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 )دراسة وصفية( أسباب وقوع اإلشكال في القرآن الكريم
(A Descriptive Study of the Causes of ishk┐l “dubiosity” 

in the Qur’┐n) 
 

       ىاروف الرشيد 
 

Abstract 
Sometime it appears to a researcher that if there is a sort of contradiction and 

incompatibility between some verses of the Qur’an, while it has been categorically 

declared by Allah in the Qur’an that: “Had it been from other than Allah, they would 

surely have found therein many a contradiction”. (Al-Nis┐’: 82) Further Qur’an was 

revealed in different styles of rhetorical expressions prevalent in Arabic literature at that 

time, such as: metaphor, paronomasia, pun and metonymy. Whenever, the companions 

would come across any type of ambiguity, they would directly ask the Prophet (Peace be 

upon him) for clarification.  But with the passage of time and because of entry of 

loanwords and ignorance from rhetorical sciences of Arabic, the circle of ambiguity 

expanded. This article narrates those reasons which lead to any type of ambiguity in 

correct understanding of some verses.  All this has been illustrated with the examples 

and in the light of opinions of exegetes, scholars of ╒ad┘th, lexicologists and jurists. Some 

basic principles pertaining to the removal of contradiction are also elaborated at the end. 
 

 تمهيد:
عبده الكتاب ومل غلعل لو عوجا والسالـ علي النيب األمي الذي أويت جوامع  احلمد هلل الذي أنزؿ علی

 الكلم ومصابيح الدجى وعلى آلو وأصحابو ومن وااله. أما بعد:
 

فقد يعرض أحيانا لقارئ كتاب اهلل الكرمي أف بعض اآليات فيها نوع من التعارض أو عدـ التوافق مع 
ورمبا أورث ذلك  –وال سيما إذا كاف زاده من علم التفسًن يسًنا  –كل عليو األمر آيات أخر؛ فيش

 شكا يف نفسو فيقف حائرا يف ذلك ومتسائال عن وجو التوفيق بٌن ما بدا لو من تعارض. واحلادثة
 صورة ىذه ادلشكلة:  التالية تلقي مزيدا من الضوء علی

 

                                                 
 إسالـ آباداجلامعة اإلسالمية العادلية، كلية الدراسات اإلسالمية )أصوؿ الدين(،   قرآفقسم التفسًن وعلـو ال، األستاذ ادلساعد 
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أف رجال جاءه فقاؿ:  –ديث ىف صحيح البخاري وأصل احل –روي عن ابن عباس رضي اهلل عنهما 
رأيت أشياء ختتلف علي من القرآف ، فقاؿ ابن عباس: ما ىو؟ أشك؟ قاؿ: ليس بشك، ولكنو 

مث مل تكن فتنتهم إال أف ’’اختالؼ، قاؿ: ىات ما اختلف عليك من ذلك، قاؿ: أمسع اهلل يقوؿ: 
 فقد كتموا. وذكر لو أشياء أخری2‘‘وف اهلل حديثاوال يكتم’’وقاؿ: 1‘‘قالوا واهلل ربنا ما كنا مشركٌن

اختلفت عليو ، فأجاب ابن عباس رضي اهلل عنهما عن إشكاالت السائل مث قاؿ لو: فما اختلف 
عليك من القرآف فهو يشبو ما ذكرت لك، وإف اهلل مل ينزؿ شيأ إال وقد أصاب الذي أراد ولكن أكثر 

 3الناس ال يعلموف. 
 

ات القرآف ال تعارض بينها البتة، وأف ما يبدو فيها من تعارض واختالؼ إظلا ىو فمن ادلعلـو أف آي
وال اختالؼ؛ إذ   تعارض واختالؼ يف أذىاننا فحسب، أما يف حقيقة األمر فليس ىناؾ تعارض ىناؾ

ولو كاف من عند غًن اهلل لوجدوا فيو ’’كيف يكوف ذلك، ومصدر الكتاب واحد وىو رب العادلٌن!! 
 فليس من ادلعقوؿ عقال وال من ادلقبوؿ شرعا أف يكوف فيو اختالؼ أو تعارض.4‘‘ثًنااختالفا ك

 

ىذا أف القرآف الكرمي نزؿ بلغة العرب وموافقا ألسػاليبهم يف اخلاػاب ومنهػاجهم يف التعبػًن  ويضاؼ إلی
علمػػوف كػػانوا ي  –وىػػم أفصػػح العػػرب  –الصػػحابة رضػػواف اهلل علػػيهم  عػػن ادلػػراد، إال أنػػو عنػػدما نػػزؿ علػػی

البحػػث والنرػػر مػػع سػػيباذلم النػػيب ذلػػم وترهػػر إال بعػػد  حكامػػو، أمػػا دقائقػػو فمػػا كانػػت تت لػػیظػػواىره وأ
اهلل عليػػػو وسػػػلم يف الغالػػػب. فلمػػػا تباعػػػد الػػػزمن عػػػن عهػػػد نػػػزوؿ القػػػرآف وبعػػػد النػػػاس عػػػن العربيػػػة  صػػػلی

وأحكامهػا اتسػع  الفصيحة بسبب ما تكػاثرت األلفػاظ الدخيلػة وقصػرت ادلػدارؾ عػن معرفػة أسػرار اللغػة
درجػػة واحػػدة يف البيػػاف  عػػز وجػػل مل يشػػأ أف غلعػػل كتابػػو علػػی ناػػاؽ مػػا اسػػتغلق فهمػػو، حيػػث إف اهلل

والرهور، بل اقتضت حكمتو أف غلعل يف كتابو ما تتفاوت فيو األفهاـ، كما بٌن ذلك ابن عباس رضي 
مهػػا، وتفسػػًن ال يعػػذر أحػػد أربعػػة أوجػػو: وجػػو تعرفػػو العػػرب مػػن كال التفسػػًن علػػی ’’اهلل عنهمػػا بقولػػو: 

  5.‘‘ ، وتفسًن ال يعلمو إال اهلل تعاىلجبهالتو، وتفسًن يعلمو العلماء
 

فكشػػفا حلقػػائق األمػػػور، وإزالػػة دلػػا يػػػرت مػػن تعػػارض واخػػػتالؼ، فقػػد قػػاـ العلمػػػاء بوضػػع علػػم خػػػا ، 
ا يػوىم التعػارض أدرجوه ضمن علـو القرآف، وأمسوه علم )مشكل القرآف(، والغاية من ىػذا العلػم إزالػة مػ

 واالختالؼ بٌن آيات الكتاب العزيز. 
 



 

     0202 ديسمبر -يوليو أسباب وقوع اإلشكال في القرآن الكريم شاور اسالميكس        پ
 

527 

 

القرررآن  وبعػػد إمعػػاف النرػػر يف جهػػود ىػػيبالء العلمػػاء ؽلكننػػا أف صلمػػل األسػػباب ادليبديػػة إ  اإلشػػكاؿ يف
 الكرمي فيما يلي:

 

 أسباب اإلشكال   
 

 أحوال مختلفة ومنه: السبب األول: وقوع المخبر به علی
 

مػن نيػػٌن ’’ومػرة: 7‘‘مػن إػم مسػػنوف’’ومػػرة: 6‘‘مػن تػراب’’يػو السػالـ إنػػو: يف خلػػق آدـ عل تعػاىلقولػو  
 9 ‘‘من صلصاؿ كالفخار’’ومرة: 8‘‘الزب

 

الرتاب ، إال أف  فهذه األلفاظ سلتلفة ومعانيها يف أحواؿ سلتلفة ؛ ألف الصلصاؿ غًن احلمأ ، واحلمأ غًن
ىػػذه األحػػواؿ كمػػا قػػاؿ الشػػوكا : جػػوىر واحػػد وىػػو الػػرتاب ، ومػػن الػػرتاب تػػدرجت  مرجعهػػا كلهػػا إلػػی

، فكػػل آيػػة مػػن ‘‘إف الػػرتاب دلػػا بػػل صػػار نيينػػا فلمػػا أنػػا صػػار إػػأ مسػػنونا فلمػػا يػػبس صػػار صلصػػاال ’’
بعػض أعاتنػا صػورة متكاملػة عػن  نيوار خلقو، فمذا اجتمعػت بعضػها إلػیىذه اآليات ذكرت نيورا من أ

 10مراحل وأنيوار خلقو عليو الصالة والسالـ. 
 

 ي: اختالف الموضوع ومنه:السبب الثان
فلنسػػػػألن الػػػػذين أرسػػػػل إلػػػػيهم ولنسػػػػألن ’’: ، وقولػػػػو تعػػػػاىل11‘‘وقفػػػػوىم إسػػػػم مسػػػػ ولوف’’: تعػػػػاىلقولػػػػو  

: تعػػػػاىل،  مػػػػع قولػػػػو 13‘‘فوربػػػػك لنسػػػػألنهم أكعػػػػٌن عمػػػػا كػػػػانوا يعملػػػػوف’’: ، وقولػػػػو تعػػػػاىل12‘‘ادلرسػػػػلٌن
 .15‘‘ال يكلمهم اهلل يـو القيامةو ’’: تعاىل، وقولو 14‘‘فيوم ذ ال يسأؿ عن ذنبو إنس وال جافّ ’’
 

مػػػا يسػػػتلـز اإلقػػػرار  وحيػػػد وتصػػػديق الرسػػػل ، والثانيػػػة علػػػیالسػػػيباؿ عػػػن الت فتحمػػػل اآليػػػات األوىل علػػػى
، وىو أف ادلثبت سيباؿ تػوبي  وتبكيػتبالنبوات من شرائع الدين وفروعو. وقد ذكر ادلفسروف وجها آخر 

 .  16وادلنفي سيباؿ ادلعذرة
 

 الف في جهتي الفعل ومنه:السبب الثالث: االخت
صػػلي اهلل عليػػو عػػن الرسػػوؿ  الرمػػى ، حيػػث نفػػی17‘‘ومػػا رميػػت إذ رميػػت ولكػػن اهلل رمػػى’’: تعػػاىلقولػػو 
 ويف الوقت نفسو أثبتو لو. وسلم

 

واجلػػواب: أف الرمػػي عبػػارة عػػن أمػػرين: أحػػدعلا القػػبض واإلرسػػاؿ، وعلػػا بفعػػل الرامػػي. وثانيهمػػا التوصػػيل 
باعتبػػار الكسػػب وادلباشػػرة  اهلل عليػػو وسػػلم یصػػل عػػز وجػػل. فأضػػافو إ  النػػيب واإلصػػابة، وعلػػا بفعػػل اهلل

 باإلرساؿ، ونفاه عنو باعتبار التأثًن بالتوصيل إليهم.
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 قاؿ الزسلشري: 
 

 إال أثرىا بلغ دلا رميتها لو ألنك ، احلقيقة على أنت ترمها مل رميتها اليت الرمية أفّ  يعىن ’’
 فأثبت ، العريم األثر ذلك أثرت حيث الّلو رمية كانت ولكنها ، البشر رمى أثر يبلغو ما

 أثرىا ألفّ  عنو ونفاىا ، منو وجدت صورهتا ألفّ  وسلم عليو الّلو صلى الّلو لرسوؿ الرمية
 18. ‘‘وجلّ  عزّ  الّلو فعل البشر تايقو ال الذي

 

 وقاؿ الرازي: 
 
 

يتها يف احلقيقة ، ألف رميك ال يعين أف القبضة من احلصباء اليت رميتها ، فأنت ما رم ’’
يبلغ أثره إال ما يبلغو رمي سائر البشر ، ولكن اهلل رماىا حيث نفذ أجزاء ذلك الرتاب 

وأثرىا إظلا  صلي اهلل عليو وسلموأوصلها إ  عيوسم ، فصورة الرمية صدرت من الرسوؿ 
 19 ‘‘صدر من اهلل

 
 

 السبب الرابع: االختالف في الحقيقة والمجاز ومنه:
 

حيػػث وصػػفهم بػػأسم سػػكاری ، ويف الوقػػت 20‘‘وتػػری النػػاس سػػكاری ومػػا ىػػم بسػػكاری’’:تعػػاىلقولػػو  
 عنهم السكر. نفسو نفی

 

اؿ القيامػػة رلػػازا ، ومػػا ىػػم أىػػو  اب عنػػو ادلفسػػروف بػػأف ادلػػراد: وتػػری النػػاس سػػكاری باإلضػػافة إلػػیفأجػػ
 اخلمر حقيقة. بسكاری باإلضافة إلی

 

 قاؿ الزسلشري:  
 

التحقيػػق ولكػػن مػػا  : وتػػراىم سػػكاری علػػی التشػػبيو ، ومػػا ىػػم بسػػكاری علػػی ادلعنػػیو  ’’
رىقهم من خوؼ عػذاب اهلل ىػو الػذي أذىػب عقػوذلم ونيػًن دتييػزىم وردىػم يف ضلػو حػاؿ 

 لو ودتييزه . وقيل : وتراىم سكاری مػن اخلػوؼ ، ومػا ىػم بسػكاریمن يذىب السكر بعق
 21.  ‘‘من الشراب 

 

 وقاؿ ابن عاشور :
 

ومػػا ىػػم  ’’نيريقػػة التشػػبيو البليػػغ ، وقولػػو بعػػده النػػاس بػػذلك )سػػكاري( علػػیووصػػف ’’ 
 22 ‘‘قصد التشبيو قرينة علی ‘‘ بسكارت
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 السبب الخامس: االختالف من وجهين واعتبارين ومنه: 

 

 :تعاىلقولو  -1
 

 إظلػػا ادليبمنػػوف الػػذين إذا ذكػػر اهلل’’ :تعػػاىلمػػع قولػػو 23‘‘الػػذين آمنػػوا وتامػػ ن قلػػوام بػػذكر اهلل’’ 
فقػػد يرػػن أف الوجػػل خػػالؼ الامأنينػػة ، فأجػػاب عنػػو اإلمػػاـ الػػرازي حيػػث  ،24‘‘وجلػػت قلػػوام

قػاؿ ابػن عبػاس: يريػد إذا مسعػوا القػػرآف خشػعت قلػوام وانيمأنػت. فػمف قيػل: ألػيس أنػػو  ’’قػاؿ: 
قػػاؿ: إظلػػا ادليبمنػػوف الػػذين إذا ذكػػر اهلل وجلػػت قلػػوام ، والوجػػل ضػػد االنيم نػػاف ، فكيػػف  تعػػاىل

 وبػػػات ومل يػػػأمنوا مػػػن أف يقػػػدموا علػػػیهنػػػا باالنيم نػػػاف؟ واجلػػػواب: أسػػػم إذا ذكػػػروا العقوصػػفهم ى
، ذلػك ب والرإة ، سكنت قلوام إلػیادلعاصي فهناؾ وصفهم بالوجل ، وإذا ذكروا وعده بالثوا

   . ‘‘ر العقاب والامأنينة بذكر الثوابوأحد األمرين ال ينايف اآلخر ؛ ألف الوجل ىو بذك
 آخر يف اجلواب فقاؿ:  مث ذكر وجها

 
 

 یصػلصادؽ يف وعده ووعيده ، وأف زلمدا  تعاىلحصلت يف قلوام الامأنينة يف أف اهلل ’’
كل ما أخرب عنػو ، إال أنػو حصػل الوجػل واخلػوؼ يف قلػوام أسػم   صادؽ يف اهلل عليو وسلم

   25‘‘قاب أـ ال؟جبة للعىل أتوا بالااعة ادلوجبة للثواب أـ ال؟ وىل احرتزوا عن ادلعصية ادلو 
 

 :تعاىلقولو  -2
السػػػػػماء فسػػػػػواىن سػػػػػبع  ق لكػػػػػم مػػػػػا يف األرض كيعػػػػػا مث اسػػػػػتوی إلػػػػػیىػػػػػو الػػػػػذي خلػػػػػ’’ 

خلػػق  ، ففػػي اآليػػة األولػػی27‘‘واألرض بعػػد ذلػػك دحاىػػا’’: ، ويف آيػػة أخػػری26‘‘مسػػاوات
 األرض قبل السماء ، ويف الثانية خلق السماء قبل األرض. 

 

قبػل  ما؛ ألف الدحو ليس مػن اخللػق ، وإظلػا ىػو البسػا ، واألرض خلقػتفأجيب عنو بأنو ال تنايف بينه
، مث خلقت السػماء ، وبعػد ذلػك دحيػت األرض ، وبػذلك تتفػق معػا   السماء كما دلت اآلية األولی

 اآليات.
 

خلػق األرض يف يػومٌن مث  تعػاىلسػبحانو و أف اهلل  رضػي اهلل عنػوالبخاري يف صحيحو عػن ابػن عبػاس  روی
دحوىػػػا أف أخػػػرج منهػػػا السػػػماء فسػػػواىن يف يػػػومٌن آخػػػرين مث دحػػػا األرض و  ء مث اسػػػتوی إلػػػیلػػػق السػػػماخ

 28 ‘‘دحاىا’’:تعاىلوخلق اجلباؿ واجلماؿ واآلكاـ وما بينهما يف يومٌن آخرين فذلك قولو  ادلاء وادلرعی
 

 تلػك فػذكر يف ‘‘.. واألرض بعػد ذلػك دحاىػا  ’’وقاؿ السمرقندي: " فمف قيل: قد قاؿ يف آية أخري 
اآليػػػػة أف األرض خلقػػػػت بعػػػػد السػػػػماء ، وذكػػػػر يف ىػػػػذه اآليػػػػة ) آيػػػػة البقػػػػرة ( أف األرض خلقػػػػت قبػػػػل 
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السماء. اجلواب عن ىذا أف يقاؿ : خلق األرض قبل السماء وىي ربوة إراء يف موضػع الكعبػة ، فلمػا 
أي  ‘‘ا واألرض بعػد ذلػك دحاىػ ’’:  تعػاىلخلق السماء بسػا األرض بعػد خلػق السػماء فػذلك قولػو 

    29بساها.
 

 السبب السادس: اختالف الحال ومنه:
 

 : تعاىلقولو 
 

: تعػػاىلقولػو ، مػع 30‘‘تعػرج ادلالئكػة والػروح إليػػو يف يػـو كػاف مقػػداره نسػٌن ألػف سػػنة’’
 . 31‘‘مث يعرج إليو يف يـو كاف مقداره ألف سنة شلا تعدوف’’

 

الكػػافرين  وكػػاف يومػػا علػػی’’:تعػػاىلو قولػػأجيػػب عنػػو بأنػػو باعتبػػار حػػاؿ ادلػػيبمن والكػػافر ، بػػدليل 
 32 ‘‘عسًنا

 

 قاؿ ابن عاية: 
 

الكفػػار قػػدر نسػػٌن ألػػف سػػنة  ن عػػدنا وىػػو علػػیػػػػػػػػػداره ألػػف سػػنة مػػػػػػويػػـو القيامػػة مق ’’
  33‘‘ذلولو وشنعتو 

 

 السبب السابع: اختالف مرجع الضمير:
 

ونقػوؿ ’’: تعاىلمع قولو 34‘‘و تكذبوفوقيل ذلم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم ب’’:تعاىلقولو وذلك مثل 
 ’’حيػث وصػف يف األو  ادلضػاؼ إليػو بلفػ 35‘‘للذين ظلموا ذوقوا عذاب النار اليت كنػتم اػا تكػذبوف

 .‘‘اليت  ’’ووصف يف الثانية ادلضاؼ إليو بلف   ‘‘الذي 
 

 فأجاب عنو ادلفسروف جبوابٌن: 
 

 ، ويف الس دة:  ‘‘اليت كنتم اا تكذبوف  ’’قاؿ أبو حياف يف تفسًن آية سبأ: " وقيل ىنا  األول:
ألسم ىنا مل يكونوا ملتبسٌن بالعذاب ، بل ذلك أوؿ ما رأوا النار ، إذ جاء  ‘‘الذي كنتم بو تكذبوف’’

 عقيب احلشر ، فوصفت ذلم النار بأسا ىي اليت كنتم تكذبوف اا.
 

كلمػػا أرادوا أف ؼلرجػػوا ’’: تعػػاىللػػو وأمػػا الػػذي يف السػػ دة ، فهػػم مالبسػػو العػػذاب ، مػػرتددوف فيػػو لقو 
 36فوصف ذلم العذاب الذي ىم مباشروه ، وىو العذاب ادليببد الذي أنكروه.  ‘‘منها أعيدوا فيها 

 

ذوقوا عذاب النار  ’’قاؿ ىهنا:  تعاىلقاؿ اآللوسي يف تفسًن آية الس دة: " إف اهلل سبحانو و  الثاني:
فػذكر  ‘‘عػذاب النػار الػيت كنػتم اػا تكػذبوف ’’يػة أخػري: وقػاؿ سػبحانو يف آ ‘‘الذي كنػتم بػو تكػذبوف 
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قولػو جل وعال ىهنا وأنث سبحانو ىنػاؾ ، والسػر يف ذلػك أف النػار ىهنػا وقعػت موقػع الضػمًن )بػدليل 
َهآ ؼَلُْرُجوا َأف أَرَاُدوا ُكلََّمآ النَّارُ  ُىمُ َفَمْأَوا َفَسُقوا الَِّذينَ  َوأَمَّا: تعاىل   (ِفيَها أُِعيُدوا ِمنػْ

 

العػذاب ادلضػاؼ إليهػا وىػو مػذكر ، ويف تلػك اآليػة مل غلػر ذكػر  والضمًن ال يوصف فأجری الوصف علػی
 37.‘‘لوصف عليها وىي ميبنثة دوف العذابا فلم تقع النار موقع الضمًن فأجری النار يف سياقها

 

 السبب الثامن: اختالف التنكير والتعريف:
 

رب اجعػػل ’’: تعػاىل، وقولػػو  ‘‘بلػدا  ’’بتنكػًن كلمػػة: 38‘‘ارب اجعػل ىػػذا بلػدا آمنػػ’’: تعػػاىلقولػو ومنػو 
 بتعريفها. 39‘‘ىذا البلد آمنا

 

ا آمنػا ، فكػاف  ادلػدعو فأجيب عنو بأنو يف الدعاء األوؿ كاف مكانا قفرا ، فالػب مػن اهلل أف غلعلػو بلػد
 مع األمن ، ويف الدعاء الثا  كاف بلدا غًن آمن فالب لو األمن. البلديةبو 

 

 زسلشري:قاؿ ال
  

فمف قلت أي فرؽ بػٌن قولػو: ا اجعػل ىػذا بلػدا آمنػا ق وبػٌن قولػو: ا اجعػل ىػذا البلػد  ’’ 
آمنا ق ؟ قلت: قد سأؿ يف األوؿ أف غلعلو من كلػة الػبالد الػيت يػأمن أىلهػا وال ؼلػافوف ، 

ضػدىا مػن األمػن ، كأنػو قػػاؿ:  جػو مػن صػفة كػاف عليهػا مػن اخلػوؼ إلػیويف الثػا  أف ؼلر 
 40. ‘‘سلوؼ فاجعلو آمنا ىو بلد 

 

 وحقق ىذا اآللوسي فقاؿ: 
 

ادلادة نيالبا أف يسبك منها خػا   اجعل ىذا خادتا حسنا فقد أشرت إلیإنك إذا قلت:  ’’
حسن ، وإذا قلت: اجعل ىذا اخلا  حسنا فقد قصدت احلسن دوف اخلادتيػة ؛ وذلػك ألف 

ىػػذا يرجػػع مػػا قيػػل يف الفػػرؽ أف يف  إلػػیاخلػػرب ، و  زلػػا الفائػػدة ىػػو ادلفعػػوؿ الثػػا  ألنػػو مبنزلػػة
 41. ‘‘األوؿ سيباؿ أمرين: البلدية واألمن ، ويف الثا  سيباؿ أمر واحد وىو األمن 

 

 السبب التاسع: تعارض العمومين:
والػذين ىػم لفػروجهم حػافروف إال ’’: تعػاىلقولػو مػع 42‘‘وأف جتمعوا بػٌن األختػٌن’’: تعاىلوذلك كقولو 

عامػػة يف كػػل األخػػوات فتشػػمل  فاآليػػة األوىل43‘‘أؽلػػاسم فػػمسم غػػًن ملػػومٌنأزواجهػػم أو مػػا ملكػػت  علػػی
األختػػٌن ادلملػػوكتٌن كمػػا أسػػا تشػػمل األختػػٌن احلػػرتٌن ، والثانيػػة تعػػم كػػل مػػا دتلػػك اليمػػٌن ، ومػػن ذلػػك 

 األختاف ادلملوكتاف.  
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ة وقػػػوؿ عامػػػة عمػػػـو اآليػػػة الثانيػػػة مبرجحػػػات عػػػدة وىػػػي: السػػػن يػػػرتجح علػػػی إال أف عمػػػـو اآليػػػة األوىل
   الصحابة والقياس.

من كاف ييبمن باهلل واليـو اآلخر فال  ’’أنو قاؿ:  صلي اهلل عليو وسلمأما السنة فما روي عن رسوؿ اهلل 
 44 ‘‘غلمعن ماءه يف رحم أختٌن 

 

وأمػػا قػػوؿ عامػػة الصػػحابة فقػػد روي عػػن عمػػر وعلػػي وعبػػد اهلل بػػن مسػػعود وعبػػد اهلل بػػن عمػػر رضػػي اهلل 
 45الوا ال غلوز اجلمع بٌن األختٌن سواء كانتا حرتٌن أو شللوكتٌن. عنهم أسم ق

 

روي أف رجػال سػػأؿ عثمػاف بػػن عفػػاف عػن األختػػٌن مػن ملػػك اليمػػٌن ىػل غلمػػع بينهمػا ؟ فقػػاؿ عثمػػاف: 
أحلتهما آية وحرمتهما آيػة فأمػا أنػا فػال أحػب أف أصػنع ذلػك ، قػاؿ: فخػرج مػن عنػده فلقػي رجػال مػن 

فسألو عن ذلك ، فقاؿ لو كاف   من األمر شيء مث وجدت  هلل عليو وسلمصلي اأصحاب رسوؿ اهلل 
 46أحدا فعل ذلك جلعلتو نكاال. قاؿ ابن شهاب : أراه علي بن أيب نيالب. 

 

 الضػرتٌن ظػػاىرة ، قايعػة الػػرحم ؛ ألف العػداوة بػٌن هػو أف اجلمػع بػػٌن األختػٌن يفضػي إلػیوأمػا القيػاس ف
تشػػرتؾ فيػػو أختػػاف  م حػػراـ فكػػذا ادلفضػػي . وىػػذا ادلعػػىنيعػػة الػػرحقايعػػة الػػرحم ، وقا وأسػػا تفضػػي إلػػی

 47شللوكتاف كما تشرتؾ فيو أختاف حرتاف ، فال وجو للفرؽ بينهما .
 

 السبب العاشر: تعارض القراءتين في آية واحدة:
 

 بالنصب واجلر.  ‘‘وأرجلكم  ’’فقد قرأت  48‘‘وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم’’: تعاىلوذلك كقولو 
غسػػل الػػرجلٌن إذا مل يكػػن  نهػػا لمػػل قػػراءة اجلػػر علػػی مسػػح اخلفػػٌن وإػػل قػػراءة النصػػب علػػیف مػػع بي

 البسا ذلما.
 

 قاؿ ابن كثًن مبينا توجيو القراءتٌن:
 

اجملػػػاورة وتناسػػػب الكػػػالـ ، كمػػػا يف قػػػوؿ  جػػػاءت ىػػػذه القػػػراءة بػػػاخلفض إمػػػا علػػػى وإظلػػػا ’’
سػػػػػػػندس خضػػػػػػػر  عػػػػػػػاليهم ثيػػػػػػػاب’’: تعػػػػػػػاىلوكقولػػػػػػػو  ‘‘جحػػػػػػػر ضػػػػػػػب خػػػػػػػرب ’’العػػػػػػػرب: 
ائغ ذائػػع ، يف لغػػة العػػرب شػػائع. ومػػنهم مػػن قػػاؿ: ىػػي زلمولػػة علػػي وىػػذا شػػ49‘‘واسػػتربؽ

 50. ‘‘مسح القدمٌن إذا كاف عليهما اخلفاف ، قالو أبو عبداهلل الشافعي رإو اهلل 
 

 شػػػامي ونػػػافع وعلػػػی :الكعبػػػٌن ق بالنصػػػب ا وأرجلكػػم إلػػػی ’’وذكػػر النسػػػفي وجهػػػا آخػػػر حيػػػث قػػػاؿ: 
: فاغسػػلوا وجػػوىكم وأيػػديكم إلػػی ادلرافػػق وأرجلكػػم إلػػی الكعبػػٌن وامسػػحوا برؤوسػػكم  ص. وادلعنػػیوحفػػ
الػػػرؤوس ؛ ألف األرجػػػل مػػػن بػػػٌن األعضػػػاء الثالثػػػة  والتػػػأخًن. غػػػًنىم بػػػاجلر بػػػالعاف علػػػیالتقػػػدمي  علػػػی

ادلمسػػػوح ال  رنػػػة لاسػػػراؼ ادلنهػػػي عنػػػو فعافػػػت علػػػیادلغسػػػولة ، تغسػػػل بصػػػب ادلػػػاء عليهػػػا فكانػػػت م
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ف ػيء بالغايػة  ‘‘الكعبػٌن إلػی’’وجػوب االقتصػاد يف صػب ادلػاء عليهػا. وقيػل:  لينبو علیتمسح ولكن ل
إمانيػػة لرػػن ظػػاف ػلسػػبها شلسػػوحة ألف ادلسػػح مل تضػػرب لػػو غايػػة يف الشػػريعة .. وعػػن عاػػاء: واهلل مػػا 

القدمٌن وإظلا أمر بغسػل ىػذه  اهلل صلي اهلل عليو وسلم مسح علی علمت أف أحدا من أصحاب رسوؿ
 51. ‘‘اء لياهرىا من األوساخ اليت تتصل اا ألسا تبدو كثًنا األعض

 

 السبب الحادي عشر: غرابة اللفظ:
 

 قد يكوف سبب اإلشكاؿ غرابة اللف  ، مثل:
 

أبػػو  فػػمف لفػػ  األب قػػد استشػػكل علػػی بعػػض كبػػار الصػػحابة. فقػػد روی52‘‘وفاكهػػة وأبػػا’’: تعػػاىلقولػػو 
فقػػاؿ: أي مسػػاء  ‘‘وفاكهػػة وأبػػا  ’’: تعػػاىلقولػػو  ل عػػن عبيػػد القاسػػم بػػن سػػالـ أف أبػػا بكػػر الصػػديق سػػ

 53ترلين ، وأي أرض تقلين إف أنا قلت يف كتاب اهلل ما ال أعلم ؟ 
 

وقضػػبا  ’’الاػربي عػػن أنػػس بػػن مالػػك أنػػو مسػػع عمػػر بػػن اخلاػػاب رضػػي اهلل عنػػو يقػػوؿ: قػػاؿ اهلل : وروی
اه ، فما األب ؟ مث ضرب بيػده ، مث قػاؿ: ، كل ىذا قد علمن ‘‘وزيتونا وطلال وحدائق غلبا وفاكهة وأبا 

لعمرؾ إف ىذا ذلو التكلف ، واتبعوا ما يتبٌن لكم يف ىذا الكتاب ، قاؿ عمػر: ومػا يتبػٌن فعلػيكم بػو ، 
 54وما ال فدعوه. 

 

وقػػد حقػػق الزسلشػػري قػػوؿ عمػػر رضػػي اهلل عنػػو ىػػذا وقػػاؿ إنػػو ال يشػػبو النهػػي عػػن تتبػػع معػػا  القػػرآف 
العمػػل ، وكػػاف التشػػاغل  بشػػ   القػػـو كانػػت أكػػرب علػػتهم عاكفػػة علػػی فوالبحػػث عػػن مشػػكالتو ؛ أل

اإلنسػػػاف مباعمػػػو  لػػػیمػػػن العلػػػم ال يعمػػػل بػػػو تكلفػػػا عنػػػدىم ، فػػػأراد أف اآليػػػة مسػػػوقة يف االمتنػػػاف ع
، وقػػػػد علػػػػم مػػػن فحػػػػوي اآليػػػػة أف األب بعػػػػض مػػػا أنبتػػػػو اهلل لانسػػػػاف متاعػػػػا لػػػػو أو واسػػػتدعاء شػػػػكره

بػػٌن لػػك ومل يشػػكل شلػػا عػػدد مػػن مػػا ت مػػن النهػػوض بالشػػكر هلل علػػی ىػػو أىػػم ألنعامػػو ، فعليػػك مبػػا
، واكتػف بادلعرفػة رفػة النبػات اخلػا  الػذي ىػو اسػم لػواألب ومع ، وال تتشاغل عنو بالب معنینعمو

ىػذا السػنن فيمػا أشػبو  بٌن لك يف غًن ىػذا الوقػت ، مث وصػی النػاس بػأف غلػروا علػیأف يت اجلملية إلی
 55ذلك من مشكالت القرآف. 

 

 السبب الثاني عشر: اشتراك اللفظ في عدة معان :
أصػػناـ  أي فأقبػػل إبػػراىيم علػػی 56‘‘فػػراغ علػػيهم ضػػربا بػػاليمٌن’’: تعػػاىلقولػػو وذلػػك مثػػل لفػػ  اليمػػٌن يف 

 قوة ؛ ألف اليمػػٌن أقػػویقومػػو ضػػاربا ذلػػا بػػاليمٌن مػػن يديػػو ال بالشػػماؿ ، أو ضػػاربا ذلػػا ضػػربا شػػديدا بػػال
وتػاهلل ألكيػدف أصػنامكم ’’بسبب اليمٌن اليت حلفهػا ونػوه اػا القػرآف إذ قػاؿ:  ، أو ضاربا ذلا اجلارحتٌن

 ، فكل ىذه ادلعا  جائزة ؛ ألف لف  اليمٌن مشرتؾ بينها. 57‘‘بعد أف تولوا مدبرين
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 قاؿ اآللوسي :
ا فػػػراغ علػػػيهم ضػػػربا بػػػاليمٌن ق أي باليػػػد اليمػػػٌن كمػػػا روي عػػػن ابػػػن عبػػػاس ، وتقييػػػد  ’’ 

اجلػارحتٌن وأشػدعلا يف الغالػب  لداللػة علػی شػدتو وقوتػو ألف اليمػٌن أقػویبػاليمٌن لالضرب 
أف اليمػٌن رلػاز عنهػا. روي أنػو عليػو  شػدة الفعػل وقوتػو ، أو بػالقوة علػی وقوة اآللة تقتضي

السػالـ كػاف غلمػع يديػػو يف اآللػة الػيت يضػػراا اػا وىػي الفػأس فيضػػراا بكمػاؿ قوتػو ، وقيػػل 
ي احللػػف ؽلينػػا إمػػا ألف العػػادة كانػػت إذا حلػػف شػػخص آلخػػر ادلػػراد بػػاليمٌن احللػػف ، ومسػػ

   58.‘‘جعل ؽلينو بيمينو فحلف أو ألف احللف يقوي الكالـ وييبكده 
 
 

 السبب الثالث عشر: اإليجاز واالختصار:
، فرػػاىر اآليػػة 59‘‘سػػفر فعػػدة مػػن أيػػاـ أخػػر فمػػن كػػاف مػػنكم مريضػػا أو علػػی’’: تعػػاىلقولػػو وذلػػك مثػػل 
وادلسػافر يصػـو مػرتٌن: مػرة يف رمضػاف وأخػري يف غػًنه ، وىػذا خػالؼ مػا سػيقت أف ادلػريض  يدؿ علی

ألجلػػو اآليػػة ألسػػا سػػيقت لبيػػاف الرخصػػة للمػػريض وادلسػػافر بػػأف يفاػػرا ويقضػػيا بعػػد الصػػحة والعػػودة مػػن 
 اخلااب.  الكالـ حذؼ وتقدير يدؿ عليو فحوی السفر. فأجيب عنو بأف يف

 

، دلرض والسفر من أياـ أخر إف أفارفعليو صـو عدة أياـ ا أی ‘‘ر فعدة من أياـ أخ  ’’قاؿ اآللوسي: 
ر داخالف يف اخلااب العاـ فػدؿ وحذؼ الشرط وادلضافاف للعلم اما ، أما الشرط فألف ادلريض وادلساف

وجػػوب الصػػـو عليهمػػا ، فلػػو مل يتقيػػد احلكػػم ىنػػا بػػو لػػـز أف يصػػًن ادلػػرض والسػػفر اللػػذاف علػػا مػػن  علػػی
رعا وعقػػال مػػوجبٌن للعسػػر ، وأمػػا ادلضػػاؼ األوؿ فػػألف  الكػػالـ يف الصػػـو ووجوبػػو ، موجبػػات اليسػػر شػػ
و دلػا قيػػل مػن كػػاف مريضػا أو مسػػافرا فعليػو عػػدة أي أيػاـ معػػدودة موصػوفة بأسػػا مػن أيػػاـ نػػوأمػا الثػا  فأل

    60. ‘‘عن اإلضافة ة بعدد أياـ ادلرض والسفر واستغنیأخر علم أف ادلراد معدود
 

 ع عشر: بسط الكالم:السبب الراب
 . مثلو شيء لكاف أظهر وأوضح للسامع، ألنو لو قيل: ليس 61‘‘ليس كمثلو شيء’’: تعاىلقولو مثالو 

 

فأجػػػػاب عنػػػػػو ادلفسػػػػػروف بأنػػػػػو نفػػػػي للمشػػػػػااة مػػػػػن كػػػػػل وجػػػػػو ويػػػػدخل يف ذلػػػػػك نفػػػػػي أف يكػػػػػوف مثلػػػػػو 
شػػػػيء يف  تعػػػػاىلو سػػػػبحانو شػػػػيء يزاوجػػػػو وىػػػػو وجػػػػو ارتبػػػػاط ىػػػػذه اآليػػػػة مبػػػػا قبلهػػػػا أو ادلػػػػراد لػػػػيس مثلػػػػ

الشػػػػػيبوف الػػػػػيت مػػػػػن كلتهػػػػػا التػػػػػدبًن البػػػػػديع السػػػػػابق فرتتػػػػػبا مبػػػػػا قبلهػػػػػا أيضػػػػػا ، وادلػػػػػراد مػػػػػن مثلػػػػػو ذاتػػػػػو 
اتػػػػػػػو شػػػػػػػيء ولػػػػػػػيس كمثلػػػػػػػو شػػػػػػػيء يف ادلعنػػػػػػػی إال أف الثػػػػػػػا  كنايػػػػػػػة فػػػػػػػال فػػػػػػػرؽ بػػػػػػػٌن : لػػػػػػػيس كذ تعػػػػػػػاىل

فسػػػػػو صػػػػػفتو فكيػػػػػف عػػػػػن ن دلماثلػػػػػو منفيػػػػػة عمػػػػػن يكػػػػػوف مثلػػػػػو وعلػػػػػیمبالغػػػػػة وىػػػػػي أف ا مشػػػػػتملة علػػػػػی
وىػػػػذا ال يسػػػػػتلـز وجػػػػػود ادلثػػػػػل إذ الفػػػػرض كػػػػػاؼ يف ادلبالغػػػػػة وىػػػػػذا شػػػػائع يف كػػػػػالـ العػػػػػرب ضلػػػػػو قػػػػػوذلم 

 سبيل الكناية .  خل وىم يريدوف أنت ال تبخل أي علیمثلك ال يب
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 قاؿ الزسلشري : 
 

قػػالوا : مثلػػك ال يبخػػل ، فنفػػوا البخػػل عػػن مثلػػو ، وىػػم يريػػدوف نفيػػو عػػن ذاتػػو ، قصػػدوا  ’’
 ذا نفوه عمن يسد مسده وعمن ىو علی ذلك فسلكوا بو نيريق الكناية ، ألسم إادلبالغة يف

أخص أوصافو ، فقد نفػوه عنػو . ونرػًنه قولػك للعػريب : العػرب ال ختفػر الػذمم ، كػاف أبلػغ 
 62. ‘‘من قولك : أنت ال ختفر 

 

، فأدخػل  : " مثل صلة ، أي لػيس ىػو كشػيء 63وقد ذكر ادلفسروف ىنا وجوىا أخري : فقاؿ البغوي 
 64 ‘‘فمف آمنوا مبثل ما آمنتم بو’’:  تعاىلادلثل للتوكيد ، كقولو 

 

 وقاؿ ابن عاشور:
 

ثلػو شػيء ، فأقحمػت كػاؼ التشػبيو علػی مثػل وىػي ليس كمثلػو شػيء ، لػيس م ومعنی ’’ 
ادلثػل ، وىػو مػػن  تعػٌن أف الكػػاؼ مفيػدة تأكيػدا دلعنػػیادلثػل ىػػو الشػبيو ، ف مبعنػاه ألف معنػی

مػػدخوؿ   فرػػي بػػاللف  ادلػػرادؼ مػػن غػػًن جنسػػو ، وحسػػنو أف ادليبكػػد اسػػم فأشػػبوالتأكيػػد الل
الكػاؼ فلػم يكػن فيػو الثقػل. وإذ قػد كػاف ادلثػل واقعػا يف حيػز  كاؼ التشبيو ادلخالف دلعنی

جبملتػػٌن تعليمػػا للمسػػلمٌن كيػػف  تعػػاىلالنفػػي فالكػػاؼ تأكيػػد لنفيػػو فكأنػػو نفػػي ادلثػػل عنػػو 
   65‘‘تعاىليبالوف شلاثلة األصناـ هلل 

 

 السبب الخامس عشر: نظم الكالم:
فػػػػًند 66‘‘عبػػػػده الكتػػػاب ومل غلعػػػػل لػػػػو عوجػػػا قيمػػػػا احلمػػػػد هلل الػػػػذي أنػػػزؿ علػػػػی’’: تعػػػاىلوذلػػػك كقولػػػػو 
 ظاىر اآلية من حيث أف العوج كيف يكوف قيما ؟  اإلشكاؿ علی

 

أي أنػػزؿ  ’’واجلػػواب عنػػو كمػػا ذكػػر ابػػن جريػػر الاػػربي نقػػال عػػن ابػػن عبػػاس رضػػي اهلل عنهمػػا أنػػو قػػاؿ: 
 ابن عباس بقولو ىذا مػع بيانػو معنػیفأخرب  ’’. قاؿ الاربي: ‘‘الكتاب عدال قيما ، ومل غلعل لو عوجا 
عبػػده  ل لػو عوجػػا ، ومعنػاه التقػػدمي مبعنػی : أنػػزؿ الكتػاب علػػیالقػيم أف القػػيم مػيبخر بعػػد قولػو : ومل غلعػػ

؛ ابػػن عبػػاس ومػػن قػػاؿ بقولػػو يف ذلػػكو والصػػواب يف ذلػػك عنػػدنا مػػا قالػػ ’’قيمػػا. مث قػػاؿ الاػػربي: ... 
صػلي زلمػد  و أنو أنزؿ الكتػاب الػذي أنزلػو إلػی: ا ومل غلعل لو عوجا ق فأخرب جل ثنائتعاىلقولو لداللة 

ا قيما ق مستقيما ال اختالؼ فيو وال تفاوت ، بل بعضو يصدؽ بعضا ، وبعضو يشهد  اهلل عليو وسلم
  67.‘‘لبعض ، ال عوج فيو ، وال ميل عن احلق 

 

التقدمي والتأخًن يف اآلية بل يثبت بالربىاف العقلي أف الرتتيب الصحيح ىػو الػذي  واإلماـ الرازي ال يری
حيػػث يقػػوؿ: " غلػػب أف يكػػوف الشػػيء كػػامال يف ذاتػػو مث يكػػوف مكمػػال لغػػًنه وغلػػب أف  تعػػاىلذكػػره اهلل 
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عرفػت ىػذا فنقػوؿ يف قولػو: يكوف تاما يف ذاتو مث يكػوف فػوؽ التمػاـ بػأف يفػيض عليػو كمػاؿ الغػًن ، إذا 
كونػو مكمػال لغػًنه   إشػارة إلػی ‘‘قيمػا  ’’كونو كػامال يف ذاتػو وقولػو:   إشارة إلی ‘‘ومل غلعل لو عوجا  ’’

 ألف القيم عبارة عن القائم مبصاحل الغًن ونرًنه قولو يف أوؿ سورة البقرة يف صفة الكتاب :
 

بالغػػا يف الصػػحة  كونػػو يف نفسػػو  إشػػارة إلػػی ‘‘و ال ريػػب فيػػ ’’فقولػػو:  ‘‘للمتقػػٌن  ال ريػػب فيػػو ىػػدی ’’
  إشػارة إلػی ‘‘للمتقػٌن ىػدی ’’العاقػل أف ال يرتػاب فيػو ، وقولػو:  وعدـ اإلخػالؿ إلػی حيػث غلػب علػی

ال ريػػب  ’’قػائم مقػاـ قولػو:  ‘‘ومل غلعػل لػو عوجػا  ’’كونػو سػببا ذلدايػة اخللػق وإكمػاؿ حػاذلم ، فقولػػو: 
 68.  ‘‘للمتقٌن  ىدی ’’مقاـ قولو:  قائم ‘‘قيما  ’’، وقولو:  ‘‘فيو 

 

 و ’’مبضمر وال غلعل حاال من الكتاب ؛ ألف قولو  ‘‘قيما  ’’الزسلشري أف األحسن أف ينتصب  ويری
أنػػزؿ ، فهػػو داخػػل يف حيػػز الصػػلة ، ف اعلػػو حػػاال مػػن الكتػػاب فاصػػل بػػٌن  معاػػوؼ علػػی ‘‘مل غلعػػل 

عنػو العػوج فقػد  و عوجا جعلو قيما ؛ ألنو إذا نفػیلاحلاؿ وذي احلاؿ ببعض الصلة ، وتقديره: ومل غلعل 
أثبت لو االستقامة . فمف قلت : ما فائدة اجلمع بٌن نفي العوج وإثبات االستقامة ويف أحدعلا غين عن 

عوج عند السرب  ود لو باالستقامة ال ؼللو من أدنیاآلخر ؟ قلت : فائدتو التأكيد ، فرب مستقيم مشه
 69والتصفح . 

 
 

مل يكػػن معاوفػػا ‘‘ومل غلعػػل  ’’االف متواليػػاف إال أف األوؿ كلػػة والثػػا  مفػػرد ؛ ألف قولػػو: وقيػػل علػػا حػػ
    70ما قبلو بل الواو للحاؿ ، فال فصل بٌن احلاؿ وذي احلاؿ ببعض الصلة. علی

 

 جهة الكمية: السبب السادس عشر: ما يرجع إلی
وقػػاتلوا ’’: تعػػاىلوقولػػو 71‘‘ث وجػػددتوىمفػػاقتلوا ادلشػػركٌن حيػػ’’: تعػػاىلقولػػو كػػالعمـو واخلصػػو  : ضلػػو 

، فلف  ادلشركٌن عاـ يف كل مشرؾ إال أنو عاـ أريد بػو اخلصػو  ؛ إذ خصػت السػنة 72‘‘ادلشركٌن كافة
 والنرر منو ادلرأة والصيب والراىب وغًنىم من أىل الكتاب جلواز أخذ الدية منهم.

 

نػػو قػاؿ: وجػدت امػرأة مقتولػة يف بعػػض أمػا السػنة فمػا رواه الشػيخاف عػػن ابػن عمػر رضػي اهلل عنهمػا أ
عػػػػن قتػػػػل النسػػػػاء  صػػػػلي اهلل عليػػػو وسػػػػلمفنهػػػػي رسػػػػوؿ اهلل  صػػػػلي اهلل عليػػػػو وسػػػلممغػػػازي رسػػػػوؿ اهلل 

 73والصبياف. 
 

 وقاؿ ابن عباس وعمر بن عبد العزيز ورلاىد:
 

أي قػػػػػاتلوا الػػػػػذين ىػػػػػم لالػػػػػة مػػػػػن يقػػػػػاتلونكم ، وال تعتػػػػػدوا يف قتػػػػػل النسػػػػػاء والصػػػػػبياف ’’ 
 74 ‘‘إليكم السلم وكف يده والرىباف وشبههم   الكبًن وال من ألقیوال الشي
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الشػاـ فخػرج ؽلشػي مػع يزيػد بػن أيب  لصػديق رضػي اهلل عنػو بعػث جيوشػا إلػیوأخرج مالك أف أبا بكر ا
سفياف وكاف أمًن ربع من تلك األرباع فزعموا أف يزيد قاؿ أليب بكر إما أف تركب وإمػا أف أنػزؿ ، فقػاؿ 
أبو بكر ما أنت بنازؿ وما أنا براكب ، إ  احتسب خااي ىذه يف سبيل اهلل ، مث قاؿ لو إنك ست د 

وما زعموا أسم حبسوا أنفسهم لو وست د قومػا فحصػوا عػن قوما زعموا أسم حبسوا أنفسهم هلل فذرىم 
أوسػاط رءوسػهم مػػن الشػعر فاضػػرب مػا فحصػػوا عنػو بالسػػيف ، وإ  موصػيك بعشػػر: ال تقػتلن امػػرأة ، 
وال صػػبيا ، وال كبػػًنا ىرمػػا ، وال تقاعػػن شػػ را مثمػػرا ، وال ختػػربن عػػامرا ، وال تعقػػرف شػػاة وال بعػػًنا إال 

 75، وال تغرقنو ، وال تغلل ، وال جتنب. دلأكلة ، وال حترقن ضلال 
 

ال يكوف يف الغالب إال من اثنٌن ، كادلقاتلة وادلشادتة وادلخاصمة ، والقتاؿ ال  ‘‘فاعل  ’’وأما النرر فمف
  76يكوف يف النساء وال يف الصبياف ومن أشبههم ، كالرىباف والزمين والشيوخ واألجراء فال يقتلوف.

 

 جهة الكيفية: ع إلیالسبب السابع عشر: ما يرج
 

 حيػث تػردد األمػر فيػو بػٌن وجػوب النكػاح أو77‘‘فانكحوا ما نياب لكم مػن النسػاء’’: تعاىلمثالو قولو 
 األوؿ وقاؿ بالثا  كهور الفقهاء . استحبابو. فذىب داود الراىري إلی

 

لنسػػاء ا أف النكػػاح فػػرض حالػػة التوقػػاف ، حتػػی أف مػػن تاقػػت نفسػػو إلػػیال خػػالؼ  ’’قػػاؿ الكاسػػا : 
واختلف فيما إذا مل تتق نفسػو  ادلهر والنفقة ومل يتزوج يأمث ، ال ؽلكنو الصرب عنهن وىو قادر علیليث 

التفسػػػًن الػػػذي ذكرنػػػا: قػػػاؿ نفػػػاة القيػػػاس مثػػػل داود بػػػن علػػػي األصػػػفها  وغػػػًنه مػػػن  إلػػػی النسػػػاء علػػػی
ادلهػر والنفقػة  قػدرة علػیفػرض عػٌن مبنزلػة الصػـو والصػالة حتػی أف مػن تركػو مػع الأصحاب الرػواىر أنػو 

 ’’: تعػاىلوالوطء يأمث. وقاؿ اجلمهػور إنػو منػدوب ومسػتحب... واحػتا أصػحاب الرػواىر برػاىر قولػو 
، قػػالوا األمػػر ادلالػػق للفرضػػية والوجػػوب قاعػػا إال أف يقػػـو الػػدليل ‘‘فػػانكحوا مػػا نيػػاب لكػػم مػػن النسػػاء 

من استااع منكم الباءة  ’’و وسلم أنو قاؿ: خبالفو...، واحتا اجلمهور مبا روي عن النيب صلي اهلل علي
، أقػػاـ الصػػـو مقػػاـ النكػػاح ، والصػػـو لػػيس 78‘‘فليتػػزوج ، ومػػن مل يسػػتاع فليصػػم فػػمف الصػػـو لػػو وجػػاء 

علػق األمػر  تعػاىلومػا ييبيػد اسػتحبابو يف اآليػة أنػو سػبحانو و 79.‘‘بواجب فدؿ أف النكاح لػيس بواجػب 
 الستاابة. بالنكاح باالستاابة والواجب ال يتعلق با

 

 جهة الزمان: السبب الثامن عشر: ما يرجع إلی
كتػػػب علػػػيكم إذا حضػػػر أحػػػدكم ادلػػػوت إف تػػػرؾ خػػػًنا ’’:تعػػػاىلوذلػػػك كالناسػػػ  وادلنسػػػوخ . مثالػػػو قولػػػو 

يوصػػيكم اهلل يف أوالدكػػم ’’مػػع آيػػة ادلواريػػث:80‘‘الوصػػية للوالػػدين واألقػػربٌن بػػادلعروؼ حقػػا علػػي ادلتقػػٌن
أف ادلػػػأمور بػػػو ىػػػو الوصػػػية للوالػػػدين واألقػػػربٌن ، وىػػػي موكولػػػة للعبػػػاد بشػػػرط  ، فأفػػػادت األولػػػی81 ‘‘...

 كل ذي حق حقو .  لثانية أف اهلل قسم ادلًناث وأعایمراعاة العدؿ ، وأفادت ا
 



 

     0202 ديسمبر -يوليو أسباب وقوع اإلشكال في القرآن الكريم شاور اسالميكس        پ
 

538 

 

 يف حق الوالدين والورثة من األقارب .  روف أف الثانية ناسخة حلكم األولیفأجاب عنو ادلفس
 

 قاؿ البغوي: 
 

مػػن مػػات ولػػو مػػاؿ مث  ء اإلسػػالـ للوالػػدين واألقػػربٌن علػػیريضػػة يف ابتػػداكانػػت الوصػػية ف  ’’
نسخت بآية ادلًناث .. فصػار وجواػا منسػوخا يف حػق األقػارب الػذين يرثػوف وبقػي وجواػا 

 82 ‘‘يف حق الذين ال يرثوف وىو قوؿ ابن عباس ونياووس وقتادة واحلسن 
 

جػػو عػػن عمػػرو بػػن خارجػػة أف النػػيب وي ابػػن مامث إف السػػنة أيضػػا بينػػت جهػػة النسػػ  يف اآليػػة ،  فقػػد ر 
راحلتػػو قػػاؿ: إف اهلل قسػػم لكػػل وارث نصػػيبو مػػن ادلػػًناث فػػال  صػػلی اهلل عليػػو وسػػلم خاػػبهم وىػػو علػػی

   83غلوز لوارث وصية
 

الرتمػػذي عػػن أيب أمامػػة البػػاىلي أنػػو قػػاؿ مسعػػت رسػػوؿ اهلل صػػلي اهلل عليػػو وسػػلم يقػػوؿ يف خابتػػو  وروی
 عاـ ح ة الوداع: 

ولتلقػػي ’’قػاؿ أبػػو حيػاف: 84.‘‘لكػل ذي حػػق حقػو فػػال وصػية لػػوارث  ف اهلل قػد أعاػػیإ ’’
حلػػق بػػادلتواتر وإف كػػاف مػػن اآلحػػاد ؛ ألسػػم ال يتلقػػوف بػػالقبوؿ إال  األمػػة إيػػاه بػػالقبوؿ حتػػی

 85. ‘‘ادلثبت الذي صحت روايتو 
 

 جهة المكان: ر: ما يرجع إلیالسبب التاسع عش
فػػمف مػػن ال يعػػرؼ عػػادهتم يف اجلاىليػػة 86‘‘بػػأف تػػأتوا البيػػوت مػػن ظهورىػػاولػػيس الػػرب ’’: تعػػاىلضلػػو قولػػو 

يتعػػذر عليػػو معرفػػة تفسػػًن ىػػذه اآليػػة ؛ حيػػث إسػػم كػػانوا إذا أحرمػػوا نقبػػوا البيػػوت مػػن ظهورىػػا لػػدخوذلم 
 وخروجهم ، فبٌن اهلل ذلم أف ىذا العمل ليس من الرب يف شيء. 

 

اآليػػػة فينػػػا كانػػػت األنصػػػار إذا ح ػػػوا ف ػػػاءوا مل  روي الشػػػيخاف عػػػن الػػػرباء بػػػن عػػػازب قػػػاؿ نزلػػػت ىػػػذه
يدخلوا من قبل أبواب بيوهتم ولكن من ظهورىا ف اء رجل من األنصار فدخل من قبل بابو فكأنو عػًن 

 87بذلك فنزلت . 
 

ونقل الثعاليب عن الرباء والزىري وقتادة: سببها أف األنصار كانوا إذا ح وا أو اعتمروا يلتزموف تشرعا أال 
اجلػدراف ، وقيػل كػانوا غلعلػوف يف  ، فكػانوا يتسػنموف ظهػور بيػوهتم علػیيػنهم وبػٌن السػماء حائػل ػلوؿ ب

، وقيل كاف الناس يف اجلاىلية ويف أوائل 88ظهور بيوهتم فتوحا يدخلوف منػػػها وال يدخلوف من األبواب. 
ف كػاف مػن أىػل ادلػدر اإلسالـ إذا أحـر الرجل منهم مل يدخل حائاا وال دارا وال فساانيا من بابو ، فػم

نقػػب نقبػػا يف ظهػػر بيتػػو منػػو يػػدخل وؼلػػرج أو يتخػػذ سػػلما يصػػعد منػػو ، وإف كػػاف مػػن أىػػل الػػوبر دخػػل 
 89وخرج من خلف اخلباء وال يدخل وال ؼلرج من الباب ويروف ذلك برا. 
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 السبب العشرون: التقديم والتأخير:
: تعػػاىلمػػع قولػػو 90‘‘نزيػػر ومػػا أىػػل بػػو لغػػًن اهللإظلػػا حػػـر علػػيكم ادليتػػة والػػدـ وحلػػم اخل’’: تعػػاىلقولػػو مثالػػو 
حا أو حلػم خنزيػر نياعم ياعمو إال أف يكوف ميتة أو دمػا مسػفو  ل ال أجد فيما أوحي إ  زلرما علیق’’

 : تعاىلوقولو 91 ‘‘أو فسقا أىل لغًن اهلل بو.. فمنو رجس
 

قػدـ اجلػار واجملػرور "  ففػي األولػی92 ‘‘إظلا حػـر علػيكم ادليتػة والػدـ وحلػم اخلنزيػر ومػا أىػل لغػًناهلل بػو..’’
 بو " ، وأخره يف الباقيات.

 

البالغة ومراعاة السياؽ وجودة النرم الكرمي ، ذلك  أف ىذا التقدمي والتأخًن جار علی مقتضی واجلواب
أف الضػػمًن يف " بػػو " يف آيػػة سػػورة البقػػرة يعػػود علػػي األنعػػاـ الػػيت يهػػل اػػا لغػػًن اهلل ، وىػػذه األنعػػاـ مػػن 

فيمػػا سػػبق مػػن اآليػػات ، فناسػػب تقػػدمي الضػػمًن اجملػػرور يف  تعػػاىلالػػنعم وادلباحػػات الػػيت عػػددىا اهلل كلػػة 
ىذا ادلوضع ، ومن عادة العرب تقدمي ما قصػد تأكيػده أو تشػريفو. وقػدـ اإلىػالؿ يف الباقيػات ألنػو ىػو 

 ادلقصود باالستنكار.
 

نا ألنو أمس بالفعل وأخػر يف مواضػع أخػر نرػرا وإظلا قدـ " بو " ى ’’قاؿ اآللوسي يف تفسًن آية البقرة: 
 93 ‘‘للمقصود فيها من ذكر ادلستنكر وىو الذبح لغًن اهلل عز شأنو 

 

 السبب الواحد والعشرون: الزيادة والنقصان:
 

فبػػدؿ الػػذين ’’: تعػػاىلمػػع قولػػو 94‘‘فبػػدؿ الػػذين ظلمػػوا قػػوال غػػًن الػػذي قيػػل ذلػػم’’: تعػػاىلوذلػػك كقولػػو 
 . ‘‘منهم  ’’، حيث زاد يف الثانية كلمة 95‘‘الذي قيل ذلمظلموا منهم قوال غًن 

 

التخصيص حيث إف اهلل دلا ذكر منكرات بػين  أف أوؿ القصة يف األعراؼ مبين علیواجلواب عن ذلك: 
أمػػة يهػػدوف بػػاحلق وبػػو  لػػو: " ومػػن قػػـو موسػػیإسػػرائيل مػػن اختػػاذ الع ػػل ، ونيلػػب رؤيػػة اهلل ، عقبػػو بقو 

" فبػػدؿ مػػن يفعػػل ذلػػك ، مث عػػد صػػنوؼ إنعامػػو علػػيهم وأوامػػره ، مث قػػاؿ: يعػػدلوف " ، فػػذكر أف مػػنهم 
لػػرؼ " مػػن " الػػيت ىػػي للتخصػػيص ، ليبػػٌن أسػػم مل يكونػػوا سػػواء يف ىػػذا  الػػذين ظلمػػوا مػػنهم .." فػػأتی

ادلخالفػػات فلػػم يكػػن ىنػػاؾ  ذكػػر اؽ بأكملػػو منصػػب علػػیالفعػػل القبػػيح. أمػػا يف سػػورة البقػػرة فػػمف السػػي
  التخصيص. حاجة إلی

 

ما الفائدة يف زيادة كلمة " منهم " يف األعراؼ ؟ اجلواب : سبب زيػادة ىػذه اللفرػة يف  ’’قاؿ الرازي: 
قػػاؿ " ومػػن قػػـو  تعػػاىلالتخصػػيص بلفػػ  " مػػن " ألنػػو  عػػراؼ أف أوؿ القصػػة ىهنػػا مبػػين علػػیسػػورة األ
عامػػو علػػيهم أمػػة يهػػدوف بػػاحلق وبػػو يعػػدلوف " فػػذكر أف مػػنهم مػػن يفعػػل ذلػػك مث عػػدد صػػنوؼ إن موسػػی

: " فبدؿ الذين ظلموا منهم " فػذكر لفرػة " مػنهم " يف  تعاىلوأوامره ذلم ، فلما انتهت القصة قاؿ اهلل 
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وسػی آخر القصة كما ذكرىا يف أوؿ القصة ليكوف آخر الكالـ ماابقا ألولو فيكوف الرػادلوف مػن قػـو م
، فهػذا ىػػو  ة وكلتاعلػا مػن قػػـو موسػیر أمػة حػػابر بػمزاء اذلػادين مػنهم ، فهنػػاؾ ذكػر أمػة عادلػػة وىهنػا ذكػ

السبب يف ذكر ىذه الكلمة يف سورة األعػراؼ . وأمػا يف سػورة البقػرة فمنػو مل يػذكر يف اآليػات الػيت قبػل 
يلػـز يف آخػر القصػة ذكػر ذلػك التخصػيص فرهػر  ذين ظلمػوا .." دتييػزا وختصيصػا حتػیقولو: " فبػدؿ الػ

 96. ‘‘الفرؽ 
 

 لفظ بآخر: السبب الثاني والعشرون: إبدال 
، وقػػاؿ يف آيػػة يف نفػػس القصػػة: 97‘‘والػػيت أحصػػنت فرجهػػا فنفخنػػا فيهػػا مػػن روحنػػا’’: تعػػاىلضلػػو قولػػو 

تػػػدؿ  ،  حيػػػث أف اآليػػػة األولػػػی98‘‘ومػػػرمي ابنػػػة عمػػػراف الػػػيت أحصػػػنت فرجهػػػا فنفخنػػػا فيػػػو مػػػن روحنػػػا’’
أف ادلقصػود ىػو إحيػاء  ادلعلػـوعليػو السػالـ ، و  ی إحياء مرمي والثانية تدؿ علػی إحيػاء عيسػیبراىرىا عل

 عليو السالـ وليس إحيائها. فأجاب عنو ادلفسروف بعدة أجوبة:  عيسی
 

 قاؿ الزسلشري:
 

: " فػػػػمذا سػػػػويتو تعػػػػاىلفػػػػمف قلػػػػت : نفػػػػ  الػػػػروح يف اجلسػػػػد عبػػػػارة عػػػػن إحيائػػػػو ، قػػػػاؿ  ’’ 
نػا ونفخت فيو من روحي " أي أحييتو. وإذا ثبت ذلك كاف قولو: " فنفخنػا فيهػا مػن روح

إحياء مرمي. قلت: معناه نفخنا الروح يف عيسي فيها ،  ىر اإلشكاؿ ؛ ألنو يدؿ علی" ظا
أي أحييناه يف جوفها. وضلو ذلك أف يقوؿ الزمار: نفخت يف بيت فالف ، أي نفخت يف 
ادلزمػػار يف بيتػػو. وغلػػوز أف يػػراد : وفعلنػػا الػػنف  يف مػػرمي مػػن جهػػة روحنػػا وىػػو جربيػػل عليػػو 

 99.‘‘جوفها  يب درعها فوصل النف  إلینف  يف ج السالـ ؛ ألنو
 

 وقاؿ اآللوسي:
 

عليػو السػالـ وىػو لكونػو يف بانهػا صػح أف يقػاؿ: نفخنػا فيهػا فػمف  ىذا اإلحياء لعيسػی ’’
   100 ‘‘أحييناىا وليس مبراد يكوف فيو فال يلـز أف يكوف ادلعنیما يكوف فيما يف الشيء 

 السبب الثالث والعشرون: اختالف الجمع واإلفراد:
رب ادلشػػرقٌن ’’:تعػػاىلقولػػو ، 101‘‘رب ادلشػػرؽ وادلغػػرب ال إلػػو إال ىػػو فاختػػذه وكػػيال’’: تعػػاىلقولػػو مثالػػو 

، فػأفرد مػرة ، وثػين أخػري ، 103‘‘فػال أقسػم بػرب ادلشػارؽ وادلغػارب’’: تعػاىلقولو مع 102‘‘ورب ادلغربٌن
 وكع ثالثة.

 

، فهناؾ جهة تشرؽ منها الشمس ، فأجيب عنو بأنو يف ادلزمل أراد مشرؽ الشمس ومغراا بشكل عاـ 
وجهػػة مقابلػػة تغيػػب منهػػا سػػواء كػػاف صػػيفا أو شػػتاء ، ويف سػػورة الػػرإن أراد مشػػرقي الصػػيف والشػػتاء 
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ومغربيها ، ويف ادلعارج أراد ادلشارؽ وادلغارب اليت دتر اا الشمس أثناء تنقلها بٌن ادلدارين نيواؿ السػنة ، 
ا تشػػرؽ كػػل يػػـو مػػن مكػػاف مػػن جهػػة الشػػرؽ ، وتغػػرب مػػن فللشػػمس مشػػارؽ بعػػدد أيػػاـ السػػنة ، إذ أسػػ

 مكاف من جهة الغرب.
 

 قاؿ ابن عاشور: 
 

وادلشػػرؽ جهػػة شػػروؽ الشػػمس وادلغػػرب جهػػة غرواػػا وتثنيػػة ادلشػػرقٌن وادلغػػربٌن باعتبػػار أف  ’’
الشػػمس تالػػع يف فصػػلي الشػػتاء والربيػػع مػػن مسػػت ويف فصػػلي الصػػيف واخلريػػف مػػن مسػػت 

الاػػوؿ ووقػػت القصػػر وكػػذلك غرواػػا وىػػي فيمػػا بػػٌن ىػػذين ادلشػػرقٌن آخػػر ، ومبراعػػاة وقػػت 
وادلغػػػػربٌن ينتقػػػػل نيلوعهػػػػا وغرواػػػػا يف درجػػػػات متقاربػػػػة فقػػػػد يعتػػػػرب ذلػػػػك فيقػػػػاؿ: ادلشػػػػارؽ 

: )فػػػال أقسػػػم بػػػرب ادلشػػػارؽ وادلغػػػارب إنػػػا لقػػػادروف( يف سػػػورة تعػػػاىلوادلغػػػارب كمػػػا يف قولػػػو 
 104. ‘‘ادلعارج 

 

 وقاؿ يف تفسًن سورة ادلعارج:
 

وكػع )ادلشػارؽ وادلغػػارب( باعتبػار تعػدد ماػػالع الشػمس ومغاراػا يف فصػػوؿ السػنة فػػمف  ’’ 
ذلػػك مرهػػر ع يػػب مػػن مرػػاىر القػػدرة اإلذليػػة واحلكمػػة الربانيػػة لداللتػػو مػػن عرػػيم صػػنع 

  105‘‘اهلل..
 

 :ذكير الشيئ تارة وتأنيثه أخریالسبب الرابع والعشرون: ت
 

كػػػػأسم أع ازطلػػػػل ’’:تعػػػػاىلقولػػػػو مػػػػع 106‘‘م أع ػػػػاز طلػػػػل منقعػػػػرتنػػػػزع النػػػػاس كػػػػأس’’: تعػػػػاىلقػػػػوه ضلػػػػو 
 وبادليبنث يف الثانية.  حيث وصف النخل بادلذكر يف األولی107‘‘خاوية

 

 يف معنػػی مػػن حيػػث أنػػو واجلػػواب عػػن ذلػػك أف يف األولػػی إػػل علػػی اللفػػ  ويف الثانيػػة إػػل علػػی ادلعنػػی
 اجلماعات. 

ألنػػث   فة طلػػل علػػی اللفػػ  ، ولػػو إلهػػا علػػی ادلعنػػیوذكػػر صػػ ’’قػػاؿ الزسلشػػري يف تفسػػًن سػػورة القمػػر: 
 108 ‘‘كما قاؿ: )أع از طلل خاوية( 

 

 السبب الخامس والعشرون: مخالفة اآلية للمشهور من قواعد النحو والعربية:
لكن الراسخوف يف العلم منهم وادليبمنوف ييبمنوف مبا أنزؿ إليك وما أنزؿ مػن قبلػك ’’: تعاىلوذلك كقولو 

 ‘‘وادلقيمػػٌن الصػػالة  ’’حيػػث نصػػب 109‘‘ة وادليبتػػوف الزكػػاة وادليبمنػػوف بػػاهلل واليػػـو اآلخػػروادلقيمػػٌن الصػػال
 بٌن ادلرفوعات.
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 عنػدما يصػفوف فيمػدحوف فًنكػزوف علػی ادلدح ؛ ألف من عادة العرب أسػم وأجيب عنو بأنو نصب علی
 صفة من الصفات ينصبوىا علي ادلدح.

 

 : 110قاؿ ابن عاشور
 

لنصػػػب ثبػػػت يف ادلصػػػحف اإلمػػػاـ ، وقػػػرأه ادلسػػػلموف يف األقاػػػار وعاػػػف )ادلقيمػػػٌن( با ’’
صػػػفات زلامػػػد علػػػي  عربيػػػة يف عاػػػف األمسػػػاء الدالػػػة علػػػی دوف نكػػػًن ؛ فعلمنػػػا أنػػػو نيريقػػػة

 فػػػػع علػػػػیالتخصػػػػيص بادلػػػػدح ، والر  في ػػػػوز يف بعػػػػض ادلعاوفػػػػات النصػػػػب علػػػػیأمثاذلػػػػا ، 
سػواء كانػت بػدوف عاػف أـ  االست ناؼ لالىتماـ ، كما فعلػوا ذلػك يف النعػوت ادلتتابعػة ،

وادلالئكػة والكتػاب والنبيػٌن  : )ولكن الػرب مػن آمػن بػاهلل واليػـو اآلخػرتعاىلبعاف ، كقولو 
وادلسػػاكٌن وابػػن السػػبيل والسػػائلٌن ويف الرقػػاب  وآتػػی ادلػػاؿ علػػی حبػػو ذوي القربػػی واليتػػامی

بأسػػػػاء والضػػػػراء وأقػػػػاـ الصػػػػالة وآيت الزكػػػػاة وادلوفػػػػوف بعهػػػػدىم إذا عاىػػػػدوا والصػػػػابرين يف ال
 111(. ‘‘وحٌن البأس..

 والعشرون: التعارض بين اآلية والحديث ظاهرا: سادسالسبب ال
فػػػػمف 112‘‘يأيهػػػػا الػػػػذين آمنػػػػوا علػػػػيكم أنفسػػػػكم ال يضػػػػركم مػػػػن ضػػػػل إذا اىتػػػػديتم’’:تعػػػػاىلمثالػػػػو قولػػػػو 

ظػػػػاىر اآليػػػػة يتعػػػػارض مػػػػع مػػػػا روي عػػػػن أيب بكػػػػر الصػػػػديق رضػػػػي اهلل عنػػػػو أنػػػػو قػػػػاؿ: مسعػػػػت رسػػػػوؿ 
يديػػػػػػو أوشػػػػػػك أف  اس إذا رأوا ظادلػػػػػػا فلػػػػػػم يأخػػػػػػذوا علػػػػػػیإف النػػػػػػ ’’يقػػػػػػوؿ: لي اهلل عليػػػػػػو وسػػػػػػلمصػػػػػػاهلل 

 113‘‘يعمهم اهلل بعقاب منو 
 

 ديق رضػػي اهلل عنػػو يف الاػػرؽ األخػػری للروايػػة، حيػػث رویواجلػػواب عػػن ذلػػك مػػاروي عػػن أيب بكػػر الصػػ
كػػم يػػا أيهػػا النػػاس إن ’’ليػػو : ع ي اهلل عنػػو بعػػد أف إػػد اهلل وأثنػػیأبػػو داود وأإػػد أنػػو قػػاؿ أبػػو بكػػر رضػػ

غػًن مواضػعها )علػيكم أنفسػكم ال يضػركم مػن ضػل إذا اىتػديتم( وإنػا  تقرءوف ىذه اآلية وتضعوسا علی
يديػػػو أوشػػػك أف  س إذا رأوا الرػػػامل فلػػػم يأخػػػذوا علػػػیيقػػػوؿ: إف النػػػا اهلل عليػػػو وسػػػلم یصػػػلمسعنػػػا النػػػيب 

 114. ‘‘يعمهم اهلل بعقاب 
 

يػا أبػا ثعلبػة   ’’اخلشػين تبػٌن لنػا موضػع ىػذه اآليػة ، فقػد سػألو أبػو أميػة وقػاؿ: مث وجدنا روايػة أيب ثعلبػة 
كيف تقوؿ يف ىذه اآلية )عليكم أنفسكم( ؟ قاؿ: أما واهلل لقد سألت عنها خبًنا سألت عنها رسػوؿ 

إذا رأيػػت شػػحا مااعػػا  ا بػػادلعروؼ وتنػػاىوا عػػن ادلنكػػر حتػػیفقػػاؿ: بػػل ائتمػػرو  اهلل عليػػو وسػػلم یصػػلاهلل 
ودع عنك العواـ فمف من  –يعين بنفسك  -ت متبعا ودنيا ميبثرة وإع اب كل ذي رأي برأيو فعليكوىو 

اجلمػػر ، للعامػل فػػيهم مثػػل أجػر نسػػٌن رجػػال يعملػػوف  اـ الصػػرب ، الصػرب فيػػو مثػػل قػبض علػػیورائكػم أيػػ
 115 ‘‘مثل عملو 



 

     0202 ديسمبر -يوليو أسباب وقوع اإلشكال في القرآن الكريم شاور اسالميكس        پ
 

543 

 

 

ًن موضػعها ، أنػو يريػد اػا قوؿ أيب بكر أف النػاس يضػعوف ىػذه اآليػة يف غػ ا اذا احلديث أف معنیفعقلن
اهلل  یصػػلسػػيعملوسا يف غػػًن زمنهػػا ، وأف زمنهػػا الػػذي يسػػتعمل فيػػو ىػػو الزمػػاف الػػذي وصػػفو رسػػوؿ اهلل 

 عباده األمر بادلعروؼ والنهي عن ادلنكر. من األزمنة فمف فرض اهلل فيو علی ، وأف ما قبلو عليو وسلم
 

التفػنن يف أسػاليب الكػالـ   مي ومعرمهػا ترجػع إلػی القػرآف الكػر فهذه ىي أىم أسباب وقوع اإلشػكاؿ يف
وللعرب اجملازات يف الكالـ ، ومعناىا: نيرؽ القوؿ ومآخذه ، ففيها االسػتعارة ،  ’’كما قاؿ ابن قتيبة: 

والتمثيػػل ، والقلػػب ، والتقػػدمي ، والتػػأخًن ، واحلػػذؼ ، والتكػػرار ، واإلخفػػاء ، واإلظهػػار ، والتعػػريض ، 
واإليضاح ، وسلانيبة الواحد سلانيبة اجلميع ، واجلميع خاػاب الواحػد ، والواحػد  واإلفصاح ، والكناية ،
اخلصػو  ، مػع  ثنٌن ، والقصد بلف  اخلصو  دلعنی العمـو ، وبلف  العمـو دلعنػیواجلميع خااب اإل

 116.‘‘أشياء كثًنة جتدىا يف أبواب اجملاز. وبكل ىذه ادلذاىب نزؿ القرآف الكرمي 
 

 منه ا علميا واضحا يعمل بو عند تعارض اآليات مثل: مث إف العلماء وضعوا
 

 اجلمع بٌن مدلوالت النصو  والتوفيق بينها ما أمكن ذلك. -1
 الرتجيح عند تعذر اجلمع ، فيقدـ الراجح للعمل بو. الل وء إلی -2

 وقد ذكروا عند التعارض مرجحات أيضا مثل:
 

اآليػة ادلكيػة يف التخصػيص والتقييػد ؛ إذ   نية علی، فيقدـ احلكم باآلية ادلدادلكي  تقدمي ادلد  علی -1
 كاف غالب اآليات ادلكية نزوذلا قبل اذل رة.

 

غالب أحواؿ أىل ادلدينػة ، فيقػدـ  أف يكوف أحد احلكمٌن علی غالب أحواؿ مكة ، واآلخر علی -2
 احلكم باخلرب الذي فيو أحواؿ أىل ادلدينة.

 

آلخػػر مقتضػػيا لفرػػا يػػزاد عليػػو ، فيقػػدـ ادلسػػتقل بنفسػػو أف يكػػوف أحػػد الرػػاىرين مسػػتقال لكمػػو وا -3
 عند ادلعارضة والرتتيب.

 

 ما قصد بو يف الراىر عند االجتهاد ، فيقدـ ذلك  ف كل واحد من العمومٌن زلموال علیأف يكو  -4
 ختصيص كل واحد منهما من ادلقصود باآلخر. علی

 

 ه واآلخر بامسو لف  تعلق مبعنا ف يكوف ختصيص أحد االستعمالٌن علیأ -5
 

 117ما يعلم منو ظاىرا.  ترجيح ما يعلم باخلااب ضرورة علی -6
 

ت األمور يف ىذا ال غلوز القوؿ بوقوع التناقض أو التعارض يف القرآف الكرمي ما داـ قد أحكم فعلی
 واهلل أعلم.ضوء القواعد واألصوؿ،  
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 الهوامش والمصادر 
 
 23األنعاـ:  -1
 42ساء: الن -2
انرر: البخاري، أبو عبد اهلل زلمد بن إمساعيل بن إبراىيم بن ادلغًنة البخاري، اجلامع الصحيح ، كتاب التفسًن  -3
 ىػ 1407الابعة الثالثة  –بًنوت  –، ط: دار ابن كثًن، اليمامة  4/1814
، ط: ميبسسة الرسالة  1/75رآف انرر: الاربي، أبو جعفر زلمد بن جرير الاربي، جامع البياف يف تأويل آي الق -4

 ىػ 1420
، دارإحياء الرتاث العريب  10/21انرر: القرنييب، أبو عبد اهلل زلمد بن أإد القرنييب، اجلامع ألحكاـ القرآف  -5

 ىػ   1405بًنوت 
 59آؿ عمراف:  -6
 33،  28،  26احل ر:  -7
 11الصافات:  -8
 14الرإن:  -9

 4/176د الشوكا ، فتح القدير اجلامع بٌن فين الرواية والدراية الشوكا ، زلمد بن علي بن زلم -10
 24الصافات:  -11
 6األعراؼ:  -12
 93،  92احل ر:  -13
 39الرإن:  -14
 174البقرة:  -15
اآللوسي، شهاب الدين زلمود بن عبد اهلل اآللوسي، روح ادلعا  يف تفسًن القرآف العريم والسبع ادلثا   -16
14/417   

 17: األنفاؿ -17
الزسلشري، أبو القاسم زلمود بن عمرو بن أإد الزسلشري جار اهلل، الكشاؼ عن حقائق التنزيل وعيوف األقاويل  -18

 2/349يف وجوه التأويل 
   7/380الرازي، أبو عبداهلل زلمد بن عمر بن احلسٌن الرازي ادللقب بفخر الدين، مفاتيح الغيب -19
 2احلا:  -20
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زلمود بن عمرو بن أإد الزسلشري جار اهلل، الكشاؼ عن حقائق التنزيل وعيوف األقاويل  الزسلشري، أبو القاسم -21

 4/272يف وجوه التأويل 
22

ميبسسة التاري   17/139ابن عاشور، زلمد الااىر بن زلمد بن زلمد الااىر بن عاشور، التحرير والتنوير  - 
 ىػ 1420العريب بًنوت 

 الرعد: -23
 2األنفاؿ:  -24
 9/179أبو عبداهلل زلمد بن عمر بن احلسٌن الرازي ادللقب بفخر الدين، مفاتيح الغيب  الرازي، -25
 29البقرة:  -26
 النازعات: -27
   15/23البخاري، أبو عبد اهلل زلمد بن إمساعيل بن إبراىيم بن ادلغًنة البخاري، اجلامع الصحيح  -28
 1/34لسمرقندي، لر العلـو السمرقندي، أبو الليث نصر بن زلمد بن أإد بن إبراىيم ا -29
 4ادلعارج:  -30
 5الس دة:  -31
 26الفرقاف:  -32
   5/279ابن عاية، أبو زلمد عبد احلق بن غالب بن عبد الرإن بن دتاـ بن عاية، احملرر الوجيز  -33
 20الس دة:  -34
 سبأ: -35
   9/216أبو حياف، زلمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حياف النحوي، البحر احمليا  -36
   16/13اآللوسي، شهاب الدين زلمود بن عبد اهلل اآللوسي، روح ادلعا  يف تفسًن القرآف العريم والسبع ادلثا   -37
   126البقرة:  -38
   35إبراىيم:  -39
40

الزسلشري، أبو القاسم زلمود بن عمرو بن أإد الزسلشري جار اهلل، الكشاؼ عن حقائق التنزيل وعيوف األقاويل  - 
 /3لتأويل يف وجوه ا

 9/386اآللوسي، شهاب الدين زلمود بن عبد اهلل اآللوسي، روح ادلعا  يف تفسًن القرآف العريم والسبع ادلثا   -41
 23النساء:  -42
   6-5ادليبمنوف:  -43
حديث ذكره الكاسا  وغًنه من الفقهاء وأصلو ثابت يف الصحيح ، فقد أخرج البخاري يف صحيحو عن أـ  -44

لت: يا رسوؿ اهلل ، ىل يف بنت أيب سفياف ؟ قاؿ: فأفعل ما ذا ؟ قلت: تنكح ، قاؿ: أحتبٌن ؟ قلت: حبيبة قالت: ق
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لست لك مبخلية وأحب من شركين فيك أخيت ، قاؿ: إسا ال حتل   ، قلت: بلغين أنك ختاب ، قاؿ: ابنة أـ سلمة 
بة ، فال تعرضن علي بناتكن وال أخواتكن. ؟ قلت نعم ، قاؿ: لو مل تكن ربيبيت ما حلت   ، أرضعتين وأباىا ثوي

( ، راجع: الكاسا ، أبو بكر بن مسعود بن أإد الكاسا  عالء الدين، بدائع الصنائع 5/1964)صحيح البخاري 
 5/431يف ترتيب الشرائع 

 5/431ادلرجع السابق  -45
 ىػ 1425سياف  ميبسسة زايد بن سلااف آؿ 3/773إماـ دار اذل رة، مالك بن أنس، ميبنيأ مالك  -46
 5/425الكاسا ، أبو بكر بن مسعود بن أإد الكاسا  عالء الدين، بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع  -47
 ادلائدة: -48
 21اإلنساف:  -49
دار نييبة للنشر والتوزيع )الثا (  3/53ابن كثًن، أبو الفداء إمساعيل بن عمر بن كثًن، تفسًن القرآف العريم  -50

 ىػ 1420
 1/27لنسفي، أبو الربكات عبد اهلل بن أإد النسفي، مدارؾ التنزيل وحقائق التأويل ا -51
 31عبس: 52
 ىػ1420دار ابن كثًن دمشق  2/253أبو عبيد، القاسم بن سالـ اذلروي، فضائل القرآف  -53
 24/231الاربي، أبو جعفر زلمد بن جرير الاربي، جامع البياف يف تأويل آي القرآف  -54
ي، أبو القاسم زلمود بن عمرو بن أإد الزسلشري جار اهلل، الكشاؼ عن حقائق التنزيل وعيوف األقاويل الزسلشر  -55

 7/236يف وجوه التأويل 
 93الصافات:  -56
 57األنبياء:  -57
اآللوسي، شهاب الدين زلمود بن عبد اهلل اآللوسي، روح ادلعا  يف تفسًن القرآف العريم والسبع ادلثا   -58
17/187 

 184البقرة:  -59
 2/124اآللوسي، شهاب الدين زلمود بن عبد اهلل اآللوسي، روح ادلعا  يف تفسًن القرآف العريم والسبع ادلثا   -60
 11: یالشور  -61
الزسلشري، أبو القاسم زلمود بن عمرو بن أإد الزسلشري جار اهلل، الكشاؼ عن حقائق التنزيل وعيوف األقاويل  -62

. راجع كذلك: العمادي، أبو السعود زلمد بن زلمد بن مصافي، إرشاد العقل السليم إ   6/181يف وجوه التأويل 
 6/73مزايا الكتاب الكرمي 

   7/186البغوي، أبو زلمد احلسٌن بن مسعود، معامل التنزيل  -63
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 137البقرة:  -64
 13/91 ابن عاشور، زلمد الااىر بن زلمد بن زلمد الااىر بن عاشور، التحرير والتنوير -65
 2-1الكهف:  -66
 591-17/592الاربي، أبو جعفر زلمد بن جرير الاربي، جامع البياف يف تأويل آي القرآف )بتصرؼ يسًن(  -67
 10/153الرازي، أبو عبداهلل زلمد بن عمر بن احلسٌن الرازي ادللقب بفخر الدين، مفاتيح الغيب  -68
زسلشري جار اهلل، الكشاؼ عن حقائق التنزيل وعيوف األقاويل الزسلشري، أبو القاسم زلمود بن عمرو بن أإد ال -69

 3/494يف وجوه التأويل 
 7/413أبو حياف، زلمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حياف النحوي، البحر احمليا  -70
 5التوبة:  -71
 36التوبة:  -72
، مسلم، أبو  3/1098امع الصحيح البخاري، أبو عبد اهلل زلمد بن إمساعيل بن إبراىيم بن ادلغًنة البخاري، اجل -73

 5/144احلسن مسلم بن احل اج القشًني، اجلامع الصحيح 
    563-3/562الاربي، أبو جعفر زلمد بن جرير الاربي، جامع البياف يف تأويل آي القرآف  -74
 3/322إماـ دار اذل رة، مالك بن أنس، ميبنيأ مالك  -75
 2/348نييب، اجلامع ألحكاـ القرآف القرنييب، أبو عبد اهلل زلمد بن أإد القر  -76
  3النساء:  -77
 15/496البخاري، أبو عبد اهلل زلمد بن إمساعيل بن إبراىيم بن ادلغًنة البخاري، اجلامع الصحيح  -78
الكاسا ، أبو بكر بن مسعود بن أإد الكاسا  عالء الدين، بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع )بتصرؼ يسًن(  -79
5/309-310 
 180لبقرة: ا -80
 12-11النساء:  -81
 1/192البغوي، أبو زلمد احلسٌن بن مسعود، معامل التنزيل  -82
 8/184ابن ماجو، أبو عبد اهلل زلمد بن يزيد القزويين  -83
 7/491الرتمذي، أبو عيسي زلمد بن عيسي بن سورة، سنن الرتمذي  -84
  2/175البحر احمليا  أبو حياف، زلمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حياف النحوي، -85
 189البقرة:  -86
، مسلم، أبو  6/317البخاري، أبو عبد اهلل زلمد بن إمساعيل بن إبراىيم بن ادلغًنة البخاري، اجلامع الصحيح  -87

 14/321احلسن مسلم بن احل اج القشًني، اجلامع الصحيح 
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    1/109يف تفسًن القرآف الثعاليب، أبو زيد عبد الرإن بن زلمد بن سللوؼ، اجلواىر احلساف  -88
 1/164اخلازف، أبو احلسن عالء الدين علي بن زلمد بن إبراىيم بن عمر، لباب التأويل يف معا  التنزيل  -89
 173البقرة:  -90
 145األنعاـ:  -91
 115النحل:  -92
  2/99لسبع ادلثا  اآللوسي، شهاب الدين زلمود بن عبد اهلل اآللوسي، روح ادلعا  يف تفسًن القرآف العريم وا -93
 59البقرة:  -94
 162األعراؼ:  -95
 2/124الرازي، أبو عبداهلل زلمد بن عمر بن احلسٌن الرازي ادللقب بفخر الدين، مفاتيح الغيب  -96
 91األنبياء:  -97
 12التحرمي: -98
تنزيل وعيوف الزسلشري، أبو القاسم زلمود بن عمرو بن أإد الزسلشري جار اهلل، الكشاؼ عن     حقائق ال -99

 4/256األقاويل يف وجوه التأويل 
100

اآللوسي، شهاب الدين زلمود بن عبد اهلل اآللوسي، روح ادلعا  يف تفسًن القرآف العريم والسبع ادلثا   - 
12/459 
 9ادلزمل:  -101
 17الرإن:  -102

  40ادلعارج:  -103
   1/4249حرير والتنوير ابن عاشور، زلمد الااىر بن زلمد بن زلمد الااىر بن عاشور، الت -104
 1/4566ادلرجع السابق  -105
 20القمر:  -106
 7احلاقة:  -107
الزسلشري، أبو القاسم زلمود بن عمرو بن أإد الزسلشري جار اهلل، الكشاؼ عن     حقائق التنزيل وعيوف  -108

 6/453األقاويل يف وجوه التأويل 
 162النساء:  -109
 4/87مد الااىر بن عاشور، التحرير والتنوير ابن عاشور، زلمد الااىر بن زلمد بن زل -110
 177البقرة:  -111
 105ادلائدة:  -112
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 10/320الرتمذي، أبو عيسي زلمد بن عيسي بن سورة، سنن الرتمذي  -113
، أإد،  4/214أبو داود، سليماف بن األشعث بن إسحاؽ بن بشًن بن شداد بن عمرو الس ستا ، سنن  -114

 1/5حنبل، مسند  أبو عبد اهلل أإد بن زلمد بن
   4/215أبو داود، سليماف بن األشعث بن إسحاؽ بن بشًن بن شداد بن عمرو الس ستا ، سنن  -115
 –دار الكتب العلمية  22ابن قتيبة، أبو زلمد عبد اهلل بن مسلم بن قتيبة الدينوري، تأويل مشكل القرآف  -116

 ـ 2002 –بًنوت 
)بتصرؼ( دار  50-2/48بن اادر الزركشي، الربىاف يف علـو القرآف الزركشي، بدر الدين زلمد بن عبد اهلل  -117

 ىػ 1376إحياء الكتب العربية عيسى البايب احلليب وشركائو 


