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 علوم القرآن
 تعیین المبهمات في القرآن

 
 هل �ل ما جاء في القرآن من المبهمات یلزُمنا الكشف والتنقیب عنه؟ :السؤال

ت في القرآن فإن ورد تعیینه في القرآن أو في صحیح السنة فإّنه ماما جاء من المبه :الجواب
وال  ،-صلى هللا علیه وسلم– وَ�لزم تعیینه �ما ثبت عن هللا وعن رسوله ،�عتمد علیه و�عول علیه

وأما ما لم یثبت فیه شيء فإنه ال �جوز تعیینه �مجرد الرأي وال  ،�جوز العدول عنه إلى غیره
فإن الذي �عین المبهم �جزم �أن هذا  ،�االعتماد على اإلسرائیلیات �ما �فعل �ثیر من المفسر�ن

وهذا ال شك أنه افتیات وقول على هللا بال  ،من هذا المبهم في هذا الموضع -عالجل و -مراد هللا 
فعة ومصلحة من جراء تعیینه فقد جاء تعیینه في الكتاب أو في صحیح ، و�ل ما �ان فیه منعلم

المفسر�ن وحاولوا أن �عینوه فإن هذا ال  وما ال فائدة وال منفعة فیه مما ُ�ِلَف �ه �عُض  ،السنة
-وشیخ اإلسالم  ، �شتغل �ه وال �عتني �هّال ، فعلى المسلم أولم یرد �ه شيء ،ي تعیینهفائدة ف

االختالف في التفسیر على نوعین منه ما مستنده النقل ( ):مجموع الفتاوى (�قول في  -رحمه هللا
والمنقول إما عن  ،و�ما استدالل محقق ،إذ العلم إما نقل مصدَّق ،ومنه ما �علم �غیر ذلك ،فقط

أن جنس المنقول سواء �ان عن المعصوم أو غیر �والمقصود  ،أو عن غیِر المعصوم ،لمعصوما
ومنه ما ال �مكن  ،وهذا هو النوع األول منه ما �مكن معرفُة الصحیح منه والضعیف ،المعصوم

تُ  "القسم الثاني من المنقول"وهذا  ،معرفة ذلك ه وهو ما ال طر�ق لنا إلى الجزم �الصدق منه عامَّ
یـحتاج المسلمون إلى معرفته فإّن هللا . وأما ما فالكالم فیه من فضول الكالم ،ما ال فائدة فیهم

فمثال ما ال �فید وال دلیل على الصحیح منه اختالفهم في لون �لب  ،نصب على الحق فیه دلیالً 
�لب  لون ن الذین �عتنون �اإلسرائیلیات بالمفسر� م �عُض رَ غْ ا �ُ ب لمَّ جَ عْ تَ - أصحاب الكهف
هل هو من یدها أو من -وفي البعض الذي ضرب �ه موسى من البقرة  -!أصحاب الكهف

�عني �م -وفي مقدار سفینة نوح  -؟هل یترتب على ذلك فائدة ،رجلها أو من ذیلها أو من �ذا
 .)ونحو ذلك ،وفي اسم الغالم الذي قتله الخضر ،وما �ان خشبها -؟و�م عرضها ؟طولها

 ،و�تا�ه مطبوع ،صنَّف في ذلك السهیلي ،القرآن فیها مصنَّفاتوعلى �ل حال مبهمات 
وفي هذین الكتابین مما  )مفحمات األقران في مبهمات القرآن(و�ذلك السیوطي له �تاب اسمه 

ال  ،ومثل ما قال شیخ اإلسالم أن تتبع مثل هذا ال خیر فیه ،وجد في �تب التفسیر مما ال یثبت
 ائدة.سیما إذا �ان ال یترتب علیه ف
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