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 مفهوم مشكل القرآن وأهميته

 :تعريف مشكل القرآن لغة واصطالحا -1    
 :تعريف مشكل القرآن لغة  -أ        

يُن َواْلَكاُف ( َشِكلَ :") جاء في المقاييساسم فاعل من أشكل األمر إذا اختلط بغيره،  المشكل         الشِ 
ُم ُمْعَظُم َباِبِه اْلُمَماثَ  َوِمْن َذِلَك ُيَقاُل َأْمٌر ُمْشِكٌل، َكَما ُيَقاُل َأْمٌر . َهَذا َشْكُل َهَذا، َأْي ِمْثُلهُ : َتُقولُ . َلةُ َوالَّلا

اباَة ِبِشَكاِلِه، : ُمْشَتِبٌه، َأْي َهَذا َشاَبَه َهَذا، َوَهَذا َدَخَل ِفي ِشْكِل َهَذا، ُثما ُيْحَمُل َعَلى َذِلَك، َفُيَقالُ  َشَكْلُت الدا
َوَكَذِلَك َداباٌة ِبَها ِشَكاٌل، ِإَذا َكاَن ِإْحَدى َيَدْيِه َوِإْحَدى ِرْجَلْيِه . َوَذِلَك َأناُه َيْجَمُع َبْيَن ِإْحَدى َقَواِئِمِه َوِشْكٍل َلَها

ًَّل   .أِلَنا اْلَبَياَض َأَخَذ َواِحَدًة َوَشْكَلَها; َوُهَو َذاَك اْلِقَياُس . ُمَحجا
ْكَلُة، َوِهَي ُحْمَرٌة ُيَخاِلُطَها َبَياٌض : اِب َوِمَن اْلبَ      َقاَل . َوَعْيٌن َشْكََّلُء، ِإَذا َكاَن ِفي َبَياِضَها ُحْمَرٌة َيِسيَرةٌ . الشُّ

ُم َأْشَكَل، ِلْلُحْمَرِة َواْلَبَياِض اْلُمْخَتِلَطْيِن ِمْنهُ : اْبُن ُدَرْيدٍ  ْلَباِب الاِذي َذَكْرَناُه َوَهَذا َصِحيٌح، َوُهَو ِمَن ا. َوُيَسماى الدا
 .أِلَناَها ُحْمَرٌة ََلَبَسَها َبَياٌض ; ِفي ِإْشَكاِل َهَذا اأْلَْمِر، َوُهَو اْلِتَباِسِه 

التاْمَر ِفي أِلَناُه َقْد َشاَكَل ; َوَهَذا َأْيًضا ِمَن اْلَباِب . َأْشَكَل الناْخُل، ِإَذا َطاَب ُرَطُبُه َوَأْدَركَ : َقاَل اْلِكَساِئيُّ       
 .1". َحََّلَوِتِه َوُرُطوَبِتِه َوُحْمَرِتهِ 

َي ُكلُّ َما ََل :" وقال الرازي        ْنَساِن َعِن التاْمِييِز َبْيَنُهَما ُسمِ  ُثما َلماا َكاَن ِمْن َشْأِن اْلُمَتَشاِبَهْيِن َعْجُز اْلِْ
ْنَساُن ِإَلْيِه ِباْلُمَتَشاِبِه، ِإْطََّل  َي ِبَذِلَك، أِلَناُه َأْشَكَل، َيْهَتِدي اْلِْ ، َوَنِظيُرُه اْلُمْشِكُل ُسمِ  ِِ ِِ َعَلى اْلُمَسبا َب ًقا َِلْسِم السا

َهِذِه اْلِجَهِة َأْي َدَخَل ِفي َشْكِل َغْيِرِه َفَأْشَبَهُه َوَشاَبَهُه، ُثما ُيَقاُل ِلُكلِ  َما َغُمَض َوِإْن َلْم َيُكْن ُغُموُضُه ِمْن 
ِإناُه الاِذي ََل َيْعِرُف َأنا اْلَحقا ُثُبوُتُه َأْو َعَدُمُه، َوَكاَن اْلُحْكُم ِبُثُبوِتِه ُمَساِوًيا ِلْلُحْكِم : َوُيْحَتَمُل َأْن ُيَقالَ  ُمْشِكٌل،

َي َغْيُر ِبَعَدِمِه ِفي اْلَعْقِل َوالذِ ْهِن، َوُمَشاِبًها َلُه، َوَغْيَر ُمَتَميِ ٍز َأَحُدُهَما َعِن اْْلَخِر ِبمَ  ِزيِد ُرْجَحاٍن، َفََّل َجَرَم ُسمِ 
ِِ َأْصِل اللَُّغةِ   .2"اْلَمْعُلوِم ِبَأناُه ُمَتَشاِبٌه، َفَهَذا َتْحِقيُق اْلَقْوِل ِفي اْلُمْحَكِم َواْلُمَتَشاِبِه ِبَحَس

 .باه، واَلشت، واَللتباسالمماثلة واَلختَّلط:حولشكل يدور متضح أن المعنى اللغوي للوبذلك ي   
ت فومن ثم فقد اختل. صول الفقه والحديث وعلوم القرآنتشترك بعض العلوم في بحث المشترك كأ     

 .تعريفاتهم على اختَّلف تخصصاتهم
 :تعريف مشكل القرآن اصطالحا  -ب   

أصول الفقه، والحديث، وعلوم القرآن، ومن هنا : تشترك بعض العلوم في بحث المشكل، مثل         
 .عريفات العلماء له تباينت ت

 .تعريف المشكل عند علماء أصول الفقه: أوال    

                                                             

 ".شكل"مادة مقاييس اللغة، ابن فارس، - 1
 .831ص ،7جمفاتيح الغيِ، الرازي،  - 2
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  (1)يقسم األصوليون األلفاظ الواردة في الكتاب والسنة إلى قسمين 
 .مبهم أو خفي الدَللة :الثانيالقسم      .واضح الدَللة :األولالقسم     

ف في األنوا  المندرجة ا كان اَلختَّلوإنم الفقه،وهذا التقسيم يجري عند كثير ممن كتِ في أصول     
فالحنفية يقسمون واضح الدَللة إلى  األصولي،وسبِ هذا اَلختَّلف هو اَلنتماء  القسمين، تحت هذين

  :أقسامأربعة 
 .المحكم -4المفسر  -3النص  -2الظاهر  -8

 :وهي السابقة،ويقسمون مبهم الدَللة إلى أربعة أقسام تقابل األقسام 
 .المتشابه - 4المجمل  -3لمشكل ا -2الخفي  -8

، لم تذكر المؤلفات التي تتبع منهج  (2)وبينما كانت مؤلفات الحنفية في األصول تتبع هذا التقسيم   
المتكلمين المشكل باعتباره نوعا مستقَّل ، وإنما كان يدخل عندهم في المتشابه ، وفي هذا يقول أبو الوليد 

  (3) «وتأملي يحتاج في فهم المراد به إلى تفکر هو المشكل الذ: المتشابه »: الباجي
  (4)«ما أشكل معناه، ولم يبين مغزاه  :المتشابهومعنى »: ويقول الشاطبي

وقد أشار شيخ اْلسَّلم ابن خلص مما سبق إلى أن المشكل عند بعض العلماء يدخل في المتشابه،ن    
يسمون ما أشكل  -رضي هللا تعالى عنهم  -ا كان السلفولهذ» :إلى قدم هذا اَلتجاه، حيث يقول  تيمية

 .(5)« متشابها: على بعض الناس حتى فهم منه غير المراد 
: "سلك الحنفية ، حيث يقول السرخسيبقي أن نشير إلى تعريف المشكل عند األصوليين ممن تبع م    

ليل يتميز به من بين ، إَل بدي أشكاله على وجه َل يعرف المرادهو اسم لما يشتبه المراد منه بدخوله ف»
 .(6) «سائر األشكال

ذي َل يدل اللفظ ال :األصوليينالمراد بالمشكل في اصطَّلح " :بقوله خَّلفالوهاب  عبد وعرفه    
 .(7)"، وهذه القرينة في متناول البحثن قرينة خارجية تبين ما يراد منه، بل َلبد مبصيغته على المراد منه

 :تج منها ما يليلتعريفات يستنوالمتأمل في هذه ا
 .أنه يمكن معرفة المشكل -8   

 .ذلك بغرض معرفة المراد من المشكل، و أن معرفته تتم عن طريق الطلِ، ثم التأمل بعد الطلِ -2  

                                                             

 (..841-842ص)، و ا المناهج األصولية ، للدكتور دمحم فتحي الدريني  848-8/831تفسير النصوص في الفقه اْلسَّلمي، للدكتور دمحم أديِ صالح : انظر(1)
-81/ 2الشکور  َلبن عبد»فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت»، و44/ 8للتفتازاني " لى التوضيحشرح التلويح ع"، و811-8/811« ي أصول السرخس» :انظر(2)

 (. 831ص)، لمحمد أمين سويد الدمشقي " تسهيل الحصول على قواعد األصول"، و22
 .8/871إحكام الفصول في أحكام األصول ، ألبي الوليد الباجي(3)
 .2/731صام ، للشاطیاَلعت» (4)
 (.414ص) -الجزء الثاني  -مخطوط « نقض أساس التقديس » (5)
 .817، ص 8أصول السرخسي، ج  - 6

 (.878ص )، لألستاذ عبد الوهاب خَّلف « علم أصول الفقه» (7)
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 .هأنه يستعان بقرينة أو دليل لتمييز المشكل عن أمثاله وأشكال - 3  
انع من إدخال ما ظاهره التعارض من أنه كما يقع اْلشكال في اللفظ والصيغة والمعنى ، فَّل م -4  

، إَل أن ألفاظها َل تمنع إدخاله، بل قد ذكر و  لم ينص عليه في هذه التعريفاتالنصوص ، وكون هذا الن
 .(1)أحدهم أن هذا النو  أحد أنوا  المشكل

 .تعريف المشكل عند علماء الحديث: ثانيا    
خَّلل سبر الكتِ المؤلفة فيه ، مع دراسة أساليِ يمكن أن يعرف المشكل عند علماء الحديث من       

وإني نظرت في اْلثار » :«شرح مشکل اْلثار » مقدمة كتابهيقول في " :مؤلفيها ، فهذا اْلمام الطحاوي 
المروية عنه صلى هللا عليه وسلم  باألسانيد المقبولة التي نقلها ذوو التثبت فيها ، واألمانة عليها ، وحسن 

، فمال قلبي إلى تأملها عن أكثر الناسمما يسقط معرفتها والعلم بما فيها  أشياءدت فيها األداء لها ، فوج
 .(2)«وتبيان ما قدرت عليه من مشکلها ، ومن استخراج األحكام التي فيها، ومن نفي اْلحاَلت عنها

ارض فقط، كَّلم الطحاوي أنه َل يرى المشكل محصورة في األحاديث الموهمة للتع تأملويتبين لمن      
، فقد كانت بعض األبواب خاصة بشرح األحاديث فقط سواء بهکتا أبوابويظهر ذلك جليا من خَّلل تتبع 

 .(3)، أو بيان معانيهاألفاظهاكان ذلك ببيان 
حيث يقول « کشف المشكل من حديث الصحيحين» :نفسه اتجاه ابن الجوزي في كتابه ، هووهذا اَلتجاه  

 . (4) ن شرح المعنى أمس، وكشف اْلشكال المعنوي أجدر بالبيان وأحقومعلوم أ»:في مقدمة كتابه
 عليه وسلم اْلثار المروية عن رسول هللا صلى هللا: مكن القول أنه يراد بمشکل الحديثفعلى هذا ي      

   ،ومعتبر ، وجاء ما يناقضها في الظاهر من آية أو حديث أو غير ذلك مما هو ظاهرباألسانيد المقبولة
 .أو معاني َل تعلم عند كثير من الناس  ألفاظفيها أو 

 .تعريف المشكل عند علماء التفسير وعلوم القرآن: ثالثا    
 :ألمر النظر في نوعين من المؤلفاتلمعرفة المشكل عند علماء التفسير وعلوم القرآن ، يتطلِ ا      
 .المشكلةالكتِ التي اعتنت بدراسة اْليات  :األولالنو   -     

 .الكريمالكتِ الموسوعية الجامعة العلوم القرآن  :الثانيالنو   -    
، كما يجدها ناثرة في كتِ التفسير باتجاهاتهاإن الباحث عن اْليات المشكلة يجدها مت: النو  األول       

، تيبة، َلبن ق"مشكل القرآن تأويل"لجمع اْليات التي أشكلت على المفسرين، مثل  قصدافي الكتِ المؤلفة 
، مع عدم إغفال ، َلبن تيمية(شکلتأ تفسير آيات) ، و"السَّلم ، للعز بن عبد «الفوائد في مشكل القرآن»و

التفسير المشكل من »، و«مشكل إعراب القرآن» : و  من أنوا  المشكل األخرى ، مثلما ألف مختصة بن
                                                             

 ( . 803ص )، للدكتور دمحم فتحي الدريني " المناهج األصولية" (1)
 .8/1شرح مشکل اْلثار للطحاوي (2)
 .(87-81-83-82-80-2)األبواب :انظر على سبيل المثال(3)
 . 8/1کشف المشكل من حديث الصحيحين ،(4)
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 .، للشنقيطي«رابدفع إيهام اَلضط» وكَّلهما لمكي بن أبي طالِ القيسي،، و «غريِ القرآن
، سواء كان على اْلية يطرأعام يشمل كل إشكال ( المشكل)ويَّلحظ بجَّلء أن استخدامهم لمصطلح      

 .، أم في القراءات توهم تعارض، أم في اْلعراب أم، في المعنى أمفي اللفظ 
 اإلشكال المتعلق باللفظ -أ       

ْلظهار غرابة اللفظ ( المشكل)استخدم مصطلح ففي المشكل اللفظي نجد عددا من المفسرين         
 :المثالوخفاء معناه، من هؤَلء على سبيل 

ُت َيَتَربَّصَن » :حيث توقف عند تفسير قوله تعالى، " جامع البيان" في تفسيره  الطبري  -١      َوٱلُمَطلَّقََٰ
َثَة ُقُرٓوء أشکل « القرء » ولما وصفنا من معنى»(:القرء) وقال عن لفظة  ،[221: البقرة ] (ِبَأنُفِسِهنَّ َثلََٰ

َثَة ُقُرٓوء: )تأويل قول هللا  ُت َيَتَربَّصَن ِبَأنُفِسِهنَّ َثلََٰ ، حيث سبق أن توقف عند (1)على أهل التأويل (َوٱلُمَطلَّقََٰ
 .، وبين أقوال أهل العلم في معناها ( قرء) كلمة 
، ويظهر من " من غريِ القرآن العظيم تفسير المشكل" مكي بن أبي طالِ ، حيث سمى كتابه  -۲    

 .اسم الكتاب أن الغريِ نو  من المشكل عنده 
( َقد َكاَن َلُكم َءاَية ِفي ِفَئَتيِن ٱلَتَقَتا :)، وذلك عند قوله تعالى "زاد المسير" ن الجوزي في كتابه اب -٣     

مشکل ترکت شرحه ، فإنك ، وكل ( الفئة)و( اْلية) وقد سبق معنى: ) ، حيث يقول[83: آل عمران ]
 .فابن الجوزي هنا عبر عن اللفظ الغريِ بالمشكل .(2)(تجده فيما سبق

ُ ِلَيَذَر ٱلُمؤِمِنيَن َعَلىَٰ َمٓا » :، وذلك عند قوله تعالى «البحر المحيط » في كتابه  أبوحيان -4 ا َكاَن ٱَّللَّ مَّ
للغاية المجردة ، ( حتى)و»:، حيث يقول [ 871:آل عمران ] « َأنُتم َعَليِه َحتَّىَٰ َيِميَز ٱلَخِبيَث ِمَن ٱلطَّيِ ِب 

، ثم أخذ في (3) «، وهو مشکل على أن تكون غاية على ظاهر اللفظقالوا إلى أن يميزها ، كذا: والتقدير
 .الواردة في اْلية ( حتى)بيان المراد من كلمة 

َوَلمَّا َجٓاَء ُموَسىَٰ ) » :لقوله تعالى  ، وذلك عند تفسيره« تفسير القرآن العظيم» ابن كثير في كتابه  -4
ِتَنا َوَكلََّمهُ  ِني ۥَربُّهُ  ۥِلِميقََٰ وقد أشكل » : حيث قال [ 843:األعراف ]« َقاَل َربِ  َأِرِنٓي َأنُظر ِإَليَك َقاَل َلن َتَرىَٰ

 .(4)هاهنا على كثير من العلماء( لن)حرف 
 :اإلشكال المتعلق بالمعنى -ب    
، منهم على سبيل «المشكل » رون من استعمال مصطلح فالمفسرين يكث المعنى،ن جهة المشكل م      

 :المثال
، حيث إن كثيرة من مواطن الكتاب هي في بيان ما أشكل «تأويل مشكل القرآن» :ابن قتيبة في كتابه -8 

                                                             

 .4/482جامع البيان ،(1)
 .8/341زاد المسير ،(2)
 . 3/821،البحر المحيط (3)
 .411/ 3تفسير القرآن العظيم ، (4)
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 .من المعاني 
َخاَف ِمن مُّوص َجَنًفا َأو  َفَمن » :، حيث بين معنى قوله تعالى «جامع البيان»الطبري في تفسيره  -٢

ِحيم َ َغُفور رَّ فإن أشكل ما قلنا من ذلك : ثم قال[ 812: البقرة ]« ِإثما َفَأصَلَح َبيَنُهم َفاَلٓ ِإثَم َعَليِه ِإنَّ ٱَّللَّ
: المختلفين في الشيء؟ قيل، واْلصَّلح إنما يكون بين فما وجه اْلصَّلح حينئذ: اس فقال على بعض الن

 .أخذ يفصل في معنى اْلية ، ثم (1) ...
ثَقاِل َذرَّة : حيث توقف عند تفسير قوله تعالى « البحر المحيط»أبوحيان في  -3 بِ َك ِمن مِ  َوَما َيعُزُب َعن رَّ

ِلَك َوالٓ َأكَبَر ِإالَّ ِفي ِكتََٰب مُِّبين   َمٓاِء َوالٓ َأصَغَر ِمن ذََٰ أن نقل  ، وبعد[ 18: يونس ]« ِفي ٱأَلرِض َوال ِفي ٱلسَّ
إَل : عنده ألن التقدير يصير  وإنما أشكل» :ه استشكل اْلية ، قال أبو حيان فيه أن كَّلما عن الزمخشري 

لكن هو في : على أنه استثناء منقطع تقديره  في كتاب فيعزب ، وهذا كَّلم َل يصح ، وخرجه أبو البقاء
 .(3) «، ويزول بهذا التقدير اْلشكال(2)كتاب مبين 

َءاَوىَٰٓ ِإَليِه َأَبَويِه َوَقاَل »:وقد أشكل قوله تعالى» :تفسير القرآن العظيم، حيث يقولفي  ابن كثير -4
ثم ،  (4)«...هذا من المقدم والمؤخر: لى كثير من المفسرين، فقال بعضهمع[ 11:يوسف]«ٱدُخُلوْا ِمصرَ 

 .حكى األقوال فيها 
َكاُنوْا اَل َيَتَناَهوَن » : ضهم في قوله تعالى ، حيث نقل عن بع «روح المعاني» األلوسي في تفسيره -4 

إن اْلية مشكلة لما فيها من ذم القوم بعدم النهي عما وقع ، مع أن » [:71:المائدة]«َفَعُلوُه  َعن مُّنَكر
النهي َل يتصور فيه أصَّل ، وإنما يكون عن الشيء قبل وقوعه ، فَّلبد من تأويلها بأن المراد النهي عن 

 . (5) «.. .العود إليه 
 : اإلشكال المتعلق بتوهم التعارض  -ج   

 :المثالفمن ذلك على سبيل  كتبهم،فهو وارد كذلك في  التعارض،أما المشكل المتعلق بتوهم     
، ذكر فيه (6)باب التناقض واَلختَّلف: بابا أسماه« تأويل مشكل القرآن  »عقد ابن قتيبة في كتابه  -8  

 .ختَّلف وأجاب عنه بعض ما يظن فيه تناقض وا
ُ ِفي ُظَلل »:عند قوله تعالى(جامع البيان) الطبري في تفسيره ما ذكره  -2   َهل َينُظُروَن ِإالَّٓ َأن َيأِتَيُهُم ٱَّللَّ

ِئَكةُ  َن ٱلَغَماِم َوٱلَملََٰٓ َوَجٓاَء َربَُّك  »:ثناؤهفإن أشكل على امرئ قول هللا جل » :حيث يقول[ 280:البقرة ]«مِ 
اَوٱلَملَ  ا َصف  ُ ِفي  »:معناه معنى قوله مخالفة فظن أنه[ 22:الفجر]«ُك َصف  َهل َينُظُروَن ِإالَّٓ َأن َيأِتَيُهُم ٱَّللَّ

                                                             

 ..404/ 3جامع البيان ، (1)
 .2/171عكبري التبيان في إعراب القرآن ، لل» :انظر (2)
 .4/874البحر المحيط ،(3)
 .4/488«تفسير القرآن العظيم » (4)
 .1/282روح المعاني ،(5)
 .(.14ص )، مشکل القرآن تأويل(6)
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ِئَكةُ  َن ٱلَغَماِم َوٱلَملََٰٓ ، ثم أخذ يبين وجه اْلشكال والجواب عنه ، والمتأمل في (1) «[ ..280: البقرة ] «ُظَلل مِ 
 .شكال عند من يظنه واقعا بين اْليات كَّلمه يرى أنه يعد اَلختَّلف نو  إ

َقاُلوْا اَل ِعلَم َلَنٓا ِإنََّك  »:ظاهر قوله تعالى:)ذلك حين قال، و «مفاتيح الغيِ»ما ذكره الرازي في تفسيره -3
ُم ٱلُغُيوِب  الجمع بين هذا وبين قوله ، و يشهدون ألممهميدل على أن األنبياء َل [ 801: المائدة]«َأنَت َعلََّٰ

ُؤاَلِٓء َشِهيدا َفَكيَف ِإَذا ِجئَنا ِمن ُكلِ  ُأمَّةِ » :تعالى ، ثم (2)(مشكل[ 48:النساء ]«ِبَشِهيد َوِجئَنا ِبَك َعَلىَٰ هََٰٓ
 .شر  في بيان الجواب عن هذا اْلشكال 

ُسُل  »:عند قوله تعالى« مع األحكام القرآنالجا» في تفسيره ، ما ذكره القرطبيومن ذلك أيضا -4 ِتلَك ٱلرُّ
هذه آية مشكلة ، واألحاديث ثابتة بأن النبي » :حيث يقول[ 243: البقرة ]« لَنا َبعَضُهم َعَلىَٰ َبعضَفضَّ 

 .، ثم أخذ يبين وجه الجمع «(4()3)  «َل تخيروا بين األنبياء»: صلى هللا عليه وسلم قال 
 : اإلشكال المتعلق باإلعراب -د 

ل عند توقفهم في إعراب بعض اْليات، منهم على ورد عند كثير من المفسرين استخدام لفظ المشك   
 :المثالسبيل 

ية ، وقد ذكر في مقدمته ما يبين أهم«مشكل إعراب القرآن»مکی بن أبی طالِ، حيث سمى كتابه  -8  
، وينجلي ئق اْلعراب تعرف أكثر المعانيإذ بمعرفة حقا» : ، حيث يقولدفع اْلشكال المتعلق باْلعراب

 .(5)«ائد، ويفهم الخطاب، وتصح معرفة حقيقة المراداْلشكال، فتظهر الفو 
ُقل ِإِن »  :قوله عز وجل» :، ونص كَّلمه«ائد في مشكل القرآنفو » السَّلم في كتابه  العز بن عبد -2  

ن يكون ، فهذا يقتضي أافترى القرآن: المشركين قالوا، ألن مشکل[ 34:هود ] «َفَعَليَّ ِإجَراِمي ۥٱفَتَريُتهُ 
فإن كان المراد ، لى أن الشرط َل يكون إَل مستقبَّل، لكن أئمة العربية أجمعوا عاضيا على بابهم( افتريته)

، ثم  (6): ....(، إذ َل يكون مطابقة ، والجواب ، وإن كان اَلستقبال أخل بالجوابالمضي أخل بالشرط
 .يل الجواب وبيانهأخذ في تفص

ِهيُم أِلَِبيِه »: عند تفسيره لقوله تعالى« البحر المحيط » ومن ذلك ما ذكره أبوحيان في  -3 َوِإذ َقاَل ِإبرََٰ
ِبين ل مُّ َك َوَقوَمَك ِفي َضلََٰ من وامتنع آزر ) :حيث يقول[ 74:األنعام ]«َءاَزَر َأَتتَِّخُذ َأصَناًما َءاِلَهًة ِإنِ ٓي َأَرىَٰ

. بمعنى المخطىء : جوقال الزجا. معنی المعوج: هو صفة، قال الفراء:رف للعلمية والعجمة، وقيل الص
 . (7)الشيخ الهرم بالفارسية ، وإذا كان صفة أشكل منع صرفه ووصفه المعرفة به وهو نكرة: وقال الضحاك 

                                                             

 /   .جامع البيان (1)
 .82/808مفاتيح الغيِ ،(2)
 ، ومسلم في كتاب الفضائل ، فضائل( 2482)أخرجه البخاري ، كتاب الخصومات ، باب ما يذكر في اْلشخاص والخصومة ، رقم الحديث (3)

 .(.38)موسی ، رقم الحديث 
 3/218الجامع ألحكام القرآن، (4)
 (13ص)مشكل إعراب القرآن ، (5)
 (831-831ص )فرائد في مشكل القرآن ، » (6)
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 . (1)نكرة
َوُهَو ٱلَِّذٓي َأنَشَأ » : عند تفسيره لقوله تعالى« فتح القدير» ، ما ذكره الشوكاني في ومن ذلك أيضا -4  

ت ت َوَغيَر َمعُروشََٰ ت مَّعُروشََٰ رَع ُمخَتِلًفا ُأُكُلهُ  َجنََّٰ : زجاجقال ال»: حيث يقول[ 848:األنعام]« ۥَوٱلنَّخَل َوٱلزَّ
قد أنشاها ولم يختلف أكلها، : مختلفا على الحال، ألنه يقال»وهذه مسألة مشكلة في النحو، يعني انتصاب 

 .، وأخذ في البيان (2) : ...(فالجواب
 :اإلشكال المتعلق بالقراءات -ه    

استخدم بعض المفسرين مصطلح المشكل عند تعرضهم للقراءات ، من ذلك على سبيل المثال  كما     
َوَقاُلوْا اَل َتَذُرنَّ َءاِلَهَتُكم َواَل َتَذُرنَّ » : عند تفسير قوله تعالى« الكشاف»ما ذكره الزمخشري في تفسيره  -8

ا َواَل ُسَواعا َواَل َيُغوَث َوَيُعوَق َوَنسرا ( عوقاوَل يغوثا وي: )وقرأ األعمش» :حيث قال[ 23: نوح]« َود 
إما التعريف : ، ألنهما إن كانا عربيين أو أعجميين ففيهما سببا منع الصرف بالصرف، وهذه قراءة مشكلة

 .(3)«ووزن الفعل، وإما التعريف والعجمة
قوله :) يث يقول، ح«فوائد في مشكل القرآن»السَّلم في كتابه  ومن ذلك أيضا، ما ذكره العز بن عبد -2

َل أحد يرجع األمور إلى : بضم التاء مشكل، ألنه[ 280:بقرة ال]«َوِإَلى ٱَّللَِّ ُترَجُع ٱأُلُمورُ  »:عز وجل
 .(4)هللا
[ 801:األنعام ] « اَل ُيؤِمُنونَ ُرُكم َأنََّهٓا ِإَذا َجٓاَءت َوَما ُيشعِ »:تيمية عند تفسيره لقوله تعالى ومنهم ابن -3

، فقراءة النصِ أحسن القراءتين، قراءتان( أن ها)وفي :) حيث يقول« تفسير آيات أشكلت»ه وذلك في كتاب
 . (5)وهي التي أشكلت على كثير من أهل العربية

حيث [ 3:ص ]« وَّاَلَت ِحيَن َمَناص »:عند قوله تعالى«  الدر المصون »  في كتابه السمين الحلبي -4
 .(6)«وهي قراءة مشكلة جدا( حينِ )بكسر التاء، وجر (مناصوَلتِ  حينِ  ")عيسی بن عمر وقرا» :يقول 

 .، فهو عندهم عام يشمل كل إشكال يطرأ على اْليةلمشكلهكذا كان استخدام المفسرين لمصطلح ا
نبغي التعريج عليه الكتِ الموسوعية الجامعة العلوم القرآن الكريم ، ولعل أبرز ما ي:  النوع الثاني      

، « اْلتقان في علوم القرآن»، وكتاب السيوطي«البرهان في علوم القرآن »ب الزرکشیكتا: في هذا المجال
 .«الزيادة واْلحسان في علوم القرآن»وكتاب ابن عقيلة المكي 

                                                             

 3/218الجامع ألحكام القرآن، 814/ 4البحر المحيط ، » (1)
 .211/ 2معاني القرآن ، للزجاج :م الزجاج بالمعنى ، انظر ، وقد نقل الشوكاني كَّل 231/ 2فتح القدير ، »(2)
 .2/123.إعراب القراءات الشواذ ، للعكبري ) ، و (812ص )، َلبن خالويه (القراءات الشاذة : ) ، وهي قراءة شاذة ، انظر 181/ 4الكشاف ، » (3)
المبسوط في القراءات العشر َلبن مهران »: بي عمرو ونافع وعاصم وأبي جعفر، انظر ، والقراءة بضم التاء هي َلبن كثير وأ(17ص) فوائد في مشكل القرآن ،» (4)
 .201-2/201النشر في القراءات العشر » و ( 821ص)
عمرو  ووأبجعفر ، وبكسر األلف قرأ ابن كثير  وأبوحفص عن عاصم وحمزة والكسائي  و ، والنصِ قراءة نافع وابن عامر 831-834/ 8،  أشكلتتفسير آيات » (5)

 .2/218النشر في القراءات العشر» و ( 873ص)المبسوط في القراءات العشر ، َلبن مهران » : ويعقوب وشعبة عن عاصم وخلف ونصير عن الكسائي ، انظر 

 .2/318للعكبري « ذ إعراب القراءات الشوا»، و (821ص )َلبن خالويه « القراءات الشاذة » : ، وهي قراءة شاذة ، انظر  1/342« الدر المصون » (6)
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وهو ما يوهم ) :معرفة موهم المختلفة، ثم عرف هذا النو  فقال: والثَّلثينيقول الزركشي في النو  الخامس 
 . (1)بين آياتهالتعارض 

والمراد » : ثم قال « مشكله وموهم اَلختَّلف والتناقض» :من واألربعينويقول السيوطي في النو  الثا   
  (2)اْلياتما يوهم التعارض بين : به 

»  :قالحيث  ومشكله،علم نصه  :المائةوكان ابن عقيلة قد عرف المشكل في أثناء حديثه عن النو      
  (3).لسامع ولم يصل إلى إدراكه إَل بدليل آخرفهو ما أشكل معناه على ا :المشكلوأما 

 .وهذا التعريف يؤيده استخدام المفسرين لمصطلح المشكل كما سبق بيانه مفصَّل  
اْليات التي : هو القرآن،أن المقصود بالمشكل عند علماء التفسير وعلوم نستخلص و مما سبق      

 .من المفسرين التبس معناها واشتبه فلم يعرف المراد منها عند كثير 
 :تعريف مشكل القرآن الكريم -ج    

سبق يمكن من خَّلل ما  و حدة،كل على  ،«القرآن» و« مشکل » متي بعد أن اتضح المراد من كل    
، اها واشتبه على كثير من المفسريناآليات القرآنية التي التبس معن:) تعريف مشكل القرآن الكريم بأنه

 .(لطلب والتأملفلم يعرف المراد منها إال با
 :وجود المشكل في القرآن الكريم -2 
، وَل قال (4)ينبغي أن يعلم أن الصحابة والتابعين لم يمتنع أحد منهم عن تفسير آية من كتاب هللا      

إن في : هذه من المتشابه الذي َل يعلم معناه ، وَل قال قط أحد من سلف األمة وَل من األئمة المتبوعين 
، وإنما العلم واْليمان جميعهم أهل يعلم معناها وَل يفهمها رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وَل القرآن آيات َل

 .(5)قد ينفون علم بعض ذلك عن بعض الناس ، وهذا َل ريِ فيه 
وإنما هو متعلق بفهم القارئ لهذه  اْليات،وما ينبغي معرفته كذلك أن اْلشكال َل يكون في أصل     

 .فعلى هذا َل مانع من وجود المشكل في القرآن الكريم نسبي،فهو أمر  اْليات،
 :االستدالل على وجود المشكل في القرآن من القرآن -أ      
ُتهُ »:قوله تعالى ورد وصف القرآن الكريم بأنه محكم في         ٌب ُأحِكَمت َءايََٰ بمعنى أنه في [ 8:هود] «ۥِكتََٰ

، ونواهيه وامره كلها خير وهدى وبركة وصَّلح، وأا حق وصدق، فأخباره كلهاَلتساقغاية اْلحكام وقوة 
 .نسان بالشرور والضرر فهذا إحكامهعن كل ما يعود على اْل

ِبها»:ه تعالىرآن بأنه متشابه في قولوصف الق ورد      با مَُّتشََٰ بمعنى أنه متشابه في [ 23:الزمر]«ِكتََٰ

                                                             

 . 2/871البرهان في علوم القرآن ،  (1)
 .2/724 ،اْلتقان في علوم القرآن (2)
 . 3/110الزيادة واْلحسان،  (3)
 .، فلينتبه لذلك الخطأأو يتوقفون عن التفسير تورعا عن  وكونهم َل يمتنعون، َل يقتضي أنهم َل يميلون السائل إلى من هو أعلم منهم، (4)
 .83/214 ،  الفتاوی مجمو  (5)
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َوَلو »:عالى ضد اَلختَّلف المنفي عنه في قوله ت ، وهذا التشابه المثبت هوالحسن والصدق والهدى والحق
فا َكِثيرا  [.12:النساء] «َكاَن ِمن ِعنِد َغيِر ٱَّللَِّ َلَوَجُدوْا ِفيِه ٱخِتلََٰ

ُهَوٱلَِّذٓي َأنَزَل َعَليَك »:ومنه ما هو متشابه في قوله تعالىوورد أيضا أن من القرآن ما هو محكم      
ت مُّحكَ  َب ِمنُه َءايََٰ ت َفَأمَّا ٱلَِّذيَن ِفي ُقُلوِبِهمٱلِكتََٰ ِبهََٰ ِب َوُأَخُر ُمَتشََٰ ٌت ُهنَّ ُأمُّ ٱلِكتََٰ َبهَفَيتَِّبُعوَن  َزيغ مََٰ ِمنُه  َما َتشََٰ

ِسُخوَن ِفي ٱلِعلِم َيُقوُلوَن َءامَ  ۥَوَما َيعَلُم َتأِويَلهُ  ۦۖٱبِتَغٓاَء ٱلِفتَنِة َوٱبِتَغٓاَء َتأِويِلهِ  ُ َوٱلرََّٰ ُكل  مِ ن ِعنِد  ۦنَّا ِبهِ ِإالَّ ٱَّللَّ
ِب  َنا َوَما َيذَّكَُّر ِإالَّٓ ُأْوُلوْا ٱأَللبََٰ وقد اختلف أهل العلم في هذا اْلحكام الخاص والتشابه   [.7:آل عمران] «َربِ 

 .(1)الخاص الوارد في هذه اْلية
 :عباراتهموهذه بعض  والمشكل،وقد ربط كثير من أهل العلم بين المتشابه   

، وإن لم تقع الحيرة فيه من جهة الشبه متشابه: قد يقال لكل ما غمض ودق ثم » :ابن قتيبة يقول    
، وليس الشك فيها والوقوف عندها متشابه: ل للحروف المقطعة في أوائل السوربغيره ، أَل ترى أنه قد قي

، أي دخل في شكل ألنه أشكل: ، وسمي مشکَّل المشكل: ومثل المتشابه  .مشاكلتها غيرها والتباسها بهال
 .(2) «مشکل -وإن لم يكن غموضه من هذه الجهة  –ثم قد يقال لما غمض .غيره فاشبهه و شاکله 

المشتبه المحتمل الذي يحتاج في معرفة معناه إلى تأمل : وأما المتشابه فهو» :يعلیأبو ضي ويقول القا
 .(3) «إشكالهوتفکر وتدبر وقرائن تبينه وتزيل 

 .(4) «هو المشكل الذي يحتاج في فهم المراد به إلى تفكر وتأمل: المتشابه » :ويقول الباجي    
ولهذا كان السلف رضي هللا تعالى عنهم يسمون ما أشكل على بعض الناس حتى » :ويقول ابن تيمية    

 .(5) «متشابها: ُفهم منه غير المراد
 .  (6)«ين مغزاه ما أشكل معناه ، ولم يب: ومعنى المتشابه »: ويقول الشاطبي    
 .(7)"والمتشابه مثل المشكل ؛ ألنه أشكل ، أي دخل في شكل غيره وشاكله» :ويقول الزركشي    
ود المتشابه ، فوجود ، يتبين وجه اَلستدَلل من اْلية على وجود المشكل ، فحيث ثبت وجومما سبق    

نقلها بحروفها، ، أْلسَّلم ابن تيميةشار إليها شيخ ا، إَل أنه يجِ التنبه إلى قضية مهمة أاْلشكال معه
وإنما يجوز أن يقال في بعض اْليات إنه مشکل ومتشابه إذا ظن أنه يخالف غيره من اْليات ":حيث يقول

، ء نص آخر يظن أن ظاهره يخالف ذلك، وجافإذا جاءت نصوص بينة محكمة بأمر المحكمة البينة ،

                                                             

، وسيأتي  811۸۱۱/ 2وما بعدها ، و البحر المحيط  للزرکشي  481/  87وما بعدها ، و مجمو  الفتاوی  اَلبن تيمية  874/ 1جامع البيان ، للطبري : انظر (1)
 .مزيد بيان لهذه المسألة في المبحث الثاني من الفصل الثالث

 (.802ص)تأويل مشكل القرآن ، (2)
 .8/842دة في أول الفقه  الع(3)
 .8/871 إحكام الفصول في أحكام األصول(4)
 ..414ص -الجزء الثاني  -مخطوط « نقض أساس التقديس (5)
 .2/731اَلعتصام ،(6)
 .2/200البرهان ،(7)
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ا إذا نطق الكتاب أو السنة بمعنی واحد لم يجز أن يجعل م، أما هذا إنه يرد المتشابه إلى المحكميقال في 
 ".عليه ، فَّل يقبل ما دلالقرآن والسنة مشکَّل متشابهة، ويجعل ما في يضاد ذلك المعنى هو األصل

سبة إليهم لعجز فهمهم عن ، فتكون مشكلة بالنكثير من الناس نصوص َل يفهمونها قد يشكل على       
ون في القرآن ما يخالف صريح العقل والحس إَل وفي القرآن بيان معناه ، فإن ، وَل يجوز أن يكمعانيها

القرآن جعله هللا شفاء لما في الصدور ، وبيانا للناس، فَّل يجوز أن يكون بخَّلف ذلك ، لكن قد تخفى 
وإما  ،إما أن َل يعرفوا اللفظ. حتى َل يعرفون ما جاء به الرسول آثار الرسالة في بعض األمكنة واألزمنة

 .(1)أن يعرفوا اللفظ وَل يعرفوا معناه ، فحينئذ يصيرون في جاهلية بسبِ عدم نور النبوة
 الكيفية،إَل إذا اعتبرت  المشكل،وعلى هذا فَّل يصح إدخال أسماء هللا تعالى وصفاته في المتشابه أو    

 .(2)إذ ليست من المتشابه أو المشكل باعتبار المعنى
فنحن . نزه هللا عنها فصار لفظ اَلستواء متشابهة يلزمه في حق المخلوقين معاني ي ":ابن تيميةيقول      

وية من ، لكن َل نعلم الكيفية التي اختص بها الرب التي يكون بها مستنعلم معناه، وأنه العلو واَلعتدال
نعهد في ، وأنا لم ش، وكل شيء محتاج إليه من كل وجه، بل مع حاجة العر غير افتقار منه إلى العرش

، فصار متشابهة جة ذلك المستوى عليه إلى المستوي ، وحات ما يستوي على غيره مع غناه عنهالموجودا
 .(3)من هذا الوجه

 :في عهد النبي صلى هللا عليه وسلموقوع اإلشكال للصحابة  -ب     
ت القرآن الكريم وهذا مما يستدل به أيضا على وجود المشكل في القرآن الكريم ، فقد كانت بعض آيا     

تشكل على بعض الصحابة رضوان هللا تعالى عليهم ، وكان النبي صلى هللا عليه وسلم يدفع عنهم هذا 
اْلشكال ، وسأكتفي بسرد خمسة أحاديث من هذا الباب ، لإليضاح والبيان فقط، وإَل فإن األحاديث في 

 :هذا الموضو  أكثر مما ذكرت ، فمن ذلك 
: لما نزلت : قال  -رضي هللا عنه–البخاري في صحيحه من حديث عدي بن حاتم ما أخرجه : أوَل     

عمدت إلى عقال أسود وإلى عقال [ 817: البقرة ] «َحتَّىَٰ َيَتَبيََّن َلُكُم ٱلَخيُط ٱأَلبَيُض ِمَن ٱلَخيِط ٱأَلسَودِ »
 ول هللا صلى هللاأبيض فجلعتهما تحت وسادتي فجعلت أنظر في الليل فَّل يستبين لي ، فغدوت على رس

 .(4) "نما ذلك سواد الليل وبياض النهارإ" :عليه وسلم فذكرت له ذلك فقال 
ٱلَِّذيَن َءاَمُنوْا » لما نزلت: هللا بن مسعود، قال ما أخرجه البخاري في صحيحه من حديث عبد: ثانيا     

َنُهم ِبُظلم   ؟ ، أينا َل يظلم نفسهيا رسول هللا: ، فقالوالمينشق ذلك على المس[ 12:ألنعام ا] «َوَلم َيلِبُسٓوْا ِإيمََٰ
ُبَنيَّ اَل ُتشِرك ِبٱَّللَِّ ِإنَّ » :ا ما قال لقمان َلبنه وهو يعظه، إنما هو الشرك ، ألم تسمعو ليس ذلك:" قال يََٰ

                                                             

 .87/307مجمو  الفتاوی (1)
 .للشيخ دمحم بن صالح العثيمين( 48ص )، و  أصول في التفسير ، (881ص)وما بعدها ، و مذكرة أصول الفقه للشنقيطي  310/ 87مجمو  الفتاوی ،: انظر (2)
 .87/371مجمو  الفتاوی (3)
 (.8181)، حديث رقم [ 817:البقرة ... ]واشربواوكلوا :)أخرجه البخاري في كتاب الصوم، باب قول هللا تعالى(4)
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رَك َلُظلٌم َعِظيم  .(1)[" 83:لقمان] «ٱلشِ 
 تعرفه كانت َل تسمع شيئا َل -عنها رضي هللا  -ما أخرجه البخاري في صحيحه أن عائشة : ثالثا    

 :فقلت :عائشةقالت . من حوسِ عذب» :عليه وسلم قال ، وأن النبي صلى هللاإَل راجعت فيه حتى تعرفه
وإنما ذلك العرض، " :فقال :قالت. [1:اَلنشقاق] «َفَسوَف ُيَحاَسُب ِحَسابا َيِسيرا»:أو ليس يقول هللا تعالى

 .(2)"الحساب يهلك ولكن من نوقش
ى سألت رسول هللا صل: قالت -رضي هللا عنها  -يث عائشة ما أخرجه الترمذي وغيره من حد: رابعا     

ُقُلوُبُهم َوِجَلةٌ » :هللا عليه وسلم عن هذه اْلية : قالت عائشة [ 10:المؤمنون ] «َوٱلَِّذيَن ُيؤُتوَن َمٓا َءاَتوْا وَّ
ين يصومون ويصلون ويتصدقون، ، ولكنهم الذت الصديقَل يا بن:"لذين يشربون الخمر ويسرقون؟ قالأهم ا

ِبُقونَ »:وهم يخافون أن َل تقبل منهم ِت َوُهم َلَها سََٰ ِرُعوَن ِفي ٱلَخيرََٰ ِئَك ُيسََٰ  .(3)[ 18:المؤمنون ] «ُأْولََٰٓ
يا نبي : هللا عنه  أن رجَّل قال رضيما أخرجه البخاري في صحيحه من حديث أنس بن مالك : خامسا  
ى أن يمشيه الذي أمشاه على الرجلين في الدنيا قادرا عل أليس:" ؟ قالى وجههيف يحشر الكافر علك :هللا

 .(4)بلی وعزة ربنا: ، قال قتادة على وجهه يوم القيامة
 :حكمة وجود المشكل في القرآن -3   
 :متعددة ومنهالوجود المشكل والمتشابه في القرآن الكريم حكم         
وكانوا يجتهدون في انت للعرب قبل اْلسَّلم أسواقهم األدبية التي تقام في المواسم ، أنه ك-ا         

، فيتحاورون ويتدارسون ويتنافسون، فيتناقل بعضهم ، فيأتي إليها فصحاء القبائل وأدباؤهااَلستعداد لها
اللغة األدبية،  ، مما ساعد على نشأة ما يسمى بوحدةبذلك كثير من ألفاظهم وأساليبهم ، فتتوحدألفاظ بعض

 .(5)والتي غلبت أمام جودتها وفصاحتها لغات القبائل المحلية
رب من ، حيث نزلت آياته على ما عرف العزل أرسی ورسخ تلك الوحدة اللغويةوالقرآن الكريم لما ن    

 .أوجه القول وأساليِ الخطاب
بل كان عاما للعرب، بل ولغيرهم  ،أخرى ومن هنا نفهم أن التحدي بالقرآن لم يكن خاصة بقبيلة دون       

  .كذلك
وبهذا يتبين كذلك أن نزول القرآن الكريم كان وفق أساليِ العرب، والتي كانت تحفل بالكثير من الوجوه    

 .الخ. .والمجازوالحقيقة  والتأخير،والتقديم  واْلطناب،فهناك اَلختصار  البيانية،البَّلغية واألنوا  
، فكان الكثير منهم قلوبهم، وتأثروا به تأثرا بالغا، واستقر في ي قلوبهم عظيماع القرآن ففكان وق      

                                                             

 (.3421)حديث رقم [ 82: لقمان]..(نا لقمان الحكمةولقد آتي:)أخرجه البخاري في كتاب أحاديث األنبياء،باب قول هللا تعالى (1)
 (.803)أخرجه البخاري في كتاب العلم ، باب من سمع شيئا فراجع حتى يعرفه ،حديث رقم (2)
 (.2437)، وصححه الشيخ األلباني في صحيح الترمذي ( 3874)، باب سورة المؤمنون ، حديث رقمه الترمذي في أبواب تفسير القرآنأخرج(3)
باب الحشر، حديث رقم  الرقاق،، وأخرجه في كتاب (4710)حديث رقم [ 34 :الفرقان ...(الذين يحشرون على وجوههم) رجه البخاري في كتاب التفسير، بابأخ(4)
(1423.) 
 .مازن المبارك ( 21-24ص ) ،"الموجز في تاريخ البَّلغة " :نظر للفائدة ا (5)
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، بل وذلك لروعة األلفاظ ودقة المعاني، وسَّلمة التراكيِ، اْلسَّلم مع اْليات فتؤثر فيه حتى يدخل فييس
َذا ٱلُقرَءاِن َوٱلَغوْا ِفيِه َلَعلَُّكم َوَقاَل ٱلَِّذيَن َكَفُروْا ال َتسَمُعوْا لِ » :األمر ببعضهم ما حكاه هللا تعالىقد وصل  هََٰ

 [.21:فصلت]« َتغِلُبونَ 
وقد كان من أساليبهم المستحسنة ما يحتاج إلى إعمال الفكر وكد  الذهن للوصول إلى مرمى قائله    

 .أيضافنزل القرآن بهذا األسلوب  وقصده،
 :على ضربين  وكان كَّلمهم» :« المباني لنظم المعاني » يقول صاحِ کتاب     

 .ظاهرهوَل يحتمل غير  سامعه،الواضح الموجز الذي َل يخفى على  :أحدهما      
الكنايات، واْلشارات والتلويحات، وهذا الضرب هو المستحلى عندهم، الغريِ على المجاز و : واْلخر    

، سور أو سورة منه ن المعارضة بمثل، فعجزهم عكَّلمهم، فلما قرعهم هللا سبحانه، البديع في من ألفاظهم
عارضوا دمحما صلى هللا : نزل على الضربين ليصح العجز منهم، وتتأكد الحجج ولزومها إياهم، فكأنه قالأ

، ولو أنزله كله واضحا في الواضح أو في المشكل، ولم يقدروا عليه: ين شتم عليه وسلم في أي الضرب
ما باله لم ينزل بالضرب : اَل ، وقالوا محكما بحيث َل يخفى على أحد سمعه منه لوجد المشركون مق

المستحسن عندنا والمستحلى في طباعنا؛ ألن ما وقع فيه اْلشارة والكناية والتشبيه والتعريض كان أفصح 
 .(1)"وأعرب

أنه لو كان القرآن كله ظاهرا مكشوفا يستوي في معرفته العالم والجاهل، لبطل التفاضل بين  -ب    
 .الخواطروماتت  المحنة،الناس، وسقطت 

، فكان في ذلك حث للعلماء  (2)، ومع الكفاية بقع العجز والبَّلدةنه مع الحاجة تقع الفكرة والحيلةفإ     
، والبحث عن دقائقه، فإن استدعاء الهمم لمعرفة ذلك من أعظم بغوا مضهعلى النظر الموجِ للعلم 

 .(3)القرب 
 .(4)ن غيره، وتميز العالم عظهور التفاضل بين الخلق -ج  

، فإن من يحاول ابتَّلء هللا لعباده، حتى يميز الخبيث من الطيِ، وصادق اْليمان من المنافق -د   
" التشكيك في القرآن، وإظهار تعارض آياته فَّل شك في نفاقه وإلحاده ، ولذلك سمى اْلمام أحمد كتابه 

وسمی دمحم المستنير المعروف بقطرب ، "الرد على الزنادقة والجهمية فيما شكت فيه من متشابه القرآن 

                                                             

أبي دمحم حامد بن أحمد بن جعفر بن بسطام المتوفي : ، من تأليف"قدمة كتاب المباني لنظم المعانيم: " لمقدمة األولىمن ا( 877ص )« مقدمتان في علوم القرآن  (1)
بعد قراءتي  -حيث كان مؤلف المقدمة غير معروف سابقا  -وإنما جزمت بان مؤلف هذه المقدمة هو من ذكرته . 8/201والمترجم في غاية النهاية ، ( ه424)بعد سنة 

مجلة الرسالة اْلسَّلمية ببغداد ، : ونشره في " كتاب المباني النظم المعاني " مؤلف التفسير المسمى "قال الماتع الجميل الذي كتبه الدكتور غائم قدوري الحمد بعنوان للم
ة غير قليلة من الزمن َل يعرف مؤلفها ، ه ، حيث أثبت أن المؤلف لهذه المقدمة ، والتي ظلت فتر 8404، سنة  244إلى  243من صفحة  814- 814في العددين 

 .أبو دمحم حامد بن أحمد بن جعفر بن بسطام، والمقال جدير بالمطالعة: إنما هو
 (.11ص )تأويل مشكل القرآن ، َلبن قتيبة : " انظر(2)
 (.111ص )اْلتقان في علوم القرآن ، للسيوطي :انظر( 3)
 .المصدر السابق(4)
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 ".الرد على الملحدين في متشابه القرآن"كتابه 
وروعة  معانيه،ألن البحث في المشكل يظهر بَّلغة القرآن وأحكامه واتساق  القرآن؛إظهار إعجاز  -ه   

 .(1)ألفاظه
مما  ْلشكال،االبحث في المشكل يوجِ بذل المزيد من الجهد والمشقة للوصول إلى ما يدفع  -و   

 .(2)يحصل معه المزيد من الثواب
البحث في المشكل يوجِ على الباحث تحصيل علوم شرعية كثيرة من الحديث والفقه واللغة والنحو  -ز   

 .(3)، فكان وجود المشكل سببا في تحصيل هذه العلوم، وذلك َلستعمالها في دفع المشكلوغيرها
جانِ ، فإنه عندما يرى غيره يعلم ما َل يعلمه هو ، فإن هذا تربية المسلم على التواضع ولين ال -ح  

ما مررت بآية من :" رضي هللا عنه، وفي هذا يقول عمرو بن مرة واَلعتراف بالعجزيدعوه إلى التعلم 
ُل َنضِرُبَها ِللنَّاِس َوَما َيعِقلُ »: ؛ ألني سمعت هللا يقول أحزنتني كتاب هللا َل أعرفها إَل َهٓا ِإالَّ َوِتلَك ٱأَلمثََٰ

ِلُمونَ   . (4) [43:العنكبوت ]« ٱلعََٰ
البحث في المشكل يدعو إلى إعمال العقل والفكر والنظر في األدلة ، مما يدفع عن العالم ظلمة  -ط  

 . (5)"التقليد
 :الكريمحكم البحث عن المشكل في القرآن  -4   

 .ُلٓوْا َأهَل ٱلذِ كِر ِإن ُكنُتم اَل َتعَلُموَن أِرَجاال نُّوِحٓي ِإَليِهم َفس َوَمٓا َأرَسلَنا ِمن َقبِلَك ِإالَّ : )يقول هللا تعالى     
َل ِإَليِهم َوَلَعلَُّهم َيَتَفكَُّرونَ ب ِت َوٱلزُُّبِر َوَأنَزلَنٓا ِإَليَك ٱلذِ كَر ِلُتَبيِ َن ِللنَّاِس َما ُنزِ   [44 - 43: النحل ] (ٱلَبيِ نََٰ

، ويحتمل أن يريد يد لتبين بسردك نص القرآن ما نزليحتمل أن ير ( َبيِ نَ ِلتُ )و قوله » :يقول ابن عطية  
نزل، فيدخل في هذا ما بينته السنة من أمر الشريعة، وهذا  لتبين بتفسيرك المجمل، وشرحك ما أشكل مما

 . (6)«قول مجاهد
ين النبي صلى هللا ، كما بل ، فَّل شك أنه يحتاج إلى البيانفإذا كان قارئ القرآن يعرض له المشك     

عليه وسلم ألصحابه ما أشكل عليهم في أحاديث معروفة، وفي هذا دليل على أنه متى عرض للمسلم 
 .إشكال فعليه المبادرة بسؤال أهل العلم لرفع هذا اْلشكال 

َل ِإَليِهم ِلُتَبيِ نَ ) القرآن،: نييع( َوَأنَزلَنٓا ِإَليَك ٱلذِ كرَ : ")ويقول ابن كثير في تفسير اْلية        ( ِللنَّاِس َما ُنزِ 
له، لعلمنا بأنك أفضل الخَّلئق  وإتباعك، وحرصك عليه، أنزل عليك لعلمك بمعنی ما: من ربهم ، أي
ينظرون ألنفسهم : أي(َوَلَعلَُّهم َيَتَفكَُّرونَ )، فتفصل لهم ما أجمل، وتبين لهم ما أشكل وسيد ولد آدم

                                                             

 ( .431ص )لزرقاني مناهل العرفان  ل: انظر (1)
 .7/841مفاتيح الغيِ ، للرازي : انظر (2)
 .7/841مفاتيح الغيِ ، للرازي : انظر (3)
 .في تفسير اْلية( 87327)رقم األثر  1/3014أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره(4)
 .7/841مفاتيح الغيِ ، للرازي : انظر (5)
 .80/811، ابن عطية، المحرر الوجيز(6)
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 .(1)"نفيهتدون، فيفوزون بالنجاة في الداري
، لمشكل والمتشابه على القصد السيء، فإن كان قصده نشر األغلوطاتوإنما يذم المرء عند بحثه في ا    
أما » :ابن تيمية، يقول أخرى ، فهذا له حال رض ما يوهم التناقض بين المسلمين، وسؤالهم عن المتشابهوع

أويله ، وهو حال أهل القصد الفاسد الذين الذم فإنما وقع على من يتبع المتشابه َلبتغاء الفتنة وابتغاء ت
المتشابه ْلفساد القلوب، وهي فتنتها به ويطلبون تأويله وليس  إَليريدون القدح في القرآن فَّل يطلبون 

رضي هللا ، وكذلك صبيغ بن عسل ضربه عمر واَلهتداء ، بل هذا ألجل الفتنة طلبهم لتأويله ألجل العلم
وهذا كمن يورد أسئلة وإشكاَلت على كَّلم . ( 2)" تشابه كان َلبتغاء الفتنة؛ ألن قصده بالسؤال عن المعنه

ماذا أريد بكذا، وغرضه التشكيك والطعن فيه ، ليس غرضه معرفة الحق ، وهؤَلء هم : الغير، ويقول 
 ...(3)"إذا رأيتم الذي يتبعون ما تشابه منه»: الذين عناهم النبي صلى هللا عليه وسلم بقوله 

، ، وهو عالم بالمحكم متبع لهليعرفه ويزيل ما عرض له من الشبهمن سأل عن معنى المتشابه  وأما    
مثل  -رضي هللا عنهم  -هللا ، وهكذا كان الصحابة يقولون ، فهذا لم يذمه مؤمن بالمتشابه، َل يقصد فتنة

ربه،  ا يزيد بن عبد، حدثن-وقد ذكره الطلمنكي -ب الجوزجانياألثر المعروف الذي رواه إبراهيم بن يعقو 
 أيقر » : كيم، ثني عمارة بن راشد الكناني، عن زياد عن معاذ بن جبل قال، ثنا عتبة بن أبي حثنا بقية

ناس، ، يلتمس أن يجد فيه أمرا يخرج به على الله فيه هوی ونية يفليه فلي الرأسفرجل : القرآن رجَّلن
لي الرأس ورجل يقرؤه ليس فيه هوی وَل نية يفليه ف ،أولئك يعمي هللا عليهم سبل الهدى، أولئك شرار أمتهم

ليتفقهن فيه فقهأ ما فقهه قوم قط، حتى لو أن ، فما تبين له منه عمل به، وما اشتبه عليه وكله إلى هللا
، أو يفهمه إياها من قبل ْلية التي أشكلت عليه، فليبعثن هللا له من يبين له اأحدهم مکث عشرين سنة

 .أشهدني ابن عيينة حديث عتبة هذا : قال بقية ".نفسه 
، وأما من قصده الفقه فقد أخبر أن هللا َلبد أن يفقهه ذم من اتبع المتشابه لقصد الفتنةفهذا معاذ ي       

والدليل على ذلك أن الصحابة كانوا إذا عرض ألحدهم شبهة : بفهمه المتشابه فقها ما فقهه قوم قط ، قالوا 
 .(4)«كفي آية أو حديث سأل عن ذل

غص : ب هللا يستدعي ابن عباس ويقول لههللا عنه إذا وقع مشكل في كتا رضيوكان عمر    
 .(5)غواص

، حيث يقول في حيان عن نفسه ، ما ذكره أبوبعض أهل العلم واهتمامهم بالمشكلبل قد وصل األمر ب    
َن ٱلُمؤِمِنيَن َلكََٰ  َكَمٓا َأخَرَجَك َربَُّك ِمن َبيِتَك ِبٱلَحق ِ )تفسيره عند قوله تعالى  [ 4:األنفال] (ِرُهونَ اَوِإنَّ َفِريقا مِ 

                                                             

 .4/474َلبن كثير  ،ن العظيمتفسير القرآ(1)
 (.842)الشريعة ، » ،واْلجري في ( 840)« المسند" هللا عنه مع صبيغ بن عسل أخرجها الدارمي في  رضيقصة عمر (2)
 (.2114)، ومسلم ( 4447)أخرجه البخاري (3)
 .314-87/313مجمو  الفتاوی ، َلبن تيمية(4)
» إلى ابن سعد ولم أجده في الطبقات الكبرى ، بعد البحث،وأخرجه اْلمام أحمد في ( 37871()کنز العمال) عزاه في و  314/ 2ذكره أبو حبان في  البحر المحيط ، (5)

 (.8140)فضائل الصحابة، 
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وقبل تسطير هذه األقوال هنا :"بعد أن ذكر خمسة عشر قوَل في اْلية ، ولم يستحسن منها شيئا ، قال 
وقعت على جملة منها ، فلم يلق لخاطري منها شيء ، فرأيت في النوم أني أمشي في رصيف ومعي رجل 

ما مر بي شيء مشکل مثل هذا ، ولعل : ، فقلت له  (َبيِتَك ِبٱلَحق ِ  َكَمٓا َأخَرَجَك َربَُّك ِمن):له أباحثه في قو 
ظهر لي : ثم محذوفا يصح به المعنى ، وما وقفت فيه ألحد من المفسرين على شيء طائل ، ثم قلت له 

ا التخريج ، ثم انتبهت الساعة تخريجه ، وأن ذلك المحذوف هو نصرك ، واستحسنت أنا وذلك الرجل هذ
 . (1)«من النوم وأنا أذكره

إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه ، » : ويقول اْلمام النووي عند شرحه لقوله صلى هللا عليه وسلم 
البد  ، ومن  وأهلوفي هذا الحديث التحذير من مخالطة أهل الزيغ ،  ": «فأولئك الذي سمى هللا فاحذروهم

فتنة ، فأما من سأل عما أشكل عليه منها لَّلسترشاد ،وتلطف في ذلك ، فَّل بأس عليه ، يتبع المشكَّلت لل
هللا عنه صبيغ  رضيجاب بل يزجر ويعزر ، كما عزر عمر بن الخطاب وجوابه واجِ ، وأما األول فَّل ي

 .(2)"بن عسل حين كان يتبع المتشابه 
 :أهمية دراسة علم المشكل القرآني -5

 :وتنبع هذه األهمية من. من آيات القرآن الكريم، وطرق دفع هذا اْلشكال مهمة للغايةمعرفة المشكل     
أن اْلشكال الطارئ على قارئ القرآن يحول بينه وبين التدبر لآليات، وقد أمر هللا بتدبر القرآن  -أ      

 .12: النساء (( َلَوَجُدوا ِفيِه اْخِتاَلًفا َكِثيًراَأَفاَل َيَتَدبَُّروَن القرآن َوَلْو َكاَن ِمْن ِعْنِد َغْيِر ّللاَِّ )): فقال تعالى
معاني كتاب هللا تعالى، وأنها حق َل اختَّلف  إلىزيادة اْليمان، إذ تطمئن النفس  إلىسبيل   -ب        

 .فيها وَل تضاد، وكفى بعلم شرفا يزداد صاحبه به إيمانا
حيث قام في " الرد  على الزنادقة والجهمية"كتابه  رد  على الزنادقة، كما فعل اْلمام أحمد في- ج     

" وكذلك فعل ابن قتيبة .لجمع والتأليف بين آيات اد عي عليها هؤَلء الزنادقة التعارضباصدر كتابه هذا 
وقد اعترض كتاب هللا بالطعن ملحدون ولغوا فيه وهجروا، واتبعوا : "في تأويل مشكل القرآن، حيث يقول 

الفتنة وابتاغ، تأويله، و بأفهام كليلة، وأبصار عليلة ونظر مدخول، فحرفوا الكَّلم عن  ما تشبه منه ابتغاء
التنبيه والرد على أهل " في كتابه  واقتفى أثرهم أبو الحسين الملطي .(3)"مواضعه، وعدلوه عن سبيله

ض بعضا في هلكت الزنادقة ، وشكوا في القرآن ، حتى زعموا أن بعضه ينق: "، فقال " األهواء والبد 
 :إلى أن قال « ، من جهلهم بالتفسير لآلي المحكمبه كذب وافتراء على هللا جل اسمهتفسير اْلي المتشا

 .(4)فمن طلِ علم ما أشكل عليه من ذلك عند أهل العلم به من ثقات العلماء وجد مطلبه
م، ففي دفع اْلشكاَلت كما أن في دراسة هذا العلم إظهار لجانِ من جوانِ اْلعجاز في القرآن الكري -د

                                                             

 .413/ 4البحر المحيط ، ألبي حيان (1)
 .القرآن، الحديث األول في الباب، کتاب العلم ،باب النهي عن إتبا  متشابه  434/ 81المنهاج ،: شرح صحيح مسلم ، للنووي، المسمى (2)
 ( .22ص )تأويل مشكل القرآن ، َلبن قتيبة ( 3)
 (. 70ص)التنبيه والرد على أهواء والبد  ، ألبي الحسين الملطي (4)
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 .إظهار لدقائق المعاني وحكم التشريع، وبيان لفصاحة القرآن وبَّلغته وإحكامه
 تعرف بهم وبمناهجهم ومؤلفاتهم فيسوف تظهر لونا من ألوان جهاد العلماء، حملة الكتاب، كما س- ه

 1.هذا المضمار
شتت من مباحثه في كتِ التفسير وعلوم فتعين لهذه األسباب اَلعتناء بهذا الباب ومحاولة جمع ما ت    

وذلك بغية الوصول إلى طريق واضح محدد المعالم يسلكه من يقع له  وغيرها،القرآن وأصول الفقه واللغة 
 .العزيزاستشكال ألي الكتاب 

 :أعالم اإلسالم الذين صنفوا في هذا الفن ومؤلفاتهم فيه -6    
وجود المحترزات في كل موضع يحتاج إليها فيه، وهذا مما  :ذكر أهل العلم أن من طريقة القرآن       

 .يدفع اْلشكال أصَّل عن اْليات
ولكن قد يهتدي لها البعض وقد َل يهتدي، ولذلك كان النبي صلى هللا عليه وسلم يدفع اْلشكال الذي      

 .يرد على الصحابة رضوان هللا تعالى عليهم
َأَفاَل َيَتَدبَُّروَن القرآن َوَلْو َكاَن ِمْن ِعْنِد َغْيِر ّللاَِّ )):ا قال تعالىونتيجة لألمر اْللهي بتدبر القرآن، كم  

 .12: النساء ((َلَوَجُدوا ِفيِه اْخِتاَلًفا َكِثيًرا
، فمن د يشكل على البعض آيات من القرآن، فقلمسلمين وسعيهم لتحقيق هذا األمرومحاولة كثير من ا   

للقرآن الكريم من  ، في محاولة لرفع ما قد يتوهمه القارئ في هذا الباب أهل العلم بالتصنيفهنا اعتنى 
 .نذكرهذه المؤلفات  ومن .أو اْلشكال وجود اَلختَّلف،

تكلم في نوعين من (.ـه11)حبر األمة وترجمان القرآن عبد هللا بن عباس رضي هللا عنهما  -8  
 :المشكل، هما

،  (2)«اْلتقان»والتي جمعها السيوطي في ( ه14)األزرق  ، وهذا ظاهر من سؤاَلت نافع بنالغريِ     
« شواهد القرآن»، وممن قام بجمعها وشرحها أبو تراب الظاهري في كتابه وطبعت مستقلة طبعات كثيرة

 .الجزء األول 
قال : رجه البخاري عن سعيد بن جبير قال، وهذا النو  يظهر فيما أخموهم اَلختَّلف والتعارض      

 .(3)ثم ساق األثر کامَّل ... في القرآن أشياء تختلف عليإني أجد : باسرجل َلبن ع
متشابه " ذكر في ترجمته أن له كتابة اسمه (ه840)مقاتل بن سليمان البلخي المفسر الحافظ  -2   

التنبيه والرد على أهل » تل في كتاب؛ ألنه ورد النقل عن مقاالمشكل: ، ولعله أراد بالمتشابه(4)" القرآن

                                                             

 .24-23ص  عبد هللا بن محم د المنصور، مشكل القرآن الكريم،  - 1
 .312/ 8اْلتقان في علوم القرآن ، (2)
 444/ 1فتح الباري ، َلبن حجر » ( فصلت)ب التفسير ، سورة حم السجدة صحيح البخاري ، كتا(3)
 .338/ 2طبقات المفسرين ، للداودي » : انظر (4)
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 . (1)وكان المنقول كله حول موهم اَلختَّلف والتناقض« هواء والبد األ
، وإنما جعلته في النديم كتابة اسمه جوابات القرآنذكر له ابن ( ه811)اْلمام سفيان بن عيينة  -3

 .(2)المشكل ألن ابن النديم ذكره في الكتِ المؤلفة في معاني القرآن ومشكله ومجازه
له تصنيف في الجمع بين ما ظاهره ( ه201)وف بقطرب أحد أئمة اللغة دمحم بن المستنير المعر  -4

 .(3)التعارض واَلختَّلف ، جمعه علي السور ، ووصفه الزركشي بأنه حسن
تكلم في أوله عن اْليات التي « الرد على الزنادقة والجهمية»اب له کت( ه248)اْلمام أحمد بن حنبل  -4

 .(4)ختَّلف والتناقض تعلقت بها الزنادقة ، وهي من موهم اَل
 .مطبو  مشهور « تأويل مشكل القرآن » له کتاب( ه 271)ْلمام ابن قتيبة ا -1
» :كتابا اسمه" تفسيره"، ذکر له القرطبي في(5) (ه214)، دمحم بن علي بن الحسن الحكيم الترمذي -7

 .  (6)«مشکل القرآن
ذكر له ابن ( ه300: وقيل -ه210: قيل)طالِ النحوي اللغوي  أبوالمفضل بن سلمة بن عاصم  -1

 .(7)« ضياء القلوب من معاني القرآن وغريبه ومشكله» النديم 
» : سمه له کتاب ا( ه302)المحدث الفقيه سعيد بن دمحم الغساني، أبو عثمان، ويقال له ابن الحداد  -1

 .(8) ، ومنه قطعة مخطوطة في جامع القيروان«توضيح المشكل في القرآن
عنه أبو منصور األزهري  قال( ه321)نحوي أبوبكر ابن األنباري، دمحم بن القاسم المقرئ ال-80

كان واحد عصره ، وأعلم من شاهدت بكتاب هللا ومعانيه وإعرابه ومعرفته اختَّلف أهل العلم »(:ه370)
 .(9)«في مشكله 

 .(10) وأنه لم يتمه ،«في معاني القرآنالمشكل »:أن له كتابة اسمه،«طبقات المفسرين»ذكر الداوودي في  
ذکر ابن النديم له كتابا في معاني القرآن ( ه334)أبو الحسن  الوزير،علي بن عيسى ابن الجراح  -88

 .(11)وتفسيره ومشكله 
، له کتاب (ه310في حدود )دي ، علي بن دمحم بن مهأبو الحسن الطبري األستاذ الفقيه -82

                                                             

 .(70ص)التنبيه والرد على أهل األهواء والبد ، للملطي الشافعي »: انظر (1)
 .37ص  ،الفهرست ، َلبن النديم» : انظر (2)
 . 871/ 2، للزرکشي  البرهان في علوم القرآن» : انظر (3)
 (.81-7ص)الرد على الزنادقة والحمية ، لَّلمام احمد » : انظر (4)
 (.828ص )« بديعة البيان عن موت األعيان »ابن ناصر الدين الدمشقي في : رجح وفاته في هذه السنة ( 5)
 .43/ 84الجامع ألحكام القرآن ، للقرطبي » : انظر (6)
 (.37ص)نديم َلبن ال« الفهرست » : انظر (7)
 .، ترجمة سعيد الغساني800/ 3« األعَّلم ، للزركلي» : انظر (8)
 . 8/21تهذيِ اللغة ، لألزهري ( 9)
 . 221/ 2،« طبقات المفسرين»: انظر (10)
 (.37ص)، َلبن النديم «الفهرست» : انظر (11)
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، له نسخة في طلعت بالقاهرة، مجمو  رهانلحجة والبتأويل اْليات المشكلة الموضحة وبيانها با»:اسمه
 . (1) (ب812 -أ 801من ) 418

تفسير مشكل : له کتاب ( ه 310)القاضي أبو الفرج ، المعافى بن زكريا النهرواني الجريري  - 83
 .(2)( ب888 -أ 42من [ ) 322 -( 221]) 21( يهودا)إعراب القرآن ، ومنه نسخة في مكتبة جاريت 

الموضح في » :له کتاب( القرن الرابع الهجري من علماء )العزيز الصيدَلني المرزباني ، عبدلفابوخ-84
 .(3)ورقة  244في ( 217)مكتبة آيا صوفيا في تركيا، ورقمهفي ،«اني القرآن وكشف مشکَّلت القرآنمع

له کتاب  ،المتكلم، األصولي( ه401)ألصبهاني ، أبوبكرابن فورك ، دمحم بن الحسن األنصاري ا -84
 .(4)« مشكل القرآن» اسمه 

ن عن المطاعن ، تنزيه القرآ» :له کتاب اسمه( ه484)ني المعتزلي الجبار الهمذا القاضي عبد -81
، وتكلم فيهما عن تور عدنان زرزوروكَّلهما مطبو  بتحقيق الدك« متشابه القرآن»:وكتاب آخر اسمه

 .المشكل القرآني ودفعه على طريقة المعتزلة 
 :ه المقرئ، الفقيه، األديِ، له كتابان في المشكل (437)مكي بن أبي طالِ القيسي  -87
 .الضامنحاتم  :الدكتورمطبو  بتحقيق ( مشكل إعراب القرآن* )   

 .المرعشلي هدى : مطبو  بتحقيق ( تفسير المشكل من غريِ القرآن العظيم * )    
: جمع فيه بين کتاب « القرطين»: اب اسمه له کت( ه444)دمحم بن أحمد بن مطرف الكناني  - 81

 . ، وكَّلهما َلبن قتيبة ، والكتاب مطبو  «تفسير غريِ القرآن» :، وكتاب«تاويل مشكل القرآن»
( ه414)الملك بن منصور الجيلي ، المعروف بشيذلة  ، عزيزي بن عبدالفقيه الشافعي أبوالمعالي -81

 .  (5)«نالبرهان في مشکَّلت القرآ» : له کتاب اسمه 
» :له کتاب (ه483)الوفاء ابن عقيل،علي بن عقيل بن دمحم البغدادي الحنبليأبو اْلمام الحافظ -20

 .(6) «من القرآنمشكلة في آيات  مسائل
کشف »له کتاب ( ه443)جامع العلوم أبي الحسن علي بن الحسين األصبهاني الباقولي  -28

 .المشكَّلت وإيضاح المعضَّلت ، وهو مطبو  
له كتاب في المشكل كان ( ه443)هللا  کر ابن العربی ، دمحم بن عبدأبوبالحافظ المفسر الفقيه  -22

، ولعله في مشکل «شرح المشكلين» أو « المشكلين »وكان يسميه  (7)«أحكام القرآن»يحيل عليه في 
                                                             

 . 44/ 4/ 8تاريخ التراث العربي ، : انظر (1)
 .14/ 8( مخطوطات التفسير وعلومه)، " الفهرس الشامل للتراث: "انظر (2)
 .4/220، للدكتور علي شواخ إسحاق " معجم مصنفات القرآن الكريم: " انظر (3)
 .8/237( اقليش)، لياقوت الحموي " معجم البلدان: " انظر (4)
 .2/371لكحالة " معجم المؤلفين"،و 8/248، لحاجي خليفة "کشف الظنون : "انظر (5)
 .8/841، " ذيل طبقات الحنابلة: " ي ذكره ابن رجِ ف( 6)
 . 217-8/211" أحكام القرآن» : مثَّل : انظر (7)
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 .الكتاب والسنة 
باهر »: له کتاب ( ه443بعد )العَّلمة بيان الحق النيسابوري ، محمود بن أبي الحسن الغزنوي  - 23

 .من مطبوعات جامعة أم القرى « البرهان في معاني مشكَّلت القرآن 
« فوائد في مشكل القرآن» :له کتاب( ه110)عبد العزيز بن عبد السَّلم عز الدين  العلماء،سلطان  -24

 .مطبو 
 : له کتاب( ه114)ماعيل بن إس عبد الرحمن، شهاب الدين الحافظ الفقيه أبوشامة المقدسي -24

 . (1)«مشكَّلت اْليات»
، وله «مختار الصحاح » وهو صاحِ الكتاب المشهور(ه111توفي بعد )دمحم بن أبي بكر الرازي  -21

تفسير الرازي ، » :، وقد يذكر باسم «وأجوبة من غرائِ آي التنزيل أسئلةفي أنموذج جليل » :في المشكل
 |.وهو مطبو 

مشكَّلت التفاسير، مخطوط في السيلمانية : له کتاب( ه780)مسعود  القطِ الشيرازي، محمود بن -27
 .(2) [841] 1يكي جامع  -بتركيا 

البستان في إعراب »: له کتاب ( ه787)ابن األخنف، أحمد بن أبي بكر بن أبي الهيثم الجيلي  -21
ة أخرى ، ونسخورقة 347، [11]،  801-804/ 8مخطوط في صنعاء، الجامع الكبير« مشکَّلت القرآن

، جزء من الكتاب من أواسط سورة الفتح إلى آخر ورقة811، 383-382/ 8، يوسف آغا في تركيا
 .(3)القرآن

 .« تفسير آيات أشكلت على كثير من العلماء» :له کتاب ( ه721)شيخ اْلسَّلم ابن تيمية  -21
بهات عن اْليات إزالة الش» :له کتاب( ه741) ، دمحم بن أحمد اْلسعرديابن اللبان الدمشقي -30

المائلين إلى القول بوحدة ، ن اللبان من المغالين في التأويل، وابوهو مطبو « األحاديث المتشابهاتو 
 . (4)، وصف الحافظ ابن حجر بعض كتبه فقال بأنها سم ناقعالوجود

تبس الرحمن بكشف ما يل فتح) :کتاب له( ه121)يحيی زکريا بن دمحم األنصاري أبو الشيخ الفقيه  -38
 .، وهو مطبو   (من القرآن

، له «اللباب في مشكَّلت الكتاب» :له کتاب( ه113)هللا دمحم بن علي األندلسي أبو عبد ، الشطيبي -32
 .(5)نسخ خطية كثيرة 

کشف » :له کتاب ( ه111)زين العابدين دمحم الغمري الشافعي األشعري الشهير بسبط المرصفي  -33

                                                             

 .المرشد الوجيز ، ألبي شامة ، تحقيق الدكتور وليد الطبطبائي» : انظر .في تعداد مؤلفات أبي شامة المقدسي « المرشد الوجيز » أورده محقق کتاب (1)
 .8/343(طوطات التفسير وعلومهمخ)الفهرس الشامل للتراث ، : ) انظر (2)
 ..2/100-8/310(مخطوطات التفسير وعلومه)الفهرس الشامل للتراث ، » : انظر (3)
 .3/338"الدرر الكامنة :" انظر (4)
 .ة أصول الدين بالرياض،ويحقق القسم األول والثالث منه في قسم القرآن وعلومه بكلي 104/ 8( مخطوطات التفسير وعلومه )« الفهرس الشامل للتراث » انظر (5)
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 . (1)« ت واْلثار وأخبار الرسولغوامض المنقول في مشكل اْليا
التي  نظم األسئلة» : له کتاب ( ه8032)الدين الطرابلسي الدمشقي الحنفي  علي بن دمحم بن ناصر -34

 . (2)« تتعلق ببعض المشكَّلت في القراءات العشر
شكال فتح الكبير المتعال بشرح ُمذِهبة اْل» :له ( ه8014كان حيا سنة )ن قاسم األزهري ، دمحم ب -34

 .(3)وهو شرح أرجوزة للمؤلف نفسه« عن بعض كَّلم ذي الجَّلل 
البيضاوي ، صاحِ الحاشية المشهورة على ( ه8011)، أحمد بن دمحم المصري الشهاب الخفاجي -31

  (4)«بيان ما أشكل على بعض الطَّلب من آيتين من أول سورة األنعام» :وله في المشكل كتاب 
سؤاَل تتعلق ( 88)أجوبة على ":له کتاب( ه8813)الحنفي المدني الشيخ دمحم حياة السندي  -37

رسالة في الرد على من ادعى التناقض » ، و«السَّلم بمشکَّلت تفسير القرآن الذي وضعه العز بن عبد
 .(5)«في کَّلم هللا 

» : ، له رسالة في المشكل " سبل السَّلم"صاحِ ( ه8812)اْلمام الصنعاني ، دمحم بن إسماعيل  -31
 .(6)فع إشكال اْليات القاضية بعضها بتقديم خلق السماواتر 

تيجان البيان في مشكَّلت » :ب له کتا( ه8203)الشيخ دمحم أمين بن خير هللا الخطيِ العمري  - 31
 .وهو مطبو  « القرآن 

هداية الصبيان لفهم بعض مشكل :له( ه8204)الشيخ علي بن عمر الميهي المقرئ الشافعي  - 40
 .ه اللفظيأنها منظومة في المتشاب -َلحقا -، ثم تبين لي(7)«القرآن

القول المفيد في »:له رسالة ( ه8270)الشيخ أحمد بن سليمان األحمدي القادري األكبري الخالدي  - 48
 (.4411)، وهو مخطوط في الظاهرية «حل بعض مشکَّلت من القرآن المجيد

 .مطبو  « آن الكريم مشکَّلت القر » :له ( ه8323)الشيخ دمحم عبده  - 42
 .، وهو مطبو  «مشکَّلت القرآن»:له کتاب( ه8343)الشيخ دمحم أنور شاه الكشميري  - 43
، وهو «دفع إيهام اَلضطراب عن آيات الكتاب» :له کتاب( ه8313)الشيخ دمحم األمين الشنقيطي- 44

 .مطبو  
، هو كتاب فيه انحراف شديدو « مشكل الرد على ال» :له کتاب( معاصر)حمد محسِ مرسي أسيد  - 44

ا نتبين وهكذ: "اْليات بالعلوم الطبيعية العصرية، ومن قبيح كَّلمه، مفتون بربط وصاحبه ذو لوثة عقلية
                                                             

 .2/241هدية العارفين ،» : ذكره في ( 1)
 .2/421، لكحالة( معجم المؤلفين: ) انظر ( 2)
 .2/117(مخطوطات التفسير وعلومه)، " الفهرس الشامل للتراث: " مذكور في ( 3)
 .2/702(مخطوطات التفسير وعلومه)الفهرس الشامل للتراث، »: انظر (4)
 .2/713(مخطوطات التفسير وعلومه)الشامل للتراث،  الفهرس»: انظر (5)
 .4/201معجم مصنفات القرآن الكريم،»: ذكره الدكتور على شواخ في (6)
 .2/242( علوم القرآن)فهرس مخطوطات دار الكتِ الظاهرية : انظر (7)
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 .ولوَل اسم الكتاب لما ذكرته  " .، بل هو أول المبشرين بالمنهج الطبيعيأن القرآن علماني النزعة
أكثر « تفسير اْليات الغامضة  –لمتشابه من القرآنا» :، له کتاب(معاصر)ي حسن الحلي دمحم عل - 41

 .فيه من النقل عن الطبرسي المفسر الشيعي 
نقل فيه عن ابن « تفسير مشکل القرآن » :کتابله ( معاصر) الفرحان هللا الشيخ راشد بن عبد - 47

 .المواطنجرير الطبري وابن كثير في كثير من 
، والناشر لهذا «تعارضةديث أو التوفيق بين النصوص الممشكَّلت القرآن ومشكَّلت األحا»:کتاب  -41

زكريا علي يوسف، ويبدو أنه هو الذي جمع نصوصه من عدد من الكتِ والعلماء المعاصرين :الكتاب هو
 .الشيخ دمحم عبده ، والشيخ رشيد رضا والشيخ دمحم الغزالی ، وغيرهم : مثل 
مقدمة من « فسيرة وإعرابات ت العشرية الفرشية لغة وتوجيه مشکل القراءا» :رسالة ماجستير بعنوان -41

 ،، جامعة أم القرى ن علي الحربي لقسم الكتاب والسنة، كلية الدعوة وأصول الدينالعزيز ب عبد:الباحث
 .ه 8487

ياسر  :الباحث، مقدمة من «موهم اَلختَّلف والتناقض في القرآن الكريم» :بعنوانرسالة ماجستير  -40 
 .ه8401 القرى،جامعة أم  الدين،كلية الدعوة وأصول  والسنة،ي لقسم الكتاب بن أحمد الشمال
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 .أسباب وقوع المشكل في القرآن
للنبي دمحم  ، وكان هذا القرآن معجزة خالدةالقرآن الكريم بلسان عربي مبين -عز وجل-أنزل هللا         

ُسوُل َبلِ غ َمٓا ُأنِزَل : )كما قال تعالىهللا تعالى أن يبلغه للناس جميعا، ، كلفه صلى هللا عليه وسلم  َأيَُّها ٱلرَّ يََٰٓ
بِ َك َوِإن لَّم َتفَعل َفَما َبلَّغَت ِرَساَلَتهُ  ُ َيعِصُمَك ِمَن ٱلنَّاسِ  ۥِۚإَليَك ِمن رَّ  [.17:المائدة ] (َوٱَّللَّ

  َلَوَجُدواْ َّللَِّ َكاَن ِمن ِعنِد َغيِر ٱ َلو َأَفاَل َيَتَدبَُّروَن ٱلُقرَءاَن وَ ):ده بتدبر القرآن في قوله تعالىوأمر عبا   
فا َكِثيرا  [24:دمحم ( ]َأَفاَل َيَتَدبَُّروَن اْلُقْرآَن َأْم َعَلى ُقُلوب  َأْقَفاُلَها ):لى، وقال تعا[12: النساء] (ِفيِه ٱخِتلََٰ

وسلم عن اْليات  هيسالون النبي صلى هللا علي –كما تقدم -وان هللا تعالى عليهم وكان الصحابة رض     
يم، ثم جاء عصر ، وذلك فيما يبدو نتيجة لتحقيق األمر اْللهي بالتدبر لكتابه الكر التي تشكل عليهم

، وكان ذلك محصلة طبيعية لكثرة َلت عما كان عليه في عهد الصحابة، وكثر طرح اْلشكاالتابعين
 .لداخلين في اْلسَّلم من غير العربا

َأيَُّها ٱلنَّاُس ):العربية َل ينافي عالمية الرسالة، كما قال تعالىآن الكريم بومن المعلوم أن نزول القر     ُقل يََٰٓ
، كتاب الكريم عاما لجميع المكلفينفلذلك كان األمر بتدبر ال[ 841:األعراف] (ِإنِ ي َرُسوُل ٱَّللَِّ ِإَليُكم َجِميًعا

 .فَّل ريِ أن تتفاوت أفهامهم نحو آيات القرآن الكريم 
ذلك كثر السؤال حول آيات الكتاب، رغبة في اَلستجابة لألمر اْللهي بتدبر القرآن، وتنوعت هذه فل     

وبعضها في  اْلعراب،وبعضها عن  المعاني،وبعضها كان عن  األلفاظ،األسئلة، فبعضها كان عن 
 .التعارضوبعضها فيما أوهم  القراءات،

، وكان هذا اَلهتمام سَّلم بهذا الموضو  اهتماما بالغاْل، اهتم علماء اومع كثرة التدوين وشيو  التأليف    
، واعتنى المفسرون قلوب المسلمين، فكثرت المؤلفات في هذا البابمستمدا من مكانة القرآن الكريم في 

 .كال يطرأ على قارئ الكتاب العزيز، ومحاولة اْلجابة عن كل إشب هللا تعالى بَطْرق هذا الميدانلكتا
، يتعلق بالقارئ لكتاب هللا تعالى ، وهذا السبِفي كل األسباب التي سأوردها اتركيسا مشهناك سببا رئ    

، وإَل فإن التدبر العلم يتفاوت الناس في هذا الباب، ما بين مقل ومستكثر، فبةأَل وهو مقدار العلم والمعرف
هللا کتابه بقوله قد وصف ، كيف َل يكون كذلك و کريم کفيل بدفع اْلشكال عن النفسالتام للقرآن ال

َذا َبَيان لِ لنَّاِس َوُهدى َوَموِعَظة لِ لُمتَِّقينَ ):تعالى َأيَُّها ٱلنَّاُس َقد :) ، وقال تعالى[831:آل عمران ](هََٰ يََٰٓ
ُدوِر َوُهدى َوَرحَمة لِ لُمؤِمِنينَ  َجٓاَءتُكم مَّوِعَظة بِ ُكم َوِشَفٓاء لِ َما ِفي ٱلصُّ  [.47:يونس](مِ ن رَّ

ٓا َأنَزلَنٓا  َفِإن ُكنَت ِفي َشك  ):القيم رحمه هللا حول قوله تعالى ني في هذا الباب ما أورده ابنويحضر     مِ مَّ
بِ َك َفاَل َتُكوَننَّ ِمَن ٱلُممَتِرينَ أِإَليَك َفس َب ِمن َقبِلَك َلَقد َجٓاَءَك ٱلَحقُّ ِمن رَّ : يونس ] (ِل ٱلَِّذيَن َيقَرُءوَن ٱلِكتََٰ

قد أشكلت هذه اْلية على كثير من الناس ، وأورد اليهود والنصارى على المسلمين و " :حيث يقول[ 14
كان في شك فُأِمر أن يسألنا، وليس فيها بحمد هللا إشكال ، وإنما ُأِتي أشباه األنعام من : فيها إيرادا وقالوا 

يدل على  في اْلية ماسوء قصدهم وقلة فهمهم، وإَل فاْلية من أعَّلم نبوته صلى هللا عليه وسلم  ، وليس 
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 .(1)" وقو  الشك وَل السؤال أصَّل ، فإن الشرط َل يدل على وقو  المشروط ، بل وَل على إمكانه
، ن غيرهم، قد يكون في القرآن آيات َل يعلم معناها كثير من العلماء فضَّل عنعم» :ابن تيمية ويقول     

، وذلك تارة يكون لغرابة اللفظ، وتارة َلشتباه هذابل قد يشكل على هذا ما يعرفه ، وليس ذلك في آية معينة
، وتارة لغير نفس اْلنسان تمنعه من معرفة الحق، وتارة لعدم التدبر التام، وتارة لشبهة في المعنى بغيره

 :وتتمثل هذه األسباب فيما يلي .(2)ذلك من األسباب
 :اعتقاد أمر مخالف للكتاب والسنة -1      

، ثم نظروا بعض اَلعتقادات وجعلوها هي األصل، حيث ابتدعوا قع عند أهل البد وهذا السبِ وا        
ا هذا من المشكل والمتشابه فجعلو : نهم أن يتأولوه على قولهم تأولوه، وإَل قالوا، فما أمكفي الكتاب والسنة

  (3)"، ولو كان مما جاء به الكتاب والسنةبدعهم أصَّل، وما خالفها مشكَّل
 .غير ما يجعل الفريق اْلخر مشکَّل ،ذا يجعل كل فريق المشكل من نصوصهوله» :ميةابن تييقول     

بخَّلف  متشابهة،نصوصها مشكلة  :يقول بالعقل،إنها َل تعلم  :يقولفمنكر الصفات الخبرية الذي 
 .بينةفإنها عنده محكمة  -عنده بعقله  -المعلومة بالعقل  الصفات

 .نصوص هذه مشكلة : ة وكذلك يقول من ينكر العلو والرؤي   
ومنکر معاني األسماء  الحسنى،ومنكر الصفات مطلقا يجعل ما يثبتها مشکَّل دون ما يثبت أسماءه      

 .مشكلةيجعل نصوصها 
 .أيضاومنکر معاد األبدان وما وصفت به الجنة والنار يجعل ذلك مشكَّل   
، دون آيات األمر والنهي ن مشکَّل خالق كل شيء وما شاء كاومنكر القدر يجعل ما يثبت أن هللا  

والوعد والوعيد، والخائض في القدر بالجبر يجعل نصوص الوعيد، بل ونصوص األمر والنهي مشكلة، فقد 
 .(4)يستشكل كل فريق ما َل يستشكله غيره

وجود هذه البد  وأهلها أوجد هذه الطريقة الخاطئة في التعامل مع نصوص الكتاب والسنة ، مما ف     
له أكبر األثر في استشكال بعض ما جاء به الكتاب والسنة من مسائل العقيدة عموما ، وآيات كان 

 .الصفات خصوصا 
 (ُثمَّ ٱسَتَوىَٰ َعَلى ٱلَعرِش ُيغِشي ٱلَّيَل ٱلنََّهارَ ):في تفسير قوله تعالى األمين الشنقيطي يقول دمحم    
[ 80:الفتح ](َيُد ٱَّللَِّ َفوَق َأيِديِهم):الصفات كقولهوأمثالها من آيات هذه اْلية الكريمة »:[44:األعراف ]

، فصار قوم إلى شکاَل ضل بسببه خلق َل يحصى كثرة، أشكلت على كثير من الناس إونحو ذلك
، وهللا جل وعَّل أوضح هذا غاية نه وتعالى علوا كبيرا عن ذلك كلهالتعطيل وقوم إلى التشبيه، سبحا

                                                             

 .8/11«أحكام أهل الذمة »(1)
 .87/400مجمو  الفتاوی، َلبن تيمية(2)
 .87/301اوی، َلبن تيميةمجمو  الفت:انظر( 3)
 .87-8/81درء تعارض العقل والنقل( 4)
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 .ثم شر  في بيان المذهِ الحق في آيات الصفات . (1)« وَل إشكال اْليضاح ، ولم يترك فيه أي لبس
، كما يات الصفات َل يجعلها موضع إشكال، وَل ينبغي وصفها بذلكوبذلك يتبين أن كون اْلية من آ   

صوصا فيما يتعلق ، خ، والبحث عما يدفع عنه اْلشكالعلى الباحث النظر فيما يشكل عليهأنه ينبغي 
، دأ عرض نصوص الكتاب والسنة عليها، ثم يبنسان على عقيدة ما، حيث قد ينشأ اْلبمسائل اَلعتقاد

عز وجل  -بينما كان الصواب أن يعرض عقيدته على نصوص الكتاب والسنة ، فما وافقهما فليحمد هللا 
من  عليه ، وما خالفهما فليرجع إليهما وفق فهم السلف الصالح، وليتاهم نفسه وفهمه قبل استشكال شيء -

  . آيات الكتاب ونصوص السنة

 :اختالف الموضوع في اآليات -2   
بينما الحق أن كل آية لها معناها  اْليات،أن يتوهم القارئ اتحاد الموضو  الذي تتحدث عنه  وهو        

 .بهاودَللتها الخاصة 
عة ما كتبه أهل العلم وهذا األمر يدعونا إلى التنبيه عند حدوث اْلشكال بين اْليات بضرورة مراج      

 .للصوابواستخَّلص أحسن األجوبة وأقربها  -خصوصا المحققين منهم  -في تفاسيرهم 
َفِإن ِخفُتم َأالَّ َتعِدُلوْا ):ما ذكره الزركشي في قوله تعالىوكمثال على هذا النو  من األسباب، أنقل    

ِحَدةً  َسٓاِء َوَلو َحَرصُتموَ ):مع قوله تعالى في أواخر السورة  [3 :النساء(]َفوََٰ (] َلن َتسَتِطيُعٓوْا َأن َتعِدُلوْا َبيَن ٱلنِ 
 .فيظن بعض من يقرأ السورة أن اْلية األولى ُتْفِهُم إمكان العدل ، والثانية تنفيه   [.821: النساء 

، ولعل ما أوقع في موضو  يخالف موضو  اْلية األخرى  أن اْلية األولى تتحدث عن:بينما الصواب   
" :النساء، وفي ذلك يقول الزرکشي ا اْلشكال ورود لفظ العدل فيهما ، وكذلك كون الحديث فيهما عن هذ

 .أن المراد بالعدل في األولى العدل بين األزواج في توفية حقوقهن ، وهذا ممکن الوقو  وعدمه : والجواب
، وقد كان ه دون بعضى بعض زوجاتوالمراد به في الثانية الميل القلبي ، فاْلنسان َل يملك ميل قلبه إل   

 .(3)"(2)"اللهم هذا قسمي فيما أملك فَّل تؤاخذني بما َل أملك:يه وسلم  يقسم بين نسائه ثم يقولصلى هللا عل
 :اختالف الموضع والمكان لآليات-3

عض ويقصد بهذا السبِ أن قارئ القرآن الكريم قد يرسخ لديه أحد األحكام أو المعاني عند قراءته لب     
فيستشكل  لديه،ثم يقرأ آيات أخرى فيظهر له حكم أو معنى يتوهم تعارضه مع ما سبق أن ترسخ  اْليات،

 .اْلية لذلك
ولكن موضعها ومكانها تختلف عن  ذاته،بينما الحق أن اْلية أو اْليات األولى تتحدث عن الموضو    

                                                             

 .2/304أضواء البيان ( 1)
، والترمذي في أبواب النكاح كذلك ، باب ما جاء في ( 2834)أبو داود في كتاب النكاح ، باب في القسم بين النساء ورقم الحديث : أخرجه من حديث عائشة (2)

حديث عائشة هكذا رواه غير واحد عن حماد بن سلمة عن أيوب عن أبي قَّلبة عن عبد هللا بن يزيد عن : ، وقال الترمذي (8840)ث التسوية بين الضرائر ، ورقم الحدي
بن صح من حديث حماد عائشة أن النبي كان يقسم ، ورواه حماد بن زيد وغير واحد عن أيوب عن أبي قَّلبة مرسَّل أن النبي صلى هللا عليه وسلم كان يقسم، وهذا أ

 (.2081)إرواء الغليل، »في  -رحمه هللا  -سلمة ، ورجح اْلرسال كذلك األلباني
 .  817/ 2البرهان في علوم القرآن ، (3)
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 .األخرى موضع ومكان اْلية أو اْليات 
ُ : )ة على هذا ما ورد عند بعض المفسرين في تفسير قوله تعالىومن األمثلة الواضح      َوَمن َيهِد ٱَّللَّ

َمِة َعَلىَٰ ُوُجوِهِهم ُعميا َوُبكما ۦَۖفُهَو ٱلُمهَتِد َوَمن ُيضِلل َفَلن َتِجَد َلُهم َأوِلَيٓاَء ِمن ُدوِنهِ   َوَنحُشُرُهم َيوَم ٱلِقيََٰ
ُهم َجَهنَُّم ُكلََّما َخبَ  ُهم َسِعيراَوُصم ا مَّأَوىَٰ  [.17:اْلسراء ] (ت ِزدنََٰ

وكيف وصف هللا هؤَلء بأنهم يحشرون : فإن قال قائل »: -رحمه هللا تعالى  -يقول ابن جرير الطبري    
َواِقُعوَها:) عميا وبكما وصما ، وقد قال  فأخبر أنهم [ 43:الكهف ] (َوَرَءا ٱلُمجِرُموَن ٱلنَّاَر َفَظنُّٓوْا َأنَُّهم مُّ

َكاِن َبِعيد َسِمُعوْا َلَها َتَغيُّظا َوَزِفيرا : )وقال  يرون ، ِنيَن *ِإَذا َرَأتُهم مِ ن مَّ َوِإَذٓا ُألُقوْا ِمنَها َمَكانا َضيِ قا مَُّقرَّ
جائز أن يكون ما وصفهم هللا : قيل. فأخبر أنهم يسمعون وينطقون [ 83- 82:الفرقان (]َدَعوْا ُهَناِلَك ُثُبورا

 أسما ثم يجعل لهم  القيامة،كم والصمم يكون صفتهم في حال حشرهم إلى موقف به من العمى والب
 . (1)"وأبصار ومنطق في أحوال أخر غير حال الحشر

وبذلك يتبين أنه يجدر بقارئ القرآن الكريم أن يتنبه ويتذكر أن من أسباب وقو  اْلشكال عدم العلم       
رها مخالفته ْلية أو آيات أخرى ، بينما الحق أن األولى لها بما تدل عليه اْلية أو اْليات التي يوهم ظاه

 .مکان يخالف موضع ومكان األخرى ، ويظهر له بذلك أنه َل إشكال وَل تعارض بين اْليات  موضع و
 :وقوع المخبر به على أحوال وأطوار مختلفة -4
، مما يوقع اْلشكال لدى ةوتكون ألفاظها مختلف واحد،شيء وهو أن ترد عدد من اْليات تتحدث عن      

أو أطوارا  ، وإنما الواقع أنها تحكي أحواَللصواب أنها كلها مجتمعة ومتجانسةبينما ا الكريم،قارئ القرآن 
 :ذلك مثاللهذا الشيء الذي تتحدث عنه، 

ِمن ُتَراب ُثمَّ  ۥَخَلَقهُ  ِإنَّ َمَثَل ِعيَسىَٰ ِعنَد ٱَّللَِّ َكَمَثِل َءاَدمَ ):حكاية عن خلق آدم عليه السَّلم يقول تعالى    
وفي آية أخرى وعند حديث الحق تبارك وتعالى عن آدم عليه [ 41:آل عمران ] (ُكن َفَيُكونُ  ۥَقاَل َلهُ 

ل مِ ن َحَمإ مَّسُنون : )السَّلم كذلك قال تعالى َن ِمن َصلصََٰ ، وفي آية [21: الحجر] (َوَلَقد َخَلقَنا ٱإِلنسََٰ
ِزِب َفٱسَتفتِ : أخرى قال تعالى  ُهم مِ ن ِطين الَّ [ 88:الصافات ] (ِهم َأُهم َأَشدُّ َخلًقا َأم مَّن َخَلقَنٓا ِإنَّا َخَلقنََٰ

ل :)وفي سورة الرحمن قال تعالى َن ِمن َصلصََٰ ارِ كا َخَلَق ٱإِلنسََٰ  [.84: الرحمن ] (لَفخَّ
أي طين : صلصال ر هذه اْلية أن آدم خلق منظاه":في حديثه عن آية سورة الحجريقول الشنقيطي    

 .يابس
ِزِب : )وقد جاء في آيات أخر ما يدل على خَّلف ذلك ، كقوله تعالى      [ 88:الصافات ] (مِ ن ِطين الَّ

 [.41:آل عمران ] (ِمن ُتَراب  ۥَكَمَثِل َءاَدَم َخَلَقهُ : )وكقوله 
ثم ُبلا [ 41:آل عمران ] ( ِمن ُتَراب) :أنه ذكر أطوار ذلك التراب، فذكر طوره األول بقوله : والجواب    

فصار طينا َلزبا ، ثم ُخمِ ر فصار حمأ مسنونا ، ثم يبس فصار صلصاَل كالفخار ، وهذا واضح ، والعلم 
                                                             

 .84/817جامع البيان (1)
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 .(1)"عند هللا تعالى 
َن ِمن ):كيف قال تعالى هنا: فإن قيل:" وهذا الجواب ذكره ابن أبي بكر الرازي، حيث يقول َخَلَق ٱإِلنسََٰ

ل  أي صوت إذا : ولكن له صلصلة ، وهو الطين اليابس الذي لم يطبخ [84: الرحمن ] (ارِ لَفخَّ كاَصلصََٰ
ل مِ ن َحَمإ مَّسُنون )، وقال تعالى في موضع آخر ُنقر مِ ن ِطين ):، وقال تعالى [21: الحجر] (ِمن َصلصََٰ

ِزِب   [  41:آل عمران ] (ِمن ُتَراب ) :، وقال [ 88:الصافات ] (الَّ
، ثم ، ثم من حمأ مسنون  تعالى خلقه من تراب جعله طينا؛ ألن هللامتفقة في المعنىاْليات كلها ف   

 . (2)"صلصاَل 
جمع اْليات والنظر فيها  أهميةولعله يتضح في ختام دراسة هذا السبِ من أسباب وقو  اْلشكال     

 .عنهادفع اْلشكال  وبالتالي بينها،للوصول إلى وجه الجمع  وتأملها،
 :الفعل اختالف جهة-5

تذكر نفس الفعل  -أو حتى نفس اْلية  -وهو أن تأتي آيات تبين الفعل وفاعله، ثم تأتي آيات أخرى      
وتبرز  اْلشكال،فمن هنا يظهر  الفعل،مع أنه نفس  الفعل،وهذا يعني اختَّلف جهة  له،وتثبت فاعَّل آخر 

ُكم مَّ ):ومنه ما ورد في قوله تعالى .دفعهأهمية  َل ِبُكم ُثمَّ ِإَلىَٰ َربِ ُكم ُترَجُعونَ ُقل َيَتَوفَّىَٰ  (َلُك ٱلَموِت ٱلَِّذي ُوكِ 
َل ِبُكم ُثمَّ ِإَلىَٰ َربِ ُكم ُترَجُعونَ  :)، وقوله تعالى[88:السجدة] َلُك ٱلَموِت ٱلَِّذي ُوكِ  ُكم مَّ ، [42:الزمر( ]ُقل َيَتَوفَّىَٰ

ُل َعَليُكم َحَفَظًة َحتَّىَٰٓ ِإَذا َجٓاَء َأَحَدُكُم ٱلَموُت َتَوفَّتُه ُرُسُلَنا َوُهم َوُيرِس  ۦَۖوُهَو ٱلَقاِهُر َفوَق ِعَباِدهِ ):وقوله تعالى
ُطونَ   [.18: األنعام ( ]اَل ُيَفرِ 

وفي  الموت،ففي األولى نسِ إلى ملك  التوفي،من حيث نسبة  عليه،فالقارئ لهذه اْليات قد تشكل     
 .المَّلئكةإلى رسل هللا والمراد وفي الثالثة  ،-عز وجل  -الثانية إلى هللا 

 (3)ألن ملك الموت َل: والجواب عن هذا ظاهر، وهو أن إسناد التوفي إلى نفسه» :الشنقيطي يقول    
با مَُّؤجَّال):ح أحد إَل بإذنه ومشيئته تعالىيقدر أن يقبض رو   ( َوَما َكاَن ِلَنفس  َأن َتُموَت ِإالَّ ِبِإذِن ٱَّللَِّ ِكتََٰ

ألن ملك : ، وأسنده للمَّلئكة ألنه هو المأمور بقبض األرواح: وأسنده الملك الموت[ 844:عمران  آل]
، وينزعون الروح إلى الحلقوم ، فيأخذها ملك َّلئكة تحت رئاسته ، يفعلون بأمرهالموت له أعوان من الم

 .(4)"، والعلم عند هللا تعالىالموت
 :تعدد القراءات في اآلية -6

 .(5)علم بكيفية أداء كلمات القرآن واختَّلفها ، معزوة لناقله: اتعرف القراءات بأنه   

                                                             

 (. 878ص )دفع إيهام اَلضطراب ، (1)
 .وهذا الكتاب يعرف أيضا بتفسير الرازي ( 410ص)أنموذج جليل، (2)
 .، فهي زيادة َلزمة على األصلجزما فلذلك أثبته" َل:"الموت يقدر، فسقط حرفألن ملك : كانت العبارة(3)
 (.231:ص)دفع إيهام اَلضطراب (4)
 (.41ص)منجد المقرئين، َلبن الجزري (5)



28 
 

  :أحوالواختَّلف القراءات َل يخلو من ثَّلث         
 .واحدوالمعنى  اللفظ،اختَّلف  :أحدها

 .فيهلعدم تضاد اجتماعهما  واحد،مع جواز أن يجتمعا في شيء  جميعا،اختَّلف اللفظ والمعنى  :والثاني
، َلستحالة اجتماعهما تنا  جواز أن يجتمعا في شيء واحد، مع امللفظ والمعنىاختَّلف ا: والثالث 

 .(1)فيه
 .وهو مثار اْلشكال عند بعض المفسرين الدراسة،يهمنا في هذه  وهذا النو  الثالث هو ما   

 [82:الصافات ] (َبل َعِجبَت َوَيسَخُرونَ : )ومن أوضح األمثلة على ذلك، ما ورد في قوله تعالى     
 . (2)"وقرأ الباقون بفتحها( بل عجبُت ويسخرون )وخلف بضم التاء  والكسائي حيث قرأ حمزة ،

، ثم " ومن ضم التاء، فهي قراءة مشكلة: "، حيث يقول قراءة الضم على اْلمام المهدوي  وقد أشكلت    
 .(3) -عز وجل  -بين رحمه هللا وجه اْلشكال باعتبار أنها تثبت العجِ هللا 

إن هللا َل يعجِ من شيء ، :"نكاره لهذه القراءة ، حيث يقولإ المقرئ يروى عن شريح الحضرمي و       
 .(4)وإنما يعجِ من َل يعلم

إنهما قراءتان مشهورتان في قراء :يقالوالصواب من القول في ذلك أن " :يقول ابن جرير الطبري     
 .القارئ فمصيِ قرأ   فبآيتهمااألمصار، 

 .وكيف يكون مصيبا القارئ بهما مع اختَّلف معنييهما ؟ :فإن قال قائل    
، قد عجِ دمحم مما أعطاه هللا من الفضل، ييه صحيحإنهما وإن اختلف معنياهما فكل واحد من معن: قيل

، وسخر المشركون بما ن عظيم ما قاله المشركون في هللا، وقد عجِ ربنا ممنه أهل الشرك باهللوسخر 
 .(5)" قالوه
بعض المفسرين، مما أدى إلى يتبين أن اختَّلف وتعدد القراءات كان مثارا لإلشكال عند  ومن هذا   

 .(6)اْلطالة في البيان والتوضيح، وعرض أقوال أهل العلم رغبة في دفع اْلشكال 
 :توهم تعارض اآلية أو اآليات مع األحاديث النبوية -7

ة أن هذه اْلية أو اْليات التي يقرؤها تتعارض مع وذلك أن قارئ القرآن الكريم قد يتوهم حين القراء     
 .يعرفهاحديث أو أحاديث 

فيلزم النظر وإعمال الفكر  للتشريع،وباعتبار أن القرآن الكريم والسنة النبوية هما المصدر األساس    
                                                             

 .(47ص)ألبي عمرو الداني  ،األحرف السبعة» : انظر(1)
 . 2/341القراءات العشر ، َلبن الجزري ، و النشر في ( 384ص)، َلبن مهران المبسوط في القراءات العشر: انظر(2)
 . 2/411شرح الهداية(3)
 . 84/11، للقرطبي الجامع ألحكام القرآن: انظر(4)
 . 23/43جامع البيان(5)
شکل القراءات العشرية توجيه م» بعنوان  -الماجستير  -عبد العزيز الحربي ،قدم بحث لنيل درجة العالمية : ويدل على هذا أيضا أن أحد الباحثين ، وهو الطالِ (6)

  .ه، وهي محاولة الدفع وتوجيه اْلشكال في القراءات8487الفرشية لغة وتفسيرا وإعرابا ، لقسم الكتاب والسنة من كلية الدعوة وأصول الدين في جامعة أم القرى لعام 
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 .للوصول إلى التوجيه الصحيح والمعنى السليم لهذا التعارض المتوهم
ٌم َعَليُكُم ٱدُخُلوْا ):قوله تعالى  ذا الباب ما ورد فيومن ه     ِبيَن َيُقوُلوَن َسلََٰ ِئَكُة َطيِ  ُهُم ٱلَملََٰٓ ٱلَِّذيَن َتَتَوفَّىَٰ

لن يدخل أحدكم الجنة ":عن النبي صلى هللا عليه وسلم مع ما  ورد[ 32:النحل ]( ٱلَجنََّة ِبَما ُكنُتم َتعَمُلونَ 
مام ، ومنهم اْللعلم يبحثون في وجه الجمع بينهماأهل ا فظاهر الحديث يخالف اْلية، مما جعل  (1)"بعمله

، لجنة إنما تدخل برحمة هللا تعالىأن ا:لتنبيه عليه وهوهاهنا أمر يجِ ا": ابن قيم الجوزية حيث يقول 
 .وليس عمل العبد مستقَّل بدخولها، وإن كان سببا 

ونفي رسول هللا [ 32 :النحل(]َتعَمُلونَ نُتم ِبَما كُ ) :قولهولهذا أثبت هللا تعالى دخولها باألعمال في       
، وَل تنافي بين األمرين "لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله":قولهصلى هللا عليه وسلم دخولها باألعمال في 

 :لوجهين
، نة برحمته، ودخول الجالنجاة من النار بعفو هللا: كانوا يقولون : ما ذكره سفيان وغيره، قال: دهماأح
إن : " هللا عنه، هللا تعالى  رضي، ويدل على هذا حديث أبي هريرة زل والدرجات باألعمالقتسام المناوا

 .(2)رواه الترمذي" أهل الجنة إذا دخلوها ، نزلوا فيها بفضل أعمالهم 
أن الباء التي نفت الدخول هي باء المعاوضة التي يكون فيها أحد العوضين مقابَّل لآلخر ، : والثاني

ت الدخول هي باء السببية التي هي تقتضي سببية ما دخلت عليه لغيره ، وإن لم يكن والباء التي أثبت
 .مستقَّل بحصوله 

سددوا وقاربوا وأبشروا ، واعلموا أن أحدا :" وقد جمع النبي صلى هللا عليه وسلم  بين األمرين في قوله   
 . (4)"(3)"، إَل أن يتغمدني هللا برحمتهناوَل أ: " وَل أنت يا رسول هللا ؟ قال: وا ، قال"منكم لن ينجو بعمله 

ليس بمجرد العمل ينال اْلنسان السعادة، بل هي سبِ، ":يمية نحوا من هذا الجمع ، فقالوقد ذكر ابن ت
وَل أنت يا رسول هللا ، : ، قالوا " إنه َل يدخل أحدكم الجنة بعمله: " ا قال النبي صلى هللا عليه وسلم ولهذ
النحل ( ]ٱدُخُلوْا ٱلَجنََّة ِبَما ُكنُتم َتعَمُلونَ :)، وقد قال"ي هللا برحمة منه وفضلأن يتغمدن ، إَلوَل أنا:" قال 

، كما لى هللا عليه وسلم  باء المقابلة، والذي نفاه النبي صبسبِ أعمالكم: ، فهذه باء السبِ، أي[32:
، بل َلبد من عفو هللا وفضله وثمنا كافيا في دخول الجنة اليس العمل عوض: اشتريت هذا بهذا، أي:يقال

 (5)"ورحمته

                                                             

ومسلم ، کتاب صفات المنافقين ، باب لن يدخل أحد الجنة بعمله ، ، ( 1413)أخرجه البخاري ، كتاب الرقاق ، باب القصد والمداومة على العمل ، حديث رقم (1)
 .من حديث أبي هريرة رضي هللا عنه ، وسيأتي يلفظ مقارب بعد قليل من حديث عائشة رضي هللا عنها ( 2181)حديث رقم 

 ..هذا حديث غريِ َل نعرفه إَل من هذا الوجه : ي ، وقال الترمذ(2441)أخرجه الترمذي ، أبواب صفة الجنة ، باب ما جاء في سوق الجنة ، حديث رقم(2)
، ومسلم ، کتاب صفات المنافقين ، باب لن يدخل أحد الجنة يعمله، بل ( 1417)أخرجه البخاري ، كتاب الرقاق ، باب القصد والمداومة على العمل ، حديث رقم (3)

 من حديث عائشة رضي هللا عنها ( 2181)برحمة هللا تعالى حديث رقم 
،لمعرفة أوجه الجمع األخرى بين اْلية 88/214، وراجع ما ذكره ابن حجر العسقَّلني في افتح الباري (841-844ص )حادي األرواح إلى بَّلد األفراح ، َلبن القيم (4)

 .والحديث
 .78-1/70مجمو  الفتاوی (5)
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 -وبين أن رحمة هللا  بمفرده،ولذلك نفي الرسول صلى هللا عليه وسلم کونه ُيدخل الجنة  سبِ،فالعمل    
 .وفضلهنسأل هللا تعالى رحمته  الجنة،هي التي تدخل العبد  -عز وجل 

، ذا توهم تعارضها مع بعض األحاديثإيتبين أن بعض أهل العلم قد يستشكل اْلية أو اْليات  ومن    
، ألنه كان مثارا للطعن في العناية به واَلهتمام بموضوعاته والحق أن هذا المبحث مانع وجميل ويستحق

 .، على أن يتوفر فيمن يتصدى له مقومات العلم بالشريعة ومقاصدهاشريعة من المستغربين والمستشرقينال
 :توهم استحالة المعنى  -8   

، ويكون رآن الكريم أن معنى اْلية مستحيل، فيستشكل اْلية لذلكأن يتوهم القارئ للق بهيقصد و      
دا، أو أنه مراد وهو غير مستحيل، ومن أمثلة هذا مخطئا في توهمه ويكون قد فهم من اْلية شيئا ليس مرا

ُقل ِإن َكاَن ):لىية سورة الزخرف، وهي قوله تعا، ما أورده الشنقيطي رحمه هللا تعالى على آالمبحث
ُل ِللرَّ  ِن َوَلد َفَأَنا َأوَّ ِبِدينَ حمََٰ  :في هذه اْلية( إن)علماء في معنى اختلف ال:" حيث يقول[ 18:الزخرف(]ٱلعََٰ
والذي قالوا  الطبري،ومن اختاره ابن جرير  واحد،واختاره غير  شرطية،فقالت جماعة من أهل العلم إنها    

ِبِدينَ : )اد بقوله إنها شرطية ، اختلفوا في المر  ُل ٱعََٰ  (:َفَأَنا َأوا
 .فأنا أول العابدين لذلك الولد: فقال بعضهم 

 .ولدافأنا أول العابدين هلل على فرض أن له  :بعضهموقال  
 .فأنا أول العابدين هللا جازمين بأنه َل يمكن أن يكون له ولد :بعضهموقال 

ية ، والمعنى ما كان هلل ولد، وعلى القول بأنها نافية في اْلية ناف( إن)إن لفظة : وقالت جماعة آخرون 
ِبِدينَ  َفَأَنا: )ففي معنى قوله  ُل ٱلعََٰ  :ثَّلثة أوجه ( َأوا

أن المعنى ما كان هلل ولد فأنا أول العابدين هلل المنزهين له عن الولد، وعن كل ما : وهو أقربها: األول     
 .َل يليق بكماله وجَّلله

ِبِدينَ فَ : )ى قولهأن معن:والثاني     ُل ٱلعََٰ اْلنفين المستنكفين من ذلك يعني القول الباطل المفترى :أي( َأَنا َأوا
 .على ربنا الذي هو ادعاء الولد له 

ِبِدينَ : )أن المعنى :الوجه الثالث     ُل ٱلعََٰ الجاحدين النافين أن يكون هلل ولد سبحانه وتعالى : أي ( َفَأَنا َأوا
 .اعن ذلك علوا كبير 

أنه يتعين المصير : الذي يظهر لي في معنى هذه اْلية الكريمة  ":قال مقيده عفا هللا عنه وغفر له     
نافية، وأن القول بكونها شرطية َل يمكن أن يصح له معنى بحسِ وضع اللغة ( إن)إلى القول بأن 

 .العربية التي نزل بها القرآن، ، وإن قال به جماعة من أجَّلء العلماء 
 :أموروقلنا إن المصير إلى ذلك متعين في نظرنا ألربعة  الشرطية،هي النافية َل ( إن)ما اخترنا أنا وإن

( إن كان )أن هذا القول جار على األسلوب العربي ، جريانا واضحا َل إشكال فيه ، فكون : األول       
ِحَدةإِ : )كثير في القرآن ، وفي كَّلم العرب ، كقوله تعالى ( ما كان )بمعنى  (  ن َكاَنت ِإالَّ َصيَحة وََٰ
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 ...ما كانت إَل صيحة واحدة : أي [43:يس]
ذي جاءت به اْليات الكثيرة بالعبارات التي َل إيهام فيها هو ال الولد،أن تنزيه هللا عن  :الثانياألمر       

وخير ما يفسر به  فالنفي الصريح الذي َل نزا  فيه يبين أن المراد في محل النزا  النفي الصريح ، ...
 ...القرآن القرآن 

شرطية ، َل يمكن أن يصح له معنى في اللغة العربية ، إَل ( إن)هو أن القول بأن : األمر الثالث       
محذورة  معنی محذور ، َل يجوز القول به بحال ، وكتاب هللا جل وعَّل يجِ تنزيهه عن حمله على معان

 ...َل يجوز القول بها 
هو دَللة استقراء القرآن العظيم أن هللا تعالى إذا أراد أن يفرض المستحيل ليبين الحق : بع األمر الرا  

، ولم يعلق عليه البتة إَل محاَل مثله، (لو)بفرضه علقه أوَل باألداة التي تدل على عدم وجوده وهي لفظة 
ُ َلَفَسَدَتا)كقوله صَطَفىَٰ ):، وقوله تعالى[22:ءاألنبيا](َلو َكاَن ِفيِهَمٓا َءاِلَهٌة ِإالَّ ٱَّللَّ ُ َأن َيتَِّخَذ َوَلدا َّلَّ لَّو َأَراَد ٱَّللَّ

ُه ِمن لَُّدنَّآ ):، وقوله تعالى[4:الزمر](ِممَّا َيخُلُق َما َيَشٓاءُ  تََّخذنََٰ [ 87:األنبياء ]( َلو َأَردَنٓا َأن نَّتَِّخَذ َلهوا َّلَّ
 .اْلية 

مع كون الجزاء غير مستحيل فليس معهودا في ( إن)كلفظة وأما تعليق ذلك بأداة َل تقتضي عدم وجوده 
 .(1)"في اْلية الكريمة نافية ( إن)وجميع ما ذكرنا يتضح أن   .....القرآن 

ا أوضحه الشنقيطي فيما ، والصواب أن معناها هو مسرين توهم معنى لآلية ثم استشكلهفبعض المف      
 .مستحيل ، ويزول اْلشكال عنها  ، وبذلك يتبين أنه َل يوجد في اْلية معنىسبق

 :خفاء المعنى -9  
، وهذا السبِ وإن كان له عَّلقة باألسباب اْلية أحد أبرز أسباب استشكالها يعدُّ خفاء المعنى في         

 .األخرى ، إَل أنه يصح إفراده واعتباره سببا مستقَّل بذاته 
َيا :) أورده الشوكاني في تفسيره عند قوله تعالىولعل من أبرز األمثلة الموضحة لهذا السبِ ، ما       

ْنُكْم َأْو آَخَراِن ِمْن َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا َشَهاَدُة َبْيِنُكْم ِإَذا َحَضَر َأَحَدُكُم اْلَمْوُت ِحيَن اْلَوِصيَِّة اْثَناِن َذَوا َعْدل  مِ 
اَلِة َفُيْقِسَماِن ِباَّللَِّ ِإِن َغْيِرُكْم ِإْن َأْنُتْم َضَرْبُتْم ِفي اأْلَْرِض َفَأَصابَ  ْتُكْم ُمِصيَبُة اْلَمْوِت َتْحِبُسوَنُهَما ِمْن َبْعِد الصَّ

َفِإْن ُعِثَر َعَلى ( 106)يَن اْرَتْبُتْم اَل َنْشَتِري ِبِه َثَمًنا َوَلْو َكاَن َذا ُقْرَبى َواَل َنْكُتُم َشَهاَدَة ّللاَِّ ِإنَّا ِإًذا َلِمَن اآْلِثمِ 
ا ِإْثًما َفآَخَراِن َيُقوَماِن َمَقاَمُهَما ِمَن الَِّذيَن اْسَتَحقَّ َعَلْيِهُم اأْلَْوَلَياِن َفُيْقِسَمانِ َأنَّ   ِباَّللَِّ َلَشَهاَدُتَنا ُهَما اْسَتَحقَّ

َهاَدِة َعَلى َوْجِهَها َذِلَك َأْدَنى أَ ( 107)َأَحقُّ ِمْن َشَهاَدِتِهَما َوَما اْعَتَدْيَنا ِإنَّا ِإًذا َلِمَن الظَّاِلِميَن  ْن َيْأُتوا ِبالشَّ
ُ اَل َيْهِدي اْلَقْوَم الْ  َ َواْسَمُعوا َوّللاَّ المائدة ]((108)َفاِسِقيَن َأْو َيَخاُفوا َأْن ُتَردَّ َأْيَماٌن َبْعَد َأْيَماِنِهْم َواتَُّقوا ّللاَّ

:801-801.] 

                                                             

 .، باختصار  304-217/  7أضواء البيان ، للشنقيطي، (1)
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أهل المعاني من أشكل ما في القرآن إعرابا و هذه اْليات عند : "(1)قال مكي:" حيث يقول الشوكاني   
في تفسيرها ، وذلك بي ن من كتابه رحمه  (3)هذا كَّلم من لم يقع له النتاج:"(2)معنى وحكما، قال ابن عطية

  .من كتاب مكي: ، يعنيهللا
 .قبله أيضا ( 4)جعفر النحاس ما ذكره مكي ذكره أبو: قال القرطبي

 .("6)واتفقوا على أنها أصعِ ما في القرآن إعرابا ونظما وحكما:" (5)افوقال السعد في حاشيته على الكش
 .في بيانها ، وحكاية اَلختَّلف فيها  -رحمه هللا  -ثم شر  

 .اْليةأن خفاء المعنى في اْلية على المفسر يوقعه في استشكال نلحظ المثال  فمن هذا    
  :غرابة اللفظ -10
 .(7)"من الكَّلم الغامض  :الغريِ: "يقول الخليل   

فَّلن يعرب كَّلمه ويغرب : إذا جاء بغرائِ الكَّلم ونوادره ، وتقول : تكلم فأغرب " :ويقول الزمخشري     
فيه ، وفي كَّلمه غرابة ، وغرب كَّلمه ، وقد َغُربت هذه الكلمة أي َغُمضت فهي غريبة ، ومنه مصناف 

 .(8)"األدب غرباء ليس هذا بغريِ ، ولكنكم في : الغريِ ، وقول األعرابي 
والغريِ من : " يقول ، فالخطابيوَل يختلف المعنى اَلصطَّلحي للغريِ عن المعنى اللغوي كثيرا   

 :وجهينالكَّلم يقال به على 
 .أن يراد به أنه بعيد المعنى غامضه َل يتناوله الفهم إَل عن بعد ومعاناة فكر : أحدهما 
فإذا وقعت إلينا الكلمة من  العرب،ه الدار من شواذ قبائل أن يراد به کَّلم من بعدت ب :اْلخروالوجه 

 . (9)"لغاتهم استغربناها 
، وتمتاز اللغة العربية بوجود لهجات ولغات لقبائلها ، وكانت قريش والناس يتفاوتون في الفصاحة     

، فلم يعانوا أفصح العرب ، وبلغتها نزل القرآن بعد أن صهرت فيها معظم لغات العرب قبيل نزول القرآن 
لم يحتج السلف ، : "في فهم معظم كلماته ومعانيه كبير مشقة، وفي ذلك يقول أبو عبيدة معمر بن المثنى 

وَل الذين أدركوا وحيه إلى النبي صلى هللا عليه وسلم  أن يسألوا عن معانيه ، ألنهم عرب األلسن ، 

                                                             

 (.243ص )مشکل إعراب القرآن، : انظر. د أفردت لها گتابا بي ناها فيه ، وق: وتمام عبارة مكي (1)
 . 4/287 ،ابن عطية،المحرر الوجيز(2)
، قال في  341/ 1لم يقع له الثلج في تفسيرها، ويمثل عبارة ابن عطية ورد عند القرطبي في الجامع ألحكام القرآن،»: هكذا عند الشوكاني، وعند ابن عطية (3)

 .من لم يقع له اَلطمئنان في تفسيرها ، وهللا أعلم: اطمأنت ، كأثلجْت ،  فكأن المعنى على هذا : وثلجت نفسي ، کنصر وفرح ، ثلوجا وثلجا » : القاموس
 . 44/ 2ذكره النحاس في إعراب القرآن ، (4)
الفهرس الشامل للتراث العربي »: وفا نسخ مخطوطة عديدة ، انظر ( ه713)يعني حاشية سعد الدين مسعود بن عمر بن عبد هللا الهروي التفتازاني ،المتوفى سنة (5)

 .424/ 8مخطوطات التفسير وعلومه "اْلسَّلمي المخطوط 
 .2/822:فتح القدير(6)
 .4/488العين ،(7)
 .322، ص غرب: أساس البَّلغة، مادة(8)
 .2/8203، لحاجي خليفة ف الظنون عن أسامي الكتِ والفنون کش(9)
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في كَّلم العرب مثله من الوجوه والتلخيص ، فاستغنوا بعلمهم به عن المسألة عن معانيه ، وعما فيه مما 
 .(1)" وفي القرآن مثل ما في الكَّلم العربي من وجوه اْلعراب ومن الغريِ والمعاني

، وابتعد الناس عن الط العرب من غير جنسهم من األممثم آل األمر بعد كثرة الفتوحات أن خ      
الغرابة في كلمات القرآن عن العرب  ، وكان ذلك من أهم األسباب التي أدت إلى نشوءحةالفصا

 .(2)تدريجيا
 :وألفاظ القرآن الكريم على قسمين 

 .وتحتقسم يكاد يشترك في معرفته والعلم معناه أكثر الناس كمدلول السماء واألرض وفوق       
: وقسم يختص بمعرفته من له اطَّل  وتبحر في اللغة العربية ، وهو الذي صنف فيه أصحاب      

 .(3)القرآنغريِ 
وفي القرآن ألفاظ اصطلح العلماء على تسميتها بالغرائِ ، وليس المراد بغرابتها " :بقول مصطفى الرافعي

هي التي تكون : أنها منكرة أو نافرة أو شاذة ، فإن القرآن منزه عن هذا جميعه ، وإنما اللفظة الغريبة ههنا 
 .  (4)"لم بها أهلها وسائر الناسحسنة مستغربة في التأويل ، بحيث َل يتساوى في الع

 .نعم قد يكون في القرآن آيات َل يعلم معناها كثير من العلماء ، فضَّل عن غيرهم" :ويقول ابن تيمية    
 (5) ..".وتارة، بل قد يشكل على هذا ما يعرفه هذا، وذلك تارة يكون لغرابة اللفظ، ةوليس ذلك في آية معين 
(5) 

 . (6)ن ُيسأل عن القرآن فُينِشد فيه الشعروابن عباس رضي هللا عنهما كا
يعني أنه كان يستشهد به " :عنهماقال أبو عبيد بعد إيراد هذا األثر معلَّل فعل ابن عباس رضي هللا     

 ".على التفسير
فاللفظ الغريِ إنما سمي غريبا ألنه َل يستوي في معرفته سائر الناس ، بل يختص معرفته من له اطَّل  

 .ومن هذا الباب كثرت المؤلفات في الغريِ  غة ، وليست غرابته لشذوذهوتبحر في الل
ان يختصمان ، حتى أتاني أعرابيكنت َل أدري ما فاطر السموات:"  عنهمايقول ابن عباس رضي هللا      

 .(7)"أنا ابتدأتها : أنا فطرتها ، يقول: في بئر، فقال أحدهما
طالِ القيسي  أبياب استشكال اْليات ، ولذلك سمي مكي بن وعدم العلم بغريِ القرآن كان من أسب     

 .تفسير المشكل من غريِ القرآن العظيم : كتابه في الغريِ
                                                             

 .8/1، ألبي عبيدة مجاز القرآن(1)
 .هدى المرعشلي : من مقدمة الباحثة ( 43-42ص )تفسير المشكل من غريِ القرآن العظيم ، » : انظر فيما سبق (2)
 .8/1مجاز القرآن ، ألبي عبيدة(3)
 (.40ص )تحفة األريِ ، ألبي حيان : انظر(4)
 .87/400مجمو  الفتاوی (5)
 .بإسناد جيد( 343 ص)أخرجه أبو عبيد في فضائل القرآن ، (6)
 .8/283بإسناد جيد كما قال ابن كثير في فضائل القرآن المطبو  في مقدمة التفسير ( 344ص)أخرجه أبو عبيد في فضائل القرآن ، (7)
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وينبغي العناية بتدبر األلفاظ كي َل يقع في الخطأ، كما وقع لجماعة من الكبار ، : "يقول الزركشي     
[ 4:الماعون ] (لَِّذيَن ُهم َعن َصاَلِتِهم َساُهونَ ٱ):أنه سئل عن معنى قوله: العالية  فروى الخطابي عن أبي

مه يا أبا العالية ، ليس : ري عن شفع أو وتر، قال الحسنهو الذي ينصرف عن صَّلته وَل يد: فقال
 .("2)"(1)(َعن َصاَلِتِهم: )، بل الذين سهوا عن ميقاتهم حتى تفوتهم، أَل ترى قولههكذا
ِكَهة  :)هللا عنه ، أنه سئل عن قوله تعالى  رضيبكر الصديق عبيد بإسناده عن أبي  وأخرج أبو     َوفََٰ
 .(3)"، أو أي أرض تقلني إن أنا قلت في كتاب هللا ما َل أعلم أي سماء تظلني:" فقال [ 38عبس ](َوَأب ا

لغرابة فعلى هذا يتبين أن غريِ القرآن الكريم َل يراد به المنكر أو الشاذ أو النافر من الكَّلم ، وإنما ا    
، لينا الكلمة من لغاتهم، فإذا وقعت إفي العلم بها أهلها وسائر الناس في كلمات لقبائل العرب َل يتساوی 

 :أبي طالِ كتابه في غريِ القرآن، لذلك سمى مکی بن اْلية، وأدى ذلك إلى استشكال معنى استغربناها
ما يستشهد ابن عباس رضي هللا عنه كان ، ولهذا السبِ أيضا(ير المشكل من غريِ القرآن العظيمتفس) 

 .في بيان الغريِ بالشعر
 :مخالفة المشهور من قواعد النحو والعربية-11   

 .اْلجما بل قد تخالف ما ادعي فيه  والعربية،قد ترد القراءة بما يخالف المشهور عند أهل النحو       
َن ):لقوله تعالى  (4)ومن أبرز األمثلة في هذا الميدان وقراءة ابن عامر السبعية ِلَك َزيََّن ِلَكِثير مِ  َوَكذََٰ

ِدِهم ُشَرَكٓاُؤُهم   [.837: األنعام( ]ٱلُمشِرِكيَن َقتَل َأولََٰ
رفع الَّلم على النيابة عن ب( قتلُ )، وكسر الباء بالبناء للمفعول، وبضم الزاي( ُزين)ث قرأ ابن عامر حي   

 خفض على إضافة المصدر إليهبال( شرکائهم)و در،بالنصِ على المفعول بالمص( همأوَلدَ )، والفاعل
 .فاعَّل

وهي الفاصلة بين ( قتل)منصوبة على أنها مفعول به للمصدر ( أوَلد)وفي هذه القراءة نجد أن كلمة 
، وهي مسألة ادعى اْلجما  على (شرکاء)وبين المضاف إليه وهو كلمة ( قتل)المضاف وهو كلمة 

 . -رحمه هللا  -فسرين إلى تخطئة ابن عامر ، مما أدى بكثير من الم(5)خَّلفها
وجمهور نحاة البصريين على أن هذا َل يجوز إَل في " :لجزري بعد نقله قراءة ابن عامريقول ابن ا    

والذي حمله على ذلك أنه رأی : ضرورة الشعر ، وُتُكلم في هذه القراءة بسبِ ذلك ، حتى قال الزمخشري 
ألن األوَلد شركاؤهم ( الشركاء)و( األوَلد)وبة بالياء ، ولو قرأ بجر مكت( شركائهم)في بعض المصاحف 

 .(6)"في أموالهم لوجد في ذلك مندوحة
                                                             

 (.32ص )، ورواية الخطايي لهذا األثر في بيان إعجاز القرآن  400/ 2: أخرجه عبد الرزاق في تفسير القرآن (1)
 .8/311م القرآنالبرهان في علو (2)
 .83/278، باب تأول القرآن بالرأي ، وما في ذلك من الكراهة والتغليظ ، وابن حجر يقوي هذا األثر بمجمو  طرقه في فتح الباري ( 374ص )فضائل القرآن ، (3)
 (.807ص)، ألبي عمرو الداني ، و التيسير في القراءات السبع(270ص )، َلبن مجاهد السبعة في القراءات: انظر(4)
 .8/342البيان في غريِ إعراب القرآن ، ألبي البركات ابن األنباري : انظر (5)
 .2/70هذا نص كَّلم الزمخشري في الكشاف (6)
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والحق في غير ما قاله الزمخشري ، ونعوذ باهلل من قراءة القرآن بالرأي والتشهي ، وهل يحل : قلت     
وهو الفصل بين  -مثل هذا الفصل نقل؟ بل الصواب جواز  رلمسلم القراءة بما يجد في الكتابة من غي
ع الذائع اختيارا، وَل يختص ذلك بضرورة ئفي الفصيح الشا -المصدر وفاعله المضاف إليه بالمفعول 

الشعر ، ويكفي في ذلك دليَّل هذه القراءة الصحيحة المشهورة التي بلغت التواتر ، كيف وقارئها ابن عامر 
الدرداء رضي هللا عنهما ، وهو مع  كعثمان بن عفان وأبي  من كبار التابعين الذين أخذوا عن الصحابة

، ان قبل أن يوجد اللحن وُيتكلم به، ألنه كالعرب، فكَّلمه حجة، وقوله دليلذلك عربي صريح من صميم 
، إذ كانت كذلك في المصحف العثماني المجمع على أ بما تلقى وتلقن وروی وسمع ورأیفكيف وقد قر 

ولم يبلغنا عن أحد من السلف رضي هللا عنهم على اختَّلف مذاهبهم وتباين ...كذلك ، وأنا رأيتها فيهإتباعه
 .(1)"َل طعن فيها وَل أشار إليها بضعفلغاتهم وشدة ورعهم أنه أنكر على ابن عامر شيئا من قراءته و 

ندري ن ابن المنير اْلسكويعجِ الناظر من موقف بعض النحاة تجاه قراءة ابن عامر هذه ، ولقد أحس    
 . (2)"وليس غرضنا تصحيح القراءة بقواعد العربية، بل تصحيح قواعد العربية بالقراءة: "حيث يقول

 :اإليجاز واالختصار -12   
، وقد جاء القرآن الكريم بلغة اْليجاز:، ومن أبد  هذه األساليِللعرب أساليِ في كَّلمهم          

 .آياتهفَّل ريِ أن يرد فيه اْليجاز في  العرب،
 وهل بينه وبين اَلختصار فرق ؟ ولماذا كان اْليجاز سببا َلستشكال بعض اْليات ؟ باْليجاز،وسأعر ف  

وإذا كان المعنى يمكن أن يعبر  بالمعنى،تقليل الكَّلم من غير إخَّلل  :اْليجاز:" يقول أبو الحسن الرماني
 .إيجازيلة فاأللفاظ القل قليلة،ويمكن أن يعبر عنه بألفاظ  كثيرة،عنه بألفاظ 

 .(3)"حذف ، وقصر: واْليجاز على وجهين 
 .الكَّلمإسقاط كلمة لَّلجتزاء عنها بدَللة غيرها من الحال أو فحوى  :فالحذف 

 .(4)"حذفبنية الكَّلم على تقليل اللفظ وتكثير المعنى من غير  :والقصر  
ونب ه السيوطي  

 .المفتاح، وصرح به الطيبيؤخذ من ، كما يأن اْليجاز واَلختصار بمعنى واحدإلى  (5)
ُأْوِلي ):رازي في تفسيره عند قوله تعالىما ذكره الفخر ال هومثال        ة يََٰٓ َوَلُكم ِفي ٱلِقَصاِص َحَيوَٰ
ِب  ليس المراد من هذه اْلية أن نفس القصاص حياة؛ ألن القصاص إزالة " :حيث يقول[ 871: البقرة ](ٱأَللبََٰ

تكون نفس ذلك الشيء ، بل المراد أن شر  القصاص يفضي إلى الحياة  للحياة ، وإزالة الشيء يمتنع أن
 .في حق من يريد أن يكون قاتَّل، وفي حق من يراد جعله مقتوَل ، وفي حق غيرهما أيضا

                                                             

األنصاري الدفا  عن القرآن ضد النحويين والمستشرقين ، للدكتور أحمد مكي : وللمزيد من الفائدة و انظر . ، باختصار214-213/ 2( النشر في القراءات العشر(1)
 .8/243، و اختيارات أبي حيان النحوية في البحر المحيط ، للدكتور بدر بن ناصر البدر  804/ 8
 .، وهذه الحاشية مطبوعة مع تفسير الكشاف ، للزمخشري  70/ 2: حاشية ابن المنير على كشاف الزمخشري (2)
 .إلى أن الِقَصر كعنِ، وإن كان المشهور فيه فتح القاف وسكون الصاد( 818/ 3)يضاح هكذا في كتاب الرماني وأشار  دمحم عبد المنعم خفاجي في شرحه لإل(3)
 .ضمن د ثَّلث رسائل في إعجاز القرآن( 71ص)النكت في إعجاز القرآن ، للرماني »(4)
 .2/101اْلتقان في علوم القرآن: انظر (5)
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 .حيافَّل يقتل فيبقى  القتل،إذا علم أنه لو َقتل ُقتل ترك  فألنه :قاتَّلأما في حق من يريد أن يكون 
 .مقتولفألن من أراد قتله إذا خاف من القصاص ترك قتله فيبقى غير  :مقتوَلله وأما في حق من يراد جع

فَّلن في شر  القصاص بقاء من هما بالقتل ، أو من يهمُّ به ، وفي بقائهما بقاء من : وأما في حق غيرهما 
 .(1)"الناس بسبِ القتل فتؤدي إلى المحاربة التي تنتهي إلى قتل عالم منيتعصِ لهما ؛ ألن الفتنة تعظم 

اتفق علماء البيان على أن هذه اْلية في اْليجاز مع جمع المعاني باللغة بالغة إلى أعلى : " ثم قال 
وأجود األلفاظ المنقولة عنهم في ...... الدرجات ، وذلك ألن العرب عبروا عن هذا المعني بألفاظ  کثيرة 

 .(2)"فصح من هذاالقتل أنفي للقتل، ثم إن لفظ القرآن أ :قولهمهذا الباب 
 .التفاوتثم شر  في ذكر عدد من أوجه      

ونَّلحظ أن الفخر الرازي نفى في بداية حديثه عن اْلية المعني المتبادر إلى الذهن عند تَّلوتها، إذ        
 .كيف يكون القصاص وهو إزالة للحياة ، حياة ؟ فاْليجاز قد يصاحبه غموض 

اْليجاز بالقصر دون الحذف فهو أغمض من الحذف وإن كان  أماو "  :الرمانيالحسن  أبويقول      
الحذف غامضا، للحاجة إلى العلم بالمواضع التي يصلح فيها من المواضع التي َل يصلح ، فمن ذلك 

ة:)  :، ومنه [4:المنافقون ] (َيحَسُبوَن ُكلَّ َصيَحة  َعَليِهم :)، ومنه[871:البقرة( ]َوَلُكم ِفي ٱلِقَصاِص َحَيوَٰ
ُ ِبَهاوَ )   ِإن َيتَِّبُعوَن ِإالَّ ٱلظَّنَّ َوَما َتهَوى ٱأَلنُفُس ):، ومنه[28:الفتح] (ُأخَرىَٰ َلم َتقِدُروْا َعَليَها َقد َأَحاَط ٱَّللَّ

يِ ُئ ِإالَّ ِبَأهلِ ):، ومنه[23:يونس] (ِإنََّما َبغُيُكم َعَلىَٰٓ َأنُفِسُكم):، ومنه[23:النجم(]  (ۦۚهِ َواَل َيِحيُق ٱلَمكُر ٱلسَّ
 .  (3)"وهذا الضرب من اْليجاز في القرآن كثير[43:فاطر]

، مما قد يؤدي إلى استشكال اْلية لدى البعض ، وهذا يتبين أن اْليجاز قد يصاحبه غموضوبهذا      
ما أدى ببعض المفسرين إلى اْلطناب في البيان لبعض اْليات ، مما يوحي بوجود استشكال ، فإن لم 

 .(4)ر ، فألنه يريد لقارىء كتابه أن َل يستشكل اْلية يكن لدى نفس المفس
أشار إليها ابن عاشور في  كما أن اْليجاز له نتيجة أخرى تستدعي إعمال الذهن وكد  الخاطر،    

م، وغاية تتباری إليها ، وهو متنافسهزومن أبد  األساليِ في كَّلم العرب اْليجا:"، حيث يقولتفسيره
فيه إيجاز  -مع ما فيه من اْليجاز المبين في علم المعاني  -ن بأبدعه إذ كان ، وقد جاء القرآفصحاؤحهم

بارة باحتماَلت َل عظيم آخر وهو صلوحية معظم آياته ألن تؤخذ منها معان متعددة كلها تصلح لها الع
ان فرض واحد منه يمنع من ، وبعضها وإن كتماَلت مما يمكن اجتماعه، فبعض تلك اَلحبنافيها اللفظ

، فتحريك األذهان إليه وإخطاره بها يكفي في حصول المقصد من التذكير به لَّلمتثال أو ض آخرفر 

                                                             

 .4/41التفسير الكبير ، للرازي (1)
 .باختصار 4/41التفسير الكبير ، للرازي (2)
 .77:النكت في إعجاز القرآن ، للرمانی ص(3)
 .ط شاکر .8/327وانظر مثاَل على ذلك عند ابن جرير الطبري في جامع البيان (4)
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 .(1)"اَلنتهاء 
اج إلى مزيد بيان، وإعمال للذهن، حتى يتضح ، يحتيتبين أن اْليجاز قد يصاحبه غموض، وعلى هذا   

، فإن استشكال اْليات غيرهكما يعرفه ، فإن القاریء للقرآن الكريم قد َل يعرف المعني المعنى ويتبين المراد
 .أمر نسبي 

 :احتمال اإلحكام أو النسخ لآلية -13   
، فإن لم يجده ، مع آية أخرى، فيبحث عن وجه الجمعوذلك أن المفسر قد تشكل عليه اْلية َلختَّلفها     

رده ، ويبين أنه َل يلجأ إلى القول بالنسخ ، بينما يكون غيره من المفسرين يعرف وجه الجمع فيذكره ويو 
 .نسخ في اْلية 

َوٱلَِّذيَن ):، عند قوله تعالى ( سخ والمنسوخالنا) ، ما ذكره ابن العربي  في كتابه ومن األمثلة على هذا
ًعا ِإَلى ٱلَحوِل َغيَر ِإخَراج َفِإن تََٰ ِجِهم مَّ َزوََٰ جا َوِصيَّة ألِ  ُجَناَح َعَليُكم ِفي  َخَرجَن َفاَل  ُيَتَوفَّوَن ِمنُكم َوَيَذُروَن َأزوََٰ

ُ َعِزيٌز َحِكيم هذه آية مشكلة ، وبيانها " :حيث يقول [ 240:البقرة ](َما َفَعلَن ِفٓي َأنُفِسِهنَّ ِمن مَّعُروف َوٱَّللَّ
 .(3)"والمتعلق بهذا القسم منها أنها منسوخة (2)في األحكام 

حكم مع اتحاد المسألة وهي قوله وإنما أشكلت هذه اْلية لتقدم آية أخرى مخالفة لها في ال      
جا َيَتَربَّصَن ِبَأنُفِسِهنَّ َأرَبَعَة َأشُهر َوَعشرا:)تعالى َفِإَذا َبَلغَن َأَجَلُهنَّ َفاَل  َوٱلَِّذيَن ُيَتَوفَّوَن ِمنُكم َوَيَذُروَن َأزوََٰ

ُ ِبَما  ، ففي هذه اْلية أمر [234:البقرة(]َتعَمُلوَن َخِبيرُجَناَح َعَليُكم ِفيَما َفَعلَن ِفٓي َأنُفِسِهنَّ ِبٱلَمعُروِف َوٱَّللَّ
َفِإَذا َبَلغَن ):أشهر وعشر ليال ، كما أن قوله أن يعتددن أربعة:ساء الَّلتي يتوفى عنهن أزواجهنمن هللا للن

اد علی المتوفى عنها يستفاد منه وجوب اْلحد( َأَجَلُهنَّ َفاَل ُجَناَح َعَليُكم ِفيَما َفَعلَن ِفٓي َأنُفِسِهنَّ ِبٱلَمعُروفِ 
 . (4)زوجها مدة عدتها 

إلى أن اْلية المتقدمة  -ومنهم ابن العربي  -فذهِ جمهورهم  اْليتين،فاختلفت أقوال المفسرين حول      
 .النزولالناسخة أنه تقدم في الوضع َل في  اْليةعن تقدم  للمتأخرة، وأجابواناسخة 

خرة َل تدل على وجوب اَلعتداد سنة كما يراه الجمهور ، وذهِ مجاهد وعطاء إلى أن اْلية المتأ    
حتى يكون ذلك منسوخة باألربعة أشهر وعشر ، وإنما دلت على أن ذلك كان من باب الوصاة بالزوجات 

نا من السكن في بيوت أزواجهن بعد وفاتهم حوَل كامَّل إن اخترن ذ وصية )، ولهذا قاللكأن يمكا
أو  ربعة أشهر والعشرفأما إذا انقضت عدتهن باأل( غير إخراج):، لقولهوَل يمنعن من ذلك ،(ألزواجهم

َفِإن َخَرجَن َفاَل )، فإنهن َل يمنعن من ذلك، لقولهالخروج واَلنتقال من ذلك المنزل ، واخترن بوضع الحمل

                                                             

 .8/828التحرير والتنوير،(1)
 .8/207أحكام القرآن ، َلبن العربي : يعني (2)
 .2/38الناسخ والمنسوخ ، َلبن العربي(3)
 .2/414العظيم ، َلبن كثير تفسير القرآن: انظر (4)
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 .(1)(ُجَناَح َعَليُكم ِفي َما َفَعلَن ِفٓي َأنُفِسِهنَّ ِمن مَّعُروف
كما  المفسرين،عمال لآليتين بالجمع بينهما وانتفاًء للنسخ المنقول عن جماعة من وهذا القول فيه إ       

 .أن فيه خروجا من اْلشكال الوارد باتحاد موضو  اْليتين واختَّلف الحكم فيهما
وهذا القول له اتجاه ، وفي اللفظ مساعدة له، وقد اختاره جماعة، :" وقد قال ابن كثير عن هذه اْلية     

 .(2)" مام أبو العباس ابن تيميةاْل: منهم 
يجِ على المفسر إذا اختلفت عليه اْليات وأشكلت أن يحرص على الجمع قبل اْلقدام على القول ف    
لمحققين منهم لبيان القول الصواب، ثم المصير ، وأن يسعى جاهدا لدراسة ومعرفة كَّلم أهل العلم والنسخبا

 .إليه
 :كون لها مفهوم مخالفة أوالتردد معنى اآلية بين أن ي - 14  

 .القرآنيوهذا الحكم يستخرج من منطوق النص  األحكام،قد ترد بعض اْليات وفيها نص على أحد      
 عليه،بمعنى أن الحكم لم يرد في اْلية منصوص  بالمفهوم،وأحيانا تدل اْلية على حكم من األحكام    

بدل بمنطوقه على النهي عن [ 23:اْلسراء ( ]ُقل لَُّهَمٓا ُأف  َفاَل تَ ):فقوله تعالى ولكنه يفهم من معنى اْلية
 .أيضا بمفهومه على النهي عن الضرب، وهو يدل التأفف

 :وهذا المفهوم ينقسم إلى قسمين
 .فقة، فهو مفهوم المواإن كان موافقا للمنطوق به*  
 .، فهو مفهوم المخالفة وإن كان مخالفا للمنطوق به*  

  .(3)هو أن يكون المسكوت عنه مخالفا للمنطوق في الحكم: وم المخالفة وبذلك يتبين أن مفه
 :ولمفهوم المخالفة أقسام ، منها 

 :مفهوم الصفة - أ
لمسكوت الذي انتفى هذا الحكم ل، على ثبوت نقيض ة اللفظ الدال على حكم مقيد بوصفوهو دَلل        

ا َوَمن لَّم َيسَتِطع ):عنه ذلك الوصف، وذلك كقوله تعالى ِت َفِمن مَّ ِت ٱلُمؤِمنََٰ ِمنُكم َطواًل َأن َينِكَح ٱلُمحَصنََٰ
ِت  ِتُكُم ٱلُمؤِمنََٰ ُنُكم مِ ن َفَتيََٰ  [24:النساء ( ] َمَلَكت َأيمََٰ

فإن تقييد اْلماء بالمؤمنات يدل بالمنطوق على أن المسلم إذا لم يملك مهر الحرة ، فإنه يحل له      
ه أن يتزوج باْلماء غير ذلك مفهوم المخالفة على أنه يحرم علي، ويدل كالمؤمناتالزواج باْلماء 

 .، فالحل مقيد بوصف اْليمان ، فينتفي الحل بانتفاء الوصف المؤمنات
 :مفهوم الشرط -2   

                                                             

 .2/107تفسير القرآن العظيم ، َلبن كثير » : انظر (1)
 .2/107تفسير القرآن العظيم ، َلبن كثير (2)
    ،( 420ص)مذكرة في أصول الفقه  للشنقيطي ، و 411-3/411، و شرح الكوكِ المنير َلبن النجار (832ص )، َلبن اللحام المختصر في أصول الفقه:انظر(3)

 (.410ص )و  معالم أصول الفقه ، للجيزاني 
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وهو دَللة اللفظ الدال على حكم مقيد بشرط على ثبوت نقيض هذا الحكم للمسكوت عنه الذي انتفى     
وُهنَّ ِلُتَضيِ ُقوْا  :)له تعالىعنه هذا الشرط ، وذلك كقو  َأسِكُنوُهنَّ ِمن َحيُث َسَكنُتم مِ ن ُوجِدُكم َوال ُتَضٓارُّ

ِت َحمل َفَأنِفُقوْا َعَليِهنَّ َحتَّىَٰ َيَضعَن َحمَلُهنَّ   [.1: الطَّلق ( ]َعَليِهنَّ َوِإن ُكنَّ ُأْولََٰ
ة ، وتدل مفهوم المخالفة على أن المعتدة فإن اْلية تدل بالمنطوق على أن الحامل تنجِ لها النفق      

 .غير الحامل َل تجِ النفقة لها ، وذلك َلنتفاء الشرط الذي علق عليه الحكم
 مفهوم الغاية -3  

هذه وهو دَللة اللفظ الدال على حكم مقيد بغاية على ثبوت نقيض الحكم في المسكوت عنه بعد       
 (ٱشَرُبوْا َحتَّىَٰ َيَتَبيََّن َلُكُم ٱلَخيُط ٱأَلبَيُض ِمَن ٱلَخيِط ٱأَلسَوِد ِمَن ٱلَفجرِ َوُكُلوْا وَ ):الغاية، وذلك كقوله تعالى

 [ .817:البقرة ]
فاْلية تدل بالمنطوق على إباحة األكل والشرب في الليل الذي يقصد صيام النهار الذي يليه إلى      

ا في ية بمفهوم المخالفة على أن ما كان مباح، وتدل اْل"حتى" غاية الحل المدلول عليه بـالفجر الذي هو 
 .، وهي طلو  الفجر الليل ممنو  بعد هذه الغاية

 :مفهوم العدد -4   
لحكم  وهو دَللة النص الذي قيد فيه الحكم بعدد خصوص ، علی ثبوت حكم للمسكوت عنه مخالف    

ِت ُثمَّ َلم َيأُتوْا ِبَأرَبَعِة ُشَهَدٓاَء  َوٱلَِّذيَن َيرُمونَ ):المنطوق َلنتفاء ذلك القيد، وذلك كقوله تعالى ٱلُمحَصنََٰ
ِنيَن َجلَدة  [ .4:النور ] (َفٱجِلُدوُهم َثمََٰ

ودلت بمفهوم المخالفة على أن الزائد على  جلدة،فدلت اْلية بالمنطوق على أن حد القاذف ثمانون      
 .(1)الثمانين غير واجِ

العلة، ومفهوم ومفهوم  اللقِ،مفهوم :هوم المخالفة، منهاام أخرى لمفويزيد بعض األصوليين أقس    
 .ومفهوم التقسيم المكان،ومفهوم  الزمان،، ومفهوم الحصر، ومفهوم الحال

، وأنكر د الجمهور، إَل مفهوم اللقِجميع مفاهيم المخالفة حجة عن:"قال الشوكاني في  إرشاد الفحول   
 .(2)" أبو حنيفة الجميع 

 :أهمهامن  المفهوم،شروط للعمل بهذا  -وهم الجمهور  -جية مفهوم المخالفة وللقائلين بح     
 .موافقةمن منطوق أو مفهوم  منه،أن َل يعارضه ما هو أرجح -أ      
 .الغالِأن َل يكون قد خرج مخرج -ب    
في  فإن الجواب عن ما ذكر في السؤال َل يفهم منه أن ما لم يذكر لسؤال،أن يقع ذكره جواب  -ج   

                                                             

/  2، و إرشاد الفحول للشوكاني 710/ 2روضة الناظرة َلبن قدامة : انظر في أقسام مفهوم المخالفة باْلضافة إلى المصادر المذكورة في الحاشية السابقة ما يلي (1)
 .(872) فی الخن ، و أثر اَلختَّلف في القواعد األصولية في اختَّلف الفقهاء ، لمصط421

 .422/ 2، للشوکانی إرشاد الفحول(2)
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 .مخالفالجواب له حكم 
فَّل [ 84:النحل ( )ِلَتأُكُلوْا ِمنُه َلحما َطِري ا :)، كقوله تعالى يکون ذكره وقع على سبيل اَلمتنانأن  -د    

 .لطري يدل وصف اللحم بكونه طريا على تحريم اللحم غير ا
شروط، وفي ذلك ، ووضع بعضهم ضابطا لهذه ال(1)غير ما ذكرت اوزاد بعض األصوليين شروط -ه   

أَل  يظهر لتخصيص المنطوق بالذكر فائدة :ابط لهذه الشروط وما في معناهاثم الض" :يقول ابن النجار
 .(2)" غير نفي الحكم عن المسكوت عنه

َفَليَس َعَليُكم ُجَناٌح َأن َتقُصُروْا ):ا الباب، كما أشكل قوله تعالىوقد تشكل بعض اْليات الواردة في هذ    
ِة ِإن ِخفُتم َأن َيفِتَنُكُم ٱلَِّذيَن َكَفُرٓواْ ِمَن ٱلصَّ   .هللا عنه رضيعلى عمر بن الخطاب [101:النساء(] َلوَٰ

ِة ِإن ):قلت لعمر بن الخطاب: أمية قالفعن يعلى بن       َلوَٰ َفَليَس َعَليُكم ُجَناٌح َأن َتقُصُروْا ِمَن ٱلصَّ
عجبُت مما عجبَت منه، فسألت رسول :، فقالفقد أمن الناس[ 808:لنساءا](ِخفُتم َأن َيفِتَنُكُم ٱلَِّذيَن َكَفُرٓواْ 

 .(3)"صدقة تصدق هللا بها عليكم ، فاقبلوا صدقته: "صلى هللا عليه وسلم عن ذلك فقال هللا
وأقره الرسول صلى هللا عليه وسلم على هذا  اْلية،الشرط في هذه  عنه مفهومهللا  رضيفاعتبر عمر    

 .عليهمره بالصدقة التي تصدق هللا بها ولكنه أخب الفهم،
إنما هو إلغاء شرط الخوف في قصر عدد :والمتصدق به:" فهمقال أبو العباس القرطبي في الم     

 .(4)"الركعات مع األمن
ُتكُ ):ومما يدخل في هذا الباب، قوله تعالى   ُتُكم َوَعمََّٰ ُتُكم َوَبَناُتُكم َوَأَخوََٰ َمت َعَليُكم ُأمَّهََٰ ُتُكم َوَبَناُت ُحرِ  لََٰ م َوخََٰ

ُت ِنَسٓاِئُكم وَ  َعِة َوُأمَّهََٰ ضََٰ َن ٱلرَّ ُتُكم مِ  ِتٓي َأرَضعَنُكم َوَأَخوََٰ ُتُكُم ٱلََّٰ ِتي ِفي ُحُجوِرُكم ٱأَلِخ َوَبَناُت ٱأُلخِت َوُأمَّهََٰ ِئُبُكُم ٱلََّٰ َربََٰٓ
ِتي َدَخلُتم ِبِهنَّ َفِإن لَّم َتُكوُنواْ  َسٓاِئُكُم ٱلََّٰ ِبُكم  مِ ن نِ  ِئُل َأبَنٓاِئُكُم ٱلَِّذيَن ِمنَأصلََٰ َدَخلُتم ِبِهنَّ َفاَل ُجَناَح َعَليُكم َوَحلََٰٓ

ِحيما َ َكاَن َغُفورا رَّ  [23:النساء(]َوَأن َتجَمُعوْا َبيَن ٱأُلخَتيِن ِإالَّ َما َقد َسَلَف ِإنَّ ٱَّللَّ
في حجره حَّلل، هذا وجه  يية إذا لم تكنبوصف أنها في حجر الزوج ، فهل الرب (5)حيث قيد تحريم الربيبة

، سواء كانت في حجر مهور األئمة على أن الربيبة حرامج: "، حيث يقول ابن كثير في تفسيرها اْلشكال
: وهذا الخطاب خرج مخرج الغالِ ، فَّل مفهوم له ، كقوله تعالى : الرجل أو لم تكن في حجره ، قالوا 

ِتُكم َعلَ ) ناَواَل ُتكِرُهوْا َفَتيََٰ قهاء هذا هو مذهِ األئمة األربعة والف[ ... 33:النور ( ]ى ٱلِبَغٓاِء ِإن َأَردَن َتَحصُّ
 .السبعة وجمهور الخلف والسلف

 .وقد قيل بأنه َل تحرم الربيبة إَل إذا كانت في حجر الرجل ، فإذا لم تكن كذلك فَّل تحرم   
                                                             

، و  مذكرة في أصول الفقه ،  2/424، و إرشاد الفحول ، للشوكاني  411/ 3شرح الكوكِ المنير َلبن النجار : روط العمل مفهوم المخالفة ما يليفي ش :انظر(1)
 (.871ص)، لمصطفى الخن الفقهاءواعد األصولية في اختَّلف ، واثر اَلختَّلف في الق(424ص )للشنقيطي 

 .3/411، َلبن النجارشرح الكوكِ المنير(2)
 .، كتاب صَّلة المسافرين ، باب صَّلة المسافرين وقصرها( 111)أخرجه مسلم (3)
 .2/321المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم ، ألبي العباس القرطبي (4)
 .8/133الموسوعة الفقهية الميسرة للدكتور دمحم رواس قلعة جي »: انظر .وإن سفل ، واألنثى ربيبة  هو ابن الزوجة وابن ابنها أو ابن ابنتها: الربيِ(5)
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عن  -يعني ابن يوسف  -، أنبأنا هشام بن موسی ، حدثنا إبراهيمحدثنا أبو زرعة: وقال ابن أبي حاتم    
َكاَنْت ِعْنِدي اْمَرأَةٌ : ، أخبرني مالك بن أوس بن الحدثان قال حدثني إبراهيم بن عبيد بن رفاعة ،ابن جريج

، َفَقالَ  ٍِ ُتُوفِ َيِت اْلَمْرَأةُ، : ، َفُقْلتُ «َما َلَك؟»:َقْد َوَلَدْت ِلي َفُتوفِ يْت، َفَوَجْدُت َعَلْيَها، َفَلِقيُت َعِليا ْبَن َأِبي َطاِل
: َقالَ [ 271:ص]ََل، ِهَي ِفي الطااِئِف :، ُقْلتُ «َكاَنْت ِفي ِحْجِرَك؟»: َنَعْم َقالَ : ،ُقْلتُ «َأَلَها اْبَنٌة؟»:َفَقالَ 

ِتي ِفي ُحُجوِرُكمْ }:َفَأْيَن َقْوُلهُ : ُقْلتُ :َقالَ « َفاْنِكْحَها» ِإناَها َلْم َتُكْن ِفي »:؟ َقالَ [23: ءالنسا]{ َوَرَباِئُبُكُم الالَّ
 (1)«ِحْجِرَك، َوِإناَما َذِلَك ِإَذا َكاَنْت ِفي ِحْجِركَ 

ذهِ ، وإلى هذا وهو قول غريِ جدا .مسلمعلى شرط  طالِ،هذا إسناد قوي ثابت إلى علي بن أبي   
، وحكي  ، واختاره ابن حزمالك رحمه هللاالقاسم الرافعي عن م بوأ، وحكاه داود بن علي الظاهري وأصحابه

، فاستشكله هللا الذهبي أنه عرض هذا على الشيخ اْلمام تقي الدين ابن تيمية عبد لي شيخنا الحافظ أبو
 .(2)" ، وهللا أعلموتوقف في ذلك

ومن هذه  المفهوم،للعمل بهذا  اشروط -وهم الجمهور  –من هنا وضع القائلون بحجية مفهوم المخالفة    
وهذا (3)وهذا الشرط متفق عليه عند القائلين بمفهوم المخالفة الغالِ،َل يكون خرج مخرج  أن :الشروط

 .(4)الشرط ينطبق على هذه اْلية الكريمة كما نقلنا عن الحافظ ابن كثير قبل قليل
 أنواع مشكل القرآن

سباب هي منطلق ولئن كانت األ اْليات،لمشكل القرآن أنوا  عديدة تندرج تحتها أسباب استشكال        
  .(5)فإن األنوا  هي أوصاف وأحكام على تلك األسباب  اْلشكال،

أما هنا فسيكون البحث  اْلية،فعند األسباب كان البحث عن السبِ الذي يقود المفسر َلستشكال       
 .ولو كانا مختلفين أساسا بينهما،وضم ا له مع شبيهه تحت نو  واحد لجامع  السبِ،وصفيا لذلك 

 :يظن فيه تعارض واختالف ما-1
، بحيث يقتضي أحدهما عدم ما يقتضيه لتمانع بين األدلة الشرعية مطلقاا:يعرف التعارض بأنه    

 .(6)اْلخر
 .(7)تقابلهما على وجه يمنع كل واحد منهما مقتضی صاحبه: فعلى هذا يكون التعارض بين األمرين    

 
 .(2)وتبعه ابن قدامة  ، (1)هو التناقض، كما ذكره الغزالي: والتعارض

                                                             
أبو بكر عبد  ،لمصنفا. (4017)، األثر رقم  182/ 3والمعروف بتفسير ابن أبي حاتم «تفسير القرآن العظيم مسندا عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم والصحابة والتابعين : انظر(1)
 .80134:، رقملرزاقا
 .2/110تفسير القرآن العظيم، َلبن كثير(2)
 .3/14عن اْلمدي ،وهو في كتابه  اْلحكام في أصول األحكام( 833ص )نقله ابن اللحام في المختصر في أصول الفقه ، (3)
 [.۹: األعلى ](فذكرإن نفعت الذكرى :)ناء حديثه عن قوله تعالىث، في أالشنقيطي، آيات الكتابوانظر مثاَل آخر على هذا البحث في كتاب دفع إيهام اَلضطراب عن (4)
 (.34ص)أسباب اختَّلف المفسرين ، للدكتور دمحم الشايع : انظر (5)
 .8/23التعارض والترجيح بين األدلة الشرعية  لعبد اللطيف البرزنجي: انظر (6)
 .2/144نهاية السول في شرح منهاج الوصول لجمال الدين اْلسنوي »: انظر((7)
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فا َّللَِّ َوَلو َكاَن ِمن ِعنِد َغيِر ٱ):د به هنا ما ورد في قوله تعالى، فنريأما اَلختَّلف     َلَوَجُدوْا ِفيِه ٱخِتلََٰ
لو كان هذا القرآن مفتعَّل مختلقا كما يقوله من يقوله من جهلة المشركين : أي [ 12:النساء ] (َكِثيرا

  ،القرآن ليس كذلك فهو من عند هللا، لوجدوا فيه اضطراب و تضادا كثيرا، وهذا  والمنافقين في بواطنهم
إن اَلختَّلف بين المكلفين في بعض معانيه أو " :ي إلى أهمية هذا المعنى ، فقال وقد أشار الشاطب

ى وقو  مسائله َل يستلزم أن يكون فيه نفسه اختَّلف ، فقد اختلفت األمم في النبوات ولم يكن ذلك دليَّل عل
 ، واختلفت في مسائل كثيرة من علوم التوحيد، ولم يكن اختَّلفهم دليَّل علىالنبواتاَلختَّلف في نفس 

، صح منه أن القرآن في نفسه َل وقو  اَلختَّلف فيما اختلفوا فيه، فكذلك ما نحن فيه، وإذا ثبت هذا
 . (3)"اختَّلف فيه 

 :(4)اء في معنى اَلختَّلف أقواَل ثَّلثةوقد ذكر المفسرون عند تفسيرهم ْلية سورة النس    
 .أنه التناقض ، وهو قول ابن عباس ، وقتادة ، وابن زيد : األول 
، وليس بد للكَّلم إذا طال من مرذول، إذ َلمن جهة بليغ من الكَّلم، ومرذول أنه اختَّلف تفاوت: الثاني

 .بليغ ، ونسِ الماوردي هذا القول لبعض البصريين  في القرآن إَل
اختَّلفه مع أحوالهم، إذ كان يصف ما في قلوبهم وصف المطلع على الغيوب، والغيِ َل يعلمه : الثالث

 .الزجاجإَل هللا، وهذا من آيات النبي صلى هللا عليه وسلم البينة، وهذا قول 
، فكل ما ذكر من المعاني يصح ذكورة، فهي من باب اختَّلف التنو واْلية تحتمل كل هذه المعاني الم    
 .القرآنفيه عن ن

ما أحِ أن لي به ُحْمَر الناَعم، لقد جلست أنا وأخي مجلس : هللا بن عمرو بن العاص قال وعن عبد      
، ليه وسلم جلوس عند باب من أبوابه، وإذا مشيخة من صحابة رسول هللا  صلى هللا عأقبلت أنا وأخي

، حتى ارتفعت أصواتهم ، ن، فتماروا فيهامن القرآ ، إذ ذكروا آية(5)فكرهنا أن نفرق بينهم ، فجلسنا َحْجَرة
وم ، مهَّل يا ق" :مر وجهه، يرميهم بالتراب، ويقولفخرج رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  ُمْغضبا، قد اح

ن القرآن لم ينزل ، إ، وضربهم الكتِ بعضها ببعضيائهم، باختَّلفهم على أنببهذا أهلكت األمم من قبلكم
دوه إلى ، وما جهلتم منه فر ، فما عرفتم منه فاعملوا بهبعضايصدق بعضه ، بل يكذب بعضه بعضا

 .(6)"عالمه

                                                                                                                                                                                                                          

 .2/232، (هـ404)الدين أبو حامد دمحم بن دمحم بن زين  ؛الغزالي،المستصفی من علم األصول(1)
  .3/8021:روضة الناظر(2)
 .3/318اَلعتصام للشاطبي (3)
، و التحرير 844/ 2رَلبن الجوزي زاد المسي، و 8/480و النكت والعيون، للماوردي ، 12/ 2و معاني القرآن وإعرابه  للزجاج  ، 1/417، للطبري جامع البيان(4)

 .831/ 3، َلبن عاشوروالتنوير
ناحية منفرد، وأنها بفتح الحاء وسكون الجيم، فيكون المعنى أنهم جلسوا ناحية : إلى أن معناها 342/ 8أشار ابن األثير في كتابه النهاية في غريِ الحديث واألثر، ( 5)

 .منفردين
 .وصححه محقق الكتاب، طبع مؤسسة الرسالة( 1702)أخرجه اْلمام أحمد في مسنده ( 6)
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ن ذلك يقتضي ، فإمما ُينهى فيه عن معارضة حق بحق فهذا الحديث ونحوه ،:" يقول ابن تيمية   
 (1)"، والواجِ التصديق بهذا الحق وهذا الحقالتكذيِ بأحد الحقين، أو اَلشتباه والحيرة

، نبوية ، وَل بين أحدهما مع اْلخرَل تضاد بين آيات القرآن ، وَل بين األخبار ال":الشاطبي ويقول      
اه بادي الرأي إلى ظاهر اختَّلف، فإذا أواحد، ومنتظم إلى معنى واحد (2)بل الجميع جار على َمْهَيٍع  ، د 

َّلف فيه ، فليقف وقوف ؛ ألن هللا تعالى قد شهد له أن َل اختِ عليه أن يعتقد انتفاء اَلختَّلففواج
، كان الموضع ما يتعلق به حکم عمليالمضطر السائل عن وجه الجمع أو المسلم من غير اعتراض إن 

، فَّل عليه المخرج حتى يقف على الحق اليقين، أو يبقى باحثا إلى الموت فإن تعلق به حکم عملي التمس
ه من أن يجعلها حاكمًة في كل ما يعرض له ، فَّل بد ل، وتبي نت الواضحةتضح له المغزى من ذلك ، فإذا ا

، فيضعها نصِ عينيه في كل مطلِ ديني  كما فعل من تقدمنا مم ن أثنى هللا ورسوله نظر فيهافي ال
 .(3)" عليهم
عليه من  وفي قصة ابن عباس رضي هللا عنهما مع نافع بن األزرق بعد أن بي ن له ما اختلف     

، واعلم أن ما اختلف عليك من القرآن أشباه ما حدثتك، ظ عني ما حدثتكحفإ" :اْليات، قال له ابن عباس
، فإن القرآن، ولكن الناس َل يعلمون ، فَّل يختلفنا عليك ل شيئا إَل قد أصاب به الذي أرادفإن هللا لم ينز 

 .(4)" كًَّل من عند هللا عز وجل
وَل اختَّلف بين أدلة الكتاب، فإن أنه َل تعارض : ومع تضافر األدلة الشرعية على هذا األصل العظيم

  :(5)األدلة العقلية تثبت ذلك من وجوه
 :أن القول بتعارض األدلة في نفس األمر في ذات القرآن، فيه إثبات العجز والجهل: األول      

 .                       العجز عن إقامة أدلة خالية من التعارض و اَلختَّلف        
 .                                      ، وما ستؤول إليه اقِ األموروالجهل بعو          

 .عنه عقَّل وشرعا -عز وجل  -هللا  وكل هذا مما يجِ تنزيه     
أن الشريعة إنما نزلت لرفع الخَّلف بين الناس ، فلو كان فيها ما يقتضي اَلختَّلف والتعارض : الثاني  

يعرف  ان ترك الناس من غير شريعة أولى وأسلم ، وهذا َل يقوله عاقللم يكن في إنزالها إَل الفتنة ، ولكَ 
 . حكمة الرب تعالى ورحمته ولطفه بالناس

أن عامة أهل الشريعة أثبتوا في القرآن الكريم الناسخ والمنسوخ ، على الجملة ، وحذروا من  : الثالث    
                                                             

 .1/404درء تعارض العقل و النقل( 1)
واسط المنبسط، فكأن اتقوا البد  والزموا الَمْهَيع ، هو الطريق ال: وفي حديث علي رضي هللا عنه ... واسع ٌ : بلد َمْهَيع ٌ ( : هيع ) قال ابن منظور في لسان العرب ، ( 2)

 .ب والسنة تجري على طريق واسع منبسط ، َل تضاد بينها وَل اختَّلف إن نصوص الكتا: يقول
 .313-3/312: الشاطبي ،اَلعتصام(3)
، وساق البخاري كَّلم ابن عباس مختصرا، واللفظ الذي أوردته ذكره الخطيِ البغدادي ( فصلت)أصل القصة في صحيح البخاري ،کتاب التفسير ،سورة حم السجدة(4)

 . 8/201"والمتفقه الفقيه " في كتابه 
 .344-8/344، وما بعدها، و منهج اَلستدَلل على مسائل اَلعتقاد عند أهل السنة والجماعة 41/ 4الموافقات : انظر( 5)
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يما بين دليلين يتعارضان ، بحيث َل يصح الجهل به والخطأ فيه ، ومعلوم أن الناسخ والمنسوخ إنما هو ف
اجتماعهما بحال ، وإَل لما كان أحدهما ناسخا واْلخر  منسوخا، والفرض خَّلفه ، فلو كان اَلختَّلف من 
الدين لما كان ْلثبات الناسخ والمنسوخ من غير نص قاطع فيه فائدة ، ولكان الكَّلم في ذلك كَّلما فيما 

مل بكل واحد منهما ابتداء ودواما، استنادا على أن اَلختَّلف أصل من َل يجني ثمرة، إذا كان يصح الع
 .أصول الدين ، لكن هذا كله باطل بإجما  ، فدل على أن اَلختَّلف َل أصل له في الشريعة 

أن القول بوقو  التعارض واَلختَّلف بين األدلة الشرعية، َل يخلو من أحد احتماَلت أربعة كلها  :الرابع   
 :باطلة

 .عمل بالدليلين، ويلزم منه اجتما  المتناقضين، وهو باطل،ألنه تکليف بما َل يطاقال-8
ترك العمل بهما، ويلزم منه أن الشار  الحكيم نصبهما عبثا ولغوًا، أو يلزم منه خلو المسالة عن  -2  

 .الحكم، وكل ذلك ظاهر البطَّلن
م  -3 بَّل ترجيح، وقول في الدين بالتشه ي العمل بأحدهما دون اْلخر على سبيل التعيين، وهو تحك 

 .والهوى 
العمل بواحد منهما غير معين، على سبيل التخيير، وهذا يستلزم جواز الفعل والترك لكل من الدليلين،  -4

 .اْلخريقتضي نقيض ما يقتضيه  مع أن كل واحد منهما
إذا لم يمكن الجمع ، وأنه َل أن األصوليين اتفقوا على إثبات الترجيح بين األدلة المتعارضة ،  :الخامس 

يصح إعمال أحد دليلين متعارضين جزافا من غير نظر في ترجيحه على اْلخر، والقول بثبوت اَلختَّلف 
 أصَّلفي الشريعة يرفع باب الترجيح جملة ، إذ َل فائدة فيه ، وَل حاجة إليه على فرض ثبوت اَلختَّلف 

ى إليه مثله في الفساد شرعيا ، لصحة وقو  التعارض في الشريعة ، لكن ه  .ذا القول فاسد أصَّل ، فما أد 
 :األسباب التي ينتظمها هذا النو ، وهي و

 :            توهم تعارض آية أو آيات مع آية أو آيات أخرى، ومنه :أوال    
 .                                اختَّلف الموضو  في اْليات -8  
 .تاختَّلف الموضع والمكان لآليا -2
 . وقو  المخبر به على أحوال مختلفة  -3 
 .اختَّلف جهة الفعل  - 4
  .لآليةاحتمال اْلحكام أو النسخ  -4

 . توهم تعارض اْلية أو اْليات مع األحاديث النبوية  :ثانيا      
 .توه م استحالة المعنى: ثالثا 

 :المشكل للتشابه -2   
فما  المشكل،نها من المتشابه ويريدون بذلك أن اْلية من يرد عند كثير من المفسرين وصف اْلية بأ    
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 ؟ ه اَلرتباط بين المشكل والمتشابهوج
حتى يتضح وجه العَّلقة  واَلصطَّلح،ولإلجابة على هذا السؤال َلبد من تعريف المتشابه في اللغة     

 .عنهمابين المشكل والمتشابه عند الحديث 
الشيء وتشاكله لونا  واحٌد يدل على تشابه أصلن والباء والماء الشي"،(شبه)يقول ابن فارس في مادة    

َبهُ من الجواهرشِبه وَشبَ : ووصفا، يقال : َشبِ َهاُت من األمور والمُ . الذي يشبه الذهِ : ه وَشبيه، والش 
َبَهانُ إذا أشكَّل: المشكَّلت، واشتبه األمران  .(2)"(1)، وما شذ  عن ذلك الشا

 :وهو ُيبرز لنا هنا معنيين( شبه) فارس في مادة  هذا كل ما أورده ابن    
 . التشاكل التماثل و :األول 

 .المشكل :والثاني   
ِلَك َقاَل ٱ):ومن األول قوله تعالى     ُ َأو َتأِتيَنٓا َءاَية َكذََٰ ِمن لَِّذيَن َوَقاَل ٱلَِّذيَن اَل َيعَلُموَن َلواَل ُيَكلِ ُمَنا ٱَّللَّ

ثَل َقوِلهِ  ِت ِلَقوم ُيوِقُنونَ َقبِلِهم مِ  َبَهت ُقُلوُبُهم َقد َبيَّنَّا ٱألٓيََٰ  [.881:البقرة ] (م َتشََٰ
َبَهت ُقُلوُبُهم):قال ابن كثير في قوله    أشبهت قلوُب مشركي العرب قلوَب من تقدمهم في الكفر : أي(: َتشََٰ

، كما قال تعالىو  ِلَك َمٓا َأَتى ٱلَِّذيَن ِمن َقبلِ ):العناد والعتو  ُسول  ِإالَّ َقاُلوْا َساِحٌر َأو َمجُنونٌ َكذََٰ  .ِهم مِ ن رَّ
 (3) [43- 42:الذاريات ] (َبل ُهم َقوم َطاُغونَ  ۦَۚأَتَواَصوْا ِبهِ 

َبَه َعَليَنا َوِإنَّٓا ِإن َشٓاَء ):ومن الثاني قوله تعالى   ُ َقاُلوْا ٱدُع َلَنا َربََّك ُيَبيِ ن لََّنا َما ِهَي ِإنَّ ٱلَبَقَر َتشََٰ ٱَّللَّ
 [.70:البقرة] (َلُمهَتُدونَ 

 (.4)أي أن األمر أشكل عليهم لكثرة ما يتصف من البقر بالعوان الصفراء الفاقعة
ا قال الفيروزآبادي في بينم،(5)المشكَّلت: الُمَشبِ هاُت من األمور:"وقد لفت نظري قول ابن فارس   

الُمْشَتبهاُت من :" العربال ابن منظور في لسان ،وق"(6)مشكلة :وأمور مشتبهة ومشباهة كمعظامة ":القاموس
معجم مقاييس "السَّلم هارون محقق  ، فهذه ثَّلث لغات، أشار إليها أيضا عبد(7)"المشكَّلت: من األمور

 .(8)" المشكَّلت: الُمْشبهات من األمور :" َلبن فارس ، ثم وجدت الخليل بن أحمد ذكر لغة رابعة " اللغة
 .الضبطوَل أدري هل هي لغة أو خطأ في  ،العين :كتابهكذا ضبطت في 

أشبه كل منهما اْلخر حتى : وتشابها واْشَتَبها :"ًى، قال الفيروزآبادي في القاموسوالمتشابه والمشتبه بمعن 
                                                             

َبهانُ (1) َبَهانُ :"4/2810"شبه"مادة"اللسان"قال في:الشا هباُن،:نبٌت يشبُه الثمام،ويقال له:الشا َبَهاُن و و:قال ابن سيده الشُّ ُبهاُن َضْرٌب من الِعضاهال الشا وقال ابن فارس في  ".شُّ
 ".الثمام من الرياحين:الشبهان و"2/420مجمل اللغة

 .3/243معجم مقاييس اللغة َلبن فارس(2)
 .من الطبعة ذات المجلد الواحد  812تفسير القرآن العظيم  ص(3)
 .من الطبعة ذات المجلد الواحد 804فتح القدير ، للشوكاني ص : انظر (4)
 .3/243مجمل اللغة ، َلبن فارس(5)
 .8180القاموس المحيط ، مادة شبه ص(6)
 .4/2811" شبه"لسان العرب ، مادة (7)
 .404/ 3العين ، للخليل بن أحمد الفراهيدي ( 8)
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ُمشَتِبها َوَغيَر ):ومنه قوله تعالى:احِ القاموس، وقال الزبيدي في تاج العروس بعد كَّلم ص(1)"التبسا
ِبه    [.11:نعاماأل] (2)(ُمَتشََٰ

 .(3)"التبست ْلشباه بعضها بعضا: واشتبهت األمور وتشابهت : " "أساس البَّلغة "قال الزمخشري في و   
ِبه  : )وقال عند تفسيره لقوله تعالى وتشابها، كقولك  اشتبه الشيئان: يقال[:"11:األنعام ( ]ُمشَتِبها َوَغيَر ُمَتشََٰ

ِبه  : )كان كثيرا، وقرئ ، واَلفتعاُل والتفاعُل يشتر استويا و تساويا [ 11: األنعام ] (4)(ُمتشَاِبها َوَغيَر ُمَتشََٰ
 .(5)والزيتون متشابها وغير متشابه، والرم ان كذلك : وتقديره 

 .                 (6)والتشابه واَلشتباه مترادفان كالتساوي واَلستواء: وقال ابن عاشور   
هذا هو أصل المادة و  األشياء،وأنه يكون بين  التماثل،يتضح مما سبق أن التشابه في األصل بمعنى    

، كما يتضح أنه إنما يستعمل في األمور إذا أشبهت بعضها بعضا حتى التبست ولم يفرق في لسان العرب
 .(7)بينها
، وإن لم تقع الحيرة فيه من جهة الشبه بغيره ، متشابه: يقال لكل ما غمض ودقا  ثم قد:"قال ابن قتيبة    
ا والوقوف عندها لمشاكلتها ، وليس الشك فيهمتشابه: المقطعة في أوائل السور ترى أنه قد قيل للحروفأَل 

 .، والتباسها بها غيرها
ثم قد . بهه و شاكلهدخل في شكل غيره فأش:ألنه أشكل أي:ومثل المتشابه المشكل، وسمي مشکَّل    

                                           :نقولوبذلك نستطيع أن  .(8)"مشكل –وإن لم يكن غموضه من هذه الجهة  -يقال لما غمض
 .التماثليراد به  األشياء،التشابه إذا كان بين  - 
 .التباسهايراد به  األمور،التشابه إذا كان في  - 
 .بغيرهوإن لم تقع الحيرة فيه من جهة الشبه  متشابه،أن كل ما غمض ودقا  -
(: شكل)ل ابن فارس في معجم مقاييس اللغة، في مادة فقد قا سبق،شابه فيما أن المشكل مثل المت -

أمر مشكل، كما : الكاف والَّلم معظم بابه المماثلة، تقول هذا شكل هذا، أي مثله، ومن ذلك يقالالشين و 
 . (9)"أمر مشتبه: يقال

ون المتشابه على نوعين فإن المصنفين في علوم القرآن يطلق للمتشابه،أما التعريف اَلصطَّلحي       

                                                             

 .8180ص" شبه"القاموس المحيط ، مادة ( 1)
 .81/40تاج العروس للزبيدي ( 2)
 ..221أساس البَّلغة ص( 3)
فقد ذكرت فيها القراءة  2/881بأنها شاذة ، وانظر معجم القراءات القرآنية  4/10تنسِ له هذه القراءة ، وقد حكم عليها السمين الحلبي في الدر المصون  لم اهتد لمن(4)

 .ولم يذكر قارئها ، ورجعت إلى عدد غير قليل من كتِ القراءات فلم اهتد إلى من تنسِ إليه
 .2/42الكشاف (5)
  .4/402ويرالتحرير والتن(6)
 .81دراسة موضوعية، للدكتور عدنان زرزور ص" متشابه القرآن : "انظر (7)
 .802، صالقرآنتأويل مشكل (8)
 .3/204معجم مقاييس اللغة (9)
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 :(1)من العلوم
      .وهذان النوعان محتاجان لنو  بيان .المتشابه المعنوي  - 2  .اللفظيالمتشابه  -8      

 :فظيالمتشابه الل -أ        
والمصنفون في هذا النو  من أنوا  .(2)متفقة في صور شتی ألفاظااْليات القرآنية التي تحوي : ويراد به    

 :لقرآن على اتجاهين أنوا  علوم ا
، وخير آنية الداخلة في التعريف المختاراَلهتمام بمجرد السرد والتعداد لآليات القر : اَلتجاه األول       

 .(4)، ومنظومة السخاوي المشهورة(3)ألبي الحسن الكسائي" متشابه القرآن" الكتِ التي تمثل هذا اَلتجاه
به واَلتفاق بل كان ُيعنی بتوجيه هذا التشا والسرد،د الجمع لم يكن الهدف منه مجر  :الثانياَلتجاه    

، والرد  على بعض الفرق التي أخذت ذلك التشابه اللفظي بجميع أنواعه، والكَّلم عليه والحكمة من وروده
 .الكتاب العزيزمجاًَل للطعن في 

، للكرماني" في متشابه القرآنرهان الب" و،، للخطيِ اْلسكافي"درة التنزيل"ومن المؤلفات في هذا اَلتجاه    
َلبن الزبير الثقفي " يه المتشابه اللفظ من آي التنزيلمَّلك التأويل القاطع بذوي اْللحاد والتعطيل في توج"و

 .(5)، وغيرها من المؤلفاتالغرناطي
 :المتشابه المعنوي  -ب         

َثاِنَي ٱَّللَُّ ):وصف هللا تعالى القرآن الكريم بالتشابه في قوله تعالى       ِبها مَّ با مَُّتشََٰ َل َأحَسَن ٱلَحِديِث ِكتََٰ  َنزَّ
ِلَك ُهَدى ٱَّللَِّ َيهِدي ِبهِ  َتقَشِعرُّ ِمنُه ُجُلوُد ٱلَِّذيَن َيخَشوَن َربَُّهم ُثمَّ َتِليُن ُجُلوُدُهم َوُقُلوُبُهم َمن  ۦِإَلىَٰ ِذكِر ٱَّللَِّ ذََٰ

ُ َفَما َلهُ   [.23: الزمر( ]ِمن َهاد   ۥَيَشٓاُء َوَمن ُيضِلِل ٱَّللَّ
ه ، التشابه في الُحسن واَلئتَّلف وعدم اَلختَّلف بوجه من الوجو : (6)والمراد بالتشابه في هذا الموضع    

 معانيه الغامضة ما يبهر، رأي من اتفاقه حتى في حتى إنه كلما تدب ره المتدبر، وتفك ر فيه المتفکر
 .عليمم بأنه َل يصدر إَل من حكيم ، ويجز الناظرين

َوَلو َكاَن ِمن ِعنِد َغيِر ٱَّللَِّ َلَوَجُدوْا ِفيِه  ):العزيزوهذا التشابه عام وصفت به جميع آيات الكتاب     
فا َكِثيرا  [.12:النساء( ]ٱخِتلََٰ

                                                             

معرفة الحكم من : والثَّلثين قال علم المتشابه اللفظي ، وفي النو  السادس: للزرکشي ، ففي النو  الخامس ذكر " البرهان في علوم القرآن» : انظر على سبيل المثال(1)
للدكتور مساعد الطيار ، لكن األخير ( 888ص )، وكتاب أنوا  التصنيف المتعلقة بتفسير القرآن الكريم (814ص)وانظر كذلك علوم القرآن للدكتور عدنان زرزور.التشابه

عن المتشابه اللفظي ، فهما قسمٌ واحد ولكن بعض المصنفين يزيد عن مجرد الجمع زاد قسما ثالثا وهو ما يتعلق بتوجيه المتشابه اللفظي ، وعندي أنه َل يصح فصله 
عي فساد النظم القرآني  .للمتشابه اللفظي إلى توجيهه والكَّلم عليه وإظهار اْلعجاز البياني ْلي الكتاب العزيز ، والرد  على من يد 

البرهان في " ، و( هـ420ت) للخطيِ اْلسكافي" درة التنزيل " ، و(هـ331ت) سين احمد بن الُمناديألبي الح" متشابه القرآن العظيم : "من ذلك على سبيل المثال (2)
 .وغيرها( ه701ت)َلبن الزبير الثقفي الغرناطي " مَّلك التأويل"، و( هـ400ت)للكرماني " متشابه القرآن 

 .هـ8402، 8ط–ليبيا  -طرابلس  -الحفاظ على التراث اْلسَّلمي طبع بتحقيق الدكتور صبيح التميمي ، ونشر كلية الدعوة اْلسَّلمية ولجنة ( 3)
 .وهي مطبوعة ( هـ143ت)علم الدين أبوالحسن علي بن دمحم السخاوي : ، نظمها "هداية المرتاب وغاية الحفاظ والطَّلب في تبيين متشابه الكتاب: "واسمها (4)
 .حازم سعيد حيدر:للدكتور( 848ص )، دراسة مقارنة لوم القرآن بين البرهان واْلتقانع:انظر( 5)
 .711ص  ،تيسير الكريم الرحمن للشيخ السعدي: انظر(6)
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َب ِمنهُ :) وورد وصف الكتاب بأن منه المحكم ومنه المتشابه في قوله تعالى      ُهَو ٱلَِّذٓي َأنَزَل َعَليَك ٱلِكتََٰ
ت َفَأمَّا ٱلَِّذيَن ِفي ُقُلوِبِهم َزيغ َفَيتَِّبُعوَن َما تَ  ِبهََٰ ِب َوُأَخُر ُمَتشََٰ ٌت ُهنَّ ُأمُّ ٱلِكتََٰ ت مُّحَكمََٰ َبَه ِمنُه ٱبِتَغٓاَء َءايََٰ شََٰ

ِسُخوَن ِفي ٱلِعلمِ  ۥَوَما َيعَلُم َتأِويَلهُ  ۦۖٱلِفتَنِة َوٱبِتَغٓاَء َتأِويِلهِ  ُ َوٱلرََّٰ َنا َوَما  ۦَيُقوُلوَن َءاَمنَّا ِبهِ  ِإالَّ ٱَّللَّ ُكل  مِ ن ِعنِد َربِ 
ِب   [.7:آل عمران(]َيذَّكَُّر ِإالَّٓ ُأْوُلوْا ٱأَللبََٰ

 -قطعاً  -لفومعناه مختالخاص،فلذلك يطلق عليه المتشابه  الكتاب،وهذا التشابه متعلق ببعض آيات     
بينما في آية آل  الكتاب؛تشابه فيها وصف لجميع ألن ال الزمر،عن معنى المتشابه العام الوارد في آية 

 .متشابهةعمران وصف لبعض اْليات بأنها 
من هنا بدا أهل العلم في البحث عن معنى التشابه الذي وصفت به بعض آيات الكتاب في آية آل     

دت أقوالهم   .عمران فتعد 
 :(1)وقد ذكر ابن جرير الطبري في ذلك خمسة أقوال   

 .المنسوخات، قال به ابن عباس وابن مسعود رضي هللا عنهما: ن المتشابهاتأ: األول    
ا في المعاني، وإن اختلفت ألفاظه، وهو قول ما أشبه بعضه بعض :الكتابأن المتشابه من آي :الثاني     

 .مجاهد
 .ما احتمل من التأويل أوجها، وهو قول دمحم ابن جعفر بن الزبير: أن المتشابه: الثالث    

ِه باتفاق األلفاظ ه من القصص عند التكرير في السورهوما اشتبهت األلفاظ ب: أن المتشابه: الرابع  ، ِبَقصِ 
 .الرحمن بن زيد بن أسلم ، وهو قول عبدباختَّلف األلفاظ واتفاق المعاني ، وبقصهالمعاني واختَّلف

 بعلمه دون خلقه ، وهو قول ما لم يكن ألحد إلى علمه سبيل مما استأثر هللا: أن المتشابه: الخامس  
 .بن رئاب  هللا جابر بن عبد

وال في معنى المتشابه، وزاد بعض المفسرين أقواَل أخرى تعتبر من باب التمثيل قهذه هي أصول األ    
 .(2)لما ذكر من األقوال، أو أنها تندرج عند التحقيق تحتها 

والذي سبق أن ذكرنا أنه يرد  للمتشابه و نحتاج هنا إلى عرض هذه األقوال على المعنى اللغوي    
 :لمعنيين

 .التماثلالتشابه معنى  :األول
 .اَللتباسالتشابه بمعنى  :الثاني 

 .وهذا العرض سيفيدنا في بيان العَّلقة واَلرتباط بين المشكل والمتشابه   
أن المعنى  وعند عرض هذه األقوال التي وردت في معنى التشابه الوارد في آية آل عمران نَّلحظ   

                                                             

 .810 - 874/ 8 ،، للطبري جامع البيان: انظر(1)
م والمتشابه في معاني المحك: ورسالة صغيرة بعنوان  ،8/348، و زاد المسير َلبن الجوزي 370-8/311النكت والعيون للماوردي : انظر بعض األقوال األخرى في (2)

 . 71-38حمد حسن فرحات ص أالقرآن الكريم، للدكتور 
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، والقول الرابع ه القول الثاني لمجاهد رحمه هللااللغوي الثاني للمتشابه هو الظاهر فيها، وإنما يشكل علي
 .الرحمن بن زيد بن أسلم رحمه هللا لعبد

 :ولبيان وجه اْلشكال و اْلجابة عنه، أقول  
حيث يقول مجاهد رحمه هللا في بيان يتبين للناظر في قول مجاهد أنه أراد التشابه الذي معنى التماثل ،   

تٌ  :)المتشابه من آي الكتاب  ت مُّحَكمََٰ ما فيه من الحَّلل والحرام ، وما سوى ذلك فهو متشابه  (ِمنُه َءايََٰ
ق بعضه بعضا ، وهو مثل قوله  ِسِقينَ ۦَوَما ُيِضلُّ ِبهِ : )ُيصدِ  ِلَك  :)، ومثل قوله [ 21: البقرة ( ]ٓٓ ِإالَّ ٱلفََٰ َكذََٰ

جَس َعَلى ٱلَِّذيَن ال ُيؤِمُنونَ َيجعَ  ُ ٱلرِ  ُهم ):، ومثل قوله[824:األنعام](ُل ٱَّللَّ َوٱلَِّذيَن ٱهَتَدوْا َزاَدُهم ُهدى َوَءاَتىَٰ
ُهم  .(1) [87:دمحم ](َتقَوىَٰ

ناقش شيخ اْلسَّلم ، وأن هذا هو المراد بالمتشابه، وقد متماثلة في المعنى فهو يرى أن هذه اْليات     
القرآن متشابه، وهنا خص البعض به، فيستدل به على تفسير المتشابه بهذا مع أن كل :رأي فقالهذا ال

 .ضعف هذا القول
َبَه ِمنُه ٱبِتَغٓاَء ٱلِفتَنةِ : )وكذلك قوله   إتبا لو أريد بالمتشابه تصديق بعضه بعضا لكان ( َفَيتَِّبُعوَن َما َتشََٰ

 . (2)عضا ما يمنع ابتغاء تأويلهذلك غير محذور ، وليس في كونه يصدق بعضه ب
وهذا : ن ساق قول مجاهد رحمه هللا تعالى، حيث قال بعد أابن كثير كذلك إلى ضعف هذا القولوأشار 

َثاِنيَ : )إنما في تفسير قوله  ِبها مَّ با مَُّتشََٰ  .(3)[ 23: الزمر( ]ِكتََٰ
با :)شابه يصدق على آية الزمر للمتأن هذا المعنى الذي أورده مجاهد رحمه هللا يريد ابن كثير     ِكتََٰ

َثاِنيَ  ِبها مَّ ُق بعضه بعضا: يقال فيه فهذا التشابه هو الذي( مَُّتشََٰ   .، فإن القرآن متشابٌه من هذا الوجهُيَصدِ 
القول الرابع في معنى التشابه الوارد في آية آل عمران، والذي قاله عبد الرحمن بن زيد بن أسلم  أما    

 :جرير الطبري بقوله وعبار عنه ابن
ِه باتفاق األلفاظ :والمتشابه    هو ما اشتبهت األلفاظ به من قصصهم عند التكرير في السور، يقصِ 

ِه باختَّلف األلفاظ واتفاق المعاني  . (4)واختَّلف المعاني، و ِبَقصِ 
هو اتفاق  :األول :قسمينفعند التأمل هذا القول نجد أنه أدخل في المتشابه الوارد في آية آل عمران     

 .األلفاظ واختَّلف المعاني
فهذا دليل على  فيه،هذا النو  من المتشابه َل محذور  وإتبا وهذا إنما يبحث في المتشابه اللفظي     

 .ضعف هذا القول
 .المعانياختَّلف األلفاظ و اتفاق : الثاني  

                                                             

 .877/ 1جامع البيان للطبري ( 1)
 .311-87/311، مجمو  الفتاوی َلبن تيمية( 2)
 . 340ص  ،تفسير القرآن العظيم َلبن كثير( 3)
 . 1/871 ،جامع البيان للطبري ( 4)
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اختَّلف األلفاظ واتفاق المعاني دليل  وهذا رد عليه ما قاله ابن كثير حول قول مجاهد رحمه هللا ، فإن   
فا  :) العزيز الحكيم، كما قال تعالىعلى أنه من عند هللا َوَلو َكاَن ِمن ِعنِد َغيِر ٱَّللَِّ َلَوَجُدوْا ِفيِه ٱخِتلََٰ

َثاِنيَ  :)وهو التشابه الوارد في آية الزمر[ 12:النساء (]َكِثيرا ِبها مَّ با مَُّتشََٰ  [.23:الزمر( ]ِكتََٰ
الرحمن بن زيد بن أسلم  مع ذلك فقد ذكر الجصاص في كتابه  أحكام القرآن توجيها جميَّل لقول عبدو     

اشتباه هذا من جهة اشتباه وجه الحكمة فيه على السامع ، وهذا سائغ عام في : رحمه هللا ، حيث يقول 
هذا مما يجوز فيه جميع ما يشتبه فيه وجه الحكمة فيه على السامع إلى أن يتبينه ويتضح له وجهه، ف

 . (1)إطَّلق اسم المتشابه
عنه عند ابن جرير ويؤيد هذا التوجيه ما ذكره عبد الرحمن بن زيد بن أسلم في نهاية األثر الذي ورد    

ما شأن هذا َل يكون هكذا ؟ وما شأن هذا َل : من ُيِرد هللا به البَّلء والضَّللة يقول :"، حيث يقول الطبري 
 "؟ (2)يكون هكذا

إن صحا هذا التوجيه لقول عبد الرحمن بن زيد في معنى المتشابه الوارد في آية آل عمران، فقد رجع و   
 .اَللتباس: قوله إلى المعنى اللغوي الثاني من معاني المتشابه أَل وهو

وبذلك يظهر أن التشابه الوارد في آية آل عمران هو بمعنی اَللتباس، وهو الذي يطلق عليه التشابه       
الخاص الذي هو أحد قسمي التشابه المعنوي المتعارف عليه عند المفسرين والمصنفين في علوم القرآن 

 .الكريم ، حيث القسم الثاني هو التشابه العام الذي وصف به جميع الكتاب العزيز 
شابه إن المشكل هو أحد أقسام المت :فتقول المتشابه،وإذا تقرر ذلك جاز لنا الربط بين المشكل و     

 .عمرانأَل وهو التشابه الخاص الوارد في آية آل  المعنوي،
حتمال واَلشتباه، من من باب اَل -يعني آية آل عمران  -المتشابه في هذه اْلية : يقول القرطبي      

َبَه َعَليَنا):قوله والمراد يحتمل أنوا  كثيرة من البقر، : التبس علينا، أي: أي[ 70:بقرة ال(]ِإنَّ ٱلَبَقَر َتشََٰ
 . (3)بالمحكم ما في مقابلة هذا، وهو ما َل التباس فيه وَل يحتمل إَل  وجها واحدا 

ومن المرجحات لهذا المعنى كذلك أن التشابه في اللغة يرد بمعنی التماثل ، ويرد كذلك بمعنى الغموض   
 .واَللتباس كما سبق 

ت):وفي قوله تعالى     ِبهََٰ : لمعنى األول للتشابه، وذلك أنا واحد متشابهات إشكال على ا(َوُأَخُر ُمَتشََٰ
أخرى متشابهة، إَل أن : أخرى، وَل يصح أن يوصف الواحد بالواحد هنا، فَّل يقال": أخر" متشابهة ، وواحد

 .يكون بعض الواحدة يشبه بعضا، وليس المعنى على  ذلك
 .َّلت المعاني متشابهاتوأخر محتم: صفة لمحذوف تقديره: ولهذا كان الصحيح أن متشابهات     

                                                             

 . 2/3 ،للجصاص ،القرآن أحكام( 1)
 . 871/ 1للطبري  ،انجامع البي( 2)
 . 4/80القرآن للقرطبي  ،الجامع ألحكام (3)
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فيصح أن توصف اْلية بأنها متشابهة  اْلية،فالتشابه وصف لتلك المعاني المتعددة التي تحتملها      
 .للمدلولعلى طريقة وصف الدال بما هو وصف 

أما المعنى الثاني، وهو الغموض واَللتباس، فَّل إشكال في جعله المعنى المقصود في هذه اْلية، ألنه    
 . (1)ن يوصف الشيء الواحد بالغموض يصح أ

وهذا القول الراجح في معنى المتشابه يقتضي أن يكون التشابه أمرا نسبيا إضافيا، وبذلك يعلم أنه َل      
 .(2)يصح أن يقال في المتشابه إنه آيات بعينها تتشابه على كل الناس

، وَيِكَل لى كل أحد أن يعمل بما استبان له، فعتبه على هذا ما َل يشتبه على هذاوبذلك يتبين أنه قد يش   
 .  (3)ما اشتبه عليه إلى هللا تعالى

هل : وينبغي أن ُيعلم أنه لم يقل أحٌد من المسلمين أن هللا تعالى يتكلم بما َل معنی له ، وإنما النزا      
 يتكلم سبحانه وتعالى بما َل يفهم معناه المخاطيين ؟

 .(4)كلم، ونفي الفهم عند المخاطِ بوٌن عظيموبين نفي المعنى عند المت   
وَل يجوز أن يكون الرسول صلى هللا عليه وسلم  وجميع األمة َل يعلمون معناه ، كما : " ابن تيميةقال 

فإن معنى الدَلئل الكثيرة من ... يقول ذلك من يقوله من المتأخرين، وهذا القول يجِ القطع بأنه خطأ 
ف على أن جميع القرآن مما يمكن علمه وفهمه وتدبره ، وهذا مما يجِ القطع الكتاب والسنة وأقوال السل

به ، وليس معناه قاطع على أن الراسخين في العلم َل يعلمون تفسير المتشابه ، فإن السلف قد قال كثير 
 . (5)منهم إنهم يعلمون تأويله

ن غيرهم ، وليس من العلماء فضَّل ع، قد يكون في القرآن آيات َل يعلم معناها كثير نعم: وقال أيضا    
 . (6)، بل قد يشكل على هذا ما يعرفه هذاذلك في آية معينة

بقيت اْلشارة إلى موضو  مهم يتعلق بمعنى المتشابه الوارد في آية آل عمران ، وهو توجيه القول     
بن جرير أنه يقول هللا بن رئاب رضي هللا عنه في معنى المتشابه ، حيث ذكر ا الوارد عن جابر بن عبد

 .إنه ما لم يكن ألحد إلى علمه سبيل مما استأثر هللا بعلمه دون خلقه : في المتشابه 
 .(7)وقد رجح ابن جرير الطبري هذا القول في معنى التشابه الوارد في آية آل عمران

مذهبين في ، َلبد من اْلشارة إلى أن قول جابر رضي هللا عنه مبني على أحد الولتوجيه هذا القول   

                                                             

حامد : وهي رسالة ماجستير للباحث 20-81ومعرفة المحكم والمتشابه وأثرها في تفسير القرآن ص ، 18-3/10، وروح المعاني  1-2/7تفسير أبي السعود : انظر( 1)
 .وانظر لزامًا ترجمة شيخ اْلسَّلم ابن تيمية في الوافي بالوفيات للصفدي. ه8401آن،شعبة التفسير و علوم القر -العلي، من الجامعة اْلسَّلمية

 . 844/ 83مجمو  الفتاوی َلبن تيمية : انظر( 2)
 . 87/311مجمو  الفتاوی َلبن تيمية : انظر( 3)
 .83/211مجمو  الفتاوی َلبن تيمية : انظر ( 4)
 . 87/310مجمو  الفتاوی َلبن تيمية ( 5)
 .87/400و  الفتاوی َلبن تيميةمجم( 6)
 . 810/ 1جامع البيان  للطبري : انظر ( 7)
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ِب :) قوله تعالىالوقف على لفظ الجَّللة في  ٌت ُهنَّ ُأمُّ ٱلِكتََٰ ت مُّحَكمََٰ َب ِمنُه َءايََٰ ُهَو ٱلَِّذٓي َأنَزَل َعَليَك ٱلِكتََٰ
َبَه ِمنُه ٱبِتَغٓاَء ٱلِفتَنِة وَ  ا ٱلَِّذيَن ِفي ُقُلوِبِهم َزيغ َفَيتَِّبُعوَن َما َتشََٰ ت َفَأمَّ ِبهََٰ َوَما َيعَلُم  ۦۖٱبِتَغٓاَء َتأِويِلهِ َوُأَخُر ُمَتشََٰ

ِسُخوَن ِفي ٱلِعلِم َيُقوُلوَن َءاَمنَّا ِبهِ  ۥَتأِويَلهُ  ُ َوٱلرََّٰ ِب  ۦِإالَّ ٱَّللَّ َنا َوَما َيذَّكَُّر ِإالَّٓ ُأْوُلوْا ٱأَللبََٰ آل (]ُكل  مِ ن ِعنِد َربِ 
 [.7:عمران

 :على مذهبين مشهورين ( ِإالَّ ٱَّللَُّ  ۥَما َيعَلُم َتأِويَلهُ وَ : )حيث اختلف القر اء في الوقف على قوله تعالى     
يروى عن عائشة ، وعروة بن ، وهو أحد القولين عن ابن عباس ، و إن الوقف على لفظ الجَّللة: فقيل   

 .واختار ابن جرير هذا القول أيضا  .، ومالك وغيرهمالزبير
ِسُخو):إن الوقف على قوله تعالى: وقيل      ، عباس، ومجاهد ، وهو مروي عن ابن(َن ِفي ٱلِعلمِ َوٱلرََّٰ

 .، ودمحم بن جعفر بن الزبير وغيرهم والربيع بن أنس
 فعلى القول األول يكون المعنى َل يعلم تأويل المتشابه إَل هللا تعالى ، وهو المنقول عن جابر بن عبد    

 .هللا بن رئاب
 .ن يعلم تأويل المتشابهيكون الراسخون في العلم مم: وعلى القول الثاني  

ل في هذا المقام، فقال:"قال اْلمام ابن کثير    يطلق ويراد به في القرآن  التأويل: ومن العلماء من فصا
 :معنيان

َوَرَفَع َأَبَويِه َعَلى ٱلَعرِش ):ول أمره إليه ، ومنه قوله تعالىالتأويل معنى حقيقة الشيء وما يؤ : أحدهما -   
وْا َلهُ  دسُ  ۥَوَخرُّ َي ِمن َقبُل َقد َجَعَلَها َربِ ي َحق  ا جَّ َذا َتأِويُل ُرءيََٰ َأَبِت هََٰ ، وقوله تعالى [800:يوسف(]َوَقاَل يََٰٓ

أي حقيقة ما اخبروا به من أمر المعاد، فإن [ 43:األعراف( ]ۥَيوَم َيأِتي َتأِويُلهُ  ۥَۚهل َينُظُروَن ِإالَّ َتأِويَلهُ ):
عز  -حقائق األمور وكنهها َل يعلمه على الجلية إَل هللا  ى الجَّللة؛ ألنأريد بالتأويل هذا، فالوقف عل

ِسُخوَن ِفي ٱلِعلمِ : )، ويكون قوله -وجل   .خبره (ۦَيُقوُلوَن َءاَمنَّا ِبهِ )مبتدأ، ( َوٱلرََّٰ
ئَنا َنب ِ )وأما إن أريد بالتأويل المعنى األخر وهو التفسير والتعبير والبيان عن الشيء كقوله تعالى -   

ِسُخوَن ِفي ٱلِعلمِ )، فالوقف على ذا المعنىبتفسيره، فإن أريد به ه: أي [ 31:يوسف( ]ِبَتأِويِلهِ  ألنهم ( َوٱلرََّٰ
، وإن لم يحيطوا علما بحقائق األشياء على كنه ما هي همون ما خوطبوا به بهذا اَلعتباريعلمون ويف

  :(2)على فرعين -بهذا التفصيل  -والمتشابه   .(1)"عليه
 ":التشابه الحقيقي" :لآليةما هو صفة َلزمة  :األولالفر  

تفق مع المعنى األول للتأويل ، وهو يإن عرف معناه، و يمكن أن يعلمه البشر على حقيقته وهو ما َل  
َوَما :) ف على لفظ الجَّللة في قوله تعالىالحقيقة والعاقبة التي يؤول إليها األمر ، وعليه يكون الوق: وهو
ُ  ۥَتأِويَلهُ  َيعَلمُ   [7:آل عمران](ِإالَّ ٱَّللَّ

                                                             

 .342التفسير القرآن العظيم َلبن كثيرص( 1)
  .2/414، ومنهج اَلستدَلل على مسائل اَلعتقاد، 87/310: انظر المجمو  الفتاوی ( 2)
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َل يعلم حقيقته التي هو عليها إَل هللا تعالى كحقائق : ابه هنا َل يعلمه إَل هللا تعالى، بمعنىفالمتش     
صفات هللا تعالى وحقائق اليوم اْلخر من البعث والنشور والصراط والميزان، ونعيم الجنة وعذاب النار 

 .كنا نعلم معاني كل ذلك، ولكننا َل ندرك حقائقها وكيفيتها وأحوال البرزخ وإن
 ":التشابه النسبي"ما هو من األمور النسبية  :الثانيالفرع    
فيكون معلومًا للراسخين في العلم بالتدبر في  بعض،وهو ما يكون مشتبهًا على بعض الناس دون      

وهو يتفق مع المعنى  عنه،الرجو  إليهم وسؤالهم معناه ورده إلى المحكمات من النصوص، ويعلمه غيرهم ب
 .التفسير :وهوالثاني للتأويل 

ِسُخوَن ِفي ٱلِعلمِ  ۥَوَما َيعَلُم َتأِويَلهُ :)وعليه فإن الوقف في اْلية على قوله تعالى    ُ َوٱلرََّٰ آل ]( ِإالَّ ٱَّللَّ
 [.7:عمران

ابه النسبي، وبذلك يندرج تحت هذا النو  المشكل هو أحد أنوا  المتشابه المعنوي، وهو المتشإن     
 :األسباب التالية من أسباب وقو  اْلشكال في القرآن الكريم

 . خفاء المعنى -8  
 .غرابة اللفظ  -2  
 . واأللفاظ قوالِ للمعاني  

إن بعض العلماء أطلق التشابه على نصوص ":(1)فيقال المتشابه،أين الصفات اْللهية من :قيلفإن    
؛ ألن حقائق األسماء والصفات وما ، وهذا قد يسوغتها التي هي عليهمريدًا بذلك حقائقها وكيفياالصفات 

 .لكيفيات َل يعلمه إَل هللا تعالىهي عليه من ا
سميع وبصير وعليم، ومعنى السمع والبصر والعلم ، : معنى اَلسم والصفة ، فنعلم معنی لكننا نعلم   

جها، كل هذا ونحوه نعلم معناه بمقتضى لغة التخاطِ ، وَل يقتضي ونعلم معنى أن له يدين وعينين وو 
علمنا بمعاني هذه النصوص أن تكون مثل ما في الشاهد من سمع المخلوق وبصره وعلمه ، ويديه وعينيه 
ووجهه ، بل بينها من التباين واَلختَّلف ما َل يقدر أحد من الخلق قدره ، فالتباين الذي بين صفات 

 .الخالق كالتباين بين الذاتين المخلوق وصفات
فالقدر المشترك بين الصفتين، هو الذي يجعلنا نفهم معنى الخطاب، والقدر المميز هو ما اختص هللا     

 .بعلمه، وهو المتشابه الذي َل يعلم معناه إَل هللا تعالى
هذا لم يؤثر عن لكن َل ينبغي إطَّلق لفظ المتشابه على صفات هللا تعالى ألجل هذا اْلجمال ، ول   

 .السلف إطَّلقه على الصفات
 .وما يقال في باب الصفات من هذا الجانِ يقال أيضا في أمور الدار اْلخرة وأحوال البرزخ     

                                                             

،و القواعد المثلى في 28اسات ْليات األسماء والصفات للشيخ دمحم األمين الشنقيطي ص، ومنهج ودر 383-83/214مجمو  الفتاوی لشيخ اْلسَّلم ابن تيمية  :انظر(1)
، ومنهج اَلستدَلل  381-303، و القواعد الكلية لألسماء والصفات عند السلف للدكتور إبراهيم البريكان ص 34صفات هللا وأسمائه الحسنى، للشيخ دمحم ابن عثيمين ص

 .418-2/411علي حسن على مسائل اَلعتقاد لعثمان بن 
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غاية في البيان والوضوح ، وهو من هذه الجهة نهفكل ذلك ونحوه نعلم معنى ما خوطبنا به م     
، أما من جهة عرف لغة العرب وعادتها في الكَّلممن ، يعرف معناه وما دل عليه لفظه كل واْلحكام

، وهو من المتشابه الذي استأثر هللا تعالى بعلمه ها فهذا َل يعلمه إَل هللا تعالىحقيقته وكيفيته التي هو علي
ْعَدانِ ":عليه وسلم كما قال صلى هللا ُِ ِمْثُل َشْوِك السا عْ َوِفي َجَهناَم َكََّلِلي َعْم َيا نَ : َقاُلوا" َداَن؟، َهْل َرَأْيُتُم السا

ْعَداِن، َغْيَر َأناُه ََل َيْعَلُم َقْدَر ِعَظِمَها ِإَلا هللاُ " :َقالَ . َرُسوَل هللاِ   .(1)"  َفِإناَها ِمْثُل َشْوِك السا
 :المشكل اللغوي  -3    

البشر واختَّلف ، على تعدد لغات بها آخر كتِ هللا تعالى لإلنسان كان اختيار لغة العرب لينزل     
، وبخاصة إذا عرفنا أن ز بها اللسان العربي على كل لسانألسنتهم يشير إلى فضيلة بيانية جامعة امتا

 .ريم متعلٌق بهذا البيان ومتصل بهإعجاز القرآن الك
 .وأشار ابن تيمية إلى أن هذا الفضل سببه ما اختص به العرب في عقولهم وألسنتهم وأخَّلقهم وأعمالهم   

 .إما بالعلم النافع، وإما بالعمل الصالح: أن الفضل وذلك
 .قوة العقل الذي هو الفهم و الحفظ: هو والعلم له مبدأ، و 

 .قوة المنطق، الذي هو البيان و العبارة: هو وله تمام، و
يزا والعرب هم أفهم من غيرهم ، وأحفظ وأقدر على البيان والعبارة ، ولسانهم أتم  األلسنة بيانا وتمي     

للمعاني ، جمعا وفرقا ، يجمع المعاني الكثيرة في اللفظ القليل إذا شاء المتكلم الجمع ، ثم يميز بين كل 
 .شيئين مشتبهين بلفظ آخر مميز مختصر

فإن مبناه على األخَّلق وهي الغرائز المخلوقة في النفس، وغرائزهم أطو  للخير من : أما العمل       
 .الحلم والشجاعة والوفاء، وغير ذلك من األخَّلق المحمودةغيرهم، فهم أقرب للسخاء و 

لكن كانوا قبل اْلسَّلم طبيعة قابلة للخير، معطلة عن فعله، ليس عندهم علم منزل من السماء ، وَل      
، كالطِ والحساب ونحوها، غلين ببعض العلوم العقلية المحضةشريعة موروثة عن نبي ، وَل هم أيضا مشت

، أو ما احتاجوا أو ما حفظوه من أنسابهم وأيامهم سمحت به قرائحهم من الشعر والخطِإنما علمهم ما 
 .إليه في دنياهم من األنواء والنجوم أو من الحروب 

أخذوه بتلك الفطرة الجيدة، فاجتمع لهم الكمال  العظيم،فلما بعث هللا دمحما صلى هللا عليه وسلم بالهدي      
 .(2)بالقوة المخلوقة فيهم

، وأن أمة عربية –أول األمر -ول عربي، وخوطبت به، وأنزل على رسومن المعلوم أن القرآن عربي   
وَل يكون كذلك حتى تفهمه  ،طبة به، فلزم أن يكون بي نا لألمة المخالقرآن مقصود به الهداية واْلرشادا

َّلم، وهكذا كان القرآن لك، وعادتها في اكون جاريا على معهودها في الخطاب، وَل يتم ذلك حتى يوتعقله

                                                             

 .101 :أخرجه البخاري في كتاب األذان، باب فضل السجود، حديث رقم(1)
 .88عدنان زرزور ص :ومدخل إلى تفسير القرآن وعلومه للدكتور 441-8/447اقتضاء الصراط المستقيم: انظر (1)
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 .الكريم
وقد كانت سنة هللا في خلقه أن يرسل كل رسول بلسان قومه، فيكون الرسول مبينا في كَّلمه وبَّلغه،     

، ولهذا قال وبهذا تقوم الحجة وتنقطع المعذرة، الفهم، متمكنا من اْلدراك ويكون المخاطِ قادرا على
ُروُن ُهَو :)  تعالى أن يرسَل معُه أخاُه هارون وزيراموسى عليه الصَّلة والسَّلم معلَّل سؤالُه هللاَ  َوَأِخي هََٰ

ُقِنٓي ِإنِ ٓي َأَخاُف َأن ُيَكذِ ُبونِ    .(1)[ 34:القصص( ]َأفَصُح ِمنِ ي ِلَسانا َفَأرِسلُه َمِعَي ِردءا ُيَصدِ 
فاظه، وأساليبه كذلك موافقة ألل ألفاظهكما أن  العرب،فمعاني کتاب هللا تعالى موافقة لمعاني كَّلم     

وفروعا  أصوَلفعلى الناظر في الشريعة والمتكلم فيها :" ولذلك يقول الشاطبي العرب،جاريٌة على لسان 
 :أمران

أن َل يتكلم في شيء من ذلك حتى يكون عربيا، أو كالعربي في كونه عارفا بلسان العرب ، : أحدهما  
دمين، كالخليل، وسيبويه، والكسائي، والفر اء، ومن أشبههم بالغا فيه مبالغ العرب، أو مبالغ األئمة المتق

مه عربيًا في ، وإنما المراد أن يصير فهون حافظا كحفظهم، وجامعا کجمعهم، وليس المراد أن يكوداناهم
 ...الجملة

ن أنه إذا أشكل عليه في الكتاب أو في السنة لفظ أو معنى ، فَّل ُيقِدم على القول فيه دو : واألمر الثاني 
أن يستظهر بغيره ممن له علم بالعربية ، فقد يكون إماما فيها ، ولكنه يخفى عليه األمر في بعض 
األوقات ، فاألولى في حقه اَلحتياط ، إذ قد يذهِ على العربي المحض بعُض المعاني الخاصة حتى 

 .(2)"فكيف بغيرهم -وهم العرب  -يسأل عنها ، وقد نقل من هذا عن الصحابة 
يسألني عن آيات من القرآن كان يجيئني رجٌل ف: َث أبو دمحم يحی بن المبارك اليزيدي فقال حدا     

أيجوز : قال لي يوما، ف(3)، فكنت أتبياُن الَعَنَت في سؤاله، وكنت إذا أجبته أرى لونه َيْرَبدُّ ويسودُّ مشکَّلت
: َل يجوز ذلك حتى تقول  :أخرجتهم رجَّل ؟ فقلت، ثم أدخلت القوم الدار: عرب أن تقولفي كَّلم ال

 .أخرجتهم رجًَّل رجًَّل ، فتذكر على تفصيل الجنس 
، ألن الطفل ليس هذا من ذلك: قلت.؟[17:غافر(]ِطفالُثمَّ ُيخِرُجُكم ) –عز وجل -فكيف قال هللا :قال    

ؤَلء ، وههذا طفٌل، وهذان طفلٌ : لواحد واَلثنين والجمع بلفظ واحد، فتقولمصدٌر في األصل يقع على ا
ِت ٱلنِ َسٓاءِ ):طفٌل، كما قال تعالى فطفٌل في اْلية موضع [ 38:النور] (َأِو ٱلطِ فِل ٱلَِّذيَن َلم َيظَهُروْا َعَلىَٰ َعورََٰ

 .(4)ثم يخرجكم أطفاَل: طفال، فكأنه قالأ
، فلُيعلم أن ب في ألفاظها ومعانيها وأساليبها، وتبين أن القرآن الكريم نزل بلغة العر إذا تقرر هذا األمر     

لغة العرب كانت تحفل بالكثير من الوجوه البيانية واألنوا  البَّلغية، بل كان التفنن في أساليِ الخطاب 
                                                             

 .2/431منهج  اَلستدَلل : انظر( 1)
 .باختصار  314-3/318اَلعتصام للشاطبي( 2)
 ".سود"و" ربد"يحمرُّ ويسودُّ كما يظهر من مراجعة ، القاموس المحيط  مادة : يعني ( 3)
 .2/281األشباه والنظائر في النحو  للسيوطي ( 4)
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 .أحد األمور التي ترفع من قدر اْلنسان العربي 
وقد كان من أساليبهم المستحسنة ما يحتاج إلى إعمال الفكر وكدِ  الذهن للوصول إلى مرمى قائله    

 .زل القرآن بهذا األسلوب أيضاوقصده، فن
 :ضربين  وكان كَّلمهم على" : المباني لنظم المعاني: "يقول صاحِ کتاب  

 .الواضح الموجز الذي َل يخفى على سامعه، وَل يحتمل غير ظاهره: أحدهما   
ن ستحلى عندهم، الغريِ م، وهذا الضرب هو المعلى المجاز والكنايات، واْلشارات والتلويحات: واْلخر

، ن المعارضة يمثل سور أو سورة منه، فلما قرعهم هللا سبحانه ، فعجزهم عألفاظهم، البديع في كَّلمهم
عارضوا دمحما صلى هللا : العجز منهم، وتتأكد الحجج ولزومها إياهم، فكأنه قال أنزل على الضريين ليصح
، ولو أنزله كلاه واضحا يهبين شئتم في الواضح أو في المشكل، ولم يقدروا علعليه وسلم في أي الضر 

ما باله لم ينزل بالضرب : محكما بحيث َل يخفى على أحد سمعه منه لوجد المشركون مقاَل، وقالوا 
المستحسن عندنا والمستحلي في طباعنا، ألن ما وقع فيه اْلشارة والكناية والتشبيه والتعريض كان أفصح 

 .(1)"وأعرب
 :ما يتعلق اإلعراب: األول   
ر يجلبه العامل في آخر الكلمةأثٌر ظاهر أو م :عراباْل     الكلمة يتغير حسِ  ، ولما كان موقعقد 

 .المعنى المراد، فإن عَّلمة اْلعراب تتغير كذلك
؛ ألن كثيرا عن كَّلم البشر شعره ونثره وَل شك أن التعامل مع النص القرآني إعرابا وبيانا يختلف     

 . (2)، والقمة في الرقي والكمالبلغ ذروة الفصاحة والبَّلغة الذي -عز وجل  -القرآن كَّلم هللا 
فإذا كان هذا حال الكتاب العزيز فكذلك ينبغي أن يكون إعرابه ، فينزه القرآن عن األعاريِ البعيدة 

 .والتقادير والتراكيِ القلقة
يانه لمنهجه في وممن صر ح بأهمية ذلك ، أبو حيان في مقدمة تفسيره البحر المحيط حيث يقول عند ب   

الوجوه التي َتَنزاه القرآن عنها ، مبينا أنها مما يجِ أن ُيعدل عنه ، وأنه في اْلعراب عن  (3)ُمَنكِ باً : كتابه 
ينبغي أن يحمل على أحسن إعراب وأحسن ترکيِ، إذ كَّلم هللا تعالى أفصح الكَّلم ، فَّل يجوز فيه جميع 

والمجازات ما يجوزه النحاة في شعر الشماخ والطرماح وغيرهما من سلوك التقادير البعيدة والتراكيِ القلقة 
 . (4)المعقدة

، َل نسلك فيه إَل الحمل على أحسن الوجوه وأبعدها من كذا تكون عادتنا في إعراب القرآنوه:" وقال أيضا

                                                             

و مناسبته اقتضى ، وألهميته المبحث الثالث من الفصل األول،وقد سبق نقل هذا النص في ثنايا 877انظر المقدمة األولى من كتاب مقدمتان في علوم القرآن ص ( 1)
 .األمر تكراره

 .2/103و اختبارات أبي حيان النحوية في البحر المحيط لبدر البدر  11العال مكرم ص  القرآن الكريم وأثره في الدراسات النحوية لعبد: انظر(2)
َِ عنه ، کَنَصَر وفَ :" قال في القاموس مادة نكِ (3) َِ وَتَنكاِ َ ، گنْ عدل: ِرَح ، نكْبًا وَنَكبًا وُنُكوباَنَك  .أنه عدل في اْلعراب عن الوجوه التي تنزه القرآن عنها: فالمعنى " كا
 .4-4/ 8البحر المحيط  (1)
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التكلف وأسوغها في لسان العرب ، ولسنا كمن جعل كَّلم هللا تعالی كشعر امرئ القيس وشعر األعشى، 
فكما أن كَّلم هللا من أفصح كَّلم ، فكذلك ينبغي يحم له جميع ما يحتمل اللفظ من وجوه اَلحتماَلت، 

 .(1)"إعرابه أن يحمل على أفصح الوجوه
وكما أن الخطأ في اْلعراب من أسباب الوقو  في استشكال اْليات ، فإن معرفة اْلعراب الصحيح تدفع 

ي اْلشكال، إذ بمعرفة حقائق اْلعراب ُتعرف أكثر المعاني ، وينجل: " اْلشكال ، قال مكي بن ابي طالِ 
 .(2)"فتظهر الفوائد، ويفهم الخطاب، وتصح معرفة حقيقة المراد

، وهي أن القرآن الكريم هو الحجة البالغة، مهمة في هذا الباب على أنه يجِ علينا أن نستصحِ قاعدة 
وعلى أساسه يكون تقعيد القواعد، كما ينبغي تصحيح ما وضع منها إذا ما تعارض مع شيء من القراءات 

 .(3)حكمةالم
 :باٌب کامٌل عنوانه  (4)المنسوب للزجاج" إعراب القرآن"وفي كتاب 

الُحذ اق  (5)هذا باب ما جاء في التنزيل وظاهره يخالف ما في كتاب سيبويه وربما يشكل على الُبزلا "
 .(6)"فيغفلون عنه 

قواعد العربية، بل تصحيح وليس غرضنا تصحيح القراءة ب: " ورحم هللُا ابَن المني ر اْلسكندري حيث يقول 
 .(7)"قواعد العربية بالقراءة

 :إذا علم ما تقدم؛ فإن العَّلقة بين اْلعراب واستشكال اْليات قد تأخذ صورة من الصور التالية   
ينبغي الحذر من : أن يشكل اْلعراب على قراءة من القراءات الثابتة، وَل يشكل على أخرى، وهنا: أوَل    

الرد  أو التضعيف، وينبغي النظر في القاعدة النحوية التي استشكلت القراءة ألجلها ، كما التعرض للقراءة ب
في باب الفصل بين " الكافية الشافية" رحمه هللا في منظومته المشهورة في النحو  فعل ابن مالك

 : (8)المتضايفين
 اضٍد وناِصِر        َوُعمدتي قراءُة ابِن عامِر              وكم لها من ع                

                                                             

 .8/31البحر المحيط  (3)
 .8/13مشكل إعراب القرآن  (4)
 آن ، للدكتور احمد مكي األنصاري اري ، و الدفا  عن القر فما بعدها ؛ ونحو القرآن ألحمد عبدالستار الجو 200منجد المقرئين َلبن الجزري ص: وانظر هذه المسألة  (4)
إعراب القرآن ، نفسه، األستاذ إبراهيم األبياري في نهاية الجزء الثالث واألخير من الكتاب ، ورجح أن يكون : وهذه النسبة َل تصح كما أشار إلى ذلك محقق کتاب  (1)

و خالفه الدكتور أحمد الدالي ،وبي ن أن مؤلف الكتاب هو جامع العلوم أبي الحسن األصبهاني الباقولي ،وأن اسم الكتاب من تأليف أبي دمحم مكي بن أبي طالِ القيسي ،
 41وقد سبقه إلى هذا البيان أستاذه العَّلمة أحمد راتِ النفاخ في مقالتين نشرهما في مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق في المجلد" الجواهر"الكتاب على الصحيح هو 

كشف المشكَّلت وإيضاح "وانظركَّلم الدكتور دمحم أحمد الدالي حول هذا الموضو  في مقدمة تحقيقه لكتاب .م8174الجزء األول عام 41م،والمجلد8173زء الرابع عام الج
 ( .ه443ت)لجامع العلوم أبي الحسن الباقولي " المعضَّلت

 ".بزل " ، القاموس المحيط: بوصف به الرجل الكامل في تجربته ، انظر ( (5)
 .3/104إعراب القرآن المنسوب للزجاج ( 6)
 .، وهذه الحاشية مطبوعة مع تفسير الكشاف  للزمخشري  2/70حاشية ابن المنير على كشاف الزمخشري ( 7)
دراسات ألسلوب القرآن : ،انظرإلى أمثلة كثيرة من هذا الباب مةعظيعبد الخالق  ، وقد أشار الشيخ دمحم2/171شرح الكافية الشافية، َلبن مالك : انظر(8)

 .وما بعدها8/81الكريم
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، فيكون هذا اْلشكال مرجحا ألحد األعاريِ ة على أحد األعاريِ الواردة فيهاأن يشكل معنى اْلي:ثانيا    
 .األخرى 

ِن َوَلد  :)ومن األمثلة على هذا القسم ما أورده الشيخ الشنقيطي في تفسير قوله تعالى ُقل ِإن َكاَن ِللرَّحمََٰ
بِ  ُل ٱلعََٰ  . [18: الزخرف(]ِدينَ َفَأَنا َأوَّ

 :، في هذه اْلية" إنْ " اختلف العلماء في معنى: حيث يقول   
لطبري ، والذين فقالت جماعة من أهل العلم إنها شرطية ، واختاره غير واحد، وممن اختاره ابن جرير ا -

ِبِديَن : )، اختلفوا في المراد بقوله قالوا إنها شرطية ُل ٱلعََٰ  ( .َفَأَنا َأوَّ
 . فأنا أول العابدين لذلك الولد: بعضهم فقال 

 .العابدين هلل على فرض أن له ولدافأنا أول : وقال بعضهم
 .فأنا أول العابدين هلل جازمين بأنه َل يمكن أن يكون له ولد: وقال بعضهم

نها ما كان هلل ولد، وعلى القول بأ: ، في اْلية نافية ، والمعنى "إنْ " إن لفظة : لت جماعة آخرون وقا -
ِبِدينَ : )نافية في معنى قوله  ُل ٱلعََٰ  :ثَّلثة أوجه (َفَأَنا َأوَّ

، وعن كل ما بدين هلل ، المنزهين له عن الولدأن المعنى ما كان هلل ولد فأنا أول العا: وهو أقربها: األول  
 .َل يليق بكماله وجَّلله 

ِبِدينَ : )أن معنى قوله: والثاني    ُل ٱلعََٰ نفين المستنكفين من ذلك، يعني القول الباطل اْل:أي( َفَأَنا َأوَّ
 ...المفتري على ربنا الذي هو ادعاء الولد له 

ِبِدينَ )أن المعني : الوجه الثالث    ُل ٱلعََٰ الجاحدين النافين أن يكون هللا ولد سبحانه وتعالى : أي ( َفَأَنا َأوَّ
 .عن ذلك علوا كبيرا 

أنه يتعي ن المصير إلى : لذي يظهر لي في معنى هذه اْلية الكريمةا":قال مقي ده عفا هللا عنه وغفر له    
، نافية، وأن القول بكونها شرطية َل يمكن أن يصح له  معنی بحسِ وضع اللغة العربية "إنْ " القول بأن 

،  ، هي النافية َل الشرطية" إنْ " وإنما اخترنا أن، التي نزل بها القرآن وإن قال به جماعة من أجَّلء العلماء
 :وقلنا إن المصير إلى ذلك متعين في نظرنا ألربعة أمور

" بمعنى"  إن كان"أن هذا القول جار على األسلوب العربي جريانا واضحا َل إشكال فيه ، فكون : األول 
ِحَدة: )كثيٌر في القرآن وفي كَّلم العرب ، كقوله تعالى " ما كان ما : أي [ 21:يس (]ِإن َكاَنت ِإالَّ َصيَحة وََٰ

 ..كانت إَل  صيحة واحدة 
أن تنزيه هللا عن الولد بالعبارات التي َل إيهام فيها هو الذي جاءت به اْليات الكثيرة في : األمر الثاني   

ُ َوَلدا: )القرآن كما قدمنا إيضاحه في سورة الكهف في الكَّلم على قوله تعالى ( َوُينِذَر ٱلَِّذيَن َقاُلوْا ٱتََّخَذ ٱَّللَّ
ُن َوَلدا : )اْلية وفي سورة مريم في الكَّلم على قوله تعالى [ 4:الكهف ]  حمََٰ لََّقد ِجئُتم * َوَقاُلوْا ٱتََّخَذ ٱلرَّ

ا  .نافية " إن"، واْليات الكثيرة التي ذكرناها في ذلك تبين أن [11-11: مريم ( ]َشيئا ِإد 
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نفي الصريح وخير ما يفسر به القرآن فالنفي الصريح الذي َل نزا  فيه ، يبي ن أن المراد في محل النزا  ال
 ...القرآن 

، شرطية َل يمكن أن يصح  له معني في اللغة العربية إَل معنى " إنْ " هو أن القول بأن : األمر الثالث   
محذور َل يجوز القول به بحال ، وكتاب هللا جل وعَّل يجِ تنزيهه عن حمله على معان محذورة َل يجوز 

 ...القول بها 
هو دَللة استقراء القرآن العظيم أن هللا تعالى إذا أراد أن يفرض المستحيل ليبين الحق : الرابع  األمر  

بفرضه ، علاقه أوَل باألداة التي تدل على عدم وجوده وهي لفظة لو ، ولم يعلق عليه البتة إَل  محاَل مثله، 
ُ َلَفَسدَ : )كقوله   [22:األنبياء ](َتاَلو َكاَن ِفيِهَمٓا َءاِلَهٌة ِإالَّ ٱَّللَّ

صَطَفىَٰ ِممَّا َيخُلُق َما َيَشٓاءُ  ):وقوله تعالى    ُ َأن َيتَِّخَذ َوَلدا َّلَّ َلو : )، وقوله تعالى [4:الزمر ( ]لَّو َأَراَد ٱَّللَّ
ُه ِمن لَُّدنَّآ  تََّخذنََٰ  .[87:األنبياء ] (َأَردَنٓا َأن نَّتَِّخَذ َلهوا َّلَّ

مع كون الجزاء غير مستحيل فليس معهودا  ،"إن"تقتضي عدم وجوده گلفظة  أداة َلوأما تعليق ذلك ب    
 ... في القرآن 

 .، في اْلية الكريمة نافية"إن"وبجميع ما ذكرنا يتضح أن 
عن ابن عباس والحسن والسدي وقتادة وابن زيد وزهير بن دمحم وغيرهم  .(1)وذلك مروي  

وُمعي نا  ، ويكون اْلعراب دافعا لإلشكالكل على المفسرينأن تحتمل اْلية عددا من المعاني، فتش :ثالثا
 .ألحد المعاني المحتملة

 :ما يتعلق بغريب اللغة:الثاني  
سبق أن بي نت معنى الغريِ في اللغة واَلصطَّلح، وأوضحت المقصود بغريِ القرآن الكريم الذي    

 .(2)تشكل ألجله اْليات على بعض المفسرين
إليه هنا هو أن الغريِ في القرآن الكريم يختلف عنه عند أهل الفنون األخرى  وما يجِ اْلشارة      

ثين والمولادين ، فمن  (4)، فلكل من هؤَلء مصطلحه في الحديث عن الغريِ(3)كاللغويين والبَّلغيين والمحدِ 
 .فمن هنا نشأ الخَّلف والتداخل عند من يتكلم عن الغريِ 

يحدد مناط البحث، فيبحث فيه من خَّلل مصطلح أهل الفن  لذا كان َلبد للباحث في الغريِ أن    
 .التابع له، ثم يقارن بين أقوال أهل ذلك الفن

وعليه ، فالباحث في غريِ القرآن الكريم َلبد أن يعتبر آراء أهل التفسير وعلوم القرآن في هذا الباب ، وَل 
                                                             

 .817- 3/811وانظر مثاَل آخر على هذا القسم في إعراب القرآن ألبي جعفر النحاس. باختصار 304-7/217أضواء البيان للشيخ الشنقيطي (1)
 .في المبحث العاشر من مباحث الفصل الثاني( 2)
هم من أدرك الجاهلية واْلسَّلم کلبيد وحسان ، : هم الذين لم يدركوا اْلسَّلم كامرئ القيس واألعشى ، والمخضرمون : فالجاهليون : قسم الشعراء إلى طبقات ( 3)

إلى  وهم من بعد المتقدمين أو اْلسَّلميين: وهم الذين كانوا في صدر اْلسَّلم كجرير والفرزدق ، والمولادون ويقال لهم المحدثون : والمتقدمون ويقال لهم اْلسَّلميون 
 . 14إتحاف األمجاد في ما يصح به اَلستشهاد لمحمود شكري األلوسي ص: انظر في ذلك . زماننا هذا

 .عبدالواحد الشيخ: تأريخ و تطبيق للدكتور  -انظر كتاب ظاهرة الغريِ : للتوسع في تعريف الغريِ ( 4)
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ن شارك في علم التفسير، وتأكدنا أن مانع من اَلستئناس بأقوال أهل الفنون األخرى إذا شعرنا أنهم مم
 .حديثهم يتعلق بموضو  البحث ، وهو الغريِ في القرآن الكريم 

يمكن أن ُيصاغ التعريف التالي للغريِ في القرآن الكريم  (1)ومن خَّلل الرجو  إلى عدد من المصادر    
في لغات بعض القبائل العربية،  هو ألفاٌظ استعملها القرآن ومنها الجديد في معناه، ومنها ما ورد: فيقال 

 .ومنها المعر ب 
وهو كذلك تراكيِ مبدعٌة على غير معهود العرب في لغاتهم، ومنه ورود اللفظة في سياٍق يقودها إلى   

 .معنى يخالف المعنى المعروف لها إذا انفردت
قبائل العرب،  فيدخل في الغريِ القرآني على هذا ما اشتمل عليه الكتاب العزيز من بعض لغات    

 .وبعض األلفاظ المعر بة من لغات أخرى 
التراكيِ التي بلغت الغاية في الفصاحة مما لم يعهده العرب وفصحاؤهم : ومن الغريِ القرآني كذلك    

 .فشدهوا عندما سمعوه 
ليسا : ار معنويان ، أي فالليل والنه[ 37: يس(] َوَءاَية لَُّهُم ٱلَّيُل َنسَلُخ ِمنُه ٱلنََّهارَ ):من ذلك قوله تعالى

 .على الحقيقة شيئين يسلخ أحدهما من األخر ، إَل أنهما في هذا اَلستخدام نزَل منزلة ذلك المحسوس
 .وإنما َغُرَبْت هذه التراكيِ ألنها ُأبدعت على غير مثال ، وفاقت قدرة البشر 

م تكن معهودة عند العرب الذين ، لض ألفاظ القرآن من مدلوَلت جديدةما تتضمنه بع: ومن الغريِ القرآني
 .تهمنزل القرآن بلغ

أن تجيء اللفظة في سياق يوجهها إلى معنًى آخر غير الذي ُيفهم منها في حالة : ومن الغريِ القرآني
 .ى اْلخر، َل تتضح لغير أهل العلمكونها مفردة، مع وجود قرينة على المعن

ٌء يلحق اللفظ أو التركيِ نتيجة استعماله في زمان والغرابة في القرآن الكريم ليست ذاتية ، بل هي شي
 . (2)دون زمان ومكان دون مكان ، فهي نسبيٌة من هذا الوجه

وكان عدم معرفة غريِ القرآن من أسباب استشكال اْليات ولذلك سم ي مكي بن أبي طالِ القيسي كتابه 
 " .تفسير المشكل من غريِ القرآن العظيم" في الغريِ 

ِكَهة َوَأب ا):قوله تعالى يد بإسناده عن أبي بكر الصديق رضي هللا عنه أنه ُسئل عنوأخرج أبو عب (] َوفََٰ
                                                             

غريِ القرآن للراغِ األصفهاني، وهي رسالة ماجستير للباحثة سوسن الهندي من كلية اْلداب  موازنة بين كتاب تفسير غريِ القرآن َلبن قتيبة والمفردات في: منها (1)
 8317شعبان ( 1)غريِ القرآن ، للشيخ فكري ياسين مدير البحوث والثقافة المساعد باألزهر الشريف ، منشور في مجلة األزهر العدد : للبنات بالرياض ، ومقال بعنوان 

تاريخ وتطبيق ، للدكتور عبدالواحد الشيخ ، والعربية والغموض ، للدكتور حلمي خليل ، وسر الفصاحة للخفاجي ، والمثل  -ظاهرة الغريِ : ، ومنها (114-112ص)هـ 
 .السائر َلبن األثير ، و العمدة َلبن رشيق القيرواني

 :قرآنعند الحديث عن الغريِ في ال ينبغي التنبيه على بعض المحاذير التي يجِ اجتنابها( 2)
غريِ حسن ، وغريِ : فالغريِ عندهم على قسمين  .أهل البَّلغة للغريِ القول بان استخدام الغريِ عجز عن الفصاحة إطَّلق َل يصح، وإنما يقال به حسِ تقسيم -أ

 . تتوهم في غريِ القرآن الكريم قبيح ، والقسم الثاني عندهم هوما فقد الفصاحة ، فلذلك ينبغي أن َل تورد هذه العبارة إَل  مقيدة بنوعها ، حتى َل
في اللغة ، فإن القرآن َل يجوز التعبير عن الغريِ القرآني بأنه وحشي أو غريِ مبتذل ، أو غريِ مستكره ، فإن هذه التعابير وإن كان يصح إطَّلقها على الغريِ  -ب

 .منزه عنها قطعا
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 . (1)أيُّ سماٍء ُتظلني ، أو أيُّ أرٍض تقلني إن أنا قلُت في كتاب هللا ما َل أعلم: فقال[ 38:عبس
ان يختصمان أعرابيكنت َل أدري ما فاطر السموات ، حتى أتاني : ويقول ابن عباس رضي هللا عنهما    

 .(2)أنا فطرتها ، يقول أنا ابتدأتها: في بئر، فقال أحدهما
 :ما يتعلق بالمجاز: الثالث    
 : (3)تنقسم األلفاظ إلى أربعة أقسام    

 .حقيقة وضعية أو لغوية، وحقيقة شرعية، وحقيقة عرفية، ومجاز  
الوضعية ، أو ُيغيار عنه ، فإن كان ألن اللفظ إما أن يبقى على أصل وضعه ، فهذه هي الحقيقة   

فالحقيقة العرفية ، وإن كان  اَلستعمالالتغيير من ِقَبل الشر  فالحقيقة الشرعية ، وإن كان من ِقَبل عرف 
 .من ِقَبل استعمال اللفظ استعماَل صحيحا في غير موضعه لدَللة القرينة فالمجاز

 .(4)إلى المجاز إَلا بعد تعذر حمله على الحقيقة وقد أجمع العلماء على أنه َل يجوز صرف الكَّلم   
يتم له ذلك إَل  بعد أربع ، لم د عى صرف لفظ عن ظاهره إلى مجازهمن ا" :قال اْلمام ابن القيم   

 :مقامات
 .بيان امتنا  إرادة الحقيقة : أحدها 
 .للغةبيان صَّلحية اللفظ لذلك المعنى الذي عينه ، وإَل  كان مفتريا على ا: الثاني 
 .بيان تعيين ذلك المجمل إن كان له عدة مجازات : الثالث 
 .عن الدليل الموجِ ْلرادة الحقيقة  (5)الجواب: الرابع 

 . (6)"فما لم يقم بهذه األمور األربعة كانت دعواه صرف اللفظ عن ظاهره دعوی باطلة 
 : (7)وينقسم المجاز إلى قسمين

 .المجاز العقلي_
 مجاز مرسل  -2   .استعارة -8:إلىينقسم  وهو اللغوي،المجاز _

ِإنَّ ِفرَعوَن َعاَل ِفي ٱأَلرِض َوَجَعَل َأهَلَها  :)ز العقلي، ما ورد في قوله تعالىومن األمثلة على المجا    
نُهم ُيَذبِ ُح َأبَنٓاَءُهم َوَيسَتحيِ   [.4:القصص]( ِسِدينَ َكاَن ِمَن ٱلُمف ۥِنَسٓاَءُهم ِإنَّهُ  ۦِشَيعا َيسَتضِعُف َطٓاِئَفة مِ 

، ولكن إسناد التذبيح يستحيي استعملتا استعماَل حقيقياففي هذه اْلية الكريمة نجد أن كلمة يذبح وكلمة    
                                                             

 .ما في ذلك من الكراهية و التغليظ ، باب تأول القرآن بالرأي، و 374فضائل القرآن ألبي عبيد ص( 1)
 .83/278"فتح الباري " و هذا األثر قوي مجمو  طرقه كما قال الحافظ ابن حجر في

 .8/283، المطبو  في مقدمة تفسيره " فضائل القرآن" بإسناد جيد كما قاله الحافظ ابن كثير في كتابه  344أخرجه أبوعبيد في فضائل القرآن  ص(2)
 .310، و معالم أصول الفقه للجيزاني ص 382ص ،، و مذكرة على روضة الناظر للشيخ الشنقيطي8/841لكوكِ المنيرشرح ا: انظر( 3)
 .30/13مفاتيح الغيِ للرازي : انظر (4)
 .(الجواب: )في أصل كتاب ابن القيم الجواز وهي تصحيف عن كلمة (5)
 .8/211"لمرسلة الصواعق ا"، وبنحوه في  4/204بدائع الفوائد َلبن القيم  (6)
، و 4/4، 8/12المنعم خفاجي دمحم عبد. و اْليضاح في علوم البَّلغة  للخطيِ القزويني ، بشرح وتعليق د 2/228الرحمن الميداني  البَّلغة العربية و لعبد: انظر(7)

 .2/834فضل عباس . د وأفنانهافنونها  -،  والبَّلغة 840ص ،بدوي طبانة. معجم البَّلغة العربية د
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ساء ، إنما واَلستحباء إلى فرعون ليس إسنادا حقيقيا؛ ألن فرعون ليس هو الذي ذباح األبناء واستحيا الن
و األمر بذلك العمل، فالمجاز هنا جاء في اْلسناد ، والذي ، وكان هو السبِ وهجنده الذين فعلوا ذلك

 .حكم بوجود المجاز هنا هو العقل وليست اللغة ، فلذلك سمي مجازا عقليا
 :أما المجاز اللغوي فينقسم إلى    

ملت وهي مجاز لغوي عَّلقته المشابهة بين المعنى األول والمعنى الثاني الذي استع :االستعارة  -8     
ِت ِإَلى ٱلنُّوِر ِبِإذِن َربِ ِهم ِإَلىَٰ ):وذلك مثل قوله تعالى فيه ، ُه ِإَليَك ِلُتخِرَج ٱلنَّاَس ِمَن ٱلظُُّلمََٰ ٌب َأنَزلنََٰ آلر ِكتََٰ

ِط ٱلَعِزيِز ٱلَحِميدِ   [.8:إبراهيم(]ِصرََٰ
 .اءللدَللة بها على الكفر، ووجه المشابهة هو عدم اَلهتد" الظلمات" ففي اْلية استعارة كلمة 

وهو مجاز لغوي عَّلقته غير المشابهة بين المعنى األول والمعنى الثاني الذي : المجاز المرسل -٢
 .، تعرف بمراجعة كتِ البَّلغةفيه وهذه العَّلقة أنواعها كثير استعمل

( م ِفيِه َأَبدااَل َتقُ  :)، وقوله تعالى[2:المزمل( ]ُقِم ٱلَّيَل ِإالَّ َقِليال ):مثال المجاز المرسل قوله تعالىو    
والمراد بالقيام في اْليتين الصَّلة ، والعَّلقة بين الصَّلة والقيام هنا هي الجزئية ، فالقيام [ 801:التوبة ]

 .(1)جزء من الصَّلة
ولما كان المجاز بأقسامه فيه نو  غموض، فهو يعتبر من أساليِ التعبير غير المباشر وفيه كذلك نو     

 .معه البيان لتدبر المضمون وفهمه، أدخلته في باب ما تستشكل اْليات ألجلهإيجاز واختصار، مما يلزم 
: ولنتأمل هذه الحادثة التي وقعت في عصر النبوة، حيث أخرج البخاري ومسلم عن سهل بن سعٍد، قال   

ِمَن )ولم ينزل [ 817:البقرة ( ]َودِ َوُكُلوْا َوٱشَرُبوْا َحتَّىَٰ َيَتَبيََّن َلُكُم ٱلَخيُط ٱأَلبَيُض ِمَن ٱلَخيِط ٱأَلس: )ُأنزلت
إذا أرادوا الصوم ربط أحدهم في رجليه الخيط األبيض والخيط األسود، وَل يزال يأكل  (2)وكان رجالٌ ( ٱلَفجرِ 

 .(3)فعلموا أنما يعني الليل من النهار (ِمَن ٱلَفجرِ )حتى يتبين له رؤيتهما، فأنزل هللا بعدُ 
فيها استعارة، واَلستعارة أحد أقسام المجاز، ( ِمَن ٱلَفجرِ  :)ول قوله تعالىأن اْلية قبل نز  ولك أن تعلم    

ألسلوب من اَلستعارة إلى انتقل ا( ِمَن ٱلَفجرِ : )، فلما نزل قوله تعالىولذلك أشكلت اْلية على الصحابة
 .(4)، فزال اْلشكال وتبي ن الكَّلم للصحابةالتشبيه

 .ما يتعلق بالكناية. الرابع    
 .لفظ أريد به َلزم معناه مع جواز إرادة معناه األصلي حينئذ  :كناية ال    
مرفهة مخدومة غير محتاجة إلى السعي بنفسها في إصَّلح المهمات، :فَّلنة نؤوم الضحى، أي: كقولك   

، فَّل تنام فيه من نسائهم إَل من يكون لها خدم ينوبون أن وقت الضحى وقت سعي نساء العربوذلك 
                                                             

  .المرسل إلى أن الجزئية هي أقوى العَّلقات بالنسبة للمجاز 4/44البهاء السبكي في عروس األفراح في شرح تلخيص المفتاح  شارأ(1)
 (.4401)ومن هؤَلء عدي بن حاتم رضي هللا عنه، ولكنه كان يضع الخيط تحت وسادته كما أخرج ذلك البخاري في صحيحه ، حديث رقم ( 2)
 (.8018)، وصحيح مسلم، حديث رقم (4488)يث رقم حد: صحيح البخاري ( 3)
 .2/217الدر المصون للسمين الحلبي: انظر( 4)
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 .عنها 
 .(1)َل يمتنع أن يكون المراد مع ذلك أنها تنام الضحي من غير تأويل كما  
أن الكناية َل تنافي إرادة الحقيقة كما سبق في المثال، بينما المجاز : وأقوى الفروق بينه وبين المجاز  

 .(2)، أن تريد حقيقة الغيثرعينا الغيث: ينافي ذلك، فَّل يصح في نحو
 .ر والخفاء في المعاني التي يجمل إخفاؤها وعدم التصريح بها ويستعمل األسلوب الكنائي للست

فَّلنة نؤوم الضحى ، : ا بالدليل ، ففي قولنا كما أن األسلوب الكنائي يعطينا المعنى الحقيقي مصحوبً 
 .فهي مترفة حقيقة ، والدليل أنها تنام الضحی 

 . (3)ا في النفسواألسلوب الكنائي يبرز المعنى المجرد في صورة محسوسة فيترك أثرً 
 (4)ولألسلوب الكنائي أغراض غير ما ذكرت ، تعرف بمراجعة كتِ البَّلغة

، ويدل  سلوب غير مباشر، فهي مما يتوارى، أو يختفي بساتروتدخل الكناية في عموم التعبير عن المراد بأ
 .(5)على المقصود بَّلزم له

اية عن شيء غير مصرح به،  فيحتاج المفسر وقد يقع اْلشكال في فهم معنى اْلية إذا كان فيها كن    
 .رفة المقصود من الكناية في اْليةإلى مع

َوَلمَّا ُسِقَط ِفٓي َأيِديِهم َوَرَأوْا َأنَُّهم َقد ) :األلوسي عند تفسيره لقوله تعالىومما ورد في ذلك ما ذكره      
ِسِرينَ  َضلُّوْا َقاُلوْا َلِئن لَّم َيرَحمَنا َربَُّنا َوَيغِفر َلَنا أي ندموا كما روي » :[ :149األعراف( ]َلَنُكوَننَّ ِمَن ٱلخََٰ

، وجعله غير واحد كناية عن شدة الندم وغايته ، ألن النادم إذا (6)عن ابن عباس رضي هللا تعالى عنهما
ل نزول وذكر بعضهم أن هذا التركيِ لم يسمع قب... اشتد ندمه عضا يده غما  فتصير يده مسقوطًا فيها 

 . (7)، فلذا خفي على الكثير وأخطأوا في استعمالهالقرآن، ولم تعرفه العرب، ولم يوجد في أشعارهم وكَّلمهم
. 

، وأن معرفة ذلك وبيانه مما يدفع الكنائي مما تستشكل اْلية ألجله وبذلك يتضح أن وقو  األسلوب   
 .لدى المفسر  اْلشكال الوارد على اْلية ، مما يعطي لهذا النو  البَّلغي أهمية خاصة

 :وما يتعلق بالتقديم والتأخير: الخامس   
وله أسباب وأنوا  ليس هذا محل  .(8)وهو جعل اللفظ في رتبة قبل رتبته األصلية أو بعدها لعارض    

                                                             

 .دمحم اَلشقر :للدكتور ) 341ص( «معجم علوم اللغة العربية »  :انظر ( 1)
 .بدوي طبانة  :للدكتور605 ) ص( «معجم البَّلغة العربية»  :انظر ( 2)
 . 217)ص(عبد القادر حسين  :للدكتور «القرآن و الصور البيانية»  :انظر ( 3)
 .143/ 2،  «العربية البَّلغة» ، و (843ص ) «تحرير التحبير» ، و 810/ 2، « المثل السائر» : انظر(  4)
 141و  136/ 2، « البَّلغة العربية » : انظر(  5)
 .  413/ 3الدر المنثور، للسيوطي »: أخرجه ابن المنذر عن ابن عباس ، انظر ( 6)
  64/5-65  .    لَّللوسي  «روح المعاني» (7)
 (  189ص)، للطوفي « اْلكسير في علم التفسير» : انظر ( 8)
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 .  (2)وهو من ُسنن العرب في الكَّلم ، وورد في القرآن الكريم. (1)إيرادها
 . (3)بعض المفسرين والمقصود أنه من أسباب استشكال اْليات عند

: والمقدم في القرآن والمؤخر ، باٌب من العلم ، وقد صن ف فيه العلماء » :قال شيخ اْلسَّلم ابن تيمية 
 .(4)«منهم اْلمام أحمد وغيره 

تقديم شيء من كتاب هللا وَل وجه ل» :ير رحمه هللا قاعدة في هذا الباب، حيث قالوقد وضع ابن جر    
  .(5)«عن مكانه إَل بحجة واضحة ، أو تأخيره عن موضعه

، وتأخير ما حقه التأخير، وَل يعدل عن هذا األصل إَل بحجة في الكَّلم تقديم ما حقه التقديم فاألصل   
 .(6)يجِ التسليم لها

، فاألصل إقرار الكَّلم على نظمه وترتيبه، َل التقديم والتأخير على خَّلف األصلو »:ابن تيميةقال   
  7«تغيير ترتيبه

أن وقع بعضهم في التكلف  ، إلىعن علل التقديم والتأخير وأسبابهومن المفسرين من أولع بالتنقير    
 .المذموم

التأخير وبانت العلة من غير ، فإن ظهر وجه التقديم أو ي الحذر عند الكَّلم في هذا البابلذا ينبغ    
ل على هللا تعالى بَّل علم، وليحذر من ن لم يظهر فليوكل علمه إلى عالمه، وإتكلف، فليتكلم  . (8)التقو 

هِ ):هذا الباب ، أنه أشكل قوله تعالىومن األمثلة في      ِحَبِتهِ  ۦَيوَم َيِفرُّ ٱلَمرُء ِمن َأِخيِه  َوُأمِ   ۦَوَأِبيِه َوصََٰ
: ها، ومعنی سؤالهم، وسألوه عناعة من الفضَّلء في عصر ابن تيميةعلى جم[ 36-34: عبس( ]َوَبِنيهِ 

م األخ وُأخر غيره ؟ أن العا  .دة أن يبدأ باألهم، وهنا ابتدأ باألخ ، فلماذا قدا
، َلبتداء باألعلىاَلبتداء يكون في كل مقام بما يناسبه ، فتارًة يقتضي ا »:فأجابهم ابن تيمية بما نصه    

ربه مفصَّل شيئا ره عن أقاالمناسبة تقتضي اَلبتداء باألدنى ؛ ألن المقصود بيان فرا: ، وهناوتارة باألدنى
ا فرا من األقرب فرا ، فلو ذكر األقرب أوًَل ، لم يكن في ذكر األبعد فائدة طائلة،فإنه يعلم أنه إذبعد شيء
في األبعد منتقَّل منه إلى األقرب، فقيل ، ولما حصل للمستمع استشعار الشدة مفصلة،فابتدئ بنمن األبعد

                                                             

، و 303/ 2، « البرهان في علوم القرآن» ، و(113ص )، للطيبي « والبديع والبيان التبيان في علم المعاني» ، و ( 298ص )، للرازي « نهاية اْليجاز» : انظر ( 1)
 (.وما بعدها 8ص )، للدكتور محمود السيد شيخون « الكريم  أسرار التقديم والتأخير في لغة القرآن» ، و 671/ 2اْلتقان ، 

 .، حيث ساق عددا من اْلثار عن الصحابة والتابعين في إثباته  672 - 2/671، للسيوطي « اْلتقان» ، و ( 412ص )« الصاحبي ، َلبن فارس» : انظر( 2)
 .  671/ 2، «، واْلتقان(186ص)َلبن أبي اْلصبع « تحبيرتحرير ال» : راجع ( 3)
 8/18.، وانظر فصَّل  بديعا َلبن القيم حول المقدم والمؤخر في القرآن في بدائع الفوائد 162/ 31، « مجمو  الفتاوی  » (4)
 .714 /2، وانظر ما كتبه ابن القيم حول هذا في الصواعق المرسلة،  66/  13، للطبري « جامع البيان»( 5)
 (.109ص)لمساعد الطيار « فصول في أصول التفسير» : انظر (  6)
 218/16.، وهو في مجمو  الفتاوی ،  123/ 4، « دقائق التفسير»  7
» و66 -65/13،« جامع البيان»: ، وانظر أمثلة على رد القول بالتقديم والتأخير في اْليات في المصادر التالية 379/1لخالد السبت « قواعد التفسير» : انظر  8

قواعد » : ، وللمزيد في األمثلة ، انظر  35/ 1، َلبن القيم « إغاثة اللهفان»، و (ط في مجلد-993ص) (99)، َلبن كثير سورة يوسف ، آية « تفسير القرآن العظيم
 .وما بعدها 444/ 2، لحسين الحربي « الترجيح عند المفسرين
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ة توجِ ذلك فعلم أنا  (َيِفرُّ ٱلَمرُء ِمن َأِخيهِ ):أوَلً  . ن يفر من غيره، ويجوز أن َل يفر، وقد يجوز أثم شدا
هِ  :)فقيل ِحَبِتهِ )    :، ثم قيلأن الشدة أكبر من ذلك، بحيث توجِ الفرار من األبوينفاعلم  (َوَأِبيهِ  ۦَوُأمِ   ۦَوصََٰ

 .(1)«هي الزوجة والبنون فاعلم أنها طامة بحيث توجِ الفرار مما َل يفر منهم إَل في غاية الشدة و ( َوَبِنيهِ 
 ، ثم أزالكل على جماعة من الفضَّلء في عصره، وأن ذلك أشن اْلية قدم فيها ما حقه التأخيرفبيان أ     

 .قديم يكون في كل مقام بما يناسبه، وأن التهذا اْلشكال بهذا الجواب البديع
 :خفاء وجه الحكمة في استخدام بعض األساليب اللغوية: السادس 

هذا األسلوب معروفا لدى المفسرين، وإنما يستشكل وجه ، ويكون لك أن ترد بعض األساليِ اللغويةذو     
 :ولعل من أشهر هذه األساليِ .الحكمة من ذلك على بعض المفسرين ، وتخفيوروده

وهو التعبير عن معنًى بطريق من الطرق الثَّلثة وهي الخطاب أو التكلم أو الغيبة  :(2)االلتفات -1    
 عد التعبير عنه بطريق آخر منها ب

حيث كانت اْليات قبلها على [ 5: الفاتحة ( ]ِإيَّاَك َنعُبُد َوِإيَّاَك َنسَتِعينُ ):ومثاله ما ورد في قوله تعالى  
 .أسلوب الغيبة، ثم حصل التفات من الغيبة إلى الخطاب 

ات وحكمته، في بيان وجه اَللتف ومع وضوح هذا األسلوب لدى كثير من المفسرين إَل أنهم يختلفون      
 .(3)وشر  في الجواب ... فما فائدة هذا اَللتفات : فإن قلت» :فها هو الزمخشري يقول

ٱلَِّذي َجَعَل َلُكُم ٱأَلرَض َمهدا َوَسَلَك َلُكم ِفيَها ُسُبال ):تفسيره لقوله تعالى أثناءوهاهو الشوكاني في      
َمٓاِء َمٓاء  جا مِ ن نََّبات َشتَّىَٰ  ۦَفَأخَرجَنا ِبهِ َوَأنَزَل ِمَن ٱلسَّ ثم قال سبحانه ممتنا على » :يقول[  53طه  ( ]َأزوََٰ

َمٓاِء َمٓاء َوَأنَزَل ِمنَ ):عباده َفَأخَرجَنا ) ، وما بعده هوإلى هنا انتهى كَّلم موسى: قيل. هو ماء المطر( ٱلسَّ
جا مِ ن نََّبات َشتَّى ۦِبهِ  م المحكي عن موسی معطوف على هو من الكَّل: وقيل .من كَّلم هللا سبحانه (َأزوََٰ

للتنبيه على ظهور ما فيه من الدَللة على كمال القدرة ، ونوقش بأن هذا : ، وإنما التفت إلى التكلم أنزل
بأن الكَّلم كله محكي  عن : خَّلف الظاهر مع استلزامه فوت اَللتفات لعدم اتحاد المتكلم ، وُيجاب عنه 

 .( 4)«اكي للجميع هو هللا سبحانهواحد هو موسى والح
وهي نكتة في اَللتفات لم »: ثم هاهو األلوسي كذلك بعد أن بين وجه اَللتفات في إحدى اْليات يقول 

 .(5)«يعرج عليها أهل المعاني
 :(6)اإلضمار في موضع اإلظهار وعکسه -2

                                                             

 . 88/14ظر مثاَل آخر كذلك في ، وان 75- 74/  17، « مجمو  الفتاوی  »(1)
معجم » ، و(176ص)، للطوفي « اْلكسير في علم التفسير»، و (46ص )، َلبن أبي اْلصبع « پديع القرآن» ، و380/ 3، « البرهان في علوم القرآن»: انظر ( 2)

 479/1.، للميداني « البَّلغة العربية» ، و( 73ص )، لألشقر « علوم اللغة
 (.80الشعراء ) 301/3، للزمخشري   «الكشاف»: انظر ( 3)
 507/3.، للشوكاني «فتح القدير »(4)
 . [6 اَلنعام] 7/14، لأللوسي « روح المعاني» : انظر (  5)
ل وتأوي» ،( 245و  212ص )، للطوفي «اْلكسير في علم التفسير» ، و (386ص)، َلبن فارس « الصاحبي» ، و  710/  2، « الصواعق المرسلة» : انظر(  6)
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استخدام د يوجد دا  يستدعي ، ولكن قهو المتبادر في األسلوب المعتاد قد يكون اْلظهار في الكَّلم   
 أمامه ، يرجع اْلظهار بارزافبينما ينتظر السامع الضمير: ال، والعكس يقاْلضمار بدَل من اْلظهار

 .لغرض من األغراض
 .(1)، ولإلضمار محل  اْلظهار أسباب وأنوا  ليس هذا محل إيرادهاولإلظهار محل اْلضمار

األسلوب كل عليه فهم الغرض والمعنى لعدم معرفته بهذا وإنما الغرض بيان أن بعض المفسرين قد يش   
 .البَّلغي الوارد في اْلية

َهٓا َأنَُّهم اَل َيرِجُعونَ ):ومن هذا الباب ما أورده الشوكاني في تفسير قوله تعالى     َ هَلكنََٰ ٌم َعَلىَٰ َقرَية   ( َوَحرََٰ
: (2)زائدة ، قال النحاس« َل»ة على أنممتنع رجوعهم إلى التوب أي:حرام:وقيل»:حيث يقول[ 95:األنبياء]

واْلية مشكلة، ومن أحسن ما قيل فيها وأجله ما رواه ابن عيينة وابن علية وهشيم وابن إدريس ودمحم بن 
: اْلية قال فضيل وسليم بن حبان ومعلى عن داود بن أبي هند عن عكرمة عن ابن عباس في معنى 

 .، أي َل يتوبون واجِ أنهم َل يرجعون 
   ، وحرام على قرية حكمنا باستئصالها: إن في الكَّلم إضمارًا، أي: (4)وأبو علي الفارسي( 3)الزجاجقال 

 .(5)«َل يتوبون : أو بالختم على قلوب أهلها أن يتقبل منهم عمل ؛ ألنهم َل يرجعون ، أي 
هرِ َيسأُلونَ : )ومن األمثلة كذلك ما أورده شيخ اْلسَّلم ابن تيمية في تفسير قوله تعالى  ٱلَحَراِم  َك َعِن ٱلشَّ

في إعادة ذكر القتال بلفظ فما الفائدة : فإن قيل » :حيث يقول[ 217:البقرة ( ]ِفيِه ُقل ِقَتال ِفيِه َكِبير ِقَتال
هو في الدار؟ كان أوجز : هو كبير؟ وأنت إذا قلت سألته عن زيد: بضميره ، فقال، وهَّل  اكتفي الظاهر

 .؟أزيد في الدار : من أن تقول
ولو أتى  ، وهو تعليق الحكم الخبري باسم القتال فيه عمومًا،إعادته بلفظ الظاهر بَّلغة بديعة في: قيل 

، لتوه م اختصاص الحكم بذلك القتال المسئول عنه، وليس األمر كذلك، وإنما هو هو كبير: بالمضمر فقال
 .(6)«عام في كل قتال وقع في شهر حرام

 :(7)التكرار -3   
 .(8)أشرُت إلى أن الت كرار في القرآن له أغراض، وهو بذلك يفارق الكَّلم العادي سبق أن   

                                                                                                                                                                                                                          

 (.137بن تيمية ، صا ، و البحث البَّلغي عند114/ 2اْلتقان في علوم القرآن ، »  ، و59/3« البرهان في علوم القرآن» ، و ( 431ص)َلبن قتيبة « مشكل القرآن
 503/1-509.، لعبد الرحمن الميداني « البَّلغة العربية» : انظر ( 1)
 .79/ 3: « إعراب القرآن» : انظر ( 2)
 .404 - 404/ 3، للزجاج « معاني القرآن وإعرابه» : انظر ( 3)
 261/5.، ألبي علي الفارسي «الحجة » : انظر (  4)
  582/3.، للشوكاني «فتح القدير »(5)
 88/14-89.، لشيخ اْلسَّلم ابن تيمية « مجمو  الفتاوی  »(6)
»» ، و(587ص)، « معجم البَّلغة العربية» ، و ( 502ص)، للتهانوي « کشاف اصطَّلحات الفنون » ، و( 226ص )، « مقدمة تفسير ابن النقيِ» : انظر ( 7)

 848/2.، « اْلتقان» ، و 95/3، « البرهان في علوم القرآن» ، و(97ص)، «الفوز الكبير في أصول التفسير» ، و  701/2، «قواعد التفسير
ينبغي على من  ه القبيح ، وهذا مما ينزه عنه ما يوصف بأنه تکرار في القرآن الكريم، فلذلكأن التكرار في الكَّلم العادي منه الحسن ومن: وذكروا من الفروق المهمة  (8)
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 :نويمكن تصور ما يقال إنه من باب التكرار الوارد في القرآن الكريم على قسمي    
 .م الواحد في موضع واحد أو متقاربتكرار الكَّل :األول    
 .صص األنبياءتكرار الكَّلم الواحد في مواضع، مثل ق :الثاني     

 .لتكرار قد تخفى وتشكل على المفسرهو أن الفائدة أو الحكمة من ا: والمهم هنا     
َوِمن َحيُث َخَرجَت َفَولِ  َوجَهَك َشطَر : )ومن هذا الباب ما أورده ابن كثير في تفسير قوله تعالى      

بِ َك َوَما ٱَّللَُّ  ۥٱلَمسِجِد ٱلَحَراِم َوِإنَّهُ  ِفل  َعمَّا َتعَمُلوَن  َوِمن َحيُث َخَرجَت َفَولِ  َوجَهَك َشطَر َللَحقُّ ِمن رَّ  ِبغََٰ
ٌة ِإالَّ ٱلَِّذيَن َظَلُموْا ِمنُهم  ِلَئالَّ َيُكوَن ِللنَّاسِ  ۥٱلَمسِجِد ٱلَحَراِم َوَحيُث َما ُكنُتم َفَولُّوْا ُوُجوَهُكم َشطَرهُ  َعَليُكم ُحجَّ

: حيث يقول رحمه هللا  [150-149:البقرة ( ]ِتمَّ ِنعَمِتي َعَليُكم َوَلَعلَُّكم َتهَتُدونَ َفاَل َتخَشوُهم َوٱخَشوِني َوأِلُ 
 .مرات  قد اختلفوا في حكمة هذا التكرار ثَّلث

 .(1)تأكيد؛ ألنه أول ناسخ وقع في اْلسَّلم على ما نص  عليه ابن عباس وغيره :فقيل
 :بل هو منزل على أحوال : وقيل  

والثالث لمن هو في بقية  ،لثاني لمن هو في مكة غائبًا عنها، والمن هو مشاهد الكعبةاألمر األول ف -  
هه فخر الدين الرازي البلدان  .(2)، هكذا وج 

والثاني لمن هو في بقية األمصار، والثالث لمن خرج في  ،بمكة األول لمن هو: وقال القرطبي -  
 .(3)، ورجح هذا الجواب القرطبياألسفار

َمٓاِء ):أو بعده من السياق، فقال أوَلً  إنما ذكر ذلك لتعل قه بما قبله :وقيل       َقد َنَرىَٰ َتَقلَُّب َوجِهَك ِفي ٱلسَّ
َها فِ  :)إلى قوله( َفَلُنَولِ َينََّك ِقبَلة َترَضىَٰ ُ ِبغََٰ بِ ِهم َوَما ٱَّللَّ َب َلَيعَلُموَن َأنَُّه ٱلَحقُّ ِمن رَّ ل  َعمَّا َوِإنَّ ٱلَِّذيَن ُأوُتوْا ٱلِكتََٰ

جه إليها فذكر في هذا المقام إجابته إلى طلبته وأمره بالقبلة التي كان يود التو [ 844: البقرة](َيعَمُلونَ 
 .ويرضاها

َب َلَيَعُموَن َأنَُّه  ۥَۗوَحيُث َما ُكنُتم َفَولُّوْا ُوُجوَهُكم َشطَرهُ : )وقال في األمر الثاني     ٱلَحقُّ َوِإنَّ ٱلَِّذيَن ُأوُتوْا ٱلِكتََٰ
ِفل  َعمَّا َيعَمُلونَ  ُ ِبغََٰ بِ ِهم َوَما ٱَّللَّ فذكر أنه الحق من هللا وارتقى عن المقام األول ، حيث كان موافقًا ( ِمن رَّ

 .لرضا الرسول صلى هللا عليه وسلم فبين أنه الحق أيضا من هللا يحبه ويرتضيه
كانوا يتحججون باستقبال الرسول  الذينوذكر في األمر الثالث حكمة قطع حجة المخالف من اليهود     

إبراهيم عليه  صلى هللا عليه وسلم إلى قبلتهم ، وقد كانوا يعلمون بما في كتبهم أنه سيصرف إلى قبلة
د إلى قبلة ، وكذلك مشركو العرب انقطعت حجتهم لما صرف الرسول عن قبلة اليهو السَّلم إلى الكعبة

                                                                                                                                                                                                                          

 .يتعاطی تفسير  کَّلم هللا تعالى أن يتجنِ إطَّلق الوصف إَل مقيدا بذكر غرضه وفائدته ، وهللا أعلم 
، «الناسخ والمنسوخ» ، والنحاس في (21)األثر رقم ( 18ص)، «خ والمنسوخالناس» ، وأبو عبيد في 527/ 2، «جامع البيان»س أخرجه الطبري في اثر ابن عبا(  1)
1 /444. 
 هذا أولها ، وقد ذكر الرازي خمسة اجوبة 125/ 4، للرازي « التفسير الكبير» : انظر(  2)
 168/2.، للقرطبي « الجامع ألحكام القرآن» : انظر( 3)
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 .ن الكعبة وأعجبهم استقبال الرسول صلى هللا عليه وسلم إليها ، وقد كانوا يعظمو إبراهيم التي هي أشرف
ين وغيرهوقيل غير ذلك من األجوبة عن حكمة التكر    ، وهللا سبحانه وتعالى ار، وقد بسطها فخر الد 

 .(1)«أعلم
تخصيص شيء بشيء بأحد طرق : وهو إثبات الحكم للمذكور ونفيه عما عداه ، وقيل  :(2)الحصر -4

 .، أيضا القصر: صر يقال لهفالح .القصر
 .وله أنوا  وأدوات تعرف بمراجعة المصادر المذكورة لدراسة هذا النو   

َوَما َمَنَع ٱلنَّاَس َأن ُيؤِمُنٓوْا ِإذ َجٓاَءُهُم  :)قوله تعالى: ومما استشكلوه: «البرهان »يقول الزركشي في   
ِليَن َأو َيأِتَيُهُم ٱلَعَذاُب ُقُبالٱلُهَدىَٰ َوَيسَتغِفُروْا َربَُّهم ِإالَّٓ َأن َتأِتيَ  فإنه يدل على [ 44:الكهف ( ] ُهم ُسنَُّة ٱأَلوَّ

َوَما َمَنَع ٱلنَّاَس َأن : )المانع من اْليمان في أحد هذين الشيئين، وقد قال تعالى في اْلية األخرى  حصر
ُسوالُيؤِمُنٓوْا ِإذ َجٓاَءُهُم ٱلُهَدىَٰٓ ِإالَّٓ َأن َقاُلٓوْا َأَبَعَث  ُ َبَشرا رَّ  .(3)فهذا حصر ثالث في غيرهما[ 14:اْلسراء(]ٱَّللَّ

 .ة اْلسراء حصٌر في المانع العاديووجه الجمع أن الحصر في آي:الشنقيطي مجيبا عن هذا اْلشكالقال  
من أن معنى  (4)السَّلم هو ما ذكره ابن عبد: والحصر في آية الكهف في المانع الحقيقي ، وإيضاحه    

لين من أنوا  الهَّلك في الدنياإَل  أنا هللا أراد أن يأتيهم سن ة األ( َوَما َمَنَع ٱلنَّاَس َأن ُيؤِمُنٓواْ ):لكهفآية ا ، و 
، وَل شك أن إرادة هللا مانعة من أنه أراد أن يصيبهم أحد األمرين ، فأخبرأو يأتيهم العذاب قبَّل في اْلخرة

 .الحقيقي؛ ألن هللا هو المانع في الحقيقة ده، فهذا حصر في المانعوقو  ما ينافي مرا
َن ٱلَِّذٓي َأسَرىَٰ :)ومعنى آية هم أن هللا يبعث رسوَل  من أن ه ما منع الناس من اْليمان إَل  استغراب( ُسبحََٰ

، واستغرابهم لذلك ليس مانعًا حقيقيًا ، بل عادية يجوز تخل فه فيوجد اْليمان معه ،بخَّلف األول فهو البشر
 (5)«مكن تخل فه وَل وجود اْليمان معهحقيقي َل ي

 :المشكل من حيث القراءات ورسم المصحف -4
، مما أد ى ببعضهم إلى اْلطالة في البيان مثارًا لإلشكال عند بعض المفسريناختَّلف القراءات كان       

 .ل الوارد ، وعرض أقوال أهل العلم فيها وذلك رغبًة في دفع اْلشكاءةوالتوضيح في محاولة توجيه القرا
 :المفسرينويجِ هنا أن نفرق بين مسألتين َتردان عند 

ا وإن كان من أسبابه خفاء ، وهذتضعيفها أو الحكم عليها بالشذوذ رد  القراءات أو:المسألة األولى 
أن القرآن الكريم هو الحجة : ك إلى قاعدة مهمة في هذا الموضو ، وهي، إَل أن  كما أشرت هناالمعنى

                                                             

 .227/ 3، للزرکشي « البرهان» انظر مثاَل آخر على هذا الباب في و (.221-220ص )،َلبن كثير «تفسير القرآن العظيم (1)
 796/2.،«اْلتقان في علوم القرآن»، و357/1،« فنونها وأفنانها -البَّلغة » ، و( 404) ، ص« معجم البَّلغة العربية»:انظر(  2)
  192/2-193.، « البرهان في علوم القرآن»(  3)
 ( .174ص : )« فوائد في مشکل القرآن» : د ذكر هذا الجمع في كتابهالسَّلم ، وق العز بن عبد: يعني (  4)
صر في وانظر مثاَل آخر على استشكال وجه الح ، للشيخ الشنقيطي رحمه هللا« أضواء البيان»، ملحق بالجزء التاسع من (187)، ص« دفع إيهام اَلضطراب »(  5)

ِزٓي ِإَلا ٱلَكُفورَ :) وله تعالىفي اثناء تفسيره لق 198/ 7، حاشية الشهاب على البيضاوي  ُهم ِبَما َكَفُرواَوَهل ُنجََٰ ِلَك َجَزينََٰ  8/214، «الدر  المصون »، ومثاَل في [17:سبأ ( ]ذََٰ
 [.108:األنبياء ] 215 -
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، وعليه فينبغي تصحيح ما وضع منها إذا ما تعارض مع شيء أساسه يكون تقعيد القواعدعلى البالغة ، و 
 .من القراءات المحكمة

، تضعيفها أو الحكم عليها بالشذوذ فهي أن َل يصل األمر إلى رد  القراءة أو: أما المسألة الثانية     
  .ولكن يحكم عليها بأنها قراءة مشكلة

 :سببينيرجع بعد استقرائي لعدد من األمثلة إلى  مشكلة،بأن ها  والحكم على القراءة   
 .القراءةخفاء المعنى على هذه  :األول    
 .القراءةخفاء الوجه اْلعرابي على هذه  :الثاني    
ل فهذا أوان الحديث عنه .أما السبِ الثاني فقد سبق الحديث عنه      .وأما السبِ األو 

بأن ه منز ل من  أن كل  قراءة من القراءات الواردة في اْلية هي قرآن يجِ اْليمانيلزم المسلم أن يعتقد      
من ذلك فقد  كل ما صح  عن النبي صلى هللا عليه وسلم» :«النشر»:قال ابن الجزري في . عند هللا تعالى

ه ، ولزم اْليمان به ، وأن  كل ه منز ل من عند هللا ، إذ كل  قراءة منها  وجِ قبوله ولم يسع أحدًا من األمة رد 
 .(1)«ما تضمنته من المعنى علما وعمَّل وإتبا مع األخرى بمنزلة اْلية مع اْلية يجِ اْليمان بها كلها 

وبناًء على ما سبق َل ينبغي الترجيح بين القراءات ، خصوصًا إذا أد ى هذا الترجيح إلى إسقاط إحدى 
أنه قد ترجح إحدى القراءتين : التنبيه على شيء، وهوينبغي » :«البرهان»كشي فيالقراءتين كما قال الزر 

على األخرى ترجيحًا يكاد يسقط القراءة األخرى ، وهذا غير مرضي؛ ألن كلتيهما متواترة ، وقد حکی أبو 
، لم عن السبعة (2)إذا اختلف اْلعراب في القراءات»:أنه قال ، عن ثعلِ«اليواقيت»في کتاب  عمر الزاهد

 .، وهو حسن «ذا خرجت إلى الكَّلم ، كَّلم الناس، فضلت األقوى ، فإعراب في القرآنأفضل إعرابة على إ 
بالمصدرية [ 13:البلد ( ]َفكُّ َرَقَبٍة )وقد حكى اختَّلفهم في ترجيح قراءة  ،وقال أبو جعفر النحاس    

إَل أن تكون مأخوذة ، وَل يجوز التي قرأ بها الجماعةوالديانة تحظر الط عن على القراءة »:، فقال(3)والفعلية
فهما قراءتان حسنتان ، َل  (4)« أنزل القرآن على سبعة أحرف»:عن النبي صلى هللا عليه وسلم، وقد قال

 .  (5)« يجوز أن تقدم إحداهما على األخرى 
: السَّلمة عند أهل الدين أنه إذا صح ت القراءتان عن الجماعة أَلا يقال » : وقال في سورة المزمل 

، فيأثم من قال ذلك ، وكان رؤساء الصحابة  ود، ألنهما جميعًا عن النبي صلى هللا عليه وسلمإحداهما أج
                                                             

  51/1.، َلبن الجزري « النشر في القراءات العشر» ( 1)
 :، وغيرتها ألسباب « القرآن» : كانت في األصل ( 2)

 .«القراءات» أن المحقق أشار إلى أنها في المخطوطة -أ          
 أن الزركشي يتحدث عن القراءات ـ -ب    
 السياق يوحي بأن الحديث عن القراءات عند السبعة -ج    

لهمزة ، وحذف األلف بعد العين ، وفتح من فك  ، و رقبة ، بالنصِ ، و أطعم ، بفتح ا ، بفتح الكاف{أطعم} ، أو{ فك رقبة} :و والكسائي قرأ ابن كثير وأبو عمر ( 3)
م}} في: وقرأ ابن عامر ونافع وعاصم وحمزة برفع الكاف والخفض وكسر الهمزة وألف بعد العين ورفع الميم مع التنوين . الميم من غير تنوين   .{{َفكُّ َرَقَبٍة  َأو ِإطعََٰ

 .عمر بن الخطاب رضى هللا عنه  يثمن حد (818)، ومسلم  (2419)أخرجه البخاري . الحديث متفق عليه( 4)
 231/5.« إعراب القرآن» أورده النحاس في( 5)
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 .  ( 2) «(1)« رضي هللا عنهم ينكرون مثل هذا
، تبين لنا أنه َل يجوز رد  القراءة أو تضعيفها أو الحكم عليها بالشذوذ وهي من إذا علم ما سبق     

 .لقراءات المحكمة الثابتةا
أنه َل مانع من أن يستشكل أحد المفسرين القراءة باعتبار أنه يريد أحد ثَّلثة  -وهللا أعلم -لظاهروا    
 :أمور

 .استشكال الوجه اْلعرابي ، َل نفس القراءة  :األول 
 .استشكال المعنى المبني على القراءة ، َل نفس القراءة  :الثاني  
 .قراءة استشكال اْلعراب والمعنى ، َل نفس ال :الثالث  

 :ومن األمثلة على ذلك    
[ 26:السجدة( ]َأَو َلم َيهِد َلُهم) :، حول قوله تعالى « إعراب القرآن» ما ذكره أبوجعفر الن حاس في      

الفعل َل يخلو من فاعل ، فأين الفاعل : فيها إشكال ؛ ألنه يقال  (3)والقراءة األولى بالياء» : حيث قال 
 .( 5)ثم شر  في نقل األقوال وتوجيهها (4)«... في هذا ، فقال الفراء ليهد ، فتكلم النحويون 

 :ومن األمثلة على النو  الثاني 
 :، عند كَّلمه على سورة البروج وقوله تعالى « التبيان في أقسام القرآن» ما ذكره ابن القيم في كتابه    

، فهو صفة لعرشه  (6)، بالكسر (لَمِجيدِ ٱ)ومن قرأ » : حيث يقول [ 15: البروج( ]ُذو ٱلَعرِش ٱلَمِجيدُ )
: سبحانه ، وإذا كان عرشه جيدًا فهو سبحانه أحقُّ بالمجد ، وقد استشكل هذه القراءة بعض الن اس ، وقال 

لم يسمع في صفات الخلق مجيد ، ثم خرجها على أحد الوجهين ، إما على الجوار ، وإما أن يكون صفة 
 .القائل  لرب ك ، وهذا من قل ة بضاعة هذا

لمجد مطابق ، فوصفه سبحانه باوهو نظير المجد، ووصفه بالعظمة ،إن  هللا سبحانه وصف عرشه بالكرمف
 .(7)«، لسعته وحسنه وبهاء منظرهل هو أحق المخلوقات أن يوصف بذلك، بلوصفه بالعظمة والكرم

 :ومن األمثلة على النوع الثالث   
ِنِهم َلِئن َجٓاَءتُهم َءاَية لَُّيؤِمُننَّ ِبَها ُقل ):عالىه ابن تيمية في تفسير قوله تما ذكر       َوَأقَسُموْا ِبٱَّللَِّ َجهَد َأيمََٰ

رَ  ُت ِعنَد ٱَّللَِّ َوَما ُيشِعُرُكم َأنََّهٓا ِإَذا َجٓاَءت اَل ُيؤِمُنوَن  َوُنَقلِ ُب َأفِئَدَتُهم َوَأبصََٰ  ۦُهم َكَما َلم ُيؤِمُنوْا ِبهِ ِإنََّما ٱألٓيََٰ
                                                             

 ـ62/5، « إعراب القرآن» أورده النحاس في(  1)
 490/1.، للزرکشي« علوم القرآن»البرهان في (    2)
 .ره الن حاس أيضا كما ذك {{ِد َلُهمۡ  نه ۡ  َأَو َلم}}الرحمن السلمي وقتادة ،  هي قراءة الجماعة ، وقرا ابوعبد( 3)
 ( .مجلد واحد 1388-) ، ص« فتح القدير» ، ونقله الشوكاني في  298/ 3، « إعراب القرآن »( 4)
 164/ 4، « زاد المسير» ، [ 21:البقرة ] 91/ 1،« الكشاف»: وانظر أمثلة أخرى على هذا النو  في المصادر التالية ( 5)
 [.20: المؤمنون ] 788/ 5، « أضواء البيان» ، [66:ة التوب] 132/  10، وروح المعانی ،[112:هود ]
 .(221ص )، ألبي عمرو الداني «التيسير»، و (678ص)، َلبن مجاهد « السبعة في القراءات»: انظر.را حمزة والكسائي بكسر الدال ، والباقون برفعهاق( 6)
/  6، للقرطبي« الجامع ألحكام القرآن» : وانظر أمثلة أخرى على هذا النو  في (. 158ص)، وفيه مثال آخر (10ص)، َلبن القيم « التبيان في أقسام القرآن» (7)

 [ .34: الشوری ( ] مجلد واحد ط 1592-1591ص )« فتح القدير» ، و (112: المائدة ] 364
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ِنِهم َيعَمُهونَ  َل َمرَّةَأوَّ   [.110-109: األنعام( ] َوَنَذُرُهم ِفي ُطغيََٰ
ي أشكلت على كثير ، فقراءة النصِ أحسن القراءتين ، وهي الت( 1)قراءتان( َأنََّها)وفي » : حيث يقول   

، وذكروا ما يشهد لذلكِإنا . ا إن، حتى قالو من أهل العربية لغلط ، ألنهم يهم ا، وإنما دخل عل، بمعنی لعل 
أن،  :بتدأة يخبر هللا بها، وليس كذلك، ولكن ها داخلة في خبرجملة م (َوُنَقلِ ُب َأفِئَدَتُهم :)ظن وا أن قوله
، وما يشعركم إذا جاءت أنهم َل يؤمنون ، وأنا نقلِ أفئدتهم وأبصارهم بعد ، والمعنى«إذا»ومتعلقة به 

 .طغيانهممجيئها كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في 
َلِئن َجٓاَءتُهم َءاَية  :)نون،وكنا نفعل بهم، لم يكن قسمهمفإذا كنتم َل تشعرون أنها إذا جاءت كانوا َل يؤم

 .، بل قد يكون كذبا ، فهذا معنى اْلية ، وهو ظاهر الكَّلم المعروف صدقاً  ( لَُّيؤِمُننَّ ِبَها
کَّلم مبتدأ للزم أن  كل من جاءته ( َوُنَقلِ بُ ) :المعروفة المصدرية ، ولو كان قوله« أن»، هي «أن»و    

 . (2)وليس كذلك ، بل قد يؤمن كثير منهم  آية قلِ هللا فؤاده وبصره
التي  -العلم الذي تعرف به مخالفات خط  المصاحف العثمانية  :بأنهيعرف علم الرسم اصطَّلحًا و    

اسي في كتابة ألصول الرسم القي -عنه ليهم في عهد عثمان رضي هللا ارتضاها الصحابة رضوان هللا ع
 .الكلمات والحروف

 .وقد بدئ بكتابة المصحف منذ نزول الوحي على نبينا دمحم صلى هللا عليه وسلم    
حيث اتخذ صلى هللا عليه وسلم عددا من الكت اب للوحي ولكتابة الرسائل إلى ملوك وأمراء العرب    

 .لدعوتهم إلى اْلسَّلم
ت، عثمان بن عفان، وعلي بن أبي طالِ، وأبي بن كعِ، وزيد بن ثاب :الوحيكتبة وكان من أشهر    

 .وغيرهم، رضي هللا عنهم أجمعين
، ولكن هذه الكتابة كانت مثبتة على الرقا  والُسُعف والل خاف، متفرقة، القرآن الكريم: وكان مما كتِ    

 .فلم تكن مجموعة في مكان واحد
إلى زيد بن ثابت رضي هللا عنه أن يجمع القرآن في  عنه َعِهدَ هللا  فلما كان عهد الصديق رضي   

 -.وكان زيد من كتاب الوحي كما ذكرنا -صحف واحدة 
فكانت هذه الصحف عند أبي بكر رضي هللا عنه حتى توف اه هللا ، ثم عند عمر رضَي هللا عنه حتی    

 .عنهاتوفاه هللا ، ثم عند أم المؤمنين حفصة بنت عمر رضي هللا 
اس على مصحف واحد دفعًا فلما كان عهد عثمان رضي هللا عنه تضافرت األسباب والدوافع لجمع الن   

 .لَّلختَّلف

                                                             

ة والكسائي وابن عامر وشعبة في الوجه الثاني بالفتح ، وقرا نافع وعاصم في رواية حفص وحمز (إنها إذا جاءت)را ابن كثير وأبوعمرو وشعبة بخَّلف بکسر همزة ق(  1)
 (.106ص)، ألبي عمرو الداني « التيسير» ، و( 265ص)، َلبن مجاهد « السبعة في القراءات»: انظر (. َأناَها)
 [.57:النور ]249 -248/ 1 ،«أضواء البيان»وانظر مثاَل آخر على هذاالنو  في .137-135/ 1،لشيخ اْلسَّلم ابن تيمية «تفسير آيات أشكلت» ( 2)
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أن أرسلي إلينا بالصحف ننسخها في المصاحف : فأرسل عثمان رضي هللا عنه إلى أمِ  المؤمنين حفصة   
ها إليك   .ثم نرد 

، فأمر زيد بن ثابت وعبد هللا بن الزبير وسعيد بن  فأرسلت بها حفصة إلى عثمان رضي هللا عنه   
، ، ثم رد عثمان الصحف إلى حفصةرث بن هشام ، فنسخوها في المصاحفالرحمن بن الحا العاص وعبد

 ن في كل صحيفة أو مصحف أن ُيحرق ، وأمر بما سواه من القرآنسخوا وأرسل إلى كل أفق بمصحف مما
ليفة الرسم الذي تم في عهد الخ: ، أي«العثمانيالرسم »ف بعرفت طريقة كتابة كلمات المصحو     

 .عثمان بن عفان رضي هللا عنه
فلم يشذ  منهم  الوقت،وكان هذا األمر بموافقة جميع الصحابة الذين كانوا في المدينة النبوية في ذلك   

بل كتبوا القرآن  ة،مبتكر والصحابة رضي هللا عنهم لم يخترعوا كتابة جديدة أو يصطلحوا على طريقة  .أحد
 .الكريم بالطريقة السائدة للكتابة في عصرهم

فلم يكن الناس عند كتابة المصحف يجدون فرقا بين كتابتهم وما يجدونه في المصحف ، واستمر األمر    
على ذلك إلى أن ظهر علماء الل غة في البصرة والكوفة وغيرهما ، فأسسوا لفن  الكتابة ضوابط بنوها على 

رفية ، وسم وها علم الخط  القياسي أو اَلصطَّلحي المختر  وسم وا رسم أقيسته م النحوي ة، وأصولهم الص 
 .المصحف بالخط  المت بع

وقد أد ى هذا األمر إلى اَلختَّلف النسبي بين كتابة المصحف والكتابة اْلمَّلئية المعروفة ، مم ا دعا    
َلختَّلفات ، وتستنبط قواعد رسم المصحف ، فظهر علماء القراءات والرسم إلى تأليف کتِ تشرح هذه ا

ةحف، وأل فت فيه المؤل فات وشرحتعلم رسم المص  .، ودرست مسائله ، وأل فت فيها بحوث خاص 
 .جه الربط بين المشكل ورسم المصحفأم ا و 

إنه قد يشكل المعنى على بعض المفسرين لعدم مساعدة رسم المصحف علی ترجيح ذلك المعنى ،       
لجأ بعض المفسرين إلى طرح الخَّلف في الر سم باعتبار أن  الر سم اصطَّلحي َل ينبغي أن يشكل في

ِبٱأَلمِس  ۥَوَأصَبَح ٱلَِّذيَن َتَمنَّوْا َمَكاَنهُ ) :المعنى ألجله، ومن ذلك ما ذكره ابن كثير في تفسير قوله تعالى 
زَق ِلَمن َيشَ  َ َيبُسُط ٱلرِ  ُ َعَليَنا َلَخَسَف ِبَنا َويَكَأنَّهُ  ۦٓاُء ِمن ِعَباِدهِ َيُقوُلوَن َويَكَأنَّ ٱَّللَّ ال  ۥَوَيقِدُر َلواَلٓ َأن مَّنَّ ٱَّللَّ

ِفُرونَ   (.82:القصص (]ُيفِلُح ٱلكََٰ
ويلك »: معناها: فقال بعضهم( َويَكَأنَّ :) النحاة في معنى قوله تعالى هاهنوقد اختلف » :حيث يقول   

، عفه ابن جريروهذا القول ض. «اعلم»، على حذف «أن»، ودل فتح ويك :، ولكن ُخففت، فقيل«اعلم أن
، والكتابة أمر (َويَكَأنَّ )، وَل يشكل على ذلك إَل  كتابتها في المصاحف مت صلة في والظ اهر أنه قوي 

 .(1)«وضعي  اصطَّلحي ، والمرجع إلى الل فظ العربي 

                                                             

المائدة  418- 416/ 3وانظر مثاَل آخر من هذا الباب في البحر المحيط ألبي حيان ( . مجلد واحد - 1327-1426ص)، َلبن كثير « تفسير القرآن العظيم» : ( 1)
 .ورسم المصحف مما َليقاس عليه : ، حيث قال أبو حيان في نهاية بحثه  [8:
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لذلك ووضع له  ، وقد أشار اْلمام الطبري اءةض إلى جعله من المرج حات للقر وأحيانا يت جه البع    
الواجِ في كل ما ات فقت معانيه واختلفت في قراءته القراء ، ولم يكن على إحدى  »:شروطًا، حيث يقول

القراءتين دَللة تنفصل بها من األخرى غير اختَّلف خط  المصحف، فالذي ينبغي أن تؤثر قراءته منها ما 
  .(1) «وافق رسم المصحف

، لكيَّل نقع في رد  القراءات لقراءة على أخرى  اً ، َل ترجيحقي د هذا اْليثار بكونه اختياًرانبغي أن يوي   
رين دون قصد   .الث ابتة ، كما فعل ذلك بعض المفس 

ر المصون »ومن أمثلته ما ورد في      َقاُلٓوْا : )، للسمين الحلبي، حيث تكل م في إعراب قوله تعالى«الد 
ِن َلسََٰ  ذََٰ نِ ِإنهََٰ اضحة من حيث فو  (2)وأما قراءة أبي عمرو »:القراءات الواردة فيها، ثم قال وبي ن[ 63:طه](ِحرََٰ

نِ )ا من حيث خط المصحف،وذلك أن رسمهولكنهم استشكلوه...اْلعراب والمعني بدون ألف وَل ياء،  (َهذََٰ
عمرو ألنها خَّلف َل أجيز قراءة أبي »:(3)فإثباته بالياء زيادة على خط المصحف،قال أبو إسحاق

 .  (4)«المصحف
 :إن هذه اْلية استشكلها بعض أهل العلم من وجهين : ، أقول (5)لبيان وجه اْلشكالو  

نِ )من جهة العربية ؛ ألن :  األول ذََٰ اسم إن وعَّلمة نصبه الياء، والمرسوم في المصحف باأللف، فهذا ( هََٰ
نِ )إشكال وارد على قراءة من قرأ  ذََٰ  .قد أجاب عنه جماعة من أهل العلم إشكال وهو .باأللف( هََٰ

واضحة اْلعراب  إنهاصحيح ( هذين)؛ ألن قراءة أبي عمرو بن العَّلء من جهة الرسم: الثاني    
مين الحلبي ، ولكن ها مشكلة من جهة مخالفتها للرسم  .والمعنى كما قال الس 

نِ )ما يعرف من العربية وكان أبوعمرو إمامًا في العربية ، فقرأ ب» : قال ابن تيمية      ِحرََٰ يِن َلسََٰ ( ِإن َهذََٰ
 .(6) «أنه َل يقرأ إَل  ما يرويه ، َل بمجرد ما يراه : في هذه القراءة ، وهو الظ ن به وقد ذكر أنه له سلفاً 

 . هذا أحد األجوبة التي تقال لتوجيه هذا اْلشكال 
اج حيث قال ومنهم من أشار إلى أن ه َل يجيز القراءة بها، كما نقلنا سابق فأم ا قراءة عيسی » : ا عن الز ج 

بن عمر وأبي عمرو بن العَّلء فَّل أجيزها ألنها خَّلف المصحف ، وكل ما وجدته إلى موافقة المصحف 

                                                             

 328/ 2 ،« جامع البيان»( 1)
ذََٰ )ابوعمرو ابن العَّلء أحد القراء السبعة ، وقرأ ( 2)  -، وقد ذكر أهل العلم من كتِ في الرسم أن عثمان اء ،وهي قراءة مخالف لرسم المصحفالي بإثبات( نِ يهََٰ

نِ )عندما أمر بكتابة المصاحف كتبوا اْلية كما هي اْلن  -والصحابة معه  ذََٰ مين في كتابه  عن( هََٰ في اْلمام رأيتهما » : أبي عبيد القاسم بن سَّلم أنه قال  ونقل الس 
ِن ليس فيها الف }مصحف عثمان   ...."َهذََٰ

 .314/ 3، « هو الز جاج ، وقد ذكر هذا الكَّلم في كتابه  معاني القرآن(  3)
 .باختصار  64/ 1: « الدر المصون »(  4)
ِن بالف ومخففة النون : نافع وابن عامر وحمزة والكسائي  قرأ: بيان وجه اْلشكال  َلبد من اْلشارة إلى القراءات الواردة في اْلية قبل(  5) ذََٰ وقرأ . إن  ، مشددة النون هََٰ

نِ )ابن كثير  ذََٰ ِن ، وتخفيف نون ( ِإنهََٰ ِن مخففة ، وروى حفص ( إن  ) ، نون (ان  )واختلف عن عاصم ، فروی شعبة ( . إن)بتشديد نون َهذََٰ ذََٰ عن عاصم ، مشددة ، ونون هََٰ
ذََٰ )ساكنة ( إن)  (.151ص )، والتيسيره ألبي عمرو الداني (419ص)، َلبن مجاهد «السبعة»:انظر.بالياء( هذين)و، مشددة النون ( إن  ):وقرا أبوعمرو وحده. خفيفة( ِن هََٰ
 249/15-250.، « مجمو  الفتاوی  »(6)
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 . (1)«سنة  إتباعهأقرب لم أجز مخالفته ؛ ألن 
وهي الل غة  فنصبته( َهذانِ )في ( إنَّ )وحجة من قرأ بالياء أنه أعمل »  :«الكشف»وقال مكي في     

 .(2)«لكن ه خالف الخط  فضعف ذلك المستعملة،المشهورة 
العرب  وهي ال لغة العالية التي يتكل م بها جماهير( إن هذين)أم ا قراءة أبي عمرو » :وهناك من قال       

:  (4)وعثمان (3)المصحف إلى قول عائشة ، وكان أبوعمرو يذهِ في مخالفتهإَل  أن ها مخالفة للمصحف
 .(5)، وفي حروف ُأخره من غلط الكاتِ فيهإن

: روي عن عائشة ويحيى بن يعمر  والحجة لمن قرأها بالياء ما» :نحوًا من هذا القول ابن خالويهوقال     
 .، وستقيمه العرب بألُسِنهالحناً أرى فيه : لما ُرِفَع المصحف إلى عثمان قالأنه 
ليس الل حن هاهنا إخطاء الصواب، وإنما هو خروج : فقل ،فعثمان كان أولى بتغيير الل حن: فإن قيل    

 . (6)«من لغة قريش إلى لغة غيرهم
 :والوجه في كون قول عائشة وعثمان رضي هللا عنهما حجة ألبي عمرو يحتاج لبيان مهم

لما جمع القرآن في المصاحف ، ونسخها على صورة واحدة وآثر في » :ذلك أن عثمان رضي هللا عنه
عنده  قريش دون غيرها مم ا َل يصح  وَل يثبت ، نظًرا لألمة ، واحتياطًا على أهل المل ة ، وثبترسمها لغة 

لة ومن رسول هللا  مس -عز وجل -أن هذه الحروف من عند هللا ، وعلم أن  جمعها في موعةكذلك منز 
 التخليط مصحف واحد على تلك الحال غير متكمن إَل  بإعادة الكلمة مرتين وفي رسم ذلك كذلك من

، ففر قها في المصاحف لذلك ، فجاءت مثب تة في بعضها ومحذوفة في والتغيير للمرسوم ما َل خفاء به
وعلى ما ُسمعت من رسول هللا صلى هللا  -وجلعز  -ظها األم ة كما نزلت من عند هللا، لكي تحفبعضها

 . (7) «عليه وسلم 

                                                             

 .314/ 3، للزجاج «معاني القرآن وإعرابه »( 1)
 ـ100/ 2طالِ القيسي  ، لمكي بن أبي« ه القراءات السبع وعللها وحججهاالكشف عن وجو »( 2)
 (.34ص )، وابن أبي داود في المصاحف ، ( 287ص )، « فضائل القرآن»أثر عائشة أخرجه أبوعبيد في ( 3)
 (.33ص )، « المصاحف» داود في  ، وابن أبي( 287ص)أثر عثمان أخرجه أبو عبيد في فضائل القرآن ، ( 4)
 149/2.األبي منصور األزهري « معاني القراءات»(  5)
، يرى أن رسم المصحف كتِ على « رسم المصحف»وكان الدكتور غانم قدوري الحمد في كتابه  (.244 -243ص )، َلبن خالويه «الحجة في القراءات السبع »:  6

وقد أشير : فقال  (705ص )ثم عدل عن هذا الرأي في آخر كتابه  (.221ص )عضها قراءة واحدة ، فليس من الضروري موافقة كافة القراءات الصحيحة له إذا وافق ب
حافظة على ما َل من قبل أكثر من مرة إلى أن الراجح هو أن تكون المصاحف العثمانية قد رسمت على قراءة واحدة ، ومن ثم فإن دعوى إثبات هذه الحروف هو م

فالقصد من توحيد المصاحف كان إثبات وجه واحد وأن . تشملها رخصة األحرف السبعة من الضيا  تصبح موضع نظر يحتمله رسمها من وجوه القراءات المختلفة التي 
عليهما الحرف الواحد قد  الوجوه المخالفة للرسم أكثر من هذه الحروف المعدودة التي اختلف رسمها في المصاحف األئمة ، ويبدو أن القول بأن الوجهين اللذين يروى 

 ا اْلخر في مصحف ثان ، وكأنهم لمالشهرة والذيو  حيث استوى إثبات أي منهما عند الصحابة الذين تولوا نسخ المصاحف ، فأثبتوا أحدهما في مصحف وأثبتو صارا من 
 .يكتبوا إَل حرفا واحدا ، هو القول األقرب إلى الواقع في تفسير هذه الظاهرة 

أي قراءة واحدة ، إَل هذه الحروف المعدودة التي استوى فيها الوجهان فأثبت أحدهما في بعض المصاحف واْلخر فما كتِ في المصاحف اْلثمة هو حرف واحد ،    
ام أن علو كَّل الوجهين ونقاربهما قد جعلهم يكتبونهما في المصاحف وكأنهما  -رضوان هللا عليهم  -في المصاحف األخرى ، سواء كان ذلك عن قصد من الصحابة 

 .الداني اْلتي بعد قليل وبهذا الترجيح من الدكتور يصبح قوله موافقا لقول ابي عمرو: قلت .وجه واحد 
 ( .115ص)، ألبي عمرو الداني « المقنع»: نقَّل عن  ( 7)
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نقول عن أبي عمرو الداني وبي ن أثر عائشة وعثمان ولعل القارئ الكريم بدأ يربط بين هذا النص  الم  
 .عنهمارضي هللا 

رسمًا هو خَّلف األولى وإن كان ما  فهل كان المراد من الل حن الموجود في الرسم أن الُكت اب اختاروا
 .(1)اختاروه صحيحا

ف وهو إن كان أو أن  المراد من ال لحن ، أن هم أخطأوا في كتابتها على هذا الرسم في جميع المصاح   
 .رسمًا صحيحًا فقد كان األولى أن يكتِ في بعضها بالياء 

أن الثاني هو األوجه واألقوى؛ ألن الصحابة كما ذكرت قبل قليل كانوا  -وهللا أعلم  -الذي يظهر       
يكتبون المصحف على رسم واحد، وكتبوا بعض الكلمات محتملة للقراءات ، وساعدهم في ذلك عدم وجود 

كلالنق ، أم ا الكلمات التي فيها أكثر من قراءة وَل يمكن کتابتها برسم واحد يحتمل هذه القراءات ، ط والش 
 .فإنهم يكتبون كل قراءة في مصحف من المصاحف العثمانية 

حروف »: ، سماه«فضائل القرآن»وهذا معروف عند األئمة ، فهذا أبوعبيد مثًَّل يعقد بابًا في كتابه       
الحروف التي اختلفت »:، وبابا آخر سماه «ي اختلفت فيها مصاحف أهل الحجاز وأهل العراقالقرآن الت

 .«فيها مصاحف أهل الشام وأهل العراق وقد وافقت أهل الحجاز في بعض وفارقت بعضا
 .«باب اختَّلف مصاحف األمصار التي نسخت من اْلمام »:«المصاحف»ويقول ابن أبي داود في كتابه 

، فليس الرسم ن اَلحتمالين لعاد األمر كما كانرضي هللا عنهما لو أرادا المعنى األول م فعائشة وعثمان
 .ا، فلهذا يترجح اَلحتمال الثانيبأولى من الرسم بدونه -لو كان  -بالياء 

أخطأوا :أخطأوا في الكتاب، أي : مؤمنين قول أم ال (2)وقد تأول بعض علمائنا» :قال أبو عمرو الداني 
األولى من األحرف السبعة بجمع الناس عليه ، َل أن الذي كتبوا من ذلك خطأ َل يجوز ، ألن  في اختيار

 .(3)«ما َل يجوز مردود بإجما  وإن طالت مدة وقوعه
    

 

                                                             

، ألبي عمرو «لمقنعا»:، وقد راجعت لذلك عددا من المصادر، مثل(إن هذن)َلبد من اْلشارة هنا إلى أن المصاحف العثمانية لم تختلف في رسم هذه اْلية ( 1)
 للمارغنى وجامع البيان في معرفة رسم القرآن لعلي هنداوي  ـ«دليل الحيران»األندلسي، و ،َلبن وثيق«الجامع لما يحتاج إليه من رسم المصحف»الداني،و

بكر األصبهاني ، أحد األئمة األعَّلم ، وصف بأنه صاحِ عبد هللا بن دمحم بن أشته ، أبو  دمحم بن:  -ولعل الداني كان يقصده أيضا  -وممن كان يرى هذا التأويل ( 2)
/ 1، « اْلتقان» وقد نقل كَّلمه السيوطي في . 2/184، «غاية النهاية »، و( ه360)للذهبي في وفيات « تاريخ اْلسَّلم »ترجمته في (. ه360)سنة ، توفي سنة 

ما يحسن لو كانت القراءة بالياء فيها ، والكتابة بخَّلفها، أما والقراءة على مقتضى الرسم نب إهذا الجوا»: في النو  الحادي واألربعون ، ثم قال السيوطي بعده  588
 .قراءة أبي عمرو بن العَّلء بالياء ،والكتابة بخَّلفها ، فالجواب حسن إن شاء هللا تعالى : وأقوال . «فَّل

 .(119ص)، ألبي عمرو الداني «المقنع» ( 3)
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 :الكريم طرق دفع اإلشكال عن آيات القرآن: رابعا
، فوضع ى آخرين، فقد تشكل على بعض المفسرين آية، وَل تشكل علن اْلشكال أمر نسبيإ        

 .شكال عن اْليات صعِ من هذه الجهةخطوات واضحة المعالم لدفع اْل
أو يتوهم أن اْلية  ، فإن بعضهم قد يرى ى في كتِ التفسير له حظ من النظرليس كل إشكال ُيحك    

، ولكن هناك بعض المفسرين لى أن اْلشكال أمر نسبي، وهذا مما يدل عمشكلة، والحال أنها ليست كذلك
 .ستشكل اْلية بأمر َل يحسن استشكالها ألجله ، ولذلك يأتي من بعده من المفسرين ويرد عليه مقالته ي

َة َتنَهىَٰ َعِن ٱلَفحَشٓاِء ):حكى اْلشكال الوارد على قوله تعالى-مثَّل -فها هو األلوسي    َلوَٰ ِإنَّ ٱلصَّ
وَل ينتهون بين للفحشاء والمنكر يصلون ، حيث إن الناظر يرى كثيرا من المرتك[44:العنكبوت(]َوٱلُمنَكرِ 

، وهو توهم باطل علی توهم استلزام النهي لإلنتهاءوما أرى هذا اْلشكال إَل مبنيا :"عن ذلك ،فقال األلوسي
 .(1)"، َل يشهد له عقل وَل يؤيده نقلوتخيل عاطل

في لشيخ الشنقيطي الباب ما ذكره ا ، ومن هذاد يجيِ عن اْلشكال ولو كان ضعيفاكما أن المفسر ن   
اهل أن هللا توعد المصلين هذه اْلية يتوهم منها الج":، حيث يقول[4:الماعون ( ]َفَويل لِ لُمَصلِ ينَ ):قوله تعالى

َما َسَلَكُكم ِفي :)أسباب دخول سقر، وهي قوله تعالى، وقد جاء في آية أخرى أن عدم الصَّلة من بالويل
عد ، وهو أن التو والجواب عن هذا في غاية الظهور[ 43-42:المدثر ](ينَ َقاُلوْا َلمَنُك ِمَن ٱلُمَصل ِ *َسَقرَ 

، وهم [1-4:الماعون (]ُيَرٓاُءونَ  ٱلَِّذيَن ُهم َساُهونَ  ٱلَِّذيَن ُهم َعن َصاَلِتِهم) :بالويل منصِ على قوله تعالى
 .المنافقون على التحقيق

نه ألن الزنادقة الذين َليصلون يحتجون ، وظهور الجواب عذكرنا هذا الجواب مع ضعف اْلشكالوإنما   
 .لترك الصَّلة بهذه اْلية

توعد  ألن هللا: ؟ فقال مالك َل تصلي: ظالم تارك للصَّلة أن رجَّل قال ل:وقد سمعنا من ثقات وغيرهم   
، فيها اَل حاجة لي فيما بعده: اقرأ ما بعدها، فقال: فقال له(.َفَويل لِ لُمَصلِ ينَ ):على الصَّلة بالويل في قوله

 .حذير من الصَّلةكفاية في الت
 :ومن هذا القبيل قول الشاعر 

 د  المساجد للعباد تسكنها              وسر إلى خانة الخم ار پسقينا  
 (2)ما قال ربك ويل لألولي سكروا          وإنما قال ويل للمصلينا  

 . (3)ما فيه ، وهذا هو الصحيحالمقطو  به أن جميع القرآن ما يمكن فهمه وتدبره والعلم ب -   
رَنا ٱلُقر ):، كما قال تعالىني القرآن فهمها ميسر وهلل الحمدبل إن معا ِكرَءاَن َوَلَقد َيسَّ ( ِللذِ كِر َفَهل ِمن مُّدَّ

                                                             

 .7/428نظر مثاَل آخر من هذا الباب عند أبي حيان في البحر المحيط،وا. 813/ 20روح المعاني ، (1)
 . 344/ 7 ،الدر المصون ، للسمين الحلبي: وانظر مثاَل آخر في . 341، صدفع إيهام اَلضطراب(2)
 .87/310، لشيخ اْلسَّلم ابن تيميةمجمو  الفتاوی : انظر (3)
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 .[32:القمر]
 :ه للذكر يتضمن أنواعا من التيسيروتيسير " :وفي ذلك يقول ابن القيم   

 .للحفظ ألفاظهتيسير : إحداها
 .يه للفهمتيسير معان: ثاني ال 
 .تيسير أوامره ونواهيه لَّلمتثال : الثالث  

  (1)"ومعلوم أنه لو كان بألفاظ َل يفهمها المخاطِ، لم يكن ميسرا له، بل كان معسرا عليه  
المطلوب ممن وقع له إشكال في آيات الكتاب أن يبذل  الوسع في دفع اْلشكال ورفع اَلشتباه ،  -   

، فلئن كان أهل العلم تعالى بالرأي والقول فيه بَّل علمالعجلة أو اْلقدام على تفسير كتاب هللا وليحذر من 
 .، فما بالك لمن يتعرض للمشكل منهير كتاب هللا تعالى شروطا وأدواتقد وضعوا لمن يتعاطى تفس

قه سؤال أهل ، والواجِ في حأما إن كان فاقدا لألهلية، أو كان من عوام المسلمين، فَّل ضير عليه  
، حيث العاص هللا بن عمرو بن وانظر إلى قوله صلى هللا عليه وسلم في الحديث الذي رواه عبد. العلم

وا آية ، فذكر اب بيت النبي صلى هللا عليه وسلمجلس بعض الصحابة رضوان هللا عليهم عند باب من أبو 
، وما جهلتم ما عرفتم منه فاعملوا به ":، وقال لهم صلى هللا عليه وسلم من القرآن، فتماروا فيها، فنهاهم

 .(2)"منه فردوه إلى عالمه
ات وأما آيات األسماء والصف":ام قد تشكل على الناس، ثم قالأشار ابن القيم إلى أن آيات األحك -     

هذا أشكل على بعض ، ولصل المعنى َل فهم الكنه والكيفية، أعني فهم أفيشترك في فهمها الخاص والعام
(] ِمَن ٱلَفجرِ : )حتی بين لهم بقوله ( َحتَّىَٰ َيَتَبيََّن َلُكُم ٱلَخيُط ٱأَلبَيُض ِمَن ٱلَخيِط ٱأَلسَودِ ):ة قولهالصحاب

 [817:البقرة 
اِع ِإَذا َدَعانِ ):على غيره قوله لم يشكل عليه وَلو  ( َوِإَذا َسَأَلَك ِعَباِدي َعنِ ي َفِإنِ ي َقِريٌب ُأِجيُب َدعَوَة ٱلدَّ
 .وأمثالها من آيات الصفات [ 811: البقرة]

وأشكل على عمر بن الخطاب آية الكَّللة ، ولم يشكل عليه أول الحديد وآخر الحشر وأول سورة طه   
 .(3)ونحوها من آيات الصفات

ما يذكر في هذا الفصل إنما هي طرق لدفع اْلشكال قد تفلح وقد َل تفلح ، وذلك أن مقاليد األمور  -  
 .دير بيد العزيز الق

ألة بأن يزيده علما ، وأن يسأله ويلح في المس-عز وجل -الوقوف بين يدي هللا: نبغي لطالِ الحقفي    
 .إذا علم من عبده صدق اللجوء وصحة الغاية أعانه ووفقه وسدده  –عز وجل -ما أشكل عليه، فإن هللا

م أنه سمع شيخ ب شيخ اْلسَّلنقَّل عن أحد أصحا الهادي هللا دمحم بن أحمد بن عبد قال أبو عبد     
                                                             

 . 332-8/338الصواعق المرسلة(1)
 (.طبع مؤسسة الرسالة)الشيخ شعيِ األرناؤوط  بإشرافوصححه محققوا المسند، ( 1702)في المسند،  أخرجه اْلمام أحمد(2)
 .288-8/280الصواعق المرسلة (3)
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، فاستغفر هللا:)اْلسَّلم يقول  تعالى ألف إنه ليقف خاطري في المسألة والشيء أو الحالة التي تشكل علي 
  .(1)"ما أشكل، حتى ينشرح الصدر وينحل إشكال مرة أو أكثر أو أقل

 .ت القرآن الكريم التنبيهات والتقييدات قبل الشرو  في ذكر طرق دفع اْلشكال عن آيابعض  هذه   
 :تحرير وجه اإلشكال -1

السبِ الذي استشكلت اْلية  إن أول أمر ينبغي أن يسلكه من استشكل عليه فهم آية أن يقف على     
، فإذا تبين أن اْلية مشكلة بِ وروده على اْلية وجعلها مشكلة، وذلك بالتعرف على سألجله، ثم يحرره

 .ها هذا اْلشكال فعَّل، بحثنا عن الطريق التي يدفع ب
أو ، وذلك كمن ينشأ على أمر خاطئ من اَلعتقادات بعض اَلستشكاَلت غير واردة مطلقاحيث إن   

، وإنما أتي هذا من جهة أنه عرض النص اْللهي على وردت عليه آيات الكتاب استشكلها ، ثم إذااألحكام
وهذا األمر هو الذي أوقع كثيرا من  .ما عنده ، بينما كان الصواب أن يعرض ما عنده على النص اْللهي

 .يات الصفات كما نقلنا عنهم مراراالمفسرين في استشكال آ
يها بأنها من المتشابه غير ، وحكمهم علاستشكال مردود النو ،وبالتالي فإن استشكالهم لآليات من هذا    

 .مقبول
وجدت أن تحرير وجه من المفسرين حول اْليات المشكلة بعضا على كَّلم  اَلطَّل ومن خَّلل    

 .يل منهم جدا من يتجاوز هذا األمراْلشكال عندهم سمة غالية ، والقل
 :مشكلةوذلك أن المفسرين غالبا ما يتبعون الخطوات التالية عند التعرف على أن اْلية    
 .النصاْلشارة إلى أن اْلية مشكلة بالنص أو ما يقوم مقام  -8
 .تحديد نو  اْلشكال  -2
 .مماثلةوهل له تعلق بآيات أخرى  اْلشكال،جه تحرير و  -3
 .دفع اْلشكال بإحدى الطرق المذكورة أو ببعضها - 4

نظر والتدقيق لتحرير وجه إلى المزيد من ال القارئ ، فمن هنا يحتاج وقد يسقط المفسر بعض هذه الخطوات
 .ى مراجعة عدد من التفاسير في ذلك، وقد يحتاج إلاْلشكال

م من تكلم على اْلية من جه اْلشكال يساعد على دفع هذا اْلشكال من جهة فهم کَّلكما أن تحرير و    
 .، فليس ورود الجواب على عالم بالسؤال كوروده على من لم يعرف السؤال أصَّلالمفسرين

علی ترجيح الجواب الصحيح من األجوبة التي يوردها  –أيضا –ويساعد تحرير وجه اْلشكال    
والناظر في منهج المفسرين يلحظ أهمية تحرير محل  ،ل الوارد على اْلياتلدفع اْلشكا المفسرون 

  .تحرير محل النزا  في المسائل الفقهية: ، وأنه َل يقل أهمية عن شبيهه(2)اْلشكال

                                                             

 (.1-4ص )العقود الدرية ، (1)
 :باب البيان نحيل على هذه المواطناألمثلة على اعتناء المفسرين بتحرير محل اْلشكال كثيرة جدا، ولكن من - (2)
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 :معرفة سبب النزول -2 
يعين النزول   ومعرفة سِ:" سبيل لفهم اْلية، قال ابن تيمية النزولذكر أهل العلم أن معرفة سبِ     

 .(1)"يورث العلم بالمسبِ بالسبِعلى فهم اْلية ، فإن العلم 
 .أن معرفة سبِ النزول من أسباب إزالة اْلشكال الوارد على اْليات : بل ذکر کثير من أهل العلم  

لجريانه مجرى  -ب النزول يعني معرفة أسبا -زعم زاعم أنه َل طائل تحت هذا الفن :" قال السيوطي
 .(2)"لوقوف على المعنى وإزالة اْلشكالا: ومنها....في ذلك، بل له فوائد وأخطأ، التاريخ

أرأيت : فقلت لهاسألت عائشة رضي هللا عنها ، : ا جاء عن عروة بن الزبير أنه قالومن هذا الباب م    
َفا َوٱلَمرَوَة ِمن َشَعٓاِئِر ٱَّللَِّ َفَمن َحجَّ ٱلَبيَت َأِو ٱ):قول هللا تعالى َف ِإنَّ ٱلصَّ عَتَمَر َفاَل ُجَناَح َعَليِه َأن َيطَّوَّ

َ َشاِكٌر َعِليمٌ  جناح أن َل يطوف بالصفا  هللا ما على أحد فو[ 841:البقرة ( ]ِبِهَما َوَمن َتَطوََّع َخيرا َفِإنَّ ٱَّللَّ
ن َل َل جناح عليه أ: لو كانت كما أولتها عليه، كانت بئس ما قلت يا ابن أختي ، إن هذه: ت، قالوالمروة

، ولكنها أنزلت في األنصار كانوا قبل أن يسلموا يهل ون لمناة الطاغية التي كانوا يعبدونها يتطوف بهما
، فكان من أهل  يتحرج أن يطوف بين الصفا والمروة ، فلما أسلموا سألوا رسول هللا صلى هللا (3)بالمشل ل

ن نطوف بين الصفا والمروة ، فأنزل هللا تعالى يا رسول هللا ، إنا كنا نتحرج أ: عليه وسلم عن ذلك ، قالوا 
َفا َوٱلَمرَوَة ِمن َشَعٓاِئِر ٱَّللَِّ : ) وقد سن  : اْلية ، قالت عائشة رضي هللا عنها [ 841: البقرة ( ]ِإنَّ ٱلصَّ

 .  (4)رسول هللا صلى هللا عليه وسلم الطواف بينهما ، فليس ألحد أن يترك الطواف بينهما
  (5)فيهلنو  كثيرة ، ذكر السيوطي منها ما يفيد ما نحن واألمثلة من هذا ا

 :رد المتشابه المشكل إلى المحكم وإلى العالم به مع اإليمان والتصديق -3    
ان له، وأن يؤمن بما اشتبه عليه، وأن يرد المتشابه وذلك أن الواجِ على كل أحد أن يعمل بما استب   

، وتوافق لمحكماله المتشابه ويبينه، فتتفق دَللته مع دَللة ا، ويأخذ من المحكم ما يفسر إلى المحكم
د هللا فَّل ، فإنها كلها من عند هللا، وما كان من عنويصدق بعضها بعضا النصوص بعضها بعضا

 .، وإنما اَلختَّلف والتناقض فيما كان من عند غيره اختَّلف فيه وَل تناقض
                                                                                                                                                                                                                          

 (.2/444)،( 2/317)، ( 321/ 2)مع البيان ، للطبري جا -8
 (.4/311)، [83:الحج ]معالم التنزيل ، للبغوي   -2
 (.81/88)،(84/211) مجمو  الفتاوی ، َلبن تيمية  -3
 (.2/801)،(2/11)بدائع التفسير ، َلبن القيم -4
 [ 12: القصص ]، [ 11:يوسف ]تفسير القرآن العظيم ، َلبن كثير  - 4
 .وغيرها كثير ، بل هو الغالِ على منهج المفسرين[ . 12: آل عمران ]، [ 83:البقرة ]روح المعاني ، لَّللوسي  -1
 (.47ص)مقدمة في أصول التفسير   - (1)
 .باختصار ، وما بين الشرطتين زيادة مني لإليضاح  13-8/12اْلتقان في علوم القرآن ، (2)
 .4/831و 4/383المعجم البلدان:اسم موضع قرب مكة ، انظر : ، وقديد جبل ُيهبط منه إلى ُقَديد : الشكل (3)
 .8143أخرجه البخاري في كتاب الحج ، باب وجوب الصفا والمروة ، حديث رقم (4)
النزول وأثرها في بيان النصوص،  اسباب: وانظر أيضا. وما بعدها  12/  8المسألة األولى ، : معرفة سبِ النزول : اْلتقان في علوم القرآن، النو  التاسع : انظر (5)

 ( .17ص)، ومذكرات في علوم القرآن، للدكتور أحمد الكومي ، والدكتور دمحم القاسم ( 41ص)رسالة دكتوراة للباحث عماد الدين دمحم الرشيد 
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 .حكم والمتشابههذه طريقة الصحابة والتابعين في التعامل مع الم
ت ):ويدل عليه قوله تعالى    ِبهََٰ ِب َوُأَخُر ُمَتشََٰ ٌت ُهنَّ ُأمُّ ٱلِكتََٰ ت مُّحَكمََٰ َب ِمنُه َءايََٰ ُهَو ٱلَِّذٓي َأنَزَل َعَليَك ٱلِكتََٰ

َبَه ِمنُه ٱبِتَغٓاَء ٱلِفتَنِة َوٱبِتَغآ  ُ  ۥَوَما َيعَلُم َتأِويَلهُ  ۦَۖء َتأِويِلهِ َفَأمَّا ٱلَِّذيَن ِفي ُقُلوِبِهم َزيغ َفَيتَِّبُعوَن َما َتشََٰ ِإالَّ ٱَّللَّ
ِسُخوَن ِفي ٱلِعلِم َيُقوُلوَن َءاَمنَّا ِبهِ  ِب  ۦَوٱلرََّٰ َنا َوَما َيذَّكَُّر ِإالَّٓ ُأْوُلوْا ٱأَللبََٰ  .[7: آل عمران ( ]ُكل  مِ ن ِعنِد َربِ 

َل ، بينات واضحات الدَللة: تاب، أيالكففي اْلية بخبر هللا تعالى أن القرآن آيات محکمات هن أم   
، ومنه آيات أخر فيها اشتباه في الدَللة على كثير من الناس أو بعضهم، التباس فيها على أحد من الناس

مه على متشابهه عنده، فقد اهتدى، ومن عکس ، وحكم محكح منهفمن رد ما اشتبه عليه إلى الواض
 .انعكس

ما عرفتم منه :" العاصبن هللا بن عمرو  الحديث الذي رواه عبد والنبي صلى هللا عليه وسلم قال في
 .واستشكال اْليات نو  جهل بها  (1)"فاعملوا به، وما جهلتم منه فردوه إلى عالمه

َب َيتُلوَنهُ ):أويل قوله تعالىوقال الحسن البصري في ت ُهُم ٱلِكتََٰ ِئَك ُيؤمِ  ۦَحقَّ ِتاَلَوِتهِ  ۥٱلَِّذيَن َءاَتينََٰ  ۦُۗنوَن ِبهِ ُأْولََٰٓ
ِسُرونَ  ۦَوَمن َيكُفر ِبهِ  ِئَك ُهُم ٱلخََٰ يعملون بمحكمه، ويؤمنون (: ۦَحقَّ ِتاَلَوِتهِ  ۥَيتُلوَنهُ :)قال، [828:البقرة(]َفُأْولََٰٓ

 .(2)، ويكلون ما أشكل عليهم إلى عالمه بمتشابهه
 :اعتبار طريقة القرآن وعادته في دفع اإلشكال-4  

لفظه المجرد تارة ، والمقرون تارة، ومنه ومن لفظ آخر : مراد المتكلم يعلم من:"قيميقول اْلمام ابن ال    
القرآن  وليس في ،عليه تارةيفيدان اليقين مراده تارة ،ومنه ومن بيان آخر بالفعل أو القول يحيل المتكلم 

 .(3)"خطاب أريد منه العلم بمدلوله إَل وهو داخل في هذه األقسام 
ره هللا طريقة القرآن والسنة وجدها متضمنة لرف" : وقال رحمه هللا  ع ما يوهمه الكَّلم من إذا تأمل من بص 

ُ ):قوله تعالى ، وهذا موضع لطيف جدا في فهم القرآن نشير إلى بعضه ، فمن ذلكخَّلف ظاهره َوَكلََّم ٱَّللَّ
در المؤكد الذي َل يشك رفع سبحانه توهم المجاز في تعليمه لكليمه بالمص[ 814:النساء(]ُموَسىَٰ َتكِليما

 ...عربي القلِ واللسان أن المراد به إثبات تلك الحقيقة 
ُب ٱلَجنَِّة ُهم فِ ):ومن ذلك قوله    ِئَك َأصحََٰ ِت اَل ُنَكلِ ُف َنفًسا ِإالَّ ُوسَعَهٓا ُأْولََٰٓ ِلحََٰ يَها َوٱلَِّذيَن َءاَمُنوْا َوَعِمُلوْا ٱلصََّٰ

ِلُدونَ  ، الصالحات المقدورة والمعجوز عنهام السامع أن المكلفين عملوا جميع فرفع توه[ 42: األعراف(]خََٰ
بين المبتدأ وخبره يزيل  ، رفع هذا التوهم بجملة اعترض بهاما يجوزه أصحاب تكليف ما َل يطاقك

 ...اْلشكال
ِئَكُة َأو َيأِتَي َربُّ :)ومن ذلك قوله تعالى   ِت َربِ كَ ُض َك َأو َيأِتَي َبعَهل َينُظُروَن ِإالَّٓ َأن َتأِتَيُهُم ٱلَملََٰٓ  (َءايََٰ

                                                             

 (.الرسالةطبع مؤسسة )وصححه محققوا المسند بإشراف الشيخ شعيِ األرناؤوط ( 1702)أخرجه اْلمام أحمد في المسند، (1)
[ 7:ال عمران ]وتفسير القرآن العظيم، َلبن كثير . 8/238إعَّلم الموقعين ، َلبن القيم : وانظر فيما سبق .  420/ 8أخرجه ابن جرير في جامع البيان ، (2)
 (.880ص )و معالم أصول الفقه  418/  2، منهج اَلستدَلل على مسائل اَلعتقاد ، ( 11ص)، والقواعد الحسان، للشيخ السعدي ( طبعة في مجلد واحد - 341ص)
 .، وقد ذكر رحمه هللا أمثلة لكل نو  فلتراجع فإنها مهمة 744/ 2الصواعق المرسلة ، (3)
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فلما ذكر إتيانه سبحانه،ربما توهم متوهم أن المراد إتيان بعض آياته، أزال هذا الوهم ورفع [841:األنعام ]
ِت َربِ كَ ):كال بقولهاْلش فصار الكَّلم مع هذا التقسيم والتنويع نصا [ 841: األنعام ( ]َأو َيأِتَي َبعُض َءايََٰ

 .(1)" معناه َل يحتمل غيرهصريحا في 
 .اد من اْلية موجودة في نفس اْليةالمتوهم وبيان المر  اْلشكالفإن من طريقة القرآن أن يكون دفع       

، عند حديثه عن القاعدة السابعة "القواعد الحسان لتفسير القرآن:"السعدي في كتابهوفي ذلك أيضا يقول    
ث بين أهميتها ، حيفي كل المواضع عند الحاجة إليهاقرآن تقع والعشرون والتي نصها المحترزات في ال

، ي إشكاَل إَل أزاله، وَل احتماَل إَل أوضحه، فإنه َل يبقوهذا أعلى أنوا  التعليم:"وأنها جليلة النفع، ثم قال
 .(2)"وهذا يدل على عظيم فضل هللا وبالغ حكمته ، وهو في القرآن كثير جدا 

 :ع الواحدجمع اآليات ذات الموضو -5
، وما في موطن فإنه قد فسر في موطن آخر، ذلك أن ما أجمل وهذا مسلك مهم في دفع اْلشكال    

 .في موضع آخراختصر في موضع فقد بسط 
 . اْلياتوقد كان هذا المسلك أحد المناهج النبوية في دفع اْلشكال عن    

لما : هللا عنه  أنه قال  رضي هللا بن مسعود ومنه ما أخرجه البخاري في صحيحه عن عبد     
َنُهم ِبُظلم  ):نزلت هللا،  يا رسول: على المسلمين، فقالواشق ذلك [ 12:األنعام(]ٱلَِّذيَن َءاَمُنوْا َوَلم َيلِبُسٓوْا ِإيمََٰ

ُبَنيَّ اَل ):عوا ما قال لقمان َلبنه وهو يعظهليس ذلك، إنما هو الشرك، ألم تسم:" أينا َل يظلم نفسه ؟ قال يََٰ
رَك َلُظلٌم َعِظيمتُ   .، وفسرت إحداهما باألخرى فاْليتان أشارتا إلى الظلم. (3) [83:القمان(]شِرك ِبٱَّللَِّ ِإنَّ ٱلشِ 

حدثنا ابن المثنى : أصحاب النبي صلى هللا عليه وسلم، ومنه ما أخرجه ابن جرير وهو أيضا منهج     
سمعت عليا : سمعت خالد بن عرعرة قال: القال ثنا شعبة عن سماك بن حرب ققال ثنا دمحم بن جعفر 

قِف ٱلَمرُفوعِ ):يقول َمٓاَء َسقفا مَّحُفوظا َوُهم):هو السماء،قال[ 4:الطور( ]َوٱلسَّ ِتَها  َوَجَعلَنا ٱلسَّ َعن َءايََٰ
 .(4) [32:األنبياء(] ُمعِرُضونَ 

ال ق:برنا ابن وهِ،قالحدثني يونس، قال أخ:، ومنه ما أخرجه ابن جرير أيضاأيضا منهج للتابعينوهو   
ُ ِإَليُكم ِذكرا):-عز وجل-ابن زيد في قول هللا القرآن روح من هللا، : قال[ 80:الطَّلق(]َقد َأنَزَل ٱَّللَّ

ِلَك َأوَحيَنٓا ِإَليَك ُروحا مِ ن َأمِرَنا):وقرأ ُ ِإَليُكم ِذكراَقد َأنَزَل ٱ):إلى آخر اْلية ، وقرأ[ 42:الشوری ( ]َوَكذََٰ * َّللَّ
ُسو  : قال[ 48:لتفص( ]ِإنَّ ٱلَِّذيَن َكَفُروْا ِبٱلذِ كِر َلمَّا َجٓاَءُهم):القرآن، وقرأ: قال[ 88-80: الطَّلق( ]الرَّ

 .(5)، وهو الروح وهو الذكر: القرآن، قال: قال [1:الحجر( ]ِإنَّا َنحُن َنزَّلَنا ٱلذِ كرَ ):بالقرآن، وقرأ 

                                                             

 .باختصار   314-8/311الصواعق المرسلة ، َلبن القيم (1)
 (.830ص) دفع إيهام اَلضطراب،: لى ذلك في فانظر مثاَل ع وكان الشنقيطي يستخدم هذه الطريقة القرآنية في دفع اْلشكاَلت،(. 11ص)القواعد الحسان ، (2)
 (.3421)، رقم الحديث [ 82:لقمان ( ]ولقد ءاتنا لقمن الحكمة:)أخرجه البخاري في صحيحه،کتاب احاديث األنبياء، باب قول هللا تعالى(3)
 .27/81أخرجه ابن جرير في جامع البيان ،(4)
 .21/842أخرجه ابن جرير في جامع البيان ،(5)
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 :النظر في السياق-6    
، وقد أشار الزركشي إلى ذلك مبينا أهميته يته الكبرى في دفع اْلشكال ورفعهمللسياق القرآني أه    

 ...وما يعين على المعنى عند اْلشكال أمور:"َلته في بيان المعنى عند اْلشكال، حيث يقولودَل
فإنها ترشد إلى تبيين المجمل، والقطع بعدم احتمال غير المراد، وتخصيص العام، : دَللة السياق:الرابع

، راد المتكلم، فمن أهمله غلط في نظيره، وهو من أعظم القرائن الدالة على مقييد المطلق، وتنو  الدَللةوت
كيف تجد سياقه [ 41:الدخان( ]ُذق ِإنََّك َأنَت ٱلَعِزيُز ٱلَكِريمُ ):اظراته، وانظر إلى قوله تعالىوغالط في من

 .(1)" يدل على أنه الدليل الحقير
، ، وما بعده يسمی لحاقسباقما قبل اْلية وما بعدها ، فما قبل الكَّلم أصَّل يسمى هو : ويراد بالسياق   

 .(2)ومجموعهما يسمي السياق
 :طريقة في دفع اْلشكال كثير، ومنهواستخدام أئمة التفسير لهذه ال   

، ، فأعظمت أن أدنوالمصحف في حجره، وإذا جئت ابن عباس پوما وهو يبكي: ماروی عکرمة قال    
: فقال: قال .جعلني هللا فداك؟ ما يبكيك يا أبا عباس ،: لم أزل على ذلك حتى تقدمت فجلست، فقلت ثم

فإنه كان بها حي من : قال. نعم: تعرف أيلة ؟ قلت: وإذا هو في سورة األعراف، قال: هؤَلء الورقات، قال
، بعد كد ومؤنة شديدةا حتى يغوصوا ، ثم غاصت َل يقدرون عليهود سيقت الحيتان إليهم يوم السبتيه

كأنها الماخض، تتبطح ظهورها لبطونها بأفنيتهم، فكانوا كذلك  سمانابت شرعة بيضا كانت تأتيهم يوم الس
فيه ، وكلوها  ، فخذوهاإنما نهيتم عن أكلها يوم السبت: ، ثم إن الشيطان أوحي إليهم فقال برهة من الدهر

بل نهيتم عن أكلها وأخذها وصيدها يوم : الت طائفةوق. لت ذلك طائفة منهمفقا, في غيره من األيام
طائفة بأنفسها وأبنائها ونسائها، واعتزلت طائفة  ، فغدتوا كذلك حتى جاءت الجمعة المقبلةالسبت، فكان
ضوا ، هللا ننهاكم أن تتعر ويلكم: وقال األيمنون . واعتزلت طائفة ذات اليسار وسكتت ، وتنحتذات اليمين
ُبُهم َعَذابا َشِديد):أليسرون وقال ا. لعقوبة هللا ُ ُمهِلُكُهم َأو ُمَعذِ   قال[.814:األعراف( ]ِلَم َتِعُظوَن َقوًما ٱَّللَّ

ُكم َوَلَعلَُّهم َيتَُّقونَ ):األيمنون  أحِ إلينا أَل يصابوا وَل إن ينتهوا فهو [ 814: األعراف( ]َمعِذَرًة ِإَلىَٰ َربِ 
 وهللا. فقد فعلتم يا أعداء هللا:ا على الخطيئة، وقال األيمنون مضو ف .، وإن لم ينتهوا فمعذرة إلى ربكميهلكوا

، وهللا ما نراكم تصبحون حتى يصبحكم هللا بخسف أو قذف أو بعض ما عنده َل نبايتکم الليلة في مدينتكم
 .من العذاب 

دينة رجَّل، لمفلما أصبحوا ضربوا عليهم الباب ونادوا ، فلم يجابوا ، فوضعوا ُسلاما ، وأعلوا سور ا   
ففتحوا فدخلوا عليهم، فعرفت القرود : قال. قردة وهللا تعاوى لها أذناب ،أي عباد هللا: فالتفت إليهم فقال
اْلنس فتشم ثيابه  ، فجعلت القرود يأتيها نسيبها منَل تعرف اْلنس أنسابها من القردة، و أنسابها من اْلنس

                                                             

 .باختصار 334 -2/334، البرهان في علوم القرآن(1)
 .8/821قواعد الترجيح عند المفسرين ، : انظر (2)
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 .أي نعم ،قول برأسهاألم ننهكم عن كذا ؟ فت: وتبكي، فتقول
ٓوِء َوَأَخذَنا ٱلَِّذيَن َظَلُموْا ِبَعَذاِب  ۦَفَلمَّا َنُسوْا َما ُذكِ ُروْا ِبهِ ):ثم قرأ ابن عباس َأنَجيَنا ٱلَِّذيَن َينَهوَن َعِن ٱلسُّ

ننكرها وَل ، ونحن نرى أشياء فأری الذين نهوا قد نجوا، وَل أرى اْلخرين ذكروا:قال [ 814:األعراف(]َبيسِ 
ِلَم َتِعُظوَن ):هوا ما هم عليه، وخالفوهم وقالواجعلني هللا فداك، أَل ترى أنهم قد كر : قلت: قال. ؟انقول فيه

ُ ُمهِلُكُهم  . (2)"فأمر لي فُكسيت ثوبين غليظين: قال.(1)؟(َقوًما ٱَّللَّ
ُ ُمهِلُكُهمِلَم َتِعُظوَن َقومً :) التفابن عباس رضي هللا عنهما أشكل عليه حال الفرقة الثالثة التي ق    ، (ا ٱَّللَّ

هل نجوا مع الناجين ؟ والسبِ في حرص ابن عباس رضي هللا عنهما على معرفة حالهم هو ما قاله 
 ننكرها وَل نقول فيها ؟ أشياءونحن نرى : رضي هللا عنه 

، واحتج بالسياق في ذلك كما هو ظاهر من هذه الرواية رمة يبين َلبن عباس أنهم قد نجواوكان عك  
 .وايات األخرى والر 

تعمل قدامة هللا بن عامر بن ربيعة أن عمر بن الخطاب اس أخبرني عبد: ومن ذلك ما رواه الزهري فقال   
القيس على عمر ، فقدم الجارود سيد عبد هللا بن عمر ، وهو خال حفصة وعبدبن مظعون على البحرين

قد رأيت حدا من حدود هللا، حقا على أن كر ، ول، إن قدامة شرب فسؤمنينيا أمير الم: من البحرين، فقال
لم أره : بم أشهد، قال: با هريرة، فقال، فدعا أأبو هريرة: من يشهد معك؟ قال: أرفعه إليك، فقال عمر

ثم كتِ إلى قدامة أن يقدم إليه : لقد تنطعت في الشهادة ، قال : ، فقال عمر يشرب، ولكني رأيته سكران
أخصم أنت أم : ، فقال عمر -عز وجل -أقم على هذا كتاب هللا: ود لعمرمن البحرين ، فقال الجار 

أتم  :فقد صمت الجارود حتى غدا على عمر، فقال: فقد أديت شهادتك، قال: د، قالبل شهي: شهيد؟ قال
، هللا أنشدكإني : ، فقال الجارودما أراك إَل خصما وما شهد معك إَل رجل: على هذا حد هللا، فقال عمر

اك بالحق أن شرب ابن عمك أما وهللا ما ذ: كن لسانك أو ألسوءن ك، فقال الجارودلتمس: عمر فقال
 .، وهي امرأة قدامة تنا فأرسل إلى ابنة الوليد فسلهاإن كنت تشك في شهاد: وتسوؤني، فقال أبو هريرة

حاد ك،  إني: ادة على زوجها، فقال عمر لقدامة، فأقامت الشهبنة الوليد ينشدهافأرسل عمر إلى هند ا    
َليَس ):قال هللا تعالى: لم ؟ قال قدامة:، فقال عمركان لكم أن تجلدونيلو شربت كما يقولون ما : فقال

ِت ُجَناح ِفيَما َطِعُمٓوْا ِإَذا َما ٱتََّقوْا وََّءاَمُنواْ  ِلحََٰ  [13:المائدة ]اْلية ( َعَلى ٱلَِّذيَن َءاَمُنوْا َوَعِمُلوْا ٱلصََّٰ
 .ا اتقيت اجتنبت ما حرم هللا عليكويل، إنك إذأخطأت التأ: فقال عمر

مريضا، فسکت َل نرى أن تجلده ما كان : ماذا ترون في جلد قدامة ؟ قالوا :ثم أقبل عمر علي فقال: قال
                                                             

عرفته أنهم  فلم أزل به حتى:" ية أخرى كذلكوفي روا". فسر ي عنه  و کساني حلة(نهوا عنهفلما عتوا عنا : )أما تسمع هللا يقول:فقلت»:ي وفي رواية أخرى عند الطبر (1)
 ".وا قد نج

 14-1/13وساقه ابن جرير في جامع البيان ، (. 813)عند تفسيره لسورة األعراف ، اْلية ( 240ص )القسم الثاني  -أخرجه عبدالرزاق في تفسيره في الجزء األول (2)
 ، وثلث( كهملم تعظون قوما هللا مهل: )، وثلث قالوا  ثلث نهوا: كانوا  أثَّلثا : قال ابن عباس :" وَلبن عباس قول آخر في اْلية ذكره ابن كثير . بعدد من األسانيد 

وهذا إسناد جيد عن ابن عباس ، ولكن رجوعه إلى قول عكرمة في نجاة الساكتين أولى من : "قال ابن كثير ". أصحاب الخطيئة ، فما نجا إَل الذين نهوا و ملك سائرهم
 .عند حديثه على اْلية واستشكال ابن عباس لها 303/ 8ا ما رجحه ابن القيم كذلك في إعَّلم الموقعين ، وهذ" . القول بهذا ؛ ألنه تبين حالهم بعد ذلك ، وهللا اعلم
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َل نرى : ماذا ترون في جلد قدامة؟ قالوا :لده، فقال ألصحابه، وأصبح يوما وقد عزم على جعن ذلك أياما
، أحِ إلي من أن يلقاه وهو في عنقيألن يلقي هللا تحت السياط : فقال عمرن تجلده ما كان ضعيفا، أ

 .ائتوني بسوط تام،  فأمر بقدامة فجلد 
 من حجهما ونزل عمر بالسقيا، ، فلما قفَّلفغاضِ عمر قدامة وهجره، فحج وقدامة معه مغاضبا له     

سالم : اني فقالهللا إني ألری آت أت ، فوعجلوا علي بقدامة فائتوني به: نام، ثم استيقظ من نومه، قال
ن أبی أن يجروه إليه ، فكلمه ، فأمر به عمر إإلي به، فلما أتوه أبى أن يأتي ، فعجلواقدامة فإنه أخوك
 .(1)، فكان ذلك أول صلحهماعمر، واستغفر له

ه يه عمر له بالسياق في قولهللا عنه، وكيف احتج عل رضيفانظر كيف أشكلت اْلية على قدامة   
 ( .ِإَذا َما ٱتََّقواْ : )تعالى

ِإذ َأَبَق * َوِإنَّ ُيوُنَس َلِمَن ٱلُمرَسِليَن ):ده الشوكاني في تفسير قوله تعالىومن هذا الباب أيضا ما أور    
َكاَن ِمَن  ۥهُ َفَلواَلٓ َأنَّ * َفٱلَتَقَمُه ٱلُحوُت َوُهَو ُمِليم* لُمدَحِضينَ َفَساَهَم َفَكاَن ِمَن ٱ*لَمشُحونِ ِإَلى ٱلُفلِك ٱ

ُه ِبٱلَعَرٓاِء َوُهَو َسِقيم* َعُثونَ ٓٓ ِإَلىَٰ َيوِم  ُيبۦَلَلِبَث ِفي َبطِنهِ * لُمَسبِ ِحينَ ٱ [ 844-831الصافات ]  (َفَنَبذنََٰ
ُه ِبٱلَعَرٓاءِ : )قع هنا من قولهوقد استشكل بعض المفسرين الجمع بين ما و :"حيث يقول  وقوله في (َفَنَبذنََٰ
َرَكهُ لَّواَلٓ ):موضع آخر بِ هِ  ۥ َأن َتدََٰ فإن هذه اْلية تدل على [ 41:القلم  (]َلُنِبَذ ِبٱلَعَرٓاِء َوُهَو َمذُموم ۦِنعَمة مِ ن رَّ

 .أنه لم ينبذ بالعراء 
عز  -عراء وهو غير مذموم، ولوَل رحمتهبأن هللا سبحانه أخبر هاهنا أنه نبذ بال: وغيره(2)وأجاب النحاس   

 .(3)هو مذموملنبذ بالعراء و  -وجل 
ن على بيان المعنى ومعرفة ، وأنه مما يعيية النظر في السياق لدفع اْلشكالمما سبق يتبين أهم    

 ، كما تتبين أهميته باستخدام عمر وابن عباس وعكرمة رضي هللاوكيف تقود الغفلة عنه لإلشكاَلت ،المراد
 . (4)من المفسرين في تفاسيرهم ، وهو أيضا ما اعتنى به كثيرعنهم أجمعين له في دفع اْلشكال

 :تلمس األحاديث واآلثار الصحيحة الدافعة لإلشكال -7 
فعة لإلشكال الذي يتوهم ، وداضحة له، فهي شارحة للقرآن ومو في منزلة السنة من القرآن الكريمَل تخ    

 .في آياته
يره من جهة النبي صلى هللا ومما ينبغي أن يعلم أن القرآن والحديث إذا عرف تفس":قال ابن تيمية      

 .(5)" عليه وسلم لم يحتج في ذلك أقوال أهل اللغة 

                                                             

 . 381/ 1، والبيهقي في السنن، (87071)، زاق عن معمر عن الزهري،في المصنفالر  أخرجه عبد(1)
 .440/ 3، ب النحاس في كتابه إعراب القرآنانظر جوا(2)
 .8400ص، فتح القدير(3)
 .خالد بن عثمان السبت: للدكتور  2/143، جمعا ودراسة -قواعد التفسير : انظر (4)
 .27/ 83مجمو  الفتاوی ، (5)
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 :للناظر في القرآن لطلِ التفسير مآخذ كثيرة أمهاتها أربعة :" وقال الزركشي
جِ الحذر من الضعيف فيه ، لكن ينقل عن النبي صلى هللا عليه وسلم، وهذا هو الطراز األولال: األول  

 .(1)"ثيروالموضو ، فإنه ك
، ولكن نذكر مثاَل من حرص أئمة التفسير على زلة السنة من القرآن الكريم يطولوالحديث عن بيان من   

 .ْلشكالالصحيح من التفسير خصوصا في دفع ا
َك َسبعا مِ َن ):القرآن، عند تفسيره لقوله تعالىأحكام :ك ما ذكره ابن العربي في كتابهفمن ذل     َوَلَقد َءاَتينََٰ
يحتمل أن يكون السبع : "-بعد أن ذكر األقوال فيها -حيث يقول[ 17:الحجر( ]َثاِني َوٱلُقرَءاَن ٱلَعِظيمَ ٱلمَ 

نا  اْلشكال، وأوضح ، لكن النبي صلى هللا عليه وسلم قد كشف قمن اْليات، ويحتمل أن يكون من السور
، حسبما تقدم من والقرآن العظيمفريق ومن كل طريق أنها أم الكتاب، ، ففي الصحيح عند كل شعا  البيان

 .(2)، والقرآن العظيم الذي أوتيتهي السبع المثاني:" بي بن كعِقول النبي صلى هللا عليه وسلم أل
، ، والنص قاطع بالمراد، قاطع بمن أراد التكليف والعناد، فالسبع المثاني كثير، والكل محتملوبعد هذا     

، وقد كان يمكن ليس للمتعرض إلى غيره إَل النكير، و فَّل تفسير  ي صلى هللا عليه وسلموبعد تفسير النب
، وأسبك من سنام المعارف إبريزا، إَل قاَل وجيزالوَل تفسير النبي صلى هللا عليه وسلم أن أحرز في ذلك م

 .(3)"أن الجوهر، األغلى من عند النبي صلى هللا عليه وسلم أولى وأعلى
، فَّلبد من الكريم في دفع اْلشكال ورفعه وسلم للقرآنهللا عليه وحين نقرر أهمية تفسير النبي صلى 

  .ف منها ولو كان فيه رفع لإلشكالالتحقق من صحة األحاديث الواردة في ذلك كما يتعين طرح الضعي
، حدثنا حسين األشقر، نا رجل سماهحدثنا علي بن الحسين ، حدث:(4)فمن ذلك ما أخرجه ابن أبي حاتم    

ُقل الَّٓ َأسئُلُكم : )لما نزلت هذه اْلية: ألعمش، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس قالعن قيس، عن ا
َة ِفي ٱلُقرَبىَٰ  ، من هؤَلء الذين أمر هللا بمودتهم؟ قال يا رسول هللا: قالوا[ 23: الشوری ( ]َعَليِه َأجًرا ِإالَّ ٱلَمَودَّ

 ".فاطمة وولدها عليهم السَّلم: 
مبهم َل يعرف، عن شيخ شيعي وهذا إسناد ضعيف، فيه " :هذا الحديث بقوله ق ابن كثير علىوقد عل    

، فإنها نزول هذه اْلية في المدينة بعيد ، وذكرخبره في هذا المحل، وَل يقبل متخرق، وهو حسين األشقر
، فإنها لم تتزوج بعلي إَل بعد بدر من السنة الثانية من يكن إذ ذاك لفاطمة أوَلد بالكليةمكية ولم 

 .(5)"الهجرة
لنبي وعلى هذا فإنه لم يرتض هذا التفسير وإن كان فيه حل ْلشكال ورد على الصحابة ورفعه عنهم ا   

                                                             

 . 212/ 2البرهان في علوم القرآن ، (1)
حديث أبي بن كعِ رضي من حديث أبي سعيد بن المعلى َل من ( 4474)، حديث رقم أخرجه البخاري في صحيحه، کتاب التفسير، باب ما جاء في فاتحة الكتاب(2)

 .هللا عنهما
 .8831/ 3، َلبن العربي أحكام القرآن(3)
 .إَل أن المحقق استدرکه من تفسير ابن كثير وغيره من المصادر ،وهو في القسم المفقود من تفسيره ،ابن كثير وعزاه إلى ابن أبي حاتمذكره (4)
 .8111ص،  تفسير القرآن العظيم، َلبن كثير(5)
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 ، عبداْلمام حبر األمة وترجمان القرآنوالحق تفسير اْلية بما فسرها به :" صلى هللا عليه وسلم حيث قال
 .(1)"، كما رواه عنه البخاري رحمه هللا هللا بن عباس

ن هنا يتبين لنا أهمية البحث عن الصحيح من األحاديث واْلثار المفسرة لآليات التي يشكل معناها، م   
، إذ هو من باب المرفو  ولكن المنهج ْلشكال بما ورد في الحديث الضعيفوقد كان يمكن أن يدفع هذا ا

 .الصحيح يأبي ذلك 
 :اإلعراب وأثره في بيان المشكل-8

بين المعاني  ، فهو الفارق الجليلة التي اختصت بها العربية اْلعراب من العلوم إلى أن اْلشارةسبق      
ما أحسن زيد، غير : ، وذلك أن قائَّل لو قال وبه يوقف على أغراض المتكلمين، المتكافئة في اللفظ

 .معرٍب، لم يعرف مراده 
ى الذي أراده، ان باْلعراب عن المعن، ألبما أحسَن زيدٌ : ما أحسُن زيٍد؟، أو: ما أحسَن زيدًا، أو:ولو قال   

 .(2)"، ثم نفيولعرفنا أنه تعجِ، ثم استفهم
 .واستخدم بعض المفسرين اْلعراب في بيان المشكل ودفعه    

ُ َغِنيٌّ ):ذلك ما ورد عنهم في قوله تعالىفمن        َقول مَّعُروف َوَمغِفَرٌة َخير مِ ن َصَدَقة َيتَبُعَهٓا َأذىَوٱَّللَّ
 :(3)، أشكلت على جماعة من المفسرين، وفيها ثَّلثة أقوال"مغفرة" فـ.[213:البقرة ] (َحِليم

 :أنها مغفرة من المسؤول، واختلف في وجهها على قولين : األول    
أنها إحسان من المسؤول بترك المؤاخذة أو مقابلة إساءة السائل إذا وجد منه بعض الجفوة واألذى  -8   

 .بسبِ الرد 
 .القول المعروف، والمغفرة: ْلية على هذا نوعان من اْلحسانا ففي    

 .أن المغفرة بمعنی ستر المسؤول على سوء حالة السائل -2 
لمعروف، خير من مغفرة لكم من هللا تعالى بسبِ القول ا:أنها مغفرة من هللا تعالى، و المعنى: ثانيال   

 .صدقة يتبعها أذى
مغفرة وعفو من السائل إذا ُردا وتعذار المسؤول، خير من أن : والمعنى أنها مغفرة من السائل،: الثالث   

 .ينال بنفسه صدقة يتبعها أذي 
                                                             

فقال ابن . قربی آل دمحم صلى هللا عليه وسلم : فقال سعيد ابن جبير [ 23: الشوری ( ]إَل المودة في القربى: )أنه سئل عن قوله : البخاري عن ابن عباس  الذي رواه (1)
أخرجه البخاري في . ي وبينكم من القرابة إَل أن تصلوا ما بين: عِجلَت ، إن النبي صلى هللا عليه وسلم  لم يكن بطن من قريش إَل كان له فيهم قرابة ، فقال : عباس 

 (.4181)، حديث رقم ( إَل المودة في القربى: ) الصحيح، کتاب التفسير ، سورة الشوری ، باب قوله 
ص ) األشقر ، دمحماللغة العربية ، و معجم علوم(81ص)، لعبده الراجحي و التطبيق النحوي ،8/321، و المزهر للسيوطي (44ص)، َلبن فارس الصاحبي: انظر(2)

18). 
، 8/382، و الكشاف للزمخشري 831/ 8، و مشكل إعراب القرآن، لمكي 334/ 8، و إعراب القرآن للنحاس (طبعة شاكر) 420/ 4جامع البيان ، للطبري : انظر(3)

، و  420/ 8تفسير اْلمام ابن قيم الجوزية ، ليسري دمحم ، و بدائع التفسير الجامع ل380/ 3، للقرطبی ، و الجامع األحكام القرآن 8/381، َلبن الجوزي و زاد المسير
 .8/311بهجت عبدالواحد صالح . ، و اْلعراب المفصل لكتاب هللا المرتل  327ص،، وتفسير القرآن العظيم ، َلبن كثير414/ 2، للسمين الدر المصون 
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 .هذا مشكل بينه اْلعراب: هذا هو مجمل األقوال في اْلية، وقال النحاس  
 :راب لهذا اْلشكال فيتضح فيما يليأما كيفية بيان اْلع

لمغفرة ، فإن افإن المعنى األول هو الصحيح( روفقول مع)ى معطوفة عل( مغفرة)إن قلنا إن كلمة  -8   
اْلحسان بترك  ، والذين قالوا بهذا القول اختلفوا في معنى المغفرة هل هيعلى هذا صادرة من المسؤول

 .المؤاخذة، أو بمعنى الستر على السائل
الثالث؛ ألنه َل وجه لَّلبتداء مصير إلى القول الثاني أو ، فيتعين ال، مبتدأ(مغفرة)وإن قلنا إن كلمة  -2  

، إذ لو كان المراد أن المغفرة صادرة من المسؤول لقلنا بالعطف كما هو قول أصحاب القول إَل  ذلك
 .األول

؛ ألن الخطاب إنما هو وأوضح األقوال هو األول، ويليه الثاني، والثالث ضعيف جدا:" قال ابن القيم  
 .(1)للمنفق المسؤول َل للسائل اْلخذ

 :الجمع بين اآليات بأعمال قواعد الترجيح عند المفسرين-9  
 قد يسأل سائل لماذا اخترت في عنوان المبحث الجمع بين مصطلحي الجمع والترجيح؟    

ألنه َل مجال لترجيح آية على آية كما هو العمل عند توهم التعارض بين :والجواب واضح وظاهر
صلها ، حا، ولهم في ذلك طرق شتیرض الظاهرند التعااألحاديث ، فهم يرجحون حديثا على حديث ع

، ، فالجمع بين اْليات َلبد منه-عز وجل -، فنحن مع كتاب هللا،أما هناالعمل بالراجح وترك المرجوح
و ترجيح بين أقوال ، وإنما ههذا الترجيح ليس بين اْليات قطعا، و ن طرق الجمع إعمال قواعد الترجيحوم

 .، وذلك َلستخدامه في عملية الجمع لقول الراجح ونترك القول المرجوحار ا، بحيث نختمن فسر اْليات
، وإنما أخرته ألنه يتعلق لتي يسلكها المفسرون لدفع المشكلهو أبرز المسالك ا -الجمع -وهذا المسلك  

 .(2)"و ما أوهم التعارض من حيث الظاهربنو  واحد فقط من أنوا  المشكل القرآني وه
ا على ذلك ما ورد عن ابن عباس رضي هللا عنهما عندما أورد عليه نافع بن األزرق عددفمن األمثلة    

ع بن األزرق إلى ، وارشد نافع ابن عباس رضي هللا عنهما بينها، فجممن اْليات التي ظاهرها التعارض
، فإن هللا ف عليك من القرآن أشباه ما حدثتكاحفظ عني ما حدثتك ، واعلم أن ما اختل: " هذا المسلك فقال

، فإن كَّل من ناس َل يعلمون، فَّل يختلف عليك القرآن، ولكن الل شيئا إَل قد أصاب به الذي أرادلم ينز 
 .(3)" –عز وجل  -عند هللا 

نبوية ، وَل بين َل تضاد بين آيات القرآن، وَل بين األخبار ال:"يقول الشاطبي في كتابه اَلعتصام    

                                                             

 ..وهو موضع مشکل واْلعراب يبينه: " حيث يقول   7/1ع ألحكام القرآن ، للقرطبي وانظر مثاَل آخر على هذا المبحث في الجام.  428-420/ 8، بدائع الفوائد(1)
القراءتين بمنزلة اْليتين ، فكما [ : " 222: البقرة ( ]وَل تقربوهن حتى يطهرن : ) وقد يتعلق نادرا بالقراءات كما قال الشوكاني في تفسير، فتح القدير عند قوله تعالى (2)

 ".يتين المشتملة إحداهما على زيادة ، بالعمل بتلك الزيادة ، كذلك يجِ الجمع بين القراءتينأنه يجِ الجمع بين اْل
، وساق البخاري كَّلم ابن عباس مختصرا ، واللفظ الذي أوردته ذكره الخطيِ ( فصلت)أصل القصة في صحيح البخاري ، كتاب التفسير ، سورة حم السجدة (3)

 .8/201تفقه ، الفقيه والم) البغدادي في كتابه 
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ا واحد (1)ر على مهيع، بل الجميع جاأحدهما مع اْلخر ه بادي الرأي ، ومنتظم إلى معنى واحد ، فإذا أد 
، عالى قد شهد له أن َل اختَّلف فيه، فواجِ عليه أن يعتقد انتفاء اَلختَّلف، ألن هللا تإلى ظاهر اختَّلف

 .(2)"فليقف وقوف المضطر السائل عن وجه الجمع
بعض أهل العلم لجمع عاني وأقوال المفسرين، وسعى وفي ثنايا التفاسير قواعد كثيرة للترجيح بين الم     

 .(3)الحسان لتفسير القرآن كتابه القواعد، كما فعل السعدي في المتفرق منها
على الجمع بينها وبين ونحن هنا نستفيد من هذه القواعد في ترجيح أحد المعاني في آية، ثم نعمل       

أظهرت المعنى الراجح وتبين لنا أنه َل يعارض في الحقيقة وقد نستخدم القواعد الترجيحية إذا .  آية أخرى 
 .رى التي توهم البعض أنها تعارضهااْلية األخ

، فنستخدم قواعد الترجيح َلختيار بين اْليات المتوهم فيها التعارضكثر أمامنا أوجه الجمع توقد       
 .وى واألنسِ من بين األوجه األخرى الجمع األق

، وَل خَّلف بين أهل العلم في إعمال الجمع، وإنما اختلفوا ص هو الواجِ إن أمكنمع بين النصو والج    
بينما ذهِ جمهور أهل العلم  الترجيح،في ترتيبه عند وجود التعارض، فالحنفية يرون أن الجمع مرتبة تلي 

 .(4)إلى تقديم الجمع
، ومصطلح (5)لة في أصول الفقه، ولذلك تذكر هذه المسأختَّلف إنما هو في الفقه والحديثولكن هذا اَل  

 .(6)" ثالحدي
ثم يصار إلى الترجيح بين أقوال المفسرين َلستخدام  .قرآن الكريم فَّلبد من الجمع أوَلأما وحديثنا عن ال   

 .الجمعهذا الترجيح في 
ه الجمع بين المتعارضين بوجومن شروط الترجيح التي َلبد من اعتبارها أن َل يمكن ":قال الشوكاني    

 (7)ولم يجز المصير إلى الترجيح( إليه)مصير، فإن أمكن ذلك تعين المقبول
 :النسخ-10   
، بل َلبد من ذر الجمع والترجيح انتقلنا للنسخبمعنى أنه إذا تع الترتيِ،ليس ذكر النسخ هذا من باب     

 .التوقفنا من الجمع والترجيح إلى تحقق شروط النسخ كاملة فإن لم توجد هذه الشروط انتقل
اْليات عند وبذلك يعلم أن ذكر النسخ هذا َل يعدو كونه طريقة من طرق دفع اْلشكال الوارد على    

 .إليها بطريقة آلية إن صح التعبير، وليس مرتبة يصار البعض
                                                             

 .إن نصوص الكتاب والسنة تجري على طريق واحد واسع ،َل تضاد فيه وَل اختَّلف:ي يقولبواسع، فكان الشاط:هيغ بلد م: (هيع)قال ابن منظور في لسان العرب، (1)
 .312/ 3: اَلعتصام (2)
 .راسة نظرية تطبيقية، وهي مطبوعةد -قواعد الترجيح عند المفسرين : " اباحث الشيخ حسين الحربي وعنوانه، رسالة الماجستير التي قدمها الأيضاومن ذلك (3)
 .دمحم الحفناوي : للدكتور ( 71-14ص )التعارف والترجيح، : انظر (4)
 .3/8021، وروضة الناظر، َلبن قدامة (873ص)الفقه، ألبي إسحاق الشيرازي  أصولاللمع في : انظر (5)
 للسيوطي 148/  2تدريِ الراوي ، " للسخاوي ، و  14/ 4لحديث ، فتح المغيث بشرح ألفية ا: انظر (6)
 .عة المكتبة التجارية وما بين القوسين سقط من طبعة دار السَّلم واستدركته من طب 714/ 2إرشاد الفحول ، للشوكاني (7)
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النو  الثالث من أنوا  النسخ وهو و .كال الوارد على اْليات عند البعضالنسخ يعد أحد طرق دفع اْلش    
 .(1)حكم وبقاء التَّلوةنسخ ال

، وأوردت مثالين احتمال اْلية لإلحكام أو النسخ: وقد عرفنا في األسباب أن من أسباب استشكال اْليات  
 .سخ فيهما، وثبت أن َل نسخ فيهمامما قيل بالن

ه إَل أما بالنسبة لألمثلة على هذا الباب فكل قضية صح القول بالنسخ فيها ، لم يلجأ أهل العلم للقول ب   
 . (2)بعد اَلستشكال وعدم إمكانية الجمع

 :التوقف-88
اَلمتنا  إلى أمد عن إصدار حكم يرفع به اْلشكال الوارد على معنى اْلية لعدم : يراد بالتوقف هنا     

 . (3)القبول بهذا الحكم عند المتوقف
، به اْلشكال لعثور على ما يدفع، وهي ا، نعني به إلى غاية(إلى أمد):تقييد الوارد في التعريف بقوليوال   

 .فحينئذ يتعين المصير إليه
اب ، فيدخل في بولى من أن يقول في اْلية بَّل علموالتوقف من المفسر في ما لم يتضح أفضل وأ    

 .القول على هللا تعالى بَّل علم
 :وعمل أهل العلم دليل على ما نقولوفي الكتاب والسنة وآثار الصحابة    
ِئَك  ۦَواَل َتقُف َما َليَس َلَك ِبهِ ):عالى، ففي قوله تالكتابأما دَللة     مَع َوٱلَبَصَر َوٱلُفَؤاَد ُكلُّ ُأْولََٰٓ ِعلٌم ِإنَّ ٱلسَّ

ِحَش َما َظَهَر ِمنَها َوَما َبَطَن َوٱإِلثَم ):وقوله تعالى،[31:اْلسراء](َكاَن َعنُه َمسوال َم َربِ َي ٱلَفوََٰ ُقل ِإنََّما َحرَّ
ل ِبهِ  َوٱلَبغيَ  نا َوَأن َتُقوُلوْا َعَلى ٱَّللَِّ َما اَل َتعَلُمونَ  ۦِبَغيِر ٱلَحقِ  َوَأن ُتشِرُكوْا ِبٱَّللَِّ َما َلم ُيَنزِ  : األعراف(]ُسلطََٰ

33] 
، فليس التوقف إَل ظرة لمن يستعجل وَل يتبين الصوابوالقول في المشكل بَّل علم هو النتيجة المنت    

 ، و إَل فإنه سيقع في القول على هللا تعالى بَّل علمما يدفع به اْلشكال كما قدمنالى مؤقتا لحين العثور ع
 . (4)"، قائل على هللا ما لم يعلم القائل في دين هللا بالظن:" قال ابن جرير الطبري 

لما : لمغيرة بن شعبة رضي هللا عنه قالوأما السنة ، فمنها ما أخرجه مسلم في صحيحه من حديث ا   
ُرونَ : )إنكم تقرؤون : سألوني، فقالوا رانقدمت نج ُأخَت هََٰ  .وموسى قبل عيسی بكذا وكذا[ 21: مريم( ]يََٰٓ

يسمون بأنبيائهم إنهم كانوا " : عليه وسلم و سألته عن ذلك فقالفلما قدمت على رسول هللا صلى هللا   
                                                             

وهو نسخ : ، والنو  الثاني ( مثل آية التحريم بعشر رضعات)َّلوة والحكم نسخ الت: وذلك ألن حديثنا في هذا البحث حول المشكل في القرآن الكريم ، أما النو  األول (1)
، فألنها غير متلوة اْلن ، فَّل تدخل في المشكل القرآني ، وإنما هي مباحث في الشريعة عموما ، وبعضها يحتاج لبيان كما فعل ( مثل آية الرجم)التَّلوة وبقاء الحكم 

 .ِ في ذلك أنه حكم شرعي باق مع أن تَّلوته منسوخةعمر رضى هللا عنه في آية الرجم ، والسب
للدكتور مصطفی زيد، ( النسخ في القرآن الكريم : ) لتي ألفت في النسخ عند المتأخرينالكتِ ا أحسن، ومن بين أهل العلم ما بين مكثر ومقل يتفاوت القول بالنسخ(2)

 وفتح المنان في نسخ القرآن، للشيخ علي العريض 
 .8/201مستفاد من الزرکشي في البحر المحيط،  هذا التعريف(3)
 (طبعة شاكر ) 71-71/ 8جامع البيان ، للطبري (4)
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 .(1)" والصالحين قبلهم
، فتوقف إلى أن قدم على يه ولم يعرف الجوابكلت عل، فأشالحديث أن المغيرة سئل عن اْلية ففي   
 .، ولم ينكر عليه التوقف،وأقره على ما فعل ي صلى هللا عليه وسلم فسأله عنها، فأجابهالنب
سأل رجل ابن عباس : رجه الطبري عن ابن أبي مليكة قالوتوقف ابن عباس رضي هللا عنهما فيما أخ   

 ألفما يوم كان مقداره خمسين : اتهمه، فقيل له فيه، فقالف: ة ؟ قالعن يوم كان مقداره خمسين ألف سن
، هللا أعلم بهما، وأكره أن أقول في هما يومان ذكرهما هللا جل وعز: إنما سألتك لتخبرني، فقال: قال؟ فسنة

 .(2)كتاب هللا بما َل أعلم
، فلي الرأس، بفليه  هوى ونيةفرجل له فيه : يقرأ القرآن رجَّلن:" هللا عنه قال رضيوعن معاذ بن جبل   

 .أولئك يعمي هللا عليهم سبل الهدى، أولئك شرار أمتهم ، يجد فيه أمرا يخرج به على الناس يلتمس أن
، وما اشتبه عليه وكله إلى ، فما تبين له منه عمل بهفيه هوى وَل نية يفليه فلي الرأسورجل يقرؤه ليس    
، فليبعثن هللا له من يبين له لو أن أحدهم مکث عشرين سنة، حتى ، ليتفقهن فيه فقها ما فقهه قوم قط هللا

 .(3)" يه، أو يفهمه إياها من قبل نفسهاْلية التي أشكلت عل
غص غواص : ب هللا يستدعي ابن عباس ويقول لههللا عنه إذا وقع مشكل في كتا رضيوكان عمر   

 .فعمر كان يتوقف ويستدعي ابن عباس رضي هللا عنهما. (4)
لف ينبغي للعالم أن يأ: سمعت مالك يقول ": في كتاب  المجالس، قال عن ابن وهِ عبد البر ونقل ابن 

 .َل أدري، فإنه عسى أن يهيأ له خير: فيما أشكل عليه قول
 .َل أدري : وكنت أسمعه كثيرا ما يقول: قال ابن وهِ

 . (5)، لمألنا األلواح مالك َل أدري لو كتبنا عن : وقال في موضع آخر  
، ولم يجز له أن يحيل على هللا قوَل في من أشكل عليه شيء لزمه الوقوف":قول ابن عبد البر أيضاوي  

، وهذا الذي َل خَّلف فيه بين أئمة األمصار قديما ير له من أصل وَل هو في معنى أصلدينه َل نظ
 .(6)" وحديثا فتدبره

 .(7)، فما اتفق لي فيها رأي إلى اْلننةألفكر في مسالة منذ بضع عشرة سإني :"وهذا مالك اْلمام يقول   
 .(7)اْلن

                                                             

 (2834)أخرجه مسلم في صحيحه ، کتاب اْلداب ، باب النهي عن التكني بأبي القاسم ، وبيان مايستحِ من األسماء ، حديث رقم (1)
  21/72جامع البيان للطبرى ( 2)
 .أثر معروف رواه الجوزجاني والطلمنكي: ، ولم أجد من أخرجه بعد البحث ، وقال عنه شيخ اْلسَّلم 314/ 87بن تيمية في مجمو  الفتاوی ، نقله شيخ اْلسَّلم ا(3)
أحمد في فضائل وأخرجه اْلمام .، وعزاء في كنز العمال، إلى ابن سعد ولم أجده في الطبقات الكبرى ، بعد البحث  314/ 2ذكره أبو حيان في البحر المحيط ، (4)

 (8140)الصحابة ، 
 .131/ 2البر  جامع بيان العلم وفضله ، َلبن عبد(5)
 141 /2البر  جامع بيان العلم وفضله ، َلبن عبد(6)
 .323/ 4الموافقات ، للشاطبي (7)
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، إَل ما قد يشكل على ابة والتابعين شامل لجميع القرآنكَّلم أهل التفسير من الصح" :ة يوقال ابن تيم  
 . (1)"َل يعلمه ، لكن ألنه هو لم يعلمهبعضهم فيقف فيه، َل ألن أحدا من الناس 

 .قطة مهمة تتعلق بالتوقفيقودنا للحديث عن نة يابن تيموالنقل السابق عن   
فإنه : ى أمد، َل إلى األبد، وبمعنى آخرالتوقف إل: تثبت القول بالتوقف فنحن نعني بهوهي أننا عندما    

ر يلزم كل مستشكل لآليات أن يستمر في البحث عن ما يزيل اْلشكال ويدفعه تحقيقا لألمر اْللهي بتدب
َرك ): ، وقال تعالى[24: دمحم( ]َأم َعَلىَٰ ُقُلوب  َأقَفاُلَهآ َأَفاَل َيَتَدبَُّروَن ٱلُقرَءاَن ):الكتاب ُه ِإَليَك ُمبََٰ ٌب َأنَزلنََٰ ِكتََٰ

ِتهِ  بَُّرٓوْا َءايََٰ ِب  ۦلِ َيدَّ  [.21: ص(]َوِلَيَتَذكََّر ُأْوُلوْا ٱأَللبََٰ
دلولها، وذلك فالتوقف َل يعني أن اْلية َل معنى لها، وأن استشكالها حائل دائم عن تدبرها والعمل بم    

 .(2)ألن المذهِ الصحيح باَلتفاق أنه ليس في القرآن الكريم ما َل معنى له
وإذا عرفنا أن شيخ اْلسَّلم من قال بالتوقف عند استشكال اْليات كما سبق النقل عنه، فهو كذلك من    

َمت عَ : )فعله كما نقل ذلك عنه ابن كثير في تفسيره  عند كَّلمه على قوله تعالى  ُتُكم َوَبَناُتُكم ُحرِ  َليُكم ُأمَّهََٰ
ِتٓي َأرَضعَنُكم َوَأَخوََٰ  ُتُكُم ٱلََّٰ ُتُكم َوَبَناُت ٱأَلِخ َوَبَناُت ٱأُلخِت َوُأمَّهََٰ لََٰ ُتُكم َوخََٰ ُتُكم َوَعمََّٰ ُت َوَأَخوََٰ َعِة َوُأمَّهََٰ ضََٰ َن ٱلرَّ ُتُكم مِ 

ِتي ِفي ُحُجوِرُكم مِ ن ِئُبُكُم ٱلََّٰ ِتي َدَخلُتم ِبِهنَّ َفِإن لَّم َتُكوُنوْا َدَخلُتم ِبِهنَّ َفاَل ُجَناَح َعَليُكم  ِنَسٓاِئُكم َوَربََٰٓ َسٓاِئُكُم ٱلََّٰ نِ 
َ كَ  ِبُكم َوَأن َتجَمُعوْا َبيَن ٱأُلخَتيِن ِإالَّ َما َقد َسَلَف ِإنَّ ٱَّللَّ ِئُل َأبَنٓاِئُكُم ٱلَِّذيَن ِمن َأصلََٰ ِحيماَوَحلََٰٓ  (اَن َغُفورا رَّ

 [23: ء النسا]
، هذا بيبة إذا لم تكن في حجره حَّلل له، فهل الر بوصف أنها في حجر الزوج (3)حيث قد تحريم الربيبة   

 .وجه اْلشكال
وحكي لي شيخنا الحافظ أبو عبد هللا : بة ونقل مذاهِ أهل العلم فيها ثم قال ر فتكلم ابن كثير عن األ   

 .(4)فاستشكله وتوقف في ذلك –رحمه هللا  -الذهبي أنه عرض هذا على تقي الدين ابن تيمية 
 .وبذلك يتبين أهمية التوقف وأنه من الطرق المعتبرة في دفع اْلشكال   

، لقول في كتاب هللا تعالى بَّل علم، خاصة في اْليات المشكلةفينبغي للمسلم الحذر من اْلقدام على ا
 .من الراسخين في العلمون المتكلم والتي يلزم للقول فيها ودفع اْلشكال عنها أن يك

                                                             

 . 87/311: مجمو  الفتاوى (1)
 (.73ص)حام و المختصر في أصول الفقه َلبن الل 318-87/310، المجمو  الفتاوی : انظر(2)
 .133/ 8 ،الموسوعة الفقهية الميسرة، للدكتور دمحم رواس قلعة جي: انظر .ابنتها وإن سفل، واألنثى ربيبة أينو أهو ابن الزوجة وابن ابنها : الربيِ(3)
 .110/ 2 ،، َلبن كثيرتفسير القرآن العظيم(4)


