوطي 

 1٧ الخطيب اإلسكافي

 14 زكريا األنصاري 

 13 السجستاني=محمد بن عزيز 

 14 العز بن عبد السالم 

 18 الغرناطي= أحمد بن إبراهيم 

 14 الغزنوي= محمد بن أبي الحسن 

 13 غالم ثعلب 

 1٧ القاض ي عبد الجبار 

 18 الكرماني  

 16 الكسائي 

 15 مرعي الكرمي 

  :املراجع

: املراجع العربية:
ً
 أوال

 . دار صادر بيروت.  3ط .لسان العرب ه(. 1414. )محمد بن مكرم بن منظور  ،اإلفريقي .1

 .مكتبة العلوم والحكم  .1ط تحقيق: سليمان بن صالح الخزي، .طبقات املفسرين (.199٧. )أحمد بن محمد ،األدنه وي  .2

 . دار القلم . 3ط .تحقيق: صفوان عدنان داوودي .  مفردات ألفاظ القرآن ه(.1423.)راغب  ،األصفهاني .3

تيمية خالل سبعة قرون، جمعه ووضع فهارسه: محمد عزيز شمس و آخر، دار عالم   .4 ابن  الفوائد،  الجامع لسيرة شيخ اإلسالم 

 هـ 1420، 1ط

   .مكتبة ابن تيمية.  1. طغاية النهاية في طبقات القراء ه(.1351. )أبي الخير .ابن الجزري  .5

 . دار اآلفاق الجديدة  .1ط .مناقب اإلمام أحمد  بن حنبل ه(. 1393. )أبي الفرج ،ابن الجوزي  .6

  .دار البشائر اإلسالمية. 1ط. فنون األفنان في عيون علوم القرآنه(. 1408. )جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن ،بن الجوزي  .٧
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 .1ط  .تحقيق: عبد الرحمن بن سليمان العثيمين  .الذيل على طبقات الحنابلة  ه(.1425. )عبد الرحمن بن أحمد بن رجب  ،الحنبلي .8

 . مكتبة العبيكان

خلكان .9 محمد  ، بن  بن  أحمد  العباس  )أبي  الزمان(.  1994.  أبناء  وأنباء  األعيان  عباس،   .وفيات  إحسان  صادر  .  1ط  تحقيق:  دار 

  .بيروت

القادر بن بدران  ،الدمشقي .10 اإلمام أحمد بن حنبل  ه(.142٧. )عبد  إلى مذهب  التركي  .املدخل   .تحقيق: عبد هللا بن عبد املحسن 

 .مؤسسة الرسالة. 3ط

قتيبةأبي    ،الدينوري  .11 بن  بن مسلم  )محمد عبدهللا  القرآن  ه(.1401.  أحمد صقر،.  تأويل مشكل  السيد  الكتب    .3طتحقيق:  دار 

 . العلمية

أبو عبد هللا محمد بن أحمد  .الذهبي .12 الدين  النبالء  ه(.1413. )شمس  مؤسسة   .9ط  .تحقيق: مجموعة من األساتذة   .سير أعالم 

 .الرسالة بيروت

أحمد  .الذهبي .13 بن  أبو عبد هللا محمد  الدين  )شمس  األعصار  ه(.141٧.  و  الطبقات  الكبار على  القراء  الكتب    .1. طمعرفة  دار 

 . العلمية

  .12طبعة خاصة، ط  .دراسات في علوم القرآن ه(.1424. )فهد بن عبد الرحمن ،الرومي .14

 . دار املعرفة. 1. طتحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم  .البرهان في علوم القرآن ه(.13٧6. )الدين ربد ،الزركش ي .15

  .دار العلم للماليين .15ط .األعالم(. 2002. )خير الدين ،الزركلي .16

زكريا .1٧ فارس  ،بن  بن  أحمد  الحسين  )أبي  اللغةه(.  1422.  مقاييس  وآخر.  معجم  مرعب  به: محمد عوض  إحياء .  1. طاعتنى  دار 

 .التراث العربي بيروت

 .،  تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم، الهيئة املصرية العامة للكتاباإلتقان في علوم القرآن ه(.1394. )جالل الدين ،السيوطي .18

 . دار الفكر .2. طتحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم  .بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة  ه(.1399.)جالل الدين .السيوطي .19

 .عالم الكتب بيروت .1ط .تحقيق: الحافظ العليم خان .افعيةطبقات الش ه(.140٧. )ابن قاض ي ،شهبة .20

 . دار إحياء التراث العربي .1ط. تحقيق: أحمد األرناؤوط وآخر .الوافي بالوفيات ه(.1420. )صالح الدين خليل بن أيبك ،الصفدي  .21

 .1تحقيق: أحمد شاكر، مؤسسة الرسالة، ط .جامع البيان عن تأويل آي القرآن ه(.1420. )محمد بن جرير ،الطبري  .22

   .دار ابن الجوزي   .2ط ،أنواع التصنيف املتعلقة بتفسير القرآن الكريم  ه(.1423. )مساعد بن سليمان ،الطيار .23

تحقيق: محمد مصطفى آيدين،   .درة التنزيل وغرة التأويل  ه(.1422. )أبي عبد هللا محمد املعروف بالخطيب اإلسكافي   ،بن عبد هللا .24

 .من منشورات جامعة أم القرى 

 دار الكتب العلمية بيروت. .تاريخ بغداد. أبي بكر أحمد املعروف بالخطيب البغدادي  ،بن علي .25

البقاء  ،الكفوي  .26 )أبي  اللغوية  ه(.1419.  والفروق  املصطلحات  في  معجم  وآخر  .الكليات  درويش  عدنان  مؤسسة    2ط  .تحقيق: 

 . الرسالة

البيت .2٧ آل  املخطوط  (1989،)مؤسسة  اإلسالمي  العربي  للتراث  الشامل  اإلسالمية عمان   .الفهرس  الحضارة  لبحوث  امللكي  املجمع 

   .األردن

الكريم أسبابه، وأنواعه،  مشكل القرآن الكريم بحث حول استشكال املفسرين آليات القرآن  ه(.1432.)عبد هللا بن حمد ،املنصور  .28

 .دار ابن الجوزي  .2ط .وطرق دفعه

 .تحقيق: محمد الصابوني، من منشورات جامعة أم القرى  .معاني القرآن ه(. 1409. )جعفر أبي ،النحاس .29

التفسير"  ه(.1431-1430. )فهد  ،الوهبي .30 الفقه وأثرها في  القرآن وأصول  بين علوم  املشتركة  أم  رسالة    ".املسائل  دكتوراه بجامعة 

 .القرى 

 :
ً
 لكترونية:املراجع اإلثانيا

 c.com-www.quran ".قاعدة املعلومات القرآنية" .موقع معهد اإلمام الشاطبي .1
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Abstract: Subject: Introduction of the literature in the Qur'an. Research objectives: Knowledge of the 
literature in the Qur'an and similar literature; The specialist knows how to handle these works and 
to benefit from them. Research problem: How do I know the writings in the Qur'an and similar in 
order to deal with them? Top Search Results:  The same term in the works of the Qur'an sciences is: 
The same word which means the collection and direction of Qur'anic words. The study showed that 
the problem is a type of moral similarity, which is called the additional similarity, and that it has 
formed compositions bearing the name of the similarity, which is in the science of the problem;  It is 
then true to say: Every problem is similar, not every similarity. The first of the three states in the 
world, the first of which is the United States, is the United States. The classification in the verbal 
similarity includes works that only combine similar verses, as well as works that combine addition 
and direction. The authors of collocongruent and direction have a stronger effect on interpretation 
than writings that only mean plural forms – which can be said: They have no effect at all. The author 
of the verbal similarity that means the collation and guidance is done only by the scholars' ignorance 
of the language and interpretation, which may explain to us the fact that writing is less of it.  

Keywords: Arbitrator; similar; Qur'an Sciences; interpretation; Literature; Holy Quran.  
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