
  

  

  

  

 ”آن اا  ا “  

  

  

  

  

  

  إاد 

  أ  ا  ا / د

ة وارس ا   



        
 
 

 
 
 
 

 ٩١٧ 

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد الرابعاملجلد 
 

 عالقة العقل بمتشابه القرآن الكريم

  

ا   

  

       ا ام أن  ى  ا و ام ىا  ا

 ... ،ا ا إ اا ا ا  ة واوا

      م            ر ا   ا  ىا ،ا 

   آ و و اب وا وإن ما               

  آ و  ركو و  ا  ل   

أ و .  

و..... ،  

     ا    ن أ        د، اا إ ل و

ار ا وا   او، و ر أن                أ

اآن ا   آت  ت   ات                

  م ن ،ما وا م ة إنه ات وا

              ا  ىا دة، ا و وا  تت اا

   ت وامب اأر          ا  ن ق ا

اآن ا، و ا ا   اآن إ د   

          ا   دول ا  ،ان رىوم ا  وفا 

ا ا  أوا ار ن د  ل  ار             

  ه ا ة)١(    ان رىول مو ،     ا  واو  

 –  م ل  أن ا ، و     “ إم و ”  ى  

     ل ا )٧٢٨   (  أن” و إم “        اد م ،ا 

 ،م ا اا  ادو ،  ه  ىا اا  

  

                                                 

ــــارى شــــرح صــــحیح البخــــارى)١( بیــــروت ســــنة ، دار المعرفــــة )٨/٢١١(ابــــن حجــــر :  فــــتح الب

  .هـ ١٣٧٩



        
 
 

 
 
 
 

 ٩١٨ 

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد الرابعاملجلد 
 

 عالقة العقل بمتشابه القرآن الكريم

  .)١(اى     ه

  ظ  أول          آنا   ا ا  

   م          ل     ل ر أ  ،

     م ذ و ،ا     ل أم ؟ أم   لو  

           م ل ، ا               ، ا  وأم 

      ل رأ أد  ا ا :   أ  

       رأ  هأ  ىا ذ  ا)٢(  ،    ا  و

                      دا ا  ،ا ا  آنا  

                      وا   و ق اا 

ذ  وا ا.  

        ا وا  ن ا وإذا”و     وم  ج إ

    ا ا  “)٣(             ا ى ا  ا ن 

          ا ه ا ،آنا و ا   ا

     ا  ىا ل، ااع واا  ء وآراء ا

        وا  لوا ظف وان ا ح ون ل

                 ا  تب مأ   ن ت اا رأ )٤( ،

                 ت ،ضول و   ق ار اوظ

او ا ن  ن   إاز  ا  اآن،     

                  امأ  ن ا إذا ،ح م ىال اوا

ا دة،   ا إدراك  ه اماع؟ أ أن               وأم

                                                 

عبـــد الـــرحمن بـــن محمـــد بـــن قاســـم، مجمـــع / ، ت)١٣/٢٧٦(ابـــن تیمیـــة :  مجمـــوع الفتـــاوى)١(

   . هـ ١٤١٦الملك فهد السعودیة سنة 

ــــ )٢( ـــدارمى المعروفـــى ب ـــدارمى (  مـــسند ال حـــسین ســـلیم، دار المغنـــى / ، ت)١/٢٥٢(ســـنن ال

  هـ ١٤١٢أولى سنة / للنشر، السعودیة ط

محمـــد أبـــو الفـــضل، الهیئـــة المـــصریة / ، ت)٣/٣٥(الـــسیوطى : ى علـــوم القـــرآن االتقـــان فـــ)٣(

   ١٣٠٩ سنة ٤/العامة للكتاب ط

  .، دار الشعب، القاهرة)٤٢٧(البن خلدون :  المقدمة )٤(



        
 
 

 
 
 
 

 ٩١٩ 

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد الرابعاملجلد 
 

 عالقة العقل بمتشابه القرآن الكريم

                      ل   ول  ا ؟    إدرا

 ا ”    ا إن ء ا ، واى   

آن اا“    

  :  ارى ع* 

أو :     و ا  ا  ازإ      وأم ،ا  م 

 انن واما  ل ا ،من إمما  

:[  q r s t u v w x   y z { Z)١(   

م:                  ىا  آن اا   ن 

 ا وا   زن ون، ا ك اد                

 وا واا ل اا  .  

 :         ت وت اى واا ا  ا ا 

آن اا   ا از أ و   أر.   

وأن                  : را ،ا ا  رض  ا ر أن اإظ

         أ أز   ا       ،ا و  

              ا  وا را  ن  ىا ا

   ا ور وا   .   
  

 *ا   :  

   ط  تا    ع ا  :  

أو :      ا  ض   ،ا اا ا

وا    اآن ا  ،رة ة    

ة  ذ اد ا ا     إت                 

، و ات  ن ذ  ادر ادة          

واا ا ا و ع ا، و أن    

      ال وأدض أ –     و    

                                                 

  ).٢٢(اآلیة :  سورة األنفال )١(



        
 
 

 
 
 
 

 ٩٢٠ 

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد الرابعاملجلد 
 

 عالقة العقل بمتشابه القرآن الكريم

 - ا  د أن   اب واق                 

، وأن اف     أ    ا واف      – مى   

                ا ف إ ا  ل وا ا 

  . أب  إ ان

م :را   إ آمت او ا .  

 :                تذ ا ا ا دا 

ا در  ا .  

را :          ظ اا  ا  

و ا ا .  

 :ءوف ا  ا ا  اردةا اا ر.  

د :أ ب ان أ أن    .  

 *ا :  

       و و  إ ا ا 

و :  

-   و ا :  

١-وأ ا  ة ام  ر ةم .  

  . اب ا د   ا اع-٢

٣-ا   .  

٤- ا    

-ا  : ت ا ا   

  او أما وا : ا اول

ما ا : وا ا   

ا ا : ا  ءا   

اا ا : آن اا  رة ووم اع اأم  

ا ا :ال اإم  ا  

ا    أ ا ا  إ  ل          

 رس اا  ،ا.  



        
 
 

 
 
 
 

 ٩٢١ 

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد الرابعاملجلد 
 

 عالقة العقل بمتشابه القرآن الكريم

ا  

ت ا ا  
  

  

أو : آن اا :  

                          و  ت ا  ا   و

م :  

١-    ا  آنا   :        ن ،أ  ا   :     ا

                     ،أمأه و أ أ ر ل أمو ، ا إ  ب

  . ان واان“ ن ”ر  وزن 

  

 ل ا     ما ا)٥٠٢  :(    ا  آنا    ر 

   لب ا  ن، وان ور  ، 

         وا   لأم  راةأن ا  ،  رو   

ا    ل١(أم(.   

     اءة، و ر آنا و:[  Ñ Ò Ó  

Ô Õ Ö × Ø Ù Z)٢(
“ أ  ” اء  ،ه ا    :  أى 

  ، آت ا وا ،م ع  ر، وار : ه

  

                                                 

فـوان عـدنان، دار / ، ت)٦٦٨،٦٦٩(األصـفهانى ص: المفـردات فـى غریـب القـرآن:  انظر)١(

، دار الكتـــب العلمیـــة، المـــصباح )١/٨٤(الـــسمین الحلبـــى : لقلـــم، بیـــروت، عمـــدة الحـــافظا

قــرأ، المكتبــة العلمیــة بیــروت، بــصائر : مــادة) ٢/٥٠٠(أحمــد بــن محمــد الفیــومى : المنیــر

، )١/٨٤(محمـد علـى النجــار / ت: الفیروزآبـادى: ذوى التمییـز فـى لطـائف الكتـاب العزیـز

  .  م١٩٩٦میة، القاهرة المجلس األعلى للشئون اإلسال

    )١٨، ١٧(آیة :  سورة القیامة)٢(



        
 
 

 
 
 
 

 ٩٢٢ 

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد الرابعاملجلد 
 

 عالقة العقل بمتشابه القرآن الكريم

  م ا ا          ،)١(وات  ت، وات  وف        

   ا  لا ا  ا رى وا  ب  ، 

  رق ا٢(إط(.  

     آ  آن، وع ا  اك ا و

                ل إم أن  آنا  آ    ذا آ   أ 

   )٤(  ،:[  © ª «  ¬ ® ̄  Zل )٣(اآن

  :  اآن  اح-٢

      ا  لا ، ا   ز 

            ا د  با و ا  رة)٥(   و 

   ا ” “           ه ا إ وإ ،   

           ،وا وا ما  اه  ”  لج  “ وا

 ا اى ا   م أو أه إ ا ا              
                                                 

أحمـــد عبـــد الغفـــور، دار / ، ت)١/٦٥(أبـــو نـــصر الجـــوهرى : الـــصحاح تـــاج اللغـــة:  انظـــر)١(

مــادة قــرأ ، ) ١/١٢٨(ابـن منظــور : هــ ، لــسان العــرب١٤٠٧ ســنة ٤/المالیـین، بیــروت ط

   هـ ١٤١٤ سنة ٣/دار صادر بیروت ط

، مطبعــة عیـــسى )١/١٤(محمـــد عبــد العظــیم الزرقــانى : فــى علــوم القــرآن مناهــل العرفــان )٢(

  .ثالثة /الحلبى ط

، المعهد العالمى للفكر اإلسالمى، )٣٤(فاطمة إسماعیل محمد ص:  القرآن والنظر العقلى)٣(

  م١٩٩٣أولى سنة / ط

   ٢٠٤آیة :  سورة األعراف)٤(

، دار إحیاء العلوم، مقدمة ابن خلـدون )١/٣٨(لإلمام السیوطى :  التحبیر فى علم التفسیر)٥(

محمــد عبــد اهللا / ، النبــأ العظــیم د)١٨-١/١٥ج(الزرقــانى : ، مناهــل العرفــان )٤٠٢(ص

ـــــع ط)٤٣(دراز ص م، ٢٠٠٥/، تقـــــدیم عبـــــد العظـــــیم المطعنـــــى، دار القلـــــم للنـــــشر والتوزی

شق ، إشــراف نــدوة مــالكبن نبــى، دار الفكــر، دمــ)٢٦(الظــاهرة القرآنیــة مالــك بــن نبــى ص

محمــــد الــــصباغ / د: م، لمحــــات فــــى علــــوم القــــرآن واتجاهــــات التفــــسیر٢٠٠٠ ســــنة ٤/ط

بكــــرى الــــشیخ أمــــین / ، المكتــــب اإلســــالمى بیــــروت، التعبیــــر الفنــــى فــــى القــــرآن د)٦(ص

   م ١٩٨٠ سنة ٤/، دار الشروق ط)١١(ص



        
 
 

 
 
 
 

 ٩٢٣ 

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد الرابعاملجلد 
 

 عالقة العقل بمتشابه القرآن الكريم

        ،     إذ ،ا  أ  ه  

    لى أم١(ا( ، ل: [      Æ        Å       Ä Ã  È Ç  

 Õ Ô      Ó Ò       Ñ Ð        Ï Î Í Ì       Ë Ê   ÉZ)٢(  م لو:  

 [  Ó Ò  Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë Ê É     È Ç Æ Å

Õ      ÔZ )٣(   

  و ”    ا  لا “  ج    لا 

     ا و راة وا ،ءما  ه)٤(   جو ، ”

ز“  ا دا      إن و  ا ة إا و م

ظ ا    ٥(إم(.  

    و ”  رة “        ز وا  و   ن 

          تث آ أو ، رة ر أ)٦(  و ، ”  ا

و “وةخ اج ا)٧(.  

                                                 

   )٤٣(محمد عبد اهللا دراز ص/ د:  النبأ العظیم)١(

   )١٠٩(آیة :  سورة الكهف )٢(

   )٢٧آیة رقم :  سورة لقمان)٣(

  )٣٨(للسیوطى ص:  التحبیر فى علم التفسیر)٤(

   )٤٣(دراز ص:  النبأ العظیم)٥(

     )٣٨(للسیوطى ص:  التحبیر فى علم التفسیر)٦(

   )٣٨( نفس المرجع السابق ص)٧(



        
 
 

 
 
 
 

 ٩٢٤ 

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد الرابعاملجلد 
 

 عالقة العقل بمتشابه القرآن الكريم

م :ا :  

١-ا  ا  :  

               ا   ل، ور  ،   ر

 و ،ا  إذا ا   ذ ،ه ورأأ :  ا

            م ا    أ ،ا  دو م  ىا

   ا و ، ١(إذا(      ن  ا وأط ، ة : ا

            لء ا إ ق ا ن ا وا ،وا

   ك، و–أ-  وا ا      ر، وا  وا ،

 و ،ا :          نما  ىا ا  ا

: ن  ل ون ول، و ل             : اامت، ول  

   ءا و ، :)٢( .  

  

   أن ا ،س اا  ت   : وورد ا 

                ا  أو ا ،موم و و   ءا

وا ا  ن ا  ة أو ،ا ٣(و(.  

  

                  ل ا   ور  تإط   و 

ه ام  إ ا ا      وا وا، و أن    

        م  ، ا ظوا ا ا م :

م مى و ا وادراك وا، وم   ل              

           ى، وا  ا و وا ا  ا ق وا

                                                 

 ) ١١/٤٥٨ج(البن منظور : لسان العرب  )١(

   )٤٥٩، ١١/٤٥٨ج(البن منظور : لسان العرب   )٢(

إشــــراف محمــــد نعــــیم العرقــــسون، مؤســــسة ) ١/١٠٣٣ج(الفیروزآبــــادى :  القــــاموس المحــــیط)٣(

  م٢٠٠٥  ٨/ بیروت ، ط-الرسالة للطباعة والنشر



        
 
 

 
 
 
 

 ٩٢٥ 

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد الرابعاملجلد 
 

 عالقة العقل بمتشابه القرآن الكريم

 ما      أو ا اء ا ك واا   

ا ا م ١(ا( .  

  

  :  ا  اح-٢

 ر ارة إ  ا ا أن اء  اا                

 ن  ا ، أا وو ، ل              

  اا ٥٠٥(ا  ( أن ا أ   ا ّ  اس ا

      ن   ا ا ن  ونا وذ ،و

ا  ر ذ ،)٢(.  

          ،     رد  و

              ا  ن   م إذا ،ا فا  ا

آن واص ام  ى دا.  

 :      و (       ٢٢٦(ل أ ا اف       

       نمق ا ىار اء      اا ر، وا و م 

ب اا  ةا و ذ أ رض، وا ٣(و(.  

     ف ا٣٠٣(و   ( ل ا :      وإ ا  ا

   من ا            وأن ،ن ما     م  ن

ل ا  ذ ٤(ذ( .  

                                                 

، المعهد العالمى للفكر اإلسالمى، )٥٠(فاطمة إسماعیل محمد ص:  القرآن والنظر العقلى)١(

   م١٩٩٣أولى سنة / ط

   . بیروت–دار المعرفة  ) ١/٨٥ج(الغزالى :  إحیاء علوم الدین)٢(

نعـیم زرزور، المكتبـة / ، ت)٢/٣٦١ج(األشـعرى :  مقاالت اإلسالمیین واختالف المصلین)٣(

   .م٢٠٠٥أولى سنة / العصریة ط

   )٢/٣٦١ج( مقاالت اإلسالمیین )٤(



        
 
 

 
 
 
 

 ٩٢٦ 

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد الرابعاملجلد 
 

 عالقة العقل بمتشابه القرآن الكريم

              م ، ب اا  ةن ا أن ا و

      نو ،   نما  أن  

 ب اا  )١(.  

أ :   ا٤١٥ (   (ول ا  ار       

                      ا    رة  أن ا

                داء ال واوا ا   ا)ا  ،   )٢و

                      ذه ا ا را  ن ا

   ن إما .  

    ا  أ ف او  م )٤٠٣ (  ا :  ا

      ات وااز ات واب ا ور 

  . )٣(ات

ا ( :    ٤٧٨( ا ا و إ 

         ورا ا  ام  وا ور  ا      فا

ّا  ا   )٤(.  

ن               و ،ورا ا  ن ا ان ا 

   ، ور  ءام    رك  و ا

                 و ورا ا   أن ا  ن ....

    ا       : و  وا  أن ل    

                                                 

   )٢/٣٦١ج(مقاالت اإلسالمیین   )١(

محمــد علــى / ت) ١١/٣٧٥ج(القاضــى عبــد الجبــار :  المغنــى فــى أبــواب التوحیــد والعــول)٢(

إبـراهیم مـدكور، إشـراف طـه حـسین، الـدار المـصریة : النجار، عبد الحلیم النجار، مراجعة

   م١٩٦٥ القاهرة سنة -للتألیف والترجمة

ٕحمـــد البردونـــى وابـــراهیم أطفـــیش، دار / ت) ١/٣٧٠ج(القرطبـــى :  الجـــامع ألحكـــام القـــرآن)٣(

   .رةم، القاه١٩٦٤ثانیة سنة / الكتب المصریة، ط

ــــى أصــــول االعتقــــاد)٤( ــــة ف ــــى قواطــــع األدل محمــــد / ت) ١٦، ١٥ص(الجــــوینى :  اإلرشــــاد إل

   هـ ١٩٥٠یوسف، على عبد المنعم، مكتبة الخانجى سنة 



        
 
 

 
 
 
 

 ٩٢٧ 

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد الرابعاملجلد 
 

 عالقة العقل بمتشابه القرآن الكريم

    ، ا    ر و  ، ا         جو

ا  أن ا  ور  ات واا 

 ن وا ات   اع ادات ،

ت، وا ن اد          ا ا    ا أو      

وث أو اا )١(.  

: ن) ٧٩٢(  ذه ازامو  ا ا

 ا ةا ا ت أو مور ا  ٢( ا( 

ت وااب ا ا   ار وى أت اا 

ا إ.  

       ا ٧٢٨( و  (      ا  :     سا و

ا  ا  :    ور و  ل      ا :       ل

  . )٣(  ا وا أن ا ا ول ا وا

           زاموا ه ا و ما  او ”  

              ظا  أى  ء واا  ا  رة ا

 ا ا ا  و ورا ا ٤(“ إ(       

       رث اا ٢٤٣(و  (  لا إ :    ن ا

 أ  م ا ة و)٥(.  

                                                 

   )١٦، ١٥( نفس المرجع ص )١(

   )٧٧(سعد الدین التفتازانى ص:  التلویح على التوضیح)٢(

هــــد لطباعــــة المصحف،الــــسعودیة ،مجمــــع الملــــك ف)٩/٢٨٧ج(ابــــن تیمیــــة:مجمــــوع الفتــــاوى )٣(

 م١٩٩٥سنة

  )٥٢(فاطمة إسماعیل ص:  القرآن والنظر العقلى)٤(

حـسین القـوتلى، دار الفكـر للطباعـة والنـشر / ت) ١٤٨(المحاسـبى ص:  العقل وفهم القـرآن)٥(

   م ١٩٧١ط أولى سنة 



        
 
 

 
 
 
 

 ٩٢٨ 

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد الرابعاملجلد 
 

 عالقة العقل بمتشابه القرآن الكريم

       ا  وأ ا   ذ أا و

أم   :                أم مس اا أ  و ،ا آ ا

  .)١(ة اا : ل

ن أ ات ا ذ : و ال  

 دت   ر إ  ، و – اف ا –اء  

               ا  إ  ن ذ ا م ل ت او

  ،ذا                   ا ى أا  إ مإم   نم

       هو                 ر     ذا ،تا 

إن ا  إذ أ١٣٦٧ (        (ل ارم   ا  امن،    

و  أ ٢(و(.  

  

 : ا  

١-     ا  ل        :  ا ور  ة تإط 

ُ وا : ، ا واد وان، ل اب

س        وا    ا ورددت و   

ا  ا  م   .  

ل ا :ل ،ا  رد ا ا أ :

و   ا و ة ن  أم اس 

  : و   ة اى و را، وا اء            

   د، وا                ءه، و  تإذا أ وأ ا 

و أى و )٣(.  

                                                 

   )١/٣٧١ج(القرطبى :  الجامع إلحكام القرآن)١(

   )٢/١٧٧(آن  مناهل العرفان فى علوم القر)٢(

   )١/١٠٩٦ج(، القاموس المحیط )١٤٤-١٢/١٤١ج(البن منظور :  لسان العرب)٣(



        
 
 

 
 
 
 

 ٩٢٩ 

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد الرابعاملجلد 
 

 عالقة العقل بمتشابه القرآن الكريم

 ا اا اى       :  ا  اح -٢

      ح ه وذ ه إ ن  ادنوإ  ت

)١( .  

  

را :ا  

١-   ا  ا  :       ا   ء :  ا  وا وا :

، وأ : ا، وا أه، وأ اء اء

           وا  أ ن واا و  وا و م

 ا و ، [  | { z y

}~Z)٢(  

: ات، وات : وات  ار   

ا      ا وا ل ا ،ت    إذا ا  : س،  : واا

ا  سه وال وا٣(وا(.  

 ل  " ا "ء ا ن دة   

 سا إ دا وا ا  را.  

 ودق،  ل   :          ا  : ا  اح   -٢

                     إذ أم و  إ  ادا   ج 

       م   ،ة و م     ه   د

و )٤(.  

                                                 

 دار عفــان ، ط أولــى ســنة -أبــو عبیــدة بــن حــسن/ ، ت)٣/٣٠٥ج(للــشاطبى :  الموافقــات)١(

    )٤/١١ج(القرطبى : م ، الجامع إلحكام القرآن١٩٩٧

 )١٤١(من اآلیة : سورة األنعام) ٢(

  )١/١٢٤٧ج(القاموس المحیط : ، وانظر)٥٠٥-١٣/٥٠٣ج(ن منظور الب:  لسان العرب)٣(

إبـــراهیم شـــمس / ، ت)٦٨(محمـــد عبـــد اهللا بـــن مـــسلم بـــن قتیبـــة ص:  تأویلـــه مـــشكل القـــرآن)٤(

عثمان بـن علـى :  دار الكتب العلمیة بیروت، منهج االستدال على مسائل االعتقاد-الدین

  م٢٠١٣ سنة ٨/، مكتبة الرشد ط)٢/٤٧٣ج(حسن 



        
 
 

 
 
 
 

 ٩٣٠ 

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد الرابعاملجلد 
 

 عالقة العقل بمتشابه القرآن الكريم

     ما اا ٥٠٢(و (  :    وا

 أ ه  ه، إ   ا أو            : اآن

و ا ءا  :اده: ا  هظ   )١( .  

   ما ٨١٦(و ( :ا :        

  .)٢(ا و  در أ ،ت  أوا ار

 رل او  م)١٣٦٧ (   ا  :        ىا 

         رة ن ج إ        ل ا  رةا و

و  ف٣(ا(.  

                ا و ، ءت ا  ه

وا إ أم ر  ،ور ل  وا، و أن 

 ا  و     .  

                                                 

 -فـوان عــدنان الــداودى/ ، ت)٤٤٣(الراغـب األصــفهانى ص:  المفـردات فــى غریـب القــرآن)١(

   . بیروت– دمشق –دار القلم ، الدار الشامیة 

 بیروت – دار الكتب العلمیة –جماعة من العلماء / ، ت)٢٠٠(الجرجانى ص:  التعریفات)٢(

   هـ ١٤٠٣أولى سنة / ط

   )٢/٢٧٢(قانى الزر:  مناهل العرفان فى علوم القرآن)٣(



        
 
 

 
 
 
 

 ٩٣١ 

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد الرابعاملجلد 
 

 عالقة العقل بمتشابه القرآن الكريم

  ا اول

وا  

  

و  ا     ارة إ أن  ا  

إاز دور ا    اآن ا ،ا رأ  اورة            

  ا إ يأن أا وا  اوأم و 

او.  

  

ح: أووا ا  وا   

١-   ياا :           ا  وأن ا ا   ورد

وورد        وا ،إ ور ر إ ا أى ول إ آل  ذ 

  ول إ   ووا ،وا ا  أ وا

   .)١(و  ن ان أى  ود : اء، أل

                ، إ  ا ا   وأن ا  و

و: أ وره   ا او ،وا ا وا ،ا

 ن ا إ دماو  .  

  

٢- ا ا :  

   مل ا)٨١٦ :(         ف ا  عا  وإن ا

        ا اه ىا ن ا إذا ،  إ ه ا

    ب وا: [+ * ) ( Z)٢(   ن أر 

                                                 

ــــــن منظــــــور :  لــــــسان العــــــرب)١( حمــــــد بــــــن فــــــارس : ، معجــــــم مقــــــاییس اللغــــــة)١١/٣٤ج(الب

  هـ١٣٨٩الحلبى سنة / عبدالسالم هارون ط/، ت)١/١٦٢ج(

  )٩٥(من اآلیة رقم:  سورة األنعام)٢(



        
 
 

 
 
 
 

 ٩٣٢ 

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد الرابعاملجلد 
 

 عالقة العقل بمتشابه القرآن الكريم

             اج اإ  وإن أر ،ا ن ا  اج اإ

أو ا ،او ن ا  )١( .  

أن او  ف ا إ٥١٠ (      ( ول ا اى    

          و ،ا   و   ا   ب

ا ط  ٢(وا(.  

  

   ا ٤٥٦ -٣٨٤( و (  :  م  وأن ا

ا  اه ظه، و و   ا إ  آ ،ن              

ن م   ن ون م وا ا  ، وإن                  

    و إ  ح واط ف ذ ن م م 

ط)٣(.  

  

    أ ا و  ٤٧٨ -٤١٩( ا (  :وا  

  .)٤(رد ا إ  إ  آ  دى اول

   اا ا ٥٠٥(و (  رة وأن ا إ

ال ه د   أ  ا  ا اى                  

      أن و ا  ل     ا    و  ن

  .)٥(إ از

                                                 

    )٥١ ، ٥٠(الجرجانى ص:  التعریفات)١(

 الهیئـة -محمـد أبـو الفـضل/ ت) ٤/١٩ج(جالل الدین السیوطى :  االتقان فى علوم القرآن)٢(

   هـ ١٣٩٤أولى سنة / المصریة العامة للكتاب ط

أحمــد محمــد شــاكر، تقــدیم إیمــان / ، ت)١/٤٢ج(ابــن حــزم :  اإلحكــام فــى أصــول األحكــام)٣(

  . بیروت–عباس  دار اآلفاق الجدیدة 

 القــاهرة –، دار اإلنــصاف )١/٥١١ج(ألبــى المعــالى الجــوینى :  البرهــان فــى أصــول الفقــه)٤(

  .ثانیة / ط

  . ، دار الفكر للطباعة والنشر)١/٣٨٥ج(اإلمام الغزالى :  المستصفى فى علم األصول)٥(



        
 
 

 
 
 
 

 ٩٣٣ 

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد الرابعاملجلد 
 

 عالقة العقل بمتشابه القرآن الكريم

    ا ا ٦٤٦ -٥٧٠(و ( :   ووا

         ا وول ا اح وا ا  ا 

وا ،ن أردت او ا زدت  ا  ه          

  .)١( و  د ح أو را م  د أو

           ،وا  ت اا أ    و

  أن م :-   

  

أو :واع اأمم إ و :  

١-              ازهوإ ر اإظ    ل، وا وا 

      ، ف  وا ى و د   ،وا

  نو      ا  و آن واا    دل ا

، وا ن او   ا إ  أن وى      

           وا  ا ا  و ،مأ ا    ُ –    

 ا ن أب  أان وإن أ  أ–   رى 

     ا ا    ،وا            أو  إزا  و

  . أو  ض

٢-                      أو د     و ،أو ا ا وا

     و ح أو د      ،– أ -   إ  

            إ وو ،  أو   ا ظ   ن

     ،طة ا.  

  
                                                 

، )٢/١٦٩ج(ابــن الحاجــب :  حاشــیة العالمــة التفتــازانى علــى مختــصر المنتهــى األصــولى)١(

 .  هـ ١٤٠٣ثانیة سنة /  بیروت ط–دار الكتب العلمیة 



        
 
 

 
 
 
 

 ٩٣٤ 

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد الرابعاملجلد 
 

 عالقة العقل بمتشابه القرآن الكريم

 ا ا٣٢٤ (     (ل ا أ ا اى          

 وا” ا ن ا  ا  ا١( ا( وأ 

   أاؤ إ  رؤ و        )٢(ار

    ،م  ل ا  و أرا  آنا او أ و 

                  ا  و ،ل رب ار  هم و ،م  أو

٣( “ا(  

          ا ا ٧٥٤(و(       ن أم و وا ا رة 

        ء اد وإرا اق اا  و  ط

         ب اأر  و   اء ال أود

ل ا ،ة :        ا و إ  ا ا    ن ،و

، وإ أن   ار   ارا           إ  او   

ط او ،ا ا ظو ،وا )٤(.  

                                                 

 بـن عطـاء، وقـد كـان ممـن یحـضرون مجلـس الحـسن البـصرى، هم أتباع واصـل: المعتزلة )١(

وزعـــم أن ..... قلمـــا ظهـــرت مـــشكلة مرتكـــب الكبیـــرة خـــرج واصـــل عـــن قـــول جمیـــع الفـــرق 

ـــین  ـــل هـــو فـــى منزلـــة ب ـــرة لـــیس بمـــؤمن بـــإطالق ، وال هـــو كـــافر بـــإطالق، ب مرتكـــب الكبی

یــه عمــرو بــن ًالمنــزلتین، ثــم اعتــزل مجلــس الحــسن واتخــذ لــه مجلــسا فــى المــسجد وانــضم إل

، دار )٩٨(البغـدادى ص: الفـرق بـین الفـرق". معتزلـة " عبید، وسمى وأتباعهما من یومئذ 

أبـــــو زهـــــرة : ، تـــــاریخ المـــــذاهب اإلســـــالمیة١٩٧٧ثانیـــــة /  بیـــــروت، ط–اآلفـــــاق الجدیـــــدة 

، وزارة )١/٢٩ج(محمـــــد ربیـــــع الجـــــوهرى / د: ، دار الفكـــــر العربـــــى، عقیـــــدتنا )١٣٤(ص

  .ة للمراكز الثقافیةاألوقاف اإلدارة العام

هم أتباع معبد بن خالد الجهنى، وسموا بهذا االسم ألنهـم نفـاة القـدر، وقیـل ألنهـم : القدریة )٢(

تاریخ المذاهب اإلسالمیة، أبـو . نفوا القدر عن اهللا تعالى، وأثبتوه للعبد فسموا لذلك قدریة 

  )٢٧(محمد ربیع الجوهرى ص: ، عقیدتنا ) ١١١، ١١٠(زهرة ص

 دار األنــصار –فوقیــة حــسین / د/ ت) ١٤(األشــعرى ص: اإلبانــة عــن أصــول الدیانــة )٣(

  .األولى / القاهرة ط

محمـد عبـد الـسالم / ، ت)٤/١٩٣ج(ابـن قـیم الجوزیـة :  أعالم المـوقعین عـن رب العـالمین)٤(

  هـ ١٤١١أولى سنة /  دار الكتب العلمیة بیروت ط–



        
 
 

 
 
 
 

 ٩٣٥ 

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد الرابعاملجلد 
 

 عالقة العقل بمتشابه القرآن الكريم

        ون ا ا  و– مذ  –      ن إذا 

  ل و          ود اُ ن را  ا ن  و  

 إذا  أال ا ”    أم  دى إ د    

م   أم   إاء او إذ ت      

ا ا، وا م ال أم  ز إطق ال                 

   و  وردوا ا ن ا   ت ا إذا  ،

  و  ا وردوا ا   ،وزوا ا١(“أ(  

  

م : وا ا أو و  

        وا   ل  ءا و 

       ،وا   ا اأو ا وا             

 أ د، و و   :  

١-               ،دا و   وا  ن أن

   د، وأا ا در ر اء واا إ و

                  د   وا  ولا   اا

          ل ا  ت وون ا   ،لا و

اا :            ع واا  وا ،ا ا 

وا ،رأ ا  ح  و اع اإ  ر

           ضا  وز ،اا  ب ا و ،ا

        عوإ وا ا  ،ب واا        روى  

                                                 

، الــدار الــسودانیة )٣٧(جــابر زایــد الــسمیرى ص: لین الــصفات الخبریــة بــین المثبتــین والمــؤو)١(

  هـ ١٤١٦أولى سنة / للكتب الخرطوم ، ط



        
 
 

 
 
 
 

 ٩٣٦ 

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد الرابعاملجلد 
 

 عالقة العقل بمتشابه القرآن الكريم

     ر آ    رة    أم ه ....  

 وأ  ار  أن ن  ر اورة،                 :ل

و ا ورة ان اط وأن ن  من          

ا  ف ن  )١(.  

          نما ا  از اا و و ”

 س اا“   لو :          فر ا 

 ارك ا م    ف  ،٢(أ(  .  

٢- وا  ن أن   ن ا ،با  

    ل ا ،وا  ا دى إ)٢٧٦ ( إ

ُ  آنا  ف ا و ، ه وام 

  ا و  ا   دون                وامب  ا

    را  أو أ ا    م ،تا

  . )٣(وان واع ال  أو اب

 أن ن او ا    ا وز ،ل              -٣

   ا ا ا ا :   غ إ         توا 

  .)٤(اء، وى   اظ  ادر اذ

                                                 

دار الكتـــب " ضـــمن مجموعـــة رســـائل اإلمـــام الغزالـــى ) " ٨٥(الغزالـــى ص:  فیـــصل التفرقـــة)١(

  م٢٠٠٦ سنة ٤/ العلمیة بیروت ط

   )٨٦، ٨٥( نفس المرجع السابق ص)٢(

   لبنان- دار الكتب العلمیة -إبراهیم شمس/ ، ت)١٧(ة صابن قتیب:  تأویل مشكل القرآن)٣(

 دار –صالح بن محمد بـن عویـضة / ، ت)١/١٩٨ج(الجوینى :  البرهان فى أصول الفقه)٤(

ـــة  ـــسوفا معاصـــرا ١٤١٨أولـــى ســـنة /  بیـــروت، ط–الكتـــب العلمی ًهــــ ، ابـــن رشـــد فیل /  د–ً

  .م٢٠٠٢ مصر العربیة للنشر والتوزیع سنة) ١٤٦(بركات محمد مراد، ص



        
 
 

 
 
 
 

 ٩٣٧ 

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد الرابعاملجلد 
 

 عالقة العقل بمتشابه القرآن الكريم

       ر ا إ  ا ٥٩٥(وم (    وف ا 

م إاج ا ا إ ا از  ، أن                 

 ذ دة ن اب  از   اء     

 أو  ذ اء ا ، أو رم، أو ، أو 

  .)١(دت   أف ا ازى

٤-                 ا ز إذا أا إ ا  ولز ا  

٢(ا(    ض ل ا ،)٥٤٤  :(    ا  ل و

ا  إ وا إ ٣(وا(.  

٥-   ن ا أ               ل ا ،ا و  ذا و

ا و  و :   ار  رد  اوت 

ا ن توا   ا و ،٤(ا(.  

إ ال  إاء او إ٦٠٦ (       (  ا اازى     -٦

           ا    أو م  هل  )٥(ظو ،

       ر ل   ”اا  “        ازىا   

م :    أن    أدى إ   عا   ق

                                                 

 –، مراجعــة مــصطفى عبــد الجــواد )١٦(ضــمن كتــاب فلــسفة ابــن راشــد ص"  فــصل المقــال )١(

  م١٩٦٨ثالثة سنة /  القاهرة ، ط–المكتبة المحمدیة 

عبــــد الكــــریم /، تحقیــــق وتقــــدیم)٧٣٥(القاضــــى عبــــد الجبــــار ص:  شــــرح األصــــول الخمــــسة)٢(

  م١٩٨ سنة ٢/عثمان، مكتبة وهبة ط

/ ، دار الفیحــاء، عمــان ط)١/٣٦٣ج(القاضــى عیــاض : وق المــصطفى الــشفا بتعریــف حقــ)٣(

  هـ ١٤٠٧ثانیة سنة 

  )٢٣٨(القاضى عبد الجبار ص:  شرح األصول الخمسة)٤(

ثالثـــة / جــابر فیــاض، مؤســسة الرســالة، ط/ ت) ٤/٢٧٩(فخــر الــدین الــرازى :  المحــصول)٥(

  هـ ١٤١٨



        
 
 

 
 
 
 

 ٩٣٨ 

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد الرابعاملجلد 
 

 عالقة العقل بمتشابه القرآن الكريم

   وو ،اأ  ع وا إذا ا ن إا

 رب أن أو وا    عظ ا١(أ( .  

٧-    ا               أم وا   أ  وا ا

                 أ  وإ ،ا ا ا أو ا ا  ف

                   ه    أ   و ، 

  .)٢(او ن ا  وا ر

             ا اأو ا وا ه أ

 ،وا       ل اا   ك ن أن 

        ا   ا  وإ ،و   ا وا

وا وا .   

                                                 

  )١٦(ص" ضمن كتاب فلسفة ابن رشد "  فصل المقال )١(

، مكتبـة )١٥٠(عبـد الفتـاح أحمـد الفـاوى ص/  أصالة التفكیر اإلسـالمى فـى علـم الكـالم، د)٢(

  هـ ١٤٠٤دار العلوم ، القاهرة 



        
 
 

 
 
 
 

 ٩٣٩ 

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد الرابعاملجلد 
 

 عالقة العقل بمتشابه القرآن الكريم

 ما ا  

 وا ا   
  

     و ا ا    ءال اأ 

           ، آن ات اآ   ى وردا          رة أو

: [ s r  q p o n m l k j i   h  gt 

¢ ¡ � ~ }  | { z y x w v u£ ¦ ¥ ¤ 

¨ §©´ ³ ²      ± °  ̄®   ¬ « ª  µ» º  ¹     ̧¶ Z)١(   .   

  

   -: و  أ وأ ه اال-

 ا  ف ه وااد ، وا  ا            :اول

  وج        او ،ا  و  ، إ    

          ولج، ومج و وجل، وا ا

  . )٢(ا، و   اوف ا  أوا ار

         ا     او      نو ل ا و 

    ا ه ا ،رى وا  ٦٧١(ط (         أ  لو

ا )٣(،  

                                                 

  )٧(اآلیة رقم :  سورة آل عمران)١(

، دار الكتاب العربى، )٢٥٩، ١/٢٥٨ج(ابن الجوزى : زاد المسیر فى علم التفسیر:  انظر)٢(

/ ت) ١/٢٢٥ج(للخازن : باب التأویل فى معانى التنزیلهـ، ل١٤٢٢أولى سنة / بیروت ط

هـــ، معــالم التنزیــل ١٤١٥أولــى ســنة / محمــد علــى شــاهین، دار الكتــب العلمیــة، بیــروت ط

عبد الرازق المهدى، دار إحیاء التراث العربى، / ت) ١/٤١٠ج(البغوى : فى تفسیر القرآن

   هـ ١٤٠٠أولى سنة / بیروت ط

ٕأحمـــد البردونـــى، وابـــراهیم أطفـــیش، دار / ت) ٤/١٠ج( القرطبـــى : الجـــامع ألحكـــام القـــرآن)٣(

   .م١٩٦٤ثانیة سنة / الكتب المصریة، القاهرة ط



        
 
 

 
 
 
 

 ٩٤٠ 

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد الرابعاملجلد 
 

 عالقة العقل بمتشابه القرآن الكريم

 وا ا  ار      )١()٣١٠( واره ا اى   

           ا  ا    ” ا إ “ 

   م .  

  ما : ،وا و  وا     ا

ا  ا  او أو ،ل       و

ا :           د، ودا ب، وا   ا  تا

    ، و   و    ،طوا ا

وات   و وو ا ا  اد،                

 إق وا ا    وا ا   وا  

إ ا وا٥٩٧ (  (، واه ا ازى  )٢(واس

  .)٣(امرى

  ن،   : ا إ  و  ا  ا

وا  اج إ ن، وا ظ  ا أ م ل            

     ”    وا دما  دا “ ن    دما   

                أ ل او ،مو  ت وآ ذ  ،آنا  :

                    ن ىا ف، وا   ىا ا

  . )٤(ا و  ا

  اا :خ          : اا وا ،  ىا ا

 ا س، ودة    اى   و  ، وا ال روى          

                                                 

أحمـــد محمـــد شـــاكر، مؤســـسة / ، ت)٦/١٨٢ج(الطبـــرى :  جـــامع البیـــان فـــى تفـــسیر القـــرآن)١(

   م٢٠٠٠أولى سنة / الرسالة ، ط

الطبـــــرى :  فـــــى تأویـــــل القـــــرآن، جـــــامع البیـــــان)٤/١١(القرطبـــــى :  الجـــــامع ألحكـــــام القـــــرآن)٢(

  )٦/١٧٧ج(

   )١/٢٥٨ج(ابن الجوزى :  زاد المسیر)٣(

 –حمـــد بــن علـــى المبـــاركى / ت) ٢/٦٨٤( القاضــى أبـــو یعلــى – العــدة فـــى أصــول الفقـــه )٤(

  )١/٢٥٩ج(هـ ، زاد المسیر ابن الجوزى ١٤١٠ثانیة سنة / بدون ناشر ط



        
 
 

 
 
 
 

 ٩٤١ 

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد الرابعاملجلد 
 

 عالقة العقل بمتشابه القرآن الكريم

 أ   –، و اء  أدرج  ا             )١(واك واى  

 ا وال  وا، و   ل و          –إ اخ   

 وى  ا – أ– ا أو    و  ، وا  

  . ر ا )٢(س

  

  ا :   س ر ا  ل  م أم  ا  :

         مرة ا  ث ات اا  تا : [¡ £   ¢ 

 ̈§ ¦ ¥ ¤©®    ¬  « ª ¯± ° ²  ́³ 

 ̧  ¶ µ¹¼ » º ½ Ã Â Á   À ¿ ¾ 
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  . )٤(وات  وف اء ارة  أوا ار

اال ا١٢٥٠ (    ( ا ام    : ادس  

        و ،وا ا    ا 

ا  أن ا اف اى         وإذا  :   ف، ل 

                    ا ا ل  ن أ وذ ،   ه

  وا ا  ، وى أن ا او أن     

اا ا ا ا، إ ر م،         : إن ا :   ل

                                                 

  )١/٤١٠ج(البغوى :  معالم التنزیل فى تفسیر القرآن)١(

محمـــد / ت) ٢/٥(ابـــن كثیـــر : ، تفـــسیر القـــرآن العظـــیم)١/٤١٠ج( نفـــس المرجـــع الـــسابق )٢(

  هـ  ١٤١٩أولى سنة / حسین شمس الدین، دار الكتب العلمیة، بیروت، ط

  )١٥٣ حتى – ١٥١من ( اآلیات  :  سورة األنعام)٣(

 دار ابـن -دل الغـرازىعبـد الـرحمن عـا/ ت) ١/٢٠٢ج(الخطیب البغدادى :  الفقیه والمتفقه)٤(

  )١/٤١٠ج(هـ ، معالم التنزیل للبغوى ١٤٢١ثانیة سنة /  السعودیة ط-الجوزى



        
 
 

 
 
 
 

 ٩٤٢ 

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد الرابعاملجلد 
 

 عالقة العقل بمتشابه القرآن الكريم

    ه، وا ر أو :              ر  ،د   ه، أو

  .   )١(م، و ر ه

  ا :       ا    ازىا ول ا

إذا ن  ن وه  ا اا   : وا ل 

           ا   حا ا  ه وإن   

    إ م يوا       ا دا  حا ا  

 ل اه ا أن  ط٢(ا(.  

              ، ء ودت ا ة  ا و

 ا    فأن ا إ ،وا ا 

                  ما    وذ ،ه ا  

                    فا ظ  و ،    ل أا 

ل  ا وا، و   ا اف   

     ىا ا ،ق اا  ة تا

       اوا ،  ات اأن ا 

  .  

                                                 

 محمـد بـن علـى الـشوكانى – فتح القدیر الجامع بین فنـى الروایـة والدرایـة فـى علـم التفـسیر )١(

   .هـ ١٤١٤أولى سنة /  دمشق بیروت ط–دار ابن كثیر ، دار الكلم الطیب 

 ٣/ٕداراحیـــــاء التـــــراث العربـــــى، بیـــــروت ط) ٧/١٤٠(ب التفـــــسیر الكبیرللـــــرازى مفـــــاتیح الغیـــــ)٢(

  . هـ ١٤٢٠



        
 
 

 
 
 
 

 ٩٤٣ 

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد الرابعاملجلد 
 

 عالقة العقل بمتشابه القرآن الكريم

  

ا ا  

 ا  ءا   
  

                   ، ا   ءا ا 

إ أن ا   و إ ا ، وذ أ إ أن     

               أد   قو ،ا   فا  ءا

  ا      ا      : ا  ، و اف      

    : [ r  q p o n m l k j i   h  g

st¢ ¡ � ~ }  | { z y x w v u £ ¤ 

¨ § ¦ ¥©´ ³ ²      ± °  ̄®   ¬ « ª  µZ)١(   

  

  :وء  ن* 

¤ ¥ ¦  ] :ى أن اف ز           : اول  

¨ §©Z      اووا : [    ¬ « ªZ   ،ف

و  ون  ا  ا  ، وأمر ا              

ا ا  و وا ا   ٢(ا(.  

ا ا أد:  

١-  ل ا )٧٢٨ :( ، إ و   أم أ ن ا  

                                                 

   )٧(آیة :  سورة آل عمران)١(

، روح المعانى فى تفـسیر القـرآن العظـیم )٢٦٢، ١/٢٦٠(ابن الجوزى : زاد المسیر:  انظر)٢(

یـروت،  دار الكتـب العلمیـة، ب-علـى عبـد البـارى/ ت) ٢/٨٢ج(اآللوسـى : والسبع المثـانى

) ١/٢١٣(القاسـمى : ، محاسـن التأویـل)٦/٢٠١(هـ، تفسیر الطبـرى ١٤١٥أولى سنة / ط

   هـ ١٤٤٣٨أولى سنة / محمد باسل عیون دار الكتب العلمیة، بیروت ط/ ت



        
 
 

 
 
 
 

 ٩٤٤ 

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد الرابعاملجلد 
 

 عالقة العقل بمتشابه القرآن الكريم

 ور  رل ا      وا   أد ة و أب       

ا و ١(ا(.  

٢-          ا   ا  اا  أن  ”  ا “   ا 

    اءا  ن”: ا “   ف  

  .)٢(أى  ن أ ، واف ف ا: اأ

٣-       ا  ذ  م ا ء        دوا  وو 

                ا إو ا إ ا ا ح ا و ،ا

 ا ح ا)٣( .  

 إن  ا  ط او أ ن ق،        -٤

       ل ،   آن اا  لوا: [  W V

Z    Y X[b a  ̀_ ^ ] \ c Z)٤(        ا أو  

            نال ا  لم  ،ا   رىاد ا

 ا ” ر م   “ط ه و ٥(أ(  .  

٥-                    وذ ، أ  ا  اح ا  أن ا 

                  ه، و  فدون ا  اأ أم  ل 

                  وا  نا  ه  نا  و 

   ذ و ،آن اا : [ ´ ³ ²  ±µZ 

     ا   ا  ه   اأ 

                                                 

  )١٣/٢٧٥(ابن تیمیة :  مجموع الفتاوى)١(

   )٧/١٤٦ج(الرازى :  مفاتیح الغیب)٢(

مؤسـسة ) ١/١٠٤(الـشهرستانى : الملـل والنحـل) ٣/٧(الـسیوطى :  اإلتقان فى علوم القـرآن)٣(

   .الحلبى

   )٣٦(آیة :  سورة یونس)٤(

   ) ١/١٠٤(الشهرستانى :  الملل والنحل)٥(



        
 
 

 
 
 
 

 ٩٤٥ 

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد الرابعاملجلد 
 

 عالقة العقل بمتشابه القرآن الكريم

            ا ا   ا    ام  ،وو

  .)١(ة

 ا اوة                       وس و وا  ا ر   ل روى

ا  أر : ر ا  و ل ا س 

                 ر أُ  و   با   أو

ا إ   و ا  ناا  ٢(و(.  

 إ ا ول اان أ     و  و [    أة ا س     -٦

Z)٣(   

إن و إ  ا واان  ا  :  أة ا د-٧

 ن أ)٤( .  

  .)٥(اان من وا  اد:  ل ااء وأ ة-٨

٩-      ا ر  ل  :          اأن أ ا  ر  ن

و و ا و )٦( ،  

 ل او      :    ا ا  با  أن ا 

            ا أ  ،ه أ و   

                                                 

   )٧/١٤٧(الرازى :  مفاتیح الغیب )١(

، مجموع الفتـاوى )٧/١٤٧(الرازى : ، مفاتیح الغیب)٢/٨(ابن كثیر :  تفسیر القرآن العظیم)٢(

  )٥/٣٧(البن تیمیة 

، كتاب التفسیر سـورة آل عمـران وقـال عنـه حـدیث )٢/٣١٧( أخرجه الحاكم فى المستدرك )٣(

 –مـصطفى عبـد القـادر عطـا / صحیح على شرط الشیخین ولـم یخرجـاه، وأقـره الـذهبى ت

، )١/٢٦٠(م، زاد المـسیر البـن الجـوزى ١٩٩٠أولى سـنة / دار الكتب العلمیة، بیروت ط

   )٢/٨(تفسیر ابن كثیر 

اآللوسـى : ، روح المعانى)٢/٨(، تفسیر القرآن العظیم البن كثیر )٣/٧(قان للسیوطى  االت)٤(

)٢/٨٢(    

   )٢/٦٩٠(القاضى أبو یعلى :  العدة فى أصول الفقه)٥(

   )٦/٢٠٢(الطبرى :  جامع البیان فى تأویل القرآن)٦(



        
 
 

 
 
 
 

 ٩٤٦ 

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد الرابعاملجلد 
 

 عالقة العقل بمتشابه القرآن الكريم

اا  ا م ن أ ، و  ان             

 ءا ا  )١(.  

  

    ما ا :            أن ا ا ا رى أم

[   ¬ « ªZ        ا  ناوا   اووا 

          ا  ان ا ف، و و

    ا و أن  نآن، وا   ا

وأ ا    ان، واا ل٢( ا(   .  

ا ا أد :  

١-  ا س ر ل ا  : ”  ا اا  أم

 و ن“)٣(    ء اود      :       ا   ا

وا ٤(و(.  

٢-  ل  نو و ن ا  ناوا 

)٥( .  

                                                 

   )٤/١٦(القرطبى :  الجامع ألحكام القرآن)١(

، دار القبلـــة للثقافـــة )١/٢٤٢(برهـــان الـــدین الكرمـــانى : ویـــل غرائـــب التفـــسیر وعجائـــب التأ)٢(

   )٢/٨(اإلسالمیة، جده ، تفسیر ابن كثیر 

ابـن : ، دار الفكر العربى، بیروت، تفسیر القرآن العظیم)٢/١٥٢(السیوطى :  الدر المنثور)٣(

  )٢/٨(كثیر 

 اللهــم نبــي فــتح البــارى كتــاب العلــم، بــاب قــول ال) ١/١٧٠(صــحیح البخــارى :  الحــدیث)٤(

صـححه وأشـرف علیـه محـب الـدین الخطیـب، دار المعرفـة، بیــروت ) ٧٥(علمـه الكتـاب ح

   هـ ١٣٧٩سنة 

: ، جامع البیان)٢/١٥٢(السیوطى : ، الدر المنثور)٢/٨(ابن كثیر :  تفسیر القرآن العظیم)٥(

   )٦/٢٠٣(الطبرى 
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 عالقة العقل بمتشابه القرآن الكريم

٣-      أ ا أ     ل كا   :      ا  ناا

              ا م  و ن   ،و ن

   و ،ا   ١(و( .  

٤-    ل ا  :    و :      آنا  أن ا

          ا  ّو   او ا  ناا  ،وا

            لده، و   آن إا    ل ا و

      ل  ،أراده :          ا  ا   و

أ     ر   ا    : ا إ أن ا 

:   ا   ، ا ،م  ن        

ر     ٢(أ(.  

٥-           س أا ل أ  ”   طا  “     ن

           ى ىا ا  ن أ أم  را

             ر  ء أى ب، وا     

ا   ا إ  ٣(إذا(.  

٦-    ا ا رل أم  :أ    ن ا         با   ط 

ظ ااو   ، و   أن  

                    ة أو  ن ظ إه ا رأ  ن

           او  إ  .....         ن ذا

    ن إ أن  و ، ن ظه ا ن أن

 ط أو  ن إ  ط، و  أ ن              

    ط  ه           ..... إ  فا    أم 

واه، وأن   ل  ل إن ذ    ه، إذ       

                                                 

ـــن أبـــى حـــاتم :  تفـــسیر القـــرآن العظـــیم)١( ـــة نـــزار ســـعد محمـــد ا/ ت) ٢/٦٠٠(اب لطیـــب، مكتب

   هـ  ١٤١٩ثالثة سنة / مصطفى الباز السعودیة ط

    )٦٧ ، ١/٦٦ج(ابن قتیبة :  تأویل مشكل القرآن)٢(

   )٤/١٨(القرطبى :  الجامع ألحكام القرآن)٣(
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 عالقة العقل بمتشابه القرآن الكريم

       ن  ن            ة وذا  ا 

  )١(.  

٧-  ء  إن –  ءا  ون ا –  

 ذ و   أى أن او إذا ن  از               

ا ا     ، وإن ن  از               

  ف انى اوإن ا ،  ذا ا

 ا ،دا   ازه      

)٢( .  

             ا  وا و ا  ف ا و

ا  م وا  ف  ،ا  م .  

  

 *ه ا  رأى ا:  

                   و  و ،  ال وأدض أ 

          ن ،ا      نب واي     –ام  –   أ 

  ف، وذوا ا   :  

  

أو :        وا أن ا  ا  إ ذ 

وا أن ا :   ن  ف ا  ظه، ل        

   ه، وظ  ف ا   نو وا

                                                 

   م ١٩٨٥ثانیة / موسى محمد على، ط/ ت) ٤٩٦(ابن فورك ص:  مشكل الحدیث وبیانه)١(

ـــق العبـــد )٢( ـــراهین ) هــــ٧٠٢( هـــذا الـــرأى البـــن دقی ـــه عنـــه ســـالفة القـــضاعى فـــى كتابـــه الب نقل

ــــشاعة ص ــــسیوطى فــــى االتقــــان )٢٤٤(الــــساطعة فــــى رد البــــدع ال ــــسعادة، وال ، مطبعــــة ال

، على ابن سلطان المال الهروى فى كتابه مرقـاة المفـاتیح شـرح مـشكاة المـصابیح )١/١٦(

  هـ ١٤٢٢أولى سنة /  بیروت ، ط–، دار الفكر )٣/٩٢٤(



        
 
 

 
 
 
 

 ٩٤٩ 
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 عالقة العقل بمتشابه القرآن الكريم

   إ ا و    ا وو ، ا إ 

ة ا إ ار )١( .  

  

 إ و هظ  ف ا ،ا و ” 

ف  “ اا وإ ،وا ا   ف  او

  ور ا    و ،ا  ادا ل ا

  ذ  –    ،رى –ى  ا   ا، وا 

                 ات اا  دا  ، ده ا   ا أن

  ظ ا   أو  أو  ت،             

              ض أن  و ة ا را  و و

وت، وأ ا  ا ط   وااب  ا

                   ،ق اا  دض ا  ار وذا  إ وا

  ل ا )٥٧١ ( واذا و” ل “ أى ا 

 أو ا  ا وا، وا   ت        

     ود وا ا  تا ن ط

            ت اإ  نو ا و  نو وا

 وا   وع     ظ ا ،ذا أا                     

           ا  إ وا  ضك او ،ت أرأوا ا ذ

             اوى ىذق اا ا  إ ذ   و ،أ

  ، )٢(ء  ادواء واء اادا

                                                 

، مشارق األنوار فـى فـوز )١/١٦٢ج(المال الهروى :  المفاتیح شرح مشكاة المصابیح مرقاة)١(

  م ٢٠٠٦، المكتبة األزهریة للتراث سنة )٦٦(حسن العدوى الخمراوى ص: أهل االعتبار

، )٣٨٨(ابـن عـساكر ص:  تبیین كذب المفترى فیما نسب إلى اإلمـام أبـو الحـسن األشـعرى)٢(

  .هـ ١٤٠٤ سنة ثالثة/ دار الكتاب بیروت، ط
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 عالقة العقل بمتشابه القرآن الكريم

   ة ا ب  ١(و(   ا  )٨٥٢ (

 ا ٤١٩(وإ - ٤٧٨ ( ، ا   

و  ن و ا  إطر ا ا   ت            

ا .  

م :     مرا ه اذ  )١٣٦٧ (   ءم أن – لأ 

  ت–اه ا  رأ   اا   :  

أو :      اه ا د أنوا ا اظ  

         طا د ط اه او  ، رع ادة 

  رع ما  وف  و.  

م:       ه وا  ا  عا  إذا أم 

     ورد ط ت ا   و ت وا

ا .  

 :      وا و  ن إن أن ا

م  وذ ،إ  لا و:[   A  @  ?  >  

BCZ)٢(  من ا     و   ا  ات

               او و  ط  ما  وا و إ ذ

  .)٣(ورة وإرادة

وء  ذ ف  ء ا وا ل      

               ن، إذ اا إ  بأ ا ف إ ،ا– 

                                                 

أكثــر الــسلف لعــدم ظهــور أهــل البــدع فــى أزمــتهم یفــضون علمهــا إلــى اهللا : قــال ابــن حجــر )١(

تعــالى مــع تنزیهــه ســبحانه عــن ظاهرهــا الــذى ال یلــق بجــالل ذاتــه، وأكثــر الخلــف یؤولونهــا 

بحملها على محال تلیق بذلك الجالل األقدس والكمال األنفس الضطرارهم إلى ذلـك لكثـرة 

لـو بقـى النـاس علـى مـا كـانوا : لزیغ والبـدع فـى أزمـتهم، ومـن ثـم یقـول إمـام الحـرمینأهل ا

علیه لم نؤمر باالشتغال بعلم الكالم وأما األن فقد كثـرت البـدع فـال سـبیل إلـى تـرك أمـواج 

  )١/١٦٢ج(المال الهروى : مرقاة المفاتیح. الفتن تلتطم

 )٤(آیة رقم :  سورة الحدید)٢(

  )٢/٢٨٦ج( الزرقانى : مناهل الفرقان)٣(
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 عالقة العقل بمتشابه القرآن الكريم

   وا ا–   ن        ات اا  ة ووا  

  و ات، وأم  ه   ت   

ا، وا ل  أن اف  أ، وإ   ب                 

             ور ا ،ت اا  ط   ،وا

  ادا ا  و   اتا   ،

ا  ظ   أو ، وو  از   

   ا ا ”        وا او و   ىأى ا “  ا

 ذ )ل             )١      م     

ذا .  

                                                 

   ) ٢٣ – ٢٠( انظر شروط وضوابط التأویل ص )١(
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 عالقة العقل بمتشابه القرآن الكريم

اا ا  

 رة ووم اع اآنأما   

  

أو : اع اأم  

               ا   ءال اأ  عطل ا 

  :)١( أن ا من

  

و    ا اى أن  :  : اول  

                  و اوج او وح واا  ،و  إ 

    ا أ  ،ذ    أ    ا ،

إن : “ ا ” و ه،  ل  اء ااق            س  

  .  )٢(اا  ن ا  اده ا اع

  ما : ا ه            : او     و

         ا و ُل وو ،با   حو ا    الُو 

                           و   أن    

    ا   ”    وروح “       را أ ُ  ،ذ  إ

                   ر   ا عا ا   ن ٣(إ(      او ،

                                                 

ـــــــى : الجـــــــامع ألحكـــــــام القـــــــرآن:  انظـــــــر)١( ـــــــاوى)٤/١٨(القرطب ابـــــــن تیمیـــــــة : ، مجمـــــــوع الفت

الــشاطبى : ، االعتــصام)٣/٣١٥ج(الــشاطبى : ، الموافقــات )٣٨٠ ، ٣٧٣، ١٧/٣٧٢ج(

أولـــــى ســـــنة / سعودیة، طســـــلیم ابـــــن عیـــــد اإللهـــــى، دار ابـــــن عفـــــان، الـــــ/ ت) ٢/٧٣٦ج(

ابن الـوزیر محمـد : هـ، إیثار الحق على الخلق فى رد الخالفات إلى المذهب الحق١٤١٢

م، مرقــاة ١٩٨٧ثانیــة ســنة / ، دار الكتــب العلمیــة بیــروت، ط)١٠١، ٩١(بــن إبــراهیم ص

  )١/١٦٢ج(المفاتیح 

   )١٨(/القرطبى :  الجامع ألحكام القرآن)٢(

   )٤/٨( نفس المرجع السابق )٣(
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 عالقة العقل بمتشابه القرآن الكريم

                   ا ان و آل  لا [© « ª  

  ¬Zعا ا اده  ن ا اأن ا  .  

  

      ما اا ٥٠٢(وأ (       داتا  

           نا   مرا ب، وأ  إ ا

 أ  إ :  ما ال ا :     ا

  : أب

  

ب   ف   ا، ووج دا ارض،             -١

ذ و اا و .  

٢-ا وا ظ ا ، إ  نم ب   

٣-                    ز أن ا  دد ب 

                 ر إا و ،دوم   و ،ا  اا

  س   ”وا و ا   ١(“ا(     

  

 *  مرا  وأ :  

  

١-             و ات ا  ا إ أن  ا    

              ا ا ب اا  هو ا  و 

  .  

٢- إم       راوا ا ط   ن أن

          وا ل واا   ا م ت ا

و.  

                                                 

صـــفوان / ت] شـــبه [ مـــادة ) ٤٤٥(الراغـــب األصـــفهانى ص:  المفــردات فـــى غریـــب القـــرآن)١(

  . هـ ١٤١٢أولى سنة / عدنان الداودى، دار القلم بیروت، ط



        
 
 

 
 
 
 

 ٩٥٤ 
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 عالقة العقل بمتشابه القرآن الكريم

٣-    ة أ و  ء دوناص ا   

ام ا ا   ب أ اء واد                 

 ب ا  )١( .  

   ام وارم  رأ أن         و ا   

اع ا   إ ا ا، و ن                

   ا  ” إ ، “.  

               ىا ا  ا أرى أن ا  و

     ا ا أ ،و  إدراك-   و        و   ار

–            ،آن اا    وأ ز دور اى أا  

     او  د ن ء ا  ىا ا

             ثم  او ،آن اا  ع ا دة

 .  

  

م :آنا  ع ارة وم:  

  أن و ا   وذ ،   آنا  ع ا

 ر:  

١-  وذ ،ا ا  : [ m l k j i   h  g

s r  q p o nZ)ت     )٢ا     : ”  

وأ ”  ل  أم  اآن و، و               “ أ اب 

  . إ اد  ا “ت

                                                 

   )٢٨٢، ٢/٢٨١ج(الزرقانى :  مناهل العرفان)١(

  )٧(اآلیة رقم :  سورة آل عمران)٢(
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 عالقة العقل بمتشابه القرآن الكريم

٢-      ل              أن اس وان ا ا  ن أ

                     ىن و آن أما    ذ و ،ا

 : [  y  x  w  v  u  tZ )١( و  [   *

 +Z)ل        )٢م ء وأمن ور وى وم آنأن ا  و 

            إ ا س، واا  اف اا 

ىإن و  ةل و .  

٣-              ت ا أد  إذا م ن ا ،اءا 

     و  ات أطوام ،أ وا ،ن ام

  ل  ،وا :  [    m   l   k  j  i  h  g           f

nZ)٣( 8  9  :  ;  >        =  ] :  وZ)٤(   

ه أوه وأآ ق أوو   )٥(.  

  

 *  .  *  .  *  

                                                 

  )١٣٨(آیة :  سورة آل عمران)١(

   )٢(آیة رقم : ة سورة البقر)٢(

   )١(آیة رقم :  سورة هود)٣(

   )٢٣(آیة رقم :  سورة الزمر)٤(

، مـنهج االسـتدال علـى مـسائل االعتقـاد عنـد أهـل )٣٠٨، ٣/٣٠٧ج(الـشاطبى :  الموافقات)٥(

 سـنة ٨/ ، مكتبة الرشد، الریـاض، ط)٢/٤٨٨ج(عثمان ابن على حسن : السنة والجماعة

   م٢٠٠٩أولى سنة / ، ط)٨١(حمود حسن األزهرى صنادى م: هـ ، متشابه القرآن١٤٣٤
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 عالقة العقل بمتشابه القرآن الكريم

ا ا  

ا ال اإم   

  

        آن اا  ع او  أن     : ”

               طة، وو ، و و ،ة ود م 

      وا               بأ  ء ،

 طل ا  ره ا “)١(    

      ا ا ١٢٧٠(و (  ال اإم  ا

  ه  ،آنا  : [´ ³ ² ±µ Zل  : و

    أم   وا ال اإم  رة إب إ ا

   رج ل إوا ا  وا ا 

 و  ه ا واا  ع      )٢(ال أو ول 

    ،م إ  أن ا رة إا  و ،ا

   و ،وإ – ء ا ى  –   

 ةو .  

  

أو :ا ع او  ا  

١-  ، راده وا   رهن وما  تإ 

وإ   رة ا  ار، وأم وه  اى    

               ء ن   وأن ا ، ء  أ

              و ،و و ا  كء، و  إ    ل

 ا   : [   [ Z Y W VU TS R Q

                                                 

، الــــدار التنوســــیة للنــــشر ســــنة )٣/١٥٧(الطــــاهر بــــن عاشــــور :  تفــــسیر التحریــــر والتنــــویر)١(

   م١٩٨٤

   )٢/٨١(اآللوسى :  روح المعانى)٢(
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 عالقة العقل بمتشابه القرآن الكريم

\Z)١(           ل ،    نما وإن أ 

رن    : اء ا ا د أ  ا

داء ادة، و إذا   أ  أم ن            

         ذه ، و ع ا       ىا ا  

                 دا  ا أ  ا  نف اأ

م إ ا ل اد وا   ع              

             ا  او ر اوا ا ر لا

  ان آل آ [Ç  Æ      Å  Ä  ÃZ  ا 

و      اه و و    و ا 

  .)٢( أو ال

  ار واء، ن اون ن وإن  ا               -٢

            نن، وون و را  ،ا 

          اق او ، ا  وجوا ء اا:  

 [ t ¢ ¡ � ~ }  | { z y x w v u Z )٣(   .   

  

أن اآن  (  :         ٦٠٦(  ذه ا اازى        -٣

                  ا أ   اا وط ،ااص واة اد

إدراك ا   ، اا  أول ا إت       

         ،ر إ و ، و ،  د         ا أن ظ 

وم  ،  ا ن ا أن طا ظ             

                                                 

   )٣٢(آیة رقم :  سورة البقرة)١(

   )٢/٢٨٣( مناهل العرفان للزرقانى )٢(

  )٧(م اآلیة رق:  سورة آل عمران)٣(



        
 
 

 
 
 
 

 ٩٥٨ 

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد الرابعاملجلد 
 

 عالقة العقل بمتشابه القرآن الكريم

         ن ذه و ه، و      دا

ط  ل  ا ا ، اول و اى              

     وا ،ب ا  ن أول ا   نط

  ىا و ماا  ا ا  )١(  .  

٤-       ازى أا ه اذ   :             آنن ا 

         نو ،وا  إ  ن

                 اب اأر   ى، وذا اا

 ا ٢(و( .  

٥-      طا ه اذ  )٩١١ ( :         ن وإن

– ا ا  – ا   :  

        وا وا وا ، ه وا ف دء اا

        ا   خ، وإن وةا    ل

           و م لم  م ، ا وإ ،–  وا  و

        وأ   ه  فا –       لم أم  دل 

  . )٣(  ا ، وأم اى أ  اف  ه

  

م :ا ع او  ا :  

  

  إز اآن ن   ا    اء    -١

         ا دى إف         اا و   

                                                 

 )٧/١٤٢(الرازى : مفاتیح الغیب )١(

  )٧/١٤٢( نفس المرجع السابق )٢(

    )٧٦، ٢/٧٥(الزركشى : ، البرهان )٣٦، ٣/٣٥(السیوطى :  اإلتقان فى علوم القرآن)٣(



        
 
 

 
 
 
 

 ٩٥٩ 

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد الرابعاملجلد 
 

 عالقة العقل بمتشابه القرآن الكريم

 ،ا  ق ا ح  مأ ن وا  ا

       آنار ااص وأ ا  ُ و

از واطب واواة وا وا وا واز          

و ذ   از ام وا واى آن           

١(ا( .  

٢-                   اها   ن ،آن اا  و  

                   ةة زا ن  ء دال ه اا

د  أ ا و   ه ام ام اة           

        ات وا إ ج ا ظ

  ر آنا ٢( وا( .  

٣-  ظا   و ج إ ىا د اإن و 

  ا وا وأل ا  –            ة    

    د ان و الوا ا 

  .)٣( ة

٤-  ا ة ا  ازىا ل ا  :  ظا 

  و ،ا ظ   ا د ما إ

                    ن و ، وا ن ا  ذ

 ا و ا ا ج إ٤(ا(.  

٥-   وا ا  ا ا  ءا  

 ا  ذ  أ اب،       د م ،ن اء   
                                                 

  )٢/٢٨٤(الزرقانى : مناهل العرفان )١(

  )٢/٢٨٥( نفس المرجع )٢(

   )٧/١٤٢(الرازى :  مفاتیح الغیب )٣(

   )٧/١٤٢(الرازى : الغیب مفاتیح  )٤(



        
 
 

 
 
 
 

 ٩٦٠ 

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد الرابعاملجلد 
 

 عالقة العقل بمتشابه القرآن الكريم

 و )٥(Ò  Ñ  Ð  Ï  ÎZ ] : ور  ل ان

       ل  و [o  n  m    l  kp  Z) ١( 

                 آنن ا  ،ابا  زلا أن أ  

      ا و ا  و ج إ  

 ا و  ا ذ        وات زل 

 ا ج إ  و ع إ ن أ

        ىاب اا   ا اج ورده إوا

  اض،

 ل 0  1   2  3  4   ] :  و  /  .  -Z)٣) (٢(   

  

 ال اإم  ةأن ا   و ا – 

               رهى وا ا  تإ   ا ى اا

     رة ا ط  ا وإ ، ءا  إدراك

                    ةا وأ ، ء   ىه او وأم ،

    ا ال اإم–      و ج إ ىاز دور ا   – اإ   

      و ،آن اا     وا وأ

ا وا ا  ةطا ا.  

  
  

 *  .  *  .  *  

                                                 

   )٢٢(آیة :  سورة الزخرف)٥(

   )٤(آیة :  سورة سبأ )١(

  )١٤٢(آیة : سورة آل عمران )٢(

ــــوم القــــرآن)٣( ــــى عل ــــان)٢/٧٥ج(الزركــــشى :  البرهــــان ف ــــسیوطى : ، اإلتق ، مناهــــل )٣/٣٥(ال

   )٢/٢٩٧(للزرقانى : العرفان



        
 
 

 
 
 
 

 ٩٦١ 

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد الرابعاملجلد 
 

 عالقة العقل بمتشابه القرآن الكريم

ا  

  نسأل اهللا تعالى حسنها
  

       ا ا  ا ه ا  أن 

              ا  را   ىوا اآن   اا 

               إ  ا ا أ  أ ،ا-    ا  

 –   هو ،ا ا  ل  وذ ،و 

 ا:  

أو :          لوا ،  ل و    وا

     اا واو ا أ اء وا   

            ون ا أ   و ،ا   

      ص اا د ى وأا  ا ن أن

              ا ا ا ا ن أن و ،ا اطوا

             و أم وا   وأ ،آن اا  لم ا

أو ا ا  إا   .  

م :                  م أ وا  صا ا  إن

   وذ ،ه ا  ا   فا 

            ل أا     ما   

   ة تف اا ا   و ، 

  ا ،ق اص           اأن ا     ىا 

   اوا   اا  .  

 :             ف إ ا   وا ا  فإن ا

      ن، إذ اا  فا إ  بأ ا– 

 وا ات               -اا  ة ووا   ن 

تاا و   .  



        
 
 

 
 
 
 

 ٩٦٢ 

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد الرابعاملجلد 
 

 عالقة العقل بمتشابه القرآن الكريم

ول     : راا ، إ  إن ا :       و  

            ذ و وح واا  ، إدراك ا 

                  ذ  او ،  ا ا ا ر اا

       ا   ا  ن لا اده     إ إ   

ا  عا ا .  

  ما :            ه او     و ا ا

             ذ  او ،ا و و و با و

إ ال ن اا  ا ن ا  اده            

           ،ناءن ا ع، وا ا             أة

”ا اب“ إ اءا  ،    أةو  .  

  

 :   آن اا  ع اأن و .  

  

د :      ا ال اإم  ةأن ا–   ا ى اا 

   –    إدراك  رهى وا ا  تإ 

              ، رة ا ط  ا وإ ، ءا 

وأم وه اى   ء ، وأ اة  إمال              

    ا ا–         و ج إ ىا –      از دور اإ 

             و ،آن اا     وا وأ

  ةطا ا ا وا ا .  

    



        
 
 

 
 
 
 

 ٩٦٣ 

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد الرابعاملجلد 
 

 عالقة العقل بمتشابه القرآن الكريم

  ا :  

  

          ل ا ا أن       

             درا ،ا ق اا  فا اط را 

                  ،عر ا  ا  وذ  

           وره إ دى ىف اوا وث ا    اع واا

ا اد اأ  .  

  

  ِوصل اهللا وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه

  وآخر دعوانا أن الحمد هللا رب العالمين

  



        
 
 

 
 
 
 

 ٩٦٤ 

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد الرابعاملجلد 
 

 عالقة العقل بمتشابه القرآن الكريم

اا   
  

١-   آن اا  

ًابــن رشــد فیلــسوفا معاصــرا    -٢ بركــات محمــد مــراد، مــصر العربیــة للنــشر /  د–ً

  .م٢٠٠٢والتوزیع سنة 

عبـــد الفتـــاح أحمـــد الفـــاوى، / أصـــالة التفكیـــر اإلســـالمى فـــى علـــم الكـــالم، د   -٣

   هـ ١٤٠٤مكتبة دار العلوم ، القاهرة 

محمــــد عبــــد / ابــــن قــــیم الجوزیــــة، ت: أعــــالم المــــوقعین عــــن رب العــــالمین   -٤

   هـ ١٤١١أولى سنة / السالم  دار الكتب العلمیة بیروت ط

 دار –فوقیــــــة حــــــسین / د/ رى ، تاألشــــــع: اإلبانــــــة عــــــن أصــــــول الدیانــــــة   -٥

   األولى / األنصار القاهرة ط

محمـــــد أبـــــو الفـــــضل، الهیئـــــة / الـــــسیوطى، ت: اإلتقـــــان فـــــى علـــــوم القـــــرآن   -٦

  .هـ ١٣٩٤هـ، ط أولى سنة ١٣٠٩ سنة ٤/المصریة العامة للكتاب ط

أحمـــد محمـــد شـــاكر، تقـــدیم / ابـــن حـــزم، ت: اإلحكـــام فـــى أصـــول األحكـــام   -٧

   . بیروت–ر اآلفاق الجدیدة إیمان عباس  دا

محمــــد / الجــــوینى، ت: اإلرشــــاد إلــــى قواطــــع األدلــــة فــــى أصــــول االعتقــــاد   -٨

   هـ ١٩٥٠یوسف، على عبد المنعم، مكتبة الخانجى سنة 

سلیم ابن عید اإللهى، دار ابن عفان، السعودیة، / االعتصام للشاطبى، ت   -٩

  .هـ١٤١٢أولى سنة / ط

 –صـالح بــن محمـد بـن عویــضة / الجـوینى، ت: فقــهالبرهـان فـى أصـول ال   -١٠

  . هـ ١٤١٨أولى سنة /  بیروت، ط–دار الكتب العلمیة 

  لإلمام السیوطى، دار إحیاء العلوم: التحبیر فى علم التفسیر   -١١

 ســـنة ٤/بكـــرى الـــشیخ أمـــین، دار الـــشروق ط/ التعبیـــر الفنـــى فـــى القـــرآن د   -١٢



        
 
 

 
 
 
 

 ٩٦٥ 

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد الرابعاملجلد 
 

 عالقة العقل بمتشابه القرآن الكريم

  م١٩٨٠

 – دار الكتـــب العلمیـــة –جماعـــة مـــن العلمـــاء / الجرجـــانى، ت: التعریفـــات   -١٣

   هـ ١٤٠٣أولى سنة / بیروت ط

ٕحمـد البردونـى وابـراهیم أطفـیش، دار / القرطبـى، ت: الجامع ألحكام القرآن   -١٤

   .م، القاهرة١٩٦٤ثانیة سنة / الكتب المصریة، ط

 دار الكتــــب –مــــصطفى عبــــد القــــادر عطــــا / الحــــاكم فــــى المــــستدرك ، ت   -١٥

  م١٩٩٠أولى سنة / ، بیروت طالعلمیة

  .للسیوطى ، دار الفكر العربى، بیروت  الدر المنثور  -١٦

/ القاضى عیاض، دار الفیحاء، عمـان ط: الشفا بتعریف حقوق المصطفى   -١٧

   هـ ١٤٠٧ثانیة سنة 

أحمـــد عبـــد الغفـــور، دار / أبـــو نـــصر الجـــوهرى ، ت: الـــصحاح تـــاج اللغـــة  -١٨

  .هـ ١٤٠٧ سنة ٤/المالیین، بیروت ط

جـــابر زایــــد الـــسمیرى ، الــــدار : الـــصفات الخبریـــة بــــین المثبتـــین والمــــؤولین  -١٩

   هـ ١٤١٦أولى سنة / السودانیة للكتب الخرطوم ، ط

الظـــاهرة القرآنیـــة مالـــك بـــن نبـــى ، إشـــراف نـــدوة مـــالكبن نبـــى، دار الفكـــر،   -٢٠

  .م٢٠٠٠ سنة ٤/دمشق ط

حمـد بـن علـى المبـاركى / ى ، ت القاضى أبـو یعلـ–العدة فى أصول الفقه   -٢١

  هـ١٤١٠ثانیة سنة /  بدون ناشر ط–

حــسین القــوتلى، دار الفكــر للطباعــة / المحاســبى ، ت: العقــل وفهــم القــرآن  -٢٢

   م ١٩٧١والنشر ط أولى سنة 

ثانیــــة /  بیـــروت، ط–البغــــدادى ، دار اآلفـــاق الجدیـــدة : الفـــرق بـــین الفـــرق  -٢٣

١٩٧٧ ،  

 دار -عبـد الـرحمن عـادل الغـرازى/ خطیب البغدادى ، تال: الفقیه والمتفقه  -٢٤



        
 
 

 
 
 
 

 ٩٦٦ 

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد الرابعاملجلد 
 

 عالقة العقل بمتشابه القرآن الكريم

  هـ١٤٢١ثانیة سنة /  السعودیة ط-ابن الجوزى

الفیروزآبـــادى، إشـــراف محمـــد نعـــیم العرقـــسون، مؤســـسة : القـــاموس المحـــیط   -٢٥

   م٢٠٠٥  ٨/ بیروت ، ط-الرسالة للطباعة والنشر

 العـــالمى للفكـــر فاطمـــة إســـماعیل محمـــد ، المعهـــد: القـــرآن والنظـــر العقلـــى   -٢٦

   م١٩٩٣أولى سنة / اإلسالمى، ط

/ جــابر فیــاض، مؤســسة الرســالة، ط/ لفخــر الــدین الــرازى، ت: المحــصول   -٢٧

   هـ ١٤١٨ثالثة 

   . اإلمام الغزالى، دار الفكر للطباعة والنشر: المستصفى فى علم األصول   -٢٨

  .میة بیروتأحمد بن محمد الفیومى ، المكتبة العل: المصباح المنیر   -٢٩

محمـد علـى / القاضـى عبـد الجبـار ، ت: المغنى فى أبواب التوحیـد والعـدل   -٣٠

إبـراهیم مـدكور، إشـراف طـه حـسین، : النجار، عبـد الحلـیم النجـار، مراجعـة

    م١٩٦٥ القاهرة سنة -الدار المصریة للتألیف والترجمة

عــــدنان صــــفوان / الراغــــب األصــــفهانى، ت: المفــــردات فــــى غریــــب القــــرآن   -٣١

   . هـ ١٤١٢أولى سنة / الداودى، دار القلم بیروت، ط

  .البن خلدون ، در الشعب، القاهرة: المقدمة   -٣٢

  .الشهرستانى ، مؤسسة الحلبى: الملل والنحل  -٣٣

 دار عفـان ، ط أولـى سـنة -أبو عبیدة بن حـسن/ للشاطبى، ت: الموافقات  -٣٤

  .م١٩٩٧

 دراز، تقدیم عبد العظیم المطعنى، دار القلـم محمد عبد اهللا/ النبأ العظیم د  -٣٥

  .م٢٠٠٥/للنشر والتوزیع ط

ابــن الــوزیر : إیثــار الحــق علــى الخلــق فــى رد الخالفــات إلــى المــذهب الحــق  -٣٦

  م١٩٨٧ثانیة سنة / محمد بن إبراهیم ، دار الكتب العلمیة بیروت، ط

محمــد / ت: دىالفیروزآبــا: بــصائر ذوى التمییــز فــى لطــائف الكتــاب العزیــز  -٣٧



        
 
 

 
 
 
 

 ٩٦٧ 

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد الرابعاملجلد 
 

 عالقة العقل بمتشابه القرآن الكريم

  .م١٩٩٦على النجار، المجلس األعلى للشئون اإلسالمیة، القاهرة 

  . أبو زهرة، دار الفكر العربى: تاریخ المذاهب اإلسالمیة  -٣٨

إبـــراهیم / لمحمـــد عبـــد اهللا بـــن مـــسلم بـــن قتیبـــة ، ت: تأویـــل مـــشكل القـــرآن   -٣٩

    لبنان- دار الكتب العلمیة -شمس

ابـــن : یمـــا نـــسب إلـــى اإلمـــام أبـــو الحـــسن األشـــعرىتبیـــین كـــذب المفتـــرى ف  -٤٠

   .هـ ١٤٠٤ثالثة سنة / عساكر، دار الكتاب بیروت، ط

الطــاهر بــن عاشــور، الــدار التنوســیة للنــشر ســنة : تفــسیر التحریــر والتنــویر   -٤١

   م١٩٨٤

سـعد محمـد الطیـب، مكتبـة نـزار / ابـن أبـى حـاتم، ت: تفسیر القرآن العظیم   -٤٢

   هـ  ١٤١٩ثالثة سنة / ودیة طمصطفى الباز السع

محمـــد حـــسین شـــمس الـــدین، دار / ابـــن كثیـــر، ت: تفـــسیر القـــرآن العظـــیم  -٤٣

   هـ  ١٤١٩أولى سنة / الكتب العلمیة، بیروت، ط

أحمـد محمـد شـاكر، مؤســسة / الطبـرى، ت: جـامع البیـان فـى تفـسیر القــرآن  -٤٤

     م٢٠٠٠أولى سنة / الرسالة ، ط

ابن الحاجب ، : فتازانى على مختصر المنتهى األصولىحاشیة العالمة الت  -٤٥

  .  هـ ١٤٠٣ثانیة سنة /  بیروت ط–دار الكتب العلمیة 

/ اآللوســـى ، ت: روح المعـــانى فـــى تفـــسیر القـــرآن العظـــیم والـــسبع المثـــانى  -٤٦

  .هـ ١٤١٥أولى سنة /  دار الكتب العلمیة، بیروت، ط-على عبد البارى

/ ابن الجوزى، دار الكتاب العربى، بیـروت ط: فسیرزاد المسیر فى علم الت  -٤٧

  هـ١٤٢٢أولى سنة 

عبــد الكــریم /القاضــى عبــد الجبــار، تحقیــق وتقــدیم: شــرح األصــول الخمــسة  -٤٨

   م١٩٨ سنة ٢/عثمان، مكتبة وهبة ط

محمــد ربیــع الجــوهرى ، وزارة األوقــاف اإلدارة العامــة للمراكــز / د: عقیــدتنا   -٤٩



        
 
 

 
 
 
 

 ٩٦٨ 

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد الرابعاملجلد 
 

 عالقة العقل بمتشابه القرآن الكريم

  .الثقافیة

  .السمین الحلبى، دار الكتب العلمیة:  الحافظعمدة   -٥٠

برهان الدین الكرمـانى، دار القبلـة للثقافـة : غرائب التفسیر وعجائب التأویل  -٥١

   )٢/٨(اإلسالمیة، جده ، تفسیر ابن كثیر 

ابــن حجــر، دار المعرفــة بیــروت ســنة : فــتح البــارى شــرح صــحیح البخــارى   -٥٢

   .هـ ١٣٧٩

 محمـد بـن –بـین فنـى الروایـة والدرایـة فـى علـم التفـسیر فتح القدیر الجـامع   ٥٣

أولى /  دمشق بیروت ط–على الشوكانى دار ابن كثیر، دار الكلم الطیب 

   .هـ ١٤١٤سنة 

ـــد " فـــصل المقـــال    -٥٤ ضـــمن كتـــاب فلـــسفة ابـــن راشـــد ، مراجعـــة مـــصطفى عب

   م١٩٦٨ثالثة سنة /  القاهرة ، ط– المكتبة المحمدیة –الجواد 

دار " ضــــمن مجموعــــة رســــائل اإلمــــام الغزالــــى " الغزالــــى : صل التفرقــــةفیــــ   -٥٥

   م٢٠٠٦ سنة ٤/ الكتب العلمیة بیروت ط

محمـــد علـــى شـــاهین، دار / للخـــازن، ت: لبــاب التأویـــل فـــى معـــانى التنزیـــل   -٥٦

  هـ١٤١٥أولى سنة / الكتب العلمیة، بیروت ط

   هـ ١٤١٤ سنة ٣/ابن منظور ، دار صادر بیروت ط: لسان العرب  -٥٧

محمــد الــصباغ ، المكتــب / د: لمحــات فــى علــوم القــرآن واتجاهــات التفــسیر  -٥٨

  . اإلسالمى بیروت 

  م٢٠٠٩أولى سنة / نادى محمود حسن األزهرى ، ط: متشابه القرآن  -٥٩

عبــد الــرحمن بــن محمــد بــن قاســم، مجمــع / ابــن تیمیــة، ت: مجمــوع الفتــاوى  -٦٠

    .هـ ١٤١٦الملك فهد السعودیة سنة 

محمـــد باســـل عیـــون دار الكتـــب العلمیـــة، / القاســـمى، ت: محاســـن التأویـــل  -٦١

  هـ١٤٤٣٨أولى سنة / بیروت ط



        
 
 

 
 
 
 

 ٩٦٩ 

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد الرابعاملجلد 
 

 عالقة العقل بمتشابه القرآن الكريم

مرقــاة المفــاتیح شــرح مــشكاة المــصابیح  لعلــى ابــن ســلطان المــال الهــروى ،   -٦٢

   هـ ١٤٢٢أولى سنة /  بیروت ، ط–دار الفكر 

ن سـلیم، دار المغنـى حـسی/ سـنن الـدارمى، ت( مسند الدارمى المعـروف بــ   -٦٣

  .هـ ١٤١٢أولى سنة / للنشر، السعودیة ط

ـــة / موســـى محمـــد علـــى، ط/ ابـــن فـــورك ، ت: مـــشكل الحـــدیث وبیانـــه  -٦٤ ثانی

   م ١٩٨٥

عبــد الــرازق المهــدى، دار / البغــوى ، ت: معــالم التنزیــل فــى تفــسیر القــرآن  -٦٥

   هـ ١٤٠٠أولى سنة / إحیاء التراث العربى، بیروت ط

الحلبـــى / عبدالـــسالم هــارون ط/حمــد بـــن فــارس، ت: مقــاییس اللغـــةمعجــم   -٦٦

   هـ١٣٨٩سنة 

مفــاتیح الغیــب التفـــسیر الكبیــر للــرازى، دار إحیـــاء التــراث العربــى، بیـــروت   -٦٧

  هـ١٤٢٠ ٣/ط

نعـــــیم زرزور، / األشـــــعرى، ت: مقـــــاالت اإلســـــالمیین واخـــــتالف المـــــصلین  -٦٨

   .م٢٠٠٥أولى سنة / المكتبة العصریة ط

ـــد العظـــیم الزرقـــانى، مطبعـــة : ناهـــل العرفـــان فـــى علـــوم القـــرآنم  -٦٩ محمـــد عب

   .ثالثة /عیسى الحلبى ط

عثمان بن على حسن، مكتبة الرشـد : منهج االستدال على مسائل االعتقاد  -٧٠

   م٢٠١٣ سنة ٨/ط
 

* . * . *  
 

  



        
 
 

 
 
 
 

 ٩٧٠ 

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد الرابعاملجلد 
 

 عالقة العقل بمتشابه القرآن الكريم

  س ات 

  ا  اع

- ٩١٧   ا  

- ٩٢١   ا  

  ٩٣١  او أما وا  :  ا اول-

  ٩٣١    او  ا واح -

-  واع ا٩٣٣   أم  

- وا ا أو  و   ٩٣٥  

-ما ا  :  وا ا   ٩٣٩  

-ا ا  :  ا  ءا    ٩٤٣  

  ٩٤٣  ول اأى ا-

- مأى ا٩٤٦   ا  

- ه ا  ٩٤٨   رأى ا  

-اا ا  : آن اا  رة ووم اع ا٩٥٢  أم  

 اع ا٩٥٢  أم  

  ٩٥٤  مرة وع ا  اآن 

-ا ا  : ال اإم  ٩٥٦   ا  

                 أو        : ا ع او  ٩٥٦  ا  

م                           : ا ع او  ٩٥٨  ا  

- ٩٦١   ا  

- اس ا   ٩٦٤  

  ٩٧٠   س ات -

* . * . *  


