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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

احلمد هلل الذم أنزؿ علی عبده الكتاب كَف غلعل لو عوجا كالسالـ علي النيب األمي الذم أكيت جوامع
: أما بعد.الكلم كمصابيح الدجى كعلى آلو كأصحابو كمن كااله

فقد يعرض أحيانا لقارئ كتاب اهلل الكرمي أف بعض اآليات فيها نوع من التعارض أك عدـ التوافق مع
آيات أخر؛ فيشكل عليو األمر – كال سيما إذا كاف زاده من علم التفسًن يسًنا – كردبا أكرث ذلك
 كاحلادثة. شكا يف نفسو فيقف حائرا يف ذلك كمتسائال عن كجو التوفيق بٌن ما بدا لو من تعارض
:التالية تلقي مزيدا من الضوء علی صورة ىذه ادلشكلة
إسالـ آباد، كلية الدراسات اإلسالمية (أصوؿ الدين) اجلامعة اإلسالمية العادلية،  قسم التفسًن كعلوـ القرآف، األستاذ ادلساعد
120

پشاكر اسالميكس

أسباب وقوع اإلشكال في القرآن الكريم

يوليو -ديسمرب 2010

ركم عن ابن عباس رضي اهلل عنهما – كأصل اٌفديث ىف صحيح البخارم – أف رجال جاءه فقاؿ :
رأيت أشياء زبتلف علي من القرآف  ،فقاؿ ابن عباس  :ما ىو؟ أشك؟ قاؿ  :ليس بشك ،كلكنو
اختالؼ ،قاؿ  :ىات ما اختلف عليك من ذلك ،قاؿ  :أمسع اهلل يقوؿ ’’ :مث َف تكن فتنتهم إال أف
قالوا كاهلل ربنا ما كنا مشركٌن ‘‘1كقاؿ’’ :كال يكتم كف اهلل حديثا ‘‘2فقد كتموا  .كذكر لو أشياء أخری
اختلفت عليو  ،فأجاب ابن عباس رضي اهلل عنهما عن إشكاالت السائل مث قاؿ لو  :فما اختلف
عليك من القرآف فهو يشبو ما ذكرت لك ،كإف اهلل َف ينزؿ شيأ إال كقد أصاب الذم أراد كلكن أكثر
3
الناس ال يعلموف.
فمن ادلعلوـ أف آمات القرآف ال تعارض بينها البتة ،كأف ما يبدك فيها من تعارض كاختالؼ إظلا ىو
تعارض كاختالؼ يف أذىاننا فحسب ،أما يف حقيقة األمر فليس ىناؾ تعارض ىناؾ كال اختالؼ؛ إذ
كيف يكوف ذلك ،كمصدر الكتاب كاحد كىو رب العادلٌن !! ’’كلو كاف من عند غًن اهلل لوجدكا فيو
اختالفا ؾثًنا‘‘4فليس من ادلعقوؿ عقال كال من ادلقبوؿ شرعا أف يكوف فيو اختالؼ أك تعارض.
كيضاؼ إلی ىذا أف القرآف الكرمي نزؿ بلغة العرب كموافقا ألساليبهم يف اخلطاب كمنهاجهم يف التعبًن
عن ادلراد ،إال أنو عندما نزؿ علی الصحابة رضواف اهلل عليهم – كىم أفصح العرب – كانوا معلموف
ظواىره كأ حكامو ،أما دقائقو فما كانت تتجلی ذلم كتظهر إال بعد البحث كالنظر مع سؤاذلم النيب
صلی اهلل عليو كسلم يف الغالب  .فلما تباعد الزمن عن عهد نزكؿ القرآف كبعد الناس عن العربية
الفصيحة بسبب ما تكاثرت األلفاظ الدخيلة كقصرت ادلدارؾ عن معرفة أسرار اللغة كأحكامها اتسع
نطاؽ ما استغلق فهمو ،حيث إف اهلل عز كجل َف يشأ أف غلعل كتابو علی درجة كاحدة يف البياف
كالظهور ،بل اقتضت حكمتو أف غلعل يف كتابو ما تتفاكت فيو األفهاـ ،كما بٌن ذلك ابن عباس رضي
اهلل عنهما بقولو  ’’ :التفسًن علی أربعة أكجو  :كجو تعرفو العرب من كال مها ،كتفسًن ال يعذر أحد
5
جبهالتو ،كتفسًن يعلمو العلماء ،كتفسًن ال يعلمو إال اهلل تعاُف ‘‘.
فكشفا حلقائق األمور ،كإزالة دلا يرل من تعارض كاختالؼ ،فقد قاـ العلماء بوضع علم خاص،
أدرجوه ضمن علوـ القرآف ،كأمسوه علم (مشكل القرآف) ،كالغاية من ىذا العلم إزالة ـ ا يوىم التعارض
كاالختالؼ بٌن آيات الكتاب العزيز.
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كبعد إمعاف النظر يف جهود ىؤالء العلماء ؽلكننا أف صلمل األسباب ادلؤدية إِف اإلشكاؿ يف

القرآن

الكرمي فيما يلي:

أسباب اإلشكال
السبب األول :وقوع المخبر به علی أحوال مختلفة ومنه:
قولو تعاُف يف خلق آدـ عليو السالـ إنو ’’ :من تراب ‘‘6كمرة ’’ :من محإ مسنوف ‘‘7كمرة ’’ :من طٌن
9
الزب‘‘8كمرة’’ :من صلصاؿ كالفخار‘‘
فهذه األلفاظ سلتلفة كمعانيها يف أحواؿ سلتلفة ؛ ألف الصلصاؿ غًن احلمأ  ،كاحلمأ غًن الرتاب  ،إال أف
مرجعها كلها إلی جوىر كاحد كىو الرتاب  ،كمن الرتاب تدرجت ىذه األحواؿ كما قاؿ الشوكاين :
’’إف الرتاب دلا بل صار طينا فلما أننت صار محأ مسنونا فلما يبس صار صلصاال ‘‘ ،فكل آية من
ىذه اآليات ذكرت طورا من أ طوار خلقو ،فإذا اجتمعت بعضها إلی بعض أعطتنا صورة متكاملة عن
10
مراحل كأطوار خلقو عليو الصالة كالسالـ.

السبب الثاني :اختالف الموضوع ومنه:

قولو تعاُف ’’ :كقفوىم إهنم مسئولوف ‘‘ ،11كقولو تعاُف ’’ :فلنسألن الذين أرسل إليهم كلنسألن
ادلرسلٌن ‘‘ ،12كقولو تعاُف ’’ :فوربك لنسألنهم أمجعٌن عما كانوا يعملوف ‘‘ ،13مع قولو تعاُف :
’’فيومئذ ال يسأؿ عن ذنبو إنس كال جا ّف‘‘ ،14كقولو تعاُف’’ :كال يكلمهم اهلل يوـ القيامة‘‘.15
فتحمل اآليات األكُف على السؤاؿ عن التكحيد كتصديق الرسل  ،كالثانية علی ما يستلزـ اإلقرار
بالنبوات من شرائع الدين كفركعو  .كقد ذكر ادلفسركف كجها آخر كىو أف ادلثبت سؤاؿ توبيخ كتبكيت ،
كادلنفي سؤاؿ ادلعذرة.16

الف في جهتي الفعل ومنه :
السبب الثالث :االخت

قولو تعاُف ’’ :كما رميت إذ رميت كلكن اهلل رمى ‘‘ ،17حيث نفی الرمى عن الرسوؿ صلي اهلل عليو
كسلم كيف الوقت نفسو أثبتو لو.
كاجلواب  :أف الرمي عبارة عن أمرين  :أحدعلا القبض كاإلرساؿ ،كعلا بفعل الرامي  .كثانيهما التوصيل
كاإلصابة ،كعلا بفعل اهلل عز كجل  .فأضافو إِف النيب صلی اهلل عليو كسلم باعتبار الكسب كادلباشرة
باإلرساؿ ،كنفاه عنو باعتبار التأثًن بالتوصيل إليهم.
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قاؿ الزسلشرم:
’’ يعىن أ ّف الرمية اليت رميتها َف ترمها أنت على احلقيقة  ،ألنك لو رميتها دلا بلغ أثرىا إال
ما يبلغو أثر رمى البشر  ،كلكنها كانت رمية اللّو حيث أثرت ذلك األثر العظيم  ،فأثبت
الرمية لرسوؿ اللّو صلى اللّو عليو كسلم أل ّف صورهتا كجدت منو  ،كنفاىا عنو أل ّف أثرىا
18
كجل‘‘.
الذم ال تطيقو البشر فعل اللّو ّ
عز ّ

كقاؿ الرازم:

’’ يعين أف القبضة من احلصباء اليت رميتها  ،فأنت ما رـ يتها يف احلقيقة  ،ألف رميك ال
يبلغ أثره إال ما يبلغو رمي سائر البشر  ،كلكن اهلل رماىا حيث نفذ أجزاء ذلك الرتاب
كأكصلها إِف عيوهنم  ،فصورة الرمية صدرت من الرسوؿ صلي اهلل عليو كسلم كأثرىا إظلا
19
صدر من اهلل‘‘

السبب الرابع :االختالف في الحقيقة والمجاز ومنه:
قولو تعاُف ’’:كتری الناس سكاری كما ىم بسكاری ‘‘20حيث كصفهم بأهنم سكاری  ،كيف الوقت
نفسو نفی عنهم السكر.
فأج اب عنو ادلفسركف بأف ادلراد  :كتری الناس سكاری باإلضافة إلی أىواؿ القيامة رلازا  ،كما ىم
بسكاری باإلضافة إلی اخلمر حقيقة.
قاؿ الزسلشرم:
’’ كادلعنی  :كتراىم سكاری علی التشبيو  ،كما ىم بسكاری علی التحقيق كلكن ما
رىقهم من خوؼ عذاب اهلل ىو الذم أذىب عقوذلم كطًن سبييزىم كردىم يف ضلو حاؿ
من يذىب السكر بعقلو كسبييزه  .كقيل  :كتراىم سكاری من اخلوؼ  ،كما ىم بسكاری
21
من الشراب ‘‘ .
كقاؿ ابن عاشور :
’’ككصف الناس بذلك (سكارم ) علی طريقة التشبيو البليغ  ،كقولو بعده ’’ كما ىم
22
بسكارل ‘‘ قرينة علی قصد التشبيو‘‘
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السبب الخامس :االختالف من وجهين واعتبارين ومنه:
 - 1قولو تعاُف:
’’الذين آمنوا كتطمئن قلوهبم بذكر اهلل ‘‘23مع قولو تعاُف ’’ :إظلا ادلؤمنوف الذين إذا ذكر اهلل
كجلت قلوهبم ‘‘ ،24فقد يظن أف الوجل خالؼ الطمأنينة  ،فأجاب عنو اإلماـ الرازم حيث
قاؿ  ’’ :قاؿ ابن عباس  :يريد إذا مسعوا القرآف خشعت قلوهبم كاطمأنت  .فإف قيل  :أليس أنو
تعاُف قاؿ  :إظلا ادلؤمنوف الذين إذا ذكر اهلل كجلت قلوهبم  ،كالوجل ضد االطمئناف  ،فكيف
كصفهم قىنا باالطمئناف؟ كاجلواب  :أهنم إذا ذكركا العق كبات كَف يأمنوا من أف يقدموا علی
ادلعاصي فهناؾ كصفهم بالوجل  ،كإذا ذكركا كعده بالثوا ب كالرمحة  ،سكنت قلوهبم إلی ذلك ،
كأحد األمرين ال ينايف اآلخر ؛ ألف الوجل ىو بذؾر العقاب كالطمأنينة بذكر الثواب‘‘.
مث ذكر كجها آخر يف اجلواب فقاؿ:
’’حصلت يف قلوهبم الطمأنينة يف أف اهلل تعاُف صادؽ يف كعده ككعيده  ،كأف زلمدا صلی
اهلل عليو كسلم صادؽ يف كل ما أخرب عنو  ،إال أنو حصل الوجل كاخلوؼ يف قلوهبم أهنم
25
ىل أتوا بالطاعة ادلوجبة للثواب أـ ال؟ كىل احرتزكا عن ادلعصية ادلوجبة للعقاب أـ ال؟ ‘‘
 -2قولو تعاُف:
’’ىو الذم خل ؽ لكم ما يف األرض مجيعا مث استوی إلی السماء فسواىن سبع
مساكات ‘‘ ،26كيف آية أخری ’’ :كاألرض بعد ذلك دحاىا ‘‘ ،27ففي اآلية األكلی خلق
األرض قبل السماء  ،كيف الثانية خلق السماء قبل األرض.
فأجيب عنو بأنو ال تنايف بينو ما؛ ألف الدحو ليس من اخللق  ،كإظلا ىو البسط  ،كاألرض خلقت قبل
السماء كما دلت اآلية األكلی  ،مث خلقت السماء  ،كبعد ذلك دحيت األرض  ،كبذلك تتفق معاين
اآليات.
ركی البخارم يف صحيحو عن ابن عباس رضي اهلل عنو أف اهلل سبحانو كتعاُف خلق األرض يف يومٌن مث
خلق السما ء مث استوی إلی السماء فسواىن يف يومٌن آخرين مث دحا األرض ك دحوىا أف أخرج منها
28
ادلاء كادلرعی كخلق اجلباؿ كاجلماؿ كاآلكاـ كما بينهما يف يومٌن آخرين فذلك قولو تعاُف’’:دحاىا‘‘
كقاؿ السمرقندم " :فإف قيل :قد قاؿ يف آية أخرم ’’  ..كاألرض بعد ذلك دحاىا ‘‘ فذكر يف تلك
( آية البقرة ) أف األرض خلقت قبل
اآلية أف األرض خلقت بعد السماء  ،كذكر يف ىذه اآلية
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السماء .اجلواب عن ىذا أف يقاؿ  :خلق األرض قبل السماء كىي ربوة محراء يف موضع الكعبة  ،فلما
خلق السماء بسط األرض بعد خلق السماء فذلك قولو تعاُف  ’’ :كاألرض بعد ذلك دحاه ا ‘‘ أم
29
بسطها.

السبب السادس :اختالف الحال ومنه:
قولو تعاُف:
’’تعرج ادلالئكة كالركح إليو يف يوـ كاف مقداره مخسٌن ألف سنة ‘‘ ،30مع قولو تعاُف :
’’مث يعرج إليو يف يوـ كاف مقداره ألف سنة شلا تعدكف‘‘.31
أجيب عنو بأنو باعتبار حاؿ ادلؤمن كالكافر  ،بدليل
32
عسًنا‘‘

قوؿق تعاُف ’’:ككاف يوما علی الكافرين

قاؿ ابن عطية:
’’ كيوـ القيامة مق ػ ػ داره ألف سنة ـ ػ ػ ػ ػ ف عدنا كىو علی الكفار قدر مخسٌن ألف سنة
33
ذلولو كشنعتو ‘‘

السبب السابع :اختالف مرجع الضمير:
ب تكذبوف‘‘34مع قولو تعاُف’’ :كنقوؿ
كذلك مثل قولو تعاُف’’:كقيل ذلم ذكقوا عذاب النار الذم كنتم ق
للذين ظلموا ذكقوا عذاب النار اليت كنتم هبا تكذبوف ‘‘35حيث كصف يف األكِف ادلضاؼ إليو بلفظ ’’
الذم ‘‘ ككصف يف الثانية ادلضاؼ إليو بلفظ ’’ اليت ‘‘.

فأجاب عنو ادلفسركف جبوابٌن:
األول :قاؿ أبو حياف يف تفسًن آية سبأ " :كقيل ىنا ’’ اليت كنتم هبا تكذبوف ‘‘  ،كيف السجدة:
’’الذم كنتم بو تكذبوف‘‘ ألهنم ىنا َف يكونوا ملتبسٌن بالعذاب  ،بل ذلك أكؿ ما رأكا النار  ،إذ جاء
عقيب احلشر  ،فوصفت ذلم النار بأهنا ىي اليت كنتم تكذبوف هبا.
كأما الذم يف السجدة  ،فهم مالبسو العذاب  ،مرتددكف فيو لقو لو تعاُف ’’ :كلما أرادكا أف ؼلرجوا
36
منها أعيدكا فيها ‘‘ فوصف ذلم العذاب الذم ىم مباشركه  ،كىو العذاب ادلؤبد الذم أنكركه.
الثاني :قاؿ اآللوسي يف تفسًن آية السجدة " :إف اهلل سبحانو كتعاُف قاؿ ىهنا ’’ :ذكقوا عذاب النار
الذم كنتم بو تكذبوف ‘‘ كقاؿ سبحانو يف آ ية أخرم  ’’ :عذاب النار اليت كنتم هبا تكذبوف ‘‘ فذكر
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جل كعال ىهنا كأنث سبحانو ىناؾ  ،كالسر يف ذلك أف النار ىهنا كقعت موقع الضمًن (بدليل قولو
َّ ِ
َّار ُكلَّ َمآ أ ََر ُادكا أَف ؼلَُْر ُجوا ِمْنػ َهآ أ ُِع ُيدكا فِ َيها)
ين فَ َس ُقوا فَ َمأْ َكا ُى ُم الن ُ
تعاُفَ :كأ ََّما الذ َ
كالضمًن ال يوصف فأجری الوصف علی العذاب ادلضاؼ إليها كىو مذكر  ،كيف تلك اآلية َف غلر ذكر
37
النار يف سياقها فلم تقع النار موقع الضمًن فأجری الوصف عليها كىي مؤنثة دكف العذاب‘‘.

السبب الثامن :اختالف التنكير والتعريف:
كمنو قولو تعاُف ’’ :رب اجعل ىذا بلدا آمنا ‘‘38بتنكًن كلمة  ’’ :بلدا ‘‘  ،كقولو تعاُف ’’ :رب اجعل
ىذا البلد آمنا‘‘39بتعريفها.
فأجيب عنو بأنو يف الدعاء األكؿ كاف مكانا قفرا  ،فطلب من اهلل أف غلعلو بلد ا آمنا  ،فكاف ادلدعو
بو البلدية مع األمن  ،كيف الدعاء الثاين كاف بلدا غًن آمن فطلب لو األمن.
قاؿ اؿزسلشرم:
’’ فإف قلت أم فرؽ بٌن قولو  [ :اجعل ىذا بلدا آمنا ] كبٌن قولو  [ :اجعل ىذا البلد
آمنا ] ؟ قلت :قد سأؿ يف األكؿ أف غلعلو من مجلة البالد اليت يأمن أىلها كال ؼلافوف ،
كيف الثاين أف ؼلرجو من صفة كاف عليها من اخلوؼ إلی ضدىا من األمن  ،كأنو قاؿ :
40
ىو بلد سلوؼ فاجعلو آمنا ‘‘.
كحقق ىذا اآللوسي فقاؿ:
’’ إنك إذا قلت :اجعل ىذا خاسبا حسنا فقد أشرت إلی ادلادة طالبا أف يسبك منها خامت
حسن  ،كإذا قلت :اجعل ىذا اخلامت حسنا فقد قصدت احلسن دكف اخلاسبية ؛ كذلك ألف
زلط الفائدة ىو ادلفعوؿ الثاين ألنو دبنزلة اخلرب  ،كإلی ىذا يرجع ما قيل يف الفرؽ أف يف
41
األكؿ سؤاؿ أمرين :البلدية كاألمن  ،كيف الثاين سؤاؿ أمر كاحد كىو األمن ‘‘.

السبب التاسع :تعارض العمومين:

42

كذلك كقولو تعاُف’’ :كأف ذبمعوا بٌن األختٌن ‘‘ مع قولو تعاُف ’’ :كالذين ىم لفركجهم حافظوف إال
علی أزكاجهم أك ما ملكت أؽلاهنم فإهنم غًن ملومٌن ‘‘43فاآلية األكُف عامة يف كل األخوات فتشمل
األختٌن ادلملوكتٌن كما أهنا تشمل األختٌن احلرتٌن  ،كالثانية تعم كل ما سبلك اليمٌن  ،كمن ذلك
األختاف ادلملوكتاف.
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إال أف عموـ اآلية األكُف يرتجح علی عموـ اآلية الثانية دبرجحات عدة كىي  :السنة كقوؿ عامة
الصحابة كالقياس.
أما السنة فما ركم عن رسوؿ اهلل صلي اهلل عليو كسلم أنو قاؿ ’’ :من كاف يؤمن باهلل كاليوـ اآلخر فال
44
غلمعن ماءه يف رحم أختٌن ‘‘
كأما قوؿ عامة الصحابة فقد ركم عن عمر كعلي كعبد اهلل بن مسعود كعبد اهلل بن عمر رضي اهلل
45
عنهم أهنم ؽالوا ال غلوز اجلمع بٌن األختٌن سواء كانتا حرتٌن أك شللوكتٌن .
ركم أف رجال سأؿ عثماف بن عفاف عن األختٌن من ملك اليمٌن ىل غلمع بينهما ؟ فقاؿ عثماف :
أحلتهما آية كحرمتهما آية فأما أنا فال أحب أف أصنع ذلك  ،قاؿ  :فخرج من عنده فلقي رجال من
أصحاب رسوؿ اهلل صلي اهلل عليو كسلم فسألو عن ذلك  ،فقاؿ لو كاف ِف من األمر شيء مث كجدت
46
أحدا فعل ذلك جلعلتو نكاال .قاؿ ابن شهاب  :أراه علي بن أيب طالب.
كأما القياس ؼىو أف اجلمع بٌن األختٌن يفضي إلی قطيعة الرحم ؛ ألف العداكة بٌن الضرتٌن ظاىرة ،
كأهنا تفضي إلی قطيعة الرحم  ،كقط يعة الرح ـ حراـ فكذا ادلفضي  .كىذا ادلعىن تشرتؾ فيو أختاف
47
شللوكتاف كما تشرتؾ فيو أختاف حرتاف  ،فال كجو للفرؽ بينهما .

السبب العاشر :تعارض القراءتين في آية واحدة:
كذلك كقولو تعاُف’’ :كامسحوا برؤكسكم كأرجلكم‘‘ 48فقد قرأت ’’ كأرجلكم ‘‘ بالنصب كاجلر.
فجمع يبهنا حبمل قراءة اجلر علی مسح اخلفٌن كمحل قراءة النصب علی غسل الرجلٌن إذا َف يكن
البسا ذلما.
قاؿ ابن كثًن مبينا توجيو القراءتٌن:
’’ كإظلا جاءت ىذه القراءة باخلفض إما على اجملاكرة كتناسب الكالـ  ،كما يف قوؿ
العرب ’’ :جحر ضب خرب ‘‘ ككقولو تعاُف ’’ :عاليهم ثياب سندس خضر
كاستربؽ ‘‘49كىذا ش ائغ ذائع  ،يف لغة العرب شائع  .كمنهم من قاؿ  :ىي زلمولة علي
50
مسح القدمٌن إذا كاف عليهما اخلفاف  ،قالو أبو عبداهلل الشافعي رمحو اهلل ‘‘.
كذكر النسفي كجها آخر حيث قاؿ  [ ’’ :كأرجلكم إلی الكعبٌن ] بالنصب  :شامي كنافع كعلی
كحفص  .كادلعنی  :فاغسلوا كجوىكم كأيديكم إلی ادلرافق كأرجلكم إلی الكعبٌن كامسحوا برؤكسكم
علی التقدمي كالتأخًن  .غًنىم باجلر بالعطف علی الرؤكس ؛ ألف األرجل من بٌن األعضاء الثالثة
ادلغسولة  ،تغسل بصب ادلاء عليها فكانت ـ ظنة لإلسراؼ ادلنهي عنو فعطفت علی ادلمسوح ال
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ؿسبسح كلكن لينبو علی كجوب االقتصاد يف صب ادلاء عليها  .كقيل ’’ :إلی الكعبٌن ‘‘ فجيء بالغاية
إماطة لظن ظاف ػلسبها شلسوحة ألف ادلسح َف تضرب لو غاية يف الشريعة  ..كعن عطاء  :كاهلل ما
علمت أف أحدا من أصحاب رسوؿ اهلل صلي اهلل عليو كسلم مسح علی القدمٌن كإظلا أمر بغسل ىذه
51
األعضاء ليطهرىا من األكساخ اليت تتصل هبا ألهنا تبدك كثًنا ‘‘.

السبب الحادي عشر :غرابة اللفظ:
قد يكوف سبب اإلشكاؿ غرابة اللفظ  ،مثل:
قولو تعاُف ’’ :كفاكهة كأبا ‘‘52فإف لفظ األب قد استشكل علی بعض كبار الصحابة  .فقد ركی أبو
عبيد القاسم بن سالـ أف أبا بكر الصديق س ئل عن قولو تعاُف  ’’ :كفاكهة كأبا ‘‘ فقاؿ  :أم مساء
53
تظلين  ،كأم أرض تقلين إف أنا قلت يف كتاب اهلل ما ال أعلم ؟
كركی الطربم عن أنس بن مالك أنو مسع عمر بن اخلطاب رضي اهلل عنو يقوؿ  :قاؿ اهلل  ’’:كقضبا
كزيتونا كطلال كحدائق غلبا كفاكهة كأبا ‘‘  ،كل ىذا قد علمناه  ،فما األب ؟ مث ضرب بيده  ،مث قاؿ :
لعمرؾ إف ىذا ذلو التكلف  ،كاتبعوا ما يتبٌن لكم يف ىذا الكتاب  ،قاؿ عمر  :كما يتبٌن فعليكم بو ،
54
كما ال فدعوه.
كقد حقق الزسلشرم قوؿ عمر رضي اهلل عنو ىذا كقاؿ إنو ال يشبو النهي عن تتبع معاين القرآف
كالبحث عن مشكالتو ؛ أل ف القوـ كانت أكرب علتهم عاكفة علی العمل  ،ككاف التشاغل بشئ
من العلم ال يعمل بو تكلفا عندىم  ،فأراد أف اآلية مسوقة يف االمتناف ع لی اإلنساف دبطعمو
كاستدعاء شكره  ،كقد علم من فحوم اآلية أف األب بعض ما أنبتو اهلل لإلنساف متاعا لو أك
ألنعامو  ،فعليك دبا ىو أىم من النهوض بالشكر هلل علی ما تبٌن لك كَف يشكل شلا عدد من
نعمو ،كال تتشاغل عنو بطلب معنی األب كمعرفة النبات اخلاص الذم ىو اسم لو  ،كاكتف بادلعرفة
بٌن لك يف غًن ىذا الوقت  ،مث كصی الناس بأف غلركا علی ىذا السنن فيما أشبو
اجلملية إلی أف يت
55
ذلك من مشكالت القرآف.

السبب الثاني عشر :اشتراك اللفظ في عدة معان :

56

كذلك مثل لفظ اليمٌن يف قولو تعاُف ’’ :فراغ عليهم ضربا باليمٌن ‘‘ أم فأقبل إبراىيم علی أصناـ
قومو ضاربا ذلا باليمٌن من يديو ال بالشماؿ  ،أك ضاربا ذلا ضربا شديدا باؿ قوة ؛ ألف اليمٌن أقوی
اجلارحتٌن ،أك ضاربا ذلا بسبب اليمٌن اليت حلفها كنوه هبا القرآف إذ قاؿ ’’ :كتاهلل ألكيدف أصنامكم
بعد أف تولوا مدبرين‘‘ ،57فكل ىذه ادلعاين جائزة ؛ ألف لفظ اليمٌن مشرتؾ بينها.
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قاؿ اآللوسي :
’’ [ فراغ عليهم ضربا باليمٌن ] أم باليد اليمٌن كما ركم عن ابن عباس  ،كتقييد
الضرب باليمٌن ؿلداللة علی شدتو كقوتو ألف اليمٌن أقوی اجلارحتٌن كأشدعلا يف الغالب
كقوة اآللة تقتضي شدة الفعل كقوتو  ،أك بالقوة علی أف اليمٌن رلاز عنها  .ركم أنو عليو
السالـ كاف غلمع يديو يف اآللة اليت يضرهبا هبا كىي الفأس فيضرهبا بكماؿ قوتو  ،كقيل
ادلراد باليمٌن احللف  ،كسمم احللف ؽلينا إما ألف العادة كانت إذا حلف شخص آلخر
58
جعل ؽلينو بيمينو فحلف أك ألف احللف يقوم الكالـ كيؤكده ‘‘.

السبب الثالث عشر :اإليجاز واالختصار:

59

كذلك مثل قولو تعاُف ’’ :فمن كاف منكم مريضا أك علی سفر فعدة من أياـ أخر ‘‘  ،فظاىر اآلية
يدؿ علی أف ادلريض كادلسافر يصوـ مرتٌن  :مرة يف رمضاف كأخرم يف غًنه  ،كىذا خالؼ ما سيقت
ألجلو اآلية ألهنا سيقت لبياف الرخصة للمريض كادلسافر بأف يفطرا كيقضيا بعد الصحة كالعودة من
السفر .فأجيب عنو بأف يف الكالـ حذؼ كتقدير يدؿ عليو فحوی اخلطاب.
قاؿ اآللوسي ’’ :فعدة من أياـ أخر ‘‘ أی فعليو صوـ عدة أياـ ادلرض كالسفر من أياـ أخر إف أفطر،
ادلساؼ داخالف يف اخلطاب العاـ فدؿ
كحذؼ الشرط كادلضافاف للعلم هبما  ،أما الشرط فألف ادلريض ك ر
علی كجوب الصوـ عليهما  ،فلو َف يتقيد احلكم ىنا بو لزـ أف يصًن ادلرض كالسفر اللذاف علا من
موجبات اليسر ش رعا كعقال موجبٌن للعسر  ،كأما ادلضاؼ األكؿ فألف الكالـ يف الصوـ ككجوبو ،
كأما الثاين فأل فق دلا قيل من كاف مريضا أك مسافرا فعليو عدة أم أياـ معدكدة موصوفة بأهنا من أياـ
60
أخر علم أف ادلراد معدكدة بعدد أياـ ادلرض كالسفر كاستغنی عن اإلضافة‘‘ .

ع عشر :بسط الكالم:
السبب الراب

مثالو قولو تعاُف’’ :ليس كمثلو شيء‘‘ ،61ألنو لو قيل :ليس مثلو شيء لكاف أظهر كأكضح للسامع.

فأجاب عنو ادلفسركف بأنو نفي للمشاهبة من كل كجو كيدخل يف ذلك نفي أف يكوف مثلو
ق تعاُف شيء يف
سبحانو شيء يزاكجو كىو كجو ارتباط ىذه اآلية دبا قبلها أك ادلراد ليس مثل
الشؤكف اليت من مجلتها التدبًن البديع السابق فرتتبط دبا قبلها أيضا  ،كادلراد من مثلو ذاتو
تعاُف فال فرؽ بٌن  :ليس كذ اتو شيء كليس كمثلو شيء يف ادلعنی إال أف الثاين كناية
صفتو فكيف عن ف فسو
مشتملة علی مبالغة كىي أف ا دلماثلو منفية عمن يكوف مثلو كعلی
كىذا ال يستلزـ كجود ادلثل إذ الفرض كاؼ يف ادلبالغة كىذا شائع يف كالـ العرب ضلو قوذلم
خل كىم يريدكف أنت ال تبخل أم علی سبيل الكناية .
مثلك ال يب
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قاؿ الزسلشرم :
’’ قالوا  :مثلك ال يبخل  ،فنفوا البخل عن مثلو  ،كىم يريدكف نفيو عن ذاتو  ،قصدكا
ادلبالغة يف ذلك فسلكوا بو طريق الكناية  ،ألهنم إذا نفوه عمن يسد مسده كعمن ىو علی
أخص أكصافو  ،فقد نفوه عنو  .كنظًنه قولك للعريب  :العرب ال زبفر الذمم  ،كاف أبلغ
62
من قولك  :أنت ال زبفر ‘‘.
كقد ذكر ادلفسركف ىنا كجوىا أخرم  :فقاؿ البغوم  " : 63مثل صلة  ،أم ليس ىو كشيء  ،فأدخل
64
ادلثل للتوكيد  ،كقولو تعاُف ’’ :فإف آمنوا دبثل ما آمنتم بو‘‘
كقاؿ ابن عاشور:
’’ كمعنی ليس كمثلو شيء  ،ليس ـ ثلو شيء  ،فأقحمت كاؼ التشبيو علی مثل كىي
دبعناه ألف معنی ادلثل ىو الشبيو  ،ؼتعٌن أف الكاؼ مفيدة تأكيدا دلعنی ادلثل  ،كىو من
التأكيد اللفظي باللفظ ادلرادؼ من غًن جنسو  ،كحسنو أف ادلؤكد اسم فأشبو مدخوؿ
كاؼ التشبيو ادلخالف دلعنی الكاؼ فلم يكن فيو الثقل  .كإذ قد كاف ادلثل كاقعا يف حيز
النفي فالكاؼ تأكيد لنفيو فكأنو نفي ادلثل عنو تعاُف جبملتٌن تعليما للمسلمٌن كيف
65
يبطلوف شلاثلة األصناـ هلل تعاُف‘‘

السبب الخامس عشر :نظم الكالم:

كذلك كقولو تعاُف ’’ :احلمد هلل الذم أنزؿ علی عبده الكتاب كَف غلعل لو عوجا قيما
اإلشكاؿ علی ظاىر اآلية من حيث أف العوج كيف يكوف قيما ؟

66

‘‘ فًند

كاجلواب عنو كما ذكر ابن جرير الطربم نقال عن ابن عباس رضي اهلل عنهما أنو قاؿ  ’’ :أم أنزؿ
الكتاب عدال قيما  ،كَف غلعل لو عوجا ‘‘ .قاؿ الطربم ’’ :فأخرب ابن عباس بقولو ىذا مع بيانو معنی
القيم أف القيم مؤخر بعد قولو  :كَف غلعؿ لو عوجا  ،كمعناه التقدمي دبعنی  :أنزؿ الكتاب علی عبده
قيما  .مث قاؿ الطربم  ’’ ... :كالصواب يف ذلك عندنا ما قاؿ ق ابن عباس كمن قاؿ بقولو يف ذلك ؛
لداللة قولو تعاُف [ :كَف غلعل لو عوجا ] فأخرب جل ثنائق أنو أنزؿ الكتاب الذم أنزلو إلی زلمد صلي
اهلل عليو كسلم [ قيما ] مستقيما ال اختالؼ فيو كال تفاكت  ،بل بعضو يصدؽ بعضا  ،كبعضو يشهد
67
لبعض  ،ال عوج فيو  ،كال ميل عن احلق ‘‘.
كاإلماـ الرازم ال يری التقدمي كالتأخًن يف اآلية بل يثبت بالربىاف العقلي أف الرتتيب الصحيح ىو الذم
ذكره اهلل تعاُف حيث يقوؿ  " :غلب أف يكوف الشيء كامال يف ذاتو مث يكوف مكمال لغًنه كغلب أف
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يكوف تاما يف ذاتو مث يكوف فوؽ التماـ بأف يفيض عليو كماؿ الغًن  ،إذا عرفت ىذا فنقوؿ يف قولو :
’’ كَف غلعل لو عوجا ‘‘ إشارة إلی كونو كامال يف ذاتو كقولو  ’’ :قيما ‘‘ إشارة إلی كونو مكمال لغًنه
ألف القيم عبارة عن القائم دبصاٌف الغًن كنظًنه قولو يف أكؿ سورة البقرة يف صفة الكتاب :
’’ ال ريب فيو ىدی للمتقٌن ‘‘ فقولو  ’’ :ال ريب يفق ‘‘ إشارة إلی كونو يف نفسو بالغا يف الصحة
كعدـ اإلخالؿ إلی حيث غلب علی العاقل أف ال يرتاب فيو  ،كقولو  ’’ :ىدی للمتقٌن ‘‘ إشارة إلی
كونو سببا ذلداية اخللق كإكماؿ حاذلم  ،فقولو  ’’ :كَف غلعل لو عوجا ‘‘ قائم مقاـ قولو  ’’ :ال ريب
68
فيو ‘‘  ،كقولو ’’ :قيما ‘‘ قائم مقاـ قولو ’’ :ىدی للمتقٌن ‘‘ .
كيری الزسلشرم أف األحسن أف ينتصب ’’ قيما ‘‘ دبضمر كال غلعل حاال من الكتاب ؛ ألف قولو ’’ ك
َف غلعل ‘‘ معطوؼ علی أنزؿ  ،فهو داخل يف حيز الصلة  ،فجاعلو حاال من الكتاب فاصل بٌن
احلاؿ كذم احلاؿ ببعض الصلة  ،كتقديره :كَف غلعل ؿق عوجا جعلو قيما ؛ ألنو إذا نفی عنو العوج فقد
أثبت لو االستقامة  .فإف قلت  :ما فائدة اجلمع بٌن نفي العوج كإثبات االستقامة كيف أحدعلا غين عن
اآلخر ؟ قلت  :فائدتو التأكيد  ،فرب مستقيم مشو كد لو باالستقامة ال ؼللو من أدنی عوج عند السرب
69
كالتصفح .
كقيل علا ح االف متوالياف إال أف األكؿ مجلة كالثاين مفرد ؛ ألف قولو  ’’ :كَف غلعل ‘‘َف يكن معطوفا
70
علی ما قبلو بل الواك للحاؿ  ،فال فصل بٌن احلاؿ كذم احلاؿ ببعض الصلة.

السبب السادس عشر :ما يرجع إلی جهة الكمية:

71

كالعموـ كاخلصوص  :ضلو قولو تعاُف ’’ :فاقتلوا ادلشركٌن حيث كجدسبوىم ‘‘ كقولو تعاُف ’’ :كقاتلوا
ادلشركٌن كافة‘‘ ،72فلفظ ادلشركٌن عاـ يف كل مشرؾ إال أنو عاـ أريد بو اخلصوص ؛ إذ خصت السنة
كالنظر منو ادلرأة كالصيب كالراىب كغًنىم من أىل الكتاب جلواز أخذ الدية منهم.

أما السنة فما ركاه الشيخاف عن ابن عمر رضي اهلل عنهما أ نو قاؿ  :كجدت امرأة مقتولة يف بعض
مغازم رسوؿ اهلل صلي اهلل عليو كسلم فنهي رسوؿ اهلل صلي اهلل عليو كسلم عن قتل النساء
73
كالصبياف.
كقاؿ ابن عباس كعمر بن عبد العزيز كرلاىد:
’’أم قاتلوا الذين ىم حبالة من يقاتلونكم  ،كال تعتدكا يف قتل النساء كالصبياف
74
كال الشيخ الكبًن كال من ألقی إليكم السلم ككف يده كالرىباف كشبههم‘‘
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كأخرج مالك أف أبا بكر ا لصديق رضي اهلل عنو بعث جيوشا إلی الشاـ فخرج ؽلشي مع يزيد بن أيب
سفياف ككاف أمًن ربع من تلك األرباع فزعموا أف يزيد قاؿ أليب بكر إما أف تركب كإما أف أنزؿ  ،فقاؿ
أبو بكر ما أنت بنازؿ كما أنا براكب  ،إين احتسب خطام ىذه يف سبيل اهلل  ،مث قاؿ لو إنك ستجد
قوما زعموا أهنم حبسوا أنفسهم هلل فذرىم كما زعموا أهنم حبسوا أنفسهم لو كستجد قوما فحصوا عن
أكساط رءكسهم من الشعر فاضرب ما فحصوا عنو بالسيف  ،كإين موصيك بعشر  :ال تقتلن امرأة ،
كال صبيا  ،كال كبًنا ىرما  ،كال تقطعن شجرا مثمرا  ،كال زبربن عامرا  ،كال تعقرف شاة كال بعًنا إال
75
دلأكلة  ،كال ربرقن ضلال  ،كال تغرقنو  ،كال تغلل  ،كال ذبنب.
كأما النظر فإف’’ فاعل ‘‘ ال يكوف يف الغالب إال من اثنٌن  ،كادلقاتلة كادلشاسبة كادلخاصمة  ،كالقتاؿ ال
76
يكوف يف النساء كال يف الصبياف كمن أشبههم  ،كالرىباف كالزمين كالشيوخ كاألجراء فال يقتلوف.

السبب السابع عشر :ما يرجع إلی جهة الكيفية:
مثالو قولو تعاُف’’ :فانكحوا ما طاب لكم من النساء ‘‘77حيث تردد األمر فيو بٌن كجوب النكاح أك
استحبابو .فذىب داكد الظاىرم إلی األكؿ كقاؿ بالثاين مجهور الفقهاء .
قاؿ الكاساين  ’’ :ال خالؼ أف النكاح فرض حالة التوقاف  ،حتی أف من تاقت نفسو إلی النساء
حبيث ال ؽلكنو الصرب عنهن كىو قادر علی ادلهر كالنفقة كَف يتزكج يأمث  ،كاختلف فيما إذا َف تتق نفسو
إلی النساء علی التفسًن الذم ذكرنا  :قاؿ نفاة القياس مثل داكد بن علي األصفهاين كغًنه من
أصحاب الظواىر أنو فرض عٌن دبنزلة الصوـ كالصالة حتی أف من تركو مع اؿ قدرة علی ادلهر كالنفقة
كالوطء يأمث .كقاؿ اجلمهور إنو مندكب كمستحب  ...كاحتج أصحاب الظواىر بظاىر قولو تعاُف ’’ :
فانكحوا ما طاب لكم من النساء ‘‘ ،قالوا األمر ادلطلق للفرضية كالوجوب قطعا إال أف يقوـ الدليل
خبالفو ،...كاحتج اجلمهور دبا ركم عن النيب صلي اهلل عليق كسلم أنو قاؿ ’’ :من استطاع منكم الباءة
فليتزكج  ،كمن َف يستطع فليصم فإف الصوـ لو كجاء ‘‘ ،78أقاـ الصوـ مقاـ النكاح  ،كالصوـ ليس
بواجب فدؿ أف النكاح ليس بواجب ‘‘79.كما يؤيد استحبابو يف اآلية أنو سبحانو ك تعاُف علق األمر
بالنكاح باالستطابة كالواجب ال يتعلق باالستطابة.

السبب الثامن عشر :ما يرجع إلی جهة الزمان:

كذلك كالناسخ كادلنسوخ  .مثالو قولو تعاُف ’’:كتب عليكم إذا حضر أحدكم ادلوت إف ترؾ خًنا
الوصية للوالدين كاألقربٌن بادلعركؼ حقا علي ادلتقٌن ‘‘80مع آية ادلواريث ’’:يوصيكم اهلل يف أكالدكم
 ،81 ‘‘...فأفادت األكلی أف ادلأمور بو ىو الوصية للوالدين كاألقربٌن  ،كىي موكولة للعباد بشرط
مراعاة العدؿ  ،كأفادت الثانية أف اهلل قسم ادلًناث كأعطی كل ذم حق حقو .
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فأجاب عنو ادلفسركف أف الثانية ناسخة حلكم األكلی يف حق الوالدين كالورثة من األقارب .
قاؿ البغوم:
’’ كانت الوصية ؼريضة يف ابتدا ء اإلسالـ للوالدين كاألقربٌن علی من مات كلو ماؿ مث
نسخت بآية ادلًناث  ..فصار كجوهبا منسوخا يف حق األقارب الذين يرثوف كبقي كجوهبا
82
يف حق الذين ال يرثوف كىو قوؿ ابن عباس كطاككس كقتادة كاحلسن ‘‘
مث إف السنة أيضا بينت جهة النسخ يف اآلية  ،فقد ر كم ابن ما جو عن عمرك بن خارجة أف النيب
صلی اهلل عليو كسلم خطبهم كىو علی راحلتو قاؿ  :إف اهلل قسم لكل كارث نصيبو من ادلًناث فال
83
غلوز لوارث كصية
كركی الرتمذم عن أيب أمامة الباىلي أنو قاؿ مسعت رسوؿ اهلل صلي اهلل عليو كسلم يقوؿ يف خطبتو
عاـ حجة الوداع:
84
’’ إف اهلل قد أعطی لكل ذم حق حقو فال كصية لوارث ‘‘ .قاؿ أبو حياف ’’ :كلتلقي
األمة إياه بالقبوؿ حتی حلق بادلتواتر كإف كاف من اآلحاد ؛ ألهنم ال يتلقوف بالقبوؿ إال
85
ادلثبت الذم صحت ركايتو ‘‘.

السبب التاسع عشر :ما يرجع إلی جهة المكان:

86

ضلو قولو تعاُف ’’ :كليس الرب بأف تأتوا البيوت من ظهورىا ‘‘ فإف من ال يعرؼ عادهتم يف اجلاىلية
يتعذر عليو معرفة تفسًن ىذه اآلية ؛ حيث إهنم كانوا إذا أحرموا نقبوا البيوت من ظهورىا لدخوذلم
كخركجهم  ،فبٌن اهلل ذلم أف ىذا العمل ليس من الرب يف شيء.

ركم الشيخاف عن الرباء بن عازب قاؿ نزلت ىذه اآلية فينا كانت األنصار إذا حجوا فجاءكا َف
يدخلوا من قبل أبواب بيوهتم كلكن من ظهورىا فجاء رجل من األنصار فدخل من قبل بابو فكأنو عًن
87
بذلك فنزلت .
كنقل الثعاليب عن الرباء كالزىرم كقتادة :سببها أف األنصار كانوا إذا حجوا أك اعتمركا يلتزموف تشرعا أال
ػلوؿ بينهم كبٌن السماء حائل  ،فكانوا يتسنموف ظهور بيوهتم علی اجلدراف  ،كقيل كانوا غلعلوف يف
ظهور بيوهتم فتوحا يدخلوف من ػػها كال يدخلوف من األبواب  ،88 .كقيل كاف الناس يف اجلاىلية كيف أكائل
اإلسالـ إذا أحرـ الرجل منهم َف يدخل حائطا كال دارا كال فسطاطا من بابو  ،فإ ف كاف من أىل ادلدر
نقب نقبا يف ظهر بيتو منو يدخل كؼلرج أك يتخذ سلما يصعد منو  ،كإف كاف من أىل الوبر دخل
89
كخرج من خلف اخلباء كال يدخل كال ؼلرج من الباب كيركف ذلك برا.
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90

مثالو قولو تعاُف ’’ :إظلا حرـ عليكم ادليتة كالدـ كحلم اٍف نزير كما أىل بو لغًن اهلل ‘‘ مع قولو تعاُف :
’’ؽؿ ال أجد فيما أكحي إِف زلرما علی طاعم يطعمو إال أف يكوف ميتة أك دما مسفوحا أك حلم خنزير
فإنو رجس أك فسقا أىل لغًن اهلل بو91 ‘‘..كقولو تعاُف:
’’إظلا حرـ عليكم ادليتة كالدـ كحلم اخلنزير كما أىل لغًناهلل بو 92 ‘‘..ففي األكلی قدـ اجلار كاجملركر "
بو "  ،كأخره يف الباقيات.
كاجلواب أف ىذا التقدمي كالتأخًن جار علی مقتضی البالغة كمراعاة السياؽ كجودة النظم الكرمي  ،ذلك
أف الضمًن يف " بو " يف آية سورة البقرة يعود علي األنعاـ اليت يهل هبا لغًن اهلل  ،كىذه األنعاـ من
مجلة النعم كادلباحات اليت عددىا اهلل تعاُف فيما سبق من اآليات  ،فناسب تقدمي الضمًن اجملركر يف
ىذا ادلوضع  ،كمن عادة العرب تقدمي ما قصد تأكيده أك تشريفو  .كقدـ اإلىالؿ يف الباقيات ألنو ىو
ادلقصود باالستنكار.
قاؿ اآللوسي يف تفسًن آية البقرة  ’’ :كإظلا قدـ " بو " قنا ألنو أمس بالفعل كأخر يف مواضع أخر نظرا
93
للمقصود فيها من ذكر ادلستنكر كىو الذبح لغًن اهلل عز شأنو ‘‘

السبب الواحد والعشرون :الزيادة والنقصان:
كذلك كقولو تعاُف ’’ :فبدؿ الذين ظلموا قوال غًن الذم قيل ذلم ‘‘94مع قولو تعاُف ’’ :فبدؿ الذين
ظلموا منهم قوال غًن الذم قيل ذلم‘‘ ،95حيث زاد يف الثانية كلمة ’’ منهم ‘‘.
كاجلواب عن ذلك :أف أكؿ القصة يف األعراؼ مبين علی التخصيص حيث إف اهلل دلا ذكر منكرات بين
إسرائيل من ازباذ العجل  ،كطلب رؤية اهلل  ،عقبو بقو لو  " :كمن قوـ موسی أمة يهدكف باحلق كبو
يعدلوف "  ،فذكر أف منهم من يفعل ذلك  ،مث عد صنوؼ إنعامو عليهم كأكامره  ،مث قاؿ  " :فبدؿ
الذين ظلموا منهم  "..فأتی حبرؼ " من " اليت ىي للتخصيص  ،ليبٌن أهنم َف يكونوا سواء يف ىذا
الفعل القبيح  .أما يف سورة البقرة فإف السي اؽ بأكملو منصب علی ذكر ادلخالفات فلم يكن ىناؾ
حاجة إلی التخصيص.
قاؿ الرازم ’’ :ما الفائدة يف زيادة كلمة " منهم " يف األعراؼ ؟ اجلواب  :سبب زيادة ىذه اللفظة يف
سورة األ عراؼ أف أكؿ القصة ىهنا مبين علی التخصيص بلفظ " من " ألنو تعاُف قاؿ " كمن قوـ
موسی أمة يهدكف باحلق كبو يعدلوف " فذكر أف منهم من يفعل ذلك مث عدد صنوؼ إف عامو عليهم
كأكامره ذلم  ،فلما انتهت القصة قاؿ اهلل تعاُف  " :فبدؿ الذين ظلموا منهم " فذكر لفظة " منهم " يف
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آخر القصة كما ذكرىا يف أكؿ القصة ليكوف آخر الكالـ مطابقا ألكلو فيكوف الظادلوف من قوـ ـ كسی
بإزاء اذلادين منهم  ،فهناؾ ذكر أمة عادلة كىهنا ذؾ ر أمة حابرة ككلتاعلا من قوـ موسی  ،فهذا ىو
السبب يف ذكر ىذه الكلمة يف سورة األعراؼ  .كأما يف سورة البقرة فإنو َف يذكر يف اآليات اليت قبل
قولو " :فبدؿ اؿذين ظلموا  "..سبييزا كزبصيصا حتی يلزـ يف آخر القصة ذكر ذلك التخصيص فظهر
96
الفرؽ ‘‘.

السبب الثاني والعشرون :إبدال لفظ بآخر:

97

ضلو قولو تعاُف ’’ :كاليت أحصنت فرجها فنفخنا فيها من ركحنا ‘‘  ،كقاؿ يف آية يف نفس القصة :
’’كمرمي ابنة عمراف اليت أحصنت فرجها فنفخنا فيو من ركحنا ‘‘ ،98حيث أف اآلية األكلی تدؿ
بظاىرىا علی إحياء مرمي كالثانية تدؿ علی إحياء عيسی عليو السالـ  ،كادلعلوـ أف ادلقصود ىو إحياء
عيسی عليو السالـ كليس إحيائها .فأجاب عنو ادلفسركف بعدة أجوبة:
قاؿ الزسلشرم:
’’ فإف قلت  :نفخ الركح يف اجلسد عبارة عن إحيائو  ،قاؿ تعاُف  " :فإذا سويتو
كنفخت فيو من ركحي " أم أحييتو .كإذا ثبت ذلك كاف قولو " :فنفخنا فيها من ركح نا
" ظاىر اإلشكاؿ ؛ ألنو يدؿ علی إحياء مرمي .قلت :معناه نفخنا الركح يف عيسي فيها ،
أم أحييناه يف جوفها .كضلو ذلك أف يقوؿ الزمار :نفخت يف بيت فالف  ،أم نفخت يف
ادلزمار يف بيتو  .كغلوز أف يراد  :كفعلنا النفخ يف مرمي من جهة ركحنا كىو جربيل عليو
99
السالـ ؛ ألنو نفخ يف جيب درعها فوصل النفخ إلی جوفها ‘‘.
كقاؿ اآللوسي:
’’ ىذا اإلحياء لعيسی عليو السالـ كىو لكونو يف بطنها صح أف يقاؿ  :نفخنا فيها فإف
100
ما يكوف فيما يف الشيء يكوف فيو فال يلزـ أف يكوف ادلعنی أحييناىا كليس دبراد‘‘

السبب الثالث والعشرون :اختالف الجمع واإلفراد:

101

مثالو قولو تعاُف ’’ :رب ادلشرؽ كادلغرب ال إلو إال ىو فازبذه ككيال ‘‘  ،قولو تعاُف ’’:رب ادلشرقٌن
كرب ادلغربٌن‘‘102مع قولو تعاُف ’’ :فال أقسم برب ادلشارؽ كادلغارب ‘‘ ،103فأفرد مرة  ،كثين أخرم ،
كمجع ثالثة.
فأجيب عنو بأنو يف ادلزمل أراد مشرؽ الشمس كمغرهبا بشكل عاـ  ،فهناؾ جهة تشرؽ منها الشمس ،
كجهة مقابلة تغيب منها سواء كاف صيفا أك شتاء  ،كيف سورة الرمحن أراد مشرقي الصيف كالشتاء
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كمغربيها  ،كيف ادلعارج أراد ادلشارؽ كادلغارب اليت سبر هبا الشمس أثناء تنقلها بٌن ادلدارين طواؿ السنة ،
فللشمس مشارؽ بعدد أياـ السنة  ،إذ أنو ا تشرؽ كل يوـ من مكاف من جهة الشرؽ  ،كتغرب من
مكاف من جهة الغرب.
قاؿ ابن عاشور:
’’ كادلشرؽ جهة شركؽ الشمس كادلغرب جهة غركهبا كتثنية ادلشرقٌن كادلغربٌن باعتبار أف
الشمس تطلع يف فصلي الشتاء كالربيع من مست كيف فصلي الصيف كاخلريف من مست
آخر  ،كدبراعاة كقت الطوؿ ككقت القصر ككذلك غركهبا كىي فيما بٌن ىذين ادلشرقٌن
 :ادلشارؽ
كادلغربٌن ينتقل طلوعها كغركهبا يف درجات متقاربة فقد يعترب ذلك فيقاؿ
كادلغارب كما يف قولو تعاُف ( :فال أقسم برب ادلشارؽ كادلغارب إنا لقادركف ) يف سورة
104
ادلعارج ‘‘.
كقاؿ يف تفسًن سورة ادلعارج:
’’ كمجع (ادلشارؽ كادلغارب ) باعتبار تعدد مطالع الشمس كمغارهبا يف فصوؿ السنة فإف
ذلك مظهر عجيب من مظاىر القدرة اإلذلية كاحلكمة الربانية لداللتو من عظيم صنع
105
اهلل‘‘..

ذكير الشيئ تارة وتأنيثه أخری:
السبب الرابع والعشرون :ت
ضلو قوه تعاُف ’’ :تنزع الناس كأنو ـ أعجاز طلل منقعر ‘‘106مع قولو تعاُف ’’:كأهنم أعجازطلل
خاكية‘‘107حيث كصف النخل بادلذكر يف األكلی كبادلؤنث يف الثانية.
كاجلواب عن ذلك أف يف األكلی محل علی اللفظ كيف الثانية محل علی ادلعنی من حيث أنو يف معنی
اجلماعات.
قاؿ الزسلشرم يف تفسًن سورة القمر  ’’ :كذكر صفة طلل علی اللفظ  ،كلو محلها علی ادلعنی ألنث
108
كما قاؿ( :أعجاز طلل خاكية) ‘‘

السبب الخامس والعشرون :مخالفة اآلية للمشهور من قواعد النحو والعربية:

كذلك كقولو تعاُف’’ :لكن الراسخوف يف العلم منهم كادلؤمنوف يؤمنوف دبا أنزؿ إليك كما أنزؿ من قبلك
كادلقيمٌن الصال ة كادلؤتوف الزكاة كادلؤمنوف باهلل كاليوـ اآلخر ‘‘109حيث نصب ’’ كادلقيمٌن الصالة ‘‘
بٌن ادلرفوعات.
136

پشاكر اسالميكس

أسباب وقوع اإلشكال في القرآن الكريم

يوليو -ديسمرب 2010

كأجيب عنو بأنو نصب علی ادلدح ؛ ألف من عادة العرب أهنم عندما يصفوف فيمدحوف فًنكزكف علی
صفة من الصفات ينصبوىا علي ادلدح.
قاؿ ابن عاشور:110
’’ كعطف (ادلقيمٌن ) بالنصب ثبت يف ادلصحف اإلماـ  ،كقرأه ادلسلموف يف األقطار
دكف نكًن ؛ فعلمنا أنو طريقة عربية يف عطف األمساء الدالة علی صفات زلامد علي
أمثاذلا  ،فيجوز يف بعض ادلعطوفات النصب علی التخصيص بادلدح  ،كالر فع علی
االستئناؼ لالىتماـ  ،كما فعلوا ذلك يف النعوت ادلتتابعة  ،سواء كانت بدكف عطف أـ
بعطف  ،كقولو تعاُف( :كلكن الرب من آمن باهلل كاليوـ اآلخر كادلالئكة كالكتاب كالنبيٌن
كآتی ادلاؿ علی حبو ذكم القربی كاليتامی كادلساكٌن كابن السبيل كالسائلٌن كيف الرقاب
كأقاـ الصالة كآيت الزكاة كادلوفوف بعهدىم إذا عاىدكا كالصابرين يف اؿ بأساء كالضراء
111
كحٌن البأس.)‘‘..

السبب السادس والعشرون :التعارض بين اآلية والحديث ظاهرا:

112

‘‘ فإف
مثالو قولو تعاُف ’’:يأيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم ال يضركم من ضل إذا اىتديتم
 :مسعت رسوؿ
ظاىر اآلية يتعارض مع ما ركم عن أيب بكر الصديق رضي اهلل عنو أنو قاؿ
يديو أكشك أف
اهلل ص ِف اهلل عليو كسلم يقوؿ  ’’:إف الن اس إذا رأكا ظادلا فلم يأخذكا علی
113
يعمهم اهلل بعقاب منو ‘‘
كاجلواب عن ذلك ماركم عن أيب بكر الص ديق رضي اهلل عنو يف الطرؽ األخری للركاية ،حيث ركی
أبو داكد كأمحد أنو قاؿ أبو بكر رض م اهلل عنو بعد أف محد اهلل كأثنی عليو  ’’ :يا أيها الناس إفكم
تقرءكف ىذه اآلية كتضعوهنا علی غًن مواضعها (عليكم أنفسكم ال يضركم من ضل إذا اىتديتم ) كإنا
مسعنا النيب صلی اهلل عليو كسلم يقوؿ  :إف النا س إذا رأكا الظاَف فلم يأخذكا علی يديو أكشك أف
114
يعمهم اهلل بعقاب ‘‘.
مث كجدنا ركاية أيب ثعلبة اخلشين تبٌن لنا موضع ىذه اآلية  ،فقد سألو أبو أمية كقاؿ  ’’ :يا أبا ثعلبة
كيف تقوؿ يف ىذه اآلية (عليكم أنفسكم) ؟ قاؿ :أما كاهلل لقد سألت عنها خبًنا سألت عنها رسوؿ
اهلل صلی اهلل عليو كسلم فقاؿ  :بل ائتمرك ا بادلعركؼ كتناىوا عن ادلنكر حتی إذا رأيت شحا مطاعا
كىول متبعا كدنيا مؤثرة كإعجاب كل ذم رأم برأيو فعليك -يعين بنفسك – كدع عنك العواـ فإف من
كرائكم أماـ الصرب  ،الصرب فيو مثل قبض علی اجلمر  ،للعامل فيهم مثل أجر مخسٌن رجال يعملوف
115
مثل عملو ‘‘
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فعقلن هبذا احلديث أف معنی قوؿ أيب بكر أف الناس يضعوف ىذه اآلية يف غ ير موضعها  ،أنو يريد هبا
ا
سيعملوهنا يف غًن زمنها  ،كأف زمنها الذم يستعمل فيو ىو الزماف الذم كصفو رسوؿ اهلل صلی اهلل
عليو كسلم  ،كأف ما قبلو من األزمنة فإف فرض اهلل فيو علی عباده األمر بادلعركؼ كالنهي عن ادلنكر.
فهذه ىي أىم أسباب كقوع اإلشكاؿ يف القرآف الكرمي كمعظمها ترجع إلی التفنن يف أساليب الكالـ
كما قاؿ ابن قتيبة ’’ :كللعرب اجملازات يف الكالـ  ،كمعناىا :طرؽ القوؿ كمآخذه  ،ففيها االستعارة ،
كالتمثيل  ،كالقلب  ،كالتقدمي  ،كالتأخًن  ،كاحلذؼ  ،كالتكرار  ،كاإلخفاء  ،كاإلظهار  ،كالتعريض ،
كاإلفصاح  ،كالكناية  ،كاإليضاح  ،كسلاطبة الواحد سلاطبة اجلميع  ،كاجلميع خطاب الواحد  ،كالواحد
كاجلميع خطاب اإلثنٌن  ،كالقصد بلفظ اخلصوص دلعنی العموـ  ،كبلفظ العموـ دلعنی اخلصوص  ،مع
116
أشياء كثًنة ذبدىا يف أبواب اجملاز .كبكل ىذه ادلذاىب نزؿ القرآف الكرمي ‘‘.
مث إف العلماء كضعوا منهجا علميا كاضحا يعمل بو عند تعارض اآليات مثل:
 -1اجلمع بٌن مدلوالت النصوص كالتوفيق بينها ما أمكن ذلك.
- 2اللجوء إلی الرتجيح عند تعذر اجلمع  ،فيقدـ الراجح للعمل بو.
كقد ذكركا عند التعارض مرجحات أيضا مثل:
 -1تقدمي ادلدين علی ادلكي  ،فيقدـ احلكم باآلية ادلدنية علی اآلية ادلكية يف التخصيص كالتقييد ؛ إذ
كاف غالب اآليات ادلكية نزكذلا قبل اذلجرة.
 -2أف يكوف أحد احلكمٌن علی غالب أحواؿ مكة  ،كاآلخر علی غالب أحواؿ أىل ادلدينة  ،فيقدـ
احلكم باخلرب الذم فيو أحواؿ أىل ادلدينة.
 -3أف يكوف أحد الظاىرين مستقال حبكمو كا آلخر مقتضيا لفظا يزاد عليو  ،فيقدـ ادلستقل بنفسو
عند ادلعارضة كالرتتيب.
 -4أف يكوف كل كاحد من العمومٌن زلموال علی ما قصد بو يف الظاىر عند االجتهاد  ،فيقدـ ذلك
علی زبصيص كل كاحد منهما من ادلقصود باآلخر.
 -5أف يكوف زبصيص أحد االستعمالٌن علی لفظ تعلق دبعناق كاآلخر بامسو
 -6ترجيح ما يعلم باخلطاب ضركرة علی ما يعلم منو ظاىرا.

117

فعلی ىذا ال غلوز القوؿ بوقوع التناقض أك التعارض يف القرآف الكرمي ما داـ قد أحكمت األمور يف
ضوء القواعد كاألصوؿ ،كاهلل أعلم.
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الهوامش والمصادر
 -1األنعاـ23 :
 -2اؿنساء42 :
 -3انظر :البخارم ،أبو عبد اهلل زلمد بن إمساعيل بن إبراىيم بن ادلغًنة البخارم ،اجلامع الصحيح  ،كتاب التفسًن
 ، 1814/4ط :دار ابن كثًن ،اليمامة – بًنكت – الطبعة الثالثة  1407ىػ
 -4انظر :الطربم ،أبو جعفر زلمد بن جرير الطربم ،جامع البياف يف تأكيل آم اؿ قرآف  ، 75/1ط :مؤسسة الرسالة
 1420ىػ
 -5انظر :القرطيب ،أبو عبد اهلل زلمد بن أمحد القرطيب ،اجلامع ألحكاـ القرآف  ، 21/10دارإحياء الرتاث العريب
بًنكت  1405ىػ
 -6آؿ عمراف59 :
 -7احلجر33 ، 28 ، 26 :
 -8الصافات11 :
 -9الرمحن14 :
 -10الشوكاين ،زلمد بن علي بن محمد الشوكاين ،فتح القدير اجلامع بٌن فين الركاية كالدراية 176/4
 -11الصافات24 :
 -12األعراؼ6 :
 -13احلجر93 ، 92 :
 -14الرمحن39 :
 -15البقرة174 :
 -16اآللوسي ،شهاب الدين زلمود بن عبد اهلل اآللوسي ،ركح ادلعاين يف تفسًن القرآف العظيم كالسبع ادلثاين
417/14
 -17األنفاؿ17 :
 -18الزسلشرم ،أبو القاسم زلمود بن عمرك بن أمحد الزسلشرم جار اهلل ،الكشاؼ عن حقائق التنزيل كعيوف األقاكيل
يف كجوه التأكيل 349/2
-19الرازم ،أبو عبداهلل زلمد بن عمر بن احلسٌن الرازم ادللقب بفخر الدين ،مفاتيح الغيب 380/7
 -20احلج2 :
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 -21الزسلشرم ،أبو القاسـ زلمود بن عمرك بن أمحد الزسلشرم جار اهلل ،الكشاؼ عن حقائق التنزيل كعيوف األقاكيل
يف كجوه التأكيل 272/4
 -22ابن عاشور ،زلمد الطاىر بن زلمد بن زلمد الطاىر بن عاشور ،التحرير كالتنوير

 139/17مؤسسة التاريخ

العريب بًنكت  1420ىػ
 -23الرعد:
 -24األنفاؿ2 :
 -25الرازم ،أبو عبداهلل زلمد بن عمر بن احلسٌن الرازم ادللقب بفخر الدين ،مفاتيح الغيب 179/9
 -26البقرة29 :
 -27النازعات:
 -28البخارم ،أبو عبد اهلل زلمد بن إمساعيل بن إبراىيم بن ادلغًنة البخارم ،اجلامع الصحيح 23/15
 -29السمرقندم ،أبو الليث نصر بن زلمد بن أمحد بن إبراىيم السمرقندم ،حبر العلوـ 34/1
 -30ادلعارج4 :
 -31السجدة5 :
 -32الفرقاف26 :
 -33ابن عطية ،أبو زلمد عبد احلق بن غالب بن عبد الرمحن بن سباـ بن عطية ،احملرر الوجيز 279/5
 -34السجدة20 :
 -35سبأ:
 -36أبو حياف ،زلمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حياف النحوم ،البحر احمليط 216/9
 -37اآللوسي ،شهاب الدين زلمود بن عبد اهلل اآللوسي ،ركح ادلعاين يف تفسًن القرآف العظيم كالسبع ادلثاين 13/16
 -38البقرة126 :
 -39إبراىيم35 :
 -40الزسلشرم ،أبو القاسم زلمود بن عمرك بن أمحد الزسلشرم جار اهلل ،الكشاؼ عن حقائق التنزيل كعيوف األقاكيل
يف كجوه التأكيل /3
 -41اآللوسي ،شهاب الدين زلمود بن عبد اهلل اآللوسي ،ركح ادلعاين يف تفسًن القرآف العظيم كالسبع ادلثاين 386/9
 -42النساء23 :
 -43ادلؤمنوف6-5 :
 -44حديث ذكره الكاساين كغًنه من الفقهاء كأصلو ثابت يف الصحيح  ،فقد أخرج البخارم يف صحيحو عن أـ
حبيبة قالت :قلت :يا رسوؿ اهلل  ،ىل يف بنت أيب سفياف ؟ قاؿ  :فأفعل ما ذا ؟ قلت  :تنكح  ،قاؿ  :أرببٌن ؟ قلت :
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لست لك دبخلية كأحب من شركين فيك أخيت  ،قاؿ  :إهنا ال ربل ِف  ،قلت  :بلغين أنك زبطب  ،قاؿ  :ابنة أـ سلمة
؟ قلت نعم  ،قاؿ  :لو َف تكن ربيبيت ما حلت ِف  ،أرضعتين كأباىا ثو يبة  ،فال تعرضن علي بناتكن كال أخواتكن .
(صحيح البخارم  ، )1964/5راجع  :الكاساين ،أبو بكر بن مسعود بن أمحد الكاساين عالء الدين ،بدائع الصنائع
يف ترتيب الشرائع 431/5
 -45ادلرجع السابق 431/5
 -46إماـ دار اذلجرة ،مالك بن أنس ،مؤطأ مالك  773/3مؤسسة زايد بن سلطاف آؿ هنياف  1425ىػ
 -47الكاساين ،أبو بكر بن مسعود بن أمحد الكاساين عالء الدين ،بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع 425/5
 -48ادلائدة:
 -49اإلنساف21 :
 -50ابن كثًن ،أبو الفداء إمساعيل بن عمر بن كثًن ،تفسًن القرآف العظيم  53/3دار طيبة للنشر كالتوزيع (الثاين)
 1420ىػ
 -51النسفي ،أبو الربكات عبد اهلل بن أمحد النسفي ،مدارؾ التنزيل كحقائق التأكيل 27/1
52عبس31 :
 -53أبو عبيد ،القاسم بن سالـ اذلركم ،فضائل القرآف  253/2دار ابن كثًن دمشق 1420ىػ
 -54الطربم ،أبو جعفر زلمد بن جرير الطربم ،جامع البياف يف تأكيل آم القرآف 231/24
 -55الزسلشرم ،أبو القاسم زلمود بن عمرك بن أمحد الزسلشرم جار اهلل ،الكشاؼ عن حقائق التنزيل كعيوف األقاكيل
يف كجوه التأكيل 236/7
 -56الصافات93 :
 -57األنبياء57 :
 -58اآللوسي ،شهاب الدين زلمود بن عبد اهلل اآللوسي ،ركح ادلعاين يف تفسًن القرآف العظيم كالسبع ادلثاين
187/17
 -59البقرة184 :
 -60اآللوسي ،شهاب الدين زلمود بن عبد اهلل اآللوسي ،ركح ادلعاين يف تفسًن القرآف العظيم كالسبع ادلثاين 124/2
 -61الشوری11 :
 -62الزسلشرم ،أبو القاسم زلمود بن عمرك بن أمحد الزسلشرم جار اهلل ،الكشاؼ عن حقائق التنزيل كعيوف األقاكيل
يف كجوه التأكيل  . 181/6راجع كذلك :العمادم ،أبو السعود زلمد بن زلمد بن مصطفي ،إرشاد العقل السليم إِف
مزايا الكتاب الكرمي 73/6
 -63البغوم ،أبو زلمد احلسٌن بن مسعود ،معاَف التنزيل 186/7
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 -64البقرة137 :
 -65ابن عاشور ،زلمد الطاىر بن زلمد بن زلمد الطاىر بن عاشور ،التحرير كالتنومر 91/13
 -66الكهف2-1 :
 -67الطربم ،أبو جعفر زلمد بن جرير الطربم ،جامع البياف يف تأكيل آم القرآف (بتصرؼ يسًن) 591-592/17
 -68الرازم ،أبو عبداهلل زلمد بن عمر بن احلسٌن الرازم ادللقب بفخر الدين ،مفاتيح الغيب 153/10
 -69الزسلشرم ،أبو القاسم زلمود بن عمرك بن أمحد ا لزسلشرم جار اهلل ،الكشاؼ عن حقائق التنزيل كعيوف األقاكيل
يف كجوه التأكيل 494/3
 -70أبو حياف ،زلمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حياف النحوم ،البحر احمليط 413/7
 -71التوبة5 :
 -72التوبة36 :
 -73البخارم ،أبو عبد اهلل زلمد بن إمساعيل بن إبراىيم بن ادلغًنة البخارم ،اًف امع الصحيح  ، 1098/3مسلم ،أبو
احلسن مسلم بن احلجاج القشًنم ،اجلامع الصحيح 144/5
 -74الطربم ،أبو جعفر زلمد بن جرير الطربم ،جامع البياف يف تأكيل آم القرآف 563-562/3
 -75إماـ دار اذلجرة ،مالك بن أنس ،مؤطأ مالك 322/3
 -76القرطيب ،أبو عبد اهلل زلمد بن أمحد القرطيب ،اجلامع ألحكاـ القرآف 348/2
 -77النساء3 :
 -78البخارم ،أبو عبد اهلل زلمد بن إمساعيل بن إبراىيم بن ادلغًنة البخارم ،اجلامع الصحيح 496/15
 -79الكاساين ،أبو بكر بن مسعود بن أمحد الكاساين عالء الدين ،بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع (بتصرؼ يسًن )
310-309/5
 -80البقرة180 :
 -81النساء12-11 :
 -82البغوم ،أبو زلمد احلسٌن بن مسعود ،معاَف التنزيل 192/1
 -83ابن ماجو ،أبو عبد اهلل زلمد بن يزيد القزكيين 184/8
 -84الرتمذم ،أبو عيسي زلمد بن عيسي بن سورة ،سنن الرتمذم 491/7
 -85أبو حياف ،زلمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حياف النحوم  ،البحر احمليط 175/2
 -86البقرة189 :
 -87البخارم ،أبو عبد اهلل زلمد بن إمساعيل بن إبراىيم بن ادلغًنة البخارم ،اجلامع الصحيح  ، 317/6مسلم ،أبو
احلسن مسلم بن احلجاج القشًنم ،اجلامع الصحيح 321/14
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 -88الثعاليب ،أبو زيد عبد الرمحن بن زلمد بن سللوؼ ،اجلواىر احلساف يف تفسًن القرآف 109/1
 -89اخلازف ،أبو احلسن عالء الدين علي بن زلمد بن إبراىيم بن عمر ،لباب التأكيل يف معاين التنزيل 164/1
 -90البقرة173 :
 -91األنعاـ145 :
 -92النحل115 :
 -93اآللوسي ،شهاب الدين زلمود بن عبد اهلل اآللوسي ،ركح ادلعاين يف تفسًن القرآف العظيم كالسبع ادلثاين 99/2
 -94البقرة59 :
 -95األعراؼ162 :
 -96الرازم ،أبو عبداهلل زلمد بن عمر بن احلسٌن الرازم ادللقب بفخر الدين ،مفاتيح الغيب 124/2
 -97األنبياء91 :
 -98التحرمي12:
لتنزيل كعيوف
 -99الزسلشرم ،أبو القاسم زلمود بن عمرك بن أمحد الزسلشرم جار اهلل ،الكشاؼ عن حقائق ا
األقاكيل يف كجوه التأكيل 256/4
 -100اآللوسي ،شهاب الدين زلمود بن عبد اهلل اآللوسي ،ركح ادلعاين يف تفسًن القرآف العظيم كالسبع ادلثاين
459/12
 -101ادلزمل9 :
 -102الرمحن17 :
 -103ادلعارج40 :
 -104ابن عاشور ،زلمد الطاىر بن زلمد بن زلمد الطاىر بن عاشور ،اؿربرير كالتنوير 4249/1
 -105ادلرجع السابق 4566/1
 -106القمر20 :
 -107احلاقة7 :
 -108الزسلشرم ،أبو القاسم زلمود بن عمرك بن أمحد الزسلشرم جار اهلل ،الكشاؼ عن حقائق التنزيل كعيوف
األقاكيل يف كجوه التأكيل 453/6
 -109النساء162 :
 -110ابن عاشور ،زلمد الطاىر بن زلمد بن زلمد الطاىر بن عاشور ،التحرير كالتنوير 87/4
 -111البقرة177 :
 -112ادلائدة105 :
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 -113الرتمذم ،أبو عيسي زلمد بن عيسي بن سورة ،سنن الرتمذم 320/10
 -114أبو داكد ،سليماف بن األشعث بن إسحاؽ بن بشًن بن شداد بن عمرك السجستاين ،سنن
ب حنبل ،مسند 5/1
أبو عبد اهلل أمحد بن زلمد ف

 ، 214/4أمحد،

 -115أبو داكد ،سليماف بن األشعث بن إسحاؽ بن بشًن بن شداد بن عمرك السجستاين ،سنن 215/4
 22دار الكتب العلمية –
 -116ابن قتيبة ،أبو زلمد عبد اهلل بن مسلم بن قتيبة الدينورم ،تأكيل مشكل القرآف
بًنكت –  2002ـ
 -117الزركشي ،بدر الدين زلمد بن عبد اهلل بن هبادر الزركشي ،الربىاف يف علوـ القرآف ( 50-48/2بتصرؼ) دار
إحياء الكتب العربية عيسى البايب احلليب كشركائو  1376ىػ
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