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 : للعلماء في طريق معرفة بداية اآلية ونهايتها قوالن:

 القول األول:
أنههههههي ال لههههههبيل الهههههها معرفههههههة بههههههدايا  اآليهههههها  ونهاياتههههههها اال بتوقيهههههه  مههههههن ال ههههههار    
ر هههههههاد مهههههههن  نمههههههها  هههههههو م ههههههه  تعلهههههههي  وا  ألنهههههههي لهههههههيأ للقيهههههههاأ  والهههههههرأي موهههههههال فيهههههههي وا 

 والتدلوا علا ذلك بأدلة منها: الرلول 
بت ديهههههد عهههههدد اآليههههها  فهههههي بعههههه  اللهههههور  النصهههههوا الهههههواردل عهههههن الرلهههههول  -1

أو ت ديهههههههد مواوهههههههعها القولهههههههي عليهههههههي الصههههههه ل واللههههههه   عهههههههن ال ات هههههههة:   هههههههي اللهههههههب  
:  مههههن قههههرأ بههههاآليتين مههههن  فههههر لههههورل البقههههرل  فههههي ليلههههة ال تهههها    المثههههاني    وقولههههي 

 يههههههة الصههههههي  التههههههي فههههههي  فههههههر لههههههورل النلههههههاء . و يههههههر ذلههههههك :  تال يههههههك  . وقولههههههي 
مههههههن األ اديههههههم الالثيههههههرل ل ممهههههها يههههههدل علهههههها أنههههههي لههههههوال أن الرلههههههول  ههههههو الههههههذي بههههههين 
اآليهههههها  مههههههن  يههههههم بههههههداياتها ونهاياتههههههها لمهههههها عرفنهههههها بدايههههههة اآليتههههههين فههههههي  فههههههر لههههههورل 

   وال اآليا  اللب  في ال ات ة .البقرل  مث  ل وال  ية الصي
 :المحكم والمتشابه من القرآن الكريم 

لم الههههه  والمت هههههابي نقهههههرأ اآليههههها  الالريمههههها ل قولهههههي تعهههههالا:   هههههو الهههههذي أنههههه ل عليهههههك 
( 7الالتههههههاآ منههههههي  يهههههها  م المهههههها   ههههههن أ  الالتههههههاآ وأفههههههر مت ههههههابها     ل عمههههههران:

ل  من لدن  الي  فبير    (  1  ود:وقولي أيوًا:  التاآ أ الم   ياتي ث  ُفصِّ
ههههههههر  أ ههههههههد ما الههههههههتدعا اآلفههههههههر و الم الهههههههه (  و المت ههههههههابي( ل بههههههههان متقههههههههاب نل اذا ُذال 

وهههههرورل. و مههههها ب ثهههههان رعيلهههههان مهههههن أب هههههام علهههههو  القهههههر نل أفههههها  العلمهههههاء القهههههول 
 فيهمال وت اوت  أنبار   في تعري هما و قيقتهما .

هههههههُ  الدابهههههههة وأ المتههههههههال بمعنههههههها  ال م  و الم الههههههه ( مهههههههن  يهههههههم الل هههههههةل مهههههههأفوذ مهههههههن   
ههههههها مههههههن الت لإهههههه  والهههههههرآ. وا  الهههههها  الالهههههه  : اتقانههههههي وتمييهههههه  أ المهههههه  وثاقهههههههال ومنعت
  .الصدق فيي من الالذآ

 



أمهههههها  الم الهههههه ( اصههههههط ً ال فقههههههد افتل هههههه  أنبههههههار أ ههههههل العلهههههه  فههههههي تعري ههههههيل فقههههههال 
بعوهههههه :  هههههو مههههها ُعهههههر    المهههههراد منهههههي  وقهههههال  فهههههرون:  هههههو مههههها ال ي تمهههههل اال ووههههههًا 

فههههي قههههو  بأنههههي: مهههها الههههتقلق بن لههههيل و  لهههه  ي ههههتا الهههها بيههههان. ويمالههههن اروهههها  وا ههههدًا  وعرق
  . ذ  التعري ا  الا معنا وا دل  و معنا البيان والوووح

و المت ههههههابي( ل ههههههةل مههههههأفوذ مههههههن ال ههههههبي والت ههههههابيل تقههههههول: فهههههه ن ي ههههههبي ف ًنههههههال أي: 
يماثلههههههههيل ولههههههههي مههههههههن الصهههههههه ا  مهههههههها ل فههههههههر. وعلهههههههها  ههههههههذال فت ههههههههابي الالهههههههه   تماثلههههههههي 

  .وتنالبيل ب يم يصدِّق بعوي بعواً 
عريههههه   المت هههههابي( اصهههههط ً ال فعرفهههههي بعوهههههه  بأنهههههي: مههههها الهههههتأثر ا  بعلمهههههيل أمههههها ت

وعرفهههي  فهههرون بأنهههي: مههها ا تمهههل أالثهههر مهههن ووهههيل وقهههال قهههو : مههها ا تههها  الههها بيهههانل 
  .بردِّ  الا  ير 

وبنهههههههاًء علههههههها التعريههههههه  الل هههههههوي لالهههههههلال مهههههههن  الم الههههههه ( و المت هههههههابي( يتوههههههه  أنهههههههي ال 
ة المعنهههههههها الل ههههههههوي  فههههههههالقر ن اللههههههههي تنههههههههافي بههههههههين  الم الهههههههه ( و المت ههههههههابي( مههههههههن وههههههههه

م الهههههه ل بمعنهههههها أنههههههي مههههههتقن  ايههههههة ا،تقههههههانل و ههههههو الههههههذلك متماثههههههل ومت ههههههابيل بمعنهههههها 
  .أني يصدِّق بعوي بعواً 

ثهههه  ان المت ههههابي أنههههوا ل فهنههههاك مت ههههابي مههههن وهههههة الل ههههبل و نههههاك مت ههههابي مههههن وهههههة 
المعنهههههال و نههههههاك مت ههههههابي مههههههن وهههههههة الل ههههههب والمعنهههههها مًعهههههها. وت صههههههيل  ههههههذ  األنههههههوا  

  :بافتصار وفق اآلتي
أن المت ههههابي مههههن وهههههة الل ههههب  ههههو الههههذي أصههههابي ال مههههو  بلههههبآ الل ههههبل و ههههو  -
  :نوعان

( فهههههي أ هههههد ما: يروههههه  الههههها األل هههههاب الم هههههردل  امههههها ل رابهههههة ذلهههههك الل  هههههبل الل هههههب  األآ 
 قولي تعالا:

ن الهههههان روهههههل 31 وفاالههههههة وأبعههههها   عهههههبأ: ( ول هههههب  الال لهههههة( فهههههي قولهههههي لهههههب اني:  وا 
( في اآلية األولال ول ب  الال لة( في 12 النلاء: يورم ال لة   ( فل ب  األآ 

 



مههههههها  اآليهههههههة الثانيهههههههة مهههههههن األل هههههههاب المت هههههههابهة التهههههههي ت تههههههها  الههههههها بيهههههههان وتووهههههههي . وا 
ال هههههتراك ذلهههههك الل هههههب فهههههي عهههههدل معهههههانل الل هههههب  اليمهههههين( فهههههي قولهههههي لهههههب اني:  فهههههرا  

صههههههنا  قومههههههي ( أي: فأقبههههههل ابههههههرا ي  علهههههها أ93علههههههيه  وههههههربا بههههههاليمين   الصههههههافا :
وهههههارًبا لهههههها بهههههاليمين مهههههن يديهههههي ال بال هههههمالل أو وهههههارًبا لهههههها وهههههرًبا  هههههديًدا بهههههالقول  
ألن اليمههههههين أقههههههو  الوههههههار تينل أو وههههههارًبا لههههههها بلههههههبآ اليمههههههين التههههههي  ل هههههههال ونههههههو  
بهههههههههههها القهههههههههههر نل اذ قهههههههههههال:  وتههههههههههها  ألاليهههههههههههدن أصهههههههههههنامال  بعهههههههههههد أن تولهههههههههههوا مهههههههههههدبرين  

 ن( م ترك بينها. ( الل ذلك واع ل ول ب  اليمي57 األنبياء:
والثههههههاني: يروهههههه  الهههههها وملههههههة الالهههههه   وتراليبههههههيل مههههههن بلههههههط وافتصههههههار ونبهههههه   ن ههههههو 
ن ف ههههههههت  أال تقلههههههههطوا فههههههههي اليتههههههههاما فههههههههأنال وا مهههههههها طههههههههاآ لالهههههههه    قولههههههههي تعههههههههالا:  وا 

( وقولهههههههي لهههههههب اني:  ال مهههههههد   الهههههههذي أنههههههه ل علههههههها عبهههههههد  الالتهههههههاآ ولههههههه  3 النلهههههههاء:
فههههههي المههههههرادل وههههههاء مههههههن  ( ف ههههههي اآليههههههة األولهههههها ف ههههههاء1يوعههههههل لههههههي عووهههههها   الالههههههه :

ن ف هههههههههههت  أال تقلهههههههههههطوا فهههههههههههي اليتهههههههههههاما لهههههههههههو  نا يهههههههههههة ايوههههههههههها  الل هههههههههههبل واألصهههههههههههل: وا 
ت ووتمهههههو نل فهههههانال وا مهههههن  يهههههر ن مههههها طهههههاآ لالههههه  مهههههن النلهههههاء. ومعنههههها : أنالههههه  اذا 
ت ههههههههروت  مههههههههن  وا  اليتههههههههاما  مفافههههههههة أن تبلمههههههههو نل فأمههههههههامال   يههههههههر نل فت ووههههههههوا 

بي فههههي ترتيههههآ اآليههههة ونبمههههها  مههههنهن مهههها طههههاآ لالهههه   وفههههي اآليههههة الثانيههههة وقهههه  الت هههها
فههههههفن الف ههههههاء  نهههههها وههههههاء مههههههن وهههههههة الترتيههههههآ بههههههين ل ههههههب  قيمههههههًا  ومهههههها قبلههههههيل ومعنهههههها 

  .اآلية: أن ل علا عبد  الالتاآ قيمًال ول  يوعل لي عوواً 
 
 
 
 
 
 
 


